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देवघाट गाउँपालिकाको दीगो ववकासका िक्ष्यहरूको 
स्ानीष्यकरण नीलत, २०७९
काष्य्यपालिकाबाट सवीकृत भएको लिलताः २०७९/०३/३१

प्रिाशणकरण लिलताः २०७९/०३/३१
१. पषृ्ठभलूि
1.1. दीगो ववकासका िक्ष्य (एस्डीजी) हरूको उद्ेशष्य सन ् २०३० 

समििा ववश्वबाट अन्तष्य गनु्य हो । चरि गररबी िगाष्यत गररबीका 
सबै सवरूप त्ा आष्यािहरूको उनििुन गनु्य ववश्वरको सबैभनदा ठूिो 
चनुौती रहेको छ । ्तष्यसैगरी ्तष्यो चनुौती नेपाििा पलन रहेको छ 
।ष्यस ववश्ष्या पी अलभष्यानको त्ा संघीष्य सरकारको दीगो ववकासका 
िक्ष्यहरू स्ानीष्यकरण गरी देवघाट गाउँपालिकािे पलन तदनरुूपको 
नीलत बनाउनपुनने आवशष्यकता ठानी ष्यो नीलत तजु्यिा गरेको छ । दीगो 
ववकासका िालग गररबीको अन्तष्य देवघाट गाउँपालिकाको पलन एक 
अपररहाष्य्य आवशष्यकता बनेको छ । 

1.2. दीगो ववकासका १७ वटा ववकास िक्ष्यहरूिे सहस्ावदी ववकासका 
िक्ष्यहरुको उपिशवधििा टेकेर ्तष्यसबाट हालसि हनु नसकेका 
कुराहरूिाई पूरा गन्य खोजेका छन ् । दीगो ववकासका िक्ष्यहरू 
एकीकृत त्ा अववभाजष्य छन ्र लतनिे दीगो ववकासका तीन आष्याि- 
आल््यक, सािाशजक र वातावरणिाई सनतलुित गद्यछन ्। सीलित स्ोत 
साधिनबाट काष्य्यष्योजना बनाई क्रििाः ती िक्ष्यहरू हालसि गररने छ । 

२. ववगतका प्रष्यासाः
3.1. गाउँपालिका स्ापना भएदेशख नै कुनै न कुनै रूपिा दीगो ववकासका 

िक्ष्यहरू वाव््यक नीलतिा सिेवटएका ल्ए । 
3.2. वाव््यक नीलत, काष्य्यक्रि त्ा बजेटिा वव्ष्यगत िाखा/इकाई नीलत 

काष्य्यक्रििा वजेटको वष्यवस्ा केही न केही रूपिा भएको ल्ष्यो । 
३. वत्यिान शस्लत
3.1. वव. सं. २०७३/११/२७ िा नेपाि सरकारिे ष्यस गाउँपालिकाको 

घो्णा गरेको हो । नेपािको संलबधिानिे नेपािको  ििु संरचना 
संघ, प्रदेि र स्ानीष्य तह गरी तीन तहको हनेु वष्यवस्ा गरेको छ 
।संववधिानिा नै स्ानीष्य सरकारको अलधिकारको वष्याखष्या गरी स्ानीष्य 
सरकारिाई सबि र जनताका ववकासका आकाङ्क्ा र अावशष्यकतािाई 
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प्र्तष्यक् रूपिा समबोधिन गनने राजष्य वष्यवस्ाको वष्यवस्ा गररएको छ । 
सोही अनसुार स्ानीष्य सरकार सञ्ािन ऐन,२०७४ तजु्यिा भएको छ ।

3.2. ष्यसरी संववधिान, राजष्य संरचना त्ा स्ानीष्य सरकार सञ्ािन ऐन 
अनसुार प्राप्त अलधिकार अनसुार काष्य्य समपादन गनु्यपनने भएको छ ।

४. चनुौती र सिसष्या
4.1. गररबको सबै सवरूप र आष्यािहरूको उनििुन गनु्य प्रिखु चनुौती रहेको 

