पुर्व योजना तजम
ुव ा गोष्ठी २०७१।७२
ननर्वयहरु
ननर्वय नं

.

याष्ट्रिम मोजना आमोगफाट संघघम भामभरा तथा स्थानीम विकास भंत्रारम भापफ प्राप्त

१

फजेट मसमर ·

अनुरुऩ ष्ट्जल्रा विकास समभघतरे आगाभी आ .ि. २०७१।७२ को रागग फजेट तथा कामफक्रभ तजुभ
फ ा गने

। विषमगत कामाफरमहरुको रागग फजेट मसमर · प्राप्त नबए ऩघन चारु आ .फ.को फजेटभा १४ प्रघतशतरे
फवृ िगयी फजेट तथा कामफक्रभ तजुभ
फ ा गने जानकायी प्राप्त बएकोरे सोही फभोजभ गने । फजेट

तथा

कामफक्रभ तजुभ
फ ा सम्िन्धी भागफदशफन प्राप्त बई नसकेको हुंदा गत
आ.ि. को भागफदशफनरा ई आधाय
भान्ने । ऩघछ भागफदशफन प्राप्त हुन आएभा सोराई ऩघन सभाफेश गने गयी फजेट तथा कामफक्रभ तजभ
ुफ ा
गने

घनर्ण्ारफ ााागरयमो ।

ननर्वय नं

.

२

आगाभी आ.ि. २०७१।७२ को ष्ट्जल्रा विकास मोजना तजुभ
फ ा गने सन्दफ बभ
फ ा घनम्न अनुसायका नीघतगत
भागफदशफनहरुको आधायभा मोजना तथा कामफक्रहरु छनौट गने घनणफम गरयमो ।
क) रभजङ
ु ष्ट्जल्राको विकासको रागग
कामफक्रभ तजभ
ुफ ा गदाफ आिगधक

५ फषो आिगधक मोजना तजभ
ुफ ा बइयहे कोरे चारु आ .फ. को

मोजनाका प्राथमभकतासंग मभल्ने गयी तजभ
ुफ ा गने । मसका रागग

ष्ट्जल्राको विकासभा अग्रणी ऺेत्रको रुऩभा

यहे को कृवष , ऩमफटन,जडीफट
ु ी य जरस्रोतको विकासभा उच्च

प्राथमभकता ददने । ष्ट्जल्राफासीको जीिनस्तयभा सध
ु ाय ल्माउन आधघु नक कृवष तथा नगदे फारी, तयकायी
खेती, ऩशऩ
ु ारन, भाछाऩारन, दग्ू ध उत्ऩादन तथा परपूर खेतीभा विशेष सहमोग ऩम
ु ाफ उने कामफक्रभराई
प्राथमभकता ददने ।

ख) स्न २०१४ सम्भभा एकघय एक चऩॉ घनभाफण गरय ष्ट्जल्राराई खर
ु ा ददसाभुक्त
उच्च प्राथमभकता ददइ सभन्िमतात्क रुऩभा कामफक्रभ सञ्चारन

िनाउने नीघतराई

गने । साथै खानेऩानी मोजना

सञ्चारन गने कामाफरम तथा संघसंस्थाहरुरे मोजनाहरु सञ्चारन तथा भभफत विस्ताय गदाफ एक घय
एक

धायाको नीघत मरई मोजना

सञ्चारन गने ।

ग) ष्ट्जल्राको विकासभा भेरुदण्डको रुऩभा यहे का सडकहरुको

स्तयोन्नघतभा विशेष जोड ददई सडक

घनभाफणभा गरयने रगानीराई दीगो तुल्माई फाह्रै भदहना मातामात सुचारु गनेगयी रगानीराई केष्ट्न्ित
गने । साथै सडक

नऩुगेका गाविसहरुराई सडक

संजारभा सभािेश गनफ उच्च प्राथमभकता ददने ।

घ) ष्ट्जविसफाट विषमगत कामाफरमहरुसंगको साझेदायीभा कामफक्रभ संचारन गने
आ.ि. भा ऩघन घनयन्तयता ददइने हुदा कामफक्रभ संचारन गनफ
1

