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कृतऻता 

स्थानीम तनकाम आतथदक प्रशासन तनमभावरीको व्मवस्था य स्थानीम तनकाम साभाजजक ऩयीऺण कामदववतध २०६७ फभोजजभ जजल्रा ववकास सतभतत 
रभजङुरे गत आतथदक वषद २०६८/६९ भा तजुदभा गयेको नीतत मोजना, कामदिभ तथा आमोजना कामादर्नवमन य सेवा प्रवाहरे जजल्राफासीको 
साभाजजक आतथदक ववकासभा गयेको सभग्र मोगदान तथा उऩरब्धीको रेखाजोखा तथा ववद्ऴषेण गने य आगाभी ददनभा साभाजजक ऺेत्रको मोजना 
तजुदभा, कामादर्नवमन, अनगुभन तथा भूल्माङ्कनराई अझ सहबातगताभूरक, ऩायदशॉ, नजजताभूरक तथा प्रबावकायी फनाउन सहमोग  ऩयुम्ाउन ेउद्देश्म 
अनरुुऩ ऩवहरो प्रमास स्वरुऩ साभाजजक ऩयीऺण कामदिभ सपरताऩय ्ू ूवक सम्ऩन्न गयेको य मसको तनचोड प्रततवेदनको रुऩभा प्रस्ततु तथा 
सादवदजतनक गरयएकोछ । साभाजजक ऩयीऺण जजल्राको रातग ऩवहरो प्रमास बएको, उऩरब्ध कामदववतध, पायाभ तथा अध्ममन तथा सदवेऺण ववतध य 
प्रविमा ऩतन अभ्मासभा आई ऩयीऺण सभेतय ्बई नसकेको य जजल्राभा आधाय तथ्माङ्कको कभीका कायण साभाजजक ऩयीऺणभा तथ्माङ्कको खाडर 
रगामत थपु्रै कभीकभजोयी यहेका छन ्। 
तथाऩी सभद्शीगत रुऩभा सभम य श्रोत साधनका कभीका कायण कततऩम ववषमगत कामादरमहरु, साझेदाय नागरयक सभाजका सॊस्थाहरुको वववयण य 
उऩरब्धीराई ऩयीऺणको िभभा अध्ममन, सदवेऺण तथा ववद्ऴषेण गनद नसवकएको बएता ऩतन धेयैजसो ववषमगत कामादरम, साझेदाय गैसस सभेत 
जजल्रा ववकास सतभततरे रभजङु्गरे गत आतथदक वषाद सभवद्शभा साभाजजक ऺेत्रभा ६१ प्रततशत उऩरब्धी हातसर गनद सपर बएको उऩरब्ध तथ्माङ्क, 
अध्ममन, सदवेऺण य अतबभत सॊकरन वववयणफाट देजखएकोछ । उक्त उऩरब्धी सर्नतोषजनक नै यहेको बएता ऩतन याज्मको जजम्भेवायी य सेवाग्राहीको 
अऩेऺानकुुर हनु नसकेको सयोकायवारा सफैऩऺफाट भहशसु गरयएकोछ । परस्वरुऩ आगाभी वषदरुभा साभाजजक उद्देश्म तथा उऩरब्धी हातसर गनद 
रगानी, ठोस कामदिभ य आमोजनाभा फवृि गने, जजववस, ववषमगत कामादरम, गैसस, नीजज ऺेत्र य सभदुाम फीच साझेदायीभा फवृि गने, कामदिभराई 
नततजा तथा उऩरब्धीभूरक फनाउन स-साना आमोजना बर्नदा ठोस कामदिभ तजुदभा य कामादर्नवमन गने, जजल्राको प्राथतभकताको ववषम ऺेत्रभा यहेको 
मातामात तथ ऩय ्ू ूवाधाय, ववद्यतु तथा ऩमदटनका सम्फर्नधी आमोजनाका साथसाथै साभाजजक ववकासका कामदिभ सॊचारन गने, जजल्राराई 
तनयऺयताभकु्त ऩवहरो जजल्रा य भवहरा वहॊसा भकु्त ऩरयवाय तथा खलु्रा ददसाभकु्त जजल्राको रुऩभा ववकास गनद अतबमान चराउन े य नेऩार 
सयकायको नीतत अनरुुऩ जजल्राको आवतधक मोजना तजुदभा गयी सो अनसुाय फावषकद  नीतत, कामदिभ तथा फजेट तजुदभा, सो को कामादर्नवमन य 
नततजाभूरक अनगुभनको खाॉका, मोजना तमायी य तथ्माङ्कको आधाय तमाय गने जस्ता प्रततविता सम्फजर्नधत ऩऺफाट व्मक्त बएको य त्मसको रातग 
सफै ऩऺफाट सहमोग गने प्रततविता सभेत गरयएको छ । जनु साभाजजक ऩयीऺणको अको उऩरब्धीको रुऩभा ऩतन तरन सवकर्नछ । 
साभाजजक ऩयीऺण कामदिभभा सूचना तथा वववयण तमाय गने, अध्ममन, सदवेऺण तथा अर्नतयवाताद, वहश कामदिभभा सहबातग हनुे तथा सहमोग गने 
सेवाग्राहीहरु, याजनीततक दरका प्रभखु तथा प्रतततनतधहरु, हनुे जजववसकाय ्कभदचायीहरु, ववषमगत कामादरम तथा गैससका प्रभखु तथा प्रतततनतधहरु, 
सॊचायकभॉ, आमोजना तथा कामदिभका सॊफजर्नधत ऩऺहरु य साभाजजक ऩयीऺण कामदिभको अध्ममन, अनसुर्नधान, अतबभखुीकयण तथा वहश 
कामदिभको सहजजकयण गने य मस रुऩभा साभाजजक प्रततवेदन तमाय गनुद प्राववतधक सहमोग गने तडएआई प्रा.तर. काठभाडौ य ऩयाभशददाता तथा 
साभाजजक ऩयीऺक श्री प्रभे प्रसाद दवाडी य मस कामदभा सहबातग बई सहमोग गनुद हनु ेअर्नम सफैराई धर्नमवाद ऻाऩन गनद चाहार्नछु । 
ददनाङ्क् २०६९ सार काततदक ३० गते वववहफाय 
...................... 
ववष्णदुत्त गौतभ 
स्थानीम ववकास अतधकायी 
जजल्रा ववकास सतभतत रभजङु 
  



अनसूुची १: 
साभाजजक ऩयीऺण अतबभखुीकयण, अतबभत सॊकरन, प्रायजम्बक प्रततवेदन प्रस्ततुी तथा सादवदजतनक कामदिभको उऩजस्थतत वववयण 
क. साभाजजक ऩयीऺणको िभभा याम, ववचाय तथा अतबभत प्रस्ततु गनेको वववयण 
ख. जजल्रा ववकास सतभततको कामादरम, रभजङुभा कामदयत साभाजजक ऩयीऺण कामदिभभा सहबातग हनुे अर्नतयवाताद ददन ेय याम तथा अतबभत प्रस्ततु   
   गने कभदचायीको वववयण 
ग. साभाजजक ऩयीऺण अतबभखुीकयण, प्रायजम्बक प्रततवेदन प्रस्ततुी तथा सादवदजतनक वहश कामदिभभा सहबातगको वववयण 
 

अनुसूची २: 
जजल्रा ववकास सतभतत रभजङु्गको साभाजजक ऩयीऺण प्रततवेदन 
१. ऩरयचम 
स्थानीम तनकाम -आतथदक प्रशासन) तनमभावरी, २०६४ को तनमभ २०१ -१) फभोजजभ स्थानीम तनकामहरूरे एक आतथदक वषाद सभग्र साभाजजक 
जजम्भेवायी ऩयुा गये/नगयेको सम्फर्नधभा रेखाजोखा गनद आतथदक वषदसभाद्ऱ बएको चाय भवहनातबत्र साभाजजक ऩयीऺण गयाउन ुऩने व्मवस्था गयेकोछ 
। उऩयोक्त व्मवस्था फभोजजभ स्थानीम तनकामरे एक आतथदक वषाद सम्ऩादन गयेका कामदिभ य त्मसको साभाजजक उऩरजब्ध तथा कामदसम्ऩादनको 
रेखाजोखाका रातग वषाद एक ऩटक साभाजजक ऩयीऺण गनुद ऩददछ । मस अर्नतदगदत साभाजजक ऩयीऺणका सैिाजर्नतक य व्मावहारयक ऩऺराई सभेट्दै 
स्थानीम तनकामराई ऐन तथा तनमभावरीरे तोकेको साभाजजक जजम्भेवायी, त्मस अनसुाय सॊचातरत कामदिभ, आमोजनारे ल्माएको साभाजजक उऩरजब्ध 
य साभाजजक जजम्भेवायी फहन गनद सक्ने सॊस्थ्ूाूागत ऺभता आददको साभाजजक ववकासका सूचकहरुराई आधायभानी रेखाजोखा गनुद ऩनेछ । 
स्थानीम तनकाम साभाजजक ऩयीऺण कामदववतध २०६७ रे "साभाजजक ऩयीऺण" बन्नारे स्थानीम तनकाम आतथदक प्रशासन तनमभावरी, २०६४ को 
तनमभ २०१ -१) फभोजजभ स्थानीम तनकामको मोजना, नीतत, कामदिभ, आमोजना कामादर्नवमन य सेवा प्रवाहरे जजल्राफासीहरुभा आतथदक साभाजजक 
ववकासभा गयेको सभग्र मोगदानको रेखाजोखा, ववद्ऴषेण य भूल्माङ्कन कामद सम्झनय ्ू ुऩछद बनी ऩरयबावषत गयेको छ । गत आतथदक वषो साभाजजक 
ऩयीऺण आतथदक वषदसभाद्ऱ बएऩतछ चार ुआतथदक वषो ऩवहरो चौभातसक तबत्र गरयसक्न ुऩनेछ तय कुनै कामदिभ/आमोजना ववशेषको थऩ साभाजजक 
ऩयीऺणय ् गनद सभेत सक्न े सभेत व्मवस्था मसरे गयेकोछ । मस कामदराई व्मवजस्थत गनद सॊघीम भातभरा तथा स्थानीम ववकास भर्नत्रारमरे 
"साभाजजक ऩयीऺण कामदववतध २०६७" तजुदभा गयी जायी गयेकोछ । उक्त तनमभावरी तथा जजल्रा ववकास सतभततहरुको र्नमूनतभ शतद तथा कामद 
सम्ऩादन भाऩन सभेतको सूचकराई आधायभानी स्थानीम तनकामहरुको साभाजजक ऩयीऺण कामदववतध २०६७ फभोजजभ ऩयाभशददाता सॊस्थाका 
ववषमववऻहरु ऩरयचारन गयी जजल्रा ववकास सतभतत रभजङु्गरे गत आतथदक वषो नीतत, मोजना, कामदिभ तथा आमोजना कामादर्नवमन य सेवा प्रवाहरे 
साभाजजक आतथदक ववकासभा गयेको सभग्र मोगदानको रेखाजोखा, ववद्ऴषेण य भूल्माङ्कन गयी मो प्रततवेदन तमाय गयेकोछ । 
जजल्रा ववकास सतभततरे सम्ऩादन गयेको साभाजजक उऩरब्धीहरुको सहबातगताभूरक प्रविमािाया रेखाजोखा गने जजल्रा ववकास सतभतत, रभजङुको 
मो ऩवहरो प्रमास हो । मस प्रततवेदनभा साभाजजक ऩयीऺणको ऩदृ्षबतूभ तथा उद्देश्म, अध्ममन ववतध तथा सीभा, सादवदजतनक वहश तथा छरपर, 
जजववस, ववषमगत कामादरम य साझेदाय गैससफाट हातसर साभाजजक उऩरब्धी तथा साभाजजक जजम्भेवायी सम्ऩादनको अवस्था, साभाजजक ऩयीऺणफाट 
देजखएका सफर ऩऺहरु, कभीकभजोयी तथा सो ऩयुा गनद चाल्नऩुने कदभहरु वा सझुावहरु सभेवटएकोछ । 
२. उद्देश्म 
जजल्रा ववकास सतभतत रभजङु्गरे गत आतथदक वषाद तजुदभा गयेको नीतत मोजना, कामदिभ तथा आमोजना कामादर्नवमन य सेवा प्रवाहरे नागरयकको 
साभाजजक आतथदक ववकासभा गयेको सभग्र मोगदानको रेखाजोखा, ववद्ऴषेण य भूल्माङ्कन प्रविमाराई स्थानीम तनकाम साभाजजक ऩयीऺण कामदववतध 
२०६७ फभोजजभ अध्ममन, अनसुर्नधान, सदवेऺण सादवदजतनक वहश य सहजजकयण गयी प्रततवेदन तमाय गयेकोछ । मस ऩयीऺण तथा प्रततवेदनफाट 
जजल्रा ववकास सतभततराई साभाजजक ऩयीऺणको व्मवस्थाराई ऩय ्ू ूण्ूा रूऩभा रागू गनदका रातग ऩयीऺण ववतधराई सयरीकृत गनद, प्रविमाराई स्ऩद्श 
तथा व्मवजस्थत गनद, साभाजजक जजम्भेवायीको सम्ऩादन प्रविमाभा एकरूऩता ल्माउन य साभाजजक ऩयीऺण कामदराई सॊस्थागत गनद सभेत ऩगु्ने अऩेऺा 
गरयएकोछ । 
३. साभाजजक ऩयीऺण ववतध य तथा प्रविमा 
स्थानीम तनकाम साभाजजक ऩरयऺण कामदववतध २०६७ फभोजजभ साभाजजक ऩयीऺणराई अनसुर्नधानात्भक ढॊगफाट देहामका ववतधहरू प्रमोग गयी 
सहबातगताभूरक प्रविमाफाट सम्ऩन्न गयी प्रततवदेन तमाय, प्रस्ततु तथा सादवदजतनक गरयएको छ । 
३.१ सर्नददबद साभग्री अध्ममन तथा ऩनुयावरोकन य सभीऺा 
जजल्रा ववकास सतभततफाट तनमकु्त ऩयाभशददाता सॊस्थाका ववषमववऻ साभाजजक ऩयीऺकहरुरे सर्नददबद साभाग्रीको रूऩभा स्थानीम तनकाम सम्फर्नधी ऐन, 
तनमभ, कामदववतधहरू य तनदेजशकाहरू, जजल्रा ववकास सतभततको साभाजजक जजम्भेवायी, रक्ष्म, उद्देश्म, आवतधक तथा वावषकद  मोजना -ववषमगत 
कामादरमहरूको सभेत), साभाजजक उऩरजब्ध, कामदसम्ऩादन, ऩरयणाभ य प्रबाव सॊफर्नधी अतबरेख तथा सूचना, न्ू ाूागरयक फडाऩत्र, सादवदजतनक 
ऩयीऺणका प्रततवेदनहरू, सादवदजतनक सनुवुाई प्रततवेदन, वावषकद  तथा चौभातसक प्रततवेदनहरू तथा अर्नम आवश्मक साभाग्रीको अध्ममन तथा अतबरेखन 
गरयएको तथमो । त्मस्ता साभाग्रीहरुको अध्ममन ऩद्ळात स्थानीम तनकामरे साभाजजक जजम्भेवायी ऩयुा गये/नगयेको सम्फर्नधभा सभीऺा य ववद्ऴषेण 



