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स्वच्छ सनुवुाई र सो सम्बन्धी सामान्य ससद्वान्त (Fair trail) 

                                                सनतचन्र लवट                                                           
                                               जिल्ला न्यायाधीश, 
                                    रुकुमकोट जिल्ला अदालत 

रुकुम (पवुव) । 
♦  प्रहरी असधकृतको उपजस्िसतमा असियकु्तले कानून व्यवसायी सँगको िेट, सल्लाह सवुवधा 

सलने कुरा गनुव स्वच्छ सनुवुाई हो, होइन ? अिवा स्वच्छ सनुवुाई अन्तगवत पछव, पददैन? 

♦  कानूनी सहयोग सहायता वेगर असियकु्तको सनुवुाई गनुव स्वच्छ सनुवुाई हो, होइन ? 

स्वच्छ सनुवुाई  सित्र पछव, पददैन ? 

♦  फैसला ियो तर २ वर्व पछी फैसलाको नक्कल पक्षलाई ददइयो, स्वच्छ सनुवुाई (Fair 

trail) हो, होइन ?  

त्यसो िए स्वच्छ सनुवुाई के हो त ?  

♦  सनष्पक्ष, सक्षम, पवुावग्रही ववना सनुवुाईको मौका ददन,ु तथ्यको, प्रमाणको मलु्याांकनबाट 
सनस्केको प्रसतफल वा सनष्कर्व स्वच्छ सनुवुाई (Fair trail) हो । 

अवधारणााः- 
    सांववधानवाद् एवम ्सांवैधासनक मलु्य मान्यताहरुलाई आत्मासाि गरी स्वतन्त्र, सनस्पक्ष र 
सक्षम न्यायपासलका ववसधको शासन तिा लोकताजन्त्रक शासन व्यवस्िाको आधार स्तम्ि 
िएको र नेपालको सांववधानमा स्वतन्त्र न्यायपासलका सम्बन्धी सववस्वीकृत मलु्य मान्यताहरुलाई 
आत्मासाि गरी राज्यको न्याय सम्बन्धी असधकार सांववधान, अन्य काननु र न्यायका मान्य 
जशद्दान्त बमोजिम अदालत तिा न्यावयक सनकायबाट प्रयोग गरीने सांवैधासनक व्यवस्िा िएको 
सन्दिवमा न्यावयक काम कारवाहीमा स्वतन्त्रता, समानता, सनस्पक्षता, स्वच् छता, इमान्दािरता, 
िवाफदेवहता, पारदजशवता, सदाचार र सनष्ठा कायम रहन ुपदवछ िने्न मान्यता रहदै आएको छ। 
सािै उक्त लक्ष्य हाससल गनव न्याय सम्पादनको कायवलाई सछटोछिरतो, प्रिावकारी र गणुस्तिरय 
बनाउन, न्यायमा सहि पहुांच बढाउन, न्यावयक सशुासन कायम गनव र न्यायपासलका प्रसतको 
िनआस्िा असिववृि गनव आवश्यक हनु्छ। 

    सांववधान, कानून र न्यायका मान्य जशिान्त एवां पेशागत आचार सांवहताले समेत स्वच्छ 
सनुवुाई (Fair trail) लाई िोड ददएको पाइन्छ ।    
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     न्याय सम्पादन प्रकृयालाई सनष्पक्ष एवां पवुावग्रह रवहत रुपमा सम्पादन गनव आवश्यक 
पवुव शतवको रुपमा स्वच्छ सनुवुाईको असधकारलाई सलने गिरन्छ । वैयजक्तक स्वतन्त्रताको 
सांरक्षण एवां व्यक्तीको आधारितु असधकारको सांरक्षणको लासग स्वच्छ सनुवुाई सम्बन्धी 
अवधारणाको ववकाश िएको हो ।  

    िहँा प्रिातन्त्र हनु्छ, त्यहँा कानूनको शासन हनु्छ, िहँा कानूनको शासन हनु्छ त्यहँा 
व्यक्तीका आधारितू आवश्यक्ताहरु सांरक्षण गिरएको हनु्छ । िहँा व्यक्तीका असधकारहरु 
सांरक्षण गिरएका हनु्छन ्त्यहँा शासवकय असधकारको प्रयोगमा ससमा लगाइएको हनु्छ । न्याय 
सम्पादन प्रकृयामा सम्लग्न सावविसनक असधकारीहरुलाई ससमा लगाई वैयजक्तक स्वतन्त्रताको 
सांरक्षण गने कडीको रुपमा स्वच्छ सनुवुाईको ससद्वान्तलाई सलने गिरन्छ । 

    सनुवुाईको ससद्वान्त िन् ने ववर्य ववसिु रुपमा प्राकृसतक न्यायको ससद्वान्त (Principle of 

natural justice) सँग सम्बजन्धत छ । प्राकृसतक न्यायको ससद्वान्त अनसुार मदु्दाको पक्षहरुको 
िनाई सनुेर मात्र सनणवयमा पगु्न ुअसनवायव हनु्छ । अको पक्षको कुरा नसनुी िएको सनणवय 
स्वच्छ सनुवुाईको ससद्वान्तको ववपिरत मात्र निई त्यस्तो सनणवयले कानूनी मान्यता समेत पाउन 
सक्दैन । सनुवुाई न्यावयक तिरकाले स्वच्छ रुपमा हनुपुदवछ ।  

सामान्यतया सनुवुाईको ससद्वान्त अन्तगवत सनम्न कुराहरु पने गदवछनाः-  

(१) आफ्नो मदु्दामा आफै न्यायाधीश हनु ुहदैुन। 

(२) ववपक्षीलाई आफ्नो सफाई पेश गने प्रयाप्त मौका ददनपुने अिवा सनुवुाईको मौका 
नददई कसैको ववरुिमा सनणवय गनुवहदैुन । 

(३) सनणवय गदाव आधार र कारण खलुाई सनणवय गनुवपने । 

(४) सनणवय गने न्यायाधीशले दवैु िरीको कुरा सनुेर मात्र सनणवय गनुवपने । 

(५) न\््याय सनष्पक्ष रुपमा ददनपुने, 
(६) न्याय प्रदान गने सनकाय स्वतन्त्र एवां सक्षम हनुपुने, 
(७) कानून बमोजिमको प्रकृया परुा गरेर मात्र सनणवय गनुवपने, 
(८) पक्षहरुलाई कानून व्यवसायी राख् ने मौका ददनपुने, 
(९) सनणवयकतावले न्यावयक मनको प्रयोग गनुवपने, 
(१०) आफ्नो असधकार क्षेत्र िन्दा बावहर गई मदु्दा हेनव नहनुे, 
(११) न्याय गरेर मात्र नहनुे, न्याय गरे िस्तो पसन देजखन ुपने, 
(१२) मदु्दाको कारवाही दवैु पक्षको रोहवरमा गनुवपने, 
(१३) हाने पक्षलाई पनुरावेदनको म्याद ददनपुने, 
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(१४) सनणवय गने असधकारी सक्षम, स्वतन्त्र र पारदशी हनुपुने, 
(१५) मदु्दाका पक्षहरुले िार्ा नबझु्ने िएमा दोिार् ेउपलब्ध गराइददनपुने, 
(१६) सनुवुाई खलुा इिलाशबाट हनुे, 
(१७) असधकार प्राप्त अदालत वा सनकायबाट सनुवुाई हनुे, 
(१८) पक्षहरुको हैससयत समान हनुे, 
(१९) हक वेहक र कानूनी हैससयतको प्रश् न अदालतबाट मात्र सनरोपण हनुे, 
(२०) असधकार क्षेत्र सनु्य नहनुे, 
(२१) सनणवय गनवबाट पजन्छन नहनुे, 
(२२) प्राङन्यायको ससद्वान्त अवलम्वन गनुवपने, 
(२३) समलापत्र र मेलसमलाप गनव मौका ददनपुने इत्यादी ससद्वान्तहरु सामान्य सनुवुाई 

अन्तगवत पदवछन। 

अन्तमााः- 
मननयोग्य कुरााः- 
♦ मनमा लोि छ िने अन्य दगुुवण वकन चावहयो ? 

♦ कुरा लगाउने बानी छ िने अको पाप के चावहयो ? 

♦ व्यवहार सत्य छ िने तपस्या वकन चावहयो ? 

♦ आचरण पववत्र छ िने सतिव वकन चावहयो ? 

♦ सज्िनता छ िने अरु गणुहरुको खानी वकन चावहयो ? 

♦ सत्कमवको प्रशांसा छ िने राम्रो गहना वकन चावहयो ? 

♦ सज वद्या छ िने अको धन वकन चावहयो ? 

♦ ब नामी छ िने मतृ्यू वकन चावहयो ? 

                               -ितहृिर 

 

                    (समाप्त) 
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;+3Lotfsf dd{x? 

 

 

      /fhs'df/ /fO{ 

 (प्रमखु जिल्ला अधिकारी) 
g]kfndf w]/} j6f zf;g k|0ffnLsf] cEof; / cg'ej eO;s]sf] 5 . km/s km/s zf;g 

k|0ffnLsf] k|of]u / k|ltkmn klg km/s km/s g} 5g\ . xfdLn] /f0fftGq, PstGq, jx'bnLo k|hftGq, 

nf]stGq / ;+3Lo u0ftGq h:tf tGqx?jf6 km/s km/s nfex? kfpb} cfPsf 5f} . clxn] xfdLn] 

;+3Lo zf;g Joj:yfsf] cEof; u/L/x]sf 5f} . ;+3Lotf eg]sf] zf;gsf] j08f xf], ;xzf;g xf], 

:jzf;g xf] / /fHozlStsf] jfF8kmfF8 xf] . ;+3Lotfleq ljljwtf Joj:yfkg, ;dfj]zLs/0f, 

ljs]lGb|s/0f, ;xeflutfd'ns nf]stGq h:tf cGt/j:tx? x'G5g\ . jt{dfg zf;g Joj:yf 

cg';f/ ;dGjo, ;xsfl/tf / ;xcl:tTjsf] l;åfGtnfO{ cfTd;ft ub}{ tLgj6f ;/sf/jf6 zf;g 

gful/ssf] 3/b}nf]x?df k'u]sf] 5 . ;+3Lo zf;g Joj:yfjf6 /fHosf] ;|f]t;fwg, zlSt, cj;/ 

/ clwsf/ gful/ssf kx'rdf k'u]sf] 5 . ;+;f/s} ;'Gb/ / ;jn elgPsf] of] ;+3Lo zf;g 

Joj:yfnfO g]kfndf klg kmnbfoL / km/s jgfpgsf] nflu lglZrt ?kdf ;fj{hlgs ;]jf k|jfx 

clgjfo{ ?kdf ;+3Lod}qL x'g'kb{5 . ;]]jfnfO{ gful/sd}qL, ;'zf;gd}qL, ljljwtfd}qL, 

hjfkmb]xLd'ns, hg;xeflud'ns, pknlJwd'ns / u'gf;f]/lxt jgfpg ;lsPg eg] ;+3Lo 

zf;g / gful/s jLrsf] b'/L j9\g ;S5 / o;sf] ljifodf ljsNksf] jx;x? z'? x'G5 . To;}n] 

;+3Lotfsf] dd{  jdf]lhd ;fj{hlgs sd{sf] ;'lglZrttf ug{ cfhsf] r'gf}tL xf] . 

  gful/sx? dtbftf / s/bftf dfq xf]Ogg\ . pgLx? ;fj{ef}d ;DkGg x'G5g\ . ;jf]{Rr 

zlSt;DkGg eg]sf] g}  hgtf x'g\ . To;}n] /fHosf ultljlwx? gful/s lxts]lGb|t eGbf jflx/ 

hfg} ;Sb}g / hfg' klg x'b}g . zf;sx?jf6 gful/sx?n] kf/blz{tf, hjfkmb]lxtf, ljlwsf] zf;g, 

hg;xeflutf / ;xeflud'ns nf]stflGqs cEof;sf] ck]Iff u/]sf x'G5g\ . nf]stGqsf] nfex? 

k|fKt ug]{ gful/s;Fu g};lu{s clwsf/ x'G5 . zf;gsf] c;n Joj:yfkgjf6 g} c;n kl/0ffdf 

cfpg] ePsf]n] ;f] kl/0ffdsf] gful/sn] ck]Iff / n]vfhf]vf u/]sf x'G5g . zf;g ;+rfngdf 

df}lnsxssf] k|Tofe'lt, ljljwtfdf Pstf, dfgj clwsf/, ;'zf;g, ;dfj]zLs/0f, ljsf; / 

;d[lå, ;|f]t;fwgsf] gljgtd k|of]u, lbuf] ljsf; h:tf cGt/;DjlGwt d'åfx? x'G5g\ . ;d[4 

g]kfn ;'vL g]kfnL gf/fnfO{ Jojxf/df ptfg{ gf/fd'vL of]hgf tyf sfo{s|d dfkm{t ;j}n] OdfGbf/ 

k'j{s sfof{Gjog ug'{kb{5 . ;+3Lotfsf d'4fx?nfO{ ;+jf]wg u/L gful/s ;Gt'li6 j9fpg 

;+3Lotfsf] dd{ cg';f/ ;fj{hlgs ;]jf k|jfxx'g' kb{5 . ;fj{hlgs kbflwsf/Lx? lhDd]jf/L, 

O{dfGbf/L, ;bfrf/L / hjfkmb]xL x'g' kb{5 . Joj:yfks c;n / cg's/0fLo x'g' kb{5 . 
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     g]kfndf ;+3Lotfsf] cf/De;Fu} ck]Iff / cfIf]kx? klg ;dfgfGt/ ?kdf cfPsf] 5 . ;d[4 

g]kfn ;'vL g]kfnLsf] cfef;, ufpFufpdf l;xb/jf/sf] cEof;, ;j}nfO{ glhsjf6 ;fj{hlgs 

;]jf,;'Gb/ df}lns xssf] Joj:yf, gful/ssf] cy{k'0f{ ;xeflutf, ufpFufpFdf ;|f]t;fwgsf] 

pknJwtf, ljljwtfdf Pstf, ;dfj]zLs/0f  h:tf ;+3Lotfsf]  ;'Gb/tf / ;'vt cg'e'tLsf] 

cf/De ePsf] 5 . ;+3Lotfsf] dd{ ;fj{hlgs  ;]jf k|jfxdf tfnd]n gldn]/ xf]nf s]xL ;+3Lotfsf] 

ljifodfcfIf]ksf cfjfhx? klg u'~hLg yfn]sf 5g\ . ;+3Lotf g]kfn h:tf] ;fgf] d'n'sdf dx+uf] 

zf;g k|0ffnL eof] . k|b]z ;/sf/sf] s'g} cf}lrTo b]lvPg . l;xb/jf/sf] clgoldttf, csd{0otf, 

cl:y/tf, c/fhstf / cGofox? h:tfsf] t:t} ufpF3/df ;?jf eP/ uP . :yfgLo txx?df 

;+j]bgzLn lhDd]jf/ uof] t/ ;f]sf] sfof{Gjog ug]{ Ifdtf uPg . :yfgLo txdf ;+:sf/o'St / 

;bfrf/o'St /fhgLlts / k|zf;lgs ;DjGwsf]  ljsf; / lj:tf/ x'g ;s]g . :yfgLo txdf 

sd{rf/Lx? l6Sg / l6sfpg ;lsPg . hjfkmb]lxtfsf] ;+oGq ;Gtf]ifhgs ePg . gful/ssf 

u'gf;fx? j]jf:tf eof] ;Djf]wg x'g ;s]g . ;]jf k|jfx gful/sd}qL / ljljwtfd}qL x'g ;s]g . 

;+3Lo zf;g Joj:yfsf] dd{ jdf]lhd ;]jf k|jfxsf] sd{nfO{ ;'b[9 ug{ ;lsPg. ;|f]t;fwgsf] 

gljgtd ;b'kof]u ePg . ljsf; cfof]hgfx?df ;'zf;g ePg . ljsf;df ;j} ;d'x / ;d'bfosf] 

ckgTj /cl:tTj x'g ;s]g . sd{rf/Lx?df oyfl:ylt ;f]r / sfo{z}nL uPg, sd{rf/Ln] 

;+3Lotfsf] dd{ cg';f/ sd{ ug{ ;s]g . sd{rf/L / hgk|ltlglwsf] ;dGjo / ;xsfo{sf]  b'/L 

j9\gfn] :yfgLo ;/sf/sf] ;]jf k|jfx ck]lIft ?kdf x'g ;s]g . :yfgLo txdf sd{rf/L / 

hgk|ltlwx?sf] sfo{;Dkfbg glthfd'ns x'g ;s]g h:tf hgu'gf;fx? 5g\ . 

;+3Lotf ;lhnf] / ;zQm ;fwg 7fgLPsf]n] o;sf] dfWodjf6 ;dfh ?kfGt/0f / ;d[4 

g]kfn lgdf{0f ug{ ;lsG5 . gful/ssfv'zLsf] b/ j9fpg ;lsG5 .  ;f]sf] nflu ;+3Lotfsf] 

d'NodfGotf / dd{ jdf]lhd ;fj{hlgs kbflwsf/Lx?n] sfo{;Dkfbg ug'{kb{5 . ;+3Lotfsf] dd{;+u 

jflemg] sfg'g / sfo{ljlw oyflz3| kl/dfh{g ug{ ljnDj ul/g' x'b}g . sd{rf/LtGqsf] cGt/f{li6«o 

d'No dfGotf / :t/nfO{ oyfjt sfod /fVg ;Sg' k5{ . ;+:yfut ;IfdtfnfO ;'b[9 ug'{ k5{ . 

;+:sf/ / ;bfrf/ k|0ffnLnfO ;+:yfut ug}{ kb{5 . k|To]s lhDd]jf/ ;fj{hlgs kbflwsf/Lx?n] 

cf–cfkm\gf] 7fpjf6 O{dfGbf/Lk'j{s lhDd]jf/L k'/f u/]df  gful/s ;Gt'li6 j9L ;+3Lo zf;g 

jlnof] x'b} hfG5  . ;+l3otfsf] sfof{Gjogsf r'gf}tLx? klg 5g\ . k|zf;lgs ;+3Lo ljjfb/lxt 

jgfpg], sd{rf/Lsf] ;dfof]hgnfO{  Joj:yfkg ug]{, tTsfn  tLg tx jLrsf] ;xsf/Ltf, ;dGjo 

/ ;x–cl:tTj ;DjlGw  sfg'g / sfo{ljlw jgfpg], ;+3Lo ;fIf/tf j9fO k'/fgf] dgf]l:yltnfO{ 

x6fpg], /fli6«o PstfnfO{ dhj't jgfO /fVg], ;fDk|fbflos  ultljlw ;[hgf x'g glbg], 

sd{rf/Lx?df ;+3Lod}qL ;]jf k|jfx ug{  Ifdtf ljsf; u/fpg], dfly ;+3 / tx :yfgLo eGg] 

k'/fg} ;f]r / sfo{z}nLnfO x6fpg], :yfgLo txx?df Ifdtf ljsf; ug]{ u/fpg], sd{rf/Lx?sf] 

ckdflgt cj:yf / Joj:yfnfO tTsfn ;dfwfg ug]{, ;+3Lotfk|lt sd{rf/Lsf] ckgTj / cl:tTj 

sfod ug]{ h:tf r'gf}tLx?nfO{ ;Djf]wg ul/g' k5{ .  
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ljlQo ;+3LotfnfO{ jlnof] jgfpg ;Sg'k5{ . ;j}vfn] ;+slnt s/x?nfO tL g} txdf 

;dtfd'ns jfF8kmfF8 x'g' k5{ . :yfgLo txx?df lkm:sn l8k]G8]G;L j9\of] . s/ p7fpg k|lt:kwL{ 

eP ;dGjo ePg clg  Ps?ktf klg ePg . ljlQo x:tfGt/0fdf cy{ /fhgLltsf] k|efj x'g 

;Sg] eof] . :yfgLo txdf ljlQo hjfkmb]lxtf sdhf]/ x'b} uof] . h:t} lbuf] ljsf;sf nIo;+u 

hf]l8Psf ;zt{ cg'bfgnfO{  :yfgLo txn] lghL lzIfsnfO tnjdf vr{ u/]sf] kfO{G5 . ljZj 

zf;g;Fu hf]l8Psf xfd|f] bfloTjx? k'/f ug{ ;lsPg . ;femf clwsf/sf] ljifodf ;+3n] oyflz3| 

sfg'g lgdf{0f gubf{ :yfgLo txn] jgfPsf sfg'g sfosf{Gjogof]Uo ePg . df5f dfg{ l;sfOPg 

j? df5f lbOof] eg] em} s]Gb|n] wdfwd gd'gf sfg'gx? lbP/ k7fP . ;f]sf] skL k]i6 ubf{ ;f] 

sfg'gsf] :yfgLo txn] sfof{Gjog ug{ ;s]g . h:t} wdfwd :yfgLo txn] jgfPsf lzIff P]g 

sfof{Gjog of]Uo x'g ;s]g j?  cbfntdf lzIff;DjlGw d'4fsf] ;+Vof j9\b} uof] . sfg'g lgdf{0f 

ubf{ ;+3Lo sfg'g;Fu jflemg] u/L sfg'gx? jgfpg gkfOg]  ;+j}wflgs Joj:yf 5 . To;}n] ;j} 

If]q / ljifodf ;+3Lo sfg'g oyflz3|  jgfpg cfhsf] cfjZostf xf] . cGt/ k|b]z kl/ifb / 

k|b]z ;dGjo kl/ifbsf] e'ldsfnfO{ ;s[o jgfpg] . ;+3Lo Joj:yfdf sd{rf/LtGqsf] d'No dfGotf 

/ ul/dfnfO{ sfod /fVg] u/L ;+3Lo lghfdtL P]g tTsfn Nofpg] . :yfgLo txdf Goflos 

;ldltsf] p2]Zo / pknlJwsf] b'/L j9]sf] x'gfn] ;ldltsf] Ifdtf j9fpg' kg]{ . /fh:j jf8kmf8sf 

cfwf/x?df /fh:j ;+sng ug{ ul/Psf k|of; / vr{sf] cfjZostf j}1flgs ePg / :yfgLo 

txdf uPsf ljlQo ;dflgs/0f, ;dk'/s, ;zt{ / ljif]z cg'bfgsf] vr{ k|0ffnLnfO{ :yfgLo 

txx?n] cfGt/Ls cfjZostfsf] cfwf/df vr{ ubf{ /fli6«o nIo / cGt/fli6«o :t/df ul/Psf  

k|ltjåtf;+u tfnd]n x'g g;s]sf] x'bf To;sf] lgoGq0f / ;xhLs/0f ul/g' kb{5 . cfh 

sd{rf/Lx? ;+3, k|b]z / :yfgLo txdf sf]xL v'zL t sf]xL b'vL dfgl;stfsf ;fy sfd ul//x]sf 

5g\ . ;j} sd{rf/Lsf] dgf]jn / pTk|]/0ffnfO{ pRr jgfpgsf nflu cfjZostf / k|s[ltsf] 

cfwf/df ;j} sd{rf/LnfO ;+3, k|b]z / :yfgLo txdf clgjfo{ sfd ug]{ rs|Lo ;?jf k|0ffnLnfO{ 

cjnDjg ug'{ kb{5 . 

cGtt, ;+3Lotf zf;g k|0ffnL hgtfsf] ;j}vfn]  ;d:ofsf] ;dfwfg ug{ ;Sg] cf}ifwL 

eg] kSs}  xf]Og  . of] ;fwg dfq xf]  ;fWo xf]Og . ;fWo t ljsf; xf], ;d[l4 xf], dfgj v'zL 

xf] / cGgt hg;Gt'li6 g}  xf] . t/;+3Lotf zf;g k|0ffnL gePsf d'n'sx?df klg ljsf; ;d[l4 

/ dfgj v'zLsf b/ xfd|f] eGbf w]/} dfly 5 . To;}n] ;+3LotfnfO ;'Gb/ / ;kmn jgfpgsf] nflu 

;+3Lo zf;gsf kfqx? ;+3Lod}qL, ;bfrf/, Joj;foLs / hjfkmb]xL x'g} k5{ .  
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 कानूनको सबवादमा परेका वालवासलकाको न्यावयक कारवाही प्रकृया 
                                                           योगने्र प्रसाद ढुांगले                                                                                                                        

                                                               सन. जिल्ला न्यायासधवक्ता                                                                         

जि.स.व.का.रुकुम पूवव 
ववर्य प्रवेश            

नेपालको प्रचसलत कानून अनसुार अठार बर्व उमेर परुा नगरेका व्यजक्तहरु वालवासलका 
हनु । कुनै पसन कायवको पिरणाम के कसत मात्रामा िाहा पाउन सक्छन ्िने्न आधारमा 
वालवासलकाको उमेर अनसुार उसनहरुले गरेको अपराधिन्य कायवलाई कसूर कायम गने र 
सोही आधारमा सिाय सनधावरण गने गिरएको पाइन्छ । शािररीक तिा बौविक ववकास पूणव 
रुपमा िई नसकेको अिावत पिरपक्वता िई नसकेको हनुे हुँदा वालवासलकाको कानूनताः केही 
सबर्शे असधकारहरु सरुजक्षत गिरएको हनु्छ िनु हरेक वालवासलकाले उक्त असधकार प्राप्त गनव 
सक्दछन ।  

कसूरिन्य कायवको आरोप लागेका वा वाल अदालतबाट कसूरिन्य कायवमा दोर्ी ठहर 
िएका वालवासलकाहरुलाई कानूनको वववादमा परेका वालवासलका िने्न गिरन्छ । अझ प्रष्ट 
रुपमा िनु्न पदाव पीडकको रुपमा रहेका, कसूरदारको रुपमा रहेका, आरोवपतका रुपमा रहेका, 
अपराध कतावको रुपमा रहेका वा असियकु्तको रुपमा रहेका वालवासलकाहरुनै कानूनको 
वववादमा परेका वालवासलकाहरु हनु। 

           कानूनको वववादमा परेका हरेक वालवासलकाहरुलाई न्यावयक कारवावहको हरेक 
प्रकृयामा सनजित असधकार कानूनले प्रदान गरेको छ िस्तै कानूनको वववादमा परेका 
वालवासलकाहरुलाई कुनै कसूरको अनसुन्धानको जशलजशलामा सनयन्त्रणमा सलन परेमा बल 
प्रयोग नगरी सनयन्त्रणमा सलन ुपने, सनयन्त्रणमा सलएको कुराको िानकारी यस्तो वालवासलकाको 
पिरवारको सदस्य, सांरक्षक वा नजिकको नातेदारलाई ददन ुपने हनु्छ । कानूनको वववादमा 
परेका वालवासलका रहेको मदु्दा अनसुन्धान गदाव त्यस्ता वालवासलकाको पिरचयात्मक वववरण 
गोप्य राखी साङ्केसतक नाम ददई कारवाही अगाडी बढाइन्छ । अनसुन्धानको क्रममा प्रहरी 
वहरासतमा नराखी सनगरानी कक्षमा राख्न ेगिरन्छ । त्यस्तो सनगरानी कक्षमा कानूनले तोकेको 
न्यनुतम सवुवधा हनुपुदवछ । कानूनको वववादमा परेका वालवासलका रहेको मदु्दाको अनसुन्धान 
गने नेपाल सरकारले छुटै्ट एकाई गठन गने कानूनी व्यवस्िा छ तर त्यस्तो छुटै्ट एकाई गठन 
निएसम्म नेपाल सरकारले जिल्ला प्रहरी कायावलयमा कायवरत वाल न्याय सम्बन्धी तासलम 
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प्राप्त कमवचािरलाई सो काम गनव तोक्न सक्ने व्यवस्िा रहेको छ । त्यसैगरी त्यस्तो 
वालवासलका रहेको मदु्दाको अनसुन्धान गनव प्रहरी कमवचािरले प्रहरीको पोसाक नलगाई सादा 
पोसाक लगाइन्छ । अनसुन्धानको क्रममा कुनै सलखत तयार गदाव त्यस्ता वालवासलकाको 
बाब,ु आमा वा सांरक्षक वा बालकल्याण असधकारी वा कानून व्यवसावयलाई रोहवरमा राजखन्छ, 
वालवासलकालाई सनयन्त्रणमा सलएको िानकारी तरुुन्त जिल्ला वालन्याय ससमसतलाई गराइन्छ 
िने कानूनको वववादमा परेका वालवासलकाको मदु्दाको कारवाही र वकनारा गने असधकार बाल 
अदालत वा बाल इिलासलाई मात्र रहन्छ । 

 अनसुन्धानको क्रममा कानूनको वववादमा परेका वालवासलकालाई सोधपछु गदाव 
सनिको बाब,ु आमा वा सांरक्षक, वालकल्याण असधकारी वा कानून व्यवसावयलाई रोहवरमा 
राजखन्छ, बालमैत्री बातावरणमा सोधपछु गिरन्छ । रातको समयमा सोधपछु गिरन्न, ददनको 
एक पटकमा १ घण्टा िन्दा लामो समय सम्म सोधपछु गिरन्न, सावविसनक रुपमा सोधपछु 
गिरन्न, छुटै्ट कोठा वा स्िानमा सोधपछु गिरन्छ । अनसुन्धानको जशलजशलामा सनयन्त्रणमा 
सलईएका त्यस्तो वालवासलकालाई वाल अदालतको अनमुसतले एक पटकमा पाँच ददनमा नबढ्ने 
गरी बवढमा एक्काइस ददन सम्म मात्र सनगरानी कक्षमा राख्न सवकन्छ ।तर तोवकए बमोजिमका 
केही कसूरहरुमा वालवासलकाको सवोतम वहतलाई ध्यानमा राखेर अनसुन्धान असधकृत/ 
सरकारी वकील/ बालअदालतले त्यस्तो वालवासलकालाई ददशान्तर गरी कारवाही टुङ्गो 
लगाउन सक्ने पसन कानूनी व्यवस्िा रहेको पाइन्छ ।अनसुन्धान सम्पन्न िएपछी मदु्दा चलाउन ु
पने देजखएमा सरकारी वकीलले कानूनको वववादमा परेका वालवासलकाको मदु्दाको असियोग 
पत्र वालअदालतमा दताव गदवछन र त्यस्तो असियोगपत्र दताव िएपछी मदु्दाको कारवाही, सनुवुाई 
र वकनारा बाल अदालतबाट हनु्छ । बाल अदालतबाट कुनै पसन वालवासलकालाई मदु्दाको 
पपुवक्षको ससलससलामा िनुामा राजखने वा सनि सांग धरौट वा िमानत माग गिरदैन । िनुामा 
राख्न पने अवस्िाको वालवासलकालाई वाल अदालतले वाल सधुार गहृमा पठाउँछ िने अन्य 
अवस्िामा त्यस्तो वालवासलकालाई पिरवार/सांरक्षकको जिम्मामा छाडी मदु्दाको बाँकी कारवाही 
गिरन्छ । वालवासलकाको उमेरको आधारमा सनिले गरेको कसूरिन्य कायव बापत हनु े
सिायको सनधावरण िएको पाईन्छ िस्तै प्रचसलत कानूनहरु िस्तै वालवासलकासम्बन्धी ऐन, 
२०७५, मलुकुी अपराध सांवहता २०७४ अनसुार कसूरिन्य कायव गदाव वालवासलकाको उमेर 
दश बर्व िन्दा कम िए त्यस्तो वालवासलका उपर कुनै प्रकारको मदु्दा नचलाउने र कुनै 
वकससमको सिाय नहनुे हनु्छ िने दश बर्व वा सो िन्दा मािी चौध बर्व िन्दा कम उमेरको 
वालवासलकाले ििरवाना हनुे कुनै कसूरिन्य कायव गरेको िए सम्झाई बझुाई छासडने र कैद 
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हनुे कसूरिन्य कायव गरेको िए कसूरको प्रकृती हेरी ६ मवहना सम्म कैद सिाय गने वा 
कैद नगरी बढीमा एक बर्व सम्म बाल सधुार गहृमा राख्न ेगिरन्छ । त्यसैगरी चौध बर्व वा 
सो िन्दा मािी र सोह्र बर्व िन्दा कम उमेरको वालवासलकाले कुनै कसूरिन्य कायव गरेको 
िए त्यस्तो वालवासलकालाई कानून बमोजिम उमेर पगेुको व्यजक्तलाई हनुे सिायको आधा 
सिाय हनुे हनु्छ िने सोह्र बर्व वा सो िन्दा मािी अठार बर्व वा सो िन्दा कम उमेरको 
वालवासलकाले कुनै कसूरिन्य कायव गरेको िए त्यस्तो वालवासलकालाई कानून बमोजिम 
उमेर पगेुको व्यजक्तलाई हनुे सिायको दईु सतहाई सिाय हनुे कानूनी व्यवस्िा रहेको  पाइन्छ।  

सनष्कर्वाः 
 वालवासलकाको सवोत्तमा वहतलाई मध्यनिर गरी वालवासलकाको असधकार 
वालवासलका प्रसत असििावकको कतवव्य र दावयत्व वालवासलका पीसडत िएमा पीसडत 
वालवासलकाले प्राप्त गने असधकार तिा वालवासलकानै पीडक िएको अवस्िामा पीडक 
वालवासलका वा कानूनको वववादमा परेका वालवासलकाको असधकारहरुलाई मलुकुी अपराध 
सांवहता, २०७४, वालवासलका सम्बनधी ऐन,२०७५, वालन्याय सम्पादन(कायवववसध) सनयमावली, 
२०७६ लगाएतका कानूनहरुमा ससुनजित गिरएको छ । वालवासलकामा ज्ञानको कमी, 
पिरणामको अनमुान गनव सक्ने क्षमताको कमी हनु ेकारण उमेर पगेुको व्यजक्तलाई सरह 
कारवाही र सिाय गदाव उसनहरु उपर अन्याय हनु िाने र उसनहरुमा मानससक ववजक्षप्तता 
सिृना हनु सक्ने िएकाले राज्यले वालवासलकाको सवोत्तम वहत र कल्याणलाई ध्यान ददई 
वालवासलकाहरुको सनजित असधकारहरुको ससुनजितता प्रदान गरी वालन्यायलाई प्रत्याितू 
गरेको मान्न सवकन्छ ।   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o; ?s'd k"j{ lhNnfsf] ;fj{hlgs ;]jf k|jfxdf s'g} klg 
u'gf;fx¿ e/ tTsfn df]jfOn gDa/ (*%&*^&&&& df 
va/ ul/ gful/ssf] bfloTj k'/f u/f}+ . 

 

     lhNnf k|zf;g sfof{no 
          ?s'd k"j{ 
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उपिोक्ता हकवहत सांरक्षण पिरचय, उपिोक्ताको आवश्यकता आपूसतवमा हनु े
वक्रयाकलाप, सरकारद्बारा चासलएका कदमहरु, उत्पादक, पैठारी कताव र 

उपिोक्ताको िसूमका 
पिरचय 
 

    उपिोक्ता िन् नाले उपिोग्य वस्त ुवा सेवाको उपिोग गने 
व्यजक्त, सांस्िा वा समूहलाई िनाउदछ, िने उपिोग्य वस्त ु
िन् नाले उपिोक्ताले उपयोग गने वस्त ुवा वस्तहुरुहरुको 
ससमश्रणबाट बनेको स्वास्थ्यलाई हानी, नोक्सानी र 
नकारात्मक प्रिाव नगने पदािव िन् ने बझु्न ुपदवछ। यसैगरी 
सेवा िन् नाले कुनै कामको ववसिन्न वकससमको सेवा शलु्क, 
प्रसतफल नसलई प्रदान गिरएको श्रम सवुवधा वा परामशव 
बजुझन्छ। उदाहरणको लासग खानेपानी, टेसलफोन, सूचना प्रववसध, स्वास्थ्य, जशक्षा, कानूनी 
सेवा, जचवकत्सा सेवा र इजन्िसनयिरङ्ग सेवा आददलाई उपिोग्य सेवाको रुपमा सलइन्छ। 

  

   ववश् वमा सत्र  िनसांख्या वदृद्ब सांगसांगै उनीहरुको जिवीकोपािवनसँग िोसडएका कुराहरुको 
आपूसतव गने उपिोग्य वस्त ुवा सेवाको माग पसन सत्र  रुपमा बदृद्ब िैरहेको वतवमान अवस्िा 
छ। ववश् वमा वैज्ञासनक, स्वास्थ्य सेवा आदद क्षेत्रमा ववकास सतव्र गसतमा िैरहेको छ। 
ववकासको जशलजशलामा व्यजक्त, सांस्िा वा समूह एक्लैले उपिोग्य वस्त ुवा सेवाको आपूसतव 
गनव सक्दैन।यी यावत आवश्यकताहरुको पूसतवका लासग एकअकावसांग सनिवर रहन ुपने हनु्छ। 
यसरी आफ्ना आवश्यकता पिरपूसतवको लासग उपिोग्य वस्त ुवा सेवा अको पक्षसांग खिरद गनुव 
पनेहनु्छ। मासनसका आवश्यकता पूसतवका लासग उपिोग्य वस्त ुवा सेवा उपलब्ध गने प्रवक्रयामा 
ववसिन्न व्यजक्त वा समूहको सांग्लनता रहेको हनु्छ। िस्तै उपिोक्ता, उत्पादक, पैठारीकताव, 
ढुवानीकताव, ववके्रता, यी ५ वटा अवयवहरु वस्त ुवा सेवाको उपिोग पक्षका लासग वक्रयाशील 
रहन्छन।यी अवयवहरु मध्ये चार वटा चरण पार गरेपसछ मात्र उपिोक्ताले उपिोग गनव 
पाउँछन। 

    यी पाँच वटा वक्रयाकलाप सम्पन्न हनुे चरण सम्म अनके वक्रयाकलापहरु हनुे गदवछन।् 
िस्तैाः- उत्पादकले वस्त ुवा सेवा उत्पादन गदवछ, उत्पादक सँगै उपिोग्य वस्त ुवा सेवाको 
मूल्य सनधावरण हनुे गदवछ र वस्त ुउत्पादन िएपसछ शरुुको मूल्यमा िप मूल्य िोडी पैठारी 
हनुे गदवछ, त्यसपसछ ढुवानी कतावले त्यसमा केही प्रसतशत मूल्य िोडने गदवछ, त्यसपसछ 

तारा प्रसाद शमाव 
(उद्योग असधकृत) 

घरेल ुतिा साना उद्योग कायावलय 

रुकुम (पूवीिाग) 
 

 



11 
 

सबके्रता कहाँ पगु्ने गदवछ र सबके्रताले पसन सो मूल्यमा केही अांश रकम िोडीसकेपसछ अजन्तम 
मूल्य सनधावरण गदवछ। यी सबै चरण पार गिरसकेपसछ मात्र उपिोक्ता समक्ष पगु्छ। 
त्यसकारण अजन्तम अवयव अिावत पाँचौ अवयव उपिोक्ता िएकाले सम्पूणव मूल्य व्यहोनुव पने 
र वस्तकुो सेवाको उपिोग गनुवपने हनु्छ।  

 

उपिोक्ताले गणुस्तरीय वस्त ुवा सेवा प्राप्त गनव चाहन्छ। यी उल्लेजखत चरणहरु पार 
गदाव अनजुचत व्यापार र व्यवसायिन्य वक्रयाकलाप पसन हनुे गरेको पाइन्छ। िसले गदाव 
उपिोक्ता सबैिन्दा बढी मकावमा पने गदवछ। ववश् वव्यापारीकरण (Globalization) को सांगसांगै 
ववश्वमा उपिोक्ताहरु बढी मकावमा परेको महशसु िएपसछ सांयकु्त राष्ट्रसांघले सन ्1985 को 
साधारण सिाबाट उपिोक्ताको वहतको िागरण असियान कायवक्रमको घोर्णा गरेको सियो। 
यस्तै गरेर हाम्रो देश नेपालमा पसन उपिोक्ताको वहत सांरक्षणको लासग उपिोक्ता सांरक्षण ऐन, 
2054 िारी गिरएको सियो र सोही अनरुुप उपिोक्ता वहतको लासग कायव गददै आएको 
सियो। तैपसन ववचौसलया र आपूसतव कताव ववचको मनोमानीले गदाव दईु प्रकारको अिवताजन्त्रक 
समस्या देजखन िाल्यो। (1) सबचौसलया अिवतन्त्र (2) आपूसतवकािरक अिवतन्त्र। 

   यस प्रकारको अिवतन्त्रले गदाव सबचौसलया र आपूसतवकतावले आफ्नो आसिवक ववृि र 
उन् नती गने तर उत्पादक र उपिोक्ता सबैिन्दा बढी मकावमा पगु्ने गरेको महशसु िईरहेको 
अवस्िामा नागिरक सनुवुाई निएको गनुासो आउने गरेको छ। िनता िागरुक िएको 
देजखदैन, ठेकेदारहरु मोटाउदै गैरहेको अवस्िा देजखन्छ। उपिोक्ता वहतमा लागेका समूहहरु 
पसन सवक्रय देजखदैन। स्वािव समूहहरु हावी िैरहेको अवस्िा र स्वच्छ बिार व्यवस्िा नहनुाले 
उपिोक्ताको हकअसधकार व्यवजस्ित िएको देजखदैन तसिव यस प्रकारका ववकृसत, ववसांगतीलाई 
सनयन्त्रण गनव सांघीयताको ममवसांगै, उपिोक्तालाई गणुस्तरीय उपिोग्य वस्त ुर सेवा उपलब्ध 
गराउन, तीनैतहका सरकारलाई असधकार प्रक्षेपण गददै नेपाल सरकारले उपिोक्ताको 
हकवहतको लासग उपिोक्ता सांरक्षण ऐन, 2075 िारी गरेको छ। 
 

   यस ऐनमा उपिोक्तालाई गणुस्तरीय वस्त ु वा सेवा उपलब्ध गराउन यस क्षेत्रमा 
सांलग्न उल्लेजखत तीनवटै सनकायका सािै अन्य सनयमनकारी सांयन्त्रको पसन व्यवस्िा गरेको 
छ। सािै अनजुचत व्यापार सेवा र व्यवसावयक वक्रयाकलापहरुबाट उपिोक्तालाई मकाव पनव 
गए क्षसतपूसतव सवहतको कानूनी व्यवस्िा समेत रहेको छ। यी यावत वक्रयाकलापहरुमा सवक्रय 
रहन ेसबै सनकायको आ-आफ्नो िसूमका र दावयत्व हनु्छन। िसलाई सनम्न बमोजिम उल्लेख 
गनव सवकन्छ। 
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उपिोक्ताको असधकार  

1.  सहि पहुँचको असधकार । 

2.  प्रसतस्पधावत्मक मूल्यमा वस्त ुवा सेवाको छनौट गनव पाउने असधकार । 

3.  वस्त ुवा सेवाको मूल्य, पिरमाण, शदु्बता गणुस्तर आदद बारे सूजचत हनु पाउन ेअसधकार। 

4.  दईु वा दईु िन्दा वढी पदािव ससमश्रणबाट बनेको वा उत्पाददत वस्तमुा रहेका त्यस्ता 
पदािवको मात्रा वा प्रसतशतको बारेमा िानकारी पाउने असधकार । 

5.  मानव िीउज्यान र स्वास्थ्य सम्पजत्तमा हानी प्ु याउन ेवस्त ुवा सेवाको सबक्री ववतरणबाट 
सरुजक्षत हनु पाउने असधकार । 

6.  अनजुचत व्यापािरक तिा व्यवसायिन्य वक्रयाकलाप ववरुद्ब उजचत कानूनी कारवाही 
गराउन पाउने असधकार । 

7.   वस्त ुवा सेवाको प्रयोगबाट िएको हानी, नोक्सानी ववरुद्ब क्षसत पूसतव पाउने असधकार । 

8.  उपिोक्ता हक वहतको सांरक्षणको सम्बन्धमा असधकार प्राप्त असधकारी वा सनकायबाट 
उपचार पाउने वा सनुाई हनुे असधकार ।  

9.  उपिोक्ता जशक्षा पाउने असधकार । 

 

उत्पादकको दावयत्व 

 गणुस्तरीय वस्त ुतिा सेवा उत्पादन गने । 

 वस्तकुो लेबल सनधावरण गने । 

 लेबलमा प्रचसलत ऐनले ताकेको कुरा उल्लेख गने । 

 त्रटुीपूणव उत्पादन नगने । 

 आफूले उत्पादन गरेका वस्त ुत्रटुीपूणव उत्पादन िई त्यस्तै बस्त ुबिारमा रहेको कुरा 
िानकारीमा आएमा त्यस्तै वस्त ुसांकलन गरी नष्ट गने । 

 वस्त ुवा सेवाको उत्पादनको कारण सेवाग्राहीतफव  कुनै वकससमको क्षसत िएमा सोको 
मनुाससव क्षसतपूसतव ददने। 

 वस्तमुा सेवाको गलत वा भ्रामक ववज्ञापन वा प्रचार नगने । 

 दईु वा दईु िन्दा बढी पदािवको ससमश्रणबाट बनेको वस्त ुवा उत्पाददत बस्तमुा 
रहेका त्यस्ता पदािवको मात्रा, तत्त्व वा प्रसतशतको मात्रा िानकारी ददने । 

 कानून बमोजिम ददइएका अन्य शतव पूरा गने। 
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पैठारी कतावको दावयत्व  

 परल मूल्य िन्दा बढी वा फरक नपने गरी पैठारी गनुव पने।  

 सम्बजन्धत सनकाय वा असधकारीले माग गरेको परवट पैठारी गिरएको वस्तसँुऊ 
सम्बजन्धत वववरण उपलब्ध गराउने । 

 प्रचसलत कानून बमोजिम पैठारी गनव नपाउने वस्त ुपैठारी नगने, नगराउने । 

 कुनै वस्तकुो गणुस्तर वा प्रकृसत बमोजिम अन्यिा व्यवस्िा िएकोमा बाहेक पैठारी 
िएको ६ मवहना पसछ उपिोग हनु नसवकने वा त्यस्तो अवसध समाप्त िएपसछ उपिोग 
गनव नसमल्ने वस्त ुपैठारी गनव पाउने छैन । 

 कसैले वस्तकुो लेबलमा उल्लेख गनुव पने कुरा उल्लेख नगरी वस्त ुपैठारी गरेकोमा 
त्यस्तो वस्तकुो प्रयोगबाट कसैलाई हानी नोक्सानी िएमा वा हनु गएमा त्यस्तो हानी 
नोक्सानी वापत पैठारीकताव जिम्मेवार हनुे छ। र त्यस वापत क्षसतपूसतव ददन ेदावयत्व 
पैठारी कतावको हनुे छ। 

 

ढवानी कतावको दावयत्व  

 ढुवानी गिरने वस्तकुो प्रकृसत अनसुार सतकव ता अपनाउने। 

 वस्तकुो वकससम वा प्रकृसत अनसुार गणुस्तरमा ह्रास नआउने गरी तोवकए बमोजिम 
सरुजक्षत तिरकाले सांजचत गने र ह्रास आउने खालका कुनै काम नगने । 

 उत्पादकले उल्लेख गरेको वस्तकुा लेबल वा वववरण फेरबदल नगने । 

 सम्बजन्धत सनकाय वा असधकारीले माग गरेका बखत वस्तकुो सांचयसांग सम्बजन्धत 
वववरण उल्लेख गराउने । 

 तोवकएको सरुक्षात्मक ववसध अपनाउने । 

 तोवकए बमोजिमको दावयत्व पूरा गने । 

 

सबके्रताको दावयत्व 

 ववना िेदिाव उपिोक्तालाई वस्तकुो ववक्री गने । 

 वस्तकुो वकससम वा प्रकृसत अनसुार गणुस्तरमा ह्रास नआउने गरी सरुजक्षत रुपमा राख् ने 
र सरुजक्षत रुपमा सबक्री गने । 

 सववसाधारणले देख् ने गरी स्पष्ट रुपमा बजुझने गरी वस्तकुो मूल्यसचुी राख् ने । 

 सम्बजन्धत सनकाय वा पदासधकारीले माग गरेका बखत आफूसँग रहेको वस्तकुो 
मौज्दात वा वववरण उपलब्ध गराउने ।  
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 वस्तमुा कुनै वकससमको ग्यारेण्टी वा वारेन्टीको व्यवस्िा िएमा सोको पालना गने । 

 पवहले आउने उपिोक्तालाई पवहला वस्त ुसबक्री गने । 

 उपिोग्य वस्त ुसबक्री गिरसकेपसछ त्यसको सबल ददने वा रससद ददने । 

सेवा प्रदायकको दावयत्वाः 
 ववना िेदिाव उपिोक्तालाई सेवा प्रदान गने । 

 सववसाधारणले स्पष्ट बझु्न ेगरी सबैले देख्न ेठाउँमा आफुले प्रदान गनव सक्ने सेवाको 
प्रकृसत र सो उपयोग गरेवापत उपिोक्ताले सतनुव पने मूल्यको सचुी राख् न ुपने । 

 

उत्पादक वा पैठारी कतावले लेबलमा खलुाउन ुपने कुराहरु 

 उत्पादकको नाम र ठेगाना र उद्योगको दताव नां. । 

 खाद्य पदािव और्धी र सौन्दयव सामाग्री िस्ता वस्तमुा त्यस्ता वस्तकुो समश्रण, समश्रणका 
पिरमाण र तौंल । 

 गणुस्तर सनधावरण वस्त ुिएमा त्यस्तो वस्तकुो गणुस्तर । 

 वस्त ुउपिोग गने तिरका र त्यस्तो वस्त ुउपिोगबाट हनुसक्ने नकारात्मक प्रिाव 
(साइट इफेक् ट) । 

 सनजित अवसधमा प्रयोग गिरसक्न ुपने वस्तमुा त्यस्ता वस्तकुो उपिोग्य अवसध । 

 वस्तकुो सबक्री मूल्य, ब्याच नां. र उत्पादन समसत  । 

 इलोक्रोसनक, हाडववयर, ववद्यतुीय वा याजन्त्रक वा लामो समयसम्म प्रयोग हनुे वस्त ु
िए त्यस्तो वस्तकुो ग्यारेण्टी वारेण्टी समसत वा तिा सो वस्तसुांग सम्बजन्धत कानून 
बमोजिम अन्य आवश्यक कुरा । 

 ग्यारेण्टी वारेन्टी िएको अवस्िामा कुनै त्रटुी देजखएमा त्यसको सनजित अवसधसम्म 
ममवत गिरददने । 

 

प्रज्वलनशीत, दघुवटनािन्य वा सजिलै सगँ टुटफुट हनुसक्ने िए त्यस्तो वस्तकुो सांख्याको लासग 
अपनाउन ुपने पूवव सावधानी सम्बन्धी वववरण 

 

 वस्तमुा लाग्ने सबै प्रकारका कर समावेश गरी हनु आउने असधकतम खिुा सबक्री 
मूल्य। 

 वस्तकुो प्रयोग गनुव पूवव कुनै प्रवक्रया प्ु याउन ुपने िएमा त्यस्तो प्रवक्रया र त्यस्तो 
प्रवक्रया नप्ु याउन ुप्रयोग गदाव हनुेसक्ने हानी नोक्सानी सम्बधी वववरण। 
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 मानव स्वास्थ्यलाई हानी प्ु याउने खालका पदािवहरुको लेबलमा चेतनामूलक 
सन्देश, जचत्र वा जचन्हको प्रयोग गने । 

 

खिरद गिरएको वस्त ुवफताव गनव सवकने व्यवस्िा 
 

   कसैले सबके्रताबाट खिरद गरेको वस्त ुजचत्त नबझुी वफताव गनुव पने िएमा वा चाहेमा ७ 
(सात) ददन सित्र सबके्रता समक्ष वफताव गनव वा त्यस्तो वस्तलेु सद्दा सोही मूल्य बराबरको 
अको वस्त ुवा आफुले त्यस्तो वस्त ुखिरद गदाव सतरेको रकम िकु्तानी सलन सक्ने छ।त्यसरी 
वस्त ुवफताव गदाव सबके्रताले ददएको रससद वा सबल देखाउन ुपने छ।तर देहायको अवस्िामा 
वस्त ुवफताव गनव वा सद्दा सलन सवकने छैन । 

 खिरद िैसकेपसछ खिरदकतावले सबके्रताले ददएको सबल वा रससद देखाउन नसकेमा । 

 खिरद िैसकेपसछ खिरद कतावले त्यस्तो वस्तकुो गणुस्तर वा पिरमाणमा पिरवतवन 
गरेमा।  

 सनजित अवसध सित्र उपिोग गरी सक्न ुपने वस्त ुिए त्यस्तो वस्त ुउपिोग गने समय 
व्यजत्तत िएमा ।  

 दधु, फलफूल, तरकारी, माछामास ु िस्ता तरुुन्तै उपिोग नगरेमा सडीगली िाने 
प्रकृसतका वस्त ुिएमा । 

 खिरद गरेको वस्त ुप्रयोग गिरसकेको िएमा । 

 जशलबन्दी गरेको वस्तकुो जशलबन्दी तोडीएको िएमा । 

 

(1). गणुस्तर हीन वस्त ुिन् नाले कस्तो बस्तलुाई बजुझन्छ ? 

 लेबलमा उल्लेख गिरएको वस्तिुन्दा कम गणुस्तर िएको वा त्यस्तो वस्तमुा हनुपुने 
आवश्यक तत्त्व वा पदािवको पिरमाण घटाइएको वा अको कुनै पदािव समसावट 
गिरएको । 

 मानव स्वास्थ्यलाई हानी हनुेगरी सडेको गलेको, फोहरमैला, ववर्ादी समश्रण गरी तयार 
पारेको  वा स्वाथ्यलाई हानी हनुे कुनै वकससमको रसायन रङ्ग वा सगुन्ध प्रयोग 
गिरएको । 

 वस्तकुो केही वा कुनै िाग रोगी वा रोगलाई पशपुक्षी वा हासनकारक वनस्पसतबाट 
बनाइएको।  

 तोवकएको मापदण्ड परुा नगरी उत्पादन ढुवानी सांचय वा सबक्री िण्डारण गरेमा । 
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(2). के-कस्तो काम गरेमा अनजुचत व्यापािरक वा व्यवसायिन्य वक्रयाकलाप गरेको 
मासनन्छ ? 

