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खण्ड १ : आवजिक जिल्ला जवकास योिना अविािणा
१.१ भूजमका
नजििामुखी जवकास योिना ििुामा गनाको लाजग जवियगि क्षेरको नीजिगि खाकाको िय गिी जबजभन्न िहका
सूचकहरुको जनिाािण गिी सबै िाजिय स्ििका आयोिनाहरुले लगफ्रेम बनाउनु पने धयबस्था िशौं पञ्चबिीय
योिनाबाट नै लागु गरिएको भएिापजन एघािौं जर-बिीय अतिरिम योिना ि बाह्रौं जर-बिीय योिनामा समे
यो वैज्ञाजनक हुन सके न । फलस्वरुप योिना, कायािम ि आयोिनाहरुबीच सूचकका माध्यमबाट कजसलो
सम्बति स्थापन गना नसदकनु, बार्थिक योिना माफा ि आवजिक योिनामा अपेजक्षि नजििा हााँजसल गने गिी
स्रोिसािन जवजनयोिन हुन नसदकनु ि अनुगमन िथा मूल्याङकनलाई नजििामुलक गिाउन नसदकनु िस्िा
समस्याहरु िेजखए । यस्िा समस्याहरु समािान गना नसदकएकाले नजििमुलक योिना प्रदियालाई संस्थागि
गिी योिनाको लक्ष्य ि बास्िजवक उपलधिीबीचको िुिी कम गने प्रयासलाई साथाक प्रजिफल दिन सके न । यसै
ि्यलाई मनन् गिी िाजिय योिना आयोगले िेह्रौं योिनाको िस्िावेि स्वीकृ ि गने िममा जवियगि नजििा
खाका बनाई कायातवयनमा लानको लाजग नेपाल सिकाि ि गैसस िथा िािाहरुबीच हुने सजमक्षा बैठकमा पजन
औल्याईने गरिएको ि सिकािकािफा बाट यसलाई संस्थागि गने प्रजिवद्धिा समेि िनाई सके को । ।
िािको िेह्रौं पञ्चबिीय योिनाले जव.सं. २०७९ जभर नेपाललाई अजि कम जवकजसि िािबाट जवकासशील
िािमा स्ििोन्नजि गने िीघाकालीन सोच, लक्ष्य ि उद्देश्य हाजसल गनामा समेि मद्दि पुग्नेगिी स्थाणीय जवकास
मतरालयको “जिल्लाको आवजिक जिल्ला जवकास योिना ििुम
ा ा जनिेजशका २०७०” मा आिारिि िही िादिङ्
जिल्लाको पााँच बिे आवजिक योिना (जव.सं. २०७१/७२-२०७६/७७) का सोच, लक्ष्य, उिेश्य ि िणनीजिहरु
ियाि गरिएको । ।
यस पााँच बिीय योिना (जव.सं. २०७१/७२-२०७६/७७) ले स्थानीयवासीको आवश्यकिा, श्रोि सािन ि
उपलधि भएका प्रजवजि एवं प्रचजलि जवकास पद्धजिहरुको पृष्ठभूजममा क्षेरगि जबकास योिनाको िार्ककक ढााँचा
(Logical frame ) मा ियाि गरिएको । । यस योिनामा श्रोिको सम्भावना ि स्थानीवासीको वास्िजवक
आवश्यकिाको पजहचानलाई जवशेि ध्यान दिई अपेजक्षि गरिएका उपलधिी/नजििा ि सूचकहरु जनमााण
गरिएका ।न् । स्थानीय समुिायको प्रत्यक्ष ।लफल ि अतििदिया, जिल्ला जस्थि सिोकािवालहरुको जिल्ला
जवकास सम्बतिी िािणा, सोच, ि मौजलक प्रजवजिमा आिारिि महत्वपूणा सुझावहरुका साथै प्राजवजिक
समूहहरुको जवशेिज्ञिा यस पााँच बिे क्षेरगि योिना जनमााणका मुख्य आिािहरु हुन् । त्यसकािण यो योिनाले
क्षेरगि सतिुजलि ि समुन्नि जवकास िथा जिल्लाको समजिगि सुिािका लाजग योिनाले दकटान गिे का
कायािमहरुको सफल कातवायनबाट उल्लेख गरिएका नजििा सुचकहरु (Outcome indicators) प्राप्त हुने
वैज्ञाजनक िथा ठोस जवचािको जवकास िस्िावेि हो । क्षेरगि सतिुजलि जवकासका एदककृ ि कायािमहरु िार्ककक
ढााँचा (Logical frame) मा दिईएको । ।

१.२ आवजिक जिल्ला जवकास योिना ििुम
ा ा प्रदिया

cflhljof] tof/ kfg{] qmddf lhlj; िादिङद्वािा २०७१ मंजशि १४ ut] lhNnfsf] ;b/d'sfddf cflhljof]
tof/L ;DaGwdf Ps lbg] cled'vLs/0f sfo{qmd ;+rfng u/]sf] lyof] . यस अभीमुखीकिण कायाशालामा
cflhljof]sf] dxTj / o;sf nflu ckgfOg] laleGg k|s[of ;DaGwdf lhNnfsf /fhgLlts bnsf
k|ltlglw, ;dfh;]jL, ljåt ju{, sfof{no k|d'v, u}/;/sf/L ;+:yf, lghL If]qnufot ljleGg ;fdflhs
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;+3;+:yfsf k|ltlglwx?nfO{ hfgsf/L u/fpg' o; sfo{qmdsf] p2]Zo lyof] . o;} ;Gbe{df :yfgLo
hgtfsf] ;xeflutfnfO{ ;'lglZrt ug{ जिजवस पिाजिकािी, पिामशािािाका प्राजवजिक लगायि स्थानीय
सिोकािवाला व्यजिहरुसाँगको ।लफलले जिल्लाको क्षेरीय िथा इलाका स्ििीय of]hgf th'{df uf]i7L
;~rfng ug]{ गिी पौि ९ गिे िेजख २३ गिे सम्म जवजभन्न िहमा uf]i7L ;~rfng गरिएको जथयो । pQm
क्षेरीय िथा Onfsf:t/Lo uf]i7Ln] lhNnfsf] ef}uf]lns If]qdf ljBdfg ljsf;sf ;Defjgf, ;d:of Pj+
:yfgLo hgtfsf cfsf+Iff klxrfg ug]{ sfd eof] . ;fy} lhlj; nufot ljleGg sfof{no Pj+ ;"rgf
s]Gb|af6 k|fKt hfgsf/Lsf] cfwf/df lhNnfsf] j:t'l:ylt cBfjlw ul/of] .
यसै िममा पौि १५ िेजख पौि १९ गिे सम्म जवियगि जनकायहरुसाँगको समूहहरुसाँग बेग्लाबेग्लै कायाशाला
गोष्ठीहरु संचालग नरिएको जथयो । उि कायािमले जिल्लाको जवियगि जवकासको खाका ियाि गिी पौि २०
िेजख २३ गिेसम्म जिल्लास्ििीय योिना ििुामा गोष्ठीमा जिल्लाको पााँच विे आवजिक जिल्ला जवकास योिना
ििुामा गोष्ठी आयोिना गरिएको जथयो । जिल्लाका सभासिहरु, िािनीजिक िलका प्रजिजनजिहरु,
जबजद्धजिवीहरु, कायाालय प्रमुखहरु, गैसस, जनिी क्षेर लगायि जवजभन्न संघसंस्थाका प्रजिजनजिहरुको सकृ य
सहभाजगिामुलक ।लफलले िी जवियगि प्रस्िावनाहरुलाई जिल्लाको पााँच विे आवजिक योिनाको रुप दियो
। यसका साथै उि गोष्ठीहरुबाट प्राप्त िीघाकालीन सोंच, जनिेशक जसद्धातिहरु, प्राथजमकिा, िणनीजि, लक्ष्य,
उद्देश्य, नजििा सजहि यो आवजिक योिना ियाि पारिएको । ।

१.३ जिल्ला जवकासका संभाबना, अवसि िथा चुनौजिहरु
जवकास संभावनाका िृजिले िादिङले जिल्ला प्रचुि संभावना बोके को जिल्ला हो । िाििानीसाँग िोजडएको
जिल्ला, कृ जि ितय उत्पािन, ििकािी उप्तािन, प्राकृ जिक सम्पिाहरु, सामाजिक ि सााँस्कृ जिक जवजवििाले यस
जिल्लालाई समृद्ध बनाउन सदकने थुप्रै सम्भावनाहरु िहेका ।न् । संभावनासाँगै जिल्ला जवकासका चुनौजिहरु
समेि िहेका ।न् । जिल्लाको आवजिक योिना ििुामाको िममा बार्थिक योिना ि जवियगि कायाालयहरु,
स्थानीय ि सिोकािवालाहरुको प्रत्यक्ष अतििदियाबाट ि जिजवसको कायााशाला गोष्ठीबाट आएका मुद्दाहरुमा
जिल्ला जवकासका थुप्रै संभावना, समस्या िथा अवसि ि चुनौजिहरु िहेको औंल्याएका ।न् । िेशको िाििानी
प्रवेश गने मुख्य िािमागा िहेको िादिङ जिल्लाको समग्र आर्थथक, भौजिक, सामाजिक, संस्कृ जिक, जवकासबाट
समग्र जिल्लाको िनसमुिायले फाईिा जलन सक्ने अपेक्षा िाख्न सदकत। । आबजिक योिना ििुामा गने जवजभन्न
चिणहरुमा जिल्लाको जयनै जवकासका प्रमुख सम्भावना, अबसि, चुनौजि ि समस्याहरुको जवस्िृि ।लफल िथा
जवश्लेिण गिी आवजिक योिनालाई मुिा रुप दिने प्रयास गरिएको । । जिल्लाको समजिगि जवकासमा िेजखएका
सम्भावनाहरु, चुनौजिहरु, अवसि ि समस्यहरुको िेहायका उपजशिाकहरुमा समावेश गरिएको । ।
१.३.१ जिल्ला जवकासका प्रमुख संभावनाहरु
जहमालयिेजख महाभािि सम्म फै जलएको नेपालकै एकमार जिल्लाको रुपमा िहेको िादिङ जिल्लाको आफ्नै
प्रकािको जवजशििा िहेको । । िाििानीसाँग िोजडएको जिल्ला भएकोले जिल्लाबाट उत्पादिि ििकािी,
फलफू ल लगायि अतय उत्पािनको ठू लो बिाि काठमाडौंले यहााँको उत्पािनलाई बिािीकिणको कु नै समस्या
िेजखन्न । जिल्लामा जवद्यमान प्राकृ जिक स्रोिसािनहरु िस्िै वालुवा, ढु ंगाको जनकासीको लाजग समेि काठमाडौं
प्रमुख बिाि बनेको । । जिल्लाको भौगोजलक जवजवििाले पजन उत्तिजिि िजडबूटी उत्पािन िेजख मध्यभागका
टािहरुमा हुने कृ जि उत्पािन, पयााटन, पशुपालन यस जिल्लाका प्रमुख संभावनाहरु हुन् । जिल्लाको मुख्य
संभावनाहरु िेहाय बमोजिम िहेका ।न् :
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१.३.१.१ िलजवद्युि ि िलश्रोिको बहुक्षेरगि जवकास
िादिङ जिल्ला भएि बहने प्रमुख निीहरु जरशुली ि बूढीगण्डकीबाट उल्लेख्य मारमा िलजवद्युि उत्पािन गना
सदकने प्रवल संभावना िहेको । । बूढीगण्डकी िस्िो िलाशाययुि िलजवद्योिको जवकासबाट के वल िलजवद्युि
मार नभै पयाटन, मत्स्यपालन, व्यापाि व्यसायको जवकासमा समेि टेवा पुग्ि। । त्यसैले यस्िा आयोिनाहरुले
बहु-क्षेरगि जवकासमा योगिान पुयााउने जनजिि । । यो बाहेक पजन जिल्लामा मझौला िथा लघु िलजवद्युि
आयोिनाहरु संचालनमा िहेका ।न् । िसले जिल्ला आर्थथक जवकासका नयााँ आयामहरुको ढोका खुल्ने ि
िोिगारिको नयााँ अवसिहरु जसिाना हुने सम्भावना िेजखत। । िलजवद्युिको जवकासबाट जिल्लामा आवश्यक
पने जवद्युि आपूर्थि गने ि बााँकी उत्पादिि जवद्युि जिल्ला बाजहि जनकासी गना सदकने भएकोले जिल्लाको आर्थथक
जवकासमा िलजवद्युिको योगिाम महत्वपूणा हुने। ।
१.३.१.२ पयाटन जवकास
पयाटन जवकासका लाजग िादिङ जिल्लामा थुप्रै आिािहरु िहेका ।न् । जिल्लामा पयाटनको सम्भावना बोके का
थुप्रै पयाटकीय पिमागा, प्राकृ जिक श्रोिसािन, ऐजिहाजसक क्षेर, िार्थमक क्षेरहरु िहेका ।न् । जवद्यमान पयाटकीय
संभावनालाई समुजचि प्रयोगमा ल्याउन सके जिल्लबासीको िीवनस्ििमा सकािात्मक परिविान ल्याउन
सदकत। । जिल्लाको िहेको भू-ििालिीय उचाईगि जभन्निालाऐ पयाटनको आकिाणको रुपमा जवकास गना
सदकत। । कृ जि पयाटन, पियारा पयाटन, सहाजशक पयाटन, सांस्कृ जिक पयाटन जिल्ला जभर पयाटन जवकासका
प्रमुख संभावनाहरु बोके का क्षेर हुन् ।
१.३.१.३ िजडबुटीको जवकास

pRr lxdfnL e"-efu ePsf] / hl8a'6L pTkfbgsf] nflu xfjf kfgL cg's'n
ePsf]n] lhNnfdf hl8a'6L pTkfbgnfO{ cleofgsf] ?kdf n}hfg ;s]df o;n] lhNnf jf;Lsf]
cfocfh{gdf pNn]vgLo ?kdf 6]jf lbg ;Sg] b]lvG5 . lhNnfdf hl8a'6LnfO{ Aoj;foLs/0f ug{
;lsPdf lhNnfjf;Lsf] cfly{s ljsf;df dgUo kmfObf lng ;lsg] cj:yf /x]sf] kfOG5 .
जिल्लाको उत्तिी गाजवसहरुको

१.३.१.४ भेडा, बाख्रा, चौिी, गाई पालन ि जचि उत्पािन

pRr kxf8L / lr;f] xfjfkfgL ePsf dflyNnf] e"-efudf e]8f Rofªu|f / rf}/L kfngsf] nflu k|jn
;Defjgf /x]sf] / lhNnfsf] tNnf] t6Lo e"efudf afv|f kfngsf] nflu pko'Qm x'g] xfjfkfgL /x]sf]
kfOG5, o:tf If]qdf ljljw kz'kfngsf] nflu ;Defjgf /x]sf] b]lvG5 . rf}/L kfngsf] nflu ;DefJo
b]lvPtf klg lhNnfsf ls;fgx? cem} To;tkm{ kl/rflnt x'g ;s]sf] cj:yf eg] b]lvb}g . िादिङ
lhNnfdf kz'kfngsf] ljsf;sf] nflu ks]6 If]q agfO{ ;f]xL jdf]lhd sfo{qmd ;+rfng ug{ ;s]df yk
cfly{s clea[l4 x'g] b]lvG5 .
१.३.१.५ पिं पिागि जसप ि प्रजवजिको जवकास ि जवस्िाि

:yfgLo l;k / k|ljlwsf] ljsf; tyf lj:tf/ ug{ ;s]df lhNnf ljsf;df of]ubfg x'g] b]lvG5 . lhNnfsf]
hfthftL, efiff, wd{, ;F:s[lt / ef}uf]lns If]q cg';f/ lhNnfaf;Lx?df :yfgLo tyf k/Dk/fut 1fg,
;Lk, / k|ljlwx? k|rngdf /x]sf] kfOG5 . pQm 1fg, ;Lk / k|ljlwx? ;dofg';f/ kl/dfh{g x'Fb} ;d]t
cfPsf 5g\ . To;}u/L s[lif, Joj;fo, jg, lzIff tyf :jf:Yo h:tf If]qdf ljleGg lgsfox?af6
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gful/sx?df 1fg tyf ;Lksf] x:tfGt/0f x'Fb} cfPsf] 5 . pQm ;Lk tyf k|ljlw x:tfGt/0f sfo{qmdaf6
j:t' tyf ;]jf pTkfbg ug]{ jftfj/0f lgdf{0f ePsf] 5 . xfn lhNnfdf ljsf;sf] dfWodaf6 k"jf{wf/,
oftfoft, ;+rf/ ;]jf / ;'ljwf tyf ;"rgf k|ljlw ;'ljwfsf] a9f]Q/L / lj:tf/n] :yfgLo tyf k/Dk/fut
1fg, ;Lk / k|ljlw kl/rfng / a[l4 ;d]tdf ;xof]u k'Ug] ck]Iff lnOPsf]5 .
१.३.१.६ वैदकङ िथा सहकािी जवकास
िादिङ

lhNnfdf :yfgLo pTkfbg, Jofkfl/s tyf ahf/sf] lx;fjn] ;+efjgfo'Qm ePsf] x'Fbf ;xsf/L
tyf j}lsË If]qsf] ljsf; / lj:tf/ ug{ ;lsg] ;+efjgf /x]sf] 5 . जिल्लामा हाल ४१४ वटा सहकािी
ििाा भई सञ्चालनमा िहेका ।न् भने करिव ९५ हिाि माजनसहरु यो क्षेरसाँग प्रत्यक्ष संगलग्न िहेका ।न् । हाल
जिल्लामा िाजिय िथा क्षेरीय जवकास वैक, जवत्तीय वैकहरु पजन सञ्चालनमा िहेका ।न् । 5l/P/ /x]sf]

k"FlhnfO{ ;xsf/L / j}lsËsf] dfWodaf6 PsLs[t u/L, n3' tyf 3/]n', pBf]ux?df kl/rfng ug{ ;lsg]
k|z:t ;+efjgf /x]sf] 5 . ljleGg lsl;dsf cfly{s tyf ;fdflhs / k"jf{wf/ ljsf; ;DaGwL sfo{x?sf]
a[l4 / ljsf;n] j}lsË tyf ;xsf/L ljsf;sf] ;+efjgfdf a[l4 u/]sf ]5 . lhNnfdf a9\b} uPsf] o:tf
ljsf;sf] ultljlwn] j}lsª tyf ;xsf/L ljsf;df clea[l4 x'Fb} cfPsf] kfOG5 .
१.३.१.७ प्रजवजिक िनशजिको जवकास िथा परिचालन

k|fljlws lzIffnoaf6 lhNnfsf] hgzlQmnfO{ yk 1fg / l;k lbnfpg ;lsPdf िादिङ lhNnfdf
cfjZos kg]{ bIf hgzlQmsf] kl/k"lt{ eO{ lhNnfsf] cfly{s ljsf;df yk of]ubfg k'Ug] b]lvG5 . o;af6
lhNnfdf x'g] cfly{s sf/f]jf/df a[l4 eO{ ljleGg If]q;Fu ;DalGwt cfly{s ultljlwx? a9\g] ;Defjgf
b]lvG5 .
१.३.१.८ वन व्यवस्थापन माफा ि वािाविण सेवा भुिानी

lhNnfdf िहेको jgsf] j}1flgs tyf lbuf] Joj:yfkg गिै आवश्यक स्थाहरुमा बृक्षािोपण u/L jgdf
cfl>t pkef]Qmf tyf ;d'bfonfO{ o;sf] pkof]u ug]{ ;+:yf tyf sDkgL / /fHon] sfj{g l;Sj]i6«zg
tyf ;+lrtL u/L >f]t tyf jftfj/0f ;+/If0fdf of]ubfg u/] jfkt jftfj/0fLo ;]jf e'QmfgLsf] k|z:t
;+efjgf /x]sf]5 . o;sf] cnfjf lhNnfdf k|z:t dfqfdf hl8a'6Lsf] ;Defjgf /x]sf] x'Fbf To;sf]
ljsf; / lj:tf/ u/L lhNnfaf;Lको cfly{s pkfh{g ug{ ;Sg] k|ofKt ;Defjgf b]lvG5 .
१.३.२ जिल्ला जवकासका अवसिहरु

;xeflutfTds ?kdf lhNnfsf ;Dk"0f{ ;/f]sf/ ju{, lgsfo tyf ;+3 ;:yfsf] ;xeflutfdf ePsf]
5nkmn, ljutsf k|of; / pknAwLx?sf] ;dLIff tyf j:t'l:ylt ljj/0faf6 klxrfg ePsf lhNnf
ljsf;sf cj;/x?nfO{ b]xfo jdf]lhd k|:t't ul/Psf] 5 .
१.३.२.१ पृ्वी िािमागा जिल्लाको जवचबाट िानु
पृ्वी िािमागाले जिल्लाको जवचभागबाट जचिे ि गएको । ।

o;nfO{ yk gofF cj;/sf] ?kdf lng ;lsG5
hxfF ko{6g Aoj;fo nufot y'k|} gof cfly{s ultljlwx? ;+rfng ug{ ;lsG5 . lhNnf जभर उत्पादिि
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hl8a'6L, kmnkm'n nufot cGo gub] jfnLsf] ahf/Ls/0f ug{ klg पृ्वी /fhdfu{nfO{ Ps cj;/sf]
?kdf lng ;lsG5 . बिािको पहुचको लाजग िािमागाको भूजमका महत्वपूणा हुन आएको । ।
१.३.२.२ जिल्ला भएि जरशूली ि बुढीगण्डकी िस्िा ठू ला निीहरु बहनु

lhNnfsf] ljsf;sf] k|jn ;Defjgf af]s]sf] जरशुली ि बुढीगण्डकी gbLaf6 प्रस्सि dfqfdf िल ljB'Q
pTkfbg ug{ ;lsG5 h;af6 lhNnfdf /f]huf/L tyf cfly{s ljsf;sf cj;/x? v'Ng] ।न् . यी बाहेक
जिल्लामा बहने अतय साना िथा मध्यम खालका निीहरु िादिङ जिल्लाको nflu Ps cj;/sf] ?kdf lng
;lsG5 . यस्िा निीहरुको कािण एकाजिि ससचाई सुजविा जवस्िािमा सहयोग पुगेको । भने िलजवद्युि
उत्पािन ि जवकासमा मसेि यसले ठू लो योगिान पुयााउने । ।

१.३.२.३ जिल्लामा जवजभन्न स्थानीय, िाजिय िथा अतििाजिय संघ संस्थाहरु कायािि िहनु

lhNnfdf y'k|} िाजिय िथा अतििाजिय गैि सिकािी संस्थाहरु संचालनमा ।न् h;sf] ;xof]uaf6 lhNnfsf]
cfly{s, भौजिक tyf ;fdflhs ljsf;df ;xof]u lng ;Sg] पयााप्त cj;/x? 5g\ . o:tf ;+:yfx?sf]
;xof]uaf6 जिल्लालाई Ps gd'gf lhNnf agfpg ;Sg] ;'j0f{ cj;/sf] ?kdf lng ;lsG5 . ;fy} ;+3
;+:yfx?;Fusf] ;xof]u / ;dGjodf lhNnfsf] ;DefjgfnfO{ समृजद्धमा ?kfGt/0f ug{ ;lsg] x'Fbf lhNnfdf
sfo{/t o:tf ;+3 ;+:yfx? lhNnfsf] nflu Ps cj;/sf] ?kdf lnOPsf] 5 .
१.३.२.४ िक्ष िनशजि उत्पािन ि परिचालन
िादिङ

lhNnfdf cGo lhNnfdf h:t} k|fljlws / Jojxfl/s lzIff, k/fdz{ / cj;/sf] cefjsf sf/0f
lhNnfsf pTkfbglzn hgzlQm ljz]ifu/L 7"nf] ;+Vofdf o'jfx? ljb]z tyf zx/ knfog x'g] u/]sf 5g\ .
o;sf ;fy} b]z tyf jfXo ahf/df k|fljlws ;Lko'Qm dfgj ;+;fwgsf] cToflws dfu /x]sf] 5 .
kmn:j?j lhNnfsf] nflu lhNnfdf sfo{/t ;/sf/L, u}/ ;/sf/L / lghL If]qsf] nufgL tyf ;fem]bf/Ldf
lhNnfsf dfgjLo zlQmnfO{ bIf / l;kfn' agfpg ;lsg] cj;/ /x]sf] 5 .
१.३.२.५ कृ जिमा उन्नि प्रजवजिको प्रयोग

lhNnfdf vfB pTkfbgsf] ck]Iffs[t ;Defjgf िहेको । । यसका अलवा s[lifsf cGo pTkfbgdf
Joj;foLs/0f tyf ahf/Ls/0faf6 lhNnf ljsf;df km8\sf] dfg{ ;+ej 5 . ;"rgf tyf ;+rf/ k|ljlwdf
cfPsf] cfd"n kl/jt{g;Fu s[lif k|ljlw pkof]u u/L lhNnfsf] cfly{s ljsf;sf] ultnfO{ lta|tf lbg
;lsG5 . vf; u/L lhNnfdf a9L ;Defjgfsf] ?kdf b]lvPsf] धयबसाजयक कृ जि ितय उत्पािन (ििकािी,
फलफू ल, मासु आदि) pTkfbgnfO{ o;;Fu hf]8\g ;lsG5 .
१.३.२.६ संस्थागि क्षमिा िथा सुशासन अजभबृजद्ध

k|efjsf/L ljsf; k|lqmofdf ;+:yfut ljsf;, >f]t kl/rfng tyf ;'zf;g k|d'v dfWodsf] ?kdf /x]sf]
x'G5 . g]kfnsf] ;du| ljsf; k|lqmofdf h:t} o; lhNnfsf] ljsf; k|lqmofdf ;+:yfut ljsf; >f]t
kl/rfng / ;'zf;g ;DaGwL ;d:ofx?का कािण ljsf; sfo{x? kl/0ffdd'vL / k|efjsf/L x'g ;s]sf
5}gg\ . o; ;DaGwL pknAw sfg"gL Joj:yf, /0fgLltx?sf] /fhgLlts, k|zf;lgs / gful/s:t/af6
नेपाल डेभ्लप्मेतट कतसल्टेतसी िेभी जसजभल ओएजसस ईजतिजनयरिङ प्रा.जल, अनामनगि, काठमाडौं
5

जिल्ला आवजिक जवकास योिना, िादिङ (अजतिम प्रजिवेिन)

;d]t kl/kfngf ug{ ;s] lhNnf ljsf;sf] cjwf/0ff cg';f/ ljsf; sfo{nfO{ lbzflgb]{z u/L ck]lIft
kl/0ffd tyf k|efjsfl/tf xfl;n ug{ ;+ej x'g]5 . यस क्षेरमा सिोकािवाला जनकायको थोिै प्रयासले
सफलिाको नजिक पुग्न सदकत। ।

१.३.३ जिल्ला जवकासका प्रमुख सवाल िथा समस्याहरु
िादिङ

lhNnfsf] अजिकांश kxf8L If]qdf kg]{ x'gfn] g]kfnsf cGo pRr kxf8L lhNnfx?df em} of]
lhNnfsf] ljsf;sf w]/}h;f] ;d:of tyf ;afnx? ldNbfh'Nbf /x]sf 5g\ . of] lhNnf klg cfly{s tyf
;fdflhs ljsf; nufot pBf]u, jfl0fHo, ;+:yfut ljsf;, :yfgLo zf;g / pQ/bfloTj, zflGt ;'/Iff
cflb ljleGg If]qdf ljljw ;d:ofx?af6 u'lh|Psf] 5 . lhNnf ljsf;sf ljutsf k|of; / pknAwLx?
Pj+ j:t'l:ylt ljj/0f tyf ;xeflutfTds 5nkmnaf6 klxrfg ul/Psf ;d:ofx?nfO{ a'Fbfut ?kdf
;+lIfKtdf k|:t't tyf ljZn]if0f ul/Psf] 5 .
१.३.३.१ गरिवी, वेिोिगािी ि असमानिा

lhNnfsf ३१ माजनसहरु गरिवीको /]vfd'lg /x]sf 5g\ . ;fy} lhNnfdf ;fdflhs, cfly{s / ef}lts
k"jf{wf/ ljsf; sfo{qmdx?sf] ckof{Kttf, kl/0ffdd'vL tyf k|efjsfl/tfsf] sdLsf] sf/0f lhNnfdf
cfly{s tyf ;fdflhs ljsf; vf;} अगाजड वढ्न सके को ।ैन । j]/f]huf/Lsf] ;d:ofn] a}b]lzs /f]huf/df
;+nUgsf] ;+Vof klg pNn]vgLo ?kdf /x]sf] 5 . kmn:j?k pTkfbgzLn dfgj ;+;fwg ljz]if u/L
o'jfzlQm ljb]z / zx/ knfog x'g] qmd a9\bf] ?kdf /x]sf] 5 . o;}u/L n}lËs, juL{o, hftLo tyf
If]qLo c;dfgtf klg ljBdfg 5 . cfdgful/s ljz]ifu/L nlIft ju{ (चेपाङ, जििे ल आदि) sf] kx'Fr /
cj;/df sdL / zlQms]Gb| s]lGb|t zf;gsf] kl/0ffd:j?k c;dfgtfdf sdL cfpg ;s]sf] 5}g .
lhNnfsf] /0fgLlts of]hgf / sfo{qmdsf] sdLsf sf/0f /f]huf/Lsf] cj;/df klg lhNnfjf;Lsf] kx'Frdf
sd /x]sf] b]lvG5| h;cg';f/ lhNnfsf] ;du| ljsf;df ;do;fk]If ?kdf vf;} ;'wf/ ePsf] kfOb}g .
१.३.३.२ सेवा िथा सुजविामा तयून पहुाँच ि उपलधििा
िादिङ जिल्लामा

;fdflhs, cfly{s tyf ef}lts k"jf{wf/x?sf] पयााप्त pknAwtf नहुनु, ;+:yfut ljsf;,
>f]t kl/rfng / ;'zf;g clea[l4df sdLsf sf/0f ljsf; sfo{x? kl/0ffdd'vL / k|efjsf/L x'g ;s]sf
5}gg\ . kmn:j?k lhNnfaf;L ljz]ifu/L lk5l8Psf] If]qsf afl;Gbfx?df cfwf/e"t ;]jf tyf ;'ljwfx?
;d]t pknAw x'g ;s]sf] 5}g . pknAw ;]jf ;'ljwfdf klg nlIft ju{, If]q / ;d'bfosf dflg;x?sf]
kx'Fr k'Ug ;s]sf] 5}g .
१.३.३.३ उपलधि प्राकृ जिक श्रोि सािनहरुको तयून उपयोग
िादिङ जिल्ला प्राकृ जिक श्रोि सािनले भरिपुणा जिल्ला माजनत। । जिल्लामा उपलधि वन िंगल,

hn>f]t tyf
h}ljs ljljwtf h:tf gljs/0fLo k|fs[lts >f]tx? kof{Kt pknAw /x]sf] ;fy} cGo k|fs[lts >f]tx?
;d]tsf] k|z:t ;+efjgf eP/ klg >f]t ;fwg, k|fljlws 1fg, ;Lk, Ifdtf, pko'Qm ;+:yfut Joj:yf,
sfo{qmd / nufgLsf] sdLsf sf/0f pQm >f]tx? pknAw ;fwgx?sf] kl/rfng x'g ;s]sf] 5}g . o;
;DaGwL pknAw gLlt lgod klg Jojxfl/s /x]sf 5}gg\ / pknAw >f]t, ;fwg / nufgL k|of{Kt /x]sf]
5}g . sfo{qmdx? ckof{Kt, sdhf]/ ;+:yfut Ifdtf / sfo{ले jftfj/0f ;d]t cg's'n / ePsf sfo{x?
;d]t kf/bzL{, ;dfj]zL / glthfd"ns 5}gg\\ .
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१.३.३.४ वैज्ञाजनक भू-उपयोग ि िीघाकालीन िथा व्यवहारिक योिनाको अभाव

pknAw gLlt, P]g, lgod tyf lgb]{lzsfsf afah'b xfn;Dd lhNnfdf आवजिक योिना, oftfoft
u'?of]hgf लगायि स्थानीय िथा क्षेरीय /0fgLlts of]hgf बने पजन िािनैजिक अजस्थििा, िािनैजिक िलहरु
बीचको जखचािानी आदि िस्िा कािणहरुले जिल्लामा सकािात्मक प्रभाब पना सके को ।ैन . lhNnfdf clt
cfjZos e"–pkof]u nufot s'g} klg bL3{sfलीg tyf /0fgLlts of]hgfx? th'{df भएिा पजन पूणा
धयबहारिक x'g ;ls /]xsf 5}gg\ / th'{df ePsf of]hgfx?sf klg Jojxfl/s k|of]usf] l:ylt Hofb}
sdhf]/ /x]sf] 5 . :jf:Yo, lzIff, jg tyf jftfj/0fLo If]qsf] िाजिय :t/sf] /0fgLlts of]hgfx? jg]sf
5g\ t/ lhNnf ljz]if eP/ of]hgfx? jgfO sfof{Gjog ePsf] cj:yf b]lvb}g .
१.३.३.५ सामाजिक, आर्थथक िथा भौजिक पूवाािािको तयून जवकास
पृ्वी िािमागाले जिल्लालाई जवच भागबाट जचिे ि गएिापजन यसबाट जिल्लावासीले प्रयाप्त अवसिको उपयोग
गना सदकिहेका ।ैनन् । जिल्लाका के ही गाजवसहरुका के ही भागमा मार यस िािमागाबाट लाभाजतवि भएका
पाइत। । यो बाहेक जिल्लामा मलेखुबाट सििमुकाम सम्म िोड्ने करिव १८ दक.मी. सडक सुजविा । भने
जिल्लाका अतय भागमा िहेका सडकहरु भने कच्ची अवस्थामा ।न् । अजिकांश सडकहरु बाह्रै मजहना सञ्चालन
गना सक्ने अवस्थामा ।ैनन् । जिल्लाका उत्तिी भेगहरु सडक संिालबाट िोड्न सदकएको ।ैन भने जिल्लामा

u|fdL0f If]qdf phf{sf] ;+s6 r'lnb} uPsf] 5 . cTofjZos :jf:Yo ;]jf lhNnfsf] ;a} If]qdf pknAw x'g
;s]sf] 5}g . pknAw ePsf] ;]jf klg lgoldt, u'0f:t/Lo / e/kbf]{ 5}g . pknAw lzIff u'0f:t/Lo,
Jojxfl/s tyf /f]huf/ pGd'v 5}g . vfg]kfgL, ;/;kmfO{, l;rfO{ tyf cGo k"jf{wf/df sdL / lgoldt
x'g ;s]sf] 5}g . pknAw k"jf{wf/df ;d]t ;j{;fw/0fsf] kx'Fr k'Ug ;s]sf] 5}g . hgtf;Fu k|ToIf
;/f]sf/ /fVg] sltko ufpF ljsf; ;ldltsf sfof{no ejgx? nufot cGo ;'ljwf pknAw gePsf
sf/0f ;DalGwt uflj;df ;+rfng geP/ lhNnf ;b/d'sfdaf6 ;+rfng x'Fb} cfPsf 5g\ . िािमागा
नजिक िहेका सीमातिकृ ि समुिायहरु समेि गरिवीमा जपजल्सिहेका ।न् । सबै बगा समुिायलाई तयायोजचि
जवकासको प्रजिफल पुयााउन सदकएको जस्थजि ।ैन ।
१.३.३.६ जिल्लाको श्रोि परिचालन क्षमिामा कमी
िाििानीबाट नजिक भएि पजन जिल्लाको श्रोि परिचालन क्षमिामा कमिोि अवस्थामा िहेको । । यसको
प्रमुख कािणमा जिल्लामा काम गने कमााचािीहरुको ।ोटो समयमा सरुवा िहेको पाईत। । sdhf]/ ;+:yfut

Ifdtf, cfjZos 1fg tyf ;Lk, ef}lts ;'ljwf / sfo{ k|lqmofsf] sdLsf] sf/0f cfGtl/s >f]tsf]
kl/rfng x'g ;s]sf] 5}g eg] pknAw cg'bfg, >f]t tyf ;fwg ;d]t kl/0ffdd'vL / k|efjsf/L pkof]u
x'g ;s]sf] 5}g . lhlj;, uflj; Pj+ :yfgLo zf;g ;fem]bf/ ljz]if u/L nlIft ju{ tyf ;d'bfox?sf]
Ifdtfsf] Go"gtfsf sf/0f cfGtl/s tyf jfXo >f]t ;fwgsf] k|efjsf/L kl/rfng x'g ;ls/x]sf] 5}g .
;+efJo >f]tx?sf] cWoog tyf vf]hL, cg'dfg tyf k|If]k0f, ;DalGwt lgsfo tyf kIf;Fu ;dGjo,
gLltut c8\rg tyf P]g lgodx? ;+;f]wg ug{ ;lsPsf] 5}g tyf Go"g Ifdtfsf sf/0f k|efjsf/L ?kdf
ljsf; cfof]hgfdf cfGtl/s, s]Gb|, jfXo, lghL tyf ;fd'bflos >f]t tyf ;fwgsf] kl/rfng x'g
;ls/x]sf] 5}g . h;sf] sf/0faf6 lghLIf]qsf] nufgLdf k|:tfljt hnljB'Q cfof]hgfx?sf] lgdf{0f sfo{
z'? x'g ;ls/x]sf] 5}g .
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१.३.३.७ कमिोि संस्थागि क्षमिा िथा कायािक्षिा

lhNnf tyf :yfgLo ljsf;sf ;fem]bf/x?sf] sdhf]/ ;+:yfut Ifdtf ljsf;n] b]zsf] cGo lhNnfx?df
;d:of ef]Ug' kl//fv]sf] cj:yf /x]sf] 5 . :yfgLo lgsfo, ljifout sfof{nox?, ;+3÷;+:yfx?df
of]hgf th'{df, sfof{Gjog, ;"rgf Joj:yfkg, cg'udg tyf k|ltj]bgsf ;fy} bIf sd{rf/Lx?sf] cefj
/x]sf] b]lvG5 . ;fy} pgLx?df ;do ;fk]If cg'?ksf] Ifdtf ljsf;sf sfo{qmdsf] sdLsf sf/0f of]hgf
th'{df, sfof{Gjog, cg'udg, d"NofÍg, ;dGjo nufot ljleGg sfo{df ck]Iffs[t k|ult xfl;n ug{
;ls/fv]sf] cj:yf kfOb}g . b]zdf nlDabf] /fhgLlts ;+qmd0fsfn, /fhgLlts cl:y/tf / zflGt ;'/Iff
Pj+ ef}lts k"jf{wf/ ljsf;sf] dGb ultsf sf/0f sltko uflj;x?df ;DalGwt uflj;x?af6} ;]jf tyf
sfo{ ;~rfng x'g ;s]sf] 5}g, kl/0ffd :j?k o;af6 hgtfn] y"k|} ;d:of ef]Ug kl//fv]sf] cj:yf
b]lvG5 .
१.३.३.८ भौगोजलक बनावट िथा ।रिएको वस्िीहरु

lhNnfsf] ef}uf]lns cjl:ylt tyf jgfj6sf sf/0f lhNnfsf w]/}h;f] ufpF tyf j:tLx? 5l/P/ /x]sf
5g\ tyf के ही गाजवसहरु ि b"u{d समेि /x]sf 5g\ . वस्िीहरुबीचको सडक पहुाँच ि सम्पका बढाउन
सदकएको अवस्था ।ैन । kl/0ffd:j?k pQm ufpF÷j:tLx?sf ;]jf tyf ;'ljwfsf] k|jfx sl7g /x]sf] 5,
;]jf lj:tf/sf sfo{x?df nfut d"No cToflws /x]sf] 5 . t;y{ 5l/P/ /x]sf j:tLx?nfO{ Pslqt u/L
PsLs[t j:tL ljsf;sf] of]hgf ;lxt ljsf; tyf ;]jf k|jfxsf sfo{sf nflu Jojxfl/s gLlt, of]hgf,
sfo{qmdsf] cefj /x]sf]5 .
१.३.३.९ बढ्िो बसाई ाँ सिाई ि युवाहरु पलायन

lhNnfdf ePsf cfly{s tyf ;fdflhs ljsf; Pj+ /f]huf/L nufot pBf]u tyf Joj;fosf] sdL /
plrt jftfj/0fsf sf/0f lhNnfaf6 अजिकांस माजनसहरु sf7df8f} / ef/tdf ;d]t hfg] k|a[ltdf a[l4
eO/x]sf]5 . िनगणना २०६८ का अनुसाि जिल्लाबाट जविेस िानेको संख्या करिब २५ हिािको हािाहािीमा
िहेको । । ufpFaf6 phf{lzn o'jfzlQm /f]huf/Lsf nflu zx/ tyf ljb]]lzg] qmd a9\g' lhNnf ljsf;sf]
Ps k|d'v ;d:ofsf] ?kdf b]lvPsf] 5 .
१.३.३.१० िक्ष िनशजि अपयााप्त हुनु

lhNnfsf] ef}uf]lns cjl:ylt, k"jf{wf/ tyf ;]jf ;'ljwfsf] sdL tyf /fhgLlts OR5fzlQm tyf
k|lta4tf, cg's'n jftfj/0f / sfo{qmd tyf nufgLdf sdL / k|f]T;fxgsf] sdL tyf :yfgLo dfgj
;+;fwgsf] sdLsf] sf/0f lhNnfdf bIf dfgj ;+;fwgsf] sdL g} /x]sf] 5 . xfnsf lbgx?df a9\b}
uPsf] a;fO;/fO / शहिोतमुख ;dfhsf] sf/0f oxfFsf o'jfhgzlQmsf] knfogn] lhNnfdf bIf
hgzlQmsf] ckof{Kttf b]lvG5 .
१.३.४ जिल्ला जवकासका चुनौजिहरु
स्थानीय स्ििमा िोगिािीको अवसि नपाई युवा िनशजि शहि िथा जविेश पलायन हुने जविय नौलो होईन ।
गााँउबाट युवाहरुको पलायन, योिनाबाट हुने लाभ बािे कम चासो िस्िा कािण उपभोिा सजमजिले आम
उपभोिाको सदिय सहभाजगिा गिाउन सके को ।ैन । जिल्ला जवकास सजमजि लगायिका स्थानीय
नेपाल डेभ्लप्मेतट कतसल्टेतसी िेभी जसजभल ओएजसस ईजतिजनयरिङ प्रा.जल, अनामनगि, काठमाडौं
8

जिल्ला आवजिक जवकास योिना, िादिङ (अजतिम प्रजिवेिन)

जनकायहरुको स्थानीय भौजिक िथा सामाजिक जवकासको क्षेरमा बदढिहेको भूजमकालाई कु शलिापूवाक जनवााह
गना स्थानीय स्ििमा िािनैजिक िल िथा सिोकािवालाहरुसाँग समतवय गिी जवकासको कायालाई गजि दिनु
आिको प्रमुख चुनौिी िहेको िेजखत। । यस्िा चुनौिीहरुको सामाना गना कमाचािीहरुमा सीप, प्रजवजि िथा
मानजसक परिविानको जवकास गनुा अत्यावश्यक िेजखत। भने अतिि सिकािी जनकाय, गैि सिकािी संघ संस्था,
संचाि क्षेर ि नागरिक समािवीच समतवयात्मक सहकाया अत्यावश्यक िेजखत। । िथाजप सिोकािवालाहरुको
स्थानीय जनकायहरुको श्रोिमा जनभाििा बदढिहेकोले स्थानीय जनकायलाई समतवयकािी भूजमका जनवााह गिी
श्रोिको उजचि बााँडफााँड ि परिचालनमा समस्या िहेको िेजखत। । जिल्ला जवकासका जवगिका प्रयास ि
उपलधिी एवं बस्िुजस्थजि जवविण िथा सहभाजगिात्मक ।लफलबाट पजहचान गरिएका चुनौजिहरुलाई बुाँिागि
रुपमा िेहाय बमोजिम प्रस्िुि िथा जवश्लेिण गरिएको । ।
१.३.४.१ समग्र जवकासलाई सम्वोिन गने अनुकुल नीजि जनयम नहुनु

lhNnfsf] ef}lts, ef}uf]lns, ;fdflhs, cfly{s / ;fF:s[lts ljz]iftf cg's'n gLlt, lgod / of]hgfsf]
cefj /x]sf] 5 . ePगिे का gLlt, lgod, Joj:yf / of]hgfx? klg Jojxfl/s / ;do ;fk]If b]lvb}gg\ .
To;df klg िादिङको समग्र क्षेरलाई समेटी एकीकृ ि जवकासको nflu cfjZos kg]{ pko'Qm gLlt lgodsf]
vfFrf] /x]sf] 5 .
१.३.४.२ िलवयु परिविानको प्रभाव बढ्नु

sfj{g nufot lu|gxfp; Uof;x?sf] a9\bf] उत्सिानका sf/0f ljZj tfkdfgdf a[l4 ePsf] 5 / o;af6
ljz]if u/L ljsf;f]Gd'v tyf cNkljsl;s b]z To;df klg u|fdL0f hgtfsf] hghLljsf, >f]t / ;fwgdf
gsf/fTds k|efj kl//x]sf] 5 . ;dodf jiff{ gx'g', nfdf] ;do v8]/L x'g', clta[li6, v08a[li6 tyf
cgfj[li6 x'g', udL{ tyf hf8f]df a[l4 x'g', tfkqmd a9\g', jg:kltsf] hLjgrqmdf abnfj b]lvg', s[lif
tyf jgafnLdf /f]uls/fsf] k|sf]kdf a[l4 x''g' h:tf hnjfo' kl/jt{gsf nIf0fx? िादिङ lhNnfdf klg
b]lvg yfn]sf] 5 . o;sf ;fy} lxpF kUng] qmddf a[l4, af9Lklx/f] h:tf ;d:ofdf a[l4 e}/x]sf] 5 .
o;sf] k|efj 36fpg वािाविण cg's'ng of]hgfx? aGg / nfu" x'g ;ls/x]sf 5}gg\ . kmn:j?k ljkb
/ o;af6 x'g] dfgjLo tyf ef}lts Ifltdf a[l4 b]lvPsf]5 .
१.३.४.३ भौगोजलक जवकटिा हुनु ि िाज्यबाट जवशेि ध्यान निीनु
जिल्लाको भू-बनाबट जहमाली क्षेर िेजख ििाई जिल्ला सम्म फै जलएि िहेको । । जिल्लाका उत्तिी क्षेरका
अजिकांश गाजवसहरु जबकट िहेका ।न् । यी क्षेरहरुमा िाज्यको प्रत्यक्ष ध्यान िानु पने हो िि यस्िो हुन सके को
।ैन । जिल्लाका सबै गाजवसहरुलाई समेटी एकीकृ ि जवकासको लाजग िाज्यको प्रभावकी पहल हुन सदकिहेको
।ैन । िाििानीबाट नजिक िहेि पजन िाज्यको ध्यान के जति हुन नसक्िा िादिङ वत्ती मुजनको अध्यािो हुनपुगेको । ।
१.३.४.४ आतिरिक िोिगािको अवसि नहुनु ि युवा िनशजि जिल्ला वाजहरिनु

lhNnfsf] ;DefjgfnfO{ /f]huf/L ;[hgf ug]{ s'g} klg gLlt lgod lhNnfdf 5}g . kmn:j?k pTkfbglzn
>dZflQm ljz]if u/L o'jfzlQm ljb]z tyf zx/ knfog eO/x]sf 5g\ . of] qmd a9\bf] qmddf /x]sf]5 .
;fy} a}b]lzs /f]huf/df hfFbf ePsf 3fOt] / d[tssf] ;+Vof klg lbgx' a9\bf] qmddf /x]sf] 5 .
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१.३.४.५ िाज्यले जवकासको प्रथजमकिा जनिाािण ि प्रयाप्त श्रोि सािन उपलधि गिाउन नसक्नु
िादिङ जिल्लाको

ljsf;df k|fyldstf cg';f/ >f]t ;fwgx?sf] Aoj:yf ug{ g;Sg' /fHosf] sdhf]/Lsf]
?kdf /x]sf] 5 . ;fy} lhNnfsf] ljljwtfnfO{ x]/L ljsf;sf sfo{qmdx? n}hfg g;Sg'n] lhNnfsf]
ljsf;df ;d:ofx? b]lvPsf 5g\ / oxfsf] r"gf}lt klg oxL g} /x]sf] 5 .
१.३.४.६ िािनैजिक अजस्थििा ि असल शासनमा कमी

b]zsf] nlDabf] ;+qmd0fsfn, /fhgLlts t/ntf / cl:y/tf, zlQm c;Gt'ng, /fhgLlts 6s/fjn]
pko'Qm gLlt, lgod, of]hgf tyf sfo{qmd / ljsf;sf] jftfj/0f vNalnPsf] cj:yf 5 . gLlt, lg0f{o /
sfo{qmd, nufgL tyf k|ltkmn / pknAwL kf/bzL{ 5}gg\ . >f]t tyf clwsf/sf] b'?kof]u / e|i6rf/
a9\bf]qmddf /x]sf]5 . sfg"gsf] zf;g / ;'zf;g w/f;foL x'Fb} uO{/x]sf] cj:yfn] ljsf; a9L dfqfdf
gsf/fTds c;/ kf/]sf] / gful/s tyf nlIft ju{df lg/fzfsf] afbn a9]sf]5 . oxL ;d:of िादिङ
lhNnfsf] xsdf klg Tolts} /x]sf] 5 .
१. ४ जिल्ला जवकासको समजिगि संभावना िथा चुनौिीहरु
िादिङ जिल्लाको समजिगि संभावना िथा समस्याहरुलाई िाजलकामा समेि एकीकृ ि रुपमा िेखाइएको । ।
िाजलका १.१: जिल्लाको SWOT जवश्लेिण
सवल पक्ष
 जिल्ला सििमुकामसम्म पक्की
सडकको पहुाँच ि पृ्वी िािमागाले
।ोएको
 काठमाण्डौ, पोखिा ि जचिवन
िस्िा ठू ला शहिहरुबाट नजिक
 व्यवसाजयक कृ जि/फलफू ल, िूग्ि
उत्पािन, पयाटन ि िलजवद्युिको
प्रचुि संभावना
 प्रशस्ि खजनि सम्पिा (वालुवा,
जगट्टी, ढु ंगा, रुवी, सीसा आदि)
 प्राकृ जि सम्पिा (वन, िल,
िजडबुटी आदि)
 सास्कृ जिक ि भौगोजलक जवजवििा
 जिल्लाको यािायाि गुरु योिना
ियाि भएको
 िािृ जनकायहरुको बढ्िो लगानी
(बुढी गण्डकी)
 सल्यानटाि, बैिेनी गल्।ी ि
िादिङवेसीको भौजिक जवकास
योिना ियाि भएको
 साक्षि जिल्ला घोजिि भएको
 िादिङ जिल्ला खुल्ला दिशामुि
उतमुख हुाँिै गएको

कमिोि पक्ष

अवसि

 जिल्ला अजिकांश ग्रामीण
सडकहरु सााँघुिा ि कच्ची
भएको
 सििमुकाम ि मुख्य बिाि
क्षेरमा सिहढल िथा ढल
जनकास पूणा रुपमा जवकास
नभएको
 सिकािी, गैसस, जनिी
क्षेरहरुजबच समतवयको कमी
 फोहोि व्यवस्थापन उजचि
रुपमा हुन नसके को
 जबद्यालयमा भौजिक
पूवाािािहरुको कमी
 खेलकु ि िथा मनोितिन
क्षेरमा सुिाि नहुनु
 अव्यवजस्थि बसोबास िथा
सकु म्बासी समस्या
 सििमुकाम ि मुख्य बिाि
क्षेरमा सडक अजिकाि क्षेर ि
भवन संजहिा लागु नहुनु
 िजलि िथा जप।जडएका
समुिायको बाहुल्यिा ि कम
सहभाजगिा
 िािीय िथा लैजङ्गक भेिभाव

 कृ जि, पयाटन ि िलजवद्युिबाट प्रशस्ि
फाईिा जलन सदकने
 जिल्लामा भएका खजनि सम्पिाको
(जगट्टी, ढु ंगा, वालुवा) व्यवजस्थि उत्खनन
गिी आर्थथक लाग जलन सदकने
 काठमाण्डौ, पोखिा ि जचिवनलाई









ििकािी, फलफू ल, मासु ितय उप्तािन िुि
िस्िा उत्पािनहरु जनयााि गिी आर्थथक
जलन सदकने
पृ्वी िािमागाको कोरिडोिमा संभाव्यिा
अध्ययन गिी औिोजगक क्षेर स्थापना गना
सदकने
घिे लु िथा साना उद्योगहरु जवकास ि
जवस्िाि हुन सक्ने
िनसहभाजगि िमश: बढ्िै गएको ि
स्थाजनय गैि-सिकािी/सामुिाजयक
संस्थाहरुको उल्लेखनीय उपजस्थजि िहेको
जिल्लामा जभजरने किीब ७ अवा
जवप्रेिणबाट प्रशस्ि फाईिा जलन सदकने
मध्य-पहाडी लोकमागामा अवजस्थजि
बैिेनी गल्।ीलाई नेपाल सिकािले नयााँ
शहिको रुपमा जवकास गनालाई
प्राथजमकिा िाखेको

चुनौिी/बािाहरु
 भौगोजलक जवकटिा
 युवा िनशजिको पलायन
(वैिेजशक िोिगाि)
 घट्िो िनसंख्या
 स्रोि िथा सािानको कमी
 योिनाहरु समयमा सम्पन्न
नहुनु
 िािनैजिक अजस्थििा
 बढ्िो बसाई सिाई
 लजक्षि समुिायहरु
जवकासको मुल प्रवाहमा
आई नसक्नु
 अव्यवजस्थि रुपमा
शहिीकिण बढ्िै गएको
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१.५ जवगिका प्रयास िथा उपलजधिहरु
जिल्ला जवकासको जवगिका योिनाहरुको उपलजधि िथा प्रयासहरुलाई जवश्लेिण गिी िीनका आिािमा यस
आवजिक योिनाले कु न कु न क्षेरलाई कसिी जवकास गना सदकत। त्यसलाई अगाजड सािे को । । िादिङ
जिल्लाका जवजभन्न सूचकहरु िस्िै: िनसंख्या, जशक्षा, स्वास््य, भौजिक पूवाािाि, संचाि, खानेपानी, कृ जि
लगायि उपलधि ि्याङ्कका आिािमा जवद्यमान जस्थजि जवश्लेिण गरिएको । । िाजलका अनुसाि जिल्लाले
ििकािी उत्पािन,

ljj/0f

िाजलका १.२: जवगि ि विामानको जस्थजि िुलना
अजघल्लो जस्थजि
विामान जस्थजि
(२०५८/५९)
२०६८/६९

hg;+Vof

कू ल िनसंख्या

hfthfltx?sf] jgfj6
hg3gTj –k|lt ju{ ls=dL= ;/b/_
hg;ª\Vof j[l4b/
kl/jf/sf] cfsf/ -;b:o_
SofDk; (संख्या)
pRrdfWolds ljBfno (संख्या)
dfWolds ljBfno (संख्या)
lgDgdfWolds ljBfno (संख्या)
k|fylds ljBfno (संख्या)
lghL ljBfno
;fIf/tf k|ltzt – ;/b/
:jf:Yo ;'ljwf
c:ktfn (संख्या)
k|fylds :jf:Yo s]Gb| (संख्या)
Onfsf x]Nykf]i6 (संख्या)
pk:jf:Yorf}sL (संख्या)
cfo'j]{b cf}ifwfno (संख्या)
gl;{Ë xf]d (संख्या)
df]6/af6f]
sfnf]kq –ls=dL=_
u|fe]n –ls=dL=_
sRrL÷df};dL –ls=dL=_
df]6/af6f] k'u]sf uflj; ;ª\Vof
kSsL k'n –j8f_, emf]n'Ë] k'n –j8f
x'nfs
Onfsf x'nfs (संख्या)
cfltl/Qm x'nfs (संख्या)
6]lnkmf]g
df]jfO{n 6]lnkmf]gsf] kx'+r k'u]sf uflj;x?
ljB't ;]jf k'u]sf] uflj; ;ª\Vof
/fli6«o k|;f/0f ljB't ;]jf k'u]sf

kl/jt{g

३३८६५८
८
१७६
२.१८
५.४
४
३८
११३
१९५
६०२

३३६०६७
५७
१७४
-०.७
४.३
६
५४
८१
८५
३७८

-३२
-११०
-२२४

४३

९७

५४

१
२
१६
३३
४

१
२
१६
३३
४
६

०
०
०
०
०
६

११२
२२
११

३५
४८
१२७९

६९

१४७
७०
१२९०
सवै
११३

१३
३७

१२
३७

-१
०

२३ गाजवस

४७ नपा/गाजवस

३ गाजवस

सवै

-२५९१
४९
-२
-३
१.१
२
१६

४४
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n3' hn ljB't pkof]u ug]{ 3/kl/jf/ ;+Vof
;f]nf/ xf]d l;:6d ;+Vof
jfof] Uof+; ;+Vof
pGgt r'Nxf] k|of]u ug]{ 3/kl/jf/ ;+Vof
;'wfl/Psf] 3§ ePsf uflj; ;+Vof
vfg]kfgL ;'ljwf k'u]sf] uflj; ;+Vof
kfOkåf/f vfg]kfgL pknAw eO{ nfeflGjt
hg;+
tzt –x]S6/_ e"lddf k'u]sf] l;+rfO
l;+
rfOVofx'gk|l;Sg]
;'ljwf
(हेक्टि)
s[
if ljsf;

३७२६
३७३६

८०

१९
८१९६
२९४०
२८५
२५९०६

१९
४४७०

८४.५३
१८,५१२

४.५३

-७९६

खेजि गरिएको िमीन (हे)
४९८९८
३५१५०
-१४७४८
ििकािी उत्पािन भूजम (हे)
३९५४
६०५१
२०९७
ििकािी उत्पािन (मे.ट)
४७४४८
७४७९७
२७३४९
स्रोि: के तिीय ि्याङ्क जवभाग, २०६८; वार्थिक कृ जि जवकास कायािम िादिङ, २०७०; जिजवस िादिङ, २०७१, जिल्ला स्वस््य
कायाालय, िादिङ, २०७०; जिल्ला जशक्षा कायाालय िादिङ, २०७१ ।

१.६ जवगि आवजिक योिनाको समीक्षा

:yfgLo :jfot zf;g P]g @)%% / lgodfjnL @)%^ tyf /fli6«o of]hgf cfof]un] tof/ u/]sf] cfjlws
lhNnf ljsf; of]hgf th{'df ;DaGwL lgb{]lzsf @)%* n] lglb{i6 u/]sf ljifo j:t'x? ;d]6]/ wflbË
lhNnf ljsf; ;ldltn] klxnf] k6s kfFr aif{] cfjlws of]hgf -@)%*÷)%(–)^#÷)^$_ tof/ u/]sf]
lyof] . pQm cfjlws of]hgfsf] bL3{sflng ;f]r b'w, kmnkm"n, t/sf/L– ufF;, af;, skf; / /f]huf/L sf]
k|flKtsf nflu bLuf] Pj+ ;Gt'lnt ljsf; n}+lus ;dfgtf, ;'zf;g, dfgj clwsf/sf] ;+/If0f,
ljs]Gb|Ls/0f Pj+ kf/blz{tf h:tf lhNnf ljsf;sf dfu{ lgb{]zs l;4fGtx?sf] k|of]u ug{] kl/sNkgf
ul/Psf] lyof] . u/LjL Go"lgs/0f, cfocfh{g tyf hLjg:t/df ;'wf/, ;Gt'lnt tyf ;dGofodf cfwfl/t
ljsf; k|s[of, ;'zf;gsf] k|Tofe"lt, ;]jf k|bfg ;~hfndf k|efjsf/L, ;fdflhs ljsf;, ef}lts k"jf{wf/
ljsf; cfbL cfjlws of]hgfsf p2]Zo to ul/Psf] lyof] . cfjlws of]hgfn] u|fdL0f ;8s k"jf{wf/,
l;rfO{, :jf:Yo tyf ;/;kmfO{, hLjg lgjf{x v]tL k|0ffnLsf Joj;flos/0f, hnfwf/ ;+/If0f, k|fs[lts
;|f]t hn, hdLg, h+unsf] ;d'lrt Joj:yfkg, n3' hnljB't pTkfbg, ko{6g k|j4{g cflb If]qnfO{
ljsf; k|fyldstfsf If]q klxrfg u/]sf] lyof] . of]hgf cjwLdf ;~rfng ul/g] ljsf; lgdf{0fsf
k|fylds If]qx?sf] ck]lIft pknAwLd'ns ;"rsx?sf] ;d]t cfjlws of]hgfsf] b:tfj]hdf pNn]v
ul/Psf] 5 . lhNnfsf] ;du| ljsf; tyf nlIft sfo{qmdx?sf] pknlAw ;DaGwL clen]v tyf lhNnfsf]
k|ult k|ltj]bgx?sf] z'Id ljZn]if0f tyf ;dLIff ubf{ cfjlws of]hgf sRrL u|fdL0f ;8s lj:tf/,
/fhdfu{ j/k/sf If]qdf j]df};dL t/sf/L pTkfbg, afn'jf, lu§L / 9'Ëf pTvgg tyf ljqmL ljt/0f
;DaGwL ultljlw jfx]s cGo If]qdf ;Gtf]ifhgs pknAwL xfFl;n ug{ ;kmn ePsf] b]lvPg . lgjf{lrt
hgk|ltlglwsf] cefj, hgo'4sf] k|efj tyf u|fdL0f If]qsf] c;'/lIft cj:yf cfbLsf sf/0f cfjlws
of]hgfn] ls6fg u/]sf If]qut ljsf;sf ;"rsx?n] cfjlws of]hgf sfo{fGjog txdf ;kmn x'g
g;s]sf] l:Ylt lrq0f ub{5g\ .
k|fljlws ;j{]If0f lagf /fhg}lts lg0f{odf cfwfl/t u|fdL0f ;8s lgdf{0f ultljlwsf sf/0f k"jf{wf/
ljsf;sf] :yfloTj eGbf e"–Ifo, af9L, klx/f] h:tf k|fs[lts k|sf]ksf] ;d:of b]vf k/] . lqz'nL gbL,
dx]z vf]nf, yf]kn vf]nf cfbLdf :sfe]6/ nufP/ afn'jf, 9'Ëf / lu6L pTvggn] lhNnfsf] jftfj/0fLo
If]q eljiodf uDeL/ r'gf}ltsf] ;d:of ef]Ug'kg{] l:Yltdf k'u]sf] 5 . s[lif, kz'kfng Joj;fodf
cfw'lgsLs/0f, Joj;flos/0f tyf ks]6 klxrfg / ahf/ tyf vkt Joj:yfkgdf ;'/lIft l:ylt aGg
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;s]g . ljiffbL hGo kbfy{sf] k|of]uaf6 df6f]sf] pj{/tfzlQm tyf dfgj :jf:Yodf lu/fj6 x'g] qmd
a9\of] . vf; u/]/ lhNnfsf] pQ/sf] pRr kxf8L efu, dWo kxf8L efu / xf]rf] a]zL If]qdf qmdzM
h8La'6L / cfn', kmnkm"n t/sf/L / kz'kfng tyf gub] Pj+ vfBGgafnL pTkfbgsf nflu ks]6 If]q
klxrfg, cfjZos k"jf{wf/ lgdf{0f / :yfgLo ;xeflutf ;DaGwL ;r]tgf clej[l4 ug{] sfo{qmdx? kfFr
aif{] cfjlws of]hgfn] cl3 ;f/]tf klg pknAwL k|foM z'Go /x]sf] lg/fzfhgs l:Yltdf 5 .
ul/aL Go"lgs/0f ;fdlfhs ljsf; tyf l;dfGts[t ;d'bfosf] d"nk|jfxLs/0f h:tf kIfdf ldl>t k|ult
ePsf] b]lvG5 . ljz]if u/]/ pQ/L e]usf] hghLjg ljk|]if0f (remittance) df cfwfl/t 5 eg] :yfgLo
s[lif, kz'kfng pBd Joj;fo tyf :j/f]huf/sf] vf;} ljsf; x'g g;ls o'jfzlQm ljb]zLg] jf /f]huf/
/ cfocfh{gsf nflu >dzlQm aflx/Lg] qmd kfFr aif{] cfjlws of]hgfdf cem a9]sf] b]lvG5 . lhNnfs]f
dWo kxf8L If]qdf s[lif tyf kz'kfng Joj;fosf] ;'wf/ qmd b]lvPtf klg /f]huf/ / cfocfh{gsf
lx;fan] vf;} k|ult b]lvPg . /fhdfu{sf] If]qdf kg{] 3gfj:tLdf Jofkf/, Joj;flos v]tL, lu§L, afn'jf
pBf]u :yfkgf cfbLaf6 /f]huf/, / cfocfh{gdf ;'wf/ cfPsf] b]lvG5 .
lzIff, :jf:Yo ;]jfdf of]hgf cjlw leq k"jf{wf/ lgdf{0fdf z;:q hgo'4sf] k|ToIf k|efjsf sf/0f
ck]lIft k|ult x'g ;s]g t/ ;+nUg hgzlQmsf] j[l4 eg] pNn]vgLo ?kdf ePsf] b]lvG5 . vfg]kfgL,
>f]t ;+/If0f, hnfwf/ Joj:yfkg / n3' hnljB't pTkfbgsf If]qdf klg of]hgf cjlw pT;fxhgs
/x]g . uf=lj=;= ;lrjx? lhNnf ;b/d'sfddf s]lGb|t x'g' s[lif, kz' If]qsf k|fljlwsx? ;d'bfo:t/df
ghfg'n] ;]jf k|bfos ;/sf/L If]qs]f sdhf]/Ln] ;'zf;g tyf :yfgLo lgsfosf] kf/blz{tf, hjfkmb]lxtf
/ pQ/bfloTjdf klg ck]lIft ;'wf/ x'g ;s]g .
;du|df kfFr aif{] cfjlws of]hgf lhNnfsf] ef}lts, ;fdflhs tyf cfly{s ljsf;df k"0f{ ;kmn gePtf
klg o;n] lhNnf l:yt ljsf; lgdf{0fsf] ;lx Joj:yfkg Pj+ ;~rfngsf nflu of]hgfj4 ljsf;
k|s[ofsf] cfjZostf dx;'; u/L lhNnfdf ;~rfng ul/g] ;/sf/L tyf u}x|;/sf/L ;+3 ;+:yfx?sf]
ljsf; of]hgfnfO{ Psnåf/ k|0ffnLaf6 kl/rfng ug{'kg{] / lhNnfl:yt lgsfox? lar ;dGjofTds
l:ylt x'g'kg{] s'/fnfO{ :ki6 ?kdf cl3 Nofof] . cfjlws of]hgf @)^#÷)^$ df ;dfKt ePkl5 lhNnf
ljsf; ;ldlt wflbËn] cf=j= @)^&÷)^( ;Dd tof/ ul/g] jflif{s sfo{qmdx?sf] th{'df tyf
sfof{Gjog k|s[ofdf cfjlws of]hgfsf] cf+lzs k|efj k/]sf] kfOG5 . lhNnf ;8s u'?of]hgf lgdf{0f
sfo{ o;sf] pbfx/0f dfGg ;lsG5 eg] gu/pGd'v If]q j}/]gL, wflbË j];L / ;Nofg6f/ If]qsf] ef}lts
ljsf; of]hgf klg o;}sf] ;+s]tfTds kl/0ffd dfGg'kb{5 . ;du|df lhNnfsf] ;Gt'lnt tyf ;dl:6ut
ljsf; / If]qut k|fyldstfsf] klxrfg ug{], ljsf; dfu{df cl3 a9\g cfjlws of]hgfn] clek|]l/t
u/]sf] dfGg'k5{ .
oxL kfFraif]{ cfjlws of]hgfsf] k[i7d"dLdf lhNnf ljsf; ;ldltn] cfˆgf] g]t[TjbfoL e"ldsf lgjf{x
ug'{kg]{ s'/fnfO{ Wofgdf /fv]/ cf=a= @)^%÷^^ df cfkm"n] ;Dkfbg ug]{ sfo{x?, lgjf{x ug'{kg]{ e"ldsf,
k'/f ug'{kg]{ lhDd]jf/LnfO{ Vofn ub}{ cfˆgf] b'/b[li6 (vision) , /0fgLlt (strategies), ;dGjo
(coordination), ;zlSts/0f (Empoerment), sfo{ z}nL (Working Style), /0fgLlts ;+rf/ (strategic
communcation), k|ltaBtf (commitment) sf ljsf; ;'qx? / To;sf sfo{ /0fglltx? (action
strategies) x?sf] th'{df u/L ljsf; of]hgf tyf sfo{s|dx?df lbuf]kgf Nofpg] k|of; u/]sf] 5 . o;/L
tof/ ul/Psf ljsf; ;'qx?n] cf=a= @)^%÷^^ df sfo{Gjog ul/Psf ;du| of]hgf tyf
sfo{s|dx?nfO{ glthfd'vL x'g lbzfaf]w u/]sf] b]lvG5 .
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१.७ िादिङ जिल्लाको िीघाकालीन सोंच िथा जसद्धातिहरु
िादिङ जिल्लाको िीघाकालीन सोंच िथा जसद्धातिहरु यसप्रकाि व्याख्या गरिएको । ।
१.७.१ जिल्ला जवकासको िीघाकालीन सोंच

:ki6 bL3{sfnLg b[li6\sf]0fsf] lgdf{0fn] lhNnfsf] of]hgfa4 ljsf;nfO{ 6]jf k'Ug] ePsfn]] eljZodf
ljleGg If]qut of]hgfx? th{'dfdf ;d]t :ki6tf cfO rfx]sf] pknAwL xfl;n ug{ ;lsG5 . o;sf] nflu
cfjZos pko'Qm gLlt, l;4fGt, /0fgLlt tyf k|fyldstfx? klxrfg Pj+ kl/eflift ePdf of]hgfn]
nlIft u/]sf] ;"rsx? k'/f ug{ ;lsG5 . िादिङ lhNnf ljsf;sf k|fyldstfsf If]qx?df s[lif, ko{6g
पुवाािािको ljsf;df s]lGb|t ul/Psf] 5 . o; cfjlws lhNnf ljsf; of]hgf -cflhljof]_ df klg o;
adf]lhd lhNnf ljsf;sf] ult lgwf{/0f ul/Psf]5 . of]hgfj4 ljsf;sf] csf]{ v'8\lsnf]sf] ?kdf
lhNnfsf] ;du| kIfnfO{ ;d]6L lhNnfsf] ;'b"/ eljiosf] kl/sNkgfsf ;fy jt{dfg cj:yf, efjL r'gf}lt
/ ;+efjgfnfO{ b[li6ut u/L] of] cfjlws of]hgfsf] bL3{sflng b[li6\sf]0f (Long Term Vision) sf] ?kdf
“कृ जि, पयाटन ि पुवाािाि ! समबृद्ध िादिङको आिाि” भन्ने िहेको । ।

