
विकास योजनाको अिधारणा, विकासक्रम र 

 संिैधावनक एिं कानूनी व्यिस्था 

सङ्घीय माममला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय 

मसिंहदरवार, काठमाण्डौं 

२०७४, चैर 



प्रस्तमुतको रुपरेखा 
 

• विकासको अिधारणा, 

• विकास र योजना िीचको सम्बन्ध, 

• विकासका आयामहरु र त्यसको सम्बोधन, 

• योजनाको अबधारणा, 

• स्थानीय तहको योजना सम्बवन्ध संबैधावनक र कानुनी ब्यबस्था 

• अन्तरसम्बवन्धत विषयहरु 



मवकासको अवधारणा 

 मानि जीिनको समृविको लावग गररने सामावजक एिं आवथिक विकास, 

 मावनसको विक्षा, स्िास््य समृिी सवहतको दीघि जीिनलाई विकासको रुपमा हेररने गररन्छ। 

 आवथिक, सामावजक, भौवतक, िातािरणीय आवद पक्षमा भएको सकारात्मक पररितिन जसले मानिको 

जीिनस्तरमा गुणात्मक पररितिन गदिछ । 

 संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार विकास ३ िटा सूचकहरु (औसत आयु, साक्षरता र जीिनस्तरमा िृवि) का आधारमा 

हेररन्छ। 
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मवकास र योजना वीच सम्बन्ध 

 योजनामा विकासको गन्तव्य सुवनवित हुने, 

 उपलव्ध श्रोत र साधनको प्रभािकारी उपयोग हुने, 

 प्राथवमकता प्राप्त के्षत्रमा स्रोतको उपयोग हुने, 

 मानि विकासका सुचकांकमा सुधार हुने, 

 वदगो विकासका उदे्दश्यहरु पररपूवति हुने, 

 विकासमा जनसहभावगता, अपनत्ि, साझेदारी, सहकायि र दीगोपना अवभिृिी हुने, 

 समाज विकास र समृिी तर्ि  उन्मुख हुने,  

 सरकार र जनता िीच सम्बन्ध स्थावपत हुने आवद । 
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विकासका आयामहरु र त्यसको सम्बोधन 

 गररिी न्युनीकरण, 

 दीगो विकासका लक्ष्य सम्िोधन, 

 मानि संसाधनको विकास, 

 िातािरण संरक्षण, 

 सामावजक समािेिीकरण, 

 समतामूलक विकास, 

 जनसंख्या व्यिस्थापन, 

 आयको न्यायोवचत वितरण,  
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 बढ्दो िहरीकरणको व्यिस्थापन, 

 बढ्दो उजाि संकटको व्यिस्थापन, 

 विपद व्यिस्थापन, 

 िातािरण संरक्षण, 

 साझेदारी एिं सहकायि, 

 लैङ्वगक समानता, 

 सन्तुवलत विकास, आवद । 



योजना के हो ? 
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हामी कहााँ छौं? 

हाम्रा रणनीवत, नीवत, कायिक्रम र आयोजना के हुन?् 

हामी कहााँ पुग्ने हो? 



योजनाको स्िरुप 

 गुरु योजना: 

साधारणतया १० दमेख २० बषष सम्मको मदशा मनदशे गने योजना हो । यो क्षेरगत वा सममिगत दबैु हुनसक्छ । 

यसले क्षेरगत वा सममिगत उदे्धश्य र लक्ष्य मनधाषरण गरी सोको प्रामिमा भमवष्यका योजना, नीमत मनमाषण, 

कायषक्रम र मनणषय प्रमक्रयालाई मनमदषि गदषछ । 

 

 रणनीवतक योजना:  

भमवष्यको गन्तव्य (लक्ष्य) समुनमित गरी त्यसैलाई परूा गनष कायष योजना बनाइन्छ । यसमा लक्ष्य प्राि गनष के 

गने भन्द ैBackward step खोज्द ैInput सम्म पमुगन्छ । यो नमतजामखूी योजना प्रकृया हो । यो मवषयगत वा 

