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१. पररचय 

१.१ पषृ्ठभकू्षम 

ग्रामीण नेपालको जनजीक्षिका र ददनचयाुमा पानीको महत्िपूणु भूक्षमका रहकेो छ।  उपभोग, कृक्षि, पर्ु तथा माछा पालन, उजा ु

उत्पादन तथा घट्ट सञ्चालन आदद। ग्रामीण भेगमा बस् ने  अक्षधकााँर् नेपालीहरुले आफ्नो गुजारा कृक्षि मै गदुछन्। जब कुनै ठाउाँ  

क्षिर्ेिमा पानी प्रर्स्तमारामा उपलब्ध हाँदनै एबम् श्रोतहरू सुख्खा याममा सुक् न पुग्छन्, तब पानीका सदाबहार श्रोतहरूमा 

माक्षनसहरूको प्रक्षतश्पधाुत्मक दाबीका कारण  द्वन्त्दहरू समेत सृजना हन सक्दछन । समय क्रममा क्षय माक्षमलाहरूमा समुदायहरूले 

यथेष्ट क्षसकेका हन्त्छन्। तर श्रोतहरुको उपयोगमा आएको पररितुनलाई बुझनु र उपलब्ध श्रोतहरुलाइु क्षबपन्न र जोक्षखममा 

रहेकाहरू लगायत सबैको क्षहतमा लगाउनु आिश्यक छ। यसकालाक्षग एउटा क्षनचोडमा नपुगुञ्जेल छलफल-परामर्ु, तथ्याङ्क 

संकलन तत्पश्चात पुन: छलफल अक्षन यसरी सहमक्षत जुटाउन आिश्यक छ। यो सबैको समक्षष्टगत प्रदकयाको रूप नै जलउपयोग गुरु 

योजना हो। 

१.२ नपेालमा जल उपयोग 

औसत बार्षिक १८०० क्षम.क्षम. बिाु हने गरेकाले नेपाली भूभागले प्रर्स्त पानी प्राप्त गदछु। तर दभूाुग्यिर्, कररब ८०% बिाु ३-

४ मक्षहनाको मनसुनी अबक्षध क्षभरै हने र बााँकी मक्षहनाहरू लगभग सुख्खा रहने गदछुन्। समुदायको पानीको सम्पूणु आिश्यकता 

पूरा गनु बिै भरी पानीको उपलव्धता हने गरी कसरी व्यिस्थापन गने? यो एक अहम् सिाल रहकेो छ। 

खानपेानी आपरू्षत 

खानेपानी प्रणालीहरूको सुचारूपनमा प्रभाि पाने तत्िहरूमा  प्रणालीहरूका व्यिस्थापन िमता तथा क्षिक्षिय संभाव्यता प्रमुख 

रूपमा रहने भएतापक्षन सुख्खा याम सङ्गै घट्दो पानीको उपलब्धता मुख्य क्षनणाुयक कारक हने गदछु। एकाक्षतर पानीका श्रोतहरू 

सुक्द ैगएको बारेमा मुलुकका धेरै भूभागमा अनुभि गररएको छ भने अकाुक्षतर हालको 'एक घर, एक धारा' को सरकारी नीक्षत र 

ददगो क्षिकासका लक्ष्यअनुरूप 'साबुजक्षनक धारा’का सट्टामा 'क्षनक्षज धारा जडान' को अिधारणाका कारण पानीको माग बृक्षि हन 

जाने दके्षखन्त्छ। यसले गदाु पानीका श्रोतहरू माक्षथ थप दबाि श्रृजना हन पुग्दछ। 

पानीका श्रोतहरू घट्नुका कारणहरू अनेक हन सक्छन्: भू-उपयोग तथा स्थानीय क्षिकास गक्षतक्षिक्षध जस्ता मानिजन्त्य 

दक्रयाकलाप, जलिायु पररितुनका कारण बिाुको अक्षनयक्षमतता, मुहानको अक्षतक्रमण तथा जलाधार िेरको संरिणमा िेिास्ता 

िा आम रूपमा पोखरीहरू क्षनमाुण गने परम्परागत जलश्रोत व्यिस्थापनका तौर तररकाहरूका अभ्यासमा आएको ह्रास आदद । 

उत्पादनक्षर्ल उपयोग एबम ्जीक्षबकोपाजनु 

ह्रासोन्त्मुख कृक्षि उत्पादनले क्षगदो ग्रामीण अथतुन्त्र संकुक्षचत हन पुगकेो तथा मौसमी भोकमरी एबम् सहरी िेर तफुको बसाई 

सराईमा बृक्षि हाँद ै गएको छ।  जलउपयोग गुरु योजनाले पानीको प्रभािकारी रूपमा सिोिम उपयोग माफुत  स्थानीय 

उत्पादकत्ि बढाउन मद्दत गदछु। एउटा राम्ररी तयार पाररएको जलउपयोग गुरु योजनाले माक्षथ उक्षललक्षखत घरेलु, स्िास्थ्य र 

पोिण, उत्पादनर्ील उपयोग तथा जीक्षबकोपाजुन लगायत सबै आिश्यकताहरूलाई समेटेको हन्त्छ। यसले सबैको क्षहतका लागी 

समुदायमा जल सुरिाको सुक्षनक्षश्चतताकालाक्षग के गनु सदकन्त्छ भन्ने स्पष्ट पादछु।  

१.३ जल उपयोग गरुु योजना मागदुर्नु 

यो मागुदर्ुन मूलत: गाउाँपाक्षलका  तथा नगरपाक्षलका तहका स्थानीय क्षनकायहरूको प्रयोजनकालाक्षग बनाईएको हो। तापक्षन, 

सामान्त्य पररमाजुन गरी अन्त्य जलश्रोत सम्बि आयोजना िा कायकु्रमहरू, क्षनकायहरू तथा सरोकारिालाहरूले पक्षन स्थानीय 

क्षनकायहरूको नेतृत्िमा यसको प्रयोग सक्षजलै गनु सक् नेछन्। 

जलउपयोग गुरुयोजना एदककृत जलश्रोत व्यिस्थापनका क्षसिान्त्तहरूमा आधाररत छ र सम्बक्षन्त्धत राक्षिय कानुनहरूमा टेकेको 

छ। यसले एदककृत जलश्रोत व्यिस्थापनको अिधारणालाई स्थानीय पररिेर्मा उताद ैएबम् यसका क्षसिान्त्तहरूलाई अनुर्रण 

गद ै जलश्रोत िेरमा सुर्ासन अक्षभिृक्षि एबम् जलिायु अनुकुलनमा टेिा  पुर् याउाँछ। एदककृत जलश्रोत व्यिस्थापनका लाक्षग 

उपयुक्त एकाई भनेको जल प्रणालीय क्षसमाना, जलाधार िेर िा नदी िेक्षसन नै  हन्। नेपालमा जलश्रोत सम्बि उपयुक्त ऐन, 

क्षनयम, रणनीक्षत एबम् योजनाहरू हाँदाहाँद ैपक्षन १३ िटा भन्त्दा बढी मन्त्रालय र क्षबभागहरू बीचको भुक्षमका र क्षजम्मेबारीको 

दोहोरोपनाको कारण जलश्रोत िेरमा सुर्ासन कायम गने कायु ज्याद ैजरटल बन्न पुगेको छ। 
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जम्मा, 

पूनभुरण, 

पूनउुपयोग 

खानेपानी, 

सरसफाइ, 

स्िच्छता 

उजाु 

तथा 

अन्त्य 

ससचाई, ढल 

व्यबस्थापन 

िातािरण 

र पयाुिरण 

स्थानीय सुर्ासन एबम् नेततृ्िलाई सहजीकरण गनु नेपालमा जलउपयोग गुरु योजना क्षिक्षधलाई  िडास्तरबाट र्ुरू गरी  गाक्षिस 

तहसम्म  लाग ु गने गररएको छ। स्थानीय क्षनकाय र जलाधार िेरको क्षसमा फरक फरक हन सक् ने हनाले अन्त्तर क्षसमा जल 

उपयोगका िारेमा तथा जलाधार िेरको संरिणको लाक्षग एकै जलाधार िेरमा पने अन्त्य स्थानीय क्षनकायहरू बीच छलफल तथा 

िाताु र सहमक्षतको आिश्यकता पदछु। 

यो मागुदर्ुन तल उललेक्षखत  प्रयोगकताुहरूका लाक्षग लक्षित गररएको छ:  

 क्षजलला, नगर तथा गाउाँ  तहका स्थानीय क्षनकायहरू; 

 क्षबियगत सरकारी क्षनकायहरू, गैह्र सरकारी संस्थाहरू, स्थानीय क्षनकायलाई सहयोग पुर् याईरहेका क्षिकास 

साझेदार/आयोजनाहरू, नागररक समाज तथा संघ संस्थाहरू; 

 गुरुयोजना क्षनमाणुका लाक्षग सहजीकरण गने  व्यक्षत िा संस्थाहरू, सहजकताुहरू, सेिा प्रदायकहरू; 

१.४ जलउपयोग गरुुयोजनाको अिधारणा 

जलउपयोग गुरुयोजना जलश्रोतको एदककृत योजना तजुुमा तथा व्यिस्थापनको सहभाक्षगतामूलक एबम् समािेर्ी क्षिक्षध हो। 

यसले कुनै क्षनक्षश्चत भौगोक्षलक िेरमा केक्षन्त्ित रही त्यस िेरको जलश्रोतको कूल पररमाण (water budget) तथा यसको संभाव्य 

उपयोगको आाँकलन गदुछ। एक सहभाक्षगतामूलक एबम् पारदर्ी प्रकृया भएकोले यसले जलश्रोत  िेरको सुर्ासनमा सुधार 

लयाउन मद्दत गदछु, साथै हरेकलाई सहभागी बनाउाँ द ैसमुदाय क्षभर िा समुदायहरूबीच जलश्रोतको न्त्यायोक्षचत उपयोगका लागी 

अक्षधकार दाबी गनुका लाक्षग सर्क्षक्तकरण गनु सहयोग पुर् याउाँछ। क्षबपन्न तथा जोक्षखममा परेकाहरूलाई गुरुयोजनाबाट 

लाभाक्षन्त्ित हनेगरी रणनैक्षतक तिरले सामेल हन प्रोत्साक्षहत गररन्त्छ। 

जलउपयोग गुरुयोजनाले खास कुनै आयोजना िा जलश्रोतको 

िेर (खानेपानी िा ससचाई) मार नहरेी स्थानीय रूपमा 

उपलब्ध समग्र जलश्रोत, स्िच्छता तथा सरसफाइ, पानीको 

माग तथा यसको एदककृत र समक्षस्टगत संभाव्य उपयोगलाई 

मध्यनजर गने हनाले नै "गुरु योजना" भक्षनएको छ। 

जलउपयोग गुरुयोजनाका क्षिक्षिध पिहरूको जानकारीका 

लाक्षग दायााँ तफुको क्षचरमा जलश्रोत व्यिस्थापन कुसीको 

अिधारणा माफुत प्रष्ट्याईएको छ। जलउपयोग गुरु योजना 

स्थानीय तहमा (गाउाँ , नगर िा जुनसुकै क्षनणाुयक क्षनकाय) 