िादिङ जिल्लाको प्रमुख ;Defjgf s[lif, kz'kfng, नया आयमको रुपमा आएको पयाटन पजन हो ।
जिल्लाकोप कृ जि, पशुपालन, पयाटन लगायि अतय क्षेरको जवकासको लाजग भौजिक पवाािाि, वािाविण
संिक्षण, दिगो जवकास िफा के जतिि हुाँिै िानुपने आवश्यकिा िहेको हुत। । k"jf{wf/ ljsf;sf] k|d'v dfWodsf]
?kdf /x]sf] ;8s tyf oftfoftsf] If]qdf xfn सम्म ePsf sfo{ / k|ult x]bf{ lhNnfdf ;8s

oftfoftsf] If]qdf klg /fd|f] k|ult xfl;n x'g] cj:yf b]lvPsf]n] o;af6 lhNnfaf;Lx?sf] ;]jf tyf
;'ljwfdf kx'Fr j[4L eO{ hLjg:t/df u'0ffTds ;'wf/ Nofpg ;lsg] ;+efjgf b]lvPsf]] 5 . xfnsf
lbgx?df ePsf ;8s oftfoftsf] lj:tf/sf ;fy} lhNnfsf] hn>f]tsf] pkof]u ug]{ ;DaGwdf ljleGg
lghL If]qaf6 OR5f k|s6 u/]sf]n] lhNnfsf] cfly{s tyf ;fdflhs ljsf;nfO{ o;n] yk 6]jf k'¥ofpg
;Sg] b]lvG5 . o:t} u/L lhNnfjf;Lsf] ljsf;sf ;'ljwfdf kxF'r lj:tf/} बढ्िै hfg'n] o;n] ;du|
ljsf;df 6]jf lbg ;Sg] b]lvG5 . :jf:Yo ;]jfsf] u'0f:t/ / kx'Frdf lj:tf/} a[l4 x'b} uPsf] 5 । lzIffdf
क्षेरमा हेने हो भने जिजशकाले पूणा साक्षि जिल्लाको रुपमा घोिणा गरिसके को । . o;af6 lhNnfsf]
;fdflhs ljsf;df ljz]if 6]jf k'Ug] b]lvG5 . lhNnf ११ गाजवसहरु v'nf lbzf d'Qm If]q 3f]if0ff
eO;s]sf] ि ३ घोिणा उतमुख अबस्िामा िहेका ि बााँदक गाजवसहरुमा पजन यसको लाजग प्रयासहरु भइिहेका
।न् । यो cj:yfdf vfg]kfgL tyf ;/;kmfOdf u'0ffTds ;'wf/ ug{'kg]{ cfjZostf b]lvG5 .
बास्िवमा िादिङ

lhNnfsf] ljsf;sf] ult िुि गजिमा gePtfklg ljsf;sf sfo{qmdx? lj:tf/} cufl8
al9/x]sf 5g\ . lhNnfsf] ltg} ;Defjgf / ultnfO{ ;fy lnb} o; cfjlws of]hgfaf6 समृद्ध जिल्ला
िादिङ jGg ;3fp k'Ug] cfzf lnOPsf] 5 ।
१.७.२ जिल्ला जवकासको लाजग जनिेशक जसद्धातिहरु
िादिङ

lhNnfsf] ;du| ljsf; ug{ / o; cfjlws of]hgfn] /fv]sf] िीघाकालीन सोंच tkm{ pGd'v x'g\,
nIodf k'Ug tyf pb]Zox? xfl;n ug{ ljleGg sfo{qmdx?sf] ;+rfngsf ;fy} of]hgfj4 k|of;x? tkm{
cl3 a9\g s]xL lgb]{zs l;4fGtx? ckgfOg] 5g\ h'g o;k|sf/ k|:t't ul/Psf] 5 .
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s= nlIft If]q / ;d'bfosf] ljsf; tyf ;fd'bflos ;xeflutf





lhNnfdf कृ जि, kmnkm'n, t/sf/L tyf kz'kfngsf] पके ट क्षेरको ljsf; u/L cfly{s ljsf;sf
cj;/x? v'nf ul/g]5 .
;fdflhs kl/rfngsf] dfWodaf6 dlxnf, jfnjflnsf / lk5l8Psf] tyf l;dfGts[t ju{ Pj+
;d'bfosf] ;zlQms/0f ul/g]5 .
hg;jnLs/0fsf] dfWodaf6 nf]stflGqs cjwf/0f k5\ofpFb} लजक्षि वगाको ;+nUgtfdf ljsf;
sfo{x? ;+rfng ul/g]5 .
लजक्षि समूहलाई मध्यनिि गिै s[lif, ko{6g, jg tyf jftfj/0f, hn>f]t tyf pBf]usf] ljsf;
u/L ul/jL तयूनीकिणमा ul/g]5 .

v= jftfj/0f ;Gt'ng tyf lbuf] ljsf;
 :yfgLo >f]t / ;Dkbfsf] cWoog, ;+/If0f / Joj:yfkg u/L दिगो जवकास हाजसल गरिने । ।
 k|fªufl/s / kof{j/0fLo s[lifdf िोड दिइने। ।
 ef}lts k"jf{wf/ ljsf; tyf ;+/rgf lgdf{0f ;DaGwL sfo{nfO{ jftfj/0fd}qL agfOg]5 .
 hnjfo' kl/jt{gaf6 pTkGg ;d:of lg/fs/0fsf] nflu jg If]q;Fu ;DalGwt तयूनीकिण tyf
cg's'ngsf] pkfox? cjnDag u/L ;du| lhNnfsf] ljsf; ul/g]5 .
 k|fs[lts >f]tsf] bLuf] ljsf;sf ;fy} jftfj/0fd}qL ljsf; cjwf/0ff cg';f/ ljsf;sf sfo{x?
;+rfng ul/g]5 .
u= ;+:yfut tyf Ifdtf ljsf;
 ljBfno tyf :jf:Yo Joj:yfkg ;ldlt tyf ;d'bfodf cfwfl/t ;d"x / ;~hfnx?sf] Ifdtf
clea[l4 u/L pgLx?nfO{ cem a9L lqmoflzn / k|efjsf/L agfO{g]5 .
 of]hgf 5gf}6 k|s[ofdf k5fl8 kfl/Psf ju{ tyf ;d'bfosf] ;xeflutf ;'lglZrt, cy{k"0f{ /
k|efjsf/L agfO{g]5 .
 :yfgLo lgsfoaf6 ;+rflnt cfof]hgf tyf sfo{qmdsf] bLuf] ;+rfng / Joj:yfkg ;DaGwL
gLlt th'{df u/L nfu' ul/g]5 .
 pkef]Qmf ;ldltnfO{ cfof]hgf lgdf{0f tyf ;~rfng ;DaGwL tflndsf] Joj:yf, cfof]hgf
;~rfngnfO{ k|efjsf/L tyf kf/bzL{ agfOg]5 .
 dlxnf, jfnjflnsf nufot nlIftju{sf] ;+:yfut / Ifdtf ljsf; u/L ljsf; Joj:yfkg tyf
lg0f{o k|lqmofdf nlIft ju{sf] ;DnUgtf ;'lglZrt / k|efjsf/L agfOg]5 .
3= ;fdflhs ;dfj]zLs/0f tyf cj;/df ;dfgtf
 of]hgf th'{df tyf ;~rfng k|lqmofnfO{ cem a9L ;dfj]zL / ;xeflutfd'ns agfO{ pknAw
>f]t ;fwgsf] clwstd kl/rfng गिी ;Gt'lnt ljsf;df hf]8 lbO{g]5 .
 :yfgLo >dd'ns k|ljlwdf hf]8 lbO{ ljsf; lgdf{0f sfo{ cufl8 a9fO{g]5 tyf :yfgLo
pTkfbg a[l4df ljz]if Wofg s]lGb|t ul/g]5 .
 cfdf ;d"x, dlxnf ;d"x tyf ;~hfnx?nfO{ ;zQm agfO{ tyf j}wflgstf k|bfg u/L ;dfj]zL
;dfgtf jftfj/0f d}qL lgdf{0f ul/g]5 .
 dlxnf, jfnjflnsf nufot nlIftju{sf] sfo{qmd Jojl:yt ?kdf th'{df tyf k|efjsf/L ?kdf
sfof{Gjog u/L d"nk|jfxLs/0f ul/g]5 .
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ª= :yfgLo ;'zf;g / hgpQ/bfloTj
 ;+:yfut ;'9[l9s/0f, u'0f:tl/otf / kf/blz{tf tyf bLuf]kgfnfO{ ljsf; sfo{ ;~rfngsf]
k|d'v /0fgLltsf] ?kdf ckgfOg]5 .
 :yfgLo ;'zf;g tyf hgpQ/bfloTj clea[l4sf लाजग ;fem]bf/x? aLr lgoldt cGt/lqmof,
5nkmn / axzsf dfWodaf6 ljsf; lgdf{0f sfo{nfO{ cem a9L ;dGjofTds /
;xeflutfd'ns बनाउिै gful/s ;dfhnfO{ सदिया रुपमा kl/rfng ul/g]5 .
 ;+:yfut ;'zf;g sfod ub}{ e|i6rf/d'Qm कायाजवजि ckgfO{g]5
 ;"rgfsf] xs ;DaGwL sfg"gL Joj:yfsf] nflu cfjZos ;+oGqsf] ljsf; u/L ;"rgf
pknAwtfsf] ;'lglZrttf ul/g]5 .
r= ;'/lIft, u'0f:t/Lo / k|efjsf/L ;]jf
 ;fj{hlgs ;]jf k|jfxnfO{ clwsf/d'vL agfO{ gful/s j8fkqdf pNn]v eP adf]lhd ;]jf tyf
;'ljwfहरुलाई clwsf/df cfwfl/t, ;xh, ;j{;'ne, u'0f:t/Lo agfOg]5 .
 lhlj; tyf uflj;x?sf] ;]jf k|jfxnfO{ cfjZotfd"vL agfO{ gful/s j8f kqdf pNn]lvt
;dofjlw leq} Ifltk"tL{df cfwfl/t eP/ ;]jf k|jfx ul/g]5 .
5= ;fdflhs Gofo tyf dfgj clwsf/
 ;/sf/L, u}/ ;/sf/L tyf जनिी If]qsf] ;+:yfut ;+/rgfdf ljkGg Pj+ l;dfGts[t ju{sf]
cy{k"0f{ ;xeflutfnfO{ ;'lglZrt ul/g]5 .
 ;fdflhs kl/rfngnfO{ :yfgLo ;d'bfosf] ;zlQms/0fsf] k|d'v /0fgLltsf] ?kdf ;~rfng
ul/g]5 / o; sfo{df :yfgLo ;xhstf{nfO{ kl/rfng ul/g]5 .
 ;dfhdf lk5l8Psf] ju{, blnt, hghflt, dlxnf ljsf;sf nflu ljz]if sfo{qmd ;+rfng
ul/g]5 .
 Ho]i7 gful/s a[lQ nufot cGo ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd k|efjsf/L ?kdf ;+rfng ug]{
jftfj/0f agfO{ o;sf] k|efjsfl/tf cWoog ul/g]5 .
h= ;d'bfo lghL If]q Pj+ u};;+sf] kl/rfng tyf ;fem]bf/L
 ;]jf k|jfx tyf k"jf{wf/ ljsf; sfo{df ;fj{hlgs, lghL, ;fd'bflos tyf ;fj{hlgs–lghL
;fem]bf/L cjwf/0ff adf]lhd ul/g]5 .
 lghL If]qnfO{ ljsf; lgdf{0fdf kl/rfng ug{sf nflu :yfgLo:t/df nufgLd}qL jftfj/0f
lgdf{0fsf ;fy} jfXo >f]t tyf ;fwgsf] clwstd kl/rfng ul/g]5 .
 ;d'bfo, lghL If]q tyf u};; h:tf ;fembf]/x? aLr cGt/lqmof 5nkmn / jx;sf dfWodaf6
ljsf; lgdf{0f sfo{nfO{ cem j9L ;dGjofTds, ;xeflutfd'ns / k|efjsf/L agfOg]5 .
 ;/sf/L, u}/ ;/sf/L tyf ;fd'bflos ;+:yfsf] ;+/rgfdf ljkGg Pj+ l;dfGts[t ju{sf] cy{k"0f{
;xefuLtfnfO{ ;'lglZrt ug]{ gLlt lnOg]5 .
 ;fj{hlgs ;]jf tyf sfo{qmdsf] kf/blz{tf, k|efjsfl/tf / pQ/bfloTjsf] clea[l4sf nflu
pknAw sfg"gL Joj:yf cg';f/ ;fj{hlgs ;'g'jfO{ / k/LIf0f, ;fdflhs k/LIf0f, gful/s
cg'udg tyf lgu/fgLsf] cf}hf/x? k|of]u u/L ;'wf/sf k|ltj4tfsf] kfngf ul/g]5 .
em= vfB ;'/Iff
 gful/ssf] df}lns clwsf/sf] ?kdf /fHoaf6 k|bQ vfB ;'/Iffdf kx'Fr tyf vfB ;+k|'etf
;'lglZrt ul/g]5 .
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vfB ;'/Iffsf nflu s[lif tyf kz'hGo pTkfbg a[l4sf nflu ljz]if sfo{qmd ;+rfng ul/g]5
tyf j}lsNks Joj:yf ;d]t ul/g]5 .
 lhNnfdf vfB ;'/Iffsf] nflu pko'Qm uf]bfd 3/x?sf] Aoj:yf ul/g]5 .
`= glthfd"ns cg'udg k|0ffnL
 of]hgf tyf ah]6 th'{df ubf{ cfjlws of]hgfsf] ;"rssf] cfwf/df ul/g]5 .
 of]hgf glthfd'vL vfFsf cg';f/ cg'udg ul/g]5 .
 cfof]hgf tyf sfo{qmdsf] t]>f] kIfåf/f cg'udg tyf d"NofÍg ul/g]5 .
 sfo{ ;Dkfbgsf] cfwf/df /fd|f] sfd ug]{ ;+3, ;+:yf tyf lgsfonfO{ k|f]T;fxg ul/g]5 .
१.८ जिल्ला जवकासको समजिगि लक्ष्य ि उद्देश्य
िादिङ जिल्ला जवकासको समजिगि लक्ष ि उद्देश्य िेहाय बमोजिम हुने। ।
१.८.१ जिल्ला जवकासको समजिगि लक्ष्य
“कृ जि ि पयाटन क्षेरको जवकास ि जवस्िाि द्वािा जिल्लावासीको सामाजिक आर्थथक उन्निी गिै जिल्लालाई
समृद्ध ि सम्मुन्नि जिल्लाको रुपमा जवकास गने”

lhNnf ljsf;sf] pk/f]Qm nIo k|fKtLdf of]ubfg k'¥ofpg] lgDg ;"rsx?af6 dfkg ul/g]5 .
•

मानव गरिवी सुचकांक३३.३८ बाट २५ मा घटेको हुने। ।

•

प्रजि धयजि आय (अमेरिदक डलिमा) ६०७ (HDR2014) बाट ९०० पुगेको हुने। ।

•

कु ल ग्रहास्थ उत्पािन १४६६२ (HDR2014) बाट २०००० मा पुगेको हुने। ।

•

जिल्लाले िाजिय कू ल अथाितरको आम्िानीको १.०७ (HDR2014) प्रजिशिबाट २ प्रजिशिमा पुगेको
हुने। ।

dfgj ljsf; ;"rsfÍ xfnsf] ०.४६१ -HDR2014_ af6 िाजिय स्ििमा (०.४९६) k'u]sf] x'g]5
• lhNnfjf;Lsf] cf};t cfo' ६६.४४ (पुरुि ७४.४२ ि मजहला ६०.११) aif{af6 ७५ aif{ k'u]sf] x'g]5
• cf};t ;fIf/tf b/ -%aif{ eGbf dflysf]_ ९७.४ af6 सिप्रजिसि k'u]sf] x'g]5 .
• hnjfo' kl/jt{g cg's'ng tyf ljkb Aoj:yfkg sdhf]/ cj:yfaf6 ;'wf/ ePsf] x'g]5 .
•

१.८.२ जिल्ला जवकासको समजिगि उिेश्यहरु
जिल्ला जवकासको समजिगि उद्देश्यहरु यसप्रकाि ।न्:

s= cfufdL kfFr jif{ cjlwsf nflu bL3{sflng ;f]rn] kl/nlIft ljsf;sf] ;+sNk cg'?k of]hgf
cfjwf/0ff (Planning Framework) tof/ kfg]{ .
v= cfufdL kfFr jif{df a[l4 x'g] hg;+Vofsf] hLjg :t/df गुणात्मक ;'wf/ NofO{ Go'gtd
cfjZostfx? h:t} cfjf;, /f]huf/L, lzIff, :jf:Yo, ;fj{hlgs ;]jf ;'ljwf tyf cGo ef}lts
k"jf{wf/x?sf] ljsf; tyf lj:tf/df k|oTgzLn /xg] .
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u= lhNnfdf Aoj;flos s[lif tyf kz'kfngsf] ljsf; / lj:tf/ ug{ cfjZos k"jf{wf/x?, ahf/,
ljp ljhg tyf s[lif tflnd tyf uf]i7Lx?sf] Aoj:yf ug]{ िथा h}ljs v]ltdf hf]8 lbO
s[ifsx?sf] hLjg :t/df ;'wf/ Nofpg] .
3= lhNnfnfO{ ko{6sLo If]qsf] ?kdf ljsf; ug{ cfjZos ef}lts k"jf{wf/x? sf] ljsf; tyf k|rf/
k|;f/ u/L hg;xeflutf बढाउन पयााटन जवकासलाई मूिा रुपमा अगाजड बनाउने ।
ª= lbuf] :jR5 ;kmf jftfj/0f ;[hgf ug .k|fs[lts ;|f]t–;fwgx?sf] plrt ;b'kof]u tyf ;+/If0f
u/L bLuf] lasf;df 6]jf पुयााउने िथा ljsf;nfO{ Aojl:yt ug{ a}1flgs e"–pkof]u (landuse) sf]
k|:tfj u/L अजनयजमि / cJojl:yt ljsf;nfO{ lgoGq0f गने .
r= lhNnfsf] ljwdfg ef}lts tyf ;fdflhs k"0f{wf/x?sf] Ifdtf cg';f/ r/0fa4 ?kdf lj:tf/ u/L
lhNnfdf Aojl:yt a:tL lasf; tyf ;fgf ;x/L ahf/ -s]Gb|_ x?sf] la:tf/df hf]8 lbg] .
lhNnf ljsf;sf] pk/f]Qm ;dli6ut p2]Zo xfl;n eP÷gePsf] lgDg ;"rsx?af6 dfkg ul/g]5 .

•
•
•

प्रजि धयजि आय (अमेरिकी डलिमा) ६०७ (HDR2014) बाट ९०० पुगेको हुने। ।
पााँच बिा मुजनका कु पोजिि बालबाजलकाहरुको संख्या २६.३० प्रजिशिबाट बाट १५ प्रजिशिमा घटेको
हुने। ।
afnd[To' b/ k|ltxhf/df ३९ af6 ३० df em/]sf] x'g]5 .
जशशु मृत्युिि प्रजिहिािमा ३३ बाट २८ मा झिे को हुने। ।
मािृ मृत्युिि प्रजि लाखमा २९९ बाट २८० मा झिे को हुने। ।
परिवाि जनयोिनको अस्थायी सािन प्रयोग गने िि ६५.३% बाट ८०% पुगेको हुने। ।

•
•
•
•

! 306fsf] b'/Ldf :jf:Yo rf}sL;Dd kxF'r ePsf kl/jf/sf] k|ltzt () k'u]sf] x'g]5 .
!( jif{ eGbf sd pd]/df ljjfx x'g] hg;+Vof k|ltzt ६५.५७ af6 २० k|ltztdf em/]sf] x'g]5
;fdflhs lje]b x6]sf]] x'g]5 .
sfj{g l;Sj]:6«]zg b/df कम्िीमा !% Ü k'u]sf] x'g]5 .

•
•

•

१.९ जिल्ला जवकास जवियगि प्राथजमकिाका क्षेरहरु
lhNnf ljsf;sf kfFr j6f ljifout If]qx? ;f] cGtu{tsf ljifout pk–If]qx?sf] k|fyldstfqmd lgDgfg';f/
lgwf{/0f u/L ljifout If]q of]hgf tyf sfo{qmd th'{df ul/Psf] 5 । यस आवजिक जिल्ला जवकास योिनाले
जयनै पााँच जविय अतिगािकाका प्राथजमकिािमका आिािमा योिना ििुामा गिइएको । ।
ljifout If]q
cfly{s ljsf;
;fdflhs ljsf;

ef}lts k"jf{wf/ ljsf;

jg tyf jftfj/0f Joj:yfkg

ljifout If]q k|fyldstfx?
!= कृ जिलाई व्यवसाजयकिण ि जवकास
२. पयाटन जवकास

!= lzIff, v]ns'b tyf o'jf
@= :jf:Yo tyf hg;+Vof
#= vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{
$= dlxnf, afnaflnsf tyf nlIft ju{
!= ;8s tyf oftfoft
@= ljB't tyf j}slNks phf{
#= ;fj{hlgs lgdf{0f
$= ;"rgf tyf ;+~rf/
!= jg, e"–;+/If0f tyf jftfj/0f
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ljifout If]q

ljifout If]q k|fyldstfx?

;+:yfut ljsf;, >f]t kl/rfng / ;'zf;g

@= k|sf]k Joj:yfkg
!= ;+:yfut / Ifdtf ljsf;
@= >f]t kl/rfng
#= :yfgLo ;'zf;g
$= ljsf; Joj:yfkg
%= ;fd'bflos ;zlQms/0f

१.१० जवियगि संभावना िथा समस्या जवश्लेिण
जवियगि जवश्लेिण अतिगाि कृ जि, पशुपालन, पयाटन, जशक्षा, स्वास््य, खानेपानी िथा सिसफाई, मजहला
बालबाजलका िथा लकजिि समूह, भौजिक पूवाािाि, वािाविण िथा प्रकोप, संस्थागि जवकासको क्षेरगि
संभावना िथा समस्या जवश्लेिण समेरटएको । ।
१.१०.१ आर्थथक जवकास
क) कृ जि जवकास
संभावना जवश्लेिण

k|d'v ;+efjgf / cj;/

>f]t ;fwg tyf cfwf/

पशुसेवा
 चौिीपालन (उत्तिी क्षेर)
 भेडा पालन (उत्तिी क्षेर)
 बाख्रा पालन
 खुखुिा पालन (सोइलि िथा लेयसा)
 िूग्ि उत्पािन ( ितयिुग्घ)
 घााँस जवकास उत्पािन
 गाईभैसी पालन
 विशाला



सहकािी िथा जवत्त
 सहकािी जवकासको प्रवद्धान
 कृ जिितय
 पशुपंजक्ष ितय
 िजडबुटी
 पयाटन व्यवसाय (पिमागा ,िलयारा ,होमस्टे)
 स्वास््य सेवा
 जवद्युि जवकास
 संचाि
 सुपथ मूल्य पसल
 यािायाि
 बचि िथा ऋण परिचालन
 सहकािी संस्था माफा ि जवद्यालय संचालन














nfeflGjt ju{ tyf If]q

चौिी िथा भेडापालन स्थानीय
स्ििमा भैिेहक
े ो
बाख्रा पलानको लाजग व्यवसाजयक
फामाको जवस्िाि
कु खुिा पालन पृ्वी िािमागाको
कोरिडोिमा भैिहेको
िूग्ि उत्पािनको स्रोि के ति जवकास
घााँस फमा जवस्िािको िममा
खसी बिशाला नभएको










जिजप्लङ, िी, लापा, झालााङ, सेिुाङ
जिजप्लङ, िी, लापा, झालााङ, सेिुाङ
िजक्षण ि मध्य क्षेरका गाजवसहरु
िजक्षण ि मध्य क्षेरका गाजवसहरु
िजक्षण ि मध्य क्षेरका गाजवसहरु
िजक्षण ि मध्य क्षेरका गाजवसहरु
िजक्षण ि मध्य क्षेरका गाजवसहरु
सििमुकाम ि मुख्य मुख्य बिाि के तिहरु

सहकािी जवकासको लाजग कृ जि
सहकाि, वचि िथा ऋण
सहकािीहरु भएको
पयाटन व्यवसायको लाजग
भौगोजलक जवजवििा, पयाापयाटन,
सुतिि प्राकृ जिक ि िमणीय स्थलहरु
स्वास््य सेवाको लाजग स्वास््य
सहकािी संचालनमा िहेको
जवद्युि, संचाि, सुपथ मूल्य ि
यािायाि सेवा सहकािी माफा ि
काया भैिहेको




कृ िक समुिाय
िजडबुटीबाट उत्तिी भेगका वाजसतिा
लाभाजतवि हुने
जवद्युिको लाजग जिल्लाका जरशुली ि बुढी
गण्डकी निी
जवद्युि, संचाि, सुपथ मूल्य पसल
यािायािसेवाबाट जिल्ला
सििमुकामवासीहरु लाभाजतवि हुने
वचि िथा ऋण परिचालनबाट सम्पूणा
जिल्लावासीहरु लाभाजतवि हुने
सहकािी संस्था माफा ि जवद्यालय संचालनले
वेनीघाट क्षेर लाभाजतवि भएको
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कृ जि जवकासका क्षेरहरु
 बीउ उत्पािन
 ििकािी
 खाद्यन्न
 ििकािी मौसमी वेमौसमी
 फलफू ल (जलची, सुतिला, दकवी, आरु, नासपािी,
आदि)
 च्याउ
 मौिीपालन
 मस्यपालन
 कृ जि पयाटन
 कफी
 नसािी, फलफू ल, ििकािी
 पुष्प व्यवसाय
 कृ जि उद्योग (जचस्यान के ति ,प्रसोिन)









व्यवसाजयक कृ जि, ििकािी खेजि,
नगिेवाली, पशुपालन ि िूग्ि
उत्पािनको सुरुवाि भएको
स्थानीय कृ िकहरु सहकािी गठन
माफा ि व्यवसाजयक कृ जि, ििकािी
खेिी, पशुपालन ि िूग्ि उत्पािनमा
दिसाशील िहेको
ििकािी संकलन के ति ि डेिी
उद्योगहरु सफलिापूवाक संचालनमा
िहेका
काठमाण्डौ उपत्यका, पोखिा,
जचिवन िस्िा ठू ला शहिहरुबाट
नजिकै िहेकोले ठू ला बिािको
प्रशस्ि संभावना िहेको



जिल्लाका सम्पूणा कृ िक समुिायहरु ि सम्पूणा
जिल्ला

समस्या जवश्लेिण

;jfn÷;d:of
x?
कृ जि जवकास
 प्राजवजिक
िनशजिको
अपयााप्तिा

 भूउपयोग योिना नहुनु

 पके ट क्षेरको
जनिाािण
प्रभावकािी
नभएको
 खाद्य असुिक्षा

ित्काजलन असि

 उत्पािनमा कजम
 खाद्य असुिक्षा
 उत्पािन ि
उत्पािकत्व घटिो
 प्रजवजि प्रसािमा
करठनाई
 उवािभूजममा
उद्योगको स्थापना
 घट्िो उत्पािकत्व

अतििजनजहि कािण

मुल कािणहरु

 कृ जि प्रजि आकिाण नहुनु
 कृ जि पिजनभाििा
 कृ जिलाई स्वावलम्वनको

 कृ जिमा आिुजनदककिण
नहुनु
 नीजिगि सुिाि नहुनु

माद्यमको रुपमा नजलनु

 कृ जि प्रजि आकिाण नहनु
 अतिि मतरालय समतवय

समािानका संभाजवि
उपायहरु

 प्राजवजिकको व्यवस्था
 कृ जि अनुिानको
व्यवस्था

 कृ जि नीजिमा सुिाि

 िाज्यको भूउपयोग नीजि लागू नहुनु

नहुनु

 जिजवसबाट स्थाजनय

 जिल्ला भूउपयोग -

स्वायत्त शासन ऐन
अनुसाि भूउपयोग योिना बनाउने
जिल्ला कृ जि जवकास
िणनीजिक योिना
ििुामा गने

योिना ियाि गने

 उत्पािकत्व
 बिािीकिण
 सेवा सुजविामा

 िनशजिको अभाव
 कृ िक सुसुजचि नहुनु

 जिल्ला कृ जि जवकास

 खाद्य संकट हुनु
 पोिणमा कजम

 खाद्य उत्पािनमा कजम

 खाद्य सुिक्षा सम्बजति

 खाद्य उत्पािनमा

हुनु
 खाद्य आपूर्थिको
अवस्थाको बािे मा
िानकाि नहुनु
 कृ जि उत्पािकको कृ जि
प्रजिको मोह घटिै िानु
 उपभोिा ि उत्पािकको
जवचको िुिी बढ्नु

अिावजिक योिना
नहुनु
 खाद्य सुिक्षा नीजि नहुनु

अजिकिम लगानी गने
 कृ जि उत्पािनलाई
अजभयानको रुपमा
जवकास गने
 कृ जि बिािको जनमााण ि
जवकास गरिनु पने
 उत्पािकलाई बिािको
पहुाँच गिाउने सेवा ि
सुजविा उपलधि गिाउनु
पने

आउनु

 उत्पािनको

 उत्पािनले आफ्नो

बिािीकिण
मा समस्या
िेजखनु
 जबचौजलयाबा
ट समस्या हुनु

वस्िुको सही मूल्य
नपाउनु
 बिािीकिणमा
ह्रास आउनु
 युवा िनशजिको
कृ जि प्रजिको मोह
घट्िै िानु

मसािानका लाजग
जलनुपने मुख्य मुख्य
िणनीजिहरु
 प्राजवजिक
जशक्षालयको
स्थापना

िणनीजिक योिना
नहुनु

 कृ जि बिािलाई
व्यवजस्थि गने सिकािी
नीजि नहुनु
 कृ जि बिाि ि
उत्पािकको जवचको
पहुाँच बढाउने नयााँ
कायािम नहुनु



 जिल्ला खाद्य सुिक्षा
योिना ििुामा गने

 कृ जि क्षेरमा हुने
लगानीलाई बढावा
दिने

 Value
Chainप्रदकया
अवलम्बन गिी कृ जि
जवकासका कायािमहरु
संचालन गने
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 कृ जिक िथा
पशु
उत्पािनमा
उन्नि िािको
जवउ जविनको
प्रयोगमा कजम

 कृ जिमा
व्यवसाजयकि
ण नहुनु

 पशु कृ जि
जवमामा
कृ िकको पहुाँच
नहुनु

 सबै मौसममा
चल्ने सडकको
जवकास नहुनु

जवत्तीय
सेवामा पहुाँच
िथा प्रयाप्तिा
नहुनु

 कृ जि ऋणको
प्राजप्तमा
करठनाई

 कृ जि
प्रजवजिमैरी
नहुनु

 उत्पािनमा कजम
 कृ िकको कृ जि
पेशा प्रजिको
आकिाण घटनु
 कृ जिलाई पेशाको
रुपमा स्वीकाि
नगनुा

 वेिोिगाि बढनु
 युवा िनशजि
पलायन हुनु
 जिल्लाको आर्थथक
जवकासमा
अपेक्षाकृ ि प्रगजि
हाजसल गना नसक्नु
 कृ जिमा लगानी
गना जहचदकचाउनु
 उत्पािनमा ह्रास
आएको
 िनशजिको
पलायन बढेको
 कृ जि भूजमहरुको
बाझो बढिै गएको
 कृ जि उपि
ढु वानीमा समस्या
 उत्पािनमा
जवचौजलयाको
चलखेल
 उत्पािनले सही
मूल्य नपाउने
 उत्पािनमा ह्रास
वा तयूनिा
 कृ जि प्रजिको
आकिाण घटने

 कृ जि उत्पािनमा
कजम
 िनशजिको
पलायन

 उत्पािनमा ह्रास
 िजमनको
उपयोगमा कजम
 खाद्य संकट

 िाज्यबाट कृ जिलाई
नािाको रुपमा मार
जसजमि गरिनु
 काया योिना बनाई सही
कायाातवयन नहुनु
 उन्नि िािको उपयोग
गने जसप ि प्रजवजि
सवासुलभ ि सवैको पहुाँच
नहुनु

 कृ जि उत्पािनले सही
बिाि मूल्य नपाउनु
 कृ जि सामाग्रीहरु महंगो
हुनु
 कृ जिमा काया गने
िनशजिमा कजम हुनु

 बैंक िथा जवत्तीय
संस्थाबाट लगानी कम
हुनु
 िाज्यको नीजि स्पि ि
कृ िकमैरी नहुनु
 जवमा कम्पनीहरुको कृ जि
जवकास प्रजिको
जिम्मेवािी कम हुनु
 कृ जि सडक जनमााणलाई
जिल्लाले प्राथजमकिा
पूवाक लागु गना नसक्नु
 सडक जनमााणमा मार
प्रजिस्पिाा हुनु
 दिगो कृ जि जवकासको
अविािणाको सोंच नहुनु
 कृ जि जवकासलाई अझै
पजन प्रमुख
 प्राथजमकिाको क्षेरको
रुपमा जवकास गना नसक्नु
 सहुजलयि पूणा कृ जि
ऋणको उपलधििा नहुनु
नगिाईनु
 िाज्यको नीजिगि
िरटलिा
 झतिरटलो ि
गैिजिम्मेवाि बैंदकङ
प्रणाली

 कृ जि पेशाप्रजि
नागरिकको मन जित्न
सक्ने सिकािी नीजि
नहुनु

 उन्नि िािका जवउ

 उन्नि िाि,

जविन सवासुलभ गरिनु
पने
 कृ िकलाई त्यसप्रजिको
जवश्वास दिलाउनु पने
 नमुना मोडल
कायािमहरु संचालन
गरिनुपने

जवउजविनको
प्रयोगबाट हुने
फाइिाको बािे मा
ई जवश्वास हुने कृ िकला
नमुना कायािमहरु
संचालन गने
 उत्पािनमा एकगााँउ
एक उत्पािनको
अविािणा अवलम्वन
गरिनुपने
 नीजिगि सुिाि गिी
कृ जिमा दिईने अनुिान
िथा सुजविा बढाउने

 पिजनभाििा बढनु
 कृ जिलाई जनवााहमुखी

 स्थानीय जनकायको

क्षेरको रुपमा जलनु

 कृ िक कृ िक बीचको

 िाज्यबाट कृ जिजवमा
प्रणालीमा सुिाि नहुनु

लगानी बढाउने
संचािको अजभयानमा
िोड दिनुपने
 नयााँ प्रजवजिको जवकास
ि प्रयोगलाई बढाउने
 कृ जिको जवकास गना
कृ जि जवमालाई
अजनवाया रुपमा सवै
क्षेरमा लागु गने

 स्रोि ि सािनको अपुग

 कृ जि सडकको जनमााण

िथा समुजचि प्रयोग

कायालाई प्राथजमकिा
पूवाक अजभयानको
रुपमा संचालन
गरिनुपने

 जवत्तीय क्षेरको कृ जि

 कृ जि जवकासको लाजग

जवकास प्रजिको तयून
प्राथजमकिा
 िाज्यको जवत्तीय क्षेरको
नीजि कृ जि के जतिि
नहुनु

 उत्तििायी ि िवाफिेही

जवत्तीय योिनाको ियाि

 सिल ि उत्तििायी

 कृ जि िथा पशुजवमा
संचालन गना
जिल्लामा एक जवमा
कोिको स्थापना गिी
सवासुलभ बनाउने

 कृ जि उत्पािनको
परिणाम हेिी
जिल्लालाई कृ जि
सडक जनमााणको बिा
घोिणा गिी जनमााण
काया अजभयानको
रुपमा संचालन गने
 कृ जि मैरी बैंदकङ
नीजि ििुामा
 जिल्ला स्ििबाट
अनुगमन प्रणालीमा
ििारुकिा

 कृ िक मैरी बैंदकङ

बैंदकङ प्रणालीमा
अभाव
 िण्डजनहिाले प्रशय
पाउनु

िवाफिेही प्रणालीको
जवकास

प्रणालीको जवकास ि
व्यवस्थापनमा सुिाि
गने

 िजमनको चक्लाबतिी ि

 कृ िकको प्रजवजिमा

 प्रजवजिको प्रयोग बािे मा

 कृ जि प्रजवजिको प्रयोग

जभिालोपना
 कृ िकबाट स्विस्फू िा

पहुाँच नहुनु ि त्यसको
भाि वहन गना नसक्नु
 सहुजलयिको वािे मा
कृ िकलाई थाहा नहुनु

प्रचािप्रसाि गनुा वा
सहि उलपधि गिाउनु

ि जवकासमा
सहुजलयि पूणा ऋणको
व्यवस्था गनुापने
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 कृ जिक
जविािीको
अत्यजिक
प्रयोग हुनु

 कृ जि नीजिमा
समय सापेक्ष
सुिाि नहुनु

 ससचाईको
व्यवस्था नहुनु

 जशि
भण्डािणको
अभाव हुनु

 प्राजवजिक
जशक्षालय
नहुनु

 पशुआहाि
िथा
पोिणयुि
घााँसको
उत्पािन नहुनु
 प्राङगारिक
कृ जि
उत्पािनमा
कजम हुनु

 स्थानीय
जनकायको
कृ जिमा
लगानी नहुनु

 बिािमूल्यमा
कजम
 उपभोिाको
आकिाण घटनु
 उत्पािन प्रजि
नकािात्मक
िािणा बन्नु
 नागरिकको कृ जि
पेशा प्रजिको
उिाजशनिा
 युवा िनशजिको
पलायन
 कृ जिमा जनिी
क्षेरको लगानी
अपेक्षाकृ ि हुनु
नसक्नु
 कृ जि उत्पािनमा
कजम

 ििकािी िथा
फलफू लबाट
उपयुि बिाि
मूल्य नपाउनु
 उत्पादिि ििकािी
िथा फलफू ल नि
हुाँिै िानु
 ग्रामीण क्षेरमा
कृ जि िथा पशु
सेवा प्राजवजिकको
अभाव
 उत्पािनमा ह्रास
 िनशजि पलायन
 उन्नि िािको
पशुपालनको
जवकास नहुनु
 पौजिक आहािमा
कमी
 जविािीको प्रयोग
बढनु
 िोग दकिाको
प्रकोप बढिै िानु
 उत्पािनको सजह
मूल्य नपाउनु
 कृ जि उत्पािनमा
ह्रास आउनु
 युवा िनसजि
पलायन हुनु

 िनचेिनाको कजम
 ज।टो मुनाफा जलने प्रवृजि
 जविािीको प्रयोगमा

 जविािीको प्रयोग गना

 िनचेिनाको अजभबृजद्ध

यरिर ।ु ट पाउनु
 कानुनि जनिेि नगरिनु

गने
 जविािीको प्रयोग
गरिएका ििकािीलाई
बिािमा जनिेि गने
 िण्ड ि सिायको
व्यवस्था गने
 कृ जि जवकासको
अतििवस्िुको बािे मा
घजनभुि रुपमा ।लफल
गिी नीजिगि सुिाि गने

प्राजवजिक ज्ञानको कजम

 िेशको अजस्थि शासन
प्रणाली ि जवकासमा
जस्थििा नहुनु
 नीजिगि सुिािबाट हुने
फाईिाको जवश्लेिण गना
नसक्नु

 ससचाई योिनाको लाजग
श्रोि सािनको कजम
 एदककृ ि योिना नहुनु

 जनिी िथा सावािजनक
क्षेरको जशिभण्डािण
प्रजि सिकािी िथा जनिी
क्षेरबाट कायायोिना
नबनाईनु

 िाज्य िथा स्थानीय
जनकायबाट प्राजवजिक
जशक्षालय स्थापनालाई
िम प्राथजमकिा दिनु
 अतय शैजक्षक क्षेरमा
लगानी बढ्िै िानु
 कृ िकलाई पोिणयुि
घााँस उत्पािनको बािे मा
ज्ञान नहुनु

 जविािीको प्रयोग गने
िौििरिकाको बािे मा
िानकािी नहुनु
 जविािीको प्रयोगको
बािे मा नीजिगि व्यवस्था
नहुनु
 नीजिगि रुपमा लगानी
गने वािाविण िय
नगरिनु
 भौजिक पूवाािाि मार
जवकास हो भन्ने सोंच
जवद्यमान िहनु

 कृ जिको समस्या ि
सवालको वािे मा
िजनभुि रुपमा ।लफल
नहुनु

 एदककृ ि कृ जि जवकास
योिना ििुामा गिी
कायािम संचालन गना
नसक्नु

 जशिभण्डािण
स्थापनाको लाजग
सहुजलयि पूणा ऋण ि
अनुिान नहुनु
 सावािजनक जनिी
क्षेरको जवकासको
अविािणा नहुनु
 प्राजवजिक िनशजि
जवकास िफा स्थानीय
जनकाय ि सिकािको
उिाजशनिा
 पिजनभाििा

 पोिणयुि घााँस
उत्पािन गने पयााप्त
कायािम नहुनु

 जविािीको उपयुि
प्रयोग गने जसप िथा
ज्ञान नहुनु

 आर्थथक अभाव
 लगानीमैरी वािाविण
ि सिकािी नीजि नहुनु
 कृ जिमा आिुजनदककिण
नहुनु

 ससचाई जवकासका
संभावनाका क्षेरको
पजहचान गिी कृ जि
जवकास कायािम
संचालन गने

 अनुिानको व्यवस्था
 सावािजनक जनिी

 प्राङ्गारिक खेिी
प्रणालीमा बढी
सहुजलयि ि सुजविा
िाज्य िथा स्थानीय
जनकायबाट उपलधि
गिाउने



 जिल्लाको एदककृ ि
कृ जि जवकास योिना
ििुामा गने

 सावािजनक जनिी
साझेिािी अविािणा

जवकासको अविािणाको
अवलम्वन

 स्थानीय जनकायबाट

 प्राजवजिक जशक्षालय

पहल गिी कम्िीमा ३
वटा प्राजवजिक
जशक्षालय स्थापना
गनुापने

 पोिणयुि घााँस
उत्पािन कायािम पयााप्त
मारामा संचालन गने

 प्राङ्गारिक कृ जि
उत्पािनमा सहुजलयि
िथा अनुिानको जवकास
गने

 कृ जिलाई
व्यवसाजयकिण गने
 कृ जि प्राजवजिक ि
प्रजवजिको व्यवस्था गने
 कृ जि नीजिमा सुिाि गने

 घााँस उत्पािनलाई
अजभयानको रुपमा
संचालन गने

 प्राङ्गारिक कृ जि
उत्पािन प्रणालीलाई
अजभयानको रुपमा
संचालन गने

 लगानीको स्रोि
पजहचान गिी
कृ जिलाई
व्यवसाजयकिण गने
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 िलवायु
परिविानको
प्रभाव

 समतवयको
अभाव

 िनशजि
पलायन

 स्थानीय

 िलवायु परिविान

उत्पािनमा ह्रास
आउनु
 अजिवृिी,
अनावृिी,
अस्वभाजवक
खडेिीले प्रभाव
पानुा

 स्रोि ि सािनको
समुजचि प्रयोग
नहुनु
 प्राथजमकिा प्राप्त
क्षेरमा लगाजन
नहुनु
 कृ जि उिपािनमा
कजम
 िनशजिको
अभाव

 िनचेिनाको कमी

अनुकुलन सम्बतिी
िाजलम ि चेिनाको कमी

 सिकािी ि गैि सिकािी
संस्थाहरुजबच कायािममा
समतवय नहुनु

 सिकािको युवा

 िलवायु परिविान
अनुकुलन सम्बजति
िनचेिनामुलक कायािम
ि िाजलम प्रिान गने

 स्थानीय स्ििमा

 नीजिगि सुिाि नहुनु
 िथाभावी लगानी हुनु

 नीजिमा सुिाि गनुापने

िलवायु परिविानका
प्रमुख कािणहरु
पजहचान गिी िलवायु
परिविान अनुकुलन
सम्बजति
िनचेिनामुलक
कायािम ि िाजलम
प्रिान गने
 नीजिमा सुिाि गनुापने

 बिोिगािी ि गरिबी

 कृ जिलाई

 कृ जिलाई

िनशजिलाई आकिाण
गने कृ जि प्याके ि नहुनु
 उत्पािन ि बिािको
जवचमा िालमेल जमल्न
नसक्नु

व्यवसाजयकिण गिी
िोिगािीको सृिना गने

व्यवसाजयकिण ि
बिािीकिण गने
 व्यवसाजयक कृ जिको
माध्यमबाट स्थानीय
युवाहरुलाई
िोिगािीको अवसि
प्रिान गने

ख) पयाटन जवकास
संभावना जवश्लेिण

k|d'v ;+efjgf / cj;/








>f]t ;fwg tyf cfwf/

िोिगाि ि आय आयान
कृ जिग्रामीण पयाटन/
पयाापयाटन
िार्थमकसााँस्कृ जिक पयाटन/
िल पयाटन
साहजसक पयाटन
अध्ययन अनुसतिान







nfeflGjt ju{ tyf If]q

िार्थमक ि प्राकृ जिक पयाटदकय स्थलहरु भएको
सााँस्कृ जिक जवजवििा
भौगोजलक जवजवििा
जरशुलीबुढी गण्डकीमा िाजफ्टङ/
होम स्टे तिी अविािणाकोकृ जि ग्रामीण पयाटन सम्ब/
जवकास

सम्पूणा जिल्लावासी

समस्या जवश्लेिण

;jfn÷;d:ofx?
 पयाटन मैरी

tTsflng c;/

पयाटनमा लगानीको कमी
जनिी क्षेर आकर्थिक नहनु
पयाटक आगमनमा कमी
 पयाटन व्यवसायको
पयाटकले गुणस्ििीय सेवा
लाजग िक्ष िनशजिको
प्राप्त नगनुा
अभावन
 पयाटकको सेवा सुजविामा
कमी नसक्नु
 पयाटदकय स्थलहरुको  पयाटन जवकास नहुनु
पजहचान ि प्रचाि
 पयाटकको आगमनमा कमी
प्रसाि नभएको
पूवाािािको कमी






d'n sf/0fx?
 लगानीको अभाव
 पयाटन गुरु योिना

;dfwfgsf ;Defljt
pkfox?

;dfwfgsf nflu lng'kg]{ d'Vo d'Vo
/0fgLltx?

 जवस्िृि रुपमा जिल्लाको

 पयाटन गुरु योिना ििुामा गिी नेपाल

नहुनु
 पयाटन गुरु योिना
नहुनु

पयाटन गुरु योिना ििुामा
गने
 जवस्िृि रुपमा जिल्लाको
पयाटन गुरु योिना ििुामा
गने

सिकाि ि जनिी क्षेरबाट पूवाािािमा
लगानी गनुापने
 नेपाल सिकाि पयाटन व्यवसायी ि
संस्थाहरुबाट स्थानीय युवाहरुलाई
पयाटन सम्बतिी िाजलम प्रिान गने

 पयाटन गुरु योिना

 जवस्िृि रुपमा जिल्लाको

 पयाटन गुरु योिना ििुामा गिी

नहुनु

पयाटन गुरु योिना ििुामा
गने

पजहचान भएका संभाजवि पयाटदकय
क्षेरहरुको प्रचाि प्रसाि गने
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१.१०.२ सामाजिक जवकास
क) जशक्षा
संभावना जवश्लेिण
प्रमुख संभावना ि अवसिहरु







श्रोि सािान ि आिाि

सिकािी ि गैि सिकािी सस्थाहरुसंगको साझेिािीमा कायािम संचालन
भौजिक सुजविा जवस्िािमा जवजभन्न संघ संस्थाहरुको सहयोग
साक्षि िादिङ घोिणा
जवद्यालय ियको िल्ला कक्षाहरुमा जसकाई उपलजधि सकािात्मक बृजद्धिफा उतमुख
एसएलसी नजििामा िजमक सुिाि
प्राथजमक िहको खुि भनाािि ९८ % भतिा बढी हुनुपने






नेपाल सिकाि
स्थानीय सिकाि
I/NGOs,CBOs
स्थाजनय समुिाय

लाभाजतवि वगा ि क्षेरहरु



जप।जडएको जसमातिकृ ि वगा
एवं समुिाय
िुगाम क्षेरमा अवजस्थि
जशक्षण संस्थाहरु

समस्या जवश्लेिण
सवालसमस्याहरु/
 शैजक्षक गुणस्िि
अजभवृजद्ध ि जसकाईमा
िोहोि अंकको वृजद्ध

 सबै जवद्यालयहरुमा
PMEC (Prioritized

ित्काजलन असि
 जसकाई उपलजधि ५०
अंक भतिा कम

 जसकाई उपलजधिमा

अतििजनजहि
कािण
 जशक्षक, शैजक्षक

मूल कािणहरु
 उपलधि सािन

सामग्री ि भौजिक
पूवाािािको अभाव

 तयून पूवाािाि

िथा स्रोिहरुको
समुजचि प्रयोग
नहुनु

समािानका संभाजवि
उपायहरु
 ििबतिी जवििण,
िण्ड, जशक्षक िाजलम
िथा पुिस्कािको
प्रभावकािी
कायाातवयन

 जशक्षामा लगानी  जशक्षामा लगानी बृजद्ध

अपेजक्षि अंक नहुनु

समािानका लाजग जलनुपने
मुख्य मुख्य िणनीजिहरु
 प्रभावकािी अनुगमन,
जशक्षामा लगानी बृजद्ध

 सिोकािवालाहरुसंग
समतवय

 जशक्षामा लगानी बृजद्ध

कम हुनु

Minimum Enabling
Condition) पुिा गिी
MEC(Minimum
Enabling Conditition

पुिा गने

 जवद्यालयहरुम
तयूनिम ि जवियगि
जशक्षक ििबतिी
जवििण

 जवद्यालयहरु गाभ्ने
काया

 पयााप्त प्राजवजिक
जवद्यालयहरुको
स्थापना

 साक्षिोत्ति आय
आिानका कायािमहरु
पयााप्त नहुनु

 बालबाजलकामा
अपेजक्षि जसकाई
उपलधिी हाजसल नहुनु

 सिकाि द्वािा
जवद्यालयहरुलाई
आवश्यक पने
तयूनिम ििवतिी
दिनु नसक्नु

 आवश्यकिा भएको

 आवश्यकिा भतिा

जवद्यालयमा जशक्षक
ििवतिी दिन नसक्नु

बढी जवद्यालयहरु
स्थापना हुनु

 वेिोिगािको संख्यामा
बृजद्ध

 पुन जनिक्षि हुनु

 प्राजवजिक
जवद्यालयहरु
स्थापना गने
कायामा सिकािी
उिाजसनिा

 साक्षििा

 ििवतिी अभाव

 आवश्यक जशक्षक

 जशक्षामा लगानी वृजद्ध

ििवतिीको उपलधििा

 Golden Hand
sake कायाको
अवलम्वन
 श्रोि ि सािनको  नक्शाङ्कनका
 सिोकािवालाहरुसंग
उजचि सिुपयोग
आिािमा जवद्यालयहरु
समतवय
नहुनु
गाभ्ने
 आवश्यकिा अनुसाि
आवासीय जवद्यालयरु
संचालन गने
 पयााप्त मारामा  आवश्यकिाका
 आवश्यकिाका आिािमा
प्राजवजिक
आिािमा प्राजवजिक
प्राजवजिक जवद्यालहरुको
जवद्यालहरु नहुनु
जवद्यालहरुको स्थापना
स्थापना गने

 CTEVT मा िाज्यको
लगाजन बृजद्ध गने

 तयून लगानी,

अजभयानबाट साक्षि
भएकाको आिािमा

दफिलो अनुगमन

 लगानी बृजद्ध ,

 जशक्षामा लगानी बृजद्ध

प्रभावकािी अनुगमन
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 भौजिक पूवाािाि
जवस्िाि कायािम
संचालनमा िुगाम
क्षेरमा लागि उच्च हुनु

साक्षिोत्ति ि आय
आिानका
कायािममा पयााप्त
संख्यामा कोटा
उपलधि नहुनु
 समयमै गुणस्ििीय
 ढु वानीको लागि
रुपमा कायािम पुिा हुन
उच्च हुनु
नसक्नु

 स्थान ि समय
सापेक्ष
कायािमको
लागि
पुनिावलोकन
नगरिनु

 जनमााण कायामा

 जशक्षामा लगानी बृजद्ध

सहुजलयि उपलधि
गिाउनु
 लागि पुनिावलोकन
गनुा पने

गनुापने

ख) स्वास््य
संभावना जवश्लेिण
प्रमुख संभावना ि अवसि


















श्रोि सािन िथा आिाि

आयुवेि स्वास््य सेवाको (संस्था) जवस्िाि
जिल्ला जभर उपलधि िजडबुटीहरुको पजहचान ि लगि संकलन
िजवबुरट संकलन िथा प्रशोिन के ति स्थापना
नमुना िजडबुटी उद्यान (खेिी ि संिक्षणका लाजग जनमााण)
जिल्ला आयुवेिलाई १५ शैया युि अस्पिालमा स्ििोन्निी
जिल्ला अस्पिाललाई ५० शैयाको अस्पिालमा स्ििोन्निी
गिुिी प्राथजमक स्वास््य के तिलाई १५ शैयामा स्ििोन्निी गने
पयाटदकय स्वास््य
ििबतिी अनुसाि िनशजि पूर्थि नहुनु (मे.अ/कायािम सुपिभाईिि, स्टाफ नसा,
अहेव, अनमी)
हालको िनसंख्या अनुसािको िनशजि कम वा पुिानो ििबतिी कायम भै िहनु
भौजिक पूवाािािको कमी (भवन, खानेपानी, औिाि, उपकिण, प्लासेतटापीट,
यािायािको सािन)
िजडबुटीको सिुपयोग गरि आयुवेि स्वास्त्य संस्थाको जवस्िाि ि स्ििोन्निी भै
आयुवेि सेवामा िनिाको पहुाँचमा अजववृजद्ध
गुणात्मक स्वास््य सेवा प्रजि बढ्िो सचेिना
िनसहभाजगिा िथा स्थानीय श्रोि परिचालन
जनिी, साझेिािी लगानी, िािृ जनकायहरुबाट सहयोग, संचाि माध्यमको
उपयोजगिा
सर्थिकल क्याम्प ि आाँखा सम्बतिी पयााप्त िनचेिना कायािम संचालन नहुनु
कायािम ि बिेट दढलो, अपयााप्तिा

सवाल
समस्याहरु/
 आयुवेि स्वास््य
सेवाको पहुाँच
ग्रामीण स्ििमा
नपुगेको

 िजवबुटी पके ट
क्षेरको पजहचान
नभएके

ित्काजलन असि

 िनिा सेवाबाट















िोस्रो िीघाकालीन स्वास््य
योिना
आयुवेि स्वास््य नीजि २०५२
जरविीय योिना
पयाटन नीजि
िजडबुरट पके ट क्षेर
िनशजि उपलधि
सिकािी स्वास््य नीजि
जनिी क्षेर िथा सहकािी
संस्थाहरुको स्वास््य क्षेरमा
आकिाण
िाजिय िथा अतििाजिय गैि
सिकािी संस्थाहरुको
प्रजिबद्धिा
िाजलम प्राप्त स्वास््य
िनशजि
िे जडयो, टेजलजभिन िथा
परपजरका

समस्या जवश्लेिण
अतििजनजहि कािण
मूल कािणहरु

 िनचेिनाको कमी

वजतचि

 नीजिको कायाातवयन

लाभाजतवि वगा िथा क्षेर



समािानका
सम्भाजवि उपायहरु
 संस्थाको स्थापना

नहुनु

आयुवेि सेवाको पहुाँच
नपुगेका क्षेरका िनिा
मजहला वालवाजलका,
िजलि, िनिाजि, चेपाङ,
उत्तिी िथा िजक्षणका
िुगाम ग्रामीण वस्िीहरु,
दकशोि दकशोिीहरु, शहिी
िनसंख्या

समािानका लाजग
जलनुपने मुख्य मुख्य
िणनीजिहरु
 लगानी बृजद्ध
 नीजिगि योिना ििुामा
गनुापने

 िजडबुरटको सिुपयोग
हुन नसके को

 माग नहुनु

 नीजिको कायाातवयन
नहुनु

 िजडबुटीको पजहचान

 लगानी वृजद्ध
 नीजिगि योिना ििुामा
गनुापने
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 िजडबुटी संकलन
के ति िथा
प्रशोिन के ति
स्थापना
नभएको

 नमुना िजडबुटी
उद्यान (खेिी ि
संिक्षण) जनमााण
नभएको

 lhNnf cfo'j]{b

:jf:Yo s]Gb|df
cGt/+u ;]jf
gePsf]

 िजडबुटीको सिुपयोग
हुन नसके को

 िजडबुटीको सिुपयोग
हुन नसके को

 ;]jfu|fxL cG/+u

;]jfaf6 jl~rt

 अध्ययन अनुसतिान
नहुनु
 माग नहुनु
 आर्थथक अभाव

 अध्ययन अनुसतिान
नहुनु
 माग नहुनु
 आर्थथक अभाव

 माग नहुनु
 आर्थथक अभाव

 सिकािी नीजिको
अभाव

 सिकािी नीजिको
अभाव

 सिकािी जनिीको
अभाव
 आर्थथक अभाव

 िजडबुटी संकलन
िथा प्रशोिन के ति
स्थापना

 िजडबुटी संकलन
िथा प्रशोिन के ति
स्थापना

 cGt/+u ;]jf ;lxt

:t/f]Gglt

 इलाका स्ििमा

 उच्च मृत्युिि िहेको

 सिकािी

 िनिाको स्वास््य

 :jf:Yo

r]tgfsf] sdL /
:j:y Jojxf/
kl/jt{gdf sdL

गनुापने

 लगानी वृजद्ध
 नीजिगि योिना ििुामा
गनुापने

 लगानी वृजद्ध
 नीजिगि योिना ििुामा
गनुापने

 लगानी वृजद्ध
 नीजिगि योिना ििुामा

आयुवेि
औििालय
स्थापना हु
नसके को
 उच्च मािृ
मृत्युिि,
नवजशशु, जशशु
िथा वाल
मृत्युिि

जनकायमा मार
जनभाििा िथा
सामुिाजयक
योगिान/सहभा
जगिामा कजम

 लगानी वृजद्ध
 नीजिगि योिना ििुामा

गनुापने

 िनचेिनाको कमी
 सेवाको अभाव
 श्रोि सािनको
अभाव

 गरिबी
 सिकािी स्वास््य

 खोप, परिवाि

कमीहरुको
प्रजिवद्धिामा कमी

जनयोिन, सिजक्षि
मािृत्व उपचाि
सेवाको सुिढृ ीकिण

 चेिनाको कमी
 भूजमका ि जिम्मेवािी

 चेिनाअजभ ,वृजद्धगने
 जिम्मेवािी वोि

 गरिबी
 लैंजगक जवभेि

जस्थजि सुिाि हुन
नसके को

 lj/fdL b/df j[l4
 g;g]{ /f]u j[l4

 सिकािले मार
स्वास््य सेवा प्रिान
गना सक्। भन्ने
भावना हुनु

 u/Llj
 :j:y Jojxf/df

kl/jt{gdf sdL
 vfg] cflgjfgLdf
kl/jt{g -h+s
km'8sf] pkof]u_

महसुसमा कजम

 cj;/sf] sld
 :jR5 vfg]kfgL tyf

kf}li6s vfB cfxf/sf'
cefj
 l;sfO{nfO{ Jojxf/df
ptfg{ grfxg] k|j[lt

गिाउने

 JolStut ;/;kmfO{

tyf jftfj/l0fo
:jf:Yodf ;'b[l9s/0f
 hgr]tgf clej[l4 /
lg/Gt/ cg'udg ug]{

 गाजवस िथा जिल्ला
स्ििमा पूणा खोप
घोिणा
 गाउघि जक्लजनक
सुिढृ ीकिण गने
 गुणस्िरिय सुिजक्षि
प्रसुजि सेवा के तिहरुको
प्रवद्धान िथा
सुिढृ ीकिण गने
 स्वास््य संस्था संचालन
िथा व्यवस्थापन
सजमजिको क्षमिा
जवकास ि सुिदृ ढकिण
गने
 सिोकािवालाहरुसाँग
समतवय िथा
सहभाजगिा जवकास गने

 v'Nnf lb;fd'St

uf=lj=;= 3f]if0ff, g;g]{
/f]u /f]syfd ;DjGwL
hgr]tgf j[l4
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 ;?jf /f]u tyf

g;g]{ /f]ux?sf]
j[l4

 cfdf tyf gjlzz'df

c;/, Ifo/f]u,
Pr=cfO{=le= / of}g
/f]udf j[l4

 k'?if ;xeflutfdf

sdL
 dlxnf k|hgg\
:jf:Yodf c;/

 n}+lus lje]b

 jftfj/0fLo

 :jf:Yodf c;/

 ;xeflutfdf sdL

 िनचेिनाको कमी

 >f]t ;fwgsf]

 स्वास््य सेवाको

 व्यवस्थापनमा

 िक्ष िनशजिको

 a9\bf] ;8s

 3fO{t], c+ue+u,

k|b'if0f

pkof]udf sld

b'3{6gf

गुणस्ििमा कमी

36gf:ynd} d[To"

कमिोिी

 ;jf/L rfnssf]

nfk/jfxL

 l7s cj:yfdf

अभाव

 sfg'gsf] kfngf gx'g'
 rfns tyf k}bn

ofq'sf] लापवााही /
rf}kfox? 5f8f 5f]8\g]
kl/kf6L

g/x]sf] ;jf/L
;fwg

 c:ktfnsf] ;]jfdf

j[l4
 n}+lus ;dtf
;DjGwL k'?if lzIff
 cfly{s pkfh{g

 jftfj/0fLo :jR5tf

 c:ktfnsf] j]8 ;+Vof

!)) k'/\ofpg],

 n}+lus lje]b x6fpg

k'?if lzIff / ;r]tgf,

 lszf]/ lszf]/L lzIff,

;'/lIft k|;'tL ;]jfsf]
;'b[9Ls/0f / lj:tf/



k|j{gsf nflu
r]tgfd"ns
ultljlwx? u|fdL0f
Pj+ zx/L If]qdf
;+rfng u/L
;';'lrt ug]{

 कमाचािीहरुलाई

आवश्यक िाजलम
प्रिान गनुापने

 ;8s ;'/Iff ;+jlGw

;r]tgf,

 lgodsf] kfngf

s8fO{sf ;fy nfu'
u/fpg],
 6«flkms lgodsf]
s8fOsf ;fy nfu'
ug]{, 3fO{t]nfO{
tTsfn pkrf/
ug{sf nflu 6«df
;]G6/ :yfkgf ug]{ .

 चालक अनुमजि पर
जवििणको प्रकृ यालाई
कडाई गने
 ट्रादफक िनचेिनामूलक
कायािम संचालन गने
 िण्ड िरिमाना ि
सिायलाई कडाई गने
(ऐनको पालना
गिाउने)

१.१०.३ मजहला, बालबाजलका िथा लजक्षि समूह
संभावना जवश्लेिण
k|d'v ;+efjgf / cj;/
>f]t ;fwg tyf cfwf/











lgtL, ah]6df dlxnf afnaflnsfsf nflu !)Ü, blnt,
hghftL / nlIft au{sf nflu !%Ü
:yfgLo lgsfodf ##Ü dlxnfsf] k|ltlglwTj, blnt,
hghftL tyf nlIft au{sf] k|ltlglwTj ug]{ Aoa:yf
lghfdlt ;]jf, ;'/Iff lgsfodf sf]6f ;'/lIft
u}/;/sf/L lgsfo, bft[ lgsfo / lalQo ;+:yfx?sf] ljsf;
;+/rgfdf clgsfo{ k|ltgLlwTj ;'lglZrtug'{
blnt, hghftL, ckf+u nufotsf :t/sf ljsf; ;ldltx?
x'g'
n}l+us lx+;f, dfjg a]rlavg, c;'/lIft a}b]lzs /f]huf
;DaGwL laleGg :t/df ;r]tgf tyf k/fdz{ ;]jf z'?jft
x'g'
o;n] ;Lk ljsf;, Ifdtf clea[l4, g]t[Tj ljsf; / x/]s
If]qdf ;xeflutfsf] z'?jft x'g' .
blnt, afnaflnsf, hghftL, h]i7gful/s, dlxnfd}qL ah]6
lalgof]hg z'? ePsf] .
cfly{s cfocfh{gsf >f]tdf kx'Fr / lg0f{o ug]{ clwsf/
:yflkt x'g] ca:yf












nfeflGjt au{ tyf
If]q
g]kfn ;/sf/n] u/]sf /fli6o, cGt/f{li6o  lakGg dlxnf,
/ If]qLo k|lta4tfx?
afnaflnsf, blnt,
g]kfnsf] cGtl/d ;+lawfg
hghftL, ckfË
:yfgLo :jfoQzf;g P]g, lgodfjnL /
h]i7 gful/s
sfo{lalwx?
nufot cGo
lh=la=;=
k5f8L kfl/Psf
u};;
au{x? cflb
bft[ lgsfo
lalQo ;+:yfx?
laleGg gLlt lgod, P]g sfg'g /
lgb]{lzsfx? h:t} M nf]s ;]jfdf
;dfa]zL, nlIft au{sf] /sd lalgof]hg
cfbL
;DalGwt If]qsf cfof]ux?

नेपाल डेभ्लप्मेतट कतसल्टेतसी िेभी जसजभल ओएजसस ईजतिजनयरिङ प्रा.जल, अनामनगि, काठमाडौं
27

जिल्ला आवजिक जवकास योिना, िादिङ (अजतिम प्रजिवेिन)












3/]n' lx+;f, of}lgs lx+;f, 5'jf5't / e]befj sfod /x]sf]
cflbjf;L hghflt klxrfgsf e]if e'iff, efiff lnlk cflbsf]
;+/If0f / ;Dj4{gdf /fHosf] bfloTj x'g' kg]{
;/sf/L tyf u}/;/sf/L ;+3 ;+:yfdf /f]huf/L lb+bf
;dfj]zLs/0f gLlt ckgfpg' ug]{
cflbjf;L hghfltx?sf] snf ;+:s[lt hu]{gf ug{ hghflt
;+u|xfnosf] Joj:yf ug{' kg]{
cflbjf;L hghfltx?sf] k/Dk/fut ;Lk tyf k]zf
k|yfhlgs sfg'gnfO{ lg/Gt/tf lbg'kg]{
k5fl8 k/]sf l;dfGts[t, clt l;dfGts[t hghfltx?nfO{
;dfg kx'rdf k'/\ofpg ljleGg ljifout Ifdtf ljsf;df
hf]8 lbg' kg]{
cflbjf;L hghfltx?sf] snf l;kaf6 pTkflbt j:t'sf]
jhf/Ls/0f
cflbjfL; hghfltx?sf] P]xfl;s :ynx?sf] klxrfg u/L
ko{6g If]qsf] ljsf; ug{kg]{
g]kfn ;/sf/sf] nlIft ju{sf] nflu gLltx?nfO{
sfof{Gjogdf hf]8 lbg' kg]{

समस्या जवश्लेिण
;d:of÷;jfnx?











P]g sfg'gsf]
k|efjsf/L
sfof{Gjog
gx'g'
n}lus lx+;f
÷;fdflhs
lae]b
;fdfha9L
/xg'
laz]if au{sf
nflu
5'6\ofO{Psf]
ah]6 cGt vr{
x'g'
a]/f]huf/L /
ul/aL
7lu, kfl/jfl/s
lav08g /
uGtAo
d'n'sdf a]kQf
;'rgf,
hfgsf/L /
k/fdz{sf]
cefj

tTsfnLg c;/









lx+;f, 5'jf5't
sfod /xg'
/f]huf/sf nflu
kl/jf/} 5f]8]/
lab]z hfg' kg]{
;fa{hlgs
oftfoft nufot
;fa{hlgs :yfgdf
klg lae]b /xg' .
kf/Ljfl/s
lav08g, ax'laafx
cflb
lkl8tn] Gofo
gkfpg] ca:yf

cGt/lglxt sf/0f
lkt[;QfTds ;f]r
;ffdlhs
;fF:s[lts,
/fhgLlts z}lIfs
;dfgtf gx'g'
 /f]huf/Lsf
ca;/x? sd x'Fb}
hfg'
 n}lu+s ;+a]bgzLn,
ckf+u, blnt,
hghftL,
afnaflnsfd}qL
;f]r / Aoaxf/
gx'g'



;dfwfgsf nflu
lng'kg]{ d'Vo d'Vo
/0fgLltx?
 ;fdflhs wfld{s
 :yfgLo :t/df
 nlIft au{sf]
dfGotf, a'emfO{ /
;r]tgfsf sfo{
;d'x lgdf{0f /
dfGotf
ug]{
;~hfnLs/0f
 gLltut
 nlIft txsf]
 sfg'gL tyf
sfof{Gjogsf] cefj
g]t[Tj Ifdtf
kf/flnun ;xof]u
 cg'udg d'Nof+sgsf]
clea[l4sf
 tflnd tyf
cefj
sfo{x? ug]{
Ifdtf clea[l4
 gLltut txdf
 ;DaGwLt
 cjnf]sg e|d0f
;DaGwLt au{ /
;jfndf gLltut  cfo cfh{gsf
txsf] k|ltgLlwTj
kl/at{gsf nflu
cj;/x? k|bfg
gx'g'
bjfj ;[hgf ug{
ug]{
 oL gful/snfO{ bf]>f]
jsfnt ug{
 gLltut
bhf{sf] ?kdf x]l/g'
;xhLs/0f ug]{
sfof{Gjog tyf
 /fhgLlts
kl/dfh{gsf nflu
bnx?sf]
jsfnt
;sf/fTds
(Advocacy)
k|lta4tf /
ug{ ;xof]u ug]{
To;sf]
 ;'rgf, k/fdz{
sfof{Gjog ug{'kg]{ tyf hfgsf/L
 ;a} laifout
k|bfg ug]{
lgsfo
d'Vo sf/0fx?

;dfwfgsf ;+efljt
pkfox?

