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पररच्छेद १: पररचय
१.१ पृष्ीभूूलम
नेपािकोो सांलविानिे स्थानीय तहिाई सांर्ीय सांरचना अननरूप एक बलियोो स्थानीय सरकारकोो रूपमा
स्थालपत गरे कोो छ । सांलविानमा नै स्थानीय तहकोो एकि र साझा अलिकारहरू पररभूालित छन् ।
जनसहभूालगता, उिरदालयत्व र पारदर्शयता सनलनलश्चत गरी सनिभू र गनणस्तरीय सेवा प्रवाह गनय,
िोोकततत्रका िाभूहरूकोो समाननपालतक र तयायोोलचत लवतरण गरी कानननी राज्य र ददगोो लवकासकोो
अविारणा अननरूप समाजवाद उतमनक सांर्ीय िोोकतालतत्रक गणततत्रात्मक शासन प्रणािीिाई स्थानीय
तहदेलक नै सनदढृ गने उद्देश्य स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ िे राकेकोो छ । उि ऐनकोो दफा ११ र १२ मा
क्रमश: नगरपालिका तथा नगरपालिका र वडा सलमलतकोो काम कतयव्य र अलिकार तोोदकएका छन् भूने दफा
२४ कोो उपदफा (१) मा नगरपालिकािे आफ्नोो अलिकार क्षेत्रलभूत्रका लवियमा स्थानीयस्तरकोो लवकासका
िालग आवलिक, वार्ियक, रणनीलतगत लविय क्षेत्रगत मध्यकािीन र दीर्यकािीन योोजना बनाई िागू गने
स्पष्ट उपिेक छ । त्यसैगरी, ऐनकोो पररच्छेद ९ मा नगरपालिकाकोो लविीय अलिकार क्षेत्रसमेत तोोदकएकोो
छ । सांलविान र काननन वमोोलजम सांर्ीय र प्रदेश सकारिे आवलिक योोजना र ददगोो लवकास िक्ष्यकोो
मागयलचत्र समेत तजनयमा गररसके का छन् । सांलविानमा व्यवस्था भूए अननसार सांर्, प्रदेश र स्थानीय तहबीच
सहकाररता, सहअलस्तत्व र समतवयमा आिाररत लवकास प्रकृ यािाई स्थानीय तहमा सांस्थागत गनय, उपिब्ि
सीलमत स्रोोतहरूकोो तयायोोलचत लवतरण गरी स्थानीय जनताकोो लवकासकोो चाहनािाई पूरा गनयकोो िालग
स्पष्ट मागयलचत्र आवश्यक भूएकोोिे बनेपा नगरपालिकािे आवलिक योोजना (आ.व. २०७८/८९-८३/८४)
तजनयमा गरे कोो छ ।
नगरमा उपिब्ि स्रोोत तथा सािन र लवकासकोो लस्थलतिाई ध्यान ददई आगामी वियहरुमा लवकास
काययक्रमहरु सञचािन गनयकोो िालग योोजनावद्व लवकासकोो आवश्यिा हुतछ । त्यसकारण आवलिक योोजनािे
नगरमा उपिब्ि स्रोोत तथा सािनकोो पलहचान गदै भूलवष्यमा नगरिाई कस्तोो दकलसमकोो नगरपालिकाकोो
रुपमा लवकास गने होो भूतने कन राकोो समेत लनक्यौि गनय मद्दत गदयछ । नेपािकोो सांलविान र कानननमा
व्यवस्था भूए बमोोलजम स्थानीय तहिे आफ्नोो अलिकार क्षेत्रलभूत्र रहेकोो लविय र क्षेत्रिाई समेट्ने गरी
स्थानीय तहकोो आर्थयक-सामालजक लवकासकोो िालग आवलिक लवकास योोजना तजनयमा गननय पदयछ । कास गरी
स्थानीय तहका आर्थयक-सामालजक नीलत, आयोोजना र काययक्रम, राजस्व र व्ययकोो अननमान िगायतका
लविय समेटेर स्थानीय सरकारिे आफ्नोो आवलिक योोजना तजनयमा गदयछ । यस्तोो योोजना तजनयमा गदाय नेपाि
सरकार र प्रदेश सरकारकोो आवलिक योोजनाहरुसाँग तादात्म्यता कायम गननयपदयछ । सांर्, प्रदेश र स्थानीय
तहकोो आवलिक योोजनाहरु बीच अततरसम्बति रहेकोो हुतछन् ।
योो आवलिक योोजनािे बनेपा नगरपालिकाकोो समृलद्ध र लवकासकोो दीरर्कािीन समलष्टगत र क्षेत्रगत
सोोच, उद्देश्य, रणनीलत, काययनीलत र प्राथलमकताकोो मागयलचत्र प्रस्तनत गदय । योो आवलिक योोजना पााँच वियका
िालग लनमायण गररएकोो भूए पलन यसकोो दीर्यकािीन सोोच समृद्ध नेपाि: सनकी नेपािीकोो दीर्यकािीन
सोोचसाँग तादात्म्य कायम हुने गरर तयार गररएकोो छ । योोजनाकोो समलष्टगत सोोचकोो पररकपपना पााँच
वियभूतदा बढी अवलिकोो रहेकोो छ । यही पररकपपनाकोो आिारमा िक्ष्य र उद्देश्यकोो तय गररएकोो छ । यस
आवलिक योोजनामा उपिेलकत समलष्टगत र क्षेत्रगत सोोच, िक्ष्य र उद्देश्य स्थिगत काययशािा गोोष्ीीहरुमा
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गररएकोो सामूलहक छिफिकोो लनचोोड होो । रणनीलतकोो तजनयमा ५ विय भूतदा बढीकोो समयावलििाई
ध्यानमा राकेर गररएकोो भूएतापलन कायायतवयन गने नीलतहरु भूने ५ वियकोो अवलिका िालग मात्र हुन् ।
अततरसरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ िे स्थानीय सरकारिे सावयजलनक कचयकोो लववरण प्रस्तनत गदाय
तीन आर्थयक वियकोो प्रक्षेपण सलहतकोो मध्यमकािीन कचय सांरचना समेत तजनयमा गने व्यवस्था गरे कोो छ ।
योोजनावद्ध लवकास प्रकृ यािाई सांस्थागत गनय मात्र होोइन, उि कचय सांरचनािाई मागयदियन प्रदान गनयका
िालग पलन आवलिक योोजना आवश्यक पदयछ । यस पररप्रेक्ष्यमा, बनेपा नगरपालिकाकोो पलहिोो आवलिक
योोजना तजनयमा गरे कोो होो ।

१.२ आवलिक योोजनाकोो आवश्यकता
पालिकाहरुिे आफ्नोो दीर्यकािीन तथा मध्यकािीन योोजना तजनयमा गरी कायायतवयनमा िैजानन तत्कािीन
आवश्यकता होो । आवलिक योोजना सरकार सञचािन तथा राज्य लवकासकोो अपररहायय तत्व होो । नेपािकोो
सांलबिानिे सांर्, प्रदेश र स्थानीय तहका अलिकार र काययक्षेत्र तोोके कोो छ । अननसूलच ८ मा स्थानीय तहका
२२ वटा अलिकारकोो सूचीकोो व्यवस्था गररएकोो छ । त्यस्तै अननसूची ९ मा सांर्, प्रदेश र स्थानीय तहका
१५ वटा साझा सूचीकोो व्यवस्था छ । जस अननसार लशक्षा, स्वास््य, पूवायिार लनमायण, कृ लि, पशन,
वातावरन, लवपत् व्यवस्थापन, जस्ता सांवेदनलशि लवियहरु स्थानीय सरकारकोो दालयत्वलभूत्र पदयछन् ।
स्थानीय तहका यस्ता महत्वपूणय लजम्मेवारी द्रनतिर गलतमा सम्पादन गनयकोो िालग आवलिक योोजना लनमायण
गननय अलनवायय छ ।
सीलमत स्रोोत सािन र असीलमत लवकासका आवश्यकता तथा आकाांक्षा बीचकोो सततनिनका िालग योोजनाबद्ध
लवकास गननयपने हुतछ । उदारीकरण र लनजीकरणिे लवकासमा सरकारकोो भूूलमका सीलमत गरी सरकारिे
लनयामक र उत्प्रेरक भूूलमका केपननपने पक्षमा पैरवी गदयछ । तथालप स्थानीय लवकासकोो िालग स्थानीय
सरकारिे लनजी क्षेत्र तथा सहकारीिाई समेट्दै जनसहभूालगतामूिक योोजनाबद्ध लवकासकोो ढााँचा
अविम्बन गननयपने आवश्यकता छ । यसका साथै सांर् र प्रदेशसाँग साझेदारी तथा समतवय गनय समेत स्थानीय
आवलिक योोजना सहायक लसद्ध हुने छन् ।
स्थानीय राजनीलतक नेतृत्वकोो जनतासमक्ष गरे का प्रलतवद्धता तथा र्ोोिणाहरु कायायतवयन गने पलहिोो
औजार नै आवलिक योोजना होो । आवलिक योोजना तजनयमा गदाय नेपािकोो सांलविान, लवद्यमान ऐन,
लनयमहरु, लवद्यमान रालष्िय तथा प्रादेलशक नीलत समेतिाई लवचार गररतछ । जसका कारण स्थानीय
लवकासमा हुने दोोहोोरोोपनिाई कम गनय सहयोोग पनग्दछ । साथै रालष्िय तथा प्रादेलशक योोजनासाँग तािमेि
हुने गरी स्थानीय तहका योोजना लनमायण हुन सके मा श्रम, सीप र समयकोो बचत समेत हुन गई सांर्ीयताका
आर्थयक तथा अतय भूारहरु कम हुन जाने देलकतछ । आवलिक योोजनाबाट ददगोो लवकासका िक्ष हालसि गनय
स्थानीय तहहरुिे अपनाउननपने लवलिहरु स्पष्ट हुतछन् । स्थानीय तहका प्रमनक समस्या, समािान र
सम्भूावनाहरु के िाउनका िालग योोजनावद्ध लवकासकोो जरुरी हुतछ ।
आवलिक योोजनािे स्थानीय तहमा लवलि र प्रकृ यािाई समस्थागत गदयछ । कन न अवलिका कन न क्षेत्रमा कन न
काम कसिे र कलहिे गने भूतने कन राकोो अलिम रुपमा स्पष्ट हुतछ । आवलिक योोजना लनमायणकोो िालग
लवद्यमान लस्थलतिाई कन न अवलिमा कन न स्तरमा रुपाततरण गने काका तयार हुतछ । यसिे प्राथलमकता प्राप्त
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क्षेत्रमा ध्यान के लतद्रत गरी अनावश्यक क्षेत्रमा हुने िगानीिाई लनरुत्सालहत गदयछ । आवलिक योोजनािे
सम्भूाव्य स्रोोतकोो पलहचान र प्रक्षेपण गदयछ । यसिे लविय क्षेत्रगत िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत र प्रमनक काययक्रम
लनिायरण गरी योोजनामा उलपिलकत िक्ष्य, उद्देश्य प्राप्त गने गरी योोजनाकोो प्रभूावकारी कायायतवयनकोो
िालग लवलि, कायय तालिका र लजम्मेवारी सलहत अननगमन तथा मूपयागकन समेतकोो व्यवस्था गररतछ ।

१.३ योोजना लनमायण गननक
य ा उद्देश्यहरु
यस आवलिक योोजना तजनयमाकोो मनख्य उद्देश्य बनेपा नगरपालिकाकोो लवकासकोो दीर्यकािीन सोोच बमोोलजम
क्षेत्रगत लवकासकोो समि योोजना र काययक्रमहरु तय गरी नगरबासीहरुकोो सम्वृलद्धिाई सनलनलश्चत गननय होो ।
यसका लवलशष्ट उद्देश्यहरु देहाय बमोोलजम रहेका छन् ।


बनेपा नगरपालिकाका लवद्यमान पूवायिारहरुकोो अलिकतम उपयोोग गदै योोजनावद्ध तवरिे आर्थयक
सामालजक पूवायिारकोो दीगोो लवकास योोजना तजनयमा गने ।



पछौटे, लवपतन र सामालजक लहसाबिे वलञचतमा परे का क्षेत्र, वगय र लिगगका स्थानीय जनताकोो
लशक्षा, स्वास््य, केिकन द एवम् मनोोरञजनकोो आवश्यकतािाई पररपूर्तय गने योोजना तजनयमा गने ।



नगरपालिका र यसका लवलभूतन क्षेत्रलभूत्र उद्योोग, व्यापार, कृ लि, पशनपािन, पययटन, उजाय र
रोोजगारी प्रवद्धयन काययक्रमहरु माफय त आर्थयक गलतलवलिमा लवस्तार गने आर्थयक लवकास योोजना
तजनयमा गने ।



आवलिक योोजनाका लवलभूतन काययक्रमहरुकोो सञचािनका िालग आवश्यक पने लविीय स्रोोत
पररचािन र त्यसकोो क्षेत्रगत िगानी योोजना तयार गने ।



नगरपालिकाकोो साांगीलनक स्वरुप, सांस्थागत व्यवस्थापन, जनशलि व्यवस्थापन र असि शासनका
काययक्रमहरु समेरटएकोो सांस्थागत योोजना तयार गने ।



बनेपा नगरपालिका क्षेत्रकोो पयायवरणीय सततनिन, वातावरन सांरक्षण र व्यवस्थापन तथा सांभूालवत
लवपद् व्यवस्थापनकोो योोजना तजनयमा गने ।



आवलिक योोजना कायायतवयन, अननगमन र मूपयागकनकोो कायययोोजना लनमायण गने ।

१.४ योोजना तजनम
य ाका आिारहरु
योो आवलिक योोजना तयारीका वैिालनक आिारहरु यस प्रकार रहेका छन् :


स्थानीय तहिे सांलविानकोो अननसनची ८ मा उपिेलकत अलिकारिाई प्रयोोग गने व्यवस्था ।



स्थानीय सरकार सञचािन ऐन, २०७४ कोो पररच्छेद ६, दफा २४ कोो व्यवस्था अननसार स्थानीय
तहिाई लनक्षेलपत अलिकारकोो कायायतवयन ।



स्थिगत सवेक्षण, अततरदक्रया र लवलभूतन लवियगत सलमलतहरुसाँग छिफि गरी तयार गरी
नगरपालिकाकोो लनदेशन सलमलतबाट अननमोोदन र नगरपालिकाबाट स्वीकृ त तथा अननमोोदन ।

यस आवलिक योोजना तयार गदाय देहाय बमोोलजमका आिारहरुिाई अविम्वन गररएकोो छ :


बनेपा नगरपालिकािे लनर्दयष्ट गरे कोो काययक्षेत्रगत शतय ।



नगरपालिका क्षेत्रकोो आर्थयक, सामालजक, भूौलतक तथा प्राकृ लतक स्रोोतकोो लवद्यमान अवस्था ।
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स्थानीयवासीहरुकोो आवश्यकता र आकाांक्षाकोो सगकिन र छिफि ।



नगरपालिकाकोो लवगतकोो लविीय अवस्था र भूलवष्यकोो प्रक्षेपण ।



स्थानीय स्रोोत, सामािी र जनशलिकोो अलिकतम प्रयोोग गने सोोच ।



स्थानीय तहकोो प्रमनक समस्या र सम्भूावनाहरु ।



नगरपालिकाकोो दीर्यकािीन सोोच, िक्ष्य र रणनीलतहरु ।



दीगोो लवकास िक्ष्यहरुसाँगकोो तादात्म्यता ।



लवद्यमान ऐन लनयमहरु ।



सांर् र प्रदेशका योोजना तथा काययक्रमहरुसाँग तादात्म्यता ।



लवकास योोजनाहरुकोो क्षेत्रगत बााँडफााँट र सततनिन ।



समयवद्ध कायायतवयनकोो ढााँचा र िगानीकोो योोजना ।



योोजना र काययक्रम कायायतवयनकोो अननगमन तथा मूपयागकनकोो सनस्पष्ट प्रणािी ।
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१.५ योोजना तजनम
य ा काययकोो मनख्य काययक्षत्र
े
आवलिक योोजनामा देहाय बमोोलजम क्षेत्रका योोजनाहरु समावेश गररएका छन् ।
नगरपालिकाकोो दीर्यकािीन योोजनाकोो प्रारुप: यस लभूत्र लवकासकोो दीर्यकािीन सोोच, ध्येय, िक्ष्य,
उद्देस्यहरु र लवकासका प्राथलमकताहरु साथै बनेपा नगरपालिका क्षेत्रका सविता, दनवयिता, सम्भूावना र
चननौतीहरु समेत प्रस्तनत गररएकोो छ ।
भूौलतक लवकास योोजना: स्थानीय यातायात पूवायिार, ससांचाई, लवद्यनत र वैकलपपक उजाय, कानेपानी,
बसोोबास तथा भूवन लनमायण, सामालजक पूवायिार, पययटन, कृ लि तथा औद्योोलगक पूवायिारहरु समेरटएकोो
भूौलतक लवकास योोजना प्रस्तनत गररएकोो छ ।
आर्थयक लवकास योोजना: यस योोजना अततगयत कृ लि, पशनपािन, वनमा आिाररत आर्थयक दक्रयाकिाप,
कलनज सम्पदा, भूूलम व्यवस्था, काद्य सनरक्षा, उद्योोग, वालणज्य, आपूर्तय र पययटनमा आिाररत आर्थयक
क्रृयाकिाप, र्रे िन तथा साना उद्यम लवकासका काययक्रमहरु समेरटएका छन् ।
सामालजक लवकास योोजना: यस योोजना अततगयत वसाइसराई व्यवस्थापन, लशक्षा, स्वास््य, कानेपानी र
सरसफाई, जनताकोो सामालजक सम्पलिमा पहुाँच, सामनदालयक स्रोोत लवकास, िैलगगक, जालतगत,
वािलवकास, वृद्ध, असहाय, दलित, अपाांगहरुकोो सामालजक अलिकार र सहभूालगता सनलनलश्चत गने
सामालजक सनरक्षाका काययक्रमहरु, यनवा तथा केिकन द लवकासका काययक्रमहरु समेरटएका छन् ।
वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन योोजना: यस अततगयत सरसफाई, ीोोस फोोहोोर व्यवस्थापन, प्राकृ लतक
वातावरनकोो सांरक्षण, नदी लनयतत्रण, भूू-स्किन लनयतत्रण, वन सांरक्षण र उपयोोग, आदद काययक्रमहरु
समेरटएका छन् । जोोलकमयनि स्थानहरुकोो पलहचान गरी भूूकम्प, आगिागी, बाढी, पलहरोो, सनख्का कडेरी र
महामारी जस्ता लवपद्हरुकोो पूवयतयारी, सूचना प्रणािीकोो लवकास, लवपद् पश्चात उद्वार र पननस्थायपनाका
काययक्रमहरु समावेश गररका छन् ।
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लविीय व्यवस्थापन योोजना: यस योोजना अततगयत नगरपालिकाकोो आय-व्ययकोो लवश्िेिणका आिारमा
आगामी योोजना अविीकोो िालग आय र व्ययकोो प्रक्षेपण गररननका साथै नगरपालिकाकोो बजेटकोो क्षेत्रगत
बााँडफााँट, आततरीक राजस्व वृलद्धका योोजना, लनजी र सहकारीकोो योोगदान, अततर सरकारी लविीय
बााँडफााँट र व्यवस्थापनकोो योोजना समेरटएकोो छ ।
शनसाशन र सांस्थागत लवकास योोजना: यस नगरपालिकामा शालतत र सनरक्षा, तयाय प्रणािी, लविीय
अननशासन, सेवा प्रवाहकोो सहजता, स्वच्छ र प्रभूावकारी सेवा, असि शासन प्रवद्धयन, िेका र
अलभूिेकहरुकोो प्रभूावकारी व्यवस्थापन, स्थानीय स्रोोत तथा सािनकोो प्रभूावकारी उपयोोग, अतय
सांस्थाहरुसाँगकोो साझेदारी र सञजाि, कमयचारी र जनशलि व्यवस्थापन, अलभूप्रेरणा र सनदढृ ीकरण, लवकास
प्रशासनकोो ढााँचा र काययलवलिकोो लवकास, जस्ता काययक्रमहरु समेरटएका छन् ।
अततरसम्बलतित लवियहरुकोो योोजना: यस अततगयत मालथ उपिेलकत योोजनाहरुसाँग अततरसम्बलतित
लवियहरु - त्यागक प्रणािी, गररबी लनवारण, श्रम तथा रोोजगारी, जनशलि उद्यमलशिता लवकास,
अननसतिान र लवकास, समता र समावेशीकरण, सामालजक सनिार, सामालजक साांस्कृ लतक लवलविता,
सामनदालयक साझेदारी र गैरसरकारी सांस्थाहरुसाँगकोो सहकायय जस्ता लवियहरु समेरटएका छन् ।
योोजना तथा काययक्रम कायायतवयन योोजना: यस अततगयत लवलभूतन क्षेत्रगत योोजनाहरुकोो वगरकरण गरी
नगरपालिका, वडा, प्रदेश र सांर्ीय काययक्रमहरुसाँग तादात्म्यता र लजम्मेवारी बााँडफााँट गरी काययक्रम
कायायतवयनकोो ढााँचा प्रस्तनत गररएकोो छ भूने लवकास लनमायण र नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवाहरुकोो
अननगमन र मूपयागकनकोो योोजना प्रस्तनत गररएकोो छ ।

१.६ आवलिक योोजना तजनम
य ाका सीमाहरु
आवलिक योोजना तयार गदाय देहाय बमोोलजम सीमाहरुिाई मध्यनजर गररएकोो छ ।


पननगयरीत नगरपालिका पूवक
य ा स्थानीय तहकोो एकीकृ त त्यागककोो अभूावमा िामोो समयकोो
प्रवृलिगत लवश्िेिण गनय नसदकएकोो ।



वडा भूेिामा सहभूागीहरुकोो लवचार प्रलतलनलिमनिक रुपमा आवलिक योोजनामा समावेश भूएकोो ।



स्रोोत सािन र समयकोो सीलमतताकोो कारणिे वडाबासीहरुका सम्पूणय अपेक्षा र आकाांक्षाहरु
योोजनामा समेट्न नसदकएकोो ।



योो आवलिक योोजना बनेपा नगरपालिकाकोो प्रथम आवलिक योोजना भूएकोोिे कलतपय लद्वतीय
स्रोोतबाट प्राप्त हुननपने त्यागकहरु पयायप्त रुपमा उपिब्ि हुन नसके कोो ।



नगरपालिकाका लवलभूतन काययक्रमहरु दीर्यकािीन प्रकृ लतका र लवस्तृत पररयोोजना प्रलतवेदनकोो
आवश्यकता पने कािका भूएकािे पररयोोजनागत लवस्तृत िगानी योोजना गनय तत्काि सम्भूव
नभूएकोो ।

5

बनेपा नगरपालिकाकोो आवलिक योोजना

20७8

पररच्छेद २: नगरपालिकाकोो वस्तनगत अवस्था
२.१ भूौगोोलिक र प्राकृ लतक अवस्था
सांलविान सभूाबाट २०७२ सािमा जारी भूएकोो नेपािकोो सांलविानिे के लतद्रकृ त एकात्मक शासन
प्रणािीिाई लवके लतद्रकृ त गरी सांर्ीय ढााँचामा सात वटा प्रदेशमा लवभूाजन गरे कोो छ । नेपािकोो सांलविानकोो
अननसनची ४ मा जनकपनर अञचिका ३ वटा लजपिा (दोोिका, रामेछाप र लसतिनिी), बागमती अञचिका ८
लजपिा (रसनवा, ननवाकोोट, िाददङ, लसतिनपापचोोक, काभ्रेपिाञचोोक, भूिपनर, िलितपनर र काीमाडौं) तथा
नारायणी अञचिका २ लजपिा (मकवानपनर र लचतवन) गरी १३ लजपिािाई समेटी बागमती प्रदेश कायम
गरे कोो छ । बनेपा नगरपालिका बागमती प्रदेश अततगयत काभ्रेपिाञचोोक लजपिाकोो १३ वटा पालिकाहरु
तथा लजपिाकोो ६ वटा नगरपालिकाहरु मध्ये पदयछ ।
पूवयमा ‘रिचतदन’ भूलनने चण्डेश्वरी जगगि, उिरमा थागन (मालथकोो) जगगि र दलक्षणमा क्व:गन (तिकोो)
जगगिकोो पृष्ीभूूलममा काीमाडौंबाट कररब २६ दक.लम. पूवय समनतद्री सतहदेलक ४,८०० दफट उचाइमा तथा
२७.३७ लडिी अक्षाांश र ८१.३१ लडिी देशाततरमा रहेकोो एउटा सानोो तर रमणीय उपत्यकामा अवलस्थत
प्राचीन नगरी बनेपा ऐलतहालसक र िार्मयक क्षेत्र होो । पनरानोो बनेपा नगर क्षेत्र पूवयमा चण्डेश्वरी कोोिा,
पलश्चमबाट दलक्षण हुाँदै पूवयलतर बलगरहेकोो पनण्यमाता कोोिा अलन पहाड र पवयत तथा स-साना गाउाँ हरुिे
र्ेररएकोो सााँगा, नािा, िनलिकेि, श्रीकण्डपनर, चौकोोट र पनौतीका बीचमा अवलस्थत बनेपा काभ्रेपिाञचोोक
लजपिाकोो महत्वपूणय व्यापाररक के तद्र पलन होो । ‘बने’ िे व्यापार र ‘पा’ िे वस्ती भूतने बनझाउाँ छ । यस अथयमा
बनेपा व्यापारीहरुकोो थिोो होो र वास्तलवकता पलन यही होो ।
१४ वटा वडामा लवभूालजत बनेपा नगरपालिकाकोो क्षेत्रफि ५४.५९ वगय दक.मी. छ जनन बागमती प्रदेशकोो
कन ि क्षेत्रफिकोो ०.२७ प्रलतशत हुन आउाँ छ र नेपािकोो कन ि क्षेत्रफिकोो ०.०४ प्रलतशत हुन आउाँ छ ।
क्षेत्रफिकोो आिारमा काभ्रेपिाञ्चोोक लजपिाकोो योो सबैभूतदा सानोो नगरपालिका होो भूने जनसगख्याकोो
आिारमा लजपिा कै सबैभूतदा िेरै जनसगख्या भूएकोो नगरपालिका होो । महाभूारत पवयत क्षेत्रमा समनतद्री
सतहबाट कररब १,४९५ लम. उचाइमा अवलस्थत छ ।
बनेपा नगरपालिकामा कन ि १७ वटा सामनदालयक वनहरु रहेका छन् जसकोो कन ि क्षेत्रफि १४०५.८८ हेक्टर
रहेकोो छ । यी सामनदालयक वनहरुमा कन ि ४० वटा सलमलतहरुमा १७,४२७ मलहिा र १६,५३६ पनरुि गरी
जम्मा ३३,९६३ जना आवद्ध छन् । त्यसै गरी नगरपालिकामा ३१ वटा कवनलियलत वनिे १५८.८ हेक्टर
क्षेत्रफि ओगटेकोो छ । यसबाट ३८० र्रिनरी सगख्या िाभूालतवत भूएका छन् भूने १,०९४ मलहिा र
१,१४२ पनरुि गरी जम्मा २,२३६ स्थानीयहरु समूहमा आवद्ध छन् ।

२.२ जनसाांलख्यक अवस्था
स्थानीय तहकोो वस्तनलस्थलत लववरण, २०७६ अननसार र्रिनरी सगख्या १२,१०६ भूएकोो यस
नगरपालिकामा पनरुि २७,३०५ र मलहिा २८,३२३ गरी जम्मा ५५,६२८ जनसगख्या रहेकोो छ । योो
नेपािकोो जनसगख्याकोो ०.२१ प्रलतशत होो भूने बागमती प्रदेशकोो कन ि जनसगख्याकोो १.०१ प्रलतशत होो ।
योो नगरपालिकाकोो औसत जनर्नत्च प्रलत वगय दक.मी. १,०१९ रहेकोो छ जनन बागमती प्रदेशकोो (२७२ प्रलत
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वगय दक.मी.) भूतदा करीब ३.७५ गनणािे बढी होो । नगरपालिकाकोो कन ि िैलगक अननपात १:१.०४ रहेकोो छ
भूने ५ विय मनलनकोो िैलगक अननपात १:०.८५ रहेकोो छ ।
उमेर समूहकोो लहसाबिे ०-१४ विय उमेरका २५.९५ प्रलतशत, १५-३९ विय उमेर समूहका ४७.९४
प्रलतशत, ४०-६९ विय उमेर समूहका २२.५७ प्रलतशत र ७० विय मालथका ३.५३ प्रलतशत जनसगख्या
रहेकोो छ । त्यस्तै गरी जलमनमा मलहिाकोो स्वालमत्व भूएकोो पररवार २३.७८ प्रलतशत तथा र्रमा मलहिा
स्वालमत्व भूएकोो पररवार १४.११ प्रलतशत रहेकोो छ । र्रमूिीकोो लहसाबिे मलहिा र्रमूिी भूएकोो र्र
पररवार २०.१४ प्रलतशत रहेकोो छ भूने बााँकी ७९.८६ प्रलतशत र्रिनरीहरु रहेकोो छ । उपिब्ि त्यागक
अननसार आ.व. २०७७⁄७८ मा कन ि १६१ जना यस नगरपालिकामा बसाइाँ -सराइ गरेर आएकोो देलकतछ भूने
३६ जना नलजकका अतय स्थानीय तहमा बसाइाँ-सराइ गरेर गएकोो देलकतछ ।

तालिका: बनेपा नगरपालिकाकोो जनसाांलख्यक लववरण
कन ि
पनरुि
मलहिा
जनसगख्या जनसगख्या जनसगख्या
५५,६२८

२७,३०५
२८,३२३
(४९.०८%) (५०.९२%)

िैलगगक
अननपात

र्रिनरी
सगख्या

१:१.०४

१२,१०६

पररवारकोो क्षेत्रफि (वगय जनर्नत्व (प्रलत
आकार
दक.मी.)
वगय दक.मी.
४.६०

५६.००

९९३

स्रोोत: स्थानीय तहकोो वस्तनगत लववरण, २०७६

२.३ आर्थयक सांरचना र जीवन वृलि
२.३.१ कृ लि, पशनपािन तथा ससांचाई
बनेपा नगरपालिकाकोो मनख्य आर्थयक क्षेत्र र स्थालनयवासीहरुकोो लजलवकोोपाजयनकोो प्रमनक सािन कृ लि र
पशनपािन होो । नगरपालिकाकोो लसलमत कृ लियोोग्य जमीन, ससांचाई र अतय कृ लि सामािी अभूाव, तालिम र
ऋणमा कमजोोर पहुाँच आदद जस्ता कारणहरुिे गदाय कृ लिकोो कासै लवकास हुन सके कोो छैन । भूइरहेकोो कृ लि
समेत लनतातत परम्परागत र जीवन लनवायह कािकोो भूएकोोिे उत्पादिव बढन सके कोो छैन् । मकै , िान, गहुाँ
यहााँकोो प्रमनक अतनवािीहरु हुन् । आिन, काउिी, भूातटा, लसमी, स्कन स, बतदा, साग, गोोिभूेडा, जस्ता
तरकारीहरु पलन यस नगरपालिकामा उत्पादन हुने गरे कोो छ । सनततिा प्रजाती िगायत नासपाती, िप्सी,
आिनबकडा, हिनवावेद, कनपायनी र अतय फिफन िहरु समेत यहााँ उत्पादन हुने गदयछ । नगरपालिकामा पानीकोो
प्रशस्त मनहान र कोोिाहरु भूएतापलन स्थाई र भूरपदो ससांचाई आयोोजनाहरु लनमायण हुने सके कोो छैन ।
परम्परागत रुपमा स्थानीय जनश्रमदान र प्रलवलिबाट लनर्मयत कन िोोहरु नगरपालिकाकोो कृ लिकोो समि
लवकास गनय पयायप्त देलकदैन । यस नगरपालिकामा आिन केलतकोो प्रशस्त सम्भूावना रहेकोो छ ।
नगरपालिकाकोो बााँसडोोि र नािा क्षेत्रमा आिन पके ट क्षेत्र लवकास गनय सदकने छ ।
बनेपा नगरपालिका िगायत काभ्रे लजपिा दनग्ि तथा दनग्ि जतय पदाथयहरुकोो उत्पादनकोो िालग महत्वपूणय
ीाउाँ मालनतछ । नगरपालिकाकोो वडा नां. ३ मा नेपािकै पलहिोो दनग्ि लचस्यान के तद्र अवलस्थत छ । यहााँ
उत्पाददत हजारौ लिटर दनि दैलनक रुपमा काीमाडौं उपत्यकामा लनयायत हुने गदयछ । यसकोो िालग दनग्ि
उत्पादक सहकारीहरु दक्रयालशि रहेका छन् । यस क्षेत्रका बालसतदाहरु कन कनरापािन, बांगनरपािन तथा
मासनजतय उत्पादनबाट आत्मलनभूयर बतन सदकने अवस्था रहेकोो छ । कन कनरा तथा अण्डा उत्पादनका िालग
बनेपा नगरपालिका उवयर भूूलम भूएकोोिे पोोपिी फमयहरु सञचािन भूइ कन कनराकोो मासन र अण्डा उत्पादन हुने
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गदयछ । यस क्षेत्रमा गाई, बांगनर र कन कनरा पके ट क्षेत्रकोो रुपमा लवकास भूइरहेकोो देलकतछ । हाि
नगरपालिकामा वडागत रुपमा कृ िक समनहहरु सञचािनमा रहेका छन् ।
२.३.२ बैंक, सहकारी तथा लविीय क्षेत्र
बनेपा नगरपालिकामा २४ वटा ‘क’ वगयकोो बैंक, ९ वटा ‘क’ वगयकोो लवकास बैंक, ५ वटा ‘ग’ वगयकोो लवि
कम्पलन र ‘र्’ वगयकोो िर्न लवि बैंकहरु गरी ८५ वटा बैंक तथा लविीय सांस्था स्थापना भूएका छन् जसिे
गदाय नगर क्षेत्रमा सरि र सनिभू दरमा ऋण प्रवाहकोो वातावरण बनेकोो छ । योो बाहेक बनेपा
नगरपालिकामा बचत तथा ऋण सहकारी सांस्थाहरु, बहुउद्देशीय सहकारी सांस्थाहरु, एकीकृ त उपभूोोिा
सहकारी सांस्थाहरु, जडीबनटी, पययटन तथा लवद्यािय सहकारी गरी दनग्ि उत्पादक सहकारी सांस्थाहरु गरी
कन ि २२० वटा लवियगत प्रकृ लतका सहकारी सांस्थाहरु सञचािनमा रहेका छन् जसिे गदाय नगरपालिकाकोो
वडा र टोोिहरुसम्म लविीय पहुाँच पनगेकोो छ ।
२.३.३ कृ लि र व्यापार
नगरपालिकाकोो मनख्य आर्थयक क्षेत्र कृ लि होो र यहााँका अलिकाांश मालनसहरु कृ लि र पशनपािनजस्ता
पेशाहरुसाँग आवद्ध रहेका छन् । नगरपालिकामा सञचािनमा रहेका उद्योोग र किकारकानाहरुमा श्रम तथा
रोोजगारी प्रदान गररराकेकोो छ । नगरपालिका लभूत्र दताय भूएका २,३५७ (५४.४५ प्रलतशत) र दताय
नभूएका १,९७२ (४५.५५ प्रलतशत) गरी कन ि ४,३२९ वटा रोोजगार प्रदान गने उद्योोगहरु माफय त् कन ि
२१,३५६ जनािाई रोोजगार प्रदान गरेकोो छ । सबै भूतदा बढी लवि तथा लवमामा २८.४८ प्रलतशत
जनशलि सगिग्न रहेकोो पाइतछ । बनेपा नगरपालिकाका उद्योोगहरुकोो वर्गयकरण र सगिग्न जनशलि
लनम्न तालिकामा प्रस्तनत गररएकोो छ ।

तालिका: बनेपा नगरपालिकामा रोोजगार प्रदान गने उद्योोगहरु र सगिग्न जनशलि लववरण
उद्योोगहरुकोो वर्गयकरण

उद्योोगहरुकोो

सगिग्न

सगिग्न

सगख्या

जनशलि

प्रलतशत

६३

४११

१.९२

६२६

२,६६१

१२.४६

३१

३४७

१.६२

२१६८

५,०३५

२३.५८

३७

३९३

१.८४

आवास तथा काना

७०६

१,७५४

८.२१

लवि तथा लवमा

२२८

६,०८२

२८.४८

लशक्षा

१११

२,५२३

११.८१

५०

१,०७४

५.०३

३०९

१,०७६

५.०४

४,३२९

२१,३५६

१००.००

कृ लि वन तथा मत्स्यपािन
उत्पादनमूिक
कानी लवद्यनत ग्यास पानी आपूर्तय तथा लनमायण
थोोक तथा कनद्रा व्यापार
यातायात भूण्डारण सूचना तथा सञचार

मानव स्वास््य र सामालजक कायय
र्रजग्गा, पेशा, वैज्ञालनक प्रशासलनक, किा मनोोरञजन र अतय
जम्मा
स्रोोत: रालष्िय आर्थयक त्यागक, २०१८
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२.४ सामालजक अवस्था तथा रहनसहन
२.४.१ जातजालत र मातृभूािा
बनेपा नगरपालिकाकोो जातजातीहरुकोो बनावटिाई हेदाय यस नगरपालिकाकोो कन ि जनसगख्याकोो सबैभूतदा
बढी नेवार ३२.५८ प्रलतशत, पहाडी ब्राह्मण २४.०८ प्रलतशत, क्षेत्री २०.५१ प्रलतशत, तामाङ १०.००
प्रलतशत, मगर २.१८ प्रलतशत, साकी १.७३ प्रलतशत, कामी १.३९ प्रलतशत, र्तर⁄भूूजेि १.३६ प्रलतशत,
दमाई⁄ढोोिी १.१२ प्रलतशत र अतय जालत ४.३२ प्रलतशत जातजालतकोो बसोोबास छ । मातृभूािाकोो
लहसाबिे ५७.०० प्रलतशत जनसांगख्यािे नेपािी बोोपने गदयछ भूने अतय बालसतदाहरुिे नेवारी (३०.६२
प्रलतशत), तामाङ (९.६२ प्रलतशत), मैलथिी (०.६१ प्रलतशत), भूोोजपनरी (०.५७ प्रलतशत) र अतय भूािा
(१.५७ प्रलतशत) बोोपने गरे का छन् ।
२.४.२ लशक्षा
स्थानीय तहकोो वस्तनलस्थलत लववरण, २०७६ अननसार बनेपा नगरपालिकामा शैलक्षक सांस्थाहरुकोो
अवस्थािाई के िाउाँ दा सामनदालयक लवद्यािय ४३ वटा (६०.५६ प्रलतशत) र सांस्थागत लवद्यािय २८ वटा
(३९.४४ प्रलतशत) गरी कन ि ७१ वटा लवद्याियहरु सञचािनमा छन् । साक्षार नगर र्ोोिणा भूएकोो बनेपा
नगरपालिकामा कृ लि प्रालवलिक, स्टाफ नसय, लसलभूि ओभूरलसयर⁄सूचना प्रलवलि⁄इिेलक्िकि इलतजलनयररङ,
लस.एम.ए. र अनमी, ४ विे नर्सयङ काययक्रम, भूेटेरीनरी जेटीए पीनपाीन हुने प्रालवलिक लशक्षाियहरु ६
वटा सञचािनमा रहेका छन् । यसका अिावा लवशेि लशक्षा, बौलद्धक अपागगता, बलहराहरुकोो पीनपाीन
गनय ४ वटा लशक्षण सांस्थाहरु सञचालित छन् । नगरपालिकाकोो पनरुि र मलहिा साक्षारता क्रमश ९०.३८
प्रलतशत र ७२.७१ प्रलतशत गरी कन ि साक्षारता ८१.३२ प्रलतशत छ । एसएिसी मनलन र एसएिसी सम्म
पीनपाीन गरे का क्रमश: ६१.७४ प्रलतशत र १४.४४ प्रलतशत तथा १०₊२ सम्म पढेका ११.२४ प्रलतशत र
अनौपचाररक लशक्षा हालसि गरे का ६.२८ प्रलतशत छन् । नगरपालिकामा आिारभूूत तहकोो कन ि भूनाय दर
१३१.८५ (बालिकाकोो १३५.१७ र बािककोो १२८.५४) तथा कनद भूनाय दर ९०.५८ (बालिकाकोो ९१.८८
र बािककोो ८९.२८) छ । त्यसै गरी माध्यलमक तहकोो कन ि भूनाय दर र कनद भूनाय दर क्रमश: ७.७९ र
४६.५६ रहेकोो छ ।
२.४.३ स्वास््य
बनेपा नगरपालिकामा रहेका स्वास््य सेवा प्रदायक सांस्थाहरुमा ८ वटा सरकारी तथा २२ गैरसरकारी गरी
कन ि ३० वटा स्वास््य सांस्थाहरु रहेका छन् जसमध्ये ५ सरकारी प्राथलमक स्वास््य चौकी, २ सरकारी
शहरी स्वास््य के तद्र र १ सरकारी अस्पताि छन् । यस नगरपालिका क्षेत्रलभूत्र सरकारी प्राथलमक स्वास््य
के तद्रकोो लनमायण गनय अत्यतत जरुरी छ । नगरपालिकाकोो स्वालमत्वमा आफ्नै अस्पताि तथा परीक्षण पयाब
नभूएकोोिे अरुकोो सहयोोग लिननपने अवस्था रहेकोो छ ।
२.४.४ कानेपानी तथा सरसफाई
बनेपा नगरपालिकामा कानेपानीकोो मनख्य स्रोोत पाइपिाईन तथा िारा होो । स्वस्थ कानेपानी सनलविा
पनगेकोो जनसगख्या ७० प्रलतशत रहेकोो छ । स्थानीय तहकोो वस्तनगत लववरण, बागमती प्रदेश, २०७६
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अननसार पाइपिाइनकोो पानी प्रयोोग गने ८१.३५ प्रलतशत छन् भूने ट्यनबवेि⁄ हातेपम्प (१.१६ प्रलतशत),
ढादकएकोो ईनार⁄कन वा (६.२८ प्रलतशत), कनपिा ईनार⁄कन वा (१.७८ प्रलतशत), मनिकोो पानी (९.१९ प्रलतशत)
र नदद कोोिा (०.२४ प्रलतशत) कोो पानी प्रयोोग गने गदयछन् । नगरपालिकामा ढिमा जोोलडएकोो फ्िस
शौचािय भूएकोो पररवार ३३.१५ प्रलतशत, सेलप्टक ट्यागकमा जोोलडएकोो फ्िस शौचािय भूएकोो पररवार
४४.९३ प्रलतशत छ भूने १८.४६ प्रलतशत र्रिनरीहरुमा सािारण शौचािय रहेकोो छ भूने शौचािय
नभूएकोो पररवार ६.६२ प्रलतशत रहेकोो छ ।
२.४.५ जमीनकोो स्वालमत्व र आवासकोो लस्थलत
नगरपालिकामा जमीन र र्रमा मलहिाकोो स्वालमत्विाई हेदाय जमीनमा २३.७८ प्रलतशत र र्रमा १४.११
प्रलतशत मलहिाकोो स्वालमि देलकतछ । त्यसैगरी मलहिा र्रमनिी भूएकोो पररवार २२.१४ प्रलतशत र पनरुि
र्रमनिी भूएकोो पररवार ७९.८६ प्रलतशत रहेकोो छ । नगरपालिकामा ७३.६६ प्रलतशत मालनसहरु आफ्नै
र्रमा बस्ने गदयछन् भूने भूाडाकोो र्रमा २५.१९ प्रलतशत, सांस्थागत र्रमा बस्ने ०.४० प्रलतशत र अतय
र्रमा बस्ने ०.५५ प्रलतशत रहेकोो छ ।
स्थानीय तहकोो वस्तनगत लववरण, २०७६ अननसार यस नगरपालिकामा ढिान लपपिरवािा जग भूएका
र्रहरु २७.२३ प्रलतशत छ भूने १९.४८ प्रलतशत र्रहरुकोो जग लसमेतटकोो जोोडाई तथा ५०.८३ प्रलतशत
माटोोकोो जोोडाई भूएकोो ढन गगा/ईटाकोो जगबाट बनेका छन् भूने काीकोो जगमा बनेकोो र्रहरु ०.४५ प्रलतशत
छन् । त्यसैगरी लसमेतटकोो गारोो भूएका र्रहरु ४७.२४ प्रलतशत र माटोोकोो जोोडाईवािा ढन गगा/इटाकोो
गारोो भूएका र्रहरु ४८.४७ प्रलतशत छन् । काी र बााँसकोो गारोो भूएका र्रहरु क्रमश ०.९४ प्रलतशत र
०.४३ प्रलतशत छन् । ढिानकोो छानोो भूएका र्रहरु ४५.५२ प्रलतशत छन् भूने जस्ताकोो छाना भूएका
र्रहरु ३७.३४ प्रलतशत, टायि/कपटाकोो छाना भूएका र्हरु १३.८२ प्रलतशत र काीकोो छाना भूएका
र्रहरु ०.१९ प्रलतशत छन् ।

२.५ भूौलतक पूवायिारहरुकोो अवस्था
२.५.१ सडक तथा यातायात
अतय पहाडी नगरपालिकाहरुकोो तनिनामा बनेपा नगरपालिकामा सडक पूवायिार तथा यातायातकोो राम्रोो
प्रवति रहेकोो छ । राजिानी काीमाण्डौबाट नलजकै रहेकोो यस नगरपालिकािाई लमत्र राष्ि चीन जोोडने
अरलनकोो राजमागयिे लबचबाट लचरे र गएकोो छ भूने राजिानीिाई देशका पूवर लजपिाहरु जोोडने लवलप
राजमागय समेत यसै नगरपालिका भूएर जान सदकतछ । लजपिा बस्तनगत लववरण, काभ्रेपिाञचोोक, २०७४
अननसार नगरपालिकामा बनेपा-कोोपासी दफडर सडक (९.५४ दक.मी.) र अमािडोोि-नािा-बनेपा दफडर
सडक (४.७३ दक.लम.) िगायत ६४ दक.लम. रणनैलतक लहसाबिे महत्चपूणय सडकहरु छन् । नगरपालिकाका
सम्पूणय वडाहरु र मनख्य वस्ती/टोोिहरु पक्की सडकिे जोोलडएका छन् । बनेपा बजारबाट देशका लवलभूतन
शहरहरु जाने िामोो तथा छोोटोो दनरीमा बसहरु सञचािनमा रहेका छन् । पतरौं योोजनामा आिाररत बनेपा
नगरपालिकाकोो २०७६⁄७७ कोो प्रगलत लववरण अननसार सडक तथा यातायातकोो अवस्था लनम्न तालिकामा
प्रस्तनत गररएकोो छ ।
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तालिका: बनेपा नगरपालिकाकोो सडक तथा यातायातकोो अवस्था
लस.
नां.
१

सूचक

२

नयााँ स्थानीय सडक
(Track opening)
िाभूेि सडक

३

ईकाई आ.व. २०७६⁄७७ आ.व. २०७६⁄७७ कै दफयत
मा थप भूएकोो सम्मकोो कू ि जम्मा
लनमायण दक.लम.
७
२१.१२
दक.मी.

१२

३४.४८

कािोोपत्रे सडक

दक.मी.

४.२६

११.७६

४

सडक लनयलमत ममयत

दक.मी.

४.२६

१५

५

सडक स्तरोोतनलत

दक.मी.

३०

९०

६

स्थानीय सडककोो सगख्या

सगख्या

१०

३००

७

सडक यातायातकोो कू ि िम्बाई

दक.मी.

५

९०

८

स्थानीय सडक पनि लनमायण सम्पतन

वटा

२

१०

९

झोोिनगगे पनि लनमायण सम्पतन

वटा

०

०

नगरपालिकाकोो के तद्रबाट वडा
कायायियसम्म सडक यातायात
जोोलडएकोो वडा

वटा

१४

१४

१०

सडककोो पहुाँचकोो लहसाबिे पक्की सडक पहुाँच ३० प्रलतशत, कच्ची⁄िावेि सडक पहुाँच ६० प्रलतशत र
सडककोो पहुाँच नपनगेकोो र्रिनरी १० प्रलतशत रहेकोो छ ।
२.५.२ लवद्यनत तथा उजाय
स्थानीय तहकोो वस्तनगत लववरण, २०७६ अननसार नगरपालिकामा काना पकाउनकोो िालग ५३.२१
प्रलतशत र्रिनरीिे एिपी ग्यास प्रयोोग गने गदयछन् । त्यसै गरी ४३.२४ प्रलतशतिे काी दाउरा, १.८३
प्रलतशत र्रिे मरितेि, ०.५५ प्रलतशत र्रिे वायोोग्यास तथा के वि ०.०१ प्रलतशतिे लवजनिी प्रयोोग गरे कोो
देलकतछ । लजपिा बस्तनगत लववरण, काभ्रेपिाञचोोक, २०७४ अननसार २३.३७ प्रलतशत र्रपररवारिे
सनिाररएकोो चनपहोो प्रयोोग गछयन् र बनेपा नगरपालिकामा २ वटा सनिाररएकोो र्ि सञचािनमा छन् ।
बनेपा नगरपालिकाकोो अलिकाांश भूागहरुमा के तद्रीय प्रशारण िाईन अततगयत लवद्यनलतकरण भूइसके कोो छ ।
तसथय र्रमा बिी बापनकोो िालग सबैभूतदा बढी ९७.३२ प्रलतशत र्रिनरीिे लबजनिीकोो प्रयोोग गदयछन् ।
त्यसैगरी मरितेि प्रयोोग गने र्रिनरीहरु ०.९७ प्रलतशत, शौयय उजाय प्रयोोग गने र्रिनरीहरु ०.०७ प्रलतशत र
अतय स्रोोतबाट बिी बापने र्रिनरीहरु १.६४ प्रलतशत छन् । यद्यलप बनेपा नगरपालिकाकोो २०७६⁄७७ कोो
प्रगलत लववरण अननसार ९९.९९ प्रलतशत र्रिनरीहरुमा लवद्यनतकोो पहुाँच पनगेकोो देलकतछ ।
२.५.३ सञचार
नगरपालिकामा दनरसञचार सम्बतिी उपिब्ि मनख्य सेवाहरुमा तार सलहतकोो टेलिफोोन सेवा, लज.एस.एम.
मोोबाईि सेवा, लस.लड.एम.ए र ईतटरनेट सेवा मनख्य रहेका छन् । नगरमा मनख्य सेवा प्रदायक कम्पनीकोो
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रुपमा नेपाि टेलिकम रहेकोो छ र अतय सेवा प्रदायकहरुमा एनसेि, यनरटएि तथा स्माटय फोोन पलन रहेका
छन् । नगरपालिका क्षेत्रमा ८ वटा इतटरनेट सेवा प्रदायक सांस्थाहरुिे सेवा सनलविा प्रदान गरर राकेकोो
देलकतछ । यसकोो अिावा बनेपा बजार क्षेत्रमा रहेकोो ईिाका हुिाक तथा नािा, उितारा, महेतद्रज्योोलत,
सााँगा र चौकोोट गरी ५ स्थानमा अलतररि हुिाक माफय त लचठ्ठीपत्र आदान-प्रदान भूइरहेकोो छ । बनेपा
नगरपालिकामा हाि रालष्िय स्तरका लप्रतट लमलडया, टेलिलभूजन, स्थानीय स्तरमा कोोलिएका एफ.एम.हरु,
अनिाईन लमलडया एजेतसीहरु, मानव अलिकार सम्बतिी लमलडया सांस्था र साप्तालहक रुपमा प्रकाशन हुने
स्थानीय पत्र पलत्रकाहरु दक्रयालशि रहेका छन् । नगरपालिकामा मोोबाईि फोोन र टेलिलभूजन क्रमश
८४.६२ प्रलतशत र ८३.६२ प्रलतशत तथा रे लडयोो (५३.८७ प्रलतशत), के वि टेलिलभूजन (४१.६० प्रलतशत),
कम्प्यनटर (२१.३२ प्रलतशत), टेलिफोोन (१७.०६ प्रलतशत), र ईतटरनेट (७.०७ प्रलतशत) सेवा सनलविा
उपिब्ि छ ।

२.६ भूू-उपयोोग
नगरपालिकाकोो लवद्यमान भूू-उपयोोगिाई हेदाय कन ि क्षेत्रफिकोो सबैभूतदा बढी ५७.९८ प्रलतशत जमीन
कृ लिकोो रुपमा प्रयोोग भूइरहेकोो छ । त्यसैगरी २९.८३ प्रलतशत जमीन वनजगगि क्षेत्रकोो ओगटेकोो छ ।
आवास क्षेत्र र सावयजलनक क्षेत्रिे क्रमश ५.२९ प्रलतशत र ५.८८ प्रलतशत क्षेत्रफि ढाके कोो छ । व्यापाररक
क्षेत्र ०.५७ प्रलतशत रहेकोो छ भूने सााँस्कृ लतक र जिे क्षेत्र क्रमश ०.०४ प्रलतशत र ०.२७ प्रलतशत रहेकोो छ ।
औिोोलगक क्षेत्रिे नगरपालिकाकोो कन ि क्षेत्रफिकोो ०.१४ प्रलतशत भूू-भूाग ओगटेकोो छ । नगरपालिकाकोो
लवद्यामन भूू-उपयोोगिाई तिकोो तालिका तथा लचत्रमा प्रस्तनत गररएकोो छ ।
तालिका : लवद्यमान भूू-उपयोोग
क्र.स. भूू-उपयोोग प्रकार
क्षेत्रफि (हेक्टर)
१
कृ लि क्षेत्र
३१६५.४
२
व्यापाररक क्षेत्र
३०.९६
३
सााँस्कृ लतक क्षेत्र
२.४४
४
वनजगगि क्षेत्र
१६२८.६३
५
जि क्षेत्र
१४.८५
६
औिोोलगक क्षेत्र
७.७२
७
सावयजलनक क्षेत्र
२८८.६७
८
आवास क्षेत्र
३२१.०७
कन ि
५४५९.७४
श्रोोतः स्थिगत सभूेक्षण २०७७, गनगि फोोटोो र जीआईएस नक्शागकन २०७७

प्रलतशत
५७.९८
०.५७
०.०४
२९.८३
०.२७
०.१४
५.२९
५.८८
१००.००
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लचत्र: लवद्यमान भूू-उपयोोग

नक्शा 1; भूूउपयोोग नक्शा

२.७ पालिकाकोो स्रोोत पररचािन अवस्था
बनेपा नगरपालिकाकोो आम्दानीकोो आततररक स्रोोतहरुमा सम्पलि, भूूलमकर⁄मािपोोत, बहाि कर, व्यवसाय
कर, लवज्ञापन कर, साना सवारी कर, बहाि लवटौरी कर, र्रजग्गा रलजष्िेशन दस्तनर, नक्सापास दस्तनर,
लसफाररस दस्तनर, नाता प्रमालणत दस्तनर, अचि सम्पलि मूपयागकन शनपक, सडक स्तरोोतनलत शनपक, सरकारी
सम्पलिकोो बहािबाट प्राप्त आय, अतय लवक्रीबाट प्राप्त रकम, लवद्यनत सेवा शनपक, सरसफाई शनपक,
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शौचािय शनपक, पार्कय ङ शनपक, प्रशासलनक दण्ड जररवाना र जफत, आदद रहेका छन् । यसै गरी वाह्य
स्रोोतमा सांर्ीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अननदान, समपनरक अननदान, शसतय
अननदान, लवशेि अननदान तथा तीन तहका सरकारबीच बााँडफााँट हुने राजस्व रहेका छन् ।
आततररक आयकोो तनिनामा बाह्य आयकोो लहस्सा लनक्कै ीू िोो देलकतछ । आर्थयक बिय २०७४/७५ मा
आततररक आयकोो लहस्सा ११.६९ प्रलतशत रहेकोो छ भूने बाह्य आयकोो लहस्सा ८८.३१ प्रलतशत रहेकोो छ ।
आर्थयक बिय २०७६/७७ सम्म आईपग्दा आततररक आयकोो लहस्सा ११.७४ प्रलतशत पनगेकोो देलकतछ भूने
बाह्य आय ८८.२६ प्रलतशत पनगेकोो देलकतछ । यस लहसाबिे हेदाय नगरपालिकािे लवगत ४ बियमा
नगरपालिकािे आततररक आयमा कासै बृलद्ध गने सके कोो देसकांदन
ै भूने नगरपालिकाकोो करीब ८८ प्रलतशत
आम्दानी बाह्य आयमा लनभूयर रहेकोो देलकतछ । यसतफय नगरपालिकािे लवशेि ध्यान ददएर आलततरक आय
बढाउने नयााँ नीलत तथा काययक्रमहरु पयाउननपने देलकतछ ।

२.८ सांस्थागत क्षमता
बनेपा नगरपालिकामा लवलभूतन शाका तथा लवलभूतन पदमा काययरत जनशलिकोो लववरण तालिकामा प्रस्तनत
गररएकोो छ ।

तालिका: बनेपा नगरपालिकामा काययरत जनशलिकोो लववरण
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;xfos rf}yf]
>]0fL ljlxg

vfgLvf]nf – %
jg]kf – %

;]jf s/f/
;]jf s/f/
;]jf s/f/

;xfos kf“rf}+
rf}yf] tx

>]0fL ljlxg

jg]kf – !!
ag]kf–(
jg]kf – !!
jg]kf – !!
j=g=kf= :jf:Yo

;dfof]hg
;dfof]hg
;]jf s/f/
;]jf s/f/
;]jf s/f/

;xofs rf}yf]
;xfos rf}yf]
>]0fL lalxg

jg]kf – (
jg]kf – $
jg]kf – (

;]jf s/f/
;]jf s/f/
;]jf s/f/

eQmk'/

eQmk'/
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*(
c=g=dL=
;xfos kf“rf}+
()
cx]j
;xfos rf}yf]
(!
c=x]=j= s/f/
(@
c=g=dL= s/f/
(#
sf=;= -;]jf s/f/_
>]0fL ljlxg
pu|tf/f :jf:Yo rf}sL jg]kf – !)
($
l;=c=x]=j
clws[t :t/ 5}7f}+
(%
x]= c=
;xfos kf“rf}
(^
l;=c=g=dL
;xfos kf“rf}
(&
c=g=dL=
;xfos kf“rf}+
(*
l;=c=g=dL=
kf“rf} tx
((
l;=cgdL
kf“rf} tx
!)) c=x]=j=
;xfos rf}yf]
!)! sfof{no ;xof]uL
>]0fL ljlxg
cfwf/e"t :jf:Yo s]Gb| jg]kf – !!
!)@ l;=cgdL
;xfos kf“rf}
!)# cx]j
;xfos rf}yf]
!)$ cgdL
;xfos rf}yf]
!)% sfof{no ;xof]uL
>]0fL ljlxg
dx]Gb|Hof]tL :jf:Yo rf}sL jg]kf – !@
!)^ l;=c=x]=j=
clws[t :t/ 5}7f}+
!)& x]= c=
;xfos kf“rf}+
!)* l;=c=g=dL=
;xfos kf“rf}
!)( c=x]=j=
;xfos kf“rf}+
!!) c=g=dL=
;xfos kf“rf}+
!!! sfof{no ;xof]uL
>]0fL ljlxg
cfwf/e"t :jf:Yo s]Gb| jg]kf – !#
!!@ cx]j
;xfos rf}yf]
!!# cgdL
;xfos rf}yf]
!!$ sfof{no ;xof]uL
>]0fL ljlxg
gfl;sf:yfg ;f“uf :jf:Yo rf}sL jg]kf – !$
!!% l;=c=x]=j=
clws[t :t/ 5}7f}+
!!^ l;=c=g=dL=
clws[t :t/ 5}7f}+
!!& x]= c=
;xfos kf“rf}+
!!* l;=c=g=dL=
;xfos kf“rf}+
!!( c=x]=j=
;xfos kf“rf}+
!@) c=g=dL=
;xfos kf“rf}+
!@! l;=cgdL
;xfos kf“rf}+
!@@ l;=cgdL
;xfos kf“rf}+
!@# sfof{no ;xof]uL ;dfof]hg

jg]kf – *
jg]kf – *
jg]kf – *
j=g=kf =:jf:Yo
jg]kf – *
jg]kf – &
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;dfof]hg
;dfof]hg
g=:jf=s]=nf=
g=:jf=s]=nf=

jg]kf – !)

;dfof]hg
;dfof]hg
;dfof]hg
;dfof]hg
;dfof]hg
;dfof]hg
;dfof]hg
;dfof]hg

jg]kf
jg]kf
jg]kf
jg]kf

;dfof]hg
;]jf s/f/
;]jf s/f/
;]jf s/f/

jg]kf –!!
jfx|lj;]

–
–
–
–

*
&
(
*

jg]kf – %
jg]kf – !)

jg]kf – @

;dfof]hg
;dfof]hg
;dfof]hg
;dfof]hg
;dfof]hg
;dfof]hg

jg]kf – *
jg]kf – *
sf7df08f}

;]jf s/f/
;]jf s/f/
;]jf s/f/

eQmk'/
;'o{ljgfos – @

;dfof]hg
;dfof]hg
;dfof]hg
;dfof]hg
;dfof]hg
;dfof]hg
;dfof]hg
;dfof]hg
;f+uf :jf=rf}=

;f]n' b'ws'08
jg]kf – !$
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cfO{;f]n]zg÷ Sjf/]G6fO{g
!@$ d]l8sn clws[t
!@% Nofj 6]Slgl;og
/fli6«o kl/ro kq tyf k+lhs/0f OsfO{
!@^ Pd=cfO=P;= ck/]6/
!@& Pd=cfO=P;= ck/]6/
!@* lkM8 ck/]6/
kz' kG5L zfvf
!@( k=:jf=k|f=
!#) k=:jf=k|f
!#! vl/bf/ -s/f/_
!#@ vl/bf/ -s/f/_
!## vl/bf/ -s/f/_
!#$ vl/bf/ -;]jf s/f/_
!#% sf=;=
!#^ sf=;=
!#& sf=;=
s[lif k|;f/ zfvf
!#* clws[t
!#( clws[t
!$) k|fljlws -s/f/_
!$! k|fljlws -s/f/_
!$@ h]=l6=P= -s/f/_
dlxnf ljsf; zfvf
!$# dlxnf ljsf; clws[t
!$$ dlxnf ljsf; lgl/Ifs
!$% ;xfos d= lj=lg=
gSzfkf; pkzfvf
!$^ gfoj ;'Jjf
!$& vl/bf/
!$* lg/LIfs
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clws[t cf7f+}
;xfos kf“rf}+

ag]kf —&
jg]kf – (

s/f/
Hofnfbf/L

;xfos kf“rf}+
;xfos kf“rf}+
;xfos rf}yf}

jg]kf – *
jg]kf – (
jg]fk – !!

s/f/
s/f/
s/f/

jg]kf !)
jg]kf !@
jg]kf @
jg]kf !)
lh=kz' sf=
lh=kz'=sf=
lh=kz'=sf

;dfof]hg
;dfof]hg
-s/f/_
-s/f/_
-s/f/_
-s/f/_
;dfof]hg
;dfof]hg
;dfof]hg

/f=k=cg+= k|=kf=
/f=k=cg+= k|=kf=
/f=k=c=l4=k|f=
/f=k=c=l4=k|f=
/f=k=c=l4=k|f=
rf}yf] tx
>]0fL ljlxg
>]0fL ljlxg
>]0fL ljlxg
clws[t :t/ 5}7f}+ k|f=
clws[t :t/ 5}7f}+ k|f=
/f=k=cg+= k|=kf=
/f=k=cg+= k|=kf=
gf=k|f=;=

jg]kf – ^

jg]fk– @

;dfof]hg
;dfof]hg
-s/f/_
-s/f/_
-s/f/_

clws[t :t/ 5}7f}+
;xfos :t/ kfrf}+
/f=k=cg+ l4= >]0fL

;'=g=kf= eQmk'/
jg]kf – (
Sf7df08f}

;dfof]hg
;dfof]hg
;dfof]hg

;xfos :t/ kFrf}
;xfos :t/ rf}yf]
;xfos :t/ rf}yf]

ag]kf –+=*
kgf}tL
ag]kf – %

clws[t :t/ 5}7f}+

z+vd"n – #!

-s/f/_

kf“rf} tx
kf“rf} tx

jg]kf–$
jg]kf–(

-s/f/_
-s/f/_

clws[t :t/ 5}7f}+
>]0fL ljlxg

ag]kf –(
jg]kf – !

;dfof]hg
-s/f/_

k|wfgdGqL /f]huf/ sfo{s|d

!$( /f]huf/ ;+of]hs
pBd ljsf; sfo{qmd
!%) pBd ljsf; ;xhstf{
!%! pBd ljsf; ;xhstf{
! g++ j8f sfof{no
!%@ j8f ;lrj
!%# sfof{no ;xof]uL-s/f/_
@ g+= j8f sfof{no
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!%$
gfoj ;'Jjf
!%%
vl/bf/ -s/f/_
!%^
sfof{no ;xof]uL -s/f/_
# g+= j8f sfof{no
!%& gf=;'=-j8f ;lrj_
!%* lg/LIfs j8f ;xfos
!%( sfof{no ;xof]uL-s/f/_
$ g+= j8f sfof{no
!^) gf=;'=
!^! vl/bf/ -s/f/_
!^@ sfof{no ;xof]uL
% g+= j8f sfof{no
!^# v=lg/LIfs j8f ;lrj
!^$ sfof{no ;xof]uL
^ g++ j8f sfof{no
!^% gf=;'=-j8f ;lrj_
!^^ vl/bf/ -j8f ;xfos_
!^& sfof{no ;xof]uL
& g+= j8f sfof{no
!^* v=lg/LIfs j8f ;lrj
!^( sfof{no ;xof]uL
* g+ j8f sfof{no
!&) vl/bf/ lg/LIfs j8f ;lrj
!&! v= lg/LIfs k|zf;g ;xfos
!&@ sfof{no ;xof]uL
( g+= j8f sfof{no
!&# gfoj ;'Jjf
!&$ sfof{no ;xof]uL
!) g+= j8f sfof{no
!&% lg/LIfs j8f ;lrj
!&^ vl/bf/ -c:yfoL_
!&& sfof{no ;xof]uL -s/f/_
!&* ;'/Iff uf8{ -s/f/_
!! g+= j8f sfof{no
!&( gf=;'=
!*) vl/bf/
!*! sfof{no ;xof]uL -s/f/_
!@ g+= j8f sfof{no
!*@ clws[t -j8f ;lrj_
!*# vl/bf/ -s/f/_
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;xfos :t/ kFrf}
;xfos :t/ rf}yf}
>]0fL ljlxg

ag]kf –%
jg]kf –@
jg]kf – @

-s/f/_
-s/f/_

;xfos :t/ kf“rf}
;xfos :t/ rf}yf]
>]0fL ljlxg

ag]kf –%
ag]kf –^
jg]kf –#

-s/f/_

;xfos :t/ kFrf}
;xfos :t/ rf}yf]
>]0fL ljlxg

ag]kf –*
jg]kf –@
jg]kf– $

-s/f/_
-s/f/_

;xfos :t/ rf}yf]
>]0fL ljlxg

ag]kf –%
ag]kf –*

;xfos :t/ kFrf}
;=d=lj=lg=
>]0fL ljlxg

w'lnv]n

;xfos :t/ rf}yf]
>]0fL ljlxg

ag]kf –*
ag]kf –%

;xfos :t/ rf}yf]
;xfos :t/ rf}yf]
>]0fL ljlxg

ag]kf –(
ag]kf –*
ag]kf – *

;xfos :t/ kFrf}
>]0fL ljlxg

ag]kf –*
ag]kf – (

;xfos rf}yf]
;xfos :t/ rf}yf]
>]0fL ljlxg
>]0fL ljlxg

jg]kf
jg]kf
jg]kf
jg]kf

;xfos :t/ kfrf}+
;xfos :t/ rf}yf]
sf=;=

jg]kf !!
jg]kf –&
jg]kf –!!

;dfof]hg
uf=lj=;= dh{
-s/f/_

clws[t :t/ 5}7f}+
;xfos :t/ rf}yf]

jg]kf !)
jg]kf –!@

sfhdf cfPsf]
-s/f/_

;dfof]hg
ag]kf –^

–(
–!)
–!)
–!)
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!*$ sfof{no ;xof]uL -s/f/_
!# g+= j8f sfof{no
!*% v=lg/LIfs j8f ;lrj
!*^ sfof{no ;xof]uL -s/f/_
!$ g+= j8f sfof{no
!*& v=lg/LIfs j8f ;lrj
!** sfof{no ;xof]uL
!*( sfof{no ;xof]uL -s/f/_
;fj/L rfns
!() rfns -xn'sf rfns_
!(! rfns -;]jf s/f/_
!(@ rfns -6«fS6/ rfns_
!(# rfns -xn'sf ;jf/L rfns_
!($ ck/]6/ -Jofs x' nf]8/_
!(% x]le ;jf/L rfns
!(^
x]le ;jf/L rfns
!(&
rfns -PDj'n]G;_
ljB't O{sfO{ pkzfvf -nfO{g Dofg_
!(* sfof{no ;xof]uL
!(( ljB't s'NnL
@)) ljB't s'NnL
s'lrsf/
@)! :jLk/ ;+of]hs
@)@ :jLk/
@)# :jLk/
@)$ :jLk/
@)% :jLk/
@)^ :jLk/
@)& :jLk/
@)* :jLk/
@)( :jLk/
@!) :jLk/
@!! :jLk/
@!@ :jLk/
@!# :jLk/ -;]jf s/f/_
@!$ :jLk/ -;]jf s/f/_
@!% :jLk/ -;]jf s/f/_
@!^ :jLk/ -;]jf s/f/_
@!& :jLk/ -;]jf s/f/_
@!* :jLk/ -;]jf s/f/_
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>]0fL ljlxg

jg]kf – !!

-s/f/_

;xfos :t/ rf}yf]
>]0fL ljlxg

ag]kf –*
jg]kf – !#

-s/f/_

;xfos :t/ rf}yf]
>]0fL ljlxg
>]0fL ljlxg

ag]kf –%
jg]kf – !#
jg]kf – !#

-s/f/_

>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL

ag]kf –(
jg]kf –(
ag]kf –(
sf7df08f}
gfnf – $
jg]kf – *
jg]kf – !@
w'lnv]n – $

ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg

-;]jf s/f/_
-;]jf s/f/_
-;]jf s/f/_
-;]jf s/f/_
-;]jf s/f/_
s/f/

>]0fL ljlxg
>]0fL ljlxg
>]0fL ljlxg

eQmk'/
jg]kf –$
jg]kf –$

Hofnfbf/L
Hofnfbf/L

>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL

ag]kf –%
gfnf
,,
kgf}tL
kgf}tL
,,
kgf}tL
,,
,,
,,
,,
,,
gfnf
gfnf
gfnf
gfnf
gfnf
gfnf

-;]jf
-;]jf
-;]jf
-;]jf
-;]jf
-;]jf

ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg

s/f/_
s/f/_
s/f/_
s/f/_
s/f/_
s/f/_
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@!( :jLk/ -;]jf
@@) :jLk/ -;]jf
@@! :jLk/ -;]jf
@@@ :jLk/ -;]jf
@@# :jLk/ -;]jf
@@$ :jLk/ -;]jf
gu/ k|x/L
@@% k|x/L hjfg
@@^ k|x/L hjfg
@@& k|x/L hjfg
@@* k|x/L hjfg
@@( k|x/L hjfg
@#) k|x/L hjfg

s/f/_
s/f/_
s/f/_
s/f/_
s/f/_
s/f/_
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>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL

ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg

gfnf
gfnf
gfnf
gfnf
gfnf
gfnf

-;]jf
-;]jf
-;]jf
-;]jf
-;]jf
-;]jf

s/f/_
s/f/_
s/f/_
s/f/_
s/f/_
s/f/_

>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL
>]0fL

ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg
ljlxg

jg]kf – *
jg]kf – *
jg]kf– (
jg]kf – &
jg]kf – !)
jg]kf – !)