सरोकारिालाहरूको सबुसम्मत योजनाको रुपमा क्षस्िकृक्षत र 

मान्त्यता प्राक्षप्तको सुक्षनक्षश्चतता प्रदान गनुमा संस्थागत स्मरण 

िा अक्षभलेख एक अहम पि हने गछु।   

यो मागुदर्ुनले स्थानीय तहमा जलउपयोग गुरुयोजना तयार 

गनुकालाक्षग सामान्त्य मागुदर्ुनहरू प्रदान गनेछ। यो 

गुरुयोजना क्षिक्षधले स्थानीय जलश्रोतहरूको नक्साङ्कन तथा 

स्थानीय समुदायहरू तथा स्थानीय क्षनकायको क्षनणुयका आधारमा क्षतनको उपयोगको बााँडफााँडमा ध्यान केक्षन्त्ित गदछु। 

गुरुयोजनाले सम्पूणु जलाधार िेरलाई समेट्न र क्षछमेकका गाउाँ  िा नगर िेरहरूका जलश्रोतहरू समेत समेटन सक्दछ। त्यस 

अबस्थामा एक भन्त्दा बढी गाउाँपाक्षलका िा नगरपाक्षलकाहरू बीच जलश्रोतको साझेदारी गनुु पदाु सम्बक्षन्त्धत गाउाँ  िा नगरका 

समुदायहरूले  पानीको श्रोतको साझा उपयोग एबम् व्यिस्थापनको लाक्षग संझौता गनुु पने छ। संझौताका प्रक्षतहरूमा सबै प्रमुख 

सरोकारिालाहरूले सक्षहछाप गरी सुरक्षित राख् नु पनेछ। 

सहभाक्षगतामूलक एबम् पारदर्ी योजना तजुुमा क्षिक्षध माफुत जलउपयोग गुरुयोजनाले क्षसमाक्षन्त्तकृत समुहहरूलाई पानीको 

पहाँचका लाक्षग सर्क्षक्तकरण गने ध्येय राख्दछ। यसरी गुरुयोजनाले समुदाय क्षभर र समुदायहरू बीचमा पानीको न्त्यायोक्षचत 

क्षबतरण क्षिक्षधको अबलम्िन गरेको हन्त्छ। 
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१.५ जलउपयोग गरुुयोजनाका उद्दशे्यहरू 

जलउपयोग गुरुयोजनाको समग्र उद्देश्य जलश्रोतको न्त्यायोक्षचत, दकफायती तथा ददगो उपयोग माफुत सबैको समृक्षि तथा 

जीक्षिकोपाजुनमा सुधार लयाउनु हो। गुरुयोजनाका क्षबर्ेि उद्देश्यहरू क्षनम्नानुसार छन्: 

 उपलब्ध जलश्रोतहरूका सभेिण गरी क्षतनको उपलब्धता, हालको एबम् सम्भाक्षित उपयोग आाँकलन गने;  

 स्थानीय अनुकुलन तथा जल सुरिणका उपायहरू ध्यानमा राख्द ैजलश्रोत क्षिकासको सहभाक्षगतामूलक प्राथक्षमकीकरण 

तथा योजना तजुुमा (स्िच्छता तथा सरसफाइ लगायत पानीका सबै प्रकारका उपयोगहरू), जलिायु पररबतुनका 

असरहरू तथा क्षबपद जोक्षखम न्त्यूनीकरणलाइु  समेत  मध्यनजर गने; 

 समािेर्ी छलफल-परामर्ु प्रकृयाको सुक्षनक्षश्चतता माफुत जलश्रोतको न्त्यायोक्षचत उपयोग अक्षभिृक्षि  गने तथा लैक्षङ्गक 

संिेदनर्ील सामाक्षजक-आर्षथक क्षिकासका लाक्षग अिसरहरूको प्रिधुन गने; 

 जलश्रोतको संयोक्षजत क्षिकास तथा क्षबक्षभन्न सरोकारिालाहरू (समुदायहरू, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरू) को 

तत्िाबधानमा त्यसको संरिण; 

 पुनभुरण, पुनधाुरण तथा पुनप्रुयोग एबम् िातािरणीय सरसफाइका माध्यमबाट जलश्रोतको संरिण गने; 

 स्थानीय संस्थागत िमता अक्षभिृक्षि  गने। 

१.६ जलउपयोग गरुुयोजनाका मागुदर्कु क्षसिान्त्तहरू 

यो जलउपयोग गुरुयोजना क्षिक्षध नेपालका अन्त्तसुम्बक्षन्त्धत कानुन, ऐन तथा बह-बर्षिय आिक्षधक क्षिकास योजनाहरूमा आधाररत 

रहेको छ। यो एदककृत जलश्रोत व्यिस्थापन एबम् डक्षब्लन क्षसिान्त्तहरूमा आधाररत छ। गुरुयोजनाले नेपाल सरकारका 

सम्बक्षन्त्धत नीक्षतहरूको ममुलाई आत्मसात गदछु र खासगरी क्षनम्न कुरामा जोड ददन्त्छ: 

• स्थानीय सरकारको नेतृत्ि तथा समुदायको व्यिस्थापनको महत्ि; 

• सहभाक्षगतामूलक, सम्मानपूणु तथा समािेर्ी प्रकृयाका लाक्षग प्रयत्न; 

• िमता अक्षभिृक्षिका लाक्षग टेिा तथा स्थानीय तहमा सचेतना क्षनमाुण; 

• जलश्रोतको क्षििरण सूची तथा क्षबश्लेिणका आधारमा समग्र योजना क्षनमाुण; 

• सहभाक्षगतामूलक आिश्यकता पक्षहचानका आधारमा आयोजना/कायुक्रमहरूको प्राथक्षमकता क्षनधाुरण; 

• जलाधार तथा जलश्रोत संरिणका उपायहरूको पक्षहचान तथा योजना क्षनमाुण, खासगरी त्यस्ता उपायहरू  जसले 

जलिायु पररबतुनका असरहरू न्त्यूनीकरणमा सहयोग पुर् याउाँछन्; 

• समुदाय-आधाररत अन्त्य योजनाहरू (जस्तै- ‘गाउाँ  क्षिकास आिक्षधक योजना', स्थानीय अनुकुलन कायु योजना तथा 

'िास' योजना आदद) संग सामञ्जस्य एबम् समन्त्यय; 

जलउपयोग गुरुयोजना क्षिक्षध क्षनम्न ऐन तथा नीक्षतहरूका मूलभूत पिहरूबाट क्षनदके्षर्त रहेको छ:   

 स्थानीय स्िायि र्ासन ऐन, २०५५ 

 जलश्रोत रणनीक्षत, २०६० 

 जलश्रोत ऐन, २०४९ तथा क्षनयमािली, २०५० 

 राक्षिय जल योजना, २०६२ 

 राक्षिय सरसफाइ तथा स्िच्छता गुरुयोजना, २०६८ 

 जलिायु पररबतुनका लाक्षग स्थानीय अनुकुलन  कायु योजना, २०६८ 

स्थानीय अनुकुलन कायुयोजना ढााँचाले स्थानीय दके्षख राक्षिय योजना क्षनमाुणमा जलिायु पररबतुन पुनउुत्थानक्षर्लता लाई 

समािेर् गने प्रकृया उध्िुगामी, समािेर्ी, संिेदनर्ील् तथा लक्षचलो बनाउन सुक्षनक्षश्चतता प्रदान गदछु। 

ससं्थागत पिहरू 

ग्रामीण समुदाय क्षभर जल उपयोगको क्षनयन्त्रण िा क्षनयमन उक्त जलश्रोत िा जमीनको परम्परागत स्िाक्षमत्िको आधारमा हने 

गरेको छ। जब गाउाँमा नयााँ ससचाई िा खानेपानी प्रणालीको आिश्यकता हन्त्छ, यसले त्यस समुदायमा पानीको बााँडफााँडमा 

पररितुन लयाउाँछ। यसले लयाउने सामाक्षजक-आर्षथक पररणामहरूको सबै सरोकारिालाहरूको संलग्नतामा लेखाजोखा गनुु 
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महत्िपूणु हन्त्छ। पानीको उपयोग कसरी गने? कक्षत गने र कहााँ गने? भन्ने जस्ता क्षबियमा सरोकारिालाहरू बीचमा सहमक्षतको 

आिश्यकता पदछु साथै क्षनयमनका व्यिस्थाहरू बारे स्पष्ट पाररनु पदुछ। 

जलश्रोत ऐन २०४९, जलश्रोत रणनीक्षत, २०६० तथा राक्षिय जलयोजना, २०६२ मा नदी 'बेक्षसन' तहमा जलश्रोत 

व्यिस्थापनको आिश्यकता बारे उललेख भएता पक्षन नदी 'बेक्षसन' तहमा स्थानीय संस्थागत व्यिस्था गररएको छैन।  बरू, 

स्थानीय स्िायि र्ासन ऐन, २०४९ ले स्थानीय क्षनकायहरूलाई िेरगत क्षिकास क्षनमाुणको योजना तजुुमा, कायाुन्त्ियन तथा 

अनुगमनको अक्षधकार प्रत्यायोजन गरेको छ। 

एदककृत जलश्रोत व्यिस्थापन 

जलउपयोग गुरुयोजना अिधारणा एदककृत जलश्रोत व्यिस्थापनका क्षसिान्त्तहरूमा आधाररत रहेको छ। एदककृत जलश्रोत 

व्यिस्थापन एक प्रकृया हो, जसले समग्र पयाुिरणको ददगोपनामा सझंौता नगररकन न्त्यायोक्षचत तिरले प्राप्त आर्षथक-सामाक्षजक 

क्षहतहरू बृक्षि गनुकालाक्षग जल, जमीन तथा ती सम्बि श्रोत साधनहरूको समन्त्ियात्मक क्षिकास तथा व्यिस्थापनको प्रिधुन 

गदछु। एदककृत जलश्रोत व्यिस्थापन अिधारणाका ३ आयामहरू छन्: आर्षथक प्रभािकाररता, पयाुिरणीय ददगोपन तथा 

सामाक्षजक न्त्याय।  

एदककृत जलश्रोत व्यिस्थापनका डक्षब्लन क्षसिान्त्तको प्रक्षतपादनको लगिै पश्चात्, संयुक्त राि संघले खानेपानी तथा सरसफाइमा 

पहाँचलाई आधारभूत मानिाक्षधकारको रूपमा घोिणा गर् यो। यद्यक्षप, यसलाई पानीका लाक्षग र्ुलक क्षतनुु पदनै भनी अथ्याुउन ु

