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िररच्छेद १: िररर्र् 

१.१ िषृ्ठभलूम  

नेिालमा र्ोजनावद्ध पवकासको थालनी पव.सं. २०१३ सालदेश्चख भएको िो । पवगतमा केश्चन्द्रर् र्ोजना मात्र बन्ने गरेकोमा 
संघीर् शासन व्र्वस्थाको सचरुवात िलछ प्रदेश र स्थानीर् सरकारिरूले िलन आवलिक र्ोजना तजचयमा गने गरेका छन ्। 
स्थानीर् सरकार संर्ालन ऐन २०७४ को िररच्छेद ६ को दफा २४ मा स्थानीर् तिले स्थानीर् स्तरको पवकासकालालग 
आवलिक, वापषयक, रणनीलतगत, पवषर् क्षेत्रगत, मध्र्मकाललन, दीघयकाललन पवकास र्ोजना बनाई लागू गनचयिने व्र्वस्था 
गरेको िलन छ । नेिालको संपविानको अनचसूर्ी ८ र ९ मा तोपकएको एकल तथा साझा अलिकार बमोश्चजम स्थानीर् 
सरकारलाई र्ोजना तथा बजेट तजचयमा, कार्ायन्द्वर्न र अनचगमन गने श्चजम्मेवारी प्राप्त भएकोछ ।  

र्सै गरी स्थानीर् सरकार संर्ालन ऐन २०७४ को दफा २४ को उिदफा १ मा गाउँिाललका तथा नगरिाललकाले आफ्नो 
अलिकार क्षेत्र लभत्रका पवषर्मा स्थानीर् स्तरको पवकासका लालग संपविानको अनचसूर्ी ८ र ९ मा तोपकएको अलिकार 
प्रर्ोग गरी आवलिक, वापषयक, रणनीलतक पवषर् क्षेत्रगत मध्र्काललन तथा दीघयकाललन पवकास र्ोजना बनाई लागू गनचयिने 
व्र्वस्था रिेकोछ । र्स ऐनको दफा २४ को उिदफा २ मा र्ोजना तजचयमा गदाय संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारको 
नीलत, लक्ष्र्, उद्देश्र्, समर् सीमा र प्रपक्रर्ासँग तालमेल िचने गरी ददगो पवकासको लक्ष्र्, भउूिर्ोग र्ोजना, लैपिक समानता 
तथा सामाश्चजक समावेशीकरण, बालमैत्री, वातावरणमैत्री, अिािमैत्री, पविद् व्र्वस्थािन तथा जोश्चखम न्द्रू्नीकरण, जलवार्च 
िररवतयन अनचकूलन जस्ता अन्द्तरसम्बश्चन्द्ित पवषर्लाई ध्र्ान ददनच िने उल्लेख गररएको छ । ऐनको दफा २४ को उिदफा 
३ ले गाउँिाललका तथा नगरिाललकाले र्ोजना बनाउँदा ऐनमा तोपकए बमोश्चजमको पवषर्िरूमा प्राथलमकता ददनचिने पवषर्िरू 
समेत तोकेको छ ।  

र्ोजनािरू प्राथलमपककरण गदाय आलथयक पवकास तथा गररबी लनवारणमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान िचग्ने, उत्िादनमूलक तथा लछटो 
प्रलतफल प्राप्त गनय सपकन,े जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने, स्थानीर्बासीिरूको सिभालगता जचट्ने, स्वरं् 
सेवा िररर्ालन गनय सपकने तथा लागत कम लाग्ने, स्थानीर् स्रोत, सािन र सीिको अलिकतम प्रर्ोग िचने, मपिला 
बालबाललका तथा पिछलडएका वगय, क्षेत्र र समचदार्लाई प्रत्र्क्ष लाभ िचग्ने, लैपिक समानता र सामाश्चजक समावेशीकरण 
अलभवृपद्ध िचन,े ददगो पवकास, वातावरणीर् संरक्षण तथा सम्वद्धयनमा सघाउ िचर् र्ाउने, भापषक तथा साँस्कृलतक िक्षको जगेना 
र सामाश्चजक सद्भाव तथा एकता अलभवृपद्धमा सघाउ िचर् र्ाउने सूर्किरूको आिारमा र्ोजनािरू प्राथलमकीकरण गनचयिने 
उल्लेख गररएको छ । र्ो ऐनको दफा २४ को उिदफा ४ मा र्ोजना बनाउँदा मध्र्म र दीघयकाललन प्रकृलतका 
आर्ोजनािरूको सूर्ी तर्ार गनचयिने कच रा उल्लेख गररएको छ । गाउँिाललकाले आफ्नो कार्य संर्ालन गदाय लागत 
न्द्रू्नीकरण, स्रोत सािनको अलिकतम उिर्ोग वा प्रभावकारी सेवा प्रवािको अन्द्र् गाउँिाललकासँग साझेदारी, सम्झौता र 
संर्चक्त व्र्वस्थािन गनय सक्ने पवषर्िरू समेत तोकेको छ । 

नेिाल सरकारले आलथयक वषय २०७६/७७ देश्चख २०८०/८१ सम्मकोलालग रापिर् आकांक्षा “समदृ्ध नेिाल, सचखी नेिाली” 
पवक्रम सम्वत ्२१०० का सूर्क सपितको िन्द्रौं िञ्चवषीर् र्ोजना तर्ार गरेको छ । त्र्सैगरी सूदूरिश्चिम प्रदेश सरकारले 
प्रदेशको  “आत्मलनभयर र समदृ्ध सचदचरिश्चिम” को ददघयकाललन सोर्का सपित प्रथम िञ्चवषीर् र्ोजनाको आिारित्रमा 
सूदूरिश्चिम प्रदेशको समग्र पवकासकोलालग अल्िकालीन लक्ष्र् पवक्रम सम्वत ् २०७८/०७९ देश्चख २०८३/०८४, 
मध्र्मकालीन लक्ष्र् पव.सं. २०७८/७९ देश्चख २०९० र दीघयकालीन लक्ष्र् २०७८/०७९ देश्चख २१०० सम्मकालालग 
समपृद्ध र सचखका मचयर् सूर्किरू लनिायरण गररएका छन ्। र्स सन्द्दभयमा स्थानीर् तिको र्ासो संस्थागत पवकास र 
आलथयक समपृद्धको खाका सपितको अपिपिमाल गाउँिाललकाको प्रथम आवलिक र्ोजना लनमायण गररएको छ । 
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पवकासका िररसूर्किरूमा िथृक त्र्ाङ्किरूको पवश्लषेण, तदनचरूि आवलिक र्ोजनािरूमा अपिपिमाल गाउँिाललकाको 
प्रक्षेिण, र्ोजनािरूको तजचयमा, आवलिक अनचगमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रलतवेदनिरूको अभावले पवगतमा भएका उिलश्चधि तथा 
कमी कमजोरीिरूलाई केलाउन लनकै कदठन भएको छ । रापिर् रूिमा आवलिक र्ोजनाको एउटै नीलतगत आिार िचन े
भएकोले िलन अपिपिमाल गाउँिाललकाको आलथयक, सामाश्चजक, गररबी, िूवायिारको पवश्चशष्टता अनचरूिको नीलत र सो अनचसारका 
कार्य र्ोजना पवगतमा बन्न सकेनन ्। र्सको प्रथम प्राथलमकताको रूिमा छररएर रिेका त्र्ाङ्कको सङ्कलन तचलनात्मक 
पवश्लशेण, सोिी अनचसार रापिर् नीलत र आवलिक र्ोजनासँग तालमेल िचनेगरी अपिपिमाल गाउँिाललकाको समग्र पवकास 
नीलतका आिारिरू तर् गनचय रिेको छ । मौसममा आिाररत कृपष उत्िादन, िर्यटन, जलडबचटी संकलन र पवप्रषेण र्स 
गाउँिाललकाको समग्र अथयतन्द्त्रको मचयर् आर्ाम िचन ्। 

१.२ आवलिक र्ोजनाको उद्दशे्र्  

स्थानीर् तिको र्ोजनाबद्ध पवकास प्रर्ास र प्रपक्रर्ालाई मागयदशयन गनचय आवलिक र्ोजनाको प्रमचख उद्देश्र् रिेकोछ । 
आवलिक र्ोजना तजचयमाका पवश्चशष्ट उद्देश्र्िरू देिार्अनचसार रिेका छन््ः 

▪ र्ोजनाबद्ध, नलतजामूलक, समावेशी र उत्थानशील पवकासका लालग स्थानीर् तिका गलतपवलिलाई लनददयष्ट लक्ष्र् 
िालसल गने ददशातफय  लनदेश्चशत गनचय; 

▪ स्थानीर् पवकासका सरोकारवालािरूमा पवकास प्रर्ास र उिलश्चधिमा साझा प्रलतवद्धता र उत्तरदापर्त्व लसजयना गनचय; 
▪ पवकासको रापिर् तथा प्रादेश्चशक लक्ष्र् र प्राथलमकतासँग स्थानीर् पवकासको तादात्म्र् कार्म गनचय; 
▪ सिभालगतामूलक पवलिका माध्र्मबाट पवकास प्रर्ासलाई मागयदशयन गने र अिेश्चक्षत नलतजा िालसल गने गरी स्थानीर् 

पवकासको प्रारूि तर्ार गनचय;  
▪ नलतजामा आिाररत स्थानीर् पवकासलाई प्रवद्धयन गनचय । 

१.३ आवलिक र्ोजना तजचयमा प्रपक्रर्ा 
अपिपिमाल गाउँिाललकाको आवलिक र्ोजना तजचयमा सम्बन्द्िी कार्यक्षेत्रगत शतयमा उल्लेख भए बमोश्चजमका कार्यक्षेत्रका 
अिीनमा रिी आवलिक र्ोजना तजचयमा गररएको छ । र्ोजनालाई बढी सिभालगतामूलक र्थाथयिरक कार्ायन्द्वर्नर्ोग्र् र 
सवयश्चस्वकार्य गराउन र्ोजना तजचयमा गने सम्बन्द्िमा देिार् बमोश्चजमका प्रपक्रर्ा तथा पवलििरू अवलम्बन गररएको लथर्ो । 

प्रारश्चम्भक छलफल: प्रस्ताव श्चस्वकृत भई कार्य सम्झौता भएिलछ सवयप्रथम गाउँिाललकाका अध्र्क्ष, उिाध्र्क्ष, कार्यिाललकाका 
सदस्र्, प्रमचख प्रशासकीर् अलिकृत तथा र्ोजना प्रमचखसँग आवलिक र्ोजना तजचयमाको पवलि स्थानीर् तिको र्ोजना तजचयमा 
ददग्दशयन २०७८ का आिारमा बन्ने सलमलत तथा उिसलमलतिरू लनमायण र्ोजनाको कार्य ताललका लगार्तका लबषर्मा 
प्रारश्चम्भक छलफल गरी लत लबषर्को टचिो लगाइएको लथर्ो । 

िचवयतर्ारी गोष्ठी सञ्चालन: आवलिक र्ोजनाको मित्व, औश्चर्त्व, पवलि, प्रकृर्ा, गाउँिाललकाले र्समा लनवायि गनचयिने भ चलमका 
आददका बारेमा गाउँिाललकाका अध्र्क्ष, उिाध्र्क्ष, कार्यिाललकाका सदस्र्, प्रमचख प्रशासकीर् अलिकृत तथा र्ोजना प्रमचखसँग 
आवलिक र्ोजना तजचयमाको पवलि स्थानीर् तिको र्ोजना तजचयमा ददग्दशयन २०७८ का आिारमा बनेका सलमलत तथा 
उिसलमलतिरूसँगको छलफल, र्ोजनाका पवपवि िक्षिरू, र्रणिरू तथा कार्य श्चजम्मेवारीका लालग िचवयतर्ारी गोष्ठी सञ्चालन 
लमलत २०७८/१२/२७ मा सम्िन्न गररएको लथर्ो । 

वडागत र्ोजना तजचयमा गोष्ठी सञ्चालन: वडाध्र्क्ष, वडासदस्र्, वडाका कमयर्ारी, सबै स्थानीर् राजलनलतक दलका प्रलतलनलििरू, 
पवद्यालर्का प्रिानाध्र्ािकिरू, क्षेत्रगत लबज्ञ तथा वौपद्धक धर्श्चक्तत्विरू, उद्योगी तथा व्र्वशार्ीिरू लगार्त स्थानीर् गैर 
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सरकारी संस्थाका प्रलतलनलििरूको सिभालगतामा सबै वडा कार्ायलर्मा एकददने र्ोजना तजचयमा गोष्ठी सञ्चालन लमलत 
२०७८/१२/२७ देश्चख २०७९/०१/०२ गते सम्ममा सम्िन्न गररएको लथर्ो । 

त्र्ाङ्क प्रमाश्चणकरण: गाउँिाललकाको वस्तचगत पववरणमा उल्लेख भएका त्र्ाङ्किरूलाई लबषर्गत सलमलतिरूमा छलफल 
गरी प्रमाश्चणकरणका लालग िेश गररएको लथर्ो र र्ोजनामा संलग्न गररएका मचयर् सचर्काङ्किरू लनिायरण गररएको लथर्ो । 

दीघयकालीन सोर् लनिायरण: गाउँिाललकाको आवलिक र्ोजनाको दीघयकालीन सोर् लनिायरण गनय सबै सरोकारवालािरूलाई 
समूि लबभाजन गरी लमलत २०७८/१२/२८ छलफल गराइएको लथर्ो र सबै समूि सचझाव मध्रे्बाट सवयमान्द्र् सोर्लाई 
आवलिक र्ोजनाको दीघयकालीन सोर् लनिायरण तर् भएको लथर्ो । सोपि दीघयकालीन सोर्का आिारमा आवलिक लक्ष्र् 
तथा उद्देश्र्िरू लनमायण गररएको लथर्ो । 

समस्र्ा तथा र् चनौतीिरू र अवसरिरूको िपिर्ान: गाउँिाललकाको आवलिक र्ोजना तजचयमा िचवय र्स गाउँिाललकामा 
पवकासकालालग पवद्यमान समस्र्ा तथा र् चनौतीिरू र अवसरिरूको िपिर्ान गनय िरेक लबषर्गत क्षेत्रिरू (आलथयक पवकास, 
सामाश्चजक पवकास, िूवायिार पवकास, वन वातावरण तथा पविद् व्र्वस्थािन र संस्थागत पवकास) को छचट्टाछच टै्ट अध्र्र्न गरी 
पवश्लषेण गररएको लथर्ो । 

क्षते्रगत उद्दशे्र्, रणनीलत, कार्यनीलत तथा प्राथलमकता लनिायरण: स्थानीर् तिको र्ोजना तजचयमा ददग्दशयन २०७८ का आिारमा 
िरेक लबषर्गत क्षेत्रिरू (आलथयक पवकास, सामाश्चजक पवकास, िूवायिार पवकास, वन वातावरण तथा पविद् व्र्वस्थािन र 
संस्थागत पवकास) का उिक्षेत्रिरूको छचट्टाछच टै्ट क्षेत्रगत उद्देश्र्, रणनीलत, कार्यनीलत तथा प्राथलमकता लनिायरण गररएको लथर्ो 
। र्सका साथै सबै लबषर्गत उिक्षेत्रिरूको नलतजा सूर्क िलन लनिायरण गररएको लथर्ो । 

मस्र्ौदा प्रलतवेदन लेखन तथा प्रषेण: उिरोक्त र्रणिरू िचरा गररसकेिलछ लबज्ञ समूिले गाउँिाललकाबाट प्राप्त सचर्ना तथा 
त्र्ाङ्कका आिरमा मस्र्ौदा प्रलतवेदन तर्ार िारी आवश्र्क सचिार तथा सचझावका लालग गाउँिाललकाको कार्ायलर्मा प्रषेण 
गररएको लथर्ो ।  

मस्र्ौदा प्रलतवेदन गाउँसभामा िेश गने: लबज्ञ समूिले तर्ार गरी िठाएको मस्र्ौदा प्रलतवेदन लनदेशक सलमलतमा छलफल 
गरी प्राप्त भएको प्रलतवेदनका आिारमा आफ्नो समेत रार् सचझाव तर्ार गरी लनदेशक सलमलतले ददएको सचझावका आिारमा 
प्रलतपक्रर्ा नोट गरी सम्बश्चन्द्ित पवषर् क्षेत्र सलमलतिरू तथा शाखािरूमा िठाइएको लथर्ो । सम्बश्चन्द्ित पवषर् क्षेत्र सलमलतिरू 
तथा शाखािरूले र्सरी प्रपवपष्ट गरी प्राप्त िचन आएको सचझाव सपित आफ्नो सचझाव समेत तर्ार गरी अश्चन्द्तम छलफलका 
लालग गाउँसभामा िेश गररएको लथर्ो । गाउँसभाबाट िाररत सचिार गनचयिने कच रािरू तथा प्राप्त सचझावलाई संलग्न गरी 
तोपकएको समर्ावलि लभत्र अश्चन्द्तम प्रलतवेदन गाउँिाललकाको कार्ायलर्मा प्रषेण गररएकोछ । 

गाउँसभाबाट आवलिक र्ोजना िारीत गने: आवलिक र्ोजनाको अश्चन्द्तम प्रलतवेदन गाउँसभामा िेश गरी गाउँसभाबाट 
स्वीकृतीकालालग प्रकृर्ा अश्चघ बढाइनेछ ।  
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िररच्छेद २: अपिपिमाल गाउँिाललकाको पवकासको पवद्यमान श्चस्थलत र उिलश्चधिको समीक्षा  

२.१ अपिपिमाल गाउँिललकाको िररर्र् 

२.१.१ भौगोललक अवस्था, राजनीलतक र प्रशासलनक संरर्ना  
अपिपिमालको काखमा रिेको र्स िाललकाले समचरी सतिबाट लगभग १७०० लम.को उर्ाई देश्चख ७१३२ लम.उर्ाईको 
सम्मको भ च-भागलाई ओगटेको र्स गाउँिाललका भौगोललक अवश्चस्थलतका पिसाबले २९.८६ लडलग्र उत्तर देश्चख ८०.९० लडलग्र 
िचपवय अक्षांश सम्म फैललएको छ । र्स िाललकाले नेिालको कच ल भ च-भागको ६१३.९५ वगय लमटर भ च-भाग ओगटेको छ 
। र्ो गाउँिाललका दार् चयला श्चजल्लाको उत्तर-िचवय भागमा रिेको छ । अपिपिमाल गाउँिाललकाको िूवयमा बझाङ श्चजल्ला, 
िश्चिममा व्र्ास र नौगाड गाउँिाललका, दश्चक्षणमा मामाय गाउँिाललका र उत्तरमा व्र्ास गाउँिाललकासँग लसमाना जोलडएको छ 
। र्स गाउँिाललकाको कच ल क्षेत्रफल ६१३.९५ वगय पकमी रिेको छ ।  

अपिपिमाल गाउँिाललका ऐलतिालसक, प्राकृलतक तथा साँस्कृलतक रुिले मित्विूणय क्षेत्र िो । अपिपिमाल गाउँिाललका लमलत 
२०७३ फागचन १ गते गाउँिाललका घोषणा गररएको लथर्ो । खण्डेश्वरी, घूसा, गचल्जर (नं.१) र लसतोला (५-८) गाउँ 
पवकास सलमलतिरु समेटेर जम्मा ६ वडा कार्म गररएको छ । र्ो गाउँिाललका सदरमचकाम देश्चख २३ कोष टाढा रिेको 

छ भने अझै िलन सडक र्ातार्ातको ििचँर् मकरीगाड जलपवद्यचत आर्ोजनाका लालग बनाइएको लगभग १० पक.लम. 
सडकमा लसलमत रिेको छ । 

साँस्कृलतक रुिमा मल्देशी र्ालर्लन र सौका समचदार्को िरम्िरा र्िाँको मचयर् संस्कृलतको रुिमा रिेको छ तर पिन्द्दच िमय 
मान्नेिरु कै बािचल्र्ता र्स गाउँिाललकामा रिेको छ । कररब १५ ददन लामो सचमाय सरोवरको जात्रा आफ्नै मचल्र् मान्द्र्ता 
अनचसार िालमयक आस्था भएका भक्तजनको भश्चक्तका साथ मनाउने गररन्द्छ । र्ो जात्रा दार् चयला र बझाङको लसमानामा रिेको 
सचमाय सरोवरको ताललाई देवीको प्रमचख स्थान मानेर िूजािाठ गने िरम्िरा छ । जातजालतको रुिमा र्ो गाउँिाललकामा 
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ठेकरे, बोिरा, िामी, ठगचन्ना, काकी, जागरी, देउरुखी, टमटा, क्षेत्री, अट्याल, लो्र्ाल, पव .क. , ओईरे, मिता, बचढाथोकी आदद 
जातजालतिरु बसोबास गदयछन ।  

२.१.२ प्राकृलतक तथा सासँ्कृलतक सम्िदा 
सचदचर िश्चिमको पिमाली श्चजल्ला अन्द्तगयत रिेको र्स क्षेत्रमा िरातलीर् स्वरुिका पिसाबले लमश्चश्रत प्रकृलतको भ च बनोट रिेको 
िाइन्द्छ । िाललकाको मध्र् भाग भएर बग्ने र्ौलानी नदीको साथमा अग्ला-अग्ला ििाडका र् चलीिरू र्िाँका िरातलीर् 
स्वरुिका आकषयणिरू िचन ्। ििाडका काखमा बान्द्की लमलेर बसेका खेलतर्ोग्र् लभराला जलमनिरू िलन देख्न सपकन्द्छ । 
ती बािेक िेरैजसो भभूाग लभरालो र र्ट्टानी क्षेत्रले ओगटेको छ । अग्ला र लभराला ििाडी शंृ्रखलाले बनेको र्स 
गाउँिाललकामा भीरिाखा तथा वसोवास र्ोग्र् क्षेत्र सपितको पवपवितार्चक्त िरातललर् अवश्चस्थलत रिेको छ । र्स क्षेत्रमा 
मचयर्तर्ा सामान्द्र् लभरालो जलमन र प्रार् स्थानमा लभर रिेको छ । सामान्द्र्तर्ा्ः र्स क्षेत्रमा श्चर्म्ट्याइलो खालको माटो 
र कडा खालको र्ट्टान रिेको देश्चखन्द्छ । 

गाउँिाललकाको कच ल क्षेत्र मध्रे् ६.५ प्रलतशत जलमन मात्र खेलत गररएको जलमन रिेको छ भने सबै भन्द्दा बढी ३४.३१ 
प्रलतशत जंगलले ओगटेको छ । त्र्सैगरी ३१.१७ प्रलतशत घाँसे मैदान, ७.८७ प्रलतशत बचट्यान, ६.६७ प्रलतशत 
अनचत्िादक क्षेत्र, ०.३ प्रलतशत िानीले ढाकेको क्षेत्र तथा १३.८१ प्रलतशत पिउँले ढाकेको क्षेत्र रिेको छ । गाउँिाललकालाई 
मचलप्रवाि क्षेत्र बनाएर अपवरल बलगरिने र्ौलानी नदी तथा र्सका सिार्क खोलािरू र्िाँको मचयर् प्राकृलतक सम्िदािरू 
िचन ्।  

क्र.सं. भ-ूउिर्ोग क्षते्रफल- वगय पक.लम. प्रलतशत 

1 जिल 210.66 34.31 

2 बचट्यान 48.33 7.87 

3 घाँसे मैदान 191.37 31.17 

4 खेलत र्ोग्र् जलमन 37.15 6.05 

5 अनचत्िादक क्षेत्र 41.48 6.76 

6 नदी, ताल तथा िोखरी 0.17 0.03 

7 पिउँले ढाकेको क्षेत्र 84.79 13.81 

  जम्मा 613.95 100 

स्रोत्ः जलउिर्ोग गचरुर्ोजना तथा जीपवकोिाजयन कार्ायन्द्वर्न र्ोजना, २०७६ 

वडागत रुिमा अपिपिमाल गाउँिाललकाको भ-ूउिर्ोग श्चस्थलत पवश्लषेण गदाय वडा नं. ४ मा सबै भन्द्दा बढी ३९.६८ प्रलतशत 
खेलत र्ोग्र् जलमन रिेकोमा वडा नं. १ मा सबै भन्द्दा कम २.१५ प्रलतशत मात्र रिेको छ । त्र्सैगरी सबै भन्द्दा बढी 
७२.५३ प्रलतशत जंगल रिेकोमा वडा नं. १ मा सबै भन्द्दा कम १४ प्रलतशत जंगल रिेको छ । 

भ-ूउिर्ोग 

वडा (%) 

1 2 3 4 5 6 
जिल 14.00 33.63 41.60 54.84 72.53 64.57 

बचट्यान 6.28 8.80 9.21 2.74 12.94 8.79 

घाँसे मैदान 37.77 36.53 29.68 2.78 0.40 19.55 

खेलत र्ोग्र् जलमन 2.15 11.25 6.28 39.64 13.68 6.60 

अनचत्िादक क्षेत्र 11.20 4.85 6.05     0.41 

नदी, ताल तथा िोखरी   0.06     0.46 0.08 

पिउँले ढाकेको क्षेत्र 28.61 4.87 7.17       
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भ-ूउिर्ोग 

वडा (%) 

1 2 3 4 5 6 
जम्मा 100 100 100 100 100 100 

स्रोत्ः जलउिर्ोग गचरुर्ोजना तथा जीपवकोिाजयन कार्ायन्द्वर्न र्ोजना, २०७६ 

अपिपिमाल गाउँिाललका सचदचरिश्चिमकै अग्लो पिमाल अपि पिमालको नामबाट राश्चखएको िो । र्ो गाउँिाललकामा भौगोललक 
पवकटतासँगै पवपविता िलन रिेको छ । अपिपिमाल गाउँिाललकाको क्षेत्र अलिकांश भागिरु पिमाल र ििाडले ओगटेको 
छ । प्राकृलतक र साँस्कृलतक रुिमा र्ो गाउँिाललका िररिूणय छ । अपि, नाम्िा, कािर्ली र जेठी बौरानी र्स गाउँिाललकाको 
प्रमचख पिमालिरु िचन ्। जडीबचटीिरुले िलन सम्िन्न रिेको र्स गाउँिाललकामा र्ासायगचम्बा, िाँर् औले, लसचन, कटचकी आदद 
मित्विूणय जडीवचटीिरु िाईन्द्छन ्र र्ो मचयर् आर्स्रोतको लालग उिर्ोग गररन्द्छ । र्सायगचम्बा, िाँर्औलें, जटामलस लगार्तका 
जलडबचलड संलकनका लालग जोश्चखम मोलेरै भए िलन र्स क्षेत्रका मालनसिरु लभर तथा पिमालिरुमा मपिनौ लबताउने गदयछन ्
। 

२.१.३ जनसाशं्चयर्क अवस्था  

राश्चस्िर् जनगणना २०७८ को प्रारश्चम्भक नतीजा अनचसार १३६३ घरिररवारिरूमा ७०२३ जनसङ्खयर्ा रिेको छ । 
जसमध्रे् िचरुषको जनसङ्खयर्ा ३४३८ तथा मपिलाको जनसङ्खयर्ा ३५८५ रिेको छ । औषत घरिररवारको आकार 
५.१५ र लैंलगक अनचिात १०४.२७ रिेको छ । गाउँिाललककाको औषत जनघनत्व १२ जना प्रलत वगय पक.मी. रिेको 
छ । अपिपिमाल गाउँिाललकामा जम्मा १२५ वटा मचयर् बस्तीिरुमा कूल घरिचरी संयर्ा १३०६ रिेको छ । कूल 
घरिचरीिरुमध्रे् ५५ दललत घरिचरी, ६५ जनजाती, ३ घर बािचन र बाँकी क्षेत्रीिरु रिेका छन ्। 
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गाउँिाललकामा आलथयक रूिले सपक्रर् १५ देश्चख ५९ वषय उमेर समूिको जनसङ्खयर्ा कच ल जनसङ्खयर्ाको आिा भन्द्दा बढी 
रिेको छ । र्स उमेर समूिलाई गाउँिाललकाले र्ोजनाका साथ कृपष तथा िर्यटन जस्ता आलथयक उत्िादनको क्षेत्रमा 
लगाउन सक्दछ । र्सबाट वैदेश्चशक रोजगारीका लालग आलथयक रूिले सपक्रर् जनशश्चक्त िलार्न िचनबाट रोकी गाउँ 
पवकासमा ठूलो फड्को माने अवसर रिेकोछ । उच्र् उत्िादन र उत्िादकत्वलाई प्राप्त गनय र्ापिने प्रापवलिक सीि र ज्ञान 
भएको मानव संसािन पवकास माफय त नर्ाँ प्रपवलिको अन्द्वेषण गरी उत्िादन प्रपक्रर्ालाई बैज्ञालनक र प्रभावकारी बनाउन 
सपकन्द्छ । र्सरी िाललकाका समपृद्धका प्रमचख क्षेत्रका रूिमा रिेका िर्यटन, आिचलनक कृपष तथा िशचिालन र सूर्ना 
प्रपवलिसँग सम्बश्चन्द्ित पवषर्मा शैश्चक्षक संस्थाको पवकास गरी जानसांश्चयर्क लाभ ललन सपकन्द्छ । 

२.२ आलथयक पवकास अवस्था 
२.२.१ कृपष तथा खाद्य सचरक्षा  

र्स गाउँिाललकाको भौगोललक पवपविताले गदाय र्िाँको िरातलीर् स्वरुिमा िलन पवपविता िाइन्द्छ । कतै खोंर्, कतै लेक, 
कतै ििाड, कतै छिरा, कतै गल्छी जस्ता अनेकन प्रकृलतको भ चभाग िाइन्द्छ । र्िाँको प्रार् जसो जलमनको प्रकृलत लभरालो 
पकलसमको रिेको छ । भ–ूउिर्ोगको अवस्था िेने िो भने ६ प्रलतशत मात्र भ–ूभाग खेती गररएको कृपष जलमन रिेको छ 
। र्स गाउँिाललका बासीिरूको जीपवकोिाजयनको मचयर् स्रोतको रूिमा कृपष व्र्वसार् रिेको छ । अझैसम्म िलन  
िरम्िरागत िद्धलतमा आिाररत र्िाँको कृपष प्रणाली लनवायिमचखी मात्र बनेको छ भने भखयर मात्र व्र्ावसपर्क खेती तफय  
प्रर्ासिरू शचरु िचन थालेका छन ्। कृपष तफय  खाद्यन्न बाली, तरकारी तथा अलमलो जातका फलफच ल खेती नै र्िाँको मचयर् 
आम्दानीको स्रोतको रुिमा रिेको छ भने िशचिंक्षीिालन तफय  मि, घ्र्च तथा मासचजन्द्र् उत्िादन मचयर् आम्दानीको स्रोतको 
रुिमा रिेको छ । कृपषको र्ाश्चन्द्त्रकरण तथा उन्नत जातका लबउको प्रर्ोगको थालनी भएसँगै र्स िाललकाको कृपष 
पवकासमा सचिार िचने अिेक्षा गनय सपकन्द्छ । 

र्स गाउँिाललकामा जौ, गिचँ, मकै, फािर, कोदो, मासी, आलू, लसमी आदद लगार्तका बाली रिेको छ । र्स क्षेत्र लभत्र 
नगदे बालीका रुिमा आलच, टमाटर, काउली, लसमी जस्ता वालीिरूको उत्िादन िचने गरेको छ । त्र्स्तै गरी आरु, पकवी, 
स्र्ाउ, अलमलो लगार्तका फलफच ल उत्िादन िचने गरेको छ । साथै, दलिनमा राजमा र भटमास लगार्तका बालीिरूको 
उत्िादन िचने देश्चखन्द्छ भने तेलिनमा केिी मात्रामा तोरी उत्िादन िचने गरेको छ । गाउँिाललका क्षेत्रमा कररब २० 
श्चक्वनटल जडीबचटी समेत उत्िादन िचने गरेको छ । र्ासायगचम्बा स्थानीर्बासीको मचयर् आर्का रुिमा रिेको छ । 

अपिपिमाल गाउँिाललकामा िशचिंक्षी िालन लतर िेनेिो भन ेभेडा बाख्रा िालन मचयर् िो । भौगोललक रुिमा िेरै पवगत र्स 
अपिपिमाल गाउँिाललकामा भेडा - बाख्रा िालन िराम्िरागत रुिमा बषौं देश्चख नै िाललदै आएको मालनन्द्छ । सडकको 
ििचँर्बाट लनकै टाढा रिेको र्स अपि पिमाल गाउँिाललकामा भेडा बाखाबाट माल समान ढचवानी गनय र अत्र्लिक श्चर्सोका 
कारण उनी किडािरु बनाई लगाउन तथा मासचका लालग िाललने गरेको िाइन्द्छ । प्रार्ले मात्र भैसी िाल्छन भने गाई 
र्ौरी िलन िाल्ने गरेको िाइन्द्छ ।  

२.२.२ िर्यटन तथा सस्कृलत  

र्स गाउँिाललकामा िर्यटन क्षेत्रको ठूलो सम्भावना रिेकोछ । ऐलतिालसक र िालमयक मित्व भएका िेरै स्थानिरू र्िाँ 
रिेका छन ्। पवषेशगरी, र्स क्षेत्रमा अपि नम्िा, कािचर् चलल, जेठी बचिारानी प्रश्चशद्ध पिमालिरू छन ्। क्षेत्ती घाश्चजर िालमयक 
िर्यटकीर् क्षेत्र तथा मिादेब मंददर लबशच जात्रा र्स क्षेत्रका प्रमचख िालमयक िर्यटकीर् क्षेत्र िचन ्। र्स क्षेत्रमा केिी समर् 
र्ता देश्चख घरेलच िर्यटकको वढ्दो र्ाि देश्चखन थालेको छ । र्स क्षेत्रको िालमयक तथा साँस्कृलतक िर्यटनलाई बढवा ददने 
िर्यटकीर् मित्वलाई प्रवद्धयन गने देउडा गाँउदै र नाच्दै आफ्नै मौललकिनले र्िाँको संस्कृलतलाई पवशेष र छच टै्ट िपिर्ान 
बनाएको छ भने क्षेतेली भाषाको अथयि चणय सिभालगतालाई प्राथलमकता ददइएको छ ।  
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पिमाल, झरना, फाँटिरू र ढकमक्क गचरँास फच लेको दृश्र्ावलोकन लगार्त स्थानीर् कला संस्कृलतको संरक्षण, िर्यटकीर् 
स्थलको स्तरोन्नती प्रकृलतक र सास्कृलतक सम्िदाको संरक्षण गनय सकेको खण्डमा िर्टयन क्षेत्रमा र्स गाउँिाललकालाई थि 
लाभ िालसल िचने देश्चखन्द्छ । 

२.२.३ उद्योग, व्र्ािार, व्र्वसार् र आिूलतय  

गाउँिाललकाको मचयर् बजारको रुिमा रिेको मकरीगाड, खण्डेश्वरी, िचसा र िाथा बजार बािेक अन्द्र् मचयर् सरसामानका 
लालग गोकच लेश्वर श्रोत बजारको रुिमा रिेको छ । गाउँिाललकामा साना घरेलच उद्योगिरू रिेका छन ्। र्ी उद्योगिरूले 
स्थानीर् उत्िादनलाई गाउँिाललका क्षेत्र र गोकच लेश्वर बजार समेत आिूलतय गछयन ्। त्र्स पकलसमका साना उद्योगिरूमा 
डेरी उत्िादन, उन, जलडबचटी, िाते कागज उद्योग आदद िदयछन ्।  

िालमयक तथा सास्कृलतक रुिमा लनकै िलन मालनएको र्स िाललकामा वसोवास गने अलिकांश मालनसिरु जलडबचलड संकलन 
तथा व्र्ािार गने गदयछन ्। र्सका साथै गाउँिाललकामा भेडा बाख्रा िालन तथा रालडिाश्चख बचन्ने कार्य समेत गदयछन ्।  

२.२.४ आम्दानी, रोजगारी र पवत्तीर् सेवा 
अपिपिमाल गाउँिाललकाका मालनसिरु जेठ, अषाढ, असौज, कालतयक र रै्त्र मपिनामा स्थानीर् खेतीिाती, लसजन अनचसारको 
खर संकलन, जलडबचटी संकलन, भण्डारण तथा लबक्री लबतरण धर्वसार्ले गदाय धर्स्त िचने गदयछन ्। त्र्स कारण बाँकी 
अन्द्र् मपिनािरु केिी फच सयददला देश्चखएका कारण पवकास लनमायणका गलतपवलििरुमा समचदार् सिभालगता िचने गरेको देश्चखन्द्छ 
। समग्रमा र्स गाउँिाललकामा िचरुषको भन्द्दा मपिलािरु लसजन अनचसारको काममा बढी धर्स्त िचने अवस्था त्र्ांक 
पवश्लषेणले देखाउछ (जलउिर्ोग गचरुर्ोजना तथा जीपवकोिाजयन कार्ायन्द्वर्न र्ोजना, २०७६)। गाउँिाललका लभत्र कच ल 
जनसङ्खयर्ा आिा भन्द्दा बढी आलथयक रूिले सपक्रर् जनसङ्खयर्ा रिेका छन ्। आलथयक रूिमा सपक्रर् जनशश्चक्तलाई स्थानीर् 
स्तरमा िर्ायप्त रोजगारीको अवसर प्राप्त निचँदा र्स िाललकाबाट वैदेश्चशक रोजगारमा जाने प्रवृश्चत्त बढ्दो छ । र्स 
गाउँिाललकाको कच ल घरिचरी मध्रे् कररव ७ प्रलतशत मालनसिरू वैदेश्चशक रोजगारीमा गएका छन ्। गाउँिाललकाको क्षेत्रका 
कूल १३६३ घरिररवार मध्रे् िररवारका कच नै एक सदस्र् वैदेश्चशक रोजगारीमा गएका घरिररवारको अनचिात  कररव २५ 
प्रलतशत रिेको छ । वैदेश्चशक रोजगारमा गएका व्र्श्चक्तिरूले वापषयक रूिमा कररब २५ करोड रूिैर्ा भन्द्दा बढी पवप्रषेण 
िाललकामा लभत्राउने गरेको देश्चखन्द्छ । जसलाई औषत कमाइको रूिमा िेदाय प्रलत व्र्श्चक्त प्रलत मपिना ३० िजार रूिैंर्ा 
िचन आउँछ ।  

२.२.५ सिकारी  

र्स गाउँिाललकामा लनर्लमत संर्ालनमा रिेका ३ वटा सिकारी संस्थािरू रिेको छन ्। कृपष सिकारी संस्थाको सङ्खयर्ा 
४ वटा रिेका छन ्ती संस्थािरूको लगानी प्रार््ः कृपष क्षेत्रमा नै केश्चन्द्रत छ । अपिपिमालबासी कररब ३० प्रलतशत 
िररवारिरू सिकारीमा आवद्ध छन ्। ऋण प्रवाि, लितो मूल्र्ांकन जस्ता पवषर्िरूमा सिकारीिरूको आफ्नै पवपवि 
प्राविानबाट ग्रामीण वडाबासीिरू ऋण सचपविाबाट लाभाश्चन्द्वत िचन सपकरिेका छैनन र वडास्तरको लितोबाट आवश्र्कता 
अनचसार सिकारीबाट ऋण प्राप्त िचन सपकरिेको छैन । त्र्सैगरी िररर्ोजनामा आिाररत ऋण र सामूपिक जमानीमा ऋण 
प्रदान गने नीलत िलन सिकारीिरूमा छैन । र्सथय िर्ायप्त िचजँीको अभाव एवं ऋण व्र्वस्था िचन नसकेका कारणबाट िलन 
सीिर्चक्त जनशश्चक्तिरूले उद्योग व्र्वसार् स्थािना गनय र िचजँी भएकािरूले िलन व्र्वसार् पवस्तार गनय सपकरिेका छैनन ्। 
सिकारी संस्थािरूमा सदस्र्को िैलसर्तबाट तचलनात्मक रूिमा लितो लबना िलन ऋण सचपविा सिज भएिलन आवश्र्कता 
अनचसार ऋण प्रदान गनय सक्ने िैलसर्तको पवकास िचन सपकरिेको देश्चखंदैन । 
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२.३ सामाश्चजक पवकासको अवस्था 
२.३.१ स्वास््र् तथा िोषण  

गाउँिाललका क्षेत्रलभत्र सबै स्वास््र् संस्थािरूमा सचरश्चक्षत माततृ्व, िोषण सेवा र िरामशय सेवा उिलधि भएिलन ल्र्ाव, एक्सरे 
तथा एसलसपट जस्ता अत्र्ावश्र्क सचपविािरू उिलधि िचन सकेको छैन । आिारभतू स्वास््र् सेवालाई र् चस्त दचरूस्त राख्न 
गाउँिाललका क्षेत्रलभत्र  २ वटा स्वास््र् र्ौकी, ४ वटा आिारभतू स्वास््र् इकाई एवं सेवा केन्द्र, ६ वटा बलथिंग सेन्द्टर, 
१ आरू्वेद औषिालर्, १ वटा लनजी श्चक्ललनक र २३ जना सपक्रर् मपिला स्वास््र् स्वरं्सेपवका रिेका छन ्। मचयर् 
रूिले र्स गाउँिाललकामा झाडािखाला, रुघाखोकी, ज्वरो, टाईफाईड, ग्र्ाश्चस्िक तथा लनमोलनर्ा लगार्तका रोगिरू बढी 
मात्रामा लागेको देश्चखन्द्छ । गभायवस्थामा रिेका मध्रे् कररब ५० प्रलतशतले मात्र ४ िटक गभयजाँर् गराएको त्र्ांक छ 
भने ८ प्रलतशत मपिलाले स्वास््र् कमीको अनचिश्चस्थलतमा घरमै प्रसचती गरेका छन ्। 

स्वास््र् संस्थामा सचत्केरी िचनेलाई सचत्केरी िोषण प्रोत्सािन शचरुवात गररएको छ । िलछल्ला ददनमा स्वास््र्कमीको 
उिश्चस्थलतमा सचिार भएको छ । स्थार्ी िररवार लनर्ोजनका लालग िरेक वषय स्वास््र् संस्थामा श्चशपवर संर्ालन गने गररएको 
छ । स्वास््र् व्र्विार िररवतयनको लालग स्वास््र् संस्थास्तरमा अन्द्तरकृर्ा तथा मिचमेि, रक्तर्ाि र पिसाव जाँर् कार्यक्रम 
िरेक वषय संर्ालन िचने गरेको छ । पवद्यालर्स्तरमा जचकाको औषिी तथा लभटालमन ए र स्वास््र् श्चशक्षा कार्यक्रम वषयमा 
३ िटक िचने गरेको छ । िाठेघर खस्ने मपिलाकोलालग उिर्ार स्थानीर्स्तरमा िचने गरेको छ । गाउँिाललकास्तरमा 
स्वास््र् सेवा उिलव्ि गराउन गैर सरकारी संस्थािरू स्वास््र् क्षेत्रमा साझेदारको रुिमा रिेका छन।् 

आिारभतू स्वास््र् सेवालाई र् चस्त र दचरूस्त बनाउनको लालग शाखाबाट औषिी खररद, ररक्त दरबन्द्दीमा कमयर्ारी भनाय, 
कमयर्ारीिरूलाई ताललममा सिभागी, पवलभन्न कार्यक्रमिरूको समीक्षा, स्वास््र् श्चशपवर लगार्त कार्यिरू गदै आइरिेको छ 
। गाउँबासीका लालग सचलभ स्वास््र् सेवाको उद्देश्र् िचरा गनय र आकश्चस्मक मिामारीलाई समेत व्र्वस्थािन गनय स्वास््र् 
संस्थािरू सचदृढीकरण, गाउँिाललकाको अस्िताल सञ्चालन र स्वास््र्कमीिरूको प्रभावकारी िररर्ालनको लालग गाउँिाललका 
स्वास््र् नीलत तर्ार गरी लागच गनचयिने देश्चखएको छ । 

२.३.२ शैश्चक्षक पवकास  

र्स गाउँिाललकाको स्थानीर् स्तरको शैश्चक्षक ज्ञान, लसि, र प्रपवलिको संरक्षण, प्रवद्धयन, र पवकास गनय गाउँ श्चशक्षा सलमलतबाट 
आिारभ चत तिको िररक्षा सञ्चालन, व्र्वस्थािन, अनचगमन र नलतजा प्रकाशनको लालग कार्यपवलि लनमायण गररएको छ । 
र्सैगरी सचर्ना प्रपवलिको प्रर्ोग गरी कक्षा ८ को िररक्षाफल कार्ायलर्को वेवसाइट माफय त प्रकाशन गने गररएको छ । 
प्रारश्चम्भक वाल पवकास केन्द्रमा कार्यरत सिर्ोगीलाई स्थानीर् तिबाट वजेट पवलनर्ोजन र कक्षा सञ्चालन गने नीलत 
ललईएको छ । पवद्यार्लको शैश्चक्षक पवकास र श्चशक्षकको क्षमता पवकासको लालग पवलभन्न कार्यक्रमिरू सञ्चालन गररएको 
र अनलाईन पविीबाट शैश्चक्षक सचर्ना प्रवाि गरी पवद्यालर् र िाललका पवर् वैठक सञ्चालनको शचरुवात गने अभ्र्ास गररएको 
छ ।  

भोगौललक रुिामा श्चजल्लाकै दोस्रो ठचलो तर जनसंयर्ाको आिारमा सबैभन्द्दा सानो र्स गाउँिाललका अन्द्तगयत िाल २४ वटा 
सामचदापर्क पवद्यालर्, १५ वटा सामचदापर्क बाललबकास केन्द्र र १ वटा सामचदापर्क लसकाइ केन्द्र सञ्चालनमा रिेका छन ्
जसमध्रे् कक्षा १–१२ सञ्चाललत १ वटा, १–१० सञ्चाललत ३ वटा, १–८ सञ्चाललत ४ वटा र १–५ सञ्चाललत १० 
वटा र १–३ सञ्चाललत ६ वटा सामचदापर्क पवद्यालर् छन ्। कक्षा १–१२ संर्ाललत पवद्यालर्मा २०७६ साल देश्चख 
प्रापवलिक िार तफय को बालीपवज्ञान लबषर्को िठन िाठन भइरिेको छ । र्स गाउँिाललकामा प्राथलमक तिमा ५२ दरबन्द्दी 
लनम्न माध्र्लमक तिमा ८ दरबन्द्दी र माध्र्लमक तिमा ७ श्चशक्षक दरबन्द्दी रिेका छन ्। त्र्सै गरी वालपवकास श्चशक्षकिरु 
मध्रे् १२ जना दरबन्द्दी छन भने २७ जना गाउँिाललकाबाट लनर्चक्त गररएका छन ्। ७२ जना श्चशक्षकलाई दरबन्द्दी न्द्र्चन 
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भएका पवद्यालर्िरुमा गाउँिाललकाबाट लनर्चक्त गररएको छ । प्रारश्चम्भक बाललबकास देश्चख कक्षा १२ सम्म जम्मा २०९४ 
पवद्यालथयिरु रिेका छन ्। 

र्स गाउँिाललकामा रिेका अलिकांश पवद्यालर्िरूमा श्रोत कक्षा, एकीकृत िाठ्यक्रम, इनटरनेट सचपविा जस्ता शैश्चक्षक 
गचणस्तर कार्म गनय सघाउ िचर् र्ाउने सािनिरू उिलधि नभएको देश्चखन्द्छ । पवद्यालर्िरूमा बालक्लबिरू गठन भएता 
िलन बालमैत्री श्चशक्षण पवलिको प्रर्ोग नभएको देश्चखन्द्छ । सबै पवद्यालर्िरूले दललत, अिांग, पविन्न तथा जेिेन्द्दार जस्ता 
पवलभन्न श्चशषयकमा छात्रवृलत उिलधि गराउदै आएका छन ्। 

२.३.३ खानेिानी तथा सरसफाइ  

गाउँिाललका क्षेत्रमा रिेका कूल १३६३ घरिररवार मध्रे् ८४ प्रलतशत घरिररवारले िाइिको िाराको िानी उिर्ोग गदयछन ्
अन्द्र्ले मचल तथा खोला नददनालाको िानी प्रर्ोग गने गरेका छन ्। अझैिलन केिी घरिररवारमा िाइिबाट खानेिानीको 
सचलबिा निचगेको देश्चखन्द्छ । गाउँिाललकाले एक घर एक िारा नीलत अनचसार काम गरररिेको छ । गाउँिाललका िूणयरुिमा 
खचल्ला ददशामूक्त क्षेत्र घोषणा भइसकेको अवस्था भएिलन केिी घरिचरीिरूमा शौर्ालर् नभएको देश्चखन्द्छ । वडािरूको 
फोिरमैला जैपवक भए मल बनाउने, प्लाश्चस्टक र अजैपवक भए जलाउने गरी घरैमा व्र्वस्थािन गररने गरेको छ । 
सावयजलनक शौर्ालर्िरूको अभाव रिेकोछ भने कलतिर् घरिचरीमा खानेिानीको व्र्वस्था छैन । िूणय सरसफाइमा अझै 
िलन कलम कमजोरी छन ्। पवद्यालर्िरूमा सेलनटरी प्र्ाडको पवसयजन एवं पकशोरीमैत्री शौर्ालर् लगार्तका समस्र्ािरू 
र्थावत देश्चखन्द्छन ्। 

२.३.४ लैपिक समानता तथा सामाश्चजक समावेशीकरण 

नेिालको संपविानले लैपिक समानता तथा सामाश्चजक समावेशीकरणका सवाललाई सम्वोिन गदै लैपिक पवभेदको अन्द्त्र् 
गने संकल्ि सपित मपिलालाई लैपिक भेदभाव पवना समान वंशीर् िक, सचरश्चक्षत माततृ्व तथा प्रजनन ्स्वास््र्सम्बन्द्िी िक, 
राज्र्का सबै लनकार्मा समानचिालतक समावेशी लसद्धान्द्तका आिारमा सिभागी िचने िक लगार्तका िकको प्रत्र्ाभ चती गरेको 
छ । गाउँिाललकाले िाँर् वषय लभत्र बालपववाि मचक्त, मपिला पिंसामचक्त र शत प्रलतशत मपिला साक्षर गाउँ लनमायणको लालग 
आवश्र्क ििल गरेको छ । मपिलामैत्री गाउँिाललकाका लालग टोलटोलमा आमा समूि गठन भएका छन ्। लश्चक्षत 
वगयका लालग क्षमता पवकासका कार्यक्रम सञ्चालन िचने छ । सामाश्चजक सचरक्षा कार्यक्रमबाट सबै वगयलाई समेटने प्रर्ास 
भइरिेको छ । लश्चक्षत वगयका लालग आर्मचलक कार्यक्रम सञ्चालनमा रिेका छन ्। गाउँिाललकास्तरमा बाल, मपिला, 
आददवासी जनजालत तथा अिाि संजाल रिेका छन ्। स्थानीर् सलमलत तथा संरर्ना समावेशी स्वरुिमा गठन िचने गरेका 
छन ्। 

अझैिलन सामाश्चजक असमानता तथा पवभेदका कारण र्स क्षेत्रका मपिला, दललत, जनजालत, अल्िसङ्खयर्क वगय सामाश्चजक 
तथा आलथयक रूिले िछालड िरेका छन ्। सबै वगय तथा समचदार्को सामाश्चजक न्द्र्ार्, समानता, मानवअलिकार सपित 
सवायपिण पवकास गने लक्ष्र् तथा उद्देश्र्का साथ लैपिक समानता तथा समावेशीकरणलाई गाउँिाललका स्तरीर् र्ोजनाले 
समेट्नेछ । गाउँिाललकामा मपिला दललत जनप्रलतलनलिको उिश्चस्थलत, मपिलामैत्री कानून, मपिला श्चशक्षक दरबन्द्दी, मपिला 
संजाल पवकास एवं मपिलािरूद्वारा सिकारी संस्था संर्ालन जस्ता िक्षिरू राम्रा छन ्। त्र्सैगरी पवद्यालर्मा मपिला 
श्चशश्चक्षकाको व्र्वस्था, सचत्केरी जाँर् व्र्वस्था र वृद्ध भत्ताको व्र्वस्था गररएको छ । र्स गाउँिाललका बासी नेिाल 
सरकारको सामाश्चजक सचरक्षा कार्यक्रम अन्द्तगयत जेष्ठ नागररक, एकल मपिला, अिांगता भएका व्र्श्चक्त, बाल सचरक्षा अनचदान 
र दललत वगयिरू सामाश्चजक सचरक्षा भत्ताबाट लाभाश्चन्द्वत भएका छन ्।  
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२.३.५ र्चवा, खेलकच द तथा कला  

कररब ३९ प्रलतशत जनसंयर्ा रू्वा उमेर समचिका छन ्। र्स गाउँिाललकाले र्चवा जनसश्चक्तलाई उत्िादन, पवकास लनमायण 
र रोजगारीसँग जोडने नीलत ललएको छ भने गाउँिाललका तथा वडा तिमा खेलकच द प्रलतर्ोलगताको आर्ोजना तथा खेलाडी 
प्रोत्सािन िचने गरेको छ । अपिपिमाल गाउँिाललकाका पवलभन्न ठाउँिरूमा खेलकच द मैदान रिेका छन ्। प्रार् खेलकच द 
मैदानिरू पवद्याल लभत्र नै रिेका छन ्। र्स गाउँिाललका क्षेत्रलभत्र खेलकच द, मनोरञ्जन, पिकलनक लगार्तका स्थलिरू 
रिेको छ । र्स गाउँिाललकामा प्रदेश तथा श्चजल्लास्तरका ५ खेलाडी छन भने, ३ वटा र्चवा क्लव र पवद्यालर् स्तरका 
खेल मैदानिरू रिेका छन ्। गाउँिाललका लभत्र खाती, सम्तेली र्ौड लगार्तका उच्र् पिमाली स्थानमा रिेको पक्रकेट 
खेल मैदान समेत रिेको छ । 

र्स गाउँिाललकामा बसोबास गने पवलभन्न जातजालतकािरूको आफ्नै मौललक संस्कृलतिरू छन ्। सबै जालतिरूले आफ्नो 
संस्कृलत अनचरूिका र्ाडिवय लनकै मित्व र उत्सािका साथ मनाउँदै आइरिेका छन ्। माघेसंक्राश्चन्द्त मेला, श्चशवरात्री, दशैं, 
लतिार, लाि, भादौ मेला, कृष्णजन्द्माष्टमी, भ चअ, सीउरो िरयर्ालो, माललका िूणी, भ चअ, गौरा, िूश्चणयमा मेला, देव जात्रा, 
अनन्द्तिूश्चणयमा, टचवाठच लगार्तका र्ाडिवय जात्रा र मेला मनाइने गररन्द्छ । पवभीन्न जातजालतिरूको छच टै्ट संस्कृलतिरू िचँदािचँदै 
िलन एकअकाय प्रलतको िालमयक तथा सांस्कृलतक सपिष्णचता र्िाँको सचन्द्दर िक्ष िो । 

