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ललेेखखककककोो  बबााररेेममाा  
��ददननेशेश  गगौौततमम  

�दनेश गौतम हाल ऋ�त फाउन्डेसनको �मखु कायर्कार� अ�धकृतको रुपमा कायर्रत 

हनुहुनु्छ। सावर्ज�नक नी�तको �वषयमा लामो अनभुव संगाल्नभुएका गौतमले व्यवस्थापन 

�वषयमा स्नातको�र अध्ययन गनर्‘भएको छ भने �वकास अथर्शा�मा स्नातको�र 

ग�ररहनभुएको छ। उहाँ कणार्ल� �देशमा सावर्ज�नक सेवा र सावर्ज�नक सेवा �वाहमा 

जबाफदे�हता खोिजरहेको यवुाहरूको समूह त�ेर� चासो सखु�तको कायर्कार� �मखु प�न 

हनुहनु्छ भने ऋ�त फाउन्डेसन�ारा वा�षर्क रूपमा कणार्ल� �देशको राजधानी सखु�तको 

वीरेन्�नगरमा आयोजना हनु ेकणार्ल� उत्सव कुडा कणार्ल�काको कायर्कार� �नद�शक प�न 

हनुहुनु्छ। साथै उहा ँसखु�तबाट �कािशत हनु ेत�ेर� भ्वाइस मा�सकको �काशक तथा 

सम्पादक हनुहुनु्छ। उहाँका आधा दजर्न अनसुन्धानात्मक पसु्तकहरु �काशन भएका छन ्

भने पाँच सय भन्दा बढ� आलेखहरू प��कामा �काशन भएका छन।् 

लल��ममीी��ससाादद  पपौौडडेेलल    

ल�मी �साद पौडेल ऋ�त फाउन्डेसनको अनसुन्धान व्यवस्थापक हनुहुनु्छ। अनसुन्धान र 

व्यवस्थापनको क्षे�मा उहाँले ३ वषर् भन्दा बढ� समयदेिख काम ग�ररहनभुएको छ। 

�व�भ� प��कामा संवाददाताको रूपमा काम गरेको अनभुव संगाल्नभुएका पौडेल त�ेर� 

चासो सखु�तको सिचव प�न हनुहुनु्छ। हाल उहाँले व्यवस्थापन �वषयमा स्नातक 

ग�ररहनभुएको छ। उहा ँऋ�त फाउन्डेसन�ारा वा�षर्क रूपमा कणार्ल� �देशको राजधानी 

सखु�तको वीरेन्�नगरमा आयोजना हनु ेकणार्ल� उत्सव कुडा कणार्ल�काको आन्त�रक 

अ�भलेखीकरण तथा स�ार �वभाग �मखु प�न हनुहुनु्छ। आ�थर्क, सामािजक, समसाम�यक 

लगायतका �वषयमा उहाँले रा��य तथा �देशस्तरका प�प��कामा अनसुन्धान तथा 

�वचारमलुक लेख लेख्दै आउनभुएको छ। 



 

ककृृतत��तताा  ��ाापपनन  

हामी स्वरोजगार कोष र यसको उपादयतासम्बन्धमा यस अनसुन्धान प� तयार पानर् 

सहयोग गनर्‘हनु े सम्पूणर् व्यि� एवं संस्था��त कृत� छ�। यो अनसुन्धान प� 

काठमाड�िस्थत �थंक�ांक सम�ृी फाउन्डेसनको सहयोगमा तयार पा�रएको हो। 

यस अनसुन्धान प� तयार पान� �ममा हामीलाई सल्लाह सझुाव �दनहुनु,े �नरन्तर उत्�रेणा 

�दइरा�हुनुे सम�ृी फाउन्डेसनका आकाश �े���त �वशेष आभार व्य� गदर्छ�। त्यस्तै 

यो अनसुन्धान प�को �डजाइन र भाषामा सहयोग गनुर्हनु ेसम�ृी फाउन्डेसनकै रोशन 

बस्नेत र �व�ा महजर्न प�न धन्यवादको पा� हनुहुनु्छ। 

यसै गर� यस अनसुन्धान प� तयार गन� �ममा आवश्यक पन� सूचनाहरू उपलब्ध 

गराइ�दने, �ोतहरू जटुाउन सहयोग ग�र�दनहुनु े र हा�ा ��को उ�र �दनहुनु ेसम्पूणर् 

सरकार� तथा गैरसरकार� संस्था र त्यसका ��त�नधीहरुलाई प�न हामी धन्यवाद �दन 

चाहन्छ�। सरुुवातदेिख नै हामीलाई यस अनसुन्धान प�को काममा सहयोग गनुर्हनु ेऋ�त 

फाउन्डेसनका सम्पूणर् सहकम�हरूलाई धन्यवाद।  

फाउन्डेसनका संयोजक एवं सदस्यहरू कमलराज लम्साल, रेशमवहादरु �व�, खगने्� परु� 

र श्याम�साद भण्डार�का साथसाथै फाउन्डेसनमा कायर्रत जानक� आचायर् र अ�नता 

के�सको �नरन्तरको सहयोगले मा� यो अनसुन्धान तयार गनर् स�कएको हो। तसथर् 

उहाँहरूलाई प�न धेरै धेरै धन्यवाद। 

अन्त्यमा, हामीलाई यस अनसुन्धानप� तयार गन� �ममा आवश्यक जानकार�हरू स�हतका 

आलेख तयार गनुर्भएको सम्पूणर् लेखक एवं सोधकतार्हरू धन्यवादको पा� हनुहुनु्छ।  

��ददननेशेश  गगौौततमम    

लल��ममीी��ससाादद  पपौौडडेेलल  
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११.. पपृ�ृ�भभूू��मम  

उत्पादनका चार साधनमध्ये भ�ूम प�न एक मह�वपूणर् 
उत्पादनको साधन हो जनु कुरा अथर्शा�ीहरूले आफ्ना 
�स�ान्त ��तपादन गन� �सल�सलामा मह�वका साथ भ�ूमको 
�योगबाट उत्पादनमा योगदान गनर् स�कन्छ भ�े कुरा 
�स्टाएका छन।् मा�नसका आधारभतू आवश्यकताको 
अन्त�नर्�हत माध्यम नै भ�ूम हो । भ�ूमको �योगबाट 
उत्पादकत्व बढाउने वा लाभ �लने उ�ेश्यले प�न नया ँ
राज्यका �वकास भएका हामी कहाँ ऐ�तहा�सक उदाहरण 
�शस्त छन।् 

भ�ूमको अ�धकतम �योग गर� लाभ �लन ुपछर् भ�े उ�ेश्यले 
कुनै देशमा राज्यको अधीनस्थमा भ�ूमको �योग गरेको 
पाइन्छ भने कुनै देशमा राज्यका नाग�रकलाई भ�ूम  
�वतरण  वा स्वा�मत्व हस्तान्तरण गर� जसबाट भ�ूम �योग 
गरेबापत राज्यलाई कर �तनुर् पन� �नयम बनाइएको 
पाइन्छ। अथार्त ्आफ्ना आ�थर्क ��याकलाप स�ालन गनर् 
नाग�रकले भ�ूमको �योग गछर्न ् र त्यसवापत ् राज्यलाई 
कर �तछर्न ्। जब�क नाग�रकले त्यो भ�ूम बाझैँ राखे प�न 
कर �तछर्न,् उत्पादन गर� मनग्य आम्दानी गदार्समेत उह� 
मा�ामा कर �तछर्न ्। फरक य�त हो नाग�रकहरूले उ� 
ज�मनमा उ�ोग स्थापना गरेमा वा व्यापा�रक �योजनको 
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�न�म� �योग गरेमा थप मा�नसहरूले प�न रोजगार� 
पाउँछन ्।  