नीघतराई आगाभी

चाहने विषमगत कामाफरमहरुरे सो

अनुरुऩ कामफक्रभ तजुभ
फ ा गयी विषमगत

समभघतको फैठक अगािै ष्ट्जविसभा ऩेश गने ।

ङ) ष्ट्जविसको ३० प्रघतशत य स्थानीम जनसभद
ु ामको ७० प्रघतशत मोगदान यहने गयी संमक्
ु त रगानीभा
सडक

कारोऩत्रे गने नीघतराई घनयन्तयता ददने ।

च) नगयोन्भख
ु ऺेत्रहरुभा पोहोयभैरा व्मिस्थाऩनको रागग प्रोत्साहन स्िरुऩ सहमोग उऩरब्ध ग याउने
नीघतराई घनयन्तयता ददने ।

छ) ऩायदशॉ, प्रबािकायी, घछटो एिं गण
ु स्तयीम रुऩभा मोजना सम्ऩन्न गने

उऩबोक्ता समभघतहरुराई

ऩयु स्कृत गने नीघतराई घनयन्तयता ददने ।

ज) विऩन्न दमरत , जनजाघत, भदहरा, तथा अऩांगता बएका व्मष्ट्क्तहरुको दहतका रागग
सीऩभूरक कामफ क्रभभा जोड ददई कामफक्रभहरु तजुभ
फ ा गने य
कामाफन्िमन य अनुगभनभा सम्फष्ट्न्धत
अमबफवृ िका

आमभर
ू क य

त्मस्ता कामफक्रभहरुको तजुभ
फ ा दे खख

फगफको बूमभका फवृ ि गने । फारफामरकाहरुको रागग ऺभता

कामफक्रभ संचारन गनफ जोड ददने ।

झ) सुशासन, जिापदे दहता य ऩायदमशफता सुघनष्ट्चचत गनफ साफिज
फ घनक रेखा ऩयीऺण , साफिज
फ घनक सुनुिाई,
साभाष्ट्जक

ऩयीऺण,

अनुगभन तथा भूल्मांकन संमन्त्रराई प्रबािकायी फनाउने ।

ञ) ष्ट्जल्रा विकास समभघतको आन्तरयक श्रोत ऩरयचारन ऺभताराई फवृ ि गने कामफक्रभ तम गयी रागु
गदै जाने तथा न्मूनतभ शतफ तथा कामफ सम्ऩादन भाऩन कामफराई सहमोग ऩुग्ने गयी ष्ट्जविसको ऺभता
विकास क्रक्रमाकराऩहरु घनधाफयण

गने ।

ट) ष्ट्जल्राष्ट्स्थत सयकायी तथा गैय सयकायी घनकामहरुद्िाया ष्ट्जल्राका विमबन्न गाविसहरुभा सञ्चारन
गरयने साभाष्ट्जक ऩरयचारन , सीऩ विकास तथा प्रविगध

हस्तान्तयण एिं साभाष्ट्जक विकासका

कामफक्रभहरुको छनौट ष्ट्जविसद्िाया तमाय गरयएको विऩन्नता स्तयीकयण प्रघतफेदन २०७० राई आधाय
भानी दोहोयोऩन नऩने गयी गने ।
ननर्वय नं

.

आगाभी आगथफक िषाफ रागग मोजना तथा कामफक्रभ छनौट गदाफ दे हामका आधायभा प्राथमभकता ददई

३

छनौट गने घनणफम गरयमो ।
क) जनताराई तत्कार प्रत्मऺ पाईदा ऩुग्ने तथा योजगाय ऩयरारयफिफन हुने य आमभूरक मोजनाहरु ।
ख)
कृवष उत्ऩादन फवृ िभा सघाउ ऩुग्ने ।
ग)

स्थानीम साधन

घ)

सीऩ य ऺभताको ऩरयचारनफाट संचारन हुन सक्ने ।
िाताफयण संयऺणभा सघाउ ऩुमाफ
,

उने ।

ङ) वऩछडडएका िगफ तथा उष्ट्त्ऩडडत जाघत , जनजाघत, भदहरा, फारफामरका य अऩा ·ता बएकाहरुका रागग
आमभूरक य सीऩभूरक कामफक्रभहरु ।

च) क्रभागत रुऩभा संचारनभा यहे का अधयु ो मोजनाहरु सम्ऩन्न गनफ उच्च प्राथमभकता ददने ।
ननर्वय नं