;]jf
;]jf
;]jf
;]jf
;]jf
;]jf

s/f/
s/f
s/f/
s/f/
s/f/
s/f/

>]0fL ljlxg

jg]kf – *

;]jf s/f/

t'N6L jfl6sf au}+rf

@#!

dfnL

श्रोोत: बनेपा नगरपालिकाकोो कायायिय

बनेपा नगरपालिकाकोो वडा नां ८ मा नगरपालिकाकोो आफ्नै चार वटा कायायिय भूवन रहेकोोिे कायायिय
स्थायी रुपमा सञचालित हुननका साथै जनशलिहरु पलन पयायप्त भूएकोो कारणिे कायायिय व्यवस्थापन
प्रभूावकारी देलकतछ । स्वास््य र कृ लि शाकाकोो लवियगत शाका वा एकाइ भूवन गरी २ वटा पक्की
भूवनहरु लनमायण गररएकोो छ । नगरपालिकाका कन ि १४ वटा वडा कायायियहरु मध्ये १० वटा आफ्नै पक्की
भूवनमा तथा १ वटा भूाडामा र ३ वटा वडा भूवन लनमायणालिन रहेका छन् । नगरपालिका कायायियमा
तथा सम्पूणय वडा कायायियहरुमा टेलिफोोन तथा ईमेि ईतटरनेटकोो सनलविा उपिब्ि छ । नगरपालिकाकोो
प्रयोोजनकोो िालग ११ वटा दनई पागिे मोोटरसाइकि तथा स्कन टर र ९ वटा जीप, कार, भ्यान गरी चारपागिे
प्रयोोग भूइरहेकोो छ । त्यसै गरी १ वटा दमकि, र २ववटा ट्याक्टर, १ रटपर र डोोजर १ वटा
नगरपालिकाकोो स्वालमत्वमा रहेकोो छ । यसका अिावा नगरपालिकािाई आवश्यक अलत आवश्यक
सामािीहरु (लप्रतटर, फर्नयचर, आदद) का साथै नगरपालिका क्षेत्रमा सावयजलनक जग्गाहरु रहेका छन् ।
सेवा प्रवाहमा प्रयोोगमा रहेका सफ्टवेयरहरुकोो प्रकारमा सनत्र, राजस्व, र्टना दताय, लवद्यनतीय हालजरी, िनप
एस.एम.एस, सामालजक सञजाि, वेवसाइट, दि-वाइफाइ, अलडयोो नोोरटस वोोडय, मोोबाइि एप, मेडपा,
सहकारी, आदद रहेका छन् । अनिाईन प्रणािीबाट सेवा सनलविाहरु सनत्र, राजस्व, र्टना दताय, लवद्यनतीय
हालजरी, िनप एस.एम.एस, सामालजक सञजाि, वेवसाइट, मोोबाइि एप, मेड्पा, सहकारी, आदद उपिब्ि
छन् । नगरपालिकािे आफ्नोो स्वालमत्वमा तथा हकभूोोगमा रहेका जग्गा तथा भूवनहरुकोो अलभूिेक तयार
गरी लनयलमत अलभूिेक तयार गरी लनयलमत अद्यावलिक गनय जरुरी देलकतछ । यसरी नगरपालिकािे आफ्नोो
स्वालमत्व तथा हकभूोोगमा रहेका सम्पलिकोो उपयोोग गरी लनयलमत आयआजयन गनयका िालग आवश्यक
िगानी तथा लनणयय गनय आवश्यक देलकतछ ।
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लचत्र 1: नगरपालिकाकोो सांगीन सांरचना
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पररच्छेद ३: दीर्यकािीन सोोच, िक्ष्य तथा समलष्टगत िक्ष्य तथा रणनीलतहरु
३.१ सांर्ीय तथा प्रादेलशक योोजना अततर आवद्धता
यस आवलिक योोजनािे सांर्ीय योोजनाकोो दीर्यकािीन सोंच “समृद्ध नेपाि, सनकी नेपािी” र “समृद्ध
अथयततत्र, सामालजक तयाय तथा पररष्कृ त लजवन सलहतकोो समाजवाद उतमनक राज्यकोो रुपमा रुपाततरण गदै
उच्च आय स्तर भूएकोो मनिनकमा स्तरोोउतनलत हुने आिार लनमायण गने” भूतने िक्ष्य एवम् र्नयिाररत उद्देश्य
एवम् प्राथलमिाहरू र आ.व .२०७७/७८ कोो बागमती प्रदेशकोो वार्ियक नीलत र काययक्रमिे लनर्दयष्ट गरे का
उद्देश्यहरू तथा बागमती प्रदेशकोो पलहिोो आवलिक योोजना( आ.व. २०७६/७७-२०८०/८१ )कोो
ददर्यकालिन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्यहरुसाँग तादामम्यता हुने गरी यस नगरपालिकाकोो आवश्यिा र
प्राथलमकता अननसार योो योोजना तजनयमा गररएकोो छ ।

३.२ दीर्यकािीन सोोच
बनेपा नगरपालिकाकोो दीर्यकािीन सोोचिे नगरपालिकाकोो दीर्यकािमा हालसि गनय चाहेकोो एक आदशयतम्
वा इलच्छत अवस्थािाई सगके त गरे कोो छ । दीर्यकािीन अवस्था प्राप्त गनय उपिब्ि स्रोोत, सािन,
सम्भूाव्यतािाई सदनपयोोग गदै नगरकोो मनख्य समस्या र चननौतीिाई सामना गनय सक्नन पदयछ । दीर्यकािीन
सोोच एक आवलिक योोजनामा मात्र प्राप्त गनय सदकने सोोच नभूएतापलन आवलिक योोजनािे यसिाई अगालड
बढाउन मद्दत गदयछ । नेपािकोो सांलविानिे गरे कोो पररकपपना, सांर् र प्रदेशकोो दीर्यकािीन सोोच तथा ददगोो
लवकास िक्ष्य, बनेपािी जनताकोो चाहना, बनेपाकोो लवकासकोो सम्बतिमा राजनीलतक दि र लविय
लवज्ञहरुिे लवलभूतन समयमा राकेका सोोच समेतिाई ध्यानमा राकी नगर प्रमनक, नगर उप-प्रमनक, प्रमनक
प्रशासकीय अलिकृ त, लनदेशक सलमलतका पदालिकारीहरु, उप-सलमलतका सांयोोजकहरु तथा सदस्यहरु
िगायत नगरपालिकाका सरोोकारवािा, बनलद्धलजवीहरु र योोजना तजनयमा टोोिीकोो साझा प्रयासमा बनेपा
नगरपालिकाकोो दीर्यकािीन सोोच तयार गररएकोो छ ।
“कृ लि, पययटन र व्यापार, बनेपा नगर लवकासकोो मूि आिार”

३.३ समलष्टगत िक्ष्य


नगरपालिकामा सामालजक, आर्थयक र भूौलतक पूवायिारकोो लवकास गने ।



नगरपालिकामा लवद्यमान सामालजक र भूौलतक पूवायिारकोो सापेक्ष सांरक्षण गरी आर्थयक वृलद्ध गने ।

३.३.१ पररणात्मक िक्ष्य
नगरपालिकाकोो प्रथम पञचविरय आवलिक लवकास योोजनाका मनख्य आर्थयक, सामालजक र भूौलतक
पररमाणात्मक िक्ष्यहरु लनम्न बमोोलजम रहेका छन् ।
क) पूवायिारकोो लवकास तथा लवस्तार
बनेपा गरपालिकाकोो समि लवकास गनय आवश्यक पूवायिारहरुकोो योोजनाबद्व लवकास र लबस्तार गननयपने
देलकतछ । पूवायिारकोो लवकास गदाय उपिब्ि सीलमत स्रोोत र सािनिाई उच्चतम प्रयोोग गननयपने र स्थानीय
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स्रोोत सािनकोो प्रभूावकारी रुपमा पररचािन गननयपने देलकतछ । उपिब्ि स्रोोत सािनकोो समनलचत प्रयोोग गदै
भूूउपयोोगकोो अविारणािाई- सफितापूवयक कायायतवयन गरी आवलिक योोजनािे पलहचान गरे का
पूवायिारहरुकोो क्रमश लवकास गनय सके कोो कण्डमा भूलवश्यमा यस नगरपालिकाकोो व्यवलस्थत र योोजनावद्व
लवकासकोो सपनािाई साकार पानय सदकतछ ।
क) सहभूालगतात्मक पद्दलत
ददगोो लवकास गनयकोो िालग जनसहभूालगता एक अपररहायय लविय होो । यसिे जनतािाई लवकास प्रलत
उिरदायी बनाउाँ दै लवकासमा सबैकोो पहुाँच र प्रलतफिमा सबैिाई समान अवसर ददने गदयछ । यसिे
एकालतर लवकास योोजनाहरु ददगोो र रटकाउ रुपमा सञचािन हुन सहयोोग पनरयाउाँ छ भूने अकोलतर
मालनसहरुिाई काययक्रम ददगोो पानय समेत हौसिा प्रदान गदयछ । त्यसकारण “लवकास जनताका िागी” भूतने
रालष्िय सतदेशिाई मनतयरुप ददन तथा सन-शासनकोो प्रत्याभूूलत आम नागररकमा गराउने अलभूप्रायिे
सनशासनकोो एक प्रमनक कम्बाकोो रुपमा रहेकोो जनताकोो अपनत्व (Ownership) लवकास गनय हरे क लवकास
लनमायण काययका अविारणा तयारी तथा कायायतवयन समेतमा जनताकोो सदक्रय तथा साथयक दकलसमिे
सहभूालगता हुननपने यथाथयिाई मनन गरी सहभूालगतात्मक कायय पद्वलतकोो पािना गननयपने देलकतछ । यसबाट
िागत योोजनामा समेत जनसहभूालगता जनटने हुाँदा काययक्रम कायायतवयनमा समेत सहज हुन सक्छ ।
ग) सनशासनद्वारा सेवा प्रवाहमा सनिार
लवकासकोो प्रलतफि प्रत्येक जनतािाई समाननपालतक तथा प्रजातालतत्रक लहसाबिे प्राप्त गने वातावरण
तयारीकोो िालग जनतािाई गररने सेवा प्रवाहमा सूशासन कायय गननय गराउनन राज्यकोो दालयत्व होो । राज्यकोो
स्थानीय नेतृत्व समेतकोो भूूलमका लनवायह गरे कोो नगरपालिकािे सेवा प्रवाहमा सनिार गरी जनतािाई
सूशासनकोो प्रत्याभूूलत गराउनन परे कोो छ । यसकोो िालग नगरपालिकािे आफ्नोो प्रशासनिाई सविीकरण
गरी सबै जनतािाई सेवा प्रवाह गनयमा समेत ध्यान ददनन पदयछ । सेवा सनलविा चनस्त र दनरुस्त बनाउनकोो
िालग यस योोजनािे प्रस्ताव गरे कोो सांस्थागत लवकास योोजनािाई समेत ध्यान ददननपने देलकतछ ।
र्) मलहिा सशलिकरण र िैलगगक समानता
एक्काईसौ शताब्दीमा मलहिाहरुिाई लवकासकोो मनि प्रवाहमा पयाउननपछय भूतने लवश्वव्यापी अविारणा
तथा मलहिा प्रलतकोो लवभूेद अतत्य गनय समेत नगरपालिकाकोो िक्ष्यिाई लशरमा राकी पूवायिार लवकास
लनमायणमा योोजना तथा कायायतवयनमा समेत मलहिा सशलिकरण र िैंलगक समानताकोो पक्षिाई बढी भूतदा
बढी प्रयोोग गननय पदयछ । यस दकलसमकोो अविारणािाई व्यवहारमा पयाई मूतयरुप समेत ददननपने देलकतछ ।
यसकोो िालग मलहिा वगयकोो िलक्षत काययक्रमहरुिाई नगरपालिकािे प्राथलमकताका साथ अविम्बन गननयपने
देलकतछ । योोजना तजनयमा तथा काययक्रम कायायतवयनमा मलहिाहरुिाई सदक्रय सहभूालगता गराउन सके मा
मलहिा शसलिकरण हुन पनग्दछ ।
ङ) दलित र जनजालतकोो लहत प्रवद्धयन
सामाजबाट बलञचत भूएकोो कारणिे समाजमा अझै पलन उत्पीलडत, दलित, आददवासी र जनजातीहरुिे
जीवन यापनमा करीनाई भूोोग्ननपने बाध्यतात्मक पररलस्थलत बनेकोो छ । पतरौं योोजनाकोो भूावना र ममय
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अननरुप अब हुने हरे क लवकास लनमायणका काययक्रममा दलित र जनजातीकोो लहत र प्रवद्वयनमा प्रत्यक्ष सहयोोग
पनरयाउन जोोड ददइएकोो छ । नगरपालिका लवकासका हरे क कृ याकिापहरु योो उद्देश्य प्रालप्त प्रलत िलक्षत
हुननपदयछ । आवलिक योोजनािे अलर् सारेकोो िक्ष्य तथा उद्देश्य पररपूर्तय हुनकोो िालग िलक्षत वगय, दलित
समनदाय, उत्पीलडत समूहिाई के लतद्रत गरी काययक्रम कायायतवयन गननयपने देलकतछ । यस आवलिक योोजनािे
पलन सोोही लसद्वाततिाई आत्मसाथ गदै उत्पीलडत, दलित, जनजातीकोो उत्थानकोो िालग लवलभून्न
काययक्रमहरु समावेश गरे कोो छ ।
च) सामालजक पररचािन र सहकाररताकोो लवकास
समाजकोो सवयपक्षीय लवकासकोो िालग नागररककोो आर्थयक तथा सामालजक क्षेत्रकोो समेत लवकास हुननपने र
यसका िालग सामालजक पररचािन र लवकास काययमा सहकाररताकोो स्पष्ट अविारणा अपनाई कायय गननयपने
देलकतछ । यसकोो िालग समाजका हरेक वगय र समनदायिाई पररचािन गरी लवकास काययिाई प्रभूावकारी
रुपमा अगाडी बढाउन सदकतछ । त्यसकारण सामालजक पररचािन र सहकाररताकोो योोजना लनमायणमा
महत्वपूणय स्थान रहेकोो हुतछ । योोजना तजनयमा देलक कायायतवयनकोो तहसम्म सामालजक पररचािनकोो अवस्था
उपिेकनीय रुपमा हुनेछ भूतने अननमान यस योोजनािे गरेकोो छ ।
छ) स्थानीय लनकायकोो क्षमता अलभूवृलद्ध
सांलविानमा नै स्थानीय तहकोो एकि र साझा अलिकारहरू पररभूालित छन् । स्थानीय सरकार सञचािन
ऐन, २०७४ िे स्थानीय लनकायिाई बढी सक्षम बनाउने र लवकासकोो प्रलतफि आम जनतािाई प्रदान गने
लहसाबिे लवलभूतन लवियगत तालिमहरु प्रदान गनेररक आय वृलद्ध गरी आतत ,अनिाईन सफ्टवेयर तालिम,
यकोो क्षलवकास काययक्रममा कचय गनय सदकएमा स्थानीय लनका मता अलभूवृलद्ध हुने लनलश्चत छ ।
ज) प्रभूावकारी अननगमन र मूपयागकन प्रणािीकोो सांस्थागत लवकास
योोजना तथा काययक्रमहरुकोो प्रभूावकारी कायायतवयन सहभूालगतामूिक अननगमन र मूपयागकन प्रणािीकोो
लवलशष्ट योोगदान रहतछ । जनताकोो िालग गररने लवकास लनमायण जस्ता काययकोो कायायतवयनमा
नगरपालिकाकोो मात्र अननगमन पयायप्त नहुने भूएकोोिे सरोोकारवािाहरु समेतकोो सहभूालगतामा अननगमन र
मूपयागकन पद्दलतकोो लवकास गननय पदयछ । यसकोो िालग समनदायका हरे क वगयबाट र सांस्थाहरुबाट प्रभूावकारी
अननगमन तथा मूपयागकन गननयपने हुतछ । यसोो हुन सके मा कायय योोजनाहरुिे स्थालयत्व पाउननका साथै
प्रभूावकारी रुपमा यसकोो प्रभूाव समनदायमा पने गदयछ । आवलिक योोजना कायायतवयनमा मूपयागकनकोो
िालग गाउाँ पालिका, लजसस, लडलभूजन कायायिय िगायत अतय सम्बलतित िाइन एजेतसीहरुकोो भूूलमका
महत्वपूणय हुनेछ ।
झ) ऐलतहालसक र लवलवि िार्मयक सााँस्कृ लतक सम्पदाहरुकोो सांरक्षण र लवकास
बनेपा नगरपालिकामा तामाङ, मगर, कामी, माझी, साकी जस्ता आददवासी, जनजालत र लपछलडएका
वगयहरुकोो बसोोबास रहेकोोिे उनीहरुकोो किा, सांस्कृ लत, िमय िगायत नगरपालिकामा भूएका िार्मयक,
पनरातालत्वक, ऐलतहालसक तथा लवलवि सााँस्कृ लतक सम्पदाहरुकोो सांरक्षण र लवकास गननय जरुरी छ । कन नै पलन
योोजनािे त्यस क्षेत्रकोो िार्मयक, सााँस्कृ लतक तथा पनरातालत्वक महत्वका सम्पदाहरुकोो सांरक्षण गननयमा जोोड
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ददननपने हुतछ । यस आवलिक योोजनाकोो माध्यमबाट बनेपा नगरपालिका क्षेत्रलभूत्र रहेका िार्मयक,
पनरातालत्वक, ऐलतहालसक तथा लवलवि सााँस्कृ लतक सम्पदाहरुकोो सांरक्षण र सम्बद्वयनमा जोोड ददइएकोो छ ।
समि दीर्यकािीन सोंचकोो आिारमा गाउाँ पालिकाकोो लवकासकोो प्रलतवद्वता, लवशेिता र चाहना स्पष्ट
दशायउने गरी र दीर्यकािीन सोंच प्रालप्त तफय लवकास प्रयासिाई डोोरयाउने गरी लवकासका लसद्वाततहरु तय
भूएका छन् । ती हुन:
क) जन सहभूालगतात्मक लवकास अलभूयान


उपभूोोिा समनहहरुकोो सनदढृ ीकरण



स्थानीय समनदायमा आिाररत सांगीनहरुकोो लवकास तथा पररचािन



स्थानीय गैरसरकारी सांस्थाहरुकोो पररचािन



लनजी क्षेत्रकोो पररचािन



सरकारी तथा लनजी साझेदारीमा लवशेि जोोड

क) जनसविीकरण एवम् समावेशी लवकास


सेवा र सनलविा मालथ सबैकोो समान पहुाँच



दलित, उपेलक्षत तथा जनजाती उत्थान



मानवीय लवकास

ग) प्राकृ लतक श्रोोतकोो ददगोो उपयोोग
र्) वातावरण मैत्री लवकास
ङ) आर्थयक गलतलवलिमा अलभूवृलद्ध


समाननपालतक बजेट बााँडफााँट



स्थानीय श्रोोत, सािन र सीपकोो उपयोोग



रोोजगारीकोो अवसरमा अलभूवृलद्ध



गररबी तयूनीकरण

यस आवलिक योोजनािे लनर्दयष्ट गरे का पररणात्मक िक्ष्यहरु लनम्न तालिकामा प्रस्तनत गररएकोो छः

तालिका: पररणात्मक िक्ष्यहरु
क्र.स. सूचकहरु
१
२
३
४
५
६
७
८

प्रलतव्यलि आय
सरदर आयन
बेरोोजगारी दर
लवद्यनतमा पहुाँच प्राप्त पररवार
एिपी ग्यासमा काना पकाउने पररवार
३० लमनेट सम्मकोो दनरीमा यातायात पहुाँच भूएकोो पररवार

कािोोपत्रे सडक
रणनैलतक महत्चपूणय सडक

ईकाई
अ डिर
बिय
प्रलतशत
प्रलतशत
प्रलतशत
प्रलतशत
दकलम
दकलम

आर्थयक बिय
आिार बिय
(२०८३/८४)
(२०७८/७९)
कोो िक्ष्य
८३०
७०.८७
१६
९७३२.
५३.२१
२२.५

१२००
७४.५
१०
९८१२.
६७.६९
९०
४५

६४

८५
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आर्थयक बिय
आिार बिय
(२०८३/८४)
(२०७८/७९)
कोो िक्ष्य

९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३

ईतटरनेट प्रयोोग कताय
मातृ मृत्यनदर (प्रलतिाक लजलवत जतममा)
५ बिय मनलनका बाि मृत्यनदर (प्रलत हजार जीलवत जतममा)
मोोवाईि फोोन
साक्षरता दर (५ विय मालथ)
आिारभूूत तहमा कनद भूनाय दर
माध्यलमक तह कनद भूनाय दर (१२-९)
१०₊२ सम्मकोो शैलक्षक उपिब्िी
लबद्याियमा रहने औसत अवलि
िाराकोो पानी सनलविा प्राप्त र्रिनरी
मानव लवकास सूचागक
िर्न तथा र्रे िन उद्योोगहरु
पूणय कोोप प्राप्त १ बिय मनलनका बािबालिका
रोोजगार सगख्या
नगर अस्पताि (१५ शैया)

प्रलतशत
जना
जना
प्रलतशत
प्रलतशत
प्रलतशत
प्रलतशत
प्रलतशत
बिय
प्रलतशत
सगख्या
प्रलतशत
सगख्या
सगख्या

२४

आफ्नै उत्पादनिे बियभूरी कानपनग्ने पररवार सगख्या

प्रलतशत

२५
२६

बैंक तथा बजार के तद्रमा पनग्न िाग्ने औसत समय
आफ्नै स्वालमत्वकोो आवास भूएका र्रिनरीहरु
सनरलक्षत मा आवास (भूवन सांलहताकोो मादपण्ड बमोोलजम लनर्मयत)
बसोोबास गनेजनसगख्या
शौचािय भूएका र्रिनरी सगख्या
स्थानीय तहमा रहेका सेवाबाट वलतचत समनदाय

लमनेट
प्रलतशत

७३.८६

१५
७९.८५

प्रलतशत

-

६५

प्रलतशत
प्रलतशत

९३.३८
३२.१

९८.६४
१.७०

२७
२८
२९

७.०७
२३९
३९
८४.६२
८१.३२

९०..५८
४६.५६
११.२४
६.२१
७८.३२
०.६३६
४३२९
६०.९.०
२१३५६
-

४२.८२
१००
१५
९०.९४
८३.४०
९४.६०
५४.३६
१५.४५
९.२५
९८.८२
०.६३९
५०००
९५.५०
२५०००
१
७०

स्रोोतः रालष्िय जनगणना २०६८, पतिौ योोजनाकोो आिार पत्र , रालष्िय योोजना आयोोग, नेपाि जनसाांलख्यक्य तथा
स्वास््य सभूेक्षण २०७३, बागमती प्रदेशकोो स्थानीय तहकोो वस्तनलस्थलत लववरण २०७६, प्रदेश नीलत तथा योोजना
आयोोग - बागमती प्रदेश, ददगोो लवकासका िक्ष्यहरुः बागमलत प्रदेशकोो अवस्था तथा मागयलचत्र (२०१९-२०३०)

३.४ समलष्टगत उद्देश्य
नगरपालिकाकोो सबै क्षेत्र र पक्षकोो यथाथय वस्तनलस्थलत लवश्िेिण गरी दीर्यकािीन रुपमा नगरपालिकािाई
कस्तोो स्थानीय तहकोो रुपमा लवकास गने र आगामी पााँच बियकोो नगरपालिकाकोो लवकास योोजना तजनयमा
गने मूि उद्धेश्य रहेकोो यस आवलिक योोजनाकोो अतय लवलशष्ट उद्देश्यहरु लनम्न प्रकार रहेका छन्:


व्यवसालयक कृ लि, पशनपािन र उद्योोग व्यवसायका माध्यमद्वारा रोोजगारी र आयमा वृलद्ध गने ।



आिारभूूत स्वास््य र सरसफाई तथा गनणस्तरीय लशक्षाका माध्यमबाट समावेशी लवकास गने ।



नगरपालिकािाई आर्थयक तथा सामालजक लवकासतफय अिसर गराउने ।



वातावरणमैत्री ददगोो भूौलतक पूवायिारहरुकोो लबकास गने ।



प्राकृ लतक स्रोोत र सािनहरुकोो ददगोो उपयोोग गने ।



सांस्थागत सनशासन कायम भूइ प्रभूावकारी सेवा प्रवाह गने ।
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ददर्यकालिन सोंच लनिायरण गरी योोजना तथा काययक्रमहरुकोो काका तयार तयार गने तथा
प्राथलमकताकोो आिारमा िागत योोजना तयार पाने । काययक्रम कायायतवयन योोजना तजनयमा गरी
नगरपालिकाकोो लवकास प्रयासिाई आगामी ५ वियमा कन न ददशातफय डोोरयाउने भूतने लनिायरण गने ।



नगरपालिकाकोो आवलिक योोजना तजनयमा गनयका िालग मागयलनदेशक लसद्धातत, रणनीलत तथा
क्षेत्रगत काययक्रमहरु लनिायरण गने ।



सांर्ीय तथा प्रादेलशक योोजना तजनयमाकोो िालग सहयोोग पनरयाउने ।

३.५ समलष्टगत नीलत तथा रणनीलतहरु
यस आवलिक योोजनािे लनर्दयष्ट गरे का िक्ष्य र उद्देश्यहरु प्राप्त गनय लनम्न रणनीलत र काययनीलतहरु प्रस्ताव
गररएकोो छः

 आर्थयक आत्मलनभूयतायकोो लस्थलत लनमायण गनय तनिनात्मक िाभू हुनसक्ने स्थानीय कृ लिबािी र
आिारभूूत काद्यवस्तनकोो उत्पादनमा बृलद्ध गने ।

 कृ लि तथा उद्योोग क्षेत्रमा सृजना भूएका स्थानीय रोोजगारी र सम्भूाव्य रोोजगारी क्षेत्रका िालग
चालहने क्षमता र सीपयनि जनशलि लनमायण र लवकासमा िगानी गने ।

 लवद्यमान सडक सञजािकोो उपयोोग हुने गरी आर्थयक सम्भूावनाका आिारमा कृ लि, पययटन
क्षेत्रिाई सम्बोोिन गने उद्योोग स्थापना र सञचािनमा लनजी क्षेत्रिाई प्रोोत्साहन गने ।

 व्यवसायीक, लवलविीकरण र आिनलनकीकरण गरर कृ लिजतय उद्योोगिाई लवकासकोो सम्वाहक
बनाउने ।

 कृ लि अननसतिान क्षेत्रमा आिनलनक तथा नलवनतम प्रलवलि लवकास गने ।
 अलनवायय आिारभूूत लशक्षा तथा लनशनपक आिारभूूत र माध्यालमक लशक्षा पद्धलतिाई रोोजगारी
र उद्यमशीिता मूिक बनाउने ।

 शैलक्षक सामालजक चेतनास्तर कमजोोर रहेकोो जातीय समूह, समनदायका िालग स्थानीय रुपमा
उपिब्ि अवसरहरुमा लवशेि प्राथलमकता ददने ।

 पययटककोो सााँस्कृ लतक र िार्मयक अलभूरुची सम्बोोिन हुनेगरी सबै मौसममा चिायमान पययटन र
मनोोरञ्जन स्थि लनमायण तथा लवकास गने ।

 बसाईसराईकोो व्यवस्थापनका िालग आफ्नोो क्षेत्रकोो भूूलम सम्बतिी नीलत बनाउाँ दा भूू-उपयोोग
योोजना तजनयमा तथा एकीकृ त वस्ती लवकास काययक्रम तजनम
य ा गने ।

 कृ लियोोग्य भूूलम र वन क्षेत्रकोो सांरक्षण गनय एवम् यनवाहरुिाई कृ लि पेशा तफय आकर्ियत गराएर
लवलभून्न काययक्रम सञचािन गने ।

 नगर लवकास सततनिनमा योोगदान गने आयोोजनाहरुिाई मात्र नगर गौरवका आयोोजनाका
रुपमा छनोोट गरर कायायतवयनमा प्राथलमकता ददने ।

 मानवपूाँजी लनमायण र सशलिकरण गनय नगरपालिकाका लशलक्षत यनवाहरुिाई सामालजक
पररचािनमा सांिग्न गराउने ।

 गररबी तयूनीकरण काययक्रममा िगानी बृलद्ध गरी लनयलमत अननगमन र मूपयागकन गने ।
 गररब, द्वतद्वबाट प्रभूालवत र लसमाततकृ त वगयका बािबालिकािाई लनःशनपक पीनपाीन गराउन
लनजी, सांस्थागत र सामनदालयक लवद्याियहरुसाँग सहकायय गने ।
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 िलक्षत समनहिाई िलक्षत गरेका काययक्रमहरुमा नगरपालिकािे अननदान बढाउदै जाने ।
 नगरपालिकाकोो भूौलतक लवकासमा उपभूोोिा सलमलतकोो िागत, सहभूालगता र सांिग्नता
बढाउाँ दै जाने ।

 लवशेि िगानीका क्षेत्रहरुकोो पलहचान गदै नगरकोो दीर्यकालिन योोजनामा समावेश गने ।
 लनजी क्षेत्रकोो िगानीिाई आकर्ियत गरी सावयजलनक लनजी साझेदारी (PPP: Public Private
Partnership) कोो लसद्धातत अननरुप लवकास कायय सञचािन गने ।






वातावरण सांरक्षण सम्बतिी प्रष्ट नीलत पयाउने ।
नगरपालिकालभूत्र उद्योोगिाम स्थापना गनय सम्भूावना अध्ययन गने ।
काष्ीकिा, हाते उद्योोग, पययटक सामािी उत्पादन गने उद्योोगिाई प्रवद्धयन गने ।
र्रे िन उत्पादनिाई बजारीकरण एवम् उपभूोोगमा लवशेि जोोड ददननका साथै प्रभूावकारी रुपमा
कायायतवयन गने । र्रे िन तथा साना उद्योोग सञचािनमा वातावरण प्रदनिण तयूनीकरणकोो नीलत
लिने ।

 लवलभून्न कािे प्रवद्धयनात्मक बजार सञचािनमा जोोड ददने ।
 स्थानीय श्रोोत सािन एवम् जनशलि पररचािनमा लवशेि जोोड ददने । पययटक मैत्री काद्य
पररकार प्रवद्धयनमा जोोड ददने ।
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पररच्छेद ४: समलष्टगत योोजना काका (आय व्यवय)
४.१ स्थानीय तहकोो समलष्टगत अथयततत्र
बनेपा नगरपालिकाकोो समि आर्थयक तथा सामालजक लवकासका लनलमि आवलिक योोजना अततगयतका
काययक्रमहरू सञचािनका कररब १० अवय हुने अननमान गररएकोो छ । यस नगरपालिकाकोो आवलिक योोजना
आवलिका िालग िगानीकोो प्रक्षेपण गदाय अपेलक्षत आर्थयक तथा सामालजक लवकासका िक्ष्यहरूिाई लवचार
गररएकोो छ । साथै वहु-क्षेत्रगत स्रोोतहरू पररचािनका सम्भूावनाहरूका सतदभूयमा उपिब्ि आाँकडाहरू र
आवलिक योोजना तजनयमा गोोष्ीीकोो दौरानमा उपिब्ि जानकारीिाई समेत आिार लिइएकोो छ । आवलिक
योोजनाकोो अननमालनत समलष्टगत िगानीकोो बााँडफााँडिाई हेदाय सावयजलनक क्षेत्रकोो लहस्सा कररब ६७
प्रलतशत, सहकारी क्षेत्रकोो ३ प्रलतशत, नीलज क्षेत्रकोो १५ प्रलतशत र रालष्िय⁄अततरालष्िय गैर सरकारी
सांस्थाहरुकोो लहस्सा १५ प्रलतशत रहेकोो छ ।

४.२ पालिकाकोो लवलिय स्रोोत र आय अननमान
४.२.१ आयकोो प्रवृलत लवश्िेिण र प्रक्षेपण
बनेपा नगरपालिकािे आर्थयक विय २०७७⁄७८ मा सांर् सरकारबाट लवलिय समानीकरण, शसतय, समपनरक,
लवशेि अननदान र राजस्व बााँडफााँड गरे र कन ि रु ६०९०१४००० प्राप्त गरे कोो देलकतछ भूने सोोलह आर्थयक
बियमा प्रदेश सरकारबाट लवलिय समानीकरण, शसतय, समपनरक अननदान र सवारी कर बााँडफााँट वापत रु .
९१५७७००० प्राप्त गरे कोो देलकतछ । नगरपालिकाकोो आ.व. २०७४⁄७५ कोो वार्ियक कन ि आय रु.
५१३२७४०००, २०७५⁄७६ कोो वार्ियक कन ि आय रु. ६९४५५३०००, २०७६⁄७७ कोो वार्ियक कन ि आय
रु. ८८६२८७००० र २०७६⁄७७ कोो वार्ियक कन ि आय रु. ११५६३७१००० रहेकोो छ । २०७४⁄७५ बाट
२०७५⁄७६ मा कन ि आय ३०.४६ प्रलतशतिे, २०७५⁄७६ बाट २०७६⁄७७ मा कन ि आय २७.६० प्रलतशतिे
र २०७६⁄७७ बाट २०७७⁄७७ मा कन ि आय ३०.४७ प्रलतशतिे बढेकोो छ । बनेपा नगरपालिकाकोो
२०७४⁄७५ देलक २०७७⁄७८ सम्मकोो आयकोो लववरण तिकोो तालिकामा प्रस्तनत गररएकोो छ ।
तालिका: बनेपा नगरपालिकाकोो आय लववरण (आ. व. २०७४/७५-२०७७/७८)
क्र.
सां.

आय लववरण

क. कन ि आय (क₊ग₊र्₊ङ₊च)
क.

आततररक राजस्व (अ₊आ)

वास्तलवक
२०७४/७५

२०७५/७६

अननमालनत
२०७६/७७

२०७७/७८

५१३२७४०००.०० ६९४५५३०००.०० ८८६२८७०००.०० ११५६३७१०००.००
६०००००००.०० ८७८१५२८६.१७

१२९०६१८६५.३८ १३५७८००००.००

अ. राजस्व कर
सम्पलि कर
भूूलमकर⁄मािपोोत
र्र बहाि कर
बहाि लवटौरी कर
व्यवसाय दस्तनर
लवज्ञापन कर

-

२०२२७१५७

९११२०००.००

११२०००००

७२९५.००

२९३६३९.१५

३१२२१९६

४००००००

५६५०७४.२१

९८३६३८४.९३

१३४०१८३५.६४

१६०००००

७३४८०.००

८००००.००

२५००.००
१२५६१६१.००

३०४३१६४.०९

३२२९७६८.०६

५००००००.००

१५००.००

२४८९७१.०४

७३३३३३.३३

८०००००.००
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क्र.
सां.

आय लववरण
र्रजग्गा रलजष्िेशन दस्तनर
नक्शा पास दस्तनर
लसफाररस दस्तनर
नाता प्रमालणत दस्तनर
साना सवारी कर
अतय राजस्व

वास्तलवक
२०७४/७५

२०७५/७६

20७8

अननमालनत
२०७६/७७

२०७७/७८

५८२०३६९.३९

५४७३०१९.७४

५१८८९९०१.००

५५००००००.००

८४८७०६९.८२

१७०८०२७७.५७

१४३३३४२५.४०

१५००००००.००

९७१७५०.००

१०९२००३४.६६

४५३६४५१.००

५००००००.००

१४५७५.००

१२१९७५.००

३१००.००

१३०००.००

४६०२०.००

५००००.००

३८२७९९५.७०

४००००००.००

८०२.१७

आ. गैरकर राजस्व
अचि सम्पलि मनपयागकन शनपक
सडक स्तरोोतनलत शनपक

ग.

सरकारी सम्पलिकोो बहािबाट
प्राप्त आय
कानी रोोयपटी
अतय लवक्रीबाट प्राप्त रकम
लवद्यनत सेवा शनपक
सरसफाई शनपक
शौचािय शनपक
पार्कय ङ शनपक
प्रशासलनक दण्ड जररवाना र
जफत
ढि लनकास सेवा
सांर्ीय अननदान
समानीकरण अननदान

७७१००.००
३३७८३३३.००

४४१३००.००

१०७३५९६.००

-

१४९८३८.१५

३००५०००.००

३५०००००.००

१११०८०५६.००

१११०८०५६.००

१११०००००.००

३९७३१८१.५९

८०४३३४९.४०

१०००००००.००

२२९४३.००

२५००००.००

१०००४२०.४०

८७१८१.००

२३६२५७.००

१६६७५००.००

७३०५००.००

१५१५१०४.५०

१५३००७५.००

१७१०९५०.००

२४०००००.००

३८०००.००

२५४०००.००

५७००००.००

६२५००००.००

८३९०८२.१६

५०१७३८.८५

२७२६५५.८५

५०००००.००

२२३३२८०००.०० १५३९७१०००.०० १६४३०००००.००

१६३२०००००.००

३३६६१५५.९५

समपनरक अननदान
सशतय अननदान

४०००००००.००
१३११४६०००.००

२२५२००.०० २३१३०००००.००

लवशेि अननदान

र्.

२९२८०००००.००
२५००००००.००

राजस्व बााँडफााँड
सडक बोोडय नेपाि
सामालजक सनरक्षा
प्रादेलशक तथा स्थानीय शासन
सहयोोग काययक्रम (PLGSP)

-

८०४०६०००.००
५००००००.००
६५००००००.००
१००००००.००

६००००००.००

९९१०००००.००

८८०१४०००.००

६००००००.००

८०००००००.०० १००००००००.००
१००००००.००

प्रादेलशक अननदान
समानीकरण अननदान

-

समपनरक अननदान

-

सशतय अननदान

-

३४०२६०००.००

लवशेि अननदान

-

-

सवारी कर बााँडफाट

-

ङ.

लजसस

च.

मौज्दात

८७४००००.००

२०००००००.००

१०८२३०००.००

१०७१००००.००

३०००००००.००

३०००००००.००

१०००००००.००

१८२०४०००.००

-

२९६९४०००.०० ३२६६३०००.००
२७००००००.००

२७८०००००.००

-

१०००००००.००

५७००००००.०० ३१०००००००.००
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क्र.
सां.

आय लववरण

जम्मा
वार्ियक वृलद्धदर

वास्तलवक
२०७४/७५

२०७५/७६

20७8

अननमालनत
२०७६/७७

२०७७/७८

५१३२७४०००.०० ६९४५५३०००.०० ८८६२८७०००.०० ११५६३७१०००.००
३०.४६%

२७.६०%

३०.४७%

नगरपालिकाकोो राजस्वका लसलमत स्रोोतहरु भूएकोोिे आफ्नोो आततररक आय बढाई सांर् र प्रदेशकोो लनभूयरता
कम गनय चननौतीपूणय छ । तर नगरपालिकािे राजस्व अलभूवृलद्ध कायययोोजना (Revenue Improvement
Action Plan) तजनयमा, िगानी मैत्री वातावरण माफय त बालहरी िगानी आकियण, स्थानीय िर्न तथा र्रेिन
उद्योोग र व्यापार व्यवसायहरुकोो प्रवद्धयन माफय त आफ्नोो राजस्व बढाउन सक्ने सम्भूावनाहरु देलकतछ ।
नगरपालिकािे कर तथा गैर कर सगकिन आम्दानी वृलद्ध गरी आफ्नोो आततररक आय बढाउन सक्दछ ।
नगरपालिकाकोो लबगत ३ बियकोो आयकोो प्रवृलतिाई आिार मानी आगामी बियहरुमा तयूनतम १०
प्रलतशतकोो दरिे बार्ियक आय वृलद्ध हुने अननमान गररएकोो छ र सोोही बृलद्धदरकोो आिारमा आगामी ५
बियकोो आयकोो अननमालनत प्रक्षेपण गररएकोो छ । तर आवलिक योोजनाकोो कायायतवयनसाँगै नगरपालिकाकोो
आयकोो बार्ियक वृलद्धदर बढ्न सक्नेछ । यस आवलिक योोजनािे पलहचान गरेका योोजना तथा काययक्रमहरुकोो
कायायतवयनकोो िालग आगामी ५ बियकोो आयकोो अननमालनत प्रक्षेपण लनम्न तालिकामा प्रस्तनत गररएकोो छ ।
तालिका: बनेपा नगरपालिकाकोो आगामी ५ बियकोो आयकोो अननमालनत प्रक्षेपण
लववरण

आर्थयक बिय
२०७८/७९

२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

२०८२/८३

आततररक आय

149358000

164293800

180723180

198795498

218675048

बाह्य आय

1122650100

1234915110

1358406621

1494247283

1643672011

कन ि आय

1272008100

1399208910

1539129801

1693042781

1862347059

बनेपा नगरपालिकाकोो आततररक आयकोो अवस्थािाई लवश्िेिण गदाय आ.व. २०७४/७५ देलक आ.व.
२०७७⁄७८ सम्म आईपनग्दा आततररक आय बदढरहेकोो देलकतछ । आ.व. २०७६⁄७७ कोो तनिनामा आ.व.
२०७७⁄७८ मा आततररक आयमा ५.२० प्रलतशतकोो बृलद्ध देलकतछ । बाह्य आय आ.व. २०७६⁄७७ कोो
तनिनामा आ.व. २०७७⁄७८ मा बृलद्ध भूएकोो देलकतछ । लवगत ४ वटा आर्थयक बियकोो आततररक र बाह्य
आयकोो लहस्सािाई हेदाय आततररक आयकोो तनिनामा बाह्य आयकोो लहस्सा लनक्कै ीू िोो देलकतछ र योो क्रम
प्रत्येक आर्थयक बियमा िगभूग एउटै प्रवृलतमा अगाढी बढेकोो देलकतछ । आर्थयक बिय २०७४/७५ मा आततररक
आयकोो लहस्सा ११.६९ प्रलतशत रहेकोो छ भूने बाह्य आयकोो लहस्सा ८८.३१ प्रलतशत रहेकोो छ । आर्थयक
बिय २०७६/७७ सम्म आईपनग्दा आततररक आयकोो लहस्सा के लह बढेर िगभूग ११.७४ प्रलतशत पनगेकोो
देलकतछ भूने बाह्य आय के लह र्टेर ८८.२६ प्रलतशत पनगेकोो देलकतछ । यसतफय नगरपालिकािे लवशेि ध्यान
ददएर आलततरक आय बढाउने नयााँ नीलत तथा काययक्रमहरु पयाउननपने देलकतछ ।
४.२.२ व्ययकोो प्रवृलत, लवश्िेिण र प्रक्षेपण
बनेपा नगरपालिकाकोो आर्थयक बिय २०७४/७५ देकी आर्थयक बिय २०७७⁄७८ सम्मकोो व्ययकोो लवश्िेिण
गदाय आर्थयक बिय २०७४/७५ मा कन ि कचय रु (चािन र पूाँजीगत)५३,२३,९३,०००.०० भूएकोो देलकतछ भूने
उि रकम आर्थयक बिय २०७७⁄७८ मा आईपनग्दा बढेर रु १,१५,६३,७१,०००.०० पनगेकोो देलकतछ । आर्थयक
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बिय २०७५⁄७६ कोो तनिनामा आर्थयक बिय २०७७⁄७८ मा चािन कचय १३८७७२०००.०० बाट
२३८१३६०००.०० मा र पूाँलजगत कचय ५५५७८१०००.०० बाट ९१८२३५०००.०० मा बृलद्ध भूएकोो
देलकतछ । लवगत ४ बियकोो नगरपालिकाकोो कन ि व्ययकोो प्रवृलत हेदाय चािन कचयकोो लहस्सा २० प्रलतशतकोो
हाराहारीमा भूएकोो देलकतछ भूने पूाँजीगत कचयकोो लहस्सा ८० प्रलतशत भूतदा बढी रहेकोो देलकतछ । यसरी
चािन कचयकोो तनिनामा पूाँजीगत कचयकोो लहस्सा लनक्कै बढी देलकननिे नगरपालिकामा लवकास लनमायणमा
काययहरु भूइरहेकोो मातन सदकतछ । नगरपालिकाकोो व्ययकोो लवस्तृत लववरण तिकोो तालिकामा प्रस्तनत
गररएकोो छ ।
तालिका: बनेपा नगरपालिकाकोो व्यय लववरण (आ. व. २०७४/७५-२०७७/७८)
क्र.
सां.

व्यय लववरण

वास्तलवक
२०७४/७५

२०७५/७६

अननमालनत
२०७६/७७

२०७७/७८

कन ि व्यय (क+क)

५३२३९३०००.०० ६९४५५३०००.०० ८८६२८२७०००.०० ११५६३७१०००.००

क.

१३८७७२०००.०० १३८७७२०००.०

चािन कचय

१७४६०८०००.०० २३८१३६०००.००

कमयचारी पाररश्रलमक
कमयचारी सनलवद्या

६०००००००.००
७४३५००००.००

७८९१००००.०० १०७७५००००.००

कमयचारी भूिा
पदालिकारी भूिा

८६०००००.००
११७५१५००.००

१३१२९०००.००

३४४५००००.००

कमयचारी सामालजक सनरक्षा कचय
मािसामान तथा सेवा उपयोोग
कचय
पनाँलजगत सम्पलि सञचािन र
सम्भूार कचय

१८८०००००.००

१०००००००.००
१६०००००.००
१९७०००००.००

२६०००००.००

१५०००००.००

१००७५०००.००

२०९५६०००.००

७६०००००.००

सेवा तथा परामशय कचय

२१६००००.००

८२००००.००

२५९०००००.००

काययक्रम सम्बतिी कचय

२६०००००.००

६८०००००.००

कायायिय सामान तथा सेवाहरु

३९५०८०००.००

उत्पादन सामािी, सेवा तथा अतय
काययक्रम कचय

लवलवि

५२५०००.००

१००००००.००

१२०८१५००.००

१०५५९०००.००

सभूा सञचािन कचय
आततररक ऋणकोो ब्याज, सेवा
शनपक तथा बैंक कलमसन

६०००००.००
११०७००००.००

लवलवि काययक्रम कचय
अननगमन, मनपयागकन र भ्रमण कचय

६००००००.००

७६५००००.००

७६१६०००.००
४१०००००.००
२२०००००.००
८०००००.००

११५००००.००

५०९८०००.००

२०००००००.००

सहायता

६२०००००.००

अतय सहायता

२५०००००.००

कमयचारी सामालजक िाभू सम्बतिी
कचय

९२०००००.००

भूाडा
अतय दफताय

९०००००.००
१००००००.००
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वास्तलवक

व्यय लववरण

२०७४/७५

क. पूज
ाँ ीगत कचय

२०७५/७६

२०७६/७७

२०७७/७८

३९३६२१०००.०० ५५५७८१०००.००

१७५०००००.०० ९१८२३५०००.००

२९५००००.००

१३३०००००.००

पूाँलजगत कररद तथा अचि सम्पलि
सनिार
सांर्ीय सशतय अननदान कचय

अननमालनत

१३११४६०००.०० २२५२०००००.०० २३१३०००००.०० २९२८०००००.००

प्रदेश सशतय अननदान कचय

३४०२६०००.००

३४०२६०००.००

१०००००००.००

लविय क्षेत्रगत पूाँलजगत कचय

१८२०४०००.००
५९३९३१०००.००

सामालजक सनरक्षा काययक्रम
प्रादेलशक तथा स्थानीय शासन
सहयोोग काययक्रम (PLGSP)

६५००००००.००

८०००००००.००

१००००००.००

१००००००.००

सावयजलनक लनमायण कचय

२०१५५००००.००

लवलिय व्यवस्था

२३६००००.००

११०५५०००.००

१०९९४०००.००

तालिका: बनेपा नगरपालिकाकोो आगामी ५ बियकोो व्ययकोो अननमालनत प्रक्षेपण

आर्थयक बिय

लववरण

२०७८/७९

चािन कचय
पूाँलजगत कचय
कन ि व्यय

२०७९/८०

२०८०/८१

1272008100.00 1399208910.00

1539129801.00

261949600.00 288144560.00

316959016.00

२०८१/८२

२०८२/८३

1693042781.10 1862347059.21
348654917.60

383520409.36

1010058500.00 1111064350.00 1222170785.00 1344387863.50 1478826649.85

४.३ क्षेत्रगत योोजना प्राथलमकीकरण र बजेट अननमान
४.३.१ योोजना प्राथलमकीकरण
बनेपा नगरपालिकाकोो आवलिक लवकास योोजना तजनयमाका क्रममा पलहचान भूएका समस्या तथा सम्भूावना
र उपिब्ि अवसरहरुका आिारमा सहभूालगतामूिक छिफिबाट ति उपिेक गररए अननसारका लबिय
क्षेत्रहरुकोो प्राथलमकताक्रम लनिायरण गररएकोो छ । यी प्राथलमकताका आिारमा नगरपालिकािे आयोोजना
छनौट, िगानी बृलद्ध तथा उलचत कायायतवयन गदाय सततनलित, समावेशी तथा ददगोो लवकास हुने देलकतछ ।
क)

सडक तथा भूौलतक पूवायिार

क)

कृ लि तथा पशन

ग)

लशक्षा

र्)

स्वास््य

ङ)

कानेपानी तथा सरसफाई

च)

उजाय

छ)

वन तथा जलडवनटी

ज)

पययटन

झ)

सञचार
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केिकू द

ी)

िार्मयक, साांस्कृ लतक लवकास
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तालिका: स्थानीय तहकोो योोजना प्राथलमकीकरणका आिार र अगकभूार
अलिकतम तयूनतम
प्राप्तागक प्राप्तागक
रालष्िय िक्ष्य प्राप्त गनय प्रत्यक्ष योोगदान गने भूए १ अगक र प्रत्यक्ष योोगदान
१
०
नगने भूए ० अगक
प्रदेश लवकासकोो प्रमनक चािकसाँग सम्बलतित भूए १ अगक र नभूए ० अगक
१
०
ददगोो लवकास िक्ष्य प्राप्त गनय योोगदान गने भूए १ अगक र प्रत्यक्ष योोगदान नगने
१
०
भूए ० अगक
स्थानीय तहकोो दीर्यकािीन सोंच प्राप्त गनय योोगदान गने भूए ३ अगक र प्रत्यक्ष
३
१
योोगदान नगने भूए १ अगक
स्थानीय तहकोो क्षेत्रगत उद्देश्य प्राप्त गनय प्रत्यक्ष योोगदान गने भूए ३ अगक र
३
१
प्रत्यक्ष नगने भूए १ अगक
रोोजगार, आय वा उत्पादन वृलद्धमा प्रत्यक्ष योोगदान गने भूए ३ अगक र प्रत्यक्ष
३
१
नगने भूए १ अगक
३
१
५० प्रलतशत वा सोोभूतदा बढी िाभूिाही समूदाय अपागगता भूएका व्यलि,

क्र.स. प्राथलमकताका आिारहरु
१
२
३
४
५
६
७
८

९

१०

दलित, मलहिा र लसमाततकृ त समनदाय भूए ३ अगक र अतय भूए १ अगक
काययपालिकाकोो बैीकिे वडाहरूकोो समि लवकासकोो दृलष्टिे च्बिपष्िन गरे
अननसार सबभूतदा कम लवकलसत वडा भूए ३ अगक र त्यसपलछ क्रमशः ०.१
अगकिे कम हुाँदै जाने क्रम अननसार प्राप्त हुने अगक
वडा सलमलतिे लनिायरत गरे कोो योोजनाहरूकोो च्बिपष्िन अननसार वडाकोो िालग
अलत आवश्यक योोजना भूए ३ अगक र त्यसपलछ क्रमशः ०.१ अगकिे कम हुाँदै
जाने क्रम अननसार प्राप्त हुने अगक
लनदेशक सलमलतिे लनिायरत गरे कोो पालिका स्तरीय योोजनाहरूकोो Ranking
अननसार अलत आवश्यक योोजना भूए ३ अगक र त्यसपलछ क्रमशः ०.१ अगकिे
कम हुाँदै जाने क्रम अननसार प्राप्त हुने अगक
जम्मा

३

०.१

३

०.१

३

०.१

२१

४.२

नोोटः योो मापदण्डिाई नगर काययपालिकाकोो वैीकिे वा काययपालिकाकोो वैीक तत्काि वस्न नसक्ने भूएमा
पलछ अननमोोदन हुनेगरी नगरपालिकाकोो प्रमनकबाट स्वीकृ त गरे र िागू गनय सदकनेछ ।
४.३.२ बजेट अननमान
बनेपा नगरपालिकाकोो आवलिक योोजनाका िालग वहुपक्षीय स्रोोतहरू पररचािन गररने छ । यसका िालग
लवद्यमान स्रोोतहरूकोो आगकिन र सम्भूाव्य नयााँ स्रोोतहरूकोो समेत पलहचान तथा उपयोोग गररने छ ।
आवलिक योोजनामा यस नगरपालिकाद्वारा लनम्न वमोोलजम लवलभूतन लविीय स्रोोतहरू पररचािन गररने छ ।
क) लविीय हस्ताततरण
 प्रत्येक आर्थयक वियका िालग यस नगरपालिकािे नेपाि सरकारबाट समानीकरण अननदान, सशयत

अननदान, राजस्व वााँडफााँटकोो रकम प्राप्त गनेछ । सांर् प्राप्त हुने अननदानकोो रकम औितमा बार्ियक
१० प्रलतशतकोो दरिे वृलद्ध हुने प्रक्षेपण गररएकोो छ ।
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 नेपाि सरकारबाट प्राप्त हुने लवशेि अननदान र समपूरक अननदान आ.व. शनरु भूए पलछ पररयोोजना

प्रस्तावकोो आिारमा सांर्ीय अथय मतत्राियद्वारा लनणयय गररने हुाँदा प्रारलम्भूक अननमान सम्म मात्र
गररएकोो छ । साथै समपूरक अननदान पररयोोजना िागतकोो अलिकतम ४० प्रलतशतसम्म प्राप्त गनय
सक्ने हुाँदा नगरपालिकािे पररयोोजना िागतकोो ६० प्रलतशत रकम स्विगानी गननय पने हुतछ ।
 प्रदेश सरकारबाट समेत नगरपालिकािे समानीकरण अननदान, सशयत अननदान, लवशेि अननदान र

समपूरक अननदान ,राजस्व बााँडफााँटकोो रकम प्राप्त गदयछ । प्रदेश सरकारकोो आ२०७ .व.८/०७९
का िालग उपिब्ि सीमािाई आिार मानी समानीकरण अननदान तफय औितमा १० प्रलतशत
वार्ियक वृलद्ध प्रक्षेपण गररएकोो छ ।
 वैदले शक अननदान तफय नेपाि सरकारिे सम्झौता गरे र मात्र नगरपालिकािे वैदले शक सहायता प्राप्त

गनय सक्ने हुाँदा नगरपालिकािे सांर्ीय अथय मतत्राियकोो सांयोोजनमा क्षेत्रगत आिारमा के लह वैदले शक
अननदान प्राप्त हुने अननमान गररएकोो छ ।
 वैदले शक ऋणकोो हकमा अततरायलष्िय लवकास सहायता नीलत वमोोलजम ऋण सहायताकोो रकम,

व्याजदर, भूनिानी सम्वतिी शतयहरू सलहत स्थानीय तहसाँगै सहायक ऋण सम्झौता गरेर मात्र
नगरपालिकािाई वैदले शक ऋण उपिब्ि हुनसक्ने प्राविान रहेकोो छ । यस प्राविान बमोोलजमकोो
वैदले शक ऋण नगरपालिकाकोो आवलिक योोजनामा प्राप्त गने अननमान गररएकोो छैन ।
क) नगरपालिकाकोो सांलचत कोोिमा जम्मा हुने अतय रकमहरू
 आततररक राजस्वतफय हािकोो तयून प्रालप्तिाई क्रलमक रुपमा वृलद्ध गने प्रक्षेपण गररएकोो छ । यसका

िालग सम्भूाव्यताकोो आिारमा नयााँ स्रोोत तथा दायरामा लवस्तार गररने छ । नगरपालिकाकोो
आततररक राजस्व अततगयत औितमा २० प्रलतशतकोो वार्ियक वृलद्ध हुने प्रक्षेपण गररएकोो छ ।
 आवलिक योोजना अवलिमा स्थानीय सलञचत कोोि अततगयत लवशेि आयोोजना सञचािनका िालग

प्राप्त हुन सक्ने अतय रकमहरू अननमालनत रुपमा प्रक्षेपण गररएकोो छ ।
 आर्थयक वियकोो अततमा उपिब्ि रकम कचय हुन नसकी बााँकी रही नयााँ आर्थयक वियमा लजम्मेवारी

सने नगद मौज्दात रकम पलन उपयोोग गनय सदकने हुाँदा नगद मौज्दात वार्ियक वजेटमा हुने वृलद्धकोो
आिारमा प्रक्षेपण गररएकोो छ ।
ग) नगरपालिकाकोो सलञचत कोोि वालहर सांर् र प्रदेशबाट प्रत्यायोोजन हुने रकमहरू
 सांर्कोो वार्ियक काययक्रम तथा वजेटबाट नगरपालिकािाई प्रत्यायोोलजत गररने काययक्रमहरू अततगयत

सामालजक सनरक्षा काययक्रमका िालग प्राप्त हुने रकम, सांर्ीय लनवायचन क्षेत्र पूवायिार लवकास
काययक्रम अततगयतका क्षेत्रगत काययक्रमहरूिाई आवलिक योोजनाकोो पररलि लभूत्र समावेश गररएकोो
छ।
 यसै गरी प्रदेशकोो वार्ियक काययक्रम तथा वजेटबाट नगरपालिकािाई प्रत्यायोोलजत गररने

काययक्रमहरू अततगयत प्रदेश लनवायचन क्षेत्र पूवायिार लवकास काययक्रम िगायत प्रदेश लनकायहरूबाट
प्रत्यायोोजन भूई आउने क्षेत्रगत काययक्रमहरूिाई पलन आवलिक योोजनाकोो पररलि लभूत्र समावेश
गररएकोो छ ।
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४.३.२.१ िागानीकोो आवश्यिा र स्रोोत
बनेपा नगरपालिकाकोो आवलिक योोजना कायायतवयनका िालग आवश्यक कचय जनटाउन सांर् र प्रदेशकोो
अततर सरकारी लविीय हस्ताततरणका साथै आततररक राजस्वका स्रोोतहरू पलन पररचािन गररने छ । यस
नगरपालिकाकोो आततररक स्रोोतहरू लनकै कम भूएकोोिे सांर् र प्रदेशबाट हुने लविीय हस्ताततरण मालथ
बढी भूतदा बढी लनभूयर रहनन पने वाध्यता छ । यसै पररप्रेक्ष्यमा आ.व २०७४/७५ कोो तनिनामा आ.व
२०७७/७८ मा सांर्बाट हस्ताततरण हुने रकमहरूमा भूएकोो वृलद्ध िाई उत्साहवद्वयक मातन सदकतछ । यसै
गरी आवलिक योोजनाकोो आगामी वियहरूमा पलन सांर् र प्रदेशबाट प्राप्त हुने लविीय हस्ताततरणमा क्रलमक
वृलद्ध हुदै जाने अननमान गलएकोो छ ।

४.४ समष्टीगत योोजनाकोो तकय वद्ध काका (Logical Framework)
योोजना, काययक्रम वा आयोोजना बीच नलतजाहरूकोो तहगत अततर सम्बति स्थापना गरी योोजना प्रदक्रयािाई
नलतजामनकी बनाउनन पने हुतछ । यसमा कारण र असरहरूकोो लवश्िेिण गदै िगानी देलक प्रलतफि हुाँदै िक्ष्य
वा प्रभूावसाँग पनग्ने गरी नलतजाहरूकोो श्रृगकिावद्ध सम्वतििाई स्थालपत गनयकोो िालग तकय बद्ध काकाकोो
प्रयोोग गने गररतछ । योो तकय वद्ध काका तयार गदाय लवियगत क्षेत्रका आिारमा नलतजा क्षेत्र (Key Result
Change) लनिायरण गरी सोोसाँग सबै लवियगत क्षेत्र तथा उप-क्षेत्रकोो योोगदानिाई अततर सम्बलतित गराउने
प्रयास गररएकोो छ । यसमा रहेका नलतजा सूचकहरू माफय त योोजनाकोो प्रगलत अननगमन गरी लनणयय
प्रदक्रयािाई प्रमाणमा आिाररत बनाउन एवम् नलतजा प्रलतकोो जवाफदेलहता सनलनलश्चत गनय समलष्टगत
योोजनाकोो तकय बद्ध काका तयार गररएकोो छ । समलष्टगत योोजनाकोो तकय बद्ध काका अनसूची ७ मा
रालकएकोो छः
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पररच्छेद ५: आर्थयक क्षेत्र
५.१ कृ लि
५.१.१ पृष्ीभूूलम
कृ लि क्षेत्र आर्थयक समृलद्ध हालसि गने मूि आिार होो । उच्च र समावेशी आर्थयक वृलद्धमा योोगदान पनरयाउने
क्षेत्र भूएकोोिे यसकोो वैज्ञालनक ढांगिे सनिार तथा रुपाततरण गने लवगतका प्रयासिाई सर्न बनाई उत्पादन
र उत्पादकत्वमा वृलद्ध गननयपने हुतछ । नेपािकोो सांलविानिे काद्य सम्बतिी अलिकारिाई मौलिक हकका
रुपमा प्रत्याभूूत गरे कोो छ । यसै सतदभूयमा, लवलभूतन कारणिे उत्पतन हुनसक्ने काद्य तथा पोोिण सांकटकोो
अवस्थािाई मध्यनजर गदै प्रमनक काद्यातन, फिफू ि, तरकारी र माछा-मासन उत्पादनमा आत्मलनभूयतायका
िालग कृ लिमा नीलतगत, सांरचनात्मक र सांस्थागत सनिारकोो आवश्यकता छ । देशिाई काद्य सम्प्रभून तनपयाउन
र स्वािीन अथयततत्रकोो लवकास गनय कृ लि क्षेत्रमा उपिेख्य मात्रामा िगानी बढाउन आवश्यकता छ ।
नेपािकोो सांलविानका अलिकार सूची, कृ लि क्षेत्रकोो समि लवकासका िक्ष्यिाई मागयदशयनकोो रुपमा लिइएकोो
छ । उि रणनीलतिे कृ लि लवकास रणनीलत (सन् २०१५-२०३५) र ददगोो लवकास िक्ष्यिाई मागयदशयनकोो
रुपमा लिइएकोो छ । उि रणनीलतिे कृ लि तथा पशनपांक्षीजतय उत्पादनकोो व्यावसायीकरण, यातत्रीकरण र
लवलविीकरण गरर यस क्षेत्रिाई प्रलतस्पिर बनाउन जोोड ददएकोो छ । यसैगरी ददगोो लवकास िक्ष्य लिएकोो
भूोोकमरीकोो अतत्य गने, काद्य सनरक्षा तथा पोोिण सनलनलश्चत गने तथा ददगोो कृ लिकोो प्रवद्धयन गने िक्ष्य
हालसि गने गरी यस क्षेत्रमा स्रोोत र सािनकोो पररचािन गररने छ । लवशेित: कृ लि क्षेत्रकोो औद्योोगीकरणका
माध्यमबाट थप रोोजगारी लसजयना गरी आय-आजयन, गररबी लनवारण तथा आयात व्यवस्थापनिाई समेत
सम्बोोिन गररने छ । सांर्, प्रदेश र स्थानीय तहकोो िगानीिाई कृ लि क्षेत्रकोो समि लवकासमा पररचािन
गररने छ ।
५.१.२ प्रमनक समस्या


पराम्परागत तथा लनवायहमनकी कृ लि प्रणािी ।



नेपािकोो पलहिोो दनग्ि लचस्यान के तद्र भूग्नावशेि भूई सांरक्षण नहुनन ।



केतीयोोग्य जलमनकोो उवयराशलि बढाउन माटोो परीक्षण नहुनन ।



केतीयोोग्य जलमनकोो तीव्र कण्डीकरण हुनन ।



कृ लि प्रसार सेवामा कृ िकहरुकोो पहुाँमा वृलद्ध नहुनन ।



सावयजलनक भूूलमकोो पलहचान र अलभूिेकन नहुनन ।



सरकारी, पर्तय जग्गाकोो सांरक्षण तथा गनीी जग्गा व्यवस्थापन नहुनन ।

५.१.३ अवसर तथा चननौतीहरु
अवसर


बााँसडोोि र नािा क्षेत्रमा आिन सनपर जोोन काययक्रम िागन गनय सदकने ।



नेपािकै पलहिोो दनग्ि लचस्यान के तद्रिाई सांरक्षण गरी सावयजलनक-लनजी साझेदारीकोो माध्यमबाट
बहुउपयोोग हुने काययक्रम पयाई रोोजगारी वृलद्ध तथा आय गनय सदकने ।
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कन कनरापािन, बांगनरपािन तथा मासनजतय उत्पादनमा आत्म लनभूयर हुन सक्ने ।



वैदले शक रोोजगारबाट फर्कय एका यनवाहरुिाई व्यवसालयक केती र पशनपािनमा आकियण गनय सदकने ।



लडलजटि नापी प्रणािी िागन गरी कृ लि भूूलम सांरक्षण गनय सदकने ।



सावयजलनक भूूलमकोो पलहचान र अलभूिेकन गरी अलतक्रमणिाई रोोक्न सदकने ।

चननौती


लनरततर ससांचाई, प्रलवलि लवकास तथा यालतत्रकरणमाफय त कृ रटकोो व्यवसायीकरण गननय ।



कृ लि पेशािाई प्रलतस्पिर, व्यवसालयक, नाफामूिक र सम्मालनत पेशाकोो रुपमा स्थालपत गननय ।



कृ लि लवकासकोो िालग सांर्, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच समतवय र सहकायय गननय ।



बडयफ्िू, स्वाईन फ्िू जस्ता रोोगहरुकोो प्रकोोप बढ्दै जानन ।



छाडा कन कन र लनयतत्रण र वेवाररसे चौपाया व्यवस्थापन ।



सरकारी, पर्तय जग्गाकोो सांरक्षण गननय ।



भूू-उपयोोग योोजना लनमायण गरी िागन गननय ।

५.१.४ सोोच
काद्य, पोोिण सनरक्षा तथा काद्य सम्प्रभूनता सनलनलश्चतता ।
५.१.५ िक्ष्य


काद्य र पोोिण सनरक्षा, व्यवसालयक कृ लि र िाभूप्रद रोोजगारीद्वारा दकसानकोो आयस्तर बृलद्ध भूई
समृद्ध नगरपालिका लनमायणमा योोगदान पनरयाउने । (कृ लि)



पशनपतछीजतय उत्पादनमा आत्मलनभूयर बनाई लनयायत प्रवद्धयन तथा आयात प्रलतस्थापन गने ।
(पशनपांक्षी)



भूूलमकोो नक्शाांगकन तथा अलभूिेक व्यवलस्थत गदै प्रभूावकारी उपयोोग गने । (भूूलम व्यवस्थापन)

५.१.६ उद्देश्य


कृ लि उत्पादन तथा उत्पादकत्वकोो वृलद्ध गरर काद्य तथा पोोिण सनरक्षा सनलनलश्चत गननय । (कृ लि)



कृ लििाई नाफामूिक, गनणस्तरीय, ददगोो एवम् व्यवसालयक प्रणािीमा रुपाततरण गननय । (कृ लि)



पशनपतछी व्यवसायिाई प्रलवलियनि, पररणाममनकी, व्यवसालयक र प्रलतस्पिर बनाउनन । (पशनपांक्षी)



भूूलम व्यवस्थापन सम्बतिी सेवािाई सरि, सहज, पारदशर र प्रभूावकारी बनाउनन । (भूूलम
व्यवस्थापन)

५.१.७ रणनीलत तथा काययनीलतहरु
रणनीलत
व्यवसालयक

काययनीलत
 स्थानीय सरकार सञचािन ऐन, २०७४ अननसार कृ लि लवकास तथा कृ लि उत्पादन
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रणनीलत
काययनीलत
कृ लि
र
व्यवस्थापनकोो िालग व्यवसायीक केतीमा यनवाहरुकोो सहभूालगता बढाउन यनवा िलक्षत
पशनपािनकोो
काययक्रम सञचािन गररने छ ।
प्रवद्धयन गने  परम्परागत र लनवायहमनकी कृ लि प्रणािीिाई व्यवसायीकरण एवम् प्रलतस्पिायत्मक कृ लि
।
प्रणािीमा रुपाततरण गररने छ ।


कृ िकहरुिाई कृ लि उत्पादनकोो समनलचत मूपय प्राप्त गराउनका िालग कृ लि उत्पादन
सगकिन के तद्र स्थापनामा गररने छ ।



माटोोकोो उवयराशलििाई जोोगाई राख्न माटोो परीक्षण काययिाई लनरततरता ददांदै
उवयराशलि जोोगाउन लवशेि काययक्रम पयाइने छ ।



प्रदनलित कृ लि उपजकोो उपभूोोगबाट आफन जोोलगऊ र अरुिाई पलन जोोगाउन “प्रागगाररक
उपजकोो प्रयोोग गरौं” भूतने नारा अलभूयानका रुपमा सञचािन गररने छ ।



आिन सनपर जोोन काययक्रमबाट बााँसडोोि र नािा क्षेत्रिाई प्राथलमकतामा राकी
काययक्रमिाई जोोड ददइने छ ।



नेपाि सरकारकोो नीलत बमोोलजम बािी लवमा काययक्रमिाई प्रचार प्रसार गरी र
प्रभूावकारी उपयोोग गने वातावरण बनाइने छ ।



सााँगा क्षेत्रमा िप्सीजतय उद्योोगहरुिाई व्यवलस्थत रुपिे सञचािन र आिनलनकीकरण
प्रोोत्सालहत गररने छ ।



पानीकोो स्रोोत सलचलतका िालग ररचाजय पोोकरी लनमायण तथा परम्परागत कन िोो सांरक्षणका
योोजनािाई प्राथलमकता ददइने छ ।



आिनलनक कृ लि औजार उपकरण प्रयोोगिाई प्रोोत्साहन गररने छ ।



कृ लि त्यागक अध्यावलिक गने काययक्रम पयाइने छ ।



कौशी केती तरकारीवािीका िागी प्रोोत्साहन गररने छ ।



डािे र्ााँस र बहु-उतनत जातका र्ााँसकोो उत्पादनमा जोोड ददइने छ ।



बनेपा नपा वडा नां. ४ नािा लचसापानीमा रहेकोो नेपािकोो पलहिोो दनग्ि लचस्यान के तद्र
सांरक्षण गरी कृ लि सांिहाियकोो रुपमा लवकास गनय सम्भूाव्यता अध्ययन गरी योोजना
लनमायण गररने छ ।



नगर क्षेत्रलभूत्रका छाडा कन कन र लनयतत्रणकोो काययक्रमिाई लनरततरता ददइने छ ।



नगर क्षेत्रलभूत्र चौपायाहरु वेवाररसे अवस्थामा छोोड्ने काययिाई कडाइका साथ अननगमन
गरी दोोिीिाई कारवाही गररने छ । नगर क्षेत्रलभूत्रका चौपायाहरुकोो सूचीकरण गनय
आवश्यक व्यवस्था लमिाइने छ ।



र्रपािनवा कन कन र पािनका िालग उपयनि नीलत बनाई कायायतवयन गररने छ ।



दनग्िजतय पदाथयमा आत्मलनभूयर बतन नगर क्षेत्रलभूत्र रहेका पशनिनकोो त्यागक सगकिन
अध्यावलिकका िालग उपयनि काययक्रम सञचािन गररने छ ।



मौरी पािन तथा बाख्रापािन जस्ता आय आजयनमा िाभूदेही व्यवसाय अांगापन प्रोोत्सालहत
गररने छ ।

कृ लि
पशनजतय

तथा



उच्च मूपयका कृ लि तथा पशनजतय उत्पादन गनयिाई प्रोोत्सालहत गररनेछ ।



कृ लि तथा पशनपांक्षीजतय मूपय श्रृगकिा सम्बतिी कृ िकहरूिाई तालिम ददइनेछ ।
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रणनीलत
उत्पादनिा
ई
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काययनीलत
 व्यावसालयक रूपमा केतीकोो सम्भूावना रहेका जलडवनिीहरूकोो व्यावसालयक उत्पादन,

मनपय

श्रृांकिामा

सगकिन र प्रारलम्भूक प्रशोोिनमा प्रोोत्साहन गररनेछ ।


आवद्ध गने ।

उच्च मूपय वािी उत्पादन गरी मूपय श्रृगकिामा आवद्ध गनय कृ िकहरूिाई अननसतिान
के तद्र र लशक्षण सांस्थाहरूसाँग आवद्ध गराइनेछ ।



उत्पाददत वेमौसमी तरकारी, फिफू ि तथा अतय उत्पादनहरू लबक्री गने व्यवस्था लमिाई
कृ िकहरुिाई प्रोोत्सालहत गररनेछ ।



प्राकृ लतक र कृ लत्रम गभूायिानकोो माध्यमबाट नश्ि सनिार काययक्रमिाई थप प्रभूावकारी र
व्यवलस्थत गराइने छ ।



पशनपािनिाई बढी उत्पादनमनकी र व्यवसालयक बनाउन गोोी सनिार काययक्रम िागन गने
नीलत लिइने छ ।



पशन लवमा काययक्रम र पशनकोोप काययक्रमिाई प्रभूावकारी बनाइने छ ।



कन कनरापािन, बाख्रापािन, बांगनरपािन तथा मासनजतय उत्पादनमा आत्म लनभूयर बतनका
िालग आवश्यक मापदण्ड तयार गरी सोो अननसारकोो कायययोोजना िागन गररने छ ।



कोोरिी सांरक्षण काययक्रम तजनम
य ा गरी कायायतवयन गररने छ ।



स्वच्छ, स्वस्थ मासन लवतरणिाई व्यवलस्थत र प्रभूावकारी बनाउन एक व्यवलस्थत पशनपांक्षी
बिशािा बनाउन जोोड सलहत लनजी क्षेत्रिाई प्रोोत्सालहत गररने छ ।



उपयनि स्थानमा दनग्ि लचस्यान के तद्रहरु स्थापना गनय सावयजलनक-लनजी साझेदारीिाई
प्रोोत्साहन गररने छ ।

स्थानीय



लवलशष्टीकृ त
उत्पादनकोो
ब्रालण्डङ

हावापानी र माटोोकोो लवलविता अननकनिका स्थानीय उच्च मूपयका प्रलतस्पिर
उत्पादनहरूकोो लवकास गरी बजारीकरण गररने छ ।



र

स्थानीय उत्पादनकोो प्रदशयन र बजारीकरणकोो िालग हाट बजार प्रणािीिाई प्रोोत्साहन
गररने छ ।

बजारीकरण



स्थानीयता दशायउने लवलशष्टीकृ त उत्पादनकोो व्रालण्डङ गरी बजारीकरण गररने छ ।

गने ।



उत्पादनकोो िेवलिङ, व्रालण्डङ र बजारीकरणमा कृ िक समूह र सहकारी सांस्थाहरूिाई
सहयोोग पनरयाइने छ ।



एक गाउाँ एक लवलशष्टीकृ त कृ लि उत्पादनमा प्राथलमकता ददइने छ ।



दनग्ि तथा मासनजतय उत्पादन बढाई बजारीकरण गनय प्रोोत्सालहत गररने छ ।

भूूलमक



लडलजटि नापी प्रणािीिाई क्रमश िागन गररने छ ।

सांरक्षण गने



भूू-उपयोोग योोजना लनमायण र कायायतवयन गररने छ ।

।



सावयजलनक भूूलमकोो पलहचान र अलभूिेकन गरी अलतक्रमणिाई लनयतत्रण गररने छ ।



सरकारी, पर्तय जग्गाकोो िगत लिई सोो कोो सांरक्षणका िालग काययदि गीन गररने छ ।



वस्ती लवकासका िालग प्िरटङ गदय अलनवायय रुपमा नगरपालिकासाँग अननमलत लिइने छ ।



अननमलत लबना प्िरटङ गररएका जग्गाहरुमा र्रहरुकोो नक्शा पास नगररने नीलत लिइने ।



प्िरटङ गररएका जग्गामा लवकास शनपक लिइने छ । जग्गा लवकास काययक्रम माफय त
व्यवलस्थत वस्ती लवकासकोो नीलत लिइने छ ।



नेपाि सरकारिोो नीलत अननसार गनीी जग्गा व्यवस्थापन गररने छ ।
41

बनेपा नगरपालिकाकोो आवलिक योोजना

20७8

५.१.८ मनख्य काययक्रमहरु तथा कायययातवयन योोजना

काययक्रमहरु

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी र
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र
अतय

१

आिन सनपर जोोन काययक्रम सञचािन गने



२

कृ लि उपज सगकिन के तद्र लनमायण गने

३

क्र.
स.