छ ।
4.2. देवघाट गाउँपालिकािा दीगो ववकासका िक्ष्यहरू सिेत हालसि हनेु 

गरी काष्या्यनवष्यन गन्य सीलित स्ोत एवि ्किजोर संस्ागत क्िता जसता 
सिसष्याहरू रहेका छन ्।

५. नष्याँ नीलतको आवशकता  
५.१. ववश्वववष्यापी अलभष्यानको रूपिा रहेको दीगो ववकासका िक्ष्यहरूको 

स्ानीष्यकरण गन्य 
५.२. ववश्ष्या पी अलभष्यान, संघीष्य सरकारका दीगो ववकासका िक्ष्यहरू र 

देवघाट गाउँपालिकािा गररबीका सबै सवरूप र आष्याि अन्तष्य गन्य 
छुटै्ष्य नीलतगत वष्यव्ा गन्य आवशकता भएको ।

प्रसततु पषृ्ठभलूििा छुटै् नीलतगत वष्यवस्ा गन्य आवशष्यक भएकोिे देवघाट 
गाउँपालिकाबाट दीगो ववकासका िक्ष्यहरूको स्ालनष्यकरण नीलत २०७९ 
तजु्यिा गररएको छ ।

६. दीघ्यकािीन सेवा
देवघाट गाउँपालिकािा गणुसतरीष्य, दीगो त्ा सनतलुित ववकास गनने

७. िक्ष्य
दीगो ववकासका िक्ष्यहरू हालसि गरी गररबीको सबै सवरूप र आष्यािहरूको 
अन्तष्य गनने । 

८. उद्ेशष्य 
ष्यस नीलतका उद्ेशष्यर देहाष्य बिोशजि हनेुछन:्
8.1. दीगो ववकासका िक्ष्यहरूको देवघाट गाउँपालिकािा आनतररकीकरण 

त्ा स्ानीष्यकरण गनने ।
8.2. आवलधिक ष्योजना, िधष्यिकािीन खच्य संरचना र वाव््यक नीलत, काष्य्यक्रि 

र बजेटिाई दीगो ववकासका िक्ष्यहरूसँग तादामष्यता काष्यि गन्य 
९. नीलतहरू
नीलतका उद्ेशष्यहरू हालसि गन्य देहाष्य बिोशजिका नीलतहरू अबिमवन गररने छाः
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९.१. दीगो ववकासका िक्ष्यहरू समबनधिी राव्रिष्य, अनतरा्यव्रिष्य अलभष्यान त्ा 
प्रष्यासहरूिाई देवघाट गाउँपालिकाका समपणु्य क्ेत्र, संष्यनत्र त्ा टोि 
सतर र जनसिदुाष्यिा प्रबर््यन गनने ।

९.२. देवघाट गाउँपालिकािा दीगो ववकासका िक्ष्यहरू हालसि गन्य गररने 
ष्योजना त्ा काष्य्यक्रिको िालग आवशष्यक पनने ्प पूजँी, साधिन त्ा 
स्ोतहरूको वष्यवस्ा गनने

९.३. दीगो ववकासका िक्ष्यहरू प्रालप्त गन्य जनप्रलतलनलधि त्ा कि्यचारीहरूको 
दक्ता, अनभुव एवि ्नववन प्रववलधििाई अलधिकति उपष्योग गनने ।

१०. रणनीलतहरू
(क) नीलताः 9(1) सँग समबशनधित रणनीलतहरू देहाष्य बिोशजि हनेुछन:्

१०.१. दीगो ववकासका िक्ष्यहरूिाई आवशष्यकता र सानदलभ्यकताका 
आधिारिा गाउँपालिकाका समपूण्य लनकाष्यहरूिा सवीकार त्ा अंलगकार 
गररनेछ ।

१०.२. काष्या्यनवष्यन गन्य सवकने पूवा्यधिार र सेवाहरू पवहचान गरी 
प्रा्लिकता लनधिा्यरण गररनेछ ।

१०.३. दीगो ववकासका िक्ष्यहरू अनरुूप समपन्न हनु सकने आष्योजना 
त्ा काष्य्यक्रिहरूिाई गाउँपालिकाका सबै अङ्ूहरू त्ा लनकाष्यहरूिाई 
आवशष्यकताअनसुार काष्या्यनवष्यन गन्य वक्रष्यािीि गराइनेछ ।