सभेत गयी मसराई प्रततवेदनभा सभेवटएकोछ । अध्ममन, ऩनुयावरोकन य सभीऺाफाट स्थानीम तनकामको साभाजजक उत्तयदावमत्व ववशेष गयी 
साभाजजक ऩयीऺण सॊफर्नधी कानूनी, नीततगत, तनदेजशका, कामदववतध, मोजना तथा नीतत कामदिभका व्मवस्थाहरु तऩतसर फभोजजभ प्रस्ततु गरयएको छ 
। 
- नेऩारको अर्नतरयभ सॊववधान, २०६३ भा ऩायदजशदता, जवापदेवहता, जनसहबातगता य स्वच्छ प्रशासनका अवधायणाहरुको ऩय ्ू ूण्ूा ऩरयऩारनाफाट 
सशुासन कामभ गने दावमत्व याज्मको हनुे 
- स्थानीम स्वामत्त शासन ऐन २०५५ रे स्थानीम स्वामत्त शासनका तसद्घार्नत य नीततहरुभा स्थानीम तनकामहरुराई जनताप्रतत उत्तयदामी फनाउन 
प्रबावकायी सॊमर्नत्र फनाउन े
- स्थानीम तनकामहरुराई फढी जनभखुी, ऩायदशॉ य भागभा आधारयत तथा उत्तयदामी उर्नभखु फनाउन स्थानीम तनकाम -आतथदक प्रशासन) तनमभावरी, 
२०६४ को तनमभ २०१ भा स्थानीम तनकामहरुरे साभाजजक ऩयीऺण य सादवदजतनक ऩयीऺण, सादवदजनवक सनुवुाई गनुदऩने व्मवस्थाराई स्ऩद्श रुऩभा 
गयेको 
- सशुासन व्मवस्थाऩन ऐन य तत ् सम्फर्नधी तनमभावरी २०६५ रे ऩतन सादवदजतनक तनकामरे सशुासन कामभय ् गनद साभाजजक उत्तयदावमत्व 
अतबफवृिका यणनीतत य औजायहरुको प्रमोग गनुद व्मवस्था यहेको 
- जनगनुासो व्मवस्थाऩन तनदेजशका २०६६ रे सादवदजतनक तनकामरे सम्ऩादन कामदफाये जनगनुासो य सर्नतदु्शी सदवेऺणको व्मवस्था यहेको  
- स्थानीम शासन उत्तयदावमत्व सम्फर्नधी यणनीतत य स्थानीम तनकाम सादवदजतनक ऩरयऺण, सादवदजतनक सनुवुाई तथा साभाजजक ऩरयऺण कामदववतध 
२०६७ रे स्थानीम तनकामफाट सॊचातरत हयेक मोजनाको अजर्नतभ वकस्ता बकु्तानी अगावै अतनवामद रुऩभा सादवदजतनक ऩयीऺण गनुद ऩने, गत आतथदक 
वषाद स्थानीम तनकामरे तनवादहा गयेको साभाजजक जजम्भेवायी तथा कामदसम्ऩादनको जस्थततफाये चारू आ.व.को काततदक भसार्नत तबत्र साभाजजक ऩयीऺण 
गनुद ऩने य स्थानीम तनकामरे प्रवाह गयेको सेवा सवुवधा फाये सर्नतदु्शी तथा सभम्मा सम्फोधन गनुद ऩने व्मवस्था यहेको  
- भ्रद्शचाय तनवायण ऐन २०५९ तथा सूचनाको हक सम्फर्नधी ऐन २०६३ सम्फर्नधभा सादवदजतनक तनकामरे सेवाग्राही तथा नागरयक सेवा, सवुवधा, 
श्रोत साधफाये जानकायी ददने, श्रोत दरुुऩमोगको सम्फर्नधभा छानववन गयी कायवाही गनुद ऩने व्मवस्था गयेको  
 
मसको अरवा नीतत, ऐन, नीतत तनमभ, तनदेजशका य कामदववतधभा साभाजजक उत्तयदावमत्व सॊफर्नधी तनम्न व्मवस्था यहेको अध्ममनफाट देजखएकोछ । 
 नेऩार सयकायको आ.व. २०६३-६४ को फजेट वक्तव्म् सभदुामिाया गरयने तनभादण काभभा अतनवामद रुऩभा सादवदजतनक रेखाऩयीऺण गने 
व्मवस्था तभराईनेछ । मसैगयी सादवदजतनक सनुवाई य नागरयक फडाऩत्रराई अझै व्मवजस्थत तथा प्रबावकायी फनाईनेछ । 
 स्थानीम तनकाम आतथदक प्रशासन तनमभावरी, २०६४: स्थानीम तनकामरे १ आतथदक वषाद सम्ऩादन गयेका कामदिभहरुको आतथदक वषदसभाद्ऱ 
बएको ४ भवहना तबत्र साभाजजक ऩयीऺण गयाउन ुऩनेछ । साथै स्थानीम तनकाम भापद  सॊचारन हनु ेसफै वकतसभका मोजना तथा कामदिभहरु सम्ऩन्न 
बएऩतछ पयपायक गनुद ऩय ्ू ूव सादवदजतनक ऩयीऺण गयाउन ुऩनेछ । 
 स्थानीम तनकाम अनदुान सॊचारन कामदववतध २०६७ : जजववसरे साभाजजक, सादवदजतनक ऩयीऺण तथा सादवदजतनक सनुवुाई गनुद ऩने व्मवस्था य 
सादवदजतनक ऩयीऺणको प्रततवेदनका आधायभा सभेत गाउॉ ववकास सतभततरे मोजनाको जाॉचऩास गनुदऩनेछ । 
 स्थानीम तनकाम साभाजजक ऩयीऺण कामदववतध २०६७ : एक आतथदक वषाद स्थानीम तनकामहरुरे वहन गयेको साभाजजक जजम्भेवायी तथा 
कामदसम्ऩादनको रेखाजोखा आ.व. सभाद्ऱ बएको ४ भवहना तबत्र ऩयुा गनुद ऩनेछ । 
 
आतथदक वषद२०६७ सार पाल्गणु २९ गते सम्ऩन्न २०६८/६९ को जजल्रा ववकास मोजनाभा साभाजजक ऺेत्रभा प्रस्ताववत प्रभखु नीतत तथा 
कामदिभराई फुॉदागत रुऩभा तर प्रस्ततु गरयएकोछ । 
 भवहरा ववकास कामदिभराई आगभी वषादट ६१ वटै गाववसभा ऩयु्माइनेछ । 
 भवहराहरुको साभाजजक आतथदक सशजक्तकयणभा जोड ददने खारका कामदिभहरु सॊचारन गरयनेछ । 
 वारश्रभ य वारवववाह र्नमूनीकयण गने, फारभैत्री सभदुाम तथा स्थानीम शासन य फार अतधकायको सतुनजद्ळत हनुे खारका कामदिभहरु सॊचारन 

गरयनेछ । 
 दतरत वगद, जनजाती आदीफासीहरुको सभाजजक, आतथदक य साॉस्कृततक जस्थतत सधुाय तथा पयक ऺभता बएका व्मजक्तको सशजक्तकयण सम्फर्नधी 

कामदिभ सॊचारन गरयनेछ । 
 रुऩार्नतयणीम साभाजजक ऩरयचारन कामदिभ सॊचारन हनु फाॉकी यहेका १० गाववसहरुभा ऩतन कामदिभ ववस्ताय गरयने तथा कामदिभराई 

प्रबावकायी फनाइनेछ । 
 जजल्राभा सहकारयताको ववकासभा ववशेष ध्मान केजर्नित गरयनेछ । 
 याज्मको नीतत अनसुाय भवहरा सहबातगता फवृि गरयने य भवहरा तथा घयेर ुवहॊसा र्नमूनीकयण सम्फर्नधी कामदिभ सॊचारन गरयनेछ । 
 तनशलु्क जशऺा, ऩाठ्यऩसु्तक ववतयण, छात्रवजृत्त कामदिभ, ववद्यारमको बौततक ऩय ्ू ूवाधाय सधुाय तथा फारभैत्री कऺा सॊचारनराई थऩ 

प्रबावकायी फनाइनेछ । 



 जजल्राको साभदुावमक अस्ऩतारराई सवुवधा सम्ऩन्न फनाउने, खोऩ, तनशलु्क स्वास्थ्म सेवा कामदिभ तथा प्रसतुी सेवाराई अझ प्रबावकायी 
फनाइनेछ । 

 स्वास्थ्म सॊस्थाको बौततक सधुाय य स्वास्थ्मकभॉको ऺभता ववकास कामदिभ सॊचारन गरयनेछ । 
 उद्यभ ववकासभा मवुाहरुराई सभावहत गने नीतत अफरम्फन गरयनेछ । 
 ऩमदटन ऺेत्रको ववकासका रातग सॊघ/सॊस्थाको सहमोग जटुाउने तथा नीजज ऺेत्रराई रगानी गनद प्रोत्सावहत गरयनेछ । 
 हस्तकरा य घयेर ुसाभानहरुको उत्ऩादनभखुी कामदिभ सॊचारन गरयनेछ । 
 मवुाशजक्तराई कृवष ऩेशाभा आकषाद गनद स्वयोजगायभूरक तातरभ, व्मवसावमक अरैची खेती, तयकायी तथा नगदेवारी ववस्ताय य व्मवसामीकयणभा 

जोड ददइनेछ । 
 घाॉस ववकास, बेडा ववकास, दगु्ध उत्ऩादन, व्मवसावमक फाख्राऩारन तथा ऩश ुउऩचायराई व्मवजस्थत रुऩभा सॊचारन गरयनेछ । 
 शहयी ववकास तथा फजाय व्मवस्थाऩनभा उजचत ध्मान ददइनेछ । 
 १४ वटा िभागत तथा ११ वटा नमाॉ खानेऩानी आमोजना तनभादण तथा सॊचारन गयी खानेऩानीभा ऩहुॉच फवृि 
 गरयनेछ । 
 २५ गाववसहरुभा सयसपाई कामदिभ सॊचारन गयी थऩ गाववसराई खरुा ददसाभकु्त ऺेत्र घोषणा गरयनेछ । 
 शौचारम सवहतको वामोग्मास प्राण्ट तनभादणभा दतरत तथा ववऩन्न रजऺत अनदुान राई तनयर्नतयता ददइनेछ । 
 ऺतत्रय्स्त गाववस तथा सेवाकेर्नि बवन एवॊ बौततक सॊयचनाहरुको ऩनु्तनभादण य ऩनुस्थादऩना कामदिभराई तनयर्नतयता ददइनेछ । 
 बौततक ऩय ्ू ूवाधाय ववकास तनभादणको कामद गदाद वातावयणभैत्री तवयफाट सॊचारन गरयनेछ 
 ववतबन्न सूचकहरुको आधायभा उत्कृद्श ठहरयएका उ.स.राई ऩयुस्कृत गने नीतत तरइनेछ 
 आमोजनाहरुको सादवदजतनक ऩयीऺण गने कामद कामदववतध फभोजजभ सफै सयोकायवाराको उऩजस्थततभा प्रबावकायी रुऩभा गने व्मवस्था तभराइनेछ 

। 
 ववद्यतु सेवा नऩगुेका वस्ती य गाववसभा ववद्यतु सेवा उऩरब्ध गयाउन ऩहर गरयनेछ 
 जजल्राको तसॊचाई गरुुमोजनाको आधायभा जरश्रोत व्मवस्थाऩन, तसॊचाई मोजना तनभादण य भभदत सॊबाय य नमाॉ प्रववतध ववकास य ददगो 

व्मवस्थाऩनभा ध्मान ददइनेछ । 
 नमाॉ सडकको ट्रमाक खोल्ने बर्नदा बएका सडकहरुको स्तयोउन्नतत सॊयचना य सॊयऺणको कामद गयी सहज य तनमतभत रुऩरे मातामात सचुारु 

गयाउन ेतपद मान ददइनेछ । 
 ववषमगत कामादरम, गाववस, नीजज ऺेत्र, गैसससॉग सहकामद य साझेदायी हनुे खारका आमोजना तथा कामदिभभा फजेट ववतनमोजन गरयनेछ । 
 गाउॉ ऩाद्वदजचत्र तमाय गयी सो को आधायभा जजल्रा वस्तगुत वववयण तमाय गयीनेछ । 
 जजल्रा ऺभता ववकास मोजना फभोजजभ जजववस य गाववस रगामत सयोकायवाराको ऺभता ववकास कामदिभ सॊचारन गरयनेछ । 
 अ/गैससको कामदिभ दोहोयोऩना हनु नददई अझ फढी ऩायदशॉ य प्रब्ू ाूावकायी रुऩभा सॊचारन गयी रजऺत वगद य ऺेत्रभा ऩयु्माइनेछ । 
 ववत्तीम सशुासन जोजखभ र्नमनीकयण सॊफर्नधी नीततगत व्मवस्थाराई कामादर्नवमन गरयनेछ य सशुासन य ऩायदशॉताका रातग सादवदजतनक सनुवुाई, 

ऩयीऺण य साभाजजक ऩयीऺण कामदिभराई तनयर्नतयता दददै अझ फढी प्रबावकायी फनाइनेछ । 
 
  



३.२ साभाजजक ऩयीऺण सम्फर्नधी अतबभखुीकयण 
स्थानीम सशुासनको सर्नददबदभा उत्तयदावमत्वको आवश्मकता, उत्तयदावमत्वका ववतबन्न औजायहरु रगामत साभाजजक ऩयीऺणका सैिाजर्नतक ऩऺ य 
कामदववतधको जानकायी, प्रमोग, साभाजजक ऩयीऺण ववतध तथा प्रविमा सभेत जजल्रास्तयीम साभाजजक ऩयीऺण सभर्नवम सतभतत, स्थानीम याजनीततक 
दरका प्रतततनतध, जजववसका ऩदातधकायी तथाय ् कभदचायी, जजल्रा प्राववतधक कामादरम सभेत ववषमगत कामादरम, स्थानीम सॊचायकभॉ, नागरयक 
सभाजका प्रतततनतधका रातग १ ददने अतबभखुीकयीयण कामदिभ सॊचारन गरयएको तथमो । उक्त अतबभखुीकयण कामदिभको आमोजना जजल्रा ववकास 
सतभतत रभजङुरे गयेको तथमो बने कामदिभको सहजजकयण ऩयाभशददाता सॊस्थाका ववषमववऻ श्री प्रभे दवाडीरे गनुद बएको तथमो । उक्त कामदिभ 
उल्रेजखत ऺेत्रका ४१ जनाको सहबातगता यहेको तथमो । 
३.३ जजल्रास्तयीम साभाजजक ऩयीऺण सभर्नवम सतभतत ऩरयचारन 
स्थानीम तनकाम साभाजजक ऩयीऺण कामदववतध २०६७ फभोजजभ साभाजजक ऩयीऺण कामदको सभर्नवम तथा स्थानीम तनकाम तथा साभाजजक 
ऩयीऺकराई सहमोग गनद जजल्रास्तयभा तनम्नानसुायको साभाजजक ऩयीऺण सभर्नवम सतभतत गठन तथा विमाजशर गरयएको छ । कामदववतध फभोजजभ 
जजल्रा ववकास सतभततको साभाजजक ऩयीऺण गने कामदराई सभर्नवम य सहमोगको रातग तऩतसर अनसुाय साभाजजक ऩयीऺण सभर्नवम सतभतत गठन 
गरयएकोछ । 
१. जजल्रा ववकास सतभततको सबाऩतत वा सबाऩततको कामद गनद तोवकएको व्मजक्त : सॊमोजक 
२. स्थानीम ववकास अतधकायी : सदस्म 
३. भवहरा ववकास अतधकृत : सदस्म 
४. स्थानीम गैसस वा साभदुावमक सॊस्था वा उऩबोक्ता सतभततको एक जना प्रतततनतध : सदस्म 
५. स्थानीम उद्योग वाजणज्म सॊघफाट एक जना प्रतततनतध : सदस्म 
६. मस सतभततरे तोकेको ववषमगत कामादरमको प्रभखु : सदस्म 
७. साभाजजक ववकास अतधकृत : सदस्म-सजचव 
३.४ भखु्म ऩदातधकायीसॉग अर्नतयवाताद 
साभाजजक ऩयीऺणको ववतध तथा प्रविमा य कामदववतधभा तोवकएका सूचकहरूका आधायभा ऩयाभशददाता सॊस्थाका साभाजजक ऩयीऺकहरुरे जजववसका 
स्थानीम ववकास अतधकायी, मोजना, अनगुभन तथा प्रशासकीम अतधकृत, शाखा प्रभखु तथा सम्फजर्नधत कभदचायीहरु, आमोजना प्रभखु, ववषमगत 
कामादरम प्रभखु/प्रतततनतधसॉग अधदसॊयजचत -क्झष-् क्तचगअतगचबभ) अर्नतयवातादफाट तथ्माङ्क सॊकरन गरयएको तथमो । मस िभभा जजववस -१४), 
याजनीततक दर -६) ववषमगत कामादरम य सेवा केर्नि -१०) साझेदाय गैससका प्रभखु तथा प्रतततनतध -५) य सॊचायकभॉ -३) तथा सेवाग्राही -१६) 
सभेत -५४) जनासॉग अर्नतयवाताद गरयएको तथमो । 
३.५ सभूह छरपर 
साभाजजक ऩयीऺणका ववतध तथा प्रविमा फभोजजभ कामदववतधभा तोवकएका सूचकहरु तथा सर्नददबद साभग्रीहरुको अध्ममनको आधायभा अर्नतयवातादफाट 
सभेवटन नसकेका ववषमहरूका रातग जजववस तथा ववषमगत कामादरमका सम्फजर्नधत कभदचायी तथा गैससकाहरूको सानो सभूह फनाई सभूह छरपर 
गने य सूचना सॊकरन तथा छरपरको तनष्कषदसभेत तनकातरएको तथमो । 
३.६ स्थरगत अवरोकन तथा तनयीऺण 
साभाजजक ऩरयऺणका िभभा जजववस, ववषमगत कामादरम य गैससिाया गत आ.व. सॊचातरत साभाजजक ववकास ऺेत्रको आमोजना तथा कामदिभको 
स्थरगत तनरयऺण य अवरोकन गयी जजल्रा ववकास सतभततको साभाजजक कामद सम्ऩादनको अवस्थाफाये जानकायी तरइएको तथमो । जजववसद्राया 
सॊचातरत आमोजना/कामदिभको तनयीऺण गने िभभा सम्फजर्नधत सेवाग्राही तथा उऩबोक्तासॉग सभेत आवश्मकता अनसुाय छरपर, अर्नतयविमा य 
अतबभत सॊकरन गरयएको तथमो । अध्ममन तथा सदवेऺणको िभभा सरु्नदयफजाय-कुर्नछा-दय ्ू ुइवऩप्रे सडक, सत्रसम-ववतभयेबज्माङ्ग-बोरेटाय सडक, 
नेऩारडाॉडा-फोयाङखोरा सडक आमोजना, उऩस्वास्थ्म चौकी धतभतरकुवाको वतथदङ सेर्नटय, ऐततहातसक तभ ुसॊग्रारमको अवरोकन तथा सम्फजर्नधत 
तनकाम, सतभतत य सॊस्थाका ऩदातधकायी य सेवाग्राहीसॉग अर्नतयविमा य अतबभत सभेत सॊकरन गरयएको तथमो । स्थरगत अवरोकन, अध्ममन, 
अर्नतयविमा य अतबभत सॊकरनफाट प्राद्ऱ याम, प्रततविमा य सझुावराई मस प्रततवेदनको जजववस तथा ववषमगत कामादरम य गैससको साभाजजक 
ऩरयऺण प्रततवेदन तथा साभाजजक ऩयीऺण प्रततवेदनभा प्रस्ततु गरयएकोछ । साभाजजक ऩयीऺण कामदिभ अध्ममन, स्थरगत अवरोकन, सदवेऺण, 
प्रततवेदन प्रस्ततुी तथा वहशका िभभा ३० बर्नदा फढी सहबातगरे याम, ववचाय य सझुाव प्रस्ततु गयेका तथए। 
३.७ सादवदजतनक वहश कामदिभ/प्रायजम्बक प्रततवेदन तमायी प्रस्ततुत तथा छरपर 
मस चयण तथा प्रविमाभा जजल्रा ववकास सतभततरे साभाजजक जजम्भेवायी फहन गदाद देजखएका प्रभखु सभस्मा, चनुौती, ततनीहरूको कामादर्नवमनको 
अवस्था य बावी कामदददशाका फायेभा सभेत गहन अध्ममन गयी फुॉदागत रूऩभा साभाजजक ऩयीऺण कामदववतध २०६७ को अनसूुची २ य ३ अनसुाय 
प्रायजम्बक प्रततवेदन तमाय गरयएकोछ । मस प्रकाय तमाय प्रततवेदन देहाम अनसुायको शय ्ू ीष्ू ाकभा केजर्नित गयी सादवदजतनक वहश कामदिभभा 
छरपरको रातग प्रस्ततु गरयएको तथमो । 
 कामदऺ ेत्रको ऩरयचम 



