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पररच्छेद एकः पररचय 

१.१ पषृ्ठभलूम 

ऐलतहालसक सिंववधान सभा माफय त लनमायण भएको नपेािको सिंववधान, स्थानीय तह, प्रदेश सभा र सिंघीय सिंसदको लनवायचन 
पिात कायायन्वयनको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । सामाश्चजक न्याय, समतामिुक समाज, िोकतन्र, मानव अलधकार, 
राजनीलतक स्थावयत्व, श्चस्थर सरकार र समवृद्धको बाटोमा नपेािको कदम अश्चघ बविसकेको अवस्थामा सिंववधान अन्तगयत रहेर 
हरेक तहका सरकारिे काननु लनमायण, नीलत तथा योजना लनमायण, सिंस्थागत सिंरचना ववकास र सशुासनको क्षरेमा दीघयकािीन 
योजना तयारी गदै ववकासका योजना तथा काययक्रमहरू तयार पाने कायय शरुु भएको छ।  

नेपाि सरकारिे आलथयक विय २०७६/७७ देश्चख २०८०/८१ सम्पमकोिालग राविय आकािंक्षा “समदृ्ध नेपाि, सखुी 
नेपािी” ववक्रम सम्पवत ्२१०० का सूचक सवहतको पन्रौं पञ्चविीय योजना तयार गरेको छ । त्यसैगरी सदूुरपश्चिम प्रदेश 
सरकारिे प्रदेशको प्रथम पञ्चविीय योजनाद्वारा तयार पाररएको योजनामा सदूुरपश्चिम प्रदेशको समग्र ववकासकोिालग समवृद्ध र 
सखुका मु् य सूचकहरू लनधायरण गररएका छन ्। यस सन्दभयमा स्थानीय तहको चासो सिंस्थागत ववकास र आलथयक समवृद्धको 
खाका सवहतको गन्यापधरुा गाउँपालिकाको आवलधक योजना लनमायण गररएको छ । 

ववकासका पररसूचकहरूमा पथृक त्याङ्कहरूको ववश्लिेण, तदनरुूप आवलधक योजनाहरूमा गन्यापधरुा गाउँपालिकाको 
प्रक्षेपण, योजनाहरूको तजुयमा, आवलधक अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रलतवेदनहरूको अभाविे ववगतमा भएका उपिश्चधध तथा कमी 
कमजोरीहरूिाई केिाउन लनकै कठठन भएको छ । राविय रूपमा आवलधक योजनाको एउटै नीलतगत आधार हनुे भएकोिे 
पलन गन्यापधरुा गाउँपालिकाको आलथयक, सामाश्चजक, गररबी, पूवायधारको ववश्चशिता अनरुूपको नीलत र सो अनसुारका कायय योजना 
ववगतमा बन्न सकेनन ्। यसको प्रथम प्राथलमकताको रूपमा छररएर रहेका त्याङ्कको सङ्किन तिुनात्मक ववश्लशेण, सोही 
अनसुार राविय नीलत र आवलधक योजनासँग तािमेि हनुेगरी गन्यापधरुा गाउँपालिकाको समग्र ववकास नीलतका आधारहरू तय 
गनुय रहेको छ । मौसममा आधाररत कृवि उत्पादन, पययटन, ऊजाय र ववप्रिेण यस गाउँपालिकाको समग्र अथयतन्रको मु् य 
आयाम हनु ्।  
१.२ सन्दभय 

सिंवैधालनक व्यवस्था अनसुार स्थावपत सिंघीयताको ममय स्वरूप सिंघीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय 
सरकारहरू सामाश्चजक-आलथयक ववकास र सशुासन कायम गनय पूणयरूपमा स्वतन्र छन ्। राज्यिे लनमायण गने ववकासका 
काययक्रमिे सीमान्तकृत समदुायिाई मूिधारमा ल्याउन,ु ठदगो आलथयक ववकास हालसि गनुय, वातावरणीय सन्तिुन कायम गनुय 
र नागररक सरुक्षामा स्थानीय सरकारिाई श्चजम्पमेवार हनु प्ररेरत गदै समग्र रािको समवृद्ध हालसि गने िक्ष्य सवहतका काययक्रमिाई 
प्राथलमकता प्रदान गरेको छ । सिंववधानिे सिंघीय शासन प्रणािी अन्तगयत तीन ैतहका सरकारको आ-आफ्ना स्वायत्त र साझा 
अलधकार क्षेरहरूको स्पि व्यवस्था गरेको छ जस अनसुार गाउँपालिकािे आफ्नो ववकास र समवृद्धकोिालग सिंघीय र प्रदेश 
सरकारसँग समन्वय गदै, स्थानीय सरकारको अन्तलनयवहत अलधकारको प्रयोग गनय स्वतन्र छ ।  

नेपाि सरकारिे लनजी, सहकारी र सावयजलनक तीन खम्पवे अथयनीलतिाई राविय ववकासको काययठदशाका रूपमा ग्रहण 
गरेको छ । साथै ठदगो ववकास र सामाश्चजक न्यायको आधारमा समवृद्ध हालसि गने िक्ष्य राश्चखएको छ । सिंववधान लभर रहेर 
काननु तथा नीलतको लनमायण, आलथयक स्रोतको व्यवस्था, स्थानीय आवश्यकता अनरुूपका ववकास योजना तजुयमा गने अलधकार 
रा्दछ । यसै सन्दभयमा गन्यापधरुा गाउँपालिकाको आवलधक योजना तजुयमा गररएको हो । यस योजनािे गाउँपालिकाको 
आवलधक िक्ष्य, ववकासका सोच, रणनीलतक तथा काययनीलतक ठदशा र क्षेरगत ववकास योजना पवहचान गरेको छ ।  
१.३ सामाश्चजक आलथयक प्रणािीमा आएको पररवतयन 

एकाइसौं सताधदीमा ववश्वव्यापी रूपमा आएको आलथयक सामाश्चजक पररवतयनबाट लसङ्गो नेपाि मार प्रभाववत नभई 
नेपािका साना ठूिा सहर तथा वस्ती समेत प्रभाववत हनु ु स्वाभाववक हो । रोजगारीकोिालग हनुे आप्रवासन, खलु्िा र 
प्रलतस्पधायत्मक बजार व्यवस्थािे श्रम र अथयतन्रको सम्पबन्धमा नया ँपररभािा गनुयपने अवस्था छ । शैश्चक्षक अवसर एवम ्सूचना 
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र प्रववलधमा भएको प्रगलतिे लनवायहमखुी कृवि प्रणािी धाराशायी भएको र गैरकृवि क्षेरतफय  नागररकको आकियण र चासो बिेको 
देश्चखन्छ । 

लनवायहमूखी कृविबाट जनशश्चि ववस्थावपत हुँदै जान,ु आय आजयनकािालग व्यवसावयक कृवि तथा अन्य क्षरेमा िगानी 
गनय आकियण हनु ुर ववप्रिेणमा पाररवाररक अथयव्यवस्था आश्चश्रत हनु,ु ववप्रशेिणबाट प्राप्त रकम उत्पादनमखुी भन्दा उपभोगमखुी 
हनु ु जस्ता कारणिे स्पि रूपमा अथय-राजनीलतक पररवतयन आएको देखाउँछ । अथय-राजनीलतक पररवतयन, आन्तररक 
बसाइँसराइबाट भएका अन्तर-घिुन र भौलतक पूवायधारहरूमा भएका प्रयासिे गन्यापधरुा गाउँपालिकाको सामाश्चजक अवस्था 
उन्नत र सवहष्णतुा तफय  अग्रसर रहेको देश्चखन्छ । 

नेपािमा सेवा प्रदायक लनकायहरूमा सशुासनयिु नीलत, कायय प्रणािी र व्यवहार प्रलत नागररकको सन्तवुि राम्रो रहेको 
देश्चखँदैन । यस महत्त्वपूणय तथा चनुौती र अवसरपूणय क्षणमा बन्न िागकेो यस योजनािे सेवा प्रदायक लनकाय तथा समग्रमा 
सावयजलनक शासन प्रवक्रयामा सशुासनका ववववध पक्षको सिंस्थागत ववकासमा महत्त्वपूणय योगदान पगु्न ेववश्वास गररएको छ । 
१.४ राविय ववकासको काययठदशा 

हािको सन्दभयमा राज्यिे िश्चक्षत गरेको राविय ववकासका प्रयासहरू समाजवादी अवधारणाका आधारमा तय गनय 
खोजेको पाइन्छ । लनजी, सहकारी र सावयजलनक क्षरेको सिंिग्नता रहने तीन खम्पवे अथयनीलतिाई राविय ववकासको काययठदशाका 
रूपमा ग्रहण गररएको छ । ववश्व अथयतन्रको लनणाययक भलूमकामा उदयमान हाम्रा लछमेकी रािहरू भारत र चीन दबैुसँग 
समदरुीमा आलथयक तथा राजनीलतक सम्पबन्ध कायम गदै भौलतक पूवायधार, रेि तथा सडक सञ्जािको ववस्तार र औद्योलगक 
िगानी लभत्र्याएर अथयतन्रको नया ँर ठदगो जग बसाल्ने उपयिु अवसर देखा परेको छ । यसिे रोजगारी र जीववकोपाजयनकािालग 
ववदेश्चशएका यवुािाई देश लभरै रोजगारी र आलथयक समवृद्धका काययक्रममा सिंिग्न गराउन ेअवसर प्राप्त हनुछे । गणुस्तरयिु 
श्चशक्षा र स्वास््य सेवाको ववकास, व्यवसावयक र बजारमखुी कृवि व्यवसाय, साँस्कृलतक र पयायवरणीय पययटन व्यवसायको 
प्रवद्धयन, जिस्रोत, खलनज र वन तथा जडीबटुीको समशु्चचत मारामा उत्पादन गरी अन्तरायविय बजारबाट िाभ लिने रणनीलत तीन ै
तहका सरकारिे लिन सक्टन ेअवस्था छ । 
१.५ उद्दशे्य 

गन्यापधरुा गाउँपालिकाको समग्र ववकासकािालग क्षेरगत आवलधक योजना तयार गनुय यसको मु् य उदे्दश्य हनुेछ भन े
अलतररि उदे्दश्यहरू लनम्पन प्रकारका रहेकाछन ्: 

१. गाउँपालिकाको ववकास योजनाको प्राथलमकताका क्षेरमा िगानीको सलुनश्चितता प्रदान गनय साधन स्रोतको ववलनयोजन 
प्रवक्रयाको पनुसंरचना गरी प्राथलमकताप्राप्त ववियगत क्षरेमा बजेटको बाँडफाँट गनुय । 

२. सावयजलनक खचय प्रणािीमा ववत्त अनशुासन कायम गरी समविगत आलथयक स्थावयत्व प्राप्त गनयकािालग सरकारिाई प्राप्त 
हनुे पाचँ बिय अवलधको आन्तररक र वाह्य स्रोतको वास्तववक अनमुान गरी बजेट खाका तजुयमा गनुय । 

३. सावयजलनक खचयिाई बिी प्रभावकारी र कुशि बनाई िश्चक्षत प्रलतफि सलुनश्चित गनुय । 
१.६ सीलमतता 

गन्यापधरुा गाउँपालिकाको समग्र ववकासकािालग क्षेरगत आवलधक योजना नेपािको सिंववधान जारी भई सिंववधानिे 
लनठदयि गरेको सिंघीय स्वरूप अनरुूप सिंघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएर देश ववकासको क्रममा समग्र राि नीलत लनमायण 
तथा भववष्यको काययठदशा लनधायरण गनय जवुटरहेको अवस्थामा तयार गररएको छ । कोलभड-१९ को बढ्दो सङ्खक्रमणका कारण 
देशधयापी रुपमा भएको आवत-जावत लनशेधाज्ञािे गदाय सबै क्षेरको स्थिगत अविोकन, अन्तरवक्रया तथा छिफिमा समस्या 
भएको तथा आधार त्याङ्कको अभावमा योजना तजुयमा गदाय केही कठठनाइ अनभुव गररएको लथयो । क्षेरगत नीलत तथा 
ववियगत ववकास योजना सीलमत बजेट र छोटो समयका बीच तयार गनुय आफैं मा चनुौतीपूणय रहेको लथयो ।  
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पररच्छेद दईुः गन्यापधरुा गाउँपालिकाको स्रोत ववश्लिेण 

२.१ पषृ्ठभलूम 

डडेल्धरुा श्चजल्िाको पूववय भागमा अवश्चस्थत गन्यापधरुा गाउँपालिका जनसङ्ख्याका वहसाबमा श्चजल्िाको दोस्रो सानो 
गाउँपालिका हो । नेपाि सरकारको लनणययअनसुार लमलत २०७३/११/२२ गते साववकका  ४ गाववसहरु अश्चशग्राम, गणेशपरु, 
मिामाण्डौ र कैिपािमाण्डौ गाववसहरु समेटेर गन्यापधरुा गाउँपालिका घोिणा गररएको लथयो । सदूुरपश्चिम प्रदेशको डडेल्धरुा 
श्चजल्िामा रहेको गन्यापधरुा गाउँपालिका भौगोलिक वहसाबिे ८0०३७’१८.६” पूवय देशान्तर देश्चख ८0०४5’५.३” पूवय देशान्तर 
सम्पम  र २9०10’४३.१” उत्तरी अक्षािंश देश्चख २9०1८’४४.६” उत्तरी अक्षािंश सम्पम अवश्चस्थत छ । 135.४८ वगय.वक.मी. 
क्षेरफिमा फैलिएको गन्यापधरुा गाउँपालिकाको उत्तरमा नवदगुाय, पश्चिमतफय  अमरगिी नगरपालिका, दश्चक्षणमा आलिताि र 
डोटीको जोरायि गाउँपालिका र पूवयमा डोटीको श्चशखर नगरपालिका रहेका छन ्(गन्यापधरुा गाउँपालिकाको पाश्र्वश्चचर, २०७5) 
। यस गाउँपालिकाको पवुय-पश्चिम िम्पबाइ १०.७३ वक.लम. छ भने उत्तर-दश्चक्षण िम्पबाइ १९.४५ वक.लम. रहेको छ । 

यस गाउँपालिकामा १३ सदस्यीय काययपालिका र 2८ सदस्यीय गाउँ सभा रहेको छ । यस गाउँपालिकाको कूि 
जनसिं्या 18393 रहेको छ जसमा परुुि 9489 (51.60 प्रलतशत) र मवहिा 8904 (48.40 प्रलतशत) रहेका छन ्। 
गाउँपालिकाका वडागत जनसिं्या अनसुार सबैभन्दा धेरै जनसिं्या वडा निं 3(4805) मा रहेको छ भने सबैभन्दा थोरै जनसिं्या 
भएको वडा निं. 4(२826) मा रहेको छ । राविय जनगणना २०६८ को त्याङ्क अनसुार सबैभन्दा बिी क्षेरी 51.44 
प्रलतशत, दोस्रोमा ब्राम्पहण 24.59 प्रलतशत, तेस्रोमा कामी साकी 18.16 प्रलतशत र दमाई 3.21 प्रलतशत हरुको बसोबास 
रहेको छ । गाउँपालिकाको सहरी क्षेरको रुपमा ववकलसत भएका क्षरेहरुमा धयापार, उद्योग, किकारखाना, प्राकृलतक श्रोत 
तथा सामाश्चजक महत्वका क्षेरहरु रहेका छन ्। औित पाररवाररक आम्पदानीमा कृवि व्यवसायको सबैभन्दा ठूिो वहस्सा रहेको 
छ र स्थानीय बालसन्दाको आम्पदानीको अको मु् य श्रोतको रुपमा वैदेश्चशक रोजगारी पलन एक हो । परम्पपरागत प्रणािीको 
कृवि व्यवसायको ववकल्प खोश्चजरहेका यहाँका बालसन्दा आधलुनक जीवनशैिीमा रमाउन थािेका छन ्। पाचँ वटै वडाहरू सडक 
सञ्जािमा आवद्ध भैसकेको भए तापलन केही वडाहरूमा विाय याममा यातायात तथा िुवानीका साधनहरू सञ्चािन हनु सक्टदैनन ्
। 
२.२ भौगोलिक ववभाजन 

नेपािको भौगोलिक ववभाजनिाई वहमाि, पहाड र तराई गरी मु् य तीन भागमा बाँलडएको छ भने यस गाउँपालिकामा 
पहाडी क्षेर मार रहेको छ । तराई तथा वहमािी क्षेर यस गाउँपालिकामा ववद्यमान छैन । यस गन्यापधरुा गाउँपालिकाको 
धरातिीय स्वरूपिाई उचाइको आधारमा पहाडी ईिाकाको रूपमा पररभावित गनय सवकन्छ वकनवक यहाँ शत-प्रलतशत भभूाग 
पहाडी क्षेरमा अवश्चस्थत छ । यहाँ पहाडी (महाभारत र होचा पवयत) िे िगभग एक चौथाइ (30.92 प्रलतशत) भाग ओगटेको 
छ । सबैभन्दा बिी (40.06 प्रलतशत) क्षेर मध्य पहाडी भ–ूभागिे ओगटेको छ । 
तालिका 1: गन्यापधरुा गाउँपालिकाको धरातिीय स्वरुप अनसुार भौगोलिक ववभाजन 
क्र.सिं. भौगोलिक ववभाजन उचाइ (लम.) क्षरेफि (वगय  वक.लम.) प्रलतशत 

1 पहाडको फेदी  1000 मी. भन्दा कम 12.3७ 9.14 

2 पहाडी (महाभारत र होचा पवयत) 1000-1500 41.89 30.92 

3 मध्य-पहाडी (तल्िो िेक) 1500-2000 54.2८ 40.0७ 

4 पहाडी िेक 2000-2500 26.18 19.32 

5 उच्च पहाडी िेक 2500 लम. भन्दा मालथ 0.74 0.5५ 
जम्पमा 135.4६ 100.00 
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२.३ हावापानी 
गाउँपालिका समरुी सतहबाट ६०७ लम. देश्चख २६०८ लम. सम्पमको उचाइमा अवश्चस्थत रहेको छ । अलधकािंश क्षेरमा 

चट्टानी पहाड र लभरािो भ-ूबनौट रहेको छ । जिवायकुो वहसाबिे यस गाउँपालिकामा उष्ण तथा समश्चशतोष्ण प्रकारको 
हावापानी रहेको छ । प्रदेशीय हावापानी पाइएता पलन बाहै्र मवहना एकैनासको हावापानी छैन । चैर मवहनादेश्चख आश्चश्वनको 
सरुुसम्पम गमी हनु्छ । आश्चश्वन, कालतयक र फागनुमा यहाँको हावापानी समश्चशतोष्ण हनु्छ भने मिंलसर, पौि र माघमा लनकै जाडो 
हनु्छ । जेष्ठको अन्त्य देश्चख आश्चश्वनको सरुुसम्पम मनसनुी वायकुा कारण प्रशस्त विाय हनुे गछय । गमीयाममा यहाँको ताफक्रम 
औित अलधकतम 2२.5 लडग्री सेश्चल्सयस सम्पम पगु्छ भने वहउँदमा न्यनुतम ३.० लडग्री सेश्चल्सयस सम्पम पगु्छ । 
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२.४ लभरािोपन  

पहाडी धरातिमा लभरािोपनको मापनको ज्यादै ठुिो महत्त्व हनु्छ । ववलभन्न योजनाको कायायन्वयन वा अन्य मानवीय 
वक्रयाकिापमा लभरािोपनको लनयन्रण रहन्छ । गाउँपालिकाको सम्पपूणय क्षरेिाई लभरािोपनका आधारमा ५ भागमा बाँलडएको 
छ ।यस गाउँपालिकामा उल्िे्य समथर भभूाग (5.12%) मार रहेको छ भन े१०–२० लडग्री लभरािोपन भएको क्षेर 
22.73 प्रलतशत तथा 20–40 लडग्री लभरािोपन भएको क्षेर 67.08 प्रलतशत रहेको छ जहाँ खेतीपाती र वश्चस्तको सम्पभावना 
रहन्छ । 

यसैगरी गाउँपालिकामा 40-60 लडग्री भन्दा मालथको लभरािोपन भएको भभूाग 5.01 प्रलतशत मार छ भन े60 वा 
सो भन्दा बिी लडग्री लभरािोपन भएको क्षेरिे कररब 0.06 प्रलतशत भभूाग ओगटेको छ । यस क्षेरमा मानव वक्रयाकिापहरू 
अत्यन्त न्यून भएको पाइन्छ । 
तालिका 2: धरातिीय लभरािोपनको श्चस्थलत 
लभरािोपन (लडग्रीमा)  क्षरेफि (वगय  वक.लम.) प्रलतशत 

समथर (10 भन्दा कम) 6.94 5.12 

10-20  30.79 22.73 

20-40 90.88 67.08 

40-60 6.78 5.01 

60 र सो भन्दा बिी 0.08 0.06 

जम्पमा 135.4७ 100 
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२.५ पाखाको मोहोडा 
गाउँपालिकाको भ–ूभाग पहाडी क्षेरमा फैलिएको छ । यी धरातिीय स्वरूप वा पाखाको मोहोडाको पलन ववकास 

लनमायण तथा योजना तजुयमा गदाय ववशिे ध्यान ठदइनपुछय । स्थिरूपको Orientation को आधारमा Aspect िाई लनम्पन तहमा 
वगीकरण गरी तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ । गाउँपालिकाको बनौट अनसुार उत्तर मोहडाको भभूाग 1.25 प्रलतशत, उत्तर 
पूवय मोहडािे 8.51 प्रलतशत, पूवय मोहडािे 16.13 प्रलतशत, दश्चक्षण पूवय मोहडािे 13.89 प्रलतशत, दश्चक्षण मोहडािे 12.20 

प्रलतशत, दश्चक्षण पश्चिम मोहडािे 5.81 प्रलतशत, पश्चिम मोहडािे 7.08 प्रलतशत छ, उत्तर पश्चिम मोहडाको भभूाग 10.62 
प्रलतशत छ भने उत्तर मोहडाको जमीन 2४.५३ प्रलतशत छ। त्यस्तै समथर भभूाग ६.८ प्रलतशत रहेको छ । पाखाको 
मोहडािे कृवि, बसोबास, पशपुािन, उद्योग िगायत ववलभन्न वक्रयाकिापमा प्रभाव पारेको हनु्छ । कृवि, उद्योग र बसोबासकोिालग 
पूवी तथा दश्चक्षणी मोहडा उपयिु हनु्छ । 
तालिका 3: गाउँपालिकाको पाखाको मोहोडा 
मोहोडा  क्षरेफि (वगय  वक.लम.)  प्रलतशत 

समथर क्षेर 1.55 1.15 

उत्तर ३३.२२ २४.५३ 
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उत्तर पूवय 11.53 8.51 

पूवय 21.86 16.13 

दश्चक्षण पूवय 18.93 13.98 

दश्चक्षण 16.53 12.20 

दश्चक्षण पश्चिम 7.86 5.81 

पश्चिम 9.59 7.08 

उत्तर पश्चिम 14.39 10.62 

जम्पमा 135.4६ 100.00 
 

२.६ भौगलभयक अवस्था 
यस गाउँपालिका को भौगलभयक सिंरचना हेने हो भने पहाडी र वहमािी क्षेर गरी दईु तहमा ववभाजन गनय सवकन्छ । 

यहाँको भौगलभयक बनौट अनसुार Nawakot Group, Kuncha Group र Paleozoic Tibetan Sedimentary गरी मु् य 
तीन प्रकारका चट्टानी भभूागिे ओगटेको छ । यहाँ पाइन ेचट्टानहरूमा मु् य रूपमा Gneiss, Slate, Shale, Granite, 
Limestone, Marble, Schist आठद वकलसमका परे र पररवलतयत चट्टानहरू पाइन्छन ्। 
२.७ भ-ूउपयोग 

गन्यापधरुा गाउँपालिकाको समग्र भ–ूउपयोगको श्चस्थलत हेदाय कुि क्षेरफि 135.४८ वगय वक.लम. रहेको छ जसअनसुार 
१९.१९ प्रलतशत (२१.७० वगय वक.लम.) जग्गा हाि खन–जोत हनुे उपयिु जलमनको रुपमा रहेको छ भने ६७.४९ प्रलतशत 
(७६.३२ वगय वक.लम.) वनिे ओगटेको छ ।  
तालिका 4: गन्यापधरुा गाउँपालिकाको वडागत भ-ूउपयोगको अवस्था 

भ-ूउपयोगको प्रकार 
वाडय निं.     

1 2 3 4 5 जम्पमा प्रलतशत 

खेती योग्य क्षरे 5.454 9.481 6.838 5.355 6.846 33.974 25.078 
भवन / घर क्षरे 0.382 0.369 0.424 0.121 0.227 1.523 1.124 
बजार क्षरे  0.001 0.002 0.000 0.001 0.001 0.005 0.004 
सासँ्कृलतक क्षरे 0.001 0.006   0.002 0.002 0.010 0.007 
बन क्षरे 64.419 3.145 8.974 7.282 14.386 98.206 72.491 
सडक क्षरे 0.294 0.142 0.183 0.094 0.098 0.813 0.600 
नदी क्षरे 0.213 0.185 0.372 0.138 0.035 0.943 0.696 
 जम्पमा 70.763 13.329 16.792 12.994 21.595 135.47 100. 

 
खेतीयोग्य जलमनमध्ये अलधकािंश जलमन मौसमी विायमा लनभयर रहेको छ । गाउँपालिकामा बलगरहेका ववलभन्न खोिानािाको 

वकनारमा अवश्चस्थत यस गाउँपालिकाको खेतीयोग्य जलमनको उवयराशश्चि उच्च रहेको छ । त्यस्तै चरन क्षेरिे कररव १.३० 
प्रलतशत (१.१५ वगय वक.लम.) जग्गा ओगटेको पाइन्छ । गन्यापधरुा गाउँपालिकामा जि क्षेरिे कररव २.३५ प्रलतशत (१.९९ 
वगय वक.लम.) जलमन ओगटेको छ । गाउँपालिकामा माटोको बनावट, खेतीयोग्य जलमन, सिंरश्चक्षत क्षेर, बस्तीयोग्य क्षेर आठदको 
ववस्ततृ अध्ययनको आधारमा गाउँपालिकाबासीहरुको आलथयक हैसीयत वृवद्ध गनय र वातावरणमा प्रलतकुि असर पनय नठदन के–
कस्ता उत्पादन प्रणािी तथा लनतीहरु अविम्पबन गनय सवकन्छ, भन्ने सन्दभयमा ववस्ततृ अध्ययन गरी योजना लनमायण तथा 
कायायन्वयन गनुयपने देश्चखन्छ । भ–ूउपयोगको ववस्ततृ वववरण श्चचरमा उल्िेख गररएको छ । 
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२.८ वन तथा वन्यजन्त ु

डडेल्धरुा श्चजल्िा अन्तगयत पने यस गाउँपालिका वन वातावरण र जैववक ववववधताको दृविकोणिे सम्पपन्न श्चजल्िाको 
शे्रणीमा पदयछ । डडेल्धरुा श्चजल्िाको यस गाउँपालिकामा कुि क्षेरफि १३५.४८ वगय वक.लम. मध्ये ९६.५२२८ प्रलतशत वन 
तथा झाडी क्षेरको रुपमा रवह आएको छ । जनु राविय वन र सामदुावयक वन क्षेरको रुपमा रहेको छ । यस गाउँपालिकामा 
पाइने प्रमखु बनस्पतीका प्रजालतहरूमा, साि, लससौं, लसमि, जामनु वर, पीपि, बेि, अमिा, सल्िो,टुडी, आपँ, कटहर, लिची, 
वडहर, अम्पबा, केरा, कागती, भोगटे, सररफा, दाररम, लतरी, साज, सादन, हरो–बरो, सान्दन, आदी वोटववरुवाहरु पाइन्छ । 
यसै गरी श्चघस्रने जन्तहुरूमा करेत, हरेउ, सनुगोहोरो, छेपारो, अश्चजगँर, लभत्ती, सपय, गड्यौिा, जकुा, अन्य वकटपतङ्ग आठद र 
चराचरुुङ्गीहरूमा कोइिी, मैना, सगुा, िुकुर, िइँुचे, गौथिी, काग, भँगेरा, मयरु, हवुटट्याउँ, हशु्चचि, जरेुिी, भरायो, श्चचि, बाज, 
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कोटेरा, ठेउवा, बट्टाइ, श्चचबे, भ्याकुर, वफस्टो, रुपी, लगद्ध, धनेश, कालिज, िाटोकोसेरो, चमेरो, हाँस, परेवा, कुखरुा, लतरा, 
धोबी चरो, हाडफोरुवा, कयायङकुरुङ, भराई, सारस आठद प्रजालतका स्थानीय र आप्रवासी चराचरुुङ्गीहरु पाइन्छन ्(गन्यापधरुा 
गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण, २०७५)।  
२.९ नदी तथा ताि तिैया 

यस गाउँपालिकामा खासै ठुिा नदी नभएतापलन िमखेती गाड, सकायि गाड, कोराि गाड, रुमायि गाड, रेि गाड 
िगायत साना साना 
खोिाहरु रहेका छन । 
लत मध्ये रेि गाड वाट १ 
वटा िघ ु जिववद्यतु 
उत्पादन र अन्य 
खोिाहरुवाट खानेपानी 
तथा लसिंचाईको िालग पानी 
प्रयोग भएको देश्चखन्छ । 
मानव वस्तीको क्रलमक 
ववकास र जिवाय ु
पररवतयन तथा ववश्व 
तापमान वृद्धी साथै 
पशहुरूको अत्यलधक 
चरीचरन र उपयोगिे 
प्राकृलतक ताितिैयाहरू 
भ–ूक्षय भई परुरन े र 
सकु्टने क्रम जारी छ ।  

यस 
गाउँपालिकामा रहेका 
नङरी ताि, गन्याप ताि 
सिंरक्षणको पखायईमा रहेका 
र यस्ता प्राकृलतक 

ताितिैयाहरूको पनुरुद्धार गरी जि पयायवरणीय प्रणािीको सिंरक्षण र सन्तिुन कायम राख्न सके यो क्षरेिाई ववकलसत बनाउन 
सवकन्छ । गाउँपालिकाका ववलभन्न भौगोलिक क्षेर तथा वडाहरूमा फैलिएर रहेका नठद नािा, खोिा र असिं्य पोखरीहरूिे 
प्रशस्त जिभण्डार गनुयका साथै ववलभन्न वकलसमका जिचरहरू र पिंछीहरूिाई सरुश्चक्षत बासस्थानको रुपमा आश्रय ठदइरहेको 
पाइन्छ । साथै यस्ता नदी तथा पोखरीहरुबाट पशहुरूिे पानी वपउने र वकसानहरूिे समेत बेिाबखत आिंश्चशकरुपमा लसिंचाईको 
िालग पानीको प्रयोग गरेको देश्चखन्छ । मानव वस्तीको ववकास र बसाईसराईको चापका साथै अनतु्पादक पशहुरूको अत्यलधक 
चरीचराउ र उपयोगिे प्राकृलतक नदी/खोिा तथा पोखरीमा भकू्षय भई परुरन ेक्रम जारी छ ।   
२.१० कृवि 

गन्यापधरुा गाउँपालिकामा पलन लनबायहमखुी खेती प्रणािी परम्पपरादेश्चख चलिआएको छ । यहाँका प्रमखु उत्पादनमा 
मकै, गहुँ, कोदो, लसमी, भटमास, फापर र धान बािीहरू हनु ्। यस गाउँपालिकाको कुि क्षेरफि कररब 135.48 वगय 
वक.लम. मध्ये खेतीयोग्य जलमनको क्षेरफि अन्दाजी 25.07 प्रलतशत रहेकोमा त्यसको कररव २७ प्रलतशत लसिंचाइयिु खेत 
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रहेको छ । यस गाउँपालिकामा प्रशस्त चरन क्षरे भएकोिे गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा र बङ्गुर तथा हाँस, कुखरुा जस्ता पशपुन्छी 
पािनको सम्पभावना रहेको देश्चखन्छ । यस गाउँपालिकामा रहेको खेती योग्य जलमनमा खाद्यान्नको साथै अन्य नगदे तरकारी 
बािी, फिफूि, तरकारी मसिा तथा जडीबटुी र पशजुन्य उत्पादन बवृद्ध गनय सवकने प्रशस्त सम्पभावनाहरू रहेको छ । 
आधलुनक कृवि प्रववलध, मि तथा औजारको अभाव हनुाको साथै सो को अलधकतम िागत मूल्यिे गदाय सो को प्रयोगमा कमी 
हनु गई कृवि उत्पादनमा आवश्यकताअनसुार वृवद्ध हनु सकेको छैन । जनचेतना, सीप तथा व्यावसायीकरणको अलभवृवद्ध, 
प्रववलध हस्तान्तरणको साथै आवश्यक प्रववलध, मि, कजाय बीउ लबजनको उपिधधतामा सरिीकरण गरेर कृवि तथा पशजुन्य 
उत्पादनमा वृवद्ध ल्याई आलथयक श्चस्थलतमा सधुार ल्याउन सवकने प्रशस्त सम्पभावनाहरू रहेको छ ।  

गाउँपालिकामा रहेको अत्यन्त उवयर भलूममा वस्ती ववकास तथा अन्य लनमायणिे गदाय खेतीयोग्य भलूमको उपिधधतामा 
ठदन प्रलतठदन कमी हुँदै गएको छ भने अको तफय  माटोको उवयराशिी क्रमशः क्षीण हुँदै उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आएको 
देश्चखन्छ । जथाभावी हनु ेगरेको वस्ती ववकासिाई व्यवश्चस्थत गनायको साथै परुाना परम्पपरागत कूिोहरूको ममयत सधुार गरी 
माटोको उवयराशिी बिाई वातावरणीय प्रदिुण कम गनय सकेमा भावी पसु्ताको िालग यस गाउँपालिकािाई बस्न िायक ठाउँको 
रुपमा ववकलसत गनय सवकन्छ । 

गाउँपालिकाको ग्रामीण क्षेरमा दगु्ध उत्पादन तथा पशपुञ्छी उत्पादनको प्रशस्त सम्पभावना रहेको हुँदा यो व्यवसायिाई 
ववस्तार गनुयको साथै यातायात सेवािाई सवयसिुभ तररकािे उनीहरूको पहुँचसम्पम ववस्तार गनय सकेको खण्डमा धेरैवटा 
स्थानहरूमा दधु श्चचस्यान केन्र, कृवि उत्पादनको सिंकिन केन्र-कोल्ड स्टोर, मासजुन्य उद्योग, आठद ववकास गनय सवकनेछ । 
जसबाट रोजगार शृ्रजना गरी समग्र गाउँपालिकाको आयमा वृवद्ध गनय सवकने प्रशस्त सम्पभावना देश्चखन्छ । (गन्यापधरुा 
गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण, २०७५)।  
२.११ श्चशक्षा 

सामाश्चजक एविं मानव ववकासको एक महत्वपूणय आयामको रुपमा रहेको श्चशक्षा क्षेरमा यो गाउँपालिका यस डडेल्धरुा 
श्चजल्िाका अन्य गाउँपालिकाको तिुनामा हाराहारीमा रहेको देश्चखन्छ । परुुि र मवहिाको साक्षरता दरमा िगभग १५ 
प्रलतशतको फरक देश्चखन्छ । सबैभन्दा अग्रस्थानमा रहेको काठमाण्डौ श्चजल्िाको साक्षरता दर ८६.२५ प्रलतशत रहेको छ भन े
पचु्छारमा रहेको रौतहट श्चजल्िाको साक्षरता दर ४१.६९ प्रलतशत रहेको छ । गन्यापधरुा गा.पा. को साक्षरता दर ७९ 
प्रलतशत रहेको छ । 

गाउँपालिका लभर 17 वटा आधारभतू ववद्यािय तथा 6 वटा माध्यलमक ववद्यािय गरी जम्पमा 23 वटा सामदुावयक 
ववद्याियहरू रहेका छन ्जहाँ कुि १३२ श्चशक्षक/श्चशश्चक्षकाहरू काययरत छन ्भन े3654 ववद्याथीहरू अध्ययनरत छन ्। 
त्यसैगरी 3 वटा सिंस्थागत ववद्याियहरू रहेकामा 1 वटामा माध्यलमक तह सम्पमको पठन पाठन भइरहेको छ (गन्यापधरुा 
गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण, २०७५) । 
२.१२ स्वास््य तथा पोिण 

राजलनलतक रुपमा ५ वडाहरुमा ववभाश्चजत यस गाउँपालिकामा धेरैजसो जनतािे आवश्यकता अनसुारको स्वास््य सेवा 
लिन सफि भएका छैनन ्। डडेल्धरुा श्चजल्िामा रहेको यस गाउँपालिकामा ४ वटा स्वास््य चौकी रहेका छन तर आवश्यक 
भौलतक पूवायधार तथा दरबन्दी अनसुार स्वास््यकमीहरू व्यवस्था भएको छ । गाउँमा एक आयवेुद औिधािय, पाचँ वटा 
वलथयङ सेन्टर, पाँच वटा स्वास््य चौकी तथा ११ सामदुावयक स्वास््य केन्र रहेका छन ्। खासगरी समदुायमा प्रवद्धयनात्मक 
तथा प्रलतरोधात्मक स्वास््य सेवामा गाउँपालिका भरर ५९ जना मवहिा स्वास््य स्वयिंसेववकाहरू काययरत रहेका छन ्। यी 
स्वयिंसेववकाहरुको सेवा उदाहरणीय रहेको देश्चखन्छ ।  

यस क्षेरमा आपतकालिन प्रसतुी सेवाको कमीको कारणिे गदाय उत्पन्न हनुे पररश्चस्थलत नै मातमृतृ्यदर को सबैभन्दा 
प्रमखु कारण बनकेो छ । समस्याको पवहचान गने सन्दभयमा ज्ञानको कमी, िक्षणहरूका गम्पभीरता सम्पबन्धी बझुाइमा कमी, 
औिधी उपचार प्रणािी मालथको ववश्वासमा कमी, स्वास््य सेवाका िालग यारा गरररहनपुने दरुी सम्पबन्धी कुराहरू, सेवाको 



 [11] 

िागत, परम्पपरागत ववश्वास, गररबी न्यून गने सामाश्चजक, आलथयक अवस्था जस्ता ववववध प्रकारका तत्वहरूको कारणिे गदाय 
आपतकािीन सेवामा कमी आउन ेगरेको देश्चखएको छ । गाउँपालिकामा रहेको सामदुावयक अस्पतािमा श्चचवकत्सकहरूको 
सिं्यामा कमी रहेको छ । दरबन्दी अनसुार डाक्टटर िगायत स्वास््यकमीहरु उपिधध हनु सकेको छैन (गन्यापधरुा 
गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण, २०७५) । 
२.१३ पूवायधार 

गन्यापधरुा गाउँपालिकाको पूवायधार ववकासको अवस्था कमजोर रहेको छ । सीलमत स्रोत साधनका कारण पलन पूवायधार 
ववकासमा छुट्याउन ेगरेको बजेट अपगु देश्चखन्छ । गन्यापधरुा गाउँपालिका अन्तगयतका सबै वडाहरूमा ववगत बियहरू देश्चख न ै
मोटर बाटो खलनएको तथा जीपहरू गडु्न थािेका हनु ्। साववकका सबै गाववसहरू तथा हािका सबै वडाहरूमा ग्रामीण सडक 
खलनएको छ । ग्रामीण सडकिाई अवहिे पलन सम्पपूणय ववकासको पूवायधारको रुपमा लिइएको छ । तर लनमायण भएर पलन 
सवारीका साधनहरू गडु्दै आएका यी कश्चच्च सडकहरू अवहिे पलन व्यवश्चस्थत हनु सकेका छैनन ्।  अलधकािंश ग्रामीण सडकहरू 
ववना ईश्चन्जलनयरीङ खलनएका छन ्।  

आवश्यकता अनसुार बजेट तथा जनशश्चि नहुँदा यस क्षेरमा सामदुावयक भवन, लसिंचाइ, खानेपानी, ऊजाय, सडक, पिु, 
स्वास््य तथा शैश्चक्षक सिंस्था िगायत ववलभन्न पूवायधार तथा यातायात ववकासका सिंरचनाहरूको लनमायण अत्यन्त ससु्त गलतमा छ।  

गाउँपालिकामा रहेका सरकारी तथा सामदुावयक पूवायधारका सिंरचनाहरू समेत ममयत सम्पभारको पखायइमा रहेका छन ्
। यस क्षेरमा गाउँपालिकाको केही वडाहरूमा सामदुावयक भवनहरू सञ्चािनमा छन ्। यी भवनहरू ववलभन्न सिंघ-सिंस्था एवम ्
समूहहरूिे आ–आफनो प्रयोजनकोिालग उपयोग गदै आइरहेका छन।् ववद्यािय स्वास््य तथा प्रहरी भवनहरू पलन अपयायप्त 
रहेको छ । भौगोलिक लबकटताको कारण यस क्षेरमा ठुिा खेि मैदान तथा कभडयहिहरू लनमायण भएका छैनन ्। यहा ँसम्पम 
वक फुटबि खेल्न ेस्तरीय मैदान समेत नभएको अवस्था छ तर स–साना खेि मैदानहरू भने उपिधध छन ्। 
२.१४ सूचना तथा सञ्चार 

वतयमान अवस्थामा गन्यापधरुा यो गाउँपालिका क्षेरलभर पी.एस.वट.एन सेवा हािसम्पम छैन । ईन्टरनेट तथा 
जी.पी.आर.एस. सेवा प्राय सबै वडामा प्रयोग भइरहेको छ । मोवाइि टावर जी.एस.एम.सेवा दईु ठाउँमा सञ्चालित छ । 
गाउँपालिकाका केही ववद्याियमा आइलसटी (ICT) कक्षा सञ्चािन र कम्प्यटुर कक्षा सञ्चािन भएको, ववद्याथीहरूिाई अलतररि 
अध्यापन शरुुआत भएको आठद राम्रा पक्षहरू रहेकाछन ्।  

त्यस्तै यस गाउँपालिकाको कमजोर पक्षको रूपमा, भौगोलिक लबकटताको कारण सूचना तथा सञ्चार प्रववलधको 
ववस्तारिाई रतुता ठदन समस्या रहेको, दूरसञ्चार सेवामा सव ैनागररकको पहुँच पगु्न नसक्टन,ु सावयजलनक सेवा प्रवाहमा सूचना 
प्रववलधको न्यून उपयोग हनु,ु हिुाक सेवािाई ववववधीकरण गनय नसक्टन,ु यस क्षेरसँग सम्पबश्चन्धत दक्ष जनशश्चिको अभाव रहेको, 
जनचेतना तथा सचेतनाको अभाव, सूचना तथा सञ्चारको सिंरचनागत ववकासका पूवायधारमा कमी, यवुा जनशश्चिको पिायन, 
केही वडाका लबकट स्थानहरूमा मोवाइिको नटेवकय  ज्यादै कमजोर, अश्च्टकि फाइबर पगु्न नसकेको, ववद्याियहरूमा 
इन्टरनेटको लनयलमत आपूलतयको अभावमा आइलसटी कक्षा सञ्चािन गनय वाधा भएको आठद रहेका छन ्। 
२.१५ खेिकुद 

गन्यापधरुा गाउँपालिकामा खेिकुदसँग सम्पबश्चन्धत पूवायधारहरूको ववकासको क्रम तिुनात्मक रूपमा कमजोर रहेको 
छ । यस गाउँपालिका को सबै वडामा खेि मैदानका सामान्य पूवायधारहरू लनमायण भए तापलन कलतपय ठाउँमा लनमायण हनु े
क्रममा रहेको तथा कलतपयमा उपयिु स्थानको खोजी गने प्रवक्रया शरुु भएको, प्राय: ववद्याियहरूमा खेि मैदानको व्यवस्था 
भए तापलन आवश्यकता अनरुूप खेि मैदानको क्षेरफि अपगु रहेको तथा खेि मैदानकािालग आवश्यक आधारभतू भौलतक 
सिंरचनाका अभावमा असरुश्चक्षत रहेको, हरेक टोिमा यवुा क्टिब गठन भएको भए तापलन, प्राय: जसो क्टिबहरू दताय हनु बाकँी 
रहेको साथै क्टिबहरूमा भौलतक सवुवधा (भवन, खेि मैदान, खेि सामाग्री आठद) को अभाव रहेको, ववलभन्न स्थानहरूमा समय 
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समयमा मेिा िगाई खेिकुद तथा मनोरञ्जनात्मक वक्रयाकिापहरू सञ्चािन हनुे भए तापलन कुशि व्यवस्थापनको अभावमा 
अपेश्चक्षत िाभ प्राप्त हनु सवकरहेको छैन । 
२.१६ ऊजाय 

गन्यापधरुा गाउँपालिकामा जिववद्यतु ऊजाय ववकासको कम सम्पभावना रहेको छ भने सौयय ऊजाय र वाय ुऊजायकोिालग 
प्रसस्त सम्पभावना भएको क्षरे हो । यहाकँा उच्च पहाडी समथर भभूागहरूबाट प्रशस्त वकैश्चल्पक ऊजाय उत्पादन गरी 
गाउँपालिकाका साथै समग्र रािकै ऊजाय ववकासमा महत्त्वपूणय योगदान हनु सक्टनछे । 
२.१७ उद्योग,  व्यापार तथा रोजगारी 

वतयमान अवस्थामा यस गाउँपालिकामा राविय स्तरका ठूिा उद्योग एवम ्कारखानाहरू नभए पलन स्थानीय स्तरमा 
पाइने कच्चा पदाथयहरू र जडीबटुीमा आधाररत उद्योग ववकासको प्रचरु सम्पभावना रहेको छ । घरेि ु स्तरमा उत्पाठदत 
उत्पादनहरूको बजारीकरणकोिालग स्थानीय पालिकािे खेल्न ेसहजीकरण र समन्वयकारी भलूमका अलत महत्त्वपूणय हनु्छ । यस 
गाउँपालिकामा झोिा उद्योग, जसु उद्योग, अल्िोबाट कपडा उद्योग, नेपािी कागजका सामाग्रीहरू, गिैंचा, भाङग्रा, स्वीटर, 
िाका कपडा फलनयचर उद्योग, ग्रीि उद्योग, कागज उद्योग, कुटानी- वपसानी लमिहरू, लसिाइ एवम ्बनुाइ उद्योग, होटि एवम ्
िजहरू, मेटि उद्योग आठद गरेर 14० वटा ववलभन्न उद्योगहरू ववलधवत ्रूपमा घरेि ुतथा साना उद्योग ववकास सलमलतमा दताय 
भएर सञ्चािनमा रहेका छन ्(गन्यापधरुा गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण, २०७५) । 
२.१८ सामाश्चजक ववकास तथा समावेशीकरण 

घरधरुी सवेक्षण, २०७५ अनसुार गन्यापधरुा गाउँपालिकाको जनसिं्या १८,३९३ रहेको छ जस मध्ये परुुि ९४८९ 
(५१.६० प्रलतशत र मवहिा ८९०४ (४८.४०) प्रलतशत रहेका छन ्। प्रलत वगय वकिोलमटरमा जनघनत्व १३५.३१ जना 
रहेको छ । यस गाउँपालिकामा सामाश्चजक सिंरचनाको दृविकोणबाट ववववधता रहेको पाईन्छ । घरधरुी सवेक्षण अनसुार 
गन्यापधरुामा कुि १५ वकलसमका जातजालतको बसोबास रहेको पाईन्छ भने २ वकलसमका मात ृभािाभाविहरुको वसोवास 
देश्चखन्छ । यसरी डडेल्धरुा श्चजल्िामा अवश्चस्थत यस गाउँपालिकामा ववलभन्न जातजालत, समूहअनसुार जनसिं्याको अवस्थािाई 
हेदाय सबैभन्दा बिी क्षेरी जाती छन भने सवैभन्दा कम मगर जाती रहेका छन।् 

धालमयक दृविकोणिे हेदाय यस गाउँपालिकामा अलधकािंश वहन्द ुधमायविम्पबीहरू रहेका छन ्। पलछल्िो धरधरुी सवेक्षण 
अनसुार यहाँको कुि जनसिं्या १८३९३ जनाको िगभग ९९.१६ प्रलतशत वहन्द ुधमय मान्ने रहेका छन ्र ०.८४ प्रलतशत 
वौद्ध धमायविश्चम्पबय रहेका छन । यस गाउँपालिकाका अलधकािंश मालनसहरूिे धमयको रुपमा सनातन वहन्द ुधमयिाई स्वीकारेको 
देश्चखन्छ । वेदमूिक आयय–सिंस्कृलतका ववलध–ववधान र धमय शास्त्र जस्तै रामायण, महाभारत, पूराण आठद ग्रन्थहरूको आधार 
मानी ती लबियवस्तहुरूिाई िोकभािा, िोकिय, िोकधनु, र िोकशैिीमा िािेर िोकजीवनको सेरोफेरामा तादात्म्पय लमिाई 
आफ्नोपन झल्काउन ेगरी दोहोरी, िोकगीत आठदको रुपमा ववलभन्न ववश्चशि अवसरहरूमा प्रस्ततु गररन्छ । यो समदुायको 
ववशेि पवहचान नै आफ्नो ववश्चशि भाविक र सािंस्कृलतक मौलिकपना नै हो । गाउँपालिकामा ववलभन्न समदुायका मालनसहरुको 
बसोबास रहेका हनुािे उनीहरुका आ–आफ्न ैचाडपवयहरु छन ्(गन्यापधरुा गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण, २०७५) ।  

घरधरुी सवेक्षणको नलतजाअनसुार जम्पमा ३२१८ घरधरुी सिं्या रहेको यस गाउँपालिकामा ५७.९९ प्रलतशत घरमा 
परुुिहरु नै घरमिुी भएर घरको मु् य श्चजम्पमेवारी लिइएको पाइन्छ भने ४२.०१ प्रलतशत मवहिाहरु घरमिुी भई घरको मु् य 
श्चजम्पमेवारी लिइएको देश्चखन्छ । गाउँपालिकाको वडागतरुपमा िैवङ्गक घरधरुीको तिुना गदाय समग्र सबै वडाहरुमा पूरुि नै बवि 
घरमूिी भै घरको मु् य श्चजम्पमेवारी लिएको पाइन्छ । यो अवस्था समग्र देशको अवस्थासिंग लमल्दोजलु्दो न ैदेश्चखन्छ । िैवङ्गक 
आधारमा घरमिुीको सिं्या परुुि र मवहिाको बीचमा सामान्य अन्तर देश्चखन्छ (गन्यापधरुा गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण, 
२०७५) । 
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२.१९ पययटन 

यस गाउँपालिकामा पलन नेपािका अन्य पहाडी भेगमा झैं रमणीय डाँडाकाँडा, सनु्दर वहमािका दृश्य, धालमयक मठमश्चन्दर, 
गफुा, ताि, कुण्ड, झरना, किा तथा सािंस्कृलतक नाँचगान िगायतका सम्पपदा छन ्। अनपुम प्राकृलतक सौन्दयय, प्रचरु जैववक 
ववववधता, बहजुातीय, बहभुािीय बहधुमय र सामाश्चजक ववववधता एविं ऐलतहासक तथा साँस्कृलतक सम्पपदािे भररपूणय नेपाि ववश्व 
पययटन मानश्चचरमा प्रमखु पययटकीय गन्तव्यस्थिको रुपमा सपुररश्चचत छ ।  

ववज्ञान, प्रववलध र सञ्चार प्रणािीमा भएको अभतूपूवय ववकासिे समचु्च ववश्व न ै एउटा गाउँको रुपमा पररणत हुँदै 
गइरहेको अवस्थामा नपेाििे यस्ता राविय सम्पपदािाई ववश्व साम ुप्रस्ततु गदै ववश्व पययटन बजारिाई आकवियत गरी अत्यलधक 
िाभ लिन सक्टने क्षमता अलभवृवद्ध गनुय आवश्यक छ । पययटन व्यवसाय आफैं मा राविय अथयतन्रको ववकासको प्रमखु आधार 
भएकोिे यस व्यवसायको ववववधीकरण र ववस्तारद्वारा आम नागररकको जीववकोपाजयन र रोजगारीका अवसरमा वृवद्ध गरी 
जनताको जीवनस्तरमा सधुार गनुय अपररहायय भएको छ । यस प्रयोजनाथय एकातफय  नेपािका यी ववववध सम्पपदाको समशु्चचत 
सिंरक्षण र सम्पवद्धयन गनय अत्यावश्यक भएको छ भने अकोतफय  अन्तरायविय हवाई यातायात सेवा िगायत पययटन सेवासँग सम्पबद्ध 
सबै प्रकारका पूवायधार ववकास गदै पययटन सेवा उद्योगको सिं्यात्मक एविं गणुात्मक वृवद्ध गनुय आवश्यक छ ।  
२.२० लसिंचाइ तथा खानेपानी 
 प्राकृलतक स्रोतिे भररपूणय यो गाउँपालिकामा सामदुावयक वन, पानीका स्रोतहरू जस्तैः ठाडाखोिा, मूि, खोल्सा, पोखरी 
आठद रहेका छन ्। उत्पादनमूिक जलमन, नदीजन्य उत्पादनका बस्तहुरू, िुङ्गाका खानीहरू आठद यहाँका प्रमखु स्रोतहरू हनु ्
। यस गाउँपालिका क्षेरमा रहेको नदी, ताि, खोिाको पानीिाई काठ, स्याउिा र िुङ्गािे कुिोमा पानी फकायई परम्पपरागत 
तररकाबाट सिंचालित कुिोहरू लसिंचाइका आधारश्चशिा हनु ्। लसिंचाइका प्रमखु श्रोतहरू स्थानीय साना खोिाहरू मारै हनु । 
यी श्रोतहरू बाहेक गाउँमा खेतीयोग्य जलमनमा लसिंचाई गनय पानीको श्रोत छैन । कृविको िालग उवयर माटो भएको र गाउँमा 
ठूिो सिं्यामा जनता कृविमा नै लनभयर रहेको हुँदा प्राकृलतक स्रोतको उपयोग गरी सबै खेलतयोग्य जलमनमा लसचाई सवुवधा 
प¥ुयाउन सके रोजगारीका अवसर बढ्नकुा साथै कृवि उत्पादनमा पलन प्रसस्त बवृद्ध हनु ेदेश्चखन्छ ।  

खानेपानीका प्रसस्त महुानहरू रहेको यस पालिकामा एक घर एक धाराको अवधारणा अनरुुप काययक्रमहरू सञ्चािनमा 
रहेका भएता पलन पयायप्त आलथयक स्रोतको अभाव तथा महुान सिंरक्षणमा चासो नहुँदा अझ पलन आधा भन्दा बिी घरधरुीमा 
खानेपानीको सवुवधाको सलुनश्चितता हनु सकेको छैन । गाउँपालिकाका प्रत्येक वडाहरूमा कम्पतीमा १ वक.मी.देश्चख बिीमा ३ 
वक.मी.को बीचमा पानीका स्रोतहरू रहेको र यसको सदपुयोग गनय सके कृवि तथा पशपुािन व्यवसायिाई उद्यममा पररणत 
गनय सवकने बलियो सम्पभावना यो क्षेरमा देश्चखएको छ । 
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पररच्छेद तीन: गन्यापधरुा गाउँपालिकाको स्थानीय योजना 
३.१ पषृ्ठभलूम 

नेपािी समाजमा आएको पररवतयन तथा राज्यिे लिएको सिंरचनागत पररवतयनको नीलत अनसुार स्थानीय सरकार सञ्चािन 
ऐन, २०७४ िाग ुभएको छ । ववकासका सम्पभावनाहरू तथा स्थानीय बालसन्दाहरूको आधारभतू मागको आधारमा गाउँपालिका 
स्तरमा आवलधक योजनाको सरुूवात भए अनसुार गन्यापधरुा गाउँपालिकाको आवलधक योजना तजुयमा गने यो प्रथम प्रयास हो 
। जन आन्दोिन २०६२/०६३ िे ल्याएको पररवतयनका मूि ममय र भावना तथा नपेािको सिंववधानको भावनाको आधारमा 
गाउँपालिकाको ववकासको गलतिाई तीब्रता ठदनकािालग गाउँपालिकाको आवलधक योजना तयार गदाय मूितः देशको राविय 
िक्ष्यिाई ध्यानमा राखी गाउँपालिकाका प्रमखु समस्याहरू, ववलभन्न क्षेरहरूको उपिश्चधध, सिंघीय तथा प्रदेश सरकारबाट 
गाउँपालिकाको ववकासकोिालग प्राप्त अनदुान तथा गाउँपालिकाको आन्तररक स्रोत साधनहरूको अलधकतम मारामा पररचािन 
गरी गाउँपालिकाका काययक्रमहरूिाई क्रलमक रूपमा अगालड बिाउँदै िैजाने उदे्दश्यका साथ आवलधक योजना तजुयमाको प्रयास 
भएको छ । आवलधक योजना तजुयमा गदाय यस गाउँपालिकािे हािसम्पममा गरेका महत्त्वपूणय प्रयास तथा उपिश्चधधहरूको सूक्ष्म 
रूपमा ववश्लिेण तथा सम्पभावना र चनुौतीहरूको पलन ववश्लिेण गररएको छ । 
३.२ गाउँपालिकाको ववकासका समस्याहरू 

जनसहभालगतामा आधाररत योजना कायायन्वयन ववलधको पािना हनु ु पनेमा स्थानीय उपभोिा सलमलतिे पलन योजना 
कायायन्वयनमा ठेकेदारको प्रयोगिे सशुासनमा समस्या देश्चखएको छ । दीघयकािीन सोचका आधारमा योजनावद्ध ववकास प्रवक्रया 
अश्चघ बिाउन ेपररपाटीको थािनी भए तापलन सोही अनरुूप कायायन्वयन हनु सकेको छैन । 

योजना तथा काययक्रमको प्राथलमकीकरण गरी सोही अनसुार स्रोत पररचािनका आधारमा योजना र काययक्रम सञ्चािन हनु 
नसक्टन,ु गाउँपालिकालभर रहेका ववियगत शाखाहरूमा जनशश्चिको अभाव हनु ुतथा कमयचारीको लछटो लछटो तथा अप्रत्यालसत 
सरुवा हनु ेप्रणािीको ववकासका कारण काययक्रम कायायन्वयनमा समस्या भएको छ । ववपद् व्यवस्थापन, जिवाय ुपररवतयन, 

वातावरणको सिंरक्षण जस्ता ववियमा आवश्यकता अनसुार नया ँप्रववलध प्रयोग गनय नसक्टन ुतथा यसको प्रभाव न्यूनीकरणमा ठोस 
काययक्रम कायायन्वयनमा समस्या देश्चखन्छ । 

भौलतक पूवायधार सम्पबन्धी योजनाहरू एउटा पूरा नहुँदै अको नया ँयोजना छनौट गने प्रवक्रयािे एकालतर िश्चक्षत िाभ लिन 
नसकेको अवस्था छ भन ेअकोतफय  स-साना योजना छनौट गदाय त्यसबाट लसजयना हनु ेिाभ सानो जनसङ्ख्यािे मार प्राप्त गने 
अवस्था हनु ुववकासको लसद्धान्त ववपरीत भएको देश्चखन्छ । गाउँपालिकामा उपिधध स्रोत, साधन र सीपको सदपुयोग गने तफय  
अपेश्चक्षत रूपमा ध्यान पगु्न नसक्टदा गाउँपालिका बाह्य स्रोतमा लनभयर रहन ुपने अवस्था छ । 

वन ववनाश र वातावरणको सिंरक्षण ववकासको समस्याको रूपमा देश्चखएका छन ्।ववकासका आधारभतू मापदण्डहरूको 
सिंरक्षणमा समस्या देश्चखएको छ । एक वडा एक पवहचानका काययक्रमहरू सञ्चािन गनय सवकएको छैन ।ववकासका पूवायधारहरूको 
समान ववतरण गनय सकेको अवस्था छैन । उत्पादन भएका वस्तहुरूको बजार र मूल्य लनधायरणको समस्या देश्चखएको छ । 
गन्यापधरुा कृवि र पययटन क्षरेको ववकास र ववस्तारकोिालग लडवपआर (DPR) तयार हनु सकेको छैन । 

 

३.३ गाउँपालिकाको ववकासका चनुौती तथा अवसरहरू 

चनुौती 
गन्यापधरुा गाउँपालिकामा सामाश्चजक, सािंस्कृलतक, आलथयक तथा पययटकीय ववकासका सम्पभावनाको सँगसँगै चनुौतीका 

चाङहरू पलन प्रशस्त रहेका छन ्। यस क्षेरको समग्र ववकासको प्रमखु चनुौती भनकेो नै आलथयक स्रोतको व्यवस्था गरी 
दीघयकािीन र ठदगो वकलसमको भौलतक पूवायधारको लनमायण र ववस्तार गनुय रहेको छ । 
1. राजस्व सङ्किन र आलथयक स्रोत पररचािनका सम्पबन्धमा अलधकारहरूको व्यवस्था अनसुारको आलथयक, प्रशासलनक सिंरचनाको 

अभाव तथा कमजोर मानव सिंशाधन ववकासका कारण अपेश्चक्षत रुपमा आन्तररक राजस्व सङ्किन नहनु।ु  
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2. धेरैजसो भ–ूभागमा वन क्षेर, चरनपाखा, खोिा, बगर, भीर पाखा र लभरािो जलमन भएकोिे कृविको आधनुीवककरण गरी 
व्यवसावयक कृवििाई अश्चघ बिाउन ु। 

3. ववलनयोश्चजत बजेट धेरैजसो भौलतक पूवायधारमा मार केश्चन्रत हनुे गरेकोमा मानव सिंसाधन ववकासमा कम बजेट छुट्याउन े
परम्पपरािाई पररवतयन गनुय । 

4. गाउँपालिकाका ववलभन्न वडाहरूमा ववलभन्न प्रकारका नयाँ नयाँ फिफूि तथा जलडबटुीहरूको व्यवसावयक रुपमा खेती शरुु 
गरे तापलन वयनीहरूका िालग बजार व्यवस्थापन गरी कृिकहरूिाई यसतफय  दीघयकािीन रुपमा आकवियत गराउन ु ।  

5. गाउँपालिकाका पाँच वटै वडाहरूमा मोटरबाटो पगु ेतापलन ग्रामीण सडकहरू साँघरुा, जीणय तथा कच्ची रहेका कारण सडक 
यारा जोश्चखमपूणय र खश्चचयिो बन्दै गएको अवस्थामा सबै वडाहरूमा पगु्ने सडकमागयिाई कािोपरे गनुय । 

6. गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा प्राकृलतक स्रोत तथा साधन र आलथयक स्रोतहरू समान रुपमा नरहेका कारण सबै वडाहरूका 
आलथयक तथा प्राकृलतक स्रोतहरूबाट प्राप्त हनुे राजस्विाई समान ववतरण गदै सबैिाई ववकासका समान अवसर प्रदान गनुय 
। 

7. पययटकीय ववकासको उच्च सम्पभावना बोकेको गन्यापताि तथा श्चशखर क्षेरमा पययटन ववकासका पूवायधारहरूको ववस्तार 
गनुय । 

8. गाउँपालिकामा रहेका सामदुावयक वन क्षेरमा विेनी िाग्न ेडिेिोका कारण ठूिो वन क्षेर, चररचरन क्षेर, महत्त्वपूणय 
जलडबटुी, बन्यजन्त ुिापोन्मखु हनुे अवस्थाको अन्त्य गनुय । 

9.  सामदुावयक वन तथा अन्य वन क्षरेबाट जथाभावी वन फँडानी गरी बहमूुल्य काठको अवैध चोरी लनकासी िाई लनयन्रण 
गनुय । 

10. स्थानीय स्रोत, साधन, जलडबटुी आठदको उश्चचत प्रयोग व्यवस्थापन र सिंरक्षण गनुय ।  
11. ऐलतहालसक तथा धालमयक सम्पपदास्थिहरूको सिंरक्षण र सिंवद्धयन गनुय । 
12. सामदुावयक ववद्यािय प्रलतको भरोसा एवम ्ववश्वासिाई कायम राख्न ु। 
13. सबै गाउँबासीिाई आधारभतू स्वास््य सेवाको सलुनश्चितता गनुय । 
14. उपिधध पानीका स्रोतहरूको व्यवस्थापन गरी कृवियोग्य जमीनमा बाहै्र मवहना लसिंचाइको सलुनश्चितता गनुय । 
15. घ्दो जन्म दर तथा बढ्दो बसाँइसराइिाई लनयन्रण गरी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्या वृवद्ध दरिाई यथावत राख्न।ु 
16. भ्रिाचार तथा फजूि खचयको लनयन्रण गरी प्रभावकारी प्रसासन सिंयन्रको ववकास गनुय ।   

अवसर  

आफ्नो क्षरेलभर रहेका आलथयक, प्राकृलतक तथा मानवीय स्रोत तथा साधनको पररचािन गरी समवृद्धको मागयमा अगालड 
बढ्ने महत्त्वपूणय अवसर गाउँपालिकािाई प्राप्त भएको छ । यस गाउँपालिकाका ववकास र समवृद्धका मु् य अवसरहरूिाई 
लनम्पन रुपमा उल्िेख गनय सवकन्छः 
 सिंवैधालनक रुपमा ववलभन्न राजनैलतक, आलथयक तथा प्रशासलनक अलधकारहरूको उपयोग गनय सक्टने श्चस्थलत रहेको छ।  

 गन्यापधरुा गाउँपालिकाको हावापानी तथा स्थान ववशिे कृवियोग्य भलूमको उपिधधताका कारण यस गाउँपालिकािाई 
पवहचान ठदने गरी कृवि उत्पादन गनय सक्टने गाउँपालिकाका रूपमा ववकास गनय सवकनछे । 

 कृविजन्य उत्पाठदत वस्तकुोिालग आवश्यक बजारको समस्या नरहेको, यस गाउँपालिकामा उत्पादन हनुे तरकारी र कृवि 
तथा पशजुन्य उत्पादनिे राम्रो बजार पाउन ेप्रशस्त सम्पभावना रहेको छ । 

 प्राकृलतक तथा अन्य आलथयक स्रोतहरूको पररचािनबाट स्थानीयबासीको जीवनस्तरमा सधुार ल्याउन सवकने अवस्था रहेको 
छ । 

 एक दजयन बिी रमणीय, भौगोलिक, सािंस्कृलतक तथा धालमयक पययटकीय महत्त्व बोकेका स्थानहरू भएकािे यसको ववशिे 
महत्त्व र पययटन ववकासको सम्पभावना रहन गएको छ । 



 [16] 
 

 ऐलतहालसक तथा पौराश्चणक महत्व बोकेको गन्यापधरुा क्षेरिाई सूदूर पश्चिम प्रदेशकै प्रमखु पययटकीय गन्तधयस्थिका 
रुपमा ववकास गनय सवकने अवस्था रहेको छ । 

 गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा सडक सञ्जाि, सञ्चार तथा ववद्यतुीकरण जस्ता ववकासका आधारभतू पूवायधारहरूको सवुवधा 
पगुकेो छ । 

 वनजङ्गि, जलडबटुी, जिस्रोत, िुङ्गाखानी आठदजस्ता प्राकृलतक स्रोतको िाभ लिन सवकने अवस्था रहेको छ। 
 पशपुािन व्यवसायको माध्यमबाट दगु्धजन्य पदाथयको उत्पादनमा वृवद्ध गनय सवकन ेअवस्था रहेको छ । 
 सनु्तिा,  आपँ, आि,ु  अदवुा,  वटमरु,  भटमास,  िसनु,  ववलभन्न मौसमी/बेमौसमी तरकारीहरू,  मौरीपािन जस्ता कृवि तथा 

पशजुन्य उत्पादनकािालग यस गाउँपालिकािे आफ्नो पवहचान स्थावपत गनय सक्टने र यस क्षेरको आधलुनकीकरण गनय 
सकेको अवस्थामा यसको उत्पादकत्वमा बवृद्ध आई थप आलथयक उपिश्चधध हालसि गनय सवकनेछ। 

 गाउँपालिकामा रहेको वन जङ्गििाई सिंरक्षण गरी त्यसबाट प्राप्त गनय सवकने िाभ जस्तैः प्राङ्गाररक मि, जलडबटुी र मसिा 
उत्पादन जस्ता वक्रयाकिापका माध्यमबाट आलथयक उपाजयन गनय सवकने देश्चखन्छ । 

 आवलधक योजनाको लनमायण प्रवक्रयासँगै जनमानसमा देश्चखएको उत्साह र ववकास तथा समवृद्धप्रलतको चाहनािाई सिंस्थागत 
गनय सवकने अवसर रहेको छ । 

 

३.४ गाउँपालिकाको दीघयकािीन सोच, िक्ष्य, उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

"कृवि, पययटन र पूवायधार– सखुी, समदृ्ध एवम ्समतामूिक गन्यापधरुाको आधार " 

िक्ष्य 

गाउँपालिकाको ववकासकोिालग प्राप्त अनदुान तथा आन्तररक स्रोत साधनहरूको अलधकतम ्पररचािन गरी समदृ्ध 
एवम ्समतामूिक गन्यापधरुा लनमायणको आधार तयार गने । 

उद्दशे्य 

1. उत्पादनशीि क्षेरको उच्चतम पररचािन गरी गणुस्तरीय उत्पादन र उत्पादकत्वमा बवृद्ध गदै आलथयक ववकासको 
आधार तयार गनुय । 

2. गणुस्तरीय श्चशक्षा, स्वास््य तथा खानेपानी जस्ता आधारभतू सेवाको सवयसिुभ पहुँचको सलुनश्चितता गरी सामाश्चजक 
ववकासमा सशि पालिका लनमायण गनुय । 

3. स्थानीय आवश्यकताका पवहचान गरी पूवायधार ववकासिाई प्राथलमकता ठदन ु। 

4. वातावरण तथा जैववक ववववधताको सिंरक्षण गदै ववपद् व्यवस्थापन र जिवाय ुपररवतयनका असरहरूको न्यूनीकरण गनुय 
। 

5. सामाश्चजक न्याय तथा सशुासन स्थावपत गरी समवृद्ध हालसि गनुय । 

३.५ गाउँपालिकाका प्रमखु रणनीलतहरू तथा काययनीलतहरू 

तालिका 5: गाउँपालिकाका प्रमखु रणनीलतहरू तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: उत्पादनशीि क्षरेको उच्चतम पररचािन गरी गणुस्तरीय उत्पादन र उत्पादकत्वमा बवृद्ध गदै ववकासको आधार तयार गनुय 
। 

१.१: प्रलतस्पधायत्मक िाभका 
क्षेरमा िगानी बिाउने । 

1. कृविमा आधाररत उद्यमशीिताका माध्यमबाट रोजगारी लसजयना गरी आम्पदानीमा बवृद्ध ल्याइनेछ। 

2. प्रववलधमा आधाररत पययटनको ववकास गरी यसिाई रोजगारमूिक उद्योगको रूपमा ववकास गररनेछ 
। 

3. आधलुनक एवककृत बश्चस्त ववकाशका माध्यमबाट गन्यापधरुािाई सवुवधासम्पपन्न आकियक वश्चस्तका 
रूपमा ववकास गररनेछ । 
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१.२: ववकासका अवसरहरूमा 
समतामूिक पहुँच सलुनश्चित 
गने । 

 

1. ववकासका पूवायधारहरू सामाश्चजक तथा आलथयक रूपमा ववपन्न समदुायिाई मूिप्रवाहमा ल्याइनेछ।  

2. गणुस्तरीय लसिंचाइ सवुवधा, सङ्किन केन्र, बजार व्यवस्थापन एवम ् प्रवद्धयन, बीउ ववजन, मिखादको 
सहज आपूलतय र प्रववलधको पहुँचको सलुनश्चितता गररनेछ । 

3. जनताको पहुँच लसजयना हनेु गरी गणुस्तरयिु सडक, लसिंचाइ, िगायत अन्य भौलतक पूवायधारको लनमायण 
गदाय लनश्चित मापदण्ड बनाई िाग ुगररनेछ । 

4. कृवि तथा पशजुन्य उपजमा आत्मलनभयर हुँदै खाद्य सरुक्षाको प्रत्याभलूत गराई गररबी लनवारणमा 
उल्िे्य सधुार गररनेछ । 

उद्देश्य २: गणुस्तरीय श्चशक्षा, स्वास््य तथा खानेपानी जस्ता आधारभतू सेवाको सवयसिुभ पहुँचको सलुनश्चितता गरी सामाश्चजक ववकासमा 
सशि पालिका लनमायण गनुय । 

२.१: श्चशक्षा, स्वास््य, 

खानेपानी जस्ता आधारभतू 
सेवाहरूको गणुस्तर र पहुँच 
अलभवृवद्ध गदै मौलिक हकको 
प्रत्याभलूत गने । 

1. मवहिा, बािबालिकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्न ेश्चशक्षा, स्वास््य क्षेरमा जनचेतना अलभवृवद्ध र पूवायधार 
ववकास तफय  स्वास््य चौकी लनमायण, प्रसलुतगृह लनमायण, एम्पबिेुन्स सेवा सञ्चािन बािववकास केन्रहरूको 
व्यवस्थामा जोड ठदइनेछ । 

2. खिुा ठदशामिु गाउँ काययक्रमिाई व्यवश्चस्थत गनय आवश्यकता अनसुार सावयजलनक शौचािय लनमायण 
तथा त्यसको व्यवस्थापनकािालग कायय योजना तयार पारी कायायन्वयन गने नीलत लिइनेछ । 

3. श्चशक्षा, स्वास््य, खानेपानी जस्ता आधारभतू सेवाहरूिाई गाउँपालिकाको सामाश्चजक समवृद्धको 
मेरुदण्डका रूपमा अिंलगकार गरी त्यसको ववकासकािालग आवश्यक कायय योजना िाग ुगररनेछ। 

उद्देश्य ३: स्थानीय आवश्यकताका पवहचान गरी पूवायधार ववकासिाई प्राथलमकता ठदन ु। 

3.1: गणुस्तरीय 
पूवायधारहरूमा सबैको पहुँच 
सलुनश्चित गने । 

1. ववकासका पूवायधारको गणुस्तर सलुनश्चित गररनेछ । 

2. कृवि र पययटनकािालग उपयिु ठालनएका क्षेरहरूको DPR गरी उि क्षेरहरूिाई पकेट र पययटकीय 
क्षेरका रूपमा ववकास गनय आवश्यक पूवायधारको व्यवस्थापन तथा आधलुनक प्रववलधमा आधाररत 
कृवि सम्पबन्धी वक्रयाकिापमा जोड ठदइनेछ । 

3. ट्रयाक खोलिएका सडकको ममयत, सम्पभार, सिंरचनाको काम गरी सवारी साधनिाई सचुारु गनय बजेट 
बाँडफाँड गररनेछ । 

उद्देश्य ४: वातावरण तथा जैववक ववववधताको सिंरक्षण गदै ववपद् व्यवस्थापन र जिवाय ुपररवतयनका असरहरूको न्यूनीकरण गनुय । 

4.1: वातावरणीय सन्तिुन 
एवम ्जि, जलमन, जङ्गि, जैववक 
ववववधता आठद प्राकृलतक स्रोत 
र सम्पपदाको सिंरक्षण तथा 
ववकास गने । 

1. वन जङ्गि सिंरक्षणमा आधलुनक प्रववलधको प्रयोग गररनेछ । 

2. एकघर एक धारा र पूणय सरसफाइ सवहतको गाउँपालिका बनाउने नीलत अविम्पबन गररने छ। 

3. प्रकोपबाट लसजयना हनेु मानवीय तथा आलथयक क्षलतिाई न्यूनीकरण, वातावरणीय सिंरक्षण जस्ता 
काययक्रम र जिवाय ुपररवतयन अनकूुिन योजनािाई आबद्ध गरी काययक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

4. सडक लनमायण गदाय क्षलत भएको खानेपानी योजना, लसिंचाइ कुिोहरू सम्पबश्चन्धत योजना सञ्चािन गने 
उपभोिा सलमलतिाई नै पनुलनयमायणमा श्चजम्पमेवार बनाइनेछ । 

उद्देश्य ५: सामाश्चजक न्याय तथा सशुासन स्थावपत गरी समवृद्ध हालसि गनुय । 

5.1: सशुासन सम्पबन्धी 
नीलतगत, काननु एवम ्
सिंस्थागत व्यवस्था गरी 
प्रभावकारी कान्वययन गने । 

1. समावेशी र सन्तलुित ववकासको माध्यमद्वारा ववभेदमिु समाज लनमायण गररनेछ । 

2. गररबी लनवारणकािालग सञ्चालित काययक्रमहरूिाई एकीकृत गरी वास्तववक गररबहरूको पवहचान र 
सङ्ख्या घटाउने नीलत अविम्पबन गररनेछ । 

3. गाउँपालिकाको आन्तररक स्रोत सङ्किनमा सावयजलनक लनजी साझेदारी अन्तगयत गररएको सहकाययिाई 
अझ व्यवश्चस्थत र प्रभावकारी गराइनेछ । 

4. समाजमा पछालड परेका िश्चक्षत वगयकािालग अनदुान रकम र आन्तररक स्रोत तफय को लनश्चित बजेट 
िश्चक्षत वगयकािालग प्रत्यक्ष फाइदा पगु्ने काययक्रममा ववलनयोजन गररनेछ । 

5. सशुासन, पारदश्चशयता, िैवङ्गक सशिीकरण, सामाश्चजक सरुक्षा, आयमूिक, सीपमूिक काययक्रमिाई ध्यान 
ठदई काययक्रम लनमायण गररनेछन ्। 
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6. समावेशी सामाश्चजक सिंरचनाका माध्यमबाट गन्यापधरुाबासीमा पारस्पररक सद्भाव र एकताको 
भावना ववकास गररनेछ ।  

7. गाउँपालिकाको वावियक काययक्रम तजुयमा गदाय मूितः आवलधक योजनासँग आवद्ध गरी 
गाउँपालिकाको योजना तजुयमा प्रवक्रयािाई वैज्ञालनक बनाइनेछ । 

३.६ गाउँपालिकाका गौरवका आयोजनहरू 

1. भात्काँडा – रुवाखोिा – बडाि – रेि – कोराि पक्की सडक (५० वक.लम.) 

2. १५ शैयाको अस्पताि लनमायण तथा सञ्चािन 

3. सकायि खानेपानी आयोजना लनमायण तथा व्यवस्थापन 

4. कोपरे-चौतािा लसिंचाइ आयोजना लनमायण तथा व्यवस्थापन 

5. देउचन खानेपानी आयोजना लनमायण तथा व्यवस्थापन 

6. प्राववलधक श्चशक्षाियको लनमायण तथा सञ्चािन 

7. गन्यापताि सिंरक्षण तथा पययटन पूवायधार ववकास 

8. गाउँपालिकाको प्रसासकीय भवन लनमायण 

9. रेि बहउुदे्दशीय खेि मैदान लनमायण तथा व्यवस्थापन  

10. िाटागन्याप क्षेर ववकास सिंरक्षण काययक्रम 

३.७ अपेश्चक्षत पररमाणात्मक उपिश्चधध 

तालिका 6: अपेश्चक्षत पररमाणात्मक उपिश्चधध 
सूचक (आ.व. २०७६/७७ को 
श्चस्थर मूल्यमा) 

एकाई आधार विय आ.व. २०७७/७८ 
को अवस्था 

योजना समालप्त विय आ.व.२०८२/८३ 
को िक्ष्य 

मानव ववकास सूचकाङ्क*  सूचकाङ्क 0.457 ०.50 
आलथयक बवृद्ध*  प्रलतशत 4.7 8.0 
वावियक प्रलत व्यश्चि आय* रु. 48672 68000 
बहआुयालमक गररबी प्रलतशत 24 5 
साक्षरता प्रलतशत 79 90 
ववद्याियमा खदु भनाय दर* प्रलतशत 78 9६ 
औसत आय*ु विय 72 75 
कािोपरे सडक वक.लम. 29 100 
ग्राभेि सडक वक.लम. ० 2० 
ट्रयाक खोलिएको सडक वक.लम. 110 120 
वेरोजगारी प्रलतशत 22 १० 

ववद्यतु सेवा प्राप्त घरधरुी प्रलतशत 98 100 
खानेपानी सेवा प्राप्त घरधरुी प्रलतशत 45 100 
*डडेल्धरुा श्चजल्िाका सूचकहरू  

३.८ िगानी प्रक्षपेण 

तालिका 7: िगानी प्रक्षपेण 

क्र.सिं. आ.व. अपेश्चक्षत आलथयक बवृद्ध दर 

अपेश्चक्षत गाहयस्थ उत्पादन    
(रु करोडमा) 

प्रक्षवेपत िगानी (रु करोडमा) 

1 ०७८/७९ 4.0० - 59 
2 ०७९/८० 6.5० - 6५ 

3 ०८०/८१ 7.00 - 7१ 
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४ ०८१/८२ 8.00  78 
५ ०८२/८३ 9.00  86 

योजना अवलधमा हनेु कुि प्रक्षवेपत िगानी 359 

३.९ आवलधक योजनामा खचय धयहोने स्रोतहरू 

तालिका 8: आवलधक योजनामा खचय धयहोने स्रोतहरू 
क्र.सिं. 

स्रोत 

योजना अवलधमा हनेु िगानी  (रु 
करोडमा) 

प्रलतशत 

१ सरकारी (प्रदेश तथा सिंघीय सरकार) क्षेर 290 80.77 

२ सहकारीक्षेर 10 2.79 

३ लनजी क्षेर 12 3.35 
४ गै.स.स. 12 3.35 

५ उपभोिा समूह, सामदुावयक सिंस्था आठदको योगदान 15 4.17 

६ अन्तर स्थानीय तह साझेदारी 20 5.57 

 कुि 359 100 

३.१० गन्यापधरुा गाउँपालिकाको आय अनमुान 

तालिका 9: गन्यापधरुा गाउँपालिकाको आय अनमुान 
रू. िाखमा 

क्र. 
सिं. 

वववरण २०७७/७८ 
को यथाथय 

२०७८/७९ 
को अनमुान 

२०७९/८० 
को अनमुान 

२०८०/८१ 
को अनमुान 

२०८१/८२ 
को अनमुान 

२०८२/८३ 
को अनमुान 

1 नगद मौज्दात       

2 आन्तररक राजस्व ३० ३५ ४५ ५५ ६५ ८० 

3 सिंघीय सरकारबाट प्राप्त ववत्तीय 
समानीकरण अनदुान 

761 837 921 1013 1114 1226 

4 सशतय अनदुान  (सिंघीय सरकार)  1439 1583 1741 1915 2107 2318 

5 सिंघीय सरकारबाट राजस्व बाडफाट 
प्राप्त आय 

632 695 765 841 925 1018 

6 प्रदेश सरकारबाट प्राप्त ववत्तीय 
समानीकरण अनदुान 

69 76 83 92 101 111 

7 सशतय अनदुान  (प्रदेश सरकार)  50 55 61 67 73 81 

8 राजस्व बाँडफाट  (प्रदेश सरकार)  14 15 17 19 20 23 

9 समपरुक कोि (सिंघ तथा प्रदेश 
सरकार)  

166 183 201 221 243 267 

10 अन्य  225 248 272 299 329 362 

 जम्पमा 3386 3727 4106 4522 4977 5486 

३.११ सावयजलनक खचयको बाडँफाटँ 

तालिका 10: सावयजलनक खचयको बाडँफाटँ 
क्र. 
सिं. 