.
2

४

गाउं विकास समभघतहरुको आगाभी आ .ि. को मोजना तथा फजेट तजुभ
फ ाको रागग घनम्नानुसायको फजेट
मसमरङ तथा भागफदशफन गाविसहरुभा ऩठाउने घनणफम गरयमो ।

क) याष्ट्रिम मोजना आमोगफाट संघघम भामभरा तथा स्थानीम विकास भन्त्रारम भापफ

प्राप्त फजेट

मसमरंग तथा ष्ट्जविसफाट याजस्ि फाडपाड फाऩत प्राप्त हुने यकभ य गाविसको आन्तरयक आम सभेतको
अनभ
.ि. २०७१।७२ को रागग फजेट तथा
कामफक्रभ तजभ
ु ान गयी आगाभी आ
ुफ ा गने ।
ख) अनद
ु ान यकभ फाडपाड य खचफ गदाफ स्थानीम घनकाम स्रोत ऩरयचारन तथा व्मफस्थाऩन कामफविगध
२०६९

भा व्मिस्था बए अनस
ु ाय गनऩ
ुफ नेछ ।

ग) ऩंाूजीगततपफविघनमोष्ट्जत यकभको कामफक्रभ तजभ
ुफ ा गदाफ विऩन्न
फारफामरकाहरुको दहत य कल्माण

, भदहराहरुको भर
ू प्रिाहीकयण,

, दमरतिगफको सशष्ट्क्तकयण , आददफासी जनजाघतहरुको उत्थान ,

अशक्त अऩांगता बएकाहरुको दहत कल्माण सम्िन्धी

मोजनाहरुको रागग स्थानीम घनकाम स्रोत

ऩरयचारन तथा व्मफस्थाऩन कामफविगध २०६९ िभोष्ट्जभ ऩूंजीगत फजेटको न्मूनतभ ३५ प्रघतशत यकभ
विघनमोजन गनऩ
ुफ नेछ ।

घ) प्रत्मेक गाविसरे कृवष ऺेत्रभा

१५ प्रघतशत ऩूजीगत यकभ विघनमोजन

गनऩ
ुफ नेछ । कृवषभा

विघनमोष्ट्जत यकभफाट विऩन्न फगफ य सभुदामका क्रकसानहरुरे प्रत्मऺ राब प्राप्त गने गयी सम्िष्ट्न्धत
विषमगत कामाफरमका प्राविगधकहरुको सहमोगभा संचारन हुने ग
गनुऩ
फ नेछ ।
ङ) ऩूंजीगत यकभफाट ग्राभीण ऺेत्रको रुऩान्तयणभा सहमोग
आधायभा सभुदामरे सञ्चारन गने गयी

यी नघतजाभूरक कामफक्रभ छनौट

ऩुमाफाउने
ा स्थानीम जनसहबागगताको

खानेऩानी भभफत विस्ताय , कृवष तथा स्थानीम उत्ऩादन

ऩयरारयििफन, विद्मुतीकयण, साना मसंचाई , शैक्षऺक ऩयराूिाधाय जस्ता आगथफक साभाष्ट्जक

ऩयराूिाधायका

कामफक्रभभा यकभ विघनमोजन गनऩ
ुफ नेछ ।

च) ऩयराूिाधाय तपफमोजना छनौट गदाफ मोजना संख्मा कभ गयी रगानीको दीगो प्रघतपर
सुघनष्ट्चचत गनुफ ऩनेछ । साथै ष्ट्जल्राको सभग्र विकासभा अग्रणी
ऩमफटन,

जरस्रोतको विकासभा उगचत

प्राथमभकता

छ) गाविसरे फजेट तथा कामफक्रभ फनाउदा विऩद -

ऺेत्रको रुऩभा यहे को कृवष, जडीफुटी,

ददई मोजना छनौट गनुफ ऩनेछ ।

प्रकोऩ) व्मिस्थाऩनको रागग सभेत फजेट तथा

कामफक्रभ फनाउनु ऩनेछ ।

ज) अनुदान यकभ खचफ गदाफ सयकायी खचफभा मभतव्मघमता कामभ
सयकायको तत्कार याहात कामफक्रभको ऩयराूण राा ऩारना
उऩहाय एिं आगथफक सहमोगभा यकभ
झ)