नेपाल डेभ्लप्मेतट कतसल्टेतसी िेभी जसजभल ओएजसस ईजतिजनयरिङ प्रा.जल, अनामनगि, काठमाडौं
28

जिल्ला आवजिक जवकास योिना, िादिङ (अजतिम प्रजिवेिन)

१.१०.४ वन, वािाविण िथा प्रकोप
समस्या जवश्लेिण

;d:of tyf ;jfnx?
 jg

89]nf]

tfTsflng c;/

cGt/lglxt sf/0f

 jg ljgf;,jfo'
 k|b”if0f, wghg

 r]tgfsf]

Joj:yfkg

 jg

Joj:yfkg / rf]/L
lzsf/

 jg

Joj:yfkg

 hnfwf/÷gbL

 hl8a'6Lsf]

cWolws
bf]xg
 kl/l:ylt sd
k|0ffnLdf c;/
 lhljsf]kfh{g
k|lqmofdf c;/

 Ifl0fs

gfkmf
sdfpg] k|ljlQ
 lhljsfkfh{gsf]
j}sNkLs pkfosf]
vf]hL
 r]tgf:t/

 l56f]

 ag

 Ifl0fs

gfkmf
sdfpg] k|ljlQ,
u}/ g}ltstf
 hLljsfkfh{gsf]
pkfo
 lhjg k4lt

 hLljsf]kfh{g
 u}/ g}ltstf
 lhjg k4tL

 hLljsf]kfh{gsf]
 r]tgf:t/o'Qm

If]q
3f]if0ff ug'{ kg]{
 h8La'6L ks]6
If]q 3f]if0ff
 lhljsf]kfh{gsf]
j}sNkLs
pkfosf]
klxrfg
 hLljsf]kfh{gsf]
/0fgLlt
 /f]huf/

 Ifl0fs

 lhljsf]kfh{g
 u}/ g}ltstf
 lhjg k4lt

 lhljsf]kfh{gsf]

 hLljsf]kfh{gsf]

 lhljsf]kfh{g
 u}/ g}ltstf
 lhjg k4tL

 pBf]u÷vfgL÷9n

 r]tgf

km8fgL,
aGohGt'sf] rf]/L
lzsf/L
 jgkm8fgL,
jGohGt'sf] rf]/L
lzsf/L
 cj}w s6fg /
lgoGq0f
 jg km8fgL
 jg cltqmd0f

 gbL

gfkmf
sdfpg] k|ljlQ,
u}/ g}ltstf
 hLljsfkfh{gsf]
pkfo
 lhjg k4lt
 pBf]u÷vfgL÷9n
ld;fj6

k|b'if0f

 j}w

cj}w cTolws
vfgL lu§L, 9'Ëf,
jfn'jf, O{§f e§L
lgdf{0f, vfgL pTvgg\,
bf]xg, e"Mkl/l:yltsLo
k|0ffnLdf s'?ktf

 wghgsf] IftL
 a;fO{ ;/fO{
 ul/aL

 r]tgfsf] sdL
 ag km8fgL
 k|fs[lts k|sf]k

 gbL

 Ifl0fs

tyf jftfj/0f
k|b"if0f
 e"MIfo
 wghgsf] Iflt

clej[l4sf
k|ofKt sfo{qmd
x'g g;Sg'

 r]tgfdf

;dfwfgsf nflu
lng'?kg]{ d'Vo
d'Vo /0fgLltx?
 r]tgfdf
clej[l4,

 r]]tgf

kl/l:ylts k|0ffnfL
 e"MIfo

;dfwfgsf
;Defljt pkfox?

sdL,
3fF; knfpg]] eGg]
e|d
 aGohGt' lzsf/

Iflt
 hl8j''6L

d'n sf/0fx?

clej[l4,

;dodf
 Jojl:yt /
w]/} sdfpg]
of]hgfd"lv
axfgf
/0fgLltsf]
 lhljsf]kfh{gsf]
cfjnDag
cTolws l:ylt  ;+/If0fd"vL
 r]tgf:t/
;+/If0f If]q
sfof{Gjog
j}sNkLs pkfo
lhjgk4lt

j}sNkLs pkfo
 r]tgf:t/o'Qm
lhjgk4lt

Joj:yfkg

 ;+/lIft

/0fgLlt

 /f]huf/

 hLljsf]kfh{gsf]

/0fgLlt
 /f]huf/

 r]tgf:t/df

 e"MIfo

clej[l4sf
sfo{x?
k|efjsf/L
?kdf
sfof{Gjog
gx'g'

clej[[l4
 j[Iff/f]k0f
 jfof]OlGhlgol/ª

/f]syfddf gLlt
th{'df /
sfof{Gjog
 j[Iff/f]k0f

gfkmf
 EIA sf]
sdfpg] p2]Zo
sfof{Gjog
 u}/ g}ltstf
gug'{
 sfg"gsf] kl/kfng
gug'{

 hLljsf]kfh{gsf]

 /f]huf/Lsf]

nflu j}slNks
pkfo
 r]tgfsf] :t/df
j[l4
 EIA sf] k"0f{
?kdf

;[hgf

 vfgL

pTvgg\
;DaGwL P]gsf]
lgdf{0f,
sfof{Gjog /
cg'udg
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sfof{Gjog
 cJojl:yt÷jftfj/0fLo

kIfnfO{ :yfg glbO{
ul/g] ;8s lgdf{0f
nufotsf] k"jf{wf/
 zx/f]Gd'v

j:tLdf
kmf]xf]/ Joj:yfkg



klx/f], ;'Vvfu|:t If]q
nufotsf] ljkb Joj:yfkgsf] k"j{
of]hgf ;lxt_

 h}ljs

ljljwtfdf x|f;

 e"MIfo
 ;8s b'3{6gf
 wghgsf] Iflt

 Ifl0fssf]

nflu
ljsf; ug'{
 k|efjsf/L
of]hgfsf] sdL

 jftfj/0f k|b"if0f
 ;?jf /f]usf], k|sf]k
 wg hgsf], Iflt

 wghgsf] Iflt
 af;fO{ ;/fO{
 ef]sd/L

ah]6n]
w]/}sfd ug'{
 ;8s gLltsf]
cefj /
sfof{Gjog
lkmtnf]
 hgr]tgfsf] sdL  u}/ g}ltstf
 k"g k|of]usf] nflu  c?sf] d'v
;+sng /
tfSg]
k|zf]wgsf] Joj:yf  lhjg k4lt
gul/g'
 Jojl:yt kmfxf]/
e08f/0f :ynsf]
cefj
 jg km8fgL
 hnjfo' kl/jt{g
 vfgL;+rfng
 cJojl:yt ;8s

 r]tgfsf] sdL
 lhljsf]kfh{g
 l56f] sdfpg]

 Osf]l;:6ddf

 r]tgfsf] sdL
 lhljsf]kfh{g
 l56f] sdfpg]

lgdf{0f

 jftfj/0f
 /f]ux?sf]

c;Gt'ng
;+qmd0f

 sd

c;/
 rf]/L lzsf/L

wGbf

wGbf
 ljiffbL

Joj:yfkg gbL÷s[lif_

 jg

 gbL

h+un ljgf;

s6fg

 jftfj/0f k|b"if0f
 /f]ux?sf] ;+qmd0f
 SofG;/sf] ;+qmd0f
 ckfË

gfkmf
sdfpg]
 u}/ g}ltstf
 hLljsf]kfh{gsf]
pkfo
 Ifl0fs gfkmf
sdfpg] k|ljlQ,
u}/ g}ltstf
 hLljsfkfh{gsf]
pkfo
 lhjg k4lt

 r]tgfsf] sdL
 lhljsf]kfh{g
 l56f] sdfpg]

 zx/Ls/0f
 cJojl:yt

s[lif

 lhljsf]kfh{g
 u}/ g}ltstf
 lhjg k4tL

 wghgsf] IftL
 s[lifof]Uo hdLgsf]

 zx/Ls/0f
 cJojl:yt

s[lif

 lhljsf]kfh{g
 u}/ g}ltstf
 lhjg k4tL

 gbL k|b"if0f
 gbLdf /x]sf]

 cJojl:yt

 jf9L klx/f]
 v8]/L
 ef]sd/L

 wghgsf] IftL
 s[lifof]Uo hdLgsf]

x|f;

 cJojl:yt

vfgL

 Ifl0fs

k|0ffnL

wGbf

 hLljsf]kfh{g
 u}/ g}ltstf
 lhjg k4tL

 k"jf{wf/nfO{

jftfj/0f d}qL
agfpg]
 gLlt lgodsf]
k"0f{ sfof{Gjog
 r]tgf:t/df j[l4
 lhjgk4ltdf

;'wf/

 kmf]xf/

k|zf]wg
tyf k"g k|of]u
 kmf]xf]/
Joj:yfkg,
e08f/0f :yn
lgdf{0f
 r]tgfo'Qm
hLjgk4ltsf]
ljsf;
 j[Iff/f]k0f
 jftfj/0fd}qL
k"jf{wf/ lgdf{0f
 r]tgfo'Qm
hLjgk4tLsf]
ljsf;
 /f]huf/Lsf]
Joj:yf
 r]tgfo'Qm
hLjgk4ltsf]
ljsf;
 cuf{lgs v]tLsf]
Joj:yf
 hLljsf]kfh{gsf]
j}slNks pkfo
 r]tgf:t/o'Qm
lhjgk4tL
 j[Iff/f]k0f

 k|efjsf/L

gLlt
lgdf{0f
 jftfj/0f d}qL
ljsf;sf]
cjwf/0ffsf]
ljsf;
 kmf]xf]/sf]
k|zf]zg / k|of]u
gLltsf] lgdf{0f
 kmf]xf]/af6
phf{ pTkfbgsf
nflu cg'bfg
gLltsf] Joj:yf
/ k|efjsf/L
sfof{Gjog
 ljkb
Joj:yfkg
;DaGwL gLlt
tof/ tyf
k|efjsf/L
sfof{Gjog
 ;+/lIft If]q
3f]if0ff

 cfuf{lgs

ks]6 If]q
3f]if0ff

v]tL

 hLljsf]kfh{gsf]

/0fgLlt

 ;fd'bflos

jg
pkef]Qmf
;ldtnfO{
tflnd /
kl/rfng
 pBf]u÷vfgL÷9n  gbL lgoGq0f
Joj:yfkg
 jfof]OlGhlgol/ª
 gbL lgoGq0f

;+rfng
 gbL

tl6o cltqmd0f

x|f;

h}jLs
k|f0fLsf] ljgfZf

k|0ffnL

a;f]af;÷;'s'Daf
;L a;f]jf;

 pBf]u÷vfgL÷9n

Joj:yfkg
 jfof]OlGhlgol/ª
 gbL lgoGq0f

 gbL
 gbL

lgoGq0f
;/;kmfO{
tyf 9n
Joj:yfkg
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 jfo'

k|b"if0f÷jftfj/0f
k|b"if0f



d'n, wflbª a]+zL÷zx/L If]q_
lqz'nL gbL kmf]xf]/

 wghgsf] IftL
 ;?jf /f]usf]

 cJojl:yt

;+qmd0f
 :jf;k|:jf; ;DaGwL
/f]u
 hnjfo' kl/jt{gsf]
c;/
 hnr/ k|f0fLsf]
gf;
 kfgLsf] cefj
 ;?jf/f]usf]
;+qmdg
 Jftfj/0f k|b”if0f

zx/Ls/0f
 kmf]xf]/ Joj:yfkg
gx'g'
 jftfj/0f d}qL
k"jf{wf/ lgdf{0f
gx'g'
 cJojl:yt
zx/Ls/0f
 kmf]xf]/
Joj:yfkg gx'g'
 cJojl:yt
jfn'jf bf]xg,
gbL bf]xg ug{'

 lhljsf]kfh{g
 u}/ g}ltstf
 lhjg k4lt
 r]tgfsf] sdL






 j[Iff/f]k0f
 gjLs/0fLo

 jftfj/0fd}qL

P]g÷lgod
tof/ tyf
sfof{Gjog

pmhf{sf] k|j4{g /
k|of]u

lhljsf]kfh{g  lhljsf]kfh{gsf]
u}/ g}ltstf
nflu j}sNkLs
lhjg k4lt
pkfo
r]tgfsf] sdL  r]tgfsf] :t/df
j[l4
 EIA sf] k"0f{
?kdf
sfof{Gjog

/f]huf/Lsf]
;[hgf
 vfgL pTvgg\
;DaGwL P]gsf]
lgdf{0f,
sfof{Gjog /
cg'udg
 ;+/lIft gbL
3f]if0ff


१.१०.५ पूवाािाि जवकास
संभावना जवश्लेिण

k|d'v ;+efjgf / cj;/

>f]t ;fwg tyf cfwf/

nefljGt ju{ tyf If]q




P;=Pg=cf/=l6=kL=kl/of]hgf
g]kfn ;/sf/ ljleGg bft[
lgsfox?nfO{ cfsif{0f




;Dk"0f{ wflbªjf;L
cf;kf; lhNnfsf
afl;Gbf

सावािजनक पूवाािाि
 ;fj{hlgs hUuf k|z:t x'g'
 ;fj{hlgs If]qdf ;]jf s]Gb|,



gLlt If]q tyf :yfgLo lgsfo g]kfn
;/sf/jf6



lhNnfaf;L

संचाि
 lhNnf e/ ;+rf/ g]6sj{ :yfkgf
 l8lh6n wflbª lgdf{0fsf] cj;/



g]kfn ;/sf/, :yfgLo lgsfo /
k|fO{e]6 sDkgL / bft[ lgsfo u}=;=;=



wflbªaf;L

सडक
 cGo



lhNnfx? g'jfsf]6, /;'jf, lrtjg, uf]/vf /0fgLlts
dxTjsf ;8sx?
cGt/fli6«o ;DaGwdf ;'wf/
:yfgLo pTkfbgsf] ahf/Ls/0f

;fj{hlgs ;f}rfno h:tf
s'/fx? agfpgsf] nflu hUuf pknAw x'g'
ug{ ;lsg]

खानेपानी िथा सिसफाई
 xfn *$% hg;+Vof vfg]kfgLaf6 nfeflGjt ePsf]df
@)!& ;Dd !))% िनिाले n] cfwf/e't :t/sf]


g]kfn ;/sf/
:yfgLo ;/sf/sf] jh]6 ljlgof]hg
u}/;/sf/L ;+:yfaf6 pknAw x'g]
>f]t
 ;d'bfosf] of]ubfg




;g\

vfg]kfgLsf] ;]jf k|fKt ug]{ 5g\
xfn &$ k|ltzt hg;+Vofn] rkL{ k|of]u u/]sf] / lj=;=
@)&@ leqdf !))% hgtfsf] rkL{ k|of]udf kx'r x'g]5 /
lhNnf v'Nnf lbzfd'Qm x'g]5 .

 सम्पूणा जिल्लावासी
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;d:oF÷;jfnx¿
सावािजनक जनमााण
 k'/ftflGjs dxTjsf]

:yfgsf]

;+/If0f x'g g;Sg'
;fj{hlgs ;f}rfno, k|ltIffno
gx'g -;b/d'sfddf ;d]t_
 ;fj{hlgs lgdf{0fx?df cf+rf/
;+lxtf kfngf gePsf]
 ;fj{hlgs :yfgx? cltqmd0f
x'g'
 ;j} uflj; ejg,;]jfs]Gb| gx'g',
hL0f{ x'g'


tTsflng c;/

समस्या जवश्लेिण
cGt/ lglxt
d'n sf/0fx¿
sf/0f
ah]6 Go"g
pknAw x'g' .
 ;DaGwLt
sfo{qmd to
x'g g;Sg'
 ejg cfrf/
;+lxtf kfngf
x'g g;Sg'
 lgod
sfg"gsf] k"0f{
kfngf x'g
g;Sg'



ko{6s
gcfpg
 zx/
cJojl:yt
b]lvg'
 ;]jf ;'ljwfdf
c;/
 ;Dkbfsf]
cjd'Nog






6fj/ gx'g'
 6fj/ agfpg' kg]{
clKn6sn
 clK6sn kmfO{j/
kmfO{j/ g]6sj{
agfpg'kg]{
gx'g'

सूचना िथा संचाि
 b'u{d If]qdf ;+rf/



;+rf/ ;Dks{
ug{ g;Sg'
 ;]jf ;'ljwf
lng 6f9f
wfpg'kg]{
afWotf




जवद्युि
 ;j} 3/w'/Ldf ljB't ;]jf gk'Ug'
 ljB'tsf] Ifdtf :t/Lo x'g'



pBf]u :yfkgf  ljB't
;]jf pkef]]u
vktsf]
ug{ gkfpg'
r]tgf
 pBf]u :yfkgf
gx'g'
 b}lgs hLjg
ofkgdf
sl7gfO{
 3/]n' pBf]u
;+rfng x'g
g;Sg'
 of]hgf
 l;ldt
;DkGg ug{
;fwg
nfdf] ;do
nfUg'



;'ljwf
gk'Ug' / ePklg k|efjsf/L
gx'g'
 sltko d'Vo ahf/s]Gb| /
/fhdfu{df klg ;+rf/ g]7sj{
gx'g'
 O{G6/g]6 ;'ljwf gx'g'




g;Sg'
nf]8 ;]l8ª
n3' hnljB't k|efjsf/L ?kdf
;+rfng x'g g;Sg' / ;+/If0f
gx'g'

खानेपानी
 cfof]hgfsf]

;+Vof w]/} x'g' /
jh]6sf] ckof{Kttf

;dfwfgsf
;Defljt pkfox¿

ah]6 Go"g
gx'g'
 /fli6«o Go"g
pTkfbg





o; If]qdf sfo{/t ljleGg
lgsfox?sf] sfo{ut Pstf
gx'g'



sfo{s|ddf
bf]xf]/f]kg



;dGjosf]
cefj



j}b]lzs /f]huf/sf sf/0f
hg;xeflutfdf sdL



;d'bfodf
of]ubfg sd
x'g] / of]hgf
;DkGg x'g
sl7gfO{



j]/f]huf/L

k|fyldstfdf
sld

gLlt lgodsf]
k|efjsf/L
sfof{Gjog
gx'g'
 ul/jL


ah]6 j[l4
;DalGwt If]qsf
sfo{qmd to ug]{
 ejg cfrf/
;+lxtf nfu'
ug'{kg]{
 lgod sfg"gsf]
s8fO{sf ;fy
kfngf u/fpg'kg]{

;DalGwt If]qdf
nufgLa[l4 ug]{
 /fli6«o ljB't
pTkfbgdf ;3fp
k'of{pg]


;dfwfgsf nflu
lng'kg]{ d'Vo–d'Vo
/0fgLltx¿
 ejg lgdf{0f
cfrf/ ;+lxtf
agfpg'kg]{
 ;fj{hlgs
;f}rfno agfpb}
hfg'kg]{
 ;fj{hlgs
ejgx? lgdf{0f
ug'{kg]{

;+rf/ ;DaGwL
u'?of]hgf
agfpg]
 lghL If]q
leqfpg k|f]T;fxg
ug]{


u|fdL0f
ljB'ts/0fdf
hf]8 lbg]
 dd{t ;Def/ /
k'g:yfkgfdf
hf]8
 n3' hnljB't
pTkfbg df
k|f]T;fxg


:yfgLo >f]t
 ;dGjofTds
;fwg kl/rfng
of]hgf th{'df /
/ u}=;=;=sf] >f]t
;dGjosf]
kl/rfng
;+/rgfnfO{
k|efjsf/L
9+uaf6 k|of]u
ug]{
 ;dGjofTds

of]hgf th{'df
u/L




/]ld6\ofG; nfO{
k|of]u u/L
:yflgo /f]huf/L
k|j4{g ug]{



;"rgf tyf
k/fdz{, ;Lk
ljsf;, gLltut
jftfj/0f tof/
ug]{ .
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१.१०.६ संस्थागि जवकास
संभावना जवश्लेिण

k|d'v ;+efjgf / cj;/





;+u7gfTds
ljsf;

tyf

Ifdtf

;dfh kl/rfngdf u};;nfO{
kl/rfng
lhNnfsf] cfly{s ljsf;df
lghL If]qsf] ;xeflutf

>f]t ;fwg tyf cfwf/









nefGjLt ju{ tyf If]q

a9f]Q/ dfu / k|ljlwsf] Aoj:yf .
:yf=:jf=zf= P]g tyf lgodfjnL
:yfgLo lgsfo cg'bfg ;~rfng sfo{ljlw @)^&
lhlj; / uflj;x?sf] nflu Ifdtf ljsf; sfo{ljlw
@)^&
:yfgLo lgsfo cfly{s k|zf;g lgodfjnL, @)^$
lhNnfdf
k|z:t
Pglhcf]÷cfO{Pglhcf]x?af6
sfo{qmdx? ;+rfng eO/x]sf] .
¥ofK6LË, lxdfn, dlGb/, k+rb]jtf, gbL gfnf, em/gf,
jg h+un, hl8j'6Lx? lhNnfdf k|z:t kfOg' .
P]g, lgod tyf sfg'gL cfwf/ .








blnt,
dlxnf,
hghftL
hf]lvddf k/]sf kl/jf/ tyf
ljkGg ju{
lhNnfdf ul/jL ljZn]ifdf
k/]sf uflj;x?nfO{
k|fylsdtfsf cfwf/df
lhNnfsf lk5l8Psf ju{ / If]q
tyf ;d'bfo .
lhNnfsf clwsf+Zf e"efu

समस्या जवश्लेिण
समस्या िथा सवाल

 श्रोि परिचालनमा आपसी
जवश्वासको कमी

 सानो बिेट।िपि लगानी-

ित्काजलन असि

 िोदकएको समयमा  िािनैजिक
जबकास जनमााण
असमझिािी
सम्पन्न नहुनु
 अतििजनजहि स्वाथा
 योिना कायाातवयन
Conflict of
हुन नसक्नु
interest)
ठोस जबकास हुन
नसक्नु
जबकासमा खास
नजििा निेजखनु

 प्राजवजिकिक्ष िनशजिको /  गुणस्ििीय काम
कमी
नहुनु
 जबकास
जनमााणको काया
दिगो नहुनु

 जिजवस ि गैह्र सिकािी
संस्थाहरुबीच समतवयको
कमी

 िनसहभाजगिाको कमी

अतिि जनजह कािण

 पहुाँचको आिािमा
बिेट बााँडफााँड
हुनु

िक्ष िनशजिको
अभाव

मुल कािणहरु

 योिनाको सही
खाका हुन नसक्नु

जनिी िथा िािनैजिक
स्वाथा

ििबतिी अनुसाि
पयााप्त िनशजि नहुनु

 गुणस्ििीय काम
 जनजहि स्वाथा
नहुनु
 िािनीजिकिण
 जबकास ।िपि
हुनु ि जबकासमा
ठोस नजििना
निेजखनु
 कायािमहरु िुध्ने
 जबकास जनमााणमा  चेिनाको कमी
अपनत्वको कमी
 िािनैजिक
 जबकास जनमााण
अजस्थििा
िोदकएको
 युवा पलायन /
समयमा सम्पन्न
बैिेजशक िोिगाि

जनजहि स्वाथा

 युवा पलायन
 िािनैजिक
अजस्थििाजविृष्णा/
 िनप्रजिजनजिको
अभाव

समािानका
संभाजवि उपायहरु

समािानका
लाजग जलनुपने
मुख्य मुख्य
िणनीजिहरु

 आपसी समतवय
िथा समझिािी
 िनसहभाजगिा
 पाििर्थशिा

 स्रोि
परिचालनको
लाजग आपसी
जवश्वासको
वािाविण
जनमााण गने
 योिनाले िोके
 योिना जनमााण
बमोजिम प्रजिफल
गिी ठोस
दिने क्षेरमा
प्रजिफल दिने
लगानी गने
क्षेरमा लगानी
गने
 क्षमिा जवश्लेिण
 सम्बजतिि
गने
जनकायमा
 आवश्यकिा
आवश्यक िक्ष
अनुसाि ििबतिी
िनशजिको
कायम गने
व्यवस्था गिी
क्षमिा अजभवृजद्ध
गने
 नीजिगि ि कानुनी  िािनैजिक िल ,
प्राविान
जिजवस ि गैह्र
 सिकािी जनकायले
सिकािी
जनयजमि अनुगमन
संस्थाको जबचमा
गनुापने
समतवय गिी
ि प्रणाली एक द्वा
लागू गने
 युवा पलायन
 स्थानीय
तयूनीकिण गने
उत्पािनलाई
 स्थानीय जनकायको
व्यवसाजयकिण
जनवााचन गनुापने
गिी
 िोिगािीको
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नहुनु

 गाजवस सजचवहरुको
प्रभावकारििामा कमी

 स्थानीय जनकायमा
अनुगमनको कजम

 गैि सिकािी संस्थाहरुलाई
अनुगमनको कमी

 िनप्रजिजनजि
नहुनु

 गाजवसबाट प्रिान
गरिने सेवा ि
सुजविाहरुमा
पहुाँचको कमी
 समयमा
कायासम्पिान
नहुनु
 स्थानीय
जनकायहरुबाट
प्राप्तहुने सेवाहरु
सहि रुपमा प्राप्त
नहुनु
 योिनाहरु अपुणा ,
अलपर हुनु

 िवाफिेजहिा िथा
पाििर्थशिामा
नभएको

 गाजवस सजचवहरु
सििमुकाम
के तिीि हुनु

 गाजवस अनुसाि
सजचवको ििबतिी
पूर्थि नहुनु

 िनशजिको
अभाव
 कमिोि
ईच्।ाशजि
 आर्थथक श्रोिको
अभाव
 उिाजसनिा
 जिम्मेवािी बोि
नहुनु
 सम्बजतिि
सिकािी
जनकायहरुको
कमिोि अनुगमन
िथा मूल्याङ्कन
नभएको

 िनप्रजिजनजिको
अभाव
 अपाििर्थशिा

 सम्बजतिि सिकािी
जनकायहरुको
कमिोि अनुगमन
िथा मूल्याङ्कन
नभएको

 प्रत्येक गाजवसमा
सजचवको व्यवस्था
गिी उनीहरुलाई
आफ्नो गाजवसमा
नै बसेि काम गने
वािाविण
जमलाउनु पने
 स्थानीय जनकायको
जनवााचन
 पाििर्थशिा िथा
जिम्मेवािी बोि
 शुसाशन

 सम्बजतिि सिकािी
जनकायबाट
कायािम जस्वकृ जि
गने गिी प्रजिवेिन
पेश गने

जसिाना गने
 युवा पलायन
िोक्न सुलभ
ऋणको व्यवस्था
गिी स्विोिगािी
बढाउने
 स्थानीय
जनकायमा
आवश्यकिा
अनुसाि
कमाचािीको
व्यवस्था गनुापने
 सम्बजतिि
जनकायले
जनयजमि रुपमा
अनुगमन ि
मूल्याङ्क गनुा
पने

 गैससहरुको
भूजमकालाई
प्रभावकािी,
पाििशी ि
उत्तििायी
बनाउने
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खण्ड २ : जिल्ला जवकासको समजिगि लक्ष्य, उद्देश्य, नजििा, सूचक िथा िणनीजि
२.१ जिल्ला जवकासको समजिगि लक्ष्य, उद्देश्य, नजििा, सूचकहरु
जवविण

सूचकहरु
ईकाई

nIo (Goal) :

k|ltzt

जिल्लामा
पूवाािाि ि
पयाटनको यथेि
जवकास भै

lhNnfjf;Lsf]
cfly{s tyf
;fdflhs
cj:yfdf
pNn]vgLo
;'wf/
ePsf] x'g]5 .

पााँच विे लक्ष्य
(२०७६/७७)

@)&!÷&@
sf] ul/aLsf]
cj:yf
##=#*

ul/aLsf]
cj:yf !( df
emfg]{

गुणस्िि

ef}uf]lns ?kdf ljsf;
;Gt'ng xfl;n ug]{ u/L ;fdflhs
jl~rtLs/0fnfO{
x6fpFb} ;Ddfghgs ?kdf cfd
lhNnfjf;Lsf] cfly{s
tyf ;fdflhs hLjg:t/df ;'wf/
Nofpg]

स्थान

लजक्षि समूह

lhNnfe/

ul/aLsf] /]vfd'lg
/x]sf dlxnf, blnt,
hghflt,
;LdfGts[t,
jl~rtLs/0f tyf
ljsf;df kl5
k/]sf ;a} hg;d'bfo

 lhNnf

j:t'ut lrq0f,
lhlj; िादिङ, २०७७
 /fli6«o hgu0fgf
 k|ltj]bg, s]tlj,
२०७८
 cflhljof] d"Nof+sg,
lhlj; िादिङ
२०७६/७७
 lhNnf:t/df

k|ltzt

४.१

४.५

k|ltzt

२.०

१

प्रजिशि

३३.३८

२५

६०७

१०००

७०.८६

७५

८०

रुपया

jif{
k|ltzt
på]ZoM
!= s[ifsx?sf]
cfo:t/df
pNn]vgLo a[l4
ePsf] x'g]5 .

हालको अवस्था

प्रमाजणि गने आिाि

d]=6=k|ltjif{

d]=6=÷x]=
d]=6=k|ltjif{

ul/g]
gd"gf ;j{]If0f
 of]hgfsf] cfwf/kq /fof]cf_
 lhs[ljsf sf] k|ltj]bg
 lh:jfsf k|ltj]bg

s[lif If]qsf] jflif{s a[l4b/

lhNnfe/

s[ifs ;d'bfo

% jif{ d'lgsf afnaflnsfsf]
d[To'b/

lhNnfe/

afnaflnsf

मानव गरिवी सूचकांक

जिल्लाभि

लजक्षि समूह

प्रजि व्यजि आय

जिल्लाभि

सबै समूिाय

cf}ift cfo'

lhNnfe/

lhNnfjf;L

 dfgj ljsf; ;"rsf+s
 lhNnf:t/df ul/g]

१००

k|fylds tx v'b egf{ b/

lhNnfe/

lhNnfjf;L

 lhlzsf

५८६३३.६४

७००००

s"n vfBfGg pTkfbg

lhNnfe/

 lhs[ljsf

१२५१४

१८०००

s[ifs ;d"x
-Jofj;flos
;d]t_

kmnkm'n pTkfbg

lhNnfe/

७५२४०

९००००

ििकािी उत्पािन

lhNnfe/

kz' pTkfbs

महत्वपूणा मातयिा

lhNnfdf zflGt, ;'/Iffsf]
cj:yfdf ;'wf/ cfPsf]
x'g]5 .
 lhNnfsf] ljsf;sf] nflu
/fhgLlts bnx? aLr
;dembf/L lg/Gt/ /xg] 5।


 स्थायी शाजति ि संजविानको
कायाातवयन भै जवकसले गजि
जलएको हुने । ।

२०७७

 मानव जवकास प्रजिवेिन
 जिल्ला प्रोफाईल
 मानव जवकास प्रजिवेिन
 जिल्ला प्रोफाईल

gd"gf ;j{]If0f
k|ltj]bg

k|ltj]bg,
@)&&
 cflhljof] clGtd
d"Nof+sg
 lhlj; k|ltj]bg, @)&&

;/sf/n] dfu u/] cg';f/
jh]6 ljlgof]hg u/]sf] x'g]5 .
ljsf; ;fe]mbf/x?sf] ;xof]u
lg/Gt/ ?kdf k|fKt ePsf]
x'g]5 .
s[ifsx? gub] afnLdf
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हेक्टि

१४२३

२०००

फलफू ल उत्पािन क्षेर

जिल्लाका संभाजवि
जवजभन्न क्षेर

संभाजवि क्षेरका कृ िक

हेक्टि

६८५

१०००

मसलाबाली

जिल्लाका संभाजवि
जवजभन्न क्षेर

संभाजवि क्षेरका कृ िक

lhNnfsf
;DalGwt
ljBfno tyf
;d'bfout
If]qx?

lhNnfsf ljleGg
pd]/ ;d"xsf
ljBfyL{ tyf
;d'bfo

 lhNnf

lzIff kfZj{
lrq, lhlj;, @)&&
 Flash Report

u'0f:t/o'Qm Jofj;flos lzIff
;'lglZrttfsf nflu lhlj;,
lhNnf k|zf;g tyf gful/s
;dfhsf ;+:yfx? lg/Gt/
?kn] k|ltj4 /x]sf x'g]5g\ .

 cflhljof]

d"Nof+sg
k|ltj]bg, @)&#
 dfgj ljsf; ;"rsf+s
 lhNnf:t/df ul/g]
gd"gf ;j{]If0f

 :jf:Yo If]qsf] k|efjsf/L

 cflhljof]

clGtd
d"NofÍg k|ltj]bg,@)&&
 lhlj; k|ult k|ltj]bg,
@)&&
 lhNnf :t/df ul/g]
gd"gf ;j{]If0f

 n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs

@= lhNnfjf;Lsf]
z}lIfs cj:yfdf
;'wf/ eO{
/f]huf/Lsf] :t/df
k|efjsf/L a[l4
ePsf] x'g]5 .

k|ltzt

९७

१००

;fIf/tf b/

k|ltzt

७९.२

१००

k|fylds tx v'b egf{ b/
-5fq_

k|ltzt

८०.९

१००

k|fylds tx v'b egf{ b/
-5fqf_

#= lhNnfjf;Lsf]
:jf:Yo cj:yfdf
pNn]Vo ;'wf/
cfPsf] x'g]5 .

प्रजि लाख

२९९

२४०

pkrf/ ug{ cfPsf dWo]
d[To' x'g] cfdf

lhNnfe/

;Dk"0f{ lhNnfjf;L

३३

२०

lzz' d[To'b/

lhNnfe/

;Dk"0f{ lhNnfjf;L

३९

२०

बाल मृत्युिि

lhNnfe/

;Dk"0f{ lhNnfjf;L

२६.३

१५

५ विा मुजनका कु पोजिि संख्या

lhNnfe/

dlxnf tyf
afnaflnsf

मानव जवकास सूचकांक

lhNnfe/

dlxnf tyf
afnaflnsf

$= dlxnf
afnaflnsf tyf
nlIft ju{sf]
>f]t, ;fwg, ;]jf
/ ;'ljwfdf kx'Fr
a[l4 eO{
;fdflhs,
cfly{s,
/fhg}lts, z}lIfs
Pj+ dfgjLo
ljsf;sf]
l:yltdf
;'wf/ cfPsf]
x'g]5 .
%= जिल्लामा
पयाटन, pBf]u,
jfl0fHoको प्रचुि

;+Vof k|lt
xhf/
;+Vof k|lt
xhf/
प्रजिशि

;dfj]zLs/0fsf] gLlt k"0f{?kdf
sfof{Gjog ePsf] x'g]5 .
 k'?if ju{sf] ;xof]u k|efjsf/L
?kdf k|fKt e}/x]sf] x'g]5 .

;"rsf+s

०.४६१

०.५०

;"rsf+s

0.328

0.485

cfocfh{g ;"rsf+s -dlxnf_

lhNnfe/

dlxnf tyf
afnaflnsf

/f]huf/
;+Vof

१,१९,५६३

२,००,०००

pBd Joj;fodf nfu]sf
/f]huf/ JolQmx?sf] cj:yf
u/LaLsf] /]vf dfly k'u]sf
x'g]5 .

lhNnfsf
ljleGg If]qx?

pBf]u afl0fHo
If]qdf nfu]sf / nfUg
OR5's /f]huf/
hg;d'bfo

 lhlj;

aflif{s k|ult
k|ltj]bg,@)&&
 cflhljof] clGtd tyf
dWofjlw d"NofÍg
k|ltj]bg

 lhNnfdf

;+Vof

४०००
(अनुमाजनि)

१००००

पयाटन व्यवसायमा आवद्ध िनसंख्या

lhNnfsf
ljleGg If]qx?

पयाटनमा लाग्न चाहने
िनसमुिाय

 lhlj;

 lhNnfdf

 जिल्ला पयाटन

 कृ जि पयाटनको जवकास

जवकास भै यस

If]qdf nfu]sf
lhNnfjf;Lx?sf]
cfdbfgLdf
pNn]Vo dfqfdf
a[l4 ePsf] x'g]5 .

ljsf;sf nflu cg's"n
jftfj/0f l;h{gf eO{
;/f]sf/jfnf ;a}sf] lg/Gt/
;xeflutf ePsf] x'g]5 .

aflif{s k|ult
k|ltj]bg,@)&&
प्रजिवेिन

pBdd}qL
jftfj/0f :yflkt ePsf]
x'g]5 .
 lhNnfdf zflGt ;'/Iffsf]
cj:yfdf ;'wf/ ePsf] x'g]5
zflGt ;'/Iffsf]
cj:yfdf ;'wf/ ePsf] x'g]5
भएको हुने।
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 जनिी क्षेरले पयाटन

जवकासमा लगानी वृजद्ध
गिै िानेछ्न् ।
^= jg, jftfj/0f
tyf e";+/If0fsf]
nflu bLuf]
Joj:yfkg u/L
:yfgLo hgtfsf]
cfly{s:t/df a[l4
ePsf] x'g]5 .

&= cfwf/e"t
ef}lts k"jf{wf/sf]
lgdf{0f–ljsf;
k"/f eO{
lhNnfjf;Lsf]
hLjg:t/df
pNn]vgLo a[l4
ePsf] x'g]5 .

*= k|sf]kaf6 x'g]
Ifltdf pNn]vgLo
?kdf Go"g x'g]5 .

०

४०

x]S6/

२८१९८.१९

३५०००

;+Vof

६७३

८५०

;+Vof

१९६६

२२००

k|ltzt

७०
(अनुमाजनि)

९०

हेक्टि

४८३२

७५००

afx|} dlxgf l;+rfO;'ljwf
k'u]sf] x'g] .

lhNnfsf
l;rfOof]Uo
s[lif e"ld

s[ifs ;d"x

k|ltzt

४३

७५

;j{;'ne ;+rf/ ;'ljwfdf
kx'Fr x'g] .

;a} uflj;

hg;d'bfo

k|ltzt

९५
(अनुमाजनि)

१००

ljleGg phf{ k|ljlwsf]
dfWodaf6 ;j{;'ne kxF'r
k'u]sf] x'g] .

;a} uflj;

hg;d'bfo

k|ltzt

८४.५३

१००

:jR5 vfg]kfgLsf] pknAw
ePsf] x'g] .

;a} uflj;

hg;d'bfo

x]S6/

०

२००

klx/f] k|efljt If]qx?df
jfof]OlGhlgol/Ë k|ljlw
ckgfO{ k|efjsf/L ;+/If0f
ePsf / eljiodf cfOkg{]
k|sf]ksf] ;fdgf ug{
cfjZos Joj:yf tof/L
cj:yfdf x'g] .

uflj;x?

hg;d'bfo

pk
hnfwf/
If]q

jfof]OlGhlgol/Ë k|ljlw
cg'?k klx/f], uN5L
lgoGq0f, s[lif tyf
jgk}bfj/sf] Jofj;flos
pTkfbgdf pNn]vgLo a[l4
ePsf] x'g] .

#) pk
hnfwf/ If]q

pkhnfwf/
If]qsf /
lhNnfel/sf jg
;d"xdf cfj4
pkef]Qmfx?

;fd'bflos jg

lhNnf jg

jg pkef]Qmf

;fd'bflos jg pkef]Qmf ;d"x

lhNnf jg

jg pkef]Qmf

जवजवि कजसमका मझौला िथा ठू ला
उद्योग

lhNnf jg

जिल्लावासी

२ 306fsf] k}bn ofqf u/]

lhNnfe/

hg;d'bfo

u|fdL0f oftfoftsf] kx'Fr
x'g] .

jg sfof{nosf]
jflif{s k|ult k|ltj]bg
 lhNnf jg pkef]Qmf
dxf;+3sf] k|ltj]bg
 cflhljof] clGtd tyf
dWofjlw
 d"NofÍg k|ltj]bg

 lhNnf

 cflhljof]

 ef}lts

 lhNnf

clGtd

tyf dWofjlw d"Nof+sg
k|ltj]bg
 k"jf{wf/ If]qsf d"Nof+sg
k|ltj]bg

 lhlj;

k|ult k|ltj]bg,
@)&&
 cflhljof] clGtd
d"Nof+sg k|ltj]bg,
@)&&

jg ljsf; tyf
jftfj/0f ;+/If0fsf
;fe]m– bf/x?sf] aLrsf]
;xsfo{ lg/Gt/ /x]sf]
x'g]5 .

k"jf{wf/x?sf]
;';~rfng tyf
;'Joj:yfkg ug]{ so{df
hgk|ltlglwd"ns lgsfon]
g]t[Tj k|bfg u/L cg'udg,
d"Nof+sg tyf lgb]{zg k|bfg
ul//x]sf] x'g]5 .
 bft[ ;+:yfx?sf] ;xof]u
lg/Gt/ ?kdf pknAw
ePsf] x'g]5 .



k|sf]k Joj:yfkg;Fu
;DalGwt ;+:yf ÷
lgsfox?n] ;"rgf, >f]t
;fwg cfbfg–k|bfg ug]{ /
;+of]lht ?kdf sfo{ ug]{
k|lqmof a;]sf] x'g]5 .
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(=lhNnfsf]
:yfgLo
;'zf;gsf]
l:yltdf ;'wf/
ePsf] x'g]5 .

;+Vof

गने गरिएको

;+Vof
;+Vof

!)= lhNnfsf ;j}
sfof{nodf
gful/s
a8fkq cBfjlw
ePsf] x'g]5

;+Vof

gful/s a8fkq
ePsf]

k|To]s of]hgfdf
# k6s
k|To]s sfo{qmd
;DkGg eP kl5

;fj{hlgs ;'g'jfO{

lhNnfe/

lhNnfjf;L

;fdflhs k/LIf0f

lhNnfe/

lhNnfjf;L

k|To]s of]hgf
:yn
@ k6s
cBfjlw ug]{

of]hgf ;"rgfkf6L

lhNnfe/

lhNnfjf;L

ug]{ gful/s a8fkq cBfjlw eO{
k"0f{ ?kdf kfngf ePsf] x'g]

lhNnfsf
sfof{nox?

lhNnfsf ;Dk"0f{
;]jfu|fxLx?

 jflif{s

;dLIff
uf]i7Lsf] lg0f{o k'l:tsf,
@)&!–&&
 clGtd d"NofÍg
k|ltj]bg, @)&&

 lhNnf

ljsf;sf] rfxgf
k|fKt ug]{ lbzfdf ;'zf;g
lbg ;DalGwt ;a}
lgsfox?n] ;+of]lht 9+un]
sfd u/]sf x'g]5g\ .

 dWofjlw

tyf clGtd
d"Nof+sg k|ltj]bg

२.२ जिल्ला जवकासका मुख्य िणनीजिहरु

o; आवजिक जिल्ला जवकास योिनाले ljsf; sfo{nfO{ glthfd'vL, k|efjsf/L / u'0f:t/Lo agfpg], /f]huf/L s]lGb|t cfly{s a[l4 xfl;n ug]{,
jftfj/0f ;Gt'ngdf 6]jf k'¥ofpg], ;dfj]zL cfly{s–;fdflhs ?kfGt/0fdf ;3fp k'¥ofpg] Pj+ ;]jf k|jfxnfO{ k|efjsf/L agfpg] sfo{nfO{
Jojl:yt u/L ;'zf;g k|Tofe"lt ug]{ ;dli6ut /0fgLlt cjnDjg ug]{5 . lhNnf ljsf;df b]xfosf ljlzi6 /0fgLltx? canDag ul/g]5 .
 s[lif, पयाटन / k"jf{wf/nfO{ lhNnf ljsf;sf] cu|0fL If]q / k|d'v ;fwgsf] ?kdf cjnDag ug]{ .
 k/Dk/fut s[lif k|0ffnLnfO{ Joj;flos k|0ffnLdf ?kfGt/0f u/L s[lifsf] Joj;foL/0f / ljljlws/0fsf] dfWodaf6 s[lifdf cf}Bf]lus/0f ug]{ .
 lhNnfleq tyf aflx/ /x]sf] dfgjLo tyf ljQLo k"Flh cfslif{t u/L Aoj;fo Jofkf/ tyf ;]jf If]qsf] ljsf; tyf lj:tf/4f/f
o'jfzlQmnfO{ lhNnf ljsf; cleofgdf ;+nUg u/fpg] .
 ;Gt'lnt, ;dGoflos Pj+ ;dfj]zL ljsf;, /f]huf/L l;h{gf, ;fdflhs ;b\efj / ul/aL Go"gLs/0f / bLuf] zflGtdf of]ubfg k'Ug]
sfo{qmddf hf]8 lbg] .
 nlIft ju{sf] ;fdflhs, cfly{s, /fhg}lts ;zlQms/0fsf] nflu ;fdflhs kl/rfng sfo{qmdsf] ;'b[9Ls/0f ug]{ .
 ljsf; tyf ;]jf k|jfxnfO{ ;j{;'ne, ;xh, glthfd"ns, kf/bzL{ / k|efjsf/L agfpg ljz]if u/L nlIft ju{ / ;d'bfosf] ;+nUgtf
a9fpg gful/s ;+:yfx?sf] Ifdtf ljsf;sf sfo{x?df a[l4 ug]]{ .
 jg, hnfwf/ tyf ;+/lIft If]qsf] PsLs[t Joj:yfkg dfkm{t lbuf] ?kdf k|s[lt ;+/If0f ug]{ .
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hnjfo' kl/jt{g, ljkb hf]lvd Joj:yfkg, kof{j/0f tyf afnd}qL zf;g k|0ffnLnfO{ ljsf;
cfof]hgf tyf sfo{qmdx?df ;femf ;afnsf] ?kdf ;Daf]wg ug]{ .
e"–pkof]u of]hgf, PsLs[t Jojl:yt j:tL tyf zx/L ljsf;, pkhnfwf/ / hn;|f]t ;+/If0f
If]qsf] of]hgf th'{df u/L k|efjsf/L sfof{Gjog ug]{ .
glthfd"vL cg'udg k|0ffnL tyf lhNnf of]hgf, cg'udg tyf ljZn]if0f cg';f/ of]hgfsf]
cg'udg tyf d"NofÍg ug]{ .
:yfgLo zf;gnfO{ hgd'vL, pQ/bfoL / kf/bzL{ agfpg, cWoog tyf ;j]{If0f, gful/s ;+nUgtf,
kfngf cg'udg, ;fj{hlgs ;+jfb, glthf dfkg tyf k|fKt glthfx?sf] k|;f/0f / k|sfzg ug]{
of]hgfsf] lgoldt k|ult ;dLIff, k|efj d"NofÍg / t]>f] kIfsf] ;+nUgtfdf ;du| of]hgfsf]
glthfd"ns 9fFrfdf aflif{s ;dLIff, ;fdflhs k/LIf0f, dBfjlw tyf clGtd d"NofÍg u/L
glthfx? ;fj{hlgs ug]{ .







२.३ मुख्य मातयिाहरु
यस आवजिक योिनाको मुख्य मातयिाहरु यसप्रकाि हुने।न् ।

/fhgLlts bnx? aLr ljrf/df ljljwtf / ljsf;df Pstfsf] efjgfn] jf:tljs ?k k|fKt
u/]sf] x'g]5 .
2. dfu cg';f/ g]kfn ;/sf/af6 ah]6 k|fKt x'g'sf ;fy} ljsf; ;fe]mbf/x?sf] ;xof]u lg/Gt/
x'g]5 .
3. lhNnfdf zflGt, ;'/Iffsf] cj:yfdf ;'wf/ cfPsf] x'g]5 .
4. u'0f:t/o'Qm Jofj;flos lzIff ;'lglZrttfsf nflu lhlj;, lhlzsf, lhNnf k|zf;g tyf
gful/s ;dfh lg/Gt/ ?kn] k|ltj4 /x]sf x'g]5g\ .
5. :jf:Yo If]qsf] k|efjsfl/tf a[l4 ug{sf nflu ljsf;sf nflu cg's"n jftfj/0f eO{
;/f]sf/jfnf ;a}sf] lg/Gt/ ;xeflutf ePsf] x'g]5 .
6. ;dfhsf ;a} ju{ tyf ;d'bfox?sf] ;xeflutfdf n+}lus ;dfgtf tyf ;fdflhs
;dfj]zLs/0fsf] gLlt k"0f{?kdf sfof{Gjog ePsf] x'g]5 .
7. sfo{qmdsf x/]s r/0f÷If]qdf k'?if ju{sf] ;xof]u k|efjsf/L ?kdf k|fKt e}/x]sf] x'g ]5 .
8. lhNnfdf पयाटन िथा pBf]u;Fu ;DalGwt kIfx? aLr ;dGjo eO{ पयाटन एवं pBdd}qL
jftfj/0f :yflkt ePsf] x'g]5 .
9. lhNnf jg ljsf; tyf jftfj/0f ;+/If0fsf ;fem]bf/x? aLr ;xsfo{ eO{ o;n] lg/Gt/tf
kfPsf] x'g]5 .
10. ef}lts k"jf{wf/x?sf] ljsf; ;~rfng tyf Joj:yfkg ug]{ sfo{df hgk|ltlglwd"ns lgsfon]
g]t[Tj k|bfg u/L cg'udg, d"Nof+sg tyf lgb]{zg k|bfg ul//x]sf] x'g]5 .
11. k|sf]k Joj:yfkg;Fu ;DalGwt ;+:yf÷lgsfox?n] ;"rgf, >f]t;fwg cfbfg–k|bfg ug]{ /
;+of]lht ?kdf sfo{ ug]{ kl/kf6L a;]sf] x'g]5 .
12. lhNnf ljsf;sf] rfxgf k|fKt ug]{ lbzfdf ;'zf;g lbg ;DalGwt ;a} ;/f]sf/jfnf lgsfox?n]
;+of]lht 9+un] sfd u/]sf x'g]5g\ .
13. ;fdflhs kl/rfngsf] dfWodåf/f of]hgfsf ljleGg r/0fx?df ;dfj]zL ?kn] hgtfsf] cy{k"0f{
tyf ;lqmo ;xeflutf x'g]5 .
1.
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खण्ड ३ : आर्थथक जवकास योिना
३.१ परिचय िथा पृष्ठभूजम
िादिङ जिल्लाको आर्थथक जवकासको मुख्य आिाि नै कृ जि, उद्योग, पयाटनको जवकास ि जवस्िाि गिी जयनै
क्षेरमा िोिगािीको अवसि सृिना गनुा हो । d'n'ss} cy{tGqsf] d]?b08sf] ?kdf /x]sf s[lif, िादिङ

lhNnfsf] ax';+Vos dflg;x?sf] hLjg lgjf{xsf] k|d'v ;|f]t xf] . lhNnfsf] s"n !(@$*& x]S6/ If]qkmn
dWo] के वल ४८१३६ हेक्टि भूजम dfq v]tLof]Uo 5 .
lhNnfdf १ हेक्टि भतिा कम िमीन हुने परिवाि करिव ८७ k|ltzt िहेका ।न् । यसको अथा ;fgf
ls;fgहरुको संख्या अत्यजिक िहेको । . lhNnfsf] s"n hdLg dWo] के वल १० प्रजिशि िमीनमा मार
l;+lrt /x]sf] tYofª\saf6 :ki6 x'G5 . ििकािी िथा नगिेबालीको संभावना भएि पजन खेजियोग्य िमीनमा
िाम्रिी खेजि गना सदकिहेको अवस्था ।ैन । To;}n] ubf{ s[lif k]zfdf ;+nUg ax';+Vos s[ifs cfly{s ?kdf
lgjf{xd'vL v]tL k|0ffnLdf lge{/ /x]sf 5g\ . csf{] tk{m s[ifsx?sf] pTkfbg ahf/;Dd k'Ug g;Sg] x'Fbf
s[lif k]zfdf ;+nUg oxfFsf dflg;x?sf] cfly{s l:ylt dfly p7\g ;s]sf] 5}g . ;x;|fAbL ljsf; nIon]
tf]s] cg';f/sf] u/LaL lgjf/0f sfo{sf] nflu s[lif If]qn] k|d'v e"ldsf v]Ng] x'Fbf o; If]qsf] ljsf;n]
laz]if dxTj /fVb5 .
lhNnfsf] k|d'v cfly{s ultljlwsf] ?kdf s[lif ePtfklg jiff{sf] kfgLdf pRr lge{/tf, Go"g nufgL,
k/Dk/fut v]tL k|0ffnL / pGgt aLp aLhgsf] cefjsf sf/0f pTkfbsTj a[l4 x'g g;sL lhNnfdf
em08} ११३६२ d]=6= vfBfGg aflif{s ?kn] Go"g x'g] b]lvG5 . o; k[i7e"lddf s[lif pTkfbsTj tyf
pTkfbg a9fpg' o; If]qsf] k|d'v r'gf}tLsf] ?kdf /xFb} cfPsf] 5 . एकाजिि कृ जि जिल्लाको अग्रणी

क्षेरको रुपमा िेजखएको । भने अकोजिि उत्पादिि खाद्यान्नले िान्न सदकिहेको जस्थजि ।ैन । यसको अथा
खाद्यबालीको जस्थजि ि उत्पािकत्व सुिाि गनुा आिको अपरिहाया आवश्यकिा िेजखएको । ।

ax';+Vos gful/sx? s[lif pTkfbgd} lge{/ /x]sf] cj:yfdf lhNnfsf s[lif pTkfbgsf] jt{dfg l:yltnfO{
dWogh/ u/L k/Dk/fut s[lif k|0ffnLdf ;'wf/ NofO{ e"ldsf] pTkfbsTj tyf s[lif pkhsf] s"n pTkfbg
a9fpg' cfjZos 5 . lhNnfsf] hg;+Vof a[l4b/nfO{ s[lif pTkfbgsf] a[l4b/n] pl5Gg ;s]dfq ljBdfg
VffBfGg Go"gsf] l:yltdf ;'wf/ x'g] / s[lif pkhnfO{ lhNnf aflx/ lgof{t ug{ ;lsg] x'G5 . cfly{s
?kdf lhNnf ;Da[4 x'+Fb} hfgsf] nflu vfBfGg afnLsf ;fy} gub] afnL िथा ििकािी बालीsf]
pTkfbgdf ;d]t a[l4 Nofpg' h?/L x'G5 . lhNnfdf ljljw gub] afnLx?sf] ;Defjgfx? /x]sf 5g\ .
lhNnfdf जवकासले जनितिि जिव्रिा जलिै गिे को ef}lts k"jf{wf/ vf;u/L ;8s oftfoftको जवकास ि
जवस्िाि tyf l;rfO Joj:yfn] s[lif pkhnfO{ ;3fpg] / s[lif pTkfbsTjsf] a[l4n] Nofpg ;lsg] x'G5 .
lhNnfdf s[lif If]qdf cfjZos dfqfdf nufgL gx'g', s[lifsf] Joj;foLs/0f ug{ lghL If]qsf] nufgL
cfslif{t ug{ kof{Kt k|of; gx'g', uf]7] dn ;'wf/, kz'd"q ;+sng / k|of]u x'g g;Sg', s[lifdf
Jofj;flos ks]6 If]qsf] ljsf; ck]lIft ?kdf x'g g;Sg', u|fdL0f ;8s ;~hfnsf] ljsf; प्रयाप्त
मारामा gx'g', s[lif If]qdf Jofj;flos kz'kfngn] plrt k|fyldstf k|fKt ug{ g;Sg', s[lifdf
Joj;foLs/0fsf nflu ef}lts k"jf{wf/ kof{Kt gx'g', pGgt gZnsf kz'k+IfLsf] cefj h:tf r'gf}tL o;
If]qdf ljBdfg 5g\ . यसैगिी व्यवसाजयक ििकािी खेजिको जवकास ि जवस्िाि भै िहेको भएिापजन बढ्िो
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िासायजनक मल िथा कीटनािक औिजिको प्रयोगले व्यवसाजयकिामा असि पिै िानु िस्िा जवजवि समस्याहरु
िहेका ।न् । यसैगिी जनिी स्ििबाट उद्योगहरु जनितिि जवकास ि जवस्िाि भैिहेको भएिापजन त्यसबाट
जिल्लाले त्यजि लाभ जलन सदकिहेको जस्थजि ।ैन ।
सहकािीको कु िा गने हो भने

;d'bfodf cfwfl/t ;]jfd'vL Jofj;flos :jfoQ ;+u7gsf] ?kdf
;xsf/LnfO{ lng ;lsG5 . ;xsf/L ultljlwn] :jfjnDjg / ;dtfnfO{ a9fjf lbFb} cfTdlge{/
cy{tGqnfO{ ;'b[9 kfg{ d2t ub{5 . g]kfnsf] cGtl/d ;+ljwfg, @)^# n] /fli6«o ljsf;sf] Pp6f ;jn
:tDesf] ?kdf ;xsf/LnfO{ :jLsf/ u/]sf] 5 .
कृ जि उद्देश्यीय सहकािीहिीहरु कृ जि िथा साना दकसान, िूग्ि, ििकािी िथा
फलफू ल। जचया िथा कफी, च्याउ गिी िम्मा २५० j6f ;xsf/L ;+:yfx? sfo{/t 5g\ . :yfgLo

lhNnfdf xfn btf{ ePsf

cy{tGqnfO{ ;jn agfpg logn] s]xL e"ldsf v]n] tfklg lhNnfdf ;xsf/L ;~rfng tyf Joj:yfkgdf
sDfhf]/L b]lvPsf] 5 . o;}u/L ;xsf/LnfO{ lhNnfleq cleofgsf] ?kdf cl3 a9fpg g;Sg' / ;xsf/L
lzIffsf] cefj x'g' klg ;d:ofsf ?kdf b]lvG5 .
िादिङ जिल्लामा पयाटन जवकासको संभावना पजन प्रचुि िहेको िेजखत। । िि जिल्लाले अजहले सम्म पजन पयाटन
जवकासलाई प्राथजमकिा दिन सदकिहेको ।ैन । पजहले पटक यस आवजिक योिनाले पयाटन जवकासलाई
िीघाकालीन सोंचका साथ अगाजड बढाउन खोिेको । । िसथा पयाटन जवकासमा मसेि जिल्लाजस्थजि
सिोकािवाला जनकयले अबका दिनहरुमा जवशेि ध्यान दिनु िरुिी । ।
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३.२ कृ जि जवकासको िका बद्ध योिना
कृ जि जवकास
आयोिना
लक्ष्य
 जिल्लामा कृ जिको व्यवसाजयकिण
भै जिल्लाका सम्पूणा कृ िकहरुको
िीवनस्िि सुजिएको हुने। ।

जबियगि उद्देश्य
 व्यवसाजयक कृ जि, नगिेवाली ि
पशुपालनको माध्यमबाट
आयस्ििमा बृजद्ध भएको हुने। ।
 कृ िकहरुले भूजमको उच्चिम प्रयोग
गिी व्यवसाजयक कृ जि िथा
ििकािी खेजिमा जवस्िाि भएको
हुने। ।

नजििाहरु
 कृ िकहरु व्यवसाजयक ििकािी
िथा नगद्वेवाली उत्पािनमा
लागेका हुने।न् ।
 कृ जिको व्यवसाजयकिण ि
बिािीकिण भै स्थानीय युवाहरु
कृ जिमा आकर्थिि भएका हुने।न ।
 व्यवसाजयक कृ जि उत्पािनमा
उल्लेखनीय वृजद्ध हुने। ।
 कृ िकहरुको लाजग आवश्यक
बिािको व्यवस्था भएको हुने। ।

सूचकहरु

पुष्याईका आिािहरु

िोजखम पक्ष

 कृ िकहरुको आम्िानीको स्ििमा हालको भतिा ५०%
ले वृजद्ध भएको हुने। ।
 कृ िकहरुको िीवनस्िि सुिढृ भएको हुने।।

 जिल्ला कृ जि जवकास कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 जिल्ला पशु सेवा कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 सिकािी िथा गैि सिकािी
संस्थाहरुको प्रजिवेिन
 कृ जि ि्याङ्क िथा कृ जि
िनगणना




 जिल्ला कृ जि जवकास कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 जिल्ला पशु सेवा कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 कृ जि िथा सहकािी मतरालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 सिकािी िथा गैि सिकािी
संस्थाहरुको प्रजिवेिन




 जिल्ला कृ जि जवकास कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 जिल्ला पशु सेवा कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 कृ जि िथा सहकािी मतरालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 सिकािी िथा गैि सिकािी
संस्थाहरुको प्रजिवेिन
 जिजवसको बार्थिक प्रजिवेिन













कृ िकहरुले भूजमको समुजचि प्रयोग गना सक्ने भएका
हुने।न् ।
कृ िकहरुले अन्नवाली, िूग्ि उत्पापिन लगायि
ििकािी खेजिबाट आम्िानीको स्रोि बढाएका हुने।न्
।

जिल्लामा थप १० वटा प्रमुख कृ जि उपि, ििकािी
िथा फलफू ल संकलन के तिहरु, ५ वटा जचस्यान
के तिहरु ि २ वटा िूग्ि उद्योगहरु स्थापना भै
अजिकांश कृ िकहरु लाभाजतवि हुने।न् ।
जिल्लामा २ वटा कृ जि प्राजवजिक जशक्षालयहरुको
स्थापना भएको हुने। ।
कृ जिको व्यवसाजयकिण ि बिािीकिण भै कृ जिकमा
थप ५००० िोिगाि सृिना भएको हुने। ।
जिल्लावासीहरुको बार्थिक आम्िानीमा ७५% ले
वृजद्ध भएको हुने। ।












कृ िकहरु िागरुक हुनु पने
सम्पूणा कृ िकहरुलाई व्यवसाजयक कृ जि
िथा पशुपालन सम्बजति िाजलम प्रिान
गनुा पने
कृ िकहरुलाई सहि ि सुलभ िरिकाले
कृ जि ऋण ि प्राजवजिकहरुको व्यवस्था
गनुापने
सिकािी िथा गैि सिकािी संस्थाहरुको
सहयोग जनितिि हुनु पने
कृ िकहरु िागरुक हुनु पने
सम्पूणा कृ िकहरुलाई व्यवसाजयक कृ जि
िथा पशुपालन सम्बतिी िाजलम प्रिान
गनुा पने
कृ िकहरुलाई सहि ि सुलभ िरिकाले
कृ जि ऋण ि प्राजवजिकहरुको व्यवस्था
गनुापने
सिकािी िथा गैि सिकािी संस्थाहरुको
सहयोग जनितिि हुनु पने
कृ िकहरु िागरुक हुनु पने
सम्पूणा कृ िकहरुलाई व्यवसाजयक कृ जि
िथा पशुपालन सम्बजति िाजलम प्रिान
गनुा पने
सिकािी िथा गैि सिकािी संस्थाहरुको
सहयोग जनितिि हुनुपने
जिजवस ि जिल्ला कृ जि जवकास
कायाालयले कृ जि जवकासको लाजग
पूवाािािमा जनितिि लगानी गनुापने
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 कृ जि उत्पािनलाई बिािसम्म
पुयााउनको लाजग सवायाम कृ जि
सडकहरुको जनमााण भएको हुने।

कायािम/कृ याकलाप
 कृ जि जवकासका योिनाहरु िमबद्व
जवकास गने
 स्थानीय वाली ि फलफू लको
पजहचान ि संिक्षण गने
 जिजवस ि जिल्ला कृ जि जबकास
कायाालयको पहलमा थप कृ जि
उपि संकलन के ति, ििकािी िथा
फलफू ल संकलन के तिहरु ि
जचस्यान के तिहरुको जनमााण गने
 कृ िकहरुलाई सहि रुपमा कृ जि
ऋणको व्यवस्था गने
 जिजवस ि जिल्ला कृ जि जवकास
कायाालयको
पहलमा
कृ जि
प्राजवजिकहरुको व्यवस्था गने
जवस्िृि कायािम/ियाकलापहरु
अनुसूची ...............िाजखएको । ।












ििकािी खेिी, नगद्वेवाली ि िूग्ि व्यवसायको थप
संभाव्यिा अध्ययन िथा जसफारिस भै सोही अनुसाि
कृ जि जवकास भएको हुने। ।
कृ जि बिाि के तिको संभाव्यिा अध्ययन िथा सोही
अनुरुप बिाि जवकास ि व्यवस्थापन भएको हुने। ।
कृ जि बािि के तिको संभाव्यिा अध्ययन िथा सोही
अनुरुप बिाि जवकास ि व्यवस्थापन भएको हुने। ।
अजिकांश कृ िकहरुलाई िाजलम िथा सूचनाहरु
उपलधि भएको हुने। ।
जिल्लामा कृ जि प्राजविक जशक्षालयहको स्थापना भै
थप युवाहरु कृ जिमा आकर्थिि भएका हुने।न ।
जिल्लामा थप कृ जि उपि संकलन के ति, ििकािी
िथा फलफू ल संकलन के तिहरु ि जचस्यान के तिहरुको
स्थापना भै कृ िकहरुको आफ्नो उत्पािनबाट
अजिकिम आर्थथक फाईला जलएका हुने।न ।
कृ िकहरुको लाजग आवश्यक पने सबै दकजसमका कृ जि
सामग्रीहरु स्थानीय बिािमै उपलधि भएको हुने। ।
जिल्लामा कृ जि ऋणको सहि व्यवस्था भएको हुने।

 जिल्ला कृ जि जवकास कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 जिल्ला पशु सेवा कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 कृ जि िथा सहकािी मतरालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 सिकािी िथा गैि सिकािी
संस्थाहरुको प्रजिवेिन
 जिजवसको बार्थिक प्रजिवेिन
 कृ िकहरुको सावािजनक सुनवाई






कृ िकहरु िागरुक हुनु पने
सम्पूणा कृ िकहरुलाई व्यवसाजयक कृ जि
िथा पशुपालन सम्बजति िाजलम प्रिान
गनुा पने
सिकािी िथा गैि सिकािी संस्थाहरुको
सहयोग जनितिि हुनुपने
जिजवस ि जिल्ला कृ जि जवकास
कायाालयले कृ जि जवकासको लाजग
पूवाािािमा जनितिि लगानी गनुापने
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३.३ पयाटन जवकासको िका बद्ध योिना
आयोिना
लक्ष्य
 नगिपाजलकामा अवजस्थि िार्थमक, सांस्कृ जिक ि
प्राकृ जिक सम्पिाहरुको सिं क्षण ि प्रवद्वान भै
पयाापयाटनको जवकास भएको हुने। ।

जवियगि उद्देश्य
 िादिङ जिल्लामा पयाटक आगमनमा बृद्वी भै
पयाटन व्यवसायमा वृजद्ध भएको हुने। ।
 िादिङ जिल्लामा पयाापयाटनको जबकास भै
िोिगािीका नयााँ अवसिहरु जसिाना भएका हुने।न
।

नजििाहरु:
 जिल्लामा प्रमुख पयाटदकय स्थलको संिक्षण,
सम्वद्धान ि जवकास भएको हुने।
 िादिङ जिल्लाका पयाटन आगमनमा उल्लेख्य वृजद्ध
भएको हुने। ।
 जिल्लावासीहरु पयाटन व्यवसायमा लागेका हुने।न
 पयाटदकय गजिजवजिमा उल्लेखनीय वृजद्ध भई
िादिङ जिल्लामा िाज्यले उल्लेख्य कि संकलन
गने। ।
 पयाटन व्यवसायबाट जिल्लामा िोिगािीको नयााँ
अवसिहरु जसिाना भएको हुने। ।

सूचकहरु

पयाटन जवकास
पुष्याईका आिािहरु

 िादिङ जिल्लामा अवजस्थि िार्थमक,
सााँस्कृ जिक ि प्राकृ जिक पयाटदकय
क्षेरहरुको संिक्षण ि सम्वद्वान भएको
हुने।न
 पयाटन सम्बतिी पयाटन पूवाािािको
जवकास भएको हुने। ।
 जिल्लामा पटायन व्यवसायको वृजद्ध
भएको हुने।
 जिल्लामा पयाटकहरुको आवगमनमा
७०% ले वृजद्ध भएको हुने।
 पयाटन व्यवसायबाट किीब १०,०००
युवाहरुले िोिगािी प्राप्त गिे का
हुने।न ।
 जिजवस, गाजवस, नगिपाजलका ि
पयाटन व्यवसायीहरुले पयाटन
व्यवसायबाट आम्िानीको स्रोि
बढाएका हुने।
 जिल्लामा पयाटनका पूवाािािहरुको
जवकास भएको हुने। (सुिजक्षि
पिमागा, झोलुङगे पुल, भू-टावि, होम
स्टे, होटेल, जवश्राम स्थल, प्राथजमक
स्वास््य उपचाि के ति, संचाि सुजविा
आदि),
 पयाटक आवगमनमा ७०% ले वृजद्ध
भएको हुने।
 जिल्लामा ३ वटा पयाटन सूचना
के तिको (िादिङवेसी, सेिुाङ, मलेखु)
स्थापना भएको हुने।

 जिजवस, गाजवस ि नपाको पयाटन
सम्बजति ि्याङ्क
 पयाटन बोडाको प्रजिवेिन
 जिल्ला जस्थि पयाटन जवकास
सजमजिहरुको बार्थिक प्रजिवेिन
 पुिाित्व जवभागको प्रजिवेिन
 उद्योग वाजणज्य संघको प्रजिवेिन
 जिल्ला होटल संघको प्रजिवेिन
 जिजवस, गाजवस ि नपाको पयाटन
सम्बजति ि्याङ्क
 पयाटन बोडाको प्रजिवेिन
 जिल्ला जस्थि पयाटन जवकास
सजमजिहरुको बार्थिक प्रजिवेिन
 पुिाित्व जवभागको प्रजिवेिन
 उद्योग वाजणज्य संघको प्रजिवेिन
 जिल्ला होटल संघको प्रजिवेिन
 पयाटन मतरालयको प्रजिवेिन
 टानको बार्थिक प्रजिवेिन
 पयान पूवाािाि जवकास
आयोिनाको बार्थिक प्रजिवेिन
 जिजवस, गाजवस ि नपाको पयाटन
सम्बजति ि्याङ्क
 पयाटन बोडाको प्रजिवेिन
 नेपालको पयाटदकय ि्याङ्क
 जिल्ला जस्थजि पयाटन जवकास
सजमजिहरुको बार्थिक प्रजिवेिन
 पुिाित्व जवभागको प्रजिवेिन
 िादिङ उद्योग वाजणज्य संघको
प्रजिवेिन

िोजखम पक्ष
 जिल्लावासीको सहयोग ि सहभाजगिा जनितिि
हुनुपने

 नेपाल सिकाि ि िािृ जनकायको जनितत्ति
सहयोग हुनुपने

 पयाटन व्यवसायीहरुले प्रशस्ि लगानी गनुापने

 जिल्लावासीको सहयोग ि सहभाजगिा जनितिि
हुनुपने

 नेपाल सिकाि ि िािृ जनकायको सहयोग
जनितत्ति हुनुपने

 पयाटन व्यवसायीहरुले प्रशस्ि लगानी गनुापने

 जिल्लावासीको सहयोग ि सहभाजगिा जनितिि
हुनुपने

 नेपाल सिकाि ि िािृ जनकायको सहयोग
जनितत्ति हुनुपने
 पयाटन व्यवसायीहरुले प्रशस्ि लगानी गनुापने
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 जिल्लाको समग्र आर्थथक जस्थजिमा सकािात्मक
प्रभाव पने। ।

 मूख्य पयाटकीय स्थलहरुमा
शौचालयको स्थापना भएको हुने।
 पयाटक भरियाको लाजग कजम्िमा ३
वटा जवश्राम स्थलहरु(नोिेट खका ,
लापा, गणेश जहमाल बेस क्याम्प)
जनमााण भएका हुने।न
 पााँच वटा भू-टाविको जनमााण भएको
हुने। (ससगला खका , रिगााँउ पासांग