 

 वस्त ुवा सेवाको वास्तववक गणुस्तर, पिरमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा, बनावट आदद 
लकुाई सछपाई वा झकु्याई त्यस्तो वस्त ुवा सेवा ववक्री वा प्रदान गने । 

 वस्त ुवा सेवाको हकमा मौजखक, सलजखत वा दृष्यबाट देहाएका कुनै काम गने । 

 कमसल वस्तलुाई ववजशष्ट वा गणुस्तर िएको स्तरमान, गणुस्तर मात्रा, शे्रणी सांरचना, 
सडिाइन देखाई सबक्री गने । 

 पनुाःसनमावण वा परुानो वस्तलुाई नयाँ हो िनी देखाई वा झकु्याई सबक्री गने । 

 घोवर्त गिरएका कुनै फाइदा नहनुे अवस्िामा पसन वस्त ुवा सेवाको सबक्री गददै झूठा 
र िावपूणव रुपमा ववज्ञापन  वा सूचना प्रसार गने । 

 तथ्यगत आधार ववना कुनै वस्तकुो उपयोग वा प्रयोगबाट त्यस्तो वस्तकुो दावी वा 
प्रत्याितु गने वा सबक्री गने। 

 कुनै वस्त ुवा सेवाको वास्तववक  लागतको आधारिन्दा फरक आधारमा उपिोक्ता 
मूल्यमा िार पाने गरी मूल्य सनधावरण गने वा त्यस्तो मूल्यमा वस्त ुवा सेवाको सबक्री 
गने । 

 कुनै वस्त ुवा सेवामा तोवकएको गणुस्तर वा मानक िन्दा घटी वा बढी हनुे गरी वा 
सोको उपिोगबाट उपिोक्तालई हानी नोक्सानी पयुावउने गरी  वस्त ुउत्पादन समश्रण 
वा आपूसतव वा ओसारपसार सांचय वा सबक्री गने। 

 त्रटुीपूणव उत्पादनबाट बनवट िएको वस्तकुो मूल्य वा व्यापािरक कारोबाट 
जशलससलामा करार िएको वस्तकुो मूल्य समेत अन्य वस्तकुो लागत मूल्यमा समावेश 
गरी सबक्री गने। 

 कुनै वस्तलुाई ववश्िावपत गनव नक् कली वस्त ुउत्पादन गने, पैठारी वा त्यस्तो वस्त ु
ववक्री गने। 

 उपिोग गने वस्तकुो उपिोग्य अवसध समाप्त िैसकेको वा उपिोग गनव नसमल्न े
वस्तमुा नयाँ लेबल लगाई सबक्री गने 

 कुनै वस्तकुो उपिोग गदाव उपिोक्तालाई हानी नोक्सानी वा क्षसत पगु्ने गरी ववर्ादी 
वा कुनै रसायनको प्रयोग गने वा त्यसरी प्रयोग िएको वस्त ुववक्री गने । 
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(३). वस्त ुवा सेवाको मूल्यको मापदण्ड सनधावरण गने कस्तो व्यवस्िा रहेको छ ? 

  उपिोक्ताको असधकारको सांरक्षणको लासग तोवकएको सनकायले वस्त ु वा सेवाको मूल्य 
सनधावरण सम्बन्धी मापदण्ड तयार गने छ। यसरी मापदण्ड तयार गदाव वस्तकुो उत्पादन 
लागत, ढुवानी खचव, पैंठारी कतावले कानून बमोजिम िएको िन्सार कर, दस्तरु र वस्त ुसबक्री 
गदाव तोवकएको िन्दा बवढ नहनुे गरी सबवक्रताले सलन पाउने मनुाफा समेतालई आधार मानु्न 
पछव। 

 

उपिोक्ता सांरक्षण ऐन, 2075 
 

   उपिोक्ताको हकवहत सांरक्षणको लासग वस्त ुवा सेवाको लासग वस्त ुवा सेवाको आपूसतव 
व्यवस्िा मूल्य गणुस्तर शदु्बताको अनगुमन वा सपुिरवेक्षणमा सांलग्न सनकायहरु सबच समन्य 
गनव बिार अनगुमन ससमसत गठन गने गिरन्छ। 
 

 अनजुचत व्यापािरक वक्रयाकलाप िए वा निएको मूल्य सूची राख् ने वा नराखेको वस्त ुवा 
सेवाको गणुस्तर पिरमाण वा मूल्यको सम्बन्धमा सनयसमत बिार अनगुमन सनरीक्षण गनव 
सम्बजन्धत क्षेत्रको सबज्ञ र सनरीक्षण असधकृत समेत रहेको तोवकएको बमोजिम बिार 
अनगुमन टोली वा सयकु्त अनगुमन टोली गठन गनव सवकने व्यवस्िा छ। 

 

बिार अनगुमन सम्बन्धीाः- प्रदेश सरकारको असधकार 
 

   उपिोक्ता हकवहत सांरक्षणको लासग आवश्यक व्यवस्िा समलाउन तिा वस्तमुा सेवाको 
आपूसतव व्यवस्िा मूल्य गणुस्तर शदु्बता सम्बन्धी ववर्यमा सपुिरवेक्षण तिा अनगुमन गनवका 
लासग प्रदेश सरकारले रािपत्रमा सूचना प्रकाजशत गरी प्रदेश अनगुमन ससमसत गठन गनव 
सक्नेछ। 

 

बिार अनगुमन सम्बन्धी स्िानीय तहको असधकार 
 

  उपिोक्ताको असधकार सांरक्षणको लासग वस्त ुवा सेवाको आपूसतव व्यवस्िा, मूल्य, गणुस्तर 
शदु्बता  सम्बन्धी ववर्यमा बिारमा स्िलगत सपुिरवेक्षण तिा अनगुमन गनवको लासग 
गाउँपासलका वा नगरकायवपासलकाले स्िानीय बिार अनगुमन ससमसत गठन गने। 

 

सनरीक्षण असधकृत सम्बन्धी व्यवस्िा के छ ?     

   बिार तिा आपूसतव व्यवस्िालाई प्रिावकारी बनाई उपिोक्तालाई उजचत मूल्यमा 
गणुस्तरयकु्त वस्त ुवा सेवा सरलरुपमा उपलब्ध गराउने कायवको लासग अनगुमन गनव वविागले 
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तोवकए बमोजिमको सनरीक्षण असधकृत सनयजुक्त गनव वा सनरीक्षण असधकृतको रुपमा काम गनव 
नेपाल सरकार प्रदेश सरकार वा स्र्ानीय तहको कुनै असधकृत कमवचारीलाई तोक्न सक्नेछ। 
 

सनरीक्षण असधकृतको काम कतवव्य र असधकार 

 कुनै ठाँउमा असरुजक्षत प्रसतकूल असरयकु्त वा गणुस्तर ददन वस्तकुो उत्पादन वा 
सबक्री ववतरण िैरहेको वा सेवा प्रदान गरेको वा उपिोक्ता सांरक्षण ऐन सनयम ववपिरत 
कुनै कारबाई िैरहेको छ िने ववश्वास मनुाससव कारण िएमा त्यस्तो ठाउँमा िनुसकैु 
बखतमा प्रवेश गरी सनरीक्षण िाँचबझु वा खान तालसी गने, त्यस्तो व्यजक्तलाई पक्राउ 
गने मदु्दा हेने असधकारीका अनसुन्धानको लासग सातददन सम्म िनुामा राख्न सक्ने। 

 यसरी गिरने अनगुमन, िाँचबझु वा खानतालसीको क्रममा आवश्यक वववरण वा 
िानकारी वा बयान सलन सक्ने। 

 सनरीक्षण िाँचबुझँ वा खानतालसीको जशलससलमा तोवकए बमोजिम नमनुा सलई अवसधको 
लासग त्यस्तो वस्तकुो उत्पादन वा सबक्री ववतरण वा सेवा प्रदान गनव रोक लगाउने। 

 बिार सनरीक्षण वा िाँचबझु प्रयोिनको लासग तयार गिरएको पिरक्षण सूची अनसुार 
िएको नपाइएमा त्यस्तो वस्तकुो सबक्री ववतरणमा रोक लगाई  तत्काल कसरु 
बमोजिम पाँचहिार देजख तीन लाख सम्म ििरवाना गनव सक्नेछ। 

 सनरीक्षण वा िाँचबझु वा खानतलासीको क्रममा सलएको आवश्यक वववरण वा िानकारी 
वा बयान सम्बन्धी प्रसतवेदन/ििरवाना गिरएको सो समेत उल्लेख गरी सात ददन सित्र 
समक्ष वविागमा पेश गने। 

 सनरीक्षण िाँचबझुको जशलससलामा उत्पादक वा सबके्रतालाई तत्काल कुनै आदेश वा 
उपयकु्त सम्झेको अन्य कायव गनव सक्ने 

 तोवकएको कायवववसध िनाई सनरीक्षण िाँचबझु वा खानतलासी गदाव कुनै उत्पादक, 
सबके्रता ववरुद्ब कानूनी कारबाही हनुपुने देजखएमा त्यसको वववरण समेत प्रसतवेदनमा 
उल्लेख गरी वविागमा वा आवश्यक परे कारणसवहत अन्य सम्बजन्धत सनकायमा 
पठाउन सक्ने, तोवकए बमोजिमको अन्य काम कतवव्य र असधकार 

 

उपिोक्ता सांरक्षण ऐन, 2075 मा सिाय सम्बन्धी कस्तो व्यवस्िा छ ?   

सनरीक्षण असधकृतले तत्काल गनव सक्ने सिाय ििरवाना 
 पैठारीकताव, ढुवानीकताव, सांचयकताव र सबके्रताले सबवक्र प्रयोिनको लासग खिरद 

गरीएको वस्त ु वा सेवाको सबल सबिक नराखेमा वा मागेको बखत उपलब्ध 
नगराएमा 5 (पाँच) हिार देजख 20 (ववस) हिार रुपैया सम्म ििरवाना। 
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 वस्त ुवा सेवाको वास्तववक गणुस्तर पिरमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट 
आदद ढाँटी लकुाई सछपाई वा झकु्याई त्यस्तो वस्त ुवा सेवा सबक्री प्रदान गने 
गराएमा 2 (दईु) लाख देजख ३ (तीन) लाख रुपैया सम्म ििरवाना। 

 कुनै वस्तकुो कृसतम अिाव सिृना, िम्मा खोरी गने वा सबक्री गने गराएमा २ 
(दईु) लाख देजख ३ (तीन) लाख रुपैया सम्म ििरवाना। 

 सबक्री गरेको वस्त ुवा सेवाको सबल वा सबिक िारी गनव इन्कार गरेमा वा िारी 
नगरेमा वा सबलसबिक िारी गदाव िप रकम माग गरे गराएमा २ (दईु) लाख 
देजख ३ (तीन) लाख रुपैया सम्म ििरवाना। 

 उपिोग गने अवसध व्यजत्तत िैसकेको उपिोग्य वस्त ुवा उपिोग गने नसमल्ने वस्त ु
नयाँ लेबल लगाई त्यस्तो वस्त ुसबक्री गरे गराएमा २ (दईु) लाख देजख ३ (तीन) 
लाख रुपैया सम्म ििरवाना। 

 कुनै वस्त ुवा सेवा सांजचत गरी वा अन्य कुनै तिरकाले कृजत्तम अिाव सिृना गरी 
कुनै वस्त ुवा सेवाको माग, आपूसतव वा मूल्यमा प्रसतकूल प्रिाव परेमा ५० (पचास) 
हिार देजख १ (एक) लाख रुपैया सम्म ििरवाना। 

 उत्पादकले प्रत्येक वस्तकुो कारखाना मूल्य तिा सबके्रताले सबक्री गने  प्रत्येक 
वस्तकुो िोक वा खरुा मूल्य र सेवा प्रदायकले प्रदान गने सेवाको मूल्य सूची 
नराखेमा 50 (पचास) हिार देजख १ (एक) लाख रुपैया सम्म ििरवाना। 

 वस्त ुउत्पादक गने उद्योगको हकमा उद्योग दतावको प्रयोग पत्र तिा व्यवसायको 
हकमा व्यवसाय दताव, इज्िात पत्र, सबक्री स्िलमा नराखेमा ५० (पचास) हिार 
देजख १ (एक) लाख रुपैयासम्म ििरवाना। 

 उपिोक्ता सांरक्षण ऐन बमोजिम िाँचबझु गदाव अनगुमन सनरीक्षण गने असधकारी 
व्यजक्त वा टोली वा सनरीक्षण असधकृतलाई सहयोग नगरेमा 20 (सबस) हिार 
रुपैया सम्म ििरवाना।  

 
  

स्रोताः-  लेखकका सनिी ववचार र उपिोक्ता सांरक्षण ऐन,2075 
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cf]v/ v]tL k|ljlw 

 8f /jLGb| gfy rf}a]  

jl/i7 s[lif clws[t  

k|wfgdGqL s[lif cfw'lgsLs/0f kl/of]hgf  

kl/of]hgf sfof{Gjog OsfO{, ?s'd k"j{ -/f]Nkf_ 

kl/ro M 

lztf]i0f kmnx? dWo] cf]v/ Ps dxTjk"0f{ kmn xf] . g]kfndf cf]v/nfO{ :ofp kl5 bf];|f] 

dxTjk'0f{ lztf]i0f afnLsf] ?kdf lnOG5 . h'unfg8o;L (Juglandaceae) kl/jf/df kg]{ cf]v/sf] 

jfg:klts gfd h'unfG; /]lhof (Juglans regia L.) xf] . cf]v/ lxpFbdf kft emg]{ ktem8 

kmnk"mn xf] . o;sf] kmn ;'Vvf x'g] ePsf]n] Dry fruit nut klg eGg] ul/G5 . clxn]sf] O/fgsf] 

kl;{of If]qdf o;sf] k|of]u a9L b]lvPsf]n] o; kmnnfO{ kl;{og cf]v/ eg]/ elgG5 . of] kmn 

lztf]i0f tyf ;dlztf]i0f If]qx?df vf;u/L dWo Pl;ofsf] kxf8L If]qx? h:t} 6sL{ b]lv O/fg 

pQ/L /l;of tyf klZrd rLg / k"jL{ lxdfnx?df pTklQ ePsf] dflgG5 . o;/L x]bf{ lxdfn 

If]qsf] km}nfj6 g]kfndf klg kg]{ / cf]v/sf laleGg h+unL k|hfltx? klg pRr kxf8L If]qx?df 

kfOg] xF'bf g]kfnsf If]qx? klg of] kmnsf] pb\ud :yn xf] eg]/ eGg ;lsG5 . 

 

g]kfnsf] kxf8L If]qdf kfOPsf laleGg h+unL cf]v/sf af]6x? km/s km/s /+u, kft 

tyf af]s|f ePsf] kfOPsf] x'bf oxfF laleGg vfnsf] jftfj/0f ;xg ug{ ;Sg] laleGg k|hfltsf 

h+unL cf]v/ ePsf] cg'dfg ug{ ;lsG5, h;nfO{ pGgt hftsf cf]v/ k|;f/0f ug{ laleGg 

p2]Zosf ?6:6ssf] ?kdf k|of]u ug{ ;lsg] ;+efagf /x]sf] 5 . g]kfnsf] kxf8L If]qx? k|foM 

gfËf tyf a9L le/fnf] ePsf]n] kmnsf cltl/Qm xl/ofnL agfO{ /fVg ;fy} kl5Nnf aif{x?df 

al9/x]sf] e"–Ifo x'g /f]sL jftfj/0f ;Gt'ngdf klg o; kmnn] pNn]vgLo of]ubfg k'¥ofpg 

;S5 . o;sf] ;fy} cf]v/sf] af]6sf] sf7 clt g} /fd|f] x'g] ePsfn] xfn a9L /x]sf] sf7hGo 

pTkfbgsf] dfFusf] nflu klg o;sf af]6x? /f]kL k'lt{ ug{ ;lsG5 . 

 

dxTj tyf k|of]u M 

 cf]v/sf] u'bL :jflbi6 x'gsf ;fy} o;df k|;:t t]n -cf}ift ^%Ü_, k|f]l6g -cf}ift !%=@Ü_, 

sfaf]{xfO8«]6 -cf}ift !#=&Ü_, vlgh tTjx? / le6fldg …aLÚ kfOG5 . 

 lxGb' ;+:sf/df ltxf/df efO{ 6Lsfsf lbg cf]v/sf] k|of]u clgjfo{ ul/G5 . 

 sndL la?jfn] /f]k]sf] $–% aif{d} kmn lbg z'? ub{5 . 

 *–!) aif{sf] Pp6f la?jfn] k|lt aif{ cf}iftdf @,%)) bfgf kmn / ?= @%,))) ;Dd 

cfDbfgL lbg ;Sb5 . 

 lgoldt cf]v/ ;]jgn] dw'd]x, SofG;/ h:tf /f]uaf6 aRg ;lsG5 . 

 cf]v/ cf]d]uf–# km\of6L Pl;8 (Essential Fatty acid) sf] /fd|f] >f]t xf] . 

 d'6' / dl:tis :j:Yo /fVg ;xof]u u5{ .   
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 o;sf] sf7af6 :t/Lo kmlg{r/ / ;hfj6sf ;fdfu|L agfpg ;lsG5 . 

 v]/ uO{/x]sf sd;n hUufdf klg cf]v/ nufO{ cfly{s nfe lng ;lsG5 . 

 

 

cf]v/ pTkfbg ug]{ k|d'v /fi6«x? M  

cf]v/ v]tL ug{] k|d'v b]zx?df rLg, cd]l/sf, d]lS;sf], O/fg, 6sL{ cflb kb{5g .  

 

g]kfndf cf]v/ pTkfbgsf] cj:yf M 

g]kfndf pGgt hftsf cf]v/x? sl/a $ bzs klxn]b]lv a]nfot tyf kl;{ofaf6 

leq\ofO{ laleGg ;/sf/L kmfd{ tyf s]Gb|x?df nufO{Psf] lyof] / tL s]Gb|x?af6} pTkfbg ePsf 

laleGg hftsf cf]v/x? g]kfnsf laleGg If]qx?df km}lnPsf 5g . g]kfnsf] ;'b"/ klZrd 

lhNnfsf lghL g;{/Lx?n] k|z:t dfqfdf la?jf pTkfbg u/L /x]sf 5g .  

xfn g]kfndf cf]v/n] cf]u6]sf] If]qkmn $(&) x]S6/ /x]sf] 5 eg] kmn lbg] cf]v/n] cf]u6]sf] 

If]qkmn !(*% x]S6/ dfq /x]sf] 5 ;fy} cf]v/sf] pTkfbg *@!# d]=6g tyf pTkfbsTj $=! 

d]=6g 5 (MoALD, 2017/18) . To;}u/L ?s'd k"j{df cf]v/n] cf]u6]sf] If]qkmn #*# x]S6/ /x]sf] 

5 eg] kmn lbg] cf]v/n] cf]u6]sf] If]qkmn @# x]S6/ dfq /x]sf] 5 ;fy} pTkfbg !!$ d]=6g 

tyf pTkfbsTj %=) d]=6g 5 (MoALD, 2017/18) . of] tYof+s x]bf{ ?s'd k"j{df cf]v/sf] 

pTkfbsTj g]kfnsf] pTkfbsTj eGbf a9L b]lvG5 t/ klg ?s'd k"j{df cf]v/n] cf]uf]6]sf] If]qkmn 

:ofpn] cf]uf]6]sf] If]qkmn eGbf lgs} sd /x]sf] 5 ;fy} pTkfbg klg xfnsf] eGbf a9fpg ;lsg] 

k|r'/ ;+efagf x'bf x'b} klg a9fpg ;lsPsf] 5}g . o;sf] k|d'v sf/0fx? M u'0f:t/Lo sndL 

la?jf pTkfbg k|lalw tyf sndL la?jfsf] sdL, lapaf6 pTkfbg ul/Psf la?jfx? /f]Kg' tyf 

pGgt pTkfbg k|lalwx? gckgfOg' cflb /x]sf 5g . 

 

cf]v/sf k|d'v hftx? M 

!= :yfgLo xf8] cf]v/ M s8f af]qmf ePsf] g]kfnsf] kxf8L e"–efusf] h+undf kfO{g] h+unL 

cf]v/sf] klg cfkm\g} ljz]iftf /x]sf] 5 . o;sf] aLpaf6 la?jf agfO{ sndL ug{sf] nflu 

pQd vfNfsf] d'na[Q (Root stock) x'G5 . o;sf l6Da/af6 /fd|f u'0f:t/sf sf7sf a:t'x? 

-kmlg{r/, 7]sL, 7]sf, cf/L, Aof/n -/lS; /fVg] efF8f]_ cfbL aGb5g .  

@= :yflgo lyg;]n (Thin shell) M g]kfndf ;lbof}+ b]lv kfO{b} cfPsf] kftnf] af]qmf ePsf] h;nfO{ 

:yflgo lyg;]n (Thin shell) cf]v/ klg eGg] ul/G5 . 
 

#= lyg;]n (Thin shell) M of] gfd u/]sf] cf]v/ rFfxL Soflnkmf]lg{ofaf6 lelqPsf] pGgt hft  

xf] . o;sf] af]qmf xfd|f] :yflgo lyg;]n eGbf xn'sf g/d vfNsf] x'G5 . 
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$= cfzn] (Ashley) M of] Soflnkmf]lg{ofaf6 lelqPsf] pGgt hft xf] . ?vx? dWod alnof], 

7f8f], demf}nf bfgf (nut) tf}n -!@=* u|fd_ tyf /d|f] /+u, pRr u'0f:t/ ePsf] u'bL -^=$ 

u|fd_ x'G5 .     

%= xf6{n] (Hartley) M of] Soflnkmf]lg{ofaf6 lelqPsf] pGgt cUnf ?v x'g] hft xf] . o;sf] kmn 

dWod jhg -!$=# u|fd_ tyf u'bL -^=% u|fd_ ePsf] x'G5 . 
 

^= k|mfGSj]6 (Franquette) M of] Soflnkmf]lg{ofaf6 lelqPsf] pGgt hft xf] . ?vx? alnof, cf};t 

pTkfbg, dWod bfgf -Nut_ tf}n -!! u|f=_, xNsf /+usf] sd u'bL tf}n -%=% u|f=_ePsf]    

x'G5 . o;n] RofGbn/ hft sf] pTkfbg a9fpgsf nflu k/fu;]rgdf d2t k'¥ofpF5 . 
 

&= kfog] (Payne) M of] klg Soflnkmf]lg{ofaf6 lelqPsf] pGgt hft xf] . ?vx? dWod alnof], 

7f8f], dWod pTkfbg lbg] dWod bfgf (nut) tf}n -!@=* u|fd_ tyf /d|f] /+u, pRr u'0f:t/ 

ePsf]  dWod tf}n ePsf] u'bL -^=$ u|fd_ x'G5 .     

*= k/tfk (Partap) M ef/tsf] lxdf~rn k|b]zdf ljsf; ul/Psf] hft xf] . 
 

(= uf]ljGb (Govind) M ef/tsf] lxdf~rn k|b]zdf ljsf; ul/Psf] hft xf] . 
 

!)= s]=!@ (K-12) M ef/tsf] lxdf~rn k|b]zdf ;g\ @))& df ljsf; ul/Psf] hft xf] . of] 

hftsf] cf]v/ pRr u'0f:t/sf] dflgPsf] 5 . o;df %* k|ltzt eGbf a9L u'bL kfO{G5 . 
 

!!= r]G8n/ (Chandler) M of] hftsf] ljsf;  ;g !(&( df o'lgel;{6L ckm Soflnkmf]lg{ofdf 

ul/Psf] xf] . o; hftsf] ljsf; k|f]km];/ 8An'=Pr=RofGbn/ (W.H.Chandler) n] u/]sf   

lyP . clxn] ;+;f/ e/L Joj;flos cf]v/ v]tL ubf{ RofGbn/ hft w]/} g} nf]slk|o 5 . o; 

hftsf] bfgf pRRf u'0f:t/sf], u'lb -^=% u|fd_ x'g] ub{5 . of] hftsf] lj?jf ;+u k|mfoGs\t] 

(Franquette) , km]/g]6 (Fernette) jf l;:sf] (Cisco) hftsf] cf]v/sf] lj?jf nufOG5 . 

o;n] ubf{ k/fu;]rg /fd|f] eO{ pTkfbg a95 . 
 

!#= km]/g]6 (Fernette) M demf}nf vfnsf] cf]v/sf] bfgf -!$=( u|fd_, nfdf] r'Rrf] k/]sf] kmn / 

demf}nf vfnsf] u'bL -&=% u|fd_ ePsf] x'G5 . o;df %)Ü hlt u'bL kfOG5 . 
 

!$= ;'n]dfg (Sulaiman) M of] hftsf] ljsf; >Lgu/, ef/tdf ePsf] xf] . ?vx? jlnof, al9 

pTkfbg lbg], 7'nf] bfgf tf}n -@! u|f=_, uf]nfsf/ cfsf/ ePsf] pRr u'bL pTkfbg -!)=( 

u|f=_  ePsf] hft xf] . o;df %@Ü hlt u'bL kfOG5 . 

!%= xdbg (Hamdan) M of] hftsf] ljsf; @))! df >Lgu/, ef/tdf ePsf] xf] . ?vx? dWod 

pRffO{sf, al9 pTkfbg lbg], demf}nf vfnsf] cf]v/sf] bfgf -!$ u|fd_, s8f, v;|f] af]qmf 

ePsf]Ù  demf}nf vfnsf] u'bL -&=^ u|fd_ ePsf] x'G5 . o;df %$Ü hlt u'bL kfOG5 . 
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:yfgsf] 5gf}6 M 

      cf]v/ v]tL ug{sf] nfuL ;dtn hUuf b]lv @) l8u|L le/fnf] hUuf ;Dddf ug{ ;lsG5 . 

To;}u/L v]taf/Lsf] l8n, l;dfgfdf klg nufpg ;lsG5 ;fy} v/af/L, ;fa{hlgs hldg, 

;fd'bflos agx?df klg v]tL ug{ ;lsG5 . 

 

xfjfkfgL M 

cf]v/ afnLn] t'iff/f] b]lv xNsf lxFp;Dd ;xg ;Sb5 t/ cTolws lxFp kg]{ :yfgdf 

sf08df c;/ ug{] ub{5 . To;}u/L udL{ df};ddf clws udL{ x'g] :yfgdf klg cf]v/ afnL 

nufpg pko'Qm x'b}g . To;}n] cf]v/sf] hft x]/L ;d'Gb| ;txaf6 !))) b]lv @%)) ld6/ 

;Dddf ;kmntfk'j{s cf]v/ v]tL ug{ ;lsG5 . cf]v/ v]tLsf] nfuL hflto ljz]ifsf] cfwf/df 

aflif{s &)) b]lv !%)) 306f lrlnª cfaZos kb{5 . aflif{s aiff{ &^) ld=ld= ;Dd ePdf 

o;sf] v]tL /fd|f] x'G5 . 

 

df6f] M 

cf]v/ v]tLsf] nfuL kfgLsf] lgsf; /fd|f] ePsf], kfgL ghDg] t/ lr:ofg /lx/xg], 

k|fËfl/s kbfy{ k|z:t ePsf], # ld6/;Dd ulx/f] df6f] ePsf], kfFuf] b]lv lrD6\ofO{nf] b'd6 df6f] 

pko'Qm dflgG5 . df6f]sf] lk=Pr= ^–& ;Dddf /fd|f] pTkfbg lng ;lsG5 . 

 

au}+rf /]vfª\sg M 

;dyn hUufdf cf]v/sf] au}+rf /]vf+sg ubf{ juf{sf/ jf lSjgss\; t/Lsf (Square or 

Quincunx (diamond) design)  df ug{'k5{ eg] le/fnf] hUufdf ux|f÷sfGnf k|0fnL (Contour 

planting) ljlw k|of]u ug{' k5{ . cf]v/sf] af]6 w]/} 7'nf] x'g] ePsfn] /]vf°g ubf{ ljz]if Wofg 

k'¥ofpg' kb{5 . lj?jfsf] hft / pRffO{ cg';f/ la?jfsf] b"/L sfod ug{'k5{ . ;fdfGotM /]vf°g 

ubf{ la?jf b]lv csf]{ la?jfsf] b"/L !) ld6/ sfod ug'{ kb{5 . o;/L k|lt x]S6/ !)) uf]6f 

la?jf nfUb5 . t/ RofGbn/ h:tf w]/} cUnf] af]6 g x'g] la?jf /f]Kbf Ps x]S6/df !%) uf]6f 

la?jf ;Dd /f]Kg ;lsG5 . /]vf°g ubf{ P k|m]d, knflG6ª af]8{ k|of]u ug'{ kb{5 . 

 

vf8n vGg], k'g]{ M 

lj?jf nufpg' eGbf Ps b'O{ dlxgf cuf8L g} df6f]sf] ;f}oL{s/0f ug{sf] nflu vf8n 

vg]/ /fVg' pko'Qm x'G5 . vf8n t}of/L ubf{ vf8nsf] ulx/fO{ / uf]nfO{ Ps Ps ld6/sf] vGg' 

kb{5 . dflyNnf] ;txsf] df6f] dlnnf] x'g] ePsf]n] To;nfO{ Psfkl§ / tNnf] ;txsf] df6f] pa{/ 

gx'g] ePsf]n] hldgsf] ;txdf g} ldnfO{ lbg' kb{5 . o;/L dflyNnf] ;txsf] df6f]df /fd|/L 

kfs]sf] uf]a/ dn Ps 8f]sf], o'l/of !)) u|fd, l8=P=kL=@)) u|fd, kf]6f; !)) u|fd k|lt vf8nsf 

b/n] /fd|/L ld;fO{ k'g'{ kb{5 . vf8n k'bf{ hldgsf] ;tx eGbf Ps lkm6 cUnf] x'g] u/L y'k|f] kfg'{ 

kb{5 . 
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la?jf /f]Kg] M 

cf]v/sf] la?jf df3 dlxgfdf /f]Kg] afnL xf] . la?jf /f]Kbf sndL u/]sf] efu df6f]sf] 

;tx eGbf dfly g} x'g'k5{ . la?jf /f]Kbf knflG6ª af]8{sf] ;xfotfn] vf8nsf] s]Gb| laGb'df kfg'{ 

kb{5 . h/fnfO{ gv'DRofO{sg /f]Kg' kb{5 . h/f gvNalngsf] nfuL / gofF kfn'jfnfO{ ;kf]6{sf] 

nfuL la?jf;+u} 6]sf lbg' clgafo{ x'G5 . 

 

dlNrª jf 5fkf] lbg] M 

la?jf /f]kL ;s]kl5 lja?jfnfO{ g5'g] u/L afSnf] u/L v/ jf k/fn jf emf/kftn] 5fkf] 

lbg' kb{5 . o;/L 5fkf] lb+Fbf df6f]df lr:ofg nfdf] ;do;Dd sfod /xG5 eg] emf/kft klg 

lgoGq0f x'G5 cyf{t sd pd|g] ub{5 . 

 

l;+rfO{ M 

la?jf /f]kL ;s]kl5 tTsfn} l;+rfO{ ug'{ kb{5 . afSnf] u/L dlNrª lbPsf] v08df Ps 

k6s l;+rfO{ u/] kl5 xKtf bz lbg;Dd lr:ofg /xL /xG5 . la?jf /fd|/L g;/];Dd lr:ofgsf] 

Vofn ug'{ kb{5 . To;}u/L dnvfb lbO{;s] kl5, km"n km'Ng] ;dodf klg clgafo{ l;+rfO{ ug'{ 

kb{5 . 

 

dnvfb M 

cf]v/nfO{ dnvfb lbg] ;do lxFpbsf] sfF65fF6 kl5 ug'{ kb{5 . dnvfb lbg] tl/sfdf 

lj?jfsf] xfFuf km}nfj6sf] cfwf/df To;sf] l;wf tn Ps lkm6 rf}8f, Ps lkm6 ulx/f] af]6sf] 

uf]nfsf/df s'n];f] vgL To;df dnvfb xfnL df6f]n] k"/L lbg' kb{5 . dnvfbsf] dfqf kmn 

gnfu]sf] af]6nfO{ Ps 8f]sf] dn, kmn kmnL ;s]sf] af]6nfO{ @ 8f]sf] uf]a/ dn / /;folgs 

dnsf] xsdf tn lbOPsf] 6]a'nsf] dfqf cg';f/ pd]/sf] cfwf/df / af]6sf] km]+baf6 tn lbOPsf] 

b"/L cg';f/ dnvfb lbg' kb{5 . 

 

kmn kmNg] pd]/ M 

olb sndL ul/Psf] la?jf /f]k]sf] v08df $ aif{ b]lv g} kmn nfUg] z'? ub{5 . t/ 

aLpaf6 tof/ u/]sf] la?jf /]lkPsf] xf] eg] slDtdf klg kmn nfUg &–* aif{ nfUb5 . To;}n] 

;+ej eP;Dd sndLaf6 pTkfbg ePsf] la?jf g} nufpg' pko'Qm x'G5 . 

 

km"n tyf kmn nfUg] ca:yf M 

cf]v/ v]tL ug]{n] of] tYo / ca:yfnfO{ ljz]if tl/sfn] a'em\g' kb{5 . of] clt dxTjk'0f{ 

ca:yf xf] . cf]v/ Ps df]gf]l;o; (Monoecious) ag:klt xf] . cyf{t cf]v/sf] Pp6} af]6df 

efn] / kf]yL km"n cnu cnu :yfgdf k"mNg] ub{5 . efn] km"n Ps aif{ k'/fgf] xfFufsf] km]+bdf 

nfdf] em'Kkfdf em'l08P/ km"Ng] ub{5 eg] kf]yL km"n gofF kfn'jf cfP kl5sf] 6'Kkfdf km"Ng] kmNg] 

ub{5 . To;}u/L csf]{ a'em\g' kg]{ dxTjk'0f{ tYo eg]sf] Ps} af]6df km"n]sf] efn] km"n / kf]yL km"n 

;fdfGotM ;dfg ;dodf kl/kSj x'b}gg\ . h;n] ubf{ k/fuz]rg s[of k|efljt x'g k'Ub5, 
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kmn:j?k sd kmNg], lrlrnf]d} kmn emg]{ ;d:of x'g] ub{5 . To;}n] cf]v/ v]tL ubf{ b'O{ jf b'O{ 

eGbf a9L hftx? ld;fP/ /f]Kg' pko'Qm x'G5 . o;n] ubf{ s'g} g s'g} ca:yfdf efn] tyf kf]yL 

km"nx?sf] kl/kSjtfdf ;dosf] d]n vfO{ k/z]rg (Cross pollination) k|s[of /fd|]f;+u eO{ kmn 

w]/} / u'0f:tl/o kmNb5 . To;}u/L efn] km"nsf k/fus0f (Pollen) clt dl;gf] x'g] ePsfn] 

k/;]lrt ug]{ sfd xfjfsf] g} k|efjsf/L / dxTjk'0f{ e'ldsf x'G5 . cf]v/sf] km"n klg r}t 

dlxgfdf km'Ng] / xfjfx'/Lsf] df};d klg To;}a]nf kg]{ x'gfn] lgz]lrt x'g] /fd|f] ca;/ dflgG5 . 

 

kmn l5lKkg] ca:yf M 

g]kfnsf] xfjfkfgL cg';f/ cf]v/sf] kmn ebf} c;f]h dlxgfdf l6Kg] ul/G5 . o;sf] kmn 

Ps} k6s gkfsLsg k6s k6s u/L kfSb5 . kmnsf] aflx/sf] af]qmf kmfl6P/ leqsf] xf8 v}/f] 

/+usf] b]lvPdf kmn l5lKkPsf] ca:yf xf] . kmn ?vdf r9]/ xNnfP/ klg emfg{ ;Sb5 .  

 

pTkfbg M 

cf]v/sf] pTkfbg >[vnf x]g]{ xf] eg] To; sf hft, xfjfkfgL, af]6sf] pd]/ / vf;u/L 

au}+rf Aoa:yfkgdf lge{/ ub{5 . ;fdfGotM lah' af]6sf] kl/kSj cyf{t clwstd pTkfbg lbg] 

pd]/ eg]sf] !%–@) aif{sf] xf] eg] sndL la?jfsf] kl/kSj x'g] pd]/ !)–!@ aif{sf] xf] . To; 

pd]/df k|lt af]6 !%)–@)) s]=hL= ;'Vvf cf]v/sf] kmn k|fKt ug{ ;lsG5 . t/ kmn]sf] af]6sf] 

cf}ift pd]/sf] pTkfbg x]g]{ xf] eg] k|lt af]6 $)–%) s]hL dfq pTkfbg lng ;lsG5 . Ps 

s]hLdf cf}ift ()–!)) bfgf kmn c6\b5 . 

 

cf]v/ lj?jfsf] >f]t M 

g]kfndf bzsf}+ b]lv cf]v/ lj?jfsf] pTkfbg d'Vou/L ;'b"/klZrdsf a}t8Lb]lv dWo 

klZrdsf h'Dnf, x'Dnf, 8f]Nkf lhNnfx?df lglh:t/df k|z:t la?jf pTkfbg ul//x]sf 5g . 

;'b"/klZrdsf] a}t8Ldf ;/sf/L:t/d} d'Vo >f]ts]Gb| :yfkgf ul/Psf] 5 eg] dfkmf{, ;f]n', sLlt{k'/ 

kmfd{df klg cf]v/sf la?jf pTkfbg ug]{ ul/G5 . t/ klg cem} z'4 dfpaf]6sf] Joa:yf cfaZos 

dfqfdf ug{ ;lsPsf] 5}g . 

 

cf]v/sf] la?jfsf] k|zf/0f M 

cf]v/sf] la?jf k|zf/0f ug{' klg Pp6f dxTjk'0f{ kf6f] xf] . cGo kmnkm"nsf] t'ngfdf 

cf]v/sf] k|zf/0fdf s]xL hl6ntf 5 . o;sf] n}lËs k|zf/0f tyf afg:klts k|zf/0f b'a} 

tl/sfaf6 ug{ ;lsG5 . b'a} tl/sfsf] a0f{g o; k|sf/sf] 5 . 

 

!_ ljpaf6 lj?jf k|zf/0f -n}lËs k|zf/0f_ M 

;fdfGotM cf]v/sf lj?jf ljpaf6 k|zf/0f ug]{ ul/G5 . o;sf] kmn kmNg] &—* aif{ 

nfdf] ;do nfUb5 . ljpaf6 k|zf/0f ug{sf] nfuL jLpsf] z'4tf clgafo{ x'G5 . obL ljp cz'4 

ePdf 7"nf] wf]vf x'g k'Ub5, lsgsL nfdf] ;dosf] kmn pTkfbg kl5 dfq yfxf kfOG5 . To;a]nf 
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xf8] cf]v/ kg{ uPdf 7"nf] d]xgt v]/ hfG5 . To;}n] bfFt] cf]v/ g} xf] eGg] z'4 hft Plsg eP 

kl5 dfq} jLpsf] hf]xf] ug'{ kb{5 .  

 

@_ afg:klts k|zf/0f -cn}lËs k|zf/0f_ M 

hflto z'4tf / kmn nflu ;s]sf] :j:y dfp af]6af6 xfFuf jf d'gf (Dormancy bud) 

lnO{ h/f ePsf] csf]{ d"na[Q (Rootstock) df hf]8]/ gofF lj?jf t}of/ ul/G5 eg] To;nfO{ 

afg:klts k|zf/0faf6 t}of/ ePsf] lj?jf elgG5 . o:tf] k|sf/sf] lj?jf k"0f{ ?kdf dfpsf] u'0f 

af]s]sf] hflto z'4tf x'G5 . To;}u/L kmn klg rfF8} nfUg] x'G5 . t/ g]kfndf cn}lËs k|zf/0f 

ljlwaf6 pTkflbt lj?jf cfaZos ;+Vofdf kfpg ufx|f] 5, lsgsL xfd|f ;/sf/L kmfd{ tyf lghL 

g;{/Lx?df sndL lj?jf pTkfbg ;+Vof ;fx|} Go"g /x]sf] 5 . o;f] x'g'df k|ljlws sfo{sf] 

emGeml6nf >[ª\vnfx? / bIf hgzlQmsf] cefjn] x'g uPsf] xf] . t/ oL s'/fx? kl/k'lt{ ug]{ xf] 

eg] sndL la?jf w]/} pTkfbg ug{ ;lsG5 . o:tf lj?jfnfO{ g} k|fyldstf lbg' klg kb{5 . 

cf]v/ la?jfsf] jfg:klts k|zf/0f d'Vo ?kn] 6Ë u|flˆ6Ë tyf lrk al8Ë ljlwaf6 ul/G5 .  

 

cf]v/df nfUg] k|d'v ls/fx? / ltgsf] lgoGq0f M 

 

-!_ uaf/f ] (Trunk shoot Borer): 

vk6] ls/fn] sf08sf] jl/k/L, af]qmfdf km'n kfb{5 / nfef{sf] ca:yfdf sf08 tyf 

xfFufdf Kjfn kf/L l5/]/ leq leq} ;'?ª\ agfpb} hfG5 . o;sf] w]/} k|sf]k ePdf sf08 tyf 

xfFufdf Kjfn} Kjfn aGb5 / xfjfx'/L cfpbf xfFuf tyf af]6 g} 9Ng] ub{5 . o;n] x'sL{ ;s]sf] 

af]6nfO{ w]/} IftL k'¥ofpFb5 . o;sf] IftL yfxf kfpgsf] nfuL sf08 tyf xfFufaf6 sf7sf] w'nf] 

/ la:6fx? aflx/} b]Vg ;lsG5 . obL o:tf w'nf] / la:6fx? b]lvPdf t'?Gt} lgoGq0fsf pkfo 

ckgfpg' kb{5 . 

 

lgoGq0f M af]6sf] km]+bsf] jl/k/L vk6] ls/f b]lvPdf l6k]/ df:g] . uaf/f]n] Kjfn kf/]sf] 7fFpdf 

skf;df d6\6Lt]n jf dfnfyfog emf]n rf]k]/ tf/sf] ;xfotfn] Kjfnsf] leqL;Dd k'Ug] u/L 

3';f/]/ KjfnnfO{ uLnf] df6f]n] 6fnL lbg' kb{5 . 

 

-@_ nfxL ls/f (Aphid): 

nfxL ls/f slnnf] d'gf / slnnf] kftsf] tNnf] txdf a;]/ /; r':g] ub{5 . kft, 8fF7df u'lnof] 

¥ofn 5f]8\b5 / To;df sfnf] 9';L k}bf x'G5, h;nfO{ sfnf] 9';L /f]u (Shooty mould) eGg] 

ul/G5 . of] nfxL ls/fn] lgDTofpg] bf]>f] ;+qmldt (secondery infection) /f]u xf] . o;sf] c;/n] 

kft tyf 8fF7sf] efu sfnf] 9';Ln] 9fsL af]6nfO{ sdhf]/ / kmn u'0f:t/xLg agfO{ lbG5 . 

 

lgoGq0f M 9';L g} k}bf x'g glbg nfxL ls/fsf] lgoGq0f ug'{ kb{5, o;sf] nfuL Old8fSnf]/f]lk|8 

ljiffbL )=% ld=ln= k|lt ln6/ kfgLdf ld;fO{ :k|] ug'{ kb{5 . bf]>f] 9';L lgoGq0fsf] nfuL !Ü sf] 

af]8f]{ ldS:r/ !% lbgsf] km/sdf b'O{ k6s 5/]df lgoGq0f x'G5 . 
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cf]v/df nfUg] k|d'v /f]ux? M  

 

-!_ km]+b tyf h/f s'lxg] /f]u (Foot and Root rot): 

of] /f]u kmfO{6f]Kyf]/f (Phytopthora) gfds 9';Laf6 nfUb5 . a9L lr:ofg tyf kfgL hDg] 

:yfgdf of] /f]usf] k|sf]k a9L b]lvG5 . To;}u/L km]+bdf 3fp rf]6 nfu]df, ;+qmldt :yfgaf6 

la?jf NofPdf of] 9';Ln] cfqmd0f ub{5 . h;n] ubf{ af]6 6'Kkfaf6 ;'Sb} cfpg], af]6sf] Ps kf6f] 

;'Sg], kftx? cf]OnfP/ emg]{ ub}{ cGtdf k'/} af]6 g} ;'Sg] ub{5 . 

 

lgoGq0f M af]6sf] km]+bdf kfgL hDg glbg], af]6sf] jl/k/L ;/;kmfOdf Wofg lbg], vghf]t ubf{ 

sf08, km]+b / To;sf jl/k/L w]/} ulx/f] vghf]t gug]{ . kmfu'g / ebf} u/L aif{df b'O{ k6s 

clgafo{ ?kdf af]8f]{k]i6 km]+bdf nufpg] . obL km]+bdf ;+qmd0f eO ;s]sf] 5 eg] ;8]sf] efunfO{ 

rSs'n] v's]{/ To; 3fpdf af]8f]{k]i6 nufpg] ug'{ kb{5 . 

 

-$_ cf]v/sf] 89'jf /f]u (Walnut blight): 

of] /f]u Xanthomonas campestris var. jugalandis gfds zfsf0f' (Bacteria) af6 

nfUg] ub{5 . w]/} aiff{ x'g], x':;' s'O/f] nfUg] ubf{ o;sf] ;+qmd0f a9\g] ub{5 . o;n] kft, km"n 

/ kmndf cfqmd0f ub{5 . of] /f]usf] nIf0fdf kftdf kfgLn] leh]sf] h:tf] bfu b]lvg] / kl5 

xl/of] kx]+nf] 3]/f agfO v}/f] sfnf] wAaf b]lvG5 . /f]usf] k|f/Dedf slnnf kmn emb{5g\ . kl5 

kmn 7'nf] eP kl5 nfu]df kmn sfnf] eO rfpl/G5g\ . 

 

lgoGq0fM nIf0fsf] z'?d]} klxrfg u/L ! k6s tfdfo'Qm 9';Lgfzs ljiffbL sk/clS;Nsf]/fO8 

@u|fd k|lt ln6/ kfgLsf b/n] k'/} af]6 leHg] u/L :k|] u/L lbg' kb{5 . bf]>f] k6s ! k|ltztsf] 

af]8f]{ldS;r/ af]6 k'/} leHg] u/L :k|] u/]df of] /f]u lgoGq0f x'g ;Sb5 . 

 

-%_ 6'Kkf ;'Sg] /f]u (Die-back): 

of] /f]u Glomerella cingulata gfds Ps k|sf/sf] 9'l;af6 nfUg] ub{5 . o;sf] nIf0fdf 

z'?sf] ca:yfdf kftdf clgoldt v}/f yf}Knfx? b]lvG5g\ ,yf]Knfx? a9]/ k'/} kftdf 9flsG5g\ . 

kl5 kftx? em/]/ xfFufx? gfª\uf x'G5g\ . To;} u/L slnnf xfFufx? 6'Kkfaf6 sfnf] x'Fb} ;'Sb} 

hfG5g\ . ;;fgf lj?jf dg{ klg ;S5 . 

 

lgoGq0f M /f]usf] nIf0f b]vfkgf{ ;fy sk/clS;Nsf]/fO8\ w'nf] ljiffbL @ u|fd k|lt ln6/sf] b/n] 

!% lbgsf] km/sdf @—# k6s :k|] ug]{ . lx+pbsf] sf65fF6 kl5 sfl6Psf] efudf af]8f]{ k]i6 nufO 

lbg] / af]6df af]8f]{ ldS:r/ :k|] ul/ lbPdf aiff{df /f]uaf6 arfpg ;lsG5 .  

 

 

;Gbe{ ;fdfu|Lx? M 

!_ MOALD. 2018. Statistical information on Nepalese Agriculture 2017/18. 

@_ wg axfb'/ yfkf, @)&#, lztf]i0f kmnk'mn v]tL k|ljlw, kmnk"mn ljsf; lgb]{zgfno, sLlt{k'/, sf7df08f} . 
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pGgt hftsf] sndL bfFt] cf]v/ nufcf}+ . 
cf]v/ v]tLdf Joj;flostf ckgfcf}+ .. 

k|wfgdGqL s[lif cfw'lgsLs/0f kl/of]hgf 
kl/of]hgf sfo{gGjog OsfO 

?s''d k"j{ 

æk|b]z ;/sf/sf] ;f]rM ;+d[4 k|b]z M v'zL hgtfÆ 

    k"/f ug{ æl;rfO{ u/f}F, pTkfbg a9fcf}Æ  

 kfgLsf] d'xfg ;+/If0f u/f}F, :jR5 jftfj/0f agfcf}F .Æ 

hn>f]t tyf l;+rfO{ ljsf; ;j l8lehg sfof{no 
     ?s'd k"j{ 
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s[ifs ;d"x kl/rfng tyf Joa:yfkg 

c/ljGbdl0f त्रीपाठी 
PsLs[t s[lif tyf kz'k+IfL ljsf; sfof{no 

 ?s'd Kf'a{   

dflg; Ps ;fdflhs k|f0fL ePsf]n] xfd|f] ;dfhdf  ;d"xsf] cawf/0ff k|frLg sfn b]lvg} 

rln cfPsf] xf] . ;dfhdf s'g}klg laafb, em} emu8f cflb ;'Nemfpgsf] nfuL Tolta]nf kGr 

enfb\dLx? a;]/ pgLx?sf] lg0f{o ;'gfpg] / ;a}nfO{ l:jsf/of]Uo x'g hfg] h:tf sfo{ / cGo 

7'nf 7'nf ;fdflhs lxt x'g]  sfo{x? ;fd'lxs ?kdf ;DkGg ug]{ k/Dk/f tyf  kl/kf6L a:b} 

cfPsf] tYon]  ;fd'lxstfsf] cawf/0ff nfO{ k'i6L ub{5 . 

;d"x s] xf] ? 

 ;d"x eGgfn] Ps csf{ lar cGt/qmLof rNb} cfPsf] b'O{ jf b'O{ eGbf a9L JoQmLx?sf] 

hd36 eGg] a'lemG5 . t/ o:n] JoQmLx?sf] ;fwf/0f hd36 dfq ge} pgLx?sf] cGt/s[of af6 

lgdf{0f x'g] Ps ;+/rgf xf], h:n]  ;d"xdf a:g] ;a} ;bZox?sf] l:ytLdf kl/at{g hGdfp+5 .  

;d"xsf] k|fb'ef{j af6 Ps csf{ lar kl/ro x'g], cfk;L lgs6d / cflTdotf x'g], cfk;L 

cGt/s[of af6 gof+ s'/fx?sf] ;f]r larf/ x'g], ;bZox? lar ;dfg cle?rL dgf]a[lt, laZjf; 

Pad\ p4]Zo kl/dfh{g x'g hfg] x'G5 . 

;d"xsf] cfaZostf lsg ?  
 PSn} ug{ g;lsg] sfd tyf ;dfwfg ug{ g;lsg] ;dZofx? ;d"xsf] dfWod af6 ug{ 

;lsG5 . 

 ;femf ;dZof ;dfwfg ubf{ JoQmLut ;dZof klg ;dfwfg x'g] x'G5 . 

 ;d"x leq ;a} ;bZon] cfTdf ;Gdfg, sb/ / ;'/Iffsf] cg'e"lt kfpg ;Sb5g\  

 ;d"xsf ;bZox? lar cfk;L ;dGjo / ;b\efjgf a9\b5 . 

 ;a} txsf dflg;x? nfO{ ;d"xsf] dfWod 4f/f ;d]6\g ;lsG5 . 

 a}1flgs ?kn] sfo{ of]hgf agfO{ sfof{Gjog ug{ / pTkflbt ;fdu|Lx?sf] ahf/ vf]Hg 

;lhnf] x'G5 . 

 ;d"x leq a:g] ;a} ;bZox? lar sfo{ laefhg u/L sfd ug{ ;lhnf] x'G5 . 

 :yflgo :t/, lhNnf tyf s]Gb| af6 k|fKt l;ldt >]ft / ;fwgsf] /fd|/L pkof]u x'G5 . 

 s[ifs ;d'bfo lardf ;+:yfut ;]jf k'–ofpgsf] nfuL sd vlr{nf] x'G5 . 

 s'g} klg sfo{ ubf{ ;d'x ;bZox? lar cfTd laZjf; a9\g u} :jfjnDaLkgsf] lasf; 

x'g hfG5 .  
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 5l/P/ /x]sf JoQmLx? nfO{ ;d"xdf cfa4 ubf{ s'g} klg sfo{ l56f] 5l/tf] ;+u ;DkGg 

ug{ ;lsg] x'G5 . 

;d"x u7gsf] nfuL nlIft au{ kQf nufpg]M 

 s[ifs ;d"x u7g ug{sf] nfuL ;d'bfosf] af/]df cfaZos hfgsf/L lng' kb{5 . 

;fdfGotof nIfLt au{df ;fgf ls;fg, df]xL, sd}of, hUuf lalxg >lds, z/0ffyL{, z's'Daf;L 

cflb ;]jf zxof]u cfaZos kg]{ lgtfGt ul/a au{sf ;d'bfox? kb{5g\ . oLgLx? tfnLd k|;f/ 

h:tf ;]jfx? af6 klg aGrLt /x]sf x'G5g\ / xfd|f] ;d'bfodf u/LaLsf] lk8f af]s]/ afRg] 

af:tlas au{ olxg} xf] . 

h:t}M  

!=  ;fgf ls;fgM oLgLx?sf] yf]/} eg] klg cfkm\g} hUuf x'G5 . oL au{sf ls;fgx?n] cfkm\gf] 

kl/jf/sf] nfuL rflxg] vfB a:t' s'g} g s'g} k|sf/n] k'lt{ ug{ ;Ifd x'G5g\ .  