उ�ोग स�ालन गरेबापत राज्यलाई थप राज�समेत �ा� 
हनु्छ ।यसथर् एउटा कुनै नाग�रकले आफ्नो स्वा�मत्वमा 
रहेको ज�मनलाई कसर� �योग गछर् भ�े कुराले नै सम� 
देशको अथर्तन्�मा �भाव पछर् । त्य�त मा�ै होइन 
उ�ोगले उत्पादन गन� वस्त ु तथा सेवाको ला�ग स्थानीय 
स्तरमै कच्चापदाथर् ख�रद हनु्छ । जसबाट अ�धकांश 
नाग�रक आ�थर्क ��याकलापमा संलग्न हनु्छन ्। �व�मा 
जम्मा रोजगार�को २३  ��तशत जनसङ्ख्या औ�ो�गक 
क्षे�मा रोजगार� गछर्न ्।(https://tradingeconomics.com/ )  

तर नेपालमा भने उ�ोगहरूको सङ्ख्या अ�ल कम भएकोले 
जम्मा रोजगार�को १५.४४ ��तशत नाग�रकहरू औ�ो�गक 
क्षे�मा रोजगार� गछर्न ्। (P. Bastola, 2020) 

मलुकुको बेरोजगार� दर २७.७ ��तशत रहेको अवस्थामा 
कणार्ल� �देशको बेरोजगार� २२ ��तशत रहेको देिखन्छ । 
मलुकुको यवुा बेरोजगार� दर २९.९ ��तशत रहेकोमा 
कणार्ल�को दर प�न २९ ��तशत रहेको  छ ।(कणार्ल� 
�देश योजना आयोग, �देश पा�र्िच� २०७६) कणार्ल� 
�देशको राजधानी सखु�तको वीरेन्�नगरमा उ�ोग व्यवसाय 
स�ालनका ला�ग जग्गाको सहज उपलब्धता नहनुलेु यहाँ 
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उ�ोग व्यवसायको सहज स्थापना सम्भव भएको छैन , 
ठुला ठुला उ�ोगहरू जसले वहृत ्मा�ामा रोजगार� सजृना 
गदर्छन ् , त्यस्ता उ�ोगहरू यहाँ हालसम्म प�न स्थापना 
हनु सकेका छैनन ् । यसका साथै यहाँ हनुे �व�तुको 
अ�नय�मतताका कारण प�न समस्या परेको छ ।जग्गा 
�ा��मा भएको समस्या , वन काननुले �नम्ताएको समस्या 
तथा सरकाले औ�ो�गक क्षे�को �वकासलाई �ाथ�मकताका 
साथ नहेनार्ले कणार्ल� �देशको राजधानी समेत रहेको 
सखु�तको वीरेन्�नगरमा रोजगार�को ला�ग पयार्� अवसरहरू 
सजृना भएका छैनन ्। नेपालको सं�वधान, २०७२ को 
मौ�लक हक अन्तगर्त लेिखएको छ, ‘�त्येक नाग�रकलाई 
नेपालको कुनै प�न भागमा पेसा, रोजगार गन� र उ�ोग 
व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र स�ालन गन� 
स्वतन्�ता हनुेछ ’ (नेपालको सं�वधान २०७२) । यस 
अथर्मा नेपालको कुनै प�न भ–ूभागमा नेपाल� नाग�रकलाई 
�नबार्ध रूपमा पेसा व्यवसाय गनर् पाउने अ�धकार छ । 
तर सं�वधानले मौ�लक अ�धकारको रूपमा तो�क�दए प�न 
राज्य संयन्�ले सहज व्यावसा�यक वातावरण बनाउन 
स�करहेको छ वा छैन भ�े कुरा मह�वपूणर् हनु्छ । 
यसका साथै नाग�रकहरूलाई उ�म गनर् कस्ता नी�तगत र 
व्यावहा�रक �व�भ� बाधाहरू तगारो ब�नरहेका छन ् भ�े 
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�वषयको यथाथर् अध्ययन गर� समाधानका वैकिल्पक 
�व�धहरूको खोजी गनर् आवश्यक छ । 

वीरेन्�नगर नगरपा�लकाको गरुुयोजना इ�तहास हेदार् 
२०२८ सालबाट व्यविस्थत रूपमा अगा�ड बढेको हो । 
सखु�त उपत्यका बसोबास आयोगमाफर् त तत्काल�न भवन 
�वभाग कायार्लयका �मखु माधवभ� माथेमाले वीरेन्�नगर 
नगरपा�लकाको गरुुयोजना �नमार्ण गरेका �थए । 
जसअन्तगर्त २०३१ सालमा नगर �वकास स�म�तले समेत 
गरुुयोजनाको काम गरेको �थयो ।२०२८ सालबाट 
वीरेन्�नगर नगरपा�लकाको योजना �नमार्ण सरुु भए प�न 
लगत क�ा भएको �थएन । नापीको कामलाई हाल 
वीरेन्�नगर नगरपा�लकाले सरुु गरेको हो । सावर्ज�नक 
बाटोहरूको लगत क�ा गन� काम नगरपा�लकाले सरुु 
गरेको छ । �वस्ता�रत क्षे� उ�रगंगा, लाट�कोइल�, 
जबुर्टा, गढ� र लेखगाउँको बाटोको रेखा�न गन� र बाटोको 
�नि�त मापदण्ड तोक्ने तयार�मा समेत वीरेन्�नगर 
नगरपा�लका रहेको छ ।  

प�हलेको योजना बजार, कृ�ष लगायतका �व�भ� क्षे�मा 
�वभािजत भए प�न हाल वीरेन्�नगर उपत्यका कृ�ष क्षे�का 
रूपमा �वकास हनु नसक्ने भन्दै व्यविस्थत सहरका रूपमा 
�वकास ग�रन ला�गएको हो । ती� ग�तमा बस्ती �वकास 
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भइरहेको अवस्थालाई तत्कालै क्ष�तपू�तर् �दएर अ�ध�हण 
गनर् नस�कने अवस्था भएकाले वीरेन्�नगर उपत्यका�भ� 
कृ�ष क्षे� नहनु ेउनले बताए (न्यजु कारोबार, २०७६) । 

नगर उप�मखु मोहनमाया ढकालले कृ�ष क्षे� रा� े र 
नरा� ेभ�ेबारे छलफल गनर् बाकँ� रहेको ब�ाएक� छन ्। 
वीरेन्�नगरलाई व्यविस्थत सहरका रूपमा प�न अगा�ड 
बढाउनेतफर्  नगरपा�लकाले छलफल गन� उनको भनाइ 
छ । ‘यहाँका जन��त�न�ध र अन्य सरोकारवालासँग 
छलफल गनर् बाकँ� छ,’ उनले भ�नन,् ‘नगरपा�लकाको 
दिक्षण भागलाई कृ�ष पकेट क्षे�का रूपमा बनाउने �क 
व्यविस्थत बसोबासको क्षे� तोक्ने भ�े बारेमा �नष्कषर् 
�नस्कन सकेको छैन ।’गरुुयोजना �नमार्ण कायर् सरुु 
गनुर्भन्दा अगा�ड प�न नगरपा�लकाले यसबारे 
सरोकारवालासँग छलफल गरेको �थयो । खेतीयोग्य ज�मन 
बचाएर गरुुयोजना �नमार्ण गनुर्पन� सझुाव उनीहरूले �दएका 
�थए । जथाभाबी जग्गा अ�त�मणको समस्यालाई रोक्ने 
गर� वडागत रूपमा योजना �नमार्ण गनुर्पन� सझुाव नाग�रक 
अगवुाहरूले �दएका �थए । यसअिघ माधवभ� माथेमा 
आयोगले बनाएको गरुुयोजनाले र� राजमागर्को दिक्षण 
भागलाई कृ�ष क्षे�का रूपमा छु�ाएको छ । सहर� �वकास 
तथा भवन �नमार्ण �वभागले बनाउने नया ँगरुुयोजनामा भन े
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कृ�ष क्षे� तोक्ने र नतोक्ने भ�े �वषय टु�ो लाग्न सकेको 
छैन  (कािन्तपरु, २०७६) । 