सममिगत दबैु हुनसक्छ तर बढी रुपमा मबषयगत रुपमा बनाउने गररन्छ । 

 



योजनाको स्वरुप.... (क्रमश) 

समविगत/एवककृत योजना:  

• नगरपामलका वा गाउिंपामलकाको सबै के्षर जस्तो आमथषक, सामामजक, पवूाषधार, वन, वातावरण तथा मवपद 

व्यवस्थापन, भ ूउपयोग आमद समेटेर बनाईएको  रणनीमतक योजना । 

के्षत्रगत योजना:  

• एउटा मनमित क्षेर जस्तो पयषटन, जलश्रोत, वातावरण वा अन्य कुनै मवषयको योजना । 

आिवधक तथा िावषिक योजना:  

• एक वषष भन्दा वमढ अवमधको (सामान्यतया ५ वषषको) लामग तयार गररने योजना लाई आवमधक योजना 

भमनन्छ भने एक वषषका मक्रयाकलापहरु व्यवमस्थत गनष तयार गररने योजनालाई वामषषक योजना भन्ने गररन्छ । 



योजनाहरुबीचको अन्तसषम्बन्ध 

आिवधक योजना  

(एकीकृत विकास योजना) 

के्षत्रगत योजना(कृवष, पयिटन, 

उद्योग आवद) 
बावषिक योजना 

मध्यमकालीन खचि 

संरचना 



योजनािि विकास वकन ? 

 सीवमत स्रोत साधनहरुिाट अवसवमत आिश्यकताको पररपूती गनि, 

 प्राथवमकता प्राप्त के्षत्रमा स्रोतको उपयोग गनि, 

 गररबी, बेरोजगारी, असमानता, परवनभिरता, पछौटेपन जस्ता समस्यालाई सम्िोधन गनि, 

 विगतको समीक्षा गदै आगामी वदनको आंकलन, 

 नवतजामूखी विकास पिवतको अिलम्बन, 

 विकास प्रकृयामा सबै सरोकारिालाको भूवमका वनधािरण र संलग्नता, 

 समाजलाई विकास र समृवितर्ि  अग्रसर गराउने आधार तथा नागररकहरुको विश्वास अवभिृवि ।  
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स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यिस्था 

• गाऊँपामलका तथा नगरपामलकाले आफ्नो क्षेरामधकारको मवषयमा आवमधक, बामषषक, के्षरगत योजनाहरु बनाउनपुने, 

• यसरी योजना बनाउँदा सिंघ र प्रदशे सरकारको नीमत, लक्ष्य तथा उद्दशे्यसँग तादात्म्यता कायम गनुषपने, 

• वातावरण सिंरक्षण तथा जलवाय ुपररवतषन, लैंमगक समानता तथा सामामजक समावेशीकरण, मवपद ्व्यवस्थापन, सशुासन 

आमद मवषयलाई ध्यान मदनपुने, 

• मछटो र उच्च प्रमतफल मदने, रोजगारीमलूक, दीगो एविं सामामजक न्याय अमभवमृद्ध गने मवषयलाई प्राथममकता मदने, 

• स्थानीय तहले मध्यम तथा दीघषकालीन प्रकृमतका आयोजनाहरुको सचूी (Project Bank) तयार गनुषपने, 

• सहभामगतामलूक योजना तजुषमाको पद्धमत अवलम्बन गने र सरोकारवालाहरुको अमधकतम सहभामगता समुनमित गने 
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योजनामा अन्तर-सम्बवन्धत विषयहरु  

(Cross Cutting Issues)  

को व्यिस्थापन 



वदगो विकासका १७ लक्ष्यहरु 

13 
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लैङ्वगक समानता तथा सामावजक समािेिीकरण 

 नारी र परुुष दवुैलाई अवसर, मजम्मेवारी, अमधकार, 

सेवा, लाभ, स्रोत-साधन आमदमा समान अवसर, पहुचँ 

र मनयन्रण कायम राख्न ु

 समाजमा पछाडी परेका वा पाररएका वगष, समदुाय, क्षरे 

र मलङ्गका मामनसहरुलाई मलूधारमा ल्याउने कायष, 

 आरक्षण, अग्रामधकार र सकारात्मक मवभदेको प्रयोग 
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सामावजक समािेिीकरणका लवक्षत िगि 
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लवक्षत िगि मवहला 