कृ िकहरुिाई वेमौसमी केलत गनय प्रोोत्साहन गने





४

उतनत नश्ि पशन लवकास काययक्रम सञचािन गने





५

कृ लि तथा पशन वीमा काययक्रम सञचािन गने







६

कोोरिी सांरक्षण काययक्रम तजनम
य ा गरी कायायतवयन गने
जैलवक केती र जैलवक मि उत्पादन काययक्रम सञचािन
गने











७
८

कौशी केती तरकारीवािीका िागी प्रोोत्साहन गने
सााँगा क्षेत्रमा िप्सीजतय उद्योोगहरुिाई व्यवलस्थत रुपिे
सञचािन र आिनलनकीकरण प्रोोत्सालहत
नेपािकोो पलहिोो दनग्ि लचस्यान के तद्र सांरक्षण गरी कृ लि

सांिहाियकोो रुपमा लवकास गनय सम्भूाव्यता अध्ययन

९
१०
११

कृ िक तालिम र भ्रमण काययक्रमहरु सञचािन गने

१२

कृ लि प्रसार सेवा काययक्रम सञचािन गने

१३

प्रलवलि हस्ताततरण सम्बतिी काययक्रम गने

१३


























पशनपांक्षी विशािा लनमायण गनय प्रोोत्साहन गने





१४

छाडा कन कन र लनयतत्रण र वेवाररसे चौपाया व्यवस्थापन गने



१५

उच्च मूपय श्रृगकिा अलभूमनकीकरण काययक्रम गने





१६


भूू उपयोोग-नीलत तजनयमा गरी कृ लि भूूलमकोो सांरक्षण गने
अननसतिान के तद्र तथा शैलक्षक सांस्थाहरुसाँगकोो आवद्धता
लवकास गने
सरकारीपर्तय जग्गाकोो िगत लिई सोोकोो सांरक्षणका िालग ,
उपयनि काययदि गीन गने













लडलजटि नापी प्रणािीिाई क्रमश िागन गने
सावयजलनक भूूलमकोो पलहचान र अलभूिेकन
अलतक्रमणिाई लनयतत्रण गने



१८
१९
२०







१७









गरी




५.१.९ अपेलक्षत उपिब्िी


स्थानीय कृ लि जतय उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृलद्ध भूएकोो हुने छ ।



कृ लि उत्पादन सगकिन के तद्रहरुकोो लनमायण भूएकोो हुने छ ।



कृ िकहरुकोो लवलिय र कृ लि सामािीमा सहज पहुाँच स्थालपत भूएकोो हुने छ ।
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नेपािकोो पलहिोो दनग्ि लचस्यान के तद्र सांरक्षण हुने छ ।



स्वच्छ, स्वस्थ मासन लवतरणिाई व्यवलस्थत र प्रभूावकारी भूएकोो हुने छ ।



स्थानीय उत्पादनहरुकोो ब्रालण्डङ भूएकोो हुने छ ।



छाडा कन कन र लनयतत्रण र वेवाररसे चौपाया व्यवस्थापन हुने छ ।



भूूउपयोोग नीलत तजनयमा- भूई कृ लि भूूलमकोो सांरक्षण भूएकोो हुने छ ।



सरकारी, पर्तय जग्गाकोो सांरक्षण हुने छ ।
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५.२ उद्योोग, व्यापार र आपूर्तय
५.२.१ बस्तनलस्थलत
उद्योोग क्षेत्र आर्थयक लवकासकोो प्रमनक आिार स्तम्भूकोो रुपमा रहेकोो छ । तीव्र औद्योोगीकरणिे मनिनककोो
आर्थयक समनतनलतमा सहयोोग पनरयाउाँ दछ । नेपािकोो सांलविानिे अथयततत्रकोो लवकासका िालग उद्योोगितदा र
स्रोोत-सािनकोो सांरक्षण र प्रवद्धयन गरी नेपािी श्रम, सीप र कच्चा पदाथयमा आिाररत स्वदेशी िगानीिाई
प्राथलमकता ददने र रालष्िय लहत अननकनि आयात व्यवस्थापन र लनयायत प्रवद्धयक क्षेत्रमा वैदले शक पनाँजी तथा
प्रलवलिकोो िगानीिाई आकर्ियत गदै औद्योोलगक पूवायिार लवकासमा प्रोोत्साहन र पररचािन गने नीलत
लिइएकोो छ । समि उद्योोग क्षेत्रकोो लवकासमा लनजी क्षेत्रकोो नेतृत्वदालय भूूलमका रहने र सरकारिे
प्रभूावकारी उत्प्रेरक, लनयामक र सहजकतायकोो भूूलमका लनवायह गरररहेकोो अवस्था छ । औद्योोलगक नीलतिे
सावयजलनक, लनजी र सहकारी क्षेत्रकोो सहकाययमा ददगोो एवम् बृहत आिारसलहतकोो औद्योोलगक लवकासकोो
माध्यमबाट रालष्िय अथयततत्रमा उपिेख्य योोगदान पनरयाउने िक्ष्य लिएकोो छ । िगानीमैत्री वातावरण
लनमायण गरी औद्योोगीकरणिाई तीव्रता ददन बौलद्धक सम्पलि ऐन तथा औद्योोलगक व्यवस्थापन ऐन तजनयमाकोो
क्रममा रहेका छन् भूने लवदेशी िगानी सम्बतिी ऐन जारी भूईसके कोो छ ।
सांर्ीय सांरचनािे आर्थयक गलतलवलिकोो लवस्तार र प्रभूावकारी माग लसजयना गने हुाँदा योो अवसरिाई उपयोोग
गदै अततरदेशीय आर्थयक क्षेत्र, औद्योोलगक क्षेत्र, औद्योोलगक कररडोोर, लवशेि आर्थयक क्षेत्र र उद्योोग िाम
िगायत पूवायिार लवकास हुाँदै गएका छन् । औद्योोगीकरणका िालग स्थानीय श्रम, सीप र कच्चा पदाथयमा
आिाररत साना उद्योोगकोो सांरक्षण गरी ीू िा र आयात व्यवस्थापन गने क्षेत्रमा वैदले शक िगानी लभू्याउन
िगानीमैत्री वातावरण तयार गननयपनेछ । साथै, अततरप्रदेश र सांर्बीच समतवय स्थालपत गराई औद्योोलगक
लवकासिाई गलतशीिता प्रदान गननयपनेछ । यसैगरी, उद्योोगमा नयााँ प्रलवलि प्रयोोग गरी उत्पादन िागत कम
गदै उत्पादन र उत्पादकत्व वृलद्ध र रोोजगाररका अबसर लसजयना गननयपने भूएकोो छ । श्रलमक, रोोजगारदाता र
सरकारबीचकोो सम्बति सहज बनाउाँ दै रालष्िय उद्योोग ितदाकोो सांरक्षणका साथै स्वदेशी तथा लवदेशी िगानी
अलभूवृलद्ध गरी कन ि गाहयस््य उत्पादनमा उद्योोग क्षेत्रकोो योोगदान अलभूवृलद्ध गननयपननय भूएकोो छ । आर्थयक
वृलद्धकोो सम्वाहककोो रुपमा रहेकोो कृ लि, पययटन, पूवायिार र जिलवद्यनतकोो लवकासकोो पररपूरककोो रुपमा
औद्योोगीकरणिाई अि तथा पृष्ी सम्बतिका आिारमा लनयायत प्रवद्धयन गने गरी लवकास गननयपने हुतछ ।
उद्योोग क्षेत्र रोोजगारी र आर्थयक लवकासकोो प्रमनक आिार होो । कृ लिबाट उद्योोग र सेवा क्षेत्रमा बेरोोजगार वा
अिय वेरोोजगार श्रलमककोो स्थानाततरणिे मात्र वस्तन र सेवाकोो उत्पादन, मूपय अलभूवृलद्ध, लनयायत प्रवद्धयन र
आयात प्रलतस्थापनका साथै गररबी तयूनीकरणमा टा पनग्दछ । तीव्र शहरीकरण र बसाइाँसराइिाई व्यवलस्थत
गनय मनिनकमा औद्योोलगकीकरण आवश्यक हुतछ ।
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बनेपा नगरपालिकािे र्रे िन तथा साना उद्योोगतफय लनम्न नीलतहरु अविम्बन गरे कोो देलकतछ ।


बनेपा नगरपालिकालभूत्र उद्योोगिाम स्थापना गनय सम्भूावना अध्ययन गनय िक्ष्य लिइने छ ।



काष्ीकिा, हाते उद्योोग, पययटक सामािी उत्पादन गने उद्योोगिाई प्रवद्धयन गने नीलत लिइने छ ।



र्रे िन उत्पादनिाई बजारीकरण एवम् उपभूोोगमा लवशेि जोोड ददइनेछ ।



र्रे िन तथा साना उद्योोग सञचािनमा वातावरण प्रदनिण तयूनीकरणकोो नीलत लिइनेछ ।



िर्न तथा र्रे िन उद्योोगिाई प्रभूावकारी रुपमा कायायतवयन गररने छ ।



लवलभूतन कािे प्रवद्धयनात्मक बजार सञचािनमा जोोड ददइनेछ ।



स्थानीय श्रोोत सािन एवम् जनशलि पररचािनमा लवशेि जोोड ददइनेछ । पययटक मैत्री काद्य
पररकार प्रवद्धयनमा जोोड ददइनेछ ।



नगरलभूत्रका लविीय सांस्थाहरुिाई नेपाि सरकारिे तोोके कोो साना उद्योोगमा िगानी तथा कजाय
ददन प्रोोत्साहन गररने छ ।



पययटक मैत्री काद्य पररकार प्रवद्धयनका िालग स्थानीय श्रोोत सािन एवम् जनशलि पररचािमा
लवशेि जोोड ददइनेछ ।

आपूर्तय

दनगयम तथा िामीण क्षेत्र िगायत मनिनकभूर नागररककोो दैलनक जीवनयापनमा अत्यावश्यक वस्तन तथा
सेवाकोो सहज र लनबायि आपूर्तय सनलनलश्चत गननय राज्यकोो दालयत्व होो । नेपािकोो सांलविानिे उपभूोोिाकोो
हककोो सनलनलश्चतता गनय प्रत्येक उपभूोोिािाई गनणस्तरीय वस्तन तथा सेवा प्राप्त गने हक र गनणस्तरहीन
वस्तन वा सेवाबाट क्षलत पनगेकोो व्यलििाई कानून बमोोलजम क्षलतपूर्तय पाउने हककोो व्यवस्था गरे कोो छ । साथै,
कािोोबजारी, एकालिकार, कृ लत्रम अभूाव लसजयना, प्रलतस्पिाय लनयतत्रण जस्ता काययकोो पूणय अतत्य गदै
रालष्िय अथयततत्रिाई प्रलतस्पिर बनाई व्यापाररक स्वच्छता र अननशासन कायम गरी उपभूोोिाकोो हकलहत
सांरक्षण गने राज्यकोो नीलत रहेकोो छ । यसका िालग उपभूोोिा सांरक्षण ऐन िगायतका कानूनी व्यवस्था
गररएकोो छ । आपूर्तय व्यवस्थापनमा सनिार गरी उपभूोोिाकोो हकलहत सांरक्षण र प्रवद्धयन गदै गनणस्तरीय
वस्तन र सेवामा पहुाँच पनरयाउन लवद्यमान कानूनकोो समयसापेक्ष सनिार र प्रभूावकारी कायायतवयन तथा
लवद्यमान आपूर्तयसांग सम्बलतित सांस्थानकोो पननसंरचना गनय आवश्यक छ ।
५.२.२ प्रमनक समस्या


र्रे िन तथा साना उद्योोग सञचािनबाट वातारण प्रदनिण हुनन ।



काष्ीकिा, हाते उद्योोग, पययटक सामािी उत्पादन गने उद्योोगिाई प्रवद्धयन नहुनन ।



उत्पादनशीि क्षेत्र र उद्योोगहरुमा पूाँलजकोो तयून पररचािन हुनन ।



औद्योोलगक मूपय श्रृांकिाकोो लवकासमा सावयजलनक लनजी साझेदारी तयून हुनन ।



औिोोलगक पूवायिारकोो कमी रहनन ।



औद्योोलगक उत्पादन िागत प्रलतस्पिर नहुनन ।



बालहरी िगानी आकर्ियत गनय नसक्नन ।
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५.२.३ अवसर तथा चननौतीहरु
अवसर


काष्ठकिा, हाते उद्योोग, पययटक सामािी उत्पादन गने उद्योोग प्रवद्धयन गनय सदकने ।



र्रे िन उत्पादनिाई बजारीकरण एवम् उपभूोोग गनय सदकने ।



लवलभूतन कािे प्रवद्धनात्मक बजार सञचािन गरी हाटबजार सञचािनकोो व्यवस्था गनय सदकने ।



नगरपालिका क्षेत्रलभूत्रका लविीय एवम् सहकारी सांस्थाहरुबाट र्रे िन तथा साना उद्योोग क्षेत्रमा
िगानी गनय प्रोोत्साहन गनय सदकने ।



िर्न तथा र्रे िन उद्योोग दताय र लनयमनकोो अलिकार स्थानीय तहमा रहनन ।



िर्न तथा साना उद्योोगहरुकोो लवकासद्वारा स्थानीय स्तरमा रोोजगारी सृजना हुन सक्ने ।



स्थानीय उत्पादनमा आिाररत उद्योोगहरु स्थापना गनय सदकने ।

चननौती


र्रे िन तथा साना उद्योोग सञचािनबाट वातारण प्रदनिण लनयतत्रण गननय ।




तनिनात्मक िाभू र प्रलतस्पिर क्षमताका आिारमा िगानी आकर्ियत गननय ।
उद्योोगिाई प्राथलमक क्षेत्र जस्तै कृ लि, वन, कानीजतय क्षेत्रसाँग एकीकृ त र समतवयात्मक रुपमा िानन ।



उत्पादकत्व र प्रलतस्पिायत्मक क्षमतामा वृलद्ध गरर व्यापार क्षेत्रमा सांरचनागत पररवतयन गननय ।



यनवा जनशलििाई उद्यमलशिता तफय आकर्ियत गराउनन ।

५.२.४ सोोच
उद्योोग, बाणीज्य र आपूर्तयमा सहजता बनाउने
५.२.५ िक्ष्य


उद्योोगहरुकोो स्थापना र उत्पादन वृलद्ध गरी कन ि गाहयस््य उत्पादनमा योोगदान बढाउने । (उद्योोग)



पूवायिारकोो लवकास र व्यापार तथा िगानीकोो वातावरण लसजयना गने । (वालणज्य)



आततरीक उत्पादन वृलद्ध गरर आयात प्रलतस्थापनमा योोगदान पनरयाउनन । (आपूर्तय)

५.२.६ उद्देश्य


उद्योोग क्षेत्रमा िगानी वृलद्ध गरी रोोजगारीका अवसर सृजना गननय । (उद्योोग)



वालणज्य क्षेत्रिाई नगरकोो अथयततत्रकोो महत्वपूणय अवयवकोो रुपमा लवकास गननय । (वालणज्य)



गनणस्तररय वस्तन तथा सेवाकोो सहज ,सनिभू र लनयलमत आपूर्तयकोो व्यवस्था गनय सावयजलनक लनजी र
सहकारी क्षेत्रिाई प्रोोत्सालहत तथा लनयमन गननय । (आपूर्तय)

५.२.७ रणनीलत तथा काययनीलतहरु
रणनीलत
काययनीलत
उद्यमशीिताकोो प्रवद्धयन  बनेपा नगरपालिकालभूत्र उद्योोगिाम स्थापना गनय सम्भूावना अध्ययन गनय
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रणनीलत
काययनीलत
गरी िर्न तथा र्रेिन
िक्ष्य लिइने छ ।
उद्योोगकोो लवकास तथा  काष्ीकिा, हाते उद्योोग, पययटक सामािी उत्पादन गने उद्योोगिाई प्रवद्धयन गने
लवस्तार गने ।
नीलत लिइने छ ।


र्रे िन उत्पादनिाई बजारीकरण एवम् उपभूोोगमा लवशेि जोोड ददइने छ ।



र्रे िन तथा साना उद्योोग सञचािनमा वातावरण प्रदनिण तयूनीकरणकोो नीलत
लिइने छ ।



िर्न तथा र्रे िन उद्योोगिाई प्रभूावकारी रुपमा कायायतवयन गररने छ ।



स्थानीय श्रोोत सािन एवम् जनशलि पररचािनमा लवशेि जोोड ददइनेछ ।
पययटक मैत्री काद्य पररकार प्रवद्धयनमा जोोड ददइने छ ।



नगरलभूत्रका लविीय सांस्थाहरुिाई नेपाि सरकारिे तोोके कोो साना उद्योोगमा
िगानी तथा कजाय ददन प्रोोत्साहन गररने छ ।

 पययटक मैत्री काद्य पररकार प्रवद्धयनका िालग स्थानीय श्रोोत सािन एवम्
जनशलि पररचािमा लवशेि जोोड ददइने छ ।


स्थानीय स्तरमा िगानी वातावरण लनमायण गनयका साथै सावयजलनक लनजी
साझेदारीिाई प्रोोत्सालहत गररने छ ।



स्थानीय स्तरमा उद्यमलशिता लवकासका िालग उपयनि व्यलिहरूकोो छनौट
गरी सीप लवकास एवम् उद्यमलशिता तालिम प्रदान गरी आय र रोोजगारसाँग
आवद्ध गराइने छ ।



वैदले शक रोोजगार बाट फर्कय एका यनवाहरूिाई उद्योोग व्यवसाय सञचािन गनय
लविीय पहुाँच िगायत अतय सहुलियत प्रदान गररने छ ।



परम्परागत रुपमा चलिरहेका स्थानीय पलहचान जतय उद्योोगहरूिाई नयााँ
प्रलवलिसाँग आवद्ध गरी व्यवसालयिा अलभूवृलद्ध गररने छ ।



मलहिा उद्यमीहरूद्वारा सञचालित उद्यमिाई लवशेि प्राथलमकता र प्रोोत्साहन
ददइनेछ ।

व्यापार

व्यवसायकोो  सबै व्यापार व्यवसायकोो त्यागक सगकिन गरी वार्ियक रुपमा अध्यावलिक

लवकास र लवस्तार गने ।

गररने छ ।


लवलभूतन कािे प्रवद्धयनात्मक बजार सञचािनमा जोोड ददइने छ ।



स्थानीय उत्पादनिाई आततररक बजारसम्म पहुाँच बढाउन सबै वडामा
लनयलमत हाट बजारकोो व्यवस्था गररने छ ।



मूपयिाई व्यवलस्थत गनय मूपय सूची राख्ने र लनयलमत अननगमन र लनयमन
गररने छ ।



अत्यावश्क वस्तनहररूकोो लनवायि आपूर्तयकोो सनलनलश्चतता गदै कृ लतम अभूाव,
कािोो बजारी जस्ता अलनयलमतता लनयतत्रण गररने छ ।



काद्य सनरक्षा र पोोिणकोो प्रत्याभूूलत गराउन सहकारी तथा लनजी क्षेत्र माफय त
स्थानीय उत्पादनिाई वढावादददै लनयलमत आपूर्तयकोो व्यवस्था गररने छ ।



पोोिण सनरक्षाका िालग काद्य व्यवहारमा पररवरतन गरी स्थानीय पोोिण यनि
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काययनीलत
काद्य पदाथयकोो उपयोोगिाई प्रोोत्सालहत गररने छ ।


सबै कािका व्यापार व्यवसायिाई करकोो दायरामा समेरटने छ ।

आपूर्तय प्रलतस्थापना गने  स्थानीय उत्पादनहरुकोो बृलद्ध गरी आपूर्तयिाई तयूलनकरण गने ।
५.२.८ मनख्य काययक्रमहरु तथा कायययातवयन योोजना
क्र.
स.

काययक्रमहरु

उद्योोग, व्यापार र आपूर्तय सम्बतिी नीलत एवम् कानून
तजनयमा गने ।
औिोोलगक िामकोो पूवायिार स्थापना गने ।
काष्ीकिा, हाते उद्योोग, पययटक सामािी उत्पादन गने
उद्योोगिाई प्रवद्धयन गने ।

१
२
३
४

सांर्




६

उद्यमशीिता तथा सीप तथा क्षमता लवकास गने ।
लवलभूतन कािे प्रवद्धयनात्मक बजार सञचािनमा जोोड
ददने ।
मलहिा उद्यमीहरूद्वारा सञचालित उद्यमिाई लवशेि
प्राथलमकता र प्रोोत्साहन गने ।
र्रे िन तथा साना उद्योोग सञचािनमा वातावरण प्रदनिण
तयूनीकरण गने ।
बजारकोो लनयलमत अननगमन र लनयमन गने ।
स्थानीय पलहचान उत्पादनहरूकोो प्रशोोिन, िेवलिङ,
व्रालण्डङ तथा प्याके लजङ गने ।
साथै सावयजलनक लनजी साझेदारीिाई प्रोोत्सालहत गरी
िगानी आकियण गने ।

७
८
९
१०
११
१२
१३
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व्यवसालयक फमय दताय प्रकृ या अनिाईन प्रणािीमा गने ।
स्थानीय उत्पादनिाई आततररक बजारसम्म पहुाँच
बढाउन लनयलमत हाट बजारकोो व्यवस्था गने ।

१४




औद्योोलगक पूवायिारकोो लवकास गने ।
र्रे िन उत्पादनिाई बजारीकरण एवम् उपभूोोगमा
लवशेि जोोड ददने ।

५

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी र
प्रदेश
तह
क्षेत्र
अतय

आपूर्तय तयूलनकरण गने ।

































५.२.९ अपेलक्षत उपिब्िी


औद्योोलगक िाम स्थापना भूएकोो हुने छ ।



३ वटा मझौिा उद्योोग स्थापना भूएकोो हुने छ ।



४५० िर्न उद्यमीहरुकोो स्तरोोतनलत तथा लसजयना भूएकोो हुने छ ।



थप ५०० िर्न तथा र्रे िन उद्योोग स्थापना भूई थप १५०० जनािे रोोजगारी प्राप्त गरेका हुने छन् ।
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स्थानीय यनवा र उद्यमीहरुिे उद्यम लवकास तालिम लिएकोो हुने छन् ।



लवजनेश इतकन भूेसन सेतटर स्थापना भूएकोो हुने छ ।



व्यवसालयक फमय दताय प्रकृ या अनिाईन प्रणािीमा हुने छ ।



बाह्य तथा आततररक िगानीकोो वातावरण सृजना भूएकोो हुने छ ।



आपूर्तय तयूलनकरण हुने छ ।
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५.३ श्रम तथा रोोजगारी
५.३.१ प्रमनक समस्या


श्रम शलिकोो माग र आपूर्तय बीचकोो सततनिन नहुनन ।



रोोजगारीकोो अभूाव ।



बालहरी िगानी आकर्ियत गनय नसक्नन ।

५.३.२ अवसर तथा चननौतीहरु
अवसर


स्थानीय उत्पादनमा आिाररत उद्योोगहरुकोो स्थापना गरी रोोजगारी सृजना हुन सक्ने ।



आर्थयक गलतलवलि बढ्न सक्ने ।



स्थानीय उत्पादनिे बजार प्राप्त गरी कृ िकहरुिे उत्पादनकोो उलचत मूपय पाउन सक्ने ।



स्थानीय सरकारकोो राजस्व अलभूवृलद्ध हुने ।



स्थानीय उत्पादनिाई ब्रालण्डङ गरी बढी मूपय प्राप्त गनय सदकने ।

चननौतीहरु


आर्थयक रुपमा सदक्रय जनसगख्यािाई स्थालनय स्तरमा नै रोोजगारीका अवसरहरु लसजयना गननय ।



श्रम शलिकोो माग र आपूर्तय बीचकोो सततनिन लमिाउनन ।



अततरालष्िय श्रम बजारकोो पलहचान गननय ।



गततव्य मनिनकहरुसाँग लद्वपक्षीय श्रम सम्झौता र त्यसकोो कायायतवय गननय ।



लवप्रेिणकोो उत्पादनमनिक क्षेत्रमा िगानी गननय ।



तालिम प्राप्त जनशलिकोो लनलम्त सलह कामकोो उपिव्िता गराउनन ।



रोोजगारीकोो अवसर सम्बतिी सूचनामा रोोजगारी चाहने मालनसकोो पहुाँच स्थालपत गननय ।



योोगदानमा आिाररत सामालजक सनरक्षा प्रणािीमा स्थालनयकोो पहुाँच स्थालपत गराउनन ।

५.३.३ सोोच


दक्ष जनशलि लवकास तथा मयायददत र उत्पादनशीि रोोजगारीका अवसरकोो उपिब्िता ।

५.३.४ िक्ष्य


असि औद्योोलगक श्रम सम्बतिकोो लवकास गरी उत्पादनशीि र मयायददत रोोजगारीका अवसर
लवस्तार गननय ।
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५.३.५ उद्देश्य


बेरोोजगार तथा अियबेरोोजगारिाई रोोजगारीका अवसरहरु लवस्तार गननय ।



वािश्रम िगायत सबै प्रकारका श्रम शोोिण अतत्य गननय ।



बैदले शक रोोजगारीिाई सनरलक्षत, मयायददत र व्यवलस्थत गननय ।

५.३.६ रणनीलत तथा काययनीलतहरु
रणनीलत

काययनीलत

श्रलमककोो
हक
र  लवद्यमान श्रम तथा रोोजगार सम्बतिी कानूनहरुकोो प्रभूावकारी
अलिकारकोो कानननी तथा
कायायतवयन र सामालजक सम्वादकोो माध्यमबाट असि औद्योोलगक एवम्
आर्थयक आिार तयार गने ।
श्रम सम्बतिकोो लवकास गने ।
 रालष्िय रोोजगार नीलतका आिारमा नगरपालिकाकिे रोोजगारीकोो हक
सम्वलति प्राविान काययतवयन गने छ ।
 सामालजक सनरक्षा योोजनाकोो प्रभूावकारी काययतवयन गररनेछ ।
 वैदले शक रोोजगारका चरणिाई सनरलक्षत, शोोिणमनि, मयायददत र
अलिकतम प्रलतफिदायक बनाउने ।
िगानीमैत्री
वातावरण  रोोजगार काययक्रमिाई लवस्तार गरी तयूनतम रोोजगारीकोो प्रत्याभूूलत गने ।
लसजयना गरी लनजी तथा  आवश्यकताका आिारमा तालिम र सीप लवकासद्वारा श्रलमककोो दक्षता
सामनदालयकसहकारीकोो /
अलभूवृलद्ध गने ।
माध्यमद्वारा रोोजगारीका  तीन तहका सरकारबीच रोोजगारी लसजयना र श्रम व्यवस्थापनमा
अवसर लनमायण गने ।
प्रभूावकारी समतवय गने ।
 रोोजगारी सृजना गनय एवम् लवलभूतन लनकायसाँग समतवय तथा रोोजगारी
सम्बतिी काययकोो लनयमन गनय एक रोोजगार सलमलत गीन गने ।
 िर्नर्रे िन , तथा साना उद्योोग, पययटन तथा कृ लिमा िगानी लवस्तार गरी
रोोजगारीका अवसरमा बृलद्ध गररने छ ।
वैदले शक रोोजगारीिाई कम  लवप्रेिणिाई पूवायिार लवकास जस्ता उत्पादनशीि क्षेत्रमा िगानी गनय
कर्चयिोोसनरलक्षत र
,
आवश्यक नीलत र लवश्वालशिोो सांयतत्र बनाईने छ ।
िाभूप्रद
बनाउने
र  वैदले शक रोोजगारमा जानेका लनलम्त नगरपालिकाबाट श्रम क्षेत्र लनिायरण
णिाई उत्पादनमनिक लवप्रेि
गरी उपयनि पूवय तालिमकोो व्यवस्था गररने छ ।
क्षेत्रमा पररचािन गने
 वैदले शक रोोजगारीिाई सनरलक्षत र िाभूप्रद बनाउन नगरपालिकामा
लनयलमत अननगमनकोो व्यवस्था गररने छ ।
५.३.७ मनख्य काययक्रमहरु तथा कायययातवयन योोजना

क्र.सां . काक्रयमहरु
१
२

रोोजगारीका अवसर बृलद्ध गने कािका काययक्रमहरु
सञचािन गने ।
रालष्िय रोोजगार नीलत तथा श्रलमककोो हक लहत
सम्वतिी काननन प्रभूावकारी रुपमा काययतवयन गने ।

सांर्



सहकायय गने लनकाय
स्थानीय लनजी
प्रदेश
तह
क्षेत्र












सहकारी
र अतय
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क्र.सां . काक्रयमहरु
श्रलमककोो कायय क्षेत्रमा सनरक्षाकोो मापदण्ड िागू गनय
सहयोोग गने ।
कलम्तमा एउटा बहुलवियगत लसप लवकास तालिम
के तद्र स्थापना गने ।

३
४
५

रोोजगारदाताहरुकोो अलभूिेक अद्यावलिक गने ।

६

प्रालवलिक लसप लवकास के तद्र सञचािन गने ।

७

रोोजगार सूचना के तद्र सञचािन गने ।

८

तयूनतम पाररश्रलमक पािनाकोो लनरीक्षण गने ।

९

वािश्रम रोोकथामकोो िालग वािश्रम लनरीक्षण गने ।

१०
११
१२
१३
१४
१५

सामालजक सनरक्षा योोजनाकोो प्रभूावकारी काययतवयन
गने ।
प्रिानमतत्री रोोजगार काक्रयमिाई सफि बनाउन
समतवय र सहकायय गने ।
लवप्रेिणिाई पूवायिार लवकास जस्ता उत्पादनशीि
क्षेत्रमा िगानी गनय आवश्यक नीलत र लवश्वालशिोो
सांयतत्र लनमायण गने ।

सांर्

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय लनजी
प्रदेश
तह
क्षेत्र
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सहकारी
र अतय






श्रम अलडट गने ।
वैदले शक
रोोजगारमा
जानेका
लनलम्त
नगरपालिकाबाट श्रम क्षेत्र लनिायरण गरी उपयनि पूवय
तालिमकोो व्यवस्था गने ।
वैदले शक रोोजगारीिाई सनरलक्षत र िाभूप्रद बनाउन
नगरपालिकामा लनयलमत अननगमनकोो व्यवस्था गने ।









































५.३.८ अपेलक्षत उपिब्िी


श्रम उत्पादकत्वमा वृलद्ध भूएकोो हुने छ ।



रोोजगारदाताहरुकोो अलभूिेक अद्यावलिक हुने छ ।



आर्थयक रुपमा सकृ य जनसगख्यािाई रोोजगरीकोो लसजयना हुनेछ ।



श्रलमकहरुकोो श्रम सम्मान, मयायदा र लजवनस्तर बढेकोो हुने छ ।



श्रम र कामदार प्रलत असि सम्बति स्थापना हुने छ ।



वैदले शक रोोजगारी व्यवलस्थत र मयायददत भूएकोो हुने छ ।



तयूनतम पाररश्रलमक पािना हुने छ ।



वािश्रम मनि नगर र्ोोिणा हुने छ ।



श्रम अलडट हुने छ ।



लवप्रेिण उत्पादन क्षेत्रमा िगानी भूई श्रलमककोो लजवनस्तरमा स्तरोोतनलत भूएकोो हुने छ ।
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५.४ बैंक, लविीय सांस्था र सहकारी
५.४.१ प्रमनक समस्या


स्थानीयवासीकोो तयून लवलिय साक्षरता ।



बैंक तथा लवलिय सांस्थाकोो झतझरटिोो ऋण िगानी प्रकृ यािे गदाय स्थानीय कृ िक, लसमाततकृ त र
लपछलडएका वगयहरुकोो कमजोोर लवलिय पहुाँच ।



सहकारीहरुकोो उच्च व्याज दर ।

५.४.२ अवसर तथा चननौतीहरु
अवसर


र्रे िन तथा साना उद्योोगहरुकोो िालग सहज र सनिभू दरमा ऋण उपिब्ि हुन सक्ने ।



स्थानीय स्तरमा िगानी अलभूवृलद्ध भूइ रोोजगारीकोो अवसर सृजना हुन सक्ने ।



बैंक तथा लवलिय सांस्थाहरुकोो उपलस्थलतिे स्थानीय ब्याज दर र्टन सक्ने ।

चननौतीहरु


बैंक लवलिय सांस्था र सहकारी ,सांस्थाहरूिाई उत्पादनशीि क्षेत्रमा िगानी प्रवद्धयन गननय ।



सहकारी क्षेत्रिे सावयजलनक क्षेत्र र लनजी क्षेत्रसाँग सहकायय बढाउनन ।



सहकारीकोो उच्च व्याजदर र्टाउनन ।



सहकारीकोो प्रलतस्पिायत्मक क्षमता बढाउनन ।

५.४.३ सोोच


आर्थयक समृलद्ध र सामालजक रुपाततरणका िालग स्थानीय पूाँजी पररचािन माफय त उत्पादन ,
रोोजगारी र आयमा बृलद्ध ।

५.४.४ िक्ष्य


स्थानीय जनताकोो श्रम, लसप र पूाँजी तथा स्रोोतहरुिाई सामनलहक लहतका िालग साँगरीत रुपमा
पररचािन गरी आर्थयक समृलद्ध हालसि गने ।

५.४.५ उद्देश्य


सहकारी क्षेत्रिाई सवि प्रलतस्पिायत्मक ,एवम्व्यवसालयक तनपयाउनन ।



लवलिय तथा बैंदकङ सेवाकोो पहुाँच बढाउनन ।



सहकारी क्षेत्रकोो लवकास एवम् प्रवद्धयन गरी आर्थयक तथा सामालजक लवकासमा योोगदान पनरयाउनन ।



सहकारी मूपय र लसद्धाततकोो अननशरण तथा पारस्पररकता र स्वाबिम्बनकोो सांस्कार लवकास र
सनशासन कायम गननय ।



सहकारी सांर्सांस्थाहरुिाई बहुउत्पादन, प्रशोोिन तथा बजारीकरणतफय उतमनक गराउन ती सांस्थाकोो
सांस्थागत क्षमता अलभूवृलद्ध गननय ।
51

बनेपा नगरपालिकाकोो आवलिक योोजना

20७8

५.४.६ रणनीलत तथा काययनीलतहरु
रणनीलत
सहकारी
क्षेत्रिाई
उत्पादनलशि
क्षेत्रमा
दक्रयालशि तनपयाउने

काययनीलत
 सहकारी उद्योोग व्यवसाय प्रवद्धयन अततगयत स्थानीय स्रोोत र कच्चा
पदाथयमा आिाररत सहकारी उद्योोग स्थापना गदाय कर छन ट ददइने छ ।
 समनदायिाई सहकारीमा साँगरीत गरी अथयततत्रकोो सबि स्तम्भूकोो
रुपमा लवकास गररने छ ।
 बैंकहरुिाई

सामालजक

उिरदालयत्वक

अततरगत

सामनदालयक

लवकासका गलतलवलिहरुमा सहभूागी हुन प्रोोत्सालहत गराइने छ ।
 बेरोोजगारीकोो व्यवस्थापन गनय उपयनि व्यापाररक योोजनामा लविीय
क्षेत्रसाँग सहकायय गररने छ ।
 सहकारी सांर्सांस्थाहरुिाई बृहत कृ लि उत्पादन क्षेत्र लनमायण तथा कृ लि
बजार के तद्रहरुकोो लनमायण तथा व्यवस्थापनमा सांिग्न गराइने छ ।
 सहकारी सांस्था, नगरपालिका, लनजी क्षेत्र िगायत क्षेत्रबीच साझेदारी
गदै सहकाररतािाई प्रवद्धयन गररां दै िाने छ ।
 उत्पादन तथा सेवािाई बजारीकरण गनय सहकारी सांस्थाहरूकोो क्षमता
लवकास गररने छ ।
 यनवाहरुिाई स्वरोोजगार लसजयना गनय सहकारीमाफय त पररचािन गनय
प्रोोत्सालहत गररने छ ।
 साना र सीमाततकृ त कृ िकिाई समूह सहकाररमा आवद्ध गराई कम
आयतन तर उच्च मूपयका बािीनािी उत्पादन वृलद्धमा जोोड ददने छ ।
 कृ लि क्षेत्रमा काययरत अततर सहकारी साझेदारीमा कृ लि उत्पादन,

बजारीकरण तथा प्रशोोिनमा जोोड ददने छ ।
सहकारी तथा लवलिय क्षेत्रमा सहकारी
अननशासन कायम गने

सम्बतिी

आवश्यक

नीलत,

कानून,

काययलवलि

तथा

मापदण्डहरूकोो तजनयमा गरी कायायतवयन गररने छ ।
 सहकारी लशक्षा तथा अलभूमनकीकरण द्वारा नगरबासीमा सहकारीकोो
आिारभूूत लसद्धातत र मूपय बारे जागरण गररने छ ।
 बजारहरुमा लवलिय साक्षरता सम्बतिी तालिम सञचािन गररने छ ।
 सहकारी सम्बतिी जागरणका िालग जानकारीमूिक पनलस्तकाहरू
प्रकाशन, लवतरण तथा स्थानीय एफ.एम.रे लडयोो सेवा द्वारा प्रसार
गररने छ ।
 सहकारी क्षेत्रकोो समि लवकासकोो िालग सांस्थागत क्षमताकोो लवकास
गररने छ ।
 सहकारी सांस्थाहरूकोो सू-सञचािनमा सर्ाउन नगरपालिकाद्वारा

लनयमन तथा सनपररवेक्षण काययिाई प्रभूावकारी तनपयाइने छ ।
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५.४.७ मनख्य काययक्रमहरु तथा कायययातवयन योोजना
क्र.
स.

काययक्रमहरु

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी र
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र
अतय

सहकारी सम्बतिी आवश्यक नीलत ,कानून, काययलवलि तथा
मापदण्डहरूकोो तजनयमा गरी कायायतवयन गने ।
स्थानीय स्रोोत र कच्चा पदाथयमा आिाररत सहकारी उद्योोग
स्थापना गदाय कर छन ट ददने ।

१
२
३

सहकारी सांस्थाहरुकोो क्षमता लवकास गने ।

४

सहकारीहरुकोो अननगमन ,मूपयागकन तथा लनयमन गने ।
अततर सहकारी साझेदारीमा कृ लि उत्पादन, बजारीकरण तथा
प्रशोोिनमा जोोड ददने ।
सहकारी सम्बतिी जागरणका िालग जानकारीमूिक
पनलस्तकाहरू प्रकाशन, लवतरण तथा स्थानीय एफ.एम. रे लडयोो
सेवा द्वारा प्रसार गने ।
बेरोोजगारीकोो व्यवस्थापन गनय उपयनि व्यापाररक योोजनामा
लविीय क्षेत्रसाँग सहकायय गने ।

५
६
७
८

सहकारी लशक्षा सम्बतिी तालिमहरु सञचािन गने ।
स्थानीय कृ िककृ त र लपछलडएका लसमातत ,मलहिा ,
वगयहरुिाई लवलियसाक्षरता तालिम प्रदान गने ।

९























































५.४.८ अपेलक्षत उपिब्िी

 स्थानीय स्रोोत र कच्चा पदाथयमा आिाररत सहकारी उद्योोग स्थापनामा वृलद्ध हुने छ ।
 सहकारी सम्बतिी आवश्यक नीलत ,कानून, काययलवलि तथा मापदण्डहरूकोो तजनयमा गरी कायायतवयन
हुने छ ।






स्थानीयवासीकोो लवलिय साक्षरतामा अलभूवृलद्ध भूएकोो हुने छ ।
बैंक वा लविीय सांस्थामा काता भूएकोो र्रपररवार ९० प्रलतशत पनगेकोो हुनेछ ।
सहकारीहरुकोो ८० प्रलतशत िगानी उत्पादनलशि क्षेत्रमा भूएकोो हुने छ ।
स्थानीय कृ िक, लसमाततकृ त वगय, गररब र्रपररवार, आददवासी, जनजातीहरु स्थानीय लवलिय
सांस्थाहरुमा सहज पहुाँच स्थालपत भूएकोो हुनेछ ।

 सहकारी सांस्थाहरुकोो क्षमता लवकास भूएकोो हुने छ ।
 स्थानीय यनवाहरुिे सहकारी सम्बतिी तालिम प्राप्त गरे का हुने छन् ।
५.५ पययटन लवकास
५.५.१ प्रमनक समस्या
 पययटकीय उपजकोो लवलवलिकरण सलहत पययटन क्षेत्रकोो अपेलक्षत रुपमा लवकास र लवस्तार प्रवद्धयन
हुनन नसक्नन ।
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 पययटन गनरुयोोजना लनमायण नहुनन ।
 पययटकीय पूवायिारका काययक्रमिाई लवशेि प्राथलमकता नददनन ।
 पययटकीय पूवायिार लनमायणमा िगानी प्रयाप्त हुनन नसक्नन ।
 पययटन प्रवद्धयन तथा प्रचार प्रसारकोो कमी ।
 पययटन सम्बतिी स्थानीय नीलतगत तथा कानूनी व्यवस्थाकोो कमी ।
५.५.२ अवसर तथा चननौतीहरु
अवसर


जनागारिकोो ीू िोो वनमा सांर्ीय सरकारसाँगकोो समतवयमा हवाई मैदान लनमायण गनय सम्भूाव्यता
अध्ययन गरी सोो कायय अगाडी बढाउन सदकने ।



कृ लि पययटन सम्भूावना भूएका क्षेत्रमा कृ लि पययटनकोो लडजाईन र सम्भूाव्य अध्ययन गनय सदकने ।



पययटन लवकासमा लनजी क्षेत्रकोो िगानी आकर्ियत गनय प्रोोत्साहन मूिक काययक्रम सञचािन गनय
सदकने ।



नगर पययटन गनरुयोोजना तयार गरी पययटन पूवायिारहरु लवकास गने सदकने ।



चण्डेश्वरी वनमा कनपिा लचलडया र्रकोो िालग सम्भूाव्यता अध्ययन गनय सदकने ।



पययटककोो िालग सम्वद्ध सांर् सस्थाहरूसाँग समतवय गरी आवश्यक सनरक्षाकोो व्यवस्था गनय सदकने ।



िार्मयक सााँस्कृ लतक लवलविता ।

चननौती
 स्थानीय सांस्कृ लतिाई पययटन लवकाससाँग आवद्ध गननय ।
 पययटकीय उपजहरूकोो लवलवलिकरण गननय र गततव्यहरूकोो लवकास गननय ।
 पययटनमा नीलज क्षेत्रकोो िगानी आकर्ियत गननय ।
५.५.३ सोोच


नगर समृलद्धकोो आिार, पययटनकोो ददगोो लवकास ।

५.५.४ िक्ष्य
पययटकीय क्षेत्र, पूवायिार र सेवाकोो समनलचत लवकास तथा पययटकीय उपजहरुकोो लवलविीकरण र
लवस्तार गरी स्थानीय समनदायकोो लजलवकोोपाजयनमा टेवा पनरयाउने ।
५.५.५ उद्देश्य


सनरलक्षत, गनणस्तरीय र पययटनमैत्री आकियक पययटन क्षेत्रकोो रुपमा लवकास गननय ।



पययटकीय क्षेत्रबाट प्राप्त िाभूिाई समतयालयक रुपिे जनस्तर सम्म पनरयाउनन ।



पययटन क्षेत्र र स्थानीय कृ लि उत्पादनबीच सर्न सहकायय स्थालपत गननय ।
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५.५.६ रणनीलत तथा काययनीलतहरु
रणनीलत
पययटन
पूवायिार
लनमायण गने

काययनीलत
 बनेपा नगरपालिकाकोो ऐलतहालसक तथा पनरतालत्वक महत्वका क्षेत्रकोो सांरक्षण गरी
पययटन प्रवद्धयनमा जोोड ददइने छ ।
 योोजना छनोोट गदाय पययटकीय पूवायिारका काययक्रमिाई लवशेि प्राथलमकता ददइने छ ।
 नगरपालिकालभूत्र सम्भूाव्य स्थानहरुमा आततररक तथा वाह्य पययटकहरु आकर्ियत गनय
मनोोरञजन पाकय , लपलक्नक स्पट, लवलभूतन िार्मयक तथा एलतहालसक प्रलतमाहरु
लनमायणमा जोोड ददइने छ ।
 बनेपा नगरपालिका वडा नां. ६ गोोसाइथान डााँडामा रहेकोो भ्यूटावरकोो स्तरोोन्नलतकोो
आवश्यक योोजना बनाउने छ ।
 नगरपालिकाका कृ लि पययटन सम्भूावना भूएका क्षेत्रमा कृ लि पययटनकोो लडजाईन र
सम्भूाव्य अध्ययन गररने छ ।
 पययटन सूचनाका िालग आवश्यक सूचनाहरुकोो सांिह र अध्यावलिक गरी पययटन
सरोोकारवािाहरुसाँग समतवय⁄सहकायय गरी पययटन गनरुयोोजना तयारी र पययटन मैत्री
काययक्रम सञचािन गररने छ ।
 चण्डेश्वरी वनिाई व्यवलस्थत लपकलनक स्पटकोो रुपमा लवकास गनय स्थानीय
सरोोकारवािाहरुसाँग समतवय र सहकायय गररने छ । सोो स्थानमा मर्नयङवाक सेतटरका
रुपमा लवकलसत गनय गोोसााँइकन ण्ड र भ्यनटावरसम्म १३००⁄१४०० ससांढी लनमायण कायय
प्रारम्भू गरी “मेयर पययटन लवकास तथा प्रवद्धयन काययक्रम” िाई लनरततरता ददइने छ ।
 बनेपा नगरपालिका वडा नां. २, ३ र ४ लस्थत लहिेजिजिे बहुउद्देशीय ताि लनमायणका
िालग लडलपआर तयार भूएकोो हुनािे सोो लनमायण कायय अलर् बढाउन पहि गररने छ ।
 टतचोोक, नागी, नािा बासनकी, शशीपानी, गनम्बाडााँडा, बाउनडााँडा, नगरकोोट भ्यनटावर,
पेरुगगे वनमा भ्यनटावर िगायतका स्थानहरुमा पययटन लवकासकोो सम्भूाव्यता अध्ययन
गररने छ ।
 बनेपा नगरका पययटकीय स्थिहरु जोोड्ने पदमागय समेत हुने सडक लनमायण गररने छ ।
 पययटन सूचना के तद्रिाई प्रभूावकारी बनाउाँ दै पययटकीय उत्पादन प्रचार-प्रसारमा जोोड
ददइने छ । पययटन सरोोकारवािाहरुसाँग समतवय गरी पययटन गनरुयोोजना तयारी र
पययटनमैत्री काययक्रम सञचािन गररने छ ।
 कनपिा लचलडया र्रकोो िालग चण्डेश्वरी वनमा सम्भूाव्यता अध्ययन गररने छ ।
 जनागारिकोो ीू िोो वनमा सांर्ीय सरकारसाँगकोो समतवयमा हवाई मैदान लनमायण गनय
सम्भूाव्यता अध्ययन सलहत लनमायण गररने छ ।
 पययटककोो िालग सम्वद्ध सांर् सस्थाहरूसाँग समतवय गरी आवश्यक सनरक्षाकोो व्यवस्था
गररने छ ।
 पययटन लवकासमा लनजी क्षेत्रकोो िगानी आकर्ियत गनय प्रोोत्साहन मूिक काययक्रम
सञचािन गररने छ ।

मौलिक किा  स्थानीय पलहचान दशायउने किा साँस्कृ लतकोो लवकास गरी पययटनसाँग आवद्ध गररने छ ।
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तथा सस्कृ लतक  भूािा, किा, सालहत्य, आदद क्षेत्रसाँग सम्वद्ध सांस्थाहरुकोो सविीकरण गने ।
पलहचानिाई
सांरक्षण

 ऐलतहालसक, िार्मयक एवम् पनरातालत्वक सम्पदाहरुकोो अतवेिण, उत्कनन्, सांरक्षण,

गदै

पययटनसाँग

जगेणाय र प्रवद्धयनमा प्रदेश र सांर्ीय सरकारबीच समतवय र सहकायय गने ।
 स्थानीय लवलशष्ट पलहचान झलपकने कािका उत्पादनहरूकोो प्रवद्वन गदै आय आजयनका

आवद्ध गने ।

िालग उपयनि स्थानहरूमा कोोशेिी र्रकोो स्थापना गररनेछ ।
 िोोक भूािा, सांस्कृ लत, किा, िार्मयक सााँस्कृ लतक स्थि आददकोो सांरक्षण र प्रवद्धयन गररने
छ।
 स्थानीय बाटोो र्ाटोो एवम् पययटकीय पदमागय, लवश्राम स्थि, होोटि तथा होोमस्टे,

सााँस्कृ लतक एवम् िार्मयक स्थि आददकोो पूणय सरसफाई गररने छ ।
५.५.७ मनख्य काययक्रमहरु तथा कायययातवयन योोजना
क्र.
स.

१
२
३
४
५
६

७
८
९

काययक्रमहरु

नगर पययटन गनरु योोजना तजनम
य ा गने ।
ऐलतहालसक तथा पनरतालत्वक महत्वका क्षेत्रकोो
सांरक्षण गने ।
सम्भूाव्य स्थानहरुमा मनोोरञजन पाकय , लपलक्नक
स्पट, लवलभूतन िार्मयक तथा एलतहालसक प्रलतमाहरु
लनमायण गने ।
चण्डेश्वरी वनिाई व्यवलस्थत लपकलनक स्पटकोो
रुपमा लवकास गने ।
चण्डेश्वरी वनमा कनपिा लचलडया र्र लनमायणकोो
िालग सम्भूाव्यता अध्ययन गने ।
जनागारिकोो ीू िोो वनमा सांर्ीय सरकारसाँगकोो
समतवयमा हवाई मैदान लनमायण गनय सम्भूाव्यता
अध्ययन सलहत लनमायण गने ।
ऐलतहालसक,
िार्मयक
एवम्
पनरातालत्वक
सम्पदाहरुकोो अतवेिण, उत्कनन्, सांरक्षण, जगेणाय र
प्रवद्धयन गने ।

सांर्

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज
प्रदेश
तह
क्षेत्र

सरकारी
र अतय


















































बजार क्षेत्रमा पययटन सूचना के तद्र स्थापना गने ।
पययटदकय क्षेत्रहरुकोो प्रचार प्रसार गने ।


१० पययटकीय सनरक्षाकोो व्यवस्था गने ।
नयााँ गततव्यहरूकोो कोोजी र लवकास गरी पययटकीय
११
प्रवेश अननमलतकोो व्यवस्था गने ।
पययटन लवकासमा लनजी क्षेत्रकोो िगानी आकर्ियत
१२
गनय प्रोोत्साहन मूिक काययक्रम सञचािन गने ।
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५.५.८ अपेलक्षत उपिब्िी


नगर पययटन गनरु योोजनाकोो तजनयमा हुने छ ।



बजार क्षेत्रमा पययटन सूचना के तद्रकोो स्थापना भूएकोो हुने छ ।



पवय पूजा िमय अध्ययन सलमलतिे सगिहािय लसफाररस गने ।



ऐलतहालसक तथा पनरतालत्वक महत्वका क्षेत्रकोो सांरक्षण हुने छ ।



ऐलतहालसक, िार्मयक एवम् पनरातालत्वक सम्पदाहरुकोो अतवेिण, उत्कनन्, सांरक्षण, जगेणाय र प्रवद्धयन
हुने छ ।



बाजे बजै पाकय कोो पूवायिार लनमायण भूएकोो हुने छ ।



आततरीक तथा बाह्य पययटन आवगमनमा बृलद्ध भूएकोो हुने छ ।



कररब १५० जनािे पययटन क्षेत्रमा रोोजगारी प्राप्त गरेका हुने छन् ।



पययटकीय पूवायिार लनमायण भूएकोो हुने छ ।



स्थानीयहरुिे आलत्य व्यवस्थापन, होोटि व्यवस्थापन, सनरक्षा जस्ता लवियमा तालिम प्राप्त
गरे का हुने छन् ।



नयााँ पययटदकय गततव्यहरुकोो पलहचान र पूवायिार लवकास भूएकोो हुने छ ।



पययटन क्षेत्रमा िगानीहरु आकर्ियत भूएकोो हुने छ ।
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पररच्छेद ६: सामालजक क्षेत्र
६.१ लशक्षा
६.१.१ पृष्ीभूूलम
लशक्षा लवकासकोो आिार होो । साथै, पररष्कृ त एवम् मयायददत जीवन र सम्मालनत रोोजगारी तथा उद्यम
लवकासकोो आिार समेत होो । ज्ञानमा आिाररत समाजकोो माध्यमबाट मनिनकककोो ददगोो शालतत र समृलद्धका
िालग लशक्षािाई महत्वपूणय माध्यमकोो रुपमा स्वीकार गररां दै आएकोो छ । नेपािकोो सांलविानिे लशक्षा
सम्बतिी हकिाई मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूूत गरे कोो छ । सांलविानिे आिारभूूत तहसम्मकोो लशक्षामा
पहुाँच, आिारभूूत तहसम्मकोो अलनवायय र लन:शनपक लशक्षा तथा माध्यलमक तहसम्मकोो लन:शनपक लशक्षा पाउने
हक प्रत्याभूूत गरे कोो छ । अपाांगता भूएका र आर्थयक रुपिे लवपतन नागररकिाई कानून बमोोलजम लन:शनपक
उच्च लशक्षा पाउने, प्रत्येक नेपािी समनदायिाई कानून बमोोलजम आफ्नोो मातृभूािामा लशक्षा पाउने र
त्यसका िालग लवद्यािय तथा शैलक्षक सांस्था कोोपने र सञचािन गने हक प्रत्याभूूत गरे कोो छ । साथै,
लशक्षािाई वैज्ञालनक, प्रालवलद्यक, व्यवसालयक, सीपमूिक तथा रोोजगारमूिक बनाउाँ दै लशक्षामा, राज्यकोो
िगानी अलभूवृलद्ध गदै लनजी क्षेत्रकोो िगालनिाई लनयमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूिक बनाउने नीलत
अविम्बन गरे कोो छ ।
६.१.२ वस्तनलस्थत
बनेपा नगरपालिकाकोो कन ि साक्षारता दर ८१.३२ प्रलतशत रहेकोो छ जसमध्ये पनरुि तथा मलहिा साक्षारता
दर क्रमश ९०.३८ प्रलतशत र ७२.७१ प्रलतशत रहेकोो छ । बनेपा नगरपालिकाबाट प्राप्त लववरण अननसार
नगरपालिकामा सामनदालयक लवद्यािय ३१ वटा, वािलवकास के तद्र ३० वटा, सांस्थागत लवद्यािय ३९ वटा,
किेज ८ वटा, प्राथलमक लशक्षािय ६ वटा, लवशेि लशक्षासाँग सम्बलतित लवद्यािय ४ वटा र सामनदालयक
अध्ययन के तद्र २ वटा रहेका छन् । बनेपा नगरपालिका अततगयतिा लवद्याियहरुकोो लवद्याथर लववरण,
२०७७ अननसार प्रारलम्भूक वाि लवकासमा ३,६१७ जना, आिारभूूत तह (१-५) मा ८,१२१ जना, लनम्न
माध्यलमक तह (६-८) मा ४,९३४ जना, माध्यलमक तह (९-१०) मा ३,२५२ जना र उच्च माध्यलमक तह
(११-१२) मा २,४८० जना गरी कन ि लवद्याथर २२,४११ जना रहेका छन् । स्थानीय तहकोो वस्तनगत
लववरण, २०७६ अननसार बनेपा नगरपालिकामा आिारभूूत तहकोो कन ि भूनाय दर १३१.८५ (बालिकाकोो
१३५.१७ र बािककोो १२८.५४) तथा कनद भूनाय दर ९०.५८ (बालिकाकोो ९१.८८ र बािककोो ८९.२८)
रहेकोो छ । त्यस्तै गरी माध्यलमक तहमा बालिकाकोो ७८.२० र बािककोो ६७.३९ गरी कन ि भूनाय दर
७२.७९ रहेकोो छ भूने बालिकाकोो ४८.७७ र बािककोो ४४.३४ गरी कनद भूनाय दर ४६.५६ रहेकोो छ ।
लवद्याथर लशक्षक अननपात प्राथलमक, लनम्न माध्यलमक, माध्यलमक र उच्च माध्यलमक तहमा क्रमश १५.७७,
३९.९७, १४.४१ र २२.२३ रहेकोो छ ।
६.१.३ प्रमनक समस्या


अलनवायय तथा लन:शनपक आिारभूूत लशक्षा तथा लन:शनपक माध्यलमक लशक्षािाई प्रभूावकारी रुपमा
कायायतवयन नहुनन ।



नमूना लवद्याियकोो रुपमा लवकास नहुनन ।
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६.१.४ अवसर र चननौती
अवसरहरु


कृ लि, पशन, स्वास््य, होोटि व्यवस्थापन, लनमायण जस्ता बहुप्रालवलिक लशक्षाियकोो लवकास गनय
सदकने ।



शैलक्षक व्यवस्थािाई प्रभूावकारी एवम् लजम्मेवारीपूणय बनाउन सदकने ।



सामनदालयक लवद्याियहरुमा क्रमश :digitalized प्रलवलिबाट पीनपाीनकोो व्यवस्था गनय सदकने ।



शैलक्षक वातावरणपूवायिार र सामािीहरुकोो व्यवस्था गरी साक्षरता बृलद्ध गनय सदकने । ,



शैलक्षक जनशलि उत्पादन गरी स्थानीय जनशलिकोो मागिाई पूर्तय गनय सदकने ।



सांस्थागत लवद्याियहरुिाई स्थालपत मानकका आिारमा िेलडङ गरी सोोही आिारमा शनपक
लनिायरण गनय सदकने ।



लमत्रराष्ि चीनकोो सहयोोगमा लनमायण भूएकोो नेपाि बनेपा बहुप्रालवलिक महालवद्यािय
(Polytechnic Institute) सञचािनमा रहेकोो ।

चननौतीहरु


समावेशी र गनणस्तररय लशक्षाकोो पहुाँचकोो सनलनलश्चतता ।



सांस्थागत लवद्याियहरु शनपक लनिायरण गरी कायायतवयन गने ।



दक्ष, सीपमूिक, अननसतिानमूिक र प्रलतस्पिर जनशलि उत्पादन गने ।



अपागग⁄लभूतन क्षमता भूएका व्यलिहरुकोो शैलक्षक पहुाँचमा लवस्तार गने ।



शैलक्षक व्यवस्थािाई प्रभूावकारी एवम् लजम्मेवारीपूणय बनाउने ।

६.१.५ सोोच


सामालजक र आर्थयक रुपाततरणकोो िालग मानव सांसािनकोो लवकास ।

६.१.६ िक्ष्य


पहुाँच र गनणस्तर अलभूवृलद्ध गरी उच्च लशक्षािाई प्रलतस्पिर, वैज्ञालनक, नवप्रवतयनात्मक,
अननसतिानात्मक, प्रलवलिमैत्री र रोोजगारमूिक बनाउाँ दै ज्ञानमा आिाररत समाज र अथयततत्र
लनमायण गने ।

६.१.७ उद्देश्य


प्रालवलिक लशक्षा तथा व्यावसालयक तालिमकोो लवस्तार एवम् गनणस्तर सनिार गरी बजारकोो माग
अननसारकोो दक्ष जनशलिकोो लवकास गननय ।



उच्च लशक्षािाई वैज्ञालनक एवम् अननसतिान के लतद्रत बनाई नगरकोो समि लवकासमा सर्ाउ
पनरयाउने जनशलि उत्पादन गननय ।



प्रालवलिक लशक्षा तथा व्यवसालयक सीप लवकासमा समावेशी, समतामूिक, गनणस्तरीय र सवयसनिभू
लशक्षाकोो सबैमा पहुाँच अलभूवृलद्ध गननय ।
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सबै बािबालिकािाई प्रारलम्भूक वािलशक्षाकोो अननभूवसलहत आिारभूूत लशक्षा अलनवायय तथा
लनशनपक र माध्यलमक लशक्षामा लन:शनपक पहुाँच सनलनलश्चत गरी लशक्षािाई गनणस्तरीय,
जीवनोोपयोोगी र प्रलवलिमैत्री बनाउनन ।



सबै तहका शैलक्षकप्रशासलनक लनकाय र लशक्षण सांस्थामा सनशासन कायम गननय ।-



सबै नागररकका िालग जीवन पययतत लशक्षाकोो अवसर सनलनलश्चत गननय ।

६.१.८ रणनीलत तथा काययनीलतहरु
रणनीलत
आिारभूूत

काययनीलत
 सबै बािबालिकाहरुिाई बाि लवकास के तद्रसम्मकोो पहुाँच पनरयाउन हरे क सामनदालयक

सनलविा सलहतकोो
शैलक्षक

लवद्याियमा कम्तीमा एक बाि लवकास के तद्र स्थापना गने छ ।


पूवायिारकोो
लवकास गने ।

अलनवायय तथा लन लशक्षािाई माध्यलमक शनपक:लन तथा लशक्षा आिारभूूत शनपक:
गने कायायतवयन रुपमा प्रभूावकारीछ ।



कन नै एक सामनदालयक लवद्याियिाई छनौट गरी नमूना लवद्याियकोो रुपमा लवकास
गने छ ।



हरे क विय नगरलभूत्रका सामनदालयक लवद्याियमध्ये उत्कृ ष्ट एक लवद्याियिाई छनौट
गरर पनरस्कृ त गने छ ।



सामनदालयक लवद्याियमा अांिेजी माध्यमकोो पीन पाीनिाई प्रोोत्सालहत गदै सोोही
अननरुपकोो जनशलि व्यवस्थापन गरी अांिेजी माध्यमका पाठ्यपनस्तकहरु समेत
लन गने उपिब्ि शनपक:छ ।



सांस्थागत लवद्याियका लवद्याथर लववरणिाई नगरपालिकाकोो सूचना प्रणािीमा
समावेश गने छ । अननगमन र लनयमन प्रभूावकारी बनाउने छ ।



सांस्थागत लवद्याियहरुिाई स्थालपत मानकका आिारमा िेलडङ गरी सोोही आिारमा
शनपक लनिायरण गने छ ।



भूौगोोलिक अवस्था तथा लवद्यािय आिारमा िगायतका अननपात लवद्याथर-लशक्षक ,
गने लमिान दरबतदी लशक्षक िारमाआ सोोही गदै समायोोजन कक्षाछ ।



अपागग⁄लभूतन क्षमता भूएका व्यलिहरुकोो शैलक्षक पहुाँचमा लवस्तार गने छ ।



नगरलभूत्र रहेका सबै सामनदालयक लवद्याियहरुमा लन पहुाँच इतटरनेटकोो शनपक:
पनरयाउने छ । लशक्षण प्रणािीिाई आिनलनकीकरण गनय मलपटमेलडया लशक्षण
प्रणािीिाई प्रोोत्सालहत गने छ ।



लमत्रराष्ि चीनकोो सहयोोगमा लनमायण भूएकोो नेपाि बनेपा बहुप्रालवलिक
महालवद्यािय (POLYTECHNIC INSTITUTE) नगरपालिकािाई हस्ताततरण गराउन
आवश्यक पहि गने छ ।



प्रदेश सरकारकोो योोजनामा रहेकोो कृ लि लवश्वलवद्यािय बनेपा नगरपालिकालभूत्र
स्थापना गनय पहि गने छ ।



बनेपा नगरपालिकालभूत्र हाि सञचािनमा नभूएकोो लवियमा माध्यलमक तहमा
प्रालवलिक िार सञचािन गनय चाहने कन नै एक सामनदालयक लवद्याियिाई उपयनि
योोजना र सम्भूाव्यताका आिारमा वार्ियक रुपमा एकमनष्ी अननदान ददने नीलत लिने
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काययनीलत
छ।


बनेपा नगरपालिकालभूत्र भूएका सामनदालयक लवद्याियहरुमा क्रमश :DIGITALIZED
प्रलवलिबाट पीनपाीनकोो व्यवस्था गने छ ।



रोोजगारी तथा उद्यमशीिता लवकास गनय प्रालवलिक तथा व्यवसालयक लशक्षािाई
प्रभूावकारी रुपमा कायायतवयन गने छ ।

लशक्षामा



शैलक्षक व्यवस्थािाई प्रभूावकारी एवम् लजम्मेवारीपूणय बनाउने छ ।



दक्षअननस ,सीपमूिक ,तिानमूिक र प्रलतस्पिर जनशलि उत्पादन गने छ ।



लवद्यािय उमेरका सबै बािबालिकािाई लवद्यािय लशक्षामा आवद्ध गनय आमा समनह,

समतामूिक
पहुाँच

स्थालपत

गने ।

नागररक समाज उतमनक सांर्सांस्था, सामनदालयक सांस्था, गईसस पररचािन गररने छ ।


अलभूभूावकमा शैलक्षक चेतना लवस्तार काययक्रम सञचािन गररने छ ।



लवपतन दलित तथा लपछलडएका जालत तथा समनदायका बािबालिकाहरूिाई
लवद्याियमा आकियण, रटकाउ र लसकाईमा सहयोोग पनग्ने गरी पोोसाक, ददवा काजा,
छात्रवृलि, शैलक्षक सामािी िगायतका लवशेि उत्प्रेरणात्मक काययक्रम सञचािन
गररने छ ।



स्थानीय पलहचान दशायउने पाठ्य सामिीकोो लवकास गरर िागू गररने छ ।



वालिका लशक्षािाई प्रोोत्सालहत गनय मलहिा मैत्री शौचािय, स्यालनटरी प्याडकोो
उपिब्िता र व्यवस्थापनकोो समनलचत व्यवस्था गररने छ ।

लशक्षण

लसकाई

दर बढाउने ।



वाि लवकास के तद्रिाई औपचाररक लशक्षा प्रणािीमा आवद्ध गररने छ ।



लशक्षक तालिम र पननतायजगी तालिम उपिब्ि गराइने छ ।



लवद्याियमा लसकाई वातावरण अननसार कक्षा कोोीाकोो व्यवस्थापन लमिाउाँ दै िलगने
छ।



लशक्षाकोो स्तर उतनतीकोो िालग अांिेजी भूािािाई प्राथलमकतामा राकेर अध्यापन
गराइने छ ।



लशक्षण लसकाईमा सहयोोग पनग्ने अलतररि कृ याकिाप र प्रयोोगात्मक लशक्षािाई
बढावा ददइने छ ।



लसकाईकोो अलभूवृलद्ध गनय लशक्षक उपलस्थलत, लशक्षण शैिी, लसकाई परीक्षण, लसक्ने र
लसकाउने वातावरण जस्ता पक्षहरूकोो लनयलमत अननगमन तथा सनपरीवेक्षण गररने छ ।

प्रालवलिक तथा



बहुप्रालवलिक लवद्यािय (इलतजलनयररगग, कृ लि, पशन, स्वास््य, होोटि व्यवस्थापन,

व्यावसालयक

लनमायण तथा पययटन) स्थापना गररने छ ।

लशक्षाकोो लवकास 
र लवस्तार गने ।

लवद्यािय लशक्षामा लजवनोोपयोोगी व्यवहाररक ज्ञान लसकाउने शैलक्षक काययक्रमहरू



आवद्ध गररने छ ।
लवद्यािय लशक्षा पनरा नगरे का दकशोोर दकशोोरीहरूिाई लवद्यािय के लतद्रत
व्यावसालयक लशक्षाका काययक्रम सञचािन गररने छ ।



लडलजटि साक्षरताकोो नीलत अविम्बन गररने छ ।



साक्षरता काययक्रममा गैर सरकारी सांस्थाहरूकोो पररचािन र समतवय गररने छ ।
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६.१.९ मनख्य काययक्रमहरु तथा कायययातवयन योोजना (५ वियकोो लनयोोजन)
क्र.
स.