२२.. ववीीररेेन्न्��ननगगररककोो  पप��ररचचयय  रर  जज��ममननककोो  अअववस्स्थथाा    

कणार्ल� �देशको राजधानीको रूपमा रहेको वीरेन्�नगर 
नगरपा�लका सा�बकको मध्यपि�मा�ल �वकास क्षे�को 
क्षे�ीय सदरमकुामसमेत हो ।नगरपा�लकाको क्षे�फल 
२४५.०६ वगर् �क.�म. छ भने प�छल्लो जनगणनाअनसुार 
यहाँको जनसङ्ख्या १,००,४५८ रहेको छ । वीरेन्�नगर 
नगरपा�लकाको वेभ साइटमा उल्लेख भए अनसुार मखु्य 
बजार क्षे� रहेको र बाक्लो जनघनत्व रहेको वीरेन्�नगर 
नगरपा�लकाको उपत्यकाको मा�ै क्षे�फल ८८ वगर् 
�कलो�मटर रहेको छ । नेपाल सरकारको स्थानीय 
तहहरूको �शास�नक वग�करणमा कणार्ल� �देशको ‘घ’ 
वगर् अथार्त ् सगुम स्थानीय तह सखु�तको वीरेन्�नगर 
नगरपा�लका मा�ै हो । �देशकै एक मा� सगुम स्थानीय 
तह तथा �देश राजधानी प�न भएकोले यहाँको जनसङ्ख्या 
दै�नक ब�ढरहेको छ । 

व्यापार व्यवसाय, रोजगार�, अध्ययन तथा �व�भ� व्यवसाय 
गनर् वीरेन्�नगरमा आउनेहरू �दनहुँ ब�ढरहेका छन ् । 
�देशका �व�भ� िजल्लाबाट र अन्य �देशबाट प�न 
बसाइँसराई गर� वीरेन्�नगर आउनेहरूको सङ्ख्या प�न 
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उि�कै छ । सहरको अथर्तन्� पयर्टन, व्यापार 
व्यवसाय,उ�ोग, उत्पादनमूलक उ�ोग, शैिक्षक संस्था, र 
कृ�ष उत्पादनमा �नभर्र रहेको छ ।स्थानीय तहको 
यातायातको स�ुवधा, �देश राजधानीदेिखको दूर�, िजल्ला 
सदरमकुामदेिखको दूर�, स्थानीय तहमा उपलब्ध िशक्षा, 
स्वास्थ्य सेवा, दूरस�ारको सेवा, �व�तु सेवाको पहुँच र 
�नय�मतता, मानव �वकास सूचका�, भौगो�लक अविस्थ�त र 
स्थानीय तहको स्तरलाई आधार मानेर ग�रएको 
वग�करणमा कणार्ल� �देशमा एउटा स्थानीय तह मा�ै 
सगुम देिखएको हो (उज्यालो अनलाइन,२०७५) । त्यसैले 
वीरेन्�नगरमा उ�ोग स्थापनाका ला�ग �व�तु, सडक 
लगायतका अन्य पूवार्धारको पहुँच भएकाले यहा ँ उ�ोग 
स्थापना गनर् अ�ल सहज छ । 

वीरेन्�नगर एक ऐ�तहा�सक, धा�मर्क र पयर्टक�य मह�वको 
क्षे� भएकोले नगरपा�लकाको अथर्तन्� मखु्यतया व्यापार, 
व्यवसाय, नोकर�, कृ�ष, वन, पशपुन्छ� पालन, थोक, ख�ुा 
बजार, होटेल, रेस्टुरेन्ट, पयर्टन तथा सेवाजस्ता क्षे�मा 
आधा�रत भएको देिखन्छ । कृ�ष, व्यापार, सेवामूलक 
व्यवसाय साथै यस नगरपा�लकामा रहेका केह� साना तथा 
घरेल ुउ�ोग व्यवसायहरू यहाँका आ�थर्क ��याकलापहरू 
हनु ् । यस नगरपा�लकाको वैकिल्पक आ�थर्क आधार 
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वैदेिशक रोजगार समेत रहेको देिखन्छ  (वीरेन्�नगर 
नगरपा�लकाको नगर पा�र्िच�, २०७५) । 

वीरेन्�नगर नगरपा�लकामा उपलब्ध �ाकृ�तक कच्चा पदाथर् 
तथा �व�भ� �ोत र साधनले उ�ोगको सम्भावना �चरु भए 
ताप�न लगानी, व्यावसा�यकता तथा �व�भ� पूवार्धारको 
अस�ुवधाको कारण उ�ोगमा अपेिक्षत �वकास हनु सकेको 
देिखँदैन । वीरेन्�नगर नगरपा�लकामा केह� ठुला, मध्यम, 
साना, घरेल ु उ�ोग भने स�ा�लत छन।् स�ा�लत 
उ�ोगहरूबाट आ�थर्क स्तर व�ृ� हनुकुो साथै नगरवासी 
तथा अन्य जनताले रोजगार पाएका छन ् । स�ा�लत 
उ�ोगहरूमा उत्पादनमूलक, �नमार्ण, कृ�ष तथा वनजन्य, 
पयर्टन तथा सेवामूलक व्यवसाय र �व�भ� �क�समका 
होटेल उ�ोग व्यवसायहरू स�ालनमा रहेका छन ्। 

वीरेन्�नगर नगरपा�लका लगायत आसपासका क्षे�सम्म 
आवश्यकता प�रपू�तर् गनर् सफल हनुकुो साथर् स्थानीय 
रूपमा रोजगार� सजृना गनर् योगदान परुय्ाईरहेका छन ्। 
लगानी, व्यावसा�यकता तथा �व�भ� पूवार्धारको अस�ुवधाको 
कारण उ�ोगमा अपेिक्षत �वकास हनु सकेको देिखँदैन । 
केह� साना साना उ�ोगहरू स�ा�लत भएता प�न 
वीरेन्�नगर नगरपा�लका लगायत आसपासका क्षे�सम्म 
मा� आवश्यकता प�रपू�तर् गनर् सफल छन।् ती 
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उ�ोगहरूले रा��य माग तथा अथर्तन्�को �हस्सामा भने 
योगदान गनर् सकेको देिखँदैन (वीरेन्�नगर नगरपा�लकाको 
नगर पा�र्िच�, २०७५) । 

यो नगरपा�लका िशक्षा, कृ�ष, पयर्टन, पशपुालन, उ�ोग, 
व्यापार, व्यवसायका ला�ग �चरु सम्भावना बोकेको 
नगरपा�लका हो । �वकासको सम्भावना हुँदाहुँदै प�न 
उपलब्ध स्थानीय �ोत र साधनको अपेिक्षत उपयोग गनर् 
नसकेका कारणबाट जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय 
प�रवतर्न हनु सकेको देिखँदैन (वीरेन्�नगर नगरपा�लकाको 
नी�त तथा कायर्�म, २०७६/०७७) । 