@=  hUuf lalxg >ldsM oLgLx?sf] cfkm\gf] hUuf x'+b}g . ctM oLgLx?n] c?sf] hUuf sdfP/ 

jf sfd   u/]/ cfkm\gf] kl/jf/sf] lhlasf] kfh{g u/]sf x'G5g\ . 

#=  c;xfo au{M oLgLx? cToGt bolgo ca:yfdf af+lr/x]sf x'G5g\ / k|fo c?sf] bof / 

bfgdf u'hf/f ub{5g\ . 

s[lif k|fljlwsn] s[ifs ;d"x lgdf{0fdf s] ug]{ ? 

!=  ;d'bfo leqsf k'?if Pad\ dlxnf ;DaGwL ;fdflhs, cfly{s, wfld{s / /fhg}lts s'/fx?sf] 

hfGg] . 

@=  ;dZof ;dfwfg ug]{ To; ;d'bfosf] k/Dk/f tl/sf of afXo zxof]u af6 ug]{ tf}/ tl/sf 

s] x'g\ . 

#=  ;d'bfosf ;fdflhs tf}/ tl/sfx? h:t} sf] sf] ;+u s;/L s'/f lsg ug]{ ub{5g\ . 

$=  ;d'bfosf zQmL s]Gb|x? sxf+ 5g\, h:t} ;d'bfodf afx'Notf s:sf] 5  / sf] sf] 5g\ . 

%=  ;d'bfo / ;]jf k|bfg ug]{ ;+:yf larsf] ;DaGw s:tf] 5 . 

6LK;x?M axfnL e} hfg]  s[lif k|fljlwsn] ;a{ k|yd ufp+:t/df  sfo{/t k|flalws, u|fld0f cu'jf 

tyf ;fdflhs sfo{stf{ sf]  ;Dks{df /lx oL JoQmLx?sf] dfWod af6 ufp+n]x? ;+u kl/ro x'g' 

kb{5 . 

e]63f6 sfo{qmd af6 k|f/DeLs tYofÍ ;+sng ug'{sf] ;fy} pgLx? s] u5{g, s;/L u5{g, 

ca:yf s:tf] 5 h:tf laifodf hfgsf/L lng' kb{5 . ufp+n]x?sf] s'/f ;'lg pgLx? cfkm' af6 

s] rfxG5g\ / k"j{ s[lif k|fljlws af/] pgLx?sf] s:tf] wf/0ff 5 a'em\g'kb{5 . 

;d"x u7g  ug]{ af/] 5nkmn rnfpg] M 

 ;d"x u7g ug{sf] nfuL 5nkmn sfo{qmd u/fp+bf ;a}n] ;lqmotf k"a{s efu nLPsf] x'g' 

kb{5 . jf To:tf] aftfj/0f agfO{of];\sL sf]xL klg r'Kk nfu]/ a:g gk/f];\ . o:tf lsl;dsf 
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5nkmndf at{dfg a:t'l:ytL af/] s'/f p7fpg], ;xeflutf af/] 5nkmn ug]{, ;femf cle?rL / 

k|i6 p4]Zo af/] 5nkmn ug]{, ;d"xdf ;xeflutf e} ;s]kl5 ug'{kg]{ ldlxg]t, O{dfGbfl/tf, lawfg 

lgdf{0f / o;sf] kl/kfng af/] s'/f ug]{ / ;d"xe} ;s]kl5 s'g sfo{qmd ;Grfng ug]{xf] 5nkmndf 

Nofpg' kb{5 . 

;d"x :yflkt ug]{ jf s:tf] ;d"x  agfpg]M 

       ;d"x w]/} dflg;x?sf] ;eflutfdf ag]sf] x'g' x'+b}g . /fd|f] ;d"x aGgsf] nfuL *–!% hgf 

;Ddsf] Hofb} /fd|f] dflgG5 . ;d"x agfp+bf k|To]s JoQmLsf] cfo cfh{gsf] cfwf/df agfO{g'  

kb{5 . ;d"x k|hftfGqLs / :j–:km"t{df cfwfl/t x'g' kb{5 . t/ o:tf lsl;dsf ;d"xx? 

;xsf/Ldf btf{ x'gsf] nfuL @% hgf eGbf dfyL x'g'kg]{ lglt ePsf]n] Pp6} p4]Zo ldNg] vfNsf 

@.$ j6f ;d"x ldn]/ lawfg tof/ u/L ;xsf/Ls/0f df hfg ;Sb5g\ . 

;d"xdf a:g] ;bZox?sf] lhDd]jf/L af/] 5nkmnM 

 ;d"xdf ;bZo aGg] O{H5's JolQmx?sf] ;"lr tof/ u/L ;bZosf] sfd, st{Jo / clwsf/ 

af/] hfgsf/L lbg' kb{5 . h:t} a}7sdf lgoldt tj/n] efu lng' kg]{ ,;bZotf z'Ns ltg]{, C0f 

lnPsf] r'Stf ug]{, cfaZos k/]sf a]nf cGo ;bZox? nfO{ d4t ug]{, ;d"xsf] artsf]if af/] 

hfgsf/L  cflb lbnfpg' kb{5 . 

dlxnfsf] ;xeflutfM 

 ldl>t ;d"xdf dlxnfsf] ;+Vof sd b]lvg uPdf  dlxnfx? nfO{ 5'6\6} ;d"x u7g ug{sf] 

nfuL k|]/0ff lbg] / dlxnf ;d"x u7g ubf{ sDtLdf !–@ hgf /fd|/L n]vk9 ug{ ;Sg] dlxnf x'g' 

h?/L x'G5 . cGoyf a}7sdf eP u/]sf s'/fx? n]Vg, /]s8{ /fVg / lr7\7Lkq n]Vgsf] nfuL 

;dZof kg{ hfG5 . 

;d"xsf] gfdfs/0fM 

 ;d"xsf] gfd s'g} :yfg laif]z, a:t' laif]z tyf b]jL b]jtf laz]ifsf] gfd af6 /fVg 

;lsG5 . ;d"xsf] gfdfs/0f ug]{ a]nfdf ;d"xsf] a}7s slxn] slxn] a:g], slt ;dosf] km/sdf 

a:g] eGg] s'/fsf] klg lg0f{o x'g' kb{5 . a}7sdf s'g} sf/0fa; efu nLg g;Sg] JoQmLn] ;dod} 

;"rgf lbg] kl/kf6L a;fNg' kb{5 . olb s'g} sf/0f lagfg} ;bZon] a}7sdf efu nLg gcfPsf] 

v08df t'?Gt sf/0f kTtf nufO{ ;dZofsf] ;dfwfg u/L xfNg' kb{5,  cGoyf o:n] grflxg] 

vfNsf] cGo ;dZofx? lgDTofpg ;Sb5 / ;d"x ef+l8P/ nIodf k'Ug g;Sg] x'g hfG5 . 

 ;d"x u7g e} ;s]kl5 ;d"xnfO{ s;/L :jfanDaL agfpg] eGg] af/]df k|arg tyf 

aStJo tyf 5nkmn u/L /fVg' kb{5 . o:tf 5nkmnx?df laif]z u/]/ g]t[Tj eg]sf] s] xf] o:n] 
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s;/L sfd ub{5 . g]tf s:tf] dflg; aGg ;Sb5, g]tf aGg] dflg;sf] sfd ,st{Jo / clwsf/ 

s] s] x'g ;Sb5 . ;d"xnfO{ cfly{s of]ubfg s;/L lbg ;lsG5 . tL of]ubfgx? s] s] ubf{ x'g 

;Sb5g] cflb klg 5nkmndf Nofpg' kb{5 . cfly{s n]vf eg]sf] s] xf] o:nfO{ s;/L ldTtlaotf 

ug{ ;lsG5 cflb af/] klg 5nkmn ug'{ lgtfGt cfAzos x'G5 . 

lawfg lgdf{0fM 

 ;d"xsf] p4]Zo xf+l;n x'g ;Sg] u/L, ;d"x /fd|/L ;Grfng x'g ;Sg] u/L, ;d"xnfO{ 

k|efjsf/L agfpg ;lsg] u/L ;d"xdf lgodsf] tyf lawfgsf] Joa:yf ug'{ kg]{ lgtfGt 

cfaZostf kb{5 . 

;d"xsf] ;bZox?df x'g ;Sg] Joaxf/M 

s= sfo{d'vL Joaxf/M(Task oriented behavior) 

 gof+ larf/sf] z'?cft ug]{ . 

 hfgsf/L lbg] . 

 ;dZof :ki6 kfg]{ . 

 nIo / st{Jo af/] af]w u/fpg] . 

 ;f/f+z k]z ug]{ . 

 lgisif{ lgsfNg] / lg0f{o k]z ug]{ . 
 

v= lg/Gt/tfd"vL Joaxf/M (Maintenance oriented behavior) 

 c?nfO{ zxof]u ug]{ . 

 ;Dk"0f{ ;bZonfO{ ;d"xdf ;dfa]z x'g clek|]l/t ug]{ . 

 ldqtf sfod ug]{ . 

 laafb / dte]b ldnfpg] . 

 ;d"xsf] cg'udgdf k|oTglzn /xg] . 

 ;a}sf] ;Gt'i6Lsf] nfuL sfo{/t /xg]  
 

u= :jod\ d'vL Joaxf/M(Self oriented behavior) 

 cfkm\gf] lglh cfaZostfdf dfq s]Gb|Lt x'g] . 

 cfkm'nfO{ c;"/lIft dxz"; ug]{ . 

 nfdf nfdf efif0f dfq 5f+6\g] . 

 cg]s lsl;dsf vf]+r] yfk]/ ;d"xnfO{ g} cK7\of/f] kfg]{ . 

 ;d"x nfO{ lg0f{odf k'Ug glbg] . 

;d"xsf] kl/kSstfM 

;fdfGotof ;d"xn] tnsf rf/ca:yf kf/ u/L;s]kl5 Tof] ;d"x kl/kSs 5 eGg ;lsg] x'G5 . 
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-s_ lgdf{0fsf] ca:yfM– ( Forming) 

of] ca:yfn] lgdf{0fsf] k|f/DeLs ca:yf a'emfp+5 . o; ca:yfdf ;d"xsf ;bZox?n] 

;fd'lxs / sfo{ut cfaZostf eGbf JolQmut cfaZostfsf s'/fdf hf]8 lbg] ub{5 . 

-v_ hfu/0fsf] ca:yfM–(Storming)  

o; ca:yfdf ;bZox? lawfg lgod cflb tof/ ug{ lrGtg dgg\ Pad\ 5nkmn 

u/L hfu[tL ag]sf x'G5g\ . 

-u_ lawfg lgdf{0fsf] ca:yfM– (Norming) 

o; ca:yfdf ;bZox?n] vf; u/]/ ;d"x ;Grfngsf] nfuL cfaZos lawfg lgod 

cflb agfp+5g\ / pgLx?sf] rfxgf qmd;M ;fd'lxs cfaZostf tkm{ a9\b5g\ . 

-3_ sfo{ut ca:yfM– (Performing)  

o; ca:yfdf ;bZox? sfo{qmd th'{df, sfof{Gjog h:tf sfddf Jo:t /xG5g \. ctM 

oLgLx?sf] rfxgf JolQmut / ;fd'lxs tkm{ af6 sfd ug{ cuf8L al9 /xG5g\ . 

;d"x u7g e} ;s]kl5 ;Grfngsf] bf}/fgdf ckgfpg'kg]{  dxTjk"0f{ v'8\lsnfx?M 

!_ ;d"xsf] ;dZof klxrfg @_ ;d"xsf] lglt lgod lgdf{0f #_ ;d'xsf] cfocfh{g sfo{qmd     

$_ ;d'xsf] lxtsf]if %_ ;d'xsf] /]u'n/ a}7s ^_ ;]jf ;'lawf k|ltsf] pkof]u tyf zxof]u        

&_ sfo{of]hgf / sfof{Gjog *_ tfnLd sfo{qmd (_ :yflgo >f]t / ;fwgsf] cfwf/df h}las 

lalawtf !)_ ;'kl/a]If0f  tyf cg'udg 

;d"xdf x'g hfg] dte]b ( Group conflict) 

 ;d"xdf a:g] ;bZox?sf] km/s km/s rfxgf  

 c?sf] ;kmntfdf b]lvg] O{Zof{n' efjgf 

 ca}wflgs ?kn] ;Ddflgt x'g vf]Hg] rfxgf 

 cg'dflgt kmfO{bf xf+l;n ug{df c;kmntf 

 ;d"xsf] sfd sfo{afxLdf kf/blz{ gx'g' 

 wfld{s c;lxi0f'tf 
 

dte]b tyf laafb ;'Nemfpg] tl/sfM 

 aftf{åf/f (Communication) 

 ;xdlt åf/f ( Accommodation) 

 Pstf åf/f (Amalgamation) 

 ;Demf}tf åf/f ( Assimilation) 

 ts{ åf/f (Rationalization) 

 zxof]u åf/f (Cooperation) 
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sf]/f]gf efO/; /f]u, ;To / e|d . 

8f= s[i0f 3tL{ 

ljZjJofkL dxfdf/Lsf] ?kdf km}lnosf] sf]/f]gf efO/; /f]u -sf]le8 !(_ Ps k|sf/sf] 

sf]/f]gf efO/; gfds efO/;¢f/f x'g] /f]u xf] . of] efO/; hgfj/x?df -h:t}M rd]/f, pm6, 

Kofªuf]lng_ klxn]b]lv /x]sf] / efO/;sf] cfg'jf+lzs kl/jt{g -Genetic mutation_ eO{ of] 

efO/;n] dflg;df ;+s|d0f b]vfpm5 . of] Ps k|sf/sf] cf/=Pg=P= -RNA_ efO/; xf] / o;sf] 

gfd SARS Cov-2 /flvosf] 5 . of] eGbf klxn] klg sf]/f]gf efO/; k|hfltsf] efO/;sf] ;+s|d0f 

b]lvosf] lyof] / To;nfO{ SARS -Severe Acute Respiratory syndrome_ Cov-1 tyf MERS -

Middle East Respiratory syndrome_ Cov  gfd lbOPsf] lyof] . pQm b'O{ /f]u s|dzM @))# / 

@)!@ df b]vf k/]sf] lyof] . sf/f]gf efO/; /f]u ;g\ @)!( df lrgsf] x'jfg k|fGtaf6 Go'df]lgof 

h:t} /f]usf] ?kdf ;'? ePsf] / WHO 4f/f #! l8;]Da/df o;nfO{ SARS Cov-2 gfdsf] efO/;sf] 

;+s|d0f ePsf] 3f]if0f u/\of] / o; /f]usf] gfd sf]le8 !( -COVID-19_ /flvof] . sf]le8 !( 

/f]u d'Votof y'ssf l56fx?af6, ;+s|ldt JolQm;+usf] k|ToIf ;Dks{af6 jf zfl//Ls ?kdf 

glhssf] ;Dks{af6 ;b{5 . o; /f]usf d'Vo nIo0fx? Hj/f] cfpg' ->!))=$ 
) F_, nuftf/ 

vf]sL nfUg', ;f; km]g{ ufx|f] x'g', uGw tyf :jfb yfxf gkfpg', sdhf]/ dx;'; ug'{, 6fpsf] b'Vg], 

df+;k]zL b'Vg], 3fF6L b'Vg], jfGtf cfpg] jf jfsjfsL nfUg] tyf kvfnf nfUg] OTofbL x'g\ . o; 

/f]usf] lgbfg cf/l6 lkl;cf/ lalwaf6 ul/G5 / clxn] ;Dd o; /f]usf] la?4 s'g}klg k|sf/sf 

cf}ifwL tyf EoflS;g pknAw 5}g tyfkL laleGg lsl;dsf cWoog tyf cg';Gwfg ljZjJofkL 

?kdf eO/x]sf 5g .  

o; dxfdf/Laf6 g]kfn klg c5'tf] /xg ;s]g / g]kfnsf && cf]6} lhNnfdf o; /f]usf] 

;+s|d0f b]lvPsf] 5 ;fy} g]kfndf o; /f]usf] ;+s|d0f lbgx' al9/x]s} 5 . sf]le8 !( dxfdf/L 

;DalGw laleGg dfWofdaf6 laleGg k|sf/sf e|dx? km}ln/fv]sf 5g / hg:t/df o; /f]u 

;DalGw laleGg lsl;dsf w/0ffx? l;h{gf eO/fv]sf 5g\ . cflv/ sf]/f]gf efO/; ;DalGw s] 

s] ;To x'g / s] s] e|d x'g < eGg] k|Zg lrGx hg:t/df plAhPsf 5g . o;sf ;fy} hg:t/df 

:jf:Yo dfab08x?sf] kfngf gug]{, nfk/jfxL ug]{ OTofbL s[ofsnfkx? e}/fv]sf 5g\ .  

cflv/ s] x'g t ;To / s] x'g t e|d<  

!=  sf]/f]gf efO/; /f]u -sf]le8 !(_ efO/;sf] sf/0fn] ubf{ x'g] /f]u xf], of] /f]u AofS6]l/ofn] 

u/fpb}g . To;sf/0f PlG6afof]l6sn] o; /f]usf] la?4df sfd ub}{g tyfkL s'g} s'g} 

JolQmdf hl6ntfsf] ?kdf AofS6]l/ofsf] ;+s|d0f x'g ;S5 / PlG6afof]l6ssf] k|of]u ug'{kg]{ 

x'g ;S5 . clxn];Dd o; la?4 s'g} k|sf/sf] cf}ifwL ag]sf] 5}g .  
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@=  nfdf] ;do;Dd d]l8sn df:s /fd|f];+u k|of]u ubf{ zl//df clS;hgsf] dfqf 36\g] / 

sfj{g8fOcS;fO8sf] dfqf a9\g] x'b}g . lsgeg] d]l8sn df:s agfpbf xfdLnfO{ 

Zjf;k|Zjf; ug{ ;lhnf] xf];\ eg]/ ;fgf;fgf l5b|x? agfOPsf] x'G5 h'g l5b|af6 efO/; 

jf AofS6]l/of l5g{ ;Sb}g t/ clS;hg / sfa{g8fOcS;fO8 l5g{ ;S5 .  

#=  sf]le8 !( ;+s|d0f ePsf w]/} JolQmx?df nIf0f gb]lvg] tyf ;fdfGo nIf0f dfq b]lvG5g\ 

/ tL JolQmx? l56} ;+s|d0f d'Qm x'G5g\ . g]kfndf klg *) b]lv () k|ltzt lj/fdLx? 

nIf0flalxg / ;fdfGo nIf0f dfq eosf] kfOPsf] 5 eg] !) b]lv @) k|ltzt ;+s|ldtx?df 

hl6n ;d:of klg b]lvPsf] 5 h:n] ubf{ To:tf la/fdLx?nfO{ cfO=l;=o"=df /fv]/ clS;hg 

/ e]lG6n]6/4f/f pkrf/ ug'{kg]{ x'G5 . sf]le8 !( ;+s|d0f ePsf JolQmx?df sf]/f]gf 

efO/; lhjge/L /lx/fVb}g .  

$=  /lS; tyf /lS;hGo kbfy{ -Ethanol, methanol_ vfbf sf]le8 !( /f]uaf6 aRg] / of] 

/f]u lgsf] x'g] x'b}g . To:tf kbfy{x? laif x'g ltlgx?sf] k|of]uaf6 xfd|f] zl//nfO{ pN6} 

xflg k'Ub5 .  

%=  sf]/f]gf efO/; lem+uf tyf nfdv'§]4f/f ;b}{g . clxn];Dd lem+uf tyf nfdv'§]4f/f sf]/f]gf 

dflg;df ;/]sf] tYo e]l6osf] 5}g .  

^=  n;'g vfPkl5 sf]/f]gf efO/; ;+s|d0f l7s x'b}g . n;'gdf s]lx PlG6dfOs|f]laon laif]ztf 

x'G5g t/ n;'g vfbf sf]/f]gf lgsf] ePsf] tYox? 5}gg\ .  

&=  sf/f]gf efO/; ;+s|d0f h'gs'g} pd]/ ;d'xsf JolQmx?df b]lvG5 . a[4 / lb3{/f]u h:t} 

dw'd]x, bd, d'6';DalGw /f]u / ca{'b /f]u ePsf JolQmx?df ulDe/ k|s[ltsf nIf0fx? b]vf 

kb{5g\ . To;}n] ;a} pd]/sf JolQmx?n] ;fawflg ckgfpg' k5{ / /f]usf] ;+s|d0f x'gaf6 

aRg'k5{ .  

*=  Go'df]lgof la?4 lbOg] EoflS;gx? h:t} Go'df]sf]sn EoflS;g / x]df]lkmn; OGˆn'OGhf 

EoflS;g n] sf]/f]gf efO/;af6 arfpFb}g . sf]/f]gf efO/; gof k|sf/sf] efO/; ePsf] 

x'bf o; la?4 cfkm\g} EoflS;g cfjZos kb{5 . cg';Gwfgstf{x? sf]/f]gf efO/; la?4sf]  

EoflS;g agfpg nfluk/]sf 5g\ .  

(=  sf/f]gf efO/; /f]u h'g;'s} df};ddf klg b]lvg ;S5 . of] /f]u tftf] df};d x'g] b]zdf 

klg b]lvPsf] 5 / lr;f] df};d x'g] b]zdf klg b]lvPsf] 5 To;}n] df};d / sf]/f]gf efO/; 

lardf s'g} ;DaGw /x]sf] eGg]df s'g} tYo 5}g .  
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!)=  ufx|f] gdflg jf vf]sL gnflu !) ;]s]G8;Dd ;f; /f]Sg;Sg'n] tkfO{ sf]/f]gf efO/;af6 

d'Qm x'g'xG5 eGg] k'li6 ub}{g . sf]/f]gf efO/; ;+s|d0f eP gePsf] k'li6 ug{ Nofa lalw4f/f 

lk=l;=cf/= kl/If0f ug'{kb{5 .  

!!=  cfh;Dd sf]/f]gf efO/; la?4 s'g} k|sf/sf cf}ifwL lasf; ePsf] 5}g . laleGg lsl;dsf 

kl/If0fx? ljZjJofkL ?kdf eO/x]sf 5g h:t} Remdisivir sf] k|of]u .  

!@=  sf]/f]gf efO/; /f]u / df};dL ˆn' p:t} x}gg \ . df};dL ˆn' k|fo hf8f] df};ddf b]vf kb{5 

eg] sf]/f]gf efO/; /f]u h'gs'g} df};ddf klg ;+s|d0f b]lvG5 . ljZje/sf] tYofÍ x]bf{ 

df};dL ˆn'sf] d[To'b/ )=!Ü dfq 5 eg] sf]/f]gfsf] d[To'b/ !—#Ü ;Dd 5 o;nfO{ x]bf{ 

sf]le8 df};dL ˆn' eGbf #) u'0ff ;Dd a9L vt/fgfs 5 . o:t} csf]{ e|d OGˆn'PGhf / 

sf]le8 Pp6} xf] eGg] of] sbfkL ;To x}g . b'a} /f]u km/s x'g / OGˆn'PGhfsf] la?4 

EoflS;g / cf}ifwL b'a} lasf; eO;s]sf] 5 .  

!#=  !—#Ü dfq d[To'b/ ePsf] /f]unfO{ s;/L dxfdf/L elgof] eGg] csf]{ e|d 5 . ;fdfGo cy{ 

nufpFbf dxfdf/Lsf] cy{ pRr d[To'b/ eGg] a'lemPklg dfxfdf/L zf:q -Epidemiology_ 

sf cg';f/ dfxfdf/Lsf] kl/efifdf d[To'b/ klxn] kb}{g . o;sf] kl/efiff æs'g} /f]u s'g} 

lglZrt hg;+Vofsf dflg;x?df ;f]lrP eGbf a9L a[l4 x'g' Tof] klg b|'t ultdfÆ eGg] 

a'lemG5 .  

!$=  sf]le8nfO{ dfq lsg laif]z tl/sfn] x]l/Psf] c? p:t} k|s[ltsf /f]ux?nfO{ Jojf:tf 

ul/osf] eGg] s'/f hgtfdfem k|Zg lrGxsf] ?kdf plAhPsf] 5 . d'Vos'/f s] xf] eGbf 

sf]le8sf] Ps JolQmaf6 csf]{ JolQmdf ;g]{ Ifdtf -R0_ !=% b]lv $ ;Dd 5 o;sf] cy{ 

! hgf ;+s|ldt JolQmn] $ hgf c?;Dd ;fg{;Sg] Ifdtf /fVb5 . sf]le8 h:t} ;+s|d0f 

b/ w]/} ePsf /f]ux? klg 5g\ h:t} bfb'/f, 7]pnf tyf Ifo/f]u t/ oL /f]u la?4 EoflS;g 

/ cf]ifwL b'a} alg;s]sf] pQm EoflS;g / cf]ifwL lgs} k|efjsf/L klg /x]sf] kfOPsf] 5 .  

!%=  sf]le8nfO{ lgbfg ug{sf] nflu ljZje/ clxn];Dd lkl;cf/dfq Pp6f lalw xf] . lkl;cf/sf] 

klg ;]lG;l6lel6 &)Ü dfq 5 o;sf] cy{ !)) hgf JolQmdf kl/If0f ubf{ &) hgfdf 

kf]h]l6e b]lvG5 / #) hgfdf g]u]l6e b]lvG5 . o;sf] glthf :jfa lng] ljlw, :jfa 

lnOPsf] 7fpFdf efO/n nf]8, efO/; 6f«G;km/ ldl8ofsf] u'0f:t/ / y|];xf]N8 ckm l86]S;g 

h:tf sf/0fn] ubf{ o:sf] ;]lG;l6lel6 sd x'g uPsf] xf] . xfn ljZjdf / g]kfndf klg 

PlG6lhg ls6sf] k|of]u x'g yfn]sf] 5 t/ o;sf] k|efjsfl/tf slt 5 eGg] s'/f kl/If0f 

eO/x]sf] 5 .  
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!^=  sf]le8 kf]h]l6e eg]/ dfgjc+u t:s/L x'G5 eg]/ e|d klg km}nfOPsf] 5 of] tYolxg 

egfO xf] . dfgjc+u lgsfNg Tolt ;lhnf] x'bf] xf] t g]kfnsf] h'g;'s} 7fpFdf klg c+u 

k|Tof/f]kg x'GYof] xf]nf . g]kfnsf] s'/f ug]{ xf] eg] g]kfndf btf{ lrlsT;sf] ;+Vof nueu 

@&))) xf] h;dWo] !)—@) hgf dfq} c+u k|Tof/f]kg ug]{ lrlsT;s x'g'x'G5 / c+u 

k|Tof/f]kg s]Gb| t # jf $ dfq xf] . To;}n] elgP h:tf] c+u lgsfn]/ csf]{ dflg;df /fVg 

Psbd} sl7g sfo{ xf], olb To;f] x'bf] xf] t g]kfn dfgjc+u k|Tof/f]kgdf ljZjs} Ps 

gDa/df kYof]{ xf]nf .  

        sf]le8 ;+s|d0f b/ Psbd} w]/} ePsf] /f]u xf], o;sf] ;+s|d0f hltv]/ h:nfO{ klg 

x'g;S5 . o;sf nIf0f tyf lrGx ;fdfGo nIf0fljlxg b]lv hl6n e]lG6n]6/df /fVg 

kg]{;Dd b]vfkb{5g . o; /f]usf] d[To'b/ pRr g/x]tfklg k|efljt ;+Vof ljZje/ lgs} w]/} 

5 . aGbfaGbL ;lsPklg sf]/f]gf /f]u ;lsPsf] x}g To;}n] xfdL ;a} ;r]t / ;hu x'g 

h?/L 5 . sf]/f]gfsf] ;+s|d0faf6 aRg] pkfo eg]sf] :jf:Yo dfkbG8sf] kfngf ug'{ / ug{ 

nufpg' xf] . JolQmut ;/;kmfO{df Wofg lbg] h:t} ;fa'g kflgn] ldlrldlr xft w'g], 

le8ef8 x'g] 7fpFdf hfbfF df:ssf] k|of]u ug]{, ef}lts b'/L sfod ug]{ h:tf :jf:Yosf 

dfkbG8 k'/f ul/of] eg] cfkm' arf}F / ;a}nfO{ ;r]t u/f}F . cfkm' arf}F, cfˆgf] kl/jf/nfO{ 

arfpmF / ;dfhnfO{ klg arfpmF .   

 

 

  

  

 

 

स्िानीय श्रोत, साधन र कच्चा पदािवको सदपुयोग 
गरौं, ससप ससकौं, उद्यमी बनौं, स्वरोिगार र आसिवक 
रुपमा आत्मसनिवर बनौं। 

 
 
 

 
 
 
 
 

प्रदेश सरकार 

 लजुम्बनी प्रदेश 

उद्योग, पयवटन, वन तिा वातावरण मन्त्रालय 

उद्योग, वाजणज्य तिा उपिोक्ता वहत सांरक्षण सनदेशनालय 

घरेल ुतिा साना उद्योग कायावलय 

रुकुम (पूवव) 
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रुकुम पवुव जिल्लामा घरेल ुतिा साना उद्योग ववकासको सम्िावना, अवसर, 
चनुौतीहरु र समस्या समाधानका उपायहरु 

 
 

 

पिरचय 
 

     देश, सांजघयतामा गैसकेपसछ, राज्य पनुाःसांरचनाको सांगसांगै 
कान्छो जिल्ला अिावत 77 औां जिल्लाको रुपमा 
रुकुम पूवव जिल्ला स्िावपत िएको हो। यो 
जिल्ला प्रदेश नां. ५ को एकमात्र वहमाली 
जिल्लाको रुपमा जचसनएको जिल्ला हनुकुो सािै 
३ वटा मातै्र स्िानीय तह रहेको जिल्ला हो।यस 
जिल्लाका िनताहरुका ववकास र समदृद्बका चाहनाहरुका सािै िपु्रै आकाांक्षा रहेको अवस्िा 
छ।यस जिल्लाका िनताका उल्लेजखत चाहनाको पिरपूसतव गने उदे्दश्यले राज्यका सबै अांगहरु 
स्िावपत िैसकेका छन। रुकुम पूवी जिल्ला बहिुासतय, बहिुावर्क, बहधुासमवक र बहसुाँस्कृसतक 
एवां िौगोसलक ववववधताका ववशेर्ताहरुले ििरपूणव छ। यस कारणले गदाव जिल्लामा ववकासका 
सम्िावनाहरु प्रशस्त मात्रामा रहेका छन िने अवसर र चनुौतीहरु पसन त्यसतकै मात्रामा छन। 

    सरकारको िनताका ववकास, ददगो शाजन्त, सशुासन र समदृद्बका आकाांक्षा परुा गने 
नीसत बमोजिम घरेल ुतिा साना उद्योगको ववकास गिर उनीहरुलाई उद्यमी बनाई स्वरोिगार 
एवां आसिवक उन् नतीको स्तर वदृद्ब गने उदे्दश्य सांगसांगै यस जिल्लामा पसन समसत 2075 साल 
मांससर ७ गते घरेल ुतिा साना उद्योग ववकास ससमसतको कायावलय ववसधबद् रुपमा स्िापना 
िएको छ। 

    घरेल ुतिा साना उद्योग एवां उद्यम जशलता ववकास र ववस्तार, उद्यम ववकास कायवक्रम 
र ववस्तार ससप ववकास, उद्यमी ववकास कायवक्रम र उद्योग प्रवविनात्मक सेवाहरु उपलब्ध 
गराउन (घरेल ुतिा साना उद्योग) ववकास ससमसत गठनादेश, 2021 बमोजिम घरेल ुतिा 
साना उद्योग ववकास ससमसतको स्िापना िई 2049 साल देजख उद्योग प्रवविनको अलवा 
उद्योग प्रशासन तिा वाजणज्य प्रशासन समेतको िप जिम्मेवारीका साि काम गददै आईरहेको 
छ। 

    

तारा प्रसाद शमाव 
(उद्योग असधकृत) 

घरेल ुतिा साना उद्योग ववकास ससमसतको कायावलय 
रुकुम (पूवीिाग) 
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घरेल ुतिा साना उद्योग ववकास ससमसतका मखु्य वक्रयाकलापहरु 

    घरेल ुतिा साना उद्योग ववकास ससमसतले लघ,ु घरेल ुतिा साना उद्योगको ववकास तिा 
प्रववद्बन गने, सीप ववकास तासलम, उद्यम ववकास र यसका लासग सांचेतना, अन्तरवक्रया कायवक्रम 
सांचालन गददै आएको छ। यसको सािै उद्योग प्रववद्बन कायवक्रम, औद्योसगक प्रदवशनी, उपयकु्त 
प्रववसध हस्तातरण, कोशेली घर सांचालनमा सहयोग, मवहला उद्यम ववकास कायवक्रम, वस्त ु
ववकास तिा प्रजशक्षण कायवक्रम र उद्यमी भ्रमण लगायतका ववववध कायवक्रम गददै आएको 
छ। 

  

(१) रुकुम पूवव जिल्लामा उद्योग ववकासको सम्िावना 
 

   रुकुम पूवव जिल्लामा उद्योगको प्रचरु मात्रामा सांिावना रहेको छ। वकनवक यो जिल्ला 
वहमाली जिल्ला िएको कारण र िौगोसलक ववशरे्ताको कारण यहाँ उद्योग सांचालन एवां 
उद्योगिन्य व्यवसाय सांचालन गनव प्रचरु मात्रामा सांिावना रहेको छ। यहाँ घरेल ुतिा साना 
उद्योग सांचालनको लासग स्िानीय कच्चा पदािव प्रश्स्तै मात्रामा पाइन्छ। यसै गरी पयवटन 
उद्योगको वहसाबले पसन सांिावना रहेको देजखन्छ। ससस्ने वहमाल, पिुा वहमाल, कमलताल, 
सनुदह, तातोपानीका महुान लगायत ववसिन्न पयवटकीय स्िलहरु िस्तैाः- पिुा उत्तरगांगाका 
तकसेरा, हकुाम, रन्मा मैकोट आदद पयवटकीय स्िलहरु र िमेु गाउँपासलकाका सतलाचनदह, 
मािरङ्ग, गरुाँसे, सतनबवहनी लेक, स्िानीय िमेु नाच, िमेु पिुा ताजन्त्रक नाच (झाक्री नाच, 
धङ्गी नाच, िमेु नाच आदद) रहेका छन। यहाँको रहनसहन, िार्ा, सांस्कृसत बेग्लै वकससमको 
रहेकाले पयवटन उद्योगको पसन त्यसतकै सांिावना रहेको छ। 

    यस जिल्लाको उत्तरी िेग अिावत िमेुको महत, लकुम, काांक्री, गनुाम, मािरङ्ग  पिुा 
उत्तरगांगाको तकसेरा, कोल, हकुाम रन्मामैकोट, राङसी आदद क्षेत्रमा िपु्रै मात्रामा िेडाबाख्रा 
र चङ्गग्रा पालन गिरदै आएकाले यी वस्त ुिाउहरुबाट उद्योग सांचालन गनवको लासग चावहन े
कच्चा पदािव प्रशस्त मात्रामा प्राप्त गनव सवकने िएकोले ऊनी तिा गलैचा उद्योगको सांिावना 
उजत्तकै रहेको छ। यसत मात्र निएर यो क्षेत्रमा अल्लो, सनगालो र ववसिन् न िसडबवुटहरु प्रचरु 
मात्रामा पाउने हनुाले अल्लो उद्योग, सनगालो उद्योग एवां हातेहोिेरी उद्योगहरु सांचालन गनव 
सवकने देजखन्छ। 
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रुकुम पूववको स्िासनयस्तरमा पाइने कच्चा पदािवको आधारमा सांचालन गनव सवकने सांिाववत 
उद्योगहरुलाई सनम्न बमोजिम उल्लेख गनव सवकन्छ। 

 

   यस जिल्लामा घरेल ुतिा साना उद्योग सांचालन गनवको लासग कच्चा पदािव प्रचरु 
मात्रामा सांिावना रहेको छ, यस जिल्लामा कृवर्, वन तिा पयवटनमा आधािरत कच्चा पदािव, 
िडीबटुीमा आधािरत कच्चा पदािव, िडीबटुीमा पाउने कच्चा पदािवाः- िरठ्ठा, जचउरी, अल्लो, 
सेनबटुवा, कटुिो, समायो, कटुकी, उत् तीस, प िा, मलु्ते, सतवा, जचराइतो, दालजचनी, वटमरु, 
काउलो, कुरील्लो, सनु्तला, केरा, अलैची, स्याउ, पशिुन्य उत्पादन िेडाको ऊन आदद पाउन े
हनुाले जिल्लामा उल्लो प्रशोधन उद्योग, साबनु उद्योग, फसनवचर उद्योग बाँसका सामाग्री बनाउने 
उद्योग, बायोवव्रकेट बनाउने उद्योग, नेपाली कागि उद्योग, राडीपाखी उद्योग, िसु उद्योग, 
मह उद्योग, डेरी उद्योग, िैववक ववर्ादी तिा मल उत्पादन उद्योगको प्रचरु सांिावना रहेको 
छ। 
 

(२) रुकुम पूवव जिल्लामा उद्योग एवां उद्यम जशलता ववकासका अवसरहरु 
 

 सांजघयता पश् चात राज्यको पहँचु स्िानीयस्तर सम्म पगेुकाले सरकारी सेवा सजिलै 
प्राप्त गनव सवकने। 

 यस जिल्लामा घरेल ु तिा साना उद्योगको लासग सरकारले ठुलो रकम लगानी 
गिररहेको अवस्िा िएकाले उद्यम ववकासको अवसर रहेको । 

 लघ,ु घरेल ुतिा साना उद्योगीहरुलाई सरकारले अनदुानको प्याकेि प्रदान गनुवको 
सािै सहसुलयत ब्यािदरमा किाव प्रवाह गिर रहेको । 

 गिरबी सनवारणको लासग लघ ु उद्यम ववकास कायवक्रम सांचालन हुँदै आएकाले 
स्िानीयस्तर सम्म थ्रपै उद्यम र उद्यमीहरु उत्पादन िई िनतालाई स्वरोिगारी बन् न 
सवकने अवसर प्राप्त हनुे । 

 नयाँ जिल्ला र वहमाली जिल्ला िएकाले सरकारी तिा गैरसरकारी (NGO/INGO) 
सांघसांस्िाहरुले घरेल ुतिा साना उद्योग क्षेत्रमा लगानी तिा काम गनव इच्छा गरेको 
अवस्िा रहेकाले स्िानीय सववसाधारणेले स्वाबलम्बी उद्यमी बन् ने र स्वरोिगार िई 
आसिवक उन् नती गनव सक्ने अवसर प्राप्त हनुे । 

 अल्लो, पाट, लोक्ता, सेतबरुवा, जचउरी, बाँस, सनगालो आदद प्रशस्त स्िासनय कच्चा 
पदािव पाउने िएकोले उद्योग सांचालन गनव कच्चा पदािवको समस्या नहनुे । 
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 कमलदह, सतलाचनदह, गरुाँसे लेक, पासतहाल्ना, मािरङ्ग आदद मनोरम स्िानहरु 
रहेकोले पयवटन उद्योग सांचालन गरी आसिवक उन् नती गनव सवकने । 

 प्रदेश सरकार, प्रदेश नां.5 को आ.व. 2077/078 को बिेट वक्तव्यको बुदँा नां. 
278 मा लघ,ु घरेल ुतिा साना उद्योगलाई सनाःशलु्क दताव गने व्यवस्िा िएको । 

 मध्यपहाडी (पषु्पलाल मागव) को सांिालले यस जिल्लालाई समेटेकाले उत्पाददत 
वस्तहुरु सजिलै सनयावत एवां व्यपार व्यवसाय सांचालन गनव सहि हनुे । 

 

(३) रुकुम पूवव जिल्लामा उद्योग ववकासको चनुौतीहरु  

 

  यस जिल्लामा उद्योग एवां उद्यमजशलता ववकासको प्रचरु मात्रामा सांिावना िएतापसन यस्ता 
वक्रयाकलापहरु सांचालन गनव उजत्तकै चनुौती पसन रहेकाले यी चनुौतीहरुलाई बुदँागत रुपमा 
सनम्न बमोजिम उल्लेजखत गनव सवकन्छ। 

 

 वहमाली एवां दगुवम जिल्ला िएकाले सबै स्िानमा उद्यम जशलताका सामाग्रीहरु उपलब्ध 
गराउन कदठनाई हनुे । 

 िनचेतनाको अिावका कारण प्रजशक्षािी सहिागी गराउन समस्या हनुे । 

 िौंगोसलक ववकटताका कारण जिल्लाका सबै क्षेत्रहरुमा यातायातको पहँचु निएको । 

 िौगोसलक ववकट िएकाले न्यून पािरश्रसमकमा प्रजशक्षकहरु लामो समयसम्म बस्ने 
नरुचाउने  

 तासलमका सहिासग िएकाले सबचमै तासलम छोडने समस्या । 

 बिारको पहँचुबाट टाढा िएको स्िानमा उत्पाददत वस्तहुरुको ववक्री ववतरणमा समस्या 
रहने । 

 कच्चा पदािव प्रशोधनको लासग उपयकु्त प्रववसध प्राप्त गनव कदठनाई हनुे । 

 घरेल ु तिा साना उद्योग ववकास ससमसतको कायावलयमा आवश्यक प्राववसधक 
प्रजशक्षकहरुको दरबन्दी निएकाले उद्यमजशलता तासलम सांचालन गनव कदठनाई। 

 छोटो समयमा धेरै आम्दानी गने चाहानाको कारण धेरै िसो यवुाहरु ववदेशमा पलायन 
रहेको अवस्िा । 

 सरकारी अनदुान प्राप्त गने उदे्दश्यले लघ,ु साना उद्योग दताव गने तर ददगो समयसम्म 
सांचालन नगने अिावत ववचमै उद्योग बन्द गने । 

 जिल्लाका धेरै िसो मसनसहरु परम्परागत कृवर् खेसतमा सलप्त रहेको । 
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 वहमाली जिल्ला िएकाले िाडो समयमा उद्यमजशलता तासलम सांचालन गनव कदठनाई 
हनुे । 

 आवश्यक परेका बखत उपयकु्त प्राववसधक िनशजक्त उपलब्ध गनव कदठनाई हनुे । 

 IEE/EIE (वातावरणीय पिरक्षण/मूल्याङ्कन) गनुव पने उद्योग स्िापनाको लासग आवश्यक 
प्राववसधक (वातावरण ववसध) सजिलै उपलब्ध हनु नसक्ने अिावत िौगोसलक कदठनाईका 
कारण आउन नमान् ने ।  

 

(४) समस्या सामाधानका उपायहरु 

 

 उद्यम जशलताबाट स्वरोिगार, स्वाबलम्बी र आसिवक उन् नती गनव सवकन्छ िन्ने 
खालको समाजिक िनचेतना असिववृि गनव सवकन्छ। 

 जिल्ला जस्ित सबै स्िानीय तहहरुले  जिल्लाका सबै क्षेत्रहरुमा सडक सञ्जालको 
लासग पहल गनुव पदवछ।  

 स्िानीय पाठक्रममा उद्यमजशलता सम्बन्धी ससकाईको व्यवस्िा गनुवपदवछ। 

 स्िानीय कच्चा पदािव प्रशोधनको लासग नववनतम प्रववसधहरु सित्र्याउन ुपदवछ। 

 सफल स्वाबलम्बी उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहनको व्यवस्िा गनुवपदवछ। 

 उद्यम गनव चाहाने व्यजक्तहरुलाई सनव्यावि ऋणको व्यवस्िा गनुवपदवछ। 

 दक्ष प्रववसधकको व्यवस्िा गनुवपदवछ। 

 जिल्ला जस्ित घरेल ुतिा साना उद्योग ववकास कायावलयमा उद्यम ववकास सहि 
कतावहरुको दरबन्दीको व्यवस्िा गनुवपदवछ। 

 आधसुनक कृवर् तिा पशपुालन गनव उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गनुवपदवछ। 

 ववदेशसतर पलायन हनुे यवुायवुतीहरुलाई जिल्लामै बसी उद्यम गनव सवकने र 
सोबाट स्वाबलम्बी, स्वरोिार एवां आसिवक उन् नती गनव सवकन्छ िन्ने खालका 
क्षमता असिववृि, अन्तरवक्रया, गोष्ठी एवां तासलम सांचालन गनुवपदवछ। 
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िनअपेक्षाको कसीमा कममचारीतन्त्र 

 

प्रशासन पसत्रकाका ववसिन्न अांकहरु कमवचारीतन्त्र सरकार 
सन्चालनको महत्वपूणव अवयव हो । सरकार र नागिरक ववचको 
सम्वन्ध सेतकुो रुपमा रहने कमवचारीतन्त्र सरकारको कायावत्मक 
अांगको रुपमा रहेको हनु्छ । सामाजिक सम्झौताको ससिान्तले राज्य 
प्रणालीलाइ मान्यता ददएसँगै कमवचारीतन्त्रको ववकास िएको मासनन्छ। 
तिावप योग्यता प्रणालीको ववकास पिात मातै्र कमवचारीतन्त्रको 
व्यावशावयक र पेशागत ववकास िएको हो । सरकार सन्चालनको 
आधारितु स्िायी अांगको रुपमा रहने िएको हुँदा कमवचारीतन्त्र 
सरकारको चिरत्र र ववशेर्ता अनरुुप रािनीसतक ससिान्त¸वाचा र स्वािवद्वारा सन्चासलत हनु्छ। 

सरकारका लासग कानूनको कायावन्वयन गनुव र ववकासको व्यवस्िापन गनुव 
कमवचारीतन्त्रका आधारितु कायव हनु ्। मलुकुको रािनैतीक उतार चढाव सँगै नेपालको 
कमवचारीतन्त्रले पसन िपु्रै उतार चढाव व्यहोरेको छ । पथृ्वीनारायण शाहको पालामा “६ िर 
घर” को ववशेर्ता वोकेको प्रशासन सांयन्त्र राणाहरुको आदेश र इशाराको कठपतुली वन्दै 
२००८ सालको वचु कसमशन पसछ सधुारको वाटोवाट अजघ बढ्न िालेको हो । २०१३ 
सालमा ऐन वाट व्यवजस्ित  िए पसन पन्चायती अवस्िामा रािा र पन्चायती व्यवस्िा पट्टी 
वढी वफादार िएको आरोप कमवचारीतन्त्रले िोग्न ुपरेको सियो । 

२०४६ पसछ प्रिातान्त्र अनकुुल पिरवसतवत हनु खोिेपसन नेपालको कमवचारीतन्त्र 
शासक र हावकम िन्दा पर नागिरकसम्म पगु्न नसकेको आरोपहरु अद्यापी छँदैछन ् । 
िनताको सेवकको रुपमा िन्दा पसन आफैलाइ शासकको रुपमा उभ्याउने पिरपावटमा अझैँपसन 
सधुारको गनु्िायस देजखन्छ । 

कमवचारीतन्त्र सेवा प्रवाहको समयो हो । सरकारले नागिरकलाइ उपलव्ध गराउने 
सेवा प्रवाहमा  कमवचारीतन्त्रको िसुमका महत्वपूणव रहन्छ िने सांववधान र अन्य कानूनहरुको 
प्रिावकारी रुपमा कायावन्वयन गराउने कायव कमवचारीतन्त्रवाटै हनु्छ । मलुकुको आसिवक 
तिा सामाजिक ववकासका लासग समग्र ववकासको व्यवस्िापन गनुव कमवचारीतन्त्रको अको 
महत्वपूणव कायव हो िने मलुकुका साम ुआइपरेका तत्कासलन मदु्दाहरुको समाधान र आकजष्मक 
समस्याहरुको समाधानका लासग सरकारलाइ सघाउने कायव पसन कमवचारीतन्त्रको महत्पूणव 
कायव अन्तगवत पदवछ । यस अिवमा कमवचारीतन्त्रलाइ सरकारको visible hands अिवा  

extended hands  को रुपमा मान्न सवकन्छ ।  

 
ततकल गौतम 

इकाइ प्रमुख 

शिक्षा विकास तथा 
समन्त्िय इकाइ  

रुकुम पूिम 
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सरकारलाइ िनता सम्म पयुावउने र िनतालाइ सरकारसम्म पयुावउने दोहोरो कायव पसन 

कमवचारीवाटै सांिव छ।यस अिवमा कमवचारीतन्त्र सरकार र नागिरक वीचको पलेुसो पसन हो।  

१९३० को ववश्वव्यापी माहामन्दी पसछ ववश्वमा फेिरएको सरकारको पिरिार्ा र कायव 
क्षेत्रका आधारमा कमवचारीतन्त्रको उपजस्िती र अजस्तत्व अझँ बढ्न गयो । िनताका लासग 
ननु देजख सनु सम्म को िो हो गने कायव होस ्वा धसन र सक्नेहरुवाट कर असलुी गरी गरीब 
र नसक्नेहरु सम्म पनुवववतरण गने िस्ता कायवहरु हनु्̧ कमवचारीतन्त्र माध्यम बन्नु पने िो ।  

वच्चा िजन्मएदेजख घाटमा लगेर व्यवस्िापन गदावसम्म वा वच्चाको पठनपाठनदेजख 
विृविृाको रेखदेखसम्म कमवचारीतन्त्र माध्यम वनु्न पने िो । सरकारको कायव क्षेत्रमा आएको 
पिरवतवनले कमवचारी तन्त्र िनतालाइ “ददन”े मासलक वगवको रुपमा स्िावपत हनु खोज्यो । 

१९७० को दशक पसछ थ्याचरीज्म र रेगसनज्मको प्रादुविावसँगै खलुा अिवतन्त्रको 
ववकास र पुिँीवादी बिार व्यवस्िापनका कारण कमवचारीतन्त्रको कायवक्षेत्र घटेको िएपसन 
लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाको पनुउवत्िान सँगै कमवचारीतन्त्रको आवश्यकता र 
दायरामा पनु: बढोत्तरी िएको अवस्िा छ ।  

  हनुत मलुकु सन्चालनको सवालमा सरकार एक मात्र एिेन्ट निए पसन  Non 

government agent  हरुलाइ lead, guide वा regulate गने prime actor को रुपमा सरकार नै 
रहेको छ । यस वहसावले िनताका लासग कमवचारीहरुको िसुमका फेिर पसन गहन अपिरहायव 
वन्न पगु्दछ । 

सरकारको देजखने स्वरुपको रुपमा कमवचारी तन्त्र रहने हुँदा यो नै िनताको आखँामा 
सरकारको पवहलो तजस्वर वन्दछ ।  

यवह पषृ्ठिमुीलाइ प्रस्िान ववन्द ु मानेर नेपालको कमवचारीतन्त्रको सम्वन्धमा छोटो 
ववश्लरे्ण गने प्रयाश यस आलेखमा गिरएको छ । नेपालको कमवचारीतन्त्र नागिरक मैत्री 
िएन, िन सेवी िएन¸ वास्तववक रुपमा सरकारको प्रसतसनसध िएन वा सेवक िएन िने्न गनुासो 
अवहलेको अहम ्सवाल हो ।  

लोक कल्याणकारी राज्यको सेवा ववतरकको रुपमा वहांिो िन्दा आि अँझ बढी 
िसुमका वढेको वेला भ्रष्टाचारी¸ नाफाखोरी¸ आडम्वरी र कामचोरको रुपमा आरोवपत हनु ु 
कमवचारीतन्त्रका लासग सहुाउने ववर्य अवस्य होइनन ्। रािनीसतक सांरक्षणको आडमा अनैसतक  
काम गने र आफुलाइ मासलक ठाने्न प्रवसृत हावी िएको कारण िनताले वास्तववक रुपमा 
सेवा पाउन नसकेको आरोप आम कमवचारीमासि लागेकै छ । कमवचारीतन्त्रको ववकल्प 
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सधुािरएको कमवचारीतन्त्र मातै्र हनु्छ िने्न ववश्व व्यापी मान्यताका कारण नेपालमा कमवचारीचन्त्र 
सधुारका लासग िपु्रै प्रयाशहरु िएका छन ्। सांववधानको धार ५६ मा सांघीय लोकताजन्त्रक 
गणतन्त्र नेपालको मूल सांरचना सांघ¸ प्रदेश र स्िानीय तह गरी ३ तहको हनुे छ िने्न  
व्यवस्िा छ िने धारा २८५ मा नेपाल सरकारले देशको प्रशासन सन्चालन गनव सांघीय 
सनिामती सेवा र आवश्यकता अनसुार अन्य सरकारी सेवाहरुको गठन गनव सवकने व्यवस्िा 
गरेको छ ।  

त्यसैगरी धारा ५१ को राज्यका नीसतहरु अन्तगवत रािनीसतक तिा शासन व्यवस्िा 
सम्बजन्ध नीसत खण्ड ४ मा सावविसनक प्रशासनलाइ स्वच्छ¸सक्षम¸सनष्पक्ष¸पारदजशव̧ भ्रष्टाचार 
मकु्त¸िनउत्तरदायी र सहिासगता मलुक वनाउँदै राज्यवाट प्राप्त हनुे सेवा सवुवधामा िनताको 
समान र सहि पहुँच ससुनजित गरी सशुासनको प्रत्याितु गने िने्न व्यवस्िा गिरएको छ ।  

यस प्रकारको सांवैधासनक व्यवस्िले एकासतर कमवचारीतन्त्रको सांवैधासनक गिरमा बढाउन 
खोिेको देजखन्छ िने अकोसतर सेवा प्रवाहमा िनताको सहि पहुँचको ससुनजितता गनव खोिेको 
देजखन्छ । 

