निर्णयहरु
निर्णय ि. १:
राष्ट्रिय योजिा आयोगबाट आगामी आ.व. २०७३।७४ को लागग बजेट तथा कायणक्रम तजजम
ण ा सम्वन्धी
बजेट सससलङ तथा मागणदर्णि प्राप्त भई िसकेको हजदााँ गत आ.ब.मा प्राप्त मागणदर्णि र चालज आ.व.
२०७२।७३ को लागग प्राप्त अष्ट्ततयारीमा दर् प्रनतर्त वद्
ृ धी गरी आगामी आ.व. को बजेट मागणदर्णि
र सससलङ मािी बजेट तथा कायणक्रम तजजम
ण ा गिे निर्णय गररयो ।
निर्णय ि. २ :
आ.व. २०७३।७४ को ष्ट्जल्ला ववकास योजिा तजजम
ण ा गिे सन्दभणमा निम्ि अिजसारका िीनतगत
मागणदर्णिहरुको आधारमा योजिा तथा कायणक्रमहरु छिौट गिे निर्णय गररयो :
समष्टिगत मागणनिर्दे शि:
क) तिहजाँ ष्ट्जल्लाले चालज आ.व. २०७२।७३ दे खि लागज हजिे गरी तजम
जण ा गरे को दोस्रो आवगधक ष्ट्जल्ला
ववकास योजिा र चालज तेहो पञ्च ववषणय योजिाले निर्दण रट गरे को दीर्णकासलि लक्ष्य, उद्दे श्य र
िीनतलाई प्रत्यक्ष्य टे वा पग्ज िे गरी वावषणक योजिा तथा कायणक्रम तजम
जण ा गिे ।

ि) समनत २०७२ बैर्ाि १२ गतेको वविासकारी भक
ज म्प र त्यस पनछको पराकम्पले क्षनत पय
ज ाणएका
पजवाणधारको ममणत तथा निमाणर्लाई प्राथसमकतामा रािी योजिा तथा कायणक्रम तजजम
ण ा गिे ।
ग) िाद्यान्य, तरकारी तथा मासजजन्य उत्पादिमा आत्मनिभणर भै नियाणत गिण सक्िे ष्ट्जल्लाको रुपमा
तिहजाँलाई स्थावपत गिण टे वा पजग्िे गरी योजिा तथा कायणक्रम तय गिे ।
र्) िबबकरर्ीय उजाणको उत्पादि तथा ववववगधकरर्मा टे वा पजग्िे गरी गिे ।
ङ) श्रममा आधाररत तथा रोजगारी ससजणिा गिे प्रकृनतका योजिालाई प्राथसमकता र्दिे ।
च) बबपद् जोखिम न्यजनिकरर् र बबपद् उत्थािसर्ल (Disaster Resilience) पजबाणधार निमाणर्लाई
योजिा तजजम
ण ाकै चरर्दे खि आन्तररकरर् गिे ।
छ) योजिा तथा कायणक्रम छिौट गदाण इलाका स्तरीय योजिा तजजम
ण ा गोरठीबाट ससफाररस भै आएका
योजिाहरु मध्येबाट गिजण पिेछ । तर एक भन्दा वढी गाववस वा ईलाकाहरु संग सम्वष्ट्न्धत
योजिा रहे छ भिे त्यस्तो योजिा छिौट गिण बाधा पग
ज ेको मानििे छै ि ।
कृषि, ससञ्चाई, वि, वातावरर् र पयणिि

क) ष्ट्जल्लामा एक गााँउ एक उत्पादिको रर्िीनतलाई प्रभावकारी ढङगले कायाणन्वयि गिण दग्ज ध
उत्पादि, पर्जपक्ष
ं ी, मत्स्यपालि, ब्यवसायीक तरकारी, फलफजल तथा उच्च मजल्य ( High valued )
िगदे वालीको उत्पादिमा जोड र्दिे ।
ि) कृवषमा ब्यवसायीकरर्, बबववगधकरर्, याष्ट्न्िकरर्