काययक्रमहरु

सामनदालयक लवद्याियमा बाि लवकास के तद्र स्थापना
गने ।
अलनवायय तथा लन:शनपक आिारभूूत लशक्षा तथा
लन:शनपक माध्यलमक लशक्षािाई प्रभूावकारी रुपमा
कायायतवयन गने ।

१
२
३

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी र
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र
अतय



नमूना लवद्याियकोो रुपमा लवकास गने ।
सामनदालयक लवद्याियमध्ये उत्कृ ष्ट एक लवद्याियिाई
पनरस्कृ त गने ।
सामनदालयक लवद्याियमा जनशलि व्यवस्थापन गरी
अांिेजी माध्यमका पाठ्यपनस्तकहरु लन:शनपक उपिब्ि गने ।

४
५

बनेपा
नगरपालिकालभूत्र
भूएका
सामनदालयक
लवद्याियहरुमा क्रमश :digitalized प्रलवलिबाट
पीनपाीनकोो व्यवस्था गने ।
लशक्षण प्रणािीिाई आिनलनकीकरण गनय मलपटमेलडया
लशक्षण प्रणािीिाई प्रोोत्सालहत गने ।
सांस्थागत लवद्याियहरुिाई स्थालपत मानकका
आिारमा िेलडङ गरी शनपक लनिायरण गने ।
कृ लि, पशन, स्वास््य, होोटि व्यवस्थापन, लनमायण जस्ता
बहुप्रालवलिक लशक्षाियकोो लवकास गने ।

६
७
८
९
१०

कृ लि लवश्वलवद्यािय स्थापना गनय पहि गने ।
लवद्याियमा वािमैत्री, अपागगता मैत्री, मलहिा मैत्री
सांरचना लवकास गने ।
िलक्षत वगयहरुिाई अनौपचाररक कक्षाहरु सञचािन
गने ।

११
१२

























































६.१.१० अपेलक्षत उपिब्िी


साक्षरता दर शत प्रलतशत पनगेकोो हुने छ ।



सामनदालयक लवद्याियमा बाि लवकास के तद्र स्थापना हुने छ ।



कन नै एक सामनदालयक लवद्यािय नमूना लवद्याियकोो रुपमा लवकास हुने छ ।



नगरपालिकालभूत्र भूएका सामनदालयक लवद्याियहरुमा क्रमश :DIGITALIZED प्रलवलिबाट पीनपाीनकोो
व्यवस्था हुने छ ।



सांस्थागत लवद्याियहरुिाई स्थालपत मानकका आिारमा िेलडङ गरी शनपक लनिायरण हुने छ ।



लशक्षण प्रणािी आिनलनकीकरण गनय मलपटमेलडया लशक्षण प्रणािी िागन हुने छ ।



िलक्षत वगयहरुिाई अनौपचाररक कक्षाहरु सञचािन हुने छ ।



कृ लि लवश्वलवद्यािय स्थापना भूएकोो हुने छ ।
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६.२ स्वास््य, पोोिण तथा काद्य सनरक्षा
६.२.१ पृष्ीभूूलम
नेपािकोो सांलविानिे प्रत्येक नागररकिाई राज्यबाट आिारभूूत स्वास््य सेवा लन:शनपक प्राप्त गने मौलिक
हककोो व्यवस्था गरे कोो छ । देश लवकासमा स्वस्थ र उत्पादनशीि नागररककोो महत्त्विाई दृलष्टगत गरी यस
क्षेत्रमा िगानी वृलद्ध माफय त गनणस्तरीय तथा सवयसनिभू स्वास््य सेवामा समतामूिक पहुाँच सनलनलश्चत गननय
राज्यकोो दालयत्व होो । यसै सतदभूयमा िोोककपयाणकारी राज्यकोो हविारना अननरुप स्वास््य क्षेत्रिाई
नाफामूिकबाट क्रमश: सेवामूिक क्षेत्रमा रुपाततरण गदै िैजाननपने आवश्यक छ । सांलविानकोो एकि तथा
साझा अलिकार सूची अननसार सांर्, प्रदेश र स्थानीय तहिाई स्वास््य सेवाकोो लजम्मेवारी ददांदै स्वास््य
नीलत, मापदण्ड, गनणस्तर, अननमगन, परम्परागत उपचार सेवा र सरुवा रोोग लनयतत्रण िगायतकोो कायय
सांर्कोो अलिकार लभूत्र रालकएकोो छ । यसकोो प्रभूावकारी कायायतवयनकोो िालग अततरमतत्रािय समतवय तथा
सहकायय अपररहायय रहेकोो छ ।
यस पररप्रेक्षमा नेपाििे लवलभूतन समयमा गरे कोो अततरायलष्िय प्रलतबद्धता, नेपाि सरकारका लवद्यमान नीलत
एवम् स्वास््य तथा पोोिण क्षेत्रका प्रमनक समस्या, चननौती तथा अवसरिाई समेत आिार बनाउाँ दै ददगोो
लवकास िक्ष्य हालसि गने रालष्िय काययसूची रहेकोो छ । नागररकिाई स्वस््य बनाउन आिनलनक लचदकत्सा,
आयनवेददक, प्राकृ लतक, होोलमयोोपेलथक लचदकत्सा क्षेत्र, स्वास््य सनशासन र अननसतिानमा िगानी बढाउन
आवश्यक देलकएकोो छ । यस योोजनामा स्वास््य सेवािाई जनताकोो र्रदैिोोसम्मै पनरयाउन राज्यकोो
नेतृत्वदायी र लनजी तथा सहकारी क्षेत्रकोो पररपूरक भूूलमका रहनेछ ।
६.२.२ वस्तनलस्थलत
बनेपा नगरपालिकामा रहेका स्वास््य सेवा प्रदायक सांस्थाहरुमा ७ वटा सरकारी तथा २२ गैरसरकारी गरी
कन ि २९ वटा स्वास््य सांस्थाहरु रहेका छन् जसमध्ये ५ सरकारी प्राथलमक स्वास््य चौकी र २ सरकारी
शहरी स्वास््य के तद्र छन् । सरकारी अस्पताि र सरकारी प्राथलमक स्वास््य के तद्रकोो लनमायण गनय अत्यतत
जरुरी छ । नगरपालिकाकोो स्वालमत्वमा आफ्नै अस्पताि तथा परीक्षण पयाब नभूएकोोिे अरुकोो सहयोोग
लिननपने अवस्था रहेकोो छ ।
बनेपा नगरपालिकािे स्वास््य तथा पोोिणतफय लनम्न नीलतहरु अविम्बन गरे कोो छ ।


बनेपा नगरलभूत्र पायक पने स्थानमा प्राथलमक स्वास््य के तद्र (PHC) स्थापना गररने छ ।



भूइरहेका शहरी स्वास््य के तद्रहरुकोो स्वास््य सेवा लबस्तार गरी प्रसनलत सेवा उपिब्ि गराउाँ दै
िलगने छ । साथै नगरका थप क्षेत्रहरुमा शहरी स्वास््य के तद्र स्थापनामा जोोड ददइने छ ।



स्वास््य सेवा

लबस्तार गदाय बैकलपपक स्वास््य सेवाहरु (आयनवेद, होोलमयोोप्याथी, अकन पञचर,

तयूरोोप्याथी, योोगा, आदद) कोो व्यवस्थापनमा जोोड ददइने छ ।


कोोि, पोोिण, प्रसनलत तथा एचआईभूी एड्स जस्ता बहुपक्षीय सरोोकारका लवियहरुका
सांयतत्रहरुिाई थप प्रभूावकारी र व्यवलस्थत बनाइने छ ।



क्यातसर, मनटनरोोग, डेगगोो, क्षयरोोग, जस्त कतरनाक रोोगकोो रोोकथाम, लनयतत्रण गने कािका
सचेतनामूिक काययक्रम सञचािन गररने छ ।
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बाि तथा मातृ मृत्यनदर तयूलनकरणमा जोोड ददइने छ ।



बनेपा नगरपालिकालभूत्र स्थायी बसोोबास भूएका व्यलिहरुमा उमेर वा अतय कारां णिे मोोतीलवतदनकोो
लन:शनपक शपयदक्रयाका िालग रे यनकाइ आाँका अस्पतािसांग सहकायय गररने छ ।



बनेपामा रहेकोो ब्िड बैंककोो सेवािाई सरि र अत्यािनलनक सनलविा सम्पतन गनय आवश्यक सहयोोग
गररने छ ।



लशर मेमोोररयि अस्पतािकोो प्रभूावकारी सेवा लबस्तार तथा अस्पताि व्यवस्थापन प्रभूावकारी
बनाउन प्रचलित कानूनका अलिनमा रही प्रभूावकारी लनयमन र अननगमनकोो वातावरण लमिाइने छ ।
योोग के तद्र स्थापना गनय प्रोोत्सालहत गदै स्थालपत के तद्रहरु प्रभूावकारी रुपमा सञचािनमा जोोड ददने छ ।



स्तन तथा पाीे र्रकोो क्यातसरबाट जोोगाउन जनचेतनामूिक काययक्रम र उपचारात्मक लवलििाई



प्रश्रय ददन आवश्यक सहयोोग र सहकाययकोो वातावरन लमिाइने छ ।


हरे क वडामा एक शहरी स्वास््य के तद्र क्रमश: स्थापना र सञचािन हुने वातावरण लमिाउन
आवश्यक पहि गररने छ ।



नगरपालिका क्षेत्रमा काययरत मलहिा स्वास््य स्वयम् सेलवकाहरुबाट सेवा गनय सक्ने उमेर हद साीी
विय कायम गररने छ । साथै नगर स्तरीय मलहिा स्वास््य स्वयम् सेलवका कोोि स्थापना गरी लनवृि
स्वयम् सेलवकाहरुिाई सोोही कोोिबाट सम्मान स्वरुप सहयोोग उपिब्ि गराउने नीलत लिइने छ ।

६.२.३ प्रमनक समस्या


नगरपालिकामा अस्पताि तथा परीक्षण पयाबकोो व्यवस्था नहुनन ।



सरकारी प्राथलमक स्वास््य के तद्र लनमायण नहुनन ।



सरकारी स्वास््य सांस्थामा आवश्यकता अननसारकोो उपकरण र लवशेिज्ञ लचदकत्सककोो अभूाव ।



लनशनपक तथा अत्यावश्यक औििीकोो पयायप्त मात्रामा सवययाम उपिब्ि नहुनन ।



क्यातसर, मनटनरोोग, डेगगोो, क्षयरोोग, जस्ता कतरनाक रोोगकोो रोोकथाम, लनयतत्रण गने कािका
सचेतनामूिक काययक्रम सञचािन नहुनन ।

६.२.४ अवसर र चननौती
अवसर


पूवायिारहरुकोो लवकास गरी स्वास््य सेवामा स्थानीय नागररकहरुकोो सहज पहुाँच स्थापना गनय
सदकने ।



कोोि, पोोिण, प्रसनलत तथा एचआईभूी एड्स जस्ता बहुपक्षीय सरोोकारका लवियहरुका
सांयतत्रहरुिाई थप प्रभूावकारी र व्यवलस्थत बनाउन सदकने ।



बनेपामा रहेकोो ब्िड बैंककोो सेवािाई सरि र अत्यािनलनक सनलविा सम्पतन बनाउन सदकने ।



नयााँ स्वास््य सांस्थाहरुकोो लवकास हुाँदै गरेकोो



स्वास््य सचेतनामा बृलद्ध भूएकोो



स्थानीय उत्पादनमा बृलद्ध गरी काद्य सनरक्षाकोो लस्थलतमा सनिार पयाउन सदकने ।

चननौती


आिारभूूत स्वास््य सेवािाई सबैकोो पहुाँच लभूत्र पयाउनन ।
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लनशनपक, स्वास््य सांस्थामा आिारभूूत तथा अत्यावश्यक औिलि सवययाम उपिब्ि गराउनन ।



स्वास््य सांस्थाहरूमा औजार/उपकरण, दक्ष जनशलि र पूवायिार िगायत सनलविा यनि पनरयाउनन ।



स्वास््य वीमािाई सबै नागररककोो दायरामा पनरयाउनन ।



जलडवनिीमा आिाररत तथा स्थानीय उपचार प्रणािीिाई स्वास््य सांस्थाकोो दायरामा पयाई
व्यवलस्थत र गनणस्तरीय बनाउनन ।



काद्य सेचतना तथा काद्य व्यवहार सनिारिाई स्वास््य प्रणािीकोो अगगकोो रुपमा लवकास गननय ।

६.२.५ सोोच


स्वस्थ नागररक, गनणस्तररय जीवनयापन ।

६.२.६ िक्ष्य

 स्वास््य सेवामा सम्पूणय नगरपालिकावासीकोो पहुाँच स्थालपत गरी गनणस्तररय स्वास््य सेवा
उपिब्ि गराउने ।
६.२.७ उद्देश्य

 गनणस्तररय स्वास््य सेवा तथा पोोिणिाई सबैकोो पहुाँचमा पनरयाउनन ।
६.२.८ रणनीलत तथा काययनीलतहरु
रणनीलत
काययनीलत
आिारभूूत
 बनेपा नगरलभूत्र पायक पने स्थानमा प्राथलमक स्वास््य के तद्र (PHC) स्थापना गररने छ।
स्वास््यमा
 भूइरहेका शहरी स्वास््य के तद्रहरुकोो स्वास््य सेवा लवस्तार गरी प्रसनलत सेवा उपिब्ि
समतामूिक
गराउाँ दै िलगने छ । साथै नगरका थप क्षेत्रहरुमा शहरी स्वास््य के तद्र स्थापनामा जोोड
पहुाँच सनलनलश्चत
ददइने छ ।
गने ।
 स्वास््य सेवा लवस्तार गदाय बैकलपपक स्वास््य सेवाहरु (आयनवेद, होोलमयोोप्याथी,
अकन पञचर, तयूरोोप्याथी, योोगा, आदद) कोो व्यवस्थापनमा जोोड ददइने छ ।


कोोि, पोोिण, प्रसनलत तथा एचआईभूी एड्स जस्ता बहुपक्षीय सरोोकारका लवियहरुका
सांयतत्रहरुिाई थप प्रभूावकारी र व्यवलस्थत बनाइने छ ।



क्यातसर, मनटनरोोग, डेगगोो, क्षयरोोग, जस्त कतरनाक रोोगकोो रोोकथाम, लनयतत्रण गने
कािका सचेतनामूिक काययक्रम सञचािन गररने छ ।



बाि तथा मातृ मृत्यनदर तयूलनकरणमा जोोड ददइने छ ।



नगरपालिकाका स्थायी बालसतदाहरुमा उमेर वा अतय कारां णिे मोोतीलवतदनकोो लन:शनपक
शपयदक्रयाका िालग रे यनकाइ आाँका अस्पतािसाँग सहकायय गररने छ ।



बनेपामा रहेकोो ब्िड बैंककोो सेवािाई सरि र अत्यािनलनक सनलविा सम्पतन गनय
आवश्यक सहयोोग गररने छ ।



लशर मेमोोररयि अस्पतािकोो प्रभूावकारी सेवा लवस्तार तथा अस्पताि व्यवस्थापन
प्रभूावकारी बनाउन प्रचलित कानूनका अलिनमा रही प्रभूावकारी लनयमन र
अननगमनकोो वातावरण लमिाइने छ ।
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 योोग के तद्र स्थापना गनय प्रोोत्सालहत गदै स्थालपत के तद्रहरु प्रभूावकारी रुपमा
सञ्चािनमा जोोड ददने छ ।


स्तन तथा पाीे र्रकोो क्यातसरबाट जोोगाउन जनचेतनामूिक काययक्रम र उपचारात्मक
लवलििाई प्रश्रय ददन आवश्यक सहयोोग र सहकाययकोो वातावरण लमिाइने छ ।



हरे क वडामा एक शहरी स्वास््य के तद्र क्रमश: स्थापना र सञचािन हुने वातावरण
लमिाउन आवश्यक पहि गररने छ ।



नगरपालिका क्षेत्रमा काययरत मलहिा स्वास््य स्वयम् सेलवकाहरुबाट सेवा गनय सक्ने
उमेर हद साीी विय कायम गररने छ । नगर स्तरीय मलहिा स्वास््य स्वयम् सेलवका कोोि
स्थापना गरी लनवृि स्वयम् सेलवकाहरुिाई सोोही कोोिबाट सम्मान स्वरुप सहयोोग
उपिब्ि गराउने नीलत लिइने छ ।



स्वास््य बीमाकोो पहुाँच सबै र्रपररवारमा पनरयाईने छ ।



स्वास््य तथा पोोिण क्षेत्रमा काययरत सांस्था र लनकायहरू बीच समतवय गररने छ ।



स्वास््य, सरसफाई र पोोिण जस्ता अततर सम्बलतित लवियहरूमा काययक्रमगत
आवद्धता सनदढृ गररने छ ।



स्वास््य लक्िलनक िगायत लनजी स्वास््य सेवा प्रदायक सांस्थाहरूकोो प्रभूावकारी
अननगमन र लनयमन गररने छ ।

ररफरि
स्वास््य
सेवाकोो
पहुाँचिाई सहज
बनाउने ।

वैकपपीक
स्वास््य
सेवाकोो
प्रवद्धयन गने ।



नगरपालिकामा कलम्तमा सनलविा सम्पतन अस्पताि स्थापना गररने छ ।



लवशेिज्ञ अस्पतािबाट पालिका अस्पताि के लतद्रत लवशेिज्ञ र्नम्ती सेवा सञ्चािन गरी
ररफरि स्वास््य सेवाकोो पहुाँच बढाइने छ ।



लजपिाकै ररफरि अस्पतािकोो रुपमा िनलिकेि अस्पतािसाँग सहकायय गररने छ ।



भूरपदो र लनयलमत एम्बनिेतस सेवा सञचािनकोो व्यवस्था लमिाइने छ ।



शहर के लतद्रत कन नै अस्पतािसाँगकोो सहकाययमा टेिी मेलडलसन सेवा सञचािन गररने छ ।



आयनवेद लचदकत्सा पद्धलतिाई स्वास््य सेवा लभूत्र आवद्ध गरी एदककृ त स्वास््य सेवा
प्रदान गररने छ ।



परम्परागत रुपमा स्वास््य सेवा प्रदान गने िामी, झााँक्री, िामा िगायतिाई तालिम
प्रदान गरी आिनलनक लचदकत्सा पद्धलतसाँग समेत आवद्ध गराइने छ ।



जलडवनिीमा आिाररत परम्परागत स्वास््य उपचार पद्धलतिाई आिनलनक आयनवेद
प्रणािीसाँग आवद्ध गररने छ ।



होोलमयोोप्याथी, प्राकृ लतक लचदकत्सा, दफलजयोो थेरापी, अकन पांचर जस्ता वैकलपप स्वास््य
सेवा लवस्तार गररने छ ।

स्वास््य

तथा



लवद्यािय तहमा लवद्यािय स्वास््य तथा पोोिण काययक्रम सञचािन गररने छ ।

चेतना



समनदाय तहसम्म स्वास््य र पोोिण सम्बतिी चेतना अलभूवृलद्धकोो काययक्रम पनरयाईने छ ।

अलभूवृलद्ध गने ।



लवलभूतन कािका सरुवा रोोगकोो प्रकोोप सम्बतिी चेतना अलभूवृलद्ध गररने छ ।



आमा समूह र समनदायमा आिाररत सांर् सांस्था, क्िव तथा गैर सरकारी सांस्था समेतकोो

पोोिण

सहकाययमा काद्य व्यवहार सनिार, पोोिण तथा स्वास््य सम्बतिी जनचेतना अलभूवृलद्ध
गररने छ ।
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 अलत कन पोोिणमा परे का मलहिा तथा बाि बालिकाहरूिाई पोोिण सम्बतिी
उपचारात्मक सेवा उपिब्ि गराइने छ ।


मलहिा स्वयां सेलवकाहरूकोो क्षमता लवकास गरी समनदाय के तद्रीत जनचेतन अलभूवृलद्धका
साथै स्वास््य सेवा लवस्तारमा पररचािन गररने छ ।



नगरपालिकामा अलिक रहेका सने र नसने रोोगकोो पलहचान गरी रोोगहरूकोो कारण र
प्रारलम्भूक रोोकथामका बारे मा व्यापक जनचेतना अलभूवृलद्ध गररने छ ।



व्यायाम, योोग जस्ता शारररीक सनगीन तथा मानलसक स्वास््य सम्बतिी लवियिाई
लवद्यािय र समनदाय के तद्रीत बनाई अलभूयानकोो रुपमा लशलवर सञचािन गररने छ ।

काद्य

सनरक्षा

सनलनलश्चत गने



भूूलमकोो सांरक्षण र प्रवद्धयन गररने छ ।



प्राकृ लतक स्रोोतहरुकोो दोोहन कम गररने छ ।



माटोोकोो उवयरा शलि बढाईने छ ।



उन्नत वािीकोो प्रयोोग गररने छ ।



बािी लबमा गररने छ ।



लशलक्षत यनवा दकसानहरूिाई कृ लि व्यवसायमा आकर्ियत गररने छ ।



नेपाि सरकार, लवलभूतन दातृ लनकाय र स्थानीयहरूकोो सहयोोगमा आवश्यकता अननसार
सामनदालयक काद्यातन बैंक स्थापना गररने छ ।



काद्यतन वैकहरुबाट स्थानीय स्तरका उत्पादनिाई पलहिोो प्राथलमकतासाथ कररद गने,
अपनग भूएमा काद्यातन बालहरबाट पयाएर भूण्डारण गररने छ ।



काद्यतन वैंकहरुबाट सनफत मूपयमा स्थानीय जनतािाई काद्यातन उपिब्ि गराइने छ ।



काद्यातन, दूि, मासन, फिफू ि, तरकारी तथा काद्य तेिकोो गनणस्तर कायम गनय काद्यातन
गनणस्तर काननन बनाएर कडाइसाथ िागन गररने छ ।



सावयजलनक लवतरण प्रणािी िागन गररने छ ।



िलक्षत सावयजलनक लवतरण प्रणािी अततगयत गररब तथा अलत गररब पररवारहरूिाई
सनफत मूपयमा काद्यान्न उपिब्ि गराईने छ ।

६.२.९ मनख्य काययक्रमहरु तथा कायययातवयन योोजना
क्र.
स.
१
२
३
४
५

काययक्रमहरु
नगरपालिकाकोो स्वास््य नीलत तजनयमा गने ।
नगरपालिकामा सनलविा सम्पतन अस्पताि लनमायण गने ।
प्राथलमक स्वास््य के तद्र (PHC) स्थापना गने ।
भूइरहेका शहरी स्वास््य के तद्रहरुकोो स्वास््य सेवा लवस्तार
तथा प्रसनलत सेवा उपिब्ि गने । थप शहरी स्वास््य के तद्र
स्थापना गने ।
क्यातसर, मनटनरोोग, डेगगोो, क्षयरोोग, आदद रोोगकोो रोोकथाम,
लनयतत्रण गनय सचेतनामूिक काययक्रम सञचािन गने ।

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र र अतय
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क्र.
स.

काययक्रमहरु

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र र अतय

रे यनकाइ आाँका अस्पतािसाँग सहकायय गरी मोोतीलवतदनकोो
लन:शनपक शपयदक्रयाका िालग पहि गने ।
स्तन तथा पाीे र्रकोो क्यातसर सम्बतिी जनचेतनामूिक
काययक्रम आयोोजना गने ।

६
७
८







हरे क वडामा शहरी स्वास््य के तद्र क्रमश: स्थापना गने ।





स्वास््य र पोोिण सम्बतिी सचेतना काययक्रम गने ।
आिारभूूत औििीहरु सवयसनिभू रुपमा पालिकामा नै
१०
उपिब्ि हुने व्यवस्था गने ।
लवद्यमान स्वास््य चौकीहरुमा स्वास््य पूवायिार तथा
११
उपकरणहरुकोो व्यवस्था गने ।



















९

१२ मलहिा स्वास््य स्वयम् सेलवकाहरुकोो उमेर हद कायम गने ।



१३ ब्िड बैंककोो सेवािाई अत्यािनलनक सनलविा सम्पतन बनाउने ।





१४ योोग के तद्र स्थापना गने ।
रे फरि अस्पतािकोो िालग लवशेिज्ञ अस्पतािसाँग समतवय
१५
गने ।











१६ उन्नत वािीकोो प्रयोोग गने र बािी लबमा गने ।







१७ लशलक्षत यनवाहरूिाई कृ लि व्यवसायमा आकर्ियत गने ।















सामनदालयक काद्यातन बैंक स्थापना गरी सनपथ मूपयमा

१८
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स्थानीय जनतािाई काद्यातन उपिब्ि गराउने ।





६.२.१० अपेलक्षत उपिब्िी


सनलविा सम्पतन अस्पताि लनमायण हुने छ ।



लवद्यमान स्वास््य चौकीहरुकोो स्तरोोतनलत हुने छ ।



सबै स्वास््य सेवामा आिारभूूत सनलविा तथा प्रसूलत सेवा उपिब्ि हुने छ ।



हरे क वडामा शहरी स्वास््य के तद्र स्थापना हुने छ ।



प्राथलमक स्वास््य के तद्र (PHC) स्थापना हुने छ ।



लवद्यमान स्वास््य चौकीहरुमा लचदकत्सक र स्वास््य उपकरणकोो व्यवस्था हुने छ ।



पूणय कोोपयनि नगरपालिका र्ोोलित हुनेछ ।



१ र्ण्टाकोो दनरी लभूत्र शत प्रलतशत नागररककोो स्वास््य सांस्थामा पहुाँच हुने छ ।



ररफरि अस्पतािसाँग सहकायय सम्झौता हुने छ ।



झाडा पकािाकोो सांक्रमण दर प्रलतहजार १० जनामा झने छ ।



सरुवा रोोग उपिेख्य रुपमा र्ट्नेछ ।



स्थानीय नागररकहरुकोो काद्य सनरक्षाकोो लस्थलतमा सनिार हुने छ ।
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६.३ यनवा तथा केिकन द
६.३.१ वस्तनलस्थलत
रालष्िय लवकासमा यनवा सहभूालगता अलभूवृलद्ध गदै राजनीलतक, सामालजक, साांस्कृ लतक र आर्थयक
अलिकारहरुकोो पूणय उपयोोग गने वातावरण तयार गरी यनवाकोो सवायगगीण लवकास, सशलिकरण र यनवा
उद्यमशीिताका िालग लशक्षा, स्वास््य, रोोजगारी िगायतका क्षेत्रमा लवशेि अवसर प्रदान गने सांवैिालनक
व्यवस्था रहेकोो छ । सांयनि राष्िसांर्ीय सनरक्षा पररिद्कोो प्रस्ताव नां. २२५०, ददगोो लवकास िक्ष्य र यनथ
लभूजन-२०२५ िे यनवाकोो लवकास र सहभूालगतामा जोोड ददएकोो छ । यसका िालग एकीकृ त काययढााँचा
लनमायण गरी कायायतवयनमा पयाउन आवश्यक छ । बनेपा नगरपालिकाकोो कन ि जनसगख्याकोो ४७.९४
प्रलतशत यनवा (१५ देलक ३९ विय) रहेकोो जनसाांलख्यक िाभूकोो अवसरिाई पनाँजीकृ त गरी आर्थयक समृलद्धमा
यनवाकोो योोगदान सनलनलश्चत गननय जरुरी छ ।
व्यलिकोो शारीररक ततदनरुस्ती, सामालजक, मानलसक र सांवेगात्मक पक्षकोो सततनलित लवकासमा केिकन दकोो
महत्वपूणय भूूलमका रहतछ । केिकन द रालष्िय एता सनदढृ गने र अततरायलष्िय क्षेत्रमा रालष्िय पलहचान स्थालपत
गने प्रमनक माध्यमकोो रुपमा रलहआएकोो छ । लवश्वव्यापी मूपय मातयता र प्रलवलिकोो सांयोोजनबाट
नागररकिाई रोोजगारकोो अवसर लसजयना गनय, केि पययटनकोो माध्यमबाट ददगोो लवकासका लशक्षा, स्वास््य,
िैलगगक समानता तथा आर्थयक वृलद्ध िगायतका िक्ष्यहरु हालसि गनय स्थानीय तहदेलक नै केिकन दकोो
सांस्थागत लवकास एवम् पूवायिार लनमायण गरी “सबैका िालग केिकन द” अलभूयानिाई साथयकता ददन
आवश्यक छ । स्थानीय सरकार सञचािन ऐन, २०७४ अननसार केिकन द सम्बतिी बनेपा नगरपालिकाकोो
काम, कतयव्य र अलिकारमा स्थालनयस्तरकोो केिकन दकोो सांरचनाकोो पूवायिार लनमायण सञचािन तथा लवकास;
स्थानीयस्तरका केिकन द प्रशासन तथा सांर् सांस्थाकोो लनयमन र समतवय; केिकन दकोो लवकास र प्रवद्धयन;
केिकन द प्रलतयोोलगता आयोोजना र सहभूालगता; केिकन द सम्बतिी पूवायिारकोो लवकास गने रहेकोो छ ।
बनेपा नगरपालिकािे केिकन दतफय लनम्न नीलतहरु अविम्बन गरे कोो छ ।


एक वडा एक केि मैदानकोो योोजनािाई लनरततरता ददइने छ ।



नगरस्तरीय व्यवलस्थत केिकन द मैदान बनाउन उपयनि स्थानकोो पलहचान गरी पूवायिार तयारीका
िालग योोजना बनाइने छ ।



बनेपा नगरपालिका वडा नां. ६ मा रहेकोो कवडयहििाई सनलविा सम्पतन बनाइने छ ।



रालष्िय स्तरमा सञचालित केिकन द प्रलतयोोलगताहरु सञचािन गदै मेयर कप फन टबि
प्रलतयोोलगतािाई लनरततरता ददइने छ ।

६.३.२ प्रमनक समस्या


केिकन दकोो लवकास र प्रवद्धयन हुन नसक्नन ।



यनवा पररिद् गीन हुन नसक्नन ।



स्रोोत र सािनकोो अभूाव ।



केिकन दकोो लवकासका िालग पूवायिारकोो अभूाव ।



यनवा शलििाई उत्पादनशीि क्षेत्रमा पररचािन गनय नसक्नन ।
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यनवाहरुकोो लनरततर पिायन ।



व्यावसालयक केिकन द केिकन द प्रलशक्षणकोो कमी ।



यनवामा दक्षता र क्षमताकोो कमीका साथै उनीहरूिाई उद्यमशीि, रोोजगारीमूिक र स्वरोोजगार
बनाउन नसक्नन ।

६.३.३ अवसर र चननौती


केिकन द पूवायिार लवकास गनय स्थानहरु उपिब्ि हुन सक्ने ।



स्थानीय केि प्रलतभूाहरुकोो माध्यमबाट नगरपालिकाकोो पलहचानमा थप योोगदान हुने ।



केिकन दकोो लवकास गरी यनवा क्षमताकोो लवकास गनय सदकने ।



स्थानीय यनवायनवतीहरुिाई स्वस््य र स्फू तय गराउन सदकने ।



स्थानीय स्तरमा केिकन दकोो लनयलमत काययक्रम गरी स्थानीय केि प्रलतभूाहरुकोो पलहचान र लवकास
गनय सदकने ।



यनवा लवकासका िालग सांवैिालनक व्यवस्था हुनन ।

चननौतीहरु


यनवा क्षमताकोो लवकास गननय ।



यनवा प्रलतभूा पिायन रोोक्नन ।



यनवामा सकारात्मक सोोचकोो लनमायण गननय ।



स्थानीय स्तरमा सृजना गनय सदकने रोोजगारीका सम्भूावनाहरूमा यनवाहरूकोो आकियण गराउनन ।



केिकन द पूवायिारकोो लनमायण गननय ।



लनयलमत केिकन द प्रलतयोोलगताहरु आयोोजना गरी व्यावसालयक केिकन दकोो लवकास गननय ।

६.३.४ सोोच


यूवाकोो िालग केिकन द ।

६.३.५ िक्ष्य

 केिकन द लवकासकोो माध्यमाबाट यनवाशलिकोो लवकास गरी नगरपालिकाकोो समृलद्धमा योोगदान
पनरयाउने ।
६.३.६ उद्देश्य


यनवा शलििाई उत्पादनशीि क्षेत्रमा पररचािन गननय ।



केिकन दकोो लवकास गननय ।

६.३.७ रणनीलत तथा काययनीलतहरु
रणनीलत
काययनीलत
यनवाहरूकोो
 यनवाहरुिाई िलक्षत गरी कृ लि, पशनपािन तथा र्रे िन उद्योोग तफय आकर्ियत गने छ र
क्षमता
आवश्यक नीलत लनमायण गरी अननदान समेत प्रदान गने छ ।
लवकास गरी
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काययनीलत
 यनवाहरुकोो क्षेत्रमा काम गने गरी काययलवलि लनमायण गरी यनवा पररिद् गीन गररने छ ।


स्वस्थ र सभ्य यनवा समाज लनमायणका िालग लवलवि दकलसमका दनव्ययसनी लवरुद्ध अलभूयान
सञचािन गररने छ ।



यनवा रोोजगार तालिमकोो व्यवस्था गरी बेरोोजगार यनवा िाभूालतवत हुने वातावरण
लमिाइने छ ।



यनवाहरूकोो दक्षता र क्षमताका आिारमा उद्यमशीि, रोोजगारमनिक र स्वरोोजगारीमा
आवद्ध गराइने छ ।

केिकन द
पूवायिारकोो
लवकास गने



एक वडा एक केि मैदानकोो योोजनािाई लनरततरता ददइने छ ।



नगरस्तरीय व्यवलस्थत केिकन द मैदान बनाउन उपयनि स्थानकोो पलहचान गरी पूवायिार
तयारीका िालग योोजना बनाइने छ ।



बनेपा नगरपालिका वडा नां. ६ मा रहेकोो कवडयहििाई सनलविा सम्पतन बनाइने छ ।



रालष्िय स्तरमा सञचालित केिकन द प्रलतयोोलगताहरु सञचािन गदै मेयर कप फन टबि
प्रलतयोोलगतािाई लनरततरता ददइने छ ।



लवद्यािय स्तर देलक नै केिकन द लवकासका िालग हरेक लवद्याियमा केि मैदानकोो व्यवस्था
गनय सहयोोग गररने छ ।



नगरपालिका स्तरीय अततर लवद्यािय केिकन द प्रलतयोोलगताकोो आयोोजना गररने छ ।



उत्कृ ष्ट केिाडीिाई लजपिास्तरीय प्रलतयोोलगतामा भूाग लिन प्रोोत्सालहत गररने छ ।



लवद्यािय स्तरमा केिकन द लशक्षककोो क्षमता लवकास गररने छ ।

६.३.८ मनख्य काययक्रमहरु तथा कायययातवयन योोजना
क्र.
स.

काययक्रमहरु

१

यनवाहरुिाई कृ लि, पशनपािन तथा र्रे िन उद्योोगतफय
आकर्ियत गनय आवश्यक नीलत लनमायण गरी अननदान समेत
प्रदान गने ।

२

काययलवलि लनमायण गरी यनवा पररिद् गीन गने ।

३
४

एक वडा एक केि मैदानकोो योोजनािाई लनरततरता ददने ।
सनलविा सम्पतन कवडयहि बनाउन पूवायिार लनमायण गने ।

५

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी र
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र
अतय


















दनव्ययसनी लवरुद्ध अलभूयान सञचािन गने ।







६

यनवाहरुकोो क्षमता लवकास सम्बतिी काययक्रमहरु गने ।





७

यनवा तथा केिकन दकोो सांस्थागत लवकास गने ।
यनवाहरुिाई रोोजगार सृजना र उद्यलशिताकोो िालग
सहुलियत ऋण र तालिम प्रदान गने ।





























८
९

केकिनद मैदान लनमायण गने ।
पालिका लस्तरय केकिनद प्रलतयोोलगताहरु लनयलमत रुपमा
१०
सञचािन गने ।
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११ प्रलशक्षकहरुिाई क्षमता अलभूवृलद्ध तालिम प्रदान गने ।
लवद्याियहरुमा केिकन द लशक्षक र सामािीहरु उपिब्ि
१२
गराउने ।













१३ स्थानीय यनवा क्िबहरुकोो क्षमता अलभूवृलद्ध गने ।
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६.३.९ अपेलक्षत उपिब्िी


यनवा पररिद् गीन हुने छ ।



नगरपालिका स्तरीय केिकन द मैदानकोो स्तरोोतनलत हुने छ ।



सनलविा सम्पतन कवडयहि लनमायण हुने छ ।



सबै माध्यलमक लवद्याियमा केिकन द लशक्षक र केिकन दका सामिीहरुकोो व्यवस्था हुने छ ।



वार्ियक रुपमा अततर लवद्यािय केिकन द प्रलतयोोलगताहरु आयोोजना हुने छ ।



दनव्ययसनी लवरुद्ध अलभूयान सञचािन हुने छ ।



यनवाहरुिे उद्यमलशिता तालिम प्राप्त हुने छन् ।



स्थानीय क्िबहरुकोो क्षमता अलभूवृलद्ध हुने छ ।



यनवाहरुिे उद्यम र स्वरोोजगारकोो िालग सहुलियत रुपमा ऋण प्राप्त हुने छन् ।

६.४ अनवेिण तथा लसजयनात्मकता
६.४.१ प्रमनक समस्या


अतवेिण तथा लसजयनात्मक काययमा बजेटकोो अभूाव ।



अतवेिण तथा लसजयनात्मक काययमा तयून िगानी र प्रालवलिक/दक्ष जनशलिकोो अभूाव ।



सेवा प्रवाहमा लवज्ञान र प्रलवलिकोो प्रयोोग पयायप्त हुन नसके कोो ।



वैज्ञालनक अननसतिान र अननसतिानकतायकोो अभूाव ।



आवश्यक सांरचना र कानननी व्यवस्था नभूएकोो ।



लवज्ञान लबियिाई सभूयसनिभू र गनणस्तरीय बनाउन नसके कोो ।



उच्च दक्ष जनशलिकोो िालग आवश्यक पने रोोजगारीकोो कमी ।



यनवा र दक्ष जनशलिकोो पिायन ।

६.४.२ अवसर तथा चननौतीहरु
अवसर


यनवाहरुमा अतवेिण र लसजयनात्मक काययमा रुलच बढ्न सक्ने ।



अतवेिण तथा लसजयनात्मक काययहरुद्वारा स्थानीय परम्परागत प्रलवलिकोो लवकास र सम्वद्वयन हुन
सक्ने ।

चननौती


अतवेिण तथा लसजयनात्मकता सम्बतिी नगरपालिकाकोो सांस्थागत सांरचना र स्पष्ट काययददशा
लनमायण गनय ।
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६.४.३ सोोच


अतवेिण र लसजयनात्मकता; स्थानीयकोो आवस्यकता

६.४.४ िक्ष्य


अतवेिण तथा लसजयनात्मक लवकास र उपयोोगबाट नगरपालिकामा वैज्ञालनक चेतनाकोो अलभूवृलद्ध
गने ।

६.४.५ उद्देश्य


नगरपालिकामा अतवेिण तथा लसजयनात्मकताकोो लवकास र उपयोोग गननय ।



लवज्ञान र प्रलवलििाई लवकास र सेवा प्रवाहसाँग आवद्ध गननय ।

६.४.६ रणनीलत तथा काययनीलतहरु
रणनीलत
काययनीलत
नगरपालिकाका
लवद्याियहरुमा
लवज्ञान
लशक्षाकोो
सनदढृ ीकरण
र
प्रवद्वनात्मक
काययक्रमहरुिाई
लतब्रता ददने ।

वैज्ञालनक
अननसतिान

,

प्रलवलिलर लवकास र
नवप्रवतयनमा

जोोड

ददने
लवकास लनमायण र
सेवा
लवज्ञान

प्रवाहिाई
प्रलवलि

र

सूचना प्रलवलि मैत्री
बनाउने

 नगरपालिकामा रहेका लवद्याियहरुमा लवज्ञान प्रयोोगशािािाई सनदढृ गररने छ ।
 नगरपालिकामा कलम्तमा एउटा प्रयोोगशािा सलहतकोो लवज्ञान लशक्षा प्रदान गने
लवद्याियिाई लवज्ञान अध्ययन के तद्रकोो रुपमा स्थापना गररने छ ।
 सम्भूाव्यता हेरी थप एक प्रालवलिक लवद्याियकोो स्थापना गररने छ ।
 स्थालनय लवद्यािय र क्याम्पसमा आवद्ध यनवा वैज्ञालनकहरुिाई प्रोोत्साहन तथा
प्रलतभूा प्रष्फन टन गनय आवलिक यनवा वैज्ञालनक सम्मेिन आयोोजना गररने छ ।
 वैज्ञालनक प्रलतभूा प्रवद्धयन गनय लनयलमत रुपमा लवज्ञान प्रदशयनी िगायतका
सृजनात्मक प्रलतयोोलगताहरु आयोोजना गररने छ ।
 लवज्ञान र प्रलवलि सम्बतिी प्रलतभूा पलहचान गरी लवलशष्टीकृ त क्षेत्रमा
प्रलतभूाहरुकोो उपयोोग गररने छ ।
लवज्ञान र प्रलवलििाई उत्पादन, उद्योोग, उद्यमलशिता र लशक्षण क्षेत्रमा आवद्ध
गदै िलगने छ ।
 लवज्ञान र प्रलवलिका क्षेत्रमा मौलिक लसजयनलशितािाई प्रोोत्साहन गने गरी
सृजनलशिता कोोिकोो स्थापना गररने छ ।
 स्थानीय पराम्परा तथा मौलिक प्रलवलिकोो पलहचान गरी लतनकोो वैज्ञालनक
लवकासमा जोोड ददईने छ ।
 वैज्ञालनक तथा प्रालवलिक जनशलििाई उद्यमलशितासाँग आवद्ध गदै िलगने छ ।
 नगरपालिकाकोो दैलनक कायय सञचािनका साथै लवकास लनमायण र सेवा
प्रवाहिाई प्रभूावकारी र लछटोो छररतोो बनाउन लवज्ञान र सूचना प्रलवलिकोो
अलिकतम प्रयोोग गररने छ ।
 नगरपालिकाका कमयचारीकोो क्षमता लवकासमा लवज्ञान प्रलवलि र सूचना
प्रलवलिकोो पाठ्यक्रम समावेश गररने छ ।
 सेवाप्रवाह मैत्री नवीन प्रलवलििाई प्रोोत्साहन गनय नगरपालिकाका
कमयचारीहरुिाई प्रलवलि मेिा र काययशािाहरुमा सहभूागी गराईने छ ।
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६.४.७ मनख्य काययक्रमहरु तथा कायययातवयन योोजना (५ वियकोो लनयोोजन)

क्र.स.

काययक्रमहरु

सांर्

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी
प्रदेश
तह
क्षेत्र र अतय

१

लवद्याियहरुमा लवज्ञान प्रगोोशािाहरुकोो सनदढृ ीकरण
गने ।







२

थप एक प्रालवलिक लवद्यािय स्थापना गने ।







३

यनवा वैज्ञालनक सम्मेिन आयोोजना गने ।
लवज्ञान
प्रदशयनी
िगायतका
सृजनात्मक
प्रलतयोोलगताहरु आयोोजना गने ।
लवज्ञान र प्रलवलि सम्बतिी प्रलतभूा पलहचान गरी
लवलशष्टीकृ त क्षेत्रमा प्रलतभूाहरुकोो उपयोोग गने ।
लवज्ञान र प्रलवलििाई उत्पादन, उद्योोग,
उद्यमलशिता र लशक्षण क्षेत्रमा आवद्ध गने ।











४
५
६
७
८
९
१०
११

सृजनलशिता कोोिकोो स्थापन गने ।
स्थानीय पराम्परा तथा मौलिक प्रलवलिकोो पलहचान
गरी लतनकोो वैज्ञालनक लवकासमा जोोड ददने ।
वैज्ञालनक
तथा
प्रालवलिक
जनशलििाई
उद्यमलशितासाँग आवद्ध गने ।
लवकास लनमायण र सेवा प्रवाहिाई प्रभूावकारी र
लछटोो छररतोो बनाउन लवज्ञान र सूचना प्रलवलिकोो
अलिकतम प्रयोोग गने ।
नगरपालिकाका कमयचारीहरुिाई प्रलवलि मेिा र
काययशािाहरुमा सहभूागी गने ।






















६.४.८ अपेलक्षत उपिब्िी


लबज्ञान अध्ययन के तद्रकोो स्थापना भूइ लवज्ञान लबियकोो प्रयोोगशािाहरु सनदढृ भूएकोो हुने छ ।



नगरपालिकामा सृजनलशि कोोिकोो स्थापना भूइ लवज्ञान र प्रलवलिकोो लवकासमा त्यसकोो सनदप
न योोग
भूएकोो हुने छ ।



नगरपालिकामा लवज्ञान र प्रलवलिकोो लवकास हुने छ ।



दक्ष जनशलिकोो लवकास भूई वैज्ञालनक अध्ययन र अननसतिानमा उनीहरुकोो उपयोोग हुने छ ।



लवज्ञान लबियकोो अध्ययनमा यनवा जनशलि आकियण बढने छ ।



लडलजटि र सूचना प्रलवलिकोो प्रयोोगमाफय त नगरपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा सनलििाहरु सहज र
सनिभू हुने छ ।
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६.५ कानेपानी तथा सरसफाई
६.५.१ पृष्ीभूूलम
कानेपानी तथा सरसफाई सेवािे मानव जीवनमा बहुआयालमक प्रभूाव पादयछ । स्थानीय सरकार सञचािन
ऐन, २०७४ अननसार बनेपा नगरपालिकािाई स्वच्छ कानेपानी तथा काद्य पदाथयकोो गनणस्तर र वायन तथा
ध्वलनकोो प्रदनिण लनयतत्रण र लनयमन; सरसफाई सचेतनाकोो अलभूवृलद्ध र स्वास््यजतय फोोहोोरमैिाकोो
व्यवस्थापन; स्वास््यजतय फोोहरमैिा सगकिन, पनन: उपयोोग, प्रशोोिन, लवसजयन र सोो कोो सेवा शनपक
लनिायरण र लनयमन; सरसफाई तथा स्वास््य तथा स्वास््य क्षेत्रबाट लनष्कालसत फोोहरमैिा व्यवस्थापनमा
लनजी तथा गैरसरकारर क्षेत्रसांग समतवय, सहकायय र साझेदारी गने िगायतकोो अलिकार प्रदान गरे कोो छ ।
त्यसैिे यस सेवािाई नेपािकोो सांलविानिे मौलिक हककोो रुपमा व्यवस्था गरे कोो छ । साथै , अततरायिरिय
्
रुपमा समेत ददगोो लवकास िक्ष्यिे कानेपानी तथा सरसफाई सम्बतिी स्पष्ट िक्ष्यहरु लनिायरण गरे कोो छ ।
यसबाट बाि मृत्यनदर कम गनय तथा सरदर आयन वृलद्ध गनय सहयोोग पनगेकोो, नागररकिे समि स्वास््य
लस्थलतमा सनिार भूई उत्पादनशीि समयमा वृलद्ध भूएकोो तथा सामालजक रहनसहन र बािबालिकाकोो
लवद्यािय उपलस्थलत दरमा अननकनि सनिार गनय योोगदान पनगेकोो छ ।
६.५.२ वस्तनलस्थलत
बनेपा नगरपालिकामा कानेपानीकोो मनख्य स्रोोत पाइपिाईन तथा िारा (८१.३५ प्रलतशत) रहेकोो छ ।
ट्यनबवेि⁄ हातेपम्पकोो पानी प्रयोोग गने (१.१६ प्रलतशत), ढादकएकोो ईनार⁄कन वाकोो पानी प्रयोोग गने (६.२८
प्रलतशत), कनपिा ईनार⁄कन वाकोो पानी प्रयोोग गने (१.७८ प्रलतशत), मनिकोो पानी प्रयोोग गने (९.१९
प्रलतशत) र नदद कोोिाकोो पानी प्रयोोग गने पररवार (०.२४ प्रलतशत) रहेकोो छ । ढिमा जोोलडएकोो फ्िस
शौचािय भूएकोो पररवार ३३.१५ प्रलतशत रहेकोो छ भूने सेलप्टक ट्यागकमा जोोलडएकोो फ्िस शौचािय
भूएकोो पररवार ४४.९३ प्रलतशत रहेकोो छ । त्यस्तै १८.४६ प्रलतशत र्रिनरीहरुमा सािारण शौचािय
रहेकोो छ भूने शौचािय नभूएकोो पररवार ६.६२ प्रलतशत रहेकोो छ ।
बनेपा नगरपालिकािे कानेपानी तथा सरसफाईतफय लनम्न नीलतहरु अविम्बन गरेकोो छ ।


एक र्र एक िारा अलभूयानिाई योोजना बनाई कायायतवयनमा जोोड ददइने छ ।



प्रत्येक वडामा हाि प्रयोोग भूइरहेका स्थानीय पानीका श्रोोतहरुकोो सांरक्षण एवम् व्यवलस्थत प्रयोोग
गररने छ । साथै नगर क्षेत्रलभूत्रका मूि सांरक्षण गने लवशेि काययक्रम पयाइने छ ।



सनरलक्षत लपउने पानीकोो व्यवस्थामा सहयोोग पनग्ने आयोोजनाहरुिाई प्राथलमकता ददइने छ ।



कानेपानी तता सरसफाइ सम्बतिी जनचेतनामूिक काययिाई प्राथलमकता ददइने छ ।



श्रोोतकोो अपयायप्तता भूएका क्षेत्रहरुमा लडप बोोररङ र आकासे पानीकोो पानीकोो सगकिन
प्रलवलििाई लवशेि प्राथलमकता ददने नीलतिाई लनरततरता ददइने छ ।



काभ्रे उपत्यका एकीकृ त कानेपानी आयोोजनािाई यथालशघ्र सम्पतन गरी पानीकोो उपभूोोग गने
वातावरन लमिाउन आवश्यक भूूलमका लनवायह गररने छ ।



जिािार क्षेत्र⁄ इनार⁄कन वाकोो सांरक्षण र प्रवद्धयनका िालग सरोोकारवािा लनकायहरुसांगकोो समतवयमा
जोोड ददइने छ ।
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सााँगा बृहत कानेपानी आयोोजन कायायतवयनिाई प्रभूावकारी बनाइने छ । साथै ओपी बृहत
कानेपानी आयोोजना र गोोसाईकन ण्ड क्षेत्रमा लडप बोोररङकोो सम्भूाव्यताकोो आिारमा कायायतवयन
गनय व्यवस्था लमिाइने छ ।



नगरपालिकािाई पूणय सरसफाई यनि नगर र्ोोिणाका िालग योोजनावद्ध अलभूयान सञचािन र
कायायतवयनिाई लनरततरता ददइने छ ।

६.५.३ प्रमनक समस्या


प्राकृ लतक एवम् मानवजतय कारणिे पानीका श्रोोत तथा मनहानहरूमा ह्रास आएकोो ।



सरसफाई सम्बतिी जनचेतनाकोो कलम हुनन ।



भूूकम्पकोो कारण कानेपानी तथा सरसफाईका सांरचनाहरु क्षलतिस्त हुनन ।



व्यलिगत तथा सामनदालयक सरसफाईकोो अभ्यास कमजोोर हुनन ।

६.५.४ अवसर र चननौती
अवसरहरु


“एक र्र एक िारा र एक चपर” नीलतकोो प्रभूावकारी कायायतवयन भूई सबै र्रिनरीमा कानेपानीकोो
पहुाँच स्थालपत हुनन ।



स्वच्छ पानीकोो लवतरण हुने ।



कानेपानीका मनहानहरुकोो सांरक्षण गनय सदकने ।



कानेपानी प्रणािीकोो दीगोो व्यवस्थापन हुने ।



भूूकम्पबाट क्षलतिस्त सांरचनाहरूकोो पूनर्नयमायण र पूनस्थायपना हुने ।




सरसफाईकोो अभ्यास बढ्ने ।
एक र्र, एक िारा, एक चपर नगरपालिकाकोो नीलतमा पननय ।

चननौतीहरु


“एक र्र एक िारा र एक चपर” नीलतकोो प्रभूावकारी कायायतवयन गननय ।



स्वच्छ पानीकोो लवतरण गननय ।



कानेपानीका मनहानहरुकोो सांरक्षण गननय ।



कानेपानी प्रणािीकोो दीगोो व्यवस्थापन गननय ।



भूूकम्पबाट क्षलतिस्त सांरचनाहरूकोो पूनर्नयमायण र पूनस्थायपन गननय ।



सरसफाईकोो अभ्यास बढाउनन ।

६.५.५ सोोच

 सबैकोो िालग स्वच्छ कानेपानी र सरसफाई ।
६.५.६ िक्ष्य


स्वच्छ कानेपानी र सरसफाईकोो व्यवस्था गननय ।
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६.५.७ उद्देश्य

 प्रत्येक र्रिनरीमा स्वच्छ कानेपानी पहुाँच स्थालपत गरी र लनयलमत सरसफाईकोो व्यवस्था गननय ।
६.५.८ रणनीलत तथा काययनीलतहरु
रणनीलत
काययनीलत
र्र एक िाराकोो  एक र्र एक िारा अलभूयानिाई योोजना बनाई कायायतवयनमा जोोड ददइने छ ।
अविारणा अननसार  प्रत्येक वडामा हाि प्रयोोग भूइरहेका स्थानीय पानीका श्रोोतहरुकोो सांरक्षण एवम्
स्वच्छ कानेपानी
व्यवलस्थत प्रयोोग गररने छ । साथै नगर क्षेत्रलभूत्रका मूि सांरक्षण गने लवशेि काययक्रम
उपिब्ि गराउने ।
पयाइने छ ।


सनरलक्षत लपउने पानीकोो व्यवस्थामा सहयोोग पनग्ने आयोोजनाहरुिाई प्राथलमकता
ददइने छ ।



कानेपानी तथा सरसफाई सम्बतिी जनचेतनामूिक काययिाई प्राथलमकता ददने छ ।



श्रोोतकोो अपयायप्तता भूएका क्षेत्रहरुमा लडप बोोररङ र आकासे पानीकोो पानीकोो
सगकिन प्रलवलििाई लवशेि प्राथलमकता ददने नीलतिाई लनरततरता ददइने छ ।



काभ्रे उपत्यका एकीकृ त कानेपानी आयोोजनािाई यथालशघ्र सम्पतन गरी पानीकोो
उपभूोोग गने वातावरण लमिाउन आवश्यक भूूलमका लनवायह गररने छ ।



जिािार

क्षेत्र⁄इनार⁄कन वाकोो

सांरक्षण

र

प्रवद्धयनका

िालग

सरोोकारवािा

लनकायहरुसाँगकोो समतवयमा जोोड ददइने छ ।


सााँगा बृहत कानेपानी आयोोजना कायायतवयनिाई प्रभूावकारी बनाइने छ । साथै
ओपी बृहत कानेपानी आयोोजना र गोोसाईकन ण्ड क्षेत्रमा लडप बोोररङकोो
सम्भूाव्यताकोो आिारमा कायायतवयन गनय व्यवस्था लमिाइने छ ।



नगरपालिकािाई पूणय सरसफाई यनि नगर र्ोोिणाका िालग योोजनावद्ध अलभूयान
सञचािन र कायायतवयनिाई लनरततरता ददइने छ ।



कानेपानी तथा सरसफाई गनरु योोजना तजनयमा गरी कायायतवयन गररने छ ।



कानेपानीका सांरचनाहरुकोो स्तरोोतनलत र नयााँ सांरचनाहरूकोो लनमायण गररने छ ।



कानेपानी प्रणािीकोो ददगोो व्यवस्थापनकोो िालग प्रणािीगत रुपमा व्यवस्थापन
सलमलत गीन गरी लनयलमत ममयत सम्भूारकोो िालग लजम्मेवार बनाइने छ ।



कानेपानीकोो उपभूोोगकोो मात्रा अननसार महसनि उीाई ममयत सम्भूार कोोिकोो
व्यवस्था गररने छ ।



भूूकम्पबाट क्षलतिस्त सांरचनाहरुकोो पननर्नयमाण र पननस्थायपन गररने छ ।



कानेपानी तथा सरसफाई सम्बतिी काम गने सरकारी, लनजी, गईसस र सामनदालयक
सस्थाहरू साँग सहकायय गररने छ ।



कानेपानीका व्यवस्थापन सलमलतका पदालिकारी र कानेपानी ममयत सम्भूार
काययकतायिाई तालिम र पननतायजगी तालिम लनयलमत रुपमा ददइने छ ।

सबै र्रमा चपरकोो
व्यवस्था
गननयका  नगरपालिकाका सबै र्रिनरीमा व्यवलस्थत चपरकोो व्यवस्था गररने छ ।
साथै सरसफाईकोो  चपर बनाउन नसक्ने अलतलवपतन पररवारिाई अननदानकोो व्यवस्था गररने छ ।
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काययनीलत
 पूणय सरसफाई यनि नगर र्ोोिणा गनय सरसफाई अलभूयान, चेतना अलभूवृलद्ध, फोोहोोर
लवसजयन बास्के ट तथा कतटेनर र व्यवलस्थत कम्पोोलष्टङ, आददकोो व्यवस्था गररने छ ।


प्रमनक वस्ती र बजार के तद्रहरूमा सावयजलनक शौचाियकोो व्यवस्था गरी
समनदायिाई सञचािनकोो लजम्मेवारी ददइने छ ।

६.५.९ मनख्य काययक्रमहरु तथा कायययातवयन योोजना
क्र.
स.

काययक्रमहरु
काभ्रे उपत्यका एकीकृ त कानेपानी आयोोजनािाई यथालशघ्र
सम्पतन गने ।
सााँगा बृहत कानेपानी आयोोजना कायायतवयनमा पयाउने ।
ओपी बृहत कानेपानी आयोोजना र गोोसाईकन ण्ड क्षेत्रमा लडप
बोोररङकोो सम्भूाव्यता अध्ययन गने ।

१
२
३

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र र अतय


















४

कानेपानी तथा सरसफाई गनरुयोोजना तजनयमा गने ।





५

कानेपानीका श्रोोतहरुकोो सांरक्षण गने ।









६

एक र्र, एक िारा, एक चपरकोो िालग पूवायिार लनमायण गने ।
कानेपानीका लवद्यमान सांरचनाहरु ममयत गने ।





















































७
८

दक्ष जनशलि उत्पादन तथा सचेतना तालिम सञचािन गने ।
आर्थयक स्रोोत व्यवस्थापन र नीलत लनमायणकोो िालग अततर
सरकार समतवय गने ।
कानेपानी अपनग भूएका वडा र वस्तीहरुकोो िालग नयााँ
कानेपानी आयोोजना लनमायण गने ।
कानेपानी उपभूोोिा सलमलतहरुिाई प्रालवलिक सहयोोग
उपिब्ि गराउने ।
फोोहोोर पानीकोो उलचत व्यवस्थापन गरी वातावरण स्वच्छ
राख्न प्रशोोिन के तद्र लनमायण गने ।
मनख्य बजार के तद्रहरुमा सावयजलनक शौचाियहरुकोो लनमायण
गने ।

९
१०
११
१२
१३

१४ मनख्य बजार क्षेत्रमा ढि सञजाि लनमायण गने ।















६.५.१० अपेलक्षत उपिब्िी


कानेपानी तथा सरसफाइ गनरुयोोजना तजनयमा भूइ कायायतवयन भूएकोो हुने छ ।



कानेपानीकोो श्रोोतहरुकोो सांरक्षण भूएकोो हुने छ ।



सबै र्र पररवारमा पाइपद्वारा कानेपानी लवतरण भूइ एक र्र एक िारा र एक शौचािय भूएकोो
हुने छ ।



काभ्रे उपत्यका एकीकृ त कानेपानी आयोोजना सम्पतन हुने छ ।
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सााँगा बृहत कानेपानी आयोोजना कायायतवयनमा आउने छ ।



ओपी बृहत कानेपानी आयोोजना र गोोसाईकन ण्ड क्षेत्र लडप बोोररङकोो सम्भूाव्यता अध्ययन सम्पतन
हुने छ ।



प्रत्येक र्रमा व्यवलस्थत चपर लनमायण हुने छ ।



भूूकम्पबाट क्षलतिस्त प्रणािीहरूकोो पननस्थायपना भूएकोो हुने छ ।



सरसफाईकोो अवस्थामा उपिेख्य सनिार भूएकोो हुने छ ।



मनख्य बजार के तद्रहरुमा सावयजलनक शौचाियकोो लनमायण भूएकोो हुने छ ।



कानेपानी र सरसफाई सम्बतिी जनचेतनाकोो लवकास भूएकोो हुने छ ।

६.६ िैलगगक तथा सामालजक समावेलशता
६.६.१ पृष्ीभूूलम
िैलगक तथा सामालजक समाबेशीकरण हाम्रोो जस्तोो लवकासोोतमनक देशकोो प्रमनक मनद्धा तथा सवाि होो ।
देशका कन नै पलन नागररक राज्यबाट पाउने सेवासनलविाका िालग कोोही पलन छन ट्न र छन टाउनन हुाँदन
ै भूतने
मातयताका साथ नेपािकोो कानननी प्राविान रहेकोो छ । यसकारण नेपािकोो सांलविानकोो प्रस्तावनामा नै
समाननपालतक समावेशी र सहभूालगताकोो लसद्धाततका आिारमा समतामनिक समाज लनणयकोो प्रलतवद्धता
गरे कोो छ । जसिे समाजमा देलकएका सामालजक कन ररलत, जालतय, िैलगगक, भूालिक, िार्मयक, लवभूेद अतत्य
गने सांकपप पलन गरे कोो छ । यसका साथै राज्यकोो पहुाँचबाट वलञचत, लसमाततकृ त, अपपसांख्यक, जनजाती,
मिेसी, बािबालिकािाई सशि बनाउने मातयताकोो साथ राज्यबाट पाउने आिारभूूत मानलवय
सेवासनलबिाकोो पहुाँच पनग्ने गरर समाबेशीकरण गननय पने हुतछ ।
६.६.२ वस्तनगत लस्थलत
बनेपा नगरपालिकामा मलहिाकोो जनसगख्या ५०.९ प्रलतशत रहेकोो छ । बनढ्यौिी जनसगख्यामा पनरुि
जनसगख्या ४७.२ प्रलतशत कोो तनिनामा मलहिाकोो सगख्या ५२.८ प्रलतशत िेरै रहेकोो छ । मलहिा
साक्षरता गर ७२.७१ प्रलतशत रहेकोो पाईतछ । नगरपालिकामा मलहिा जनप्रलतलनलि ३७.९ प्रलतशत रहेकोो
छ भूने २१.९ प्रलतशत दलित मलहिा वडा जनप्रलतलनलि रे हक
े ा छन् । नगरपालिकामा रहेकोो ४४ जातजाती
मध्ये २९.४ प्रलतशत जातजालतकोो नगरपालिकाकोो जनप्रलतलनलिहरुमा प्रलतलनलित्व रहेकोो छ । त्यस्तै गरे र
नगरपालिका र वडा कायायियमा काययरत कन ि कमयचारीकोो २६.५ प्रलतशत मलहिा कमयचारी काययरत रहेका
छन् । यसिे नगरपालिकाकोो समानता र सामालजक समावेशीकरणमा राम्रोो उपलस्थलत तथा प्रलतलनलित्व
गरे कोो पाईतछ ।
६.६.३ प्रमनक समस्या
समानता तथा समालजक समावेशीकरणकोो िालग कानननमा उपिेक गररएता पलन के लह कानननी जरटिता र
समस्या पूणय रुपमा प्रभूावकारी हुन सके कोो छैन । जलत पलन लसमाततकृ त ,जनजाती िगायत समाजमा
देलकएका सामालजक कन ररलत, जालतय, िैलगगक, भूालिक, िार्मयक, लवभूेद अतत्य गनयका िालग राज्य तथा
सम्वलतित लनकायहरु औपचाररकतामा मात्र लसलमत रहनन र व्यवहारीकताम पूणय रुपमा प्रयोोगमा नहुनन
प्रमनक समस्या हुन् । मलहिामालथ हुने व्यवहारगत लवभूेद हट्न नसक्नन, िैलगगक लवभूेद तथा सहांसािाई
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बढावा ददने सामालजक सांरचना, सोोच, मूपय, मातयता, प्रथा, परम्परा कायम रहनन, मलहिा तथा
बालिकाहरु मालथ र्रे िन, यौनजतय तथा िैलगगकतामा आिाररत सहांसा लवद्यमान हुनन, िैलगगक समानता
प्रष्ट्याउने पयायप्त कण्डीकृ त त्यागककोो कमी हुनन, मलहिाकोो भूूलमका औपचाररक आर्थयक कृ याकिापमा
भूतदा र्रायसी काममा बढी के लतद्रत हुनन, मलहिा िलक्षत काययक्रमकोो कमी, मलहिा, अपागगता तथा वाि
मैत्री पूवायिारकोो कमी जस्ता र्ट्नाक्रमहरु नगरपलिकाकोो प्रमनक समस्याहरु हुन् ।
६.६.४ अवसर तथा चननौती
समाजमा रहेका लबभूेद, कन सांस्कार, कन रीती, असमानता, मलहिा सहांसा, श्रम शोोिण, बािश्रम, लवभूेदिाई
लनमनयि गरर समतामनिक र समाबेलस समाज लनमायण गनय सांबैिालनक मातयाता स्थालपत गरे कोो छ भूने लय
कायय गनय कानननी रुपमानै बर्जयत गररएकोो छ । यसिाई ब्यबहारमा उतानय लवलभून्न काननन, ऐन, नीलत,
लनयम र काययक्रम प्रलतपादन गररएकोो छ । योो नै समाज र देशिाई समानता र समालजक समाबेशीकरणकोो
िालग महत्वपूणय असरहरु हुन् ।
राज्यका सबै तह र लनकायहरुमा समानता र सामालजक समावेशीकरणकोो दृलष्टकोोणिाई मूिप्रवालहकरण
गनय ज्ञान, दक्षता र क्षमता भूएका जनशलिकोो उलचत व्यवस्थापन गननय, अततर लनकाय र समतवय र
सहकाययिाई प्रभूावकारी बनाउनन यसक्षेत्रका प्रमनक चननौती हुन् ।


आर्थयक तथा सामालजक जीवनमा सारभूूत िैलगगक समानता कायम गननय ।



िैलगगक दृलष्टकोोणिाई मूिप्रवाहीकरण गरी िैलगगक उिरदायी शासन पद्धलत सांस्थागत गननय ।



िैलगगक समानता सम्बतिी नीलत, योोजना तथा काययक्रमहरुमा सामाञ्जयसता कायम गननय ।



पाररवाररक र सामालजक मूपय मातयता तथा िैलगगक भूूलमकामा पररवतयन पयाउनन ।



आर्थयक तथा सामालजक लजवनमा िैलगगक समानता कायम गननय ।



मलहिा तथा वलञचलतमा परे का वगय समनदायकोो क्षमता लवकास गरी उत्पादनशीि क्षेत्रमा
पररचािन गननय ।



मलहिाकोो र्रे िन श्रम र हेरचाह काययिाई मूपय कायम गरी आर्थयक आयमा मलहिाकोो योोगदानकोो
गणना गननय ।



मलहिा मालथ हुने सबै दकलसमका सहांसा, लवभूेद र शोोिणकोो अतत्य गननय ।



सम्पलिमालथ मलहिाकोो पहुाँच स्थालपत गननय ।



िामीण मलहिा सलहत समि मलहिाकोो जीवन स्तरमा सनिार पयाउनन ।



नगरपालिका लभूत्रका सलमलत, उपसलमलत, उपभूोोिा सलमलतहरू, सामनदालयक सांस्था तथा
िाभूिाही मनकी सांस्थाहरूमा यस वगय र समूदायकोो प्रलतलनलित्व कायम राख्नन ।



अथयपूणय सहभूालगता र लनणययमा पहुाँच स्थालपत गननय ।



वाि मैत्री स्थानीय शासन स्थापना गननय ।

६.६.५ सोोच


समता र सामालजक समावेशीकरण यनि समाज
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६.६.६ िक्ष्य
सानाजमा रहेकोो सम्पूणय सामालजक लबभूेदकोो अतत्य भूएकोो हुनेछ ।
६.६.७ उद्देश्य
 समतामनिक तथा सामालजक समावेशीकरणकोो स्थापन तथा लबस्तार गननय ।
 बलञचतीकरणमा परे का समनहहरूकोो प्रत्यक्ष सहभूलगत सननीलश्चत गननय ।
 लबभूेद/भूेदभूावमा परे का समनहहरुकोो राजनीलतक, आर्थयक र सामालजक पहहाँच सनलनलश्चत गननय ।
 सहांसा तथा दनव्ययवहारमा परेका समनहहरुिाई सहांसा र दनव्ययवहारबाट मनि गननय ।
 बलञचत तथा सामालजक सनरक्षा नपाएका समनदायहरूिाई सामालजक सनरक्षा प्रदान गननय ।
६.६.८ रणनीलत र काययनीलत
समानता
र
सामालजक समानता र सामालजक समावेशीकरण सम्बलतित काननन, ऐन, नीलत
समावेशीकरणिाई सांस्थागत गने

तथा काययनीलत तयार गररने ।
त्यागक/सूचना/अलभूिेक राख्ने थािनी गररनेछ ।
समानता र सामालजक समावेशीकरण सूचकहरु तयार गरर अननगमन
र मनपयागकन प्रभूावकारी बनाईने छ ।

लहिाहरुकोो

सशलिकरण

समावेशीकरणमा जोोड ददने

र िैलगगक समता प्रालप्तकोो िालग मलहिा पनरुिकोो सदक्रय भूूलमका
गररने
मलहिाहरुकोो

पहाँचमा

रालजनीलतक,

सामालजक,

आर्थयक

सशलिकरणमा प्रभूावकारी सहभूालगता बढाउाँ दै िलगनेछ ।
मलहिा सहांसा, यौन सहांसा/सोोशण तथा ज्यादतीमा परे का
मलहिाहरुिाई सांरक्षण ददई यस्ता र्टना अतत्यका िालग स्थालनय
तह िाग्नेछ ।
दलित, जनजाती, लबपतन वगय, र दलित, जनजाती, लबपतन र लसमाततकृ त समनदायकोो आर्थयक,
लसमाततकृ त
समनदायकोो सामालजक र राजनीलतक सशलिकरणका काययक्रमहरु सञचािन
सशलिकरण र लवकास गने

गररनेछ ।

सामालजक लबभूेद, जालतय, छन वाछन त अतत्यका िालग नगरपालिका,
नागररक समाज र सरोोकारवाि लनकायहरुसाँग सहकायय गररनेछ ।
आिारभूूत आवस्यकता (गााँस, बास, कपास, स्वास््य, लशक्षा तथा
रोोजगार) राज्यिे ददने अतय लवशेि सेवा सनलबिाहरुमा यी
समनदायहरुकोो पहुाँच सनलनलश्चत गने व्यवस्था लमिाईने छ ।

ज्येष्ी नागररककोो, सम्मान र नगरपलिका ज्येष्ी नागररककोो सांरक्षण सम्बतिी सांर्ीय, प्रादेशीक
सांरक्षण गने

कानननकोो आिारमा स्थानीय काननन तयार गनय र गराउन पहि
गररनेछ ।
ज्येष्ी नागररककोो अननभूव, ज्ञान तथा लशपिाई स्थानीय तहकोो
लवकासमा उपयोोग गने नीलत लिईनेछ ।
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७.३.९ प्रमनक काययक्रमहरु
सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र र अतय

क्र.
स.