(ख) नीलत 9.2 सँग समबशनधित रणनीलतहरू देहाष्यबिोशजि हनेुछन:्
१०.१. दीगो ववकाससँग समबशनधित आष्योजना त्ा काष्य्यक्रिहरूिाई 

उचच प्रा्लिकताका सा् काष्या्यनवष्यन गररनेछ र आष्योजना त्ा 
काष्य्यक्रििाई सरि एवि ्पारदिशी र लितवष्यष्यी बनाइनेछ ।

१०.२. िाभ त्ा जोशखििाई िाभग्ाहीबीच नष्याष्योशचत रूपिा बाँ्डफाँ्ड 
गररनेछ ।

१०.३. दीगो ववकासका िक्ष्यहरूिाई हालसि गन्य गाउँपालिकाबाट हनेु 
िगानी, सहष्योग र प्रलतबर्ता सलुनशचित गररनेछ ।

(ग) नीलत 9.3 सँग समबशनधित रणनीलतहरू देहाष्यबिोशजि हनेुछन ्:
१०.१. दीगो ववकासका िक्ष्यहरू हालसि गन्यको िालग काष्या्यनवष्यन गररने 

आष्योजना त्ा काष्य्यक्रिहरूको पवहचान, प्रा्लिकीकरण, िागत प्रारूप 
तष्यार गनने काष्य्यिा समबशनधित िाभग्ाही त्ा िशक्त वग्यिा उपिबधि 
क्िता, दक्ता एवि ् नवीन प्रववलधििाई आवशष्यकताअनसुार उपष्योग 
गररनेछ ।
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१०.२. दीगो ववकासका िक्ष्यहरू हालसि गनने ष्योजना, काष्य्यक्रि काष्या्यनवष्यन 
गन्य जनप्रलतलनलधि एवि ्कि्यचारीको क्िता, सीप बढाउन क्िता ववकास 
गररनेछ ।सा्ै नवीनति प्रववलधििाई र जनिशतिको दक्ता, सीप, 
क्िता र अनभुविाई आवशष्यकताअनसुार उपष्योग गररनेछ ।

१०.३. दीगो ववकासका िक्ष्यहरू प्रापत गन्य सञ्ािन गररने आष्योजना त्ा 
काष्य्यक्रििाई दीगो बनाउन िशक्त वग्यको शजमिेवारी सलुनशचित गररनेछ ।

११. काष्य्यनीलत
11.1. दीगो ववकासका िक्ष्यहरूको अवधिारणाको सपष्टता
(क) ववकासिा दीगो ववकासको िानष्यताहरूिाई अंलगकार गररनेछ ।

(१) आल््यक, सािाशजक एवि ्पूवा्यधिार ववकासिा दीगो ववकासका िानष्यता 
अनसुार हनेु गरी आष्योजना त्ा काष्य्यक्रि सञ्ाािन गनने

(२) दीगो ववकासका िानष्यताहरूिाई उपभोतिा सलिलत, टोि ववकास 
सलिलत त्ा िशक्त वग्य, सिदुाष्यिा स्ावपत गरी सोहीअनसुार 
आष्योजना त्ा काष्य्यक्रि सञ्ाािन गन्य प्रो्तसावहत गनने ।

11.2. अनष्य नीलतसँग तादामष्यता काष्यि गनने ; गाउँपालिकाका अनष्य नीलत त्ा 
कानूनहरू तजु्यिा गदा्य ष्यस नीलतसँग तादामष्यता काष्यि गरी तजु्यिा गनने ।

11.3. दीगो ववकास िक्ष्यहरू
दीगो ववकासका िक्ष्यहरू देहाष्यबिोशजि हनेुछन ्:

(क) गररबीको अन्तष्याः सबै प्रकारका गररबीिाई सबै ठाउँबाट अन्तष्य गनने
(१) कुनै पलन प्रकारको गररबीिा बाँचेका िालनसहरूको अनपुातिाई 