 स्थानीम तनकामको प्राथतभकता तथा रऺहरू 
 गतवषो भखु्म भखु्म उऩरजब्धहरू 
 मसवषो भखु्म भखु्म उऩरजब्धहरू 
 सयोकायऩऺको चाहना तथा रजऺत वगदराई सेवा तथा सवुवधा ददन ववगत एक वषाद गरयएका भखु्म भखु्म नीततगत व्मवस्था तथा प्रकृमागत 
सधुायहरू 
 साभाजजक जजम्भेवायी फहन गने ऺभता 
 आमोजना तथा कामदिभ कामादर्नवमन गदाद बोगेका सभस्माहरू 
 आगाभी ददनभा सधुायको रातग चाल्नऩुने कदभ तथा सझुावहरू 
३.८ प्रततवेदन तमायी 
साभाजजक ऩरयऺणको प्रायजम्बक प्रततवेदन सादवदजतनक वहश कामदिभभा प्रस्ततु ऩद्ळात छरपरभा उठेका सझुाव तथा तनर्ण् ्दू ाूारू य कामदमोजना 
सवहत कामदववतधको अनसूुची ४ अनसुाय अजर्नतभ प्रततवेदन तमायी य सादवदजतनक गरयएकोछ । प्रततवेदनका ववषमवस्त ुतनम्नानसुाय प्रस्ततु गरयएकोछ । 
 ऩ्ू ाूृद्षबतूभ 
 साभाजजक ऩयीऺणको उद्देश्म 
 अध्ममन ववतध 
 अध्ममनको सीभा 
 फहृत छरपर कामदिभको वववयण 
 स्थानीम तनकाम य ववषमगत कामादरम/गैससहरुको वववयण सॊरग्न याख्न े-अनसूुची २ य ३) 
 साभजजक ऩयीऺणवाट देजखएका सवर ऩऺहरु 
 साभजजक ऩयीऺणवाट देजखएका चनुौती तथा कतभकभजोयीहरु 
 साभाजजक जजम्भेवायी ऩयुा गनद स्थानीम तनकामरे चाल्न ुऩने कदभहरु वा सझुावहरु 
३.९ साभाजजक ऩयीऺणभा सभावेश गयाउन ुऩने 
स्थानीम तनकाम साभाजजक ऩयीऺण कामदववतध २०६७ को व्मवस्था अनसुाय ववषमगत कामादरमहरू य जजल्रा ववकास सतभततको वावषकद  
कामदिभ/आमोजनाभा सभावेश बएका गैय सयकायी सॊस्थाहरूको हकभा जजववसकै अतबन्न अॊगको रूऩभा साभाजजक ऩयीऺणभा साभाजजक जजम्भेवायीको 
रेखाजोखा तथा कामदसम्ऩादनको भूल्माङ्कन गरयएकोछ । 
३.१० प्रायजम्बक प्रततवेदन प्रस्ततुी तथा सादवदजतनक वहश कामदिभको तमायी 
स्थानीम तनकाम साभाजजक ऩयीऺण कामदववतधको अनसूुची २ य ३ अनसुायको प्रततवेदन जजल्रा ववकास सतभततिाया आमोजजत सादवदजतनक 
वहश/बेराभा प्रस्ततु गरयएको तथमो । साभाजजक ऩयीऺण प्रततवेदन प्रस्ततुत तथा सादवदजतनक वहश कामदिभ फायेभा तथा कामदिभभा उऩजस्थत हनु 
जजल्रा ववकास सतभततरे स्थानीम तनकामका प्रभखु सयोकायवाराहरू तथा वास्तववक उऩबोक्ताका प्रतततनतधहरू य-्वतदभान ऩदातधकायीहरू, नागरयक 
सभाज, याजनैततक दरहरू, प्रभखु कयदाताहरू, ऩय ्ू ूव जनप्रतततनतधहरू, गाववस सजचव तथा कभदचायी, वऩछतडएका वगद, वारफावातरका,भवहरा 
प्रतततनतध, स्थानीम गैसस, टोर ववकास सॊस्था, वडा नागरयक भर्नच तथा साभदुावमक सॊस्थाहरू, फवुिजीवीहरू आदद) सॉग अर्नतयविमाका रातग 
सादवदजतनक सूचनािाया आरृवान गरयएएको तथमो । साभाजजक ऩयीऺण प्रततवेदन प्रस्ततु गने कामदिभभा सहबागी हनु उऩरब्ध सञ्चायका 
भाध्मभहरूद्राया सदवसाधायण नागरयकराई सभेत आभर्नत्रण गरयएको तथमो । सादवदजतनक वहश/बेरा जजल्रा ववकास सतभततका स्थानीम ववकास 
अतधकायी श्री ववष्णदुत्त गौतभको अध्मऺताभा बएको तथमो बने वहश कामदिभको सहजजकयण तडएभआई प्रा.तर.का ऩयाभशददाता श्री प्रभे दवाडीरे 
गनुद बएको तथमो । कामदिभ २०६९/७/२८ गते आमोजना तथा बई सपरताऩय ्ू ूवक सम्ऩन्न बएको तथमो बने उक्त कामदिभभा जजववस, 
याजनीततक दर, ववषमगत कामादरम, सॊघ/सॊस्था, सॊचायकभी, नागरयक सभाज य सेवाग्राही सभेत ५८ जनाको सहबातगता यहेको तथमो । 
३.११ सादवदजतनक वहश तथा साभाजजक ऩयीऺण प्रायजम्बक प्रततवेदन प्रस्ततुत कामदिभ सॊचारन ववतध 
सर्नददबद साभग्रीको अध्ममन, अर्नतयवाताद, छरपर, स्थरगत अवरोकन सभेतफाट प्राद्ऱ सूचना तथा नततजाको आधायभा ववषमववऻ साभाजजक 
ऩयीऺकिाया तमाय गरयएको साभाजजक ऩयीऺण प्रायजम्बक प्रततवेदन सादवदजतनक वहश कामदिभको आमोजना गयी प्रस्ततु गरयएको तथमो । सादवदजतनक 
वहश तथा साभाजजक ऩयीऺण प्रायजम्बक प्रततवेदन प्रस्ततुत कामदिभ सॊचारन ववतध तऩतसर सॊचारन गरयएको तथमो । 
 साभाजजक ऩयीऺण प्रततवेदन प्रस्ततुत कामदिभभा सहबागीहरूको उऩजस्थतत ऩजुस्तका -सहबागीहरूको नाभ, ऩद, ठेगाना तथा प्रतततनतधत्व गयेको 
सॊस्था सभेत उल्रेख गयी) याजखएको तथमो । 
 कामदिभको प्रायम्बभा सहबागीहरूराई कामदिभको उद्देश्म, सॊचारन ववतध, सभम य आचायसॊवहताफाये जानकायी प्रदान नगरयएको तथमो 
 साभाजजक ऩयीऺकफाट अनसूुची-२ य अनसूुची-३ फभोजजभको ढाॉचाभा तमाय गरयएको वववयण प्रस्ततु गरयएको तथमो । 
 प्रततवेदन कामदिभभा वववयण प्रस्ततु बएऩतछ साभाजजक ऩयीऺण सभर्नवम सतभततको तपादट कामदिभका सहबागीहरू सभऺ तनम्न प्रकायका 
प्रद्लहरू िभश् याखी खरुा छरपरको भाध्मभफाट सहबागीहरूको प्रततविमा तथा सझुाव आरृवान गनुदऩददछ :- 



- स्थानीम तनकामरे गयेका नीततगत तनर्ण् ्दू ाूातथा प्रविमागत सधुायरे ऩायेको प्रबाव -सूचकको आधायभा) 
- स्थानीम तनकामरे गयेका ववकास मोजनाहरूभा जनसहबातगताको जस्थतत 
- स्थानीम तनकामरे सभमभा सेवा सवुवधा ददन नसकेको अवस्थाभा जनतारे बोग्न ुऩयेका सभस्माहरू 
- स्थानीम तनकामको तपादट ऩेश गयेको वववयण प्रततको ववद्वसनीमता 
- वारवातरका, भवहरा, दतरत, जनजातत, गरयफ, जेद्ष नागरयक, तथा वऩछतडएका वगदराई भूरधायभा ल्माउन गयेका प्रमासहरूको प्रबावकारयता 
- स्थानीम तनकामरे ददएको सेवाको गणुस्तय, दस्तयु, सेवा ददन रगाएको सभम य कामद सम्ऩादनको स्तय 
- साभाजजक उत्तयदावमत्व ऩूया गनद स्थानीम तनकामको वतदभान कामद तथा कामदशैरीभा सधुाय ल्माउन प्राद्ऱ सझुावहरू 
 सहबागीहरूरे कामदिभभा याखेका ववचाय, सझुाव तथा प्रततविमाहरूराई साभाजजक ऩयीऺण सभर्नवम सतभततका ऩदातधकायीहरू तथा साभाजजक 
ऩयीऺकरे वटऩोट गरयएको तथमो । सहबागीरे याखेका जजऻासा तथा ववचायभा जजववस, ववषमगत कामादरम, गैसस तथा साभाजजक ऩयीऺकरे स्ऩद्श 
ऩानुद बएको तथमो । 
 साभाजजक ऩयीऺण कामदिभभा उठेका ववषमवस्तहुरूको आधायभा साभाजजक ऩयीऺकरे सायसॊऺेऩ तमायी गयी प्रततवेदनभा सभावेश गरयएकोछ । 
३.१२ प्रततवेदन सादवदजतनक तथा कामादर्नवमन 
साभाजजक ऩयीऺकिाया साभाजजक ऩरयऺण प्रततवेदन अनसूुची-४ अनसुाय जजववस रभजङु प्रभखु सभऺ ऩेश गरयएकोछ । जजल्रा ववकास सतभततरे सो 
साभाजजक ऩयीऺण प्रततवेदन जजल्रा ऩरयषद्मा ऩेश गयी भूख्म भूख्म फॉूुदाहरूराई -सकायात्भक तथा सधुायात्भक) ववद्ऴषेण गयी सादवदजतनक गनेछ । 
साभजजक ऩयीऺण प्रततवेदनरे औल्माएका कभी कभजोयीहरू बववष्मभा नदोहोरयने गयी सधुाय गनद जजववसरे नीततगत तनर्ण् ्दू ाूागनेछ । 
४. साभाजजक ऩयीऺण सम्फर्नधी अध्ममनको ऺेत्र य तसभा 
प्रस्ततु साभाजजक ऩयीऺण कामदका ऺेत्र य तसभा तनम्नानसुाय यहेका छन ्। 
१. जजल्रा ववकास सतभततरे गयेका नीततगत तनर्ण् ्दू ाूाय प्रविमागत सधुायरे ऩगुेको प्रबावका फायेभा अध्ममन गरयएकोछ । जसभा स्थानीम ववकास 
भर्नत्रारम, गाववस य नगयऩातरकाको नीततगत तनर्ण् ्दू ाूातथा त्मसरे ऩायेको प्रबावको अध्ममन गरयएको छैन । 
२. जजववसरे गयेको ववकास आमोजनाभा जनसहबातगताको जस्थततको अध्ममन गरयएको छ । तय मसभा अर्नम प्रकायका मोजनाभा जनसहबातगताको 
जस्थतत अध्ममन गरयएको छैन । 
३. सभमभा जजववसरे सेवा सवुवधा ददन नसक्दा जनतारे बोगेका सभस्माको अध्ममन गरयएकोछ । तय मसभा नेऩार सयकाय स्थानीम ववकास 
भर्नत्रारम य अर्नम भर्नत्रारमरे ददने प्रत्मऺ सेवा तथा गाववस य नगयऩातरकाका त्मस्ता सेवाको अध्ममन गरयएको छैन । 
४. सभम तथा श्रोत साधनको कभीका कायण साभाजजक ऩयीऺणको िभभा अर्नतयवाताद, सभूहगत छरपर, स्थरगत अवरोकन, अध्ममन तथा 
सदवेऺणभा गदाद आवश्मक व्मजक्त सभूह य आमोजना तथा कामदिभराई व्माऩक य सघन रुऩभा अध्ममन तथा ववद्ऴषेण गनद सवकएको छैन य 
प्रतततनतधभूरक रुऩभा साभाजजक ऺेत्रका आमोजना तथा कामदिभ, सेवा प्रवाहभा ववशेष जोड ददइएकोछ । 
५. साभाजजक ऩयीऺण जजल्राको सर्नददबदभा ऩवहरो प्रमाश बएको य अतबभखुीकयण, अध्ममन तथा अवरोकन य प्रततवेदन प्रस्ततुी तथा वहश कामदिभ 
प्रभखु चाडदऩवदको सभमभा सॊचारन बएको कायण जजल्राजस्थत सम्ऩय ्ू ूण्ूा  ववषमगत कामादरम य गैय सयकायी सॊस्थाहरुराई अध्ममन, वववयण तथा 
अवरोकन य प्रततवेदनभा सभेट्न सवकएको छैन । 
६. आधाय तथा रैंतगक य साभाजजक रुऩभा खजण्डकृत य आधायबतू तथ्माङ्क, जजल्रा ववकास सतभतत, ववषमगत कामादरम य गैय सयकायी सॊस्थाका 
साभाजजक ऺेत्रका हयेक सूचकहरुको वववयणहरु सभमभा नै उऩरब्ध हनु नसक्दा साभाजजक ऺेत्रका कततऩम सूचकहरुको वास्तववक जस्ततथको 
रेखाजोखा गनद सवकएको छैन । 
५. वहृत छरपरको वववयण 
साभाजजक ऩयीऺणको िभभा गरयएको अध्ममन तथा सदवेऺणको रेखाजोखा य ववद्ऴषेण गयी तमाय प्रततवेदन जजल्रा ववकास सतभततरे सादवदजतनक 
वहश कामदिभ आमोजना गयी छरपर तथा वहश गरयएको तथमो । सादवदजतनक वहश कामदिभ जजल्रा ववकास सतभतत रभजङु्गको सबाहरभा तभतत 
२०६९ सार काततदक २८ गते ददनको १.०० फजे देजख अऩयार्नह ६.०० फजेसम्भ सॊचारन बई सपरताऩय ्ू ूवक सम्ऩन्न बएको तथमो । उक्त 
कामदिभ जजववस, याजनीततक दर, ववषमगत कामादरम, साझेदाय गैसस, नागरयक सभाज, गाववसका सजचव, वऩछतडएको वगद य ऺेत्र, सेवाग्राही, वडा 
नागरयक भॊच नागरयक सचेतना केर्नि रगामत आभा सभूह य अर्नम सभदुामभा आधारयत सॊस्थाहरुफाट ५८ जनाको उऩजस्थतत यहेको तथमो । 
६. जजववस रभजङु य ववषमगत कामादरम एवॊ गैसस साभाजजक उऩरब्धी तथा कामदसम्ऩादनको जस्थतत वववयण 
जजल्रा ववकास सतभतत रभजङु, ववषमगत कामादरम एवॊ गैससरे साभाजजक ऺोत्रभा गयेको मोगदान -कामदिभ, प्रततपर तथा उऩरब्धीराई साभाजजक 
ऩयीऺण कामादववतध २०६७ अनसुायको उल्रेजखत व्मवस्था, साभाजजक जजम्भेवायीका प्राथतभकताका ऺेत्र य ढाॉचाभा रेखाजोखा गयी कामदववतध २०६७ 
को अनसूुची २ य ३ अनसुायको प्रततवेदन तमाय तयी गयी प्रस्ततु गरयएकोछ । 
६.१ जजववस रभजङु साभाजजक उऩरब्धी तथा कामदसम्ऩादनको जस्थतत वववयण 
जजल्रा ववकास सतभततरे साभाजजक ववकासको ऺेत्रभा का ऩयु्माएको मोगदान -प्रततपर तथा उऩरब्धी) राई कामदववतध अनसुाय ६ वटा ववषमगत 
ऺेत्रभा ववबाजन गयी रेखाजोखा गरयएको तथमो । जनु ऺेत्रहरु तऩतसर फभोजजभ यहेकाछन ्। 