र बजारीकरर्मा मद्दत पग्ज िे आयोजिा

छिौट गिे ।
ग) ग्रासमर् पयणटि, कृवष पयणटि, होमस्टे , जलयािा, र्रे लज तथा सािा उद्योग, उत्पादिमजलक सहकारी
जस्ता आगथणक ववकासका आधारलाई टे वा पजग्िे गरी योजिा तजम
जण ा गिे ।
र्) जैववक बबववगधताको संरक्षर्, वातावरर् मैिी ववकास, जलवायज अिजकजलि, धव
ज ाररहत चल
ज ो
निमाणर्को लागग योजिा तजजम
ण ा गिे ।
ङ) र्दगो वि ववकास तथा भजसंरक्षर्मा सहयोग पजग्िे गरी योजिा तजम
जण ा गिे ।
च) िगर क्षेि सभिको फोहर व्यवस्थापिको लागग र्दर्णकासलि िीनत विाइ वजेट ववनियोजि गिे ।
छ) सीपमजलक तासलम तथा आयआजणि हजिे कायणक्रम छिौट गिे ।
सशक्षा, स्वास््य, खािेपािी तथ सरसफाई
क) हालैको भक
ज म्पद्धारा क्षनत पय
ज ाणएका सामद
ज ानयक ववद्यालयको पि
ज निमाणर्लाइ जोड र्दिे ।
ि) वाल ववकास केन्र (Early child center ) को ववकासको लागग आवश्यक भौनतक पजवाणधार र
र्ैक्षक्षक सामाग्रीमा लगािी वढउिे ।
ग) ववद्यालय भिाणदर र्तप्रनतर्त पजयाणउि र ववद्यालय छोड्िे दर न्यजनिकरर् गिण चेतिामजलक
कायणक्रम र सवज वधा थप गिे ।
र्) मात ृ मत्ृ यद
ज र, सर्सज मत्ृ यद
ज र, वाल मत्ृ यद
ज र र्टाउिको लागग असभयािमल
ज क कायणक्रम तय

गिे ।

ङ) संस्थागत रुपमा सजत्केरी गिण गराउिको लागग स्वास््य चौकीको क्षमता असभवद्
ृ गध गिे कायणक्रम
छिौट गिे ।
च) ष्ट्जल्लालाई सि ् २०१७ सभि पजर्ण सरसफाई यजक्त ष्ट्जल्ला र्ोषर्ा गिण मद्दत पजग्िे गरी लगािी
वढाउिे ।
छ) िेलकजद ववकास, सीपमजलक तासलम र ब्यवसायीक कृवषको माध्यामबाट यव
ज ाहरुलाई स्थािीय
तहमा अडयाई राख्ने ।