हाँदनै, तर यस अबस्थामा आधारभूत आिश्यकता पुर्षतका लाक्षग आपूर्षत गररने पानीको मूलय आर्षथक रुपमा िहन गनु सक् ने हनु 

पदछु। नेपालको संक्षिधानले यस अिधारणा लाई आत्मसात गरेको छ।  

अन्त्य योजना प्रकृयाहरू झैं, एदककृत जलश्रोत व्यिस्थापनको पक्षन एक व्यबक्षस्थत योजना चक्र हन्त्छ। जलउपयोग गुरुयोजना 

यसको एक व्यािहाररक उदाहरण हो। डक्षब्लन क्षसिान्त्तहरू तथा उपलव्ध जलश्रोतको उच्चतम क्षिकास तथा उपयोग एबम् 

श्रोतहरूको संरिणका लाक्षग बनेका जलश्रोत सम्बन्त्धी नेपाली कानुन, नीक्षत एबम् योजनाहरूको पररपालना गद ै जलउपयोग 

गुरुयोजनाको क्षनक्षहत उद्देश्यहरू हाक्षसल गररने छन्। यी उद्देश्यहरू हाक्षसल गनुका लाक्षग जलउपयोग गुरु योजनाले क्षनम्न 

क्षसिान्त्तहरूमा जोड ददन्त्छ: 

• एदककृत जलश्रोत व्यिस्थापन अिधारणा, 

• सहभाक्षगतामूलक, समािेर्ी तथा तल बाट माथी जाने (उध्िुगामी) योजना प्रकृया, 

• िमता अक्षभबृक्षि, 
• पानीको उत्पादनर्ील तथा बहउपयोग, 
• जलिायु पररबतुन अनुकुलन,  

• गुरुयोजनाका मूलभूत अपेक्षित पररणामहरुमा सचेतना जगाउने जस्तै: सरसफाइ तथा स्िच्छता, पानीको दकफायती 

उपयोग, पानीको पनुभुरण पुनुधारण र पनुउुपयोग, श्रोत संरिण आदद। 

१.७  जलउपयोग गरुुयोजना: श्रोत साधन एबम ्संपक्षिको अत्यिुम उपयोक्षगता! 

जलउपयोग गुरूयोजनाको आर्षथक पि, दकफायक्षतपन तथा प्रभािकाररता आाँकलन गन ेहतेुल े (हलेभेटास र ग्रामीण 

जलश्रोत व्यिस्थापन पररयोजना, सन् २०१५) DFID द्वारा प्रक्षतपाददत ‘उपादेयता' ढााँचाको अिलम्बन गरी यसको ‘

उपादेयता’ (value for money) को मलूयांकन सम्पन्न गरेका गररएको क्षथयो। अध्ययनले केही चाखलाग्दा 

क्षनश्किुहरू (हनेुुहोस मलू मागुदर्ुन खण्ड १.७) क्षनकालेको छ । 

यस प्रकृयामा थप सुधारका प्रर्स्त ठाउाँ हरू छन्। स्थानीय सरोकारिालाहरू बीचको समन्त्ियमा अझै कमी-कमजोरी 

रहकेो छ। सबै सरोकारिालाहरू लाई समेटी क्षनयक्षमत रूपमा 'गुरुयोजना' र यसका प्राथक्षमक उदे्दश्यहरू 

कायाुन्त्ियनका लाक्षग छलफल एबम् आिश्यक क्षनणुय जुटाउनमा अग्र भूक्षमका खेलद ै गाक्षबसले नतेृत्ि क्षलन ु पदछु। 

क्षजलला तहल ेगाक्षबस लाई यसमा साथ सहयोग पुर् याउन सके अझ प्रभािकारी हनेछ। 

'गरुुयोजना' कायाुन्त्ियन सम्बन्त्धी सूचना सम्प्रेिण गन ुतथा स्थानीय प्राथक्षमकताहरू कायाुन्त्ियन भए दक भएनन ्भन्न े

जस्ता जुनसुकै गुनासाहरूको सम्िोधनका लाक्षग बार्षिक साबुजक्षनक सुनुिाई कायुक्रम आयोजन गनुु अपररहायु हन्त्छ। 
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१.८ ददगो क्षिकासका लक्ष्यहरू 

ददगो क्षिकासका लक्ष्यहरू क्षबक्षभन्न मुलुकहरूले सहश्राक्षब्द लक्ष्यहरूको कायाुन्त्ियनका दौरान हाक्षसल गरेका उपलब्धीहरूको 

क्षनरन्त्तरताको रूपमा आएका छन् र क्षतनले सबैको मानि अक्षधकार प्रत्याभूत गद ै लैक्षङ्गक समानता एबम् मक्षहला तथा 

बाक्षलकाहरूको सर्क्षक्तकरण गने अक्षभप्राय राखेका छन्। ती लक्ष्यहरू एकापसमा अन्त्तसुम्बक्षन्त्धत तथा अक्षबभाज्य रहेका छन् । 

साथै क्षतनले ददगो क्षिकासका तीन आयामहरू (आर्षथक, सामाक्षजक तथा िातािरणीय) लाई सन्त्तुक्षलत बनाउाँ दछन्। खानेपानी र 

सरसफाइ सङ्ग सम्बक्षन्त्धत छुटै्ट लक्ष्यको व्यिस्था गररएको छ ।  

माक्षथको प्रसंगबाट के स्पष्ट हन्त्छ भने, ददगो क्षिकासका लक्ष्यहरू हाक्षसल गनुमा योगदान पुर् याउने धेरै पिहरू लाई जलउपयोग 

गुरुयोजनाले समेट्दछ। यस अलािा, जलिायु पररितुन तथा सेिाहरूको उपयोगको न्त्यायोक्षचत क्षितरण आदद सबैले पहाँच तथा 

सेिाहरूमा क्षिद्यमान असमानता घटाउन सहयोग पुर् याउनुका साथै स्थानीय स्तरमा राम्रो जीक्षिकोपाजुनका अिसरहरूमा सुधार 

पुर् याउाँछन्। 

१.९ जलउपयोग गरुुयोजना क्षिक्षधका क्षसमाहरू 

जलउपयोग गुरुयोजना क्षिक्षधले एदककृत जलश्रोत व्यिस्थापन (IWRM) का क्षसिान्त्तहरू अिलम्बन गरेता पक्षन योजनाको सेिा 

िेर क्षनधाुरणका लाक्षग यसले प्रर्ासक्षनक क्षसमाना लाई आधारका रूपमा क्षलएको छ। गुरुयोजनाको स्िाक्षमत्ि, कायाुन्त्ियन तथा 

अनुगमनका लाक्षग नेपालमा स्थानीय क्षनकाय (गाउाँपाक्षलका िा नगरपाक्षलका) उपयुक्त संस्था हो। यो मागुदर्ुन गाक्षिस स्तरको 

जलउपयोग गुरुयोजना तजुुमाका अनुभिहरूमा आधाररत भई क्षिकास गररएको भएतापक्षन यसको उपयोग नगरपाक्षलका तहका 

जलउयोग गुरुयोजना तजुुमाका लाक्षग पक्षन सहजताका साथ गनु सदकने छ। सरलताका लाक्षग यस पक्षछ ‘गाउाँपाक्षलका’ मार 

भक्षनएतापक्षन सो र्ब्दले गाउाँ  र नगर स्तरीय दबुै तहका स्थानीय क्षनकायहरूलाई जनाउाँ दछ। 

जलउपयोग गुरूयोजनाले जलाधार िेरको अिधारणालाई महत्ि ददद ैप्रर्ासक्षनक एकाइ क्षभरको उपजलाधार िेरहरूमा ध्यान 

ददन्त्छ। यधक्षप एकै जलाधार िेर क्षभर पने तर प्रर्ासक्षनक एकाइ भन्त्दा बाक्षहर रहेका पानीका श्रोतहरूलाई संभाव्य उपयोगका 

लाक्षग गुरुयोजना तजुुमा गदाु समािेर् गनु सदकन्त्छ। एकै जलाधार िेर क्षभर पने स्थानीय क्षनकायहरूको जल उपयोग गुरुयोजना 

एक पक्षछ अको गद ैक्रमर्: तयार पाररने हाँदा जलश्रोतहरूको उपयोग एबम् संरिण तथा व्यिस्थापनका लाक्षग गाउाँपाक्षलकाहरू 

बीच छलफल तथा परामर्ु गद ैसहमक्षत क्षनमाणु गररन्त्छ। 

गुरुयोजनाको कायाुन्त्ियन स्थानीय क्षनकायहरुले गने हदंा ती क्षनकायहरुको िमता लाई समेत क्षबचार गदाु यस गुरुयोजनाले कुनै 

खास स्थानीय क्षनकायहरूको साना खालका जलउपयोगमा मार ध्यान केक्षन्त्ित गदछु। यसले िृहत ससचाई, जलक्षिद्युत आदद जस्ता 

ठूला जलउपयोग आयोजनाहरूलाई समेट्दनै। तसथु, यसले ठूला जलाधार तथा नदी-उपत्यका प्रणालीहरूलाई पक्षन समेट्दनै। 
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२. जलउपयोग गरुुयोजना तजुमुा प्रकृया 

२.१ जलउपयोग गरुुयोजनाका चरण तथा  खड्ु दकलाहरू 

जलउपयोग गुरुयोजना तजुुमा एक प्रकृयामा आधाररत पद्दक्षत  हो, जसमा तल क्षचरमा दखेाईए झैं ५ चरण तथा १७ 

खुड् दकलाहरू रहेका छन्। सम्बक्षन्त्धत गाउाँपाक्षलका, राजनैक्षतक दल तथा समुदायहरूको गुरुयोजना प्रक्षत प्रक्षतबिता एबम ्

स्िाक्षमत्ि सुक्षनश्चतताका लाक्षग गुरुयोजना तजुुमा प्रकृया सम्बक्षन्त्धत स्थानीय क्षनकायहरू बाट समक्षन्त्ित र क्षनदके्षर्त हनु जरुरी 

हन्त्छ। तथाक्षप, स्थानीय तहमा प्राय: गुरुयोजना तयारीका लाक्षग आिश्यक मानि संसाधन नहन सक्छन्। स्थानीय क्षनकाय तथा 

समुदायहरूलाई सहभाक्षगतामूलक तिरले साधनश्रोतहरूको लेखाजोखा तथा योजना प्रकृयामा सहजीकरण तथा टेिा पुर् याउनका 