वववरण २०७७/७८ 
को अनमुान 
रु िाखमा 

२०७८/७९ 
को प्रक्षपेण 

२०७९/८० 
को प्रक्षपेण 

२०८०/८१ 
को प्रक्षपेण 

२०८१/८२ 
को प्रक्षपेण 

२०८२/८३ 
को प्रक्षपेण 

आवलधक 
योजनाको 
जम्पमा 

१ बजेटको वगीकरण 

1.1 चाि ुखचय 2364 2600 2860 3146 3461 3807 15876 
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1.2 पुजँीगत खचय 1288 1417 1558 1714 1886 2074 8650 

1.3 सशतय तफय  खचय  १666 1833 2016 2217 2439 2683 11188 

1.4 सामाश्चजक सरुक्षा 
खचय 

533 586 645 709 780 858 3579 

जम्पमा बजेट 5851 6436 7079 7786 8566 9422 39293 

2 खचयको क्षरेगत बाडँफाडँ 
2.1 आलथयक ववकास 578 636 699 769 846 931 3882 

2.2 सामाश्चजक ववकास 1755 1931 2124 2336 2569 2826 11786 

2.3 पूवायधार ववकास 313 344 379 417 458 504 2102 

2.4 वन वातावरण 
तथा ववपद् 
व्यवस्थापन 

71 78 86 95 104 114 477 

2.5 सिंस्थागत ववकास 
तथा सशुासन 

933 1026 1129 1242 1366 1503 6266 

 जम्पमा बजेट 3650 4015 4417 4859 5343 5878 24513 

  



 [21] 

पररच्छेद चार: गन्यापधरुा गाउँपालिकाको समविगत आलथयक नीलत 

खण्ड एक: सावयजलनक खचय 
1.1 पषृ्ठभलूम 

स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे स्थानीय तहिाई आलथयक अलधकार क्षेरलभरका सीलमत क्षेरमा कर िगाउन, 
नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट राजस्व बाँडफाटँ, अनदुान र ऋण प्राप्त गनय, लनजी क्षेरबाट तोवकएको सीमासम्पम 
आन्तररक ऋण पररचािन गरी सावयजलनक खचय व्यवस्थापन गने अलधकार प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहको क्षरेालधकारका 
ववियमा एकि कर प्रशासनको माध्यमबाट राजस्व पररचािन गने व्यवस्था रहेको छ । नेपाि सरकारबाट स्थानीय तहिाई 
समानीकरण अनदुान, सशतय अनदुान, ववशेि अनदुान र समपूरक अनदुान गरी चार प्रकारका अनदुान प्राप्त हनुे गरेको छ ।  

स्थानीय तह गठन भए पिात ्स्थानीय ववकास अवधारणा अनरुूपका प्राथलमक कामहरू शरुुवात भएका छन ्। आलथयक 
विय २०७३/७४ मा स्थानीय रूपमा ववत्तीय कारोबार सीलमत रहेको लथयो भने आ.व. २०७४/७५, आ.व. २०७५/७६  
तथा आ.व. २०७६/७७ कोिालग पूरा अवलधको बजेट तजुयमा गरी कायायन्वयन गररएको छ भने आलथयक विय २०७७/७८ 
को बजेट कायायन्वयनका क्रममा रहेको छ । सेवा प्रवाहकोिालग आवश्यक पने नीलत, काययववलध एवम ्काययप्रवक्रया सरिीकरणका 
काययहरू भएका छन ्। साथै, काययपालिकाको कायय श्चजम्पमेवारी बमोश्चजम सेवा प्रवाह गनय आवश्यक पने सिंगठन सिंरचना स्थापना 
भई सेवा प्रवाह तथा ववकास लनमायणका काययक्रम कायायन्वयनमा िलगएको छ । यसै आ.व.मा गन्यापधरुा गाउँपालिकाको प्रथम 
आवलधक योजना तथा मध्यमकािीन खचय सिंरचना तजुयमा गरी बजेट र योजनािाई जोड्ने प्रयास गररएको छ । 

1.2 प्रमखु समस्या 
योजना तजुयमाकािालग आवश्यक पने त्याङ्कको पयायप्तता नहुँदा आधार वियको अवस्था, समग्र पालिका स्तरीय आलथयक 

अवस्थाका पररसूचकहरू जस्तै कुि गाहयस्थ उत्पादन, बचत तथा िगानी आठद ववश्लिेण गनय कठठनाइ हनु ुर यथाथयपरक बजेट 
लनमायणमा समस्या देश्चखएकोछ । कुशि बजेट ववलनयोजन र दक्ष एवम ्प्रभावकारी कायायन्वयनमा कमी रहेको छ । पुजँीगत 
खचय िक्ष्य भन्दा कम हनु,ु रोजगारी र आयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पाने पररयोजनाहरूमा ववलनयोजनमा कमी, लनधायररत समय, िागतमा 
र गणुस्तरीय वहसाबिे आयोजना कायायन्वयन हनु नसक्टन ुआठद यहाँका समस्याहरू हनु ्। 
1.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. सिंघीयता नया ँअभ्यास र शासकीय स्वरूप भएकोिे स्रोतको बाँडफाँटमा तीनवटै सरकारका बीचमा समानता र सन्तिुन 

कायम नहनु ु।  

2. सावयजलनक खचयिाई ठदगो र िाभकारी प्रलतफि आउन ेपररयोजनामा ववस्तार गनुय ।  

3. गाउँपालिकालभरका सीमान्तकृत समूह र भौगोलिक क्षेरको समन्यावयक ववकास गनुय । 

4. नागररकको आधारभतू आवश्यताका रूपमा रहेका श्चशक्षा,  स्वास््य, रोजगारी, न्यायमा पहुँच,  वातावरणीय स्वच्छताको 
पररपूलतय गनुय ।  

5. दक्ष, वविय ववज्ञ, तथा उत्प्ररेरत जनशश्चिको व्यवस्था गरी पालिकाको प्रशासलनक तथा ववकास काययकािालग आवश्यक 
मानव स्रोतको पररचािन गनुय ।  

6. साववकको एकीकृत िाँचाको सूचना तथा त्याङ्कहरू प्रशोधन तथा नया ँसिंरचना अनसुारको खण्डीकृत त्याङ्क प्राप्त गनुय 
।  

अवसर  
1. पालिकाहरूका बीचमा ववकास लनमायण,  िगानी अलभवृवद्ध, सशुासन प्रवद्धयनमा प्रलतस्पधायत्मक वातावरण रहनु ु।  

2. िामो समयदेश्चखको राजनीलतक सिंक्रमणको अन्त्य हनु ु। 

3. योजना छनौट, बजेट ववलनयोजन क्षमतामा सधुार हुँदै जान ु।  
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4. तीनै तहका सरकार सहकायय र समन्वय गदै “समदृ्ध नेपाि,  सखुी नेपािी” बनाउने राविय सिंकल्प प्रलत प्रलतबद्ध रहन ु
। 

5. स्थानीय सरकार स्थापना पिात ्तीन आलथयक वियको बजेट तथा काययक्रम कायायन्वयन भई सावयजलनक खचय ववलनयोजनमा 
अनभुव प्राप्त हनु ु।  

6. िगानी सहजताकािालग नेपाि सरकारबाट हािसािै एकि ववन्द ु सेवाबाट सेवा प्रवाहको थािनी गररन ु तथा 
जनप्रलतलनलधहरूमा ववकास प्रलतको उत्कट चाहना र प्रलतबद्धता हनु ु।  

1.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच  
"सवु्यवश्चस्थत, योजनाबद्ध एवम ्नतीजामखुी सावयजलनक खचय प्रणािी"  

िक्ष्य  

उपिधध स्रोत साधनको कुशि पररचािन र दक्षतापूणय ववलनयोजनबाट प्रभावकारी सावयजलनक सेवा प्रवाह, ठदगो तथा 
उच्च आलथयक ववकास हालसि गने ।  

उद्दशे्य 
1. उपिधध सीलमत स्रोतिाई गाउँपालिकाको समवृद्ध हालसि गनय सघाउने क्षेरमा ववलनयोजन गनुय।  

2. सामाश्चजक न्याय सवहतको आलथयक समवृद्ध हालसि गनुय ।  

3. पालिकामा रोजगारी लसजयना र उत्पादकत्व बवृद्ध गनुय । 

4. प्रभावकारी सावयजलनक सेवा प्रवाहको ववकास गनुय । 

1.5 रणनीलत तथा काययनीलत 

तालिका 11: सावयजलनक खचयका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलत काययनीलत 

उद्देश्य १: उपिधध सीलमत स्रोतिाई गाउँपालिकाको समवृद्ध हालसि गनय सघाउने क्षरेमा ववलनयोजन गनुय । 
१.१: सावयजलनक खचयको लमतव्ययी, दक्षतापूणय 
तवरिे आलथयक, सामाश्चजक ववकास तथा पूवायधार 
लनमायणमा उपयोग गने । 

1. सावयजलनक खररद काननुको पररपािनामा जोड ठदइनेछ ।  

2. बजेट प्रणािीका सबै प्रवक्रयािाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष मानव सिंसाधन 
ववकासमा जोड ठदइनेछ । 

१.२: नेपाि सरकारको स्वीकृलतमा गौरवका 
आयोजना तथा ठूिा पूवायधार लनमायणमा वैदेश्चशक 
ऋण पररचािन गने । 

1. ठूिा पूवायधार लनमायण तथा गौरवका आयोजनामा वैदेश्चशक ऋण पररचािन 
गररनेछ । 

उद्देश्य २: सामाश्चजक न्याय सवहतको आलथयक समवृद्ध हालसि गनुय । 
२.१: पूवायधार ववकास तथा सामाश्चजक क्षेरमा 
िगानी गदाय समाजका सबै वगय र क्षेरमा 
समन्यावयक ववतरण गने । 

1. सावयजलनक लनमायण र सामाश्चजक क्षेरबाट प्राप्त िगानीको प्रलतफि समाजका 
सबै वगय र क्षेरमा समन्यावयक ववतरण हनेु प्रबन्ध लमिाइनेछ । 

२.२: मूि प्रवाहमा आउन नसकेका नागररकिाई 
सामाश्चजक सिंरक्षणका माध्यमबाट मूि प्रवाहीकरण 
गने । 

1. आलथयक र सामाश्चजक रूपिे पछालड परेका नागररकिाई सामाश्चजक सिंरक्षणका 
काययक्रम माफय त ्सिंरक्षण गररनेछ । 

उद्देश्य ३: पालिकामा उत्पादनशीि रोजगारी लसजयना र उत्पादकत्व बवृद्ध गनुय । 
३.१: रोजगारीका अवसरको लसजयना, उत्पादन र 
उत्पादकत्वमा बवृद्ध एवम ् पुजँी लनमायण हनेु गरी 
स्रोतको महत्तम पररचािन गने । 

1. कृवि तथा गैर कृवि क्षेरमा रोजगार मूिक उद्योग स्थापनामा जोड ठदइनेछ।  

2. कृवि प्रशोधन र खलनजजन्य उद्योगको स्थापना र ववस्तारमा जोड ठदइनेछ। 
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उद्देश्य ४: प्रभावकारी सावयजलनक सेवा प्रवाहको ववकास गनुय । 
4.१: मध्यमकािीन खचय सिंरचना र प्रभावकारी 
मध्यमकािीन खचय समीक्षाको व्यवस्था गने । 

1. मध्यमकािीन खचय सिंरचनाका आधारमा मार पालिकाका सिंपूणय सावयजलनक खचय 
व्यवस्थापन हनेु सलुनश्चितता गररनेछ । 

2. हरेक तीन वियमा मध्यमकािीन खचय समीक्षा अलनवायय गनुयपने प्रावधान गररनेछ 
। 

४.2: हरेक सावयजलनक खचय तथा सेवा प्रवाह 
सावयजलनक सनुवुाइ माफय त अनमुोदन गने । 

1. हरेक उपभोिा सलमलत तथा ठेकदारिे योजनाको समालप्त सँगै खचयको वववरण 
सावयजलनक सनुवुाइ माफय त अनमुोदन गने अलनवायय प्रावधान राश्चखनेछ । 

1.6 अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

सावयजलनक खचय प्रणािी थप व्यवश्चस्थत एवम ्सदुृि भएको हनुछे । पालिकाको स्रोत साधनको ववलनयोजन र राजस्व 
पररचािन क्षमता सदुृि भएको हनुेछ । उपिधध सीलमत स्रोत र साधनको िगानी उत्पादनमूिक क्षरेमा केश्चन्रत भएको 
हनुछे। 

 

खण्ड दईु: राजस्व 

2.1 पषृ्ठभलूम 

आलथयक ऐन २०७5 र अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा घरजग्गा रश्चजिेशन शलु्क, सवारी साधन 
कर, घर बहाि कर, सम्पपत्ती कर, भलूम कर, व्यवशाय कर, ववज्ञापन कर र मनोरन्जन करका क्षेरमा स्थानीय तहको अलधकार 
क्षेर तोवकएको छ । यसका साथै गैर करका रूपमा सेवा शलु्क दस्तरु, पययटन शलु्क र दण्ड जररवाना सिंिग्न गररएको र 
स्थानीय काननु बमोश्चजम स्थानीय तहको क्षेरालधकार लभरका कर उठाउन पाउन ेव्यवस्था रहेको छ । कर तथा गैरकरका 
आधार कमजोर रहेको, कर सङ्किन गने आफ्न ैसिंयन्र स्थावपत भइनसकेको अवस्थामा राजस्व सङ्किन गने व्यवश्चस्थत पद्धलत 
ववकास भइसकेको छैन । वजै्ञालनक कर प्रणािीको ववकास गरी राजस्व सङ्किन र पररचािन गने काययिाई थप प्रभावकारी 
बनाउन आवश्यक रहेको छ ।  

2.2 प्रमखु समस्या 
राजस्व सङ्किन गनय नीलतगत व्यवस्थामा अष्पस्टता रहेको, कर तथा गैर करको आधार पयायप्त रुपमा ववस्तार हनु 

नसकेको, एउटै प्रकृलतका कर प्रदेश र स्थानीय तह दबैुका साझा क्षेरालधकारमा रहन ु राजस्व सधुारमा देश्चखएका मु् य 
समस्याहरू हनु ्। त्यसैगरी िुङ्गा, लगटी, बािवुा जस्ता प्राकृलतक स्रोतको कर सङ्किन सम्पबन्धमा बारम्पबार वववाद बढ्न ेगरेको, 
करका सम्पबन्धमा जनचेतनाको कमी रहेको, पयायप्त र दक्ष जनशश्चिको कमी हनु ुआठद यस गाउँपालिकाका समस्याहरू हनु ्। 
2.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

1. कर लतनुयपने सबै नागररकिाई करको दायरामा ल्याउन ु।  

2. कर तथा गैरकर राजस्वको प्रभावकारी पररचािन गनुय । 

3. कर तथा गैर करको आधार ववस्तार गनुय ।  

4. छररएर रहेका राजस्व सङ्किन गने सिंयन्रबाट आशालतत कर सङ्किन गनुय । 

5. गाउँपालिकाको कर तथा गैरकर राजस्व पररचािनका आधार कमजोर रहन ु।  

6. लछमेकी स्थानीय तहको कर प्रणािीसँग समानता कायम गनुय । 

अवसर  

1. तीनै तहका सरकारबाट समन्वय र सहकाययमा राजनीलतक प्रणािीको सदुृिीकरण गदै आलथयक ववकास गने अवसर 
प्राप्त भएको । 
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2. सावयजलनक ववत्तको पररचािनमा सबै पक्षको सवक्रय सहभालगता बढ्दै जान ु। 

3. िामो समयदेश्चखको राजनीलतक सिंक्रमणको अन्त्य भएको ।  

4. ववगतमा केन्रीकृत रहेका अलधकार ववकेश्चन्रत भई स्थानीय तहसम्पम पगुेको । 

5. करको आधार र दायरा बवृद्ध गनय सवकन ेसम्पभावना रहेको । 

2.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच  

"प्रभावकारी राजस्व प्रणािीको ववकास-गन्यापधरुाको सबि अथयतन्र लनमायणको आधार"  

िक्ष्य  

पालिकाका सामाश्चजक ववकासका काययक्रमहरू आन्तररक स्रोतबाट पररचािन गनय सक्टन ेअवस्थाको लसजयना गने।  

उद्दशे्य  

1. राजस्व पररचािन प्रणािीिाई प्रगलतशीि, कुशि, पारदशी र प्रभावकारी बनाउन ु। 

2. राजस्व सधुार कायययोजना लनमायण र कायायन्वयन गरी राजस्व बवृद्ध गनुय । 

2.5 रणनीलत तथा काययनीलत 

तालिका 12: राजस्वका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलत काययनीलत 

उद्देश्य १: राजस्व पररचािन प्रणािीिाई कुशि, पारदशी र प्रभावकारी बनाउन ु। 
१.१: सिंघीय र प्रदेश सरकारसँग 
समन्वय तथा सहकायय गदै 
गाउँपालिकाको प्रभावकारी राजस्व 
पररचािनमा जोड ठदने । 

1. नेपाि सरकारसँगको सहकाययमा राजस्व सङ्किन तथा पररचािनिाई पारदशी र प्रभावकारी 
बनाउन कर पररचािन सम्पबन्धमा स्पि नीलत तथा काननुी व्यवस्था गररनेछ ।  

2. राजस्व पररचािनकािालग प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहकायय गररनेछ । 

१.२: कर प्रणािीमा सिंस्थागत र 
सिंरचानागत रूपमा ववकास गदै 
आधलुनकीकरण र प्रगलतशीि 
बनाउने । 

1. राजस्व सङ्किन प्रणािीका सबै प्रवक्रयािाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष जनशश्चि ववकासमा जोड 
ठदइनेछ ।  

2. नवीनतम ववलध, प्रववलध र उपकरणको प्रयोग गरी कर प्रणािीिाई आधलुनकीकरण गररनेछ। 

उद्देश्य २: राजस्व सधुार कायययोजना लनमायण र कायायन्वयन गरी राजस्व बवृद्ध गनुय । 
२.1: काननुी तथा नीलतगत 
व्यवस्थापन गने । 

1. मौजदुा आलथयक ऐन लनयमिाई आवश्यक पररमाजयन गरी व्यवहाररक र प्रभावकारी बनाइनेछ।  

2. सम्पपश्चत्त कर जस्ता नयाँकरहरू सम्पबन्धी काननु बनाइनेछ । 

3. कर लनधायरण,  कर असिुी,  कर छुट,  कर अनपुािन सम्पबन्धी स्थानीय नीलतगत एवम ्काननुी 
व्यवस्थाको सन्दभयमा आवश्यक आलथयक ऐन,  लनयमाविी,  ववलभन्न काययववलधहरू समयमै तयार 
गरी गाउँसभाबाट पाररत गराई कायायन्वयन गररनेछ । 

2.2: प्रभावकारी सिंगठनात्मक 
व्यवस्था, दक्ष जनशश्चि र उपयिु 
पूवायधार सवहतको व्यवस्था गने । 

1. राजस्व सम्पबन्धी उपयिु सफ्टवयेर,  कम्प्यटुर र सूचना प्रणािी सवहतको अिग राजस्व शाखा 
व्यवस्था गररनेछ ।   

2. राजस्व सम्पबन्धी आवश्यक दक्ष जनशश्चिको व्यवस्था गने र भएका जनशश्चििाई उश्चचत तालिम 
ठदई दक्ष र प्रभावकारी बनाइनेछ ।  

3. वडा कायायियहरूको समेत राजस्व सङ्किन क्षमता अलभवृवद्ध गरी वडा कायायियहरू माफय त 
राजस्व सङ्किनको प्रभावकारी प्रणािीको व्यवस्था गररनेछ । 

2.3: करसँग सम्पबश्चन्धत 
व्यवश्चस्थत र वगीकृत त्याङ्काधार 
व्यवश्चस्थत गने । 

1. कर सङ्किनको लनश्चम्पत सहजतािाई समेत ध्यानमा राखी गाउँपालिकाको प्रोफाइि अद्यावलधक 
गररनेछ ।  

2. सम्पभाववत ववलभन्न कर, शलु्क तथा दस्तरुका दायरा तथा दरहरूको वगीकृत वववरण तयार गरी 
आवलधकरूपमा अद्यावलधक गररनेछ ।  
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3. राजस्वका ववलभन्न स्रोतहरूको प्राथलमकीकरण र नया ँ स्रोतहरूको पवहचान गने र ववद्यमान 
स्रोतहरूको दायरा ववस्तार गररनेछ । 

2.4: करदाताहरूिाई 
कर/शलु्कको महत्त्व, कर 
व्यवस्था सम्पबन्धमा सचेचना बवृद्ध 
गने ।  

1. ववलभन्न छिफि, गोष्ठी, सञ्चार माध्यम माफय त ्करदाताहरूमा कर सम्पबन्धी जनचेतना फैिाइनेछ 
(कर श्चशक्षा प्रदान गने) ।  

2. मोबाइि एप, वेबसाइट आठदको माध्यमबाट कर व्यवस्था सम्पबन्धी सूचना ठदइनेछ ।  

3. उत्कृि करदातािाई सम्पमान गररनेछ ।  

4. करको दर लनधायरण गदाय सरोकारवािा मु् य करदाताहरूसँग छिफि गररनेछ। 
2.5: सरि, चसु्तदरुुस्त कर 
असिुी प्रणािी व्यवश्चस्थत गने।
  

1. वडामा कर सङ्किन गने व्यवस्था गररनेछ ।  

2. करदाताहरूिाई स्वयिं कर घोिणाको सवुवधा प्रदान गररनेछ ।  

3. समयमै कर लतनेिाई कर छुटको व्यवस्था र वििो गरश्च एमा जररवानाको व्यवस्था गररनेछ।  

4. कम्प्यटुरकृत ववलिङ प्रणािी अविम्पबन गररनेछ ।  

5. उत्कृि रूपमा राजस्व सङ्किन गने वडािाई प्रोत्सावहत गररनेछ ।  

6. कर दावयत्व र सेवा प्रवाहिाई एक आपसमा जोलडनेछ । 
2.6: पारदश्चशयता र जवाफदेवहता 
कायम राख्न े। 

1. गाउँपालिकािे गणुस्तरीय वस्त ुतथा सेवा प्रदान गररनेछ ।  

2. आय व्ययको वववरण आवलधक रूपमा प्रकाशन गररनेछ ।  

3. सङ्कलित राजस्व रकम बारे आवलधक रूपमा सावयजलनक गररनेछ ।  

4. राजस्व उत्पश्चत्तिाई पलन बजेट ववलनयोजनको एक आधारको रूपमा लिइनेछ। 
2.7: सरोकारवािा लनकायसँग 
आवश्यक समन्वय गने ।  

1. राजस्व बाँडफाँड हनेु राजस्वका शीियकहरूमा सिंघीय तथा प्रदेश सरकारसँग भरपदो र प्रभावकारी 
समन्वय गररनेछ ।  

2. करदाता सम्पबन्धी त्याङ्क प्रालप्त र कर असिुीको सन्दभयमा अन्य सम्पबश्चन्धत लनकायहरूसँग पलन 
समन्वय गररनेछ । 

2.8: राजस्व अलभवृवद्ध गने 
खािका आयमूिक काययक्रम र 
पूवायधार ववकासमा जोड ठदने ।
  

1. वावियक काययक्रममा स्थानीय आलथयक ववकासकािालग व्यवसायमूिक तथा आयमूिक काययहरूमा 
योगदान परु् याउने काययक्रमहरूिाई समावेश गररनेछ।  

2. लनजी क्षेरको िगानी र उद्यमशीिता प्रलत जोड ठदइनेछ ।  

3. राजस्व अलभवृवद्ध गने खािका पूवायधारहरूको ववकास गररनेछ । 

4. हाटबजार/स्टिहरू लनमायण र सञ्चािन गररनेछ ।  

5. सडक िगायतका पूवायधार लनमायण र स्तरोन्नलत गररनेछ ।  

2.6 अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

करदाताको सङ्ख्यामा उल्िे्य बवृद्ध भई गाउँपालिकाको अथयतन्र तथा बजेटमा राजस्वको यागेदानको अनपुातमा बवृद्ध 
भएको हनुछे । कर प्रणािीमा ववद्यतुीय प्रववलधको प्रयोगगरी पारदशी, कम खश्चचयिो र प्रभावकारी भएको हनुछे ।  
 

खण्ड तीन: सावयजलनक ऋण 

३.1 पषृ्ठभलूम 

गाउँपालिकाको चाि ुतथा पुजँीगत खचय व्यवस्थापनकािालग प्रदेश तथा सिंघीय सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान मार 
पयायप्त नहनुेभएकोिे थप स्रोतको आवश्कता हनु्छ । नयाँ सिंरचनाको ववकास सँगै सावयजलनक खचयको आवश्यकता बढ्दै गएको 
छ । सामाश्चजक तथा भौलतक पूवायधारमा िगानीको मागिाई सम्पबोधन गनय सावयजलनक ववत्तको प्रचरुता हनु ुआवश्यक रहेको 
छ । स्थानीय तहिे राविय प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आयोगको लसफाररसमा मार आन्तररक ऋण लिन सक्टन ेव्यवस्था रहेको 
छ । आयोगिे प्रदान गरेको सीमालभर रही आन्तररक ऋण पररचािन गनय नीलतगत तथा सिंरचनात्मक व्यवस्था नभइसकेकोिे 
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पररचािन हनु कठीनाइ रहेको छ । यस अथयमा पालिकािे आन्तररक राजस्व, अनदुान तथा राजस्व बाँडफाँटबाट नपगु हनु े
रकम आन्तररक ऋण वा नपेाि सरकारसँग लिने ऋणमा लनभयर रहन्छ।  

३.2 प्रमखु समस्या 
गाउँपालिकाको के्रलडट रेवटङ नहनु,ु आन्तररक ऋण पररचािनिाई लनश्चित क्षेरमा िगानी गने गरी मापदण्ड नहनु,ु 

सिंस्थागत सिंयन्रको आधारभतू तहको अवस्था समेत नहनु,ु गाउँपालिकास्तरमा सावयजलनक ऋणको पररचािन र व्यवस्थापन 
सम्पबन्धी नीलतगत स्पिता भइनसक्टन ुतथा ववत्तीय क्षेरिाई ग्रामीण क्षरेसम्पम ववस्तार गनय नसक्टन ुसावयजलनक ऋणको पररचािन 
र व्यवस्थापनकािालग समस्याका रुपमा रहेका छन ्। 
३.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. नेपाि सरकारको स्वीकृलत र अन्य प्रवक्रया पूरा गरी सावयजलनक ऋण पररचािन गनुय । 

2. सावयजलनक ऋणिाई प्रभावकारी िङ्गबाट पूवायधार, रोजगार र उत्पादनमा पररचािन गरी ठदगो, उत्पादनमखुी र उच्च 
प्रलतफिमखुी बनाउन ु। 

3. ऋणको साँवा व्याज भिुानीको सलुनश्चितता गनुय । 

अवसर 
1. पालिकािे ववकास लनमायणकािालग ऋण पररचािन गनय सक्टन ेगरी घाटा बजेट तजुयमा गनय सक्टने व्यवस्था हनु।ु 

2. राविय प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आयोगिे ऋण पररचािनमा सहजीकरण गनुय । 

3. पययटन, पूवायधार तथा ऊजाय ववकासमा िगानीको आधार हनु ु। 

३.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 
"उत्पादनमूिक पूवायधार ववकास र सबि अथयतन्र लनमायणका लनश्चम्पत सावयजलनक ऋण सदपुयोग"  

िक्ष्य  

पययटन पूवायधार र ऊजाय ववकास तथा उत्पादनको क्षेरमा िगानी बवृद्ध गनय सावयजलनक ऋणको प्रभावकारी पररचािन 
गने । 

उद्दशे्य 

1. सावयजलनक ऋणिाई गौरवका आयोजनाको पूवायधार ववकास र उत्पादनका क्षेरमा पररचािन गरी आलथयक बवृद्धमा 
योगदान परु् याउन ु। 

2. सावयजलनक ऋणको प्रभावकारी पररचािन गरी पुजँी लनमायणमा बवृद्ध तथा रोजगारको लसजयना गनुय । 

 
३.5 रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 13: सावयजलनक ऋण पररचािनका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलत काययनीलत 

उद्देश्य १: सावयजलनक ऋणिाई गौरवका आयोजनाको पूवायधार ववकास र उत्पादनका क्षरेमा पररचािन गरी आलथयक बवृद्धमा योगदान 
परु् याउन ु। 
१.१: ऋणिाई प्रभावकारी पररचािन गनय नेपाि 
सरकारसँग समन्वय र सहकायय गने ।   

1. नेपाि सरकारसँग समन्वय गदै ऋण पररचािनका ववलभन्न उपकरण प्रयोग 
गरी आन्तररक ऋण पररचािन गररनेछ ।  

2. ठूिा पूवायधार र गौरवका आयोजनामा वैदेश्चशक ऋण पररचािन गररनेछ । 
१.२: केन्र र प्रदेश सरकारको प्राथालमकतामा परेका 
क्षेरमा सावयजलनक ऋणिाई पररचािन गने । 

1. सावयजलनक ऋणिाई उच्च प्रलतफिका पूवायधार र उत्पादनका क्षेरहरूमा 
पररचािन गररनेछ । 
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2. सावयजलनक ऋणको िागत िाभ ववश्लिेण गरी साँवा व्याज भिुानी सलुनश्चित 
हनेु क्षेरमा पररचािन गररनेछ । 

उद्देश्य २: सावयजलनक ऋणको प्रभावकारी पररचािन गरी प ुजँी लनमायणमा बवृद्ध तथा रोजगारको लसजयना गनुय । 
२.१: सावयजलनक ऋणको पररचािन तथा व्यवस्थापन 
सम्पबन्धी नीलत, काननु र सिंस्थागत सिंरचना तयार पाने 
।  

1. नेपाि काननुसँग तादात्म्पयता हनेु गरी सावयजलनक ऋण सम्पबन्धी 
गाउँपालिकाको नीलत, सिंस्थागत सिंरचना र काननुको लनमायण गररनेछ । 

२.२: रोजगारी र आय आजयनका अवसरमा बवृद्ध हनेु 
गरी सावयजलनक ऋणको पररचािन गने ।  

1. रोजगारी र आय आजयनका अवसर बवृद्ध हनेु गरी सावयजलनक ऋणको 
पररचािन गररनेछ । 

 

३.6 अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

योजनाको अन्त्यमा सावयजलनक ऋणको व्यवस्थापन सम्पबन्धी नीलत, काननु बनकेो हनुेछ । पुजँी लनमायण तथा रोजगारीमा 
बवृद्ध भएको हनुछे । सावयजलनक ऋण लनश्चित सीमालभर रहेर पररचािन भएको हनुछे । सावयजलनक ऋणको पररचािन 
प्राथलमकता प्राप्त र उत्पादनका क्षेरमा गररएको हनुछे ।  

 

खण्ड चार: सावयजलनक, लनजी र सहकारी साझेदारी 
४.1 पषृ्ठभलूम 

सावयजलनक क्षेरिे गन्यापधरुा गाउँपालिकाको सामाश्चजक आलथयक ववकासमा नीलत लनयमको लनमायण गने, लनयमन गने, 

लनजी क्षेर र सहकारी क्षेर आकवियत नभएको क्षेरमा िगानी केश्चन्रत गने, िगानीमैरी वातावरणको लसजयना गने, उत्पाठदत 
वस्तहुरूको बजार व्यवस्थापन गनय सघाउने जस्ता भलूमका खेल्न आवश्यक देश्चखन्छ । 

नेपाि सरकारको समविगत आलथयक नीलतमा आलथयक ववकासकोिालग सावयजलनक, लनजी र सहकारी क्षेरको सहकायय र 
साझेदारी गने पररकल्पना गररएको छ । लनजी क्षेरिे सावयजलनक क्षेरिे लनमायण गरेका नीलत लनयमको पररलधलभर रही 
उत्पादनमूिक क्षरेमा िगानी गने, उत्पादन काययमा स्थानीय स्रोत, साधन र जनशश्चिको अलधकतम पररचािन गरी आत्मलनभयर 
अथयतन्र लनमायण गनयमा सहयोगी भलूमका खेल्ने अपेक्षा गररएको छ । त्यस्तै, सहकारी क्षेरिे आफ्ना सदस्यहरूिाई उत्पादनमूिक 
क्षेरमा िगानी गनय प्रोत्साहन गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बवृद्ध गनय सघाउने अपेक्षा गररएको छ ।  

४.2 प्रमखु समस्या 
अपेक्षा अनसुार उत्पादनको क्षेरमा िगानी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बिाउन नसक्टन,ु ठूिा पररयोजनामा िगानी 

गनय स्रोतको कमी हनु,ु लनजी क्षेर बजार प्रणािीिे अपेक्षा गरे अनरुूप प्रलतस्पधी रूपमा व्यवसाय गने सिंस्कृलतमा कमी हनु,ु 
कम नाफा हनु ेसोचेर िगानीकतायहरू ग्रामीण क्षेरमा उपश्चस्थलत बिाउन अनतु्प्ररेरत रहन,ु िगानीकतायहरू औद्योलगक उत्पादन 
भन्दा आयालतत सामग्रीको व्यापारमा आकवियत रहन ु तथा साझेदारीका क्षेरहरू पवहचान गनय नसक्टन ु यस गाउँपालिकाका 
समस्याहरू हनु ्।  

४.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. सावयजलनक, सहकारी र लनजी क्षेरिाई प्रलतस्पधी भन्दा पररपूरकको रूपमा सहकायय गने सिंस्कारको ववकास गनुय । 

2. सैद्धाश्चन्तक रूपमा सरकारी, लनजी र सहकारी क्षरेका बीचमा साझेदारी, समन्वय, सहकायय गनुय । 

3. सहकारीको लसद्धान्त बमोश्चजम बचत र िगानी गने वातावरणको लसजयना गनुय । 

4. बहृत ्पररयोजनामा आवश्यकता अनसुारको िगानी गने वातावरण लसजयना हनु ु।  

5. तीन तहका सरकारी सिंरचनाहरूबाट बजार अनगुमनिाई व्यवश्चस्थत गनुय ।  
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अवसर 

1. अथयतन्रका तीन सरोकारवािा बीच सहकायय हुँदै जान ु।  

2. गाउँपालिका केन्रसम्पम आलथयक केन्रको ववकास र ववस्तार हुँदै जान ु।  

3. यवुा पसु्तामा उद्यमशीिताप्रलत सकारात्मक धारणाको ववकास हुँदै जान ु।  

4. लनजी क्षरेिे नाफामूिक मार नभई ववस्तारै सामाश्चजक उत्तरदावयत्व वहनिाई समेत अविम्पबन गने सिंस्कारको शरुुवात 
हनु ु।  

5. उत्पादनमूिक क्षेरमा िगानी गनय चावहन ेऊजायको उपिधधता बढ्दै जान ु। 

 

४.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

"गन्यापधरुाको ठदगो ववकास तथा समवृद्धकोिालग सावयजलनक,  लनजी र सहकारी साझेदारी"  

िक्ष्य 

लनजी तथा सहकारी क्षेरको पुजँीिाई उत्पादनमूिक क्षरेमा आकवियत गरी गन्यापधरुा गाउँपालिकाको समवृद्ध हालसि 
गने ।  

उद्दशे्य 

1. िगानीमैरी वातावरण लसजयना गरी लनजी क्षेर र सहकारी क्षेरिाई उत्पादन तथा ववतरणको क्षेरमा िगानी गनय 
उत्प्ररेणा जगाउन ु।  

2. सहकारी क्षेरिाई ववत्तीय पारदश्चशयता प्रवद्धयन गदै ग्रामीण क्षेरको पुजँी पररचािन तथा समूह िगानीमा प्रोत्साहन 
गनुय । 

3. लनजी क्षेर आकवियत नहनुे पूवायधार ववकास क्षेरमा सरकारी िगानी केश्चन्रत गनुय ।  

४.5 रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 14: सावयजलनक, लनजी र सहकारी साझेदारीका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलत काययनीलत 

उद्देश्य १: िगानीमैरी वातावरण लसजयना गरी लनजी क्षरे र सहकारी क्षरेिाई उत्पादन तथा ववतरणको क्षरेमा िगानी गनय उत्प्ररेणा 
जगाउन ु। 
१.१: प्रदेश तथा सिंघीय सरकारको सहकाययमा 
िगानी मैरी नीलत, काननु र सिंस्थागत प्रबन्ध 
गने ।  

1. लनजी तथा सहकारी क्षेरको िगानी आकियण गनय काननुी व्यवस्था गररनेछ।  

2. गाउँपालिकामा समेत िगानीकतायिाई आकवियत गनय एकद्वार प्रणािीबाट सेवा प्रवाह 
गने सिंस्थागत प्रबन्ध गररनेछ । 

उद्देश्य २: सहकारी क्षरेिाई ववत्तीय पारदश्चशयता प्रवद्धयन गदै ग्रामीण क्षरेको पुजँी पररचािन तथा समूह िगानीमा प्रोत्साहन गनुय । 
२.१: सरकारी, लनजी र सहकारी क्षेरको 
िगानीिाई प्रलतस्पधाय भन्दा पररपूरकको रूपमा 
िगानी गने वातावरण लसजयना गने ।  

1. सरकारी क्षेरको िगानीिाई लनजी र सहकारी क्षेरको पररपूरकको रूपमा िगानी 
गररनेछ ।  

2. सहकारी क्षेरिाई ग्रामीण क्षेरको पुजँी पररचािन तथा समूह िगानी गनय प्रोत्साहन 
गररनेछ । 

२.२: सहकारी क्षेरको पुजँीिाई 
उत्पादनमूिक क्षेरमा िगानी गनय उत्प्ररेरत 
गने । 

1. सहकारी क्षेरमा सिंकलित बचतिाई एकीकृत गदै उत्पादनमूिक क्षरेमा िगानी गनय 
प्रोत्साहन गररनेछ । 

उद्देश्य ३: लनजी क्षरे आकवियत नहनेु पूवायधार ववकास क्षरेमा सरकारी िगानी केश्चन्रत गनुय । 
३.१: लनजी क्षेर आकवियत नहनेु ठूिा पूवायधार 
क्षेरमा सरकारी िगानी केश्चन्रत गने । 

1. सरकारी िगानीिाई ठूिा पूवायधार लनमायणमा केश्चन्रत गररनेछ ।  
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2. लनजी क्षेरको औद्योलगकीकरणकािालग सडक पहुँच मागय, ववद्यतु, पानी जस्ता आधारभतू 
सिंरचनाको लनमायण गररनेछ । 

३.२: आलथयक ववकास र समवृद्धको सिंबाहकको 
रूपमा लनजी क्षेरिाई िगानी गनय प्रोत्साहन 
गने ।  

1. लनजी क्षेरको िगानी बवृद्ध गनय सरकारको तफय बाट पूवायधारका क्षेरमा िगानी गरी 
वातावरण लसजयना गररनेछ ।  

2. लनजी क्षेरको िगानीिाई सहयोग पगु्ने गरी सावयजलनक, लनजी साझेदारीको अवधारणा 
अनरुूप पररपूरक िगानी गररनेछ । 

३.3: िगानीमैरी वातावरण लनमायण गनय 
ववलभन्न सवुवधाहरूको व्यवस्था गने। 

1. िगानीकतायहरूकािालग प्रोत्साहन तथा परुस्कारको व्यवस्था गररनेछ । 

2. िगानीकतायहरूकािालग सहज कजाय उपिधध गराउन पहि गररनेछ । 

४.6 अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

लनजी क्षेर व्यवसावयक र सामाश्चजक सिंस्थागत उत्तरदावयत्व वहन प्रलत उत्प्ररेरत भएको हनुछे । योजनाको अन्त्यमा 
सावयजलनक, लनजी र सहकारी क्षेरका बीचमा नलतजामखुी साझेदारी एवम ्सहकायय भएको हनुेछ । सावयजलनक क्षेरबाट नीलत 
ववलध तजुयमा गररएको हनुछे । 

 
खण्ड पाचँ: अन्तर सरकारी ववत्त हस्तान्तरण 

५.1 पषृ्ठभलूम 

प्रदेश तथा सिंघीय सरकारिे आलथयक,  सामाश्चजक,  भौलतक ववकासमा समानता कायम गनय आयोजना तथा काययक्रमहरू 
सशतय अनदुानको रूपमा हस्तान्तरण गने काययको समेत सरुुवात भएको छ । नेपाि सरकारिे सिंववधानिे तोकेको स्थानीय 
लनकायको खचय श्चजम्पमेवारी परुा गनय ववत्तीय समानीकरण अनदुान प्रदान गने गरेको छ । यसका साथै पालिकाको माग बमोश्चजम 
सहिगानीमा आयोजना सञ्चािन गनय समपूरक अनदुान प्रदान गररएको छ । राविय औसत भन्दा कम सामाश्चजक ववकास भएका 
क्षेरमा आधारभतू सवुवधा परु् याउन खानेपानी, श्चशक्षा, स्वास््य जस्ता क्षेरमा ववशिे अनदुानको रूपमा समेत ्रकम प्राप्त हनु ेगरेको 
छ । यी चार प्रकारका अनदुानहरू गाउँपालिकाको आयका प्रमखु स्रोतको रूपमा रहेका छन ्। 

५.2 प्रमखु समस्या 
आवश्यकता पवहचान गनय कठठनाइ रहेकािे आवश्यकताको मारा र राजस्व क्षमता अनरुूप सशतय र समपूरक अनदुान 

प्राप्त नभई नेपाि सरकारको क्षमता अनसुारको अनदुान प्राप्त हनु,ु ववशिे अनदुान प्रदानगनयकोिालग वस्तगुत अवस्था ववश्लिेण 
गनय सूचना/त्याङ्कको अभाव रहन,ु अनमुानको आधारमा समानीकरण अनदुान उपिधध गराइन,ु स्थानीय तहिे प्राप्त गने 
अनदुानहरू आवश्यकता अनरुूप भन्दा क्षमता अनरुूप प्रदान गने बाध्यता मौजदुा रहन ुसाथै समपूरक र ववशिे अनमुानको 
लनश्चम्पत उपयिु पररयोजना छनौट र समयमै पररयोजनाको माग हनु नसक्टन ुयस गाउँपालिकाका समस्याहरू हनु ्। 
५.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. सिंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कायय श्चजम्पमेवारी कायय ववस्ततृीकरण गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चािन गनय अनदुान 

हस्तान्तरणको वैज्ञालनक पद्धलतको ववकास गनुय ।  

2. एउटै काययक्षेर तथा कलतपय कायय श्चजम्पमेवारीमा दोहोरोपना रहेकािे कायय श्चजम्पमेवारी अनरुूप अनदुान ववतरणिाई 
आवद्धता गनुय । 

अवसर 
1. स्थानीय आवश्यकता र प्राथलमकतामा रही आयोजना तथा काययक्रम प्रस्ताव गरी कायायन्वयनकािालग अनदुान प्राप्त गने । 

2. मिुकुको सिंघीय सिंरचना अनरुूप स्थानीय लनकायको ववत्तीय क्षमता र कायय श्चजम्पमेवारीिाई आधार मानी नेपाि सरकारबाट 
अनदुान हस्तान्तरण हनु े।  



 [30] 
 

3. सरकारका बीचमा आयोजना एवम ्सहिगानीका माध्यमबाट सहकायय गने । 

4. ववकास लनमायण र सावयजलनक सेवा प्रवाहमा सधुार गनय सहयोग हनुे वकलसमिे सिंघ तथा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा 
ववत्तीय हस्तान्तरण हनु े। 

५.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 
"गन्यापधरुाको समवृद्धमा प्रभावकारी एवम ्समतामिुक अन्तर सरकारी ववत्त हस्तान्तरणको पररचािन"  

िक्ष्य  

ववत्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट प्राप्त सबै प्रकारका अनदुानको प्रभावकारी उपयोग गरी गाउँपालिकाको ववकास गनुय।  

उद्दशे्य  

1. प्रदेश तथा सिंघीय सरकारबाट प्राप्त ववत्तीय हस्तान्तरणको रकम त्यसका ममय र उदे्दश्य अनरुूप गाउँपालिकाको 
समवृद्धमा उपयोग गनुय ।  

५.5 रणनीलत तथा काययनीलत 

तालिका 15: अन्तर सरकारी ववत्त हस्तान्तरणका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलत काययनीलत 

उद्देश्य १: प्रदेश तथा सिंघीय सरकारबाट प्राप्त ववत्तीय हस्तान्तरणको रकम गाउँपालिकाको समवृद्धमा उपयोगगनुय । 
५.१.१: आलथयक तथा सामाश्चजक ववकासका सूचना 
तथा त्याङ्क ववकास गरी ववत्तीय हस्तान्तरण प्रालप्तको 
प्रयासकािालग उपयोग गने ।  

1. आलथयक तथा सामाश्चजक ववकासका सूचना तथा त्याङ्क प्रणािी ववकास गरी 
ववत्तीय हस्तान्तरणकोिालग उपयोग गररनेछ ।  

2. आयोजना बैंक तयार गरी प्रदेश तथा सिंघीय सरकारसँग उपयिु अनदुान 
माग गनय सक्टने सूचना प्रणािीको ववकास गररनेछ । 

५.१.२: नेपाि सरकारबाट प्राप्त ववत्तीय हस्तान्तरणको 
रकम उदे्दश्य अनरुूपको आयोजना तथा काययक्रममा 
िगानी गने । 

1. नेपाि सरकारबाट प्राप्त अनदुानको रकम माग भएको काययक्षेर र प्रदान 
गररएका आयोजना काययक्रम ववशेिमा उपयोग गररनेछ । 

५.1.3: गाउँपालिकाका आलथयक सामाश्चजक ववकासका 
सूचक अद्यावलधक गरी अनदुान हस्तान्तरणको 
प्रवक्रयामा सहजीकरण गने । 

1. स्थानीय तहिाई प्राप्त हनेु ववत्त हस्तान्तरण प्रवक्रयािाई वैज्ञालनक बनाउन 
गाउँपालिकासँग सम्पबश्चन्धत आलथयक सामाश्चजक ववकासका सूचक अद्यावलधक 
गररनेछ । 

५.6 अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

प्रदेश तथा सिंघीय सरकारिे गन्यापधरुा गाउँपालिकािाई उपिधध गराउने ववत्तीय हस्तान्तरण प्रवक्रया व्यवश्चस्थत हनुछे 
। गाउँपालिकासँग सम्पबश्चन्धत आलथयक सामाश्चजक ववकासका सूचक अद्यावलधक गररनछे । गाउँपालिकािाई उपिधध भएको 
ववत्तीय हस्तान्तरणको समशु्चचत सदपुयोग भएको हनुेछ । 
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पररच्छेद पाचँ: आलथयक ववकास 
खण्ड एकः कृवि तथा पशपुन्छी ववकास र खाद्य सरुक्षा 

१.१ पषृ्ठभलूम 

गन्यापधरुा गाउँपालिकाका नागररकहरूको जीववकोपाजयनको मु् य स्रोतको रूपमा कृवि व्यवसाय रहेको छ । अझैसम्पम 
पलन  परम्पपरागत पद्धलतमा आधाररत यहाँको कृवि प्रणािी लनवायहमखुी मार बनेको छ भने भखयर मार व्यावसवयक खेती तफय  
प्रयासहरू शरुु हनु थािेका छन ्। तरकारी तथा अलमिो जातका फिफुि खेती नै यहाँको मु् य आम्पदानीको स्रोतको रुपमा 
रहेको छ । कृविको याश्चन्रकरण तथा उन्नत जातका लबउको प्रयोगको थािनी भएसँगै यस पालिकाको कृवि ववकासमा सधुार 
हनुे अपेक्षा गनय सवकन्छ । 
१.२ प्रमखु समस्या 

प्राय: जसो कृवि भलूम पाखो वा लभरािो रहन,ु जिवाय ुपररवतयनका अलतबवृि, अनाबवृि, बेमौसमी विाय, खडेरी तथा अलसना 
िगायतका असरका कारण अपेश्चक्षत उत्पादन हनु नसक्टन ुयस पालिकाको कृवि ववकासका मु् य समस्याहरू हनु ्। त्यसैगरी 
परम्पपरागत कृवि प्रणािी यथावत रहन,ु उत्पाठदत वस्तकुो बजार व्यवस्थापन गनय नसक्टन,ु व्यवसावयक खेतीको ववकास पयायप्त 
नहनु,ु कृवि तथा पशपुािनमा प्रववलधको प्रयोग न्यनु हनु,ु उत्पादन र पयायप्त बजारीकरणको अभाविे गदाय कृवि काययमा रुची 
कमी हुँदै जान,ु यवुा जनशश्चि वैदेश्चशक रोजगारीमा आकवियत हनु,ु कृविजन्य जलमन पूवायधार तथा बस्ती ववकासकािालग प्रयोग 
हनु,ु उन्नत जातका ववउ, नस्िको पहुँचको अभाव पलन कृवि तथा पशपुािन ववकासका समस्याका रुपमा रहेका छन ्। 

१.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. कृवि पेशाबाट यवुा तथा अन्य श्रमशश्चिको व्यापक पिायन भएकोिे कृवि व्यवसायतफय  आकय िण गरी कृिकको 

िगानीबाट उश्चचत प्रलतफि प्राप्त गनय सक्टने श्चस्थलतको लनमायण तरुुन्त गनुयपने । 
२. कृवि क्षेरमा रहेको अदृष्य बेरोजगारीको अन्त्य गररनपुने । 

३. अव्यवश्चस्थत सहरीकरण,  जग्गाको खण्डीकरण,  घडेरीकरण,  दोहरो भ-ूस्वालमत्वको श्चस्थलत मौजदुा रहन।ु 

४. कृविजन्य वस्तहुरूको उत्पादन र ववतरणिाई िागत–प्रभावी बनाउन नसक्टन ु। 

५. आधलुनक कृवि प्रववलधमा पयायप्त पहुँच नहनु ु। 

६. कृवि पेशािाई सम्पमानजनक र व्यवसावयक रूपमा स्थावपत गनय नसक्टन ु। 

अवसर 
१. उपिधध खेती तथा पशपुािन योग्य जलमनको सदपुयोगबाट यथेष्ठ कृवि उपज हनु सक्टने । 

२. पानीका स्रोतहरूको उश्चचत व्यवस्थापन गरी लसिंचाइको सलुनश्चितता गनय सवकने । 

३. पशपुािन तथा अगायलनक खेतीको प्रवद्धयन गरी उत्पादकत्व बढ्नका साथै सन्तलुित पौविक आहारको सलुनश्चितता हनु े
। 

४. खेतीयोग्य क्षेरमा सडकको पहुँच तथा सडक सञ्जािको रतु ववकासका कारण उत्पाठदत उपजहरूको बजारको पहुचँ 
सहज हनुे । 

५. ववदेशबाट फवकय एका यवुाहरू सीप, ज्ञान, पुजँी र उन्नत प्रववलधसवहत कृवि क्षेरमा आकवियत हुँदै जाने। 

६. कृवि ऋण,  कृवि लबमा,  नया ँप्रववलधको उपयोग र लसिंचाइ सवुवधामा ववस्तार सँगै परम्पपरागत लनवायहमखुी कृवि प्रणािी 
आधलुनक व्यवसावयकता तफय  अग्रसर हनुे  । 
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१.४ दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 
"व्यवसावयक कृवि तथा पशपुािनमा सधुार – गन्यापधरुा समवृद्धको आधार" 

िक्ष्य  

कृविको आधलुनकीकरण एवम ् व्यवसावयकताको ववकासद्वारा कृवि तथा पशपुािन क्षेरिाई प्रलतस्पधी र आत्मलनभयर 
बनाउने । 

उद्दशे्य 
1. कृवि उत्पादन र उत्पादकत्व बवृद्ध गरी गाउँपालिकािाई कृवि उपजमा आत्मलनभयर गनुय। 

2. लनवायहमखुी कृवि प्रणािीिाई ठदगो र व्यवसावयक प्रणािीमा रुपान्तरण गनुय । 

3. कृवि क्षेरको प्रलतस्पधायत्मक क्षमता बवृद्ध गरी गाउँपालिकाको अथयतन्रमा टेवा परु् याउन।ु 

4. पशपुन्छी पािनिाई प्रववलधयिु र व्यवसावयक बनाई पशपुन्छी जन्य पदाथयको आयात घटाउदै लनयायत प्रवद्धयन गनुय । 

5. गाउँपालिकािाइय कुपोिण मिु बनाउन ु। 

 

१.५ रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 16: कृविका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: कृवि उत्पादन र उत्पादकत्व बवृद्ध गरी गाउँपालिकािाई कृवि उपजमा आत्मलनभयर गनुय । 
१.१: कृवि क्षेरको उत्पादकत्व बवृद्ध र 
आधलुनकीकरण गने । 

1. ठदगो कृवि ववकासकािालग आवश्यक नीलत, ऐन र लनयमहरू तजुयमा तथा सिंसोधन गरी 
प्रभावकारी रूपमा कायायन्वयन गररनेछ ।  

2. कृवि वस्त ु उत्पादन अलभवृवद्ध गनय कृवि जन्य वस्तकुो व्यवसावयक उत्पादनका िालग 
उपयिु र ठदगो लसिंचाइ सवुवधा िगायतका आवश्यक पूवायधारको पहुँच बिाइनेछ ।  

3. उन्नत प्रववलध (थे्रलसिंग मेशीन, जोते्न, साइनारे, आठद)मा सिुभ कृवि कजायको व्यवस्था 
लमिाइनेछ ।  

4. कृविमा आधलुनकीकरणका िालग आवस्यक कृवि औजारको व्यवस्था गररनेछ।  

5. खेती योग्य जग्गािाई बाँझो राख्न ेप्रवृश्चत्त लनरुत्सावहत गदै बाँझो रहेका कृवि भलूमको ठदगो 
उपयोगकािालग उपयिु योजना बनाई कायायन्वयन गररनेछ। 

उद्देश्य २: लनवायहमखुी कृवि प्रणािीिाई ठदगो र व्यवसावयक प्रणािीमा रुपान्तरण गनुय । 
2.१: तिुनात्मक िाभ हनु सक्टने 
स्थानीय बािीनािी र आधारभतू 
खाद्यवस्तकुो उपभोगमा आत्मलनभयरता 
हालसि गने ।  

1. खाद्य तथा अन्य कृवि उत्पादनमा आत्म लनभयरताकािालग उत्पादन पकेट क्षेर ववकास गरी 
सघन व्यवसावयक खेती प्रणािी अश्चघ बिाइनेछ ।  

2. कृवि उपज उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण एवम ्ववतरण प्रणािीमा नयाँ प्रववलधको ववकासको 
अनसुरण,  अविम्पबन र आधलुनकीकरण गररनेछ ।  

3. उत्पादन र भण्डारणका क्रममा हनेु हानी नोक्टसानीिाई न्यूनीकरण गनय कृवि उपज सङ्किन 
तथा भण्डारण केन्रको स्थापना गररनेछ ।  

4. लनजी तथा सहकारी क्षेरको सिंिग्नता बिाउँदै करार सम्पझौतामा आधाररत तथा सहकारी 
खेतीिाई प्राथलमकता ठदइनेछ ।  

5. मूल्य शृङ्खिा पद्धलत अनसुार उत्पादनदेश्चख बजारीकरणसम्पमका काययक्रमहरू एकीकृत रूपमा 
सञ्चािन गररनेछ । 

6. खाद्यान्न उत्पादन न्यनु भएका पोिण असरुश्चक्षत स्थानहरूमा स्थानीय स्तरमै उत्पादन गनय 
सवकने कृविजन्य उत्पादन (कोदो, च्याउ, सनु्तािा, अदवुा, कफी) प्रवद्धयन तथा उपयोगमा 
जोड ठदइनेछ। 
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7. सरुश्चक्षत खानपान र पौविकतत्वका स्रोत तथा उपयोगबारे सचेतनात्मक काययक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । 

उद्देश्य ३: कृवि क्षरेको प्रलतस्पधायत्मक क्षमता बवृद्ध गरी गाउँपालिकाको अथयतन्रमा टेवा परु् याउन ु। 
३.1: जिवाय ु पररवतयन र प्रकोपबाट 
पने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गदै 
वातावरणमैरी कृवि प्रववलधको ववकास र 
ववस्तार गने । 

1. प्राङ्गाररक खेतीिाई प्रोत्सावहत गरी उत्पाठदत वस्तिुाई बजारीकरणमा जोड ठदइनेछ ।  

2. जिवाय ुपररवतयनसँगै कृविमा अनकूुिन गरी कृवि जैववक ववववधताको सिंरक्षण,  सम्पवद्धयन 
तथा उपयोगमा बवृद्ध गररनेछ ।  

3. िोपोन्मखु तथा रैथाने ववउलबजन र बािीजन्य जैववक ववववधता सिंरक्षणमा स्थानीय 
समदुायको अग्रसरतािाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

4. कृवि अध्ययन तथा अनसुन्धानमा आधाररत वातावरणमैरी कृवि प्रववलधको ववकास एवम ्
ववस्तार गररनेछ ।  

5. कृवि उपजको अलधकतम उत्पादन एवम ्उत्पादकत्व बवृद्धकािालग स्थानीय साधन स्रोत र 
जैववक प्रववलधको उपयोग गररनेछ । 

उद्देश्य ४: पशपुन्छी पािनिाई प्रववलधयिु  र  व्यवसावयक बनाई पशपुन्छी जन्य पदाथयको आयात घटाउँदै लनयायत प्रवद्धयन गनुय । 
४.1: कृिकिाई पशपुन्छी पािन तथा 
पशपुन्छीजन्य व्यवसायमा प्ररेरत गरी 
आत्मलनभयर हनेु काययक्रम सञ्चािन गने 
।  

1. कृिकिाई पशपुन्छी पािन तथा पशपुन्छीजन्य व्यवसायमा प्ररेरत गरी आत्मलनभयर हनेु 
काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

2. यवुाको ववदेश पिायन रोक्टन तथा ववदेशबाट फवकय एका र बेरोजगार यवुािाई पशपुन्छी 
पािनमा यवुा िाश्चक्षत काययक्रमिाई प्राथलमकताका साथ सञ्चािन गररनेछ ।  

3. पशपुन्छी पािनमा यवुा सहभालगता र मवहिा सशिीकरणिाई केश्चन्रत गरी व्यवसावयक 
काययक्रम सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।  

4. व्यवसावयक पशपुन्छी पािनका साथै ट्राउट जातका माछा पािन तथा मौरी पािनका 
कािालग अनदुान तथा सहलुियत ऋणको व्यवस्था गररनेछ ।  

5. ववपन्न पररवारिाई पशपुन्छी पािनकािालग प्रोत्साहन काययक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

6. प्रत्येक वाडयमा पश ुप्राववलधकको व्यवस्था गररनेछ ।  
उद्देश्य ५: गाउँपालिकािाइय कुपोिणको मिु बनाउन ु। 
५.१: गाउँपालिका बासीिाई पोिणयिु 
खानेकुरा खान पाउने सलुनश्चितता गने । 

1. न्यून आय भएका तथा गररबीको रेखामलुन रहेका पररवारहरूको पवहचान गरी ५ विय मलुनका 
बािबालिकाहरूकािालग पोिणयिु खानेकुराहरूको प्रबन्ध लमिाइनेछ ।  

2. स्थानीय अगायलनक उत्पादनको महत्त्व तथा सन्तलुित आहारका बारेमा सचेतना काययक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

3. गाउँपालिका लभर खाद्य सरुक्षाको अवस्था सन्तोिजनक राख्न एक घर एक 
टनेि/करेसाबारीको व्थवस्था गररनेछ ।  

4. पोिण सरुक्षा सम्पबन्धी सचेतनामिुक काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

5. गभयवती मवहिा तथा बािबालिकाकोिालग खोप तथा लनयलमत स्वास््य जाँचको सलुनश्चितता 
गररनेछ ।   

१.६ प्रमखु काययक्रम 

कृवि उत्पादन र उत्पादकत्व 
१. शीत भण्डारण लनमायण 

२. तरकारी खेती प्रवद्धयन काययक्रम / एक घर एक टनिे 

३. कृवि उपज सिंकिन केन्र लनमायण एवम ्हाट बजार व्यवस्थापन 

४. कृवि नमनुा केन्र लनमायण 

५. कृवि याश्चन्रकरण काययक्रम 
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६. लबज भण्डारण तथा ववतरण केन्र  

७. कृवि प्राववलधक ववद्यािय व्यवस्थापन 

८. दिहन (भटमास-गहत) खेती प्रवद्धयन काययक्रम 

९. अदवुा/बेसार खेती प्रवद्धयन काययक्रम 

१०. रैथाने जातका (काकुनो) बािी सिंरक्षण काययक्रम 

११. अलमिो प्रजातीको फिफुि प्रवद्धयन काययक्रम (वाडय निं. १ र २-कृवि नमनुा क्षेर) 
१२. कृवि एम्पबिेुन्स 

१३. वटमरु/दािचीनी खेती प्रवद्धयन काययक्रम 

१४. ओखर/स्याउ खेती प्रवद्धयन काययक्रम  

पशपुािन 
१. भैंसी पािन पकेट क्षेर काययक्रम 

२. बाख्रा पािनकोिालग व्यवसावयक फमय प्रवद्धयन काययक्रम 

३. एक वडा एक दगु्ध सङ्किन केन्र 

४. खोर तथा गोठ सधुार काययक्रम 

५. पश ुलबमा काययक्रम  

६. गड्डी भैंसी सिंरक्षण काययक्रम 

७. पशपुािन यान्रीकरण काययक्रम 

८. नश्ल सधुार काययक्रम 

९. उन्नत जातको घाँस उत्पादन प्रवद्धयन काययक्रम 

पोिण तथा खाद्य सरुक्षा 

१. उपाध्यक्षसँग सतु्केरी काययक्रम (रु. २५०० प्रलत सतु्केरी) 
२. हरेक वडामा वावियक रुपमा पोिण तथा खाद्य सरुक्षा सम्पबन्धी अलभमखुीकरण काययक्रम सञ्चािन 

३. सनुौिा हजार ठदनका आमा सहायता काययक्रम 

१.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

कृवि उत्पादन र उत्पादकत्व बवृद्ध भई गाउँपालिका कृवि उपजमा आत्मलनभयर भएको हनुछे । लनवायहमखुी कृवि प्रणािी 
ठदगो एवम ् व्यवसावयक प्रणािीमा रुपान्तरण हनुछे । कृविमा आधाररत उद्योगको स्थापना तथा सञ्चािन भई रोजगारी र 
आम्पदानी बवृद्ध हनुछे ।व्यवसावयक पशपुािनबाट पशजुन्य पदाथयको आयात अन्त्य भई लनयायत प्रवद्धयन भएको हनुेछ । 
गाउँपालिकामा कुपोिण मिु पालिका बन्नछे । 
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खण्ड दईुः लसिंचाइ तथा जिस्रोत 
२.१ पषृ्ठभलूम 

यस गाउँपालिकामा खासै ठुिा नदी नभएतापलन िमखेती गाड, सकायि गाड, कोराि गाड, रुमायि गाड, रेि गाड 
िगायत साना साना खोिाहरु रहेका छन । लत मध्ये रेि गाडबाट १४ वकिोवाट क्षमताको िघ ुजिववद्यतु उत्पादन र अन्य 
खोिाहरुवाट खानेपानी तथा लसिंचाईको िालग पानी प्रयोग भएको देश्चखन्छ । मानव वस्तीको क्रलमक ववकास र जिवाय ुपररवतयन 
तथा ववश्व तापमान वृद्धी साथै पशहुरूको अत्यलधक चरीचरन र उपयोगिे प्राकृलतक ताितिैयाहरू भ–ूक्षय भई परुरने र सकु्टन े
क्रम जारी छ । 

२.2 प्रमखु सम्पस्या 
कृवि योग्य जलमनमा न्यून लसिंचाइ सवुवधा हनु,ु लसिंचाइ ववकासमा आधलुनक प्रववलध (थोपा लसिंचाइ, ्िाविक पोखरी, 

लिश्चफ्टङ) को प्रयोगमा कमी हनु,ु प्रयाप्त लसिंचाइ कुिो र पोखरी गणुस्तरीय तथा पक्की नहनु,ु भएका लसिंचाइ आयोजनाहरू पलन 
पूणय क्षमतामा प्रयोगमा आउन नसक्टन,ु ममयत सम्पभारको कमी हनु,ु लसिंचाइ स्रोत महुान सकु्टदै जान,ु जि उत्पन्न प्रकोपिे लसिंचाइ 
आयोजनामा क्षलत पगु्न,ु कृवि प्रणािी र लसिंचाइ बीच अन्तरसम्पबन्ध स्थावपत गनय नसवकन ुआठद यस क्षेरका प्रमखु समस्याहरू 
रहेका छन ्। 

३.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. पहाडी र जवटि भ–ूधराति भएकािे लसिंचाइ योजना लनमायण खश्चचयिो र कठठन 

2. कृवियोग्य जलमनमा सवययाम लसिंचाइ सवुवधा उपिव्ध गराउन नसक्टन,ु  

3. कृवि र लसिंचाइ बीच अन्तरसम्पबन्ध स्थापना नहनु,ु  

4. लसिंचाइ आयोजनाहरू पूणय क्षमतामा उपयोग नहनु,ु  

5. स्थानीय समदुायहरूद्वारा सञ्चािन भईआएका परम्पपरागत लसिंचाइ प्रणािीका कुिाहरूको सिंरक्षण हनु नसक्टन,ु  

6. लसिंचाइ कुिाहरूको ममयत सम्पभारमा िाभग्राही उपभोिा सलमलतहरूिाई श्चजम्पमेवार बनाउन नसक्टन,ु  

अवसर 

1. लसिंचाइकािालग प्रयाप्त स्रोतहरूको उपिव्धता 
2. आकाश ेपानी सङ्किन र ्िाविक पोखरीको अभ्यास सरुु हनु ु 

3. साना लसिंचाइ लनमायणका क्षेरमा सिंघसिंस्थाहरू वक्रयाशीि रहन ु

4. साना लसिंचाइ गाउँपालिकाको अलधकार क्षेरमा पनुय  

5. गाउँपालिकाको प्राथलमकतामा लसिंचाइ क्षेर समावेश हनु ु

6. लसिंचाइका िालग उपयिु फाँटहरूको उपिव्धता । 

२.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

"ठदगो लसिंचाइको पूवायधार, उत्पादन र उत्पादकत्व बवृद्धको मूि आधार" 

िक्ष्य  

लसिंचाइ प्रणािीको ववकास र जिस्रोतको व्यवस्थापनबाट कृविजन्य उत्पादनमा बवृद्ध गने । 

उद्दशे्य 

१. परम्पपरागत लसिंचाइ सिंरचनामा सधुार गदै नया ँवकैश्चल्पक लसिंचाइ स्रोतको पवहचान गनुय । 

२. कृवियोग्य जलमनमा लसिंचाइको पहुँच बवृद्ध गनय ठदगो लसिंचाइ प्रणािीको ववकास तथा व्यवस्थापन गनुय । 
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२.5 रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 17: लसिंचाईका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: परम्पपरागत लसिंचाइ सिंरचनामा सधुार गदै नया ँवैकश्चल्पक लसिंचाइ स्रोतको पवहचान गनुय । 

1.१: परम्पपरागत लसिंचाइ सिंरचनामा 
सधुार र व्यवस्थापनबाट खाद्य 
असरुश्चक्षत क्षेरहरूिाई प्राथलमकतामा 
राखी लसिंचाइको पहुँच बवृद्ध गने । 

१. परम्पपरागत लसिंचाइका परम्पपरागत स्रोतहरूको वववरण तयार पाररनेछ। 

२. परम्पपरागत स्रोतहरूको क्षमताको प्राववलधक टोिीबाट मूल्याङ्कन गराइनेछ। 

३. यस्ता स्रोतहरूको सिंरक्षण गने काययको थािनी गररनेछ । 

४. आधारभतू लसिंचाइको पहुँच बठृद्दकोिालग खाद्य असरुश्चक्षत क्षरेहरूको पवहचान गरी 
प्राथलमकताको लनधायरण गररनेछ । 

५. सिंरचना लनमायणकोिालग ववत्तीय स्रोतको व्यवस्था गररनेछ । 

६. लनमायण कायय सम्पपन्न गनय लनमायण तथा अनगुमन सलमलतको गठन गररनेछ। 
1.२: आधारभतू लसिंचाइको पहुँच 
नपगुेका कृविजन्य क्षेरहरूमा वैकश्चल्पक 
स्रोतहरूको व्यवस्थापन गरी लसिंचाइको 
पहुँच बवृद्ध गने । 

१. लसिंचाइका वैकश्चल्पक स्रोतहरूको पवहचान गररनेछ ।  

२. पवहचान गररएका स्रोतहरूको ववज्ञ सश्चम्पमलित टोिीबाट सम्पभ्याव्यता अध्ययन गररनेछ । 

३. सिंरचना लनमायणकोिालग आवश्यक ववत्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गररनेछ। 

४. लसिंचाइको पहुँच नपगुेका कृविजन्य क्षेरहरूको वववरण तयार गरी प्राथलमकताको सूची तयार 
गररनेछ । 

५. प्राथलमकताको आधारमा वैकश्चल्पक लसिंचाइ सिंरचनाको लनमायण गररनेछ । 

६. सतह लसिंचाइको सम्पभावना नभएको क्षेरमा लिश्चफ्टङ प्रणािीबाट लसिंचाइ गने योजना तथा 
िागत इविमेट गररनेछ । 

७. सिंरचना लनमायणको लनलमत लनजी वा अन्य क्षेरसँग साझेदारीको प्रयास गररनेछ । 

८. सिंरचना लनमायणको प्रयोजनकोिालग लनमायण तथा अनगुमन सलमलत गठन गररनेछ । 

९. सिंरचना ववस्तारकोिालग उपभोिाको िागत सहभालगता सलुनश्चित गररनेछ। 

१०.  लसिंचाइ आयोजनाहरूको ममयत सम्पभारको िालग कृिक तथा समदुायको क्षमता बवृद्ध 
गररनेछ । 

११. लसिंचाइको आवश्यक रेखदेख, अनगुमन र सञ्चािनकोिालग जनशश्चिको व्यवस्था गररनेछ 
। 

उद्देश्य २: कृवियोग्य जलमनमा लसिंचाइको पहुँच बवृद्ध गनय ठदगो लसिंचाइ प्रणािीको ववकास तथा व्यवस्थापन गनुय। 

२.1: खेतीयोग्य जलमन भएको तर 
लसिंचाइको पहुँच नपगुेको वा अपयायप्त 
भएको क्षेरमा प्राथलमकताको आधारमा 
लसिंचाइको पहुँच बवृद्ध गररनेछ । 

१. लसिंचाइ नपगुेका अथवा अपयायप्त खेतीयोग्य जलमनको वववरण तयार पाररनेछ ।  

२. लनमायण भए तापलन समशु्चचत प्रयोगमा नआएका लसिंचाइ कुिोहरूको प्रयोगमा आउनेगरी 
पनुलनयमायण गररनेछ । 

३. एक योजनाबाट समदुायमा खानेपानी र लसिंचाइको व्यवस्थापन गनय सम्पभब भएको अवस्थामा 
त्यस्ता योजनािाई प्राथलमकता ठदइनेछ । 

४. लसिंचाइकोिालग प्राथलमकताको आधारमा साना जिासय, पोखरी आठद सिंरचना तयार गररनेछ 
। 

५. लसिंचाइका सिंरचनाको ममयत सम्पभारकोिालग सामूवहक कोिको व्यवस्था गररनेछ । 

६. सिंरचना ववस्तारकोिालग उपभोिाको िागत सहभालगता सलुनश्चस्चत गररनेछ। 

७. लसिंचाइको व्यवस्थापनकोिालग उपभोिाहरूको सलमलतको गठन गररनेछ। 
2.2: ठदगो लसिंचाइ प्रणािीको िालग 
सिंरचनाको ववकास र व्यवस्थापन गने 
। 

१. जि उपभोिा सिंस्थाको सिंस्थागत क्षमताको ववकास गररनेछ । 

२. लसिंचाइ योजनाको सञ्चािन र व्यवस्थापनिाई ठदगो बनाउन लसिंचाइ सेवा शलु्क लनधायरण 
गरी सङ्किन र उपयोग गनय काननुी व्यवस्था गररनेछ । 

३. ठदगो लसिंचाइको व्यवस्थापनकोिालग उपभोिा र समदुायको दक्षतामा बवृद्ध गररनेछ । 
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४. लसिंचाइ पगुेका क्षेरमा उत्पादकत्व बिाउन सवकने खािका नगदेबािी, फिफूि तथा 
खाद्यवस्तकुो उत्पादनिाई प्रोत्सावहत गररनेछ । 

५. लसिंचाइ आयोजनाका महुानहरूको सिंरक्षण गररनेछ । 
2.3: जिउत्पन्न प्रकोपको क्षलत 
लनयन्रण गनुय । 

१. जि उत्पन्न जोश्चखमको क्षेर पवहचान गरी न्यूनीकरणका उपायहरू अविम्पबन गररनेछ । 
२. नदीजन्य प्रकोपका ठदगो लनयन्रणमा स्थानीय प्रववलध र रैथाने ज्ञानको उपयोग गररनेछ । 
३. खोिाखोल्सीको लनयन्रणमा वायोइश्चन्जलनयररङ प्रववलधको उपयोग गररनेछ। 
४. नदी वकनाराको वनको सिंरक्षणमा ववशेि ध्यान ठदइनेछ । 
५. नदी वकनारका जोश्चखमयिु स्थानमा बस्ती ववस्तार तथा नदी खोिा अलतक्रमण र 

अव्यवश्चस्थत दोहनको लनयन्रण गररनेछ । 

२.6 प्रमखु काययक्रम 

1. लिफ्ट लसिंचाइकोिालग सिंभाव्यता अध्ययन 
2. सकायि ठूिो लसिंचाइ कुिो लनमायण (१.५ वक.लम.) 
3. िामाडाँडा लसिंचाइ कुिो ममयत सिंभार (५ वक.लम.) 
4. ररठ्ठा कुिो लसिंचाइ ममयत (२ वक.लम.) 
5. गणेशपरु लिफ्ट लसिंचाइ आयोजना (५०० लम.) 
6. मािम लसिंचाइ काययक्रम (४ वक.लम.) 
7. गन्याप ताि-महािेक-गणेशपरु लसिंचाइ पररयोजना (१५ वक.लम.) 
8. अल्िाडीगडा लसिंचाइ कुिो लनमायण/स्तरउन्नती (६ वक.लम.) 
9. गड्जौिा लिफ्ट लसिंचाइ काययक्रम (१०० लम.) 
10. पिन्तोिा लिफ्ट लसिंचाइ काययक्रम (६० लम.) 
11. सेल्तडा लिफ्ट लसिंचाइ काययक्रम (१०० लम.) 
12. देउचन लिफ्ट लसिंचाइ काययक्रम (३०० लम.) 
13. साझीवाटा लिफ्ट लसिंचाइ काययक्रम (३०० लम.) 
14. गन्नी लिफ्ट लसिंचाइ काययक्रम (३०० लम.) 
15. श्चचम्पका लसिंचाइ लनमायण (२.५ वक.लम.) 
16. लसिंचाइ कुिो ममयत सिंभार काययक्रम  
17. कोठेईगाड-सनुी-मट्याि लसिंचाइ काययक्रम (४ वक.लम.) 
18. मतकटे्ट तल्िो गाउँ खानेपानी योजना (८ वक.लम.) 
19. चम्पखेत लसिंचाइ तथा खानेपानी योजना (३ वक.लम.) 