कशमतिा आधिा कि गनने
(२) सबैका िालग सािाशजक संरक्ण प्रणािी र उपाष्य िाग ुगनने र गररब 

त्ा जोशखििा रहेकाहरूिाई उलिेखष्य रूपिा सिेटने
(३) गररब र जोशखिपूण्य शस्लतिा रहेका िालनसहरूको सािना गनने 

क्िताको लनिा्यण गनने र वातावरणसँग समबशनधित ववपशतिजनष्य प्रकोप 
त्ा अनष्य आल््यक, सािाशजक र वातावरणीष्य असर त्ा ववपदसँगको 
उनीहरूको संसग्यिाई नषू्यलनकरण गनने

(ख) िूनष्य भोकिरीाः भोकिरीको अन्तष्य गनने, खाद्यसरुक्ा त्ा उ्तपन्न पो्ण 
हालसि गनने र दीगो कृव्को प्रबर््यन गनने

(१) सबै प्रकारका कुपो्णको अन्तष्य गनने र वकिोरी, गभ्यवती त्ा स्ुतकेरी 
िवहिा र अनष्य वष्यशतिका पो्णसमबनधिी आवशष्यकतािाई समबोधिन 
गनने
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(२) ववकासोनिखु देिहरूिा कृव् उ्तपादक्तव क्िता ववृर् गन्य ग्ािीण 
पूवा्यधिार, कृव् अनसुनधिान, प्रववलधि ववकास, वनसपलत त्ा चौपाष्याको 
शजन बैंक स्ापनािा िगानी ववृर् गनने 

(३) खाद्यिूलष्यको चरि अशस्रतािाई सीलित गन्यिा िद्त पषु्या्यकउन 
खाद्यवसत ु बजार र त्तसमबनधिी कारोबारहरूको सिशुचत सञ्ादिन 
हनेु गरी उपाष्यहरू अविमवन गनने

(ग) आरोगष्यता त्ा कलष्याण : सवस् जीवन सलुनशचित गनने र सबै उिेरका 
सबै िालनसको कलष्याणको प्रवर््यन गनने

(१) नवजात शिि ुर पाँच व््यिलुनका बािबालिकाको रोकन सवकने ि्ृतष्यकुो 
अन्तष्य गनने

(२) पररवार लनष्योजन िगाष्यत ष्यौन त्ा प्रजनन समबनधिी सवास्थष्य सेवा 
र सूचना त्ा शिक्ािा सव्यसिुभ पहुँचका सा्ै प्रजनन ्सवास्थष्यिाई 
राव्रिष्य रणनीलत त्ा काष्य्यक्रििा सिाष्योजन गनने काष्य्यिाई सलुनशचित 
गनने

(३) सव्यसिुभ सवास्थष्य सेवा, गणुसतरीष्य सवास्थष्य सेवािा पहुँच त्ा सबैका 
िालग सरुशक्त प्रभावकारी, गणुसतरीष्य र उशचत िूलष्यिा अ्तष्यावशष्यक 
औ्धिी त्ा खोपहरूिा पहुँच हालसि गनने

(घ) गणुसतरीष्य शिक्ा : सबैका िालग सिावेिी त्ा गणुसतरीष्य शिक्ा 
सलुनशचि)त गनने त्ा आजीवन लसकाइिाई प्रबर््यन गनने

(१) सबै वकिोर त्ा वकिोरीहरूिे लनाःिलुक, सितािूिक त्ा गणुसतरीष्य 
प्राल्िक त्ा िाधष्यालिक शिक्ा प्राप्त गनने कुरािाई सलुनशचिष्यत गनने

(२) शिक्ािा िैवङ्क असिानताको अनिूिन गनने र अपाङ्नता भएका 
वष्यशतििगाष्यत जोशखििा रहेका वष्यशतिहरू आददवासी त्ा जनजालत 
र जोशखिपूण्य अवस्ािा रहेका बािबालिकािाई सबै तहको शिक्ा 
त्ा वष्यावलसष्यक तालिििा सिान पहुँच सलुनशचिहत गनने