ऻ। स्थास्थ्म तथा जनसॊख्मा 
द्द। जशऺा, खेरकुद तथा मवुा 
घ। खानेऩानी तथा सयसपाई 
ि। भवहरा, फारफातरका तथा साभाजजक सभावेशीकयण 
छ। सचेतना तथा गरयफी तनवायण 
ट। सेवा तथा सवुवधाभा ऩहुॉच 
ठ। सॊस्थागत ववकास 
उऩयोक्त ऺेत्र अनसुाय साभाजजक ववकासका सूचकहरुको आधायभा गत आ.व.भा हातसर प्रततपर तथा उऩरब्धीहरुको रेखाजोखा सवहत साभाजजक 
ऩयीऺण कामदववतध २०६७ अनसुायको प्रततवेदन मस प्रततवेदनको अनसूुची २ भा प्रस्ततु गरयएकोछ । 
६.२ ववषमगत कामादरम तथा गैय सयकायी सॊस्थाहरुको साभाजजक उऩरब्धी य कामदसम्ऩादनको जस्थतत वववयण 
साभाजजक ववकास ऺेत्रभाभा गत आ.व. २०६८/६९ भा ववषमगत कामादरम तथा गैससहरुरे हातसर प्रततपर  तथा उऩरब्धीहरुको रेखाजोखा 
सवहत साभाजजक ऩयीऺण कामदववतध २०६७ अनसुायको प्रततवेदन मस प्रततवेदनको अनसूुची ३ भा प्रस्ततु गरयएकोछ । 
७. साभाजजक ऩयीऺणवाट देजखएका सवर ऩऺहरु 
साभाजजक ऩयीऺण कामदिभ अर्नतदगदत दस्तावेजहरुको अध्ममन, स्थरगत अवरोकन तथा सदवेऺण, अर्नतयवाताद, अर्नतयविमा, अतबभत सॊरकन, 
सभूहगत छरपर, सादवदजतनक वहश, प्रायजम्बक प्रततवेदन प्रस्ततुत य छरपरफाट प्रस्ततु सफर ऩऺहरु तऩतसर अनसुाय प्रस्ततु गरयएकोछ । 
 साभाजजक जजम्भेवायीको ऺेत्रभा आ.व. ०६८/६९ भा जजल्रा ववकास सतभतत रभजङु्गरे सभवद्शभा ९३ प्रगतत हातसर गयी ७१ प्रततशत 
नागरयकराई साभाजजक सेवा उऩरब्ध गयाउन सपर बएको य कामदिभको नभूना सदवेऺण य उऩरब्ध सूचना ववद्ऴषेण गदाद साभाजजक ऺेत्रभा ७१% 
भात्र उऩरब्धी हातसर गनद सपर बएको 
 साभाजजक ऺेत्रभध्मे ऩतन स्वास्थ्म तथा जनसॊख्मा, भवहरा, फारफातरका य रजऺत वगदको ऺेत्रभा उल्रेख्म उऩरब्धी हातसर गनद सपर बएको य 
जशऺा तथा सॊस्थागत ववकास य सशुासन ऺेत्रभा कभ उऩरब्धी हातसर गयेको 
 आ.व. ०६८/६९ भा सम्फजर्नधत ववषमगत कामादरम तथा गैय सयकायी सॊस्थाहरुको मोगदान सभेत सदवेऺण य उऩरब्ध सूचना ववद्ऴषेण गदाद 
जजल्रा ववकास सतभतत रभजङु्गरे सभवद्शभा साभाजजक ऺेत्रभा ६१% उऩरब्धी हातसर गनद सपर बएको 
 मस कामदिभरे जजववस, ववषमगत कामादरम य गैससको नागरयक प्रततको उत्तयदावमत्व अथवा साभाजजक उत्तयदावमत्व अतबफवृि गनद मोगदान 
ऩगुेको 
 स्थानीम शासन प्रविमाभा साभाजजक ऺेत्रको रगानी य उऩरब्धीको रातग आधाय तमाय बएको य सयोकायवाराफाट प्रततविता प्राद्ऱ बएको 
 ऩयीऺणफाट साभाजजक जजम्भेवायीका ऺेत्रहरुको प्राथतभकता ऺेत्रहरु तमाय बएको, सयोकायवारको ऩवहचान तथा नक्शाङ्कन बएको 
 साभाजजक उऩरब्धी हातसर गनद सर्नददबदभा सभस्मा श्रोतको होइन सोच य व्मवस्थाऩनको यहेको कुयाभा सयोकायवाराभा भहशसु बएको 
 साभाजजक ऩयीऺण कामदिभफाट साभाजजक ऺेत्रका प्राद्ऱ प्रततपर य उऩरब्धी भाऩन गने ववतध, प्रविमा य तथ्माङ्कको आधाय तमाय बएको 
 साभाजजक ऩयीऺण कामदिभभा जजल्रा ववकासका साभाजजक ऺेत्रका सयोकायवाराको अऩर्नतव य व्माऩक सहबातगता यहेको 
 सेवा प्रवाह जस्थततभा य सेवाग्राहीको सचेतनाभा फवृि बएको 
 जजल्राभा साभाजजक ऺेत्रका अतबमानभूरक कामदिभहरु जस्तै् तनयऺयता उर्नभरुन जजल्रा, ससाध्म योग ऩयीऺण य उऩचाय, सचेतना सम्फर्नधी 
कामदिभ साझेदायीभा सॊच ्ू ाूारन य ववऩन्न ऩरयवाय ऩवहचान गयी गरयफी  तनवायण, रैंतगक वहॊसा तथा ववबेद भकु्त ऩरयवाय जस्ता कामदिभहरु 
ऩवहचान बएका 
 साभाजजक ऩयीऺण कामदिभफाट साभाजजक ऺेत्रभा कामदिभ तजुदभा तथा कामादर्नवमनभा सहमोग ऩगु्ने देजखएको 
 जजल्रा ववकास सतभतत, ववषमगत कामादरम य गैससरे साभाजजक ववकास ऺेत्रभा कामदिभ सॊचारनको िभभा बएका उऩरब्धी य 
कभीकभजोयीफाये सयोकायवारारे भहशसु गयेको तथा तसकाईहरुराई अतबरेखन गरयएको 
 जजल्रास्तयभा सेवा प्रवाह कभ झर्नझवटरो फर्नदै गएको य सेवा प्रवाहराई स्थानीमकयण गने प्रमास गरयएको 
 मोजना तथा फजेट तजुदभा गदाद आमोजना य कामदिभको प्राथतभकता य रक्ष्म तनधादयण य अऩेजऺत उऩरब्धी तनधादयण सवहत कामदमोजना तजुदभाको 
आवश्मकता भहशसु बई सो अनसुाय गनद सयोकायवाराफाट प्रततविता प्राद्ऱ बएको 
 दय ्ू ुगऺ, रजऺत वगद ववशेष गयी ववऩन्न ऩरयवायभा कामदिभ रजऺत गने कुयाभा सयोकायवारा एकभत बई प्रततवि बएका 
 रजऺत वगदको कामदिभभा सहबातगता य तनर्ण् ्दू ाूाूो अवस्था याम्रो यहेको य सचेतना य सेवा सवुवधाभा ितभक फवृि बएको 
 साभाजजक ववकासका ऺेत्रभा जजववसको नेततृ्वभा ववषमगत कामादरम य गैसस ऩरयचारन गनद सयोकायवारा सहभत बएको 
 जशऺा ऺेत्रभा जजल्रा जशऺा कामादरमको नेततृ्वभा साऺयता रगामत प्राववतधक जशऺा एवॊ तथ्माङ्कको अधाय तमाय गनद सयोकायवारा सहभत बएका 



८. साभजजक ऩयीऺणवाट देजखएका चनुौती तथा कतभकभजोयीहरु साभाजजक ऩयीऺण कामदिभ अर्नतदगदत दस्तावेजहरुको अध्ममन, स्थरगत अवरोकन 
तथा सदवेऺण, अर्नतयवाताद, अर्नतयविमा, अतबभत सॊरकन, सभूहगत छरपर, सादवदजतनक वहश, प्रायजम्बक प्रततवेदन प्रस्ततुत य छरपरको दौयान 
देजखएका चनूौतत तथा कभीकभजोयीहरु तर फुॉदागत रुऩभा प्रस्ततु गरयएकोछ । 
 साभाजजक उऩरब्धीराई ऩषु्याई गने तथ्माङ्कीम आधाय, अध्ममन य सदवेऺणभा कभी यहेको 
 रजऺत वगद, सभदुाम य साभाजजक ऺेत्रभा प्रत्मऺ प्रब्ू ाूाव ऩाने खानेऩानी तथा सयसपाईको ऺेत्रभा जजववसको कामदिभ, रगानी य उऩरब्धी 
कभ बएको 
 रजऺत वगदभा ववऩन्न वगद, धयधयुी तथा ऩरयवायराई सभेट्न नसकेको 
 आतथदक रुऩभा सम्ऩन्न बएता ऩतन साभाजजक य साॉस्कृतत तथा भानववम रुऩभा कभजोय वगदको आवश्मकताराई सभेत सम्फोधन गने गयी रजऺत 
कामदिभ तजुदभा य कामार्नवमन हनु नसकेको 
 गैससको कामदिभफाये जजववसराई जानकायी ददने, साझेदायी गने य सहकामदभा कभी यहेको 
 साभाजजक ऩयीऺण प्रततवेदन ववस्ततृ रुऩभा तथ्माङ्कीम ऩषु्याई, व्माऩक, ववद्ऴषेण य जचयपाय सवहत आउन नसकेको 
 साभाजजक ऺेत्रभा बोगेका सभस्माहरुभा ऩदृ्षबतूभ य ऩरयवेश सवहतको ववद्ऴषेणभा कभी यहेको 
 गैससहरु शहय फजाय केजर्नित यहेको त्मसराई जजववसरे तनमभन तथा भागददशदन गनद नसकेको 
 जजल्रा ववकासका मोजना तजुदभा, कामादर्नवमनभा व्मजक्त य याजनीततक दर केजर्नित बएको 
 गाउॉफाट शहय य फजायभा फसादई सदने काभ तत्रय् यहेको अवस्थाभा सडक तनभादणका अनतगजर्नत आमोजनाहरुको धसदय ्ू ाूाूोने काभ बएको य सेवा 
तथा सवुवधा ऩहुॉचभा नागरयकको ऩहुॉचभा खासै फवृि हनु नसकेको 
 जजल्रा ववकासको साभाजजक तथा आतथदक उऩरब्धीको सर्नददबदभा श्रोतको नबै सोच य व्मवस्थाऩनको कभजोयी यहेको 
 ववद्यारम भजद गने य दयफर्नदी तभरानको िभभा सगुभ ऺेत्रभा जशऺकहरु कृजर्नित हुॉने वातावयण तसजदना बएको कायण जशऺा ऺेत्रभा नकायात्भक 
असय देजखएको जस्तै एसएरसी उततर्ण् ्दू ाूाको अवस्था 
 ववकासका कामदभा याजनीततकयण हावी बएको य ऩाटदय ्ू ीूी जखचातानीको आधायभा आमोजना तथा कामदिभ तजुदभा य कामादर्नवमन हनुे गयेको 
 रजऺत वगदको कामदिभ तथा साभाजजक आतथदक ववकासका कामदिभ तजुदभा य कामादर्नवमनभा आतथदक ऩऺ तथा ववऩन्नताराई आधाय फनाउन 
नसकेको 
 जजववस ससाना मोजनाभा फजेट फजेट ववतनमोजन गने गयेको य उऩबोक्ता सतभतत भापद  सॊचारन गने आमोजनाहरुभा उऩबोक्ता सतभततरे 
ठेकेदायराई भापद  गयाउन ेकामद अध्मातधक यहेको 
 आमोजना तथा कामदिभभा दोहोयोऩना यहेको य श्रोतको दरुुऩमोग बैयहेको य ससाना आमोजनाभा यकभ छरयएकोछ । 
 जजल्रा प्रशासनफाट प्रवाह हनुे नागरयकता सम्फर्नधी सेवा सयरीकृत हनु नसकेको जस्तो की अको जजल्राफाट 
वववहा तथा फसादई सयी आएको अवस्थाभा सो जजल्राभा उक्त व्मजक्तको नाभभा नागरयकता जायी बए नबएको तरजखत जानकायी तरएय नागरयकता 
ददने कामदभा सहजता नआएको 
 जशऺा ऺेत्रभा दयफर्नदी तभरान ऩतछ सो को ऩरयऩारना सम्फजर्नधत तनकाम य जशऺकहरु व्मजक्त केजर्नित बएको 
 जजववसफाट साभाजजक ऺेत्रभा ४०% बर्नदा फढी रगानी ववतनमोजन य खचद गरयएको तय उऩरब्धी भाऩन गनद नसवकएको य नागरयक तथा 
सभदुामरे साभाजजक ऺेत्रभा ऩरयवतदनको भहशसु गनद नसकेको 
 जजववसका अतधकाॊश मोजना तजुदभा गदाद अफण्डाको रुऩभा याख्न,े फावषकद  तथा चौभातसक रक्ष्म तनधादयण सवहत कामादर्नवमन मोजना तजुदभा गयी 
जस्वकृत गने नगयेको 
 ऩटके तनर्ण् ्दू ाूागयी आमोजना तथा कामदिभभा फजेट ववतनमोजन गयी कामादर्नवमन गने गरयएको परस्वरुऩ रक्ष्म बर्नदा फढी वा शतप्रततशत 
उऩरब्धी देजखएको 
 सॊस्थागत तथा ऺभता ववकास, सेवा प्रवाह य सशुासनको ऺेत्रभा कामदिभ तजुदभा बएता ऩतन कामदिभ कामादर्नवमनभा कभ बई उऩरब्धी ज्मादै 
कभ देजखएको 
 जजल्राभा उऩरब्ध स्रोतराई प्राथतभकताको ऺेत्रभा केजर्नित गयी रगानी गनद नसवकएको 
 आमोजना सॊख्मा अत्मतधक यहने य ससाना आमोजना ऩतन जजववस आपैरे कामादर्नवमन गदाद आमोजनाको गणुस्तय सतुनजद्ळत गनद नसवकएको, 
 जजल्राको रैंतगक तथा साभाजजक रुऩभा खण्डीकृत तथ्माङ्क सवहतको जजल्रा वस्तगुत वववयण तथा श्रोत नक्शा अद्यावतधक नबएको हुॉदा मोजना 
तजुदभा, अनगुभन तथा भूल्माङ्कन -साभाजजक ऩयीऺण) गनद कदठनाई देजखएको 
 जजल्राको मोजनावि ववकास गनद सभद्शीगत साभाजजक तथा आतथदक ववकासका रातग रक्ष्म, उद्देश्म, उऩरब्धी य नततजा तनधादयण गयी तनजद्ळत 
अवतधतबत्र सो हातसर गनद उऩमकु्त नीतत, तसिार्नत, यणनीतत तथा प्राथतभकताहरु ऩवहचान एवॊ ऩरयबावषत गयी जजल्रा ववकासको गततराई भागददशदन 
गने आवतधक जजल्रा ववकास मोजना नबएको कायण जजल्रा ववकासका प्राथतभकताका ऺेत्रहरु, साभाजजक तथा अर्नम ऺेत्रभा हातसर गनुद ऩने सूचक 