२.7 अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

परम्पपरागत लसिंचाइ सिंरचनामा सधुार भई नया ँवकैश्चल्पक लसिंचाइ स्रोतको पवहचान भएको हनुछे । कृवियोग्य जलमनमा 
लसिंचाइको पहुँच बवृद्ध भई ठदगो लसिंचाइ प्रणािीको ववकास तथा व्यवस्थापन भएको हनुछे । 
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खण्ड तीनः वन, भ-ूसिंरक्षण तथा खलनज सम्पपदा 
३.१ पषृ्ठभलूम  

यस गाउँपालिकामा कुि क्षेरफि १३५.४८ वगय वक.लम. मध्ये ९६.५२२८ प्रलतशत वन तथा झाडी क्षेरको रुपमा 
रवह आएको छ । जनु राविय वन र सामदुावयक वन क्षेरको रुपमा रहेको छ । यस गाउँपालिकामा पाइने प्रमखु बनस्पतीका 
प्रजालतहरूमा, साि, लसमि, जामनु वर, पीपि, बिे, अमिा, सल्िो,टुडी, आपँ, कटहर, लिची, वडहर, अम्पबा, केरा, कागती, 
भोगटे, सररफा, दाररम, लतरी, साज, सादन, हरो–बरो, सान्दन, आदी वोटववरुवाहरु पाइन्छ । यसै गरी श्चघस्रन ेजन्तहुरूमा 
करेत, हरेउ, सनुगोहोरो, छेपारो, अश्चजगँर, लभत्ती, सपय, गड्यौिा, जकुा, अन्य वकटपतङ्ग आठद र चराचरुुङ्गीहरूमा कोइिी, मैना, 
सगुा, िुकुर, िइँुचे, गौथिी, काग, भँगेरा, मयरु, हवुटट्याउँ, हशु्चचि, जरेुिी, भरायो, श्चचि, बाज, कोटेरा, ठेउवा, बट्टाइ, श्चचब,े 
भ्याकुर, वफस्टो, रुपी, लगद्ध, धनेश, कालिज, िाटोकोसेरो, चमेरो, हाँस, परेवा, कुखरुा, लतरा, धोबी चरो, हाडफोरुवा, 
कयायङकुरुङ, भराई, सारस आठद प्रजालतका स्थानीय र आप्रवासी चराचरुुङ्गीहरु पाइन्छन ्  

गन्यापधरुा गाउँपालिका खलनज सम्पपदाका अनके सम्पभावनाहरूकोिालग धनी गाउँपालिका हो । यस गाउँपालिकाका 
ववलभन्न ठाउँमा फिाम,  तामा,  लससा  र लनमायण सम्पबन्धी खलनजहरू रहेको अनमुान गररएको छ । यस गाउँपालिकामा रहेका 
भौगलभयक ववववधताका कारण ववलभन्न खानी तथा खलनज उद्योगहरूको प्रचरु सम्पभावना रहे तापलन उत्खनन र सदपुयोग हनु 
नसकेको पाइन्छ । नदीजन्य पदाथयको सङ्किन तथा उत्खननबाट पालिकको आयस्रोतमा उल्िे्य योगदान गरेको देश्चखन्छ 
साथै ववलभन्न ठाउँमा रहेका िुङ्गा खानीिाई व्यवश्चस्थत गनय सके पालिकाको आयस्रोत अझ मजबतु हनुे देश्चखन्छ ।  

३.२ प्रमखु समस्या 
उत्पादनशीि वनिाई पूणय क्षमतामा व्यवस्थापन गनय नसवकन,ु अव्यवश्चस्थत भौलतक सिंरचनाका कारण वन क्षेरको 

ववनास र खण्डीकरण हनु,ु मानव-वन्यजन्त ुद्वन्द्व रहन,ु वन तथा भसूिंरक्षणका िालग दक्ष जनशश्चि उपिधध नहनु,ु वन तथा 
भसूिंरक्षणबारेको राम्रो ज्ञान नहनु,ु जनचेतनाको अभाव र िापरवाहीबाट डिेिो िाग्न ुवन तथा भ ूसिंरक्षण क्षेरका केही समस्याहरू 
हनु ्। त्यसैगरी महत्त्वपूणय जडीबटुीहरूको अन्वेिण र प्रशोधन हनु नसक्टन,ु उत्पाठदत काठको व्यवसावयक प्रयोग नहनु,ु लनयलमत 
रूपमा फडानीबाट प्राप्त हनुे आम्पदानी बाहेक सामदुावयक वनका अन्य आलथयक स्रोत नहनु,ु जडीबटुी लनकासी गनय काननुी समस्या 
रहन,ु लडलभजन तथा सबलडलभजन वन कायायियबाट यथेि अनगुमन नहनु ुआठद यस क्षरेका प्रमखु समस्याहरू हनु ्।खलनज 
पदाथयको वैज्ञालनक सवेक्षण नहनु,ु सङ्किन र उत्खननका िालग काननुी जवटिता रहन ुजस्ता समस्या खलनजसँग सम्पबश्चन्धत रहेका 
छन ्।   
३.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. वनमा िाग्ने डिेिो लनयन्रण गनय नसक्टन ु। 

२. वन सिंरक्षणकािालग स्थानीय तहमा क्षमता र श्चजम्पमेवारी बवृद्ध नहनु ु। 

३. भौलतक ववकास र वन सिंरक्षण काययका बीच उत्पन्न हनुे द्वन्द्व व्यवस्थापन नहनु।ु  

४. दक्ष जनशश्चिको अभाव  हनु।ु 

५. स्थानीय नागररकमा वन तथा भसूिंरक्षणबारे ज्ञानको कमी हनु ु।  

अवसर 
१. प्राकृलतक रूपमै उम्रने धेरै प्रजालतका जडीबटुी तथा अन्य काठहरू प्रशस्त भएकािे वृक्षारोपणमा धेरै रकम खचय गनुय 

नपने । 

२. जडीबटुीहरूको बजारको राम्रो सम्पभावना । 

३. प्राकृलतक वातावरण तथा वन्यजन्तकुो सिंरक्षण हनु गई पययटन व्यवसायको ववकास हनुे ।  

४. समदुायमा आधाररत वन व्यवस्थापन माफय त ्स्थानीय नागररकको जीवनयापन सहज हनुे । 
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५. वन, जिाधार, कृवि, पशवुवकास, लसिंचाइ िगायतका लनकाय बीच सहकायय, समन्वय तथा एकीकृत ववकासको अवधारणामा 
योजना बनाई समवृद्धमा टेवा परु् याउन सवकने । 

३.४ दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य   

दीघयकािीन सोच 
"प्राकृलतक सम्पपदाको सिंरक्षण एवम ्ठदगो उपयोग नै गाउँपालिकाको ठदगो ववकासको आधार"  

िक्ष्य  

वन तथा खलनज सम्पपदाको उश्चचत व्यवस्थापन, भसूिंरक्षण र जैववक ववववधताको सिंरक्षणका माध्यमबाट स्थानीय 
नागररकको जीवनस्तरमा सधुार गने ।  

उद्दशे्य  

1. स्थानीय वनको सिंरक्षण र वैज्ञालनक व्यवस्थापन गनुय । 

2. वन्यजन्त ुर जैववक ववववधताको सिंरक्षण, सम्पवद्धयन गरी व्यवसायीकरण गनुय ।  

3. भसूिंरक्षण गरी वातावरणीय सन्तिुन कायम गनुय । 

4. खलनज सम्पपदाको पवहचान,  अनसुन्धान तथा डाटाबेस तयार गरी खलनज सम्पपदाको सिंरक्षण तथा ठदगो उपयोग गनुय ।  

5. खानी तथा खलनज पदाथयको उत्खनन, प्रशोधन सम्पबन्धी सिंस्थागत ववकास र क्षमता अलभवृवद्ध तथा भ–ूसम्पवेदनशीि 
क्षेरको सरुक्षा तथा वातावरण सिंरक्षण गनुय । 

३.५ रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 18: वन तथा भसूिंरक्षणका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: वनको सिंरक्षण र वैज्ञालनक व्यवस्थापन गनुय । 

1.1: समदुायमा आधाररत वन 
व्यवस्थापन प्रणािी अनसुार वनको 
सिंरक्षण गने ।  

1. स्थानीय नागररकिाई वनको महत्त्व र यसका फाइदाबारे जानकारी गराइनेछ । 

2. वनको सीमा लनधायरण गरी तारवार गररनेछ । 

3. गाउँपालिकालभरका खािी भभूागमा वृक्षारोपण गररनेछ । 

4. गाउँपालिकालभर वन नसयरी स्थापना गररनेछ । 

5. सामदुावयक वनहरूका कायययोजना अनसुार वनको सिंरक्षण गररनेछ । 

6. स्थानीय नागररकिाई फिफूिका ववरुवाहरू ववतरण गररनेछ । 

7. तालिम, गोष्ठी, अध्ययन भ्रमण आठदका माध्यमबाट वन उपभोिा सलमलतका सदस्यहरूको 
क्षमता अलभवृवद्ध गररनेछ । 

उद्देश्य २: वन्यजन्त ुर जैववक ववववधताको सिंरक्षण, सम्पवद्धयन गरी व्यवसायीकरण गनुय ।  

2.1: वनिाई उत्पादनमखुी बनाई 
वनजन्य उत्पादनको व्यवसावयकरण गने 
।  

1. वनलभरका मतृ, क्षलतग्रस्त र रोगग्रस्त रुखहरू लबक्री ववतरणको व्यवस्था गररनेछ ।  

2. काठजन्य वस्तकुो उत्पादन, प्रशोधन र उपयोगमा ववववधीकरण र प्रववलध ववकास गरी 
नयाँ रोजगारी र उत्पादनका क्षेर लसजयना गररनेछ । 

3. गैरकाष्ठ वन पैदावरको खेती ववस्तार तथा बजारीकरण गररनेछ । 

4. गाउँपालिका क्षेरलभर जडीबटुी प्रशोधन उद्योग स्थापना गनय प्रोत्सावहत गररनेछ ।  

5. वन्यजन्त ुपािन, प्रजनन तथा व्यवसायीकरणकािालग स्थानीय नागररकिाई प्ररेरत गररनेछ 
। 

२.२: स्थानीय स्तरका 
सरोकारवािाहरूबीच समन्वय कायम गने 
।  

1. लनकटका स्थानीय तह, सबलडलभजन वन कायायिय तथा श्चजल्िा वन कायायिय, सामदुावयक 
वन उपभोिा सलमलतहरूसँग गाउँपालिकािे समन्वय गरी काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

उद्देश्य ३: भसूिंरक्षण गरी वातावरणीय सन्तिुन कायम गनुय ।  



 [40] 
 

3.1:  जनसहभालगता माफय त ्ठदगो माटो 
व्यवस्थापन प्रणािी अविम्पबन गरी 
भलूमको उत्पादकत्व बवृद्ध गने । 

1. सडकको वरपर भकू्षय रोक्टन अलम्रसो िगायत प्राववलधक रूपिे उपयिु लबरुवाहरू 
िगाइनेछ । 

2. कृवियोग्य जलमनिाई पवहरोबाट जोगाउन तटबन्ध गने, ग्यालभन जािी भररनेछ ।        

उद्देश्य ४: खलनज सम्पपदाको पवहचान, अनसुन्धान तथा डाटाबेस तयार गरी खलनज सम्पपदाको सिंरक्षण तथा ठदगो उपयोग गनुय । 

४.1: खानी तथा खलनज पदाथय उत्खनन, 

प्रशोधन र उद्योग स्थापनामा भरपदो 
वातावरण तयार गरी िगानी बवृद्ध गने ।  

1. खानी तथा खलनजजन्य पदाथय रहेका क्षेरको पवहचानका िालग सवेक्षण  गरी डाटाबेस 
तयार गररनेछ ।  

2. खलनज उत्खनन तथा प्रशोधन सम्पबन्धी ववज्ञ ववशेिज्ञ तथा प्राववलधकहरूिाई अध्ययन-
अनसुन्धानकािालग प्रोत्साहन गररनेछ ।  

3. खानी उत्खननका िालग सम्पभाव्य स्थानमा वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गराइनेछ । 

4. खानी तथा खलनजजन्य पदाथय रहेका क्षेरमा वातावरण सिंरक्षण गरी पवहचान भएका खलनज 
पदाथयको उत्खननका िालग पहि गररनेछ।  

5. खानी तथा खलनज उत्खनन उद्योग स्थापनामा सरकारी िगानी बवृद्ध गररनेछ । 
उद्देश्य ५: खानी तथा खलनज पदाथयको उत्खनन, प्रशोधन सम्पबन्धी सिंस्थागत ववकास र क्षमता अलभववृद्ध तथा भ–ूसम्पवेदनशीि क्षरेको 
सरुक्षा तथा वातावरण सिंरक्षण गनुय । 

५.1: खानी तथा खलनज पदाथयको 
उत्खनन,  प्रशोधन सम्पबन्धी व्यवसावयक 
योजना तयार गरी सिंस्थागत ववकासका 
पररयोजनाहरू लनधायरण गने । 

 

1. खलनजको उत्पादनमा बवृद्ध गरी कुि ग्राहयस््य उत्पादनमा खलनज क्षेरको योगदान 
बिाइनेछ । 

2. खानी तथा खलनजजन्य पदाथयको ववस्ततृ सदपुयोग योजना बनाई कायायन्वयन गररनेछ ।  

3. खानी क्षेरको अध्ययन गरी सहकारी र लनजी िगानीको पररयोजनाहरू लनधायरण गररनेछ 
। 

4. सम्पभाव्यताको आधारमा खलनज उत्खनन र प्रशोधन उद्योगमा सरकारी,  लनजी तथा सहकारी 
क्षेरको िगानी बिाइनेछ । 

5. खानी तथा खलनजजन्य वस्तकुो वगीकरण गरी सरकारी र लनजी िगानीका क्षेरहरू 
छुट्याइनेछ । 

1. खलनज उत्खनन तथा प्रशोधन सम्पबन्धी ववस्ततृ पररयोजना प्रलतवेदन  तयार गरी 
कायायन्वयन गररनेछ । 

३.६ प्रमखु काययक्रम 

1. पूवायधार लनमायणका कारण क्षती भएका वनस्पलतको पनुभयरण गने (१ क्षती – २ पररपतुी) 
2. गन्याप ताि-िेकमा पेट्रोि खानी सम्पभाव्यता अध्ययन 

3. सावयजलनक खािी जग्गा तथा सडक वकनारा हररयािी काययक्रम (वावियक ५००० बकृ्षारोपण) 
4. काठको चोरी-लनकासी तथा अलतक्रमण लनयन्रण काययक्रम 

5. ठुिाखोिा-तातोपानी-गनेडा क्षरेको िुङ्गा खानी उत्खनन ्कािालग वातावरणीय अध्ययन 

6. बामन गाउँ-ररठ्ठा खनीज पदाथय सम्पभाव्यता अध्ययन (तामाखानी) 
7. वन्यजन्तबुाट हनुे अलतक्रमण लनयन्रण काययक्रम  

३.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

स्थानीय वनको सिंरक्षण भई वनको कुि क्षेरफिमा बवृद्ध भएको हनुछे ।वन्यजन्त ुर जैववक ववववधताको सिंरक्षण,  
सम्पबद्धयन गरी चोरी-लनकासी तथा अलतक्रमण लनयन्रण भएको हनुेछ । भसूिंरक्षण गरी वातावरणीय सन्तिुन कायम हनुछे । 
खलनज सम्पपदाको पवहचान,  अनसुन्धान तथा डाटाबेस तयार गरी खलनज सम्पपदाको सिंरक्षण तथा ठदगो उपयोगको आधार तयार 
भएको हनुछे । खानी तथा खलनज पदाथयको उत्खनन, प्रशोधन सम्पबन्धी सिंस्थागत ववकास र क्षमता अलभवृवद्ध तथा भ–ू
सम्पवेदनशीि क्षेरको सरुक्षा तथा वातावरण सिंरक्षण भएको हनुछे ।  
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खण्ड चारः उद्योग, वाश्चणज्य तथा आपूलतय 
४.1 पषृ्ठभलूम 

उद्योग तथा वाश्चणज्य अथयतन्रको महत्त्वपूणय आधार हो । नेपािको सिंववधानिे तिुनात्मक िाभको क्षेरको पवहचान 
गरी उद्योग ववकास र ववस्तार गने,  स्वदेशी िगानीिाई  प्रोत्साहन गने, वैदेश्चशक पुजँी आकवियत गने, औद्योलगक पूवायधार ववकास 
गने, स्थानीय श्रम र सीपको उपयोग गने, व्यापाररक स्वच्छता र अनशुासन कायम रा्दै उपभोिा वहत सिंरक्षण गने आठद नीलत 
लिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनिे गाउँपालिकािाई िघ,ु  घरेि ुर साना उद्योगको दताय,  नवीकरण,  खारेजी,  लनयमन, 

प्रवद्धयन र व्यवस्थापन एवम ्उद्यमशीिता ववकास र प्रवद्धयनको अलधकार ठदएको छ । साथै स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन,  
स्थानीय बजार व्यवस्थापन आठद कुराहरू गाउँपालिकाको काययक्षेरमा पदयछन ्।  

वतयमान अवस्थामा यस गाउँपालिकामा राविय स्तरका ठूिा उद्योग एवम ्कारखानाहरू नभए पलन स्थानीय स्तरमा 
पाइने कच्चा पदाथयहरू र जडीबटुीमा आधाररत उद्योग ववकासको प्रचरु सम्पभावना रहेको छ । साना तथा मझौिा उद्योगकािालग 
आवश्यक कच्चा पदाथय सहज रूपमा न ै उपिधध हनु सक्टने देश्चखन्छ । घरेि ु स्तरमा उत्पाठदत उत्पादनहरूको 
बजारीकरणकोिालग गाउँपालिकाको सहजीकरण र समन्वयकारी भलूमका भने अलत महत्त्वपूणय हनुे गदयछ । यस गाउँपालिकामा 
फलनयचर उद्योग,  ग्रीि उद्योग,  कागज उद्योग,  कुटानी वपसानी लमिहरू, लसिाइ एवम ्बनुाइ उद्योग,  होटि एवम ्िजहरू,  

मेटि उद्योग आठद गरेर कररव ४५ वटा ववलभन्न उद्योगहरू ववलधवत रूपमा घरेि ुतथा साना उद्योग ववकास सलमलतमा दताय 
भएर सञ्चािनमा रहेका छन ्। 

४.२ प्रमखु समस्या 
उद्योगहरू सञ्चािन गनय पयायप्त सीपयिु जनशश्चि र पुजँीको अभाव, उद्योगकोिालग आधारभतू सेवाहरू जस्तो यातायात, 

लबजिुी पयायप्त सवुवधा नहनु,ु ववश्वव्यापीकरणका कारण स्थानीय उत्पादनिे प्रलतस्पधाय गनय नसक्टन,ु गाउँपालिकामा आफ्न ैवाश्चणज्य 
तथा व्यापार सम्पबन्धी स्पि नीलत,  लनयम,  काननु तथा सिंगठनात्मक सिंरचना नहनु,ु  प्रलतस्पधायत्मक क्षमतामा सदुृिीकरण हनु 
नसक्टन ुआठद यस गाउँपालिकामा उद्योग तथा वाश्चणज्य ववकासमा ववद्यमान समस्याहरू हनु ्। 
४.३ चनुौती र अवसर  

चनुौती 
१. औद्योलगक ववकासका िालग आवस्यक पूवायधारको अभाव हनु ुतथा औद्योलगक उत्पादनमा गणुस्तरीयता नहनु ु। 

२. सञ्चालित उद्योगहरू उत्पादन तथा उत्पादकत्वका दृवििे प्रलतस्पधी नहनु ु। 

३. ववश्वव्यापीकरण तथा आलथयक उदारीकरणिे ल्याएको प्रलतस्पधायत्मक वातावरणको सामना गनय नसक्टन।ु 

४. दक्ष जनशश्चिको अभाव, बजार व्यवस्थापन,  आवश्यक पुजँीको जगनेाय,  उपिधध अवसरहरूको कमी हनु।ु  

५. लनयायत हनुे वस्त ुतथा सेवाको गणुस्तर परीक्षण,  प्रमाणीकरण,  िेबलिङ र ्याकेश्चजङको उश्चचत प्रबन्ध नहनु ु। 

६. कृविजन्य उत्पादनमा आत्मलनभयर हनु नसक्टन ुतथा वविालसताका वस्तहुरूको आयात लनरुत्सावहत गनय नसक्टन ु। 

अवसर 
१. साना तथा मझौिाका उद्योगकोिालग आवश्यक कच्चा पदाथय सहज रूपमा न ैउपिधध हनुे ।  

२. उद्योगको ववकासबाट भौलतक, आलथयक तथा सामाश्चजक सिंरचनाको ववकास भई आलथयक समनु्नलत तथा रोजगारीका 
अवसरहरू लसजयना हनुे । 

३. उद्योगबाट स्थानीय तहमा हनु ेरोजगारी लसजयनािे बसाइँसराइ कम भई स्व–स्थानको ववकासमा समदुायहरू समवपयत 
हनुे । 

४. स्थानीय कच्चा पदाथयको सदपुयोग हनुे । 

५. पययटकहरूिाई स्थानीय उत्पादन माफय त ्स्वागत गनय सवकने र बजारीकरणिाई समेत सहयोग पगु्ने। 
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४.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्य तथा उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 
"स्थानीय स्रोत साधनमा आधाररत उद्योगबाट रोजगारी प्रवद्धयन तथा अथयतन्रमा टेवा" 

िक्ष्य  

औद्योलगक क्षेरको ववकास र ववस्तारद्वारा स्थानीय रोजगारीमा बवृद्ध, बजार व्यवस्थापन तथा प्रभावकारी आपूलतयद्वारा 
पालिकाको अथयतन्रको अलभवृवद्ध गनय सहयोग गने । 

उद्दशे्य 
1. गाउँपालिकालभर उद्यमशीिताको प्रोत्साहन गदै िघ,ु घरेि,ु साना तथा मझौिा उद्योगको स्थापनाबाट रोजगारीका अवसर 

लसजयना गनुय । 

2. स्थानीय स्रोत, कच्चा पदाथय, सीप र साधनको अलधकतम पररचािन गनुय । 

3. उत्पाठदत वस्तहुरूको लबक्री ववतरणकािालग बजार व्यवस्थापन गनुय । 

4. वाश्चणज्य क्षेरिाई स्थानीय अथयतन्रको महत्त्वपूणय अङ्गको रूपमा ववकास गनुय । 

5. गाउँपालिका लभरको आपूलतय प्रणािीिाई प्रभावकारी एवम ्ठदगो बनाउन ु। 

४.५ रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 19: उद्योग तथा वाश्चणज्यका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: गाउँपालिकालभर उद्यमशीिताको प्रोत्साहन गदै िघ,ु घरेि,ु साना तथा मझौिा उद्योगको स्थापनाबाट रोजगारीका अवसर लसजयना 
गनुय । 
१.1: गाउँपालिकामा स्थापना तथा सञ्चािन हनेु 
उद्योगहरूिाई आवश्यक पने पूवायधार व्यवस्था गनय 
नीलत लनमायण र कायायन्वयनमा जोड ठदने । 

1. गाउँपालिकामा उद्योग स्थापना, सञ्चािन तथा अनगुमनकािालग आवश्यक नीलत 
लनमायण तथा कायायन्वयन गररनेछ।  

2. गाउँपालिकाको उपयिु स्थानमा एवककृत उद्योगको स्थापनाकोिालग पहि 
गररनेछ ।  

3. औद्योलगक क्षेरकािालग आवश्यक पूवायधारहरूको ववकास तथा व्यवस्थापनमा 
जोड ठदइनेछ ।  

4. उद्योग स्थापना र सञ्चािनमा सावयजलनक–लनजी साझेदारीको प्रवद्धयन गनय 
व्यवसाय मञ्चको स्थापना गररनेछ । 

1.२: स्थानीय स्रोत एवम ् सीपको उपयोग 
भौगोलिक श्चस्थलतको अध्ययन गरी िघ,ु घरेि,ु साना, 
तथा मझौिा उद्योगको स्थापना र सञ्चािनिाई 
प्रभावकारी बनाउने । 

1. गररबी लनवारणकािालग िघ ुउद्यम ववकास काययक्रमिाई सबै वडाहरूमा ववस्तार 
गदै िलगनेछ । 

2. एक वडा एक ववशेि उत्पादन (पषु्प, कफी, मह, हस्तकिा, माछापािन) 
सम्पबन्धी उद्योग स्थापना काययक्रमिाई कायायन्वयन गररनेछ ।  

3. पशजुन्य उत्पादनमा आधाररत डेरी तथा मास ु हाड छािा वा उन प्रशोधन 
िगायतका वस्तहुरूको उद्यमशीिता प्रवद्धयन गररनेछ । 

उद्देश्य २: स्थानीय स्रोत, सीप र साधनको अलधकतम पररचािन गनुय । 
2.1: स्थानीय स्रोतमा आधाररत कच्चा पदाथयको 
प्रशोधन गनय तथा उद्योग सञ्चािन गनय सहजीकरण 
एवम ्प्रोत्साहन गने । 

1. स्थानीय कच्चा पदाथयमा (कोदो, ऐसेँि ु आठद) वाइन लडस्टीिरी स्थापना र 
व्यवसावयक उत्पादन गरी वाइन उद्योग सञ्चािन गररनेछ ।  

2. स्थानीय रुपमा उपिधध हनेु कच्चा पदाथयको प्रशोधन गनेकाययिाई प्रोत्साहन 
गररनेछ । 

3. लनजी-सहकारी िगानी मैरी वातावरण लनमायण गनय आवश्यक सिंस्थागत सिंयन्र 
बनाई वक्रयाशीि गररनेछ । 

4. उद्योगी, व्यवसायी एवम ्िगानीकतायिाई उद्योग दतायदेश्चख स्थानान्तरण सम्पमका 
सेवाहरू सहज उपिधध गराइनेछ । 

उद्देश्य ३: उत्पाठदत वस्तहुरूको लबक्री ववतरणकािालग बजार व्यवस्थापन गनुय ।  
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३.१: स्थानीय उत्पादनिाई गणुस्तरीयता सलुनश्चित 
गदै औद्योलगक वस्तकुो  बजारीकरण गने।  

1. जडीबटुी उत्पादन, प्रशोधन तथा लनकासीमा जोड ठदइनेछ।  

2. स्थानीय स्रोतमा आधाररत हस्तकिा उद्योगहरूको स्थापनाद्वारा परम्पपरागत सीप 
तथा प्रववलधको सिंरक्षण र ववकास गररनेछ । 

3. औद्योलगक उत्पादनको गणुस्तरमा सधुार गनय गणुस्तर परीक्षण सम्पबन्धी व्यवस्था 
गररनेछ ।  

उद्देश्य ४: वाश्चणज्य क्षरेिाई स्थानीय अथयतन्रको महत्त्वपूणय अङ्गको रूपमा ववकास गनुय । 
४.1: तिुनात्मक िाभका वस्त ुतथा सेवाहरूको 
पवहचान गरी लनयायतयोग्य हनेु वस्त ुतथा सेवाको 
उत्पादकत्वमा बवृद्ध गनय आवश्यक काययक्रमहरू 
सञ्चािन गने ।  

1. तिुनात्मक िाभका वस्तहुरूको उत्पादन र उत्पादकत्व बिाउन सम्पबश्चन्धत 
लनकायसँग समन्वय र सहकायय गररनेछ ।  

2. साना, घरेि ुतथा मझौिा उद्योगहरूिाई उत्पादन तथा आपूलतय सञ्जािमा आवद्ध 
गदै माग वमोश्चजमका वस्त ुतथा सेवाहरूको उत्पादनिाई प्राथलमकता ठदइनेछ 
। 

उद्देश्य ५: गाउँपालिका लभरको आपूलतय प्रणािीिाई प्रभावकारी एवम ्ठदगो बनाउन ु। 
५.१: अत्यावस्यक सामाग्रीहरूको सहज आपूलतयको 
सलुनश्चितता गने । 

१. सपुथ मलु्य पसिहरू सञ्चािनको व्यवस्था गररनेछ । 
२. सपुथ मलु्य पसि सञ्चािनकािालग सहज कजाय तथा लनयलमत अनगुमनको 

व्यवस्था लमिाइनेछ । 
३. गाउँपालिका लभरको सम्पपणुय आपूलतय व्यवस्थािाई प्रभावकारी बनाउन उच्चस्तरीय 

बजार अनगुमनको सिंयन्र पररचालित गररनेछ। 
 
४.६ प्रमखु काययक्रम 

१. स्थानीय कच्चा पदाथयमा आधाररत उद्योग स्थापना सहायता काययक्रम 

२. औद्योलगक ग्राम स्थापना 
३. सबै प्रकारका स्थानीय उद्योग-व्यवसायको सहज दताय तथा लनयलमत अनगुमनको व्यवस्था 
४. उद्योग-व्यवशाय सञ्चािनकािालग स्थानीय आवस्यकता अनरुुपको काययववलध लनमायण 

५. एक वडा एक शपुथ मलु्य खाद्यान्न पसि 

६. क्रसर उद्योग स्थापना 
 

४.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

गाउँपालिका लभर उल्िे्य सङ्ख्यामा िघ,ु घरेि,ु साना तथा मझौिा उद्योगको स्थापनामा भई रोजगारीका थप अवसरहरू 
लसजयना भएको हनुछे । स्थानीय स्रोत, सीप र साधनको अलधकतम पररचािन भई स्थानीय स्रोतमा आधाररत उद्योगहरू स्थापना 
भएको हनुछे । उत्पाठदत बस्तहुरूको लबवक्र ववतरणकािालग बजार व्यवस्थापन भएको हनुछे । वाश्चणज्य क्षरेिे स्थानीय 
अथयतन्रको महत्त्वपूणय वहस्सा लिएको हनुछे । गाउँपालिका लभरको आपूलतय प्रणािी प्रभावकारी भएको हनुछे । 
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खण्ड पाचँः पययटन 
५.१ पषृ्ठभलूम 

यस गाउँपालिका धालमयक–सािंस्कृलतक तथा जैववक ववववधताको धनी,  प्राकृलतक स्रोतको खानी र मनोरम सौन्दयय स्थिको 
धनी छ । दृश्याविोकन, पयायपययटन, जि पययटन, कृवि पययटन, साहलसक पययटन, धालमयक पययटन, होमस्टे, टे्रवकङ, स्थानीय 
मौलिक मगर जालतको किा र सिंस्कृलतको पूणय सदपुयोग गररएमा पययटन क्षेरको ववकासको राम्रो सम्पभावना छ । यस क्षेरकै 
उत्कृि पययटकीय गन्तधयका रुपमा चचायमा रहेको प्रलसद्ध गन्यापताि र श्चशखर िेकमा पययटनको व्यापक ववकास गनय सवकने 
देश्चखन्छ ।  

यस गाउँपालिकामा पलन नेपािका अन्य पहाडी भेगमा झैं रमणीय डाँडाकाँडा, सनु्दर वहमािका दृश्य, धालमयक मठमश्चन्दर, 
गफुा, ताि, कुण्ड, झरना, किा तथा सािंस्कृलतक नाँचगान िगायतका सम्पपदा छन ्। अनपुम प्राकृलतक सौन्दयय, प्रचरु जैववक 
ववववधता, बहजुातीय, बहभुािीय बहधुमय र सामाश्चजक ववववधता एविं ऐलतहासक तथा साँस्कृलतक सम्पपदािे भररपूणय नेपाि ववश्व 
पययटन मानश्चचरमा प्रमखु पययटकीय गन्तव्यस्थिको रुपमा सपुररश्चचत छ । पययटनको हटस्पट हुँदाहदैु पलन उल्िे्य 
पययटकहरूिाई यस पालिकामा लभत्र्याउन सकेको छैन। 
5 .२ प्रमखु समस्या 

पययटन उद्योगबाट हनु सक्टन े िाभबारे स्थानीय नागररकिाई, पयायप्त जानकारी नहनु,ु गाउँपालिका क्षेरमा पययटन 
उद्योगकािालग दक्ष जनशश्चिको अभाव, आधारभतु पययटन पूवायधारको ववकास नहनु,ु  पययटन क्षरेको ववकासकािालग कुनै पलन 
राविय–अन्तरायविय सिंस्थाको सहयोग पररचािन नहनु ुआठद यहाँका प्रमखु समस्याका रुपमा देश्चखएका छन ्। 
५.३ चनुौती र अवसर  

चनुौती 
१. भौगोलिक लबकटताका कारण पययटकीय पूवायधार ववकास खश्चचयिो हनुे । 

२. सम्पपूणय पययटन क्षेरको ववकासका आधारभतू पूवायधारहरू नै स्थापना र ववकास गनुयपने ।  

३. यवुावगय ववदेश जाने क्रम अत्यलधक हुँदा पययटन ववकासकािालग आवस्यक मानव स्रोत सिंसाधन व्यवस्थापन गनय गाह्रो 
हनुे । 

४. ठूिा योजनामा िगानी गनय स्थानीय लनजी क्षेर सक्षम नहुँदा पययटकीय पूवायधार ववकास अपरुो हनु।े 

५. बाह्य पययटकहरूको प्रभाविे मौलिक सिंस्कृलत िोप हनुे । 

अवसर 
१. केन्रीय र प्रदेश सरकारका चाि ुआवलधक योजनामा पययटन क्षेरको ववकासिाई उच्च प्राथलमकता ठदइने ।  

२. राविय तथा प्रादेश्चशक प्रवद्धयनात्मक काययक्रमबाट स्थानीय स्तरमा पययटन क्षरेतफय  आकियण बिन।े  

३. घरबास िगायतका पययटन उद्योगकािालग आवश्यक अन्न,  तरकारी,  फिफूि गाउँमा नै उत्पादन हनु े।  

४. स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण हनुे ।  

५. स्थानीय हस्तकिा, भेिभिुा, सिंस्कृलतको प्रवद्धयन हनु ेसाथै होमस्टेकािालग स्थानीय समदुाय तत्पर हनु।े  

६. खेि पययटन, जि पययटन, क्टयामवपङ, योगा, ध्यान आठदका केन्रहरू स्थापना गरी स्वास््य पययटनको ववकास हनुे । 

५ .४ दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 
"गाउँपालिकाको ठदगो ववकासकािालग सदुृि पययटन" 

िक्ष्य  

गाउँपालिकािाइय आकियक र मनोरम पययटकीय गन्तव्यका रूपमा ववकास गने । 

उद्दशे्य 
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१. पययटन व्यवसायको गणुस्तर बवृद्ध तथा पययटकीय स्थिको प्रचार-प्रसार गनुय ।  
२. पययटकीय पूवायधारहरूको ववकास गनुय । 
३. मानव सिंसाधन ववकास गनुय । 
४. स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गनुय । 

५ .५ रणनीलत र  काययनीलत 

तालिका 20: पययटनका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: पययटन व्यवसायको गणुस्तर बवृद्ध तथा पययटकीय स्थिको प्रचार-प्रसार गनुय । 

1.१: गाउँपालिकामा हाि सञ्चािनमा 
रहेका होटेि र श्चचयापसिहरूको 
सेवाको स्तरोन्नलत गने । 

1. स्थानीय होटेि, िज, रेस्टुराँ र श्चचयापसिका व्यवसायीहरूिाई ववियगत इन्स्ट्रक्टटर श्चझकाई 
स्थानीय स्तरमै पेशागत तालिमको व्यवस्था गररनेछ । 

2. भइरहेका व्यवसायहरूको स्तरोन्नलतकािालग गाउँपालिकाको पहिमा सहलुियत दरको 
पुजँीको खोजी गररठदइनेछ । 

1.२: गाउँपालिकालभरका पययटकीय 
स्थिहरूको प्रचारप्रसार गने। 

1. पययटन प्रवद्धयन बारेमा ववज्ञहरूबाट सिंश्चक्षप्त अध्ययन गराइनेछ ।  

2. ववलभन्न सञ्चार माध्यमको प्रयोग गरी ठाउँहरूबारे प्रचार प्रसार गररनेछ ।  

3. ब्रोस्योर तयार गरी लछमेकी श्चजल्िाहरूमा लबतरण गररनेछ ।  

4. श्चजल्िाका धयाचिसय/ मास्टसय तहका ववद्याथीहरूिाई अनसुन्धानकािालग यी स्थानको वफल्ड 
लभश्चजटमा प्रोत्सावहत गररनेछ ।  

5. यी स्थान ववशेिका बारेमा लनयाराकारहरूको भ्रमण आयोजना गने र सावहश्चत्यक िेखरचना 
िेखाई परपलरकामा प्रकाश्चशत गने व्यवस्था गररनेछ। 

6.  वेबसाइट, यटुु्यव, फेसबकु, ्वीटर, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाश्चजक सञ्जािको प्रयोग गरी 
आवस्यक प्रचार प्रसार गररनेछ।   

उद्देश्य २: पययटकीय पूवायधारहरूको ववकास गनुय । 

2.1: पययटन क्षेरको ववकासकािालग 
आवश्यक पूवायधारहरूको ववकास गने 
। 

1. पययटकीय महत्त्वका स्थानहरूमा आवागमन सहज बनाउन सडक, पदमागय, झोिङेु्ग पिु आठद 
लनमायण गररनेछ ।  

2. भइरहेका सडक र पदमागयको स्तरोन्नलत गररनेछ । 

2.2: पययटन पूवायधारहरूको लनमायण 
गने । 

1. ववशेि पययटकीय स्थिहरूको पवहचान गरी पूवायधार लनमायणको ववस्ततृ योजना प्रलतवेदन 
तयार पाररनेछ । 

2. पूवायधार लनमायणकािालग आवश्यक जग्गा खररद तथा अलधग्रहण गररनेछ । 
उद्देश्य ३: मानव सिंसाधन ववकास गनुय । 

3.1: गाउँपालिकालभरका 
यवुायवुतीिाई पययटन ववियको श्चशक्षा 
प्रदान गने ।   

1. पययटन व्यवसायप्रलत यवुायवुतीको आकियण बिाउन आफ्नो क्षेरलभरका योग्य र इच्छुक 
ववद्याथीहरूिाई पययटन तथा अलतलथ सत्कार ववियमा धयाचिसय लडग्रीमा अध्ययन गनय पठाइने 
र आलथयक सहयोग गररनेछ । 

2. आफ्नो क्षेरलभरका योग्य र इच्छुक यवुायवुतीिाई नेपाि पययटन तथा होटेि व्यवस्थापन 
एकेडेमीबाट ठदने गररएका Food Preparation and Control, Tourist Guide, Trekking 

Guide िगायतका छोटो अवलधका तालिममा पठाइने र आलथयक सहयोग गररनेछ । 
उद्देश्य ४: अध्ययन अनसुन्धान गनुय । 

4.1: बाह्य स्रोतसाधनको खोजी गने ।
  

1. गाउँपालिकालभर सामान्य रूपमा सम्पभावना देश्चखएका योजनाहरूको ववस्ततृ सम्पभाव्यता 
अध्ययन गनय सिंघीय र प्रदेश सरकारसमक्ष अनरुोध गररनेछ । 

2. गाउँपालिकामा आउने गैरसरकारी सिंस्थाहरूिाई यस योजनामा समावेश भएका 
काययक्रमहरूमा िगानी गनय आह्वान गररनेछ । 
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4.2: आन्तररक स्रोतसाधनको 
पररचािन गने ।   

1. गाउँपालिकाको वावियक बजेटको लनश्चित प्रलतशत रकम पययटन क्षेरका काययक्रमकािालग 
छुट्याइनेछ ।  

2. पययटन क्षेरको ववकासकािालग स्थानीय लनजी क्षेरिाई आह्वान गररनेछ । 
५ .६ प्रमखु काययक्रम 

१. महाभारत क्षेरमा पयाय-पययटन प्रवद्धयन काययक्रम 

२. गन्यापताि सिंरक्षण तथा पययटकीय पवुायधार ववकास 

३. िाटागन्याप क्षेर ववकास सिंरक्षण काययक्रम 

४. लिङ्गािे-श्चशखर-गन्यापताि पययटकीय पदमागय लनमायण (५ वक.लम.) 
५. कपर-सावा-श्चशखर-गन्यापताि पययटकीय पदमागय लनमायण (१५ वक.लम.) 
६. रेि-अलसग्राम-श्चशखर-गन्यापताि पययटकीय पदमागय लनमायण (१२ वक.लम.) 
७. हगलु्टे- गन्यापताि पययटकीय पदमागय लनमायण (१५ वक.लम.) 
८. लसमि-लरमरोडा-मािीगाउँ-भवूाकोट-बडाि पययटकीय पदमागय लनमायण (३ वक.लम.) 
९. जाइकोट गफुाको सिंरक्षण अध्ययन काययक्रम 

१०. सनु्नगेाडा होमस्टे लनमायण 

११. गन्यापताि िगायतका पययटकीय महत्त्वका क्षेर आसपासका होटि, रेिुरेन्ट तथा होमस्टे सञ्चािकिाई आलथत्य 
सत्कार तथा पययटन व्यवशाय सञ्चािन तालिम 

१२. धालमयक तथा ऐलतहालसक पययटकीय केन्र तथा धालमयक पययटन प्रवद्धयन काययक्रम 

१३. गन्यापताि क्षेर जाने बाटोमा हाइवकङ तथा होमस्टे लनमायण तथा व्यवस्थापन काययक्रम 

५.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

पययटन व्यवसायको गणुस्तर बवृद्ध भई पययटकीय स्थिको प्रचार-प्रसार भएको हनुछे । आधारभतु पययटकीय पूवायधारहरूको 
ववकास भएको हनुेछ । पययटन उद्योगकािालग आवस्यक स्थानीय मानव सिंसाधन ववकास भएको हनुछे । 
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पररच्छेद छः सामाश्चजक ववकास 
खण्ड एकः श्चशक्षा 

१.१ पषृ्ठभलूम 

श्चशक्षा ववकासको महत्त्वपूणय पूवायधार भएकािे नपेािमा यसिाई काननुमै अलधकारका रूपमा स्थावपत गररएको छ । 
सिंववधानिे सबैिाई आधारभतू तहसम्पम अलनवायय र लनःशलु्क तथा माध्यलमक तहसम्पम लनःशलु्क श्चशक्षा लिन पाउन ेहक प्रत्याभलूत 
गरेको छ । अपाङ्गता भएका र आलथयक रूपिे ववपन्न नागररकिाई लनःशलु्क उच्च श्चशक्षा पाउन ेहक समेत स्थावपत गरेको छ 
। राज्यको नीलत श्चशक्षािाई वजै्ञालनक,  प्राववलधक,  व्यवसावयक,  सीपमूिक,  रोजगारमूिक एवम ्जनमखुी बनाउने रहेकोछ ।त्यसैिे 
श्चशक्षा सम्पबन्धी नागररक हक सिंघ,  प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा दावयत्व बनकेो छ । त्यसैगरी ठदगो ववकास िक्ष्य ४ 
मा सन ्२०३० सम्पममा सबैकािालग समावेशी तथा समानतामा आधाररत गणुस्तरीय श्चशक्षाका साथै जीवनपययन्त लसकाइको 
सलुनश्चित गने उल्िेख छ। २०६८ को जनगणना अनसुार कुि साक्षरता ६८.३०%, परुुि ८१.५७% र मवहिा ५८.६२% 
मार रहेको यस गन्यापधरुा गाउँपालिका पूणय साक्षर घोवित पालिका हो।  सामाश्चजक आलथयक रूपान्तरणको महत्त्वपूणय माध्यम 
श्चशक्षा “समदृ्ध गाउँपालिका- सखुी नागररक”  भन्ने नारा यथाथयमा बदल्ने औजार हो।त्यसैिे यहाँको ठदगो ववकास,  स्वशासन 
एवम ्नागररक अलधकारको प्रत्याभलूत, नागररकको सन्तवुि सलुनश्चित गनय यस प्रथम योजनामा श्चशक्षा क्षेरिाई प्राथलमकता ठदइएको 
छ ।  
१.२ प्रमखु समस्या 
 ववद्याियमा दरवन्दी र ववियगत श्चशक्षकको अभाव, ववद्याियमा सबैको समान पहुँच र लनरन्तरताको अभाव, शैश्चक्षक 
सामाग्रीको अभाव, ववद्यािय छाड्ने प्रवृश्चत्त उच्च हनु,ु कक्षा दोहोर् याउन ेप्रवृश्चत्त बिी हनु,ु दलित, आठदवासी जनजालत भनायदर 
न्यून हनु,ु दलित, ववद्याियहरू आलथयक रुपिे कमजोर हनु,ु बािबालिकाहरूको शैश्चक्षक प्रगलतबारे अलभभावकहरूको चासो कम 
हनु,ु  श्चशक्षक दरबन्दी कम हनु,ु श्चशक्षामा राजलनतीकरणको प्रभाव, आधलुनक सचुना प्रववलधको प्रयोग नहनु ुयस पालिकाको 
श्चशक्षा क्षेरमा देश्चखएका समस्याहरू हनु।् साथै स्थानीय सम्पभावना तथा प्रववलधसँग  ववद्याथीको रुश्चच/आवश्यकता तथा अलभभावकको 
अपेक्षािाई जोड्न नसवकन,ु जस्ता समस्या पलन रहेका छन ्।  
१.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. ववद्याियको भौलतक पूवायधार लनमायणकािालग पयायप्त मारामा बजेटको अभाव हनु ु। 

२. छररएको बस्ती र भौगोलिक लबकटता रहन ु। 

३. श्चशक्षाको प्रववलध र रोजगारीबीच तािमेि हनु नसक्टदा श्चशश्चक्षत बेरोजगारहरूको सङ्ख्या बढ्दै जान ु।  

४. श्चशक्षकको पेसागत सक्षमता, नलैतकता र उत्प्ररेणामा कमी हनु ु।  

अवसर 
१. मवहिा,  दलित,  जनजालत र अपाङ्गता भएका एवम ्सीमान्तीकृत समदुायका बािबालिकाहरूिाई ववद्याियमा ल्याउन र 

वटकाउन ववलभन्न प्रोत्साहनमूिक काययक्रमहरू रहन ु। 

२. माध्यलमक तहसम्पमको श्चशक्षा स्थानीय तहको कायय दायरामा परेकािे शैश्चक्षक सशुासनको प्रत्याभलूत सहज हनु ु। 

३. श्चशक्षासँग ैरैथान ेज्ञान,  सीप र प्रववलध उपयोग तथा ववकासको प्रचरु सम्पभावना रहन ु। 

४. प्राववलधक तथा व्यवसावयक सीपप्रलतको यवुाको आकियण रहन ु। 

५. अलभभावकहरूमा थप जागरुकता ववकास गरी श्चशक्षामा सबैको पहुँच परु् याउन सवकन ु। 

६. समवृद्धका मु् य सम्पबाहकका रुपमा रहेका पययटन,  ऊजाय,  कृवि,  उद्योग,  पूवायधार,  जनशश्चि ववकास,  सशुासनको मु् य 
आधार न ैश्चशक्षाको ववकास रहन ु। 
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१.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

“राविय एवम ्अन्तरायविय स्तरमा प्रलतस्पधाय गनय सक्टन ेदक्ष जनशश्चिको उत्पादन”  

िक्ष्य 

गाउँपालिकामा सबैको गणुस्तरीय, प्राववलधक र व्यवसावयक श्चशक्षामा सहज पहुँचको प्रत्याभलूत गने।    

उद्दशे्य 

1. श्चशक्षण सिंस्थाहरूको सिंस्थागत ववकास गनुय ।  

2. सबैकािालग श्चशक्षा र जीवनपययन्त श्चशक्षाको अवसर बिाउन ु। 

3. प्राववलधक श्चशक्षा तथा व्यवसावयक श्चशक्षामा जोड ठदन।ु   

4. शैश्चक्षक ववकासकािालग पूवायधार ववकास तथा उच्च श्चशक्षाको आधार तयार गनुय । 
5. सिंस्थागत तथा लनजी ववद्याियहरूिाई लनयमन र व्यवस्थापन गरी सेवामिुक बनाउन ु। 

१.५ रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 21: श्चशक्षाका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: श्चशक्षण सिंस्थाहरूको सिंस्थागत ववकास गनुय ।   
१.१: ववद्याियमा गणुस्तरीय 
श्चशक्षाको सलुनश्चितता गनय 
सिंस्थागत ववकास गने । 

१. गाउँपालिका श्चशक्षा नीलतको तजुयमा, ऐन लनयमाविी तथा योजनाको काननुी व्यवस्था गरी 
कायायन्वयनमा ल्याइनेछ । 

२. गाउँपालिकाका सबै ववद्याियहरूिाई शैश्चक्षक सूचना व्यवस्थापन प्रणािी ववकास गरी 
गाउँपालिकाको नेटवकय मा रहने गरी एकद्वार पद्धलतबाट सञ्चािन गररनेछ । 

३. उत्कृि कायय गने श्चशक्षक,  कमयचारी र अलभभावकिाई वावियक रूपमा परुस्कार तथा सम्पमानको 
व्यवस्था गाउँपालिका माफय त ्गररनेछ ।  

४. ववद्याियहरूमा अन्तर-ववद्यािय भ्रमण तथा लसकाइ आदानप्रदान काययक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ ।  

५. गणुस्तरीय लसकाइ मापदण्ड/िाँचा (पाठ्यक्रम,  ववद्याियको लसकाइ वातावरण,  श्चशक्षक,  श्चशक्षण 
लसकाइ सामग्री,  श्चशक्षण ववलध,  परीक्षा र मूल्याङ्कन,  अनगुमन मूल्याङ्कन आठद) तयार गरी कायायन्वयन 
गररनेछ ।  

६. ववद्याियको श्चशक्षण लसकाइमा समय र गणुस्तर बिाउन ववद्यािय अनगुमन,  मूल्याङ्कन र पषृ्ठपोिण 
प्रणािीको ववकास गररनेछ ।  

७. ववद्याियको उपिश्चधध स्तर एवम ्प्रणािीगत काययकुशिताको उपयिु मापदण्ड र सूचक तयार 
गररनेछ ।  

८. मवहिा श्चशक्षक सतु्केरी ववदामा रहँदा स्वयमसेवक वा सट्टा-श्चशक्षकको व्यवस्था गररनेछ ।  

९. जनजालतको वचयस्व भएको ववद्याियमा प्रारश्चम्पभक कक्षा मातभृािामा श्चशक्षण गनयकािालग राविय 
पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ र पाठ्यक्रम ववकास केन्रको ववद्यमान पाठ्यक्रम अनसुार हनेु गरी 
स्थानीय पाठ्यक्रम र पाठयपसु्तकको ववकास गररनेछ। 

१.२: गणुस्तरीय श्चशक्षाकोिालग 
तालिमको सिंस्थागत ववकास गने 
। 

१. स्थानीय आवश्यकताको आधारमा तालिम पाठ्यक्रमको मोड्युि बनाई ववज्ञ प्रश्चशक्षकद्वारा तालिम 
सञ्चािन गररनेछ । 

२. बािववकास केन्रका श्चशक्षक र आधारभतू तहमा दरबन्दी कम भएका ववद्याियका श्चशक्षकिाई 
बहकुक्षा/बहवुगय श्चशक्षण सम्पबन्धी तालिम सञ्चािन गररनेछ । 

३. ववद्याियमा बािमैरी वातावरण लसजयना गनय आवश्यक श्चशक्षक तालिमको व्यवस्था गररनेछ ।  

४. प्राववलधक तथा व्यवसावयक (सफ्ट श्चस्कि समेत) सीप प्रदान गनय श्चशक्षकहरूिाई आधलुनक,  श्चशक्षण 
सीपयिु,  प्रववलधमैरी,  लनरन्तर लसकाइमखुी बन्न तालिम ठदँदै पेशागत दक्षता बिाइनेछ । 
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उद्देश्य २: सवैकािालग श्चशक्षा र जीवनपययन्त श्चशक्षाको अवसर बिाउन ु।  
२.१: सबै नागररकिाई 
आधारभतू श्चशक्षाको पहुँच 
सलुनश्चित गने। 

१. दगुयम बस्तीका ववद्याियिाई आवासीय ववद्याियका रूपमा रुपान्तरण गररनेछ ।  

२. आवश्यक परेको ठाँउमा स्कुिबसको व्यवस्था समेत गररनेछ । 

३. पालिका/वडा श्चशक्षा सलमलत गठन र वक्रयाशीि गदै ववद्यािय श्चशक्षामा पहुँच नपगुेकाको त्याङ्क 
सङ्किन गरी पहुँच सलुनश्चित गररनेछ । 

४. लनयलमत रूपमा ववद्याियमा छोराछोरी पठाउने अलभभावकिाई सम्पमान गररनेछ । 

५. गररब तथा आलथयक रूपमा ववपन्न बािबालिकािाई पोशाक, शैश्चक्षक सामग्री तथा खाजा भत्ताको 
व्यवस्था गररनेछ । 

६. गाउँपालिकाबाट सञ्चािन हनेु ववकास लनमायण तथा व्यवसाय काययमा आलथयक श्चस्थलत कमजोर भएका 
अलभभावकिाई सहभागी गराई श्चशक्षाकािालग रोजगारी अलभयान सञ्चािन गररनेछ । 

७. हेिचक्र्याइ गरी बािबालिकाहरूिाई लनयलमत ववद्यािय नपठाउने अलभभावकहरूिाई 
गाउँपालिकाबाट प्रदान गररने सवै सवुवधाबाट वश्चञ्चत गररनेछ । 

२.२: दलित,  अपाङ्गता भएका,  
ववपन्न तथा िश्चक्षत समदुायका 
बािबालिकाको श्चशक्षाको हक 
सलुनश्चित गने । 

१. दलित,  अपाङ्गता भएका,  आलथयक रूपिे ववपन्न तथा िश्चक्षत समदुायका बािबालिकाको पवहचान गरी 
उच्च श्चशक्षा सम्पम लनःशलु्क गनय तथा छारवृश्चत्त प्रदान गनय िालग लसफाररस गररनेछ। 

२. दृविवववहनिाई बे्रि लिपी तथा बवहरािाई सािंकेलतक भािामा लनःशलु्क श्चशक्षाकोिालग श्चजल्िा लभरकै 
स्रोत कक्षाहरूमा लसफाररस गररनेछ भने अन्य अपाङ्गता भएका बािबालिकाहरूिाई स्रोत कक्षाको 
खोजी गरी श्चशक्षाको हक सलुनश्चित गररनेछ । 

३. ववपन्न तथा िश्चक्षत समदुायका बािबालिकाको श्चशक्षामा पहुँच सलुनश्चित गनय प्रत्येक ववद्याियमा 
ववशेि छारवृश्चत्त कोिको स्थापना गररनेछ । 

४. ववद्यािय जान नसक्टने अपाङ्गता भएका बािबालिकाकािालग घरमै पिाउने र अलभभावक श्चशक्षा 
सञ्चािन गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

५. बे्रिलिवप तथा साङ्केलतक भािाको तालिम माग भई आएमा गाउँपालिकाबाट व्यवस्थापन गररनेछ । 
६. अपाङ्गमैरी पूवायधारहरूको लनमायण गररनेछ । 

२.३: अनौपचाररक जीवनपययन्त 
लसकाइ प्रणािी स्थापनाकािालग 
नीलतगत तथा काययक्रमगत 
व्यवस्था गने । 
 

1. औपचाररक श्चशक्षामा लनरन्तरता ठदन नसक्टने बािबालिका तथा नागररकिाई अनकूुि तथा समकक्षी 
श्चशक्षाको अवसर प्रदान गनय खलु्िा तथा वैकश्चल्पक श्चशक्षा/  ववद्याियको व्यवस्था गररनेछ । 

2. औपचाररक श्चशक्षा प्रणािीभन्दा बावहर रहेका नागररकिाई मागमा आधाररत  व्यवसावयक तथा 
प्राववलधक तालिमको व्यवस्था गररनेछ। 

3. गाउँपालिका लभर टु्यसन,  कोश्चचङ जस्ता ववद्यािय बावहर हनेु अध्यापन सेवाको अनमुलत तथा 
लनयमन गने काययववलध तयार गरी कायायन्वयन गररनेछ । 

4. एक ववद्यािय एक पसु्तकािय तथा एकवडा–एक सावयजलनक पसु्तकाियको नीलत बनाई 
सूचनामालथको पहुँच र पढ्ने बालनको ववकास गरी सवैकािालग आजीवन लसकाइको वा जीवन पययन्त 
लसकाइको अवसर प्रदान गरी ठदगो ववकासको चौथो िक्ष्य परुा गनय सहयोग गररनेछ । 

5. श्चशक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रववलधको अलधकालधक प्रयोग हनेु गरी श्चशक्षाको वैकश्चल्पक माध्यमका 
रूपमा ववियगत ववज्ञको नमूना कक्षाको प्रशारण स्थानीय,  टेिीलभजन तथा एफएम माफय त ्गने 
व्यवस्था गररनेछ । 

उद्देश्य ३: प्राववलधक श्चशक्षा तथा व्यवसावयक श्चशक्षामा जोड ठदन ु। 
३.१: आधारभतू तहमा 
प्राववलधक तथा व्यवसावयक सीप 
प्रवद्धयन गने । 

१. आधारभतू तहमा व्यवसावयक सीप प्रदान गनय स्थानीय पाठ्यक्रममा यस सम्पबन्धी ववियवस्त ुसमावेश 
गररनेछ।  

२. ववद्यािय श्चशक्षामा लनवायहमखुी सीपिाई एकीकृत रूपमा समावेश गररनेछ । 

३.२: प्राववलधक श्चशक्षा तथा 
व्यवसावयक तालिमको पहुँचमा 
सहजता,  गणुस्तरीयता तथा 
उपयोलगतामा बवृद्ध गने । 

१. गाउँपालिकामा प्राववलधक जनशश्चिको अवस्थाबारे अध्ययन गरी आवस्यक ववद्याियमा स्थानीय 
आवश्यकता अनसुारका ९–१२ को प्राववलधक धार सञ्चािन गररनेछ। 

२.  सवै ववद्याियमा कम्प्यटुरको ल्यावको व्यवस्था गदै इन्टरनेटको पहुँच सलुनश्चित गररनेछ।  

३. ववद्याियमा प्रयोगात्मक कक्षाकािालग ववज्ञान प्रयोगशािाको व्यवस्था गररनेछ ।  
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४. माध्यलमक तह (कक्षा ११–१२) मा ववज्ञान वविय अध्यापन गने सामदुावयक ववद्याियको स्तरोन्नलत 
एवम ्ववद्याथी प्रोत्साहन काययक्रमको व्यवस्था गररनेछ ।  

उद्दशे्य ४: शैश्चक्षक ववकासकािालग पूवायधार ववकास तथा उच्च श्चशक्षाको आधार तयार गनुय । 
४.१: उच्च स्तरको जनशश्चि 
उत्पादनको व्यवस्था गने । 

१. गाउँपालिकाको आवश्यकताको पूलतय तथा शैश्चक्षक ववकासकािालग उच्च श्चशक्षामा प्राववलधक ववियको 
क्टयाम्पपस,  बहपु्राववलधक श्चशक्षािय र बहसुिंकाय क्टयाम्पपस स्थापनाको पहिकािालग सम्पभाव्यता 
अध्ययन गररनेछ ।  

२. उच्च श्चशक्षामा प्राववलधक ववियिाई प्राथलमकता ठदई उच्च दक्ष जनशश्चि उत्पादन गनय गाउँपालिका 
लभर कम्पतीमा एउटा पोिीटेक्टनीकि श्चशक्षािय स्थापना गररनेछ। 

४.२: ववद्याियको पूवायधार 
लनमायण गने । 

१. वािववकास केन्रको पूवायधार मापदण्ड अनसुार तयार गररनेछ। 

२. ववद्याियको भौलतक पूवायधार बािमैरी,  अपाङ्गमैरी तथा ववपद् प्रलतरोधी रूपमा तयार गररनेछ। 

३. प्रत्येक ववद्याियमा छार र छाराकािालग छुट्टा-छुटै्ट सरुश्चक्षत तथा स्वस्थकर शौचाियको व्यवस्था 
गररनेछ। 

४. प्रत्येक ववद्याियमा खेि मैदानको व्यवस्था गररनेछ । 

५. ववद्याियमा पसु्तकािय, ववज्ञान प्रयोगशािा र कम्प्यटुर ल्यावको व्यवस्था गररनेछ। 
उद्देश्य ५: सिंस्थागत तथा लनजी ववद्याियहरूिाई लनयमन र व्यवस्थापन गरी सेवामिुक बनाइनेछ । 
५.१: सिंस्थागत तथा लनजी 
ववद्याियहरूको लनयमन गरी 
सेवामिुक बनाउने । 

१. प्रत्येक कक्षामा १५ प्रलतशत गररब र ववपन्न ववद्याथीिाई वडाको लसफाररसमा लनःशलु्क पिाउने 
व्यवस्था गररनेछ । 

२. नयाँ ववद्याियहरूको अनमुलत ठदँदा शैश्चक्षक गठुीको रूपमा मार अनमुलत ठदने व्यवस्था लमिाइनेछ 
। 

३. सिंस्थागत ववद्याियहरूको लनयमनकािालग मापदण्ड तयार गरी त्यसैको आधारमा शलु्क लनधायरण,  
वगीकरण,  अनगुमन गरी सेवामूिक बनाइनेछ । 

५.२: सामदुावयक 
ववद्याियहरूको शैश्चक्षक गणुस्तर 
बवृद्ध गरी प्रलतस्पधी बनाउने ।  

१. ववद्याियमा ववियगत श्चशक्षकद्वारा मारै श्चशक्षण गने व्यवस्था लमिाइनेछ। 

२. अिंग्रजेी र नेपािी दवुै माध्यमबाट ऐश्चच्छक रूपमा सबै कक्षामा सञ्चािन गररनेछ। 

३. अङ्खग्रजेी माध्यमबाट कक्षा सञ्चािन गनय चाहाने ववद्याियका श्चशक्षकिाई तालिमको व्यवस्था गररनेछ 
। 

४. कमजोर बािबालिकािाई सधुारात्मक श्चशक्षण गरी लसकाइ स्तरको बवृद्ध गररनेछ। 

५. ववद्याथीको रुश्चच,  आवश्यकता र चाहानािाई ध्यानमा राखी स्थानीय समदुायको सिंस्कृलत झश्चल्कने 
खािका अलतररि वक्रयाकिापहरू सञ्चािन गररनेछ । 

६. आवस्यक तालिम ठदई बािववकास सम्पबन्धी लसकाइ सामग्रीहरूकोउत्पादन बािववकास केन्रमा नै 
गने व्यवस्था गररनेछ। 

७. ववद्याियहरूको श्चशक्षक दरबन्दी,  ववद्याथी सङ्ख्या तथा भौगोलिकता आठदका आधारमा पनु 
नक्टसाङ्कन गरी आवस्यकता अनसुार मश्चजयङ् गररनेछ । 

१.६ प्रमखु काययक्रम 

1. पालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम  लनमायण - प्राथलमक तह 
2. ववद्याियको घेराबार 
3. श्चशक्षकहरूको क्षमता अलभवृवद्ध तालिम  
4. ववद्याियको भौलतक पूवायधार (खानेपानी)को लनमायण तथा व्यवस्था 
5. ववद्याियको भौलतक पूवायधार (शौचािय)को लनमायण तथा व्यवस्था 
6. ववद्याियको भौलतक पूवायधार (इन्टरनेट)को जडान तथा व्यवस्था 
7. ववद्याियको भौलतक पूवायधार (प्रोजेक्टटर-ल्यापटप-स्माटयबोडय)को व्यवस्था 
8. थप श्चशक्षक व्यवस्थापन 
9. उच्च श्चशक्षाका िालग एक किेज स्थापना 
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10. ववद्याियमा पसु्तकािय, सूचना प्रववलध तथा ववज्ञान प्रयोगशािाको लनमायण 
11. एक वडा–एक सावयजलनक पसु्तकािय/सामदुावयक अध्ययन केन्र लनमायण 
12. कृवि प्राववलधक श्चशक्षाको पूवायधार ववकास  
13. ववद्याियको नक्टसाङ्कन र मश्चजयङ् सम्पभाव्यता अध्ययन 

१.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

योजनाको अन्त्यमा कक्षा १ मा बािववकासको अनभुवसवहतको ववद्याथी भनाय अनपुात शत प्रलतशत पगुेको हनुेछ । 

ववद्यािय छाड्न ेववद्याथीको दर (Dropout Rate) न्यून हनुेछ । कम्पतीमा एक प्राववलधक र व्यवसावयक ववद्यािय सञ्चािनमा 
आएको हनुेछ ।  गणुस्तरीय श्चशक्षामा सव ैबािबालिकाको पहुँच सलुनश्चित भई समदुायको शैश्चक्षक स्तर मालथ उठेको हनुेछ ।   
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खण्ड दईुः स्वास््य तथा पोिण 
२.१ पषृ्ठभलूम 

स्वास््य एक आधारभतू आवश्यकता भएकािे सिंववधानिे स्वास््य सेवा लनशलु्क प्राप्त गने हक सलुनश्चित गरेको छ । 
कसैिे  पलन  आकश्चस्मक  सेवाबाट  बश्चञ्चत  हनु  नपने  व्यवस्था  उल्िेख  छ  (नपेािको सिंववधान, धारा ३५, उपधारा 
१) ।त्यसै गरी आधारभतू स्वास््य र सरसफाइका साथै पोिण सम्पबन्धी नीलत, कानून, मापदण्ड, योजनाको तजुयमा, कायायन्वयन 
तथा लनयमन गने अलधकार सिंववधान तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनिे स्थानीय तहिाई प्रदान गरेको छ। त्यसै अनरुूप 
ठदगो ववकासका िक्ष्य ३ तथा “सिुभ स्वास््य सेवा स्वस्थ नागररक” को उदे्दश्य परुा गनय गन्यापधरुा गाउँपालिकािे यस 
आवलधक योजनामा स्वास््य र पोिण सम्पबन्धी व्यवस्था गरेको छ । 
२.२ प्रमखु समस्या 

 स्वास््य चौकीका पूवायधार अपयायप्त अवस्थामा रहेको, पयायप्त उपकरण र औिधीहरू उपिधध नभएको, भवन सबैिाई 
पायक पने ठाउँमा नभएको, जनशश्चिको अभावमा पयायप्त बलथयङ् सेन्टर सञ्चािन गनय नसवकएको, सामान्य उपचार बाहेक जवटि 
स्वास््य समस्याहरूमा उपचार सवुवधा उपिधध हनु नसकेको पाइन्छ । साथै  सने तथा नसने रोगहरू,  कुपोिण,  दघुयटना 
तथा ववपदजन्य स्वास््य समस्याहरू ववद्यमान रहन,ु  ववश्वव्यापीकरणसँगै खानपान तथा जीवन शैिीमा आएको पररवतयनिे नसने 
रोगहरूको भार तथा मानलसक समस्याहरू बढ्दै जान ुजस्ता समस्याहरू पलन रहेका छन ्। 

२.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. ववद्यमान भौलतक सिंरचनाबाट सेवा प्रवाह गनय कठठनाइ हनु ु। 

२. रोगको लनदान गनयकोिालग न्यनुतम उपकरण र सवुवधाहरू उपिधध गराउन नसक्टन ु। 

३. बजेट र जनशश्चिको अभावमा पायक पने स्थानमा स्वास््य चौकीका शाखाहरू, बलथयङ् सेन्टर िगायत घमु्पती 
स्वास््यसेवा ठदन नसक्टन ु। 

४. आवश्यकता अनसुार जनशश्चि र औिधीहरूको आपूलतय बिाउन नसक्टन ु। 

५. भौगोलिक लबकटतािे अपाङ्ग,  बदृ्ध,  बदृ्धािाई सहज पहुँच परु् याउन नसक्टन ु। 

६. बदलिदँो अस्वस्थकर जीवनशैिी तथा आहार-व्यवहारको अभ्यास रहन ु।     

अवसर 

१. सिंववधानिे प्रत्याभतू गरेका स्वास््य सेवा सम्पबन्धी नीलत तथा काननुहरूको लनमायण भएको  

२.  प्रदेश तथा स्थानीय तहिे स्वास््य समस्याहरूको पवहचान गरी स्रोत साधनको पररचािन गने वातावरणको सजृना 
भएको 

३. स्वास््य क्षेरमा नागररकको चेतना तथा चासो बढ्दै गएको 
४. मिुकुमा दक्ष स्वास््यकमीहरूको उपिधधतामा वृवद्ध भइरहेको  

५. स्वास््य लबमा र आधारभतू स्वास््य सेवाको ववकास तथा लबस्तार हुँदै गएको 
६. सवैजसो वाडय सडक सञ्जािमा जोलडदा स्वास््य सेवाको पहुँचमा सहजता रहेको 

२.४ दीघयकािीन सोच,  िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

"गणुस्तरीय आधारभतू स्वास््य सेवाको सवयसिुभ पहुँचको सलुनश्चितता" 

िक्ष्य  

पायकपने स्थानहरूमा भौलतक सिंरचना लनमायण गरी सेवा प्रवाहको क्षमतामा बवृद्ध गने । 
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उद्दशे्य 

१. गन्यापधरुाका सबै नागररकहरूको आधारभतू तथा गणुस्तरीय स्वास््य सेवामा समतामूिक पहुँच अलभवृवद्ध गराउन ु
। 

२. स्वस्थ जनशश्चि तयार गनय तथा रोग प्रलतरोधात्मक क्षमता बिाउन गणुस्तरीय र पोिणयिु खाद्य सामग्रीमा पहुचँ 
बिाउन ु। 

३. थप िगानी वातावरण लसजयना गरी स्वास््य सेवा सधुारकािालग स्वास््य सेवािाई प्रवद्धयन गनुय। 
२.५ रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 22: स्वास््य तथा पोिणका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: गन्यापधरुाका सबै नागररकहरूको आधारभतू तथा गणुस्तरीय स्वास््य सेवामा समतामूिक पहुँच अलभववृद्ध गराउन ु। 
१.१: गणुस्तरीय स्वास््य सेवामा सबैको 
सहज पहुँच हनेु गरी प्रभावकारी रूपमा 
सेवा उपिधध गने । 

१. आवश्यक एम्पबिेुन्स, औिधी, उपकरण, प्रववलध र दक्ष स्वास््यकमीहरू सवहतको 
प्रभावकारी एवम ्जवाफदेहीपूणय स्वास््य सेवा प्रणािीको ववकास गररनेछ ।  

२. गणुस्तरीय स्वास््य सेवामा सबैको पहुँच परु् याउन स्वास््य लबमा काययक्रम िाग ुगररनेछ 
।  

३. सने वा नसने रोगहरूका बारेमा प्रवद्धयनात्मक, लनरोधात्मक र उपचारात्मक काययक्रमहरू 
सञ्चािन गररनेछ ।  

४. स्वास््यको सहज पहुँचकािालग आधलुनक सूचना प्रववलधको अलधकतम प्रयोग गररनेछ ।  
५. स्वास््य सेवा प्रवाहिाई पारदशी, जवाफदेही एवम ्जनउत्तरदायी बनाउन सशुासनमा 

जोड ठदइनेछ ।  
६. ल्याब सेवा सञ्चािनकािालग आवश्यक पहि अश्चघ बिाइनेछ । 

१.२: पालिका मातहतका स्वास््य 
सिंस्थाहरूमा तोवकएका सङ्ख्यामा स्वीकृत 
जनशश्चि व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहको 
क्षमता र पहुँच ववस्तार गने ।  

१. पालिका लभरका स्वास््य सिंस्थाहरूमा स्वीकृत कुि दरबन्दीको सङ्ख्या यवकन गरी 
आवश्यक जनशश्चिको व्यवस्था गररनेछ । 

२. दरबन्दी अनसुार माग भई प्राप्त जनशश्चि वा पालिकाको लनजी स्रोतबाट लनयिु गररएका 
स्वास््यकमीहरूिाई पालिकाको मातहतमा आवश्यक तालिमको व्यवस्था गररनेछ । 

उद्देश्य २: स्वस्थ जनशश्चि तयार गनय तथा रोग प्रलतरोधात्मक क्षमता बिाउन गणुस्तरीय र पोिणयिु खाद्य सामग्रीमा पहुँच बिाउन ु। 
२.१: पोिणयिु खानेकुराको बारेमा 
चेतना बिाउँदै यस सम्पबन्धी सेवाको पहुँच 
सबै बस्तीसम्पम परु् याउने । 

१. गणुस्तरीय एवम ् स्वास््य वद्धयक खाद्य पदाथयको प्रयोग बिाउँदै कुपोिण न्यूनीकरण 
गररनेछ ।  

२. मातशृ्चशश ुपोिण अवस्थामा सधुार ल्याउन ववद्यमान बहकु्षेरीय पोिण योजनाको प्रभावकारी 
कायायन्वयन गररनेछ ।  

३. "सनुौिा हजार ठदन" अलभयानिाई लनरन्तरता ठदइनेछ।  
४. नागररक स्वास््यमा प्रलतकूि असर पाने खाद्यपदाथयको ववज्ञापन र बजार प्रवद्धयनमा बन्देज 

िगाइनेछ । 
२.२:  मात ृतथा नवजात श्चशश ुमतृ्यदुर, 
श्चशश ुमतृ्यदुर र बाि मतृ्यदुर घटाउने र 
औसत आय ुबिाउने । 

१. नवजात श्चशश ुमतृ्यदुर, श्चशश ुमतृ्यदुर, बाि मतृ्यदुर र मात ृमतृ्यदुर घटाउनको िालग 
प्रजनन स्वास््य, सरुश्चक्षत माततृ्व, बाि तथा श्चशश ुस्वास््य सेवाहरू सञ्चािन गररनेछ ।  

२. प्रजनन स्वास््य, सरुश्चक्षत माततृ्व एवम ्बाि तथा श्चशश ु स्वास््य सेवा स्वास््य तथा 
पोिणबारे जनचेतना अलभवृवद्ध काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

उद्देश्य 3: थप िगानी वातावरण लसजयना गरी स्वास््य सेवा सधुारकािालग स्वास््य सेवािाई प्रवद्धयन गनुय। 
३.१: स्वास््य क्षेरमा लनजी, सहकारी 
तथा गैरसरकारी क्षेरको सिंिग्नता वृवद्ध 
गरी ती क्षेरहरूबाट हनेुिगानीिाई 
व्यवश्चस्थत गने । 

१. लनजी र गैरसरकारी क्षेरमा स्थावपत स्वास््यसम्पबन्धी व्यवसावयक सङ्घ–सिंस्थाहरूबीच 
स्वास््य सेवा प्रवाह, अध्ययन, अनसुन्धान काययमा सहकाययिाई बिावा ठदइनेछ । 

२. स्वास््य सेवा प्रवाहमा सरकारी, लनजी, सामदुावयक एवम ् सहकारी क्षेरिाई समे्दै 
गणुात्मक सेवा सलुनश्चित गराउन सशुासन कायययोजना बनाई कायायन्वयन गररनेछ ।  
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३.२: गन्यापधरुा पालिका क्षेरमा उपिधध 
जडीबटुीको व्यवस्थापन र उपयोग गदै 
आयवेुद श्चचवकत्सा प्रणािीको ववकास 
ववकास गने । 

१. आयवेुद पद्धलतको प्रभावकारी कायायन्वयनको िालग उपयिु सिंरचनाको ववकास र ववस्तार 
तथा स्थानीय जडीबटुीमा आधाररत औिधी तयार गरी प्रयोग तथा ववतरण गररनेछ ।  

२. आयवेुद प्रणािीको क्रमबद्ध ववकास प्रणािीको सिंरक्षण, ववकास एवम ्ववस्तारका िालग 
दीघयकािीन योजना तजुयमा गरी िागू गररनेछ । 

२.६ प्रमखु काययक्रम 

1. जनस्वास््य प्रवद्धयन काययक्रम (कोलभड १९ व्यवस्थापन समेत) 
2. ववशेिज्ञ श्चचवकत्सकको व्यवस्था 
3. नागररक स्वास््य ववमा प्रवयद्धन काययक्रम  
4. “सवैका िालग स्वास््य” जनचेतनामिुक काययक्रम 
5. आधारभतू तथा पनुतायजकी तालिम एवम ्जनशश्चि व्यवस्थापन 
6. सबै स्वास््यचौकीमा ल्याबको व्यवस्था 
7. स्वास््यचौकी भवन लनमायण 
8. स्वास््यचौकी भवनको घेराबार 
9. स्वास््य श्चशववर सञ्चािन 
10. आयुयवेद औिधािय प्रवयद्धन 

२.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

 सबै नागररकहरूको आधारभतू तथा गणुस्तरीय स्वास््य सेवामा समतामूिक पहुँच अलभवृवद्ध हनुेछ । गणुस्तरीय र 
पोिणयिु खाद्य सामग्रीमा पहुँच बवृद्ध हनुेछ । िगानी मैरी वातावरण लसजयना भई स्वास््य सेवा प्रवद्धयन हनुेछ ।    
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खण्ड तीनः मवहिा र बािबालिका 
नेपािको काननुिे िैवङ्गक ववभेदको अन्त्य गने सिंकल्पसवहत मवहिािाई िैवङ्गक भेदभावववना समान विंशीय हक, सरुश्चक्षत 

माततृ्व र प्रजनन ्स्वास््य सम्पबन्धी हक, राज्यका सबै लनकायमा समानपुालतक समावेशी लसद्धान्तको आधारमा सहभागी हनु ेहक 
िगायत मौलिक हकको प्रत्याभलूत गरेको छ। नेपाििे मवहिा ववरुद्ध हनुे सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूिन गने सम्पबन्धी 
महासश्चन्ध, १९७९ को अनमुोदन गरी सोही अनरुूप नीलत तथा काययक्रमहरू कायायन्वयन गदै आएको छ।त्यसैगरी, ठदगो 
ववकासका िक्ष्यमा िैवङ्गक समानता तथा सशिीकरणको वविय समावेश भएको छ । साथै सरकारको उच्च प्राथलमकतामा 
रहेको ठदगो ववकासका िक्ष्य मध्ये  िक्ष्य ५ िैवङ्गक समानता तथा सशिीकरणसँग सम्पबश्चन्धत छ । मवहिाहरूको क्षमता, 
श्रम, सीप र सजृनािाई ववकास प्रकृयामा िगाई सिंववधानको ममय अनरुूप सामाश्चजक समानता कायम गनय काययक्रमहरू सञ्चािन 
गनुय आवश्यक छ । 

बािबालिकाको हकिाई सिंववधानिे मौलिक हकको रूपमा स्थावपत गरेको हुँदा बाि बचाउ, बाि सिंरक्षण, बाि ववकास 
र बािसहभालगता जस्ता बािअलधकारका आधार स्तम्पभहरू प्रत्याभलूत गनय बािबालिका सम्पबन्धी ऐन २०७५ िाग ुगररएको छ 
। साथै स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को व्यवस्थाका साथै ठदगो ववकास िक्ष्यमा पलन बािबालिकाको गणुस्तरीय 
श्चशक्षा, स्वास््य, बािबालिका मालथ हनुे वहिंसा, शोिण, दवु्ययवहार, उपेक्षाको अन्त्य र सरुश्चक्षत र पहुँचयोग्य वातावरण तथा 
वकशोरवकशोरी मालथ हनुे सबै प्रकारका ववभेदको अन्त्य गने राविय िक्ष्यमा समावेश गररएको छ । त्यसैिे यस गापािे पलन 
यसिाई प्राथलमकता ठदएको छ ।  
३.२ प्रमखु समस्या 

िैवङ्गक ववभेद तथा वहिंसािाई बिावा ठदने सामाश्चजक सिंरचना, सोच, मूल्य, मान्यता, प्रथा, परम्पपरा कायमै रहन,ु मवहिा 
मालथ घरेि,ु यौनजन्य तथा िैवङ्गकतामा आधाररत वहिंसा ववद्यमान हनु,ु सामाश्चजक र पाररवाररक ववहष्करणमा परेका तथा वहिंसा 
पीलडत तथा एकि मवहिािाई पूणयरूपमा सिंरक्षण, पनुस्थायपना, सशिीकरण र स्वाविम्पबी बनाउन नसवकन ुमवहिा सम्पबन्धी 
क्षेरका समस्या हनु।्बािश्रम, वकशोरीहरूको यौनजन्य तथा िैवङ्गकतामा आधाररत वहिंसा आठद समस्याहरू पलन रहेका छन ्। 
३.३ चनुौती र अवसर  

चनुौती 
1. आलथयक तथा सामाश्चजक जीवनमा िैवङ्गक समानता कायम गनुय,   

2. िैवङ्गक दृविकोणिाई मूिप्रवाहीकरण गरी िैवङ्गक उत्तरदायी स्थानीय शासन पद्धलत कायम गनुय,   

3. मवहिामालथ हनुे सबै वकलसमका वहिंसा, ववभेद र शोिणको अन्त्य गनुय,  
4. ववकलसत ववश्वव्यापी मूल्य, मान्यता र वदँलिदो पररश्चस्थलतिाई सम्पबोधन हनुे गरी बािअलधकारको सिंरक्षण र प्रवद्धयनिाई 

प्रभावकारी बनाउन,ु  

अवसर 

१. िैवङ्गकमैरी सिंववधान तथा राज्यका तीनै तहमा मवहिाको राजनैलतक सहभालगता 
२. समाजको मूल्य, मान्यता र व्यवहारमा क्रमशः सकारात्मक पररवतयन हुँदै आउन ु 

३. बािबालिकाको मौलिक हक सम्पबन्धी सवािका िालग ववलभन्न नीलत तथा काययक्रमको  प्राथलमकताका साथ तजुयमा हनु ु 

३.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

“मवहिा  र बािबालिकाको अलधकार, गन्यापधरुा ववकासको एक आधार” 
िक्ष्य 

मवहिा तथा बािबालिका ववरुद्ध हनु ेसवै प्रकारका ववभेद, वहिंसा र शोिण अन्त्य गरी सक्षम र आत्म सम्पमानपूणय 
जीवन यापन गराउन े। 
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उद्दशे्य 

1. मवहिा वहिंसाको अन्त्य तथा िैवङ्गक समता कायम गनुय । 

2. बािबालिकाको समग्र अलधकारको सिंरक्षण तथा बािमैरी वातावरण लसजयना गनुय । 

३.५ रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 23: मवहिा तथा बािबालिका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: मवहिाको हक-अलधकारको सिंरक्षण र िैवङ्गक समता कायम गनुय । 

१.१: पालिका मातहतका सबै लनकायहरूमा 
िैवङ्गक समानता बवृद्ध गने । 

१. गाउँपालिकाका नीलत लनमायण र कायायन्वयनमा समान मवहिाको समान सहभालगता 
तथा प्रलतलनलधत्वमा बिोत्तरी गररनेछ ।  

२. िैवङ्गक समानता प्रालप्तको िालग परुुिको समेत सवक्रय सहभालगतामा वृवद्ध गररनेछ 
। 

१.२:  िैवङ्गक वहिंसा अन्त्य गने काययक्रम 
कायायन्वयन गने । 

 

१. मवहिा ववरुद्ध हनेु सबै प्रकारका वहिंसा, शोिण र ववभेद लनयन्रणको काननुी उपचार 
प्रणािीिाई पहुँच योग्य बनाइनेछ । 

२. स्थानीय तहमा वहिंसा प्रभाववत मवहिाहरूको िालग पनुस्थायपना तथा सरुक्षा गहृ 
स्थापना तथा सञ्चािन का साथै पालिकामा राहतकोिको सञ्चािन गररने छ। 

उद्देश्य २: बािबालिकाको समग्र अलधकारको सिंरक्षण तथा बािमैरी वातावरण सजृना गनुय । 

2.1:  ववभेद, वहिंसा,  उत्पीडन, शोिणबाट 
बािबालिकािाई उश्चचत सिंरक्षण गने । 

१. बािबालिका ववरुद्ध हनेु वहिंसा, यौनदवु्ययवहार, बािश्रम,  बिात्कार, बेचववखनजस्ता 
अपराध ववरुद्ध सचेतनामूिक काययक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

२. वहिंसा प्रभाववत बािबालिकाको उश्चचत सिंरक्षण तथा पनुस्थायपनाका िालग बाि 
हेल्पिाइन सेवाको व्यवस्था गररनेछ । 

३. अनाथ, असहाय, पूणय अपाङ्गता भएका र ववशेि सिंरक्षणको आवश्यकता भएका 
बािबालिकाको िालग पनुस्थायपना केन्र तथा बािकोिको स्थापना गररनेछ । 

2.२:  बािबालिकाको सहभालगता बवृद्ध गने । १. बाि क्टिब तथा बाि सञ्जािको गठन, ववस्तार तथा पररचािन गरी बािबालिकाको 
सहभालगता बिाइनेछ । 

२. स्थानीय नीलत लनमायण तहमा बािबालिकाको सहभालगता सलुनश्चित गररनेछ । 

३. बािबालिकाको शारीररक, मानलसक र शैश्चक्षक ववकासमा अवरोध तथा बाधा नपने 
गरी बाि सहभालगतामा बवृद्ध गररनेछ । 

२.३: बािमैरी वातावरणको ववकास गने । 

 
१. बािबालिकाहरूको सवायङ्गीण ववकासका िालग प्रत्येक वाडयमा बाि उद्यान लनमायण 

गररनेछ । 

२. बािमैरी स्थानीय शासनका माध्यमबाट बाि अलधकार सूचकहरू पूरा गदै बािमैरी 
पालिका घोिणा गररनेछ । 

३.६ प्रमखु काययक्रम 

मवहिा 
1. िैवङ्गक वहिंसा लबरुद्ध सचेतनामूिक काययक्रम 

2. वहिंसा प्रभाववत मवहिाहरूको िालग पनुस्थायपना र सरुक्षा गहृ स्थापना  

3. राहतकोिको स्थापना एवम ्सञ्चािन 

4. मवहिा उद्यमशीिताको ववकासका िालग तालिम र व्यवसावयक केन्रको स्थापना 
5. मवहिा उद्यमशीिताको ववकासकािालग सहकारी स्थापना 
6. GESI पररक्षण तथा बजेट काययन्वयन 

7. मवहिा बािबालिकािाई मनोसामाश्चजक परामशय काययक्रम  
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बािबालिका 
1. बािअलधकार सम्पबन्धी सचेतनामूिक काययक्रम 

2. बाि क्टिव तथा बािसञ्जािहरूको गठन, सञ्चािन, सिंस्थागत तथा क्षमता ववकास 

3. बािक्टिव भवन लनमायण 

4. बाि-कोि स्थापना तथा सञ्चािन 

5. बािलबवाह लनरुत्सावहत गनय सचेतना काययक्रम 

6. वाडयस्तरमा बािउद्यान लनमायण 

३.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

मवहिा वहिंसाको अन्त्य तथा िैवङ्गक समता कायम  भएको हनुछे । साथै बािबालिकाको समग्र अलधकारको सिंरक्षण 
तथा बािमैरी वातावरण लसजयना भएको हनुछे ।  
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खण्ड चारः  ज्येष्ठ नागररक 
४.१ पषृ्ठभलूम 

सिंववधानिे ज्येष्ठ नागररकको हकिाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरी राज्यबाट ववशेि सिंरक्षण तथा सामाश्चजक 
सरुक्षाको प्रत्याभलूत गरेको छ । ज्येष्ठ नागररकहरूको जीवन सहज, सरुश्चक्षत एविं सम्पमालनत बनाई सामाश्चजक न्याय कायम गनय 
ज्येष्ठ नागररक सम्पबन्धी ऐन, २०६३ तथा लनयमाविी २०६५ पलन िागू भएको छ । सरकारिे ज्येष्ठ नागररकहरूको सिंरक्षण, 

स्याहार-ससुार र सरुक्षा गनयका िालग ज्येष्ठ नागररक आश्रमको स्तरोन्नलत, ठदवा सेवाकेन्रहरू स्थापना र सञ्चािन, यातायातमा 
सहलुियत, औिधोपचार, सामाश्चजक सरुक्षा भत्ता िगायतका सेवा सवुवधा प्रदान गदै आएको छ । साथै उनीहरूको हक अलधकारको 
प्रत्याभलूतकािालग ऐन,  लनयम तथा राविय कायययोजना कायायन्वयन गररएको छ । त्यसैिे ज्येष्ठ नागररकहरूको जीवन सहज, 

सरुश्चक्षत एविं सम्पमालनत बनाई सामाश्चजक न्याय कायम गनुय कल्याणकारी राज्यको दावयत्व हो। 

४.२ प्रमखु समस्या 
ज्येष्ठ नागररकिाई सेवा सवुवधा र सामाश्चजक सरुक्षा पयायप्त नहनु,ु उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनभुव राििे उपयोग र नयाँ वपिँीमा 
हस्तान्तरण गनय नसक्टन,ु शारीररक र मानलसक रूपमा असि, असहाय, एकि, वेवाररसे तथा जोश्चखममा परेका ज्येष्ठ नागररकको 
उश्चचत सिंरक्षण नहनु,ु पररवारको बाबआुमाप्रलत पूरा गनुय पने दावयत्व बहन र हेरचाहमा क्रमशः ह्रास हुँदै जान,ु ज्येष्ठ नागररकमैरी 
पूवायधार तथा हेरचाह केन्रको व्यवस्था नहनु,ु बढु्यौिीको कारणिे िाग्ने ववलभन्न रोगहरू (प्रसेर, सगुर) को लनदान तथा 
उपचारको यथोश्चचत व्यवस्था नहनु,ु ज्येष्ठ नागररकप्रलतको श्रद्धा र सम्पमानमा ह्रास हनु ुआठद यस क्षरेका समस्याहरू हनु।् 

४.३ चनुौती र अवसर  

चनुौती 
1. ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुविाई समाज ववकास र पूवायधार लनमायणमा उपयोग गनुय, 
2.  ज्येष्ठ नागररकमालथ हनुे वहिंसा र दवु्ययवहारको अन्त्य गनुय 
3. ज्येष्ठ नागररकको हक अलधकारको सिंरक्षण र प्रवद्धयन गदै ज्ञान, सीप र अनभुवको उपयोग गनुय 
4. ज्येष्ठ नागररकको सङ्ख्यामा वृवद्ध हुँदै जाँदा सो अनसुार सेवा सवुवधाको पयायप्त मारामा व्यवस्था गनुय 
5. बदलिदँो एकात्मक पररवारको प्रभावको पररवेशमा ज्येष्ठ नागररकको सम्पमान र स्याहारससुारमा पररवारिाई श्चजम्पमेवार 

बनाउन ु

6. उनीहरूका िालग उपयिु एविं पयायप्त ठदवा सेवा केन्र, औिधोपचार सवहतको आरोग्य आश्रमको लनमायण तथा सञ्चािन 
गनुय । 