लाक्षग बाह्य क्षिक्षिय एबम् मानि संसाधन आिश्यक पने हन्त्छ। 

जलउपयोग गरुुयोजनाका चरण तथा खड्ु दकलाहरू 

कायाुन्त्ियन चरण १७ अनुगमन एिं, गुरुयोजना अद्यािक्षधकरण 

 
१६   गुरुयोजनाकोप्रचारप्रसार  तथा कायाुन्त्ियन 

योजना चरण १५ क्षजललास्तरमा गुरुयोजनाको संपे्रिण  

 
१४ गाउाँपररिदबाट गुरुयोजनाको स्िीकृक्षत 

                           १३  गुरुयोजनाको अक्षन्त्तम प्रक्षतिेदन तयार 

  १२ गाउाँ स्तरीय योजना तजुमाु कायुर्ाला 

                      ११  गुरुयोजनाको प्रारक्षम्भक प्रक्षतिेदन तयारी 

                    १० िडास्तरीय योजना तजुमाु कायुर्ाला 

सभिेण चरण ९ प्राक्षिक्षधक सभेिण 

 
८ सामाक्षजक-आर्षथक सभेिण तथा आिश्यकता पक्षहचान 

िमता अक्षभिृक्षि चरण ७ गाउाँपाक्षलका तथा गाउाँ 'िास-क्षसक्षस' सदस्यहरूको िमता क्षिकास 

 
६ गाउाँ 'िास-क्षसक्षस' लाई कृयाक्षर्ल गराउने 

 ५ िडास्तरीय अक्षभमुखीकरण तथा िडा नागररक मञ्चलाई कृयाक्षर्ल गराउने 

  ४ गाउाँ स्तरीय प्रारक्षम्भक अक्षभमुखीकरण 

तयारी चरण ३ सेिा प्रदायकको छनौट तथा  ताक्षलम  

 २ समझदारी परमा हस्तािर 

  १ जलउपयोग गुरुयोजना तयार गने गाउाँ पाक्षलकाको क्षनणुय  
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चरण   खुड् दकलाहरू समय खुड् दकलाका क्षिस्ततृ क्षििरण सहभागीहरू कायकु्षिक्षध क्षजम्मिेारी 

त
य

ार
ी 

च
र
ण

(१
 म

क्षह
न

ा)
 

1) जलउपयोग 

गुरुयोजना 

तयार गने 

गाउाँ पाक्षलका 

को क्षनणुय 

मक्षहना१ 

(0.५ हप्ता) 

गाउाँपाक्षलका पदाक्षधकारीहरूसंग जलउपयोग 

गुरुयोजना क्षिकास सम्बन्त्धमा पैरिी मूलक अन्त्तरकृया 
गाउाँपाक्षलका सदस्यहरू, गाउाँ 'िास-क्षसक्षस', 

अन्त्य  सम्बि सक्षमक्षतहरू 

सूचना आदान प्रदान बैठक गाउाँपाक्षलका सक्षचि 

गाउाँपाक्षलका पदाक्षधकारीहरू बाट क्षनणुय/सहमती गाउाँपाक्षलका सदस्यहरू परामर्ु बैठक गाउाँपाक्षलका सक्षचि 

सहयोगी संस्थाहरूको पक्षहचान (आिश्यक भएमा) गाउाँपाक्षलका, क्षजलला समन्त्िय सक्षमक्षत, 

सहयोगी संस्थाहरू 

बैठक तथा सहमती गाउाँपाक्षलका सक्षचि 

2) समझदारी 

परमा 

हस्तािर 

मक्षहना१ 

(0.५ हप्ता) 

क्षजललाका पदाक्षधकारीहरू संग जलउपयोग गुरुयोजना 

क्षिकास प्रकृया सम्बन्त्धमा अन्त्तरकृया 
गाउाँपाक्षलका, क्षजलला समन्त्िय सक्षमक्षत, 

सहयोगी संस्थाहरू 

बैठक गाउाँपाक्षलका 

क्षजलला र गाउाँपाक्षलका तथा सहयोगी संस्थाहरू बीच 

समझदारी 
गाउाँपाक्षलका, क्षजलला समन्त्िय सक्षमक्षत, 

सहयोगी संस्थाहरू 

समझदारी परमा हस्तािर गाउाँपाक्षलका 

3) सेिा 

प्रदायकहरूको 

छनौट तथा 

उनीहरूका 

लाक्षग ताक्षलम  

मक्षहना१  

(३ हप्ता) 

सेिा प्रदायक िा गुरुयोजना क्षनमाणुका लाक्षग 

सहजकताुहरूको छनौट 

संकेत: समािेसी सन्त्तकु्षलत टोली क्षनमाुण 

गाउाँपाक्षलका, सहयोगी संस्थाहरू गाउाँपाक्षलका िा सहयोगी संस्था मध्ये जुन 

क्षनकायले काममा लगाएको हो सोही क्षनकायको 

ददग्दर्ुन बमोक्षजम 

गाउाँपाक्षलका,  

सहयोगी संस्थाहरू 

गुरुयोजना क्षनमाणुका लाक्षग सहजकताुहरूको ताक्षलम गुरुयोजना सहजकताुहरू, गाउाँपाक्षलकाका 

सामाक्षजक पररचालक,    सहयोगी संस्थाहरू, 

गाउाँपाक्षलकाका प्रक्षतक्षनक्षधहरू तथा सक्षचि 

(पक्षहला दईु ददन) 

ताक्षलम कायुर्ाला 

संकेत: खुला र अन्त्तकुृयात्मक क्षसकाइका लाक्षग 

िातािरण श्रृजना, सबै सहभागी हने 

सहयोगी संस्था 

4) गाउाँ स्तरीय 

प्रारक्षम्भक 

अक्षभमुखीकरण 

मक्षहना २ 

(१ हप्ता) 

गाउाँपाक्षलकास्तरीय गुरुयोजना अक्षभमुक्षखकरण बैठक गाउाँपाक्षलका, गाउाँ -िास-क्षसक्षस, अन्त्य  सम्बि 

सक्षमक्षतहरू, िडाबाट छाक्षनएका प्रमुख पार 

तथा प्रक्षतक्षनक्षधहरू, गुरुयोजना सहजकताुहरू 

अक्षभमुखीकरण कायुर्ाला सेिा प्रदायकहरू, 

गाउाँपाक्षलका 

जल सम्बि सहयोक्षग संस्थाहरूको पक्षहचान  सरोकारिालाहरूको लेखाजोखा सेिा प्रदायकहरू 

सहायक सूचनाहरूको सक्षमिा  सहायक तथ्यांकहरूको सक्षमिा, स्थलगत 

अिलोकन भ्रमण 

सेिा प्रदायकहरू 

ताक्षलका १. गरुुयोजनाका  चरण तथा खडुदकलाहरू 
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5) िडास्तरीय 

अक्षभमुखीकरण तथा 

िडा नागररक 

मञ्चको ताजगीकरण 

मक्षहना २ 

(१.५ हप्ता) 

गुरुयोजना सम्बक्षन्त्ध िडास्तरीय  

अक्षभमुखीकरण 
िडा नागररक मञ्च, यथासंभि सबै घरधुरीका 

सदस्यहरू; 

बैठक सेिा प्रदायकहरू 

िडा नागररक मञ्च सकृक्षयकरण अन्त्तकुृयात्मक बैठक 

संकेत: सबैको संलग्नता सुक्षनक्षश्चत गनुका लाक्षग समुह 

कायु समािेर् गने 

गाउाँपाक्षलका 

6) गाउाँ 'िास-क्षसक्षस' 

ताजगीकरण  

मक्षहना २ 

(०.५ हप्ता) 

गाउाँ -िास-क्षसक्षस सकृक्षयकरण गाउाँपाक्षलका तथा गाउाँ -िास-क्षसक्षस सदस्यहरू, 

िडा नागररक मञ्चका चुक्षनएका सदस्यहरू 

बैठक गाउाँपाक्षलका 

7) गाउाँपाक्षलका तथा 

'िास-क्षसक्षस' 

सदस्यहरूको िमता 

क्षिकास1 

मक्षहना २ 

(०.५ हप्ता) 

गाउाँपाक्षलका तथा 'िास-क्षसक्षस' 

सदस्यहरूको िमता क्षिकास 

ताक्षलम 

गाउाँपाक्षलका तथा 'िास-क्षसक्षस' सदस्यहरू ताक्षलम मूलक कायुर्ाला 

संकेत: मक्षहला तथा सामाक्षजक रूपमा क्षपछक्षडएका 

िगुहरूको सहभाक्षगता सुक्षनक्षश्चत गनु सबैको लाक्षग 

उपयुक्त स्थान र समयछनौट गने 

सेिा प्रदायकहरू 

8) सामाक्षजक-आर्षथक 

पररिण तथा 

आिश्यकता 

पक्षहचान 

मक्षहना ३-४ 

(६ हप्ता) 

 

िडास्तरीय सहभाक्षगतामूलक 

सामाक्षजक तथा श्रोत साधन 

नक्सांकन 

िडा नागररक मञ्च, सबै घरधुरीका प्रक्षतक्षनक्षधरू 

(मक्षहला, क्षिपन्न िगु समेत) 

क्षनयक्षमत बैठकहरू, सूचना संकलनका लाक्षग क्षबक्षभन्न 

'क्षपआरए' क्षिक्षधहरूको अिलम्बन 

िडा नागररक मञ्चको 

सहयोगमा सेिा प्रदायकहरू 

संकेत: िडा तहमा बैठक 

अक्षभलेखका लाक्षग पक्षञ्जका 

(रक्षजस्टर) राख्ने 

  िडा तहमा सहभाक्षगतामूलक 

आिश्यकता आाँकलन 
िडा नागररक मञ्च, घरधुरीका प्रक्षतक्षनक्षधरू सामुदाक्षयक बैठक तथा छलफलहरू  

  सामाक्षजक आर्षथक तथ्यांक संकलन हरेक िगुका सरोकारिालाहरूका प्रमुख सूचना 

श्रोत व्यक्षक्तहरू 

छनौटपूणु समुह छलफल  

 

                                                      

 

 

चरण   खुड् दकलाहरू समय खुड् दकलाका क्षिस्ततृ क्षििरण सहभागीहरू कायकु्षिक्षध क्षजम्मिेारी 
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चरण   खुड् दकलाहरू Time Details of Step Participants Methodology Responsibility समय खुड् दकलाका क्षिस्ततृ क्षििरण सहभागीहरू कायकु्षिक्षध क्षजम्मिेारी 
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9) प्राक्षिक्षधक  पररिण मक्षहना ३-४ 

(६ हप्ता) 

सहायक तथ्यांकहरूको पुनरािलोकन एबम् 

सक्षमिा 

जलउपयोग गुरुयोजनाका सहजकताुहरू तथ्यांकहरूको क्षिश्लेिण/डेस्क अध्ययन र 

क्षतनको समुदाय द्वारा 

प्रमाक्षणकरण/पररिण 

िडा नागररक मञ्चको 

सहयोगमा सेिा 

प्रदायकहरू 

संकेत: यदद सम्भि 

भएमा संभाक्षित 

मुहानहरूको माक्षसक 

मापनका लाक्षग 

स्थानीयहरू लाई 

ताक्षलम ददन;े पक्षञ्जका 

खडा गने, तथ्यांक 

प्रक्षिष्ट गने 

जलश्रोतहरूका लगत क्षिबरण तथा बहाि मापन समुदायका जानकार  व्यक्षतहरू, गुरुयोजना 

सहजकताुहरू 

स्थलगत नक्साङ्कन तथा मापन 

मुहान तथा जलाधार िेरको  सभेिण 

(िक्षयकरण, जलिायु पररितुनका जोक्षखमहरू) 

तथा पुनुभरण, पुनरूत्थान-क्षर्लता अक्षभिृक्षिका 

लाक्षग सुझािहरू 

समुदायका जानकार  व्यक्षतहरू , गुरुयोजना 

सहजकताुहरू, जलिायु पररितुन प्रक्षतरोध 

सम्बन्त्धी क्षिज्ञहरू 

धरातक्षलय क्षहडाइ, क्षिबरण, 

क्षचर/तस्िीरहरू, समुदाय संगको परामर्ु. 