यसैगरी १५ औ पन्चववर्वय योिना (२०७६।०७७_२०८०।०८१) ले 
कमवचारीतन्त्र र सेवा प्रवाहको गणुस्तरीयताका लासग सावविसनक प्रशासनलाइ सांघीय सांरचना 
अनरुुप सवल सक्षम र सदुृढ वनाइ दक्ष सेवाग्राही मखुी र व्यावशावयक वनाउने उदेश्य 
सलएको छ । सावविसनक सेवालाइ िरपदो¸ सलुि¸ गणुस्तरीय र पहुँच योग्य वनाइ ववकास 
प्रकृयालाइ प्रवाकारी बनाउने र सेवा प्रवाह र शासन प्रणालीमा बह ुपक्षीय साझेदारीको ववकास 
गने िप उदेश्य वोकेको देजखन्छ । कमवचारीतन्त्रलाइ बढी सक्षम¸ सदुृढ¸ सेवामलुक र 
उत्तरदायी वनाउन सनिामता सेवा ऐन सनयमावली लगायत िपु्रै ववर्यगत ऐन सनयमावलीहरुको 
व्यवस्िापन गरीएको छ ।  

कमवचारीतन्त्र नै प्रशासन यन्त्रको मखु्य कारक िएकाले प्रशासन सधुारका लासग िपु्रै 
प्रयाशहरु िएका छन ् । ववसिन्न समयका ववज्ञहरुका आयोग एवम ् ससमसतहरु¸ सधुारका 
योिनाहरु¸ सोचपत्र तिा मागवदशवनहरु कमवचारीतन्त्रको सदुृढीकरणका लसग गिरएका सचेत 
प्रयत्नहरु हनु। तरपसन िनताको अपेक्षाको कसीमा हाम्रो कमवचारीतन्त्र खरो उत्रन सफल 
िएको छैन। 

अझैँपसन कमवचारीवाट उपलव्ध हनुे सेवाहरुको मापदण्ड र िनताको पहुँच सहि र 
गणुस्तरीय छैन । कमवचारीको जशष्टता र पदीय आचरण िनमैत्री वन्न सकेको छैन । सेवा 
प्रवाहको नसतिा सन्तोर्िनक छैन िने सेवा प्रासप्तको प्रकृया चक्कर लाउने खालको लामो र 



46 
 

घमुाउरो छ । एकासतर कमवचारीको कायव सम्पादनको स्तर प्रिावकारी छैन िन ेअकावसतर 
नागिरककको सन्तषु्टीको मात्रा सन्तोर्प्रद छैन ।हनु त नपेालको कमवचारीतन्त्र आफैमा सोचे 
िस्तो उन्नत¸आकर्वक र व्यावशायी छैन । न्यनु तलव स्केल¸अवैज्ञासनक सरुवा र पदस्िापन 
प्रणाली तिा रािनीसतक हस्तक्षेपको पराकाष्टाका कारण िपु्रै ववकृसतहरु अन्तयवमै िजन्मन्छन ् 
र हकुव न्छन ्। अन्तर सेवा/अन्तर समूह वा अन्तर िगुोल र अन्तर तह मा हनुे/गिरने वविेद 
र फरक व्यवहारका कारण पसन कमवचारीहरुमा असन्तषु्टी र आक्रोस ववद्यमान छ र 
अन्तत्वगत्वा यसले िनताको सेवा प्राप्तीमा नकारात्मक असर पादवछ । 

मलुकुको सांघीय पनुसंरचना सँगै िनतालाइ सेवा प्रवाह गने तह र ववन्दमुा बढोत्तरी 
िएको छ । ससांहदरवार वरपर केजन्रत कमवचारीतन्त्र सांघीयताको कायावन्वयनसँगै ववकेजन्रत 
वनेको छ । घरघरमा ससांहदरवारको नाराले िनतालाइ अझँ बढी आकाांक्षी वनाएको छ । 
यो पिरवेशमा िनताले सरकार िेट्याउने पवहलो ववन्द ु िनेको कमवचारीतन्त्र नै हो । 
कमवचारीतन्त्रको व्यवहार र कायवशैलीले िनताको मजस्तस्कमा सरकारको प्रिम इमेि वन्न 
पगु्दछ । त्यसकारण कमवचारीतन्त्रको िसुमका वहिोिन्दा आि िप सांवेदनजशल वनेको छ। 

एकासतर िनताको बढ्दो अपेक्षा¸अकावसतर सरकारको प्रसेर र फेरी अकोसतर आफ्नै 
ववचको वेमेल¸ उचसनच र असन्तवुष्ट । यस्तो पिरवेशमा कमवचारीतन्त्रका अगाडी िपु्रै चनुौसतहरु 
रहेका छन ्।सससमत स्रोत साधनका वाविदु िनअपेक्षा अनरुुप काम गनुव आफैमा चनुौंसतपूण 
त छँदैछ । अकावसतर सनिी क्षेत्र ववसिन्न कारणले आकर्वणको क्षेत्र वन्दै गएको अवस्िाले 
सरकारी क्षेत्रमा चनुौसत िवपएको छ । त्यसैगरी योग्यता प्रणाली र समावेजशताको समायोिनको 
मदु्दा पसन  यो क्षेत्रको अको  चनुौसत वनेको छ ।  

कमवचारीतन्त्रले ससिवनाहरु नष्ट गछव िने्न Frank Herbert तिा कमवचारी िनता प्रसत 
उत्तरदायी निइ रािनीसतज्ञहरुप्रसत उत्तरदायी हनु्छन ् र उनीहरुकै लासग काम गछवन ् िने्न 
Mosca िस्ता लेखकहरु पसन चनुौसतकै रुपमा रहेका छन ्। 

कमवचारीतन्त्रमा हकंुदो हावकसम सांस्कृसत तिा एलाइट वगवको सहयोसग वन्न खोज्न े
प्रवजृत्त पसन चनैुसतका रुपमा देजखन्छन ्। उदेश्य िन्दा प्रकृया¸सेवा िन्दा सत्ता र समय 
सापेक्षता िन्दा सनयमबिता खोज्न ुयो तन्त्रका समस्याहरु हनु । यसका अलावा सवुवधामोवह 
वनु्न र उत्तरदायीत्व पन्छाउनु̧ वढला ससु्ती गनुव र रािनीसतक सांरक्षण खोज्न ुिस्ता कमवचारीका 
व्यवहार चनुौसतका रुपमा रहेको छन ्।  िे िस्तो िएपसन कमवचारीतन्त्र राज्यको ऐना हो । 
कुनैपसन देशको सरकार त्यो देशको कमवचारी तन्त्र िन्दा राम्रो हनु सक्दैन िने्न िनाइ नै 
छ। िनताले सरकारलाइ वफल गने माध्यम नै कमवचारीतन्त्र हो । त्यसकारण कमवचारीतन्त्रमा 
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सधुार¸ सदुृढीकरण वा ववशेर् व्यवस्िापन आिको अपिरहायवता हो । कमवचारीतन्त्रको 
सदुृणीकरणको शरुुवात ्प्रिावकारी HRD योिना र त्यसको कायावन्वयनवाट हनु सक्छ । 
वैज्ञासनक र आांकलनमजुख वतृ्ती ववकासको ससु्पष्ट मागव सवहत वजृत्त ववकासका मौरक र 
अमौदरक उपायहरु अजख्तयार गिरन िरुरी छ । ववसिन्न सेवा र समहुका नाममा वा तह र 
क्षेत्रका नाममा हनुे उचसनच र काखापाखाको व्यवहार अन्त्य गिरन ुपछव । 

आवश्यक ऐन¸ सनयमावली¸ नीसत¸ सनदेजशका आददका माध्यमवाट कायवववसध र सेवा 
प्रवाह का ववववध पक्षहरुलाइ एकरुप एवम ्सहि र सगुम वनाउन सवकन्छ । सेवा प्रवाहका 
नयाँ र िनमैत्री तौरतरीकाहरुलाइ अजख्तयार गने गरी आधसुनक प्रववसध र सूचना सन्चारका 
उपागमहरुलाइ उपयोग गनव सवकन्छ । कमवचारीतन्त्रका धेरै ववकृसत र व्यरुोप्यािीहरुलाइ 
आचार सांवहताको कडा पिरपालनाको वाध्यकारी व्यवस्िाले हटाउन सवकन्छ । दण्ड र 
परुस्कारको प्रणालीलाइ उत्तरदायीत्व तिा वढुवासँग िोडेर कायावन्वयन गनव सके सेवा 
प्रवाहलाइ अझँ बढी िनमैत्री वनाउन सवकन्छ । अव कमवचारीतन्त्रलाइ अड्डातन्त्रीय दृवष्टकोणले 
होइन िनअपेक्षाको कसीवाट हेिरन ुपछव । यसलाइ रेड ट्यावपिम ्को परम्परागत ढराववाट 
लजचलो¸पववतवनमजुख¸उिमजशल र तटस्ि नागिरकमैत्री सेवाको रुपमा ववकास गिरन ुपछव । 
सखुी नेपाली र समिृ नेपालको सपनालाइ साकार पानव कमवचारीतन्त्रको सदुृढीकरणको ववकल्प 
छैन । 

सन्दिव सामाग्री : 
१. नेपालको सांववधान २०७२ 

२.  पन्रौ योिना २०७६।०७७_२०८०।०८१ 

३. राज्य िनप्रशासन र सावविसनक मासमला : कृष्ण पोख्रले 

४. शासन सन्चालनका नववन मान्यताहरु : ढुण्डी प्रसाद सनरौला 
५. सनिामती सेवा ऐन २०४९ तिा सनिामती सेवा सनयमावली २०५० 
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पयवटकीय हव वन्दै रुकुम (पूवव) जिल्ला 
जचन्तामजण दाहाल 

सनसमत्त प्रमखु प्रशासवकय असधकृत 

                     ससस्ने गाउँपासलका, रुकुम (पूवव)   

 

रुकुम (पूवव) जिल्ला सांजघयताले िन्माएको नयाँ जिल्ला हो । तीनवटा पासलकाले वनेको 
यो जिल्ला कान्छो जिल्लाको नामबाट पसन पिरजचत छ । न्यनुतम ९३५ समटर समनु्र सतह 
देजख ७२४६  समटर अग्लो पिुा वहमाल सम्म उचाइ रहेको यो जिल्ला १६६३ वगव सम 
क्षेत्रफलमा फैसलएको छ । वेसी, पहाड र वहमाल सवहतको िौगोसलक र िातिासत सवहतको 
सामाजिक वववधताको धनी यस जिल्लामा प्राकृसतक सम्पदाहरुमा सनु्दर वहमाल, मनोरम ताल 
तलैया, नदी खोला र झरनाहरु, फाँट र पाटनहरु, बहमुलु्य िडीबटुी र बन्यिन्तहुरु सवहतका 
बाक्ला िांगलहरु, सनु्दर मानब वजस्तहरु, ऐसतहासीक द्वन्द्वस्िल तिा यिु सम्पदाहरुले 
पयवटकहरु लोभ्याइ रहेकाछन ्। नेपालको एकमात्र जशकार आरक्ष ढोरपाटन जशकार आरक्षको 
किरब ६५ प्रसतशत ि ूिाग यसै जिल्लाको पिुा उत्तरगांगा गाँउपासलकामा पदवछ । लेकाली 
बवुकपाटन र धौलासगरी वहमशृ्रङ्खला अन्तगवत पने वहमालहरुको आनन्द सलइ यात्रागनव र ससकार 
गनव रुचाउने आन्तिरक तिा बाह्य पयवटकहरु काठमाण्डौ, पोखरार बाग्लङु िएर 
ढोरपाटन−मैकोट−पपुालहदैु डोल्पा िाने पदयात्रीहरुको सांख्या ददनानदुदन बढीरहेको छ । 
प्रदेश सरकारले बिु पिरपिको नामबाट लजुम्बनी र कणावली प्रदेश िोड्ने नयाँ पयवटकीय 
गन्तव्यको रुपमा ववकास गनव रुपन्देही जिल्लाको सालझण्डी−पकुोट−बसुतवबाङ−ढोरपाटन 
मैकोट−डोल्पा−िमु्लाहुांदै सखेुतिाने पदमागवको अवधारणा अगाडी सारेको छ । यसले लजुम्वनी 
प्रदेशको एकमात्र वहमाली जिल्ला रुकुम (पूवव) का ग्रामीण िनताको िीवनस्तरमा  सधुार 
ल्याउन महत्वपूणव योगदान गने छ । यहाँ मौसलकता नहराएका हेनवलायक केवह वजस्तहरु 
पसन छन ्।िसमा पिुाउत्तरगांगा गा.पा. अन्तगवत मैकोट, हकुाम, तकसेरा, कोल, राङ्सी,  िमेू 
गा.पा. अन्तगवत लकुुम, काक्री, खावाङ, क्याँङसी, महत, लावाङ, चनु्वाङर ससस्ने गा.पा. अन्तगवत 
दादीङ, सछपखोला, प्वाङ र ठूलो ससस्ने आदद पदवछन ् । तत्कासलन नेकपा माओबादीको 
ऐसतहासीक चनु्बाङ बैठकस्िल हाल यिुसांग्रालयको रुपमा ववकसीत िइरहेको छ । तत्कासलन 
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अवस्िामा प्रयोग गरीएका यिु सामाग्रीहरुबाट सिाइएकोले पसन यो स्िल िो सकैुको लासग 
हेनव र अध्ययन गनव लायक छ । यसैगरी ससस्न ेगा.पा.को कम्यनु सिलेि छीपखोला, शवहदपाकव  
नेटाकी ांदा, द्यौराली गफुा र यिुस्मारक स्िल रुकुमकोट, िमेू गा.पा.को मारीम कृवर् अनसुन्धान 
केन्र गनुाम,  िनिासत सांग्रालय काक्री, बिु बाटीका महत, धङ्गे नाच र पिुा उत्तरगांगा गा.पा.को 
तकसेरामा रहेको सामदुावयक होमस्टे, ववरगमुमा रहेको वहलपाकव  र मैकोट देजख पपुालसम्मको 
यासावटेकीङको अवलोकनबाट यात्रीहरु अनेत्रको िन्दा नौलो अनिुसूत सलएर फकव न्छन ्। 
करीव ६ हिार समटर उचाइमा रहेको ससस्ने वहमालको काखमा अवजस्ित गपु्ता ताल, नौदहको 
प्रशस्त आनन्द सलइ धौलासगरी वहम शृ्रङ्खलाको अवलोकन गने पयवटकहरुलाइ त्यवह पदमागव 
िएर डोल्पािान वाद्वारी पास गरी सनुदह, सनम्कु वहमाल, सामिाङ वहमाल, दोगारी वहमाल,  
पिुा वहमाल, चरेुन वहमाल, धौलासगरी छैठौ वहमाल, गिुाव वहमाल, वहमतालहरु,  नावर र झारल 
वन्यिन्तहुरुको विानअवलोकन गददै ढोरपाटन वा रुकुम(पूवव) को तकसेरा हुांदै लकुुमगाांउ, 
काक्री रोल्पाको िलिला हुांदै चनु्वाङ पदयात्रा गनव पदमागव सनमावणका लासग यस चाल ुवर्वमा 
वहमाल आरोही मन बहादरु खत्रीको प्राववसधक सहयोगमा ससस्ने सकीट, पजिम धौलासगरी 
पदमागवका लासग डीपीआर बने्न क्रममा छ । यी पदमागव सनमावण गनव सवकएमा लजुम्बनी 
प्रदेशको एकमात्र वहमाली जिल्ला रुकुम पूवव नौलो सम्िाव्य गन्तव्य हनु सक्दछ । रुकुम 
पूवव जिल्लाको हाल सदरमकुाम रहेको बाउन्न पोखरी सत्रपन्न टाकुरीले पिरजचत सनु्दर पहाडी 
उपत्यका रुकुमकोट एक ऐसतहाँसीक वकल्ला हो । यहाँ अवजस्ित करीब १.५ वगव वकलोसमटर 
क्षेत्रफल वनाइ फैसलएको कमल ताल अत्यन्त मनमोहक र सनु्दर छ ।िहाँ बसेनी ठूलो सांख्यामा 
आन्तिरक तिा बाह्य पयवटकहरु कमलतालको सनु्दरता अवलोकन गनव आइरहन्छन ् । 
ढोरपाटन िएर वगी आउने सानीिेरी नदीको सौरीखोला देजख ससस्नेरीसम्म रयाफ्टीङ सांचालन 
गनव सम्िाव्यता अध्ययन िएको छ । पिुा उत्तरगांगा गा.पा.को पेल्मा र ससस्ने गा.पा. को 
पोखरामा रहेका तातोपानी महुानहरु नयाँ आगन्तकुहरुका लासग आिायविनक मासनन्छन ्। 
रुकुम (पूवव) जिल्लाका सनु्दरवजस्तहरुको अवलोकन गददै यात्रा गनव रुचाउने साहसीक 
पयवटकहरुका लासग प्यारागलाइडीङको माध्यमबाट आनन्द सलन सवकन्छ । पयवटन सम्वि 
सांचार माध्यमहरुले यो जिल्ला पयवटन हवको रुपमा ववकास िइरहेको िसन चासो दीएकाले 
पसन यसको व्यापकता बढेको छ । ग्रामीण पयवटनका प्रशस्त सम्िावना रहेको यस जिल्लामा 
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फुर्वदको बेला घमु्न रुचाउने पयवटकहरु ददनानदुदन बढीरहेका छन ्। ग्रामीण पयवटन सित्र 
धामीक पयवटन, साांस्कृसतक पयवटनर प्राकृसतक पयवटन पदवछन ्। प्राकृसतक पयवटन अन्तगवत 
वहमाल आरोहण, कृवर् पयवटन, वातावरण पयवटन, यासाव तिा िडीबटुी पयवटन, बन्यिन्त ु
अवलोकन लगायतका पयवटनका क्षेत्रहरुको ववकास गनव आआफ्नो तहबाट कायवयोिना बनाइ 
ववकासका लासग पहल िइरहेको छ । खास गरी मगरिासतहरुको वसोवास रहेका स्िानहरुमा 
धासमवक र सास्कृसतक मौसलकता हेनव, बझु्न र आनन्द सलन पयवटकहरु आउने गरेको पाइन्छ। 
अवहले होटल व्यवसावय, व्यापारी, कृर्कलगायत स्िासनय प्रवधवक समूह र सहकारी सांस्िाहरुले 
प्रशस्त आम्दानी गरीरहेकाछन ्। प्राकृसतक तिा साांस्कृसतक सम्पदाले सम्पन्न यस जिल्ला 
पछील्लो समयमा पूवावधार ववकास सनमावण, व्यावसावयक सचेतना र सरसफाइ लगायतका अन्य 
गसतववसधले यो जिल्ला पयवटन हवको रुपमा रुपान्तरण िइरहेकोले िसत सक्यो सछटो 
स्िनीयतहहरुले पयवटन गरुुयोिना वनाइ सोही बमोजिम कायावन्वयन गनुवपने देजखन्छ ।  
पयवटन ववकासलाइ मखु्य आयआिवनको माध्यम वनाइ ववववध कायवहरु सांचालन गिरएमा 
ग्रामीण िनताको िीवनस्तरमा महत्वपूणव योगदान पगु्ने देजखन्छ ।    

                                                                                           

  
;Dk"0f{ ?s'd k"j{ lhNnfaf;Lx¿sf] ;'v, zflGt / ;d[l4sf] sfdgf ub}{ ;du| lhNnfsf] 
lbuf] zflGt, ;'zf;g, ljsf; / ;d[l4 k|flKtsf] nflu ;sf/fTds ;dGjo, ;~rf/ 
/ ;xosfo{ u/f}+ . 

lhNnf k|zfg sfof{no, ?s'dk"j{ 
lhNnf cbfnt, ?s'dk"j{ 
l8lehg jg sfof{no, ?s'dk"j{ 
lhNnf ;/sf/L jlsnsf] sfof{no, ?s'dk"j{ 
lhNnf :jf:Yo sfof{no, ?s'dk"j{ 
lhNnf ljsf; tyf ;dGjo OsfO ?s'dk"j{ 
d'VodGqL tyf dGqLkl/ifbsf] sfof{no, lhNnf Joj:yfkg tyf ;dGjo ;ldltsf] ;lrjfno, 
?s'dk"j{ 
gfkL sfof{No, ?s'dk"j{ 
dfnkf]t sfof{no, ?s'dk"j{ 
lhNnf ;dGjo ;ldlt, ?s'dk"j{ 
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मालपोत कायावलय रुकुमकोट, रुकुम (पूवव) 
 

                                                मोहनलाल के.सी. 
मालपोत अधिकृत 

 

१. पिरचयाः 
नेपाल सरकार, िसूम व्यवस्िा, सहकारी तिा गिरवी सनवारण मन्त्रालय, िसूम व्यवस्िापन 

तिा असिलेख वविाग अन्तगवत रहेको यस मालपोत कायावलय रुकुमकोट रुकुम जिल्लाका 
पूबी िागका स्यालापाखा, पोखरा, प्वाङ, ससस्न,े िाङ, रन्मामैकोट, हकुाम, तकसेरा, कोल, राङ्सी, 
काँक्री, मोरावाङ, काँडा, रुकुमकोट, चनुवाङ र महत गरी १६ वटा साववक गा.वव.स.को सेवा 
क्षेत्रका रुपमा समसत २०७३/०७/१३ गते स्िापना िएको हो।हाल नेपालको सांववधानबाट 
राज्यको गदठत नयाँ सांघीय सांरचना बमोजिम रुकुम जिल्लालाई पूबीिाग र पजिम िागमा 
वविािन गिरए पिात लजुम्बनी प्रदेशको एकमात्र वहमाली र दगुवम जिल्ला रुकुम(पूबी िाग) 
को जिल्लास्तरीय कायावलयको रुपमा रहेको छ ।यस जिल्लाको सतनवटा ससस्ने गाँउपासलका,  
िमेू गाँउपासलका र पिुाउत्तरगांगा गाउपासलकाको ३१ वटा वडा सेवाक्षेत्रका रुपमा यस 
कायावलयले कायव सम्पादन गिररहेको छ। ववसिन्न िातिासत, िेर्िरू्ा, िार्ा सांस्कृसत, चाडपवव र 
धामीक ववववधता रहेको वहमाली तिा दूरदरािका िनताको रुची, आवश्यकता र चहानालाई  
मध्यनिर गददै कायव सम्पादनलाई सरलीकरण गने प्रयास गिरएको छ।जिल्लाबासीको खासल तिा 
चाडपववको समयलाई सदपुयोग गददै सेवासलने प्रचलन रहेकोले कुनै खास-खास समयमा ववढ 
सिडिाड रहने यस कायावलयमा सछटो-छिरतो र दरुुस्त सेवा प्रवाह गने गिर कायावलयले आफ्नै 
प्रयासमा असिलेख व्यबस्िापनलाई चसु्त पाददै लगेको छ ।मालपोत असधकृत-१, नायव सबु्बा-
२, कम्यटुर अपरेटर-२, लेखापाल-१, खिरदार-४, कायावलय सहयोगी-४ दरबन्दी रहेको यस 
कायावलयमा सधै िसो कायावलय प्रमखुको नेततृ्वमा सांचालन हदैु आएकोमा हाल मालपोत 
असधकृतको पदपूती सांगै गनुासो रवहत कायावलयका रुपमा पवहचान गराउने प्रयास िईरहेको 
छ । 

२. ि–ुउपयोगको अवस्िााः– 

कुल क्षेत्रफलाः ११३५२३ हे. 
खेसतयोग्य क्षेत्रफलाः २०२६५ हे. 
पानीले ओगटेको क्षेत्रफलाः ३४३ हे. 
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चरन क्षेत्राः ५६५५ हे. 
वनिङ्गल क्षेत्रफलाः ५९७४८ हे.  
वहउले ओगटेको क्षेत्रफलाः  २४७६ हे 

३. यस कायावलयबाट सम्पादन हनेु मखु्य कायवहरुाः 
   िग्गा प्रशासनसम्बन्धी : 
  छुट िग्गा दताव गने, 

  िग्गा रोक्का तिा फुकुवा गने, 

  हकसफासम्बन्धी कायव गने, 

  अधवन्यावयक सनकायले गने िग्गा प्रशासनसम्बन्धी सनणवय गने, 

  गठुी कायावलय निएको जिल्लामा गठुीको िग्गा प्रशासन सम्बन्धी कायव गने, 

  िसूमसधुार कायावलय निएको जिल्लामा िसूम सधुारसम्बन्धी कायव गने । 

  असिलेख व्यवस्िापन 

  िग्गाधनी दताव शे्रस्ताको सरुक्षा व्यवस्िापन, अद्यावसधक तिा ममवत सधुार गने, 

  िग्गाधनी दताव वकताब खडा गने, 

  तामेली असिलेख सरुक्षा तिा व्यवस्िापन गने, 

  रोक्का लगत व्यवस्िापन गने । 

  योिना तिा तथ्याङ्क 

  कायवक्रम तिुवमा तिा कायावन्वयन गने, 

  माससक, चौमाससक तिा वावर्वक कायवप्रगसत मन्त्रालय तिा वविागमा पठाउने, 
  मन्त्रालय तिा वविागलाई आवश्यक ि―ूसूचना प्रवाह गने । 

मालपोत कायावलय रुकुमकोट, रुकुम (पूवव)को अनरुोध 

िग्गावाला वा िग्गाको वववरण सांशोधन गनव, घर कायम गनव, िग्गाधनी दताव शे्रस्ता वा 
िग्गाधनी दताव प्रमाण पूिावको प्रसतलीपी सलन र नामसारी गनव वडा कायावलयबाट सलईने 
ससफािरस पत्रमा कारण खलुाई फोटो समेत प्रमाजणत गरी स्पष्ट रुपमा वकटान गिरएको  
ससफािरस र राजिनामा, अांशबण्डा, अांश िपावई, बकस-पत्रगदाव चावहने घरबाटोको ससफािरस 
सलदा घर र वाटोको प्रकार प्रस्ट खलेुको ससफािरस सलएर आउनहनु सम्बजन्धत सबैको 
िानकारीका लासग अनरुोध छ।  
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रुकुम (पूर्व) जिल्लामा सडकको जियजमत ममवतसम्भार  

१. पिरचय  

सडक देशका अमूल्य सम्पजत्त हनु ्। कुनै पसन सडक र सडकका 
सांरचना बनाउन राज्यको ठूलो धनराशी खचव िएको हनु्छ । कुनै   

पसन ठाउँलाई सडकले िोड्नकुो प्रमखु उदेश्य िनकेो नै त्यहाँका 
िनतालाई यातायात प्रणालीसांग िोडी िनतालाई सेवा–सवुवधा ददन ु
हो र उक्त ठाउँका स्िानीय उत्पादनलाई बिारसम्म पयुावउन ुहो। 
अको शब्दमा िनु्नपदाव सडक सांिाल िनेको राष्ट्रको मेरुदण्ड नै 
हो। रुकुम (पूवव) जिल्ला लजुम्बनी प्रदेशको एक मात्र वहमाली 
जिल्ला हो । पहाडै-पहाडले घेिरएको यो जिल्ल्लाका वस्तीहरूमा सडक सांिाल पयुावउन ुसनकै 
चनुौतीपूणव रहेको छ । सडक सांिाल पयुावउन ुमात्र होइन, उक्त सडकहरूमा बाहै्र मवहना 
गाडी चल्ने बनाउन ुझन ्चनुौतीपूणव रहेको छ । 

२. सडक ममवत – सम्िारको उदेश्य  

सडकको दीघवकालीन उपयोग एवां वातावरणीय प्रिावबाट सडक सतह सबग्रने (Road Surface 

Deterioration) र सडक सनमावण सामाग्रीको क्षय (loss of road materials) को दोहोरो असरलाई 
कम गरी सडकलाई उपयोग योग्य अवस्िामा राख्न सडक ममवत–सम्िार गिरन्छ । 
रोकिाममूलक ममवत–सम्िारको एउटा एकदम महत्वपूणव ववशेर्ता िनेको यो सनरन्तर हनु्छ 
िने्न हो । क्षसतलाई बचाउनका लासग त्यहाँ केही  निएसम्म क्षसतलाई बचाउन सवकन्न र 
क्षसत कवहले हनु्छ िने्न कुरा िाहा हुँदैन, त्यसैले सनरन्तर ममवत सम्िार गनेको पिरजस्िसतको 
आवश्यकता हनु्छ । 

सनम्न सलजखत उदेश्य प्रासप्तका लासग सडकको सनयसमत ममवत सम्िार गिरन्छ ।  

क) सडकलाई सचुारु राख्न  

ख) सवारी सांचालन खचव र यात्रा समय घटाउन  

ग) दघुवटनाको सम्िावना घटाउन  

घ) बढी खजचवलो र िवटल ममवत कायवको आवश्यकता कम गनव  

ङ) सडकको दीघवकालीन प्रयोग ससुनजित गनव र सडक सम्पजत्तको सांरक्षण गनव  

च) सामाजिक तिा आसिवक उपलब्धताको सनरन्तरता  

इ. वीरेन्द्र कँडेल  

(कार्ाालर् प्रमुख)  

सडक पूवााधार ववकास 

कार्ाालर्, 

 रुकुम (पूवा)  

e-mail:  
birendrakdl@gmail.com  

 

 

mailto:birendrakdl@gmail.com
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३. सडक ममवत – सम्िारको प्रकार   

सडकमा देहायबमोजिम पाँच प्रकारका ममवत – सम्िार गने गिरन्छ ।  

क) सनयसमत ममवत सम्िार (Routine Maintenance) 

ख) पटके ममवत सम्िार (Recurrent Maintenance)  

ग) आवसधक ममवत सम्िार (Periodic Maintenance) 

घ) रोकिाममूलक ममवत सम्िार (Preventive Maintenance) 

ङ) आकजस्मक ममवत सम्िार (Emergency Maintenance) 

यो आलेख सडकको सनयसमत ममवतसम्िारमा मात्र केजन्रत िएको छ । 

४. रुकुम (पूवव) जिल्लामा सडक ममवतको अवस्िा  

रुकुम (पूवव) जिल्लामा सांघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्िानीय तहले आफ्नो क्षते्रासधकारसित्र 
पने सडकहरू सनमावण गने, सांचालन गने र त्यसको सनयसमत ममवत सम्िार गने काम गददै 
आइरहेका छन ्। सडक पूवावधार ववकास कायावलय लजुम्बनी प्रदेश सरकारअन्तरगतको सडक, 
मोटरेबल पलु र झोलुांगे पलु सनमावण गने र सतनको सांचालन, रेखदेख गने जिल्लास्तरको 
कायावलय हो । यस कायावलयले सडक र पलु सनमावणको अलावा सडक सांिालको सनयसमत 
ममवत सम्िारसमेत गददै आइरहेको छ । त्यसरी सडक ममवतसम्िार गनव प्रत्येक सडकमा 
सडक ममवतसम्िारकतावहरूबाट काम िई आइरहेको छ । रुकुम (पूवव) जिल्लामा सनयसमत 
ममवतसम्िार िइरहेका सडकहरू देहायबमोजिम रहेका छन ्(तासलका १) । यस जिल्लामा 
असधकाांश ग्रामीण सडक रहेका छन ्। ग्रामीण सडकको सनयसमत ममवतसम्िार गरेमा यी 
सडकमा बाहै्र मवहना यातायात सचुारु गनव सवकन्छ । 

तासलका १ : रुकुम (पूवव) जिल्लामा सनयसमत ममवत सम्िार िइरहेका सडकहरूको वववरण  

क्र.स.  सडकको नाम  सडक पने 
स्िानीय तह  

ममवत हनु े सडकको 
लम्बाई (वकमी) 

सडक ममवत 

सम्िारकताव सांख्या  

कैवफयत  

१  िलखोला - धपे 
– नासिगाढ - 
धाउने - 
रुकुमकोट सडक 

ससस्ने 
गाउँपासलका  

१८  ९   

२  वपपलपोखरा- 
ढाकादाददांग सडक  

१०  ५   
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३  धौलापवहरा– 
सावकम - शेरावाांग 
सडक  

िमेू 
गाउँपासलका  

६  ३   

४  बागतारे – गनुाम 
– मािरांग सडक  

६  ३   

५  धमवशाला- लावाांग 

– समत्रवन सडक  

८  ४   

६  सावकम – काँडा 
–मोराबाांग सडक  

२  १   

७  चनुाबाांग - कोिाव 
– महत सडक  

४  २   

िम्मा  ५४  २७   

 मासिको तासलकाबाट प्रष्ट हनु्छ वक यस जिल्लासित्र िम्मा २७ िना सडक 
ममवतसम्िारकतावहरूले ५४ वकलोसमटर सडकको सनयसमत ममवतसम्िार गिररहेका छन ्। 
यसरी हेदाव एक िना सडक ममवतसम्िारकतावको िागमा िम्मा २ वकलोसमटर सडक परेको 
देजखन्छ । सडक ममवतसम्िारकतावहरूको नाम अनसूुची – १ मा ददइएको छ । यी सबै 
सडक ममवतसम्िारकतावहरू तोवकएको मापदण्डअनसुार सम्बजन्धत स्िानीय तहको ससफािरसमा 
छनौट िएका हनु ्।  

५. सडक ममवतसम्िारकतावसम्बन्धी वववरण  

यस कायावलयबाट सनयसमत ममवतसम्िार िैरहेका ७ वटा सडकमा काम गने २७ िना सडक 
ममवत सम्िारकतावहरूको िासतगत रुपमा प्रसतसनसधत्व तलको pie- chart मा देखाइएको छ । 

 

चाटव नां १ :- िासतगत रुपमा सडक ममवतसम्िारकतावहरूको प्रसतसनसधत्व 

ब्राह्मण /
छेत्री 
22%

आ.ज. 
41%

दललत 
37%
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मासिको चाटवबाट यो ववश्लरे्ण गनव सवकन्छ वक यस जिल्लामा वपछसडएको समदुाय आददवासी 
/ िनिासत र दसलतको सडक ममवतसम्िारकतावतफव  ठूलो प्रसतसनसधत्व क्रमश: ४१% र ३७% 
रहेको छ । यसरी हेदाव समदुाय स्तरमै राज्यका अन्य सेवा सवुवधाबाट बजन्चत िएका 
समदुायका केही प्रसतसनसध पात्रहरूलाई रोिगारी ससिवना गनवका लासग पसन सडकको सनयसमत 
ममवतसम्िार कायव एक उपयकु्त माध्यम िएको छ ।  

त्यसै गरी सलङ्गका रुपमा सडक ममवतसम्िारकतावहरूको प्रसतसनसधत्व हेदाव देहायबमोजिम रहेको 
छ । 

 

चाटव नां २  :- लैंसगक  रुपमा सडक ममवतसम्िारकतावहरूको प्रसतसनसधत्व 

सलङ्गगतरुपमा हेदाव मवहला र परुुर्को क्रमशाः २२% र ७८% प्रसतसनसधत्व रहेको देजखन्छ । 
यद्यवप, मवहलाको प्रसतसनसधत्व अझ बढाउनपुने चनुौतीचावहँ हामीमाझ रहेको छ । 

६. सडक ममवतसम्िारकतावहरूले सम्पादन गनुवपने कामहरु  

सनयसमत सडक ममवतसम्िार सम्बन्धी कायवहरूमध्ये देहायबमोजिमका कायवहरू सडक ममवत 
सम्िारकतावहरूबाट सम्पादन हुँदै आइरहेका छन ्। 

सांरचना  ममवत तिा सम्िार कायवको वववरण  

सडक  पवहरो तिा अवरोधको सफाई गने  

माटो तिा ग्रािेल 
सतह  

नाली, खोल्सी आददको ममवत गने, पानी सनकासको प्रबन्ध समलाउने, 
ढुांगाको सोसलांग तिा ग्रािेल सबछ्याउने काम गने  

महहला 
22%

पुरुष 
78%
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सडकको सतह  नाली, खोल्सी आददको ममवत, कावटएको सडलको ममवत, पानीको 
उजचत सनकास गने  

सडक नाली  सडक नालीको सफाइ, ि ू– क्षय क्षेत्र सफाइ तिा ममवत  

कल्िटव  कल्िटव र यससांग सम्बजन्धत सांरचनाहरूको सफाइ तिा ममवत गने  

पलु  पलुको सतह, पलुसांग सम्बजन्धत सांरचनाहरूको सफाइ गने  

सडक पेटी, नाली र 
सित्ता  

घाँस तिा झाडी काट्ने, सफाइ गने  

सडक जचन्ह तिा 
सडक फसनवचर  

सफाइ, ममवत तिा सडक फसनवचर फेने कायव गने  

पखावल, टेवा पखावल 
तिा अन्य सडक 
सांरचनाहरू  

पानी बग्ने क्षेत्र, सडकको पखावल, सानासतना ममवत तिा ि ू – 
क्षयको ममवत गने  

सडक असधकार क्षेत्र  बायो इजन्िसनयिरांग व्यवस्िापन र वकृ्षारोपण  
अन्य कायव  यस बाहेक कायावलयबाट खवटएको प्राववसधकले तोके बमोजिमका 

सनयसमत ममवत सम्िार सम्बन्धी अन्य कायवहरू गने  
७. सडक ममवतसम्भारका केही दृश्यहरू  

रुकुम (पूवा) विल्लामा विर्वमत सडक ममातसम्भारका केही दृश्यहरू र्हाँ प्रसु्तत गररएका छि् ।  

 
सडक ममात सम्भारकतााहरू Dry Wall लगाउंदै  

 
सडक ममातसम्भारकतााहरू dry wall लगाउंदै  
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सडक ममात सम्भारकतााहरू dry wall लगाउंदै  

 
सडक ममात सम्भारकतााहरू पवहरो हटाउँदै  

८. उपलजब्धहरू  

रुकुम (पूवव) जिल्लामा सडकको सनयसमत ममवत सम्िारबाट देहायबमोजिमका उपलजब्धहरू 
िएका छन ्।  

 सडकको सनयसमत ममवत सम्िार िई बाहै्र मवहना यातायातका साधन सांचालन गनव 
टेवा पगेुको  

 सडक र सडक सांरचनाको आय ुबढेको  

 यात्रा समय घटेको  

 सवारी सांचालन खचव घटेको  

 दघुवटनाको िोजखम घटेको  

 सडक सम्पजत्तको सांरक्षण िएको  

 सवारी साधन ममवत खचव घटेको  

 बढी खजचवलो हनुे खालको ममवत कायव समयमै पवहचान गनव सहि िएको  

 वातावरण सांरक्षणमा टेवा पगेुको (वकृ्षारोपणका माध्यमबाट)  

 बाढी, पवहरो, ि-ूक्षयको िोजखम कम िएको  

 सामाजिक सम्बन्ध बढेको  

 सडक ममवतसम्िारकतावलाई स्िानीय स्तरमै रोिगारी समलेको  

९. चनुौतीहरू  

 जिल्लाका सम्पूणव सडकमा सनयसमत ममवत सम्िारको कायव गनुव  

 सडक सम्िारकतावहरूलाई सनयसमत तासलम ददन ु 
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 सडक सम्िारकतावहरूको सनयसमत अनगुमन गनुव  

 सडकको सनयसमत ममवतसम्िारका लासग यिेस्ट बिेटको व्यवस्िा गनुव  

 मवहला सडक ममवतसम्िारकतावको प्रसतसनसधत्व बढाउन ु 

१०. उपसांहार  

  अताः मासि वववेजचत ववर्यवस्तबुाट के प्रष्ट हनु्छ िने रुकुम (पूवव) िस्तो दगुवम जिल्लामा 
सनयसमत सडक ममवतसम्िारको अत्यन्त महत्व रही आएको छ । जिल्लासित्रका सडकहरूको 
प्रािसमकीकरण (Prioritization) गरी असत आवश्यक सडकहरूको सनयसमत ममवत गने कायव 
गनुवपदवछ ।  सडक ममवत सम्िारकतावहरूको कामसमेत सनयसमत अनगुमन गरी उनीहरूलाई 
कामप्रसत जिम्मेवार बनाउनपुदवछ । सडकको सनयसमत ममवतसम्िार गरी सडकमा  बाहै्र मवहना 
यातायात सांचालन हनुे व्यवस्िा गनुवपदवछ र सडक र सडक सम्पजत्तको सदपुयोग एवां सांरक्षण 
गनुवपदवछ । सडकहरूको दीगो व्यवस्िापन गरी िनतालाई सहि यातायातको सवुवधा ददन ुनै 
आिको आवश्यकता हो ।  

सन्दिव सामग्री 

१. ग्रामीण सडक ममवत – सम्िार सनदेजशका (Rural Road Maintenance Directive), 

२०६४ ; साववक स्िानीय पूवावधार ववकास तिा कृवर् सडक वविाग (डोसलडार) 
२. सडक ममवत सम्िार समूहहरू (सनदेजशका, २०७३); साववक स्िानीय पूवावधार ववकास 

तिा कृवर् सडक वविाग (डोसलडार)  

३. सडक पूवावधार ववकास कायावलय, रुकुम (पूवव) का ववसिन्न कागिातहरू  

४. www.doli.gov.np  

५. www.dor.gov.np  

अनसूुची – १ 

रुकुम (पूवव) जिल्लाका ववसिन्न सडकमा काम गने सडक ममवतसम्िारकतावहरूको वववरण  

क्र.स.  सडक ममवतसम्िारकतावको नाम  सडकको नाम  मवहला / परुुर्  

१ पवन साकी  िलखोला - धपे – नासिगाढ 
- धाउने - रुकुमकोट सडक 

परुुर्  

२ ववष्न ेिापा  परुुर्  

३ खडक सस पनु  परुुर्  

४ चन्र प्रसाद गौतम  परुुर्  

http://www.doli.gov.np/
http://www.dor.gov.np/
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५ िीम बहादरु खत्री  परुुर्  

६ रवव प्रकाश बढुा मगर  परुुर्  

७ ससुमत्रा ववक  मवहला  
८ सांजिता ववसी हमाल  मवहला  
९ गोमा गरुुङ  मवहला  
१० केशव खत्री  वपपल पोखरा ढाका दाददांग 

सडक  

परुुर्  

११ प्रकाश खड्का  परुुर्  

१२ चन्रकला खड्का  मवहला  
१३ मांगले कामी  परुुर्  

१४ गीता िापा  मवहला  
१५ लाल बहादरु कामी  सावकम काँडा मोरावाांग सडक  परुुर्  

१६ मनमोहन कामी  धौलापवहरा - सावकम - 
सेरावाांग सडक   

परुुर्  

१७ सत्य कामी  परुुर्  

१८ िनुमाया वव क  मवहला  
१९ कुमार सनुार  बागतारे - गनुाम - मािरांग 

सडक  

परुुर्  

२० ववमल पनु  परुुर्  

२१ असनल सनुार  परुुर्  

२२ मदन रोका मगर  धमवशाला - लावाांग - समत्रवन 
सडक  

परुुर्  

२३ परुण रोका मगर  परुुर्  

२४ ववचक नेपाली  परुुर्  

२५ अजन्तम रोका  परुुर्  

२६ महेन्र पनु  चनुवाांग - कोिाव - महत 

सडक  

परुुर्  

२७ फके पनु  परुुर्  
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जशक्षाको सार तिा वतवमान स्वरुप 

सतव्र गौतम 

जशक्षा ववकास र सांववृिको अधार हो ।यस क्षेत्रको ववकास र ववस्तार राज्यको 
प्रािसमक जिम्मेवारी र दावयत्व हो । राज्य यो कतवव्यवाट ववमखु र ववचसलत हनु सक्दैन । 
हाम्रो सन्दिवमा ससकाइ प्रवोसधकरणमा हालसम्म िएगरेकाअभ्यास एवां प्रचलनमा रहेका कसतपय 
व्यबस्िाहरु ववरोधािार्पूणव रहेको यिािव हाम्रो साम ुछलवङ्गै छ । शैजक्षक पूवावधारको अवस्िा 
कमिोर रहेको छ ।दै्वध र अस्पष्ट जशक्षा नीसतका कारण जशक्षा क्षेत्रमा आिपयवन्त वविेद र 
असमानताको जस्िसत कायम  छ । प्रारजम्िक तिा उच्च तहका र औपचािरक तिा 
अनौपचािरक क्षेत्रका सम्पूणव ससकाइ प्रवक्रया एवां पिसतअसांगत र अब्यवबजस्ित छन । 

ज्ञान र सीपलाई सामाजिक, साँस्कृसतक पिरवेर् र मूल्य पिसतसहुाउँदो वनाएर त्यसमा 
समय सापेक्ष सधुार एवां पिरमािवन गिर यगु सहुाउदो ससकाइ प्रकृया तिा प्रणालीको ववकास 
मफव त सयुोग्य नागिरक सनमावण गनव  जशक्षाको वतवमान स्वरुप रयसको आधारितू सारसांयोिन 
तिा सांरचनासधुार एवां  पिरमािवनको गञु्जायस रहन्छ । 

जशक्षा व्यजक्तत्व सनमावणको मलुितु साधन, ववसिन्नता एवां ववववधताको सांयोिन, 
अन्तरसाँस्कृसतक सम्वाद र सांस्कृसत तिा सभ्यताववचको गणु समलान गने सम्वन्ध सूत्रको 
रुपमा ववकास एवां ववस्तार हनुपुनेमा वतवमान समयमा यो अस्वस्ि प्रसतस्प्रधा, सामाजिक 
साँस्कृसतक द्वन्द्व, मनोमासलन्य र ववग्रहको माध्यम तिा कारक वन्न पगेुको छ । 

ज्ञान, ववज्ञान र चेतनाको उन्नयनका माध्यमद्वाराशिु दृवष्टको रचना र अन्तरमनको 
मानवीय एवां अन्तस्करणको आध्याजत्मक चेतना प्रस्फुटन माफव त मानवता, िाततृ्व र प्रमेको 
वैजश्वक िागरण र सञ्चार गराउन सहयोग समल्दछ । यो नैसतक मूल्य मान्यता र आचरणको 
अनशुरण तिा अनशुीलन गराउने, समग्र शखु र शाजन्तको  आधार, प्रस्िान ववन्द ुएवां गन्तव्य 
समेत हो । यो जिवनका यक्ष प्रश्नहरुको समाधान र द्वन्द्व सनरुपनको साधन पसन हो । यसिव 
जशक्षाशारीिरक, मानससक, सांवेगात्मक,  सांज्ञानात्मक लगाएत समस्त मानवीय सम्वन्ध र 
ववकासको िीवात्मा हो । िसको स्वरुप मात्र पिरवतवन गनव सवकन्छ तर यसकोशाश्वतसारसांग्रह  
सदा अकन्टक रवहरन्छ । 
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जशक्षा क्षेत्र समग्र मानव ववकासको स्तर र अवस्िा मापनको एक महत्वपूणव सूचक 
रहेकाले मलुकुको ववकास, उन्नसत, प्रगसत, शखु र सांववृि मापनको मूल्याङ्कन सूचक समेत हो। 
यो मानवसांसाधन ववकासको महत्वपूणव अवयव हो ।व्यजक्त्तको स्वतन्त्रता र सावविौम 
अजस्तत्वको सांरक्षण तिा उसका छनौटका दायराहरुलाई फरावकलो एवां ववस्ततृ तलु्याउन े
आधार पसन हो । यो मलुकुो सामाजिक, साँस्कृसतक, आसिवक, रािनीसतक लगाएत सम्पूणव 
पक्षहरुमा सकारात्मक पिरवतवन, सधुार तिा ववकास र अग्रगमनको साधन र साध्य दवैु हो।  

असल जशक्षा एवां जिवनउपयोगी ससकाइ व्यजक्त्तको आफ्नो सनिी जिवनकाववववध 
पहलहुरुको रहस्योद्घाटनका अलावा सारा व्रहमाण्ड, सवृष्ट, चराचर िगत एवां समग्र प्राणीको  
वहत रक्षाका लासग साझा अजस्तत्वलाई अत्मसाि, सम्मान एवां सांरक्षण प्रदान गने अन्तिरक 
असिप्ररेणाको स्रोत पसन हो ।  

ववगतको गरुुकुल पिसत देजख वतवमानको िच ुवअल माध्यमसम्म समयले कोल्टे 
फेरीसक्दा समेत हाम्रा ससक्ने ससकाउने र ज्ञानको प्रसारलाई सववतोमूखी वनाउन तिा  
ससकाइका ववसध,पिसत र तौरतिरकामा गणुस्तरीयता ल्याउन नसक्नकुा सािै व्यजक्तका ससकाइ 
अनिुवहरु र वतवमान समािको आवश्यकताववच तादात्मयस्िावपत गनव सवकएको छैन । 
यसवाट ववगत र वतवमानको कमिोरीले चनुौसतपूणव आगतको सांकेत गदवछ । 

कुनैपसन मलुकुमा सञ्चासलत ववश्वववद्यालयहरुको पिरमाणात्मक सािसािै गणुात्मक 
ववकासले त्यस देशको ज्ञान, ववज्ञान, अध्ययन, अनसुन्धान, नववनतम खोि तिा आववश्कारको 
अवस्िा एवां जस्िसतलाई उिागर गदवछ । हाम्रो सन्दिवलाई केलाउन ु पदाव उच्च जशक्षामा 
राज्यको लगानी र चासो न्यून रहेको छ । प्राजज्ञक ववधा तिा ववर्यहरुमा ववजशष्टता र 
ववववधता कायम गनव सवकएको छैन । िौगोसलक/क्षेत्रगत अधारमा सरकारी ववश्वववद्यालय 
अन्तगवतका उच्च जशक्षा प्रदायक जशक्षण सांिाहरुको   उपजस्िसतको अनपुातमा सामनिस्यता 
रहेको छैन । उच्च जशक्षा शहर केन्रीत छ । ग्रामीण इलाकामा उच्च जशक्षाको पयावप्त 
पहुँच पगु्न सकेको छैन । स्वव्यवस्िापनमा सञ्चासलत सामदुावयक क्याम्पसहरुको पूवावधार र 
गणुस्तर न्यून रहेको छ । सामदुावयक क्याम्पसको शैजक्षक, िौसतक तिा आसिवक लगाएत 
समग्र ववकासको दावयत्व राज्यले  सलएर गणुस्तरीय उच्च जशक्षा प्रासप्तमा नागिरकहरुको पहुँच 
असिववृि गनुवपने टड्कारो अवश्यकतारहेको छ । 

मानव ववकासको यसत महत्वपूणव पक्ष व्यवहािरक एवां जिवनउपयोगी हनु सकेको 
छैन। ठूलो वहस्सामा नागिरकहरु गणुस्तरीय जशक्षाको पहुँचवाट वजञ्चत रहेका छन । राष्ट्र 
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सनमावणमा उपयोगी हनुे उपलब्ध उच्च शैजक्षक िनशजक्त्तको प्रसतिा पलायन िैराखेको छ । 
शैजक्षक वेरोिगारहरुको सांख्या ददनानदुदन बढ्दो क्रममा छ । रोिगारीको ससलससलामा 
यूवाहरु ववदेशीन ुपने अवस्िा ववद्यमान छ । राज्यले मानव श्रम र सांसाधनउपर व्यापार 
गिरराखेको छ । यसवाट प्राप्त क्षणीक आसिवक लािको आत्मरसतमा राज्य समस्या समाधानमा 
मौन देजखन्छ । सामाजिक समस्याहरु ववकराल बन्दै गैराखेका छन । देशमा उत्पन्न 
रािनीसतक अन्यौलता र गसतरोधले ववकासका समग्र पक्षहरुमा नकारात्मक प्रिाव पानव सक्ने  
सांकेतहरु देखापकाव छन । समग्र जशक्षा क्षेत्र नयाँ र परुाना मूल्य शृ्रङ्खलाहरुको सांक्रमणवाट 
गजु्रन ुपिरराखेको अवस्िा छ ।राज्यका सांस्िा एवां सांरचनाहरु सवल र सदुृढ हनु नसक्दा 
सामाजिक ववकासमा दरुगामी प्रिावहरु पने देजखन्छ । यसले गदाव शैजक्षक क्षेत्रको व्यवजस्ित, 
सन्तसुलत र आफ्नो आवश्यकता एवां मूल्य पिसत अनकुुल ववकास हनु गाह्रो पने देजखन्छ । 
यसका लासग समग्र शैजक्षकपिसत एवां प्रणालीमा सधुार तिा पिरमािवनको खाँचो रहेको छ । 

ज्ञान एवां ससकाईको प्राकृसतक सम्वन्ध र ससलससला टुट्नेगिर अत्यासधक सूचना र 
िानकारीको वोझले सिजचएकोससकाइ प्रकृयाले व्यजक्त्तको प्रकृसत प्रदत्त ववजशष्ट खवुी तिा 
अदद्वतीय क्षमताको प्रस्फुटनमा अवरोध पयुावउनकुा सािैजशजक्षत एवां ससुांस्कृत व्यजक्त्तत्व 
सनमावणको साटोयान्त्रीक मानवप्रसतरुपहरु मात्र उत्पादन िैराखेका छन। ज्ञान सनमावणको 
प्राववसधकता प्रारजम्िक ववकल्प हनु सक्दछ नवक अवश्यमिावव आवश्यकता । 

ज्ञानको सनमावण एवां ववसनमावण ससकाईका स्विाववक प्रवक्रया हनु । पूवव स्िावपत मूल्य 
मान्यताहरुको ववसनमावण स्विाववक हनु सक्दछ तर पूणव ववघटनले समय ववकासको स्विाववक 
चक्र एवां प्रवक्रयालाई अवरुिपािरददन्छ । पिरणामत: मौसलकताको असामवयक सनयोिन र 
कृसत्रमताको प्रादुविाव हनु पसुग दशु्कर कालक्रमको प्रारम्ि हनु पगु्दछ । व्यजक्त्तको गलत 
जशक्षाको पिरणामस्वरुप वतवमान समय आसिवक, सामाजिक, रािनीसतक र पयाववरणीय समस्या 
र िवटलताहरुसांग िधु्न पिरराखेको अवस्िा सववववददत नै छ । यसवाट उत्पन्न दषु्प्रिावको 
मूल्य िावीपसु्ताले समेत  चकुाउनपुने  पिरजस्िसतको सिृना िएको छ । 