अवसर 

1. सिंववधानद्वारा ज्येष्ठ नागररकको ववशिे सिंरक्षण तथा सामाश्चजक सरुक्षाको हक सलुनश्चित हनु ु

2. सिंववधानद्वारा ज्येष्ठ नागररकको ववशिे सिंरक्षण तथा सामाश्चजक सरुक्षाको हक सलुनश्चित हनु ु 

3. ज्येष्ठ नागररकहरूको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको अलधकार क्षरेलभर रहन ु

4. ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुविाई उपयोग गने वातावरण सजृना हुँदै जान ु 

5. तीनै तहका सरकारको नीलत, काननु तथा योजनाहरूमा ज्येष्ठ नागररकहरूका सवािहरूिाई सम्पवोधन गररन ु

6.  सामाश्चजक ववकास सिंघ र सिंस्थाहरू पररचालित हनु ुआठद 

४.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

“ज्येष्ठ नागररकको सम्पमान र ववकासमा सहभालगता” 
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िक्ष्य 

ज्येष्ठ नागररक ववरुद्ध हनु ेसवै प्रकारका ववभेद, वहिंसा र शोिण अन्त्य गरी आत्म सम्पमानपूणय जीवन यापन गराउन े। 

उद्दशे्य 

१. ज्येष्ठ नागररकको हक अलधकारको सिंरक्षण र प्रवद्धयन गदै ज्ञान, सीप र अनभुवको उपयोग गनुय । 

 

४.५ रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 24: ज्येष्ठनागररकका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: ज्येष्ठ नागररकको हक अलधकारको सिंरक्षण र प्रवद्धयन गदै ज्ञान, सीप र अनभुवको उपयोग गनुय । 

१.१: ज्येष्ठ नागररकको िालग हेरचाह, 

स्याहारससुार र उपयिु वातावरण लसजयना 
गने ।  
 

१. आफ्ना आमाबाबिुाई सन्तानिे हेरचाह तथा उश्चचत व्यवस्थापन गनुयपने पद्धलतको 
प्रवद्धयन गररनेछ । 

२. आवश्यकता अनसुार ज्येष्ठ नागररक ठदवा सेवा केन्र तथा आश्रमको व्यवस्था गररनेछ 
।  

१.२: ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र 
अनभुविाई उपयोग गरी सहभालगतामा वृवद्ध 
गने ।  

१. ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुविाई उपयोग गनय अवसर प्रदान गनुयका साथै 
अन्तरपसु्ता हस्तान्तरण गररनेछ । 

२. ववकास लनमायणका उपभोिा सलमलतहरूमा अनभुवी ज्येष्ठ नागररकिाई सल्िाहकार 
रा्दै सहभागी गराउने व्यवस्था गररने छ।  

१.3: ज्येष्ठ नागररकको सामाश्चजक सरुक्षा 
सेवािाई वृवद्ध गने । 

१. ज्येष्ठ नागररकिाई सम्पमान स्वरुप सेवा र सवुवधामा ववशेि सहलुियतको व्यवस्था 
गररनेछ । 

२. ज्येष्ठ नागररकिे समाज र रािको िालग पयुायएको योगदानको आधारमा सम्पमान गररनेछ 
। 

४.६ प्रमखु काययक्रम 

1. ज्येष्ठ नागररकको पररचयपर व्यवस्थापन 

2. ज्येष्ठनागररकको त्याङ्क सङ्किन तथा अध्यावलधक  

3. ज्येष्ठनागररक लमिन (ठदवा सेवा) केन्र स्थापना तथा सञ्चािन 

4. ज्येष्ठ नागररक आश्रमहरू (सत्सङ्ग भवन) को सिंस्थागत क्षमता तथा पूवायधार ववकास 

5. अन्तरपसु्ता छिफि तथा अन्तरवक्रया 
४.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

ज्येष्ठ नागररक सम्पमान काययक्रम हनुछे । त्यसैगरी ज्येष्ठ नागररकको हक अलधकारको सिंरक्षण र प्रवद्धयन गदै ज्ञान, सीप र 
अनभुवको उपयोग भएको हनुछे ।  
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खण्ड पाचँः यवुा तथा खेिकुद 

५.१ पषृ्ठभलूम 

ववकासमा यवुा सहभालगताको अलभवृवद्ध गदै राजनैलतक, आलथयक, सामाश्चजक, सािंस्कृलतक अलधकारको पूणय उपयोगको 
वातावरण तयार गरी यवुाहरूको सशिीकरण र ववकासका िालग श्चशक्षा, स्वास््य, रोजगारी िगायतका क्षेरमा ववशिे अवसर 
प्रदान गनुय  आवस्यक देश्चखन्छ। जनसाश्चङ्ख्यक पूजँीको रूपमा रहेका यवुाहरूको ववदेश पिायन रोक्टदै ववकासको हरेक क्षेरमा 
यवुाहरूको पहुँच बिाउने र सामाश्चजक-आलथयक रूपान्तरणमा यवुाहरूिाई मूिप्रवाहीकरण गदै श्चशश्चक्षत, दक्ष, िगनशीि, अनशुालसत 
यवुाहरूबाट पालिकाको ववकासमा योगदानको वातावरण लसजयना गनुय पने भएको छ । 

 व्यश्चिको शारीररक, मानलसक, सामाश्चजक र सिंवेगात्मक पक्षको सन्तलुित ववकासका िालग खेिकुद अपररहायय छ। 
त्यसैिे “सबैका िालग खेिकुद” भन्न ेअलभयान सञ्चािन गरी समाजमा रहेका खेिाडी, खेि प्रश्चशक्षक, बाािबालिका, यवुा, ज्येष्ठ 
नागररक, फरक क्षमता भएका व्यश्चिहरू सबैिाई खेिकुदको माध्यमबाट लनरोगी एवम ्अनशुालसत तलु्याई देश ववकासको 
पथमा सिंिग्न गराउन ुअवहिेको प्रमखु आवश्यकता हो। खेिाडीिाई राविय तथा अन्तरायविय रुपमा प्रलतस्पधी बनाई पालिका, 
प्रदेश र रािको गौरव बिाउन ेअवसर लसजयना गनुयपने भएको छ। 

५.२ प्रमखु समस्या 
 यवुा िश्चक्षत ववकासका िालग पयायप्त काययक्रम र त्यसको प्रभावकारी कायायन्वयन नहनु,ु बजारको माग र आपूलतयका 
आधारमा रोजगार लसजयनाका िालग उश्चचत योजना अनसुार जनशश्चि उत्पादन हनु नसक्टन,ु यवुाहरूका िालग उद्यमशीिता र 
रोजगारीका अवसरहरू पयायप्त नहुँदा ववदेश पिायन हनु बाध्य हनु,ु सीप र तालिम ववनाका अदक्ष कामदारहरू वैदेश्चशक 
रोजगारीमा जानपुदाय पयायप्त ररलमटेन्स लभलरन नसक्टन,ु “ववकास-अनशुासन-गलतशीिता” सँग यवुाहरूिाई जोड्न नसक्टन,ु सामाश्चजक 
र सािंस्कृलतक ववकृलत ववसिंगलतहरूबाट जोगाउन गररएका प्रयासहरू पयायप्त नहनु ुआठद प्रमखु समस्याहरू हनु ्। 

 खेिकुद ववकासका िालग पूवायधार र खेि सामग्रीको कमी हनु‚ु पालिकामा भएका खेिकुद पूवायधारहरू गणुस्तरीय, 

आधलुनक र सवुवधायिु नहनु,ु यवुा तथा खेिकुद क्टिबहरू व्यवश्चस्थत रूपमा सञ्चािन गनय नसक्टन,ु क्टिवहरूको आफ्नै भवन र 
पूवायधार नहनु,ु खेिाडी तथा प्रश्चशक्षकहरूिाई लनयलमत रूपमा प्रश्चशक्षण ठदई उनीहरूको मनोवि उच्च वनाई जीववकोपाजयनको 
आधारको रूपमा स्थावपत गनय नसवकन ुजस्ता समस्या यस क्षेरमा रहेका छन ्।त्यसै गरी  राविय प्रलतयोलगताहरूमा लनयलमत 
रूपमा प्रलतस्पधी हनु नसक्टन,ु खेिकुदको ववकास र िगानीमा लनजी क्षेरिाई प्रोत्साहन गरी िगानी आकियण गनय नसक्टन‚ु खेि 
सम्पवद्ध सिंस्थाहरूको क्षमता ववकास गरी सिंस्थागत सशुासन कायम गनय नसक्टन,ु स्थानीय सिंस्कृलतमा आधाररत खेिकुदको प्रवद्धयन 
गनय नसक्टन ुजस्ता समस्या पलन रहेका छन ्। 

५.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. विेनी श्रम बजारमा थवपने यवुािाई रोजगारमूिक र व्यवसावयक श्चशक्षा तालिम उपिधध गराई रोजगारी प्रदान गनुय 
२. यवुा प्रलतभा-पिायन रोक्टन ु

३. यवुाहरूमा सकारात्मक सोचको वृवद्ध गरी श्रम र सिंस्कृलतप्रलत सम्पमान गने वातावरणको लसजयना गनुय 
४.  यवुाहरूमा स्वयिंसेवी भावनाको जागतृ गनुय, सामाश्चजक र आलथयक सेवाहरूमा यवुाको पहुँच वृवद्ध गनुय 
५. उपयिु खेि पूवायधार-आधारशीिा लनमायण गनुय 
६. पयायप्त खेिकुद प्रश्चशक्षक-प्रश्चशक्षणबाट प्रलतस्पधी खेिाडी तथा खेि सिंस्कृलतको ववकास गनुय  

अवसर 

१. सिंववधानमै यवुा ववकास सम्पबन्धी व्यवस्था 
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२.  राविय यवुा पररिद्को गठन र पररचािन 

३.  देशमा ववकास आयोजना, उद्योग सञ्चािन गनय प्रशस्त यवुा शश्चि र श्रम देशमा उपिधध  

४. सिंववधानिे न ैखेिकुदिाई राविय एकता सदुृि गने र अन्तरायविय क्षरेमा सम्पमान अलभवृवद्ध गने माध्यमको रूपमा लिन ु

५. स्थानीय स्तरमा ववलभन्न क्टिबहरूद्वारा खेिकुद पूवायधार ववकास र प्रलतयोलगता आयोजनामा योगदान रहन ु

६. ववद्यािय तहको पाठ्यक्रममा खेिकुदिाई अलभन्न अङ्गका रूपमा लिइन ु। 

५.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

“यवुा जनशश्चि र खेिकुदको ववकास  पालिकाको समवृद्धको आधार”   

िक्ष्य 

यवुा जनशश्चििाई पालिकाको सामाश्चजक-आलथयक ववकास तथा खेिकुदमा मूिप्रवाहीकरण गने 

उद्दशे्य 

1. यवुाहरूिाई उद्यमशीि, स्वरोजगार र स्वाविम्पबी बनाउदै ववकासमा यवुाको सहभालगता वृवद्ध गनुय। 

2. खेिकुद पूवायधारको ववकास गदै यवुा खेिाडीिाई उच्च प्रलतस्पधी र व्यवसावयक बनाउन ु। 

 

५.५ रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 25: यवुा तथा खेिकुदका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: यवुाहरूिाई उद्यमशीि, स्वरोजगार र स्वाविम्पबी वनाउदै ववकासमा यवुाको सहभालगता ववृद्ध गनुय ।  

1.१: ववकासमा यवुा सहभालगता 
बिाउने। 

 

१. ववकास लनमायणमा यवुाहरूिाई पररचािन गनय यवुा स्वयिंसेवा काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

२. पालिकाका नीलत-काययक्रम लनमायण तथा अनगुमन-मूल्याङ्कनमा यवुा सहभालगता वृवद्ध गररनेछ ।  

1.2: यवुािाई उद्यमशीि, 

व्यवसायी र आत्मलनभयर बनाउन 
ववत्तीय स्रोत साधनको पहुँचमा 
वृवद्ध गने ।   

१. रोजगार तथा स्वरोजगार लसजयनाका िालग सावयजलनक, लनजी, साझेदारीका ववत्तीय सिंस्थाहरू माफय त ्
सहलुियत व्याजदरमा ऋण उपिधध गराइनेछ ।  

1.3: यवुा केश्चन्रत प्राववलधक 
तथा व्यवसावयक श्चशक्षा र सीप 
ववकासका अवसरहरू ववस्तार 
गरी उद्यमशीि बनाउने।  

 

१. यवुामा उद्यमशीिता ववकासका िालग स्वदेश तथा ववदेशको बजारको माग अनरुूप व्यवसावयक 
तथा प्राववलधक तालिम उपिव्ध गराइनेछ। 

२. वैदेश्चशक अध्ययन तथा रोजगारीबाट आजयन भएका पूजँी, ज्ञान,  सीप, प्रववलध र अनभुविाई स्वदेशमा 
नै उत्पादनमूिक क्षेरमा िगाउन प्रोत्साहन गदै यवुा स्वरोजगार काययक्रममा जोड ठदइनेछ। 

३. परम्पपरागत पेशा र व्यवसायको जगेनाय, आधलुनकीकरण, र व्यवसायीकरण गनय यवुाहरूिाई 
प्रोत्साहन गररनेछ ।  

1.4: यवुामा सकारात्मक सोच, 

लसजयनशीिता र नेततृ्व क्षमताको 
ववकास गने । 

१. लसजयनात्मक अन्वेिण र नवप्रवतयन कायय गरी रािको गौरव विाउन योगदान ठदन यवुाहरूिाई 
प्रोत्सावहत गररनेछ । 

२. ववकास वा खेिकुद सम्पबन्धी ववलभन्न क्टिवहरूको स्थापना तथा प्रभावकारी सञ्चािन माफय त ्
यवुाहरूको नेततृ्व र व्यश्चित्वको ववकास  गदै पररवार र समाजप्रलत श्चजम्पमेवारी गराइनेछ । 

३. यवुाहरूिाई िाग ुपदाथय दवु्ययसन तथा लनयन्रण सम्पबन्धी चेतना मिुक काययक्रम तयारी तथा 
सञ्चािनमा सहभागी गराइनेछ ।  

४. वातावरण सिंरक्षण र ठदगो ववकासमा यवुा सहभालगतािाई प्राथलमकता ठदइनेछ । 

५. ववज्ञान तथा सूचना प्रववलधमा यवुाको पहुँचका िालग प्रत्येक वाडयमा सूचना प्रववलध सम्पपन्न यवुा 
सूचना केन्रको स्थापना गररनेछ। 
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उद्देश्य २: खेिकुद पूवायधारको ववकास गदै यवुा खेिाडीिाई उच्च प्रलतस्पधी र व्यवसावयक बनाउन ु। 
2.१: खेिकुदको समशु्चचत 
ववकासका िालग आवश्यक 
पूवायधारको लनमायण गने । 

 

१. पालिकामा एउटा न्यनुतम सवुवधा सम्पपन्न वहउुदे्दश्यीय खेिकुद रङ्गशािा लनमायणका िालग 
सम्पभाव्यता अध्ययन गररनेछ ।   

२. सावयजलनक लनजी साझेदारीमा खेिकुद पूवायधार लनमायण र सदुृि गररनेछ । 

३. प्रत्येक वाडयमा कभडयहि तथा आवस्यक खेि सामग्रीको व्यवस्था गररनेछ।  

४. खेिकुद प्रश्चशक्षक-प्रश्चशक्षण माफय त ्प्रलतस्पधी खेिाडी तथा खेि सिंस्कृलतको ववकास गररनेछ।   

2.2: खेि सम्पबद्ध राविय र 
अन्तरायविय सिंघ सिंस्थाहरूसँग 
समन्वय र सहकायय गरी खेिकुद 
ववकास गने ।  

१. खेिकुद ववकासका िालग सरोकारवािा राविय तथा अन्तरायविय सिंघ सिंस्थासँग सहयोग र सहकायय 
गररनेछ ।  

२. खेिकुद पूवायधारको ववकास र खेि क्षेरको उत्थानका िालग ववज्ञता हाँलसि गरेका ववदेशी 
खेिाडीसँग ज्ञान र सीपको आदानप्रदान गनय आवश्यक समझदारीको व्यवस्था लमिाइनेछ। 

2.3: योग तथा ध्यानका साथै 
मनोरञ्जनात्मक, परम्पपरागत तथा 
सिंस्कृलतजन्य खेिकुद ववकास गने 
।  

 

१. योग तथा ध्यान माफय त ्यवुाहरूमा सकारात्मक ववकासका िालग योग तथा ध्यानका प्रश्चशक्षक 
तयार गररने छ । 

२. प्रत्येक वाडयमा योग तथा ध्यान प्रश्चशक्षण केन्र स्थापना तथा ससुञ्चािन गररनेछ।   

३. मनोरञ्जनात्मक तथा सिंस्कृलतजन्य खेििाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

४. िोपोन्मखु रैथाने (Indigenous) खेि उत्थान तथा ववकासका िालग आवश्यक व्यवस्था गररनेछ 
। 

2.4: प्रलतभावान खेिाडीको 
पवहचान, क्षमता ववकास र 
प्रोत्साहन गने । 

 

१. स्थानीय स्तरदेश्चख प्रलतयोलगता सञ्चािन गदै प्रलतभावान खेिाडीको पवहचान, ववकास तथा प्रोत्साहन 
प्रदान गररनेछ ।  

२. राि र प्रदेशको गौरव राख्न सफि खेिाडीहरूिाई सम्पमान एवम ्परुस्कार ठदइनेछ। 

३. ववद्यािय तथा पालिका तहमा खेिकुद पूवायधारको ववकास गरी खेिकुद प्रलतयोलगता सञ्चािन 
गररनेछ । 

४.  राविय चाडपवयको अवसरमा पालिका स्तरीय प्रलतयोलगतात्मक खेिकुद आयोजना गररनेछ।   
५.६ प्रमखु काययक्रम 

यवुा 
1. यवुाहरूकािालग प्राववलधक तथा व्यवसावयक तालिम र उद्यमशीिताको ववकास  

2. यवुा रोजगार सूचना केन्रको स्थापना र सञ्चािन 

3. क्टिवहरूको स्थापना र ससुञ्चािन  

4. वैदेश्चशक रोजगारीबाट फकेका  यवुाका िालग स्वरोजगार  काययक्रम 

खेिकुद 

1. प्रत्येक वाडयमा खेिमैदान लनमायण तथा स्तरबवृद्ध  

2. क्षेलरय/राविय खेिाडीको प्रोत्साहन तथा सम्पमान काययक्रम 

3. यवुा क्टिबहरुको क्षमता ववकास तथा खेिकुद पररचािन 

4. वडा/पालिका स्तरीय प्रलतयोलगतात्मक खेिकुद आयोजना  

5. अन्तर ववद्यािय खेिकुख प्रलतयोलगता सञ्चािन 

6. कवडयहि लनमायण (गणेशपरु) 
7. योग तथा ध्यानकेन्रको स्थापना र ससुञ्चािन 

५.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

यवुाहरूिाई उद्यमशीि, स्वरोजगार र स्वाविम्पबी बनाउदै ववकासमा यवुाको सहभालगता वृवद्ध भएको  तथा खेिकुद पूवायधारको 
ववकासबाट यवुा खेिाडीिाई उच्च प्रलतस्पधी र व्यवसावयक बनाइएको हनुेछ ।  
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खण्ड छः अपाङ्गता भएका व्यश्चिहरू 
६.१ पररचय 

नेपािको कुि जनसङ्ख्या मध्ये १.९४ प्रलतशत अपाङ्गता भएका व्यश्चिहरू रहेका छन ्। सिंववधानिे आलथयक समानता,  समवृद्ध 
र सामाश्चजक न्याय सलुनश्चित गनय समानपुालतक समावेशी र सहभालगतामूिक लसद्धान्तका आधारमा समतामूिक समाजको लनमायण 
गने राज्यको सिंकल्प बताएको छ ।अपाङ्गता भएका व्यश्चिहरूको अलधकारसवहतको सम्पमानजनक जीवनयापनिाई काननुिे 
सिंरक्षण र प्रवद्धयन गरेको छ । ठदगो ववकास िक्ष्यिे अपाङ्गमैरी ववद्यािय िगायत सरुश्चक्षत, समावेशी र पहुँचयोग्य सावयजलनक 
खलु्िा ठाँउहरूको वविय समावेश गरेको छ । नेपाििे अपाङ्गता भएका व्यश्चिहरूको अलधकार सम्पबन्धी महासश्चन्ध, २००६, 

एलसया तथा प्रशान्त क्षरेको क्षेरीय रणनीलत इन्चोन रणनीलत (२०१३–२०२२) र ठदगो ववकासका िक्ष्यहरू (२०१६–
२०३०) िगायत अन्तरायविय प्रलतबद्धताहरूको कायायन्वयन गदै आएको छ । ववश्वव्यापी मान्यतानसुारको समदुायमा आधाररत 
पनुस्थायपना काययक्रम कायायन्वयनमा रहेको छ । त्यसैगरी, अपाङ्गतासम्पबन्धी राविय नीलत तथा कायययोजनाका आधारमा अपाङ्गता 
भएका व्यश्चिहरूिाई ववकासको मूिधारमा ल्याउनका िालग समावेशी र समन्यावयक पहुँच तथा सहभालगतामा जोड ठदइएको 
छ । 

६.२ प्रमखु समस्या 

अपाङ्गता भएका व्यश्चिको िालग रोजगारी, सामाश्चजक सहभालगता र आय आजयनका अवसरहरूमा समान पहुँच नहनु ुर ववलभन्न 
अवरोध, ववभेद र असमान व्यवहारको अवस्था ववद्यमान हनु,ु भौलतक सिंरचनाहरू अपाङ्गमैरी नहनु,ु सूचना तथा सञ्चार र प्रववलध 
अपाङ्गता भएका व्यश्चिहरूको िालग पहुँचयिु हनु नसक्टन,ु लनयलमत स्वास््य सेवा, परामशय सेवा, लनजहरूिे प्रयोग गने सहायक 
सामग्री र पनुस्थायपना सेवा उपिधध नहनु ु जस्ता समस्या अपाङ्गताका क्षेरमा देश्चखन ेसमस्याहरू हनु ्। त्यसैगरी नदेश्चखन े
अपाङ्गताको पवहचान र सही सम्पबोधन नहनु,ु अपाङ्गतामैरी  शैश्चक्षक पूवायधारका अभावमा वािवालिका ववद्याियको पहुँचबाट टािा 
हनु,ु आवासीय श्चशक्षाको कमी हनु,ु अपाङ्गता भएका व्यश्चिहरूिाई पररवार तथा समाजिे हेने दृविकोण सकारात्मक हनु नसक्टन,ु 

अपाङ्गता भएका व्यश्चिहरूिाई सामाश्चजक-आलथयक सशिीकरण गदै समदुायमा पनुस्थायपना गने काययक्रमको कमी आठद यस 
अपाङ्गताका क्षेरमा देश्चखएका प्रमखु समस्याहरू हनु ्। 

६.३ चनुौती र अवसर  

चनुौती 
1. अपाङ्गता भएका व्यश्चिहरूको अलधकार तथा स्रोत-साधनको व्यवस्थापन गने 

2. अपाङ्गता भएका व्यश्चिहरूको अलधकार सम्पबन्धी ऐनिे लनदेश्चशत गरेको सिंरचनाको लनमायण, सेवा सवुवधाको कायायन्वयन 
गने  

3. अपाङ्गता भएका व्यश्चिहरूको िालग आवश्यकता अनसुार सेवा सवुवधा तथा उपकरणको उपिधधता  
4. दरुदराजमा रहेका अपाङ्गता भएका व्यश्चिहरूबाट उत्पाठदत वस्तकुो वजारीकरण गने 

5. सबै भौलतक सिंरचनाहरू अपाङ्गमैरी लनमायण गने 

6. अलत-आवस्यक व्यश्चिहरूको िालग सहयोगी व्यश्चि, श्चशक्षा, स्वास््य, तालिम र रोजगारी । 

 

अवसर 

१. अपाङ्गता भएका व्यश्चिहरूको सामाश्चजक सरुक्षाको व्यवस्था सिंववधान तथा ऐनद्वारा सलुनश्चित गररन ुतथा  अपाङ्गता भएका 
व्यश्चिहरू स्वयिं वक्रयाशीि भई सिंगठठत हनु ु 

3. अपाङ्गता भएका व्यश्चिकािालग आधारभतू सेवा, स्रोत र प्रववलधमा सहज पहुँचको वृवद्ध गदै आलथयक तथा सामाश्चजक 
सशिीकरण माफय त ्जीवनयापनमा सहजता तथा आत्मसम्पमान प्रदान गनुय 
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4. समावेशी श्चशक्षा नीलत िाग ुहनु ु 

5. अन्तरायविय महासश्चन्ध, ठदगो ववकासको िक्ष्यमा अपाङ्गता भएका व्यश्चिहरू प्राथलमकतामा पनुय, 
6. अपाङ्गता भएका व्यश्चिहरू स्वयिं वक्रयाशीि भई सिंगठठत हनु ु। 

 

६.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

“अपाङ्गतामैरी पालिका”   

िक्ष्य 

अपाङ्गता भएका व्यश्चििाई सामाश्चजक-आलथयक ववकासमा मूिप्रवाहीकरण गने 

उद्दशे्य 

१. अपाङ्गता भएका व्यश्चिकािालग आधारभतू सेवा, स्रोत र प्रववलधमा सहज पहुँचको वृवद्ध गदै आलथयक तथा सामाश्चजक 
सशिीकरण माफय त ्जीवनयापनमा सहजता तथा आत्मसम्पमान प्रदान गनुय । 

६.५ रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 26: अपाङ्गता भएका व्यश्चिहरूका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: अपाङ्गता भएका व्यश्चिकािालग आधारभतू सेवा, स्रोत र प्रववलधमा सहज पहुँचको ववृद्ध गदै आलथयक तथा सामाश्चजक सशिीकरण 
माफय त ्जीवन यापनमा सहजता तथा आत्मसम्पमान प्रदान गनुय ।   

4.1: अपाङ्गमैरी भौलतक सिंरचना लनमायण तथा 
सधुार गरी सावयजलनक सेवामा पहुचँ बिाउने । 

 

१. भौलतक सिंरचना,पूवायधार तथा यातायातका साधनहरू अपाङ्गमैरी बनाई सहज हनेु 
वातावरण लनमायण गररनेछ ।  

२. श्चशक्षण लसकाइ पद्धलत अपाङ्गमैरी बनाई गणुस्तरीय श्चशक्षामा सबै अपाङ्गता भएका 
बािबालिकाहरूको पहुँच वृवद्ध गररनेछ । 

३. अपाङ्गता भएका व्यश्चिहरूिाई सरकारी र लनजी क्षेरमा रोजगारीको अवसर वृवद्ध 
गररनेछ । 

4.2: अपाङ्ग व्यश्चिहरूप्रलत गररने   वहिंसाको 
न्यूनीकरण गने । 
 

१. अपाङ्ग व्यश्चिहरूप्रलत गररने ववभेद र वहिंसा लनराकरण गने काययक्रम सञ्चािन गररनेछ 
। 

२. अपाङ्गता भएका व्यश्चिको सहभालगतामा  बवृद्धका िालग  आवस्यक नीलत तथा 
काययक्रम कायायन्वयन गररनेछ । 

६.६ प्रमखु काययक्रम 

1. गाउँपालिकामा हेल्प डेक्टस स्थापना 
2. अपाङ्गता मैरी सिंरचना लनमायण सचेतना काययक्रम 

3. अपाङ्गता भएका व्यश्चिहरुको त्याङ्क सङ्किन तथा अध्यावलधक  

4. अपाङ्गता मैरी सिंरचना लनमायण 

5. अपाङ्गता भएका व्यश्चिहरूका िालग क्षमता अनसुारको सीप ववकास तालिम रोजगारी  

६.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

अपाङ्गता भएका व्यश्चिकािालग आधारभतू सेवा, स्रोत र प्रववलधमा सहज पहुँचको वृवद्ध गदै आलथयक तथा सामाश्चजक 
सशिीकरण माफय त ्जीवनयापनमा सहजता तथा आत्मसम्पमान प्राप्त भएको हनुछे 
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खण्ड सातः खानेपानी तथा सरसफाइ 

७.१ पषृ्ठभलूम 

खानेपानी र सरसफाइ आम नागररकका आधारभतू आवश्यकता हनु,् जनु मानव स्वास््यसँग प्रत्यक्ष जोलडएका छन ्। 
नेपािको सिंववधानिे प्रत्येक नागररकको स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको सलुनश्चितता गरेको छ ।वातावरण र ववकास 
बीच समचु्च सन्तिुनकािालग आवश्यक कानूनी व्यवस्था गनय सक्टन ेसिंवैधालनक प्रावधान समेत देश्चखन्छ । यसैगरी नेपाि 
जनस्वास््य ऐन २०७५ मा प्रदूिण रोक्टन सिंघीय सरकार,  प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारिे आवश्यक लनयमाविी बनाउन 
सक्टने र िाग ुगनय सक्टन ेव्यवस्था गरेको छ । स्वस्थ नागररक उत्पादन गरी समग्र आलथयक सामाश्चजक ववकासको आधारशीिा 
तयार गनय गणुस्तरीय खानपेानी र सरसफाइको सवुवधाको व्यवस्था गनुय पालिकाको दावयत्व रहेको हुँदा खानेपानी तथा 
सरसफाइिाई पलन उच्च प्राथलमकतामा राश्चखएको छ ।  

७.२ प्रमखु समस्या 
 सरसफाइ तथा स्वच्छ खानेपानीको क्षेरमा गररब, वपछलडएको र उच्च जोश्चखमयिु वगय सरसफाइको प्रभावबाट बावहर 
हनु,ु वातावरणीय प्रभाव, जिवाय ुपररवतयन र अव्यवश्चस्थत बस्ती ववकासका कारण खानेपानीका स्रोतहरू सकु्टदै जान ुर स्रोत 
प्रदूवित हनु,ु फोहरमैिा व्यवस्थापन, प्रशोधन र िि लनकासको कामहरू योजनाबद्ध रुपिे अगालड बिाउन नसक्टन ुआठद यस 
क्षेरका प्रमखु समस्याहरू हनु ्। 

७.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती  

1. उच्च पहाडी भभूागमा पानीको स्रोत पवहचान गरी खानेपानी सवुवधा ववस्तार गनुय,  
2. पूणय सरसफाइ र व्यवश्चस्थत िि लनकासको प्रबन्ध गनुय, 
3. खानेपानी तथा सरसफाइको ठदगो व्यवस्थापनकािालग वैकश्चल्पक ववत्तीय स्रोतको व्यवस्थापन गनुय  

4. योजना, ममयत सम्पभार तथा ठदगो व्यवस्थापनको िालग उपभोिाहरूको दक्षता अलभवृवद्ध गनुय । 

अवसर 

1. आधारभतू खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेर तीनै तहका सरकारको उच्च प्राथलमकतामा पनुय,  
2. आयोजनाको छनौट, सञ्चािन र व्यवस्थापनमा उपभोिा तथा समदुायको थप चासो हुँदै जान,ु  

3. बस्ती नश्चजकै पानीका स्रोतहरू (नदी, खोिानािा र मूि) को उपिधधता प्रचरु मारामा रहन,ु  

4. लिश्चफ्टङ प्रणािीबाट खानेपानी सवुवधा परु् याउन सवकन ेप्रववलधको ववकास हनु,ु  

5. नदी तथा जिाधार क्षेरको ठदगो व्यवस्थापनमा समदुायको चासो बढ्दै जान,ु  

७.४ दीघयकािीन सोच,  िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

"गाउँपालिकाबासीको राम्रो स्वास््य र स्वच्छताकोिालग गणुस्तरीय खानेपानी र सरसफाइ" 

िक्ष्य 

गाउँपालिका क्षेरमा सवयसिुभ र गणुस्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा ववस्तार गने । 

उद्दशे्य 

१. आधारभतू खानेपानीको पहुँच ववस्तार गनुय । 

२. गणुस्तरीय खानपेानी सवुवधाको पहुँचमा बवृद्ध गनुय ।  

३. प्रत्येक घरमा व्यवश्चस्थत शौचािय तथा घरेि ुफोहरमैिाको व्यस्थापन गनुय । 
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७.५ रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 27: खानेपानी तथा सरसफाइका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य 1: आधारभतू खानेपानीको पहुँच ववस्तार गनुय । 
1.१: पहुँच नभएका बस्तीहरूमा 
खानेपानीको सेवा ववस्तार गनय  
खानेपानीका स्रोतहरूको 
पवहचान गने 

१. ववद्यमान तथा वैकश्चल्पक खानेपानीका स्रोतहरूको प्राववलधक टोिीबाट मूल्याङ्कन गराइनेछ । 

२. खानेपानीका स्रोतहरूको सिंरक्षण गररनेछ। 

३. “एकघर एक धारा” काययक्रम िाग ुगररनेछ ।  
४. आधारभतू खानेपानीको पहुँच बवृद्धकोिालग ठाउँ ठाउँमा पानी ट्यािंकीको सम्पभ्याव्यता अध्ययन 

गररनेछ । 

५. नयाँ सिंरचनाकोिालग आवश्यक जग्गाको व्यवस्था गने लमिाइनेछ । 
उद्देश्य 2: गणुस्तरीय खानेपानी सवुवधाको पहुँचमा बवृद्ध गनुय । 
२.1: आधारभतू खानेपानीको 
गणुस्तर बिाउन आवश्यक 
सिंरचनाहरू तयार गने । 

१. ववद्यमान खानेपानीका सिंरचनाको क्षमता मूल्याङ्कन गररनेछ । 

२. आवश्यकता अनसुार पानी शदु्धीकरण प्रवक्रयाकोिालग सिंरचना लनमायण गररनेछ । 

३. सामूवहक कोिको लनमायण गरी उपभोिाको िागत सहभालगता सलुनश्चस्चत गररनेछ । 

४. लनजी वा अन्य क्षेरसँग साझेदारीको प्रयास गररनेछ ।  

५. व्यवश्चस्थत खानेपानीको रेखदेख र सञ्चािनकोिालग जनशश्चिको व्यवस्था गररनेछ । 
उद्देश्य ३: प्रत्येक घरमा व्यवश्चस्थत शौचािय तथा घरेि ुफोहरमैिाको व्यस्थापन गनुय । 
३.१: प्रत्येक घरपररवारमा 
आधारभतू शौचािय तथा 
सरसफाइको व्यवस्था गने । 

१. लनमायण भएका शौचाियहरूको समशु्चचत प्रयोगबारे अनगुमन गररनेछ। 

२. घरबाट लनश्चस्कने अन्य फोहर व्यवस्थापन गनय घर पररवारिाई आवश्यक प्रश्चशक्षणको व्यवस्था 
गररनेछ । 

३. हरेक घरबाट लनश्चस्कने कुवहने प्रकृलतका फोहरमैिाबाट कम्पपोस्ट मि बनाउन प्रत्येक पररवारिाई 
प्ररेरत गररनेछ । 

४. घरबाट लनश्चस्कने पानीिाई सङ्किन गरी करेसाबारीमा उपयोग गनय प्रोत्सावहत गररनेछ ।  

५. समदुायका केही सावयजलनक ठाउँहरूमा अपाङ्गमैरी,  बािमैरी शौचाियको लनमायण गररनेछ । 

६. सरसफाइ सम्पबन्धी जनचेतनामिुक काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

७.६  प्रमखु काययक्रम  
खानेपानी 

1. खानेपानीका स्रोतहरूको सिंरक्षण र व्यवस्थापन 

2. खानेपानी आयोजनाहरुको ममयत सिंभार 

3. एक घर एक धारा काययक्रम 

4. देउचन खानेपानी पवुायधार लनमायण काययक्रम 

5. लिफ्टप्रणािीबाट खानेपानीको व्यवस्था (वाडय निं. १ २ र ३ मा) 

सरसफाइ 

1. टोि स्तरीय सरसफाइका िालग टोि सधुार सलमलतहरू गठन एवम ् पररचािन 

2. सावयजलनक शौचािय लनमायण 

3. पणुय आलनबानी पररवतयन सम्पबन्धी सरसफाइ चेतनामिुक काययक्रम 

4. ववद्यािय स्तरमा सरसफाइ सम्पबन्धी सचेतना काययक्रम 

७.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

 गाउँपालिकामा आधारभतू खानेपानीको पहुँच ववस्तार भएको हनुेछ । साथै गणुस्तरीय खानेपानी सवुवधाको पहुँचमा 
बवृद्ध भएको हनुछे । प्रत्येक घरमा व्यवश्चस्थत शौचािय तथा घरेि ुफोहरमैिाको व्यस्थापन भएको हनुछे ।   
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खण्ड आठः सामाश्चजक सरुक्षा तथा सिंरक्षण 
८.१ पषृ्ठभलूम 

समावेशी  तथा ठदगो ववकासका िालग गररबी न्यूनीकरण र मानव सरुक्षाको महत्त्वपूणय साधनको रूपमा रहेको 
नागररकको सामाश्चजक सरुक्षा तथा सिंरक्षणको हकिाई सिंववधानिे नै सलुनश्चित गरेको छ । राज्यिे आलथयक तथा सामाश्चजक 
रूपिे ववपन्न, अशि र असहाय अवस्थामा रहेका ववपन्न एकि मवहिा, अपाङ्गता भएका व्यश्चि, बािबालिका, ज्येष्ठ नागररक, 

आफ्नो हेरचाह आफै गनय नसक्टने तथा िोपोन्मखु जातीका नागररक, दलित आठदिाई िश्चक्षत गरी स्वास््य उपचार सेवा, स्वास््य 
लबमा, ठदवा खाजा, छारवृश्चत्त, लनवायहमखुी भत्ता िगायत ववशेि व्यवस्थासवहत सिंरक्षणको व्यवस्था गदै आएको अवस्था छ ।सिंघीय 
सरकारमा जस्तै पालिकामा पलन ववद्यमान सामाश्चजक सरुक्षा तथा सिंरक्षण प्रणािीिाई अझ सदुृि, ववत्तीय रूपिे ठदगो तथा 
प्रभावकारी वनाउन लनकै आवश्यक भएको छ । 

८.२ प्रमखु समस्या 
 सिंघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सामाश्चजक सरुक्षा तथा सिंरक्षणका काययक्रम कायायन्वयनमा जवटितािे काययक्रमहरू 
एकीकृत रूपमा सञ्चािन हनु नसक्टन,ु सामाश्चजक सरुक्षा तथा सिंरक्षण सम्पबन्धी खण्डीकृत त्याङ्क नहनु ु यस क्षेरका केही 
समस्याहरू हनु ्। 

८.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. सामाश्चजक सरुक्षा तथा सिंरक्षण सेवाको एकीकृत ् सूचना प्रणािीिाई कायायन्वयनमा ल्याउन,ु एकीकृत ् त्याङ्कको 

व्यवस्थापन गनुय 
२. सामाश्चजक सरुक्षाको दायरामा क्रमशः वृवद्ध 

३. स्रोतको ठदगोपना र न्यायपूणय ववतरण 

अवसर 

१. सामाश्चजक सरुक्षा तथा सिंरक्षणको वविय लतनै तहका सरकारिे कायायन्वयन गने अलधकार क्षेरमा पनुय 
२.  नेपाि सरकारिे योगदानमा आधाररत सामाश्चजक सरुक्षा योजना काययक्रम िागू गनुय 
३. सामाश्चजक सरुक्षा कोि ऐन िागू हनु ु

८.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

“ठदगो तथा व्यवश्चस्थत समावेशी सामाश्चजक सरुक्षा र सिंरक्षण प्रणािी” 
िक्ष्य 

समावेशी सामाश्चजक सरुक्षा र सिंरक्षण प्रणािी माफय त ्कल्याणकारी पालिकाको रूपमा स्थावपत गने । 

उद्दशे्य 

१. सामाश्चजक सरुक्षाका काययक्रमहरूमा समाजका िश्चक्षत वगयको पहुँच सलुनश्चित गदै सरुश्चक्षत र सम्पमानजनक जीवनयापनका 
िालग सेवा सवुवधाहरूको ववस्तार गनुय । 

८.५ रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 28: सामाश्चजक सरुक्षा र सिंरक्षणाका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: सामाश्चजक सरुक्षाका काययक्रमहरूमा समाजका िश्चक्षत  वगयको पहुँच सलुनश्चित गदै सरुश्चक्षत र सम्पमानजनक जीवनयापनका 
िालग सेवा सवुवधाहरूको ववस्तार गनुय । 
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१.१:  िश्चक्षत वगयको पवहचान गरी सदुृि 
सामाश्चजक सरुक्षा प्रणािीको ववकास गने ।  

  

 

१. सामाश्चजक सरुक्षा सम्पबन्धी आवस्यक काननुी दस्तावेज तयार गररनेछ।  

२. िश्चक्षत  वगयका व्यश्चिहरूिाई उपिधध गराइने सामाश्चजक सरुक्षा भत्ताका कोिको 
व्यवस्था गररनेछ । 

३. व्यवश्चस्थत सामाश्चजक सरुक्षा सूचना प्रणािी माफय त ्िश्चक्षत वगयको पवहचान गरी 
आवस्यक भएमा थप एकीकृत योजना तयार गरी कायायन्वयनमा ल्याइनेछ ।  

४. पररत्यि, वहिंसा पीलडत, शारीररक रूपिे अशि, अपाङ्गता भएका तथा ववशेि 
जोश्चखममा रहेका ववपन् न वगयका नागररकहरूका िालग ववशेि काययक्रम सञ्चािन 
गररनेछ र आफू एक्टिो नभएको पालिका साथमा रहेको अनभुलूत प्रदान गररनेछ ।  

५. िश्चक्षत वगय प्रलत सिंवेदनशीि बनाई जनचेतनामूिक काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

१.२: सरुश्चक्षत, मयायठदत र सभ्य समाज लनमायण 
गने ।  

 

१. सामाश्चजक ववकृलत,  कुरीलत, जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव लनयन्रण िगायतका 
ववलभन्न नकारात्मक गलतववलधहरू न्यूनीकरणकािालग आवश्यक काययक्रम सञ्चािन 
गररनेछ ।  

२. अपाङ्ग र िैवङ्गक मैरी सिंरचना लनमायण गररनेछ । 

३. मयायठदत जीवनबारे सचेतनात्मक काययक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

८.६ प्रमखु काययक्रम 

1. सामाश्चजक सरुक्षा कोिको व्यवस्थापन  

2. सामाश्चजक सरुक्षा सम्पबन्धी जनचेतना 
3. सामाश्चजक सरुक्षा सूचना प्रणािी अद्यावलधक गने   

4. ववपन्न तथा िश्चक्षत वगयकािालग नेततृ्व तथा उद्यमश्चशिता ववकास काययक्रम । 

८.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

 सामाश्चजक सरुक्षाका काययक्रमहरूमा समाजका िश्चक्षत वगयको पहुँचमा बवृद्ध भई सरुश्चक्षत र सम्पमानजनक जीवनयापनका 
िालग सेवा सवुवधाहरूको ववस्तार भएको हनुछे ।  
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खण्ड नौः सिंस्कृलत, सासँ्कृलतक, धालमयक सम्पपदा सिंरक्षण तथा प्रवद्धयन 
९.१ पषृ्ठभलूम 

सिंववधानिे धालमयक स्वतन्रताको हक, भािा तथा सिंस्कृलतको हकिाई मौलिक हकको रूपमा स्थावपत गदै प्रत्येक व्यश्चि 
र समदुायिाई आफ्नो भािा प्रयोग गने, आफ्नो समदायको सािंस्कृलतक जीवनमा सहभागी हनु पाउन ेर नपेािमा बसोबास गन े
प्रत्येक नेपािी समदायिाई आफ्नो भािा, लिवप, सिंस्कृलत, सािंस्कृलतक सभ्यता र सम्पपदाको सम्पवद्धयन र सिंरक्षण गने हक प्रदान 
गरेको छ । सामाश्चजक ससुम्पबन्धमा आधाररत समाजको लनमायण, ऐलतहालसक, परुाताश्चत्वक तथा सािंस्कृलतक सम्पपदाको सिंरक्षण र 
सम्पवद्धयन, सामाश्चजक, सािंस्कृलतक तथा सेवामूिक काययमा स्थानीय जनसहभालगता, किा, सावहत्य र सवङ्गतको ववकास, समाजमा 
ववद्यमान ववभेद, असमानता, शािण र अन्यायको अन्त्य, भािा, लिवप, सिंस्कृलत, सावहत्य, किा, चिश्चचर र सम्पपदाको सिंरक्षण र ववकास 
र बहभुाविक नीलत अविम्पबन गने कुरा राज्यका नीलतका रूपमा अङ्गीकार गररएको छ। त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 
२०७४ अनसुार, भािा, सिंस्कृलत र िलितकिाको सिंरक्षण र ववकास सम्पबन्धी स्थानीयस्तरको नीलत, काननु, मापदण्ड, योजना, 
कायायन्वयन, अनगमुन र लनयमन,परुातत्व, प्राचीन स्मारक तथा सिंग्रहाियको सिंरक्षण, सम्पभार, प्रवद्धयन र ववकास, परम्पपरागत जारा 
तथा पवयको सञ्चािन र व्यवस्थापन,  प्रचलित काननु लबरुद्धका कुरीलत तथा कुसिंस्कार लबरुद्ध सामाश्चजक पररचािन सम्पबन्धी 
कायय, भािा, सिंस्कृलत र िलितकिाको सिंरक्षण र ववकास सम्पबन्धी अन्य काययिाई स्थानीय सरकारको काययक्षरेका रूपमा उल्िेख 
गरेको छ । त्यसैिे यहाकँा ववलभन्न जात जालत, भािाभािीको मौलिक एवम ्परम्पपरागत सिंस्कृलतको जगनेायका साथै भावी पसु्तािाई 
समयानकूुि हस्तान्तरण गनुय आवश्यक छ भन ेपरुाताश्चत्वक र ऐलतहालसक सम्पपदाको सिंरक्षण र सिंबद्र्धन गनय पलन उश्चत्तकै जरुरी 
छ । साथै यसबाट धालमयक पययटन  प्रबद्धयन गदै आलथयक उत्थान पलन गनय सवकन्छ । 

९.२ प्रमखु समस्या 
 पखुायको ववरासदको रूपमा रहेका प्राचीन तथा मौलिक किा र जातीय सिंस्कृलत, ऐलतहालसक मठ मश्चन्दरहरूको जगेनाय 
हनु नसक्टन,ु बाह्य सिंस्कृलतको प्रभाव र अलतक्रमण बढ्न,ु ववलभन्न जातजालत तथा अल्पसङ्ख्यक जनसङ्ख्यािे बोल्ने भािा िोप 
हनुे खतरामा हनु ुजस्ता समस्याहरू ववद्यमान छन ्।  

 

९.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. प्राचीन सािंस्कृलतक सम्पपदा एवम ्लतलनहरूको स्वालमत्वमा रहेको सम्पपश्चत्तको वैज्ञालनक अलभिेखीकरण गनुय।  

2. सास्कृलतक ववचिन रोक्टन।ु  

3. सिंस्कृलत, किा, भािा, र सम्पपदाहरूको मौलिकपना जोगाइराख्न ुर अन्तरपसु्ता ज्ञान हस्तान्तरण गनुय।  

4. सािंस्कृलतक गठुी तथा जाराहरूको सिंरक्षण र लनरन्तरता ठदन ु। 

5. सािंस्कृलतक सम्पपदाहरूको वैज्ञालनक अनसुन्धान, अध्ययन एवम ्सिंरक्षण गनुय ।  

6. िोपोन्मखु जालत एवम ्वपछलडएका वगयको भािा, सावहत्य र सिंस्कृलतको सिंरक्षण र प्रवद्धयन गनुय । 

7. बढ्दो सहरीकरण र ववश्वव्यापीकरणिे प्राचीन सम्पपदा र सिंस्कृलतको थवपएको चनुौतीको सामना गनुय। 

8. यहाँ बोलिन ेभािाको समतामूिक ववकास गनुय । 

अवसर 

1. भािा, लिवप, सिंस्कृलत, िलितकिा आठदको सिंरक्षण र उपयोग स्थानीय लनकायको काययदायरामा आएको। 

2. जातीय सिंस्कृलतको सिंरक्षणमा समदुायको बढ्दो सवक्रयता। 

3.  सािंस्कृलतक एवम ्धालमयक ववववधताका वीच सद्भाव अलभवृवद्ध। 

4. राविय एकता सदुृि र बाह्य धालमयक पययटकिाई आकियण गनय सवकने अवस्था रहन।ु 

5. सिंस्कृलत सिंरक्षण र ववकासिाई आयआजयन र रोजगारीका अवसरहरूसँग जोडेर गा.पा.को समवृद्धमा योगदाि परुाउन।े 
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6. मिुकुमा सिंघीय स्वरूप अनसुार सिंघ, प्रदेश र स्थानीय लतन ैतहका सरकारका तफय बाट समन्वयात्मक रूपिे स्रोत 
साधनको पररचािन गनय सहज हनु।ु 

7. साँस्कृलतक, धालमयक, ऐलतहालसक एवम ्परुाताश्चत्वक सम्पपदाहरू माफय त ्पययटन क्षेरको ववकास गरी राविय एवम ्अन्तरायविय 
स्तरमा गा.पा. िाई श्चचनाउन।ु 

8. आलथयक समवृद्धमा टेवा पयुायउन ु। 

९.४ दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

“गन्यापधरुाको पवहचान, भािा, सिंस्कृलत र किाको प्रवद्धयन” 
िक्ष्य  

ऐलतहालसक सम्पपदा तथा मौलिक किा सिंस्कृलतहरूको जगेनाय र सामाश्चजक सद्भाव र ऐक्टयबद्ध सदुृि समाजको लसजयना। 

उद्दशे्य 

1. ववलभन्न धमय, भािा, सिंस्कृलत, किा, सावहत्य र परम्पपराको सिंरक्षण र सम्पवद्धयन गनुय ।  

2. ववलभन्न ऐलतहालसक, परुाताश्चत्वक, धालमयक र सािंस्कृलतक सम्पपदाको पनुःलनमायण, जीणोद्धार र व्यवस्थापन गनुय। 

९.५ रणनीलतहरू तथा काययनीलतहरू 

तालिका 29: सिंस्कृलतका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलत काययनीलत 

उद्देश्य १: ववलभन्न धमय, भािा, सिंस्कृलत, किा, सावहत्य र परम्पपराको सिंरक्षण र सम्पवद्धयन गनुय ।  
१.१: सबै जात जालत र समदुायका धमय, 
भािा, सिंस्कृलत, किा, सावहत्य र मौलिक 
परम्पपराको सिंरक्षण गरी भावी पसु्तामा 
हस्तान्तरण हनेु व्यवस्था गने । 

1. धालमयक, सािंस्कृलतक सवहष्णतुा कायम रा्दै प्रत्येक समदुायको धालमयक एवम ्सािंस्कृलतक 
सम्पपदाको सिंरक्षण, सम्पवद्धयन र प्रवद्धयन गने व्यवस्था गररनेछ । 

2. भािा, किा र सिंस्कृलतको सिंरक्षण र सम्पबधयन गने नीलत, लनयम तजुयमा गरी कायायन्वयन 
गररनेछ । 

3. धमय, भािा, सिंस्कृलत, किा, सावहत्य र मौलिक परम्पपराको ववकासमा उल्िेखनीय योगदान 
गने व्यश्चित्वहरूको नामबाट लनलमयत सिंरचनाहरूको नामकरण गररनेछ । 

१.२: भािा, किा र सावहत्य, बहसुिंस्कृलतको 
सिंरक्षण, सम्पवद्धयन र ववकास गने । 

1. सबै जात जालतको सिंस्कृलत, ररलतररवाज र परम्पपराको सिंरक्षणकोिालग बहसुािंस्कृलतक 
ग्रामको स्थापना र ववकास गररनेछ । 

2. भािा, िोक सावहत्य, िोक सिंस्कृलत, नतृ्य, नाट्य र किाको सम्पबधयन र सावहत्यको ववकास 
गनय भािा, किा, सावहत्य र सिंस्कृलत प्रलतष्ठानको गठन गरी सञ्चािन गररनेछ । 

3. भािा, सावहत्य र किाको क्षेरबाट सामाश्चजक, सािंस्कृलतक रूपान्तरणमा ववश्चशि योगदान 
गररनेछ । 

4. व्यश्चित्वहरूिाई सम्पमालनत र परुस्कृत गररनेछ । 

5. प्रलतष्ठानद्वारा गायन, सिंगीत, नतृ्य र नाटक सम्पबन्धी व्यवसावयक र गैरव्यवसावयक प्रश्चशक्षण 
केन्रहरूको आधारभतू पाठ्यक्रममा एकरूपता कायम गररनेछ । 

6. ववलभन्न धालमयक सम्पपदा एवम ्तीथयस्थिहरूिाई व्यवस्थापकीय सधुार गरी ठदगो रूपमा 
सञ्चािन गररनेछ । 

१.३: भािा, किा, सावहत्य र सिंस्कृलतका 
खोज अनसुन्धान गरी धालमयक एवम ्
साँस्कृलतक पययटनको प्रवद्धयन गदै आलथयक 
समवृद्धमा टेवा पयुायउने । 

1. ववलभन्न जातजालत र भािाभािीको मौलिक एवम ्परम्पपरागत धमय, सिंस्कृलतको सिंरक्षण र 
ववकास गनय खोज अनसुन्धान गररनेछ । 

2. भािा र सिंस्कृलतको ववकास गरी भािा र सिंस्कृलतिाई पययटन प्रवद्धयनसँग जोलडनेछ । 

१.४: बहसुािंस्कृलतक सिंग्रहाियको स्थापना 
र सञ्चािन गने मापदण्ड बनाई कायायन्वयन 
गने । 

1. सािंस्कृलतक सम्पपदािाई सिंरक्षण गनय बहसुािंस्कृलतक सिंग्रहाियको स्थापना र सञ्चािन 
गररनेछ ।  
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2. सिंग्रहाियमा स्थानीय किा, भािा, लिवप, सिंस्कृलत र ऐलतहालसक वस्तहुरू प्रदशयनको व्यवस्था 
लमिाइनेछ।  

3. सिंग्रहाियहरूिाई स्तरोन्नलत गरी पययटकीय गन्तव्यको रूपमा ववकास गररनेछ । 
१.५: परुाताश्चत्वक एवम ्मौलिक सम्पपदा, 
जातीय सिंस्कृलत र गठुीहरूको सिंरक्षण, 

सिंबधयन र अलभिेखीकरण गनय सिंस्थागत 
सिंरचनाको लनमायण  र पररचािन गने। 

1. ववलभन्न जालतका सािंस्कृलतक रीलतररवाज र परम्पपरा झल्काउने काययक्रहरू, टेलिवफल्म, 

लभलडयोहरू बनाउने र ववद्यािय तथा समदुाय स्तरमा प्रदशयन गने काययक्रम सञ्चािन 
गररनेछ। 

2. भािा, सावहत्य, नाट्यकिा, सिंगीत र िलितकिाको क्षेरमा योगदान पयुायउने सिंघ सिंस्था 
तथा व्यश्चित्वहरूको अलभिेख तयार गरी   अद्यावलधक गररनेछ । 

3. परम्पपरादेश्चख िाग्दै आएका ठूिा मेिाहरूको उश्चचत व्यवस्थापन गने प्रबन्ध लमिाइनेछ। 
उद्देश्य २: ववलभन्न ऐलतहालसक, परुाताश्चत्वक, धालमयक र सािंस्कृलतक सम्पपदाको पनुलनयमायण, जीणोद्धार र व्यवस्थापन गनुय ।  
२.१: जीणय अवस्थामा रहेका ऐलतहालसक, 

परुाताश्चत्वक तथा सािंस्कृलतक महत्त्वका 
सम्पपदाहरूको पवहचान गरी लतनीहरूको 
जीणोद्धार, सिंरक्षण र ववकास गने । 

1. महत्त्वपूणय सािंस्कृलतक सम्पपदािाई ववश्व सम्पपदा सूचीमा सूचीकृत गनयकािालग पहि गनय  
लनदेश्चशका बनाई यसकािालग प्रदेश र सिंघ सरकारसँग समन्वय गररनेछ ।  

2. यस गा.पा. लभर रहेका सम्पपदाहरूको खोज, अन्वेिण गरी सिंरक्षण गररनेछ । 

२.२: भौलतक एवम ्अभौलतक सिंस्कृलतको 
सिंरक्षण गनय सािंस्कृलतक प्रोफाइि तयार 
गरी अद्यावलधक गने। 

1. प्रदेशका सबै परुाताश्चत्वक तथा धालमयक क्षेर र स्थानसँग सम्पबश्चन्धत सिंस्कृलतहरूको 
श्रव्यदृश्यसवहतको प्रोफाइि तयार गरी सिंरक्षण गररनेछ । 

2. ववलभन्न जातजालतसँग सम्पबश्चन्धत मौलिक एवम ्स्थानीय सामग्रीहरूिाई उत्पादन र प्रवद्धयन 
गररनेछ ।  

3. िोपोन्मखु स्थानीय किा, भािा, लिवप, र सिंस्कृलतको अलभिेखीकरण  गरी सिंरक्षण र 
ववकास गररनेछ ।  

4. भािा, किा, नतृ्य, नाट्यकिा, लिवप र सिंस्कृलतिाई अभ्यास र स्थिीय सघनताका आधारमा 
सामहुीकरण गरी ववकास र सिंरक्षणका काययक्रहरू सञ्चािन गररनेछ ।  

5. मौलिक भािा, िोक सिंगीत, सिंस्कृलत र किा सम्पबन्धी सामग्री आधारभतू तहको स्थानीय 
पाठ्यक्रममा समावेश गररनेछ । 

९.६ प्रमखु काययक्रमहरू 

1. “भािा, किा, िोक सावहत्य र िोक सिंस्कृलत प्रलतष्ठान”को स्थापना र ववकास  

2. िोपोन्मखु स्थानीय किा, सिंस्कृलतको अलभिेखीकरण,,सिंरक्षण र प्रवद्धयन 

3. सािंस्कृलतक सवेक्षण (िोकगीत, िोकसावहत्य, नाट्यकिा, परम्पपरागत भजन, वाजागाजा,  िगायतका) । 

4. परुाताश्चत्वक, प्राचीन स्मारकको सिंरक्षण र ववकास 

5. जीणय सािंस्कृलतक सम्पपदाहरूको ममयत सिंभार 

6. ववद्यमान सिंस्कृलतहरूको श्रव्यदृश्यसवहतको प्रोफाइि तयारी  

7. सािंस्कृलतक सिंग्रहाियको स्थापना  

8. सिंस्कृलतमा योगदान भएका व्यश्चित्वहरूिाई प्रोत्साहन  

9. स्थानीय पाठ्यक्रममा स्थानीय सिंस्कृती समावेश  

 

९.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

 ववलभन्न धमय, भािा, सिंस्कृलत, किा, सावहत्य र परम्पपराको सिंरक्षण र सम्पवद्धयन तथा ववलभन्न ऐलतहालसक, परुाताश्चत्वक, धालमयक 
र सािंस्कृलतक सम्पपदाको पनुःलनमायण, जीणोद्धार र व्यवस्थापन भएको हनुछे। साथै सिंग्रहाियको स्थापना र ववकास भएको हनुछे  
। 
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खण्ड दशः जनसङ्ख्या तथा बसाइँसराइ 
१०.१ पषृ्ठभलूम 

 जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको कायय सिंघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कायय श्चजम्पमेवारीमा रहेको कुरा नपेािको सिंववधानमै 
उल्िेख छ । समतामूिक सामाश्चजक, आलथयक, तथा सािंस्कृलतक सिंरचना लनमायणमा योगदान गदै हरेक नागररकिाई गणुस्तरीय 
जीवन यापनको िालग अवसरको बवृद्ध गनय जनसङ्ख्या सम्पबन्धी दीघयकािीन योजना, जनसङ्ख्या र ववकास सम्पबन्धी अन्तरायविय 
सम्पमेिनका कायययोजना, ठदगोववकास िक्ष्य र राविय जनसङ्ख्या नीलत २०७१ कायायन्वयनमा रहेका छन ्।त्यसैिे जनसङ्ख्या 
र वसाइँसराइ बहसुरोकारको वविय भएकािे सबै सावयजलनक नीलतमा पवहिो प्राथलमकताका साथ व्यवस्थापन गनुय महत्त्वपूणय 
मालनन्छ वकनवक जनशश्चि (अथायत ्जनसङ्ख्या) ववकासको पररचािक र प्रयोगकतायका साथै साधन र साध्य दवैु हो ।   

एकालतर प्रजनन दर घ्दै गएको, औसत आयमुा बवृद्ध हदैु गएको र यवुाजनशश्चि ववदेश्चशने क्रम जारी छ भने अको 
लतर ज्येष्ठ नागररकको जनसङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । त्यसैगरी बाह्य तथा आन्तररक बसाइँसराइ उच्च रहेको कारण 
जनसङ्ख्याको ववतरणमा असमानता बढ्दै गएकािे यसबाट आलथयक उत्पादन र ववतरणमा प्रभाव पानय नठदन जनसङ्ख्या र 
बसाइँसराइिाई अन्तसयम्पबश्चन्धत ववियको रुपमा व्यवस्थापन गनुय अपररहायय मालनन्छ । 

१०.२ प्रमखु समस्या 
 गन्यापधरुा गाउँपालिकाको सन्दभयमा भौगोलिक ववकटता र आधारभतू सेवाको अपयायप्तताका कारण बसाइँसराइ समस्या 
बिेको, स्थानीय स्तरमा ववकासको माग गने सचेत र जझुारू यवुाको अभाव हुँदा स्थानीय ववकास काययक्रमहरूमा चासो र 
सहभागीता कम हदैु गएको, श्चशक्षा र रोजगारीको अवसरको कमीिे गदाय बसाइँसराइको अवस्था आएको, सहज बाटोघाटो, 
स्वास््यको अभाव, बच्चा पिाउन सहर पस्ने प्रवृश्चत्त हावी जस्ता समस्या देखा पदयछन ्।   

१०.३ चनुौती तथा अवसर 

चनुौती 
१. काययक्रमहरू तजुयमा गदाय जनसाश्चङ्ख्यक सूचक र आलथयक तथा भौलतक ववकासका सूचकहरूबीच सन्तिुन कायम  गनुय 
२. उत्पादनशीि यवुाजनशश्चििाई स्वदेशमा स्थानीय स्तरदमै स्वरोजगार लसजयना ववदेश पिायन रोक्टन,ु   

३. उच्चदरमा बढ्दो ज्येष्ठ नागररकको जनसङ्ख्याको व्यवस्थापन 

४. पयायप्त स्वास््य, श्चशक्षा, रोजगारी, खानेपानी जस्ता आधारभतू सवुवधा सवहतको एकीकृत वश्चस्त ववकास गरी समानपुालतक 
ववकास माफय त ्आन्तररक बसाइँसराइिाई  व्यवश्चस्थत गनुय,   

५. स्थानीय तहमा जनसाश्चङ्ख्यक सूचना बैंकको  लनमायण र ववस्तार गनुय । 

अवसर 

१. कुि जनसङ्ख्यामा १५ देश्चख ५९ विय उमेरका जनसङ्ख्यािाई जनसाश्चङ्ख्यक िाभको रुपमा उच्चतम उपयोग गरी 
पालिकाको सामाश्चजक-आलथयक ववकासमा योगदान पयुायउन सक्टन ेअवस्था रहन,ु  

२. सानो तथा गणुस्तरीय पररवार, जनसङ्ख्या र बसाइँसराइको व्यवस्थापन एवम ् ववकासिाई एक साथ िैजान ेकायय 
राज्यको उच्च प्राथलमतामा रहन,ु  

३. पूवायधार ववकास माफय त ् पहाडी क्षेरमा पलन साना शहर लनमायण तथा एकीकृत बश्चस्त ववकास गरी जनसङ्ख्या र 
बसाइँसराइ व्यवस्थापनमा चासो बढ्दै जान।ु 
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१०.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

“उत्पादनशीि जनशश्चि माफय त ्पालिकाको आलथयक ववकास” 
िक्ष्य 

जनसङ्ख्या तथा बसाइँसराइको उश्चचत व्यवस्थापन गने 

उद्दशे्य 

१. बसाइँसराइ तथा शहरीकरणको व्यवस्थापन गनुय । 
२. जनसाश्चङ्ख्यक िाभािंशको सदपयुोग गनुय ।  
३. जनसङ्ख्या सम्पबन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धानिाई सिंस्थागत गनुय । 

१०.५ रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 30: जनसङ्ख्या तथा बसाइँसराइका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: बसाइँसराइ तथा शहरीकरणको व्यवस्थापन गनुय ।  

१.१:  एकीकृत वश्चस्तको ववकास गरी 
वसाइँसराइ र शहरीकरणिाई व्यवस्थापन गने 

। 

1. वसाइँसराइ व्यवस्थापन गनय वाडय तहको आवश्यकता अनसुार जनशश्चिको 
नक्टसाङ्कन गरी ववशेि काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

2. सबै वाडयहरूिाई शहरी पूवायधार सवहतका यातायात तथा सूचना सञ्जाििे 
जोलडनेछ ।  

3. श्चशक्षा, स्वास््य, भौलतक पूवायधार लनमायणको समानपुालतक ववकासमा जोड ठदँदै 
रोजगारी र अन्य अवसरको लसजयना गररनेछ ।  

4. जनसङ्ख्या र बसाइँसराइ सम्पबन्धी एकीकृत ववकास ्याकेज तयार गरी 
कायायन्वयन गररनेछ ।  

5. ववकास आयोजना सञ्चािन पूवय जनसाश्चङ्ख्यक प्रभाव मूल्याङ्कन गररनेछ । 

उदे्दश्य २: जनसाश्चङ्ख्यक िाभािंशको सदपयुोग गनुय ।  
२.१: जनसाश्चङ्ख्यक िाभािंश सदपुयोग गनय 
ज्ञान र सीपमा आधाररत रोजगारीका अवसर 
लसजयना गने । 

१. जनसाश्चङ्ख्यक िाभािंशको सदपुयोग गनय मानव सिंसाधन ववकास कायय योजना 
बनाई िाग ुगररनेछ ।  

२. जनसाश्चङ्ख्यक िाभािंशको उच्चतम प्रलतफि प्राप्त गनयका िालग यवुाहरूिाई 
प्राववलधक तथा जीवनोपयोगी श्चशक्षामा िगालन बवृद्ध गररनेछ।  

३. रोजगारी लसजयनाकािालग ववकास साझेदार, गैह्र सरकारी सिंस्था, लनजी क्षेर, 
सहकारी तथा सामदुावयक सिंस्थासँगको साझेदारी र सहकाययिाई प्रोत्साहन 

गररने छ।  

४. यवुा स्वरोजगार तथा उत्पादनमिुक कायय गनय ऋण सवुवधा तथा प्राववलधक 
सेवा उपिधध गराइनेछ।  

५. यवुा जनशश्चििे आजयन गरेको सीप, ज्ञान तथा क्षमतािाई सामवुहक 
उद्यमशीि तथा उत्पादनशीि क्षेरमा िगालन गनय  प्रोत्साहन गदै आलथयक 
सहयोग गररनेछ । 

६. वकशोरवकशोरी तथा यवुाहरूिाई दवु्ययसनबाट बचाई उद्यमशीि बन्न 
जीवनोपयोगी सीप तालिमको व्यवस्था गररनेछ।  

उद्देश्य २: जनसङ्ख्या र वसाइँसराइ सम्पबन्धी अध्ययन र अनसुन्धानिाई सिंस्थागत गनुय । 
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२.१: जनसङ्ख्या त्याङ्क व्यवस्थापनिाई 
प्रववलध मैरी बनाई  आवस्यक अध्ययन, 
अनसुन्धान तथा ववश्लिेण गने । 

१. व्यश्चिगत घटनादताय काननुी रुपमा अलनवायय गररनेछ । 

२. पालिकामा राश्चखने त्याङ्किाई प्रादेश्चशक सञ्जािसँग आबद्ध गरी जनसाश्चङ्ख्यक 
सूचना प्रणािीको ववकास गररनेछ । 

३. आन्तररक र बाह्य बसाइँसराइ सम्पबन्धी अलभिेखन र त्याङ्क  प्रणािीिाई 
व्यवश्चस्थत गररनेछ ।  

४. जनसङ्ख्या र वसाइँसराइका ववववध क्षेरमा हनेु अध्ययन र अनसुन्धानहरूबाट 
प्राप्त लनष्किय पालिकाको नीलत लनमायण एवम ्योजना तजुयमामा उपयोग गररनेछ । 

१०.६ प्रमखु काययक्रम 

१. पययटन, िघउुद्यम तथा साना उद्योग जस्ता यवुा स्वरोजगार काययक्रम र तालिम 

२. व्यश्चिगत घटना दताय सम्पबन्धी अलभिेखन र त्याङ्क प्रणािी ववकास 

३. जनसङ्ख्या तथा बसाइँसराइ सम्पवन्धी सचेतना काययक्रम 

४. एवककृत बस्ती ववकास काययक्रम 

१०.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधधहरू 

 बसाइँसराइ तथा शहरीकरणको व्यवस्थापन भई जनसाश्चङ्ख्यक िाभािंशको सदपयुोग भएको हनुछे । जनसङ्ख्या 
सम्पबन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धानिाई सिंस्थागत गररएको हनुेछ ।  
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पररच्छेद सात: पूवायधार ववकास 
खण्ड एकः ऊजाय 

१.१ पषृ्ठभलूम 

नेपाि सरकारको उच्च प्राथलमकतामा परेको जिववद्यतु आलथयक बवृद्ध र आलथयक रुपान्तरणको एक महत्त्वपूणय साधन 
हो । नेपािको ववद्यतु ववकासको यारा वव.स. १९६८ देश्चख सरुु भए तापलन ववत्तीय उत्प्ररेणा सवहतको िगानी नीलतको 
प्रभावकारी, समन्वय र लनमायण क्षमताको अभाविे सम्पभाववत क्षमताको न्यून मारामा उत्पादन सम्पभव हनु सकेको छ ।जिववद्यतु 
ववकासकािालग स्वदेशी तथा वैदेश्चशक िगानीहरू आकियण भइरहेका छन ्नेपािकोिालग जिववद्यतु न ैऊजायको महत्त्वपूणय एवम ्
भरपदो सम्पभाधय स्रोत भएको छ । 

ववश्वभर वकैश्चल्पक ऊजाय, परम्पपरागत ऊजाय अथायत ्खलनज ऊजायमा आधाररत ऊजायको प्रलतस्पधी बनेर उदाउँदो छ । 
नेपािको सिंववधानिे वकैश्चल्पक ऊजायको ववकास गरी आधारभतू आवश्यकता पररपूलतयकािालग सपुथ र सिुभ रूपमा भरपदो 
ऊजायको आपूलतय गने नीलत अङ्गीकार गरेको छ र यसबाट दगुयम क्षेरमा रहेका राविय प्रशारण िाइन परु् याउन सम्पभाव्यता 
नभएका तथा छररएर रहेका बस्तीहरूमा आधलुनक ऊजायको पहुँच परु् याउन र शहरी क्षरेको बढ्दो ऊजाय भागको व्यवस्थापन 
गनय र परम्पपरागत तथा आयालतत ऊजाय मालथको लनभयरतािाई कम गनय ववलभन्न वकलसमका नवीकरणीय ऊजायको प्रवद्धयन, ववकास 
र ठदगो व्यवस्थापन गरी यस क्षेरिाई मिु प्रवाहमा ियाउन जरुरी छ । नववकरणीय ऊजाय क्षेरमा नेपािमा भैरहेका काययहरूमा 
िघ ुजिववद्यतु सधुाररएको पालन घट्ट, सौयय ऊजाय, वाय ुऊजाय, सधुाररएको चिुो, ववद्यतुीय चिुो, गोबरग्यास र वायोग्यास आठद रहेको 
छ । 

गाउँपलिकामा कुनैपलन जिववद्यतु आयोजना सञ्चािनमा रहेको छैन भन ेवनजिंगिमा खेर गइरहेका काठ तथा पात 
पलतङ्गर आठदको वैज्ञालनक उपयोग गरी जैववक उजायको रूपमा प्रयोग गनय सवकने अवसरको पलन सदपुयोग भएको छैन । 

१.२ प्रमखु समस्या 
पयायप्त मानव, आलथयक र भौलतक स्रोत नभएको, बािी तथा पवहरो प्रकोप जोश्चखम यिु भबूनौट भएको समग्र जिस्रोत 

तथा नदी व्यवस्थापनको गरुुयोजना लनमायण गरी योजनाबद्ध ववकास हनु नसकेको, वकैश्चल्पक ऊजायको प्रवद्धयन र ववस्तारकोिालग 
सहलुियत ऋण, जोखीम व्यवस्थापनको व्यवस्था नहनु,ु वकैश्चल्पक ऊजाय ववकासमा लनजी क्षेर अपेक्षाकृत रूपमा आकवियत हनु 
नसक्टन,ु वकैश्चल्पक ऊजाय प्रववलध प्रवद्धयन तथा प्रयोग सम्पवन्धमा क्षमताको कमी हनु,ु जोश्चखम व्यवस्थापन र ववमा सम्पवन्धी 
आवश्यक व्यवस्था नहनु ुवकैश्चल्पक ऊजाय व्यवस्थापनको गरुुयोजना लनमायण गरी योजनाबद्ध ववकास हनु नसक्टन ुआठद समस्या 
रहेका छन ्। 
१.३ चनुौती तथा अवसर 

चनुौती 
१. बजारीकरण तथा आलथयक गलतववलधको ववस्तारका कारण बढ्दै गएको ववद्यतुको माग परुा गनुय 
२. भोगलिक लबकटता र बस्ती छररएको भएकािे एकीकृत सेवा प्रदान गनय गाह्रो हनु ु
३. नववकरणीय ऊजाय क्षेरमा सहलुियत कजायको व्यवस्थापन गनुय 
४. खाना पकाउने प्रयोजनकािालग प्रयोग हनुे परम्पपागत ऊजायको स्रोतिाई स्वच्छ र आधलुनक ऊजायिे प्रलतस्थापन 

गनुय 
५. सौयय तथा वाय ुऊजाय उत्पादनमा लनजी तथा समदुायको िगानी आकवियत गनुय 
६. ग्रामीण क्षेरका िघ ुजि तथा सौयय ववद्यतु आयोजनाबाट खेर गैरहेको ववद्यतु प्रशारण िाइनमा प्रवाह गरी आय 

बवृद्ध गनुय  
 

अवसर 

१. धेरै घरधरुीहरू नभएकािे उजाय खपत बिी नहनुे तसथय अन्य उत्पादनशीि काययमा उजायको प्रयोग गनय सवकने  
२. साना जिववद्यतु तथा साना ववद्यतु आयोजनाको सिंभाव्यता अध्ययन गनय सवकन े 
३. नववकरणीय उजाय तथा वैकश्चल्पक उजायमा पहि गनय सवकन े
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४. ऊजाय ववकासबाट अन्य साना तथा घरेि ुउधोग स्थापना तथा सञ्चािनमा सहजता हनु े

५. दाउराको खपत कम हनु गई वनजङ्गि सिंरक्षणमा योगदान हनु े

६. स्थानीय स्रोत साधनको सिंरक्षण तथा ठदगो प्रयोग हनु े

१.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

"ऊजायको अलधकतम प्रयोग गाउँपालिकाको ठदगो आलथयक र सामाश्चजक ववकासको आधार" 

िक्ष्य 

नवीकरणीय तथा वकैश्चल्पक ऊजायको उत्पादन र उपभोगमा दक्षता बिाई वातावरण मैरी,  ठदगो,  भरपदो, गणुस्तरीय र 
स्वच्छ ऊजायमा सवकैो पहुँचमा बवृद्ध गने । 

उद्दशे्य 

1. ऊजायको उपभोगमा दक्षता बिाई वातावरण–मैरी, ठदगो, भरपदो, गणुस्तरीय र स्वच्छ ऊजायमा सवैको पहुँचमा बवृद्ध 
गनुय । 

2. परम्पपरागत ऊजायको सट्टामा वकैश्चल्पक ऊजायको प्रयोगमा बवृद्ध गनुय । 

१.५ रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 31: ऊजायका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: ऊजायको उपभोगमा दक्षता बिाई वातावरण–मैरी, ठदगो, भरपदो, गणुस्तरीय र स्वच्छ ऊजायमा सवैको पहुँचमा बवृद्ध गनुय । 

१.१: ऊजाय क्षेरको सिंस्थागत सिंरचना तयार 
गरी ठदगो र अलधकतम ्उपयोगको आधार तयार 
गने ।  

1. सिंघीय स्वरूप अनसुार ऊजाय क्षरेको स्थानीय स्तरमा सिंस्थागत सिंरचना तयार 
गररनेछ ।  

2. सिंगठनात्मक सिंरचना अनसुार ववद्यतु जडान गने र ममयत सम्पभार गनय तालिम प्राप्त 
दक्ष जनशश्चिको व्यवस्था गरी उनीहरूको क्षमता अलभवृवद्ध गररनेछ । 

3. ववद्यतु ववतरण िाइनमा उच्च क्षमता तथा गणुस्तरीय ट्रान्फमयरहरू प्रलतस्थापान 
गररनेछ । 

4. घरायसी प्रयोजनकािालग अलधकतम ् ऊजाय प्रयोग गने पररवारिाई 
सम्पमान/प्रोत्साहनको व्यवस्था गररनेछ । 

१.२: उपिधध सम्पपूणय ऊजाय स्रोतको पवहचान, 

उत्पादन, वतयमान तथा भववष्यमा ऊजायको माग 
र आपूलतय सम्पबन्धी डाटाबेस तयार गरी सिंस्थागत 
ववकासमा जोड ठदने । 

1. गाउँपालिकामा ऊजायको स्रोत पवहचान, कुि सम्पभाव्य जिववद्यतु क्षमता, माग र 
आपूलतयको अध्ययन गररनेछ ।  

2. उत्पाठदत ऊजाय, वतयमान तथा भववष्यको माग र आपूलतयको त्याङ्क सङ्किन गरी 
डाटाबेस तयार गररनेछ । 

3. लनमायण सम्पपन्न भई सञ्चािनमा रहेका िघ ुतथा साना जिववद्यतु आयोजनाको ममयत, 

सम्पभार र सिंस्थागत ववकास गररनेछ । 

4. यस क्षेरमा रहेका मु् य ऊजाय उत्पादन केन्र सम्पमको सडक र प्रशारण िाइनको 
सञ्जाि लनमायण गररनेछ । 

उद्देश्य २: परम्पपरागत ऊजायको सट्टामा वैकश्चल्पक ऊजायको प्रयोगमा बवृद्ध गनुय । 

२.१: ऊजायको प्रयोगिई ठदगो, भरपदो  

गणुस्तरीय र प्रभावकारी रूपमा ववकास गरी 
बहउुपयोलग बनाउने । 

१. ऊजायको खपत प्रभावकारी िङ्गबाट गनयकािालग ववशेि सचेतना काययक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । 

२. सावयजलनक सिंस्था वा स्थानहरू जस्तै, अस्पताि, ववद्यािय, धालमयकस्थि, सडक, 

पययटकय स्थि, आठदमा अधारभतू ऊजायको लनयलमत आपूलतय गनय सौयय ऊजाय जडान 
गररनेछ । 

३. ववद्यतुीय चिुो प्रयोग गनय सहलुियत ऋण/अनदुानको व्यवस्था गररनेछ ।  

४. कृवि तथा शहरी क्षेरबाट लनश्चस्कने फोहरजन्य वस्तबुाट वायोग्यास तथा प्राङ्गाररक 
मि उत्पादन तथा प्रयोग गनय प्रत्साहन गररनेछ ।  
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५. लसिंचाइ तथा खानेपानीको पहुँच परु् याउन सम्पभावना नरहेका क्षेरमा सौयय ऊजायको 
प्रयोग गरी लिफ्ट खानेपानीको सञ्चािन गररनेछ । 

६. जिववद्यतु, वैकश्चल्पक ऊजायको अलधकतम प्रयोग गरी दैलनक जीवनयापनमा सहजता 
ल्याउदै परम्पपरागत ईन्धनको प्रयोग घटाइनेछ। 

७. वैकश्चल्पक ऊजाय क्षेरिाई प्रोत्साहन गनय बैंक तथा ववत्तीय क्षेरबाट सहलुियत दरमा 
ऋणको व्यवस्था गररनेछ । 

१.६ प्रमखु काययक्रम 

1. जैववक ऊजाय उत्पादन तथा प्रवद्धयन काययक्रम 

2. सामदुायमा सामदुावयक ववद्यतुीकरणको पूवायधार तजुयमा 
3. दाउरा मालथको लनभयरतािाई कम गनय ववद्यतुीय उपकरण प्रयोग गनय प्रोत्साहन काययक्रम  

4. वैकश्चल्पक ऊजाय प्रयोगमा सिुभ दरमा ऋण तथा अनदुान काययक्रम  

5. ववधलुतकरण सधुार (लथ्र फेज तथा काठे पोि व्यवस्थापन) 

१.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधधहरू 
गाउँपालिकाका सबै घरधरुीहरूमा ववद्यतु पहँूच पगुकेे हनुछे । घरायसी प्रयोजनकािागी ऊजायको अलधकतम ्प्रयोग 

भएको हनुछे । खाना पकाउन ववद्यतुीय इन्धनको प्रयोगमा बवृद्ध भई दाउराको प्रयोगमा ह्रास आएको हनुछे ।  
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खण्ड दईुः यातायात पूवायधार 
२.१ पषृ्ठभलूम 

भौलतक पूवायधार आलथयक ववकास एवम ्सामाश्चजक समवृद्धका आधारहरू हनु ्जसमा सडक यतायात तथा पिुको सबैभन्दा 
महत्त्वपूणय योगदान रहन्छ । पूवायधारको ववकासमा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ स्थानीय लनकायिाई श्चजम्पमेवार 
बनाएको छ । पूवायधार लनमायणकािालग स्थानीय लनकायिाई प्रदेश एवम ्सिंघीय सरकारकारबाट समेत अलथयक एवम ्प्राववलधक 
सहयोग परु् याउन ेव्यवस्था गररएको छ । गाउँपालिकािे पूवायधार ववकासमा समावेशी,  वातावरणमैरी,  गणुस्तरीय पूवायधार भन्न े
अलभयानका साथ काययक्रम अगालड बिाएकोछ । गाउँपालिकाको ववकास र समवृद्धको प्रमखु आधारका रुपमा रहेको एक क्षरे 
यातायात पलन हो ।  

हाि गाउँपालिका भरी रहेका कुि सडकहरू मध्ये ११० वक.मी. सडक सवयायम सडक रहेका छन ्। त्यसैगरी 
पालिका लभर कररब २९ वक.मी. सडक नािी तथा ३ वटा पक्की पिु र १२ वटा झोिङेु्ग पिु छन ्। गाउँपालिकालभर सवै 
वडाहरूमा सडकको पहँचलभर भए पलन हािसम्पम व्यवश्चस्थत र सहज बसपाकय  तथा बसस्टेशनको लनमायण हनु सकेको छैन र 
आवस्यक पने सामान्य पूवायधारको व्यवस्था छैन । भएका सडकहरूको चौडाइ र पाकय हरूको व्यवस्था नभएकै कारण ग्रामीण 
क्षेरमा धेरै दघुयटनाहरू हनुे गरेका छन ्।  
२.२ प्रमखु समस्या 