तथा रक्ष्म तनधादयण नहुॉदा फावषकद  मोजना तथा फजेट तजुदभा, आमोजना तथा कामदिभ तजुदभा, नततजा अनगुभन तथा उऩरब्धी तनधादयण तथा भाऩन 
गनद कदठनाई बएको 
 ऐन, तनमभ, तनदेजशका तथा कामदववतधको ऩय ्ू ूण्ूा ऩारना हनु नसकेको तथा कततऩम तनदेजशका य कामदववतधका व्मवस्थाहरु व्मवहारयक नबएको 
 जजववसफाट साभाजजक ऺेत्र रगामत अर्नम ऺेत्रभा अनऩुात्दक ऺेत्रभा रगानी बएको य सोफाट ठोस उऩरब्धी हातसर नबएको 
 तथ्माङ्कको कभी तथा रजऺत वगद -ववऩन्न ऩरयवाय) ऩवहचान हनु नसक्दा साभाजजक ऺेत्रका कामदिभहरु रजऺतय ्वगद खास गयी ववऩन्न ऩरयवायभा 
ऩयु्माउन नवकएको  
 स्वास्थ्म चौकी तथा उऩचौकीहरु गाववसको केर्नि तथा ऩामक ऩने स्थानभा नबएको य कततऩम स्वास्थ्म सॊस्थाहरुभा स्वास्थ्मकभॉहरु तनमतभत 
रुऩभा सॊस्थाभा उऩजस्थत हनु नगयेको 
 गौडा तथा चर्निेद्वय प्राथतभक स्वास्थ्म केर्निभा दयफर्नदी अनसुाय तनमतभत रुऩभा डाक्टय य स्वास्थ्मकभॉ नबएको 
 जजववसरे गैसस तथा ववषमगत कामादरमराई दय ्ू ुगभ य वऩछतडएको छेत्रभा ऩरयचारन गनद नसकेको 
९. साभाजजक जजम्भेवायी ऩयुा गनद स्थानीम तनकामरे चाल्न ुऩने कदभहरु वा सझुावहरु 
साभाजजक ऩयीऺण कामदिभ अर्नतदगदत दस्तावेजहरुको अध्ममन, स्थरगत अवरोकन तथा सदवेऺण, अर्नतयवाताद, अर्नतयविमा, अतबभत सॊरकन, 
सभूहगत छरपर, सादवदजतनक वहश, प्रायजम्बक प्रततवेदन प्रस्ततुतको आगाभी ददनभा चाल्न ुऩने कदभ तथा आएका सझुावहरुराई फुॉदागत रुऩभा 
प्रस्ततु गरयएकोछ । 
 साभाजजक ऩयीऺणराई आगाभी वषाद प्रविमा य प्रगततको रेखाजोखा बर्नदा साभाजजक उऩरब्धी भाऩनभूरक फनाउॉदै रान ुऩने 
 रजऺत वगदभा ववऩन्न वगदराई सभेत सभेट्न ुऩने य रजऺत वगदहरुभा ऩतन ववऩन्नराई ऩवहचान गयी कामदिभ केजर्नित गनुद ऩने 
 साभाजजक ऺेत्रभा सेवा सवुवधा ववस्ताय य ऩहुॉच अतबफवृिका रातग जजल्रा यणनीततक भहत्वका सडक आमोजनाहरुको स्तयोन्नततभा जोड ददन ुऩने 
 अतत आवश्मक बएको वाहेक साभदुावमक बवन तथा अर्नम ऩय ्ू ूवाधाय तनभादण आमोजनाहरु कभ गयी ववद्यतु, ऩमदटन, स्वास्थ्म तथा जशऺा ऺेत्रका 
आमोजनाभा रगानी तथा कामादर्नवमनभा जोड ददन ुऩने 
 सआुहाया कामदिभसॉगको साझेदायीभा जजल्राका सफै गाववसहरु अथवा ितभक रुऩभा ववऩन्नता नक्शाङ्कन गयी ववऩन्न ऩरयवाय ऩवहचान सवहत 
रजऺत कामदिभ, साभाजजक ऺेत्रका कामदिभ य अर्नम कामदिभ केजर्नित गनुद ऩने 
 नेऩार सयकायको नीतत अनरुुऩ जजल्राको वस्तगुत वववयण य श्रोत नक्शा अद्यावतधक गनुदका साथै आवतधक मोजना तजुदभा गयी सो अनसुाय 
फावषकद  मोजना तथा फजेट तजुदभा गनुद ऩने 
 रभजङु जजल्राराई तनयऺयता उर्नभरुन जजल्राको रुऩभा अतबमान अगातड फढाउन तनयऺय व्मजक्त ऩवहचान, कामदिभ सॊच ्ू ाूारन रगामतका 
कामदहरुभा जजल्रा जशऺा कामादरमरे नेततृ्व तरने य जजववस, गाववस, गैसस य अर्नम सयोकायवारारे आवश्मकता अनसुाय आवश्मक आतथदक, बौततक 
रगामत अर्नम सहमोग उऩरब्ध गयाउन ुऩने 
 आदीफासी जनजातीको अतधकाय सतुनजश्तताका रातग ूॉएऺ्ऋ अवधायणा फभोजजभ आदीफासी/जनजातीराई जानकायी प्रदान गयी कामदिभ सॊचारन 
गनुद ऩने 
 साभाजजक ऩयीऺणभा खेरकुद तथा मवुा सम्फर्नधी कामदिभ, उऩरब्धीहरु सभेत सभेवटन ुऩने 
 मोजना, फजेट, प्रततपर, उऩरब्धी सम्फर्नधी तथ्माङ्क अतबरेख सम्फजर्नधत तनकामरे व्मवजस्थत गनुद ऩने य जजववसरे एकीकृत गयी आवतधक रुऩभा 
अद्यावतधक गनुद ऩने 
 नसदने योग ववशेष गयी भगृौरा पेर हनुे, भटुु रगामतका योगहरुको तनमतभत जाॉच य योकथाभका रातग तनमतभत जाॉचको व्मवस्थाको 
सहभातगताभूरक रुऩभा कामदिभ सॊच ्ू ाूारनका व्मवस्था गनुद ऩने  
 रैंतगक वहॊसा -ऩयम्ऩयागत, सशुदु्ऱ य शसक्त) भकु्त ऩरयवाय तथा साभाजजक वहॊसाभकु्त सभाजराई अतबमानको रुऩभा सॊचारन गनुद ऩने 
 
 साभाजजक ववकास तथा रुऩार्नतयणभखुी अतबमानराई रागतसॉग बर्नदा ऩरयणाभको आधायभा अगातड फढाउन ुऩने 
 साभाजजक ऺेत्रको सधुायको रातग सझुावहरु नीततगत तह य कामादर्नवमन तह गयी छुयाई प्रस्ततु गनुद ऩने 
 याज्मको नीतत अनसुाय ऩवहरो आवतधक मोजनाको सभीऺा गयी जजल्राको वस्तगुत वववयण अद्यावतधक सवहत तत्कार दोश्रो आवतधक जजल्रा 
ववकास मोजना तजुदभा गनुद ऩने 
 जजल्रा ववकासका प्रमास य उऩरब्धीहरुको भाऩन गनद रैससासको अवधायणा फभोजजक रैंतगक तथा साभाजजक रुऩभ खजण्डकृत तथ्माङ्कको आधाय 
तमायी, अद्यावतधक गयी सो अनसुाय मोजना तजुदभा, नततजा अनगुभन तथा आमोजना/कामदिभको भूल्माङ्कन गने कामद तत्कार गनुद ऩने 
 साभाजजक ववकास ऺेत्र अर्नतदगदत प्राथतभकताका ऺेत्रहरु तनधादयण गयी सो अनसुाय आमोजना, कामदिभ तथा फजेट तजुदभा गयी जजल्रा ववकासका 
प्रमासराई साभाजजक रुऩभा भाऩनमोग्म तथा उऩरब्धीभूरक फनाउन ुऩने 
 साभाजजक ववकास कामदभा सयकायी, साभदुावमक, गैयसयकायी य नीजज ऺेत्रको मोगदान फवृि गनद जजल्रा ववकास सतभततरे सम्फजर्नधत ऩऺसॉग 
सभर्नवम, सहकामद य साझेदायीभा जोड ददनऩुने 



 साभाजजक ऺेत्रभा ठोस उऩरब्धी हातसर गनद जजल्राका केही गाववसहरुको ववऩन्नताको भाऩन गयी अतत गयीफ तथा वऩछडा घयधयुी ऩवहचान गयी 
उक्त घयधयुीराई रजऺत गयी रजऺत कामदिभ रगामत अर्नम साभाजजक, आतथदक, बौततक तथा सॊस्थागत ववकासका कामदिभ य सेवा प्रवाहराई 
केजर्नित गयी कामदिभ सॊचारन गने य सो अनबुव य जशकाईको आधायभा गाववसहरुको ववस्ताय गदै रग्न ुउऩमकु्त हनु े
 फावषकद  जजल्रा ववकास मोजना तथा फजेट तजुदभा गदाद आमोजना तथा कामदिभको रक्ष्म तनधादयण गने सो कामदिभ अऩेजऺत उऩरब्धी सभेत 
सभावेश गनुद ऩने 
 साभाजजक ववकास ऺेत्रको गरुुमोजना तजुदभा गयी सो अनसुाय फावषकद  मोजना तजुदभा, नततजाभूरक अनगुभन ढाॉचा तथा मोजना तजुदभा गयी रागू 
गनुद ऩने 
 जजल्रा ववकासको प्राथतभकता प्राद्ऱ ऺेत्रभा सडक तथा मातामात यहेको हुॉदा सडक तनभादणसॉगै सो ऺेत्रभा साभाजजक तथा आतथदक ववकासका 
कामदिभहरु केजर्नित गयी सॊचारन गयेभा त्मसफाट उक्त ऺेत्रका नागरयक तथा रजऺत सभदुामको उत्थानभा ठोस उऩरब्धी हातसर गनद सवकने 
 उऩरब्ध स्रोतराई प्राथतभकताका ऺेत्रभा केजर्नित गयी उऩरब्धीभूरक रगानीभा जोड ददने ववषमभा याजनीततक तहभा सहभतत य प्रततवितासवहत 
अगातड फढ्न ुऩने 
 आमोजना तथा कामदिभराई नततजाभूरक य प्रबावकायी फनाउन सभदुाम, उऩबोक्ताको तनगयानी, अनगुभन सॊमर्नत्रराई फतरमो य प्रबावकायी 
फनाउउन ुऩने 
 याजनीततक सचेतनासॉगै नीततगत व्मवस्था, कामदिभ य सेवा सवुवधाफाये नागरयक जशऺाभा जोड तथा फवृि गनुद ऩने 
 जजववसरे गैसस तथा ववषमगत कामादरमहरुराई दय ्ू ुगभ, वऩछतडएको तथा अतत ववऩन्न सभदुामभा कामदिभ सॊचारनका रातग भागददशदन गनुद ऩने 
 वैदेजशक योजगायीभा जानेहरुका रातग सीऩ सचेतनाभूरक कामदिभ सॊचारन य ववदेशफाट पवपएदकाहरुराई उद्योग व्मवसामभा रगाउन जजववसरे 
नीतत तथा कामदिभ फनाई सॊचारन गनुद ऩने 
 सफै ववषमगत सफारहरुभा सादवदजतनक सनुवुाई य सफै तनकामहरुरे -गैसस) सभेतरे फावषकद  रुऩभा साभाजजक ऩयीऺण गनुद ऩने 
 नागरयक सभाज तथा सॊचाय ऺेत्ररे कामदिभको नततजा य प्रबावकारयतको अध्ममन गयी तथ्म सादवदजतनक गनुद ऩने 
 जजववस, ववषमगत कामादरम य गैससफाट सहमोग उऩरब्ध हनु ेमोजना प्रवाह गने सेवा सवुवधा स्ऩस्ट य ववस्ततृ रुऩभा सभेवटएको हातेऩजुस्तका 
तमाय गयी गाववस, वडा नागरयक भॊच तथा सभूहहरुभा उऩरब्ध गयाउन ेव्मवस्था तभराउन ुऩने 
 साभाजजक तथा आतथदक ऺेत्रका सेवा तथा सवुवधाहरु, उऩरब्ध प्रविमा य सेवा प्रदामक तनकाको फायेभा वडा नागरयक भॊच य नागरयक सचेतना 
केर्नि तथा साभाजजक ऩरयचारन, सहजकताद भापद  आभनागरयक य रजऺतय ्वगद सभदुाम य ऩरयवायभा सूचना सॊप्रषेण गनुद ऩने ।  
  



अनसूुची-२: जजल्रा ववकास सतभतत, रभजङुको साभाजजक ऩयीऺण प्रततवेदन 
स्थानीम तनकामको नाभ : जजल्रा ववकास सतभतत, रभजङु, तभतत : २०६९/७/२७ 
१. स्थानीम तनकामको ऩरयचम 
जजल्रा ववकास सतभतत २०४६ सारको जनआर्नदोरन ऩतछ जजववस ऐन २०४८ अनसुाय तत्कातरन जजल्रा 
ऩञ्चामतफाट जजल्रा ववकास सतभततको रुऩभा रुऩार्नतयण बएको स्थानीम तनकाम हो । सो ऩद्ळात स्थानीम 
स्वशासनको कोशेढुङ्गाको रुऩभा स्थानीम स्वामत्त शासन ऐन २०५५ जायी बएऩतछ थऩ अतधकाय सवहत जजल्रा 
ववकास सतभततरे स्थानीम स्वामत्त शासनको अभ्मास तथा स्थानीम ववकास सम्फर्नधी कामदहरु सॊचारन गदै आएकोछ 
। मसका अततरयक्त जजल्रा ववकास सतभतत स्थानीम स्वामत्त शासन तनमभावरी, स्थानीम तनकाम आतथदक प्रशासन 
तनमभावरी २०५८ -२०६४ को सॊसोधन सवहत) जायी बए ऩद्ळात अझ अतधकाय सम्ऩन्न उर्नभखु यहेकोछ । स्थानीम 
स्वामत्त तनकामको रुऩभा कानूनी भार्नमता ऩाएऩतछ जजल्रा ववकास सतभतत रभजङु २०४८ य २०५४ गयी दय ्ू ुइ ऩटक 
तनवादजचत ऩदातधकायीफाट जजल्रा ववकास सतभतत सॊचारन बएको तथमो । तत ्ऩद्ळात २०५९ सारभा दोश्रो ऩटक 
तनवादजचत जनप्रतततनतधको अवतध सभाद्ऱ बएऩतछ भरुकुभा तत्कातरन रुऩभा जायी सशस्त्र िर्नि, २०६२/६३ को 
जनआर्नदोरन ऩद्ळात ववतबन्न वैवकल्ऩक भाध्मभफाट जजल्रा ववकास सतभततको सॊचारन हुॉदै आएकोछ । 
सशस्त्र िर्नि, जनआर्नदोरन रगामत ववतबन्न आर्नदोरनहरु, ववद्यभान याजनीततक सॊिभण य अजस्थयताका कायण 
स्थानीम तनकामको तनवादचन हनु नसकेको ववद्यभान अवस्थाभा हार स्थानीम ववकास अतधकायीफाट कामदकायी बतूभका 
सभेत जजल्रा ववकास सतभतत, वोडद तथा ऩरयषदको सभेत जजम्भेवायी तनवादहा गरयदै आएकोछ । मस अवस्थाभा जजल्रा 
ववकास सतभतत रभजङु्गरे ऩवहरो आवतधक जजल्रा ववकास मोजनाको कामादर्नवमन य ११ वटा फावषकद  मोजनाको 
तजुदभा य कामादर्नवमनभा ल्माएकोछ । मस फीचभा थपु्र ैनीततगत, कानूनी य प्रविमागत व्मवस्थाहरु जायी बएका छन ्। 
सो भध्मे स्थानीम तनकामफाट सम्ऩाददत कामदराई जनभखुी, उत्तयदामी य उऩरब्धीभूरक फनाउन ेप्रमासका रुऩभा 
२०६३ सारभा स्थानीम शासन उत्तयदावमत्व अतबफवृि सम्फर्नधी जायी तथा प्रमोगभा आएका सॊमर्नत्र भध्मे साभाजजक 
ऩयीऺण एक हो । सादवदजतनक ऩयीऺण य सादवदजतनक सनुवुाई जस्ता सॊमर्नत्र य औजायहरु स्थानीम तहभा प्रमोगभा 
आइयहेको बएताऩतन साभाजजक ऩयीऺणको प्रमोग ज्मादै कभ बएको देजखर्नछ । स्थानीम शासन उत्तयदावमत्व 
अतबफवृिका उऩरब्ध उऩयोक्त सॊमर्नत्र तथा औजायराई अझ सयर, व्मवहारयक य प्रबावकायी फनाउन ऩनुयावरोकन 
गयी सभमानकुुर ऩरयभाजदन गयी २०६७ सारभा ऩनु जायी गरयएकोछ । मस प्रकाय साभाजजक ऩयीऺण कामदववतध 
२०६७ फभोजजभ जजल्रा ववकास सतभतत रभजङुरे गत आ.व. २०६८/६९ भा जजववसराई प्राद्ऱ साभाजजक 
जजम्भेवायीको वहन य कामदसम्ऩादन अवस्था रेखाजोखा गने ऩवहरो प्रमास गयेकोछ । मसभा साभाजजक उऩरब्धी 
भाऩन बर्नदा साभाजजक ऩयीऺणका ववतध, प्रविमा, कामदिभ सॊचारनका दौयान बोगेका सभस्मा तथा तसकाई य 
आगाभी ददनभा चाल्नऩुने कदभ तथा आवश्मक सझुावहरुभा ववशेष जोड ददइएकोछ । 
२. जजल्रा ववकास सतभतत, रभजङुको प्राथतभकता तथा रऺहरू 
प्रथभ आवतधक जजल्रा ववकास मोजना जजल्राको दय ्ू ीघकारीन सोचको रुऩभा "कृवष, जतडफटुी य जरश्रोत, रभजङुको आधाय, 
दय ्ू ीघकातरन दृवद्शकोण, गरयफी तनवायण य योजगाय" प्रस्ततु गयेकोछ । जजल्राको उऩयोक्त सोच अनसुाय जजल्राको 
सभवद्शगत रक्ष्म जजल्राफासीको जीवनस्तयभा गणुात्भक सधुाय बएको हनुे यहेकोछ बने सभवद्शगत उद्देश्म जजल्राको आतथदक, 
साभाजजक य भानवीम ववकास सभावेशी, सभर्नमावमक य वातावयणीम रुऩभा सर्नततुरत बई जजल्रावासीको जीवनमाऩन सहज 
तथा सयुजऺत बएको हनुे यहेकोछ । जजल्रा ववकासका तनदददद्श उद्देश्महरु तनम्नानसुाय यहेका छन ्। 
 जजल्राफासीको आतथदक अवसयभा अतबफवृि गयी आतथदक जस्थततभा सधुाय ल्माउने 
 जजल्राफासीको स्वास्थ्म सेवा, जशऺा, मवुा तथा खेरकुद, खानेऩानी तथा सयसपाईभा आभनागरयक तथा ववशेषगयी 
भवहरा, फारफातरका, दतरत तथा अर्नम रजऺत वगद तथा ऺेत्रको ऩहुॉच य उऩबोगभा ववृि बई र्नमामऩय ्ू ूण्ूा सभाजको 
तनभादण गने 
द्दट 
 ऩय ्ू ूवाधाय ऺेत्रको ववकास तथा ववस्तायभा गणुात्भक सधुाय गयी सेवा, वस्त,ु सवुवधा तथा फजायभा आभनागरयकको 
ऩहुॉच तथा उऩमोग फवृि गने 
 वन, जराधाय य सॊयऺण ऺेत्रको दीगो व्मवस्थाऩनफाट वातावयण सर्नतरुन तथा जोजखभ र्नमूनीकयण गने 
 सादवदजतनक सेवा तथा वस्तभुा आभ नागरयक तथा सेवाग्राहीहरुको ऩहुॉच फवृि गयी स्थानीमस्तयभा प्रवावहत सेवा 
तथा सवुवधाहरु अतधकायभा आधारयत, सहज, सदवसरुब, गणुस्तयीम फनाउन े
जजल्रा ववकासका उऩयोक्त सतभद्शगत रक्ष्म, उद्देश्म तथा तनददद्श उद्देश्मराई ऩरयऩय ्ू ूततद गनद जजल्रा ववकासको नेततृ्वदामी 