२.४ िूवायिार तथा शिरी पवकासको अवस्था 
२.४.१ बस्ती, आवास, भवन तथा सावयजलनक लनमायण  

अपिपिमाल गाउँिाललकाले भवन लनमायण र्ोजना तथा नक्सािास मािदण्ड तर्ार गरी लागच गनय बाँकी रिेको छ । िरेक 
क्षेत्रको पवकास लनमायणलाई र्ोजनावद्ध ढिले अगालड बढाउने ििल कदमी गररनच िदयछ । गाउँिाललकामा आवास र्ोजना 
तथा एकीकृत बस्ती पवकास सम्बन्द्िी कानून बनाउने अलिकार प्राप्त भएको छ भने केिी आवास लनमायणको लालग आवश्र्क 
स्थानीर् ढचिा लगट्टी, बालचवा, काठ आददको उिलधिता रिेको छ । आवश्र्क खानेिानीका स्रोतिरू तथा प्राकृलतक जल 
लनकासको अवस्था तथा बसोबासको लालग उिर्चक्त िावािानी रिेको छ । व्र्वश्चस्थत बस्ती पवकासकोलालग गाउँिाललकाले 
उिर्चक्त नीलत तर्ार गरेर प्रापवलिक पवज्ञिरूको सिर्ोगमा उक्त कार्य गनचयिने टड्कारो आवश्र्कता देश्चखन्द्छ । 
गाउँिाललकाको प्रशासकीर् भवन लनमायणािीन रिेको र सो भवन लनमायण ििात िाल संर्ालनमा रिेको प्रशासकीर् भवनलाई 
संग्रिालर् तथा कमयर्ारी आवासका रुिमा पवकास गररने र्ोजना रिेको छ । त्र्सैगरी गाउँिाललकाका ६ वटा वडा मध्रे् 
३ वटाको आफ्नै कार्ायलर् भवन रिेको छ भने बाँकी ३ वडाको कार्ायलर् भवन छैन ।  

िपिरो र कटानले गाउँिाललकाका केिी क्षेत्र प्रभापवत भएका कारण बषेनी मानवीर् तथा आलथयक क्षलतको सामना गनचय िरेको 
छ । भ-ूउिर्ोग नीलत अनचसार बस्ती पवकास िचन नसक्दा अपिपिमाल गाउँिाललकाका लबलभन्न ठाउँिरूमा मािदण्ड पविररत 
आवास लनमायण भएका छन ्साथै मािदण्ड अनचसार भएको वा नभएको अनचगमन गने कार्य प्रभावकारी नभएकाले अव्र्वश्चस्थत 
भवन लनमायण िचने क्रम रोपकएको छैन । गाउँिाललकामा पवद्यमान अवस्थामा शिरी पवकासको िूवायिार पवकास गनय 
आवश्र्क आलथयक समस्र्ा रिेको देश्चखन्द्छ । एकै िटकमा सेवा प्रदान गनय बनाउन िने भवनिरू र लतनीिरूकोलालग 
आवश्र्क मानव स्रोत एवम ्सािनिरूकोलालग गनचय िने लगानी िचर् र्ाउन सक्षम िचन नसक्दा अपिपिमाल गाउँिाललकाले 
सेवाग्रािीलाई श्चशघ्र सेवा प्रदान गनय नसपकरिेको अवस्था छ । ग्रामीण क्षेत्रमा आवासको लनमायण गदाय प्रापवलिकको िरामशय 
नललने तथा लनमायण सामाग्री कम गचणस्तर को प्रर्ोग गने भएका कारण त्र्स्ता ठाउँका भवन जोश्चखमर्चक्त रिेका छन ्। 
सामचपिक आवास तथा एपककृत बस्ती लनमायणमा जनर्ासो निचँदा जोश्चखममा रिेका घर तथा बस्ती स्थानान्द्तरणमा समेत 
र् चनौती रिेको छ । 
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आवास तथा बश्चस्त पवकासका लालग आवश्र्क उच्र् प्रपवलििरू प्रर्ोग तथा दक्ष जन शश्चक्तिरूको िररिूलतय गनचय अपिपिमाल 
गाउँिाललकाको बस्ती, आवास, भवन तथा सावयजलनक लनमायणका लालग िपिलो प्राथलमकतामा राख्नच िने देश्चखन्द्छ । सडक, 
र् चस्त र्ातार्ात सचपविा, िर्ायप्त गचणस्तरीर् खानेिानी, लबजचली तथा सूर्ना प्रणालीको व्र्वस्था गरी अपिपिमाल गाउँिाललकालाई 
सचव्र्श्चस्थत एवं सचरश्चक्षत िाललका बनाउने प्रसस्त आिार रिेका छन ्।स्थानीर् स्रोत र सािनको प्रर्ोग गरी सचरश्चक्षत घरिरू 
बनाउन सपकने तथा व्र्ािक जनसिभालगता स्वरं् गाउँिाललकाले आफ्नो वस्तचगत अवस्था अनचरूि आवास र्ोजना लनमायण 
गने अलिकार रिेको कारण मौललक प्रकृलतको वास्तचकलाको जगेनाय गरी मौललक िपिर्ान कार्म गनय आवास लनमायण अनचमलत 
ददँदा पवशेष प्रोत्सािन गनचय िने देश्चखन्द्छ । खेर गएका बाँझो जलमनिरूलाई आवास र्ोजना लनमायण गरी सचरश्चक्षत घडेरी 
पवकास गने तथा उवयर, खेलत र्ोग्र् जमीनको संरक्षणमा अपिपिमाल गाउँिाललकाको ििलकदमी जरुरी छ । िाललकामा 
िालसम्म शिरीकरण नभइसकेकोले शचरुको अवस्थाबाट नै वैज्ञालनक ढिले शिरीकरणलाई अगालड बढाउन सपकने अवस्था 
रिेको छ । 

२.४.२ सडक, िचल तथा र्ातार्ात  

गाउँिाललका लभत्र िालसम्म कच नै िलन सडक कालोिते्र िचन सकेको छैन भने कररव १२ पक.लम. सडक मातै्र सवयर्ाम सडक 
रिेको छ । अन्द्र् सबै सडक कच्र्ी  अवस्थामा रिेको छ । र्ातार्ात सचपविा लनकै कष्टकर रिेको छ । प्रार्जसो 
ठाउँमा वषायतको समर्मा िपिरोले बाटो अवरुद्ध िचने, िानी जम्ने, पिलो िचने भएका कारण लनर्लमतरुमा सडक सचर्ारु गनय 
कदठनाई िचने गरेको छ । िालसम्म गाउँिाललकालाइय सडक सञ्जालले छचन सकेको छैन 

सडक पवस्तार जथाभावी तररकाले गररँदा िेरै स्थानिरूमा खेतीर्ोग्र् जमीनको पवनाश िचनका साथै िपिरोको प्रकोि बढ्ने 
तथा वातावरणमा प्रलतकूल असर िरररिेको देश्चखन्द्छ । गाउँिाललकाका अलिकांश सडकिरू कच्र्ी र सम्िूणय सडकको 
स्तरोन्नलत गनय समर्मै आवश्र्क बजेटको अभाव रिेको छ  

आन्द्तररक सडक सञ्जालको िूणयरुिमा पवकास िचँदा िाललकालाई कृपष, िर्यटन र जडीबचटी उत्िादन केन्द्रको रुिमा पवकास 
गनय सपकने सम्भावना रिेको देश्चखन्द्छ भने स्थानीर् वस्ती तथा बजार केन्द्रबाट मूल सडकमा जोलडने कृपष सडक तथा अन्द्र् 
सडकिरूको स्तरउन्नलत गनय सके कृपष उत्िादन बजाररकरण लनकै सिज िचन गई आलथयक पक्रर्ाकलाििरूमा बढवा िचन 
सक्ने देश्चखन्द्छ । सडक िूवायिार पवकासबाट आलथयक तथा सामाश्चजक संरर्नाको पवकास भई आलथयक समचन्नलत तथा 
रोजगारीका अवसरिरू लसजयना िचनेछ साथै स्थानीर् स्रोत सािनको संरक्षण तथा ददगो प्रर्ोग तथा स्थानीर् स्तरमा 
औद्योगीकरणमा सिजता िचने देश्चखन्द्छ ।  

२.४.३ पवद्यचत तथा वैकश्चल्िक ऊजाय 
नेिालको संपविानले वैकश्चल्िक ऊजायको पवकास गरी आिारभतू आवश्र्कता िररिूलतयकालालग सचिथ र सचलभ रूिमा भरिदो 
ऊजायको आिूलतय गने नीलत अिीकार गरेको छ र र्सबाट दचगयम क्षेत्रमा रिेका रापिर् प्रशारण लाइन िचर् र्ाउन सम्भाव्र्ता 
नभएका तथा छररएर रिेका बस्तीिरूमा आिचलनक ऊजायको ििचँर् िचर् र्ाउन र शिरी क्षेत्रको बढ्दो ऊजाय भागको व्र्वस्थािन 
गनय र िरम्िरागत तथा आर्ालतत ऊजाय मालथको लनभयरतालाई कम गनय पवलभन्न पकलसमका नवीकरणीर् ऊजायको प्रवद्धयन, 
पवकास र ददगो व्र्वस्थािन गरी र्स क्षेत्रलाई मचल प्रवािमा ल्र्ाउन जरुरी छ । नपवकरणीर् ऊजाय क्षेत्रमा नेिालमा 
भैरिेका कार्यिरूमा लघच जलपवद्यचत सचिाररएको िालन घट्ट, सौर्य ऊजाय, वार्च ऊजाय, सचिाररएको र् चलो, पवद्यचतीर् र् चलो, 
गोबरग्र्ास र वार्ोग्र्ास आदद रिेको छ । 

अपिपिमाल गाउँिाललकाकामा िालसम्म कच नै िलन स्थानमा रापिर् प्रशारण लाइन माफय त पवद्यचतीकरण िचन सकेको छैन । 
जलपवद्यचत उत्िादनको प्रसस्त सम्भावना भएता िलन र्स गाउँिाललकामा िाल ४ वटा लघच जलपवद्यचत संर्ालनमा रिेको र 
सो लघच जलपवद्यचतबाट कररब ४० पकलोवाट पवद्यचत उत्िादन भएको त्र्ांकले देखाएको छ । र्स गाउँिाललकामा रिेका 
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जम्मा १३६३ घरिचरीिरुमध्रे् कररब ६७१ घरिचरीिरुले उजायको श्रोतको लालग नपवकरश्चणर् तथा वैकश्चल्िक उजाय अन्र्तगत 
सोलारको प्रर्ोग गररराखेको देश्चखन्द्छ । र्स अपिपिमाल गाउँिाललकामा जलउजाय क्षेत्रमा गचरुर्ोजना तर्ार िचदा सम्म जम्मा 
६९ वटा र्ोजनािरु सम्िन्न भएको  देश्चखन्द्छ जसमा ५ वटा लघचजल पवद्यचत र्ोजना, ११ वटा सचिाररएको िानीघट्ट र्ोजना 
छन भने बाँकी सबै िरंम्िरागत घट्ट र्ोजनािरु रिेका छन । उक्त र्ोजनािरु मध्रे् िाल ६९ र्ोजनािरु सञ्चालनमा रिेको 
देश्चखन्द्छ र उक्त र्ोजनािरुबाट गाउँिाललकाका कररब ९५ प्रलतसत भन्द्दा बढी घरिचरीिरुले सेवा िाईराखेको देश्चखन्द्छ भने 
लघचजललबद्यचत र्ोजनािरुको लाभाश्चन्द्वत घरिचरी कररब २०० रिेको छ (जलउिर्ोग गचरुर्ोजना तथा जीपवकोिाजयन 
कार्ायन्द्वर्न र्ोजना, २०७६) । 

२.४.४ सूर्ना, सञ्चार तथा प्रपवलि  

नागररकको संपविान प्रदत्त मौललक िकको रूिमा रिेको सूर्नाको िकको संरक्षण र संवद्धयन गदै आमसञ्चारलाई स्वच्छ, 
सक्षम, लनष्िक्ष, मर्ायददत, श्चजम्मेवार र व्र्ावसापर्क बनाउन आवश्र्क व्र्वस्था गने राज्र्को नीलत िचने संवैिालनक व्र्वस्था 
रिेको छ । पवगत केिी वषयदेश्चख नेिालमा सूर्ना तथा सञ्चार प्रपवलिको क्षेत्रमा पवलभन्न नीलतगत प्रर्ासिरू भएका छन ्
बदललंदो िररवेश तथा त्र्सबाट लसश्चजयत र् चनौती सामना गनय तथा लसश्चजयत अवसरिरू प्रभावकारी रूिले उिर्ोग गनय तदनचरूिको 
नीलतगत, कानचनी, संस्थागत व्र्वस्था तथा रणनैलतक उिार्िरू अवलम्वन गनचयिने आवश्र्कता मिशचस गरी एपककृत सूर्ना 
तथा सञ्चार प्रपवलि नीलत २०७२ तजचयमा गररएको छ । प्रपवलिको व्र्ािक प्रर्ोगबाट कानचनको शासन, भ्रष्टार्ारमूक्त र 
र् चस्त प्रशासन, पवकेश्चन्द्रकरण, आलथयक अनचशासन तथा सावयजलनक सेवा प्रवाि र स्रोतको कच शल व्र्वस्थािन जस्ता असल 
शासनका आिारभतू मान्द्र्तालाई आत्मसात गरी सवयसािारणले िाउनच िने सेवा लछटो, छररतो तथा कम खश्चर्यलो ढिबाट 
प्रदान गनय सपकन्द्छ ।  

अपिपिमाल गाउँिाललका क्षेत्रमा सबै वडामा मोबाइल सेवाको सचपविा िचगेता िलन अलिकांश बस्तीमा मोबाइल नेटवकय  ज्र्ादै 
कमजोर रिेको छ भने सेवा ििँूर् भने कररव ६० प्रलतशत मातै्र छ । कररब २ प्रलतशत िररवार मातै्र इन्द्टरनेट सेवाको 
ििँूर्मा छन ्। िाल स्थानीर् प्रशारण िचने एफ.एम संर्ालनमा नरिेको भएता िलन रेलडर्ो सचन्ने तथा स्र्ाटलाइट टेलललभजन 
िेनय सपकन ेअवस्था छ । र्स िाललकाकामा एक स्थानमा मातै्र मोबाइल टावरिरू रिेको छ जस्ले गदाय सूर्ना आदान 
प्रदानमा केपि सिज भएता िलन प्रार्जसो बस्ती अग्ला अग्ला डाँडाको फेदीमा रिेका कारण मचयर् बस्ती क्षेत्रमा नै मोबाइल 
नेटवकय  कमजोर रिेको छ । िाल सम्म िलन अश्चप्टकल फाइबर पवस्तार िचन नसक्दा अपिपिमाल गाउँिाललकामा इन्द्टरनेट 
सचपविा एकदमै कमजोर रिेको छ । अलत दचगयम तथा लबकट भौगोललक अवश्चस्थलतका कारण सूर्ना, सञ्चार तथा प्रपवलिको 
पवकासमा अपिपिमाल गाउँिाललका लनकै िछी िरेको छ । छररएर रिेको बस्ती भएकाले सञ्चारक्षेत्रको पवकास र पवस्तार 
गनय कदठनाई रिेको देश्चखन्द्छ ।  

२.५ वन, वातावरण तथा पविद् जोश्चखम न्द्रू्नीकरण र व्र्वस्थािनको अवस्था 
२.५.१ बन तथा जैपवक पवपविता  

वन क्षेत्र जैपवक पवपवलिताको भण्डार मात्र िोइन कृपष, ऊजाय, जल तथा औद्योलगक कच्र्ा िदाथयको श्रोत िचन चको साथै प्रमचख 
िर्यटकीर् गन्द्तधर् र बिचसङ्खयर्क जनताको जीपवकाको प्रमचख आिार िलन िो । वनबाट िाम्रो कररब ७० प्रलतशत इन्द्िन 
झन्द्डै ४० प्रलतशत िशच आिारा र अन्द्र् वातावरणीर् सेवा प्राप्त िचँदै आएको छ । वन क्षेत्रमा नेिालको आलथयक समचन्नलत 
गनय सक्ने प्रर् चर सम्भावना रिेको छ । जडीबचटी लगार्त पवलभन्न वन िैदावारको लबपक्रबाट मात्र वषेनी कररब दचई अरब 
भन्द्दा बढी राजस्व सङ्कलन िचने गरेको छ । नेिालको संपविानमा वातावरणीर् सन्द्तचलन र स्वच्छताको लालग वन क्षेत्र तथा 
जैपवक पवपविताको सरक्षण गनय राज्र्ले प्राथलमकता ददने कच रा उल्लेख गररएको छ । वन वातावरण र जैपवक पवपविताको 
दृपष्टकोणले अपिपिमाल गाउँिाललका एक मित्विचणय स्थान मालनन्द्छ ।  
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र्स गाउँिललकामा वन जंगलको अवस्था राम्रो देश्चखन्द्छ । गाउँिाललकाको कूल भूभाग ६१२२५.०० िेक्टर मध्रे् कररब 
२१४७९ िेक्टर अथायत कररब ३५.१५ प्रलतशत भ चभाग वन जंगलले ओगटेको छ । त्र्सैगरर, ३१.८५ भ च–भाग घाँसे 
मैदान, २२.३५ बाँझो जलमन, ५.७५ झाडी क्षेत्र रिेको देश्चखन्द्छ भने खेतीर्ोग्र् जलमनको पिस्सा २.१५ मात्र रिेको 
देश्चखन्द्छ । अरु वालचवा क्षेत्र, ताल तलैर्ा, पिमनदी र र्ट्टान क्षेत्र एकदमै कम रिेको देश्चखन्द्छ ।  

पिमाली क्षेत्रमा रिेका र्स गाउँिाललकामा र्ौलानी नदी, मकरीगाड, गौलागाड, कािचखोला, घटे्टखोला, सेलाखोला, गोथीगाड, 
लभडखोला लगार्त कच रमचल खोला पकनारमा समाश्चशतोष्ण देश्चख टचन्द्रा प्रकृलतको िावािानी भएको वन जंगल फैललएर रिेको 
िाइन्द्छ । र्िाँ मचयर् गरी िचिी सल्ला, बाँझ, उलतस, श्चर्लाउन,े कटचस, वर, िीिल जातका प्रजालतिरू िाइन्द्छ । र्सैगरी 
मचनाल, च्र्ाँखचरा, डाँफे, कोइली, मैना, सचगा, ढचकच र, लचइँरे्, गौथली, काग, भँगेरा, िचश्चर्ल, जचरेली, भरार्ो, श्चर्ल, बाज, 
कोटेरा, ठेउवा, बट्टाइ, श्चर्ब,े भ्र्ाकच र, पफस्टो, रुिी, लगद्ध, काललज, लाटोकोसेरो, र्मेरो, िाँस, िरेवा, कच खचरा, लतत्रा, िोबी 
र्रो, िाडफोरुवा आदद तथा घस्रने जीविरूमा, िरेउ, सचनगोिोरो, छेिारो, लभत्ती, सिय, गड्यौला, जचका, अन्द्र् पकटिति 
आदद जातका र्रार् चरुिीिरू िाइन्द्छन ्। र्िाँका जंगलिरू बस्तीदेश्चख टाढा, अिार्क स्थानमा घना र उत्तम छन ्भने बस्ती 
नश्चजक रिेका वन क्षेत्रिरू पवगतमा पवनाशको क्रममा रिेतािलन िाल क्रमश्ः सचिारको क्रममा छन ्।  

भउूिर्ोगको दृपष्टकोणले नदी तथा ताल क्षेत्रले जैपवक पवपविताको संरक्षणमा लनकै मित्विूणय भलूमका खेलेको देश्चखन्द्छ । 
गाउँक्षेत्रमा रिेको पवलभन्न नदी, खोला तथा साना खोल्साले र्स क्षेत्रको जैपवक पवपविताको संरक्षणमा लनकै ठचलो र्ोगदान 
िचर् र्ाएका छन ्। 

२.५.२ भसंूरक्षण तथा जलािार व्र्वस्थािन  

गाउँिाललकाले जलािार व्र्वस्थािनलाई श्चजपवकोिाजयनसंग जोडेर जलउिर्ोग गचरूर्ोजना तथा श्चजपवकोिाजयन कार्यन्द्वर्न 
तजचयमा गरेको छ । र्स गाउँिाललकाको मूयर् जलािार क्षेत्र भनेको र्ौलानी नदी रिेको छ । स–साना खोलािरु िनी 
पिमालर् क्षेत्रबाट उत्िन्न भएका िचदा मचयर् खोलािरुमा िनी िानीको मात्रा प्रर्ाप्त देश्चखन्द्छ । र्ौलानी नदी, गौलागाड, 
कािचखोला, घटे्टखोला, सेलाखोला, गोथीगाड, लभडखोला लगार्त कच रमचल जस्ता स्रोतिरु र्स गाउँिाललकाको लालग मचयर् 
श्रोतको रुिमा रिेका छन । 

अपिपिमाल गाउँिाललकाको समग्र भ–ूउिर्ोगको श्चस्थलत िेदाय गाउँिाललकाको कूल भभूाग मध्रे् कररब ३५.१५ प्रलतशत 
पिस्सा वन जंगलले ओगटेको छ भन ेबालचवा क्षेत्र, ताल तलैर्ा, पिमनदी र र्ट्टान क्षेत्र एकदमै कम रिेको देश्चखन्द्छ । 
जलािार व्र्वस्थािन एवम ्संरक्षणका अभावमा लसँर्ाइ व्र्वस्थािन तथा बाढी िपिरो लनर्न्द्त्रणमा कदठनाइ छ । स्थानीर् 
खोला खोल्साले खेलतर्ोग्र् जमीन कटान गने क्रम बढ्दो छ भने बेमैसमी बाढीका कारण र्िाँका स्थानीर्बासीले िन-
जनको क्षलत व्र्िोनचय िरेको अवस्था पवद्यमान छ । 

२.५.३ वातावरण व्र्वस्थािन तथा जलवार्च िररवतयन अनचकूलन  

गाउँ क्षेत्रमा िररत िूवायिार पवकासका ठूला आर्ोजनािरू नभएता िलन वैकश्चल्िक उजाय क्षेत्रमा नीलतगत रूिमा प्रवयद्धन गने, 
सौर्य उजायलाई बढावा ददन,े खाना िकाउने स्रोतको उिभोगमा दाउराको प्रर्ोग कम गदै जाने, ग्रामीण वडािरूमा वार्ो 
ग्र्ाँस लनमायणमा अनचदान उिलधि गराउने लगार्तका कार्यक्रमिरू भैरिेको अवस्था छ । गाउँिाललकाले स्वच्छ तथा सफा 
वातावरणको लनमायण गनय तथा जलवार्च िररवतयनको प्रभाव न्द्रू्नीकरण र अनचकूलनका लालग अश्चघ सारेका नीलतगत प्रर्ास 
सकारात्मक छन ्। गाउँिाललकामा जलवार्च िररवतयनबाट भौलतक, आलथयक तथा समाश्चजक संरर्नािरूमा िनयसक्ने प्रभाव 
न्द्रू्न गनय तथा आलथयक पवकास तथा रोजगारीका अवसरिरू लसजयना गनय सपकन्द्छ । अझैिलन ग्रामीण वडािरूमा खाना 
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िकाउनका लालग दाउराको प्रर्लन र्थावतै छ । त्र्सै गरी वन िैदावारमा आिाररत उद्योग िन्द्दाले िलन ददनानचददन बढेकै 
छन ्। पवकास लनमायणका कार्यिरू वातावरण िक्षलाई कम मित्व ददने एउटा संस्कृलतनै बनेको छ । जलवार्च िररवतयनले 
मौसमी िात्रोमा िररवतयन आएको छ । बालीनालीमा नर्ाँ पकरा तथा रोगिरू उत्िन्न िचने गरेको छ । िानीका श्रोत सचक्दै 
गएका छन ्भने पवलभन्न पकलसमको रोग लाग्नच, कच िोषण, तनाव, पवद्याथी पवरामी भई िठन िाठनमा समस्र्ा र खेती फसलमा 
कमी आएको छ । वातावरणको प्रभाविरू क्रमस्ः स्वास््र्, श्चशक्षा र िोषणमा समेत देश्चखन थालेका छन ्। 

जलवार्च िररवयतनका असरिरूलाई न्द्रू्लनकरण गनय वा अनचकूलन गनय ज्ञान, सीि र संर्न्द्त्र पवकासमा त्र्लत ध्र्ान िचग्न 
सकेको देश्चखदैन । अव्र्वश्चस्थत भ–ूउिर्ोग तथा अलनर्श्चन्द्त्रत भौलतक िूवायिार लनमायणका कारणले वातावरणीर् सन्द्तचलनमा 
नकारात्मक असर िरेको छ । गाउँ क्षेत्रमा जम्मा िचने प्लापष्टकजन्द्र् फोिरमैला एवं स्वास््र् संस्थाबाट लनश्चस्कने फोिरिरूले 
समेत वातावरणमा प्रलतकूल असर िारेको छ । र्सक्षेत्रको खानेिानी, लसँर्ाइ, र पवभीन्न उर्ाईमा रिेका कृपष, िशचिालन, 
िूवायिारका र्ोजनामा आगामी ददनमा जलवार्च िररवतयनको प्रभावबाट िचन ेजोश्चखमलाई कसरी न्द्रू्नीकरण गने वा अनचकूलनका 
प्रर्ासको थालनी गने भन्ने पवषर् गम्भीर रूिमा देश्चखन थालेकोछ । तीव्र शिरीकरणबाट वन, र उवयर भलूम मालथ  वढदै 
गएको र्ाि र जलवार्च िररवयतनबाट सशृ्चजत भएका र भपवष्र्मा िचन सक्ने दचश्प्रभावलाई कसरी न्द्रू्नीकरण वा अनचकूलन 
गने भन्ने पवषर् गाउँिाललकाको सामच एक प्रश्नको रूिमा देश्चखएको छ ।  

कृपष क्षेत्रमा अत्र्लिक रसार्लनक औषलिको प्रर्ोगमा न्द्रू्नीकरण िचन नसकेका कारण जल तथा जलमनमा प्रदचषण बढ्दो 
रूिमा रिेकोछ । साथै ग्रामीण क्षेत्रमा अव्र्वश्चस्थत रूिमा बाटो खन्ने कारण िूलोको समस्र्ाका साथै भकू्षर्को समेत 
समस्र्ा पवद्यमान देश्चखन्द्छ । 

२.५.३ मिामारी तथा पविद् व्र्वस्थािन 

गाउँ र वडा स्तरीर् पविद्वव्र्वस्थािन सलमलत गठन भएको छ । स्थानीर् आितकालीन सञ्चालन केन्द्र स्थािना प्रपक्रर्ा 
अगालड बढेको छ । स्थानीर् आितकालीन सञ्चालन केन्द्रले गैर सरकारी संस्थािरू र सरकारी एजेन्द्सीिरू र अन्द्र् 
सरोकारवालािरू सपित गाउँ स्तरीर् प्रकोि सम्बन्द्िी जानकारीका लालग समन्द्वर् र सञ्चार लबन्द्दच बनाउन ेकाम अगालड 
बढेको छ । पविद्वजोश्चखम न्द्रू्नीकरणका लालग गाउँिाललकाको आफ्नै रापिर् एकीकृत सूर्ना प्रणाली पवकासको कार्यपवलि 
तर्ार गरी र्स माफय त पविद्वका सूर्नािरू एकै ठाउँबाट सबैले जानकारी िाउने व्र्वस्था अगालड बढाइएको छ। 

अपिपिमाल गाउँिाललकाको पविद् तथा जलवार्चजन्द्र् जोश्चखम िाश्र्वश्चर्त्रमा उल्लेख भए अनचसार गाउँिाललकाका केिी स्थानका 
घरिचरी जोश्चखममा रिेका छन । खोलानालाले वषेनी बाटो िररवतयन गने गरेका कारण नदी पकनारमा रिेका कृपष क्षेत्र 
बगरमा िररणत िचने गरेका छन ्। नदी कटानका साथै गाउँिाललका लभत्र िपिरोको जोश्चखमर्चक्त क्षेत्रिरू समेत रिेका छन ्
। र्दाकदा वनजंगल वरिरका क्षेत्रमा आगलागीको जोश्चखम समेत रिेको छ भने  वनजंगल वरिरका क्षेत्रमा वन्द्र्जन्द्तचका् 
कारण वाललनाली तथा िनजनमा क्षती िचने गरेको (बाँदर आदद) देश्चखन्द्छ । र्ट्यािका कारण समेत र्दाकदा िनजनको 
क्षलत िचने गरेको छ । पविद् जोश्चखम तथा सम्भाव्र् क्षेत्रिरूको नक्साङ्कन भई सो अनचसारको भ–ूउिर्ोग िद्धलत अवलम्बन 
गने नीलत कार्ायन्द्वर्न भएको छैन । पविद्वको त्रासले स्थानीर्िरू घर/बस्ती छाडी अन्द्र्त्र बसाइँसराइ सने सम्मको अवस्था 
लसजयना भएकोछ । पविद्वको जोश्चखमले जग्गा/जलमन लबक्री गने वा भ–ूउिर्ोग िररवयतन गने प्रवृलत रोक्नच सपकएको छैन । 
गाउँिाललका स्तरमा  वैज्ञालनक भ–ूउिर्ोग प्रणाली स्थािना तथा पविद् न्द्रू्नीकरण गनय नर्ाँ प्रपवलिको प्रर्ोग भएका देश्चखएको 
छैन । 
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२.६ सचशासन तथा संस्थागत व्र्वस्था 
२.६.१ स्थानीर् नीलत, ऐन तथा सचशासन 

शासन प्रणालीलाई जनमचखी, सक्षम, सचदृढ, सेवामूलक र उत्तरदार्ी बनाउनच नर्ाँ लोकताश्चन्द्त्रक गणतन्द्त्रको आवश्र्कता िो 
। र्सकालालग शासन प्रणालीमा सबै क्षेत्र, वगय, समदचार् र सरोकारवालाको ििचँर् र सिभालगतालाई सचलनश्चित गनय आवश्र्क 
छ । संघीर् प्रणालीमा आिाररत लोकताश्चन्द्त्रक शासन व्र्वस्थालाई व्र्विारमा कार्ायन्द्वर्न गदै जनपवश्वास अलभवृपद्ध गनचय 
सचशासनको मचल ममय िो । संपविानले सावयजलनक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, लनष्िक्ष, भ्रष्टार्ारमचक्त, िारदशी, जनउत्तरदार्ी 
र सिभालगतामूलक बनाउँदै राज्र्बाट प्राप्त िचने सेवा सचपविामा जनताको समान र सिज ििचँर् सचलनश्चित गने व्र्वस्था गरेको 
छ । सचशासनकालालग संघीर् तथा प्रादेश्चशक संवैिालनक लनकार् तथा आर्ोगसँगको सम्िकय  र समन्द्वर्, अलभलेख व्र्वस्थािन 
र कार्ायन्द्वर्न, गाउँिाललकामा सावयजलनक सेवा पवतरणको न्द्र्चनतम मािदण्ड लनिायरण र सेवाग्रािी सन्द्तचष्टी सवेक्षण तथा 
सेवा प्रवािको अनचगमनको िलन व्र्वस्था गनय आवश्र्क रिेको छ । र्सै सन्द्दभयमा गाउँिाललकामा बन्न लागेको र्स 
र्ोजनाले सेवा प्रदार्क लनकार् तथा समग्रमा सावयजलनक शासन प्रपक्रर्ामा सचशासनको संस्थागत पवकासमा समेत मित्त्विूणय 
िचनेछ । 

गाउँिाललकामा ३२ सदस्र्ीर् गाउँ सभा तथा १४ सदस्र्ीर् गाउँ कार्यिाललकाको व्र्वस्था छ । गाउँको नीलतगत 
व्र्वस्थालाई कार्यददशा ददन र प्रभावकारी कार्ायन्द्वर्नका लालग सङ्घीर् कानूनको अलिनमा रिी ५ वटा पवषर्गत पवकास 
सलमलतिरू र पविार्न, गाउँ श्चशक्षा तथा स्वास््र्, साझेदारी पवकास, स्थानीर् समन्द्वर्, गाउँ स्तरीर् पविद् व्र्वस्थािन, बजार 
अनचगमन सम्बन्द्िी स्थानीर् सलमलत र सल्लािकार सलमलत लगार्तका सलमलतिरूले कार्यसम्िादन गदै आएका छन ्। सिज 
र सरल रूिमा स्थानीर् स्तरमा नै न्द्र्ार् सम्िादनका लालग एक न्द्र्ापर्क सलमलतले कार्य सम्िादन गदै आएको छ । 
गाउँिाललकाले आफ्नो िाँर् बषे कार्यकालमा जम्मा ७० वटा ऐन, कानचन, कार्यपवलि, मािदण्ड र लनदेश्चशका तजचयमा गरी 
गाउँिाललकाको लनर्लमत कार्य सम्िादनलाई व्र्वश्चस्थत बनाउन ेप्रर्ास गरेकोछ ।  

स्थानीर् तिको लनवायर्न २०७४ ििात लनवायश्चर्त जनप्रलतलनलिको सपक्रर् ििलमा संश्चघर्ता कार्यन्द्वर्नको शचरुआती र्रण 
िूरा भएको छ । कच नै िलन नीलत तथा कानून नभएको अवस्थामा नव लनवायश्चर्त प्रलतलनलििरूको मचयर् श्चजम्मेवारी नै स्थानीर् 
ऐन, नीलत, लनदेश्चशका तथा कानून लनमायण गरी अपिपिमालमा सचशासन कार्म गनचय रिेको लथर्ो । आवश्र्क कमयर्ारी 
िदिूलतय नभएको साथै भएका कमयर्ारी िलन गाउँिाललकाको कार्य व्र्वस्थािनमा अभ्र्स्त नभैसकेको अवस्थामा िाललकाका 
लनर्लमत कार्य संर्ालनमा समेत र् चनौतीको सामना गनचय िरेको लथर्ो । भौलतक िूवायिारको अभावले गदाय शचरुआती बषयमा 
कार्य सम्िादनमा ठचलो कदठनाई भएको लथर्ो, जसले गदाय अलिकांश समर् भौलतक िूवायिार तथा कार्ायलर् संर्ालनका लालग 
आवश्र्क सामाग्री व्र्वस्थािन खर्यनच िरेको लथर्ो । 

२.६.२ सिठनात्मक पवकास  

गाउँ कार्यिाललकाको प्रमचखको रुिमा अध्र्क्ष र उिाध्र्क्षको रुिमा लनवायश्चर्त िदालिकारी रिने व्र्वस्था गररएको छ । 
र्सैगरी उिाध्र्क्षले न्द्र्ापर्क सलमलतको नेततृ्व गने व्र्वस्था रपिआएको छ । गाउँ कार्यिाललकाको प्रमचख प्रशासकीर् 
अलिकृत (सातौं ति) को रुिमा नेिाल सरकारको लनजामती सेवाको प्रशासन सेवा, सामान्द्र् प्रशासन समूि अन्द्तगयतको 
राजित्रापङ्कत दद्वतीर् शे्रणीको अलिकृतलाई नेिाल सरकारले खटाउने व्र्वस्था गररएको छ । प्रमचख प्रशासकीर् अलिकृत 
अध्र्क्ष प्रलत उत्तरदार्ी रिने व्र्वस्था छ भने लनजले गाउँसभाको सश्चर्वको िैलसर्तले समेत कार्य गने भएकाले लनज गाउँ 
सभा प्रलत समेत उत्तरदार्ी िचन चिने व्र्वस्था रिेको छ । प्रमचख प्रशासकीर् अलिकृतको प्रत्र्क्ष मातितमा प्रशासन, र्ोजना 
तथा अनचगमन शाखा, िूवायिार पवकास शाखा, स्वास््र् तथा सामाश्चजक पवकास शाखा, श्चशक्षा, र्चवा तथा खेलकच द शाखा, 
आलथयक पवकास शाखा, आलथयक प्रशासन शाखा, र आन्द्तररक लेखािरीक्षण एकाइको संस्थागत व्र्वस्था गररएको छ । 
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प्रशासन, र्ोजना तथा अनचगमन शाखा अन्द्तगयत प्रशासन उिशाखा, राजश्व उिशाखा, र्ोजना तथा अनचगमन उिशाखा र 
कानून एकाइ रिने व्र्वस्था भएको छ । र्सै शाखाले गाउँिाललकालभत्र रिेका सबै वडािरूसँग समन्द्वर् गने व्र्वस्था 
िलन रिेको छ । िूवायिार पवकास शाखा अन्द्तगयत सडक, लसँर्ाइ तथा अन्द्र् िूवायिार पवकास उिशाखा, भवन तथा वस्ती 
पवकास उिशाखा र वातावरण तथा पविद्वव्र्वस्थािन एकाइ रिने व्र्वस्था छ । स्वास््र् तथा सामाश्चजक पवकास शाखा 
अन्द्तगयत सामाश्चजक सचरक्षा तथा िञ्जीकरण उिशाखा र मपिला बालबाललका र समाज कल्र्ाण उिशाखाको व्र्वस्था गररएको 
छ । र्सैगरी पवद्यमान सिठन संरर्ना अन्द्तगयत प्रमचख प्रशासकीर् अलिकृतको मातितमा स्वास््र् र कृपष/िशच तफय का 
लनकार्िरू (प्राथलमक स्वास््र् केन्द्र, स्वास््र् र्ौकी, आर्चवेद औषिालर्, शिरी स्वास््र् केन्द्र, कृपष पवकास शाखा र िशच 
सेवा केन्द्र) रिने व्र्वस्था भएको देश्चखन्द्छ । 

संघीर् शासन व्र्वस्था अनचसार राज्र्को िचन्ःसंरर्ना प्रपक्रर्ाबाट नवगदठत र्स गाउँिाललकाको सम्िन्न स्थानीर् तिको 
लनवायर्तबाट लनवायश्चर्त गाउँ कार्यिाललका माफय त गाउँिाललकाको कार्य संर्ालन िचँदै आएको छ । गाउँिाललकाको पवद्यमान 
कमयर्ारी दरबन्द्दी पववरण अनचसार प्रापवलिक र अप्रापवलिक दचवै प्रकृलतका कमयर्ारीिरूको दरबन्द्दी र्स कार्ायलर्मा रिेका 
छन ्। पवद्यमान दरबन्द्दी अन्द्तगयत अलिकृत स्तरका ६,  सिार्क स्तरका ७५ समेत ८१ वटा िदको स्वीकृत दरबन्द्दी 
देश्चखन्द्छ भने ति पवपिन ३१ गरी कूल ११२ कमयर्ारी कार्यरत रिेको देश्चखन्द्छ । अपिपिमाल गाउँिाललकाको पवद्यमान 
सिठन संरर्ना, कमयर्ारी दरबन्द्दी, कार्यबोझ समेतको अध्र्र्न गरी प्राप्त कार्यआदेशको िररलि लभत्र रिी सिठन तथा 
व्र्वस्थािन सवेक्षण गनचयिने देश्चखन्द्छ । 

िालसालै स्थानीर् तिमा कमयर्ारी दरबन्द्दीिरू समार्ोजन भएको र र्स गाउँ कार्यिाललकाको कार्ायलर्मा अझैसम्म सबै 
िदिरूको सङ्खयर्ा स्िष्ट िचन नसकेको व्र्िोरा र्स कार्ायलर्को प्रशासन शाखाबाट जानकारी िचन आएको छ । नेिालको 
संपविानबाट स्थानीर् तिको लालग लनददयष्ट अलिकार, स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीर् तिको लालग 
तोकेको काम, कतयव्र् र अलिकार तथा वदललँदो शासकीर् स्वरुि अनचसार स्थानीर् तिप्रलतको नागररकको अिेक्षा एवं 
िररवलतयत शासकीर् स्वरुिलाई व्र्वश्चस्थत गनय आवश्र्क सािन/स्रोत र सोको व्र्वस्थानको लालग पवद्यमान जनशश्चक्त िर्ायप्त 
देश्चखंदैन । र्स सन्द्दभयमा सङ्खयर्ात्मक एवं गचणात्मक रुिमा बढोत्तरी गनचय जरुरी देश्चखन्द्छ । 

२.६.३ श्रोत िररर्ालन  

गाउँिललकाको समग्र स्रोत िररर्ालन, व्र्वस्थािन एवम ्काम कारवािीमा कार्यकच शलता र प्रभावकाररता अलभवृपद्ध गने 
प्रर्ोजनका लालग नेिाल सरकार एवम ् पवकास साझेदारबाट स्थानीर् तिलाई प्राप्त िचने सबै प्रकारका अनचदान, स्थानीर् 
लनकार्को आन्द्तररक आर्, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त िचने रकम लगार्त िाललकाको कोषमा प्राप्त िचने सबै प्रकारका स्रोत 
तथा स्थानीर् स्रोत सािनलाई एकीकृत र समश्चन्द्वत गरी गररब, मपिला, बालबाललका तथा सामाश्चजक, आलथयक दृपष्टकोणबाट 
पिछलडएका वगय र समचदार् एवम ्क्षेत्रको समेत ििचँर् र स्वालमत्व रिने गरी सन्द्तचललत तवरबाट स्थानीर् सेवा प्रवाि एवम ्
पवकास लनमायण कार्य र शासन प्रपक्रर्ा जनमचखी, जवाफदेिी, लमतव्र्र्ी, िारदशी, उत्तरदार्ी, समावेशी, समतामूलक, 
सिभालगतामूलक, ददगो र गचणस्तरर्चक्त गराउँदै स्थानीर्स्तरबाट नै गररबी न्द्रू्नीकरण र ददगो पवकासको अविारणालाई 
संस्थागत गने कार्यमा सिर्ोग िचर् र्ाउन स्रोत िररर्ालन तथा व्र्वस्थािन कार्यपवलि तजचयमा गरी सोपि वमोश्चजम स्रोत 
िररर्ालन तथा व्र्वस्थािन गनचय िने िचन्द्छ । अपिपिमाल गाउँिाललकाले िाल सम्म िलन स्रोत िररर्ालन तथा व्र्वस्थािन 
कार्यपवलि तजचयमा नगरेकोले सम्वश्चन्द्ित मन्द्त्रालर् तथा स्रोत प्रदार्क लनकार्को कानून, ऐन, लनदेश्चशका तथा कार्यपवलिका 
आिारमा स्रोत िररर्ालन गने गरेको छ ।  

सङ्घीर् मालमला तथा सामान्द्र् प्रशासन मन्द्त्रालर् अन्द्तगयत स्रोत िररर्ालन समन्द्वर् शाखाले सबै ७५३ िाललकािरूलाई 
स्थानीर् तिको  राजश्व िररर्ालन सम्बन्द्िी नीलतगत अध्र्र्न अनचसन्द्िान तथा पवश्लषेण, आन्द्तररक श्रोत सािनको िपिर्ान 
र िररर्ालनमा सिश्चजकरण तथा समन्द्वर्, राजस्वको आिार पवस्तारमा प्रोत्सािन र प्रवद्धयन, राजस्व सूर्ना तथा त्र्ांक 
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आदान प्रदान प्रणाली पवकास, अनचसन्द्िान र प्रकाशन, स्थानीर् आलथयक पवकास सम्वन्द्िी कार्यमा सिश्चजकरण, राजश्व 
िररर्ालन क्षमता लेखाजोखा र सचिार, राजश्व िररर्ालनमा स्थानीर् तिमा उत्कृष्ट देश्चखएका कार्यको अन्द्र् स्थानीर् तिसँग 
अनचभव आदान प्रदान, स्थानीर् तिको राजश्व िररर्ालनमा भएका पववाद समािानका लालग समन्द्वर्, स्थानीर् राजस्वको 
मचल्र्ाङ्कन, स्थानीर् तिको प्राकृलतक श्रोत सािन सम्बन्द्िी कर तथा राजस्व व्र्वस्थािनमा सिर्ोग र समन्द्वर् तथा स्थानीर् 
तिको वापषयक आर्व्र्र्को अलभलेख र वापषयक प्रलतवेदन प्रकाशन सम्बन्द्िी कार्य गरररिेको छ र सोपि शाखाको समन्द्वर् 
तथा सिश्चजकरणमा अपिपिमाल गाउँिाललकाको स्रोत िररर्ालन तथा व्र्वस्थािन िचने गरेको छ । 

२.६.४ र्ोजना व्र्वस्थािन 

िन्द्रौं र्ोजनाको रापिर् लक्ष्र् िालसल गनय सचदचरिश्चिम प्रदेश सरकारले “समाजवाद उन्द्मचख, सामाश्चजक न्द्र्ार्मा आिाररत, 
समावेशी, सन्द्तचललत र ददगो पवकासको माध्र्मबाट आलथयक वपृद्धदरलाई उच्र् िादै प्रदेशबासी जनताको जीवनमा गचणात्मक 
िररवतयन ल्र्ाउने” लक्ष्र्का साथ प्रदेशको प्रथम िञ्चवषीर् आवलिक र्ोजनाको तजचयमा गरेको छ । र्ोजनाबद्ध पवकासकालालग 
त्र्गत अध्र्र्न, अनचसन्द्िान र पवश्लषेण गदै पवषर्गत समस्र्ा, र् चनौती र अवसरिरूको िपिर्ान गने र त्र्सका आिारमा 
पवषर् केश्चन्द्रत रणनीलत र व्र्विाररक कार्यनीलत सपितको र्ोजना आवश्र्क िदयछ । त्र्सैले र्स गाउँिाललकाले िलन िन्द्रौं 
र्ोजना तथा सचदचरिश्चिम प्रदेशको प्रथम िञ्चवषीर् र्ोजनाका आिारमा ती र्ोजनाका लक्ष्र् तथा उद्देश्र्िरू प्राप्ती िचने गरी 
आफ्नो िपिलो िञ्चवषीर् र्ोजना तर्ार िारेको छ । र्ोजनािरूलाई त्र् र प्रमाणमा आिाररत र नलतजामचखी बनाउन िरेक 
आर्ोजनाको नलतजा खाका पवकास गने र िाललकाले कार्ायन्द्वर्न गरेको र्ोजनाको लनर्लमत रूिमा मूल्र्ाङ्कन गरी उिलश्चधि 
सावयजलनक गने व्र्वस्थाको पवकास गनय िलन आवश्र्क भएको छ । 

राज्र् िचनसिंरर्ना माफय त अपिपिमाल गाउँिाललकाको स्थािना भएसँगै र्स गाउँिाललकाले प्रर्ललत कानून तथा ऐन वमोश्चजम 
र्ोजना व्र्स्थािन गरी र्ोजनाबद्ध पवकासको सचरुआत गरेको छ । उिाध्र्क्षको संर्ोजकत्वमा रिेको राजस्व िरामशय 
सलमलतको लसफाररसमा गाउँ सभाद्वारा बापषयक नीलत तथा कार्यक्रम अनचमोदन गरी बापषयक र्ोजना तजचयमा तथा बजेट पवलनर्ोजन 
गने लनर्लमत िरम्िरा रिेको छ भने लनमायणािीन आवलिक र्ोजनाले र्ोजनाबद्ध पवकासमा थि र्ोगदान िचने अिेक्षा गररएको 
छ । स्थानीर् ति गठन भए ििात ्स्थानीर् पवकास अविारणा अनचरूिका प्राथलमक कामिरू शचरुवात भएका छन ्। 
आलथयक वषय २०७३/७४ मा स्थानीर् रूिमा पवत्तीर् कारोबार सीलमत रिेको लथर्ो भने आ.व. २०७४/७५, आ.व. 
२०७५/७६, आ.व. २०७६/७७ तथा आ.व. २०७७/७८ कोलालग िूरा अवलिको बजेट तजचयमा गरी कार्ायन्द्वर्न 
गररएको छ भने आलथयक वषय २०७८/७९ को बजेट कार्ायन्द्वर्नका क्रममा रिेको छ । 

रापिर् र्ोजना आर्ोग र प्रदेश नीलत तथा र्ोजना आर्ोगसँग लनर्लमत रूिमा िरामशय गरी नीलत तथा र्ोजना तजचयमा गने र 
कार्यक्रमिरूको वगीकरण गने वातावरण बन्न नसपकरिेको अवस्थामा र्ोजना व्र्स्थािनमा समस्र्ा रिेको छ । आवलिक 
र्ोजना, मध्र्मकालीन खर्य संरर्ना तथा आर्ोजना बैंकको तजचयमा निचँदा अपिपिमाल गाउँिाललकाको र्ोजना व्र्वस्थािन 
अिेक्षाकृत छैन । र्ोजना तजचयमालाई मागयलनदेश गनय आवश्र्क खण्डीकृत त्र्ाङ्कको उिलधिता निचन च, िर्ायप्त जनशश्चक्त, 

भौलतक संरर्ना र बजेटको अभाव रिनच तथा कमयर्ारीिरूको स्थापर्त्व निचनच िलन र्िाँका र्ोजना व्र्वस्थािनका र् चनौतीिरू 
िचन ्। लनर्लमत अनचगमनले पवकास कार्यक्रम र आर्ोजनािरूको नलतजा खोज्ने र कार्ायन्द्वर्न गने िक्षलाई बढी श्चजम्मेवार 
बनाउनचको साथै जवाफदेिी िलन बनाउँछ । नीलत, र्ोजना, कार्यक्रम तथा आर्ोजनािरूको कार्ायन्द्वर्नको सचलनश्चिततालालग 
अनचगमन तथा त्र्सबाट प्राप्त नलतजाको पवश्लषेणकालालग मूल्र्ाङ्कनको आवश्र्कता िदयछ । पवकास आर्ोजनािरूबाट, 

लनिायररत समर्ावलि लभत्र लनश्चित उिलश्चधि तथा लागत अनचसारको प्रलतफल प्राप्त भए/नभएको र्पकन गनय सशक्त एवम ्
लनष्िक्ष अनचगमन तथा मूल्र्ाङ्कनको व्र्वस्था िचन चिदयछ । अपिपिमाल गाउँिाललकाले अध्र्क्ष, उिाध्र्क्ष, वडाध्र्क्ष, प्रमचख 
प्रशासकीर् अलिकृत तथा शाखा प्रमचखिरूको नेततृ्वमा आवश्र्कता अनचसार िरेक कार्यक्रमको अनचगमन गरररिेको छ ।  
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िररच्छेद ३: सोर् तथा पवकासको अविारणा 
ददगो पवकास लक्ष्र्, िन्द्रौं रापिर् र्ोजनाका उद्देश्र्िरू, नेिालको दीघयकालीन सोर् र सचदचर िश्चिम प्रदेश सरकारले ललएका 
आ–आफ्ना ददघयकालीन सोर्, लक्ष्र् र उद्देश्र् सँग तादम्र्ता गदै अपिपिमाल गाउँिाललकाको िञ्चवपषयर् आवलिक पवकास 
र्ोजना तर्ार गररएको छ । गाउँ कार्यिाललकाको नेततृ्व, राजनीलतक नेततृ्व, पवषर्गत शाखा तथा पवकासका 
सरोकारवालािरूको सिभालगतामा अपिपिमाल गाउँिाललकाको समग्र पवकास प्रकृर्ालाई मागयदशयन प्रदान गने उद्देश्र्को साथ 
दीघयकालीन सोर् तर्ार गररएको छ ।   

३.१ िषृ्ठभलूम  

संघीर् शासन प्रणाली अनचरुि गाउँिाललकाले नेिाल सरकार र प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका समपष्टगत आलथयक नीलत 
र दीघयकालीन सोर्सँग तादात्म्र्ता िचने गरी र्ोजना तजचयमा गरेको छ । कलतिर् आलथयक नीलत कार्ायन्द्वर्न गनय तीनै 
तिकाबीर् एकीकृतरुिमा जानचिने अिररिार्य रिेको छ । रापिर् तथा प्रादेश्चशक संकल्ि, समपृद्ध र समचन्नलतका लालग 
सावयजलनक क्षेत्रका अलतररक्त सिकारी क्षेत्र र लनजी क्षेत्रसँग समेत सिकार्य साझेदारीका कार्यिरूिरूलाई सँगसँगै ललएर 
जानचिने अवस्था रिेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीर् तिका सरकारका नीलत, र्ोजना, बजेट तथा कार्यक्रम प्रभावकारी 
ढंगले कार्ायन्द्वर्न गनय तीनै तिले तजूयमा गने नीलत, र्ोजना, बजेट तथा कार्यक्रममा सामञ्जस्र्ता िचन च आवश्र्क िचन्द्छ । 
र्ो आवलिक पवकास र्ोजना अपिपिमाल गाउँिाललकाको समग्र पवकासका लालग तर्ार गररएको आर्ोजना दस्तावेज िो, 
जस्ले लनददयष्ट लक्ष्र् िालसल गनयका लालग लनश्चित अवलि लभत्र गनचयिने कार्य तथा रणनीलतिरूको वारेमा पवश्लेषण गरेको छ 
। र्सले स्थानीर् समचदार्का जन गचनासो, आवश्र्कता र ती आवश्र्कता िूलतय गनय आवश्र्क स्रोतको पवश्लषेण गनचयका 
साथै र् चनौती समािानका क्षेत्रमा के कस्ता जोश्चखमिरू आउन सक्छन ्भन्ने बारेमा पवश्लषेण गदयछ । गाउँिाललका लभत्र 
आलथयक, सामाश्चजक, भौलतक, वातावरणीर् तथा सचशासनको क्षेत्रमा समावेशी पवकास गनयका लालग आवलिक र्ोजनाले 
अल्िकाललन तथा दीघयकाललन मित्वका आर्ोजना बनाउने गदयछ जस्को िररणाम स्वरुि उिेश्चक्षत वगयले समेत पवकासमा 
अिनत्व ललने वातावरण तर्ार िचन्द्छ । र्सका लालग िलन र्ो र्ोजनाको लनमायणका क्रममा सबै वगयको साझा संलग्नतालाई 
मध्र्नजर रायदै वडास्तरबाट र्ोजना संकलन गरी र्स आवलिक र्ोजनामा समावेश गररएका छन ्। र्स अथयमा र्ो 
स्थानीर् र्ोजना आफैमा सिभालगतामूलक तररकाले लनलमयत र्ोजना िो । 

३.२ प्रमचख समस्र्ा तथा र् चनौती  

समस्र्ािरू 

1. दीघयकालीन सोर्का आिारमा र्ोजनावद्ध पवकास प्रपक्रर्ा अश्चघ बढाउने िररिाटीको थालनी भएतािलन सोिी अनचरूि 
कार्ायन्द्वर्न िचनमा समस्र्ा देश्चखनच । 

2. र्ोजना तथा कार्यक्रमको प्राथलमपककरण गरी सोिी अनचसार स्रोत िररर्ालनका आिारमा र्ोजना र कार्यक्रम 
सञ्चालन िचन नसक्नच । 

3. जनसिभालगतामा आिाररत र्ोजना कार्ायन्द्वर्न पवलिको िालना िचन च िनेमा स्थानीर् उिभोक्ता सलमलतले िलन र्ोजना 
कार्ायन्द्वर्नमा ठेकेदारको प्रर्ोगले सचशासनमा समस्र्ा देश्चखनच । 

4. गाउँिाललकालभत्र रिेका पवषर्गत शाखािरूमा जनशश्चक्तको अभाव िचन च तथा कमयर्ारीको लछटो÷लछटो तथा 
अप्रत्र्ालसत सरुवा िचने प्रणालीको पवकासका कारण कार्यक्रम कार्ायन्द्वर्नमा समस्र्ा िचन च । 

5. भौलतक िूवायिार सम्बन्द्िी र्ोजनािरू एउटा िूरा निचँदै अको नर्ाँ र्ोजना छनौट गने प्रपक्रर्ाले एकालतर लश्चक्षत 
लाभ ललन नसकेको अवस्था छ भने अकोतफय  स–साना र्ोजना छनौट गदाय त्र्सबाट लसजयना िचने लाभ सानो 
जनसङ्खयर्ाले मात्र प्राप्त गने अवस्था िचन च पवकासको लसद्धान्द्त पविरीत भएर जानच । 
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6. पविद् व्र्वस्थािन, जलवार्च िररवतयन, वातावरणको संरक्षण जस्ता पवषर्मा आवश्र्कता अनचसार नर्ाँ प्रपवलि प्रर्ोग 
गनय नसक्नच तथा र्सको प्रभाव न्द्रू्नीकरणमा ठोस कार्यक्रम कार्ायन्द्वर्नमा समस्र्ा । 