सडक ववस्तार जथाभावी तररकािे गररँदा धेरै स्थानहरूमा पवहरोको व्यापक जोश्चखम बविरहेको र वातावरणमा प्रलतकूि 
असर परररहेको देश्चखन्छ, गाउँपालिकाका अलधकािंश सडकहरू कच्ची र सम्पपूणय सडकको स्तरोन्नलत गनय समयमै आवश्यक 
बजेटको अभाव, सडक व्यवश्चस्थत गनय नसक्टदा यातायातमा पहुँच ववस्तार, धिुो तथा प्रदिुण वृवद्धको समस्या, भ–ूक्षयीकरणको 
समस्या, साँघरुा र घमु्पतीयिु सडकिे दघुयटनाको वा सडक सरुक्षा जोश्चखम धेरै रहेको, सडक ववस्तारिे वन जिंगि फँडानी भई 
हररत क्षेरमा नकारात्मक प्रभाव पनय सक्टन ेजस्ता प्रमखु समस्याहरू यस पालिकामा रहेका छन ्।  

२.३ चनुौती र अवसर  

चनुौती 
१. उच्च पहाडी कठठन भौगौलिक अवस्थाका कारण लनमायण कायय खश्चचयिो हनु ु

२. लनलमयत सिंरचनाहरूको ममयत-सम्पभार र सरुक्षाकािालग स्रोत–साधनको पयायप्त व्यवस्था नहनु ु

३. बाहै्र मवहना चल्ने भरपदो र सरुश्चक्षत सडक सिंरचना लनमायण गनुय,  

४. छररएर रहेका बस्तीहरूमा सडक ववस्तार गनुय,  

५. प्राकृलतक प्रकोप एवम ्जिवाय ुपररवतयनको पक्षिाई समेत ध्यानमा राखी सडक लनमायण गनुय, 
६. पवहिे लनमायण भएका साँघरुा बाटाहरू चौडा गने क्रममा ठदन ुपने जग्गा,  सिंरचना आठदको क्षलतपूलतय प्रदान गनुय  

अवसरहरू 

१. आन्तररक सडक सञ्जािको पणुयरुपमा ववकास हुँदा गन्यापधरुािाई कृवि, पययटन र जडीबटुी उत्पादन केन्रकोरुपमा 
ववकास गनय सवकने सिंभावना रहेको ।  

२. स्थानीय वस्ती तथा बजार केन्रबाट मूि सडकमा जोलडने कृवि सडक तथा अन्य सडकहरूको स्तरउन्नलत गनय सके 
कृवि उत्पादन बजाररकरण लनकै सहज हनु गई आलथयक वक्रयाकिापहरूमा बिवा हनु सक्टने देश्चखन्छ । 

३. सडक पूवायधार ववकासबाट आलथयक तथा सामाश्चजक सिंरचनाको ववकास भई आलथयक समनु्नलत तथा रोजगारीका अवसरहरू 
लसजयना हनुे । 

४. स्थानीय स्रोत साधनको सिंरक्षण तथा ठदगो प्रयोग तथा स्थानीय स्तरमा औद्योगीकरणमा सहजता हनुे । 

 

२.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

"सडक सञ्जाि तथा यातायात पूवायधार, गाउँपालिकाको आलथयक समवृद्धको आधार”  
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िक्ष्य 

ठदगो पूवायधार ववकास माफय त ्नागररकको सहज पहुँच हनु।े   

उद्दशे्य 

1. सडक पूवाधायरहरूको लनमायण तथा स्तर उन्नलत गरी मालनसहरूको जीवन सहज र सरि बनाउन ु। 

2. यातायात पूवायधारको उश्चचत ममयत सम्पभार तथा व्यवस्थापन गरी सहज आवतजावत र स्थानीय जनताको सवुवधा, 
आयआजयन तथा रोजगारी लसजयना गनुय । 

२.५ रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 32: यातायात तथा पूवायधारका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: सडक पूवाधायरहरूको लनमायण तथा स्तर उन्नलत गरी मालनसहरूको जीवन सहज र सरि बनाउन ु। 

१.१: योजनाको दीघयकािीन उपयोगकोिालग  
लनमायण भइसकेका पूवायधारहरूको सिंरक्षण, 

ववस्तार तथा ममयतकोिालग कोिको व्यवस्था 
गने। 

१. नेपाि सरकारिे लनधायरण गरेका न्यूनतम मापदण्ड लनधायरण गरी सोको पािना 
गरी सडकको गणुस्तर कायम गररनेछ ।  

२. पिु लनमायण काययहरूको गणुस्तर कायम गनय  अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गररनेछ । 

३. योजनाको दीघयकािीन उपयोगको िालग लनमायण भइसकेका पूवायधारहरूको सिंरक्षण, 

ववस्तार तथा ममयतकोिालग कोिको व्यवस्था गररनेछ । 

१.२: गाउँपालिकाको आलथयक तथा सामाश्चजक 
गलतववलधिाई सन्तलुित, समावेशी, गलतशीि 
बनाउन योगदान परु् याउन सक्टने रणनीलतक 
सडक सञ्जाि सदुृि गने । 

1. व्यवसावयक गलतववलधिाई गलतशीि बनाउन सडकको लनमायण तथा स्तरवृवद्ध गररनेछ 
। 

2. प्राथलमकता प्राप्त िोकमागय तथा गाउँपालिकाको  रणनीलतक सडक सञ्जािको 
लनमायणमा तीब्रता ठदइनेछ ।  

3. सडकमा विैभरर लनवायध यातायात सञ्चािनको िालग सडक पिुको लनमायणिाई 
प्राथलमकताका साथ तीब्रता ठदइनेछ । 

१.३: लछटो, भरपदो र वातावरण मैरी सडक 
सञ्जाि ववकास गनय सहयोगी हनेु प्रववलध तथा 
उपायहरू अबिम्पबन गने । 

1. बजार क्षेरमा सडक, पानी लनकास र िि, खानेपानी पाइप, लबजिुी तथा इन्टरनेट 
ववतरण िाइन, फूटपाथ आठदको एकीकृत रुपमा लनमायण गररनेछ। 

2. बजार क्षेर तथा जोश्चखमयिु सडक खण्डहरूमा आवश्यकताका आधारमा आकाशे 
पिु तथा भलूमगत बाटो लनमायण काययिाई प्राथलमकताका साथ अगालड बिाइनेछ। 

3. सडक छेउछाउका पवहरो तथा भकू्षय लनयन्रण गनय भौलतक सिंरचनाका साथसाथै 
बायोइश्चन्जलनयररङ् िगायतका गैर सिंरचनात्मक वातावरण मैरी प्रववलधहरूको प्रयोग 
गररनेछ ।   

उद्देश्य २: यातायात पूवायधारको उश्चचत ममयत सम्पभार तथा व्यवस्थापन गरी सहज आवतजावत र स्थानीय जनताको सवुवधा, आयआजयन 
तथा रोजगारी लसजयना गनुय । 

२.१:  प्रमखु ग्रामीण बस्तीहरू र प्रमखु 
पययटकीय केन्र जोड्ने गरी यातायात पहुँच 
बिाउन सडक ववस्तार गने । 

1. योजनाहरूको सम्पभाव्यता अध्ययन, ववस्ततृ लडजाइन र िागत अनमुान गरेर मार 
वातावरणमैरी पूवायधारको लनमायण गररनेछ । स्थानीय तहको श्रम एवम ्सीपिाई 
केन्रलबन्दमुा राश्चखनेछ । 

2. सम्पपूणय पूवायधार योजनाहरूिाई आधलुनक सूचना प्रणािी अनसुार अद्यावलधक गदै 
लनयलमतरूपमा कायायन्वयन गदै िलगनेछ । 

3. प्रमखु ग्रामीण बस्तीहरू र प्रमखु पययटकीय केन्र जोड्ने पूवायधार ववकासका 
लनमायणमा व्यापक जनसहभालगता बिाइनेछ । 

4. योजनाहरूिाई लनधायररत समयमा नै सम्पपन्न गनय योजनाको प्रकृलत अनरुूप आवश्यक 
स्रोत तथा वस्त ुर गणुस्तरको आधारमा वगीकरण गरी सोही अनरुूप व्यवस्था 
लमिाइनेछ । 

२.२: पययटकीय पदमागयहरूको पवहचान तथा 
लनमायण काययिाई अलभयानका रुपमा सञ्चािन 
गने । 

१. पदमागय लनमायण तथा व्यवस्थापनको िालग समदुाय तथा स्थानीय तहिाई व्यापक 
रुपमा पररचािन गररनेछ । 
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२. पययटकीय पदमागय ववकास तथा व्यवस्थापन गरुुयोजना तयार गरी स्तरोन्नलत, लनमायण 
तथा व्यवस्थापन काययिाई क्रमागत रुपमा अगालड बिाइनेछ । 

३. ऐलतहालसक, धालमयक, सािंस्कृलतक तथा पययटकीय ठाउँहरूको प्रवद्धयन गनय 
पदमागयहरूको लनमायण गररनेछ । 

२.६ प्रमखु काययक्रम 

1. भात्काँडा-रुवाखोिा-बडाि-रेि सडक स्तरउन्नती (५० वक.लम.) 
2. रडुवा-पारीखेत-बडाि स्तरउन्नती 
3. सकायि-कैपािमाण्डौ-रेि सडक स्तरउन्नती (२० वक.लम.) 
4. िुन्िुन-ेओलिघट्ट-बडाि सडक ट्ररयाक खोल्ने (१० वक.लम.) 
5. पक्की पिु लनमायण (औसत ४० लम. -८ वटा) 
6. झोिङेु्ग पिु लनमायण  (औसत १०० लम. -५ वटा) 
7. वडा निं. १ कायायिय -फुिटाँडी-बडाि सडक स्तरउन्नती (१२ वक.लम.) 
8. देवि-कैपािमाण्डौ सडक स्तरउन्नती (९ वक.लम.) 
9. साउखकय -असीग्राम सडक स्तरउन्नती (१० वक.लम.) 
10. सकायि-डीि-बडाि सडक स्तरउन्नती (५ वक.लम.) 
11. सकायि-देवखेत-बडाि सडक ट्रयाक खोल्ने (४ वक.लम.) 
12. कोिगाउँ-मेल्िडुा-थापिी-चम्पसाि सडक ट्रयाक खोल्ने (२ वक.लम.) 
13. सडक आयोजनाहरूको लडवपआर 

२.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

 गाउँपालिकामा सडक यातायात गरुूयोजना काययन्वयनिे पक्की सडक पूवाधायरहरूको लनमायण तथा स्तरोन्नलत गरी 
मालनसहरूको जीवन सहज र सरि बनेको हनुेछ । साथै यातायात पूवायधारको उश्चचत ममयत सम्पभार तथा व्यवस्थापन गरी सहज 
आवतजावत र स्थानीय जनताको सवुवधा, आयआजयन तथा रोजगारी लसजयना भएको हनुेछ ।  
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खण्ड तीनः आवास तथा बस्ती ववकास 
३.१ पषृ्ठभलूम 

     नेपािको सिंववधानिे अव्यवश्चस्थत बसोबासिाई योजनाबद्ध पूणय पूवायधार वातावरणमैरी तथा नागररकको सरुश्चक्षत आवासको 
हकिाई प्रत्याभलूत गरेको छ । ग्रामीण चरररको जनसङ्ख्यािाई भगूोिको आधारमा शहरी पररभावित गररए पलन काययपद्धलत 
र चरररको आधारमा अलधकािंश शहरी जनसङ्ख्या ग्रामीण चरररको नै छ । यस गाउँपालिका भौगोलिक वहसाबिे लबकट र 
छररएर रहेका तथा ववपद् जोश्चखममा रहेका घर पररवारिाई सवुवधासम्पपन्न वातावरणमैरी आवासको व्यवस्थापन र लबपन्न तथा 
बजारी क्षेरमा अनलधकृत अव्यवश्चस्थत रुपिे बसोबास गरेका पररवारिाई उश्चचत व्यवस्था गनय यस क्षेरिाई प्राथलमकतामा राखी 
कायय गनुयपने आवश्यकता रहेको छ । 
गाउँपालिकािे भवन लनमायण योजना तथा नक्टसापास मापदण्ड तयार गरी िागू गरेको छ । हरेक क्षेरको ववकास लनमायणिाई 
योजनावद्ध िङ्गिे अगालड बिाउने पहि कदमी शरुू भएको छ । गाउँपालिकामा आवास योजना तथा एकीकृत बस्ती ववकास 
सम्पबन्धी अलधकार प्राप्त भएको छ भने केही आवास लनमायणको िालग आवश्यक स्थानीय िुङ्गा लगट्टी, बािवुा, काठ आठदको 
उपिधधता रहेको छ ।आवश्यक खानेपानीका स्रोतहरू तथा प्राकृलतक जि लनकासको अवस्था तथा बसोबासको िालग उपयिु 
हावापानी रहेको छ । व्यवश्चस्थत बस्ती ववकासकोिालग गाउँपालिकािे उपयिु नीलत तयार गरेर प्राववलधक ववज्ञहरूको सहयोगमा 
उि कायय गनुयपने टड्कारो आवश्यकता देश्चखन्छ ।गाउँपालिकामा भवन लनमायण तथा व्यवश्चस्थत बस्तीहरूकोिालग प्रभावकारी 
अध्ययन अनसुन्धान तथा आवश्यक योजना तजुयमा गरी यस क्षेरमा योजनाबद्ध ववकास गनय सवकने देश्चखन्छ ।  

३.२ प्रमखु समस्या 
भउूपयोग नीलत अनसुार बस्ती ववकास नहनु,ु लबलभन्न ठाउँ हरूमा मापदण्ड ववपररत आवास लनमायण हनु ुतथा मापदण्ड अनसुार 
भएको वा नभएको अनगुमन गने कायय प्रभावकारी नहनु,ु गाउँपालिकामा ववद्यमान अवस्थामा शहरी ववकासको पूवायधार ववकास 
गनय आवश्यक आलथयक समस्या रहेको,  एकै पटकमा सेवा प्रदान गनय बनाउन पने भवनहरू र लतनीहरूकोिालग आवश्यक मानव 
स्रोत एवम ्साधनहरूकोिालग गनुय पने िगानी  परु् याउन सक्षम हनु नसक्टन,ु ग्रामीण क्षेरमा आवासको लनमायण गदाय प्राववलधकको 
परामशय नलिन,ु लनमायण सामाग्री कम गणुस्तर र खश्चचयिो हनु,ु सरुश्चक्षत स्वास््य र सवुवधायिु आवास नहनु ुसामवुहक आवास 
लनमायणमा जनचासो नहनु ुआठद यहाँका समस्याहरू हनु ्। 

३.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. शहरीक्षेरमा अनालधकृत रुपमा बसोबास गने घरपररवार स्थानान्तरण गनुय  
२. स्थानीय लनमायण सामाग्रीको उच्चतम प्रयोग गरी सरुश्चक्षत आवासको लनमायण गनुय  
३. भौगोलिक वहसाबिे ववकट र ववपद्को उच्च जोश्चखममा रहेका घरपररवारको िालग भउूपयोगमा एकीकृत आवास तथा 

बस्ती ववकास गनुय  
४. शहरी ववकासगने कामकोिालग आधलुनक सबै सेवाहरू उपिधध गराउन धेरै रकमको आवश्यकता पनुय  
५. पहाडी एवम ्उच्च पहाडी भौगोलिक अवस्था, उच्च प्रववलधहरू, जन शश्चिहरूको पररपूलतय गनुय  
६. शहरी पूवायधारको लनमायण पिात ्सहर बसाल्न,ु सडक, चसु्त यातायात सवुवधा, पयायप्त गणुस्तरीय खानेपानी, गणुस्तरीय 

लबजिुी तथा सूचना प्रणािीको व्यवस्था गनुय  
अवसर 

१. गाउँपालिकाको व्यापक जनसहभालगता स्वयिं गाउँपालिकािे आफ्नो वस्तगुत अवस्था अनरुूप आवास योजना लनमायण 
गने अलधकार रहेको ।  

२. मौलिक प्रकृलतको वास्तकुिाको जगनेाय गरी मौलिक पवहचान कायम गनय आवास लनमायण अनमुलत ठदँदा ववशिे प्रोत्साहन 
गनय सवकने । 

३. स्थानीय स्रोत र साधनको प्रयोग गरी सूरश्चक्षत घरहरू बनाउन सवकने । 
४. खेर गएका बाँझो जलमनहरूिाई आवास योजना लनमायण गरी सूरश्चक्षत घडेरी ववकास गनय सवकने । 



 [82] 
 

५. यस गाउँपालिकामा कुन ैठुिो अव्यवश्चस्थत वकलसमको शहरीकरण नभइसकेकोिे शरुुको अवस्थाबाट न ैबैज्ञालनक िङ्गिे 
यसिाई अगालड बिाउन सवकने । 

३.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

“ठदगो ववकासकािालग सरुश्चक्षत आवास तथा पवहचानयिु शहर तथा बस्ती ववकास” 
िक्ष्य 

सूरश्चक्षत, सिुभ र वातावारणमैरी एकीकृत आवास तथा बस्ती ववकास गने । 
उद्दशे्य 

1. एकीकृत आवास तथा बस्ती ववकास गरी अव्यवश्चस्थत र छररएका घरपररवारिाई एकताबद्ध र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको 
ववकास गनुय । 

2. स्थानीय लनमायण सामग्रीको अलधकतम प्रयोग गरी स्थानीय वास्तकुिा र नवीनतम प्रववलध लमश्चश्रत सरुश्चक्षत र वकफायती 
भवनहरू लनमायण गनुय । 

३.५ रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 33: आवास तथा बस्ती ववकासका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: एकीकृत आवास तथा बस्ती ववकास गरी अव्यवश्चस्थत र छररएका घरपररवारिाई एकताबद्ध र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको ववकास 
गनुय । 

१.१: ग्रामीण क्षेरमा भौगोलिक वहसाबिे लबकट 
र छररएर रहेका तथा ववपद्को जोश्चखममा रहेका 
र सीमान्तकृत घर पररवारिाई आधारभतू सवुवधा 
सवहतको एकीकृत बस्ती लनमायण गने । 
 

1. भ-ूउपयोग नीती तथा बस्ती ववकास योजना तजुयमा गरी िागू गररनेछ । 
2. भौगोलिक वहसाबिे लबकट र छररएर रहेका तथा ववपद्को जोश्चखममा रहेका घर 

पररवारकािालग सरुश्चक्षत, वातावारणमैरी, सिुभ, आधारभतू सवुवधायिु र मौलिक 
पवहचान बोकेको एकीकृत बस्ती लनमायण गररनेछ । 

3. भौगोलिक रूपिे लबकट र ववपद्को उच्च जोश्चखममा रहेका स्थानमा हनु सक्टने थप 
बस्ती ववस्तारिाई लनरुत्सावहत गररनेछ ।  

4. ग्रामीण क्षेर र छररएर रहेका घरपररवारिाई आधारभतू सवुवधा सवहतको बस्ती 
लनमायण गररनेछ । 

१.२: घना बस्ती रहेका ग्रामीण क्षेर तथा सडक 
क्षेरको बस्ती व्यवश्चस्थत गने। 

1. बजारी क्षेर तथा घना बस्ती रहेका र राजमागय क्षेरको बस्तीिाई व्यवश्चस्थत 
गररनेछ । 

2. सडक क्षेरमा हनु सक्टने थप बस्ती ववस्तारिाई लनरुत्सावहत गररनेछ र 
मापदण्डहरूिाई पूणयरूपिे कायन्वयन गररनेछ । 

3. कृवियोग्य जलमनमा हनेु गरेको जग्गा ्िवटङ्गिाई लनयन्रण गरी व्यवश्चस्थत 
गररनेछ। 

4. शारीररक अपाङ्गता भएका व्यश्चि, ज्येष्ठ नागररक िगायत ववपद्को उच्च जोश्चखममा 
रहेका व्यश्चिकािालग ववशेि सामाश्चजक आवासको ववकास गररनेछ । 

5. राजमागयसँग जोलडएका मु् य बजारी क्षेरहरूिाई स्माटय लसटीका रुपमा ववकास 
गररनेछ । 

१.३: भउूपयोग नीलत तथा योजना लनमायण गने 
र योजनाबद्ध रुपमा एकीकृत बस्ती ववकास गने 
काययिाई अलभयानको रुपमा अगालड बिाउने । 

1. एकीकृत बस्ती ववकास गनय जग्गा प्रालप्त व्यवस्थािाई सरि बनाइनेछ। 

2. राजमागय क्षेरमा हनु सक्टने थप बस्ती ववस्तारिाई लनरुत्सावहत गररनेछ।  

3. अनलधकृत रुपिे बजारी क्षेरमा बसोबास गने घरपररवार पवहचान गरी त्यस्ता 
स्थानबाट हटाउने काययिाई अलभयानको रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

उद्देश्य: २ स्थानीय लनमायण सामग्रीको अलधकतम प्रयोग गरी स्थानीय वास्तकुिा र नवीनतम प्रववलध लमश्चश्रत सरुश्चक्षत र वकफायती भवनहरू 
लनमायण गनुय । 
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२.१:  स्थानीय पवहचान भएको र सबै वगय तथा 
समदुायिे वकन्न सक्टने भवनहरूको लनमायण गने 
।  

1. सरकारी तथा लनजी क्षेरसँग समन्वय गरी उपयिु भवन लडजाइन तथा लनमायण 
गररनेछ । 

2. पालिकामा लनमायण हनेु भवनहरूको लडजाइनमा एकरूपता ल्याउन भवन लनमायण 
मापदण्ड बनाई िाग ुगररनेछ ।  

3. स्थानीय वास्तकुिा र नवीनतम प्रववलध लमश्चश्रत सरुश्चक्षत र वकफायती लनजी भवन 
लनमायण गनय लनजी क्षेर तथा समदुायिाई प्राववलधक सहयोग गररनेछ । 

२.२: भवन लडजाइन, लनमायण तथा सपुरीवेक्षणका 
काययमा सिंिग्न जनशश्चिको क्षमता ववकास गने 
। 

1. सरुश्चक्षत, वकफायती, वातावरणमैरी र पवहचानयिु भवन लनमायण बारे जनचेतना 
बवृद्ध गनय समदुाय िश्चक्षत काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

2. स्थानीय रूपमा उपिधध लनमायण सामग्रीहरूको प्रयोगिाई अलधकतम प्रयोग गनय 
प्रोत्साहन गररनेछ । 

3. एकीकृत सेवा प्रदायक बहपुयोगी र बहउुदे्दश्यीय भवन लनमायण गरी एकीकृत 
जनसेवा प्रदान गररनेछ । 

३.६ प्रमखु काययक्रम  

१. वडा कायायिय भवन लनमायण  

२. गाउँपालिकाको प्रसासकीय भवन लनमायण 

३. सरुश्चक्षत र वकफायती भवनको मोडिहरू ववकास गरी नागररकिाई ववतरण 

४. बस्ती सिंरक्षण काययक्रम 

५. भवन आचार सिंवहता लनमायण 

६. कमयचारी आवास लनमायण  

७. एवककृत बस्ती ववकास काययक्रम 

३.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

एकीकृत आवास तथा बस्ती ववकास गरी अव्यवश्चस्थत र छररएका घरपररवारिाई एकताबद्ध र प्रभावकारी सेवा प्रवाह 
भएको हनुछे । स्थानीय लनमायण सामग्रीको अलधकतम प्रयोग गरी स्थानीय वास्तकुिा र नवीनतम प्रववलध लमश्चश्रत सरुश्चक्षत र 
वकफायती भवनहरू लनमायण भएको हनुछे । गाउँपालिकाका अलत ववपन्न घर पररवारका िालग आवास लनमायण हनुछे ।  
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खण्ड चारः सञ्चार तथा सूचना प्रववलध 
४.१ पषृ्ठभलूम 

नागररकको सिंववधान प्रदत्त मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हकको सिंरक्षण र सम्पबधयन गदै आमसञ्चारिाई 
स्वच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, मयायठदत, श्चजम्पमेवार र व्यवसावयक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गने राज्यको नीलत हनु ेसिंवैधालनक व्यवस्था 
रहेको छ । ववगत केही वियदेश्चख नपेािमा सूचना तथा सञ्चार प्रववलधको क्षरेमा ववलभन्न नीलतगत प्रयासहरू भएका छन ्बदलििंदो 
पररवेश तथा त्यसबाट लसश्चजयत चनुौती सामना गनय तथा लसश्चजयत अवसरहरू प्रभावकारी रूपिे उपयोग गनय तदनरुूपको नीलतगत, 

काननुी, सिंस्थागत व्यवस्था तथा रणनैलतक उपायहरू अविम्पवन गनुयपने आवश्यकता महशसु गरी एवककृत सूचना तथा सञ्चार 
प्रववलध नीलत २०७२ तजुयमा गररएको छ । प्रववलधको व्यापक प्रयोगबाट काननुको शासन, भ्रिाचारमूि र चसु्त प्रशासन, 

ववकेश्चन्रकरण, आलथयक अनशुासन तथा सावयजलनक सेवा प्रवाह र स्रोतको कुशि व्यवस्थापन जस्ता असि शासनका आधारभतू 
मान्यतािाई आत्मसात गरी सवयसाधारणिे पाउन ुपने सेवा लछटो, छररतो तथा कम खश्चचयिो िङ्गबाट प्रदान गनय सवकन्छ ।  
४.२ प्रमखु समस्या 

सूचना तथा सचार सम्पबन्धी पयायप्त नीलतगत र काननुी व्यवस्था नहनु,ु आमसञ्चार माध्यम पूणयरूपमा मयायठदत, श्चजम्पमेवार, 

जवाफदेही हनु नसक्टन,ु भौगोलिक लबकटताको कारण सूचना तथा सञ्चार प्रववलधको ववस्तारिाई रतुता ठदन समस्या रहेको, साइवर 
सरुक्षाका िालग सिंस्थागत र प्राववलधक जनशश्चिको अभाव हनु,ु  केही वडाका लबकट स्थानहरूमा अश्च्टकि फाइवर पगु्न नसकेको 
आठद यस क्षेरका समस्याका रुपमा रहेकाछन ्। 

४.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. तीव्र रूपमा शहरी ववकास र ववस्तार नभएकािे सञ्चार क्षरेको ववकास र ववस्तार गनय कठठनाई रहेको  

२. गाउँपालिका लभर सूचना तथा सञ्चार पहुँचको एवककृत र अद्यावलधक वववरण तयार पानुय र सञ्चार माध्यमहरूिाई 
ग्रामीण भेग सम्पम ववस्तार गनुय  

३. भौगोलिक लबकटता हनु ु 
४. सञ्चार माध्यमहरूिाइय ववश्वसलनय र जवाफदेही बनउदै गणुस्तरीय सेवा प्रदायकका रुपमा ववकास गनुय  

५. सञ्चार माध्यामको नकारात्मक प्रभावका कारण सामाश्चजक व्यवहार तथा सिंरचनामा नकारात्मक असर परेको 
६. साइवर सरुक्षा सम्पवन्धी सिंस्थागत सिंरचना तयार गरी आम जनतामा यस सम्पवन्धी जनचेतना अलभवृवद्ध गनुय  

अवसर 
१. सूचना तथा सञ्चार सम्पबन्धी अलधकारिाई सिंववधानमा न ैमौलिकहकका रुपमा लिवपबद्ध हनु ु
२. सावयजलनक लनकायका काम कारबाहीका बारेमा नागररकिाई जानकारी गराउने सामाश्चजक सञ्जािको ववकास हुँदै 

जान ु 
३. प्रशासलनक िगायत दैलनक कामकाजकािालग आधलुनक सूचना प्रववलधको प्रयोग माफय त ्सहज एवम ्चसु्त बनाउन 

सवकने  
४. पययटकीय, किा, भािा तथा सिंस्कृलतको दृविकोणिे महत्त्वपूणय स्थिहरूको सिंरक्षण एवम ्प्रवद्धयन गनय सवकने  
५. ब्रोडधयान्ड ईन्टरनटेको प्रयोग र अनिाइन प्रकाशनको बढ्दो प्रयोगिे सूचनाको पहुँचमा सहज हनु ु 
६. सूचना तथा सञ्चार प्रववलधिाई ववद्यमान योजना तथा नीलत अनरुूप गाउँपालिकािाई सूचना तथा सञ्चार प्रववलध मैरी 

बनाउन सवकन े। 
४.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्य र उद्दशे्य  

दीघयकािीन सोच 

"सूचना तथा सञ्चारको गणुस्तरीय सेवाहरूमा सबै वगयको पहुँच" 
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िक्ष्य 

सूचना तथा सञ्चार प्रववलधको ववकास गदै सबै नागररकको पहुँच तथा उच्चतम उपयोग सलुनश्चित गरी आमनागररकको 
जीवनस्तरिाई सहज बनाउने । 

उद्दशे्य 

1. आम सञ्चार माध्यमिाई स्वच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, मयायठदत, ववश्वसनीय बनाई सूचना तथा सञ्चार प्रववलध र सेवाहरू सबै 
नागररकको पहुँचमा परु् याउन ु। 

2. सूचना तथा सञ्चार प्रववलधको सेवािाई सवयसिुभ, गणुस्तरीय र भरपदो बनाई प्रववलधको उच्चतम सेवा प्रयोग गनुय । 
४.५ रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 34: सूचना तथा सञ्चार प्रववलधका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: आम सञ्चार माध्यमिाई स्वच्छ,  सक्षम,  लनष्पक्ष,  मयायठदत,  ववश्वसनीय बनाई सूचना तथा सञ्चार प्रववलध र सेवाहरू सबै नागररकको 
पहचुमा परु् याउन ु। 

१.१: सूचना तथा सञ्चार प्रववलध सम्पबन्धी नया ँ
खोज तथा अनसुन्धान र ववकासको िालग काननुी 
आधार तयार गने । 

1. सञ्चार माध्यमसँग साझेदारीको नीलतिाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 
2. सूचना प्रववलध क्षेरको ववकासकािालग लनजी क्षेरिाई प्रोत्साहन र प्रवद्धयन गनय 

सहजीकरण गररनेछ ।  
3. केबिमा आधाररत सञ्चार प्रववलधिाई ताररवहत प्रववलधमा रुपान्तर गनय ववलभन्न 

अध्ययन गररनेछ । 
१.२: बजार तथा चिश्चचर क्षरेको पूवायधार 
ववकास गरी उद्योगको रूपमा ववकास तथा 
प्रवद्धयन गने । 

1. यस क्षेरिाई पररश्चचत गराउने खािका भाविक, सािंस्कृलतक, भौगोलिक तथा सामाश्चजक 
पषृ्ठभलूम झल्कने प्रवधयनात्मक सूचनाका सामग्रीहरूको लनमायण र लनमायण भएका 
सामग्रीहरूको लडश्चजटिाइजेशन गरी यस क्षेरको ववकासिाई टेवा परु् याउन सूचना 
तथा सञ्चार प्रववलध यिु पययटकीय योजना बनाइनेछ । 

2. यस क्षेरको किा सिंस्कृलतको पवहचानमा जोड ठदई मौलिक, सामाश्चजक तथा 
गणुस्तरीय िघ ुचिश्चचर तथा डकुमेन्ट्री लनमायणिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

3. टेिीमेलडलसन केन्रको स्थापना गरी सबै नागररकिाई घरमै बसी स्वास््य उपचार 
सम्पबन्धी परामशय सेवा लिने अवसरको सलुनश्चितता गररनेछ । 

4. ववज्ञापन बजारको व्यवस्थापन एवम ्लनयमन गनय लनयामक लनकायको स्थापना तथा 
सञ्चािन गररनेछ । 

5. सावयजलनक क्षेरबाट प्रचार प्रसार हनेु ववज्ञापनमा          समानपुालतक ववतरण 
प्रणािीको व्यवस्था गररनेछ । 

१.३: समग्र प्रववलधका ववकासकािालग 
लडश्चजटाइजेसन माफय त ् सामाश्चजक, आलथयक र 
शासकीय व्यवस्थामा सधुार गने । 

1. सावयजलनक तथा लनजी सेवाहरू क्रमश सफ्टवेयर अनिाइन माफय त ् सूचना तथा 
सेवा प्रदान गररनेछ । 

2. सञ्चार तथा सूचना प्रववलधको ववकासकािालग स्थानीय प्राववलधक जनशश्चि 
उत्पादनको आधार तयार गररनेछ । 

3. लडश्चजटि लडभाइड कम गनयकोिालग लडश्चजटि साक्षरता र सचेतना अलभवृवद्धिाई 
अलभयानको रूपमा सञ्चािन गररनेछ । 

4. सूचना प्रववलधिाई श्चशक्षा र आधलुनक प्रववलधमा उपयोग गररनेछ । 
5. सूचना प्रववलधको प्रयोग माफय त ्स्थलनय भािा, सिंस्कृलत तथा मौलिकताको सिंरक्षण 

गररनेछ । 

6. आधारभतू तह देश्चख नै हरेक ववद्याथीिे कम्प्यटुर तथा सूचना प्रववलध सम्पबन्धी 
अध्ययन गनय पाउने अवसरको सलुनश्चितता गररनेछ । 

उद्देश्य २: सूचना तथा सञ्चार प्रववलधको सेवािाई सवयसिुभ, गणुस्तरीय र भरपदो बनाई प्रववलधको उच्चतम सेवा प्रयोग गनुय । 
२.१: सूचना तथा सञ्चार सेवािाई प्रलतस्पधी, 
मयायठदत, सवयसिुभ तथा लनयलमत पहुँचको 

1. गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा अश्च्टकि फाइबरको ववस्तार गरी इन्टरनेटको 
पहुँच सवयसिुभ बनाइनेछ ।  
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स्थापना गरी सूचना प्रववलधको उच्चतम सेवा 
प्रयोग गने । 

2. सबै कायायियका ववेसाइट,  इमेि, ्वीटर, भाइबरजस्ता माध्यमबाट नागररकको 
गनुासो प्रालप्त तथा सनुवुाइ हनेु व्यवस्था लमिाइनेछ । 

3. सबै वडाहरूमा लडश्चजटि सूचना पाटीको व्यवस्था गरी सम्पपूणय सूचना, वक्रयाकिाप 
तथा गलतववलधहरूका बारेमा ससूुश्चचत हनेु अलधकारको सलुनश्चितता गररनेछ । 

4. सावयजलनक आमसञ्चार माध्यमिाई स्वच्छ, प्रलतस्पधी, मयायठदत, उत्तरदायी र 
व्यवसावयक बनाइनेछ । 

5. गाउँपालिकाका सम्पपूणय वक्रयाकिापहरूिाई सूचना प्रववलध मैरी बनाई सबैकािालग  
सहज एवम ्सवयसिुभ सेवाको सलुनश्चितता गररनेछ । 

२.२: सूचनामा सम्पपूणय नागररकहरूको पहुँच र 
सञ्चार प्रववलधको उच्चतम प्रयोगको सलुनश्चितता 
गने । 

1. सञ्चार क्षेरकािालग ववद्यमान भौलतक सिंरचनामा आवश्यकता अनसुार थप सिंरचना 
ववस्तार गररनेछ । 

2. गाउँपालिकाका सबै ठाँउमा टेलिफोन सेवाको नेटवकय  उपिधध हनु सक्टने गरी 
आवश्यकता अनरुूप मोबाइि टावरको ववस्तार गररनेछ। 

3. गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा स्थानीय तथा राविय पर-पलरकाहरूको ताजा खबर 
लनयलमत रूपमा पढ्न पाउने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

४.६ प्रमखु काययक्रम 

1. सबै वडामा अश्च्टकि फाइबर ववस्तार 
2. सबै वडाहरूमा लडश्चजटि सूचना पाटी लनमायण 
3. पालिकाका सेवा सवुवधाको सहज पहुँचका िालग मोबाइि एप लनमायण 
4. नमस्ते मोवाइिको टावर लनमायण  
5. लभलडयो प्रोफाइि  
6. वि वाइफाइको व्यवस्था 
7. ल्याण्डिाइन सेवा ववस्तार 
8. सावयजलनक सेवा प्रदानिाई प्रववलधमा आधाररत सफ्टवेयर लनमायण 
9. गन्यापधरुा गा पा को मौलिकता प्रवद्धयन एवम ्सिंरक्षण गनय िघ ुचिश्चचर लनमायण 

 

४.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

आम सञ्चार माध्यमिाई स्वच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, मयायठदत, ववश्वसनीय बनाई सूचना तथा सञ्चार प्रववलध र सेवाहरू सबै 
नागररकको पहुँचमा पगुकेो हनुेछ । गाउँपालिकाबासीमा इन्टरनटे सेवाको पहँूचमा उल्िे्य वृवद्ध हनुछे । सूचना तथा सञ्चार 
प्रववलधको सेवािाई सवयसिुभ, गणुस्तरीय र भरपदो बनाई प्रववलधको उच्चतम सेवा उपिधध भएको हनुछे ।  
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पररच्छेद आठ: वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन 
खण्ड एकः वन तथा भ-ूसिंरक्षण 

१.१ पषृ्ठभलूम 

     वन क्षेर जैववक ववववलधताको भण्डार मार होइन कृवि, ऊजाय, जि तथा औद्योलगक कच्चा पदाथयको श्रोत हनुकुो साथै 
प्रमखु पययटकीय गन्तधय र बहसुङ्ख्यक जनताको जीववकाको प्रमखु आधार पलन हो । वनबाट हाम्रो कररब ७० प्रलतशत 
इन्धन झन्डै ४० प्रलतशत पश ुआहारा र अन्य वातावरणीय सेवा प्राप्त हुँदै आएको छ । वन क्षेरमा नपेािको आलथयक समनु्नलत 
गनय सक्टने प्रचरु सम्पभावना रहेको छ । जडीबटुी िगायत ववलभन्न वन पैदावारको लबवक्रबाट मार विेनी कररब दईु अरब भन्दा 
बिी राजस्व सङ्किन हनुे गरेको छ । नपेािको सिंववधानमा वातावरणीय सन्तिुन र स्वच्छताको िालग वन क्षेर तथा जैववक 
ववववधताको सरक्षण गनय राज्यिे प्राथलमकता ठदन ेकुरा उल्िेख गररएको छ । 

गन्यापधरुा गाउँवपिका वन ववकासका दृवििे प्रशस्त सम्पभावना भएको गाउँपालिका हो । यस श्चजल्िामा उष्ण र 
समशीतोष्ण वकलसमको हावापानी पाइन्छ । गन्यापधरुा गाउँपालिकाको समग्र भ–ूउपयोगको श्चस्थलत हेदाय कुि क्षेरफि 
135.93 वगय वक.लम. रहेको छ जसअनसुार १९.१९ प्रलतशत (२१.७० वगय वक.लम.) जग्गा हाि खन–जोत हनुे उपयिु 
जलमनको रुपमा रहेको छ भने ६७.४९ प्रलतशत (७६.३२ वगय वक.लम.) वनिे ओगटेको छ । गाउँपालिका क्षरे ३५ वटा 
सामदुावयक वनहरू रहेका छन ्। गाउँपालिकािे ओगटेका वन क्षरेहरूमा सािको वन, खयर, लसयौ, पाइन, श्चचर िगायत 
उच्च स्थानहरूमा गुरँास, धपुी, लनगािो, बेतवाँस, त्यसैगरी कटुस, श्चचिाउने, काफि, चौतारा, श्चचउरी िगायत उच्च व्यवसावयक 
महत्वका वनस्पलत प्रजालतयिु वन क्षेर रहेका छन ्। 

१.२ प्रमखु समस्या 
वनको व्यवस्थापन तथा ववकासमा राज्यको िगानी यथेि नभएको, अव्यवश्चस्थत भौलतक सिंरचनाका कारण वन क्षेरको 

ववनास र खश्चण्डकरण हनु ेगरेको, उत्पादनशीि वनिाई पूणय क्षमतामा व्यवस्थापन गनय नसवकएको, वन फँडानी पूणय रूपमा 
लनयन्रण हनु नसकेको, वन तथा जिाधार क्षेरका स्रोतहरूको क्षयीकरण, मानव वन्यजन्त ुद्वन्द्व, वन तथा भसूिंरक्षणमा दक्ष 
जनशश्चि उपिधध नभएको, जनचेतनाको अभाव र िापरवाहीबाट डिेिो िाग्न ेगरेको, महत्त्वपूणय जडीबटुीहरूको अन्वेिण र 
प्रशोधन हनु नसकेको, उत्पाठदत काठको व्यवसावयक प्रयोग हनु नसकेको, लनयलमत रूपमा फडानीबाट प्राप्त हनु ेआम्पदानी 
बाहेक सामदुावयक वनका अन्य आलथयक स्रोत नभएका, जडीबटुी लनकासी गनय काननुी अड्चन हनु ुजस्ता समस्याहरू ववद्यमान 
रहेका छन ्। 

१.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. बहृत्तर वन, वैज्ञालनक जिाधार तथा भ–ूसिंरक्षण तथा व्यवस्थापन काययक्रम िागू गनुय । 

२. वन तथा जिाधार क्षेरको सङ्गठनात्मक सिंरचना तयार पानुय । 

३. डिेिो लनयन्रण गनुय । 
४. भौलतक ववकास र वन सिंरक्षण काययका बीच उत्पन्न हनुे द्वन्द्व व्यवस्थापन गनुय  
५. दक्ष जनशश्चिको अभाव, स्थानीय जनतामा वन तथा भसूिंरक्षणबारे ज्ञानको कमी । 

६. वनस्पलत र वन्यजन्त ुिोप हनु सक्टन।े  

अवसर 

१. वैज्ञालनक वन व्यवस्थापन काययक्रम िागू गरी सामदुावयक वन काययक्रमिाई आय आजयन तथा गरीबी लनवारणमा 
जोड्न सवकने । 

२. प्राकृलतक रूपमै उम्रन ेधेरै प्रजालतका जडीबटुी तथा अन्य काठहरू प्रशस्त भएकािे वृक्षारोपणमा धेरै रकम 
खचय गनुय नपने । 

३. महत्त्वपूणय जडीबटुीहरूको व्यवसावयक उत्पादन र प्रशोधन गनय सवकने र बजारको राम्रो सम्पभावना भएको । 

४. स्थानीय स्तरमा कृवि तथा पशपुािन व्यवसायको ववकासका प्रशस्त सम्पभावना रहेको । 
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५. प्राकृलतक वातावरण तथा वन्यजन्तकुो सिंरक्षण हनु गई पययटन व्यवसायको ववकास हनुे । 

६. समदुायमा आधाररत वन व्यवस्थापन माफय त ्स्थानीय जनताको जीवनयापन सहज हनु े। 

१.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

“वातावरणमैरी ववकास, उत्पादनशीि वन, सिंरश्चक्षत जिाधार र जैववक ववववधताको ठदगो सिंरक्षण” 

िक्ष्य 

गाउँपालिका क्षेरका वनको उश्चचत व्यवस्थापन, भसूिंरक्षण र जैववक ववववधताको सिंरक्षणका माध्यमबाट स्थानीय जनताको 
जीवनस्तरमा सधुार गने । 

उद्दशे्य 

1. स्थानीय वनको सिंरक्षण र वैज्ञालनक व्यवस्थापन,  वन्यजन्त ुर जैववक ववववधताको सिंरक्षण, सम्पवद्धयन गनुय । 

2. भसूिंरक्षण तथा वातावरणीय सन्तिुन कायम गरी उपिधध ववत्तीय स्रोतसाधनको समूश्चचत व्यवस्थापन गनुय । 

१.५ रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 35: वन तथा भसूिंरक्षणका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: स्थानीय वनको सिंरक्षण र वैज्ञालनक व्यवस्थापन वन्यजन्त ुर जैववक ववववधताको सिंरक्षण, सम्पबद्धयन गनुय। 

२.१: वनिाई उत्पादनमखुी बनाई 
वनजन्य उत्पादनको व्यवसायीकरण गने 
। 

1. वनलभरका ििेका तथा सकेुका रुखहरू लबक्रीववतरणको व्यवस्था गररनेछ ।  
2. काठजन्य वस्तकुो उत्पादन, प्रशोधन र उपयोगमा ववववधीकरण र प्रववलध ववकास गरी नयाँ 

रोजगारी र उत्पादनका क्षेर लसजयना गररनेछ । 
3. गैर काष्ठ वन पैदावारको प्रबि सिंभावना भएको (हरो, बरो, अमिा, क्टयामनु, श्चचिाउने, फल्िीड 

आठद) खेती ववस्तार तथा वजारीकरण गररनेछ । 
4. जडीबटुी प्रशोधन उद्योग स्थापना गनय प्रोत्सावहत गररनेछ ।  
5. वन्यजन्त ुपािन, प्रजनन तथा व्यवसायीकरणकािालग स्थानीय जनतािाई प्ररेरत गररनेछ । 

6. वनजन्य व्यवसायप्रलत स्थानीय यवुायवुतीको आकियण बिाउन आफ्नो क्षेरलभरका योग्य र 
इच्छुक ववद्याथीहरूिाई वनववज्ञान ववियमा अध्ययन गनय आलथयक सहयोग गररनेछ । 

१.२:  समदुायमा आधाररत वन 
व्यवस्थापन प्रणािी अनसुार वनको 
सिंरक्षण गने । 

1. स्थानीय जनतािाई वनको महत्त्व र यसका फाइदाबारे जानकारी गराइनेछ । 
2. वनको सीमा लनधायरण गरी तारबार गररनेछ । 
3. खािी भभूागमा वृक्षारोपण गररनेछ । 
4. वन नसयरी स्थापना गररनेछ । 
5. सामदुावयक वनहरूका कायययोजना अनसुार वनको सिंरक्षण गररनेछ । 
6. स्थानीय जनतािाई फिफूिका ववरुवाहरू ववतरण गररनेछ । 

7. तालिम, गोष्ठी, अध्ययन भ्रमण आठदका माध्यमबाट उपभोिा सलमलतका सदस्यहरूको क्षमता 
अलभवृवद्ध गररनेछ । 

उद्देश्य २: भसूिंरक्षण तथा वातावरणीय सन्तिुन कायम गरी उपिधध ववत्तीय स्रोतसाधनको समूश्चचत व्यवस्थापन गनुय। 

२.१: जनसहभालगता माफय त ्ठदगो माटो 
व्यवस्थापन प्रणािी अविम्पबन गरी 
भलूमको उत्पादकत्व बवृद्ध गने । 

1. बाटोमलुन भकू्षय रोक्टन अलम्रसो िगायत प्राववलधक रूपिे उपयिु लबरुवाहरू िगाइनेछ ।  

2. पैयुँ, श्चचउरी, िाकुरी जस्ता मह आउने जातका लबरुवा भएमा मौरीपािनमा समेत टेवा पगु्ने 
लबरुवाहरू िगाइनेछ । 

3. कृवियोग्य जलमनिाई पवहरोबाट जोगाउन तटबन्ध गने, ग्यालभन जािी भररनेछ ।   

4. ववपद सूचक यन्र जडान गररनेछ ।   

२.२: बाह्य र  आन्तररक स्रोतसाधनको 
पररचािन गने ।  

1. योजनाहरूको ववस्ततृ सम्पभाव्यता अध्ययन गनय सिंघीय र प्रदेश सरकारसमक्ष अनरुोध 
गररनेछ । 

2. गैरसरकारी सिंस्थाहरूिाई वन तथा भसूिंरक्षणका काययक्रमहरूमा िगानी गनय आह्वान 
गररनेछ । 
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3. गाउँपालिकाको वावियक बजेटको लनश्चित प्रलतशत रकम वन तथा भसूिंरक्षण क्षेरका 
काययक्रमकािालग  छुट्याइनेछ ।  

4. वनजन्य उद्योगको ववकास र व्यवसायीकरणकािालग स्थानीय लनजी क्षेरिाई प्रोत्साहन 
गररनेछ । 

१.६ प्रमखु काययक्रम 

1. वैज्ञालनक वन व्यवस्थापन काययक्रम 
2. पवहरो तथा नदी कटान लनयन्रण 
3. बािी तथा पवहरोको पूवय-सूचक यन्र जडान 
4. महत्त्वपूणय ववकासे आयोजनाहरूको प्रारश्चम्पभक वातावरणीय परीक्षण (IEE) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA)  

5. वृक्षारोपण तथा सिंरक्षण   
१.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

स्थानीय वनको सिंरक्षण र वैज्ञालनक व्यवस्थापन भएको हनुछे तथा वन्यजन्त ुर जैववक ववववधताको सिंरक्षण गररएको 
हनुछे । भसूिंरक्षण तथा वातावरणीय सन्तिुन कायम गरी उपिधध ववत्तीय स्रोतसाधनको समूश्चचत व्यवस्थापन भएको हनुछे । 
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खण्ड दईु: वातावरण सिंरक्षण तथा जिवाय ुपररवतयन 
२.१ पषृ्ठभलूम 

     वातावरण तथा जिवाय ुपररवतयनका असरहरू एकआपसमा सम्पबश्चन्धत हनुे भएकोिे यसको प्रभावको सामना गनय वातावरण 
सिंरक्षण तथा जिवाय ु पररवतयनको प्रभाव अनकूुिन गदै समविगत ववकासका िक्ष्यहरू हालसि गने महत्त्वपूणय सवाििाई 
मध्यनजर गरी नेपािको सिंववधानमा प्रत्येक नागररकिाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हनुेछ भनी मौलिक 
हकको रुपमा उल्िेख गररएको छ । यस क्षेरमा भएका अन्तरायविय सश्चन्ध-महासश्चन्धहरूको अनमुोदन तथा सश्चम्पमिन गदै 
तदनरुुप राविय नीलत, काननु तथा सिंस्थागत सिंयन्रहरूको व्यवस्था गरेको छ । वातावरणीय पक्षमा पने प्रभाव तथा जिवाय ु
पररवतयनको असर न्यूनीकरण गनय हररत ववकासको अवधारणािाई आत्मसात ्गररएको छ । सरकारी तथा राविय/अन्तरायविय 
सङ्घ–सिंस्था समेतको सवक्रयतामा राविय तथा स्थानीय अनकूुिनकािालग रणनीलतक काययक्रमहरू, काबयन व्यापारको थािनी,  
वातावरणीय सिंवेदनशीिताका मदु्दाहरूको आन्तररकीकरण र सम्पबोधनजस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन ् । वातावरण 
व्यवस्थापनिाई ववकास काययसँग आबद्ध गने क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनिाई सिंस्थागत गने प्रयत्न भएको छ । वायकुो 
गणुस्तर सम्पबन्धी मापदण्ड एवम ्नेपाि सवारी प्रदूिण सम्पबन्धी मापदण्डहरू लनधायरण गरी कायायन्वयनमा ल्याइएको छ । 
क्टयोटो प्रोटोकि अन्तगयत काबयन व्यापारबाट नेपाििे आम्पदानी प्राप्त गनय सरुु गररसकेको छ । 

२.२ प्रमखु समस्या 
वातावरण तथा जिवाय ुपररवतयन सम्पबन्धी त्याङ्क सङ्किन र सूचना प्रवाहको कमी, स्थानीय स्तरमा वातावरण तथा 

जिवाय ु पररवतयन सम्पबन्धी कायय गनय प्रभावकारी लनकायको अभाव, वातावरण तथा जिवाय ु पररवतयनबाट पने नकारात्मक 
असरहरू न्यूनीकरण गनय पयायप्त मानव, आलथयक र भौलतक स्रोतहरूको कमी, वातावरण तथा जिवाय ुसम्पबन्धी काययक्रमहरू 
गाउँपालिका स्तरीय ववकासका काययक्रमहरूसँग आबद्ध गरी योजना तजुयमाको अभाव, जिवाय ु पररवतयनको प्रभाव, जोश्चखम 
सम्पबन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धान यथेष्ठ रूपमा नहनु ुआठद समस्याहरू रहेका छन ्। 
२.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. जिवाय ुपररवतयनको असरबाट अनकूुलित हनु ु 

२. खोिा तथा सावयजलनक स्थिहरूबाट िुङ्गा, लगट्टी, बािवुा, माटोको अलधक दोहन 

३. होटि, उद्योग, किकारखाना, यातायात तथा अन्य मानवीय वक्रयाकिापहरूबाट हनुे फोहर उत्सजयन लनयन्रण  

४. बढ्दो क्रममा रहेको वन ववनासिाई रोक्टन ु 

५. जिवाय ुपररवतयन सम्पबन्धी काययक्रमहरूिाई जनस्तरमा आन्तररकीकरण गनुय । 

अवसर 
१. वातावरण तथा जिवाय ुपररवतयन सम्पबन्धी ज्ञान तथा चेतना अलभवृवि  
२. स्थानीय स्रोत साधनहरूमा जिवाय ुपररवतयनबाट पने प्रभाव कम हुँदै अनकूुलित वातावरण लसजयना  

३. गाउँपालिकाको प्राकृलतक स्रोत साधनिगायत स्थानीय सम्पपदाहरूको सिंरक्षण।  

४. काबयन व्यापारबाट यस गाउँपालिकािे आम्पदानी लिन सक्टन े। 

२.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

“स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अलधकार ठदगो ववकासको आधार” 
िक्ष्य 

वातावरणमैरी र जिवाय ुपररवतयनसँग अनकूुलित हनुे गरी स्वच्छ र सफा वातावरण सवहतका ववकास काययक्रमहरू 
सञ्चािन गने । 

उद्दशे्य 

1. ठदगो ववकासको िक्ष्य हालसि गनय वातावरणमैरी सफा स्वच्छ र हररत वातावरण सिंरक्षण गनुय । 
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2. प्रदिुणमिु र स्वच्छ वातावरण कायम गनय मानवीय वक्रयाकिाप तथा ववकास प्रवक्रयािाई जिवाय ुपररवतयन अनकूुलित 
गराउन ु। 

 २.५ रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 36: वातावरण सिंरक्षणा तथा जिवाय ुपररवतयन का रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: ठदगो ववकासको िक्ष्य हालसि गनय वातावरणमैरी सफा स्वच्छ र हररत वातावरण सिंरक्षण गनुय । 

1.१:  ववकाससँग सम्पबश्चन्धत काययक्रममा वातावरण 
व्यवस्थापन तथा जिवाय ुपररवतयनिाई आन्तररकीकरण गने 
। 

1. ववद्यमान वातावरणीय ऐन, नीलत, लनयमहरू अनरुूप ववकास 
काययक्रमहरूको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गररनेछ । 

2. राविय अनकूुिन कायय योजनाअनरुूप स्थानीय अनकूुिन कायय योजना 
बनाई कायायन्वयन गररनेछ । 

3. ववकासका पूवायधारहरूमा वातावरण सिंरक्षणका काययक्रमहरू समावेश 
गरी कायायन्वयन गररनेछ । 

4. वातावरण तथा जिवाय ु पररवतयनका वक्रयाकिापहरूमा स्थानीय 
गैरसरकारी सिंस्था, लनकाय, सामदुावयक सिंस्था एवम ् अन्य 
लनकायहरूबीच समन्वय कायम गररनेछ । 

5. वातावरण तथा जिवाय ु पररवतयनसम्पबन्धी जनचेतना जगाउने 
काययक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

१.२: जिवाय ुपररवतयनबाट प्राकृलतक स्रोत तथा मालनसमा 
पने प्रभाविाई न्यूनीकरण गनय अनकूुिन काययक्रम चिाउने 
। 

1. ववकासका सिंरचनाहरू लनमायण गदाय हररयािी ववकास गने काययहरूिाई 
समायोजन गदै िलगनेछ । 

2. ववकासका (पूवायधार) सिंरचनाहरू लनमायण गदाय वातावरणमैरी तथा 
जिवाय ुपररवतयन अनकूुिन हनेु खािका सिंरचनाहरूिाई प्राथलमकता 
ठदइनेछ । 

3. प्रदिुणमिु र स्वच्छ वातावरण कायम गनय जि वाय ुमाटो ध्वलन 
िगायत सबै प्रकारका प्रदिुणको रोकथाम लनयन्रण तथा व्यवस्थापन 
गररनेछ । 

4. पानीको स्रोतिाई पनुभयरण गनय ्िाविक पोखरी लनमायण गररनेछ । 

१.३: वातावरण प्रदूिण हनु नठदने तथा फोहरमैिा 
व्यवस्थापनिाई प्रभावकारी वनाउने । 

1. "प्रदूिकिे लतनुयपछय" भन्ने लसद्धान्त िाग ु गनय आवश्यक सिंयन्रको 
ववकास एवम ्कायायन्वयन गररनेछ । 

2. नकुवहने तथा पनु प्रयोग हनु नसक्टने फोहरमैिा व्यवस्थापन गनय उश्चचत 
स्थानमा ल्याण्ड वफि साइटको व्यवस्था गररनेछ । 

3. कुवहने फोहरिाई कम्पपोस्ट मि बनाउने तथा पनु प्रयोगहनेु फोहरहरू 
सङ्किन तथा बेचलबखन गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 

4. फोहरमैिा सङ्किन तथा व्यवस्थापन योजना तयार गरी िाग ुगररनेछ। 

उद्देश्य २: प्रदिुणमिु र स्वच्छ वातावरण कायम गनय मानवीय वक्रयाकिाप तथा ववकास प्रवक्रयािाई जिवाय ुपररवतयन अनकूुलित 
गराउन ु। 

२.१: जि तथा मौसम सम्पबन्धी सूचना तथा सेवािाई 
लनयलमत रूपमा सम्पप्रिेण गरी सम्पबश्चन्धत सिंस्था तथा 
सरोकारवािाहरूिाई जिवाय ुपररवतयन न्यून गने काययहरूमा 
पररचािन गने । 

1. वातावरण तथा जिवाय ुपररवतयन अनकूुिन, वातावरणीय तथा जिवाय ु
पररवतयन सम्पबन्धी अध्ययन अनसुन्धान गररनेछ । 

2. मौसम, जिवाय ु सम्पबन्धी सूचना तथा जानकारी उपभोिाहरूिाई 
सश्चजिै उपिधध हनु सक्टने सिंयन्र ववकास गररनेछ । 

3. वातावरण प्रदिुण गने बस्त ुउत्पादन कम गनय पनुः प्रशोधन एवम ्
प्रयोग गररनेछ । 
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२.६ प्रमखु काययक्रम 

1. सधुाररएको चिुो तथा वैकश्चल्पक ऊजाय प्रवद्धयन काययक्रम सञ्चािन 
2. जिवाय ुपररवतयनको प्रभाव जोश्चखम सम्पबन्धी सचेतना काययक्रम सञ्चािन 
3. जिवाय ुपररवतयनको प्रभाव जोश्चखम सम्पबन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धान 
4. ्िाविक पोखरी लनमायण । 

  

२.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

ठदगो ववकासको िक्ष्य हालसि गनय वातावरणमैरी सफा स्वच्छ र हररत वातावरण सिंरक्षण भएको हनुछे । साथै 
प्रदिुणमिु र स्वच्छ वातावरण कायम गरी मानवीय वक्रयाकिाप तथा ववकास प्रवक्रयािाई जिवाय ु पररवतयन अनकूुलित 
गराइएको हनुेछ ।  
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खण्ड तीन: फोहरमैिा व्यवस्थापन 
३.१ पषृ्ठभलूम 

नेपािको सिंववधानिे खानेपानी तथा सरसफाइ सवुवधािाई नागररकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । 
नागररकको स्वास््यिे हरेक मिुकुको ववकासमा प्रभाव पारेको हनु्छ र सरसफाइिे स्वस्थ जनशश्चिको लनमायणमा महत्त्वपूणय 
भलूमका खेिेको हनु्छ र सरसफाइयिु व्यवहार ठदगो ववकासको मु् य आधार हो ।यसैगरी नेपािमा वव.सिं. २०६८ साि देश्चख 
ववलभन्न श्चजल्िाहरूिाई खिुा ठदसामिु क्षेर घोिणा अलभयान गदै गरेको अवस्था पलन छ ।नपेाििे सन ्२०३० सम्पममा 
आफुिाई ववश्व समदुायमा पूणय सरसफाइयिु राि लनमायण गने िक्ष्यिाई लिएको छ। न्यून सरसफाइको कारण नेपाििे 
वेिावेिामा सरुवा रोगहरूको प्रकोप हनुे  गरेको छ । सरसफाइको अवस्था हेदाय यस गाउँपालिकामा एक घर एक चपीको 
कायायन्वयन पूणय रूपमा सम्पपन्न भएको अवस्था देश्चखदैन ।यो गाउँपालिकालभर कुनै पलन वडामा सावयजलनक शौचािय लनमायण 
भएको छैन । घरयासी फोहर व्यवस्थापन बाहेक अन्य फोहरमैिा व्यवस्थापनका नाममा फोहोरहरू खोिाखोल्साका होचा 
भागमा अलनयश्चन्रत तररकािे फाल्ने प्रबलृत यरतर देश्चखन्छ । घरधरुीको शौचािय बाहेक गाउँ, टोि र समदुायमा फोहरमैिाको 
दीघयकािीन व्यवस्थापन गनूय पने देश्चखन्छ ।   
३.२ प्रमखु समस्या 

फोहरमैिाको व्यवस्थापनिाई चसु्त र प्रववलधमैरी बनाउन नसक्टन,ु क्रमश ववकास भैरहेका ग्रामीण बजारहरूमा फोहर 
उत्सजयन भई व्यवस्थापन योजना नबनकेो, घरेि ुस्तरमा समेत सरसफाइको पूणय व्यवस्थापन हनु नसकेको, समदुायमा फोहरमैिा 
व्यवस्थापनको िालग सम्पभाववत ठाउँ र लतनको प्राववलधक पक्षको ववश्लिेण गनय नसवकएको, सावयजलनक स्थिमा शौचािय तथा  

फोहरमैिा व्यवस्थापन तथा िि लनकास हनु नसक्टन ुपलन अन्य समस्याहरू हनु।् 

३.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. सरसफाइको गरुुयोजना बनाई योजनाबद्ध ववकास तथा व्यवस्थापन गनय नसक्टन ु 

२. फोहरको उश्चचत व्यवस्थापन नहुँदा प्रदिुण वृवद्धभई ववलभन्न सरुवा रोगको सिंक्रमण हनुसक्टने । 

३. सरसफाइ व्यवस्थापन शलु्क लनधायरण गरी समदुाय लभर सरसफाइ सम्पबन्धी आयोजनाहरू सञ्चािन गनय सामूवहक 
कोिको व्यवस्था गनय समदुायको चासो नहनु ु

४. पाखो तथा लभरािो जलमनमा फोहरमैिा व्यवस्थापनकोिालग भौलतक सिंरचना बनाउन कठठन हनु ु

५. खानेपानीको समस्या रहेका बस्तीहरूमा शौचाियको सरसफाइमा समेत समस्या हनु ु
अवसर 

१. हािसम्पम फोहर व्यवस्थापनको वविय जवटि भै नसकेकोिे व्यवश्चस्थत योजना बनाइ दीघयकािीन वहसाबिे समस्या 
समाधान गनय सवकने । 

२. ल्याण्डवफि साइटको सिंभावना अध्ययन गरी फोहर व्यवश्चस्थत गनय सवकने । 

३. फोहरमैिा व्यवस्थापन सम्पबन्धी व्यापक जनचेतना फैिाउने काययक्रम सञ्चािन गरी स्थानीयवासीिाई नै फोहर 
व्यवस्थापन गनय सवकने । 

४. ग्रामीण इिाका भएकोिे कुवहने जैववक फोहरिाई कम्पपोि मिमा पररणत गनय सवकने । 

५. सरसफाइको अवस्थामा सधुार गरी ववलभन्न सिंक्रामक रोगहरूको प्रभावबाट समदुायका नागररकहरूिाई बचाउन 
सवकन े। 

३.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

"स्वास््य र स्वच्छताको िालग फोहरमैिा मिु गाउँपालिका" 
िक्ष्य 

गणुस्तरीय र ठदगो सरसफाइ सेवा ववस्तार गने । 
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उद्दशे्य 
1. समदुायका पायक पने स्थानहरूमा फोहर सङ्किनको व्यवस्था लमिाउन ु। 
2. सरसफाइ सवुवधाको पहुँचको सलुनश्चितता गनुय । 

३.५ रणनीलत तथा काययनीलतहरू 

तालिका 37: फोहरमैिा व्यवस्थापनका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: समदुायका पायक पने स्थानहरूमा फोहर सङ्किनको व्यवस्था लमिाउन ु। 
१.१: समदुायका घनाबस्ती भएको ठाउँ, 

हाटबजार िाग्ने र सेवा प्रदायक कायायिय 
भएका स्थानहरूमा फोहरमैिा 
व्यवस्थापनको गरुु योजना बनाई फोहोर 
सङ्किनको व्यवस्था गने । 

1. समदुायका फोहरमैिािाई जम्पमा गने,  प्रशोधन गने र लडस्पोज गने पूवायधारहरू 
बनाइनेछ । 

2. प्रत्येक घनाबस्ती, बजार र बजार-उन्मखु ठाउँहरूमा डश्चम्पपङ साइटको व्यवस्था गरी 
फोहरमैिा व्यवस्थापन गररनेछ । 

3. फोहरमैिा व्यवस्थापनको गरुुयोजना बनाइनेछ। 
4. वडाका बस्ती र फोहरमैिाको अनमुालनत उत्सजयनको वहसाबिे त्यस्ता ठाउँहरूको 

अध्ययन गरी वववरण तयार पाररनेछ । 
5. लनजी क्षेरसँगको सहकाययमा बजार क्षेरको फोहरमैिाबाट बायोग्यास र प्राङ्गाररक मि 

उत्पादन गने प्रवक्रयािाई अगालड बिाइनेछ । 
१.२: गाउँपालिकामा शौचािय तथा 
सरसफाइको सलुनश्चितता गने . 

1. सबै सामदुावयक भवन तथा सावयजलनक स्थिहरूमा शौचाियको व्यवस्था गररनेछ । 
2. घरहरूबाट लनस्कने फोहोर पानीिाई प्रशोधन गरे पलछ मार नदी खोिा तथा खोल्सामा 

प्रवाह गनय मापदण्ड बनाई िाग ुगररनेछ। 
3. शहरी शहरन्मखु तथा बजार क्षेरमा सरसफाइ सेवाको स्तरबवृद्ध गररनेछ । 
4. पूणय सरसफाइ काययक्रम अन्तगयत अपाङ्गमैरी मवहिामैरी शौचाियको लनमायण गररनेछ। 

उद्देश्य २: सरसफाइ सवुवधाको पहुँचको सलुनश्चितता गनुय। 

२.१: सरसफाइको पहुँच भएका प्रत्येक घर 
धरुीमा क्रलमक रूपमा गणुस्तरीय 
सरसफाइको पहुँच बवृद्ध गने। 

1. सावयजलनक स्थानहरूमा आवश्यकता अनसुार फोहर सङ्किन गने भाँडोको व्यवस्था 
गररनेछ । 

2. गाउँ टोि सरसफाइकोिालग उपभोिाहरूबाटै सलमलत गठन गरी सरसफाइ गररनेछ। 
3. फोहरमैिा सङ्किन र व्यवस्थापनकोिालग सामूवहक कोिको व्यवस्था गरी फोहरमैिा 

व्यवस्थापन काययिाई ठदगो बनाइनेछ । 

२.२: सरसफाइ सम्पबन्धी सचेतना काययक्रम 
सञ्चािन गने ।  

१. िश्चक्षत समदुायमा फोहरको उश्चचत व्यवस्थापनकोिालग  जनचेतना सञ्चािन गररनेछ। 

३.६ प्रमखु काययक्रम 

१. फोहरमैिा व्यवस्थापनको गरुुयोजना लनमायण 

२. फोहोर व्यवस्थापनका िालग ल्याण्डवफिसाइट लनमायण 

३. फोहोर व्यवस्थापनका िालग अवश्यक समाग्री तथा ट्रयाक्टटर व्यवस्था 
४. सरसफाइकािालग टोि स्तरीय सलमलत गठन एवम ् पररचािन 

५. फोहरमैिा सङ्किन र व्यवस्थापनकोिालग सामूवहक कोिको व्यवस्था  

६. सावयजलनक स्थिमा फोहर सङ्किन गने भाडँोको व्यवस्था 
७. िश्चक्षत समदुाय सरसफाइ सम्पबन्धी तालिम 

३.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

 फोहरमैिाको ठदघयकालिन उपायको खोजी भएको हनुछे, गाउँपालिकामा फोहर सङ्किनको व्यवस्था लमिेको हनुेछ, साथै 
सरसफाइ सवुवधा गाउँपालिका बासी सबैको पहुँचमा भएको हनुछे । 
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खण्ड चार: ववपद् व्यवस्थापन 
४.१ पषृ्ठभलूम 

नेपाि ववपद्को उच्च जोश्चखममा रहेकािे ववपद्का कारण विेनी धनजनको ठुिो क्षलत हनु ेगरेको छ। मु् यतः भकूम्पप,  

अलतवृवि,  बािी,  पवहरो,  हावाहरुी,  चट्याङ,  आगिागी,  खडेरी,  महामारी,  शीतिहर र वहमताि ववष्फोटन हनुसक्टन ेकारण नेपाि 
ववपद्को उच्च जोश्चखममा रहेको छ । यसैगरी कोरोना, हैजा, बडयफ्ि,ु स्वाइन फ्िजुस्ता रोगहरू पलन ववपद्को कारकका रूपमा 
देश्चखएका छन ्। गाउँपालिका क्षेर ववश्चशि भौगोलिक बनौट, लभरािोपन, कमजोर चट्टान र प्राकृलतक तथा जिवाय ुएवम ्मानवीय 
वक्रयाकिापबाट लसश्चजयत ववपद्का दृवििे जोश्चखममा रहेको छ । प्राकृलतक तथा मानव लसश्चजयत ववपद्का घटनाहरूबाट धनजन 
तथा ववकासका पूवायधारहरूको क्षलतिे आलथयक तथा सामाश्चजक ववकासमा ठुिो असर पनय सक्टछ । दगुयम र कठठन भौगोलिक 
बनावटका कारण यो क्षेरको आधारभतू सेवामा पहुँच कठठन भएको र ववकास प्रवक्रयाहरूमा वाधा पदै आएको छ ।  
४.२ प्रमखु समस्या 

मनसनुको समयमा हनुे मेघगजयन र चट्याङ्ग, मनसनुी बिायिे लसजयना गने बािी पवहरो र डोजरको जथाभावी प्रयोगिे 
भकू्षय भई खेतवारी तथा भौलतक पूवायधारमा क्षलत, ववपद् सम्पबन्धी त्याङ्क सङ्किन र सूचना प्रवाहमा समन्वयको कमी, ववपद् 
हनुअुश्चघ त्यसको तयारी र प्रलतकाययका वक्रयाकिापहरू वक्रयाशीि हनु नसवकएको अवस्था छ । त्यसैगरी गणुस्तरीय स्वास््य 
सेवा नहनु,ु पयायप्त मानव, आलथयक, भौलतक स्रोत को अभाव, एक द्वार प्रणािी माफय त ्ववपद् सम्पबन्धी भएका घटनाहरूको सूचना 
तथा त्याङ्क सङ्किन तथा प्रक्षपेण हनु नसक्टन,ु क्षलत न्यूनीकरण सम्पबन्धी अध्ययन अनसुन्धानको कमी, स्थानीय स्तरको ववपद् 
सम्पबन्धी भरपदो त्याङ्क अद्यावलधक गनय नसवकएको अवस्था ववद्यमान रहेको छ । 

४.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. ववपद् व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणका योजना िागू नगदाय ठूिो जनधनको क्षती हनु सक्टने । 

२. जिवाय ुपररवतयनका नकारात्मक असर तथा ववपद्न्यू नीकरणका िालग ठोस योजना बनाई िागू गने । 

३. पूवायनमुान सूचना प्रणािीको प्रभावकारी व्यवस्था नहनु ु 

४. उद्धार राहात र पनुस्थायपनाको िालग प्रभावकारी सयन्रको कमी हनु ु

५. ववपद् न्यूनीकरण गनय नया ँप्रववलध, लसकाइहरू ववकास/ववस्तार नहनु ु। 

अवसर 
१. जिवाय ुअनकूुिन काययक्रमिाई वैज्ञालनक तररकािे िागू गनय सवकन े

२. ववपद् व्यवस्थापन योजना तथा प्रलतकाययका िालग स्थानीय सरकारिे ठोस योजना लनमायण गनय सक्टन े

३. स्थानीय स्तरमा तथा ववद्याियहरूमा जिवाय ुपररवयतन तथा ववपद्सम्पबन्धी चेतनामूिक काययक्रमहरू सञ्चािन गनय 
सवकन े

४. परम्पपरागत ज्ञान, सीप र स्थानीय स्रोतहरूको ठदगो प्रयोग हनु े

५. आकियक भ-ूवातावरण लसजयना हनुे ।  

४.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

"सरुश्चक्षत जीवनकािालग ववपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन"  

िक्ष्य 

ववपदबाट हनुे मानवीय, आलथयक, सामाश्चजक, सािंस्कृलतक र पयायवरणीय क्षलतमा कमी ल्याउन े। 
उद्दशे्य 

1. जोश्चखम न्यूनीकरणकािालग सम्पभाव्य ठाँउहरूको पवहचान गरी पूवय चेतावनी प्रणािीको ववकास गनुय।  

2. मानव लसश्चजयत तथा प्राकृलतक कारणबाट हनुे प्रकोप/ववपद्को जोश्चखमिाई न्यूनीकरण गरी गाउँपालिकािाई कम 
प्रकोप/ववपद् जोश्चखम हनु ेक्षेरको रूपमा ववकास गनुय ।  
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४.५ रणनीलत तथा काययनीलतहरू 

तालिका 38: ववपद् व्यवस्थापनका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: जोश्चखम न्यूनीकरणका िालग सम्पभाव्य ठाउँहरूको पवहचान गरी पूवय चेतावनी प्रणािीको ववकास गनुय । 

१.१: ववपद् रोकथाम माफय त ्ववपद् न्यूनीकरण 
गदै ववपद् उत्थानशीि समाजको लनमायण गने । 

1. पूवायनमुान तथा पूवय चेतावनी प्रणािीको ववकास तथा सञ्चािन गररनेछ ।  
2. ववपद् सूचना केन्र, आपतकािीन कायय सञ्चािन केन्र, खोज तथा उद्धार, जोश्चखम 

िगायतका काययहरू गनय अलधकार सम्पपन्न ववपद् व्यवस्थापन सलमलत स्थापना गरी 
एक द्वार प्रणािीबाट उि काययहरू सञ्चािन गररनेछ । 

3. ववपदबाट हनु सक्टने क्षलत कम गनय ववकास लनमायणमा र स्थानीय स्तरको योजना 
तजुयमामा जोश्चखम व्यवस्थापनिाई आन्तररकीकरण गररनेछ । 

4. ववपद् जोश्चखम पूवयतयारी र जोश्चखम न्यूनीकरणमा स्थानीय क्षमता अलभवृवद्ध गररनेछ 
। 

१.२:  सरोकारवािाहरूको समन्वय र 
सिंिग्नतामा ववपद् व्यवस्थापन काययहरूिाई 
प्रभावकारी रूपिे सञ्चािन गने । 

1. ववपद् सम्पबन्धी जोश्चखम तथा प्रकोपबारे जानकारी एवम ्तथाङ्क अद्यावलधक गनय 
ववपद् व्यवस्थापन इकाइहरू स्थापना गररनेछ । 

2. गाउँपालिकामा ववपद् व्यवस्थापनसँग कायय गने सम्पबश्चन्धत लनकायहरूिाई सूचना 
सङ्किन, प्रशोधन, प्रक्षेपण जस्ता ववियहरूमा तालिमको व्यवस्था गररनेछ । 

3. गाउँपालिकामा काययरत सरकारी, लनजी, सहकारी, स्थानीय लनकाय, गैरसरकारी 
क्षेर िगायत स्थानीय समदुाय तथा सरोकारवािाहरूिाई ववपद् व्यवस्थापन 
सम्पबन्धी उत्कृि कायय भएका पालिकाहरूमा अविोकन भ्रमण गराइनेछ । 

4. ववपद् जोश्चखम न्यूनीकरण तथा पूवय तयारी गने काययहरूमा सम्पबश्चन्धत ववपद् 
व्यवस्थापन इकाइहरू बीच समन्वयात्मक सहभालगता कायम गररनेछ । 

१.३: ववपद् व्यवस्थापन सम्पबन्धी जनचेतना 
अलभवृवद्ध गने प्रभावकारी प्रचार/प्रसारका 
काययहरू सञ्चािन गने । 

1. ववपद् व्यवस्थापन सम्पबन्धी गोष्ठी, अन्तवक्रय या र ववचार आदान प्रदानका काययहरू 
सञ्चािन गररनेछ । 

2. गाउँपालिकामा काययरत लनकायहरूिे आआफ्नो वावियक कायय योजनामा ववपद् 
व्यवस्थापन सम्पबन्धी प्रचारप्रसारका काययहरू समावेश गरी कायायन्वयन गररनेछ । 

3. ववपद् व्यवस्थापनिाई ववद्यािय तथा शैश्चक्षक सिंस्थाहरूमा ववशेि रूपिे अध्यापन 
गराउन ववद्यािय तथा शैश्चक्षक सिंस्थाको पाठ्यक्रममा ववपद् व्यवस्थापन ववियिाई 
समावेश गररनेछ । 

4. ववद्यािय तथा शैश्चक्षक सिंस्थाहरूमा ववपद् व्यवस्थापन सम्पबन्धी ववियहरूको कक्षा 
सञ्चािन गररनेछ । 

5. ववपद् व्यवस्थापन सम्पबन्धी उत्कृि कायय भएको श्चजल्िाहरूमा सम्पबश्चन्धत ववियका 
श्चशक्षक तथा कमयचारीिाई अध्ययन भ्रमण गराइनेछ । 

उद्देश्य २: मानव लसश्चजयत तथा प्राकृलतक कारणबाट हनेु प्रकोप/ववपद्को जोश्चखमिाई न्यूनीकरण गरी गाउँपालिकािाई कम प्रकोप/ववपद् 
जोश्चखम हनेु क्षरेको रूपमा ववकास गनुय ।  

२.१: ववपद् सिंवेदनशीि क्षेरहरूको पवहचान, 

सिंरक्षण, रोकथाम, पनुः स्थापना र स्थानान्तरण 
गने । 

1. बािीपवहरो, चट्याङ, डुबान, खानी तथा उद्योग क्षेर आठदका आधारमा बिी ववपद् 
सिंवेदनशीि क्षेरहरूको पवहचान गरी त्यस्ता क्षेरहरूबाट बस्ती अन्यर सारी 
व्यवश्चस्थत एवम ्सवुवधा सम्पपन्न बनाइनेछ ।  

2. जोश्चखमयिु क्षेरहरूको पवहचान गरी सम्पभाव्यता अध्ययनका आधारमा पनुः स्थापना 
तथा स्थानान्तरण गररनेछ । 

3. भकूम्पपको जोश्चखमिाई उच्च प्राथलमकतामा राखी नयाँ लनमायण हनेु सम्पपूणय भौलतक 
सिंरचनािाई भकूम्पप प्रलतरोधी बनाइनेछ। 

4. साथै लनमायण भइसकेका सिंरचनाहरूिाई सम्पभव भएसम्पम प्रविीकरण गनय जोड 
गररनेछ । 
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४.६ प्रमखु काययक्रम 

1. ववपद् न्यूनीकरण, ववपद् पूवय तयारी तथा प्रलतकायय योजना लनमायण  
2. सूचना सङ्किन, प्रशोधन, ववपद् न्यूनीकरण, पूवय तयारी, पनुलनयमायणबारे तालिम सञ्चािन 
3. ड्याम लनमायण, गश्चल्छ, पवहरो लनयन्रण, खोिा वकनारमा तटबन्ध लनमायण 
4. जोश्चखम बस्ती पवहचान तथा व्यवस्थापन  
5. ववपद् व्यवस्थापन काययमा प्रयोग हनुे आवश्यक भौलतक साधनहरू (प्राथलमक उपचारका साधन, स्टे्रचर, पयायप्त राहत 

सामाग्रीहरू) आठदको व्यवस्था 
6. उपयिु खािी स्थानहरू पवहचान गरी ववपद्का वेिा राहत सामग्रीहरू भण्डारण र पीलडतहरूिाई आपतकािीन बस्न े

सिंरचनाहरू लनमायण 
7. ववपद् व्यवस्थापन सम्पबन्धी प्रचारप्रसारका सामग्रीहरू उत्पादन गरी ववतरण 
8. सरोकारवािाहरूको अविोकन भ्रमण 
9. ववपद् व्यवथापन सम्पबन्धी अन्तवक्रया, गोष्ठी, भेिा आठद सञ्चािन 
10. पालिका स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सिंस्थागत तथा इकाइ स्थापना र अलभिेख व्यवस्थापन 

४.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

जोश्चखम न्यूनीकरणकािालग सम्पभाव्य ठाँउहरूको पवहचान गरी पूवय चेतावनी प्रणािीको ववकास भएको हनुेछ । साथै 
यस गाउँपालिका मानव लसश्चजयत तथा प्राकृलतक कारणबाट हनुे प्रकोप/ववपद्को जोश्चखममा न्यूनीकरण भइय कम प्रकोप/ववपद् 
जोश्चखम भएको क्षेरको रूपमा ववकास भएको हनुछे । 
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पररच्छेद नौ: सिंस्थागत ववकास 
खण्ड एकः सेवा प्रवाह तथा सशुासन 

१.१ पषृ्ठभलूम 

शासन प्रणािीिाई जनमखुी, सक्षम, सदुृि, सेवामूिक र उत्तरदायी बनाउँन ुनया ँिोकताश्चन्रक गणतन्रको आवश्यकता 
हो । यसकािालग शासन प्रणािीमा सबै क्षेर, वगय, समदाुय र सरोकारवािाको पहुँच र सहभालगतािाई सलुनश्चित गनय आवश्यक 
छ । सिंघीय प्रणािीमा आधाररत िोकताश्चन्रक शासन व्यवस्थािाई व्यवहारमा कायायन्वयन गदै जनववश्वास अलभवृवद्ध गनुय 
सशुासनको मिु ममय हो । सिंववधानिे सावयजलनक प्रशासनिाई स्वच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, भ्रिाचारमिु, पारदशी, जनउत्तरदायी र 
सहभातलगामूिक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हनुे सेवा सवुवधामा जनताको समान र सहज पहुँच सलुनश्चित गने व्यवस्था गरेको छ।  

सशुासनकािालग सिंघीय तथा प्रादेश्चशक सिंवैधालनक लनकाय तथा आयोगसँगको सम्पपकय  र समन्वय, अलभिेख व्यवस्थापन 
र कायायन्वयन, गाउँपालिकामा सावयजलनक सेवा ववतरणको न्यनुतम मापदण्ड लनधायरण र सेवाग्राही सन्तिुी सवेक्षण तथा सेवा 
प्रवाहको अनगुमनको पलन व्यवस्था गनय आवश्यक रहेको छ । त्यसै सन्दभयमा गाउँपालिकामा बन्न िागेको यस योजनािे सेवा 
प्रदायक लनकाय तथा समग्रमा सावयजलनक शासन प्रवक्रयामा सशुासनको सिंस्थागत ववकासमा समेत महत्त्वपूणय हनुछे ।  