कायािम/कृ याकलाप
 जिल्ला जभर संभाव्य पिमागाको पजहचान गने
 जिल्लाको पयाटन गुरुयोिना ियाि गने
 उत्तिी क्षेरमा एक्याप मोडेलको िनसहभाजगिामा
आिारिि संिजक्षि क्षेर घोिणा गने
 उत्तिी क्षेरलाई िे ड पाण्डा वतयितिु आिक्षण
क्षेरको रुपमा जवकास गने
 रुजव उपत्यकाको परिचय दिन स्वागि द्वाि जनमााण
गने
 पयाटक चेक पोि जनमााण गने
 पिमागाहरुलाई चौडा ि सुिजक्षि गने
 पयाटन सूचना के तिको स्थापना गने
 भरियाको लाजग जवश्राम स्थल जनमााण गने
 उच्च स्थान ि भतज्याङहरुमा भ्यू टावि जनमााण गने
 पयाटनको संभावना भएका स्थानहरुमा
सामुिाजयक आवास गृह जनमााण गने
 जिल्लामा अवजस्थि मठ, मजतिि, गुम्बा आदिको










चौक, कटु तिे गाउ, जबिलब गाउ –
गिुिी गाजवस ि जसद्ध लेक)
जिल्लाका प्रमुख पयाटदकय
गतिव्यहरुमा पयाटकको लाजग
िानकािीमूलक होर्थडङ बोडाहरुको
स्थापना भएको हुने।
जिल्लाका प्रमुख िार्थमक ि सास्कृ जिक
के तिहरु साथै पयाटदकय स्थलहरुको
संिक्षण भएको हुने।
पयाटन जवकासको संभाव्यिा अध्ययन
भै सोही अनुसाि पयाटन जवकास
भएको हुने।
जिल्लामा पयाटनका पूवाािािहरुको
जवकास भएको हुने। (सुिजक्षि
पिमागा, झोलुङग् पुल, भू-टावि,
होम स्टे, होटेल, जवश्राम स्थल,
साहजसक पयाटनको लाजग आिाि
स्थल,स्वागि द्वाि, प्राथजमक स्वास््य
उपचाि के ति, संचाि सुजविा आदि),
पयाटक आवगमनमा ७०% ले वृजद्ध
भएको हुने।
जिल्लामा ३ वटा पयाटन सूचना
के तिको (िादिङवेसी, सेिुाङ, मलेखु)
स्थापना भएको हुने।
मूख्य पयाटकीय स्थलहरुमा
शौचालयको स्थापना भएको हुने।

 िादिङ होटल संघको प्रजिवेिन
 पयाटन मतरालयको प्रजिवेिन
 टानको बार्थिक प्रजिवेिन

 पयान पूवाािाि जवकास
आयोिनाको बार्थिक प्रजिवेिन
 जिजवस, गाजवस ि नपाको पयाटन
सम्बजति ि्याङ्क
 नेपालको पयाटदकय ि्याङ्क
 पयाटन बोडाको प्रजिवेिन
 जिल्ला जस्थजि पयाटन जवकास
सजमजिहरुको बार्थिक प्रजिवेिन
 पुिाित्व जवभागको प्रजिवेिन
 िादिङ उद्योग वाजणज्य संघको
प्रजिवेिन
 िादिङ होटल संघको प्रजिवेिन
 पयाटन मतरालयको प्रजिवेिन
 टानको बार्थिक प्रजिवेिन

 जिल्लावासीको सहयोग ि सहभाजगिा जनितिि
हुनुपने
 नेपाल सिकाि ि िािृ जनकायको सहयोग
जनितत्ति हुनुपने
 पयाटन व्यवसायीहरुले प्रशस्ि लगानी गनुापने
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संिक्षण ि जिणोद्वाि गने
 िािोपानीका िाल ि मुलहरुमा लि ि चेजतिङ
कक्षको जनमााण गने
 प्यािाग्लाईजडङ, िाजफ्टङ, क्यानोईङ, अल्ट्रा
लाईट फ्लाइट बेस आदिको लाजग आिाि स्थलको
जनमााण गने
 िािमागा ।ेउका संभाव्य सामुिाजयक वनजभर
पाका लगायि पयाापयाटनको आिाि जनमााण गने
 जिल्लाका पयाटदकय स्थानहरुमा उि स्थानको
परिचय दिन होर्थडङ बोडा िाख्ने
 िाजिय संग्राहलयको जनमााण गने
 पयाटन व्यवसायमा लागेका व्यजिहरुलाई
(व्यवसायी, गाईड, भरिया, ट्रेकि आदिलाई)
व्यवसाजयक िाजलम प्रिान गने
 होम स्टेकोको जनमााण गने
 जिल्लाका पयाटदकय स्थल ि महत्वलाई प्रचाि
प्रसाि गने
जवस्िृि कायािम/ियाकलापहरु अनुसूची
...............िाजखएको । ।

 पयाटक भरियाको लाजग कजम्िमा ३
वटा जवश्राम स्थलहरु(नोिेट खका ,
लापा, गणेश जहमाल बेस क्याम्प)
जनमााण भएका हुने।न ।
 पााँच वटा भू-टाविको जनमााण भएको
हुने। (ससगला खका , रिगााँउ पासांग
चौक, कटु तिे गाउ, जबिलब गाउ –
गिुिी गाजवस ि जसद्ध लेक)
 जिल्लाका प्रमुख पयाटदकय
गतिव्यहरुमा पयाटकको लाजग
िानकािीमूलक होर्थडङ बोडाहरुको
स्थापना भएको हुने। (भौगोजलक
िानकािी, मौसम िानकािी,
भरियाको िि, होटलको िि आदि
भएको)
 जिल्ललाका प्रमुख िार्थमक ि
सास्कृ जिक के तिहरु लगायि अतय
पयाटदकय स्थलहरुको संिक्षण ि
सम्वद्वान भएको हुने।

३.४ सहकािी जवकासको िका बद्ध योिना
सहकािी जवकास िथा जवस्िाि
आयोिना

सूचकहरु

पुष्याईका आिािहरु

िोजखम पक्ष

जवियगि लक्ष्य

 जिल्लामा िहेका सहकािीहरुको संख्यामा ५०% बृजद्ध
भएको हुने। ।
 थप २५% जिल्लावासीहरु सहकािीमा आवद्ध भएका
हुने।न ।
 सहकािीहरुको जवस्िाि ि जवकासले थप २०% िोिगािीको
अवसि सृिना गिे को हुने। ।

 जडजभिन सहकािी कायाालय
िादिङको बार्थिक प्रजिवेिन
 मजहला िथा बालबाजलका
कायाालयको बार्थिक प्रजिवेिन
 स्थानीय सहकािीहरुको बार्थिक
प्रगिी जवविण

 जिल्लावाससीहरु सहकािी
प्रजि आकर्थिि हुनुपने
 नेपाल सिकाि ि िािृ
संस्थाहरुको जनितिि
सहयोग हुनुपने
 जनिी क्षेरबाट आर्थथक
लगानी हुनुपने

 जिल्लामा थप ५०% लजक्षि समूहहरु सहकािीमा आवद्ध

 जडजभिन सहकािी कायाालय

 नेपाल सिकाि ि िािृ

 िादिङ जिल्लामा सहकािीहरुको जवकास ि
जवस्िाि भै जिल्लावासीहरु आर्थथक रुपम सवल
भएका हुने।न

जवियगि उद्देश्य
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 सहकािीको जवकास ि जवस्िाि माफा ि जिल्लामा
िहेका कृ िक, िजलि, िनिाजि, मजहला,
आदिवासी, अल्पसंख्यक समूह, जप।जडएका
वगाहरुको आर्थथक सवलीकिण हुने।

नजििाहरु:
 जिल्लाका ग्रामीण क्षेरसम्म सहिकािीको पहुाँच भै
स्थानीय कृ िक ि लजक्षि वगाहरुले सहकािी
माफा ि सहि रुपमा ऋण प्राप्त गिे का हुने।न ।
 सहकािीको जवकास ि जवस्िािले स्थानीय कृ िक
ि लजक्षि वगाहरुको आर्थथक उन्निी भएको हुने। ।
 व्यापाि व्यवसायको विामानको संख्यामा वृजद्ध भै
िोिगािीको अवसि बढेको हुने। ।
 सहकािी माफा ि जिल्लाको व्यवसाजयक
कािोवािको जस्थजिमा वृजद्ध हुने। ।
कृ याकलाप/कायािम
 सहकािीहरुलाई स्वितर व्यवसाजयक
वािाविणको जनमााण गने
 जिल्लामा संचाजलि सहकािीहरुलाई सम्बजतिि
जनकायले जनितिि अनुगमन गने
 कृ जि उत्पािन, पशुपालन ि नगद्वेवालीमा
आिारिि सहकािीहरुलाई सहुजलयि प्रिान गिी
सहि रुपमा ऋण उपलधि गिाउने
 सहकािी महत्वलाई बुझाउनको लाजग ग्रामीण
क्षेरमा सहकािी जवकास सम्बतिी सचेिना
कायािम संचालन गने
 सहकािी जवकासको लाजग शीप जवकास िाजलम
कायािम संचालन गने

भएका हुने।न ।
 सहकािी माफा ि स्थानीय कृ िक ि लजक्षि वगाहरुले सहि
रुपमा आर्थथक कािोवाि गिे का हुने।न ।

िादिङको बार्थिक प्रजिवेिन
 मजहला िथा बालबाजलका
कायाालयको बार्थिक प्रजिवेिन
 स्थानीय सहकािीहरुको बार्थिक
प्रगिी जवविण




संस्थाहरुको जनितिि
सहयोग हुनुपने
जनिी क्षेरबाट आर्थथक
लगानी हुनुपने
जिल्लामा लगानीको
बािाविण सृिना हुनुपने
नेपाल सिकाि ि िािृ
संस्थाहरुको जनितिि
सहयोग हुनुपने
जनिी क्षेरबाट आर्थथक
लगानी हुनुपने
जिल्लामा लगानीको
बािाविण सृिना हुनुपने

 नयााँ सहकािीहरुको स्थापनाले ग्रामीण भेगको व्यापाि
व्यवसायमा ५०% ले बृजद्ध भएको हुने। ।
 ग्रामीण भेगका कृ िक ि लजक्षि वगाहरुको प्रजिव्यजि
आम्िानीमा १००% ले बृजद्ध भएको हुने। ।
 व्यापाि व्यवसायबाट हुने आम्िानी २५% ले बढेको हुने।।
 सहकािी माफा ि थप १५% युवाहरु व्यवसाजयक कृ जि ि
ििकािी खेजिमा संलग्न भएका हुने।न ।

 जडजभिन सहकािी कायाालय
िादिङको बार्थिक प्रजिवेिन
 मजहला िथा बालबाजलका
कायाालयको बार्थिक प्रजिवेिन
 स्थानीय सहकािीहरुको बार्थिक
प्रगिी जवविण



 जिल्लामा सहकािीको जवकास ि जवस्िाि ग्रामीण
समुिायसम्म पुगेको हुने।न ।
 सहकािी माफा ि सहि ऋण प्राप्त गिी िप १५% स्थानीय
युवाहरु कृ जि ि व्यापािमा संलग्न भएका हुने।न ।
 स्थानीय कृ िक ि लजक्षि समूहको प्रजि व्यजि आम्िानीमा
१००% ले बृजद्ध भएको हुने। ।
 व्यापाि व्यवसाय ि कृ जिबाट हुने आम्िानीमा २५% ले
बृजद्ध भएको हुने। ।
 कृ िक ि स्थानीय व्यापािीहरुलाई कि जिना प्रोत्साहन गने
खालका कायािमहरु जवकास भै व्यवसायीहरु कि जिना
प्रोत्साजहि भएका हुने।न् ।
 कृ िक, उद्यमी िथा व्यवसायीहरुलाई जवजभन्न प्रकािका
िाजलमको व्यवस्था भएको हुने।।

 जडजभिन सहकािी कायाालय
िादिङको बार्थिक प्रजिवेिन
 मजहला िथा बालबाजलका
कायाालयको बार्थिक प्रजिवेिन
 स्थानीय सहकािीहरुको बार्थिक
प्रगिी जवविण
 जिजवसको बार्थिक प्रजिवेिन
 जिल्ला कृ जिक जवकास
कायाालयको वार्थिक प्रजिवेिन

 नेपाल सिकाि ि िािृ
संस्थाहरुको जनितिि
सहयोग हुनुपने
 जनिी क्षेरबाट आर्थथक
लगानी हुनुपने
 जिल्लामा लगानीको
बािाविण सृिना हुनुपने
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३.५ आर्थथक जवकास कायानीजिहरु
s[lif, vfB ;'/Iff / ;xsf/L If]q;Fu ;DalGwt k|rlnt gLlt, P]g, lgod, lgb]{lzsf, sfo{ljlw / 9fFrf cg';f/
;/f]sf/jfnf lgsfo / kIfx? aLr ;dGjo, ;xsfo{ / ;fem]bf/L u/L o; If]q;Fu ;+alGwt sfo{qmdx?
sfof{Gjogsf] nflu lgDg cg';f/sf sfo{ gLltx? cjnDjg ul/g]5 .
क) कृ जि उपिको उत्पािन िथा उि्इिकत्व वृजद्ध












df6f]sf] pj{/fzlQm bL3{sfnLg ?kdf sfod /fVg uf]7]dn, sDkf]i6 dn, kz'd'q ;+sng, h}ljs dn,
xl/of] dn k|of]udf hf]8 lbO{g]5 .
s[lif pTkfbgsf] nflu cfjZos pGgt jLp–ljhg, j]gf{ cflb lhNnf leq} >f]t s]Gb|sf] ljsf; u/L
lhNnfnfO{ cfTd lge{/ agfpg] / lgof{t k|j4{gdf hf]8 lbO{g]5 .
ul/j tyf ;fgf s[ifs÷nlIft ju{sf] kfl/jfl/s kf]if0f tyf vfB ;'/Iffdf 6]jf k'¥ofpg / hnjfo'
kl/jt{g;+u cg's'ng x'g] h}ljs ljljwtfdf cfwfl/t v]tL k|0ffnLnfO{ k|f]T;fxg ul/g]5 .
vfB ;'/IffnfO{ ;jn jgfpg :yfgLo jfnLx?sf] pTkfbg / k|of]udf hf]8 lbO{g]5 .
hnjfo' kl/jt{gnfO{ s[lifdf cg's'ng ub}{ s[lif h}ljs ljljwtfsf] ;+/If0f / k|ljlw pkof]unfO{
k|f]T;fxg ul/g]5 .
;3g Pj+ Joj;flos sfo{qmdaf6 ;d]l6g g;s]sf] s[ifs ;d'bfosf nflu ;fwf/0f s[lif sfo{qmd
;+rfng ul/ cfocfh{g x'g ;Sg] sfo{qmdnfO{ k|fyldstf lbO{g]5 .
jftfj/0f tyf dfgj :jf:Yodf k|lts'n c;/ kg{ glbg tyf bL3{sflng s[lif ljsf;sf] lglDt
/f;folgs ljiffbLsf] k|of]unfO{ lg?T;flxt ub}{ afnL pkrf/ lzla/, PsLs[t hLj Joj:yfkg, h}las
tyf jg:klts laiffbL lgdf{0f k4ltdf hf]8 lbO{g]5 .
a9\bf] ;"rgf k|ljlwaf6 s[ifsx?nfO{ nfeflGjt u/fpb} s[ifs tyf pRr:t/sf k|fljlw1x? ljrsf]
;Dks{nfO{ l;wf / k|efjsf/L t'NofO{g]5 .
bL3{sfnLg ?kdf s[lif h}ljsljljwtfsf] ;+/If0f Pj+ ;Dj4{g u/L kof{j/0fLo ;Gt'ng clea[l4 ul/g]5 .
glthfd'ns cg'udg k4ltnfO{ cjnDjg ug{ hf]8 lbO{g]5 .

ख) पशुितय उत्पािन ि उत्पािकत्व वृजद्ध








pGgt gZnsf kz'k+IfLsf] pknJwtf ;/n / ;'ne t'Nofpg'sf] ;fy} s[lqd uef{wfg ;]jf lj:tf/ ub}{
nlug]5 .
pGgt hftsf] kz'kfng Joj;flos?kdf k|j4{g u/L b"w,df;', c08f /cGo kz' pTkfbgdf a[l4 ul/g]5 .
kz'hGo pTkfbgsf] nfut sd u/L k|lt:kwf{Tds Ifdtf a9fpg pknJw k|ljlw ;/n / ;'ne ?kdf
s[ifs ;dIf k'¥ofO{g]5 .
ljs]lGb|t Pj+ ;xeflutfTds kz';]jf cg';Gwfg / k|;f/ ;]jfnfO{{ s[ifssf] dfud'vL, ;dfj]zL,
hjfkmb]xL tyf kl/0ffdd'vL t'NofO{g]5 .
ljz]iftfsf] cfwf/df t''ngfTds nfe ePsf kz'hGo pTkfbg / j:t'x?sf] ljlzi6tfaf6 nfe lng
k|lt:kwL{ s[lif d"No clea[l4 >[+vnfsf] :yfkgf tyf ;'b[l9s/0f ul/g]5 .
kz' ;]jf k|jfx tyf ljsf; sfo{qmddf u};;, lghL If]q / ;d"xsf] kl/rfng cjwf/0ff nfu" ul/g]5 .
hnjfo' kl/jt{gsf] k|efj;+u cg's'n x'g] kz' hftsf] a[l4 / ljt/0fnfO{ k|yldstf lbO{g]5 .

ग) कृ जि क्षेरको व्यवसाजयकिण



ufFpd} :j/f]huf/sf cj;/x? ;[hgf ug{ u|fdL0f s[lif /f]huf/ sfo{qmdnfO{ k|fyldstfsf ;fy ;+rfng
u/L u|fdL0f If]qsf cflbjf;L, hghflt, ckf+u tyf o'jf ju{nfO{ :j/f]huf/ tkm{ pGd'v u/fO{g]5 .
ahf/d'vL pTkfbg sfo{qmddf hf]8 lbg] tyf s[lif j:t'x?sf] Joj;foLs pTkfbg glhs ;+sng
s]Gb|sf] ljsf; ul/ ahf/Ls/0fdf ;xof]u ul/g]5 .
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s[lifIf]qnfO{ Joj;flos/0f, ljljlws/0f u/L /f]huf/sf cj;/ a9fpg ;/sf/L u}/ ;/sf/L Pj+ lghL
If]qdf bIf hgzlQm ljsf; u/L nlIft If]q Pj+ ju{sf] cfly{s pTyfg ul/g]5 .
s;fgf / ;LdfGt s[ifsnfO{ ;d"x÷;xsf/Ldf cfj4 u/fO{ sd cfotg / pRr d"No -High Value and
Low Volume_ sf afnL÷j:t' pTkfbg ug{ k|f]T;fxg ul/g]5 .
lgdf{0fflwg / ;+rflnt ;8ssf] cf;kf;df Joj;flos v]tL k|0ffnLsf] d"No cGt/;DaGw -Value
Chain_ ljsf; u/L k|j4{g ul/g]5 .
s[lifsf ljleGg r/0fsf ultljlwx? aLr cGt/;DaGw (Value Chain System) sfod u/L s[lif
Joj;fosf] ljsf; ul/g]5 .
;8s cf;kf;sf If]qx?df ;DefJo Afhf/f]Gd'v s[lif j:t'x?sf] pTkfbgdf k|fyldstf lbOg]5 .
Jofj;flos ?kdf s[lif kmd{ ;+rfng ug]{ s[ifsnfO{ s[lif ljsf; a}+s nufot lhNnfdf ;+rflnt
a}+sx?nfO{ C0f nufgL ug{ k|f]T;fxg ul/g]5 .
व्यवसाजयक ििकािी खेजिको पके ट क्षेर जनिाािण गिी खेजि जवजवजिकिण ि व्यवसाजयकिामा िोड दिइने । ।

घ) कृ जि िथा पशु जवकास क्षेरको जवके तिीकिण एवं संस्थागि जवकास
















s[ifssf] k/Dk/fut 1fg, l;k, vf]h, k|ljlw pkof]u / cEof;x?sf] xslxtsf] ;+/If0f tyf ;+j4{g
ul/g]5 .
;DefJotfsf] cfwf/df ks]6 5gf}6 tyf s[ifs ;d"x u7g u/L pknJw ;fwg / >f]tnfO{ k|fyldstf
qmddf kl/rfng u/L s[lif tyf kz'hGo pTkfbg a9fO{g]5 .
bLuf] s[lif If]q ljsf;sf nflu of]hgf th'{df, sfof{Gjog, cg'udg, tyf d'Nof+sg k|lqmofdf ljs]lGb|s[t
Pj+ ;xeflutfTds s[lif k|;f/ k|0ffnL cjnDjg ul/g]5 .
kz' :jf:Yoaf/] s[ifsx?nfO{ tflnd pknJw u/fpg] / cfw'lgs k|ljlwsf] k|of]uåf/f s[ifsx?sf] cfo /
/f]huf/L clej[l4 ug{ hf]8 lbO{g]5 .
glthfd'ns cg'udg k4ltnfO{ cjnDjg ug{ hf]8 lbO{g]5 .
;fd'bflos kz' ljdf dfkm{t kz'kfng Joj;fonfO{ clea[l4 ul/g]5 .
s[lif ljsf;;+u ;+alGwt lgsfox?;+u ;dGjo ul/ ;fem]bf/Ldf s[lif sfo{qmdx? ;+rfng ul/g]5 .
tflnd k|fKt u|fdL0f s[lif sfo{stf{ / cg'ejL cu'jf s[ifsnfO{ s[lif If]qsf] :yfgLo txdf g]t[Tj k|bfg
ug{ ;Sg] lsl;dsf] jftfj/0f ;[hgf ug{ ;xof]u k'¥ofO{g]5 .
ljs]lGb|t Pj+ ;xeflutfTds kz';]jf cg';Gwfg / k|;f/ ;]jfnfO{{ s[ifssf] dfud'vL, ;dfj]zL,
hjfkmb]xL tyf kl/0ffdd'vL t'NofO{g]5 .
ljs]lGb|t s[lif k|0ffnLsf] dfWodåf/f :yfgLo lgsfo / s[ifs ;d"xnfO{ kl/rfng u/L cfjZos sfo{qmd
;+rfng ul/g]5 .
uflj;:t/sf s[lif, jg tyf jftfj/0f ;ldlt dfkm{t Ifdtf clea[l4df hf]8 lbO{g]5 .
dlxnf, blnt tyf cGo nlIft ju{nfO{ s[lif pTkfbg a[l4 ug{ cfjZos n3'ljQ sfo{qmd k|efjsf/L
?kdf ;~rfng ul/g]5 .
lhNnfjf;LnfO{ a}lsË / aLdf ;'ljwf pknAw u/fpg ;/sf/L tyf lghL ljQLo ;+:yfx?nfO{ u|fdL0f
e]udf nufgL / ;]jf k|bfg ug{ cfslif{t ul/g]5 .
;j} uflj;df :yfgLo >f]t JolQm -cg'ejL cu'jf s[ifs_ kl/rfng ul/g]5 .

ङ) ;xsf/L



ljsf;
s[lif pkhx?sf] pTkfbg, k|;f]wg / ahf/sf] ljsf;df ;xsf/L ;+:yfx?sf] kl/rfng / of]ubfgdf a[l4
ul/g]5 .
ufla;df /x]sf s[lif tyf kz' ;DalGw ;xsf/LnfO{ s[ifs ;d"x, ;fd'bflos ;ldltsf] nflu cfaZos
k|flalws, lap, lahg pknAw u/fO{g]5 .
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s[ifsåf/f pTkflbt a:t'x?sf] ahf/Ls/0fnfO{ ufla;sf] s[lif, jg tyf jftfa/0f ;ldlt dfkm{t Ifdtf
clea[l4 ul/ kl/rfng ul/g]5 .
s[lif tyf kz'hGo pkhx?sf] ahf/Ls/0fdf ;xsf/L Pj+ lghL If]qnfO{ kl/rfng ul/g]5 .
;xsf/Ldf ;+nUg s[ifs, ;xsf/L / ;d"xsf] ;+:yfut tyf Ifdtf ljsf;df hf]8 lbO{g]5 .
;lqmo ;xsf/L ;+:yfx?sf] dfWodåf/f s[lif ;]jfsf] k|rf/k|;f/ Pj+ s[lif pkhsf] ahf/Ls/0f ug{ s[lif
;xsf/L k|j4{g cleofg ;~rfng ul/g]5 .
;xsf/L lzIff, tflnd, ;"rgf k|0ffnLnfO{ Jofks agfOg]5 .
;xsf/L ;+:yfdf ;'zf;gnfO{ a9fjf lbO{ cg'udg tyf lgodg ug{ k|of; ul/g]5 .

च) घिे लु िथा साना उद्योगको प्रवद्धान


















lghL ;fj{hlgs ;fem]bf/Lsf] gLlt cjnDjg ul/g]5 .
3/]n' tyf ;fgf pBf]u :yfkgf / ;+rfngdf :yfgLo ;|f]t, sRrf kbfy{, ;Lk / ;fwgsf] clwstd
kl/rfngdf hf]8 lbOg]5 .
n3', 3/]n' tyf ;fgf pBdLsf] ljsf;sf] nflu j:t'ut pTkfbs ;+3sf] :yfkgfsf] nflu k|f]T;fxg
ul/g]5 .
n3', 3/]n' tyf ;fgf pBdLsf] pTkfbg / k|j4{gsf nflu jflif{s ?kdf d]nf tyf k|bz{gLsf] cfof]hgf
ul/g]5 .
n3', 3/]n' tyf ;fgf pBf]u, jfl0fHo, ;+:s[lt / ko{6g k|j4{g / ljsf;sf] nflu Psåf/ k|0ffnL cg';f/
sfo{qmd ;+rfng ug{ kxn ul/g]5 .
n3', 3/]n' tyf ;fgf pBf]usf] k|j4{g, ljsf; / lj:tf/df of]ubfg k'¥ofpg cfjZos sfg"gL Joj:yf,
;+:yfut ;+/rgf tyf k"jf{wf/x?sf] lgdf{0fdf ljz]if kxn ul/g]5 .
hl8a'6L nufot :yfgLo sRrf kbfy{, ;Lk, >d, >f]t / k|ljlwsf] pkof]u ug]{ pBf]usf] :yfkgf /
;~rfng ug]{ sfo{nfO{ k|f]T;fxg lbOg]5 .
lhNnfdf ePsf] tflnd k|fKt pBd ljsf; ;xhstf{ tyf l;kd'ns tflnd k|fKt hgzlQmsf] klxrfg
/ kl/rfng u/L :yfgLo :t/sf] n3'pBd tyf ;fgf / demf}nf pBdsf] ;'b[l9s/0f, z;lQms/0f /
k|j4{g ul/g]5 .
lhNnf pBd ljsf; ;ldlt / lhNnf n3'pBd sf]ifsf] k|efjsf/Ltf a[l4 / kl/rfng ul/g]5 .
3/]n' tyf ;fgf pBf]u ljsf; ;ldltsf] l;kmfl/;df tflnd k|fKt pBdLx?nfO{ s[lif ljsf; a}+s
nufotsf lhNnfl:yt a}+sx?af6 ljgflwtf] C0f pknJw u/fpg kxn ul/g]5 .
;~rflnt pBf]u Joj;fox?df dlxnf, nlIft ju{ / ;d'bfonfO{ ;dfj]zL / ;dfg'kflts ?kdf
;xeflutf u/fOg]5 .
cf}Bf]lus ljsf;sf nflu cfjZos hgzlQmsf] pTkfbg / Ifdtf ljsf; ug{ ljleGg k|lzIf0f
s]Gb|x?;Fu cfjZos ;dGjo, cg';Gwfg, k/fdz{, k|lzIf0f / ;fem]bf/L जनमााण ul/g]5 .
u|fdL0f If]qsf pTkfbgd"ns pBf]ux?sf] ljsf;df 6]jf k'¥ofpg ;fd'bflos jf ;xsf/L n3' pBd,
3/]n' tyf ;fgf pBf]uu|fdsf] :yfkgf tyf ljsf;sf] nflu kxn ul/g]5 .
n3' tyf ;fgf pBf]ux?sf] pTkfbsTj clea[l4 ug{ ;DalGwt lgsfosf] ;lqmo ;xeflutfdf cWoog,
cg';Gwfg tyf k/fdz{sf dfWodaf6 ;+:yfut tyf sfo{ut Joj:yfdf cfw'lgsLs/0f ul/g]5 .
:j/f]huf/L ;[hgf ug{sf nflu lk5l8Psf ul/a nlIft ;d'xsf nflu k|lzIf0f tyf cfly{s 6]jf lbg]
ljz]if sfo{qmd ;~rfng ul/g]5 .
cfˆg} k|of;df :yfgLo tyf jftfj/0fd}qL k|ljlwaf6 phf{ pTkfbg ug]{ pBf]ux?nfO{ k|fljlws tyf
cfly{s ;xof]usf] nflu k|of; ul/g]5 .

।) उद्यमजशलिाको माध्यमबाट लघुउद्यमी सृिना ि जवकास


n3'pBd tyf ;fgf pBf]u dfkm{t :j/f]huf/ Joj;fo l;h{gf / ljsf;sf nflu n3' shf{ sfo{qmdnfO{
k|efjsf/L agfOg]5 .
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lhNnfdf jfl0fHo j+}ssf zfvfx? lj:tf/ ug{ tyf gofF a}+s :yfkgfdf ljz]if kxn ul/g]5 .
s[lif ljsf; a}+ssf] sfo{qmdsf] lj:tf/ / k|efjsf/L ;+rfngdf hf]8 lbOg]5 .
n3' pBdL Jofj;flos ;xsf/Lsf] ljsf; ul/g]5 .

ि) पयाटन जवकास िथा स्थानीय भािा












tyf ;+:s[ltsf] k|j4{g
lhNnfdf ko{6g k|j4{g af]8{sf] u7g tyf kl/rfng ul/g]5 .
lhNnf ko{6g ljsf; u'?of]hgf agfO{ of]hgfa4 ljsf;df hf]8 lbO{g]5 .
lhNnfsf] ko{6g If]q ljsf;sf nflu lghL If]qnfO{ ;+nUg u/fpg kxn ul/g]5 .
u|fdL0f Onfsfx?df xf]d:6] ko{6gsf] ljsf; tyf ;~rfngsf nflu cfjZos k"jf{wf/ ljsf; ul/g]5 /
;d'bfodf hgr]tgf a9fOg]5 .
;fd'bflos tyf JolQmut xf]d:6]x? btf{ u/L sfg"gL bfo/fdf Nofpg ;xhLs/0f ul/g]5 .
lhNnfsf ko{6sLo dfu{ tyf :ynx? klxrfg u/L ltgsf] ;'wf/ / Jojl:yt ug{ k|of; ul/g]5 .
;fj{hlgs lghL ;fem]bf/Lsf] gLltcg';f/ ko{6g Joj;fosf] ljsf; tyf la:tf/ ul/g]5 .
ko{6g k|j4{gsf] nflu tof/ ul/Psf ;fdu|Lx? lhlj;sf] j]j;fO{6df cWofjlw ul/g]5 .
k/Dk/fut l;k tyf k|ljlwnfO{ cfw'lglss/0f / Joj;flos/0f ub}{ n}hfgsf] nflu kxn ul/g] 5 .
lhNnfsf] ;f+:s[lts pTyfgsf nflu :yfgLo:t/df pknAw wfld{s tyf ;f+:s[lts ;Dkbfx?sf] ;"rLs/0f,
juL{s/0f tyf k|fyldsLs/0f ul/g]5 ि lhNnfdf af]lng] ;a} efiff tyf nf]s ;+:s[ltsf] ;+/If0f ul/g]5 .
P]ltxfl;s / ;fF:s[lts dxTjsf 7fpFx?sf] cWoog ug{ k'/ftTj ljefu;Fu cfjZos kxn / ;dGjo
ul/g]5 .
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खण्ड ४ : सामाजिक जवकास योिना
४.१ जशक्षा जवकास
४.१.१ परिचय िथा पृष्ठभूजम

g]kfnsf] cGtl/d ;+ljwfg, @)^# sf] efu # sf] df}lns xs cGtu{t lzIff tyf ;+:s[lt ;DaGwL xsdf
k|To]s ;d'bfon] cfˆgf] dft[efiffdf cfwf/e"t lzIff kfpg], dfWolds tx;Dd lgMz'Ns lzIff kfpg] tyf
cfˆgf] efiff, lnlk, ;+:s[lt, ;f+:s[lts ;Eotf / ;Dkbfsf] ;+/If0f / ;Dj4{g ug{] xs x'g] egL pNn]v
ul/Psf] 5 . ;+ljwfgdf plNnlvt df}lns xsnfO{ k"lt{ ug{sf nflu lqjifL{o of]hgfsf] cfwf/kq @)^&÷^*–@)^(÷&)_ df dft[efiffdf lzIff lbg], ;fIf/tfnfO{ hLjg k4lt;Fu cfj4 u/fpg], lgMz'Ns
lzIffsf] Joj:yf ug{] tyf ;a} txsf lzIffnfO{ ;d;fdlos agfpFb} ;sf/fTds ;fdflhs kl/jt{gsf]
dfWodsf] ?kdf ljsf; ug{] egL :ki6 Joj:yf ePsf] 5 .
lzIff If]qdf ;'wf/sf nflu ePsf gLltut Joj:yf / nufgLsf] kl/0ffd :j?k z}lIfs k"jf{wf/x?sf]
;+VofTds / u'0ffTds ljsf;df cfwf/e"t tx -k|fylds ljBfno !–%_ sf] egf{ b/df /fli6«o ?kdf
b]lvPsf] pNn]Vo ;'wf/ Pj+ lzIffdf nufgL a[l4;Fu} ljBfno txsf] kx'Fr Pj+ u'0f:t/ / Joj:yfksLo
Ifdtfdf bLuf] ?kn] clea[l4 e}/x]sf] cj:yf o; lhNnfdf klg 5 . k"j{ k|fylds txdf afn ljsf;sf]
cg'ej ;lxtsf] afnaflnsfsf] egf{ ^@=! k|ltzt Pj+ k|fylds txsf] v'b egf{ b/ *) k|ltzt /xL
;fIf/tf b/ हाल ९७ प्रजिशि पुगेकोले यसमा pNn]Vo ;'wf/ ePsf] b]lvG5 . /fli6«o tYof+ssf] bfFhf]df
lhNnfsf] ;du| z}lIfs:t/ िाम्रै िहेको िेजखत। । जवद्यालय ljBfyL{ cg'kftnfO{ x]bf{ k|flj, lgdflj tyf
dfljdf qmdz !M!@$=@^, !M@&^ tyf !M !$^ /x]sf] kfOG5 . ;/b/df of] cg'kft !*@ x'g cfpF5 . olt
x'FbfxF'b} klg ;a} ljBfnox?df lglZrt dfkb08 cg';f/sf] k"jf{wf/ ljsf; k"0f{?kdf x'g g;SgÙ' lk5l8Psf]
;d"xsf afnaflnsfnfO{ ljBfnodf l6sfO{ /fVg g;Sg'Ù ;a}nfO{ pRr lzIffsf] cj;/ k'¥ofpg g;Sg'Ù
;+:yfut ljBfnonfO{ lgodg ug{ g;Sg'Ù ;fd'bflos / ;+:yfut ljBfno aLrsf] z}lIfs pknlAwnfO{ Ps
;dfg agfpg g;Sg'Ù lzIfs Joj:yfkgsf] k|efjsfl/tf sd x'g'Ù lzIffnfO{ pTkfbg, /f]huf/L tyf
Jojxf/;Fu hf]8\g g;Sg' Pj+ k/LIff k"0f{ dof{lbt agfpg sl7gfO{ x'g' h:tf z}lIfs ;d:ofx? o;
lhNnfdf eP tfklg xfnsf jif{x?df z}lIfs u'0f:t/k|lt cleefjsx?sf] rf;f] a9\g' Pj+ lzIffdf ;fj{hlgs
tyf lghL If]qsf] nufgL a[l4 x'g'n] lhNnfsf] z}lIfs eljio pHHjn ePsf] s'/fnfO{ ;+s]t ub{5 . ljBfno
If]q ;'wf/ sfo{qmdn] PsLs[t ljBfno !–!@ k|:tfj u/L @)&@ ;Dd sfof{Gjog ul/g] h:tf ;jn
sfo{qmd NofPsf]n] o;nfO{ z}lIfs u'0f:t/ clej[l¢ ug{] cj;/sf] ?kdf pkof]u u/L pNn]lvt z}lIfs
pknlAw xfl;n ug{] nIo lhNnfn] lnPsf] 5 . /f]huf/d"ns lzIff k|0ffnL gx'g'sf] kl/0ffd:j?k lhNnfdf
z}lIfs a]/f]huf/L a9\g] / o'jf knfog x'g] ;d:of hl6n aGb} uO/x]sf] 5 . lghL tyf ;fd'bflos ljBfno
aLrsf] lzIff:t/sf] cGt/n] cleefjs Pj+ ljBfyL{df ;fd'bflos ljBfnok|ltsf] ljZjf;df sdL cfOx]sf]
5 . ;dli6ut ?kdf lhNnfleq lzIff If]qsf] la:tf/df lgs} k|ult ePsf] kfOP tfklg lhNnfsf] v'b egf{
b/, ;fIf/tf, bIf tyf tflnd k|fKt lzIfssf] ;+Vof, :yfgLo efiffsf] ;d:of, ljBfno sIff sf]7f
nufotsf cGo ef}lts ;'ljwfx?nfO{ x]bf{ lhNnfsf] z}lIfs l:ylt u'0ffTds ?kdf sdhf]/ kfOG5 .
;fIf/tfnfO{ hLjg k4lt;Fu cfj4 u/L ;Lk / sfdsf] cGt/;DaGw :yflkt ub}{ ;a}nfO{ / ljz]if u/L
dlxnf tyf ljkGg ;d'bfosf JolQmx?nfO{ ;fIf/tf / lg/Gt/ lzIffsf cj;/x? pknAw u/fpg lgMz'Ns /
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clgjfo{ cfwf/e"t lzIff -sIff !–*_ k|bfg u/L tyf dfWolds lzIff -(–!@_ / pRr lzIffdf ;dGoflos
Pj+ ;dfj]zL kx'Fr la:tf/ u/L u'0f:t/Lo lzIff ;'lglZrt ug]{ /fli6«o p2]Zo xfl;n ug{ lhNnfn] o;
If]qdf lgs} 7"nf] km8\sf] dfg'{ kg{] cj:yf 5 .
lhNnfdf ;fd'bflos (Public) / ;+:yfut (Private) ljBfno aLrsf] u'0f:t/sf] leGgtfnfO{ x]bf{ oL b'O{ aLr
;fem]bf/L / ;dGjo sfod u/L oL b'j}df /x]sf c;n cEof;sf] pkof]u ub{} dfWolds tx;Ddsf] lzIffsf]
u'0f:t/ a[l4 ug{' af~5gLo b]lvG5 . o'jf zlQm /fi6«sf] cd"No ;DklQ xf], To;}n] ljsf;df o'jfx?nfO{
k|fyldstf lbg' kb{5 . To;df klg k|fyldstf ;d"x, ljz]if k|fyldstf ;d"x, åGb kLl8t o'jf, ckf+utf
ePsf o'jf tyf ;LdfGts[t cNk;+Vos ;d'bfosf o'jfx?nfO{ k|fyldstf lbOg' kg]{ s'/fdf lhNnfsf ;a}
kIf Psdt b]lvG5g\ .
o'jf ju{sf] ;Lk ljsf;, /f]huf/ Pj+ Ifdtf clea[l4 ug{ tflnd k|bfos lgsfo / u};;;Fu ;fem]bf/L
;+hfn gx'Fbf lhNnfaf6 x'g] o'jf knfog जिल्लाकै प्रमुख ;d:of / r'gf}tLsf] ?kdf /x]sf] 5 . /fli6«o
v]nf8Lsf] ?kdf lhNnf मा उल्लेख्य मारामा युवा युविीहरु cufl8 cfpg g;Sg'n] oxfFsf] v]ns'bsf] cj:yf
hgfpFb5 . v]ns'bsf] ;sf/fTds kIf af/] hgr]tgfdf sdL b]lvg', plrt ef}lts k"jf{wf/sf] cefj /xg',
v]ns'b ;Da4 lgsfox? aLr ;dGjosf] sdL x'g', lgoldt v]ns'b k|ltof]lutfx? cfof]hgf gx'g', v]ns'b
;DaGwL bIf k|fljlws dfgj ;+;fwgsf] sdL x'g', खेलपूवाािािहरु पयााप्त मारामा नहुनु cflb v]ns'b If]qsf
k|d'v ;d:of Pj+ r'gf}tLsf] ?kdf /x]sf 5g\ . ;x;|fAbL ljsf; nIo (MDG) n] ;g\ @)!% ;Dddf k|fylds
txsf zt\k|ltzt ljBfyL{nfO{ ljBfno egf{ ug{] / @$ jif{ d'lgsf ;a}nfO{ ;fIf/ agfpg] nIo lhNnfn]
k'¥ofpg] nIf0f b]lvG5 । जिल्लाको जवद्यामन ि्याङ्कले ९७% साक्षििा िेखाएको । यसको अथा हसस्राधिी
जवकास लक्ष्यले जनिाािण गिे बमोजिम िादिङ जशक्षाले आफ्नो उद्देश्य भेट्ने िेजखएिापजन गयणस्ििीय िथा
व्यवहारिक जशक्षा िफा जिल्लाले अझै ध्यान के जतिि गिै िानुपिा। ।
४.१.२ जशक्षा क्षेरको िका बद्ध योिना
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जशक्षा
आयोिना
लक्ष्य
 सम्पूणा जिल्लावासीले आिािभूि ि माध्यजमक िहको
जशक्षा सहि रुपमा प्राप्त गिे का हुने।न ।

उिेश्य
 जवद्यालय िहमा तयूनिम भौजिक पूवाािाि (MEC ) को
सुजनजिििा गने ।
 सबै वालवाजलकाहरुलाई गुणस्ििीय जशक्षाको
सुजनजिििा गने ।
 जवना नक्साङ्कनमा आिािमा अनावश्यक स्थानमा
िहेका जवद्यालयहरुलाई गाभ्ने वा िह घटाउने (Down
sizing) ।
 साक्षििा ि साक्षिोत्ति जशक्षा प्राप्त गनेहरुका लाजग आय
आिानका कायािमसंग Tie up गने ।
 आवश्यकिाको आिािमा प्राजवजिक जशक्षा (Technical
schools) स्थापना गिी शैजक्षक बेिोिगािको संख्यालाई
तयूनीकिण गने।

 Residential school establishment support as
per need and demand
 ECD उमेिका सबै वालवाजलकालाई ECD कक्षा
उपलधि गिाउने
 सवै वालवाजलकालाई माध्यजमक िहसम्मको जशक्षाको
अवसि उपलधि गिाउने

सूचकहरु

पुष्याईका आिािहरु

 सम्पूणा समुिायको साक्षििा िि ९८% भएको हुने।
 जवद्याथीको जसकाई दियाकलापमा ७५% भतिा
बढीले वृजद्ध हुने।
 NER, GER, STR,
 Number of Toilets,
 Number of class rooms,
 Survival rat ,
 Number of Science labs,
 Number of libraries,
 जवद्यालय संख्या ि पहुाँच
 साक्षिोत्ति कक्षा उत्तीणा गने सहभागी संख्या
 आय आिान ि वचि िथा ऋण समूह

 जिजशकाको शैजक्षक प्रजिवेिन
 जिजशकाको बार्थिक FLASH
प्रजिवेिन
 शैजक्षक संस्थाको प्रजिवेिन
 शैजक्षक सभेक्षण
 शैजक्षक क्षेरमा काम गने जिल्ला
जस्थजि गैह्र सहकािी संस्थाहरु
 जशक्षा मतरालय ि जवभागको
बार्थिक प्रजिवेिन

 तयूनिम भौजिक पूवाािाि (MEC) को व्यवस्था
भएको हुने।
 आिािभुि िहको जसकाई िि बृजद्ध भै ७५% पुगेको
हुने। ।
 अनावश्यक स्थानमा िहेका जवद्यालयहरु
गाजभने/िह वा कक्षा घटाईने । ।
 थप प्राजवजिक जशक्षालयहरुको स्थापना भएको
हुने। ।
 बिोिगाि युवाहरुको संख्यामा ५०% ले कमी
आएको हुने। ।
 कजम्िमा थप २ वटा आवासीय जवद्यालयहरुको
स्थापना भएको हुने।
 माध्यजमक जवद्यालयसम्मको पहुाँच सबै जवद्यालयमा
हुने। ।
 सबै जवद्यालयमा ECD िह संचालन हुने। ।







महानगिपाजलकाको पाश्वाजचर
शैजक्षक संस्थाको प्रजिवेिन
शैजक्षक सभेक्षण
संस्थागि शैजक्षक प्रजिवेिन
युवा िथा िोिगाि मतरालयको
बार्थिक प्रजिवेिन

िोजखम पक्ष
 जनिी िथा संस्थागि लगानीमा
वृजद्ध भएको हुनुपने
 नेपाल सिकािको लगानी
जनितिि वृजद्ध हुनु पने
 िािृ संस्थाहरुको लगानी वृजद्ध
भएको हुनु पने
 जिल्लावासीको जनितिि सहयोग
प्राप्त हुनु पने
 सिकाि, NGOs/INGOs ि
जनिी क्षेरजबच कायािम/योिना
जनमााण ि कायाातवयनमा
जनितिि समतवय हुनुपने
 जनिी िथा संस्थागि
लगानीकिााको सकृ य
सहभाजगिा हुनु पने
 सिकाि िथा िािृ संस्थाहरुको
लगानीमा जवस्िाि हुनु पने
 जिजशकाले आफ्नो
कायािमहरुलाई जनितिििा
दिनुपने
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नजििाहरु:
 सबै जवद्यालयहरुमा प्रजि जवद्याथी 0.75 Square meter








area (आिािभूि िहमा) ि 1 Square meter area
माध्यजमि िहमा सुजनजिि हुने।
सबै जवद्यालयहरुको वािाविण वालमैरी हुने
सबै िह ( आिािभूि ि माजव िहको ) Dropout Rate
2% मा झने।
आिािभूि िहको Survival rate 74 बाट बृजध्ि भै 85
पुग्ने ।
Basic िहको Co−efficient of internal efficiency
72 बाट 82 पुग्ने ।
Basic level का प्रत्येक जवियको Average
achievement Score 75% पुग्ने ।
Basic level मा Promotion Repetition ि Dropout

Rate िमश: 90%, 4% ि 4% हुने ।
 Grade-1 experienced rate increased by 82%
(Now 73%)

कृ याकलाप/काया
िमः
ECD run in well-functioning
and managed ways
 प्रत्येक जवद्यालयमा MEC पूिा गना भौजिक सुजविा
जवस्िाि (कक्षाकोठा‚ पुस्िकालय‚ जवज्ञान प्रयोगशाला ि
वाजहिी वािाविण) िायािम संचालन ।
 नक्साङ्कनका आिािमा ि अनावश्यक स्थानमा िहेका
जवद्यालयहरुलाई गाभ्ने वा िह घटाउने ।
 जशक्षक जवद्याथी अनुपािम (STR) का आिािमा
जशक्षक ििबतिी जमलान ि जवििण गने ।
 प्रत्येक जशक्षक जशजक्षकाहरुलाई पुनिाािगी िाजलम
प्रिान गने ।
 एसएलसी पिीक्षा सुिािका लाजग भनााकाया संचालन
गरिने। ।
 जसकाइ उपलजधिको Baseline survey लाई
अध्याबजिक गने
 प्रत्येक जवद्यालयमा पुस्िकालय स्थापना गने।

 जिल्लाका सम्पूणा जवद्यालयका प्रिानध्यापकहरुले
जवद्यालय व्यवस्थापन िाजलम प्राप्त गने।न
 जवद्यालयका कक्षाकोठा, शौचालय, खानेपानी
लगायि शौचालयको जनमााण, सुिाि िा उजचि
व्यवस्था भएको हुने।
 सबै जवद्यालयहरु वालमैरी, लैंजगङ मैरी, अपांग
मैरी ि वािाविण मैरी हुने।न
 आिािभूिको Promotion Repetition ि Dropout
Rate िमश 99%, 4% ि 2% हुने। ।
 आिािभूि ि माजव िहको जवद्यालय ।ाडने िि २%
झिे को हुने। ।
 वाल जवकास के तिहरु व्यवजस्थि रुपमा संचालन
भएका हुने।न ।
 उत्कृ ि नजििा ल्याउने जवद्यालयहरु पुिस्कृ ि भएका
हुने।न ।
 ECD experienced student number

 जिल्लाका सम्पूणा माजनसहरु जशक्षा कायािममा
प्रत्यक वा पिोक्ष रुपमा सहभागी हुने।न्
 जिल्लाका सम्पूणा जवद्यालयहरुको भौजिक
व्यवस्थापनमा सुिाि हुने।
 जिल्लाका लजक्षि वगाहरुलाई (िजलि, िनिाजि,
मजहला, बालबाजलका, बृद्धा, जप।जडएका वगा,
अपांग) के जतिि गिी वैकजल्पक जशक्षणको व्यवस्था
हुने।
 जिल्लाका सम्पूणा जशक्षहरुको ििबतिी जमलान ि
जवििण भएको हुने। ।
 SLC प्रजिशिमा उल्लेखनीय बृजद्ध भइको हुने।
 जिल्लाका सम्पूणा जवद्यालयहरुमा पाठ्यिम िथा
पाठ्यपुस्िक सहि रुपमा उपलधि हुने।
 जिल्लाका सम्पूणा जवद्यालयमा अध्ययनिि
जवद्याथीहरुलाई अजिरिि कृ याकलापमा संलग्न हुने
अवसि प्राप्त हुने।

 जिजशका ि जिल्लाको शैजक्षक
प्रजिवेिनहरु
 जिल्ला जशक्षा कायाालयको
FLASH प्रजिवेिन
 जिल्ला वाल कल्याण सजमजिको
बार्थिक प्रजिवेिन
 गैह्र सिकािी संस्थाहरुको बार्थिक
प्रजिवेिन
 जशक्षा जवभाग ि मतरालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 सावािजनक सुनवाई

 आिािभुि जशक्षा पूणा रुपमा
लागू भएको हुनु पने
 स्थानीय जनकायमा
िनसहभाजगिा िुटेको हुनु पने
 सिकािी िथा िािृ संस्थाबाट
अनुिान प्राप्त हुनु पने
 भौजिक पूवाािािको जवकास
िमश: बढिै िानु पने
 िनसहभाजगिा जनितिि हुनु पने

 जिजशका ि जिल्लाको शैजक्षक
प्रजिवेिनहरु
 जिल्ला जशक्षा कायाालयको
FLASH प्रजिवेिन
 जिल्ला वाल कल्याण सजमजिको
बार्थिक प्रजिवेिन
 गैह्र सिकािी संस्थाहरुको बार्थिक
प्रजिवेिन
 जशक्षा जवभाग ि मतरालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 आवजिक योिनाको बार्थिक
मूल्यांङकन प्रजिवेिन

 आिािभुि जशक्षा पूणा रुपमा
लागू भएको हुनु पने
 स्थानीय जनकायमा
िनसहभाजगिा िुटेको हुनु पने
 सिकािी िथा िािृ संस्थाबाट
अनुिान प्राप्त हुनु पने
 भौजिक पूवाािािको जवकासमा
लगनी िमश बढिै िानु पने
 लजक्षि वगाका लाजग ।ु याएको
बिेटमा सम्बजतिि
जनकायहरुजबच समतवय ि प्रयोग
हुने पने
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 दिवा खािा िायािमको जनितिििा ि आवश्यकिा
भएका जवद्यालयमा जवस्िाि गने।
 लजक्षि समूहका वालवाजलकाहरुको Retention Rate
बृजद्धका लाजग ।ारवृजत्तलाई सहयोग ि जनितिििा दिने।
 जशक्षाका सिोकािवालाहरु( जवव्यस‚ गाजवस‚ जशअसंघ‚
RPs‚ SS‚ Parents‚ Teachers‚ HTs) को क्षमिा
अजभवृजद्धका लाजग कायािम संचालन गने ।
 जशक्षाका सिोकािवालाहरु( जवव्यस‚ गाजवस‚ जशअसंघ‚
RPs‚ SS‚ Parents‚ Teachers‚ HTs) को क्षमिा
अजभवृजद्धका लाजग कायािम संचालन गने ।
 सामुिाजयक अध्ययन के तिको क्षमिा बजद्ध गिी बचि
िथा ऋण ि आय आिानका िायािम प्रभावकािी रुपमा
संचालन गने ।
 सामुिाजयक अध्ययन के तिको क्षमिा बजद्ध गिी बचि
िथा ऋण ि आय आिानका िायािम प्रभावकािी रुपमा
संचालन गने ।
 आवश्यकिाका आिािमा प्राजवजिक जशक्षालयहरु
स्थापनामा पहल गरिने ।
 सामुिाजयक अध्ययन के तिको क्षमिा बजद्ध गिी बचि
िथा ऋण ि आय आिानका िायािम प्रभावकािी रुपमा
संचालन गने ।
जवस्िृि कायािम/ियाकलापहरु अनुसूची
...............िाजखएको । ।

 जिल्लाका सम्पूणा गाजवसहरुमा बाल जवकास के ति,
स्रोि के तिको जबकास हुने।
 जिल्लाका जप।जडएका क्षेरहरुमा दिवा खािा
कायािम जनितिि रुपमा संचालन भएको हुने। ।
 सामुिाजयक अध्ययन के तिको क्षमिा बृजद्ध भै नेिृत्व
जलएको हुने। ।
 कजम्िमा ४ वटा थप प्राजवजिक जशक्षालयहरु
स्थापना भएका हुने।न ।
 स्थानीय जनकायले (गाजवस ि नगिपाजलकाले)
आफ्नो क्षेरजभरको जशक्षाको योिना जनमााण गिी
कायाातवयन गने प्रयासको थालनी हुने। (गााँउ
जशक्षा योिना, नगि जशक्षा योिना जनमााण)
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४.१.३ जशक्षा क्षेरको कायानीजिहरु

ljBfnox?df ;fj{hlgs vr{ ;DalGw ;e]{If0f / ;f]sf] k|ltj]bg ;fj{hlgs ul/g]5 .
;fa{hlgs vl/b cg'udg k|lqmof cg'?k cfof]hgf / ;fdfu|Lsf] vl/b ul/g]5 .
ljBfnosf] cfly{s >f]t ;fj{hlgsLs/0f गने परिपाटीको जवकास ul/g]5 .
4. ljBfno :t/df ;fj{hlgs ;'g'jfO u/L k|ltj]bg ;fj{hlgs ul/g]5 .
5. ;fIf/tf sfo{qmdnfO{ k|efjsf/L ?kdf ;~rfng ug{ lhlj;, uflj;, lhNnfl:yt u};;, lghL If]q
tyf gful/s ;dfhnfO{ kl/rfng ul/g]5 .
6. ;fIf/tf sfo{qmd / hLjgofkgsf nflu pkof]uL x'g] Jofj;flos tflnd Pscsf{sf] k"/ssf] ?kdf
lnOg]5 .
7. :yfgLo efiffsf lzIfsx?sf] lgo'lQm / :yfgLo efiffdf kf7\o;fdu|Lx?sf] ljsf; ub}{ jx'eflifs
lzIffsf cj;/x? k|bfg ub}{ nlug]5 .
8. afn ljsf; s]Gb|x?sf] JoJ:yfkgdf ;'wf/ Nofpg lhlj;, uflj;nfO{ lqmofzLn agfOg]5 .
9. ;fd'bflos ljBfnosf] u'0f:t/ a9fOg]5 .
10. ljBfno If]q ;'wf/ sfo{qmdnfO{ k|efjsf/L agfOg]5 .
11. ;dodf kf7\ok':ts pknAw u/fpg] JoJ:yf ldnfO{g]5 .
12. ;Dk"0f{ ljBfnodf 5fq tyf 5fqfsf] nflu 5'§f5'§} rkL{ Joj:yfkg ul/g]5 .
1.
2.
3.

४.२ स्वास््य िथा पोिण
४.२.१ परिचय िथा पृष्ठभूजम

g]kfnsf] cGtl/d ;+ljwfg, @)^# sf] efu # sf] df}lns xsdf k|To]s gful/snfO{ /fHoaf6 sfg"gdf
Joj:yf eP adf]lhd cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf lgMz'Ns ?kdf kfpg] xs x'g]5 egL pNn]v ul/Psf] 5 . pQm
Joj:yf nfO{ sfof{Gjog txdf Nofpg ;dfj]zLs/0f / ;dGofosf cfwf/df ;a} ef}uf]lns If]q, ju{, lnË,
hfthfltsf hgtfsf] u'0f:t/Lo :jf:Yo ;]jfdf kx'Fr a9fpg] g]kfnsf] tLg jif{] of]hgf cfwf/kqsf] p2]Zo
/x]sf] जथयो . g]kfn ;/sf/n] :jf:Yo rf}sL / pk–:jf:Yo rf}sLaf6 pknAw ;a} :jf:Yo ;]jf / lhNnf
c:ktfnaf6 tf]lsPsf u/La tyf lk5l8Psf ;d'bfonfO{ cfwf/e"t :jf:Yo ;]jf lgMz'Ns ug{] gLlt lnP
tfklg lhNnfdf / ljz]iftf ul/aLsf] /]vfd'lg /x]sf / lk5l8Psf ju{sf] :jf:Yo l:yltdf ck]Iffs[t ?kdf
;'wf/ cfpg ;s]sf] kfOFb}g . lhNnfjf;Lsf] cf}ift cfo' &)=*^ 5Ù h'g /fli6«o cf}ift cfo' ^*=*) eGbf
a9L 5 . t/ o;} tYof+ssf] cfwf/df lhNnfsf] :jf:Yo l:ylt /fd|f] 5 eGg ;lsGg . lhNnfdf kl/jf/
lgof]hg / ;'/lIft ue{ktg ;]jf lhNnfsf] ;a} :jf:Yo rf}sL / pk–:jf:Yo rf}sLdf pknAw x'g ;s]sf]
5}g . lhNnfsf] :jf:Yo rf}sL tyf pk:jf:Yo rf}sLx?df ;fwf/0f vf]k ;]jf, ;fdfGo k|;"lt ;]jf tyf
k|fylds pkrf/ dfq ;Dej 5 . :jf:Yo ;DaGwL hl6n ;d:ofsf] pkrf/ ;]jf pknAw x'g ;s]sf] 5}g .
lhNnfdf pknAw :jf:Yo ;]jfsf] Go"g u'0f:t/n] ubf{ ;fdfGo ju{sf dflg;x? klg uDeL/ k|s[ltsf /f]usf]
pkrf/ ug{ lhNnf aflx/ hfg' kg{] l:ylt 5 .
lzz' tyf afnaflnsfx?nfO{ lbOg] vf]k Pj+ ;"Id kf]if0fsf] If]qdf eg] cfzfltt ?kdf la:tf/ ePsf] kfOG5
. cfdf ;'/Iff sfo{qmd cGtu{t :jf:Yo ;+:yfx?af6 lgMz'Ns k|;'lt ;]jf pknAw u/fOPsf] 5 . kl/jf/
lgof]hg / ;'/lIft ue{ktg ;]jf lhNnf c:ktfndf dfq pknAw 5 . le6fldg rSsL lat/0f tyf :s"n
kf]if0f sfo{qmdn] klg ult lnPsf] 5 . lhNnfsf] :jf:Yo l:yltnfO{ alnof] agfpg g]kfn ;/sf/n] k|fylds
tyf pk:jf:Yo rf}sLb]lv lhNnf:t/df Pp6f c:ktfn :yfkgf u/]sf] 5 . t/ b'u{dtfs} sf/0f u'0ffTds
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cf}iflwsf] cefj lhNnfdf v8\lsPsf] cj:yf 5 . u|fdL0f Onfsfdf rflxPsf] avt k|fylds pkrf/;Dd
gkfpg] cj:yf /x]sf] 5 . u|fdL0f Onfsfdf :jf:Yo tyf ;/;kmfO{ ;DaGwL cfwf/e"t 1fgaf6 :yfgLo
gful/sx? jl~rt /x]sf] dx;'; x'G5 .
lhNnfdf :jf:Yo pkrf/sf] If]qdf २५ शैयाको जिल्ला अस्पिाल, प्राथजमक स्वास््य के ति, स्वास््य चौकी,
उप-स्वास््य चौकी, लगायि समुिाजयक जनिी अस्पिाल समेि गिी जिल्लामा स्वास््य सुजविा पुयााउाँिै आएका
।न् । जिल्लाको उत्तिी भेग ef}uf]lns ljs6tfsf sf/0f lhNnfsf] ;a} 7fpFdf ;dfg ?kdf :jf:Yo ;]jf
k|bfg ug{' r'gf}tLk"0f{ b]lvPsf] 5 . b'u{dtfs} sf/0f ;Ifd :jf:YosdL{x? माजथल्ला भेगमा बस्न रुचाउाँ िैनन् ।

lhNnfdf pknAw :jf:Yo ;]jfx? klg ;dtfd"ns ?kdf k|jfx x'g ;s]sf 5}gg\ . :jf:Yo ;+:yfx?df
u'0f:t/Lo ;]jf k|bfgsf nflu dfgjLo / ef}lts ;|f]t ;fwgsf] sdL, cfjZos cf}iflw pks/0fsf] sdL tyf
cJojl:yt cfk"lt{, sdhf]/ ;'k/Lj]If0f, ef}lts ;+/rgfsf] dd{t ;+ef/df sdL, :jf:YosdL{sf nflu
cfwf/e"t ;]jf;'ljwfsf] sdL cflb sf/0faf6 ;fdfGo dflg;x? :jf:y ;]jfaf6 nfeflGjt ePsf] cj:yf /
;fdfGo ju{sf dflg;x? uDeL/ /f]usf] pkrf/ ug{÷u/fpg cfly{s sf/0fn] c;dy{ x'g] u/]sf] cj:yf
h:tf ;d:ofx? lhNnfdf ljBdfg 5g\ .
o;} kl/k|]Iodf :jf:YonfO{ hgtfsf] cfwf/e"t clwsf/sf] ?kdf cËLsf/ u/L ;x>fAbL ljsf; nIo Pj+
bf];|f] /fli6«o :jf:Yo /0fgLlts sfo{of]hgfnfO{ ;d]t cfwf/ dfgL cfufdL of]hgf th'{df ug{' cfjZos 5 .
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४.२.२ िका बद्ध योिना
स्वास््य
आयोिना
लक्ष्य
 सम्पूणा जिल्लावासीले सहि रुपमा
गुणस्ििीय एकीकृ ि स्वास््य सेवा प्राप्त
गिी जिल्लावासीको स्वास््य जस्थजिमा
उल्लेखनीय सुिाि आउने।।

उिेश्य
 जिल्लाका सम्पूणा िनसमुिायहरुलाई
गुणस्ििीय एकीकृ ि स्वास््य सेवाको
पहुच पुयााउने ।
 गुणस्ििीय स्वास््य सेवाको पूवाािाि
जवकास गने

सूचकहरु

पुष्याईका आिािहरु

िोजखम पक्ष

 सम्पूणा जिल्लावासीहरुलाई सहि रुपमा
स्वास््य सेवा प्राप्त भएको हुने।
 जिल्लामा कायािि स्वास््यकमीहरु िाजलम
प्राप्त हुने।न
 सम्पूणा जिल्लावासीलाई आवश्यक औििी
सहि रुपमा उपलधि भएको हुने।

 बार्थिक HMISप्रजिवेिन
 जिल्ला स्वास््य कायाालयको बार्थिक
प्रजिवेिन
 सामुिाजयक ि जनिी स्वास््य संस्थाहरुको
बार्थिक प्रजिवेिन
 स्वास््य मतरालयको बार्थिक
प्रजिवेिनहरु
 स्वास््य सम्बतिी ि्याङ्कहरु

 िािृ संस्थाहरुको सहयोग जनितिि

 िनसंख्याको अनुपािमा जविामीको संख्यामा
कमी आउने । ।
 डाक्टि जविामी अनुपािमा सुिाि आएको
हुने।।
 बाल मृत्युिि, जशशु मृत्युिि, मािृ मृत्युििमा
सुिाि आएको हुने। ।
 जिल्ला वासीको सििि आयुमा बृजद्ध भएको
हुने। ।

 बार्थिक HMISप्रजिवेिन
 जिल्ला स्वास््य कायाालयको बार्थिक
प्रजिवेिन
 सामुिाजयक ि जनिी स्वास््य संस्थाहरुको
बार्थिक प्रजिवेिन
 स्वास््य मतरालयको बार्थिक
प्रजिवेिनहरु
 स्वास््य सम्बतिी ि्याङ्कहि

 िािृ संस्थाको सहयोगको जनितिििा
हुनु पने
 सिकािको बार्थिक स्वास््य
कायािमहरु जनयजमि वृजद्ध हुाँिै िानु
पने

भएको हुनु पने

 नेपाल सिकािको बार्थिक स्वास््य
कायािमहरु जनयजमि वृजद्ध हुाँिै िाने।
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निीिाहरु
 स्वास््य सेवाको लाजग आवश्यकिा
अनुसि स्वास््यकमीको व्यवस्था हुने। ।
 स्वास््यकमीको ज्ञान, सीप, िक्षिा ि
सेवाभावमा वृजद्ध भएको हुने। ।
 सबै स्वास््य संस्थाहरुमा अत्यावश्यक
औििी ि स्वास््य उपकिण/औिाि,
भवन, आपूर्थिको सुजनजिििा गरिने। ।
 स्वास््य सेवाको प्रभावकािीिाको
अनुगमन िथा सुपरिवेक्षण प्रणालीमा
सुिाि हुने। ।
 जिल्लाको समग्र स्वास््य अवस्थाको
स्ििोन्निी हुने।
 स्वास््य सम्बतिी जवशेि जशजवि
संचालन गिी जवजभन्न िोगहरुको सुलभ
उपचाि गने अवसिको वृजद्ध हुने।
 जिल्लामा सरुवा िोगको प्रकोप
जनयतरण हुने।
 संस्थागि रुपमा सामुिाजयक स्वास््य
सेवा प्रिान गने संघ संस्थाहरुको संख्या
ि सेवामा जवस्िाि भएको हुने।
आयुवेि िफा
 िेष्ठ नागरिक स्वास््य प्रवद्वान कायािम
संचालन गने
 मजहला स्वास््य प्रवद्वान कायािम
संचालन गने
 जनशुल्क औििी उपलधििा गिाउने

 स्वास््य कमीको उपलधििा ७०% बाट
१००% मा पुगेको हुने। ।
 स्वास््य कमीको ज्ञान, सीप ि िक्षिा ६०%
बाट ९०% पुगेको हुने। ।
 सबै स्वास््य संस्थाहरुमा अत्यावश्यीक औििी
ि स्वास््य उपकिण/औिाि, भवन, आपूर्थिको
िि हालको ७०% बाट १००% पुगेको हुने। ।
 स्वास््य सेवाको प्रभावकािीिाको अनुगमन
िथा सुपरिवेक्षण िि हालको ७०% बाट बढेि
१००% पुगेको हुने। ।
 जिल्लाका सम्पूणा स्वास््य संस्थाहरुको
स्ििोन्निी भएको हुने। ।
 बालबाजलकाहरुको पोिण जस्थजिमा सुिाि
आई बालबाजलकाहरुमा कु पोिणको समस्या
तयूनीकिण हुने।
 जभटाजमन ए सबै बालबाजलकाहरुलाई खुवाइने
।
 स्वास््य सम्बजति िनचेिनामा वृजद्ध भै
सिसफाईमा सुिाि आउने ।
आयुवेि िफा
 िेष्ठ नागरिक स्वास््य प्रवद्वान कायािम १०००
व्यजिबाट ५००० पुगेको हुने।
 मजहला स्वास््य प्रवद्वान कायािम २५० बाट
१०० व्यजिमा पुगेको हुने।
 जनशुल्क औििी उपलधििा ५ संस्थामा थप भै
९ संस्थाबाट उपलधि भएको हुने। ।
 जनशुल्क औििी उपलधििा २ स्थानबाट
व्यवस्थापन भै आएकोमा १० स्थानबाट
भएको हुने। ।

 बार्थिक HMISप्रजिवेिन
 जिल्ला स्वास््य कायाालयको बार्थिक
प्रजिवेिन
 जिल्ला आयुवेदिक कायाालयको बार्थिक
प्रजिवेिन
 सामुिाजयक ि जनिी स्वास््य संस्थाहरुको
बार्थिक प्रजिवेिन
 स्वास््य मतरालयको बार्थिक
प्रजिवेिनहरु
 स्वास््य सम्बतिी ि्याङ्कहरु
 जिल्ला एड्स पाश्वाजचर
 आवजिक योिनाको बार्थिक मूल्याङ्कन
प्रजिवेिन

 िािृ संस्थाको सहयोग जनितिि
हुनुपने
 नेपाल सिकािको बार्थिक स्वास््य
कायािमहरु जनयजमि वृजद्ध हुनु पने
 जवके जतिि जवकास योिना कायातवयन
हुनु पने
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कायािम/दियाकलाप
 स्वास््य कमीहरुलाई (SBA, ASBA,
NSV, FP) िाजलम प्रिान गने
 मैिी जस्थि स्वास््य चौकीलाई ३
शैयाको प्राथजमक स्वास््य के तिमा
स्ििोन्निी गने
 गिुिी जस्थि ३ शैयाको प्राथजमक
स्वास््य के तिलाई १५ वेडको
अस्पिालमा स्ििोन्निी गने
 िादिङवेसी जस्थि १५ शैयाको जिल्ला
अस्पिाललाई ५० शैयाको सुजविा
सम्पन्न अस्पिालमा स्ििोन्निी गने
 स्वास््य सेवाको पहुाँचबाट टााँढा िहेको
ठाउाँ मा स्वास््य सेवा ईकाई गठन गने
 जिल्लामा िहेकाHIV AIDS
संिमीिहरुको खोिी गना आवश्यक
कायािम ि जशजविहरु संचालन गने
 जिल्लामा िहेका क्षयिोगी पत्ता लगाउन
जवजभन्न कायािम ि जशजविहरु संचालन
गरिने। ।
 चौथो पटक गभाविी पिीक्षणमा बृजद्ध
गना जवजभन्न कायािमहरु संचालन गने
 जिल्लालाई पूणा खोपयुि बनाउना
जवजभन्न कायािमहरु संचालन गने
 संस्थागि सुत्के िीको संख्यामा बृजद्ध गना
जवजभन्न कायािमहरु संचालन गने
 परिवाि जनयोिन प्रयोग किााको ििमा
बृजद्ध गने जवजबन्न दकजसमका
सचेिनामुलक कायािमहरु संचालन
गरिने। ।
आयुवेि िफा
 आयुवेि औििालयको स्थापना गरिने।
 िजडबुटी संकलन िथा प्रशोिन के तिको

 हाल ५०% मार िाजलमा प्राप्त स्वास््य कमी
िहेकोमा १००% िाजलम प्राप्त गिे का हुने।न ।
 मैिी स्वास््य चौकीको स्ििोन्निी भै प्राथजमक
स्वास््य के ति हुने। ।
 गिुिी प्राथजमक स्वास््य के ति १५ शैयाको
अस्पिाल हुने। ।
 जिल्ला अस्पिालको स्ििोन्निी भै ५० शैयाको
गुणस्ििीय अस्पिाल हुने। ।
 जवद्यमान १८ वटा स्वास््य सेवा जवतिुलाई
२५ वटा स्वास््य सेवा ईकाईमा गठन भएको
हुने। ।
 जिल्लामा िहेका HIV AIDSसंिजमिहरुको
संख्या हालको १७६ बाट ४०० िना पत्ता
लगाईने। साथै संिमीिहरुको खोिी गिी
आवश्यक उपचाि ि िीवनस्ििमा सुिाि
आएको हुने। ।
 जिल्लामा िहेका क्षयिोगीहरु जवद्यमान ७५%
बाट ९०% पत्ता लगाई उपचाि गरिने। ।
 जिल्लाको खोप कभिे ि ८५% बाट बढेि
१००% पुगेको हुने। ।
 चौथो पटक गभाविी पिीक्षण िि ५०% बाट
बढेि ८५% पुगेको हुने। ।
 संस्थागि सुत्के िी ििमा हालको ३६% बाट
बृजद्ध भै ८०% पुग्ने। ।
 पााँच बिा मुजनका सबै बालबाजलकाहरुको बृजद्ध
अनुगमन गिी कु पोिणको अवस्थामा सुिाि
हुने।
 परिवाि जनयोिन प्रयोग किााको ििमा बृजद्ध भै
जवद्यमान ५३% बाट ७०% मा पुग्ने । ।
 पूणा खोप जिल्ला घोिणा भएको हुने।
 पोिणको जस्थजिमा सुिाि आउने । ।
 सम्पूणा जिल्लावासीको िनस्वास््यमा सुिाि
आएको हुने।
 सम्पूणा जिल्लावासीले स्वास््य जशक्षा ि

 बार्थिक HMISप्रजिवेिन
 जिल्ला स्वास््य कायाालयको बार्थिक
प्रजिवेिन
 जिल्ला आयुवेदिक कायाालयको बार्थिक
प्रजिवेिन
 सामुिाजयक ि जनिी स्वास््य संस्थाहरुको
बार्थिक प्रजिवेिन
 स्वास््य मतरालयको बार्थिक
प्रजिवेिनहरु
 स्वास््य सम्बतिी ि्याङ्कहरु
 जिल्ला एड्स पाश्वाजचर
 आवजिक योिनाको बार्थिक मूल्याङ्कन
प्रजिवेिन

 िािृ संस्थाको सहयोगको जनितिििा
हुनु पने
 नेपाल सिकािको बार्थिक स्वास््य
कायािमहरु जनयजमि वृजद्ध हुाँिै िानु
पने
 जवके जतिय जवकास योिना कायाातवयन
हुनु पने
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स्थापना गरिने।
 जिल्ला िहेका िजडबुटीको पजहचान
िथा लगि संकलन गरिने।
 िजडबुटी उत्थान खेिी ि संिक्षण लाजग
जवजभन्न कायािमहरु संचालन गरिने। ।
जवस्िृि कायािम/ियाकलापहरु अनुसूची
...............िाजखएको । ।

स्वास््य सम्बतिी सूचना प्राप्त गिे का हुने।न
 जिल्लामा सम्पूणा स्वास््य संस्थाहरुमा औििी
जनयजमि व्यवस्थापन भएको हुने।
 आवश्यक स्वास््य सेवाका लाजग स्वास््य
जशजविहरु संचालन भै जनयजमि हुने।
 अस्पिालहरुमा स्वास््य प्रयोगशाला
व्यवस्थापन भएको हुने।
आयुवेि िफा
 जिल्लामा थप ५ वटा आयुवेि औििालयको
स्थापन भै ९ वटा पुगेको हुने।
 वजहिं ग सेवा युि जिल्ला आयुवेि स्वास््य
के ति १५ शैयाको आयुवेि अस्पिालको रुपमा
स्ििोन्निी भएको हुने। ।
 जिल्लाको उत्तिी क्षेरका गाजवसमा १ वटा
िजडबुटी संकलन िथा प्रशोिन के ति स्थापन
भएको हुने। ।
 जिल्ला जभर पके ट क्षेरमा िहेका िजडबुटीहरु
मध्ये कजम्िमा ३० वटाको पजहचान भै लगि
संकलन भएको हुने। ।

४.२.३ स्वास््य िथा पोिणको कायानीजिहरु
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

:jf:Yo ;+:yf Pj+ o;df sfo{/t bIf sd{rf/Lx?sf] Ifdtf, bIftf / :t/df a[l4 u/L ;]jf k|jfxnfO{ k|efjsf/L agfOg]5 .
sfo{/t :jf:YosdL{ tyf dlxnf :jo+;]ljsfx?sf nflu ljz]if k|f]T;fxg x'g] sfo{qmd nfu" ul/g]5 .
lhNnf c:ktfnsf] z}of ;+Vof a[l4 u/L :t/f]Gglt ug{] / ;'ne agfOg]5 .
k|hgg\ :jf:Yo, gjhft lzz' :jf:Yo / kl/jf/ lgof]hg ;DaGwL ;]jfx?sf] kx'Fr / k|efjsfl/tfdf
a[l4 ul/g]5 .
ljBfno :jf:Yo lzIffsf] dfWodaf6 :jf:Yo ;DaGwL hgr]tgf / ;]jf clea[l4 u/L ;d'bfonfO{ hg:jf:Yo ;DaGwdf ;zQm agfOg]5 .
lhNnfsf ljleGg pk–:jf:Yo rf}sL, :jf:Yo rf}sL tyf k|fylds :jf:Yo s]Gb|x?af6 lgMz'Ns ljt/0f x'g] cf}iflw tyf ;]jfx? ;'lglZrt
ul/g]5 .
lgMz'Ns tyf ;'/lIft k|;"lt ;]jfnfO{ la:tf/ u/L k|;"lt cl3 / kl5 :jf:Yo ;]jf lng k|f]T;fxg ub}{ k|fylds / rf}aL;} 306f k|;"lt ;]jf
pknAw u/fpg Go"gtd cfwf/e"t ;+/rgfsf] Joj:yf ul/g]5 .
:jf:Yo Pj+ kf]if0f ;DaGwL ;]jfx? / tL ;]jf k|fKt ug]{ k|lqmof af/] ;]jfu|fxLx?nfO{ :ki6 ;"rgf k|jfx ug]{ / k|efjsf/L ;]jf k|bfg ul/g]5 .
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9. ;/sf/L, lghL, ;fd'bflos Pj+ u}/;/sf/L ;+:yfx?sf] ;xsfo{df s'kf]if0fu|:t afnaflnsf / dlxnfx?sf] kf]if0f :jf:Yodf ;'wf/ NofOg]5
10. k|To]s rf}dfl;sdf lgoldt ?kn] :jf:Yo ;+:yfx?sf] :ynut cg'udgdf hf]8 lbOg]5 .
11. :yfgLo lgsfonfO{ :jf:Yo ;]jflt/ k|l/t ul/g]5 .
12. dgf]–;fdflhs k4ltnfO{ :jf:Yo ;]jf k|efjsf/L agfpg cjnDjg ug{] . o;sf] k|of]u ljz]if u/L dft[ :jf:Yodf la:tf/ ul/g]5 .