7. गाउँिाललकामा उिलधि स्रोत, सािन र सीिको सदचिर्ोग गने तफय  अिेश्चक्षत रूिमा ध्र्ान िचग्न नसक्दा गाउँिाललका 
बाह्य स्रोतमा लनभयर रिनच िने अवस्था । 

8. अपिपिमालको कृपष र िर्यटन क्षेत्रको पवकास र पवस्तारकोलालग वृित्तर क्षेत्रगत र्ोजना तर्ार िचन सकेको छैन। 
9. वन पवनाश र वातावरणको संरक्षण पवकासको समस्र्ाको रूिमा देश्चखएका छन ्। 
10. पवकासका आिारभतू मािदण्डिरूको संरक्षणमा समस्र्ा देश्चखएको छ । 
11. एक वडा एक िपिर्ानका कार्यक्रमिरू सञ्चालन गनय सपकएको छैन । 
12. पवकासका िूवायिारिरूको समान पवतरण गनय सकेको अवस्था छैन । 
13. उत्िादन भएका वस्तचिरूको बजार र मूल्र् लनिायरणको समस्र्ा देश्चखएको छ । 
14. श्चशक्षा र स्वास््र् क्षेत्रमा देखािरेका समस्र्ािरूको समािान नै पवकासको ठचलो समस्र्ा देश्चखएको छ। 
15. पवद्याथी र श्चशक्षकको अनचिात नलमलेको कारणले थि समस्र्ा भएको छ । 

र् चनौतीिरू 

अपिपिमाल गाउँिाललकामा सामाश्चजक, सांस्कृलतक, आलथयक तथा िर्यटकीर् पवकासका सम्भावनाको सँगसँगै र् चनौती िलन 
प्रशस्त रिेका छन ्। र्स क्षेत्रको समग्र पवकासको प्रमचख र् चनौती भनेको नै आलथयक स्रोतको व्र्वस्था गरी दीघयकालीन र 
ददगो पकलसमको भौलतक िूवायिारको लनमायण र पवस्तार गनचय रिेको छ । 

1. राजस्व सङ्कलन र आलथयक स्रोत िररर्ालनका सम्बन्द्िमा अलिकारिरूको व्र्वस्था अनचसारको आलथयक, प्रशासलनक 
संरर्नाको अभाव तथा कमजोर मानव संशािन पवकासका कारण अिेश्चक्षत रुिमा आन्द्तररक राजस्व सङ्कलन 
निचनच।  

2. िेरैजसो भ–ूभागमा वन क्षेत्र, र्रनिाखा, खोला, बगर, भीर िाखा र लभरालो जलमन भएकोले कृपषको आिचनीपककरण 
गरी व्र्ावसापर्क कृपषलाई अश्चघ बढाउनच । 

3. पवलनर्ोश्चजत बजेट िेरैजसो भौलतक िूवायिारमा मात्र केश्चन्द्रत िचने गरेकोमा मानव संसािन पवकासमा कम बजेट 
छचट्याउने िरम्िरालाई िररवतयन गनचय । 

4. गाउँिाललकाका सबै वडािरूमा मोटरबाटो िचर् र्ाउनच । 
5. गाउँिाललकाका सबै वडािरूमा प्राकृलतक स्रोत तथा सािन र आलथयक स्रोतिरू समान रुिमा नरिेका कारण सबै 

वडािरूका आलथयक तथा प्राकृलतक स्रोतिरूबाट प्राप्त िचने राजस्वलाई समान पवतरण गदै सबैलाई पवकासका समान 
अवसर प्रदान गनचय । 

6. िर्यटकीर् पवकासको उच्र् सम्भावना बोकेका पिमाल, िदर्ात्रा, उच्र् ििाडी फाँटिरू र झरना लगार्तका क्षेत्रमा 
िर्यटन पवकासका िूवायिारिरूको पवस्तार गनचय । 

7. गाउँिाललकाका पवलभन्न वडािरूमा पवलभन्न प्रकारका फलफूल तथा जलडबचटीिरूको व्र्ावसापर्क रुिमा खेती शचरु 
गरे तािलन पर्नीिरूका लालग बजार व्र्वस्थािन गरी कृषकिरूलाई र्सतफय  दीघयकालीन रुिमा आकपषयत गराउनच।  

8. गाउँिाललकामा रिेका सामचदापर्क वन क्षेत्रमा वषेनी लाग्ने डढेलोका कारण ठूलो वन क्षते्र, र्ररर्रन क्षेत्र, 
मित्विूणय जलडबचटी, वन्द्र्जन्द्तच लोिोन्द्मचख िचने अवस्थाको अन्द्त्र् गनचय । 

9. स्थानीर् स्रोत, सािन, जलडबचटी आददको उश्चर्त प्रर्ोग व्र्वस्थािन र संरक्षण गनचय ।  
10. ऐलतिालसक तथा िालमयक सम्िदास्थलिरूको संरक्षण र संवद्धयन गनचय । 
11. सामचदापर्क पवद्यालर् प्रलतको भरोसा एवम ्पवश्वासलाई कार्म राख्नच । 
12. सबै गाउँबासीलाई आिारभूत स्वास््र् सेवाको सचलनश्चितता गनचय । 
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13. उिलधि िानीका स्रोतिरूको व्र्वस्थािन गरी कृपषर्ोग्र् जमीनमा बाहै्र मपिना लसँर्ाइको सचलनश्चितता गनचय । 
14. घट्दो जन्द्म दर तथा बढ्दो बसाँइसराइलाई लनर्न्द्त्रण गरी गाउँिाललकाको जनसङ्खयर्ा वृपद्ध दरलाई र्थावत 

राख्नच। 
15. भ्रष्टार्ार तथा फजूल खर्यको लनर्न्द्त्रण गरी प्रभावकारी प्रशासन संर्न्द्त्रको पवकास गनचय । 

३.३ प्रमचख सम्भावना तथा अवसर  

आफ्नो क्षेत्रलभत्र रिेका आलथयक, प्राकृलतक तथा मानवीर् स्रोत तथा सािनको िररर्ालन गरी समपृद्धको मागयमा अगालड बढ्ने 
मित्विूणय अवसर गाउँिाललकालाई प्राप्त भएको छ । र्स गाउँिाललकाका पवकास र समपृद्धका मचयर् अवसरिरूलाई लनम्न 
रुिमा उल्लेख गनय सपकन्द्छ्ः 

1. संवैिालनक रुिमा पवलभन्न राजनैलतक, आलथयक तथा प्रशासलनक अलिकारिरूको उिर्ोग गनय सक्ने श्चस्थलत रिेको 
छ ।  

2. गाउँिाललकाको िावािानी तथा स्थान पवशेष कृपषर्ोग्र् भलूमको उिलधिताका कारण र्स गाउँिाललकालाई िपिर्ान 
ददने गरी कृपष उत्िादन गनय सक्ने गाउँिाललकाका रूिमा पवकास गनय सपकनेछ । 

3. एक दजयन बढी रमणीर्, भौगोललक, सांस्कृलतक तथा िालमयक िर्यटकीर् मित्त्व बोकेका स्थानिरू भएकाले र्सको 
पवशेष मित्त्व र िर्यटन पवकासको प्रर् चर सम्भावना रिन गएको छ । 

4. कृपषजन्द्र् उत्िाददत वस्तचकोलालग आवश्र्क बजारको समस्र्ा नरिेको, र्स गाउँिाललकामा उत्िादन िचने जैपवक 
कृपष तथा िशचजन्द्र् उत्िादनले राम्रो बजार िाउने प्रशस्त सम्भावना रिेको छ । 

5. प्राकृलतक तथा अन्द्र् आलथयक स्रोतिरूको िररर्ालनबाट स्थानीर्बासीको जीवनस्तरमा सचिार ल्र्ाउन सपकन ेअवस्था 
रिेको छ । 

6. अलमलो प्रजातीका फलफच ल, पकवी, आलच, टमाटर, अदचवा, पटमचर लगार्त पवलभन्न मौसमी तथा बेमौसमी फलफच ल 
एवं तरकारीिरू, मौरीिालन जस्ता कृपष तथा िशचजन्द्र् उत्िादनकालालग र्स गाउँिाललकाले आफ्नो िपिर्ान 
स्थापित गनय सक्ने र र्स क्षेत्रको आिचलनकीकरण गनय सकेको अवस्थामा र्सको उत्िादकत्वमा वृपद्ध आई थि 
आलथयक उिलश्चधि िालसल गनय सपकनेछ । 

7. गाउँिाललकाका सबै वडािरूमा सडक सञ्जाल, सञ्चार तथा पवद्यचतीकरण जस्ता पवकासका आिारभतू िूवायिारिरूको 
सचपविा िचर् र्ाउन सपकने अवस्था रिेको छ ।  

8. वनजिल, र्ासायगचम्बा लगार्तका जलडबचटी, जलस्रोत, ढचिाखानी आददजस्ता प्राकृलतक स्रोतको लाभ ललन सपकने 
अवस्था रिेको छ । 

9. िशचिालन व्र्वसार्को माध्र्मबाट दचग्िजन्द्र् िदाथयको उत्िादनमा वृपद्ध गनय सपकने अवस्था रिेको छ । 
10. गाउँिाललकामा रिेको वन जिललाई संरक्षण गरी त्र्सबाट प्राप्त गनय सपकने लाभ जस्तै्ः प्रािाररक मल, जलडबचटी 

उत्िादन जस्ता पक्रर्ाकलािका माध्र्मबाट आलथयक उिाजयन गनय सपकने देश्चखन्द्छ । 
11. आवलिक र्ोजनाको लनमायण प्रपक्रर्ासँगै जनमानसमा देश्चखएको उत्साि र पवकास तथा समपृद्धप्रलतको र्ािनालाई 

संस्थागत गनय सपकने अवसर रिेको छ । 

३.४ लनदेशक लसद्धान्द्त  

नेिालको बदललंदो राजनैलतक, सामाश्चजक र कानचनी आिार र िन्द्रौं रापिर् र्ोजनालाई समेत ध्र्ानमा राखेर लनम्न लनदेशक 
लसद्धान्द्तिरूलाई िालन गरी गाउँिाललकाको प्रथम आवलिक र्ोजना तजचयमा गररएको छ साथै आवलिक र्ोजना कार्ायन्द्वर्न 
गदाय सबै सरोकारवाला संस्था/लनकार् तथा समूििरूले लनम्नललश्चखत पवकासका लसद्धान्द्तिरूलाई अलनवार्य रूिमा अवलम्बन 
गनचयिने िचन्द्छ । 



अपिपिमाल गाउँिाललकाको प्रथम आवलिक पवकास र्ोजना २०७९ 

 | 22 | 

 

(क) नेिालको संपविानको भाग १ िारा १४ मा “नेिालको अथयतन्द्त्र समाजवाद उन्द्मचख िचनेछ” भन्ने उल्लेख भए अनचसार 
पिछलडएका, उिेश्चक्षत तथा सीमान्द्तकृत समचदार्को सामाश्चजक पवकास तथा आलथयक उत्थानका लालग गाउँ पवकास 
र्ोजनाको ध्रे्र् समाजवाद उन्द्मचख स्थानीर् अथयतन्द्त्रको लनमायण गनचय िचनेछ ।  

(ख) उत्िादनमचखी, आत्मलनभयर र समाजवाद उन्द्मचख अथयतन्द्त्रको लनमायण गररनेछ ।  
(ग) नेिालको संपविानको भाग ४ राज्र्का लनदेशक लसद्धान्द्त सम्बन्द्िी िारा ५१ (घ) (१) अनचसार तीन खम्बे अथयनीलत 

अनचसरण गरी सावयजलनक, लनजी, सिकारी र सामचदापर्क क्षेत्रको सिभालगतामा गाउँिपकलाको स्थानीर् अथयतन्द्त्र सचदृढ 
गररनेछ ।  

(घ) संपविानको भाग ४ िारा ५१ (घ) (२) मा उल्लेख भए अनचसार अथयतन्द्त्रमा लनजी क्षेत्रको भलूमकालाई मित्व ददंदै 
उिलधि सािन र स्रोतको अलिकतम िररर्ालन गदै गाउँको समपृद्ध िालसल गररनेछ ।  

(ङ) संपविानको भाग ४ िारा ५१ (घ) (३) अनचसार सिकारी क्षेत्रको प्रवद्धयन गदै र्सलाई गाउँको उच्र् सम्भावना रिेका 
आलथयक पवकासका क्षेत्रमा िररर्ालन गररनेछ ।  

(र्) रणनीलनलतक शिरी िूवायिारका र्ोजनािरूमा नेिाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीर् ति बीर्को सिकार्य अगालड 
बढाइनेछ ।  

(छ) स्वास््र्, श्चशक्षा, खानेिानी, सरसफाइ, पवद्यचत, सञ्चार र र्ातार्ात जस्ता सेवािरूमा सबै धर्श्चक्तको सिज ििचँर् िचर् र्ाउन 
नेिाल सरकार, प्रदेश, पवकास साझेदार, लनजीक्षेत्र र समचदार्सँग सिकार्य गररनेछ ।  

(ज) आलथयक–सामाश्चजक रूिले िछालड िरेका दललत, जनजालत, मिेसी, गररब, एकल मपिला, अिाि र पिछडा वगयको सेवामा 
ििचँर् बपृि गनय अवरोि िचर् र्ाउने कारक तत्विरू ित्ता लगाई सोको सम्वोिन गने गरी कार्यक्रमको तजचयमा र 
कार्ायन्द्वर्न गररनेछ ।  

(झ) स्थानीर् श्रोत, सीि तथा सािनको अलिकतम िररर्ालन गरी प्राकृलतक श्रोतको ददगो उिर्ोग गरी अन्द्तरायपिर् प्रलतबद्धता 
अनचसार ददगो पवकास लक्ष्र् तथा समावेशी पवकासका उद्देश्र् प्राप्त गनेतफय  गाउँ पवकास र्ोजनाका नीलत तथा 
कार्यक्रमिरू िररलश्चक्षत गररनेछ । 

(ञ) सांस्कृलतक तथा भौगोललक पवपविताको िषृ्ठभलूम रिेको अपिपिमाल गाउँिाललकामा आिचलनक कृपष र िर्यटन पवकास 
माफय त “समदृ्ध नेिाल, सचखी नेिाली” को लक्ष्र्लाई र्थाथयमा बदल्न र्ोगदान ददन सक्ने नवप्रवतयनकारी कार्यक्रमलाई 
प्राथलमकता ददइनेछ । 

३.५ सोर्,  लक्ष्र् तथा उद्दशे्र्  

दीघयकालीन सोर् 

“सचन्द्दर, समदृ्ध र पवकलसत अपिपिमाल” 

लक्ष्र् 

गाउँिाललकाको पवकासकोलालग प्राप्त अनचदान तथा आन्द्तररक स्रोत सािनिरूको अलिकतम मात्रामा िररर्ालन गरी समदृ्ध 
एवम ्समतामूलक अपिपिमाल लनमायणको आिार तर्ार गने । 

उद्दशे्र् 

1. उत्िादनशील क्षेत्रको उच्र्तम िररर्ालन गरी गचणस्तरीर् उत्िादन र उत्िादकत्वमा वृपद्ध गदै आलथयक पवकासको 
आिार तर्ार गनचय । 
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2. गचणस्तरीर् श्चशक्षा, स्वास््र् तथा खानेिानीको सचलनश्चितता गदै सामाश्चजक न्द्र्ार् सपितको समचन्नत समाज लनमायण 
गनचय । 

3. गचणस्तरीर् तथा प्रर्ोगकतायमैत्री िूवायिारको पवकास गरी समपृद्धको आिार तर्ार गनचय । 
4. वातावरणीर् सन्द्तचलन कार्म गदै जल, जलमन, जिल, जैपवक पवपविता जस्ता प्राकृलतक श्रोत र सम्िदाको संरक्षण 

तथा पवकास गनचय, 
5. संस्थागत तथा जनशश्चक्तको क्षमता पवकास गरी सचशासन अलभवृपद्ध गनचय ।  

३.६ िररमाणात्मक लक्ष्र्  

ताललका 1: अिेश्चक्षत िररमाणात्मक उिलश्चधि 

सूर्क एकाई 
आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र कच ल) जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

समपष्टगत पवकास 

मानव पवकास सूर्काङ्क* सूर्काङ्क 0.46 0.47 0.48 0.48 0.048 

मानव पवकास 
प्रलतवेदन, 

गाउँिाललका 
प्रोफाइल 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

आलथयक वृपद्ध दर थि 
भएको िचन े

आलथयक बृपद्ध* प्रलतशत 5.2 5.4 6 7 7 

वापषयक प्रलत व्र्श्चक्त आर्* रु. 68450 69000 72000 82000 82000 

बिचआर्ालमक गररबी प्रलतशत 32 31 23 16 16 

साक्षरता प्रलतशत 82 82 83 ९० ९० 

श्चशक्षा, स्वास््र्, सडक, 

खानेिानी तथा पविचत 
लगार्तका क्षेत्र लतनै 
तिको सरकारको 

प्राथमपकतामा िरेको 
िचनचको साथै थि 

अनचगमन िलन प्रभावकारी 
भएको िचने 

पवद्यालर्मा खचद भनाय दर* प्रलतशत 74 74 75 8५ 8५ 

औसत आर्च* वषय 68 68 69 70 70 

कालोित्र ेसडक पक.लम. 0 0 5 १० १० 

ग्राभेल सडक पक.लम. 12 12 25 37 37 

पवद्यचत सेवा प्राप्त घरिचरी 
(सोलार समेत) प्रलतशत 62 65 85 100 100 

खानेिानी सेवा प्राप्त घरिचरी प्रलतशत 84 88 90 100 100 

वेरोजगारी प्रलतशत 18 17 13 10 10 

प्रिानमन्द्त्री रोजगार 
कार्यक्रम थि प्रभावकारी 
भएको िचने र गाउँ लभत्र 
नर्ाँ उद्योग व्र्वसार्िरू 
सञ्चालनमा आएका िचने 

पविद् बाट िचने वापषयक क्षती 
रकम 

रू. 
लाखमा 

100 90 50 25 25 
पविद् व्र्वस्थािन थि 
प्रभावकारी भएको िचने 

स्रोत्ः पवषर्गत शाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल 

* श्चजल्लागत त्र्ांक तथा प्रदेश त्र्ाकंका आिारमा प्रके्षपित 
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३.७ रणनीलत तथा प्राथलमकता  

ताललका 2: गाउँिाललकाका प्रमचख रणनीलतिरू तथा प्राथलमकतािरू 
रणनीलतिरू प्राथलमकतािरू 

उद्दशे्र् १: उत्िादनशील क्षते्रको उच्र्तम िररर्ालन गरी गचणस्तरीर् उत्िादन र उत्िादकत्वमा वपृद्ध गदै आलथयक पवकासको आिार तर्ार 
गनचय । 
१.१: प्रलतस्ििायत्मक लाभका 
क्षेत्रमा लगानी बढाउने । 

1. कृपषमा आिाररत उद्यमशीलताका माध्र्मबाट रोजगारी लसजयना गरी आम्दानीमा वृपद्ध ल्र्ाइनेछ । 

2. प्रपवलिमा आिाररत िर्यटनको पवकास गरी र्सलाई रोजगारमूलक उद्योगको रूिमा पवकास गररनेछ। 

3. स्थानीर् कच्र्ा िदाथयमा आिाररत उद्योग स्थािनाका लालग प्रोत्सिान गररनेछ । 

१.२: पवकासका 
अवसरिरूमा समतामूलक 
ििचँर् सचलनश्चित गने । 

 

1. पवकासका िूवायिारिरू सामाश्चजक तथा आलथयक रूिमा पविन्न समचदार्लाई मूलप्रवािमा ल्र्ाइनेछ ।  

2. गचणस्तरीर् लसँर्ाइ सचपविा, सङ्कलन केन्द्र, बजार व्र्वस्थािन एवम ्प्रवद्धयन, बीउ पवजन, मलखादको सिज 
आिूलतय र प्रपवलिको ििचँर्को सचलनश्चितता गररनेछ । 

3. जनताको ििचँर् लसजयना िचने गरी गचणस्तरर्चक्त सडक, लसँर्ाइ, लगार्त अन्द्र् भौलतक िूवायिारको लनमायण 
गदाय लनश्चित मािदण्ड बनाई लागच गररनेछ । 

4. कृपष तथा िशचजन्द्र् उिजमा आत्मलनभयर िचँदै खाद्य सचरक्षाको प्रत्र्ाभलूत गराई गररबी लनवारणमा 
उल्लेयर् सचिार गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: गचणस्तरीर् श्चशक्षा, स्वास््र् तथा खानिेानीको सचलनश्चितता गदै सामाश्चजक न्द्र्ार् सपितको समचन्नत समाज लनमायण गनचय 
२.१: श्चशक्षा, स्वास््र्, 

खानेिानी जस्ता आिारभतू 
सेवािरूको गचणस्तर र ििचँर् 
अलभवृपद्ध गदै मौललक िकको 
प्रत्र्ाभलूत गने । 

1. मपिला, बालबाललकासँग प्रत्र्क्ष सरोकार राख्न े श्चशक्षा, स्वास््र् क्षेत्रमा जनरे्तना अलभवृपद्ध र िूवायिार 
पवकास तफय  स्वास््र् र्ौकी लनमायण, प्रसचलतगिृ लनमायण, एम्बचलेन्द्स सेवा सञ्चालन बालपवकास केन्द्रिरूको 
व्र्वस्थामा जोड ददइनेछ । 

2. खचला ददशामचक्त गाउँ कार्यक्रमलाई व्र्वश्चस्थत गनय आवश्र्कता अनचसार सावयजलनक शौर्ालर् लनमायण 
तथा त्र्सको व्र्वस्थािनकालालग कार्य र्ोजना तर्ार िारी कार्ायन्द्वर्न गने नीलत ललइनेछ । 

3. श्चशक्षा, स्वास््र्, खानेिानी जस्ता आिारभतू सेवािरूलाई गाउँिाललकाको सामाश्चजक समपृद्धको मेरुदण्डका 
रूिमा अंलगकार गरी त्र्सको पवकासकालालग आवश्र्क कार्य र्ोजना लागच गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: गचणस्तरीर् तथा प्रर्ोगकताय मैत्री िूवायिारको पवकास गरी समपृद्धको आिार तर्ार गनचय । 
3.1: गचणस्तरीर् 
िूवायिारिरूमा सबैको ििचँर् 
सचलनश्चित गने । 

1. पवकासका िूवायिारको गचणस्तर सचलनश्चित गररनेछ । 

2. कृपष र िर्यटनकालालग उिर्चक्त ठालनएका क्षेत्रिरूको DPR गरी उक्त क्षेत्रिरूलाई िकेट र िर्यटकीर् 
क्षेत्रका रूिमा पवकास गनय आवश्र्क िूवायिारको व्र्वस्थािन तथा आिचलनक प्रपवलिमा आिाररत कृपष 
सम्बन्द्िी पक्रर्ाकलािमा जोड ददइनेछ । 

3. सडकको स्तरोन्नश्चत्त, ममयत, सम्भार, संरर्नाको काम गरी सवारी सािनलाई सचर्ारु गनय बजेट बाँडफाँड 
गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: वातावरणीर् सन्द्तचलन कार्म गदै जल, जलमन, जिल, जैपवक पवपविता जस्ता प्राकृलतक श्रोत र सम्िदाको संरक्षण तथा पवकास 
गनचय । 
4.1: वातावरणीर् सन्द्तचलन 
एवम ् जल, जलमन, जिल, 

जैपवक पवपविता आदद 
प्राकृलतक स्रोत र सम्िदाको 
संरक्षण तथा पवकास गने । 

1. वन जिल संरक्षणमा आिचलनक प्रपवलिको प्रर्ोग गररनेछ । 

2. एकघर एक िारा र िूणय सरसफाइ सपितको गाउँिाललका बनाउने नीलत अवलम्बन गररने छ । 

3. प्रकोिबाट लसजयना िचन ेमानवीर् तथा आलथयक क्षलतलाई न्द्रू्नीकरण, वातावरणीर् संरक्षण जस्ता कार्यक्रम 
र जलवार्च िररवतयन अनचकूलन र्ोजनालाई आबद्ध गरी कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

4. सडक लनमायण गदाय क्षलत भएको खानेिानी र्ोजना, लसँर्ाइ कच लोिरू सम्बश्चन्द्ित र्ोजना सञ्चालन गने 
उिभोक्ता सलमलतलाई नै िचनलनयमायणमा श्चजम्मेवार बनाइनेछ । 
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रणनीलतिरू प्राथलमकतािरू 

उद्दशे्र् ५: संस्थागत तथा जनशश्चक्तको क्षमता पवकास गरी सचशासन अलभवपृद्ध गनचय । 

5.1: सचशासन सम्बन्द्िी 
नीलतगत, कानचन एवम ्
संस्थागत व्र्वस्था गरी 
प्रभावकारी कान्द्वयर्न गने । 

1. समावेशी र सन्द्तचललत पवकासको माध्र्मद्वारा पवभेदमचक्त समाज लनमायण गररनेछ । 

2. गररबी लनवारणकालालग सञ्चाललत कार्यक्रमिरूलाई एकीकृत गरी वास्तपवक गररबिरूको िपिर्ान र 
सङ्खयर्ा घटाउन ेनीलत अवलम्बन गररनेछ । 

3. गाउँिाललकाको आन्द्तररक स्रोत सङ्कलनमा सावयजलनक लनजी साझेदारी अन्द्तगयत गररएको सिकार्यलाई 
अझ व्र्वश्चस्थत र प्रभावकारी गराइनेछ । 

4. समाजमा िछालड िरेका लश्चक्षत वगयकालालग अनचदान रकम र आन्द्तररक स्रोत तफय को लनश्चित बजटे 
लश्चक्षत वगयकालालग प्रत्र्क्ष फाइदा िचग्ने कार्यक्रममा पवलनर्ोजन गररनछे। 

5. सचशासन, िारदश्चशयता, लैपिक सशक्तीकरण, सामाश्चजक सचरक्षा, आर्मूलक, सीिमूलक कार्यक्रमलाई ध्र्ान 
ददई कार्यक्रम लनमायण गररनेछन ्। 

6. समावेशी सामाश्चजक संरर्नाका माध्र्मबाट गाउँिाललकामा िारस्िररक सद्भाव र एकताको भावना 
पवकास गररनेछ ।  

7. गाउँिाललकाको वापषयक कार्यक्रम तजचयमा गदाय मूलत्ः आवलिक र्ोजनासँग आवद्ध गरी गाउँिाललकाको 
र्ोजना तजचयमा प्रपक्रर्ालाई वैज्ञालनक बनाइनेछ । 

 

३.८ लगानी, स्रोत अनचमान र बाडँफाटँ 

ताललका 3: लगानी प्रक्षिेण 

क्र.सं. आ.व. अिेश्चक्षत आलथयक वपृद्ध दर 
अिेश्चक्षत गाियस्थ उत्िादन  

(रु िजारमा) 
प्रक्षपेित लगानी  
(रु िजारमा) 

1 ०७९/८० 4.8 - 545160 

2 ०८०/८१ 5.3 - 738650 

3 ०८१/८२ 5.8 - 848735 

4 ०८२/८३ 6.2 - 929465 

5 ०८३/८४ 6.8 - 1037440 

र्ोजना अवलिमा िचने कच ल प्रक्षपेित लगानी 4099450 

 
ताललका 4: आवलिक र्ोजनामा खर्य धर्िोने स्रोतिरू 
क्र.सं. स्रोत र्ोजना अवलिमा िचने लगानी (रु िजारमा) प्रलतशत 

१ सरकारी (प्रदेश तथा संघीर् सरकार) क्षेत्र 2614450 63.78 

२ सिकारी क्षेत्र 66200 1.61 

३ लनजी क्षेत्र 123500 3.01 

४ गै.स.स. 197730 4.82 

५ उिभोक्ता समूि, सामचदापर्क संस्था आददको र्ोगदान 79600 1.94 

६ अन्द्तर स्थानीर् ति साझेदारी 50200 1.22 

७ अिचग स्रोत (व्र्वस्थािन गनचयिने) 967770 23.61 
कच ल 4099450 100.00 
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ताललका 5: गाउँिाललकाको आर् अनचमान 
क्र. 
सं. पववरण 

२०७७/७८ 
को र्थाथय 

२०७८/७९ 
को अनचमान 

२०७९/८० 
को प्रक्षपेित 

२०८०/८१ 
को प्रक्षपेित 

२०८१/८२ 
को प्रक्षपेित 

२०८२/८३ 
को प्रक्षपेित 

२०८३/८४ 
को प्रक्षपेित 

1 नगद मौज्दात 6293 35136 5000 5500 6050 6655 7321 

2 आन्द्तररक राजस्व 9020 2000 2300 2645 3042 3498 4023 

3 

संघीर् सरकारबाट प्राप्त 
पवत्तीर् समानीकरण अनचदान 

69800 74300 81730 89903 98893 108783 119661 

4 

सशतय अनचदान (संघीर् 
सरकार)  

161247 121800 133980 147378 162116 178327 196160 

5 

संघीर् सरकारबाट राजस्व 
बाडफाट प्राप्त आर् 

40932 56709 62380 68618 75480 83028 91330 

6 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त पवत्तीर् 
समानीकरण अनचदान 

6970 5082 5590 6149 6764 7441 8185 

7 सशतय अनचदान (प्रदेश सरकार)  4473  10000 11000 12100 13310 14641 

8 

राजस्व बाँडफाट (प्रदेश 
सरकार)  

520 420 462 508 559 615 676 

9 समिचरक अनचदान (संघ)  5614 10200 20000 22000 24200 26620 29282 

10 

समिचरक अनचदान (प्रदेश 
सरकार)  

5528 6239 5000 5500 6050 6655 7321 

11 पवशेष अनचदान (संघ) 19638 18300 20130 22143 24357 26793 29472 

12 पवशेष अनचदान (प्रदेश) 6857 2500 15000 16500 18150 19965 21962 

13 जनसिभालगता    3000 3300 3630 3993 4392 

14 अन्द्र्    1000 1100 1210 1331 1464 

जम्मा 336892 332690 365572 402244 442601 487013 535889 

कच ल आर् अनचमान  2,23,33,20 
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३.९ अपिपिमाल गाउँिाललकाका गौरवका आर्ोजनािरू 

उद्दशे्र् 
नं. 

कार्यक्रमिरू एकाइ 
आिार  
वषय 

र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) 

िपिलो 
आ.व. 

दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ 
आ.व 

जम्मा 

 अिी गौरब आर्ोजाना  1485000 

3 
अपिपिमाल बसेक्र्ाि देश्चख सचमायसरवर सम्म 
िर्यटकीर् िदमागय लनमायण 

पक.लम.  
60 

 

200000 

3 
अिी सेत च लनमायण (बंजी जम्ि सपित झोलचि े
ि चल लनमायण) लम.  

535 
200000 

1 

कृपष पवकास तथा िशचिालन िकेट के्षत्र 
लनमायण तथा प्रवद्धयन (आलच खेती, मकै, कोदो, 
दाँते ओखर, स्र्ाउ, जौ, गिचँ, राज्मा, भेडा, 
च्र्ांग्रा, भैंसी) 

सङ्खयर्ा  

२० 

100000 

2 
स्थानीर् कला-संस्कृलत संग्रािलर् लनमायण तथा 
बिचउिर्ोलग भवन 

सङ्खयर्ा  
1 

50000 

3 ग्रालमण औद्योलगक ग्राम व्र्वस्थािन एकमचष्ट   40000 

2 १० शैर्ा अस्िताल लनमायण सङ्खयर्ा  1 50000 

1 िाललकास्तरीर् शीत भण्डारण केन्द्र लनमायण सङ्खयर्ा  1 60000 

1 खालनडाडा भ्रू् िोइन्द्ट लनमायण सङ्खयर्ा  1 15000 

2 
खण्डेश्वरी मा.पव. लाई नमचना शैश्चक्षक केन्द्र 
लनमायण 

सङ्खयर्ा  
1 

100000 

3 
सडक गचरुर्ोजना बनाई सम्िचणय वडाका 
बश्चस्तिरु जोड्न ेगरी सडक लनमायण 

पक.लम.  
80 

500000 

2 
सम्तेलल र्ौड िाई एश्चल्टर् चड खेल रिसाला 
लनमायण 

सङ्खयर्ा  
1 

150000 

1 
के्षश्चत्त घाश्चजर िालमयक िर्यटपकर् के्षत्र पवकास 
र्ोजना सङ्खयर्ा  

1 
10000 

3 
लसतोला देउलल सातन सातगिा िचदै अपि वेस 
क्र्ाम्ि िदमागय लनमायण 

एकमचष्ट  
1 

10000 
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िररच्छेद ४: आलथयक क्षते्र  

नेिालको संपविानले सचलनश्चित गरेको खाद्य सचरक्षा, मर्ायददत र सचरश्चक्षत रोजगारी र आर्को अलिकार कार्ायन्द्वर्न गनय 
नेिाल सरकार, प्रदेश सरकारका साथै स्थानीर् सरकारको िलन मित्विूणय भलूमका रिन्द्छ । र्सलाई मचतयरुि ददन 
संवैिालनक व्र्वस्था, संघ, प्रदेश तथा स्थानीर् नीलत, कानून, र्ोजना र लक्ष्र्को आिारमा स्थानीर् सरकारले र्ोजनाबद्ध 
प्रर्ास गनचय आवश्र्क रिेको छ । र्स गाउँिाललकाको समग्र आलथयक पवकासको अग्रणी क्षेत्र िर्यटन, कृपष, िशच, 
उद्योग, व्र्ािार तथा व्र्वसार्, जलपवद्यचत, वन िैदावार, सिकारी एवं कृपष िर्यटन रिेका छन ्।  

र्स गाउँिाललकाको उत्िादन, रोजगारी र आर्को प्रमचख संभाव्र् स्रोतका रुिमा रिेको कृपष, िशच, उद्योग व्र्वसार्, 
िर्यटन, लबत्तीर् व्र्वस्थािन जस्ता क्षेत्रमा पवकासका प्रर्ासलाई डोिोर् र्ाउन र्स क्षेत्रको लबद्यमान अवस्था, समस्र्ा 
तथा र् चनौती समेत पवषर् क्षेत्रगत लक्ष्र्, उद्देश्र् र सो को प्रालप्तका लालग अवलम्वन गनचय िने रणनीलत र लबषर् क्षेत्रगत 
प्रमचख कार्यक्रमिरू सपितको आलथयक पवकास र्ोजना लनम्नानचसार प्रस्तचत गररएको छ । 

४.१ कृपष तथा िशचिन्द्छी 
४.१.१ िषृ्ठभलूम  

कृपष तथा िशचिन्द्छी क्षेत्रले र्स िाललकामा कच ल गाियस्थ उत्िादनको सवायलिक कररब ५३ प्रलतशतको र्ोगदान गरेको 
िाइन्द्छ । कृपष क्षेत्रमा प्रर् चर सम्भावना भएको  गाउँिाललकामा कररव एक लतिाइ खेतीर्ोग्र् भलूम रिेको अवस्थामा 
उिलधि भलूमको वैज्ञालनक ढंगले समचश्चर्त प्रर्ोग गरी कृपष र कृपष उद्योगको पवकास गनचयिने आवश्र्कता छ । 
एकातफय  जग्गाको खण्डीकरण रोक्नचिने र् चनौती छ भने अकोतफय  जग्गा बाँझो राख्न ेप्रवृश्चत्तलाई लनरुत्सापित गनचयिनेछ 
। कृपष उत्िादनका क्षेत्रमा आत्मलनभयर बनाई लनर्ायतमूलक अवस्थामा िचयर्ाउने सोर् अनचरूि न ैर्स िाललकालाई पवशेष 
प्राथलमकतामा राश्चखएको छ । उिलधि श्रम र सीिको ििचँर् पवस्तार गरी रोजगार लसजयना गदै कृपषमा आिचलनकीकरण, 

व्र्वसार्ीकरण र र्ान्द्त्रीकरणको माध्र्मबाट कृपष क्षेत्रको उत्िादन तथा उत्िादकत्व वृपद्ध गने लक्ष्र् ललइएको छ । 

ददगो पवकास लक्ष्र्अन्द्तगयत भोकमरीको अन्द्त्र् लगार्तका लक्ष्र् प्राप्त गनय आदशय उत्िादन र न्द्र्ापर्क पवतरण प्रणाली 
प्रलत पवशेष ििल गनचयिने देश्चखन्द्छ । िोषण तथा खाद्य पवपविता प्रवद्धयन गनयका लालग खाद्यान्नका अलतररक्त दूि, माछा, 
मासच र अण्डाको मित्विूणय भलूमकालाई मनन गरी गाउँिाललकामा िशचिन्द्छी िालनका माध्र्मबाट िोषण तथा खाद्य 
सचरक्षा प्रवद्धयन भई रोजगारीका अवसरिरू लसजयना िचन चका साथै आलथयक उन्नलततफय  अग्रसर िचनको लालग सिर्ोग िचग्ने 
देश्चखन्द्छ । 

४.१.२ समस्र्ा तथा र् चनौती  

र्स गाउँिाललकामा कृपषको पवकास तथा व्र्वसार्ीकरणका समस्र्ािरूमा मचयर्त्ः बजारको अभाव, लगानीको अभाव 
तथा आिचलनक उिकरण तथा गचणस्तरीर् पवउपवजन, मलखाद एवं औषिीिरूको अभाव तथा पवक्री पवतरण गनय सडक 
र्ातार्ात तथा ढचवानीको समस्र्ा रिेको अवस्था छ । र्सैगरी व्र्ावसापर्क खेती तथा बजारीकरणका लालग लसि तथा 
िंूजीको अभाव, स्थानीर् स्तर पवमा गने लनकार्को अभावले गदाय िपिरो, अलसना आददका कारणबाट वाली उत्िादनमा 
भैरिेको क्षतीप्रमचख समस्र्ाको रुिमा रिेको िाईन्द्छ । अकोतफय  कृपषमा लागत लाभको दृपष्टकोणमा खेती प्रणाली 
खश्चर्यलो िचन च, माटोको लनर्लमत िरीक्षण निचनच जस्ता समस्र्ा, व्र्ावसापर्क सोर्को कमी पवद्यमान रिनच,कृपष संकलन 
केन्द्र निचनच, कृपष िर्यटन तथा िकेट खेती पवकास कार्यक्रम निचनच एव प्रवद्धयनात्मक कार्यक्रम संर्ालन निचनच, कृपष 
उिजको सचरश्चक्षत भण्डारको सचपविा निचन च, रपष्टक स्टोर लगार्तको सचपविा निचन चबाट व्र्वश्चस्थत पवक्री पवतरण प्रणाली 
समेत नभएको अवस्था छ भने अलिकांश कृषकिरूमा व्र्ावसापर्क कृपष र िशचिालन सम्बन्द्िी प्रापवलिक, व्र्वस्थािकीर् 
र बजारीकरण सम्बन्द्िी ज्ञान, सीि र प्रपवलिको प्रर्ोगमा कमी िचन च रिेको छ । आलथयक पवकास संभावनाका क्षेत्रिरू 
प्रर् चर भएिलन िरम्िरागत र लनवायिमचखी खेती प्रणाली, व्र्ावसापर्क ज्ञान तथा प्रपवलि सम्बन्द्िी सूर्नाको कमी,कजायमा 
कम ििचँर्, बजारोन्द्मचख खेती प्रणाली निचन चका साथै कृपष पवज्ञको समेत कमी भएको अवस्था िाइन्द्छ । स्थानीर् 
िावािानी सचिाउँदो र बढी उत्िादन ददने खालको पवलभन्न प्रजातीका बीउ लबजन उत्िादन गने नसयरी निचँदा कृषकिरूले 
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माग र आवश्र्कता अनचसारको वोट पवरुवा प्राप्त गनय सकेका छैनन ्। साथै जलवार्च िररवतयनको असरका कारण 
बालीमा देखािने िानीकारक झार, रोग तथा पकरािरूको प्रकोि लगार्त िोषण र िानी सम्बन्द्िी जोश्चखममा वृपद्ध भएको 
अवस्था छ । जडीबचटी उत्िादन पवस्तार र बजारीकरण समस्र्ा, संकलन साथै उत्िादनका लालग औजार उिकरणको 
कमी, वन्द्र्जन्द्तचको समस्र्ा समेत पवद्यमान रिेको छ । 

भलूम व्र्वस्थािन तथा भलूम प्रशासन सेवालाई वैज्ञालनपककरण तथा सरलीकरण गनचय, गचठी जग्गाको अलभलेखाङ्कन गरी 
अलतक्रमण रोक्नच, िरम्िरागत खेती प्रणालीलाई आिचलनकीकरण र व्र्ावसापर्करण गराई र्चवा जनशश्चक्तलाई कृपष तथा 
िशच व्र्वसार्तफय  आकपषयत गराउनचका साथै कोलभड-१९ मिामारीका कारण वैदेश्चशक रोजगारीबाट फकेकािरूका लालग 
कृपषमा आकपषयत िचने खालका कार्यक्रमिरूबाट स्वरोजगार गराउनच, खाद्यान्नको उश्चर्त पवतरण गनचय र र्सको प्रर्ोगमा 
जनरे्तनामूलक कार्य सञ्चालन गनचयका साथै कृपष सिकारीिरूको लगानीलाई व्र्ािकरूिमा कृपष उत्िादन तथा उद्योगमा 
िररर्ालन गनचयिने र् चनौतीिरू रिेका छन ्। 

४.१.३ संभावना तथा अवसर  

रैथाने जातका खाद्यान्न वालीिरू जस्तो जौ, फािर, जचनेलो, लटे्ट, लसलम, भट्ट, कोदो, सचन्द्तला, पकपव र केरा खेती 
उत्िादनलाई व्र्ावसापर्क रुिले उत्िादन गनय सपकने संभावना छ । रैथाने बाली तथा फलफच ल खेतीको लालग उिर्चक्त 
िावािानी रिेको छ । मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतीका लालग प्रर् चर सम्भावना रिेको छ । उच्र् मचल्र् जान े
रार्ोको साग तथा तरकारीको पवउ लगार्त बालीको िकेट क्षेत्रको लबस्तार र प्रवयद्धन गनय सकेको खण्डमा कृपषको 
व्र्ावसापर्कता एवं ददगो खाद्य सचरक्षाको सचलनश्चितता प्रदान गनय सक्ने प्रर् चर संभावना रिेको छ । र्सका अलतररक्त 
मचयर् वनजन्द्र् उत्िादनिरूको व्र्वश्चस्थत संकलन तथा बजारीकरण गनय सके र्िाँको आलथयक अवस्थामा समेत प्रत्र्क्ष 
सिर्ोग िचग्ने देश्चखन्द्छ ।  

गाउँिाललकामा भेडा वाख्रािालनको प्रशस्त सम्भावना छ । व्र्ावसापर्क रुिमा िशचिालन गनय सकेमा िशचिालकिरूलाई 
मनग्र् आम्दानी िचने देश्चखन्द्छ । िशचिालनको त्र्ाङ्कलाई िेदाय खसी, बोका, कच खराको स्थानीर् वजारमा खित भई 
लनर्ायत समेत िचने गरेको छ । गाई तथा बंगचर िालन गरेमा मासच तथा दचिजन्द्र् िदाथयिरू गकच लेश्वर बजारको मागलाई 
समेत िचरा गनय सपकने राम्रो अवसर रिेको छ । 

४.१.४ उिक्षते्रगत लक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीलत, कार्यक्रम तथा आर्ोजना  

लक्ष्र्  

कृपषको आिचलनकीकरण एवम ्व्र्ावसापर्कताको पवकासद्वारा कृपष तथा िशचिन्द्छीिालन क्षेत्रलाई प्रलतस्ििी र आत्मलनभयर 
बनाउने । 

उद्दशे्र् 
1. कृपष उत्िादन र उत्िादकत्व वृपद्ध गरी गाउँिाललकाको लनर्ायत प्रवद्धयन गनचय । 

2. लनवायिमचखी कृपष प्रणालीलाई ददगो र व्र्ावसापर्क प्रणालीमा रुिान्द्तरण गनचय । 

3. जैपवक खेतीको प्रवद्धयनमाफय त कृपष क्षेत्रको प्रलतस्ििायत्मक क्षमता वृपद्ध गरी अथयतन्द्त्रमा टेवा िचर् र्ाउनच । 

4. िशचिन्द्छी िालनलाई प्रपवलिर्चक्त  र  व्र्ावसापर्क बनाई िशचिन्द्छी जन्द्र् िदाथयको लनर्ायत प्रवद्धयन गनचय । 

रणनीलत र कार्यनीलत 
ताललका 6: कृपष तथा िशचिालनका रणनीलत तथा कार्यनीलतिरू 

रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 
उद्दशे्र् १: कृपष उत्िादन र उत्िादकत्व वपृद्ध गरी गाउँिाललकाको लनर्ायत प्रवद्धयन गनचय । 
१.१: कृपष क्षेत्रको उत्िादकत्व वृपद्ध 
र आिचलनकीकरण गने । 

1. ददगो कृपष पवकासकालालग आवश्र्क नीलत, ऐन र लनर्मिरू तजचयमा तथा संसोिन 
गरी प्रभावकारी रूिमा कार्ायन्द्वर्न गररनेछ ।  
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रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 
2. कृपष वस्तच उत्िादन अलभवृपद्ध गनय कृपष जन्द्र् वस्तचको व्र्ावसापर्क उत्िादनका लालग 

उिर्चक्त र ददगो लसँर्ाइ सचपविा लगार्तका आवश्र्क िूवायिारको ििचरँ् बढाइनेछ ।  

3. उन्नत प्रपवलि (थ्रेलसंग मेशीन, जोत्ने, साइनारे, आदद) मा सचलभ कृपष कजायको व्र्वस्था 
लमलाइनेछ ।  

4. कृपषमा आिचलनकीकरणका लालग आवश्र्क कृपष औजारको व्र्वस्था गररनेछ।  

5. खेती र्ोग्र् जग्गालाई बाँझो राख्न ेप्रवृश्चत्त लनरुत्सापित गदै बाँझो रिेका कृपष भलूमको 
ददगो उिर्ोगकालालग उिर्चक्त र्ोजना बनाई कार्ायन्द्वर्न गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: लनवायिमचखी कृपष प्रणालीलाई ददगो र व्र्ावसापर्क प्रणालीमा रुिान्द्तरण गनचय । 
2.१: तचलनात्मक लाभ िचन सक्न े
स्थानीर् बालीनाली र आिारभतू 
खाद्यवस्तचको उिभोगमा आत्मलनभयरता 
िालसल गने ।  

1. खाद्य तथा अन्द्र् कृपष उत्िादनमा आत्म लनभयरताकालालग उत्िादन िकेट क्षेत्र पवकास 
गरी सघन व्र्ावसापर्क खेती प्रणाली अश्चघ बढाइनेछ ।  

2. कृपष उिज उत्िादन, प्रशोिन, भण्डारण एवम ् पवतरण प्रणालीमा नर्ाँ प्रपवलिको 
पवकासको अनचसरण,  अवलम्बन र आिचलनकीकरण गररनेछ ।  

3. उत्िादन र भण्डारणका क्रममा िचने िानी नोक्सानीलाई न्द्रू्नीकरण गनय कृपष उिज 
सङ्कलन तथा भण्डारण केन्द्रको स्थािना गररनेछ ।  

4. लनजी तथा सिकारी क्षेत्रको संलग्नता बढाउँदै करार सम्झौतामा आिाररत तथा 
सिकारी खेतीलाई प्राथलमकता ददइनेछ ।  

5. मूल्र् शृङ्खला िद्धलत अनचसार उत्िादनदेश्चख बजारीकरणसम्मका कार्यक्रमिरू एकीकृत 
रूिमा सञ्चालन गररनेछ । 

6. खाद्यान्न उत्िादन न्द्र्चन भएका िोषण असचरश्चक्षत स्थानिरूमा स्थानीर् स्तरमै उत्िादन 
गनय सपकन ेकृपषजन्द्र् उत्िादन (जौ, फािर, जचनेलो, लटे्ट, लसलम, भट्ट, कोदो, सचन्द्तला, 
अदचवा, कफी) प्रवद्धयन तथा उिर्ोगमा जोड ददइनेछ। 

7. सचरश्चक्षत खानिान र िौपष्टकतत्वका स्रोत तथा उिर्ोगबारे सरे्तनात्मक कार्यक्रम 
सञ्चालन गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: जैपवक खेतीको प्रवद्धयनमाफय त कृपष क्षते्रको प्रलतस्ििायत्मक क्षमता वपृद्ध गरी गाउँिाललकाको अथयतन्द्त्रमा टेवा िचर् र्ाउनच 
। 
३.1: जलवार्च िररवतयन र प्रकोिबाट 
िने नकारात्मक असर न्द्रू्नीकरण 
गदै वातावरणमैत्री कृपष प्रपवलिको 
पवकास र पवस्तार गने । 

1. प्रािाररक खेतीलाई प्रोत्सापित गरी उत्िाददत वस्तचलाई बजारीकरणमा जोड ददइनेछ 
।  

2. जलवार्च िररवतयनसँगै कृपषमा अनचकूलन गरी कृपष जैपवक पवपविताको संरक्षण,  
सम्वद्धयन तथा उिर्ोगमा वृपद्ध गररनेछ ।  

3. लोिोन्द्मचख तथा रैथाने पवउलबजन र बालीजन्द्र् जैपवक पवपविता संरक्षणमा स्थानीर् 
समचदार्को अग्रसरतालाई प्रोत्सािन गररनेछ । 

4. कृपष अध्र्र्न तथा अनचसन्द्िानमा आिाररत वातावरणमैत्री कृपष प्रपवलिको पवकास 
एवम ्पवस्तार गररनेछ ।  

5. कृपष उिजको अलिकतम उत्िादन एवम ्उत्िादकत्व वृपद्धकालालग स्थानीर् सािन 
स्रोत र जैपवक प्रपवलिको उिर्ोग गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: िशचिन्द्छी िालनलाई प्रपवलिर्चक्त र व्र्ावसापर्क बनाई िशचिन्द्छी जन्द्र् िदाथयको लनर्ायत प्रवद्धयन गनचय। 
४.1: कृषकलाई िशचिन्द्छी िालन 
तथा िशचिन्द्छीजन्द्र् व्र्वसार्मा प्ररेरत 
गरी आत्मलनभयर िचने कार्यक्रम 
सञ्चालन गने ।  

1. कृषकलाई िशचिन्द्छी िालन तथा िशचिन्द्छीजन्द्र् व्र्वसार्मा प्ररेरत गरी आत्मलनभयर 
िचने कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ ।  

2. र्चवाको पवदेश िलार्न रोक्न तथा पवदेशबाट फपकय एका र बेरोजगार र्चवालाई 
िशचिन्द्छी िालनमा र्चवा लाश्चक्षत कार्यक्रमलाई प्राथलमकताका साथ सञ्चालन गररनेछ।  
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रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 
3. िशचिन्द्छी िालनमा र्चवा सिभालगता र मपिला सशक्तीकरणलाई केश्चन्द्रत गरी 

व्र्ावसापर्क कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्र्ाइनेछ ।  

4. व्र्ावसापर्क िशचिन्द्छी िालनका साथै िाउट जातका माछा िालन तथा मौरी िालनका 
कालालग अनचदान तथा सिचललर्त ऋणको व्र्वस्था गररनेछ ।  

5. पविन्न िररवारलाई िशचिन्द्छी िालनकालालग प्रोत्सािन कार्यक्रमिरू सञ्चालन गररनेछ। 

6. प्रत्रे्क वडामा िशच प्रापवलिकको व्र्वस्था गररनेछ ।  
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कार्यक्रम तथा आर्ोजना  

उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ 
आ.व 

जम्मा 

 कृपष तथा िशचिन्द्छी    41450 42500 47950 41300 41450 214650       

2 कृपष पवउ लबतरण केन्द्र स्थािना सङ्खयर्ा    1200    1200  2 4  2 2 

1 एक घर एक टनले सिार्ता कार्यक्रम सङ्खयर्ा  1500 200 200 200 200 200 1000  1 4  2 2 

3 िाते ट्याक्टर सिार्त कार्यक्रम एकमचष्ट   1000 1000 1000 1000 1000 5000  1 4  1 2 

3 रैथान ेबाली प्रवद्धयन (जौ, कोदो फािर) एकमचष्ट   400 400 400 400 400 2000  2 4  2 2 

3 
मसला बाली िकेट के्षत्र प्रवयद्धन कार्यक्रम 
(पटम्मचर, छते्तली जीरा, लसचन, खचसायनी, अदचवा, 
िलेदो आदी) 

एकमचष्ट   1000 1000 1000 1000 1000 5000  2 4  1 2 

1 मकै (भए मकै नभए भौकै) िकेट के्षत्र आर्ोजना एकमचष्ट     3000   3000  1 4  1 2 

2 एक वडा एक कृपष प्रापवलिक  सङ्खयर्ा  3 12000 12000 12000 12000 12000 60000  2 2  2 2 

1 
कृपष बालीमा लाग्ने रोग लनर्न्द्त्रणका लालग 
औषलि सिर्ता कार्यक्रम (आलच, राज्मा, स्र्ाउ, 

मकै) 
एकमचष्ट   500 500 500 500 500 2500  2 4  2 2 

2 माटो िररक्षण कार्यक्रम एकमचष्ट   150  150  150 450  12 4  2 1 

3 कृपष ताललम कार्यक्रम एकमचष्ट   300 300 300 300 300 1500  4 2  2 2 

1 जौ, फािर िकेट के्षत्र प्रवयद्धन एकमचष्ट   500 500 500 500 500 2500  2 4  2 2 

2 थाक्रो सिार्ता कार्यक्रम एकमचष्ट   200 200 200 200 200 1000  2 4  2 2 

3 कृपष संकलन केन्द्र लनमायण सङ्खयर्ा  6 600 600 600 600 600 3000  2 4  2 2 

2 अलमलो प्रजातीका फलफच ल प्रवयद्धन कार्यक्रम एकमचष्ट   500 500 500 500 500 2500  2 4  2 2 

2 दाँते ओखर, आरु तथा स्र्ाउ खेती प्रवयद्धन  एकमचष्ट   800 800 800 800 800 4000  2 4  2 2 

1 राज्मा प्रवयद्धन कार्यक्रम (ग्रलेडंग, प्र्ाकेश्चजग) एकमचष्ट   1000 1000 1000 1000 1000 5000  2 4  2 2 
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उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ 
आ.व 

जम्मा 

1 आलच राज्मा प्रवद्धयन र्ाैैर अपिपिमाल िकेट के्षत्र  एकमचष्ट   1000 1000 1000 1000 1000 5000  2 4  2 2 

3 कृपष तथा िशच सिकारी प्रवयद्धन कार्यक्रम एकमचष्ट   300 300 300 300 300 1500  12 4  2 2 

 िशचिंछी                

4 एक वडा एक िशच सेवा प्रापवलिक सङ्खयर्ा  3 12000 12000 12000 12000 12000 60000  2 2  2 2 