काययक्रमहरु

१

िैलगगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण नीलतकोो
तजनयमा गने ।





२

जनचेतना सम्बतिी काययक्रमहरु सञचािन गने ।







३

िैससास सम्बतिी सांस्थागत क्षमता लवकास काययक्रम गने ।









४

िैससासमैत्री अननगमन तथा मूपयागकन प्रणािीकोो लवकास गने ।
मलहिाहरुकोो आर्थयक, सामालजक, राजनीलतक ससिीकरण र
अथयपूणय सहभूालगतामा वृलद्ध गने ।































बाि श्रलमक र सडक बािबालिकाहरुकोो उद्धार र सांरक्षण गने ।
बािबालिका तथा दकशोोर दकशोोरीहरु माथी हुने दनव्ययवहार,
९ सहांसा र भूेदभूाव अतत्यकोो िालग सरोोकारवािाहरुसाँग समतवय र
सहकायय गने ।
कानननी लववादमा परे का बािबालिकाकोो सांरक्षण र बाि सनिार
१०
गृहकोो व्यवस्था गने ।



















११ बािमैत्री नगरकोो रुपमा लवकास गने ।
ज्येष्ी नागररकहरुकोो सांरक्षणका िालग ददवा सेवा के तद्र र
१२
वृद्धाआश्रम लनमायण गने ।











१३ ज्येष्ी नागररकहरुकोो अननभूव, सीप र ज्ञानिाई उपयोोग गने ।
सांरक्षण, आयआजयन तथा अतय सेवा सनलविाहरुमा अपागगता
१४
भूएका व्यलिहरुकोो पहुाँच बृलद्ध गने ।

































































५
६
७

मलहिा तथा सामालजक सनरक्षा कोोिकोो स्थापना र सञचािन गने ।
मानव बेचलबकन तथा िैलगगक सहांसाबाट प्रभूालवतहरुकोो सांरक्षण
र पननस्थायपनाका िालग अपपकालिन र दीर्यकािीन सेवा
के तद्रहरुकोो स्थापना र सञचािन गने ।

८

१५ अपागगता भूएका व्यलिहरुकोो सहभूालगतामा बृलद्ध गने ।
१६ अपागगता भूएका व्यलिहरुकोो सशिीकरण गने ।
आयआजयन तथा अतय सेवा सनलविाहरुमा िैलगगक तथा यौलनक
१७
अपपसगख्यकहरुकोो पहुाँच बृलद्ध गने ।
दलित समनदायकोो आर्थयक, सामालजक र राजनीलतक
१८
सशिीकरणका काययक्रम सञचािन गने ।
नगर लवकासमा दलित समनदायकोो अथयपूणय सहभूालगतािाई
१९
सांस्थागत गने ।
लवपतन वगयकोो आर्थयक, सामालजक र राजनीलतक सशिीकरणका
२०
काययक्रम सञचािन गने ।
आयआजयन तथा अतय सेवा सनलविाहरुमा लवपतन र सीमाततकृ त
२१
समनदायकोो पहुाँच बृलद्ध गने ।
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२२ योोजना, बजेट र प्राप्त उपिब्िीहरुकोो िैससास परीक्षण गने ।
पूवायिार सांरचना र नगरपालिकाकोो सांरचना मलहिा,
२३ बािबालिका, अपागग र ज्येष्ी नागररकमैत्री भूए नभूएकोो
परीक्षण गने ।
मलहिा, दलित, ज्येष्ी नागररक, अपागगता भूएका नागररक,
िैलगगक तथा यौलनक अपपसगख्यक, बािबालिका, लवपतन वगय,

२४
िोोपोोतमनक र सीमाततकृ त समनदाय सम्बतिी कण्डीकृ त त्यागक
र प्रलतबेदन तयार गने ।
बाि अलिकारकोो सांरक्षण एवम् प्रवद्धयन सम्बतिी नीलत, काननन,

२५
योोजना तथा मापदण्ड लनमायण र कायायतवयन गने ।।
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७.३.१० अपेलक्षत उपिब्िी


िैससास उिरदायी काननन, नीलत तथा रणनीलतहरु लनमायण तथा कायायतवयन प्रणािी पद्धलतकोो
लवस्तार हुने छ ।



िैससास सयतत्र सांस्थागत र सनदढृ हुने छ ।



िलक्षत काययक्रमका छन िै अननगमन ढााँचा तथा त्यागक प्रणािी दक्रयालशि हुने छ ।



एकीकृ त िलक्षत काययक्रमका प्रभूावकारी कायायतवयन, अननगमनका कारण िलक्षत समूहकोो आर्थयक,
सामालजक लवकासकोो सूचकागकमा प्रगलत हुने छ ।



िैलगगक सहांसा अतत्य सम्बतिी काननन कायायतवयन भूएकोो हुने ।



िैलगगक सहांसापीलडतहरुकोो उलचत सांरक्षण तथा सेवाकोो व्यवस्था हुने छ



िैलगगक समता तथा मलहिा एवम् बालिकाहरुकोो सशिीकरण बहुक्षेत्रगत सवािका रुपमा
सम्बोोिन हुने ।



जोोलकम अवस्थाका बािबालिका, अपागगता तथा ज्येष्ी नागररकहरुका उलचत सांरक्षण हुने ।



सामालजक सनरक्षाका सेवािाहीहरुकोो एकीकृ त अलभूिेक व्यवलस्थत भूएकोो हुने छ ।



िैलगगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण नीलत तजनयमा भूएकोो हुने छ ।



मलहिा साक्षरता ८० प्रलतशत पनगेकोो हुनेछ ।



नेतृत्व तहमा मलहिा तथा िलक्षत बगयकोो प्रलतलनलित्व ५० प्रलतशत पनगेकोो हुने छ ।



नगरपालिकाबाट गीन हुने सलमलतहरूमा ४० प्रलतशत समावेशीता भूएकोो हुनेछ ।

६.७ िलक्षत समनदाय लवकास
६.७.१ वस्तनलस्थलत
नगरपालिकाकोो िलक्षत समनदायकोो वस्तनलस्थतिाई ति प्रस्तनत गररएकोो छः
बनेपा नगरपालिकाकोो कन ि जनसगख्याकोो ५०.९१ प्रलतशत मलहिा रहेकोो छ भूने िैलगगक अननपात
१:१.०४ रहेकोो छ । नगरपालिकामा ५ विय मनलनकोो िैलगगक अननपात भूने ११७.७१ रहेकोो छ । मलहिाकोो
स्वालमत्व भूएकोो जलमन तथा र्र क्रमश २३.७८ प्रलतशत र १४.११ प्रलतशत रहेकोो छ । बनेपा
नगरपालिकामा मलहिा पररवारमनिी भूएकोो र्रिनरी २०.१४ प्रलतशत रहेकोो छ ।
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पालिकामा कन ि जनसगख्याकोो एक चौथाई (२५.९५ प्रलतशत) बािबालिका तथा दकशोोरदकशोोरीहरुकोो
जनसगख्या रहेकोो छ । ५ विय मनलनकोो बािककोो जनसगख्या २,०२७ तथा ५ विय मनलनकोो बालिकाकोो
जनसगख्या १,७२२ रहेकोो छ । जस अननसार ५ विय मनलनकोो िैलगगक अननपात ११७.७१ रहेकोो छ ।
बागमती प्रदेशमा ५ विय मनलन बढी िैंलगगक अननपात भूएका स्थानीय लनकायहरुमा तेश्रोो स्थानमा रहेकोो छ
।
बनेपामा ज्येष्ी नागररक (७० वा सोो भूतदा मालथकोो उमेर समूह) कोो जनसगख्या ३.५३ प्रलतशत रहेकोो छ ।
नगरपालिकािे ९० विय मालथका ज्येष्ी नागररकहरुिाई सम्मान गनय वार्ियक २ पटक ज्येष्ी नागररक
सम्मान काययक्रम आयोोजना गदै आएकोो छ । त्यस्तै ६० विय भूतदा मालथकोो वृद्धवृद्धाहरुिाई ज्येष्ी नागररक
पररचय पत्र लवतरण काययक्रम तथा ज्येष्ी नागररक र सरोोकारवािा लनकायहरु ज्येष्ी नागररक महासांर्
लवच अततरदक्रया काययक्रमकोो आयोोजना गदै आएकोो छ ।
पालिकामा अपागगकोो अवस्थािाई लनयापदा कन ि अपागगता १.१२ प्रलतशत रहेकोो छ । जसमध्ये शारीररक
अपागगता (०.३८ प्रलतशत), दृलष्ट सम्बतिी अपागगता (०.१७ प्रलतशत), सननाई सम्बतिी अपागगता
(०.१८ प्रलतशत), श्रवण सम्बतिी अपागगता (०.०२ प्रलतशत), स्वर बोोिाई सम्बतिी अपागगता (०.१४
प्रलतशत), मानलसक अपागगता (०.१० प्रलतशत), बौलद्धक अपागगता (०.०३ प्रलतशत) र बहु अपागगता
(०.०९ प्रलतशत) रहेकोो छ ।
नगरपालिकामा दलित समनदायकोो जनसगख्या २,६२५ रहेकोो छ जनन कन ि जनसगख्याकोो ४.७२ प्रलतशत
हुन आउाँ छ । नगरपालिकामा बसोोबास गदै आएका दलित समनदायहरुमा साकी (१.७३ प्रलतशत), कामी
(१.३९ प्रलतशत), दमाई⁄ढोोिी (१.१२ प्रलतशत), अतय दलित (०.४८ प्रलतशत) रहेकोो छ ।
बनेपामा सीमाततकृ त समनह ११.६१ प्रलतशत र अलत सीमाततकृ त समनह ०.२५ प्रलतशत गरी कन ि
सीमाततकृ त समनह ११.८६ प्रलतशत रहेकोो छ । नगरपालिकाका सीमाततकृ त समनहमा ५,५६५ तामाङ,
७५८ र्तर⁄भूनजेि, १०३ थारु, २२ सनननवार र ११ जना पहरी तथा अलत सीमाततकृ त समनहमा ७१ माझी,
३७ दननवार, १९ िाननक र १४ थामी रहेका छन् ।
६.७.२ प्रमनक समस्या


िलक्षत वगयमा सचेतनाकोो अभूाव ।



िलक्षत वगयहरु आर्थयक रुपमा अत्यततै पछाडी पननय ।



िलक्षत वगयका िालग तयून काययक्रमहरु हुनन ।



समाजमा देलकएका िलक्षत वगयकोो सामालजक कन रीलत, िार्मयक, भूालिक, िैलगगक, जालतय लवभूेद
अतत्य गनयका िालग राज्य तथा सम्बलतित लनकायहरु औपचाररकतामा मात्र सीलमत रहनन ।



िलक्षत वगय समानता प्रष्ट्याउने पयायप्त कण्डीकृ त त्यागककोो कमी हुनन ।

६.७.३ अवसर तथा चननौतीहरु
अवसरहरु


िलक्षत वगयकोो सामालजक र आर्थयक उत्थान गनय सदकने ।
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स्थानीय लवकास लनमायणमा िलक्षत वगयहरुकोो समावेशी सहभूालगता सनलनलश्चत गने सदकने ।



स्थानीय सरकारमा िलक्षत वगयकोो सम्मानजनक उपलस्थत हुन सक्ने ।



िलक्षत वगयमैत्री सांलविान तथा ऐन-कानूनहरु लनमायण हुनन ।



िलक्षत वगयका काययक्रमहरु सञचािन हुनन ।

चननौतीहरु


नगरपालिकामा समानता र सामालजक समावेशीकरणकोो दृलष्टकोोणिाई मूिप्रवालहकरण गनय ज्ञान ,
दक्षता र क्षमता भूएका जनशलिकोो उलचत व्यवस्थापन गननय ।



अततर लनकाय र समतवय र सहकाययिाई प्रभूावकारी बनाउनन ।



िलक्षत वगयकोो लशक्षा र स्वास््य जस्ता क्षेत्रमा पहुाँच स्थालपत गननय ।



िलक्षत वगय सम्बतिी नीलत, योोजना तथा काययक्रमहरुमा सामाञ्जयसता कायम गननय ।



िलक्षत वगयकोो क्षमता लवकास गरी उत्पादनशीि क्षेत्रमा पररचािन गननय ।

६.७.४ सोोच

 िलक्षत समनदायकोो उत्थान; बनेपाकोो शान ।
६.७.५ िक्ष्य

 िलक्षत वगय सलहतकोो नगरपालिकामा समावेशी र समानतामूिक समाज लनमायण गने ।
६.७.६ उद्देश्य


समतामूिक तथा सामालजक समावेशीकरणकोो स्थापना तथा लवस्तार गननय ।



लवकास लनमायणमा िलक्षत वगयकोो प्रत्यक्ष सहभूालगता सनलनलश्चत गननय ।



आर्थयक र सामालजक लवभूेद, भूेदभूावहरुमा परे का समूहहरुकोो राजनीलतक पहुाँच सनलनलश्चत गननय ।



सहांसा तथा दनव्ययवहारमा परेका समूहहरुिाई सहांसा र दनव्ययवहारबाट मनि गननय ।



वलञचत तथा सामालजक सनरक्षा नपाएका समनदायहरूिाई सामालजक सनरक्षा प्रदान गननय ।

६.७.७ रणनीलत तथा काययनीलतहरु
रणनीलत

काययनीलत

समानता
र
सामालजक
समावेशीकरणिाई
सांस्थागत गने ।

 समानता र सामालजक समावेशीकरण सम्बतिी काननन, ऐन, नीलत तथा
काययनीलत तजनयमा गररने छ ।
 त्यागक⁄अलभूिेक⁄सूचनाकोो थािनी गररने छ ।
 समानता र सामालजक समावेशीकरण सूचकहरु तयार गरी अननगमन र
मनपयागकन प्रभूावकारी बनाईने छ ।
 सीपमूिक, रोोजगारमूिक तथा आयमूिक काययक्रमहरुमा िलक्षत वगयहरुिाई
प्राथलमकता ददइने छ ।
 दलित, लबपतन, जनजालत र सीमाततकृ त समनदायकोो आर्थयक सामालजक र
राजनीलतक सशलिकरणका काययक्रमहरु सञचािन गररने छ ।
 सामालजक जालतय लवभूेद, छन वाछन त अतत्यका िालग नगरपालिका, नागररक

िलक्षत वगय
सीमाततकृ त
समनदायकोो
सशलिकरण
लवकास गने ।

र

र
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काययनीलत
समाज र सरोोकारवािा लनकायहरुसाँग सहकायय गररने छ ।
 स्वास््य, लशक्षा तथा रोोजगार, आिारभूूत आवश्यकता (गााँस, बास, कपास)
िगउयत राज्यिे ददने अतय लवशेि सेवा सनलविाहरुमा िलक्षत वगयकोो पहुाँच
सनलनलश्चत गने व्यवस्था लमिाइने छ ।

६.७.८ मनख्य काययक्रमहरु तथा कायययातवयन योोजना (५ वियकोो लनयोोजन)
सहकायय गने लनकाय
क्र.सां .

काक्रयमहरु

१

सामालजक समावेशीकरण सम्बतिी काननन, ऐन,
नीलत तथा काययनीलत तजनयमा गने ।

२

िलक्षत
वगयकोो
अद्यावलिक गने ।

३

िलक्षत वगयहरुिाई सीपमूिक, रोोजगारमूिक तथा
आयमूिक काययक्रमहरुमा प्राथलमकता ददने ।

४
५

त्यागक⁄अलभूिेक⁄सूचनाकोो

सामालजक समावेशीकरण सूचकहरु तयार गरी
अननगमन र मनपयागकन प्रभूावकारी बनाउने ।
दलित, लवपतन, जनजालत र सीमाततकृ त
समनदायकोो आर्थयक सामालजक र राजनीलतक
सशलिकरणका काययक्रमहरु सञचािन गने ।

स्थानीय

लनजी

सहकारी

तह

क्षेत्र

र अतय

सांर्

प्रदेश



































६.७.९ अपेलक्षत उपिब्िी


समानता र सामालजक समावेशीकरण सम्बतिी नीलत, रणनीलत र योोजना तथा काययक्रम तयार भूइ
कायायतवयन हुने छ ।



सामालजक लवभूेद अतत्य सम्बतिी काननन लनमायण भूइ कायायतवयनमा आएकोो हुने छ ।



िलक्षत वगयकोो काययक्रमका छन िै अननगमन ढााँचा तथा त्यागक प्रणािी दक्रयालशि हुने छ ।



एकीकृ त िलक्षत काययक्रमका प्रभूावकारी कायायतवयन, अननगमनका कारण िलक्षत समूहकोो आर्थयक,
सामालजक लवकासकोो सूचकागकमा प्रगलत हुने छ ।

६.८ भूािा, सांस्कृ लत, किा सालहत्य
६.८.१ पृष्ीभूूलम
सामालजक साांस्कृ लतक पलहचान कन नै पलन समनदायकोो पलहचान होो । बनेपा नगरपालिकाम पलन सामालजक
साांस्कृ लतक लवलविता रहेकोो छ । जसिे बनेपा नगरपालिकािाई अिग तररकाबाट लहचान गनय सदकतछ ।
सामालजक सन-सम्बतिकोो जािोोका कारण यहााँकोो ऐलतहालसक, पनरातालत्वक, साांस्कृ लतक, किा, सालहत्य,
सांगीत, रीलत ररवाज, मनपय, मातयता, सम्पदाकोो सांरक्षणमा नगरपािीकािे आफ्नोो स्पष्ट अविारणा अगाडी
सारे कोो छ ।
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६.८.२ बस्तनगत लस्थलत
बनेपा नगरपालिकामा नेवार ३२.५ प्रलतशत, ब्राम्हण २४.८ प्रलतशत, क्षेत्री २०.५१ प्रलतशत, तामाङ १०
प्रलतशत र मगर २.२ प्रलतशत प्रमनक जातजाती बसोोबास गरे ता पलन नगर क्षेत्रमा कन ि ४४ जातजातीकोो
बसोोबास रहेकोो छ । नगरपालिकामा नेपािी ५७ प्रलतशत, नेवारी ३०.६ प्रलतशत र तामाङ ९.६ प्रलतशत
भूािा बोोपने मालनसहरुकोो बाहुपयता भूएता पलन २० भूतदा बढी भूािा बोोपने मालनसकोो बसोोबास रहेकोो छ
(रालष्िय जनगणना, २०६८) । यी जातजालत तथा सम्प्रदायमा सामालजक साांस्कृ लतक लवलविता जस्तै: रीलत
ररवाज, मनपय मातयता, िमय, सांस्कृ लत, परम्परा, किा एक सम्प्रदाय तथा समनदाय लवच लभूतनता पाईतछ । योो
सामालजक साांस्कृ लतक लवलवितािाई आत्मसाथ गरी नगरपालिकािे सम्बद्धय तथा प्रवद्धयन गरी अगाडी
बढेकोो छ । स्थानीय सरकार सञचािन ऐन, २०७४ मा भूािा, सांस्कृ लत र िलितकिाकोो सांरक्षण र
लवकासकोो लनलम्त बनेपा नगरपालिकािे लनम्न काययहरु सञचािन गनय सदकने उपिेक गररएकोो छ ।


भूािा, सांस्कृ लत र िलितकिाकोो सांरक्षण र लवकास सम्बतिी स्थानीयस्तरकोो नीलत, कानून,
मापदण्ड, योोजना, कायायतवयन, अननगमन र लनयमन



पनरातत्व, प्राचीन स्मारक तथा सांिहाियकोो सांरक्षण, सम्भूार, प्रवद्धयन र लवकास



परम्परागत जात्रा तथा पवयकोो सञचािन र व्यवस्थापन



प्रचलित कानून लवरुद्धका कन रीलत तथा कन सांस्कार लवरुद्ध सामालजक पररचािन सम्बतिी कायय



भूािा, सांस्कृ लत र िलितकिाकोो सांरक्षण र लवकास सम्बतिी अतय कायय

६.८.३ प्रमनक समस्या
जातीय, भूालिक, साांस्कृ लतक, रीलतररवाज, िमय सांरक्षण गनय र गराउन , परसांस्कृ लतकोो अलतक्रमण बढ्नन, मनतय
तथा अमनतय सांस्कृ लतकोो सांरक्षण गननय, महत्वपूणय सम्पदाहरु हराउने, नष्ट हुने, चोोरी हुनबाट रोोक्नन, चाड पवय
तथा जात्राहरुिाई लनरततरता ददनन मातृभूािा बोोपनेहरुकोो सगख्या र्ट्दै जानन आदद प्रमनक समस्याका रुपमा
रहेका छन् ।


प्राचीन किा र जातीय सांस्कृ लतकोो जगेनाय हुन नसक्नन ।



बाह्य सांस्कृ लतकोो अलतक्रमण बढ्नन ।



ऐलतहालसक मी मलतदरहरुमा सांरक्षणकोो कमी ।



परम्परागत चाडपवयहरुिे मौलिकता गनमाउाँ दै जानन ।



किाकमरहरुकोो उलचत सम्मान र सांरक्षण हुन नसक्नन ।



प्राचीन स्मारकहरु अलतक्रलमत हुाँदै जानन ।



मूतय अमूतय किा र सांस्कृ लत िोोप हुाँदै गएकोो ।



मातृ भूािा बोोपनेहरुकोो सगख्या क्रमश र्ट्दै जानन ।



महत्वपूणय सम्पदाहरु हराउने, चोोरी हुने र नष्ट हुाँदै गइरहेकोो ।

६.८.४ अवसर तथा चननौती
नगरपलिकामा रहेकोो सामालजक साांस्कृ लतक लवलवितािाई लवस्तार गरी रोोजगरी तथा आयआजयन र
आर्थयक आम्दानीकोो अवसरसाँग जोोडेर समवद्धयन र प्रवद्धयन गनय सके नगरपालिकाकोो समि लवकासमा
योोगदान पनरयाउन सक्ने सम्भूावना तथा अवसर रहेकोो छ ।
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अवसरहरु


स्थानीय सांस्कृ लत, भूािाकिा र सालहत्यकोो सांरक्षण र सम्वद्धयन हुने ।



जातीय सांस्कृ लतकोो सांरक्षणमा समनदायहरुकोो बढ्दोो सकृ यता ।



सााँस्कृ लतक एवम् िार्मयक लवलविता बीच सद्भूाव अलभूवृलद्ध भूएकोो ।



आततरीक तथा िार्मयक पययटकिाई आकियण गनय सदकने ।



सांस्कृ लतकोो सांरक्षण र लवकासिाई आयआजयन र रोोजगाररका अवसरहरुसाँग जोोडेर नगरकोो
समृलद्धमा योोगदान पनरयाउने ।

चननौतीहरु


प्राचीन साांस्कृ लतक सम्पदा एवम् लतनीहरुकोो स्वालमत्वमा रहेकोो सम्पलिकोो वैज्ञालनक
अलभूिेकीकरण गननय ।



साांस्कृ लतक लवचिन रोोक्नन ।



अततरपनस्ता ज्ञान हस्ताततरण गननय ।



सांस्कृ लत, किा, भूािा र सम्पदाहरुकोो मौलिकपना जोोगाइराख्नन ।



मूतय तथा अमूतय सम्पदाहरुकोो सांरक्षण गरी सोो कोो िाभू समनदायिे प्राप्त गनय सक्ने तनपयाउनन ।



महत्वपूणय सम्पदाहरु चोोरी तथा नष्ट हुनबाट रोोक्नन ।



साांस्कृ लतक गनीी तथा जात्राहरुकोो सांरक्षण र लनरततरता ददनन ।



साांस्कृ लतक सम्पदाहरुकोो वैज्ञालनक अननसतिान, अध्ययन एवम् सांरक्षण गननय ।

६.८.५ दीर्यकािीन सोोच


बहुसांस्कृ लत नगरपालिका बनेपा ।

६.८.६ िक्ष्य


मौलिक सांकृलतकोो सांरक्षण, सामालजक सद्भूाव र सलहष्णनता सनदढृ भूएकोो हुनेछ ।

६.८.७ उद्देश्य


सबै साांस्कृ लतक सम्पदाहरुकोो अलभूिेकीकरण गरी सांरक्षण गननय ।



नगरपालिकामा बोोलिने सबै भूािा, यसकोो लिलप र मौलिक किाहरुकोो सांरक्षण गननय ।



सबै दकलसमका मौलिक र किाहरुकोो सांरक्षण, लवकास र प्रवद्धयन गननय ।

६.८.८ रणनीलत र कानरलत
नगरपालिकाकोो
साांस्कृ लतक

सामालजक

लवलविताकोो

र ऐलतहालसक, साांस्कृ लतक र पनरातालत्वक सम्पदाहरुकोो ममयत

त्यगत सम्भूार गररनेछ ।

आिार सांस्थागत रुपमा तया गने

परम्परादेलक

सञचािनमा

आएका

ीू िा

जात्रा

तथा

पबयहरु/मेिाहरुकोो उलचत व्यवस्थापन लमिाईनेछ ।
भूािा, सालहत्य किाकोो सांरक्षण र मातृभूािा, सालहत्य, किा, सांगीतकोो अध्ययन अननसतिान,
लवकास गने

सम्वद्धयन र लवकासकोो िालग सांस्थागत लवकास गने
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सबै जातजातीकोो भूािा, सांस्कृ लत, रीलत ररवाज, किा,
चािचिन, भूेिभूनिा, परम्परा, सांस्कार आददकोो सांरक्षण गनय
नगरपालिकािे लवशेि व्यवस्था लमिाउने छ ।
मौलिक

भूािा,

किासम्वतिी

सांस्कृ लत

सामिी

पाी् यक्रममा समाबेश गने ।

र मातृभूािाकोो माध्यमबाट लवद्यािय आिारभूूत लशक्षा ददने

शैलक्षक व्यवस्था लमिाईनेछ ।
स्थालनय लनकायमा स्थालनय पररवेसिाई समाबेस गरर
पाठ्यक्रमकोो तयारगरर स्थानीय लविय (Local Subject) कोो
रुपमा पीनपाीन गराईनेछ ।

मनतय तथा अमनतय साांस्कृ लतक सम्पदाकोो स्थालनय लनवासीहरुकोो किा, भूािा, लिलप, िोोकसांस्कृ लतकोो
सांरक्षणमा िाग्ने

सांरक्षणमा

सम्बलतित

समनदायिाई

जागरुक

गनय

नगरपालिकासाँग सहकायय गररनेछ ।
६.८.९ प्रमनक काययहरु
क्र.सां .

१
२
३
४
५

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय लनजी सहकारी
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र र अतय

काक्रयमहरु

नगरपालिका लभूत्र रहेका सामालजक साांस्कृ लतक लवलविताकोो
अध्ययन अननसतिान गरी अलभूिेक तयार गने ।
नगरपालिका लभूत्र रहेकोो किा, सांस्कृ लत, भूािा, लिलप र
ऐलतहालसक वस्तनहरुकोो प्रदेश र सांर्सम्म प्रचार परासर गने ।
परम्परा देलक सञचािनहुाँदै आएका, किा, सांस्कृ लत, मेिा,
जात्रा, चाडपवयकोो उलचत व्यवस्थापन गने ।
सबै जातजाती भूािा, सांस्कृ लत, किा आददकोो सांरक्षण गने
सांिाहिय लनमायण गने ।
नगरपालिकाकोो ऐलतहालसक, साांस्कृ लतक, िार्मयक तथा
पनरातालत्वक सम्पदाहरुकोो ममयत र सम्भूार, सांरक्षण र
लवकास गने ।

६

मातृ भूािामा लवद्यािय आिारभूूत लशक्षा सञचािन गने ।

७

स्थानीय पररवेशिाई समाबेश गरी लवद्यािय
पाठ्यक्रममा समाबेस गने ।

तहकोो






















































६.८.१० अपेलक्षत नलतजा
 सामालजक साांस्कृ लतक लवलविता कारममै रही रहनेछ ।
 भूािा, किा, सालहत्य, रीलत ररवाज, मनपय मातयताकोो सांरक्षण तथा लवकासकोो िालग
नगरपालिकािे सांस्थागत पहि गरे कोो हुनेछ ।
 नगरपालिकाकोो मनतय तथा अमनतय सम्पदाहरुकोो जगेनाय गररएकोो हुनेछ ।
 मातृ भूािामा पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामिी लवकास भूएकोो हुनेछ ।
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पररच्छेद ७: पूवायिार क्षेत्र
७.१ आवास तथा वस्ती लवकास
७.१.१ पृष्ीभूूलम
बनेपा नगरपालिकामा बढ्दोो जनसगख्या र लतब्र शहरीकरणसाँगै व्यवलस्थत आवास र वस्ती लवकास लनक्कै
जरटि र चननौतीपूणय हुदै गैरहेकोो छ । नीलज आवास पररवार आफै िे जग्गा कररद गरी क्रलमम रुपमा लनमायण
गने र बाटोो, यसकोो स्तर र अतय सनलविाहरु क्रमशः थप्दै जाने गरे कोो देलकतछ । यस्ता आवासहरुमा शहरी
योोजना तथा भूवन सम्बतिी मापदण्ड र सांलहतामा व्यापक कमी हुने गरेकोो देलकतछ । जसिे गदाय यसरी
आफन कनसी लवकास गररएका आवास र वस्तीहरु जोोलकमयनि र अव्यवलस्थत हुने गरे का छन् । नगरपालिकाकोो
शहरी क्षेत्रामा र्र जग्गा बजार अनौपचाररकिे िस्त छ । लवक्रेता र कररदकताय दनवैिे र्रजग्गा सम्बतिी
सूचना र करीद लबक्रीका िालग मध्यस्तकतायहरुकोो सहयोोग लिननपने वाध्यता छ । नगरपालिकाका कृ लि
योोग्य फााँटहरु प्िरटङ गरी र्डेरी लवक्री गने क्रम व्यापक रहेकोो छ । जसिे गदाय नगरपालिकामा व्यवलस्थत
आवास र वस्ती लवकास अझ चननौतीपूणय र जरटि बतदै गैरहेकोो छ ।
७.१.२ वस्तनगत लस्थलत
नगरपालिका अलिकाांश आवास पकायििे र्ेरेका समनदाय (गेटेड कम्यनलनटी) कोो रुपमा लवकास भूएका छन् ।
औपचाररक आवास अततरगत पने अपाटयमेतट र सांगरीत आवास नगरपालिकामा हािसम्म लवकलसत हुन
सके कोो छैन । मनख्य बजार क्षेत्रमा वहाियनि आवासकोो प्रयोोग बढ्दोो छ । नगरपालिका लभूत्रका पनराना र
परम्परागत वस्तीहरु भूने सांर्न, सार्नरोो र एदककृ त रुपमा रहेका छन् । बजारका क्षेत्रमा िेरै व्यलिहरुिे
एउटै कोोीा/र्रमा वहाि लिएर लभूडभूाडमा बसेकोो समेत पाईतछ । यस्ता परम्परागत र पनराना वस्तीहरु
सार्नाँरा र गपिीहरुमा रहेकोोिे शहरी पूवायिारकोो पहुाँच समेत चननौतीपूणय रहेकोो छ । भूूकम्पीय जोोलकममा
रहेका यस्ता टोोि र वस्तीहरुिे गनणस्तररय आवास र वस्ती लवकासमा ीू िोो महत्व राख्ने गदयछन् ।
नगरपालिकाका ३०%-५५ प्रलतशत यस्ता र्रिनरीहरु सविीकरण नगररएका गारोोकोो र्रहरुमा (ढन गगा वा
ईटामा माटोोकोो जोोडाई भूएकोो) बस्छन् । रालष्िय जनगनणा २०६८ का अननसार नगरपालिकामा ७४.४
प्रलतशत मालनसहरु आफ्नै र्रमा बस्छन् भूने २५.४ प्रलतशत मालनसहरु भूााँडाकोो र्रमा बस्छन् । त्यसैगरी,
सबैभूतदा बढी ५०.८ प्रलतशत र्रहरुकोो जग माटोोिे जोोडेकोो ढन गगा र इटािे बनेकोो छ भूने १९.५ प्रलतशत
लसमेतटिे जोोडेकोो ढन गगा र माटोोिे बनेकोो छ । आरसीसी जग र लपपिर भूएका भूएका र्रहरु २७.२
प्रलतशत छन् ।
७.१.३ प्रमनक समस्या


जनसगख्याकोो लतब्र बृलद्ध र अव्यवलस्थत शहरीकरण ।



व्यवलस्थत वस्ती लवकास नभूएकोो ।



एकीकृ त तथा योोजनावद्ध वस्ती लवकासमा पयायप्त सहजीकरण हुन नसक्नन ।



असनरलक्षत वस्ती र कमजोोर आवास सांरचनाकोो कारण जोोलकम बढ्नन ।



व्यलिगत प्रयासबाट आवास लनमायण गने परम्परा कर्चयिोो र िान्न नसक्ने हुाँदै गएकोो ।



पराम्परागत लनमायण सामािी तथा प्रलवलिकोो प्रयोोग सााँर्रन रदै जानन ।
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७.१.४ अवसर र चननौती
अवसरहरु


पेशागत लवलवितामा आएकोो पररवतयन र लवप्रेिणकोो कारण पाररवाररक आम्दानीमा भूएकोो वृलद्धिे
शहरीकरणकोो आवश्यकता र सम्भूावना बढ्नन ।



अपाटयमेतट र साांगरीक आवास जस्ता औचपाररक आवासहरुकोो लवकास गने सदकने ।



योोजनाबद्व जग्गा लवकास आयोोजना सञचािन गने सदकने ।



आिनलनक, सनरलक्षत र सनलविा सम्पतन शहरी पनवायिारयनि आवास र वस्तीहरु लवकास गने सदकने ।



भूवन सांलहता र लनमायण मापदण्डकोो पूणय कायायतयवयन गने सदकने ।

चननौतीहरु


लवपद्कोो जोोलकमयनि असनरलक्षत स्थानमा छररएर रहेका वस्तीिाई वैज्ञालनक भूू-उपयोोगमा
आिाररत रही एकीकृ त वस्ती लवकास गननय ।



स्थानीय लनमायण सामािीकोो प्रयोोग गरी सनरलक्षत तथा कम िागतका आवास लनमायण गननय ।



तयून आय, सीमाततकृ त तथा लवपद् जोोलकममा रहेका वगय र शहरी गरीबका िालग आवास सनलविा
उपिब्ि गराउनन ।



भूवन सांलहता िागन हुन नसके कोो ।



व्यवलस्थत आवास र वस्ती लवकासमा जग्गा प्राप्त गनय जरटि हुाँदै गइरहेकोो ।

७.१.५ सोोच


सनरलक्षत जीवनयापनका िालग व्यवलस्थत आवास तथा वस्ती लवकास ।

७.१.६ िक्ष्य


व्यवलस्थत वस्ती लवकास गने ।

७.१.७ उद्देश्य



आवासमा सबैकोो पहुाँच सनलनलश्चत गननय ।
व्यवलस्थत, सनरलक्षत र दकफायलत भूवन लनमायण गननय ।

७.१.८ रणनीलत र काययनीलत
रणनीलत
काययनीलत
 आवास, वस्ती लवकास र भूवन सम्बतिी आवश्यक नीलत तथा मापदण्डहरु तजनयमा
आवास

,वस्ती

लवकास

र

भूवन  भूू-उपयोोग नीलत अननसार प्रदेश सरकार र नीलज क्षेत्रसमेतकोो सहकाययमा आवास

सम्बतिीआवश्यक
नीलतगत
गने ।

गरी कायायतवयन गररने छ ।
तथा वस्ती लवकास सम्बतिी काययक्रमहरु सञचािन गररने छ ।

व्यवस्था  नीलज क्षेत्रबाट भूइरहेकोो र्डेरी तथा आवास लवकास काययिाई उलचत मापदण्डका
आिारमा लनयमन तथा प्रवद्धयन गररने छ ।
 तयून आय हुने वगयका िालग सनिभू आवासकोो व्यवस्था गनय नीलज क्षेत्रसाँग सहकायय
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गररने छ ।
 सबै नगरबासीिाई बासकोो व्यवस्था गने
 सनरलक्षत र व्यवलस्थत वस्ती लवकासकोो िालग योोग्य र अयोोग्य भूूलमकोो पलहचान
गररने छ ।
 जोोलकममा रहेकोो वस्तीहरुकोो सनरलक्षत स्थानमा स्थानाततरण गररने छ ।
सनरलक्षत
व्यवलस्थत

र  सावयजलनक जग्गा र नदद दकनार िगायतका क्षेत्र अलतक्रमण गरी गररने वस्ती
वस्ती

लवकास िगायतका काययक्रमहरुिाई लनरुत्सालहत गररने छ ।

लवकास र सूचना  सकन म्वासी वस्ती, अव्यवलस्थत वस्ती र गनीी जग्गासाँग सम्बलतित समस्याहरु
प्रणािीिाई प्रवद्धयन
गने ।

समािान गररने छ ।
 र्र जग्गा व्यवसायिाई औपचाररक क्षेत्रमा पयाउन आवश्यक व्यवस्था गररने छ ।

७.१.९ मनख्य काययक्रम तथा कायय योोजना
क्र
स.
१

सहकायय गने लनकाय
काययक्रमहरु

सांर् प्रदेश

आवास, वस्ती लवकास र भूवन सम्बतिी आवश्यक नीलत

तथा मापदण्डहरु तजनयमा गने ।
आवास तथा वस्ती लवकास सम्बतिी काययक्रमहरु सञचािन
२
गने ।
भूू-उपयोोग नीलत अननसार आवास तथा वस्ती लवकास
३
सम्बतिी काययक्रमहरु सञचािन गने ।
नीलज क्षेत्रबाट भूइरहेकोो र्डेरी तथा आवास लवकास
४ काययिाई उलचत मापदण्डका आिारमा लनयमन तथा
प्रवद्धयन गने ।
तयून आय हुने वगयका िालग सनिभू आवासकोो व्यवस्था गनय
५
नीलज क्षेत्रसाँग सहकायय गने ।
सनरलक्षत र व्यवलस्थत वस्ती लवकासकोो िालग योोग्य र
६
अयोोग्य भूूलमकोो पलहचान गने ।
जोोलकममा रहेकोो वस्तीहरुकोो सनरलक्षत स्थानमा
७
स्थानाततरण गने ।
सावयजलनक जग्गा र नदद दकनार िगायतका क्षेत्र अलतक्रमण
८ गरी गररने वस्ती लवकास िगायतका काययक्रमहरुिाई
लनरुत्सालहत गने ।
सकन म्वासी वस्ती, अव्यवलस्थत वस्ती र गनीी जग्गासाँग
८
सम्बलतित समस्याहरु समािान गने ।
र्र जग्गा व्यवसायिाई औपचाररक क्षेत्रमा पयाउन
९
आवश्यक व्यवस्था गने ।
सरकारी भूवनहरु लनमायण गदाय वातावरणमैत्री, दकफायती
१० र परम्परागत लनमायण प्रलवलि एवम् वास्तनकिाकोो समेत
जगेनाय हुने गरी लनमायण गने ।

स्थानीय नीलज सरकारी
तह

क्षेत्र

र अतय
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सनरलक्षत भूवन लनमायणकोो िालग प्रालवलिक जनशलि,
११ कालिगढ तथा सेवािाहीिाई तालिम तथा सचेतन काययक्रम
सञचािन गने ।





१२ सभूागृह र प्रदशयनी स्थिकोो अध्ययन तथा लवकास गने ।
नगरपालिका लभूत्रका कािी जग्गाहरु पलहचान गरी
१३ हररयािी पाकय , ररक्रेशनि पाकय , नगरपालिका पयाण्ड
माकय हरुकोो अध्ययन तथा लवकास गने ।



१४ व्यवलस्थक शवदाह स्थि लनमायण गने ।
नीलज र सामनदालयक भूवनहरु लनमायण गदाय परम्परागत
१५
वास्तनकिा र शैलिमा लनमायण गने ।
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७.७.१० अपेलक्षत उपिब्िी


अपाटयमेतट र साँगरीत आवास जस्ता औचपाररक आवासहरुकोो लवकास हुनेछ ।



आिनलनक, सनरलक्षत र सनलविा सम्पतन शहरी पनवायिारयनि आवास र वस्तीहरु लवकास हुनेछन् ।



नगरवासीिाई गनणस्तररय स्वास््य र शैलक्षक सेवा उपिब्ि हुनेछ ।



भूवन सांलहता र लनमायण मापदण्डकोो पूणय कायायतयवयन हुनेछ ।

७.२ सडक तथा यातायात
७.२.१ पृष्ीभूूलम
स्थानीय तहहरुकोो सामालजक, आर्थयक र भूौलतक लवकासमा सडक पूवायिार तथा यातायातकोो महत्वपूणय
भूूलमका हुने गदयछ । सडक र यातायताकोो लबकाससाँगै स्थानीय उत्पादनहरुिे बजारसम्मकोो सहज पहुाँच
पाउछन् भूने वरीपरीका अतय बजार के तद्र, शहर र पालिकाहरुसांग समेत गाढा सामालजक आर्थयक
अततरसम्बति स्थालपत हुतछ । त्यसैिे सडक र यातायात जस्ता भूौलतक पूवायिारहरुिाई शहरी प्रणािीबाट
अिग्याएर हेनय सदकदैन । शहरी प्रणािीिाई वेवास्था गरे र बनाईने पूवायिारकोो उपयोोलगता रहदैन भूने
गनणस्तररय सडक र यातायात प्रणािी लबना शहरी प्रणािी र जनलवजन पलन सहज र सबि हुाँदन
ै । सडक
तथा यातायात प्रणािीमा गररने िगानीिे शहरीकरणिाई समेत सहयोोग पनरयाईरहेकोो हुतछ । यसै त्यिाई
मध्यनजर गरी सडक तथा यातायात पूवायिार लवकासकोो सतदभूयमा ५ बिे आवलिक िक्ष्य, उद्देश्य, समस्या
र चननौती, सम्भूावना र अवसर, रणनीलत र काययनीलत तथा लवकासका काययक्रमहरुकोो प्राथलमकताकरण ति
प्रस्तनत गररएकोो छ ।
७.२.२ वस्तनगत लस्थलत
अतय पहाडी नगरपालिकाहरुकोो तनिनामा बनेपा नगरपालिकामा सडक पूवायिार तथा यातायातकोो राम्रोो
प्रवति रहेकोो छ । राजिानी काीमाण्डौबाट नलजकै रहेकोो यस नगरपालिकािाई लमत्र राष्ि लचन जोोडने
अरलनकोो राजमागयिे लबचबाट लचरे र गएकोो छ भूने राजिानीिाई देशका पूवर लजपिाहरु जोोडने लवलप
राजमागय समेत यसै नगरपालिका भूएर जान सदकतछ । नगरपालिका हाि २२.५ दक.लम. पक्की सडक,
२८.६३ दक.लम. िाभूेि सडक, १७.३५ दक.लम. ढिान सडक, र ४५.४९ दकलम कच्ची सडक (ियाक)
रहेकोो छ । पक्की नािी १५.०९ दक.लम. सडकमा रहेकोो छ । त्यसै गरी ८.२३ दक.लम. ढन गगा छापेकोो छ भूने
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१५.७२ दक.लम.मा मेलसनरी वाि लनमायण गररएकोो छ । नगरपालिकाका सम्पूणय वडाहरु र मनख्य
वस्ती/टोोिहरु पक्की सडकिे जोोलडएका छन् । बनेपा बजारबाट देशका लवलभूतन शहरहरु जाने िामोो तथा
छोोटोो दनरीमा बसहरु सञचािनमा रहेका छन् ।
७.२.३ प्रमनक समस्या


कमसि र सााँर्नरोो सडक



अव्यवलस्थत शहरीकरण



कमजोोर यातायात प्रणािी र पूवायिार



नीलज सवारी सािनकोो बढ्दोो सगख्या



यातायात र िादफक व्यवस्थापनमा प्रलवलिकोो तयून प्रयोोग



नगरपालिका र सरकारबाट कमजोोर अननगमन



बढ्दोो सवारी दनर्यटना



िादफक लनयमकोो बढ्दोो उपिर्न



कमजोोर सडक सनरक्षा प्रणािी

७.२.४ अवसर तथा चननौतीहरु
अवसरहरु
सडक तथा यातायात पूवायिार लबकासिे नगरवासीकोो आवगमनिाई सहज तनपयाउने छ भूने
नगरपालिकाकोो वररपररका शहर र राजिनी काीमाण्डौसाँग सामालजक र अततरसम्बति समेत अझ सांर्न र
गाढा बनाउने छ । त्यसैगरी नगरपालिकाकोो वालणज्य र व्यापारकोो आततररक, अततर प्रादेलशक र
अततरालष्िय कारोोबारिाई बृलद्ध गननयका साथै भूौलतक सांरचना र मानवीय सांसािनिाई पलन टेवा पनरयाउने
छ भूने प्रादेलशक अथयततत्रिाई समनतनत बनाउन समेत योोगदान ददने छ ।


यातायात व्यवस्थापनमा प्रलवलिकोो प्रयोोग बढ्नन ।



व्यवहाररक तथा स्वचालित भूाडादर प्रयोोगमा आउनन ।



सावयजलनक यातायात सेवामा लनजी क्षेत्रकोो िगानी आकर्ियत हुनन ।

चननौतीहरु


सवारी सािनकोो वृलद्धिाई लनयमन गननय ।



दीर्यकािीन यातायात व्यवस्थापन तथा सडक सनरक्षा रणनीलत माफय त सडक दनर्यटना तयूनीकरण ।



शहरी क्षेत्रमा बढ्दोो लनजी सवारी सािनकोो वैज्ञालनक व्यवस्थापन गननय ।



वायन तथा ध्वलन प्रदनिण लनयतत्रण गननय ।



सडक सनरक्षा िगायत लनयमन तथा अननगमन काययिाई प्रभूावकारी बनाउाँ दै सवयसनिभू र सनरलक्षत
सावयजलनक यातायात सेवा प्रदान गननय ।

७.२.५ सोोच


सनरलक्षत र वातावरणमैत्री सडक सञजाि तथा यातायात प्रणािीकोो लवकास ।
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७.२.६ िक्ष्य


नगरपालिका बजार के तद्र र वस्तीहरुमा सडक तथा यातयात पूवायिारकोो लवकास, त्यसकोो गनणस्तर
र पहुाँचमा अलभूवृलद्ध गने ।

७.२.७ उद्देश्य


नगरपालिकाकोो सडक तथा यातायात सञजािकोो लवकास, सांरचना र व्यवस्थापनमा सनिार गननय ।

७.२.८ रणनीलत र काययनीलत
रणनीलत

काययनीलत
 नगर यातायात गनरु योोजना तजनयमा गररने छ ।
 नगरपालिका लभूत्रका सडकहरुकोो अलिकार क्षेत्र तथा चौडाई यदकन गरी सोोकोो
पररभूािा, छनौट एवम् सूची तयार गररने छ ।

सडक
तथा  नगरपालिकाकोो के तद्रदेलक प्रत्येक वडासम्म जोोड्ने सडकहरुकोो स्तरोोतनलत गनय
यातायातकोो पहुाँच र
प्रदेश र सांर्ीय सरकारसाँग सहकायय गररने छ ।
गलतलशितामा सनिार  नगरपालिकाकोो रणनैलतक सडकहरुकोो लनयलमत र पटके ममयत सम्भूारिाई
गने ।
प्राथलमकता ददईने छ ।
 िामोो दनरीमा ीू िा बस तथा मािबाहक सवारी सािनहरुकोो पार्कय ङ तथा ममयत
सनलविाहरु सलहतकोो बहुउद्देलशय आिनलनक बसपाकय कोो लनमायण गररने छ ।
 आवगमनिाई सहज तनपयाउन लिगक र बाईपास सडकहरुकोो लनमायण गररने छ ।
 नगरपालिका लभूत्रका सडक तथा पनि लनमायणकोो िालग पयायप्त अध्ययन र
अननसतिान गररने छ ।
सडक सञजाि सनिार  वातावरण तयूनतम क्षलत हुनेगरी मात्र ीू िा सडक र पनिहरु लनमायणकोो व्यवस्था
गने ।
लमिाईने छ ।
 बायोो ईलतजलनयररङ िगायतका उपयनि प्रलवलििाई उपयोोग गरी सहती भूू-क्षय
लनयतत्रण गररने छ ।
 नगरपालिकाका रणनैलतक सडक र पक्की तथा झोोिनङगे पनिहरुकोो सूची
सडक
र
(ईतभूेतिी) तयार गररने छ र आवश्यक ममयत सम्भूारका िालग प्राथलमकता
सांरचनाहरुिाई
लनिायरण गररने छ ।
व्यवसालयक लसद्वातत
 सडक सांरचना ममयत सम्भूारकोो लनलम्त लनलश्चत बजेट नगरपालिकािे नै छन ट्याई
अपनाई सञचािन र
वा प्रयोोग कतायहरुबाट नै लनिायररत शनपक उीाई सांरचनाहरुकोो ममयत सम्भूारकोो
व्यवस्थापन गररने छ
व्यवस्था लमिाइने छ र सोोकोो िालग आवश्यक सहकायय गररने छ ।
 सडक तथा यातायात सम्बतिी नीलत, काननन र मापदण्ड तयार गररने छ ।
 नगरपालिका क्षेत्रलभूत्र पने अरलनकोो राजमागय कण्डमा बिायतमा हुने डन बानकोो
सडक तथा यातायात
समस्या समािान गररने छ ।
प्रणािीिाई
 ददगोो तथा वातावरण मैत्री सवारी सािनकोो प्रयोोगका िालग नीलतगत व्यवस्था
व्यवलस्थत गने ।
गररने छ ।
 सावयजलनक यातायात सञचािनमा स्थानीय सहकारी र नीलत क्षेत्रसाँग सहकायय
गररने छ ।
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७.२.९ मनख्य काययक्रमहरु तथा कायायतवयन योोजना
क्र.स.
१
२
३
४
५
६

७
८
८
९
१०
११
१२
१३

काययक्रमहरु

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र र अतय

नगर यातायात गनरु योोजना तजनयमा गने ।
नगरपालिका लभूत्रका सडकहरुकोो ईतभूेतिी तयार गने ।
नगरपालिकाकोो के तद्रदेलक प्रत्येक वडासम्म जोोडने सडकहरुकोो
स्तरोोउतनलत गने ।
नगरपालिकाकोो रणनैलतक सडकहरुकोो लनयलमत र पटके ममयत
सम्भूार गने ।
बहुउदेलश्यय आिनलनक बसपाकय लनमायण गने ।
नगरलभूत्रका सिांक र वाईपास सडकहरुकोो लनमायण गने ।
नगरपालिकाका रणनैलतक सडक र पक्की तथा झोोिनङगे
पनिहरुकोो सूची (ईतभूेतिी) तयार गने ।
रणनैलतक सडक र पक्की तथा झोोिनगगे पनिहरुकोो आवश्यक
ममयत सम्भूारका िालग प्राथलमकता लनिायरण गने ।
सडक तथा यातायात सम्बतिी नीलत, काननन र मापदण्ड
तयार गने ।
अरलनकोो राजमागय कण्डमा बिायतमा हुने डन बानकोो समस्या
समािान गने ।
ददगोो तथा वातावरण मैत्री सवारी सािनकोो प्रयोोगका िालग
नीलतगत व्यवस्था गने ।
सावयजलनक यातायात सञचािनमा स्थानीय सहकारी र नीलत
क्षेत्रसाँग सहकायय गने ।
नगरपालिका लभूत्रका सडक तथा पनि लनमायणकोो िालग पयायप्त
अध्ययन र अननसतिान गने ।
बायोो ईलतजलनयररङ िगायतका उपयनि प्रलवलििाई उपयोोग
गरी भूू-क्षय लनयतत्रण गने ।








































































७.२.१० अपेलक्षत उपिव्िी


नगर यातायात गनरु योोजनाकोो पूणय कायायतवयन हुने छ ।



नगरपालिकाका सम्पूणय वडा, बजार, वस्ती र टोोिहरुमा पक्की सडककोो पहुाँच स्थालपत हुनेछ ।



नगरपालिका लभूत्र स्थानीयवासीहरुकोो सहज आवगमन हुने छ ।



पार्कय ङ उलचत व्यवस्था नभूएकोो ।



थोोत्रा सवारी सािन पलन चपने हुनािे वातावरण प्रदनिण हुने गरे कोो ।



स्थानीय कोोिा र नददहरुमा पक्की पनिहरु लनमायण हुने छ ।



लवद्यमान िाभूेि र िनिे सडकहरुकोो स्तरोोतनलत हुने छ ।
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७.३ ससांचाई
७.३.१ पृष्ीभूूलम
कृ लियोोग्य भूूलममा बाह्रै मलहना ससांचाइ सनलविा पनरयाई कृ लिकोो उत्पादकत्व बढाउन ससांचाइकोो ददगोो
व्यवस्था गनय आवश्यक छ । काभ्रे लजपिाकोो कृ लि प्रोोफाईि तथा त्यागक पनलस्तका, २०७०⁄७१ अननसार
बनेपा नगरालिकाकोो कन ि ४२६५.७१ हेक्टर कृ लियोोग्य जलमन मध्ये १२९६.५ हेक्टर जलमनमा ससांचाइ
सनलविाका पनगेकोो छ । सोो त्यागक अननसार करीब ३०.३९ प्रलतशत कृ लियोोग्य जलमनमा ससांचाइ सनलविा
रहेकोोमा हाि ४० प्रलतशत भूतदा बढी भूएकोो अननमान रहेकोो छ । परम्परागत ससांचाइ प्रणािीकोो ममयतसम्भूार र नयााँ प्रलवलिमा आिाररत ससांचाइ प्रणािीकोो माध्यमबाट ससांलचत कृ लि क्षेत्रकोो लवस्तार भूइरहेकोो
छ । ससांचाइ पूवायिार लनमायणमा रणनीलतक महत्वका ीू िा ससांचाइ सांर्बाट, मझौिा ससांचाइ प्रदेशबाट र
साना ससांचाइ स्थानीय तहबाट िगानी पररचािन गने व्यवस्था लमिाउन आवश्यक छ । ससांचाइ प्रणािीकोो
लनमायण पलछकोो ममयत-सम्भूार, व्यवस्थापन एवम् सञचािनगमा उपभूोोिा समनदायकोो सदक्रय सहभूालगता
थप सनदढृ गननयपने आवश्यकता रहेकोो छ । ससांचाइकोो थप पूवायिार लवकास र सम्पतन ससांचाइ प्रणािीकोो
सनदढृ ीकरण गरी व्यवलस्थत बनाउन िगानी वृलद्ध गनय आवश्यक छ । स्थालनय सरकार सञचािन ऐन,
२०७४ अननसार स्थानीय साना सतह तथा भूूलमगत ससांचाइ प्रणािीकोो सञचािन तथा ममयत सम्भूार, सेवा
शनपक लनिायरण र सगकिन सम्बतिी व्यवस्थापन गनय सदकने हुनािे बनेपा नगरपालिकािे ससांचाइतफय लनम्न
नीलतहरु अविम्बन गरे कोो छ ।
७.३.२ प्रमूक समस्या


विै भूरर एकै नासिे ससांचाईकोो भूरपदो सेवा पनयायउन नसक्नन ।



लनमायण सम्पतन भूइसके का ससांचाई प्रणािीकोो आवश्यक ममयत सम्भूार हुन नसक्नन ।



ससांचाई सनलवि पनगेकोो वा पनग्न सक्ने भूूलममा कण्डीकरण र अव्यवलस्थत शहरीकरण हुनन ।



ससांचाई पूवायिारकोो िालग आवश्यक बजेट लबलनयोोजन नहुनन ।



नयााँ प्रलवलिमा आिाररत ससांचाई आयोोजनाकोो लवस्तार हुन नसक्नन ।

७.३.३ अवसर र चननौलत
अवसर


जिस्रोोतकोो बहुउपयोोगकोो सम्भूावना रहनन ।



ससांचाई सम्बतिी नयााँ प्रलवलिकोो आलवष्कार तथा लवस्तार हुनन ।



ससांचाई लवकास र व्यवस्थापनमा कृ िक उपभूोोिाकोो पहुाँच र सहभूालगता बढ्दै जानन ।



ससांचाई प्रणािी लवस्तारका िालग कृ िकहरुकोो माग बढ्दै जानन ।



स्थानीय कृ लि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सदकने ।



कन िोोहरुकोो आवश्यक ममयत सम्भूार गरी ससांचाई सनलविा बढाउन सदकने ।

चननौतीहरु


कृ लियोोग्य भूूलममा ससांचाई सनलविा उपिब्ि गराउने गरी लनमायणािीन आयोोजना तोोदकएकोो समय
र िागतमा सम्पतन नहुनन ।
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ससांचाई पूवायिार लवकासका िालग िगानीकोो प्राथलमकता लनिायरण गननय ।



उपिब्ि जिस्रोोतकोो सांरक्षण गदै ससांचाई सलहतकोो बहुआयालमक उपयोोग गननय ।



नयााँ प्रलवलिमा आिाररत ससांचाई आयोोजनाकोो लवस्तार गननय ।



परम्परागत रुपमा स्थानीय कन िोोहरुकोो लनयलमत ममयत सम्भूार गननय ।



ससांचाई पूवायिार लवस्तार गनय स्रोोतकोो व्यवस्था गननय ।
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७.३.४ सोोच
ददगोो एवम् भूरपदो ससांचाई सनलविा उपिब्ि गराई कृ लि उत्पादन र उत्पादकत्व वृलद्धमा योोगदान ।
७.३.५ िक्ष्य
कृ लियोोग्य भूूलममा ददगोो एवम् भूरपदो ससांचाई सनलविा उपिब्ि गराउने ।
७.३.६ उद्देश्य


उपयनि प्रलवलि माफय त थप कृ लियोोग्य भूूलममा ससांचाई सेवा लवस्तार गने ।



बहुउद्देश्यीय आयोोजनाकोो लवकास गरी कृ लियोोग्य भूूलममा विैभूरी भूरपदो रुपमा ससांचाई सनलविा
उपिब्ि गराउनन ।



सम्पतन ससांचाई प्रणािीकोो ममयत सम्भूार एवम् व्यवस्थापनिाई सनदढृ तनपयाई ददगोो बनाउनन ।

७.३.७ रणनीलत र काययनीलत
रणनीलत
काययनीलत
उपयनि
प्रलवलिमा  ससांचाईकोो दीर्यकािीन गनरुयोोजना⁄रणनीलतक योोजना लनमायण गररने छ ।
आिाररत

ससांचाई 

ीू िा ससांचाई, साना ससांचाई, थोोपा ससांचाई र प्िालष्टक पोोकरी लनमायण तथा

प्रलवलिकोो प्रयोोग गरी

सनिारका योोजनािाई प्राथलमकता ददइने छ ।

ससांचाई

पाकोो जग्गामा स्प्रीगगिर, थोोपा ससांचाइ प्रलवलििाई प्राथलमकताका साथ

सनलविा 

लवस्तार गने ।

कायायतवयन गररने छ ।


स्थानीय नदी तथा कोोिाहरूबाट सम्भूाव्यताका आिारमा सतह ससांचाई
सांरचनाहरु क्रमश लनमायण गदै ससांचाई सनलबिा बढाउाँ दै िलगने छ ।



ससांचाइकोो सम्भूाव्यता हेरी प्िालष्टक पोोकरी, थोोपा ससांचाई, लस्प्रङकि जस्ता
नयााँ प्रलवलिमा आिाररत ससांचाई सनलविाकोो लवस्तार गररने छ ।



ससांचाई आयोोजना लनमायणमा स्थानीय श्रोोत, सािन र सीप प्रयोोगिाई
प्राथलमकता ददइने छ ।



ससांचाई आयोोजना लनमायण र व्यवस्थापनमा स्थानीय उपभूोोिा सलमलतकोो
क्षमता लवकास गरी सदक्रय बनाइने छ ।



भूूकम्प तथा पराकम्पबाट भूएकोो कोोिा मनहान, ससांचाई सांरचना आददकोो
पननलनमायण गररने छ ।



ससांचाई प्रणािीिाई एजेतसी म्यानेज्ड इररगेशन लसस्टमबाट दकसानद्वारा
व्यवस्थापन गने प्रणािी (फारमशय म्यानेज्ड इररगेशन लसस्टम) मा क्रलमक
रुपमा हस्ताततरण गने ।
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७.३.८ मनख्य काययक्रमहरु तथा कायायतवयन योोजना
क्र.
काययक्रमहरु
स.
१

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र र अतय

दीर्यकािीन नगर ससांचाई गनरुयोोजना लनमायण गने ।







































उपयनिताकोो आिारमा सतह ससांचाई, स्यािोो तथा लडप
२

ट्यनबवेि ससांचाई तथा नयााँ प्रलवलिमा आिाररत ससांचाई



आयोोजना सञचािन गने ।
ससांचाई प्रणािीिाई दकसानद्वारा व्यवस्थापन गने प्रणािी
३

(फारमशय म्यानेज्ड इररगेशन लसस्टम) मा क्रलमक रुपमा
हस्ताततरण गने ।
लनमायणािीन तथा सम्पतन भूइसके का भूूलमगत स्यािोो तथा

४

लडप ट्यनबवेि र लिफ्ट ससांचाई आयोोजनाहरुमा सोोिार
प्रणािी जडान गने ।
ससांचाई प्रणािी लवकास गनय सांिग्न जनशलिकोो क्षमता

५

लवकास गने, अध्ययन अननसतिानमा सनिार गने तथा
सम्पतन आयोोजनाहरु हस्ताततरण गरी दकसानद्वारा ददगोो
व्यवस्थापन गनय क्षमता अलभूवृलद्ध गने ।

६

नगर ससांचाई व्यवस्थापन सूचना प्रणािी अततगयत डाटाबेस
तयार गने ।

७

ससांचाई सम्बतिी नीलत र ऐनहरु तजनयमा गने ।

८

नदी लनयतत्रणकोो िालग गनरुयोोजना तजनयमा गने ।

९

वायोो इलतजलनयररङ तथा नदी दकनारमा वृक्षारोोपण गने ।









७.३.९ अपेलक्षत उपिब्िी










नगर ससांचाई गनरुयोोजना लनमायण हुने छ ।
ससांचाई प्रणािीिाई दकसानद्वारा व्यवस्थापन गने प्रणािीमा क्रलमक रुपमा हस्ताततरण हुने छ ।
नगर ससांचाई व्यवस्थापन सूचना प्रणािी अततगयत डाटाबेस तयार हुने छ ।
ससांचाई प्रणािीमा सांिग्न जनशलि तथा दकसानहरुकोो क्षमता अलभूवृलद्ध हुने छ ।
उप-जिािार क्षेत्र सांरक्षण भूएकोो हुनेछ ।
नयााँ प्रलविीमा आिाररत ससांचाई आयोोजना लनमायण भूएकोो हुने छ ।
भूूकम्पबाट क्षलतिस्त ससांचाई प्रणािीहरूकोो पननस्थायपना भूएकोो हुने छ ।
नदी जतय प्रकोोप नक्सागकन भूएकोो हुने छ ।
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७.४ लवद्यनत तथा वैकलपपक उजाय
७.४.१ पृष्ीभूूमी
बनेपा नगरपालिका लतब्र शहरीकरण भूइरहेकोो नगरपालिका होो साथै यहा लवलभूतन प्रकारका र्रे िन िगायत
ीू िोो उद्योोगहरु समेत रहेकोोिे उजायकोो कपत लनक्कै रहेकोो छ । लवद्यनत प्रमनक उजायकोो रुपमा रहेकोो छ भूने
सम्पनणय वडाहरुमा लवद्यनतकोो पहुाँच स्थालपत भूइसके क छ । देशमा नीलज क्षेत्रहरुबाट समेत लवद्यनत उप्पादन
भूइरहेकोो र देशकै सबैभूतदा ीू िोो मालथपिोो तामाकोोशी जिलवद्यनत आयोोजना समेत लनमायण सम्पतन भूएर
लवद्यनत उत्पादनकोो चरणमा रहेकोोिे नगरपालिकािे लवद्यनत कपतिाई प्रोोत्साहन गरी लवद्यनत लवतरण
नपनगेका वस्ती र टोोिहरुसम्म लवद्यनत लवतरण िाईनकोो लनमायण गनय सके कोो कण्डमा लवद्यनत लवद्यनतकोो माग
बढन गई देशमै उत्पादन भूइरहेकोो लवद्यनत समेत कपत हुने देलकतछ । साथै नगरपालिमा रहेका उद्योोग
व्यवसायहरुबाट स्थानीय सरकारिाई राजस्व समेत प्राप्त हुने हुनािे उजायकोो लवतरणिाई सनिभू बनाई
यसकोो प्रयोोगिाई नगरपालिकािे प्रोोत्साहन गननयपने छ ।
७.४.२ वस्तनगत लस्थलत
बनेपा नगरपालिकामा उजायकोो मनख्य स्रोोत लवद्यनत नै होो । रालष्िय जनगणना २०६८ का अननसार ९७.३२
प्रलतशत र्रिनरीहरुिे आफ्नोो र्रमा बलत्त बापन लवद्यनतकोो प्रयोोग गरे कोो देलकतछ । अतय स्रोोतहरुमा मरितेि,
बायोोग्यास, सोोिारहरु देलकएका छन् जसकोो लहस्सा अत्यतत तयून रहेकोो छ । जनगणना भूएकोो कररब १०
बिय भूइसके कोो हुनािे हाि प्राय सबै र्रहरुमा लवद्यनतकोो पहुाँच रहेकोो छ । एिपी ग्यास र काी/दाउरा काना
पकाउन प्रयोोग गररने ईतिनका मनख्य स्रोोतहरु हुन जसमा सबैभूतदा बढी ५३.२१ प्रलतशत र्रिनरीिे एिपी
ग्यासकोो प्रयोोग गरे कोो देलकतछ भूने त्यसपछी दोोस्रोोमा काी/दाउरा प्रयोोग गने र्रिनरीहरु ४३.१४ प्रलतशत
देलकतछ । काना पकाउन मरितेिकोो प्रयोोग गने र्रिनरीहरु १.८३ प्रलतशत र के वि २ वटा र्रिनरीिे
सतीी/गनईीा प्रयोोग गने गरे का छन् । हाि काना पकाउन काी/दाउराकोो प्रयोोग गने र्रिनरीहरु क्रमश र्ट्दै
गैरहेका छन् भूने एिपी ग्यासकोो प्रयोोग क्रमश बढदै गएकोो छ ।

उजायकोो प्रकार
लवद्यनत
मरितेि
बायोोग्यास
सोोिार
अतय
उपिेक नभूएकोो
जम्मा

बलि बापन उजायकोो प्रयोोग गने र्रिनरीहरु
र्रिनरी सख्या
प्रलतशत
११,७८२
९७.३२
११७
०.९७
४३
०.३६
८
०.०७
१३
०.११
१४३
१.१८
१२,१०६
१००.००

स्रोोतः रालष्िय जनगणना, २०६८

उजायकोो प्रकार
काी/दाउरा
मरितेि

काना पकाउन उजायकोो प्रयोोग गने र्रिनरीहरु
र्रिनरी सगख्या
५,२२२
२२१

प्रलतशत
४३.१४
१.८३
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एिपी ग्यास
सतीी/गनईीा (गाईकोो गोोबर)
बायोो ग्यास
लवद्यनत
अतय
उपिेक नभूएकोो
जम्मा

६,४४२
२
६७
१
१०
१४१
१२,१०६
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५३.२१
०.०२
०.५५
०.०१
०.०८
१.१६
१००.००

स्रोोतः रालष्िय जनगणना, २०६८

७.४.३ प्रमनक समस्या


कमजोोर लवद्यनत लवतरण प्रणािी



लवद्यनत आपूतरमा अलनयलमतता




लवद्यनतिाई यातायात प्रणािी र अतय प्रयोोजनमा जोोडन नसक्नन
लवद्यनत लवतरण प्रणािीकोो सनदढृ ीकरण हुन नसक्नन ।



लवद्यनत आपनर्तय भूरपदो र गनणस्तरीय नहुनन ।



नवीकरणीय उजायकोो उत्पादन नहुनन ।



उजाय उत्पादनमा प्रालवलिक तथा लविीय स्रोोतकोो अभूाव ।



कोोिा तथा पयायप्त पानीकोो श्रोोत भूएर पलन यसकोो उपयोोग हुन नसके कोो ।



जिलवद्यनतमा अपेलक्षत रूपमा वाह्य िगानी आकर्ियत हुन नसक्नन ।



इतिनकोो श्रोोतकोो रुपमा दाउराकोो प्रयोोगिे गदाय वनमा अत्यालिक चाप परे कोो ।



जग्गा प्रालप्त तथा वन क्षेत्रमा लनमायण काययमा दढिाइ र व्यवस्थापनमा करीनाइ हुनन ।

७.४.४ अवसर र चननौती
अवसरहरु


लवद्यनत उत्पादनकोो िालग उपयनि भूौगोोलिक अवस्था र जिस्रोोतकोो उपिब्िता रहनन ।



औद्योोगीकरण एवम् आर्थयक गलतशीिता र कृ लि क्षेत्रकोो आिनलनकीकरणिे जिलवद्यनत क्षेत्र आर्थयक
सम्वाहककोो रुपमा पलहचान हुनन ।



िर्न तथा र्रे िन उद्योोगहरुकोो प्रवद्धयनबाट लवद्यनत कपत बढाउन सदकने ।



कृ लिमा लवद्यनतीकरण गरी कृ लि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सदकने ।



वैकलपपक उजायिाई प्रवद्धयन गनय सदकने ।



नगरपालिका लभूत्रका सम्पूणय वडा, टोोि र वस्तीहरुमा लवद्यनलतकरण गरी वन तथा अतय आयलतत
उजायकोो कपतमा कमी पयाउन सदकने ।

चननौतीहरु


भूरपदो र गनणस्तरीय लवद्यनत सेवा उपिब्ि गराउन ।



स्थानीय जिलवद्यनतहरुबाट उत्पाददत लबजनिीकोो कपत बढाउनन ।



आयोोजना लनिायररत समय र िागतमा समपन्न गननय ।



सरोोकारवािा लनकायबीच समतवय र प्रभूावकारी लनयमनकोो व्यवस्था गननय ।
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प्रसारण तथा लवतरण प्रणािी लवस्तार र सनदढृ ीकरण गननय ।



लवद्यनतीकरणकोो िालग बजेटकोो व्यवस्था गननय ।



जिलवद्यनत उत्पादनमा वाह्य िगानी आकर्ियत गननय ।
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७.४.५ सोोच


लवद्यनत तथा वैकलपपक उजायकोो लवकास माफय त नगर समृलद्धमा योोगदान ।

७.४.६ िक्ष्य

 नगरपालिकामा लवद्यनत तथा उजायकोो सहज व्यवस्था गने ।
७.४.७ उद्देश्य


नगरपालिकाका सबै र्रिनरीहरुकोो लबजनिीमा पहुाँच पनरयाउने ।



र्रिनरी र उत्पादनशीि क्षेत्रमा लवद्यनत कपतमा वृलद्ध गननय ।



लवद्यनतकोो उत्पादनमा वृलद्ध गदै स्वच्छ उजायकोो उपिब्िता सनलनलश्चत गननय ।

७.४.८ रणनीलत र काययनीलत
रणनीलत

नगरपालिकाका सबै
वडाहरुमा उजायिाई
भूरपदो र सनिभू
बनाउने ।

उजायकोो
प्रयोोगमा
ददईने छ ।

बृहत
जोोड

नगरपालिकालभूत्र
लवद्यनतीय
सवारी
सािनहरुिाई
प्रोोत्साहन ददने छ ।

काययनीलत
 लवद्यनत लवतरण िाईन बढाउन नगरपालिका, वडा कायायिय, प्रदेश र नीलज
क्षेत्रहरुसाँग सहकायय गने ।
 स्तरीय लवद्यनतीकरणका िालग सम्बलतित लनकायसाँग समतवय गरी आवश्यक
प्रबति लमिाइने छ ।
 सडक बिीकोो सनिार एवम् लवस्तार काययिाई लनरततरता ददइने छ ।
 मनख्य र सम्वेदनशीि चोोक, गपिी तथा सडकहरुमा लसलसरटभूी जडान गररने छ ।
 सावयजलनक उपयोोगका क्षेत्रहरुमा नलवकरणीय उजायकोो प्रयोोग माफय त लवद्यनत
आपूर्तय गने काययिाई प्राथलमकतामा रालकने छ ।
 मनख्य सडक तथा चोोकहरुमा अव्यवलस्थत रुपमा रहेकोो पोोि तथा तारहरु
व्यवलस्थत गनय सम्बलतित लनकायसाँग समतवय गरी कायायतवयन गने वातावरण
लमिाइने छ ।
 प्रदेश र सांर्ीय सरकारसाँग सहकायय गरी यातायात, कृ लि तथा उद्योोगकोो
आिनलनकीकरणमा लवद्यनतकोो उपयोोग गने नीलत अवपवन गररने छ ।
 आिारभूूत स्वास््य, गररबी लनवारण जस्ता उद्देश्यसाँग गााँलसएका कानेपानी,
लिफ्ट ससांचाई, र्रे िन उद्योोग िगायतकोो क्षेत्रमा हुने लबजनिीमा सहुलियत प्रदान
गनय व्यवस्था गररने छ ।
 हाईलब्रड प्रलवलि र लबजनिीबाट चपने सावयजलनक तथा नीलज यातयातका
सािनहरुिाई उलचत सहुलियत ददई प्रववयन गनय चरणबद्ध योोजना बनाई िागू
गररने छ ।
 नीलज क्षेत्रसाँगकोो सहभूालगतामा लवद्यनतीय सवारी सािनहरुकोो िालग चार्जयङ
स्टेसनहरुकोो स्थापना र सञचािन गररने छ ।
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७.४.९ मनख्य काययक्रमहरु तथा कायायतवयन योोजना
क्र.
स.