वीरेन्�नगर नगरपा�लका नी�त तथा कायर्�म 
२०७६/०७७ को उ�ेश्यमा उ�ोग तथा व्यवसायको 
�सजर्ना, व�ृ� र �वस्तार गन� । कृ�ष, पशपुालन, जडीबटु� 
र स्थानीय कच्चा पदाथर् सँग सम्बिन्धत उ�मलाई आ�थर्क 
�वकासको मूल आधार मान्दै यस्ता �कारका उ�म गर� 
१० जना भन्दा ब�ढलाई रोजगार �दन ेफमर्हरूलाई उ�म 
�व�र्न  अनदुान नी�तको अवलम्बन गन� उल्लेख ग�रएको 
छ। 

जग्गाको क्षे� �वभाजन तथा मूल्या�न दर वीरेन्�नगरमा 
कृ�ष क्षे�मा भएका �भ�ी भागका जग्गाहरू १ लाख देिख 
३ लाख  ��तक�ा सम्म न्यूनतम मूल्या�न रहेको छ । 
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(वीरेन्�नगर नगरपा�लकाको आ�थर्क ऐन 
२०७४)वीरेन्�नगर नगरपा�लकाको �व�मान भ–ूउपयोग 
हेदार् कुल क्षे�फलको ४९.०५ ��तशत (१२०.२१ वगर् 
�क.�म.) वनजंगल क्षे�ले ओगटेको छ भने ३०.१८ 
��तशत (७४.१९ वगर् �क.�म.) जग्गा कृ�ष क्षे�को रूपमा 
रहेको छ । नगरपा�लकामा ब�गरहेका �व�भ� 
खोलानालाको �कनारमा अविस्थत ज�मनको उवर्राशि� 
उच्च रहेको छ  (वीरेन्�नगर नगरपा�लकाको नगर 
पा�र्िच�, २०७५) । 

तीन वषर्अिघ सरकारले देशभ�र ज�मनको �क�ाकाटमा रोक 
लगायो । कृ�षयोग्य भ�ूम खण्डीकरण हनु न�दने भन्दै 
यस्तो �नणर्य ग�रएको �थयो । २०७७ भदौ १८ गतेदेिख 
देशभर जग्गा �क�ाकाट खलुा गयार्◌े । तर कणार्ल� �देश 
राजधानी वीरेन्�नगरमा भने �नणर्य कायार्न्वयन हनुे या 
नहनु े भ�े अन्योल कायमै छ । नगरपा�लकाले के गन� 
भ�े �नणर्य ग�रसकेको छैन । एकातफर्  स�ीय सरकारले 
नै �क�ाकाटमा रोक लगाएको �थयो भन े अक�तफर्  
वीरेन्�नगर उपत्यका�भ� पन� खेतीयोग्य ज�मनमा 
नगरपा�लकाले समेत २०७५ माघ ते�ो सातादेिख 
�क�ाकाटमा रोक लगाएको �थयो । वीरेन्�नगर�भ� 
जग्गाको कारोबारमा व�ृ� हनुकुा साथै जथाभाबी रूपमा 
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�क�ाकाट र घर �नमार्ण हनु थालेप�छ नगरको गरुुयोजना 
नबन्दा सम्मको ला�ग भन्दै उ� कायर्मा रोक लगाएको हो 
(साझा �बसौनी  दै�नक, २०७७) । 

�व.सं. २०२९ सालमा सहर� योजना�वद् माधवभ� 
माथेमा�ारा वीरेन्�नगरको गरुुयोजना तयार पा�रएको �थयो 
। जसमा राजमागर्देिख उ�रतफर् को क्षे�लाई आवास क्षे� 
र दिक्षणतफर्  कृ�ष क्षे� तो�कएको �थयो । तर प�छल्लो 
समय कृ�षयोग्य क्षे�को रूपमा �लइएको दिक्षणी भागमा 
धमाधम प्ल�टङ गर� घर बनेका छन ्। जग्गा प्ल�टङका 
नाममा जथाभाबी बनाइएका साँघरुा सडकले �वकास 
�नमार्णका ��याकलाप स�ालन गनर्समेत धौ–धौ परेको छ  
(वीरेन्�नगरको गरुुयोजना २०२९) । 
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घघााँसँसेे  जज��ममनन  ८.७४ ३.६५ 

झझााडड  ३८.५८ १५.६९ 

बबगगरर  २.३७ ०.९६ 

बबााँझँझोो  जज��ममनन  ०.१९ ०.०८ 

खखोोललाा  ०.६७ ०.२७ 

पपोोखखरर��,,  ततललााउउ  ०.०७ ०.०३ 

अअन्न्यय  ०.०२ ०.१७ 

जजम्म्ममाा  २४५.०६ १०० 

�ोतः वीरेन्�नगर नगरपा�लकाको नगर पा�र्िच�, २०७५ 

वीरेन्�नगर नगरपा�लका कुल क्षे�फल २४५.०६ वगर् 
�कमी मध्ये ७४.१९ �कलो�मटर ज�मन खेतीयोग्य 
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ज�मनको रूपमा देिखन्छ जनु कुल ज�मनको ३०.१८ 
��तशत हो । त्यस्तै नगरपा�लकाको कुल क्षे�फलको 
आधा क्षे� वनज�लको रूपमा रहेको छ , अथार्त 
१२०.२१ वगर् �कलो�मटर अथार्त ४९.०५ ��तशत ज�मन 
वन तथा ज�ल क्षे�को रूपमा रहेको छ ।  त्यसैगर� 
बागवानी बग�चा ०.०२ वगर् �कलो�मटर अथार्त ०.०१ 
��तशत, घाँसे ज�मन ८.७४ वगर् �कमी अथार्त ३.६५ 
��तशत, झाड ३८.५८ वगर् �क.�म अथार्त १५.६९ 
��तशत, बगर २.३७ �क.�म अथार्त ०.९६ ��तशत, बाझँो 
ज�मन ०.१९ वगर् �क.�म अथार्त ०.०८ ��तशत रहेको छ 
। त्यस्तै नगरपा�लकाको कुल क्षे�फल मध्ये ०.६७ वगर् 
�क.�म खोलाले ओगटेको छ जनु कुल क्षे�फलको ०.२७ 
��तशत हो । पोखर� तलाउले नगरपा�लकाको कुल 
क्षे�फलमध्ये ०.०७ वगर् �क.�ममा पोखर� एवं तलाउ  
रहेका छन ्जनु कुल क्षे�फलको ०.०३ ��तशत हो भन े
त्यसबाहेक अन्य ज�मन ०.०२ वगर् �कमी रहेको छ जनु 
कुल क्षे�फलको ०.१७ ��तशत हो । मा�थको ता�लका 
नगरपा�लकाको लगभग आधा ज�मन वनज�ल क्ष�े रहेको 
छ भने त्यसप�छ झाडको रूपमा ज�मन रहेको छ । 
त्यसप�छ खेतीयोग्य ज�मन रहेको छ । 
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तथ्यांकले के देखाउँछ भने वीरेन्�नगरको ३०.१८ ��तशत 
ज�मन मा� खेतीयोग्य छ र यो ज�मनमा प�न खेती गन� 
मा�नसहरू एकदमै कम छन ्।कृ�षयोग्य ज�मन हुँदा हुँदै 
प�न मा�नसहरू �कन कृ�षमा आक�षर्त भइरहेका छैनन ्भ�े 
कारण बझु्न जरुर� छ । �सचा�को स�ुवधा नहनु,ु कृ�षमा 
पयार्� सम्भावना नहनु ु र ज�मनको व्यवसायीकरणले हनु े
लाभको कारणले गदार् मा�नसहरू कृ�ष भन्दा ज�मनको 
अन्य �योगमा ध्यान �दइरहेका छन ्। 
 