4 िशच लबमा प्रवद्धयन कार्यक्रम एकमचष्ट   550 550 550 550 550 2750  2 4  2 2 

4 नश्ल सचिार कार्यक्रम एकमचष्ट   600 600 600 600 600 3000  2 4  2 2 

4 उन प्रवयद्धन कार्यक्रम एकमचष्ट   1000 1000 1000 1000 1000 5000  2 4  2 2 

4 भेडा तथा च्र्ाङ्खग्राको िकेट के्षत्र लनमायण एकमचष्ट   2000 2000 2000 2000 2000 10000  2 4  2 2 

4 खच्र्ड पवमा सिार्ता कार्यक्रम एकमचष्ट   500 500 500 500 500 2500  2 4  3 3 

4 
व्र्ावसापर्क िशचिालन अनचदान सिार्ता 
कार्यक्रम 

एकमचष्ट   2000 2000 2000 2000 2000 10000  2 4  2 2 

4 घाँसको पवऊ लबतरण कार्यक्रम एकमचष्ट   500 500 500 500 500 2500  2 4  2 2 

4 भेडा बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थािना एकमचष्ट   1000 1000 1000 1000 1000 5000  2 4  2 2 

4 गोठ तथा खोर सचिार कार्यत्रम एकमचष्ट   400 400 400 400 400 2000  2 4  2 2 

4 
िशचिालन (बाख्रा, भैसी, गाई) अनचदान सिर्ोग 
कार्यक्रम 

एकमचष्ट   450 450 450 450 450 2250  2 4  2 2 

4 भेटरीनरी भवन लनमायण  सङ्खयर्ा  1   3500   3500  9 3  2 2 
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 ४.१.५ अिेश्चक्षत उिलश्चधि तथा नलतजा खाका 
कृपष तथा िशचिन्द्छी 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र कच ल) जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रभाव 

गाउँिाललकाको आलथयक पवकासको के्षत्रमा 
उच्र्तम लगानी िररर्ालन गरी गचणस्तरीर् 
उत्िादन र उत्िादकत्वमा बृपद्ध गनचय। 

कच ल गाियस््र् उत्िादनमा कृपष तथा 
िशचिन्द्छीिालनको पिस्सा 

प्रलतशत 75 75 75 75 75 

गाउँिाललका प्रोफाइल, कृपष, 
िशच पवकास र स्वास््र् 
शाखाको प्रलतवेदन 

बजेट अभाव तथा मिामारी 
 
 
 

कृपष, िशच र खाद्य सचरक्षा 
के्षत्रले थि प्रोत्सािन र 
प्राथलमकता िाएका िचन े

असर कृपष उत्िादन र उत्िादकत्व बृपद्ध गरी 
गाउँिाललकाको लनर्ायत प्रवद्धयन भएको िचनेछ । 

प्रमचख खाद्यान्न बालीको उत्िादकत्त्व 
(िान, मकै, गिचँ, तोरी) 

मे. टन प्रलत 
िेक्टर 

5 5 7 12 12 

दलिन (लसमी) को उत्िादकत्त्व 
मे. टन प्रलत 

िेक्टर 
3 4.5 5 7 7 

आलच बालीको उत्िादकत्त्व मे. टन प्रलत 
िेक्टर 

5 5 12 15 15 

प्रलतफल 

लनवायिमचखी कृपष प्रणाली ददगो एवम ्व्र्ावसापर्क 
प्रणालीमा रुिान्द्तरण िचनेछ । 

३० लमनेटसम्मको दचरीमा कृपष उिज 
लबक्रीका लालग बजार उिलव्ि भएका 
कृषक िररवार 

प्रलतशत 10 12 30 50 50 

वषयभरी लसंर्ाइ िचने खेलतर्ोग्र् जलमन प्रलतशत 65 65 68 70 70 

तरकारी व्र्वसापर्क उत्िादन के्षत्र प्रलतशत 75 75 75 75 75 

कृपष सिकारी संस्था सङ्खयर्ा 2 2 5 7 7 

सिकारीमा आवद्ध कृषक सङ्खयर्ा 3000 3000 4000 5000 5000 

कृपषमा आिाररत उद्योगको स्थािना तथा सञ्चालन 
भई रोजगारी र आम्दानी बृपद्ध िचनेछ । 

कृपषमा आिाररत उद्योग सञ्चालन सङ्खयर्ा 5 5 7 10 10 

कृपषमा आिाररत रोजगारी सङ्खयर्ा 150 190 280 375 375 

कृपष ताललम प्राप्त जनशश्चक्त जना 2500 2500 3000 4000 400 

शीत भण्डार सङ्खयर्ा 0 0 1 1 1 

कृपष उिज सङ्कलन केन्द्र सङ्खयर्ा 3 3 6 6 6 
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कृपष तथा िशचिन्द्छी 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र कच ल) जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

टनेल सङ्खयर्ा 200 500 1500 2500 2500 

कृपष प्रापवलिक जना 6 6 6 6 6 

व्र्वसापर्क िशचिालनबाट िशचजन्द्र् िदाथयको 
आर्ात अन्द्त्र् भई लनर्ायत प्रवद्धयन भएको िचनेछ 
। 

व्र्वसापर्क िशचिालन फमय सङ्खयर्ा 34 34 34 34 34 

अण्डाको उत्िादकत्व 
सङ्खयर्ा 
(िजारमा) 

1000 1000 1200 1500 1500 

दचिको उत्िादकत्व लीटर 
(िजारमा) 

7000 7200 8000 9000 9000 

मासचको उत्िादकत्व मेपिक टन 200 205 210 220 230 

िशच प्रापवलिक जना 3 5 6 6 6 

स्रोत्ः पवषर्गत शाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल 
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४.२ लसँर्ाइ 

४.२.१ िषृ्ठभलूम  

लसँर्ाइ र खानेिानीका लालग स्थानीर् खोला तथा मूलिरूमा स्रोतिरूमा लनभयर रिेको र्ो िाललकाका दजयन बढी लसँर्ाइ 
आर्ोजना तथा स्थानीर् कच लोिरूबाट लसँर्ाइ सचपविा उिलव्ि भइरिेको छ । अझ िलन उच्र् भागका खेतीर्ोग्र् 
जलमनमा लसँर्ाइ सचपविा उिलव्ि िचन सकेको छैन र लसँर्ाइ सचपविा निचगेका स्थानिरूमा खेतीको लालग आकाशे 
िानीमा लनभयर रिनच िने बाध्र्ता रिेको छ । र्िाँका कृषकिरूले िान, गिचँ, मकै, फलफूलका साथै पवलभन्न थररका 
बेमौसलम तरकारी बालीको िलन उत्िादन गने गरेको िाइन्द्छ । आवश्र्क िूवायिार पवकासको अभावमा सबै नागररकले 
र्थोश्चर्त रुिमा लसँर्ाइको लालग िानी व्र्वस्थािन गनय सपकरिेको अवस्था छैन । मानव वस्तीको क्रलमक पवकास र 
जलवार्च िररवतयन तथा पवश्व तािमान वृपद्ध साथै प्राकृलतक स्रोतको अत्र्लिक दोिनका कारण िानीका स्रोतिरू सचक्ने 
क्रम जारी छ ।  

गाउँिाललकाका २९ प्रलतशतको जलमनमा कच नै न कच न ै प्रकारको लसँर्ाइको व्र्वस्था भएको देश्चखन्द्छ । र्स 
गाउँिाललकाको मूयर् जलािार क्षेत्र भनेको र्ौलानी नदी रिेको छ । स–साना खोलािरु िनी पिमालर् क्षेत्रबाट 
उत्िन्न भएका िचदा मचयर् खोलािरुमा िानीको मात्रा प्रर्ाप्त देश्चखन्द्छ । र्ौलानी नदी, गौलागाड, कािचखोला,  घटे्टखोला, 
सेलाखोला, गोथीगाड,  लभडखोला, कच रमचल लगार्त स्रोतिरुले गाउँिाललकाका पवलभन्न जलमनमा लसँर्ाइको उिलव्िता 
िचर् र्ाएको छ ।  

४.२.२ समस्र्ा तथा र् चनौती  

कृपष र्ोग्र् जलमनमा न्द्रू्न लसँर्ाइ सचपविा िचन च, लसँर्ाइ पवकासमा आिचलनक प्रपवलि (थोिा लसँर्ाइ, प्लापष्टक िोखरी, 
ललश्चफ्टङ) को प्रर्ोगमा कमी िचन च, प्रर्ाप्त लसँर्ाइ कच लो र िोखरी गचणस्तरीर् तथा िक्की निचन च, भएका लसँर्ाइ आर्ोजनािरू 
िलन िूणय क्षमतामा प्रर्ोगमा आउन नसक्नच, ममयत सम्भारको कमी िचन च, लसँर्ाइ स्रोत मचिान सचक्दै जानच, जल उत्िन्न 
प्रकोिले लसँर्ाइ आर्ोजनामा क्षलत िचग्नच, कृपष प्रणाली र लसँर्ाइ बीर् अन्द्तरसम्बन्द्ि स्थापित गनय नसपकनच आदद र्स 
क्षेत्रका प्रमचख समस्र्ािरू रिेका छन ्। 

ििाडी र जपटल भ–ूिरातल भएकाले लसँर्ाइ र्ोजना लनमायण खश्चर्यलो र कदठन िचन च, कृपषर्ोग्र् जलमनमा सवयर्ाम लसँर्ाइ 
सचपविा उिलव्ि गराउन नसक्नच, कृपष र लसँर्ाइ बीर् अन्द्तरसम्बन्द्ि स्थािना निचन च, लसँर्ाइ आर्ोजनािरू िूणय क्षमतामा 
उिर्ोग निचनच, स्थानीर् समचदार्िरूद्वारा सञ्चालन भईआएका िरम्िरागत लसँर्ाइ प्रणालीका कच लािरूको संरक्षण िचन 
नसक्नच, लसँर्ाइ कच लािरूको ममयत सम्भारमा लाभग्रािी उिभोक्ता सलमलतिरूलाई श्चजम्मेवार बनाउन नसक्नच आदद 
गाउँिाललकाको लसँर्ाइ पवकासका र् चनौतीिरू िचन ्। 

४.२.३ संभावना तथा अवसर  

गाउँिाललकाको  केिी वडािरूमा उत्िादनश्चशल जलमन भएको िचनाले लसँर्ाइबाट मनग्र् फलिचल, नगदेवाली, गेडागचडी 
मकै आदीको उत्िादन गनय सपकने र र्िांको उत्िादन स्थानीर् िोटल र गोकच लेश्वर बजारसम्म पवपक्र पवतरण गनय 
सपकने संभावना छ । र्स गाउँिाललकाको पवलभन्न खोला माफय त लसँर्ाइ व्र्वस्था भैरिेको र ती लसँर्ाइ र्ोजनािरूबाट 
वषयभरी लसंश्चर्त िचने गरेको िाईन्द्छ । र्सैगरी लसँर्ाइका लालग पवगतमा लनमायण भएका लसँर्ाइ कच लो तथा थि लनमायणका 
लालग िानीको श्रोत रिेको तथा लसँर्ाइका स्रोतिरूको ददगो व्र्वस्थािनबाट खेतीर्ोग्र् भमूीमा लसँर्ाइ सचपविा पवस्तार 
गनय सपकने देश्चखन्द्छ ।  

लसँर्ाइकालालग प्रर्ाप्त स्रोतिरूको उिलव्ि भएको ललफ्ट लसँर्ाइको पवकासका लालग उिर्चक्त भ-ूबनौट भएका कारण 
कम खर्यमा लसँर्ाइ सचपविा उिलव्ि गराउन सपकने सम्भावना रिेको छ । आकाशे िानी सङ्कलन र प्लापष्टक िोखरीको 
अभ्र्ास सचरु िचन च, साना लसँर्ाइ लनमायणका क्षेत्रमा संघसंस्थािरू पक्रर्ाशील रिनच, साना लसँर्ाइ गाउँिाललकाको अलिकार 
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क्षेत्रमा िनचय, गाउँिाललकाको प्राथलमकतामा लसँर्ाइ क्षेत्र समावेश िचन च तथा लसँर्ाइका लालग उिर्चक्त फाँटिरूको 
उिलव्िता िचन च र्स गाउँिाललकाका लसँर्ाइ पवकासका अवसरिरू िचन ्। 

४.२.४ उिक्षते्रगत लक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीलत, कार्यक्रम तथा आर्ोजना  

लक्ष्र्  

लसँर्ाइ प्रणालीको पवकास र जलस्रोतको व्र्वस्थािनबाट कृपषजन्द्र् उत्िादनमा वृपद्ध गने । 

उद्दशे्र् 

१. िरम्िरागत लसँर्ाइ संरर्नामा सचिार गदै नर्ाँ वैकश्चल्िक लसँर्ाइ स्रोतको िपिर्ान गनचय । 

२. कृपषर्ोग्र् जलमनमा लसँर्ाइको ििचँर् वृपद्ध गनय ददगो लसँर्ाइ प्रणालीको पवकास तथा व्र्वस्थािन गनचय । 

रणनीलत र कार्यनीलत 

ताललका 7: लसँर्ाइका रणनीलत तथा कार्यनीलतिरू 
रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

उद्दशे्र् १: िरम्िरागत लसँर्ाइ संरर्नामा सचिार गदै नर्ा ँवैकश्चल्िक लसँर्ाइ स्रोतको िपिर्ान गनचय । 
1.१: िरम्िरागत लसँर्ाइ संरर्नामा 
सचिार र व्र्वस्थािनबाट खाद्य 
असचरश्चक्षत क्षेत्रिरूलाई प्राथलमकतामा 
राखी लसँर्ाइको ििचँर् वृपद्ध गने । 

१. िरम्िरागत लसँर्ाइका िरम्िरागत स्रोतिरूको पववरण तर्ार िाररनेछ। 

२. िरम्िरागत स्रोतिरूको क्षमताको प्रापवलिक टोलीबाट मूल्र्ाङ्कन गराइनेछ। 

३. र्स्ता स्रोतिरूको संरक्षण गने कार्यको थालनी गररनेछ । 

४. आिारभतू लसँर्ाइको ििचँर् बदृद्दकोलालग खाद्य असचरश्चक्षत क्षेत्रिरूको िपिर्ान गरी 
प्राथलमकताको लनिायरण गररनेछ । 

५. संरर्ना लनमायणकोलालग पवत्तीर् स्रोतको व्र्वस्था गररनेछ । 

६. लनमायण कार्य सम्िन्न गनय लनमायण तथा अनचगमन सलमलतको गठन गररनछे। 
1.२: आिारभतू लसँर्ाइको ििचरँ् 
निचगेका कृपषजन्द्र् क्षेत्रिरूमा 
वैकश्चल्िक स्रोतिरूको व्र्वस्थािन 
गरी लसँर्ाइको ििचँर् वृपद्ध गने । 

१. लसँर्ाइका वैकश्चल्िक स्रोतिरूको िपिर्ान गररनेछ ।  

२. िपिर्ान गररएका स्रोतिरूको पवज्ञ सश्चम्मललत टोलीबाट सम्भ्र्ाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ 
। 

३. संरर्ना लनमायणकोलालग आवश्र्क पवत्तीर् स्रोतको व्र्वस्थािन गररनेछ। 

४. लसँर्ाइको ििचँर् निचगेका कृपषजन्द्र् क्षेत्रिरूको पववरण तर्ार गरी प्राथलमकताको 
सूर्ी तर्ार गररनेछ । 

५. प्राथलमकताको आिारमा वैकश्चल्िक लसँर्ाइ संरर्नाको लनमायण गररनेछ । 

६. सति लसँर्ाइको सम्भावना नभएको क्षेत्रमा ललश्चफ्टङ प्रणालीबाट लसँर्ाइ गने र्ोजना 
तथा लागत इपष्टमेट गररनेछ । 

७. संरर्ना लनमायणको लनलमत लनजी वा अन्द्र् क्षेत्रसँग साझेदारीको प्रर्ास गररनेछ। 

८. संरर्ना लनमायणको प्रर्ोजनकोलालग लनमायण तथा अनचगमन सलमलत गठन गररनेछ। 

९. संरर्ना पवस्तारकोलालग उिभोक्ताको लागत सिभालगता सचलनश्चित गररनेछ। 

१०.  लसँर्ाइ आर्ोजनािरूको ममयत सम्भारको लालग कृषक तथा समचदार्को क्षमता वृपद्ध 
गररनेछ । 

११. लसँर्ाइको आवश्र्क रेखदेख, अनचगमन र सञ्चालनकोलालग जनशश्चक्तको व्र्वस्था 
गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: कृपषर्ोग्र् जलमनमा लसँर्ाइको ििचँर् वपृद्ध गनय ददगो लसँर्ाइ प्रणालीको पवकास तथा व्र्वस्थािन गनचय। 
२.1: खेतीर्ोग्र् जलमन भएको तर 
लसँर्ाइको ििचँर् निचगेको वा अिर्ायप्त 
भएको क्षेत्रमा प्राथलमकताको 

१. लसँर्ाइ निचगेका अथवा अिर्ायप्त खेतीर्ोग्र् जलमनको पववरण तर्ार िाररनेछ ।  

२. लनमायण भए तािलन समचश्चर्त प्रर्ोगमा नआएका लसँर्ाइ कच लोिरूको प्रर्ोगमा आउनेगरी 
िचनलनयमायण गररनेछ । 

३. एक र्ोजनाबाट समचदार्मा खानेिानी र लसँर्ाइको व्र्वस्थािन गनय सम्भब भएको 
अवस्थामा त्र्स्ता र्ोजनालाई प्राथलमकता ददइनेछ । 
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रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 
आिारमा लसँर्ाइको ििचँर् वृपद्ध 
गररनेछ । 

४. लसँर्ाइकोलालग प्राथलमकताको आिारमा साना जलासर्, िोखरी आदद संरर्ना तर्ार 
गररनेछ । 

५. लसँर्ाइका संरर्नाको ममयत सम्भारकोलालग सामूपिक कोषको व्र्वस्था गररनेछ। 

६. संरर्ना पवस्तारकोलालग उिभोक्ताको लागत सिभालगता सचलनश्चित गररनेछ । 

७. लसँर्ाइको व्र्वस्थािनकोलालग उिभोक्तािरूको सलमलतको गठन गररनेछ । 
2.2: ददगो लसँर्ाइ प्रणालीको लालग 
संरर्नाको पवकास र व्र्वस्थािन गने 
। 

१. जल उिभोक्ता संस्थाको संस्थागत क्षमताको पवकास गररनेछ । 

२. लसँर्ाइ र्ोजनाको सञ्चालन र व्र्वस्थािनलाई ददगो बनाउन लसँर्ाइ सेवा शचल्क 
लनिायरण गरी सङ्कलन र उिर्ोग गनय कानचनी व्र्वस्था गररनेछ । 

३. ददगो लसँर्ाइको व्र्वस्थािनकोलालग उिभोक्ता र समचदार्को दक्षतामा वृपद्ध गररनेछ। 

४. लसँर्ाइ िचगेका क्षेत्रमा उत्िादकत्व बढाउन सपकने खालका नगदेबाली, फलफूल तथा 
खाद्यवस्तचको उत्िादनलाई प्रोत्सापित गररनेछ । 

५. लसँर्ाइ आर्ोजनाका मचिानिरूको संरक्षण गररनेछ । 
2.3: जलउत्िन्न प्रकोिको क्षलत 
लनर्न्द्त्रण गनचय । 

१. जल उत्िन्न जोश्चखमको क्षेत्र िपिर्ान गरी न्द्रू्नीकरणका उिार्िरू अवलम्बन 
गररनेछ। 

२. नदीजन्द्र् प्रकोिका ददगो लनर्न्द्त्रणमा स्थानीर् प्रपवलि र रैथाने ज्ञानको उिर्ोग 
गररनेछ । 

३. खोलाखोल्सीको लनर्न्द्त्रणमा वार्ोइश्चन्द्जलनर्ररङ प्रपवलिको उिर्ोग गररनछे । 
४. नदी पकनाराको वनको संरक्षणमा पवशेष ध्र्ान ददइनेछ । 
५. नदी पकनारका जोश्चखमर्चक्त स्थानमा बस्ती पवस्तार तथा नदी खोला अलतक्रमण र 

अव्र्वश्चस्थत दोिनको लनर्न्द्त्रण गररनेछ । 
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कार्यक्रम तथा आर्ोजना 

उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ 
आ.व 

जम्मा 

 लसर्ाइँ    3300 3300 3300 5800 5800 21500       

1 
ललफ्ट लसंर्ाई (र्ौलानी खोलाबाट लचम्थी 
सौगचन्नमा लसंर्ाई) सङ्खयर्ा  1    2500 2500 5000 

 12 4  
2 2 

1 थोिा लसंर्ाई तथा स्प्रीगंकल व्र्वस्थािन एकमचष्ट   500 500 500 500 500 2500  12 4  2 2 

1 िाइिबाट लसरँ्ाइ व्र्वस्थािन पक.लम.   1000 1000 1000 1000 1000 5000  12 4  2 2 

2 लसँर्ाइ कच लो ममयत संभार कार्यक्रम एकमचष्ट   300 300 300 300 300 1500  12 4  2 2 

1 ररर्ाजय िोखरी लनमायण सङ्खयर्ा   200 200 200 200 200 1000  12 4  2 2 

2 लसँर्ाइका मचिान संरक्षण कार्यक्रम एकमचष्ट   300 300 300 300 300 1500  12 4  2 2 

2 साना लसर्ाइ र्ोजना एकमचष्ट   1000 1000 1000 1000 1000 5000  12 4  2 2 
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४.२.५ अिेश्चक्षत उिलश्चधि तथा नलतजा खाका 
लसंर्ाइ 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई आिार वषयको 

अवस्था 

र्ोजना अवलिको लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र कच ल) जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रभाव 

जलस्रोत तथा लसंर्ाइको पवकास र 
व्र्वस्थािनबाट सबै के्षत्रमा िाानीको अभाव 
अन्द्त्र् गने । 

खेलतर्ोग्र् जलमन मध्रे् लसंश्चर्त जलमन प्रलतशत 78 80 85 90 90 

िूवायिार पवकास 
शाखा, सम्बश्चन्द्ित 
शाखाको प्रगती 

पववरण 

लसंर्ाई िूवायिार 
के्षत्रमा लगानी 

वृपद्ध िचनचको साथै 
अनचगमन िलन थि 
प्रभावकारी भएको 

िचने 

बाहै्र मपिना लसंर्ाइ िचन ेघरिचरी प्रलतशत 65 68 75 80 80 

असर  बाहै्र मपिना लसंर्ाइ उिलधि िचन ेके्षत्र थि भई 
कृपष उत्िादकत्व बृपद्ध भएको िचनछे । 

सचर्ारु लसंर्ाइ आर्ोजना सङ्खयर्ा 29 32 35 40 40 

कच लो तथा निर स्तरीकरण (पकलम) पक.लम.  20 40 60 60 

प्रलतफल  
िानीको मचिानिरू संरक्षण र व्र्वस्थािन 
भएको िचनछे । 

संरश्चक्षत मचिान सङ्खयर्ा 29 32 35 40 40 

प्लाश्चस्टक िोखरी सङ्खयर्ा 0 5 10 12 12 

ररर्ाजय िोखरी सङ्खयर्ा 0 5 10 15 15 

स्रोत्ः पवषर्गत शाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल 
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४.३ िर्यटन, संस्कृलत तथा सम्िदा 
४.३.१ िषृ्ठभलूम  

अपिपिमाल गाउँिाललका िालमयक–सांस्कृलतक तथा जैपवक पवपविताको िनी, प्राकृलतक स्रोतको खानी र मनोरम सौन्द्दर्य 
स्थलको िनी छ । र्स क्षेत्रमा िाइन ेजैपवक पवपविता, पवपवि सांस्कृलतक सम्िदा र प्राकृलतक मनोरम सचन्द्दरताले र्स 
गाउँिाललकाको मित्त्वलाई झनै बढाएको छ । मनोरम ििाड तथा पिमालको दृश्र्, पवलभन्न प्रजालतको गचराँस सपितको 
िररर्ो वनजिल, डाँडाकाँडाबाट देश्चखन ेआकषयक दृश्र्, ऐलतिालसक तथा िचराताश्चत्वक िरोिर, प्राकृलतक तथा सांस्कृलतक 
सम्िदा, रीलतररवाज, भेषभषूा, कलाकौशल र शान्द्त एवम ्स्वच्छ वातावरण नै र्स क्षेत्रको िर्यटनका सम्भापवत क्षेत्रिरू 
िचन ्।  

भाषा, संस्कृलत र लललतकलाको संरक्षण र पवकास सम्बन्द्िी स्थानीर्स्तरको नीलत, कानचन, मािदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्द्वर्न, 

अनगचमन र लनर्मन, िचरातत्व, प्रार्ीन स्मारक तथा संग्रिालर्को संरक्षण, सम्भार, प्रवद्धयन र पवकास, िरम्िरागत जात्रा 
तथा िवयको सञ्चालन र व्र्वस्थािन,  प्रर्ललत कानचन लबरुद्धका कच रीलत तथा कच संस्कार लबरुद्ध सामाश्चजक िररर्ालन 
सम्बन्द्िी कार्य,  भाषा, संस्कृलत र लललतकलाको संरक्षण र पवकास सम्बन्द्िी अन्द्र् कार्यलाई स्थानीर् सरकारको 
कार्यक्षेत्रका रूिमा उल्लेख गरेको छ । पवलभन्न जात जालत, भाषाभाषीको मौललक एवम ्िरम्िरागत संस्कृलतको जगेनायका 
साथै भावी िचस्तालाई समर्ानचकूल िस्तान्द्तरण गनचय आवश्र्क छ भने िचराताश्चत्वक र ऐलतिालसक सम्िदाको संरक्षण र 
संवद्धयन गनय िलन उश्चत्तकै जरुरी छ । साथै र्सबाट िालमयक िर्यटन प्रवद्धयन गदै आलथयक उत्थान िलन गनय सपकन्द्छ । 

४.३.२ समस्र्ा तथा र् चनौती  

िालमयक स्थलिरूको ममयत सम्भार, िर्यटकीर् स्थलको िपिर्ान र प्रर्ार प्रसारमा कमी, िर्यटक स्तरका िोटल तथा 
रेष्टचरािँरू संर्ालनमा कमी, आिचलनक तथा आर्ालतत संस्कृलतको बढ्दो प्रभाव रिेको एवं व्र्ावसापर्क िोमस्टे समेत 
प्रर्ाप्त नरिेको अवस्था छ । र्सैगरी, िर्यटकीर् स्थलिरूमा मोटरेवल वाटो िचग्न सकेको छैन । िर्यटन िदमागयको 
ममयत र नर्ां िदमागय लनमायण िचन सकेको छैन । गाउँिाललका लभत्र वाह्य संस्कृलतको प्रभावका कारण मौललक भेषभ चषा, 
भाषा तथा संस्कृलतको ह्रास िचँदै गएको छ । र्स क्षेत्रमा रिेका ऐलतिालसक सम्िदा र भाषा तथा संस्कृलतको संरक्षण 
र सम्बद्र्िनमा िर्ायप्त ध्र्ान िचगेको छैन । िश्चिमी तथा आिचलनक संस्कृलतको प्रभाव रिेको छ । मौललक साँस्कृलतक 
अभ्र्ास र मौललक ज्ञानको संरक्षणमा कमी रिेको छ । 

िर्यटकिरूलाई आकषयण गने जैपवक पवपविता कार्म गनचय, लाललगचरांस लगार्तका पवरुवाको संरक्षण गनचय, िर्यटकीर् 
िदमागयमा िोटल, खाजा िसलिरू सञ्चालन गनचय र् चनौतीका रुिमा रिेका छन । त्र्सैगरी, भौगोललक लबकटताका कारण 
िर्यटकीर् िूवायिार पवकास खश्चर्यलो िचन च, र्चवावगय पवदेश जाने क्रम अत्र्लिक िचँदा िर्यटन पवकासकालालग आवश्र्क 
मानव स्रोत संसािन व्र्वस्थािन गनय गाह्रो िचन च, ठूला र्ोजनामा लगानी गनय स्थानीर् लनजी क्षेत्र सक्षम निचँदा िर्यटकीर् 
िूवायिार पवकास अिचरो िचने अवस्था सजृना िचन च गाउँिाललकाका िर्यटन िूवायिार पवकासका र् चनौतीिरू िचन ्। 

४.३.३ संभावना तथा अवसर  

आलथयक पवकासको आिारमा र्स गाउँिाललका अन्द्तगयत प्रशस्त िालमयक, ऐलतिालसक स्थल तथा िर्यटकीर् स्थलिरू 
रिेको िाइन्द्छ । ती िर्यटकीर् स्थलिरू व्र्वश्चस्थत गरी आन्द्तररक िर्यटकीर् रुिमा र्िांको सास्कृलतक मित्विरू 
समेत झल्काउन सक्ने िो भने आलथयक उिाजयनको समेत एक गलतलो आिार िचन सक्ने देश्चखन्द्छ । आकषयक पिमाल, 
झरना, उच्र् ििाडी फाँटिरू, मश्चन्द्दरिरू लगार्तका क्षेत्रको िर्यटन पवकासमा प्रर् चर संभावना रिेको छ । र्स 
क्षेत्रिरूमा वाह्य तथा आन्द्तररक िर्यटकिरू घचम्न आउने गदयछन ्जसले गदाय गाउँिाललकामा आलथयक गलतपवलि िचने 
सम्भावना रिेको छ ।  

िदमागयका लालग आकषयक िर्ाक खोललसपकएको, वडािरूमा वनजिल प्रशस्त रिेकाले जीवजन्द्तच, र्रार् चरुिीको 
दृश्र्ावलोकन िचन,े  पिमाल, गचफा, ताल, र्ौर, मश्चन्द्दरका साथै पवलभन्न प्रजातीका गचराँसिरू फच ल्ने, र मालथल्लो भेगका 
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बस्तीिरूमा पिउँ िने िचँदा आकषयणका केन्द्र बनेको, अग्ला टाकच रिरूमा दृश्र्ावलोकन केन्द्रिरू बनाउन सपकने प्रवल 
सम्भावना रिेको छ । िर्यटन उद्योगकालालग आवश्र्क अध्र्र्न र ताललमकालालग र्चवार्चवती स्थानीर् स्तरमा उिलधि 
िचनच, िर्यटन उद्योगकालालग आवश्र्क अन्न, तरकारी, फलफूल गाउँमा नै उत्िादन िचन च, स्थानीर् उत्िादनको बजारीकरण 
िचनच, स्थानीर् िस्तकला, भेषभ चषा, संस्कृलतको प्रवद्धयन िचन च, िोमस्टे संर्ालनकालालग स्थानीर् समचदार् इच्छचक रिनच, रापिर् 
र अन्द्तरायपिर् जगतसँग आबद्ध िचने अवसर प्राप्त िचन च आदद र्स गाउँिाललकाका लालग िर्यटन पवकासका अवसर िचन । 
र्स गाउँिाललकामा ग्रामीण कृपष िर्यटन र िर्यटन मिोत्सव गरी पवलभन्न पकलसमका िर्यटन प्रवद्धयनका पक्रर्ाकलाििरू 
संर्ालन शचरु गनय सपकने सम्भावना छ ।  

४.३.४ उिक्षते्रगत लक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीलत, कार्यक्रम तथा आर्ोजना  

लक्ष्र्  

ऐलतिालसक सम्िदा तथा मौललक कला संस्कृलतिरूको जगेनाय गदै अपिपिमाललाई आकषयक र मनोरम िर्यटकीर् 
गन्द्तव्र्का रूिमा पवकास गने । 
उद्दशे्र् 

१. िर्यटन व्र्वसार्को गचणस्तर वृपद्ध तथा िर्यटकीर् स्थलको प्रर्ार-प्रसार गनचय ।  
२. िर्यटकीर् िूवायिारिरूको पवकास गनचय । 
३. मानव संसािन पवकास गनचय । 
४. िर्यटकीर् स्रोतसािनको व्र्वस्थािन गनचय । 
५. पवलभन्न िमय, भाषा, संस्कृलत, कला, सापित्र् र िरम्िराको संरक्षण र सम्वद्धयन गनचय ।  
६. पवलभन्न ऐलतिालसक, िचराताश्चत्वक, िालमयक र सांस्कृलतक सम्िदाको िचन्ःलनमायण, जीणोद्धार र व्र्वस्थािन गनचय। 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 
ताललका 8: िर्यटनका रणनीलत तथा कार्यनीलतिरू 

रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 
उद्दशे्र् १: िर्यटन व्र्वसार्को गचणस्तर वपृद्ध तथा िर्यटकीर् स्थलको प्रर्ार-प्रसार गनचय । 
1.१: गाउँिाललकामा सञ्चालनमा 
रिेका िोटेल र श्चर्र्ािसलिरूको 
सेवाको स्तरोन्नलत गने । 

1. स्थानीर् िोटेल, लज, रेस्टचरा ँर श्चर्र्ािसलका व्र्वसार्ीिरूलाई पवषर्गत इन्द्स्िक्टर 
श्चझकाई स्थानीर् स्तरमै िेशागत ताललमको व्र्वस्था गररनेछ । 

2. भइरिेका व्र्वसार्िरूको स्तरोन्नलतकालालग गाउँिाललकाको ििलमा सिचललर्त दरको 
िचजँीको खोजी गररददइनेछ । 

1.२: िर्यटकीर् स्थलिरूको 
प्रर्ारप्रसार गने । 

1. िर्यटन प्रवद्धयन बारेमा पवज्ञिरूबाट संश्चक्षप्त अध्र्र्न गराइनेछ ।  

2. पवलभन्न सञ्चार माध्र्मको प्रर्ोग गरी ठाउँिरूबारे प्रर्ार प्रसार गररनछे ।  

3. ब्रोस्र्ोर तर्ार गरी लछमेकी श्चजल्लािरूमा पवतरण गररनछे ।  

4. श्चजल्लाका धर्ार्लसय/ मास्टसय तिका पवद्याथीिरूलाई अनचसन्द्िानकालालग र्ी स्थानको 
पफल्ड लभश्चजटमा प्रोत्सापित गररनेछ ।  

5. र्ी स्थान पवशेषका बारेमा लनर्ात्राकारिरूको भ्रमण आर्ोजना गने र सापिश्चत्र्क 
लेखरर्ना लेखाई ित्रिलत्रकामा प्रकाश्चशत गने व्र्वस्था गररनछे। 

6. वेबसाइट, र्चट्यचव, फेसबचक, ट्वीटर, इन्द्स्टाग्राम जस्ता सामाश्चजक सञ्जालको प्रर्ोग 
गरी आवश्र्क प्रर्ार प्रसार गररनेछ ।   

उद्दशे्र् २: िर्यटकीर् िूवायिारिरूको पवकास  गनचय । 
2.1: िर्यटन क्षेत्रको पवकासकालालग 
आवश्र्क िूवायिारिरूको पवकास 
गने । 

1. िर्यटकीर् मित्त्वका स्थानिरूमा आवागमन सिज बनाउन सडक, िदमागय, झोलचि ेि चल 
आदद लनमायण गररनेछ ।  

2. भइरिेका सडक र िदमागयको स्तरोन्नलत गररनछे । 
2.2: िर्यटन िूवायिारिरूको लनमायण 
गने । 

1. पवशेष िर्यटकीर् स्थलिरूको िपिर्ान गरी िूवायिार लनमायणको पवस्ततृ र्ोजना 
प्रलतवेदन तर्ार िाररनेछ । 

2. िूवायिार लनमायणकालालग आवश्र्क जग्गा खररद तथा अलिग्रिण गररनछे । 
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रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 
उद्दशे्र् ३: िर्यटकीर् मानव संसािन पवकास  गनचय । 
3.1: गाउँिाललका लभत्रका 
र्चवार्चवतीलाई िर्यटन पवषर्को श्चशक्षा 
प्रदान गने ।   

1. िर्यटन व्र्वसार्प्रलत र्चवार्चवतीको आकषयण बढाउन आफ्नो क्षेत्रलभत्रका र्ोग्र् र 
इच्छचक पवद्याथीिरूलाई िर्यटन तथा अलतलथ सत्कार पवषर्मा धर्ार्लसय लडग्रीमा 
अध्र्र्न गनय िठाइने र आलथयक सिर्ोग गररनेछ । 

2. आफ्नो क्षेत्रलभत्रका र्ोग्र् र इच्छचक र्चवार्चवतीलाई नेिाल िर्यटन तथा िोटेल 
व्र्वस्थािन एकेडेमीबाट ददन े गररएका Food Preparation and Control, Tourist 

Guide, Trekking Guide लगार्तका छोटो अवलिका ताललममा िठाइने र आलथयक 
सिर्ोग गररनछे । 

उद्दशे्र् ४: िर्यटकीर् स्रोतसािनको व्र्वस्थािन गनचय । 
4.1: बाह्य स्रोतसािनको खोजी गने 
।  

1. िाललकालभत्र सामान्द्र् रूिमा सम्भावना देश्चखएका र्ोजनािरूको पवस्ततृ सम्भाव्र्ता 
अध्र्र्न गनय संघीर् र प्रदेश सरकार समक्ष अनचरोि गररनछे । 

2. िाललकामा आउन े गैरसरकारी संस्थािरूलाई र्स र्ोजनामा समावेश भएका 
कार्यक्रमिरूमा लगानी गनय आह्वान गररनेछ । 

4.2: आन्द्तररक स्रोतसािनको 
िररर्ालन गने ।   

1. वापषयक बजेटको लनश्चित प्रलतशत रकम गाउँिाललकाको िर्यटन क्षेत्रका 
कार्यक्रमकालालग छचट्याइनेछ ।  

2. िर्यटन क्षेत्रको पवकासकालालग स्थानीर् लनजी क्षेत्रलाई आह्वान गररनछे। 
उद्दशे्र् ५: पवलभन्न िमय, भाषा, संस्कृलत, कला, सापित्र् र िरम्िराको संरक्षण र सम्वद्धयन गनचय ।  
५.१: सबै जात जालत र समचदार्का 
िमय, भाषा, संस्कृलत, कला, सापित्र् र 
मौललक िरम्िराको संरक्षण गरी 
भावी िचस्तामा िस्तान्द्तरण िचन े
व्र्वस्था गने । 

1. िालमयक, सांस्कृलतक सपिष्णचता कार्म रायदै प्रत्रे्क समचदार्को िालमयक एवम ्
सांस्कृलतक सम्िदाको संरक्षण, सम्वद्धयन र प्रवद्धयन गने व्र्वस्था गररनेछ । 

2. भाषा, कला र संस्कृलतको संरक्षण र सम्बियन गने नीलत, लनर्म तजचयमा गरी कार्ायन्द्वर्न 
गररनेछ । 

3. िमय, भाषा, संस्कृलत, कला, सापित्र् र मौललक िरम्िराको पवकासमा उल्लेखनीर् र्ोगदान 
गने व्र्श्चक्तत्विरूको नामबाट लनलमयत संरर्नािरूको नामकरण गररनेछ । 

५.२: भाषा, कला र सापित्र्, 

बिचसंस्कृलतको संरक्षण, सम्वद्धयन र 
पवकास गने । 

1. सबै जात जालतको संस्कृलत, ररलतररवाज र िरम्िराको संरक्षणकोलालग बिचसांस्कृलतक 
ग्रामको स्थािना र पवकास गररनेछ । 

2. भाषा, लोक सापित्र्, लोक संस्कृलत, नतृ्र्, नाट्य र कलाको सम्बियन र सापित्र्को 
पवकास गनय भाषा, कला, सापित्र् र संस्कृलत प्रलतष्ठानको गठन गरी सञ्चालन गररनेछ। 

3. भाषा, सापित्र् र कलाको क्षेत्रबाट सामाश्चजक, सांस्कृलतक रूिान्द्तरणमा पवश्चशष्ट र्ोगदान 
गररनेछ । 

4. व्र्श्चक्तत्विरूलाई सम्मालनत र िचरस्कृत गररनेछ । 

5. प्रलतष्ठानद्वारा गार्न, संगीत, नतृ्र् र नाटक सम्बन्द्िी व्र्ावसापर्क र गैरव्र्ावसापर्क 
प्रश्चशक्षण केन्द्रिरूको आिारभतू िाठ्यक्रममा एकरूिता कार्म गररनछे । 

6. पवलभन्न िालमयक सम्िदा एवम ् तीथयस्थलिरूलाई व्र्वस्थािकीर् सचिार गरी ददगो 
रूिमा सञ्चालन गररनेछ । 

५.३: भाषा, कला, सापित्र् र 
संस्कृलतका खोज अनचसन्द्िान गरी 
िालमयक एवम ्साँस्कृलतक िर्यटनको 
प्रवद्धयन गदै आलथयक समपृद्धमा टेवा 
िचर् र्ाउन े। 

1. पवलभन्न जातजालत र भाषाभाषीको मौललक एवम ्िरम्िरागत िमय, संस्कृलतको संरक्षण 
र पवकास गनय खोज अनचसन्द्िान गररनेछ । 

2. भाषा र संस्कृलतको पवकास गरी भाषा र संस्कृलतलाई िर्यटन प्रवद्धयनसँग जोलडनेछ । 

५.४: बिचसांस्कृलतक संग्रिालर्को 
स्थािना र सञ्चालन गने मािदण्ड 
बनाई कार्ायन्द्वर्न गने । 

1. सांस्कृलतक सम्िदालाई संरक्षण गनय बिचसांस्कृलतक संग्रिालर्को स्थािना र सञ्चालन 
गररनेछ ।  

2. संग्रिालर्मा स्थानीर् कला, भाषा, ललपि, संस्कृलत र ऐलतिालसक वस्तचिरू प्रदशयनको 
व्र्वस्था लमलाइनेछ।  

3. संग्रिालर्िरूलाई स्तरोन्नलत गरी िर्यटकीर् गन्द्तव्र्को रूिमा पवकास गररनेछ । 
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५.५: िचराताश्चत्वक एवम ् मौललक 
सम्िदा, जातीर् संस्कृलत र गचठीिरूको 
संरक्षण, संबियन र अलभलेखीकरण गनय 
संस्थागत संरर्नाको लनमायण  र 
िररर्ालन गने। 

1. पवलभन्न जालतका सांस्कृलतक रीलतररवाज र िरम्िरा झल्काउन ेकार्यक्रिरू, टेललपफल्म, 

लभलडर्ोिरू बनाउने र पवद्यालर् तथा समचदार् स्तरमा प्रदशयन गने कार्यक्रम सञ्चालन 
गररनेछ। 

2. भाषा, सापित्र्, नाट्यकला, संगीत र लललतकलाको क्षेत्रमा र्ोगदान िचर् र्ाउने संघ संस्था 
तथा व्र्श्चक्तत्विरूको अलभलेख तर्ार गरी अद्यावलिक गररनेछ । 

3. िरम्िरादेश्चख लाग्दै आएका ठूला मेलािरूको उश्चर्त व्र्वस्थािन गने प्रबन्द्ि 
लमलाइनेछ। 

उद्दशे्र् ६: पवलभन्न ऐलतिालसक, िचराताश्चत्वक, िालमयक र सासं्कृलतक सम्िदाको िचनलनयमायण, जीणोद्धार र व्र्वस्थािन गनचय ।  
६.१: जीणय अवस्थामा रिेका 
ऐलतिालसक, िचराताश्चत्वक तथा 
सांस्कृलतक मित्त्वका सम्िदािरूको 
िपिर्ान गरी लतनीिरूको जीणोद्धार, 

संरक्षण र पवकास गने । 

1. मित्त्विूणय सांस्कृलतक सम्िदालाई पवश्व सम्िदा सूर्ीमा सूर्ीकृत गनयकालालग ििल 
गनय  लनदेश्चशका बनाई र्सकालालग प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्द्वर् गररनेछ ।  

2. िाललका क्षेत्र लभत्र रिेका सम्िदािरूको खोज, अन्द्वेषण गरी संरक्षण गररनेछ । 

६.२: भौलतक एवम ् अभौलतक 
संस्कृलतको संरक्षण गनय सांस्कृलतक 
प्रोफाइल तर्ार गरी अद्यावलिक 
गने। 

1. प्रदेशका सबै िचराताश्चत्वक तथा िालमयक क्षेत्र र स्थानसँग सम्बश्चन्द्ित संस्कृलतिरूको 
श्रव्र्दृश्र्सपितको प्रोफाइल तर्ार गरी संरक्षण गररनेछ । 

2. पवलभन्न जातजालतसँग सम्बश्चन्द्ित मौललक एवम ्स्थानीर् सामग्रीिरूलाई उत्िादन र 
प्रवद्धयन गररनेछ ।  

3. लोिोन्द्मचख स्थानीर् कला, भाषा, ललपि, र संस्कृलतको अलभलेखीकरण  गरी संरक्षण र 
पवकास गररनेछ ।  

4. भाषा, कला, नतृ्र्, नाट्यकला, ललपि र संस्कृलतलाई अभ्र्ास र स्थलीर् सघनताका 
आिारमा सामचिीकरण गरी पवकास र संरक्षणका कार्यक्रिरू सञ्चालन गररनेछ ।  

5. मौललक भाषा, लोक संगीत, संस्कृलत र कला सम्बन्द्िी सामग्री आिारभतू तिको 
स्थानीर् िाठ्यक्रममा समावेश गररनेछ । 
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कार्यक्रम तथा आर्ोजना 

उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ 
आ.व 

जम्मा 

 िर्यटन, संस्कृलत तथा सम्िदा   175 5650 5650 5150 6650 18150 41250       

1 िर्यटन प्रर्ार - प्रसार तथा डकच मेन्द्िी लनमायण सङ्खयर्ा  2 500 500    1000  8 1  3 3 

2 घरबास कार्यक्रम एकमचष्ट   1500 1500 1500 1500 1500 7500  8 1  3 3 

4 िर्यटकीर् िदमागय लनमायण पक.लम.  175 2000 2000 2000 3500 5000 14500  8 1  2 3 

5 सांस्कृलतक िरोिर मिादेव मश्चन्द्दर संरक्षण एकमचष्ट   550 550 550 550 550 2750  8 1  3 3 

6 
झालीमाली मश्चन्द्दर, सचमाय भवानी मश्चन्द्दर संरक्षण 
तथा िचन्ःलनमायण एकमचष्ट   800 800 800 800 800 4000 

 8 1  
3 3 

3 छेते्तली भाषा संरक्षण कार्यक्रम एकमचष्ट   100 100 100 100 100 500  8 1  2 3 

6 लछिचल्केदार नाथ मश्चन्द्दर लनमायण सङ्खयर्ा       10000 10000  8 1  3 3 

6 
िालमयक िचवायिार लनमायण तथा िचन्ःलनमायण 
गाउँिाललका भरर एकमचष्ट   200 200 200 200 200 1000 

 8 1  
2 3 
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४.३.५ अिेश्चक्षत उिलश्चधि तथा नलतजा खाका  

िर्टयन 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र कच ल) जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष 
तथा 

अनचमान िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रभाव 

गाउँिाललका एउटा आकषयक र मनोरम 
िर्यटकीर् गन्द्तव्र्का रूिमा स्थापित 
भएको िचनछे । 

िर्यटन व्र्वसार्बाट प्रत्र्क्ष रोजगारी िाउने प्रलतशत 1 1 2 3 3 

गाउँिाललकाको प्रगलत 
पववरण, वापषयक नीलत 

तथा कार्यक्रम, 

गाउँिाललका 
प्रोफाइल, सम्वश्चन्द्ित 
शाखाको प्रलतवेदन 

िर्यटन के्षत्रमा  
तीन ैतिको  
सरकारको  
लगानी वृपद्ध 

भएको िचने  
नीश्चज के्षत्रको  
लगानी वृपद्ध 

भएको िचने,  
 

िर्यटकीर्  

स्थलिरूको  
बारेमा  

प्रभावकारी  
प्रर्ार प्रसार र  
आवश्र्क  

िूवायिारिरू  

तर्ार भएका  
िचने 

िर्यटक सङ्खयर्ामा बृपद्ध दर (आन्द्तररक) प्रलतशत  5 15 50 50 

िर्यटक सङ्खयर्ामा बृपद्ध दर (बाह्य) प्रलतशत  10 30 70 70 

असर 
िर्यटन व्र्वसार्को गचणस्तर बृपद्ध भई 
िर्यटकीर् स्थलको प्रर्ार-प्रसार भएको 
िचनेछ । 

िर्यटन र सेवामूलक व्र्वसार्मा संलग्न 
व्र्श्चक्त 

सङ्खयर्ा 50 60 100 200 200 

िर्यटन सचर्ना केन्द्र स्थािना सङ्खयर्ा 0 0 0 1 1 

िाललकामा भ्रमण गनय आएका आन्द्तररक 
िर्यटकिरूको वापषयक सङ्खयर्ा सङ्खयर्ा  2500 6000 15000 15000 

प्रलतफल 

आिारभ चत िर्यटकीर् िूवायिारिरूको पवकास 
भएको िचनछे । 

आिारभ चत िूवायिार सपितको िर्यटकीर् स्थल सङ्खयर्ा 1 2 3 6 6 

िर्यटकीर् स्तरका िोटल तथा बेड 
सङ्खयर्ा 0 1 5 10 7 

सङ्खयर्ा 0 10 50 100 100 

सािारण िोटल तथा बेड 
सङ्खयर्ा 15 18 25 40 40 

सङ्खयर्ा 45 55 80 130 130 

िोम स्टे तथा बडे 
सङ्खयर्ा 5 10 20 30 30 

सङ्खयर्ा 10 25 60 100 100 

िदमागय लनमायण तथा स्तरोन्नलत पक.लम. 2 15 70 200 200 

िर्यटन उद्योगकालालग आवस्र्क स्थानीर् 
मानव संसािन पवकास भएको िचनछे । 

िेपकङ गाइड ताललम प्राप्त जनशश्चक्त सङ्खयर्ा 0 10 30 50 50 

कच क ताललम प्राप्त जनशश्चक्त सङ्खयर्ा 0 15 20 30 30 

िोटल व्र्वस्थािन ताललम प्राप्त जनशश्चक्त सङ्खयर्ा 0 10 15 25 25 

स्रोत्ः पवषर्गत शाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल 
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४.४ उद्योग, व्र्ािार, व्र्ावसार् तथा आिूलतय 
४.४.१ िषृ्ठभलूम 

उद्योग तथा वाश्चणज्र् क्षेत्र अपिपिमाल गाउँिाललकाको अथयतन्द्त्रको मित्विूणय आिार िो । नेिालको संपविानले 
तचलनात्मक लाभका क्षेत्रको िपिर्ान गरी उद्योगको पवकास र पवस्तार गने, स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्सािन गने, वैदेश्चशक 
िचंजी आकपषयत गने, औद्योलगक िूवायिार लनमायण गने, स्थानीर् श्रम लसिको उिर्ोग गने, व्र्ािाररक स्वच्छता र अनचशासन 
कार्म रायदै उिभोक्ता पित संरक्षण गने आदद नीलत ललएको छ । स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐनले लघच, घरेलच र 
साना उद्योगको दताय, नवीकरण, खारेजी, लनर्मन, प्रवद्धयन र व्र्वस्थािन एवं उद्यमश्चशलता पवकास र प्रवद्धयनको 
आलिकार ददएको छ । साथै स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थािन, स्थानीर् वजार व्र्वस्थािन आदद कच रािरू स्थानीर् 
सरकारको कार्यक्षेत्रमा िदयछन ्। पवकासको संरर्ना र प्रपवलििरूमा आएका प्रगलतिरूले गाउँिाललकाका कच नै िलन 
बस्तीिरू वाह्य क्षेत्र वा वजारबाट िचने आर्ात लनर्ायतबाट अलग रिन सकेको अवस्था छैन । 

गाउँिाललकामा साना ठूला गरी करीव ७८ जलत साना व्र्ािार व्र्वसार् रिेका छन ्। अपिपिमाल गाउँिाललकामा 
खडे्डश्वरी, मकरीगाड, िचसा र िाथा लगार्तका साना ठूला प्रमचख व्र्ािाररक बजार केन्द्रिरू रिेका छन ्। स्थानीर् 
स्तरमा उत्िादन िचने खाद्य तथा कच्र्ा िदाथयको बजार मचलत लापटनाथ र गोकच लेश्वर बजार क्षेत्र नै िचन ्। अलमलो, 
कागती, लसमी, ताजा तरकारी  र पवलभन्न जलडबचटीिरू र्िाँबाट लनर्ायत िचने गरेको छ । भौगोललक पिसावबाट पवपविता 
रिेको र्स िाललका लभत्र खाद्यान्नको पवलनमर्मा एक आिसमा आश्चश्रत रिेको अवस्था छ । मचयर् रुिमा लताकिडा, 
श्चशक्षा, स्वास््र्, संर्ार तथा र्ातार्ातका सािनिरू र कृपष तथा िशचिश्चन्द्छका लालग र्ापिने मल, पवषादद, दाना र औषलििरू 
नै िाललका लभत्र आिचलतय िचने प्रमचख वस्तचिरू िचन ्। पवगतका त्र्ाङ्कलाई िेदाय गाउँिाललकाको पवश्चत्तर् संश्चर्लत ऋणात्मक 
देश्चखन्द्छ । आर्ातलाई लनर्ायतले प्रलतस्थािन गनय िाललका लभत्र वस्तचिरूको उत्िादन र पवपवलिकरण गनय आवश्र्क 
देश्चखन्द्छ ।  

४.४.२ समस्र्ा तथा र् चनौती  

र्स गाउँिाललका क्षेत्र लभत्र उद्योग सम्बन्द्िी जानकारीको अभाव, घरेलच उद्योग सम्बन्द्िी ताललम िर्ायप्त निचन च, उद्योग 
संर्ालनका लालग िर्ायप्त लगानीको व्र्वस्था निचन च, दक्ष जनशश्चक्तको उिलव्िता स्थानीर्स्तरमा निचन च जस्ता प्रमचख 
समस्र्ािरू रिेका छन ्। साथै उत्िादन भएता िलन बाँसबाट सामग्री लनमायण गने सीिको कमी रिेको देश्चखन्द्छ भने  
र्सका अलतररक्त अन्द्र् उत्िादनमा समेत उत्िादनमचखी बजारको व्र्वस्थािन निचनच,  व्र्ावसापर्क सचर्ना केन्द्रको कमी 
जस्ता िक्षिलन उद्योग व्र्वसार् पवकासको प्रमचख समस्र्ाको रुिमा रिेको छ । 

आर्ातमा देश्चखएको मचयर् र् चनौती भन्नच नै ग्रामीण क्षेत्रमा िचने मचरा संश्चर्ती घट्नच रिेको छ । ग्रामीण क्षेत्रको पवश्चत्तर् 
स्रोत िचन शिर तफय  फपकय दा ग्रामीण क्षेत्र उत्िादन स्थलबाट उिभोग गने वजारका रुिमा रुिान्द्तरण िचनच रिेको छ 
। लनर्ायत वृपद्ध गनय ग्रामीण क्षेत्र िचने उत्िादनका क्षेत्र र िररमाणमा वृपद्ध गनय लगानी गने स्रोतको व्र्वस्था गनचय र् चनौती 
रिेको छ । कच्र्ा िदाथय उत्िादनमा आवश्र्क लसि, ज्ञान, वजार सचर्ना र ढचवानीलाई अको र् चनौतीका रुिमा ललइएको 
छ । 