दवलत 

बालबावलका तथा जेष्ठ 

नागररक 

आवदिासी जनजाती 

मधेसी 

मुवस्लम लगायत 

अल्पसखं्यक सकुुम्बासी, कमैया 

अपाङ्ग र द्वन्द्व वपवित 

वपछविएको के्षत्र तथा 

समुदाय 

वसमान्तकृत मजदुर, 

वकसान 

विपन्न िगि  



 स्थानीय योजनामा GESI कसरी मुलप्रिाहीकरण गने? 

 योजना तजुिमा प्रवक्रयामा सकृय सहभावगता 

 रावष्ट्रय नीवत एिं प्रवतििता अनुरुप स्थानीय तहको नीवत तथा कायिक्रम तजुिमा 

 खण्िीकृत त्यांक तथा विशे्लषण 

 लवक्षत कायिक्रम सञ्चालन 

 आरक्षण तथा सकारात्मक विभेद 

 संस्थागत क्षमता अवभिृवि 

 उद्यमविलता र आवथिक विकास 

 सेिा प्रिाह संयन्त्र तथा प्रवकया GESI मैत्री 
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बालमैत्री स्थानीय िासन वकन ? 
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एक िषिको समृवि चाहनुहुन्छ भने अन्न िाली 

लगाउनुहोस 

१० िषिको समृवि चाहनुहुन्छ 

भने रुख विरुिा रोप्नुहोस ् 

१०० िषिको समृवि चाहनुहुन्छ भने बालबावलकामा 

लगानी गनुिहोस,् जनिवक्त विकास गनुिहोस ्।  



बालमैरी स्थानीय शासनका मसद्धान्तहरु 

 गैर विभेदीकरणको वसिान्त  

 बालिावलकाको सिोत्तम वहतको वसिान्त 

 बालिावलकाको सिािङ्गीण विकासको वसिान्त 

 बालिावलकाको आिाजको सम्मान र सहभावगताको वसिान्त 

 सवन्नकटताको वसिान्त 

 सामावजक समािेिीकरणको वसिान्त 

 समुदायमा आधाररत विकासको वसिान्त 

18 



बालमैत्री स्थानीय िासनका सिालहरु 
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• अमनवायष मशक्षा,  

• समयमै औषमध तथा खोपको समुनमितता, 

• पोषण मस्थमतमा सधुार, 

• अनाथ तथा सडक बालबामलकाको सिंरक्षण, 

• सचेतना अमभवमृद्ध, 

• पाकष , खलेकूद सम्बन्धी प्रवन्ध, 

• सामदुामयक पसु्तकालय एविं शैमक्षक पवूाषधार, 

• बाल महिंसा मवमहन समाजको मनमाषण,  

• वाल नेटवकष  तथा सिंस्थागत क्षमता मवकास आमद । 



बालमैरी पवूाषधार मवकास 
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बालमैरी पवूाषधार मवकास 
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वातावरणमैरी शासन 
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  िातािरणमैत्री घर  

     िातािरणमैत्री टोल/िािि   

          िातािरणमैत्री गाउाँ/नगरपावलका  

  िातािरणमैत्री वजल्ला  

  िातािरणमैत्री राष्ट्र 
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आवखर  

कवहलेसम्म ? 



िातािरणमैत्री स्थानीय िासन - केही सूचकहरु 

१) खानेपानीको वदगो व्यिस्थापन 

२) ि ौचालय तथा सरसर्ाइ 

३) स्िच्छ उजािको प्रयोग 

४) प्लाविक प्रयोगमा वनयन्त्रण 

५) िन, भू-संरक्षण तथा हररयाली प्रिििन 

६) कृवष तथा भू-उपयोग 

७) विपद् व्यिस्थापन 

८) प्रदुषण वनयन्त्रण 

९) सिक वनमािण, ममित तथा संरक्षण 

१०) िातािरणीय विक्षा 
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विपद (Disaster) 

 भूकम्प, आगलागी, बाढी, पवहरो, खिेरी, माहामारी, 

िीतलहर आवद जस्ता प्रकोप 

 मावनसहरुको मृत्य ुतथा घाइते, धनसम्पवत्त र 

िातािरणको क्षवत, समाजको अस्त व्यस्त अिस्था  

 थप, वििेष एिं आकवस्मक सहयोग चावहने अिस्था 

 प्राकृवतक र मानि वसवजित प्रकोप 
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हामी कहााँ चुक्यौं ? अब के गने? 