 ३३..२२..  ववीीररेेन्न्��ननगगररममाा  ससााननाा  ततथथाा  घघररेेललु ु उउ��ोोगगहहरूरूककोो  ��ववववररणण  

तताा��ललककाा  ननंं..:  २२  
ववीीररेेन्न्��ननगगररममाा  ससााननाा  ततथथाा  घघररेेललु ु उउ��ोोगगहहरूरूककोो  ��ववववररणण  

उउ��ोोगगककोो  ��कक��ससमम  ससंंख्ख्ययाा  ����ततशशतत  

उउत्त्पपााददनन  २२१ ९.५५ 

ससेेववाा  १२६८ ५४.७७ 

पपययर्र्टटनन  ६ ०.२६ 

ककृृ��षष,,  ववनन  ५३१ २२.९४ 

��ननममाार्र्णण  २८२ १२.१८ 

जजम्म्ममाा  २३१५ १०० 

�ोतः वीरेन्�नगर नगरपा�लकाको नगर पा�र्िच�, २०७५ 
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ििचच��  ननंं..::  ११  

ववीीररेेन्न्��ननगगररममाा  ससााननाा  ततथथाा  घघररेेललु ु उउ��ोोगगहहरूरूककोो  ��ववववररणण  

 

�ोतः वीरेन्�नगर नगरपा�लकाको नगर पा�र्िच�, २०७५ 

मा�थको ता�लकामा देखाइए अनसुार वीरेन्�नगर 
नगरपा�लकामा उत्पादनमूलक साना तथा घरेल ुउ�ोगहरू 
२२१ वटा रहेका छन ्जनु कुल उ�ोगको ९.५५ ��तशत 
हो । त्यस्तै वीरेन्�नगरमा सेवामूलक साना तथा घरेल ु
उ�ोगहरू १२६८ वटा रहेको छन ्जनु ५४.७७ ��तशत 
हो । त्यस्तै पयर्टनसँग सम्बिन्धत उ�ोगहरू जम्मा ६ 
वटा अथार्त ् ०.२६ ��तशत रहेका छन ् । कृ�ष तथा 
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वनसँग सम्बिन्धत साना तथा घरेल ुउ�ोगहरू ५३१ वटा 
अथार्त ्२२.९४ ��तशत छन ्भने �नमार्ण सँग सम्बिन्धत 
साना तथा घरेल ु उ�ोगहरू २८२ वटा अथार्त ् १२.१८ 
��तशत रहेका छन ् । यसर� हेदार् वीरेन्�नगरमा हाल 
सबैभन्दा बढ� सेवा सम्बन्धी साना तथा घरेल ुउ�ोगहरू 
रहेका छन ्। 

तथ्या�ले के देखाउँछ भने मा�नसहरू कृ�ष क्षे�का साना 
तथा घरेल ु उ�ोगहरूमा स�ालन एकदमै कम ग�ररहेका 
छन ्र सेवा उ�ोगहरू बढ� स�ालन ग�ररहेका छन ्। 

३३..३३  ववीीररेेन्न्��ननगगररममाा  ककृृ��षषककोो  अअववस्स्थथाा  

नगरपा�लकाका कुल २९,२१६ घरप�रवारहरू मध्ये 
५,०५० अथार्त ् १७.२९ ��तशत प�रवारहरू कृ�षमा 
आब� रहेका छन ्भने २४,१५९ अथार्त ्८२.६९ ��तशत 
घरप�रवारहरू कृ�षमा आब� छैनन ् । कृ�षमा आब� 
नरहेको प�रवार ८० ��तशत भन्दा ब�ढरहेको छ । कृ�ष 
�णाल�मा रहेका समस्याहरू जस्तै �नवार्हमखुी खेती, मल 
�बउ �वजनको समस्या, ��व�धको समस्या, ता�लम, 
बजार�करण भण्डारण तथा बजार मूल्यमा हनुे अिस्थरता, 
कृ�ष �बमा, ऋण आद�मा भएका समस्याका कारण कृ�षमा 
आकषर्ण भन्दा �वकषर्ण बढ� रहेकाले �मशः तथ्या� 
घटेको छ । �वगतमा भन्दा खेतीपातीमा संलग्न 



17

घरप�रवारको सङ्ख्या �मशः कम हुँदै गएको देिखन्छ । 
यसको कारण कृ�षमा अपेक्षाकृत आम्दानी नहनु ु र अन्य 
पेसा र रोजगार�का अवसरहरू समेत व�ृ� हनु ुहनु।् तसथर् 
वै�ा�नक कृ�ष गरुुयोजना �नमार्ण गर� कृ�ष उत्पादन �दगो 
रूपमा व�ृ� गनर् स्थानीय सरकार अ�सर हनुपुन� देिखन्छ। 

नगरपा�लकामा खेतीपातीमा संलग्न ५०५० प�रवारहरू 
मध्ये ४,३४८ अथार्त ् ९०.५१ ��तशतले अ� बाल� 
उत्पादन गन� गरेको र ती मध्येबाट आफूले �योग गर� 
बढ� भएको अ� बचे्नेको सङ्ख्या जम्मा ४५६ प�रवार 
अथार्त ् ९.४९ मा�ै ��तशत रहेको छ । यसको अथर् 
४,३४८ अथार्त ्९०.५१ ��तशत घरप�रवार अ� बाल�को 
�ब�� गद�नन ् । नगरपा�लकामा तरकार� बाल�को खेती 
गन� जम्मा २,९५४ घरप�रवारहरू मध्ये मा� १,१३३ 
अथार्त ्३८.३५ ��तशत प�रवार हरूले तरकार� बाल� बचे्ने 
गरेको पाइयो। १,८२१ अथार्त ् ६१.६५ ��तशत 
प�रवारले तरकार� बाल�को �व�� त्यसैगर� उत्पादन 
गन�हरू मध्येबाट दलहन बाल�को �ब�� गन� प�रवार 
१३.८७ ��तशत, तेलहन बाल�को �ब�� गन� ३.२० 
��तशत, मसला बाल�को �ब�� गन� १२.२४ ��तशत 
रहेका छन ्  (वीरेन्�नगर नगरपा�लकाको नगर 
पा�र्िच�,२०७५) । 
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४४..  ककााननुनुनीी    व्व्ययववस्स्थथााहहरूरू    

नेपालको सं�वधान २०७२को अनसूुची ८ मा स्थानीय 
तहको अ�धकारहरूको सूिच समावशे ग�रएको छ जसमा 
स्थानीय बजार व्यवस्थापन, स्थानीय सडक, कृ�ष सडक, 
�ामीण सडकलाई स्थानीय तहको अ�धकारको रूपमा 
उल्लेख ग�रएको छ । त्यस्तै नेपालको सं�वधान २०७२ 
को धारा २३१(१) मा स�, �देश र स्थानीय तह �बचको 
सम्बन्ध सहका�रता, सहअिस्तत्व र समन्वयको �स�ान्तमा 
आधा�रत हनुेछ भनी लेिखएको छ । त्यस्तै सं�वधानको 
मौ�लक हक अन्तगर्त लेिखएको छ, ‘�त्येक नाग�रकलाई 
नेपालको कुनै प�न भागमा पेसा, रोजगार गन� र उ�ोग 
व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र स�ालन गन� 
स्वतन्�ता हनुेछ’ (नेपालको सं�वधान, २०७२) । 