४.४.३ संभावना तथा अवसर  

वतयमान अवस्थामा र्स गाउँिाललकामा रापिर् स्तरका ठूला उद्योग एवं कारखानािरू नभए िलन स्थानीर् स्तरमा िाइने 
कच्र्ा िदाथयिरू र जडीबचटीमा आिाररत उद्योग पवकासको प्रर् चर सम्भावना रिेको छ । गाउँिाललकामा श्चर्ज, लसस्नच 
िाउडर, सावचन, बकेरीको स्तरउन्नती गने संभावना देश्चखन्द्छ । वनिैदावारमा आिारीत उद्योग सञ्चालन गनय सक्ने 
सम्भावना छ । साना तथा मझौला उद्योगकालालग आवश्र्क कच्र्ा िदाथय सिज रूिमा नै उिलधि िचन सक्ने देश्चखन्द्छ 
। गाउँिाललकाले पवलभन्न व्र्वसार् र उद्योगिरूबाट राजश्व उठाई आन्द्तररक आम्दानी वृपद्ध गनय सक्न ेसंभावना छ ।   
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साना तथा मझौलाका उद्योगकोलालग आवश्र्क कच्र्ा िदाथय सिज रूिमा नै उिलधि िचनच, उद्योगको पवकासबाट 
भौलतक, आलथयक तथा सामाश्चजक संरर्नाको पवकास भई आलथयक समचन्नलत तथा रोजगारीका अवसरिरू लसजयना िचन च, 
उद्योगबाट स्थानीर् तिमा िचने रोजगारी लसजयनाले बसाइँसराइ कम भई स्व–स्थानको पवकासमा समचदार्िरू समपियत 
िचन च, स्थानीर् कच्र्ा िदाथयको सदचिर्ोग िचन च, िर्यटकिरूलाई स्थानीर् उत्िादन माफय त स्वागत गनय सपकने र 
बजारीकरणलाई समेत सिर्ोग िचग्नच आदद गाउँिाललकामा उद्योग, व्र्ािार, व्र्वसार् तथा आिूलतय क्षेत्रका अवसरिरू िचन ्
। 

४.४.४ उिक्षते्रगत लक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीलत, कार्यक्रम तथा आर्ोजना  

लक्ष्र् 

स्थानीर् कच्र्ा िदाथय र सीिमा आिाररत उद्योग व्र्वसार्को लसजयना, पवकास तथा औद्यौलगक उत्िादनमा वृपद्ध गने  

उद्दशे्र् 

1. गाउँिाललका लभत्रको आिूलतय प्रणालीलाई प्रभावकारी एवम ्ददगो बनाउनच । 

2. स्थानीर् स्रोत, कच्र्ा िदाथय, सीि र सािनको अलिकतम िररर्ालन गनचय । 

3. उत्िाददत वस्तचिरूको लबक्री पवतरणकालालग बजार व्र्वस्थािन गनचय । 

4. वाश्चणज्र् क्षेत्रलाई स्थानीर् अथयतन्द्त्रको मित्त्विूणय अिको रूिमा पवकास गनचय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 
ताललका 9: उद्योग, व्र्ािार, व्र्ावसार् तथा आिूलतयका रणनीलत र कार्यनीलत 

रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 
उद्दशे्र् १: गाउँिाललका लभत्रको आिूलतय प्रणालीलाई प्रभावकारी एवम ्ददगो बनाउनच । 
१.१: अत्र्ावस्र्क सामाग्रीिरूको 
सिज आिूलतयको सचलनश्चितता गने । 

१. सचिथ मचल्र् िसलिरू सञ्चालनको व्र्वस्था गररनेछ । 
२. सचिथ मचल्र् िसल सञ्चालनकालालग सिज कजाय तथा लनर्लमत अनचगमनको व्र्वस्था 

लमलाइनेछ । 
३. गाउँिाललका लभत्रको सम्िचणय आिूलतय व्र्वस्थालाई प्रभावकारी बनाउन उच्र्स्तरीर् 

बजार अनचगमनको संर्न्द्त्र िररर्ाललत गररनेछ। 
उद्दशे्र् २: स्थानीर् स्रोत, सीि र सािनको अलिकतम िररर्ालन गनचय । 
2.1: स्थानीर् स्रोतमा आिाररत 
कच्र्ा िदाथयको प्रशोिन गनय तथा 
उद्योग सञ्चालन गनय सिश्चजकरण 
एवम ्प्रोत्सािन गने । 

1. स्थानीर् कच्र्ा िदाथयमा (जौ, कोदो, लाललगचराँस आदद) वाइन लडस्टीलरी स्थािना र 
व्र्ावसापर्क उत्िादन गरी वाइन उद्योग सञ्चालन गररनेछ ।  

2. स्थानीर् रुिमा उिलधि िचने कच्र्ा िदाथयको प्रशोिन गनेकार्यलाई प्रोत्सािन 
गररनेछ। 

3. लनजी-सिकारी लगानी मैत्री वातावरण लनमायण गनय आवश्र्क संस्थागत संर्न्द्त्र बनाई 
पक्रर्ाशील गररनेछ । 

4. उद्योगी, व्र्वसार्ी एवम ् लगानीकतायलाई उद्योग दतायदेश्चख स्थानान्द्तरण सम्मका 
सेवािरू सिज उिलधि गराइनेछ । 

उद्दशे्र् ३: उत्िाददत वस्तचिरूको लबक्री पवतरणकालालग बजार व्र्वस्थािन गनचय ।  
३.१: स्थानीर् उत्िादनलाई 
गचणस्तरीर्ता सचलनश्चित गदै 
औद्योलगक वस्तचको  बजारीकरण 
गने।  

1. जडीबचटी उत्िादन, प्रशोिन तथा लनकासीमा जोड ददइनेछ।  

2. स्थानीर् स्रोतमा आिाररत िस्तकला उद्योगिरूको स्थािनाद्वारा िरम्िरागत सीि तथा 
प्रपवलिको संरक्षण र पवकास गररनेछ । 

3. औद्योलगक उत्िादनको गचणस्तरमा सचिार गनय गचणस्तर िरीक्षण सम्बन्द्िी व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

उद्दशे्र् ४: वाश्चणज्र् क्षते्रलाई स्थानीर् अथयतन्द्त्रको मित्त्विूणय अिको रूिमा पवकास गनचय । 
४.1: तचलनात्मक लाभका वस्तच तथा 
सेवािरूको िपिर्ान गरी लनर्ायतर्ोग्र् 

1. तचलनात्मक लाभका वस्तचिरूको उत्िादन र उत्िादकत्व बढाउन सम्वश्चन्द्ित 
लनकार्सँग समन्द्वर् र सिकार्य गररनेछ ।  
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रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 
िचन े वस्तच तथा सेवाको 
उत्िादकत्वमा वृपद्ध गनय आवश्र्क 
कार्यक्रमिरू सञ्चालन गने ।  

2. साना, घरेलच तथा मझौला उद्योगिरूलाई उत्िादन तथा आिूलतय सञ्जालमा आवद्ध गदै 
माग वमोश्चजमका वस्तच तथा सेवािरूको उत्िादनलाई प्राथलमकता ददइनेछ । 
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कार्यक्रम तथा आर्ोजना 

उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ 
आ.व 

जम्मा 

 उद्योग, व्र्ािार, व्र्ावसार् तथा आिूलतय   4 3540 3540 8840 4040 1540 21500     
  

2 कच टानी पिसानीका सचिाररएको घट्ट लनमायण सङ्खयर्ा  4 440 440 440 440 440 2200  9 9  1 3 

3 िोटल, कच क, टेपकंग गाइड ताललम सङ्खयर्ा   600 600 600 600 600 3000  4 2  2 3 

2 
स्थानीर् उत्िादनलाई ब्रान्द्डीगं तथा लेवललगं 
कार्यक्रम सङ्खयर्ा   2500 500 500 500 500 4500 

 9 9  1 3 

2 अल्लो प्रशोिन केन्द्र स्थािना एकमचष्ट     1800   1800  9 9  2 2 

1 
जलडवचटी खेती प्रवद्धयन तथा जलडबचटीको बजार 
व्र्वस्थािन कार्यक्रम एकमचष्ट    2000    2000 

 9 9  2 1 

2 जलडबचटी प्रशोिन केन्द्र स्थािना एकमचष्ट     2500 2500  5000  9 9  2 2 

4 ऊन प्रशोिन केन्द्र स्थािना एकमचष्ट     3000   3000  9 9  2 3 

 

४.४.५ अिेश्चक्षत उिलश्चधि तथा नलतजा खाका 
उद्योग, व्र्ािार, व्र्ावसार् तथा आिूलतय 

नलतजा 
ति 

नलतजा सूर्क एकाई 
आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र कच ल) जम्मा 
िचष्ट्याइँको  

स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रभाव 

औद्योलगक क्षेत्रको पवकास र पवस्तारद्वारा 
स्थानीर् रोजगारीमा बपृद्ध, बजार व्र्वस्थािन 
तथा प्रभावकारी आिूलतयद्वारा िाललकाको 
अथयतन्द्त्रको अलभवृपद्ध िचनेछ । 

उद्योग व्र्वसार्मा संलग्न (उद्यमी, 
व्र्वसार्ी) 

प्रलतशत 20 20 22 25 25 गाउँिाललका 
प्रोफाइल, 

सम्वश्चन्द्ित 

गाउँिाललका लभत्र 
व्र्ािार 

व्र्वसार्मचलक उद्योग व्र्वसार्बाट रोजगारी प्राप्त गनेको 
सङ्खयर्ा (थि) 

सङ्खयर्ा 30 50 100 150 200 
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उद्योग, व्र्ािार, व्र्ावसार् तथा आिूलतय 

नलतजा 
ति 

नलतजा सूर्क एकाई 
आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र कच ल) जम्मा 
िचष्ट्याइँको  

स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

असर 

गाउँिाललका लभत्र उल्लेयर् सङ्खयर्ामा लघच, 
घरेलच, साना तथा मझौला उद्योगको 
स्थािनामा भई रोजगारीका थि अवसरिरू 
लसजयना भएको िचनेछ । 

प्रत्र्क्ष रोजगरीमा बपृद्ध (वापषयक) प्रलतशत 10 10 12 15 15 शाखाको 
प्रलतवेदन 

वातावरण लनमायण 
भएको िचन ेसीिमूलक ताललम प्राप्त जनशश्चक्त सङ्खयर्ा 80 िरेक वषय ४० जना थपिन े

घरेलच तथा साना उद्योग दताय सङ्खयर्ा 30 30 50 70 70 

मझौला उद्योग दताय सङ्खयर्ा 0 2 5 7 7 

प्रलतफल 

स्थानीर् स्रोत, सीि र सािनको अलिकतम 
िररर्ालन भई स्थानीर् स्रोतमा आिाररत 
उद्योगिरू स्थािना भएको िचनेछ । 

स्थानीर् सीि तथा स्रोत सािनमा 
आिाररत उद्योग 

सङ्खयर्ा 30 30 35 40 40 

स्थानीर् कच्र्ा िदाथय प्रशोिन उद्योग सङ्खयर्ा 15 15 17 20 20 

उत्िाददत बस्तचिरूको लबपक्र पवतरणकालालग 
बजार व्र्वस्थािन भएको िचनेछ । 

पवलभन्न ठाउमा िाट बजार सञ्चालन सङ्खयर्ा 0 6 10 12 12 

लनकासीजन्द्र् कच्र्ा िदाथयको िररमाण मे. टन 5 5 7 10 10 

वाश्चणज्र् क्षेत्रले स्थानीर् अथयतन्द्त्रको 
मित्त्विूणय पिस्सा ललएको िचनेछ । 

पवलभन्न ठाउँमा स्थानीर् सामानको बजार 
सञ्चालन 

सङ्खयर्ा 4 5 7 10 10 

उत्िादन र बजारीकरण सिकारी संस्था सङ्खयर्ा 1 1 2 2 2 

थोक तथा खचरा व्र्ािारमा रोजगारी 
लसजयना 

सङ्खयर्ा 50 80 150 250 250 

गाउँिाललका लभत्रको आिूलतय प्रणाली 
प्रभावकारी भएको िचनेछ । 

सचिथ मूल्र् िसल सङ्खयर्ा 0 2 5 6 6 

सिकारी िसल सङ्खयर्ा 0 1 2 3 3 

िोलसेल िसलको सङ्खयर्ा सङ्खयर्ा 10 11 15 20 20 

स्थानीर् बजार र आिूलतय अनचगमन सङ्खयर्ा 2 4 4 4 4 

स्रोत्ः पवषर्गत शाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल 
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४.५ श्रम, रोजगारी र सामाश्चजक सचरक्षा 
४.५.१ िषृ्ठभलूम  

श्रम तथा रोजगारीलाई सचरश्चक्षत, व्र्वश्चस्थत एवं उिलश्चधिमूलक बनाउन र रोजगारबाट प्राप्त ज्ञान, सीि, िचजँी तथा 
अनचभवलाई उत्िादनमूलक क्षेत्रमा िररर्ालनका लालग प्रोत्सािन गनय सचरश्चक्षत रोजगारीको सवाललाई गाउँिाललकाले 
आफ्नो र्ोजनामा समेट्न आवश्र्क रिेको छ । गाउँिाललका लभत्र कच ल जनसङ्खयर्ाको आिा भन्द्दा बढी आलथयक 
रूिले सपक्रर् जनसङ्खयर्ा रिेका छन ्। आलथयक रूिमा सपक्रर् जनशश्चक्तलाई स्थानीर् स्तरमा िर्ायप्त रोजगारीको 
अवसर प्राप्त निचंदा र्स िाललकाबाट वैदेश्चशक रोजगारमा जाने प्रवृश्चत्त बढ्दो छ । र्स गाउँिाललकाको कच ल घरिचरी 
मध्रे् कररव ७ प्रलतशत मालनसिरू वैदेश्चशक रोजगारीमा गएका छन ्। गाउँिाललकाको क्षेत्रका कूल १३६३ घरिररवार 
मध्रे् िररवारका कच नै एक सदस्र् वैदेश्चशक रोजगारीमा गएका घरिररवारको अनचिात कररव २५ प्रलतशत रिेको छ । 
वैदेश्चशक रोजगारमा गएका व्र्श्चक्तिरूले वापषयक रूिमा कररब २५ करोड रूिैर्ा भन्द्दा बढी पवप्रषेण िाललकामा लभत्राउने 
गरेको देश्चखन्द्छ । गाउँिाललकामा कररब १८ प्रलतशत जनसङ्खयर्ा बेरोजगार छन ्। 

गररबी न्द्रू्नीकरण र मानव सचरक्षाको मित्त्विूणय सािनको रूिमा रिेको नागररकको सामाश्चजक सचरक्षा तथा संरक्षणको 
िकलाई संपविानले नै सचलनश्चित गरेको छ। राज्र्ले आलथयक तथा सामाश्चजक रूिले पविन्न, अशक्त र असिार् अवस्थामा 
रिेका पविन्न एकल मपिला, अिािता भएका व्र्श्चक्त, बालबाललका, ज्रे्ष्ठ नागररक, आफ्नो िेरर्ाि आफै गनय नसक्ने 
तथा लोिोन्द्मचख जातीका नागररक, दललत आददलाई लश्चक्षत गरी स्वास््र् उिर्ार सेवा, स्वास््र् लबमा, ददवा खाजा, 
छात्रवृश्चत्त, लनवायिमचखी भत्ता लगार्त पवशेष व्र्वस्था सपित संरक्षणको व्र्वस्था गदै आएको अवस्था छ । संघीर् 
सरकारमा जस्तै िाललकामा िलन पवद्यमान सामाश्चजक सचरक्षा तथा संरक्षण प्रणालीलाई अझ सचदृढ, पवत्तीर् रूिले ददगो 
तथा प्रभावकारी बनाउन लनकै आवश्र्क भएको छ । 

४.५.२ समस्र्ा तथा र् चनौती  

स्वदेशमा सीलमत रोजगारी अवसर, र्चवा जनशश्चक्तको बढ्दो आकार, िरम्िरागत जीवन प्रणालीमा र्चवािरूको घट्दो 
रूश्चर् लगार्तका कारणले नेिाली र्चवािरू वैदेश्चशक रोजगारीमा जाने क्रम बढ्दो छ । जसले अल्िकालीन रूिमा 
बेरोजगारीको समस्र्ा न्द्रू्नीकरण गनय मद्दत िचग्नचका साथै प्राप्त पवप्रषेणले मचलचकको अथयतन्द्त्रलाई र्लार्मान बनाउन 
मित्विूणय र्ोगदान गरररिेको छ । रोजगारीका कारण बढ्दो बसाईसराई र वैदेश्चशक रोजगारीमा जाने प्रवृश्चत्तले स्थानीर् 
स्तरमा जनशश्चक्तको कमी, िाररवारीक र सामाश्चजक समस्र्ा र िरलनभयरता बपढरिेको छ । गाउँिाललका क्षेत्रमा बढी 
रिेको पवप्रषेण आर्को उत्िादनमूलक क्षेत्रमा उिर्ोग िचन नसक्दा उिभोग बढ्दो छ । 

संघ, प्रदेश तथा स्थानीर् तिमा सामाश्चजक सचरक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रम कार्ायन्द्वर्नमा जपटलताले कार्यक्रमिरू 
एकीकृत रूिमा सञ्चालन िचन नसक्नच, सामाश्चजक सचरक्षा तथा संरक्षण सम्बन्द्िी खण्डीकृत त्र्ाङ्क निचनच र्स क्षेत्रका 
केिी समस्र्ािरू िचन ्। अन्द्तरापिर् बजारसँग प्रलतस्ििाय गनय सक्ने दक्ष जनशश्चक्तको पवकास गरी वैदेश्चशक रोजगारमा 
िठाउन नसक्नच, वैदेश्चशक रोजगारको क्षेत्रमा ठगी लगार्तका घटनािरू बढ्नच, िाररवाररक तथा सामाश्चजक िचन्ः 
एपकरकणका सवालिरू सम्बोिन निचनच, वैदेश्चशक रोजगारको ददगो पवकल्ि ददनच नसक्नच आदद गाउँिाललकाको लालग 
र् चनौतीका रूिमा देश्चखन्द्छ । त्र्सैगरी, सामाश्चजक सचरक्षा तथा संरक्षण सेवाको एकीकृत ्सूर्ना प्रणालीलाई कार्ायन्द्वर्नमा 
ल्र्ाउनच, एकीकृत ्त्र्ाङ्कको व्र्वस्थािन गनचय, सामाश्चजक सचरक्षाको दार्रामा क्रमश्ः वृपद्ध गरी स्रोतको ददगोिना र 
न्द्र्ार्िूणय पवतरण गनचय सामाश्चजक सचरक्षाको क्षेत्रका पवद्यमान र् चनौतीिरू िचन ्। 

४.५.३ संभावना तथा अवसर  

आलथयक रूिले जानसाश्चयर्क लाभ ललनसपकने जनसङ्खयर्ाको बािचल्र्ता रिेको छ । जसको िररर्ालन माफय त 
गाउँिाललकाले स्थानीर् पवकासका कार्यलाई लतब्रत्तर रूिमा अगाडी बढाउन सक्दछ । त्र्सैले र्ो सङ्खयर्ा आफैं मा 
एउटा मित्विूणय अवसरको रूिमा ललन सपकन्द्छ । त्र्सको अलवा पवदेशमा आश्चजयत पवप्रषेण र लसकेको सीि आफ्नो 
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भलूममा प्रर्ोग गनय सकेमा आलथयक पवकासमा र्ोगदान िचग्नचका साथै उत्िादन एवं रोजगारको अवसर समेत पवस्तार िचने 
देश्चखन्द्छ । 

सामाश्चजक सचरक्षा तथा संरक्षणको पवषर् तीनै तिका सरकारले कार्ायन्द्वर्न गने अलिकार क्षेत्रमा िनचय, नेिाल सरकारले 
र्ोगदानमा आिाररत सामाश्चजक सचरक्षा र्ोजना कार्यक्रम लागू गनचय तथा सामाश्चजक सचरक्षा कोष ऐन लागू िचन च सामाश्चजक 
सचरक्षा कार्यक्रमको अवसर िो । 

४.५.४ उिक्षते्रगत लक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीलत, कार्यक्रम तथा आर्ोजना  

लक्ष्र् 
रोजगारीका अवसरिरू लसजयना गरी समावेशी सामाश्चजक सचरक्षा र संरक्षण प्रणाली माफय त कल्र्ाणकारी िाललकाको 
रूिमा स्थापित गने । 

उद्दशे्र् 
1. वैदेश्चशक रोजगारमा संलग्न व्र्श्चक्त तथा लतनका िररवारले वैदेश्चशक रोजगारीबाट प्राप्त आलथयक लाभमा वृपद्ध 

गनचय । 
2. सामाश्चजक सचरक्षाका कार्यक्रमिरूमा समाजका लश्चक्षत वगयको ििचँर् सचलनश्चित गदै सचरश्चक्षत र सम्मानजनक 

जीवनर्ािनका लालग सेवा सचपविािरूको पवस्तार गनचय । 

रणनीलत र कार्यनीलत 
ताललका 10: श्रम, रोजगारी र सामाश्चजक सचरक्षाका रणनीलत र कार्यनीलत 

रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 
उद्दशे्र् १: वैदेश्चशक रोजगारमा संलग्न व्र्श्चक्त तथा लतनका िररवारले वैदेश्चशक रोजगारबाट आलथयक लाभ प्राप्त वपृद्ध गनचय। 
१.१: वैदेश्चशक रोजगारमा संलग्न 
व्र्श्चक्त तथा लतनका िररवारले 
वैदेश्चशक रोजगारबाट आलथयक लाभ 
वृपद्ध गनचय का साथै वैदेश्चशक 
रोजगारबाट उत्िन्न नकारात्मक 
प्रभाविरू न्द्रू्लनकरण गने । 

1. स्थानीर् तिमा स्वरोजगार तथा रोजगार सजृना िन े खालका कार्यक्रमिरू 
प्राथलमकताका साथ संर्ालन गररनछे ।  

2. वैदेश्चशक रोजगारमा जान ेव्र्श्चक्तिरूको र्ात्रालाई सचरश्चक्षत, मर्ायददत र उिलश्चधिमूलक 
बनाउन सचरश्चक्षत वैदेश्चशक रोजगार सम्वन्द्िी व्र्ािक सूर्ना प्रवाि, सीि ताललम प्रदान 
तथा आवश्र्क कानचनी सिार्ता प्रदानका लालग सम्बश्चन्द्ित सरोकारवालािरूसँग 
समन्द्वर् तथा सिकार्य गररनेछ । 

3. गाउँिाललका लभत्र प्राप्त पवप्रषेणलाई आर्मूलक क्षेत्रमा लगानी गनयका लालग पवत्तीर् 
साक्षरता कक्षा संर्ालन गदै उद्यम पवकासमा सिर्ोग गने साथै वैदेश्चशक रोजगारका 
कारण व्र्श्चक्त, िररवार तथा समाजमा उत्िन्न नकारात्मक असरिरूलाई न्द्रू्नीकरणका 
लालग मनोसामाश्चजक िरामशय सेवा प्रदान गररनेछ। 

4. वैदेश्चशक रोजगारबाट फपकय एर आएका व्र्श्चक्तिरूको ज्ञान, लसि, िचजँीलाई व्र्वस्थािन 
तथा संस्थागत पवकास गररनेछ ।  

5. मनोसामाश्चजक िरामशय सेवालाई िाललकाको स्वास््र् शाखा अन्द्तगयत आन्द्तररकीकरण 
गदै सो सम्बन्द्िी सेवालाई ददगो रूिमा प्रवाि गररनेछ ।  

6. सम्बश्चन्द्ित सरोकारवालािरूसँगको समन्द्वर् तथा सिकार्यलाई बढावा ददई सचरश्चक्षत 
वैदेश्चशक रोजगार सम्बन्द्िी सेवािरू प्रवाि गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: सामाश्चजक सचरक्षाका कार्यक्रमिरूमा समाजका लश्चक्षत वगयको ििचँर् सचलनश्चित गदै सचरश्चक्षत र सम्मानजनक 
जीवनर्ािनका लालग सेवा सचपविािरूको पवस्तार गनचय । 

२.१:  लश्चक्षत वगयको िपिर्ान गरी 
सचदृढ सामाश्चजक सचरक्षा प्रणालीको 
पवकास गने ।  

१. सामाश्चजक सचरक्षा सम्बन्द्िी आवश्र्क कानचनी दस्तावेज तर्ार गररनेछ।  

२. लश्चक्षत वगयका व्र्श्चक्तिरूलाई उिलधि गराइने सामाश्चजक सचरक्षा भत्ताका कोषको 
व्र्वस्था गररनेछ । 
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रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 
  

 

३. व्र्वश्चस्थत सामाश्चजक सचरक्षा सूर्ना प्रणाली माफय त ् लश्चक्षत वगयको िपिर्ान गरी 
आवश्र्क भएमा थि एकीकृत र्ोजना तर्ार गरी कार्ायन्द्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

४. िररत्र्क्त, पिंसा िीलडत, शारीररक रूिले अशक्त, अिािता भएका तथा पवशेष जोश्चखममा 
रिेका पविन्द् न वगयका नागररकिरूका लालग पवशेष कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ र 
आफू एक्लो नभएको िाललका साथमा रिेको अनचभलूत प्रदान गररनेछ।  

५. लश्चक्षत वगय प्रलत संवेदनशील बनाई जनरे्तनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

२.२: सचरश्चक्षत, मर्ायददत र सभ्र् 
समाज लनमायण गने ।  

 

१. सामाश्चजक पवकृलत, कच रीलत, जातीर् छचवाछचत तथा भेदभाव लनर्न्द्त्रण लगार्तका पवलभन्न 
नकारात्मक गलतपवलििरू न्द्रू्नीकरणकालालग आवश्र्क कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ।  

२. अिाि र लैपिक मैत्री संरर्ना लनमायण गररनेछ । 

5. मर्ायददत जीवनबारे सरे्तनात्मक कार्यक्रमिरू सञ्चालन गररनेछ । 
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कार्यक्रम तथा आर्ोजना 

उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ आ.व जम्मा 

 श्रम, रोजगारी र सामाश्चजक सचरक्षा   1 5900 6050 6215 6395 6590 31150       

2 अध्र्क्ष स्वरोजगार कार्यक्रम एकमचष्ट   1500 1500 1500 1500 1500 7500  8 2  2 3 

2 आरन सचिार तथा आिानचनीकरण कार्यक्रम एकमचष्ट   500 500 500 500 500 2500  8 2  2 3 

2 सिकारी प्रवयद्धन कार्यक्रम एकमचष्ट   200 200 200 200 200 1000  8 2  2 3 

2 सीिमचलक ताललम कार्यक्रम एकमचष्ट   500 500 500 500 500 2500  8 2  3 3 

1 
सरे्तना मचलक (ररटनी स्वरं्सेवक 
िररर्ालन/अन्द्तरपक्रर्ा/िोलडयङबोडय/जानकारीमचलक 
िर्ाय पवकास तथा पवतरण) कार्यक्रम संर्ालन सालबसाली  1 500 550 605 665 730 3050 

 8 2  

3 3 

1 आलथयक/पवत्तीर् साक्षरता कक्षा सञ्चालन सङ्खयर्ा  5 700 700 700 700 700 3500  4 2  2 3 

2 व्र्वसापर्क सीि पवकास ताललम सञ्चालन सङ्खयर्ा  5 1000 1000 1000 1000 1000 5000  4 2  2 3 

1 
वैदेश्चशक रोजगारमा गएका व्र्श्चक्त तथा लतनका 
िररवारका लालग मनोसामाश्चजक िरामशय सेवा एकमचष्ठ   500 550 605 665 730 3050 

 8 2  
3 3 

1 
पवप्रषेणको उत्िादनमूलक (उद्यमशीलता) 
उिर्ोगको लालग कार्यक्रम संर्ालन सङ्खयर्ा  5 500 550 605 665 730 3050 

 8 2  2 3 

 सामाश्चजक पवकास    36920 41470 56470 64970 68970 268800       
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४.५.५ अिेश्चक्षत उिलश्चधि तथा नलतजा खाका  

श्रम, रोजगारी र सामाश्चजक सचरक्षा 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र कच ल) जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रभाव 

रोजगारीका थि अवसरिरू लसजयना गरी समावेशी 
सामाश्चजक सचरक्षा र संरक्षण प्रणाली माफय त ्
कल्र्ाणकारी िाललकाको रूिमा स्थापित िचनेछ । 

सीिमूलक ताललम ललएर वैदेश्चशक रोजगारीमा 
जाने प्रलतशत 5 15 50 80 80 

गाउँिाललका 
प्रोफाइल, सम्वश्चन्द्ित 
शाखाको प्रलतवेदन 

गाउँिाललका लभत्र थि 
रोजगार सजृना भइ 
सामाश्चजक सचरक्षााको 
प्रत्र्ाभलूत भएको िचन े

पवप्रषेणलाई उद्यम पवकास रआर्मूलक 
के्षत्रमा िररर्ालन प्रलतशत 0 2 5 10 10 

असर १  

वैदेश्चशक रोजगारमा संलग्न व्र्श्चक्त तथा लतनका 
िररवारमा वैदेश्चशक रोजगारवाट आलथयक लाभ 
वृपद्ध िचनछे । 

पवप्रषेणलाई उद्यम पवकास र आर्मूलक 
के्षत्रमा िररर्ालनका लालग पवत्तीर् साक्षरता िररवार 0 50 300 500 500 

वैदेश्चशक रोजगारी संलग्न घरिररवारिरुलाई 
उद्यम पवकास सिर्ोग 

संयर्ा 0 18 37 45 45 

प्रलतफल 

समाजमा वैदेश्चशक रोजगारवाट उत्िन्न 
नकारात्मक प्रभाविरु न्द्रू्लनकरण िचनेछ । 

सचरश्चक्षत वैदेश्चशक रोजगारका लालग सूर्ना 
प्रवाि संयर्ा 0 1 1 1 1 

वैदेश्चशक रोजगारका कारण उत्िन्न मानलसक 
समस्र्ािरुमा मनोसमाश्चजक िरामशय सेवा 
प्रदान 

संयर्ा 0 20 60 100 100 

वैदेश्चशक रोजगारीबाट प्राप्त िचन ेपवप्रषेणमा वपद्ध 
िचनेछ 

पविेर्षण  
रुिैंर्ा 

(करोडमा) 
5.5 6 7 8 8 

असर २ 

समावेशी सामाश्चजक सचरक्षा र संरक्षण प्रणाली 
माफय त कल्र्ाणकारी िाललकाको रूिमा स्थापित 
भएको िचनछे । 

आिारभतू सामाश्चजक सचरक्षामा आबद्ध 
जनसङ्खयर्ा (कच ल लाभ ग्रािी मध्रे्) सङ्खयर्ा  आवस्र्कता अनचसार सबै 

कृपष तथा िशच लबमामा आवद्ध िररवार प्रलतशत  5 7 10 10 

प्रलतफल 

सामाश्चजक सचरक्षा तथा संरक्षण सम्बन्द्िी कानचनी 
दस्तावेज तर्ार भई कार्ायन्द्वर्नमा आएका िचनेछ 
। 

सामाश्चजक सचरक्षा तथा संरक्षण सम्बन्द्िी 
आवश्र्क कानचन लनमायण 

सङ्खयर्ा 0 1 1 1 1 

एकीकृत सूर्ना प्रणाली कार्ायन्द्वर्नमा आएको 
िचनेछ । 

सामाश्चजक सचरक्षा सम्बश्चन्द्ि एकीकृत सूर्ना 
प्रणाली व्र्वस्थािन सङ्खयर्ा 0 1 1 1 1 

स्रोत्ः पवषर्गत शाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल 
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िररच्छेद ५: सामाश्चजक क्षते्र  

गाउँिाललकाले पवगत वषयदेश्चख नै श्चशक्षा, स्वास््र्, खेलकच द र र्चवा स्वरोजगारलाई प्राथलमकता क्षेत्रका रुिमा राखेर 
वापषयक नीलत तथा कार्यक्रम तर्ार गरेको छ । शैश्चक्षक क्षेत्रमा गचणस्तर र ििचँर्मा अलभवृपद्धका लागी प्रापवलिक 
श्चशक्षाको पवस्तार, नमचना पवद्यालर् कार्यक्रम सञ्चालनमा रिेका छन ्। स्वास््र् सेवा पवस्तार, पवश्चशष्टीकरण तथा 
गचणस्तर वृपद्ध, एक घर एक खानेिानी िारा लनमायण, खचला ददशामचक्त क्षेत्र घोषणा, बालमैत्री तथा लैपिक पिंसामचक्त 
गाउँिाललका, पवभेद् अन्द्त्र् तथा समावेशी प्रलतलनलित्व र उत्िादनमचखी कार्यक्रममाफय त र्चवालाई रोजगारी प्रदान गने 
नीलत तथा कार्यक्रम गाउँिाललकाले तजचयमा गरेको देश्चखन्द्छ । पवद्यालर् वापिर रिेका वालबालीकालाई पवद्यालर् श्चशक्षामा 
समापित गने अलभर्ान लनरन्द्तर रिेको र पवद्यालर्लाई शाश्चन्द्त क्षेत्र घोषणा गनचयका साथै वालमैत्री लसकाइ पवलि अवलम्बन 
गररने नीलत ललइएको छ ।  

५.१ स्वास््र् तथा िोषण 

५.१.१ िषृ्ठभलूम  

स्वास््र् एक आिारभूत आवश्र्कता भएकाले संपविानले स्वास््र् सेवा लनशचल्क प्राप्त गने िक सचलनश्चित गरेको छ । 
कसैले  िलन  आकश्चस्मक  सेवाबाट  बश्चञ्चत  िचन  निने  व्र्वस्था  उल्लेख  छ  (नेिालको संपविान, िारा ३५, 
उििारा १) । त्र्सै गरी आिारभतू स्वास््र् र सरसफाइका साथै िोषण सम्बन्द्िी नीलत, कानून, मािदण्ड, र्ोजनाको 
तजचयमा, कार्ायन्द्वर्न तथा लनर्मन गने अलिकार संपविान तथा स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीर् तिलाई प्रदान 
गरेको छ । त्र्सै अनचरूि ददगो पवकासका लक्ष्र् ३ तथा “सचलभ स्वास््र् सेवा स्वस्थ नागररक” को उद्देश्र् िचरा गनय 
गाउँिाललकाले र्स आवलिक र्ोजनामा स्वास््र् र िोषण सम्बन्द्िी व्र्वस्था गरेको छ । 

आिारभतू स्वास््र् सेवालाई र् चस्त दचरूस्त राख्न गाउँिाललका क्षेत्रलभत्र  २ वटा स्वास््र् र्ौकी,  ४ वटा आिारभतू 
स्वास््र् इकाई एवं सेवा केन्द्र, ६ वटा बलथिंग सेन्द्टर, १ आरू्वेद औषिालर्, १ वटा लनजी श्चक्ललनक र २३ जना 
सपक्रर् मपिला स्वास््र् स्वरं्सेपवका रिेका छन ्। मचयर् रूिले र्स गाउँिाललकामा झाडािखाला, रुघाखोकी, ज्वरो, 
टाईफाईड, ग्र्ाश्चस्िक तथा लनमोलनर्ा लगार्तका रोगिरू बढी मात्रामा लागेको देश्चखन्द्छ ।  

५.१.२ समस्र्ा तथा र् चनौती  

स्वास््र् र्ौकीका िूवायिार अिर्ायप्त अवस्थामा रिेको, िर्ायप्त उिकरण र औषिीिरू उिलधि नभएको, भवन सबैलाई 
िार्क िने ठाउँमा नभएको, जनशश्चक्तको अभावमा िर्ायप्त बलथयङ् सेन्द्टर सञ्चालन गनय नसपकएको, सामान्द्र् उिर्ार 
बािेक जपटल स्वास््र् समस्र्ािरूमा उिर्ार सचपविा उिलधि िचन नसकेको िाइन्द्छ । साथै सने तथा नसने रोगिरू,  
कच िोषण,  दचघयटना तथा पविदजन्द्र् स्वास््र् समस्र्ािरू पवद्यमान रिनच,  पवश्वव्र्ािीकरणसँगै खानिान तथा जीवन शैलीमा 
आएको िररवतयनले नसने रोगिरूको भार तथा मानलसक समस्र्ािरू बढ्दै जानच जस्ता समस्र्ािरू िलन रिेका छन ्। 

पवद्यमान भौलतक संरर्नाबाट सेवा प्रवाि गनय कदठनाइ िचन च, रोगको लनदान गनयकोलालग न्द्र्चनतम उिकरण र सचपविािरू 
उिलधि गराउन नसक्नच, बजेट र जनशश्चक्तको अभावमा िार्क िने स्थानमा स्वास््र् र्ौकीका शाखािरू, बलथयङ् सेन्द्टर 
लगार्त घचम्ती स्वास््र्सेवा ददन नसक्नच, आवश्र्कता अनचसार जनशश्चक्त र औषिीिरूको आिूलतय बढाउन नसक्नच, 
भौगोललक लबकटताले अिाि,  बदृ्ध,  बदृ्धालाई सिज ििचँर् िचर् र्ाउन नसक्नच, बदललँदो अस्वस्थकर जीवनशैली तथा आिार-
व्र्विारको अभ्र्ास रिनच जस्ता र् चनौतीिरू पवद्यमान छन ्। 

५.१.३ संभावना तथा अवसर  

संपविानले प्रत्र्ाभूत गरेका स्वास््र् सेवा सम्बन्द्िी नीलत तथा कानचनिरूको लनमायण भएको, प्रदेश तथा स्थानीर् तिले 
स्वास््र् समस्र्ािरूको िपिर्ान गरी स्रोत सािनको िररर्ालन गने वातावरणको सृजना भएको, स्वास््र् क्षेत्रमा 
नागररकको रे्तना तथा र्ासो बढ्दै गएको, मचलचकमा दक्ष स्वास््र्कमीिरूको उिलधितामा वृपद्ध भइरिेको, स्वास््र् 
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लबमा र आिारभूत स्वास््र् सेवाको पवकास तथा लबस्तार िचँदै गएको, सबै वडािरू सडक सञ्जालमा जोलडदा स्वास््र् 
सेवाको ििचँर्मा सिजता रिेको जस्ता स्वास््र् तथा िोषण पवकासका सवल िक्षिरू िचन ्। 

५.१.४ उिक्षते्रगत लक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीलत, कार्यक्रम तथा आर्ोजना  

लक्ष्र्  

स्वास््र् संस्थािरूको भौलतक संरर्ना लनमायण गरी सेवा प्रवािको क्षमतामा वृपद्ध गने । 

उद्दशे्र् 
१. सबै नागररकिरूको आिारभतू तथा गचणस्तरीर् स्वास््र् सेवामा समतामूलक ििचँर् अलभवृपद्ध गराउनच । 
२. स्वस्थ जनशश्चक्त तर्ार गनय तथा रोग प्रलतरोिात्मक क्षमता बढाउन गचणस्तरीर् र िोषणर्चक्त खाद्य 

सामग्रीमा ििचँर् बढाउनच । 
३. स्वास्थ क्षेत्रमा थि लगानी वातावरण लसजयना गरी स्वास््र् सेवा सचिार गनचय। 
४. गाउँिाललकालाइय कच िोषण मचक्त बनाउनच । 

रणनीलत र कार्यनीलत 
ताललका 11: स्वास््र् तथा िोषणका रणनीलत तथा कार्यनीलतिरू 

रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

उद्दशे्र् १: सबै नागररकिरूको आिारभतू तथा गचणस्तरीर् स्वास््र् सेवामा समतामूलक ििचँर् अलभवपृद्ध गराउनच । 
१.१: गचणस्तरीर् स्वास््र् सेवामा 
सबैको सिज ििचँर् िचने गरी प्रभावकारी 
रूिमा सेवा उिलधि गने । 

१. आवश्र्क एम्बचलेन्द्स, औषिी, उिकरण, प्रपवलि र दक्ष स्वास््र्कमीिरू सपितको 
प्रभावकारी एवम ्जवाफदेिीिणूय स्वास््र् सेवा प्रणालीको पवकास गररनेछ ।  

२. गचणस्तरीर् स्वास््र् सेवामा सबैको ििचँर् िचर् र्ाउन स्वास््र् लबमा कार्यक्रम लागच 
गररनेछ ।  

३. सने वा नसने रोगिरूका बारेमा प्रवद्धयनात्मक, लनरोिात्मक र उिर्ारात्मक 
कार्यक्रमिरू सञ्चालन गररनेछ ।  

४. स्वास््र्को सिज ििचँर्कालालग आिचलनक सूर्ना प्रपवलिको अलिकतम प्रर्ोग 
गररनेछ ।  

५. स्वास््र् सेवा प्रवािलाई िारदशी, जवाफदेिी एवम ् जनउत्तरदार्ी बनाउन 
सचशासनमा जोड ददइनेछ ।  

६. ल्र्ाब सेवा सञ्चालनकालालग आवश्र्क ििल अश्चघ बढाइनेछ । 
१.२: िाललका मातितका स्वास््र् 
संस्थािरूमा तोपकएका सङ्खयर्ामा 
स्वीकृत जनशश्चक्त व्र्वस्थािन गरी सेवा 
प्रवािको क्षमता र ििचँर् पवस्तार गने।  

१. िाललका लभत्रका स्वास््र् संस्थािरूमा स्वीकृत कच ल दरबन्द्दीको सङ्खयर्ा र्पकन 
गरी आवश्र्क जनशश्चक्तको व्र्वस्था गररनेछ । 

२. दरबन्द्दी अनचसार माग भई प्राप्त जनशश्चक्त वा िाललकाको लनजी स्रोतबाट लनर्चक्त 
गररएका स्वास््र्कमीिरूलाई िाललकाको मातितमा आवश्र्क ताललमको व्र्वस्था 
गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: स्वस्थ जनशश्चक्त तर्ार गनय तथा रोग प्रलतरोिात्मक क्षमता बढाउन गचणस्तरीर् र िोषणर्चक्त खाद्य सामग्रीमा ििचँर् 
बढाउनच । 
२.१: िोषणर्चक्त खानेकच राको बारेमा 
रे्तना बढाउँदै र्स सम्बन्द्िी सेवाको 
ििचँर् सबै बस्तीसम्म िचर् र्ाउन े। 

१. गचणस्तरीर् एवम ्स्वास््र् वद्धयक खाद्य िदाथयको प्रर्ोग बढाउँदै कच िोषण न्द्रू्नीकरण 
गररनेछ ।  

२. मातशृ्चशशच िोषण अवस्थामा सचिार ल्र्ाउन पवद्यमान बिचक्षेत्रीर् िोषण र्ोजनाको 
प्रभावकारी कार्ायन्द्वर्न गररनेछ ।  

३. "सचनौला िजार ददन" अलभर्ानलाई लनरन्द्तरता ददइनेछ।  
४. नागररक स्वास््र्मा प्रलतकूल असर िाने खाद्यिदाथयको पवज्ञािन र बजार प्रवद्धयनमा 

बन्द्देज लगाइनेछ । 
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रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

२.२: मात ृतथा नवजात श्चशशच मतृ्र्चदर, 
श्चशशच मतृ्र्चदर र बाल मतृ्र्चदर घटाउने 
र औसत आर्च बढाउने । 

१. नवजात श्चशशच मतृ्र्चदर, श्चशशच मतृ्र्चदर, बाल मतृ्र्चदर र मात ृमतृ्र्चदर घटाउनको 
लालग प्रजनन स्वास््र्, सचरश्चक्षत माततृ्व, बाल तथा श्चशशच स्वास््र् सेवािरू सञ्चालन 
गररनेछ ।  

२. प्रजनन स्वास््र्, सचरश्चक्षत माततृ्व एवम ्बाल तथा श्चशशच स्वास््र् सेवा स्वास््र् 
तथा िोषणबारे जनरे्तना अलभवृपद्ध कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

उद्दशे्र् 3: स्वास्थ क्षते्रमा थि लगानी वातावरण लसजयना गरी स्वास््र् सेवा सचिार गनचय। 
३.१: स्वास््र् क्षेत्रमा लनजी, सिकारी 
तथा गैरसरकारी क्षेत्रको संलग्नता वृपद्ध 
गरी ती क्षेत्रिरूबाट िचनेलगानीलाई 
व्र्वश्चस्थत गने । 

१. लनजी र गैरसरकारी क्षेत्रमा स्थापित स्वास््र्सम्बन्द्िी व्र्ावसापर्क सङ्घ–
संस्थािरूबीर् स्वास््र् सेवा प्रवाि, अध्र्र्न, अनचसन्द्िान कार्यमा सिकार्यलाई 
बढावा ददइनेछ । 

२. स्वास््र् सेवा प्रवािमा सरकारी, लनजी, सामचदापर्क एवम ्सिकारी क्षेत्रलाई समेट्दै 
गचणात्मक सेवा सचलनश्चित गराउन सचशासन कार्यर्ोजना बनाई कार्ायन्द्वर्न गररनेछ 
।  

३.२: गाउँिाललका क्षेत्रमा उिलधि 
जडीबचटीको व्र्वस्थािन र उिर्ोग गदै 
आर्चवेद श्चर्पकत्सा प्रणालीको पवकास 
पवकास गने । 

१. आर्चवेद िद्धलतको प्रभावकारी कार्ायन्द्वर्नको लालग उिर्चक्त संरर्नाको पवकास र 
पवस्तार तथा स्थानीर् जडीबचटीमा आिाररत औषिी तर्ार गरी प्रर्ोग तथा पवतरण 
गररनेछ ।  

२. आर्चवेद प्रणालीको क्रमबद्ध पवकास प्रणालीको संरक्षण, पवकास एवम ्पवस्तारका 
लालग दीघयकालीन र्ोजना तजचयमा गरी लागू गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: गाउँिाललकालाइय कच िोषणको मचक्त बनाउनच । 
५.१: अपिपिमाल बासीलाई 
िोषणर्चक्त खानेकच रा खान िाउने 
सचलनश्चितता गने । 

1. न्द्रू्न आर् भएका तथा गररबीको रेखामचलन रिेका िररवारिरूको िपिर्ान गरी ५ 
वषय मचलनका बालबाललकािरूकालालग िोषणर्चक्त खानेकच रािरूको प्रवन्द्ि लमलाइनेछ।  

2. स्थानीर् अगायलनक उत्िादनको मित्त्व तथा सन्द्तचललत आिारका बारेमा सरे्तना 
कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

3. गाउँिाललका लभत्र खाद्य सचरक्षाको अवस्था सन्द्तोषजनक राख्न एक घर एक 
टनेल/करेसाबारीको व्थवस्था गररनछे ।  

4. िोषण सचरक्षा सम्बन्द्िी सरे्तनामचलक कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

5. गभयवती मपिला तथा बालबाललकाकोलालग खोि तथा लनर्लमत स्वास््र् जाँर्को 
सचलनश्चितता गररनेछ ।   
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कार्यक्रम तथा आर्ोजना 
 

उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ 
आ.व 

जम्मा 

 स्वास््र् तथा िोषण    4500 7000 7000 11500 6500 36500       

3 
आिारभतू स्वा. केन्द्र लाई स्वास््र् र्ौकीमा 
स्तरोन्नती एकमचष्ट   3000     3000 

 3 5  2 
3 

3 
आिारभतू स्वास््र् केन्द्रको ल्र्ाब सपित 
स्तरोन्नती एकमचष्ट    2500 2500   5000 

 3 5  2 
3 

1 गाउँघर श्चक्ललनकलाई भवन लनमायण सङ्खयर्ा      5000  5000  3 5  2 3 

1 बलथिंग सेन्द्टर लनमायण सङ्खयर्ा      5000 5000 10000  3 5  1 3 

2 
दक्ष स्वास््र्कलमय सपितको स्वास््र् ईकाइ 
स्थािना तथा संर्ालन एकमचष्ट    3000 3000   6000 

 3 5  2 
3 

1 
सबै तिका स्वास््र् कमीिरूका लालग ताललम 
तथा क्षमता पवकास कार्यक्रम एकमचष्ट   500 500 500 500 500 2500 

 3 5  1 
3 

4 िोषण िट व्र्ाग, कम्बल पवतरण एकमचष्ट   500 500 500 500 500 2500  4 5  2 3 

3 टेलल िेल्थ सपित टेलल मेलडलसन कार्यक्रम एकमचष्ट   500 500 500 500 500 2500  3 5  2 3 
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५.१.५ अिेश्चक्षत उिलश्चधि तथा नलतजा खाका 
स्वास््र् तथा िोषण 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई आिार वषयको 

अवस्था 

र्ोजना अवलिको लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र कच ल) जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रभाव 
गाउँिाललकामा स्वास््र् सेवा सवय शचलभ 
भएको िचनछे । 

अिेश्चक्षत आर्च (जन्द्म िचँदाको) वषय 68 68 69 70 70 

गाउँिाललका प्रोफाइल, स्वास््र् 
शाखा, वापषयक प्रलतवेदन,  

सरकारी स्वास््र्  

संस्थाबाट प्रवाि  
िचने सेवा थि  
प्रभावकारी  

अथायत भरिदो  
सिजिचन,े 

बाल िोषणमा  
भएको लगानी  
थि प्रभावकारी  
भएको िचने, 
स्वास््र् सेवा  
थि प्रभावकारी  
भएको िचने, 
स्वास््र्  

िूवायिारमा  
गाउँिाललकाको 

लगानी  
वृपद्ध भएको िचन े

३० लमनेटसम्मको दचरीमा स्वास््र् सेवामा ििचँर् रिेका 
िररवार प्रलतशत 80 80 100 100 100 

असर १  

गचणस्तरीर् स्वास््र् सेवाको अभावमा 
स्वास््र्सेवाको लालग श्चजल्ला बापिरका 
अस्िताल िाउनच िने बाध्र्ताको अन्द्त्र् 
िचनेछ । 

प्राथलमक उिर्ार केन्द्र सङ्खयर्ा 0 1 2 2 2 

अस्िताल सङ्खयर्ा 0 0 1 1 1 

बेड सङ्खयर्ा 0 0 15 15 15 

िेल्थ िोष्ट सङ्खयर्ा 2 2 5 5 5 

स्वास््र् एकाई सङ्खयर्ा 4 4 4 4 4 

पवशेषज्ञ श्चर्पकत्सक सङ्खयर्ा 0 0 2 2 2 

मध्र्म स्तरको स्वास््र् कार्यकताय सङ्खयर्ा 22 22 25 35 35 

प्रलतफल 

गभयवती िरीक्षणको सचपविाबाट आमा र 
गभयमा रिेको बच्र्ाको स्वास््र्मा रुग्णता 
दरमा कमी िचनछे। 

संस्थागत सचत्केरी सेवाको दार्रा प्रलतशत 80 80 100 100 100 

दक्ष स्वास््र्कमीबाट प्रसचलत सेवा ललएका मपिला प्रलतशत 25 30 40 70 80 

बलथिंङ सेन्द्टर सङ्खयर्ा 6 6 9 9 9 

गभायवस्थाको िरीक्षण दर प्रलतशत 50 80 95 100 100 

बाल मतृ्र्चदर, श्चशशच मतृ्र्चदरमा कमी 
आउनेछ । 

५ वषय मचलनको वाल मतृ्र्चदर (प्रलतिजार जीपवत जन्द्ममा) दर 0 0 0 0 0 

श्चशशच मतृ्र्चदर (प्रलतिजार जीपवत जन्द्ममा) दर 0 0 0 0 0 

नवजात श्चशशच मतृ्र्चदर (प्रलतिजार जीपवत जन्द्ममा) दर 1 0 0 0 0 
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स्वास््र् तथा िोषण 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई आिार वषयको 

अवस्था 

र्ोजना अवलिको लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र कच ल) जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

िूणय खोि प्रलतशत 100 100 100 100 100 

लभटालमन ए खान ेबालबाललका प्रलतशत 100 100 100 100 100 

झाडा िखालाको संक्रमण दर प्रलतशत 3 3 1 0 0 

मपिला, अिाि र अल्िसङ्खयर्क समचदार्मा 
स्वास््र् सेवा र सचपविाको ििचँर्मा बृपद्ध 
िचनेछ। 

मपिला स्वास््र् स्वरं् सेपवका सङ्खयर्ा 23 23 30 30 30 

सामान्द्र् स्वास््र् उिकरण उिलधि भएका भवन सङ्खयर्ा 6 सबै स्वास््र् संस्थामा 

आिचलनक उिकरण सपितका स्वास््र् भवन सङ्खयर्ा 0 4 6 6 6 

आिारभतू सचपविा सपितका स्वास््र् संस्था सङ्खयर्ा 6 4 6 6 6 

िररवार लनर्ोजनको सािन प्रर्ोग गने दम्िलत प्रलतशत 45 45 52 68 68 

प्रलतकारात्मक स्वास््र् सेवाको पवस्तारबाट 
खश्चर्यलो र जोश्चखमर्चक्त उिर्ारात्मक 
सेवाको खर्यमा कटौती िचनेछ । 

सवारी सािन र्चक्त स्वास््र् संस्था सङ्खयर्ा 0 0 0 1 1 

स्वास््र् बीमा गने िररवार प्रलतशत 5 5 17 25 25 

एम्बचलेन्द्स सञ्चालन सङ्खयर्ा 1 1 1 2 2 

िाललका माफय त लनशचल्क उिलधि भएको औषिी सङ्खयर्ा 42 92 92 92 92 

स्वास््र् प्रवद्धयनका उिार्िरूबाट स्थानीर् 
नागररकिरूको स्वास््र्स्तर राम्रो भई 
औसत आर्चमा बृपद्ध िचनछे । 

एर् आईलभ एड्स रोकथामबारे जानकारी प्राप्त 
प्रजननर्ोग्र् उमेरका मपिला प्रलतशत 60 60 85 100 100 

स्वास््र् श्चशपवर सञ्चालन सङ्खयर्ा 2 2 2 2 2 

घचमन्द्ते स्वास््र् सेवा िटक 4 2 2 2 2 

दक्ष स्वास््र् सेवा ताललम सङ्खयर्ा 0 1 1 1 1 

प्रर्ोगशाला शचरु भएका स्वास््र् संस्था सङ्खयर्ा 3 3 6 6 6 

असर २ 
बासीलाई िोषणर्चक्त खानकेच रा खान िाउने 
सचलनश्चितता िचनेछ । 

कच िोषण प्रभापवत जनसङ्खयर्ा प्रलतशत 15 5 1 0 0 

आिारभतू खाद्य सचरक्षाको श्चस्थलतमा रिेका िररवार प्रलतशत 20 30 35 50 50 
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स्वास््र् तथा िोषण 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई आिार वषयको 

अवस्था 

र्ोजना अवलिको लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र कच ल) जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रलतफल कच िोषणमचक्त गाउँिाललका बने्नछ । 

सचत्केरी -स्र्ािार भत्ता िाउन ेमपिला सङ्खयर्ा NA 
सचत्केरी स्र्ािार भत्ता िउनच िने 

सबै मपिला 

करेसाबारी भएको घरिररवार प्रलतशत 85 85 90 100 100 

आफ्नो उत्िादनबाट वषयभरी खान िचग्न ेघरिचरी प्रलतशत 3 5 10 15 15 

प्रलतव्र्श्चक्त खाद्य उत्िादन पकलोग्राम 45 45 55 60 60 

कश्चम्तमा एक गाई/भैंसी भएको िररवार प्रलतशत 65 75 77 80 80 

कश्चम्तमा एक मासचजन्द्र् िशचिंक्षी िाल्न ेघर िररवार प्रलतशत 70 71 75 80 80 

उच्र् खाद्य असचरक्षाको श्चस्थलतमा रिेका िररवार प्रलतशत 62 60 50 30 30 

उिभोगको दचइ लतिाई खानामा खर्य गने जनसङ्खयर्ा प्रलतशत 78 75 60 45 45 

स्रोत्ः पवषर्गत शाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल 
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५.२ श्चशक्षा, पवज्ञान तथा नवप्रवतन 