पुवाणधार षवकास
क) क्रमागत तथा अधरज ा योजिाहरुलाई निरन्तरता र्दिज पिेछ ।
ि) कम लागत, वढी जिसहभागगता, स्थािीय सीप, साधि र स्रोत र लक्षक्षत समजदायलाई लाभ
पग्ज िे योजिा छिौट गिे ।
ग) लागत सहभागगतामा सञ्चालि गिण सककिे योजिा छिौट गिे ।
र्) पजवाणधार तफणका योजिा छिौट गदाण दोहोरपिा िहजिे गरी चेिेज र कामको आइटम फरक पिे
गरी गिण पजवाणधार निमाणर् संग सम्वष्ट्न्धत कायाणलय वीच समन्वायत्मक वैठक गरी कायणक्रम
प्रस्ताव गिे ।
ङ) गाववस केन्र जोड्िे सडक निमाणर् तथा स्तरोन्िती गिे । साथै ष्ट्जल्लाका प्राथसमकताका सडक
१२ मर्हिा चल्ि सक्िे विाउिे गरी वजेट प्रस्ताव गिे ।
च) सवै जितालाई ववद्यजत सजववधा पजयाणउि आवश्यक योजिा तथा कायणक्रम छिौट गिे ।
लक्षक्षत वगण उत्थाि
क) कािजिले तोके भन्दा न्यजि िहजिे गरी लक्षक्षत समजदायको ववकासको लागग वजेट ववनियोजि
गिे,
ि) वालमैिी गाववस, िगरपासलका र ष्ट्जल्ला र्ोषर्ा गिणको लागग असभयािमजलक कायणक्रम तय
गिे,
ग) योजिाका सवै चरर्मा लक्षक्षत समजदायको प्रनतनिगधत्व र सकक्रय भजसमकाको सजनिष्ट्श्चतता गिे ।
र्) लक्षक्षत वगणको क्षमता ववकासको लागग सीपमजलक तासलम सञ्चालि गिे ।
ङ) लैङङक मैिी, छजवाछजत ववरुद्ध लगायत राष्ट्रिय असभयािमा टे वा पग्ज िे गरी कायणक्रम तय गिे ।
संस्थागत षवकास र सश
ु ासि
क) कायाणलयमा कायणरत कमणचारीको क्षमता ववकासको लागग तासलम तथा अवलोकिका कायणक्रममा
वजेट ववनियोजि गिे
ि) सजर्ासि, जवाफदे र्हता र परदसर्णता सजनिष्ट्श्चत गिण सावणजनिक सावणजनिक पररक्षर्, सावणजनिक
सि
ज व
ज ाइ र अिग
ज मिलाई सवै आयोजिामा अनिवायण गिे । सामाष्ट्जक परीक्षर्, लैङङक
परीक्षर्लाई प्रभावकारी विाउिे ।
ग) ष्ट्जल्ला ववकास ससमनतको आन्तरीक श्रोत पररचालि क्षमाता असभवद्
ृ गधको लागग ियााँ श्रोत
पर्हचाि, श्रोत वद्
ृ गध र प्रभावकारीता वढाउिे ।

र्) ष्ट्जववसको गनतववगधहरुलाई पारदर्ी विाउि पिकार भेटर्ाटलाई नियसमत र वेभसाईट नियसमत
गिे । साथै सवै सरकारी निकाय, गैसस आफूले गरे को कक्रयाकलापको पारदसर्णत कायम गिण
सञ्चार क्षेि संग साझेदारी कायम गिे ।
ङ) सरकारी तथा गैरसरकारी निकायवाट योजिा तजम
जण ा गदाण ष्ट्जववसद्धारा तयार गररएको
गाववसहरुको ववपन्िता स्तरीकरर् प्रनतवेदिलाई आधार मािी गिे ।
निर्णय िं ३
आगामी आवका लागग योजिा तथा कायणक्रम छिौट गदाण दे हायका आधारमा प्राथसमकता र्दई छिौट
गिे निर्णय गररयोोः
क) जितालाई तत्काल प्रत्यक्ष फाईदा पजग्िे तथा रोजगार प्रवद्णधि हजिे र आयमजलक योजिाहरु।
ि) कृवष उत्पादि वद्
ृ गधमा सर्ाउ पग्ज िे ।
ग) स्थािीय साधि, सीप र क्षमताको पररचालिवाट संचालि हजि सक्िे ।
र्) वातावरर् संरक्षर्मा सर्ाउ पजयाणउिे ।
ङ) वपछङडएका वगण तथा उष्ट्त्पङडत जानत, जिजानत, मर्हला, वालवासलका र अपाङगता भएकाहरुका
लागग आयमजलक र सीपमजलक कायणक्रमहरु ।
निर्णय िं ४
गाउाँ ववकास ससमनतहरुको आगामी आव २०७३।७४ को योजिा तथा वजेट तजजम
ण ाको लागग
निम्िािजसारको वजेट सससलङ तथा मागणनिदे र्ि गाववसहरुमा पठाउिे निर्णय गररयो :
क)