(३) दीगो ववकास त्ा दीगो जीवनिैिी, िानवअलधिकार िैवङ्क सिानता, 
िाशनत त्ा अवहंसाको सँसकृशतको प्रबर््यन, वैशश्वक (global) नागररकता 
र साँसकृशतक ववववधिताको सराहनाका िालग शिक्ािगाष्यतका 
िाधष्यिबाट लसकन चाहने सबैिे दीगो ववकास प्रबर््यनका िालग 
आवशष्यक ज्ान त्ा सीप प्राप्त गनने कुरािाई सलुनशचित गनने

(ङ) िैवङ्क सिानता : िैवङ्क सिानता हालसि गनने र सबै िवहिा त्ा 
वकिोरीहरूको सिशतिकरण गनने
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(१) ओसारपसार त्ा ष्यौनिो्णिगाष्यत साव्यशजनक त्ा लनजी क्ेत्रहरूिा 
सबै िवहिा त्ा वकिोरीलबरूर् हनेु सबै प्रकारका वहंसाको उनिूिन 
गनने

(२) राजनीलतक, आल््यक त्ा साव्यजलनक जीवनका सबै लनणा्यष्यक तहिा 
नेततृ्वका िालग िवहिाहरूको प्रभावकारी सहभालगता त्ा सिान 
अवसर सलुनशचित गनने

(३) सबै तहिा िैवङ् क सिानता र िवहिा त्ा वकिोरीहरूको 
सितिीकरणको प्रबर््यनका िालग नीलत त्ा कानूनहरूको अविमवन 
गनने र लतनिाई सबि बनाउने

(च) सफा पानी त्ा सरसफाइ : सबैका िालग सफा पानी त्ा सरसफाइिा 
पहुँच सलुनशचित गनने

(१) सबैका िालग सरुशक्त त्ा खच्यिे धिान्न सकने िूलष्यिा वपउने पानीिा 
सव्यसिुभ त्ा सितािूिक पहुँच हालसि गनने

(२) सबैका िालग पष्या्यप्त त्ा सितािूिक सरसफाइ र सवचछतािा पहुँच 
हालसि गनने र खिुा ठाउँिा ददसा गनने चिनको अनतिष्य गनने

(३) पानी त्ा सरसफाइ वष्यवस्ापनको सधुिारको िालग स्ानीष्य 
सिदुाष्यहरूको सहभालगतािाई सा् ददइ ्तष्यसिाई अझ सबि बनाउने

(छ) खच्यिे धिान्नस सकने सवचछ ऊजा्य : सबैका िालग खच्यिे धिान्नै सकने, 
भरपददो, सवचछ त्ा आधिलुनक ऊजा्यिा पहुँच सलुनचि त गनने

(१) खच्यिे धिान्नस सकने, भरपददो र आधिलुनक ऊजा्य सेवािा सव्यसिुभ पहुँच 
सलुनशचित् गनने

(२) सन ्२०३० समििा ववश्ववष्यापी ऊजा्यको उपिबधितािा नवीकरणीष्य 
ऊजा्यको अंििाई उलिेखष्यरूपिा ववृर् गनने

(३) नवीकरणीष्य ऊजा्य, ऊजा्य बचत त्ा ्तष्यसको वष्यवस्ापन र अ्तष्याधिलुनक 
त्ा सवचछ जीवाशिा इनधिन (fossil fuel) प्रववलधिहरूिगाष्यत सवचछ 
ऊजा्य अनसुनधिान त्ा प्रववलधिहरूिा हनेु पहुँचिाई सहज तलुष्याउन 
र ऊजा्य पूवा्यधिार त्ा सवचछ ऊजा्य प्रववलधििा िगानी प्रबर््यन गन्य 
अनतरा्यव्रिष्य सहष्योग अलभववृर् गनने

(ज) िष्या्यददत काि त्ा आल््यक ववृर् : सबैका िालग सिावेिी त्ा दीगो 
आल््यक ववृर्, रोजगारी त्ा िष्या्यददत कािको प्रबर््यन गनने