.

४.३ खेलकु ि जवकासको िका धि योिना
खेलकु ि
आयोिना
लक्ष्य
 िादिङ जिल्लामा खेलकु िको प्रचुि जवकास भई िाजिय िथा
अतििाजिय स्ििको खेल प्रजिभाहरु आउने ।न् ।

उिेश्य
 िादिङमा खेलकु िका पूवाािािहरुको जवकास भएको हुने।
 जिल्लामा खेलकु िका कायािम जनयमजि रुपमा संचालन
भएको हुने।
 िाजिय िथा अतििाजिय खेलाडीहरु उत्पािन भएका हुने।न
 खेलकु िको व्यवसाजयकिण भै खेलेि आत्म जनभाि हुने
वािाविणको जवकास हुने।

सूचकहरु

पुष्याईका आिािहरु

िोजखम पक्ष

 जिल्लाका सम्पूणा नगिपाजलका ि गाजवसहरुमा
खेलकु िको तयुनिम पूवाािािहरुको जवकास
भएको हुने।
 िादिङ खेलकु ि जवकास सजमजि ि क्लबहरुको
जिल्ला स्िरिय खेलकु ि कायािममा
समानुपाजिक सहभाजगिा हुने।
 जिल्लामा िाजिय ि जिल्ला स्ििमा खेलकु ि
आयोिना ि टु नाामेतटहरु जनयजमि रुपमा
संचालन भएका हुने।
 जिल्लामा अवजस्थि िाजिय ि अतििाजिय
स्ििका खेललाडीहरुको खेलकु ि सुजविामा
उल्लेखनीय सुिाि आउने।
 जिल्लामा भएका क्लब ि खेलकु ि जवकास
सजमजिहरुको जिल्ला स्िरियि ि िाजिय
खेलकु िमा सहभाजगिा ५०% ले वृजद्ध भएको
हुने।
 िादिङवेसीमा अवजस्थि िं गशाला ि खेलकु ि
मैिानको क्षमिा ि भौजिक सुजविामा वृजद्ध
भएको हुने।

 जिजवसको पािाजचर ि बार्थिक
प्रजिवेिन
 िादिङ खेलकु ि जवकास
सजमजिको बार्थिक प्रजिवेिन
 गाजवस ि नगिपाजलकाको
पाश्वाजचर
 िाजिय खेलकु ि परिििको बार्थिक
प्रजिवेिन
 जिल्लामा िहेका क्लबहरुको
बार्थिक प्रजिवेिन

 जिजवसले खेलकु िको लाजग
जनमजयि रुपमा बिेट
जबजनयोिन गनुापने
 िािृ संस्थाको सहयोग जनितिि
हुनुपने
 नेपाल सिकािको बार्थिक
खेलकु ि बिेट जनयजमि हुनु पने
 िाजिय खेलकु ि परिििले
खेकलुिका बार्थिक
कायािमहरुलाई जनितिििा दिनु
पने

 जिजवसको पािाजचर ि बार्थिक
प्रजिवेिन
 िादिङ खेलकु ि जवकास
सजमजिको बार्थिक प्रजिवेिन
 गाजवस ि नगिपाजलकाको
पाश्वाजचर
 िाजिय खेलकु ि परिििको बार्थिक
प्रजिवेिन
 जिल्लामा िहेका क्लबहरुको
बार्थिक प्रजिवेिन

 जिजवसले खेलकु िको लाजग
जनमजयि रुपमा बिेट
जबजनयोिन गनुापने
 िािृ संस्थाको सहयोग जनितिि
हुनुपने
 नेपाल सिकािको बार्थिक
खेलकु ि बिेट जनयजमि हुनु पने
 िाजिय खेलकु ि परिििले
खेलकु िका बार्थिक
कायािमहरुलाई जनितिििा दिनु
पने
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नजििाहरु
 िादिङका प्रत्येक गाजवस ि नगिपाजलकामा खेलकु िको
जवकास भै जिल्लावासीहरु जबच आपसी सम्बति प्रगाढ हुने।
 जिल्लाबासीहरुको खेलकु िमा चाख बढन गै जिल्ला ि िाजिय
खेलकु िमा प्रजिजनजित्व हुने संख्यामा वृजद्ध हुने।
 जिल्लामा िाजिय ि अतििाजिय स्ििका खेल प्रजिभाहरुको
उिय हुने। ।
 जिल्लामा िहेका क्लबहरुको भौजिक पूवाािािमा जवकास भै
खेलकु ि गजिजवजिहरु जनमजयि रुपमा संचालन भएका
हुने।न
 खेलकु िको जबकास भै जिल्लावासीको स्वास््यमा सकािात्मक
प्रभाव पने। ।
 जिल्लामा खेलकु ि ि युवा क्लबहरुको संख्यामा बृदि भएको
हुने।

कृ याकलाप/कायािमहरु
 जिल्ला सििमुकाममा बहुउिेश्यीय कभडाहल जनमााण हुने।
 प्रत्येक जनवााचन क्षेरमा १/१ वटा कभटाहल ि फु लबल मैिान
जनमााण गने
 नगिपाजलका ि ४६ वटै गाजवसमा फु टबल मैिान जनमााण गने
 िादिङवेसी जस्थि टु डीखेललाई ममाि संभािगिी जमनी
िं गशाला जनमााण गने
 िािपजि िजनङजशल्ड जनवााचन क्षरीय ।नौट ि जिल्ला
स्ििीय ।नौट प्रजियोजगिामा आवश्यक बिेटको व्यवस्था
गने
 प्रत्येक गाजवस ि नगिपाजलकामा हिे क बिा खेलकु ि
आयोिना अजनवाया रुपमा संचालन गने
 प्रत्येक माध्यजमक ि उच्च माध्यजमक जवद्यालयमा जवजभन्न
खेलकु िहरुको प्रजशक्षण िथा प्रजियोजगिा संचालन गने
 ओलजम्पक, एजसयाड, िजक्षण एजसया ि िाजिय
प्रजियोजगिामा पिक हाजसल गनेलाई िह हेरि पुिस्कािको
व्यवस्था गने
 जिल्ला स्ििको खेलकु ि प्रजियोजगिा आयोिना गने संघ
संस्था ि क्लबहरुलाई जिजवसको जसफारिशमा तयूनिम नगि

 जिल्लामा हुने खेलकु ि कायािमहरुको संख्यामा
वृजद्ध हुने।
 जिल्ललावासीको िाजिय खेलकु िमा
प्रजिजनजित्व ५०% ले बढने ।
 जिल्लामा िाजिय िथा अतििाजिय स्ििका
खेल प्रजिभाहरुको उिय भै जिल्लाको प्राप्त गने
पिक संख्यामा बृजद्ध हुने। ।
 िादिङवेसी ि सल्यानटाि अवजस्थि खेल
मैिानको भौजिक पूवाािािमा सुिाि हुने। ि
साथै अतय २ वटा फु टबल ग्राउण्ड ि एउटा
दिके ट मैिानको जनमााण हुने।
 जिल्लामा प्रत्येक गाजवसमा व्याडजमतटन, टेबल
टेजनस, भजलबल िस्िा खेलहरुको लाजग
तयूनिम पूवाािाि ियाि भएको हुने।

 जिजवसको पािाजचर ि बार्थिक
प्रजिवेिन
 िादिङ खेलकु ि जवकास
सजमजिको बार्थिक प्रजिवेिन
 गाजवस ि नगिपाजलकाको
पाश्वाजचर
 िाजिय खेलकु ि परिििको बार्थिक
प्रजिवेिन
 जिल्लामा िहेका क्लबहरुको
बार्थिक प्रजिवेिन

 जिल्लामा अवजस्थि क्लबहरुसग आवद्व भएका
खेलाडीहरु जिल्ला ि िाजिय खेलकु िका
जवजभन्न कायािमहरुमा सहभागी भएका
हुने।न
 जिल्लाका खेलाडीहरुले िाजिय खेलकु ि
कायािममा सहभाजगिा िनाएका हुने।न

 जिजवसको पाश्वाजचर ि बार्थिक
प्रजिवेिन
 िाजिय खेलकु ि परिििको बार्थिक
प्रजिवेिन
 िादिङ जिल्ला खेलकु ि जवकास
सजमजिको बार्थिक प्रजिवेिन
 जिल्लामा अवजस्थि क्लबहरुको
बार्थिक प्रजिवेिन
 जिल्ला जशक्षा कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन

 जिजवसले खेलकु िको लाजग
जनमजयि रुपमा बिेट
जबजनयोिन गनुापने
 िािृ संस्थाको सहयोग जनितिि
हुनुपने
 नेपाल सिकािको बार्थिक
खेलकु ि बिेट जबजनयोिन
जनयजमि हुनु पने
 िाजिय खेलकु ि परिििले
खेकलुिका बार्थिक
कायािमहरुलाई जनितिििा दिनु
पने
 जिजवसले गाजवस स्िरिय
खेलकु ि ि खेलाडीलाई प्रोत्साहन
दिनु पने
 जिजवसले खेलकु िको लाजग
जनमजयि रुपमा बिेट
जबजनयोिन गनुापने
 िािृ संस्थाको सहयोग जनितिि
हुनुपने
 नेपाल सिकािको बार्थिक
खेलकु ि बिेट जबजनयोिन
जनयजमि हुनु पने
 िाजिय खेलकु ि परिििले
खेकलुिका बार्थिक
कायािमहरुलाई जनितिििा दिनु
पने
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वा खेल सामाग्री उपलधि गिाउने
 जिल्ला खेलकु िको मािहिमा िहनेगिी भजलवल, फु लबल,
ऐथेलेटजलक्स ि दिटे क प्रजशक्षणको कजम्िमा जनवााचन क्षेरमा
१ िना पने गिी व्यवस्था जमलाउने
 जिल्ला खेलकु ि जवकास सजमजि ि िाजिय खेलकु ि परिििको
संयुि ित्वािनमा जिल्ला स्ििका फु टलब टु नाामेतटहरु प्रत्येक
बिा संचालन गने
जवस्िृि कायािम/ियाकलापहरु अनुसूची ...............िाजखएको
।।

ख) खानेपानी
आयोिना

सूचकहरु

पुष्याईका आिािहरु

लक्ष्य
 िादिङ जिल्लाका सम्पूणा िनिालाई
आिािभूि स्ििको खानेपानी उपलधि गिाउने
ि जिल्ला पूणा सिसफाई भएको हुने। ।

 जिल्लावासीले स्वच्। जपउनेपानी प्राप्त गिे का हुने।न ।
 हाल ८५% िनसंख्या खानेपानीबाट लाभाजतवि भएकोमा
१००% ले आिािभूि स्ििको खानेपानी सेवा प्राप्त गिे का
हुने।न ।
 सम्पूणा िनिाले चपीको प्रयोग गिे का हुने।न ।
 िादिङ जिल्ला खुल्ला दिशामुि हुने। ।

उिेश्य
 सम्पूणा जिललाबासी आिािभूि स्ििको
खानेपानी उपलधि गिाउने ।
 जिल्लाका सम्पूणा िनसंख्याले चपीको सेवा
प्राप्त गने ।न ।
 जिल्ला सििमुकाम ि अतय प्रमुख बिाि
के तिहरुमा सावािजनक शौचालयको व्यवस्था
गने ।

 जिल्लाका १००% िनिाले आिािभूि स्ििको स्वच्।
खानेपानी प्राप्त गिे का हुने।न
 हाल ६४% िनसंख्याले चपी प्रयोग गिे कोमा १००%
िनिामा प्रयोगको पहुाँच पुगी िादिङ पूणा सिसफाईको
िल्ला हुने। ।
 जिल्ला सििमुकाम ि अतय प्रमुख बिाि के तिहरुमा
कजम्िमा १/१ वटा सावािजनक शौचालयको जनमााण
भएको हुने। ।

 खानेपानी िथा सिसफाई जडजभिन
कायाालयको बार्थिक प्रजिवेिन
 अस्पिालहरुको ि्याङ्क
 गाजवस, नगिपाजलका ि जिजवसको
पाश्वाजचर
 आवजिक योिनाको बार्थिक प्रगिी
जवविण
 गैि सिकािी सस्थाहरुको बार्थिक
प्रजिवेिन
 खानेपानी िथा सिसफाई जडजभिन
कायाालयको बार्थिक प्रजिवेिन
 अस्पिालहरुको ि्याङ्क
 गाजवस, नगिपाजलका ि जिजवसको
पाश्वाजचर
 आवजिक योिनाको बार्थिक प्रगिी
जवविण
 गैि सिकािी सस्थाहरुको बार्थिक
प्रजिवेिन

िोजखम पक्ष
 सिकािको आर्थथक िथा
प्राजविक सहयोग जनितिि
हुनु पने
 िािृ संस्थाहरुको सहयोगमा
वृजद्ध भएको हुनु पने
 िनसभाजगिा जनितिि
भैिहेको हुनुपने

 सिकािको आर्थथक िथा
प्राजविक सहयोग जनितिि
हुनु पने
 िािृ संस्थाहरुको सहयोगमा
वृजद्ध भएको हुनुपने
 िनसभाजगिा जनितिि
भैिहेको हुनुपने
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नजििाहरु
 जिल्लाका सम्पूणा माजनसहरुले खानेपानीको
सुजविा प्राप्त गिे का हुने।न् ।
 सम्पूणा िादिङ जिल्ला खुल्ला दिशा मुि
भएको हुने। ।
 आवश्यक मानवीय ि भौजिक श्रोि उपलधि
भएको हुने। ।
 स्वास््य खानेपानी ि सिसफाई सम्बतिी
सचेिना अजभबृजद्ध भएको हुने। ।
काया
म/ कृउपभोिा
याकलापहरु
खानेि
पानी
सजमजिहरु सुिढृ भै
योिनाको
खानेपानी
सेवा पहुाँचगना
नपुसक्षम
गेको क्षे
र/गाउाँहुने। ।
व्यवस्थापन
भएका
पजहचान गने ि आयोिना जनमााण गने ।
 िमागि खानेपानी आयोिनाहरु सम्पन्न गने ।
 सम्पन्न भएका पुिाना आयोिनाहरु ममाि
सुिाि ि पुनजनमााण गने ।
 आवश्यक गुणस्िि आयोिनाहरु जनमााण गने ।
 पिम्पिागि पोखिीहरु ि खानेपानीका
मुहानहरु संिक्षण गने ।
 जिल्लाका प्रमुख बिाि के तिहरु ि
सििमुकाममा खानेपानी पाइपलाइनको
जवस्िाि गने ।
जवस्िृि कायािम/ियाकलापहरु अनुसूची
...............िाजखएको । ।

 जिल्लामा खानेपानी उपभोिा समूहमा िमश वृजद्ध हुाँिै
खानेपानी व्यवस्थापनमा सक्षम भएका हुने।न् ।
 जिल्लाका प्रमुख बिाि ि सििमुकाममा सावािजनक
शौचालयको वृजद्ध भै खुल्ला स्थानमा दिशा जपसाब िेजखने
।ैन ।
 सावािजनक िािाहरुको पानी स्वच्। ि सफा भएको हुने।
 जिल्लामा सम्पूणा गाजवसहरु खुल्ला दिशामुि हुने।न् ।

 जिल्लाको मुख्य बिािहरु ि सििमुकाममा पाइपलाइनको
जवस्िाि भै स्वच्। खानेपानीको जवििण भएको हुने। ।
 िमागि खानेपानी आयोिनाहरु सम्पन्न भएका हुने। ।
 अिुिा खानेपानी जवििण काया पुिा हुने ि ममाि सुिािका
काया पुिा हुने।न् ।
 खानेपानीको गुणस्िि कायम भएको हुने। ।
 पिम्पिागि पोखिी ि मुहानहरुको संिक्षण भएको हुने। ।

 खानेपानी िथा सिसफाई जडजभिन
कायाालयको बार्थिक प्रजिवेिन
 अस्पिालहरुको ि्याङ्क
 गाजवस, नगिपाजलका ि जिजवसको
पाश्वाजचर
 आवजिक योिनाको बार्थिक प्रगिी
जवविण
 गैि सिकािी सस्थाहरुको बार्थिक
प्रजिवेिन
 खानेपानी िथा सिसफाई जडजभिन
कायाालयको बार्थिक प्रजिवेिन
 अस्पिालहरुको ि्याङ्क
 गाजवस, नगिपाजलका ि जिजवसको
पाश्वाजचर
 आवजिक योिनाको बार्थिक प्रगिी
जवविण
 गैि सिकािी सस्थाहरुको बार्थिक
प्रजिवेिन

 सिकािको आर्थथक िथा
प्राजविक सहयोग जनितिि
हुनु पने
 िािृ संस्थाहरुको सहयोगमा
वृजद्ध भएको हुनु पने
 िनसभाजगिा जनितिि हुनुपने

 प्राजवजिक सहयोग जनितिि
भैिहेको हुनुपने
 िािृ संस्थाहरुको सहयोगमा
वृजद्ध भएको हुनुपने
 िनसभाजगिा जनितिि
भैिहेको हुनुपने
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४.४ मजहला, बालबाजलका िथा लजक्षि वगा
४.४.१ परिचय िथा पृष्ठभूजम

g]kfnsf] cGtl/d ;+ljwfg, @)^# sf] k|:tfjgf d} b]zdf ljBdfg juL{o, hftLo, If]qLo, n}+lus
;d:ofx?nfO{ ;dfwfg ug{ /fHosf] cu|ufdL k'gM;+/rgf ug{] ;+sNk ug{] Joj:yfn] /fHosf] nlIft ju{df
ug{'kg{] sfo{k|lt k|ltj4tf b]lvPsf] 5 . o;}u/L lqjifL{o of]hgfsf] cfwf/kqले cfufdL b'O{ bzsdf
g]kfnnfO{ cltsd ljsl;t /fi6«af6 ljsf;zLn /fi6«df ?kfGt/0f u/L …;d[4, zfGt, Gofok"0f{ g]kfnÚ
agfpg] bL3{sfnLg ;f]r /x]sf] 5 . ;g\ @)!% ;Dddf ;x>fAbL ljsf; nIox? k|fKt ug{ ;Ddfghgs
/ nfehGo /f]huf/L l;h{gf ug{], cfly{s c;dfgtf 36fpg], If]qLo ;Gt'ng xfl;n ug{] / ;fdflhs
jl~rtLs/0fnfO{ lgd"{n ub{} cfd g]kfnLsf] hLjg:t/df ;'wf/ Nofpg] lbuf] / km/flsnf] cfly{s a[l4
dfk{mt\ u/LaLsf] /]vfd'lg /x]sf hg;+Vofsf] xfnsf] @% k|ltztnfO{ @! k|ltztdf emfg{] nIo /x]sf] 5 .
o;af6 klg o; cfwf/kq nlIft ju{df a9L ;r]t b]lvG5 .
cfjlws of]hgf th'{df ubf{ dlxnf afnaflnsfsf nflu cfod"ns / ;Ldd"ns ljsf; sfo{qmdx?
;~rfng ug'{kg]{ s'/fnfO{ :yfgLo :jfoQ zf;g P]g, @)%% n] sfg"gL / gLltut dfGotf k|bfg u/]sf]
5 . ;a} ju{ / If]qsf dlxnfx?sf] ;fdflhs, cfly{s tyf /fhgLlts ;zlQms/0f ub}{ lbuf] zflGt Pj+
ljsf;df dlxnfx?sf] e"ldsfnfO{ ;zQm agfP/ n}+lustfdf cfwfl/t lx+;f Pj+ lje]bsf] cGTo ug]{ h:tf
/fli6«o nIf xfl;n ug{ lhNnfdf lgs} sfd ug'{ kg{]5 .
o;}u/L afnaflnsfx?sf] ;du| ljsf;sf nflu cg's"n, ;an, afnd}qL jftfj/0f l;h{gf u/L pgLx?sf
df}lns xs clwsf/sf] ;+/If0f / ;+j4{g ug{ lhNnfdf r]tgfsf] :t/ a[l4 ug{' kg{] b]lvG5 . ;du|df
dlxnf, blnt, cflbjf;L, hghflt, ckfËtf ePsf JolQm, cNk;+Vos / nf]kf]Gd'v hflt, ljkGg ju{ /
jl~rltdf k/]sf÷kfl/Psf ;d'bfox?nfO{ ljsf;sf] d"nwf/df NofO{ pgLx?sf] cfly{s, ;fdflhs,
dfgjLo tyf ;f+:s[lts clwsf/ / cj;/x?df Gofof]lrt Pj+ ;Gt'lnt kxF'r ;'lglZrt ug]{ nIo
lhNnfn] /fVg' cfjZos 5 . o;sf ;fy} :yfgLo lgsfox? -lhlj;, gkf, uflj;_ sf] 5'§f5'§} cg'bfg
;~rfng sfo{ljlw, @)^& sf] p2]Zod} ;dfj]zL ljsf;sf] cjwf/0ff adf]lhd nlIft ;d"x / If]qnfO{
d"nk|jfxLs/0f / ;zlQms/0f u/L ;dfj]zL ljsf;nfO{ ;+:yfut ug{] :ki6 ls6fgLn] klg lhNnfsf]
cfjlws of]hgfdf dlxnf, afnaflnsf tyf nlIft ju{df k|fyldstf lbg'kg{] cTofjZos b]lvG5 . o;
Joj:yfnfO{ sfof{Gjog txdf :ki6 kfg{ n}+lus ;dfgtf tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0f /0fgLlt @)^^
g]kfn ;/sf/n] k|rngdf NofPsf] 5 .
lhNnfsf] dlxnf, afnaflnsf, leGg Ifdtf ePsf tyf cGo k5fl8 kfl/Psf ju{sf] l:ylt bogLo /x]sf]
pknAw tYof+sn] b]vfpF5 . मजहला जवकासको कु िा गिाा मजहलाको घि िथा िग्गामा स्वाजमत्वको पहुाँच जनकै

कम िहेको िेजखत। । जिल्लामा के वल ७.२ प्रजिशि मजहलाहरुको मार घि िथा िग्गामा स्वाजमत्व िहेको । ।
जिल्लामा िजलिको िनसंख्या ३९४६९ (१८.२७%) ि िनिािीको िनसंख्या १७६५०६ (८१.७३%) िहेको
। । ि्याङ्कबाट के प्रि हुत। भने िादिङ जिल्लामा िजलि भतिा िनिािीहरुको ठू लो बाहुल्यिा िहेको । ।
िनिािी जभर पजन उन्नि समूह (नेवाि ि थकाली) को िनसंख्या ३१६६० (१४.६६%), सुजविा वजतचि
समूहको िनसंख्या ४९६४७ (२२.९९) ि सीमातिकृ ि समूहको िनसंख्या ७९२०३ (३६.६७%) िहेको । ।
अजि सीमातिकृ ि समूह अतििगि िहेका चेपाङ/प्रिा, िुनव
ु ाि ि माझीहरुको िनसंख्या सबैभतिा कम १५९९६
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(७.४१%) िहेको । ।

ut :yfgLo lgjf{rgdf dlxnfsf] ;xeflutf / cfocfh{gsf] If]qdf dlxnfsf]
lx:;f g]kfnsf] cf}ift cj:yf eGbf /fd|f] b]lvG5 . t/ k]zfut If]q tyf k|zf;lgs If]qdf eg] o;sf]
;+Vof cf}ift eGbf lgs} sd b]lvG5 . afnaflnsfx?sf] lzIff, :jf:Yo, v]ns'b, dgf]/~hg h:tf
;'ljwfx? a[l4 ug{ cfjZos laz]if sfo{qmdx? lhNnfdf ;~rfng x'g ;s]sf 5}gg\ . To;}u/L u/La
tyf lk5l8Psf ju{sf afnaflnsfsf] nflu 5fqj[lQ sfo{qmd / ckfËtf ePsf afnaflnsfx?sf nflu
lzIff, :jf:Yo, tflnd, ;Lk ljsf; tyf ;r]tgf sfo{qmd klg lhNnfn] ;~rfng ug'{ afG5gLo 5 .
e]befj, b'Jo{jxf/, of}g tyf >d zf]if0f, afn ljjfx, afnaflnsfsf] åGådf k|of]u, hGdbtf{,
Pr=cfO{=le=÷P8\; nufot afn clwsf/ cflb ljifodf r]tgfd"ns sfo{qmdx? NofO{ Jofks?kn]
cufl8 a9fpg cfjZos 5 .
u/LaL, ljBdfg ;+sL0f{ ;fdflhs d"No dfGotf, clzIff, >f]t / ;fwg tyf ;]jf ;'ljwfdf Go"g kx'Fr
;fy} of]hgf th'{df / sfof{Gjogdf ;dfj]zL / ;dGoflos b[li6sf]0fsf] sdL o; If]qsf ;d:ofx? x'g\ .
ljBdfg lje]b / c;dfgtfsf] cGTosf nflu lhNnfdf b]lvPsf] a9\bf] hg r]tgfnfO{ o; If]qsf]
cj;/sf] ?kdf lng ;lsG5 . dlxnfx?sf] ;fIf/tf b/ t'ngfTds ?kn] Go"g x'g', ljBfnodf aflnsf
egf{ b/ afnssf] t'ngfdf sd x'g' 3/fo;L sfddf aflnsfx?sf] >d k|of]u a9L x'g', dlxnfx?sf]
cf}ift ljjfx pd]/ sd x'g', lg0ff{os txdf dlxnfsf] e"ldsf k|foM gx'g', ?9LjfbL k|yf ck]lIft ?kdf
a9L x'g' o; If]qsf ;d:ofx? x'g\ . /fhgLlts lqmofsnfkdf dlxnfsf] ;xeflutf ;Gbe{df k|hftGq
k'gM:yfkgf -@)$^_ kl5sf] ;+;bLo r'gfj tyf :yfgLo lgsfosf] r'gfjdf dlxnfsf] k|ltlglwTj Go"g
dfqfdf dlxnfx? lgjf{lrt ;a} dgf]lgt ePsf] b]lvG5 .
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४.४.२ िका बद्ध योिना
आयोिना
लक्ष्य
 जिल्लाका मजहला, बालबाजलका, िजलि,
आदिवासी, िनिाजि, अपांगिा भएका
व्यजि, िेष्ठ नागरिक, एकल मजहला ि
प।ाडी पिे का समुिायहरुमा चेिनाको
जवकास ि जवस्िाि भएको हुने। साथै
उनीहरुको हकजहि ि अजिकािको संिक्षण ि
प्रवद्वान भएको हुने। ।
 जप।जडएका समुिायहरु जिल्लाको जवकासको
मुल िािमा आउने।न

जबियगि उद्देश्य
 सामाजिक िथा िाजिय जवभेिको अतत्य भै
मजहला, बालबाजलका, िजलि, आदिवासी,
िनिाजि, अपांगिा भएका व्यजि, िेष्ठ
नागरिक, एकल मजहला ि पहाडी पिे का
समुिायहरुमा मैरीपुणा वािाविणको जनमााण
हुने। ।
 वैिजे शक िोिगाि अझ व्यवजस्थि भै लागिको
िुलनामा प्रजिफल जनक्कै अजिक हुने। ।
 माजथ उल्लेजखि लजक्षि समूहहरुको योिना
ििुामा िथा बिेट जबजनयोिन माफा ि क्षमिा
जबकास भै सामाजिक ि आर्थथक अवस्थामा
सुिाि आउने।
 उल्लेजखि समुिायहरु जिल्लाको जवकासको
मुल िािमा समाजहि भएका हुने।न
 मजहला िथा पुरुि कामिािहरुको बैिजे शक

सूचकहरु

मजहला बालबाजलका िथा जप।जडएका समुिाय
पुष्याईका आिािहरु

 जिल्लामा िािीय िथा लैजङ्गक जवभेिको अति भएको हुने।
 लजक्षि समूहको सामाजिक, िािनैजिक आर्थथक गजिजवजिमा
३३% सहभाजगिा भएको हुने।
 िजलिहरुको पिम्पिागि पेशालाई सुिढृ ीकिण गिी उत्पािनशील
भएको हुने।
 जिल्ल्लाका मूख्य भौजिक संिचनाहरु अपाङ्क, अशि, बृ्द्वाबृ्द्व
िथा बाल मैरी हुने।न
 योिना अनुगमन, नीजि जनमााण लगायि क्षेरमा समावेशीिा
अवलम्बन हुने।
 नीजिगि िहमा जप।जडएका समुिायलाई जिल्लाको जवकास
जनमााण कायामा समावेश हुने।न
 जप।जडएका समुिाय ि मजहलाहरुको लाजग जशपमुलक कायािम
संचालन हुने।न
 िजलि समुिायका माजनसहरुले अतय िाि िािी सिह सामाजिक
िथा आर्थथक अवसि पाएका हुने।न
 िजलि ि िनिािी बालबाजलकाहरु समािमा स्थाजपि भएका
हुने।न
 मजहलाहरुको सहभाजगिा ३१८ वटाबाट ५१८ वडामा पुगेको
हुने। ।
 मजहला समूह संख्या ३००० बाट ५००० पुगेको हुने।
 मजहला सिस्य संख्या १३८५० बाट १५८५० पुगेको हुने। ।
 मजहला सहकािी २१ बाट ३० पुगेको हुने। ।
 अपांगिा परिचय परको संख्यामा बृजद्ध भै १८८० बाट ७८२७
पुगेको हुने। ।
 जनगिानी समूह ३ गाजवसबाट २५ गाजवसमा स्थापना भएको
हुने। ।
 मावन बेचजबखनको संिाल २५ गाजवसमा स्थापना भएको हुने।
।
 दकशोिी सूचना पिामशा के ति ३ गाजवसबाट २५ गाजवसमा

 जिल्ला बाल कल्याण सजमजिको बार्थिक
प्रजिवेिन
 मजहला िथा बालबजलका कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 िािीय मुजि समािको बार्थिक
प्रजिवेिनहरु
 मानव अजिकाि संस्थाहरुको बार्थिक
प्रजिवेिनहरु
 मजहला िथा समाि कल्याण मतरालयको
बार्थिक प्रजिविेन
 समाि कल्याण परिििको बार्थिक
प्रजिवेिन
 गैि सिकािी संस्थाहरुको बार्थिक प्रजिवेिन
 जिल्ला बाल कल्याण सजमजिको बार्थिक
प्रजिवेिन
 मजहला िथा बालबजलका कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 िािीय मुजि समािको बार्थिक
प्रजिवेिनहरु
 मानव अजिकाि संस्थाहरुको बार्थिक
प्रजिवेिनहरु
 मजहला िथा समाि कल्याण मतरालयको
बार्थिक प्रजिविेन
 समाि कल्याण परिििको बार्थिक
प्रजिवेिन
 गैि सिकािी संस्थाहरुको बार्थिक प्रजिवेिन
 जिजवस, गाजवस ि नपाको बार्थिक
प्रजिवेिन
 बैिजे शक िोिगाि जवभागको बार्थिक

िोजखम पक्ष
 जिल्लावासीहरुको
जनितिि सहयोग ि
सहभाजगिा हुनुपने
 नेपाल सिकाि ि िािृ
जनकायको सहयोग
जनितिि हुनु पने

 जिल्लावासीहरुको
जनितिि सहयोग ि
सहभाजगिा हुनुपने
 नेपाल सिकाि ि िािृ
जनकायको सहयोग
जनितिि हुनु पने
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िोिगािलाई सुिजक्षि ि अजिकमि
लाभिायक बनाउन सहयोग पुग्ने। ।
 आदिवासी िनिाजिहरुको लोप हुन लागेको
भािा, कला, संस्कृ जि, िमा, भेिभुिा आदिको
संिक्षण ि सम्बद्वान भएको हुने। ।

नजििाहरु
 जिल्लाको जवकास ि जनमााण काया समावेसी
हुने।
 लजक्षि समुिायको हकजहि ि अजिकािको
सुजनजिििा भै सामाजिक िथा िाजिय
जवभेिको तयूनीकिण भै सामाजिक िथा
आर्थथक सवजलकिण हुने।
 िजलि उत्पीजडि बालबाजलकाहरुले जशक्षा
जनितिि पाइिहेका हुने।न
 अनौपचारिक जशक्षा कायािमबाट अनपढ
मजहलाहरुको जनिक्षििा िि घटेको हुने। ि
मजहलाहरुमा हुने घिे लु सहशा घटे को हुने।
 जवकास प्रयासमा मजहलाहरुको
सहभाजगिामा वृजद्ध भएको हुने।
 एकल मजहला, शािीरिक ि मानजसक
अपांगिा भएका व्यजिहरु ि िेष्ठ नागरिकहरु
आत्म सम्मानका साथ बााँच्न पाउने मैरीपूणा
वािाविणको सृिना हुने। ।
 मजहला माजथ हुने सबै प्रकािका सहसा ि
जवभेिको तयूनीकिण भै मजहला अजिकािको

स्थापना भएको हुने। ।
 िेष्ठ नागरिक स्वास््य उपचाि सेवा कायािम २३ िनाबाट ५००
िनामा पुगेको
 घिमूली मजहला २८% बाट ४०% पुगेको हुने। ।
 घिे लु सहसा तयूनीकिणका ७ वटा सेवा के ति स्थापना भएका
हुने। ।
 लजक्षि वगाहरुको लाजग जिल्लािेखी समुिायसम्म संयतरहरु
स्थापना भएको हुने। ।
 स्थानीय जनकायले लजक्षि बगाको बिेट लजक्षि बगामै खचा गने। ।
 कजम्िमा ५०,००० – १,००,००० बैिजे शक िोिगािीमा िाने
माजनसहरुले कानुनी प्रकृ या ि सुिजक्षि माध्यमहरुको सूचना ि
ज्ञान प्राप्त गिे का हुने।न ।
 जिल्लाका सबै जनकायका कायािममा सुिजक्षि बैिजे शक िोिगािी
सम्बतिी सचेिना दियाकलापहरु समाजहि भएको हुने। ।
 िजलि, िनिािी समुिायका बािे मा िे कडा ि सूचनाहरु िाख्ने
परिपािटीमा जवकास भएको हुने।
 िनिािी िथा मजहलाहरुको सामुिाजयक संस्थाहरुमा ३३%
प्रजिजनजित्व भएको हुने।
 िजलि, िनिाजि िथा मजहलाहरुको िोिगािीको अवस्था ि
अवसिमा वृजद्ध भएको हुने।
 मजहलाहरुको जनिक्षििा िि घटेको हुने।
 मजहलाहरु सक्षम भै घेिलु सहसाबाट मुि भएका हुने।न
 बैिजे शक िोिगाि सहि, सुिजक्षि ि सुलभ भै यसबाट
जिल्लावासीहरुले अजिकिम प्रजिफल प्राप्त गिे का हुने।न ।

प्रजिवेिन
 जिल्ला सहकािी कायाालयको बार्थिक
प्रजिवेिन

 जिल्ला बाल कल्याण सजमजिको बार्थिक
प्रजिवेिन
 मजहला िथा बालबजलका कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 िािीय मुजि समािको बार्थिक
प्रजिवेिनहरु
 मानव अजिकाि संस्थाहरुको बार्थिक
प्रजिवेिनहरु
 मजहला िथा समाि कल्याण मतरालयको
बार्थिक प्रजिविेन
 समाि कल्याण परिििको बार्थिक
प्रजिवेिन
 गैि सिकािी संस्थाहरुको बार्थिक प्रजिवेिन
 जिजवस, गाजवस ि नपाको बार्थिक
प्रजिवेिन
 बैिजे शक िोिगाि जवभागको बार्थिक
प्रजिवेिन
 जिल्ला सहकािी कायाालयको बार्थिक
प्रजिवेिन

 जिल्लावासीहरुको
जनितिि सहयोग ि
सहभाजगिा हुनुपने
 नेपाल सिकाि ि िािृ
जनकायको सहयोग
जनितिि हुनु पने
 िाजिय संगठनहरुको
सहयोग हुनु पने
 जवकास जनमााणमा
लजक्षि समूहको
सहभाजगिा हुनु पने
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उपयोग भएको सुजनजििा हुने। ।
 मजहला िथा पुरुि आप्रवासी कामिाि िथा
जिनका परिवािहरुको वैिजे शक िोिगािीका
िममा हुने सामाजिक िथा आर्थथक लागि
तयून भै त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ अजिक हुने।
।
 नेपाल सिकािले बैिजे शक िोिगाि नीजि
२०६८ लाई प्रभावकािी गनाका लाजग
आवश्यक प्रदिया िथा संयतरको व्यवस्था
भएको हुने। ।
 आदिवासी िनिाजि संग्रहालय स्थापना
भएको हुने। ।

कायािम/कृ याकलाप





लजक्षि बगाको प्रोफाईल ियाि पाने
साक्षििा जवकास कायािम संचालन गने
िोिगािीको सृिना ि अवसि प्रिान गने
जबद्यालय जशक्षामा मजहलाहरुलाई ।ारबृजि
प्रिान गने

 blnt 5fqa[ltsf] Aoj:yf ug]{
 अपाङ्ग, अशि, बृद्वबृद्वा िथा बाल मैरी
जनमााण संिचनाहरु जनमााण गने
 योिना अनुगमन, नीजि जनमााण लगायि
क्षेरमा समावेशीिा अवलम्बन गने
 नीजिगि िहमा जप।जडएका समुिायलाई
समावेश गने
 सुकुम्बासी िथा जप।जडएका समुिायलाई
लजक्षि गिी जिल्लामा गरिबी तयूनीकिण
कायािम संचालन गने
 जप।जडएका समुिायलाई जवकासको मुल
िािमा ल्याउन क्षमिा अजबवृजद्ध कायािम
संचालन गने
 सचेिनामूलक कायािहरु (सडकनाटक,
होर्थडङबोडा, पचाापम्प्लेट, अतििदिया, गोष्ठी,
श्रव्य िृश्य, कायािम आदि) संचालन गने ।

 जिल्लामा लजक्षि वगा अनुसाि कायािम लागु भएको हुने।
 िजलि िथा उपेजक्षि समूहलाई उत्थान गने कायािमहरुबाट
लजक्षि वगा लाभाजतवि भएको हुने।
 जवजभन्न नयााँ समूह गठन ि परिचालन गरिने। ि समूहमा िजलि
िनिािी िथा मजहलाहरुको प्रजिजनजित्वमा २५% वृजद्ध हुने।
 नेिृत्व जवकास कायािम संचालन गरिने।
 सबै समुिायमा लैजगङ चेिना आएको हुने।
 जनमााण संिचनाहरु अपांग मैरी बन्न शरुवाि हुने।
 जप।जडएका समुिायहरु नीजिगि रुपमै जवकास जनमााणमा
समावेश गरिएका हुने।न
 मजहला, िजलि, अपांगहरुको लाजग जशपमुलक कायािम संचालन
भै उि कायािमबाट लजक्षि समूह लाभाजतवि भएका हुने।न
 िादिङवेसी ि अतय प्रमुख बिाि के तिहरुमा बालउद्यान जनमााण
हुने।न ।
 जिल्लामा बैिजे शक िोिगािबाट हुने सबैखाले सहसा, उत्पीडन,
बेचजबखन, पारिवारिक जबखण्डन ठजगमा तयूनीकिण भएको हुने।
(हालको ५०% बाट २०% झाने)
 गतिव्य मुलकमा वेपप्ता भएका, हिाएका ि जवजभन्न कािणले
फसेकाहरुको उद्वािको व्यवस्था भएको हुने। ।
 जिल्लामा जविेशबाट फके काहरुको संगठन जनमााण भएको हुने। ।
 जिल्लामा बिेनी प्राप्त हुने किीब ७ अबा रुपैयाको जवप्रेिण
स्थानीय स्ििमा िोिगािमूलक काममा लगानी भएको हुने। ।

 जिल्ला बाल कल्याण सजमजिको बार्थिक
प्रजिवेिन
 मजहला िथा बालबजलका कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 िािीय मुजि समािको बार्थिक
प्रजिवेिनहरु
 मानव अजिकाि संस्थाहरुको बार्थिक
प्रजिवेिनहरु
 मजहला िथा समाि कल्याण मतरालयको
बार्थिक प्रजिविेन
 समाि कल्याण परिििको बार्थिक
प्रजिवेिन
 गैि सिकािी संस्थाहरुको बार्थिक प्रजिवेिन
 जिजवस, गाजवस ि नपाको बार्थिक
प्रजिवेिन
 बैिजे शक िोिगाि जवभागको बार्थिक
प्रजिवेिन
 जिल्ला सहकािी कायाालयको बार्थिक
प्रजिवेिन


 जिल्लावासीहरुको
जनितिि सहयोग ि
सहभाजगिा हुनुपने
 नेपाल सिकाि ि िािृ
जनकायको सहयोग
जनितिि हुनु पने
 सबै िाजिय समठनको
सहयोग हुनु पने
 जवकास जनमााणमा
लजक्षि समूहको
सहभाजगिा हुनु पने
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 सीपमुलक िथा आयमुलक िाजलम प्रिान गने
 समूह गठन ि प्रवद्वान गने
 सहकािीको अविािणा िथा संस्थागि क्षमिा
जवकासलाई प्रोत्साहन गने
 लैजगक सहसा िाहाि कोि स्थापना गने
 बैिजे शक िोिगािमा भएका ठजग िथा
वेपत्ताहरुलाई जनशुल्क कानुनी सहायिा
प्रिान गने
 िाहिानी बनाउने युवा युविीहरुलाई सूचना
िथा पिमाशा सेवा प्रिान गने
 वैिजे शक िोिगािीबाट फका नेहरुको
संिालीकिण गने
 घिे लु सहसाबाट प्रभाजविको लाजग
अल्पकाजलन आश्रय सेवा के ति जनमााण गने
 िेष्ठ नागरिकहरुका लाजग दिवा हेिचाह के ति
स्थापना गने
 वाल क्लब गठन ि संस्थागि गने
 बाबबाजलको श्रोिहरुको नक्शाङकन,
परिचालन ि अनुगमन गने
 सििमुकाम ि गाजवसहरुमा बाल उद्यान
जनमााण गने
 अपांगिा भएका व्यजिहरुको गाजवस स्ििीय
सजमजि गठन ि क्षमिा जवकास
 जिल्लामा गाजवस अध्यक्ष वा सजचवको
सभापजित्वमा जवजभन्न सजमजिहरु बनाउन
सहििीकिण गने
जवस्िृि कायािम/ियाकलापहरु अनुसूची
...............िाजखएको । ।

४.४.३ मजहला, बालबाजलका िथा लजक्षि वगाको कायानीजिहरु
1. ;dtf / ;dtfd"ns tflnd संचालन गरिने । ।
2. n}lËs ljsf; ;DaGwL tflnd संचालन गरिने । ।
3. g]t[Tjd dlxnfsf] Ifdtf clea[l4 ;DaGwL tflnd गरिने । ।
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dlxnf ;d"x tyf afn Snax?sf] ;+:yfut ljsf; / kl/rfngdf hf]8 lbg] .
:yfgLo lgsfo tyf ;+3÷;+:yfdf sd{rf/L lgo'Qm ubf{ dlxnf, leGg Ifdtf ePsf JolQm / blntsf nflu cf/If0f sf]6fsf] Joj:yf
ug]।{
6. ;Lkd"ns tyf Joj;fod"ns tflnd sfo{qmd ;~rfng ubf{ dlxnf, leGg Ifdtf ePsf JolQm blnt tyf ljkGg tyf cGo nlIft
ju{nfO{ ljz]if k|fyldstf lbg] .
7. pkef]Qmf ;ldlt -lgdf{0f tyf Joj:yfkg_, ljBfno tyf :jf:Yo ;+:yf Joj:yfkg ;ldlt, ;fd'bflos jg pkef]Qmf ;ldlt, ;xsf/L,
;fd'bflos ;+:yfsf d'Vo tLg kb -cWoIf, ;lrj / sf]iffWoIf_ dWo] ! kbdf dlxnf x'g] gLltut Joj:yfnfO{ k|efjsf/L ?kdf nfu"
ug]{ .
8. sfo{qmdsf] k|ult ljj/0f tof/ ubf{ n}+lus tyf ;dfj]zLs/0f v08Ls[t tYof+ssf] cfwf/ tof/
ug]{ .
9. dlxnf tyf cGo nlIft ju{ tyf ;d'bfosf] ;fdflhs tyf cfly{s ;zlQms/0fsf nflu dlxnf ;xsf/L ljsf;nfO{ cleofgsf] ?kdf
;~rfng ug]{ .
10. ljkGg, åGå k|efljt, ;LdfGts[t ;d'bfosf tyf zf/Ll/s ckfËtf ePsf / hf]lvddf /x]sf ;a} afnaflnsfsf] ;+/If0f ug{] .
11. lhNnfdf k|f/De ePsf ljsf; k|of;x? / dlxnf tyf jl~rltdf k/]sf ;d"xx?sf] cfjZostYof+sx? pknAw ug{] .
4.
5.
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खण्ड ५ : वािाविणीय जवकास योिना
५.१ वन भू-संिक्षण िथा वािाविण

lhNnfsf] s"n ef}uf]lns If]qkmn !(@$*& x]= dWo] sl/a (@ xhf/ x]= -sl/a $* k|ltzt_ e"–efu jg
h+un िथा झाडी क्षेरले 9fs]sf] यस lhNnfdf jg k}bfjf/n] clwsf+z lhNnfjf;Lx?sf] clt cfjZos
j:t'x? pknAw u/fpgsf ;fy} lhNnfsf] cy{tGqdf ;d]t k|d'v e"ldsf v]Nb} cfPsf] 5 . jg pkef]Qmf
;+3sf] tYof+s cg';f/ lhNnfdf ^&# ;fd'bflos jg pkef]Qmf ;d"x u7g eO{ ६९७८२ 3/w'/L nfeflGjt
ePsf 5g\ . ;fd'bflos jg sfo{qmd nfu" ePkl5 lhNnfdf jg ;+/If0f pNn]vgLo ?kn] a9]sf] kfOG5 .
u/LaL lgjf/0fsf] nflu ;fd'bflos jg Ps ;zQm sfo{qmdsf] ?kdf cfPsf] 5 . lhNnfsf] s[lif, pBf]u,
ko{6g, hn;|f]t, jftfj/0f / h}ljs ljljwtfsf] cfwf/:tDe jg ;DkbfnfO{ dflgPsf] 5 . jg ;Dkbf tyf
jGo hGt'x?sf] ;+/If0f ;Dj4{g Pj+ ;b'kof]u ub{} lhNnfjf;LnfO{ jg k}bfjf/ Pj+ jgdf cfwfl/t pBf]u
wGbfx?sf] a[l4 ub}{ ;j{;fwf/0fsf] jg ;Dkbfdf kx'Fr ;'lglZrt ug{ / e"–:vngaf6 x'g] jftfj/0fLo
k|efjnfO{ Go"gLs/0f ub{} u|fdL0f ko{6g Joj;fo a9fpg ;d]t lhNnfdf jgsf] ;+/If0f Pj+ ljsf; x'g' h?/L
b]lvG5 . hnfwf/ If]qsf] ;+/If0f, jftfj/0f / h}ljs ljljwtfsf] ;Da4{g tyf plrt Joj:yfkgåf/f jg
;Dkbf dfly ljkGg ju{sf] kx'Fr k'¥ofpg ;s] o;n] ul/aL lgjf/0fsf] nflu ;d]t k|d'v cfly{s >f]tsf]
e"ldsf lgjf{x ug{ ;Sb5 .
lhNnfdf jg If]qsf] plrt Joj:yfkgsf nflu ljleGg sfo{qmdx? ;+rflnt xF'b} cfPsf 5g\ . u/LaLsf]
/]vfd'lg /x]sf ;d'bfosf] hLljsf]kfh{gdf ;'wf/ / jg ;+/If0fdf ;d]t 6]jf k'¥ofpg $#) sa'lnotL jg
pkef]Qmf ;d"x u7g u/L #*)! घििुिी कबुजलयिी वनमा आबद्ध ।न् । ul/aL, a;fOF;/fO, a]/f]huf/L,
clzIff, /fhg}lts cl:y/tf Pj+ sfof{Gjog kIfdf /x]sf sdhf]/Lsf sf/0f jg cltqmd0f, jg k}bfjf/sf]
rf]/L lgsf;L, gbL s6fg, e"–Ifo, jg 89]nf], clgolGqt r/Lr/0f, u}/sfi7 jg k}bfjf/sf] cj}w ;+sng,
ljsf; lgdf{0f / cGo k|of]hgsf nflu jg If]qsf] k|of]u cflb jg ;+/If0f / Joj:yfkgsf k|d'v ;d:of
tyf r'gf}tLsf] ?kdf lhNnfdf /x]sf 5g\ . jg If]q cGtu{t :jR5 kfgL, sf7–bfp/f, hl8a'6L, jGohGt',
9'Ëf, lu§L, afn'jf nufot u}/sfi7 jg k}bfjf/, h}ljs ljljwtf, jftfj/0fLo ;]jf / ;'ljwfsf] dxTjk"0f{
;|f]tx? /xFb} cfPsf] x'Fbf o:tf ;|f]tx?sf] lbuf] Joj:yfkg u/L pTkfbgdf j[l4 / a'l4dQfk"0f{ pkof]u ub{}
cfly{s, ;fdflhs tyf jftfj/0fLo If]qdf jg If]qsf] of]ubfg j[l4 ug{' lhNnfsf] cfjZostf /x]sf] 5 .
lhNnfsf] hnfwf/Lo cj:yfsf] ;+j]bglzntfnfO{ dWogh/ /fvL :yfgLo ;fwg >f]tnfO{ kl/rfng u/L
k|fs[lts >f]t Joj:yfkgsf] If]qdf pNn]vgLo e"ldsf lgjf{x ug{ ;d'bfosf] jf:tljs cfjZostfsf
cfwf/df pgLx?s} ;xeflutfdf pkhnfwf/ Joj:yfkg tyf e"•;+/If0fsf sfo{qmdx? ;~rfng ug'{kg]{ klg
plQs} cfZostf /x]sf] 5 .
५.२ प्रकोप व्यवस्थापन
उच्च पहडी जिल्ला िादिङको अजिकांश भू-क्षेर

le/fnf] hdLgsf] afx'Notf / jiff{sf] e]naf9L cflbsf] sf/0fn]
lhNnfsf ;Dk"0f{ uflj;x?df w]/yf]/ dfqfdf e"–Ifo e}/xg] ub{5 . ljutsf jif{x?df सुिेनी पजहिो,
डााँडागाउाँ पजहिो, मंजशिे खोला पजहिो, ।ापसिी माजवटोलको पजहिो, हुलाक भञ्ज्याङ खहिे पजहिो, मम्बई
बाहुन डााँडा पजहिो, कप्सेिी खोला पजहिो, ग्याङसाङ पजहिो, िाने पजहिो, सायुङ टोलको पजहिो, कामीजसङको
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पजहिो लगायि ५५ भतिा बढी स्थानहरुमा पहोिको प्रकोपबाट स्थानीयवासीहरु पीजडि हुाँिै आएका जथए।

lhNnfdf kxf8L w/ftnLo ;+/rgf clws /x]sf]n] ;fgf 7"nf vf]nf gfnf / kfgLsf d"nx? k|z:t 5g\ .
जिल्लामा जरशुली, बुढी गण्डकी लगायि थोपल खोला, मलेखु खोला, बेल्खु खोला, महेश खोला, जचिाङ्िी
खोला, चिौिी खोला लगायि थुप्रै साना खोलाहरु िहेका ।न् । ससचाईको प्रमुख स्रोिको रुपमा िहेका यी खोला
नालाहरुले जिल्लामा ससचाई सुजविा पुयााइिै आएको भएिापजन खेजि योग्य िमीनमा ससचाई सुजविा प्रयाप्त
पुयााउन नसककिा अजिकांश क्षेर सुख्खा नै िहेको जस्थजि । ।
जिल्लामा बाढी,भू-क्षय िथा सुख्खा क्षेरको रुपमा चैनपुि, कटुतिे, खाल्टे, मैिी, नलाङ, खिी, गुम्िी आदि
गाजवसहरु बढी प्रभाजवि गाजवसहरु हुन् ।

k"jf{wf/ ljsf;df हाल सम्म पजन o; lhNnfdf jftfj/0fLo kIfx?nfO{ cWoog gu/L ;8s tyf cGo
k"jf{wf/ lgdf{0f x'Fbf klx/f] hfg] ;Defjgf a9\g' :jefljs} xf] . lhNnfdf k|sf]k Joj:yfkg ;DaGwL lglZrt
lgsfo 5}g / k|sf]k k"j{tof/L of]hgf th'{df ug{'kg{] cjwf/0ffsf] ljsf; klg ePsf] kfOFb}g . clgolGqt
?kdf jg kFm8fgL x'g', k|sf]k Go"gLs/0f tyf k|sf]k k"j{tof/L ;DaGwL ;r]tgf sfo{qmd ;~rfng x'g
g;Sg', hn pTkGg k|sf]k lgoGq0fsf sfo{qmdx? lhNnfdf ;~rfng x'g g;Sg', k|fs[lts >f]tdfly
cToflws lge{/ /xg'kg{] afWotf sfod} /xg' / cfly{s / bIf dfgj ;+;fwgsf] cefj x'g' o; If]qdf
b]lvPsf lhNnfsf] k|d'v ;d:of x'g\ . u/LaL lgjf/0f tyf k|fs[lts >f]t ;Gt'ng Ps csf{sf k"/s ePsf]n]
k|sf]k Go"gLs/0f lhNnfsf] cfly{s ljsf;sf] nflu Ps dxTjk"0f{ sfo{qmdsf] ?kdf lnOPsf] 5 .
sdhf]/ e"–agf]6, gbL s6fg, a9\bf] hg;+Vof, jg ljgfz, jftfj/0fLo k|efj cWoog lagfg} ;+rflnt
;8s lgdf{0f, cj}1flgs v]tL k|0ffnL h:tf sf/0fn] e"Ifosf] ;d:ofnfO{ lgDTofPsf] 5 . lhNnfdf $)@
हेक्टि भतिा बढी If]qkmn e"–Ifosf] b[li6sf]0fn] clt g} ;+j]bgzLn cj:yfdf /x]sf] kfOG5 . oL ;d:ofx?sf]
k"0f{?kdf ;dfwfg ug{ g;lsP klg u/LaL lgjf/0fsf nflu o:tf ;d:ofx?sf] Go"gLs/0f tyf /f]syfd ug{
pko'Qm pkfox? ckgfpg eg] h?/L e};s]sf] 5 .
यसका साथै जिल्लाका शहिोतमुख क्षेरहरु (नीलकण्ठ नगिपाजलका, गिुिी, आरुघाट, बैिेनी-गल्।ी) िस्िा
क्षेरहरुमा समेि भवन संजहिा कायाातवयन िथा शहिी भू-उपयोग योिना ििुामाको पहल भएको िेजखन्न ।
भैिहेका पहल ि प्रयास पजन व्यवहारिक रुपमा कायाातवयनमा आउन नसक्िा यी क्षेरहरु िोजखमयुि िहेको
अवस्था । ।

५.३ वािाविण िथा प्रकोप व्यवस्थापनको िका बद्ध योिना
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वािाविण िथा प्रकोप व्यवस्थापन
आयोिना
लक्ष्य:
 िादिङ जिल्लाको वािाविणीय
व्यवस्थापन भै प्राकृ जिक ि िैजवक
जवजवििाको संिक्षण भएको हुने। ।

उिेश्य:
 खानी उत्खनन िथा जगट्टी ढु ंगा, वालुवा,
इटा भट्टी जनमााण, वािाविणीय िोहन
िथा भू परिजस्थिीय कु रुपिा व्यवस्थापन
गरिने । ।
 व्यवजस्थि वािाविण मैरी सडक जनमााण
लगायिको पूवाािाि जवकास गरिने । ।
 शहिोउतमुख वस्िीमा फोहोिमैलाको
व्यवस्थापन गिी स्वच्। सफा हिाभिा
िादिङको जनमााण हुने । ।
 िलािाि िथा निी परिजस्थजिकीय ि
िैजवक जवजवििाको प्रणालीको

सूचकहरु

पुष्याईका आिािहरु

िोजखम पक्ष

 खानी उत्खनन िथा जगट्टी ढु ंगा, वालुवा, इटा
भट्टी जनमााण, वािाविणीय िोहन िथा भू
परिजस्थजिय कु रुपिा व्यवस्थापन भएको
हुने। ।
 सडक जनमााणमा वािाविण मैरी अविािणा
लागु भएको हुने। ।
 िथाभावी फोहोि फ्याल्ने काया बति भएको
हुने।
 निीहरुमा ढल जमसाउने ि फोहोि फाल्ने
काया बति भएको हुने।
 सििमुकाम ि मुख्य बिाि क्षेरमा फोहोि
जनयजमि रुपमा संकलन भएको हुने।
 फोहोिको दििाकाजलन व्यवस्थापनको लाजग
डजम्पङ साइटको व्यवस्था भएको हुने।
 िुलो, िुवा ि प्रिूिणमा ५०% कमी आएको
हुने।
 जिल्लाका स्वास््य संस्थाहरुको भौजिक
पूवाािािमा सुिाि भएको हुने।
 भू-क्षय, डढेलो ि आगलागी जनयतरण हुने।
 जिल्लामा अवजस्थजि खानी उत्खनन िथा
जगट्टी ढु ंगा, वालुवा, इटा भट्टी जनमााण,
वािाविणीय िोहन गने उद्योगहरु मापिण्ड
अनुसाि चलेका हुने।न ।
 IEE, EIA प्रभावकािी रुपमा कायाातवयन
भएको हुने। ।
 सिसफाईमा जिल्लावासीको सदिय
सहभाजगिा भएको हुने।
 योिनाको अतत्य सम्ममा जिल्लाका मुख्य
बिाि के तिहरु ि सििमुकाममा सावािजनक
शौचालयको जनमााण ि व्यवस्थापन भएको
हुने।

 जिजवसको वािाविण शाखाको
बार्थिक प्रजिवेिन
 जिजवसको पािाजचर ि बार्थिक
प्रजिवेिन
 फोहोिमैला व्यवस्थापन
सम्बतिी ि्याङ्क
 प्रकोप व्यवस्थापन प्रजिवेिन
 वन ि भूसंिक्षण कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 खानेपानी िथा सिसफाई
जडजभिन कायाालयको बार्थिक
प्रजिवेिन
 जिल्लाको IEE, EIA
प्रजिवेिनहरु
 दफल्ड स्ििमा िेजखने अनुभव
गना सदकने गिी भएका
सकािात्मक परिविानहरु

 िािृ संस्थाको सहयोगको जनितिििा
हुनुपने
 जिजवस, सम्बद्ध सिकािी जनकाय ि गैह्र
सिकािी संस्थाहरुजबच वािाविण िथा
प्रकोप व्यवस्थापनमा जनितिि समतवय हुनु
पने
 जिल्लावासीको सकृ य सहयोग ि
सहभाजगिा भएको हुनुपने
 नेपाल सिकािको वािाविणीय संिक्षण
कायािममा लगानी वृजद्ध हुाँिै िानपुने
 IEE, EIA कडाईका साथ कायाातवयन हुनु
पने ।
 प्रचजलि ऐन कानुनहरुलाई प्रभावकािी
रुपमा कायाातवयन गनुापने
 िनसहभाजगिा जनितिि िहनु पने

 जिजवसको वािाविण शाखाको
बार्थिक प्रजिवेिन
 जिजवसको पािाजचर ि बार्थिक
प्रजिवेिन
 नगिपाजलका ि गाजवसहरुको
पाश्वाजचर
 फोहोिमैला व्यवस्थापन
सम्बतिी ि्याङ्क
 प्रकोप व्यवस्थापन प्रजिवेिन
 वन ि भूसंिक्षण कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 खानेपानी िथा सिसफाई

 िािृ संस्थाको सहयोगको जनितिििा
हुनुपने
 जिजवस, सम्बद्ध सिकािी जनकाय ि गैह्र
सिकािी संस्थाहरुबीच वािाविण िथा
प्रकोप व्यवस्थापनमा जनितिि समतवय हुनु
पने
 जिल्लावासीको सकृ य सहयोग ि
सहभाजगिा भएको हुनुपने
 नेपाल सिकािको वािाविणीय संिक्षण
कायािममा लगानी वृजद्ध हुाँिै िानपुने
 IEE, EIA कडाईका साथ कायाातवयन हुनु
पने ।
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व्यवस्थापन िथा सुिाि गरिने । ।
 वन व्यवस्थापन गिी ि चोिी जसकािी
जनयतरण गरिने ।
 वन डढेलो जनयतरण गरिने । ।
 जिल्लामा अवजस्थि िजडबुटीहरुको
संिक्षण, सम्वद्वान ि व्यवस्थापन हुने। ।
 िलवायु परिविान तयूनीकिण िथा
अनुकुलन गिी सुिजक्षि िीवनपद्दजि िथा
िीजवकोपािानलाई टेवा पुयााउने पयााप्त
आिािको व्यवस्था गरिने । ।
 जवपि िोजखम तयूनीकिण गरिने । ।

 बिाि क्षेरको फोहोि व्यवस्थापनको लाजग
िीघाकालीन ि व्यवजस्थि ल्याण्डदफल
साइटको जनमााण भएको हुने।
 िलािाि, निी परिजस्थजिकीय प्रणाली ि
िैजवक जवजवििाको संिक्षण ि व्यवस्थापन
भएको हुने। ।

जडजभिन कायाालयको बार्थिक
प्रजिवेिन
 जिल्लाको IEE, EIA
प्रजिवेिनहरु
 गैह्र सिकािी कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिनहरु

 प्रचजलि ऐन कानुनहरुलाई प्रभावकािी
रुपमा कायाातवयन गनुापने
 भवन संजहिा कडाईका साथ लागू गनुा पने
 िनसहभाजगिा जनितिि िहनु पने

नजििाहरु:

 जिल्लामा अवजस्थजि खानी उत्खनन िथा
जगट्टी ढु ंगा, वालुवा, इटा भट्टी जनमााण,
वािाविणीय िोहन गने उद्योगहरु मापिण्ड
अनुसाि चलेि जिल्लाको वािाविणीय
संिक्षण भएको हुने। ।
 IEE, EIA प्रभावकािी रुपमा कायाातवयन भै
स्थानीय खोला नालाहरुको िथाभावी िोहन
जनयतरण भएको हुने। ।
 सिसफाईमा जिल्लावासीको सदिय
सहभाजगिा भएको हुने।
 योिनाको अतत्य सम्ममा जिल्लाका मुख्य
बिाि के तिहरु ि सििमुकाममा २० वटा
सावािजनक शौचालयको जनमााण भै
स्थानीयवासीहरु लाभाजतवि भएका हुने।न
।
 बिाि क्षेरको फोहोि व्यवस्थापनको लाजग
िीघाकालीन ि व्यवजस्थि ल्याण्डदफल
साइटको जनमााण भै शहिी वािाविणमा
सुिाि आएको हुने।
 िलािाि, निी परिजस्थजिकीय प्रणाली ि
िैजवक जवजवििाको संिक्षण ि व्यवस्थापन भै
जिल्लामा भएमा वनस्पिी ि प्राणीहरुको
संिक्षण भएको हुने। भने त्यसबाट