असल अभ्यासहरूका लाक्षग सुझािहरू 

 जल सम्बक्षन्त्ध आयोजना तथा संरचनाहरूको 

क्षििरण सूची 
समुदायका जानकार  व्यक्षतहरू, गुरुयोजना 

सहजकताुहरू 

स्थलगत नक्साङ्कन तथा मापन, 

तश्वीरहरू 

 संभाव्य आयोजना  हरू (नयााँ,  स्तर िृक्षि िा 

सुधार क्षिस्तार गनुुपने) पूिु-संभाव्यता अध्ययन, 

समुदायका जानकार  व्यक्षतहरू, गुरुयोजना 

सहजकताुहरू 

स्थलगत  सभेिण तथा मापन सेिा प्रदायकहरू,  िडा 

नागररक मञ्च 

10) िडास्तरीय योजना 

तजुुमा कायुर्ाला  

मक्षहना ४-५ 

(२ हप्ता) 

िडा तहमा प्राथक्षमकीकरण: 

संकेत: समयमै बैठकको क्षमक्षत र समय    

जानकारी गराउने (३-४ ददन अगािै) 

िडा नागररक मञ्च, घरधुरी प्रक्षतक्षनक्षधहरू 

संकेत: बैठकमा हरेक घरधुरीको प्रक्षतक्षनक्षधत्ि 

सुक्षनक्षश्चत गन े

िडा नागररक मञ्च सदस्यहरू तथा समुदाय  

संग कायुर्ाला 

सेिाप्रदायकको 

सहयोगमा िडा 

नागररक मञ्च 

 गाउाँपाक्षलका तहमा बैठक गाउाँपाक्षलका, िास-क्षसक्षस, चुक्षनएका िडा 

नागररक मञ्च सदस्यहरू 

परामर्ु बैठक सेिाप्रदायक 

11)  गुरुयोजनाको 

प्रारक्षम्भक प्रक्षतिेदन 

तयारी 

मक्षहना ५ 

(३ हप्ता) 

गाउाँपाक्षलका तहमा प्राथक्षमकीकरणका लाक्षग 

जलउपयोग गुरुयोजनाको प्रारक्षम्भक प्रक्षतिेदन 

तयारी 

गुरुयोजना सहजकताु डेस्क कायु सेिाप्रदायक 

12) गाउाँ स्तरीय योजना 

तजुुमा कायुर्ाला 

मक्षहना ५ 

(१ हप्ता) 

गाउाँपाक्षलका तहमा प्राथक्षमकीकरण गाउाँपाक्षलका, 'िास-क्षसक्षस' (िडा नागररक 

मञ्च प्रक्षतक्षनक्षधहरू) तथा सम्बि सबै 

सरोकारिालाहरू 

कायुर्ाला सेिाप्रदायकको 

सहयोगमा गाउाँपाक्षलका  
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चरण  खुड् दकलाहरू समय खुड् दकलाका क्षिस्ततृ क्षििरण सहभागीहरू कायकु्षिक्षध क्षजम्मिेारी 

य
ोज

न
ा 

च
र
ण

(२
.५

म
क्षह

न
ा)

 

13) गुरुयोजना अक्षन्त्तम 

प्रक्षतिेदन तयारी 

मक्षहना ५-६ 

(३ हप्ता) 

गुरुयोजना दस्तािेजको क्षिकास गुरुयोजना सहजकताु डेस्क कायु सेिाप्रदायक 

14) गाउाँपररिद बाट 

गुरुयोजनाको स्िीकृक्षत 

मक्षहना६ 

(१ हप्ता) 

गाउाँपररिद बाट क्षस्िकृक्षत गाउाँपररिद सदस्यहरू गाउाँपररिद बैठक गाउाँपाक्षलका 

15) क्षजललास्तरमा 

गुरुयोजनाको संप्रेिण  

(१ हप्ता) गुरुयोजनाको क्षजलला तहमा सम्प्रेिण, 

गुरुयोजना बारे जानकारी तथा क्षजलला समन्त्िय 

सक्षमक्षत बाट अनुमोदन 

गाउाँपाक्षलका, क्षजलला समन्त्िय सक्षमक्षत, 

क्षबियगत क्षनकायहरू, अन्त्य जल 

सरोकारिालाहरू 

कायुर्ाला 

 

गाउाँपाक्षलका, 

क्षजलला समन्त्िय सक्षमक्षत 

16) गुरुयोजनाको 

प्रचारप्रसार प्रचार 

प्रसार (बजारीकरण)  

तथा कायाुन्त्ियन 

क्षनरन्त्तर क्षबियगत एबम् दारी क्षनकायहरूमा 

गुरुयोजनाको संप्रेिण तथा लगानीको खोक्षज 
गाउाँपाक्षलका, क्षबियगत क्षनकायहरू, श्रोत 

संस्ञाहरू 

बैठक/ कायुर्ालाहरू, आमक्षन्त्रतहरू 

सक्षहत क्षनयक्षमत सामुदाक्षयक कायुक्रम,  

गाउाँपाक्षलका 

संकेत: गत आर्षथक बिुको 

उपलक्षब्ध को तुलनामा 

नयााँ गुरुयोजनामा 

लगानीको समीिा 

गाउाँपाक्षलका तथा अन्त्य श्रोत संस्थाहरू द्वारा 

प्राथक्षमकता प्राप्त प्रणाली तथा जलिायु 

पररितुन पुनउुत्थानक्षर्ल उपायहरूको 

कायाुन्त्ियन 

गाउाँपाक्षलका, क्षबियगत क्षनकायहरू, श्रोत 

संस्थाहरू 

गाउाँपाक्षलकाको बार्षिक योजना 

दस्तािेजमा लगानी प्रिेपण  
 

17) अनुगमन एि ं

गुरुयोजना 

अद्यािक्षधकरण 

सालाना गत आर्षथक बिुको प्रगक्षत प्रक्षतिेदन,  

अक्षघलला क्षनणुयहरूको सम्बन्त्धमा तरताकेता, 

योजनाको अनुगमन तथा पुनरािलोकन 

गाउाँपाक्षलका, 'िास-क्षसक्षस', अन्त्य सम्बि 

सक्षमक्षतहरू, इच्छुक सरोकारिालाहरू 

बैठक 

संकेत: अनुमोददत िुाँदाहरू अक्षभलेखन 

गरी गाउाँपाक्षलकाको सूचना पाटीमा 

टााँस् न े

गाउाँपाक्षलका 

हरेक ५ बिुमा योजनाको अद्यािक्षधकरण गाउाँपाक्षलका, 'िास-क्षसक्षस', अन्त्य सम्बि 

सक्षमक्षतहरू 

कायुर्ाला गाउाँपाक्षलका 
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यस चरणका उदे्दश्यहरू 

सबै सम्बक्षन्त्धत सरोकारिालाहरूको पूण ुअपनत्ि कायम गरी  जलउपयोग गरुुयोजनाको सफल 

तजुुमाका लागी अधार तयार पाने । 

यस चरणको अन्त्तमा क्षनम् नानुसारका उपलक्षव्धहरू हाक्षसल हने अपेिा गररन्त्छ: 

 जलउपयोग गरुुयोजना तयार पानुुपने िेरको पक्षहचान हनछे; 

 गाउाँपाक्षलकाले जलउपयोग गुरुयोजना तयारीका लाक्षग क्षस्िकृक्षत ददएको हनछे; 

 क्षबक्षभन्न सरोकारिालाहरू बीच समझदारी परमा हस्तािर गररएको हनेछ; 

 जलउपयोग गरुुयोजना तयार पानु सहयोगी संस्थाको पक्षहचान गरी 

सहजकताुहरूलाई   ताक्षलम प्रदान गररएको हनेछ। 

२.२ गुरुयोजना तजुमुा क्षिक्षध तथा प्रदक्रया 

जलउपयोग गुरुयोजना तथा एदककृत  जलश्रोत व्यिस्थापन क्षसिान्त्तहरू एबम् माक्षथ उललेक्षखत क्रमबि चरण तथा खुड् दकलाहरू 

पररपालना गद ैगुरुयोजना तजुुमा प्रकृयाले क्षनम् न क्षिक्षध एबम् श्रोत-साधनहरूको अिलम्बन गदछु: 

 सहायक   तथ्यांक तथा नक्साहरू संकलनका लाक्षग डेस्क अध्ययन; 

 ‘गुगल अथु’ तथा अन्त्य साबुजक्षनक तिरमा उपलब्ध श्रोत-साधनहरू प्रयोग  गरी तथ्यांक संकलन; 

 'क्षपआरए', समुह छलफल, आम भेला आदद माफुत सामुदाक्षयक पररचालन; 

 सामुदाक्षयक संस्थाहरू (सामुदाक्षयक संस्था, गाउाँ  'िास' समन्त्िय सक्षमक्षतहरू आदद) को पुनगुठन िा ताजगीकरण; 

 सरोकारिालाहरू (गाउपाक्षलका, गाउाँ 'िास' समन्त्िय सक्षमक्षतहरू) को िमता अक्षभिृक्षि; 

 सामाक्षजक आर्षथक अबस्था क्षिश्लेिण एबम् आिश्यकता पक्षहचानका लाक्षग स्थलगत तथ्यांक संकलन; 

 क्षिद्ममान जलश्रोत एबम् मौजुदा पूिाुधारहरूको स्थलगत  सभेिण  तथा  क्षििरण संकलन; 

 जलिायु पररितुन पुनउुत्थानक्षर्लताका दकृ्षष्टबाट जलाधार तथा मुहान िेरहरूको सभेिण; 

 तथ्यांक क्षिश्लेिण, पूिु संभाव्यता अध्ययन तथा प्रस्ताक्षित अयाजनाहरू लागत क्षनकालनेएबम् अन्त्य ददगोपना तथा 

सुचारूपनका अक्षभिृक्षिका  उपायहरूको  आाँकलन गने; 

 िडा तथा गाउाँपाक्षलका तहमा  योजना तजुुमा कायुर्ालाको आयोजना; 