काययक्रमहरु

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र र अतय

लबजनिीकोो पहुाँच नपनगेका टोोि र वस्तीहरुमा लवद्यनत लवतरण
िाईनकोो लवस्तार गने ।

१
२

नवीकरणीय तथा वैकलपपक उजाय उत्पादनमा सहयोोग गने ।
आिारभूूत स्वास््य, गररबी लनवारण जस्ता उद्देश्यसाँग
गााँलसएका कानेपानी, लिफ्ट ससांचाई, र्रे िन उद्योोग िगायतकोो
क्षेत्रमा हुने लबजनिीमा सहुलियत प्रदान गने ।
मनख्य र सम्वेदनशीि चोोक, गपिी तथा सडकहरुमा लसलसरटभूी
जडान गने ।
मनख्य सडक तथा चोोकहरुमा अव्यवलस्थत रुपमा रहेकोो पोोि
तथा तारहरु व्यवलस्थत गने ।
नीलज क्षेत्रसाँगकोो सहभूालगतामा लवद्यनतीय सवारी सािनहरुकोो
िालग चार्जयङ स्टेसनहरुकोो स्थापना र सञचािन गने ।
हाईलब्रड प्रलवलि र लबजनिीबाट चपने सावयजलनक तथा नीलज
यातयातका सािनहरुिाई उचत सहुलियत ददई प्रववयन गने ।

३
४
५
६
७



































७.४.१० अपेलक्षत उपिब्िी


नगपालिका लभूत्रका सम्पूणय वडा, टोोि र वस्तीहरुमा लवद्यनतकोो पहुाँच स्थालपत भूइ अतय आयलतत
उजायकोो कपत र्टने छ ।



स्थानीय वन लवनास र वातावरणमा सकारात्मक प्रभूाव पने छ ।



लवद्यनतकोो लनयलमत आपूतरसाँगै नगरपालिका लभूत्र उद्योोगहरुकोो बृलद्ध भूइ नयााँ रोोजगारहरुकोो सृजना
भूएकोो हुने छ ।



नगरपालिकािे लवद्यनत तथा उजायबाट थप राजस्व प्राप्त गरे कोो हुने छ ।



ईतिनकोो रुपमा लवद्यनतकोो प्रयोोगकोो गने र्रपररवारकोो सगख्या बढेकोो हुने छ ।

७.५ सञचार तथा सूचना प्रणािी
७.५.१ पृष्ीभूूलम
सूचना तथा सञचार प्रलवलिमा भूएकोो लवकासिे गदाय आिनलनक लवश्व नै एक ीााँउमा रुपाततरण भूएकोो छ ।
हािका बियहरुमा ददगोो लवकासका बृहिर िक्ष्य हालसि गनय अविम्वन गररएका रणनीलतहरुकोो के तद्रमा
सूचना तथा सञचार प्रलवलि रहदै आएकोो छ । सूचना तथा सञचार प्रलवलिकोो प्रयोोग माफय त प्राप्त हुने अतय
िाभूका अलतररि योो प्रलवलिकोो प्रयोोगबाट नगरपालिकामा सनशासनकोो प्रत्याभूूत गननयका साथै बदढ पारदशर
एवम् प्रभूवकारी सावयजलनक व्यवस्थापनकोो िालग यथेष्ठ पूवयिार लनमायण गनय सदकतछ । साथै सूचना प्रलवलि
र सूचना प्रलवलिमा आिाररत लवलभूतन सेवाहरु (Information Technology: Information Technology
Enabled Services/Business Process Outsourcing) िगायत अतय उद्योोग एवम् सेवाजतय व्यवसायकोो
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बृलद्धद्वारा नगरपालिकाकोो मात्र नभूएर बृहिर रालष्िय िक्ष्यहरु हालसि गनयमा समेत योो प्रलवलि सहायक
हुने देलकतछ ।
७.५.२ वस्तनगत लस्थलत
सूचना तथा सञचार प्रलवलि पूवायिार लहसाबिे हेदाय बनेपा नगरपालिका लनक्कै सवि देलकतछ ।
नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा पयाण्ड िाईन टेलिफोोन, मोोवाईि सेवा र ईतटरनेटकोो पूवयिार पनलगसके कोो
छ । नेपाि टेलिकम र एनसेि दनई प्रमनक टेलिफोोन सेवा प्रदायकहरु हुन भूने राजिानी काीमाण्डौ रहेका
प्राय सबै ईतटरनेट सेवा प्रदायकहरु यस नगरपालिका रहेका छन् । राजिानी काीमाण्डौबाट प्रकालशत हुने
प्राय सबै पत्रपलत्रकाहरु त्यसैददन बनेपा नगरपालिकामा उपिब्ि हुने गरे का छन् भूने बनेपा
नगरपालिकाबाट समेत के लह पत्रपलत्रकाहरु प्रकालशत हुने गरे का छन् । लडसहोोम टेलिलभूजनकोोकोो लडलजटि
सेवा बनेपा नगरपालिकाकोो सवै वडाहरुमा रहेकोोिे नगरपालिकामा सबै र्रिनरीहरुमा टेलिलभूजन सेवा
उपिब्ि रहेकोो छ । रालष्िय जनगणना २०६८ कोो त्यागकिाई आिार मानेर हेदाय बनेपा नगरपालिकामा
८४.६ प्रलतशत र्रिनरीमा मोोवाईि फोोन, ८३.६ प्रलतशत र्रिनरीमा टेलिलभूजन र ४१.६ प्रलतशत
र्रिनरीमा के वि नेटवकय पनगेकोो देलकतछ । त्यस्तै १७.१ प्रलतशत र्रिनरीमा टेलिफोोन, ७.१ प्रलतशत
र्रिनरीमा ईतटरनेट र २१.३ प्रलतशत र्रिनरीमा कम्प्यनटरकोो पहुाँच रहेकोो देलकतछ । योो त्यागकिे पलन
नगरपालिकामा सूचना तथा सञचार प्रलवलिकोो राम्रोो अवस्था रहेकोो देलकतछ । तर रालष्िय जनगणना १०
बिय अगाडी भूइसेकेकोो र हाि सूचना तथा सञचार प्रलवलिमा नगरवासीहरुकोो पहुाँचमा लनक्कै बृलद्ध भूएकोो
अननमान गनय सदकतछ ।
[CATEGORY
NAME]
[CATEGORY

([VALUE]%)
[CATEGORY

NAME]

NAME]

([VALUE]%)

([VALUE]%)

[CATEGORY
NAME]
([VALUE]%)

[CATEGORY
[CATEGORY

[CATEGORY

NAME]

NAME]

NAME]

([VALUE]%)

([VALUE]%)

([VALUE]%)

स्रोोतः रालष्िय जनगणना, २०६८

लचत्र: सूचना तथा सञचार प्रलवलिका स्थानीय र्रिनरीकोो पहुाँच

नगरपालिकामा ई-शासकीय प्रणािीका के लह पूवायिारहरु (कम्प्यनटर, कम्प्यनटर नेटवर्कय ङ, ईतटरनेट,
वेभूसाईट, वाईफाई) जडान भूइसके कोो छ । नगरपालिका र नागररकलबच हुने कारोोवारहरु जस्तै ई-भूनिानी,
ई-आवेदन, ई-सभूे, ई-अननमलत तथा जोोलकम व्यवस्थापनका िालग पूवय चेतावनी जस्ता पूवायिाहरुकोो
अभूाविे नागररक तहसम्म सेवा प्रवाह हुने सके कोो छैन । त्यसैगरी नगरपालिका र व्यवसायीहरुलबच हुने
कारोोवारहरु (ई-कररद) पलन लनयलमत र भूरपदो रुपमा सञचािन हुन सके कोो छैन ।
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७.५.३ प्रमनक समस्या


सञचार सेवामा सबै नागररककोो पहुाँच पनग्न नसक्नन ।



सावयजलनक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रलवलिकोो तयून उपयोोग हुनन ।



सूचना प्रलवलिकोो लवकास र साइबर सनरक्षाकोो िालग पयायप्त सांरचनागत व्यवस्थापनकोो कमी हुनन ।



आवश्यक जनशलि र प्रालवलिक ज्ञानकोो अभूाव ।




नगरपालिकाकोो वेभूसाईट लनयलमत अद्यावलिक नहुने ।
सञचार माध्यम पूणय रुपमा मयायददत, लजम्मेवार, जवाफदेही, उिरदायी र लवश्वसनीय हुन नसक्नन ।



आवश्यक काननन र नीलतगत व्यवस्थाकोो अभूाव ।



सूचना प्रलवलि उद्योोग स्थापना नहुनन र अपेलक्षत रोोजगारी लसजयना नहुनन ।

७.५.४ अवसर र चननौती
अवसरहरु


लशक्षा क्षेत्रकोो समि लवकासकोो िालग सञचार तथा सूचना प्रलवलिकोो प्रयोोगमा लवस्तार गनय सदकने ।



सूचना प्रलवलिमा लनजी क्षेत्रकोो िगानी वृलद्ध गनय सदकने ।



यस क्षेत्रमा यनवाहरु आकर्ियत भूइ थप रोोजगारीका अवसर लसजयना गनय सदकने ।



मोोबाईि प्रयोोगकतायकोो सगख्या क्रमश: वृलद्ध हुाँदै जानन ।



सावयजलनक सेवामा नागररककोो पहुाँच क्रमश: वृलद्ध हुाँदै जानन ।





सूचना सेवा प्रयोोगिे सेवा प्रवाहकोो िागतमा कमी आउनन ।



सरकार र आिारभूूत सेवामा नागररककोो पहुाँच बढाउन सूचना प्रलवलिकोो प्रयोोग गने नीलत रहेकोो ।



नगरपालिकाकोो वेभूसाईटकोो व्यवस्था रहेकोो ।



नगरपालिका कायायिय र वडा कायायियहरुिाई सूचना प्रलवलि मैत्री बनाउने नीलत रहेकोो ।

सञचार क्षेत्रमा बढ्दोो सूचना प्रलवलिकोो प्रयोोग ।

नेपािकोो सांलविानिे सूचना, सञचार प्रकाशन र प्रसारण सम्बतिी हकहरुकोो सनलनलश्चत गरे कोो ।

चननौतीहरु


सामालजक सञजािकोो वृलद्धसाँगै यसमा बढ्दै गएकोो दनरुपयोोग लनयतत्रण गननय ।



सूचना तथा सञचार क्षेत्रमा लवकलसत नवीनतम प्रलवलि समयसापेक्ष प्रयोोग गननय ।



सञचार माध्यममा प्रसाररत समाचार मयायददत र लवश्वसनीय बनाउनन ।



आवश्यक जनशलि र प्रालवलिक ज्ञान बढाउनन ।



बढ्दोो साइबर अपरािकोो सामना गननय ।



सूचना तथा सञचार प्रलवलिका क्षेत्रमा लवलभूतन पररयोोजना तजनयमा तथा कायायतवयनमा चननौती ।

७.५.५ सोोच


सूचना प्रलवलियनि नगर ।

७.५.६ िक्ष्य


सञचार तथा सूचना प्रलवलिमा सबै नागररककोो पहुाँच भूएकोो हुने ।
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लवद्यनतीय सरकारकोो अविारणा अननरुप कलम्तमा ८० प्रलतशत नागररक िलक्षत सेवाहरु अनिाईन



माफय त प्रदान गने ।
७.५.७ उद्देश्य


नगरपालिकाकोो सम्पूणय क्षेत्रहरुमा सञचार तथा सूचना प्रलवलि पूवायिार सनलनलश्चत गने ।



आम सञचार माध्यमिाई लनस्पक्ष, लवश्वसनीय र व्यवसालयक बनाउने ।

७.५.८ रणनीलत र काययनीलत
रणनीलत

काययनीलत

नगरपालिकामा
सूचना

तथा

सञचार

प्रलवलि

सेवाहरुिाई
सफि र सनिभू
बनाउने ।

सहजीकरण गररने छ ।
 नगरपलिकाबाट प्रवाह हुने सेवाहरुमा प्रलवलिमैत्री गदै िलगने छ । साथै
नगरपालिकाकोो आफ्नै एप बनाई कायायतवयन गने व्यवस्था लमिाइने छ ।
 नगरपालिका क्षेत्रलभूत्र सबै स्थानमा सञचारकोो पहुाँच लवस्तारका िालग सम्बलतित
सेवा प्रदायक सांस्थाहरुसाँग समतवय गरी सेवा लवस्तार गने वातावरण लमिाइने छ ।
 एफएम रे लडयोो स्थापना एवम् गनणस्तरीय प्रशारणिाई जोोड ददइने छ ।

नगरपालिकाकोो
सेवा

 ईतटरनेट नपनगेका वस्ती र टोोिहरुमा सोो सेवा पनरयाउन सेवा प्रदायक सांस्थाहरुिाई

प्रवाहिाई

प्रभूावकारी

 नगरपालिकाकोो लवद्यनतीय शासन क्षमता लवकास गनय व्यवसालयक योोजना बनाई
कायायतवयन गररने छ ।
 सूचना प्रलवलि पूवायिारहरुकोो लनमायण तथा लवकास गररने छ ।

बनाउन लवद्यनलतय  नगरपालिकाका गलतलवलिहरुिाई वेभूसाइट माफय त प्रकाशन र अध्यावलिक गररने
शासन

(ई-

छ।

गभूनेतस) क्षमता  नगरपालिकाकोो गलतलवलिहरुकोो पारदर्शयता र सहज सूचनाका िालग इिेक्िोोलनक
लवकास गने ।

लडस्प्िे बोोडय र नागररक वडापत्रिाई व्यवलस्थत गररने छ ।

७.५.९ मनक काययक्रमहरु
क्र.
स.

१
२
३
४
५
६
७

काययक्रमहरु

नगरपालिकाका गलतलवलिहरुिाई वेभूसाइट माफय त प्रकाशन
र अध्यावलिक गने ।
नगरपालिकाकोो गलतलवलिहरुकोो पारदर्शयता र सहज
सूचनाका िालग इिेक्िोोलनक लडस्प्िे बोोडय र नागररक
वडापत्रिाई व्यवलस्थत गने ।
नगरपालिकाकोो लवद्यनलतय शासन क्षमता लवकास गने ।
ईतटरनेट सेवा नपनगेका टोोि र वस्तीहरुमा सेवा पनरयाउन
सेवा प्रदायक सांस्थाहरुिाई सहजीकरण गने ।
सूचना प्रलवलि पूवायिारहरुकोो लनमायण तथा लवकास गने ।
सामनदालयक सूचना के तद्रकोो स्थापना गने ।
सामनदालयक एफएम रे लडयोो स्थापना गने ।

सांर्

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी
प्रदेश
तह
क्षेत्र र अतय
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७.५.१० अपेलक्षत उपिब्िी


नगरपालिकाकोो लवद्यनलतय शासन क्षमता अलभूवृलद्ध भूइ नागररकहरुिे सरि र सहज रुपमा सेवा र
सनलविाहरु प्राप्त गरे का हुने छन् ।



नगरपालिकाका सबै कायायियहरुका वेभूसाइट, ईमेि, फे सबनक, ट्वीटर, भूाइबर जस्ता सामालजक
सञजािका माध्यमबाट नागररककोो गननासोो प्रालप्त तथा सननवाई हुने व्यवस्था भूएकोो हुने छ ।



नगरपालिकाकोो सम्पूणय र्रिनरीमा ईतटरनेट सेवाकोो पहुाँच स्थालपत हुने छ ।



नगरपालिकाकोो सम्पूणय क्षेत्रमा सूचना प्रलवलि पूवायिारहरुकोो लनमायण तथा लवकास भूएकोो हुने छ ।



सामनदालयक सूचना के तद्रकोो स्थापना भूएकोो हुने छ ।



आम सञचार माध्यम व्यवासलयक, मयायददत र लजम्मेवार भूएकोो हुने छ ।



अनिाईन सेवाहरु व्यवलस्थत र लवश्वालसिोो भूएकोो हुने छ ।

७.६ ढि लनकास तथा फोोहोोरमैिा व्यवस्थापन
७.६.१ पृष्ीभूूलम
शहरी जनजीवन र वातावरणिाई व्यवलस्थत, स्वच्छ र सनतदर बनाउने फोोहोोरमैिा व्यवस्थापन तथा ढि
लनकासकोो मनख्य भूूलमका रहने गदयछ । तर स्थानीय सरकारकोो िालग फोोहोोरिाई स्रोोतमा नै तयूनीकरण,
पननःप्रयोोग, प्रसोोिन वा लवसजयन गरी फोोहोोरमैिाकोो व्यवलस्थत तथा प्रभूावकारी व्यवस्थापन र ढि लनकास
गनय शहरीकरणकोो लतब्रतासाँगै लनक्कै चननौतीपूणय र जरटि समस्या हुाँदै गैरहेकोो छ ।
७.६.२ वस्तनगत लस्थलत
शौचाियकोो प्रयोोगकोो लस्थलत र कानेपानीकोो स्रोोतकोो अवस्थािे फोोहोोरमैिाकोो व्यवस्थापन र ढि
लनकासकोो अवस्था झपकाउने गदयछ । रालष्िय जनगणना २०६८ अननसार, बनेपा नगरपालिकामा ९२.२
प्रलतशत र्रिनरीम शौचािय रहेकोो देलकतछ जसमा फ्िस शौचािय हुने र्रिनरीहरु ७८.१ प्रलतशत र
सािरण शौचािय भूएका र्रिनरीहरु १४.१ प्रलतशत रहेकोो छ । शौचािय नभूएका र्रिनरीहरु ६.६
प्रलतशत छन् । नगरपालिकामा कानेपानीकोो पहुाँचकोो अवस्था हेदाय ७८.३७ प्रलतशत र्रिनरीहरु िाराकोो
पानी लपउने गदयछन् भूने कररब ८ प्रलतशत र्रिनरीहरु लपउनकोो िालग कन वाकोो पानी प्रयोोग गदयछन् । रालष्िय
जनगणना २०६८ भूइसके कोो कररब १० बिय पनलगसके कोो र अलहिे बतने नयााँ र्रहरुमा शौचािय र्रलभूत्रै
रहने गरेकोोिे हाि शौचािय भूएका र्रिनरीहरुकोो सगख्या उपिेख्य मात्रा बढेकोो अननमान गनय सदकतछ ।
नगरपालिकािे समेत नयााँ र्रकोो नक्शा पास गदाय शौचािय अलनवायय गरकोोिे शौचािय प्रयोोगकोो लस्थलत
सनदढृ हुाँदै गएकोो छ । नगरपालिकाका मनख्य बजार क्षेत्रमा ढिकोो व्यवस्था भूएकोोिे अलिकाांश र्रिनरीका
शौचाियहरु ढिमा जडान गररएकोो छ भूने िालमण क्षेत्रमा रहेका र्रिनरीहरुकोो शौचािय सकलपटमा
आिाररत छन् । तर बढ्दोो जनसगख्या र शहरीकरणसाँगै लवद्यमान ढि सञजािकोो क्षमता तयून भूइ ढि
फन ट्ने र सडक तथा टोोि दनगयलतित हुने गरेकोो छ । मनख्य बजार क्षेत्रमा नगरपालिकाबाट लनयलमत
फोोहोोरमैिा सगकिन हुने गरे कोो छ भूने िालमण भूेगका र्रिनरीहरुबाट उत्सजयन हुने फोोहोोरहरु जिाउने र
गाडने गररएकोो छ ।
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७.६.३ प्रमनक समस्या


ढि लनकास तथा फोोहोोरमैिा व्यवस्थापन सम्बतिी तयून सचेतना ।



फोोहोोर व्यवस्थापनिाई नगरपालिकािे प्राथलमकतामा नददनन ।



र्रायसी तथा औिोोलगक फोोहोोरमैिाहरुिाई वगरकरण गरर व्यवस्थापन गनेतफय कन नै पहि नहुनन ।



प्रसोोिन र पननप्रयोोग : गने प्रलवलििाई अाँगापन नसक्नन ।



अव्यवलस्थत फोोहोोर फ्यापने र गनेिाई कडा कारबाहीकोो दायरामा पयाउन नसक्नन ।

७.६.४ अवसरहरु र चननौती


फोोहोोरमैिा र ढि लनकास समस्याकोो दीर्यकािीन समािानकोो िालग फोोहोोरमैिा प्रसोोिन के तद्र र
स्यालनटरी पयाण्डदफि साइटकोो लनमायण गनय सदकने ।



मनख्य बजार क्षेत्रमा ढि सञजािकोो लनमायण गनय सदकने ।



फोोहोोरमैिा व्यवस्थापन र ढिकोो लनकासबाट सफा, सनतदर र स्वच्छ नगर लनमायण गनय सदकने ।



फोोहोोरमैिा प्रशोोिनबाट लबजनिी, अतय उजाय र मि लनकािी नगरपालिकािे आम्दानीकोो स्रोोत
बढाउन सक्ने ।



नगरवासीमा फोोहोोरमैिा व्यवस्थापन र ढि लनकास सम्बतिी जनचेतना अलभूबृलद्ध भूइ फोोहोोरिाई
स्रोोतमै व्यवस्थापन गने सदकने ।

चननौतीहरु


ढि लनकास तथा फोोहोोरमैिा व्यवस्थापन सम्बतिी सचेतना बढाउनन ।



प्िालष्टक जतय फोोहोोरकोो लनयतत्रण र व्यवस्थापन ।



ढि लनकास र फोोहोोरमैिा व्यवस्थापन पूवायिार लनमायण गनय आर्थयक स्रोोतकोो जनटाउनन ।

७.६.५ सोोच


स्वच्छ जीवनका िालग ढि लनकास र फोोहोोरमैिा व्यवस्थापन ।

७.६.६ िक्ष्य


व्यवलस्थत, सफा र सनतदर नगरपालिका लनमायण गने ।

७.६.७ उद्देश्य


व्यवलस्थत फोोहोोरमैिा व्यवस्थापन र ढि लनकासकोो िालग पूवायिार तयार गननय ।

७.६.८ रणनीलत र काययनीलत
रणनीलत
व्यवलस्थत ढि
लनकासकोो
व्यवस्था गने ।

काययनीलत

 नगरपालिकाका मनख्य बजार क्षेत्र, वस्ती र टोोिहरुमा ढि व्यवस्थापनकोो िालग लवस्तृत
ईलतजलनयररङ अध्यनन गररने छ ।
 नगरपालिकाका मनख्य बजार क्षेत्र, वस्ती र टोोिहरुमा आिनलनक ढि सञजािकोो लनमायण
गररने छ ।
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 ढििाई लसिै कोोिा नािामा कसाउने काययिाई लनरुत्सालहत गनय ढि प्रसोोिन के तद्रकोो
लनमायण लनमायण गररने छ ।
 ढि फन ट्ने, ओभूरफ्िोो हुने र जाम भूएर नगर नै दनगयलतित हुने समस्या समािान गनय
नगरका लवद्यमान ढिहरुकोो लनयलमत ममयत सम्भूार र स्तरोोतनलत गररने छ ।
 फोोहोोरकोो दीर्यकािीन व्यवस्थापनकोो िालग स्यालनटरी पयाण्डदफि साइटकोो सम्भूाव्यता
अध्ययन गररने छ ।
 नगरपालिका लभूत्रका प्रत्येक वडा र टोोिहरुबाट फोोहोोरमैिा लनयलमत सगकिन गने
व्यवस्था गररने छ ।
 फोोहोोरमैिा व्यवस्थापन तथा सरसफाई प्रवद्धयन गनय जनचेतना अलभूवृलद्ध गरी
जनसहभूालगतामा काययक्रमिाई प्रभूावकारी रुपमा सञचािन गररने छ ।
 फोोहोोरमैिा व्यवस्थापनकोो िालग आवश्यक नीलत, लनयम र ऐन र काययलवलिहरु तजनयमा
गररने छ ।
 फोोहोोर प्रसोोिन के तद्र लनमायणका िालग कररद गररएकोो जग्गामा उपयनि पूवायिार तयार
गनय आवश्यक प्रबति लमिाइने छ । साथै फोोहोोर व्यवस्थापनमा आिनलनक प्रलवलि
स्थापना गनय आवश्यक कायययोोजना लनमायण गररने छ ।
फोोहोोरमैिािा
ई

सनरलक्षत

रुपमा लवसजयन
गने ।

 दैलनक रुपमा उत्पादन हुने र्रायसी फोोहोोरिाई व्यवस्थापन गनय उत्पादनकतायिाई नै
प्रोोत्साहन गररने छ । यसका िालग गड्यौिा केती, कौशी केती र फोोहोोरबाट मि तथा
ग्यााँस लनकापने प्रलवलिकोो कोोजी र लवकास गररने छ ।
 वस्ती लवस्तार र लवकास भूएका ीाउाँ हरुबाट लनस्कने तरि फोोहोोर व्यवस्थापनकोो िालग
फोोहोोर प्रशोोिन के तद्र लनमायणमा जोोड ददइने छ ।
 स्वास््य सांस्था, कारकाना तथा उद्योोगहरुबाट उत्पादन हुने फोोहोोर तथा के लमकिहरुकोो
व्यवस्थापन गनय सम्बलतित क्षेत्रिाई नै लजम्मेवार बनाइने छ ।
 नगर क्षेत्रलभूत्रका र्र पसिबाट लनस्के फोोहोोरकोो सगकिन र व्यवस्थापनकोो िालग
प्रभूावकारी योोजना लनमायण गरी कायायतवयन गने वातावरण लमिाइने छ ।
 ददर्यकालिन रुपमा ीोोस फोोहोोरकोो व्यवस्थापनकोो िालग लनजी क्षेत्रसाँगकोो सहकाययमा
व्यवस्थापन गने नीलतिाई लनरततरता ददइने छ ।
 आवश्यकता

अननरुपका

स्थानहरुमा

लनजी

क्षेत्रसाँगकोो

सहकाययमा

सावयजलनक

शौचाियहरु लनमायण र व्यवस्थापनका िालग आवश्यक सम्भूाव्यता अध्ययन गररने छ ।
 फोोहोोरमैिा व्यवस्थापनकोो िालग आवश्यक पने यतत्र उपकरण कररद गररने छ ।
 फोोहोोरमैिा व्यवस्थापनकोो िालग जनप्रलतलनलिहरु र कमयचारीहरुिाई आवश्यक तालिम
प्रदान गरर क्षमता अलभूबृलद्ध गररने छ ।
७.६.९ प्रमनक काययक्रमहरु
क्र.
स.

काययक्रमहरु

१

नगरपालिकाका मनख्य बजार क्षेत्र, वस्ती र टोोिहरुमा ढि
व्यवस्थापनकोो िालग लवस्तृत ईलतजलनयररङ अध्यनन गने ।

सांर्

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी र
प्रदेश
तह
क्षेत्र
अतय
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नगरपालिकाका मनख्य बजार क्षेत्र, वस्ती र टोोिहरुमा
आिनलनक ढि सञजािकोो लनमायण गने ।
प्रसोोिन के तद्रकोो लनमायण लनमायण गने ।
नगरका लवद्यमान ढिहरुकोो लनयमलत ममयत सम्भूार र
स्तरोोतनलत गने ।
फोोहोोरकोो दीर्यकािीन व्यवस्थापनकोो िालग स्यालनटरी
पयाण्डदफि साइटकोो सम्भूाव््ता अध्ययन गने ।
नगरपालिका लभूत्रका प्रत्येक वडा र टोोिहरुबाट फोोहोोरमैिा
लनयलमत सगकिन गने ।

२
३
४
५
६
७

फोोहोोरिाई मोोहोोर बनाउने प्रलवलिकोो प्रयोोग गने ।
फोोहोोरमैिा व्यवस्थापनकोो िालग आवश्यक पने यतत्र
उपकरण कररद गने ।
फोोहोोरमैिा व्यवस्थापनकोो िालग जनप्रलतलनलिहरु र
कमयचारीहरुिाई आवश्यक तालिम प्रदान गने ।

८
९

१० आवश्यक नीलत, लनयम र ऐन र काययलवलिहरु तजनयमा गने ।
गड्यौिा केती, कौशी केती र फोोहोोरबाट मि तथा ग्यााँस
११
लनकापने प्रलवलिकोो कोोजी र लवकास गररने
१२ सावयजलनक शौचाियहरु लनमायण र व्यवस्थापन गने ।
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७.६.१० अपेलक्षत उपिब्िी


फोोहोोरमैिा र ढि लनकास समस्याकोो दीर्यकािीन समािानकोो िालग फोोहोोरमैिा प्रसोोिन के तद्र र
स्यालनटरी पयाण्डदफि साइटकोो लनमायण हुने ।



मनख्य बजार क्षेत्रमा ढि सञजािकोो लनमायण गनय हुने ।



फोोहोोरमैिा व्यवस्थापन र ढिकोो लनकासबाट सफा, सनतदर र स्वच्छ नगरपालिका लनमायण हुने ।



नगरवासीमा फोोहोोरमैिा व्यवस्थापन र ढि लनकास सम्बतिी जनचेतना अलभूबृलद्ध भूइ फोोहोोरकोो
स्रोोतमै व्यवस्थापन हुने ।



फोोहोोरमैिा प्रशोोिनबाट लबजनिी, अतय उजाय र मि लनकािी नगरपालिकािे आम्दानीकोो बढ्ने ।
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पररच्छेद ८: सांस्थागत लवकास, सनशासन तथा शालतत सनरक्षा
८.१ योोजना कायायतवयनमा जनसहभूालगता
८.१.१ वस्तनगत लस्थलत
बनेपा पनरनोो नगरपालिका होो । पालिकामा थनप्रै अध्ययन अननसतिान भूएकोो पाईतछ । नगरपालिकामा
भूएगरे का के ही लवकास त्यागक प्रणािीमा आिाररत भूएर कायायतवयन भूएता पलन सबै लवकास यसमा
आिाररत छैन । यस आवलिक योोजनािे वडातहसम्म पनगेर स्थानीयवासीकोो माग, प्रालवलिक अध्ययन र
सम्भूाव्यताका आिारमा नगरपालिका स्तरीय र वडा स्तरीय योोजना तथा काययक्रमहरुकोो आयोोजना बैंक
तयार गरे कोोिे नगरपालिकािे उि आयोोजना बैंकमा भूएका आयोोजनाहरुिाई क्रमैसाँग कायायतवयन गदै
िानन पनेछ । साथै आवलिक योोजनािे तयार गरे कोो नगरपालिकाकोो सामालजक, आर्थयक, भूौलतक,
वातावरणीय, आदद लवियसाँग सम्बलतित त्यागकहरुिाई समेत आगामी लवकास लनमायणकोो िालग उपयोोग
गनय सदकतछ । नगरपालिकामा लबकास लनमायण र अतय सामालजक काययहरुमा जनसहभूालगता भूने उत्साहप्रद
हुने गरे कोो छ ।
८.१.२ प्रमनक समस्या


सामालजक आर्थयक जस्ता लवियगत त्यागककोो अभूाव ।



कमजोोर आर्थयक प्रगलत



आवश्यिा भूतदा पहुाँचका भूरमा योोजना तजनयमा हुनन



योोजना तजनयमा तथा कायायतवयनकोो िालग बजेटकोो अभूाव



दक्ष जनशलि र प्रालवलिकहरुकोो अभूाव

 कमजोोर अततर सरकार र अततर लनकाय समतवय
 दक्ष जनशलि र प्रालवलिकहरुकोो अभूाव
८.१.३ अवसर र चननौती
अवसर


स्थानीय सरकार सञचािन ऐनकोो व्यवस्था हुनन ।



नयााँ गााँउपालिका भूएकोोिे के ही गरेर उदाहरणीय हुन सक्ने ।



आवलिक योोजनाबाट योोजना तजनयमाकोो आिार प्राप्त हुनन



जनप्रलतलनलिमा योोजनावद्ध लवकास प्रलत उत्साह हुनन



लवकासका सम्भूावनािाई प्राथलमकीकरण गने अवस्था प्राप्त हुनन



सांर्ीय योोजना र ददगोो लवकासका िक्ष्यहरू तथा अतय रालष्िय अततरायलिय प्रलतवद्धतािाई योोजना
प्रणािीमा आवद्ध गननय

चननौतीहरु


त्यमा आिाररत योोजना तजनयमा र कायायतवयन गननय ।



आततररक आय बृलद्ध गननय ।
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भूौलतक पूवायिार आयोोजनाहरु लनिायररत समयमै सम्पतन गननय र लनयमलत अननगमन तथा मूपयागकन
गननय ।



दक्ष जनशलिकोो व्यवस्था गननय ।



आवलिक योोजना र वार्ियक योोजना वीच तादाम्यता कायम गननय ।



प्रलतस्पिायत्मक िाभूका क्षेत्र पलहचान गननय ।



नलतजामनकी योोजना तजनयमा गननय ।



योोजनाकोो कायायतवयन क्षमता वढाउनन ।



जनताका बढ्दोो आकाांक्षा व्यवस्थापन गननय ।



सस्थागत क्षमताकोो लवकास गननय ।



लनजी क्षेत्रकोो िगानी आकर्ियत गननय



लवकासमा सबै लिगग, वगय र समनदायकोो समतामूिक पहुाँच स्थालपत गननय ।



वािवालिका, मलहिा, अपागगता एवम् वातावरण मैत्री लवकास गननय



श्रोोतकोो समनलचत व्यवस्थापन गननय ।

८.१.४ सोोच


जनसहभूालगतामा योोजनाबद्व लवकास बनेपाकोो लनकास

८.१.५ िक्ष्य


जनसहभूालगतामा प्रभूावकारी योोजना तजनयमा र पूणय कायायतवयन गने ।

८.१.६ उद्देश्य


योोजना कायायतवयनमा जनसहभूालगता वृलद्ध गने ।

८.१.७ रणनीलत र काययनीलत
रणनीलत

काययनीलत


त्यागक एवम् सूचनामा आिाररत भूई सहभूालगतामूिक योोजना प्रदक्रया
अविम्वन गररने छ ।

जन



छिफि गराइने छ ।

सहभूालगतामा
आिाररत



आवलिक योोजनािे पलहचान गरे का रणनीलत र काययलनलतहरु, योोजना तथा
काययक्रमहरु क्रमश: िागन गररने छ ।

योोजनाकोो तजनयमा
प्रणािीिाई सनदढृ

योोजना तजनयमा काययिाई यथाथय परक वनाउन सरोोकार वािा र लवज्ञहरूकोो व्यापक



गने ।

आर्थयक सामालजक रुपिे पछालड परे का सबै वगय, लिगग, भूौगोोलिक क्षेत्र, लनमनका
आदद सबैकोो समावेशी आवाज र प्राथलमकतािाई योोजनामा समेरटने छ ।



सांस्थागत, साँगीनात्मक तथा कमयचारी एवम् जनप्रलतलनलिकोो क्षमता लवकास
सम्बतिी लवलवि काययक्रम सञचािन गररने छ ।

नलतजामनकी
योोजना

प्रदक्रया



आयोोजनाकोो प्रकृ लत र कायायतवयन वैलशष्टताका आिारमा सांर्ीय र प्रदेश सरकार
नगरपालिका लनजी क्षेत्र स्थानीय समनदायिे सञचािन गने आयोोजनाहरू सूचीकरण
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काययनीलत

अविम्वन गने

गररने छ ।


स्थानीय योोजनािाई िागत र योोजनाकोो महत्व एवम् भूूगोोिकोो आिारमा पालिका
र वडा स्तरमा लवभूालजत गरी कायायतवयन गररने छ ।



लवस्तृत पररयोोजना अध्ययन सम्पतन गरी पूवायिार सम्बतिी योोजना कायायतवयन
गररने छ ।



योोजनाका सबै नलतजा श्रृगकिा, काययक्रम तथा बजेट बीच अि र पाश्वय सम्बति
कायम गररने छ ।



मध्यकािीन कचय सांरचनािे तय गरे कोो लविय क्षेत्रगत र काययक्रमकोो प्राथलमकता
िागू गररने छ ।



वार्ियक योोजना र आवलिक योोजनाकोो अततर सम्बति स्थालपत गरी आवलिक
योोजनाका िक्ष्यहरू प्राप्त गदै िलगने छ ।



वार्ियक अननगमन योोजना वनाई कायायतवयन गररने छ ।



अननगमन सलमलतकोो क्षमता लवकास गरी सनदढृ र कृ याशीि गराइने छ ।



नलतजा सूचकमा आिाररत अननगमन तथा मूपयागकन काययिाई प्रभूावकारी बनाइने

नलतजामूिक
अननगमन

छ।
तथा



मूपयागकन

अननगमन सलमलतकोो प्रलतवेदन काययपालिकाकोो लनयलमत वैीकमा छिफि गरी
प्रभूावकारी कायायतवयन गररने छ ।

प्रणािी



चौमालसक तथा वार्ियक प्रगलत समीक्षा गरी लवकासका समस्या समािान गररने छ ।

अविम्वन गने



लवकास आयोोजनाकोो लनलित ढााँचामा प्रगलत प्रलतवेदन तयार गरी लनयलमत रुपमा
सम्बलतित लनकायमा पीाइने छ ।



आवलिक योोजनाकोो मध्यावलि र अलततम मूपयागकन गरी पृष्ीपोोिणिाई
कायायतवयनमा पयाइने छ ।

८.१.८ मनख्य काययक्रमहरु तथा कायायतवयन योोजना
क्र
.स.

सहकायय गने लनकाय
काययक्रमहरु

सांर् प्रदेश

स्थानीय नीलज सरकारी
तह
क्षेत्र र अतय



१

सहभूालगतामूिक योोजना तजनयमा कायायतवयन गने ।



२

नलतजा सूचकहरु लनिायरण र अननगमन तथा मूपयाांकन गने ।









४

जनप्रलतलनलि र कमयचारीहरुकोो क्षमता अलभूवृलद्ध गने ।































५
६
७

आवलिक

योोजनािे

पलहचान

गरेका

योोजना

तथा

काययक्रमहरु क्रमश कायायतवयन गने ।
योोजना तथा काययक्रमहरुकोो लनयलमत प्रगलत सलमक्षा गने ।
भूौलतक पूवायिारसाँग सम्बलतित आयोोजनाहरुकोो प्रभूाव
मूपयागकन गने ।
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८.१.९ अपेलक्षत नलतजा


सहभूालगतामूिक योोजना प्रणािी स्थालपत भूएकोो हुने छ ।



आवलिक योोजनािे पलहचान गरे का योोजना तथा काययक्रमहरु क्रमश िागू हुाँदै गरे का हुने छन् ।



योोजनाकोो िक्ष्य र उपिब्िी बीचकोो अततर तयून भूएकोो हुने छ ।



सूचकमा आिाररत योोजना अननगमन र मूपयागकन प्रणािी लवकास भूएकोो हुने छ ।



पूाँजीगत कचय ९० प्रलतशत भूतदा बढी भूएकोो हुने छ ।



चौमालसक र वार्ियक प्रगलत समीक्षा लनयलमत भूएकोो हुने र वार्ियक प्रगलत प्रलतवेदन प्रकालशत
भूएकोो हुने छ ।

८.२ नीलत तथा काननन तजनम
य ा
८.२.१ वस्तनलस्थलत
बनेपा नगपालिकािे आवश्यक पने नीलत काननन र काययलवलिहरु क्रमश तजनयमा गदै कायायतवयन ,गैरहेकोो छ ।
बनेपा नगपालिकािे स्थालनय तहिाई चालहने १० भूतदा वढी राजपत्र, १२ वटा काययलवलि, लनदेलशका,
पालिकाकोो पाश्वयलचत्र, वडागत पाश्वयलचत्र, नागररक बढआपत्र प्रकासन भूएका छन् भूने र्टनादताय,
नगरपालिकाकिे गरे का काययकोो प्रगलत लववरण प्रभूावकारी तररकाबाट फायलिङ गने पद्धलतकोो लबकास
क्रमश हुदै गेएकोो देलकतछ । पालिकाका लवलभूतन शाकाहरुकोो आफ्नोो शाकागत सूचना तथा त्यागकहरुकोो
सगकिन र सनरलक्षत अलभूिेलककरणकोो प्रकृ या सनरु भूएकोो छ। दैलनक गलतलबलि र आर्थयक पारदर्शयताका
िालग कम्प्यूटर प्रलवलिकोो माफय त कायय प्रणािी सञचािन शनरु गररएकोो छ । पालिकाकोो तययीक सलमलत
सदक्रयताका साथ अगाडी बढेकोो छ । पालिकामा हुने र्रायलस, मनद्दा, िगायतका अतय मनद्धाहरु तयालयक
सलमलतमा दताय भूई लनरुपण हुाँदै आएकोो छ ।
८.२.२ प्रमनक समस्या


कलतपय आवश्यक नीलत तथा काननन तजनयमा हुन नसके कोो ।



लवलभूतन काययलवलिहरु लनमायण गनय बााँकी ।



तजनयमा भूएका नीलत ऐन र काययलवलिहरु पूणय रुपमा िागन हुन नसके कोो ।

८.२.३ अवसर र चननौती
अवसरहरु


स्थानीय योोजना तजनयमा र कायायतवयनमा कानननी आिार प्राप्त हुने ।



स्थानीय सरकार सञचािनिाई मागयलनदेश गने र सहजता प्राप्त हुने ।



सांर्, प्रदेश र स्थानीय तहबीचकोो सम्बति, सहकाररता, सह-अलस्तत्व र समतवयिाई थप मजबनत
बनाउने आिार प्राप्त हुने ।



स्थानीय सरकारिाई थप लजम्मेवार र पारदशर बनाउन सदकने ।



स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हुने सेवा सनलविाहरु सहज र समावेशी हुने ।
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चननौतीहरु


िामोो कानननी प्रदक्रया पनरा गननय पने ।



वस्तनलनष्ी आिार एवम् त्यहरुमा आिाररत हुने पने ।



नीलत तथा काननन तजनयमा गननय अलर् आवश्यिा पलहचान गननयपने ।



कानननका जानकार र दक्ष जनशलिकोो आवश्यिा पने ।



तजनयमा भूएका ऐन, काययलवलि र नीलतहरु पूणय रुपमा िागू गनय करीन हुने ।



स्थानीय सरकारमा पनय जाने काययबोोझकोो िेकाजोोका गननप
य ने ।



सरोोकारवािाहरुकोो बृहत सहभूालगता सनलनलश्चत गननयपने ।



पारदशर, िोोकतालतत्रक लवलि र पद्धलतकोो प्रयोोग गननय पने ।

८.२.४ सोोच


जवादेही र पररणाममनकी शासकीय व्यवस्था ।

८.२.५ िक्ष्य


नगरपालिकामा पररणाममनकी सनशासन कायम गने ।

८.२.६ उद्देश्य


स्थानीय तहकोो कायय सम्पादनकोो िालग कानननी र नीलतगत पूवायिारहरुकोो लनमायण गने ।



स्थानीय सरकारिाई जवाफदेही र पररणाममनकी बनाउने ।



स्थानीय सरकारकोो सेवा प्रवाहिाई प्रभूावकारी बनाउने ।



स्थानीय सरकारकोो क्षमता अलभूबृलद्ध गने ।

८.२.७ कययनीलत र रणनीलत
रणनीलत

काययनीलत
 वस्तनलनष्ी आिार एवम् त्यहरुमा आिाररत भूएर पारदशर, िोोकतालतत्रक लवलि
र पद्धलतकोो प्रयोोग गदै सम्पूणय कानननी प्रकृ याहरु पनरा गरी आवश्यक नीलत र
कानननहरु लनमायण गररने छ।


लनमायण भूएका नीलत तथा कानननहरुिाई काययलवलि बनाई पूणय रुपमा कायायतवयन
गररने छ ।

आवश्यक नीलत र
कानननहरु लनमायण
गने ।



नीलत तथा काननन तजनयमा गननय अलर् आवश्यिा पलहचान गररने छ ।



नीलत तथा कानननहरु लनमायण गनयकोो िालग जनप्रलतलनलि र कमयचारीहरुकोो क्षमता
अलभूवृलद्ध गररने छ ।



नीलत तथा काननन तजनयमा गदाय सरोोकारवािाहरुकोो बृहत सहभूालगता सनलनलश्चत
गररने छ ।



तजनयमा भूएका ऐन, काययलवलि र नीलतहरु पूणय रुपमा िागू गररने छ ।



तजनयमा हुने नीलत तथा कानननहरुिे स्थानीय सरकारमा पनय जाने काययबोोझकोो
िेकाजोोका गररने छ ।
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८.२.८ प्रमनक काययक्रम
क्र.स.

१

२
४

काययक्रमहरु

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र र अतय

वस्तनलनष्ी आिार एवम् त्यहरुमा आिाररत भूएर
पारदशर, िोोकतालतत्रक लवलि र पद्धलतकोो प्रयोोग गदै सम्पूणय

कानननी प्रकृ याहरु पनरा गरी आवश्यक नीलत र कानननहरु
लनमायण गने ।
लनमायण भूएका नीलत तथा कानननहरुिाई काययलवलि बनाई

पूणय रुपमा कायायतवयन गने ।
नीलत तथा काननन तजनयमा गननय अलर् आवश्यकता पलहचान
गने ।













५

जनप्रलतलनलि र कमयचारीहरुकोो क्षमता अलभूवृलद्ध गने ।







६

सरोोकारवािाहरुकोो बृहत सहभूालगता सनलनलश्चत गने ।
तजनयमा हुने नीलत तथा कानननहरुिे स्थानीय सरकारमा पनय
जाने काययबोोझकोो िेकाजोोका गने ।











७



८.२.९ अपेलक्षत उपिव्िी


नगरपालिकाकोो कायय सम्पादनकोो िालग आवश्यक नीलत तथा कानननहरुकोो लनमायण भूइ िागू भूएकोो
हुने छ ।



नगरपालिकामा सनशासन कायम भूइ लवकास लनमायण र सेवा प्रवाह जवाफदेही र पररणाममनकी
भूएकोो हुने छ ।



नगरपालिकाकोो क्षमता अलभूबृलद्ध भूएकोो हुने छ ।

८.३ सांस्थागत जनशलि लवकास
८.३.१ वस्तनगत लस्थलत
बनेपा नगरपालिकाकोो आफ्नै कायायिय भूवन रहेकोो छ । मानव सांसािन पलन सांर्ीय मालमिा तथा सामातय
प्रसाशन मतत्रियिे तोोके कोो (कन ि प्रालवलिक तथा अप्रालवलिक गरर ६८ जना) भूतदा बढी (कन ि प्रालवलिक
तथा अप्रालवलिक गरर ७८ जना) र प्रत्यक वडा काययियमा ५ भूतदा बढी कमयचारहरु रहेका छन् । जसिे
गदाय कायायिय व्यवस्थापन प्रभूावकारी देलकतछ ।
नगरपालिकामा स्वास््य र कृ लि शाकाकोो लवियगत शाका वा एकाइ भूवन गरी २ वटा पक्की भूवनहरु
लनमायण गररएकोो छ । नगरपालिकाका कन ि १४ वटा वडा कायायियहरु मध्ये १० वटा आफ्नै पक्की भूवनमा
तथा १ वटा भूाडामा र ३ वटा वडा भूवन लनमायणालिन रहेका छन् । नगरपालिका कायायियमा तथा सम्पूणय
वडा कायायियहरुमा टेलिफोोन तथा ईमेि ईतटरनेटकोो सनलविा उपिब्ि छ ।
नगरपालिकाकोो प्रयोोजनकोो िालग ११ वटा दनई पागिे मोोटरसाइकि तथा स्कन टर र ९ वटा जीप, कार,
भ्यान गरी चारपागिे प्रयोोग भूइरहेकोो छ । त्यसै गरी १ वटा दमकि, र २ववटा ट्याक्टर, १ रटपर र डोोजर
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१ वटा नगरपालिकाकोो स्वालमत्वमा रहेकोो छ । यसका अिावा नगरपालिकािाई आवश्यक अलत आवश्यक
सामािीहरु (लप्रतटर, फर्नयचर, आदद) का साथै नगरपालिका क्षेत्रमा सावयजलनक जग्गाहरु रहेका छन् ।
सेवा प्रवाहमा प्रयोोगमा रहेका सफ्टवेयरहरुकोो प्रकारमा सनत्र, राजस्व, र्टना दताय, लवद्यनतीय हालजरी, िनप
एस.एम.एस, सामालजक सञजाि, वेवसाइट, दि-वाइफाइ, अलडयोो नोोरटस वोोडय, मोोबाइि एप, मेडपा,
सहकारी, आदद रहेका छन् । अनिाईन प्रणािीबाट सेवा सनलविाहरु सनत्र, राजस्व, र्टना दताय, लवद्यनतीय
हालजरी, िनप एस.एम.एस, सामालजक सञजाि, वेवसाइट, मोोबाइि एप, मेडपा, सहकारी, आदद उपिब्ि
छन् । नगरपालिकािे आफ्नोो स्वालमत्वमा तथा हकभूोोगमा रहेका जग्गा तथा भूवनहरुकोो अलभूिेक तयार
गरी लनयलमत अलभूिेक तयार गरी लनयलमत अद्यावलिक गनय जरुरी देलकतछ । यसरी नगरपालिकािे आफ्नोो
स्वालमत्व तथा हकभूोोगमा रहेका सम्पलिकोो उपयोोग गरी लनयलमत आयआजयन गनयका िालग आवश्यक
िगानी तथा लनणयय गनय आवश्यक देलकतछ ।
८.३.२ प्रमनक समस्या


दक्ष जनशलि िाई रोोक्न नसक्नन ।



आफ्नोो योोग्यता र लशप अननसारकोो काम नपाउनन ।



आफ्नोो प्रलतभूा अननसारकोो कायय गने वातावरण नहुनन ।



नगरपालिकाका यनवा यनवतीहरुिाई क्षमता अलभूवृलद्ध र जनशलि लवकास सम्बतिी तालिमकोो समान
अवसर प्राप्त नहुनन ।



सरकारी स्तरमा जनशलि लवकास र क्षमता अलभूवृलद्ध सम्बतिी तालिम ददने सांर्सांस्थाहरु नहुनन ।



कमयचारीकोो क्षता लवकासकोो िालग लनयलमत तालिम तथा अलभूमनलककरण काययक्र नभूएकोो ।

८.३.३ अवसर र चननौती
अवसर
 स्थानीय स्तरमा दक्ष जनशलिहरु उत्पादन गनय सदकने ।


आफ्नोो प्रलतभूा अननसारकोो कायय गने वातावरण हुने ।



नगरपालिकाका यनवा यनवतीहरुिाई क्षमता अलभूवृलद्ध र जनशलि लवकास सम्बतिी तालिमकोो समान
अवसर ददने सदकने ।



सरकारी स्तरमा जनशलि लवकास र क्षमता अलभूवृलद्ध सम्बतिी तालिम प्रदान गनय सदकने ।

चननौतीहरु


व्यलिकोो सलह प्रलतभूा पलहचान हुन नसक्नन ।



दक्ष जनशलि पिायन रोोक्नन ।



आफ्नोो योोग्यता र लशप अननसारकोो काम ददिाउनन ।



आफ्नोो प्रलतभूा अननसारकोो कायय गने वातावरणकोो लनमायण गननय ।



नगरपालिकाका यनवा यनवतीहरुिाई क्षमता अलभूवृलद्ध र जनशलि लवकास सम्बतिी तालिमकोो समान
अवसर प्रदान गननय ।



सरकारी स्तरमा जनशलि लवकास र क्षमता अलभूवृलद्ध सम्बतिी तालिम ददने सांर्सांस्थाहरुकोो
सञचािन गननय ।
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८.३.४ सोोच
दक्ष जनशलि शहर पररणाममनकी बनेपा शहर ।



८.३.५ िक्ष्य
दक्ष जनशलिकोो लवकास गरी पररणाममनलक नगरपालिकाकोो लवकस गने ।



८.३.६ उद्देश्य


नगरपालिकाकोो सेवा प्रवाह पारदशर, चनस्त र पररणाममनकी बनाउने ।



नगरपालिकाका कमयचारीकोो क्षमता अलभूबृलद्ध गने ।

८.३.७ रणनीलत र काययनीलत
रणनीलत

काययनीलत
 सांस्थागत जनशलि लवकास सम्बतिी तालिम र गोोष्ीीहरु सञचािन गररने छ ।
 पालिकाबाट जनशलि लवकासकोो िालग बार्ियक काययक्रम बनाई बजेटकोो व्यवस्था गररने छ ।
सांस्थागत
 सांर् प्रदेशबाट र के तद्र ,प्राप्त हुने जनशलि लवकास सम्बतिी तालिम र गोोष्ीीहरुमा
जनशलि
पालिकाका कमयचारीहरुिाई समान र समावेशी रुपमा भूाग लिने अवसर प्रदान गररने छ ।
लवकास
 लनजी क्षेत्र र लवलभूतन सांर्सांस्थाहरुिाई जनशलि लवकास सम्बतिी काययमा प्रोोत्साहन गररने
गने ।
छ।
 सांस्थागत जनशलि लवकास सम्बतिी नीलतगत व्यवस्था गररने छ ।
८.३.८ प्रमनक काययक्रम
क्र
.स.

काययक्रमहरु

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र र अतय

सांस्थागत जनशलि लवकास सम्बतिी तालिम र गोोष्ीीहरु

सञचािन गने ।
नगरपालिकाबाट जनशलि लवकासकोो िालग बार्ियक काययक्रम
बनाई बजेटकोो व्यवस्था गने ।
सांर्, के तद्र र प्रदेशबाट प्राप्त हुने सांस्थागत जनशलि लवकास
सम्बतिी तालिमा र गोोष्ीीहरुमा स्थानीय यनवा यनवतीहरुिाई 
समान र समावेशी रुपमा भूागलिने अवसर प्रदान गने ।
लनजी क्षेत्र र लवलभूतन सांर्सांस्थाहरुिाई सांस्थागत जनशलि
लवकास सम्बतिी काययमा प्रोोत्साहन गने ।
जनशलि लवकास सम्बतिी नीलतगत व्यवस्था गने ।

१
२
३
४
५



























८.३.९ अपेलक्षत नलतजा



नगरपालिकाबाट सांस्थागत जनशलि सम्बतिी काययक्रमहरुकोो िालग बजेट लवलनयोोजन भूइ
लनयलमत रुपमा काययक्रमहरु भूएकोो हुनेछ ।
सांस्थागत जनशलि लवकास सम्बतिी नीलतकोो तजनयमा भूएकोो हुनेछ ।



नगरपालिकामा दक्ष जनशलिकोो लवकास भूएकोो हुनेछ ।



118

बनेपा नगरपालिकाकोो आवलिक योोजना

20७8

८.४ शालतत सनरक्षा
८.४.१ वस्तनगत लस्थलत
शालतत र सनरक्षाकोो लवश्वसनीय वातावरण सनशासन र लवकासका िालग पूवयशतय होो । नेपाकोो सांलविानिे
शालतत सनरक्षाकोो व्यवस्था गने नीलतिाई आत्मसाथ गरेकोो छ । समाज लवकासका िालग शालतत सनरक्षाकोो
उपयनि वातावरण लनमायण गननय नगरपालिकाकोो प्राथलमकताकोो लविय होो । यलह पररवेसिाई आत्मसाथ गदै
बनेपा नगरपलिकािे नगर क्षेत्रमा शालतत सनरक्षाकोो व्यवस्था गरे कोो छ । नगरपालिकाकोो समि लहत र
सनरक्षा नीलतिाई समयाननकूि बनाउाँ दै सनरक्षा सांयतत्रकोो सांस्थागत सनदढृ ीकरण एबम् आिनलनदककरण गदै
नगरपालिकािाई थप सवि र जनउिरदायी बनाउन आबश्यक छ ।
८.४.२ प्रमनक समस्या


सनरक्षा लनकायहरुकोो कमजोोर पूवायिार ।



स्थानीय प्रहरी प्रशासन र सनरक्षा लनकायहरुिाई आिनलनक प्रलवलियनि सांरचना, मापदण्ड र
आवश्यक जनशलिकोो अभूाव ।



दरबतदी बमोोलजम सनरक्षा लनकायहरुकोो पदपूर्तय हुन नसक्नन ।



सनरक्षा लनकाहरुलबच शालतत सनरक्षा र नागररककोो सनव्यवस्थामा आवश्यक समतवय हुन नसक्नन ।



शालतत सनरक्षा, उद्धार र राहत सम्बतिी आवश्यक तालिम, दक्ष जनशलि र यतत्र उपकरणहरुकोो
अभूाव ।



सनरक्षा लनकाय, स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका र पालिकामा काययरत सांर्सांस्थाहरु लबच आवश्यक
समतवयकोो अभूाव ।



स्थानीयवासी र प्रहरी प्रशासनलबच सहकायय र लवश्वासकोो वातावरण कमी ।



प्रकोोप र लवपद् सम्बतिी र्टनाहरुकोो सूचना सम्प्रेिणमा दढिाई ।

८.४.३ अवसर तथा चननौती
अवसरहरु


सनरक्षा लनकायहरुलबच शालतत सनरक्षा र नागररककोो सनव्यवस्थामा आवश्यक समतवय कायम गनय
सदकने ।



दरबतदी बमोोलजम सनरक्षा लनकायहरुकोो पदपूर्तय गनय सदकने ।



शालतत सनरक्षा, उद्धार र राहत सम्बतिी आवश्यक तालिम, दक्ष जनशलि र यतत्र उपकरणहरुकोो
व्यवस्था हुन सक्ने ।



सनरक्षा लनकाय, स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका र पालिकामा काययरत सांर्सांस्थाहरु लबच आवश्यक
समतवयकोो लवकास गनय सदकने ।



स्थानीयवासी र प्रहरी प्रशासनलबच सहकायय र लवश्वासकोो वातावरण कायम गने सदकने ।




प्रकोोप र लवपद् सम्बतिी र्टनाहरुकोो सूचना तनरतत सम्प्रेिण हुने ।
लवपद् कोोिकोो व्यवस्थापन गनय सदकने ।
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चननौतीहरु


स्थानीय प्रहरी प्रशासन र सनरक्षा लनकायहरुिाई आिनलनक प्रलवलियनि सांरचना, मापदण्ड र
आवश्यक जनशलिकोो व्यवस्था गननय ।



सनरक्षा लनकाहरुलबच शालतत सनरक्षा र नागररककोो सनव्यवस्थामा आवश्यक समतवय कायम गननय ।



शालतत सनरक्षा, उद्धार र राहत सम्बतिी आवश्यक तालिम, दक्ष जनशलि र यतत्र उपकरणहरुकोो
व्यवस्था गननय ।



सनरक्षा लनकाय, स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका र पालिकामा काययरत सांर्सांस्थाहरु लबच आवश्यक
समतवय ।



स्थानीयवासी र प्रहरी प्रशासनलबच सहकायय र लवश्वासकोो वातावरण कायम गने ।



प्रकोोप र लवपद् सम्बतिी र्टनाहरुकोो सूचना तनरतत सम्प्रेिण गननय ।

८.४.४ सोोच

 शालततपूणय शहर बनेपा नगर ।
८.४.५ िक्ष्य


नगरपालिकामा शालतत कायम गरी स्थानीयवासीकोो लजवन सनकमय बनाउने ।

८.४.६ उद्देश्य


नगरपालिका र प्रहरी प्रशासनहरुकोो क्षमता अलभूबृलद्ध गने ।



नगरपालिका हुने शालतत सनरक्षासाँग सम्बलतित र्टनाहरुमा कमी पयाउने ।

८.४.७ रणनीलत र काययनीलत
रणनीलत
काययनीलत
 स्थानीय सरकार सञचािन सम्बतिी आवश्यक मापदण्ड, काननन, नीलत र
शासनप्रणािी
काययलवलिहरु तजनयमा गररने छ ।
सञचािन
सम्बतिी  सावयजलनक लनकायका पदािीकारीहरुकोो लजम्मेवारी काम, कतयव्य र
नीलतमापदण्ड ,काननन ,
अलिकारिाई प्रष्ट पाररने छ ।
र काययलवलिहरु तजनयमा  सावयजलनक लनकायका पदािीकारीहरुकोो आचारसांलहता पािनाकोो अननगमन
गने ।
प्रणािी सनदढृ बनाईने छ ।
 लवपद् व्यवस्थापन कोोिकोो लनमायण गररने छ ।
 नगरपालिकामा शालतत सनरक्षा र सनव्यवस्था कायम गररने छ ।
 स्थानीय प्रहरी चौकीहरुकोो पूवायिारहरु लनमायण गररने छ ।
 नगरपालिका लभूत्र हुने गैरकानननी दक्रयाकिाप र शालतत सनरक्षासाँग सम्बलतित
स्थानीय सरकार र
र्टनाहरुकोो अलभूिेक राकी काननसम्मत तवरबाट लछनोोफानोो भूएकोो लनक्यौि
प्रहरी प्रशासनहरुकोो
गने सांयतत्रकोो लवकास गररने छ ।
क्षमता अलभूवृलद्ध गने ।
 भ्रष्टाचार लवरुद्ध शनतय शहनलशिता अपनाईने छ ।
 भ्रष्टाचारजतय दक्रयाकिाप लनगरानी तथा कारवाहीिाई शसि बनाउन
भ्रष्टाचार लवरुद्ध अततरलनकाय समतवय र सहकायय प्रभूावकारी बनाईने छ ।
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८.४.८ मनख्य काययक्रम
क्र .
काययक्रमहरु
.स

स्थानीय सरकार सञचािन सम्बतिी आवश्यक नीलत,
काननन, मापदण्ड र काययलवलिहरु तजनयमा गने ।

१

सावयजलनक लनकायका पदािीकारीहरुकोो लजम्मेवारी,

२

काम कतयव्य र अलिकारिाई प्रष्ट पाने ।
सावयजलनक लनकायका पदािीकारीहरुकोो आचारसांलहता
पािनाकोो अननगमन प्रणािी सनदढृ बनाउने ।
नगरपालिकामा शालतत सनरक्षा र सनव्यवस्था कायम गने ।
स्थानीय प्रहरी चौकीहरुकोो पूवायिारहरु लनमायण गने ।
नगरपालिका र प्रहरी प्रशासनहरुमा आिनलनक
प्रलवलियनि सांरचना, मापदण्ड र आवश्यक जनशलिकोो
व्यवस्था गने ।
नगरपालिका लभूत्र हुने गैरकानननी दक्रयाकिाप र शालतत
सनरक्षासाँग सम्बलतित र्टनाहरुकोो अलभूिेक राकी
काननसम्मत तवरबाट लछनोोफानोो भूएकोो लनक्यौि गने
सांयतत्रकोो लवकास गने ।
सूचनाकोो हकसम्बतिी ऐनकोो प्रभूावकारी कायायतवयन
गरी सावयजलनक सरोोकार लबियमा सूचना सावयजलनक
गने काययिाई अलनवायय गने ।

३
४
५
५

६

७
८

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी र
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र
अतय

















































लवपद् व्यवस्थापनकोो िालग कोोिकोो लनमायण गने ।









८.४.९ अपेलक्षत नलतजा


आवश्यक नीलत, ऐन, काननन र काययलवलिहरुकोो तजनयमा भूएकोो हुने छ ।



नगरपालिका र प्रहरी प्रशासनहरुकोो क्षमता अलभूबृलद्ध भूएकोो हुने छ ।



नगरपालिकामा हुने शालतत सनरक्षा र मानव अलिकार उपिर्नसाँग सम्बलतित र्टनाहरुमा कमी
आउने छ ।



जनप्रलतलनिी र कमयचारीहरुकोो क्षमता अलभूवृलद्ध भूएकोो हुने छ ।

८.५ पारदर्शयता र आततरीक लनयतत्रण प्रणािी
८.५.१ वस्तनलस्थलत
नगरपालिकािे गरे कोो कामिाई प्रस्ट देकाउनन वा कनिाउनन, कन नै सूचनािाई सञचार गननय, सम्प्रेिण वा
प्रकाशन गननयपदयछ । यसैिाई पारदर्शयता भूलनतछ । यसिे लनम्न दनई अवस्थािाई समेट्छ । कन नै कन रा जातन
पाउने अलिकार (right to know) र सूचनामा आमजनताकोो पहुाँच (public access to information) हुनन ।
सावयजलनक लनकायकोो काययमा लमतव्यलयता, काययदक्षता, प्रभूावकाररता र लवश्वसलनयता कायम गनय आर्थयक
काययलवलि लनयमाविी २०६४ कोो लनयम ९५ र स्थानीय सरकार सञचािन ऐन २०७४ कोो पररच्छेद १०
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दफा ७८ मा कामकोो प्रकृ लत अननसारकोो आततररक लनयतत्रण प्रणािी तयार गरी कायायतवयन गननयपने व्यवस्था
रहेकोो छ । यसकोो िालग नगरपालिकािे आफ्नोो आततररक लनयतत्रणकोो िालग काननन र सांयतत्र बनाउनन पने र
िेकापरीक्षण गराउनन पने हुतछ ।
८.५.२ प्रमनक समस्या



सांस्थागत क्षमता कमजोोर हुनन ।
मालसक प्रगलत लववरणकोो वास्तलवक समीक्षा हुन नहुनन ।



समयमै काययक्रम स्वीकृ त गरी वार्ियक कररद योोजना तयार नगननय ।



ीे क्का तथा कररद कायय समयमा नहुनन ।



पूाँजीगत कचयकोो तनिनामा चािू कचयकोो मात्रा बढ्दै जानन ।



कायायियकोो आततररक लनयतत्रण प्रणािी सनदढृ हुन नसक्नन ।



आततररक िेकापरीक्षण र अलततम िेकापरीक्षण बीच समतवय हुन नसक्नन ।



बेरुजनकोो अतत्य हुन नसक्नन ।



अननगमन र मूपयाङकन प्रणािी सनदढृ हुन नसक्नन ।



राजनैलतक सरांक्षण र दण्डलहनता ।



पारदर्शयता, उिरदालयत्व र जवाफदेलहताकोो अभूाव ।



८.५.३ अवसर तथा चननौती
अवसरहरु


नगरपालिकाकोो चनस्त सेवा प्रवाह ।



सनशासन र भ्रष्टाचार मनि स्थानीय सरकार ।



आततररक आयमा वृलद्ध गनय सदकने ।



राजस्व र करकोो दनरुपयोोग कमी पयाउन आई नगरपालिकाकोो आम्दानी बढन सक्ने ।



नगरपालिकाकोो बेरुजन क्रमश र्टदै जाने



बार्ियक बजेट, नीलत र काययक्रमहरु सही रुपिे कायायतवयन भूइ स्थानीय सरकारप्रलत
स्थानीयवासीहरुकोो लवश्वास र सालमप्यता बढाउन सदकने ।



नागररक बडापत्रकोो यथाथय कायायतवयन भूइ नागररकिे लबना झतझट सेवा प्राप्त हुने छ ।



भ्रष्ट र काम ीग्ने जनप्रलतलनलि र कमयचारीहरु दलण्डत भूइ मेहनती र ईमातदार कमयचारीहरु
प्रोोत्सालहत हुने ।

चननौतीहरु


बजेट अननमान काययक्रममा आिाररत तथा यथाथयपरक नहुनन ।



समयमै काययक्रम स्वीकृ त गरी वार्ियक कररद योोजना तयार नगननय ।



ीे क्का तथा कररद कायय समयमा नहुनन ।



पूाँजीगत कचयकोो तनिनामा चािू कचयकोो मात्रा बढ्दै जानन ।



कायायियकोो आततररक लनयतत्रण प्रणािी सनदढृ हुन नसक्नन ।



आततररक िेकापरीक्षण र अलततम िेकापरीक्षण बीच समतवय हुन नसक्नन ।
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बेरुजनकोो अतत्य हुन नसक्नन ।



नगरपालिकामा नगद कारोोवारकोो सिा अनिाईन भूनिानीकोो पूवायिार स्थापना नभूएकोो ।



आर्थयक वियकोो अतयमा मात्र बढी कचय गने प्रवृलिमा रोोक िगाउन नसक्नन ।



लविीय पारदर्शयता तथा जवाफदेलहता सम्वतिमा तािनक लनकाय थप लजम्मेवार नहुनन ।



मालसक प्रगलत लववरणकोो वास्तलवक समीक्षा हुन नहुनन ।



िक्ष्य र प्रगलत बीचकोो अततरमा सम्बलतित लनकाय लजम्मेवार नहुनन ।



अननगमन र मूपयाङकन प्रणािी सनदढृ हुन नसक्नन ।
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८.५.४ सोोच
 भ्रष्िाचारमनि र सनशासनयनि नगरपालिका ।
८.५.५ िक्ष्य
 पारदर्शयताकोो माध्यबाट नगरपालिकामा सनशासन कायम गने
८.५.६ उद्देश्य
 प्रभूावकारी लनयमन र सनपरीवेक्षणमाफय त नगरपालिकाकोो लविीय प्रणािीिाई सक्षम र स्वस्थ बनाउने।
 भूनिानी एवम् फर्छ्यौट प्रणािीिाई लवश्वसनीय तथा सनरलक्षत तनपयाउने ।
 उपयनि कानननी र नीलतगत सांरचनामाफय त नगरपालिकाका शाका र वडा कायायियहरुमा प्रभूावकारी
सनशासन कायम गने ।
 तयून आय भूएका तथा िामीण क्षेत्रमा पने वडाहरुका व्यलिहरुका िालग सहज र सनिभू लविीय
प्रणािीकोो लवकास गने ।
८.५.७ नीलत तथा काययक्रम
रणनीलत
नगरपालिकाकोो
आर्थयक
स्रोोत
पलहचान
गनय
आवश्यक पहि
गने ।
आततररक स्रोोत
पलहचान
गनय
सम्बलतित
लनकायहरुसाँग
समतवय
र
सहकायय गने ।
लवकास
आयोोजना तथा
काययक्रमहरुिाई
प्रभूावकारी
तरविे

काययनीलत
 नगरपालिकाकोो लवद्यमान सम्भूालवत आर्थयक स्रोोतकोो पलहचान गरी राजस्व
अलभूवृलद्धका िालग आवश्यक व्यवस्था गररने छ ।

लवलभूतन लनकायहरुसाँग समतवय गरी आततररक स्रोोत पलहचािन गनय नीलतगत व्यवस्था
गररने छ ।
 नगरपालिका लभूत्रका सरकारी लनकायहरु तथा सांर् सांस्थाहरुसाँग आवश्यक समतवय
गरी काययप्रणािीिाई प्रभूावकारी बनाईने छ ।


रोोजगारीका अवसरहरु अलभूवृलद्ध गनय उद्यमीहरुिाई प्रवद्धयन गररने छ ।
 वास्तलवक आवश्यकताकोो लसद्धाततिाई अननसरण गरी योोजना तथा काययक्रम तजनयमा
गररने छ ।
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काययनीलत

कायायतवयन गने ।

सेवािाही मैत्री  वडालस्थत कायायियहरुमा लवद्यनतीय शासनकोो व्यवस्था लमिाईने छ ।
एवम् लवद्यनतीय  स्थानीय सेवाकोो व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञचार प्रलवलिकोो अत्यलिक उपयोोग,
सनशासनद्वारा
प्रवद्धयन र लनयमन गररने छ ।
सेवा प्रदान गने  कमयचारीकोो क्षमता लवकास गनय तालिम, उत्प्रेरणा, पनरस्कार र सजायकोो व्यवस्था
लमिाइने छ ।
उपयनि कानननी  नगरपालिकाकोो काययिाई चनस्त दनरुस्त बनाई सनशासनकोो प्रत्याभूूलत ददईने छ ।
र
नीलतगत  सनशासनकोो माध्यमद्वारा आर्थयक अलनयलमतता र्टाई आर्थयक कारोोवारमा पारदर्शयता
सांरचनामाफय त
पयाईने छ ।
नगरपालिकाका  नगरपालिकाकोो वतयमान साांगीलनक सांरचना र जनशलि समयाननकनि पननराविोोकन
शाका र वडा
गररने छ ।
कायायियहरुमा  लवलभूतन प्रकारका अनौपचाररक लविीय कारोोवारिाई औपचाररक लविीय प्रणािीकोो
प्रभूावकारी
दायरामा पयाईने छ ।
सनशासन कायम  भूनिानी एवम् फर्छ्यौट प्रणािीिाई कन शि, लवश्वसनीय तथा सनरलक्षत तनपयाउने छ ।
गने ।
 अततरालष्िय मापदण्डमा आिाररत िेका र िेकापरीक्षण प्रणािी अविम्वन गररने छ ।
 भ्रष्िाचार लवरुद्ध जनचेतना अलभूवृलद्ध गररने छ ।
 कानननी र नीलतगत पूवायिारहरुकोो लनमायण गररने छ ।
 जनतािाई दनःक ददने र र्नस ररसवत माग्ने प्रवृलििाई लनरुत्साहन गने र दोोिीिाई
भ्रष्टाचारिाई
कारबाहीकोो दायरामा पयाईने छ ।
लनयतत्रण गरी
 सावयजलनक लवकास लनमायणका काययहरू लनिायररत समय, िागत, पररमाण र
सनशासन कायम
गनणस्तरमा सम्पतन गररने छ ।
गने
 क्षलतपनतरमा आिाररत नागररक वडापत्र तयार गरी पूणय कायायतवयन गररने छ ।
 जनप्रलतलनिीहरु र कमयचारीहरुिाई आफ्नोो काम कतयव्य र अलिकार लभूत्र रहेर कायय
सम्पादन गनय प्रररत गररने छ ।
 सावयजलनक कररद ऐन कडाईका साथ पािना गररने छ ।
 रुग्ण ीे क्का सम्झौताहरूकोो लववरण सगकिन र लवश्िेि गरी कारवाहीकोो िालग
आवश्यक प्रकृ या अलर् बढाईने छ ।
नगरपालिकािाई  आिनलनक प्रलवलिकोो उपयोोगबाट अननसतिान र अलभूयोोजन पद्धलतिाई वस्तनलनष्ी र
भ्रष्टाचारलवरुद्ध
लवश्वसनीय बनाईने छ ।
उिरदायी
 भ्रष्िाचार लनगरानी प्रणािीकोो लवकास गरी अननसतिान एवम् लनगरानी गररने छ ।
बनाउाँ दै
 कमयचारीहरुकोो काययसम्पादन बेरुजनकोो आिारमा गने व्यवस्था लमिाईने छ ।
सशिीकरण गने  नगरपालिकामा हुने भ्रष्टाचारसाँग सम्बलतित सबै दकलसमका सूचना व्यवस्थापन तथा
इतटेलिजेतस सांयतत्रिाई सनदढृ गररने छ ।
 लवद्यमान बेरुजनकोो अवस्थािाई तयूलनकरण गररने छ ।
 भ्रष्टाचार लबरुद्व शसि रुपमा प्रस्तनत हुन रयालपड एक्सन टास्कफोोसय गीन गररने छ ।
८.५.८ प्रमूक योोजना
क्र.
स.
१