(१) अलत कि ववकलसत ििुकुहरूिा राव्रिष्य पररशस्लतअनसुार प्रलतवष्यशति 
आल््यक ववृर् र कमतीिा ७ प्रलतित वाव््यगक कुि ग्ाहस् उ्तपादन 
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(शज्डीपी) ववृर् काष्यि राख्े
(२) सबै िवहिा र परुु्का िालग पूण्य एवि ्उ्तपादनिीि रोजगारी त्ा 

िष्या्यददत कािको सा्ै सिान कािका िालग सिान जष्यािा हालसि 
गनने

(३) दीगो पष्य्यटन प्रबर््यनका िालग नीलतहरू तजु्यिा गरी काष्या्यनवष्यन 
गनने जसबाट रोजगारी लसज्यना हनुकुा सा्ै स्ानीष्य सँसकृलत त्ा 
वसतहुरूको उ्तपादन प्रबर््यन हनुछ

(झ) उद्योग, नवीन खोज र पूवा्यधिार : बलिष्यो पूवा्यधिार लनिा्यण गनने, 
औद्योलगकीकरणिाई दीगो बनाउने त्ा नवीन खोजिाई प्रो्तसाहन गनने

(१) आल््यक ववकास र िानवकलष्याणिाई सघाउ पषु्या्यउन दीगो त्ा 
बलिष्यो पूवा्यधिार ववकास गनने

(२) सिावेिी त्ा दीगो औद्योलगकीकरणिाई प्रबर््यन गनने र राव्रिष्य 
पररशस्लतअनसुार रोजगारी त्ा कुि ग्ाहस् उ्तपादन (शज्डीपी)िा 
उद्योगको अंििाई उलिेखष्य िात्रािा ववृर् गनने र अलत कि ववकलसत 
देिहरूिा ष्यसको अंि दोबबर गनने

(३) धिान्नस सवकने कजा्यिगाष्यतका ववतिीष्य सेवाहरूिा िघ ुउद्योग त्ा 
अनष्य उद्यिहरूको पहुँच ववृर् गनने र िूलष्य शृ्ङ्खिा त्ा बजारिा 
लतनको सिाष्योजन गनने

(ञ) नषू्यन असिानता : देिलभतै्र वा देिहरूबीच रहेको असिानतािाई नषू्यन 
गनने

(१) उिेर, लिङ् , अपाङ्ता, जातीष्यता, उ्तपशति, धिि्य वा आल््यक वा अनष्य 
हैलसष्यत जेसकैु भए तापलन सबैका िालग सािाशजक त्ा राजनीलतक 
सिावेशितािाई प्रबर््यन गरी ्तष्यसिाई सिति पानने

(२) ववभेदपूण्य कानून, नीलत र प्रचिनहरूको अन्तष्य त्ा त्तसमबनधिी 
उपष्यतुि कानून, लनत र प्रचिनको प्रबर््यन गननेिगाष्यतका काि गरी 
सबैिाई सिान अवसर सलुनशचित गनने र पररणाििा असिानता कि 
गनने

(३) क्रििाः वहृतिर सिानता हालसि गन्य ववतिीष्य, जष्यािासमबनधिी र 
सािाशजक संरक्ण नीलतहरू अविमवन गनने

(ट) दीगो िहर र सिदुाष्यहरू : िहरहरूिाई सिावेिी, सरुशक्त, सवि र 
दीगो बनाउने

(१) पष्या्यप्त, सरुशक्त त्ा खच्य धिान्न सकने आवास र आधिारभतू सेवाहरूिा 
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सबैको पहुँच सलुनचित गनने र झपु्डी वसतीहरूको सतरोन्नती गनने
(२) स्डक सरुक्ािा सधुिार गददै सरुशक्त, धिान्न सवकने, सहज र दीगो 

ष्याताष्यात वष्यवस्ािा पहुँच उपिबधि गराउने
(३) ववपदका कारण हनेु ि्ृतष्य,ु प्रभाववत वष्यशतिहरूको सङ्खष्या  र आल््यक 

क्लतिाई उलिेखष्यरूपिा कि गनने
(ठ) शजमिेवारपूण्य उपभोग त्ा उ्तपादन : दीगो उपभोग त्ा उ्तपादनको 