 प्रक्षतिेदन तयारी एबम्  गाउाँ पाक्षलका तथा क्षजलला तहमा सूचना प्रिाह; 

२.३ जलउपयोग गरुुयोजनाका चरण तथा खड्ु दकलाहरूको क्षिस्ततृ क्षिबरण 

२.३.१  तयारी चरण 

 

 

 

 

 

खड्ु दकलो १: गरुुयोजना तजुमुा गन ेबारे गाउाँ पाक्षलकाको क्षनणयु 

१.१ गाउाँपाक्षलका पदाक्षधकारीहरू संग गुरुयोजना क्षिकास प्रकृया बारेमा पैरिी-अन्त्तकुृया 

१.२ गाउाँपाक्षलका पदाक्षधकारीहरूको क्षनणुय/सहमक्षत 

१.३ सहयोगी संस्थाको पक्षहचान 

खड्ु दकलो २: समझदारी  परमा हस्तािर 

२.१ गुरुयोजना क्षिकास प्रकृया बारे क्षजललास्तरीय क्षनकायहरू संग अन्त्तरकृया 

२.२  क्षजलला समन्त्िय सक्षमक्षत, गाउाँपाक्षलका तथा  सहयोगी संस्था बीच समझदारी (अनुसूची १ हनेुुहोस्) 
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यस चरणका उदे्दश्यहरू: 

गुरुयोजना तयाररका लाक्षग स्थानीय संस्थाहरू लाइु सकृय पाद ै क्षतनीहरूका िमता अक्षभिृक्षि गने।  

यस चरणको अन्त्तमा क्षनम् नानुसारका उपलक्षव्धहरू हाक्षसल हने अपेिा गररन्त्छ: 

 स्थानीय संस्थाहरू सकृय हनेछन तथा गरुुयोजना तजुुमा प्रकृया बारे अक्षभमुक्षखकरण  प्राप्त गरेका 

हनेछन ्। 

 गाउाँ  'िास' समन्त्िय सक्षमक्षतहरूले ताक्षलम  प्राप्त गरेका हनेछन् । 

खड्ु दकलो ३: सिेा प्रदायकहरूको छनौट  तथा उनीहरूका लाक्षग ताक्षलम   

३.१ सेिा प्रदायक िा गुरुयोजना सहजकताुहरूको छनौट 

३.२ गुरुयोजना सहजकताुहरूको लाक्षग ताक्षलम (हनेुुहोस अनुसूची २ र ३) 

२.३.२   िमता अक्षभिकृ्षि चरण 

खड्ु दकलो ४: गाउाँ स्तरीय प्रारक्षम्भक अक्षभमखुीकरण 

४.१ गुरुयोजना सम्बन्त्धी गाउाँपाक्षलका तहमा अक्षभमुखीकरण बैठक 

४.२ जलश्रोत सम्बि सरोकारिालाहरूको पक्षहचान  

४.३ सहायक सूचनाहरूको पुनरािलोकन तथा सक्षमिा (अनुसूची ४ हेनुुहोस्) 

खड्ु दकलो ५: िडास्तरीय अक्षभमखुीकरण तथा िडा नागररक मञ्चको ताजगीकरण 

५.१ गुरुयोजना सम्बन्त्धी िडास्तरीय अक्षभमुखीकरण  

५.२ िडा नागररक मञ्चको सदक्रयीकरण (अनुसूची ५ हनेुुहोस्) 

खड्ु दकलो ६:  गाउाँ 'िास-क्षसक्षस' को सकृयीकरण 

राक्षिय सरसफाई तथा स्िच्छता गुरुयोजनाले गाउाँ  सरसफाइ तथा स्िच्छता समन्त्िय सक्षमक्षतको व्यिस्था गरेको छ। 

गाउाँपाक्षलकाको खानेपानी, सरसफाइ तथा स्िच्छता पाश्वुक्षचर तयारी तथा अद्यािक्षधकरण गनुु, अलपकालीन तथा दीघुकालीन 

योजना तजुुमा तथा त्यसको कायाुन्त्ियनको समन्त्िय गनुु यस सक्षमक्षतको प्रमुख कतुव्य हो।  

गुरुयोजना क्षिकास कै लाक्षग अनाबश्यक रूपमा धेरै स्थानीय संस्थाहरू झुक्षम्मने अिस्था श्रृजना नहोस् भन्नाका लाक्षग गुरुयोजना 

तजुुमा क्षिक्षधले मौजुदा स्थानीय सक्षमक्षत लाइ नै पररचालन गरेको छ ।  यो सक्षमक्षतका रूपमा गाउाँ  'िास-क्षसक्षस' िा अन्त्य जलश्रोत 

संग सम्बक्षन्त्धत कुनै कृयाक्षर्ल स्थानीय सक्षमक्षत रहन सक्दछ। अन्त्य क्षबिय िेरको संलग् नता सुक्षनक्षश्चत गनुका लाक्षग स्थानीय 

पररक्षस्थक्षत अनुसार या त यस सक्षमक्षतमा नयााँ सदस्यहरू थप् न सदकन्त्छ अथिा, अन्त्य सक्षमक्षतहरूलाई यस  कामको क्षजम्मा ददन 

सदकन्त्छ।  

६.१ गाउाँ  'िास-क्षसक्षस' को सदक्रक्षयकरण 

खड्ु दकलो ७: गाउाँपाक्षलका तथा गाउाँ ' िास-क्षसक्षस' सदस्यहरूको िमता क्षिकास 

७.१ गाउाँपाक्षलका तथा गाउाँ  'िास-क्षसक्षस' सदस्यहरूका लाक्षग िमता अक्षभिकृ्षि ताक्षलम 

गाउाँ  'िास-क्षसक्षस' सदस्यहरूका लाक्षग िमता अक्षभिृक्षि ताक्षलम कायुक्रमको ताक्षलका अनुसूची ६ मा ददईएको छ। 
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यस चरणका उदे्दश्यहरू: 

क्षिद्यमान सामाक्षजक-आर्षथक क्षस्थक्षत, खानेपानी सरसफाइ तथा स्िच्छता क्षस्थक्षत, उपलब्ध पानीका 

मुहानहरूको प्राक्षिक्षधक संभाव्यता तथा 'िास' तथा जलश्रोत क्षिकासका सन्त्दभुमा आिश्यकता आाँकलन गने। 

यस चरणको अन्त्तमा क्षनम् नानुसारका उपलक्षव्धहरू हाक्षसल हने अपेिा गररन्त्छ: 

• सामाक्षजक-आर्षथक सभेिण तथा  आिश्यकता पक्षहचान गन ेकायु सम्पन्न हनछे, 

• प्राक्षिक्षधक संभाव्यता  अध्ययन गररएको हनछे, 

• प्रारक्षम्भक प्रक्षतिेदन तयार भएको हनेछ। 

२.३.३    सभिेण चरण 

खड्ु दकलो ८: सामाक्षजक-आर्षथक सभिेण  तथा आिश्यकता पक्षहचान 

सामाक्षजक-आर्षथक सभिेण तथा आिश्यकता पक्षहचानले गुरुयोजनामा स्थानीय समुदायको आिश्यकताहरूका प्राथक्षमकीकरणका 

लागी प्राक्षिक्षधक संभाव्यता हनेु आधार क्षनमाुण गदछु। सामाक्षजक सभेिणका लाक्षग क्षबक्षभन्न सहभाक्षगतामूलक ग्रामीण लेखाजोखा 

क्षिक्षधहरूको प्रयोग गररन्त्छ। 

जलउपयोग गुरुयोजना सहजकताुले सामाक्षजक/श्रोत नक्साङ्कन एबम् माग पक्षहचान् गने कायुमा सबै समुदाय तथा तप्काका 

जनताहरूको सहभाक्षगता तथा संलग्नताका लाक्षग प्रोत्साक्षहत गने अपेिा गररन्त्छ। सामाक्षजक आाँकलन कायुका दौरान 

समुदायहरूलाई स्िच्छता एबम् सरसफाइ प्रबधुन, जलिायु पररितुन प्रक्षतरोक्षध उपायहरू- आददका लाक्षग सुसुक्षचत  एबम ्

अक्षभप्रेररत गररन्त्छ। यस खुड् दकलो लाई क्षनम् न थप दक्रयाकलापहरूमा बााँक्षडन्त्छ: 

८.१ सहभाक्षगतामूलक सामाक्षजक नक्साङ्कन तथा िडास्तरमा श्रोत नक्साङ्कन (अनुसूची ७ हनेुुहोस्) 

८.२ िडास्तरमा सहभाक्षगतामूलक  आिश्यकता पक्षहचान 

८.३ सामाक्षजक-आर्षथक तथ्याङ्क संकलन  

खड्ु दकलो ९: प्राक्षिक्षधक सभिेण 

९.१ सहायक तथ्यांकहरूको पुनरािलोकन  

९.२ जलश्रोतको क्षबिरण सूची तथा बहाि मापन (अनुसूची- ८, श्रोत क्षबिरण सूची फारम (TA 0 2) हेनुु होस्) 

९.३ मुहान तथा जलाधार िेरहरूको सभेिण (िक्षयकरण, जलिायु पररितुनका जोक्षखम),  पनुुभरण तथा पुनउुत्थानक्षर्लता 

प्रबधुनका उपायहरू ( यस सम्बन्त्धी सहयोगी सन्त्दभु सामग्रीका लाक्षग  हनेुुहोस 'िास' कायुक्रमका लाक्षग पुनभुरण पोखरी हात े

पुस्तक- डोक्षलडार, सन् २०१३) 

९.४  जल सम्बन्त्धी आयोजना तथा संरचनाहरूका क्षबिरण सूची (अनुसूची-८मा 'िास' पाश्वुक्षचर फारम TA 01 तथा क्षस्कम 

सूची क्षबिरण फारम (TA 03, 04, 05, 06) हनेुुहोस) 

९.५  संभाक्षित आयोजनाहरूको पूिु-संभाव्यता अध्ययन (अनुसूची-८ फारम, TA 8, 9, 10, 11, 12, 13 हनेुुहोस)  
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प्राक्षिक्षधक सभेिण प्रकृयाको क्षबिरणात्मक क्षचर तल ताक्षलकामा बणुन गररएको छ: 

ताक्षलका २: प्राक्षिक्षधक सभिेण प्रकृया क्षचर 

१ सामाक्षजक नक्सा तथा अन्त्य सामाक्षजक सभेिण तथ्याङ्क उपलब्ध गररराख् ने। 

२ 
गाउाँ , पानीको श्रोत अिक्षस्थक्षत आददको बारेमा राम्रो जानकारी भएका ४-५ जना माक्षनसहरू उपलव्ध गराईददनका लाक्षग 

समुदायलाई सूक्षचत गने । 

३ 
स्थाक्षनय औजारहरूूः  आाँसी, कोदालो, बाक्षलटन आदद तथा प्राक्षिक्षधक औजारहरू: क्षजक्षपएस, अक्षलटक्षमटर, पेडोक्षमटर, नाप् ने दफिा, 