व्यजक्त्तको ससकाई प्रवक्रया स्विाववक र प्राकृसतक हनु सकेमा मात्र नववनताको प्रस्फुटन 
हनु सक्दछ, ससिवनाको अङ्कुरन हनु पगु्दछ । सांज्ञान र सांवेगको उजचत सांयोिन र सजम्मलनवाट 
मात्र ससिवना एवां रचनाको सनशेचन हनु सक्दछ । हाम्रो सन्दिवमा सलजच्छवीकालीन शासनएवां 
ववकास तिा मल्लकालीन कला, सांस्कृसतको उत्िान यसका अनपुम उदाहरण हनु ।उक्त्त 
समयमा मन र मजस्तस्कको उजचत सांयोिनको उच्चतम वोध रहेको पाउन सवकन्छ ।  
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सूचना प्रववसधको ती्र  ववकास एवां ववस्तारका कारण वतवमान समयमा सम्पूणव 
ससकाइप्रवक्रया बवहमूवखी हनु पगेुका छन । ससकाइको आन्तिरकीकरणआिको अवश्यकता 
हो। आिको मानव वतवमान समयको कु्रर प्रहारवाट क्षणीक त्राण पाउन समस्या समाधानको 
तात्कासलक प्रयास स्वरुप अनेकौ ववरोधािार्हरुको रचना गिर त्यसकै ववभ्रममा वाँच्न असिसप्त 
छ । यी सवै हाम्रो सामाजिक र साँस्कृसतक मूल्य पद्दसतमा आएको स्खलन र सोही 
वमोिी ांमकोअसङ्गत ससकाइ प्रणाली र कमीकमिोरीहरुको सधुार एवां पिरष्कारमा रहेको 
अिावको उपि हो । यसो हनुमुा अनौपचािरकको तलुनामा औपचािरक जशक्षाकै िारज्यादा 
हनु आउदछ । 

यसो हनु नददन समग्र शैजक्षक पवुावधारहरुको पनुसंरचना र पनुसनवमावण गनुव अत्यन्त 
िरुरी रहेको छ । जशक्षा क्षेत्रमा रहेका असमान ब्यवस्िाहरुलाई सनराकरण गिर न्याय र  
समानतामा आधािरत वववेधरवहत शैजक्षक प्रणालीको ववकास गनुव पदवछ । जशक्षा क्षेत्रकोदै्वध 
नीसतको अन्त्य हनु ुपदवछ । जिम्मेवार सवैले सधुारका उपायहरु अवलम्वन गनुव पदवछ । 
यसको प्रत्यक्ष अनिुव र अनिुसुत हनु सकेमा मात्र सामाजिक रुपान्तरण सांगै शैजक्षक ववकास 
र पिरवतवन सम्िव हनु सक्दछ । 

अत:ज्ञान, गणु र सीपयकु्त्त,  राष्ट्र सनमावणप्रसत प्रसतवि, कालक्रमका उत्कर्व र सनश्कर्व 
एांव आरोह र अवरोहको  एक शाश्वत ससलससलाको आरम्ि र अवसान हनुे क्रममा जिवनमा 
उद्घावटत रहस्यहरुलाई स्वािाववक रुपमा आलम्वनर प्रत्यक्षीकरण गनव सघाउने, प्राजचन मानव 
सभ्यताको ववकासक्रममा अवलजम्वत िैसकेका, मूल्य पद्दतीमा आधािरत गणुग्राही जशक्षाको 
सारलाई वतवमान शैजक्षक प्रणालीमा समयानकुुल सधुार तिा समावहत गरेर लैिान ुआिको 
टडकारो आवश्यकता रहेको छ । 

समाप्त 
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सांघीयतामा जिल्ला समन्वय ससमसतको िसूमका 

सांववधान सिाबाट िनमखुी सांववधान िारी गरी स्वशाससत 
हनुे नेपाली िनताको उत्कट चाहनाबमोजिम राष्ट्रवहत, लोकतन्त्र र 
अग्रगामी पिरवतवनका लासग नेपाली िनताले पटक पटक गददै आएका 
ऐसतहाससक िनआन्दोलन, सशस्त्र सांघर्व, त्याग र बसलदानको 
उपलजब्ध स्वरुप २०७२ साल असोि ३ गते नेपालको सांववधान 
िारी ियो। िसको कारण मलुकु एकात्मक राज्य व्यवस्िाबाट 
सांघीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्िामा रुपान्तरण 
ियो। सांवैधासनक व्यवस्िाबमोजिम सांघ, प्रदेश र स्िानीय तह गरी 
तीन तहका सरकार गठन िई सञ्चालन िइरहेका छन। नेपालको सांघीयता प्रसतस्पधावत्मक 
निई सहकायव, सहअजस्तत्व र परस्पर सहयोगमा आधािरत िएकोले अन्तरसरकारी 
कायवसम्पादन र गसतववसधलाई प्रिावकारी र सांववधानको ममव र िावनाअनरुुप बनाउन आवश्यक 
सहिीकरण र समन्वय गनव ववसिन्न सांरचना र सांयन्त्रहरुको व्यवस्िा समेत गिरएको छ ।  
सोमध्येको एक होनेपालको सांववधानको धारा २२० बमोजिम गदठत जिल्ला समन्वय ससमसत। 

ववगतका केजन्रकृत राज्य व्यवस्िाले आम नागिरकका समस्या र िावनाको उजचत कदर गनव 
नसकेको ठहरसवहत किरब सात दशकको अवसधमा सात वटा सांववधान पिरवतवन िएका छन। 
नेपाल असधराज्यको सांववधान, २०४७ लाग ु तिा प्रिातन्त्रको पनु:स्िापनापिात स्िानीय 
स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र स्िानीय स्वायत्त शासन सनयमावली, २०५६ बमोजिम जिल्ला 
ववकास ससमसत तिा महानगरपासलका, उपमहानगरपासलका, नगिरपासलका र गाउँ ववकास 
ससमसतलाई ववकेजन्रकरणको माध्यमबाट असधकार सम्पन्न स्िानीय सनकायको रुपमा स्िावपत 
गनवखोजिएको सियो। साववकको जिल्ला ववकास ससमसतको िसूमका जिल्लामा हनुे हरेक 
गसतववसधमा समन्वयात्मक र जिल्लाको समग्र ववकासात्मक रहेको र सोही मतुाववक केही 
अभ्यास समेत िएको सियो।ती स्िानीय सनकायहरुले कानूनबमोजिमकाववकेजन्रकरणसम्बन्धी 
सबै अभ्यास पयावप्त मात्रामा गनव मातै्र पाएको िएपसन नेपाली िनताले स्वशाससत िएको महशसु 
गनव सक्ने अवस्िा पसन बन्न सक्थ्यो तर स्वायत्त शासनको मूल मान्यता पूणव रुपमा 
कायावन्वयनमा िान नै पाएन । केजन्रकृत शासन व्यवस्िाले नै सनरन्तरता पाइरह्यो। 

ववकेजन्रकरण र सांघीयताको उदे्दश्य एकै खालको िएता पसन यी दईु ववर्य एउटै निई फरक 
फरक हनु।ववकेजन्रकरण राज्य सञ्चालनको ससिान्त हो िने सांघीयता राज्यको सांरचना हो । 
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सरकारलाई िनताको नजिक प्ु याउने रािनीसतक ससिान्त िसले केन्रमा रहेको जिम्मेवारी, 
असधकार,उत्तरदावयत्व र स्रोतसाधन तल्लो सनकायलाई हस्तान्तरण गनुव ववकेजन्रकरण हो। 
प्रिातन्त्रलाई सदुृवढकरण गनव र शासनमा िनताको सहिासगता ससुनजित गनव कायवबोझको 
स्िानान्तरण, असधकार प्रत्यायोिन र असधकार सनक्षेपणको माध्यमबाट ववकेजन्रकरणको 
अवलम्बन गने गिरन्छ िने सांघीयतामासांववधानद्बारा नै दईु वा सो िन्दा बवढ तहबाट 
सावविौमसत्ताको प्रयोग हनुे गरी असधकार क्षेत्र स्पष्ट रुपमा सनधावरण गरी सावविौमसत्ता, शजक्त 
र साधन स्रोतको सावविौम बाँडफाँड िई काननुबमोजिम आ-आफ्नो क्षेत्रासधकारको प्रयोग र 
अभ्यास गने व्यवस्िा हो ।ववकेजन्रकरण केन्रको सनयन्त्रण र इच्छाशजक्तमा सनिवर हनुे हुँदा 
िनु उदे्दश्यका साि आउँछ त्यो उदे्दश्य पूरा नहनुमुा मासिल्लो सनकायकै बवढ जिम्मेवार 
हनुपुने मान्यता समेतराजखन्छ। यसका आधारमा सांघीयता नै सांरचनासवहतको राज्य 
व्यवस्िाको तहगत असधकारसम्पन्नता र प्रिातन्त्रको असल अभ्यास हो िन्न सवकन्छ। 

नेपालमा लामो समयसम्म चलेकोएकात्मक र केजन्रकृत शासन व्यवस्िाप्रसत असन्तवुष्ट र 
ववरोध व्याप्त हुँदै गयो।पिरणाम स्वरुप सांघीयताको िन्म ियो । तीन तहमा तहगत सरकार 
गठन र सञ्चालन िइरहेका छन। नपेालको सांववधानबमोजिमका तीन तहमध्ये सांववधानको 
िाग १७ मा स्िानीय कायवपासलकासम्बन्धी व्यवस्िामा स्िानीय तहअन्तगवत गाउँपासलका र 
नगरपासलका (महानगरपासलका, उपमहानगरपासलका, नगरपासलका)को सािै जिल्ला सिा र 
जिल्ला समन्वय ससमसतको सम्बन्धमा समेत व्यवस्िा छ। सांववधानत:सांघीयता कायावन्वयनको 
ससलससलामा ५ वर्व पूरा िइसकेको छ। तीन तहका सरकार गठन िएको तीन वर्व पूरा हनु 
िालेको छ। सांघीयता कायावन्वयनका कसतपय आधारहरु खडा िएका छन िने कसतपय हनु े
क्रममा छन ्। यसै क्रममा समन्वय, सहिीकरण र अनगुमनको िसूमका सनवावह गने गरी 
जिल्ला समन्वय ससमसत गठन िएको समेत तीन वर्व पूरािइसक्दा समेत जिल्ला समन्वय 
ससमसतको िसूमकाप्रसत आम सरोकारवालाहरुका सािै नागिरकमा समेत अस्पष्टता र अन्यौलता 
कायम देजखन्छ।एकििर बझुाइमा जिल्ला समन्वय ससमसत साववकको जिल्ला ववकास ससमसतको 
नाम पिरवतवन िएको हो िने्न समेत पाइन्छ िनेअकावििर बझुाइमा जिल्ला समन्वय ससमसत 
औजचत्यवववहन रहेको समेत पाइन्छ । यद्यपी यी दवैु खालका बझुाइ अवहलेको अवस्िामा 
पूणव रुपमा सहमत हनु नसवकने अवस्िा छ।िसको कारण यस्तो छ:जिल्ला समन्वय 
ससमसतसाववक जिववस िस्तो आफै सनणवयात्मक र कायवकारी असधकार सम्पन्न निई अन्य 
सनकायका सनणवय र कायवसम्पादनमा समन्वय सहिीकरण र अनगुमनको माध्यमबाट 
प्रिावकािरता असिववृि गने िसूमका छ; सािै,जिल्ला समन्वय ससमसतको औजचत्यमासि प्रश्न गने 
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बेला यो होइन । िनताको प्रसतसनसधमूलक सांस्िा सांववधान सिाबाट आवश्यक र औजचत्यपूणव 
ठहर गरी सांववधानमा व्यवस्िा िइसकेपसछ अब पसन प्रि उठाउन ुनागिरकले गरेको मतदानको 
असधकार उपयोगमासि नै प्रश्न जचन्ह खडा गनुव सरह हो । अत: सांववधान र कानूनको 
दायरासित्र रही सांघीयताको सफल कायावन्वयनमा जिल्ला समन्वय ससमसतले प्रिावकारी िसूमका 
सनवावह गनुवपने िएको छ। िसका लासग जिल्ला समन्वय ससमसतको काम कतवव्य र असधकार 
यसप्रकार छन:् 

नपेालको सांववधानको धारा २२० को उपधारा (७) मा उल्लेख िए बमोजिम जिल्ला सिाको 
काम, कतवव्य र असधकार  देहाय बमोजिम रहेका छन:् 

(क) जिल्लासित्रका गाउँपासलका र नगरपासलकाबीच समन्वय गने, 

(ख)  ववकास तिा सनमावण सम्बन्धी कायवमा सन्तलुन कायम गनव सोको अनगुमन गने, 

(ग)  जिल्लामा रहने सांघीय र प्रदेश सरकारी कायावलय र गाउँपासलका र नगरपासलकाबीच 
समन्वय गने, 

(घ)  प्रदेश काननुबमोजिम कायवहरु गने । 

सांववधानमा प्रदेश काननुबमोजिमका कायवहरु गने व्यवस्िा िएको र सोवह बमोजिम प्रदेशहरुबाट 
जिल्ला सिा र जिल्ला समन्वय ससमसतको कायव सञ्चालनसम्बन्धी कानून सनमावण िई 
कायावन्वयनमा आएका छन िन ेप्रदेश काननु नबनकेा प्रदेशसित्रका जिल्ला सिा तिा जिल्ला 
समन्वय ससमसतहरु हकमा त्यसरी कानून नबनसेम्म लाग ुहनुसे्िानीय सरकार सञ्चालन ऐन, 
२०७४ को दफा ९२ को उपदफा (१) र सम्बजन्धत प्रदेशका जिल्ला सिा तिा समन्वय 
ससमसत सञ्चालन सम्बन्धी ऐन तिा कानूनबमोजिम जिल्ला सिाको काम कतवव्य र असधकार 
देहायबमोजिम रहेका छन: 

क) जिल्लासित्रका स्िानीय तहको ववकास सनमावणका ववर्य पवहचान गनव तिा व्यवस्िापन 
गनव आवश्यक समन्वय गने, 

ख) जिल्लासित्रका सरकारी तिा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सञ्चासलत ववकास सनमावण सम्बन्धी 
कायवक्रमहरुको वववरण तयार गरी त्यस्ता कायवक्रमहरुको प्रिावकािरता तिा 
व्यवस्िापनका सूचक तयार गरी ती सूचकका आधारमा ववसिन्न चरणमा अनगुमन 
गने, त्यस्ता कायवक्रमहरुको प्रसतफल सम्बन्धमा क्षेत्र वा समदुायगत, ववर्य क्षेत्रगत 
र पयाववरणीय सन्तलुन कायम गनव र आवश्यक सझुाव वा मागवदशवन ददने र त्यसरी 
ददएका सझुाव वा मागवदशवनलाई सावविसनक गने, 
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ग) जिल्लासित्रका स्िानीय तहको क्षमता ववकासको लासग प्रदेश तिा सांघसँग समन्वय 
गने, 

घ) जिल्लामा रहने सांघीय वा प्रदेश सरकारी कायावलय र स्िानीय तहका बीच समन्वय 
गने, 

ङ) जिल्लासित्रका स्िानीय तहबीच कुनै वववाद उत्पन्न िएमा सोको समाधानका लासग 
सांघ, प्रदेशसँग परामशव, समन्वय तिा सहिीकरण गने, 

च) जिल्लासित्रको प्राकृसतक प्रकोप तिा ववपद् व्यवस्िापन सम्बन्धी योिना तिा कायवको 
समन्वय गने र सो सम्बन्धमा सांघ, प्रदेश र स्िानीय तहसँग सहकायव र समन्वय गने, 

छ) जिल्लासित्रको ववकास तिा सनमावण सम्बन्धी कायवमा सन्तलुन कायम गनव गैरसरकारी 
सांघ, सांस्िा तिा सनिी क्षेत्रसँग समन्वय गने, 

ि) जिल्लासित्रको ववकास तिा सनमावण सम्बन्धी कायवमा सन्तलुन िए निएको सम्बन्धमा 
अध्ययन, अनसुन्धान तिा अनगुमन गरी ववकास सनमावण सम्बन्धी कायवमा सन्तलुन 
कायम गनवका लासग स्िानीय तह सम्बन्धी ववर्य हने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तिा 
आवश्यकतानसुार सम्बजन्धत स्िानीय तहलाई समेत सझुाव ददने, 

झ) आफ्नो काम कारबाहीको सम्बन्धमा प्रदेश सरकारको स्िानीय तह हेने मन्त्रालयमा 
प्रत्येक चार-चार मवहना र आसिवक वर्व समाप्त िएको दईु मवहनासित्र प्रसतवेदन पेश 
गने, 

ञ) जिल्लासित्र गैरसरकारी सांघ सांस्िाबाट सञ्चालन िइरहेका योिना र कायवक्रमहरुको 
प्रिावकािरता, उपयकु्तता तिा सन्तसुलत वकससमले िए, निएको सम्बन्धमा अनगुमन 
गरी दोहोरो नहनुे गरी उपयकु्त स्िानमा पठाउन सम्बजन्धत स्िानीय तहसँग आवश्यक 
समन्वय र सहिीकरण गने, 

ट) जिल्लासित्रका दईु वा सोिन्दा बढी स्िानीय तहबीचका रणनीसतक महत्वका आयोिना 
तिा पिरयोिनाको पवहचान गरी सोको कायावन्वयनमा सहिीकरण तिा समन्वय गने, 

ठ) जिल्लासित्रका एक िन्दा बढी स्िानीय तह प्रिाववत हनुे आयोिना तिा पिरयोिना 
सञ्चालन गदाव प्रचसलत कानूनबमोजिम प्रारजम्िक वातावरणीय प्रिाव मूल्याङ्कन गनव 
समन्वय गने, 

ड) जिल्ला सूचना तिा असिलेख केन्रको स्िापना तिा सञ्चालन गने, 
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ढ) जिल्लासित्रका स्िानीय तहले बनाएका कानूनहरुको असिलेखीकरण गने, 

ण) जिल्लासित्रको ववकास तिा सनमावणलाई प्रिावकारी बनाउनको लासग वर्वको एक पटक 
वावर्वक समीक्षाको कायवक्रम आयोिना गदाव सो जिल्लाबाट प्रसतसनसधत्व गने सांघीय 
सांसदको र प्रदेश सिाको सदस्यलाई आमन्त्रण गरी सझुाव सवहतको प्रसतवेदन ददने, 

त) आवश्यकता अनसुार प्राकृसतक स्रोत व्यवस्िापन, अनगुमन, समन्वय गनव आवश्यक 
ससमसतहरु गठन गने, 

ि) जिल्लासित्र स्िानीय तहले गरेको कामले समग्र जिल्लाको ववकासमा पारेको प्रिाव र 
गनुवपने सधुारका बारेमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्िानीय तह र जिल्लाबाट 
प्रसतसनसधत्व गने सांघीय सांसद र प्रदेश सिाका सदस्यलाई प्रसतवेदन ददन,े 

द) प्रदेश सरकारले तोकेका अन्य कायव गने । 

(२) सिाले गने काम जिल्ला समन्वय ससमसतको नाममा हनुेछ । 

आम नागिरक र अन्य पक्षहरु ववद्यमान जिल्ला समन्वय ससमसतको काम कतवव्य र 
असधकार के हो? के गिररहेको छ ? िन्ने ववर्यमा अन्यौलतामा हनु ुत स्विाववक नै हो तर 
स्वयां जिल्ला समन्वय ससमसतका पदासधकारीहरु र जिल्ला समन्वय ससमसतको कायावलयका 
कमवचारीहरु समेत आफूले के गनुवपने हो?कायववववरण के हो? िने्न ववर्यमा स्पष्ट नहनु ुचाही ीँ 
सांघीयतामा जिल्ला समन्वय ससमसतको औजचत्यतामासि प्रश्न गनेहरुलाई िप टेवा प्ु याउने 
देजखन्छ ।जिल्ला समन्वय ससमसत कस्तो प्रकृसतको सनकाय हो? कुन मन्त्रालय अन्तगवत रहेको 
छ? िने्न प्रश्नको उत्तर सांववधानमा प्रस्ट रुपले उल्लेख हुँदाहुँदै पसन कायावन्वयनको ससलससलामा 
स्पष्ट नहनु ुअझ अको दखुाःद कुरा हो । त्यसकारण सांघीयता कायावन्वयनमा सहयोगीको 
रुपमा व्यवस्िा र स्िापना िएको जिल्ला समन्वय ससमसतका पदासधकारीहरु र कमवचारीहरु 
अब पसन स्पष्ट हनु नखोज्ने हो, व्यवहार र कमवद्बारा प्रस्ट पानव नसक्ने हो,तोवकएको काम 
कतवव्य र असधकारको पसनअभ्यास िाल्ने होइन िने यो सांरचना राज्यका लासग  अनावश्यक 
व्ययिार ससि हनु सक्छ।तहगत सरकार िएपसछ सरकार नागिरकको समीपमा पगेुको महशसु 
गनव पाइएला,ववसधको शासन, सशुासनका सािै शाजन्त सवु्यवस्िा कायम होला िने्न िनचाहना 
पिरपूसतवका लासग तीनै तहका सरकार रसरकारी सनकायहरु जिम्मेवार, सांवेदनशील र एक 
अकावका पिरपूरक िई आ-आफ्नो िसूमका सनवावह गनव िरुरी छतर सांघीयता कायावन्वयनको 
सरुुवाती चरणमा िएकोले मलुकुमा रहेका तीन तह र अन्य सनकायहरुले यदाकदा एकअकावका 
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प्रसतस्पधीको व्यवहार गने, आफ् नो बाहेक सनकायको अजस्तत्व र औजचत्यतामासि प्रश्न उठाउन े
गरेको पसन सनु्न र देख्न पाइन्छ। मलुकुको सांववधान र काननुले राज्य सञ्चालनका अवयवको 
रुपमा ग्रहण गिरसकेपसछ कुनै एक सनकाय वा पक्षले प्रश्न उठाउन,ु अनावश्यक 
ठानु्निन्दापसनएकअकावको अजस्तत्व र औजचत्य स्वीकार गरी पिरपूरकको रुपमा हातेमालो गरी 
अगासड बढ्न िरुरी छ। 

जिल्ला समन्वय ससमसत कायवकारी सनकाय होइन । यद्यपी तीनै तहका सरकार र 
मातहतका सनकायको नजिकको समन्वय, सञ्चार र सहिीकरण गने ववश्वाससलो र िरपदो 
सनकाय बनु्नपनेमा कानूनले तोवकएका जिम्मेवारी पूरा गनव खोज्दा समेत हस्तक्षेपको रुपमा 
ववसिन्न सनकायहरुले बझु्ने गरेको अवस्िामा बझुाइमा सबैलाई स्पष्ट पाददै आफ् ना गसतववसधलाई 
सनयसमत र सनयमसांगत बनाउन िसत िागरुक र सवक्रय हनुपुने हो त्यसमा हालसम्म जिल्ला 
समन्वय ससमसतहरुको प्रयास पयावप्त देजखदैन।जिल्लासित्रका स्िानीय तहकोसिाका 
सदस्यहरुमध्येबाट सम्बजन्धत जिल्ला समन्वय ससमसतका पदासधकारीहरु सनवावजचतहनु े
व्यवस्िाको कारण पसन कम आकँलन र व्यवहार िइरहेको हनु सक्छ तावक िनताको 
मतबाट सनवावजचत िएका स्िानीय तहका पदासधकारीहरु सम्बजन्धत स्िानीय तहका आम 
िनताको िाग्य र िववष्यलाई काँधमा सलएर अगासड बढ्ने जिम्मेवारी र ववश्वास पाइरहँदा 
स्िानीय तहका प्रमखु/अध्यक्ष, उपप्रमखु/उपाध्यक्षहरुले मतदान गरी सनवावजचत गरेको जिल्ला 
समन्वय ससमसत त्यसत मातै्र हैन जिल्लाजस्ित सबै स्िानीय तहका प्रमखु/अध्यक्ष, 
उपप्रमखु/उपाध्यक्ष रहने जिल्ला सिासँग समेतहातेमालो र सहकायव गनव समेत वहचवकचाउन ु
आफ् नै मत र प्रसतसनसधत्वको उजचत कदर निएको हो वक िने्न शांका समेत उब्िाएको छ 
जिल्ला समन्वय ससमसतको जिम्मेवारी र कामको प्रकृसत हेदाव ससमसतका पदासधकारीहरु र 
ववशेर्गरी कमवचारीहरु असिलेख व्यवस्िापन,प्रसतवेदन कायव,समन्वय र सञ्चार सीपमा कुशलता 
लगायतका ववशेर् ज्ञान र अनिुवका सािै ववजशष्ट क्षमतायकु्त हनुपुनेमापसछल्लो समय जिल्ला 
समन्वय ससमसतका कायावलयहरुलाई काम नहनुे कायावलय,कमवचारीको आकर्वण नहनुे कायावलय, 

सीप क्षमताको ववकास र उपयोग गनव आवश्यक नरहेको कायावलयको रुपमा बझु्ने र व्यवहार 
गने प्रवजृत्त पसन रहेको पाइन्छ। 

ववश्वमा शासन व्यवस्िा र ससिान्त आफैमा कुनै पसन नराम्रो हुँदैन । कायावन्वयन र 
व्यवहारले नै शासन व्यवस्िा र सांरचनाको सफलता या असफलता सनधावरण गदवछ।यसिव, 
नेपालमा सांघीयता सफल हुँदैन िने्न ववचारलाई सत्य साववत हनु नददन, सांघीयताको सफल 
कायावन्वयनबाट आम नागिरकमा शासन र सरकारप्रसत अपनत्व बोध गराउन, सशुासन कायम 
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गनव, ददगो र प्रिावकारी ववकास गनव, ववकासमा सन्तलुन कायम गरी सबैको पहुँचयोग्य बनाउन 
जिल्ला समन्वय ससमसतलाई समेत तोवकएको काम, कतवव्यर असधकारको पूणव पालनाका लासग 
सांस्िागत सक्षमता हाससल गनुवका सािै समन्वय, सहिीकरण र अनगुमनकारी िसूमकालाई 
अझ सवक्रय बनाउनपुने देजखन्छ। आफूले सम्पादन गरेका कामकारबाहीको सम्बन्धमा 
प्रसतवेदन गने, असिलेख राख्न ेर सावविसनक गने कायवलाई मातै्र सनयसमत र व्यवजस्ित गनव 
सवकयो िने पसन जिल्ला समन्वय ससमसतको औजचत्य पवुष्ट हनुकुा सािैजिल्लासित्र स्िानीयत 
तह, सरकारी तिा गैरसरकारी सनकायबाट सम्पादन हनुे हरेक गसतववसधहरु सनयसमत, 
सनयमसांगत र पारदशी बनाउन सवकन्छ।ववद्यमान अवस्िामाववसिन्न व्यजक्त तिा सनकायहरुले 
समग्र जिल्लाको सरोकारका ववर्यमा आवश्यक िानकारी सलन, गनुासो गनव र चासो राख्न े
िलोको रुपमा समेत जिल्ला समन्वय ससमसतलाई सलने गरेको हुँदा आम नागिरकले सजिलै 
िानकारी पाउनपुने कसतपय सूचनाहरु जिल्ला समन्वय ससमसतले समन्वय तिा सहिीकरण 
प्रयोिनका लासग माग गदाव समेत सम्बजन्धत सनकायले उपलब्ध गराउन नचाहने, उपलब्ध 
गराउन सनकै कदठन हनु,े स्वत: सावविसनक झन कमै हनुे पिरप्रके्ष्यमा यस्ता ववर्यवस्तमुा 
आवश्यक समन्वयलाई प्रिावकारी बनाउँदै समग्र जिल्लाको सरोकारका सबै ववर्यहरुको एकै 
ठाउँबाट सहि रुपमा िानकारी प्राप्त गने आधार तयार गरीसूचनाको हक र पारदजशवता 
प्रवद्बवनमा समेत टेवा पगु्न ेदेजखन्छ।जिल्ला समन्वय ससमसतका पदासधकारीहरुको जिम्मेवारी 
र कायवक्षेत्र बाँडफाँड गरी जिल्लासित्र सबै सनकायबाट हनुे सबै प्रकारका गसतववसधलाई 
नजिकबाट सनयाल्न,े चासो व्यक्त गने, िानकारी सलन,े सोको प्रसतवेदन गने, आवश्यक सझुाव 
प्रदान गददै जिल्लाको ववकासको सरोकारमा आवश्यकता पवहचान गनव सहयोग गने, सम्बजन्धत 
सनकायलाई सझुाव तिा मागवसनदेश गने, कामकारबाहीको सनयसमत अनगुमन गरी आवश्यक 
सझुाव ददने कायवलाई सनयसमत र व्यवजस्ित बनाउन ुर ती ववर्यहरुको सावविसनक गरी आम 
नागिरकहरुलाई समेत सिग, सचेत र जिम्मेवार नागिरकको िसूमका सनवावह गनव प्रोत्सावहत 
गनव सवकन्छ।स्वीकृत दरबन्दीअनसुारका ववजशष्ट क्षमतावान िनशजक्त व्यवस्िापन गरी 
समन्वय, सहिीकरण, अनगुमन र सोको असिलेख र प्रसतवेदन कायवलाई व्यवजस्ित र सनयसमत 
गनव िोड ददनकुा सािै आफ् नो जिम्मेवारी र कतवव्यका ववर्यमा िानकार िई जिम्मेवारी 
सनवावहको लासग ससमसतका सबै पदासधकारीहरु र कमवचारीहरुलाई प्रोत्सावहत र जिम्मेवार 
बनाउनपुने देजखन्छ। 

नेपाललाई सांघीय लोकताजन्त्रक गणतन्त्रात्मक राज्यको रुपमा सफल कायावन्वयन गनव 
सम्पूणव जिम्मेवार सनकायहरु सांववधान प्रदत्त तहगत सरकार र सनकायको असधकारक्षेत्रको 
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पयावप्त अभ्यास गनव/गराउन सनस्वािव र उदार िावले तयार हनु र परस्पर सहयोगका लासग 
समेत तयार रहनकुा सािै जिम्मेवारी सनवावहका लासग सक्षमता ववकास गददै तोवकएका जिमेवारी 
समेत कुशल ढांगले सनवावह गनुवपने हनु्छ। िसका लासग राज्यको स्रोतसाधन तिा सम्पजत्तको 
उपयोगका लासग लेनदेनको िावना िन्दा पसन बाँडफाँडको व्यवहार हनु िरुरी छ । सािै, 
त्यसरी प्राप्त स्रोत साधन र सम्पजत्तको उपयोगमा पारदजशवता, िवाफदेवहता, सनष्पक्षता, 
औजचत्यता, समतव्यवयता कायम गनव सम्बजन्धत सरकार वा सनकायलाई जिम्मेवार बनाईअसधकार 
खोज्ने कतवव्य पूरा नगने प्रवजृत्तलाई सनरुत्सावहत गनवसनयन्त्रण र शजक्त सन्तलुनको ससिान्तको 
अवलम्बन गनव आवश्यक छ। यसका लासग जिल्लास्तरमा हनुे िनप्रसतसनसधमूलक सांयन्त्र 
जिल्ला समन्वय ससमसतले तीन तहकै सरकारको अपनत्व र नजिक महशसु हनुे गरी 
प्रसतसनसधको िसूमका सनवावह गनव िप जिम्मेवार र सक्षम हनुआवश्यक देजखन्छ । 

 

   

सडक पूर्ावधार जर्कास कायावलय, रुकुम (पूर्व) को अिुरोध  

१. सडक हाम्रा अमूल्य सम्पजत्त हनु,् वयनको सांरक्षण गरौँ । 

२. सडकमा अनावश्यक वस्तिुाउ नछोडौं । 

३. सडकमा कुलो खने्न, ििािावी पानी छोड्ने काम नगरौँ । 

४. सडकको छेउमा रुख ववरुवा रोपौँ ।  
५. सडक असतक्रमण गरेर घर / पसल बनाउने काम नगरौँ । 

६. िीणव पलुबाट आवतिावत नगरौँ । कुनै पलु िीणव िएमा तरुुन्त सडक पूवावधार 
ववकास कायावलय, रुकुम (पूवव) वा नजिकको प्रहरी चौकीमा खबर गरौँ । 

७. सडक सबसग्रएर ममवत गनुवपने िएमा तरुुन्त सडक ममवतसम्िारकतावहरूलाई खबर 
गरौँ । 

८. रावफक सनयमको पालना गरौँ । सवारी क्षमतािन्दा बढी load राखेर सवारी 
नचलाऔ ां । 

िोट: सडक पूवााधार ववकास कार्ाालर्बाट कार्ाान्वर्ि भैरहेका सडक, पुल तथा झोलंुगे पुलसम्बन्धी कुिै गुिासो भएमा 

कार्ाालर्को सम्पका  िं. ०८८-४१३१४४ वा इ-मेल ठेगािा rido.rukum@gmail.com मा िािकारी वदिुहुि 

अिुरोध छ । 

 

mailto:rido.rukum@gmail.com
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             ;dfh ?kfGt/0fdf ;~rf/sf] e"dLsf 

 

;~rf/ ;dfhsf] P]gf xf], ;'rgfsf] ;d'Gb| xf] . ;"rgf 

1fg xf] / 1fg g} zlQm xf] . ;dfhsf] rl/q / :j?k h:tf] 5 

To:t} k|lt?k ;+rf/df k|ltlalDat x'G5 . ;~rf/ ;dfhsf] nflu 

P]gf / ;d'Gb| dfq xf]Og ;dfgtf, ;'zf;g / Gofosf nflu 

;sf/fTds uf]/]6f] klxNofpg] ;dfhsf] ky—k|bz{s klg xf] . ;~rf/n] cf]em]n k/]sf, 

lk5l8Psf, x]lkPsf, ljsf;sf] d"nwf/df g;d]l6Psf ;j{;fwf/0f gful/snfO{ ;zQmLs/0f 

ug{ dbt u5{ . ;dfhsf] cfly{s, ;fdflhs, ;f+:s[lts, z}lIfsh:tf ;du| If]qsf] 

pGgltnufot åGå Go"gLs/0f, d]nldnfk, ;xof]u / ;fdflhs ;b\efj sfod ug{ ;+rf/sf] 

pNn]vgLo e"dLsf /xG5 . ;~Rff/n] oyfy{sf] k|ltlglwTj dfq ub{}g eljiodf b]Vg rfx]sf] 

;+;f/ / ;dfhsf] k'gM lgd{f0f klg u5{ . ;~rf/sf] d'Vo pb]Zo eg]sf] ;dfhdf 3l6t 

36gf, ;d:of, ;Defjgfsf] vf]hL ub{} ;dfrf/sf] dfWodaf6 ;"rgf k|jfx ug{' xf] . 

ldl8of jf ;~rf/dfWodn] ;"rgf k|jfx;Fu} lzIff / dgf]/~hg klg k|bfg ub{5 . 

ldl8ofn] lg/Gt/ ?kdf k|bfg ug{] ;"rgf, lzIff / dgf]/~hgn] k|:t't ljifosf ;Gbe{df 

cfd gful/ssf] ljrf/ lgd{f0f x'G5  . sltko ;Gbe{df ;sf/fTds / sltko cj:yfdf 

ldl8ofs} k|:t't ljifosf cfwf/df gsf/fTds hgdt klg alg/x]sf] x'G5 . of] ldl8ofn] 

k|:t't ug{] ljifoj:t'df e/ kg{] s'/f xf] . ldl8ofaf6 k|jflxt ljifoj:t'n] cfd gful/s / 

;fdflhs hLjg jf rl/qdf  hLjgdf k|ToIf k|efj kfl//x]sf] x'G5 . ;dfhljgf ;~rf/ 

/ ;~rf/lagf ;fy{s ;dfhsf] kl/sNkgf clxn]sf] ;dodf c;Dej 5 . ;dfh eg]sf] 

lglZrt If]qleq lglZrt d'No dfGotf;lxt ag]sf] dfgj;DaGwsf] hfnf] xf] . dflg; 

;fdflhs / r]tglzn k|fl0f ePsfn] ;w} gofF s'/f hfGg / ;'Gg pT;'s x'G5 . dflg;sf] 

olx pT;'stf÷sf}t'xntf d]6fpg] sfd ldl8ofn] u5{ .  

PSo'/];L, Aofn]G; / qm]l8l6laln6L ;~rf/ dfWod jf ldl8osf d"n dGq x'g\ . tL 

dxTjk"0f{ dfGotfx? x'gM PSo'/];L cy{ft jf:tljs ;To, Aofn]G; cy{ft ;Gt'ng / 

qm]l8l6laln6L cyf{t ljZj;gLotf . ;~rf/s} sf/0f dflg;df 1fg, hfgsf/L jf ;"rgf 

km}nfpg] Ifdtf a9\g';Fu} dflg;sf] lrGtg / Jojxf/df kl/jt{gsf] ult klg al9/x]sf]    

5 . s'g} ;dfh slt ljsl;t 5 eGg] s'/f Tof] ;dfhsf ;b:ox¿n] slt dfqfdf 1fg / 

;"rgfnfO{ pkof]u jf pkef]u u5{ eGg] s'/fn] hgfpg yfn]sf] 5 . ;"rgf k|ljlwn] dflg;sf] 

afFRg], ;f]Rg], l;Sg], v]Ng], af]Ng], lxF8g], vfg], sdfpg], dgf]/+hg ug{] ;a} tl/sfnfO{    

;h{gf sfsL{÷ 

?s'd -k"j{_ 

-k|]; ;+u7g ;x;+of]hs 

?s'd -k"j{_, /f;; lhNnf 

;dfrf/bftf, ;dfrf/ 

k|d'v /]l8of] k"jL{ ?s'd_ 
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km]b{}5 . s[lif qmflGt / cf}Bf]lus qmflGtn] eGbf klg Jofks dfqfdf ;"rgf qmflGtn] dfgj 

;Eotfsf] ljsf;df k|efj kfb{}5 .  

1fgsf] x:tfGt/0f jf k|;f/0fdf ca ;do / b"/Lsf] s'g} Jojwfg afsL /x]g . 

jf:tjdf dfgj hLjgsf cfly{s, ;fdflhs /fhgLlts nufot ;a} lqmofsnfknfO{ 1fgdf 

cfwfl/t agfpFb} ;Dk"0f{ ;dfhnfO{ g} 1fgjfg agfpg]  qmflGtsf] dfWofd xf] ;~rf/ . 

o;n] dflg;sf] Pp6} k':tfdf klg ;+:s[lt, rfnrng, lrGtg / cfly{s tyf ;fdflhs 

Jojxf/df kTofpg} g;lsg] kl/jt{g NofO/x]sf] 5 . xfn ljleGg b]zn] cfˆgf] kl/l:ylt / 

Ifdtfcg';f/ ;"rgf tyf ;~rf/ k|ljlwsf] pkof]u ul//x]sf 5g\ . ;"rgf tyf ;~rf/ 

k|ljlwsf] pkof]u g]kfnh:tf] ljsf;zLn d'nsdf d'Vo¿kdf ;"rgfsf] cf];f/k;f/sf] nflu 

ePsf] b]lvG5 . pbfx/0fsf nflu g]6jls{ª u/]/ jf OG6/g]6sf] pkof]u u/]/ lzIff, :jf:Yo, 

s[lif, dgf]/+hg, pBf]u, jfl0fHo, ko{6g cflb dxTjk"0f{ ljifosf 1fg / ;"rgf ;+rf/ jf 

k|;f/ u/]/, k|zf]wg tyf ;+sng u/]/ b]z / ;dfhsf] cfly{s, ;fdflhs, ;f+:s[lts 

ljsf;df dxTjk"0f{ sfd x'g yfn]sf 5g\ . clwsf+z b]zn] ;"rgf k|ljlwsf] oxL kIf jf 

e"ldsfsf] a9L pkof]u ul//x]sf 5g\ . oxL kIfnfO{ ko{fKt dfqfdf pkof]u ug{ ;s] klg 

b]zsf] cy{tGq, lzIff, :jf:Yo, k|zf;g / ;fdfhdf w]/} pNn]vgLo kl/jt{g Nofpg   

;lsG5 . 

oGq pks/0f tyf ;fdu|L pTkfbgdf sDKo'6/, 6]lnkmf]g /]l8of] 6]lnlehg, l8lh6n 

Sofd]/f, lk|G6/, :Sofg/, b"/;+rf/ k|0ffnL, OG6/g]6 k|0ffnL cflb ;+rfng ug{ rflxg] oGq 

pks/0fb]lv e"pku|x;Ddsf ljleGg k|sf/sf ;fdfg pTkfbg ;"rgf k|ljlwsf] cleGg 

lx:;f xf] . s'g} ufpFdf df]6/ af6f] k'u]kl5 df]6/ x'g]x¿ jf df]6/ r9g ;Sg]x¿dfq} xf]Ogg\ 

gr9g]x¿ klg k|efljt x'G5g\ . To:t} ;"rgf k|ljlwn] o;sf] pkof]u ug{]x¿nfO{ dfq} xf]Og 

sDKo'6/ g} gb]v]sf jf 6]lnkmf]gdf slxNo} gaf]n]sfx¿sf] hLjgnfO{ klg k|efljt kf5{ . 

;"rgf tyf ;+rf/ k|ljlwn] ljkGg ;d'bfo / /fi6«sf] ;fd' Jofks cj;/x¿ k|bfg u/]sf] 

5 . ljZjsf] ;"rgf / 1fgsf] e08f/;dIf kx'Fr k'{ofPsf] 5 . ;/sf/sf] bIftf, Jofkf/Lx¿sf] 

gfkmf, lzIffyL{x¿sf] 1fg, Jofj;flosx¿sf] sf/f]af/, ls;fg / ;fgf pBdLx¿sf] ahf/ 

a9fpg] cj;/ lbPsf] 5 .  

u}/;/sf/L ;+:yfx¿nfO{ :yfgLo cfjfh ljZj;fd' k'{ofpg ;3fPsf] 5 . b'u{d tyf 

u|fdL0f If]qdf a:g] ljkGg ;d'bfox¿nfO{ ljsf; / cy{tGqsf] d"nwf/df Nofpg dbt 

ub{}5 . t/ of] gofF k|ljlwn] ;"rgf / 1fg;dIf kx'Fr ePsf / gePsfx¿aLr :jf:Yo, 

cfly{s cj:yfnufot w]/} s'/fdf e]befj a9fpFb} klg 5 . To;}n] ;"rgf / ;+rf/ k|ljlwdf 

kx'Fr / Tof] k|ljlwnfO{ :yfgLo cfjZostf cg'¿k 9fNg] sfd ca zf]vsf] s'/f geP/ 
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cfjZostf alg;s]sf] 5 . jf:tjdf ufpFsf] ljsf;sf] nflu ;a}eGbf ;:tf], lbuf] / 

;lhnf] nufgL 1fg xf] . ufpFdf af6f] s'nf] agfpg], :yfgLo ;/sf/ r'Gg]b]lv lnP/ ;+;bdf 

k|ltlglw /f]Hgsf nflu ;d]t ;xL, pkof]uL, ;fGble{s / tfhf ;"rgfsf] cfjZostf  

x'G5 . To:t} ufpFn]sf] hLjgsf cfly{s ;fdflhs kIf / eljionfO{ k|efljt kfg{] sltko 

of]hgf, cfof]hgf / lg0f{ox¿ ufpFn]x¿n] g} lng'kg{] x'G5 . ;"rgf k|ljlwn]  l56f] / 

;lhnf];Fu ;{jf+uk"0f{, ;d;fdlos / vf]h]sf] ;"rgf / 1fg pknAw u/fP/ ufpFn]x¿nfO{ 

;xL / 7f]; lg0f{o ug{ ;3fpF5 . 

ls;fgx¿n] cfkm\gf] pTkfbgsf] ahf/ vf]Hg, k|bz{g ug{ / /fd|f] df]n kfpg 

kqklqsf, km\ofS; / 6]lnkmf]geGbf ;"rgf k|ljlw a9L pkof]uL x'G5 . ;~rf/s} sf/0f 

:yfgLo pTkfbgn] ljZj ahf/ kfPsf] pbfx/0f klg 5g\ . ufpFn]x¿sf] cfjfh, ljrf/, 

efjgf JoQm ug{] cj;/ lbP/ ufpFn]x¿nfO{ cfTdljZjf;, cfTd;Ddfg lbG5 / alnof] 

agfpF5 . kmn:j¿k ljsf; k|lqmofdf ;3fpm k'U5 . ufpFn]x¿ af]Ng yfn]kl5 :yfgLo 

lgsfob]lv gLlt lgdf{0f ug]{ tx;Dd k|efj k5{, ;'zf;g a9g] / k|hftGq alnof] x'g] 

;Defjgf a9\5 . ;'ljwfljxLg / kfvfk/]sf ;d'bfox¿nfO{ nfe ;'ljwfljxLg ju{, vf; 

u/L afnaflnsf, dlxnf, ckf+u, blntx¿sf] nflu sfd ug{] ;+:yfx¿, ljsf;, k|hftGq / 

dfgjclwsf/sf] nflu nl8/x]sf ;+3;+:yfx¿dfkm{t pgLx¿n] ck|ToIf ¿kn] kmfObf 

kfpF5g\ . ufpFdf 6]ln;]G6/ jf To:t} vfnsf] ;"rgf s]G› eof] eg] ltgn] ufpFn]x¿nfO{ 

lzIff / /f]huf/L nufot ljljw cj;/, ;]jf / ;fdfgsf] ;"rgf lbG5g\ . ufpFsf o'jfx¿n] 

/f]huf/L kfpg] cj;/ a9\5 . s]G› cfkm}n] klg ;Lkd"ns tflndx¿ ;+rfng u/]/ 

:j/f]huf/sf] cj;/ l;h{gf ug{;S5 . 

;dfhdf gofF / tfhf 36gfx? k:sg'sf ;fy} ;dfhdf 3l6/x]sf s'/LtL, lx+;f, 

ck/fwsf la?4 cfjfh p7fpg] sfd klg ldl8ofn] ul//x]sf] x'G5 . /fHo / hgtf lar 

;]t'sf]] e'ldsf ;d]t ldl8ofn] lgefO/x]sf] x'G5 . g]kfnsf] jt{dfg ;Gbe{df tLj| ljsf; 

ePsf ;~rf/ dfWodx? w]/} xb;Dd ;lhnf] ;"rgfsf >f]t ag]sf 5g\ . clxn] ;fdflhs 

;~hfnsf] nx/ rn]sf] 5 . /, x/]s JolQm cfkm}+df ;"rgfsf] >f]t ag]sf 5g\ . o;sf w]/} 

;sf/fTds kIfx? 5g\ . sltko JolQm jf ;+:yfn] e|dsf] v]tL ug{sf nflu dfq} 

;~rf/dfWodsf] k|of]u ug{] u/]sf pbfx/0f 5g\ . JolQmut kmfObf / :jfy{sf] nflu ;dfrf/ 

agfP/ ldl8ofdfkm{t ;dfhdf e|d km}nfpg]x?sf] klxrfg u/]/ ;Eo ;dfh lgd{f0fsf] 

lhDdf s;n] lng] < eGg] k|Zgsf] pQ/ kfpg sl7g 5 .  

d"ntM ;dfhdf ldl8ofsf b'O cfofd /x]sf 5g . Pp6f k];f / csf]{ Aoj;fo . 

t/ o;sf] k|d'v sfo{ hg;d'bfosf] ;]jf ug{' g} x'g'kb{5 . ;dfhdf l6Sg, ;dfhdf laSg 
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clg ;dfhdf laZjf; sfod ug{ ldl8of ;dfh k|lt pQ/bfoL aGg} k5{ . gq ldl8of 

hgtfsf] cfjfh xf]Og, k|f]kfufG8f ;flat x'G5 . To;}n] ;To,tYo / jf:tljs ;'rgf k|jfx 

g} ld8Lof÷;~rf/dfWodsf] wd{ xf] . :jtGq kqsfl/tfsf] cefjdf k|hftflGqs ;dfhsf] 

kl/sNkgf ;Dej 5}g . ;~rf/ ;Eo ;dfhsf] lzIfs, ;dfnf]rs / kx/]bf/ xf] . o:t} 

hgtfsf] :jtGqfsf] ;+/If0f ug{] cleefjs clxn]sf] cj:yfdf ;~rf/ If]qnfO{ dflgPsf] 

5 h;n] ;w}F hfu?s eO{ gful/ssf] :jtGqtfsf] ;+/If0f ub{5 . ;~rf/n] ;Lldt 

JolQmx¿sf] :jfy{sf nflu kb{f k5fl8 ePsf, eO/x]sf jf x'g;Sg] wGbfnfO{ kb{fkmf;    

u5{ . To;}n] ;~rf/ hut ;dfhdf kl/jt{gsf] ;+jfxs xf] ..  