५.२.१ िषृ्ठभलूम  

श्चशक्षा िरेक व्र्श्चक्तको मर्ायददत एवम ्िररष्कृत जीवन र सम्मालनत रोजगारी तथा उद्यम पवकासको आिार िो । 
नेिालको संपविानले श्चशक्षा सम्बन्द्िी िकलाई मौललक िकका रूिमा प्रत्र्ाभतू गरेको छ । आिारभतू श्चशक्षामा ििचँर्, 
आिारभतू तिसम्मको अलनवार्य र लन्ःशचल्क श्चशक्षा तथा माध्र्लमक तिसम्मको लन्ःशचल्क श्चशक्षा िाउने िक प्रत्र्ाभूत 
गरेको छ । नेिालको संपविानले स्थानीर् तिलाई आिारभतू र माध्र्लमक श्चशक्षाको श्चजम्मेवारी ददएकोछ । 
गाउँवासीलाई उत्िादनशील जीवन लबताउन आवश्र्क िने जीवनोिर्ोगी सीिको पवकास र लसकाइको अवसर प्रदान 
गदै सक्षम र समावेशी जनशश्चक्तको पवकासद्वारा मचलचकको आलथयक तथा सामाश्चजक पवकासमा सिर्ोग िचर् र्ाउनच िदयछ 
। र्ो र्ोजना बालबाललकालाई गचणस्तरीर् र समावेशी श्चशक्षण लसकाइको वातावरणमा सिभागी िचने अवसरको सचलनश्चितता 
प्रदान गरी ददगो पवकासका लक्ष्र्िरू िालसल गने मित्विूणय माध्र्म बन्ने अिेक्षा गररएको छ । 

नेिालको संपविानले पवद्यालर् तिको श्चशक्षा लन्ःशचल्क प्राप्त गने अलिकारलाई सचलनश्चिता गरेको छ । शैश्चक्षक पवकासको 
सन्द्दभयमा लनरक्षरता अन्द्त्र् गदै प्रापवलिक तथा व्र्ावसापर्क श्चशक्षामा सिज ििचँर् कार्म गनय रापिर् तथा स्थानीर्स्तरबाट 
अभ्र्ासिरू भई रिेका छन ्। नेिालले ललएको ददगो पवकास लक्ष्र्अनचसार सन ्२०३० सम्ममा सबैलाई गचणस्तरीर् 
श्चशक्षाको सचलनश्चितता गनय संघीर्, प्रादेश्चशक तथा स्थानीर् सरकारका तफय बाट आवश्र्क ििल भइरिेको छ ।  श्चशक्षालाई 
पवकासको मचल आिारका रुिमा ललई गाउँिाललकाले नमचना पवद्यालर्का साथै प्रापवलिक तथा उच्र् श्चशक्षाका िूवायिार 
तर्ार गरी सिज अवसरिरू सृजना गने कच रालाई मित्व ददई दश वषे श्चशक्षा र्ोजना तजचयमा कार्यको शचरुवात गरेको 
छ ।  

गाउँिाललकाको कच ल साक्षरता दर ५ वषय मालथको ७८ प्रलतशत रिेको छ । गाउँिाललकामा माध्र्लमक तिको खचद 
भनायदर ६० प्रलतशत छ भने आिारभ चत तिको खचद भनायदर ८४ रिेको देश्चखन्द्छ । गाउँिाललकालभत्र २४ वटा 
सामचदापर्क सरकारी पवद्यालर् रिेका छन ्। 

५.२.२ समस्र्ा तथा र् चनौती  

श्चशक्षा क्षेत्रको सचिारमा रापिर् तथा स्थानीर् स्तरबाट संस्थागत तथा व्र्विाररक प्रर्ास भएता िलन गचणस्तरीर् तथा 
प्रलतस्ििी श्चशक्षाको ददशामा समर् सािेक्ष सचिारिरू िचन सकेका छैनन ्। भौगोललक लबकटता, गररवी र श्रोत तथा 
सािनको अिर्ायप्तता रिको छ । िालसम्म श्चशक्षण लसकाईमा शैश्चक्षक सामग्रीको लनमायण तथा उिर्ोग िचन सकेको छैन 
भने आिचलनक सूर्ना प्रपवलिमा ििचँर्मा कमी रिेको छ । स्थानीर् आवश्र्कता अनचसारको स्थानीर् िाठ्क्क्रम र शैश्चक्षक 
क्र्ालेण्डर तर्ारी तथा कार्ायन्द्वर्न िचन सकेको छैन । पवद्यालर्को अनचगमन तथा मचल्र्ांकनमा िर्ायप्त ध्र्ान ददन 
नसक्दा श्चशक्षकको लनर्लमतता र श्चशक्षण प्रकृर्ा प्रभावकारी िचन सकेको छैन । लसकाई उिलधिी पवश्लषेण र कार्ायन्द्वर्मा 
कमी रिेको छ ।  

स्थानीर् शैश्चक्षक संस्थामा जनपवश्वासको कमीका कारण गचणस्तरीर् श्चशक्षाका लालग गाउँिाललका बापिरका लनजी शैश्चक्षक 
संस्थाप्रलतको िरलनभयरता कार्म रिेको छ । उच्र् श्चशक्षाका लालग क्र्ाम्िस र प्रापवलिक श्चशक्षाका लालग पवद्यालर्मा 
प्रापवलिक िारको आवश्र्कतालाई सम्बोिन िचन सकेको छैन । िेरैजसो ११ र १२ कक्षामा अध्र्र्न गने पवद्यालथयको 
अन्द्र्त्र वस्नच िने अवस्था पवद्यमान छ । कलतिर् वडािरूमा पवद्यालर्का भवनिरू श्चजणय र िपिरोको जोश्चखममा रिेका 
छन ्। दललत जालतका वालवाललकािरूको पवद्यालर्लाई लनरन्द्तरता ददने क्रम कम छ । सानो उमेरमा पववाि गने र 
उमेर वढ्दै गएिलछ वजार र वैदेश्चशक रोजगारीमा जाने क्रम रोपकएको छैन ।  लनरक्षरता िटाउन सञ्चालन भएका 
अनौिर्ाररक श्चशक्षा कक्षा प्रभावकारी िचन सकेका छैनन ्। िूवायिारतफय  वालमैत्री तथा अिांगमैत्री भवन, खेल मैदान, 
घेरवार र शौर्ालर्को कमी रिेको छ । सामाश्चजक िररवेशमा शैश्चक्षक वातावरणको कमीजस्ता समस्र्ा पवद्यमान रिेको 
छ । 
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५.२.३ संभावना तथा अवसर  

मपिला, दललत, जनजालत र अिािता भएका एवम ्सीमान्द्तीकृत समचदार्का बालबाललकािरूलाई पवद्यालर्मा ल्र्ाउन र 
पटकाउन पवलभन्न प्रोत्सािनमूलक कार्यक्रमिरू संर्ालन गने अवस्था रिनच, माध्र्लमक तिसम्मको श्चशक्षा स्थानीर् तिको 
कार्य दार्रामा िरेकाले शैश्चक्षक सचशासनको प्रत्र्ाभलूत सिज िचनच, श्चशक्षासँगै रैथाने ज्ञान, सीि र प्रपवलि उिर्ोग तथा 
पवकासको प्रर् चर सम्भावना रिेको छ । 

प्रापवलिक तथा व्र्ावसापर्क सीिप्रलतको र्चवाको आकषयण रिनच, अलभभावकिरूमा थि जागरुकता पवकास गरी श्चशक्षामा 
सबैको ििचँर् िचर् र्ाउन सपकनच, समपृद्धका मचयर् सम्बािकका रुिमा रिेका िर्यटन, ऊजाय, कृपष, उद्योग,  िूवायिार, 
जनशश्चक्त पवकास, सचशासनको मचयर् आिार न ैश्चशक्षाको पवकास रिनच र्िाँका श्चशक्षा पवकासका अवसरिरू िचन ्। 

५.२.४ उिक्षते्रगत लक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीलत, कार्यक्रम तथा आर्ोजना  

लक्ष्र् 

गाउँिाललकामा पवज्ञान र नवप्रवतयनको प्रवद्धयनसँगै सबैको गचणस्तरीर्, प्रापवलिक र व्र्ावसापर्क श्चशक्षामा सिज ििचँर्को 
प्रत्र्ाभलूत गने।    

उद्दशे्र् 

1. श्चशक्षण संस्थािरूको संस्थागत पवकास गनचय ।  

2. सबैकालालग श्चशक्षा र जीवनिर्यन्द्त श्चशक्षाको अवसर बढाउनच । 

3. प्रापवलिक श्चशक्षा तथा व्र्ावसापर्क श्चशक्षामा जोड ददनच।   

4. शैश्चक्षक पवकासकालालग िूवायिार पवकास तथा उच्र् श्चशक्षाको आिार तर्ार गनचय । 
5. संस्थागत तथा लनजी पवद्यालर्िरूलाई लनर्मन र व्र्वस्थािन गरी सेवामचलक बनाउनच । 

रणनीलत र कार्यनीलत 

ताललका 12: श्चशक्षाका रणनीलत तथा कार्यनीलतिरू 
रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

उद्दशे्र् १: श्चशक्षण संस्थािरूको संस्थागत पवकास गनचय ।   
१.१: पवद्यालर्मा 
गचणस्तरीर् श्चशक्षाको 
सचलनश्चितता गनय 
संस्थागत पवकास गने । 

१. गाउँिाललका श्चशक्षा नीलतको तजचयमा, ऐन लनर्मावली तथा र्ोजनाको कानचनी व्र्वस्था गरी 
कार्ायन्द्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

२. सबै पवद्यालर्िरूलाई शैश्चक्षक सूर्ना व्र्वस्थािन प्रणाली पवकास गरी िाललकाको नेटवकय मा रिन े
गरी एकद्वार िद्धलतबाट सञ्चालन गररनेछ । 

३. उत्कृष्ट कार्य गने श्चशक्षक,  कमयर्ारी र अलभभावकलाई वापषयक रूिमा िचरस्कार तथा सम्मानको 
व्र्वस्था गररनेछ ।  

४. पवद्यालर्िरूमा अन्द्तर-पवद्यालर् भ्रमण तथा लसकाइ आदानप्रदान कार्यक्रमिरू सञ्चालन गररनेछ।  

५. गचणस्तरीर् लसकाइ मािदण्ड/ढाँर्ा (िाठ्यक्रम,  पवद्यालर्को लसकाइ वातावरण,  श्चशक्षक,  श्चशक्षण 
लसकाइ सामग्री,  श्चशक्षण पवलि,  िरीक्षा र मूल्र्ाङ्कन,  अनचगमन मूल्र्ाङ्कन आदद) तर्ार गरी कार्ायन्द्वर्न 
गररनेछ ।  

६. पवद्यालर्को श्चशक्षण लसकाइमा समर् र गचणस्तर बढाउन पवद्यालर् अनचगमन,  मूल्र्ाङ्कन र िषृ्ठिोषण 
प्रणालीको पवकास गररनेछ ।  

७. पवद्यालर्को उिलश्चधि स्तर एवम ्प्रणालीगत कार्यकच शलताको उिर्चक्त मािदण्ड र सूर्क तर्ार 
गररनेछ ।  

८. मपिला श्चशक्षक सचत्केरी पवदामा रिदँा स्वर्मसेवक वा सट्टा-श्चशक्षकको व्र्वस्था गररनेछ ।  

९. जनजालतको वर्यस्व भएको पवद्यालर्मा प्रारश्चम्भक कक्षा मातभृाषामा श्चशक्षण गनयकालालग रापिर् 
िाठ्यक्रम प्रारूि २०७६ र िाठ्यक्रम पवकास केन्द्रको पवद्यमान िाठ्यक्रम अनचसार िचने गरी 
स्थानीर् िाठ्यक्रम र िाठर्िचस्तकको पवकास गररनेछ। 
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रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

१.२: गचणस्तरीर् 
श्चशक्षाकोलालग ताललमको 
संस्थागत पवकास गने । 

१. स्थानीर् आवश्र्कताको आिारमा ताललम िाठ्यक्रमको मोड्यचल बनाई पवज्ञ प्रश्चशक्षकद्वारा ताललम 
सञ्चालन गररनेछ । 

२. बालपवकास केन्द्रका श्चशक्षक र आिारभतू तिमा दरबन्द्दी कम भएका पवद्यालर्का श्चशक्षकलाई 
बिचकक्षा/बिचवगय श्चशक्षण सम्बन्द्िी ताललम सञ्चालन गररनेछ । 

३. पवद्यालर्मा बालमैत्री वातावरण लसजयना गनय आवश्र्क श्चशक्षक ताललमको व्र्वस्था गररनेछ ।  

४. प्रापवलिक तथा व्र्ावसापर्क (सफ्ट श्चस्कल समेत) सीि प्रदान गनय श्चशक्षकिरूलाई आिचलनक,  

श्चशक्षण सीिर्चक्त,  प्रपवलिमैत्री,  लनरन्द्तर लसकाइमचखी बन्न ताललम ददँदै िशेागत दक्षता बढाइनेछ। 
उद्दशे्र् २: सबैकालालग श्चशक्षा र जीवनिर्यन्द्त श्चशक्षाको अवसर बढाउनच ।  
२.१: सबै नागररकलाई 
आिारभतू श्चशक्षाको 
ििचँर् सचलनश्चित गने। 

१. दचगयम बस्तीका पवद्यालर्लाई आवासीर् पवद्यालर्का रूिमा रुिान्द्तरण गररनेछ ।  

२. आवश्र्क िरेको ठाँउमा स्कच लबसको व्र्वस्था समेत गररनेछ । 

३. िाललका/वडा श्चशक्षा सलमलत गठन र पक्रर्ाशील गदै पवद्यालर् श्चशक्षामा ििचँर् निचगेकाको त्र्ाङ्क 
सङ्कलन गरी ििचँर् सचलनश्चित गररनछे । 

४. लनर्लमत रूिमा पवद्यालर्मा छोराछोरी िठाउने अलभभावकलाई सम्मान गररनेछ । 

५. गररब तथा आलथयक रूिमा पविन्न बालबाललकालाई िोशाक, शैश्चक्षक सामग्री तथा खाजा भत्ताको 
व्र्वस्था गररनेछ । 

६. िाललकाबाट सञ्चालन िचने पवकास लनमायण तथा व्र्वसार् कार्यमा आलथयक श्चस्थलत कमजोर भएका 
अलभभावकलाई सिभागी गराई श्चशक्षाकालालग रोजगारी अलभर्ान सञ्चालन गररनेछ । 

७. िेलर्क्र्र्ाइ गरी बालबाललकािरूलाई लनर्लमत पवद्यालर् निठाउन ेअलभभावकिरूलाई िाललकाबाट 
प्रदान गररने सबै सचपविाबाट वश्चञ्चत गररनेछ । 

२.२: दललत,  अिािता 
भएका,  पविन्न तथा 
लश्चक्षत समचदार्का 
बालबाललकाको 
श्चशक्षाको िक सचलनश्चित 
गने । 

१. दललत,  अिािता भएका,  आलथयक रूिले पविन्न तथा लश्चक्षत समचदार्का बालबाललकाको िपिर्ान 
गरी उच्र् श्चशक्षा सम्म लन्ःशचल्क गनय तथा छात्रवृश्चत्त प्रदान गनय लालग लसफाररस गररनेछ । 

२. दृपष्टपवपिनलाई बे्रल ललिी तथा बपिरालाई सांकेलतक भाषामा लन्ःशचल्क श्चशक्षाकोलालग श्चजल्ला 
लभत्रकै स्रोत कक्षािरूमा लसफाररस गररनेछ भने अन्द्र् अिािता भएका बालबाललकािरूलाई स्रोत 
कक्षाको खोजी गरी श्चशक्षाको िक सचलनश्चित गररनेछ । 

३. पविन्न तथा लश्चक्षत समचदार्का बालबाललकाको श्चशक्षामा ििचँर् सचलनश्चित गनय प्रत्रे्क पवद्यालर्मा 
पवशेष छात्रवृश्चत्त कोषको स्थािना गररनेछ । 

४. पवद्यालर् जान नसक्ने अिािता भएका बालबाललकाकालालग घरमै िढाउने र अलभभावक श्चशक्षा 
सञ्चालन गने व्र्वस्था लमलाइनेछ । 

५. बे्रलललपि तथा साङे्कलतक भाषाको ताललम माग भई आएमा िाललकाबाट व्र्वस्थािन गररनेछ। 
६. अिािमैत्री िूवायिारिरूको लनमायण गररनेछ । 

२.३: अनौिर्ाररक 
जीवनिर्यन्द्त लसकाइ 
प्रणाली स्थािनाकालालग 
नीलतगत तथा 
कार्यक्रमगत व्र्वस्था 
गने । 
 

1. औिर्ाररक श्चशक्षामा लनरन्द्तरता ददन नसक्ने बालबाललका तथा नागररकलाई अनचकूल तथा 
समकक्षी श्चशक्षाको अवसर प्रदान गनय खचल्ला तथा वैकश्चल्िक श्चशक्षा/  पवद्यालर्को व्र्वस्था 
गररनेछ । 

2. औिर्ाररक श्चशक्षा प्रणालीभन्द्दा बापिर रिेका नागररकलाई मागमा आिाररत  व्र्ावसापर्क तथा 
प्रापवलिक ताललमको व्र्वस्था गररनेछ । 

3. िाललका लभत्र ट्यचसन,  कोश्चर्ङ जस्ता पवद्यालर् बापिर िचन ेअध्र्ािन सेवाको अनचमलत तथा लनर्मन 
गने कार्यपवलि तर्ार गरी कार्ायन्द्वर्न गररनेछ । 

4. एक पवद्यालर् एक िचस्तकालर् तथा एकवडा–एक सावयजलनक िचस्तकालर्को नीलत बनाई 
सूर्नामालथको ििचँर् र िढ्न ेबालनको पवकास गरी सबैकालालग आजीवन लसकाइको वा जीवन 
िर्यन्द्त लसकाइको अवसर प्रदान गरी ददगो पवकासको र्ौथो लक्ष्र् िचरा गनय सिर्ोग गररनेछ । 

5. श्चशक्षामा सूर्ना तथा सञ्चार प्रपवलिको अलिकालिक प्रर्ोग िचन ेगरी श्चशक्षाको वैकश्चल्िक माध्र्मका 
रूिमा पवषर्गत पवज्ञको नमूना कक्षाको प्रशारण स्थानीर्, टेलीलभजन तथा एफएम माफय त ्गने 
व्र्वस्था गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: प्रापवलिक श्चशक्षा तथा व्र्ावसापर्क श्चशक्षामा जोड ददनच । 
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रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

३.१: आिारभतू तिमा 
प्रापवलिक तथा 
व्र्ावसापर्क सीि 
प्रवद्धयन गने । 

१. आिारभतू तिमा व्र्ावसापर्क सीि प्रदान गनय स्थानीर् िाठ्यक्रममा र्स सम्बन्द्िी पवषर्वस्तच 
समावेश गररनेछ ।  

२. पवद्यालर् श्चशक्षामा लनवायिमचखी सीिलाई एकीकृत रूिमा समावेश गररनेछ । 

३.२: प्रापवलिक श्चशक्षा 
तथा व्र्ावसापर्क 
ताललमको ििचँर्मा 
सिजता,  गचणस्तरीर्ता 
तथा उिर्ोलगतामा वृपद्ध 
गने । 

१. प्रापवलिक जनशश्चक्तको अवस्थाबारे अध्र्र्न गरी आवश्र्क पवद्यालर्मा स्थानीर् आवश्र्कता 
अनचसारका ९–१२ को प्रापवलिक िार सञ्चालन गररनेछ । 

२.  सबै पवद्यालर्मा कम्प्र्चटरको ल्र्ावको व्र्वस्था गदै इन्द्टरनटेको ििचरँ् सचलनश्चित गररनेछ।  

३. पवद्यालर्मा प्रर्ोगात्मक कक्षाकालालग पवज्ञान प्रर्ोगशालाको व्र्वस्था गररनेछ ।  

४. माध्र्लमक ति (कक्षा ११–१२) मा पवज्ञान पवषर् अध्र्ािन गने सामचदापर्क पवद्यालर्को 
स्तरोन्नलत एवम ्पवद्याथी प्रोत्सािन कार्यक्रमको व्र्वस्था गररनेछ ।  

उद्दशे्र् ४: शैश्चक्षक पवकासकालालग िूवायिार पवकास तथा उच्र् श्चशक्षाको आिार तर्ार गनचय । 
४.१: उच्र् स्तरको 
जनशश्चक्त उत्िादनको 
व्र्वस्था गने । 

१. गाउँिाललकाको आवश्र्कताको िूलतय तथा शैश्चक्षक पवकासकालालग उच्र् श्चशक्षामा प्रापवलिक 
पवषर्को क्र्ाम्िस,  बिचप्रापवलिक श्चशक्षालर् र बिचसंकार् क्र्ाम्िस स्थािनाको ििलकालालग 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ ।  

२. उच्र् श्चशक्षामा प्रापवलिक पवषर्लाई प्राथलमकता ददई उच्र् दक्ष जनशश्चक्त उत्िादन गनय िाललका 
लभत्र कम्तीमा एउटा िोलीटेक्नीकल श्चशक्षालर् स्थािना गररनेछ । 

४.२: पवद्यालर्को 
िूवायिार लनमायण गने । 

१. वालपवकास केन्द्रको िूवायिार मािदण्ड अनचसार तर्ार गररनेछ। 

२. पवद्यालर्को भौलतक िूवायिार बालमैत्री,  अिािमैत्री तथा पविद् प्रलतरोिी रूिमा तर्ार गररनेछ। 

३. प्रत्रे्क पवद्यालर्मा छात्र र छात्राकालालग छचट्टा-छच टै्ट सचरश्चक्षत तथा स्वस्थकर शौर्ालर्को व्र्वस्था 
गररनेछ। 

४. प्रत्रे्क पवद्यालर्मा खेल मैदानको व्र्वस्था गररनेछ । 

५. पवद्यालर्मा िचस्तकालर्, पवज्ञान प्रर्ोगशाला र कम्प्र्चटर ल्र्ावको व्र्वस्था गररनेछ। 
उद्दशे्र् ५: संस्थागत तथा लनजी पवद्यालर्िरूलाई लनर्मन र व्र्वस्थािन गरी सेवामचलक बनाइनेछ । 
५.१: संस्थागत तथा 
लनजी पवद्यालर्िरूको 
लनर्मन गरी सेवामचलक 
बनाउन े। 

१. प्रत्रे्क कक्षामा १५ प्रलतशत गररब र पविन्न पवद्याथीलाई वडाको लसफाररसमा लन्ःशचल्क िढाउन े
व्र्वस्था गररनेछ । 

२. नर्ाँ पवद्यालर्िरूको अनचमलत ददँदा शैश्चक्षक गचठीको रूिमा मात्र अनचमलत ददन े व्र्वस्था 
लमलाइनेछ। 

३. संस्थागत पवद्यालर्िरूको लनर्मनकालालग मािदण्ड तर्ार गरी त्र्सैको आिारमा शचल्क लनिायरण, 
वगीकरण, अनचगमन गरी सेवामूलक बनाइनेछ । 

५.२: सामचदापर्क 
पवद्यालर्िरूको शैश्चक्षक 
गचणस्तर वृपद्ध गरी 
प्रलतस्ििी बनाउन े।  

१. पवद्यालर्मा पवषर्गत श्चशक्षकद्वारा मातै्र श्चशक्षण गने व्र्वस्था लमलाइनछे । 

२. अंग्रजेी र निेाली दचवै माध्र्मबाट ऐश्चच्छक रूिमा सबै कक्षामा सञ्चालन गररनेछ । 

३. अङ्खग्रजेी माध्र्मबाट कक्षा सञ्चालन गनय र्ािने पवद्यालर्का श्चशक्षकलाई ताललमको व्र्वस्था 
गररनेछ । 

४. कमजोर बालबाललकालाई सचिारात्मक श्चशक्षण गरी लसकाइ स्तरको वृपद्ध गररनेछ । 

५. आवश्र्क ताललम ददई बालपवकास सम्बन्द्िी लसकाइ सामग्रीिरूको उत्िादन बालपवकास केन्द्रमा 
नै गने व्र्वस्था गररनेछ । 

६. पवद्यालर्िरूको श्चशक्षक दरबन्द्दी, पवद्याथी सङ्खयर्ा तथा भौगोललकता आददका आिारमा िचन 
नक्साङ्कन गरी आवश्र्कता अनचसार मश्चजयङ् गररनेछ । 
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कार्यक्रम तथा आर्ोजना 

उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ 
आ.व 

जम्मा 

 श्चशक्षा, पवज्ञान तथा नवप्रवयतन   0 6000 6000 10000 13000 15000 50000      
 

1 
१० वषे श्चशक्षा गचरुर्ोजना लनमायण तथा 
कार्यन्द्वर्न एकमचष्ट   2000 2000 2000 2000 2000 10000 

 4 6  
2 3 

3 कम्प्रू्टर र लबज्ञान प्रर्ोगशाला एकमचष्ट   1000 1000 1000 1000 1000 5000  4 6  2 3 

4 एक पवद्यालर् एक खेल मैदान लनमायण एकमचष्ट   1000 1000 1000 1000 1000 5000  4 6  2 3 

5 
सामचदापर्क वालपवकास केन्द्र भवन लनमायण 
अपिपिमाल एकमचष्ट     4000 7000 9000 20000 

 4 6  
2 3 

4 
श्चशक्षक दरबन्द्दी िदिूलतय (लबषर्गत तथा कक्षागत 

श्चशक्षकको व्र्वस्थािन) एकमचष्ट   2000 2000 2000 2000 2000 10000 
 4 6  

2 3 
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५.२.५ अिेश्चक्षत उिलश्चधि तथा नलतजा खाका 
श्चशक्षा 

नलतजा 
ति 

नलतजा सूर्क एकाई 
आिार वषयको 

अवस्था 

र्ोजना अवलिको लक्ष्र् 

(आलथयक वषय र कच ल) जम्मा िचष्ट्याइँको 
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष 
तथा 

अनचमान िपिलो तेस्रो िारँ्ौं 

प्रभाव 

रापिर् एवम ्अन्द्तरायपिर् स्तरमा 
प्रलतस्ििाय गनय सक्न ेदक्ष जनशश्चक्त 
उत्िादन भएको िचनेछ । 

साक्षरता दर (५ वषय मालथ) प्रलतशत ७८.०४ 78.5 82 85 85 

गाउँिाललकाको 
प्रोफाइल 

श्चशक्षा शाखा 

पवद्यालर्मा  

शैश्चक्षक  

वातावरणमा  

सचिार भएको  

िचन,े श्चशक्षामा 
लगानी  

वृपद्ध र 
अनचगमन  

तथा नीररक्षण  

थि 
प्रभावकारी 
भएको िचन े

 

सामचदापर्क  

पवद्यालर्िरूमा 
शैश्चक्षक  

गचणस्तरमा  

सचिार भएको  

िचन े

साक्षरता दर (१५ वषय मालथ) प्रलतशत ७४.०३ 76 80 82 82 

र्चवा साक्षरता दर (१५-२४ वषय) प्रलतशत ९८ 98.5 100 100 100 

असर 
गाउँिाललकाको शैश्चक्षक सूर्कांकमा 
उल्लेयर् सचिार भएको िचनेछ । 

बाल कक्षा/िूवय प्राथलमक तिको अनचभव सपित 
कक्षा १ मा भनाय दर 

प्रलतशत ९९.०६ 100 100 100 100 

आिारभतू ति (१,८) मा लैलगंक समानता मपिला प्रलत सर् 
िचरुष 

80 85 90 100 100 

उच्र् श्चशक्षामा कच ल पवद्याथी सङ्खयर्ा ११० 150 200 250 250 

माध्र्लमक ति (९-१२) मा खचद भनायदर प्रलतशत ६०.०१ 62 65 70 70 

माध्र्लमक ति (९-१२) मा कच ल भनायदर प्रलतशत ९८ 98 100 100 100 

आिारभतू ति (१-८) मा कच ल भनायदर प्रलतशत १११.८ 110 100 100 100 

आिारभतू ति (१-८) मा खचद भनायदर प्रलतशत ८४ 85 88 92 92 

प्रलतफल 

पवद्यालर् छाड्ने पवद्याथीको दर 
(Dropout Rate) न्द्रू्न िचनेछ । श्चशक्षक 
पवद्याथी अनचिात आवश्र्कता अनचरुि 
व्र्वस्थािन भएको छ 

आिारभतू तिमा पवद्यालर् जान ेउमेरका पवद्यालर् 
बापिर रिेका पवद्याथी प्रलतशत ०.०१ 0 0 0 0 

पवद्यालर् छाड्ने पवद्याथीको दर (Dropout Rate) 

आिारभतू ति 
प्रलतशत १.०८ 1 0.5 0 0 

पवद्यालर् श्चशक्षा (१-८) श्चशक्षक- पवद्यालथय अनचिात  १:१८ १:१८ १:१८ १:१८ १:१८ 

पवद्यालर् श्चशक्षा (१-१२) श्चशक्षक- पवद्यालथय अनचिात अनचिात १:२४ १:२४ १:२४ १:२४ १:२४ 

प्रापवलिक र व्र्ावसापर्क पवद्यालर् को 
स्तरउन्नलत भएको िचनेछ । 

प्रापवलिक िारको पवद्यालर् सञ्चालन सङ्खयर्ा १ 1 2 3 3 

प्रापवलिक श्चशक्षालर्मा अध्र्र्नरत पवद्याथी सङ्खयर्ा सङ्खयर्ा १७२ 172 250 350 350 

प्रापवलिक तथा व्र्ावसापर्क श्चशक्षा कार्यक्रम 
सञ्चालन भइरिेका पवद्यालर्िरू 

सङ्खयर्ा ० 1 2 3 3 

पवद्यालर्िरूको गचणात्मक िररवतयन 
भएको िचनछे । 

बाल क्लब गठन भएका पवद्यालर् सङ्खयर्ा १४ 16 24 24 24 

कम्प्र्चटर प्रर्ोगशाला भएका पवद्यालर् सङ्खयर्ा ६ 6 10 10 10 

पवज्ञान प्रर्ोगशाला भएका पवद्यालर् सङ्खयर्ा ४ 6 10 10 10 

ईन्द्टरनेट तथा ई- श्चशक्षा सचपविा भएका पवद्यालर् सङ्खयर्ा ५ 6 24 24 24 

छात्रामैत्री पवद्यालर् सङ्खयर्ा ६ 10 24 24 24 
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श्चशक्षा 

नलतजा 
ति 

नलतजा सूर्क एकाई 
आिार वषयको 

अवस्था 

र्ोजना अवलिको लक्ष्र् 

(आलथयक वषय र कच ल) जम्मा िचष्ट्याइँको 
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष 
तथा 

अनचमान िपिलो तेस्रो िारँ्ौं 
श्चशक्षामा सबैको ििचँर् सचलनश्चित भई 
समचदार्को शैश्चक्षक स्तर मालथ उठेको 
िचनेछ । 

अिाितामैत्री पवद्यालर् सङ्खयर्ा ० सबै पवद्यालर् 

  

आवासीर् पवद्यालर् सङ्खयर्ा ० 1 3 6 6 

सामचदापर्क र संस्थागत तिबाट प्रदान 
गररने श्चशक्षाको गचणस्तरमा रिेको अन्द्तर 
घटेको िचनेछ । 

माध्र्लमक श्चशक्षा कक्षा(९-१२) सञ्चाललत 
सामचदापर्क पवद्यालर् 

सङ्खयर्ा १ 2 6 6 6 

सामचदापर्क पवद्यालर् सङ्खयर्ा २४ 24 24 24 24 

संस्थागत पवद्यालर् सङ्खयर्ा ० 0 0 0 0 

पविन्न वगय तथा दललत पवद्याथीलाई 
उच्र् श्चशक्षा (इश्चञ्जलनर्ररि, मेलडकल, 

कृपष, वन, आददमा) गाउँिाललकाबाट 
छात्रवृश्चत्त प्रदान िचनछे र िाललकामा 
प्रापवलिक जनशश्चक्तको आिूलतय सिज 
िचनेछ । 

प्रापवलिक पवषर्मा अध्र्र्नरत दललत छात्रवृश्चत्त प्राप्त 
पवद्याथी सङ्खयर्ा ० 

 
5 10 15 15 

प्रापवलिक पवषर्मा अध्र्र्नरत पविन्न छात्रवृश्चत्त प्राप्त 
पवद्याथी सङ्खयर्ा ० 10 20 30 30 

स्रोत्ः पवषर्गत शाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल 
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५.३ खानेिानी तथा सरसफाइ 

५.३.१ िषृ्ठभलूम  

खानेिानी तथा सरसफाइ सेवाले मानव जीवनमा िाने बिचआर्ालमक प्रभावलाई दृपष्टगत गरी र्स सेवालाई नेिालको 
संपविानले मौललक िकको रुिमा व्र्वस्था गरेको छ । ददगो पवकास लक्ष्र्ले समेत खानेिानी तथा सरसफाइ सम्बन्द्िी 
स्िष्ट लक्ष्र् लनिायरण गरेको छ । खचला ददशामचक्त क्षेत्र घोषणा भई सकेको र्स गाउँिाललकामा एक घर, एक िारा 
तथा शौर्ालर् लनमायणलाई उच्र् प्राथलमकतामा राश्चखएको छ । फोिर व्र्वस्थािनका लालग गाउँिाललकास्तरबाट ििल 
गररएको छ । खानेिानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा पवलभन्न गैह्र सरकारी लनकार्को सिर्ोग रिेको छ ।  

गाउँिाललका लभत्र ८४ प्रलतशत घरिररवारले िाइि िाराको िानी उिर्ोग गने गरेको तथा बाँकीले मचल तथा खोला 
नददनालाको िानी प्रर्ोग गने गरेको देश्चखन्द्छ । 

५.३.२ समस्र्ा तथा र् चनौती  

संघीर्, प्रादेश्चशक तथा स्थानीर् सरकारका अलतररक्त गैर सरकारी र लनजी क्षेत्रबाट समेत प्रर्ास भएता िलन खानेिानीका 
आर्ोजनामा स्थानीर् समचदार्को अिनत्वको कमी र सरसफाइजन्द्र् िरम्िरागत व्र्विारका कारण आशालतत सचिार िचन 
सकेको छैन । मालनसिरूको जमघट िचने सावयजलनक स्थलमा सावयजलनक शौर्ालर्को कमी रिेको छ । स्वच्छ तथा 
सचरश्चक्षत खानेिानीको व्र्वस्था िचन सकेको छैन भने सचयखा र्ाममा कलतिर् वस्तीमा खानेिानीको अभाव िचने गरेको छ 
।  

सरसफाइ सम्बन्द्िी आलनवानी कमजोर रिेको र्स क्षेत्रमा घरमै फोिर वलगयकरण गरी व्र्वस्थािन गने प्रर्लन रिेको 
छैन । िर्यटकीर् मागय र मचयर् वजारिरूमा प्लाश्चस्टकजन्द्र् तथा लसशाजन्द्र् फोिरको व्र्वस्थािन िचन नसक्दा 
वातावरणीर् प्रदचषण बढ्दै गएको छ । साथै बजार केन्द्रिरूमा समेत सडक नाली र ढल सचपविा उिलधि रिेको छैन 
। सावयजलनक शौर्ालर्मा सावचन, लनर्लमत िानी आददको लनर्लमत व्र्वस्थािन भएको देश्चखदैन । शचद्ध खानेिानी, 
िपिरोको कारण खानेिानीका मचल तथा िाईििरूमा क्षलत भएको छ । जलपवद्यचत िररर्ोजना को कारण खानेिानीका 
मचिानिरू सचक्दै गएका छन ्।  खानेिानीका मचिानिरू वश्चस्त भन्द्दा टाढा रिेको कारण ममयतसंभार गनय समष्र्ा रिेको 
देश्चखन्द्छ । खानेिानीका िाईििरू ठूला डाँडा िचंदै आएका कारण वषायतमा िपिरोको कारण क्षतपवक्षत िचने गरेको छ 
। 

५.३.३ संभावना तथा अवसर  

गाउँिाललकाका उच्र् भेगका मचलिरूको िानीमा प्रसस्त प्राकृलतक लमनरल िाइने भएकाले त्र्स क्षेत्रको िानीलाई 
प्रशोिन तथा प्र्ापकङ गरी रापिर् तथा अन्द्तराश्चस्िर् बजारमा लबपक्र गनय सपकने सम्भावना रिेको छ । 

शचद्ध खानेिानी र सरसफाइको सन्द्दभयमा जनप्रलतलनलि र अगचवािरूको र्ासो बढ्दै जानच, खानेिानीको लालग स्रोत प्रशस्त 
िचन च, र्ो पवषर् रापिर् प्राथलमकतामा िनचय र स्थानीर् सरकारको कार्यक्षेत्रमा िनचय, फोिरमैला व्र्वस्थािनमा जनप्रलतलनलि 
र समचदार् पवस्तारै संवेदनशील िचँदै जानच, खानेिानी, सरसफाइ र फोिरमैला व्र्वस्थािनमा सिर्ोगी संस्था र समचदार्को 
सिकार्य िचन च आदद अवसरिरू िचन ्। त्र्सैगरी, आिारभतू खानेिानी तथा सरसफाइ क्षेत्र तीनै तिका सरकारको उच्र् 
प्राथलमकतामा िनचय, आर्ोजनाको छनौट, सञ्चालन र व्र्वस्थािनमा उिभोक्ता तथा समचदार्को थि र्ासो िचँदै जानच, बस्ती 
नश्चजकै िानीका स्रोतिरू (नदी, खोलानाला र मूल) को उिलधिता प्रर् चर मात्रामा रिनच, ललश्चफ्टङ प्रणालीबाट खानेिानी 
सचपविा िचर् र्ाउन सपकने प्रपवलिको पवकास िचन च तथा नदी तथा जलािार क्षेत्रको ददगो व्र्वस्थािनमा समचदार्को र्ासो 
बढ्दै जानच र्स िाललकामा खानेिानी तथा सरसफाइ प्रवद्धयनका अवसरिरू िचन ्। 
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 ५.३.४ उिक्षते्रगत लक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीलत, कार्यक्रम तथा आर्ोजना  

लक्ष्र् 

गाउँिाललका क्षेत्रमा सवयसचलभ र गचणस्तरीर् खानेिानी तथा सरसफाइ सेवा पवस्तार गने । 

उद्दशे्र् 

१. आिारभतू खानेिानीको ििचँर् पवस्तार गनचय । 

२. गचणस्तरीर् खानेिानी सचपविाको ििचँर्मा वृपद्ध गनचय ।  

३. प्रत्रे्क घरमा व्र्वश्चस्थत शौर्ालर् तथा घरेलच फोिरमैलाको व्र्स्थािन गनचय । 

रणनीलत र कार्यनीलत 
ताललका 13: खानेिानी तथा सरसफाइका रणनीलत तथा कार्यनीलतिरू 

रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

उद्दशे्र् 1: आिारभतू खानेिानीको ििचँर् पवस्तार गनचय । 
1.१: ििचँर् नभएका बस्तीिरूमा 
खानेिानीको सेवा पवस्तार गनय  
खानेिानीका स्रोतिरूको िपिर्ान गने 

१. पवद्यमान तथा वैकश्चल्िक खानेिानीका स्रोतिरूको प्रापवलिक टोलीबाट मूल्र्ाङ्कन 
गराइनेछ । 

२. खानेिानीका स्रोतिरूको संरक्षण गररनेछ। 

३. “एकघर एक िारा” कार्यक्रम लागच गररनेछ ।  
४. आिारभतू खानेिानीको ििचँर् वृपद्धकोलालग ठाउँ ठाउँमा िानी ट्यांकीको 

सम्भ्र्ाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ । 

५. नर्ाँ संरर्नाकोलालग आवश्र्क जग्गाको व्र्वस्था गने लमलाइनेछ । 
उद्दशे्र् 2: गचणस्तरीर् खानिेानी सचपविाको ििचँर्मा वृपद्ध गनचय । 
२.1: आिारभतू खानिेानीको गचणस्तर 
बढाउन आवश्र्क संरर्नािरू तर्ार गने 
। 

१. पवद्यमान खानेिानीका संरर्नाको क्षमता मूल्र्ाङ्कन गररनेछ । 

२. आवश्र्कता अनचसार िानी शचद्धीकरण प्रपक्रर्ाकोलालग संरर्ना लनमायण गररनेछ । 

३. सामूपिक कोषको लनमायण गरी उिभोक्ताको लागत सिभालगता सचलनश्चित गररनेछ। 

४. लनजी वा अन्द्र् क्षेत्रसँग साझेदारीको प्रर्ास गररनेछ ।  

५. व्र्वश्चस्थत खानेिानीको रेखदेख र सञ्चालनकोलालग जनशश्चक्तको व्र्वस्था 
गररनेछ। 

उद्दशे्र् ३: प्रत्रे्क घरमा व्र्वश्चस्थत शौर्ालर् तथा घरेलच फोिरमैलाको व्र्स्थािन गनचय । 
३.१: प्रत्रे्क घरिररवारमा आिारभतू 
शौर्ालर् तथा सरसफाइको व्र्वस्था गने 
। 

१. लनमायण भएका शौर्ालर्िरूको समचश्चर्त प्रर्ोगबारे अनचगमन गररनेछ। 

२. घरबाट लनश्चस्कन े अन्द्र् फोिर व्र्वस्थािन गनय घर िररवारलाई आवश्र्क 
प्रश्चशक्षणको व्र्वस्था गररनेछ । 

३. िरेक घरबाट लनश्चस्कने कच पिन ेप्रकृलतका फोिरमैलाबाट कम्िोस्ट मल बनाउन 
प्रत्रे्क िररवारलाई प्ररेरत गररनेछ । 

४. घरबाट लनश्चस्कने िानीलाई सङ्कलन गरी करेसाबारीमा उिर्ोग गनय प्रोत्सापित 
गररनेछ।  

५. समचदार्का केिी सावयजलनक ठाउँिरूमा अिािमैत्री,  बालमैत्री शौर्ालर्को लनमायण 
गररनेछ । 

६. सरसफाइ सम्बन्द्िी जनरे्तनामचलक कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 
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कार्यक्रम तथा आर्ोजना 

उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ 
आ.व 

जम्मा 

 खानेिानी तथा सरसफाइ    17000 19000 25000 31000 38000 130000     
  

2 
अपिपिमाल खानेिालन तथा सरसफाई आर्ोजना 
लनमायण एकमचष्ट  सबैलाइ 5000 7000 8000 9000 11000 40000 

 6 5  
2 1 

1 खानेिालन तथा सरसफाई आर्ोजना ममयत एकमचष्ट   2000 2000 2000 2000 2000 10000  6 5  2 1 

3 अपिपिमाल गाउँिाललका ढललनकास एकमचष्ट   10000 10000 15000 20000 25000 80000  6 5  2 1 

 

५.३.५ अिेश्चक्षत उिलश्चधि तथा नलतजा खाका 
खानेिानी तथा सरसफाइ 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको 
लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र 
कच ल) 

जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रभाव 
िाललका के्षत्रमा सवयसचलभ र गचणस्तरीर् 
खानेिानी तथा सरसफाइ सेवा पवस्तार िचनेछ । 

आिारभतू खानेिानीको ििचँर् 
भएको जनसङ्खयर्ा प्रलतशत 84 88 90 100 100 

गाउँ प्रोफाइल, प्रापवलिक शाखा, 
सम्वश्चन्द्ित शाखाको प्रलतवेदन 

खानेिानीको  
स्रोतिरूमा वृपद्ध  

भएको िचने, सरसफाई जनरे्तनामा  
वृपद्ध भएको िचने,  

 
फोिोरमैला र वातावरण प्रलत जनरे्तना 
वृपद्धभएको िचने, फोिोरमैला व्र्वस्थािनमा 
गाउँिाललकाले थि लगानी गरेको िचने  

स्वच्छ खानेिानीको ििचरँ् 
भएको जनसङ्खयर्ा प्रलतशत 78 80 90 100 100 

शौर्ालर् भएका घरिररवार प्रलतशत 90 95 100 100 100 

असर आिारभतू खानेिानीको ििचँर् िरेक टोल 
समचदार्लाई िचनेछ । 

िाईिद्वारा पवतररत िानी 
उिर्ोग गने िररवार प्रलतशत 84 88 90 100 100 

खानेिानीको स्रोत संरक्षण सङ्खयर्ा 29 35 40 45 45 
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खानेिानी तथा सरसफाइ 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको 
लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र 
कच ल) 

जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रलतफल 

आिारभतू सरसफाइमा सचिार गरी समचदार्लाई 
प्रदूषणमचक्त बनाउन सपकनछे । 

सेश्चफ्टट्यांकी सपितको 
शौर्ालर् भएको िररवार प्रलतशत 90 95 100 100 100 

सािारण शौर्ालर् भएको 
िररवार प्रलतशत 10 5 0 0 0 

सावयजलनक शौर्ालर् सङ्खयर्ा 2 2 5 7 7 

संक्रामक रोगको फैलावटमा कमी आउनेछ । 

जोश्चखमर्चक्त अवस्थामा साबचन 
िानीले िात िचन े प्रलतशत 72 80 85 95 95 

उिर्ार गररएको वा सचरश्चक्षत 
खानेिानी सचपविा प्राप्त घरिचरी प्रलतशत 78 80 90 100 100 

स्रोत्ः पवषर्गत शाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल 
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५.४ मपिला, बालबाललका तथा लश्चक्षत वगय 
५.४.१ िषृ्ठभलूम  

मपिलािरूको क्षमता, श्रम, सीि र सजृनालाई पवकास प्रकृर्ामा लगाई संपविानको ममय अनचरूि सामाश्चजक समानता 
कार्म गनय कार्यक्रमिरू सञ्चालन गनचय आवश्र्क छ । पवगतमा केिी सामाश्चजक असमानता तथा पवभेदका कारण र्स 
क्षेत्रका मपिला, दललत, जनजालत, अल्िसङ्खयर्क वगय सामाश्चजक तथा आलथयक रूिले िछालड िरेका छन ्। लश्चक्षत वगय 
तथा समचदार्को सामाश्चजक न्द्र्ार्, समानता, मानवअलिकार सपित सवायपिण पवकास गने लक्ष्र् तथा उद्देश्र्का साथ 
लैपिक समानता तथा समावेशीकरणलाई र्स र्ोजनाले समेट्नेछ । 

बालबाललकाको िकलाई संपविानले मौललक िकको रूिमा स्थापित गरेको िचँदा बाल बर्ाउ, बाल संरक्षण, बाल पवकास 
र बालसिभालगता जस्ता बालअलिकारका आिार स्तम्भिरू प्रत्र्ाभलूत गनय बालबाललका सम्बन्द्िी ऐन, २०७५ लागच 
गररएको छ । त्र्सैगरी ज्रे्ष्ठ नागररकिरूको जीवन सिज, सचरश्चक्षत एवं सम्मालनत बनाई सामाश्चजक न्द्र्ार् कार्म गनचय 
कल्र्ाणकारी राज्र्को दापर्त्व िो भन ेअिाितासम्बन्द्िी रापिर् नीलत तथा कार्यर्ोजनाका आिारमा अिािता भएका 
व्र्श्चक्तिरूलाई पवकासको मूलिारमा ल्र्ाउनका लालग समावेशी र समन्द्र्ापर्क ििचँर् तथा सिभालगतामा जोड ददइनच 
िदयछ । 

५.४.२ समस्र्ा तथा र् चनौती 
लैपिक पवभेद तथा पिंसालाई बढावा ददने सामाश्चजक संरर्ना, सोर्, मूल्र्, मान्द्र्ता, प्रथा, िरम्िरा कार्मै रिनच, मपिला 
मालथ घरेलच, र्ौनजन्द्र् तथा लैपिकतामा आिाररत पिंसा पवद्यमान िचन च, सामाश्चजक र िाररवाररक वपिष्करणमा िरेका तथा 
पिंसा िीलडत तथा एकल मपिलालाई िूणयरूिमा संरक्षण, िचनस्थायिना, सशक्तीकरण र स्वावलम्बी बनाउन नसपकनच मपिला 
सम्बन्द्िी क्षेत्रका समस्र्ा िचन ्। 

लश्चक्षत वगयको र्ौतफी पितका लालग नीलतगत तथा व्र्विाररक तवरबाट सचिारका ििलिरू भएता िलन दललत, मपिला, 
अिािाता भएका व्र्श्चक्त, बालबालीका, जेष्ठ नागररक तथा आददवासी जनजालत र पविन्न वगयको सामाश्चजक तथा आलथयक 
अवस्थामा उल्लेयर् सचिारिरू िचन सकेको छैन । वाल पववाि, लैपिक पिंसा, दललत तथा पविन्न तथा वाल पिंसाका 
घटनािरू लनमूयल िचन सकेको छैन । लैंलगकपिंसा पिडीत, मपिलाको िपिर्ान िचनसकेको छैन भने पिंसा पवरुद्धमा मपिला 
आवाज सरोकारवालिरूबाट सशक्त रुिमा उठन सकेको छैन । छचवाछचत तथा सामाश्चजक पवभेद अझै िलन कार्मै 
रिेको छ । पविन्न, पिंसा पिलडत र असिार्िरूका लालग पवषेश व्र्वस्था िचन सकेको छैन । सबै लश्चक्षत वगयको संजाल 
गठन भएको तर कृर्ाश्चशल िचन सकेको छैन । लश्चक्षत वगयको आत्मलनभयरताका लालग िर्ायप्त अवसर तथा क्षमता 
पवकासका अवसरमा कमी रिेको छ । 

५.४.३ संभावना तथा अवसर  

सामाश्चजक असमानता तथा पवभेदका कारण सामाश्चजक तथा आलथयक रूिले िछालड िरेका र्स क्षेत्रका मपिला, दललत, 

जनजालत, अल्िसङ्खयर्क वगयको उत्थान गरी पवकासको मूल प्रवािमा सिापित गदै लश्चक्षत वगय तथा समचदार्को सामाश्चजक 
न्द्र्ार्, समानता, मानवअलिकार सपित सवायपिण पवकास गने लक्ष्र् तथा उद्देश्र्का साथ लैपिक समानता तथा 
समावेशीकरणलाई समेट्न सके गाउँिाललकाले समतामचलक, समदृ्ध िाललकाको रुिमा आफ्नो िपिर्ान स्थापित गनय 
सक्ने सम्भावना रिेको छ । 

मपिला र बालबाललकाको िकअलिकारको सन्द्दभयमा सरकारिरूबाट पवलभन्न अलभर्ान र कार्यक्रमिरू संर्ालन भईरिनच, 
संपविान र अन्द्र् कानूनिरूले लैंपिक समानता तथा सामाश्चजक समावेशीकरणलाई प्रवद्धयन गनचय, जनप्रलतलनलि र समाजका 
अगचवािरू र्स पवषर्मा संवेदनशील िचनच, मपिला संजाल र बालक्लविरू गठन भई पक्रर्ाश्चशल िचनच, मपिला तथा 
बालबाललकाको क्षेत्रमा पवलभन्न दात ृ लनकार्िरूबाट कार्यक्रम संर्ालन िचन च अवसरिरू िचन ्। त्र्सैगरी, लैपिकमैत्री 
संपविान तथा राज्र्का तीनै तिमा मपिलाको राजनैलतक सिभालगता तथा समाजको मूल्र्, मान्द्र्ता र व्र्विारमा क्रमश्ः 
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सकारात्मक िररवतयन िचँदै आउनच, बालबाललकाको मौललक िक सम्बन्द्िी सवालका लालग पवलभन्न नीलत तथा कार्यक्रमको  
प्राथलमकताका साथ तजचयमा िचन च, संपविानद्वारा ज्रे्ष्ठ नागररकको पवशेष संरक्षण तथा सामाश्चजक सचरक्षाको िक सचलनश्चित 
िचन च तथा अिािता भएका व्र्श्चक्तिरूको लालग सेवा सचपविा र सामाश्चजक सचरक्षाको व्र्वस्था संपविान तथा ऐनद्वारा 
ग्र्ारेन्द्टी गररनच तथा  अिािता भएका व्र्श्चक्तिरू स्वरं् पक्रर्ाशील भई संगदठत िचन च आदद अवसरका रुिमा रिेका छन ्
। 

५.४.४ उिक्षते्रगत लक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीलत, कार्यक्रम तथा आर्ोजना  

लक्ष्र् 

मपिला, बालबाललका, जेष्ठनागररक तथा अिािता भएका व्र्श्चक्तपवरुद्ध िचने सबै प्रकारका पवभेद, पिंसा र शोषण अन्द्त्र् 
गरी सक्षम र आत्म सम्मानिूणय जीवन र्ािन गराउने । 

उद्दशे्र् 

1. मपिला पिंसाको अन्द्त्र् तथा लैपिक समता कार्म गनचय  

2. बालबाललकाको समग्र अलिकारको संरक्षण तथा बालमैत्री वातावरण लसजयना गनचय  

3. ज्रे्ष्ठ नागररकको िक अलिकारको संरक्षण र प्रवद्धयन गदै ज्ञान, सीि र अनचभवको उिर्ोग गनचय 
4. अिािता भएका व्र्श्चक्तकालालग आिारभतू सेवा, स्रोत र प्रपवलिमा सिज ििचँर्को वृपद्ध गदै आलथयक तथा 

सामाश्चजक सशक्तीकरण माफय त ्जीवनर्ािनमा सिजता तथा आत्मसम्मान प्रदान गनचय 
5. दललत तथा लसमान्द्तकृत समचदार्लाई पवकास तथा सामाश्चजक न्द्र्ार्को मूलिारमा प्रवािीकरण गनचय ।  

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

ताललका 14: मपिला, बालबाललका, जेष्ठनागररक तथा अिािता भएका व्र्श्चक्तिरूका रणनीलत तथा कार्यनीलतिरू 
रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

उद्दशे्र् १: मपिलाको िक-अलिकारको संरक्षण र लैपिक समता कार्म गनचय । 

१.१: िाललका मातितका सबै लनकार्िरूमा 
लैपिक समानता वृपद्ध गने । 

१. नीलत लनमायण र कार्ायन्द्वर्नमा समान मपिलाको समान सिभालगता तथा 
प्रलतलनलित्वमा बढोत्तरी गररनेछ ।  

२. लैपिक समानता प्रालप्तको लालग िचरुषको समेत सपक्रर् सिभालगतामा वृपद्ध 
गररनेछ । 

१.२:  लैपिक पिंसा अन्द्त्र् गने कार्यक्रम 
कार्ायन्द्वर्न गने । 

 

१. मपिला पवरुद्ध िचन ेसबै प्रकारका पिंसा, शोषण र पवभेद लनर्न्द्त्रणको कानचनी 
उिर्ार प्रणालीलाई ििचँर् र्ोग्र् बनाइनेछ । 

२. स्थानीर् तिमा पिंसा प्रभापवत मपिलािरूको लालग िचनस्थायिना तथा सचरक्षा 
गिृ स्थािना तथा सञ्चालन का साथै िाललकामा राितकोषको सञ्चालन गररने 
छ। 

उद्दशे्र् २: बालबाललकाको समग्र अलिकारको संरक्षण तथा बालमैत्री वातावरण सजृना गनचय । 