ढाँचा सलुनशचित गनने
(१) प्राकृलतक स्ोतहरूको दीगो वष्यवस्ापन त्ा चसुत प्रष्योग हालसि गनने
(२) स्ोतिै फोहोरको कि उ्तपादन, नषू्यनीकरण, पनु्यउ्तपादन (ररसाइकि) 

र पनुाः प्रष्योगिाफ्य त फोहोर उ्तपादनिा उलिेखष्य िात्रिा किी लष्याउने
(३) दीगो ववकास र जीवनिैिीबारे सबै ठाउँका िालनसहरूिा आवशष्यक 

जानकारी र सचेतना होस ्भन्ने सलुनशचित गनने
(्ड) जिवाष्यसुमबनधिी कारबाही : जिवाष्य ुपररवत्यन त्ा ष्यसका प्रभावहरू 

ववरूर् िडन त्तकाि कारबाही ्ालने
(१) सबै ििुकुिा प्राकृलतक प्रकोप त्ा जिवाष्य ुपररवत्यनसँग समबशनधित 

जोशखिहरूको सािना गन्यसकने र अनकूुिन क्िता ववृर् गनने
(२) जिवाष्य ु पररवत्यनसमबनधिी उपाष्यहरूिाई राव्रिष्य नीलत, रणनीलत र 

ष्योजनाहरूिा सिाष्योजन गनने
(३) जिवाष्य ु पररवत्यन नषू्यनीकरण, अनकूुिन, प्रभाव नषू्यनीकरण त्ा 

पूव्य चेतावनी ददने समबनधििा शिक्ा, जनचेतना अलभववृर् र संस्ागत 
क्ितािा सधुिार गनने

(ढ) जििलुनको जीवन : सिदु्र, िहासागर र सिदु्री स्ोतहरूको संरक्ण त्ा 
दीगो प्रष्योग

(ण) जीवनिाल्को जीवन : वनको दीगो वष्यवस्ापन गनने, िरूभलूिकरण 
ववरूर् िडने, भकू्ष्यीकरण रोकेर ्तष्यसतो प्रवक्रष्यािाई उलट्ाउने त्ा 
जैववक ववववधिताको क्लतिाई रोकनेक

(१) सन ् २०२० समििा िरूभलूिकरण ववरूर् िडने र ख्ेडरी त्ा 
बाढीप्रभाववत भलूििगाष्यत अनष्य भलूि त्ा िाटोिा आएको ह्ासिाई 
सधुिार गरी पवहिेकै अवस्ािा पषु्या्याउने

(२) दीगो ववकासका िालग अ्तष्यावशष्यक िाभहरू उपिबधि गराउने वहिािी 
पररशस्लतकीष्य प्रणािी (इकोलससटि)को क्िता अलभववृर् गन्य जैववक 
ववववधितासवहत लतनको संरक्ण सलुनशचित गनने
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(३) संरशक्त जीवजनत ुत्ा वनसपलतको चोरीलसकार त्ा अवैधि ओसारपसार 
अन्तष्य गन्य त्तकािै कारबाही ्ालने

(त) िाशनत, नष्याष्य र सिति संस्ाहरू : नष्याष्यपूण्य, िाशनतपूण्य र सिावेिी 
सिाजहरूको प्रवर््यन गनने

(१) राव्रिष्य त्ा अनतरा्यव्रिष्य तहिा कानूनी िासनको प्रबर््यन गनने र सबैको 
िालग नष्याष्यिा सिान पहुँच सलुनशचित गनने

(२) सबै प्रकारका भ्रष्टाचार त्ा घसुखोरीिाई उलिेखष्यिात्रािा घटाउने
(३) जनिदता्य िगाष्यतको कानूनी पवहचान सबैिाई प्रदान गनने
(्) ष्यी िक्ष्यका िालग साझेदारी : दीगो ववकास िालग ववश्ववष्यापी 

साझेदारीिाई पनुजशीवन ददने
(१) कर त्ा अनष्य राजसव सङ्कनिनका िालग आनतररक क्ितािाई 

सधुिार ग न्य आनतररक स्ोत पररचािनिाई बलिष्यो बनाउने
(२) उतिर-दशक्ण, दशक्ण-दशक्ण त्ा लत्रकोणी क्ेत्रीष्य र अनतरा्यव्रिष्य 