तनकामको रुऩभा यहेको जजल्रा ववकास सतभततको रक्ष्म सादवदजतनक सेवा तथा वस्तभुा आभ नागरयक तथा सेवाग्राहीहरुको ऩहुॉच 
अवसयभा फवृि गयी जजल्राफासीको जीवनस्तयभा गणुात्भक फवृि गने यहेकोछ । 
जजल्रा ववकास सतभततको साभाजजक ऺेत्रको तनदददद्श उद्देश्महरु तनम्नानसुाय यहेका छन ्। 
 जजल्राफासीको स्वास्थ्म सेवाभा ऩहुॉच य उऩबोगभा फवृि गयी स्वास्थ्म जस्थततभा सधुाय गने । 
 जजल्राफासीभा जशऺाको अवसय य ऩहुॉच फवृि गयी जशऺा सदवसरुब, गणुस्तयीम, सभताभूरक तथा सभमानकूुर 
फनाउने। 
 खेरकुद तथा मवुा ऩरयचारन भापद  मवुाहरुको सजृनजशरता तथा योजगायीभा फवृि गने 
 स्वच्छ खानेऩानी तथा सयसपाईको ऩहुॉच तथा उऩबोगभा ववृि गने । 
 भवहरा, फारफातरका, दतरत, आददफासी य जनजाती पयक ऺभता बएका तथा तसभार्नतकृत वगद य सभदुामको 
याजनीततक, साभाजजक तथा आतथदक जस्थततभा सधुाय गने 
जजल्रा ववकासका साभाजजक ववकास/जजम्भेवायीका प्राथतभकता प्राद्ऱ ऺेत्रहरु तऩतसर अनसुाय यहेका छन ्। 
 स्थास्थ्म तथा जनसॊख्मा 
 जशऺा, खेरकुद तथा मवुा 
 खानेऩानी तथा सयसपाई 
 भवहरा, फारफातरका तथा साभाजजक सभावेशीकयण 
 सचेतना तथा गरयफी तनवायण 
 सेवा तथा सवुवधाभा ऩहुॉच 
 सॊस्थागत ववकास 
३. गतवषो भखु्म भखु्म उऩरजब्धहरू 
आ.व. २०६७/६८ भा जजल्रा ववकास सतभतत रभजङुरे हातसर गयेका भखु्म भखु्म उऩरब्धीहरुराई फुॉदागत रुऩभा तर 
प्रस्ततु गरयएकोछ । 
 साभाजजक सयुऺा कामदिभ अर्नतदगदत १७,२६९ जनाराई वजृत्त तथा बत्ता ववतयण गरयएको जसभध्मे ज्मेद्ष नागरयक 
८३४७० जना, अऩाङ्गता बएका व्मजक्त २४७ जना, एकर भवहरा २६२४ जना, दतरत ज्मेद्ष नागरयक २२६३ जना य 
३७८८ जनारे फार सॊयऺण अनदुान प्राद्ऱ गयेको 
 ववषमगत कामादरमसॉगको सहकामदभा कृवष ववज बण्डाय तनभादण -१ आमोजना), प्माया बेटनयी तातरभ -१ ऩटक) य 
साना तसॊचाई -६) ८ वटा कामदिभ सर्नचारन गरयएको 
 ट्रमाक ओऩन बएका सडकहरुभा ६०% सॊयचनाहरु -क्तचगअतगचबक) तनभादण कामद गरयएको । 
 वातावयणीम सर्नतरुन कामभ गनद तथा स्वच्छ उजादको ववकास गनद शौचारम जतडत वॉू ामोग्मास प्राण्ट तनभादण गने 
५०० जनाराई रु २००० का दयरे नगद आतथदक सहमोग प्रदान गयी ५०० वटा वामोग्मास प्राण्ट तनभादण गरयएको 
 जजल्राका ववऩन्न ९ उत्कृद्श वकसान तथा १ घयेर ुउद्यभीहरुराई ऩयुस्कृत गयी कृवषको व्मवसावमकयण तथा उद्यभ 
ववकासभा प्रोत्साहन गरयएको 
द्दठ 
 स्थानीम तनकाम आतथदक प्रशासन तनमभावरी २०६४ को व्मवस्था अनसुाय जजल्राभा भानव सॊसाधन, भभदत सॊबाय, 
ववऩद उजाद तथा वातावयण व्मवस्थाऩन, भवहरा तथा फारफातरका य गरयफी तनवायण तथा साभाजजक ऩरयचारन 
ववशेष कोषहरु स्थाऩना गयी ऻ,टि,छठ,ऻटट यकभ ववतनमोजन गयेको 
 आ.व. २०६६/६७ भा तमाय जजल्रा ऺभता ववकास मोजना ऩनुयावरोकन गयी आ.व. २०६८/६९ को ऺभता 
ववकास कामदमोजना अद्यावतधक गरयएको 
 ऺभता ववकास कामदिभ अर्नतदगदत २३ वटा कामदिभ सॊचारन गयी १२९७ जना ऩदातधकायी, कभदचायी तथा सभदुाम 
सदस्मको ऻान, सीऩ य दऺता ववकास गरयएको 
 रऺीत वगद तथा सभदुामका रातग आमआजदन तथा स्वयोजगायभूरक कामदिभ अर्नतदगदत ३ वटा कामदिभ सॊचारन 
गयी ८७ जना रजऺत वगद तथा सभदुामका सदस्मराई आमआजदन तथा स्वयोजगाय व्मवसामभा प्रोत्साहन गयेको 
 जजववसरे उऩरब्ध कामदववतध फभोजजभ र्नमूनतभ शतदका १३ वटै सूचकहरु ऩयुा गयी कामदसम्ऩादन भाऩनभा ६४ अॊक 
प्राद्ऱ गयी आ.व. २०६८/६९ भा २०% अनदुान थऩ प्राद्ऱ गनद सपर बएको 
 गत वषाद जजववसको नीतत, वजेट, कामदिभ आम्दानी खचद य प्रगतत वववयण फाये १४ ऩटक ववतबन्न ४ भाध्मभफाट 
सादवदजतनक गरयएको 



 उऩरब्ध कामदववतध अनसुाय वषाद २ ऩटक सेवा सवुवधा प्रवाह य मस सम्फजर्नध सवारहरुभा जजववसफाट वषाद २ 
ऩटक सादवदजतनक सनुवुाई गयी नागरयकको सर्नतदु्शी य गनुासाराई सम्फ्ू ाूोधन गयेको 
 जजववसफाट सॊचारन आमोजना तथा कामदिभभा स्थानीम सभदुामफाट १८ प्रततशत मोगदान जटुाएको 
४. मस वषो भखु्म भखु्म उऩरजब्धहरू 
आ.व. २०६८/६९ भा जजल्रा ववकास सतभतत रभजङुरे हातसर गयेका भखु्म भखु्म उऩरब्धीहरुराई फुॉदागत रुऩभा तर 
प्रस्ततु गरयएकोछ । 
 ६१ वटै गाववसभा साभाजजक ऩरयचारन कामदिभ रागू गरयएको य ५४९ वटा वडा नागरयक भॊच गठन गयी मोजना 
तजुदभा, सेवा प्रवाह तथा तनर्ण् ्दू ाूाप्रविमाभा विमाजशर फनाएको य वडा नागरयक भॊचभा १०६३१ जना आवि यहेको य 
नागरयक सचेनता केर्नि ६१ वस्तीका १७६२ जना अतत ववऩन्न ऩरयवाय सशक्त बएका 
 रुऩार्नतयणीम साभाजजक ऩरयचारनभा जजल्राभा विमाजशर ९ वटा गैसससॉग साझेदायी गयी ६१ जना साभाजजक 
ऩरयचारक ऩरयचारन तथा साभाजजक ऩरयचारक, सेवा प्रदामक तथा वडा नागरयक भॊच, नागरयक सचेतना केर्नि य 
रजऺत वगदको ऺभता अतबफवृि गरयएको 
 ऺभता ववकास कामदिभ अर्नतदगदत २७ वटा कामदिभ सॊचारन गयी २८१ जना ऩदातधकायी तथा कभदचायी य १०६ 
सभूह तथा सभदुाम सदस्मको ऻान, सीऩ य दऺता ववकास गरयएको 
 जजववसफाट प्रस्ताववत ३८० वटा ऩय ्ू ूवाधाय ववकास आमोजना भध्मे ३६१ वटा आमोजना सॊचारन गयी ९५ प्रततशत 
प्रगतत हातसर गरयएको 
 साभाजजक सयुऺा कामदिभ अर्नतदगदत १८४६५ जनाराई वजृत्त तथा बत्ता ववतयण गरयएको जसभध्मे ज्मेद्ष नागरयक 
७९२० जना, अऩाङ्गता बएका व्मजक्त २५४ जना, एकर भवहरा ४८८५ जना, ३२४४ जनारे फार सॊयऺण अनदुान 
प्राद्ऱ गयेको 
 मूतनसेपफाट सहमोग तरई फारभैत्री स्थानीम शासन -ऋॉ ूीन)् सम्फर्नधी २ ददने जजल्रास्तयीम अतबभखुीकयण कामदिभ 
य फार सॊयऺण सतभततका ऩदातधकायीराई २ ददने अतबभखुीकयण कामदिभ सॊचारन गयी मस सम्फर्नधी ६ फुॉदे 
कामदमोजना तमाय गयी सवै सयोकायवाराफाट मसको कामादर्नवमन सम्फर्नधभा प्रततविता प्राद्ऱ गरयएको 
 स्थानीम शासनसॉग सम्फजर्नधत सॊयचनाभा १६५२ जना फारफातरकाको सम्रग्नता बएको 
 फारफातरका रजऺत कामदिभ अर्नतदगदत १२ गाववसभा १६ वटा कामदिभ सॊचारन गयी कामदिभफाट ११,५०० 
जनाराई प्रत्मऺ राब ऩगुेको 
 भवहरा रजऺत कामदिभ अर्नतदगदत ३५ गाववसभा ३६ वटा कामदिभ सॊचारन गयी कामदिभफाट ६,२१५ जनाराई 
प्रत्मऺ राब ऩगुेको 
द्दड 
 दतरत आददवासी जनजातत रजऺत कामदिभ अर्नतदगदत ३५ गाववसभा ५१ वटा कामदिभ सॊचारन गयी ९,६१८ 
जनाराई प्रत्मऺ राब ऩयु्माएको 
 स्थानीम तनकाम आतथदक प्रशासन तनमभावरी २०६४ को व्मवस्था अनसुाय जजल्राभा साभाजजक ऩरयचारन तथा 
गरयफी तनवायण य ववऩद व्मवस्थाऩन कोष सभेत २ वटा कोषहरु स्थाऩना गयी ११ राख २७ हजाय यकभ ववतनमोजन 
गयेको भभदत सॊबाय कोष, वातावयण व्मवस्थाऩन, ववऩद व्मवस्थाऩन कोष सॊचारन तनदेजशका तजुदभा गयी जस्वकृत 
गरयएको 
 जजल्रास्तयीम अनगुभन सतभततराई कृमाशीर गयादई मोजनाहरु अनगुभन गरयएको 
 फारभैत्री स्थानीम शासन -ऋॉ ूीन)् को कामादर्नवमन प्रायम्ब गने वातावयण सजृना गरयएको 
 फेरुज ुपछ्र्मौटभा ६२ प्रततशत प्रगतत हातसर बएको 
 जजववसका काभकायवाहीहरु फाये ऩत्रकायहरुसॉग भातसक रुऩभा छरपर य अर्नतयविमाको आमोजना गने गरयएको 
 जजववसको १३ वटै र्नमूनतभ शतद ऩयुा गयी कामदसम्ऩादनभा गत वषद६४ अॊक स्कोय प्राद्ऱ गयेको य आ.व. ६८/६९ 
भा ८१ अॊकको रक्ष्म तरएकोभा ६६ अॊक भात्र प्राद्ऱ गयेको 
 गत वषाद जजववसको नीतत, वजेट, कामदिभ आम्दानी खचद य प्रगतत वववयण फाये १४ ऩटक ववतबन्न ४ भाध्मभफाट 
सादवदजतनक बैयहेकोभा फषाद १८ ऩटक सादवदजतनक गने रक्ष्म तरएको य १७ ऩटक सादवदजतनक गयी ९४% प्रगतत 
हातसर गयेको 
 उऩरब्ध कामदववतध अनसुाय वषाद २ ऩटक सेवा सवुवधा प्रवाह य मस सम्फजर्नध सवारहरुभा जजववसफाट तगरङु्ग य 
ववचौय २ स्थानभा गयी वषाद २ ऩटक सादवदजतनक सनुवुाई गयी नागरयकको सर्नतदु्शी य गनुासाराई सम्फ्ू ाूोधन गयेको 