१.२ प्रमखु समस्याहरू 

स्थानीय तहका योजना पद्धलत र प्रवक्रया, सहभालगतामूिक तथा समावेशी शासन प्रवक्रया, तथा लनणयय प्रवक्रयामा पलन 
जवाफदेवहता एवम ्पारदश्चशयता कमजोर अवस्थामा रहेको छ । असि शासनका मिुभतू लसद्धान्त र आधारहरूका बारेमा जनता 
सचेत हनु नसकेको, राज्यबाट प्राप्त हनु ेकेही सेवा सवुवधाको बारेमा सेवाग्राहीहरू अनलभज्ञ रहेको, सेवा प्रदायक कायायियहरूिे 
वडा कायायियसँग सहकायय गनय नसकेको, गाउँपालिकामा पयायप्त दरवन्दी नभएको, केही सीलमत व्यश्चि बाहेक अन्य तहका 
जनताहरू सशुासनको सम्पबन्धमा मतिब नराख्न ेगरेको, वडास्तरमा सावयजलनक सनुवुाइ र आयव्यय वववरण सावयजलनक गने 
पररपाटी नभएको साथै कमयचारीहरू स्थानीय सिंरचनामा अनकूुिन भैनसक्टन ुआठद यस गाउँपालिकाका समस्याहरू हनु ्। 
१.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. परम्पपरागत शासनमखुी कायय प्रवृश्चत्तिाई सेवामखुी तथा सेवाग्राही प्रलत उत्तरदायी प्रशासलनक सिंरचनामा बदल्न ु। 

2. शासकीय प्रणािीमा पारदशीता तथा जवाफदेहीता सलुनश्चित गनुय । 

3. ववकास लनमायणका काययहरू समयमै गणुस्तरीय िङ्गिे सम्पपन्न गरी आम नागररकको स्थानीय सरकार प्रलत ववश्वास 
आजयन गनुय । 

4. सेवा प्रवाह तथा सूचना प्रवाहमा भौगोलिक कारणिे कठठनाइ हनु ु। 

5. सेवा प्रदायक सरकारी सिंस्थाहरू श्चजल्िामै केश्चन्रत भई वडा गाउँपालिकासम्पम पलन आउन नसक्टन ु। 

6. सशुासन व्यवस्थापनकोिालग स्थानीय सामाश्चजक सञ्जािहरूको अलत आवश्यक भवन लनमायण गनय िगायत श्चशक्षा, स्वास््य, 

सञ्चार, यातायात, कृवि, पययटन आठदको क्षेरगत ववकास गनय आलथयक तथा बजेटको अभाव हनु ु। 

अवसर 
1. सेवा प्रवाहमा सूचना प्रववलधको प्रयोगिाई गाउँपालिकािे उच्च महत्त्व ठदएको । 
2. सूचना तथा सञ्चार प्रववलधमा नागररक पहुँचको अलभवृवद्ध भएको । 
3. भ्रिाचारमिु उत्तरदायी र पारदशी कायय सिंस्कृलतको ववकासमा जनचासो र चेतना बढ्दै गएकोिे राज्यबाट प्रदान गररन े

सेवा र सवुवधािाई सेवाग्राही मैरी बनाउन सवकने । 
4. सबै सेवा प्रदायक सिंस्थाहरूिे सशुासन कायम राश्चख सेवा प्रवाह गरेकािे लछटो छररतो सेवा प्रवाह गनय र पारदश्चशयता 

बनाउन सवकन े। 
5. जनगनुासोिाई तत्काि सिंबोधन गरी जनताको मन श्चजत्न सवकने । 
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6. आन्तररक लनयन्रण प्रणािी लनमायण गरी िागू गनय सवकने । 
१.४ दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

"जवाफदेही, पारदशी र पररणाममखुी शासकीय व्यवस्था र सावयजलनक सेवाहरूमा सव ैवगयको पहुँच" 

िक्ष्य 

गाउँपालिकाको शासन प्रणािी, समावेशी काययमूिक, जनमखुी, पररणाममखुी, पारदशी र उत्तरदायी बनाउन े

उद्दशे्य 

1. सशुासनकािालग काननुी र नीलतगत पूवायधार लनमायण गनुय । 

2. सावयजलनक सेवा प्रवाह र ववकास प्रवक्रयािाई प्रभावकारी बनाउन ु। 

3. सक्षम, दक्ष, गणुस्तरीय र प्रववलधमैरी जनशश्चिको ववकास गनुय । 

4. ववत्तीय सशुासन कायम गनुय । 

१.५ रणनीलत तथा काययनीलत 

तालिका 39: सेवा प्रवाह तथा सशुासनका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: सशुासनकािालग काननुी र नीलतगत पूवायधार लनमायण गनुय । 
१.१: शासन प्रणािी सञ्चािन सम्पबन्धी नीलत, 

काननु, मापदण्ड र काययववलधको तजुयमा गने 
। 

1. सेवा प्रवाह र सशुासन सम्पबन्धी आवश्यक नीलत तथा काययववलधको तजुयमा गररनेछ । 

2. सावयजलनक लनकायका पदालधकारीको श्चजम्पमेवारी र कतयव्यिाई स्पि पाररनेछ । 

3. सावयजलनक लनकायका पदालधकारीको आचारसिंवहता पािनाको अनगमन प्रणािी सदुृि 
गराइनेछ । 

4. सावयजलनक पदालधकारीको लनयशु्चि, सरुवा, बिुवा, पदस्थापन, दण्ड र परुस्कारिाई 
प्रणािीबद्ध बनाइनेछ । 

5. काययसम्पपादनिाई वृश्चत्त ववकाससँग घलनष्ठ रूपमा आबद्ध हनेु गरी काननुी व्यवस्था 
लमिाइनेछ ।  

6. सावयजलनक खचय व्यवस्थापन प्रणािी सवु्यवश्चस्थत गररनेछ । 
१.२: सावयजलनक सेवाहरूिाई गणुस्तरीय र 
सवयसधारणको पहुँचयोग्य बनाउन स्थानीय 
शासन पद्धलत अनरुूपको प्रशासन सिंयन्रको 
व्यवस्था गने । 

1. सावयजलनक सेवाप्रवाहिाई गणुस्तरीय समावेशी एवम ्सहज बनाउन ववद्यतुीय शासन 
प्रणािीको अविम्पबन गररनेछ । 

2. स्थानीय शासन प्रणािी अनरुूप प्रशासन सिंयन्रको पनुसंरचना गररनेछ। 

 

उद्देश्य २: सावयजलनक सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउन ु। 
२.१: गाउँपालिकािे प्रवाह गने सेवामा 
अलधकारमखुी पहुँच स्थापना गने । 

1. सबै प्रकारका सेवामा सबैको र खास गरी समाजका सीमान्तीकृत र ववपन्न समदुायको 
पहुँच सलुनश्चित गररनेछ । 

2. सेवाग्राहीको माग सापेक्ष, सहभालगतामूिक ववकास प्रवक्रयाको अविम्पबन गररनेछ । 

3. ववद्यतुीय शासन प्रणािीको व्यापक अविम्पबन गरी प्रशासलनक काययववलधिाई सरि 
बनाइनेछ ।  

4. जनताको गनुासो लसधै अध्यक्षसँग पगु्ने सिंयन्र स्थावपत गरी शीघ्र जवाफदेवहता, 
कारबाही र जानकारीको सलुनश्चितता गररनेछ । 

5. सूचना पववलधको प्रयोग र पहुँच बिाइनेछ । 
२.२: गाउँपालिकाको काययसम्पपादनिाई 
उत्तरदायी, पारदशी र पररणाममखुी बनाउने 
। 

1. गनुासो सनुवुाइ सिंयन्र र सूचना अलधकारीको भलूमकािाई प्रभावकारी तलु्याइनेछ । 

2. नैलतकता, आचरण र इमान्दाररतािाई कायय सिंस्कृलतको रूपमा ववकास गरी दण्ड र 
परुस्कारिाई व्यवश्चस्थत तलु्याइनेछ । 
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3. भ्रिाचार ववरुद्ध शून्य सहनशीिता अपनाइनेछ । भ्रिाचारजन्य वक्रयाकिापमा लनगरानी 
तथा कारबाहीिाई सशि बनाउन पालिका स्तरमा काययरत सामाश्चजक सिंघसस्थाको 
समन्वय र सहकायय प्रभावकारी बनाइनेछ । 

4. आन्तररक लनयन्रण प्रणािीका साथै ववत्तीय जोश्चखम लनयन्रण प्रणािीको अविम्पबन 
गररनेछ । 

5. बेरूजिुाई सावयजलनक गररनकुा साथै बेरूजकुो प्रकृलतका आधारमा काययसम्पपादन 
मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गररनेछ । 

6. सेवा प्रवाहिाई जनमैरी र सेवामूिक बनाउन नागररक बडापर राश्चखनेछ । 

7. सावयजलनक उत्तरदायी सिंयन्रहरू (सामाश्चजक परीक्षण, सावयजलनक परीक्षण, सावयजलनक 
सनुवुाइ, गनुासो व्यवस्थापन, आठद)िाई प्रभावकारी र लनयलमत गराइनेछ । 

8. पालिकाको काययक्रमगत क्षेर र बजेट, कायययोजना, अद्यावलधक प्रगलत र जनसरोकारका 
लनणययहरू वेबसाइटमाफय त ्लनयलमत रूपमा सावयजलनक गररनेछ । 

9. गैरसरकारी सिंस्था र नागररक समाजसँग समन्वय र सहकाययका माध्यमबाट सावयजलनक 
उत्तरदावयत्व अलभवृवद्धमूिक काययसम्पपादन गररनेछ । 

10. कमयचारीहरूको काययसम्पपादनिाई ववकास काययक्रमको नलतजा, सेवा प्रवाहको 
गणुस्तरीयता, सेवाग्राहीको सन्तवुि आठदसँग आवद्ध गररनेछ । यसकािालग 
सेवाग्राहीहरूको सन्तवुि सवेक्षण, गनुासो समाधान, सावयजलनक सनुवुाइ आठदको 
मापनिाई समेत आधार बनाइनेछ । 

11. सेवा प्रदायकप्रलत नागररकहरूको सन्तिुीको स्तर मापन र लनयलमत पषृ्ठपोिण लिइनेछ 
। यसकाययमा तेस्रो पक्ष मूल्याङ्कन प्रणािी समेतको अविम्पबन गररनेछ । 

२.३: सावयजलनक लनकायका काम कारबाही 
सम्पबन्धी सूचनामा नागररकको पहुँच बिाउन ु
। 

1. सेवा प्रवाहिाई जनमखुी र सेवामूिक बनाउन क्षलतपूलतय सवहतको वडापर क्रमशः 
कायायन्वयन गनय गराउन सावयजलनक लनकायिाई उत्प्ररेरत गररनेछ । 

2. जनगनुासोको व्यवस्थापनिाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग गररनेछ। 

3. अत्यावश्यक सावयजलनक सेवाको पहुँचमा कठठनाइ भोलगरहेको जनतािाई सेवा परु् याउन 
एकीकृत घमु्पती सेवािाई व्यापक र प्रभावकारी बनाइनेछ। 

उद्देश्य ३: सक्षम, दक्ष, गणुस्तरीय र प्रववलधमैरी जनशश्चिको ववकास गनुय । 
३.१: जनशश्चि ववकास गने । 1. पालिकाकािालग आवश्यक पने दक्ष जनशश्चिको ववकास र उपयोगकािालग एकीकृत 

जनशश्चि ववकास योजना तयार गररनेछ । 

2. वावियक बजेटको लनश्चित प्रलतशत तालिम तथा क्षमता ववकास र आवश्यक 
अनसुन्धानकािालग ववलनयोजन गररनेछ । 

3. पालिकाका जनप्रलतलनलध र कमयचारीको आवश्यकता र माग अनसार अलभमखुीकरण 
तालिम र क्षमता ववकासकािालग आधलुनक प्रववलध यिु तालिम प्रलतष्ठानको स्थापना 
गररनेछ । 

३.२: अन्तसयरकार समन्वयिाई प्रभावकारी 
बनाउने । 

1. सिंघीय र प्रदेशसरकारसँग लनयलमत सम्पपकय  र समन्वय स्थावपत गररनेछ । 

2. पालिकाको ववगतका दस्तावेज, आयोजना दस्तावेज र प्रलतवेदनहरूिाई आफ्नो पोटयि 
(वेब-साइट) मा राश्चखनेछ । 

3. पालिकाको कायय सम्पपादन र प्रलतवेदन प्रणािीमा प्रदेश स्तरमै एकरूपता आउने गरी 
प्रदेश सरकारको सहयोग र समन्वयमा सफ्टवेयरको व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी 
रूपमा कायायन्वयनमा ल्याइनेछ । 

4. पालिकास्तरीय ववकास समस्या समाधान सलमलत गठन तथा काययववलध लनमायण गरी 
समस्या समाधान तथा सहजीकरण सिंयन्रको रूपमा ववकास गररनेछ । 

उद्देश्य ४: ववत्तीय सशुासन कायम गनुय । 
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४.१: सावयजलनक आय–व्यय र खरीद 
प्रवक्रयािाई प्रभावकारी, व्यवश्चस्थत र पारदशी 
बनाउने । 

1. गाउँपालिका तथा वडा कायायियहरूको वावियक खरीद योजना तयार गररनेछ । 

2. सिंस्थागत पनुसंरचना र सूचना प्रववलधमा आधाररत ववत्तीय व्यवस्थापनको सदुृिीकरण 
प्रवद्धयन गररनेछ । 

3. काननु बमोश्चजम समयमै खचय नगरी आलथयक वियको अन्त्यमा खचय गने प्रवृश्चत्तिाई 
लनरुत्सावहत गनय र उपिधध स्रोत र साधनको उश्चचत प्रयोग गनय आलथयक वियको 
अश्चन्तम तीन मवहनामा वावियक काययक्रम सिंशोधन गने र ववलनयोजन बजेट अत्यालधक 
खचय गने प्रवृश्चत्तमा रोक िगाउन उपयिु नीलत अविम्पवन गररनेछ । 

4. ववकास आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टा लनधायररत समयलभरै गने व्यवस्था लमिाउन पहि 
गररनेछ । 

४.३: आन्तररक लनयन्रण र 
िेखापरीक्षणिाई ववश्वसनीय तथा प्रभावकारी 
बनाउने । 

1. ववत्तीय आकँडािाई वस्तपुरक बनाउन तथा अद्यावलधक गनय सूचना प्रववलधमा आधाररत 
ववत्तीय व्यवस्थापनको सदुृिीकरण गरी ववस्तार गररनेछ । 

2. बेरुजिुाई लनयन्रण गनय आन्तररक िेखापरीक्षणिाई सूचना प्रववलधमा आधाररत 
बनाइनकुो साथै िेखा उत्तरदायी अलधकारीिाई स्वतन्र रूपमा कायय गने वातावरण 
बनाइनेछ । 

१.६ प्रमखु काययक्रमहरू 

1. सेवा प्रवाह तथा सशुासनकािालग आवश्यक काययववलधको लनमायण 
2. पालिकाद्वारा प्रदान गररने सेवाको अलभिेख व्यवस्थापन 
3. ववद्यतुीय शासन प्रयोग र पहुँचमा बवृद्ध 
4. हरेक ववकास योजना तथा काययक्रमको वडा र पालिकास्तरमा लनयलमत सामाश्चजक परीक्षण, सावयजलनक सनुवुाइ र 

सावयजलनक परीक्षण सञ्चािन  
5. सबै कायायियमा नागररक वडापरको व्यवस्था र सोको प्रभावकारी कायायन्वयन  
6. पालिका लभरका योजनाहरूको लनयलमत अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा समीक्षा  

7. पालिकाको वेवसाइटको लनयलमत अपडेट  

 

१.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

यस गाउँपालिकामा सावयजलनक सेवा प्रवाहको गणुस्तरमा सधुार र सावयजलनक सेवामा आम नागररकको पहुँचमा अलभवृवद्ध 
भएको हनुछे । सरकारी तथा गैरसरकारी लनकायहरूबाट जनताहरूिे सरि र सवयसिुभ तररकािे सेवा प्राप्त गनय सक्टनेछन ्। 
सरकारी तथा गैरसरकारी सिंस्थाहरूबाट कायायन्वयन हनुे काययक्रम र प्रवाह हनुे सेवा सवुवधामा पारदश्चशयता कायम भई सवयसाधारण 
जनता ससूुश्चचत हनुछेन ्। 
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खण्ड दईुः मानव सिंसाधन तथा सिंस्थागत क्षमता ववकास 
२.१ पषृ्ठभलूम 

गाउँपालिकाको यस आवलधक योजना कायायन्वयन गनय िगायत सम्पपूणय ववकास लनमायणका काययक्रमहरू सही िङ्गिे 
सञ्चािन गनय गाउँकाययपालिकािाई तदनरुूपको काननुी अलधकार, ववत्तीय स्रोतसाधनको लनश्चितता, आफ्नो काययक्षेरलभर गणुस्तरीय 
मानव सिंसाधनको उपिधधता र सिंस्थागत क्षमता सवोपरी महत्त्वका वविय हनु ्।  

नेपािको सिंववधान भाग १७ मा स्थानीय काययपालिकाको काययसम्पपादन सम्पबन्धी व्यवस्था छ । धारा २१४ मा 
स्थानीय गाउँपालिका तहको काययकाररणी अलधकार सिंववधान र सिंघीय काननुको अधीनमा रही गाउँ काययपालिकामा लनवहत रहन े
उल्िेख छ । सिंववधान र अन्य काननुको अधीनमा रही गाउँपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य लनदेशन, लनयन्रण र सञ्चािन 
गने अलभभारा गाउँ काययपालिकाको हनुे कुरा पलन जनाइएको छ । धारा २१८ मा गाउँ काययपालिकाबाट स्वीकृत लनयमाविी 
बमोश्चजम गाउँ काययपालिकाको कायय ववभाजन र कायय सम्पपादन हनु ेउल्िेख छ भन े२१९ मा यसदेश्चख बाहेक स्थानीय तहको 
काययकाररणी सम्पबन्धी अन्य व्यवस्था सिंववधानको अधीनमा रही सिंघीय काननु बमोश्चजम हनु ेकुरा स्पि गररएको छ ।सिंववधानको 
अनसूुची–८ मा लनम्पनलिश्चखत ववियहरूमा गाउँ काययपालिकाको अलधकार रहने कुरा जनाइएको छ ।  

यी सबै व्यवस्थाहरूका अधीनमा रही यस गाउँपालिकािे प्रशासलनक कामकाज कायायन्वयन र सहश्चजकरणका िालग 
हािसम्पम ६१ वटा ऐन, लनयमाविी तथा काययववलधहरू बनाएको छ ।सेवा प्रवाहिाई गणुस्तरीय, न्यून समय िागत लछटो सेवा 
उपिधध बनाउन सम्पभव भएका सेवा सवुवधाहरू वडा कायायियबाटै अनिाइन उपिधध गराउदै आइरहेको छ ।लनधायररत समय 
सीमा लभर सिंसदीय परम्पपरा अनसुार गाउँ सभा सम्पपन्न गरी पाररत ऐनहरू असार लभर वेवसाइडमा अपिोड गररएको छ । 
समीक्षा गोष्ठीहरू आयोजना गरी  वट्पणी र सझुाव सङ्किन गरी छिफि गने गररएको छ । 
२.२ प्रमखु समस्या 

गाउँकाययपालिकाकािालग सिंववधान प्रदत्त अलधकारहरूको उपभोगकािालग जनप्रलतलनलधहरूमा यथेि अनभुवको अभाव हनु,ु 
सिंघीयताको ममय अनसुार गाउँकाययपालिकाको कामकतयव्य पूरा गनयकािालग आवश्यक जनशश्चिको कमी हनु ुतथा गाउँपालिका 
क्षेरमा ववकासको सम्पभावना भएका अनेकौं क्षरेहरू ववशिे गरी पययटन, वन, कृवि तथा पशपुािनमा श्चशश्चक्षत र तालिमप्राप्त 
जनशश्चिको कमी रहन ुयस पालिकाका प्रमखु समस्याहरू हनु ्।   
२.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. राविय योजना आयोगद्वारा तयार गररएको स्थानीय तहको योजना तजुयमा ठदग्दशयन, २०७५ बमोश्चजम गाउँकाययपालिकामा 

गठन भएको मानव सिंसाधन ववकास र सिंस्थागत क्षमता ववकास सम्पबन्धी ववियगत सलमलतिे सेवाप्रवाहका मापदण्ड 
लनधायरण, सेवाप्रवाहमा ववद्यतुीय सूचना प्रववलधको प्रयोग, िेखाङ्कन, राजस्व पररचािन, ववत्तीय अनशुासन, आन्तररक 
िेखापरीक्षण जस्ता गम्पभीर प्रकृलतका प्राववलधक काम गनुयपने अवस्था रहेको।  

2. उमेर, लिङ्ग, शैश्चक्षक श्चस्थलत, आलथयक अवस्था, जातीय सिंस्कार आठदका कारण योजना तजुयमा, कायायन्वयन र अनगुमनमा 
जनप्रलतलनलधहरूको बझुाइ, सहभालगता र सवक्रयता समान हनु नसक्टन ु।  

3. यवुा जनशश्चिको ववदेश पिायनिे गदाय गाउँघरमा आलथयक सम्पभाव्यता भएका क्षेरहरू कृवि, वन, पययटन आठदमा तालिम 
आठदकािालग उपयिु प्रश्चशक्षाथी स्थानीय तहमा नभेवटन ु। 

अवसर 

1. लसिंहदरबारको अलधकार गाउँगाउँसम्पम परु् याउन ुसिंघीयताको मूि उदे्दश्य हुँदा र सो बमोश्चजमका काननुी आधार पलन 
बलनसकेका हुँदा गाउँकाययपालिकाको नेततृ्वमा स्थानीय स्तरको ववकासको सम्पभावना बिेको छ ।  
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२.४ दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

"दक्ष मानव सिंसाधन र प्रभावकारी सिंस्थागत क्षमता सवहतको गाउँपालिका" 

िक्ष्य 

गणुस्तरीय मानव सिंसाधन र सक्षम स्थानीय सिंस्थाहरूका माध्यमबाट गाउँपालिकाको आलथयक समाश्चजक ववकास गने। 

उद्दशे्य 

1. गाउँपालिकाको सेवाप्रवाहिाई गणुस्तरीय बनाउन ु।  

2. स्थानीय स्तरमा आलथयक सामाश्चजक ववकासकािालग अवसरहरूको ववकास गनुय । 

२.५ रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 40: मानव सिंसाधन तथा सिंस्थागत ववकासका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: गाउँपालिकाको सेवाप्रवाहिाई गणुस्तरीय बनाउन ु। 
1.१: जनप्रलतलनलधहरूको क्षमता ववकास गने ।  1. अवश्यकता अनसुार सम्पभाव्यता अध्ययन गररनेछ  

2. सरिीकृत सेवा एवम ्सिंस्थागत ववकासमा ध्यान ठदइनेछ । 

3. उपयिु तालिम गोष्ठीमा भाग लिने अवसर ठदइनेछ । 
1.2: कमयचारीहरूको क्षमता अलभवृवद्ध गने । 
  

1. कमयचारीहरूका िालग भ्रमण, तालिम, गोष्ठी िगायतका काययक्रममा लनयलमत 
सहभालग गराइनेछ ।  

2. सरुवाको मापदण्ड बनाइनेछ । 
1.3: आधलुनक प्रववलधको बिी प्रयोग गने । 1. कायायियका काममा इन्टरनेट, इमेिको प्रयोग बिाइनेछ । 
उद्देश्य २: स्थानीय स्तरमा आलथयक सामाश्चजक ववकासकािालग अवसरहरू उपिधध गराउन ु। 
2.१: कृवि, वन र पययटन क्षेरको 
ववकासकािालग सिंस्थागत पहि गने । 

1. सिंघीय र प्रदेश सरकारिे उपिधध गराउने सेवा, सवुवधा, अवसरहरूको खोजीनीलत 
गररनेछ ।  

2. स्थानीय जनतामा जागरण फैिाइनेछ ।  

3. इच्छुक र योग्य यवुायवुतीहरूिाई यी क्षेरमा प्रोत्सावहत गरी व्यवसावयकीकरणमा 
अवसर ठदइनेछ । 

 

२.६ प्रमखु काययक्रम 

1. मानव सिंसाधन ववकास एवम ् सिंस्थागत क्षमता ववकासका िालग सम्पभाव्यता अध्ययन 
2. सेवाप्रवाह सरलिकृत एवम ्सिंस्थागत ववकास तथा अध्ययन-अविोकन भ्रमण 

3. मानव तथा सिंस्थागत क्षामता ववकास प्रवयद्धन 
२.७ अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

गाउँपालिकाबाट हनुे गरेका सेवाप्रवाह लछटोछररतो भई जनतािाई िाभ पगु्नछे । गाउँपालिका सिंस्थागत कायय क्षमतामा 
वृवद्ध हनुछे, जनप्रलतलनलधहरूको क्षमता ववकास भएको हनुछे । गाउँपालिकाबाट सिंचालित ववलभन्न क्षमता ववकासका काययक्रमहरूिे 
पययटन, कृवि, पशपुािन, बागवानीजस्ता सिंभाव्य व्यवसायहरूमा मानव सिंसाधनको उपिधधता हनुछे । 
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खण्ड तीन: त्याङ्क प्रणािी 
3.1 पषृ्ठभलूम  

योजना तजुयमािाई प्रभावकारी बनाउनकािालग त्याङ्क सङ्किन, प्रशोधन र ववश्लिेण गनय सिंस्थागत सिंरचनाको आवश्यक 
पदयछ । यस गाउँपालिकािे प्राथलमक सवेक्षण तथा ठद्वतीय स्रोतको त्याङ्कको प्रयोग गरेर “गाउँपालिकाको पश्वयश्चचर, २०७४” 
प्रकाशन गरी त्याङ्क प्रयोगको एक तहको आधारशीिा तयार गरेको छ । साथै सबै वडाहरूिे आन्तररक प्रयोजनकोिालग 
खश्चण्डत रूपमा त्याङ्क सङ्किन गने कामको शरुुवात गरेका छन,् तर व्यवश्चस्थत भइसकेको छैन ।  

3.2 प्रमखु समस्या  

त्याङ्क सङ्किन र व्यवस्थापन हेने शाखा व्यवश्चस्थत नहनु,ु  वडा स्तरमा त्याङ्क खण्डीकृत गनय कठठनाइहरू रहन,ु  
त्याङ्क सङ्किन, प्रशोधन र ववश्लिेण गनय दक्ष जनशश्चि उपिधध नहनु ुसाथै त्याङ्क एकीकृत नहुँदा प्रयोगमा एकरूपकता कायम 
गनय नसक्टन ुआठद मु् य समस्याका रुपमा रहेका छन ्।  

3.3 चनुौती र अवसर  

चनुौती 
1. त्याङ्कमा आधाररत रहेर योजना तजुयमा गने र योजनाहरूको प्राथलमकीकरण गने पररपाटीको आधारशीिा तय गनुय । 

2. त्यगत अध्ययन, अनसुन्धान र ववश्लिेण गदै ववियगत समस्या, चनुौती र अवसरहरूको पवहचान गनय सघाउ परु् याउन 
आवश्यक त्याङ्कको सङ्किन र व्यवस्थापन गनुय । 

3. त्याङ्कको प्रयोगमा एकरूपकता कायम गनुय । 

अवसर 

1. त्याङ्कको आवसेयकता र महत्त्वको बोध हनु ु। 

2. त्याङ्कमा आधाररत रहेर योजनाहरू लनमायण हनु ेपररपावटको ववकास हनु ु। 

3. लछटो र छररतो रूपमा त्याङ्क सङ्किन, प्रशोधन र ववतरण गनय सघाऊ परु् याउन सक्टन ेनया ँप्रववलधहरू ववकास हुँदै जान ु
। 

3.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य  

दीघयकािीन सोच 

"यथाथय त्याङ्कमा आधाररत गाउँपालिकाको नीलत तथा योजना"  

िक्ष्य 

गाउँपालिकाका सबै वकलसमका त्याङ्क अद्यावलधक गरी सबैकािालग पहुँचयोग्य बनाउने ।  

उद्दशे्य 

1. त्याङ्क लनयलमत रूपमा अद्यावलधक गने प्रणािीको ववकास गनुय ।  

2. त्याङ्क सङ्किन प्रवक्रयािाई आधलुनकीकरण गनुय ।  

 

3.5 रणनीलत र काययनीलत  

तालिका 41: त्याङ्क प्रणािीका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: त्याङ्क लनयलमत रूपमा अद्यावलधक गने प्रणािीको ववकास गनुय । 

१.१: त्याङ्कको सङ्किन, प्रशोधन, व्यवस्थापन र 
प्रकाशनिाई व्यवश्चस्थत बनाउने । 

1. त्याङ्कको प्रशोधन र ववश्लिेण गरी वेब पोटयि र ववलभन्न प्रकाशनमाफय त ्प्रयोगकताय 
माझ परु् याउने काययिाई लनयलमत रूपमा सञ्चािन गररनेछ। 

2. अनसुन्धानको माध्यमबाट आवश्यक त्याङ्कको सूची तयार गरी लनयलमत त्याङ्क 
सङ्किन गने प्रणािीको ववकास गररनेछ । 
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3. ववश्वसनीय, सही र समयमै त्याङ्क उपिधध गराउने प्रणािीको ववकास गररनेछ 
। 

उद्देश्य 2: त्याङ्क सङ्किन प्रवक्रयािाई आधलुनकीकरण गनुय । 

२.1: त्याङ्क सङ्किन, प्रशोधन र ववतरण 
प्रणािीको आधलुनकीकरण गने ।  

1. त्याङ्क सङ्किन, प्रशोधन र व्यवस्थापन सम्पबन्धी नीलत तथा कायययोजना तयार 
गरी कायायन्वयन गररनेछ ।  

2. आवश्यकता पवहचान गरी ववियगत त्याङ्क सङ्किन गररनेछ । 

3. आयोजना सञ्चािन अवलध, मध्यमकािीन अवलध, र अश्चन्तम अवस्थाको त्याङ्क 
सङ्किन र ववश्लिेण गने काययिाई लनयलमत रूपमा सञ्चािन गररनेछ । 

3.6 प्रमखु काययक्रम 

1. त्याङ्कका मानक र मापदण्डहरू ववकास र अलभिेख व्यवस्थापन 
2. पालिकाको त्याङ्क वेब पोटयि लनमायण गरी त्याङ्कहरूको एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन र सावयजलनकीकरण 
3. त्याङ्क सङ्किन, प्रशोधन र ववश्लिेणकोिालग कमयचारीहरूको क्षमता र दक्षता बवृद्ध तालिम   

3.7 अपेश्चक्षत उपिश्चधध  

गाउँपालिकाको लडश्चजटि त्याङ्कीय आधार सिंस्थागत भएको हनुेछ । गाउँपालिकाको आफ्नै त्याङ्क प्रणािी (Database 

System) लनमायण भएको हनुछे । ववद्यतुीय त्याङ्क प्रणािीको स्थापना र सञ्चािन भएको हनुेछ । आयोजना अनगुमन र 
मूल्याङ्कनको िालग आवश्यक सूचना तथा नक्टशा उपिधध भएको हनुछे । 
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पररच्छेद दश: िोकतन्र र सशुासन 
खण्ड एक: राविय एकता 

1.1 पषृ्ठभलूम 

नागररकको सद्भाव, प्रमे, स्नहे, साझा स्वाथय राविय एकताको प्रतीक हो । सिंववधानतः रािको पररभािालभर जालत, धमय, 
भािा, सिंस्कृलत, भगूोि तथा सावयभौलमकता आठद पछयन ्। देशवासीको सवहष्णतुा, सहानभुलूत, त्याग र समपयण यसका पवहचान हनु ्
। बहजुातीय, बहभुाविक, बहधुालमयक, बहसुािंस्कृलतक तथा भौगोलिक ववववधतायिु ववशेितािाई आत्मसात गरी ववववधता बीचको 
एकता गन्यापधरुा गाउँपालिकाको समवृद्धको आधार रवहआएको छ । त्यसैगरी,  राज्यका नीलतहरू अन्तगयत स्वतन्रता, 
सावयभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको सिंरक्षण गदै एकता अक्षुण्ण राख्न ेतथा ववलभन्न जात, जालत, धमय, भािा, सिंस्कृलत 
र सम्पप्रदाय बीच पारस्पररक सद्भाव, सवहष्णतुा र ऐक्टयबद्धता कायम गरी परस्परमा सहयोगात्मक सम्पबन्ध ववकास गदै राविय 
एकता प्रवद्धयन गने नीलत अिंगीकार गररएको छ । ववलभन्न जातजालत, भािा, धमय, सिंस्कृलतको जगनेाय र सम्पबद्धयन गनय राविय एकता 
काययक्रम माफय त ्सम्पपूणय नागररकबीच सद्भाव बिाउन ेप्रयास गनय आवश्यक छ ।  

1.2 प्रमखु समस्या 
लनष्पक्ष रूपमा गाउँपालिकाका नागररकिाई सािंस्कृलतक, शैश्चक्षक, राजनीलतक, भौगोलिक आठद पक्षमा ससूुश्चचत गनय 

नसक्टन ुतथा कुन ैअलतवादको नाममा हनु ेघटनाका कारण थप द्वन्द्व र अववश्वासको वातावरण लसजयना हनु ेसम्पभावना रहन ु
यहाँका प्रमखु समस्याहरू हनु ्।  
1.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. राविय एकतािाई अक्षुण्ण राख्न ु।  

2. ववववधता बीचको एकतािाई सदुृि गनुय । 

3. राि र रावियता कुनै व्यश्चि समदुाय वा क्षेरीयता भन्दा मालथ हो भन्न ेभावना पालिकाका सबै जनतामा जागतृ गराउन ु
। 

4. सव ैवगय र समदुायको पवहचान र भावनाको कदर गनुय ।  

अवसर 

1. बहजुातीय, बहभुाविक, बहसुािंस्कृलतक तथा भौगोलिक ववववधता बीच ववकास भएको एकता रहन।ु 

2. सहकाररता, समन्वय र सहअश्चस्तत्व गाउँपालिकाको आलथयक, सामाश्चजक, सािंस्कृलतक, ववकासको आधार हनु।ु  

3. जालतगत, भाविक, सािंस्कृलतक, भौगोलिक एवम ्धालमयक ववववधता व्यवस्थापनको सिंवैधालनक व्यवस्था हनु।ु 

4. तीनै तहका सरकारबीचको अन्तर आबद्धता रहन।ु  

1.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

"सहकाररता, समन्वय र सहअश्चस्तत्व सवहतको आलथयक, सामाश्चजक, सािंस्कृलतक, ववकासको आधार"  

 
िक्ष्य 

ववववधताको उश्चचत सम्पबोधन र सम्पमान गरी सबैिाई समान अवसरका साथ ववकाससँग आबद्ध गने ।  

उद्दशे्य 

1. जालतगत, भाविक, सािंस्कृलतक, भौगोलिक एवम ्धालमयक ववववधताको व्यवस्थापन गरी राविय एकता सिृुि बनाउन ु। 
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1.5 रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 42: राविय एकताका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: जालतगत, भाविक, सािंस्कृलतक, भौगोलिक एवम ्धालमयक ववववधताको व्यवस्थापन गरी राविय एकता सिृुि बनाउन ु। 
१.१: ववववधता बीचको एकतािाई सदुृि गने । 1. जातीय, भाविक, िैवङ्गक तथा सािंस्कृलतक ववववधताको बारेमा सचेतना काययक्रमहरू 

सञ्चािन गररनेछ ।  

2. सामाश्चजक न्याय र राविय एकता कायम राख्नकोिालग आम नागररकिाई 
ससूुश्चचत गररनेछ । 

१.२: आपसी सद्भाव र मेिलमिापको माध्यमबाट 
सभ्य समाज लनमायण गनय नागररकहरूिाई उत्प्ररेरत 
गने ।  

1. शाश्चन्त, सरुक्षा, सवु्यवस्था, आपसी मेिलमिाप र सदभाव बिाउन प्रत्येक नागररक 
श्चजम्पमेवार बन्न ेगरी नागररकिाई उत्प्ररेरत हनेु वकलसमका काययक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । 

१.३: समाजमा दे्वि र अन्तर द्वन्द्व फैिाउने 
आन्तररक तथा बाह्य गलतववलध ववरुद्ध सशि कदम 
चाल्ने ।  

1. राविय वहत र एकतामा खिि पगु्ने सामाश्चजक सञ्जािको प्रयोगिाई लनरुत्सावहत 
गररनेछ ।  

2. राविय एकता तथा सामाश्चजक सद्भाव र सवहष्णतुा प्रवद्धयन हनेु वक्रयाकिाप 
सञ्चािन गरी नागररक बीचको सम्पबन्ध थप सौहारयपूणय बनाइनेछ । 

3. सामाश्चजक तथा सािंस्कृलतक ववववधताका बीचको एकतािाई खल्बल्याउने तथा 
नागररकिाई ठदग्भ्रलमत पाने मनसायिे सिंववधान वा काननुको गित प्रचार र 
प्रयोगिाई रोक्टन शून्य सहनशीिताको नीलत अविम्पबन गररनेछ । 

1.6 प्रमखु काययक्रम 

1. प्राकृलतक साधनस्रोत तथा अवसरको सन्तलुित ववतरण हनु ेगरी ववकासका योजनाहरू तजुयमा 
2. धालमयक सम्पप्रदाय बीच एकता कायम गनय ववलभन्न चेतनामूिक काययक्रम सञ्चािन 

3. आम नागररकिाई सामाश्चजक ववववधता बीचको एकता सदुृि गने काययक्रम सञ्चािन 

4. सिंववधानको ममय र भावना अनसुार स्रोत, साधन तथा दक्ष जनशश्चिको व्यवस्था 
1.7 अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

मिुकुको स्वतन्रता, सावयभौमसत्ता एवम ्भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा गदै सबै जातजालत, धमय, भािा, सिंस्कृलत 
र सम्पप्रदायबीच पारस्पररक सद्भाव, सवहष्णतुा र ऐक्टयबद्धता थप सदुृि भएको हनुछे ।  
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खण्ड दईु: सरुक्षा 
2.1 पषृ्ठभलूम 

नेपािको सिंववधानिे नपेािको स्वतन्रता, सावयभौलमकता, भौगोलिक अखण्डता, राविय एकता, स्वाधीनता र स्वालभमानिाई 
अक्षुण राखी जनताको सावयभौम अलधकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अलधकारिाई आत्मसात ्गरेको छ । वगीय, जातीय, क्षेरीय, 

भाविक, धालमयक, िैवङ्गक िगायत सबै प्रकारका ववभेद र छुवाछुतको अन्त्य गरी आलथयक समानता, सिंमवृद्ध र सामाश्चजक न्याय 
सलुनश्चित गनय समानपुालतक समावेशी र सहभालगतामूिक लसद्धान्तका आधारमा समतामूिक समाजको लनमायण गने सङ्कल्प गरेको 
छ । प्रभावकारी सरुक्षा प्रबन्ध सशुासन र ववकासको पूवय शतय हो । गाउँपालिकामा शाश्चन्त सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गरी 
जनताको जीउ, धन र स्वतन्रताको रक्षा गनय, शाश्चन्तपूवयक बाँच्न पाउने अलधकार सलुनश्चित गनय, पूवायधार लनमायण र आलथयक 
ववकासकािालग समेत ्प्रभावकारी सरुक्षा व्यवस्था गनय आवश्यक छ ।  

2.2 प्रमखु समस्या 
सिंवैधालनक व्यवस्था अनसुार शाश्चन्त सरुक्षाकोिालग स्थानीय तहिे सम्पपादन गने काययको सञ्चािन, सपुरीवेक्षण र 

समन्वय सम्पबन्धी व्यवस्था गने सिंघीय काननु बनी नसकेको,  भइरहेको प्रहरी सङ्गठनकोिालग पलन साधन स्रोत सीलमत भएको 
साथै प्रादेश्चशक प्रहरी समेत व्यवस्था हनु नसकेको अवस्थामा सिंघीय प्रहरीिे सम्पपूणय शाश्चन्त सरुक्षाको श्चजम्पमा लिनपुने अवस्था 
रहेको छ ।  
2.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. सरुक्षा लनकायहरूको आधलुनकीकरण गनुय । 

2. सूचना सञ्जािको व्यवस्था गनुय । 

3. सरकारी एवम ्सावयजलनक सम्पपश्चत्तको बढ्दो अलतक्रमण रोक्टन ु। 

4. पयायप्त स्रोत साधनको व्यवस्था गनुय । 

5. श्चजम्पमेवार लनकाय बीच समन्वय कायम गनुय ।  

अवसर 

1. सरुक्षा लनकायका सिंरचना पालिकास्तरमा ववस्तार हनु ु। 

2. जनचेतनतामा अलभवृवद्ध हनु ु। 

3. अनसुन्धान प्रववलधमा रतु ववकास हनु ु। 

4. सूचना प्रववलध तथा सञ्चार सवुवधाको तीव्र ववकास र ववस्तार हनु ु।  

2.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

"शाश्चन्तपूणय र सरुश्चक्षत गाउँपालिका" 

िक्ष्य 

गाउँपालिकामा भरपदो शाश्चन्त सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गने ।  

उद्दशे्य 

1. शाश्चन्त, सवु्यवस्था र अमनचयन कायम गरी नागररकको जीउ, धन र स्वतन्रताको सिंरक्षण गनुय ।  

2. अपराध लनयन्रण गरी काननुी शासन पद्धलतको ववकास गनुय । 

3. गाउँपालिको आफ्नै नगर प्रहरीको व्यवस्था गनुय । 
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2.5 रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 43: सरुक्षाका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: शाश्चन्त, सवु्यवस्था र अमनचयन कायम गरी नागररकको जीउ, धन र स्वतन्रताको सिंरक्षण गनुय । 
१.१: पालिकालभर शाश्चन्त सरुक्षा र सवु्यवस्था 
कायम गने । 

1. सूचना सम्पप्रिेण प्रणािीिाई केन्रीय सञ्जािमा आबद्ध गरी सरुक्षा प्रणािीिाई 
प्रववलधमैरी बनाई आधलुनकीकरण गररनेछ ।  

2. सरुक्षा सम्पबन्धी सूचना सङ्किन तथा जोश्चखम ववश्लिेण र सरुक्षा लनकायहरूबीच 
सूचना आदानप्रदान गरी समन्वय र सहकाययमा जोड ठदइनेछ ।  

3. शाश्चन्त सरुक्षा र सवु्यवस्था कायम गनय प्रभावकारी रूपमा प्रहरी पररचािन गररनेछ 
।  

4. प्राकृलतक ववपद् बाट हनेु अलत सिंवेदनशीि एवम ्महत्त्वपूणय भौलतक पूवायधारको 
ववशेि सरुक्षा प्रबन्ध गररनेछ । 

१.२: शाश्चन्त सरुक्षा स्थापनामा ववलधको 
शासनिाई प्राथलमकतामा राखी काम गने । 

1. प्रहरीिाई जनमैरी बनाई सामदुावयक प्रहरीमा ववशेि जोड ठदइनेछ । 

2. शाश्चन्त सरुक्षा कायम राख्न बि प्रयोग गदाय मानव अलधकारको मूल्य र मान्यतािाई 
अविम्पबन गररनेछ ।  

3. सरुक्षाकमीहरूकािालग मानव अलधकार, मानवीय काननु तथा ववलधको शासन 
सम्पबन्धमा अलभमखुीकरण काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

उद्देश्य २: अपराध लनयन्रण गरी काननुी शासन पद्धलतको ववकास गनुय । 
२.१: मानव बेचववखन, अपराध लनयन्रण तथा 
िागू औिध लनयन्रण गने ।  

1. सिंवेदनशीि क्षेरमा सरुक्षाकमी पररचािन गरी मानव वेचलबखन तथा अपराध 
लनयन्रण गररनेछ ।  

2. िाग ुऔिधको अवैध उत्पादन, ओसारपसार, ववक्री ववतरण र उपभोगिाई कडाइका 
साथ लनयन्रण गररनेछ । 

उद्देश्य 3: गाउँपालिको आफ्नै नगर प्रहरीको व्यवस्था गनुय । 
3.1: आन्तररक सरुक्षािाई प्रभावकरी बनाउन 
गाउँपालिकाको आफ्नै नगर प्रहरी स्थापना 
गररनेछ । 

1.  सरुक्षा नीलत तथा काननु तजुयमा गरी नगर प्रहरी स्थापना तथा व्यवस्थापन 
गररनेछ । 

2. नगर प्रहरी सञ्चािनकािालग आवस्यक पूवायधारको ववकास गररनेछ । 
3. आवस्यकता अनरुूप नगर प्रहरी छनौट तथा लनयशु्चि गरी गन्यापधरुा नगर प्रहरी 

सञ्चािन गररनेछ ।  

2.6 प्रमखु काययक्रम 

1. पालिकाको सरुक्षा नीलत तजुयमा  

2. प्रववलधमैरी अपराध अनसुन्धानको ववकास  

3. ववद्यतुीय शासनको अवधारणाको प्रभावकारी कायायन्वयन  

4. लनयलमत िाग ुऔिध लनयन्रण र अनगुमन 

5. प्राकृलतक प्रकोपबाट हनु ेक्षलत न्यूनीकरण गनय पूवय-सूचना प्रणािी  

6. शाश्चन्त सरुक्षा सम्पबन्धी काननुको सिंशोधन, पररमाजयन एवम ्आवश्यक नयाँ काननुको लनमायण 

2.7 अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

पालिकाबासी नागररकहरूिे शाश्चन्त र सरुक्षाको अनभुलूत स्पि रूपमा गनेछन ्। सरुक्षा लनकायको क्षमता अलभवृवद्ध 
तथा सिंगठन सदुृिीकरण भई जनतामा काननु कायायन्वयनको प्रभावकाररता, दण्डहीनताको अन्त्य, अपरालधक घटनाहरूको 
न्यूनीकरण तथा सामाश्चजक शाश्चन्त कायम भएको हनुछे ।  
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खण्ड तीन: मानव अलधकार 
3.1 पषृ्ठभलूम 

नेपािको सिंववधानिे नागररकका आधारभतू मानव अलधकारिाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभलूत गरेको छ।नेपाि 
सिंयिु राि सिंघको बडापर तथा मानव अलधकार सम्पबन्धी ववलभन्न महत्त्वपूणय अन्तरायविय महासश्चन्धको पक्ष राि भइसकेको छ 
। नेपाििे जनाएको मानव अलधकार सम्पबन्धी अन्तरायविय प्रलतबद्धता कायायन्वयन गनयकािालग सिंवैधालनक, काननुी, नीलतगत एवम ्
सिंस्थागत सिंरचनाको व्यवस्था गदै आएको छ ।  

आलथयक, सामाश्चजक वा शैश्चक्षक दृवििे पछालड परेका वगय र समदुायिाई समानपुालतक र समावेशी लसद्धान्तका आधारमा 
राज्यका लनकायमा सहभालगताको हक हनुछे भनी सिंववधानमा नै सामाश्चजक न्यायको हकको व्यवस्था गररएको छ । मानव 
अलधकारको सम्पमान, सिंरक्षण र प्रवद्धयनकािालग सिंघीय तहमा ववद्यमान स्थायी सिंरचना एवम ्सिंस्थाहरूिाई प्रदेश तथा स्थानीय 
तहमा पलन ववकास गनुयपने देश्चखन्छ । अन्तर तहबीच समन्वय तथा सहकायय माफय त ्मानव अलधकार तथा सामाश्चजक न्याय 
सम्पबन्धी जनचेतनामूिक काययक्रमिाई ववकासका मदु्दासँग सिंरचनागत एवम ्कायायत्मक रूपमा जोड्दै िान ुआवश्यक देश्चखन्छ। 

3.2 प्रमखु समस्या 
मानव अलधकारको सम्पमान, सिंरक्षण र प्रवद्धयन गनुयपने कुरामा नागररक र राज्यका सबै लनकायमा सचेतना अलभवृवद्ध 

भए तापलन मानव अलधकार सम्पबन्धी सिंस्थागत र नीलतगत स्पि व्यवस्था नहनु ुतथा भेदभाव, छुवाछुत, बािवववाह, बहवुववाह, 
िैवङ्गक वहिंसा जस्ता कुप्रथा, आलथयक, शैश्चक्षक तथा सामाश्चजक पछौटेपन, भौगोलिक सिंरचना, पूवायधार एवम ् सेवा सवुवधाको 
उपिधधता जस्ता कुराहरू मानव अलधकार र सामाश्चजक न्यायको प्रत्याभलूत गनय नसक्टन ुआठद यहाँका समस्याका रुपमा रहेका 
छन ्। 
3.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. सिंववधान, काननु र अन्तरायविय प्रलतबद्धता अनरुूप मानव अलधकारको सम्पमान, सिंरक्षण, प्रवद्धयन तथा पररपािना गनुय र 

गराउन ु। 

2. मानव अलधकारमैरी तथा सामाश्चजक न्यायसवहतको सामाश्चजक एवम ्आलथयक ववकास लनमायण वक्रयाकिाप सञ्चािन गनुय। 

अवसर 

1. ववश्वमा सवयस्वीकायय भएका मानव अलधकार सम्पबन्धी मूल्य-मान्यतािाई नेपािको सिंववधानिे मौलिक हकको रूपमा 
प्रत्याभतू गनुय । 

2. मौलिक हक कायायन्वयनकािालग आवश्यक काननुी व्यवस्था हनु ु।  

3. सिंववधान एवम ् काननुद्वारा सिंरश्चक्षत मानव अलधकारको कायायन्वयनको अनगुमन गने, मानव अलधकार उल्िङ्घनमा 
अनसुन्धान गने िगायतका कायय गने स्वतन्र र सक्षम सिंवधैालनक आयोगको व्यवस्था तथा न्याय सम्पपादनकािालग 
स्वतन्र न्यायाियको व्यवस्था हनु ु। 

3.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

"स्वअनशुालसत र समतामूिक समाजको लनमायण"  

िक्ष्य 

सिंववधानिे तोकेका सामाश्चजक, आलथयक, सािंस्कृलतक र राजनैलतक अलधकारहरूको प्रत्याभलूत गराउने। 

उद्दशे्य 

1. मानव अलधकारमैरी समाज र शासन पद्धलतको ववकास एवम ्ववस्तार गनुय । 
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3.5 रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 44: मानवअलधकारका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: मानव अलधकारमैरी समाज र शासन पद्धलतको ववकास एवम ्ववस्तार गनुय । 
१.1:समाजमा ववद्यमान सबै प्रकारका भेदभाव, 

छुवाछुत, वहिंसा तथा कुप्रथाको अन्त्य गने ।  

1. जोश्चखममा रहेका ववपन्न, सीमान्तकृत एवम ्उत्पीलडत वगयका अलधकार सिंरक्षण 
गररनेछ ।  

2. समाजमा ववद्यमान भेदभाव र छुवाछुत ववरुद्ध जनचेतनामूिक काययक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । 

१.2: मौलिक हक सम्पबन्धी काननुहरूको 
प्रभावकारी रूपमा कायायन्वयन गने ।  

1. मौलिक हक कायायन्वयन गने काननुहरूको कायायन्वयनकोिालग स्रोत साधनको 
व्यवस्था गररनेछ ।  

2. न्यायमा पहुँच सलुनश्चित गनय सिंघसँगको समन्वयमा लनःशलु्क काननुी सहायता 
सम्पबन्धी नीलतगत, काननुी एवम ्सिंस्थागत व्यवस्था गररनेछ । 

१.3: मानव अलधकार उल्िङ्घनको घटनामा 
दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीलडतिाई क्षलतपूलतयको 
सलुनश्चितता गने ।  

1. मानव अलधकार उल्िङ्घनका घटनाको अनसुन्धान काययिाई प्रभावकारी 
बनाइनेछ ।  

2. मानव अलधकार उल्िङ्घनको घटनाका पीडकिाई कारबाही र पीलडतिाई उश्चचत 
क्षलतपूलतय तथा पररपूरणको व्यवस्था गररनेछ। 

3.6 प्रमखु काययक्रम 

1. मानव अलधकार सम्पबन्धी वडा तथा ववद्याियस्तरमा सचेतनामूिक अलभमखुीकरण  

2. फरक क्षमता भएका, असहाय, सीमान्तकृत ्वगय र क्षेरका सेवाग्राहीिाई सेवाप्रवाहमा सहश्चजकरण  

3. पीलडत मवहिा र असहाय वािवालिकािाई आलथयक तथा काननुी सहायता  

3.7 अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

मानव अलधकार तथा सामाश्चजक न्याय सम्पबन्धमा लनमायण भएका काननुको पूणय पािना भएको हनुछे । मानव 
अलधकारको व्यावहाररक र सिंस्थागत रूपमा उपभोग गनय सक्टने अवस्था सलुनश्चित भएको हनुछे । मानव अलधकारमैरी नीलत, 

योजना तथा काययक्रम र कायययोजना तजुयमा भएको हनुछे ।  
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खण्ड चार: सिंघीय शासन प्रणािी 
4.1 पषृ्ठभलूम 

नेपािको सिंववधानिे सहकाररता, सहअश्चस्तत्व र समन्वयको लसद्धान्तिाई सिंघीय शासन पद्धलतको मूि आधार मानकेो 
छ । सोही ममयिाई आत्मसात ्गदै सिंववधानिे लनधायरण गरेको क्षरेालधकारको अभ्यासबाट सशुासनमैरी र समदृ्ध गाउँपालिका 
लनमायण गनय आवश्यक छ । ववलभन्न जात, जालत, वगय, क्षेर, लिङ्ग र समदुायका नागररकहरूको स्वालमत्व, सहभालगता र पहुँच 
अलभवृवद्ध गदै ववववधताको व्यवस्थापनका माध्यमबाट राि लनमायण गने उदे्दश्यका साथ सिंघीय शासन प्रणािी िाग ुभएको छ ।  

4.2 प्रमखु समस्या 
सिंघीयता कायायन्वयनको स्पि मागयश्चचर तयार भइनसक्टन,ु लनतान्त नवीन स्थानीय सिंरचना हनु ु तथा सिंघ, प्रदेश र 

स्थानीय तहका सरकार बीच अन्तरसम्पबन्ध पररभावित भए तापलन कायायन्वयनमा प्रिता नहनुे िगायतका मु् य समस्या रहेको 
अवश्था छ । 
4.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. स्पि काननुी आधार नहनु ु। 

2. पयायप्त सिंस्थागत सिंरचना तथा भौलतक पूवायधारको व्यवस्था गनुय । 

3. कमयचारी व्यवस्थापन गनुय । 

4. ववत्तीय सिंघीयताको वैज्ञालनक ववलध अपनाई कायायन्वयन गनुय । 

5. सिंघीयताको मूल्य र मान्यतािाई आत्मसात गनुय । 

6. सबैका बीचमा समन्वय स्थावपत गरी सिंववधानिे तोकेका अलधकारको अभ्यास गनुय ।  

अवसर 

1. प्रशासलनक सिंरचना र आवश्यक आधारभतू काननुहरूको उपिधधता ।  

2. राजनीलतक प्रलतबद्धता सवहतको लनवायश्चचत श्चस्थर सरकार । 

3. सिंघीयता कायायन्वयनकािालग सहयोगी वातावरण । 

4. सकारात्मक नागररक सोच । 

4.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

"सहकाररता, सहअश्चस्तत्व र समन्वयमा आधाररत समावेशी सिंघीय शासन प्रणािीको अभ्यास"  

िक्ष्य 

सबै नागररकको समान पहुँच र अवसर सवहत स्थानीय तहमै प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सलुनश्चितता गने।  
उद्दशे्य 

1. सिंघीय शासन प्रणािीबाट प्राप्त हनुे िाभको समन्यावयक ववतरण गदय ै लछटो छररतो सेवा प्रवाह हनुे वातावरण लसजयना 
गनुय । 

 

4.5 रणनीलत तथा काययनीलत 

तालिका 45: सिंघीय शासन प्रणािीका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: सिंघीय शासन प्रणािीबाट प्राप्त हनेु िाभको समन्यावयक ववतरण गरदै लछटो छररतो सेवा प्रवाह हनेु वातावरण लसजयना गनुय । 
१.१: समावेशी तथा समन्यावयक ववकासकािालग आवश्यक 
काननुी र सिंस्थागत आधार तयार गने । 

1. नीलत, योजना, काननु तजुयमा गदाय सामाश्चजक, आलथयक, भौगोलिक रूपिे 
वपछलडएका वगय तथा क्षेरिाई प्राथलमकतामा राश्चखनेछ । 
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1.2: पालिकाबाट प्रदान गररने सेवािाई प्रभावकारी रूपमा 
प्रवाह गनय आवश्यक व्यवस्था गने ।  

1. सेवा प्रवाहकोिालग आवश्यक नीलतगत र काननुी आधार तयार गरी 
सिंस्थागत सिंरचनाको ववकास गररनेछ ।  

2. सेवा प्रवाह सम्पबन्धी काययववलध, लनदेश्चशका, मापदण्ड आठद जारी गरी 
कायायन्वयन गररनेछ ।  

3. नागररक समाज, लनजी क्षेर र गैरसरकारी क्षेरसँग साझेदारी गररनेछ 
। 

1.3: जनप्रलतलनलध, पदालधकारी र कमयचारीको क्षमता ववकास 
गने । 

1. जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीकोिालग क्षमता ववकास काययक्रम सञ्चािन 
गररनेछ ।  

2. सिंघीयता कायायन्वयन सम्पबन्धी जनचेतना बवृद्ध तालिम, गोष्ठी, सेलमनार 
आयोजना गररनेछ । 

1.4: सिंघ तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयिाई व्यवश्चस्थत 
बनाई लनरन्तर सिंवादको आधार तयार पाने  । 

1. मालथल्िा तहका सरकार तथा सरकारी कायायियसँग दोहोरो सिंवादको 
प्रवक्रयािाई व्यवश्चस्थत गररनेछ । 

2. योजना तजुयमा तथा बजेट ववलनयोजन गदाय मालथल्िा तहका सरकार 
तथा सरकारी कायायियको परामशय लिने पद्धलतको थािनी गररनेछ  
।  

4.6 प्रमखु काययक्रम 

1. जनचेतनामूिक तथा अन्तवक्रय यात्मक काययक्रम  

2. स्थानीय राजनीलतक नेततृ्व, जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीकोिालग क्षमता ववकास  

4.7 अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

आवश्यक काननु, नीलत, सिंस्थागत सिंरचना लनमायण भएको हनुेछ । जनतािे सरि, सहज र छररतो सेवा प्राप्त गरेका 
हनुछेन ्। जनप्रलतलनलध, पदालधकारी तथा कमयचारीको क्षमता अलभवृवद्ध भएको हनुछे ।  
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खण्ड पाचँ: ववत्तीय सशुासन 

8.1 पषृ्ठभलूम 

सावयजलनक आयको अद्यावलधक श्चस्थलतको िेखाङ्कन तथा प्रलतवेदन प्रणािीिाई लनयलमत र एकरूपता कायम गरी 
प्रभावकारी बनाउँदै िैजानकोिालग सूचना प्रववलधमा आधाररत ववत्तीय व्यवस्थापनको ववकासमा जोड ठददै एकि खाताकोि प्रणािी 
र राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको ववकास आवश्यकता छ । सावयजलनक स्रोतको लमतव्ययी र अलधकतम पररचािन, 

प्रलतवेदन तथा िेखापरीक्षण माफय त ् ववत्तीय व्यवस्थापनमा पारदश्चशयता र जवाफदेवहता अलभवृवद्ध गरी नागररकिाई ववत्तीय 
सशुासनको प्रत्याभलूत ठदन ु गाउँपालिकाको दावयत्व हो । सावयजलनक खचयको पारदश्चशयता अलभवृवद्ध गनय सरकारी लनकायका 
काययक्रम तथा खचयिाई सावयजलनकीकरण गने पद्धलतको ववकास जरुरी भएको छ । 

8.2 प्रमखु समस्या 
वेरुजकुो मारामा बवृद्ध हुँदै जान ु। आलथयक उत्तरदावयत्व तथा जवाफदेवहताको अवस्था कमजोर हनु ु। ववकास खचय 

अपेश्चक्षत गलत र पररमाणमा नहनु ु। चाि ुखचयमा भएको बिोत्तरीसगै ववत्तीय सशुासनको श्चस्थलत खस्कदै जान ु।  

8.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. सिंघीय ववत्तीय िाँचा अनरुूप सिंघीय तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गने अनदुान समयमै प्राप्त गनुय । 

2. समयमै काययक्रम स्वीकृत गरी वावियक खररद योजना तयार गनुय । 

3. समयमा ठेक्का बन्दोबस्त गनुय, पुजँीगत खचय बवृद्ध गनुय । 

4. आन्तररक िेखापरीक्षण तथा लनयन्रण प्रणािी सदुृिीकरण गनुय । 

5. अनगुमन काययक्रमिाई यथाथयपरक बनाउन ु। 

6. खररद काययिाई सावयजलनक खररद ऐनको ममय अनरुूप लमतव्ययी र प्रलतस्पधी बनाउदै आलथयक वियको अन्त्यमा मार 
अत्यलधक खचय गने प्रवृश्चत्तमा रोक िगाउन ेकायय गनुय ।  

अवसर 

1. राजस्व र व्ययको अनमुान प्रत्येक विय आिाि १५ लभर गाउँसभामा पेश गने व्यवस्था रहेको । 

2. पालिकाको िेखा प्रणािीिाई सूचना प्रववलधमा आधाररत ववत्तीय व्यवस्थापन प्रणािी, सावयजलनक सेवा िेखामान तयार 
गरी सो अनसुार प्रलतवेदन प्रणािी ववकास गररन ु। 

8.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

"प्रभावकारी ववकास खचय व्यवस्थापनद्वारा ववत्तीय सशुासन"  

िक्ष्य 

सावयजलनक आय र व्ययिाई व्यवश्चस्थत, पारदशी र अनमुानयोग्य बनाई समग्र ववकास प्रवक्रयािाई प्रभावकारी बनाउने।  

उद्दशे्य 

1. सावयजलनक आय र खचय प्रणािी पारदशी एवम ्प्रभावकारी बनाउन ु। 

8.5 रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 46: ववत्तीय सशुासनका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: सावयजलनक आय र खचय प्रणािी पारदशी एवम ्प्रभावकारी बनाउन ु। 
१.१: ववत्तीय व्यवस्थापन प्रणािी सदुृिीकरण 
गने ।   

1. ववत्तीय व्यवस्थापन सम्पबन्धी लनकायको सिंस्थागत सदुृिीकरण गरी राजस्व 
पररचािनको क्षमता बवृद्ध तथा िेखा प्रणािी सधुारका गनय तलिमको व्यवस्था 
गररनेछ ।  
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2. ववत्तीय व्यवस्थापनका सबै क्षेरमा सूचना प्रववलधको प्रयोगिाई ववस्तार गररनेछ । 
१.२: सावयजलनक आय व्यय र खररदिाई 
प्रभावकारी, व्यवश्चस्थत र पारदशी बनाउने । 

1. ववकास आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टा लनधायररत समयलभरै गने तथा ववद्यतुीय बोिपरको 
दायरािाई ववस्तार गररनेछ ।  

2. लनधायररत समय अगावै काम सम्पपन्न गने ठेकेदारिाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गररनेछ 
। 

1.3: बेरुज ु न्यूनीकरण गरी बेरुज ु
फर्छ्यौटिाई प्राथलमकता ठदने । 

1. खररद प्रवक्रयािाई व्यवश्चस्थत बनाइनेछ । 
2. आयोजनाहरूकािालग ग्राहक/उपभोिा समहु छनौट तथा प्रथम वकस्ता भिुानी 

आ.व.को दोश्रो चौमालसक लभरै सम्पपन्न गररनेछ । 
3. आयोजना छनौट तथा बजेट ववलनयोजन गदाय सम्पबश्चन्धत सरोकारवािा तथा 

उपभोिाहरूको राय सझुाव लिइनेछ । 
4. खचय गनुयपवुय हरेक श्चशियकको नीलतगत आधार स्पि गररनेछ ।  

8.6 प्रमखु काययक्रम 

1. िाभ र िागतको आधारमा योजना तथा काययक्रम र वावियक बजेट लनमायण सहश्चजकरण 

2. राजस्व पररचािन क्षमता बवृद्ध तालिम 

3. िेखा प्रणािी सदुृिीकरण तालिम  

4. ववद्यतुीय आलथयक कारोबार प्रणािीको सदुृिीकरण 

8.7 अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

वावियक खररद योजना समयमै तयार भई खररद कायय भएको हनुछे । राजस्व पररचािन प्रभावकारी रूपमा भएको 
हनुछे । सावयजलनक खचय व्यवश्चस्थत भई बरेुज ुकम भएको हनुछे । 
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पररच्छेद एघार: योजना तजुयमा, कायायन्वयन र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
खण्ड एक: योजना तजुयमा र कायायन्वयन 

1.1 पषृ्ठभलूम 

पन्रौं योजनाको राविय िक्ष्य हालसि गनय सदूुरपश्चिम प्रदेश सरकारिे “समाजवाद उन्मखु, सामाश्चजक न्यायमा आधाररत, 
समावेशी, सन्तलुित र ठदगो ववकासको माध्यमबाट आलथयक वृवद्धदरिाई उच्च पादै प्रदेशबासी जनताको जीवनमा गणुात्मक 
पररवतयन ल्याउन”े िक्ष्यका साथ प्रदेशको प्रथम पञ्चविीय आवलधक योजनाको तजुयमा गरेको छ । योजनाबद्ध ववकासकािालग 
त्यगत अध्ययन, अनसुन्धान र ववश्लिेण गदै ववियगत समस्या, चनुौती र अवसरहरूको पवहचान गने र त्यसका आधारमा वविय 
केश्चन्रत रणनीलत र व्यवहाररक काययनीलतसवहतको योजना आवश्यक पदयछ । त्यसैिे यस गाउँपालिकािे पलन पन्रौं योजना तथा 
सदूुरपश्चिम प्रदेशको प्रथम पञ्चविीय योजनाका आधारमा ती योजनाका िक्ष्य तथा उदे्दश्यहरू प्राप्ती हनुे गरी आफ्नो पवहिो 
पञ्चविीय योजना तयार पारेको छ । योजनाहरूिाई त्य र प्रमाणमा आधाररत र नलतजामखुी बनाउन हरेक आयोजनाको 
नलतजा खाका ववकास गने र पालिकािे कायायन्वयन गरेको योजनाको लनयलमत रूपमा मूल्याङ्कन गरी उपिश्चधध सावयजलनक गने 
व्यवस्थाको ववकास गनय पलन आवश्यक भएको छ ।  

1.2 प्रमखु समस्या 
राविय योजना आयोग र प्रदेश योजना आयोगसँग लनयलमत रूपमा परामशय गरी नीलत तथा योजना तजुयमा गने र 

काययक्रमहरूको वगीकरण गने वातावरण बन्न नसक्टन ु। योजना तजुयमािाई मागयलनदेश गनय आवश्यक खण्डीकृत त्याङ्कको 
उपिधधता नहनु ु। पयायप्त जनशश्चि, भौलतक सिंरचना र बजेटको अभाव रहन ु। कमयचारीहरूको स्थावयत्व नहनु ु।  

1.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. प्रथम पञ्चविीय योजना, वावियक ववकास काययक्रम र मध्यमकािीन खचय सिंरचना बीचको सामन्जस्य कायम गदै योजना 

कायायन्वयनिाई प्रभावकारी बनाउन ु।  

2. योजना लनमायणकोिालग आवश्यक ववज्ञ जनशश्चिहरू पालिका स्तरमा नै उत्पादन गरी योजना लनमायणको प्रणािीिाई 
मजबतु र ठदगो बनाउन ु।  

3. लनयलमत रूपमा ववियगत त्याङ्क सङ्किन, प्रशोधन र ववश्लिेण गरी योजना छनौट गने प्रणािीको आधारशीिा तयार 
गनुय ।  

4. योजना कायायन्वयन गने लनकायको क्षमता र दक्षता अलभवृवद्ध गरी योजना कायायन्वयन गनुय ।  

अवसर 

1. योजना तजुयमाप्रलत सबै समदुायको जनचासो र सहभालगता बढ्दै जान ु।  

2. राविय योजना आयोग तथा प्रादेश्चशक नीलत तथा योजना आयोगको अनभुव योजना लनमायणमा उपयोग गनय सक्टन े
सम्पभावनाहरू रहन ु।  

3. गाउँपालिकािे पञ्चविीय योजना लनमायण गरी योजनाबद्ध रूपमा ववकास लनमायणका काययहरू अगालड बिाउन ेकाययको 
थािनी हनु ु।  

4. राविय योजना आयोग र प्रदेश नीलत तथा योजना आयोग बीच सहकायय र समन्वय बवृद्ध भई स्थानीय तहिाई 
सहजीकरण गने वातारण बन्न ु।  

1.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

"स्थानीय आवश्यकताका आधारमा योजना लनमायण तथा सदूुरपश्चिम गने पद्धलतको ववकास"  
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िक्ष्य 

पररणाममखुी योजना लनमायण गरी गाउँपालिकािाई समदृ्ध बनाउने ।  

उद्दशे्य 

1. वैज्ञालनक त्यमा आधाररत पररणाममखुी योजना तजुयमा गनुय ।  

2. योजनाको प्रभावकारी कायायन्वयन गनुय ।  

3. योजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सिंरचनाको ववकास गनुय ।  

1.5 रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 47: योजना तजुयमा र कायायन्वयनका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: वैज्ञालनक त्यमा आधाररत पररणाममखुी योजना तजुयमा गनुय ।  
१.१: त्यका आधारमा स्थानीय 
आवश्यकतािाई समेटेर पररणाममखुी नीलत 
तथा योजना बनाउने ।  

1. योजना लनमायणिाई पररष्कृत र सहभालगतामूिक बनाउन आवश्यकता र ववश्चशिताको 
आधारमा ववश्वववद्यािय, आन्तररक तथा वाह्य ववियगत अध्ययन अनसुन्धान केन्र, 

ववलभन्न सिंघसिंस्था तथा ववज्ञ व्यश्चित्वहरू र ववकास साझेदारहरूसँग लनरन्तर सहकायय 
र समन्वय गररनेछ ।  

2. योजना लनमायणकोिालग राविय योजना आयोग र नेपाि सरकार अन्तगयतका मन्रािय 
तथा ववभागहरूसँग लनरन्तर सहकायय र समन्वय गररनेछ ।  

3. पालिकाको नीलत तथा योजना उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगार बवृद्ध गनयतफय  अग्रसर 
भएको हनेुछ ।  

4. नीलत तथा योजना लनमायणिाई सहयोगी हनेु वविय तथा मदु्दाहरूमा राविय योजना 
आयोग, प्रादेश्चशक नीलत तथा योजना आयोग, ववकास साझेदार सिंघसिंस्था, 
ववश्वववद्याियहरू र लनजी सिंघसिंस्थाहरूसँग सहकायय गरी खोजमूिक अनसुन्धान 
गररनेछ ।  

उद्देश्य २: योजनाको प्रभावकारी कायायन्वयन गनुय ।  
२.१: ववियगत सलमलतहरू बनाई तहगत 
सम्पबन्ध तथा अन्तरसरकारी समन्वय कायम 
गने ।  

1. योजना तजुयमा तथा काययन्वयनकोिालग उच्चस्तरीय अन्तरलनकाय बीचमा समन्वय 
गरी आयोजना कायायन्वयनमा सहजीकरण गररनेछ ।  

2. गाउँपालिकाको ववकासिाई मध्य ववन्दमुा राखी भौगोलिक र क्षेरगत सन्तिुन कायम 
हनेु गरी आयोजनाको पवहचान, छनौट र कायायन्वयनकोिालग व्यवस्था गररनेछ ।   

3. हरेक योजनाको समय तालिका, िागत, अध्ययन, स्थान, सहभालगता, स्रोत, गणुस्तर र 
पररणामको बारेमा मापदण्ड बनाई कायायन्वयन गररनेछ ।  

4. योजना कायायन्वयन गने लनकायको सिंस्थागत सधुार तथा क्षमता र दक्षता अलभवृवद्ध 
गररनेछ ।  

5. योजनाका हरेक चरणका कमजोरी र पररणामिाई यथाथय ववश्लिेण गरी सबै लनकायसँग 
समन्वय र अन्तरसम्पबन्ध स्थापना गररनेछ ।  

उद्देश्य ३: योजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सिंरचनाको ववकास गनुय ।  
३.१: योजना अनगुमन लनदेश्चशका र सयन्र 
बनाई लनयलमत समीक्षा गने साथै तेस्रो र 
स्वतन्र पक्षबाट ववशेि आयोजनाहरूको 
मूल्याङ्कन गने ।  

1. ववशेि आयोजनाहरूको तेस्रो पक्षबाट पलन मूल्याङ्कन गराई सझुावहरूिाई योजना 
तजुयमा गदाय समावेश गररनेछ ।  

2. उपिश्चधध मापनकोिालग पररयोजनाको नलतजा सूचकसवहतको प्रत्येक आयोजनाको 
नलतजा खाका तयार गरी कायायन्वयन गररनेछ ।  
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1.6 मु् य काययक्रम 

1. योजनाको वगीकरण गनय मापदण्ड लनमायण 
2. अनगुमनको लनदेश्चशका बनाई काययन्वयन  
3. आयोजनाको पवहचान, छनौट र कायायन्वयन गने  पद्धलतको ववकास 
4. तोवकएका आयोजनाहरूको तेस्रो पक्षबाट मूल्याङ्कन  ।  

1.7 अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

योजना तजुयमा प्रणािीको सिंस्थागत ववकास र नीलतगत व्यवस्था िाग ुहनुछे । हरेक आयोजनाको िालग अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन सूचकहरू बनकेा हनुेछन ्। सूचकहरूको आधारमा आयोजनाहरूको कायायन्वयन गररएको हनुछे । ववकासकोिालग 
छुट्याइएको बजेटको लनश्चित प्रलतशत अध्ययन अनसुन्धानकािालग छुट्याइएको हनुछे । 
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खण्ड दईु: आयोजना बैंक 
2.1 पषृ्ठभलूम 

गाउँपालिकाको लतब्र आलथयक ववकास तथा सामाश्चजक रुपान्तरणकािालग आवश्यक आयोजनाहरूको पवहचान गदै लतनको 
प्राथलमकताक्रम लनधायरण गरी बीत्तीय अनशुासन कायम गनय र िगानीका थप अवसर जटुाउन प्रारम्पभ देश्चख न ैआयोजना बैंकको 
अवधारणािाई आत्मसात गरी अश्चघ बढ्ने अठोट गररएको छ । स्थानीय माग र आवश्यकता अनरुूप आलथयक रूपमा सिंभाव्य, 

सामाश्चजक सािंस्कृलतक रूपमा ग्राह्य, वातावरणीय रूपमा अनकुुलित र व्यवस्थापकीय रूपमा कायायन्वयन योग्य आयोजनाहरूको 
छनौट गनय र कुशि कायायन्वयन गरी अपेश्चक्षत उपिश्चधध हालसि गनय गाउँपालिकाको आयोजना बैंकको व्यवस्था गनय आवश्यक 
छ ।  

लनश्चित मापदण्ड ववना आयोजनाको पवहचान तथा छनोट गने र आवश्यक पूवयतयारी ववना कायायन्वयनमा िैजाने प्राय: 
योजनाहरू समस्याग्रस्त हनुे गरेका छन ्तसथय आयोजना बैंकको व्यवस्थाबाट रणनैलतक आयोजनाहरूको पवहचान र छनौट गनय, 
आयोजनाहरूका लनधायररत िक्ष्यहरू तोवकएको गणुस्तर, िागत र समयावलध लभर सम्पपन्न गरी िगानीको उच्चतम प्रलतफि प्राप्त 
गनय आयजना बैंक महत्त्वपूणय माध्यम हनुेछ । आवश्यकता, िागत र मनुाफा हेरेर आयोजनाको छनौट गनुय पनेमा राजनीलतक 
तथा प्रशासलनक पहुँचका आधारमा आयोजना लसफाररस गने वा गनय िगाउने र सोही अनसुार बजेट ववलनयोजन गदाय योजनाको 
प्रभावकारी कायायन्वयन हनु नसवकरहेको अवस्था छ ।  

2.2 प्रमखु समस्या 
पूवयतयारी र ववश्लिेण ववना आयोजनाहरूको छनोट गरी कायायन्वयन गने पररपाटीिे लनरन्तरता पाउन ु। आवश्यकता, 

िागत र िाभ ववश्लिेण गरी आयोजनाहरूको बैंक बनाउने पररपाटी ववकास हनु ुपनेमा राजनीलतक र प्रशासलनक पहुँच हाबी हनु ु
। सिंस्थागत सिंरचना र पयायप्त जनशश्चि नहुँदा आयोजना बैंक बनाउन ेकाययहरू अगालड बढ्न नसक्टन ु। अध्ययन र अनसुन्धानको 
आधारमा आयोजनाहरूको िागत र मनुाफाबारे स्पि हनु नसक्टदा अन्तररक िगानी व्यवस्थापन र िगानी आकवियत गनयमा 
कठठनाइहरू हनु ु।  

2.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. सिंघीय तथा प्रदेश सरकारसँग तादत्म्पयता हनुे गरी आयोजनाहरूको बैंक तयार पानुय ।  

2. आयोजना बैंक बनाउनकोिालग सिंस्थागत सिंरचना लनमायण गनुय ।  

3. िागत र मनुाफा हेरी सरकारी आयोजनाहरूको सदूुरपश्चिम गने पररपाटीको ववकास गनय सरकारिे कायायन्वयनमा 
ल्याउन ेआयोजनाहरूको आयोजना बैंक बनाउन ु।  

4. सरकारी स्रोतिे मार ववकास गनय नसवकन े पालिकाका गौरवका आयोजनाहरूको ववकासकोिालग लनजी क्षरे तथा 
वैदेश्चशक िगानीकताय आकवियत गनय सहयोगी हनुे गरी आयोजना बैंक बनाउन ु।  

5. आयोजनाहरूको छनौट प्रवक्रया वैज्ञालनक बनाउन ु।  

अवसर 

1. सम्पभाव्यता अध्ययनका आधारमा स्थानीय स्तरको आयोजना बैंक बनाउने अभ्यास प्रारम्पभ गनुय ।  

2. आयोजना बैंक बनाउने काययिाई प्राथलमकतामा राख्न ु।  

3. आयोजना बैंक बनाएर मार बजेट ववलनयोजन योजना तजुयमािाई भरपदो बनाउन आयोजनाको सूची तयार गने 
अभ्यासहरूको प्रारम्पभ हनु ु।  

2.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

"आयोजना बैंक माफय त ्गाउँपालिकाको रणनैलतक आयोजनाहरूको पवहचान र छनौट"  

िक्ष्य 
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आयोजनाहरूका लनधायररत िक्ष्यहरू तोवकएको गणुस्तर, िागत र समयावलध लभर सम्पपन्न गरी िगानीको उच्चतम 
प्रलतफि प्राप्त गने ।  

उद्दशे्य 

1. गाउँपालिकाको लतब्र ववकासकािालग आयोजना बैंक बनाउन ेआधारशीिा लनमायण गनुय ।  

2. आयोजना कायायन्वयन मोडालिटी पवहचान गरी लसफाररस गनुय ।  

3. ववत्तीय स्रोतको पवहचान गरी प्रभावकारी िङ्गबाट पररचािन गनुय ।  

2.5 रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 48: आयोजना बैंकका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: गाउँपालिकाको लतब्र ववकासकािालग आयोजना बैंक बनाउने आधारशीिा लनमायण गनुय ।  

१.१: आयोजना बैंक लनमायणको आधार 
तयार गने ।  

1. आयोजना बैंक लनमायणको िालग आवश्यक सिंस्थागत सिंरचनाको लनमायण गररनेछ ।  

2. आयोजना बैंक लनमायणकोिालग आवश्यक नीलत, लनयम, लनदेश्चशका तयार पाररनेछ ।  

3. आयोजना बैंकमा भएका आयोजनाहरूिाई पारदशी र यथाथयपरक िङ्गबाट अलभिेख राख्न र 
छनौट गररनेछ । 

4. आयोजना छनौट गनय सम्पभाव्यता अध्ययन गररनेछ ।  
उद्देश्य २: आयोजना कायायन्वयन मोडालिटी पवहचान गरी लसफाररस गनुय ।  

२.१: कायायन्वयन मोडालिटीकोिालग 
आवश्यक नीलत लनयम बनाई लनयमन 
गने ।  

1. पररयोजना कायायन्वयनको िालग आवश्यक नीलत लनयम तयार पारी िाग ुगररनेछ ।  

2. आयोजना बैंकिाई व्यवश्चस्थत गनयकोिालग आवश्यक सफ्टवेयरको ववकास गरी ववद्यतुीय 
प्रणािीमा आवद्ध गररनेछ ।  

उद्देश्य ३: ववत्तीय स्रोतको पवहचान गरी प्रभावकारी िङ्गबाट पररचािन गनुय । 

३.१: सिंघीय तथा प्रदेश सरकारसँग 
समन्वय गरी आवश्यक ववत्तीय स्रोत 
तथा साधनको पवहचान तथा पररचािन 
गने ।  

1. आयोजना बैंकमा आबद्ध भएका आयोजना सञ्चािन गनय सावयजलनक, लनजी, सहकारी र 
सामदुावयक र वैदेश्चशक िगानीको सम्पभावनाहरू पवहचान गरी ववत्तीय स्रोतको व्यवस्थापन 
गररनेछ ।  

2. आयोजनाहरूको प्रथालमकताको आधारमा आयोजना छनौट गरी मध्यमकािीन खचय सिंरचनामा 
समावेश गररनेछ ।  

3. ववत्तीय सधुारकािालग राजस्व सधुार कायय योजना तजुयमा गरी िाग ुगररनेछ । 
2.6 प्रमखु काययक्रम 

1. आयोजना बैंक लनमायणकािालग आवश्यक नीलत, लनयम, लनदेश्चशका तयार 

2. सम्पभाव्यता अध्ययन गरी आयोजना बैंक तयार 

3. योजना प्राथलमकता अनसुार मध्यमकािीन खचय सिंरचना तयारी 
4. आयोजनाको पवहचान, वगीकरण, सदूुरपश्चिम, छनौट र मूल्याङ्ककनको मापदण्ड लनमायण 

5. आयोजना बैंकिाई ववद्यतुीय प्रणािीमा अलभिेख राख्न कमयचारीको दक्षता अलभवृवद्ध  

6. राजस्व सधुार कायय योजना तजुयमा  

2.7 अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

बजेट ववलनयोजन पारदशी, समतामूिक र वैज्ञालनक भएको हनुेछ । ववकासका आयोजनाहरू आयोजना बैंकमा आवद्ध 
गरी सञ्चािन भएको हनुछे । आयोजनाहरूको सदूुरपश्चिम र छनौट अध्ययन अनसुन्धान र मापदण्डको आधारमा भएका हनुछेन ्
।  
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खण्ड तीन: योजना कायायन्वयन गनय अन्तरसरकार समन्वय 
3.1 पषृ्ठभलूम 