सहष्योग त्ा ववज्ान, प्रववलधि र नवीन खोज अनसुनधिानिा पहुँच 
अलभववृर् गनने

(३) सबै दीगो ववकास िक्ष्यहरूको काष्या्यनवष्यनका िालग राव्रिष्य 
ष्योजनाहरूिाई सहष्योग गन्य ववकासोनिखु ििुकुहरूिा प्रभावकारी 
त्ा िशक्त क्िता लनिा्यणको िालग अनतरा्यव्रिष्य सहष्योग अलभववृर् गनने

11.4. दीगो ववकासका िक्ष्यहरू प्राप्त गन्य आष्योजना त्ा काष्य्यक्रि छनौटका 
आधिारहरू

(क) दीगो  ववकासका िक्ष्यहरू प्राप्त हनेु वा नहनेु
(ख) िशक्त वग्य, सिूहको अपन्तव हनेु वा नहनेु
(ग) िशक्त वग्य, सिूहबीच सिान ववतरण हनु सकने वा नसकने

11.5. आष्योजनाको पवहचान र प्रा्लिकीकरण :
(क) वाव््यक काष्य्यक्रि त्ा आष्योजनाको बजेट तजु्यिा गनने क्रििा दीगो 

ववकासका िक्ष्यहरू प्राप्त हनेुगरी काष्य्यक्रि त्ा आष्योजनाको पवहचान 
गररनेछ ।

(ख) प्रा्लिकता लनधिा्यरण : वाव््यक नीलत, काष्य्यक्रि त्ा बजेटको 
प्रा्लिकता लनधिा्यरण गदा्य दीगो ववकासका िक्ष्य प्रालप्त हनेुगरी गररनेछ 
।

11.6. काष्या्यनवष्यन प्रवक्रष्या
आष्योजना त्ा काष्य्यक्रि काष्या्यनवष्यन गदा्य साव्यजलनक खररद कानून अनसुार 
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त्ा उपभोतिा सलिलत, िशक्त वग्य सिूहबाट काष्या्यनवष्यन गररनेछ ।
11.7. संघ र प्रदेिसँग सिनवष्य

दीगो ववकासका िक्ष्यहरू हालसि गन्य संघ र प्रदेि सरकारसँग सिनवष्य 
र सहकाष्य्य गररनेछ ।

१२. संस्ागत संरचना
12.1. गाउँसभा

वाव््यक नीलत, काष्य्यक्रि त्ा बजेट सवीकृत गनने, आवलधिक ष्योजना त्ा 
आवशष्यक ऐन बनाउने ।

12.2. काष्य्यपालिका
आवशष्यक नीलत, लनष्यि, लनदने शिका बनाउने, काष्या्यनवष्यनिा उपष्यतुि 
वातावरण बनाउने, लनण्यष्य गनने, सलिक्ा गनने ।

12.3. वव्ष्यगत सलिलतहरू
सलिलतिा छिफि, सलिक्ा गनने, सझुाव ददने

12.4. दीगो ववकास लनदनेिक सलिलत :
दीगो ववकास हालसि गन्यका िालग र अनगुिन गन्य देहाष्य अनसुारको एक 
सलिलत रहनेछ 
(क) गाउँपालिका अधष्यक् - संष्योजक
(ख) गाउँपालिका उपाधष्यक् - सदसष्य
(ग) प्रिखु प्रिासकीष्य अलधिकृत  - सदसष्य
(घ) व्डा अधष्यक्हरू  - सदसष्य
(ङ) प्रिखु प्रिासकीष्य अलधिकृतिे तोकेको अलधिकृत कि्यचारी  -सदसष्य 

सशचव
१३. कानूनी वष्यवस्ा
दीगो ववकास हालसि गन्यको िालग संघ, प्रदेि त्ा गाउँपालिकाको कानूहरूिाई 
आधिार लिइनेछ ।

अाज्ािे 
रिेि सवेुदी

प्रिखु प्रिासकीष्य अलधिकृत