2.1:  पवभेद, पिंसा,  उत्िीडन, शोषणबाट 
बालबाललकालाई उश्चर्त संरक्षण गने । 

१. बालबाललका पवरुद्ध िचने पिंसा, र्ौनदचव्र्यविार, बालश्रम,  बलात्कार, 

बेर्पवखनजस्ता अिराि पवरुद्ध सरे्तनामूलक कार्यक्रमिरू सञ्चालन 
गररनेछ। 

२. पिंसा प्रभापवत बालबाललकाको उश्चर्त संरक्षण तथा िचनस्थायिनाका लालग बाल 
िेल्िलाइन सेवाको व्र्वस्था गररनेछ । 

३. अनाथ, असिार्, िणूय अिािता भएका र पवशेष संरक्षणको आवश्र्कता भएका 
बालबाललकाको लालग िचनस्थायिना केन्द्र तथा बालकोषको स्थािना गररनेछ। 

2.२:  बालबाललकाको सिभालगता वृपद्ध गने 
। 

१. बाल क्लब तथा बाल सञ्जालको गठन, पवस्तार तथा िररर्ालन गरी 
बालबाललकाको सिभालगता बढाइनछे । 
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२. स्थानीर् नीलत लनमायण तिमा बालबाललकाको सिभालगता सचलनश्चित गररनेछ । 

३. बालबाललकाको शारीररक, मानलसक र शैश्चक्षक पवकासमा अवरोि तथा बािा 
निने गरी बाल सिभालगतामा वृपद्ध गररनेछ । 

२.३: बालमैत्री वातावरणको पवकास गने । 

 
१. बालबाललकािरूको सवायिीण पवकासका लालग प्रत्रे्क वाडयमा बाल उद्यान 

लनमायण गररनेछ । 

२. बालमैत्री स्थानीर् शासनका माध्र्मबाट बाल अलिकार सूर्किरू िरूा गनय 
बालमैत्री िाललका घोषणा गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: ज्रे्ष्ठ नागररकको िक अलिकारको संरक्षण र प्रवद्धयन गदै ज्ञान, सीि र अनचभवको उिर्ोग गनचय । 
3.१: ज्रे्ष्ठ नागररकको लालग िेरर्ाि, 

स्र्ािारसचसार र उिर्चक्त वातावरण लसजयना 
गने ।  

१. आफ्ना आमाबाबचलाई सन्द्तानले िेरर्ाि तथा उश्चर्त व्र्वस्थािन गनचयिने 
िद्धलतको प्रवद्धयन गररनेछ । 

२. आवश्र्कता अनचसार ज्रे्ष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्द्र तथा आश्रमको व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

३.२: ज्रे्ष्ठ नागररकको ज्ञान, सीि र 
अनचभवलाई उिर्ोग गरी सिभालगतामा वृपद्ध 
गने ।  

१. ज्रे्ष्ठ नागररकको ज्ञान, सीि र अनचभवलाई उिर्ोग गनय अवसर प्रदान गनचयका 
साथै अन्द्तरिचस्ता िस्तान्द्तरण गररनेछ । 

3.3: ज्रे्ष्ठ नागररकको सामाश्चजक सचरक्षा 
सेवालाई वृपद्ध गने । 

१. ज्रे्ष्ठ नागररकलाई सम्मान स्वरुि सेवा र सचपविामा पवशेष सिचललर्तको 
व्र्वस्था गररनेछ । 

२. ज्रे्ष्ठ नागररकले समाज र रािको लालग िचर् र्ाएको र्ोगदानको आिारमा 
सम्मान गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: अिािता भएका व्र्श्चक्तकालालग आिारभतू सेवा, स्रोत र प्रपवलिमा सिज ििचँर्को वपृद्ध गदै आलथयक तथा सामाश्चजक 
सशक्तीकरण माफय त ्जीवन र्ािनमा सिजता तथा आत्मसम्मान प्रदान गनचय । 
4.1: अिािमैत्री भौलतक संरर्ना लनमायण 
तथा सचिार गरी सावयजलनक सेवामा ििचँर् 
बढाउने । 

 

 

 

१. भौलतक संरर्ना,िूवायिार तथा र्ातार्ातका सािनिरू अिािमैत्री बनाई सिज 
िचने वातावरण लनमायण गररनेछ ।  

२. श्चशक्षण लसकाइ िद्धलत अिािमैत्री बनाई गचणस्तरीर् श्चशक्षामा सबै अिािता 
भएका बालबाललकािरूको ििचँर् वृपद्ध गररनेछ । 

३. अिािता भएका व्र्श्चक्तिरूलाई सरकारी र लनजी क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर 
वृपद्ध गररनेछ । 

4.2: अिाि व्र्श्चक्तिरूप्रलत गररने   पिंसाको 
न्द्रू्नीकरण गने । 

१. अिाि व्र्श्चक्तिरूप्रलत गररने पवभेद र पिंसा लनराकरण गने कार्यक्रम सञ्चालन 
गररनेछ । 

२. अिािता भएका व्र्श्चक्तको सिभालगतामा  वृपद्धका लालग  आवश्र्क नीलत 
तथा कार्यक्रम कार्ायन्द्वर्न गररनेछ । 

उद्दशे्र् ५: दललत तथा लसमान्द्तकृत समचदार्लाई पवकास तथा सामाश्चजक न्द्र्ार्को मूलिारमा प्रवािीकरण गनचय । 
५.१: दललत तथा लसमान्द्तकृत समचदार्को 
सबै प्रकारका सावयजलनक सलमलत तथा 
लनकार्मा प्रलतलनलित्व सचलनितता गने ।  

1. गाउँिाललकामा उिलव्ि रोजगारीका अवसरिरूमा दललत तथा लसमान्द्तकृत 
समचदार्का र्चवािरूलाई प्राथलमकता ददइनेछ । 

2. स्थानीर् उिभोक्ता सलमलतिरूमा दललत तथा लसमान्द्तकृत समचदार्को अलनवार्य 
प्रलतलनलित्वको प्राविान राश्चखनेछ । 

3. दललत तथा लसमान्द्तकृत समचदार्का नागररकलाई श्चशक्षा, स्वास््र्, खानेिानी 
लगार्त आिारभतू सेवा सचपविा समतामचलक रुिमा पवतरण गने प्रवन्द्ि 
लमलाइनेछ ।  

  



अपिपिमाल गाउँिाललकाको प्रथम आवलिक पवकास र्ोजना २०७९ 

 | 78 | 

 

कार्यक्रम तथा आर्ोजना 

उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ 
आ.व 

जम्मा 

 मपिला, बालबाललका तथा लश्चक्षत वगय    5870 5920 10920 5920 5920 34550       

1 
सचरश्चक्षत मपिनावारी र बाल पववाि सम्बश्चन्द्ि 
सरे्तना एकमचष्ट  30 150 150 150 150 150 750 

 
5 6  1 3 

1 
लैलगंक पिसा सम्बन्द्िी कार्यक्रम (सासच बचिारी 
बचडा बचढी) सङ्खयर्ा  30 600 600 600 600 600 3000 

 
5 6  1 3 

3 
जेष्ठ नागररक पवश्राम स्थल एवं र्ौतारी घर 
लनमायण एकमचष्ट     5000   5000 

 
5 6  1 3 

4 
लैंलगक समानता तथा समाश्चजक समावेशीकरण 
र्ोजना सङ्खयर्ा  1 550     550 

 
5 6  1 3 

1 
मपिला जनप्रलतलनलििरूलाई स्थानीर् सरकार 
संर्ालन एवं नतेतृ्व पवकास सम्बन्द्िी क्षमता 
पवकास कार्यक्रम एकमचष्ठ   800 800 800 800 800 4000 

 

5 6  1 3 

5 
लश्चक्षत समूि सिभालगता, नतेतृ्व पवकास तथा 
क्षमता अलभवृपद्ध कार्यक्रम एकमचष्ठ   700 700 700 700 700 3500 

 
5 6  2 3 

1 मपिला सिकारी संस्था समूि पवकास कार्यक्रम एकमचष्ठ   220 220 220 220 220 1100  5 6  2 3 

1 उिाध्र्क्ष एकल मपिला सिर्ोग कार्यक्रम एकमचष्ठ    600 600 600 600 2400  5 6  2 3 

3 
जेष्ठ नागररक, अिािता भएका धर्श्चक्तिरूको 
लागी बिचआर्ालमक कार्यक्रम एकमचष्ठ   1000 1000 1000 1000 1000 5000 

 
5 6  1 3 

2 
पवद्यालर् पवमूख पकशोरीको बिचआर्ालमक पवकास 
कार्यक्रम एकमचष्ठ   1200 1200 1200 1200 1200 6000 

 
5 6  1 3 

1 
आितकाललन संरक्षण सेवामा मपिला समूिको 
िररर्ालन एकमचष्ठ   300 300 300 300 300 1500 

 
5 6  1 3 
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उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ 
आ.व 

जम्मा 

1 
घरेलच तथा लैलगक पिंसा तथा र्ौनजन्द्र् पिंसा 
न्द्रू्नीकरण कार्यक्रम एकमचष्ठ   350 350 350 350 350 1750 

 
5 6  1 3 

 
 

५.४.५ अिेश्चक्षत उिलश्चधि तथा नलतजा खाका 
मपिला, बालबाललका तथा लश्चक्षत वगय 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको 
लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र 
कच ल) 

जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष 
तथा 

अनचमान 
िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रभाव 

मपिला, बालबाललका, जेष्ठनागररक तथा अिािता भएका 
व्र्श्चक्तपवरुद्ध िचन ेसवै प्रकारका पवभेद, पिंसा र शोषण 
अन्द्त्र् गरी सक्षम र आत्म सम्मानिूणय जीवन र्ािन भएको 
िचनेछ । 

मपिला/घरेलच पिंसा प्रलतशत 15 15 5 0 0 

गाउँिाललका प्रोफाइल, सामाश्चजक 
पवकास शाखा, वापषयक प्रलतवेदन  

लनमायण  

िचने 
संरर्नािरू  

लैँलगक  

सम्बेदनशील  

भएको िचने,  
र्ोजना  
तथा  

कार्यक्रमिरू  

लैँलगकमैत्री  
िचनचको साथै  

बजेटको  

बालश्रम प्रलतशत 5 5 1 0 0 

अिािमैत्री सावयजलनक सेवा प्रदार्क संस्था सङ्खयर्ा 1 0 2 4 4 

बैङ्क माफय त सामाश्चजक सचरक्षा भत्ता प्राप्त गने जेष्ठ 
नागररक 

प्रलतशत 100 100 100 100 100 

असर 
िाललका र िाललका मातितका सबै लनकार्िरूमा सामाश्चजक 
समवेश्चशकरंका आिारमा समतामचलक सेवा प्रभाव भएको 
िचनेछ । 

लैपिक पिंसा र छचवाछचत सम्बन्द्िी घटना दताय सङ्खयर्ा 30 32 35 50 50 

ताललम प्राप्त अिािता भएका व्र्श्चक्त सङ्खयर्ा   15 25 25 

कच ल सिभागीिरूमा मपिलाको प्रलतशत प्रलतशत 33 33 33 33 33 

व्र्वसापर्क सीिमूलक ताललम प्राप्त मपिला सङ्खयर्ा  10 30 50 50 
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मपिला, बालबाललका तथा लश्चक्षत वगय 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको 
लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र 
कच ल) 

जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष 
तथा 

अनचमान 
िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रलतफल 

लैपिक पिंसा अन्द्त गने कार्यक्रम तजचयमा गरी कार्ायन्द्वर्न 
िचनेछ । 

लैपिक पिंसा र छचवाछचत सम्बन्द्िी सरे्तना 
कार्यक्रम 

सङ्खयर्ा 0 2 2 2 2 
िररमाणमा 

िलन  

वृपद्ध भएको पिलडत मपिलािरूको लालग सचरश्चक्षत आवास गिृ सङ्खयर्ा 0 0 0 1 1 

जेसी िररक्षण सङ्खयर्ा 0 1 1 1 1 

सबै प्रकारका पवभेद, पिंसा, उत्िीडन, शोषणबाट सबै 
प्रकारका बालबाललकालाई उश्चर्त संरक्षण िचनछे । 

बाल िेल्िलाइन सञ्चालन सङ्खयर्ा 0 1 1 1 1 

बाल उद्यान सङ्खयर्ा 0 1 4 7 7 

सचरश्चक्षत बाल गिृ सङ्खयर्ा 0 1 1 1 1 

ज्रे्ष्ठ नागररकको लालग िेरर्ाि, स्र्ािारसचसार र उिर्चक्त 
वातावरण लसजयना िचनेछ । 

जेष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्द्र सङ्खयर्ा 1 0 0 1 2 

जेष्ठ नागररक सम्मान िटक 4 1 3 5 5 

ज्रे्ष्ठ नागररकले आजयन गरेको ज्ञान, सीि र अनचभवलाई 
राज्र्ले उिर्ोग गनय नीलत लनमायणमा सिभालगता अलभवृपद्ध 
िचनेछ । 

जेष्ठ नागररक सत्सि केन्द्र सङ्खयर्ा 1 0 2 3 3 

अिािमैत्री भौलतक संरर्ना लनमायण तथा सचिार गरी 
सावयजलनक सेवामा सिज ििचरँ् िचनछे । 

अिािता भएकािरूको लालग ददवा सेवा केन्द्र सङ्खयर्ा 0 0 1 1 1 

र्ौलनक तथा लैपिक अल्िसंयर्क मैत्री सावयजलनक 
शौर्ालर् 

सङ्खयर्ा 0 0 0 1 1 

अिािता भएका व्र्श्चक्तिरूप्रलत गररन ेपवलभन्न प्रकारको 
िालनकारक अभ्र्ास तथा िरम्िरा, पवभेद र पिंसा आददको 
न्द्रू्नीकरण भएको िचनछे 

अिािता सम्बश्चन्द्ि िेल्ि डेक्स सञ्चालन सङ्खयर्ा 0 1 5 8 8 

कच ल सिभागीिरूमा अिािता भएका प्रलतशत 0 1 1 1 1 

स्रोत्ः पवषर्गत शाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल 
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५.५ र्चवा तथा खेलकच द  

५.५.१ िषृ्ठभलूम  

पवकासको लालग र्चवा वगयको मित्विूणय भलूमका िचन्द्छ । र्चवा शश्चक्तको िपिर्ान र िररर्ालन गनयसकेमा समग्र पवकास 
प्रपक्रर्ामा र्चवाले र्ोगदान गनय सक्छन ्। संपविानको सामाश्चजक न्द्र्ार् र समावेशीकरण सम्वन्द्िी नीलतमा रापिर् 
पवकासमा र्चवा सिभालगता अलभवृपद्ध गदै राजनीलतक, आलथयक, सामाश्चजक र सांस्कृलतक अलिकारिरूको िूणय उिर्ोगको 
वातावरण लसजयना गने, र्चवाको सशक्तीकरण र पवकासका लालग श्चशक्षा, स्वास््र्, रोजगारी लगार्तका क्षेत्रमा पवशेष 
अवसर प्रदान गदै व्र्श्चक्तत्व पवकास गने तथा राज्र्को सवािंगीण पवकासमा र्ोगदानका लालग उिर्चक्त अवसर प्रदान 
गने उल्लेख गररएको छ । र्सका साथै स्वस्थ, सक्षम र अनचशालसत नागररक तर्ार गनय खेलकूद तथा खेलाडीमा 
र्ोजनाबद्ध लगानी गने र खेलकूदलाई रापिर् एकता सचदृढ गने एवं अन्द्तरायपिर् क्षेत्रमा रापिर् सम्मान अलभवृपद्ध गने 
माध्र्मको रूिमा पवकास गने भलनएको छ ।  

गाउँिाललकाको उमेरगत जनसङ्खयर्ालाई पवश्लषेण गदाय १९ देश्चख २४ वषयको उमेर समूिमा २८ प्रलतशत जनसङ्खयर्ा 
रिेका छ भने २५ देश्चख ४९ वषय उमेर समूिमा ११ प्रलतशत जनसङ्खयर्ा रिेको छ । कूल जनसङ्खयर्ाको अनचिातमा 
र्चवा समूिको जनसङ्खयर्ा र्लतको िचन च समग्र आलथयक र सामाश्चजक पवकासका लालग राम्रो िो । र्स गाउँिाललकामा ५ 
जना प्रदेश तथा श्चजल्लास्तरका खेलाडीिरू रिेका छन ्। र्स गाउँिाललकामा क्षेत्र लभत्र ३ वटा र्चवा क्लविरू रिेका 
छन ्। र्स्ता क्लविरू खेलकच द तथा र्चवा सशश्चक्तकरणका अलतररक्त सामाश्चजक कार्यमा िलन संलग्न रिेको देश्चखन्द्छ 
। र्स गाउँिाललका लभत्र खेल मैदान, िर्यटकीर् स्थल र खचल्ला स्थान गरी कररब ११ वटा स्थानिरू रिेका छन ्। 

५.५.२ समस्र्ा तथा र् चनौती  

गाउँिाललका क्षेत्रमा र्चवा िलार्न मचयर् समस्र्ाका रुिमा रिेको छ । र्चवा रोजगारी तथा उद्यमशीलताको कमी रिको 
छ । खेलकच द व्र्ावसापर्क िचन सकेको छैन भने गचणस्तरीर् खेल मैदानको कमी रिेको छ । खेल क्षेत्रको पवकासका 
लालग खेल मैदान, खेल प्रश्चशक्षण तथा खेलकच दको लनर्लमत आर्ोजनामा कमी रिेको छ । रोजगारी, अध्र्र्न तथा 
अवसरको खोजीमा देशकै अन्द्र् क्षेत्र तथा पवदेशमा र्चवािरू जाने प्रवृलत रिेको छ । भौगोललक पवकटता तथा उिर्चक्त 
स्थलको अभावमा खेल मैदानको लनमायणमा कदठनाई रिेको छ । गाउँिाललकाको अलिकांश जग्गा लभरालो िचँदा प्रर्ाप्त 
खेल मैदान नभएको र अलिकांश ठाउँमा स्थानीर् पवद्यालर्को मैदानलाई खेल मैदानको रुिमा प्रर्ोग गररएको छ । 

वषेनी श्रम बजारमा थपिने र्चवालाई रोजगारमूलक र व्र्ावसापर्क श्चशक्षा ताललम उिलधि गराई रोजगारी प्रदान गनचय, 
र्चवा प्रलतभा(िलार्न रोक्नच, र्चवािरूमा सकारात्मक सोर्को वृपद्ध गरी श्रम र संस्कृलतप्रलत सम्मान गने वातावरणको 
लसजयना गनचय, र्चवािरूमा स्वरं्सेवी भावनाको जागृत गनचय, सामाश्चजक र आलथयक सेवािरूमा र्चवाको ििचँर् वृपद्ध गनचय, उिर्चक्त 
खेल िूवायिार आिारशीला लनमायण गनचय तथा समचदार्देश्चख नै खेलकच दलाई आत्मसात ्गरी बालबाललका, र्चवा, पवद्याथी, 
ज्रे्ष्ठ नागररक लश्चक्षत खेलकच द कार्यक्रम र श्चशक्षण‚ प्रश्चशक्षण तथा पवलभन्न प्रलतर्ोलगतािरूको आर्ोजना गरी स्वच्छ तथा 
प्रलतस्ििी खेलाडीको पवकास एवम ्खेल संस्कृलतको पवकास गनचय र् चनौतीका रुिमा रिेका छन । 

५.५.३ संभावना तथा अवसर  

पवशेष र्ोजनाका साथ कृपष तथा िर्यटन जस्ता आलथयक उत्िादनको क्षेत्रमा आलथयक रूिले सपक्रर् रू्वा जनसङ्खयर्ा 
लगाउन सके र वैदेश्चशक रोजगारीका लालग आलथयक रूिले सक्रीर् जनशश्चक्त िलार्न िचनबाट रोकी गाउँिाललकाको 
पवकासमा ठूलो फड्को माने सम्भावना रिेकोछ । त्र्सैगरी, र्चवाशश्चक्त िररर्ालनको लालग कानूनी व्र्वस्था िचन च, र्चवा 
उमेर समूिको जनसङ्खयर्ा उच्र् रिनच, स्थानीर् सरकार संर्ालन ऐनले स्थानीर् खेलकूद पवकासको श्चजम्मेवारी स्थानीर् 
सरकारलाई ददनच, खेलकूद प्रलत र्ासो वृपद्ध िचँदै जानच, र्चवाक्लविरू गठन भई िररर्ालन िचन च, खेलकूदका सामान्द्र् िूवायिार 
िचन च आदद र्स क्षेत्रका प्रमचख सम्भावनािरू िचन ्। 
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संपविानमै र्चवा पवकास सम्बन्द्िी व्र्वस्था िचन च,  रापिर् र्चवा िररषद्वको गठन र िररर्ालन िचन च,  देशमा पवकास आर्ोजना, 
उद्योग सञ्चालन गनय प्रशस्त र्चवा शश्चक्त र श्रम देशमा उिलधि िचनच, संपविानले न ैखेलकच दलाई रापिर् एकता सचदृढ 
गने र अन्द्तरायपिर् क्षेत्रमा सम्मान अलभवृपद्ध गने माध्र्मको रूिमा ललनच, स्थानीर् स्तरमा पवलभन्न क्लबिरूद्वारा खेलकच द 
िूवायिार पवकास र प्रलतर्ोलगता आर्ोजनामा र्ोगदान रिनच तथा पवद्यालर् तिको िाठ्यक्रममा खेलकच दलाई अलभन्न अिका 
रूिमा ललइनच अवसरका रुिमा रिेका छन ्। 

५.५.४ उिक्षते्रगत लक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीलत, कार्यक्रम तथा आर्ोजना  

लक्ष्र् 

र्चवा जनशश्चक्तलाई गाउँिाललकाको सामाश्चजक र आलथयक पवकास तथा खेलकच दमा मूलप्रवािीकरण गने । 

उद्दशे्र् 

1. र्चवािरूलाई उद्यमशील, स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाउदै पवकासमा र्चवाको सिभालगता वृपद्ध गनचय । 

2. खेलकच द िूवायिारको पवकास गदै र्चवा खेलाडीलाई उच्र् प्रलतस्ििी र व्र्ावसापर्क बनाउनच । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

ताललका 15: र्चवा तथा खेलकच दका रणनीलत तथा कार्यनीलतिरू 
रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

उद्दशे्र् १: र्चवािरूलाई उद्यमशील, स्वरोजगार र स्वावलम्बी वनाउदै पवकासमा र्चवाको सिभालगता वपृद्ध गनचय ।  

1.१: पवकासमा र्चवा सिभालगता बढाउने । 

 

१. पवकास लनमायणमा र्चवािरूलाई िररर्ालन गनय र्चवा स्वरं्सेवा कार्यक्रम 
सञ्चालन गररनेछ ।  

२. िाललकाका नीलत-कार्यक्रम लनमायण तथा अनचगमन-मूल्र्ाङ्कनमा र्चवा सिभालगता 
वृपद्ध गररनेछ ।  

1.2: र्चवालाई उद्यमशील, व्र्वसार्ी र 
आत्मलनभयर बनाउन पवत्तीर् स्रोत सािनको 
ििचँर्मा वृपद्ध गने ।   

१. रोजगार तथा स्वरोजगार लसजयनाका लालग सावयजलनक, लनजी, साझदेारीका 
पवत्तीर् संस्थािरू माफय त ्सिचललर्त व्र्ाजदरमा ऋण उिलधि गराइनेछ ।  

1.3: र्चवा केश्चन्द्रत प्रापवलिक तथा 
व्र्ावसापर्क श्चशक्षा र सीि पवकासका 
अवसरिरू पवस्तार गरी उद्यमशील बनाउन े
।  

 

१. र्चवामा उद्यमशीलता पवकासका लालग स्वदेश तथा पवदेशको बजारको माग 
अनचरूि व्र्ावसापर्क तथा प्रापवलिक ताललम उिलव्ि गराइनेछ। 

२. वैदेश्चशक अध्र्र्न तथा रोजगारीबाट आजयन भएका िचजँी, ज्ञान,  सीि, प्रपवलि 
र अनचभवलाई स्वदेशमा नै उत्िादनमूलक क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्सािन 
गररनेछ। 

३. िरम्िरागत िेशा र व्र्वसार्को जगेनाय, आिचलनकीकरण, र व्र्वसार्ीकरण 
गनय र्चवािरूलाई प्रोत्सािन गररनेछ ।  

1.4: र्चवामा सकारात्मक सोर्, लसजयनशीलता 
र नेततृ्व क्षमताको पवकास गने । 

१. लसजयनात्मक अन्द्वेषण र नवप्रवतयन कार्य गरी रािको गौरव वढाउन र्ोगदान 
ददन र्चवािरूलाई प्रोत्सापित गररनेछ । 

२. पवकास वा खेलकच द सम्बन्द्िी पवलभन्न क्लविरूको स्थािना तथा प्रभावकारी 
सञ्चालन माफय त र्चवािरूको नेततृ्व र व्र्श्चक्तत्वको पवकास गररनेछ ।  

३. र्चवािरूलाई िररवार र समाजप्रलत श्चजम्मेवारी गराइनेछ । 

४. र्चवािरूलाई लागच िदाथय दचव्र्यसन तथा लनर्न्द्त्रण सम्बन्द्िी रे्तना मचलक 
कार्यक्रम तर्ारी तथा सञ्चालनमा सिभागी गराइनेछ ।  

५. वातावरण संरक्षण र ददगो पवकासमा र्चवा सिभालगतालाई प्राथलमकता 
ददइनेछ। 

६. पवज्ञान तथा सूर्ना प्रपवलिमा र्चवाको ििचँर्का लालग प्रत्रे्क वाडयमा सूर्ना 
प्रपवलि सम्िन्न र्चवा सूर्ना केन्द्रको स्थािना गररनेछ। 

उद्दशे्र् २: खेलकच द िूवायिारको पवकास गदै र्चवा खेलाडीलाई उच्र् प्रलतस्ििी र व्र्ावसापर्क बनाउनच । 
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रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

2.१: खेलकच दको समचश्चर्त पवकासका लालग 
आवश्र्क िूवायिारको लनमायण गने । 

 

१. िाललकामा कश्चम्तमा एउटा न्द्र्चनतम सचपविा सम्िन्न विचउदे्दश्र्ीर् खेलकच द 
रिशाला लनमायण गररनेछ ।   

२. सावयजलनक लनजी साझेदारीमा खेलकच द िूवायिार लनमायण र सचदृढ गररनेछ । 

३. प्रत्रे्क वाडयमा कभडयिल तथा आवश्र्क खेल सामग्रीको व्र्वस्था गररने 
छ।  

2.2: खेल सम्बद्ध रापिर् र अन्द्तरायपिर् संघ 
संस्थािरूसँग समन्द्वर् र सिकार्य गरी 
खेलकच द पवकास गने ।  

१. खेलकच द पवकासका लालग सरोकारवाला रापिर् तथा अन्द्तरायपिर् संघ संस्थासँग 
सिर्ोग र सिकार्य गररनेछ ।  

२. खेलकच द िूवायिारको पवकास र खेल क्षेत्रको उत्थानका लालग पवज्ञता िाँलसल 
गरेका पवदेशी खेलाडीसँग ज्ञान र सीिको आदानप्रदान गनय आवश्र्क 
समझदारीको व्र्वस्था लमलाइनेछ। 

2.3: र्ोग तथा ध्र्ानका साथै 
मनोरञ्जनात्मक, िरम्िरागत तथा संस्कृलतजन्द्र् 
खेलकच द पवकास गने ।  

 

१. र्ोग तथा ध्र्ान माफय त र्चवािरूमा सकारात्मक पवकासका लालग र्ोग तथा 
ध्र्ानका प्रश्चशक्षक तर्ार गररने छ । 

२. प्रत्रे्क वाडयमा र्ोग तथा ध्र्ान प्रश्चशक्षण केन्द्र स्थािना तथा सचसञ्चालन 
गररनेछ ।   

३. मनोरञ्जनात्मक तथा संस्कृलतजन्द्र् खेललाई प्रोत्सािन गररनेछ । 

४. लोिोन्द्मचख रैथाने (Indigenous) खेल उत्थान तथा पवकासका लालग 
आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ । 

2.4: प्रलतभावान खेलाडीको िपिर्ान, क्षमता 
पवकास र प्रोत्सािन गने । 

 

१. राि र प्रदेशको गौरव राख्न सफल खेलाडीिरूलाई सम्मान एवम ्िचरस्कार 
ददइनेछ । 

२. स्थानीर् स्तरदेश्चख प्रलतर्ोलगता सञ्चालन गदै प्रलतभावान खेलाडीको िपिर्ान, 
पवकास, सम्मान तथा प्रोत्सािन गररनेछ ।  

३. पवद्यालर् तथा िाललका तिमा खेलकच द िूवायिारको पवकास गरी खेलकच द 
प्रलतर्ोलगता सञ्चालन गररनेछ । 

४. खेलकच दमा र्चवािरूको सिभालगता वृपद्ध गने कार्यक्रमिरू सञ्चालन गररनछे। 
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कार्यक्रम तथा आर्ोजना 

उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ आ.व जम्मा 

 र्चवा तथा खेलकच द    3550 3550 3550 3550 3550 17750       

1 
जलडबचटी,अल्लो प्रशोिन के्रन्द्र स्थािना माफय त 
र्चवा रोजगार प्रवद्धयन कार्यक्रम सङ्खयर्ा  1 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

 9 
5  2 2 

1 
र्चवािरुको लालग क्षमता सीि पवकास 
ताललमिरुको सञ्चालन सङ्खयर्ा  5 750 750 750 750 750 3750 

 9 
5  2 2 

1 
र्चवा क्लबिरुको क्षमता पवकास तथा खेलकच द 
िररर्ालन एकमचष्ठ   500 500 500 500 500 2500 

 9 
5  2 2 

2 अन्द्तर पवद्यालर् खेलकच द प्रलतर्ोलगता सञ्चालन सालबसाली   1000 1000 1000 1000 1000 5000  9 5  2 3 

2 र्ोग श्चशपवर संर्ालन सङ्खयर्ा  5 300 300 300 300 300 1500  9 5  2 3 
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५.५.५ अिेश्चक्षत उिलश्चधि तथा नलतजा खाका  
र्चवा तथा खेलकच द 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको 
लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र 
कच ल) 

जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रभाव 

र्चवा जनशश्चक्तलाई िाललकाको 
सामाश्चजक-आलथयक पवकास तथा 
खेलकच दमा मूलप्रवािीकरण भएको 
िचनेछ । 

र्चवािरूको नेततृ्वमा रिेको सामाश्चजक संघसंस्था प्रलतशत 2 2 5 10 10 

गाउँिाललका प्रोफाइल, सामाश्चजक 
पवकास शाखा, वापषयक प्रलतवेदन 

र्चवािरूका लालग भएको लगानीमा वृपद्ध 
भएको िचन, खेल िूवायिारमा लगानी वृपद्ध 

िचने  

रापिर् अन्द्तरापिर् खेलाडी सङ्खयर्ा सङ्खयर्ा 5 5 7 12 12 

प्रदेश तथा श्चजल्लास्तरीर् खेलाडी सङ्खयर्ा 58 58 70 80 80 

असर 
क्षमता पवकास, सीिमूलक ताललम र 
पवत्तीर् स्रोतमा र्चवािरूको ििचरँ् वृपद्ध 
भएको िचनछे । 

सिकारीमा र्चवाको आवद्धता प्रलतशत 31 31 34 38 38 

र्चवा व्र्वसार्ीिरूबाट सञ्चालन भएका 
व्र्वसार्को सङ्खयर्ा सङ्खयर्ा 7 7 10 12 12 

उद्यमशीलता ताललम प्राप्त र्चवािरूको वापषयक 
सङ्खयर्ा सङ्खयर्ा 11 30 65 100 100 

वैदेश्चशक रोजगारीमा गएका र्चवा प्रलतशत 2 2 2 2 2 

उद्यम, व्र्वसार् र स्वरोजगारीमा संलग्न र्चवा प्रलतशत 25 25 27 32 32 

र्चवा संलग्र् स्थानीर् संरर्ना वा संर्न्द्त्र सङ्खयर्ा 200 200 250 300 300 

र्चवाक्लब, संजाल तथा संस्था सङ्खयर्ा 4 4 5 7 7 

प्रलतफल  

खेलमैदान, र्ोग तथा ध्र्ानकेन्द्र 
स्थािना भएको िचनछे । 

लनर्लमत र्ोगाभ्र्ास गने जनसङ्खयर्ा प्रलतशत 0.1 1 1.5 2 2 

िाललकास्तरीर् खेलमैदान सङ्खयर्ा 6 6 7 10 10 

पवद्यालर्िरूमा खेलकच द पवकास 
भएको िचनछे । 

खेल मैदान भएका पवद्यालर् सङ्खयर्ा 5 10 15 30 30 

अन्द्तर पवद्यालर् प्रलतर्ोलगतात्मक खेलकच द 
कार्यक्रम 

सङ्खयर्ा 4 4 6 8 8 

प्रश्चशक्षण र अभ्र्ासमा वृपद्ध िचनेछ । 

िाललकामा संर्ाललत खेलकच द प्रलतर्ोलगता सङ्खयर्ा 4 5 7 10 10 

खेलाडी प्रश्चशक्षण कार्यक्रम सङ्खयर्ा 10 10 10 10 10 

िाललकास्तरीर् प्रलतर्ोलगतात्मक खेलकच द 
कार्यक्रम 

सङ्खयर्ा 2 2 2 2 2 
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र्चवा तथा खेलकच द 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको 
लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र 
कच ल) 

जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

सफल एवम ्क्षमतावान खेलाडी प्रोत्सािन तथा 
सम्मान 

सङ्खयर्ा 3 5 10 15 15 

र्ोगा प्रश्चशक्षण िटक 1 2 2 2 2 

सावयजलनक लनजी सझेदारीमा वृपद्ध 
भई खेलकच द िूवायिारको पवकास 
भएको िचनछे । 

कवडयिल तथा खेलकच द मैदान सङ्खयर्ा 2 2 2 2 2 

प्रदेशस्तरको खेल मैदान सङ्खयर्ा 0 0 0 1 1 

स्रोत्ः पवषर्गत शाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल 
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िररच्छेद ६: िूवायिार क्षते्र  

समग्र आलथयक, सामाश्चजक पवकास र सेवा सचपविा प्रवािका लालग भौलतक िूवायिार पवकास क्षेत्रको भलूमका अग्रणी एवं 
मित्विूणय रिदै आएको छ । स्थानीर् तिको समग्र पवकासलाई सकारात्मक ददशातफय  अश्चघ बढाउन िूवायिार पवकास 
क्षेत्रमा मूलत्ः सडक, िचल लनमायण, िरम्िरागत गोरेटो बाटो, िक्की तथा झोलचिे ि चल, आवास, भबन तथा वस्ती पवकास, 

पवद्यचत तथा वैकश्चल्िक उजाय र सूर्ना, संर्ार र प्रपवलि पवषर् क्षते्रको पवकास र पवस्तार ददगो संर्ालन सम्बन्द्िी पवश्लषेण, 

लक्ष्र् तथा उद्देश्र्, सो िालसल गने रणनीलत तथा कार्यनीलत, मागयलनदेशक कार्यक्रमलाई र्स िररच्छेदको पवश्लषेणमा 
समावेश गररएको छ । 

६.१ बस्ती, आवास, भवन तथा सावयजलनक लनमायण 

६.१.१ िषृ्ठभलूम  

अपिपिमाल गाउँिाललका प्रर् चर संभावना र र् चनौती दचवैको संलमश्रण रिेको एक पिमाली गाउँिाललकाको रुिमा श्चर्लत्रत छ 
। वडािरू एक आिसमा कच्र्ी सडक संजालबाट भएिलन जोलडएका छन ्। र्ो गाउँिाललका पवकट भ–ूिरातलीर् 
अवस्थाका कारण र्स क्षेत्रको पवकासमा अनेकौं र् चनौतीिरू पवद्यमान रिेका छन ्। कदठन िरातलमा छररएर रिेका 
डाँडािाँखािरूका वस्तीिरूमा भौलतक िूवायिारिरू िचर् र्ाई नागररकिरूको जनजीवनलाई सिज बनाउनच र्स 
गाउँिाललकाको लालग त्र्लत सिज छैन तथािी सीलमत श्रोत सािनबाट नागररकिरूको वढ्दो आवश्र्कता र र्ािनािरू 
िूरा गने प्रर्ास गररएको छ  । 

सावयजलनक संरर्नातफय  गाउँ कार्यिाललकाको आफ्नो प्रशासलनक भवन लनमायणािीन रिेको र सो भवन लनमायण ििात 
िाल संर्ालनमा रिेको प्रशासकीर् भवनलाई कमयर्ारी आवासका रुिमा पवकास गररने र्ोजना रिेको छ । त्र्सैगरी 
गाउँिाललकाका ४ वटा वडाको आफ्नै वडा भवन छ तर वडा नं २ को आफ्नै वडा कार्यलर् भवन छैन । िाललकाका 
२ स्वास््र्र्ौकी भवन सपित संर्ालनमा रिेका छन ्भने वडा नं. ४ मा १५ शैर्ाको अस्िताल लनमायणको प्रकृर्ा अश्चघ 
बढेको छ तथा आठ वटा सामचदापर्क भवन लनमायण भएको छ । 

६.१.२ समस्र्ा तथा र् चनौती  

गाउँिाललका वश्चस्तिरू व्र्वश्चस्थत निचनच, प्रमचख मालनएका वश्चस्तिरूमा समेत आिारभूत सचपविा अिर्ायप्त रिनच, एकीकृत 
वश्चस्त पवकास कार्यक्रम संर्ालनमा निचन चजस्ता समस्र्ा पवद्यमान रिेका छन ्। पवकलसत िचँदै गरेका वजार क्षेत्रमा 
पवश्राम स्थल एवं बस प्रलतक्षालर् र सावयजलनक शौर्ालर् लगार्तका न्द्रू्नतम सचपविािरू अिर्ायप्त छन ्। सावयजलनक 
सेवाको प्रभावकारी प्रवािका लालग अत्र्ावश्र्क वडा सलमलतको भवन, स्वास््र् र्ौकी लगार्तका सावयजलनक 
िूवायिारिरूको कमी रिेको देश्चखन्द्छ । अलत पविन्न घरिररवार लश्चक्षत सचरश्चक्षत आवास कार्यक्रम अिर्ायप्त रिनच, भकूम्ि 
ििात्को िचनलनयमाण कार्यमा पढलाई िचन च तथा भूकम्ि प्रलतरोिी भवन लनमायणका लालग तर्ार भएको दक्ष जनशश्चक्त 
गाउँिाललकामा पक्रर्ाशील निचनाले िलन लनजी आवासिरू सचरश्चक्षत निचनसक्ने सम्भावना रिेको देश्चखन्द्छ । र्सैगरी 
प्राकृलतक प्रकोिको रुिमा रिेको र्ट्यािको उच्र् जोखीम रिनचिलन वासोवासका पिसावले समस्र्ाको रुिमा रिेको 
देश्चखन्द्छ ।  

लभरालो जलमन, खोलानालाको पकनारमा वश्चस्तिरू रिेका, छररएर रिेको वश्चस्त, वढ्दो वसाई सराई प्रवृलत, स्थानीर् कला 
संस्कृलत झश्चल्कने घरिरू रिेका, र्िांका घरिररवारिरू वसाई सराई गने प्रकृलत वढ्दै गएको छ, पवना नक्सा र पवना 
प्रापवलिक श्चस्टमेटका आिारमा घरिरू वनेका, िचराना घरिरू भएका कारण भ चकम्िको जोश्चखम रिेको, अझैिलन िेरै 
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घरिरू खर र ढचंगाले छाएका, वश्चस्तिरू नदद कटान र िपिरोका जोश्चखममा रिेका, आवासीर् घरिरूको लनमायण 
मािदण्डअनचसार लनमायण िचन नसकेको, सचरश्चक्षत आवास तथा बस्ती पवकास उश्चर्त रुिमा नभएको, बजार पवकास तथा 
पवस्तारको कमी, बजारसँगको कमजोर ििचँर् तथा पवस्तारको अभाव, सावयजलनक लनमायण आवश्र्कताअनचसार िचन नसकेको, 
वस्तीिरू बीर्को दचरी टाढा िचन च अपिपिमाल पवकासका लालग लनकै र् चनौतीिूणय देश्चखन्द्छ ।  

६.१.३ संभावना तथा अवसर  

िूवायिार पवकास र आवास लनमायण गदै स्थानीर् िपिर्ानर्चक्त शिर बसाल्ने सम्भावना रिनच, सडक सञ्जालको र चत गलतमा 
वृपद्ध भएको िचँदा आलथयक गलतपवलि िेरै िचन सक्न ेरणनीलतक क्षेत्र िपिर्ान गरी शिर बसाल्ने सम्भावना रिेको छ । 
गाउँिाललकाले एकीकृत जग्गा पवकास िररर्ोजना माफय त गाउँ क्षेत्रका केिी स्थानिरूमा जग्गा एकीकरण आर्ोजनाको 
सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गरी गचरूर्ोजना बनाएर नर्ाँ शिर अविारणा अनचसारका नर्ाँ व्र्वश्चस्थत वस्ती पवकासका कार्यिरू 
अगालड बढाउन सपकने सम्भावना छन ्। साथै नर्ाँ क्षेत्रमा बस्ती एकीकरण िद्धलत माफय त शिरी िूवायिार पवकास एवं 
पवस्तार िचने अवसर देश्चखन्द्छ । 

गाउँिाललका क्षेत्रका केिी स्थानिरूमा एकीकृत आवास तथा बस्ती पवकास गरी अव्र्वश्चस्थत र छररएका घरिररवारलाई 
एकताबद्ध र प्रभावकारी सेवा प्रवाि गने, स्थानीर् लनमायण सामग्रीको अलिकतम प्रर्ोग गरी स्थानीर् वास्तचकला र 
नवीनतम प्रपवलि लमश्चश्रत सचरश्चक्षत र पकफार्ती भवनिरू लनमायण गने सम्भावना एवं अवसरिरू छ ।  

६.१.४ उिक्षते्रगत लक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीलत, कार्यक्रम तथा आर्ोजना  

लक्ष्र् 

सचरश्चक्षत, सचलभ र वातावारणमैत्री एकीकृत आवास तथा बस्ती पवकास गने । 
उद्दशे्र् 

1. एकीकृत आवास तथा बस्ती पवकास गरी अव्र्वश्चस्थत र छररएका घरिररवारलाई एकताबद्ध र प्रभावकारी 
सेवा प्रवािको पवकास गनचय । 

2. स्थानीर् लनमायण सामग्रीको अलिकतम प्रर्ोग गरी स्थानीर् वास्तचकला र नवीनतम प्रपवलि लमश्चश्रत सचरश्चक्षत र 
पकफार्ती भवनिरू लनमायण गनचय । 

रणनीलत र कार्यनीलत 

ताललका 16: आवास तथा बस्ती पवकासका रणनीलत तथा कार्यनीलतिरू 
रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

उद्दशे्र् १: एकीकृत आवास तथा बस्ती पवकास गरी अधर्वश्चस्थत र छररएका घरिररवारलाई एकताबद्ध र प्रभावकारी सेवा 
प्रवािको पवकास गनचय । 

१.१: ग्रामीण क्षेत्रमा भौगोललक पिसाबले 
लबकट र छररएर रिेका तथा पविद्वको 
जोश्चखममा रिेका र सीमान्द्तकृत घर 
िररवारलाई आिारभतू सचपविा सपितको 
एकीकृत बस्ती लनमायण गने । 
 

1. भ-ूउिर्ोग नीती तथा बस्ती पवकास र्ोजना तजचयमा गरी लागच गररनेछ। 
2. भौगोललक पिसाबले लबकट र छररएर रिेका तथा पविद्वको जोश्चखममा रिेका 

घर िररवारकालालग सचरश्चक्षत, वातावारणमैत्री, सचलभ, आिारभतू सचपविार्चक्त 
र मौललक िपिर्ान बोकेको एकीकृत बस्ती लनमायण गररनेछ । 

3. भौगोललक रूिले लबकट र पविद्वको उच्र् जोश्चखममा रिेका स्थानमा िचन 
सक्ने थि बस्ती पवस्तारलाई लनरुत्सापित गररनेछ ।  

4. ग्रामीण क्षेत्र र छररएर रिेका घरिररवारलाई आिारभतू सचपविा सपितको 
बस्ती लनमायण गररनेछ । 

१.२: घना बस्ती रिेका क्षेत्र तथा सडक 
क्षेत्रको बस्ती व्र्वश्चस्थत गने। 

1. बजारी क्षेत्र तथा घना बस्ती रिेका र राजमागय क्षेत्रको बस्तीलाई व्र्वश्चस्थत 
गररनेछ । 

2. सडक क्षेत्रमा िचन सक्न े थि बस्ती पवस्तारलाई लनरुत्सापित गररनेछ र 
मािदण्डिरूलाई िूणयरूिले कार्न्द्वर्न गररनेछ । 
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रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

3. कृपषर्ोग्र् जलमनमा िचन ेगरेको जग्गा प्लपटिलाई लनर्न्द्त्रण गरी व्र्वश्चस्थत 
गररनेछ । 

4. शारीररक अिािता भएका व्र्श्चक्त, ज्रे्ष्ठ नागररक लगार्त पविद्वको उच्र् 
जोश्चखममा रिेका व्र्श्चक्तकालालग पवशेष सामाश्चजक आवासको पवकास गररनेछ 
। 

१.३: भउूिर्ोग नीलत तथा र्ोजना लनमायण 
गने र र्ोजनाबद्ध रुिमा एकीकृत बस्ती 
पवकास गने कार्यलाई अलभर्ानको रुिमा 
अगालड बढाउने । 

1. एकीकृत बस्ती पवकास गनय जग्गा प्रालप्त व्र्वस्थालाई सरल बनाइनेछ। 

2. राजमागय क्षेत्रमा िचन सक्ने थि बस्ती पवस्तारलाई लनरुत्सापित गररनेछ।  

3. पविद संवेदनश्चशल क्षेत्रमा बसोबास गने घरिररवार िपिर्ान गरी त्र्स्ता 
स्थानबाट िटाउने कार्यलाई अलभर्ानको रुिमा सञ्चालन गररनेछ । 

उद्दशे्र्: २ स्थानीर् लनमायण सामग्रीको अलिकतम प्रर्ोग गरी स्थानीर् वास्तचकला र नवीनतम प्रपवलि लमश्चश्रत सचरश्चक्षत र पकफार्ती 
भवनिरू लनमायण गनचय । 

२.१:  स्थानीर् िपिर्ान भएको र सबै वगय 
तथा समचदार्ले पकन्न सक्न े भवनिरूको 
लनमायण गने ।  

1. सरकारी तथा लनजी क्षेत्रसँग समन्द्वर् गरी उिर्चक्त भवन लडजाइन तथा 
लनमायण गररनेछ । 

2. िाललकामा लनमायण िचन े भवनिरूको लडजाइनमा एकरूिता ल्र्ाउन भवन 
लनमायण मािदण्ड बनाई लागच गररनछे ।  

3. स्थानीर् वास्तचकला र नवीनतम प्रपवलि लमश्चश्रत सचरश्चक्षत र पकफार्ती लनजी 
भवन लनमायण गनय लनजी क्षेत्र तथा समचदार्लाई प्रापवलिक सिर्ोग गररनेछ 
। 

२.२: भवन लडजाइन, लनमायण तथा 
सचिरीवेक्षणका कार्यमा संलग्न जनशश्चक्तको 
क्षमता पवकास गने । 

1. सचरश्चक्षत, पकफार्ती, वातावरणमैत्री र िपिर्ानर्चक्त भवन लनमायण बारे 
जनरे्तना वृपद्ध गनय समचदार् लश्चक्षत कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

2. स्थानीर् रूिमा उिलधि लनमायण सामग्रीिरूको प्रर्ोगलाई अलिकतम प्रर्ोग 
गनय प्रोत्सािन गररनेछ । 

3. एकीकृत सेवा प्रदार्क बिचिर्ोगी र बिचउदे्दश्र्ीर् भवन लनमायण गरी एकीकृत 
जनसेवा प्रदान गररनेछ । 
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कार्यक्रम तथा आर्ोजना 

उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ 
आ.व 

जम्मा 

 बस्ती, आवास, भवन तथा सावयजलनक लनमायण    30000 9000 12000 12000 4000 67000       

2 वडा कार्ायलर् भवन लनमायण सङ्खयर्ा  ३ 20000     20000  11 3  2 1 

2 अलतथी गिृ लनमायण सङ्खयर्ा  १    5000  5000  11 3  1 2 

1 सवयजलनक शौर्ालर् लनमायण सङ्खयर्ा  2 5000 5000    10000  11 3  2 2 

1 प्रलतक्षालर् लनमायण सङ्खयर्ा  ६   3000 3000  6000  11 3  2 1 

1 सामचदापर्क भवन लनमायण सङ्खयर्ा  १२  4000 4000 4000 4000 16000  11 3  2 1 

1 िेली प्र्ाड लनमायण सङ्खयर्ा  ६ 5000  5000   10000  11 3  2 1 

 

६.१.५ अिेश्चक्षत उिलश्चधि तथा नलतजा खाका 
बस्ती, आवास, भवन तथा सावयजलनक लनमायण 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको 
लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र 
कच ल) 

जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रभाव 
सचरश्चक्षत, सचलभ र वातावारणमैत्री एकीकृत 
आवास तथा बस्ती पवकास िचनेछ । 

भकूम्ि प्रलतरोिी भवन प्रलतशत 1 नर्ाँ बन्न ेसबैमा 

गाउँिाललका प्रोफाइल, 

प्रापवलिक शाखा, सम्वश्चन्द्ित 
शाखाको प्रलतवेदन 

भवन आर्ार संपिता सम्बन्द्िी रे्तनामा वृपद्ध 
र गाउँिाललकाबाट िचने कार्ायन्द्वर्न र 
अनचगमन थि प्रभावकारी भएको िचन 

व्र्वश्चस्थत सिरीकरण सपितको बस्ती सङ्खयर्ा 0  1  1 

िाललकाको मािदण्ड बमोश्चजम भवन 
लनमायण 

प्रलतशत 1 नर्ाँ बन्न ेसबैमा  

असर भौगोललक रुिले पवकट र पविद जोश्चखमर्चक्त 
स्थानमा िचन सक्ने थि बस्ती पवस्तारलाई 

जोश्चखमर्चक्त बस्तीको स्थानान्द्तरण 
बस्ती 
सङ्खयर्ा 

0 1 3 5 5 
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बस्ती, आवास, भवन तथा सावयजलनक लनमायण 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको 
लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र 
कच ल) 

जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

लनरुत्सापित गनय सिरी बस्ती लबस्तार मािदण्ड 
लनमायण भएको िचनछे । 

लनमायण भएका वस्ती पवकास र्ोजना 
सङ्खयर्ा 

सङ्खयर्ा 0 0 1 1 1 

प्रलतफल 

िाललकामा आवश्र्कता अनचसका आवास तथा 
भवन लनमायण भएको िचनछे । 

कार्यिाललका भवन (थि) सङ्खयर्ा 1 1 1 1 1 

वडाकार्यलर् भवन सङ्खयर्ा 5 5 6 6 6 

कमयर्ारी आवास प्रलतशत 0 0 0 1 1 

सामचदापर्क भवन सङ्खयर्ा 6 6 10 12 12 

पवलभन्न आर्ोजनािरूको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, 

सामाश्चजक तथा वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन र 
पवस्ततृ इश्चन्द्जलनर्ररङ लडजाइन भएको िचनेछ 

भवन तथा आवास लनमायणकालालग 
वातावरणीर् प्रभाव अध्र्र्न सङ्खयर्ा 1 1 1 2 2 

भवन तथा आवास लनमायणकालालग 
पवस्ततृ िररर्ोजना प्रलतवेदन सङ्खयर्ा 3 3 5 7 7 

प्राकृलतक िपिरोको जोश्चखम बस्तीिरूलाई 
व्र्वस्थािन भएको िचनेछ 

भकूम्ि तथा िपिरो प्रलतरोिी पवद्यालर् 
भवन 

सङ्खयर्ा 4 नर्ाँ बन्न ेसबैमा  

भकूम्ि तथा िपिरो प्रलतरोिी स्वास््र् 
संस्था सङ्खयर्ा 2 4 7 7 7 

भकूम्ि तथा िपिरो प्रलतरोिी वडा 
कार्ायलर् तथा अन्द्र् सरकारी भवन सङ्खयर्ा 4 नर्ाँ बन्न ेसबैमा  

पविन्न घर िररवारका लालग जनता आवास 
कार्यक्रम सर्ालन भएको िचनेछ 

पविन्नकालालग लनलमयत आवास सङ्खयर्ा 0 10 20 30 30 

स्रोत्ः पवषर्गत शाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल 
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६.२ सडक, िचल तथा र्ातार्ात 

६.२.१ िषृ्ठभलूम  

नेिालको संपविानले र्ातार्ात सचपविामा नागररकको सरल, सिज र समान ििचँर् सचलनश्चित गनय र्ातार्ात क्षेत्रमा लगानी 
अलभवृपद्ध गने र वातावरण अनचकूल प्रपवलिलाई प्राथलमकता ददंदै सावयजलनक र्ातार्ातलाई प्रोत्सािन र लनजी र्ातार्ातलाई 
लनर्मन गरी र्ातार्ात क्षेत्रलाई सचरश्चक्षत, व्र्वश्चस्थत, समावेशी र अिाितामैत्री बनाउन ेिररकल्िना गरेको छ । भौलतक 
िूवायिार आलथयक पवकास एव सामाश्चजक समपृद्धका आिारिरू िचन जसमा सडक र्तार्ात तथा िचलको सबैभन्द्दा मित्त्विूणय 
र्ोगदान रिन्द्छ । िूवायिारको पवकासमा स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ स्थानीर् लनकार्लाई श्चजम्मेवार बनाएको 
छ । िूवायिार लनमायणकालालग स्थानीर् लनकार्लाई प्रदेश एव संघीर् सरकारबाट समेत अलथयक एवं प्रापवलिक सिर्ोग 
िचयर्ाउने व्र्वस्था गररएको छ । गाउँिाललकाले िूवायिार पवकासमा समावेशी,  वातावरणमैत्री,  गचणस्तरीर् िूवायिार भन्ने 
अलभर्ानका साथ कार्यक्रम अगालड बढाएकोछ । गाउँिाललकाको पवकास र समपृद्धको प्रमचख आिारका रुिमा रिेको 
एक क्षेत्र सडक तथा र्ातार्ात िलन िो । 

गाउँिाललका लभत्र िाल सम्म कच नै िलन सडक कालोिते्र िचन सकेको छैन भने सबै सडक ग्राभेल र कच्र्ी  अवस्थामा 
रिेको छ । गाउँिाललकामा िाल सम्म कररव १२ पक. मी. सडक रिेको छ । गाउँिाललकामा २० झोलचिे ि चल 
रिेको छ । र्स गाउँिाललकाको मकरीगाडबाट छोटो दचरीका रुटमा नीजी सवारी सािनिरू लनर्लमतरुिमा र्ल्ने 
गदयछन ्। प्रार्जसो ठाउँमा भने वषायतको समर्मा िपिरोले बाटो अवरुद्ध िचने, िानी जम्ने, पिलो िचने भएका कारण 
लनर्लमतरुमा र्ातार्ात सचर्ारु गनय कदठनाई िचने गरेको छ ।  