समदृ्ध गाउँपालिका लनमायण गनय बनकेा योजनाहरूको सफि कायायन्वयनकािालग तीन तहका सरकारहरू बीच मार 
नभई पालिका लभरैका सबै वडा कायायियहरू तथा ववलभन्न सरकारी कायायियहरू बीच समन्वय एवम ्सहकायय अत्यावस्यक 
हनु्छ । देशमा सिंघीयताको अभ्यास प्रारम्पभ भए पिात ्तीन तहमा (सिंघ, प्रदेश र स्थानीय तह) सरकार गठन भई वक्रयाशीि 
भएका छन ्। तीन तहका सरकारिे कायायन्वयन गने एकि अलधकार क्षरेका काययहरूमा प्रिता भए तापलन साझा अलधकार 
लभरका काययहरू कायायन्वयन गने काययहरूमा प्रिता आएको छैन । तसथय तीन तहका सरकारिे प्रभावकारी काम सम्पपादन 
गनय आपसी सामन्जस्य, समन्वय र सहकायय आवश्यक पदयछ । प्रिता नभएका काययहरू आपसी सहकायय र समन्वयमा सम्पपादन 
गरी जनतािाई सरकारको उपश्चस्थलत र अनभुलूत गराउन सवकन्छ ।  

3.2 प्रमखु समस्या 
स्थानीय तहका क्षेरालधकारहरू मोटामोटी रूपमा मार उल्िेख गररएको र त ोकेर नछुट्याइएको हुँदा कायय सम्पपादन 

गनय केही अस्पिताहरू रहेको छ। कायय ववस्ततृीकरणमा केही व्या्या गररएको भए तापलन व्या्या नभएका कैयौं सबािहरू 
रहेको । कायायन्वयन चरणमा ती काययहरू दोहोररन,े एक अकायको क्षरे अलतक्रमण हनुे । तीन तहका सरकारिे काययन्वयन 
गने आयोजनाहरूको हािसम्पम वगीकरण नभएको । योजना तजुयमा तथा कायायन्वयनमा थप समस्या पैदा गरेको ।  

3.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. तीन तहका सरकारिे कायायन्वयन गने आयोजनाहरूको वगीकरण गरी कायय प्रिता गनुय ।  

2. प्राथलमकतामा परेका आयोजनाहरू कायायन्वयनकोिालग स्रोत व्यवस्थापन गनुय ।  

3. आयोजना कायायन्वनमा प्रभावकररता ल्याउन ु।  

अवसर 

1. आयोजनाहरूको वगीकरण गरी कायय प्रिता ल्याउन आयोजना वगीकरण सम्पबन्धी छिफििे नीलत लनमायताको 
ध्यान ाकियण गनुय ।  

2. सिंघीयता कायायन्वयनकोिालग काययतालिका लनमायण हनु ु।  

3.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

"सबै तहका सरोकारवािा सरकारहरू तथा सरकारी लनकायसँग सहअश्चस्तत्व सवहतको सहकायय"  

 
िक्ष्य 

सहकाररता, सहअश्चस्तत्व र समन्वयको आधारमा समवृद्ध हालसि गने ।  

उद्दशे्य 

1. आयोजना पवहचान, बजेट ववलनयोजन तथा लनमायणमा सबै तहका सरोकारवािा सरकारहरू तथा सरकारी लनकायसँग 
समन्वय एवम ्सहकायय गनुय ।  

3.5 रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 49: योजना कायायन्वयन गनय अन्तरसरकार समन्वयका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: आयोजना पवहचान, बजेट ववलनयोजन तथा लनमायणमा सबै तहका सरोकारवािा सरकारहरू तथा सरकारी लनकायसँग समन्वय 
एवम ्सहकायय गनुय ।  



 [122] 
 

१.१: तीन तहका सरकारको काययक्षेर र 
क्षेरालधकार प्रि गनय आयोजनाहरूको वगीकरण 
गनय प्रदेश सरकारसँग सहकायय गने ।  

1. ठूिा र रणनीलतक आयोजनाहरूकोिालग आवश्यक स्रोत बहपुक्षीय समन्वय र 
सहकायय माफय त ्व्यवस्था गररनेछ ।  

2. रणनीलतक महत्त्वका ठूिा आयोजनाहरू सिंघीय तथा प्रदेश सरकारसँगको सहकायय 
र समन्वयमा पवहचान, ववकास र कायायन्वयन गररनेछ ।  

3. जनतामा सेवाप्रवाह गने साना आयोजनाहरूको पवहचान, ववकास र कायायन्वयन गनय 
स्थानीय सरोकारवािाहरूसँग सहकायय गररनेछ ।  

3.6 प्रमखु काययक्रम 

1. आयोजनाहरूको पवहचान, ववकास र कायायन्वयन 

2. ठुिा आयोजनाहरूको काययन्वयन समयन्वय सहजीकरण 

3. योजना तजुयमा गनय ववज्ञहरूको प्राववलधक सहयोग  

3.7 अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

सिंघीय तथा प्रदेश सरकारवाट राजस्वको बाँडफाँड, समपूरक, ससतय र ववशेि अनदुान आवश्यकता अनसुार समयमै प्राप्त 
हनुछे । ठुिा रणनीलतक आयोजनाहरूको ववस्ततृ अध्ययन गने र कायायन्वयनकोिालग आवश्यक स्रोतको व्यवस्था हनुेछ ।  
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खण्ड चार: अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
4.1 पषृ्ठभलूम 

अनगुमनिे ववकास काययक्रम र आयोजनाहरूको नलतजा खोज्ने र कायायन्वयन गने पक्षिाई बिी श्चजम्पमेवार बनाउनकुो 
साथै जवाफदेही पलन बनाउँछ । नीलत, योजना, काययक्रम तथा आयोजनाहरूको कायायन्वयनको सलुनश्चिततािालग अनगुमन तथा 
त्यसबाट प्राप्त नलतजाको ववश्लिेणकािालग मूल्याङ्कनको आवश्यकता पदयछ । ववकास आयोजनाहरूबाट, लनधायररत समयावलध लभर 
लनश्चित उपिश्चधध तथा िागत अनसुारको प्रलतफि प्राप्त भए/नभएको यवकन गनय सशि एवम ्लनष्पक्ष अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको 
व्यवस्था हनुपुदयछ । अनगुमन एउटा लनरन्तर चलिरहने प्रवक्रया हो, जो आयोजना कायायन्वयनको चरणमा गररन्छ, यसको मु् य 
उदे्दश्य चाि ुपररयोजनाको प्रगलत र वििाससु्तीको बारेमा सरोकारवािाहरूिाई समयमा न ैजानकारी गराई पररयोजनािाई सही 
बाटोमा वहिंडाउन ुहो ।  

4.2 प्रमखु समस्या 
कमयचारीहरूको स्थावयत्व नहनु,ु आवश्यक त्याङ्क र सूचनाहरू उपिव्ध र व्यवश्चस्थत नहनु ु। सीलमत बजेट, त्याङ्कको 

कमजोर आधारहरू, सिंस्थागत सिंरचनाहरू व्यवश्चस्थत नहनु ु। पयायप्त जनशश्चि र भौलतक सिंरचना नहनु ु।  

4.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. सफितापूवयक अनगुमन तथा मूल्याङ्कन पद्धलतको कायायन्वयन गनुय ।  

2. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रणािीको स्थापना गनुय ।  

3. नलतजामूिक त्यहरूको पवहचान गरी आयोजनामा समावेश गनुय । 

अवसर 

1. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन बारे सिंस्थागत धारण बन्नु ।  

2. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन काययकोिालग सिंगठन सिंरचना लनमायण गदाय महत्त्व ठदन ु। 

4.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्य र उद्दशे्य 

दीघयकािीन सोच 

"प्रभावकारी अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रणिीको ववकास"  

िक्ष्य 

नलतजामूखी अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रणिीिाई ववकास लनमायण तथा व्यवस्थापनमा सिंस्थागत एवम ्स्थावपत गने  

उद्दशे्य 

1. योजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनिाई प्रभावकारी बनाउन ु।  

2. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सिंरचनाको लनमायण तथा नीलतगत व्यवस्था गनुय ।  

4.5 रणनीलत र काययनीलत 

तालिका 50: अनगुमन तथा मूल्याङ्कनका रणनीलत तथा काययनीलतहरू 
रणनीलतहरू काययनीलतहरू 

उद्देश्य १: योजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनिाई प्रभावकारी बनाउन ु।  
1.१: जनशश्चिको क्षमता अलभवृवद्ध 
गने ।  

1. अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको क्षेरमा काम गने सबै जनशश्चििाई बलियो साझेदारीको लनमायण, 

M&E Matrix, Project Performance Information System (PPIS) Software, M&E data को 
प्रयोग, अलभिेख व्यवस्थापन सम्पबन्धी तालिम प्रदान गररनेछ । 

१.२: अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
लनदेश्चशका बनाई तहगत रूपमा 
अनगुमन सिंयन्र ववकास गने ।  

1. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन ठदग्दशयनको प्रयोगबारे अलभमखुीकरण काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

2. हरेक वडािे मवहनाको एकपटक र काययपालिकािे चौमालसक रूपमा काययक्रम तथा आयोजनाको 
कायायन्वयन प्रगलत अनगुमन गने व्यवस्था गररनेछ । 
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१.३: आयोजनाहरूको हरेक 
पक्षिाई आधार मानी अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कनिाई प्रभावकारी बनाउने ।  

1. सावयजलनक नीलत, पञ्चविीय योजना, आलथयक नीलत तथा काययक्रम, बजेट तथा आयोजनाको 
दस्तावेज र अन्तरायविय प्रलतवद्धताको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गररनेछ ।  

2. हरेक आयोजनाको समयमा अनगुमन तथा मूल्याङ्कन ववश्लिेणको आधारमा योजना तजुयमा र 
कायायन्वयनिाई पररणाममखुी र प्रभावकारी बनाइनेछ । 

उद्देश्य २: अनगुमन तथा मूल्याङ्कन सिंरचनाको लनमायण तथा नीलतगत व्यवस्था गनुय । 
2.१: अनगुमन तथा मूल्याङ्कनकोिालग स्पस्ट नीलत 
बनाई िाग ुगने । 

1. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन ठदग्दशयन पनुराविोकन गरी प्रभावकारी िङ्गबाट 
कायायन्वयन गररनेछ । 

2.२: अनगुमन तथा मूल्याङ्कन कायय प्रभावकारी रूपमा 
कायायन्वयन गने ।  

1. आयोजनागत अनगुमन तथा मूल्याङ्कन शाखािाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 

२.3: योजना कायायन्वयन र अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कनिाई यथाथयपरक र पररणामखुी बनाउने । 

1. ठदगो ववकास िक्ष्यका सूचकहरूको प्रगलतिाई अनगुमन तथा मूल्याङ्कनमा 
एकीकृत गररनेछ । 

4.6 प्रमखु काययक्रमहरू 

1. आयोजनाहरूको आवश्यक अनगुमन र मूल्याङ्कन 

2. लनदेश्चशका तथा अन्य सामग्रीको ववकास 

3. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन मापदण्ड कायायन्वयन 

4. सूचक सवहतको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन योजना लनमायण 

4.7 अपेश्चक्षत उपिश्चधध 

आयोजना अनगुमन र मूल्याङ्कनकोिालग छुट्टाछुटै लनदेश्चशका बनकेो हनुछे । हरेको आयोजनाकोिालग अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कनका सूचकहरू बनकेा हनुेछन ्। सूचकहरूको आधारमा आयोजनाहरूको मूल्याङ्कन गररएको हनुछे । ववकासकोिालग 
छुट्याइएको बजेटको लनश्चित प्रलतशत अनगुमन तथा मूल्याङ्कनकोिालग छुट्याइएको हनुेछ । अनगुमन तथा मूल्याङ्कनबाट 
लनस्केका पररणामहरू र लसफाररसहरूिाई योजना तजुयमा समावेश गररएको हनुछे । 
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पररच्छेद बाह्र:  योजना नलतजा खाका 
आवलधक योजनाको िक्ष्य देश्चख काययक्रम सम्पमको कारण र असरहरू वीचको अन्तर सम्पवन्ध र नलतजाहरू वीचको तहगत अन्तरसम्पबन्ध स्थापना गरी योजना प्रवक्रयािाई नलतजामखुी 

बनाउन नलतजाखाकाको रुपमा तकय वद्ध खाका (Logical Framework) तयार गररएको छ। 

यो तकय बद्ध खाका तयार गदाय ववियगत क्षेरका आधारमा तहगत नलतजा सूचक (Key Result Indicators) लनधायरण गरी सबै ववियगत क्षेर तथा उपक्षेरको योगदानको अन्तरसम्पबन्ध 
स्थावपत गराउन प्रयास गररएको छ। 

तकय वद्ध खाकामा प्रयोग गररएका वावियक िक्ष्य सम्पबन्धी त्याङ्क हरेक वियको योग गरी समविगत (Cumulative) रुपमा प्रस्ततु गररएको छ। प्रयिु त्याङ्क गाउँपालिकाको वस्तगुत 
वववरण, काययशािा गोवष्ठवाट प्राप्त वववरण,  सदूुरपश्चिम प्रदेशको पवहिो आवलधक योजना, गाउँपालिका सम्पवन्धी अन्य दस्तावेजहरू र समहु छिफिबाट सिंकलित गररएका छन ्। तकय वद्ध 
खाकामा दीघयकािीन राविय िक्ष्य र ठदगो ववकास िक्ष्यहरूको सिंकेत निं. उल्िेख गररएको छ । 

१२.१ तकय वद्ध खाका 
तालिका 51: योजना नलतजा खाका 

नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

समविगत ववकास  

प्रभाव 

गाउँपालिकािाइ 
प्राप्त अनदुान तथा 
आन्तररक स्रोत 
साधनहरूको 
अलधकतम मारामा 
पररचािन गरी 
समदृ्ध एवम ्
समतामूिक 
गन्यापधरुा 
लनमायणको आधार 
तयार हनेु । 

मानव ववकास 
सूचकाङ्क* सूचकाङ्क 0.457           0.5 

मानव ववकास 
प्रलतवेदन, 
आलथयक 
सभेक्षण 
प्रलतवेदन, 
गाउँपालिका 
प्रोफाइि 

सिंघीय सरकार, 
प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

आलथयक वृवद्ध दर 
थप भएको हनुे, 
 श्चशक्षा, स्वास््य,  
खानपेानी, सडक 
िगायतका 

पूवायधार क्षेरमा 
तीन ैतहको 
सरकारको 
प्राथलमकतामा 
परेको हनु े

  1 

आलथयक बृवद्ध* प्रलतशत 4.7           8   8 

वावियक प्रलत व्यश्चि 
आय* 

रु. 48672           68000   1 

बहआुयालमक गररबी प्रलतशत 24           7   1 

साक्षरता प्रलतशत 79           90   4 

ववद्याियमा खदु भनाय 
दर* प्रलतशत 78           96   4 

औसत आय*ु विय 72           75   3 

कािोपर ेसडक वक.लम. २९           60   9 

ग्राभेि सडक वक.लम. 0           50   9 

ट्रयाक खोलिएको 
सडक 

वक.लम. 110           150   9 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

वेरोजगारी प्रलतशत 22           10   1 

ववद्यतु सेवा प्राप्त 
घरधरुी प्रलतशत 94           100   7 

खानपेानी सेवा प्राप्त 
घरधरुी 

प्रलतशत 75           100   9 

आलथयक ववकास 

१. कृवि तथा पशपुन्छी ववकास र खाद्य सरुक्षा 

असर १ 

आधलुनक प्रववलधको 
प्रयोग एवम ्
व्यवसावयकताको 
ववकासद्वारा कृवि 
तथा पशपुािन 
क्षरेिाई प्रलतस्पधी 
र आत्मलनभयर 
बनाउने । 

कुि गाहयस््य 
उत्पादनमा कृवि तथा 
पशपुन्छीपािनको 
वहस्सा 

प्रलतशत 35 35 35.5 36 36 36.5 36.5 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, कृवि 
शाखाको 
प्रलतवेदन 

सिंघीय सरकार, 
प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका, 
कृवि तथा पश ु
शाखा, सम्पबश्चन्धत 
वडा काययियहरू 

कृवि पश ुके्षरिे 
थप प्रोत्साहन र 
प्राथलमकता 
पाएका हनु े

4 2 

प्रलतफि १.१ 

कृवि उत्पादन र 
उत्पादकत्व बृवद्ध 
भई गन्यापधरुा 
गाउँपालिका कृवि 
उपजमा आत्मलनभयर 
भएको हनुछे । 

प्रमखु खाद्यान्न बािीको 
उत्पादकत्त्व (धान, 
मकै, कोदो, फापर, जौ 
र गहुँ) 

मे. टन प्रलत 
हेक्टटर 

3 3 4 5 6 7 7 4 2 

अलमिो जातको 
फिफुिको 
उत्पादकत्त्व 

मे. टन प्रलत 
हेक्टटर 

1.4 1.7 2 2.2 2.3 2.5 2.5 4 2 

आि ुबािीको 
उत्पादकत्त्व 

मे. टन प्रलत 
हेक्टटर 

4.5 5 5.5 6 6.5 7 7 4 2 

तरकारीको 
उत्पादकत्व 

मे. टन प्रलत 
हेक्टटर 

2.5 2.6 2.8 3 3.3 3.5 3.5 4 2 

प्रलतफि १.२ 

लनवायहमखुी कृवि 
प्रणािी ठदगो एवम ्
व्यावसावयक 
प्रणािीमा 
रुपान्तरण हनुछे । 

३० लमनेटसम्पमको 
दरुीमा कृवि उपज 
लबक्रीका िालग बजार 
उपिव्ध भएका कृिक 
पररवार 

प्रलतशत 18 30 40 50 55 60 60 4 8 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

वियभरी  लसिंचाइ हनु े
खेलतयोग्य जलमन हेक्टटर 935 1000 1100 1200 1300 1500 1500 4 9 

तरकारी व्यवसावयक 
उत्पादन क्षरे 

प्रलतशत ० 0.5 1 1.5 1.8 2 2 4 12 

कृवि सहकारी सिंस्था सङ्ख्या 28 28 29 30 32 35 35 4 8 

सहकारीमा आवद्ध 
कृिक 

सङ्ख्या 840 1000 1200 1500 2000 2500 2500 4 8 

प्रलतफि १.३ 

कृविमा आधाररत 
उद्योगको स्थापना 
तथा सञ्चािन भई 
रोजगारी र 
आम्पदानी बृवद्ध 
हनुछे । 

कृविमा आधाररत 
उद्योग सञ्चािन 

सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 5 4 8 

कृविमा आधाररत 
रोजगारी 

सङ्ख्या 583 683 783 883 983 1083 1083 4 8 

कृवि तालिम प्राप्त 
जनशश्चि 

जना 17 27 37 47 57 70 70 2 8 

शीत भण्डार सङ्ख्या 0   1       1 4 8 

कृवि उपज सङ्किन 
केन्र सङ्ख्या 4 2   2   2 10 4 8 

टनेि सङ्ख्या 115 385 800 1000 1500 2000 2000 4 8 

कृवि प्राववलधक जना 6           6 2 8 

प्रलतफि १.४ 

व्यवसावयक 

पशपुािनबाट 
पशजुन्य पदाथयको 
आयात अन्त्य भई 
लनयायत प्रवद्धयन 
भएको हनुछे । 

व्यवसावयक पशपुािन 
फमय 

सङ्ख्या 250 275 300 350 375 400 400 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, पश ु

ववकास 
शाखाको 
प्रलतवेदन  

4 8 

अण्डाको उत्पादकत्व 
(हजारमा) 

सङ्ख्या (हजारमा) 1000 2000 3500 5000 7000 10000 10000 4 8 

दधुको उत्पादकत्व 
(हजारमा) िीटर  1022 1100 1300 1500 1600 1700 1700 4 8 

मासकुो उत्पादकत्व मेवट्रक टन ४५ 50 55 60 65 70 70 

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका,पश ु
शाखा सम्पबश्चन्धत 
वडा काययिय 

4 8 

पश ुप्राववलधक जना 6           6 2 8 

प्रलतफि १.५ 

गन्यापधरुा 
गाउँपालिकामा 
कुपोिणमिु 
पालिका बने्नछ । 

सतु्केरी -स्याहार भत्ता 
पाउन ेमवहिा सङ्ख्या 170 180 185 190 200 200 200 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

स्वास््य 
शाखाको 
प्रलतवेदन  

6 3 

कुपोिण प्रभाववत 
जनसङ्ख्या प्रलतशत 5 3 2 0 0 0 0 7 1 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

करेसाबारी भएको 
घरपररवार  प्रलतशत 70 75 85 90 90 90 90 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, कृवि 
शाखाको 
प्रलतवेदन  

कृवि पश ुक्षेरिे 
थप प्रोत्साहन र 
प्राथलमकता 
पाएका हनु े

4 2 

आफ्नो उत्पादनबाट 
वियभरी खान पगु्ने 
घरधरुी 

प्रलतशत 17 25 35 50 55 60 60 

गाउँपालिका, 
सम्पबश्चन्धत 
वडाकाययिय 

4 2 

प्रलतव्यश्चि खाद्य 
उत्पादन वकिोग्राम 140 145 150 155 160 170 170 4 2 

आधारभतू खाद्य 
सरुक्षाको श्चस्थलतमा 
रहेका पररवार 

प्रलतशत 70 75 80 85 90 90 90 4 1 

कश्चम्पतमा एक 
गाई/भैंसी भएको 
पररवार 

प्रलतशत 81 81 82 83 85 85 85 गाउँपालिका 
प्रोफाइि, पश ु
शाखाको 
प्रलतवेदन   

4 2 

कश्चम्पतमा एक मासजुन्य 
पशपुिंक्षी पाल्न ेघर 
पररवार 

प्रलतशत 42 45 50 56 60 60 60 4 2 

उच्च खाद्य असरुक्षाको 
श्चस्थलतमा रहेका 
पररवार 

प्रलतशत 7 6 4 3 2 1 1 
गाउँपालिका 
प्रोफाइि 

4 1 

उपभोगको दइु लतहाई 
खानामा खचय गने 
जनसङ्ख्या 

प्रलतशत 62 60 55 55 50 45 45 
गाउँपालिका 
प्रोफाइि 

4 1 

िगानी                               

२. उद्योग, वाश्चणज्य तथा आपूलतय 

असर २ 

औद्योलगक क्षरेको 
ववकास र 
ववस्तारद्वारा 
स्थानीय रोजगारीमा 
बवृद्ध,  बजार 
व्यवस्थापन तथा 
प्रभावकारी 
आपूलतयद्वारा 

उद्योग व्यवसायमा 
सिंिग्न (उद्यमी, 
व्यवसायी) 

प्रलतशत 1 1.5 2 2.5 3 3.5 3.5 
गाउँपालिका 
प्रोफाइि 

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

गाउँपालिका लभर 
व्यापार 

व्यवसायमिुक 
वातावरण लनमायण 
भएको हनु े

9 9 

उद्योग व्यवसायबाट 
रोजगारी प्राप्त गनेको 
सङ्ख्या (थप) 

सङ्ख्या 14 50 100 150 200 250 250 
गाउँपालिका 
प्रोफाइि 

9 9 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

पालिकाको 
अथयतन्रको 
अलभववृद्ध गनय 
सहयोग गने । 

प्रलतफि २.१ 

गाउँपालिका लभर 
उल्िे्य सङ्ख्यामा 
िघ,ु घरेि,ु साना 
तथा मझौिा 
उद्योगको 
स्थापनामा भई 
रोजगारीका थप 
अवसरहरू लसजयना 
भएको हनुछे । 

प्रत्यक्ष रोजगरीमा बृवद्ध 
(वावियक) प्रलतशत 0 2 5 7 8 9 9 

सम्पबश्चन्धत 
शाखाको 
प्रलतवेदन 

9 9 

सीपमिूक तालिम प्राप्त 
जनशश्चि 

सङ्ख्या 600 50 100 125 175 200 650 
सम्पबश्चन्धत 
शाखाको 
प्रलतवेदन 

9 9 

घरेि ुतथा साना 
उद्योग दताय सङ्ख्या 170 200 250 300 320 350 350 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सम्पबश्चन्धत 
शाखाको 
प्रलतवेदन 

9 9 

मझौिा उद्योग दताय सङ्ख्या 0 1 2 3 4 5 5 1 9 

प्रलतफि २.२ 

स्थानीय स्रोत, सीप 
र साधनको 
अलधकतम 
पररचािन भई 
स्थानीय स्रोतमा 
आधाररत उद्योगहरू 

स्थापना भएको 
हनुछे । 

स्थानीय सीप तथा 
स्रोत साधनमा 
आधाररत उद्योग 

सङ्ख्या 0 1 2 3 5 7 7 9 9 

स्थानीय कच्चा पदाथय 
प्रशोधन उद्योग  

सङ्ख्या ०     1   1 2 9 9 

प्रलतफि २.३ 

उत्पाठदत 
बस्तहुरूको लबवक्र 
ववतरणकािालग 
बजार व्यवस्थापन 
भएको हनुछे । 

ववलभन्न ठाउमा हाट 
बजार सञ्चािन 

सङ्ख्या 0 1 3 5     5 9 9 

लनकासीजन्य कच्चा 
पदाथयको पररमाण 

मे. टन 0 2 7 12 15 20 20 9 9 

प्रलतफि २.४ 

वाश्चणज्य क्षेरिे 
स्थानीय अथयतन्रको 
महत्त्वपूणय वहस्सा 
लिएको हनुछे । 

ववलभन्न ठाउमा स्थानीय 
सामानको बजार 
सञ्चािन 

सङ्ख्या 0 2 3 5     5 9 9 

उत्पादन र 
बजारीकरण सहकारी 
सिंस्था 

सङ्ख्या 0 1 3 5 6 7 5 9 9 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

थोक तथा खरुा 
व्यापारमा रोजगारी 
लसजयना 

सङ्ख्या 150 200 250 300 350 400 400 9 9 

प्रलतफि २.५ 

गाउँपालिका लभरको 
आपूलतय प्रणािी 
प्रभावकारी भएको 
हनुछे । 

सपुथ मूल्य पसि सङ्ख्या 0 1 3 5 5 6 6 9 9 

सहकारी पसि सङ्ख्या 0 1       1 2 9 9 

होिसेि पसिको 
सङ्ख्या 

सङ्ख्या 0 1   1   1 3 9 9 

स्थानीय वजार र 
आपूलतय अनगुमन 

सङ्ख्या 5 6 6 6 6 6 6 9 9 

िगानी                               

३. पयटयन 

असर ३ 

गन्यापधरुा 
गाउँपालिका एउटा 
आकियक र मनोरम 
पययटकीय 
गन्तव्यका रूपमा 
स्थावपत भएको 
हनेुछ । 

पययटन व्यवसायबाट 
प्रत्यक्ष रोजगारी 
पाउनेको सङ्ख्या 

सङ्ख्या 0 20 30 50 70 100 100 

पालिका प्रगलत 
वववरण, वावियक 
नीलत तथा 
काययक्रम, 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सम्पबश्चन्धत 
शाखाको 
प्रलतवेदन 

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

पययटन क्षरेमा  
तीन ैतहको  
सरकारको  
िगानी वृवद्ध 

भएको हनुे  
नीश्चज क्षेरको  
िगानी वृवद्ध 

भएको हनु,े  
 

पययटकीय  
स्थिहरुको  
बारेमा  

प्रभावकारी  
प्रचार प्रसार र  
आवश्यक  

पूवायधारहरु  

तयार भएका  
हनु े

1 8 

पययटक सङ्ख्यामा 
बृवद्ध दर (आन्तररक) प्रलतशत 0 2 3 5 7 7 7 1 8 

पययटक सङ्ख्यामा 
बृवद्ध दर (बाह्य) प्रलतशत 0 1 2 3 5 5 5 1 8 

पालिकामा भ्रमण गनय 
आएका पययटकहरूको 
वावियक सङ्ख्या 

सङ्ख्या 0 2000 5000 10000 15000 20000 20000 1 8 

प्रलतफि ३.१ 

पययटन व्यवसायको 
गणुस्तर बृवद्ध भई 
पययटकीय स्थिको 
प्रचार-प्रसार भएको 
हनुछे ।  

पययटन र सेवामिूक 
व्यवसायमा सिंिग्न 
व्यश्चि 

सङ्ख्या 0 50 70 100 200 300 300 1 8 

पययटन सचुना केन्र 
स्थापना 

सङ्ख्या 0     1     1 1 8 

प्रलतफि ३.२ 

आधारभतु पययटकीय 
पूवायधारहरूको 
ववकास भएको 
हनुछे । 

आधारभतु पूवायधार 
सवहतको पययटकीय 
स्थि 

सङ्ख्या 0 2 5 7 9 10 10 1 8 

पययटकीय स्तरका 
होटि  तथा  बेड 

सङ्ख्या ० 1 2 3 4 5 5 1 8 

सङ्ख्या 0 10 20 30 40 50 50 1 8 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

साधारण होटि  तथा 
बेड 

सङ्ख्या 18 20 22 25 30 35 35 1 8 

सङ्ख्या 105 120 125 130 135 140 140 1 8 

होम स्टे  तथा बेड 
सङ्ख्या 0 5 10 15 20 25 25 1 8 

सङ्ख्या 0 15 30 45 50 55 55 1 8 

पदमागय लनमायण तथा 
स्तरोन्नलत 

वक.लम. 8 20 30 40 50 70 70 1 8 

प्रलतफि ३.३ 

पययटन 
उद्योगकािालग 
आवस्यक स्थानीय 
मानव सिंसाधन 
ववकास भएको 
हनुछे । 

टे्रवकङ गाइड तालिम 
प्राप्त जनशश्चि 

सङ्ख्या 0 20 30 40 50 60 60 1 8 

कुक तालिम प्राप्त 
जनशश्चि 

सङ्ख्या 0 10 20 30 35 35 35 2 8 

होटि व्यवस्थापन 
तालिम प्राप्त जनशश्चि 

सङ्ख्या 0 10 20 30 35 35 35 2 8 

िगानी                     2 8 

४. खानी तथा खलनज सम्पपदा 

असर ४ 

खानी तथा खलनज 
सम्पपदाको उश्चचत 
व्यवस्थापन र 
सिंरक्षण भएको 
हनेुछ  

खलनज तथा खानी 
के्षरको कुि आम्पदानी 
बृवद्ध  

प्रलतशत 0 0.5 1 2 2 2.5 2.5 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

प्राववलधक 
शाखा, 

सम्पबश्चन्धत 
शाखाको 
प्रलतवेदन 

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

उद्योग  

व्यवसायको  
िालग थप  

प्रोत्साहन प्राप्त  

भएको हनु े

1 9 

खानी क्षेरमा सिंिग्न 
रोजगारी 

सङ्ख्या 0 10 20 25 30 30 30 2 9 

पालिकाको कुि 
आन्तरीक आयमा 
खानी क्षरेको योगदान  

प्रलतशत 0 0.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1 9 

प्रलतफि ४.१ 

खलनज सम्पपदाको 
पवहचान, अनसुन्धान 
तथा डाटाबेस तयार 
गरी खलनज 
सम्पपदाको सिंरक्षण 
तथा ठदगो 
उपयोगको आधार 
तयार भएको हनुछे 
।  

खानीको सम्पभाव्यता 
अध्ययन सङ्ख्या 1 1         1 1 9 

पवहचान भएका खानी 
क्षेर 

सङ्ख्या 0     1   1 2 1 9 

वातावरणीय प्रभाव 
अध्ययन भएका खानी 
क्षेर 

सङ्ख्या 1     1   1 2 1 9 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

प्रलतफि ४.२ 

खानी तथा खलनज 
पदाथयको उत्खनन, 
प्रशोधन सम्पबन्धी 
सिंस्थागत ववकास र 
क्षमता अलभवृवद्ध 

तथा भ-ू
सम्पवदेनशीि 
के्षरको सरुक्षा तथा 
वातावरण सिंरक्षण 
भएको हनुछे । 

नदी जन्य उत्खननबाट 
बाविकय  आम्पदानी बृवद्ध  

प्रलतशत 0 3 5 7 10 12 12 1 9 

उत्खनन ्शरुु भएका 
खानी सङ्ख्या ०         1 1 1 9 

खानीमा सिंिग्न हनु े
व्यश्चिहरूको तालिम 

सङ्ख्या 0         1 1 2 9 

िगानी                               

५. लसिंचाइ तथा जिस्रोत 

असर ५ 

जिस्रोत तथा 
लसिंचाइको  ववकास 
र व्यवस्थापनबाट 
सबै क्षरेमा 
पाानीको अभाव 
अन्त्य गने । 

खेलतयोग्य जलमन मध्ये 
लसिंश्चचत जलमन 

प्रलतशत 26 30 35 40 45 50 50 

प्राववलधक 

शाखा, 
सम्पबश्चन्धत 
शाखाको 
प्रलतवेदन 

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका, 
सम्पबश्चन्धत 
वडाकाययिय 

लसिंचाइय पूवायधार 
क्षेरमा िगानी 
वृवद्ध हनुकुो साथै 
अनगुमन पलन थप 
प्रभावकारी भएको 

हनु े

4 2 

सचुारु लसिंचाइ 
आयोजना  

सङ्ख्या 12 12 15 17 20 22 22 4 2 

प्रलतफि ५.१ 

पानीको महुानहरू 
सिंरक्षण र 
व्यवस्थापन भएको 
हनुछे । 

सिंरश्चक्षत महुान सङ्ख्या 3 5 7 10 12 15 15 4 2 

प्रयोगमा आएका 
लसिंचाइ प्रववलध (सतह, 
पोखरी, लिप, लिफ्ट 
आठद) 

सङ्ख्या 3 3 4 4 5 7 7 4 2 

प्रलतफि ५.२ 

बाहै्र मवहना लसिंचाइ 
उपिधध हनुे के्षर 
थप भई कृवि 
उत्पादकत्व बृवद्ध 
भएको हनुछे । 

 बाहै्र मवहना लसिंचाइ 
हनु ेघरधरुी 

प्रलतशत 12 15 20 25 30 35 35 4 2 

लिफ्ट लसिंचाइ 
आयोजना 

सङ्ख्या 1 3 7 8 10 12 12 4 2 

कुिो तथा नहर 
स्तरीकरण (वकलम) वक.लम. 0 12 15 18 20 25 25 4 2 

्िाश्चस्टक पोखरी सङ्ख्या ९२ 200 400 600 700 800 800 4 2 

िगानी                               
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

सामाश्चजक ववकास 

१. जनसङ्ख्या तथा बसाइँसराइ 

असर १ 

जनसङ्ख्या तथा 
बसाइँसराइको 
उश्चचत व्यवस्थापन 
भएको हनेुछ । 

जनसङ्ख्या बृवद्धदर प्रलतशत 0 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सामाश्चजक 
ववकास शाखा, 

वावियक 
प्रलतवेदन, HMIS 

 सरकार, 
गाउँपालिका, 
सम्पबश्चन्धत 
वडाकाययिय 

जनचेतनामा  
वृवद्ध भएको हनुे,  
त्याङ्कको सचुना 
प्रणािी ववकास 
भएको हनु े

5 10 

जनघनत्व जना/व.वक.लम. 135.31 137 140 142 142 142 142 5 10 

प्रलत पररवार औित 
सदस्य सङ्ख्या 

जना 5.71 5.4 5.1 5 5 5 5 5 10 

जनसङ्ख्यामा सक्रीय 
उमेरको वहस्सा 
(जनसािंश्च्यक िाभािंश) 

प्रलतशत 53.62 53 52.5 52 51.5 51 51 5 10 

जनसङ्ख्यामा आश्चश्रत 
अनपुात अनपुात 33.71 33.71 33.8 33.9 34 34 34 5 10 

जनसङ्ख्यामा िैवङ्गक 
अनपुात अनपुात 106.57 105 104 103 103 103 103 5 10 

सहरी जनसङ्ख्या  प्रलतशत 0.5 1 2 3 4 5 5 5 10 

प्रलतफि १.१ 

पश्चञ्जकरण दताय 
सतप्रलतसत पगुेको 
हनुछे । 

जन्मदताय प्रलतशत १०० 100 100 100 100 100 100 5 10 

मतृ्यदुताय प्रलतशत 95 100 100 100 100 100 100 5 10 

वववाह दताय प्रलतशत 72 100 100 100 100 100 100 5 10 

बसाइँसराइ दताय प्रलतशत 95 100 100 100 100 100 100 5 10 

प्रलतफि १.२ 

बसाइँसराइ 
व्यवश्चस्थत भएको 
हनुे, 

ऋणात्मक जनसङ्ख्या 
वृवद्धदर (बसाइँ सरेर 
जान ेउच्चदर) भएका 
वडा 

सङ्ख्या 5 3 2 0 0 0 0 5 10 

वैदेश्चशक रोजगारमा 
जान े१५-४० उमकेो 
जनसङ्ख्या 

प्रलतशत 18 17 16 15 12 12 12 5 10 

बेरोजगारी दर  प्रलतशत 22 20 15 10 9 8 8 5 10 

प्रलतफि १.३ 
जनसाश्चङ्ख्यक िाभ 
प्राप्त भएको हनुे, 

कुि प्रजनन दर श्चशश/ु प्रलत 
मवहिा 

2 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 5 10 

पररवार लनयोजनका 
आधलुनक साधनको 

प्रलतशत 42 50 60 70 80 80 80 5 10 



 [134] 
 

नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

प्रयोग गने प्रजननयोग्य 
उमेरका मवहिा 

प्रजननयोग्य उमेरका 
मवहिामा पररवार 
लनयोजनका आधलुनक 
साधनको न्यनुता  

प्रलतशत 10 8 7 5 4 3 3 5 10 

वकशोरी अवस्थाको 
प्रजनन (प्रजननयोग्य 
उमेरका मवहिाको 
अनपुात) 

प्रलतशत 12 5 0 0 0 0 0 5 10 

पवहिो बच्चा जन्माउन े
औित उमेर 
(प्रजननयोग्य उमेरका 
मवहिा) 

प्रलतशत 20 21 21 22 22 22 22 5 10 

प्रलतफि १.४ 

जनसङ्ख्या 
व्यवस्थापन सूचना 
प्रणािी माफय त 
जनसङ्ख्याको 
अद्यावलधक त्याङ्क 
उपिधध भएको 
हनुछे । 

जानसाङ्ख्यीक 
त्याङ्कको लडजीटाइज्ट  
सचुना प्रणािी ववकास 

सङ्ख्या 0 1         1 8 10 

डाटाबेस तयार भएको  सङ्ख्या ० 1         1 8 10 

िगानी                               

२. श्चशक्षा 

असर २ 

राविय एवम ्
अन्तरायविय स्तरमा 
प्रलतस्पधाय गनय सक्टने 
दक्ष जनशश्चि 
उत्पादन भएको 
हनेुछ । 

साक्षरता दर (५ विय 
मालथ) 

प्रलतशत 79 82 85 88 88 90 90 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, श्चशक्षा 
शाखा, वावियक 
प्रलतवेदन, EMIS 

सिंघीय सरकार, 
प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका, 
श्चशक्षा शाखा, 
सम्पबश्चन्धत वडा 
काययियहरू 

ववद्याियमा  
शैश्चक्षक  

वातावरणमा  
सधुार भएको  
हनुे, शक्षामा 
िगानी  

वृवद्ध र अनगुमन  
तथा नीररक्षण  

5 4 

साक्षरता दर (१५ विय 
मालथ) 

प्रलतशत 95 95 95 95 88 90 95 5 4 

यवुा साक्षरता दर 
(१५-२४ विय) प्रलतशत 100 100 100 100 100 100 100 5 4 

प्रलतफि २.१ 
बािववकास, 

आधारभतू तह (१-
बाि कक्षा/पूवय 
प्राथलमक तहको प्रलतशत 69.5 70 85 100 100 100 100 5 4 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

५), आधारभतू तह 
(१-८) र 
माध्यलमक तह (९-
१२) मा खदु 
भनायदर क्रमशः 
९९ प्रलतशत, ९५ 
प्रलतशत र ६० 
प्रलतशत पगुेको 
हनुछे । 

अनभुव सवहत कक्षा १ 
मा भनाय दर 

थप प्रभावकारी  
भएको हनु े

 
सामदुावयक  

ववद्याियहरुमा  
शैश्चक्षक  

गणुस्तरमा  
सधुार भएको  

हनु े 

ववद्यािय श्चशक्षा (१-
१२) को भनायमा 
िैवङ्गक समता 

मवहिा प्रलत सय 
परुुि 

107 105 105 105 105 105 105 5 4 

उच्च श्चशक्षामा कुि 
भनायदर प्रलतशत 0 50 60 65 70 72 72 5 4 

माध्यलमक तह (९-
१२) मा खदु भनायदर प्रलतशत 46 50 60 70 71 72 72 5 4 

माध्यलमक तह (९-
१२) मा कुि भनायदर 

प्रलतशत ७२ 75 80 85 88 90 90 5 4 

आधारभतू तह (१-८) 
मा कुि भनायदर 

प्रलतशत 92 95 98 100 100 100 100 5 4 

आधारभतू तह (१-८) 
मा खदु भनायदर 

प्रलतशत 65 75 80 90 91 92 92 5 4 

प्रलतफि २.२ 

ववद्यािय छाड्न े
ववद्याथीको दर न्यून 
हनुछे । 

आधारभतू तहमा 
ववद्यािय जान ेउमेरका 
ववद्यािय बावहर रहेका 
ववद्याथी 

प्रलतशत 5.5 4 3 0 0 0 0 5 4 

उच्च श्चशक्षाको भनायमा 
िैवङ्गक समता 

मवहिा प्रलतसय 
परुुि 

74 80 90 100 100 100 100 5 4 

ववद्यािय छाड्न े
ववद्याथीको दर  प्रलतशत 5.5 4 3 1 0 0 0 5 4 

ववद्यािय श्चशक्षा (१-
१२) श्चशक्षक- ववद्यालथय 
अनपुात 

अनपुात 25 25 25 25 25 25 25 5 4 

प्रलतफि २.३ 

प्राववलधक र 
व्यवसावयक 
ववद्यािय सञ्चािनमा 
आएको हनुछे । 

प्राववलधक धारको 
ववद्यािय सञ्चािन  सङ्ख्या 1           1 5 4 

प्राववलधक श्चशक्षाियमा 
अध्ययनरत ववद्याथी 
सङ्ख्या 

सङ्ख्या 90 110 130 150 160 170 170 5 4 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

प्राववलधक तथा 
व्यवसावयक श्चशक्षा 
काययक्रम सञ्चािन 
भइरहेका ववद्याियहरू 

सङ्ख्या 1 1 2 3 3 3 3 5 4 

प्रलतफि २.४ 

गाउँपालिकामा 
कम्पतीमा एउटा 
बहमुखुी क्टयाम्पपस, 

एक प्राववलधक 
क्टयाम्पपस वा एक 
पोलिटेक्टनीकि 

इश्चन्स्टच्यटु स्थापना 
भएको हनुछे । 

स्नातक तहको पिाइ 
हनु ेकिेज 

सङ्ख्या 0     1     1 5 4 

स्नातक तहको ववद्याथी सङ्ख्या 0     25 50 75 75 5 4 

प्रलतफि २.५ 

ववद्याियहरूको 
गणुात्मक पररवतयन 
भएको हनुछे । 

बाि क्टिब गठन 
भएका ववद्यािय सङ्ख्या 13 10 20 23 25 25 25 5 4 

कम्प्यटुर प्रयोगशािा 
भएका ववद्यािय सङ्ख्या ९ 1 1 1     12 5 4 

ववज्ञान प्रयोगशािा 
भएका ववद्यािय 

सङ्ख्या 6 1 1 1 1 2 12 5 4 

ईन्टरनेट तथा ई- 
श्चशक्षा सवुवधा भएका 
ववद्यािय 

सङ्ख्या 9 5 5 4 1 1 25 5 4 

प्रलतफि २.६ 

श्चशक्षामा सवैको 
पहुँच सलुनश्चित भई 
समदुायको शैश्चक्षक 
स्तर मालथ उठेको 
हनुछे । 

छारामैरी ववद्यािय सङ्ख्या 0 2 4 6 8 12 12 5 4 

अपाङ्गतामैरी ववद्यािय सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 5 5 4 

आवासीय ववद्यािय सङ्ख्या 0     1     1 5 4 

प्रलतफि २.७ 

सामदुावयक र 
सिंस्थागत तहबाट 
प्रदान गररने 
श्चशक्षाको गणुस्तरमा 
रहेको अन्तर 
घटेको हनुछे । 

माध्यलमक श्चशक्षा 
कक्षा(९-१२) 
सञ्चालित सामदुावयक 
ववद्यािय 

सङ्ख्या 4 5 6 6 6 6 6 5 4 

सामदुावयक ववद्यािय  सङ्ख्या 23 23 23 23 23 23 23 5 4 

सिंस्थागत ववद्यािय सङ्ख्या 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

प्रलतफि २.८ 

ववपन्न वगय तथा 
दलित ववद्याथीिाई 
उच्च श्चशक्षा 
(इश्चञ्जलनयररङ्ग, 

मेलडकि, कृवि, वन, 
आठदमा) गा.पा. 
बाट छारवृश्चत्त 
प्रदान हनुेछ र 
गाउँपालिकामा 
प्राववलधक 
जनशश्चिको आपूलतय 
सहज हनुछे । 

प्राववलधक ववियमा 
अध्ययनरत दलित 
छारवृश्चत्त प्राप्त ववद्याथी 

सङ्ख्या 0 5 5 5 5 5 25 5 4 

प्राववलधक ववियमा 
अध्ययनरत ववपन्न 
छारवृश्चत्त प्राप्त ववद्याथी 

सङ्ख्या 1 5 5 5 5 5 25 5 4 

िगानी                               

३. स्वास््य 

असर ३ 

गाउँपालिकामा 
स्वास््य सेवा सवय 
शिुभ भएको हनेु 
। 

अस्पताि  सङ्ख्या 0   1       1 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

स्वास््य शाखा, 
वावियक 

प्रलतवेदन, HMIS 

सिंघीय सरकार, 
प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका, 
स्वास््य शाखा, 
सम्पबश्चन्धत वडा 
काययियहरू 

सरकारी स्वास््य  
सिंस्थाबाट प्रवाह  
हनु ेसेवा थप  
प्रभावकारी  

अथायत भरपदो  
सहजहनु,े 

बाि पोिणमा  
भएको िगानी  
थप प्रभावकारी  
भएको हनु,े 
स्वास््य सेवा  
थप प्रभावकारी  
भएको हनु,े 
स्वास््य  
पूवायधारमा  

नपाको िगानी  
वृवद्ध भएको हनु े

5 3 

अपेश्चक्षत आय ु(जन्म 
हुँदाको) 

विय 72 73 74 75 75 75 75 5 3 

३० लमनेटसम्पमको 
दरुीमा स्वास््य सेवामा 
पहुँच रहेका पररवार 

प्रलतशत 70 80 85 90 95 95 95 5 3 

प्रलतफि ३.१ 

गभयवती परीक्षणको 
सवुवधाबाट आमा र 
गभयमा रहेको 
बच्चाको स्वास््यमा 
रुग्णता दरमा कमी 
हनुछे। 

सिंस्थागत सतु्केरी 
सेवाको दायरा 

प्रलतशत 80 90 95 98 100 100 100 5 3 

दक्ष स्वास््यकमीबाट 
प्रसलुत सेवा लिएका 
मवहिा 

प्रलतशत 80 90 98 98 100 100 100 5 3 

बलथंङ सेन्टर सङ्ख्या 5 6 7 8 8 8 8 5 3 

गभायवस्थाको परीक्षण 
दर प्रलतशत 74 100 100 100 100 100 100 5 3 

प्रलतफि ३.२ 

बाि मतृ्यदुर, श्चशश ु
मतृ्यदुरमा कमी 
आउनछे । 

५ विय मलुनको वाि 
मतृ्यदुर (प्रलतहजार 
जीववत जन्ममा) 

दर १० 5 3 1 0 0 0 5 3 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

श्चशश ुमतृ्यदुर 
(प्रलतहजार जीववत 
जन्ममा) 

दर 16 12 7 1 0 0 0 5 3 

नवजात श्चशश ुमतृ्यदुर 
(प्रलतहजार जीववत 
जन्ममा) 

दर 18 10 5 1 0 0 0 5 3 

पूणय खोप प्रलतशत 89 100 100 100 100 100 100 5 3 

लभटालमन ए खान े
बािबालिका 

प्रलतशत 97 100 100 100 100 100 100 5 3 

झाडा पखािाको 
सिंक्रमण दर 

प्रलतशत 35 10 5 2 1 0 0 5 3 

प्रलतफि ३.३ 

मवहिा, अपाङ्ग र 
अल्पसङ्ख्यक 
समदुायमा स्वास््य 
सेवा र सवुवधाको 
पहुँचमा बृवद्ध हनुेछ 
। 

मवहिा स्वास््य स्वयिं 
सेववका 

सङ्ख्या 59 59 59 60 60 60 60 5 3 

सामान्य स्वास््य 
उपकरण उपिधध 

भएका भवन 
सङ्ख्या 4 5 6 7 7 8 8 5 3 

आधलुनक उपकरण 
सवहतका स्वास््य भवन अनपुात 2 3 4 5 6 8 8 5 3 

आधारभतू सवुवधा 
सवहतका स्वास््य 
सिंस्था 

सङ्ख्या 4 6 8 11 12 15 15 5 3 

स्थायी बन्ध्याकरण 
गने दम्पपलत प्रलतशत 23 30 40 50 60 70 70 5 3 

प्रलतफि ३.४ 

स्वास््यसेवाको 
पहुँचिे 
स्वास््यसेवाको 
खालतर बसाइँसराइ 
गनुयपने बाध्यताको 
अन्त्य हनुछे । 

प्राथलमक उपचार केन्र सङ्ख्या 0 0 0 0 0 0 0 5 3 

बेड सङ्ख्या 0 0 10 10 10 15 15 5 3 

हेल्थ पोि सङ्ख्या ५ 5 6 6 6 6 6 5 3 

स्वास््य एकाई सङ्ख्या 11 11 11 11 11 11 11 5 3 

ववशेिज्ञ श्चचवकत्सक सङ्ख्या 0   1 2 2 3 3 5 3 

मध्यम स्तरको 
स्वास््य काययकताय सङ्ख्या 22 25 25 25 25 25 25 5 3 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

प्रलतफि ३.५ 

प्रलतकारात्मक 

स्वास््य सेवाको 
ववस्तारबाट खश्चचयिो 
र जोश्चखमयिु 
उपचारात्मक 
सेवाको खचयमा 
कटौती हनुेछ । 

सवारी साधन यिु 
स्वास््य सिंस्था सङ्ख्या 0 1 2 3 4 5 5 5 3 

स्वास््य बीमा गने 
पररवार प्रलतशत 10 20 30 50 55 60 60 5 3 

एम्पबिेुन्स सञ्चािन सङ्ख्या 1 2 4 5 5 5 5 5 3 

पालिका माफय त 
लनशलु्क उपिधध 

भएको औिधी  
सङ्ख्या 36 40 60 72 72 72 72 5 3 

प्रलतफि ३.६ 

स्वास््य प्रवद्धयनका 
उपायहरूबाट 
स्थानीय 
नागररकहरूको 
स्वास््यस्तर राम्रो 
भई औसत आयमुा 
बृवद्ध हनुछे । 

एच आईलभ एड्स 
रोकथामबारे जानकारी 
प्राप्त प्रजननयोग्य 
उमेरका मवहिा 

प्रलतशत 70 80 90 100 100 100 100 5 3 

स्वास््य श्चशववर 
सञ्चािन 

सङ्ख्या 3 5 5 5 5 5 25 5 3 

घमुन्ते स्वास््य सेवा  पटक 2 1 1 1 1 1 5 5 3 

दक्ष स्वास््य सेवा 
तालिम 

सङ्ख्या 5 1 1 1 1 1 5 5 3 

प्रयोगशािा शरुु भएका 
स्वास््य सिंस्था सङ्ख्या 4 5 6 7 7 8 8 5 3 

िगानी                               

४ खानेपानी तथा सरसफाइ 

असर ४ 

गाउँपालिका क्षरेमा 
सवयसिुभ र 
गणुस्तरीय 
खानेपानी तथा 
सरसफाइ सेवा 
ववस्तार हनेुछ । 

आधारभतू खानेपानीको 
पहुँच भएको 
जनसङ्ख्या 

प्रलतशत 70 75 80 85 95 100 100 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

प्राववलधक 
शाखा, 

सम्पबश्चन्धत 
शाखाको 
प्रलतवेदन 

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका, 
सम्पबश्चन्धत वडा 
काययियहरू 

खानपेानीको  
स्रोतहरुमा वृवद्ध 

भएको हनु,े 
सरसफाइय 
जनचेतनामा  

वृवद्ध भएको हनुे,  

3 6 

स्वच्छ खानपेानीको 
पहुँच भएको 
जनसङ्ख्या 

प्रलतशत 10 20 30 40 50 70 70 3 6 

शौचािय भएका 
घरपररवार 

प्रलतशत 95 97 98 100 100 100 100 3 6 

प्रलतफि ४.१ 

आधारभतू 
खानपेानीको पहुँच 
हरेक टोि 

पाईपद्वारा ववतररत 
पानी उपयोग गने 
पररवार 

प्रलतशत 38 50 70 80 85 88 88 3 6 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

समदुायिाई हनुछे 
। 

खानपेानीको महूान 
सिंरक्षण 

सङ्ख्या 3 8 15 25 30 32 32 3 6 

प्रलतफि ४.२ 

आधारभतू 
सरसफाइमा सधुार 
गरी समदुायिाई 
प्रदूिणमिु बनाउन 
सवकनेछ । 

सेश्चफ्टट्यािंकी सवहतको 
शौचािय भएको 
पररवार 

प्रलतशत 80 85 90 95 98 99 99 3 6 

साधारण शौचािय 
भएको पररवार प्रलतशत 18 15 10 5 2 1 1 3 6 

सावयजलनक शौचािय सङ्ख्या २ 3 4 5 7 10 10 3 6 

प्रलतफि ४.३ 

सिंक्रामक रोगको 
फैिावटमा कमी 
आउनछे । 

जोश्चखमयिु अवस्थामा 
साबनु पानीिे हात धनु े

प्रलतशत 62 70 80 95 100 100 100 3 6 

उपचार गररएको वा 
सरुश्चक्षत खानेपानी 
सवुवधा प्राप्त घरधरुी 

प्रलतशत 2 4 7 10 12 15 15 3 6 

िगानी                               

५. मवहिा, बािबालिका, जेष्ठनागररक तथा अपाङ्गता 

असर ५ 

मवहिा, 
बािबालिका, 
जेष्ठनागररक तथा 
अपाङ्गता भएका 
व्यश्चिववरुद्ध हनेु 
सवै प्रकारका 
ववभेद, वहिंसा र 
शोिण अन्त्य गरी 
सक्षम र आत्म 
सम्पमानपूणय जीवन 
यापन भएको हनेु 
। 

मवहिा/घरेि ुवहिंसा प्रलतशत 2 0 0 0 0 0 0 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सामाश्चजक 
ववकास शाखा, 

वावियक 
प्रलतवेदन 

गाउँपालिका, 
सम्पबश्चन्धत 
वडाकाययिय 

लनमायण  

हनु ेसिंरचनाहरु 

िैँलगक  

सम्पबेदनशीि  

भएको हनु,े   
योजना  
तथा  

काययक्रमहरु  

िैँलगकमैरी  
हनुकुो साथै  

बजेटको  
पररमाणमा पलन  
वृवद्ध भएको  
हनुछे 

6 5 

बािश्रम प्रलतशत 0 0 0 0 0 0 0 6 5 

अपाङ्गमैरी सावयजलनक 
सेवा प्रदायक सिंस्था 

सङ्ख्या 0   2 2 2 2 8 6 5 

बैङ्क माफय त सामाश्चजक 
सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने 
जेष्ठ नागररक 

प्रलतशत 100 100 100 100 100 100 100 6 5 

प्रलतफि ५.१ 

पालिका र पालिका 
मातहतका सबै 
लनकायहरूमा 
िैवङ्गक समानता 

व्यवसावयक सीपमिूक 
तालिम प्राप्त मवहिा सङ्ख्या 20 25 50 75 100 120 120 6 5 

तालिम प्राप्त अपाङ्गता 
भएका व्यश्चि 

सङ्ख्या 0 10 20 30 40 50 50 6 5 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

बृवद्ध भएको हनुछे 
। 

कुि सहभागीहरूमा 
मवहिाको प्रलतशत प्रलतशत 25 35 35 35 35 35 35 6 5 

प्रलतफि ५.२ 

िैवङ्गक वहिंसा अन्त 
गने काययक्रम 
तजुयमा गरी 
कायायन्वयन हनुछे 
। 

िैवङ्गक वहिंसा र 
छुवाछुत सम्पबन्धी 
घटना दताय 

सङ्ख्या ८ 0 0 0 0 0 0 6 5 

िैवङ्गक वहिंसा र 
छुवाछुत सम्पबन्धी 
सचेतना काययक्रम 

सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 5 6 5 

वपलडत मवहिाहरूको 
िालग सरुश्चक्षत आवास 
गहृ 

सङ्ख्या 0   1       1 6 5 

 IEE पररक्षण सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 3 6 5 

प्रलतफि ५.३ 

सबै प्रकारका 
ववभेद, वहिंसा,  
उत्पीडन, शोिणबाट 
सबै प्रकारका 
बािबालिकािाई 
उश्चचत सिंरक्षण 
हनुछे । 

बाि हेल्पिाइन 
सञ्चािन 

सङ्ख्या 0 1         1 6 5 

बाि उद्यान सङ्ख्या 0 1 3 4 5 5 5 6 5 

सरुश्चक्षत बाि गहृ सङ्ख्या 0     1     1 6 5 

प्रलतफि ५.४ 

ज्येष्ठ नागररकको 
िालग हेरचाह, 
स्याहारससुार र 
उपयिु वातावरण 
लसजयना हनुे । 

जेष्ठ नागररक ठदवा 
सेवा केन्र 

सङ्ख्या 0 1 3 4 5 5 5 6 5 

जेष्ठ नागररक सम्पमान  सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 1 6 5 

प्रलतफि ५.५ 

ज्येष्ठ नागररकिे 
आजयन गरेको ज्ञान, 
सीप र अनभुविाई 
राज्यिे उपयोग 
गनय नीलत लनमायणमा 
सहभालगता अलभवृवद्ध 
हनु े। 

जेष्ठ नागररक सत्सङ्ग 
केन्र सङ्ख्या 0     1     1 6 5 

प्रलतफि ५.६ 
अपाङ्गमैरी भौलतक 
सिंरचना लनमायण 

अपाङ्गता भएकाहरूको 
िालग ठदवा सेवा केन्र 

सङ्ख्या 0   1       1 6 5 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

तथा सधुार गरी 
सावयजलनक सेवामा 
सहज पहुँच बिाउने 
। 

यौलनक तथा िैवङ्गक 
अल्पसिं्यक मैरी 
सावयजलनक शा ैचािय 

सङ्ख्या 0 1 2 3 4 5 5 6 5 

प्रलतफि ५.७ 

अपाङ्गता भएका 
व्यश्चिहरूप्रलत गररन े
ववलभन्न प्रकारको 
हालनकारक अभ्यास 
तथा परम्पपरा, ववभेद 
र वहिंसा आठदको 
न्यूनीकरण भएको 
हनुछे  

अपाङ्गता सम्पबन्धी हेल्प 
डेक्टस सञ्चािन सङ्ख्या       1     1 6 5 

कुि सहभागीहरूमा 
अपाङ्गता भएका प्रलतशत ५ 7 10 10 10 10 10 6 5 

िगानी                               

६. यवुा तथा खेिकुद 

असर  

यवुा जनशश्चििाई 
पालिकाको 
सामाश्चजक-आलथयक 
ववकास तथा 
खेिकुदमा 
मूिप्रवाहीकरण 
भएको हनेु  । 

यवुाहरूको नेततृ्वमा 
रहेको सामाश्चजक 
सिंघसिंस्था 

प्रलतशत 5 10 10 12 14 15 15 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सामाश्चजक 
ववकास शाखा, 

वावियक 
प्रलतवेदन 

गाउँपालिका, 
सम्पबश्चन्धत 
वडाकाययिय 

यवुाहरुका िालग  

भएको  
िगानीमा वृवद्ध 

भएको हनु, खेि 
पूवायधारमा िगानी  

वृवद्ध हनु े 

5 3 

राविय अन्तराविय 
खेिाडी सङ्ख्या 

सङ्ख्या 1     3   5 5 5 3 

प्रदेश तथा 
श्चजल्िास्तरीय खेिाडी 

सङ्ख्या 5 3 3 3 3 3 20 5 3 

प्रलतफि ६.१ 

सीपमिूक तालिम 
र ववत्तीय स्रोतमा 
यवुाहरूको पहुँच 
वृवद्ध भएको हनु े। 

सहकारीमा  यवुाको 
आवद्धता   प्रलतशत 8 8 10 12 14 15 15 5 3 

यवुा व्यवसायीहरूबाट 
सञ्चािन भएका 
व्यवसायको सङ्ख्या 

सङ्ख्या 30 35 40 45 50 55 55 5 3 

उद्यमशीिता तालिम 
प्राप्त यवुाहरूको वावियक 
सङ्ख्या 

सङ्ख्या 50 60 70 80 100 120 120 5 3 

    

उद्यम, व्यवसाय र 
स्वरोजगारीमा सिंिग्न 
यवुा 

प्रलतशत ५ 5.5 6 7 10 12 12 5 3 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

यवुाक्टिब, सिंजाि तथा 
सिंस्था सङ्ख्या 5 6 7 8 10 10 10 5 3 

यवुा सिंिग्न स्थानीय 
सिंरचना वा सिंयन्र 

सङ्ख्या 4 6 10 15 15 15 15 5 3 

प्रलतफि ६.३ 

गापामा खेिमैदान, 
योग तथा 
ध्यानकेन्र स्थापना 
भएको हनु े। 

लनयलमत योगाभ्यास 
गने जनसङ्ख्या प्रलतशत 1 2 3 5 6 7 7 5 3 

पालिकास्तरीय 
खेिमैदान 

सङ्ख्या 0     1     1 5 3 

प्रलतफि ६.४ 

ववद्याियहरूमा 
खेिकुद ववकास 
भएको हनु े

खेि मैदान भएका 
ववद्यािय 

सङ्ख्या 13 15 18 23 23 23 23 5 3 

अन्तर ववद्यािय 
प्रलतयोलगतात्मक 

खेिकुद काययक्रम 

सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 5 5 3 

प्रलतफि ६.५ 

प्रश्चशक्षण र 
अभ्यासमा वृवद्ध हनु े
। 

पालिकामा सिंचालित 
खेिकुद प्रलतयोलगता 

सङ्ख्या 0 5 5 5 5 5 25 5 3 

खेिाडी प्रश्चशक्षण 
काययक्रम 

सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 5 5 3 

पालिकास्तरीय 
प्रलतयोलगतात्मक 

खेिकुद काययक्रम 

सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 5 5 3 

सफि एवम ्
क्षमतावान खेिाडी 
प्रोत्साहन तथा सम्पमान  

सङ्ख्या 0 2 2 2 2 2 10 5 3 

योगा प्रश्चशक्षण पटक 0 1 1 1 1 1 5 5 3 

प्रलतफि ६.६ 

सावयजलनक लनजी 
सझेदारीमा वृवद्ध 
भई खेिकुद 
पूवायधारको ववकास 
भएको हनु े। 

कवडयहि तथा 
खेिकुद मैदान 

सङ्ख्या 0   1       1 

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

5 3 

प्रदेशस्तरको खेि 
मैदान सङ्ख्या ० 0 0 0 0 1 1 5 3 

िगानी                               

७. समाश्चजक सरुक्षा तथा सिंरक्षण 



 [144] 
 

नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

असर  

समावेशी सामाश्चजक 
सरुक्षा र सिंरक्षण 
प्रणािी माफय त 
कल्याणकारी 
पालिकाको रूपमा 
स्थावपत भएको 
हनेुछ । 

आधारभतू सामाश्चजक 
सरुक्षामा आबद्ध 
जनसङ्ख्या (कुि िाभ 
ग्राही मध्ये) 

सङ्ख्या सबै  

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सामाश्चजक 
ववकास शाखा, 
पालिका प्रगलत 

वववरण 

गाउँपालिका, 
सम्पबश्चन्धत 
वडाकाययिय 

  

6 16 

कृवि तथा पश ुलबमामा 
आवद्ध पररवार 

प्रलतशत 5 10 15 20 30 35 35 4 16 

प्रलतफि ७.१ 

सामाश्चजक सरुक्षा 
तथा सिंरक्षण 
सम्पबन्धी काननुी 
दस्तावेज तयार भई 
कायायन्वयनमा 
आएका हनुछे । 

सामाश्चजक सरुक्षा तथा 
सिंरक्षण सम्पबन्धी 
आवश्यक काननु 
लनमायण 

सङ्ख्या 0 1         1 6 16 

प्रलतफि ७.२ 

एकीकृत सूचना 
प्रणािी 
कायायन्वयनमा 
आएको हनुछे । 

सामाश्चजक सरुक्षा 
सम्पबन्धी एकीकृत 
सूचना प्रणािी 
व्यवस्थापन 

सङ्ख्या 0 1         1 6 16 

िगानी                               

पूवायधार ववकास 

१. उजाय 

असर  

नववकरश्चणय तथा 
वैकश्चल्पक ऊजायको 
उत्पादन र 
उपभोगमा ऊजाय 
दक्षता बिाई 
वातावरण मैरी, 
ठदगो, भरपदो, 
गणुस्तरीय र 
स्वच्छ ऊजायमा 
सवैको पहुँचमा 
बवृद्ध हनेुछ । 

ववद्यतुमा पहुँच प्राप्त 
पररवार 

प्रलतशत 98 100 100 100 100 100 100 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

प्राववलधक 
शाखा, 

सम्पबश्चन्धत 
शाखाको 
प्रलतवेदन 

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

सम्पबश्चन्धत 
काययियहरूिे 
आफूिाई  
समसामवयक  

अध्यावलधक  

गरेको हनुे, उजाय 
पूवायधारमा िगानी 

वृवद्ध हनु े 

3 7 

जिववद्यतु ्उत्पादन 
(जलडत क्षमता) मेगावाट 0 0 0 0 0 0 0 3 7 

प्रलतव्यश्चि ववद्यतु ्
उपभोग 

वकिोवाट घण्टा 140 142 145 170 200 250 250 3 7 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

प्रलतफि १.१ 

ऊजाय ववतरण 
प्रणािीिाई 
प्रभावकारी एवम ्
भरपदो बनाई 
ववद्यतु पहुचँमा बृवद्ध 
गरी खपत 
बिाइनछे । 

थ्री फेज िाइनको 
लबस्तार प्रलतशत 20 50 70 90 100 100 100   7 

राविय प्रसारण िाइन 
माफय त ववद्यतुीकरण 
भएको पररवार 

प्रलतशत 15 20 30 50 100 100 100 3 7 

खाना पकाउन े
इन्धनका रूपमा लबद्यतु 
प्रयोग गने पररवार 

प्रलतशत 1 2 3 5 7 10 10 3 7 

प्रलतफि १.२ 

वैकश्चल्पक ऊजायको 
ववस्तार गरी ठदगो, 
भरपदो  गणुस्तरीय 
र प्रभावकारी 
रूपमा ववकास गरी 
बहउुपयोलग बनाइने 
। 

सोिार उजाय प्रयोग 
गने घरपररवार 

प्रलतशत 2 2.5 3 3.5 4 5 5 3 7 

सोिार उजाय उत्पादन वक.वा. ५० 60 70 80 100 120 120 3 7 

बायोग्यास 
(गोवरग्यास) प्रयोग 

गने घरपररवार  
सङ्ख्या 15 5 5 5 5 5 40 3 7 

िगानी                               

२. यातायात पूवायधार 

असर  

सिंघ, प्रदेश तथा 
गन्यापधरुा 
गाउँपालिकाको 
समन्वयका 
आधारमा पूवायधार 
ववकास गरी 
आलथयक तथा 
सामाश्चजक 
ववकासका 
अवसरमा 
नागररकको सहज 
पहुँच परु् याइने । 

३० लमनेटसम्पमको 
दरुीमा यातायात पहुँच 
भएका पररवार 

प्रलतशत 25 40 60 70 75 80 80 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

पालिका प्रगलत 
वववरण, 

प्राववलधक 
शाखा 

सिंघीय सरकार, 
प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका, 
प्राववलधक, 

सम्पबश्चन्धत वडा 
काययियहरू 

जनताको माग  

अनसुार  
यातायातको  
व्यवस्थापन  

भएको हनुे, सडक 
पूवायधारमा िगानी 

वृवद्ध हनु े 

3 9 

सवययाम सडक वक.लम. 29 36 40 45 50 60 60 3 9 

यातायात सचुारु सडक 
िम्पबाइ वक.लम. 29 36 50 60 80 100 100 3 9 

प्रलतफि २.१ 

योजनाको 
दीघयकािीन 
उपयोगकोिालग  

लनयलमत ममयत सिंभार 
भएको सडकको 
िम्पबाइ 

वक. लम. 40 40 40 40 40 40 40 3 9 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

लनमायण भइसकेका 
पूवायधारहरूको 
सिंरक्षण, ववस्तार 
तथा ममयतकोिालग  

कोिको व्यवस्था 
हनुछे । 

प्रलतफि २.२ 

गाउँपालिकाको 
आलथयक तथा 
सामाश्चजक 
गलतववलधिाई 
सन्तलुित, समावेशी, 
गलतशीि बनाउन 
योगदान पयुायउन 
सक्टन ेरणनीलतक 
सडक सिंजाि सदुृि 
भएको हनुछे । 

अन्तर पालिका सडक 
सञ्जाि ववस्तार वक.मी. 0 5 7 10 12 15 15 3 9 

प्रलतफि २.३ 

लछटो, भरपदो र 
वातावरण मैरी 
सडक सञ्जाि 
ववकास गनय 
सहयोगी हनु ेप्रववलध 
तथा उपायहरू 
अबिम्पबन हनुछे । 

वायोइश्चञ्जलनररङ्ग प्रववधी 
र सडक साइड 
वृक्षारोपण 

वक.मी. 0 2 2 2 2 2 10 3 9 

पवहरो लनयन्रणकािालग 
ग्यालभन वाि लनमायण 

वक.मी. 1 1 1 1 1 1 5 3 9 

प्रलतफि २.४ 

प्रत्येक वडाहरूमा र 
महत्त्वपूणय 
स्थिहरूमा, ग्रामीण 
बस्तीहरू र प्रमखु 
पययटकीय केन्र 
जोड्ने गरी 
यातायात पहुचँ 
बिाउन सडक 
ववस्तार गररनछे । 

पालिकामा सिंचालित ४ 
पाङ्खग्र ेयातायातका 
साधन 

सङ्ख्या ०   3 5 6 7 7 3 9 

ग्राभेि सडक वक.लम. 10 10 10 10 10 10 50 3 9 

ट्रयाक खोलिएको 
सडक 

वक.लम. 110 120 130 140 150 150 150 3 9 

पक्की पिु सङ्ख्या 2 2 2 2 2   8 3 9 

झोिङेु्ग पिु सङ्ख्या 8 1 2 2     5 3 9 

सडक नािी वक.लम. 29 5 5 5 5 5 25 3 9 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

प्रलतफि २.५ 

यस गाउँपालिकाका 
पदमागयहरूको 
पवहचान तथा 
लनमायण काययिाई 
अलभयानका रुपमा 
सञ्चािन गररनछे । 

पदमागय स्तरोन्नलत वक.लम. 5 10 10 10 10 10 50 3 9 

नयाँ पदमागयको लनमायण वक.लम. 0 0 15 15 0 0 30 3 9 

िगानी                               

३. आवास, भवन तथा बस्ती ववकास 

असर  

सरुश्चक्षत, सिुभ र 
वातावारणमैरी 
एकीकृत आवास 
तथा बस्ती ववकास 
हनेुछ । 

भकूम्पप प्रलतरोधी भवन प्रलतशत 2 नया बने्न सबै  

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

पालिका प्रगलत 
वववरण, 

प्राववलधक 
शाखा 

सिंघीय सरकार, 
प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका, 
प्राववलधक, 

सम्पबश्चन्धत वडा 
काययियहरू 

भवन आचार  
सिंवहता सम्पबन्धी  
चेतनामा वृवद्ध र  
नपाबाट हनु े 
कायायन्वयन र  
अनगुमन थप  
प्रभावकारी  
भएको हनु 

3 11 

व्यवश्चस्थत सहरीकरण 
सवहतको बस्ती 

सङ्ख्या 0     1     1 3 11 

पालिकाको मापदण्ड 
बमोश्चजम भवन लनमायण  

प्रलतशत 2 नया बने्न सबै  3 11 

प्रलतफि ३.१ 

भौगोलिक रुपिे 
ववकट र ववपद 
जोश्चखमयिु 
स्थानमा हनु सक्टने 
थप बस्ती 
बस्तारिाई 
लनरुत्सावहत गनय 
स्थानीय बस्ती 
लबस्तार मापदण्ड 
लनमायण गररनछे  

भकूम्पप तथा पवहरो 
प्रलतरोधी ववद्यािय 
भवन 

सङ्ख्या 5 1 1 1 1 1 5 3 11 

भकूम्पप तथा पवहरो 
प्रलतरोधी स्वास््य 
सिंस्था 

सङ्ख्या 3     1   1 5 3 11 

भकूम्पप तथा पवहरो 
प्रलतरोधी वडा कायायिय 
तथा अन्य सरकारी 
भवन 

सङ्ख्या 2 4 5 6   7 7 3 11 

प्रलतफि ३.२ 

गन्यापधरुा 
गाउँपालिकामा 
आवास तथा 
भवनको लनमायण 
भएको हनुछे 

काययपालिका भवन सङ्ख्या 0 1         1 3 11 

वडाकाययिय भवन सङ्ख्या 2 3 4 5     5 3 11 

कमयचारी आवास  प्रलतशत 0     1     1 3 11 

सामदुावयक भवन सङ्ख्या 5 5   6   7 7 3 11 

प्रलतफि ३.३ 

ववलभन्न 

आयोजनाहरूको 
सम्पभाव्यता 
अध्ययन, सामाश्चजक 

भवन तथा आवास 
लनमायणकािालग 
वातावरणीय प्रभाव 
अध्ययन 

सङ्ख्या 0 1         1 3 11 



 [148] 
 

नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

तथा वातावरणीय 
प्रभाव मूल्याङ्कन र 
ववस्ततृ 
इश्चन्जलनयररङ 
लडजाइन भएको 
हनुछे 

भवन तथा आवास 
लनमायणकािालग ववस्ततृ 
पररयोजना प्रलतवेदन 

सङ्ख्या 1 2 4 5 6 7 7 3 11 

प्रलतफि ३.४ 

प्राकृलतक पवहरोको  
जोश्चखम 
बस्तीहरूिाई 
व्यवस्थापन भएको 
हनुछे 

जोश्चखमयिु बस्तीको 
स्थानान्तरण 

बस्ती सङ्ख्या 0     1     1 3 11 

प्रलतफि ३.५ 

भ ूउपयोग नीलत 
माफय त ्ग्रालमण तथा 
शहरी जग्गा 
रएकीकृत बस्ती 
ववकास भएको 
हनुछे 

लनमायण भएका वस्ती 
ववकास योजना सङ्ख्या सङ्ख्या 0     1     1 3 11 

प्रलतफि ३.६ 

ववपन्न घर 
पररवारका िालग 
जनता आवास 
काययक्रम सचािन 
भएको हनुछे 

ववपन्नकािालग लनलमयत 
आवास  

सङ्ख्या 0 5 10 15 20 25 25 3 11 

िगानी                               

४. सञ्चार तथा सचुना प्रववलध 

असर ४ 

सूचना तथा सञ्चार 
प्रववलधको ववकास 
गदै सबै 
नागररकको पहुँच 
तथा उच्चतम 
उपयोग सलुनश्चित 
गरी 
आमनागररकको 

 मोबाइि नटेवकय  
कभरेज क्षरे 

प्रलतशत 95 96 100 100 100 100 100 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सूचना प्रववलध 
शाखा 

गाउँपालिका, 
सम्पबश्चन्धत 
वडाकाययिय 

  3 9 

ईन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त 
पररवार 

प्रलतशत 45 65 80 90 100 100 90   3 9 

 टेलिफोनिाइन भएको 
पररवार प्रलतशत 0 50 100 100 100 100 250   3 9 

अश्च्टकि फाइबरको 
लबस्तार प्रलतशत 0 30 40 50 70 80 80   3 9 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

जीवनस्तर सहज 
हनेुछ । 

प्रलतफि ४.१ 

सूचना तथा सञ्चार 
प्रववलध सम्पबन्धी 
नया खोज तथा 
अनसुन्धान र 
ववकासको िालग 
काननुी आधार 
तयार हनुेछ । 

सूचना प्रववलध लनयमन 
काननु लनमायण 

सङ्ख्या 0     1     1   8 9 

प्रलतफि ४.२ 

समग्र प्रववलधका 
ववकासकािालग 
लडश्चजटाइजेसन 
माफय त सामाश्चजक, 

आलथयक र 
शासकीय 
व्यवस्थामा सधुार 
भएको हनु े। 

ईन्टरनेट उपिधध 
भएका सरकारी 
कायायियहरू 

प्रलतशत 80 100 100 100 100 100 100   3 9 

वि वाईफाई उपिधध 
भएका सावयजलनक 
स्थिहरू 

सङ्ख्या 0 6       7 7   3 9 

प्रलतफि ४.३ 

सूचना तथा सञ्चार 
सेवािाई प्रलतस्पधी, 
मयायठदत, सवयसिुभ 
तथा लनयलमत 
पहुँचको स्थापना 
गरी सूचना 
प्रववलधको उच्चतम 
प्रयोग भएको हनुछे 
। 

उद्यम व्यवसायमा 
सूचना प्रववलध प्रयोग 
गने व्यश्चि 

प्रलतशत 0 5 7 10 12 15 15   3 9 

ई-कक्षा सञ्चािन गने 
ववद्याियहरू 

सङ्ख्या 0 6         6   2 9 

लडश्चजटि सूचना पाटी सङ्ख्या 0 6         6   3 9 

प्रलतफि ४.४ 

सूचनामा सम्पपूणय 
नागररकहरूको 
पहुँच र सञ्चार 
प्रववलधको उच्चतम 
प्रयोगको सलुनश्चित 
हनुछे । 

रेलडयो टेिीलभजन 
प्रयोग गने घरधरुी प्रलतशत 80 100 100 100 100 100 100   8 9 

सञ्चारका कुन ैएक 
साधन उपिधध घरधरुी प्रलतशत 90 100 100 100 100 100 100   3 9 

राविय परपलरका 
लनयलमत रूपमा सङ्ख्या 0     6     6   3 9 



 [150] 
 

नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

उपिधध हनुे 
सावयजलनक पसु्तकािय 

िगानी                       3 9 

वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन 

१. वन तथा भ-ूसिंरक्षण 

असर १ 

गन्यापधरुा क्षरेका 
वनको उश्चचत 
व्यवस्थापन, 
भसूिंरक्षण र जैववक 
ववववधताको 
सिंरक्षणका 
माध्यमबाट स्थानीय 
जनताको 
जीवनस्तरमा सधुार 
भएको हनेुछ । 

रुख ववरुवािे िाकेको 
वा हररयािी वा वन 
क्षेर 

प्रलतशत 72.49 72.49 72.49 72.49 72.49 72.49 72.49 

इिाका वन 
कायायिय, 
गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सम्पबश्चन्धत 
शाखा  

गाउँपालिका, 
सम्पबश्चन्धत 
वडाकाययिय 

 
वैज्ञालनक वन  
व्यवस्थपनको  
अवधारण वन  
पैदावारको  

उपयोग भएको  
हनु े

7 15 

सामदुावयक वनबाट 
प्राप्त हनु ेराजस्व  बृवद्ध  

प्रलतशत 5 7 9 11 12 15 15 7 15 

प्रलतफि १.१ 

वनिाई 
उत्पादनमखुी बनाई 
वनजन्य 
उत्पादनको 
व्यवसायीकरण 
गररनछे ।  

स्थानीय फलनयचर 
उद्योग 

सङ्ख्या 0     1   3 3 3 15 

आयमूिक कायय 
सिंचालित वन क्षेर 

सङ्ख्या 35 35 35 35 35 35 35 7 15 

प्रलतफि १.२ 

समदुायमा आधाररत 
वन व्यवस्थापन 
प्रणािी अनसुार 
वनको सिंरक्षण 
हनुछे । 

सामदुावयक वन 
सङ्ख्या 

सङ्ख्या 35 35 35 35 35 35 35 7 15 

सामदुावयक वन 
उपभोिा सलमलतका 
सदस्यको क्षमता 
अलभबृवद्ध तालिम 

सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 5 7 15 

वावियक बृक्षारोपण सङ्ख्या 0 5000 5000 5000     15000 7 15 

प्रलतफि १.३ 
स्थानीय वनको 
सिंरक्षण भई वनको 

सामदुावयक वनिे 
ओगटेको क्षेरफि 

हेक्टटर 0             7 15 



 [151] 

नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

कुि के्षरफिमा 
बृवद्ध भएको हनुछे 
।  

सरकारी वनिे 
ओगटेको क्षेरफि 

प्रलतशत 0             7 15 

नीजी वनिे ओगटेको 
क्षेरफि 

प्रलतशत 0             7 15 

प्रलतफि १.४ 

वन्यजन्त ुर जैववक 
ववववधताको 
सिंरक्षण, सम्पबद्धयन 
गरी चोरी-लनकासी 
तथा अलतक्रमण 
लनयन्रण भएको 
हनुछे ।  

चोरी-लनकासी 
लनयन्रणकािालग 
लनयमन इकाई गठन 

सङ्ख्या 0 1         1 7 15 

पालिकास्तरीय वन 
इकाई स्थापना 

सङ्ख्या 0 1         1 7 15 

जैववक ववववधता यिु 
क्षेर 

हेक्टटर 153 153 153 153 153 153 153 7 15 

वन क्षेरको तारवार  वक.लम. 0 4 4 4 4 4 20 7 15 

प्रलतफि १.५ 

भसूिंरक्षण गरी 
वातावरणीय 
सन्तिुन कायम 
हनुछे ।  

सिंरश्चक्षत भकू्षय 
सिंवेदनशीि क्षरे 

सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 5 7 15 

पवहरो लनयन्रणकािालग 
तटबन्ध लनमायण 

वक.लम. 0 1 2 2 2 2 9 
प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

7 15 

सिंवेदनशीि क्षरेको 
पवहरो लनयन्रण 

सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 5 7 15 

िगानी                               

२. वातावरण सिंरक्षण तथा जिवाय ुपररवतयन 

असर २ 

वातावरणमैरी र 
जिवाय ु
पररवतयनसँग 
अनकूुलित हनेु गरी 
स्वच्छ एवम ्सफा 
वातावरण सवहतका 
ववकास 