काययक्रमहरु

राजस्व अलभूवृलद्धका िालग आवश्यक व्यवस्था गने ।

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी र
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र
अतय
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२

लवलभूतन लनकायहरुसाँग समतवय गरी आततररक स्रोोत
पलहचािन गनय नीलतगत व्यवस्था गने ।

३

नगरपालिका लभूत्रका सरकारी लनकायहरु तथा सांर्
सांस्थाहरुसाँग आवश्यक समतवय गरी काययप्रणािीिाई
प्रभूावकारी बनाउने ।

४
५
६
७
८
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

रोोजगारीका अवसरहरु अलभूवृलद्ध गनय उद्यमीहरुिाई
प्रवद्धयन गने ।
वास्तलवक आवश्यकताकोो लसद्धाततिाई अननसरण गरी
योोजना तथा काययक्रम तजनयमा गने ।
वडालस्थत कायायियहरुमा लवद्यनतीय शासनकोो व्यवस्था
गने ।
स्थानीय सेवाकोो व्यवस्थापनमा सूचना तथा सञचार
प्रलवलिकोो अत्यलिक उपयोोग, प्रवद्धयन र लनयमन गने ।
कमयचारीकोो क्षमता लवकास गनय तालिम, उत्प्रेरणा,
पनरस्कार र सजायकोो व्यवस्था गने ।
नगरपालिकाकोो काययिाई चनस्त दनरुस्त बनाई सनशानकोो
प्रत्याभूूलत ददने ।
सनशासनकोो माध्यमद्वारा आर्थयक अलनयलमतता र्टाई
आर्थयक कारोोवारमा पारदर्शयता पयाउने ।
नगरपालिकाकोो वतयमान साांगीलनक सांरचना र जनशलि
समयाननकनि पननराविोोकन गने ।
लवलभूतन प्रकारका अनौपचाररक लविीय कारोोवारिाई
औपचाररक लविीय प्रणािीकोो दायरामा पयाउने ।
अततरालष्िय मापदण्डमा आिाररत िेका र िेकापरीक्षण
प्रणािी अविम्वन गने ।
भूनिानी एवम फरछौट प्रणािीिाई कन शि, सनरलक्षत तथा
लवश्वसनीय बनाउने ।
तयून आय भूएका तथा िामीण क्षेत्रमा पने व्यलिहरुका
िालग सहज र सनिभू लविीय प्रणािीकोो लवकास गने ।

20७8

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी र
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र
अतय








































































१७

भ्रष्िाचार लवरुद्ध जनचेतना अलभूवृलद्ध गने ।







१८

कानननी र नीलतगत पूवायिारहरुकोो लनमायण गने ।
जनतािाई दनःक ददने र र्नस ररसवत माग्ने प्रवृलििाई
लनरुत्साहन गरी दोोिीिाई कारबाहीकोो दायरामा पयाउने ।











































१९
२०

सावयजलनक लवकास लनमायणका काययहरू लनिायररत समय,

२२

िागत, पररमाण र गनणस्तरमा सम्पतन गने ।
क्षलतपनतरमा आिाररत नागररक वडापत्र तयार गरी पूणय
कायायतवयन गने ।
सावयजलनक कररद ऐन कडाईका साथ पािन गने ।

२३

रुग्ण ीे क्का सम्झौताहरूकोो लववरण सगकिन र लवश्िेि

२१
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२४
२५
२६
२७
२८
२९

गरी कारवाहीकोो िालग आवश्यक प्रकृ या अलर् बढाउने ।
आिनलनक प्रलवलिकोो उपयोोगबाट अननसतिान र अलभूयोोजन
पद्धलतिाई वस्तनलनष्ठ र लवश्वसनीय बनाउने
भ्रष्टाचार लनगरानी प्रणािीकोो लवकास गरी अननसतिान
एवम् लनगरानी गने ।

20७8

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी र
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र
अतय

















कमयचारीहरुकोो काययसम्पादन बेरुजनकोो आिारमा गने ।
नगरपालिकामा हुने भ्रष्टाचारसाँग सम्बलतित सबै दकलसमका
सूचना व्यवस्थापन गरी इतटेलिजेतस सांयतत्रिाई सनदढृ गने ।

















लवद्यमान बेरुजनकोो अवस्थािाई तयूलनकरण गने।
भ्रष्टाचार लबरुद्व शसि रुपमा प्रस्तनत हुन र् यालपड एक्सन
टास्कफोोसय गीन गने ।













८.५.९ अपेलक्षत नलतजा



नगरपालिकाकोो आततररक आयमा बृलद्ध हुने छ ।
अततरालष्िय मापदण्डमा आिाररत आततररक र अलततम िेकापरीक्षण प्रणािीकोो अविम्वनिे
लविीय सनशासन कायम हुने छ ।



उपयनि काननन तजनयमा र नीलतगत सांरचनामाफय त नगरपालिकाका शाका र वडा कायायियहरुमा
प्रभूावकारी सनशासन कायम हुने छ ।



राजस्व सगकिनमा लवद्यनतीय भूनिानी प्रणािीकोो लवकास भूइ आर्थयक पारदर्शयता कायम हुने छ ।
तयून आय भूएका वडावासीहरुिे सहज र सनिभू लविीय भूनिानी सेवा प्राप्त गने छन् ।



लवलभूतन प्रकारका अनौपचाररक लविीय कारोोवारहरु औपचाररक लविीय प्रणािीकोो दायरामा



आउने छन् ।


बार्ियक योोजना तथा बजेट अननसार काययक्रमहरु काययतवयन भूइ नगरपालिकाकोो समि लवकासमा
सनशासन कायम हुने छ ।



भ्रष्टाचार लनवारणका िागी कानननी र नीलतगत पूवायिारहरुकोो लनमायण हुने छ ।



राजस्व दनरुपयोोगकोो अतत्य भूइ नगरपालिकाकोो आम्दानी र भूौलतक सम्पलतकोो सनरक्षा हुने छ ।



बार्ियक बजेट र नीलत तथा काययक्रम बमोोलजम नगरपालिकाकोो कायय सम्पादन हुने छ ।



नगरपालिकामा लवद्यमान भ्रष्टाचार अलनयलमतता र दण्डलहनताकोो ,अतत्य भूइ सनशासन कायम हुने
छ।



सावयजलनक सेवा प्रवाह र लवकास प्रदक्रया प्रभूावकारी हुने छ ।
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पररच्छेद ९: वन, वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन
९.१ वन व्यवस्थापन
९.१.१ प्रमनक समस्या


वनकोो ददगोो व्यवस्थापन हुन नसके कोो ।



वन पैदावर, वतयजततन र जैलवक लवलविता सांरक्षणकोो कायययोोजना नभूएकोो ।



भूू-क्षय, पलहरोो गइरहेकोो ।



कािी एवम् बाझोो जमीनमा बृक्षारोोपण नहुनन ।



वनमा रहेका जलडबनटीहरुकोो सांरक्षण हुन नसके कोो ।



डढेिोो र वन जथाभूावी फडानी लनयतत्रण नभूएकोो ।

९.१.२ अवसर तथा चननौती
अवसरहरु
 वनकोो ददगोो व्यवस्थापन भूइ स्थानीयवासीहरुकोो लजवनस्तरमा सकारात्मक प्रभूाव पने ।


वन पैदावर, वतयजततन र जैलवक लवलविताकोो सांरक्षण हुने ।



भूू-क्षय, पलहरोो, आदद प्रकोोपकोो तयूलनकरण हुने ।



वनमा रहेका जलडबनटीहरुकोो सांरक्षण हुने ।



डढेिोो र वन जथाभूावी फडानी लनयतत्रण हुने ।

चननौतीहरु


लवकास र वातावरण लबच सततनिन कायम गननय



वन तथा वातावरण सांरक्षणिाइ आर्थयक दक्रयाकपािसाँग आवद्ध गननय ।



र्र लनमायण, दाउरा र फर्नयचरकोो िालग वन फडानी रोोक्नन ।



वन पैदावर र वतयजततनहरुकोो सांरक्षण ।



डढेिोो लनयतत्रण र जथाभूावी वन फडानी ।



वन सम्बतिी जनचेतना वृलद्ध गननय ।

९.१.३ सोोच


उत्पादनलशि वन र जैलवक लवलविताकोो ददगोो सांरक्षण ।

९.१.४ िक्ष्य

 बैज्ञालनक वन व्यवस्थापन माफय त वन पैदावारकोो सांरक्षण र ददगोो उपयोोग गने ।
९.१.५ उद्देश्य



वन क्षेत्रिाई उद्योोग र पययटनसाँग आवद्ध गरी समृलद्ध हालसि गने ।
वैज्ञालनक वन व्यवस्थापन माफय त वन पैदावारकोो उत्पादनमा बृलद्ध तथा वन वतयजततन र जैलवक
लवलविताकोो सांरक्षण गननय ।
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९.१.६ रणनीलत तथा काययनीलत
रणनीलत
काययनीलत
वन
क्षेत्रकोो  नगरपालिका लभूत्रका वनजगगिकोो सांरक्षण र प्रवद्धयनमा सरोोकारवािासाँग समतवय
सांरक्षण
एवम्
गरी कायययोोजना बनाई कायायतवयनमा जोोड ददइने छ ।
लवकास गने ।
 नगरपालिकालभूत्र हुन सक्ने भूू-क्षय तयूलनकरणका िालग जनचेतनामूिक र काययक्रलमक
योोजना तयार गरी कायायतवयनमा जोोड ददइने छ ।
 वन क्षेत्रकोो कािी जलमन र वनट्यान क्षेत्रमा वृक्षरोोपण गरी वनकोो क्षेत्रफि बढाइने छ ।
 अलग्न रे का लनमायण, चोोरी लनकासी लनयतत्रण आदद द्वारा भूइरहेकोो वनकोो प्रभूावकारी
सांरक्षण गररने छ ।
 वन जगगि सांरक्षण र सांवद्वयनकोो िालग जनचेतना लवकासिाई अलभूयानकोो रुपमा
सञचािन गररने छ ।
 पहीरोो क्षेत्र तथा सकडकोो दायााँ वााँया बायोो इलतजलनयररङ र वृक्षरोोपण गररने छ ।
 कावयन उत्सजयन कटौती वापतका क्षलतपूर्तयका िालग सम्बलतित लनकायमा समतवय
गररने छ ।
वन जगगि ,  सामनदालयक वनमा जन सहभूालगता र स्वालमत्व वृलद्ध गरी प्रभूावकारी व्यवस्थापन र
जलडबनटी
उपयोोगबाट पशनपािन, काी तथा काष्ठ जतय औद्योोलगक उत्पादन आददमा
सांरक्षणिाई आय
उपभूोोिाहरूिाई प्रोोत्सालहत गररने छ ।
र रोोजगारीसाँग  कवनलियती वनकोो लवकास गरी अलत लवपतन पररवारकोो आय आजयनकोो आिारकोो
आवद्ध गने ।
रुपमा लवकास गररने छ ।
 लनजी जग्गामा वढी आयमूिक काी, जलडवनिी, डािे र्ााँस तथा फिफू िकोो लवरुवा
िगाई आय आजयनमा सांिग्न हुन दकसानहरूिाई प्रोोत्सालहत गररने छ ।
 जडीवनिीकोो सम्भूाव्यता अध्ययन, व्यावसालयक उत्पादन र बजारीकरणमा प्रोोत्साहन
गररने छ ।
 स्थानीय काष्ीजतय उत्पादनिाई प्रोोत्साहन गररने छ ।
 वनिाई पययटन प्रवद्धयनसाँग आवद्ध गरी स्थानीय आय र रोोजगारीमा वृलद्ध गररने छ ।
९.१.७ मनख्या काययक्रम
क्र.
स.

काययक्रमहरु

१

उजाड र कािी क्षेत्रहरुमा वृक्षारोोपण गने ।

२

बनजगगि तथा जलडवनटीकोो सांरक्षण गने ।

३

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र र अतय















वन सांरक्षण र जनचेतनामनिक काययक्रमहरु सञचािन गने ।
आयमूिक काययक्रममा लविीय पहुाँच र प्रालवलिक सहायता

उपिब्ि गराउने ।











५

वन सम्बतिी अध्ययनहरु गने ।





६

वन सांरक्षण सम्बतिी नीलत र योोजनाहरु तजनयमा गने ।
वन सांरक्षणकोो िालग सम्बलतित लनकायहरुलबच समतवय गने ।









४

७
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९.१.८ अपेलक्षत उपिव्िी


वन सम्बतिी स्थानीय नीलत तजनयमा भूएकोो हुने छ ।



वन लवनास लनयतत्रण हुने छ ।



इतिनकोो रूपमा दाउरा प्रयोोग गनेकोो अननपात र्टेकोो हुने छ ।



वन पैदावार र वतयजततनकोो सांरक्षण भूएकोो हुने छ ।



वनकोो वैज्ञालनक व्यवस्थापन भूएकोो हुने छ ।



पलहरोो र भूू-क्षयमा कमी आएकोो हुने छ ।



आिनलनक िनवााँ रलहत चनिोोकोो प्रयोोग बढेकोो हुने छ ।

९.२ जिािार तथा जैलवक लवलविता सांरक्षण
९.२.१ प्रमनक समस्या


जिस्रोोतकोो उपयोोग र व्यवस्थापन सम्बतिी स्थानीय ऐन काननन र नीलतकोो अभूाव ।



बाढी, पलहरोो र भूू-क्षयकोो प्रकोोप



नदद र कोोिानािाबाट लगटी, ढन गगा, वािनवा आददकोो जथाभूावी उत्कनन ।



जिस्रोोतकोो चरम दोोहन



जिस्रोोतकोो वैज्ञालनक अध्ययन र अलभूिेक नहुनन ।



जिस्रोोत क्षेत्रसाँग सम्बलतित लनकायहरूकोो बीचमा आपसी समतवय तथा सहकाययकोो अभूाव ।

९.२.२ अवसर र चननौती
अवसर


कृ लियोोग्य भूूलममा ससांचाई सनलविा उपिब्ि गराउन सदकने ।



कानेपानीकोो अभूाव भूएका वडाहरुमा कानेपानी आयोोजना लवस्तार गने सदकने ।



िर्न-जिलवद्यनत लनमायण गरी लवद्यनतीकरण र रालष्िय प्रसारण माफय त लनयायत गनय सदकने ।



लगटी, ढन गगा, वािनवा आददकोो उत्कननबाट नगरपालिकाकोो राजस्व अलभूवृलद्ध गनय सदकने ।



िर्न-जिलवद्यनत माफय त नगरपालिकाकोो राजस्व अलभूबृलद्धमा सहयोोग पनग्ने ।



जिािार तथा जैलवक लवलविताकोो सांरक्षणबाट स्थालनय पयायवरण र पारलस्थलतक प्रणािीमा
सकारात्मक प्रभूाव हुने ।



जिस्रोोतकोो सदनपयोोगबाट स्थानीयवासीहरुकोो लजवनस्तरमा सनिार पयाउन सदकने ।



मत्यपािनबाट स्थानीयवासीकोो आर्थयक बृलद्ध हुने सक्ने ।

चननौतीहरु


जिािार तथा जैलवक लवलविताकोो उपयोोग र व्यवस्थापन सम्बतिी स्थानीय ऐन काननन र नीलतकोो
अभूाव ।



बाढी, पलहरोो र भूू-क्षय लनयतत्रण ।



लगटी, ढन गगा, वािनवा आददकोो जथाभूावी उत्कनन ।
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जिस्रोोतकोो चरम दोोहनकोो लनयमन र लनयतत्रण



जिस्रोोतकोो वैज्ञालनक अध्ययन र अलभूिेक नहुनन ।



जिस्रोोत क्षेत्रसाँग सम्बलतित लनकायहरूकोो बीचमा आपसी समतवय तथा सहकाययकोो अभूाव ।

९.२.३ सोोच


जिािार र जैलवक लवलविताकोो सांरक्षण, ददगोो समृलद्धकोो सािन ।

९.२.४ िक्ष्य


नगरपालिकामा उपिब्ि जिािार तथा जैलवक लवलविताकोो सांरक्षण, सम्वद्वयन र बहुउपयोोगी लवकास
एवम् ददगोो रूपमा उपयोोग गरी आर्थयक समृलद्ध र सामालजक रुपाततरणका िालग योोगदान पनरयाउनन ।

९.२.५ उद्देश्य


जि उपयोोगकोो बहुआयालमक आवश्यकताहरूकोो सहज पररपूर्तयका िालग समनलचत प्रयोोग गने ।



जिािार तथा जैलवक लवलविताकोो सांरक्षण तथा लवकासमा सांर् र प्रदेश सरकारसाँग समतवय गने ।



आर्थयक, सामालजक तथा वातावरणीय पक्षमा पनयसक्ने नकारात्मक प्रभूाव तयून हुनेगरी जिस्रोोतकोो
लवकास र उपयोोग गने व्यवस्था लमिाउनन ।



जिउत्पतन लवपद्कोो तयूनीकरण एवम् प्रभूावकारी व्यवस्थापन गरी क्षलत तयनीकरण गननय ।

९.२.६ रणणीलत तथा काययनीलत
रणनीलत
काययनीलत
जिािार तथा जैलवक  जिस्रोोत तथा जिािार क्षेत्रकोो उपयोोग र व्यवस्थापनकोो प्राथलमकताक्रम
लवलविता
सम्बतिी
प्रचलित काननन बमोोलजम हुने छ ।
गनरुयोोजनाकोो
 नदी बेलसनहरूमा जिलवद्यनत, ससांचाइ, कानेपानी, उद्योोग, पययटन,
आिारमा
जिस्रोोत
मत्स्यपािन जस्ता जिस्रोोत उपयोोगका िालग लनमायण भूइसके का र
तथा जिािार क्षेत्रकोो
भूलवष्यमा लनमायण हुने योोजनाहरू नदी बेलसन योोजना तथा
उपयोोग
तथा
जिस्रोोतसम्बतिी क्षेत्रगत गनरुयोोजना अननसार सम्बलतित क्षेत्रका
व्यवस्थापन गररनेछ ।
लनकायहरू माफय त लनमायण र व्यवस्थापन गररने छ ।
 नदी बेलसनहरूकोो वातावरणीय प्रभूाव मूपयाड्ढन, अध्ययन र लवश्िेिणकोो
आिारमा जिस्रोोतकोो उपयोोग र व्यवस्थापन गररने छ ।
 स्थानीय कोोिानािाकोो प्रभूावकारी सांरक्षण, लनयमन एवम् लनयतत्रणकोो
िालग गनरुयोोजना तयार गरी िागू गररने छ ।
 जिस्रोोतकोो व्यवलस्थत उपयोोगकोो िालग प्रत्येक कोोिानािाहरुमा उपिब्ि
जिस्रोोत उपयोोगकोो िगत, जि बााँडफााँट प्रणािी एवम् अननपािन
प्रणािीकोो अविम्वन गररने छ ।
एदककृ त
जिस्रोोत  जिस्रोोतकोो उपयोोग एवम् व्यवस्थापन गदाय एकीकृ त जिस्रोोत
व्यवस्थापन,
जैलवक
व्यवस्थापनकोो अविारणा अननरूप गररने छ ।
लवलविता
तथा  जिस्रोोतकोो उपयोोग एवम् व्यवस्थापन गदाय कानेपानी, ससांचाइ, लवद्यनत,
जिस्रोोतकोो बहुउद्देशीय
पययटन, जि यातायात, उद्योोग, मत्स्यपािन समेतका बहुउद्देश्यीय
उपगयोोिाई
उपयोोगिाई प्राथलमकता ददइने छ ।
प्राथलमकता ददईने छ ।  कृ लियोोग्य भूूलममा विैभूरर ससांचाई सनलविा पनरयाउने, सवयसनिभू रूपमा
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रणनीलत

जिािार तथा जैलवक
लवलविता
क्षेत्रकोो
सांरक्षण,
लवकास,
व्यवस्थापन
तथा
लनयमनका
िालग
सांस्थागत
व्यवस्था
गररनेछ ।
जिािार तथा जैलवक
लवलविताकोो सांरक्षण
र लवकासमा लनजी
क्षेत्र तथा सम्बलतित
सरोोकारवािाहरुकोो
सहभूालगतामा
अलभूवृलद्ध गररने छ ।

20७8

काययनीलत
कानेपानी सेवा उपिब्ि हुने, विाय र सनख्का यामबीचकोो जिलवद्यनत
उत्पादन क्षमताकोो लभून्नतािाई कम गने, बाढी लवपद्िाई तयूनीकरण गने
आयोोजनाहरूकोो लवकासिाई प्राथलमकता ददइने छ ।
 जिस्रोोतकोो व्यावसालयक उपयोोग, लवकास तथा व्यवस्थापनकोो िालग
अननमलत लिनन पने व्यवस्था गररने छ ।
 नदीनािाहरूमा पानीकोो मात्रा यथेष्ट र लस्थर राख्नका िालग
जिाशयहरूकोो लनमायण गरी विायतकोो पानीिाई सञचय गने व्यवस्था
गररने छ ।
 स्थानीय जैलवक लवलविताकोो सांरक्षण एवम् सम्वद्वयन गररने छ ।
 जिस्रोोत क्षेत्रकोो अध्ययन, अननसतिान, त्यागक सगकिन, लवश्िेिण,
अलभूिेकीकरण, लनयमन तथा सांरक्षणकोो िालग नगरपालिका मातहतमा
आवश्यकता अननरूप शाकाकोो व्यवस्था गररने छ ।
 जिस्रोोतकोो व्यावसालयक उपयोोग गरे बापत उपयोोगकतायिे लतननयपने
शनपकिाई कानूनमाफय त व्यवलस्थत गररने छ ।









जिस्रोोतकोो क्षेत्रमा अध्ययन, अननसतिान, उपयोोग व्यवस्थापन, सांरक्षण
गने काययहरूमा नगरपालिका, सरकारी, अियसरकारी, लनजी, उपभूोोिा
स्थानीय समनदाय लवज्ञ समूह एवम् व्यलिहरूिाई सहभूागी गराइने छ ।
जिस्रोोतकोो क्षेत्रमा सरकारी, लनजी र स्थानीय समनदायहरूिे गने काययहरू
एवम् साझेदारीमा गररने काययिाई कानूनी व्यवस्था गरी लनिायरण गररने
छ।
जिस्रोोतकोो क्षेत्रमा लनजी सहभूालगता एवम् सावयजलनक लनजी साझेदारी
व्यवस्थािाई प्राथलमकता ददइने छ ।
जिस्रोोत क्षेत्रसाँग सम्बलतित लनकायहरूकोो बीचमा आपसी समतवय तथा
सहकाययकोो व्यवस्था गररने छ ।
नदी लनयतत्रण एवम् व्यवस्थापनबाट उकास भूएका जलमनकोो उपयोोग
िाभू िागतकोो आिारमा गररने छ ।

९.२.७ प्रमनक काययक्रम
क्र.
स.

काययक्रमहरु

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र र अतय

४

क्षेत्रगत गनरुयोोजना अननसार सम्बलतित क्षेत्रका लनकायहरू
माफय त लनमायण र व्यवस्थापन गने ।
वातावरणीय प्रभूाव मूपयाड्ढन, अध्ययन र लवश्िेिणकोो
आिारमा जिस्रोोतकोो उपयोोग र व्यवस्थापन गने ।
स्थानीय कोोिानािाकोो प्रभूावकारी सांरक्षण, लनयमन
एवम् लनयतत्रणकोो िालग गनरुयोोजना तयार गरी िागू गने ।
बाढी, पलहरोो र भूू-क्षय जस्ता लवपद्िाई तयूनीकरण गने । 

५

नदीनािाहरूमा पानीकोो मात्रा यथेष्ट र लस्थर राख्नका

१
२
३
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काययक्रमहरु
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सहकायय गने लनकाय
स्थानीय नीलज सरकारी
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र र अतय

िालग जिाशयहरूकोो लनमायण गने ।
जिािर तथा जैलवक लवलविताकोो क्षेत्रकोो अध्ययन,
अननसतिान,
त्यागक
सगकिन,
लवश्िेिण,
६ अलभूिेकीकरण, लनयमन तथा सांरक्षणकोो िालग
नगरपालिका मातहतमा आवश्यकता अननरूप शाकाकोो
व्यवस्था गने ।
जिािार र जैलवक लवलविता क्षेत्रमा लनजी क्षेत्रकोो
७ सहभूालगता एवम् सावयजलनक लनजी साझेदारीकोो व्यवस्था
गने ।
जिािार तथा जैलवक लवलविताकोो क्षेत्रसाँग सम्बलतित
८ लनकायहरूकोो बीचमा आपसी समतवय तथा सहकाययकोो 
गने ।
नदी लनयतत्रण एवम् व्यवस्थापनबाट उकास भूएका
९
जलमनकोो उपयोोग िाभू िागतकोो आिारमा गने ।

१० जििार तथा जैलवक लवलविताकोो सांरक्षण र सम्वद्वयन गने































९.२.८ अपेलक्षत नलतजा


जिािार तथा जैलवक लवलविता क्षेत्रकोो सांरक्षण, लवकास, व्यवस्थापन र लनयमन गदाय अध्ययन,
अननसतिान, त्य एवम् प्रमाणका आिारमा हुने छ ।



स्थानीय कोोिानाहरुकोो सांरक्षण र सदपयोोग भूएकोो हुने छ ।



जिािार क्षेत्रकोो सांरक्षण तथा लवकासमा सांर् र प्रदेश सरकारसाँग समतवय हुने छ ।



स्थानीयवासीका आवश्यकता पररपूर्तयका िालग आवश्यक पने जिस्रोोतजतय सेवा सनलविा सहज,
सनिभू, सनपथ र समतयालयक तवरिे उपिब्ि हुनेगरी जिस्रोोत क्षेत्रकोो लवकास हुने छ ।



आर्थयक, सामालजक तथा वातावरणीय पक्षमा पनयसक्ने नकारात्मक प्रभूाव तयून हुनेगरी जिस्रोोतकोो
लवकास र उपयोोग हुने छ ।



जि उत्पतन लवपद्कोो तयूनीकरण एवम् प्रभूावकारी व्यवस्थापन भूइ क्षलत तयनीकरण भूएकोो हुने छ ।

९.३ वातावरण सांरक्षण तथा प्रदनिण लनयतत्रण
९.३.१ प्रमनक समस्या
प्िालष्टक झोोिाहरुकोो जथाभूावी प्रयोोग ।






मनख्य बजार क्षेत्रमा ढिकोो व्यवस्था नभूएकोो ।
नगरपालिकाबाट फोोहोोर सगकिनकोो लनयलमत व्यवस्था नभूएकोो ।
वातावरण सम्बतिी तयून सचेतना ।
वातावरण सांक्षणमा अत्यतत तयून बजेटकोो व्यवस्था ।
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९.३.२ अवसर तथा चननौती
अवसरहरु

 प्रदेशकोो लवलशष्टीकरणकोो रुपमा उद्योोग वन तथा वातावरण ,मतत्राियकोो गीन हुनन ।
 वातावरण तथा प्रदनिण लनयतत्रणकोो क्षेत्रमा स्थानीय सरकारलवकास साझेदार तथा अतय ,
/सरकारीगैरउपभूोोिा सलमलतहरु र नागररककोो सहभूालगता बढ ,सरकारी सांस्थाहरु र्दै जानन ।

 वातावरण सांरक्षणकोो क्षेत्रमा दक्ष जनशलि उत्पादन हुन सक्ने ।
 वातावरण सांरक्षण सम्बतिी सचेतना काययक्रम सञचािन गरी वातावरण सांरक्षणमा
स्थानीयवासीहरुिाई पररचािन गनय सदकने ।

 वातावरण सांरक्षणमा पयायप्त बजेटकोो व्यवस्था गनय सदकने ।
चननौतीहरु

 वातावरणीय प्रदनिणिे गदाय वातावरणीय तत्वहरुमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभूाव पाने ।
 वातावरणीय प्रदनिणकोो समािान जरटि र प्रालवलिक रुपमा अत्यततै चननौतीपूणय हुने ।
 उलचत समयमा पालन नपनेपलहरोो ,कण्ड बिायिे वाढी ,अलत बिाय ,िामोो समयसम्म कडेरी िाग्ने ,
जानन ।
९.३.३ सोोच

 स्वच्छ जीवनकोो िालग स्वच्छ वातावरण ।
९३.४ िक्ष्य

 वातावरणीय प्रदनिण तयूनीकरण गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम गने ।
९.३.४ उद्देश्य

 वायन प्रदनिण लनयतत्रण गरी नागररकहरुकोो स्वास््यमा सनिार पयाउनन ।
 नददहरुमा हुने प्रदनिण तयूनीकरण गरी त्यहाकोो पारलस्थलतकीय प्रणािीमा सनिार गननय ।
 फोोहोोरमैिाकोो उलचत व्यवस्थापन गननय ।
९.३.५ रणनीलत तथा काययनीलत
रणनीलत

काययनीलत

नगरपालिकामा
स्वच्छ सडक छेउमा जथाभूावी फोोहोोर र शौच गने र नदद दकनारमा
वातावरण लनमायण गने ।
जथाभूावी सवारी सािन िनने, मालनस र गाईवस्तन ननहाउने, पकापने
काययिाई लनयतत्रण गररने छ ।
 एक र्र एक शौचाियकोो योोजनािाई कायायतवयन गनय सावयजलनक
स्थानहरुमा शौचािय लनमायण गररने छ ।
स्थानीय िर्न तथा र्रे िन  वैकलपपक उजायबाट चपने सवारी सािन र उद्योोगहरुिाई प्रवद्धयन
उद्योोगहरुिाई वातावरण मैत्री र
गररने छ ।
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काययनीलत

वैकलपपक उजायकोो
प्रोोत्साहन गररने छ ।

प्रयोोगमा  उद्योोगहरुिाई मनख्य बजार र मानव वस्तीभूतदा टाढा िैजान
प्रोोत्साहन गररने छ ।
 बायोो ग्यास, सनिाररएकोो चनपहोो, ग्यासीफायर, बायोोलब्रके ट जस्ता
दकफायती जैलवक उजायहरुकोो प्रवद्धयन एवम् लवस्तार गररने छ ।
 गररब र लवपतनवगयसम्म नवीकरणीय उजाय प्रलवलिकोो पहुाँच सनिभू
गरी दाउराकोो प्रयोोग कम गररने छ ।
प्रागगाररक मिकोो प्रयोोग र  नगरपालिका क्षेत्रमा आगामी २ बिय लभूत्र प्िालष्टक झोोिा लनिेि
प्िालष्टक झोोिाकोो सिा स्थानीय
गररने छ ।
सामािीबाट
उत्पाददत  स्थानीय सामािीबाट उत्पाददत वातावरणमैत्री हररत झोोिा
वातावरणमैत्री झोोिा उपयोोगमा
उपयोोगमा पयाईने छ ।
पयाउने ।
 दकटनाशक औििी प्रयोोग र व्यवस्थापन गने काममा स्थानीय कृ िक ,
उपभूोोिा समनह र सांर्सांस्थाहरुसाँग समतवय र सहकायय गररने छ ।
वातावरणीय सचेतना अलभूवृलद्ध  वातावरणीय चेतना र साविानी सम्बतिी शैलक्षक तथा जनचेतनाका
गने र हररयािी कायम गने ।
काययक्रमहरु सञचािन गररने छ ।
 नगरपालिका वातावरण सांरक्षण तथा प्रदनिण लनयतत्रण सम्बतिी
आवश्यक सांयतत्रकोो व्यवस्था गररने छ ।
 स्थानीय कोोिानािाकोो सांरक्षण गररने छ ।
 हररयािी कायम गने कािी रहेका स्थानहरुमा वृक्षारोोपण गररने छ ।
 बनकोो जथाभूावी दोोहन लनयतत्रण गररने छ ।
 सामनदालयक वनहरुिाई प्रोोत्साहन गररने छ ।
९.३.६ प्रमनक काययक्रम
सहकायय गने लनकाय
क्र.सां .

१

२

काक्रयमहरु
वातावरण सांरक्षण तथा प्रदनिण लनयतत्रणका िालग
अध्ययन, अननसतिान तथा प्रलशक्षण काययक्रमहरु
सञचािन गने ।
सडक छेउमा जथाभूावी फोोहोोर र शौच गने ,नदद
दकनारमा जथाभूावी सवारी सािन िनने मालनस र

सांर् प्रदेश





स्थानीय लनजी सहकारी
तह

क्षेत्र





र अतय



गाईवस्तन ननहाउने, पकापने काययिाई लनयतत्रण गने ।
४

एक र्र एक शौचाियकोो लनमायण गने ।

५

सावयजलनक स्थानहरुमा शौचािय लनमायण गने ।

६
७
८

वैकलपपक उजायबाट चपने सवारी सािन र उद्योोगहरुिाई
प्रवद्धयन गने ।
उद्योोगहरुिाई मनख्य बजार र मानव वस्तीभूतदा टाढा
िैजान प्रोोत्साहन गने ।
बायोो ग्यास, सनिाररएकोो चनपहोो, ग्यासीफायर,
बायोोलब्रके ट जस्ता दकफायती जैलवक उजायहरुकोो प्रवद्धयन
एवम् लवस्तार गने ।
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सहकायय गने लनकाय
क्र.सां .

९
१०
११
१२
१३
१४
१५

काक्रयमहरु

सांर् प्रदेश

गररब र लवपतनवगयसम्म नवीकरणीय उजाय प्रलवलिकोो
पहुाँच सनिभू गरी दाउराकोो प्रयोोग कम गने ।
नगरपालिका क्षेत्रमा आगामी २ बिय लभूत्र प्िालष्टक
झोोिा लनिेि गने ।
स्थानीय सामािीबाट उत्पाददत वातावरणमैत्री हररत
झोोिा उपयोोगमा पयाउने ।
दकटनाशक औििी प्रयोोग र व्यवस्थापन गने काममा
स्थानीय कृ िक, उपभूोोिा समनह र सांर्सांस्थाहरुसाँग
समतवय र सहकायय गने ।
फोोहोोरमैिा व्यवस्थापन सम्बतिी शैलक्षक तथा
जनचेतनाका काययक्रमहरु सञचािन गने ।
नगरपालिका वातावरण सांरक्षण तथा प्रदनिण लनयतत्रण
सम्बतिी आवश्यक सांयतत्रकोो व्यवस्था गने
हररयािी कायम गनय कािी रहेका स्थानहरुमा
वृक्षारोोपण गने ।

स्थानीय लनजी सहकारी
तह

क्षेत्र

र अतय





























९.३.७ अपेलक्षत नलतजा









स्थानीय वातावरणमा सनिार भूएकोो हुने छ ।
नागररकहरुकोो स्वास््यमा सनिार आएकोो हुने छ ।
फोोहोोरजतय झाडापकािा र हैजाहरुकोो प्रकोोप कम भूएकोो हुने छ ।
स्थानीय नदद तथा कोोिाहरुमा प्रदनिण तयूलनकरण भूएकोो हुने छ ।
एक र्र एक शौचाियकोो लनमायण भूएकोो हुने छ ।
मनख्य बजार र चौकहरुमा शौचािय र ढिकोो लनमायण भूएकोो हुने छ ।
प्िालष्टक झोोिा लनिेि भूएकोो हुने छ ।

९.४ जिवायन पररवतयन अननकनिन तथा लनयतत्रण
९.४. प्रमनक समस्या

 जिस्रोोत, उजाय, पूवायिार, मानव स्वास््य, कृ लि तथा काद्य सनरक्षा र वन तथा जैलवक लवलवितामा
हुने असर हुने ।






पानीका स्रोोतहरु सनक्दै गैरहेकोो ।
कडेरी र सनख्कािे कृ लि उत्पादनमा कमी ।
पलहरोो तथा भूूक्षयकोो प्रकोोप- ।
लवलभूतन प्रकारका महामारी तथा स्वास््य प्रकोोपहरु ।
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९.४.२ अवसर तथा चननौती
अवसरहरु

 जिस्रोोत, उजाय, पूवायिार, मानव स्वास््य, कृ लि तथा काद्य सनरक्षा र वन तथा जैलवक लवलवितामा
हुने असर कम गनय सदकने ।

 सबै प्रकारका लवपद्कोो सामना गनय आिनलनक प्रलवलि सांरचना, मापदण्ड र आवश्यक दक्ष
जनशलिकोो लवकास हुन सक्ने ।






वातावरणीय प्रदनिणिे हुने वातावरणीय तत्वहरुमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभूाव कम गने सदकने ।
पानीकोो श्रोोतहरुकोो सांरक्षण गने सदकने ।
लबपद्मा परे का र्रपररवार तथा समनहिाई तत्काि राहतकोो व्यवस्था गनय सदकने ।
हावापानीकोो पररवतयनकोो कारण जिवायन पररवतयन अननकनिन र लवपद् व्यवस्थापनिाई समय
अननकनि पररमार्जयत तथा व्यवलस्थत गनय नसक्नन ।

चननौतीहरु









वातावरलणय प्रदनिणिे गदाय वातावरणीय तत्वहरुमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभूाव पाने ।
पलहरोो तथा भूूक्षयकोो प्रकोोप लनयतत्रण गने ।लवलभूतन प्रकारका महामारी तथा स्वास््य प्रकोोपहरु बढ्ने ।
कलतपय िोोपोोतमनक प्राणी र जैलवक लवलविता नास हुने ।
वातावरणीय प्रदनिणकोो समािान जरटि र प्रालवलिक रुपमा अत्यततै चननौतीपूणय हुने ।
पालनकोो श्रोोत सनक्दै जानन ।
उलचत समयमा पानी नपने, िामोो समयसम्म कडेरी िाग्ने, अलत बिाय, कण्ड बिायिे वाढी, पलहरोो
जानन ।

 लबपद्मा परे का र्रपररवार तथा समनहिाई तत्काि राहतकोो व्यवस्था गननय ।
 हावापानीकोो पररवतयनकोो कारण जिवायन पररवतयन अननकनिन र लवपद् व्यवस्थापनिाई समय
अननकनि पररमार्जयत तथा व्यवलस्थत गनय नसक्नन ।
९.४.३ सोोच


जिवायन पररवतयन अननकनिन र तयूलनकरण माफय त स्वच्छ एवम् स्वस्थ नगरपालिका लनमायण ।

९.४.४ िक्ष्य

 जिवायन पररवतयनका असरहरु तयूनीकरण गने ।
९.४.५ उद्देश्य

 पानीकोो ददगोो उपिब्िता ।
 जिवायनजतय लवपद्का असरहरुकोो तयूलनकरण ।
 मानलवय तथा प्राकृ लतक प्रकोोपबाट उत्पतन वातावरणीय जोोलकम रोोकथाम ।
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 जिवायूकोो पररवतयनिे मानव स्वास््यमा पाने असरकोो लनयतत्रण र यसिे अतय क्षेत्रमा पाने
असरलसत अननकनलित हुाँदै त्यसबाट उत्पतन िाभू र जिबायन कोोि र सांयतत्रबाट हुने िाभूकोो
अलिकतम उपयोोग गननय ।
९.४.६ रणनीलत तथा काययनीलत
रणनीलत
उपिब्ि
पानीका
श्रोोतहरुकोो सांरक्षण
तथा
वैकलपपक
उयायहरु अविम्वन
गने ।

मौसम पूवयअननमान
प्रणािीिाई
सनदढृ ीकरण
गदै
लवपद्
तयूलनकरण
गने ।

जिवायनजतय
र्टनाहरुकोो पलहचान
गरी मानव जीवनकोो
रक्षा गररने छ ।
जिवायनमत्र
ै ी, उजाय र
कृ लि
प्रलवलिलरकोो
छनौट र लवस्तार गने

काययनीलत
पानीका स्रोोतहरूकोो पलहचान गने, सांरक्षण गने, बिायतकोो पानी सगकिन गने
प्रलवलि र पद्धलतिाई प्रवद्धयन गररने छ ।
 जिािार पननरुत्थान र नदीहरुकोो प्राकृ लतक वहाव कायम गने काययक्रमहरु
सञचािन गररने छ ।
 स्थानीय अननकनिन कायययोोजनािाई व्यापक बनाई अननकनिनिाई लवकास
काययक्रमसाँग आवद्ध गररने छ ।
 स्थानीय र आिनलनक ज्ञानिाई सांयोोजन गदै जिस्रोोत र उजायकोो व्यवस्थापनमा
अननकनिन काययक्रम सञचािन गररने छ ।
 स्थानीय कोोिा र नदद आददकोो सांरक्षणका काययक्रमहरु सञचािन गररने छ ।
 मौसम पूवय अननमान प्रणािी र त्यागक सगकिन पद्धलतिाई सांर्ीय र प्रदेश
सरकारसाँग समतवय र सहकायय गरी स्वचालित लवपद् सूचना प्रणािी जडान
गररने छ ।
पलहरोो, भूू-क्षय र नदद कटानकोो समस्यािाई समािान गनय तटबति
काययक्रमहरुिाई प्रभूावकारी बनाईने छ ।
 जिवायन पररवतयन र लवपद् जोोलकम तयूलनकरणकोो िालग स्थाई कोोिकोो व्यवस्था
गररने छ ।
 जिवायन पररवतयनिे मानव जीवनमा पारे कोो प्रभूाव र अननकनिन सम्बतिी तालिम
िगायत सचेतना काययक्रमहरु सञचािन गररने छ ।
 जिवायन पररवतयनबाट फै लिन सक्ने रोोगव्यालि र सोोकोो लनयतत्रणकोो िालग
सम्बलतित सरोोकारवािाहरुकोो अलभूमनकीकरण एवम् क्षमता लवकास गररने छ ।
 वातावरण मैत्री र जिवायन शसि कृ लि वालिकोो िालग प्रदेश सरकार र
सरोोकारवािाहरुसाँग समतवय र सहकायय गररने छ ।
 जिवायन पररवतयनबाट प्रभूालवत क्षेत्रमा उपयनि कृ लि प्रणािी र वैकलपपक उजाय
प्रलवलिकोो पलहचान, प्रवद्धयन र प्रसार गररने छ ।
 स्थानीय पराम्परागत ज्ञानिाई प्रयोोग गरे र कृ लि व्यवस्थापनमा अननकनिनका
काययक्रमहरु सञचािन गररने छ ।
 कडेरी तथा अलिक बिाय सहन सक्ने कािका वािीहरुकोो सम्भूाव्यता अध्ययन
गरी स्थानीय कृ िकहरुिाई उि वािीहरु िगाउन प्रोोत्साहन गररने छ ।

९.४.६ प्रमनक काययक्रम
क्र .
काक्रयमहरु
.सां
१

पानीका स्रोोतहरूकोो पलहचान गने, सांरक्षण गने, बिायतक
् ोो
पानी सगकिन गने प्रलवलि र पद्धलतिाई प्रवद्धयन गने ।

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय लनजी सहकारी
सांर् प्रदेश
तह क्षेत्र र अतय
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क्र .
काक्रयमहरु
.सां
जिािार पननरुत्थान र नदीहरुकोो प्राकृ लतक वहाव कायम
गने काययक्रमहरु सञचािन गने ।
स्थानीय अननकनिन कायययोोजनािाई व्यापक बनाई
अननकनिनिाई लवकास काययक्रमसाँग आवद्ध गने ।
स्थानीय र आिनलनक ज्ञानिाई सांयोोजन गदै जिस्रोोत र
उजायकोो व्यवस्थापनमा अननकनिन काययक्रम सञचािन गने ।
स्थानीय कोोिा र नदद आददकोो सांरक्षणका काययक्रमहरु
सञचािन गने ।
मौसम पूवय अननमान प्रणािी र त्यागक सगकिन
पद्धलतिाई सांर्ीय र प्रदेश सरकारसाँग समतवय र सहकायय
गरी स्वचालित लवपद् सूचना प्रणािी जडान गने ।
पलहरोो, भूू-क्षय र नदद कटानकोो समस्यािाई समािान गनय
तटबति काययक्रमहरुिाई प्रभूावकारी बनाउने ।
जिवायन पररवतयन र लवपद् जोोलकम तयूलनकरणकोो िालग
स्थाई कोोिकोो व्यवस्था गने ।
जिवायन पररवतयनिे मानव जीवनमा पारेकोो प्रभूाव र
अननकनिन सम्बतिी तालिम िगायत सचेतना काययक्रमहरु
सञचािन गने ।
जिवायन पररवतयनबाट फै लिन सक्ने रोोगव्यालि र सोोकोो
लनयतत्रणकोो िालग सम्बलतित सरोोकारवािाहरुकोो
अलभूमनकीकरण एवम् क्षमता लवकास गने ।
वातावरण मैत्री र जिवायन शसि कृ लि वालिकोो िालग
प्रदेश सरकार र सरोोकारवािाहरुसाँग समतवय र सहकायय
गने ।
जिवायन पररवतयनबाट प्रभूालवत क्षेत्रमा उपयनि कृ लि
प्रणािी र वैकलपपक उजाय प्रलवलिकोो पलहचान, प्रवद्धयन र
प्रसार गने ।
स्थानीय पराम्परागत ज्ञानिाई प्रयोोग गरे र कृ लि
व्यवस्थापनमा अननकनिनका काययक्रमहरु सञचािन गने ।
कडेरी तथा अलिक बिाय सहन सक्ने कािका वािीहरुकोो
सम्भूाव्यता अध्ययन गरी स्थानीय कृ िकहरुिाई उि
वािीहरु िगाउन प्रोोत्साहन गररने छ ।

२
४
५
६
७
८
९
१०

११

१२

१३
१३
१४
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सहकायय गने लनकाय
स्थानीय लनजी सहकारी
सांर् प्रदेश
तह क्षेत्र र अतय



















































































९.४.७ अपेलक्षत नलतजा


जिवायन पररवतयन सम्बतिी दक्ष जनशलि सलहत सांस्थागत व्यवस्था भूइ स्थानीय अननकनिन योोजना
कायायतवयन भूएकोो हुने छ ।



पानीका मौजनदा स्रोोतहरुकोो सांरक्षण भूएकोो हुने छ ।



पूवय सूचना प्रणािीहरुकोो जडान भूएकोो हुने छ ।
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मानलवय तथा प्राकृ लतक लवपद् जोोलकम रोोकथाम भूएकोो हुने छ ।



स्थानीय वातावरण र कृ लि उत्पादनमा जिवायन पररवतयनकोो असर तयूलनकरण भूएकोो हुने छ ।



जिवायन पररवतयनिे स्वास््यमा पयाउने समस्याहरुकोो पलहचान भूएकोो हुने छ ।



जिवायन पररवतयनिे कृ लि तथा काद्यतन सनरक्षामा पारे कोो प्रभूाव तयनलनकरण भूएकोो हुने छ ।

९.५ पलहरोो तथा भूू-क्षय लनयतत्रण
९.५.१ प्रमनक समस्या


पहाडी भूूभूाग भूएकोोिे भूू-क्षय र पलहरोोकोो जोोलकम हुनन ।



पलहरोो तथा भूू-क्षय लनयतत्रणकोो िालग नगरपालिकासाँग पयायप्त बजेट, प्रलवलि र यतत्र उपकरण
नभूएकोो ।



पलहरोो तथा भूू-क्षय सम्बतिी जनचेतनाकोो अभूाव ।



कमजोोर सडक पूवायिार भूएकोोिे पलहरोो तथा भूू-क्षयबाट हुने मानलवय जोोलकम तयूलनकरण गनय
कीीन हुने ।

९.५.२ अवसर तथा चननौती
अवसरहरु


सबै प्रकारका लवपद्कोो सामना गनय आिनलनक प्रलवलि सांरचना, मपदण्ड र आवश्यक दक्ष जनशलिकोो
लवकास गनय सदकने ।



पलहरोो तथा भूू-क्षय लनयतत्रणकोो िालग अततर सरकार र दातृ लनकायहरुसाँग समतवय र सहकायय गने
सदकने ।

चननौतीहरु

 लबपद्मा परे का र्रपररवार तथा समनहिाई तत्काि राहतकोो व्यवस्था गननय ।
 प्रत्येक बिय बिायतकोो समयमा हुने पलहरोो तथा भूू-क्षयिाई लनयतत्रण गनय पयायप्त बजेट ,प्रलवलिलर
र यतत्र उपकरणकोो व्यवस्था गननय ।

 जिवायन पररवतयनकोो कारण लवपद् व्यवस्थापनिाई समय अननकनि पररमार्जयत तथा व्यवलस्थत गनय
नसक्नन ।
९.५.३ सोोच

 लवपद् रोोकथाम प्रणािी र पूवायिार, बनेपा नगरकोो जीवन र सम्पलत सनरक्षाकोो आिार ।
९.५.४ िक्ष्य

पलहरोो तथा भूू-क्षयबाट हुने मानलवय तथा अतय क्षलतमा कलम पयाउने ।
९.५.५ उद्देश्य

 पलहरोो तथा भूू क्षयकोो लनयतत्रण गरी मानलवय तथा अतय क्षलतमा कलम पयाउने-।
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९.५.६ रणनीलत तथा काययनीलत
रणनीलत
काययनीलत
पलहरोो तथा भूू-  पलहरोो तथा भूूक्षयका स-म्भूालवत स्थानहरुकोो पलहचान र नक्शागकन गरी रोोकथाम
क्षय
रोोकथाम
तथा लनयतत्रांण गररने छ ।
तथा
लनयतत्रण पलहरोो तथा भूू-क्षय लनयतत्रणकोो िालग स्थानीय प्रलवलिकोो प्रयोोगिाई प्रोोत्साहन
गने ।
गररने छ ।
 जोोलकमयनि स्थानहरुकोो पलहचान गरी स्थायी तटबति लनमायण र ग्यालवन वाि
लनमायण गररने छ ।
 जोोलकमयनि स्थानहरुमा वृक्षारोोपण र जैलवक तटबति लनमायण गररने छ ।
 आवश्यक यतत्र उपकरणहरु कररद गररने छ ।
 सचेतना काययक्रमहरु सञचािन गररने छ ।
पूवय
सनचना  जोोलकमयनि स्थानहरुमा लवपद् पूवय सूचना प्रणािीकोो व्यवस्था गररने छ ।
प्रणािीकोो
 स्थानीय सञचार माध्यम र साजालजम सञजािबाट जोोलकमकोो पूवय सूचना प्रचार
व्यवस्था गने ।
प्रसार गरी मानलवय र भूौलतक क्षलत तयूलनकरण गररने छ ।
पलहरोो तथा भूू-  नगरपालिकामा जोोलकम तयूलनकरण तथा व्यस्थापन कोोिकोो व्यवस्था गररने छ ।
क्षय तयूलनकरणकोो  पलहरोो तथा भूू-क्षय तयूलनकरणका िालग नीलज र अततर सरकारी समतवय र सहकायय
िालग कोोि गीन
गररने छ ।
गने ।
 भूौलतक तथा मानलवय क्षलतकोो काययलवलि अननसार क्षलतपनर्तयकोो व्यवस्था गररने छ ।
९.५.७ प्रमनक काययक्रम
क्र .
काक्रयमहरु
.सां

६

पलहरोो तथा भूू-क्षयका सम्भूालवत स्थानहरुकोो पलहचान र
नक्शागकन गरी रोोकथाम तथा लनयतत्रण गने ।
पलहरोो तथा भूू-क्षय लनयतत्रणकोो िालग स्थानीय प्रलवलिकोो
प्रयोोगिाई प्रोोत्साहन गने ।
जोोलकमयनि स्थानहरुकोो पलहचान गरी स्थायी तटबति लनमायण
र ग्यालवन वाि लनमायण गने ।
जोोलकमयनि स्थानहरुमा वृक्षारोोपण र जैलवक तटबति लनमायण
गने ।
आवश्यक यतत्र उपकरणहरु कररद गने ।

७

जोोलकमयनि स्थानहरुमा लवपद् पूवय सूचना प्रणािी जडान गने ।

१
२
४
५

८
९
१०

सहकायय गने लनकाय
स्थानीय लनजी सहकारी
सांर् प्रदेश
तह
क्षेत्र र अतय










































स्थानीय सञचार माध्यम र साजालजक सञजािबाट जोोलकमकोो
पूवय सूचना प्रचार प्रसार गरी मानलवय र भूौलतक क्षलत 
तयूलनकरण गने ।
नगरपालिकामा जोोलकम तयूलनकरण तथा व्यस्थापन कोोिकोो
गीन गने ।
पलहरोो तथा भूू-क्षय तयूलनकरणका िालग समतवय र सहकायय

गने ।
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११

सचेतना काययक्रमहरु सञचािन गने ।





१२

क्षलतपूर्तय सम्बतिी काययलवलि तजनयमा गने ।
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९.५.८ अपेलक्षत नलतजा


पलहरोो तथा भूू-क्षयका सम्भूालवत स्थानहरुकोो पलहचान र नक्शागकन भूइ रोोकथाम तथा लनयतत्रण
भूएकोो हुने छ ।



जोोलकमयनि स्थानहरुकोो पलहचान भूइ स्थायी तटबति र जैलवक वािकोो लनमायण भूएकोो हुने छ ।



पलहरोो तथा भूू-क्षयबाट हुने भूौलतक र मानलवय क्षलतमा कलम आएकोो हुने छ ।



लपलडतहरुिे उलचत क्षलतपूर्तय प्राप्त गरे का हुने छन् ।

९.६ लवपद् तयूनीकरण, उद्धार तथा पनन:स्थापना
९.६.१ प्रमनक समस्या








स्थानीय लवपद् व्यवस्थापन सलमलत र लवपद् व्यवस्थापन कोोि नभूएकोो ।
लवपद् व्यवस्थापन तथा तयूलनकरणकोो िालग यतत्र उपकरणकोो अभूाव ।
लवपद् तथा महामारी सम्बतिी सचेतनाकोो अभूाव ।
आर्थयक अभूाव र गररबी ।
भूवन सांलहताबारे अनलभूज्ञ ।
भूूकम्प प्रलतरोोिी भूवन लनमायण सम्बतिी लशप र तालिमकोो अभूाव ।

९.६.२ अवसर तथा चननौती
अवसरहरु








लवपद् जोोलकम तयूनीकरण रालष्िय नीलत र रणनीलतक कायययोोजना कायायतवयनमा रहनन ।
२०७२ सािकोो भूूकम्पिे जनतामा चेतना बढ्नन ।
कोोलभूड-१९ िे स्वास््य सचेतना बढ्नन ।
स्थानीय सरकारकोो अलिकार क्षेत्रमा पननय र प्राथलमकताकोो लविय बतनन ।
भूूकम्प पननर्नयमायणमा लवलभूतन सांर्सांस्थाहरूकोो सहयोोग र दक्रयाशीिता रहनन ।
सांर्ीय एवम् प्रादेश सरकारकारकोो सहयोोग रहनन ।

चननौतीहरु








पननर्नयमायण कायय सम्पतन गननय ।
मापदण्ड अननसार सनरलक्षत पूवायिार र भूवन लनमायण गननय ।
भूूकम्प प्रलतरोोिी भूौलतक सांरचनाहरूकोो लनमायण गननय ।
भूवन सांलहता िागन गननय ।
कोोरोोना, झाडा पकािा िगायत स्वास््यजतय माहामारी रोोक् नन ।
भूू-क्षय र पलहरोोजतय प्रकोोप व्यवस्थापन गननय ।
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 लवपद् तथा महामारी व्यवस्थापनमा सगिग्न लबलभूतन सांर्सांस्था बीच समतवय गननय ।
 जोोलकम यनि बसोोवास क्षेत्र पलहचान गरी सनरलक्षत स्थानमा बस्ती स्थानाततरण गननय ।
 प्रकोोप तथा महामारीवारे जनचेतना लवकास गननय ।
९.६.३ सोोच

 लवपद् उत्थानशीि प्रणािी र पूवायिारः जीवन र सम्पलत सनरक्षाकोो आिार ।
९.६.४ िक्ष्य

 लवपद् तथा महामारीबाट हुने मानलवय, भूौलतक, आर्थयक, सामालजक, साांस्कृ लतक र पयायवरणीय
क्षलतमा कमी पयाउने ।
९.६.५ उद्देश्य

 लवपद् तथा महामारीकोो प्रभूावकारी व्यवस्थापन गरी लवपद्जतय क्षलत तयूलनकरण गननय ।
९.६.६ रणणीलत तथा काययनीलत
रणनीलत
प्राकृ लतक तथा
गैर प्राकृ लतक
लवपद्कोो
प्रभूावकारी
व्यवस्थापन
गने

लवपद्बाट हुने
भूौलतक
र
मानलवय क्षलत
तयूलनकरण गने

काययनीलत
 लवपद् तथा महामारी व्यवस्थापन सम्बतिी स्थानीय, नीलत, कानून र योोजना तजनयमा
गरी कायायतवयन गररने छ ।
 लवपद् तथा महामारी पूवय तयारी, प्रलतकायय योोजना तथा पूवय सूचना प्रणािी
प्रभूावकारी वनाइने छ ।
 लवपद् व्यवस्थापनमा सगिग्न लवलभूतन सांर् सांस्थाहरूसाँग प्रभूावकारी समतवय र
सहकायय गररने छ ।
 लवपद्कोो वेिा उद्धार काययका िालग यनवा स्वयांसेवी, सामालजक सांर् सांस्थाहरू, सनरक्षा
लनकाय आददिाई तयारी अवस्थामा रालकने छ ।
 लवपद् व्यवस्थापन कोोि गीन गररने छ र उि रकम लवपद् व्यवस्थापनमा मात्र कचय
गररने छ ।
 नगरपालिकाकोो लवपद् व्यवस्थापन सलमलतिाई सदक्रय वनाइने छ।
 समनदायमा आिाररत लवपद् व्यवस्थापन प्रणािी अविम्वन गररने छ ।
 भूूकम्प पननर्नयमायण प्रालिकरणसाँग समतवय गरी पननर्नयमायणकोो वााँकी काम यथाशीघ्र
सम्पतन गररने छ ।
 आगिागी स्वास््यजतय प्रकोोप, कोोिा, नदीनािा लनयतत्रण, भूू-क्षय पलहरोो ,लनयतत्रण
आदद काययिाई प्राभूावकारी वनाइने छ ।
 लवपद् जोोलकम लनयतत्रण रालष्िय कायय योोजनािाई स्थानीयकरण गरी िागन गररने छ ।
 लवपद् जोोलकम नक्सागकन गररने छ ।
 लवपद् जोोलकम अध्ययन गरी लवपद् प्रलतरोोिी सांरचनाहरूकोो लनमायण गररने छ ।
 अलत जोोलकममा रहेका वस्तीहरूिाई स्थानाततरण गररने छ ।
 हरे क क्षेत्रगत नीलत तजनयमा गदाय लवपद् प्रलतरोोिी पक्षिाई हेररने छ ।
 लवपद्बाट वच्ने बारे मा सचेतना काययक्रमिाई अलभूयानकोो रुपमा सञचािन गररने छ ।
 लवपद् सम्बतिी चेतना अलभूवृलद्धका िालग रे लडयोो काययक्रम तयार गरी स्थानीय
एफ.एम. र पत्रपलत्रकाबाट प्रचार प्रसार गररने छ ।
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रणनीलत

काययनीलत
 स्थानीय भूवन लनमायण मापदण्ड वनाई प्रभूावकारी रुपमा िागन गररने छ ।
कोोलभूड १९- कोोलभूड-१९ सम्बतिी सचेतना काययक्रमहरु गररने छ ।
महामारी
 कोोरोोना पोोजेरटभू व्यलिहरुकोो िालग आईसोोिेसन कक्षकोो पूवायिार लनमायण गररने छ ।
लनयतत्रण
र  प्रदेश तथा सांर्ीय सरकार र दातृ लनकयाहरुकोो सहयोोगमा कोोरोोना पररक्षण
लनमूयि गने
नगरपालिकामा नै गने व्यवस्था लमिाईने छ ।
 कोोरोोना पोोजेरटभू व्यलिहरुकोो पलहचान गरी आईसोोिेसन कक्षमा रालकने छ ।
 कोोरोोना तयूलनकरणका िालग मास्क, स्यालनटाईजर र फे स लशपडकोो व्यवस्था
नगरपालिकामा नै गररने छ ।
 कोोरोोनाबाट मृत्यन भूएका नगरपालिकावासीहरुिाई उलचत क्षलतपूर्तय र राहतकोो
व्यवस्था गररने छ ।
 सरकारबाट नगरपालिकामा गररने कोोरोोना कोोप काययक्रमिाई प्रभूावकारी बनाईने छ ।
 सम्पूणय नगरपालिकावासीहरुिाई कोोरोोना कोोपकोो व्यवस्था गनय प्रदेश तथा सांर्ीय
सरकार, दातृ लनकाय र नीलत क्षेत्रसाँग समतवय गररने छ ।
९.६.७ प्रमनक काययक्रम
क्र .
काक्रयमहरु
.सां

सहकायय गने लनकाय
सांर् प्रदेश

स्थानीय लनजी सहकारी
तह
क्षेत्र र अतय

६

लवपद् व्यवस्थापन तथा महामारी जोोलकम तयूलनकरण सम्बतिी
नीलत कानून र योोजना तजनयमा गने ।
लवपद् तथा महामारी पूवय तयारी तथा प्रलतकायय योोजना तजनयमा
गने ।
अततर सरकार तथा अततर लनकायहरु लबच समतवय र सहकायय
गने ।
लवपद् व्यवस्थापन तथा महामारी जोोलकम तयूलनकरण सम्बतिी
जनचेतना अलभूयान तथा काययक्रमहरु सञचािन गने ।
लवपद् तथा महामारी प्रलतरोोलि सांरचनाहरु लनमायण गने ।

७

लवपद् जोोलकम क्षेत्रहरु नक्सागकन गने ।

८

जोोलकमयनि बस्तीहरुकोो स्थानाततरण गने ।

९

भूवन सांलहता क्रमश िागू गने ।







१०

लवपद् तथा महामारी प्रलतरोोिी सांरचनाहरु लनमायण सम्बतिी
तालिम तथा क्षमता लवकास काययक्रम सञचािन गने ।









११

कोोलभूड-१९ सम्बतिी सचेतना काययक्रमहरु गने ।







१२

प्रदेश तथा सांर्ीय सरकार र दातृ लनकयाहरुकोो सहयोोगमा
कोोरोोना पररक्षण नगरपालिकामा नै गने व्यवस्था गने ।









१३

कोोरोोना तयूलनकरणका िालग मास्क, स्यालनटाईजर र फे स
लशपडकोो व्यवस्था नगरपालिकामा नै गने ।









१४

कोोरोोनाबाट मृत्यन भूएका नगरपालिकावासीहरुिाई उलचत
क्षलतपूर्तय र राहतकोो व्यवस्था गने ।







१
२
४
५
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सरकारबाट नगरपालिकामा गररने कोोरोोना कोोप काययक्रमिाई
प्रभूावकारी बनाउने ।
सम्पूणय नगरपालिकावासीहरुिाई कोोरोोना कोोपकोो व्यवस्था
गनय प्रदेश तथा सांर्ीय सरकार, दातृ लनकाय र नीलज क्षेत्रसाँग
समतवय गने ।

१५
१६
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९.६.८ अपेलक्षत नलतजा


लवपद् तथा महामारी सम्बतिी नीलत, कानून र योोजना तजनयमा भूएकोो हुने छ ।



लवपद् जोोलकम क्षेत्रहरु नक्सागकन भूएकोो हुने छ ।



भूवन लनमायण सांलहता पूणय रुपमा िागू भूएकोो हुने छ ।



भूूकम्प प्रलतरोोलि भूवन लनमायणकोो शनरुवात भूएकोो हुने छ ।



पलहरोो र भूू-क्षयहरु लनयतत्रण भूएका हुने छन् ।



सम्पूणय नगरपालिकावासीहरुिे कोोलडड-१९ लबरुद्धकोो कोोप िगाएका हुने छन् ।



कोोिानािा तथा नदीबाट हुने वस्ती कटान रोोदकएकोो हुने छ ।



स्वास््य सम्बतिी रोोगकोो महामारी तयून भूएकोो हुने छ ।



सरोोकारवािा सांस्थाहरू बीच प्रभूावकारी समतवय भूएकोो हुने छ ।



पननर्नयमायण कायय सम्पतन भूएकोो हुने छ ।
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पररच्छे द १०: योोजना तजनम
य ा, कायायतवयन र अननगमन तथा मूपयागकन
१०.१ योोजना तजनम
य ा
१०.१.१ योोजना तजनम
य ा सलमलत गीन
स्थानीय सरकार सञचािन ऐन, २०७४ िे नगरपालिकािे आफ्नोो अलिकार क्षेत्र लभूत्रकोो लबियमा
स्थानीय स्तरकोो लवकासका िालग आवलिक, बार्ियक, रणनीलतक र लबिय क्षेत्रगत मध्यकालिन तथा
दीर्यकािीन योोजना बनाई िागू गनय पाउने व्यवस्था गरे कोो छ । नगरपालिकािे यस आवलिक योोजनािे
पलहचान गरे का योोजनाहरु प्राथलमकताकोो आिारमा क्रमश कायायतवयन गदै िैजानन पनेछ र साथै यदद
नगरपालिकािे थप योोजनाहरु तजनयमा गननय परे मा स्थानीय सरकार सञचािन ऐनकोो व्यवस्था बमोोलजम
नगरपालिका लभूत्र सञचािन हुने दीर्यकािीन, आवलिक तथा बार्ियक योोजनाहरुकोो पलहचान, छनौट तथा
प्राथलमकता लनिायरण गरी नगरपालिका समक्ष पेश गनय योोजना तजनयमा सलमलत बनेकोो भूए सोोलह सलमलत
माफय त नभूए यस आवलिक योोजनािे देहाय वमोोलजमका योोजना तजनयमा सलमलतका साथै लबियगत
सलमलत, वडा सलमलत र टोोि तथा वस्ती स्तररय उप-सलमलतहरु गीन गनय सनझाव प्रस्तनत गरे कोो छ ।
१. योोजना तजनम
य ा सलमलत
लवद्यमान तथा उपिब्ि हुने श्रोोत, सािन तथा बजेटकोो लसमालभूत्र रही योोजना तजनयमा गनय देहाय
वमोोलजमकोो योोजना तजनयमा सलमलत गीन गने ।
क) नगरपालिकाकोो प्रमनक

सांयोोजक

क) लबियगत क्षेत्र हेने लबियगत उप-सलमलतका सांयोोजकहरु

सदस्य

ग) प्रमनक प्रशासदकय अलिकृ त

सदस्य

र्) योोजना/लवभूाग/महाशाका/शाका प्रमनक

सदस्य सलचव

२. लबियगत सलमलत
नगरपालिकािे लबियगत रुपमा योोजनाहरु पलहचान, लवश्िेिण तथा लनिायरण गनय देहाय वमोोलजमका
लबियगत उपसलमलतहरु गीन गनय ।
क) लवियगत क्षेत्र हेने नगरकाययपालिकाकोो सदस्य

सांयोोजक

क) काययपालिकािे तोोके कोो एक जना मलहिा सलहत दनईजना काययपालिका सदस्य

सदस्य

ग) सम्बलतित लवभूाग/महाशाशा/शाका प्रमनक

सदस्य सलचव

नोोटः
सम्बलतित लबियगत क्षेत्रमा एक भूतदा बढी शाकाहरु रहेकोो अवस्थामा नगर कायायपालिकािे कन नै एक जना
शाका प्रमनकिाई सदस्य सलचव तोोदक अतय शाका प्रमनकिाई सदस्य रुपमा सहभूागी गराउन सक्ने छ ।
३. वडा सलमलत
लवद्यमान तथा उपिब्ि स्रोोत तथा सािनकोो लसमालभूत्र रलह वडा स्तरकोो योोजना तजनयमाका िालग देहाय
वोोमोोलजमकोो वडा सलमलत गीन गने ।
145

बनेपा नगरपालिकाकोो आवलिक योोजना

क) वडाका लनवायलचत वडा अध्यक्ष
क) वडाका अतय लनवायलचत सदस्यहरु

सांयोोजक
सदस्य

ग) वडा सलचव

सदस्य सलचव
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नोोटः सम्बलतित वडाका वडा अध्यक्ष कारणबस कायय व्यवस्ताका कारण सांिग्न हुन नसक्ने भूएमा
लनवायलचत वडा सदस्य मध्ये कन नै १ जनािाई लनलमि सांयोोजककोो लजम्मेवारी ददने सक्नेछन् साथै
सामालजक अगनवा, लबिय सम्बतिी ज्ञान भूइकोो व्यलि वा कन नै प्रालिक ज्ञान भूएका व्यलििाई यस काययका
िालग आमलतत्रत सदस्यकोो रुपमा आमतत्रण गनय सदकने छ ।
४. टोोि तथा वस्ती स्तरीय सलमलत
टोोि तथा वस्ती स्तरका योोजना पलहचान, छनौट तथा प्राथलमकीकरण गनय देहाय वमोोलजमकोो सलमलतकोो
व्यवस्था गने ।
क) वडाका लनवायलचत वडा सदस्य मध्येबाट १ जना

सांयोोजक

क) वडाका अतय लनवायलचत सदस्यहरु

सदस्य

ग) वडा सलचव/वडा सलमलतिे तोोके कोो १ जना कमयचारी

सदस्य सलचव

१०.१.२ सलमतकोो काम कतयव्य र अलिकार
१) योोजना तजनम
य ा सलमलतकोो काम कतयव्य र अलिकार देहाय वमोोलजम हुनेछ ।
क) नगरपालिकाकोो बार्ियक नीलत तथा काययक्रमहरुकोो प्रस्ताव तयार गने
क) श्रोोतकोो अननमान तथा बजेट लसमा लभूत्र रलह नगरपालिका लभूत्र सञचािन गननयपने आवलिक
तथा बार्ियक लबियगत योोजनाहरुकोो छनौट तथा प्राथलमकता लनिायरण गने ।
ग) योोजना तथा काययक्रमहरुकोो प्रस्ताविाई लबियगत रुपमा छिफि गरी अलततम प्रस्ताव नगर
काययपालिका समक्ष गने ।
र्) नगर काययपालिकाकोो लनदेशन तथा लनणयय वमोोलजम नगरका दीर्यकािीन, आवलिक तथा
बार्ियक योोजना तजनयमा तथा प्राथलमकीकरण साथै यस काययलवलिमा भूएका व्यवस्था
बमोोलजमका अतय काययहरु गने ।
२) लबयिगत सलमलतकोो काम, कतयव्य र अलिकार देहाय वमोोलजम हुनेछ ।
क) श्रोोत तथा बजेटकोो लसमालभूत्र रलह लबियगत क्षेत्रका योोजनाहरुकोो छनौट तथा प्रालथलमदकरण
गने ।
क) टोोि तथा वस्ती स्तरीय योोजना छनौटका िालग आवश्यिा परे मा वडा सलमलतकोो सहयोोग र
साझेदारीमा टोोि तथा वस्ती स्तरीय छिफि, अततरदक्रया तथा गोोष्ीी सञचािन गने ।
ग) टोोि तथा वस्ती हुाँदै वडा सलमलत माफय त् प्रस्ताव भूई आएमा लबियगत योोजना लबियगत
रुपमानै अिग अिग छिफि गरी प्राथलमकीकरणका साथ योोजना तजनयमा सलमलतमा प्रस्ताव पेश
गने ।
र्) योोजना तजनयमा सलमलतकोो लनणयय वमोोलजमका योोजनाहरुकोो पलहचान, छनौट तथा
प्राथलमकीकरणसाँग सम्बलतित अतय कायय गने ।
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३) वडा सलमलतकोो काम कतयव्य र अलिकार देहाय वमोोलजम हुनेछ ।
क) श्रोोत तथा बजेटकोो लसमा लभूत्र रही वडा, टोोि तथा वस्ती स्तरका लबियगत क्षेत्रका
योोजनाहरुकोो पलहचान, छनौट तथा प्रालथलमदककरण गने ।
क) वडा, टोोि तथा वस्ती स्तरीय योोजना छनौटका िालग वडा सलमलतकोो सहयोोग र साझेदारीमा
टोोि तथा वस्ती स्तररय छिफि, अततरदक्रया तथा गोोष्ीी सञचािन गने ।
ग) टोोि तथा वस्तीबाट प्रस्ताव भूई आएका लबियगत योोजनाहरु लबियगत रुपमा नै अिग अिग
छिफि गरी प्राथलमकीकरणका साथ लबियगत रुपमा अिग अिग प्रस्ताव योोजना तजनयमा
सलमलतमा पेश गने ।
र्) योोजना तजनयमा सलमलतकोो लनदेशन बमोोलजमका