स्थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ को प�रच्छेद 
११(२) मा स्थानीय स्तरका �वकास आयोजना तथा 
प�रयोजनाको सम्बन्धमा स�ीय तथा �देश काननुको 
अधीनमा रह� सहर� �वकास, बस्ती �वकास र भवन 
सम्बन्धी नी�त, काननु, मापदण्ड तथा सो सम्बन्धी योजना 
तजुर्मा, आयोजना प�हचान, अध्ययन, कायार्न्वयन र �नयमन 
गन� कुरा स्थानीय तहको अ�धकारको रूपमा रािखएको  
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छ । त्यस्तै सरुिक्षत बस्ती �वकास सम्बन्धी नी�त, योजना, 
कायर्�म तजुर्मा, कायार्न्वयन अनगुमन, �नयमन र 
मूल्या�न गन� अ�धकार प�न स्थानीय तहसँगै छ  (स्थानीय 
सरकार स�ालन ऐन, २०७४) । 

भ�ूम व्यवस्थापनको सम्बन्धमा प�न स्थानीय सरकार 
स�ालन ऐनले स्थानीय अ�धकारको कायर्क्षे� स्प� पारेको 
छ ।  स�ीय तथा �देश काननुको अधीनमा रह� स्थानीय 
स्तरको भ–ूउपयोग नी�त, योजना, कायर्�म तजुर्मा र 
कायार्न्वयन,स�ीय तथा �देशको मापदण्डको अधीनमा रह� 
व्यविस्थत बस्ती �वकासका कायर्�मको तजुर्मा र 
कायार्न्वयन, एक�कृत बस्ती �वकासका ला�ग जग्गाको 
एक�करण तथा जग्गा �वकास र व्यवस्थापन र स्थानीय 
स्तरमा अव्यविस्थत बसोबास व्यवस्थापन प�न स्थानीय 
तहको कतर्व्य�भ� पदर्छ (स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, 
२०७४) । 

नेपालको सं�वधान को भाग (४) को धारा (५१) अन्तगर्त 
उल्लेिखत अथर्तन्�मा �नजी तथा सरकार� क्षे�को 
भ�ूमकालाई मह�व �दँदै उपलब्ध साधन �ोतको अ�धकतम 
प�रचालन गर� आ�थर्क सम�ृ� हा�सल गनर् साथै हा�सल 
ग�रएको सम�ृ�मा बह ु सङ्ख्यक जनताको पहुँच स्थापना 
गनर् मागर् �नद�शन गन� भ�नएको छ र स्थानीय �म,�सप 
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तथा �ोत साधनको अ�धकतम प�रचालन गद� �दगो 
औ�ो�गक �वकास कायम गनर् र लघ,ु घरेल ु तथा साना 
उ�ोगहरूको �व�र्न गनर् स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, 
२०७४ को दफा (११) को उपदफा (५) को खण्ड (घ) 
को उपखण्ड (७) को अ�धकार �योग गर� �म�त 
२०७६/१०/२७ को कायर्पा�लका बैठकले यो कायर्�व�ध 
जार� गरेको छ । �धानमन्�ी रोजगार कायर्�ममा 
सूिचकृत भएका ��मकलाई �ाथ�मकता �दनपुन� छ 
(वीरेन्�नगर नगरपा�लकाको �नणर्य, २०७६)। 

यो नगरपा�लका कणार्ल� �देशको राजधानी एवं सखु�त 
िजल्लाको सदरमकुामका रूपमा रहनकुा साथै कणार्ल� 
�देशको �वेश�ारको रूपमा रहेको छ । यस नगरपा�लका 
कणार्ल� �देश अन्तरगत पन� िजल्लाहरूको शैिक्षक, 
�शास�नक, पयर्टक�य, स्वास्थ्य र व्यापा�रक सेवाको 
केन्�का रूपमा समेत रहेको छ । त्यस्तै नगरको मनोरम 
उपत्यका र उपत्यका �भ�का काँ�े�वहार, बलुबलेु, देउती 
बज्यै, घण्टाघरका साथमा �व�भ� मठमिन्दर, गमु्बा, चैत्य, 
मिस्जद र चचर्ले वीरेन्�नगरको बसाइँलाई रमणीय बनाउँछ  
(वीरेन्�नगर नगरपा�लका नी�त तथा कायर्�म र बजटे 
२०७७/७८) । 
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नेपाल सरकारको �म�त २०७५ चै� ७ गते स्वीकृत भई 
कायार्न्वयनमा आएको रा��य भ�ूम नी�त, २०७५ मा वन 
क्षे�को संरक्षण गद� सरकार� जग्गा उपय�ुताका आधारमा 
कृ�ष र उ�ोग व्यवसायको स�ालनको ला�ग �लजमा 
उपलब्ध गराउन स�कने कुरा उल्लेख ग�रएको छ । 

त्यस्तै भ�ूमको हदबन्द� समसापेक्ष र वै�ा�नक तलु्याइन े
उल्लेख छ । त्यस्तै भ�ूमको उपयोगलाई व्यविस्थत र 
�भावकार� तलु्याउन भ�ूमको वग�करणका अ�त�र� स�ीय 
संरचना अनकूुल हनु ेगर� भ ूउपयोग योजनाहरू तजुर्मा गर� 
कायार्न्वयनमा ल्याइने उल्लेख ग�रएको छ । आवश्यक 
काननु तजुर्मा गर� भ�ूमसम्बन्धी सेवा �वाहमा �तनवटै 
तहका सरकारको भ�ूमका �श्ट ग�रने कुरा उल्लेख 
ग�रएको छ । 

उ� नी�तकै कायार्न्वयनका ला�ग उल्लेख ग�रएका 
कायर्नी�तहरूमा �वदेशी लगानीकतार् वा अन्तरार्��य 
बहरुा��य कम्पनी संस्थालाई तो�कएको �योजनको ला�ग 
काननु बमोिजम सरकार� वा �नजी जग्गा �लजमा उपलब्ध 
गराउन स�कन े उल्लेख छ । �नजी जग्गा हकको 
सम्बन्धमा �नजी जग्गामा सम्बिन्धत जग्गा धनीलाई भ ू
उपयोग योजनाको ��तकूल नहनु े गर� उपयोग गन�, 
स्वा�मत्व हस्तान्तरण गन�, �लजमा �लन े �दन े र �धतो 
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बन्धक� रा� े अ�धकार रहन े कुरा �स्टसँग उल्लेख 
ग�रएको छ । हाल वन क्षे� कायम रहेको जग्गा बाहेक 
अन्य सरकार� जग्गा उपय�ुताको आधारमा कृ�ष र उ�ोग 
व्यवसाय स�ालनका ला�ग �लजमा उपलब्ध गराउन 
स�कनेछ तर सावर्ज�नक उपयोगमा रहेको जग्गा �लजमा 
�दइन ेछ । 

त्यस्तै �ादेिशक र स्थानीय तहको भ ू उपयोग योजना 
तजुर्मा गदार् सम्बिन्धत तहको �ाथ�मकता र नी�त अनरुूप 
तजुर्मा ग�रनेछ । साथै योजना तयार गदार् स�ीय भ ू
उपयोग योजना ��तकुल नहनु े गर� तयार पा�रने कुरा 
उल्लेख ग�रएको छ । 