काययक्रमहरू 
सञ्चािन हनेुछ । 

अनकूुिन योजना तयार 
भई कायायन्वयन  

सङ्ख्या 0 1         1 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सम्पबश्चन्धत 
शाखा  

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

वातावरण प्रलत  
जनचेतना वृवद्ध 

भएको हनु े

8 13 

वाय ुप्रदूिणको औसत 
मारा (वप वप एम 
२.५) 

माइक्रोग्राम प्रलत 
घन लमटर 

0             7 13 

प्रलतफि २.१ 

वातावरण तथा 
जिवाय ु
पररवतयनबाट हनु े

प्रदिुण मापन केन्र   0     1     1 7 13 



 [152] 
 

नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

प्राकृलतक प्रकोप 
आठदमा कमी 
आउनछे 

प्रलतफि २.२ 

गा.पा.को प्राकृलतक 
स्रोत साधनिगायत 
स्थानीय 
सम्पपदाहरूको 
सिंरक्षण हनुछे 

स्थानीय ववपद् तथा 
जिवाय ुउत्थानशीि 
योजना  

सङ्ख्या 0 1         1 8 13 

प्रलतफि २.३ 

स्थानीय स्रोत 
साधनहरूमा 
जिवाय ु
पररवतयनबाट पने 
प्रभाव कम हनुेछ 

ववपद जोश्चखम क्षेर 
पवहचान सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 5 7 13 

ववपद जोश्चखम क्षेर 
नक्टसाङ्कन सङ्ख्या 0 1         1 7 13 

िोप हनुिागेका 
बािीनािीको 
पनुस्थापन (बािी 
नािी को सङ्ख्या) 

सङ्ख्या 0 1 2 3 4 5 5 7 13 

प्रलतफि २.४ 

वातावरण तथा 
जिवाय ुपररवतयन 
सम्पबन्धी ज्ञान तथा 
चेतना अलभवृवि 
हनुछे 

स्थानीय वातावरणमैरी 
नीलत 

सङ्ख्या 0 1         1 8 13 

वातावरण तथा 
जिवाय ुसम्पबन्धी 
सचेतना काययक्रम 
सङ्ख्या 

प्रलतशत 0 1 1 1 1 1 5 7 13 

प्रलतफि २.४ 

वातावरण तथा 
जिवाय ु
पररवतयनबाट 
भौलतक, आलथयक 
तथा समाश्चजक 
सिंरचनाहरूमा 
पनयसक्टने प्रभाव 
न्यून हनुछे । 

धवुाँमिु घरधरुी प्रलतशत 10 15 20 25 30 35 35 7 13 

िगानी                               

३. फोहरमैिा व्यवस्थापन 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

असर ३ 

गाउँपालिकामा 
भरपदो र 
गणुस्तरीय 
सरसफाइ सेवा 
ववस्तार भएको 
हनेुछ । 

फोहोरमैिा लबसजयन 
केन्र सङ्ख्या 0     1     1 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सम्पबश्चन्धत 
शाखाको 
प्रलतवेदन 

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

 फोहोरमैिा र 
वातावरण प्रलत  
जनचेतना वृवद्ध 

भएको हनु,े 
फोहोरमैिा 
व्यवस्थापनमा 
गाउँपालिकािे 
थप िगानी 
गरेको हनुे  

7 15 

प्रलतफि ३.१ 

ठदगो सरसफाइ 
व्यवस्थापनको 
के्षरमा सधुार हनुछे 

फोहोरमैिा लबसजयन 
नीलत 

सङ्ख्या 0 1         1 

गाउँपालिका, 
सम्पबश्चन्धत 
वडाकाययिय 

8 15 

प्रलतफि ३.२ 

सिंक्रामक रोगको 
फैिावटमा कमी 
आउनछे 

सिंक्रामक रोगबाट 
लबरामी हनुे जनसङ्ख्या प्रलतशत 10 7 5 3 1 0 0 7 15 

गाउँटोि 
सरसफाइकोिालग 
उपभोिा सलमलत 

सङ्ख्या 0 25 25 25 25 25 25 7 15 

प्रलतफि ३.३ 

पायक पने 
सावयजलनक ठाउँमा 
फोहर राख्न ेबाश्चल्टन 
र िमको व्यवस्था 
गरी समदुायिाई 
फोहरमिु बनाउन 
सवकनेछ 

 डस्टलबन व्यवस्थापन 
भएका घरधरुी 

प्रलतशत 0 5 10 15 20 25 25 7 15 

फोहरबाट जैववक मि 
उत्पादन गने पररवार प्रलतशत 70 80 85 90 90 95 95 7 15 

प्रलतफि ३.४ 

प्राववलधकहरूको 
आधारभतू तथा 
पनुतायजकी तालिम 
माफय त सरसफाइको 
क्षेरमा दक्ष 
जनशश्चिको 
व्यवस्था गनय 
सवकनेछ 

फोहोरमैिा 
व्यवस्थापनकािालग 
दक्ष जनशश्चि 

सङ्ख्या 0     3     3 2 15 

प्रलतफि ३.५ 

आधारभतू 
सरसफाइमा सधुार 
गरी समदुायिाई 

पणुय सरसफाइयिु 
वडा सङ्ख्या 0 1 3 5     5 7 15 



 [154] 
 

नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

प्रदूिणमिु बनाउन 
सवकनेछ 

िगानी                         

४. ववपद् व्यवस्थापन 

असर ४ 

ववपदबाट हनेु 
मानवीय, आलथयक, 

सामाश्चजक, 

सािंस्कृलतक र 
पयायवरणीय क्षलतमा 
कमी आएको हनेुछ 

।  

ववपद्जन्य घटनाबाट 
ववगत ३ वियको 
औसत मानवीय क्षलत 
सङ्ख्या 

सङ्ख्या 0 0 0 0 0 0 0 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सम्पबश्चन्धत 
शाखाको 
प्रलतवेदन 

गाउँपालिका, 
सम्पबश्चन्धत 
वडाकाययिय 

ववपद् सम्पबन्धमा  
गाउँपालिका तथा  

समदुाय  
सम्पबेदनशीि  

भएको हनु े

7 15 

प्रलतफि ४.१ 

ववपद् जोश्चखमको 
पूवायनमुान सूचना र 
उद्धारका िालग 
प्रभावकारी सूचना 
प्रणािीको 
व्यवस्थापन भएको 
हनुछे 

प्रमखु नदी/खोिामा 
बािी सूचना प्रणािी 
स्थापना 

सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 5 8 15 

आपतकािीन कायय 
सञ्चािन केन्र 

सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 5 7 15 

प्रलतफि ४.२ 

मानवीय कारणिे 
उत्पन्न हनु ेप्रकोप 
न्यून भएको हनुेछ 

ववपदबाट क्षती भएको 
घरधरुी सङ्ख्या 0           0 7 15 

प्रलतफि ४.३ 

ववपद् 
व्यवस्थापनसम्पबन्धी 
कायय योजना 
ववकास हनुछे 

ववपद् व्यवस्थापन 
योजना 

सङ्ख्या 0 1         1 8 15 

स्थानीय ववपद जोश्चखम 
न्यनुीकरण तथा 
जिवाय ुअनकुुिन 
कायययोजना तजुयमा 

सङ्ख्या 0 1         1 8 15 

प्रलतफि ४.४ 

सूचना/त्याङ्क 
सङ्किन सही र 
सरि रूपमा प्राप्त 

ववपद् व्यवस्थापनमा 
वक्रयाशीि सिंघ-
सिंस्थाहरू 

सङ्ख्या 0 2         2 7 15 



 [155] 

नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

हनु ेसिंयन्र ववकास 
हनुछे 

ववपद् व्यवस्थापन 
स्थानीय कोि 
(हजारमा) 

रू. 0 5000 5000 5000 5000 5000 5000 7 15 

प्रलतफि ४.५ 

सरोकारवािा र 
स्थानीय 
जनसमदुायहरूको 
क्षमता अलभवृवद्ध 
हनुछे 

सामान्य खोज उद्दारमा 
तालिमप्राप्त जनशश्चि 

सङ्ख्या 0 5 10 15 20 25 25 2 15 

तालिम प्राप्त स्वयम ्
सेवक 

सङ्ख्या 0 5 10 15 20 25 25 2 15 

प्रमखु नदी कटान 
स्थिमा तटबन्द 
लनमायण 

सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 5 
सिंघ, प्रदेश 
सरकार, 

गाउँपालिका 
3 15 

ववपद् व्यवस्थापनिालग 
खलु्िा क्षेर र स्थान 

सङ्ख्या 5 5 5 5 5 7 7 
गाउँपालिका, 
सम्पबश्चन्धत 
वडाकाययिय 

7 15 

वस्तीकािालग अयोग्य 
स्थानमा बसोबास 
गरेका घरधरुी 

सङ्ख्या 7 0 0 0 0 0 0 7 15 

िगानी                               

सिंस्थागत ववकास 

१. सेवा प्रवाह तथा सशुासन 

असर १ 

गाउँपालिकाको 
शासन प्रणािी, 
समावेशी 
काययमूिक, 

जनमखुी, 
पररणाममखुी, 
पारदशी र 
उत्तरदायी हनेुछ 

कमयचारीको पदपूलतय प्रलतशत 92 100 100 100 100 100 100 

प्रशासन शाखा, 
िेखा शाखा, 
िेखापरीक्षण 
प्रलतवेदन, 

राजस्व शाखा, 
वाविकय  प्रगती 
प्रलतवेदन, 
गाउँपालिका 
प्रोफाइि 

गाउँपालिका, 
सम्पबश्चन्धत 
वडाकाययिय 

  

8 16 

काययपालिकाको बैठक सङ्ख्या 128 

आवश्यकता अनसुार 
8   

गापाद्वारा श्चस्वकृत नीलत 
तथा काननु 

सङ्ख्या 56 8 16 

गापा तथा वडा 
कायायिय िगायत सेवा 
प्रवाही कायायियमा 
नागररक बडापर 
लनमायण 

सङ्ख्या 2 4         6 8 16 

औसत वावियक बेरुज ु प्रलतशत 3 2 1 1 0 0 0 8 16 

औसत वावियक पुँश्चजगत 
खचय प्रलतशत 45 48 50 52 55 60 60 8 16 



 [156] 
 

नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

आन्तररक आय रु िाखमा 38 40 45 50 55 60 60 8 16 

प्रलतफि १.१ 

सरकारी तथा 
गैरसरकारी 
लनकायहरूबाट 
जनताहरूिे सरि 
र सवयसिुभ 
तररकािे सेवा प्राप्त 
गनय सक्टनछेन ्। 

सामाश्चजक परीक्षण सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 5 8 16 

आवलधक योजना 
तजुयमा  

सङ्ख्या 0 1         1 8 16 

मध्यमकालिन खचय 
सिंरचना तयार गरेका 
वडा 

सङ्ख्या 0 5 5 5 5 5 5 8 16 

अनिाइन प्रलतवेदन 
प्रणािी स्थापना भएका 
वडा 

सङ्ख्या 0 5         5 8 16 

पालिका तथा वाडयको 
सावयजलनक सनुवुाई 

सङ्ख्या 0 6 6 6 6 6 6 8 16 

प्रलतफि १.२ 

सरकारी तथा 
गैरसरकारी 
सिंस्थाहरूबाट 
कायायन्वयन हनु े
काययक्रम र प्रवाह 
हनु ेसेवा सवुवधामा 
पारदश्चशयता कायम 
भई सवयसाधारण 
जनता ससूुश्चचत 
हनुछेन ्। 

कमयचारी तथा जन 
प्रलतलनलधको 
काययप्रगलतको समीक्षा 

सङ्ख्या 4 2 2 2 2 2 2 8 16 

अनगुमन सङ्ख्या 22 50 50 50 50 50 50 8 16 

काययक्रमको कायय 
प्रगलत समीक्षा सङ्ख्या 4 2 2 2 2 2 2 8 16 

अन्य सरकारी तथा 
गैरसरकारी 
सिंस्थाहरूको 
सावयजलनक सनुवुाइ 

सङ्ख्या 2 2 2 2 2 2 2 8 16 

िगानी                               

२. मानव सिंसाधन तथा सिंस्थागत क्षमता ववकास 

असर २ 

गणुस्तरीय मानव 
सिंसाधन र सक्षम 
स्थानीय 
सिंस्थाहरूका 
माध्यमबाट 
गन्यापधरुाको 

क्षमता ववकास योजना सङ्ख्या 0 1         1 प्रशासन शाखा, 
वाविकय  प्रगती 
प्रलतवेदन, 
गाउँपालिका 
प्रोफाइि 

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

  

8 16 

कमयचारीको कुि 
दरबन्दी सङ्ख्या 43 दरबन्दी अनसुार 8 16 

स्वीकृत ओएनएम 
प्रलतवेदन 

सङ्ख्या 1 1 1 1 1 1 1 8 16 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

आलथयक समाश्चजक 

ववकास हनेुछ । 

प्रलतफि २.१ 

गाउँपालिकाबाट हनुे 
गरेका सेवाप्रवाह 
लछटोछररतो भई 
जनतािाई िाभ 
पगु्नछे । 

सेवाग्राहीको सन्तवुि 
स्तर 

प्रलतशत 89 90 91 92 92 92 92 8 16 

प्रलतफि २.२ 

जनताको आलथयक 
श्चस्थलतमा सधुार 
हनुे, दैलनक जीवन 
सञ्चािनमा सहयोग 
पगुेर जीवनस्तर 
मालथ उठ्नछे। 

जनप्रलतलनलध तथा 
कमयचारीको क्षमता 
ववकास  

सङ्ख्या 0 2 2 2 2 2 10 8 16 

िगानी                               

३. त्याङ्क प्रणािी 

असर ३ 

गाउँपालिकाका सबै 
वकलसमका 
त्याङ्कहरू लनयलमत 
रूपमा अद्यावलधक 
गरी सबैकािालग 
पहुँचयोग्य 
बनाइनेछ । 

व्यवश्चस्थत सूचना 
प्रणािी 

सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 1 

सूचना प्रववलध 
शाखा, वाविकय  

प्रगती 
प्रलतवेदन, 
गाउँपालिका 
प्रोफाइि 

गाउँपालिका, 
सम्पबश्चन्धत 
वडाकाययिय 

  

8 16 

इपेमेन्ट सङ्ख्या 0 1 8 16 

प्रलतफि ३.१ 

ववद्यतुीय त्याङ्क 
प्रणािीको स्थापना 
र सञ्चािन भएको 
हनुछे । 

वेबसाइट सङ्ख्या 1 1 1 1 1 1 1 8 16 

अनिाइन रश्चजिेसन सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 1 8 16 

सेवा अनसुारको 
कम्प्यटुर ववलिङ 

सङ्ख्या 0 1 2 3 5 5 5 8 16 

टोकन प्रणािी सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 1 8 16 

प्रलतफि ३.२ 

आयोजना अनगुमन 
र मूल्याङ्कनकोिालग 
आवश्यक सूचना 
उपिधध भएको 
हनुछे । 

सफ्टवेयरमा आधाररत 
त्याङ्क प्रणािी 

सङ्ख्या 3 3 8 16 



 [158] 
 

नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

प्रलतफि ३.३ 

प्रमाणमा आधाररत 
योजना तजुयमा गनय 
आवश्यक त्याङ्क 
उपिधध भएका 
हनुछे । 

प्रोफाइि नवीकरण सङ्ख्या 1 1 1 1 1 1 1 8 16 

िगानी                               

िोकतन्र र सशुासन  
१. राविय एकता 

असर १ 

ववववधताको उश्चचत 
सम्पबोधन र सम्पमान 
गरी सबैिाई समान 
अवसरका साथ 
ववकाससँग आबद्ध 
गने । 

समान अवसरको 
सलुनश्चितता प्रलतशत 30 40 60 80 80 80 80 

सामाश्चजक 

पररक्षण 
प्रलतवेदन, 
वावियक नीलत 
तथा काययक्रम, 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि 

गाउँपालिका, 
सम्पबश्चन्धत 
वडाकाययिय 

  

10 16 

समावेशी वाडय घोिणा सङ्ख्या 0 1 10 16 

प्रलतफि १.१ 

मिुकुको 
स्वतन्रता, 
सावयभौमसत्ता एवम ्
भौगोलिक 
अखण्डता र 
स्वाधीनताको रक्षा 
गदै सबै जातजालत, 
धमय, भािा, सिंस्कृलत 
र सम्पप्रदायबीच 
पारस्पररक सद्भाव, 
सवहष्णतुा र 
ऐक्टयबद्धता थप 
सदुृि भएको हनुछे 
। 

सद्भाव र सवहष्णतुा 
प्रवधयन अन्तवक्रय या 
काययक्रम 

सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 5 10 16 

सािंस्कृलतक 
धरोहरहरूको सिंरक्षण 

सङ्ख्या 3 5 7 10 12 15 15 10 16 

िगानी                     10 16 



 [159] 

नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

२. सरुक्षा 

असर २ 

गन्यापधरुामा 
भरपदो शाश्चन्त 
सरुक्षा र सवु्यवस्था 
कायम भएको हनु े
। 

स्थानीय  सरुक्षा 
सम्पबन्धी  ऐन लनयम 
लनमायण 

पटक 0 1 1 1 1 1 1 

प्रशासन शाखा, 
वावियक प्रगती 
प्रलतवेदन, 
गाउँपालिका 
प्रोफाइि 

गाउँपालिका, 
सम्पबश्चन्धत 
वडाकाययिय 

  

10 16 

श्चजल्िा सरुक्षा 
सिंयन्रसँग समन्वय सङ्ख्या 5 5 10 16 

प्रहरी चौकी सङ्ख्या 
थप 

सङ्ख्या 4 4 4 5     5 10 16 

प्रलतफि २.२ 

पालिकाबासी 
नागररकहरूिे 
शाश्चन्त र सरुक्षाको 
अनभुलूत स्पि 
रूपमा गनेछन ्। 

नगरप्रहरी सङ्ख्या 0   2 3   2 7 10 16 

प्रलतफि २.२ 

सरुक्षा लनकायको 
क्षमता अलभवृवद्ध 
तथा सिंगठन 
सदुृिीकरण भई 
जनतामा काननु 
कायायन्वयनको 
प्रभावकाररता, 
दण्डहीनताको 
अन्त्य, अपरालधक 
घटनाहरूको 
न्यूनीकरण तथा 
सामाश्चजक शाश्चन्त 
कायम भएको 
हनुछे । 

दण्डवहनतासम्पबन्धी 
सचेतना काययक्रम 

सङ्ख्या 0 3 3 3 3 3 3 10 16 

अपराध न्यनुीकरण 

गोिी-काययशािा 
सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 5 10 16 

िगानी                               

३. मानव अलधकार 

असर ३ 

सिंववधानिे तोकेका 
सामाश्चजक, आलथयक, 

सािंस्कृलतक र 
राजनैलतक 

दताय भएका िैवङ्गक 
वहिंसा िगायतका 
अपराधका घटना र 
अनसुन्धानको अनपुात 

अनपुात 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 

प्रशासन शाखा, 
वावियक प्रगलत 
प्रलतवेदन, 
गाउँपालिका 

गाउँपालिका, 
सम्पबश्चन्धत 
वडाकाययिय 

  6 16 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

अलधकारहरूको 
प्रत्याभलूत गराइनेछ 

। 

हराएका 
बािबालिकामा फेिा 
पानय नलसकएकाको 
अनपुात  

प्रलतशत 0 0 

प्रोफाइि, 

न्यावयक 
प्रलतवेदन 

6 16 

प्रलतफि ३.१ 

मानव अलधकार 
तथा सामाश्चजक 
न्याय सम्पबन्धमा 
लनमायण भएका 
काननुको पूणय 
पािना भएको हनुछे 
। 

मेिलमिाप सलमलतबाट 
लछनोफानो भएका 
घटना 

प्रलतशत 56 60 80 90 95 95 95 6 16 

न्यायसम्पपादनको 
अलभिेख (१३) सङ्ख्या 1 1 1 1 1 1 1 6 16 

प्रलतफि ३.२ 
मानव अलधकारको 
व्यवहाररक र 
सिंस्थागत रूपमा 
उपभोग गनय सक्टन े
अवस्था सलुनश्चित 
भएको हनुेछ । 

मानव अलधकार 
काननुी साक्षरता 
काययक्रम 

सङ्ख्या 0 1 2 3 4 5 5 6 16 

प्रलतफि ३.३ 

मानव अलधकार 
सम्पबन्धी नीलत तथा 
कायययोजना तजुयमा 

सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 1 6 16 

िगानी       0             

४. सिंघीय शासन प्रणािी 

असर ४ 

सबै नागररकको 
समान पहुँच र 
अवसर सवहत 
घरदैिोमै 
प्रभावकारी सेवा 
प्रवाहको सलुनश्चितता 
गररनछे । 

पालिकाको एकि 
क्षेरालधकार काययन्वयन 

सङ्ख्या 22 22 22 22 22 22 22 

वावियक प्रगलत 
प्रलतवेदन, 

काययपालिकाको 
बैठकका लनणयय 
पशु्चस्तकाहरु 

गाउँपालिका, 
सम्पबश्चन्धत वडा 
कायायिय 

  

8 17 

पालिकाको साझा 
क्षेरालधकार कायायन्वयन सङ्ख्या 10 12 8 17 

प्रलतफि ४.१ 

आवश्यक काननु, 
नीलत, सिंस्थागत 
सिंरचना लनमायण 
भएको हनुछे । 
जनतािे सरि, 

सहज र छररतो 

अन्तर सरकार 
समन्वय सम्पबन्धी 
नीलतगत कानून लनमायण 

सङ्ख्या 1 1 1 1 1 1 1 8 17 

अन्तर सरकार 
समन्वयका सम्पबन्धी 
नीलतगत लनणयय 

सङ्ख्या 2 3 4 5 6 7 7 8 17 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

सेवा प्राप्त गरेका 
हनुछेन ्।  

प्रलतफि ४.२ 

जनप्रलतलनलध, 

पदालधकारी तथा 
कमयचारीको क्षमता 
अलभवृवद्ध भएको 
हनुछे । 

अनभुव आदान-प्रदान 
भ्रमण 

सङ्ख्या 1 1 2 3 4 5 5 8 17 

क्षमता अलभवृवद्ध 
सम्पबन्धी तालिम 

सङ्ख्या 3 3 4 5 6 7 7 8 17 

िगानी                               

८. ववत्तीय सशुासन 

असर ८ 

सावयजलनक आय र 
व्ययिाई 
व्यवश्चस्थत, पारदशी 
र अनमुानयोग्य 
बनाई समग्र 
ववकास प्रवक्रया 
प्रभावकारी हनेुछ 
। 

लनधायररत समयावलध मै 
बजेट  

आएको/नआएको नआएको आउन े आउन े 

िेखा शाखा, 
राजस्व शाखा, 
वावियक लनलत 
तथा काययक्रम, 

िेखा परीक्षण 
प्रलतवेदन 

गाउँकाययपालिका 
कायायिय 

  

8 16 

वाविकय  योजना तथा 
काययक्रम वववरण 
बेवसाइटमा 

राश्चखएको/ 
नराश्चखएको नराश्चखएको 

राश्चखएको राश्चखएको 

8 16 

आय-व्ययको 
अद्यावठदक वववरण 

बेवसाइटमा 

राश्चखएको/ 
नराश्चखएको राश्चखएको 8 16 

प्रलतफि ८.१ 

वावियक खररद 
योजना समयमै 
तयार भई खररद 
कायय भएको हनुछे 
। 

वाविकय  खररद योजना सङ्ख्या 1 1 1 1 1 1 1 8 16 

प्रलतफि ८.२ 

राजस्व पररचािन 
प्रभावकारी रूपमा 
भएको हनुछे । 

आन्तररक िेखापरीक्षण 
प्रलतवेदन सङ्ख्या 1 1 1 1 1 1 1 8 16 

आन्तररक लनयन्रण 
प्रणािीको व्यवस्था सङ्ख्या 1 1 1 1 1 1 1 8 16 

समयमा फर्छ्यौट 
भएका वाविकय  योजना प्रलतशत 95 100 100 100 100 100 100     

िगानी                               

योजना तजुयमा, कायायन्वयन र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

१०. योजना तजुयमा र कायायन्वयन 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

असर १० 

पररणाममखुी योजना 
काययन्वयनबाट 
गन्यापधरुािाई 
समदृ्ध बनाइनेछ । 

आवलधक योजना 
अनसुार वावियक योजना 
तयार  

भएको/नभएको  नभएको 
भएको भएको 

वावियक लनलत 
तथा काययक्रम, 

वावियक प्रगलत 
प्रलतवेदन, 
योजना 

अनगुमन तथा 
मलु्यािंकन 
प्रलतवेदन 

  

गाउँपालिका, 
योजना शाखा, 
प्राववलधक शाखा, 
सम्पबश्चन्धत वडा 
कायायिय  

  

9 17 

मध्यमकािीन खचय 
सिंरचना काययन्वयन  भएको/नभएको  नभएको 9 17 

  
समयमा सम्पपन्न 
आयोजना/काययक्रमको 
अनपुात 

प्रलतशत 95 95 95 95 95 95 95 9 17 

प्रलतफि १०.१ 

योजना तजुयमा 
प्रणािीको सिंस्थागत 
ववकास र नीलतगत 
व्यवस्था िाग ु
हनुछे । 

योजनाको चरणहरूमा 
िश्चक्षत वगयको 
सहभालगता 

भएको/नभएको  भएक 

भएको भएको 

9 17 

योजना तजुयमाका 
चरणहरूमा मवहिा 
सहभालगता 

भएको/नभएको  भएको 9 17 

आयोजना बैङ्क   लनमायण भएको/नभएको  नभएको 9 17 

प्रलतफि १०.२ 

हरेक 

आयोजनाकोिालग 
अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन सूचकहरू 
बनेका हनुछेन ्। 

कूि आयोजना मध्य े
उपभोिा सलमलतबाट 
कायायन्वयन भएका 
आयोजनाको अनपुात 

प्रलतशत 95 95 95 95 95 95 95 9 17 

  
योजना सूचक बनाई 
िाग ुभएका काययक्रम 

सङ्ख्या 0 5 15 20 22 25 25 9 17 

प्रलतफि १०.३ 

सूचकहरूको 
आधारमा 
आयोजनाहरूको 
कायायन्वयन 
गररएको हनुछे । 

सूचकका आधारमा 
कायायन्वयन भएका 
योजना 

सङ्ख्या 0 10 15 20 22 25 25 9 17 

िगानी                               

११. आयोजना बैङ्क 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

असर ११ 

आयोजनाहरूका 
लनधायररत िक्ष्यहरू 
तोवकएको गणुस्तर, 
िागत र समयावलध 
लभर सम्पपन्न गरी 
िगानीको उच्चतम 
प्रलतफि प्राप्त 
भएको हनेुछ । 

आयोजना बैङ्क तजुयमा सङ्ख्या 0 1 1 1 1 1 1 

योजना शाखा 
प्रलतवेदन, 

वावियक योजना 
प्रलतवेदन , 
प्राववलधक 

शाखा प्रलतवेदन  

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

  9 17 

प्रलतफि ११.१ 

बजेट ववलनयोजन 
पारदशी, 
समतामूिक र 
वैज्ञालनक भएको 
हनुछे ।  

आयोजना बैङ्कमा 
सम्पिग्न गररएका 
काययक्रम 

सङ्ख्या 0 100 120 150 200 250 250   9 17 

आवलधक योजनाका 
आधारमा बजेट 
ववलनयोजन 

प्रलतशत 0 90 90 90 90 90 90   9 17 

प्रलतफि ११.२ 

ववकासका 
आयोजनाहरू 
आयोजना बैङ्कमा 
आवद्ध गरी 
सञ्चािन भएको 
हनुछे ।  

ववकासका 
आयोजनाहरू आयोजना 
बैङ्कमा आवद्ध 

गररएको 
/नगररएको  नगररएको गररएको गररएको   9 17 

प्रलतफि ११.३ 

आयोजनाहरूको 
सदूुरपश्चिम र 
छनौट अध्ययन 
अनसुन्धान र 
मापदण्डको 
आधारमा भएका 
हनुछे । 

सदूुरपश्चिम गररएका 
काययक्रम 

सङ्ख्या 0 100 120 150 200 250 250   9 17 

छनौटमा परेका गाउँ 
गौरबको आयोजना  सङ्ख्या 5 7 9 12 15 17 17   9 17 

िगानी                               

१२. कायायन्वयन गनय अन्तरसरकार समन्वय 

असर १२ 

सहकाररता, 
सहअश्चस्तत्व र 
समन्वयको 

अन्तर सरकार 
समन्वयमा सञ्चालित 
काययक्रम 

सङ्ख्या 5 12 15 20 22 25 25 
वावियक नीलत 
तथा काययक्रम,  

काययपालिका 

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

  9 17 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

आधारमा समवृद्ध 
हालसि हनुे । 

तीन ैतहको सरकारको 
समन्वयमा सञ्चालित 
आयोजना  

सङ्ख्या 7 9 11 13 14 15 15 
बैठक लनणयय 
पशु्चस्तका  9 17 

प्रलतफि १२.१ 

सिंघीय तथा प्रदेश 
सरकारवाट 
राजस्वको 
बाँडफाँड, समपूरक, 

सशतय र ववशेि 
अनदुान 
आवश्यकता 
अनसुार समयमै 
प्राप्त हनुछे ।  

आवश्यक बजेट 
समयमा प्राप्त 

भएको/नभएको नभएको भएको भएको 9 17 

प्रलतफि १२.२ 

ठुिा रणनीलतक 
आयोजनाहरूको 
ववस्ततृ अध्ययन 
गने र 
कायायन्वयनकोिालग 
आवश्यक स्रोतको 
व्यवस्था हनुछे । 

तयार भएका ठूिा 
आयोजनाहरूको 
ववस्ततृ पररयोजना 
प्रलतवेदन  

सङ्ख्या 6 6 7 10 12 15 15 9 17 

िगानी                               

१३. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

असर १३ 

नलतजामूखी 
अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन 
प्रणिीिाई ववकास 
लनमायण तथा 
व्यवस्थापनमा 
सिंस्थागत एवम ्

स्थावपत गररनेछ । 

पालिकाको अनगुमन 
सलमलतबाट अनगुमन 
भएका पररयोजना 
(वावियक) 

प्रलतशत 95 85 100 100 100 100 100 
योजना 

अनगुमन तथा 
मलु्यािंकन 
प्रलतवेदन, 
प्राववलधक 
मलु्यािंकन 
प्रलतवेदन  

गाउँपालिका, 
सम्पबश्चन्धत वडा 
कायायिय 

अनगुमन र 
मूल्याङ्कन 
प्रभावकारी  
भएको हनु े

8 16 

आयोजनाहरूको प्रभाव 
मूल्याङ्कन 

सङ्ख्या 0 2 4 6 8 10 10 8 16 

प्रलतफि १३.१ 
आयोजना अनगुमन 
र मूल्याङ्कनकोिालग 

अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन लनदेश्चशका 
तयारी 

भएको/नभएको भएको भएको भएको 8 16 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार विय 
उपिश्चधध योजना 

अवलधको 
जम्पमा 
उपिश्चधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

श्चजम्पमेवार 
लनकाय 

जोश्चखम  

अनमुान 
दीराि  

सिंकेत 
दीववि  

सिंकेत पवहिो विय दोस्रो विय तेस्रो विय चौथो विय पाचँौ विय 

छुट्टाछुटै लनदेश्चशका 
बनेको हनुेछ । 

प्रलतफि १३.२ 

हरेको 
आयोजनाकोिालग 
अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कनका 
सूचकहरू बनेका 
हनुछेन ्। 

अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कनका सूचक 
तयार भएका आयोजना 

सङ्ख्या 0 10 15 20 22 25 25 8 16 

सम्पभाव्यता अध्ययन 
भएका पररयोजना 

सङ्ख्या 0 7 8 9 10 12 12 8 16 

प्रलतफि १३.३ 

सूचकहरूको 
आधारमा 
आयोजनाहरूको 
मूल्याङ्कन गररएको 
हनुछे । 

अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन लनदेश्चशकामा 
सूचकको सूची  

भएको/नभएको नभएको  भएको भएको 8 16 

प्रलतफि १३.४ 

ववकासकोिालग 

छुट्याइएको 
बजेटको लनश्चित 
प्रलतशत अनगुमन 
तथा 
मूल्याङ्कनकोिालग 
छुट्याइएको हनुछे 
। 

अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कनकोिालग 
भएको बजेट व्यवस्था  

प्रलतशत 0.1 2 3 3 3.5 4 4 8 16 

प्रलतफि 

अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कनबाट 
लनस्केका 
पररणामहरू र 
लसफाररसहरूिाई 
योजना तजुयमामा 
समावेश गररएको 
हनुछे । 

अनगुमनबाट आएको 
सझुाव योजनामा 
समावेश  

सङ्ख्या 10 10 12 15 17 20 20 8 16 

िगानी                               
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**दीघयकािीन राविय िक्ष्य र ठदगो ववकास िक्ष्यहरूको सिंकेत निं. यस प्रकार रहेको छ । 

दीराि सिंकेत भनेको दीघयकािीन राविय िक्ष्यका सिंकेत निं हरू हनु ्।योजना तजुयमा गदाय केन्रीय योजनासगँ तादम्पयता लमिाउने अलभप्रायिे यस्ता 
सिंकेतहरूको व्यवस्था गरी सामञ्जस्यता कायम गने गररन्छ । दीराि सिंकेत देहाय बमोश्चजम रहेका छन:् 

 

समवृद्धका दीघायकालिन राविय िक्ष्य 

सिंकेत निं १ – उच्च र समतामूिक राविय आय 

सिंकेत निं २ – मानव पुजँी लनमायण तथा सम्पभावनाको पूणय उपयोग 

सिंकेत निं ३ – सवयसिुभ आधलुनक पूवायधार एवम ्सघन अन्तर आवद्धता  

सिंकेत निं ४ – उच्च र दीगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व 

 

सखुका दीघयकािीन राविय िक्ष्य  

सिंकेत निं ५ – पररष्कृत तथा मयायठदत जीवन 

सिंकेत निं ६ – सरुश्चक्षत सभ्य र न्यायपूणय समाज 

सिंकेत निं ७ – स्वस्थ र सन्तलुित पयायवरण 

सिंकेत निं ८ – सशुासन 

सिंकेत निं ९ – सवि अथयतन्र 

सिंकेत निं १० – राविय एकता  ,सरुक्षा र सम्पमान  ठदववि सिंकेत भनेको ठदगो ववकास िक्ष्यको सिंकेत हो । ठदगो ववकास िक्ष्यहरूिाई स्थानीयकरण गने 
अलभप्रायिे यस्ता सिंकेतहरूको व्यवस्था योजनामा समावेश गदाय उपयिु हनेु गदयछ । दीववि सिंकेत देहाय बमोश्चजम रहेका छन: 

 

सिंकेत निं १ – हरेक के्षरमा रहेका सवै स्वरुपका वविम गररबीको अन्त्य गने ।  

सिंकेत निं २ – भोकमरीको अन्त्य गने  ,खाद्य सरुक्षा तथा उन्नत पोिण प्रालप्त र ठदगो कृविको प्रवद्धयन गने ।   

सिंकेत निं ३ – सबै उमेर समूहका व्यश्चिकािालग स्वस्थ जीवनको सलुनशश््चचतता गदै समदृ्ध जीवनस्तर प्रवद्धयन गने ।  

सिंकेत निं ४ – सवैका  िालग समावशेी तथा समतामूिक गणुस्तरीय श्चशक्षा सलुनश्चित गदै जीवनपययन्त लसकाइका अवसरहरू प्रवद्धयन गने ।  

सिंकेत निं ५ – िैवङ्गक समानता हालसि गने सबै मवहिा  ,वकशोरी र बािबालिकाहरूको सशश्चिकरण गने ।  

सिंकेत निं ६ – सवैका िालग खानेपानी र सरसफाइको उपिधधता तथा यसको ठदगो व्यवस्थापन सलुनश्चित गने ।  

सिंकेत निं ७ – खचयिे धान्न सवकने  ,भरपदो ,ठदगो र आधलुनक अजायमा सबैको पहुँच सलुनश्चित गने ।   

सिंकेत निं ८ – श्चस्थर  ,समावेशी र द श्च गो आलथयक वृवद्ध र सवैका िालग पणूय तथा उत्पादनशीि रोजगारी र मयायठदत श्रम प्रवद्धयन गने ।  

सिंकेत निं ९ – उत्थानशीि पूवायधारको लनमायण  ,समावेशी र ठदगो औद्योगीवककरणको प्रवद्धयन र नव प्रवतयनिाई प्रपत्साहन गने ।   

सिंकेत निं १० – मिुकुलभर र अन्य मिुकहरूबीचको असमनता अन्त्य गने ।  

सिंकेत निं ११ – शहर तथा मानव वस्तीहरूिाई समावेश्चश उत्थानशीि र ठदगो वनाउने ।   

सिंकेत निं १२ – ठदगो उपभोग र उत्पादनका िाँचा सलुनश्चित गने । 

सिंकेत निं १३ – जिवाय ुपररवतयन र त्यसका प्रभावहरूसगँ जधु्न तत्काि कायय अगालड बिाउने ।  

सिंकेत निं १४ – सदूुरपश्चिम प्रदेशको िालग सान्दभीक नभएको ।  

सिंकेत निं १५ – पृ् वीको भपूररधी स्तरीय पाररश्चस्थलतकीय प्रणािीहरूको ठदगो उपयोग  ,रक्षा र पनुस्थायपन गनय ,वन को ठदगो रुपमा व्यवस्थापन गने, 
मरुभलूमकरणववरुद्ध िड्न र भकू्षय रोक्टनकुा साथै यसिाई उल्टाउने र जैववक ववववधताको ह्रासिाई रोक्टने ।  

सिंकेत निं १६ – ठदगो ववकासका िाग शाश्चन्तपूणय र समावेशी समाजहरूको प्रवद्धयन गने  ,सवैको िालग न्यायमा पहुँच सलुनश्चित गने र प्रभावकारी, 
जवाफदेही तथा समावेशी सिंस्थाहरूको लनमायण गने ।  

सिंकेत निं १७ – ठदगो ववकासको िालग कायायन्वयनको माध्यम सदुृि गने र ववश्वव्यापी साझेदारिाई पनुःजीवन्त तलु्याउने । 

 



 [167] 
 

१२.२ ववस्ततृ काययक्रम र बजेट 

तालिका 52: ववस्ततृ काययक्रम र बजेट 

क्र
.स
िं. 

काययक्रमहरू इकाइ  
 आधार  

विय  

िक्ष्य योजना अवलधको जम्पमा 

पवहिो आ.व. बजेट दोस्रो आ.व. बजेट तेस्रो आ.व. बजेट चौथो आ.व बजेट पाचँौ आ.व बजेट िक्ष्य  
बजेट  

(रू. हजारमा)  

आलथयक ववकास   31800   42830   46470   38650   47355   207105 

कृव
ि 

      
  6550   13950   7950   6950   11450   46850 

अलमिो प्रजातीको फिफुि प्रवद्धयन 
काययक्रम (वाडय निं. १ र २-कृवि 
नमनुा के्षर) सङ्ख्या 

2 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 5 5000 

वटमरु/दािचीनी खेती प्रवद्धयन 
काययक्रम एकमषु्ठ 

0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

अदवुा/बेसार खेती प्रवद्धयन 
काययक्रम एकमषु्ठ 

0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

कृवि एम्पबिेुन्स सङ्ख्या 1     1 3000             1 3000 

ओखर/स्याउ खेती प्रवद्धयन 
काययक्रम  एकमषु्ठ 

0 1 1000 1 1000 1 1000 1 500 1 500 5 4000 

दिहन (भटमास-गहत) खेती 
प्रवद्धयन काययक्रम सङ्ख्या 

2 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 5 2000 

रैथान ेजातका (काकुनो) बािी 
सिंरक्षण काययक्रम एकमषु्ठ 

0 1 300 1 200 1 200 1 200 1 200 5 1100 

तरकारी खेती प्रवद्धयन काययक्रम / 
एक घर एक टनिे   

115 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 2500 2500 

कृवि उपज सिंकिन केन्र लनमायण 
एवम ्हाट बजार व्यवस्थापन सङ्ख्या 

0 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 5 1750 

कृवि नमनुा केन्र लनमायण एकमिु 0         1 2000   1000   1000 1 4000 

कृवि याश्चन्रकरण काययक्रम एकमिु 0 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 5 5000 

शीत भण्डारण सङ्ख्या 1     1 5000         1 5000 2 10000 

लबज भण्डारण तथा ववतरण केन्र  सङ्ख्या 0 1 500         1 500     2 1000 

कृवि प्राववलधक ववद्यािय 
व्यवस्थापन एकमिु 

1 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 
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क्र
.स
िं. 

काययक्रमहरू इकाइ  
 आधार  

विय  

िक्ष्य योजना अवलधको जम्पमा 

पवहिो आ.व. बजेट दोस्रो आ.व. बजेट तेस्रो आ.व. बजेट चौथो आ.व बजेट पाचँौ आ.व बजेट िक्ष्य  
बजेट  

(रू. हजारमा)  

पश
पुाि

न 

      
  6600   7350   7605   8100   8800   38455 

उन्नत जातको घाँस उत्पादन 
प्रवद्धयन काययक्रम एकमिु 

0   500   550   605   700   800 0 3155 

एक वडा एक दगु्ध सङ्किन केन्र सङ्ख्या 0 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500 

बाख्रा पािनकोिालग व्यवसावयक 
फमय प्रवद्धयन काययक्रम एकमिु 

0 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 5 10000 

खोर तथा गोठ सधुार काययक्रम एकमिु 0 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500 

भैंसी पािन पकेट क्षरे काययक्रम सङ्ख्या 0 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 5 5000 

पशपुािन यान्रीकरण काययक्रम एकमिु 0 1 1000 1 1100 1 1200 1 1500 1 2000 5 6800 

नश्ल सधुार काययक्रम एकमिु 0 1 500 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 9 4500 

गड्डी भैंसी सिंरक्षण काययक्रम एकमिु 2 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

पश ुलबमा काययक्रम एकमिु   1 500 1 600   700   800   900 2 3500 

पोि
ण 
तथ
ा ख

ाद्य
 स
रुक्ष
ा 

      
  1450   1450   1450   1550   1650   7550 

उपाध्यक्षसँग सतु्केरी काययक्रम 
(रु. २५०० प्रलत सतु्केरी) एकमषु्ठ 

  1 800 1 800 1 800 1 900 1 1000 5 4300 

हरेक वडामा वावियक रुपमा पोिण 
तथा खाद्य सरुक्षा सम्पबन्धी 
अलभमखुीकरण काययक्रम सञ्चािन सङ्ख्या 

0 1 150 1 150 1 150 1 150 1 150 5 750 

सनुौिा हजार ठदनका आमा 
सहायता काययक्रम  

एकमषु्ठ 

  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

लस
िंचा
इ 
तथ
ा ज

िस्र
ोत       

  7200   9200   16500   10300   10300   53500 

लिफ्ट लसिंचाइकोिालग सिंभाव्यता 
अध्ययन सङ्ख्या 

0 2 1000 2 1200 1 600         5 2800 

सकायि ठूिो लसिंचाइ कुिो 
लनमायण (१.५ वक.लम.) वक.लम. 

0     1.5 3000             1.5 3000 
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क्र
.स
िं. 

काययक्रमहरू इकाइ  
 आधार  

विय  

िक्ष्य योजना अवलधको जम्पमा 

पवहिो आ.व. बजेट दोस्रो आ.व. बजेट तेस्रो आ.व. बजेट चौथो आ.व बजेट पाचँौ आ.व बजेट िक्ष्य  
बजेट  

(रू. हजारमा)  

िामाडाँडा लसिंचाइ कुिो ममयत 
सिंभार (५ वक.लम.) वक.लम. 

0             5 2000     5 2000 

ररठ्ठा कुिो लसिंचाइ ममयत (२ 
वक.लम.) वक.लम. 

0 2 700                 2 700 

गणेशपरु लिफ्ट लसिंचाइ आयोजना 
(५०० लम.) लम. 

0 0.5 2000                 0.5 2000 

मािम लसिंचाइ काययक्रम (४ 
वक.लम.) वक.लम. 

0         4 4000         4 4000 

गन्याप ताि-महािेक-गणेशपरु 
लसिंचाइ पररयोजना (१५ वक.लम.) वक.लम. 

0         5 5000 5 5000 5 7000 15 17000 

अल्िाडीगडा लसिंचाइ कुिो 
लनमायण/स्तरउन्नती (६ वक.लम.) वक.लम. 

0 6 1000                 6 1000 

गड्जौिा लिफ्ट लसिंचाइ काययक्रम 
(१०० लम.) लम. 

0   500   500   500   500   500 0 2500 

पिन्तोिा लिफ्ट लसिंचाइ काययक्रम 
(६० लम.) लम. 

0           1200         0 1200 

सेल्तडा लिफ्ट लसिंचाइ काययक्रम 
(१०० लम.) लम. 

0       2000             0 2000 

देउचन लिफ्ट लसिंचाइ काययक्रम 
(३०० लम.) लम. 

0           1000         0 1000 

साझीवाटा लिफ्ट लसिंचाइ काययक्रम 
(३०० लम.) लम. 

0           1000         0 1000 

गन्नी लिफ्ट लसिंचाइ काययक्रम 
(३०० लम.) लम. 

0       500   500   500   500 0 2000 

श्चचम्पका लसिंचाइ लनमायण (२.५ 
वक.लम.) वक.लम. 

0           700   300   300 0 1300 

लसिंचाइ कुिो ममयत सिंभार 
काययक्रम एकमिु 

0 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 5 10000 

वन
, व
नस्
पलत

, 

वन्
यज

न्त
 ुत
था
 

खल
नज

 स
म्पप
दा       

  2600   3100   3100   2100   2400   13300 

पूवायधार लनमायणका कारण क्षती 
भएका वनस्पलतको पनुभयरण गने 
(१ क्षती – २ पररपतुी) एकमिु 

0 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500 
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क्र
.स
िं. 

काययक्रमहरू इकाइ  
 आधार  

विय  

िक्ष्य योजना अवलधको जम्पमा 

पवहिो आ.व. बजेट दोस्रो आ.व. बजेट तेस्रो आ.व. बजेट चौथो आ.व बजेट पाचँौ आ.व बजेट िक्ष्य  
बजेट  

(रू. हजारमा)  

गन्याप ताि-िेक पेट्रोि खानी 
सम्पभाव्यता अध्ययन एकमिु 

0     1 1500             1 1500 

सावयजलनक खािी जग्गा तथा 
सडक वकनारा हररयािी काययक्रम 
(वावियक ५००० बृक्षारोपण) सङ्ख्या 

0 5000 300 5000 300 5000 300 5000 400 5000 400 25000 1700 

काठको चोरी-लनकासी तथा 
अलतक्रमण लनयन्रण काययक्रम एकमिु 

0 1 500 1 500 1 500 1 600 1 700 5 2800 

ठुिाखोिा-तातोपानी-गनेडा क्षेरको 
िुङ्गा खानी उत्खनन ्कािालग 
वातावरणीय अध्ययन एकमिु 

0 1 1000                 1 1000 

बामन गाउँ-ररठ्ठा खनीज पदाथय 
सम्पभाव्यता अध्ययन (तामाखानी) एकमिु 

0         1 1500         1 1500 

वन्यजन्तबुाट हनु ेअलतक्रमण 
लनयन्रण काययक्रम 

एकमिु 

0 1 500 1 500 1 500 1 800 1 1000 5 3300 

उद्य
ोग

, व
ाश्चण
ज्य
 त
था
 आ

पूलत
य 

      
  1800   1350   1405   1500   2100   8155 

क्रसर उद्योग स्थापना सङ्ख्या 0                 1 500 1 500 

उद्योग-व्यवशाय सञ्चािनकािालग 
स्थानीय आवस्यकता अनरुुपको 
काययववलध लनमायण एकमिु 

0 1 500                 1 500 

सबै प्रकारका स्थानीय उद्योग-
व्यवसायको सहज दताय तथा 
लनयलमत अनगुमनको व्यवस्था एकमिु 

0 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500 

स्थानीय कच्चा पदाथयमा आधाररत 
उद्योग स्थापना सहायता काययक्रम एकमिु 

0 1 500 1 550 1 605 1 700 1 800 5 3155 

एक वडा एक शपुथ मलु्य खाद्यान्न 
पसि  सङ्ख्या 

0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

पय
यटन

       
  5600   6430   8460   8150   10655   39295 

महाभारत क्षरेमा पयाय-पययटन 
प्रवद्धयन काययक्रम सङ्ख्या 

0 1 500 1 500 1 500 1 800 1 1000 5 3300 
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गन्यापताि सिंरक्षण तथा पययटकीय 
पवुायधार ववकास एकमिु 

0 1 500 1 550 1 605   800   1000 3 3455 

िाटागन्याप क्षेर ववकास सिंरक्षण 
काययक्रम एकमिु 

0 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 5 5000 

लिङ्गािे-श्चशखर-गन्यापताि 
पययटकीय पदमागय लनमायण (५ 
वक.लम.) वक.लम. 

0     1 500 1 500 1 500 2 1000 5 2500 

कपर-सावा-श्चशखर-गन्यापताि 
पययटकीय पदमागय लनमायण (१५ 
वक.लम.) वक.लम. 

0         5 1500 5 1500 10 3000 20 6000 

रेि-अलसग्राम-श्चशखर-गन्यापताि 
पययटकीय पदमागय लनमायण (१२ 
वक.लम.) वक.लम. 

0         4 800 4 800 4 800 12 2400 

हगलु्टे- गन्यापताि पययटकीय 
पदमागय लनमायण (१५ वक.लम.) वक.लम. 

0 5 1000 5 1000 5 1000         15 3000 

लसमि-श्चजम्रोडा-मािीगाउँ-
भवूाकोट-बडाि पययटकीय पदमागय 
लनमायण (३ वक.लम.) वक.लम. 

0     3 500             3 500 

जाइकोट गफुाको सिंरक्षण अध्ययन 
काययक्रम एकमिु 

0 1 800                 1 800 

सनेु्नगाडा होमस्टे लनमायण एकमिु 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

गन्यापताि िगायतका पययटकीय 
महत्त्वका क्षेर आसपासका होटि, 

रेिुरेन्ट तथा होमस्टे सञ्चािकिाई 
आलथत्य सत्कार तथा पययटन 
व्यवशाय सञ्चािन तालिम जना 

0 10 500 20 1000 20 1000 20 1000 20 1000 90 4500 

धालमयक तथा ऐलतहालसक पययटकीय 
केन्र तथा धालमयक पययटन प्रवद्धयन 
काययक्रम एकमिु 

0 1 300 1 330 1 450 1 550 1 605 5 2235 

गन्यापताि होमस्टे लनमायण तथा 
व्यवस्थापन काययक्रम एकमिु 

0 1 500 1 550 1 605 1 700 1 750 5 3105 

समाश्चजक ववकास   38700   64460   96778   80780   92080   ३७२७९८ 
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जन
सङ्ख

्य
ा त

था
 ब
सा
इँस
राइ

 

      
  1300   930   963   1100   1200 11 5493 

पययटन, िघउुद्यम तथा साना 
उद्योग जस्ता यवुा स्वरोजगार 
काययक्रम र तालिम पटक 

0 1 500 1 600 1 600 1 700 1 800 5 3200 

व्यश्चिगत घटना दताय सम्पबन्धी 
अलभिेखन र त्याङ्क  प्रणािी 
ववकास पटक 

  1 500                 1 500 

जनसङ्ख्या तथा बसाइँसराइ 
सम्पवन्धी सचेतना काययक्रम 

पटक 

  1 300 1 330 1 363 1 400 1 400 5 1793 

श्चश
क्षा

 

        15600   29400   48700   32100   34700   160500 

ववद्याियको भौलतक पूवायधार 
(भवन)को लनमायण  सङ्ख्या 

0 1 10000 2 20000 2 20000 2 20000 2 20000 9 90000 

नमनुा ववद्यािय लनमायण (गणेश 
मा.वव.) सङ्ख्या 

0       2000             0 2000 

ववद्याियमा कम्प्यटुर ल्याब 
लनमायण सङ्ख्या 

3 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

ववद्याियको घेराबार सङ्ख्या 0 2 500 4 1000 5 1500 5 1500 7 2100 23 6600 

श्चशक्षकहरूको क्षमता अलभवृवद्ध 
तालिम  सङ्ख्या 

0 1 300 2 500 2 500 2 500 2 500 9 2300 

उच्च श्चशकँ्षाको िालग किेज 
स्थापना सङ्ख्या 

          1 10000   5000   5000 1 20000 

ववद्याियको भौलतक पूवायधार 
(खानेपानी)को लनमायण तथा 
व्यवस्था सङ्ख्या 

16 2 500 2 500 3 750         7 1750 

ववद्याियको भौलतक पूवायधार 
(शौचािय)को लनमायण तथा 
व्यवस्था सङ्ख्या 

6 4 2000 6 3000 7 3500         17 8500 

ववद्याियको भौलतक पूवायधार 
(इन्टरनेट)को जडान तथा व्यवस्था सङ्ख्या 

6 4 200 6 300 7 350         17 850 
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ववद्याियको भौलतक पूवायधार 

(प्रोजेक्टटर-ल्यापटप-स्माटयबोडय)को 
व्यवस्था सङ्ख्या 

0 5 600 5 600 5 600 5 600 3 600 23 3000 

ववद्याियमा पसु्तकािय, सूचना 
प्रववलध तथा ववज्ञान प्रयोगशािाको 
लनमायण सङ्ख्या 

0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

एक वडा–एक सावयजलनक 
पसु्तकािय/सामदुावयक अध्ययन 

केन्र लनमायण एकमषु्ठ 

0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

कृवि प्राववलधक ववद्याियमा 
छारावास लनमायण   

          1 10000   3000   5000 1 18000 

स्व
ास््
य 
तथ
ा प

ोिण
 

      
  2800   8230   18315   18080   18180   65605 

जनस्वास््य प्रवद्धयन काययक्रम एकमिु   1 500 1 550 1 605 1 700 1 800 5 3155 

बलथयङ सेन्टर भवन लनमायण 
(कोरािखोिा, चम्पसाि, गौिेगाउँ र 
टोइिे) सङ्ख्या 

      1 3000 1 3000 1 3000 1 3000 4 12000 

वाडय निं. ३को स्वास््य चौकीमा 
भवन तथा खानेपानी व्यवस्थापन सङ्ख्या 

  1 700                 1 700 

अलत लबपन्न पररवारकािालग 
स्वास््य लबमा सहायता काययक्रम सङ्ख्या 

  60 200 60 200 60 200 60 200 60 200 300 1000 

एम्पबिेुन्स खररद तथा सञ्चािन सङ्ख्या 1     1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 4 8000 

स्वास््य चौकीमा प्रयोगशािा 
लनमायण तथा सञ्चािन सङ्ख्या 

3     1 300 1 330         2 630 

१० शैयाको अस्पताि लनमायण सङ्ख्या           1 10000   10000   10000 1 30000 

“सवैका िालग स्वास््य” 
जनचेतनामिुक काययक्रम पटक 

  1 150 2 330 2 330 2 330 2 330 9 1470 

आधारभतू तथा पनुतायजकी तालिम 
एवम ्जनशश्चि व्यवस्थापन एकमषु्ठ 

  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500 

स्वास््य श्चशववर सञ्चािन पटक 0 2 600 4 1200 4 1200 4 1200 4 1200 18 5400 

आयुयवेद औिधािय प्रवयद्धन  एकमषु्ठ 0 1 350 1 350 1 350 1 350 1 350 5 1750 
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 ख

ानेप
ानी
 त
था
 स
रस
फा
इ       

  5900   8900   10800   10500   6000   ४२१०० 

खानपेानी                             

खानपेानीका स्रोतहरूको सिंरक्षण र 
व्यवस्थापन सङ्ख्या 

0 10 1500 10 1500 10 1500 10 1500 10 1500 50 7500 

खानपेानी आयोजनाहरुको ममयत 
सिंभार सङ्ख्या 

  2 300 4 600 8 1200 8 1200 8 1200 30 4500 

एक घर एक धारा काययक्रम सङ्ख्या 1200 200 1500 300 3000 450 4500 450 4500     1400 13500 

देउचन खानेपानी पवुायधार लनमायण 
काययक्रम एकमिु 

  1 500 1 700             2 1200 

लिफ्टप्रणािीबाट खानेपानीको 
व्यवस्था (वाडय निं. १ २ र ३ मा) सङ्ख्या 

2         2 1000 4 1200 4 1200 10 3400 

सरसफाइ                         0 0 

टोि स्तरीय सरसफाइका िालग 
टोि सधुार सलमलतहरू गठन एवम ् 

पररचािन एकमिु 

  1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 5 1000 

सावयजलनक शौचािय लनमायण सङ्ख्या 2 2 1000 4 2000 3 1500 2 1000 2 1000 13 6500 

पणुय आलनबानी पररवतयन सम्पबन्धी 
सरसफाइ चेतनामिुक काययक्रम पटक 

0 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 15 3000 

ववद्यािय स्तरमा सरसफाइ 
सम्पबन्धी सचेतना काययक्रम एकमिु 

0 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500 

मव
हि

ा, ब
ाि
बा
लि
का

, जे
ष्ठन
ाग
ररक

 त
था
 

अप
ाङ्ग
ता

 भए
का
 ध
यश्चि

हरू
 

      
  9600   13500   11500   11500   16500   62600 

मवहिा                             

िैवङ्गक वहिंसा लबरुद्ध सचेतनामूिक 
काययक्रम पटक 

  5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 25 2500 

वहिंसा प्रभाववत मवहिाहरूको िालग 
पनुस्थायपना र सरुक्षा गहृ स्थापना  सङ्ख्या 

0                 1 5000 1 5000 

मवहिा वहिंसा वपलडतकािालग 
आकश्चस्मक राहतकोिको स्थापना 
एवम ्सञ्चािन एकमिु 

  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 
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मवहिा उद्यमशीिताको 
ववकासकािालग सहकारी स्थापना सङ्ख्या 

0 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 5 5000 

GESI पररक्षण तथा बजेट 
काययन्वयन सङ्ख्या 

0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

बािबालिका                         0 0 

बािअलधकार सम्पबन्धी 
सचेतनामूिक काययक्रम पटक 

0 1 300 2 600 2 600 2 600 2 600 9 2700 

बाि क्टिव तथा बािसञ्जािहरूको 
गठन, सञ्चािन, सिंस्थागत तथा 
क्षमता ववकास एकमिु 

0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

बाि-कोि स्थापना तथा सञ्चािन एकमिु   1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

बािलबवाह लनरुत्सावहत गनय 
सचेतना काययक्रम सङ्ख्या 

0 1 200 2 400 2 400 2 400 2 400 9 1800 

वाडयस्तरमा बािउद्यान लनमायण सङ्ख्या 0 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 5 4000 

ज्येष्ठनागररक                          0 0 

ज्येष्ठ नागररकको पररचयपर 
व्यवस्थापन एकमिु 

0 1 500                 1 500 

ज्येष्ठनागररकको त्याङ्क सङ्किन 
तथा अध्यावलधक  एकमिु 

0 1 300                 1 300 

ठदवा सेवा केन्र स्थापना तथा 
सञ्चािन सङ्ख्या 

0         1 3000 1 3000 1 3000 3 9000 

ज्येष्ठ नागररक आश्रमहरू (सत्सङ्ग 
भवन) को सिंस्थागत क्षमता तथा 
पूवायधार ववकास एकमिु 

      1 5000             1 5000 

अन्तरपसु्ता छिफि तथा 
अन्तरवक्रया सङ्ख्या 

0 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 10 2500 

अपाङ्गता                         0 0 

गाउँपालिकामा हेल्प डेक्टस स्थापना वटा 0 1 500                 1 500 

अपाङ्गता मैरी सिंरचना लनमायण 
सचेतना  पटक 

0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 5 1000 
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अपाङ्गता भएका व्यश्चिहरुको 
त्याङ्क सङ्किन तथा अध्यावलधक    

  1 300                 1 300 

अपाङ्गता मैरी सिंरचना लनमायण सङ्ख्या 2 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 5 10000 

अपाङ्गता भएका व्यश्चिहरूका 
िालग क्षमता अनसुारको सीप 
ववकास तालिम रोजगारी प्रारम्पभ   एकमिु 

  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

यवु
ा त

था
 खे

िकु
द 

      
  2700   2700   5700   6700   14700   32500 

यवुा                         0 0 

यवुाहरूकािालग प्राववलधक तथा 
व्यवसावयक तालिम र 

उद्यमशीिताको ववकास  एकमिु 

0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 5 1000 

यवुा रोजगार सूचना केन्रको 
स्थापना र सञ्चािन सङ्ख्या 

0         1 3000   2000   2000 1 7000 

क्टिवहरूको स्थापना व्यवस्थापन 
र ससुञ्चािन  एकमिु 

  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

खेिकुद                         0 0 

प्रत्येक वाडयमा खेिमैदान लनमायण 
तथा स्तरबृवद्ध  सङ्ख्या 

0 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 5 3000 

क्षेलरय/राविय खेिाडीको प्रोत्साहन 
तथा सम्पमान काययक्रम एकमिु 

  1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 5 500 

यवुा क्टिबहरुको क्षमता ववकास 
तथा खेिकुद पररचािन एकमिु 

  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

वडा/पालिका स्तरीय 
प्रलतयोलगतात्मक खेिकुद आयोजना  पटक 

0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

अन्तर ववद्यािय खेिकुख 
प्रलतयोलगता सञ्चािन सङ्ख्या 

0 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500 

कवडयहि लनमायण (गणेशपरु) सङ्ख्या 0                 1 10000 1 10000 

योग तथा ध्यानकेन्रको स्थापना र 
ससुञ्चािन सङ्ख्या 

              1 2000     1 2000 

सम
ा

श्चज
क सरु क्षा
 

तथ
ा 

स िंर
क्ष ण         800   800   800   800   800   4000 
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पवहिो आ.व. बजेट दोस्रो आ.व. बजेट तेस्रो आ.व. बजेट चौथो आ.व बजेट पाचँौ आ.व बजेट िक्ष्य  
बजेट  

(रू. हजारमा)  

सामाश्चजक सरुक्षा कोिको 
व्यवस्थापन  एकमिु 

  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

सामाश्चजक सरुक्षा सम्पबन्धी 
जनचेतना 

पटक 

  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500 

पूवाधायर ववकास    249200   273550   282705   335900   365900   1507255 

उज
ाय व
वक

ास
  

     
  2600   1150   1205   600   600   6155 

थ्री फेज िाइन ववस्तार एकमिु 0   500   550   605         0 1655 

खाना बनाउनका िालग लबद्यतुीय 
उजाय प्रयोग प्रोत्साहन काययक्रम एकमिु 

  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500 

बैकश्चल्पक ऊजाय उत्पादनकोिालग 
सिंभाव्यता अध्ययन एकमिु 

  1 1500                 1 1500 

जैववक ऊजाय उत्पादन तथा 
प्रवद्धयन एकमिु 

  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500 

या
ता
या
त 
पूव
ायध
ार 

        231500   248300   244400   333500   363500   1421200 

सकायि-कैपािमाण्डौ-रेि सडक 
स्तरउन्नती (२० वक.लम.) वक.लम. 

  4 60000 4 60000 4 60000 4 60000 4 60000 20 300000 

िुन्िुन-ेओलिघट्ट-बडाि सडक 
ट्ररयाक खोल्न े(१० वक.लम.) वक.लम. 

      10 3000             10 3000 

पक्की पिु लनमायण (औसत ४० लम. 
-८ वटा) लम. 

      2 12000 2 12000 2 12000 2 12000 8 48000 

झोिङेु्ग पिु लनमायण  (औसत १०० 
लम. -५ वटा) लम. 

  1 2500 1 2500 1 2500 1 2500 1 2500 5 12500 

वडा निं. १ कायायिय -फुिटाँडी-
बडाि सडक स्तरउन्नती (१२ 
वक.लम.) वक.लम. 

  2 30000 2 30000 2 30000 2 30000 2 30000 10 150000 

देवि-कैपािमाण्डौ सडक 
स्तरउन्नती (९ वक.लम.) वक.लम. 

  2 30000 2 30000 2 30000 3 45000     9 135000 
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काययक्रमहरू इकाइ  
 आधार  

विय  

िक्ष्य योजना अवलधको जम्पमा 

पवहिो आ.व. बजेट दोस्रो आ.व. बजेट तेस्रो आ.व. बजेट चौथो आ.व बजेट पाचँौ आ.व बजेट िक्ष्य  
बजेट  

(रू. हजारमा)  

साउखकय -असीग्राम सडक 
स्तरउन्नती (१० वक.लम.) वक.लम. 

  2 30000 2 30000 2 30000 2 30000 2 30000 10 150000 

मिा मश्चन्दर-कापडी सडक ट्र्याक 
खोल्न े(३ वक.लम.) वक.लम. 

          3 900         3 900 

रोमायि-देवखेत-बडाि सडक 
ट्रयाक खोल्न े(४ वक.लम.) वक.लम. 

      4 1200             4 1200 

कोिगाउँ-मेल्िडुा-थापिी-चम्पसाि 
सडक ट्रयाक खोल्न े(२ वक.लम.) वक.लम. 

      2 600             2 600 

भात्काँडा-रुवाखोिा-बडाि-रेि 
सडक स्तरउन्नती (५० वक.लम.) वक.लम. 

  5 75000 5 75000 5 75000 10 150000 15 225000 40 600000 

सडक आयोजनाहरूको लडवपआर सङ्ख्या   2 4000 2 4000 2 4000 2 4000 2 4000 10 20000 

आ
वास

 त
था
 ब
स्त
ी व
वक

ास
 

        12000   21000   36000   1000   1000   71000 

वडा कायायिय भवन लनमायण  सङ्ख्या 0 1 10000 2 20000 1 10000         4 40000 

गाउँपालिकाको प्रसासकीय भवन 
लनमायण सङ्ख्या 

0         1 15000         1 15000 

सरुश्चक्षत र वकफायती भवनको 
मोडिहरू ववकास गरी 
नागररकिाई ववतरण एकमिु 

  1 500                 1 500 

बस्ती सिंरक्षण काययक्रम एकमिु 0 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 5 5000 

भवन आचार सिंवहता लनमायण सङ्ख्या 0 1 500                 1 500 

कमयचारी आवास लनमायण सङ्ख्या 0         1 10000         1 10000 

सञ्च
ार 
तथ
ा स

चुन
ा प्र

ववल
ध 

        3100   3100   1100   800   800 9 8900 

सबै वडामा अश्च्टकि फाइबर 
ववस्तार एकमिु 

0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

सबै वडाहरूमा लडश्चजटि सूचना 
पाटी लनमायण एकमिु 

0 1 500                 1 500 

नमस्ते मोवाइिको टावर लनमायण  सङ्ख्या 2     1 1500             1 1500 

लभलडयो प्रोफाइि  सङ्ख्या 0   1000                 0 1000 

वि वाइफाइको व्यवस्था स्थान 0   300   300   300   300   300 0 1500 
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काययक्रमहरू इकाइ  
 आधार  

विय  

िक्ष्य योजना अवलधको जम्पमा 

पवहिो आ.व. बजेट दोस्रो आ.व. बजेट तेस्रो आ.व. बजेट चौथो आ.व बजेट पाचँौ आ.व बजेट िक्ष्य  
बजेट  

(रू. हजारमा)  

ल्याण्डिाइन सेवा ववस्तार सङ्ख्या 0   300   300   300         0 900 

सावयजलनक सेवा प्रदानिाई 
प्रववलधमा आधाररत सफ्टवेयर 
लनमायण सङ्ख्या 

0 1 500                 1 500 

गन्यापधरुा गा पा को मौलिकता 
प्रवद्धयन एवम ्सिंरक्षण गनय िघ ु

चिश्चचर लनमायण एकमिु 

0     1 500             1 500 

वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन   14500 0 13400 0 16900 0 13400 0 13400 0 71600 

वन
 त
था
 भ
-ूस
िंरक्ष

ण 

      
  3800   3800   3800   5800   5800   23000 

पवहरो तथा नदी कटान लनयन्रण  वक.लम. 0 1 2000 1 2000 1 2000 2 4000 2 4000 7 14000 

बािी तथा पवहरोको पूवय-सूचक 
यन्र जडान सङ्ख्या 

0 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 5 5000 

महत्त्वपूणय ववकासे आयोजनाहरूको 
प्रारश्चम्पभक वातावरणीय परीक्षण 

(IEE) तथा वातावरणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन (EIA)  सङ्ख्या 

0 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 5 4000 

वा
ता
वर
ण 
स िंर
क्षण

 त
था
 ज
िव

ाय
 ुप
ररव

तयन
 

      
  800   800   1800   800   800   5000 

सधुाररएको चिुो तथा वैकश्चल्पक 
ऊजाय प्रवद्धयन काययक्रम सञ्चािन एकमिु 

  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500 

जिवाय ुपररवतयनको प्रभाव जोश्चखम 
सम्पबन्धी सचेतना काययक्रम 
सञ्चािन सङ्ख्या 

0 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500 

जिवाय ुपररवतयनको प्रभाव जोश्चखम 
सम्पबन्धी अध्ययन तथा अनसुन्धान सङ्ख्या 

0         1 1000         1 1000 

्िाविक पोखरी लनमायण  

सङ्ख्या 

0 10 200 10 200 10 200 10 200 10 200 50 1000 

  
फ
ोहर

मै
िा
 

व्य
व

स्थ
ापन

 

      
  3300   2900   5900   1900   1900   15900 
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काययक्रमहरू इकाइ  
 आधार  

विय  

िक्ष्य योजना अवलधको जम्पमा 

पवहिो आ.व. बजेट दोस्रो आ.व. बजेट तेस्रो आ.व. बजेट चौथो आ.व बजेट पाचँौ आ.व बजेट िक्ष्य  
बजेट  

(रू. हजारमा)  

फोहरमैिा व्यवस्थापनको 
गरुुयोजना लनमायण सङ्ख्या 

0 1 1000                 1 1000 

 फोहोर व्यवस्थापनका िालग 
ल्याण्डवफिसाइट व्यवस्थापन सङ्ख्या 

1 1 1000 1 1000 1 1000         3 3000 

फोहोर व्यवस्थापनका िालग 
अवश्यक समाग्री तथा ट्रयाक्टटर 
व्यवस्था एकमिु 

          1 3000         1 3000 

सरसफाइकािालग टोि स्तरीय 
सलमलत गठन एवम ् पररचािन सङ्ख्या 

0 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 35 1000 

फोहरमैिा सङ्किन र 
व्यवस्थापनकोिालग सामूवहक 
कोिको व्यवस्था  एकमिु 

  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

सावयजलनक स्थिमा फोहर सङ्किन 
गने भाँडोको व्यवस्था सङ्ख्या 

0 100 400 200 800 200 800 200 800 200 800 900 3600 

िश्चक्ष्यत समदुाय सरसफाइ 
सम्पबन्धी तालिम सङ्ख्या 

0 1 200 2 400 2 400 2 400 2 400 9 1800 

ववप
द् 
व्य
वस्
था
पन

 

      
  6600   5900   5400   4900   4900   27700 

ववपद् न्यूनीकरण, ववपद् पूवय तयारी 
तथा प्रलतकायय योजना लनमायण  पटक 

  1 700                 1 700 

सूचना सङ्किन, प्रशोधन, ववपद् 
न्यूनीकरण, पूवय तयारी, 
पनुलनयमायणबारे तालिम सञ्चािन सङ्ख्या 

0 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500 

ड्याम लनमायण, गश्चल्छ, पवहरो 
लनयन्रण, खोिा वकनारमा तटबन्ध 
लनमायण वक.लम. 

0 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 1 2000 5 10000 

जोश्चखम बस्ती व्यवस्थापन  एकमिु   1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 1 1000 5 5000 

ववपद् व्यवस्थापन काययमा प्रयोग 
हनु ेआवश्यक भौलतक साधनहरू 
(प्राथलमक उपचारका साधन, 

स्टे्रचर, पयायप्त राहत सामाग्रीहरू) 
आठदको व्यवस्था एकमिु 

0 1 500   500   500   500   500 1 2500 
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काययक्रमहरू इकाइ  
 आधार  

विय  

िक्ष्य योजना अवलधको जम्पमा 

पवहिो आ.व. बजेट दोस्रो आ.व. बजेट तेस्रो आ.व. बजेट चौथो आ.व बजेट पाचँौ आ.व बजेट िक्ष्य  
बजेट  

(रू. हजारमा)  

उपयिु खािी स्थानहरू पवहचान 
गरी ववपद्का विेा राहत 
सामग्रीहरू भण्डारण र 
पीलडतहरूिाई आपतकािीन बस्न े
सिंरचनाहरू लनमायण स्थान 

5 2 1000 2 1000 1 500         5 2500 

ववपद् व्यवस्थापन सम्पबन्धी 
प्रचारप्रसारका सामग्रीहरू उत्पादन 
गरी ववतरण एकमिु 

0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 5 1000 

सरोकारवािाहरूको अविोकन 
भ्रमण वटा 

0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

ववपद् व्यवथापन सम्पबन्धी 
अन्तवक्रया, गोष्ठी, भिेा आठद 
सञ्चािन एकमिु 

0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 5 1000 

पालिका स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन 
सिंस्थागत तथा  इकाइ स्थापना एकमिु 

q 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 5 1000 

सिंस्थागत ववकास   5700   3100   3100   2900   2900   19200 

सेव
ा प्र

वा
ह 
तथ
ा स

शुा
सन

 

        3600   2500   2500   2300   2300   13200 

सेवा प्रवाह तथा सशुासनकािालग 
आवश्यक काययववलधको लनमायण पटक 

  1 300                 1 300 

पालिकाद्वारा प्रदान गररने सेवाको 
अलभिेख व्यवस्थापन पटक 

  1 300                 1 300 

ववद्यतुीय शासन प्रयोग र पहुँचमा 
बृवद्ध एकमषु्ठ 

  1 500                 1 500 

हरेक ववकास योजना तथा 
काययक्रमको वडा र पालिकास्तरमा 
लनयलमत सामाश्चजक परीक्षण, 

सावयजलनक सनुवुाइ र सावयजलनक 
परीक्षण सञ्चािन  सङ्ख्या 

  6 1800 6 1800 6 1800 6 1800 6 1800 30 9000 

सबै कायायियमा नागररक 
वडापरको व्यवस्था र सोको 
प्रभावकारी कायायन्वयन  सङ्ख्या 

  5 200 5 200 5 200         15 600 



 [182] 
 

क्र
.स
िं. 

काययक्रमहरू इकाइ  
 आधार  
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पवहिो आ.व. बजेट दोस्रो आ.व. बजेट तेस्रो आ.व. बजेट चौथो आ.व बजेट पाचँौ आ.व बजेट िक्ष्य  
बजेट  

(रू. हजारमा)  

पालिका लभरका योजनाहरूको 
लनयलमत अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा 
समीक्षा  पटक 

  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

स िंस्
था
गत
 क्ष
मत
ा व
वक

ास
       

  800   300   300 1 300 1 300 6 2000 

मानव सिंसाधन ववकास एवम ् 

सिंस्थागत क्षमता ववकासका िालग 
सम्पभाव्यता अध्ययन पटक 

  1 500                 1 500 

सेवाप्रवाह सरलिकृत एवम ्
सिंस्थागत ववकास तथा अध्ययन-
अविोकन भ्रमण पटक 

  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500 

त्
या
ङ्क 
प्रण
ाि
ी 

      
  1300   300   300   300   300   2500 

त्याङ्कका मानक र मापदण्डहरू 
ववकास पटक 

  1 500                 1 500 

पालिकाको त्याङ्क वेब पोटयि 
लनमायण गरी त्याङ्कहरूको 
एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन र 
सावयजलनकीकरण पटक 

  1 500                 1 500 

त्याङ्क सङ्किन, प्रशोधन र 
ववश्लिेणकोिालग कमयचारीहरूको 
क्षमता र दक्षता बृवद्ध तालिम एकमषु्ठ 

  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500 

िोकतन्र र सशुासन   10100   5000   6000   5500   5500   26600 

राव
िय
 ए
कत

ा       
  500   500   500   500   500   2500 

प्राकृलतक साधन-स्रोत तथा 
अवसरको सन्तलुित ववतरण हनुे 
गरी ववकासका योजनहरू तजुयमा एकमषु्ठ 

  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

सरु
क्षा

 

        
1300   800   1300   1300   1300   6000 

पालिकाको सरुक्षा नीलत तजुयमा सङ्ख्या   1 500                 1 500 
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काययक्रमहरू इकाइ  
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बजेट  

(रू. हजारमा)  

िाग ुऔिध लनयन्रण र अनगुमन 
तथा सचेतना काययक्रम एकमषु्ठ 

  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500 

नगर प्रहरी व्यस्थापन पटक   1 500 1 500 2 1000 2 1000 2 1000 8 4000 

मा
नव
 अ
लध
का
र 

      
  800   800   800   800   800   4000 

वडा तथा ववद्यािय स्तरमा मानव 
अलधकार सम्पबन्धी सचेतनामूिक 

अलभमखुीकरण सङ्ख्या 
  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500 

फरक क्षमता भएका, असहाय, 

सीमान्तकृत वगय र क्षेरका 
सेवाग्राहीिाई सेवाप्रवाहमा ववशेि 
व्यवस्था एकमषु्ठ 

  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

स िंघ
ीय
 श
ास
न 
प्रण
ाि
ी 

      
  800   800   800   800   800   4000 

जनचेतनामिूक तथा 
अन्तवक्रय यात्मक काययक्रम सञ्चािन पटक 

  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500 

स्थानीय राजनीलतक नेततृ्व, 

जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीकोिालग 
क्षमता ववकासकािालग तालिम तथा 
अलभमखुीकरण  पटक 

  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

स्थानीय रोजगारी प्रवद्धयन र क्षमता 
ववकासका काययक्रम एकमषु्ठ 

  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

ववत्त
ीय
 स
शुा
सन

 

      
  900   900   900   900   900   4500 

 राजस्व परामशय सलमलतको बैठक 
व्यवस्थापन, क्षमता अलभबृवद्ध  तथा 
अनगुमन पटक 

0 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 10 1000 

 िेखा प्रणािी सदुृिीकरण तालिम 
सञ्चािन पटक 

0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 5 1000 

ववद्यतुीय आलथयक कारोबार 
प्रणािीको सदुृिीकरण एकमषु्ठ 

  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 
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क्र
.स
िं. 

काययक्रमहरू इकाइ  
 आधार  

विय  

िक्ष्य योजना अवलधको जम्पमा 

पवहिो आ.व. बजेट दोस्रो आ.व. बजेट तेस्रो आ.व. बजेट चौथो आ.व बजेट पाचँौ आ.व बजेट िक्ष्य  
बजेट  

(रू. हजारमा)  

ववकास आयोजनाको खचय लनमायण 
स्थिमै सावयजलनकीकरण 
(सावयजलनक पररक्षण)  पटक 

  10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 50 2500 

योजना तजुयमा, कायायन्वयन र अनगुमन तथा मूल्याङ्कन   7100   2000   3000   2500   2500   11600 

यो
जन

ा त
जु यम

ा र
 क

ाय
ायन्व
यन

 

      
  2300   1000   1500   1500   1500   7800 

योजनाको वगीकरण गनय मापदण्ड 
लनमायण सङ्ख्या 

0 1 500                 1 500 

अनगुमनको लनदेश्चशका बनाई 
काययन्वयन  एकमषु्ठ 

0 1 300                 1 300 

आयोजनाको पवहचान, छनौट र 
कायायन्वयन गने  पद्धलतको ववकास एकमषु्ठ 

  1 500                 1 500 

तोवकएका आयोजनाहरूको तेस्रो 
पक्षबाट मूल्याङ्कन  

पटक 

  2 1000 2 1000 3 1500 3 1500 3 1500 13 6500 

आ
यो
जन
ा बै

ङ्क 

      
  2800   0   500 0 0 0 0 6 3300 

आयोजना बैङ्क लनमायणकािालग 
आवश्यक नीलत, लनयम, लनदेश्चशका 
तयार सङ्ख्या 

  1 500                 1 500 

सम्पभाव्यता अध्ययन गरी आयोजना 
बैङ्क तयार पटक 

  1 700                 1 700 

छनौटमा परेका आयोजनािाई 
आवश्यक बजेट ववलनयोजन र 
मध्यमकािीन खचय सिंरचनामा 
समावेश गने व्यवस्था पटक 

  1 800                 1 800 

आयोजनाको पवहचान, वगीकरण, 

सदूुरपश्चिम, छनौट र मूल्याङ्कनको 
मापदण्ड लनमायण पटक 

  1 300                 1 300 

आयोजना बैङ्किाई ववद्यतुीय 
प्रणािीमा अलभिेखीकरण एकमषु्ठ 

  1 500                 1 500 



 [185] 

क्र
.स
िं. 

काययक्रमहरू इकाइ  
 आधार  

विय  

िक्ष्य योजना अवलधको जम्पमा 

पवहिो आ.व. बजेट दोस्रो आ.व. बजेट तेस्रो आ.व. बजेट चौथो आ.व बजेट पाचँौ आ.व बजेट िक्ष्य  
बजेट  

(रू. हजारमा)  

 राजस्व सधुारकाका िालग 

कायययोजना तजुयमा पटक 
          1 500         1 500 

अन्
तर
सर
का
र 
सम

न्व
य       

  800   300   300   300   300   2000 

आयोजनाहरूको पवहचान, ववकास र 
कायायन्वयन सहजीकरण पटक 

  1 500                 1 500 

ठुिा आयोजनाहरूको काययन्वयन 
समयन्वय सहजीकरण 

पटक 

  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500 

अन
गुम

न 
तथ
ा मू

ल्य
ाङ्क
न 

      
  1200   700   700   700   700   4000 

अनगुमन लनदेश्चशका तथा अन्य 
सामग्रीको ववकास पटक 

0 1 500                 1 500 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन योजना 
तयार पटक 

0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 5 1000 

अनगुमन गने जनशश्चिको क्षमता 
अलभवृवद्ध (उपभोिा सलमलत समेत) 

पटक 

0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500 

कुि बजेट  2216158.00 
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ग्िोबि इम्पयाक्ट्स प्रा. िी. 
बानेश्वर, काठमाण्डौ 

परुुिोत्तम खलतवडा – टोिी नेता 

लसन्ध ुजिेशा बिुाथोकी – सिंस्कृती तथा इलतहास ववद् 

प्रमोद भट्टराई – योजना ववद् 

श्रीकृष्ण पौडेि – सामाश्चजक ववकास ववद् 

केशवराज पाण्डेय – पूवायधार ववकास ववद् 

नरबहादरु शे्रष्ठ – श्चजआइएस तथा भगुोि ववद् 

रचनाकेसरी बिुाथोकी – िैवङ्गक समता तथा सामाश्चजक समावेलसकरण ववद् 

सलुनता के सी – काययक्रम सिंयोजक 

 