योोजनाकोो पलहचान, छनौट तथा

प्राथलमकीकरणसाँग सम्बलतित अतय कायय गने ।
४) टोोि तथा वस्ती स्तरीय सलमलतकोो काम कतयव्य र अलिकार
क) टोोि तथा वस्ती स्तरका लबियगत क्षेत्रका योोजनाहरुकोो पलहचान, छनौट तथा प्राथलमकीकरण
गने ।
क) टोोि तथा वस्ती स्तरीय योोजना छनौटका िालग टोोि तथा वस्ती स्तरीय छिफि अततरदक्रया
तथा गोोष्ीी सञचािन गने ।
ग) टोोि तथा वस्तीबाट प्रस्वात भूई आएका लबियगत योोजनाहरु लबियगत रुपमा नै अिग अिग
छिफि गरी प्राथलमकीकरणका साथ लबियगत रुपमा वडा सलमलतमा पेश गने ।
र्) योोजना तजनयमा सलमलतकोो लनदेशन बमोोलजमका योोजनाकोो पलहचान, छनौट तथा
प्राथलमकीकरणसाँग सम्बलतित अतय कायय गने ।
१०.१.३ बार्ियक योोजना, बजेट तथा लवकास काययक्रम तजनम
य ा प्रदकया
नगरपालिकािे आफ्नोो बार्ियक लवकास योोजना तजनयमा गदाय सामातयता स्थानीय तहकोो “बार्ियक योोजना
तथा बजेट तजनयमा लनदेलशका २०७४” पररमार्जयतकोो दफा ५ मा उपिेलकत योोजना तजनयमाका चरणहरु
बमोोलजम गनयपननय छ ।

बार्ियक योोजना तजनयमाकोो चरणहरु र (बजेट तथा काययक्रम) लसमा
क्र.स.
१
२
३

चरणहरु
आय व्ययकोो प्रक्षेपण गररएकोो त्यागक सलहतकोो लववरण नेपाि
सरकारमा पेश गने
सांर् र प्रदेशबाट लविीय हस्ताततरणकोो लसमा र मागयदशयन प्रालप्त
क) सांर्बाट
क) प्रदेशबाट
लबियगत क्षेत्र छन ट्याउने
स्रोोत अननमान तथा बजेट लसमा लनिायरण

क) स्थानीय राजस्व परामशय सलमलतिे सम्बलतित स्थानीय तहकोो
काययपालिकामा राजस्व प्रक्षेपण गरी पेश गररसक्नन पने ।

समय लसमा
पौि मसातत लभूत्र
क) फागनन मसातत लभूत्र
क) चैत्र मसातत लभूत्र

क) पौि १५ गते लभूत्र
क) बैशाक १० गते लभूत्र
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क )स्रोोत अननमान तथा बजेट सीमा लनिायरण सलमलतिे स्थानीय
तहकोो स्रोोत अननमान तथा बजेट लसमा लनिायरण सम्पतन गररसक्नन
पने ।
आगामी आर्थयक बियकोो बजेट सीमा नगरपालिका/नगरपालिकाका
लबियगत महाशाका, शाका तथा वडा सलमलतिाई पीाउने
वडा स्तरीय योोजना तजनयमा र प्राथलमकता लनिायरण गने
एकीकृ त बजेट तथा काययक्रम तजनयमा
काययपालिकाबाट लस्वकृ लत
सभूामा पेश

४
५
६
७
८
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बैशाक १५ गते लभूत्र
जेी १५ गते लभूत्र
जेी मसातत लभूत्र
असार ५ गते लभूत्र
असार १० गते लभूत्र

१०.२ सांस्थागत तथा कायायतवयन व्यवस्था
१०.२.१ कायायतवयन कायययोोजना
योोजनाहरुकोो प्रभूावकारी कायायतवयन भूएन भूने योोजनाका उद्देश्य र िक्ष्य प्राप्त हुाँदन
ै न् र तजनयमाकोो
औलचत्य पलन रहदैन, तसथय कायायतवयन योोग्य योोजना मात्र तजनयमा गननयपछय । साथै नगरपालिकािे
योोजनाकोो कायायतवयन, लवलि, काययतालिका र लजम्मेवारी पलन स्पष्ट रुपमा उपिेक गननयपने हुतछ ।
योोजनाकोो कायायतवयन समयमैं भूएन भूने योोजनाकोो िागत बढ्न गई त्यसिे नगरपालिकाकोो बजेटमा
समेत नकारात्मक असर गदयछ र जनतािे पाउननपने सेवा सनलविाबाट समेत बलतचत हुननपने हुतछ । त्यसैिे
यस आवलिक योोजनािे पलहचान गरी प्रस्ताव गरे का योोजनाहरुकोो सफितापूवयक कायायतवयन गनयकोो
िालग नगरपालिकाकोो योोजना कायायतवयन प्रदकया र व्यवस्थाहरुकोो बारे मा लवस्तृत व्याख्या तिकोो
कण्डमा प्रस्तनत गररएकोो छ ।
नगरपालिकािे मध्यकािीन योोजनाकोो कायायतवयन बार्ियक योोजना/बार्ियक काययक्रम तथा बजेट तजनयमा
गरी गननयपनेछ । ५ बियकोो मध्यकालिन योोजना छ भूने ५ वटा बार्ियक योोजना/बार्ियक लवकास काययक्रम
तथा बजेट तजनयमा गरी कायायतवयन गननयपनेछ । तसथय, मध्यकालिन कचय योोजना सांरचना बनाउने र
मध्यकालिन कचय सांरचना अननरुप बार्ियक लवकास काययक्रम तथा बजेट बनाउनन पनेछ । बार्ियक लवकास
काययक्रमहरुिाई प्रभूावकारी रुपमा कायायतवयन गनय यसकोो कायायतवयन योोजना बनाउनन पनेछ ।
कायायतवयन योोजनामा आवलिक योोजनाकोो उद्देश्य प्राप्त गनयका िालग आवश्यक कायायतवयन लवलि,
कायायतवयन तालिका र लजम्मेवारी समेट्ने । यस्तोो कायायतवयन योोजना तयार गदाय नगरपालिकाकोो
आवलिक योोजनामा उपिेलकत नगरपालिकािे गने र बाह्य सहयोोगबाट गने समेत योोजनाहरुका िालग
बार्ियक कायययोोजना सलहतकोो कायायतवयन योोजना ति प्रस्तनत गररएकोो छ । त्यस्तै बार्ियक लवकास
काययक्रम लभूत्र रहेका लवकास आयोोजनाहरुकोो पलन कायायतवयन गने दक्रयाकिापहरुकोो लवस्तृत लववरण र
त्यसकोो बजेटकोो लवभूाजन गननयपनेछ । स्थानीय तहकोो बार्ियक योोजना तथा बजेट तजनयमा काययलवलि
२०७४ अननसार नगरपालिकाकोो बार्ियक काययक्रम तथा योोजनाकोो काययतालिका लनम्नाननसार रहेकोो छ ।


नगरसभूािे पाररत गरे कोो बार्ियक बजेट तथा काययक्रम कायायतवयनकोो िालग नगरपालिकाका
मेयरिे ७ ददनलभूत्र प्रमनक प्रशासदकय अलिकृ तिाई बजेटकोो कचय गने अलख्तयारी प्रदान गने ।



अलख्तयारी प्राप्त भूएकोो १५ ददनलभूत्र प्रमनक प्रशासदकय अलिकृ तिे अननसूची ८ बजोोलजमकोो
ढााँचामा काययक्रम स्वीकृ त गरी सम्बलतित लवभूाग/महाशाका/ईकाई प्रमनक र वडा सलचविाई
लिलकत रुपमा योोजना कायायतवयनकोो लजम्मा ददने ।
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योोजना कायायतवयनकोो लजम्मा प्राप्त भूएकोो लमलतिे ७ ददनलभूत्र सम्बलतित लवभूाग/महाशाका
/शाका र इकाई प्रमनक र वडा सलचविे काययक्रम कायायतवयनकोो काययतालिका प्रमनक प्रशासदकय
अलिकृ त समक्ष पेश गने ।



लवभूाग/महाशाक/शाका/इकाई प्रमनक र वडा सलचवबाट पेश भूएकोो कायायतवयन कायययोोजनामा
प्रालवलिक क्षमता, योोजनाकोो सम्वेदनलशिता, कायायतवयन प्राथलमकीकरण, नगद प्रवाहकोो अवस्था
समेतकोो आिारमा कन नै सांसोोिन गननयपने देलकएमा प्रमनक प्रशासदकय अलिकृ तिे सनझाव ददने ।
यसरी प्राप्त भूएकोो सनझाव समेतकोो आिारमा सम्बलतित लनकायिे कायायतवयन कायययोोजनामा
सांसोोिन गरी ५ ददनलभूत्र पननः पेश गने ।



सबै लवभूाग/महाशाका/शाका/इकाई प्रमनक र वडा सलचवबाट प्राप्त कायययोोजनािाई प्रमनक
प्रशासकीय अलिकृ तिे एकलत्रत गरी एदककृ त कायायतवयन कायययोोजना नगर काययपालिका समक्ष
पेश गने ।

१०.२.२ योोजना कायायतवयन लवलि
क) कायायतवयन लवलि लनिायरण
योोजना कायायतवयनका िालग आवश्यक पूवायिार सृजना गननयपने तथा सरोोकारवािाहरुलबच समतवय एवम्
साझेदारी गननयपने भूएकोोिे नगरपालिकािे आवलिक योोजनामा उपिेलकत योोजनाकोो सावयजलनक लनमायण
एवम् सेवा कररद सम्बतिमा स्थानीय सरकार सञचािन ऐन २०७४, सावयजलन कररद ऐन २०६३,
कररद लनयमाविी, आर्थयक काययलवलि ऐन तथा लनयमाविी र नगरपालिकािे सांलविान तथा अतय
प्रलचित कानूनकोो अलिकार क्षेत्रलभूत्र रही लनमायण गरे का ऐन, लनयम अननसार कायायतवयन गननयपने छ ।
यसरी कायायतवयन लवलि लनिायरण गदाय ीे क्कापिा, उपभूोोिा सलमलत, अमानत, सेवा करार, सांयनि
व्यवस्थापन वा साझेदारी, गैरसरकारी सांस्थामाफय त् गने सम्बतिमा सावयजलनक कररद ऐनकोो पररलिलभूत्र
रही योोजना वा काययक्रम सञचािन हुननपूवय लनलश्चत हुननपने छ । नगरपालिकािे आर्थयक बिय शनरु भूएकोो
एक मलहनालभूत्र आफ्नोो बार्ियक कररद योोजना र गनरुयोोजना स्वीकृ त गरी सोो अननरुप कररद काययकोो
व्यवस्थापन गननयपने छ ।
क) योोजना कायायतवयन तालिका
नगरपालिकाकोो योोजना कायायतवयन गने लनकायिे कन न काम कलहिे शनरु गने, कलहिे सम्पतन गने समय
दकटान गररएकोो काययतालिका बनाई कायायतवयनकोो व्यवस्था गननयपने छ । योोजना कायायतवयन गदाय
सम्बलतित लनकाय र व्यलििाई तोोदकएका कायय लजम्मेवारी र दक्रयाकिाप प्रलत उिरदायी बनाउन
उपिब्िी पररणाम सूचक सलहत कायय सम्पादन करार प्रणािी अपनाउननपने छ । योोजना कायायतवयन
तालिका लनम्न बमोोलजम रहेकोो छः
योोजना कायायतवयन तालिका
क्र.स.

आयोोजना

उपिब्िी सूचक
पररणाम तहकोो

बजेट

लजम्मेवार लनकाय

प्रारम्भू
लमलत

सम्पतन गननप
य ने
अवलि

१
२
३
४
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१०.४ तहगत सम्बति तथा अततरसरकार समतवय
नगरपालिकािे पलहचान गरे का योोजना तथा काययक्रमहरुकोो पूणय कायायतवयन िगायत नगरपालिकाका
अतय प्राकृ लतक स्रोोत सािन र सम्पदाहरुकोो सांरक्षणका िालग तहगत सरकारबीच सनमिनर सम्बति तथा
अततरसरकार समतवय लनक्कै महत्वपूणय हुने गदयछ । त्यसैगरी तहगत सरकारबीच लबिय क्षेत्रगत अलिकार र
काययलजम्मेवारीकोो बााँडफाडमा समेत प्रतलित ऐन र कानननकोो अलिनमा रलह तहगत सकारबीच सहकायय र
समतवय अत्यतत जरुरी हुने गदयछ । त्यसैिे राज्यिे अांलगकार गरे कोो बहुिवादमा आिाररत बहुदिीय
प्रलतस्पिायत्मक सांर्ीय िोोकतालतत्रक गणततत्रात्मक शासन प्रणािीकोो सनदढृ ीकरणका िालग नेपािकोो
सांलविान बमोोलजम राज्यशलिकोो प्रयोोग गने सांर्, प्रदेश र स्थानीय तहहरु लबचकोो अततरसम्बति,
सहकाररता, सहअलस्तत्व, समतवय र पारस्पररक सहयोोगकोो सम्बतिमा व्यवस्था गनय बनेकोो “सांर्, प्रदेश र
स्थानीय तह समतवय र अततरसम्बति ऐन, २०७७” मा भूएकोो व्यवस्था अलतररि सांर्, प्रदेश र
नगरपालिकाबीचकोो अततरसम्बति तथा अततरसरकार समतवयका आिारहरु देहाय बमोोलजम हुनेछन् :


रालष्िय लहतका आिारभूूत लबिय



रालष्िय गौरव र एकताकोो सांरक्षण



राज्यका लनदेशक लसद्वातत, नीलत तथा दालयत्वकोो पािना र कायायतवयन



मौलिक हककोो कायायतवयन



रालष्िय नीलतकोो सम्मान तथा कायायतवयनमा योोगदान



सांलविानका व्यवस्थाहरुकोो समिता र सामज्यसता



िोोकतालतत्रक मूपय र मातयतामा आिाररत समाजवाद उतमनक अथयततत्र लनमायण



सांलविानकोो अलिनमा रलह साझा लहत र सरोोकारकोो लबियमा अलिकारकोो प्रयोोग गदाय अको तहकोो
अलस्तत्व र काययगत स्वायतिाकोो सम्मान



नेपािी नागररकबीच समान व्यवहार र सनरक्षा



काननन, नीलत र तयालयक वा प्रशासलनक लनणयय कायायतवयनमा आपसी समतवय, परामशय, सहयोोग
तथा सूचनाकोो आदान प्रदान



प्राकृ लतक तथा भूौलतक स्रोोतकोो सांरक्षण



प्राकृ लतक, भूौलतक तथा लवलिय स्रोोतकोो ददगोो व्यवस्थापन र िाभूकोो तयायोोलचत लवतरण



भ्रष्टाचार लनवारण र सनशासन प्रवद्वयन



पारस्पररक सहयोोग र सहकायय



सामननपालतक समावेशी तथा सहभूालगतामूिक शासन व्यवस्था अविम्वन



नागररकिाई प्रदान गने सेवाकोो प्रभूावकाररता



व्यापार, वस्तनकोो ढन वानी र सेवाकोो लवस्तारमा आपसी सहयोोग र समतवय



सांर्, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समतवय तथा अततरसम्बति कायम गने सम्बतिमा प्रचलित
कानूनमा व्यवस्था भूएकोो अतय लबिय

१०.४ जोोलकम व्यवस्थापन
नेपािमा लवलभून्न तहगत सरकारहरुबाट सञचािन भूएका आयोोजनाहरु तोोदकएकोो समयमा सम्पतन
नहुने, समय िलम्बएर िागत बढने, िलक्षत वगयिे अपेक्षाकृ त िाभू प्राप्त गनय नसक्ने, िागत बढेसाँगै
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बजेटकोो सनलनलश्चतता र्टने, दातृ लनकायहरुकोो हात लझक्ने जस्ता समस्याहरुिे गदाय आयोोजनाहरुकोो
भूलवश्य नै जोोलकममा पने र कलहिे कााँही समय र िागत बढेसाँगै त्यस्ता आयोोजनाहरुकोो उपादेयतामा
समेत प्रश्न उठ्ने भूएकोोिे आयोोजनाकोो जोोलकम व्यवस्थापन पलन लनक्कै पेलचिोो र जरटि हुने गरे कोो छ ।
स्थानीय तहहरुमा समेत पयायप्त अध्ययन अननसतिान नगरी त्रनरटपूणय ढगगिे ड्रइङ, लडजाइन र िागत
अननमानकोो तजनयमा गरी िाभू िागत लवश्िेिण लवना ददगोोपना नभूएका टनक्रे योोजनामा बजेट छने प्रवृलििे
आयोोजना कायायतवयनमा समस्या देलकएकोो छ । त्यसैिे आयोोजनाकोो जोोलकम तयूलनकरणका िालग यस
आवलिक आयोोजनािे पलहचान गरी प्राथलमकीकरण गरे का आयोोजना बैंकका योोजना तथा काययक्रमहरुिाई
नगरपालिकािे क्रमैसाँग कायायतवयन गदै िाननपने छ ।
नगरपालिकािे आयोोजनाकोो जोोलकम व्यवस्थापनकोो िालग लनम्न बमोोलजमका काययहरु गननयपने छः


नगर काययपालिकाकोो लनदेशन तथा लनणयय वमोोलजम नगरका दीर्यकािीन, आवलिक तथा बार्ियक
योोजना तजनयमा तथा प्राथलमकीकरण गने ।



नगरपालिकािे आवलिक योोजनाकोो आयोोजना बैंकहरुमा भूएमा योोजना तथा काययक्रमहरुिाई
क्रमैसाँग प्राथलमकताकोो आिारमा कायायतवयन गने ।



कायायतवनकोो िालग छनौटमा परे का आयोोजनाहरुकोो भूरपदो परामशयदाताबाट ड्रईड, लडजाईन र
िागत ईलष्टमेट गने ।




आयोोजना कायायतवयन हुन पूवय बजेटकोो सनलनलश्चतता र िाभू िागत लवश्िेिण गने ।
श्रोोत तथा बजेटकोो सीमालभूत्र रही लबियगत क्षेत्रका योोजनाहरुकोो छनौट तथा प्राथलमकीरण गने ।



लवलिय सांर्ीयता पूणय रुपमा कायायतवय गने ।



मध्यकािीन कचय सांरचना (MTEF) कोो पूणय कायायतवयन गने ।



नगरपालिकामा लवलशष्ट ज्ञान, सीप र क्षमता भूएका दक्ष जनशलि तयार गने ।



आयोोजना बैगककोो कायायतवयनमा िालग आवश्यक काययलवलि तथा मापदण्ड तयार गने ।



स्थानीय सरकार सञचािन ऐन २०७४, सावयजलन कररद ऐन २०६३, कररद लनयमाविी, आर्थयक
काययलवलि ऐन तथा लनयमाविी र नगरपालिकािे तजनम
य ा गरे का ऐन, नीलत र काययलवलिहरुकोो
पूणय पािना गने ।



रणनैलतक आयोोजनाहरुकोो िालग प्रदेश र सांर्ीय सरकारसाँग सहकायय र समतवय गने ।



कायायतवयन लवलि लनिायरण गदाय ीे क्कापिा, उपभूोोिा सलमलत, अमानत, सेवा करार, सांयनि
व्यवस्थापन वा साझेदारी, गैरसरकारी सांस्थामाफय त् गने सम्बतिमा सावयजलनक कररद ऐनकोो
पररलिलभूत्र रही योोजना वा काययक्रम सञचािन हुननपूवय लनलश्चत गने ।



आयोोजना कायायतवयन गदाय सम्बलतित लनकाय र व्यलििाई तोोदकएका लजम्मेवारी र दक्रयाकिाप
प्रलत उिरदायी बनाउन उपिब्िी पररणाम सूचकसलहत काययसम्पादन करार प्रणािी अपनाउने ।

१०.५ अननगमन तथा मूपयागकन
१०.५.१ अननगमन तथा मूपयागकनकोो व्यवस्था
नगरपालिका क्षेत्रलभूत्र सञचािन भूएका, भूइरहेका तथा हुने सवै लवियगत तथा क्षेत्रगत योोजनाहरूकोो
लनिायररत गनणस्तर र समय लसमाकोो सनलनलश्चतता गनय, सम्भूालवत जोोलकम र त्यसिे भूलवश्यमा पानय सक्ने
असरका बारे मा िेकाजोोका गरी समयमानै क्षती तयूलनकरणमा पूवयतयारी गनय, लवकास लनमायणसाँग
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सम्बलतित सवै सरोोकारवािािाई अननशालसत, मयायददत, लजम्मेवार र कतयब्यलनष्ी बनाउने काययकोो िालग
आयोोजनाकोो लनयलमत अननगमन तथा मूपयागन गननयपने हुतछ । साँगसाँगै यस आवलिक योोजनािे पलहचान र
प्रालथलमकीकरण गरे का आयोोजनाहरुकोो कायायतवयनबाट िलक्षत उद्देश्य प्रात भूयोो भूएन यदकन गनय र
आयोोजनाकोो कायायतवयनबाट अपेलक्षत वगयिे फाईदा पायोो पाएन भूनेर लनयलमत रुपमा अध्ययन तथा
लवश्िेिणिाई गननयपने हुतछ ।
नगरपालिकािे आयोोजनाकोो मूपयागकन देहाय वमोोलजम तीन प्रकारबाट गनय सक्ने छ ।
१) आयोोजनाकोो कायायतवयन चरणमा गररने आयोोजनाकोो िेकाजोोका
२) आयोोजनाकोो कायायतवनकोो समालप्त पलछ आयोोजनाकोो िक्ष्य, उद्देश्य अननरुप काम भूए नभूएकोो
िेकाजोोका गररने आयोोजनाकोो मूपयागकन ।
३) आयोोजना समाप्त पलछ त्यसकोो सञचािनकोो ५ ६-बिय पलछ गररने प्रभूाव मूपयागकन ।
कायायनव्यन गररएका योोजना, नीलत, काययक्रम तथा आयोोजनाहरु के कलत सातदर्भूयक, िाभूदायी र
प्रभूावकारी छन् तथा के कस्ता उपिब्िी एवम् प्रभूावहरु हालसि भूएका छन् भूतने कन राकोो आततररक वा
बाह्य मूपयागकनकतायबाट उद्देश्यपूणय र व्यवलस्थत तररकािे िेकाजोोका गने कायय मूपयागकन होो ।
योोजनाका उपिब्िी र प्रभूाव तहका सूचकमा के कलत पररणाममा पररवतयन आयोो भूतने जानकारी
मूपयागकनबाट हुतछ । त्यसैिे नगरपालिकािे आवश्यिा र आयोोजना वा काययक्रमकोो प्रकृ लत अननसार
उपिेलकत दनवै तहमा तेस्रोो पक्षबाट पलन मूपयागकन गननय/गराउननपने छ । त्यसकोो िालग योोजना तजनयमासाँग
सम्बलतित सलमलतहरू िगायत नगर काययपािकािाई आवश्यक पृष्ीपोोिण ददनका िालग यस आवलिक
योोजनािे नगर स्तरीय तथा वडा स्तरीय अननगमन तथा मूपयागकन सलमलतकोो प्रस्ताव गरे कोो छ ।
१०.५.२ अननगमन तथा सनपररवेक्षण सलमतकोो गीन
नगरपालिकाबाट सञचालित योोजनाकोो िागत, पररणाम, समय सीमा र गनणस्तरीयताकोो आिारमा अननगमन
गरी आवश्यक पृष्ीपोोिण ददनकोो िालग लनम्न अननसारकोो अननगमन तथा सनपररवेक्षण सलमलत गीन गने ।
१. नगरस्तररय अननगमन सलमलत
क) नगरपालिकाकोो उप-प्रमनक

सांयोोजक

क) नगरप्रमनकिे तोोके का एक जना मलहिा सलहत काययपालिका सदस्यहरू मध्ये बाट २ जना सदस्य
ग) प्रमनक प्रशासकीय अलिकृ त

सदस्य

र्) प्रमनक योोजना लवभूाग/महाशाका/शाका

सदस्य सलचव

नोोटः यस सलमलतमा नगर काययपालिकाका अतय सदस्य तथा लविय लवज्ञिाई आमलतत्रत सदस्यकोो रुपमा
सहभूालग गराउन सदकने छ ।
२. वडास्तरीय अननगमन सलमलत
आफ्नोो वडा लभूत्र सञचालित योोजनाकोो िगत, पररमाण, समय लसमा र गनणस्तका बारे मा अध्ययन गरी
नगर स्तरीय अननगमन सलमलत माफय त् नगर काययपालिकािाई पृष्ीपोोिण ददनका िालग लनम्न अननसारकोो
वडा स्तरीय अननगमन, सनपररवेक्षण तथा मनपयागकन सलमलत गीन गने ।
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नोोटः यस सलमलतमा आवश्यकता अननसार अतय कमयचारी तथा लविय लवज्ञिाई आमतत्रण गनय सदकनेछ ।
१०.५.३ अननगमन, सनपररवेक्षण तथा मूपयागकन सलमलतकोो काम कतयब्य र अलिकार
नगर क्षेत्र लभूत्र सञचािनमा रहेका तथा भूएका सवै लवियगत योोजनाहरूकोो अननगमन, सनपररवेक्षण तथा
मूपयागकनका िालग सलमलतकोो काम कतयब्य र अलिकार देहाय बमोोलजमकोो हुनेछ ।
क) नगर काययपालिकामा एकीकृ त कायायतवयन कायययोोजना पेश भूएकोो बढीमा १५ ददन लभूत्र बार्ियक
अननगमन तथा सनपररवेक्षण कायय योोजना बनाउने ।
क) अननगमन तथा सनपररवेक्षणका िालग सम्बलतित योोजना तथा आयोोजनाकोो मात्रा, िागत, कायय
प्रगलत, दढिोो हुनन वा लछटोो हुननकोो वा समयमानै कायय सम्पतन हुननकोो कारण, तोोदकएकोो गणस्तर
मापदण्ड भूए नभूएकोो, िापरवाही भूएकोो भूए सोो काययमा सम्िग्न ब्यलि वा सांस्था, िापरवालह
बाट भूएकोो क्षलत तथा त्यसकोो पनतायि गननयपने भूए कोो बाट कसरी पनतायि गने साथै अतय के लह सनझाव
भूए सोो समेत समेरटने गरीका सूचकहरू लनिायरण गने ।
ग) सूचक बमोोलजमकोो अननगमन तथा सनपररवेक्षण ररपोोटयकोो ढाचा तयार गरी नगर काययपालिकाबाट
लस्वकृ त गराउने ।
र्) अननगमन तथा सनपररवेक्षणकोो समय तालिका लनिायरण गने तथा गोोप्य रुपमा गररने अननगमन तथा
सनपररवेक्षणकोो लवियमा आवश्यक गोोपलनयताकोो सनलनलश्चतता गने । वडास्तरीय सलमलतिाई समेत
यस बारे मा सहलजकरण र सहयोोग गने ।
ङ) कण्ड ”क“ बमोोलजमकोो सूचकका आिारमा अननगमन तथा सनपररवेक्षण गने साथै सोो बाट प्राप्त
लववरणहरू समेत समावेश गरी प्रलतवेदन तयार गने । यसरी प्रलतवेदन तयार गदाय उि अननगमन
तथा सनपररवेक्षणमा सांिग्न ब्यलि वा सलमलतका सदस्यहरूकोो नामाविी समावेश गनय अलनवायय छ ।
च) कण्ड “ङ” बमोोलजमकोो प्रलतवेदन तयार भूएकोो लमलतिे बदढमा ३ ददन लभूत्र नगर काययपालिकाकोो
बैीकमा छिफि, आवश्यक लनणयय तथा लनदेशनका िालग पेश गने ।
छ) नगर काययपालिकाकोो लनणयय तथा लनदेशन बमोोलजम सम्बलतित उपभूोोिा सलमलत, लनमायण
ब्यवसायी, मरामशयदाता, कमयचारी वा सम्बलतित योोजना कायायतवनयकोो लजम्मा लिएकोो ब्यलि वा
सांर् सांस्थािाई योोजना कायायतवयनमा देलकएका राम्रा र त्रनटी भूएका लविय समेत कोोिी त्रनटीहरू
सच्याउन, समय तथा गनणस्तर कायम गनय साथै प्रचलित ऐन कानूनकोो पािन गनय समय लसमा
तोोके र आवश्यक लनदेशन ददने ।
ज) नगर काययपालिकाकोो लनणयय बमोोलजम अननगमन तथा सनपररवेक्षण सलमलतिे ददएकोो समय लसमा
सलहतकोो लनदेशन समय लसमा लभूत्र पािन नगने तथा अटेर गने सम्बलतित उपभूोोिा सलमलत,
लनमायण ब्यवसायी, मरामशयदाता, सेवा प्रदायक सांस्था, कमयचारी वा सम्बलतित योोजना
कायायतवनयकोो लजम्मा लिएकोो ब्यलि वा सांर् सांस्थािाई आवश्यक कारवालहकािालग राय सलहत
नगर काययपालिका समक्ष पेश गने ।
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झ) नगरपालिकािे लनिायरण गरेका समय लसमा तथा गनणस्तर कायम गने सम्बलतित उपभूोोिा सलमलत,
लनमायण ब्यवसायी, मरामशयदाता, कमयचारी वा सम्बलतित योोजना कायायतवनयकोो लजम्मा लिएकोो
ब्यलि वा सांर् सांस्थािाई आवश्यक पनरस्कार गनय तथा सम्मान गनय नगर काययपालिकामा कारण
समेत उपिेक गरी लसफाररस गने । तर कारण बस उि लसफाररस गित मनसायिे गररएकोो वा
गित भूएकोो रहेछ भूने सोोकोो लजम्मेवारी लसफाररस कतायिे लिननपने छ ।
ञ) अननगमन, सनपररवेक्षण तथा मनपयागकन सलमलतिे अननगमन गदाय देलकएका लवियमा नगरस्तरीय
अननगमन, सनपररवेक्षण तथा मनपयागकन सलमलतिाई लनयलमत रुपमा जानकारी गराउने ।
१०.५.४ योोजना तथा आयोोजनाकोो मनपयागकन
क) अननगमन, सनपररवेक्षण तथा मूपयागकन सलमलतिे अननगमन तथा सनपररवेक्षण गरे पलछ उि योोजना
तथा आयोोजनाकोो लनिायररत गनणस्तर र समय लसमाकोो मूपयागकन गने ।
क) २५ करोोड भूतदा मालथका योोजना तथा आयोोजनाहरू सम्पतन भूएकोो २ बिय लभूत्र तेश्रोो पक्षबाट
प्रभूाव मनपयागकन गने ।
ग) अननगमन तथा मूपयागकन सलमलतिे अननगमन तथा मूपयागकन गरे कोो ददन तथा समय सम्बलतित
योोजनाकोो साईड पनलस्तकामा उपिेक गननय पनेछ साथै उि अननगमन तथा मूपयागकन सम्पतन भूएकोो
लमलतिे बढीमा ७ ददन लभूत्र कण्ड “क” र “क” बमोोलजम गररएकोो मूपयागकनकोो प्रलतवेदन तयार
गरर तयार भूएकोो लमलतिे ३ ददन लभूत्र नगर काययपालिकामा पेश गने ।
आवलिक योोजनाकोो िक्ष्य, उद्देश्य र काययक्रम तहमा गररने अननगमन तथा मूपयागकनकोो ढााँचा र नलतजा
काकाकोो नमूना अननसूची ४ र ५ मा रालकएकोो छ ।
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पररच्छेद ११: नलतजा काका
११.१ पृष्ीभूूलम
आवलिक योोजनािे पररकपपना गरे कोो सोोच, िक्ष्य र उद्देश्यिाई कसरी प्राप्त गनय सदकतछ भूतने त्यिाई तकय सगगत ढगगबाट नलतजा काकामा प्रस्तनत गररएकोो छ ।
नेपािकोो लवगतकोो अननभूव र रालष्िय योोजना आयोोगिे अभ्यासमा पयाएकोो नलतजा काकाकोो ढााँचािाई नै आिार मानी यस आवलिक योोजनाकोो नलतजा काका तजनय मा
गररएकोो छ । नगरपालिकािाई बार्ियक र क्षेत्रगत गनरु योोजनाहरु तजनयमा गनय, सञचालित पररयोोजनाहरुकोो अननगमन तथा मूपयागकन गनय र स्वयम् आवलिक
योोजनाकोो मध्याविी सलमक्षा र मध्यकालिन कचय सांरचना तयार गनय समेत यसिे मद्दत गदयछ ।

११.२ नलतजा काका तथा नलतजा साांकेलतकरण
लबियगत नलतजा काका लनम्न अननसार तालिकामा प्रस्तनत गररएकोो छः
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जोोलकम

हुनेछ ।


कृ लि

पूवायिार

लवकासमा अततर

गैर सरकारी

१०

१५

२०

२५

३०

१२०

१३०

१४०

१५०

१६०

१७०

सगख्या

४०

५०

५५

६०

६५

७०

कृ िक तालिम

सगख्या

-

३५

४०

४५

५०

५५

सांस्थाहरुकोो

पके ट क्षेत्र लवकास

सगख्या

-

५

७

८

९

१०

लनरततर सहयोोग

प्र१० .

कृ लि सहकारी सांस्था

सगख्या

३४

३६

३८

४१

४३

४६

हुनेछ ।

प्र११ .

दनग्ि उत्पादन

मे.टन

२०

२२

२५

२८

३०

प्र१२ .

दनग्ि लचस्यान के तद्र

सगख्या

१

२

३

४

५

७

प्र१३ .

कृ लि उपज सगकिन के तद्र

सगख्या

२

३

४

५

६

७

प्र१४ .

व्यवसालयक पशन फामय

सगख्या

६

७

९

११

१३

१५

प्र१५ .

एिोो भूेट

सगख्या

२१

२२

२४

२६

२८

३०
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(२०७८⁄७९)

िक्ष्य

४३२९
२१३५६
-

प्र५ .

उत्पादनमनिक उद्योोग

सगख्या

६२६

६६०

६९५

७३५

७७०

८००

प्र६ .

औिोोलगक िाम

सगख्या

-

-

-

१

१

१

प्र७ .

कृ लि उपज सगकिन के तद्र

सगख्या

२

३

४

५

६

७

(२०८३⁄८४)

सगख्या
सगख्या
सगख्या
सगख्या

(२०८२⁄८३)

िर्न तथा र्रे िन उद्योोगहरु
रोोजगारी सृजना
उद्यम लवकास तालिम लिने यनवा
लसप मनिक तालिम लिने मलहिा

प्रलतफि १
प्र२ .
प्र३ .
प्र४ .

उद्योोग

(२०८१⁄८२)

१०.३०

गाहयस्थ
उत्पादनमा
व्यवसायकोो योोगदान

(२०८०⁄८१)

प्रलतशत

प्रभूाव

नलतजा सूचक

(२०७९⁄८०)

एकाई

आिार बिय

नलतजा स्तर

१.२ उद्योोग, व्यापार तथा व्यवसाय

११.२

१२.१

१३.०

१४.१

१५

कायायतवयन
लनकाय

सूचनाकोो स्रोोत

नपाकोो
वक्त्वय

तथा

नगरपालिका

वजेट

४४६०
४६०० ४७३० ४८६० ५००० नगरपालिका
प्रगलत
२२३०० २३००० २३५६० २४३०० २५००० कोो
७५
१००
१३५
१७५
२२५ प्रलतवेदन
२५०
३५०
४५०
५५०
६५०

अननमान
जोोलकम



नगरपालिका



प्रदेश सरकार

सहयोोग



सांर्ीय

भूएकोो हुनेछ

सरकार




नीलज क्षेत्रकोो

 अततर सरकार

गैर सरकारी

समतवय

सांस्था र दातृ

भूएकोो हुनेछ

लनकायहरु

प्र३ .

होोमस्टे

(२०७८⁄७९)

(२०८३⁄८४)

स्थानीय स्तरका पययटदकय होोटि

(२०८२⁄८३)

प्र२ .

(२०८१⁄८२)

प्रलतफि १ रोोजगारी सृजना

(२०८०⁄८१)

पययटक आगमन

िक्ष्य
(२०७९⁄८०)

प्रभूाव

नलतजा सूचक

आिार बिय

नलतजा स्तर

१.३ पययटन

सगख्या

-

१५०

३००

५००

७५०

१०००

सगख्या

-

२०

५०

८०

१२०

१५०

नगरपालिकाकोो

सगख्या

-

३५

४५

५५

६५

७५

प्रगलत प्रलतवेदन

एकाई

सगख्या

-

२

५

१०

१५
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 नगरपालिका
 प्रदेश
सरकार
 सांर्ीय

अननमान तथा जोोलकम

 नीलज क्षेत्रकोो सहयोोग
भूएकोो हुनेछ
 अततर

सरकार

समतवय भूएकोो हुनेछ
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प्र४ .

पययटकीय स्थि लवकास

सगख्या

-

५

७

९
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१२

सरकार

१५

प्र५ .

पययटन सूचना के तद्र

सगख्या

-

१

१

१

१

१

प्र६ .

नयााँ पद मागय

दकलम

-

३

५

७

८.५

१०

प्र७ .

कोोशेिी र्र

सगख्या

-

१

२

३

४

५

प्र८ .

पययटन तालिम

जना

-

२५

५०

७५

१००

१२५

प्र९ .

मी मलतदर ममयत सम्भूार र लजणोद्वार

सगख्या

-

५

७

९

१२

१५

 गैर सरकारी
सांस्थाहरु
 दातृ

 पययटन

बोोडयकोो

सहयोोग भूएकोो हुनेछ
 पययटन क्षेत्रमा लवलिय
सांस्थाकोो ऋण िगानी

लनकायहरु

भूएकोो हुनेछ

कायायतवयन
लनकाय

अननमान
जोोलकम

(२०८०⁄८१)

(२०८१⁄८२)

(२०८२⁄८३)

(२०८३⁄८४)

िक्ष्य
(२०७९⁄३)

(२०७८⁄७९)

आिार बिय

नलतजा स्तर

१.४ बैंक, लविीय सांस्था र सहकारी

प्रभूाव

बैंक िर्नलवि

सगख्या

५८

५८

६०

६२

६३

६५

प्रभूाव

सहकारी सांस्था

सगख्या

२७०

२७०

२७०

५५

६०

२७५

-

७४.६

७५.८

७७.१

नलतजा सूचक

एकाई

प्रलतफि बैंक तथा लवलिय सांस्थामा कलम्तमा
प्रलतशत
१
एक जनाकोो काता भूएकोो पररवार
प्र२ .

सहकारीकोो उत्पादन क्षेत्रमा िगानी

प्रलतशत

-

३०

४०

५०

प्र३ .

लवलिय साक्षरता

प्रलतशत

-

३०

३५

४५

प्र४ .

सहकारी तालिम

जना

-

१५०

२००

२५०

प्र५ .

रोोजगारी

जना

-

६५६

७३५

८२५

सूचनाकोो स्रोोत

 नगरपालिका

तथा

कोो
प्रगलत  नगरपालि  नीलज क्षेत्रकोो
सहयोोग भूएकोो
प्रलतवेदन
का
७९.४ ८०.८
हुनेछ
 बैंक
तथा  स्थानीय
तथा
६०
७५
लवलिय
बैंक तथा  बैंक
लवलिय
सांस्थाकोो
सहकारी
५५
६०
सांस्थाकोो
बार्ियक
सांस्थाहरु
३००
३५०
सहयोोग भूएकोो
प्रलतवेदन
९४० १०२००
हुनेछ
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२. सामालजक क्षेत्र

(२०८३⁄८४)

(२०८२⁄८३)

(२०८१⁄८२)

(२०८०⁄८१)

कन ि साक्षरता

िक्ष्य
(२०७९⁄८०)

प्रभूाव

एकाई

आिार बिय

नलतजा सूचक

(२०७८⁄७९)

नलतजा स्तर

२.१ लशक्षा

सूचनाकोो स्रोोत

कायायतवयन
लनकाय

अननमान तथा
जोोलकम

प्रलतशत ८१.३२ ८१.७३ ८२.१५ ८२.५७ ८२.९८ ८३.४०

प्रलतफि१ आिारभूनत तहकोो कनद भूनाय दर

प्रलतशत ९०.५८ ९१.३८ ९२.१९ ९२.९९ ९३.७९ ९४.६०

प्र२ .

माध्यलमक तहकोो कनद भूनाय दर

प्रलतशत ४६.५६ ४८.१२ ४९.६८ ५१.२४ ५२.८० ५४.३६

प्र३ .

१०₊२ सम्मकोो शैलक्षक उपिब्िी

प्रलतशत ११.२४ १२.०८ १२.९२ १३.७७ १४.६१ १५.४५

प्र४ .
प्र५ .

लवद्याियमा रहने औसत अवलि
प्रालवलिक लशक्षािय

बिय
सगख्या

प्र६ .

अनौपचाररक लक्षक्षा

प्र७ .

६.२१

६.८२

७.४३

८.०३

८.६४

९.२५

प्रलतशत

६
६.२८

६
६.३१

६
६.३४

७
६.३७

७
६.४०

८
६.४३

लशक्षक तालिम

सगख्या

-

३०

३३

३६

३९

४२

प्र८ .

लशक्षककोो पनदपूर्तय

प्रलतशत

-

८०

८५

९०

९५

१००

प्र९ .

साक्षरता (५ विय मालथ)

प्रलतशत ८१.३२ ८१.७३ ८२.१५ ८२.५७ ८२.९८ ८३.४०

 नगरपालिका,
 प्रदेश सरकार
 सामनदालयक
नगरपालिकाकोो
 स्थानीय

प्रगलत प्रलतवेदन

लवद्याियहरु

सांर् सांस्था र
नागररक
समाजकोो
सहयोोग हुने छ
 अततर सरकार
समतवय हुने छ

(२०८०⁄८१)

(२०८१⁄८२)

(२०८२⁄८३)

(२०८३⁄८४)

१ र्ण्टा लभूत्र स्वास््य सांस्थामा पहुाँच
प्रलतशत
भूएकोो र्रपररवार
प्रलतफि१ कन ि मातृ मृत्यनदर
जना
प्रभूाव

िक्ष्य
(२०७९⁄८०)

एकाई

(२०७८⁄७९)

नलतजा सूचक

आिार बिय

नलतजा स्तर

२.२ स्वास््य तथा पोोिण

७०

८०

८५

९०

९५

१००

०

०

०

०

०

०
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नगरपालिका
 नगरपालिका  सामनदालयक सांर्
कोो
प्रगलत  प्रदेश सरकार
सांस्था र नागररक
प्रलतवेदन
 स्थानीय
समाजकोो
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प्र२ .
प्र३ .
प्र४ .
प्र५ .
प्र६ .
प्र७ .
प्र८ .
प्र९ .
प्र१० .
प्र११ .
प्र१२ .
प्र१३ .
प्र१४ .

कन ि नवजात लशशन मृत्यनदर
सनलविा सम्पतन अस्पताि
पूणय कोोप लिने बािबालिका
लवरामी पदाय स्वास््य सांस्था जाने
व्यलि
प्रशनलत सेवा र वर्थयङ सेतटर
पररवार लनयोोजनाकोो सािन प्रयोोग
गने दर
लभूटालमन ए प्राप्त गने वािवालिका
र्नलम्त स्वास््य लशलवर
स्वास््य सांस्थामा प्रसनलत
स्वास््य लवमा गने पररवार
झाडापकािा सांक्रमण दर प्रलत
हजारमा
बाि कन पोोिण दर
मलहिा स्वास््य स्वयम सेलवका
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जना
सगख्या
प्रलतशत

०
५७.९

०
६५

०
१
७५

०
१
८०

०
१
८५

०
१
९०

प्रलतशत

-

७५

८०

८५

९०

९५

सख्या

-

३

३

५

५

७

प्रलतशत

०

५

१०

१५

२०

२५

प्रलतशत
पटक
प्रलतशत
प्रलतशत

९३.६
-

९४
२
७५
३०

९५
३
८०
३५

९६
४
९०
४०

९७
५
९५
४५

९८
६
१००
५०

२१९.९

१७५

१५०

१००

५०

२५

१.७
८४

१.६
८६

१.५
९०

१.३
९४

१.१
९७

१
१००

जना
प्रलतशत
सगख्या

 स्थानीय
स्वास््य
सांस्थाहरुकोो
बार्ियक प्रगलत
प्रलतवेदन

स्वास््य
सांस्थाहरु

सहयोोग भूएकोो
हुनेछ
 अततर
सरकार
समतवय भूएकोो
हुनेछ
 सांर्ीय र प्रदेश
सरकारकोो
सहयोोग भूएकोो
हुनेछ

प्रलतशत

प्र३ .

जनशलि तालिम

जना

(२०७८⁄७९)

(२०८३⁄८४)

शौचािय भूएकोो र्रपररवार

(२०८२⁄८३)

प्र२ .

(२०८१⁄८२)

आिारभूूत कानेपानी तथा सरसफाई
प्रलतशत
सनलविा पनगेकोो र्रपररवार
पाईप माफय त कानेपानी पनगेकोो
प्रलतशत
र्रपररवार

(२०८०⁄८१)

प्रलतफि१

एकाई

िक्ष्य
(२०७९⁄८०)

प्रभूाव

नलतजा सूचक

आिार बिय

नलतजा स्तर

२.३ कानेपानी तथा सरसफाई

-

९०

९४

९६

९९

१००

७८.३२

८५

९०

९३

९७

९३.३८

९४

९५
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९८

-

१५

२०

३०

४०
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लनकाय

 नगरपालिका

 नगरपालि

कोो
प्रगलत
का
प्रलतवेदन
 प्रदेश
१००
 स्थानीय
सरकार
कानेपानी
 स्थानीय
९८.५
उपभूोोिा
कानेपानी
५०
सलमलतकोो
उपभूोोिा

अननमान
जोोलकम

तथा

 उपभूोोि

सलमलत
र
नागररक
समाजकोो
सहयोोग भूएकोो
हुनेछ
 अततर सरकार

बनेपा नगरपालिकाकोो आवलिक योोजना
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प्र४ .

कानेपानीकोो स्रोोत सांरक्षण र सरसफाई प्रलतशत

-

४०

५०

७५

९०

१००

प्र५ .

मनख्य बजार
शौचािय

सगख्या

-

३

५

७

९

१०

प्र६ .

जनचेतना काययक्रम

सगख्या

-

२

३

५

५

६

क्षेत्रमा

सावयजलनक

बार्ियक
प्रलतवेदन

सलमलत

समतवय भूएकोो
हुनेछ
 सांर्ीय र प्रदेश
सरकारकोो
सहयोोग भूएकोो
हुनेछ

(२०८०⁄८१)

(२०८१⁄८२)

(२०८२⁄८३)

(२०८३⁄८४)

प्रलतफि१ . वैदेलशक रोोजगारीमा गएका यनवा

(२०७८⁄७९)

प्रलतशत

१६

१५

१४

१३

१२

१०

प्रलतशत

२८.७५

२८

२६

२४

२२

२०

एकाई

बेरोोजगारी

िक्ष्य
(२०७९⁄८०)

प्रभूाव

नलतजा सूचक

आिार बिय

नलतजा स्तर

२.४ यनवा तथा केिकन द

यनवा सञजाि

सगख्या

-

१०

१२

१५

१७

प्र३ .

स्थालनय स्तरकोो केकिनद मैदान

सगख्या

-

७

९

१०

१२

प्र४ .

कभूडय हि

सगख्या

-

१

१

१

२

प्र५ .

माध्यलमक
लवद्याियमा
लशक्षक र सामािी

प्रलतशत

५०

६०

७०

८०

९०

प्र६ .

केिकन द प्रलतयोोलगता आयोोजना

सगख्या

-

५

७

९

११

१३

प्र७ .

क्िबहरुकोो क्षमता अलभूवृलद्ध

सगख्या

-

२

४

६

८

१०
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तथा

 नगरपालिका

 नगरपालि
कोो
प्रगलत
का
प्रलतवेदन
 प्रदेश
१४
 आिारभूूत
सरकार
सवेक्षण
२
 स्थानीय
प्रलतवेदन,
क्िबहरु
१००
२०१९

प्र२ .

केिकन द

सूचनाकोो स्रोोत

 सामनदालयक

सांर् सांस्था र
नागररक
समाजकोो
सहयोोग भूएकोो
हुनेछ
 अततर सरकार
समतवय भूएकोो
हुनेछ

बनेपा नगरपालिकाकोो आवलिक योोजना
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जना

-

(२०८३⁄८४)

प्रलतशत २३.७८
प्रलतशत २०.२४
प्रलतशत
प्रलतशत ७२.७१

(२०८२⁄८३)

-

(२०८१⁄८२)

प्रलतशत

(२०८०⁄८१)

एकाई

िक्ष्य
(२०७९⁄८०)

२०

२५

३०

३५

४०

२५
२२
३५
७५

२७
२४
४२
७८

३०
२६
५०
८१

३२
२८
५७
८३

१५

४५

६०

वार्ियक १ वटा

प्रलतशत

१.१२

१.०५

०.९५

०.८५

०.७५

प्रलतशत

-

३५

४५

५५

६५

सगख्या

-

१०

२०

३०

४०

५०

सगख्या

-

५

७

९

१२

१५

(२०८३⁄८४)

सगख्या

३०

सूचनाकोो स्रोोत

कायायतवयन
लनकाय

 नगरपालिका

 नगरपालि

कोो
प्रगलत
का
प्रलतवेदन
 प्रदेश
३५
सरकार
३०  स्थानीय
लवलिय

स्थानीय
६५
सांस्थाकोो
क्िबहरु
८५
बार्ियक
 स्थानीय
७५
प्रलतवेदन
लवलिय
 स्थालनय
सांस्थाहरु
स्वास््य
सांस्थाकोो
०.६५
बार्ियक
प्रलतवेदन
७५

(२०८२⁄८३)

नेतृत्वदायी पदमा मलहिा तथा िलक्षत
वगयकोो प्रलतलनलित्व
प्रलतफि१ . मलहिाकोो नाममा जग्गा जलमन भूएकोो
प्र२ .
मलहिा र्रमनिी भूएकोो र्रपररवार
प्र३ .
बैंक काता भूएका मलहिा
प्र४ .
मलहिा साक्षरता
िलक्षत तथा लपछलडएका वगयिाई
प्र५ .
क्षमता लवकास तालिम
मलहिा तथा ज्येष्ी नागररक िलक्षत
प्र६ .
स्वास््य र्नलम्त लशलवर
कन नैपलन प्रकारकोो अपागगता हुने
प्र७ .
जनसगख्या
अपागग बािबालिकािाई लवशेि
प्र८ .
लशक्षा प्रदान
तालिम प्राप्त अपागगता भूएका
प्र९ .
व्यलि
प्र१० . बाि क्िव
प्रभूाव

(२०७८⁄७९)

नलतजा सूचक

आिार बिय

नलतजा स्तर

२.५ िैलगगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण
अननमान तथा
जोोलकम


सामनदालयक सांर्
सांस्था र नागररक
समाजकोो
सहयोोग

भूएकोो

हुनेछ


अततर
समतवय

सरकार
भूएकोो

हुनेछ

(२०८१⁄८२)

(२०८०⁄८१)

िक्ष्य
(२०७९⁄८०)

एकाई

(२०७८⁄७९)

नलतजा सूचक

आिार बिय

नलतजा स्तर

३. पूवायिार क्षेत्र
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कायायतवयन
लनकाय

अननमान तथा
जोोलकम
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तयूनतम पूवायिार ,लवद्यनत ,कसड)
प्रभूाव सनलविा (मोोवाईि र टेलिलभूजन
भूएका र्रिनरी
प्रलतफि १ पक्की सडक
प्र२ .
िाभूेि सडक
प्र३ .
झोोिनांगे पनि
प्र४ .
पक्की पनि
प्र५ .
वलिकोो िालग लवद्यनत प्रयोोग गने र्रिनरी
प्र६ .
मोोवाईि प्रयोोगकताय

20७8

प्रलतशत

-

७०

७५

८०

८५

दक.लम.
दक .लम.
सगख्या
सगख्या
प्रलतशत
प्रलतशत

२२.५
२८.६३
९७.३२
८४.६२

३०
४०
५
३
९७.५
८६

४०
५५
७
४
९८
८८

५०
७०
८
५
९८.५
९१

६०
८५
९
६
९९
९४

प्रलतशत

७०.७

७२

७५

७७.५

८०

९०
६५
१००
१०
७
९९.५
 नगरपालि
९६  नगरपालिका
का
कोो
प्रगलत
 प्रदेश
८२.४२
प्रलतवेदन
सरकार

प्र७ .

ईतटरनेट प्रयोोगकताय

प्र८ .

नगरपालिका तथा वडा कायायिय भूवन अवस्था

प्र९ .

लडलजटि सूचना प्रलवलिकोो प्रयोोग गने
प्रलतशत
र्रिनरी

-

३०

४०

५०

६०

७०

थप िर्न जिलवद्यनत आयोोजना

-

१

२

३

३

४

-

२

३

४

५

६

प्र१० .
प्र११ .
प्र१२ .

सगख्या

फोोहोोरमैिा तथा ढि व्यवस्थापन
सगख्या
सम्बतिी सचेतना काययक्रम (बार्ियक)
मनख्य बजार र वस्ती क्षेत्रमा ढि
अवस्था
सञजाि लनमायण

आफ्नै भूवन लनमायण भूइसक्ने

लनमायण सम्पतन भूएकोो हुनेछ

 सामनदालयक

सांर् सांस्था र
नागररक
समाजकोो
सहयोोग भूएकोो
हुनेछ
 अततर सरकार
समतवय भूएकोो
हुनेछ
 दातृ
लनकाय
तथा अतय सांर्
सांस्थाहरुकोो
सहयोोग
लनरततर रहने
छ

(२०८१⁄८२)

(२०८२⁄८३)

(२०८३⁄८४)

-

(२०८०⁄८१)

प्रलतशत

िक्ष्य
(२०७९⁄८०)

सेवा सततनष्टी

एकाई

आिार बिय

प्रभूाव

नलतजा सूचक

(२०७८⁄७९)

नलतजा स्तर

४. िोोकततत्र र सनशासन

५०

६०

७०

८०

९०
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 तेस्रोो पक्ष सेवा

सततनष्टी सभूे

कायायतवयन
लनकाय

नगरपालिका

अननमान
जोोलकम

तथा

 सामनदालयक

सांर् सांस्था र

बनेपा नगरपालिकाकोो आवलिक योोजना

प्रलतफि १
प्र२ .
प्र३ .
प्र४ .
प्र५ .
प्र६ .
प्र७ .
प्र८ .

प्रलतशत

-

७०

८०

९०

९५

१००

प्रलतशत
प्रलतशत
प्रलतशत

-

७५
५०
५०

८०
६०
५५

८५
७५
६५

९०
९०
७५

१००
१००
८०

पटक

-

२

३

४

५

६

पटक

-

३

४

५

६

७

४

६

८

१०

१२

५०

६०

७०

८०

९०

१००

पटक

-

५

६

७

८

९

पटक

प्र१० .

आततररक आय बृलद्ध

प्रलतशत

-

२५

४०

६०

८०

१००

प्र११ .

लवद्यनलत भूनिानी प्रणािीबाट राजस्व
प्रलतशत
सगकिन

-

५०

६०

७५

९०

१००

प्र१२ .

प्रगलत सलमक्षा

पटक

-

२

२

३

४

४

प्र१३ .

अनिाईन सेवा

प्रलतशत

-

६०

७०

८०

९०

१००

(२०८३⁄८४)

प्रलतशत

(२०८२⁄८३)

प्र९ .

नगरपालिका र वडा कायायियमा
नागररक वडापत्रकोो कायायतवयन
पदपूर्तय
काननन ,नीलत ,काययलवलि तजनयमा
दक्रयालशि नीलतगत सलमलत तथा सांयतत्र
ीू िा
आयोोजनाहरुकोो
सावयजलन
सननवाई र सामालजक िेकापररक्षण
नगरपालिका र स्थानीय प्रहरी
प्रशासनकोो क्षमता अलभूवृलद्ध काययक्रम
जनप्रलतलनलि र कमयचारीहरुकोो क्षमता
अलभूवृलद्व काययक्रम
मानव
अलिकार
उपिगर्नका
र्टनाहरुकोो तयालयक लनरुपण
तयाय सलमलतका पदालिकारीहरुकोो
क्षमता अलभूवृलद्ध काययक्रम

20७8

नागररक
समाजकोो
सहयोोग भूएकोो
हुनेछ
 अततर सरकार
समतवय भूएकोो
हुनेछ

 नगरपालिका

कोो प्रगलत
प्रलतवेदन

प्रभूाव

वन ढाके कोो क्षेत्रफि

(२०८१⁄८२)

(२०८०⁄८१)

िक्ष्य
(२०७९⁄८०)

एकाई

(२०७८⁄७९)

नलतजा सूचक

आिार बिय

नलतजा स्तर

५. वन, वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन

हाि वन क्षेत्र २९.८३ प्रलतशत रहेकोोमा सोो कायम हुने
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तथा

 सामनदालयक
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प्रलतफि १ वन जिािार सांरक्षण काययक्रम
प्र२ .
बजार के तद्रमा फोोहोोरमैिा व्यवस्थापन
काना पकाउन काी दाउराकोो प्रयोोग
प्र३ .
गने र्रिनरी
प्र४ .
जोोलकम नक्शागकन भूएकोो क्षेत्र
प्र५ .
शौचािय प्रयोोग गने र्रिनरी
प्र६ .
पलहरोो जोोलकम क्षेत्र सांरक्षण
भूूकम्पबाट
क्षलतिस्त
सांरचना
प्र७ .
पननलनमायण र पननथायपना
भूूकम्प प्रलतरोोिी भूवन लनमायण
प्र८ .
तालिम जनशलि
प्र९ .

लवपद व्यवस्थापन कोोिकोो गीन

20७8

सगख्या
सगख्या

२
-

३
७

४
९

४
११

५
१३

५
१५

प्रलतशत

४३.१४

४०

३५

३०

२५

२०

प्रलतशत
प्रलतशत
प्रलतशत

९३.३८
१०

३०
९४
२५

५०
९५
४०

७०
९६
६५

९०
९७
८०

१००
९८
९०

प्रलतशत

५०

६०

७०

८०

९०

१००

-

४०

८०

१२०

१६०

२००

जना
अवस्था

गीन भूएकोो

प्र१० .

भूूकम्प प्रलतरोोिी मापदण्ड अननसार
सगख्या
लनर्मयत र्र

-

५००

७००

१०००

प्र११ .

सावयजलनक जलमन सांरक्षण

-

२५

३५

५०

प्रलतशत

१३०० १५००
६५
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७५

कोो प्रगलत
प्रलतवेदन

सांर् सांस्था र
नागररक
समाजकोो
सहयोोग भूएकोो
हुनेछ
 अततर सरकार
समतवय भूएकोो
हुनेछ
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अननसच
न ी १: माइतयनट
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अननसच
न ी २: फोोटोो
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अननसच
न ी ३: नक्सा
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अननसच
न ी ४: आवलिक योोजनाकोो अननगमन तथा मूपयागकनकोो ढााँचा
कन न तहमा
अननगमन गने
िक्ष्य

पररणाम

योोजना

कलहिे र कस्िे अननगमन
कन न तहकोो
मापन गने आिार
गने
सूचक राख्ने
परे कोो प्रभूाव
 काययपालिकाद्वारा लनयनि  प्रभूाव तहकोो  सांर्प्रदेश
र
,
स्वततत्र सांस्था वा लवज्ञिे  असर तहकोो
नगरपालिकाकोो
बार्ियक
आवलिक योोजना अतत्यमा  जनभूावनामा
अननगमन तथा मूपयागकन
 काययपालिकाद्वारा
पररवतयन
प्रलतवेदनहरु
आवलिक
योोजनाकोो
 स्ििगत अननगमन
मध्यकािमा
 बार्ियक कायययोोजनाहरुकोो
प्रगलत
देलकने असर
 काययपालिका
तथा  पररणाम
 सहभूालगतामूिक
 उत्पादकत्वमा
नगरपालिकाद्वारा गरीत तहकोो
 नलतजामूिक
अननगमन
पररवतयन
अननगमन तथा सनपररवेक्षण  प्रलतशत बृलद्ध
काका अननसार
 सडक
पहुाँच सलमलत
 नमूना सवेक्षण गने
आदद
 बार्ियक
लनर्मयत
 नगरपालिकाद्वारा गरीत  पररणाम
 नलतजामूिक
अननगमन
पररणामहरु
अननगमन तथा सनपररवेक्षण तहकोो
काका अननसार
 कक्षा सञचािन
सलमलतशाका
,  सगख्यात्मक  स्थिगत अननगमन
 उत्पादन
कायायियहरु र प्रमनक बृलद्ध
 सावयजलनक
परीक्षण ,
पररणाम
प्रशासदकय अलिकृ त
सामालजक परीक्षण तथा
 सडक लवस्तार  चौमालसकबार्ियक/
सावयजलनक सननवाई
 स्वास््य
के तद्र

भूवन लनमायण
के अननगमन गने
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अननसच
न ी ५: नलतजा काकाकोो नमनना
िक्ष्य
नलतजा सूचक

इकाई

आिार
बिय

पलहिोो
बिय

दोोस्रोो
बिय

तेस्रोो
बिय

चौथोो
बिय

पााँचौ
बिय

सूचनकोो लजम्मेवार
स्रोोत
लनकाय

प्रभूाव
असर
प्रलतफि
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अननसच
न ी ६: योोजना तथा काययक्रमहरु

१. आर्थयक लवकास
क) कृ लि
प्रलतफि अननसार प्रमनक दक्रयाकिाप
कृ लि उपज सगकिन के तद्र स्थापना
नगर स्तररय अगनवा तथा व्यवसालयक तालिम
कन िोो ममयत
कृ िक भ्रमण आयोोजना र तालिम
कृ लि प्रलवलिकहरुकोो तालिम
माटोो पररक्षण तालिम र लशलवर
लमलन पयाब स्थापना
कृ लि मेिा आयोोजना
प्िालष्टक टनेि केती
अगायलनक केती तालिम प्रबद्धयन
फिफन ि नसयरी स्थापना तथा र सञचािन
जम्मा
क) पशनसव
े ा
प्रलतफि अननसार प्रमनक दक्रयाकिाप
दनग्ि लचस्यान के तद्र प्रवद्दयन र स्थापना

५ वियकोो िक्ष्य
पररमाणात्मक िक्ष्य
इकाई पररमाण १
२
३
४
५
वटा
१४
२
४
४
२
२
वटा
१४
३
३
३
३
२
१४
३
३
३
३
२
४२
१४ १० ५
५
८
१०
२
२
२
२
२
५
१
१
१
१
१
१
०
१
०
०
०
५
१
१
१
१
१
१५० ३० ३० ३० ३० ३०
१०
२
२
२
२
२
१०
२
२
२
२
२

५ वियकोो िक्ष्य
इकाई पररमाण
वटा
५

पशन गभूायिारण के तद्र स्थापना
वटा
१
पशनपािन समूह वा फामयिाई उतनत जातकोो रााँगा
बोोका लवतरण
सगख्या २५
अगनवा पशनपािक कृ िक िलक्षत तालिम
जना
१२५
र्ााँस केलतका िालग पशनपािन समूहिाई अननदान
हे.
४०
यनवा िलक्षत उतनत गाई भूईसी फामय अननदान
सगख्या
५
पशन जतय पदाथय वजारीकरण
वटा
१०

१
१

पररमाणात्मक िक्ष्य
२
३
४
१
१
१

५
१

कन ि वजेट कायायतवयनकोो िालग आवश्यक अननमालनत िागत (हजारमा)
रु. हजारमा
१
३
४
४
५
४,१००
१,००० १,००० १,००० १,०००
१००
४,१००
२,०००
५००
५००
१०००
१,०००
४,१००
१,५०० १,२००
६००
१५००
५००
२,१००
५००
५००
५००
५००
५००
२५०
५०
५०
५०
५०
५०
१,२५०
३५०
२५०
२५०
२५०
२००
७००
०
७००
०
०
०
२,०००
३५०
३५०
४००
४००
५००
९२०
१८०
१८०
१८०
१८०
२००
१,१००
२००
२००
२००
३५०
१५०
६,०००
२,००० १,००० १,०००
१०००
१,०००
२६,६२०
८,१३० ५,९३० ४,६८०
६२३०
४,२००
कन ि वजेट रु. कायायतवयनकोो िालग आवश्यक अननमालनत िागत (हजारमा)
हजारमा
१
२
३
४
५
२,१००
४००
४००
४००
४००
५००

१

०

०

०

०

१५०

१५०

०

०

०

०

५
२५
८
१
२

५
२५
८
१
२

५
२५
८
१
२

५
२५
८
१
२

५
२५
८
१
२

२,५५०
५००
१,६५०
५,०००
१,०००

५००
१००
३२०
१,०००
२००

५००
१००
३२०
१,०००
२००

५००
१००
३२०
१,०००
२००

५००
१००
३४०
१,०००
२००

५००
१००
३५०
१,०००
२००
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गोोष्ीी सञचािन (पशन लवमा, फ्िन, सफा दनि
उत्पादन)
पशन स्वास््य पररक्षण तथा कोोप लशलवर
मासन पररक्षण प्रयोोगशािा स्थापना
पशन प्रालवलिक तालिम तथा अतय क्षमता लवकास
काययक्रम
पशन उपचार सेवा तथा काययक्रम एकमनष्ी
पशन अतबेिण, ररपोोर्टयङ, लसरम सगकिन
प्रयोोगशािा प्रेिण काययक्रम
पशनपांक्षी पयाव स्थापना

पटक
पटक
वटा

१५
१०
१

३
२
१

३
२
०

३
२
०

३
२
०

३
२
०

१,५००
१,०००
२५०

३००
२००
०

३००
२००
२५०

३००
२००
०

३००
२००
०

३००
२००
०

वटा
वटा

१०
५

२
१

२
१

२
१

२
१

२
१

१,२५०
१,०००

२५०
२००

२५०
२००

२५०
२००

२५०
२००

२५०
२००

पटक
पटक

१०
५

२
१

२
१

२
१

२
१

२
१

५००
७५०

१००
१५०

१००
१५०

१००
१५०

१००
१५०

१००
१५०

१९,२००

३,८७०

३,९७०

३,७२०

३,७४०

३,८५०

जम्मा
ग) उद्योोग व्यवसाय
५ वियकोो िक्ष्य
इकाई पररमाण
वटा
१
वटा
१
वटा
२
वटा
५
वटा
१०
वटा
५
वटा
५
वटा
६
पटक
५

प्रलतफि अननसार प्रमनक दक्रयाकिाप
उद्यम लवकास कोोि स्थापना
उद्योोग सम्भूाव्यता अध्ययन
िर्न उद्योोग गाउाँ स्थापना
उद्यमीहरुकोो िालग अध्ययन भ्रमण
प्रालवलिक लसप लवकास तालिम
ििन तथा साना उद्यमी मेिा
उद्योोग प्रबद्दयन काययक्रम
िर्न उद्यमीहरुका िालग साझा सनलविा के तद्र स्थापना
व्यापारीका िालग क्षमता लवकास तालिम
पययटदकय महत्वका स्थानहरुसम्मकोो पहुाँच सडक
ममयत तथा लनमायण
दकलम
पययटदकय महत्वका स्थानहरुसम्मकोो सांरक्षण र
पनन लनमायण
वटा
वनभूोोज स्थि लनमायण
सगख्या
जम्मा

20७8

१
१
१
०
१
२
१
१
०
१

पररमाणात्मक िक्ष्य
२
३
४
०
०
०
०
०
१
१
०
१
१
१
२
२
२
१
१
१
१
१
१
३
३
०
१
१
१

५
०
०
०
१
२
१
१
०
१

कन ि वजेट रु. कायायतवयनकोो िालग आवश्यक अननमालनत िागत (हजारमा)
हजारमा
१
२
३
४
५
१०,६००
०
५०००
५०००
३००
३००
५००
०
५००
०
०
०
६,०००
०
०
३०००
३०००
०
१,१५०
२००
२००
२००
२५०
३००
१,१५०
२००
२००
२००
२५०
३००
२,६५०
५००
५००
५००
५५०
६००
६५०
१००
१००
१००
१५०
२००
२,०००
०
१०००
१००
०
०
२,६५०
५००
५००
५००
५५०
६००

३०

१०

१०

१०

५

५

३०,०००

०

१०
६

३
२

२
२

२
१

१
१

२

२८,०००
१५,०००

५,०००
५,०००

१०,००० १०,०००
५,०००
५,०००

५,०००
५,०००

५,०००

५,०००

६,०००
०

७,०००
०

१,००,३५० ११,५०० २८,००० २९,६०० १६,०५० १४,३००
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र्) बैंक तथा लवलिय सस्था
प्रलतफि अननसार प्रमनक दक्रयाकिाप
व्यवसायीका िालग क्षमता लवकास तालिम
स्तरोोतनलत तालिम तथा प्रलवलि सहयोोग
सहकारी तथा लवलिय सांस्था सम्बतिी बृहत गोोष्ीी
सहकारी सांस्थाहरुकोो त्यागक सगकिन तथा
डाटावेस र अद्याविीकरण

५ वियकोो िक्ष्य
इकाई पररमाण १
वटा
५
१
जना
५०
१०
पटक
५
१
पटक

५

१

पररमाणात्मक िक्ष
कन ि वजेट रु.
२
३
४
५
हजारमा
१
१
१
१
१,०००
१० १० १० १०
२,५००
१
१
१
१
१,६००
१

१

१

१

जम्मा

कायायतवयनकोो िालग आवश्यक अननमालनत िागत
१
२
३
४
५
२००
२००
२००
२००
२००
५००
५००
५००
५००
५००
३००
३००
३००
३००
४००

२,५००

५००

५००

५००

५००

५००

७,६००

१,५००

१,५००

१,५००

१,५००

१,६००

२. सामालजक लवकास
क) लशक्षा
प्रलतफि अननसार प्रमनक दक्रयाकिा
कक्षा कोोीा लनमायण
कम्प्यूटर प्रयोोगशािा लनमायण
लवग्यान प्रयोोगशािा
केि मैदान
र्ेराबेरा लवद्यािय लनमायण
शौचािय लनमायण तथा ममयत
लवद्याियमा पानीकोो व्यवस्था
लवद्याियमा इतटरनेट जडान
लवद्याियमा केिकन द सामािीकोो व्यवस्था
फर्नयचरकोो व्यवस्था
स्िेचर प्राथलमक उपचारकोो सािनकोो िालग
थप लशक्षक व्यवस्था (वार्ियक)
प्र.अ. तालिम (सांस्थागत समेत) (वार्ियक)
लव.व्य.स.र लपछलडएका पदालिकरीकोो क्षमता
लवकास तालिम (वार्ियक)

५ वियकोो िक्ष्य
इकाई पररमाण १
वटा
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