   

        आम उपिोक्ताहरुमा ववशेर् अनरुोध 

 ववद्यतु महशलु समय मै िकु्तानी  गरौँ । समटर िरसडङ हनुे समसतले 7 (सातौँ) 
ददन सित्र महशलु िकु्तानी गिर छुट सलन नछुटौँ । 

 समटर िरसडङ हनुे समसतले 15(पन्धौँ) ददन सम्म महशलु नबझुाएमा िप 
दस्तरु लाग्नेछ । 

 समटर िरसडङ गरेको 60(साठी)  ददन िन्दा बढी समयसम्म ववद्यतु महशलु 
नबझुाएका ग्राहकहरुको ववद्यतु लाइन िनुसकैु बेला सबना सचुना काट्न 
सवकनेछ ।   

 ववद्यतु चोरी गनुव सामाजिक र काननुी अपराध हो । 

 ववद्यतु चोरी गदाव दघुवटना समेत हनु सक्छ ।  

 ववद्यतुीय दघुवटना तिा आगोलागी िैरहेको िाहा पाएमा यिाजशघ्र नजिकैको 
कायावलय तिा प्रहरीलाई िानकारी गरौँ । 

 ववद्यतुीय सांरचनाहरु पोल,तार, रान्सफमवर ,स्टे आदद नछुऔीँ । 

 

 नपेाल विद्यतु प्राविकरण  
                                                                               रुकुम पुिव वितरण केन्द्र 
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सरकारी कायावलयहरुमा साइबर सरुक्षा 
- चन्रससांह शे्रष्ठ 

- k|d'v k|zf;sLo clws[t 

साराांश 

सावविसनक सेवा प्रवाहलाई सछटो छिरतो, प्रिावकारी र सरल बनाउन कम्प्यूटर र सूचना प्रववसध 
अिावत साइबर प्रववसधको महत्वपूणव स्िान हनु ेगदवछ। कम्प्यूटर र यसको नेटवकव मा आधािरत रहेर 
काम गनव िसत सजिलो र प्रिावकारी हनु्छ त्यसत नै त्यसको सरुक्षा सांवेदनशीलता व्यवस्िापनमा 
कठीन र चनुौसतपूणव हनु्छ। अझ साइबर प्रववसधमा आधािरत साधनमा परसनिवर नेपाल िस्तो 
मलुकुका लासग सरकारी कायावलयहरुमा सरकारी सडजिटल सूचनाको सांरक्षण लगायत समग्र साइबर 
सरुक्षा अझ चनुौसतपूणव छ।  

सावविसनक सेवाको बारेमा िानकारी ददन, सछटो छिरतो सेवा प्रवाह गनव र सेवा प्रवाहपसछ सतनको 
अनगुमन गने सन्दिवमा समेत सूचना तिा सञ्चार प्रववसध (ICT) को असत ठूलो िसूमका हनु्छ। आिको 
यगुमा सूचनालाई शजक्तको रूपमा सलइन्छ िन ेआइससटी अिावत साइबरलाई ववज्ञानको पसछल्लो 
पसु्ता मासनन्छ। सरकारी कामको ससलससलामा ससजिवत तथ्याङ्कलाई सरुजक्षत तवरले सांग्रह गरी 
आवश्यकतानसुार प्रयोग गनव अबका ददनमा कम्प्यूटर प्रणालीबाट मात्र सहि हनुे िएकाले साइबर 
सरुक्षा पसन सँगसँगै िोसडएर आउँछ। 

साइबर सरुक्षामा समयमै ध्यान नददँदा सम्बजन्धत कायावलयले मात्र होइन राज्यले नै मूल्य चकुाउन ु
पने अवस्िा ससिवना हनु सक्ने िएकाले ती कायावलयहरुमा साइबर सरुक्षाको अवस्िा बारे ववश्लरे्ण 
गरी उपयोगी सझुाव सनकाल्न ुयस अध्ययनको उद्देश्य रहेको छ। यसका लासग प्रश्नावली  र दद्वतीय 
स्रोतहरुमा आधािरत तथ्याङ्कहरुको प्रयोग गिरएको छ।  

अध्ययनका क्रममा सरकारी सनकायमा साइबर सरुक्षाको अवस्िा सन्तोर्िनक नपाइएकोले आगामी 
ददनमा उजचत रणनीसत चाल्न ुिरुरी देजखन्छ। सरकारी सडजिटल सूचनाको सरुक्षा लगायत समग्र 
साइबर सरुक्षामा नीसतगत, सांस्िागत र कायवक्रमगत व्यवस्िासँगसँगै सम्बजन्धत हरेक कमवचारीहरु 
पसन जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ। िस्तो - अनावश्यक वेबसाइट नखोल्न,े बसलयो पासवडव प्रयोग 
गने, कम्प्यूटरमा लाइसेन्स सवहतको एजन्टिाइरस प्रयोग गने, सडजिटल सूचनाको ब्याकअप राख्न े
बानी गने र साइबर सम्बजन्ध काननुसँग सधैं सचेत रहने हो िने पसन कायावलयमा हनुे साइबर 
खतराबाट बच्न सवकन्छ।  

सािै, साइबर सरुक्षाका सम्बन्धमा सम्बजन्धत सांगठनले पसन कमवचारीहरुलाई बेला बेलामा सचेतना 
ददन,े राम्रा उपाय र अभ्यासको अबलम्बन गने, हाडववेयर सफ्टवेयर प्रयोग र खरीद पूवव प्राववसधक 
कुरालाई ध्यान ददन,े सेक्यिुरटी असडट गने, सनगरानी गिरराख्न ेलगायतका पक्षमा िोड ददन सकेमा 
सरकारी सडजिटल सूचनाको सरुक्षा सवहत साइबर सरुक्षामा सहयोग पगु्दछ। 
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ववर्य प्रवेश 

सावविसनक सेवा प्राप्त गनुव नागिरकको नैससगवक असधकार हो िने सछटोछिरतो, सरल 
र सलुि ढङ् गले सेवा प्रवाह गरेर सरकार र िनता बीचको सम्बन्ध समुधरु बनाउन ुराज्यको 
दावयत्व हो। सावविसनक सेवाको गणुस्तरीयता र प्रिावकािरताबाट नै कुनै पसन देशको सभ्यता 
र ववकासको अवस्िा झजल्कएको हनु्छ।(शमाव, २०७३) नेपालमा पसन सावविसनक सेवालाई 
कसरी प्रिावकारी बनाउन सवकन्छ िने्न सन्दिवमा सेवा प्रवाहलाई सछटो छिरतो, सरल र 
पारदशी बनाउन सूचना तिा सञ्चार प्रववसध (साइबर)मा आधािरत ववद्यतुीय शासनको 
अवधारणालाई अवङ्गकार गनव िासलएको छ। 

साइबर प्रववसधमा ज्यादा आधािरत िैरहेको वतवमान पिरप्रके्षमा सूचनाको महासञ्जाल 
इन्टरनेट ववश्विर फैसलदै छ। बालकदेजख विृसम्म हरेकका औ ांला इन्टरनेटमा दौसडरहेका 
छन।् प्रववसधको व्यापकतासँगै मासनसले िसत फाइदा सलइरहेको छ, त्योिन्दा बढी नोक्सानीको 
खतरा पसन बवढरहेको छ। कम्प्यटुर, मोबाइल र यसका नेटवकव को माध्यमबाट देशसितै्र र 
देशबावहर हनुे अपराधको शृ्रङ् खला बढ्दो छ। िसको कारण साइबर सरुक्षा कायम गनुव 
चनुौसतको रूपमा देखा परेको छ। 

नेपालमा पसन हरेक क्षेत्रमा सूचना तिा सञ्चार प्रववसधको प्रयोगलाई महत्व ददन 
िासलएको छ। दूरसञ्चार र इन्टरनेट प्रयोगकताव बढेसँगै दरुुपयोगका घटना पसन उजत्तकै 
बवढरहेका छन।् यसो हुँदा गम्िीर वकससमका थ्रटेहरु पसन सँगसँगै आइरहेका छन,् तैपसन 
हालसम्म नेपालमा साइबर थ्रटे र िरस्कको बहृत ्अध्ययन अनसुन्धान िइसकेको छैन। केही 
औपचािरक र स-साना सवेक्षण, प्रसतवेदन हेने हो िन ेनेपाल उच्च िोजखममा रहेको देजखन्छ। 
नेपालमा प्रयोग गिरने ७० देजख ८० प्रसतशत सफ्टवेयर, नेटववकव ङ लगायतका प्रववसध 
कन्टासमनेटेड1 िएको पाइन्छ तर धेरैले आफू कन्टासमनेटेड िएको िाहा पाएका छैनन ्। 

(अयावल, २०७३) 

सरकारी कायावलयहरुमा िसडत ववद्यतुीय सामाग्री र सतनसँग सम्बजन्धत सफ्टवेयर, आन्तिरक 
तिा अन्तरसञ्जालका प्रववसधलाई समय-समयमा उजचत अपडेट र अपग्रडे नगरेमा, सही र 
सरुजक्षत तिरकाले अपरेसन नगरेमा महत्वपूणव सूचनाहरु नष्ट हनुे, चोरी हनुे, अनासधकृत 
व्यजक्तको पहुँचमा पगेुर दरुुपयोग हनुे र त्यसबाट राज्यले ठूलो मूल्य चकुाउन ुपने अवस्िा 
आउन सक्छ। यसिव, हरेक सरकारी कायवलयले साइबर सरुक्षाको लासग सांवेदनशील हनुपुने 
                                                           
1 म्याद नाघेर वा बिगे्रर सही काम नगने वा हानीकारक अवस्थामा पुगेको। 
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वतवमान सन्दिवमा साइबर सरुक्षाको अवस्िा र सरुक्षा सदुृढीकरणका लासग अपनाउनपुने 
उपायहरुका सम्बन्धमा बेलैमा सचेत हनुपुने र समाधान सनकाल्नपुने आवश्यकता छ ।  

इन्टरनेटको माध्ययमबाट कुनै पसन कम्प्यूटर वेब सञ्जालमा िोसडएपसछ साइबर 
हमलाबाट सरुजक्षत रहन ुआवश्यक हनु्छ। कायावलयको महत्वपूणव कम्प्यूटरमा अनासधकृत 
पहुँच, महत्वपूणव सूचनाको सरुक्षा चनुौसत, पाइरेसी2, वेबसाइट ह्याक3 हनुे िस्ता घटनाले 
कायावलयलाई साइबर हमलाबाट कसरी सरुजक्षत राख्न ेिने्न कुरा अबको चनुौसतको रूपमा 
रहेको छ। यस सन्दिवमा कायावलयको साइबर सरुक्षा कस्तो सरुक्षा हो र कसरी गनव सवकन्छ? 
अबको बाटो के हनु सक्छ िने्न सन्दिवमा अध्यन गरी जिम्मेवार कमवचारीहरुलाई उपयकु्त 
सझुाव ददई जिम्मेवार बनाउन ुअपिरहायव हनु्छ ।   
 

के हो साइबर सरुक्षा ? 

कम्प्यूटरसँग सम्बजन्धत ववर्यवस्त,ु कम्प्यूटरको माध्ययमबाट गिरने काम, कम्प्यूटरहरुको 
सञ्जालका सािै सूचना तिा सञ्चार प्रववसधलाई साइबरका रुपमा बजुझन्छ। साइबर सरुक्षा 
िन्नाले कम्प्यूटर वा कम्प्यूटर ससष्टममा अनासधकृत पहुँच तिा आक्रमणलाई रोक्न गिरएको 
एक उपाय हो।(Webster, 1994) साइबर सरुक्षाले सूचनाको चोरी, क्षसत र आक्रमण हनुबाट 
बच्न अपनाइने सरुक्षात्मक ववसध, तिरकालाई िनाउँदछ। इन्टरनेट वा अन्य माध्ययमबाट 
महत्वपूणव कम्प्यूटर ससस्टममासि अनासधकृत पहुँच बढाएर अपराध गने कायवलाई रोक्न पूवव 
सावधानी अपनाउन ुर ववशेर् सरुक्षा गनुव पसन साइबर सरुक्षा अन्तगवत पदवछ।(Dictionary.com) 
त्यस्ता सम्िाववत खतरासँग सम्बजन्धत कम्प्यूटर िाइरस, Information Threat, Malicious 

code4 आददका बारेमा राम्रो ज्ञान हाससल गरेर सशक्त सरुक्षा रणनीसत अपनाउन ुपने हनु्छ।  

साइबर आक्रमण र साइबर सरुक्षाको ववकासक्रम 

कम्प्यूटरको ववकासपसछ इन्टरनेट र WWW को िन्म हुँदासम्म साइबर सरुक्षा खासै महत्वको 
ववर्य सिएन।(Lima, 2016) साइबर आक्रमणको पवहलो शरुुवात सन ्1988 मा Morris 

Worm5 नामक Malicious Program द्वारा अमेिरकाको UNIX6 कम्प्यूटर ससष्टममा िएको 

                                                           
2 कसैको िौद्धिक सम्पत्ततलाई अनमुतत बिना नक्कल गनु,ु प्रयोग गनु ुवा चोनु ु
3 कुनै माध्ययम वा सीप प्रयोग गरी सूचनामाधथ अनाधिकृत पहुुँच र तनयन्त्त्रण गनु ु
4 Malicious code is an application security threat that cannot be efficiently controlled by conventional 
antivirus software alone 
5 A worm designed by Robert Tappan Morris that was released in 1988. It is notorious for being one of 
the one of the first, if not the first, computer worms distributed on the Internet. 
6 an operating system analogous to DOS and Windows, supporting multiple concurrent users. 
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आक्रमणलाई मासनन्छ।(NATO Review) सन ्२००० सतर सांसारको कैयौं कम्प्यटुरमा िाईरस 
आक्रमण िई सूचनाहरु नष्ट िएको सियो। सन ् २००८ मा अमेिरकामा पेन्टागनको 
क्लाससफाइड कम्प्यटुर प्रणालीमा साइबर आक्रमण िएको सियो िने सन ्२०११ को माचवमा 
पसन अमेिरकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनको कम्प्यटुर नेटवकव मासि ववदेशी ह्याकरले साइबर 
हमला गरेको खबर प्रकाशनमा आएको सियो। नेपालमा पसन सरकारी वेबसाइटहरु ह्यावकां गमा 
परेका सिए। सन ्२०१०–१२ को बीचमा िारतको ववसिन्न मन्त्रालय र वविागका गरी १ 
हिार िन्दा बढी सरकारी वेबसाइट ह्याक िएका सिए। िारतमा कम्प्यटुर सम्बन्धी गसतववसध 
सरुजक्षत गनव रावष्ट्रय साइबर सरुक्षा नीसत स्वीकृत गरेको छ। यसरी कम्प्यूटर प्रणालीमासि 
लजक्षत आक्रमण हनु िालेपसछ मात्र सांसारिर साइबर सरुक्षाले ववशेर् महत्व पाएको हो। 
नेपालमा िने साइबर अपराध सनयन्त्रण सम्बन्धमा सरकारले उल्लेख्य प्रिावकारी कायवहरु 
गनव सकेको पाइांदैन।(अयावल, २०७३) नपेालमा पसन प्रमाजणकरण सनयन्त्रकको कायावलयले 
ववद्यतुीय कारोबार ऐन, 2063 बमोजिम सेक्यिुरटी असडट गने कायवको िालनी िएको छ।  

 

नपेालमा साइबर सरुक्षा सम्बन्धी व्यवस्िा 
ववद्यतुीय सरकारलाई साकार पानव सन ्२००८ मा नेपाल सरकारले इ-गिनेन्स मास्टरप्लान 
अनसुार सरकारी पोटवल, िग्गा रेकडव, ई-एिकेुशन, रावष्ट्रय पिरचयपत्र, एकीकृत डाटा सेन्टर 

(GIDC), टेसलसेन्टर लगायतका ववसिन्न १६ वटा काम समेवटएका सिए। सोही अनसुार वव.सां. 
२०६२ सालमा काभ्रकेो बनेपामा आइटी पाकव  सनमावण िएको छ। सरकारी डाटाहरुलाई 
सरुजक्षत गने उदे्दश्यले ससांहदरबारसित्र एकीकृत डाटा सेन्टरको स्िापना गिरएको छ िने 
हेटौंडामा डाटा िरकिरी सेन्टर (DRC) को सनमावण िैरहेको छ। रावष्ट्रय सूचना प्रववसध केन्रले 
ववसिन्न सनकायहरुलाई आइ.टी. सम्बन्धी सेवा प्रदान गने, कन्सल्टेन्सी तिा तासलम प्रदान 
पसन गिररहेको छ। त्यस्तै सूचना प्रववसध वविागले पसन बेला बेलामा सूचना तिा सञ्चार 
प्रववसधसँग सम्बजन्धत तासलम, गोष्ठी तिा सेसमनारहरु सञ्चालन गददै आइरहेको छ। सािै, 
प्रमाजणकरण सनयन्त्रकको कायावलयले सरकारी वेबसाइटको सेक्यिुरटी असडट सरुू गरेको छ। 

ववद्यतुीय कारोबार ऐन, 2063 ले ववद्यतुीय तथ्याङ्क आदान–प्रदानको माध्यमबाट वा अन्य 
कुनै ववद्यतुीय सञ्चार माध्यमबाट हनुे कारोबारलाई िरपदो र सरुजक्षत बनाई ववद्यतुीय 
असिलेखको सिृना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तिा सम्प्ररे्ण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, 
अखण्डता र ववश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तिा सनयसमत गने र ववद्यतुीय असिलेखलाई 
अनासधकृत तवरबाट प्रयोग गनव वा त्यस्तो असिलेखमा गैरकानूनी तवरबाट पिरवतवन गने 
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कायवलाई सनयन्त्रण गने कुरालाई िोड ददएको छ। यसले सडजिटल हस्ताक्षरको असनवायवता, 
सूचना प्रववसध न्यायासधकरणबाट मदु्दाको शरुु कारवाही र वकनारा गनव सक्ने, कम्प्यटुर सम्बन्धी 
कसूरहरुको बारेमा उल्लेख गरेको छ। त्यस्तै, ववद्यतुीय कारोबार सनयमावली, 2064 ले 
सडजिटल हस्ताक्षर, प्रववसध गणुस्तर प्रमाजणकरण, ववद्यतुीय असिलेखको सरुक्षा िस्ता कुरालाई 
िोड ददएको छ।  

सूचना प्रववसध नीसत,2067 ले ववद्यतुीय तथ्याङ्कको सरुजक्षत आदान–प्रदान र ववद्यतुीय 
असिलेखलाई अनसधकृत तवरबाट प्रयोग गनव वा त्यस्तो असिलेखमा गैरकानूनी तवरबाट 
पिरवतवन गने कायवलाई सनयन्त्रण गने, सरकारी एकीकृत डाटा केन्रको प्रिावकारी सञ्चलनका 
लासग सबै सरकारी सनकायहरुसँग आवश्यक समन्वय ववस्तार गददै िाने कुरालाई आफ्नो 
रणनीसतमा उल्लेख गरेको छ।  

नपेालमा साइबर सरुक्षाको अवस्िा 
प्रववसधको सहिता र प्रयोग िसत-िसत बढ्दै गएको छ त्यसको सरुक्षामा त्यसत नै चनुौसत 
िवपदैँ गएको छ। ववश्वमा साइबर हमलादेजख साइबर टेरोिरिमका घटनाहरुसम्म िइरहेका 
छन। नेपालसितै्र पसन ददनैवपच्छे सरकारी तिा सनिी वेबसाइटहरु ह्याक हनुे क्रम बढेको 
छ।(Living with ICT, 2015) यसको कारण खोतल्न ेहो िने लापरबाही र बेवास्ताको लामै 
सूची तयार हनु्छ। िबवक, वरे्नी वेबसाइट सडिाइन र होजस्टङ7 शीर्वकमा राज्यको ढुकुटीबाट 
मोटै रकम खचव हुँदै आएको छ। त्यसरी बनाइएका वेबसाइट र प्लेटफमवहरूको सरुक्षा 
प्रणाली चसु्त छ/छैन िने्नतफव  चाही ीँ कसतपयले खासै वास्ता गरेको पाइँदैन।सरकारी सडजिटल 
सूचनालाई सरुजक्षत गरी ई-गिनेन्सलाई साकार पाने उदे्दश्यले एकीकृत डाटा सेन्टरको स्िापना 
गिरए पसन सबै सरकारी सनकायले डाटा सेन्टरकै सिवरमा सूचना सांरक्षण गने कुरालाई 
गम्िीरता सलइएको पाइँदैन। प्राकृसतक प्रकोपबाट डाटा सांरक्षण गनव र िण्डारणको वैकजल्पक 
ब्याकअपको रुपमा KOICA को सहयोगमा हेटौंडामा सनमावण िैरहेको DDRC को गसत पसन 
खासै प्रिावकारी निएको िने्न गनुासो ससुनन्छ।  

सरकारी कायावलयहरुमा साइबर सरुक्षाको अवस्िा 
सरकारी कायावलयहरुमा कायावलय कामको ससलससलामा आवश्यक पने ववसिन्न एजप्लकेशन 
सफ्टवेयरहरु प्रयोग गदाव असधकाांश पाइरेटेड र विवेयर सफ्टवेयर प्रयोग गने गरेको पाइन्छ। 
अझ अपरेवटङ ससस्टमको सन्दिवमा हाम्रा कायावलयहरुमा सबैिन्दा बढी प्रयोग हनुे अपरेवटङ 
                                                           
7 तनलमतु वेिसाइटलाई ब्राउज गन ुसर्रुमा राख्न ेकाम 
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ससस्टम ववन्डोिको कुरा गदाव लाइसेन्सयकु्त ववन्डोिको त कुरै छाडौं सम्बजन्धत कम्पनीले नै 
साइबर हमलाको दृवष्टकोणले सरुजक्षत गनव नसवकएकाले सपोटव र सबक्री नै बन्द गरेका परुाना 
िसवनका ववन्डोि समेत कमवचारीको सजिलोका लासग प्रयोग अझै िैरहेको पाइन्छ । साइबर 
सरुक्षाको लासग सबैले सनेु्न गरेको सफ्टवेयर एजन्टिाइरसको प्रयोगमा नै उदाशीनता पाइन्छ। 
िबकी हरेकले कुनै न कुनै पटक आफ्नो कम्प्यूटर वा सडिाइसमा िाइरस वा त्यस्तै लक्षणले 
दाुःख पाएको अनिुव गिररहेको हनु्छ ।  

केही सनकाय र कायावलयहरु बाहेक नपेालको असधकाांश सरकारी कायावलयहरुमा िेन्यून 
हाडववेयर र सफ्टवेयरको प्रयोगमा ध्यान नपगेुको अवस्िा छ। एकासतर िेन्यून8 सामाग्री 
महँगो परेकाले पाइरेटेड9मै सनिवर हनुपुरेको छ िने अकोसतर पाइरेटेड वा विवेयर10 
सफ्टवेयरले काम चलेपसछ वकन खचव गनुवप् यो िने्न सोचाइ केही आइ.टी. कमवचारीहरुमा नै 
रहेको समेत पाइन्छ । यसिव हामीकहाँ प्रयोग हनुे असधकाांश सडिाइसहरुमा िाइरस 
सांक्रमणको िोजखम रवहरहन्छ । िाइरस बढी सांक्रमण बढी हनुे देशहरुको सूचीमा नेपाल 
एघारौं नम्बरमा छ ।(Kaspersky, 2016) 

सनश्कर्व र सझुाव 

कम्प्यूटर सरुक्षा प्रणालीलाई हल्का रुपमा सलइन,ु Malicious Software, Virus का बारेमा 
कमवचारी अनसिज्ञ हनु,ु फायरवाल, एजन्टिाइरस िस्ता सफ्टवेयरको प्रयोग कम हनु,ु ििािावी 
वेब सलङ्क खोल्न,ु सरकारी वेबसाइटहरु अझै पसन ववदेशी कम्पनीमा होस्ट गिरन,ु सरकारी 
सेवामा सूचना प्रववसध ववज्ञ िनशजक्त कम हनु ुर िानकार िए पसन सरुक्षा मापदण्ड अपनाउन 
तिा िानेका कुरा सेयर गनव उदाशीन हनु ुलगायतका कुराहरुले नेपालको सरकारी कायावलय 
साइबर सरुक्षाको दृवष्टले िोजखममा रहेको प्रषै्ट हनु्छ।  

अन्य ववकससत मलुकुमा िस्तो नेपालले साइबरमा फड्को मानव सकेको छैन । तसिव, साइबर 
सरुक्षाको हाम्रो जस्िसत पसन कमिोर हनुे नै ियो। सरकारी सनकायमै पासवडव र यसको प्रयोग 
सम्बन्धमा अल्पज्ञान वा हेलचक्र्याईंका कारण धेरै पटक सिवर तिा वेिसाईटहरु ह्याक िैरहेका 
छन।् यो वकन पसन िएको हो िने सजिलै अनमुान लगाउन सवकने िन्म समसत, नाम िर, 
मोबाइल नम्बर िस्ता शब्दहरु पासवडवको रुपमा प्रयोग गिरन ुनेपाली प्रयोगकतावको लासग 
ठट्यौलो कुरा होइन। त्यस्तै, कम्प्यूटर हाडववेयर र सफ्टवेयरमा पसन Genuine प्रयोग गनव 
                                                           
8 असली, प्रमाणणक 
9 लाइसेन्त्स बिना प्रयोग गररएको सफ्टवेयर 
10 परीक्षणका लाधग इन्त्टरनेटमा राणिएको, ककन्त्नु नपने सफ्टवयेर 
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असमिव िएकाले पसन बेला बेलामा घटनाहरु घट्ने गरेको पाइन्छ। असावधानी वा न्यून 
ज्ञानका कारण व्यजक्त ववशेर् कमवचारीले व्यहोनुव परेको असहिता र तनावको त झन लेखा 
िोखा नै हुँदैन ।  
इन्टरनेट माफव त ्खतरनाक िाइरस पठाई कम्प्यटुरको सूचना, िानकारी, तथ्याङ्कहरू नष्ट 
पाने, कम्प्यटुर प्रणालीमा अवरोध सिृना गने, कम्प्यूटर प्रणालीको प्रयोग गरी गोप्य सूचनाहरु 
चोरी गने, सरकारी छाप, दस्तखत चोरी गनेिस्ता साइबर अपराधका ववववध पक्षहरूसँग िधु्न 
साइबर सरुक्षा सम्बन्धी ज्ञान, उपाय र रणनीसत अपिरहायव देजखएको छ। 

सरकारी कायावलयहरुले सेक्यिुरटी ग्यापलाई एनालाइससस गने वा असडट गने अभ्यास खासै 
िएको पाइँदैन। सेक्यिुरटीमा गिरने लगानीलाई अनावश्यक जचिमा गिरएको लगानीको रुपमा 
बजुझन्छ। तसिव, िेन्यनु हाडववेयर र सफ्टवेयर प्रयोगलाई बढावा ददन र सेक्यिुरटीमा िप 
लगानी गनव आवश्यक छ। यसका लासग उपिोक्ता, सेवाप्रदायक कम्पनी र राज्य तहमै 
सावधानी अपनाउन ुपछव। सरोकारवालालाई एउटै िलोमा सनम्त्याएर छलफल गने, पोसलसी 
िरभ्यूमा आफ्नो धारणा राख्न,े ल इन्फोसवमेन्ट एिेन्सीसँग सहकायव गने लगायतका कायवक्रम 
पसन सञ्चालन गनुवपने आवश्यकता देजखएको छ। 

आिको िमाना नै सूचना तिा सञ्चार प्रववसधको िमाना िएकाले हाम्रा महत्वपूणव असिलेख, 
सूचना तिा िानकारीहरु सडजिटल रुपमा कम्प्यूटरमा सरुजक्षत गिरएको हनु्छ । सडजिटल 
सूचना प्राप्त र प्रयोग गनव िसत सजिलो छ त्यसको सरुक्षा गनव त्यजत्तकै चनुौसतपूणव छ। 
कायावलयका सूचना तिा िानकारीहरुमासि हामीले िाहै नपाई ववसिन्न माध्ययम र तिरकामाफव त 
अनासधकृत पहुँच िई चोरी हनुे, स्रोतमा पिरवतवन हनुकुा सािै नष्ट िएर कायावलय र राष्ट्रलाई 
नै ठूलो क्षसत पगु्न सक्छ। सम्बजन्धत कमवचारी नै निासनदो तिरकाले साइबर अपराधमा 
मसुछने अवस्िा आउन सक्छ। तसिव, सरकारी कायावलयहरुमा िएको सडजिटल सूचनाको 
सरुक्षामा चनुौसत िवपएको पिरप्रके्षमा साइबर सरुक्षाका लासग कमवचारी, सांगठन र राज्यले 
ववशेर् सिगता र तदारुकता अपनाउन ुआवश्यक छ।  

o अनावश्यक वेिसाईटहरु नखोल्ने र नाम, मोबाइल नम्बर, ठेगाना िस्ता सजिलै पत्ता 
लगाउन सवकने खालका पासवडव नराख्न,े 

o Genuine Windows Systems, Genuine एन्टी-िाईरस प्रयोग गने र नयाँ सडिाइस वा 
फाइल खोल्न ुपरेमा सनयसमत स्क्यान गने, 

o Operating System, Network तिा सफ्टवेयरसँग सम्बजन्धत फायरवाल वा सेक्यिुरटी 
सधैं Enable गने ।  
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o सरकारी सनकायमा अझै पसन बढु्यौली उमेरका कमवचारीहरुमा नयाँ प्रववसधका बारेमा 
ज्ञानको अिावका कारण नयाँ कम्प्यटुर प्रववसध लागू गनव कदठन िए पसन समय-
समयमा कायावलयका कमवचारीहरुलाई साइबर अपराध र साइबर सरुक्षाका बारेमा 
सचेत गराइराख्न,े 

o कम्प्यटुर, इन्टरनेट लगायतका Devices ले पयुावउन सक्ने हानी नोक्सानी तिा साइबर 
अपराधका बारेमा प्रयोगकतावलाई िानकारी गराइ राख्नपुछव,  

o साइबर अपराध रोकिामका लासग नयाँ सनयम, मापदण्ड समेत आवश्यक परेमा तिुवमा 
र कडाईका साि कायावन्वयन गनुवपछव,  

o सांगठनले आफ्ना सदस्य तिा कमवचारीले प्रयोग गने गरेको बेग्लाबेग्लै ििरका 
सडिाइसहरु तिा प्रववसधको बारेमा सनगरानी गिरराख्न े।  
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शसिंचाई  गततविधि 

नेपाल असधराज्यको कुल २६४० हिार  हेक्टर कृवर्वयोग्य  
(खेसत) िसुम  मध्ये  हालसम्म १८०० हिार  हेक्टर 
खेसतयोग्य  िसुममा मात्र ससांचाई  सवुवधा परुयाइएको अनमुान  
गिरइएको छ । उक्त  वाँकी ससांचाई योग्य  िसुममा ससांचाई 
सवुवधा परुयाउनका  असतिरक्त  परम्परागत ससांचाई प्रववसध 
वाट ससांचाई सवुवधा उपिोग गनव  बजन्चत  हनुे देजखइएको 
समूह तिा क्षेत्र  ( Marginal Group / Marginal  Land )  मा 
ससांचाई सवुवधा परुयाई गिरव तिा उपेजक्षत  समदुायको 
िीवनस्तर मासि उठाउनको लासग  Gravity  flow / नया ँ
प्रववसध  ससांचाई प्रणालीहरु  िस्तै पानी िकारी  ( Water Harvesting Pond ) ,िोपा ससांचाई  

(Drip Irrigation) , फोहरा ससांचाई  ( Sprinkler  Irrigation),  वढकी (Treadle  Pump), Lift  

Irrigation/Sollar  Process  Irrigation आददको आवश्यकता  महससु गरी  नयाँ प्रववसधमा  
आधािरत लसिंचाई आयोजनाहरु शुरुवात गररइएको हो ।  

सससमत कृवर्व योग्यिसूम एांव बढ्दो िनसांख्या चापलाई ध्यानमा राजख उपलब्ध पानीको 
असधकतम उपयोग गने  उदे्दश्यले ससांचाई नीसतले समेत ससांचाई प्रिावकािरताको मूल्याङ्कन  
सूचकाङ्कको रुपमा  प्रत्येक बालीलाई उपलब्ध  गराइएको पानीको पिरमाण , ससांजचत क्षेत्रफल 
र उत्पादन ववृिलाई  सलएको छ । नयाँ प्रववसधमा आधािरत ससांचाई प्रणालीको मखु्य ववशेर्ता 
नै न्यूनतम पानीको असधकतम ्उपयोग  गनुवको सािै बर्दै िरी िरपदो  ससांचाईसवुवधा परुयाउने 
लक्ष्य रहेको पिरप्रक्ष्यमा यस प्रववसधको महत्त्व  अझ बढ्न गएको छ ।  

  सािै रुकुम पूववमा कृवर्व योग्य िसमन २०२६५ हेक्टर, ससांजचत योग्य िसमन  १९१७५ 
हेक्टर िएको  अनमुाण  गिरइएको मध्ये हालसम्म ववसिन्न सांघ /सांस्िा वाट ७७४० 
हेक्टर िमीनमा मात्र ससांचाई ससांचाई सवुवधा प्रदान िईरहेको छ।  

योगेन्त्र महतो 
कायामलय प्रमखु 

िलश्रोत तथा शसिंचाई विकास 
सि डिशििन कायामलय 

                            
रु
कु
म 
पू
र ्
ि  
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बाँवक िमीनमा  Surface  Gravity  Flow  तिा Non – Conventional  Irrigation  

Technology  Project  लाग ु  गरी यस कायावलय वाट  खेतीयोग्य िमीनमा ससांचाई 
सवुवधा प्रदान गने  लक्ष्य राखेको छ ।  

ससांचाई सनसतको उदे्दश्याः  

I. कृवर्वमा उत्पादकत्व असिववृि गनव टेवा परुयाउनका लासग मलुकुमा उपलब्ध  
िलश्रोत असधकतम उपयोग गरी ससांचाई क्षेत्रको ददगो ववकास एांव ववस्तार गने ।  

II. ससांचाई सांरचनाहरुको उजचत ममवत सांिार प्रिावकारी िलव्यवस्िापन  आधसुनकरण 
गने तिा नयाँ ससांचाई योिनाहरुको  सनमावण गरी बर्दैिरी िरपदो ससांचाई सेवा 
परुयाउने ।  

III. ससांचाईका  लासग सतह तिा िसूमगत िलश्रोत लाई सांयोिनात्मक रुपमा उपयोग 
गने ।  

IV. सांिाव्यता आधारमा मलुकुमा सवै क्षेत्रमा ससांचाईको सांतसुलत र सामान्िस्ययकु्त 
ववकास गने । 

V.  वहउुदे्दशीय  िलाशय एांव अन्तर   िलाधार  िल स्िानान्तरण  योिना  लगायत 
ससांचाई सम्बजन्धत प्रववसधको  ववकास  तिा  कायावन्वयन गनव समक्ष हनुे गरी 
सांगठनात्मक  सधुार तिा िनशजक्तको  क्षमता  असिववृि गने  ।  

 ससांचाई नीसतको उद्दशे्य प्रासप्तको लासग  देहायका सनसत अवलम्वन गिरन ेछाः- 
I. ससांचाई क्षेत्रको ववकास तिा ववस्तार सम्बजन्ध चनुौतीहरुलाई सम्बोधन गनव नदद 

िलाधार क्षेत्रको  एवककृत ववकास तिा व्यवस्िापन समेत हनुेगरी रावष्ट्रय स्तर 
तिा जिल्ला स्तरमा ससांचाई गरुुयोिना  बनाई कायावन्वयन गिरने छ ।  

II.  नेपाल सरकार/प्रदेश सरकारले ससांचाई सवुवधा प्राप्त क्षेत्रलाई ससांजचत क्षेत्र घोर्णा 
गने छ । घोवर्त ससांजचत क्षेत्रसित्रको िग्गा गैरकृवर्व प्रयोिनको लासग उपयोग गनुव 
पूवव आवश्यकताअनसुार नेपाल सरकार/प्रदेश सरकारको  अनमुसत असनवायव रुपमा 
सलनपुने व्यवस्िा गनुवपने छ । 

III. ससांचाई सवुवधा प्राप्त क्षेत्रमा कृवर्व उत्पादन बढाउनको लासग सरोकारवाला सरकारी/ 
गैरसरकारी सनकाय एांव स्िानीय सनकाय सांग आवश्यक सहकायव र साझेदारी 
गिरनेछ । 
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IV. िौगोसलक र धरातसलय सिन्नताको आधारमा  प्रकृसतको ससांचाई प्रववसध सांरचना  र 
श्रोतको आवश्यकता र महत्वलाई उजचत तबरले द्बवष्टगत गरी  सतसनहरु सवैको 
उच्चतम ्उपयोग गिरने छ । सािै यस क्षेत्रमा िप अध्ययन  र अनूसन्धानको 
कायवलाई पसन िोड  ददइने छ ।  

V. ससांचाई सम्बजन्धत  आयोिना तिुवमा गदाव एवककृत  िलश्रोत व्यवस्िापनको  
ससिान्तलाई अवलम्वन गिरने छ ।  

मौसमी बर्ावको परुक  (Supplementary)  को रुपमा ववकससत  ससांचाई  

VI. प्रणालीलाई बर्दै िरी ससांचाई ( Year – Round  Irrigation ) सवुवधा परुयाउन िलाशय 
सनमावण, वर्ावको पानी सांचय गने पिसतको अवलम्वन र िसूमगत िलश्रोतको ववकास 
सांरक्षण, सम्बिवन र उपयोग गिरने छ ।  

VII.  ससांजचत क्षेत्रमा िम्मा हनुे  पानीको समजुचत सनकास (Drainage) को व्यवस्था  
गररने छ ।  

VIII.  बहउुदे्दशीय िलाशययकु्त (Reservoir–Based) तथा अन्त्तर जलािार  
जलस्थानान्त्तरण (Inter–Basin Water  Transfer) प्रकृततका जलश्रोत आयोजनाहरु 
प्राथालमकताका साथ  कायाुन्त्यन  गररने छ ।  

IX. ससांचाई प्रणालीहरुको सनमावण, सांचालन  तिा व्यवस्िापनमा सनजि क्षेत्र सहकारी 
तिा समदुायमा आधािरत सांगठनलाई सहिागी  गराइने छ । 

X. ससांचाई आयोिनाका तिुवमा सनमावण तिा स्िानीयस्तरका साना ससांचाई आयोिना 
प्रणालीहरुको ववकास तिा व्यवस्िापनमा स्िानीय सनकाय र उपिोक्ता सांस्िाको 
प्रिावकारी सांलग्नता बढाउन िोड ददइनेछ ।  

XI. ससांचाई क्षेत्रमा लैवङ्गक समानता, सकारात्मक वविेद तिा सामाजिक समावेशीकरण 
ससुनजित गिरने छ ।  

XII. ससांचाई क्षेत्रमा लैवङ्गक समानता, सकारात्मक वविेद तिा सामाजिक समावेशीकरण 
ससुनजित गिरने छ ।  

XIII. ससांचाई क्षेत्रमा अनसुन्धान तिा ववकास क्षमता, असिववृि गिरने छ ।  
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XIV. िलवायू पिरवतवनको प्रिावलाई सम्बोधन  गनव  िलवायू  िोजखम व्यवस्िापन  
एांव प्रकोप  िोजखम  व्यवस्िापन  सम्बजन्ध  कायवक्रमहरु  सांचालन गनुवको सािै 
अनकुुलन र अल्पीकरण ( Adaptation and  Mitigation ) मा पसन िोड ददइनेछ।  

XV. ससांचाईसांग  सम्बजन्धत  अन्तरावष्ट्रय  सांसध  सम्झौता तिा मापदण्डको  पालना 
गनव ववद्यमान ्कानूनी एांव सांस्िागत व्यवस्िापन सधुार गिरने छ ।  

 

ववशेर् ससांजचत क्षेत्र  तिा  त्यसको सांरक्षणाः 
I. तोवकइएको आधारमा परुा गने वा हनुे कुनै ससांजचत क्षेत्रलाई  प्रदेश सरकारले प्रदेश 

रािपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी ववशेर् ससांजचत क्षेत्रको रुपमा घोर्णा गनव सवकने छ। 

II. घोवर्त क्षेत्रको सम्िव िए सम्म बाहै्र मवहना ससांचाई सवुवधाको अिाव नहनुे गिर  
ऐन बमोजिम पानीको व्यवस्िापन गनुवपने छ ।  

III. ववशेर् ससांजचत क्षेत्रको सांरक्षणाः  घोवर्त ववशेर् ससांजचत क्षेत्रमा कृवर्विन्य उत्पादन 
वाहेक अन्य कुनै उत्पादन गिरने छैन ।  

IV.  कसैले घोवर्त ससांजचत क्षते्रमा गरै कृवर्व  िन्य उपयोग वा कायवक्रम सांचालन गनुव 
परेमा तोवकएको सनकाय वाट तोवकए बमोजिम स्वीकृसत प्राप्त गनुवपने छ ।  स्वीकृत 
प्राप्त नगरी गिरइएको गैर  कृवर्विन्य उपयोग्य लाई  प्रदेश सरकारले रोक लगाउन 
सवकने छ  र त्यसरी रोक लगाइएको  अवस्िामा  गिरइएको गरै कृवर्व िन्य उपयोग 
सांग सम्बजन्धत सांरचना, उपकरण श्रोत र उत्पादन प्रदेश सरकारले िफत गनव 
सवकने छ ।  

V. घरवासको लासग रोक लगाउन सवकनेाः प्रदेश सरकारले  प्रदेश रािपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी घोवर्त ववशेर् ससांजचत क्षेत्रको िग्गा, घरबास, व्यापार व्यवसाय, 
शैजक्षक/औद्यौसगक प्रयोिन/पूवावधार सांरचनाको सनमावणको लासग प्रयोग गनव नसवकन े
गिर रोक लगाउन  सक्ने छ । तर प्रदेश सरकारले  तोकेको मापदण्ड परुा गने 
सडक सनमावण गनव वाधा पगु्ने छैन । 

VI. ववशेर् ससांजचत क्षेत्र घोर्णा गरेको िग्गामा स्िायी रुपमा घर सनमावण गनव व्यवसायको 
लासग टहरा/अन्य सांरचना सनमावण गनव/अन्य कुनै वकससमको स्िायी प्रकृसतको िौसतक 
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सांरचना सनमावण गनव  सवकने छैन । तर उपिोक्ताको आवासका लासग  अस्िायी 
प्रकृसतको आवास वा कृवर्व  व्यवसाय सांचालन गनव आवश्यक पने तोवकए बमोजिमका 
गोदाम, टहरा सांकलन केन्र/ प्रवेश मागव सनमावण गनव सवकने छ ।  

िलउपिोक्ता सांस्िाको गठनाः  

ससांजचत क्षेत्रफल  सित्र मात्र  पने वकसानहरुको  सामवुहक प्रयासवाट कृर्क  व्यवजस्ित 
ससांचाई प्रणालीलाई आत्मसनिवर बहउुदे्दजशय कृवर्व बिारमजुख तिा मूल्य ववृि शृ्रखला तफव   
उन्मखु  गराउन र ससांचाई  प्रणालीको  ददगो व्यवस्िापन, ममवत सांिार, सञ्चालनमा  जिम्मेवारी 
वहन  गनव  तिा कृवर्लाई व्यवसायीकीकरण गनव सहकारी सांस्िाको अवधारण अन्तरगत  
ससांचाई िलउपिोक्ता सांस्िालाई प्रचसलत कानून बमोजिम सहकारी सांस्िाको रुपमा गठन गरी 
रुपान्तरण गनव सवकने छ ।  

िलउपिोक्ता ससमसतमा तपजशल वमोजिमका ससांजचत के्षत्रफल िीत्र पने  वकसानहरुले 
िाग सलन पाउने छैनाः- 

 उमेर २१ बर्व परुा निएको  

 कुनै पसन सरकारी पदमा/वहाल  िएको  तिा लािको पद धारणा गरेको । 

 सनमावण व्यवसायीमा िएको  

 कुनै पसन नैसतक पतन देजख फौिदारी मिुाको असियोगमा दोर्ी प्रमाजणत िएको  

 रािनैसतक दलमा ससमसलत/शैजक्षक जशक्षक पेशामा सांलग्न िएको व्यजक्त 

  मगि ववग्रको / अपवाह फैलाउने व्यजक्त आदद । 

 उपिोक्ता ससमसत गठनाः- मखु्य नहर उपशाखा/प्रशाखा/शाखा/कुलेसो ससरान ववच र 
पचु्छारवाट प्रसतसनसधत्व  हनुे गरी आ-आफ्नो नामावलीको सूजच तयार गरी सोवह बमोजिम 
ि. उ. स गठन गनुवपने छ । 

 ससांचाई ि.उ.स. मा िम्मा ११ िना कायवकािरणी सदस्यहरु रहनेछ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
सजचव, सहसजचव, कोर्ाध्यक्ष  पदासधकारीहरु र अन्य ६ िना कायवकािरणी  सदस्यहरु  
रहनेछन्न ।  
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  उपिोक्ता सांस्िा गठन गदाव  मवहलाको सहिासगता ३३% हनुे गरी दसलत २ िना 
उजत्पसडत र वपछसडएका िनिासत एांव समूदायको उजचत प्रसतसनसधत्व रहने व्यवस्िा  
गनुवपने छ ।  

 रािीनामा स्वीकृत सम्बन्धमााः- कुनै  पदासधकारी/कायवकािरणी सदस्यले स्वच्छाले आफ्नो 
पदवाट सांस्िाको अध्यक्ष समक्ष राजिनामा गरेमा सो रािीनामा स्वीकृत गने / नगने 
असधकार साधारण सिालाई रहने छ ।  

  ि. उ.स. को वैठक  सम्वन्धमााः– बैठक घवटमा वावर्वक २ पटक हनुे छ । 

 ि .उ. स. को कायव ससमसतको  पदाबसध ४ वर्वको हनुे छ । 

  ि. उ. स. को सनवावचन प्रयोिनको लासग ससांचाई कायावलयको कायावलय प्रमखुको 
सांयोिकत्वमा जिल्ला प्रशासन कायावलयको प्रसतसनसध/िल उपिोक्ता महासांघको 
प्रसतसनसधत्व सजम्मसलत ३ सदस्यीय  ससमसत गठन  गिरने छ । जिल्ला  िल उपिोक्ता  
महासांघको प्रसतसनसध उपजस्ित निएको खण्डमा जिल्ला प्रशासन कायावलयको  प्रसतसनसधको 
रोहवरमा समेत ि. उ. स. गठन गनव सवकने छ ।  

 ससांचाई सेवा शलु्क सम्बन्धमााः- ससांजचत क्षेत्रफलको आधारमा सेवा शलु्क सतनुवपने, सेवा 
शलु्क नसतरेमा, िनश्रमदान नगरेमा ससांचाई सवुवधा उपल्वध गराइने छैन । 

िलश्रोत तिा ससांचाई ववकास सव सडसििन कायावलय रुकुम पूवव वाट आ. व. २०७५ /०७६ 
देजख  हालसम्म  सांचालनमा  रहेका  योिनाहरु  सम्बजन्धत वववरण / अवस्िााः-  
 

 

 

सस . 
न . 

 

 

कायवक्रमको नाम  

 

 

योिनाहरुको  नाम  

आ .व. 
०७७/०७८ 
मा  ववसनयोजित 
विेट रु 
हिारमा  

  

हालको 
अवस्िा  

 

 

कैवफयत  

१  िल उत्पन्न  प्रकोप 
न्यूसनकरण तिा 
व्यवस्िापन  कायवक्रम  
विेट  उप जशर्वक नां  
३२७०३०१९ 

आकजस्मक प्राकृसतक 
प्रकोप सनयन्त्रण  
कायवक्रम  रुकुम पूवव  

 

   

VII.  
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क  जाङ्ग गाुँउ पहहरो 
तनयन्त्त्रण  योजना  
पूथाउततरगिंगा – ७ 

८०० 

 

चाल ु आ.व.०७७/०७८ 
सालबसाली  /ममवत 
विेट  

ि  नाििोला पहहरो 
तनयन्त्त्रण  
पूथाउततरगिंगा - १४ 

५०० चाल ु आ .व . ०७७/ 

०७८ सालबसाली  
/ममवत विेट  

ग  ओिमा  पहहरो 
तनयन्त्त्रण  
पूथाउततरगिंगा - १३ 

७०० चाल ु आ .व. 
०७७/०७८ 
सालबसाली / ममवत 
विेट  

घ   लर्त्रीवन पहहरो 
तनयन्त्त्रण  र्ुमे – ७  

५०० चाल ु आ .व. ०७७/ 

०७८ सालबसाली  
/ममवत विेट  

ङ   पद्मी पहहरो 
तनयन्त्त्रण  
पूथाउततरगिंगा - १३ 

५०० चाल ु आ .व .०७७/ 

०७८ सालबसाली  
ममवत विेट  

च  लसस्नेरी नहद तथा 
पहहरो  तनयन्त्त्रण  
लसस्ने – ७ 

५०० चाल ु आ .व. ०७७/ 

०७८ सालबसाली / 
ममवत विेट  

छ   घुइललिाङ्ग  नहद 
तनयन्त्त्रण  
पूथाउततरगिंगा - १० 

७०० चाल ु आ .व. ०७७/ 

०७८ सालबसाली  
ममवत विेट  

ि   रुकुमगाड नहद 
तथा पहहरो 
तनयन्त्त्रण  र्ुमे -५  
वालुवा  

५०० चाल ु आ .व .०७७/ 

०७८ सालबसाली  
/ममवत विेट  

झ  लुकुमिोला  
तनयन्त्त्रण र्ुमे- १ 

८०० 

 

चाल ु आ. व .०७७/ 

०७८ सालबसाली / 
ममवत विेट  

ञ  चोरिोला पहहरो 
तनयन्त्त्रण  लसस्ने – 
५  

८०० 

 

 

चाल ु आ .व. ०७७/ 

०७८ सालबसाली  
/ममवत विेट  
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सस . 
न . 

 

 

कायवक्रमको नाम  

 

 

योिनाहरुको  नाम  

आ .व . 
०७७/०७
८ मा  
ववसनयोजित 
विेट रु 
हिारमा  

  

हालको 
अवस्िा  

 

 

कैवफयत  

ट   सोनेवाङ्ग  पहहरो  
तनयन्त्त्रण  र्ुमे – ३  

५०० 

 

 

 

चाल ु आ .व   ०७६/ 

०७७, ०७७/०७८ 
सालबसाली / ममवत 
विेट  

ठ  आपतकाललन वाहि 
पहहरो तनयन्त्त्रण  
काय ुतारजाली 
िुनाई तथा द्धवतरण  
काय ु

७०० 

 

 

 

 

चाल ु तारिाली   तार 
खिरद  बनुाई / 
ववतरण  कायव  

२  नाथेगाड  िोला 
तनयन्त्त्रण लसस्ने – 
७ 

३००० चाल ु आ व ०७७/ ०७८, 
०७८/०७९  मा 
सम्पन्न हनुे  

३  नरलसिंहगाड तकसेरा 
नहद तनयन्त्त्रण  
पथूाउततरगिंगा – १० 

३००० 

 

 

 

चाल ु आ व  ०७७/०७८, 
०७८/०७९  मा 
सम्पन्न हनुे 

४  मयाङ्ग िोला 
पहहरो तनयन्त्त्रण  
पथूाउततरगिंगा – ६ 

३००० 

 

 

चाल ु आ व  ०७७/०७८, 
०७८/०७९  मा 
सम्पन्न हनुे 

५  िाउने वगर नहद 
तथा पहहरो 
तनयन्त्त्रण लसस्ने ५ 
र ६  

३००० 

 

 

 

चाल ु आ व  ०७७/०७८, 
०७८/०७९  मा 
सम्पन्न हनुे 

६  िमशुाला  नहद 
तनयन्त्त्रण र्मेु -७ 

३००० 

 

 

चाल ु आ व  ०७७/०७८, 
०७८/०७९  मा 
सम्पन्न हनुे 

७   जुगेपानी पहहरो 
तनयन्त्त्रण  र्ुमे – ७  

३००० 

 

 

चाल ु आ व  ०७७/०७८, 
०७८/०७९  मा 
सम्पन्न हनुे 

   वजेट (रु हजारमा) 
जम्मा  

२८५००।
० 
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सस 
.न . 

 

 

कायवक्रमको नाम  

 

 

योिनाहरुको  नाम  

आ .व . 
०७७/०७
८ मा  
ववसनयोजित 
विेट रु 
हिारमा  

  

हालको 
अवस्िा  

 

 

कैवफयत  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ममवत  सांिार  ववसिन्न  
योिना  विेट जशर्वक 
नां  ३३७०३०१७ 

    
१ गणुाम लसिंचाई 

योजना  र्मेु – ७  
(१५ हेक्टर) 

१००० चाल ु आ व  
०७७/०७८ , 
०७८/०७९  मा 
सम्पन्न हनुे 

२  सेरािेत लसिंचाई 
योजना लसस्ने – 
६  (१० हेक्टर)  

५०० चाल ु आ व  
०७७/०७८ , 
०७८/०७९  मा 
सम्पन्न हनुे 

३ धचउरीिोला 
लस िंचाई योजना  
लसस्ने – ४ (१६ 
हेक्टर ) 

५०० चाल ु आ व  
०७७/०७८ , 
०७८/०७९  मा 
सम्पन्न हनुे 

४ थपूिुोला लस िंचाई 
योजना  
पथूाउततरगिंगा – ८  
(२५ हेक्टर ) 

१००० चाल ु आ व  
०७७/०७८ , 
०७८/०७९  मा 
सम्पन्न हनुे 

५ गरुलेनी न्त्यू िाुँका 
लसिंचाई योजना  
लसस्ने – ४ (  १७ 
हेक्टर ) 

५०० चाल ु आ व  
०७७/०७८ , 
०७८/०७९  मा 
सम्पन्न हनुे 

६  नाथेगाड उप्पलो  
कुलो  लसिंचाई 
योजना   लसस्ने – 
७(  २० हेक्टर  )  

१००० चाल ु आ व  
०७७/०७८ , 
०७८/०७९  मा 
सम्पन्न हनुे 

७  नागेगाड िारिेत 
तल्लो कुलो लसिंचाई 
योजना  लसस्ने -७  
(११हेक्टर ) 

५०० चाल ु आ व  
०७७/०७८ , 
०७८/०७९  मा 
सम्पन्न हनुे 

  जम्मा वजटे (रु 
हजारमा ) 

५०००।०   
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१  महत लसिंचाई योजना  
र्ुमे-७ (२२ हेक्टर ) 

५००० चाल ु आ व ०७७/ 

०७८ मा सम्पन्न 
हनुे  

२ तछपेिोला लसिंचाई 
योजना  लसस्ने – २  
(२५ हेक्टर)  

२७०० चाल ु आ व ०७७/ 

०७८ मा सम्पन्न 
हनुे 

३ मोरािाङ्ग लसिंचाई 
योजना  र्ुमे -३  ( 
हेक्टर ) 

६००० - रासप्त हाइड्रोपावरले  
योिना सांचालन 
गनव रोक लगाएको  

४ िारविाङ्ग लसिंचाई 
योजना  
पूथाउततरगिंगा- ९ ( 
४० हेक्टर ) 

३५०० चाल ु आ व ०७७/ 

०७८ मा सम्पन्न 
हनुे 

५  लसमचौर  स्प्रीङ्कल  
लसिंचाई योजना  
चुनवाङ्ग  र्ुमे – ९  
(२५ हेक्टर)  

- - अध्यन्न कायावि 
िारी।  

६  नौघारे जल  ववद्यतु  
ससांचाई योिना  ससस्ने 
–७  (३० हेक्टर) 

- - अध्यन्न कायावि 
िारी । 

७ सलेप लसिंचाई योजना  
पूथाउततरगिंगा – २ ( 
६० हेक्टर ) 

- - अध्यन्न कायावि 
िारी । 

८  रान्त्सी लसिंचाई 
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४००० चाल ु आ व ०७७/ 
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९ सेरािाङ्ग लसिंचाई 
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हेक्टर) 

४००० चाल ु आ व ०७७/ 

०७८ मा सांचालन  
हनुे 
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१५०० चाल ु आ व ०७७/०७८ 
मा सम्पन्न हनु े
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मा सम्पन्न हनु े

३ पोिरा ललफ्ट लसिंचाई 
योजना  लसस्ने – ३  
(४२ हेक्टर)  

२००० चाल ु आ व  ०७७/०७८ 
, ०७८/०७९  मा 
सम्पन्न हनुे 

४  बिरगुम िानी नमुना न 
.प्र .लसिंचाई योजना  
पूथाउततरगिंगा – १३ (१६ 
हेक्टर ) 

१००० चाल ु आ व  ०७७/०७८ 
, ०७८/०७९  मा 
सम्पन्न हनुे 

५ इततघारी प्लास्टीक 
पोिरी  लसस्न े-२ ( ५ 
हेक्टर ) 

१००० चाल ु आ व ०७७/०७८ 
मा सम्पन्न हनु े

६ शेरा पहहरो व्यवस्थापन  
काय ुपथूाउततरगिंगा-११ 
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५०० चाल ु आ व ०७७/०७८ 
मा सम्पन्न हनु े
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८  कोजा ुिोला लसिंचाई 
योजना  र्ुमे – ७  (२० 
हेक्टर ) 

२००० चाल ु आ व ०७७/०७८ 
मा सम्पन्न हनु े

९ मिंगरा िोला लसिंचाई 
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१००० चाल ु आ व  ०७७/०७८ 
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पूथाउततरगिंगा - १४ 

 चाल ु  विेट माग गनुव पने  

  िम्मा विेट (रु 
हिारमा ) 

१४०००।-   

“लसिंचाई गरौँ उतपादन  ििाऔ” 

“समिृ प्रदेश:खजुश िनता” 

                                                          

  

आगतैनक िाली एवम ्पशुजन्त्य उतपादन गरौं । 

पररवारलाई द्धवषादी युक्त र्ोजनिाट जोगाऔिं ।। 

एकीकृत कृद्धष तथा पशुपिंछी द्धवकास कायाुलय, रुकुम (पूि)ु 
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 Importance, opportunities and challenges of potential NTFPs/MAPs in Rukum 

(East) 

 

 

                                                      Jivan Pageni                           Sujan Rajbhandari 

                   Divisional Forest Officer            Assistant Forest Officer  

                   (Rukum Purva)                                (Rukum Purva) 

1. Introduction 

Nepal is a unique and beautiful country in the lap of Himalayas bordering between two 

big countries: China and India. It is small in area but diverse in geography and climate. It 

contains tropical plains on the south and Himalayas and trans-Himalayan sections in 

north. Due to diverse geography and climate, it is rich in biodiversity and natural 

resources. The rich biodiversity and natural resource of the country has great potential to 

improve the socio-economic condition of people.  