स्टप घडी, प्लाक्षस्टक पर, क्यामेरा र  आिश्यक संख्यामा प्राक्षिक्षधक फारम को व्यिस्था गने । 

४ पानीको श्रोत नाप् ने तथा श्रोत सभ ेफारम (TA 02) भने तथा क्षनम्नानुसार गने: 

 
 

५ यदद श्रोत खानेपानीका लाक्षग उपयोग गररएको भए 

 

खानेपानी तथा सरसफाइ पाश्वु क्षचर फारम (TA/01) 

  ६ 

यदद कुनै मौजुदा सुधाररएको खानेपानी प्रणाली छ 

भने 

 

सम्बक्षन्त्धत क्षििरण सूची भने (TA/03, 04, 05, 06) 

  ७ 

यदद श्रोत सुधाररएको खानेपानी क्षस्कमका लाक्षग 

उपयोग गररएको भए, र उक्त क्षस्कम ममुत िा 

पुनस्थाुपनका लाक्षग  प्रस्ताि गररएको भए  

प्रस्ताि फारम (TA/07, 08, 09, 10, 11, 12) भने 

तथा क्षस्कमको ममुत िा संभार के गने हो क्षचन्त्ह 

लगाउने 

  ८ 
यदद श्रोत उपयोगमा छैन भने तथा नयााँ क्षस्कमका 

लाक्षग प्रस्ताक्षित गररएको छ भने, 
 

सम्बक्षन्त्धत क्षस्कमको लाक्षग प्रस्ताि फारम (TA/07, 

08, 09, 10, 11, 12 or 13) भने तथा नयााँ क्षस्कममा 

क्षचन्त्हो लगाउने 

९ क्षस्कमको बहउपयोग संभािना बारे खोक्षज गने; िैकक्षलपक उपाय (यदद कुनै भएमा) संग दााँज्ने 

१० 

मुहान तथा जलाधार िेरहरूको सभेिण गने र पुनभुरण, पुनुधारण तथा पुनप्रुयोग (3R) अिसरबारे खोक्षज गने (पुनुभरण 

खालडा, पोखरी तथा खोलसाहरूमा छेकिार, श्रोत सुधार तथा संरिण, िृिारोपण कायु आदद) जल प्रणाली तथा एकल प्रणाली 

संग सम्बक्षन्त्धत 

११ मौजुदा िा नयााँ क्षस्कमको पगडण्डी (Alignment) पछ्याउाँद ैआिश्यक तथ्याङ्कहरू रटप्द ैजाने 

  

१२ 

यदद 3R अिसरहरूपक्षहचान गररएका छन् र ती 

संभाव्य पक्षन छन् भने (खासगरी खानेपानीको 

करठनता भएका िेरहरूमा ध्यान ददनु पछु) 
 

सम्बक्षन्त्धत क्षस्कमको प्रस्ताि फारममा सम्बि 

सूचनाहरू थप गने (TA 07,08,09,10,11,12 or 

13) 

१३ फारम TA 14 को सूचनाहरू घरधुरी सभे तथा खानेपानी सरसफाइ पाश्वुक्षचर फारमहरू बाट एकक्षरत गने 

१४ सभे गररएको िेर, श्रोतहरू, बस्तीहरू, क्षिर्ेि िेर, बैठकहरू आददको तस्िीरहरू क्षखच्ने 

प्राक्षिक्षधक सभेिण फारमहरू, कायुक्षनदरे्हरू तथा सन्त्दभु सामग्रीका पूणु दस्तािेजहरू अनुसूची-८ मा बणुन गररएको छ। 

 

हो 

हो 

s 

हो 

हो 

 

हो 
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यस चरणका उद्दशे्यहरू 
सहभाक्षगतामूलक एबम् समािेसी क्षसिान्त्तहरूका आधारमा जलश्रोत क्षिकास गक्षतक्षिक्षधहरूको 

योजना तजुुमा गने। 

यस चरणको अन्त्तमा क्षनम् नानुसारका उपलक्षव्धहरू हाक्षसल हने अपेिा गररन्त्छ: 

 क्षबक्षभन्न तहमा योजना तजुुमा कायुर्ालाहरूको आयोजन भएको हनेछ;   

 एकक्षरत र संयोक्षजत जलउपयोग गुरुयोजना गाउाँपाक्षलका बाट क्षस्िकृत भएको हनेछ; 

 सबै स्थानीय सरोकारिालाहरूले गुरुयोजना प्रक्षतको पणूु अपनत्ि जनाउनेछन ।  

२.३.४  योजना तजुमुा चरण 

 

 

 

 

 

खुड् दकलो १०: िडा तहको योजना तजुमुा कायरु्ाला 

१०.१  िडा तहमा प्राथक्षमकीकरण  

१०.२  गाउाँ स्तररय बैठक 

िडास्तरीय योजना तजुुमाको कायु ताक्षलका तथा फारमहरूको नमुना अनसुूची ९ मा ददईएको छ। 

खड्ु दकलो ११:  गरुुयोजनाको प्रारक्षम्भक प्रक्षतिदेन तयारी 

११.१ गाउाँपाक्षलका तहको प्राथक्षमकीकरणको प्रारक्षम्भक प्रक्षतिदेन तयारी 

प्रक्षतिेदनको क्षनधाुररत क्षबियसूचीको नमुना अनुसूची १० मा राक्षखएको छ। 

खड्ु दकलो १२: गाउाँपाक्षलकास्तरीय योजना तजुमुा कायरु्ाला 

१२.१ गाउाँपाक्षलका तहमा प्राथक्षमकीकरण 

योजना तजुुमा कायुर्ालाको क्षिस्ततृ कायु-ताक्षलका तथा योजना तजुमुा फारम अनुसूची ११ मा ददईएको छ। 

खड्ु दकलो १३: गरुुयोजनाको अक्षन्त्तम प्रक्षतिदेन तयारी 

१३.१ गुरूयोजनाको प्रक्षतिेदन तयारी गनेूः अन्त्तत: यस अक्षघका सबै कदमहरूका उपलव्धीहरूका आधारमा गुरुयोजना प्रक्षतिेदन 

तयार गररन्त्छ। प्रक्षतिेदन क्षनम्नानुसार तयार पाररन्त्छ: 

१.भाग १: मुख्य प्रक्षतिेदन (नेपाली संस्करण) 

२.भाग २: अनुसूचीहरू (अंग्रेजी संस्करण) 

३.तथ्याङ्क आधार: क्षबद्युतीय प्रक्षत (नेपाली तथा अंग्रेजी क्षमक्षश्रत संस्करण) 

प्रक्षतिेदनको क्षनधाुररत क्षबियसूची अनुसूची १२ मा ददईएको छ। 

खड्ु दकलो १४: गाउाँपररिद बाट गरुुयोजनाको क्षस्िकृक्षत 

सम्बक्षन्त्धत गाउाँपाक्षलका नै जलउपयोग गुरुयोजनाको स्िाक्षमत्ि िहन कताु हो। स्थानीय स्िायि र्ासन ऐन २०५५ बमोक्षजम 

गाउाँपररिद लाई गाउाँपाक्षलका क्षभरका क्षबक्षभन्न योजना तथा रणनीक्षतहरू क्षस्िकृत गने अक्षधकार क्षनक्षहत छ। जलउपयोग 

गुरुयोजनालाई अझ आक्षधकाररक एबम् अनुर्रणीय बनाउनकालाक्षग यसलाई सम्बक्षन्त्धत गाउाँपररिद बाट अनुमोदन गररनु पदछु। 

गाउाँपाक्षलकाले गुरुयोजनालाई गाउाँपररिदबाट अनुमोदन गराउने क्षजम्मेिारी िहन गनुु पदछु। गाउाँ पररिद बैठकको क्षनक्षश्चत 
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यस चरणका उद्दशे्यहरू: 
 जीक्षिकोपाजुनमा सुधार गनुका लाक्षग जलउपयोग गरुुयोजनाको कायाुन्त्ियन गने । 

यस चरणको अन्त्तमा क्षनम् नानुसारका उपलक्षव्धहरू हाक्षसल हने अपेिा गररन्त्छ: 

 क्षबक्षभन्न सरोकारिाला तथा श्रोतसंस्थाहरू माझ गरुुयोजनाको बजारीकरण गररएको हनछे; 

 गुरुयोजनामा योजना गररएका जल  आयोजनाहरूको क्षनरन्त्तर रूपमा कायाुन्त्ियन गद ैलक्षगएको 

हनेछ; 

 जलउपयोग गरुुयोजनाको आिक्षधक रूपमा अद्यािक्षधक गदै लक्षगएको हनछे। 

समय  ताक्षलका हने हाँदा अनुमोदन प्रकृयाकालाक्षग केही समय लाग् न सक्छ। गाउाँपररिदबाट अनुमोदनका लाक्षग समयािक्षध 

लक्षम्बने दके्षखएमा क्षस्कमहरूको कायाुन्त्ियन सो अगािै पक्षन र्ुरू गनु सदकन्त्छ।  

खड्ु दकलो १५: क्षजलला तहमा गरुुयोजनाको सपं्रिेण  

१५.१  गरुुयोजनाको क्षजललास्तरमा सम्प्रिेण, यसको जानकारी तथा अनमुोदन 

२.३.५  कायानु्त्ियन चरण 

खड्ु दकलो १६: गरुुयोजनाको प्रचार प्रसार  तथा कायानु्त्ियन 

१६.१  क्षबियगत क्षनकायहरू तथा दारीसमुदाय संग योजनाको प्रसार तथा बजारीकरण 

१६.२ गाउाँपाक्षलका तथा अन्त्य श्रोत संस्थाहरू द्वारा प्राथक्षमकीकरण गररएका आयोजना एबम् जलिायु पररितुन 

पुनउुत्थानक्षर्लता उपायहरूको कायाुन्त्ियन 

खड्ु दकलो १७: अनगुमन तथा गरुुयोजनाको अद्यािधीकरण 

१७.१ अनुगमन तथा गुयोजनाको पुनरािलोकन िा सक्षमिा  

१७.२ हरेक ५ बिुमा योजनाको अद्यािक्षधकरण  

२.४ समय ताक्षलका 

जलश्रोत क्षिकास गक्षतक्षिक्षधको क्षिश्लेिण एबम् योजना गनुका लाक्षग जलउपयोग गुरुयोजना तयारीका बखत उपलव्ध सबै पानीका 

मुहानहरूको बहाि नाक्षपन्त्छ। यसका लागी अझ महत्िपूणु कुरा, मुहानहरू बिुको सुख्खा याममा नाक्षपनु पदछु। त्यस अक्षघ 

गुरुयोजना तयारीका आिश्यकताहरू बारे समुदायलाई सचेत बनाउनु जरूरी हन्त्छ। यसको अथु प्राक्षिक्षधक अध्ययन अगािै अन्त्य 