29 
गुणस्तररय र सुरवक्षत सिक यातायात 



हामी कहाँ चकु्यौं ? अब के गने ? 
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अपागंता व्यवक्त मैत्री साििजवनक संरचना 
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नेपालको संविधानको अनुसूची ८ बमोवजम स्थानीय तहका एकल अवधकार 

१.नगर प्रहरी 

२. सहकारी सिंस्था 

३. एफ. एम सञ्चालन 

४. स्थानीय कर (सम्पमि कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रमजि«ेशन 

शलु्क, सवारी साधन कर), सेवा शलु्क दस्तरु, पयषटन शलु्क, 

मवज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भमूमकर (मालपोत), दण्ड 

जररवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सिंकलन) 

५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन 

६. स्थानीय तथयािंक र अमभलेख सिंकलन 

७. स्थानीय स्तरका मवकास आयोजना तथा पररयोजनाहरू 

आधारभतू र माध्यममक मशक्षा, 

९. आधारभतू स्वास्थय र सरसफाइ, 

१०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण सिंरक्षण र जैमवक 

मवमवधता, 

११.स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृमष सडक, मसिंचाइ, 
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१२. गाउँ सभा, नगर सभा, मजल्ला सभा, स्थानीय अदालत, 

मेलममलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन, 

१३. स्थानीय अमभलेख व्यवस्थापन, 

१४. घर जग्गा धनी पजुाष मवतरण 

१५. कृमष तथा पशपुालन, कृमष उत्पादन व्यवस्थापन, पश ुस्वास्थय, 

सहकारी 

१६. ज्येष्ठ नागररक, अपािंगता भएका व्यमि र अशिहरूको 

व्यवस्थापन 

१७. बेरोजगारको तथयािंक सिंकलन 

१८. कृमष प्रसारको व्यवस्थापन, सिंचालन र मनयन्रण 

१९. खानेपानी, साना जलमवद्यतु आयोजना, वैकमल्पक ऊजाष 

२०. मवपद व्यवस्थापन 

२१. जलाधार, वन्यजन्त,ु खानी तथा खमनज पदाथषको सिंरक्षण 

२२. भाषा, सिंस्कृमत र लमलत कलाको सिंरक्षण र मवकास 

 



नेपालको सिंमवधानको अनसुचूी ९ बमोमजम स्थानीय तहका साझा अमधकार 

१.  सहकारी 

२  मशक्षा, खेलकूद र परपमरका 

३. स्वास्थय 

४. कृमष 

५. मवद्यतु, खानेपानी, मसिंचाइ जस्ता सेवाहरू 

६. सेवा शलु्क, दस्तरु, दण्ड जररवाना तथा प्राकृमतक स्रोतबाट  

     प्राि रोयल्टी, पयषटन शलु्क 

७. वन, जिंगल, वन्यजन्त,ु चराचरुुिं गी, जल उपयोग, वातावरण,  

     पयाषवरण तथा जैमवक मवमवधता खानी तथा खमनज, 
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९. मवपद व्यवस्थापन, 

१०. सामामजक सरुक्षा र गरीबी मनवारण, 

११. व्यमिगत घटना, जन्म, मतृ्य,ु मववाह र तथयािंक, 

१२. परुातत्व, प्राचीन स्मारक र सिंग्रहालय, 

१३. सकुुम्बासी व्यवस्थापन, 

१४. प्राकृमतक स्रोतबाट प्राि रोयल्टी, 

१५. सवारी साधन अनमुमत, 



धन्यिाद ! 