Generally, people use forest-products to fulfill their basic needs of timber, fuelwood and 

fodder. In addition to fulfilling the basic needs, non-timber forest products (NTFPs) also 

promotes income generation activities (IGAs) of rural people and supports their 

livelihood.  In  Nepal,  the  rural forest user groups have been  involved  in  the  collection,  

or  harvesting,  processing  and marketing  of NTFPs since ancient times. 

NTFPs are often referred to include the forest products like bamboo and canes, medicinal 

and aromatic plants, etc. In broader sense, NTFP includes all biological materials, except 

timber, from forest and associated lands such as pastures. NTFP can also encompass 

services rendered by the forest land. For example, honey is included as an NTFP, which 

can be collected in wild form as it is often the case in Nepal or from beehives kept in 

homes where bees gather pollen from wild flowers in meadows and forests.  In Nepal, 

NTFPs have been collected, processed and traded by individuals since long time back for 

medicinal and livelihood purposes. 

Current five year forest management Plan 2074/75 - 078/79 of Rukum (East) district 

includes 74 different species of NTFPs for collection and sale. Among 74 species, the 

following species are widely collected from the district and thus are regarded as potential 

NTFPs of this district: 
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Setakchini (Polygonatum Spp.), Allo (Girardinia diversifolia), Kutki (Neopicrorhiza 

scrophulariifolia), Amala (Phyllanthus emblica), Sugandawal (Valeriana jatamansii), 

Kakarsinghi (Insect gall on pistacia integerrima), Kaladana (Ipomoea spp), Chiraiyeto 

(Swertia spp), Kalo musli (Curculigo orchiodes), Pasanbed (Bergenia ciliate), Seto musli 

(Chlorophytum spp.), Tejpat (Cinnamomum tamala), Sadharanchyau (Wild Mushroom), 

Satuwa (Paris polyphylla), Honey (Bee honey), Tigedi, Atis (Aconitum Heterophyllum), 

Bisma (Aconitum spp.), Timur (Zanthoxylum armatum), Rittha (Sapindus mukorossi), 

Kurilo (Asparagus spp.), Telalikath.  
 

2. Importance of Non timber Forest Products 

NTFPs have been traditionally important worldwide. In many areas, animal and plant 

resources derived from forests remain central to subsistence and local economies. 

Recently, the importance of NTFPs is being rediscovered. Forests are being valued not 

simply for their timber, but as intricate systems capable of sustained generation of a great 

diversity of resources and services. NTFPs have substantial environmental, economic, 

and cultural impacts. 

(i) Environmental Importance 

Non timber forest products represent a way to meet environmental objectives such as 

conservation of forests, watersheds, and biological diversity. A growing body of scientific 

research suggests that NTFPs can help communities meet their needs without 

jeopardizing forest ecosystems. The growing appreciation for NTFPs stems from the 

realization that diverse investments and diverse ecosystems are a strong foundation for 

sustainable economic development. 
 

(ii) Economic Importance 

Timber products have overshadowed NTFPs as major commodities in modern times. 

However, the important contribution of non timber forest products to food and resource 

security and to financial well-being is gaining increasing recognition. In fact, in some 

areas, the financial impact of NTFPs may be even greater than that of forestry. Future 

development of NTFPs offers good potential for increasing income, expanding 

opportunities, and diversifying enterprises in rural areas. In local, urban, national and 

international markets, forest foods and medicines contribute substantially to national 

economic growth.  
 

(iii) Cultural Importance 

Non timber forest products are basic cash and subsistence commodities in many cultures. 

Many local populations continue to have a fundamental reliance on NTFPs. In many cases 

these products are of far greater importance than the irregular cash income gained from 

commercial logging. While the preservation of NTFPs is fundamental to the maintenance 
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and continuation of many traditional ways of life, these NTFP sources are increasingly 

threatened by deforestation and land development activities. The recognition of 

intellectual property rights is important for many NTFPs. The fields of herbal medicine 

and biomedical research are growing rapidly. Often the plants, their uses, and harvesting 

and processing techniques were studied, selected and perfected over generations by 

people who used them traditionally.  
 

3. Opportunities and challenges 

3.1 Opportunities of NTFPs in Rukum (East) 

 This district is hub for huge genetic resources of high value NTFPs/MAPs. 

 Large number of endemic MAPs. 

 High variation of NTFPs (from terai to High Mountains)-Chiuri seeds to 

Yarsagumba; found throughout the year. 

 Barren, reclaimed lands available for domestication. 

 Large network of community based forest management. 

 Private sector is interested to invest on. 

 Multiply the profits and employment by processing/value addition. 

 Establishing processing and end use industries. 

 Favorable NTFP policy and governmental programme. 

 Committed government. 
 

3.2 Challenges of NTFPs in Rukum (East) 

A cursory survey of extant information shows that large numbers of people are involved 

in collecting and gathering, hunting, processing, trading, and other aspects of production 

and use of NTFPs. In rural areas, in particular, the use of alternative forest products for 

own use or exchange is pervasive and, in many instances, household livelihood strategies 

are closely linked to the availability and use of alternative forest resources. These 

resources are also an important source of household income, and there is a greater degree 

of involvement and dependence of the poor on these resources. However, people's 

involvement in income-generating activities based on NTFPs is affected by a number of 

factors. These factors include access to and links with the market, patterns of demand, 

competition, and prices. Also, as many trading activities based on NTFPs are tied to 

agricultural activity and are also influenced by the seasonality of resources, markets tend 

to grow slowly. The growth of domestic urban markets and improvements in rural 

infrastructure are significant influencing factors. 

There appear to be a number of constraints and issues that need priority attention if NTFPs 

are to play a meaningful role in mountain development. Some of these issues are 

highlighted below. 
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(i) Cultivation and Sustainable Management related issues 

 Status and production potential unknown  

 Overexploitation, resource degradation 

 Lack of domestication of wild species 

 Difficult to raise in cultivation for high valued NTFPs (Yarsagumba, Jatamansi, 

Paanchaule etc.) 

 Low input supply, such as quality seeds/seedling 

 Lacking appropriate technology for cultivation 

 “Sustainable” harvest limit in District Forest‟s 5-year plan 

 Insufficient research institution, trained man power 

(ii) Trade related issues 

 NTFPs/MAPstrade is considered as illegal  

 Losing value-adding potentialities 

 Selling the products in throw away prices 

 Uncertain and high fluctuation of market 

 Monopoly of few traders (middlemen takes more benefits) 

 Tariff and non-tariff barriers, lack of storage facility (warehouse, cold stores) 

 Limited quarantine inspection & testing laboratories for NTFPs/MAPs 

 Various hassles created by Central/State Government (India) for export 

 Various types of ban on different plants; bans are difficult to enforce 

 Lack of information of the market/MIS. 

(iii) Technical Difficulties related issues 

 Lack of skilled manpower in the relation to NTFPs. 

 Lack of complete baseline information. 
 

4. Conclusion 

In Nepal, non-timber forest products, especially medicinal and aromatic plants are vital  

to  the  rural people  providing  major support  to the  livelihoods. In Rukum, 74 potential 

variety of species are collected and sale enhancing the market of NTFP. There is ample 

scope for the value addition of some of the major NTFPs as there is deliberative 

participation of community people with wide range of market opportunities, favorable 

NTFP policy and various governmental programs. However the challenges regarding the 

cultivation and sustainable use of NTFP resources prevails in the area. Despite the ample 

amount of barren and reclaimed lands, the area lacks domestication of the NTFPs along 

with the proper market facilities, technologies and skilled manpower. Better forest 

management for biodiversity conservation, forest product increments for domestic use 

and enhanced production of high-value NTFPs is realized in the area. 
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s] xf] d'VodGqL u|fld0f ljsf; tyf /f]huf/ sfo{qmd 

 

d'VodGqL u|fld0f ljsf; sfo{qmd n'lDjgL k|b]z ;/sf/ n] cf=j= 

@)&%÷)&^ b]lv n'lDagL k|b]zsf !@ lhNnfsf #^ j6f ufpFkflnsfdf 

kfOn6 kl/of]hgfsf ?kdf z'?jft u/]sf] xf] . xfn cfP/ d'VodGqL 

u|fld0f ljsf; tyf /f]huf/ sfo{qmdsf ?kdf kl/0ft eP/ of] 

sfo{qmd n'lDagL k|b]zsf !)( j6} :yflgo txx?df lj:tf/ 

eP/ ;+~rfngdf cfPsf]5 .  k|b]z ;/sf/sf] cfGtl/s ;|f]t 

kl/rfngjf6 ;~rfngdf cfPsf] of] sfo{qmd o; k|b]zsf 

gful/ssf] hLjg :t/df jf:tljs ;'wf/ ub{{} ;d[å k|b]z v'lz 

hgtf sf] nIo pGd'v eO{ sfo{df s]lGb|t 5 .  

;d[å k|b]z v'lz hgtf eGg] d'Vo nIo /fv]sf] o; 

sfo{qmdn] cfly{s tyf ;fdflhs ?kdf ljkGg 3/ kl/jf/sf 

JolQmx?sf] u'0f:t/Lo lzIff, :jf:Yo, /f]huf/L, :j/f]huf/L, k|ljlw x:tfGt/0f, ;Lk ljsf;, cfo 

cfh{gsf cj;/x? tyf ;fdflhs ;+/If0fsf sfo{qmdx? dfkm{t k|b]z leqsf hgtfx?sf] 

lhjg:t/ ;'wf/ tyf ul/lj lgjf/0f ug]{ d'Vo pb]Zo ;lxt of] sfo{qmd ;+~rfngdf 5 .  

u'0f:tl/o lzIff k|flKt, :jf:Yo ;]jfdf kx'r, hLjg lgjf{x ;Lk tyf ;ZflQms/0f 

sfo{qmd, /f]huf/L tyf cfo cfh{gsf lqmofsnfk nufotdf nlIft ju{nfO{ hf]8\g :yflgo tx 

/ u}/ ;/sf/L ;+:yf;+usf] ;xsfo{df cy{k"0f{ ;xeflutfd'ns ljlwx? ckgfO{ sfo{qmdx? 

;+~rfng ug]{ o; sfo{qmdsf] /0fgLlt /x]sf] 5 . pNn]lvt /0fgLltnfO{ ;fsf/ jgfpgsf] nfuL 

ul/aLsf] ;d:ofjf6 k|efljt 3/ kl/jf/, c;xfo, h]i7 gfu/Ls, Psn dlxnf, afnaflnsf / 

ckf+utf ePsf JolQmsf 3/kl/jf/, blnt, lk5l8Psf ;d'bfo tyf ;'/lIft j;f]jf; gePsf 

kl/jf/, s'g} k|sf]k tyf 36gfjf6 3/jf/ljlxg ePsf kl/jf/, j}b]lzs /f]huf/Ljf6 kmls{Psf 

JolQmx? / /f]huf/L u'd]sf JolQm tyf 3/kl/jf/x? o; sfo{qmdsf nlIft ;d'x /x]sf 5g  .  

o; sfo{qmd cGtu{t d'nt $ j6f If]qx? /x]sf5g . -!_ lzIff, :jf:Yo tyf Ifdtf 

ljsf;sf sfo{qmdx? -@_ /f]huf/L tyf :j/f]huf/L l;h{gf tyf cfo cfh{g clea[l4sf 

sfo{qmdx? -#_ /fxt k'gM:yfkgf, ;fdflhs ;+/If0fsf sfo{qmdx? -$_  kf]if0f tyf vfB ;'/Iff 

/ cGo sfo{qmdx? .   

lzIff, :jf:Yo tyf Ifdtf ljsf;sf sfo{qmd cGtu{t ljBfno aflx/ /x]sf 

afnaflnsfx?nfO{ ljBfno egf{ u/fpg], sfo{qmd ;+~rfng ul/g] :yfgLo txsf klxrfg 

ul/Psf nlIft ;d'xsf ljBfno egf{ ePsf afnaflnsfx?nfO{ ljBfno 5f]8\gaf6 /f]Sgsf nfuL 

cfjZos sfo{qmdx? ;+~rfng ug]{, k|fljlws lzIff tyf ;Lkd'ns tflnd ;+~rfng ug]{ / 

lnnfdl0f uf}td 

lhNnf sfo{qmd ;xhstf{ 

d'VodGqL tyf dlGqkl/ifb\sf] 

sfof{no 

lhNnf Joj:yfkg tyf 

;dGjo ;ldltsf] ;lrjfno 

?s'd -k"j{_ 
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tflnd cg';f/sf Joj;flos sfo{qmdx? ;+~rfng ug{ ;xof]u ug]{, lg Mz'Ns aLdf tyf lgMz'Ns 

:jf:Yo ;+DjlGw sfo{qmdx? ;+~rfng ug]{ /x]sf] 5 .  

 

/f]huf/L tyf :j/f]huf/L l;h{gf tyf cfo cfh{g clea[l4sf sfo{qmd cGtu{t s[lif 

tyf kz'kfngdf ;xof]uL sfo{qmdx? ;+~rfng ug]{, 3/]n' pBf]u ;+~rfng ;DaGwL sfo{qmdx? 

;+~rfng ug]{, ;Lk l;s]sf JolQmx?nfO{ pBdzLntf tflnd k|bfg ug]{, cfo cfh{g ;+DjGwL 

cGo sfo{qmdx? ;+~rfng ug]{ /x]sf] 5 .  

 

/fxt k'gM:yfkgf, ;fdflhs ;+/If0fsf sfo{qmd cGtu{t c;xfo, czQm / ckfËtf 

ePsf JolQmx?sf] k'gM:yfkgf ;DjGwL sfo{qmdx?, s'g} k|sf/sf k|sf]k tyf 36gfjf6 3/jf/ 

ljlxg ePsf kl/jf/nfO{ ;xof]u, ;fdflhs ;+/If0f ;+DjlGw sfo{qmd / vfg]kflg d'xfg ;+/If0f 

sfo{qmdx? ;+~rfng ug]{ /x]sf] 5 .   
 

kf]if0f tyf vfB ;'/Iff / cGo sfo{qmd cGtu{t ljkGg ls;fgx?nfO{ aLplahg, dn, 

s[lif ;fdu|L pknAw u/fpg ;3fp k'Ug] lsl;dsf sfo{qmd, kmnkm'n, t/sf/L tyf kz'kfng 

;+DjGwL sfo{qmdx?, kf]if0fo'Qm vfBfGg e08f/0f tyf ljt/0f ;+DjlGw sfo{qmdx? ;+~rfng ug]{ 

/x]sf 5g .  

 

;+/rgfTds Joj:yf o; sfo{qmdnfO{ ljlzi6 dfu{bz{g k|bfg ug{ n'lDagL k|b]zsf] 

d'VodGqL tyf dlGqkl/ifb sfof{no sf ;lrjsf] g]t[Tjdf s]lGb|o lgb]{zs ;ldlt / sfo{qmd 

sfof{Gjog tyf ;dGjo O{sfO /x]sf] 5 . To:t}, lhNnf ;dGjo ;ldlt k|d'vsf] g]t[Tjdf lhNnf 

Joj:yfkg tyf ;dGjo ;ldlt / :yflgo tx k|d'v÷cWoIfsf] g]t[Tjdf sfo{qmd l;kmfl/; 

;ldlt /x]sf] 5 eg] sfo{qmd sfof{Gjogdf ;3fpg] u/L lhNnf sfo{qmd ;xhstf{ / :yflgo 

txx?df klg ;xhstf{x?sf] Joj:yf d'VodGqL tyf dlGqkl/ifb sfof{no dfkm{t ul/Psf] 5  .  

 

sfo{qmd 5gf}6 tyf sfof{Gjog M— k|b]z ;/sf/jf6 :yflgo txut ?kdf ljz]if cg'bfg 

jfkt jflif{s jh]6sf] l;lnª k|fKt eP kZrft d'VodGqL u|fld0f ljsf; tyf /f]huf/ sfo{qmd 

;+~rfng sfo{ljlwsf] kl/lwleq /x]/ :yflgo txx?df /x]sf sfo{qmd l;kmfl/; ;ldltn] jflif{s 

?kdf ;+~rfng ul/g] sfo{qmdx? k|fyfldstfsf] cfwf/df 5gf}6 ul/ :jLs[tsf] nfuL lhNnf 

Joj:yfkg tyf ;dGjo ;ldltsf] ;lrjfnodf k7fpg] / ;ldltsf] :jLs[t kZrft sfo{qmdx? 

:yflgo txx?jf6} sfof{Gjog ul/G5 .    

 

?s'd k"j{df o;sf] k|efj / sfof{Gjogsf] cj:yf M— ?s'd k"j{df o; sfo{qmd ;'?jflt 

jif{ @)&%÷)&^ b]lv g} ;+~rfngdf /x]sf] 5 eg] sfo{qmd sfof{Gjogsf] nfuL d'VodGqL tyf 

dGqLkl/ifbsf] sfof{nojf6 lhNnf Joj:yfkg tyf ;dGjo ;ldltsf] ;lrjfno :yfkgf ul/ 

d}n] lhDd]jf/L jxg ul//x]sf] 5' . ?s'd k"j{ lhNnf n'lDjgL k|b]zsf] Ps dfq lxdfln lhNnf   

xf] . ef}uf]lns ljs6tf / ;|f]t ;fwgsf] cefj, clzIff / r]tgf :t/sf] sld /x]sf] o; lhNnfsf 
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sfo{qmd 5gf}6 / sfof{Gjogdf s]lx ;d:of /x]tf klg :yflgo txx?sf] ;lqmo ;xeflutf / 

rf;f] , lhNnf Joj:yfkg tyf ;dGjo ;ldltsf] e/k'/ ;xof]usf sf/0f ljt]sf b'O{ jif{x?df 

zt k|ltzt nIo cg'?ksf] k|ltkmn xfl;g ug{ ;lsof] . 

 

cf=j= @)&%÷)&^ df o; lhNnfsf] nfuL ljlgof]lht jh]6 Ps s/f]8 ;}lt; nfv 

;Q/L xhf/ af6 rfn' tkm{ @@ / k'Flhut tkm{ $ ul/ hDdf @^ j6f of]hgfx? /x]sf]df ef}lts 

/ ljlQmo k|ultsf] lx;fjn] zt k|ltzt sfof{Gjog ePsf] lyof] .  o; cf=j=df ljz]if ul/  

nf]s ;]jf tof/L sIff, ;fd'bflos ljBfnosf] z}lIfs ;'wf/sf] nfuL lhNnf :tl/o lj1 ;lxtsf] 

sfo{zfnf, ;Lkd"ns tflnd cGtu{t k|fljlws lzIfno;Fusf] ;xsfo{df h]=l;=lj÷:sfOe]6/ 

tflnd, k'yf pQ/u+uf uf= kf= / e'd] uf=kf sf b'u{d j8fx?df ljz]if1 ;lxtsf] lgMz'Ns :jf:Yo 

lzlj/, :yflgo sRrf kbfy{sf] k|of]u dfkm{t /f8L kflv l;nfO{ j'gfO{ tflnd, nfnk'hf{ ljlxg 

jfbL ;d'bfosf] nfuL hUuf x:tfGt/0f, h]i7 gful/s ;Ddfg sfo{qmd, s[lif pTkfbg j[l4sf 

nfuL cfw'lgs ;fdfu|L ljt/0f tyf cg'bfg, ljBfno egf{ cleofg nufotsf sfo{qmdx? 

;+~rfng ul/Psf] lyof] .   

cf=j= @)&^÷)&& df o; lhNnfsf] nfuL ljlgof]lht jh]6 Ps s/f]8, 5kGg nfv jf6 

rfn' tkm{ ## / kF'lhut tkm{ & ul/ hDdf $) j6f of]hgfx? ;DkGg ePsf lyP . ljBfno egf{ 

cleofg, ljBfno ;'rgf k|0ffln Joj:yfkg, h]xGbf/ / ckfË ljBfly{÷JolQmx?nfO{ ;xof]u, 

k|sf]k lkl8tx?sf nfuL k'g:yf{kgf, :ofp / cf]v/ v]ltsf nfuL ls;fgx?nfO{ cg'bfg, ljkGg 

tyf c;fxo jfnjflnsfx?sf] nfuL 5fqfjf; ;+~rfng, ljBfnox?df nfu' cf}ifw lj?4sf] 

r]tgfd'ns sfo{qmd, j8f÷ufpFkflnsf :tl/o afn snj u7g tyf kl/rfng, dfudf cfwfl/t 

l;kd'ns tflnd, sf];]ln 3/ :yfkgf, cfktsflng vf]h tyf p4f/ ;fdfu|L Joj:yfkg, :jf:Yo 

rf}lsx?df Nofj ;fdu|L Joj:yfkg, ;fd'bflos ljBfnox?df :df6{ af]8{ Joj:yfkg, clt ljkGg 

gful/sx?sf] nfuL Gofgf] sk8f ljt/0f nofutsf sfo{qmdx? ;+~rfng / ;DkGg ePsf      

lyP . 

 

cf=j= @)&^÷)&& df o; lhNnfsf] nfuL ljlgof]lht jh]6 Ps s/f]8 c;L nfv jf6 

rfn' tkm{ @@ / kF'lhut tkm{ !) j6f ul/ hDdf #@ j6f of]hgfx? l;kmfl/; / :jLs[t eO{ 

sfof{Gjogsf] r/0fdf /x]sf 5g . rfn' cf=j=sf sfo{qmdx?df sf]le8 / sf]le8 kl5sf] 

cj:yfnfO{ dWogh/ ul/ clwsf+; sfo{qmd ;+~rfngdf /x]sf 5g .  sf]le8sf sf/0f /f]huf/L 

u'dfPsf tyf ljb]zjf6 kmls{Psf JolQmx?nfO{ nlIft ul/ k]zf, Joj;fodf cfj4 u/fpg], 

pBdlzntf ljsf; tflnd ;+~rfng ul/ ;fgf tyf demf}nf lsl;dsf 3/]n' pBf]ux? 

;+~rfngsf nfuL j:t'ut ;xof]u tyf k'yf / e'd]df ejg lgdf{0f, cfkt sflng tyf RRT sf 

nffuL cf}iflw Joj:yfkg, jly{ª ;]G6/ /x]sf :jf:Yo rf}lsx?df O{n]lS6«sn clS;hg Joj:yfkg, 

s[lif tyf kz'kfng Joj;fosf] nfuL cg'bfg, ljkGg gful/sx?sf] nfuL :jf:Yo ljdf, ljkGg 

gful/sx?sf] nfuL cfjf; lgdf{0f, :jf:Yo rf}lsx?df Nofj Joj:yfkg, ljBfnox?df jfnd}lq 
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wf/f Joj:yfkg, ljkGg c;fxo jfnjflnsfx?sf] nfuL z}lIfs ;fdfu|L ljt/0f, 5f]/L ljdf, 

;'Ts]/L x'g g;Sg] dlxnfx?sf] nfuL c:ktfn ;Dd k'/\ofpg oftfoft vr{ pknJw u/fpg], 

:yflgo txx?sf] n}lËs lx+;f sf]ifdf ;xsfo{, jfnljsf s]Gb|sf] nfuL ejg lgdf{0f, nufot 

ls;fgx?nfO{ ljp,ljhg, / dn pknJw u/fpg] h:tf sfo{qmd /x]sf 5g . 

 

sfo{qmdsf ;sf/fTds kIfx? M—lgwf{l/t ;dodf jflif{s nIo cg'?ksf sfo{ ;DkGg,  

lhNnf ;dGjo ;ldlt tyf uf=kf=x?sf] ;lqmo ;xeflutf, ;ldlt ;b:ox?df sfo{qmd jf/] 

;dfg j'emfO{, hgk|ltlglwx?sf] ;lqmotf / rf;f], ljifout ;ldltx?jf6 sfo{qmd sfof{Gjogdf 

k|ltj¢tf / ;sf/fTds ;xof]u, nlIft ju{sf] hLjg:t/ ;'wf/sf sfo{qmdx? ;+~rfng ug'{kg]{ 

ePsf]n] hg:t/df klg rf;f] / k|ltIff /xg' o; sfo{qmdsf] ;sf/fTds kIf xf] .  

lgrf]8 / lgisif{ M— o;/L ;du|df x]bf{{ d'VodGqL Ho'sf] rfxgf ;d[4 k|b]z , v'l; hgtf 

eGg] h'g nIo / pb]Zosf ;fy d'VodGqL u|fld0f ljsf; tyf /f]huf/ sfo{qmd ;+~rfngdf 

NofO{Psf] xf] ;f]lx pb]Zo kl/k'lt{ ug{sf nfuL of] sfo{qmd ;+~rflnt 5 . ;j}sf] ;sf/fTds 

;fy, ;xof]u / xf};nfsf sf/0f xfdL lgwf{l/t nIodf k'Ug / k|b]zsf] ul/lj lgjf/0f÷Go'lgs/0f 

ug{]sfo{df ;kmn x'g]df cfzfjfbL 5fF} .   
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िलिायु पररितमन र नेपाल      
                                                                     /ljGb| j'9f If]qL  
                                           k|d'v k|zf;sLo clws[t  

                                                                                            
१. मौसम र िलवायाुः 

दैसनक रूपमा हामीले महशसु गददै आएको तापक्रम, वर्ाव र हावाको वहाबको अवस्िालाई 
मौसम िसनन्छ, अिावत ्मौसम िनेको क्षजणक वा छोटो अवसधको हावापानीको अवस्िा हो। 
सूयवको ताप, वायकुो चाप वा गसत, बादल आदद कारणले प्रत्येक ददन, मवहना र ऋतअुनसुार 
मौसम बदसलई रहन्छ, िसले गदाव िाडो, गमी, वर्ाव आदद अवस्िाको सिृना हनु्छ । यसरी 
कुनै सनजित स्िानमा छोटो अवसधमा सनरन्तर उतारचढाव िइरहने हावापानीको जस्िसतलाई 
मौसम पिरवतवन िन्ने गिरन्छ । यो सनयसमत प्रवक्रया हो । 

कुनै ठाँउको मौसमको लामो समय (लगिग ३० वर्व) को और्त अवस्िालाई त्यस 
ठाँउको िलवाय ुिसनन्छ . िस्तै असार साउनमा वर्ाव हनु,ु परु् माघमा िाडो हनु,ु चैत वैशाखमा 
सखु्खा हनु ु। तापक्रम र वर्ावका धेरै बर्वका असिलेखहरूको ववश्लरे्ण गरी सनकासलएको सरदर 
तापक्रम र वर्ावले िलवायकुो अवस्िालाई िनाउँछ । 

हाम्र ैिीवनमा वहउँद तिा वर्ावका ददनहरू बदसलन िालेका छन ्। गमी हनुे ददनहरू 
बढ्न लागेका छन ्। अजघअजघ गमी महशसु नगिरएका ठाउँमा गमी हनु िालेको छ । 

मौसम ववज्ञहरूले िल र वायमुा आएको यो पिरवतवनलाई नै िलवाय ुपिरवतवन िनेका छन।् 
कुनै सनजित ठाउँको लामो समय अवसध (लगिग ३० वर्व) मा तापक्रम, वर्ाव र हावाको 
अवस्िामा िएको पिरवतवनलाई िलवाय ुपिरवतवन िसनन्छ । यसमा तापक्रम, वायकुो वहाब, 

पानी तिा वहउँ पने तौरतिरका आदद कुरामा आएका पिरवतवनहरू पदवछन ्।  
 

२. िलवाय ुपिरवतवनका कारणहरुाः  

िलवाय ुपिरवतवनका प्राकृसतक र मानविन्य कारणहरु रहेका छन ्। सतनीहरुलाई 
छोटकरीमा यसरी उल्लेख गनव सवकन्छ ।  

क. प्राकृसतक कारणाः िलवाय ुपिरवतवनका लासग ज्वालामखुी, चट्याङको कारण हनुे 
आगलागी, वर्ावत ्को कारण हनुे ताक्रममा घटबढ, िौगसिवक हलचल िस्ता 
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प्राकृसतक कारणहरु जिम्मेवार रहेका छन ् । यसै गरी ववसिन् न िीविन्तहुरु 
मिरसकेपसछ कुवहँदा  उत्पन् न हनुे हिरतगहृ ग्यासको कारण तापक्रममा ववृि हनु 
िान्छ । यस प्रकार हनुे िलवाय ुपिरवतवनको गसत सनकै कम िएको पाइन्छ ।  

ख. मानविन्य कारणहरुाः प्राकृसतक कारण िन्दा मानविन्य कारणहरुबाट िलवाय ु
पिरवतवनको गसत तीव्र िएको पाइन्छ।िलवाय ुपिरवतवनका मानविन्य कारणहरुमा 
मासनसले प्रयोग गने खाना पकाउने इन्धनको प्रयोग, घरायसी तिा औद्योसगक 
प्रयोिनका लासग प्रयोग हनुे िीवाष् म इन्धनहरु(कोइला, खसनि तेल, प्राकृसतक 
ग्यास), मानवसनष्काजशत फोहरहरु र घरायसी तिा औद्योसगक फोहोरमैलाहरु, 
आणववक प्रदूर्ण, औद्योसगक तिा घरायसी प्रदूर्णहरु प्रमखु रहेका छन ्। यसै 
गरी ववकास सनमावणका क्रममा गिरने वन ववनाश, हेिी मेससनरीको प्रयोगले समेत 
िलवाय ु पिरवतवनमा मद्दत प्ु याएको देजखन्छ । ववसिन् न वैज्ञासनक शोधहरुका 
अनसुार शाकाहारी मासनसिन्दा माांसाहारी मासनसको कारण हिरतगहृ ग्यास बढी 
उत्सिवन हनुे र यसको कारण वायमुण्डलको तापक्रममा हनुे ववृिमा योगदान पगु् न े
गरेको पाइएको छ ।  

३. िलवाय ुपिरवतवनका र असरहरुाः  

िलवाय ुपिरवतवनको असर हामीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै देखेका सनुेका वा 
िोगको छौं । हामीले बाली उठाउने बेलामा अससना परेर नोक्सान िएको िोगेका छौं िने 
धान रोप्ने बेलामा पानी नपरेर खेत बाँझैं राखेका पसन छौं । यसै गरी हाम्रो बाल्यकालमा 
सेतै देजखने वहमालका चचुरुाहरुमा वहउँदमा समेत वहउँ निएर कालो िएको देखेकै छौं । 
समाचारहरुमा ववसिन्न वहमतालहरु बनकेा वा फुट्न िालेको बारेमा पसन सनुेका छौं । पवहरो 
र बाढीको समस्या पसन देजखएको छ िने शीतलहर, तवुाँलोले गदाव आकाशको सिजिसबसलटी 
कम िएको कारण उडानहरु रद्द िएको पसन सनुेका छौं । यसै गरी वहमाली क्षेत्रमा समेत 
लामखटेु्ट र कीराहरु फैलन िालेका छन ्. यी प्रिावहरुलाई नै िलवाय ुपिरवतवनका असरहरुको 
रुपमा सलन सवकन्छ ।  िलवाय ुपिरवतवनका कारण अनेक प्रकारका असरहरु देजखने िए 
तापसन प्रमखु असरहरुलाई सनम्नानसुार उल्लेख गनव सवकन्छाः 
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क. िलचक्रमा पने असराः  
िलवाय ुपिरवतवनको कारण िलचक्र प्रिाववत हनु पगु्ने हुँदा सामान्य िन्दा बढी वर्ाव 
हनु सक्छ । यस्तो हनुलुाई असतववृष्ट िसनन्छ । यसले गदाव पहाडी तिा वहमाली 
क्षेत्रमा पवहरो आउने र तराई क्षेत्रमा बाढी आउने तिा डुबानमा पने समस्या आउने 
गदवछन ्। िलवाय ुपिरवतवनको कारण सामान्य िन्दा कम पानी पने अवस्िा समेत 
आउन सक्दछ । यस्तो हनुलुाई अनावषृ्टी िसनन्छ । अनाववृष्टको कारण खडेरी हनु 
िाने र पानी पने ददनहरूको सांख्या घट्ने गदवछ । समयमा पानी तिा वहउँ नपने, 

पानी तिा वहउँ पने समयावसध कम हुँदै िाने कारणले ि–ूसतहको जचस्यान कम 
हुँदै िान्छ ।  असतववृष्ट र अनाववृष्टको्े प्रत्यक्ष असर पशपुालन तिा अन्न उत्पादनमा 
परेको छ ।  

ख. िलस्रोतमा पने असराः िलवाय ु पिरवतवनबाट नेपालमा िलस्रोत क्षेत्र पसन सनकै 
प्रिाववत रहेको छ । समयमा वहउँ नपने र वहउँदमा समेत कम वहउँ पने िएको 
हुँदा वहमालमा वहउँको मात्रा कम हुँदै गएको पाइन्छ । वहउँ पग्लने क्रम समेत 
तीव्र िएको हुँदा वहमाल उद्गम िएका नदीहरुमा पानीको मात्रामा कमी आएको 
पाइन्छ । यसले गदाव ससांचाइ, खानेपानी र िलववद्यतुमा समेत नकारात्मक असर पनव 
िालेको छ । नेपालका पहाडी क्षेत्रहरुमा पानीको महुान सकु्ने र तराईमा िसूमगत 
िलिण्डार पसन कम हनुे क्रम बढ्दै गएको छ । तापक्रम बवृिले तीव्र गसतमा वहउँ 
पग्लने र वहमतालको आकार बढ्दै िाँदा फुटने खतरा बढ्दै गएको छ ।  

ग. िैववक ववववधतामा ह्रासाः िलवाय ु पिरवतवनका कारण ववसिन्न िनावर तिा 
वनस्पसतहरूले आफूलाई पिरवसतवत िलवाय ुअनसुार अनकूुल ढाल्न नसक्दा लोप हनु े
सम्िावना बढेको छ । तापक्रम बढ्दै गएकाले गमी क्षेत्रमा पाइने प्राणी तिा 
वनस्पसतहरू उच्च तिा िाडो क्षेत्रमा पाइन िालेका छन ्िने उच्च क्षेत्रमा हनुे प्राणी 
तिा वनस्पसतहरू लोप हनु ेखतरा बढ्दै गएको छ । यसबाट सजिलै स्िानान्तरण 
नहनुे प्रिासतहरू, माटोसित्र बस्ने िीवहरू, नउड्ने वकरा र गह्रौ वा ठूला फल लाग्न े
वनस्पसतहरू बढी िोजखममा पने देजखन्छ । िलवाय ुपिरवतवनको कारण िनावर 
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तिा वनस्पसतका केही प्रिासतहरुले बसाइ सराइ गने प्रवजृत्त देखाउने हनुाले वनस्पसत 
तिा प्राणीहरुको िौगोसलक ववतरणमा पिरवतवन आउन सक्ने देजखन्छ ।   

घ. कृवर् प्रणालीमा पने प्रिावाः नेपालको कृवर् मखु्य गरी आकाशे पानीमा सनिवर रहेको 
छ । िलचक्रमा िएको पिरवतवनको कारण वर्ावत्मा आएको उतार चढावले गदाव 
कृवर् उत्पादन घटेको पाइएको छ । वहमाली क्षेत्रमा वहउँ नपने वा कम पने िएको 
कारण वहमाली क्षेत्रका मखु्य कृवर् उत्पादनहरु स्याउ, ओखर, फापर आददको 
उत्पादनमा कमी आएको र ती क्षेत्रमा िएको तापक्रम ववृिको कारण त्यहाँ गमी 
क्षेत्रमा उत्पादन हनुे सागसब्िीहरु र अन्य फलफूल तरकारीहरु खेती गनव सवकन े
िएको छ । यस्तै जचसो क्षेत्रमा हनुे घाँस र सबरुवाहरुको सांख्या कम हुँदा त्यहाँ 
पशपुालनमा नकारात्मक प्रिाव परेको छ । यसले गदाव खाद्य सरुक्षामा समेत असर 
पने देजखएको छ । यसै गरी नयाँ प्रकारका रोग र कीराको प्रकोप समेत देजखएको 
छ । केही समय अगाडी हाम्र ै रुकुम पूववमा समेत सलह कीराको प्रकोप देखा 
परेको सियो । सहल कीराको कारण रुकुम पूवव जिल्लामा स्याउ र ससमीको 
उत्पादनमा कमी आएको कुरा वकसानहरुले गनुासो गने गरेका पाइन्छ यद्यपी यो 
कुरा अनसुन्धानबाट पवुष्ट हनु िने बाँकी नै छ ।  

ङ.  मानव स्वास्थ्यमा पने असराः पानीको स्रोत कम हुँदा दूवर्त पानी वपउनपुने र यसको 
कारण हैिा तिा अन्य पानीिन्य रोगहरुको प्रकोपहरुमा ववृि िइरहेको छ । 
नेपालका उच्च वहमाली क्षते्रहरुमा समेत लामटेु्ट र जझगँा िस्ता रोग फैलाउने कीराहरु 
पाइनाले औलो, डेंग,ु कालािर िस्ता रोग देखा पनव िालेका छन ्। 

च.  आसिवक तिा सामाजिक क्षेत्रमा पने नकारात्मक असरहरुाः नेपाल वन तिा कृवर्मा 
आधािरत अिवतन्त्र िएको देश िएको हनुाले िलवाय ुपिरवतवनबाट आसिवक तिा 
सामाजिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर परेको पाउन सवकन्छ । िलवाय ुपिरवतवनको कारण 
िलचक्रमा पिरवतवन हनुे हनुाले कृवर् तिा वनमा आजश्रतहरुको आम्दानीमा कमी 
आउने गदवछ । िसको कारण त्यहाँको िीवनशैली पिरवतवन िएको छ । असनयसमत 
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वर्ाव, माटोको उबवरा शजक्तमा ह्रास तिा स्िानीय प्रिासतका सबउ सबिन लोप हनु े
िोजखमका कारणले खाद्यान्नमा सांकट बवृि िएको छ । प्राकृसतक प्रकोपमा ववृि 
हनुाले िौसतक सांरचना तिा साांस्कृसतक सम्पदाहरु जखइने,माससने िइरहेका छन ्िन े
सरुजक्षत बसाईको खोिीमा असनयजन्त्रत बसाईंसराईले सहरी क्षेत्रमा िनसांख्याको चाप 
बढ्न िालेको छ । यसले गदाव सामाजिक सांरचना सबग्रने र सामाजिक अपराधहरुमा 
ववृि िएको छ । यस्तै मासनहरुमा सामाजिक िन्दा व्यजक्तवादी िावनाको ववकास 
हुँदै गइरहेको पाउन सवकन्छ  । असतिरक्त आम्दानी तिा सरुजक्षत बसोबासको लासग 
वन क्षेत्र असतक्रमण हनुे क्रम समेत बढेको छ ।  

४. नेपाल िलवाय ुपिरवतवनबाट बढी प्रिाववत हनुकुा कारणहरु 

ववश्वको औसत तापक्रम ववृिदर ०.०२५ सडग्री सेजल्सयस प्रसत वर्व रहेको छ िने 
नेपालको औसत तापक्रम ववृिदर ०.०६ सडग्री सेजल्सयस प्रसत वर्व रहेको  छ । यसले गदाव 
नेपाल अन्य देशिन्दा नपेाल बढी िोजखममा रहेको देजखन्छ । नेपाल लगायत वहमाली देशहरु 
र समरुी तटीय देशहरु िलवाय ुपिरवतवनका कारण हनुे तापमान ववृिका कारण उच्च िोजखममा 
रहेका छन ्। हाम्रा वहमालहरु बाक्लो वहउँले सेतै हनुपुनेमा काला पहाडमा रुपान्तरण हुँदै 
गएका त हामीले देखेका छौं । कृवर्, वन तिा िैववक ववववधतामा सनिवर अिवतन्त्र रहेको देश 
नेपाल झन नराम्ररी प्रिाववत हनु ेअवस्िा रहेको छ ।अिवतन्त्रको मेरूदण्डको रूपमा रहेका 
क्षेत्रमा िलवाय ुपिरवतवनले प्रिाव पाददै िाने, तर प्रिाव न्यूनीकरणका लासग ववश्विरबाट ठोस 
कदम नचासलन ुर अनकूुलन हनुका लासग अनकूुसलत हनुका लासग आवश्यक स्रोत साधनको 
िने अिाव हनुे उल्लेख्य मात्रामा रहेको छ । अन्य देशको तलुनामा नेपालमा िलवाय ु
पिरवतवनको असर बढी पनुवको कारण सनम्न रहेका छना्ः 

क. िौगोसलक ववववधतााः 

नेपालको िगूोल सनकै नै ववववधतापूणव रहेको छ । कूल िसूममध्ये १४ प्रसतशत तराई, 

६४ प्रसतशत पहाडी र २३ प्रसतशत वहमाली क्षेत्र रहेको हुँदा यहाँ मौसममा पसन उजत्तकै 
ववसिन्नता पाइन्छ । तराईका सम्म िमीन, सित्रीमधेश, पहाड, ववसिन्न उपत्यकाहरु, उच्च 
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पहाड तिा वहमालहरु नपेालको िगूोलको ववशेर्ता नै हो । नपेालको सानो िखूण्डमा 
पसन िौगोसलक ववववधताको कारण मौसम तिा हावापानीमा धेरै ववववधता पाइने हनुाले 
िलवायमुा हनुे सामान्य पिरवतवनले पसन ठूलो प्रिाव पाने गदवछ ।  अझ िने्न हो िने 
असतववृष्टको कारण पहाडी तिा वहमाली क्षेत्रमा पवहरो आउनाले यसले तराई क्षेत्रमा  
बाढीको  समस्या सनम्त्याउने सम्िावना रहेको छ िने चरेुको सम्वेदनशील ििूागमा 
क्षयीकरण हनुे क्रमसमेत तीव्र हुँदै छ । यसै गरी नदीमा पानीको सतह बढ्न िाँदा 
खेतीयोग्य िमीनको कटान पसन तीव्र हुँदै गइरहेको छ । यसले चरेु तिा तराई क्षेत्रमा 
मरुिसूमकरणको खतरा सनम्त्याएको छ ।  

ख. प्राणी र वनस्पसतको ववतरणमा असमानतााः 
नेपालको क्षेत्रफल १,४७,१८१ वगव वक.मी रहेको छ िनु ववश्व िगूोलको किरब ०.०३ 
प्रसतशत हो िने एजशयाको िगूोलको िम्मा ०.३ प्रसतशत मात्र हो । तर िैववक 
ववववधताको वहसाबले नेपाल ववश्वमा २५ औां र एजशयाको ११ औां स्िानमा पदवछ । 
ववववध िौगोसलक बनावटको कारण नेपालको िैववक ववववधता पसन धनी बनकेो छ । 
त्यस कारण िलवायमुा हनुे पिरवतवनले यहाँको िैववक ववववधतालाई पसन प्रिाव पाने 
सनजित छ । यसैगरी ससमसार, वहमालय लगायतका ववववध पयाववरणीय प्रणाली रहेको 
नेपालमा िलवायमुा हनुे सानो उतार चढावले पसन िैववक ववववधतामा नकारात्मक ह्रास 
आउन सक्छ र यो क्रमको शरुूवात िइसकेको छ । नेपालमा बसाई सराइ गरी 
आउने आगन्तकु चराहरुको सांख्यामा कमी आउन ुपसन िलवाय ुपिरवतवनको कारण 
रहेको हनु सक्ने देजखन्छ । िैववक ववववधतामा कमी आउन ुिनेको यहाँका अिवतन्त्रमा 
समेत असर पनुव हो । यसले यहाँको िनिीववका र समग्र िीवनस्तरलाई नै प्रिाववत 
गदवछ ।  

ग.  अिवतन्त्राः औद्योसगक ववकास कम िएको नेपालको अिवतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृवर्, वन र 
िैववक ववववधता हो । नेपालको अिवतन्त्रमा कृवर्को वहस्सा कम हुँदै गइरहेको िएतापसन 
कृवर्मा आधािरत िनसांख्या िने ७० प्रसतशत िन्दा बढी रहेको छ । यसै गरी यहाँको 
अिवतन्त्र प्राकृसतक स्रोत र धेरिोर पयवटनमा समेत आधािरत रहेको छ । असतववृष्ट, 
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अनाववृष्ट र आकाशे पानीमा सनिवर खेतीका कारण नेपालमा कृवर् उत्पादनको  पूवावनमुान 
गनव नसवकने रहेका छ । समय समयमा खाद्यान्न सांकट समेत झेल्नपुने अवस्िा आएका 
छन ्। िीववकोपािवनका वैकजल्पक उपायहरुको अिावमा यहाँको िनशजक्त ववशेर् गरी 
खाडी तिा मलेजशयाको वैदेजशक रोिगारीमा पलायन िएका छन ्। त्यो िनशजक्त कुनै 
कारण नेपालमा फकव ने अवस्िा आएमा कृवर् क्षते्रले नै रोिगारी प्रदान गने छ । 
िलवाय ुपिरवतवनले गदाव यही क्षेत्र प्रिाववत हनुेछ ।  

घ.  िनचेतनाको कमीाः  िलवाय ुपिरवतवनबाट हनुे असर र िोजखमको बारेमा प्रिाववत हनु 
सक्ने  समदुाय नै कम सचेत रहेका पाइन्छ ।िलवाय ुपिरवतवनका कारण यसको 
न्यूनीकरणका तरीकाहरू, अनकूुलन वा िोजखम न्यूनीकरणका उपायहरूको बारेमा 
प्रिाववत समदुायका मासनसहरूलाई समयमै सचेतना िएन िने बढी िोजखमहरू ससिवना 
हनु िान्छन ्।  

ङ.  सछमेकी देशको असराः दईु ववशालकाय देशहरु चीन र िारतबीच रहेको नेपालमा ती 
देशहरुमा तीव्रदरले िइरहेको औद्योगीकरण तिा शहरीकरणको कारण हनुे प्रदूर्णको 
प्रिाव पिररहेको छ । कूल ववश्वको ४० प्रसतशत िन्दा बढी मासनसहरु बसोबास गने 
यी देशहरुबाट बढ्दो औद्योसगकीकरणका कारण उत्पन्न हनुे हिरतगहृ ग्याँसको मात्रा 
अत्यसधक रहेको छ । यसै गरी ती देशका औद्योसगक क्षेत्रहरुबाट सनस्कने कालो धवुाँ 
जचस्यान िएको क्षेत्रमा एकत्रीत िएर बस्न ेर सो बादलले अन्य बादलले िन्दा बढी 
तापक्रम सञ्चय गरेर राख् ने  िएको कारणले नेपालको वहमाली क्षेत्रमा बढी प्रिाव परेको 
वैज्ञासनकहरूको दावी रहेको छ ।  

६. िलवाय ुपिरवतवनबाट बच्ने उपायाः 

िलवाय ु पिरवतवनबाट कोही पसन अछुतो रहन सक्दैन । वकनिने  मानवीय 
आवश्यकता पिरपूसतवका लासग औद्योगीकरण आवश्यक छ । यसका लासग प्राकृसतक स्रोत 
साधनको दोहन समेत िरुरी रहेको छ । प्राकृसतक स्रोत साधनको अत्यसधक प्रयोगको कारण 
िलवाय ुपिरवतवन िइरहेको छ ।  अझ िने्न हो िने वायमुण्डलको तापक्रममा तीव्र ववृि 
िइरहेको छ । यसबाट बच्नका लासग दईु प्रकारका उपायहरु रहेका पाइन्छाः 
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क. न्यनुीकरणाः िलवाय ु पिरवतवनका कारकतत्वहरुको मध्ये प्रमखु मासनने हिरतगहृ 
ग्यासहरुको उत्सिवनमा कमी गने वा हिरतगहृ प्रिाव नहनुे वैकजल्पक उपायहरुको 
प्रयोग गददै तापक्रम ववृिमा कमी ल्याउन ुनै न्यूनीकरण गनुव हो । यसका लासग तपससल 
बमोजिमका उपायहरु अपनाउन सवकन्छाः 

अ. वन तिा वातावरण सांरक्षणाः  
िएको वन िोगाउने, वन ववनाश रोक्ने, गरेमा उत्सजिवत ग्यासहरुको प्रिाव न्यून 
गनव सवकन्छ । यस्तै गरी वैज्ञासनक वन व्यवस्िापन गने, सांरजक्षत क्षेत्रको ववस्तार 
गने आदद गरेमा पसन वनको सांरक्षण गनव सवकन्छ । यस्तै गरी वनमा आधािरत 
िीववकोपािवनलाई अन्य क्षेत्रमा स्िानान्तरण गनव सकेमा वनको सांरक्षण हनुे 
देजखन्छ ।  

आ. िनचेतना ववृिाः  
िनचेतनाको कमीले पसन वन जश्रतमा वनको िसूमका वन ववनास र वन क्षयीकरण 
िएमा काबवन उत्सिवन हनुे िएकोले वनको सांरक्षणका माध्यमबाट काबवन उत्सिवन 
कटौसत र काबवन सजञ्चसत पसन बढाउन सवकन्छ । त्यसैले वन काबवन उत्सिवनको 
स्रोतमात्र निई काबवन सजञ्चतको माध्यम पसन हो । त्यस्तै वनले िलवाय ुपिरवतवन 
न्यूनीकरणका सािै िलवाय ुपिरवतवनका कारण ससजिवत िोजखम सामना गने र 
पिरवसतवत अवस्िामा अनकूुसलत हनुका लासग समेत मद्दत गदवछ । यसरी वनले 
िलवाय ुपिरवतवनका सन्दिवमा बहआुयासमक िसूमका सनवावह गदवछ ।  

इ. प्राकृसतक स्रोतको ददगो उपयोगाः  
प्राकृसतक स्रोतहरु हाम्रो लासग मात्र निएर हाम्रा िावी सन्तसतका लासग पसन हनु ्
िने्न ससिान्तलाई अवलम्बन गरेमा प्राकृसतक स्रोतको अत्यसधक दोहनलाई कम 
गनव  सवकन्छ । ३.१ िलवाय ुपिरवतवन न्यूनीकरण हिरतगहृ ग्याँसको उत्सिवनमा 
कम गरी वा वायमुण्डलमा िइरहेको हिरतगहृ ग्याँसको मात्रा घटाउँदै ववश्वव्यापी 
रूपमा हुँदै गएको तापमान बवृि कम गनुव न्यूनीकरण हो ।  

ख.  अनकूुलनाः  
िलवायकुो पिरवतवन हुँदै िाँदा उत्पन्न हनुे प्रसतकूल पिरजस्िसत अनरुुप आफूलाई पिरवतवन 
गददै लैिान ुनै अनकूुलन हो । अनकूुलन बदसलँदो िलवायसँुगै िीवनशैली पसन रुपान्तिरत 
गने र यसबाट उत्पन्न हनुे िोजखमलाई पसन कम गने कायवसँग सम्बजन्धत छ । 
अनकूुलनका यसका लासग सनम्नानसुारका उपायहरु अवलम्बन गनव सवकन्छाः 
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अ. कृवर् प्रणालीलाई पिरवतवन गनेाः  
यस अन्तगवत कृवर् वन लगाउने, डाले घाँसको  प्रयोग, महुान सांरक्षण गने, सखु्खा 
प्रसतरोधी कृवर् बाली ववकास गने  गनव सवकन्छ । माटोको जचस्यान कायम राख्न 
ववसिन्न सामग्रीहरुको प्रयोग गने गनव सवकन्छ । वकृ्षारोपण गने गनव सवकन्छ । 
यसै गरी िलवाय ुपिरवतवनलाई सहनशील हनुे गरी कृवर्का सांरचनाहरु सनमावण 
गने गनुव पदवछ । पानीको कमसे कम प्रयोग गरी कृवर् उत्पादन बढाउन िोपा 
ससँचाई प्रयोग गने गनव सवकन्छ ।माटोको उववराशजक्त कायम राख्न माटो सहुाउँदा 
सबरुवाहरु लगाउन सवकन्छ ।  

आ. बाढी तिा िकू्षय सनयन्त्रणाः  खोला वकनारा तिा ि–ूक्षय बढी हनुे, बाढी बढी 
आउने स्िानमा बाढी सनयन्त्रण गने तिा ि–ूक्षय सनयन्त्रण गने र सछटो फैलने 
खालका बोटसबरुवाहरु लगाउने, िकू्षय र बाढी सनयन्त्रणका लासग ववसिन्न सांरचना 
बनाउने गनव सवकन्छ ।  

इ. िनचेतना ववृिाः िनचेतनामा कमी हनुलेु पसन िलवाय ुपिरवतवनबाट हनुे िोजखमलाई 
बढाएको पाइन्छ । यसकारण िानचेतनाको असिववृिबाट पसन अनकूुलनलाई 
प्रवद्र्धन गनव सवकन्छ । 

ई. िोजखमयकु्त बस्तीहरुको स्िानान्तरणाः िलवाय ुपिरवतवनको कारण असत िोजखममा 
परेका बस्तीहरुलाई सरुजक्षत स्िानमा स्िानान्तरण पसन गनव सवकन्छ । तर यसो 
गदाव नयाँ स्िानमा वन फँडानी गनुवपने अवस्िालाई पसन ख्याल गनुवपनेु हनु्छ ।  

अन्तमााः 

अन्तमा िलवाय ुपिरवतवन िनुसकैु स्वरुपमा िए पसन हामीले स्वीकार गनुवको ववकल्प छैन। 
यसबाट हाम्रो नेपालिस्ता कृवर् र वनमा अिवतन्त्र आधािरत िएका देशहरु र समरु तटीय 
देशहरु प्रत्यक्ष प्रिाववत हनुे सनजश् चत छ । यसका लासग ववश्विर अनेकन प्रयासहरु गिरएका 
छन ्। िलवाय ुपिरवतवन सम्बन्धी सांयकु्त राष् र सांघीय सांरचना महासजन्धले नेपाल िस्ता धेरै 
देशहरुलाई न्याय ददने प्रयास गरेको छ । यसै गरी हिरतगहृ ग्यासको उत्सिवनलाई न्यूनीकरण 
गने सम्बन्धी क्योटो असिसजन्धले हिरतगहृ ग्यासको उत्सिवन नगने र काबवनको स चय गने 
देशहरुलाई क्षसतपूसतवको व्यवस्िा समेत गरेको छ । यसैको फलस्वरुप नेपालमा रेड र रेड 
प्लस कायवक्रमहरु स चालन गिरएका छन ्। यसै गरी रावष्ट्रय स्तरमा राजष् रय अनकूुलन 
योिना, २०६६(नापा) र स्िानीय स्तरमा स्िानीय अनकूुलन कायवयोिनाहरु तयार  गरी लागू 
समेत गिरएका छन ्। यसै गरी िलवाय ुपिरवतवनका प्रिावहरुको िोजखम न्यूनीकरण गददै 
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उत्िानशील समािको सनमावण गनेतफव  ववसिन्न तह र ववर्यगत क्षेत्रहरूमा नीसतगत मागवसनदेश 
गने उदे्दश्यले रावष्ट्रय िलवाय ुपिरवतवन नीसत, २०७६ लाग ुगिरएको छ । 

सन ्२०१६ मा अमेिरकामा डोनाल्ड रम्प राष्ट्रपसत सनवववचत िएपसछ िलवाय ुपिरवतवनलाई 
हल्का रुपमा सलइएको र िलवाय ुपिरवतवनसम्बन्धी पेिरस सम्झौताबाट अमेिरकाले पसछ हट्ने 
सनणवय िएपसछ िने िलवाय ुपिरवतवनका मदु्दाहरु केवल गिरब देशका हनु ्िने्न िान पनव 
गएको छ । यसका लासग नेपाल िस्ता िलवाय ुपिरवतवनमा िसूमका नखेल्ने तर बढी प्रिाववत 
हनुे देशहरुबीचमा साझेदारी हनु ुर अकावले गरेको गल्तीको िागीदार गिरब देशहरु हनुपुने 
िएको हुँदा हिरतगहृ ग्यास उत्सिवन गने देशहरुलाई खबरदारी गनुव आवश्यक रहेको छ । 
िे िस्तो िए पसन नेपालमा िलवाय ु पिरवतवनका असरहरु देखा पददै िाँदा न्यूनीकरण र 
अनकूुलनका उपायहरुलाई प्रिावकारी रुपमा अवलम्बन गददै िाने आवश्यकता रहेको छ 
यसका लासग सांस्िागत क्षमता असिववृि र व्यापक िनसहिासगताको आवश्यकता रहेको छ।  

सन्दिव सामग्रीहरुाः 

१. www.wilkipedia.org 

२. स्िानीय अनकूुलन कायवयोिना खाका, २०७६ । 

३. िलवाय ुपिरवतवन, रेडप्लस र हाम्रो िसूमका । 

 

 

 

 

 

  



116 
 

lbuf] ljsf; nIo / g]kfnsf] ;Gbe{ 

;/f]h sf]O/fnf 

                           lhNnf lgjf{rg sfof{no, ?s Úd k Òa{ 
 

 lbuf] ljsf; nIo (SDG) nfO{ ;x;|fAbL ljsf; nIo s} gofF :j?ksf] ?kdf lng 

;lsG5 . ljZjnfO{ ul/jL, ef]s, clzIff, c;dfgtf / jftfj/0f c;Gt'ngaf6 d'Qm u/L 

:jR5, ;d'Ggt, lzlIft / ;'/lIft ljZjsf] lgdf{0f ug{ ljZjJofkL k|of;sf] bf]>f] z[ª\vnfsf] 

?kdf o;nfO{ lng ;lsG5 . vf;u/L k[YjLsf] jxg Ifdtfsf] ;Ldf leq /x]/ dflg;n] 

ljsf; / ;d[l4 xfFl;n ug]{ / ljZj zflGt sfod ug]{ d"n Wo]o /fv]/ tof/ ul/Psf] 

ljZjJofkL ;femf vfsf g} lbuf] ljsf;sf nIox? x'g\ .  