भ ूउपयोग नी�त २०७२ ले ज�मनलाई ११ �कारमा वणर्न 
गरेको छ । कृ�षक्षे�, आवासीय क्षे�, व्यावसा�यकक्षे�, 
औ�ो�गक क्षे�, खानी तथा ख�नजक्षे�, सासं्कृ�तक तथा 
परुाताि�वक क्षे�, नद� तथा तालतैलया क्षे�, वनक्षे�, 
सावर्ज�नक उपयोग तथा खलुा क्षे�, �नमार्ण साम�ी (ढु�ा 
बालवुा �ग�ी उत्खनन) क्षे� र आवश्यकताअनसुार तो�कन 
सक्ने अन्य क्षे� गर� ११ �कारका क्षे�हरू बनाइएको 
हो। 

साथै यसै नी�तको एक रणनी�तको रूपमा स्थानीय तहमा 
�ामीण एवं सहर� भ ू उपयोग योजना �वस्ततृ रूपमा 
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छु�ाछु�ै तजुर्मा गर� लाग ुग�रने कुरा उल्लेख छ । उ� 
नी�तमा कृ�ष क्षे�लाई प�रभा�षत गदै लेिखएको छ , कृ�ष 
क्षे� भ�ाले कृ�ष उत्पादन (अ� वा�ल, नगदे वाल�, 
बागवानी आ�द), पशपुालन, मत्स्य पालन, �नजी जग्गामा 
भएका कृ�ष वन पैदावार र वा�टका समेत भएका वा 
हनुसक्ने जग्गा रहेको क्ष�ेलाई सम्झनपुदर्छ । यो शब्दले 
कुनै �नि�त क्षे�लाई  सरकारले कृ�ष क्षे� भनी घोषणा 
गर� तोकेको क्षे�लाई समेत जनाउँदछ । 
 
५५..  ववीीररेेन्न्��ननगगररललााईई    व्व्ययववससााययीीककररणण    गगननर्र्ममाा    ररहहेेककोो  
चच ुनुनौौततीीहहरूरू    

वीरेन्�नगर नगरपा�लकाको ८० ��तशत ज�मन कृ�षयोग्य 
छैन तर काननुी अड्चन तथा नगरपा�लकाको अस्प� 
नी�तको कारण व्यावसा�यक लगानीका ला�ग 
लगानीकतार्हरू आक�षर्त भएका छैनन ्। 

वीरेन्�नगर सखु�तमा उ�म गद� आएका सखु�त उ�ोग 
वािणज्य स� सखु�त शाखाका कोषाध्यक्ष समेत रहेका भ� 
भण्डार�ले आफूहरू लगायत अन्य लगानीकतार्ले 
वीरेन्�नगरमा भोग्नपुरेको जग्गा समस्या �नकै ज�ुटरहेको 
बताउँछन ् ।  ‘नेपालकै ठुलो जडीबटु� स�लन तथा 
�शोधन केन्�का ला�ग उपत्यका नगर �वकास स�म�तले 
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जग्गा �दन नसक्न े यहाँको स्थानीय र �देश सरकारले 
बा�हरबाट लगानीकतार् ल्याउने हो भने उ� लगानीमा 
यहाँका बा�सन्दाको संलग्नता हनुपुन� खालको नी�त �नमार्ण 
गनर् जरुर� छ। हा�ोमा धेरै ज�मन �व�भ� वनहरूको 
मातहतमा छ । ज�मन नभएसम्म उ�म गनर् असहज हनु्छ 
। यहाँको महँगो ज�मनले उ�मीलाई धेरै नै सास्ती परेको 
छ । खा�ल ज�मन वनले भाडामा �दन सक्दैन । यहा ँ
�व�तुको �नय�मत रूपमा �दनपुछर् । सडकको सहज पहुँच 
बनाउनपुछर् । मानव संसाधनको तयार सरकारले  
गनुर्पछर् ,’ भण्डार�ले भन्छन ्। 

त्यस्तै सखु�त उ�ोग वािणज्य स� सखु�तका महासिचव 
ल�मण कँडेलले वीरेन्�नगरको जग्गा , यस सम्बन्धमा 
बनेका नी�त तथा काननु , जग्गाको मूल्यले गदार् ठुला 
लगानीकतार् वीरेन्�नगरमा आक�षर्त हनु नस�करहेको  
बताए । ‘सखु�तको औ�ो�गक क्षे�मा कुनै उ�मीले 
व्यवसाय गद� गदार् त्यह� लगानीको �धतो राखेर उहालँाई 
बै�ले ऋण पत्याउँदैन । नेपाल सरकारले व्यवसायीलाई 
प�रयोजना आधारमा ऋण �दन भने प�न बै�ले मान्दैनन ्। 
जायजेथा बेचेर उ�म गनर् लागेका व्यवसायीलाई ऋण गनर् 
छु�ै �धतो रा� ेसम्पि� आवश्यक पन� बाध्यता छ । कुनै 
प�रयोजना चलेप�छ लाख� कर तन� र हजार�लाई रोजगार� 
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�दन सक्ने छ त्यसलाई ऋण न�दने ? हामीसँग पयार्� 
औ�ो�गक क्षे� छैन । यहाँ ५० करोडको व्यवसाय गनर् 
३ अबर्को जग्गा �क�ुपन� बाध्यता छ । कुनै ठाउँमा 
एउटा उ�ोग खलु्छ । त्यसकै आधारमा व�रप�र बस्ती 
बस्छ । प�छ गएर त्यह� बस्तीले उ�ोगलाई �कच�कच 
गछर् । यहाँ �व�तु अ�नय�मत हनुाले उपकरण �ब��न्छन।् 
उपकरणको ममर्तमा धेरैपैसा खचर् हनु्छन ् ।अ�न 
लगानीकतार् कसर� आउँछ सखु�त ?’ उनले �� गरे । 

कणार्ल� �देशका ठुला उ�ोग तथा व्यवसायको ला�ग 
सबैभन्दा उपय�ु र सबैभन्दा बढ� सेवा स�ुवधा भएको 
स्थान हो �देश राजधानी समेत रहेको सखु�तको 
वीरेन्�नगर। तर नेपालको उ�ोगको तथ्या� र कणार्ल� 
�देशको अवस्था हेदार् वीरेन्�नगरमा प�न कृ�षसँग 
सम्बिन्धत उ�ोगहरू दतार् नै भएको देिखदैन । 
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कक))  ररोोजजगगाारर��  

नेपालमा  ४ लाख १ हजार २ सय ३६ वटा लघ ु, घरेल ु
तथा साना उ�ोगले २८ लाख ८ हजार ५२ जनालाई 
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रोजगार� �दँदा कणार्ल� �देशमा  १७ हजार ६३ वटा 
लघ,ुघरेल ुतथा साना उ�ोगले १ लाख १९ हजार २ सय 
७० जनालाई रोजगार� �दन े �स्ता�वत तथ्या� छ । 
देशभर २ लाख ३५ हजार १७ वटा कम्पनी दतार् 
भएकोमा कणार्ल� �देशमा १.१ ��तशत अथार्त ्२६ सय 
७० वटा कम्पनी दतार् भएका छन ् ।  देशभर १० 
स्थानमा रहेका औ�ो�गक क्षे�मा ७०० वटा उ�ोग 
रहेकोमा हाल ६३७ वटा उ�ोग स�ालनमा छन ् । 
स�ालनमा रहेका उ�ोगमा १५ हजार १ सय ८३ जनाले 
�त्यक्ष रोजगार� पाएका छन ् (आ�थर्क सव�क्षण 
२०७६/७७) ।�व�मा जम्मा रोजगार�को २३.०८  
��तशत जनसङ्ख्या औ�ो�गक क्षे�मा रोजगार� गछर्न ्। 
तर नेपालमा भने उ�ोगहरूको सङ्ख्या अ�ल कम भएकोले 
जम्मा रोजगार�को १५.४४ ��तशत नाग�रकहरू औ�ो�गक 
क्षे�मा रोजगार� गछर्न।् नेपालमा दतार् उ�ोग वग�करण 
अनसुार  ७ हजार ८ सय ३२ वटा रहँदा  ��तउ�ोग ७५ 
जनालाई रोजगार� �ा� भएको छ । कणार्ल� �देशमा 
वैदेिशक लगानी भएका ८५ वटा उ�ोगबाट २६०६ 
जनालाई रोजगार� �सजर्ना भएको छ (आ�थर्क सव�क्षण 
२०७६/७७) । 
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यसर� हेदार् औ�ो�गक क्षे�को �व�र्न तथा �वकासले ठुलो 
मा�ामा रोजगार�को अवसर सजृना गरेको देिखन्छ । 
नेपालको कृ�ष �णाल� �नवार्हमखुी मा� रहेको तथा 
सरकारले मा�नसहरूलाई कृ�ष कमर्मा आक�षर्त गनर्का 
ला�ग धेरै नै �ोत्साहन नी�तहरू ल्याउँदा प�न मा�नसहरू 
आक�षर्त हनु स�करहेका छैनन ्।  