सबै पूिु तयारीका कायुहरू सम्पन्न गनुका लाक्षग फालगुनको मध्य सम्ममा सरोकारी पिहरूबीच सहमक्षत भईसकेको हनु पदुछ। 

गुरुयोजना तयारीको उपयुक्त समयताक्षलका तल दखेाईएको छ। 
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जलउपयोग गरुुयोजना तयारी समय-ताक्षलका 

खड्ु दकलाहरू  
 
 

चरणहरू  तयारी चरण 
िमता क्षनमाणु 

चरण 
अध्ययन/पररिण चरण योजना तजुमुा चरण कायानु्त्ियन चरण 

मक्षहना माघ फालगनु चरै बैर्ाख जषे्ठ आिाढ श्रािण भाि आक्षश्वन 

हप् ता 
 

१ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ १ २ ३ ४ 

जलउपयोग गुरुयोजना तयार गने सम्बन्त्धमा 

गाउाँपाक्षलकाको क्षनणुय 
0.५ हप् ता 

                                 

समझदारी क्षनमाुण 0.५ हप् ता 
                                 

सेिा प्रदायकहरूको छनौट  तथा ताक्षलम ३ हप् ता 
                                 

गाउाँ स्तरमा गुरुयोजनाबारे प्रारक्षम्भक 

अक्षभमुखीकरण 
१ हप् ता 

                                 

िडास्तरीय अक्षभमुखीकरण तथा िडा 

नागररकमञ्च लाइु कृयाक्षर्ल गराउने 
१.५ हप् ता 

                                 

'क्षभ-िास-क्षसक्षस' लाई कृयाक्षर्ल गराउने 0.५ हप् ता 
                                 

गाउाँपाक्षलका तथा 'क्षभ-िास-क्षसक्षस' 

सदस्यहरुका लाक्षग िमता अक्षभिृक्षि 
0.५ हप् ता 

                                 

सामाक्षजक-आर्षथक  सभेिुण तथा 

आिश्यकता पक्षहचान 
६ हप् ता 

                                 

प्राक्षिक्षधक सभेिुण  ६ हप् ता 
                                 

िडास्तरको योजना तजुुमा कायुर्ाला २ हप् ता 
                                 

जलउपयोग गुरुयोजनाको प्रारक्षम्भक 

प्रक्षतिेदन तयारी 
३ हप् ता 

                                 

गाउाँपाक्षलकास्तरको योजना तजुुमा 

कायुर्ाला 
१ हप् ता 

                                 

जलउपयोग गुरुयोजनाको अक्षन्त्तम प्रक्षतिेदन 

तयारी 
३ हप् ता 

                                 

गाउाँपररिद बाट गुरुयोजनाको क्षस्िकृती १ हप् ता 
                             

कार्षतक-मंर्ीर 

क्षजललास्तरमा गुरुयोजनाको  संप्रेिण १ हप् ता 
                             

मंर्ीर-पौि 

गरुुयोजनाको प्रचार प्रसार तथा कायाुन्त्ियन क्षनरन्त्तर 
                             

क्षनरन्त्तर 

गरुूयोजनाको अद्यािक्षधकरण ५ बिु पक्षछ 
                            

क्षनरन्त्तर 
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स्थानीकृत िा बाह्य सहयोगमा सञ्चाक्षलत जलउपयोग गरुुयोजनाको तलुनात्मक लागत (सन ्२०१२) 

श्रोत: Value for Money Assessment of Water Use Master Plan (Acharya et al., 2015) 

२.५ आिश्यक  मानि ससंाधन तथा बजटे 

गुरुयोजनाका लाक्षग तपक्षर्ल बमोक्षजमका मानिसंसाधनको आिश्यकता पदछु: 

 सामाक्षजक सहजकताु 

 प्राक्षिक्षधक सहजकताु 

 योजनाकार/प्रक्षतिेदन लेखन कताु 

माक्षथ उललेक्षखत मानिसंसाधनका अलािा गाउाँपाक्षलकाले गुरुयोजना सहजकताु लाई सहजीकरण गररददनका लाक्षग सामाक्षजक 

पररचाक जस्ता आफ्नै कमुचारीहरू खटाउन सक्दछ। यस काममा  खरटने कमुचारीको योग्यता तथा कायु-क्षबिरण अनुसूची २ मा 

ददईएको छ। 

 खचु क्षर्िुक िेमता 

अक्षभिृक्षि 
सिेिण/ पररिण योजना तजुुमा तथ्याङ्क क्षिशे्लिण तथा 

प्रक्षतिेदन लेखन 

जम्मा 

स्थानीय 

पहलमा 

क्षनर्षमत 

गुरुयोजना 

खररदको दकक्षसम स्थानीय 

गैसस 

स्थानीय गैसस स्थानीय गैसस स्थानीय (िेक्षरय) 

परामरु्दाता, आयोजना 

टोली 

- 

गाउाँपाक्षलकाको 

योगदान 

- १,३७,५०० ३७,५०० - १,७५,००० 

श्रोतसंस्थाको 

योगदान 
३२,५०० ३७,५०० - १,२२,५०० १,९२,००० 

जम्मा ३२,५०० १,७५,००० ३७,५०० १,२२,५०० ३,६७,००० 

बाह्य 

सहयोगमा 

क्षनर्षमत 

गुरुयोजना 

खररदको दकक्षसम स्थानीय 

गैसस 

स्थानीय कमुचारी 

सक्षहत प्राय: राक्षिय 

परामरु्दाता 

स्थानीय कमुचारी सक्षहत 

प्राय: राक्षिय परामरु्दाता 

राक्षिय परामरु्दाता - 

श्रोतसंस्थाको 

योगदान 

३५,००० २,९५,००० ३५,००० ३,५०,००० ७,१५,००० 

जम्मा ३५,००० २,९५,००० ३५,००० ३,५०,००० ७,१५,००० 

माक्षथको ताक्षलका ४ ले स्थानीय श्रोत  साधन उपयोग गरी तथा बाह्य सहायता माफुत तयार गररने गुरुयोजनाहरूको लागतको 

तुलनात्मक झलक प्रस्तुत गरेको छ। क्षिददतै छ, र्ुरूका गुरुयोजनाहरू बाह्य मानिसंसाधन तथा श्रोतहरू उपयोग गरी तयार 

पाररने गररन्त्थ्यो, जसले गदाु लागत महाँगो पने गदथु्यो। हाल  स्थानीयहरूले पक्षन ताक्षलम प्राप्त गरर सकेका र अनुभि हाक्षसल गरर 

सकेको अबस्थामा स्थानीय गैसस तथा परामर्ुदाताहरू बाटै सेिा प्राप्त गनु सदकन्त्छ। यसले गुरुयोजना तयारीको लागत लाई 

स्थान अनुसार रू.  ४ दखेी ५ लाख को हाराहारीमा झानु संभि भएको छ। गुरुयोजना तयारीको लागतको मुख्य क्षर्िुकहरू क्षनम् न 

िुाँदाहरू संग सम्बक्षन्त्धत हन्त्छन्: 

 मानिसंसाधन खच,ु क्षतनीहरूका लागी, यातायात तथा स्थानीय बास खचु समेत , 

 ताक्षलम/ कायुर्ाला/अक्षभमुखीकरण खचु, 

 प्रक्षतिेदन तयारी तथा छपाई खचु, 

 सभेिण उपकरणको खचु (अक्षलटक्षमटर, क्षजक्षपएस-भाडामा क्षलन सदकने, आदद) 

क्षबक्षभन्न क्षर्िुकहरूको मोटामोटी बजेट तथा खचुको बााँडफााँड अनुसूची-१३ मा ददईएको छ। 
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३. सरोकारिालाहरू तथा क्षतनको क्षजम्मिेारीहरू 

गाउाँपाक्षलका जलउपयोग गुरुयोजनाको स्िाक्षमत्ि िहन कताु हो। उसले गुरुयोजना तजुुमा प्रकृयाको र्ुरूिात एबम् नेतृत्ि गदछु। 

गुरुयोजनाका मुख्य सरोकारिालाहरू क्षनम्नानुसार हन्त्छन्: 

 स्थानीय क्षनकायहरू 

 क्षजलला समन्त्िय सक्षमक्षत (साक्षिकका क्षजलला क्षिकास सक्षमक्षत) 

 सेिाप्रदायकहरू 

 सहयोगी संस्थाहरू 

 श्रोत संस्थाहरू  

 स्थानीय तहका संस्थाहरू 

सरोकारिालाहरूको क्षिस्तृत क्षबिरण तथा गुरुयोजना तयारी प्रकृयाका हरेक मूख्य तथा सहायक कदमहरूमा उनीहरूको भूक्षमका 

र क्षजम्मेिारीहरू खण्ड २.१ मा ददईएको छ। 

४. क्षनधारुरत फारमहरू तथा प्रश्नािलीहरू 

तथ्याङ्क संकलन, ताक्षलम, कायुर्ाला, प्रक्षतिेदन तयारी आदद क्षबक्षबध प्रयोजनका लाक्षग क्षबक्षभन्न क्षनधाुररत फारमहरू, 

प्रश्नािलीहरू तथा ताक्षलकाहरू क्षबकक्षसत गररएका  छन्। उपरोक्त सबै सामग्रीहरू तल प्रस्तुत गररएको छ: 

क्र.स.ं क्षबिरण   अनसुचूीहरू 

१. समझदारी पर   अनुसूची १ 

२. गुरुयोजना सहजकताुहरूकालाक्षग कायुसूची   अनुसूची २ 

३. गुरुयोजना सहजकताुहरूका लाक्षग ताक्षलम को  क्षिियिस्तु   अनुसूची३ 

४ गाउाँ स्तरीय गुरुयोजना अक्षभमुखीकरण क्षिियिस्तु   अनुसूची४ 

५. िडास्तरीय गुरुयोजना अक्षभमुखीकरण क्षिियिस्तु   अनुसूची५ 

६. 'क्षभ-िास-क्षसक्षस'/गाउाँपाक्षलकाको िमता अक्षभिृक्षि ताक्षलम को क्षिियिस्तु   अनुसूची६ 

७. सामाक्षजक  सभेिण फारम   अनुसूची७ 

८. प्राक्षिक्षधक सभेिण फारमहरू   अनुसूची८ 

९. योजना तजुुमा फारमहरू   अनुसूची९ 

१०. िडास्तरीय योजना तजुुमा कायुर्ाला   अनुसूची१० 

११.    गाउाँ स्तरीय योजना तजुुमा कायुर्ाला को क्षिियिस्तु     अनुसूची११ 

१२. जलउपयोग गुरुयोजना प्रक्षतिेदनको क्षबियसूची   अनुसूची१२ 

१३. जलउपयोग गुरुयोजना तयारीका लागी मोटामोटी लागत खचु क्षबिरण   अनुसूची१३ 