राष्ट्रिय योजिा आयोगबाट
तजजम
ण ा सम्वन्धी

आगामी आ.व. २०७३।७४ को लागग बजेट तथा कायणक्रम

बजेट सससलङ तथा मागणदर्णि प्राप्त भई िसकेको हजदााँ गत आ.ब.मा

प्राप्त मागणदर्णि र चालज आ.व. २०७२।७३ को लागग प्राप्त अष्ट्ततयारीमा दर् प्रनतर्त
वद्
ृ धी, ष्ट्जववसबाट राजस्व बाडफाड बापत प्राप्त हजिे रकम र गाववसको आन्तररक आय
समेतको अिजमाि गरी आगामी आव २०७३।७४ को वजेट तथा कायणक्रम तजजम
ण ा
गिप
जण िेछ ।
ि) अिजदाि रकम बाडपफाड र िचण गदाण स्थािीय निकाय श्रोत पररचालि तथा
ब्यवस्थापि कायणववगध, २०६९ मा भएको ब्यवस्था अिस
ज ार गिप
जण िेछ ।

ग) प्रत्येक गाववसले कृवष क्षेिमा १५ प्रनतर्त पजजीगत रकम ववनियोजि गिजण पिेछ ।
कृवषमा ववनियोष्ट्जत रकमवाट ववपन्ि वगण र समजदायका ककसािहरुले प्रत्यक्ष लाभ
प्राप्त हजिे गरी सम्वष्ट्न्धत ववषयगत कायणलयको प्राववगधकहरुको परामर्णमा गिप
जण िेछ ।
र्) गाववसले वजेट तथा कायणक्रम बिाउदा ववपद जोखिम न्यनज िकरर्को लागग समेत
गिप
जण िेछ ।
ङ)

पजजीगत िचणबाट चालज िचणमा रकमान्तर गिण पाईिे छै ि ।

च) सि ् २०१७ सभि ष्ट्जल्लालाई पजर्ण सरसफाइ यक्
ज त ष्ट्जल्ला र्ोषर्ा गिे लक्ष्य रहे कोले सो
लक्ष्यलाई टे वा पजग्िे गरी कायणक्रम छिौट गिे ।
छ) चालज आवको गाउ पररषद् आगामी पौष २५ गते सभि सम्पन्ि गरी पौष मसान्त सभि
पररषदका निर्णय ष्ट्जववस समक्ष पेर् गिजण पिेछ । गाउ पररषदबाट योजिा छिौट गदाण
वडा िागररक मञ्चको वैठकवाट ससफाररस भै आएका योजिाबाट गिजण पिेछ ।
ज) ईलाका स्तरीय योजिा तजजम
ण ा गोरठीमा ष्ट्जल्ला ववकास योजिामा समावेर् गिे गरी
गाउ पररषदबाट पाररत योजिाहरुको सजगच सर्हत गाववस सगचव स्वयं उपष्ट्स्थत हजिज
पिेछ ।
निर्णय िं ५:
आगामी वषणको ष्ट्जल्ला पररषद् लगायतको सहभागगतामजलक योजिा तजजम
ण ा गोरठी सञ्चालिको
कायणतासलका दे हाय बमोष्ट्जमको समयमा सञ्चालि गिे ।

क) इलाका स्तरीय योजिा तजम
जण ा गोरठीोः समनत २०७२ मार् १०, ११, १२ र १३ गते ।
गोरठी सञ्चालिको समय र स्थाि पनछ निधाणरर् गरी सावणजनिक गररिेछ ।
ि) ववषयगत योजिा तजजम
ण ा वैठकोः समनत २०७२ मार् २४, २५ र २७ गते ।
ग) एकककृत योजिा तजम
जण ा वैठकोः समनत २०७२ फागजि ५ गते ।
र्) ष्ट्जल्ला पररषद् वैठकोः समनत २०७२ फागजि १० गते ।