गने घनदे मशका २०६८ तथा नेऩार

गनऩ
ुफ नेछ । साथै अनद
ु ान यकभफाट चन्दा

ञ) ष्ट्जविसरे ढुंगा , गगटी, फारि
ु ा आदद घनकासीकोाे ठे क्का रगाएका गाविसहरुको हकभा
आमफाट प्राप्त घनमभानस
ु ायको यकभ याजस्ि फाडपाड फाऩत सम्फष्ट्न्धत

त्मस्तो

गाविसभा ऩठाइनेछ । उक्त

प्राथमभकता ददई खचफ गनऩ
ुफ नेछ ।
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,

खचफ गनफ ऩाइने छै न ।

ऩंाूजीगत खचफफाट चारु खचफभा यकभान्तय गनफ ऩाइने छै न ।

यकभ श्रोत संयऺण य आमआजफन फवृ ि हुने कामफभा

प्राप्तीराई

ट) दयराुइ िा दयराुइबन्दा फढी गाविसका फामसन्दाराई पाइदा ऩुग्ने मोजनाको रागग उक्त गाविसहरु
मभरेय संमक्
ु त रुऩभा

मोजना तथा कामफक्रभ छनौट गयी संचारनफ गनफ सक्नेछन र ।

ठ) सन र २०१४ सम्भभा एक घय एक चऩॉ घनभाफण गयी ष्ट्जल्राराई खल्
ु रा ददसाभक्
ु त ष्ट्जल्रा
अमबमानभा

उच्च प्राथमभकता ददई गाविसको ऩज
ू ी

ड) चारु आिको गाउ ऩरयषद आगाभी ऩौष

फनाउने

गत यकभ रगानी गने ।

२५ गतेमबत्र सम्ऩन्न गनऩ
ुफ नेछ य ऩरयषदको घनर्ण्ारफ ाााऩौष

भसान्तसम्भभा ष्ट्जल्रा विकास समभघतभा फझ
ु ाइसक्नु ऩनेछ ।

ढ) गाउं ऩरयषदको फैठक अघघ िडा नागरयक भञ्चको फैठकफाट मोजना छनौट बई आएको हुनऩ
ु नेछ ।
गाउं ऩ रयषदभा साभाष्ट्जक ऩरयचारकहरुराई अघनिामफ उऩष्ट्स्थत गयाउनु
ऩनेछ ।
ण) गाउं ऩरयषदको मोजना तजुभ
फ ा फैठक स्थानीम घनकाम स्रोत

ऩरयचारन तथा व्मफस्थाऩन

कामफविगधरे तोके अनुसाय स्थानीम संघसंस्था , विषमगत कामाफरमका प्रघतघनगध, भदहरा, दमरत,जनजाघत
एिं ऩछाडड ऩारयएका िगफको

तयर)यर इराका स्तरयम मोजना तजुभ
फ ा गोरठीभा
ऩरयषदफाट ऩरयत मोजनाहरुको सूची

उऩष्ट्स्थघतभा गनऩ
ुफ नेछ ।

ष्ट्जल्रा विकास मोजनाभा सभािेश गने गयी गाउं

सदहत गाविस सगचि स्िमं उऩष्ट्स्थत हुनु ऩनेछ ।

ननर्वय नं

.

आगाभी िषो मोजना तजभ
ुफ ाका रागगयर इराकास्तरयम मोजना

५

तजभ
ुफ ा गोरठीहरु मभघत २०७० भाघ १९

दे खख २४ गतेसम्भ सम्िष्ट्न्धत इराकाको तोक्रकएका केन्िहरुभा सञ्चारन गरयनेछ । उक्त गााोरठीभा
विषमगत कामाफरम तथा सम्िष्ट्न्धत गाविसहरुभा कामफयत गैससका प्रघतघनधी तथा गाविस सगचि य

साभाष्ट्जक ऩरयचारकहरु अघनिामफ रुऩभा सहबागी हुनु ऩने छ । इराका स्तरयम मोजना तजभ
ुफ ा गोरठीभा
गाउं ऩरयषद्फाट ष्ट्जल्राको विकास मोजनाभा सभाफेश गने गयी प्रस्ताि बएका मोजना
फाहे क नमां
मोजना प्रस्ताि गनफ ऩाइने छै न । तय एक बन्दा फढी गाविस तथा
यहे छ बने त्मस्तो छनौट गनफ फाधा ऩग
ु ेको भाघनने छै न ।
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इराकाहरुसंग सम्फष्ट्न्धत मोजना