 जिजवसको वािाविण शाखाको
बार्थिक प्रजिवेिन
 जिजवसको पािाजचर ि बार्थिक
प्रजिवेिन
 आवजिक योिनाको बाजिक
प्रगजि प्रजिवेिन
 फोहोिमैला व्यवस्थापन
सम्बतिी ि्याङ्क
 प्रकोप व्यवस्थापन प्रजिवेिन
 वन ि भूसंिक्षण कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 खानेपानी िथा सिसफाई
जडजभिन कायाालयको बार्थिक
प्रजिवेिन
 जिल्लाको IEE, EIA
प्रजिवेिनहरु
 गैह्र सिकािी कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिनहरु
 दफल्ड स्ििमा िेजखने अनुभव
गना सदकने गिी भएका
सकािात्मक परिविानहरु
 शहिी जवकास िथा भवन
जनमााण जवभागको बार्थिक

 िािृ संस्थाको सहयोगको जनितिििा
हुनुपने
 जिजवस, सम्बद्ध सिकािी जनकाय ि गैह्र
सिकािी संस्थाहरुजबच वािाविण िथा
प्रकोप व्यवस्थापनमा जनितिि समतवय हुनु
पने
 जिल्लावासीको सकृ य सहयोग ि
सहभाजगिा भएको हुनुपने
 नेपाल सिकािको वािाविणीय संिक्षण
कायािममा लगानी वृजद्ध हुाँिै िानपुने
 IEE, EIA कडाईका साथ कायाातवयन हुनु
पने ।
 प्रचजलि ऐन कानुनहरुलाई प्रभावकािी
रुपमा कायाातवयन गनुापने
 भवन संजहिा कडाईका साथ लागू गनुा पने
 िनसहभाजगिा जनितिि िहनु पने

 वैि, अवैि खानी उत्खनन िथा जगट्टी ढु ंगा,
वालुवा, इटा भट्टी जनमााण, वािाविणीय
िोहन िथा भू-परिजस्थजिक कु रुपिा
व्यवस्थापन भएको हुने। ।
 पूवाािाि जवकासमा वािाविण मैरी
अविािणा लागू भएको भएको हुने। ।
 जिल्लाको फोहोिमैलाको व्यवस्थापन भै
वािाविणीय अवस्थामा उल्लेखजनय सुिाि
हुने।
 िलािाि ि निी परिजस्थजिकीय प्रणालीमा
सुिाि भएको हुने। ।
 वन व्यवस्थापन ि चोिी जसकािी जनयतरण
भएको हुने। ।
 वन डढेलो जनयतरण भएको हुने। ।
 िजवबुटीको उच्चिम ि िीघाकालीन
व्यवस्थापन भै उपयोग भएको हुने। ।
 िलवायु परिविान तयूनीकिण िथा
अनुकुलन गिी िीवनपद्दजि िथा
िीजवकोपािानको उच्चिम व्यवस्था भएको
हुने। ।
 जिल्लाको प्रकोप िोजखम तयुनीकिण भै
व्यवस्थापन भएको हुने।
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 फोहोि व्यवस्थापनको लाजग डजम्पङ
साइटको व्यवस्थापन भएको हुने।
 सावािजनक िग्गाहरु, पाका , चौि िथा
पोखिीहरुको व्यवस्थापन भएको हुने।
 संवेिनशील क्षेरहरु िस्िै निी क्षेर,
जभिालो िमीन, भूकम्प िान सक्ने क्षेरमा
जनमााण कायालाई अनुगमन गिी जनयतरण
गरिने । ।
 मुख्य बिाि क्षेर ि सििमुकाममा भूकम्प
प्रजििोिक भवनहरु जनमााण हुने।न ।

कायािम/कृ याकलाप
 जिल्लाको योिनामा वािाविणमैरी
स्थानीय शासन प्रारुप, २०७० लाई
अनुसिण गने ।
 वैि, अवैि खानी उत्खनन् िथा जगट्टी ढु ंगा,
वालुवा, इटा भट्टी जनमााण, वािाविणीय
िोहन िथा भू-परिजस्थजिकीय कु रुपिा
वािे मा व्यवस्थापनका परिस्कृ ि वैकजल्पक
उपायहरु अवलम्वन गने ।
 IEE, EIA लाई प्रभावकािी रुपमा
कायाातवयन गने
 खानी व्यवस्थापन ि सम्झौिाको
प्रभावकािी जनयमन गने
 जवद्यालयमा वािाविणीय सचेिना
कायािम गने
 वािाविणीय सजमजिलाई जिल्ला, नगि
हुाँिै गाजवस स्ििसम्म जवस्िाि गने ि
प्रभावकािी जनयमनको व्यवस्था गने
 जिल्ला यािायाि गुरुयोिनाको आिािमा
मार सडक जनमााण गने
 जिल्लाको जवकास जनमााणमा वायो
ईजतिजनयरिङ जवजि अपनाउने
 सडक जनमााण गिाा डोिि, स्काभेटि िस्िा
भािी उपकिण प्रयोगको लाजग आचाि





















स्थानीयवासी पजन लभाजतवि भएका हुने।न
।
वािाविण मैरी पूवाािािको जवकासले
सडकहरु िीघाकालीन भएका हुने।न ।
मुख्य बिाि क्षेर ि सििमुकाममा भूकम्प
प्रजििोिक भवनहरुको जनमााण भएको
हुने।न ।
जिल्लाको प्रकोप िोजखम तयूनीकिण भै
भौजिक िथा मानवीय क्षजिमा ५०% कमी
आएको हुने। ।
जिल्लाको योिनामा वािाविण मैरी
स्थानीय शासन प्रारुप लागु भै
कायाातवयनामा आएको हुने।।
IEE, EIA प्रभावकािी रुपमा कायाातवयन भै
स्थानीय खोला नालाहरुको िथाभावी िोहन
जनयतरण भएको हुने। ।
वािाविणीय िोहन गने उद्योगहरु मापिण्ड
अनुसाि चलेि जिल्लाको वािाविणीय
संिक्षण भएको हुने। ।
सिसफाईमा जिल्लावासीको सदिय
सहभाजगिा भएको हुने।
बिाि क्षेरको फोहोि व्यवस्थापनको लाजग
िीघाकालीन ि व्यवजस्थि ल्याण्डदफल
साइटको जनमााण भै शहिी वािाविणमा
सुिाि आएको हुने।
वािाविण मैरी पूवाािािको जवकासले
सडकहरु िीघाकालीन भै स्थानीयवासीले बाह्रै
मजहना यािायािको सुजविा प्राप्त गिे का
हुने।न ।
जिल्लाको प्रकोप िोजखम तयूनीकिण भै
भौजिक िथा मानवीय क्षजिमा ५०% कमी
आएको हुने।
सडक एवं सावािजनक स्थानहरुमा फोहोि
फ्याल्न िोकावट भएको हुने।

प्रजिवेिन

 जिजवसको वािाविण शाखाको
बार्थिक प्रजिवेिन
 जिजवसको पािाजचर ि बार्थिक
प्रजिवेिन
 जिल्ला प्राजवजिक कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 नगिपाजलका ि गाजवसहरुको
पाश्वाजचर
 आवजिक योिनाको बाजिक
प्रगजि प्रजिवेिन
 फोहोिमैला व्यवस्थापन
सम्बतिी ि्याङ्क
 प्रकोप व्यवस्थापन प्रजिवेिन
 वन ि भूसंिक्षण कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 खानेपानी िथा सिसफाई
जडजभिन कायाालयको बार्थिक
प्रजिवेिन
 जिल्लाको IEE, EIA
प्रजिवेिनहरु
 शहिी जवकास िथा भवन
जनमााण जवभागको बार्थिक
प्रजिवेिन
 गैह्र सिकािी कायाालयको

 िािृ संस्थाको सहयोगको जनितिििा
हुनुपने
 जिजवस, सम्बद्ध सिकािी जनकाय ि गैह्र
सिकािी संस्थाहरुजबच वािाविण िथा
प्रकोप व्यवस्थापनमा जनितिि समतवय हुनु
पने
 जिल्लावासीको सकृ य सहयोग ि
सहभाजगिा भएको हुनुपने
 नेपाल सिकािको वािाविणीय संिक्षण
कायािममा लगानी वृजद्ध हुाँिै िानपुने
 IEE, EIA कडाईका साथ कायाातवयन हुनु
पने ।
 प्रचजलि ऐन कानुनहरुलाई प्रभावकािी
रुपमा कायाातवयन गनुापने
िनसहभाजगिा जनितिि िहनु पने
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संजहिा बनाई लागु गने (स्लोप
स्टधलाईिेशन िणनीजि समेि ियाि गने)
सििमुकाम ि मुख्य बिाि क्षेरका
घिहरुमा सेफ्टी टैकीको अजनवाया व्यवस्था
गने ।
िादिङलाई खुल्ला दिशामुि घोिणा गने
फोहोि स्रोिमा नै तयूनीकिण गना
िनिेचना कायािम संचलान गने
वािाविणीय सेवा शुल्क लगायि
वािाविण संिक्षण सम्बतिी जवशेि कोिको
व्यवस्थापन गने
ल्याण्डदफल साइटको संभाव्यिा अध्ययन
गिी जनमााण गने
कु जहने फोहोि िथा प्लाजिक ।ु याउने
सििमुकाम ि मुख्य मुख्य बिाि क्षेरमा
सावािजनक शौचालयको जनमााण गने
ढललाई िैजवक िथा ईजतिजनयरिङ
प्रजवजिबाट प्रशोिन गरिएप।ी मार
अजतिम जनस्काशन गने
जभिालो िग्गामा गरिने पिम्पिागि
प्रणालीमा सुिाि गिी भु-उपयोग नीजि
अवलम्वन गने
बिााको पानी जनयतरणको लाजग संिक्षण
पोखिी जनमााण गने
पानीको मुहान संिक्षणको लाजग स्रोि
विपिको भू-क्षय िथा पजहिो जनयतरण गने
जरशुली निी लगायि िीनवटै जनवााचन
क्षेरमा एकीकृ ि सामुिाजयक जवकास
(िलािाि) कायािम लागु गने ।
सामुिाजयक, कबुजलयिी वनको सुशासन ि
हस्िातििणमा िोड दिने
वन संिक्षणमा िनस्ििमा काया गनेलाई
हिे क विा संिक्षण पुिस्कािको व्यवस्था गने
संभाव्यिा हेिी सबै गाजवसमा नसािी

 शहिी क्षेरको फोहोि व्यवस्थापनको लाजग
सुिजक्षि ठााँउमा डजम्पङ साइट जनमााण भै
फोहोिको वैज्ञाजनक व्यवस्थापन भएको हुने।
 जिल्लाका सवै वाजसतिाहरुले शौचालयको
प्रयोग गिे का हुने।न
 मुख्य वस्िी क्षेर सुिजक्षि वसोबास क्षेर हुने।

बार्थिक प्रजिवेिनहरु
 दफल्ड स्ििमा िेजखने अनुभव
गना सदकने गिी भएका
सकािात्मक परिविानहरु
 भूकम्प प्रजवजि िाजिय समािको
बार्थिक प्रजिवेिन
 जिल्ला जशक्षा कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 खानेपानी िथा सिसफाई
उपभोिा समूहहरुको बार्थिक
प्रजिवेिनहरु
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स्थापना गने
 वन पैिावि जविी जवििण सहकािी माफा ि
गने गिाउने
 गाजवस स्ििीय आगालागी जनयतरणको
लाजग संयतर जनमााण गने
 आगालागी गिाउने व्यजि समूहको
पजहचान गिी कानुनको कठघिमा
उभ्याउने
 गोठालाहरुमा सचेिना ि चिीचिणको
वैकल्प दिलाउने ।
 चोिी जसकािी जनयतरण कायािम संचालन
गने
 िलवायु परिविान तयूनीकिण िथा
अनुकुलन सम्बतिी चेिना अजभवृजद्ध
कायािम संचालन गने
 कृ जिलाई िलवायु परिविानसंग अनुकुलन
हुनेगिी सुिाि िथा अवलम्वन गने
 कावान उत्पािन गने उद्योगहरुलाई
मापिण्ड अनुसाि संचालन गने
 सबै जवद्यालयमा जवपि िोजखम
तयूनीकिण ि व्यवस्थापनको लाजग िुजनयि
िे डिस युजनट जनमााण गने
 जिल्ला जभर मुख्य स्थानमा िमकल सेवा
उपलधि गिाउने
 भूकम्प प्रजििोिक भवन जनमााण संजहिा
लागू गने
जवस्िृि कायािम/ियाकलापहरु अनुसूची
...............िाजखएको । ।
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५.४ कायानीजिहरु
५.४.१ भू-व्यवस्थापन िथा वािाविण संिक्षण कायानीजिहरु

hnfwf/ If]qsf] cj:yf / k|fyldstfsf] cfwf/df hg;xeflutf h'6fO{ PsLs[t wf/0ff cg'?k sfo{qmdx? ;~rfng ul/g]5 .
:yfgLo:t/df jftfj/0fLo r]tgf hufpg ljleGg /fli6«o Pj+ :yfgLo ;~rf/ dfWod, :yfgLo u};;, ;fd'bflos ;+:yf dfkm{t ;r]tgf
sfo{qmd ;~rfng ul/g]5 .
3. k|fs[lts >f]taf6 k|fKt cfosf] lglZrt k|ltzt /sd k|fs[lts >f]t / ;fwgsf] ;+/If0f tyf jftfj/0fLo If]qsf] cg';Gwfg / ljsf;df vr{
ug]{ Joj:yf ul/g]5 .
4. jg ;+/lIft If]qsf] Joj:yfkgdf hg;dy{g / hg;xeflutf xfl;n u/L hLljsf]kfh{g / h}ljs ljljwtf ;+/If0f aLrsf] ;Gt'ng sfod
ul/g]5 .
5. ;fd'bflos jg pkef]Qmf ;d"xsf ;ldltx?df sDtLdf %) k|ltzt dlxnfsf] ;xeflutf ;'lglZrt ub}{ jg If]qsf] n}+lus tyf ;fdflhs
;dfj]zL /0fgLltnfO{ k|efjsf/L ?kdf sfof{Gjog ul/g]5 .
6. k|fs[lts >f]t Joj:yfkg If]qdf ;lqmo ;+:yfsf d'2fx? klxrfg u/L ;dGjofTds ?kdf cufl8 a9\g] k|of; ul/g]5 .
7. ljsf; ;fe]mbf/, u};;, :yfgLo lgsfo, ;fd'bflos ;+:yf Pj+ cGo lgsfox? aLr ;fem]bf/Lu/L sfo{qmdx? sfof{Gjog ul/g]5 .
8. ;+/If0f sfo{qmdnfO{ pTkfbgzLn, cfod"ns / ahf/d'vL 9fFrfdf ;~rfng ul/g]5 .
9. pko'Qm k|ljlwsf] ljsf;, k|bz{g, tfnLd, uf]i7L, k|rf/k|;f/ cflbsf] ;dGjoåf/f xl/t If]q cfod"ns hgr]tgf hufpg] / ;xeflutfsf]
cfwf/df sfo{qmdx? ;~rfng ul/g]5 .
10. ;kmn sfo{qmdnfO{ xfjfkfgL Pj+ ;fdflhs, ef}uf]lns cflb kl/l:yltsf] cg's"ng ePsf] If]qdf la:tf/ ub}{ nlug]5 .
11. jg pkef]Qmf ;ldltsf] cfGtl/s ;'zf;g ;'b[9Ls/0f ub{} nlug]5 .
12. xl/t pBd ljsf;sf] dfWodaf6 /f]huf/L >[hgf ug]{ .
1.
2.

५.४.२ वािाविण व्यवस्थापनका कायानीजिहरु
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

जिल्लाका मुख्य शहि बिािहरुमा फोहोि संकलन ि व्यवस्थापनलाई प्रभावकािी बनाइिै लजगने । ।
नगि/विािवासीहरुलाई घि कम्पाउण्ड जभर फोहोिको उजचि व्यवस्थापन गना आवश्यक िाजलम संचालन गरिने। ।
जिल्लावासी िथा लजक्षि समूहहरुलाई वयजिगि सिसफाई सम्बतिी सचेिना अजभवृजद्ध गरिने । ।
नगि िथा नगिोतमुख क्षेरहरुमा हरियाली िथा शहिी सौतिया प्रवद्धान गिै लजगने । ।
जिल्लालाई खुल्ला दिशामुि क्षेरको रुपमा जवकास गिी पूणा सिसफाई जिल्ला बनाइने। ।
जिल्लामा प्लाजस्टकको झोला प्रयोगमा तयुनीकिण गिी जनयमन गिै लजगने । ।
जिल्लाका मुख्य बिाि क्षेरको सिसफाई कायािमलाई बढावा कििै सिसफाईमा टोल जवकास संस्थाहरु परिचालन गिै लजगने। ।
जिल्लामा सुिारिएको चुलोको प्रयोगमा जिल्लावासीलाई अजभप्रेरिि गिै लजगने। ।
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9. वािाविण प्रवद्धानको लाजग एक वडा एक नसािी िथा एक गाजवस एक पोखिीको अविािणालाई प्राथजमकािाका साथ संचालन गिै लजगने । ।
10. हरियाली व्यवस्थापनको लाजग खाली िथा पिी िग्गा वृक्षािोपण गिै लजगने। ।
11. ध्वजन िथा अतय दकजसमका प्रिूिण कम गनाका लाजग प्रिुिकलाई िजण्डि गरिने परिपाटीको जवकास गरिने। ।
12. जिल्लाको िलवायु परिविान अनुकुलन ि जवकासको लाजग जिजवसको मािहिमा िहनेगिी ।ु ट्टै एक िलवायु परिविान इकाइएको गठन गिी संचालनमा ल्याइने

।।

५.४.३ प्रकोप व्यवस्थापनका कायानीजिहरु
1.
2.
3.
4.

l;rfO tyf gbL lgoGq0fsf sfo{qmdx? ;~rfng ubf{ ;DefJo k|sf]ksf] hf]lvd af/] hnjfo'
lj1fg, s[lif Pj+ hnfwf/ ;+/If0fsf lgsfox?;Fu ;dGjo ul/g]5 .
cfof]hgf 5gf}6 ubf{ ;dfj]zLs/0fsf] cjwf/0ff cg'?k lk5l8Psf If]q Pj+ ju{nfO{ k|fyldstf
lbOg]5 .
hn pTkGg k|sf]k lgoGq0f sfo{qmdnfO{ k|efjsf/L ?kdf ;DkGg ug{ cfjZos ;|f]tsf]
Joj:yf ul/g]5 .
lhNnfsf] k|To]s Onfsfdf k|sf]k ;"rgf s]Gb|x? :yfkgf ul/g]5 ।

5. नगिोतमुख क्षेरहरुमा भवन संजहिा िथा भू-उपयोग योिना कायाातवयन गिै लजगने। ।
6.

k|To]s aif{ x/]s uflj;df ! k6s hgr]tf sfo{qmd संचालन गिै लजगने। ।

7. जिल्लामा िोजखम क्षेर पजहचान भएका गाजवसहरुको पजहचान गिी जवशेि कायािमहरु संचालन गिै लजगने। ।
8. जिल्लाका मुख्य शहिोतमुख क्षेरहरुमा भू-कम्पीय िोजखम तयूनीकिण िाजलमा संचालन गरिने । ।
9. शहिोतमुख क्षेरहरुमा भवन जनमााण मापिण्ड कायाातवयन गिै लजगने । ।
10. घि वरिपरि खुल्ला क्षेरको व्यवस्थापन ि संिक्षण गना भवन जनमााणकै िममा सबै नागरिकहरुलाई प्रेरिि गिै लजगने। ।
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खण्ड ६ : भौजिक िथा पूवाािाि जवकास योिना
६.१ परिचय िथा पृष्ठभूजम
जवकासको मूल आिाि भनेकै भौजिक पूवाािािको जवकास हो ।

;8s tyf oftfoftn] lhNnfsf] rf}tkmL{
ljsf;df 7"nf] e"ldsf v]Ng] गिा। । cfly{s ljsf;, u'0ffTds ;]jf k|jfx / ;fdflhs PsLs/0f sfo{ lgjf{w
?kn] cl3 a9fpg lhNnfdf k"jf{wf/ ljsf; sfo{qmdsf] dxTjk"0f{ e"ldsf /xG5 / To;df klg ;8s tyf
oftfoftn] cem} dxTjk"0f{ e"ldsf v]Nb5 . िादिङ जिल्लामा सडक संिालको अबस्था िेशका अतय ग्रामीण
जिल्लाहरु िस्िै िहेको पाईत। । जिल्लाको कु ल ४५ गाजवसहरुमा सडक संिाल पुजगसके को । । जिल्लामा मुख्य
सडकहरुमा भने ५ वटा िािमागाहरु िहेका ।न्, िसको कु ल लम्वाई १३१ दक.मी. िहेको । । जिल्लामा १४
वटा जिल्ला स्ििीय सडक ि अतय स्थानीय सडकहरु पजन संचालनमा िहेका ।न् । जिल्लाका िजक्षणी क्षेरका
गाजवसहरुलाई िाजिय स्िका िामागाहरुले जचिे ि गएको हुाँिा जिल्लाका िजक्षणी भागहरु सडक िथा यायायािको
िृजिकोणबाट सुगम माजनत। ।
यसको साथै जलल्लामा पुलपुलेसाको संख्या उल्लेख्य मारमा िहेको । । जिल्लामा ठू ला ि साना गिी ११३ वटा
(टावि नभएको ९८ ि टावि भएको फलामे ट्रि १५वटा) संचालनमा िहेका ।न् । त्यसमध्य करिव ३५ वटा
ठू ला ििी मुख्य ।न् भने अतय पुलपुलेसाले स्थानीय स्ििमा सेवा प्रिान गिे का ।न् । झोलुङगेपुलको माद्यमबाट
स्थानीय नागरिकलाई ठू लो िाहि महसुस भएको । भने िैजनक िीवन पद्दजिमा ठू लो परिविान आएको । । िि
हाल पजन कजिपय स्थानहरुमा झोलुङगे पुल नहुाँिा स्थानीयले कष्ठपूणा िीवन जिउन बाध्य ।न् ।

l;rfO s[lifof]Uo hdLgsf] a9L eGbf a9L pkof]u ub}{ a9\bf] hg;+VofnfO{ cfjZos x'g] vfB j:t' pTkfbg
u/L vfB ;'/IffnfO{ ;'lglZrt ug{ l;+rfO;'ljwf la:tf/ ug{' cfhsf] cfjZostf xf] . lhNnfsf] s"n
s[lifof]Uo e"ld dWo] १० k|ltzt hdLgdf dfq l;rfOsf] Joj:yf 5 . s[lif;Fu ;dGjofTds ?kdf
l;rfOsf sfo{qmdnfO{ n}hfg g;lsg', l;rfO ;]jf pknAw ePsf] If]qkmndf klg afx|} dlxgf l;rfO ;]jf
pknAw gx'g', dd{t ;+ef/sf] cefjdf ;DkGg cfof]hgfaf6 ck]lIft l;rfO ;]jf k|fKt gx'g' cflb o;
If]qsf k|d'v ;d:ofx? x'g\ .
laB't tyf j}slNks phf{ /fli6«o laB't k|;f/0f nfOgsf] kx'Fr k'¥ofpg g;lsPsf uflj;df n3' hnlaB't,
;f}o{ pmhf{, jfo' pmhf{, w'jfF/lxt r'nf], afof]la|s]6, uf]a/UofF; h:tf j}slNks phf{af6 cfly{s–;fdflhs
ljsf;, u/LaL Go"gLs/0f / jftfj/0fLo ;+/If0fdf ;xof]u k'¥ofpg ;lsg] ;Defjgf lhNnfdf b]lvG5 . Go"g
cfo ePsf hgtfn] k|of]u ug{;Sg] u/L j}slNks phf{sf] la:tf/ ug'{, 3/]n' pBf]u h:tf pTkfbgd"ns
k|of]udf phf{sf] pkof]u u/L u/LaL lgjf/0fdf 6]jf k'¥ofpg o; If]qn] lgs} 7"nf] e"ldsf v]Ng ;Sb5 .

िादिङ ि गोखााको सीमानामा जनमााण हुने बुढी गण्डकी िलजवद्युि आयोिना िाजिय गौिवको आयोिनाको
रुपमा परिजचि । । यस आयोिनाको जनमााणबाट पजन जिल्लाले ऊिााका साथसाथै पयाटन जवकास लगायि
अतय दकजसजमका आय आिानका अवसिहरु समेि पाउने जनजिि । । ;+rf/ If]qdf d"ntM b"/;~rf/, laB'tLo

;~rf/ dfWod, 5fkf dfWod, x'nfs ;]jfsf] ljsf; tyf la:tf/nfO{ ;d]6]sf] 5 . xfn lhNnfsf] ;a}
uflj;df 6]lnkmf]g ;]jf pknAw eP tfklg ef}uf]lns ljs6tf tyf cGo k"jf{wf/sf] ljsf;sf] sdLn] ;"rgf
tyf ;~rf/ ;]jfsf] Jofks la:tf/ tyf ljsf;df sl7gfOsf] cg'ej ePsf] 5 .
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६.२ िका बद्ध योिना
क) सडक िथा यािायाि
आयोिना

सूचकहरु

पुष्याईका आिािहरु

लक्ष्य
 िादिङ जिल्लाको िीघाकालीन सोच प्राजप्तका
लाजग जिल्लाको भौजिक पूवाािािमा सुिाि भै
दिगो िीवन जनवााहको जवकास हुने। ।

 सडकको जवकास ि जवस्िािले ग्रामीण वस्िीका
बाजसतिाहरुको आर्थथक जस्थजि सुिढृ भएको हुने। ।
 सामाजिक ि भौजिक सेवा सुजविामा सहि पहुाँच भएको
हुने। ।

 सडक जडजभिन कायाालयको ि्याङ्क
 जिजवस, नपा ि गाजवसको पाश्वाजचर
 जिल्ला प्राजवजिक कायाालयको बार्थिक
प्रजिवेिन
 मानव जवकास प्रजिवेिनहरु

उिेश्य

 सडकको जवकाससगै स्थाजनय उत्पािनले (कृ जि िथा
फलफू ल, िुि, ििकािी, मह, िे शम आदि) सहि रुपमा
बिाि प्राप्त गिे का हुने।न ।
 सडकको जवकास ि जवस्िािले ग्रामीण वस्िीका
बाजसतिाहरुको आर्थथक जस्थजि सुिढृ भएको हुने। ।
 सवायाम सडकको जवकासले जिल्लावासीहरुको जशक्षा ि
स्वास््य सेवामा सहि पहुाँच पुगेको हुने। ।

 सडक जडजभिन कायाालयको ि्याङ्क
 जिजवस, नपा ि गाजवसको पाश्वाजचर
 जिल्ला प्राजवजिक कायाालयको बार्थिक
प्रजिवेिन
 जिल्ला कृ जि जवकास कायाालयको बार्थिक
प्रजिवेिन
 जिल्ला जशक्षा कायाालय ि जिल्ला
स्वास््य कायाालयको बार्थिक प्रजिवेिन
 मानव जवकास प्रजिवेिनहरु
 सडक जडजभिन कायाालयको ि्याङ्क
 जिजवस, नपा ि गाजवसको पाश्वाजचर
 जिल्ला प्राजवजिक कायाालयको बार्थिक
प्रजिवेिन

 सवै गाजवसमा मोटि बाटोको पहुाँच पुयााउने
 नयााँ झोलुङ्गे पुल जनमााण गने
 सबै िुईनहरु जवस्थाजपि गने

प्रजिफल
 जिल्ला सडक गुरु योिनाको कायाातवयन
हुने। ।
 जिल्लाला सम्पूणा गाजवससहरु सडक
संिालमा िोजडएका हुने।न ।
 ग्रामीण क्षेरमा सडक यािायाि, पक्की पुल ि
झोलुङ्गे पुलको जवकास भै जिल्लावासीको
आवगमन सहि भएको हुने।









सडक नपुगेका गााँउ जवकास सजमजिहरुमा सडक
संिालले िोडन ५०० दकमी नयााँ ट्र्याक जनमााण भएको
हुने। ।
हाल २३ दकमी ग्राभेल सडक िहेकोमा जिल्लामा
उपलधि स्रोिबाट प्राथजमकिा िोदकएका सडकहरु
३०० दकमी पुग्ने। । (जिल्ला यािायाि गुरु योिनालाई
आिाि मान्ने)
किीभ १३०० दकमी िुले सडक ग्राभेल भएको हुने। ।
हाल १८ दकमी पक्की सडक िहेकोमा पक्की सडक १६४
दकजम भएको हुने। ।
नयााँ मोटिे वल पुल २० वटा, िस ड्रेनेि स्ट्रक्चि

िोजखम पक्ष
 नेपाल सिकािको आर्थथक
िथा प्राजवजिक सहयोग
जनितिि हुनु पने
 िािृ संस्थाहरुको सहयोगमा
वृजद्ध भएको हुनु पने
 आवजिक योिना पूणा रुपमा
कायाातवयन भएको हुनुपने
 जिल्ला यािायाि गुरु योिना
पूणा रुपमा लागु भएको
हुनुपने
 नेपाल सिकािको आर्थथक
िथा प्राजवजिक सहयोग
जनितिि हुनु पने
 िािृ संस्थाहरुको सहयोगमा
वृजद्ध भएको हुनु पने
 आवजिक योिना पूणा रुपमा
कायाातवयन भएको हुनुपने

 नेपाल सिकािको आर्थथक
िथा प्राजवजिक सहयोग
जनितिि हुनु पने
 िािृ संस्थाहरुको सहयोगमा
वृजद्ध भएको हुनु पने
 आवजिक योिना ि जिल्ला
यािायाि गुरु योिना पूणा
रुपमा कायाातवयन भएको
हुनुपने
 स्थानीय िनसहभाजगिा
हुनुपने
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(कल्भटा, किवे) ३०० वटा जनमााण भएका हुने।न् ।
जिल्लामा हाल झोलुङ्गे पुल ११३ वटा िहेकोमा १६३
वटा जनमााण भएको हुने। ।
सबै िुईनहरुलाई पक्की पुल ि झोलुङ्गे पुलले जवस्थाजपि
गिे को हुने। ।
DTMP अनुसाि सडक जवस्िािको प्राथजमकिा, स्िि०
एवम ग्रामीण सडक संिालको गुणात्मक जवकास हुने।
सडल जवस्िाि िथा स्ििवृजद्धका लाजग प्राजवजिक
जडिाईन, सवेक्षण, प्रािजम्भक वािाविणीय पिीक्षण
भएको हुने। ।
Bio-engineering को प्रयोगबाट सडक क्षेर
व्यवस्थापन भएको हुने। ।
िादिङवेशी जिजप्लङ सडकको जवस्िाि िथा स्ििवृजद्ध
(ग्राभेल-भएको हुने। ।
िादिङवेसी-सल्यानटाि सडकको कालोपरे भएको हुने।
िादिङवेसी-सल्यानटाि सडकको कालोपरे भएको हुने।
।
सडक जसमा संिक्षण, सडकका दकनािी भागमा पानीको
प्राकृ जिक वहाव, प्राजवजिक जडिाईन जवना ग्रामीण
क्षेरमा डोिि प्रयोगको जनयतरण ि एउटै ठााँउमा फिकफिक सडक िे खाङ्कन िथा जनमााण काया जनयतरण एवं
व्यवजस्थि भएको हुने। ।
ग्रामीण सडक पूवाािाि जनमााण, व्यवस्थापन िथा
संचालनमा जनिी-सावािजनक साझेिाि (PrivatePublic Partnership) जवकास पद्दजिको प्रयोग भएको
हुने। ।
िादिङ-के रुङ सडक ि मलेखु-भण्डािण सडक जवस्िाि
िथा स्ििवृजद्ध भएको हुने। ।
िािमागा ि िादिङवेसी वरिपरिका ग्रामीण सडकहरुको
स्ििवृजद्ध गिी बाह्रैमास यािायाि संचालन भएको
हुने।न् ।
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कायािम/कृ याकलाप
 जिल्ला सििमुकमामा चिपथ जनमााण गने
(स्ििबृजद्ध ि नयााँ ट्र्याक)
 िादिङवेसी बसपाका लाई स्ििोन्निी गिी
व्यवजस्थि गने
 िादिङवेशीबाट आरुघाट िाने बाटो जपच
गने
 िामन पाजख्रन मागालाई ग्राभेल गने
 DTMP ले स्िि जनिाािण गिे का क ि ख
वगाका सडकहरुको जनमााणको लाजग
प्राजवजिक जडिाईन िथा सभेक्षण गने
 आवश्यकिा अनुसाि वािाविणीय प्रभाव
मूल्याङ्कन गने
 आवश्यकिा अनुसाि वािाविणीय प्रभाव
मूल्याङ्कन गने
 जिल्ला जभरका िाजिय िािमागा िथा
दफडि सडकहरुको स्ििवृजद्ध, ममाि िथा
सुिाि गने
 िादिङवेसी-जिजप्लङ सडकको स्ििोन्निी
गने
 िादिङवेसी-सल्यानटाि सडकको स्ििोन्निी
गने
 िादिङवेसी-सल्यानटाि सडकको िााँयाबााँया
नाली (Side drain) जनमााण गने
 िादिङ-के रुङ, मलेखु-भण्डािण सडकको
स्ििोन्निी िथा जवस्िाि गने
 िादिङवेशीमा चिपथ जनमााण गने
सडक िथा यािायािको जवस्िृि
कायािम/ियाकलापहरु अनुसूची
...............िाजखएको । ।

 जिल्ला यािायाि गुरु योिना कायाातवयन भै सडक संिाल
जवस्िाि भएको हुने। ।
 जिल्लाका गाजवस, नगिपाजलका ि बस्िी जवस्िाि भएका
क्षेरसम्म िोडने सडकहरु पजहचान भै जवस्िाि भएका
हुने।न् ।
 मुख्य बिाि क्षेरका सडकहरुमा सडक वजत्तको व्यवस्थापन
भएको हुने। ।
 सडकमा ट्रादफकको उजचि व्यवस्थापन भै सडक
िुघाटनामा उल्लेख्य रुपमा कमी आउने । ।
 िादिङवेसीमा बसपाका को जनमााण भै यारुहरुले सहि
रुपमा यािायाि सेवा प्राप्त गिे का हुने।न् ।
 ग्रामीण क्षेरमा िाने सडकहरुमा पक्की पुलको जनमााण भै
ग्रामीण भेगका बाजसतिाले सवायाम सडकको सुजविा
उपभोग गिे का हुने।न् ।








मावन जवकास प्रजिवेिन
आर्थथक सभेक्षण
महानगिको पािाजचर
अस्पिाल ि ट्रादफकको िुघाटना िे कडा
आवजिक योिना मूल्याङ्कन
जिल्ला सडक कायाालयको ि्याङ्क

 नेपाल सिकािको आर्थथक
िथा प्राजवजिक सहयोग
जनितिि हुनु पने
 िािृ संस्थाहरुको सहयोगमा
वृजद्ध भएको हुनु पने
 आवजिक योिना ि जिल्ला
यािायाि गुरु योिना पूणा
रुपमा कायाातवयन भएको
हुनुपने
 स्थानीय वासीहरुको सकृ य
सहयोग प्राप्त हुनु पने
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ग) ससचाई
आयोिना
जवियगि लक्ष्य
 जिल्लाका कृ जि क्षेरहरुमा ससचाई सुजविा पुगी
कृ जि उत्पािन ि कृ याकलापमा वृजद्ध हुने।

सूचकहरु
 आयोिना अवजिको अतिसम्ममा जसजतचि क्षेरहरुमा
२०% ले वृजद्ध भएको हुने। ।
 कृ जि उत्पािनमा वृजद्ध भएको हुने। ि फलफू ल िथा
ििकािी खेजिमा कृ िकहरु लागेका हुने।न् ।

जवियगि उद्देश्य
 ससचाई योग्य िमीनमा ससचाई सुजविामा वृजद्ध
भै कृ जि उत्पािकत्वमा वृजद्ध हुने। ि स्थानीय
कृ िकहरु लाभाजतवि भएका हुने।न् ।

 ससचाई योग्य िमीनमा ससचाई सुजविामा वृजद्ध भएको
हुने। ।
 योिना अवजिको अतिसम्ममा जसजतचि क्षेरहरुमा २०%
ले वृजद्ध भएको हुने। ।
 ससचाई सुजविाले गिाा प्रजि इकाई िमीनको उत्पािकत्वमा
वृजद्ध भै कृ िकहरुको आम्िानीमा वृजद्ध भएको हुने। ।

नजििाहरु:
 जिल्लाको कृ जि योग्य भूजममा ससचाई सुजविामा
उल्लेखनीय वृजद्ध हुने। ।
 कृ जि उत्पािनमा उल्लेख्य वृजद्ध भएको हुने। ।
 कृ िकहरुको िीवनस्िि माजथ उठे को हुने। ।

 कृ जि कृ याकलापमा वृजद्ध भएको हुने। ि कृ जि क्षेरको
किीब ६०% भू-भागमा ससचाई सुजविा पुगेको हुने।।
 ससचाई सुजविामा कािण ििकािी िथा नगिेवाली
उत्पािनमा वृजद्ध भै कृ िकहरुको बार्थिक आम्िानीमा बृदि
भएको हुने। ।

कृ याकलाप/कायािमहरु
 जिल्लाको लाजग ससचाई संभाव्यिा अध्ययन गने
 कृ जिको लाजग िमागि ससचाई योिनाहरु
जवकास गने
 पुिाना ससचाई योिना ममाि सुिाि िथा
व्यवस्थापन गने ि आकासे पानी संकलन गिी
ससचाई गने

 ससचाईका आयोिनाहरुको जवस्िृि अध्ययन गिी
जनमााणको प्रकृ या शुरु भएको हुने। ।
 आवश्यक ससचाई आयोिनाहरु जनमााण ि जवकास हुाँिै
गएका हुने।न्
 आकासे पानी संकलन गिी ससचाई गरिने । ।

पुष््याइका आिािहरु
 जिल्ला कृ जि जवकास कायाालययको
बार्थिक प्रजिवेिन
 जिल्ला प्राजवजिक कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 जिल्लाको कृ जि उपि, फलफू ल
ििकािी, िूग्ि उत्पािनको जनयाािको
अवस्था
 जिल्ला कृ जि जवकास कायाालययको
बार्थिक प्रजिवेिन
 जिल्ला प्राजवजिक कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 जिल्लाको कृ जि उपि, फलफू ल
ििकािी, िूग्ि उत्पािनको जनयाािको
आाँकडा
 जिल्ला कृ जि जवकास कायाालययको
बार्थिक प्रजिवेिन
 जिल्ला प्राजवजिक कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 जिल्लाको कृ जि उपि, फलफू ल
ििकािी, िूग्ि उत्पािनको जनयाािको
अवस्था
 जिल्ला कृ जि जवकास कायाालययको
बार्थिक प्रजिवेिन
 जिल्ला प्राजवजिक कायाालयको
बार्थिक प्रजिवेिन
 जिल्लाको कृ जि उपि, फलफू ल
ििकािी, िूग्ि उत्पािनको जनयाािको
अवस्था

िोजखम पक्ष
 योिनाहरुको जनमााणको
लाजग आवश्यक बिेटको
जवजनयोिन हनु पने
 नेपाल सिकाि ि िािृ
जनकायको जनितिि आर्थथक
सहयोग हुनुपने
 योिनाहरुको जनमााणको
लाजग आवश्यक बिेटको
जवजनयोिन हनु पने
 नेपाल सिकाि ि िािृ
जनकायको जनितिि आर्थथक
सहयोग हुनुपने
 योिनाहरुको जनमााणको
लाजग आवश्यक बिेटको
जवजनयोिन हनु पने
 नेपाल सिकाि ि िािृ
जनकायको जनितिि आर्थथक
सहयोग हुनुपने
 योिनाहरुको जनमााणको
लाजग आवश्यक बिेटको
जवजनयोिन हनु पने
 नेपाल सिकाि ि िािृ
जनकायको जनितिि आर्थथक
सहयोग हुनुपने
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घ) जवद्युि ि संचाि
आयोिना

सूचकहरु

पुष्याईका आिािहरु

िोजखम पक्ष

जवियगि लक्ष्य:
 जिल्लाका सम्पूणा िनिालाई जवद्युि िथा संचाि
सुजविा पुयााई उनीहरुको िैजनक िीवन यापन सहि
भएको हुने। ।

 आयोिना अविीको अतिसम्ममा ९५%
जिल्लावासीहरुलाई जवद्युि सेवा उपलधि भएको हुने। ।
 आयोिनाको अतिसम्ममा किीब ९५%
जिल्लावासीहरुलाई संचाि सुजविा उपलधि भएको हुने।
।

 जवद्युि प्राजिकिणको ि्याङ्क
 जिजवसको बार्थिक प्रजिवेिन
 नगिपाजलका, गाजवस ि नेपाल
टेजलकमको प्रजिविेन

जवष्यगि उद्वेश्य
 जिल्लाका प्रत्येक घिमा जवद्युि सेवा पुयााइएको
हुने। ।
 जिल्लामा व्यवजस्थि संचाि पूवाािाि जनमााण िथा
जवस्िािबाट नागरिकहरु लाभाजतवि हुने।न् ।

 जिल्लामा िहेका कलकािखानाहरुले २४ सै घण्टा सहि
रुपमा जवद्युि सेवा प्राप्त गिे का हुने।न ।
 सम्पूणा जिल्लावासीहरुले सहि रुपमा संचाि सुजविा प्राप्त
गिे का हुने।न् ।
 जिल्लामा आवश्यक मारामा ।ापा संचाि ि एफ एम
िे जडयोको जवकास भएको हुने। ।
 जिल्लाका मुख्य बिाि के तिहरु लगायि ग्रामीण
वस्िीहरुमा समेि ईतटिनेटको पूवाािाि जवकास भएको
हुने। ।

नजििाहरु:
 जिल्लाको हिे क घिमा जवद्युि सेवा जवस्िाि भएको
हुने।
 विामान जवद्युि प्रणलीको अवस्थामा सुिाि भएको
हुने। ।
 वैकजल्पक ऊिाा प्रयोग गने घिहरुको संख्यामा बृजद्ध
भएको हुने।
 हुलाक सेवा िुि, ।रििो ि प्रभावकािी भएको हुने।
।
 सम्पूणा जिल्लामा संचाि सुजविा पुगेको हुने। ।
 स्थानीय एफ िे जडयो ि ।ापा संचािको जवकास
भएको हुने। ।

 सम्पूणा जिल्लावासीले सहि रुपमा संचाि सुजविा प्राप्त
गिे का हुने।न् ।
 स्वितर परकारििाको जवकास भएको हुने। ि सििमुकाम
लगायि मुख्य बिाि क्षेरमा ५०% घिपरिवािले ।ापा
संचािको प्रयोग गिे का हुने।न्
 स्थानीय एफ एम िे जडयोहरुको पहुाँच जिल्लाका सम्पूणा
गाजवससम्म पुगेको हुने। ।
 हुलाक सेवा िुि ि सहि भएको हुने। ।
 ईतटिनेटको सुजविा ५०% ले वृजद्ध भएको हुने। ।
 वैकजल्पक ऊिााको प्रयोगमा ५०% बृजद्ध भएको हुने। ।

 स्थानीय जवद्युि प्राजिकिणको
ि्याङ्क
 नेपाल टेजलकमको बार्थिक
प्रजिवेिन
 जिजवसको बार्थिक प्रजिवेिन
 िादिङ परकाि महासंघको
बार्थिक प्रजिवेिन
 सावािजनक सुनवाईहरु
 स्थानीय एफएम िे जडयोहरुको
बार्थिक प्रजिवेिन
 स्थानीय जवद्युि प्राजिकिणको
ि्याङ्क
 नेपाल टेजलकमको बार्थिक
प्रजिवेिन
 जिजवसको बार्थिक प्रजिवेिन
 िादिङ परकाि महासंघको
बार्थिक प्रजिवेिन
 स्थानीय एफएम िे जडयोहरुको
बार्थिक प्रजिवेिन
 जिजवस ऊिाा शाखाको बार्थिक
प्रजिवेिन
 सावािजनक सुनवाईहरु

 जनिी क्षेरको सहभाजगिा
हुनुपने
 सिकािी बिेटमा िमश
बृजद्ध हुनु पना
 िािृ संस्थाहरुको सहयोग
जनितिि हुनुपने
 जनिी क्षेरको सहभाजगिा
हुनु पने
 सिकािी बिेटमा िमश
बृ्दि हुनु पने
 िािृ संस्थाहरुको सहयोग
जनितिि हुनुपने

 जनिी क्षेरको सहभाजगिा
हुनु पने
 सिकािी बिेटमा िमश
वृजद्ध हुनु पने
 िािृ संस्थाहरुको सहयोग
जनितिि हुनुपने
 स्थानीयवासीहरुको
जनितिि सहयोग प्राप्त
हुनुपने
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ियाकलाप/कायािम
 जिल्लामा जवद्युिीकिण काया पुिा गने
 जवद्युि चुहावटलाई तयूनीकिण गने
 जनमााणिीण लघु िथा साना िलजवद्युि
आयोिनाहरु सम्पन्न गने
 वैकजल्पक ऊिाालाई जवस्िाि गने
 लघु िथा साना िलजवद्युि आयोिनाहरुको
संभाव्यिा अध्ययन गने
 जनिी क्षेरलाई िलजवद्युि आयोिनामा आकर्थिि
गना लगानीको वािाविण ियाि गने
 सििमुकाम लगायि मुख्य बिाि के तिहरुमा भेपि
लाईटको व्यवस्था गने
 ग्रामीण क्षेरको जवद्युिको व्यवस्थापन समुिायबाट
गने कायािम मापिण्ड बनाई हस्िातििण गने
 प्रेस स्वितरा ि प्रोत्साहनका कायािम गने
 मोवाईलम, ईतटिनेट ि टेजलफोनको क्षमिा वृजद्ध ि
माग अनुसाि जवििण गने

 जिल्लाभिी जवद्युिीकिण भै सम्पूणा जिल्लावासीले सहि
रुपमा सुजविा सेवा प्राप्त गिे का हुने।न् ।
 जवद्युि चुहावट ७५% कमी भएको हुने। ।
 िलजवद्युि आयोिनाको लाजग जनिी क्षेरहरु आकर्थिि
भएका हुने। ।
 जनमााणिीन लघु िथा साना िलजवद्युिहरु सम्पन्न गिी
िादिङ जिल्ला लोडडेजडङ मुि जिल्ला हुने। ।
 नयााँ लघु िथा साना िलजवद्युि आयोिनाहरुको पजहचान
भै भौजिक जनमााणको काया शुरु भएको हुने। ।
 स्वितर ।ापा ि िे जडयो परकारििाको जवकास भएको
हुने।
 सििमुकाम लगायि मुख्य बिाि क्षेरहरुमा ५०%
घिपरिवािले ।ापा संचािको प्रयोग गिे का हुने।न्
 पुिाना जवद्युि जवििण लाईन िथा खम्वाहरुको पुनजनमााण
ि व्यवजस्थि भएको हुने। ।
 संचाि ि ईतटिनेट सेवा जवस्िाि भएको हुने।
 उत्कृ ि परपजरका ि एफ िे जडयोहरुलाई पुिस्कृ ि गिी
।ापा संचािको जवकास भएको हुने। ।

 स्थानीय जवद्युि प्राजिकिणको
ि्याङ्क
 नेपाल टेजलकमको बार्थिक
प्रजिवेिन
 जिजवसको बार्थिक प्रजिवेिन
 िादिङ परकाि महासंघको
बार्थिक प्रजिवेिन
 उद्योग वाजणज्य संघको बार्थिक
प्रजिवेिन
 स्थानीय एफएम िे जडयोहरुको
बार्थिक प्रजिवेिन
 जिजवस ऊिाा शाखाको बार्थिक
प्रजिवेिन
 सावािजनक सुनवाईहरु

 जनिी क्षेरको सहभाजगिा
हुनु पने
 सिकािी बिेटमा िमश
बृ्दि हुनु पने
 िािृ संस्थाहरुको सहयोग
जनितिि हुनुपने
 स्थानीयवासीहरुको
जनितिि सहयोग प्राप्त
हुनुपने

६.३ भौजिक पूवाािाि जवकासका कायानीजि
ef}lts k"jf{wf/ If]qdf to ul/Psf ljifout p2]Zo Pj+ k|ltkmnx¿ xfl;n ug{ b]xfo adf]lhdsf sfo{gLltx¿ cjnDag ul/g]5M
1. s]Gb|, l8lehg / :yfgLo :t/sf ef}lts k"jf{wf/sf] jlu{s/0f u/L k"jf{wf/ ;DaGwL kl/of]hgfx? ;+rfng ul/g]5 .
2. :yfgLo k"jf{Wff/ ljsf;df :yfgLo >f]t, ;fwg / ;Lk kl/rfngnfO{ yk k|efjsf/L agfOg]5 .
3. :yfgLo k"jf{wf/ lgdf{0fsf nflu Go"gtd dfkb08 lgwf{/0f u/L ;f] sf] kfngf ug]{ Joj:yf ul/g]5 .
4. lgdf{0fdf k|of]u x'g] ;fdu|L, lgdf{0f ;do tflnsf / To;df ;+nUg x'g] dfgj ;+;fwgsf] u'0f:t/ ;'lglZrt u/L k" jf{wf/ lgdf{0fnfO{ u'0f:t/Lo
agfOg]5 .
5. cfof]hgf dd{t ;+ef/ / ;+rfngdf pkef]Qmf ;ldltnfO{ kl/rfng u/L kl/of]hgfdf :yfgLo ;d'bfosf] ckgkTj j[l4 ul/g]5 .
6. nfut ;xeflutfdf cfwfl/t of]hgfnfO{ k|fyldstf lbOg]5 .
7. ;fdflhs kl/rfngsf] dfWodaf6 k"jf{wf/x¿sf] bLuf] pkof]usf nflu r]tgfd"ns sfo{qmdx¿ ;+rfng ul/g]5 .
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क)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ख)
1.
2.
3.
4.
5.
ग)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

;8s oftfoft tyf k'n
ljutsf lhNnf kl/ifbaf6 lg0f{o ePsf / lhNnfsf k|d'v j:tLx?nfO{ cfk;df hf]8\g] tyf jflx/L lhNnf hf]8\g] u|fdL0f ;8sx?nfO{ k|fyldstfdf
/flvg] 5 .
/0fgLlts dxTjsf d'Vo ;8sx?nfO{ afx|} dlxgf oftfoft ;Grfngof]Uo cj:yfdf NofOg]5 .
ko{6g pBf]unfO{ ;xof]u k'¥ofpg] tyf s[lif, lzIff / :yf:Yo ;]jfdf kx'Fr clea[l4 ug]{ ;8sx?sf] lgdf{0f / :t/f]Gglt ul/g]5 .
/fhdfu{, ln+s /f]8 tyf /0fgLlts dxTjsf ;8s hf]8\g] k'nx?nfO{ tTsfn ;e]{ l8hfOg / lgdf{0fsf nflu ;DjlGwt lgsfox?df cfjZos ah]6
Aoj:yfsf nflu k|lqmof cl3 j9fOg]5 .
lhNnfsf ;8sx?df ;'/lIft / ;j{;'ne oftfoft Joj:yf ;~rfng ug{ lghL jf ;fd'bflos If]qnfO{ k|f]T;fxg ul/g]5 .
;+rfngdf /x]sf ´f]n'Ë] k'nx?sf] cj:yf lgoldt cg'udg u/L ;'/lIft cj:yfdf /fVg lgoldt dd{t ;Def/sf sfo{ ul/g]5 .
lgdf{0f ;DkGg e};s]sf ´f]n'Ë] k'nsf] lgoldt dd{t ;Def/ klxnf] k|fyldstf / gofF emf]n'+u] k'nsf] lgdf{0fnfO{ bf];|f] k|fyldstfdf /fvL emf]n'+u]
k'nx?sf] lj:tf/ ul/g]5 .
ljB't tyf pmhf{
g]kfn ;/sf/sf] ;g\ @)!& ;Dddf b]zsf ;Dk"0f{ 3/w'/Lx¿df :jR5 pmhf{sf k|ljlwx¿ k'¥ofO{ 3/leqsf] w'jfFd'Qm ug]{Æ cleofgdf cfwfl/t eO{
ljB't lj:tf/ tyf j}slNks pmhf{ sfo{s|d cGtu{t ;f]nf/ tyf ;'wfl/Psf] r'nf] sfo{qmd ;+rfng ul/g]5 .
lhNnfsf] hn;|f]tnfO{ clwstd pkof]u u/L cfGtl/s phf{ dfunfO{ k"/f ug{ ;fgf hnljB't cfof]hgf tyf jfx\o lgsf;L ug]{ Wo]on] 7"nf ljB't
cfof]hgfx?sf] lgdf{0f / ;~rfng ug{ kxn ul/g] 5 .
ljB't ;]jf ljt/0fsf nflu /fli6o k|;f/0f nfOg;Fu hf]8\g] tyf lhNnf leqsf d'Vo j:tLnfO{ hf]8\g] k|;f/0f nfOg ;DjGwL sfo{nfO{ pRr
k|fyldstfdf /flvg] 5 .
ljB't tyf j}sNkLs phf{ pTkfbg tyf ljt/0fdf ;fj{hlgs, lghL ;fem]bf/L sfo{qmdnfO{ cl3 a9fO{g] 5 .
n3' hnljB't pkef]Qmf ;ldltsf] ;~hfn agfO{ kl/rfng ul/g]5 .
;"rgf tyf ;+rf/
;"rgf tyf ;+rf/nfO{ ljsf; Joj:yfkg / ;'zf;g k|j{wgsf] k|d'v dfWodsf] ?kdf kl/rfng ul/g]5 .
;'zf;g, ;fdflhs ;dfj]zLs/0f / ;fdflhs pQ/bfloTj ;DaGwL hgr]tgfd"ns sfo{nfO{ ljz]if ;do / k|fyldstfdf /flvg]5 .
6]lnkmf]g tyf OG6/g]6 ;]jfnfO{ yk lj:t[t / Aofks agfO{ cfd hgtfsf] kx'Fr ;"lglZrt ul/g]5 .
x'nfs ;]jfsf] cfw'lgsLs/0f ub}{ Onfsf:t/df ;"rgf s]Gb| -6]nL;]G6/_ :yfkgf / ;~rfngdf hf]8 lbOg]5 .
lghL If]qnfO{ k|f]T;fxg ub}{ ;fj{hlgs lghL ;fem]bf/Lsf] cfwf/df ;+rf/ If]qdf nufgL a[l4 ul/g]5 .
;+rf/ If]q / ;+rf/sdL{sf] Ifdtf clea[l4 ug]{ sfo{qmdx? ;+rfng ul/g]5 .
u|fdL0f b'/;~rf/ sf]ifsf] kl/rfng u/L ;fd'bflos ljBfnox?df OG6/g]6 ;]jf pknAw u/fOg]5 .
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घ)
1.
2.
3.
4.

j:tL ljsf;, cfjf; tyf lgdf{0f
ejg lgdf{0f;lx+tf kl/kfngf u/fpg lgoldt cg'udg ul/g]5 / o; ;DaGwL hgr]]tgf km}nfOg]5 .
k|d'v ahf/s]GbnfO{ ljz]if If]qsf] ?kdf ljsf; ug{ j:tL of]hgf Pj+ k"jf{wf/df nufgL ul/g]5 .
ahf/ s]Gb|x?df PsLs[t zx/L ljsf; tyf k"jf{wf/ of]hgf th'{df u/L ;f] cg'?k sfof{Gjog ul/g]5 .
lhNnfsf d'Vo ahf/x?df kmf]xf]/d}nf Joj:yfkg / ;/;kmfO{ ;]jfsf] lj:tf/ ub}{ nlug]5 .

ङ) vfg]kfgL िथा सिसफाई
1.
2.
3.
4.
5.

vfg]kfgL ;'ljwfnfO{ ;Dk"0f{ 3/w'/Ldf lj:tf/ ug{ hL0f{ cfof]hgfx?sf] k"g:yf{kgf, gofF u|fdL0f cfof]hgfx?sf] ;~rfng tyf ;fgf zx/L vfg]kfgL
cfof]hgfsf] th'{df ul/g] 5 .
vfg]kfgLsf k/Dk/fut ;|f]tx?sf] lbuf] Aoj:yfkgdf ljz]if Wofg lbOg] 5 .
:yfgLo :t/df ul7t vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ :jR5tf ;ldltx?sf] Ifdtf ljsf; / lqmofzLntfdf Wofg lbOg] 5 .
3/]n' ;f}rfno lgdf{0fnfO{ vfg]kfgL ;'ljwf;Fu cfj4 u/fO{ 3/w'/LnfO{ ;f}rfno lgdf{0f / ;fd'bfoLs ;/;kmfO{df k|f]T;flxt ul/g] 5 .
lhNnf v'nf lbzf d'Qm e};s]sf] cj:yfdf ;f}rfnosf] k|of]u / ;/kmfO ;'wf/df yk sfo{qmdx? NofOg]5 .
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खण्ड ७ : संस्थागि जवकास योिना
७.१ परिचय िथा पृष्ठभुजम

of]hgfsf k|fyldstfsf ljifo If]qx? dWo] ;+:yfut ljsf; tyf ;'zf;g Ps xf] . यसले सेवा प्रिायी ि
सेवा उपभोिा जबचको सम्वतिलाई प्रत्यक्ष प्रभाजवि गिा। । :yfgLo :jfoQ zf;g P]g, @)%% n] lhNnf
ljsf; ;ldltnfO{ !^ j6f d"n sfo{sf] lhDd]jf/L nufot ;:+yfut 9+un] sfo{ tyf cGo ljifout
P]gx?n] ;d]t tf]s]sf] sfo{ ug]{ lhDd]jf/L lbPsf] 5 . oL ;Dk"0f{ sfo{x?nfO{ k|efjsf/L ?kn] ;~rfng
ug{ u/fpg lhlj;sf] ;dGjosf/L e"ldsf dxTjk"0f{ /x]sf] 5 . lhNnfsf] cfjZostf / ;Defjgfsf
cfwf/df cfjlws Pj+ jflif{s of]hgf th'{df ug]{, :jLs[t of]hgfx? sfof{Gjog ug]{ tyf u/fpg],
cfof]hgf tyf sfo{qmdx?sf] cg'udg tyf d"Nof+sg ug]{ / ljsf;sf ;fe]mbf/ ;+:yfx? aLr ;dGjo
sfod ug]{ h:tf sfo{x? u/L ;du| lhNnfsf] ljsf; ug'{ lhlj;sf] bfloTj /x]sf] 5 .
g]kfnsf] lqjifL{o of]hgfsf] cfwf/kqsf] ^ j6f /0fgLltx?df b]zdf ;'zf;gsf] k|Tofe"lt ug{ sfg"gL
/fHosf] d"No dfGotf :yfkgf ub{} hg;xeflutf, kf/blz{tf, hjfkmbxLtf / e|i6frf/d'Qm cj:yfsf]
l;h{gf ug{ hf]8 lbg'sf ;fy} ;/sf/af6 hgtfnfO{ k'¥ofOPsf] ;]jfsf] k|efjsfl/tf clea[l4 u/L
ljsf;nfO{ kl/0ffdd'vL÷glthfd'vL agfpg] elgPsf] 5 . o;}u/L lhlj; cg'bfg sfo{ljlw, @)^& n]
lhlj;sf] ;Dk"0f{ sfd sfjf{xLnfO{ ;/n, ;'Jojl:yt, ;]jfu|fxLd}qL / lhDd]jf/o'Qm agfO{ :yfgLo
lgsfonfO{ सेjfu|fxLk|lt pQ/bfoL u/fpg ljleGg Joj:yf u/]sf] 5 .
lhlj;n] ;'zf;g -Joj:yfkg tyf ;~rfng_ P]g, @)^$ tyf ;'zf;g -Joj:yfkg tyf ;~rfng_
lgodfjnL @)^% sf k|fjwfg adf]lhd /fhgLlts g]t[Tj / sd{rf/L aLr sfo{ lhDd]jf/L :ki6 ls6fg
u/L kl/ifb\af6 :jLs[t u/fpg' kg{]5 egL Joj:yf ul/Psf] 5 . ljut sl/a ( jif{ -@)%( ;fn c;f/
kZrft_ b]lv :yfgLo lgsfox? hglgjf{lrt k|ltlglwljlxg /x]sf 5g\ / g]kfn ;/sf/n] cGo j}slNks
dfWodx?åf/f logLx?sf] ;~rfng ub}{ cfPsf] 5 . xfn lhNnfdf sfo{/t /fhgLlts bnsf k|ltlglwx?
/x]sf] /fhgLlts ;+oGqsf] ;Nnfxdf :yfgLo ljsf; clwsf/Låf/f lhlj; tyf ;lrjaf6 uflj;
;~rfng ul/Psf] 5 . o; kl/l:yltaf6 lhNnfsf] ljsf;sf nflu w]/} sl7gfO{ tyf r'gf}ltx? ylkg
uPsf 5g\ . oL s'/fx?nfO{ Wofgdf /fVb} tyf /fHosf] k'gM;+/rgf ug]{ /fli6«o c7f]6nfO{ ;d]t dWogh/
/fvL lhNnf ljsf; /0fgLltx? th'{df ug'{kg]{ ePsf] 5 .
lhlj; cg'bfg sfo{ljlw @)^& sf] efu !) df ;'zf;g ;DaGwL yk Joj:yfsf] pQ/bfloTj ;DaGwL
Joj:yf, kf/blz{tf ;DaGwL Joj:yf, ljQLo ;'zf;g hf]lvd Go"gLs/0f ;DaGwL Joj:yf tyf /fhgLlts
bnsf] lhDd]jf/L tyf pQ/bfloTj ;DaGwL Joj:yf cg';f/ g} lhlj;sf sd{rf/Lx?, /fhgLlts bnsf
k|ltlglwx?, ;ef;b\x? tyf k"j{ hgk|ltlglwx?;Fusf] sfo{zfnf uf]i7Laf6 ;'zf;g / ;+:yfut Joj:yf
;DaGwL 5nkmn ul/Psf] lyof] . िदिङ lhNnf ljsf; ;ldltn] गिाईएको यस cfjlws lhNnf ljsf;
of]hgfn] lhlj;sf] k|of;nfO{ lbzflgb]{z tyf dfu{bz{g ub{5 .
७.२ िका बद्ध योिना
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संस्थागि जवकास
आयोिना
लक्ष्य
 प्रभावकािी सेवा प्रवाह गिी नजििा
मूलक उपलजधि हााँजसल भै सेवाग्राही
लाभाजतवि भएका हुने।न् ।

जवियगि उिेश्य
 सहभाजगमुलक प्रकृ याबाट योिना
ििुामा ि कायातवयन गिी पाििर्थशिा ि
िबाफिेजहिाका साथ नजििामूलक
जवकास व्यवस्थापन गरिने । ।
 सिकािी ि गैि सिकािी क्षेरको
संलग्नािामा संस्थागि िथा मानव
संसािनको क्षमिा जबकास गिी
गुणस्िरिय सेवा प्रिान गरिने । ।

सूचकहरु

पुष्याईका आिािहरु

िोजखम पक्ष

 जिल्लाका सवै गाजवसहरु आफ्नै भवनमा िहने।न्
 स्थानीय जनकायहरुमा आवश्यक िक्ष िनशजिको पिपुर्थि हुने।
 जिजवसका ि नपाका सम्पूणा शाखाहरु ि गाजवस कायाालयहरु कम्प्यूटिाइज्ज
हुने।न्
 ज।टो ि सहि सेवा प्रवाह हुने।
 यथेष्ठ भौजिक िथा आर्थथक श्रोि हुने।

 जिजवसको बार्थिक प्रजिवेिन
 परिििका ि वैठकका
जनणायहरु
 जिजवसको आर्थथक प्रजिवेिन
 महालेखा परिक्षकको
प्रजिवेिन
 गाजवसको बार्थिक प्रजिवेिन
 आवजिकयोिनाको बार्थिक
मूल्याङकन
 जिजवसको बार्थिक प्रजिवेिन
 परिििका िवैठकका
जनणायहरु
 जिजवसको आर्थथक प्रजिवेिन
 महालेखा परिक्षकको
प्रजिवेिन
 गाजवसको बार्थिक प्रजिवेिन
 आवजिकयोिनाको बार्थिक
मूल्याङकन
 सावािजनक सुनवाई

 िािनैजिक ईच्।ा शजि हुनु
पने
 िक्ष िनशजिको आपुर्थि हुनुपने

 योिना ििुामा ि कायातवयनमा लजक्षि समूह, सिकािी िथा गैसस
लगायिसवै सिोकािवालहरुको तयूनिम ९०% सहभाजगिा भएको हुने। ।
 समावेशी उपभोिा सजमजिको जनमााण, सावािजनक सुनुवाई, सावािजनक









लेखा पिीक्षण, व्यवजस्थि लेखा ि लेखा पिीक्षण लगायि पाििर्थशिा
प्रमाजणि गने काम भएको हुने। ।
जिल्लाकासबैगाजवसकायाालयहरुआफ्नै भवनमाबाट संचालन भै सम्पूणा
जिल्लावासीहरुले ज।टो ि सजिलोसग सेवा प्राप्त गिे का हुने।न् ।
जिजवस, नपा ि गाजवसमा आवश्यक िक्ष िनशजिको व्यवस्था भै
जिल्लावासीहरु लाभाजतवि भएका हुने।न् ।
जिजवस ि नगिपाजलकाका सम्पूणा शाखाहरु ि गाजवस कायाालयहरु स्रोि ि
सािनले सम्पन्न भै सेवा प्रवाह चुस्ि हुने। ।
स्थानीय जनकायहरु भौजिक ि आर्थथक रुपले स्रोि सम्पन्न भै जवकास
जनमााणमा उल्लेख्य प्रगजि भएको हुने। ।
संचाि माध्याम िसूचना पाटीबाट प्रचािप्रसाि भएको हुने । ।
पुिस्काि ि िण्डको व्यवस्था लागु भएको हुने। ।
आतिरिक िथा अतििजिल्ला अबलोकन भ्रमणमा गरिने। ।

 जिजवस, उबासं लगायि जनिी
िथा गैससको समतवय हुनुपना
 नेपाल सिकािको प्रािजम्भक
सहयोग हुनुपने
 कोिको उपलधििा हुनु पने
 िक्ष िनशजिको आपुर्थि हुनुपने
 जनिी क्षेरको सहभाजगिा
हुनुपने
 िािनैजिक जस्थििाहुनुपने
 जनबााचन िनप्रजिजनजिको
व्यवस्था हुनुपने
 जिजवस, उबासं लगायि जनिी
िथा गैससको समतवय हुनुपने
 नेपाल सिकािको प्रािजम्भक
सहयोग हुनुपने
 कोिको उपलधििा हुनु पने

 िे जडयो, टेजलभीिन, परपजरकाबाट प्रचाि भएको हुने। ।
 उपभोिा सजमजि गठन ि परिचालन प्रभाबकािी हुने। ।
 प्रत्येक बिा कायामूल्याङकन ि सम्पािनको आिािमा उत्कृ ष्ठ कमाचािीलाई
प्रोत्साहन गरिने। ।
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नजििाहरु/प्रजिफल
 जिजवसले आवजिक योिनाको
सफलिापूवाक कायाातवय गिे को हुने।
 योिना ििुामा िाजलम िथा क्षमिा
जवकास िाजलमको (प्राजवजिक िथा
जशप मुलक िाजलम, मजहला अपाङ्ग ि
िेष्ठ नागरिक ि जप।जडएको िाजि ि
क्षेर सजहि) प्रदिया सुरु हुने। ।
 अनुगमन िथा सुपरिबेक्षण, सजमक्षा
गोजष्ठ, साबािजनक सुनुवाई, साबािजनक
लेखा पिीक्षण, प्रभाव मूल्याङकनमा
िवाफिेजहिा, पाििर्थशिा ि उत्तििायी
भुजमकाको प्रत्याभूजि हुने। ।
 जनिी, सामुिाजयक िथा गैससको
उत्साहिनक सहभाजगिा हुने। ।
 सिोकािवालाहरुलाई आबश्यक









िाजलम दिई अझ वदढ सक्षम, योग्य ि
सवल बनाईने। ।
समतवयात्मक वैठक ि योिनामा
सहकाया गरिने । ।
सम्पुणा कायाालयहरुमा सुझाव
पेरटकाको व्यवस्था व्यवस्था गरिने। ।
स्थानीय जनकायका कमाचािीहरुलाई
।ारबृजिको व्यवस्था गरिने। ।
योग्य कमाचािी ।नौट गिी आवश्यक
ििवतिी पुिा गरिने। ।
नागरिक सतिुजि सवेक्षण गिी यसको
नजििाको आिाििा संस्थागि
सुिढृ ीकिण गरिने। ।
स्थानीय जनकायमा श्रोि परिचालन
िथा सेवा प्रिान, प्रजवजि, अनुगमन
िथा मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुिाि

 आवश्यक िनशजिहरुको जनयुजि (इजतिजनयि, योिनाकाि, जिआईएस
जवज्ञ आदि) भै सेवा सुजविा चुस्ि भएको हुने। ।
 सम्पूणा शाखाहरु कम्प्यूटिाइज्ज भै सेवा सुजविा सहि ि चुस्ि भएको हुने। ।
 जिल्लाका सम्पूणा गाजवसहरुमा नागरिक बडापर िाखी यसको पूणा
कायाातवयन भएको हुने। ।
 क्षमिा अजभबृद्धका लाजग वडा नागरिक मञ्च, उपभोिा सजमजि, नेिृत्वमा
िहेका िलीय प्रजिजनजि, स्थाजनय जनकाय िथा जवियगि कायाालयका
कमाचािीहरु लाई समावेजस ढंगले आवश्यक िाजलमको व्यवस्था भै क्षमिा
अजभवृद्धी भएको हुने। ।
 जवजभन्न जनकायहरुवाट प्रिान गरिने जवियगि िाजलमहरु एकद्वाि प्रणाली
अनुरुप संचालन भै डु जप्लके सन हटने । ।
 क्षमिा अजभवृजद्धका लाजग अवलोकन भ्रमण भै अनुभवहरु आिािप्रिान
भएका हुने।न ।

 स्थानीय जनकायको
संगठात्मक संिचना
 जिजवस, नगिपाजलका ि
गाजवसको बार्थिक प्रजिवेिन
 गैि सिकािी संस्थाहरुको
वार्थिक प्रजिवेिन
 आतिरिक लेखा पिीक्षण ि
महालेखा पिीक्षणको बार्थिक
प्रजिवेिन
 आवजिक योिनाको बार्थिक
मूल्याङ्कन
 सामाजिक लेखापिीक्षण ि
सावािजनक सुनवाई

 िािनैजिक ईच्।ा शजि हुनु
पने
 नेपाल सिकािको प्रािजम्भक
सहयोग हुनु पने
 कोिको उपलधििा हुनु पने
 स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको
पूणा पालना हुनु पने
 जिजवस, अतय सिकािी जनकाय
ि गैससहरु जवच जनितिि
सहकाया हुनुपने
 जनिी क्षेरको सहभाजगिा
हुनुपने
 िािनैजिक जस्थििा हुनुपने