खख))  गग��ररबबीी  रर  आआ��थथर्र्कक  ����ययााककललाापप  

कणार्ल� �देशका क�रब २८.९ ��तशत जनता �नरपेक्ष 
ग�रबीको रेखाम�ुन छन ्। मलुकुको उपभोगमा आधा�रत 
ग�रबी २५.१ ��तशत रहँदा कणार्ल�को ग�रबी ३८.८ 
��तशत रहेको छ । मलुकुभर औसत २८ ��तशत जनता 
बह ु आया�मक ग�रबीमा रहँदा कणार्ल� �देशको बह ु
आया�मक ग�रबी ५१.२ ��तशत रहेको छ । मलुकुको 
बेरोजगार� दर २७.७ ��तशत रहेको अवस्थामा कणार्ल� 
�देशको बेरोजगार� २२ ��तशत रहेको देिखन्छ । 
मलुकुको यवुा बेरोजगार� दर २९.९ ��तशत रहेकोमा 
कणार्ल�को दर प�न २९ ��तशत ब�ढरहेको तथ्या�ले 
देखाउँछ(कणार्ल� �देश योजना आयोग,�देश पा�र्िच� 
२०७६) । कणार्ल� �देशमा आ�थर्क रूपले स��य 
जनसङ्ख्या क�रब ४० ��तशत मा�ै छन ् । सखु�तका 
जम्मा जनसङ्ख्याको ४१.८ ��तशत जनसङ्ख्या आ�थर्क 
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रूपले स��य छन ्  (भ�ूम व्यवस्था कृ�ष तथा सहकार� 
मन्�ालय कणार्ल� �देश) । 

ग�र�बको कारण नाग�रकहरू पेसा व्यवसाय र रोजगार�बाट 
�वमखु हनु ुहो भन ेस��य रूपले आ�थर्क ��याकलाप गनर् 
नपाउनलेु नाग�रकहरूले ग�र�बको सामना ग�ररा�पुरेको 
छ।त्यसैले त स्थानीय स्तरमा उ�ोग स्थापना भएमा 
केह�ले �त्यक्ष रूपमा रोजगार� पाउँछन,् केह�ले 
उत्पादनमूलक उ�ोगमा कच्चापदाथर् ख�रद ���याबाट 
आम्दानी गछर्न ्। उनीहरू आ�थर्क ��याकलापमा संलग्न 
हनु्छन।्  

गग))  ववस्स्ततु ु ततथथाा    ससेेववााककोो    ��ाा����  

अक्सर आया�तत सामानहरू महँगो पन� गछर्न ्। ढुवानी 
शलु्कदेिख �व�भ� शलु्कहरूको कारण महँगा पन� 
सामानहरू स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएमा 
उपभो�ालाई समेत कम मूल्यमा �ा� हनु्छ । स्थानीय 
रूपमा उ�ोग व्यवसायको स्थापनालाई �व�र्न गन� हो भने 
ती उ�ोग व्यवसायहरूले �योग सम्पूणर् कच्चा पदाथर् 
स्थानीय नै हनु्छ । स्थानीय वस्तकुो �योग गरेर स्थानीय 
स्तरमा स्थानीय बा�सन्दालाई नै साम�ी परुाउन स�कन्छ।  
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७७..  ��ननष्ष्ककषषर्र्  ततथथाा  ससुझुझााववहहरूरू    
कृ�ष क्षे�को �वकास तथा �वस्तार नेपालको ला�ग 
मह�वपूणर् छ । सखु�तको ला�ग प�न कृ�ष क्षे�मा पयार्� 
सम्भावनाहरू छन ् तर पयार्� सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै प�न 
�व�भ� कारणले सखु�त उपत्यकामा कृ�ष क्षे�मा अपेिक्षत 
उपलिब्ध हा�सल नभइरहेको अवस्थामा कृ�ष बाहेक प�न  
वैकिल्पक �व�धहरूबाट अ�धकतम लाभ �लन ेस�कन ेकुरामा 
सजग हनु जरुर� छ ।  

�सँचाइको अभाव भएको र मा�नसहरूले धेरै रुिच न�दएको 
हनुाले ज�मनलाई कृ�ष क्ष�े घोषणा गन� नाममा वैकिल्पक 
अवसरहरूबाट वि�त गराइन ुहुँदैन । नेपालको सं�वधानले 
नै नाग�रकलाई सम्पि�मा�थको हक स�ुनि�त गरेको 
अवस्थामा व्यि�को �नजी सम्पि�को मा�थको अ�धकारलाई 
�व�र्न गद� छनौट गन� स्वतन्�ता �दान गनुर्पन� भएको 
हनुाले स्थानीय तहले त्यस �वरु�मा आफ्नो नी�त बनाउन ु
हुँदैन ।  

वहृत ्रूपमा रोजगार� सजृनाका ला�ग कृ�ष क्षे�को �वकास 
भन्दा प�न औ�ो�गक क्ष�ेको �वकास र व्यवसायीकरण 
मह�वपूणर् हनुाले यसतफर्  स्थानीय तहको ध्यान जान 
आवश्यक छ । भ ू उपयोग नी�त २०७२ ले जग्गा 
वग�करणको ला�ग �व�भ� ११ वटा �वकल्पहरू �दान 



31

गरेको छ जस�भ� कृ�ष क्षे�, व्यावसा�यक क्षे�, औ�ो�गक 
क्षे� आद� पदर्छन ्। ती सबै क्षे�को अध्ययन गर� जनु 
क्षे� बनाउँदा अ�धकतम आ�थर्क लाभ हनु्छ , त्यसतफर्  
नगरपा�लकाको नी�त केिन्�त हनु जरुर� छ ।  

३० वषर्प�छ वीरेन्�नगरको जनसङ्ख्या ३ लाख पगु्न े
अनमुान ग�रएको छ, प�छल्लो जनगणनाअनसुार 
नगरपा�लकाको जनसङ्ख्या १ लाख हाराहार� छ । १ 
लाख जनसङ्ख्या कै व्यवस्थापनमा त य�त धेरै चनुौती 
थ�पइरहेको िस्थ�तमा कृ�ष क्षे�को घोषणाले थप ज�मनमा 
बस्ती �वकास हनु नसक्ने र हाल बस्ती रहेको स्थानमा 
अत्य�धक अव्यविस्थत बस्ती हनुे देिखन्छ । तसथर् यस 
�वषयमा प�न स्थानीय तहले ध्यान �दन जरुर� छ ।  
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