 जजववसफाट सॊचारन आमोजना तथा कामदिभभा ववगत वषाद १५ प्रततशत मोगदान प्राद्ऱ हनुे गयेको य आ.व. 
६८/६९ भा २० प्रततशत ऩयु्माउने रक्ष्म यहेकोभा १८ प्रततशत मोगदान उऩरब्ध बएको 
 जजववसभा दताद बएका गनुासोहरु साद्ऱावहक रुऩभा सदवऩजऺम सतभततको योहवयभा खोल्ने य सम्फोधन गने कामद 
तनमतभतता ददएको 
 २० वटा गाववसहरुको सघन अनगुभन गयी देजखएका कभजोयी सधुाय गनद तनदेजशत गरयएको 
 गाउॉ ववकास सतभततका सजचवहरुराई सम्फजर्नधत गाववसभै यहेय सेवा प्रदान गने ववषमभा ऩहर गयी गाउॉ पवकद ने 
वातावयण सजृना गरयएको, 
 साभाजजक सयुऺा बत्ता ववतयणराई ऩायदशॉ य प्रबावकायी फनाइएको -नाभावरी वेबसाइटभा याख्न शरुु गरयएको, 
सभमभै यकभ ववतयण नगने सजचव उऩय ववबातगम कायफाही य रगत फभोजजभ ववतयण नगने सजचवफाट यकभ 
असरु उऩय गयाइएको , 
 गाउॉ ववकास सतभततहरुभा ऋतगकतबच दफकष्क भा प्राववतधक जनशजक्त व्मवस्थाऩन गयी स-साना मोजनाहरु जजववस 
आपैरे सॊचारन नगयी गाववस भापद  गने ऩरयऩाटी शरुुआत गनद ऩहर गरयएको, आदद । 
 औषतभा प्रतत ददन ८० जना सेवाग्राहीराई सेवा प्रदान गने रक्ष्म यहेकोभा ७१ जनाराई सेवा प्रदान गयी ८९ 
प्रततशत प्रगतत हातसर गरयएको 
 गत वषदम्भ १५ वटा गैसससॉग साझेदायी तथा सहकामद गयी कामदिभ सॊचारन बएकोभा आ.व. ६८/६९ भा १८ 
वटा गैसससॉग साझेदायी य सहकामद गने रक्ष्म अनरुुऩ १८ वटा गैसससॉग साझेदायी, सहकामद य ऩरयचारन गरयएको 
५. साभाजजक जजम्भेवायी य कामदसम्ऩादनको रेखाजोखा 
अतधकाॊश मोजना तजुदभा गदाद अफण्डाको रुऩभा याख्न,े फावषकद  तथा चौभातसक रक्ष्म तनधादयण सवहत 
कामादर्नवमन मोजना तजुदभा गयी जस्वकृत गने नगयेको 
 ऩटके तनर्ण् ्दू ाूागयी आमोजना तथा कामदिभभा फजेट ववतनमोजन गयी कामादर्नवमन गने गरयएको परस्वरुऩ रक्ष्म 
बर्नदा फढी वा १०० प्रततशत उऩरब्धी देजखएको 
 सॊस्थागत तथा ऺभता ववकास, सेवा प्रवाह य सशुासनको ऺेत्रभा कामदिभ तजुदभा बएता ऩतन कामदिभ 
कामादर्नवमनभा कभ बई उऩरब्धी ज्मादै कभ देजखएको 
 जजल्राभा उऩरब्ध स्रोतराई प्राथतभकताको ऺेत्रभा केजर्नित गयी रगानी गनद नसवकएको 
घि 
 आमोजना सॊख्मा अत्मतधक यहने य ससाना आमोजना ऩतन जजववस आपैरे कामादर्नवमन गदाद आमोजनाको गणुस्तय 
सतुनजद्ळत गनद नसवकएको, 
 जजववसको आर्नतरयक स्रोतको र्नमूनतारे प्रशासतनक खचद धान्न नसवकने अवस्था यहेको 
 गाववस सजचवहरुको सभमभै ऩदऩय ्ू ूततद हनु नसक्दा य ऺतत्रय्स्त गाववस बवनहरुको ऩूनतनभादण हनु नसक्दा गाववसको 
सेवा प्रवाहभा वाधा उत्ऩन्न हनुे गयेको, 
 जजववसभा दऺ प्राववतधक जनशजक्त, ऩरयऺण प्रमोगशारा एवॊ उऩकयणको ऩय ्ू ्यमाद्ऱ व्मव्स्था नहुॉदा आमोजनाभा गणुस्तय 
सतुनजद्ळत गनद कदठनाई बैयहेको, 
 सदवदतरम सॊमर्नत्र खायेजी ऩतछ याजनैततक दरहरुको सहमोग सम्फर्नधी स्ऩद्श कामदववधी तनधादयण नहुॉदा सभर्नवमभा 
सभस्मा उत्ऩन्न बएको आदद 
 जजल्राको रैंतगक तथा साभाजजक रुऩभा खण्डीकृत तथ्माङ्क सवहतको जजल्रा वस्तगुत वववयण तथा श्रोत नक्शा 
अद्यावतधक नबएको हुॉदा मोजना तजुदभा, अनगुभन तथा भूल्माङ्कन -साभाजजक ऩयीऺण) गनद कदठनाई देजखएको 
 जजल्राको मोजनावि ववकास गनद सभद्शीगत साभाजजक तथा आतथदक ववकासका रातग रक्ष्म, उद्देश्म, उऩरब्धी य 
नततजा तनधादयण गयी तनजद्ळत अवतधतबत्र सो हातसर गनद उऩमकु्त नीतत, तसिार्नत, यणनीतत तथा प्राथतभकताहरु 
ऩवहचान एवॊ ऩरयबावषत गयी जजल्रा ववकासको गततराई भागददशदन गने आवतधक जजल्रा ववकास मोजना नबएको 
कायण जजल्रा ववकासका प्राथतभकताका ऺेत्रहरु, साभाजजक तथा अर्नम ऺेत्रभा हातसर गनुद ऩने सूचक तथा रक्ष्म 
तनधादयण नहुॉदा फावषकद  मोजना तथा फजेट तजुदभा, आमोजना तथा कामदिभ तजुदभा, नततजा अनगुभन तथा उऩरब्धी 
तनधादयण तथा भाऩन गनद कदठनाई बएको 
 ऐन, तनमभ, तनदेजशका तथा कामदववतधको ऩय ्ू ूण्ूा ऩारना हनु नसकेको तथा कतीऩम तनदेजशका य कामदववतधका 
व्मवस्थाहरु व्मवहारयक नबएको 
 जजववसफाट साभाजजक ऺेत्र रगामत अर्नम ऺेत्रभा अनऩुात्दक ऺेत्रभा रगानी बएको य सोफाट ठोस उऩरब्धी हातसर 



नबएको 
 तथ्माङ्कको कभी तथा रजऺत वगद -ववऩन्न ऩरयवाय) ऩवहचान हनु गयी साभाजजक ऺेत्रका कामदिभहरु रजऺत वगद 
खास गयी ववऩन्न ऩरयवायभा ऩयु्माउन नवकएको 
 स्वास्थ्म चौकी तथा उऩचौकीहरु गाववसको केर्नि तथा ऩामक ऩनेस्थानभा नबएको य कततऩम स्वास्थ्म सॊस्थाहरुभा 
स्वास्थ्मकभॉहरु तनमतभत रुऩभा सॊस्थाभा उऩजस्थत हनु नगयेको 
 गौडा तथा चर्निेद्वय प्राथतभक स्वास्थ्म केर्निभा दयफर्नदी अनसुाय डाक्टय य स्वास्थ्मकभॉ नबएको 
 जजववसरे गैसस तथा ववषमगत कामादरमराई दय ्ू ुगभ य वऩछतडएको छेत्रभा ऩरयचारन गनद भागददशदन गनद नसकेको 
७. सधुायका रातग चाल्नऩुने कदभ तथा सझुावहरु 
जजल्रा ववकास सतभतत, रभजङु्गको साभाजजक ऩयीऺण गने िभभा गरयएको अध्ममन, सदवेऺण, छरपर तथा 
अवरोकनफाट साभाजजक उऩरब्धीका रातग आगाभी ददनभा चान्नु ऩने कदभ तथा सझुावराई तर उल्रेजखत फुॉदाभा 
प्रस्ततु गरयएकोछ । 
 ऩवहरो आवतधक मोजनाको सभीऺा गयी जजल्राको वस्तगुत वववयण अद्यावतधक सवहत तत्कार दोश्रो आवतधक 
जजल्रा ववकास मोजना तजुदभा गनुद ऩने 
 जजल्रा ववकासका प्रमास य उऩरब्धीहरुको भाऩन गनद रैससासको अवधायणा फभोजजक रैंतगक तथा साभाजजक रुऩभ 
खजण्डकृत तथ्माङ्कको आधाय तमायी, अद्यावतधक गयी सो अनसुाय मोजना तजुदभा, नततजा अनगुभन तथा 
आमोजना/कामदिभको भूल्माङ्कन गनद ूे कामद तत्कार गनुद ऩने 
 साभाजजक ववकास ऺेत्र अर्नतदगदत प्राथतभकताका ऺेत्रहरु तनधादयण गयी सो अनसुाय आमोजना, कामदिभ तथा फजेट 
तजुदभा गयी जजल्रा ववकासका प्रमासराई साभाजजक रुऩभा उऩरब्धीभूरक फनाउन ुऩने 
 साभाजजक ववकास कामदभा सयकायी, साभदुावमक, गैयसयकायी य नीजज ऺेत्रको मोगदान फवृि गनद जजल्रा ववकास 
सतभततरे सम्फजर्नधत ऩऺसॉग सभर्नवम, सहकामद य साझेदायीभा जोड ददनऩुने 
 साभाजजक ऺेत्रभा ठोस उऩरब्धी हातसर गनद जजल्राका केही गाववसहरुको ववऩन्नताको भाऩन गयी अतत गयीफ तथा 
वऩछडा घयधयुी ऩवहचान गयी उक्त घयधयुीराई रजऺत गयी रजऺत कामदिभ रगामत अर्नम साभाजजक, आतथदक, 
घछ 
बौततक तथा सॊस्थागत ववकासका कामदिभ य सेवा प्रवाहराई केजर्नित गयी कामदिभ सॊचारन गने य सो अनबुव य 
जशकाईको आधायभा गाववसहरुको ववस्ताय गदै रग्न ुउऩमकु्त हनुे 
 फावषकद  जजल्रा ववकास मोजना तथा फजेट तजुदभा गदाद आमोजना तथा कामदिभको रक्ष्म तनधादयण गने सो कामदिभ 
अऩेजऺत उऩरब्धी सभेत सभावेश गनुद ऩने 
 साभाजजक ववकासका कामदिभ तथा आमोजनाभा ववषमगत कामादरम, गैसस, सभदुाम तथा नीजज ऺेत्रराई 
ऩरयचारन गनद जजल्रा ववकास सतभतभरे ववशेष ऩहर गनुद ऩने 
 साभाजजक ववकास ऺेत्रको गरुुमोजना तजुदभा गयी सो अनसुाय फावषकद  मोजना तजुदभा, नततजाभूरक अनगुभन ढाॉचा 
तथा मोजना तजुदभा गयी रागू गनुद ऩने 
 जजल्रा ववकासको प्राथतभकता प्राद्ऱ ऺेत्रभा सडक तथा मातामात यहेको हुॉदा सडक तनभादणसॉगै सो ऺेत्रभा 
साभाजजक तथा आतथदक ववकासका कामदिभहरु केजर्नित गयी सॊचारन गयेभा त्मसफाट उक्त ऺेत्रका नागरयक तथा 
रजऺत सभदुामको उत्थानभा ठोस उऩरब्धी हातसर गनद सवकने 
 स्थानीम तहभा याजनैततक सहभती कामभ गयादई जजववसरे दरहरुफाट प्राद्ऱ गनुद ऩने सहमोगका रातग सभर्नवम य 
वहश गनुद ऩने 
 उऩरब्ध स्रोतराई प्राथतभकताका ऺेत्रभा केजर्नित गयी उऩरब्धीभूरक रगानीभा जोड ददने ववषमभा याजनीततक 
तहभा सहभतत य प्रततवितासवहत अगातड फढ्न ुऩने 
 आमोजना तथा कामदिभराई नततजाभूरक य प्रबावकायी फनाउन सभदुाम, उऩबोक्ताको तनगयानी, अनगुभन 
सॊमर्नत्रराई फतरमो य प्रबावकायी फनाउउन ुऩने 
 याजनीततक सचेतनासॉगै नीततगत व्मवस्था, कामदिभ य सेवा सवुवधाफाये नागरयक जशऺाभा जोड तथा फवृि गनुद ऩने 
 जजववसरे गैसस तथा ववषमगत कामादरमहरुराई दय ्ू ुगभ, वऩछतडएको तथा अतत ववऩन्न सभदुामभा कामदिभ 
सॊचारनका रातग भागददशदन गनुद ऩने 
 वैदेजशक योजगायीभा जानेहरुका रातग सीऩ सचेतनाभूरक कामदिभ सॊचारन य ववदेशफाट पवपएदकाहरुराई उद्योग 
व्मवसामभा रगाउन जजववसरे नीतत तथा कामदिभ फनाई सॊचारन गनुद ऩने 



 सफै ववषमगत सफारहरुभा सादवदजतनक सनुवुाई य सफै तनकामहरुरे -गैसस) सभेतरे फावषकद  रुऩभा साभाजजक 
ऩयीऺण गनुद ऩने 
 नागरयक सभाज तथा सॊचाय ऺेत्ररे कामदिभको नततजा य प्रबावकारयतको अध्ममन गयी तथ्म सादवदजतनक गनुद ऩने 
  



आ.व. २०६८/६९ को मोजना तथा फजेट तजुदभा गदाद साभाजजक ऺेत्रभा तम नीतत तथा कामदिभहरु 
ड्ड भवहरा ववकास कामदिभराई आगभी वषादट ६१ वटै गाववसभा ऩयुम्ाइनेछ । 
ड्ड भवहराहरुको साभाजजक आतथदक सशजक्तकयणभा जोड ददने खारका कामदिभहरु सॊचारन गरयनेछ । 
ड्ड वारश्रभ य वारवववाह र्नमूनीकयण गने, फारभैत्री सभदुाम तथा स्थानीम शासन य फार अतधकायको सतुनजद्ळत 
हनुे खारका कामदिभहरु सॊचारन गरयनेछ । 
ड्ड दतरत वगद, जनजाती आदीफासीहरुको सभाजजक, आतथदक य साॉस्कृततक जस्थतत सधुाय तथा पयक ऺभता बएका 
व्मजक्तको सशजक्तकयण सम्फर्नधी कामदिभ सॊचारन गरयनेछ । 
ड्ड रुऩार्नतयणीम साभाजजक ऩरयचारन कामदिभ सॊचारन हनु फाॉकी यहेका १० गाववसहरुभा ऩतन कामदिभ ववस्ताय 
गरयने तथा कामदिभराई प्रबावकायी फनाइनेछ । 
ड्ड जजल्राभा सहकारयताको ववकासभा ववशेष ध्मान केजर्नित गरयनेछ । 
ड्ड याज्मको नीतत अनसुाय भवहरा सहबातगता फवृि गरयन ेय भवहरा तथा घयेर ुवहॊसा र्नमूनीकयण सम्फर्नधी कामदिभ 
सॊचारन गरयनेछ । 
ड्ड तनशलु्क जशऺा, ऩाठ्यऩसु्तक ववतयण, छात्रवजृत्त कामदिभ, ववद्यारमको बौततक ऩय ्ू ूवाधाय सधुाय तथा फारभैत्री कऺा 
सॊचारनराई थऩ प्रबावकायी फनाइनेछ । 
ड्ड जजल्राको साभदुावमक अस्ऩतारराई सवुवधा सम्ऩन्न फनाउन,े खोऩ, तनशलु्क स्वास्थ्म सेवा कामदिभ तथा प्रसतुी 
सेवाराई अझ प्रबावकायी फनाइनेछ । 
ड्ड स्वास्थ्म सॊस्थाको बौततक सधुाय य स्वास्थ्मकभॉको ऺभता ववकास कामदिभ सॊचारन गरयनेछ । 
ड्ड उद्यभ ववकासभा मवुाहरुराई सभावहत गने नीतत अफरम्फन गरयनेछ । 
ड्ड ऩमदटन ऺेत्रको ववकासका रातग सॊघ तथा सॊघको सहमोग जटुाउन ेतथा नीजज ऺेत्रराई रगानी गनद प्रोत्सावहत 
गरयनेछ । 
ड्ड हस्तकरा य घयेर ुसाभानहरुको उत्ऩादनभखुी कामदिभ सॊचारन गरयनेछ । 
ड्ड मवुाशजक्तराई कृवष ऩेशाभा आकषाद गनद स्वयोजगायभूरक तातरभ, व्मवसावमक अरैची खेती, तयकायी तथा 
नगदेवारी ववस्ताय य व्मवसामीकयणभा जोड ददइनेछ । 
ड्ड घाॉस ववकास, बेडा ववकास, दगु्ध उत्ऩादन, व्मवसावमक फाख्राऩारन तथा ऩश ुउऩचायराई व्मवजस्थत रुऩभा 
सॊचारन गरयनेछ । 
ड्ड शहयी ववकास तथा फजाय व्मवस्थाऩनभा उजचत ध्मान ददइनेछ । 
ड्ड १४ वटा िभागत तथा ११ वटा नमाॉ खानेऩानी आमोजना तनभादण तथा सॊचारन गयी खानेऩानीभा ऩहुॉच फवृि 
गरयनेछ । 
ड्ड २५ गाववसहरुभा सयसपाई कामदिभ सॊचारन गयी थऩ गाववसराई खरुा ददसाभकु्त ऺेत्र घोषणा गरयनेछ । 
ड्ड शौचारम सवहतको वामोग्मास प्राण्ट तनभादणभा दतरत तथा ववऩन्न रजऺत अनदुान राई तनयर्नतयता ददइनेछ । 
ड्ड ऺतत्रय्स्त गाववस तथा सेवाकेर्नि बवन एवॊ बौततक सॊयचनाहरुको ऩनु्तनभादण य ऩनुस्थादऩना कामदिभराई 
तनयर्नतयता ददइनेछ । 
ड्ड बौततक ऩय ्ू ूवाधाय ववकास तनभादणको कामद गदाद वातावयणभैत्री तवयफाट सॊचारन गरयनेछ 
ड्ड ववतबन्न सूचकहरुको आधायभा उत्कृद्श ठहरयएका उ.स.राई ऩयुस्कृत गने नीतत तरइनेछ 
ड्ड आमोजनाहरुको सादवदजतनक ऩयीऺण गने कामद कामदववतध फभोजजभ सफै सयोकायवाराको उऩजस्थततभा प्रबावकायी 
रुऩभा गने व्मवस्था तभराइनेछ । 
ड्ड ववद्यतु सेवा नऩगुेका वस्ती य गाववसभा ववद्यतु सेवा उऩरब्ध गयाउन ऩहर गरयनेछ 
ड्ड जजल्राको तसॊचाई गरुुमोजनाको आधायभा जरश्रोत व्मवस्थाऩन, तसॊचाई मोजना तनभादण य भभदत सॊबाय य नमाॉ 
प्रववतध ववकास य ददगो व्मवस्थाऩनभा ध्मान ददइनेछ । 
घठ 
ड्ड नमाॉ सडकको ट्रमाक खोल्ने बर्नदा बएका सडकहरुको स्तयोउन्नतत सॊयचना य सॊयऺणको कामद गयी सहज य 
तनमतभत रुऩरे मातामात सचुारु गयाउन ेतपद मान ददइनेछ । 
ड्ड ववषमगत कामादरम, गाववस, नीजज ऺेत्र, गैसससॉग सहकामद य साझेदायी हनुे खारका आमोजना तथा कामदिभभा 
फजेट ववतनमोजन गरयनेछ । 
ड्ड गाउॉ ऩाद्वदजचत्र तमाय गयी सो को आधायभा जजल्रा वस्तगुत वववयण तमाय गयीनेछ । 