 प्रत्येक ईलाकामा कजम्िमा एक एक वटा कृ जि, पशुपालन ि ईजतिजनयिको
व्यवस्था भै स्थानीयवासीले सहि रुपमा प्राजवजिक सेवा प्राप्त गिे का हुने।न
।
 सवै गाजवसहरुकोआफ्नै सुजविा सम्पन्न भवन जनमााण भै आवश्यक आिुजनक
उपकिण िथा कायाालय सामाग्री सजहि चुस्ि व्यवस्थापन भएको हुने।
 प्रिान गरिएका सेवा िथा सुजविाका सम्वतिमा सवेक्षण िथा सुझाव पेरटका
माफा ि िानकारि जलई सुझावहरु कायाातवयन भएका हुने।न ।
 आतिरिक श्रोिको बृजद्धगिी जनशिा अनुिान िकमको जनजिि प्रजिशि िकम
संस्थागि जवकासमा खचा गरिएको हुने। ।
 जनयतरणमुखी खचा व्यवस्थापन भै आय ि बिेट समानुपाजिक रुपमा बृजद्ध
भएको हुने। ।
 वेरुिु फचौट, जितसी व्यवस्थापन ि आतिरिक लेखापिीक्षणको संस्थागि
सुिाि िथा व्यवस्था भएको हुने। ।
 आयकिमा पुनिावृजत्त भै जिजवसको आम्िानीमा बृजद्ध भएको हुने। ।
 लगानी आयकि िथा असुली प्रकृ यामा उद्योग वाजणज्य संघको समतवयमा
नयााँ व्यवस्थापन शुरु भएको हुने। ।
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हुने। ।
 जिल्लामा स्थाजपि भएका उद्योगलाई
पजहचान गिी किको िायिामा ल्याईने
।।
 प्रत्येक ईलाकामा कृ जि, पशुपालन ि
जनमााण प्राजवजिकको ििवजति सजहि
कायाालयको जवस्िाि हुने। ।

कायािम/दियाकलपाहरु
 जिल्लाको आिािभूि प्रदिया िथा
प्रणालीमा सुिाि िथा परिमािान गने
 मानवीय आयामसाँग सम्बद्व पक्ष,
प्रदिया िथा प्रणालीमा सुिाि िथा
परिमािान गने
 आतिरिक प्रकृ या िथा प्रणलीमा सुिाि
िथा परिमािान गने
 सेवा व्यवस्थापनमा सुिाि िथा
परिमािान गने
 सुशासन िथा अतय जवकजसि
आयामसाँग सम्बतद्व पक्ष, प्रदिया िथा
प्रणालीमा सुिाि िथा परिमािान गने
 क्षमिा अजभवृजद्धका लाजग अवलोकन
भ्रमण गरिने। ।

 आवश्यक िनशजि ि प्राजवजिकहरुको जनयुजिभएको हुने। ।
 सम्पूणा शाखाहरु कम्प्यूटिाइज्ज भएका हुने।न ।
 सम्पूणा शाखाहरु कम्प्यूटिाइज्ज भएका हुने।न ।
 क्षमिा अजभबृद्धका लाजग वडा नागरिक मञ्च, उपभोिा सजमजि, नेिृत्वमा
िहेका िलीय प्रजिजनजि, स्थाजनय जनकाय िथा जवियगि कायाालयका
कमाचािीहरु लाई समावेजस ढंगले आवश्यक िाजलमको व्यवस्था भएको
हुने। ।
 जवजभन्न जनकायहरुवाट प्रिान गरिने जवियगि िाजलमहरु एकद्वाि प्रणाली
अनुरुप संचालनगरिएको हुने। ।
 प्रत्येक ईलाकामा कजम्िमा एक एक वटा कृ जि, पशुपालन ि ईजतिजनयिको
व्यवस्था भएको हुने। ।
 सवै गाजवसहरुकोआफ्नै सुजविा सम्पन्न भवन जनमााण भएको हुने। साथै
आवश्यक आिुजनक उपकिण िथा कायाालय सामाजग्रको व्यवस्था भएको
हुने।
 प्रिान गरिएका सेवा िथा सुजविाका सम्वतिमा सवेक्षण िथा सुझाव पेरटका
माफा ि िानकािी जलने व्यवस्था गरिएको हुने। ।
 जनयतरणमुखी खचा व्यवस्थापन भै आय ि बिेट समानुपाजिक रुपमा बृजद्ध
भएको हुने। ।
 वेरुिु फचौट, जितसी व्यवस्थापन ि आतिरिक लेखापिीक्षणको संस्थागि
सुिाि िथा व्यवस्था भएको हुने। ।
 आयकिमा पुनिावृजत्त भएको हुने। लगानी आयकि िथा असुली प्रकृ यामा
उद्योग वाजणज्य संघको समतवयमा नयााँ व्यवस्थापन शुरु भएको हुने। ।

 स्थानीय जनकायको
संगठात्मक संिचना
 जिजवस, नगिपाजलका ि
गाजवसको बार्थिक प्रजिवेिन
 गैि सिकािी संस्थाहरुको
वार्थिक प्रजिवेिन
 आतिरिक लेखा पिीक्षण ि
महालेखा पिीक्षणको बार्थिक
प्रजिवेिन
 आवजिक योिनाको बार्थिक
मूल्याङ्कन
सामाजिक लेखापिीक्षण ि
सावािजनक सुनवाई

 िािनैजिक ईच्।ा शजि हुनु
पने
 नेपाल सिकािको प्रािजम्भक
सहयोग हुनु पने
 कोिको उपलधििा हुनु पने
 स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको
पूणा पालना हुनु पने
 जिजवस, अतय सिकािी जनकाय
ि गैससहरु जवच जनितिि
सहकाया हुनुपने
 जनिी क्षेरको सहभाजगिा
हुनुपने
 िािनैजिक जस्थििा हुनुपने
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७.३ संस्थागि जवकासका कायानीजिहरु
क) संस्थागि क्षमिा जवकास

lhlj;sf] ;+:yfut e"ldsf sfof{Gjogstf{af6 ;xhstf{, ;dGjostf{, lgodgstf{, cg'udgstf{ tyf d"NofÍgstf{ ?kdf s]lGb|t ul/g]5 .
;+:yfut ljsf; tyf ;'zf;g ;DaGwL sfo{qmdsf] sfo{of]hgf th'{df tyf cBfjlws u/L sfo{qmd ;~rfng ul/g]5 .
Ifdtf ljsf; of]hgfsf] k'g/fjnf]sg u/L cBfjlws ul/g]5 tyf ;j} uflj;sf] Ifdtf ljsf; l:yltsf] n]vfhf]vf tyf sfo{qmd th{'df u/L nfu'
ul/g]5 .
4. ;+:yfut tyf Ifdtf ljsf; sfo{qmd ;~rfng ;DaGwL lg0f{o k|lqmof cem ;dfj]zL / ;xeflutfd"ns agfOg]5 .
5. Ifdtf ljsf; sfo{qmddf ;xefuL 5gf}6 ubf{ dlxnf, blnt, hghflt, km/s Ifdtf ePsf JolQm / afnaflnsfnfO{ ljz]if k|fyldstf lbOg]5 .
6. o; sfo{qmd ;~rfng ubf{ ;/sf/L lgsfo, u}/ ;/sf/L ;+:yf / ;fd'bflos ;+:yf -GO-NGO-CBO_ d~raf6 PsLs[t aflif{s sfo{of]hgf tof/
u/L ;f] cg';f/ sfo{qmd ;~rfng ul/g]5 .
7. lhlj;df NGO-CBO 8]:s :yfkgf u/L lqmofzLn agfOg]5 / lgoldt 5nkmn, sfo{qmdsf] ;dLIff ul/g]5 .
8. lhlj;sf] sfd sfjf{xLnfO{ r':t / k|efjsf/L agfpg ;+u7g ljsf; cWoog k|ltjb]g cg';f/ ;+u7g k'g;+/rgf, ;+;fwg ljsf; tyf ;+u7g
;'wf/ of]hgf sfof{Gjog ul/g]5 .
9. :yfgLo lgsfo tyf ;fj{hlgs ;]jf k|bfos cGo lgsfosf kbflwsf/L, k|fljlws tyf cGo sd{rf/Lsf] sfo{bIftf / sfo{ Jojxf/df ;'wf/
ul/g]5 .
10. ;fj{hlgs ;]jf / j:t'sf] pTkfbg / ljt/0f ;+nUg lghL tyf gful/s ;dfhsf ;+:yfx?sf] lgodg, cg'udg / Ifdtf ljsf; ;DaGwL gLltsf]
th{'df tyf cfjZos ;+oGqsf] lgdf{0f ul/g]5 .
11. lhNnfl:yt ljleGg lgsfosf kbflwsf/L tyf sd{rf/LnfO{ pknAw u/fOg] / k|bfg ul/g] Ifdtf ljsf;sf cj;/nfO{ a[l4 u/L ljt/0f Joj:yf
kf/bzL{ agfOg]5 .
12. sd{rf/Lsf] sfo{;Dkfbg d"NofÍg k|0ffnLnfO{ dfkgLo ;"rssf cfwf/df ug]{ k|0ffnLsf] ljsf; u/L d"NofÍgsf nflu pko'Qm ;"rsx?sf] klxrfg
u/L d"NofÍgnfO{ k"jf{g'dfgof]Uo agfOg]5 .
13. uflj;, lhlj; tyf :yfgLo zf;gsf ;fem]bf/x?sf] ljBdfg Ifdtf l:ylt ljZn]if0f, cfjZostf klxrfg, of]hgf tof/L, cBfjlws /
clen]vgsf nflu bIf, cg'ejL ;]jf k|bfos 5gf}6, ;]jf s/f/ / kl/rfng ul/g]5 .
14. lhlj; tyf uflj;sf] kl/jlt{t e"ldsf tyf sfo{ k|0ffnL / ;+u7g ljsf; cWoogsf] l;kmfl/z cg';f/ ;+/rgfdf kl/jt{g ul/g]5 .
15. Go"gtd zt{ tyf sfo{ ;Dkfbg dfkgdf sdhf]/ b]lvPsf If]q, ljifo tyf ;"rsx?x?df Ifdtf ljsf; sfo{qmd s]lGb|t ul/g]5 / ufpF ljsf;
;ldltsf] cg'bfgnfO{ sfo{;Dkfbg dfkgsf cfwf/df ug]{ g]kfn ;/sf/sf] gLlt cg'?k uflj;sf] ;+:yfut tyf Ifdtf ljsf;df ljz]if hf]8
lbOg]5 / Ifdtf ljsf; sfo{qmddf ;fem]bf/x?sf] ;xof]u kl/rfng ul/g]5 .
16. ;+u7g ljsf; /0fgLltnfO{ Ifdtf ljsf; of]hgfdf ;dfof]hg u/L sfof{Gjog ul/g]5 .
17. :yfgLo lgsfo tyf u};;x?df l/Qm kbx?df sd{rf/L lgo'lQm ug]{ sfo{ pknAw sfg"gL Joj:yf / n}lËs tyf ;fdflhs ;dfj]zLs/0fsf]
/0fgLlt cg';f/ tbf?stfsf ;fy ;~rfng ul/g]5 .
1.
2.
3.
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ख) िािस्व िथा स्रोि परिचालन
1.
2.
3.
4.
5.
6.

lhlj; / uflj;4f/f cfod"ns k"FhLut cfof]hgf th'{df, lgdf{0f tyf ;+rfngdf hf]8 lbOg]5 .
lhlj; tyf uflj;sf] cfGtl/s ;|f]tsf] ;+sng tyf kl/rfngsf] ;dosf cfwf/df cfjlws ?kdf cWoog u/L k|fKt ;'emfjx?sf] sfof{Gjog
ul/g]5 .
:yfgLo ljsf; lgdf{0fsf cfof]hgf tyf sfo{x?df :yfgLo ;|f]t tyf ;fwgsf] clwstd k|of]u tyf kl/rfngsf] nflu k|of; ul/g]5 .
ljQLo hf]lvd Go"lgs/0fsf nflu kf/blz{tf tyf ;'zf;g ;+aGwL Joj:yfx? sfof{Gjogsf nflu ljz]if >f]t ;fwgsf] kl/rfng ul/g]5 .
:yfgLo >f]t, ;fwg, >d, k"Flh, k|ljlw / 1fg tyf ;Lksf] clwstd k|of]u ul/g]5 .
lhNnfdf ljB't ;]jf pknAw uflj;x?df n]vf ;DaGwL ;ˆ6jo/ :yfkgf, ;+alGwt sd{rf/LnfO{ o; ;DaGwL tflnd k|bfg u/L ;+rfngdf
NofOg]5 .

ग) स्थानीय सुशासन

:yfgLo ljsf;sf sfo{ ;~rfng ubf{ ;'zf;g ;DaGwL Joj:yf / k|lqmof kl/kfngf ug]{ Joj:yf clgjfo{ ul/g]5 .
ljifout lgsfo, u};;, uflj; tyf /fhgLlts kf6L{ / gful/saLrsf] ;DaGwnfO{ ;'dw'/ agfpg cfjZos cGtl/qmof tyf jxz sfo{qmd
;~rfng ul/g]5 .
3. pknAw kf/blz{tfsf cf}hf/x? -gful/s j8fkq, ;fj{hlgs k/LIf0f, gful/s ;Gt'i6L ;j]{If0f tyf ;fj{hlgs ;'g'jfO{, ;fdflhs k/LIf0f, :yfgLo
lgsfosf] vr{ k'g/fjnf]sg of]hgf Joj:yfkg / lg0f{o k|lqmofdf gful/sx?sf] ;DnUgtf ;j]{If0f, ;+rflnt cfof]hgfx?sf] ;d'bfodf cfwfl/t
cg'udg nufot gLlt tyf sfo{ljlwx?sf] k|efjsf/L sfof{Gjog ul/g]5 .
4. :yfgLo lgsfosf kbflwsf/L tyf sd{rf/Lsf] cfrf/;+lxtf tof/ u/L sfof{Gjog ul/g]5 .
5. :yfgLo lgsfo tyf ;fj{hlgs ;/sf/L / u}/ ;/sf/L lgsfox?df ;]jfu|fxLx? tyf hgu'gf;f]sf] clen]v /flvg]5 / u'gf;f] ;''g'jfO{ ;+oGqnfO{
Jojl:yt / k|efjsf/L agfOg]5 .
6. uflj; tyf ;]jfs]Gb|:t/sf] ;]jf k|jfxnfO{ qmdzM ;"rgf tyf k|ljlwdf cfwfl/t agfpFb} nlug]5 .
7. lhlj;sf] j]j;fO6 / ;fj{hlgs ;"rgf dfkm{t ;fdflhs ;'/Iff sfo{qmd ;+aGwL ;"rgf ;fj{hlgs गने कायािमलाई अझ प्रभावकािी बनाइने । ।
8. ;fdflhs k/LIf0f, gful/s ;Gt'i6L ;j]{If0f, ;fj{hlgs k/LIf0f, vr{sf] pkof]lutf tyf ;fj{hlgs jxz h:tf kf/bzL{tf / pQ/bfloTj clea[l4
;DaGwL sfo{qmdsf] ;+rfng tyf ;xlhs/0fdf gful/s ;dfhsf ;+:yf Pj+ ;d'bfodf cfwfl/t ;+:yfx?nfO{ kl/rfng ul/g]5 .
9. of]hgf tyf ah]6 th'{df, ah]6 tyf vr{ / k|ult ljj/0f dfl;s ?kdf ;+rf/ dfWod tyf k|sfzg4f/f ;fj{hlgs ug]{ tyf k|ltj]bg k|0fffnL
Ps4f/ k|0ffnL cg';f/ Jojl:yt ul/g]5 .
10. lhlj; j]j;fO{6sf] Ifdtf lj:tf/ u/L lhNnf:t/sf] j]jxj (Web hub) sf] ?kdf ljsf; u/L lgoldt cWofjlws ul/g]5 .
1.
2.

ग) जवकास व्यवस्थापन
1.

t]>f] kIf4f/f cfjlws lhNnf ljsf; of]hgfsf] dBfjlw tyf clGtd d"NofÍg ul/g]5 .
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2.

3.
4.
5.
6.

of]hgf th'{df tyf cg'udg k|0ffnLnfO{ kf/bzL{, glthfd'vL / k|efjsf/L agfpg lhNnf ;"rgf s]Gb|nfO{ Jojl:yt / k|efjsf/L agfOg'sf ;fy}
glthfdf cfwfl/t cg'udg ;DaGwL sfo{ljlw th'{df u/L cfjlws of]hgf tyf ;"rssf cfwf/df of]hgf th'{df / cg'udg tyf d"NofÍg sfo{
;~rfng ul/g]5 .
;fj{hlgs ;]jf u'0f:t/Lotf / k|flKtsf] ;'lglZrtug{ ;]jf k|jfxsf] cg'udgsf] Joj:yf k|efjsf/L ul/g]5 .
lhNnf ul/jL cg'udg / ljZn]if0f k4lt :yfkgf u/L of]hgf th'{df, cg'udg, d"NofÍg / k|ltj]bgdf o;sf] k|of]u ul/g]5 .
ljsf; cfof]hgf tyf sfo{qmdx?sf] glthf cg'udg tyf k|efjsf/Ltf cWoog÷d"NofÍgsf] nflu cg'udg ;+/rgfsf] lgdf{0f u/L k|efjsf/L
agfOg]5 .
;/sf/L–lghL, ;/sf/L–u}/;/sf/L–;d'bfo, lghL–;d'bfo ;fem]bf/L cjwf/0ff tyf gLlt th'{df u/L ;f] cjwf/0ff adf]lhd cfof]hgf tyf ;]jf
;~rfng ul/g]5 .
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खण्ड ८ : जवत्तीय जवश्लेिण
८.१ भुजमका
िादिङ जिल्लाको आ.व. २०७२/७३को लाजग ३ अवा ३५ किोड ४७ लाख २ हिाि ९ सय ८३ रुपयाको बिेट
साबािजनक गिे को । । यस मध्ये पूजिगि खचािफा १ अवा ५२ किोड ४ लाख ५१ हिाि ७ सय ६७ , चालुखचा
िफा १ अवा ७८ किोड ८२ लाख ६३ हिाि २ सय १५ ि उपभोग खचा िफा ४ किोड ५९ लाख ८८ हिाि
जवजनयोिन भएको िेजखत। । जिल्लाको जवगि विाको बिेि २ अवा ८१ किोड ४५ लाख १४ हिाि िहेको
ाँ िफा १ अवा १४ किोड ७१ लाख ८२
जथयो, िसमा चालु िफा १ अवा ६४ किोड ४४ लाख १० हिाि ि पूिीगि
ि उपभोग िफा २ किोड २९ लाख २२ हिाि िहेको जथयो । lhNnfdf sfo{/t ljleGg u}/ ;/sf/L Pj+
ljb]zL lgsfox? dWo] रुम टु रिड, एक्सन एड, दफयाड, युनाइटेड जमसन टु नेपाल, एनएनजडइसडधलुओ, िथा
अतय स्विेशी जनकायहरु िस्िै: उद्योग वाजणज्य संघ, नािी िागिण के ति, जहमालय हेल्थके यि नेपाल, िजलि
सेवा संघ, ग्रामीन जवकास िथा मजहला िागिण के ति, जहमालयन सामुिाजयक मुजि समाि, सहयोगी हािहरुको
समूह सहास नेपाल, शाजति नेपाल, एकीकृ ि सामुिाजयक जवकास अजभयान, परिविानका लाजग प्रजिवद्ध समाि,
कोजशश, प्रयत्नशील सामुिाजयक जवकास समाि, श्रोि पजहचान िथा व्यवस्थापन समाि, शैजक्षक आयाम
लगायि करिव ४० वटा िजि गैिसिकािी संस्थाहरु समेि जिल्लामा जवजभन्न क्षेरमा कायािि ।न् । यी
संस्थाहरुले dlxnf, blnt, hghflt Pj+ lk5l8Psf ju{sf] pTyfgdf ljzif hf]8 lbPsf] kfO{G5 .

lhNnfsf] ;du| ;d[l4sf nflu aflx/L ;xof]usf] pkof]u ub}{ cfGtl/s >f]tsf] kl/rfng, cfosf] a[l4
Pj+ ;lx ;b'kof]u ug{ h?/L b]lvG5 . o:tf] cfGtl/s cfo clxn]sf] cj:yfdf cToGt Go"g 5 .
cfGtl/s cfo tyf /fh:j ;+sng a[l4sf If]qsf] cWoog u/L pNn]Vo 9+un] cfGtl/s cfo a[l4 u/]df
lhNnf ljsf;df bLuf]kg cfpg]5 . यस खण्डमा जिल्लाको जवगिका विाहरुको आय व्यय जस्थजि िथा
आवजिक योिना कायाातवयनका लाजग उपलधि हुने संभाजवि लगानीको प्रक्षेपण समेि गरिएको । । यसले गिाा
जिजवसले लगानी कु न कु न क्षेरमा के जतिि गने, कु न कु न जनकायसाँग समतवय गने ि बिेट जवजनयोिन गिाा कु न
कु न क्षेरलाई लजक्षि गने भन्ने जवियलाई समेि मद्दि पुग्ि। ।

८.२ जवगिका विाको जिजवसको आय व्यय जस्थजि
जिल्लाको लाजग आगामी विाको बिेट क्षेपण गरिएको गनाका लाजग जवगिको आय व्यय जवश्लेिण गरिएको । ।
८.२.१ जिजवसको आय जस्थजि
जिजवसको आर्थथक स्रोि िथा आय/व्यय जस्थजिलाई आतिरिक आय, वाह्य स्रोि िथा स्रोि परिचालन जस्थजि
अतिगाि िलका शीिाकहरुमा ।ु ट्टा।ु ट्टै जवश्लेिण गरिएको । ।


आतिरिक स्रोि जस्थजि

जिल्लाको आतिरिक आयको जस्थजि हेिाा जवगिका चाि विाहरुको आम्िानी जस्थजि िाजलका ८.१ मा समावेश
गरिएको । । जिल्लाको कि िािस्व, सेवा शुल्क, िस्िुि, जबिीबाट प्राप्त आय लगायि समावेश गरिएको । ।
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िाजलका ८.१: जिजवसको आय जस्थजि
उपजशिाकहरु
स्थानीय कि
सेवा शुल्क
िस्िुि
जविीबाट हुने आय
िोयल्टी
मालपोि
जवजवि
कु लिम्मा

२०६७/६८
१०४९५०८०३.३
०
०
०
०
०
०
१०६१५१५५१।९३

२०६८/६९
८७१८५२०६.६
१६४००
५९५३००
१८०००
१६३४६५५९
२६२०१७.१५
२५१८०५
१२२४४०८८५

२०६९/७०
४३०२४५७९.४
२०४००
५९५६००
२८९९६
१३१८०८१४.९
४०२४८५.२३
४४६५००
१०१८५९९९७

२०७०/७१ (पुस
सम्मको)
१०४९५०८०३.३
५००००
५२५०००
१००५००००
४७०६२३.१२
३५१४९.७७
२०३००
४४०९३५५२.३

स्रोि: िादिङ जिल्ला वार्थिक जवकास योिना, २०६९/ २०७०/२०७१



अतय सिकािी जनकायको लगानी

सिकािी कायाालयहरुको जवत्तीय अवस्थाको जस्थजि िलको िाजलकामा दिइएको । िसमा जिल्लाका मुख्य
सिोकािवाला जनकायहरु ि जिनीहरुले २०७१/७२ मा प्रस्िाजवि गिे को बिेटबािे को जस्थजि िेखाइएको । ।
िाजलका ८.२ सिकािी जनकायहरुबाट जिल्लामा भै िहेको लगानी जस्थजि
ि.स.

कायाालयको नाम

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०

जिल्लाजवकास सजमजिको कायाालय
मध्यामातचलससचाई सबै जडजभिन नं ३

आ.व. २०७१/७२ को प्रस्िाजवि बिेट (रु हिािमा)
चालु
पूिीगि
उपभोग
िम्मा
२६७७३५
३७८४७६
६४६२११
६५००
१०६२५०
११२७५०
२५००
१२२००
१४७००
१५५७५४
८०००
१६३७५४
२६६७
४१७७३
११००
४५५४०
७०५
८५३०
३०९०
१२३२५
८१६३
१६३
३५९०
११९१६
२८७०
१०९३
२६३६
६५९९
२२२०
७५०
२९७०
३२६३
३८७
६
३६५६
२५००
८९००
१२५००
२३९००
६२५०
४४४००
५०६५०
३२६२५
३२६२५
११८३७३८
१४८०
११८५२१८
९३६००
९३६००
५१६६
५१६६
३५०००
३५०००
९११००
९११००
१६४४८६५
८६९८९३
२२९२२
२५३७६८०

जिल्लापशुसेवा कायाालय, िादिङ
जिल्ला स्वास््य कायाालयिादिङ
जिल्ला वन कायाालय, िादिङ
जिल्लाभू-संिक्षण कायाालय
मजहला िथाबालबाजलका कायाालय, िादिङ
घिे लु िथासाना उद्योग जवकास सजमजि, िादिङ
जडजभिनसहकािी कायाालय िादिङ
जिल्लाआयुवेदिक स्वास््य के ति, िादिङ
जिल्लाकृ जि जवकास कायाालय, िादिङ
खानेपानीिथा सिसफाई जडजभिन कायाालय, िादिङ
नेपालजवद्युि प्राजिकिण, िादिङ
जिल्लाजशक्षा कायाालय, िादिङ
जडजभिनसहकािी कायाालय, भििपुि
िल उत्पन्निथा प्रकोप जनयतरण कायाालय, नुवाकोट
शहिी जवकासिथा भवन जडजभिन कायाालय, नुवाकोट
व्यवसाजयकिथा जसप जवकास िाजलम के ति, गिुिी
गिीबीजनवािण कोि, काठमाण्डौ
ऊिाा िथावािाविण शाखा
िम्मा

स्रोिः आ.व. २०७१/७२को बार्थिक जिल्ला जवकास योिना, जिल्ला जवकास सजमजि, िादिङ

नोटः जडजभिन सडक कायाालय भििपुि, िल उत्पन्न िथा प्रकोप जनयतरण कायाालय नुवाकोट ि शहिी जवकास िथा भवन जडजभिन
कायाालय, नुवाकोटबाट यस जिल्लामा कायािम कायाातवयन हुने भएपजन जिल्ला परिििमा प्रस्िाव पेश हुन नआएको ।
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गैससको क्षमिा जवकास ि जवत्तीय अवस्था



जिल्लाको जवकास साझेिाि गैिसिकािी संस्थाहरु पजन हुन् । जिल्लामा ३७ भतिा बढी उल्लेखनीय गैिसिकािी
संस्थाहरु िहेका ।न् । सामाजिक, आर्थथक, वािाविण, जसप िथा क्षमिा जवकास िथा जिल्लाको समग्र
जवकासमा यी संस्थाहरुको भूजमका महत्वपूणा िहेको िेजखत। । गैिसिकािी संस्थाहरुको जवत्तीय जस्थजि जवश्लेिण
गने िममा २०७०/७१ को प्रस्िाजवि बिेटको जस्थजि समेि िेखाइएको । (िाजलका ८.३) ।

ि.स.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३

िाजलका ८.३: गैि सिकािी कायाालयहरुको जवत्तीय अवस्थाको जवविण
संस्थाको नाम
आ.व. २०७०/७१ कोप्रस्िाजवि बिेट (रु
रुम टु रिडनेपाल
२३८३५
हिािमा)
िादिङउद्योग वाजणज्य संघ
१७५०
नािी िागिणके ति िादिङ
२७५८
जहमालयहेल्थ के यि नेपाल
८२८८
िजलि सेवासंघ िादिङ
२२४०
ग्रामीणजवकास िथा मजहला िागिण के ति
६६८
जहमालायसामुिाजयक मुजि समाि नेपाल
१५०४
५८२५
उद्योगवाजणज्य संघ, िादिङ
सहयोगीहािहरुको समूह (साहस) नेपाल
२५८८
शाजतिनेपाल
४१००४
एदककृ िसामुिाजयक जवकास अजभयान नेपाल
६३५०
परिविानकालाजग प्रजिवद्व समाि (कोसोक)
३८९०
एक्सननेपाल
७६८००
कोजशस
५१७
प्रयतिशीलसामुिाजयक जवकास समाि
२२२००
दफयन नेपालकाठमाण्डौ
९३०
श्रोिपजहचान िथा व्यवस्थापन समाि नेपाल
५४००
शैजक्षकआयाम नेपाल
७४९२
नागिुानडेभलपमेतट कम्युजनरट
३०९८
सामुिाजयकउत्थान पद्दजिका लाजग मतच
४३५१९
१२५०
District AIDS Coordination Committee Dhading
चतिज्योजिएदककृ ि ग्रामीण जवकास समाि
४९६५०
नेपालिे डिस सोसाइटी जिल्ला शाखा िादिङ
१०८८१
यु.एम.एन.िादिङ क्लिि
९५००
समग्रजवकास के ति
५२२९
नमस्िेग्रामीण जवकास समाि
३७४७
६३५
Dhading Plus
मजहलाकोजनजम्ि मजहला मतच
१७२९०
सामुिाजयकवन उपभोिा महासंघ जिल्ला शाखा िादिङ
१९७५
११७
NNDSWO
मानवीयजवकास िथा श्रोि व्यवस्थापन नेपाल
१००८
५४६०
ग्रामीणआपसी जवकास नेपाल, िादिङ
परिलजक्षिसंस्था
५००
नेपाल डेभ्लप्मेतट कतसल्टेतसी िेभी जसजभल ओएजसस ईजतिजनयरिङ प्रा.जल, अनामनगि, काठमाडौं
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३४
३५
३६
३७

आवािअजभयान नेपाल िादिङ
आसमाननेपाल

१०००
२५२८
५७१६
४२०५
३८१३४७

खानेपानीिथा सिसफाई उपभोिा महासंघ, िादिङ
िगिज्योजिसामुिाजयक जवकास समाि मैिी
िम्मा

स्रोिः आ.व. २०७१/२१को बार्थिक जिल्ला जवकास योिना, जिल्ला जवकास सजमजि, िादिङ

८.२.२ जिजवसको जवगिका विाहरुको व्यय जस्थजि
ाँ
जिजवसको जवगिका विाहरुको व्यय जस्थजि हेिाा चालु खचा, पूिीगि
खचा ि कू ल खचागिी सबै शीिाकहरुमा
आ.व. २०६७/६८, ६८/६९ ि २०६९/७० गिी िीन विाको व्यय जस्थजि जवश्लेिण गरिएको । । जिल्लाको
जवगिका विाहरुको व्यय जस्थजि यसप्रकाि िेखाइएको । ।
िाजलका ८.४: जिजवसको जबगिको बिेट जस्थजि (रु हिािमा)
2067/68

जवविण
जवियगि
कायाालयहरु
स्थानीय
जनकाय
गैि सिकािी
संस्था

चालु

िम्मा

१०१००४५

पूि
ं ीगि

2068/69
िम्मा

चालु

पूि
ं ीगि

2069/70
िम्मा

चालु

पूि
ं ीगि

िम्मा

७९२३४१

२१८१३१

१०१०४७२

१५९९७९

१४०३८०५

१५६३७८४

११७९१८८

२३१८३४

१४११०२२

२१७७०४

३५०२६०

५६७९६४

२३६८१८

२९५५४४

५३२३६२

१५९६१३

३१५२७८

४७४८९१

११३७६९

११३७६९

१५९९२१

१५९९२१

२४२११९

२४२११९

६८२१६०

१६९२२०५

१८५९२७०

२२५६०६७

७८९२३१

२१२८०३२

३९६७९७

१३३८८०१

स्रोि: जिजवस िादिङ, २७१

८.२.३ जिजवसको आम्िानी प्रक्षेपण जस्थजि

cfufdL cfjlws of]hgfsf] nflu lhNnfdf ;/sf/L lgsfo, :yfgLo lgsfo, /fli6«o tyf cGt/f{li6«o u};;
tyf lghL If]qaf6 kl/rfng x'g ;Sg] /sdsf] k"jf{g'dfg ubf{ lhNnfdf g]kfn ;/sf/, :yfgLo lgsfo, bft[
;d'bfo, u}/;/sf/L If]q / lghL If]qaf6 ljutdf xF'b} cfPsf] nufgLsf] k|j[lQnfO{ d'Vo cfwf/ lnOPsf] 5 .
o; k|s[ofdf ljutsf] k|j[lQ ljZn]if0f u/L To;df cfjlws of]hgfdf lhNnfsf] ljsf;sf] nflu k|If]lkt
cfly{s a[l4nfO{ ;d]t b[li6ut u/L cfpFbf jif{sf] nufgL cfjZostf k|If]k0f ug]{ ul/G5 . o; lx;fan]
cfjlws of]hgfdf प्रजि विा आतिरिक २५% ि अतय सिकािी िथा गैि सिकािी जनकायको १०% का ििले हुने
अनुमनका आिािमा गरिएको । । जिजवसको आतिरिक आयमा जिजवसले िणनैजिक रुपमा आम्िानी वृजद्ध
गनुापने िेजखत। भने सिकािी अनुिान िथा वाह्य जनकायले पजन तयूनिम १०% वृजद्ध गिै िानुपने िेजखत। ।

o;/L cg'dfg ul/Psf] nufgL / hlj;n] cfof]hgf u/]sf] cfjlws of]hgf lgdf{0f sfo{zfnfdf klxrfg
ul/Psf ;d"xsf s[ofsnfksf] sfof{Gjog ug{ cg'dfg ul/Psf] vr{ ah]6 ;d]tsf] ljZn]if0f ubf{ cfufdL
cfjlws of]hgfdf pknAw x'g ;Sg] s"n ;fwg / cg'dflgt nufgL जवश्लेिण गिी आवजिक योिनामा
उपलधि हुने िकमको अनुमान गरिएको । ।
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िाजलका : ८.५ जिल्ला जवकास योिनाको अनुमाजनि आयको प्रक्षेपण
जवविण

२०७२/७३

२०७३/७४

२०७४/७५

२०७५/७६

२०७६/७७

३९.८४

४९.८१

६२.२६

७७.८२

९७.२८

११६३.२८

१४५४.१०

१८१७.६३

२२७२.०३

२८४०.०४

िस्िुि

५६.६३

७०.७९

८८.४९

११०.६१

१३८.२६

जविी

२५७४३.७७

३२१७९.७१

४०२२४.६४

५०२८०.८०

६२८५१.००

िोयल्टी

७८६.१०

९८२.६३

१२२८.२९

१५३५.३६

१९१९.२०

मालपोि

८७२.०७

१०९०.०९

१३६२.६१

१७०३.२६

२१२९.०८

१९८९४५.३१

२४८६८१.६३

३१०८५२.०४

३८८५६५.०५

४८५७०६.३१

स्थानीय कि
सेवा शुल्क

जवजवि आय
िम्मा आम्िानी
अतय सिकािी कायाालय
िफा को आम्िानी
गैि सिकािी कायाालय
िफा को आम्िानी
कु ल

२३८३९४२.१२
३२२२६०.३९
३१०४०९३.१२
३९.८४

२६२२३३६.३३ २८८४५६९.९७ ३१७३०२६.९६
३५४४८६.४३

३८९९३५.०७

४२८९२८.५८

३४७४१८६.०३ ३८९६२०९.१२ ४३७९०८५.६४
४९.८१

६२.२६

३४९०३२९.६६
४७१८२१.४४
४९३३५६३.७२

७७.८२

९७.२८

नोट: जिजवसको आम्िानी बृजद्ध वार्थिक २५% िथा अतय सिकािी ि गैिसिकािी जनकायको आम्िानी बृजद्ध १०% हुने अनुमान
गरिएको ।

८.२.४ आवजिक योिनामा हुने क्षेरगि लगानी

cfufdL cfjlws of]hgfsf] nflu lhNnfdf ;/sf/L lgsfo, :yfgLo lgsfo, /fli6«o tyf cGt/f{li6«o
u};; tyf lghL If]qaf6 ;~rfng ul/g] sfo{qmdx?sf] klxrfg sfo{ lhlj;n] cfof]hgf u/]sf lhNnfsf
;ef;b\, /fhg}lts bnsf k|ltlglw, laifout lgsfosf k|d'vx?, u};;, gful/s ;dfh, lhlj;sf
sd{rf/L nufotsf] pkl:yltdf laifout of]hgf th'{df uf]i7L, ts{a4 of]hgf th'{df uf]i7L nufotdf
ePsf] ;xeflutfTds sfo{qmdn] u/]sf] xf] . o;} sfo{qmddf cfjlws of]hgf cjlwe/df ug'{kg]{ s"n
nufgLsf] cg'dfg u/L ;xdlt ePcg';f/ ;f]xL vr{ k|:t't ul/Psf] 5 . प्राथजमकिािमका
आयोिनाहरुमा गरिनुपने लगानी िथा जिजवसमा उपलधि हुने लगानीलाई अध्ययन गिाा ठू लो िकम नपुग हुने
िेजखत। । के ही आयोिनाहरु िाजिय स्ििका आयोिना समेि पजहचान भएका ।न् । िी आयोिनाहरुलाई
जिजवसले सम्बजतिि जनकायसाँग समतवय गिै कायाातवयन गनुापने िेजखत। । आगामी ५ विाको लाजग यस
आवजिक योिनाले प्रस्िाव गिे को कायािमहरुको लगानी यसप्रकाि िाजलकामा िेखाइएको । ।
िाजलका ८.६: जवियगि लगानी अनुमान
ि.स.
१

जवियगि क्षेरहरु
आर्थथक जवकास

१.१

कृ जि, खाद्य सुिक्षा ि सहाकिी

१.२

पयाटन

१.३

उद्योग िथा व्यापाि

२

सामाजिक जवकास

अनुमाजनि लागि (रु हिािमा)
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२.१

जशक्षा

२.२

स्वास््य

२.३

खानेपानी िथा सिसफाई

२.४

खेलकु ि

२.५

मजहला िथा बालबाजलका ि लजक्षि वगा

३

वािाविण व्यवस्थापन िथा प्रकोप तयूनीकिण

३.१

वन, भू-संिक्षण िथा वािाविण

३.२

प्रकोप व्यवस्थापन

४

भौजिक िथा पूवाािाि जवकास

४.१

सडक पूवाािाि जवकास

४.२

ससचाई

४.३

जवद्युि जवकास िथा संचाि

४.४

सावािजनक पूवाािाि

५

संस्थागि जवकास

५.१

सुशासन िथा संस्थागि सुिाि
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खण्ड ९: प्रमुख प्राथजमकिा िमका आयोिनाहरु
९.१ आर्थथक जवकास
९.१.१ कृ जि, खाद्य सुिक्षा ि सहाकिी
कृ जि जवकास
ि.स.
कायािम
१
१.१
१.२
१.३

खाद्यन्न आत्मजनभाि कायािम

एकाइ

लक्ष्य(Tar
get)
५ विा

कु ल
लागि
(रु)
१०००
०

कु ल
बिेट

बिेट रु (आ.व.)
श्रोि

२०७२/७
३

२०७३/७
४

२०७४/७
५

२०७५/७
६

२०७७/७
८

गुणस्िियुि िान बीउ जवििण
कायािम संचालन गने
उन्नि मकै बीउ उत्पािन िथा जवदि
जवििण संचालन गने
उन्नि आलु बीउ जवििण कायािम
संचालन गने

१.४

भकािो सुिाि कायािम संचालन गने

१.५

साना ससचाई कायािम संचालन गने
िुगाम ठााँउका कृ िकहरुलाई ढु वानी

१.६

अनुिानमा िैजवक मल िथा जविािी
उपलधि गिाउने

१.७
२
२.१

गुणस्ििीय बीउ उत्पािन सम्बतिी
िाजलम प्रिान गने
ििकािी िथा फलफु ल उत्पािन ि
जनयााि

५ विा

३०००
०

िश गाजवसमा ििकािी ि फलफु लमा
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आईजपएम ि ओजपएम प्रजवजि िाजलम
संचालन गने
१० गाजवसमा जविािीको िनचेिना
२.२

(सुिजक्षि प्रयोग ि भण्डाि) सम्बतिी
िाजलम प्रिान गने
१० गाजवसमा वानस्पजिक जविािी,

२.३

िैजवक जविािी िथा मोहनी पासोको
माध्यमबाट िोग कीिा जनयतरण
सम्बतिी प्रिशानी आयोिना गने

२.४
२.५

३ गाजवसमा िि जविािी अवशेि
पिीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गने

३ वटा

प्रांगारिक िथा िैजवक मल जनमााण
कािखाना स्थापना गने
जविािी प्रयोगमा हाजनकािक असि

२.६

सम्बतिी िनचेिनामुलक िाजलम,
अतििदिया संचालन गिी ि होर्थडङ
बोडा िाख्ने
सामुजहक ििकािीबाट अगााजनक

२.७

प्रमाणीकिण सम्बतिी िाजलम ि
कायािमहरु संचालन गने

२.८
३
३.१

अगााजनक वस्िु जनयाािको लाजग
के जतिय जनकायसंग समतवय गने
कृ जिलाई प्रजवजियुि माध्यमबाट
व्यवसायीकिण गने

५ विा

७०००
०

१५ गाजवसमा आिुजनक प्याके जिङ
घिको जनमााण गने
७५% अनुिानमा ट्र्याक्ट्र, पावि

३.२

ट्रेलि, थ्रेसि, मौिी घाि, आिुजनक
कृ जि औिािहरु जवििण गने
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३.३

जशि भण्डाि घि जनमााण गने

२ वटा

व्यवसाजयक कृ िकहरुलाई आिुजनक
३.४

खेिी पद्विी सम्बतिी िाजलम दिने ि
भ्रमण गिाउने

३.५
३.६

प्लाजिक घिमा ििकािी खेिीको
लाजग प्लाजिक अनुिान दिने
१० गाजवसमा थोपा ससचाई कायािम
संचालन गने
२ गाजवसमा वाली जवरुवामा लाग्ने

३.७

िोग िथा कीिा पिीक्षण ि उपचाि
हजस्पटलको जनमााण गने

४
४.१

प्रांगारिक पके ट क्षेर जवस्िाि कायािम

५ विा

२०००

५ विा

२५००

जिल्लामा िहेका प्रांगारिक पके ट
क्षेरहरुको पजहचान गने
िासायजनक मल िथा जविािी प्रयोग

४.२

तयूनीकिण सम्बतिी िनचेिना
कायािम संचालन गने

४.३

आईजपएम ओजपएम िाजलम प्रिान गने
प्रांगारिक उत्पादिि वस्िुको लेवल,

४.४

प्याके जिङ, ग्रेजडङ िथा मुल्य जनिाािण
िथा बिाि सम्बतिी व्यवस्था गने

५
५.१
५.२
५.३

कृ जि क्षेरको माध्यमबाट िोिगािी
शृिना गने
युवा लजक्षि मौिी पालन कायािम
संचालन गने
युवा लजक्षि च्याउ कायािम संचालन
गने
युवा लजक्षि बेमौसमी ििकािी खेिी
कायािम संचालन गने

नेपाल डेभ्लप्मेतट कतसल्टेतसी िेभी जसजभल ओएजसस ईजतिजनयरिङ प्रा.जल, अनामनगि, काठमाडौं
109

जिल्ला आवजिक जवकास योिना, िादिङ (अजतिम प्रजिवेिन)

५.४
५.५

युवा लजक्षि अलैची खेिी कायािम
संचालन गने
प्राजवजिक जशक्षालयको स्थापना गने
बाली िथा पशु बीमामा बीमा शुल्क

५.६

जमनाहा गिी बीमाको कायािम
संचालन गने

६

पके ट/प्याके ट कायािम

५ विा

४०००

५ विा

१०००

५ विा

६०००

१३ जिल्लामा भेडा जवकास कायािम
(थुमा जवििण, आतिरिक िथा बाह्य
६.१

पिजिजव जनयतरण, ि्याङ्क संकलन,
घुजम्ि जशजवि, अनुिानमा सामाग्री
जवििण, खोि सुिाि अनुिान)
संचालन गने
१३ गाजवसमा बाख्रा प्याके ि कायािम
(बाख्रा िथा बोका जवििण, घााँस

६.२

जवकास कायािम, आतिरिक िथा बाह्य
पिजिजव जनयतरण औििी खोप, खोि
सुिाि अनुिान)

७

पशु सेवा प्रसाि कायािम
पशु आहािा सेवा (जहउिे िथा

७.१

बहुबर्थिय घााँसको जबउ जबििण, डाले
घााँसको जवरुवा जवििण) कायािम
संचालन गने

८

पशु प्रिनन सेवा
प्रिननको लाजग भालेिािको पशु
जवििण कायािम (जिल्लाभि)

८.१

क) िााँगो
ख) िर्थसिस सााँढे
ग) थुमा
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घ) बोका
ङ) गिा
९

एदककृ ि कृ जिम गभाािान कायािम

९.१

गाई

९.२

भैसी

९.३

उपकिण व्यवस्थापन

१०
१०.१

पशु पंजक्षको स्रोि जवकास कायािम

५ विा

१०००

५ विा

२०००
०

६ गाजवसमा बाख्राको श्रोि के ति
स्थापना गने
स्थानीय िािका बदढ उत्पािन दिने ि

१०.२

िाम्रा गुण भएका बाख्राको ।नौट गिी
िे कडा अध्यावजिक गने

१०.३

िनस्वास््य िथा पशु स्वास््य
प्रचािप्रसाि सेवा
क) गोष्ठी/बैठक योिना ििुामा,
ग्रा.प.स्वा. कायािम
अतििगि, स्थाजनय जनकाय
िािजनजिक संयतर,
सामाजिक संघ संस्था
आदिलाई अजभमुजखकिण,

१०.४

सावािजनक लेखा परिक्षण
आदि)
ख) जशजवि (पशु स्वास््य, िे जवि
िोग जनयतरण, बााँझोपन,
एफएम माफा ि प्रजवजि
प्रसािण, आईजपएम
पाठशाला, फामा दफल्ड
स्कु ल जशक्षा प्रसािण,
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बार्थिक पुजस्िका िथा
से.के /जिल्ला प्रोफाईल
प्रकाशन आदि)
पशु स्वास््य कायािम
क) उपचाि सेवा (मेजडकल, माइनि
सर्थिकल, गाईनोकोजलिल)
१०.५

ख) प्रयोगशाला परिक्षण (गोबि,
थुनेलो, ।ाला िोग, - जस्कन स्कार्थपङ)
ग) खोप सेवा (िोग जनिोिक
खोप लगाउने)
िाजलम प्राजवजिक िथा कृ िक स्िि

१०.६

(व्यवसाजयक खुखुिा पालन,
व्यवसाजयक बाख्रा पालन, िुि प्रसोिन
िथा जवजविकिण, व्यवसाजयक बंगुि
पालन, घााँस खेिी)
पशुपंक्षी बिाि प्रवद्वान कायािम

१०.७

मासु पसल सुिाि
डेिी पसल सुिाि
पशु संकलन के ति स्थापना
जनयमन कायािम
क) भेटेनेिेिी जनरिक्षण (मासु पसल,
औििी पसल ि फामा जनरिक्षण,

१०.८

भेटेरिनिी ऐन जनयम मापिण्ड
अजभमुजखकिण गोष्ठी)
ख) पशु िोग रिपोर्टटङ (इजपडेजमक
जनयतरण, घुम्िीकोि वैठक िथा
परिचालन)

१०.९

अनुभवी िथा अगुवा कृ िक जवकास
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िथा क्षमिा अजभवृजद्ध कायािम
संचालन गने
१०.१

कायािम सजमक्षा अनुगमन िथा

०

मूल्याङ्कन सहयोग कायािम गने
क) नेिृत्व जवकास िथा
व्यवस्थापन िाजलम ि
परियोिना अजभमुजखकिण
िथा संस्थागि सहकाया गने
ख) अगुवा कृ िक अध्ययन भ्रमण
गने
ग) िाजलम (सहकािी
व्यवस्थापन, बचि िथा
ऋण व्यवस्थापन, दिगो
कृ जि, ििकािी, फलफु ल
िथा पशुपालन ि सहयोग
समेि)
घ) कृ िक समुहको संस्थागि
जवकास गने
ङ) कृ िक समुहको संस्थागि
जवकास भ्रमण ि पोिण
सुिक्षा साथै जबियगि
िाजलम संचालन गने

११
१२
१२.१
१२.२
१२.३

सुलभ िथा सहि कृ जि ऋण कायािम
५ विा

पूवाािाि जवकास

१०००
०

िुग्ि जचस्यान के तिको जनमााण
ििकािी िथा फलफु लको लाजग कोल्ड
स्टोि जनमााण गने
थप ििकािी संकलन के ति स्थल

१० वटा
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जनमााण गने
१२.४
१३

फलफु ल प्रशोिन के ति स्थापना गने
सहकािी जवकास कायािम

९.१.२ पयाटन

ि.स.
कायािम
पपपपपप
पपपपप

१
२
२.१
२.२
२.३
२.४
२.५
२.६
२.७
३

िादिङ जिल्लाको पयाटन
गुरुयोिना ियाि गने
पिमागा पजहचान ि जवकास

एकाई

७

लक्ष्य
(Target)

कु ल लागि
(हिािमा)

पजहलो विा

१५००

५ बिा
जभर

५०००

श्रोि

बिेट रु. (आ.व.)
२०७२/७
३

२०७३/७
४

२०७४/७
५

कु ल बिेट
२०७५/७
६

२०७६/७
७

जिजवस

GHT खण्ड (खपुा भतज्याङ,
पाल्िोि, लापा, बसेिी ि मनास्लु)
गणेश जहमाल रुबी भ्याली
(भागखका , सेमिोङ, सत्यिेवी,
जिजप्लङ, पाल्िोि)
िुम्रे जहल साइट (पात्ले, खाल्टे,
चमेिे गुफा, िुाँवाकोट, िुम्रे जहल)
फाईभ जहल ट्रेक (जसद्ध लेक, मैिी
कोट, खिी कोट, ज्वालामुखी,
ज्यामरुङ)
चेपाङ जहल ट्रेक (िोगीमािासौिाहा)
गााँिा जहल ट्रेक (नौजवसे,
िोगीमािा, सौिाहा)
गणेश जहमाल ट्रेक (फु लखका , रि,
मातवु, बसेिी)
भ्यू-टावि जनमााण गने

जिजवस, पयाटन
पूवाािाि जवकास
आयोिना, पयाटन
मतरालय, नीजि
क्षेर, उद्योग
वाजणज्य संघ,
पयाटन व्यवसायी

२

२
जभर

बिा
१०००००

जिजवस, पयाटन
पूवाािािनेजवकास
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३.१
३.२
४

४.१

४.२

४.३

४.४
५
५.१

५.२
६
६.१
६.२

गिुिी गाजवसको जबटलब डााँडामा
भ्यूटावि जनमााण गने
रिगााँउको पासाङ चोकमा भ्यूटावि
जनमााण गने
होम स्टे ि सामुिाजयक लिको
पूवाािाि जनमााण गने
सामुिाजयक लि ि होम स्टे
संचालन सम्बतिी िाजलम प्रिान
गने (जिजप्लङ, सेिुाङ, झालााङ,
लापा, िाखाा, सत्यिेवी ि रि गााँउ)
खाल्टे-पािले गुरुङ गााँउमा होम
स्टेको पूवाािाि जनमााण गरि प्रचाि
प्रसाि गने
जिजप्लङ, सेिुाङ, झालााङ, लापा,
िाखाा, सत्यिेवी ि रिगााँउमा होमस्टे
ि सामुिाजयक लिको पूवाािाि
जनमााण गने
िाखाा गाजवसको िाउटे मगि गााँउ ि
कटु तिे गाजवसमा होम स्टेको
पूवाािाि जनमााण गने
भरिया जवश्राम स्थल ि गृह जनमााण
गने
नोिेट खका मा भरिया जवश्रामस्थल
जनमााण गने (नोिेट खका ि जसङ्ला
भतज्याङ)
भरिया जबश्राम गृह जनमााण गने
(लापा गाजवस ि गणेश जहमाल
वेसक्याम्पमा)
प्रवेश द्वाि/स्वागि द्वाि जनमााण गने
स्वागिद्वाि जनमााण गने (जिजप्लङ
गाजवस)
पयाटक स्वागि द्वाि जनमााण गने
(गाल्गा डााँडा)

१

आयोिना, पयाटन
मतरालय, नीजि
क्षेर, उद्योग
वाजणज्य संघ

१
२००
पयाटक
क्षमिा

५ बिा
जभर

५०००

जिजवस, गाजवस,
स्थानीयवासी,
पयाटन व्यवसायी

४ वटा

५ बिा

१००००

जिजवस, पयाटन
पूवाािाि जवकास
आयोिना, पयाटन
मतरालय, नीजि
क्षेर, उद्योग
वाजणज्य संघ,
पयाटन व्यवसायी

४००००

जिजवस, पयाटन
पूवाािाि जवकास
आयोिना, पयाटन
मतरालय, नीजि
क्षेर, उद्योग
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६.३
६.४
७

७.१

७.२

७.३
७.४
७.५
७.६
७.७
७.८
७.९

आरुघाट बिािमा मनास्लु-रुवी
भ्याली प्रवेशमागाको लाजग स्वागि
द्वाि जनमााण गने
िाखााफेिीमा रुबी भ्याली प्रवेश गेट
जनमााण गने
पूवाािाि जवकास कायािम
लापिुङ्ग खोला पुल (जिजप्लङ
गाजवस)
सक्पाि खोला पुल
घट्ट खोला पुल
आयु खोला पुल
बातििे /गोसे भीि खोला पुल
बोिोङ खोला पुल
सेिुाङ गाजवसको चाजलस गााँउमा
पयाटक अस्पिाल भवन जनमााण
गिी आवश्यक पूवाािािको व्यवस्था
गने
सेिुाङ ि लापा गाजवसको जबचमा
पने िािोपानी नदिमा झोलुङगे पुल
जनमााण गने
पयाटन चेक पोि जनमााण गने
(जिजप्लङ गाजवस)
िुङ्ग्रे/घसली खोला क्यानोईङ
पूवाािाि जनमााण गने
जसद्वलेखमा मनोितिन स्थल िान
ढु ंगाको भयााङ जनमााण गने
साईकल ट्रे ल जनमााण गने (जनलकष्ठ
– १३, मिुवन साईकल ट्रे ल)
प्यािाग्लाईजडङको पूवाािाि जनमााण
गने (िादिङवेसी, सल्यानटाि)
प्राकृ जिक िािोपानी स्नान स्थल
जनमााण गने (सेिुाङ, जिजप्लङ,
झालााङ)

वाजणज्य संघ,
पयाटन व्यवसायी

५ बिा

१०००००

जिजवस, िािृ
जनकाय, पयाटन
पूवाािाि जवकास
आयोिना, पयाटन
मतरालय, नीजि
क्षेर, उद्योग
वाजणज्य संघ,
पयाटन व्यवसायी
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७.१
०
८
८.१
८.२
८.३
८.४
८.५

पोखिी जनमााण ि ठू लो पाने, कपडा
फे ने कोठा, शौचालय ि फर्थनचि
जनमााण गने
नेर िाललाई संिक्षण गिी
व्यवसायीक डु ंगा संचालन गना
पूवाािाि जनमााण गने
ऐजिहाजसक, िार्थमक िथा पयाटदकय
स्थलहरुको जनमााण, ममाि संभाि ि
जिणोद्वाि
सेिुाङ घले ििबाि जिणोद्वाि गने
ऐजिहाजसक गुम्बाहरु ममाि संभाि
ि जिणोद्वाि गने (खााँिेन, पुिानो
खााँिेन, फ्यातचेि, सच्याि)
सल्यानकोट गाजवसमा
जरपुिासुतििीको मजतिि जनमााण गने
मुिली भतज्याङ ि चैनपुि गाजवसको
जसमानामा ज्वालामुखी मजतिि
जनमााण गने
िाजिय संग्रहालय जनमााण गने

९.१

समिोङ िापिोङ ििबाि
जिणोद्वाि गने
िाजलम िथा िनशजि जवकास
कायािम
होटल व्यवसाय िाजलम

९.२

पयाटक गाईड िाजलम

९.३

पथ प्रिशाक िाजलम

९.४

पयाटक भरिया िाजलम

९.५

िाजफ्टङ संचालक िाजलम

९.६

पवािािोहण िाजलम

८.६
९

५ बिा

२००००

४ वटा

जिजवस, िािृ
जनकाय, पयाटन
पूवाािाि जवकास
आयोिना, पयाटन
मतरालय, नीजि
क्षेर, उद्योग
वाजणज्य संघ,
पयाटन व्यवसायी

५ बिा

५०००

जिजवस, पयाटन
बोडा, पयाटन
व्यवसायी, उद्योग
वाजणज्य संघ,
होटल
एसोजसयसन
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९.७

होम स्टे संचालन िाजलम

१०

नीजिगि कायािम

१०.
१
१०.
२
११
११.
१
११.
२
११.
३
११.
४

५ बिा

५००००
जिजवस, जिल्ला
वन कायाालय,
सम्बजतिि
मतरालय

उत्तिी क्षेरमा एक्याप मोडेलको
िनसहभाजगिामा आिारिि
संिजक्षि क्षेर घोिणा गने
उत्तिी क्षेरलाई िे ड पाण्डा वतयितिु
आिक्षण क्षेरको रुपमा जवकास गने
सुचना िथा प्रचािप्रसाि कायािम

१०००

जिजवस, िािृ
जनकाय, पयाटन
पूवाािाि जवकास
आयोिना, पयाटन
मतरालय, नीजि
क्षेर, उद्योग
वाजणज्य संघ,
पयाटन व्यवसायी

सूचना पाटी ि होर्थडङ बोडा िाख्ने
पयाटन सूचना के ति स्थापना गने
संचाि माध्यममा प्रचाि प्रसाि गने
जिल्लाको पयाटन वेभ पेि जनमााण
गने

९.१.३ उद्योग िथा व्यापाि
उद्योग िथा व्यापाि
ि.स.
एकाइ

लक्ष्य
(Target)

कु ल
लागि
(रु)

५ विा

५०००

१

कायािम
सीप जवकास िाजलम

२

उद्यमजशलिा जवकास िाजलम

४०००

३

प्रजशक्षाथी अनुगमन

५०००

४

प्राजवजिक पिामशा सेवा

४०००

५

किाा प्रवाह अनुगमन

कु ल
बिेट

बिेट रु (आ.व.)
श्रोि

२०७२/७३

२०७३/७४

२०७४/७५

२०७५/७६

२०७७/७८
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६

आयिा िथा जनयााि अनुगमन
औिोजगक कोरिडोि

७

स्थापनाको लाजग संभाव्यिा
अध्ययन गने

१०००

व्यवसायीहरुलाई स्वितर
८

व्यवसाजयक वािाविणको
जनमााण गने
ग्यास रिदफजलङ प्लातट ि

९

िसि उद्योगहरुलाई मापिण्ड
अनुसाि संचालन गने
कृ जि उत्पािनमा आिारिि
उद्योगहरुलाई सहुजलयि प्रिान

१०

गिी सहि रुपमा ऋण
उपलधि गिाउने

९.२ सामाजिक जवकास
९.२.१ जशक्षा
जशक्षा
ि.स.
कायािम
१

१.१

१.२

भौजिक पूवाािाि सुिाि
प्रत्येक जवद्यालयमा MEC पूिा गना
भौजिक सुजविा जवस्िाि (कक्षा
कोठा‚ पुस्िकालय‚ जवज्ञान
प्रयोगशाला ि वाजहिी वािाविण)
गने ।
प्राजवजिक जशक्षालयहरु स्थापना गने
।

एकाइ

लक्ष्य
(Target
)
५ बिा

बिेट रु (आ.व.)
कु ल लागि
(हिािमा)
१२७००
०

५००००

२ वटा

५००००

श्रोि

२०७२/७३

२०७३/७४

२०७४/७
५

कु ल बिेट
२०७५/७
६

२०७७/७
८

जिजवस,
जिल्ला
जशक्षा
कायाालय,
जशक्षा
जवभाग,
जशक्षा
मतरालय,
िािृ
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१.३
१.४
१.५
१.६
१.७
१.७
१.८
२
२.१

२.२

२.३
२.४

२.५

जिल्लाका उत्तिी गाजवसमा २ वटा
आवासीय जवद्यालयहरु स्थापना गने
जिल्लाका सम्पूणा गाजवसहरुमा बाल
जवकास के ति ि स्रोि के तिको जबकास
गने
प्रत्येक जवद्यालयमा पुस्िकालय
स्थापना गने।
जिल्लामा संचाजलि सामुिाजयक
क्याम्पसहरुको भौजिक पूवाािािको
जवकासको लाजग कोि स्थापना गने
क्याम्पस भवन जनमााण
जवद्यालय भवन जनमााण (नयााँ)
जवद्यालय भवन ममाि संभाि ि
स्ििोउन्निी
नीजिगि/संस्थागि सुिाि कायािम
नक्साङ्कनका आिािमा ि
अनावश्यक स्थानमा िहेका
जवद्यालयहरुलाई गाभ्ने वा िह
घटाउने ।
जशक्षक जवद्याथी अनुपािम (STR)
का आिािमा जशक्षक ििबतिी
जमलान ि जवििण गने ।
दिवा खािा िायािमको जनितिििा
ि आवश्यकिा भएका जवद्यालयमा
जवस्िाि गने।
एसएलसी पिीक्षा सुिािका लाजग
भनााकाया संचालन गने ।
लजक्षि समूहका वालवाजलकाहरुको
Retention Rate बृजद्धका लाजग
।ारवृजत्तलाई सहयोग ि जनितिििा
दिने।

५०००

जनकाय, गैि
सिकािीसं
स्था

५०००
२५००
५०००
५०००

३ वटा
१०
वटा
५०
वटा

२०००
२५००
५ बिा

२५००

जिजशका,
जशक्षा
जवभाग,
जशक्षा
मतरालय,
सिकािी/गैि
सिकािी
सस्था,
नीजि क्षेर

नेपाल डेभ्लप्मेतट कतसल्टेतसी िेभी जसजभल ओएजसस ईजतिजनयरिङ प्रा.जल, अनामनगि, काठमाडौं
120

जिल्ला आवजिक जवकास योिना, िादिङ (अजतिम प्रजिवेिन)

३
३.१
३.२

३.३

३.४

िाजलम, अध्ययन अनुसतिान, गोष्ठी,
।लफल आदि
प्रत्येक जशक्षक जशजक्षकाहरुलाई
पुनिाािगी िाजलम प्रिान गने ।
जसकाइ उपलजधिको Baseline
survey लाई अध्याबजिक गने
जशक्षाका सिोकािवालाहरु( जवव्यस‚
गाजवस‚ जशअसंघ (RPs‚ SS‚
Parents‚ Teachers‚ HTs) को
क्षमिा अजभवृजद्धका लाजग कायािम
संचालन गने ।
एसएलसी पिीक्षामा सि प्रजिशि
जवद्यार्थथ उिीणा गने/गिाउने प्रत्येक
सामुिाजयक जवद्यालयलाई प्रोत्साहन
स्वरुप नगि पुिस्काि ि प्रशसा प्रर
प्रिान गना कोि स्थापना गने

५ बिा

५०००

जिजशका,
जशक्षा
जवभाग,
जशक्षा
मतरालय,
सिकािी/गैि
सिकािी
सस्था,
नीजि क्षेर

४

अनौपचारिक िथा आिािभूि
प्राथजमक जशक्षा कायािम

३ बिा

२५००

५

श्रोि के ति व्यवस्थापन कायािम

३ बिा

५०००

जिजवस,
गाजवस,
जिजशका,
गैसस
जिजशका,
जशक्षा
जवभाग

९.२.२ स्वास््य
स्वास््य
ि.स.

१

कायािम
अस्पिाल िथा स्वास््य के ति भवन
जनमााण सुिाि

एकाइ

बिेट रु (आ.व.)

लक्ष्य
(Target
)

कु ल लागि
(हिािमा)

५ विा

१३६५००

श्रोि

२०७२/७
३

२०७३/७४

२०७४/७५

कु ल बिेट
२०७५/७६

२०७७/७
८
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जिस्वाका
, जिजवस,
१.१

िादिङवेसी जस्थि १५ शैयाको
जिल्ला अस्पिाललाई ५० शैयाको

३ बिा

५००००

सुजविा सम्पन्न अस्पिालमा

स्वास््य
मतरालय,
िािृ

स्ििोउन्निी गने

जनकाय
जिस्वाका
, जिजवस,

१.२

गिुिी जस्थि ३ शैयाको प्राथजमक

२ बिा

२००००

स्वास््य
मतरालय,

स्वास््य के तिलाई १५ वेडको

िािृ

अस्पिालमा स्ििोउन्निी गने

जनकाय
जिस्वाका
, जिजवस,

१.३

मैिी जस्थि स्वास््य चौकीलाई ३

२ बिा

५०००

शैयाको प्राथजमक स्वास््य के तिमा

स्वास््य
मतरालय,

३०००

२०००

५०००

१५०००

५०००

२००००

५००

५००

िािृ

स्ििोउन्निी गने

जनकाय
जिआका,
जिजवस,

१.४

वजहिं ग सेवा युि जिल्ला आयुवेि
स्वास््य के तिलाई १५ शैयाको

२००००

आयुवेि अस्पिालमा स्ििोउन्निी

जनकाय

२५००
थप ५ वटा आयुवेि औििालयको
स्थापना गने

मतरालय,
िािृ

गने ।

१.५

स्वास््य

जिआका,
जिजवस,
स्वास््य
मतरालय,
िािृ
जनकाय

५००

५००

५००

२५००
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संभाव्यिा अध्ययनको आिािमा
१.६

जिल्लाको उत्तिी क्षेरमा एक वटा
िजडबुटी संकलन िथा प्रशोिन के ति
स्थापन भएको गने ।

१.७
१.८
२

५०००

गाउाँ घि जक्लजनकको पूवाािाि ियाि
गने
एम्बुलेतस खरिि गने
िाजलम िथा सचेिना कायािम

९०००
१० वटा

२५०००
५ विा

२५००

स्वास््य कमीहरुलाई (SBA,
२.१

ASBA, NSV, FP) िाजलम प्रिान
गने
जिल्लामा िहेका HIV AIDS

२.२

संिमीिहरुको खोिी गना आवश्यक
कायािम ि जशजविहरु संचालन गने

२.३
२.४

HIV AIDS सम्बतिी सचेिनामुलक
कायािम संचालन गने
सुडेनी िाजलम
चौथो पटक गभाविी पिीक्षणमा

२.५

बृजद्ध गना जवजभन्न कायािमहरु
संचालन गने

२.६

स्वास््य जशक्षा कायािम
संस्थागि सुत्के िीको संख्यामा बृजद्ध

२.७

गना जवजभन्न कायािमहरु संचालन
गने
परिवाि जनयोिन प्रयोग किााको

२.८

ििमा बृजद्ध गने जवजबन्न दकजसमका
सचेिनामुलक कायािमहरु संचालन
गरिने। ।
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स्वास््य सेवाको पहुाँचबाट टााँढा
२.९

िहेको ठाउाँ मा स्वास््य सेवा ईकाई
गठन गने

३

खोप सेवा
िादिङ जिल्लालाई पूणा खोपयुि

३.१

५ िषष

५०००

जिल्ला घोिणा गना सबै गाजवसमा
कायािम संचाल गने

४

पोिण कायािम (लजक्षि वगा)

५ िषष

२५००

५

झाडापखाला िोकथाम कायािम

५ िषष

२०००

६

स्वासप्रस्वास जनमोजनया

५ िषष

४०००

कायािम

५ िषष

७५००

औििी आपूर्थि ि खरिि कायािम

५ िषष

२०००

२ िषष

१०००

७
१०
११

परिवाि जनयोिन िथा मािृ जशशु

जिल्ला िहेका िजडबुटीको पजहचान
िथा लगि संकलन गने

९.२.३ खानेपानी िथा सिसफाई
खानेपानी िथा सिसफाई
ि.स.