;+o'Qm /fi6«;+3sf] dxf;efn] laZjsf] ?kfGt/0f / ljsf;sf x/]s cfofdx?df s;}nfO{ klg 

k5f8L g5f]8\g] k|ltj4sf ;fy ;g\ @)!^ b]lv @)#) ;Ddsf] nflu ;g\ @)!% sf] 

;]K6]Da/df 3f]if0ff u/]sf lbuf] ljsf;sf nIox?df !& j6f nIo, !^( j6f kl/df0ffTds 

nIo / @#@ ljZjJoflk ;"rsx? (Indicators) /x]sf 5g\ . lbuf] ljsf; nIon] cfly{s 

;fdflhs k"jf{wf/, jftfj/0f, ;+:yfut ljsf; Pj+ ;'zf;gsf kIfx?nfO{ ;d]6]sf] 5 .  

g]kfnsf] ;Gbe{M 

g]kfnn] lbuf] ljsf;sf nIox?nfO{ xfl;n ug{ ljleGg gLltut tyf ;+:yfut Joj:yfx? 

u/]sf] 5 . lbuf] ljsf;sf] nIonfO{ ;DalGwt b]zsf] cfjlws tyf jflif{s of]hgfdf 

;dflxt u/L sfof{Gjog ug]{ k|ltj4tf cg'?k !$ cf}F of]hgf b]lv g} o;sf] cfGtl/lss/0f 

ug{ ;'? u/LPsf] xf] .  

nIo xffl;nsf nflu xfn;Dd ePsf k|of;x? lgDg adf]lhd 5g\ M  

s= s]Gb|Lo txdf ;xhLs/0fsf nflu ul7t ;ldltx?M 

!=   k|wfgdGqLsf] ;+of]hsTjdf pRr:t/Lo s]Gb|Lo lgb]{zg ;ldlt /x]sf] .  

@=  /fli6«o of]hgf cfof]usf] pkfWotsf] ;+of]hsTjdf lbuf] ljsf; nIo sfof{Gjog 

 tyf ;dGjo ;ldtL /x]sf] . 

#=  /fli6«o of]hgf cfof]usf ;b:ox?sf] ;+of]hsTjdf lbuf] ljsf; nIo ljifout 

 ;ldltx? /x]sf . 
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$=  lbuf] ljsf;sf nIox? sfof{Gjogsf nflu ;xlhs/0f ug{ cfjZos P]g sfg Úgsf] 

lgdf{0f / ;Úwf/ ug{ ;+3Lo ;+;bdf lbuf] ljsf; tyf ; Úzf;g ;ldtL /x]sf] . 

v=  lbuf] ljsf; nIonfO{ ;+3Lo of]hgf tyf sfo{qmddf cfGtl/sLs/0fsf nflu ul/Psf  

k|of;x?M 

 –  g]kfnsf] !$ cf}F cfjlws of]hgf b]lv g} lbuf] ljsf;sf nIox?nfO{ d"n 

k|jflxs/0f  ug{ yfn]sf] .  

 –  ;+l3o ;/sf/n] cf=j= )&#÷&$ b]lv g} cfly{s sfo{qmd tyf jh]6df lbuf] 

ljsf; nIox?nfO{ cfTd;ft u/]sf] .  

–  sfo{qmd tyf cfof]hsx?nfO{ lbuf] ljsf; nIo cg';f/ jh]6 sf]l8Ë ug]{ 

Joj:yf ul/Psf] . 

 –  cf=j= )&$÷&% b]lv dWosfnLg vr{ ;+/rgfdf cfof]hg tyf sfo{qmdx?sf] 

k|fyldlss/0f ubf{ lbuf] ljsf;df nIox?nfO{ klg cfwf/ jgfOPsf] .  

u=  lbuf] ljsf;sf nIox?sf] sfof{GjognfO{ cem k|efjsf/L / Aoj:yLt jgfpg 

gLltut, sfg"gL tyf ;+:yfut k|of;x?M– 

–  g]kfndf lbuf] ljsf; nIosf] jt{dfg cj:yf / eflj sfo{of]hgf @)!^–@)#) 

k|sfzgdf NofO{Psf] .  

–  lbuf] ljsf; nIosf pknlAw cg'udg tyf d'NofÍg ug{ ;xof]u k'Ug] ul/ cf=j= 

)&#÷&$ df æPlss[t cg'udg tyf d'NofÍg of]hgf @)&#–@)&& tof/ ul/ 

sfof{Gjog ul/Psf] 5 . ÚÚ 

–  ljZj;gLo / ;b[9 tYofÍ k|0ffnLsf] ljsf; ug{ gofF tYofÍ k|0fnL ;DJflGw 

/fli6«o /0flgtL tof/ eO{ sfof{Gjogdf cfPsf] 5 . 

–  /fli6«o tyf k|fb]zLs cg'udg tyf d"NofÍg lbUbz{g / k|fb]lzs txsf lbuf] 

ljsf; nIo ;"rssf] klxrfg u/L sfof{gjogdf NofO{Psf] 5 . 

lbuf] ljsf;sf nIo k|flKtsf nflu casf] af6f] 

g]kfnnfO{ lj=;+=@)*& ;Dddf lbuf] ljsf;sf] nIox? xfl;n ub}{ dWod cfo:t/ 

ePsf] d"n'sdf :t/f]GgtL ug'{kg]{ nIo k|flKt ug{ r'gf}tLk"0f{ /x]sf] 5 . ctM lbuf] 

ljsf;sf nIo k|flKtsf nflu tLg j6} txsf ;/sf/, lghL If]q, ;xsf/L If]q tyf 

gfu/Ls ;dfh ;a}sf] ;fd'lxs k|of; / of]ubfg cfaZos 5 .  
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lbuf] ljsf; nIo k|flKtsf nfuL ul/g' kg]{ k|of;x? lgDg adf]lhd 5g . 

 ;Lldt >f]t ;fwgsf sf/0f lbuf] ljsf; ;DalGw sfo{qmdx?nfO{ k|fyldsLs/0f ub}{ 

sfof{Gjogdf nuLg' k5{  .  

  lbuf] ljsf;sf nIox? xfl;n ug{ pRr b/sf] cfly{s j[l4 x'g h?/L 5 . To;}n] 

/f]huf/L k|jw{g / k"FhL lgdf{0f ug{]{ vfnsf cfly{s gLltx?sf] cjnDag u/Lg' k5{ .  

  lghL If]q / ;xsf/L If]qnfO{ ;d]t ;du| ljsf;df ;dflxt ug{ ;fj{hlgs lglh 

;fem]bf/L (PPP) nufotsf gLltdf ;'wf/ u/L sfof{Gjogdf hfg' k5{ .   

  lbuf] ljsf;sf nIox?sf] cg'udg / d"NofÍgsf nflu e/kbf]{ tYofÍsf] ljsf; 

u/Lg' k5{ .  

  ;a} txsf ;/sf/n] cf–cfˆgf] cfjlws of]hgf / jflif{s sfo{qmddf lbuf] ljsf;sf 

nIonfO{ cfGtl/lss/0f ug'{ kb{5 / If]qut gLlt tyf /0fgLltx? klg lbuf] ljsf; 

d}qL x'g cfjzos 5 .  

  ;+l3o ;/sf/sf] h:t} k|b]z tyf :yflgo txx?df lbuf] ljsf; nIo ;DalGw 

lgb]{zg ;ldtL, sfof{Gjog tyf ;dGjo ;ldtL / ljifout ;ldltx? u7g ubf{ 

lbuf] ljsf; tyf ;DalGw sfo{x?sf] ;+of]hg g} /fd|f] glthf k|fKt x'g;S5 .  

  s[lif, pBf]u, ko{6g, phf{ h:tf cfly{s ljsf;sf If]qdf lgltut, sfg"gL tyf 

;+:yfut ;jlns/0f ul/g'k5{ .  

  cfof]hgf a}Fssf] lgdf{0f ug'{sf ;fy} k|ltkmn / kl/0ffdx?sf] k|efjsf/L cg'udg 

ug{ Pp6f glthf vfsf kgL atfO{/fVg' kg]{ x'G5 .  

  lbuf] ljsf;sf nIox?sf] sfof{Gjog / xfl;n u/]sf] k|ult ;DalGw cfjZos 

;"rgfx? pknAw u/fpg lbuf] ljsf; ;DalGw Pp6f 8\of;jf]8{ tof/ ul/g'k5{ . 

cGTodf , 

ljBdfg sf]le8–!( dfxfdf/Lsf sf/0f k|foM ;j} nIo k|flKtdf 7'nf] r ÚÚgf}tL ylkPsf] x'Fbf 

lbuf] ljsf; ;DalGw gLlt tyf sfo{qmdx?nfO{ jt{dfg cj:yfnfO ;Daf]wg ug{]{ ul/ 

k'g/fjnf]sg ub}{ k|fs[tLs >f]t ;fwgsf] lbuf] pkof]u, :jR5 phf{, lbuf] cf}Bf]lusLs/0f, 

l8lh6n k|ljlwsf] k|of]u, k|utLlzn s/ tyf bIf k|0fnL dfkm{t j9L /fh:j kl/rfng ul/ 

lbuf] ljsf; nIo tkm{  lglh If]q / ;xsf/L If]qsf] ;lqmo ;xeflutf u/fpg] u/L eflj 

sfo{lbzf lgwf{/0f ul/g' kb{5 .  

;Gbe{ ;fdfu|LM 

kGw|f}F of]hgf -cf=j= @)&^÷&&—@)*)÷*!_ 

g]kfndf lbuf] ljsf; nIo jt{dfgsf] cj:yf / efjL sfo{lbzf 8f= gf/fo0f /fh kf}8]n 
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नेपालमा शिक्षा सन्दर्भ 

जशक्षा देश ववकासको मेरुदण्ड हो, जशक्षा नै यस्तो शजक्तशाली 
हसतयार हो, िसले सांसार पिरवतवन गनव सक्छ । जशक्षा ववकासका 
लासग देशमा सनरक्षरता उन्मूलन गनव अत्यन्त िरुरी      छ . 

नेपालको सांववधान-२०७२ ले देशमा समािवाद उन्मखु 
सांघीय शासन व्यवस्िाको पिरकल्पना गरेको छ िने जशक्षालाई 
मौसलक हकको रुपमा व्यवस्िा गरेको छ। नेपालको 
सांववधान-२०७२ को धारा ३१ मा जशक्षालाई मौसलक हकको 
रुपमा यसरी व्याख्या गरेको पाइन्छ । 

- आधारितू असनवायव र सन:शलु्क 

- माध्यसमक तह सन:शलु्क 

- अपाङ्ग, ववपन्न, सन:शलु्क  

- मातिृार्ामा जशक्षा पाउने  

यस्ता कुराहरु सांववधानले मौसलक हकको रुपमा व्यवस्िा गरेको पाइन्छ तर नेपालको 
वतवमान पिरपेक्ष्यमा जशक्षा िस्तो देश ववकासको मेरुदण्ड रहेको जशक्षाको सांघीय ऐन बन्न 
नसक्दा जशक्षा क्षेत्र प्रिाववत िएको छ । जशक्षालाई सांघ, प्रदेश र स्िानीय तहलाई क्षेत्रासधकार 
सित्र राख्न ेर सांघीय ऐन नै सनमावण हनु नसक्दा प्रदेश र स्िानीय तहका जशक्षा ऐनहरु प्रिाववत 
बसनरहेको अवस्िा छ िन े जशक्षा क्षेत्रमा ववसिन्न प्रकारका ववसङ्गती ववकृसतहरु देजखन ुपसन 
यसैको पिरणाम हो िने्न लाग्छ । जशक्षामा नैसतक जशक्षा र जिम्मेवारीको अिावमा व्यापक 
अरािकता सिृना िैरहेको, एकासतर जशक्षकहरुमा सनराशा, कुण्ठा छ िने अकोसतर राम्रो काम 
गनेलाई परुस्कार र नीसत, ववसध,  पिसत तोड्नलेाई दण्ड सिायको उजचत प्रबन्ध छैन िसले 
गदाव जशक्षामा अरािकता सिृना िएको, ववद्यािी, जशक्षक असििावक तिा सरोकारवालाहरुको 
जिम्मेवारी बोध गने कुराहरुमा कवह न कवह चवुकरहेको अवस्िा छ । यस्तो पिरवेशमा जशक्षा 
देजखने समस्याहरुलाई सनम्नानसुार सूजचबि गनव सवकन्छ : 

मोहन बहादरु केसी 
प्रधानाध्यापक 

श्री सत्रिवुन िनता माध्यसमक 
ववद्यालय सछपदृह 

ससस्ने गापा ६ रुकुम पूवव । 
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१. जशक्षा ऐन वेलामा आउन नसक्न ु

२. दरवन्दी समलान हनु नसक्न ु

३. जशक्षकमैत्री जशक्षा व्यवस्िा नहनु ु

४. असििावकहरुको चेतनास्तर कमिोर हनु ु

५. जशक्षक, ववद्यािीहरु नैसतक आचरणमा ह्रास आउन ु

६. जशक्षालाई एकद्वार प्रणालीबाट लाग ुनगरी वगीय वविेद हनुे गरीएका कृयाकलापहरुलाई 
प्रोत्साहीत गनुव 

यसरी ववसिन्न तरीकाबाट िैरहेको जशक्षाको भ्रवष्टकरणलाई सधुार ल्याउन िरुरी छ । 
जशक्षामा देजखएका गजम्िर समस्याहरुलाई मध्यनिर राजख जशक्षा सधुारका खास खास 
योिनाहरु आउन अत्यन्त िरुरी छ । 

१. स्िानीय र प्रदेशको जशक्षा ऐनलाई व्यवजस्ित र प्रिावकारी बनाउनका लासग यिासक्य 
सांघीय जशक्षा ऐन लाग ुगनुवपछव । 

२. जशक्षामा प्रत्यक्ष सधुार ल्याउनका लासग जशक्षकमैत्री ऐन, सनयमको व्यवस्िा गिरनपुछव । 

३. दण्ड र परुस्कारको उजचत व्यवस्िा गिरनपुछव । 

४. जशक्षक ववद्यािीको अनपुात उजचत कायम गनुव । 

५. ववद्यािी सांख्याका आधारमा दरवन्दी सिृना गनुवपछव र  दरवन्दी समलान गनुवपछव । 

६. जशक्षामा गिरने लगानीलाई वदृद्व गरी रावष्ट्रय विेटको कजम्तमा २०% लगानी गिरनपुछव । 

७. जशक्षा सधुारकालासग असििावक जशक्षाको खाँचो छ  । असििावकहरु अिावत ्बढुापाकाहरु 
जशजक्षत िए िन ेववद्यालय जशक्षाका लासग बसलयो आधार हनु सक्छ । अजघल्लो पसु्ता 
साक्षर वा जशजक्षत िए िन ेपसछल्लो पसु्ता अजशजक्षत वा सनरक्षर हनुे सम्िावना रहदैन । 
बालबासलकाहरु ववद्यालयमा १०–४ (६ घण्टा) मात्र रहन्छन ्िने असििावकसँग १८ 
घण्टा सबताउछन ्। 

सनष्कर्व 

नेपालको वतवमान जशक्षा प्रणालीले उत्पाददत िनशजक्त स्वरोिगार बन्न सकेन । स्वावलम्वी 
बन्न सकेन, अझै पसन मेकाले जशक्षा प्रणालीको प्रिाव यिावत नै छ । िसको कारण उत्पाददत 
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िनशजक्त स्वावलजम्ब र स्वरोिगार बन्न नसवक बेरोिगार िएर ववदेश पलायनको अवस्िा 
सिृना िएको छ । नपेालमा पटक-पटक रािनैसतक पिरवतवन देजखयो तर जशक्षामा खासै 
प्रिावकारी वैज्ञासनक जशक्षा प्रणालीको व्यवस्िा हनु सकेन । हालसम्म पसन जशक्षा ऐन-
२०२८ को फेरोबाट देश उजम्कन सवकरहेको छैन ्। िस्तो ववकससत देशहरुमा जशक्षक, 
ववद्यािी अनपुात १:२० िएको पाइन्छ िने हाम्रो देशमा जशक्षक, ववद्यािी अनपुात १:४५/५० 
छ । यसरी ससकाइमा समेत प्रिावकारी जशक्षण कृयाकलाप हनु सवकरहेको छैन । माध्यसमक 
जशक्षा परुा गरेपसछ िीवनोपयोगी, स्वावलजम्व ससपले ओतप्रोत हनुपुछव । िस्तै:- सामाजिक 
सद्भाव कायम राख्न, सामाजिक सांवाद गने, समिृमा आफ्ना कुरा राख्न सक्ने, तनाव तिा द्वन्द्व 
व्यवस्िापन गने सीप िस्तै प्लजम्बङ, ववद्यतु वायिरङ्, करेशावारी, खाना पकाउने, सामान्य 
ससलाई कटाई, नक्सा बनाउने, नक्सा पढ्न,े वाहन चलाउने, पौडी खेल्ने, रुख तिा पहाड 
चढ्न,े सामान्य फौिदारु काननुका कुराहरु आधारितू ऐन, सनयमका कुराहरु समेतका सीप 
ससक्न,ु ससकाउन ुपछव । िसले व्यजक्तगत आयमा सनिवरता र नैसतकवान िनशजक्त उत्पादन 
गनव जशक्षाले महत्वपूणव िसूमका सनवावह गनव सक्नेछ । 

जशक्षा क्षेत्रको ववद्यालय सांरचना, ववद्यािी सांख्यालाई हेने हो िने दरवन्दी समलानको मिुा अझै 
सजुल्झन सकेको छैन ्। कसतपय ववद्यालयहरु दरवन्दी वववहन छन ्। नेपालको जशक्षा एकद्वार 
प्रणालीबाट निै नीजि र सामदुावयक गरी वगव वविािन गने गरी अगाडी बढीरहेको छ । 
हनुेखानेका छोराछोरीहरु सनिी ववद्यालयमा र हुँदा खानेका छोरा छोरीहरु सामदुावयक 
ववद्यालयमा अध्ययन गिररहेका छन ् । राज्यको लगानी िएका सामदुावयक ववद्यालयको 
जशक्षालाई कसरी प्रिावकारी बनाउने िने्न ववर्यमा सरकारको खासै योिना देजखदैन ्। जशक्षा 
क्षेत्रमा व्यापक सधुारको खाँचो छ । वैज्ञासनक,व्यवहारीक, स्वावलजम्व जशक्षाववना देश,समाि 
अगासड बढ्न सक्दैन । यसरी वगीय वविेद गने खालको जशक्षा प्रणालीले समािवाद उन्मखु 
देश सनमावण गनव सक्दैन । 

  



122 
 

 

 नागिरकताको सांवेदनशीलता र नपेालमा यसको अवस्िा 
ववर्य प्रवेश 

व्यजक्तले नागिरक िएको नाताले राज्यप्रसत आफू बफादार हनुे र 
राज्यले प्रदान गने सेवा सवुवधाको उपयोग गनव पाउने गरी ददईने 
रावष्ट्रय पवहचान िसले हरेक नागिरकलाई आफ्नो राष्ट्रप्रसत िावनात्मक 
सम्बन्ध स्िावपत गदवछ त्यो नै नागिरकता हो । यो रावष्ट्रय पवहचान 
हो, राज्यप्रसत आफू समवपवत हनुे, राज्यले सनदेश गरेका ऐन, कानूनको 
पिरपालना गने प्रसतविताको प्रतीक हो । यसले नागिरकलाई आफूले 
राज्यप्रसत सनिाउनपुने कतवव्यबोध गराउँछ िने राज्यबाट पाउने हक 
र असधकारको वहस्सेदारीमा सहिागी गराउँछ । राष्ट्र सनमावणमा 
अपनत्व पैदा गदवछ । समग्रमा िन्दा नागिरकता राज्यको आसिवक, सामाजिक, रािनीसतक र 
साँस्कृसतक असधकारको उपयोग गने आधार एवां हसतयार हो । कुनै पसन राज्यको वैध 
नागिरक रहेको तथ्यलाई पवुष्ट गनव व्यजक्तलाई राज्यले ददएको प्रमाण नै नागिरकता हो । 
हरेक देशको नागिरक त्यो राज्यको असिन्न अांग हो । यस्तो सांवेदनशील ववर्यसँग सम्बजन्धत 
ऐन, नीसत, सनदेजशकाहरु कुनै वहत समूह तिा रािनीसतक स्वािवका कारण पिरवतवन हनु ुकुनैपसन 
राष्ट्रका लासग वहतकारी हदैुन। 

नेपालमा नागिरकता सम्बन्धी ववर्य समय समयमा वववाद र रािनीसतक बहसको 
ववर्य बने्न गरेको छ । नपेालको नागिरकता ववतरण सम्बन्धी ववर्य नेपाल नागिरकता ऐन, 

२०६३ बाट सनदेजशत छ । सो िन्दा पवहला नपेाल नागिरकता ऐन, २०२० बमोजिम 
नेपाली नागिरकले नागिरकता प्राप्त गदविे । नागिरकता ववतरण सम्बन्धी ववर्य समय समयमा 
पिरवतवन तिा सांशोधन हदैु ववकास िएको देजखन्छ । हाल कायावन्वयनमा रहेको नेपाल 
नागिरकता ऐन २०६३ मा िएका व्यवस्िाहरु पसन केही नेपाल ऐनलाई सांशोधन गने ऐन, 

२०६४ र केही नेपाल ऐनलाई सांशोधन गने ऐन, २०७२ ले सांशोधन गरेको देजखन्छ । 

      नागिरकता ववतरण सम्बन्धी व्यवस्िामा पटक पटक सांशोधन हदुा र अजघल्लो ऐनमा 
िएका व्यवस्िा पसछल्लो एनले काट्दा नागिरकता प्रसतको सांवेदनशीलतामासि नै प्रश्न जचन्ह 
खडा िएको देजखन्छ । उदाहरणका लासग कवहले िन्मको आधारमा नागिरकता ववतरण गने 
व्यवस्िा गिरयो िने कवहले त्यसलाई हटाइयो ।िन्मका आधारमा नागिरकता सलन सम्वत 
२०४६ साल चैत मसान्त सम्म नेपाल सरहदसित्र िन्म िई नेपालमा स्िायी रुपमा बसोबास 

 

अन्ि ुपोखरेल 

सहायक प्रमखु जिल्ला 
असधकारी 

जिल्ला प्रशासन 
कायावलय रुकुम पूवव 

। 
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गददै आएको व्यजक्त िन्मको आधारमा नेपालको नागिरक हनुे र यसरी  नागिरकताको 
प्रमाणपत्र प्राप्त गनव चाहने व्यजक्तले सांववधान सिाको सनवावचन हनु ुअगावै सनवेदन ददनपुने 
व्यवस्िा उल्लेख िएको र सो बमोजिम आवेदन गनव नसक्ने ववशेर् कारण िएमा तत ्पिातको 
नेपाल नागिरकता ऐन, २०६३ प्रारम्ि िएको समसतले दईु वर्वसित्र सनवेदन ददनसक्ने व्यवस्िा 
बमोजिम हेदाव हाल िन्मको आधारमा नागिरकता ददने व्यवस्िा स्वताः समाप्त िएको देजखन्छ। 

 नेपाली िनताले शासन सधुारका लासग पटक पटक गरेका िन आन्दोलन, सत्याग्रह र 
पसछल्लो पटकको ऐसतहाससक िनआन्दोलनको पिरणामस्वरुप नेपालको सावविौमसत्ता नेपाली 
िनतामा रहेको र राज्यशजक्तको स्रोत नै नेपाली िनता रहेको अवस्िामा नागिरकका हक 
असधकारको सरुक्षा गनव ववगतमा नेपाली नागिरकहरुले नेपाली नागिरकताको प्रमाणपत्र प्राप्त 
गनव नसक्दा लोककल्याणकारी राज्यका सावविौम नागिरकको हक असधकार कुजण्ठत हनु 
पगेुको अवस्िालाई हृदयांगम गरी वतवमान नेपाल नागिरकता ऐन, २०६३ िारी िएको देजखन्छ 
।समसत २०६३ कासतवक २२ गते िएको रािनीसतक सहमसतका आधारमा नेपाल राज्य सित्रको 
नागिरकता सम्बन्धी समस्यालाई यिाशीघ्र समाधान गने उदे्दश्य र सांकल्पका साि नेपालको 
नागिरकता प्रासप्त र समासप्त एवां तत ्सम्बन्धी अन्य कुराको सहिीकरण गनवका लासग प्रचसलत 
कानूनी व्यवस्िालाई समय सापेक्ष पिरमािवन र सांशोधन गने गरी यो ऐन िारी िएको हो । 
यो ऐनको मूल ममव वास्तववक नागिरक नागिरकता प्रासप्तबाट बजञ्चत नहोउन िने्न पसन हो ।   

नपेालमा नागिरकता सम्बन्धी व्यवस्िा 

नेपालको  सांववधान (2072) को िाग 2 मा धारा १० देजख 15 सम्म देहाय बमोजिमको 
सांवैधासनक व्यवस्िा रहेको छ ।  

10. नागिरकता बाट बजञ्चत नगिरनेाः (1) कुनै पसन नेपाली नागिरकलाई नागिरकता प्राप्त 
गने हकबाट बजञ्चत गिरने छैन । (2) मा नेपाल प्रादेजशक पवहचान सवहतको एकल 
सांघीय नागिरकताको व्यवस्िा गिरएको छ । 

11. नेपालको नागिरक ठहनेाः (1) यो सांववधान प्रारम्ि हुँदाको बखत नेपालको नागिरकता 
प्राप्त गरेका र यस िाग बमोजिम नागिरकता प्राप्त गनव योग्य व्यजक्तहरु नेपालको 
नागिरक हनुेछन । (2) यो सांववधान प्रारम्ि हुँदाका बखत नेपालमा स्िायी बसोवास 
िएको देहायको व्यजक्त वांशिको आधारमा नेपालको नागिरक हनुिुन्दा अजघ वांशिको 
आधारमा नेपालको नागिरक ठहनेछाः- 
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क.  यो सांववधान प्रारम्ि हनुिुन्दा अजघ वांशिको आधारमा नेपालको नागिरकता प्राप्त गरेको 
व्यजक्त । 

ख. कुनै व्यजक्तको िन्म हुँदाका बखत सनिको बाब ुवा आमा नेपालको नागिरक रहेछ िने 
त्यस्तो व्यजक्त । 

3)  यो सांववधान प्रारम्ि हनुिुन्दा पवहला िन्मको आधारमा नेपालको नागिरकता प्राप्त गरेको 
नागिरकको सन्तानले बाब ुर आमा दवैु नेपालका नागिरक रहेछन िने सनि बासलग 
िएपसछ वांशिको आधारमा नेपालको नागिरकता प्राप्त गनेछ । 

4)  नेपालसित्र फेला परेका वपततृ्व र माततृ्वको ठेगाना निएको प्रत्येक नावालक सनिको 
बाब ुवा आमा फेला नपरेसम्म वांशिको आधारमा नेपालको नागिरक ठहनेछ । 

5)  नेपालको नागिरक आमावाट नेपालमा िन्म िई नेपालमा नै वसोवास गरेको र बाबकुो 
पवहचान हनु नसकेको व्यजक्तलाई वांशिको आधारमा नेपालको नागिरकता प्रदान 
गिरनेछ। तर बाब ुववदेशी नागिरक िएको ठहरेमा त्यस्तो व्यजक्तको नागिरकता सांघीय 
कानून बमोजिम अांसगकृत नागिरकतामा पिरणत हनुछे ।  

६)  नेपाली नागिरकसँग वैवावहत सम्वन्ध कायम गरेकी ववदेशी मवहलाले चाहेमा सांघीय 
कानून बमोजिम नेपालको अांसगकृत नागिरकता सलन सक्नेछ । 

7)  यस धारामा अन्यत्र िनुसकैु कुरा लेजखएको िए तापसन ववदेशी नागिरकसँग वववाह 
गरेकी नेपाली मवहला नागिरकबाट िजन्मएको व्यजक्तको हकमा सनि नेपालमा नै स्िायी 
वसोवास गरेको र सनिले ववदेशी मलुकुको नागिरकता प्राप्त गरेको रहेनछ िने सनिले 
सांघीय कानून बमोजिम नेपालको अांसगकृत नागिरकता प्राप्त गदावका बखत सनिको आमा 
बाब ु दवैु नेपाली नागिरक रहेछन ् िने नेपालमा िन्मेको त्यस्तो व्यजक्तले वांशिको 
आधारमा नेपालको नागिरकता प्राप्त गनव सक्नेछ ।  

८)  यस धारामा लेजखए देजख बाहेक नेपाल सरकारले सांघीय कानून बमोजिम नेपालको 
अांसगकृत नागिरकता प्रदान गनव सक्नेछ । 

९)  नेपाल सरकारले सांघीय कानून बमोजिम नेपालको सम्मानािव नागिरकता प्रदान गनव 
सक्नेछ ।  

१०) नेपालसित्र गासिने गरी कुनै क्षेत्र प्राप्त िएमा त्यस्तो क्षेत्रसित्र बसोवास िएको व्यजक्त 
सांघीय काननुको असधनमा रही नेपालको नागिरक हनुेछ ।  
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११) वांशीय आधार तिा लैवङ्गक पवहचान सवहतको नागिरकता यो सांववधान बमोजिम वांशिको 
आधारमा नेपालको नागिरकता प्राप्त गने व्यजक्तले सनिको आमा वा बाबकुो नामबाट 
लैवङ्गक पवहचान सवहतको नेपालको नागिरकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ ।  

१२) नागिरकताको प्रासप्त, पनुाः प्रासप्त र समासप्ताः नागिरकताको प्रासप्त पनुाःप्रासप्त र समासप्त 
सम्वन्धी अन्य व्यवस्िा सांघीय कानून बमोजिम हनुेछ ।  

१3) गैर आवासीय नेपाली  नागिरकता प्रदान गनव सवकनेाः  ववदेशी मलुकुको नागिरकता 
प्राप्त गरेको दजक्षण एससयाली क्षेत्रीय सहयोग सांगठनको सदस्य राष्ट्र बाहेकका देशमा 
बसोवास गरेको साववकमा वांशिको वा िन्मको आधारमा सनि वा सनिको वाव ुवा 
आमा बािे वा बज्यै नेपालको नागिरकता प्राप्त गरेको व्यजक्तलाई सांघीय कानून बमोजिम 
आसिवक, सामाजिक र साँस्कृसतक असधकार उपिोग गनव पाउने गरी नेपालको गैर 
आवासीय नागिरकता प्रदान गनव सवकनेछ ।   

14) नेपालको नागािरकता सम्वन्धी अन्य व्यवस्िा नेपालको प्रत्येक नागिरकको पिरचय 
खलु्ने गरी असिलेख राख्न ेतिा नेपालको नागिरकता सम्वन्धी अन्य व्यवस्िा सांघीय 
काननु बमोजिम हनुेछ ।  

नपेाल नागिरकता ऐन, 2063 मा िएको व्यवस्िा  

नेपाल नागिरकता ऐन, 2063 मा नेपाली नागिरकता प्रासप्तका आधार नागिरकताका प्रकार 
नागिरकताको प्रमाण पत्र िारी गने असधकार नेपाली नागिरकता कायम नरहन,े पनुाः नेपाली 
नागिरकता कायम हनुे नागिरकताको प्रमाण पत्र रद्द गने, दोहोरो नागिरकताको प्रमाण पत्र 
सलन नहनुे, नेपाली नागिरकताबाट हटाउने, नागिरकताको प्रमाणपत्रको असिलेख राख्न,े वववरण 
सच्चाउने, व्यजक्तको असधकार कतवव्य र दावयत्व लोप नहनुे, आदेश उपर दोहो् याई हेने, 
असधकार प्रत्यायोिन, दण्ड सिाय, नागिरकता टोली खटाउन सक्ने लगायतका व्यवस्िा 
रहेका छन ।  

नागिरकता प्रमाणपत्र ववतरण कायवववसध सनदेजशका, 2063 मा िएका मखु्य व्यवस्िा   

 वांशिको नाताले नेपाली नागिरकता प्रासप्त सम्वन्धी व्यवस्िा । 

 प्रमाण पेश गनव नसक्नेहरुलाई वांशिको नाताले नागिरकता प्रमाणपत्रको प्रासप्त सम्वन्धी 
व्यवस्िा ।  

 वपततृ्व/माततृ्वको ठेगाना निएका व्यजक्तलाई ददईने नागिरकता प्रमाणपत्र सम्वन्धी 
व्यवस्िा ।  
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 कमवचारीको पिरवारले नागिरकताको प्रमाणपत्र प्रासप्त सम्वन्धी व्यवस्िा ।  

 प्रमाण पेश गनव नसक्नेहरुलाई िन्मको आधारमा नागिरकता प्रमाणपत्र प्रासप्त सम्वन्धी 
व्यवस्िा । 

 अांसगकृत नागिरकताको प्रासप्त सम्वन्धी व्यवस्िा । 

 ववदेशी नागिरकसँग ववहे िएकी नेपाली मवहलाबाट िजन्मएको सन्तानको नागिरकता 
प्रासप्त सम्वन्धी व्यवस्िा ।  

 अांसगकृत नागिरकता सलन ुअजघ िजन्मएका सन्तानको अांसगकृत नागिरकता प्रमाणपत्र 
प्रासप्त सम्वन्धी व्यवस्िा ।  

 पनुाः नेपाली नागिरकता कायम हनुे सम्वन्धी व्यवस्िा । 

 नागिरकताको प्रमाण पत्र रद्द गने सम्वन्धी कायवववसध । 

 नेपाली नागिरकताबाट हटाउने सम्वन्धी कायवववसध । 

 वववरण सच्चाउने सम्वन्धी कायवववधी । 

 नागिरकताको प्रमाणपत्रको प्रसतसलपी िारी गदाव अपनाउनपुने कायवववधी । 

 नागिरकता प्रमाणपत्रको असिलेख राख्न ेसम्वन्धी कायवववधी ।  

 नागिरकता प्रासप्तका लासग आवश्यक पने अनसुचुी फाराम ससफािरस गने सम्वन्धी 
व्यवस्िा । 

 नागिरकता टोली सम्वन्धी व्यवस्िा । 

 नागिरकता टोलीको गठन, 
 नागिरकता टोलीको काम, 
 टोलीले गनुवपने पूववतयारी, 
 टोली प्रमखुको काम कतवव्य र असधकार  

 नागिरकता ववतरणमा जिम्मेवार सनकाय र पदासधकारीको व्यवस्िा । 

 उल्लेजखत नीसतगत र कानूनी व्यवस्िा हेदाव नागिरकता सम्वन्धी देहायका व्यवस्िाले 
नागिरकताको सांवेदनशीलताको पवुष्ट गदवछ ।  

 नागिरकता पाउने व्यजक्तले पालना गनुवपने शतवहरु  

 तोवकएको ढाँचामा पूरा वववरण िरी सनवेदन ददनपुने । 

 सनवेदन साि तोवकए बमोजिमका प्रमाणहरु पेश गनुवपने । 

 सनवेदन नेपाली नागिरकले मात्र ददन सक्ने । 

 सनवेदकको नाम, िर, िात, बाबकुो नाम, ठेगाना, रावष्ट्रयताको वववरण गलत 
ददनहुदैुन, दठक साँचो हनुपुदवछ ।  
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 नागिरकता रद्द गनव सक्ने अवस्िा 
 झठुो वववरण ददएमा  

 नाम िर, िात, ठेगाना, बाबकुो नाम, रावष्ट्रयता 
 गैर नेपालीले नेपाली नागिरकताको प्रमाणपत्र सलएमा । 

नागिरकता कायम नरहन ेअवस्िा  

 कुनै ववदेशी मलुकुको नागिरकता प्राप्त गरेमा । 

 नेपाली नागिरकता त्याग गरेको सूचना दताव गरेमा । 

नागिरकता सम्वन्धी दण्ड सिायको व्यवस्िा 

 झठुो वववरण ददई ववदेशीले नागिरकता सलएमा । 

 1 वर्व देखी ५ वर्वसम्म कैद वा  

 रु 50,000/- (पचास हिार) देजख १ लाख सम्म ििरवाना वा दवैु सिाय । 

 ववदेशीलाई नागिरकता ददलाउने कायवमा सनाखत गरेमा । 

 ६ मवहनादेजख ३ वर्व सम्म कैद वा रु. 25 हिार देजख रु. 50,000/- (पचास 
हिार) सम्म ििरवाना वा दवैु सिाय । 

 झठुो वा वकते नागिरकता प्रमाण पत्र तयार गरेमा । 

 एक वर्वदेजख पाँच वर्वसम्म कैद वा २० हिार देजख १ लाख सम्म ििरवाना वा दवैु 
सिाय ।  

 नागिरकताको वववरण आफुखशुी सच्चाएमा  

 ३ मवहनासम्म कैद वा रु. 10 हिारसम्म ििरवाना वा दवैु सिाय । 

 नेपाली नागिरकले झठुो वववरण ददएमा । 

 रु 15 हिार सम्म ििरवाना वा  

 नागिरकता सम्वन्धी ऐन, सनयमको बजखवलापको कायव गरेमा । 

 रु. 15 हिारसम्म ििरवाना  

 कमवचारीले वदसनयतपूववक नागिरकता ददएमा वा वववरण सच्चाएमा । 

 वविागीय कारवाही  

 मसतयारलाई  

 मूख्य कसरुदारलाई हनुे दण्ड सिायको आधा सिाय  
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उल्लेजखत व्यवस्िाको ववर्यमा िानकार हुँदाहुँदै पसन ववसिन्न समयमा नागिरकता प्रासप्त तिा 
अन्य ववर्यमा सम्वजन्धत पदासधकारीहरु वववादमा आउने गरेका एवां कानूनको उल्लांघन 
िएका घटनाहरु समय समयमा सावविसनक हनुे गरेको पाईन्छ ।  

समस्या 

 नीसतगत समस्या 
 प्रासप्तको आधार अस्पष्ट 

 (2019 मा िन्मका आधारमा नागिरकता प्रासप्त) 
 एउटै पिरवारका व्यजक्त फरक आधार 

 खलुा ससमानाका कारण उत्पन्न हनुे समस्या 
 नागिरकताको बहउुपयोग 

 नागिरकता िस्तो सांवेदनशील ववर्यवस्तलुाई रािसनसतक स्वािवको ववर्य वनाईन ु 

 पञ्चजिकरण वविागलाई समय सापेक्ष प्राववसधक िनशजक्त सम्पन्न बनाउन नसक्न ु। 

 घटना दताव प्रवक्रयालाई सूचना प्रववसधमैत्री बनाउन नसक्न ु।  

 Online घटना दताव सबै ठाउँमा प्रयोगमा आउन नसक्न ु। 

नागिरकता सम्वन्धी समसामवयक मदु्दा  

मासिका समस्या समेतलाई आधार मान्दा देहायका ववर्य नागिरकता सम्वन्धी समसामवयक 
वहसका ववर्य हनु सक्दछन  ।  

१) आमाको नामबाट नागिरकता ददने ववर्य 

२) अांसगकृत नागिरकता प्राप्त व्यजक्त राज्यको नीसत सनमावण तहमा प्रसतसनसधत्व गने ववर्य 

३) नागिरकताको बहउुपयोगको ववर्य 

४) गैर आवासीय नेपालीलाई नागिरकता ददने ववर्य 

५) रािनीसतक सनवहत स्वािवका लासग नागिरकता ऐनमा सांशोधन गने ववर्य 

६) खलुा ससमाना तिा सरणािी सम्वन्धी ववर्य 

७) सछमेकी देशले नागिरकता सम्वन्धी ववर्यमा गरेका व्यवस्िाका आधारमा सांशोधन 
गनव खोज्ने ववर्य 

८) रावष्ट्रय पिरचयपत्र र नागिरकता वीचको सम्वन्धको ववर्य  

९) नागिरकताको सांवेदनशीलताप्रसत रािनीसतक तहबाट गिरने सतही बहसको ववर्य 

१०) नागिरकता िस्तो सांवेदनशील ववर्यलाई रािनीसतक स्वािवको ववर्य बनाईन ु 
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११) दोहोरो नागिरकताको ववर्यको अनववज्ञता ।  

सतही छलफल गरी ऐन, सनयममा सांसोधन गनुवको सट्टा नागिरकता सम्वन्धी उल्लेजखत 
ववर्यहरुमा अन्तरावष्ट्रय मूल्य मान्यता समेतलाई आधार मान्दै देशको सावविौम सत्ता, िौगोसलक 
अखण्डता तिा रावष्ट्रय िावनाको ममव ववपिरत नहनुे गरी गहन छलफल र मन्िन पिात मात्र 
रािनीसतक स्वािव िन्दा मासि उठी राष्ट्र र नागिरकको वहत अनकूुल नागिरकता सम्वन्धी 
ववर्यमा टुङ्गोमा पगु्न ुउपयकु्त हनुे देजखन्छ । स्वािव  सनवहत व्यजक्त, वहत समूह र ववदेशीको 
स्वािवसँग सम्झौता गरी नागिरकता सम्वन्धी नीसत, ऐनमा सांसोधन तिा पिरमािवन गरेमा 
राष्ट्रका लासग प्रत्यतु्पादक हनु सक्ने िोजखमतफव  वेलैमा अरु राष्ट्रले नागिरकता सम्वन्धी 
ववर्यमा के गरे िने्न ववर्य िन्दा पसन आफ्नो राष्ट्रको लासग कस्तो नीसत अवलम्वन गनव 
उपयकु्त हनुछ िने्न तफव  गहन अध्ययन, छलफल र बहस हनु ुबाछनीय रहन्छ ।  

 
 

  

“स्वच्छ,स्वतन्त्र र सनश्पक्ष सनवावचन लोकतन्त्रको आधार।“ 

सम्वत ्२०७७ साल बैशाख १७ गते पवहलो चरणमा र ऐ.२७ गते दोश्रो चरणमा 
हनु गईरहेको प्रसतसनसध सिा सदस्यको सनवावचनमा सवक्रय रुपमा सहिागी हनु आम 
मतदाताहरुमा हाददवक अनरुोध गदवछौ सािै यवह समसत २०७७ साल माघ १५ गते 
देजख ऐ.२१ गते सम्म हरेक स्िासनय तहमा सांचालन हनुे मतदाता नामावली 
अद्यवसधक कायवक्रममा सिरक िई आफ्नो मतदाता नामावली अद्यवसधक गनव आ-

आफ्नो गाउँपासलकामा िान ुहनु समेत अनरुोध छ। 

 जिल्ला सनवावचन कायावलय 

 रुकुम पूवव 
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gfkL sfof{no ?s'dsf]6sf] ;]jfu|fxLx?sf nfuL ;"rgf tyf 

hfgsf/L 

 

 o; gfkL sfof{no ?s'dsf]6sf] :yfkgf lj=;= @)&# df ePsf] xf] . 

 hUuf ;DalGw k|fljlws sfo{x? o; sfof{non] k|bfg ub{5 .  

 hUufwlgx?n] cfk\mgf] dxTjk"0f{ hUufsf] lsgj]r ubf{ gfkL k|fljlwsx? af6 

lkmN8 /]vfª\sg u/]kZrft hUufsf] gS;f / hldgsf] j:t' l:ytL a'e]m/ dfq 

ug'{x'g cg'/f]w 5 .  

 cfk\mgf] hUufsf] gS;f Go"Gtd /fh:j lt/]/ cfk\mgf] sfuhkqsf] 5fFofk|tL 

k]z ubf{ k|fKt x'g] x'gfn] cfk\mgf] hUufsf] k|dfl0ft gS;f -An' lk|G6_ cfk'mn] 

nu]/ ;'/lIft /fVg cg'/f]w 5 .  

 hUuf lsgj]r ubf{ lkmN8a's, Kn6 /lhi6/, gS;f /fd|f] ;+u x]/L Plsg u/L 

dfq vl/b ljlqm ug'{x'g cg'/f]w 5 .  

 hUuf ;+u s]xL k|fljlws ;d:of ;fFw,l;dfgfdf emu8f ePsf] v08df gfkL 

sfof{nodf lgodfg';f/ /fh:j lt/L k|fljlws af6 ;d:of ;dfwfg ug{ 

cg'/f]w 5 .  

 hUuf ;fFw l;dfgf nufot s]xL k|fljlws ;d:of ePdf sfof{nodf ;Dks{ 

ug'{x'g cg'/f]w 5 .  

 sfof{nosf] ;]jf k|jfxdf s]xL ;Nnfx, ;'emfj ty u'gf;f] ePdf sfof{no 

k|d'v ;dIf /fVg'x'g cg'/f]w 5 .  

 

gfkL sfof{no ?s'dsf]6  

?s'd k"j{ k/Ljf/ 
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g]kfn 6]lnsdsf] jt{dfg cj:yf 

/fi6«s} cu|0fL b"/;~rf/ ;]jf k|bfos sDkgL g]kfn 6]lnsdsf] ljleGg dfWodaf6 
u|fxsx¿nfO{ OG6/g]6 ;]jf k|bfg ul//x]sf] 5 . OG6/g]6sf Wireline ;]jf tkm{ df]jfOnaf6 
OG6/g]6 rnfpg] sl/a !) nfv u|fxsx¿nfO{ ljut bz jif{b]lv tfdfsf] tf/af6 ADSL ;]jf 
k|bfg ub]{ cfO/xsf] 5 . ljZj ahf/df ljsf; ePsf gljgtd k|ljlwsf] ljsf;;Fu} xfn 
k|bfg ub}{ cfPsf] ADSL ;]jfsf] ult Go"g ePsf] 5 . u|fxsx¿af6 o;sf] ljsNkdf tLa| 
ultsf] OG6/g]6 ;]jfsf] k|tLIff u/]sf] nfdf] ;do cufl8 g} pRrultsf] Boardband Internet 

;]jf FTTH  (Fiber to the Home) sf] ;'?jft u/]sf] ePtf klg of]hgfa4 9+uaf6 sfd ug{ 
g;Sbf FTTH ;]jfsf] lj:tf/ of]hgf sdhf]/ aGg k'u]sf] 5 . g]kfn 6]lnsdeGbf kl5 ;]jf 
;'? u/]df Private ISP x¿n] FTTH sf] 7"nf] ahf/ lx:;f sAhf ug{ kmn ePsf] b]lvG5 . g]kfn 
6]lnsdn] tTsfn} !) nfv ADSL u|fxsnfO{ FTTH df Migrate u/L cfkm\gf u|fxsx¿nfO{ cGo 
;]jf k|bfostkm{ hfg /f]Sg'kg]{ 7"nf] r'gf}tL /x]sf] 5 . 

cfhsf] k|lt:kwf{Tds ahf/df u|fxsx¿ kv]{/ a:g] cj:yf 5}g . ljut @ dlxgfsf tYofª\s 
dfq rnfpg] xf] g]kfn 6]lsdsf w]/} ADSL ;]jfsf] u|fxs¿ cGo ;]jf k|bfosx¿sf] ;]jftkm{ 
cfslif{t eP/ uPsf] b]lvG5 . o:tf] cj:yfdf sDkgLn] cfkm";Fu eO/x]sf] u|fxsx¿nfO{ 
cfkm"df cfj4 u/fO /fVg] of]hgf tof/ ug]{ / ;]jf lj:tf/ u/L yk u|fxs cfslif{t ug]{ 
of]hgf oyfzL3| sfof{Gjog ug'{ h?/L b]lvG5 . k|lt:kwL{x¿ cfkm\gf] ;]jf laqmL ug{ u|fxssf] 
3/b}nf]df k'Ubf dnfO{ ;]jf rflxof] eGb} xfd|f] ;]jfs]Gb|x¿df wfO/x]sf u|fxsx¿nfO{ klg 
xfdLn] ;]jf lbg ;s]gf} eg] u|fxs cfwf/ lj:tf/ Pp6f 7"nf] r'gf}tLsf] ¿kdf xfdL dfem 
/xg]5 . 

Useful Short Codes 

 1. Mobile Service 
Service Purpose Code Method 

Packages Know Latest Offers *1415# Dial 

Balance Check Balance *400# Dial 

Mobile Number Check Your Mobile Number *9# Dial 

SIM Owner Check Your SIM Owner *922# Dial 

Call Forward Call Forward Activate 
**21*98xxxxxxxx*Forwarding 
Number# Dial 

Call Forward Call Forward Cancel ##002# Dial 

Call Wait Call Waiting Activate *43# Dial 

Call Wait Call Waiting Cancel #43# Dial 
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Balance Transfer Balance Transfer 
*422*SecurityCode*MobileNumber*
Rs.# Dial 

Security Code Security Code SCODE and Send to 1415 SMS 

ISD ISD Activate #331*0000# Dial 

ISD ISD Deactivate *331*0000# Dial 

CRBT CRBT Activate SUB to 1455 SMS 

CRBT CRBT Deactivate Unsub to 1455 SMS 

Namaste Credit NAMASTE CREDIT activate START to 1477 SMS 

Namaste Credit NAMASTE CREDIT deactivate STOP to 1477 SMS 

MCA MCA Activate *1400*1# Dial 

MCA MCA Deactivate *1400*2# Dial 

FNF FNF Activate FNFSUB9841xxxxxx to 1415 SMS 

FNF FNF ADD FNFADD01488xxxx to 1415 SMS 

Check Your Handset Compatibility at Nepal Telecom Network, Click Here 

2. Landline, ADSL, FTTH 

Service Purpose Code Method 

Landline Bill Inquiry CB*01488xxxx  to 1415 SMS 

ADSL ADSL Offer Validity VL*NTADSL01488xxxx to 1415 SMS 

ADSL ADSL Balance Inquiry BL*NTADSL01488xxxx to 1415 SMS 

Useful PSTN Services Click Here 

3. Inquiry & Complain 

Service Purpose Code Method 

Landline  Telephone Repair 198 Dial 

FTTH Repair 198 Dial 

Landline  Number Inquiry 197 Dial 

Mobile Customer Support 1498 Dial 

चन्त्दन कुमार यादव 

    कायाुलय प्रमुि 

नेपाल टेललकम रुकुम पूव ु

https://www.ntc.net.np/nt-4g-lte-bands
https://www.ntc.net.np/post/useful-pstn-services