ड्ड जजल्रा ऺभता ववकास मोजना फभोजजभ जजववस य गाववस रगामत सयोकायवाराको ऺभता ववकास कामदिभ 
सॊचारन गरयनेछ । 
ड्ड अ/गैससको कामदिभ दोहोयोऩना हनु नददई अझ फढी ऩायदशॉ य प्रब्ू ाूावकायी रुऩभा सॊचारन गयी रजऺत वगद य 
ऺेत्रभा ऩयुम्ाइनेछ । 
ड्ड ववत्तीम सशुासन जोजखभ र्नमनीकयण सॊफर्नधी नीततगत व्मवस्थाराई कामादर्नवमन गरयनेछ य सशुासन य 
ऩायदशॉताका रातग सादवदजतनक सनुवुाई, ऩयीऺण य साभाजजक ऩयीऺण कामदिभराई तनयर्नतयता दददै अझ फढी 
प्रबावकायी फनाइनेछ । 
  



साभाजजक जजम्भेवायीका ऺेत्रभा जजववसफाट बएका प्रमासहरु 
१. स्वास्थ्म तथा जनसॊख्मा 
 साभदुावमक अस्ऩतार बजन तनभादणभा सहमोग 
 ४ वटा स्थानभा वतथदङ्ग सेर्नटय सॊचारनभा साभग्री तथा उऩकयण सहमोग 
 एचआईतब सॊितभत सहमोग कोषभा मोगदान 
 सेवा आश्रभ अस्ऩतार तनभादणभा सहमोग 
 असाध्म योग -भटुु य भगृौरा) उऩचायभा सहमोग 
 गाउॉघय जक्रतनक बवन तनभादण 
 तनशलु्क स्वास्थ्म जशववय 
२. जशऺा तथा खेरकुद 
 ववद्यारम तथा क्याम्ऩस बवन तनभादण 
 ववद्यारम बवन छाना तनभादण सहमोग 
 खेरकुद प्रततमोतगता सॊचारन सहमोग 
 पतनदचय सहमोग 
 कम्प्मटुय खयीद सहमोग 
 ऩसु्तकारम सदुृढीकयण तथा ऩसु्तक खयीद 
 ववद्यारम य भदयसाभा खानेऩानी सौचारम तनभादण सहमोग 
३. खानेऩानी तथा सयसपाई कामदिभ 
 नमाॉ खानेऩानी मोजना सदवे तथा तनभादण 
 िभागत खानेऩानी आमोजना तनभादण 
 सम्ऩन्न खानेऩानी भभदत तथा सॊबाय 
 खानेऩानी सॊफर्नधी तातरभ 
 दतरत वस्तीका खानेऩानी ऩाइऩ सहमोग 
 ३ गाववसभा ३७१ सौचारम तनभादण -ढोडेनी, अचदरफोट य इशानेद्वय) 
 १४८ दतरत ऩरयवायराई सौचारम तनभादणभा सहमोग 
 खलु्रा ददसाभकु्त गाववस घोषणा प्रोत्साहन -६ गाववस) 
 सयसपाई सम्फर्नधी तातरभ -इशानेद्वय य अचदरफोट) 
 सयसपाई सम्फर्नधी सचेतनाभूरक कामदिभ -रोकतगत प्रततमोतगता) इशानेद्वय 
 धुॉवायवहत सधुारयएको चलु्हो तनभादण 
४. भवहरा, फारफातरका तथा सभावेशीकयण 
 आभा सभूह बवन तनभादण य भभदत 
 आभा सभूहका रातग पतनदचय तथा कामादरम साभान सहमोग 
 कानूनी सचेतना 
 रोकसेवा आमोग तमायी कऺा -भवहरा, दतरत, जनजाती, रोऩोर्नभखु जाती आदी) 
 अदवुा हरेदो खेती ववस्त्ू ाूाय 
 व्मवसावमक तयकायी खेतीका रातग तातरभ तथा प्रववतध हस्तार्नतयण 
िण् 
 भौयीऩारन तातरभ य प्रववतध हस्तार्नतयण 
 वैदेजशक योजगायभा जाने भवहराका रातग सचेतना 
 तभ,ु दयुा, ताभाङ्ग सॊग्रारम तथा साभदुावमक बवन तनभादण 
 गमु्फा तनभादण 
 जनजाती जागयण, सशजक्तकयण तथा सॊस्कृतत सॊयऺण कामदिभ 
 चेऩाङ्ग सभदुामको सॉस्कृतत ऩय ्ू ्यवधदन, आमभूरक तातरभ य सादवदजतनक कामदिभ 
 चेऩाङ्ग वस्ती सौचारम तनभादण 
 दतरत भवहरा अगवुा कृषक तातरभ 



 आयान सधुाय 
 दतरत एकता बवन तथा अर्नम बवन तनभादण य भभदत 
 दतरतका रातग काठजचने भेजशन सहमोग 
 अतत ववऩन्न दतरत ऩरयवाय छाना तनभादण सहमोग 
 दतरत मवुाका रातग कम्प्मटुय तातरभ 
 उत्कृद्श अगवुा दतरत सम्भान 
 भदयसा बवन तनभादण, भभदत तथा सॊबाय 
 भदयसाभा खानेऩानी, ववद्यतु य सौचारम तनभादण 
 अऩाङ्गका रातग ऋद्यच ्सॉग साझेदायी 
 अऩाङ्गहरुका रातग गततजशरता, भिुा ऩवहचान साॉकेतत बाषा, साऺयता, स्माहाय ससुाय सॊबफर्नधी तातरभ 
 अऩाङ्गहरुका रातग भौयीसवहत घाय सहमोग 
 अतधकाय सम्फर्नधी भहासर्नधीको अतबभखुीकयण 
 अऩाङ्गता सम्फर्नधी जजल्रा आवतधक मोजना तनभादण 
 फारभैत्री स्थानीम शासन अतबभखुीकयण 
 गाउॉ फार सॊयऺण सतभततका रातग अतबभखुीकयण 
 फार उद्यान तनभादण -सरु्नदयफजाय) 
 डोको नाम्रो फनुाई सॊफर्नधी तातरभ 
 िर्निवऩतडत फारफातरका गहृभा पतनदतसङ सहमोग 
 फार वववाह र्नमूनीकयण ववरुि अतबमान 
५. जनचेतना तथा गरयफी र्नमूनीकयण 
 फारक्रफ सदस्महरुका रातग नेततृ्व ववकास तातरभ 
 वहॊसा वऩतडत भवहराहरुका रातग कानूनी उऩचाय तथा याहत 
 साभाजजक ऩरयचारन कामदिभ 
 धवुायवहत चलु्हो तनभादण 
 रघ ुजर ववद्यतु आमोजना तनभादण 
 ग्राभीण ववद्यतुीकयण 
 ववतबन्न तातरभ, साभग्री तथा प्रववतध हस्तार्नतयण 
 सडक तथा अर्नम बौततक ऩय ्ू ूवाधाय तनभादण आमोजनाभा योजगायी 
 भ्मूटावय तनभादण 
 तातोऩानी सॊयऺण -ताॊतग्रभ य वाहनुडाॉडा) 
 ऩमदटन ऩय ्ू ्यवधदन कामदिभ 
िऻ 
 होभस्टे सम्फर्नधी अध्ममन भ्रभण 
६. सेवा प्रवाह तथा ऩहुॉच 
 सडक, ऩक्की य झोरङु्गे ऩरु तनभादण तथा भभदत सॊबाय 
 गाववस बवन तनभादण 
 कृवष उऩज सॊकरन तथा वविी केर्नि 
 जजववस बवन तनभादण य कामद सॊचारन 
 इरभऩोखयीभा ऩमदटन ऩदभागद तनभादण 
 घनऩोखया-भनाङ-कास्की जाने ऩमदटन ऩदभागद ऩमदटन ऩदभागद 
 पुरफायी याइनासकोट ऩमदटन ऩदभागद तनभादण 
७. सॊस्थागत, ऺभता तथा सशुासन 
 सादवदजतनक सनुवुाई 
 स्थानीमस्तयको मोजना तजुदभा तातरभ 
 साभाजजक ऩरयचारकका रातग ऩनु्ताजदगी तथा साभाजजक ऩयीऺण तातरभ 



 र्नक्ष्क् य क्एक्क् तातरभ 
 अध्ममन तथा अवरोकन भ्रभण 
 उऩबोक्ता सतभततका ऩदातधकायीका रातग ववत्त व्मवस्थाऩन तथा सादवदजतनक ऩयीऺण तातरभ 
 गाउॉ ववकास सतभतत अनदुान सॊचारन कामदववतध सम्फर्नधी अतबभखुीकयण 
 भभदत सॊबाय कोष, ववऩद व्मवस्थाऩन, भानव सॊसाधन ववकास कोष, वातावयण तथा ग्राभीण उजाद कोष सॊचारन 
तनदेजशका तजुदभा 
 गाववस सजचव तथा जजववस कभदचायीराई ऩयुस्काय 
 याजनीततक दर, कभदचायी तथा सभूहका अतबभखुीकयण तथा तातरभ 
 ववकास कामदभा गैसससॉग साझेदायी 
 पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनभा उद्योग वाजणज्म सॊघसॉग साझेदायी 
 

साभाजजक जजम्भेयाूीको ऺेत्रभा सॊचातरत कामदिभ, प्रगतत, रगानी तथा प्रततपरको सायॊश 
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ढ. स्वावरम्वी सभाज सेवा केर्नि, नेऩार -सेर्र्सोक नेऩार) रभजङु 
१. गैय सयकाय सॊस्थाको नाभ :- स्वावरम्वी सभाज सेवा केर्नि, नेऩार -सेर्र्सोक नेऩार) 
२. रक्ष्म 
 स्थानीम सॊघ/सॊस्थाहरुको अतबववृि तथा सशजक्तकयण 
 भ्ू ाूानव शजक्तको ववकास 
 स्थानीम श्रोतको ऩरयचारन एवॊ फारृम श्रोतको सही सदऩुमोग 
ढद्द 
३. सॊस्थाको उद्देश्म 
 ग्राभीण बेकभा वऩछतडएका वगदराई उत्प्ररेयत गदै स्थातनम जनताका आफ्नै साभाजजक सॊघ सॊस्थाहरुको तफकास गयी 
उनीहरुको ऺभता अतबफवृि गनद सहमोग ऩयु्माउन े। 
 रजऺत सभहुका सदस्महरुको आर्नतरयक ऺभता अतबफवृि गनद य स्थातनम स्तयभा सऺभ नेततृ्व ववकास गनद सहमोग 
ऩयु्माउन े। 
 ववतबन्न फचत कामदिभको भ्ू ाूाध्मभफाट आर्नतरयक श्रोत सजृन ूागनद सभदुामका सदस्महरुराई उत्प्ररेयत गरय 
सहबातगताभरुक श्रोत ऩरयचारन ऩिततको स्थाऩना गनद सहमोग ऩयु्माउने । 
 ववतबन्न ववजत्तम सॊघ सॊस्थाहरु सयकायी तनकाम तनजी ऺेत्र गैरृ सयकायी सघ सस्था एवॊ दात ृसॊस्थाहरुसॊग स्थातनम 
सॊघ सॊस्थाहरुको सभधुयु सम्फर्नध स्थावऩत गनद सहमोग ऩयु्माउने । 
 फातावयणीम सॊयऺण सॉगै आम आजदन कामदिभ राई सहमोग ऩयु्माउने एवककृत सहबागीताभरुक प्राकृततक श्रोत 
व्मावस्थाऩन ऩिततको ववकास गनद सहमोग ऩयु्माउने । 
 सहबागीताभरुक व्मावस्थाऩन ऩिततको ववकास गयी ग्रातभण ऩय ्ू ुवाधाय तनभार्ण् ्दू ाूाूामदिभराई ददगो रुऩभा सॊचारन गनद 
स्थातनम सभदुामराई सहमोग ऩयु्माउने । 
 आधायबतु भानव अतधकाय, फार अतधकायको सॊयऺण य शाजर्नत प्रकृमाभा सहमोग ऩयु्माउने । 
४. गत आतथदक वषाद सॊचातरत ववकास मोजना तथा कामदिभको वववयण 

 

 

  



५. सयोकाय ऩऺको चाहाना तथा रजऺत वगदराई सेवा तथा सवुवधा ददन तफगत एक फषाद गरयएको भखु्म भखु्म तनततगत 
व्मवस्था तथा प्रविमागत सधुायहरु 
 फ्ू ाूाख्राऩारन तातरभ 
 भवहरा सशजक्तकयण तातरभ 
 व्मवसावमक तयकायी खेती तातरभ 
ढघ 
 आधायजशरा तातरभ 
 सभहुहरुराई अध्मामन अवरोकन भ्रभण 
 कुखयुाऩारन तातरभ 
 प्राङगारयक खेती तातरभ 
 
६. साभाजजक जजम्भेवायी फहन गने ऺभता 

 
 
७. आमोजना तथा कामदिभ कामादर्नवमन गदा बोगेका सभस्माहरु 
 ब्ू ाूौगोतरक ववकटता 
 ऩयम्ऩयागत रुवढवादद भातथ अझै ववद्वास 
 भवहरा ऩरुुषको रैंतगक तबन्नताको सभस्मा 
८. बावी कामदिभहरु सॊचारनको रातग चाल्नऩुने कदभहरु तथा सझुावहरु 
 आम आजदनभा ववृि हनुे कामदिभहरुभा फवढ जोड ददनऩुने । 
 भवहरा तथा वारफातरका दतरत गरयव य वऩछतडएको वगदराई सभेटने कामदिभ सॊचारन गनुद ऩने । 
 कामदिभहरुभा सवै सयकायी कामादरमहरुफाट सभर्नवम गरय सॊचारन गनुद ऩने 
ढि 
अनसचुी ४: साभाजजक ऩरयऺण कामदिभका केही झरकहरु 
 