१

बिेट रु (आ.व.)
कायािम
खानेपानी आयोिना
जनि।माण/जवििण, ममाि संभाि

एकाइ

लक्ष्य(Ta
rget)

कु ल लागि
(रु)

५ विा

१०००००

श्रोि

२०७२/७
३

२०७३/७
४

२०७४/७
५

कु ल बिेट
२०७५/७
६

२०७७/७
८

संभाव्यिा अध्ययनको आिािमा
१.१

नयााँ खानेपानी आयोिनाहरुको
जनमााण काया प्रािम्भ गने
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१.२
१.३

जनमााणिीन खानेपानी आयोिनाहरु
सम्पन्न गने
खानेपानी कायाालबाट संचालनमा
िहेका
समुिायमा हस्िातिरिि खानेपानी

१.४

आयोिनाहरुको ममाि संभाि ि
स्ििोउन्निी गने
जिल्लामा खानेपानी सुजविा

१.५

जवस्िाि गनाको लाजग मझौला
खानेपानी योिनाहरु संचालन गने

१.६

चेपाङ समुिायलाई लजक्षि गिी

िािृ

वैकजल्पक उिाामा आिारिि जलफ्ट

जनकाय/

खानेपानी आयोिना जनमााण गने
२

३ वटा

ढल/सिहढल जनमााण, ममाि

२.१

ढल संिाल जनमााण गने

२.२

सिह ढल जनमााण गने

२.३

सिह ढल ममाि संभाि गने

कोरिया
१००००

५ विा

९.२.४ खेलकु ि
खेलकु ि
ि.स.
कायािम
१

खेल मैिान जनमााण

एकाइ

लक्ष्य(Tar
get)

कु ल लागि
(रु)

५ विा

२००००

कु ल
बिेट

बिेट रु (आ.व.)
श्रोि

२०७२/७३

२०७३/७४

२०७४/७५

२०७५/७६

२०७७/७८
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१.१
१.२

जिल्ला सििमुकाममा बहुउिेश्यीय
कभडाहल जनमााण गने
प्रत्येक जनवााचन क्षेरमा कभटाहल ि

१

फु लबल मैिान जनमााण गने
िादिङवेसी जस्थि टु डीखेललाई ममाि

१.३

संभािगिी जमनी िं गशालामा परिणि
गने

२
३

खेलकु ि सामाग्री जवििण

५ विा

१०००

५ विा

२५००

खेलकु ि प्रजशक्षण, प्रजियोजगिा संचालन
ि पुिस्काि
िािपजि िजनङजशल्डको जनवााचन क्षरीय

३.१

।नौट ि जिल्ला स्ििीय ।नौट
प्रजियोजगिामा आवश्यक बिेटको
व्यवस्था गने
प्रत्येक गाजवस ि नगिपाजलकामा हिे क

३.२

बिा खेलकु ि आयोिना अजनवाया रुपमा
संचालन गने
ओलजम्पक, एजसयाड, िजक्षण एजसया ि

३.३

िाजिय प्रजियोजगिामा पिक हाजसल
गनेलाई िह हेरि पुिस्कािको व्यवस्था
गने
जिल्ला खेलकु ि जवकास सजमजि ि

३.४

िाजिय खेलकु ि परिििको संयुि
ित्वािनमा जिल्ला स्ििका फु टलब
टु नाामेतटहरु प्रत्येक बिा संचालन गने
जिल्ला खेलकु िको मािहिमा िहनेगिी

३.५

भजलवल, फु लबल, ऐथेलेटजलक्स ि
दिटेक खेलको लाजग कजम्िमा जनवााचन
क्षेरमा १ िना प्रजशक्षणको व्यवस्था गने
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९.२.५ मजहला िथा बालबाजलका ि लजक्षि वगा
लजक्षि समुिाय िथा बैिजे शक िोिगाि
ि.स.
कायािम
१

पूवाािाि जवकास

एकाइ

लक्ष्य(Tar
get)
५ विा

कु ल लागि
(रु)
५००००

५ विा

७०००

कु ल
बिेट

बिेट रु (आ.व.)
श्रोि

२०७२/७३

२०७३/७४

२०७४/७५

२०७५/७६

२०७७/७८

अपाङ्ग, अशि, बृद्वबृद्वा िथा बाल
१.१

मैरी जनमााण संिचनाहरु जनमााण
गने
घिे लु सहसाबाट प्रभाजवि

१.२

अल्पकाजलन आश्रय सेवा के तिको
स्थापना गने

१.३
१.४
१.५

िेि नागरिकहरुका लाजग दिवा
हेिचाह के ति स्थापना गने
बृद्धा आश्रमको जनमााण गने
आदिवासी िनिाजिहरुको
संग्राहलय स्थापना गने
लजक्षि वगाको क्षेरमा साना भौजिक

१.६

पूवाािाि जवकासमा ७०/३०
साझेिािी कायािम संचालन गने
अध्ययन अनुसतिान, गोष्ठी,

२

।लफल, िाजलम, भ्रमण, सचेिना
कायािम आदि

२.१

लजक्षि बगाको प्रोफाईल ियाि पाने
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सुकुम्बासी िथा जप।जडएका
२.२

समुिायलाई लजक्षि गिी जिल्लामा
गरिबी तयूजनकिण कायािम संचालन
गने
जप।जडएका समुिायलाई जवकासको

२.३

मुल िािमा ल्याउन क्षमिा
अजबबृजद्ध कायािम संचालन गने
सचेिनामूलक कायािहरु
(सडकनाटक, होर्थडङबोडा,

२.४

पचाापम्प्लेट, अतििदिया, गोष्ठी,
श्रव्य िृश्य, कायािम आदि) संचालन
गने ।

२.५
२.६
२.७

सीपमुलक िथा आयमुलक िाजलम
प्रिान गने ।
लजक्षि वगाहरुलाई अवलोकन
भ्रमणमा लैिाने
लैंजगक सचेिनाका लाजग मजहला
जवकास िाजलम संचालन गने
अपांगिा भएका व्यजिहरुलाई

२.८

गाजवस स्िरिय सजमजि गठन गिी
क्षमिा जवकास कायािम संचालन
गने

२.९
२.१०
३
३.१

बालबाजलकाहरुको लाजग बाल
उद्यानको जनमााण गने
बालबाजलकाहरुको स्रोि
नक्शाङ्कन गने
संस्थागि/नीजिगि

५ विा

३०००

साक्षििा जवकास कायािम संचालन
गने
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३.२
३.३

िोिगािीको सृिना ि अवसि प्रिान
गने
जबद्यालय जशक्षामा मजहलाहरुलाई
।ारबृजि प्रिान गने
योिना अनुगमन, नीजि जनमााण

३.४

लगायि क्षेरमा समावेशीिा
अवलम्बन गने

३.५

नीजिगि िहमा जप।जडएका
समुिायलाई समावेश गने
सहकािीको अविािणा िथा

३.६

संस्थागि क्षमिा जवकास कायािम
लागु गने

३.७

लजक्षि समुहहरु गठन ि प्रवद्धान गने
पासपोटा बनाउने युवा युविीहरुलाई

३.८

जनशुल्क सूचना िथा पिामशा सेवा
उपलधि गिाउने

३.९
३.१०

वेिजे शक िोिगािीबाट
फर्ककएकाहरुलाई संिालीकिण गने
बाल अजिकाि संिक्षण संयतरको
गठन गने
अपांगिा भएका व्यजिहरुलाई सवै

३.११

िहमा समान अवसि दिलाउन
पैिवी गने
उत्कृ ि काया गने संघ संस्था ि

३.१२

व्यजिहरुलाई प्रोत्साहन ि सम्मान
गने
बालबाजलकाहरुको लाजग

३.१३

।ु याईएको कोि ि
श्रोिसािनहरुको समुजचि प्रयोग
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गने
३.१४

समुह गठन ि प्रवद्वान गने
सहकािीको अविािणा िथा

३.१५

संस्थागि क्षमिा जवकासलाई
प्रोत्साहन गने

३.१६

लैजगक सहसा िाहाि कोि स्थापना
गने

२५ लाख

बैिजे शक िोिगािमा भएका ठजग
३.१७

िथा वेपत्ताहरुलाई जनशुल्क कानुनी
सहायिा प्रिान गने

९.३ वािाविण व्यवस्थापन िथा प्रकोप तयूनीकिण
९.३.१ वन, भू-संिक्षण िथा वािाविण
वन, भू-संिक्षण िथा वािाविण
ि.स.
कायािम
१
१.२
१.३
१.४
२
२.१

पूवाािाि जवकास

एकाइ

लक्ष्य(Tar
get)

कु ल लागि
(रु)

५ विा

२०००

५ विा

४०००

बिेट रु (आ.व.)
श्रोि

२०७२/७३

२०७३/७४

२०७४/७५

कु ल बिेट
२०७५/७६

२०७७/७८

बिााको पानी जनयतरणको लाजग
संिक्षण पोखिी जनमााण गने
संभाव्यिा हेिी नसािी स्थापना गने
संभाव्यिा अध्ययनको आिािमा
ल्याण्डदफल साइटको जनमााण गने
वािाविण संिक्षण िथा व्यवस्थापन
कायािम
जिल्लाको योिनामा वािाविणमैरी
स्थानीय शासन प्रारुप, २०७० लाई
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अनुसिण गने ।
२.२

IEE, EIA लाई प्रभावकािी रुपमा
कायाातवयन गने
वािाविणीय सजमजिलाई जिल्ला,

२.३

नगिहुाँिै गाजवस स्ििसम्म जवस्िाि
गने ि प्रभावकािी जनयमनको
व्यवस्था गने
वािाविणीय सेवा शुल्क लगायि

२.४

वािाविण संिक्षण सम्बतिी जवशेि
कोिको व्यवस्थापन गने

२.५
२.६
३

कु जहने फोहोि िथा प्लाजिक
।ु याउने
नगि क्षेरको फोहोि व्यवस्थापन
भू-संिक्षण कायािम

३.१

पजहिो जनयतरण काया

३.२

भू-क्षय जनयतरण काया

३.३

िटबति जनमााण काया

५ विा

५००००

५ विा

५००

जभिालो िग्गामा गरिने पिम्पिागि
३.४

कृ जि प्रणालीमा सुिाि गिी भुउपयोग नीजि अवलम्वन गने
जरशुली निी लगायि िीनवटै

३.५

जनवााचन क्षेरमा एकीकृ ि सामुिाजयक
जवकास (िलािाि) कायािम लागु
गने।

४

नीजिगि/संस्थागि
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४.१

ल्हापसाङ कपो (पाजवल) संिजक्षि वन
क्षेर घोिणा गने
वैि, अवैि खानी उत्खनन िथा जगट्टी
ढु ंगा, वालुवा, इटा भट्टी जनमााण,

४.२

वािाविणीय िोहन िथा भूपरिजस्थजिय कु रुपिा वािे मा
व्यवस्थापनका परिस्कृ ि वैकजल्पक
उपायहरु अवलम्वन गने ।

४.४

खानी व्यवस्थापन ि सम्झौिाको
प्रभावकािी जनयमन गने
जिल्ला यािायाि गुरुयोिनाको

४.६

आिािमा मार सडक जनमााण अगाडी
बढाई िथाभावी रुपमा सडक जनमााण
गने कायालाई जनरुत्साही गने
सडक जनमााण गिाा डोिि, स्काभेटि
िस्िा भािी उपकिण प्रयोगको लाजग

४.७

आचाि संजहिा बनाई लागु गने
(स्लोप स्टधलाईिेशन िणनीजि समेि
ियाि गने)
सििमुकाम ि मुख्य बिाि क्षेरका

४.८

घिहरुमा सेफ्टी टैकीको अजनवाया
व्यवस्था गने ।

४.९
५
५.१
५.२

जिल्लालाई २०७२ साल जभर खुल्ला
दिशामुि घोिणा गने
सामुिाजयक िथा कु वुजलयिी वन
जवकास कायािम

५ विा

२०००

सामुिाजयक ि कबुजलयिी वनको
सुशासन ि हस्िातििणमा िोड दिने
सामुिाजयक वनमा वृक्षिोपण
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कायाािम गने
५.३

सामुिाजयक वनका उपभोिाहरुलाइ
िाजलम प्रिान गने
वन संिक्षण सम्बतिी िनस्ििमा काया

५.४

गनेलाई हिे क विा संिक्षण पुिस्कािको
व्यवस्था गने

५.५
६
६.१

सामुिाजयक वनमा िजडबुरट खेजि गने
वन पैिावि व्यवस्थापन िथा वतय
ितिु उद्यम जवकास कायािम
वन पैिावि जविी जवििण सहकािी
माफा ि गने गिाउने
गैह्र कानुनी वतयितिु उद्योगलाई

६.२

कािवाही गने ि मापिण्ड अनुसाि
चले नचलेको प्रभावकािी मूल्याङ्कन
गने ।

६.३
७

कावान उत्पािन गने उद्योगहरुलाई
मापिण्ड अनुसाि संचालन गने
क्षमिा अजभबृजद्ध, सचेिना, गोष्ठी,
अध्ययन अनुसतिान आदि

५ विा

२००००

उत्तिी क्षेरमा पाईने वनस्पजि िथा
७.१

वतयितिुको अध्ययन गिी अजभलेख
ियाि गने
सन २०१७ जभर जिल्लालाई

७.२

घिजभरको िुवामुि जिल्लाको रुपमा
अघी बढाउन आवश्यक कायािम
ििुामा गिी कायाातवयन गने

७.३
७.४

जवद्यालयमा वािाविणीय सचेिना
कायािम गने
फोहोि स्रोिमा नै तयूनीकिण गना
नेपाल डेभ्लप्मेतट कतसल्टेतसी िेभी जसजभल ओएजसस ईजतिजनयरिङ प्रा.जल, अनामनगि, काठमाडौं
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िनिेचना कायािम संचलान गने
७.५
८
९
१०

चोिी जसकािी जनयतरण कायािम
संचालन गने
िलवायु परिविान सम्बतिी कायािम

१०
गाजवस

१०००

नीजि कृ जि वन जवकास कायािम
िैजवक जवजवििा संिक्षण कायािम

२०००

९.३.२ प्रकोप व्यवस्थापन
प्रकोप व्यवस्थापन
ि.स.
कायािम
१
१.२

प्राकृ जिक प्रकोप तयूनीकिण कायािम

एकाइ

लक्ष्य(Tar
get)

कु ल लागि
(रु)

५ विा

२५०००

५ विा

१०००

बिेट रु (आ.व.)
श्रोि

२०७२/७३

२०७३/७४

२०७४/७५

कु ल बिेट
२०७५/७६

२०७७/७८

गाजवस स्ििीय आगालागी
जनयतरणको लाजग संयतर जनमााण गने
आगालागी गने व्यजि ि समुहको

१.३

पजहचान गिी कानुनको कठघिामा
उभ्याउने

१.४
१.५

भूकम्प प्रजििोिक भवन जनमााणको
लाजग भवन संजहिा लागू गने
िमकल खरिि गने
सबै जवद्यालयमा जवपि िोजखम

१.६

तयूजनकिण ि व्यवस्थापनको लाजग
िुजनयि िे डिस युजनट जनमााण गने

२

चेिना अजभवृजद्ध कायािम
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३

िाहि जवििण कायािम

५ विा

५०००

सडक िथा अतय सावािजनक जनमााण

४

आयोिनाको वायोईजतिजनयरिङग

९.४ भौजिकिथा पूवाािाि जवकास
सडक
ि.स.
कायािम

१
२
२.१
२.२

जिल्ला सडक गुरु योिनाको

एकाइ

लक्ष्य
(Target)

कु ल
लागि
(रु)

कु ल
बिेट

बिेट रु (आ.व.)
श्रोि

२०७२/७३

२०७३/७४

२०७४/७५

२०७५/७६

२०७७/७८

कायाातवयन ि अनुगमन
सडक जनमााण

५ विा

१५०००
००

सडक संिालबाट न।ोएका
गाजवसहरुमा सडक पुयााउने
जिल्ला स्ििीय मुख्य संघन सडक
संिाललाई स्ििोउन्निी गने
जिल्लाका सबै गाजवसलाई िोडने

२.३

मुख्य सडकहरुलाई कृ जि िथा
वािाविणमैरी सवायाम सडकको
रुपमा स्ििोउन्निी गने

२.४
२.५
२.६

२.७

साङ्कोि जिजप्लङ सोमिाङ सडक
जनमााण
अतिि जिल्ला िोडने सडकहरुको
स्ििोउन्निी गने
रिगाउ ि लापा गाजवस िोडने सडक
जनमााण
भीमढु ंगा लाजमडााँडा गजल्। सडक
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२.८
२.९
२.१०
२.११

िादिङवेसी भयााङभुरुङ सडक
जनमााण
जिल्लाका सबै सडक संिालको

SNRTP

ममाि संभाि

/DDC

िादिङवेसी के ति िहनेगिी चिपथ
जनमााण काया प्रािम्भ गने
डु तडु िोखोला सेिुाङ जिजप्लङ सडक
जनमााण गने
मनपाङ खोला जसउिे नी, औढािे

२.१२

लापुडााँडा गोखाा मातवुवेशी हुाँिै
होङिोवान िोडने बाटो जनमााण गने

२.१३

पाल्पा भतज्याङ सााँिभतज्याङ ढोल
मैिी सडक कालोपरे गने
िादिङ सल्यानटाि सडक खण्डबाट

२.१४

ज्यामरुङ हनुमानडााँडा भामााले,
अक्कला सेउली भगेिी मोटिबाटोको
स्ििीकिण गने

२.१५
२.१६

३

मसाह, मैिी, अमिाई, कमलावािी
सलाङघाट सडक जनमााण गने
गिुिी िामनगि वेलभतज्याङ नाङ्गे
मकवानपुि कालोपरे गने
िोपवे/के वलकाि जनमााण

५०००

गतिखनी खोला सहकािी संस्थाको

३.१

साझेिािीमा ग्राभेटी िोपवे संचालन
गने

४
४.१

पुल जनमााण

६०००००

आगामी ५ बिामा जिल्लामा ३०
वटा नयााँ पुल जनमााण गने

३० वटा
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५
५.१
६
६.१
६.२
६.३
६.४

झोलुङ्गे पुल जनमााण

७५००००

जिल्लाका सबै िुईनहरु जवस्थाजपि
गना झोलुङ्गे पुलहरुको जनमााण गने

५०

ससचाई आयोिना

१०००००

नयााँ आयोिनाहरुको सवेक्षण काया
नयााँ आयोिनाहरुको जनमााण
पुिाना आयोिनाहरुको ममाि संभाि
जनमााणिीन ससचाई आयोिनाहरुको
जनमााण काया पुिा गने

६.५

७५ लाख
कृ िक व्यवजस्थि साना ससचाई

६.६

कायािम (पोखिी ि कु लो) संचालन
गने

६.७

कु लोहरु ममाि गने

६.८

आयोिना व्यवस्थापन िाजलम

७

सावािजनक पूवाािाि जनमााण
७.१
७.२
७.३
७.४

१०००००

िािमागा क्षेरका बिािहरुमा
सावािजनक शौचालय जनमााण गने

१० वटा

िादिङवेसीमा अपांगमैरी
सावािजनक शौचालय जनमााण गने

३

िादिङवेसीमा आिुजनक बसपाका
जनमााण गने
सावािजनक पूवाािािहरु जनमााण गिाा
अपांगैरी नीजि अवलम्वन गने

७.५

सावािजनक पुस्िकालय जनमााण गने

७.६

वाल उद्यान जनमााण गने

७.७

वनभोि स्थल जनमााण गने

३ वटा
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७.८

सावािजनक पाका जनमााण गने

७.९

बृद्धा आश्रम जनमााण गने

३ वटा

७.१०

प्रहिी चौकी जनमााण गने

१० वटा

७.११
८
८.१

मठ मजतिि िथा गुम्वा जनमााण,
ममािसंभाि ि जिणोद्वाि गने
संचाि

५००००

हुलाक सेवा जवस्िाि कायािम
मोवाईल, ईतटिनेट ि टेजलफोनको

८.२

क्षमिा बृजद्व ि माग अनुसाि जवििण
गने

८.३

नेटवका नपुगेको स्थानमा मोवाईल
फोनको टावि जनमााण गने
जवकास परकारििालाई प्रोत्साहन

८.४

गने कायाको लाजग अक्षय कोि
स्थापना गने

८.५

प्रेस स्वितरा ि प्रोत्साहनका
कायािम
नीजि क्षेरलाई संचाि क्षेरमा

८.६

आकर्थिि गना लगानीको वािाविण
ियाि गने

९
१०

जवद्युि जवस्िाि कायािम
जवद्युि व्यवस्थापन कायािम

५ विा

३००००
३००००

जिल्ला सििमुकामका मुख्य शहिी
१०.१

क्षेरहरुमा सडक वजत्तको व्यवस्था
गने

१०.२
१०.३

जवद्युि चुहावटलाई तयूजनकिण गना
िण्ड ििीवानाको व्यवस्था गने
ग्रामीण क्षेरको जवद्युिको
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व्यवस्थापन समुिायबाट गने
कायािम मापिण्ड बनाई हस्िातििण
गने
११

वैकजल्पक उिाा उपयोग कायािम

५ विा

२००००

जनमााणिीन लघु िथा साना
११.१

िलजवद्युि आयोिनाहरु सम्पन्न ि
ममाि संभाि गने
लघु िथा साना िलजवद्युि

११.२

आयोिनाहरुको संभाव्यिा अध्ययन
गने
संभाव्यिा अध्ययनको आिािमा

११.३

लघु िथा साना िलजवद्युि
आयोिनाहरुको भौजिक जनमााण
प्रािम्भ गने
नीजि क्षेरलाई िलजवद्युि

११.४

आयोिनामा आकर्थिि गना
लगानीको वािाविण ियाि गने

९.५ संस्थागि जवकास
९.५.१ सुशासन िथा संस्थागि सुिाि
संस्थागि जवकास
ि.स.
कायािम
१
१.१

पूवाािाि जवकास

एकाइ

लक्ष्य(Tar
get)
५ विा

कु ल लागि
(रु)
२००००

कु ल
बिेट

बिेट रु (आ.व.)
श्रोि

२०७२/७३

२०७३/७४

२०७४/७५

२०७५/७६

२०७७/७८

जिजवसका सम्पूणा शाखाहरु
कम्प्यूटिाइज्ज गने ।
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१.२
१.३

जिल्ला जवकास सजमजिमा उच्च
प्रजवजियुि सभाि िडान गने
सम्पूणा गाजवसहरु कम्प्यूटिाइज्ज गने
सवै गाजवसमा आवश्यक आिुजनक

१.४

उपकिण िथा कायाालय सामाग्रीको
व्यवस्था गने

१.५

कम्िीमा ५ वटा गाजवसमा जडजिटल
नोरटस बोडाको जनमााण गने

१.६

गाजवस भवन जनमााण गने

१.७

गाजवस भवन ममाि संभाि गने

५ वटा

स्थानीय जनकायमा आवश्यक
१.८

िनशजि ि प्राजवजिकहरुको जनयुजि
गने

२

संस्थागि सुिाि

५ विा

२५००

क्षमिा अजभबृद्धका लाजग वडा
नागरिक मञ्च, उपभोिा सजमजि,
२.१

नेिृत्वमा िहेका िलीय प्रजिजनजि,
स्थाजनय जनकाय िथा जवियगि
कायाालयका कमाचािीहरुलाई
समावेजस ढंगले आवश्यक िाजलमको
व्यवस्था गने ।

२.२

प्रत्येक ईलाकामा कृ जि/पशुपालन
प्राजवजिक ि ईजतिजनयिको व्यवस्था
गने ।
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वेरुिु फचौट, जितसी व्यवस्थापन ि
२.३

आतिरिक लेखापरिक्षणको संस्थागि
सुिाि गने ।
आयोिना स्थलमा आयोिनाको

२.४

जवस्िृि िानकािी सजहिको सूचना
पाटी िाख्ने

२.५

जिल्ला सूचान िथा अजभलेख
के तिलाई सुिढृ ीकिण गने
जवद्यमान क्षमिा जवकास आयोिना

२.६

जिल्ला आवजिक योिना अनुरुप
परिमािान गिी लागू गने

३
४

साझेिाि जनकायजबच समतवयकािी
संयतर जनमााण गने
िाजलम, गोष्ठी, ।लफल, सावािजनक

५ विा

६०००

सुनवाई आदि
४.१

जवजभन्न जनकायहरुवाट प्रिान गरिने
जवियगि िाजलमहरु एकद्वाि प्रणाली
अनुरुप संचालनगने
प्रिान गरिएका सेवा िथा सुजविाका

४.२

सम्वतिमा सवेक्षण िथा सुझाव
पेरटका माफा ि िानकािी जलने
व्यवस्थागने
सावािजनक सुनवाई, जनयजमि

४.३

समीक्षा, सावािजनक ि सामजिक
पिीक्षण कायािम संचालन गने
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नागरिक वडापरको कायातवयन
४.४

सम्बतिी इलाकाहरुमा सचेिनामूलक
कायािम गने
स्थाजनय जनकायबाट पाउने सेवा

४.५

सुजविाबािे अनुजशक्षण कायािम
सचालन गने

४.६

स्थानीय िहका संयतरका सिस्य िथा
कमाचािीलाई अजभमुजखकिण गने

५

क्षमिा अजभवृजद्धका कायािम

६

NGO Desk स्थापना गने

७

अनुगमन गने

७.१

५ विा

३०००

सवापजक्षय अनुगन सजमजि गठनगिी

८

परिचालन गने
संयतर, सजमजि िथा उपसजमजिहरुको

९

वैठक जनयजमि गिाउने
प्रोत्साहन, सम्मान िथा पुिस्काि

९.१

कायािम
उत्कृ ष्ठ व्यजि िथा कमाचािी

९.२

उत्कृ ष्ठ व्यवसायी

९.३

उत्कृ ष्ठ प्रजिभा

९.४

उत्कृ ष्ठ समािसेवी

९.५

साझेिािी संघ िथा संस्था

५ विा
१०००
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खण्ड १० : संगठनात्म संिचना ि जवकास व्यवस्थापन
१०.१ अनुगमन िथा मूल्याङ्कन पद्दजि

cg'dfg ul/Psf] >f]t ;fwgx?sf] kl/rfng nIo cg'?k eP gePsf], cfof]hgfsf] sfof{Gjog of]hgf
d'tfljs eP gePsf] Pj+ cfof]hgf sfof{Gjogdf b]lvg] afwf Jojwfg jf c8\rgx? ;dfwfgsf nflu
cfjZos lgb]{zg lbg ;DalGwt ;ef;b\sf] cWoIftfdf aGg] ;'kl/j]If0f tyf cg'udg ;ldlt u7g eO{
;lqmo ePsf] x'g]5 . :yfgLo :jfoQ zf;g P]gn] Joj:yf u/] cg'?k u7g x'g] pQm ;ldltn] of]
of]hgf th'{dfsf] ;dodf cg'udgsf] If]qdf Joj:yf u/]sf] lhDd]jf/ lgsfonfO{ ;d]t klg ;r]t
u/fpg]5 . lhNnfdf ul7t laifout ;ldltn] s]Gb| Pj+ ;DalGwt ;'kl/j]If0f tyf cg'udg ;ldltsf]
lgb{]zgdf /xL cg'udg ug{] 5 . o; cfjlws of]hgfnfO{ lgDgfg';f/ cg'udg tyf d"Nof+sg ul/g]5 M
-s_ lhlj; cg'udg ;ldltM lhlj;df ;lqmo lhlj; cg'udg ;ldltn] jflif{s of]hgfsf] nflu
k[i7kf]if0f ug{] x]t'n] jflif{s cg'udg ug{]5 .
-v_ ;+o'Qm jx';/f]sf/jfnf cg'udg ;ldltM cfjlws of]hgfsf] sfo{zfnf uf]i7Ldf lhlj;sf] ;+o'Qm
jx';/f]sf/jfnf cg'udg ;ldlt agfpg] k|lta4tf hfx]/ eP cg';f/ pQm ;ldltn] jflif{s ?kdf
cg'udg ug{]5 .
-u_ jflif{s ;dLIff glthfdf cfwfl/t M glthfdf cfwfl/t jflif{s ;dLIff lhlj;sf] of]hgf zfvfn] u/L
glthfdf cfwfl/t ;f/f+z (Outcome Monitoring Summary) tof/ u/L cg'udg ug{]5 .
-3_ dWofjlw d"Nof+sgM cfjlws of]hgfdf lgwf{l/t nIo, p2]Zo, ;"rs / gLltx?sf cfwf/df of]hgf
sfof{Gjogsf] ;f9] b'O{ jif{df o;sf] dWofjlw d"Nof+sg x'g]5 . o; d"Nof+sg 6f]nLdf of]hgf
;DaGwL bvn ePsf / cg'ejL k]zfljb\sf] ;d"x ;+nUg x'g]5g\ . dWofjlw d"Nof+sg 6f]nLdf /xg]
cGo ;b:ox? / o;sf] sfo{ljlw lhlj;sf] lhNnf kl/ifb\n] lgwf{/0f ug{]5 . pQm dWofjlw
d"Nof+sg 6f]nLn] u/]sf] l;kmfl/;sf cfwf/df o; of]hgfsf] sfof{Gjog cem k|efjsf/L ?kdf cl3
a9fOg]5 . ;fy} dWofjlw d"Nof+sgsf] k|ltj]bg ;fj{hlgs ul/g]5 .
-ª_ clGtd d"Nof+sgM o; b:tfj]hdf lgwf{l/t nIo, p2]Zo, ;"rs / gLltx?sf cfwf/df of]hgfsf]
;dofjlw ;DkGg ePkl5 cyf{t\ of]hgf ;DaGwL bvn ePsf / cg'ejL k]zfljb\sf] ;d"x ;+nUg
x'g]5g\ . clGtd d"Nof+sg 6f]nLdf /xg]cGo ;b:ox? / o;sf] sfo{ljlw lhlj;sf] l;kmfl/;df
lhNnf kl/ifb\n] lgwf{/0f ug{]5 . clGtd d"Nof+sgsf] k|ltj]bg ;fj{hlgs ul/g]5 .
:yfgLo ljsf;sf ;Gbe{df lhNnf:t/df tof/ ul/Psf] of] पााँच विे cfjlws lhNnf ljsf; of]hgf xf] .
pknAw eP;Ddsf tYof+ssf] ;+sng / ljZn]if0f u/L ;xeflutfd"ns k4ltåf/f of] of]hgf tof/
ul/Psf] 5 . tfklg ce}m sltko tYof+sx? अपूणा िथा परिमािान भएका ि्याङ्कहरु समय सापेक्ष
परिमािान गिै िानुपने िेजखत। । o; b:tfj]hsf] clGtd d"Nof+sg ubf{ gk'u s'/fx? yk u/L cfufdL
cfjlws of]hgfsf nflu kl/dfh{g ul/g]5 .
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आवजिक योिना अनुगमन िथा मूल्याङ्कन प्रकृ या

१०.२ आर्थथक जवकास अनुगमन जविी
क) कृ जि जवकास कायािमको अनुगमन जवजि
d'Vo sfo{qmd
cg'udg Joj:yf
cg'udg ug]{
cg'udg ljlw
cg'udg ug]{
sfof{no
;do÷k6s
ks]6 If]q ljsf;
lhs[ljsf,
:ynut lg/LIf0f q}dfl;s ?kdf sfo{qmd
:yfgLo lgsfo
/
cfjZostf cg';f/
k|ult k|ltj]bg
lgoldt ?kdf klg_
cWoog

k|ltj]bg k]z ug{'kg]{
sfof{no
lhs[ljsf÷ljefu,
lhlj; c÷u};; ;+nUg ePsf] xs
;Dd_

k|ltj]bg sfof{Gjog
ug]{ lgsfo÷;+:yf
lhs[ljsf,
lhlj; /
;+nUg
c÷u};;x?
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k'jf{wf/ ljsf;
sfo{qmd

lhs[ljsf,
lhNnf l;rfO+
sfof{no, lhlj;

s[lif C0f sfo{qmd

ljQLo ;+:yfx?

;xsf/L ljsf;
sfo{qmd

lhs[ljsf,
lhlj;, /
lhNnf ;xsf/L
sfof{no
lhs[ljsf /
:yfgLo lgsfo

s[lif k|ljlw
ljsf;÷ la:tf/
-x:tfGt/0f_
sfo{qmd

:ynut lg/LIf0f
/
k|ult k|ltj]bg
cWoog
cfjZos cWoog
-lkmN8 e|d0f
;d]t_ / k|ult
k|ltj]bg cWoog
:ynut lg/LIf0f
/
k|ult k|ltj]bg
cWoog
:ynut lg/LIf0f
/
k|ult k|ltj]bg
cWoog

lgdf{0f÷:yfkgfsf]
;dodf lgoldt /
cGo
;dodf q}dfl;s ?kdf
q}dfl;s ?kdf

tflnd÷uf]i6Lsf] ;do
lgoldt / cGo
;dodf
q}dfl;s ?kdf
x/]s tflnd÷e|d0f÷
lzlj/sf] ;do 1÷1
k6s / cGo ;dodf
q}dfl;s ?kdf / df^f]
kl/If0fsf] jflif{s ^
k6s
jflif{s ! k6s

cg"udg
Joj:yf

lhs[ljsf,
lhlj; /
;+nUg lgsfox?

sfo{ k|ult
k|ltj]bg cWoog

खाद्यान्न आत्म
जनभाि कायािम

lhs[ljsf,
lhlj; /
;+nUg lgsfox?

sfo{ k|ult
k|ltj]bg cWoog

jflif{s ! k6s

कृ जि िोिगािी
कायािम

lhs[ljsf,
lhlj; /
;+nUg lgsfox?

sfo{ k|ult
k|ltj]bg cWoog

jflif{s ! k6s

ििकािी िथा
फलफू ल उत्पािन ि
जनयााि

lhs[ljsf,
lhlj; /
;+nUg lgsfox?

sfo{ k|ult
k|ltj]bg cWoog

jflif{s २ k6s

ख) पयाटन जवकास कायािम अनुगमन
sfo{qmd ljj/0f
cg'udg ug]{
cg'udg ljlw
sfof{no

cg'udg ug]{
;do÷k6s

;+:yfut ;~hfn / lhlj;
Ifdtfsf] ljsf;

k|ltj]bg cWoog,
lkmN8 lelh6

ko{6g पूवाािाि
ljsf; sfo{qmd

lhlj;

P]ltxfl;s, wfld{s
tyf ko{6sLo
:ynx?sf]

lhlj;

lgdf{0f :yn e|d0f,
k|ult k|ltj]bg
cWoog
lgdf{0f :yn e|d0f,
k|ult

lhs[ljsf÷ljefu,
lhlj; c÷u};; ;+nUg ePsf] xs
;Dd_
ljQLo ;+:yfx?,
lhlj; / lhNnf
;xsf/L
sfof{no
lhs[ljsf÷ljefu,
lhlj; / lhNnf
;xsf/L
sfof{no
lhs[ljsf÷ljefu,
c÷u};; -;+nUg
ePsf]
xs ;Dd_

lhs[ljsf,
lhlj;

lhs[ljsf÷ljefu,
lhlj; / c÷u};;x?
-;+nUg ePsf] xs
;Dd_
lhs[ljsf÷ljefu,
lhlj; / c÷u};;x?
-;+nUg ePsf] xs
;Dd_
lhs[ljsf÷ljefu,
lhlj; / c÷u};;x?
-;+nUg ePsf] xs
;Dd_
lhs[ljsf÷ljefu,
lhlj; / c÷u};;x?
-;+nUg ePsf] xs
;Dd_

lhs[ljsf /
;+nUg
c÷u};;x?

cg'udg Joj:yf
k|ltj]bg k]z ug{'kg]{
sfof{no

q}dfl;s ?kdf ufpF+
:t/Lo e|d0f,
lhNnf:t/df lgoldt
lgdf{0fsf] ;do dfl;s
b'O{ k6s / cGo ;do
q}dfl;s ?kdf
lgdf{0fsf] ;do
dfl;s b'O{ k6s /
cGo ;do q}dfl;s
?kdf

ljQLo
;+:yfx?
lhs[ljsf /
lhNnf
;xsf/L
sfof{no
lhs[ljsf /
;+nUg
c÷u};;x?

lhs[ljsf /
;+nUg
c÷u};;x?
lhs[ljsf /
;+nUg
c÷u};;x?
lhs[ljsf /
;+nUg
c÷u};;x?

lhlj;

k|ltj]bg
sfof{Gjog
ug]{ lgsfo÷;+:yf
lhlj;, जनिी क्षेर

lhlj;

lhlj;, जनिी क्षेर

lhlj;

lhlj;, जनिी क्षेर
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lgdf{0f, ममाि
संभाि ि िीर्थणद्दाि

hgzlQm ljsf;
sfo{qmd

lhlj;

k|ltj]bg cWoog

k|rf/k|;f/sf]
sfo{qmd

lhlj;

lgdf{0f :yn e|d0f,
k|ult

पयाटन गुरुयोिना
ििुामा ि
कायाातवयन

lhlj;

lgdf{0f :yn e|d0f,
k|ult

सूचना के ति

lhlj;

के ति

e|d0f, k|ult

पिमागा पजहचान ि
जवकास
होमस्टेको जवकास

lhlj;

के ति

e|d0f, k|ult

lhlj;

के ति

e|d0f, k|ult

tflndsf] ;do x/]s
15 lbgdf / cGo
;do q}dfl;s ?kdf
j[Q lrq, cGo k|sfzg
/ j]e;fO6 lgdf{0fsf]
;do
lgoldt / cGo
;dodf q}dfl;s
?kdf
j[Q lrq, cGo k|sfzg
/ j]e;fO6 lgdf{0fsf]
;do
lgoldt / cGo
;dodf q}dfl;s
?kdf
जिल्ला पयाटन जवकास
सजमजि
जिल्ला पयाटन जवकास
सजमजि
जिल्ला पयाटन जवकास
सजमजि

ग) घिे लु उद्योग िथा साना उद्योग जवकास कायािम अनुगमन जवजि
sfo{qmd ljj/0f

;Lk ljsf; tflnd
ljz]if sfo{qmd
pBdzLntf ljsf;
tflnd
k|lzIffyL{ cg'udg
k|fljlws k/fdz{
;]jf
tflndsf] ahf/
dfu 3/w'/L ;j]If0f_
k|rf/k|;f/ ;fdu|L

lhlj;

lhlj;, जनिी क्षेर

lhlj;

lhlj;, जनिी क्षेर

lhlj;

lhlj;, जनिी क्षेर

lhlj;

lhlj;, जनिी क्षेर

lhlj;

lhlj;, जनिी क्षेर

lhlj;

lhlj;, जनिी क्षेर

cg'udg Joj:yf

cg'udg ug]{
sfof{no

cg'udg ljlw

cg'udg ug]{
;do÷k6s

k|ltj]bg k]z ug{'kg]{
sfof{no

:yfgLo lgsfo,
;+rfns ;ldlt,
ljefu
:yfgLo lgsfo,
;+rfns ;ldlt,
ljefu
:yfgLo lgsfo,
;+rfns ;ldlt,
ljefu
:yfgLo lgsfo,
;+rfns
;ldlt, ljefu
:yfgLo lgsfo,
;+rfns
;ldlt, ljefu
:yfgLo lgsfo,
;+rfns
;ldlt, ljefu
:yfgLo lgsfo,

:ynut, cWoog,
k|ult ljj/0f ;dLIff
:ynut cWoog,
k|ult ljj/0f ;dLIff

q}dfl;s ?kdf

ljefu÷lhlj;

k|ltj]bg
sfof{Gjog
ug]{ lgsfo÷;+:yf
lhlj;

q}dfl;s ?kdf

ljefu÷lhlj;

lhlj;

:ynut
cWoog, k|ult
ljj/0f ;dLIff
:ynut
cWoog, k|ult
ljj/0f ;dLIff
:ynut cWoog,
k|ult ljj/0f ;dLIff

q}dfl;s ?kdf

ljefu÷lhlj;

lhlj;

q}dfl;s ?kdf

ljefu÷lhlj;

lhlj;

q}dfl;s ?kdf

ljefu÷lhlj;

lhlj;

:ynut
cWoog, k|ult
ljj/0f ;dLIff
:ynut

q}dfl;s ?kdf

ljefu÷lhlj;

lhlj;

q}dfl;s ?kdf

ljefu÷lhlj;

lhlj;
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shf{ k|jfx
cg'udg

;+rfns
;ldlt, ljefu
:yfgLo lgsfo,
;+rfns
;ldlt, ljefu

cWoog, k|ult
ljj/0f ;dLIff
:ynut
cWoog, k|ult
ljj/0f ;dLIff

q}dfl;s ?kdf

ljefu÷lhlj;

lhlj;

१०.३ सामाजिक जवकास अनुगमन जवजि
क) जशक्षा जवकास कायािमको अनुगमन जवजि
d'Vo sfo{qmdx?
cg'udg Joj:yf
cg'udg ug]{
cg'udg ljlw
sfof{no
cgf}krfl/s tyf
cfwf/e"t k|fylds
lzIff

lhlzsf,
;DalGwt
u};;x? /
:yfgLo lgsfo

sIff lg/LIf0f lkmN8 e|d0f_,
k|ult k|ltj]bg
cWoog,

ljBfno lzIff
tyf cltl/Qm
s[ofsnfkdf
kx"+r clej[l4
sfo{qmd
ljBfno ef}lts
;'wf/

lhlj;, lhlzsf
/ cGo ;+nUg
lgsfox?

lkmN8 e|d0f /
k|ult k|ltj]bg
cWoog

lhlzsf /
:yfgLo lgsfo
-lhlj; /
uflj;_

lkmN8 e|d0f /
k|ult k|ltj]bg
cWoog

lzIfs tflnd /
z}lIfs ljlwtflnd
ljBfno
Joj:yfksLo
Ifdtf clej[l4
sfo{qmd
>f]t s]Gb|
Joj:yfkdg
sfo{qmd

lhlzsf
lhlzsf
lhlzsf /
:yfgLo lgsfo
-lhlj; /
uflj;_

lkmN8 e|d0f /
k|ult k|ltj]bg
cWoog
lkmN8 e|d0f /
k|ult k|ltj]bg
cWoog
lkmN8 e|d0f /
k|ult k|ltj]bg
cWoog

cg'udg ug]{
;do÷k6s

k|ltj]bg k]z ug{'kg]{
sfof{no

k|ltj]bg sfof{Gjog
ug]{ lgsfo÷;+:yf

cgf}krfl/s sIff x/]s
b'O{ dlxgfdf Ps
k6s, dlxnf lzIff /
j}slNks lzIf0f
Joj:yfsf] q}|dfl;s
?kdf

lhlj;,
lhlzsf Pj+
If]=lz=lg=

lhlzsf

If]=lz=lg=,
lhlj; /
;+nUg lgsfox?

lhlzsf /
;+nUg lgsfox?

lgdf{0fsf] ;dodf
dlxgfsf] b'O{
k^s / cGo ;dodf
cw{ jflif{s
?kdf
q}dfl;s ?kdf

If]=lz=lg= /
:yfgLo lgsfo

lhlzsf /
:yfgLo lgsfo

If]=lz=lg= /
lhlj;

lhlzsf

q}dfl;s ?kdf

If]=lz=lg= /
lhlj;

lhlzsf

lgdf{0fsf] ;dodf
dlxgfsf] b'O{
k6s / cGo ;dodf
cw{jflif{s
?kdf

If]=lz=lg= /
lhlj;

lhlzsf

cw{ jflif{s ?kdf
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ख) स्वास््य जवकास सम्बतिी अनुगमन जवजि
cg'udg Joj:yf
d'Vo sfo{qmdx?
cg'udg ug]{
cg'udg ljlw
sfof{no

cg'udg ug]{
;do÷k6s

k|ltj]bg k]z ug{'kg]{
sfof{no

vf]k ;]jf

lh:jfsf

:ynut cWoog

lgoldt

lh:jfsf

kf]if0f sfo{qmd

lh:jfsf÷k|f:jfs]
÷x]=kf]=x?

;'kl/j]If0f @ k6s /
cg"udg uf]i6L # k6s

lh:jfsf, If]:jflg /
:jf;]lj

lh:jfsf

emf8fkvfnf
/f]syfd

lh:jfsf

uf]i6L, ;ldIff /
:ynut
cWoog
:ynut cWoog

jflif{s !@ k6s

lh:jfsf

lh:jfsf

Zjf;k|Zjf;
lgdf]lgof

lh:jfsf

lh:jfsf

lh:jfsf

x/]s uflj;df !÷!
k6s / lhNnfdf 1
k6s
x/]s uflj;df !÷!
k6s / lhNnfdf 1
k6s

lh:jfsf

OGrfh{, u|f=:jf=sf=,
dfl;sfx?nfO{
tflnd

l/Eo" l/k|m];/ uf]i6L
/
;ldIff uf]i6L
l/Eo" l/k|m];/ uf]i6L
/
;ldIff uf]i6L

lh:jfsf

lh:jfsf

kl/jf/ lgof]hg
tyf dft[ lzz'

lh:jfsf

lh:jfsf

lh:jfsf

;'kl/j]If0f 24
k6s, ;ldIff
uf]i6L 12 k6s
;'kl/j]If0f 12 k6s

lh:jfsf

Ifo/f]u lgoGq0f
sfo{qmd

;'kl/j]If0f
tyf ;dLIff
uf]i7L
;'kl/j]If0f

lh:jfsf

lh:jfsf

s"i7/f]u lgoGq0f
sfo{qmd

lh:jfsf

;'kl/j]If0f

;'kl/j]If0f 12 k6s

lh:jfsf

lh:jfsf

एचआईभी/एड्स
पजहचान िथा
सचेिना कायािम

lh:jfsf

;'kl/j]If0f

;'kl/j]If0f 1 k6s

lh:jfsf

lh:jfsf

;'/lIft dft[Tj
sfo{qmd
tflnd sfo{qmd

lh:jfsf

;'kl/j]If0f

lh:jfsf

lh:jfsf

lh:jfsf

lh:jfsf

;'8]gL tflnd ;'kl/j]If0f tflnd
:jf:Yo ;]jf
sfo{qmd

lh:jfsf

;'kl/j]If0f k6s,
l/Eouf]i6L * k6s
;'kl/j]If0f÷l/Eo"uf]i jflif{s @ k6s
6L
jflif{s ;dLIff
jflif{s @ k6s

lh:jfsf

lh:jfsf

lh:jfsf

jflif{s ;dLIff

jflif{s @ k6s

lh:jfsf

lh:jfsf

:jf:Yo lzIff
sfo{qmd
PsLs[t ;'k/lehg
sfo{qmd

lh:jfsf

:ynut cWoog

jflif{s @ k6s

lh:jfsf

lh:jfsf

lh:jfsf

:ynut cWoog

lh:jfsf

lh:jfsf

cf}iflw cfk'lt{ vl/b_
sfo{qmd

lh:jfsf

vl/b c8{/ tyf
aLn
ljhs cWoog

lh:jfsf

lh:jfsf

lh:jfsf

k|ltj]bg
sfof{Gjog
ug]{ lgsfo÷;+:yf
lh:jfsf
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c:ktfn jf :jf:y
ejg lgdf{0f ;"wf/

lh:jfsf

:ynut cWoog

lh:jfsf

lh:jfsf

ग) खेलकु ि जवकास कायािमको अनुगमन जवजि
cg'udg Joj:yf
d'Vo sfo{qmdx?
cg'udg ug]{
cg'udg ljlw
sfof{no

cg'udg ug]{
;do÷k6s

k|ltj]bg k]z ug{'kg]{
sfof{no

v]n ;fdu|L lat/0f

lh=v]=k=/ :yfgLo
lgsfo

q}dfl;s ?kdf

lhlj;, / lh=v]=k=

k|ltj]bg
sfof{Gjog
ug]{ lgsfo÷;+:yf
lhlj;

v]n d}bfg lgdf{0f

lh=v]=k=/ :yfgLo
lgsfo

x/]s dlxgfdf !
k6s

lhlj;, /

lhlj;

v]nf8LnfO{ k|lzIf0f
;~rfng

lh=v]=k=

dlxgfsf] १ k6s

lhlj;, / lh=v]=k=

lhlj;

k|ltof]lutf
;~rfng

lh=v]=k=/ :yfgLo
lgsfo

k|ltof]lutf k'a{ /
k|ltof]lutfsf] ;dodf
/ cGo ;dodf cw{
jflif{s ?kdf

lhlj;, / lh=v]=k=

lhlj;

k|ltj]bg k]z ug{'kg]{
sfof{no

k|ltj]bg
sfof{Gjog
ug]{ lgsfo÷;+:yf

:ynut cWoog /
k|ult
k|ltj]bg cWoog
:ynut cWoog /
k|ult
k|ltj]bg cWoog
:ynut cWoog /
k|ult
k|ltj]bg cWoog
:ynut cWoog /
k|ult
k|ltj]bg cWoog

lh=v]=k=

घ) खानेपानी िथा सिसफाई जवकास कायािमको अनुगमन जवजि
d'Vo sfo{qmdx?
cg'udg Joj:yf
cg'udg ug]{
sfof{no

cg'udg ljlw

cg'udg ug]{
;do÷k6s

;/sf/L tyf u}/;/sf/L lgsfox?af6sfd ug]{ -vfkfof_]
vf=kf=sf=af6
;~rfng
x'g]

lh=vf=kf=sf= /
p=;=

:ynut cWoog
/ k|ult k|ltj]bg
cWoog

lgdf{0f / tflndsf]
lhlj;, vfg]kfgL
;dodf lgoldt /
sfof{no
cGo ;dodf jflif{s @
k6s

lhlj;, vfg]kfgL
sfof{no

ljleGg lgsfox?
dfkm{t
;~rfng x'g
vfg]kfgL
of]hgfx?

;+nUg
c÷u};;x?,
:yfgLo lgsfo /
p=;=

:ynut cWoog
/ k|ult k|ltj]bg
cWoog

lgdf{0fsf] ;dodf
lgoldt / cGo
;dodf jflif{s @
k6s

lhlj;, u};;sf]
xsdf ;DalGwt
pkNnf] lgsfo

lhlj;, vfg]kfgL
sfof{no

lh=vf=kf=sf= /
p=;=, न.पा.

:ynut cWoog
/ k|ult k|ltj]bg
cWoog

lgdf{0f / tflndsf]
lhlj;, vfg]kfgL
;dodf lgoldt /
sfof{no
cGo ;dodf jflif{s @
k6s

lhlj;, vfg]kfgL
sfof{no

नगि क्षेरमा
सिहढल/ढल
जनमााण िथा
स्ििोन्नजि

१०.४ वािाविण व्यवस्थापन िथा प्रकोप तयूनीकिणको अनुगमन जवजि
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क) वन, भू-क्षय िथा वािाविण व्यवस्थापन
sfo{qmd ljj/0f

;fd"bflos jg
ljsf; sfo{qmd

sa'lnotL jg
ljsf; sfo{qmd
jgk}bfjf/
Joj:yfkg tyf
jghGo pBd
ljsf; sfo{qmd

hnjfo' kl/jt{g
;DaGwL sfo{qmdx?

Ifdtf clea[l4
;DaGwL sfo{qmd

cWoog cg';Gwfg
e";+/If0f sfo{qmd

lghL s[lif jg
ljsf; sfo{qmd

cg'udg Joj:yf
cg'udg ug]{
sfof{no

cg'udg ljlw

cg'udg ug]{
;do÷k6s

k|ltj]bg k]z ug{'kg]{
sfof{no

lhNnf jg
sfof{no /
:yfgLo jg
pkef]Qmf ;d'xx?,
lhlj;, uflj;,
;~hfnx?
lhNnf jg
sfof{no / jg
;d'xx?

:ynut cWoog,
sfof{nosf]
clen]v÷ k|ltj]bg
cWoog

q}dfl;s ?kdf

jg ljefu / lhlj;,
;DalGwt ;d'xx?

:ynut cWoog,
sfof{nosf]
clen]v÷ k|ltj]bg
cWoog
lkmN8 e|d0f /
sfof{nosf]
clen]v÷k|ltj]bg
cWoog

q}dfl;s ?kdf

jg ljefu / lhlj;,
;DalGwt ;d'xx?

lhlj;, जिवका

tflnd÷uf]i6Lsf]
;dodf lgoldt /
cGo ;dodf
q}dfl;s ?kdf

jg ljefu / lhlj;,
;DalGwt
;/f]sf/jfnfx?

lhlj;, जिवका

lkmN8 e|d0f /
sfof{nosf]
clen]v÷k|ltj]bg
cWoog

q}dfl;s ?kdf

jg ljefu / lhlj;,
;DalGwt ;/f]sf/jfnfx?

lhlj;, जिवका

lkmN8 e|d0f /
sfof{nosf]
clen]v÷k|ltj]bg
cWoog

q}dfl;s ?kdf

jg ljefu / lhlj;,
;DalGwt ;/f]sf/jfnfx?

lhlj;, जिवका

sfof{nosf]
clen]v÷ k|ltj]bg
cWoog
lkmN8 e|d0f

jflif{s ! k6s

jg ljefu / lhlj;

lhlj;, जिवका

k6s k6s

e';+/If0f ljefu,
lhlj;

lhlj;, जिवका

lkmN8 e|d0f

k6s k6s

jg ljefu, lhjsf,
lhlj;

lhlj;, जिवका

lhNnf jg
sfof{no,
c÷u};;x?, jg
pkef]Qmf ;d'xx?,
lhlj;, uflj;
tyf cGo
;/f]sf/jfnfx?
lhNnf jg
sfof{no,
c÷u};;x?, jg
pkef]Qmf ;d'xx?,
lhlj;, uflj;
tyf cGo
;/f]sf/jfnfx?
lhNnf jg
sfof{no/ :yfgLo
lgsfo, ;d"xx?,
sfo{qmd
sfo{Gojg ug]{
;/f]sf/jfnfx?
lhNnf jg
sfof{no /
:yfgLo lgsfo
lhe';+sf, lhlj;,
uflj;, pkef]Qmf
;d'xx? tyf cGo
;/f]sf/jfnfx?
lhNnf jg
sfof{no /
:yfgLo lgsfo,
;d'xx?, sfo{qmd
sfof{Gojg ug]{
;/f]sf/jfnf

k|ltj]bg
sfof{Gjog
ug]{ lgsfo÷;+:yf
lhlj;, जिवका

नेपाल डेभ्लप्मेतट कतसल्टेतसी िेभी जसजभल ओएजसस ईजतिजनयरिङ प्रा.जल, अनामनगि, काठमाडौं
150

जिल्ला आवजिक जवकास योिना, िादिङ (अजतिम प्रजिवेिन)

ko{6g If]q
Joj:yfkg tyf
h}ljs ljljwtf
;+/If0f sfo{qmd

lhlj;, uflj;,
lh=j=sf=

lkmN8 e|d0f

k6s k6s

jg ljefu, lhjsf,
lhlj;, cGo
;/f]sf/jfnfx?

lhlj;, जिवका

वािाविण संिक्षण
कायािम

lhlj;, uflj;,
lh=j=sf=

lkmN8 e|d0f

k6s k6s

lhlj;, जिवका

फोहोिमैला
व्यवस्थापन
कायािम

नगिपाजलका,
जिजवजस, गाजवस

jg ljefu, lhjsf,
lhlj;, cGo
;/f]sf/jfnfx?

lkmN8 e|d0f

k6s k6s

cGo ;/f]sf/jfnfx?

ख) प्रकोप व्यवस्थापन कायािमको अनुगमन जवजि
cg'udg Joj:yf
d'Vo sfo{qmdx?
cg'udg ug]{
cg'udg ljlw
sfof{no
;8s tyf cGo
;fj{hlgs lgdf{0f
cfof]hgfsf]
jfof]Ol~hlgol/Ë
k|fs[lts k|sf]k
Go"gLs/0f
hgr]tgf clea[l4
sfo{qmd
/fxt sfo{qmd

नगि क्षेरमा भवन
संजहिा कायाातवयन

नगिपाजलका, जिजवस

jg sfof{no,
lhe";+sf /
:yfgLo lgsfo

sfof{nox?sf]
clen]v÷ k|ltj]bg
cWoog, :ynut
cWoog
lhe";+sf,
sfof{nox?sf]
:yfgLo lgsfo
clen]v÷ k|ltj]bg
/ :yfgLo
cWoog, :ynut
pkef]Qmf
cWoog
:yfgLo lgsfo / k|ltj]bg, :ynut
lgdf{0f ;DaGwL
cWoog /
sfof{no
cGt/jftf{
lhk|sf, lhlj;, :ynut lg/LIf0f
:yfgLo
;fdflhs
;+3;+:yfx?
नगिपाजलका,
:ynut lg/LIf0f
सजवभजनजव

lhlj;, जिवका

cg'udg ug]{
;do÷k6s

k|ltj]bg k]z ug{'kg]{
sfof{no

k|ltj]bg
sfof{Gjog
ug]{ lgsfo÷;+:yf
lhlj;,

jflif{s # k6s

lhlj;, e";+/If0f
sfof{no, If]=lg=x?

jflif{s # k6s

lhlj;, e";+/If0f
sfof{no, If]=lg=x?

lhlj;,

jflif{s # k6s

lhlj;, e";+/If0f
sfof{no, If]=lg=x?

lhlj;,

cfjZostf
cg';f/

k|sf]k dfqf cg';f/
If]qLo k|zf;g,
u[x dGqfno

lhlj;,

नगिपाजलका,
सजवभजनजव

नगिपजलका, जिजवस,
अतय जनकाय

नगिपजलका,
जिजवस, अतय
जनकाय

k|ltj]bg k]z ug{'kg]{
sfof{no

k|ltj]bg
sfof{Gjog
ug]{ lgsfo÷;+:yf

१०.५ पूवाािाि जवकास अनुगमन जवजि
क) सडक जवस्िाि िथा जवकास कायािमको अनुगमन जवजि
d'Vo sfo{qmdx?
cg'udg Joj:yf
cg'udg ug]{
sfof{no

cg'udg ljlw

cg'udg ug]{
;do÷k6s
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lh=;=u'=of]=sf]
cg'udg Joj:yf
ljleGg:t/sf]
;8ssf] gofF
lgdf{0f
सडक ममाि संभाि

पक्की पुल जनमााण

emf]n'Ë] k'n lgdf{0f

िोपवे िथा के वल
काि

lhlj;

sfo{ k|ult k|ltj]bg
cWoog
lhlj; /
:ynut
pkef]Qmf ;ldlt
e|d0f÷cWoog
/ sfo{ k|ult
k|ltj]bg
cWoog
lhlj; /
:ynut
pkef]Qmf ;ldlt
e|d0f÷cWoog
/ sfo{ k|ult
k|ltj]bg
cWoog
सडक जवभाग,
:ynut
e|d0f÷cWoog
lhlj; /
/ sfo{ k|ult
pkef]Qmf ;ldlt
k|ltj]bg
cWoog
lhlj; /
:ynut
pkef]Qmf ;ldlt
e|d0f÷cWoog
/ sfo{ k|ult
k|ltj]bg
cWoog
जनिी क्षेर, lhlj; :ynut
e|d0f÷cWoog
/
/ sfo{ k|ult
pkef]Qmf ;ldlt
k|ltj]bg
cWoog

jflif{s @ k6s

lhlj;,

lgdf{0fsf] ;dodf
dfl;s ?kdf

lhlj;, ;8s ljefu /
:yfgLo ljsf; dGqfno
lhlj;, ;8s ljefu /
:yfgLo ljsf; dGqfno

lgdf{0fsf] ;dodf
dfl;s ?kdf

lhlj;, ;8s ljefu /
:yfgLo ljsf; dGqfno

lhlj;,

lgdf{0fsf] ;dodf
dfl;s ?kdf

lhlj;, ;8s ljefu /
:yfgLo ljsf; dGqfno

lhlj;,

lgdf{0fsf] ;dodf
dfl;s ?kdf

lhlj; / :yfgLo ljsf;
dGqfno

lhlj;,

lgdf{0fsf] ;dodf
dfl;s ?kdf

lhlj; / :yfgLo ljsf;
dGqfno

lhlj;,

k|ltj]bg
sfof{Gjog
ug]{ lgsfo÷;+:yf
lhlj;, जिवका

lhlj;,

ख) ससचाई जवकास िथा जवस्िाि कायाको अनुगमन
d'Vo sfo{qmdx?

gofF cfof]hgfx?sf]
lgdf{0f
k'/fgf cfof]hgfsf]
dd{t ;+ef/
gofF cfof]hgfx?sf]
;j]{If0f sfo{
cfof]hgf
Joj:yfkg
tflnd

जनमााणािीन
आयोिना सम्पन्न
गने

cg'udg Joj:yf
cg'udg ug]{
sfof{no

cg'udg ljlw

cg'udg ug]{
;do÷k6s

k|ltj]bg k]z ug{'kg]{
sfof{no

lhlj;, p=;= /
lhNnf l;rfO
sfof{no
lhlj;, p=;= /
lhNnf l;rfO
sfof{no
lhlj;, p=;= /
lhNnf l;rfO
sfof{no
lhlj;, p=;= /
lhNnf l;rfO
sfof{no
lhlj;, p=;= /
lhNnf l;rfO
sfof{no

:ynut cWoog,
sfo{ k|ult
k|ltj]bg cWoog
:ynut cWoog,
sfo{ k|ult
k|ltj]bg cWoog
:ynut cWoog,
sfo{ k|ult
k|ltj]bg cWoog
tflnd lg/LIf0f /
k|ult k|ltj]bg
cWoog
tflnd lg/LIf0f /
k|ult k|ltj]bg
cWoog

jflif{s $ k6s

lhlj; / l;rfO+
sfof{no

jflif{s @ k6s

lhlj;, जिवका

;j]{If0fsf] ;dodf
lgoldt

lhlj;, l;rfO+
sfof{no / ;+nUg / cGo
gsfo
lhlj; / l;rfO+
sfof{no

tflndsf] ;dodf
sDtLdf ! k6s

lhlj; / l;rfO+
sfof{no

lhlj;, जिवका

tflndsf] ;dodf
sDtLdf ! k6s

lhlj; / l;rfO+
sfof{no

lhlj;, जिवका

lhlj;, जिवका
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साना कु लोहरु ममाि

lhlj;, p=;= /
lhNnf l;rfO
sfof{no

tflnd lg/LIf0f /
k|ult k|ltj]bg
cWoog

tflndsf] ;dodf
sDtLdf ! k6s

ग) संचाि सेवा जवस्िाि कायािमको अनुगमन जवजि
d'Vo sfo{qmdx?

lhlj; / l;rfO+
sfof{no

lhlj;, जिवका

k|ltj]bg
sfof{Gjog
ug]{ lgsfo÷;+:yf
lhlj;, जिवका

cg'udg Joj:yf

cg'udg ug]{
sfof{no

cg'udg ljlw

cg'udg ug]{
;do÷k6s

k|ltj]bg k]z ug{'kg]{
sfof{no

x"nfs la:tf/

lhlj;, lhNnf
x'nfs sfof{no
g]=b"=;+=/ lghL
sDkgLx?
g]=b"=;+=/ lghL
sDkgLx?

lgdf{0fsf] ;dodf
lgoldt / cGo
;dodf jflif{s 2
k6s
lgoldt -jflif{s
4 k6s_
lgoldt -jflif{s
4 k6s_

lhlj; / x'nfs
sfof{no

6]lnkmf]g nfOg
la:tf/ sfo{qmd

sfof{no clen]v÷
k|ltj]bg cWoog /
:ynut
e|d0f÷cWoog
lkmN8
e|d0f÷cWoog
lkmN8
e|d0f÷cWoog
lkmN8
e|d0f÷cWoog
/ ;fdflhs n]vf
kl/If0f

jflif{s

Wireless Local
Loop pks/0fsf]

cfk"lt{ tyf h8fg
lghL If]q nufgL
sfo{qmd

lhlj;,

4

k6s

lhlj; / g]=b"=;+=;+=
If]=sf=
lhlj; / g]=b"=;+=;+=
If]=sf=

lhlj;, जिवका

lhlj; / ;+nUg cGo
lgsfox?

lhlj;, जिवका

lhlj;, जिवका

घ) जवद्युि जवकास ि जवस्िाि कायािमको अनुगमन जवजि
d'Vo sfo{qmdx?

laB't la:tf/
sfo{qmd
j}slNks pmhf{
pkof]u
sfo{qmd
laB't Joj:yfkg
sfo{qmd

cg'udg Joj:yf
cg'udg ug]{
sfof{no

cg'udg ljlw

cg'udg ug]{
;do÷k6s

k|ltj]bg k]z ug{'kg]{
sfof{no

lhlj;, g]kfn
laB't
k|flws/0f
lhlj;

:ynut cWoog /
sfof{no clen]v÷
k|ltj]bgcWoog
:ynut cWoog /
sfof{no clen]v÷
k|ltj]bgcWoog
:ynut cWoog /
sfof{no clen]v÷
k|ltj]bgcWoog

jflif{s @ k6s

lhlj;

k|ltj]bg
sfof{Gjog
ug]{ lgsfo÷;+:yf
lhlj;, जिवका

jflif{s @ k6s

lhlj;

lhlj;, जिवका

jflif{s @ k6s

lhlj;

lhlj;, जिवका

k|ltj]bg k]z ug{'kg]{
sfof{no

k|ltj]bg
sfof{Gjog
ug]{ lgsfo÷;+:yf

lhlj;

ङ) सावािजनक पूवाािाि जवकास कायािमको अनुगमन जवजि
cg'udg Joj:yf
d'Vo sfo{qmdx?

cg'udg ug]{
sfof{no

cg'udg ljlw

cg'udg ug]{
;do÷k6s
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पाका िथा उद्यान
जनमााण

lhlj;, g]kfn
laB't
k|flws/0f
सावािजनक पूवाािाि lhlj;
जनमााण (बसपाका ,
शौचालय, वृद्धाश्रम,
मठमजतिि आदि)

:ynut cWoog /
sfof{no clen]v÷
k|ltj]bgcWoog
:ynut cWoog /
sfof{no clen]v÷
k|ltj]bgcWoog

१०.६ संस्थागि जवकास (सुशासन अनुगमन जवजि)
cg'udg Joj:yf
d'Vo sfo{qmdx?
cg'udg ug]{
cg'udg ljlw
sfof{no


;fem]bf/ lgsfo
aLr
;dGjosf/L
;+oGq lgdf{0f ug]{

jflif{s @ k6s

lhlj;

lhlj;, जिवका

jflif{s @ k6s

lhlj;

lhlj;, जिवका

cg'udg ug]{
;do÷k6s

k|ltj]bg k]z ug{'kg]{
sfof{no

lhlj;
sfof{no

lhlj; j}7s

cw{ jflif{s

lhlj; af]8{

k|ltj]bg
sfof{Gjog
ug]{ lgsfo÷;+:yf
lhlj;, मतरालय

lhlj;
sfof{no

u'0f:t/ hfFr

cWoog / tflndsf]
;dodf

lhlj; af]8{

lhlj;, मतरालय

lhlj;
sfof{no

lhlj; j}7s

lgoldt

lhlj; af]8{

lhlj;, मतरालय

 NGO Desk













:yfkgf ug]{
ljBdfg ;+oGqsf]
j}7s
lgoldt u/fpg]
cfGtl/s /fh:j
a[l4 jf kl/rfng
ug]{ ;DaGwdf
cWoog u/fpg]
/fh:j zfvfdf
sfo{/t dfgj
;fwgsf] Ifdtf
clea[l4ug]{
:yfgLo txsf
;+oGqsf ;b:o
tyf sd{rf/LnfO{
cled'vLs/0f ug]{
cfjZostf x]/L
bnLo ;+oGqsf
k|ltlglw ;lxt
;+o'Qm cg'udgsf]
lhDdf lbg] -;"rs
;lxt_
;a} uflj;df
;fdflhs
kl/rfng nfu" ug]{
;j{kIfLo cg'udg
;ldlt u7g u/L
kl/rfng ug]{
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ljBdfg ;ldlt
Pj+ pk;ldltsf]
j}7s lgoldt
u/fpg]
;ldlt Pj+
pk;ldltsf
;b:onfO{
cled'vLs/0f ug]{
pTs[i7 ;]jf k|jfx
ug]{ ;fem]bf/
;+3;+:yf tyf
JolQmnfO{ k'/:s[t
ug]{ kl/kf6L
;'?jft ug]{
cfof]hgf :yndf
cfof]hgfsf]
lj:t[t hfgsf/L
;lxtsf]
;"rgfkf6L /fVg]
kf/blz{tfsf
cf}hf/ nfu" ug]{
lhNnf u/LaL
cg'udg tyf
ljZn]if0f k|0ffnL
nfu" ug]{
lhNnf ;"rgf tyf
clen]v s]Gb|nfO{
;'b[9Ls/0f ug]{
ljBdfg Ifdtf
ljsf; of]hgf
PDDP cg'?k
kl/dfh{g u/L
nfu" ug]{

lhlj;
sfof{no

lhlj; j}7s

lgoldt

lhlj; af]8{

lhlj;, मतरालय

lhlj;
sfof{no

lhlj; j}7s,
:ynut lg/LIf0f

jflif{s tyf lgoldt

lhlj; af]8{

lhlj;, मतरालय

jflif{s

lhlj;
af]8{

lhlj;, मतरालय

lhlj;
sfof{no
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खण्ड ११ : आवजिक जिल्ला जवकास योिना कायाातवयन पूवा ियािी
११.१ आजिजवयोको स्वीकृ जि िथा प्रकाशन
िथा संघीय
माजमला िथा स्थानीय जवकास मतरालय २०७० को आवजिक जिल्ला जवकास योिना ििुामा जनिेजशका
adf]lhdsf ;Dk"0f{ laifoj:t' ;d]6L pQm lgb{]lzsfहरुn] lglb{i6 u/]sf k|s[ofx? cjnDjg u/L िादिङ
lhNnfsf] cflhljof] tof/ kfl/Psf] 5 . o; of]hgf tof/ ubf{ lhlj; िादिङको g]t[Tj / ;dGjodf

g]kfn ;/sf/, /fli6«o of]hgf cfof]un] hf/L u/L @)^^ ;fndf cBfjlws u/]sf] lgb{]lzsf

k|To]s k|s[ofnfO{ cufl8 a9fOPsf] xf] . of]hgf tof/ ubf{ sltko k|fljlws sfo{x?sf nflu lhNnfleq
ePsf] dfgjLo ;+;fwgsf] cnfjf afXo k/fdz{bftfx?sf] ljz]if1tf klg k|of]u ePsf] 5 . of]hgf
th{'df ubf{sf] k|f/lDes lbgx?af6 g} laifout sfof{nosf k|ltlglw tyf lhNnfdf sfo{/t ljsf;
;fe]mbf/ ;+:yfsf k|ltlglwx?nfO{ laifout ljz]if1sf] e"ldsfdf k|of]u ul/Psf] lyof] . of] of]hgfnfO{
;dfj]zL agfpgsf] nflu ;xeflutfTds k4lt / k]zfut ljz]if1tfsf] ;d'lrt ;lDd>0f /
;Gt'ngaf6 ldnfOPsf] 5 . o; cfwf/df tof/ ePsf] b:tfj]hnfO{ /fli6«o of]hgf आयोग िथा संघीय
माजमला िथा स्थानीय जवकास मतरालयको lgb{]lzsfn] lglb{i6 u/] adf]lhd cflhljof] th{'df ug{]
lgb{]lzsfsf] adf]lhd k|fKt k|ltlqmof / ;'emfj ;dfj]z u/L clGtd ?k lbOPsf] 5 .
११.२ आजिजवयोको कायाातवयनको लाजग पूवा ियािी

lhNnf:t/af6 ;du|tfdf cfwfl/t eO{ पााँचविे cfjlws of]hgf tof/ पारिएकोले lhNnfsf ljsf;;Fu
;DalGwt cGo lgsfox? nufot lhNnf ljsf; ;ldlt :jo+sf] klg ;+u7gfTds 9fFrf / sfo{ k|lqmofdf
cfd"n ;'wf/ u/L cflhljof] sfof{Gjogsf] nflu ;'xfpFbf] agfOg' kg{] x'G5 . िादिङ lhNnfsf] kl/k|]Iodf
जवद्यमान ;+u7gfTds ljsf; ;DaGwL cWoog ul/Psf] xfnsf] ;Gbe{df To;nfO{ k'gM cBfjlws ug{'kg{]
b]lvG5 . ;+u7gfTds 9fFrf / sfo{ k|lqmofnfO{ ;'wf/ ug{] qmddf Pp6f 5'§} cWoog u/L To;sf]
k|ltj]bgsf] cfwf/df ;+u7gfTds ljsf;sf] sfo{ समेि अगाजड बढाउनु पने िेजखत। . जिजवसले खासगिी
प्राजवजिक क्षमिा जवस्िाि गिी जिआइएसमा आिारिि ि्याङ्क बैक खडा गिै जिजवसको सूचनाहरु सहि,
सुलभ िथा अध्यावजिक गिै िानुपने िेजखत। ।
११.३ वार्थिक लगानी कायािम

o; of]hgfn] lgwf{/0f u/]sf p2]Zo, glthf, ;"rs tyf sfo{qmd kl/of]hgfx?sf] bfo/fleq /x]/ dfq
lhlj;n] jflif{s sfo{qmd tyf ah]6 lhNnf kl/ifb\af6 :jLs[t u/L ;~rfng ug{]5 . cyf{t\ jflif{s
sfo{qmd o;} cflhljof]sf] p2]Zo kl/k"lt{df k|ToIf ;xof]u k'¥ofpg] u/L dfq ;~rfng ul/g]5 .
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