६.२.२ समस्र्ा तथा र् चनौती  

गाउँिाललका क्षेत्रलभत्र सबै सडक लबस्तारमा कठीनाई रिनच, लबकट भौलगललक अवश्चस्थलतका कारण सडक िर्ाक खोल्न 
कदठनाई िचन च जस्ता समस्र्ािरू प्रमचख रिेका छन ्। र्सैगरी कलतिर् झोलचिे ि चल रिेको स्थानसम्मको सिज सडक 
सचपविा पवस्तार िचन नसक्नच, आवश्र्कता अनचसार झोलचिे ि चल लनमायण निचन चले िलन आवागमनमा असिज भएको देश्चखन्द्छ 
। सावयजलनक र्ातार्ातका सािनिरू लनर्लमत रुिमा संर्ालन निचनच,  श्चजििरूले भाडा मिंगो ललने गरेको अन्द्र् समस्र्ाको 
रुिमा रिेको देश्चखन्द्छ ।  

गाउँिाललकाका सबै वडािरूमा सडक संजाल निचनच, सावयजलनक र्ातार्त नभएको िचँदा भाडादरमा लनर्मानचसार र र्थाथय 
निचन च, र्ौलानीको तट अन्द्तगयत िरेक वषय सडक लनमायण गररने र अको ठाउँमा सडक कटान िचने समस्र्ा, ग्रालमण 
वश्चस्तिरूका िदमागयिरूको लनर्लमत ममयत संभार िचन सकेको छैन ।  

६.२.३ संभावना तथा अवसर  

र्स गाउँिाललकाका िेरै जसो भभूाग समथर नभएको कारण सडक संजाल पवस्तार गनय सिज नदेश्चखएिलन स्थानीर् 
सरकारले र्ातार्ात िूवायिार लनमायणलाई प्राथलमकता राख्नच, र्ातार्ात िूवायिार लनमायणको लालग आवश्र्क स्थानीर् 
संरर्नाको बललर्ो आिार लनमायण िचन च र्स क्षेत्रको संभावनाका रूिमा ललन सपकन्द्छ । त्र्सैगरी, र्ातार्ात व्र्वस्थािनमा 
अत्र्ािचलनक प्रपवलिको प्रर्ोग बढ्दै जानच, प्रदूषण रपित सवारी सािनको प्रर्ोगको मािोल लसजयना िचँदै जानच, र्ातार्ात 
धर्वस्थािनका नर्ाँ प्रपवलि लभत्र्र्ाउन लनजी क्षेत्रको क्षमता वृपद्ध िचदै जानच, शिरीकरणसँगै सवारी सािनिरूको माग 
बढ्दै जानच, र्ाक्ला र गचणस्तरीर् सडक लनमायणमा सरकार तथा समचदार्को र्ासो बढ्नच आदद ददगो र्ातार्ात 
धर्वस्थािनका अवसरिरू िचन ्। 
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आन्द्तररक सडक सञ्जालको िूणयरुिमा पवकास िचँदा िाललकालाई कृपष, िर्यटन र जडीबचटी उत्िादन केन्द्रको रुिमा 
पवकास गनय सपकने सम्भावना रिेको देश्चखन्द्छ भने स्थानीर् वस्ती तथा बजार केन्द्रबाट मूल सडकमा जोलडने कृपष 
सडक तथा अन्द्र् सडकिरूको स्तरउन्नलत गनय सके कृपष उत्िादन बजाररकरण लनकै सिज िचन गई आलथयक 
पक्रर्ाकलाििरूमा बढवा िचन सक्ने देश्चखन्द्छ । 

६.२.४ उिक्षते्रगत लक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीलत, कार्यक्रम तथा आर्ोजना  

लक्ष्र् 

ददगो िूवायिार पवकास माफय त नागररकको सिज ििचँर् िचन े।   

उद्दशे्र् 

1. सडक िूवािायरिरूको लनमायण तथा स्तरउन्नलत गरी मालनसिरूको जीवन सिज र सरल बनाउनच । 

2. र्ातार्ात िूवायिारको उश्चर्त ममयत सम्भार तथा व्र्वस्थािन गरी सिज आवतजावत र स्थानीर् जनताको सचपविा, 
आर्आजयन तथा रोजगारी लसजयना गनचय । 

रणनीलत र कार्यनीलत 

ताललका 17: र्ातार्ात तथा िूवायिारका रणनीलत तथा कार्यनीलतिरू 
रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

उद्दशे्र् १: सडक िूवािायरिरूको लनमायण तथा स्तर उन्नलत गरी मालनसिरूको जीवन सिज र सरल बनाउनच । 

१.१: र्ोजनाको दीघयकालीन उिर्ोगकोलालग  
लनमायण भइसकेका िूवायिारिरूको संरक्षण, पवस्तार 
तथा ममयतकोलालग कोषको व्र्वस्था गने। 

१. नेिाल सरकारले लनिायरण गरेका न्द्रू्नतम मािदण्ड लनिायरण गरी 
सोको िालना गरी सडकको गचणस्तर कार्म गररनेछ ।  

२. िचल लनमायण कार्यिरूको गचणस्तर कार्म गनय अनचगमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
गररनेछ । 

३. र्ोजनाको दीघयकालीन उिर्ोगको लालग लनमायण भइसकेका 
िूवायिारिरूको संरक्षण, पवस्तार तथा ममयतकोलालग कोषको व्र्वस्था 
गररनेछ । 

१.२: आलथयक तथा सामाश्चजक गलतपवलिलाई 
सन्द्तचललत, समावेशी, गलतशील बनाउन र्ोगदान 
िचर् र्ाउन सक्न ेरणनीलतक सडक सञ्जाल सचदृढ गने 
। 

1. व्र्ावसापर्क गलतपवलिलाई गलतशील बनाउन सडकको लनमायण तथा 
स्तरवृपद्ध गररनेछ । 

2. प्राथलमकता प्राप्त लोकमागय तथा गाउँिाललकाको  रणनीलतक सडक 
सञ्जालको लनमायणमा तीब्रता ददइनेछ ।  

3. सडकमा वषैभरर लनवायि र्ातार्ात सञ्चालनको लालग सडक िचलको 
लनमायणलाई प्राथलमकताका साथ तीब्रता ददइनेछ । 

१.३: लछटो, भरिदो र वातावरण मैत्री सडक 
सञ्जाल पवकास गनय सिर्ोगी िचने प्रपवलि तथा 
उिार्िरू अबलम्बन गने । 

1. बजार क्षेत्रमा सडक, िानी लनकास र ढल, खानिेानी िाइि, लबजचली 
तथा इन्द्टरनेट पवतरण लाइन, फूटिाथ आददको एकीकृत रुिमा 
लनमायण गररनेछ। 

2. सडक छेउछाउका िपिरो तथा भकू्षर् लनर्न्द्त्रण गनय भौलतक 
संरर्नाका साथसाथै बार्ोइश्चन्द्जलनर्ररङ् लगार्तका गैरसंरर्नात्मक 
वातावरण मैत्री प्रपवलििरूको प्रर्ोग गररनेछ ।   

उद्दशे्र् २: र्ातार्ात िूवायिारको उश्चर्त ममयत सम्भार तथा व्र्वस्थािन गरी सिज आवतजावत र स्थानीर् जनताको सचपविा, 
आर्आजयन तथा रोजगारी लसजयना गनचय । 

२.१:  प्रमचख ग्रामीण बस्तीिरू र प्रमचख िर्यटकीर् 
केन्द्र जोड्न ेगरी र्ातार्ात ििचँर् बढाउन सडक 
पवस्तार गने । 

3. र्ोजनािरूको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न, पवस्ततृ लडजाइन र लागत अनचमान 
गरेर मात्र वातावरणमैत्री िूवायिारको लनमायण गररनेछ । स्थानीर् 
तिको श्रम एवम ्सीिलाई केन्द्रलबन्द्दचमा राश्चखनेछ । 

4. सम्िूणय िूवायिार र्ोजनािरूलाई आिचलनक सूर्ना प्रणाली अनचसार 
अद्यावलिक गदै लनर्लमतरूिमा कार्ायन्द्वर्न गदै ललगनेछ । 
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रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

5. प्रमचख ग्रामीण बस्तीिरू र प्रमचख िर्यटकीर् केन्द्र जोड्ने िूवायिार 
पवकासका लनमायणमा व्र्ािक जनसिभालगता बढाइनेछ । 

6. र्ोजनािरूलाई लनिायररत समर्मा नै सम्िन्न गनय र्ोजनाको प्रकृलत 
अनचरूि आवश्र्क स्रोत तथा वस्तच र गचणस्तरको आिारमा वगीकरण 
गरी सोिी अनचरूि व्र्वस्था लमलाइनेछ । 

२.२: िर्यटकीर् स्थलिरूको िपिर्ान तथा सो 
स्थान सम्मको ििचँर् मागयको लनमायण कार्यलाई 
अलभर्ानका रुिमा सञ्चालन गने । 

१. िर्यटकीर् स्थलिरू सम्मको ििचँर् मागय लनमायण तथा व्र्वस्थािनको 
लालग समचदार् तथा स्थानीर् तिलाई व्र्ािक रुिमा िररर्ालन 
गररनेछ । 

२. ििचँर् मागय पवकास तथा व्र्वस्थािन गचरुर्ोजना तर्ार गरी स्तरोन्नलत, 

लनमायण तथा व्र्वस्थािन कार्यलाई क्रमागत रुिमा अगालड 
बढाइनेछ। 

३. ऐलतिालसक, िालमयक, सांस्कृलतक तथा िर्यटकीर् ठाउँिरूको प्रवद्धयन 
गनय िदमागयिरूको लनमायण गररनेछ । 
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कार्यक्रम तथा आर्ोजना 

उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ आ.व जम्मा 

 सडक, िचल तथा र्ातार्ात    65000 277000 350000 438000 530000 1660000       

 सडक लनमायण           
     

1 
र्ौपकबगर - लसतोला िचदै नौगाड गाउँिाललका 
जोड्ने मोटरबाटो लनमायण पक.लम  7 30000 50000 70000 70000 80000 300000 

 
9 3  3 3 

1 
मकरीगाढ, घचसा िचदै खार्ाकोट सम्मको िर्यटपकर् 
सडक लनमायण सङ्खयर्ा  20  100000 100000 150000 150000 500000 

 
9 3  3 3 

 पि.लस.लस बाटो          
 9 3  3 3 

1 अपिपिमाल पि लस लस बाटो लनमायण र्ोजना सवै वडा   20000 30000 50000 50000 50000 200000  9 3  3 3 
 घोरेटो बाटो तथा िदमागय          

 9 3  3 3 

2 घोरेटो बाटो तथा लनमायण गाउँिाललका भरर पक.लम.  100 5000 7000 10000 18000 20000 60000  9 3  3 3 
 झलचि ेिचल/िस िचल          

 
     

2 िाललका भरर झोलचिे तथा िस िचल लनमायण सङ्खयर्ा  15 10000 20000 20000 20000 30000 100000  9 3  3 3 

2 मोटरेवल िचल लनमायण अपिपिमाल सङ्खयर्ा  15  70000 100000 130000 200000 500000  9 3  3 3 
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६.२.५ अिेश्चक्षत उिलश्चधि तथा नलतजा खाका 
सडक, िचल तथा र्ातार्ात 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको 
लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र 
कच ल) 

जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रभाव 

संघ, प्रदेश तथा गाउँिाललकाको समन्द्वर्का आिारमा 
सडक तथा र्ातार्ात िूवायिार पवकास गरी आलथयक 
तथा सामाश्चजक पवकासका अवसरमा नागररकको 
सिज ििचँर् भएको िचनछे । 

३० लमनेटसम्मको दचरीमा र्ातार्ात ििचरँ् 
भएका िररवार प्रलतशत 5 10 30 50 60 

गाउँिाललका प्रोफाइल, 

िाललका प्रगलत पववरण, 

प्रापवलिक शाखा 

जनताको माग अनचसार र्ातार्ातको 
व्र्वस्थािन भएको िचने, सडक 
िूवायिारमा लगानी वृपद्ध िचन े

सवयर्ाम सडक पक.लम. 12 12 25 37 37 

असर 
र्ोजनाको दीघयकालीन उिर्ोगकोलालग लनमायण 
भइसकेका िूवायिारिरूको संरक्षण, पवस्तार तथा ममयत 
संभार भएको िचनेछ । 

र्ातार्ात सचर्ारु सडक लम्बाइ पक.लम. 12 12 25 37 37 

लनर्लमत ममयत संभार भएको सडकको 
लम्बाइ 

पक. 
लम. 

3 5 12 17 17 

प्रलतफल 

िाललकाको आलथयक तथा सामाश्चजक गलतपवलिलाई 
सन्द्तचललत, समावेशी, गलतशील बनाउन र्ोगदान 
िचर्ायउन सक्ने रणनीलतक सडक संजाल सचदृढ भएको 
िचनेछ । 

अन्द्तर िाललका सडक सञ्जाल पवस्तार पक.मी. 0 2 5 7 7 

लछटो, भरिदो र वातावरण मैत्री सडक सञ्जाल पवकास 
गनय सिर्ोगी िचन ेप्रपवलि तथा उिार्िरू अबलम्बन 
िचनेछ । 

वार्ोइश्चञ्जलनररि प्रपविी र सडक साइड 
वृक्षारोिण 

पक.मी. 0 1 3 5 5 

बाढी लनर्न्द्त्रणकालालग ग्र्ालभन वाल 
लनमायण 

पक.मी. 1 1 3 5 5 

प्रत्रे्क वडािरूमा र मित्त्विूणय स्थलिरूमा, बस्तीिरू 
र प्रमचख िर्यटकीर् केन्द्र जोड्ने गरी र्ातार्ात ििचँर् 
बढाउन सडक पवस्तार गररनेछ । 

िाललकामा संर्ाललत ४ िाङ्खग्र ेर्ातार्ातका 
सािन सङ्खयर्ा 0 0 0 2 2 

कच्र्ी पक.मी. 10 10 15 19 19 

ग्राभेल सडक पक.लम. 12 12 25 37 37 

कालोित्र े पक.लम. 0 0 5 5 5 

िर्ाक खोललएको सडक पक.लम. 0 10 30 50 50 

िक्की िचल सङ्खयर्ा 0 0 1 1 1 

झोलचि ेि चल सङ्खयर्ा 20 20 32 41 41 
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सडक, िचल तथा र्ातार्ात 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको 
लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र 
कच ल) 

जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

सडक नाली पक.लम. 0 0 3 5 5 

सडक िेटी पक.लम. 0 0 0 0 0 

स्रोत्ः पवषर्गत शाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल 
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६.३ जलश्रोत, पवद्यचत तथा वैकश्चल्िक ऊजाय 
६.३.१ िषृ्ठभलूम  

जल पवद्यचत आलथयक वृपि र आलथयक रूिान्द्तरणको एक मित्विूणय सािन िो । सचदचरिश्चिम प्रदेशमा ददगो र भरिदो पवद्यचतको 
ििचँर् सबै नागररकमा िचलगनसकेको र प्रदेश सरकारले उजाय क्षेत्रलाई आलथयक समपृद्धको सम्बािक मानेको सन्द्दभयमा 
जलपवद्यचत पवकास र व्र्वस्थािनमा प्रदेश सरकारको मित्विूणय भूलमका आवश्र्क छ । नेिालको संपविानले जनसिभालगतामा 
आिाररत स्वदेशी लगानीलाई प्राथलमकता ददंदै जलस्रोतको बिचउिर्ोगी पवकास गने नीलतगत व्र्वस्था गरेको छ ।  

गाउँिाललका लभत्र पवजचली बत्तीको रूिमा प्रर्ोग गने घरिररवार ६२ प्रलतशत रिेको छ । गाउँक्षेत्रका ६५ प्रलतशत 
घरिचरीिरूमा वैकश्चल्िक सौर्य उजाय माफय त पवद्यचत आिूलतय भएको छ । केिी वडाका बस्तीिरूमा सामचदापर्क पवद्यचतीकरण 
माफय त पवद्यचत आिूलतय भएको छ । पवद्यचत आिूलतयका लालग गाउँिाललकाले राश्चस्िर् प्रशारण लाइनलाई जोड्ने कार्यलाई 
लतब्रता ददएको छ । गाउँिाललका क्षेत्रमा १ प्रलतशत घरिररवार एल.पि.ग्र्ासबाट खाना िकाउने गदयछन ् भने खाना 
िकाउनका लालग दाउरा प्रर्ोग गने कररब ९९ प्रलतशत रिेका छन ्। सचिाररएको र् चलो प्रर्ोग गने घरिचरीको सङ्खयर्ामा 
वृपद्ध िचँदै गएको छ ।  

६.३.२ समस्र्ा तथा र् चनौती  

गाउँिाललकाका सबै स्थानमा राश्चस्िर् प्रशारण लाइनको पवद्यचत सेवा उिलधि िचन सकेको छैन भने उिलधि पवद्यचत सेवा 
िलन लनर्लमत र व्र्वश्चस्थत िचन सकेको छैन । स्वच्छ उजायको रूिमा गोवर ग्र्ास, वार्ो पवके्रट र िचवाँ रपित सचिाररएको 
र् चलोको उिर्ोग िर्ायप्त मात्रामा िचन सकेको छैन । अलिकांश वडािरूमा िरम्िरागत रूिमा दाउराबाट खाना िकाउने 
गररएको छ । वस्ती पवकास, शिरीकरण तथा आलथयक गलतपवलिको पवस्तारका कारण बढ्दै गएको पवद्यचतको माग बढ्दै 
गए अनचसार पवद्यचत आिूलतय गनचय, र भौगोललक लबकटता रिेका र ग्रामीणस्तरमा छररएको बस्तीिरूमा पवद्यचतीकररण गनचय 
र् चनौतीको रूिमा रिेका छन ्। 

६.३.३ संभावना तथा अवसर  

गाउँक्षेत्रमा जलपवद्यचत उत्िादनकोलालग उिर्चक्त भौगोललक अवस्था र जलस्रोतको उिलधिता रिेकोछ । मकरीगाड तथा 
अपि िाइरो िररर्ोजना िचरा भए िलछ लबद्यचत आिचलतयमा ठूलो र्ोगदान िचनेछ । जनसमचदार्मा ऊजायको आवश्र्कता बारे 
रे्तना अलभवृपद्ध भएको अवस्था छ । ऊजाय पवकासबाट भौलतक, आलथयक तथा सामाश्चजक संरर्नाको पवकास भई आलथयक 
समचन्नलत तथा रोजगारीका अवसरिरू लसजयना िचने देश्चखन्द्छ ।  

आिचलनक प्रपवलिको प्रर्ोग गरी िरम्िरागत व्र्विारलाई िररवतयन गरी उत्िादनलाई वृपद्ध गनय सपकन्द्छ । ऊजाय पवकासबाट 
साना तथा घरेलच र ठूला उिोग स्थािना तथा सञ्चालनमा सिजता भै औद्योलगक पवकास गनय सिज िचनेछ । फोिरमैला 
व्र्वस्थािनका लालग ठोस फोिरको प्रशोिनबाट लमथेन ग्र्ाँस उत्िादन गरी पवक्री गने सम्भावना रिेको छ ।  

६.४.४ उिक्षते्रगत लक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीलत, कार्यक्रम तथा आर्ोजना  

लक्ष्र् 

नवीकरणीर् तथा वैकश्चल्िक ऊजायको उत्िादन र उिभोगमा दक्षता बढाई वातावरण मैत्री,  ददगो,  भरिदो, गचणस्तरीर् र 
स्वच्छ ऊजायमा सबैको ििचँर्मा वृपद्ध गने । 
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उद्दशे्र् 

1. ऊजायको उिभोगमा दक्षता बढाई वातावरण–मैत्री, ददगो, भरिदो, गचणस्तरीर् र स्वच्छ ऊजायमा सबैको ििचँर्मा 
वृपद्ध गनचय । 

2. िरम्िरागत ऊजायको सट्टामा वैकश्चल्िक ऊजायको प्रर्ोगमा वृपद्ध गनचय । 

रणनीलत र कार्यनीलत 

ताललका 18: ऊजायका रणनीलत तथा कार्यनीलतिरू 
रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

उद्दशे्र् १: ऊजायको उिभोगमा दक्षता बढाई वातावरण–मैत्री, ददगो, भरिदो, गचणस्तरीर् र स्वच्छ ऊजायमा सबैको ििचँर्मा वपृद्ध गनचय 
। 

१.१: ऊजाय क्षेत्रको संस्थागत संरर्ना 
तर्ार गरी ददगो र अलिकतम ्
उिर्ोगको आिार तर्ार गने ।  

1. संघीर् स्वरूि अनचसार ऊजाय क्षेत्रको स्थानीर् स्तरमा संस्थागत संरर्ना तर्ार गररनेछ 
।  

2. संगठनात्मक संरर्ना अनचसार पवद्यचत जडान गने र ममयत सम्भार गनय ताललम प्राप्त दक्ष 
जनशश्चक्तको व्र्वस्था गरी उनीिरूको क्षमता अलभवृपद्ध गररनेछ । 

3. पवद्यचत पवतरण लाइनमा उच्र् क्षमता तथा गचणस्तरीर् िान्द्फमयरिरू प्रलतस्थािान गररनेछ 
। 

4. घरार्सी प्रर्ोजनकालालग अलिकतम ्ऊजाय प्रर्ोग गने िररवारलाई सम्मान/प्रोत्सािनको 
व्र्वस्था गररनेछ । 

१.२: उिलधि सम्िूणय ऊजाय स्रोतको 
िपिर्ान, उत्िादन, वतयमान तथा 
भपवष्र्मा ऊजायको माग र आिलूतय 
सम्बन्द्िी डाटाबेस तर्ार गरी 
संस्थागत पवकासमा जोड ददने । 

1. गाउँिाललकामा ऊजायको स्रोत िपिर्ान, कच ल सम्भाव्र् जलपवद्यचत क्षमता, माग र आिूलतयको 
अध्र्र्न गररनेछ ।  

2. उत्िाददत ऊजाय, वतयमान तथा भपवष्र्को माग र आिूलतयको त्र्ाङ्क सङ्कलन गरी डाटाबेस 
तर्ार गररनेछ । 

3. लनमायण सम्िन्न भई सञ्चालनमा रिेका लघच तथा साना जलपवद्यचत आर्ोजनाको ममयत, 

सम्भार र संस्थागत पवकास गररनेछ । 

4. र्स क्षेत्रमा रिेका मचयर् ऊजाय उत्िादन केन्द्र सम्मको सडक र प्रशारण लाइनको 
सञ्जाल लनमायण गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: िरम्िरागत ऊजायको सट्टामा वैकश्चल्िक ऊजायको प्रर्ोगमा वपृद्ध गनचय । 

२.१: ऊजायको प्रर्ोगलई ददगो, भरिदो  

गचणस्तरीर् र प्रभावकारी रूिमा 
पवकास गरी बिचउिर्ोलग बनाउने । 

१. ऊजायको खित प्रभावकारी ढिबाट गनयकालालग पवशेष सरे्तना कार्यक्रम सञ्चालन गररनेछ 
। 

२. सावयजलनक संस्था वा स्थानिरू जस्तै, अस्िताल, पवद्यालर्, िालमयकस्थल, सडक, िर्यटकर् 
स्थल, आददमा अिारभतू ऊजायको लनर्लमत आिूलतय गनय सौर्य ऊजाय जडान गररनेछ । 

३. पवद्यचतीर् र् चलो प्रर्ोग गनय सिचललर्त ऋण/अनचदानको व्र्वस्था गररनेछ ।  

४. कृपष तथा शिरी क्षेत्रबाट लनश्चस्कन ेफोिरजन्द्र् वस्तचबाट वार्ोग्र्ास तथा प्रािाररक मल 
उत्िादन तथा प्रर्ोग गनय प्रत्सािन गररनेछ ।  

५. लसँर्ाइ तथा खानेिानीको ििचँर् िचर् र्ाउन सम्भावना नरिेका क्षेत्रमा सौर्य ऊजायको प्रर्ोग 
गरी ललफ्ट खानेिानीको सञ्चालन गररनेछ । 

६. जलपवद्यचत, वैकश्चल्िक ऊजायको अलिकतम प्रर्ोग गरी दैलनक जीवनर्ािनमा सिजता 
ल्र्ाउदै िरम्िरागत ईन्द्िनको प्रर्ोग घटाइनेछ। 

७. वैकश्चल्िक ऊजाय क्षेत्रलाई प्रोत्सािन गनय बैंक तथा पवत्तीर् क्षेत्रबाट सिचललर्त दरमा 
ऋणको व्र्वस्था गररनेछ । 
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कार्यक्रम तथा आर्ोजना 

उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ आ.व जम्मा 

 जलश्रोत, पवद्यचत ्तथा वैकश्चल्िक ऊजाय    6500 8200 10500 13200 18500 56900       

2 आिचलनक र् चलो पवतरण एकमचष्ठ   600 600 600 600 600 3000  7 9  2 1 

1 
पविचत उत्िादन तथा पवद्यचतीकरण 

अपिपिमाल गाउँिाललका भरर एकमचष्ठ   5000 7000 9000 12000 17000 50000 
 

7 9  2 1 

2 
सौर्य बत्ती जडान (मश्चन्द्दर, सावयजलनक स्थल, वडा 
कार्यलर्) एकमचष्ठ   600 600 600 600 600 3000 

 
7 9  3 2 

2 वैकश्चल्िक उजाय सरे्तना एकमचष्ठ   300  300  300 900  7 9  3 3 

 
 

६.४.५ अिेश्चक्षत उिलश्चधि तथा नलतजा खाका 
जलश्रोत, पवद्यचत ्तथा वैकश्चल्िक ऊजाय 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको 
लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र 
कच ल) 

जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रभाव 
िरम्िरागत ऊजायको प्रलतस्थािन गरी वैकश्चल्िक ऊजाय प्रर्ोगमा 
बृपद्ध भएको िचनेछ । 

पवद्यचतमा ििचँर् प्राप्त िररवार प्रलतशत 62 65 85 100 100 

गाउँिाललका प्रोफाइल, 

प्रापवलिक शाखा, सम्वश्चन्द्ित 
शाखाको प्रलतवेदन 

सम्वश्चन्द्ित कार्यलर्िरूले आफूलाई 
समसामपर्क अध्र्ावलिक गरेको िचन,े 

उजाय िूवायिारमा  असर 
नपवकरश्चणर् तथा वैकश्चल्िक ऊजायको उत्िादन र उिभोगमा 
ऊजाय दक्षता बढाई वातावरण मैत्री, ददगो, भरिदो, गचणस्तरीर् र 
स्वच्छ ऊजायमा सवैको ििचँर्मा बृपद्ध िचनेछ । 

जलपवद्यचत ्उत्िादन (जलडत 
क्षमता) मेगावाट 0 0 0 15 15 

प्रलतव्र्श्चक्त पवद्यचत ्उिभोग 
(वाट प्रलत घण्टा) घण्टा 5 25 35 50 50 
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जलश्रोत, पवद्यचत ्तथा वैकश्चल्िक ऊजाय 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको 
लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र 
कच ल) 

जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

लघच जल पवद्यचत उत्िादन 
क्षमता पकलोवाट 650 650 650 650 650 

प्रलतफल 

ऊजाय पवतरण प्रणालीलाई प्रभावकारी एवम ्भरिदो बनाई 
पवद्यचत ििचँर्मा बृपद्ध गरी खित बढाइनछे । 

थ्री फेज लाइनको लबस्तार प्रलतशत 0 10 30 50 50 

रापिर् प्रसारण लाइन 
माफय त पवद्यचतीकरण भएको 
िररवार 

प्रलतशत 0 5 40 60 60 

खाना िकाउन ेइन्द्िनका 
रूिमा लबद्यचत प्रर्ोग गने 
िररवार 

प्रलतशत 0 0 1 3 3 

वैकश्चल्िक ऊजायको पवस्तार गरी ददगो, भरिदो गचणस्तरीर् र 
प्रभावकारी रूिमा पवकास गरी बिचउिर्ोलग बनाइन ेछ । 

सोलार उजाय प्रर्ोग गने 
घरिररवार प्रलतशत 65 70 60 40 40 

सोलार उजाय उत्िादन पक.वा. 300 350 300 100 100 

बार्ोग्र्ास (गोवरग्र्ास) 
प्रर्ोग गने घरिररवार सङ्खयर्ा 0 0 5 10 10 

स्रोत्ः पवषर्गत शाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल 

  



 अपिपिमाल गाउँिाललकाको प्रथम आवलिक पवकास र्ोजना २०७९ 

  

 | 102 | 
 

६.४ सूर्ना, सञ्चार तथा प्रपवलि 

६.४.१ िषृ्ठभलूम  

अपिपिमाल गाउँिाललकाका वडा नं. ४ र ५ मा सूर्ना तथा प्रपवलिको उिर्ोगको अवस्था राम्रो रिेको छ भनें बाँकी 
वडािरूमा र्सको अवस्थामा सचिार ल्र्ाउन अत्र्ावश्र्क छ । सबै वडािरूमा एन.पट.लस र एन सेलको सामान्द्र् सचपविा 
उिलधि भएको देश्चखएको छ । गाउँ क्षेत्रका सबै वडामा मोबाइल फोन सेवाको सचपविा िचगेता िलन सेवा ििँूर् भने ८० 
प्रलतशत मातै्र छ । अश्चप्टकल फाइबर पवस्तार िचन नसक्दा इन्द्टरनेट सचपविा एकदमै कमजोर छ भने वडास्तरबाट प्रवाि 
िचने अनलाइन सेवािरू सबै वडािरूमा सचर्ारू िचन सकेको छैन साथै ५ प्रलतशत भन्द्दा कम मालनस मात्र इन्द्टरनेटको 
ििचँर्मा रिेको देश्चखन्द्छ ।  

गाउँिाललकामा ित्रिलत्रका तथा एफ.एम.स्टेशनिरूले सञ्चार सचपविा िचर् र्ाएका भएता िलन र्स गाउँिाललकाबाट दैलनक रूिमा 
प्रकाशन िचने कच न ैित्रिलत्रका तथा एफ.एम.स्टेशनिरू नरिेको साथै गाउँबासीलाई सूर्ना प्रवाि गनय स्थानीर् एफ.एम. को 
आवश्र्कता रिेको देश्चखन्द्छ । र्द्यपि, टेलललभजन, केवल नेटवकय , र इन्द्टरनेटको सरल ििचँर्का कारण सूर्ना तथा संर्ार 
पवकास ददनानचददन बढ्दै गइरिेको छ । 

६.४.२ समस्र्ा तथा र् चनौती  

भौगोललक लबकटताको कारण सूर्ना तथा सञ्चार प्रपवलिको पवस्तारलाई दचगयम वडासम्म र चतता ददन समस्र्ा भएको छ । 
सावयजलनक सेवा प्रवािमा सूर्ना प्रपवलिको िर्ायप्त उिर्ोग िचन सकेको छैन । सूर्ना तथा सञ्चारको संरर्नागत पवकासका 
िूवायिारमा कमी देश्चखन्द्छ । सूर्ना प्रपवलिको पवकास र साईवर सचरक्षाको लालग िर्ायप्त संरर्नागत व्र्वस्था भएको भने 
छैन ।  केिी स्थानिरूमा मोबाइल नेटवकय  अलनर्लमत तथा ज्र्ादै कमजोर भएकाले सेवा प्रर्ोग एवं वडा कार्ायलर्को 
सेवा प्रवािमा समेत बािा िचगेको छ । िालसम्म अश्चप्टकल फाइवर िचग्न सकेको छैन ।  

अश्चप्टकल फाइबर पवस्तारमा गलत ददने कार्य, सूर्ना तथा सञ्चार क्षेत्रमा पवकलसत नवीनतम प्रपवलि समर् सािेक्ष प्रर्ोगमा 
ल्र्ाउने कार्य, पवद्यचत प्रसारण भरिदो बनाउने कार्य, गाउँ क्षेत्रको ऐलतिालसक मित्वका वस्तच र सेवािरूलाई लडश्चजटल 
अकायइभमा सचरश्चक्षत राख्न ेकार्य, साइवर सचरक्षा सम्वन्द्िी संस्थागत संरर्ना तर्ार गरी आम जनतामा र्स सम्वन्द्िी जनरे्तना 
अलभवृपद्ध गने कार्य, र सामाश्चजक सञ्जालको वृपद्धसँगै र्समा बढ्दै गएको दचरूिर्ोग तथा पवकृलतलाई रोक्ने कार्य र् चनौती िूणय 
देश्चखएको छ ।    

६.४.३ संभावना तथा अबसर  

पवद्यमान र्ोजना तथा नीलत अनचरूि गाउँलाई सञ्चार तथा सूर्ना प्रपवलि मैत्री बनाउन सपकन्द्छ । स्थानीर् संर्ार माध्र्म 
र संर्ारकमीको क्षमता पवकास गरी गाउँलाई लमलडर्ामैत्री बनाउन सपकन्द्छ । आिचलनक सूर्ना प्रपवलिको प्रर्ोग गरी 
गाउँिाललकाको प्रशासलनक लगार्त दैलनक कामकाजका प्रणालीिरू सिज एवम ्र् चस्त बनाउन सपकने सम्भावना प्रशस्त 
छ।  

पवद्यालर् तथा स्वास््र् केन्द्र लगार्त सम्िूणय सावयजलनक संस्थािरूको कार्य प्रणालीलाइ सूर्ना प्रपवलिको प्रर्ोगबाट थि 
र् चस्त दचरूस्त र प्रभावकारी बनाउन सपकन्द्छ । प्रपवलिको भरिूर उिर्ोग गरी िर्यटकीर्, कला, भाषा तथा संस्कृलतको 
दृपष्टकोणले मित्विूणय स्थलिरूको संरक्षण एवम ्प्रवद्धयन गनय सपकने र सावयजलनक सेवा प्रवािलाई थि प्रभावकारी बनाउन 
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सपकने देश्चखन्द्छ । सूर्ना तथा संर्ारको पवकासले समग्र आलथयक पवकासको गलतपवलिलाई िारदशी, र् चस्त दचरूस्त र प्रभावकारी 
बनाउन टेवा िचर् र्ाउनेछ । 

६.४.४ उिक्षते्रगत लक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीलत, कार्यक्रम तथा आर्ोजना  

लक्ष्र् 

सूर्ना तथा सञ्चार प्रपवलिको पवकास गदै सबै नागररकको ििचँर् तथा उच्र्तम उिर्ोग सचलनश्चित गरी आमनागररकको 
जीवनस्तरलाई सिज बनाउन े। 

उद्दशे्र् 

1. आम सञ्चार माध्र्मलाई स्वच्छ, सक्षम, लनष्िक्ष, मर्ायददत, पवश्वसनीर् बनाई सूर्ना तथा सञ्चार प्रपवलि र सेवािरू 
सबै नागररकको ििचँर्मा िचर् र्ाउनच । 

2. सूर्ना तथा सञ्चार प्रपवलिको सेवालाई सवयसचलभ, गचणस्तरीर् र भरिदो बनाई प्रपवलिको उच्र्तम सेवा प्रर्ोग गनचय 
। 

रणनीलत र कार्यनीलत 

ताललका 19: सूर्ना तथा सञ्चार प्रपवलिका रणनीलत तथा कार्यनीलतिरू 
रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

उद्दशे्र् १: आम सञ्चार माध्र्मलाई स्वच्छ,  सक्षम,  लनष्िक्ष,  मर्ायददत,  पवश्वसनीर् बनाई सूर्ना तथा सञ्चार प्रपवलि र सेवािरू सबै 
नागररकको ििचर्मा िचर् र्ाउनच । 

१.१: सूर्ना तथा सञ्चार प्रपवलि सम्बन्द्िी नर्ा ँ
खोज तथा अनचसन्द्िान र पवकासको लालग 
कानचनी आिार तर्ार गने । 

1. सञ्चार माध्र्मसँग साझेदारीको नीलतलाई प्रभावकारी बनाइनेछ । 
2. सूर्ना प्रपवलि क्षेत्रको पवकासकालालग लनजी क्षेत्रलाई प्रोत्सािन र प्रवद्धयन गनय 

सिजीकरण गररनेछ ।  
3. केबलमा आिाररत सञ्चार प्रपवलिलाई ताररपित प्रपवलिमा रुिान्द्तर गनय पवलभन्न 

अध्र्र्न गररनेछ । 
१.२: बजार तथा र्लश्चर्त्र क्षेत्रको िूवायिार 
पवकास गरी उद्योगको रूिमा पवकास तथा 
प्रवद्धयन गने । 

1. र्स क्षेत्रलाई िररश्चर्त गराउन े खालका भापषक, सांस्कृलतक, भौगोललक तथा 
सामाश्चजक िषृ्ठभलूम झल्कने प्रवियनात्मक सूर्नाका सामग्रीिरूको लनमायण र 
लनमायण भएका सामग्रीिरूको लडश्चजटलाइजेशन गरी र्स क्षेत्रको पवकासलाई टेवा 
िचर् र्ाउन सूर्ना तथा सञ्चार प्रपवलि र्चक्त िर्यटकीर् र्ोजना बनाइनेछ । 

2. र्स क्षेत्रको कला संस्कृलतको िपिर्ानमा जोड ददई मौललक, सामाश्चजक तथा 
गचणस्तरीर् लघच र्लश्चर्त्र तथा डकच मेन्द्िी लनमायणलाई प्रोत्सािन गररनेछ । 

3. टेलीमेलडलसन केन्द्रको स्थािना गरी सबै नागररकलाई घरमै बसी स्वास््र् उिर्ार 
सम्बन्द्िी िरामशय सेवा ललने अवसरको सचलनश्चितता गररनेछ । 

4. पवज्ञािन बजारको व्र्वस्थािन एवम ्लनर्मन गनय लनर्ामक लनकार्को स्थािना 
तथा सञ्चालन गररनेछ । 

5. सावयजलनक क्षेत्रबाट प्रर्ार प्रसार िचन ेपवज्ञािनमा समानचिालतक पवतरण प्रणालीको 
व्र्वस्था गररनेछ । 

१.३: समग्र प्रपवलिका पवकासकालालग 
लडश्चजटाइजेसन माफय त ् सामाश्चजक, आलथयक र 
शासकीर् व्र्वस्थामा सचिार गने । 

1. सावयजलनक तथा लनजी सेवािरू क्रमश सफ्टवेर्र अनलाइन माफय त ्सूर्ना तथा 
सेवा प्रदान गररनेछ । 

2. सञ्चार तथा सूर्ना प्रपवलिको पवकासकालालग स्थानीर् प्रापवलिक जनशश्चक्त 
उत्िादनको आिार तर्ार गररनेछ । 

3. लडश्चजटल लडभाइड कम गनयकोलालग लडश्चजटल साक्षरता र सरे्तना अलभवृपद्धलाई 
अलभर्ानको रूिमा सञ्चालन गररनेछ । 

4. सूर्ना प्रपवलिलाई श्चशक्षा र आिचलनक प्रपवलिमा उिर्ोग गररनेछ । 
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रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

5. सूर्ना प्रपवलिको प्रर्ोग माफय त स्थनीर् भाषा, संस्कृलत तथा मौललकताको संरक्षण 
गररनेछ । 

6. आिारभतू ति देश्चख नै िरेक पवद्याथीले कम्प्र्चटर तथा सूर्ना प्रपवलि सम्बन्द्िी 
अध्र्र्न गनय िाउन ेअवसरको सचलनश्चितता गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: सूर्ना तथा सञ्चार प्रपवलिको सेवालाई सवयसचलभ, गचणस्तरीर् र भरिदो बनाई प्रपवलिको उच्र्तम सेवा प्रर्ोग गनचय । 
२.१: सूर्ना तथा सञ्चार सेवालाई प्रलतस्ििी, 
मर्ायददत, सवयसचलभ तथा लनर्लमत ििचँर्को 
स्थािना गरी सूर्ना प्रपवलिको उच्र्तम सेवा 
प्रर्ोग गने । 

1. गाउँिाललकाका सबै वडािरूमा अश्चप्टकल फाइबरको पवस्तार गरी इन्द्टरनेटको 
ििचँर् सवयसचलभ बनाइनेछ ।  

2. सबै कार्ायलर्का वेवसाइट,  इमेल, ट्वीटर, भाइबरजस्ता माध्र्मबाट नागररकको 
गचनासो प्रालप्त तथा सचनचवाइ िचन ेव्र्वस्था लमलाइनेछ । 

3. सबै वडािरूमा लडश्चजटल सूर्ना िाटीको व्र्वस्था गरी सम्िूणय सूर्ना, पक्रर्ाकलाि 
तथा गलतपवलििरूका बारेमा सचसूश्चर्त िचने अलिकारको सचलनश्चितता गररनेछ । 

4. सावयजलनक आमसञ्चार माध्र्मलाई स्वच्छ, प्रलतस्ििी, मर्ायददत, उत्तरदार्ी र 
व्र्ावसापर्क बनाइनेछ । 

5. गाउँिाललकाका सम्िूणय पक्रर्ाकलाििरूलाई सूर्ना प्रपवलि मैत्री बनाई 
सबैकालालग  सिज एवम ्सवयसचलभ सेवाको सचलनश्चितता गररनेछ । 

२.२: सूर्नामा सम्िूणय नागररकिरूको ििचँर् र 
सञ्चार प्रपवलिको उच्र्तम प्रर्ोगको सचलनश्चितता 
गने । 

1. सञ्चार क्षेत्रकालालग पवद्यमान भौलतक संरर्नामा आवश्र्कता अनचसार थि संरर्ना 
पवस्तार गररनेछ । 

2. गाउँिाललकाका सबै ठाँउमा टेललफोन सेवाको नटेवकय  उिलधि िचन सक्न ेगरी 
आवश्र्कता अनचरूि मोबाइल टावरको पवस्तार गररनेछ। 

3. गाउँिाललकाका सबै वडािरूमा स्थानीर् तथा रापिर् ित्र-िलत्रकािरूको ताजा 
खबर लनर्लमत रूिमा अनलाइन संस्करणमा समेत िढ्न िाउन े व्र्वस्था 
लमलाइनेछ । 
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कार्यक्रम तथा आर्ोजना 

उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ आ.व जम्मा 

 सूर्ना, सञ्चार तथा प्रपवलि    5200 4300 6100 4100 4100 23800       

1 सूर्ना प्रपवलि केन्द्र स्थािना तथा संर्ालन सङ्खयर्ा  1 400 100 100 100 100 800  8 9  2 3 

2 सावयजलनक स्थानमा लनशचल्क वाइफाइ सङ्खयर्ा   500 500 500 500 500 2500  8 9  2 3 

1 लससी पटभी जडान तथा व्र्वस्थािन कार्यक्रम सङ्खयर्ा  10 300 700    1000  8 9  2 3 

2 
संर्ार के्षत्र (मोबाइल तथा इन्द्टरनेट क्षमता) 
स्तरोन्नती एवं क्षमता सचिार एकमचष्ठ   2000 2000    4000 

 
8 9  2 3 

1 
सावयजलनक तथा सरकारी कर्ायलर्िरूमा इन्द्टरनेट 
व्र्वस्थािन एकमचष्ठ   1000     1000 

 
16 8  2 3 

2 
अपि पिमाल श्चर्नारी लभलडर्ो प्रोफाइल तथा लघच 
र्लश्चर्त्र तर्ार सङ्खयर्ा     2500   2500 

 
16 8  2 3 

1 
सावयजलनक सेवा प्रदानलाई प्रपवलिमा आिाररत 
सफ्टवेर्र लनमायण एकमचष्ठ      2500 2500 5000 

 
8 9  2 3 

1 
प्रपवलि मैत्री िाललका लनमायणका लालग आवस्र्क 
िूवायिार पवकास एकमचष्ठ   1000 1000 1000 1000 1000 5000 

 
16 8  2 3 

2 
प्रालबलिक अध्र्र्न गरी उिर्चक्त ठाउँमा टेललफोन 
टावरको लनमायण एकमचष्ठ     2000   2000 

 
9 3  2 3 
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६.४.५ अिेश्चक्षत उिलश्चधि तथा नलतजा खाका  

सञ्चार तथा सचर्ना प्रपवलि 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई आिार वषयको 

अवस्था 

र्ोजना अवलिको 
लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र कच ल) जम्मा 
िचष्ट्याइँको  

स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रभाव 
सूर्ना तथा सञ्चार प्रपवलिको पवकास माफय त िाललकाबासीको 
जीवनस्तरमा सिजता िचनछे । 

मोबाइल नटेवकय  कभरेज के्षत्र प्रलतशत 65 70 95 100 100 

गाउँिाललका प्रोफाइल, 

सूर्ना प्रपवलि शाखा 

सूर्ना प्रपवलिमा थि 
लगानी पवपि भएको िचन े

सम्िूणय सेवा प्रबाि 
प्रपवलि मैत्री भएको िचन े

ईन्द्टरनेटमा ििचँर् प्राप्त िररवार प्रलतशत 1 5 25 50 50 

असर 
सूर्ना तथा सञ्चार सेवालाई प्रलतस्ििी, मर्ायददत, सवयसचलभ तथा लनर्लमत 
ििचँर्को स्थािना गरी सूर्ना प्रपवलिको उच्र्तम प्रर्ोग भएको िचनेछ 
। 

उद्यम व्र्वसार्मा सूर्ना प्रपवलि 
प्रर्ोग गने व्र्श्चक्त 

प्रलतशत NA 2 5 10 10 

टेललफोन /मोबाइल प्रर्ोग गने 
िररवार प्रलतशत 85 आवश्र्कता अनचसार सबै 

अश्चप्टकल फाइबरको लबस्तार प्रलतशत 0 सबै वडामा 

प्रलतफल 

सूर्ना तथा सञ्चार प्रपवलि सम्बन्द्िी नर्ा खोज तथा अनचसन्द्िान र 
पवकासको लालग कानचनी आिार तर्ार िचनेछ । 

सूर्ना प्रपवलि लनर्मन कानचन लनमायण सङ्खयर्ा 0 1 1 1 1 

समग्र प्रपवलिका पवकासकालालग लडश्चजटाइजेसन माफय त सामाश्चजक, 

आलथयक र शासकीर् व्र्वस्थामा सचिार भएको िचन े। 

ईन्द्टरनेट उिलधि भएका पवद्यालर् सङ्खयर्ा 0 सबे पवद्यालर्िरूमा 

ईन्द्टरनेट उिलधि भएका सरकारी 
कार्ायलर्िरू 

सङ्खयर्ा 5 सबै सरकारी कार्ायलर्िरूमा 

पि वाईफाई उिलधि भएका 
सावयजलनक स्थलिरू 

स्थान 0 1 3 5 5 

ई-कक्षा सञ्चालन गने पवद्यालर्िरू सङ्खयर्ा 0 
मापव स्तरका सबै 
पवद्यालर्िरूमा 

लडश्चजटल सूर्ना िाटी सङ्खयर्ा 0 8 8 8 8 

सूर्नामा सम्िूणय नागररकिरूको ििचँर् र सञ्चार प्रपवलिको उच्र्तम 
प्रर्ोगको सचलनश्चित िचनेछ । 

सञ्चारका कच नै एक सािन उिलधि 
घरिचरी 

प्रलतशत 90 95 100 100 100 

रापिर् ित्रिलत्रका लनर्लमत रूिमा 
उिलधि िचने सावयजलनक िचस्तकालर् 

सङ्खयर्ा 0  1  1 

स्रोत्ः पवषर्गत शाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल 
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िररच्छेद ७: वन, वातावरण तथा पविद व्र्वस्थािन क्षते्र  

मानव र प्रकृलत बीर् गपिरो र अन्द्र्ोन्द्र्ाश्चश्रत सम्बन्द्ि छ । प्राकृलतक श्रोतको ददगो व्र्वस्थािन पवना मानव जीवन संभव 
छैन । वन संरक्षण, भूतथा जलािार संरक्षण, जैपवक पवपविताको व्र्वस्थािन तथा संरक्षण, वातावरण व्र्वस्थािन,  जलवार्च 
िररवतयनको प्रभाव न्द्रू्नीकरण तथा अनचकूलन र पविद् व्र्वस्थािन जस्ता पवषर्िरू गाउँिाललकाको कार्यक्षेत्र लभत्र िदयछन ्
। ददगो पवकास र पविद् उत्थानशीलतामा अलभवृपद्ध नै अपिपिमालको पवकासको समपृद्ध भन्ने अलभर्ानका साथ उद्देश्र्, नीलत 
र कार्यक्रम लनिायरण गररएको छ । 

७.१ वन तथा जैपवक पवपविता 
७.१.१ िषृ्ठभलूम  

र्स गाउँिललकामा वन जंगलको अवस्था राम्रो देश्चखन्द्छ । गउँिाललकाको कूल भभूाग मध्रे् कररब ३५.१५ प्रलतशत भाग 
वन जंगलले ओगटेको छ । त्र्सै गरर ३१.८५ भ च–भाग घाँसे मैदान, २२.३५ बाँझो जलमन, ५.७५ झाडी क्षेत्र रिेको 
देश्चखन्द्छ भने खेतीर्ोग्र् जलमनको पिस्सा २.१५ मात्र रिेको देश्चखन्द्छ भने अन्द्र्मा वालचवा क्षेत्र, ताल तलैर्ा, पिमनदी र 
र्ट्टान क्षेत्र एकदमै कम रिेको देश्चखन्द्छ ।  

पिमाली क्षेत्रमा रिेका र्स गाउँिाललकामा र्ौलानी नदी, गौलागाड, कािचखोला,घटे्टखोला,सेलाखोला,गोथीगाड, लभडखोला 
लगार्त कच रमचल खोला पकनारमा समाश्चशतोष्ण देश्चख टचन्द्रा प्रकृलतको िावािानी भएको वन जंगल फैललएर रिेको िाइन्द्छ । 
र्िाँ मचयर् गरी िचिी सल्ला, बाँझ, उलतस, श्चर्लाउने, कटचस, वर, िीिल जातका प्रजालतिरू िाइन्द्छ । र्सैगरी कोइली, 
मैना, सचगा, ढचकच र, लचइँरे्, गौथली, काग, भँगेरा, िचश्चर्ल, जचरेली, भरार्ो, श्चर्ल, बाज, कोटेरा, ठेउवा, बट्टाइ, श्चर्बे, भ्र्ाकच र, 
पफस्टो, रुिी, लगद्ध, काललज, लाटोकोसेरो, र्मेरो, िाँस, िरेवा, कच खचरा, लतत्रा, िोबी र्रो, िाडफोरुवा आदद तथा घस्रने 
जीविरूमा, िरेउ, सचनगोिोरो, छेिारो, लभत्ती, सिय, गड्यौला, जचका, अन्द्र् पकटिति आदद जातका र्रार् चरुिीिरू िाइन्द्छन ्
। र्िाँका जंगलिरू बस्तीदेश्चख टाढा, अिार्क स्थानमा घना र उत्तम छन ्भने बस्ती नश्चजक रिेका वन क्षेत्रिरू पवगतमा 
पवनाशको क्रममा रिेतािलन िाल क्रमश्ः सचिारको क्रममा छन ्।  

भउूिर्ोगको दृपष्टकोणले नदी तथा ताल क्षेत्रले जैपवक पवपविताको संरक्षणमा लनकै मित्विूणय भलूमका खेलेको देश्चखन्द्छ । 
गाउँक्षेत्रमा रिेको र्ौलानी नदी, गौलागाड, कािचखोला,घटे्टखोला,सेलाखोला,गोथीगाड, लभडखोला लगार्तका खोला तथा अन्द्र् 
साना खोल्सा आददले र्स क्षेत्रको जैपवक पवपविताको संरक्षणमा लनकै ठचलो र्ोगदान िचर् र्ाएका छन ्।  

७.१.२ समस्र्ा तथा र् चनौती  

जमीनमा धर्श्चक्तगत स्वालमत्वको प्रभ चत्व रिे सम्म बैज्ञालनक भउूिर्ोगको अविारणा अनचसार र्ोजना कार्ायन्द्वर्न िचन कठीन 
देश्चखएको छ । वनमा आिाररत उिभोक्ता सलमलतिरू माफय त लमर्ािा प्रजालतको बोट पवरूवालाई लनर्न्द्त्रण गदै नसयरी 
पवस्तार, वृक्षारोिण, ररर्ाजय िोखरी लनमायण, अग्नीरेखा, झाडी सफाई जस्ता पक्रर्ाकलाििरूबाट जैपवक सम्िदाको संरक्षणका 
प्रर्ास िूणय सफल िचन सकेका छैनन ्। वृक्षारोिण, बन नसयरी, जडीवचटीको व्र्ावसापर्क खेती अिेश्चक्षत रूिमा पवस्तार 
भएको छैन । वन्द्र्जन्द्तचिरू खासगरी बाँदर, र दचम्सीबाट खेतीिाती एवं बालीनालीिरू क्षती िचने गरेको छ । सडकको 
दार्ाँ वार्ाँ वृक्षारोिण गनय बाँकी छ । ग्रामीण सडकिरू समेत वार्ोइश्चन्द्जलनर्ररि प्रपवलिबाट लनमायण िचन सकेको अवस्था 
छैन । कलतिर् खोलानालामा माछा मानय पवषको अत्र्लिक प्रर्ोग िचने गरेकाले जल प्रदचषण बढ्दो समस्र्ाको रूिमा रिेको  
छ । 
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वन तथा जैपवक पवपविताको संरक्षणकालालग गाउँिाललका तिलाई श्चजम्मेवार बनाउनच भौलतक पवकास र वन संरक्षण कार्यका 
बीर् उत्िन्न िचने द्वन्द्द्वको व्र्वस्थािन गनचय, स्थानीर् जनतामा वन तथा जैपवक पवपविताको संरक्षणबारे ज्ञान अलभवृद्ध गरी 
सिकार्य गनचय, छाडा र्ररर्रन, वन फाडनी, अव्र्वश्चस्थत वस्ती, र आगलागी जस्ता पक्रर्ाकलाििरू लनर्न्द्त्रण गनचय र्स 
क्षेत्रका मचयर् र् चनौती िचन ्। 

७.१.३ संभावना तथा अबसर  

धर्विाररक तथा ददगो भउूिर्ोग नीलत तर्ा र्सको कार्ायन्द्वर्नबाट र्स क्षेत्रको जैपवक पवपविताको संरक्षण गनय सपकन्द्छ 
। र्सबाट उवयर कृपष भलूम र वन जंगलको लनकै िद सम्म संरक्षण र उिर्ोग गनय सपकन्द्छ । िररत िूवायिार पवकासको 
अविारणालाई आर्ोजना च्रकमा आत्मसाथ गनय सपकन्द्छ । वनमा आिाररत सिकारी संस्था माफय त वन िैदावार संकलन, 
प्रशोिन केन्द्र तथा बजारको व्र्वस्थािन गनय, र िोमस्टे संर्ालन गरी  वन िैदावारबाट रोजगारी तथा आर् आजयनका 
अवसरिरू शृ्रजना गनय सपकने अवस्था छ । सामचदापर्क र कवचललर्ती वनको  पवकास र पवस्तारमा मपिला, पविन्न, र 
दललतिरूको सिभालगता वढाउदै जीपवकोिाजयनमा टेवा िचग्ने देश्चखन्द्छ । वन िैदावारमा आिाररत जडीवचटी खेती तथा 
उद्यमशीलता पवकास गदै सिकारी संस्थाका सदस्र्िरूको क्षमता अलभवृपद्ध गनय सपकन्द्छ । वन तथा काठजन्द्र् लघचउद्योग 
तथा व्र्वसार्िरू स्थािना गरी आर्यआजयन गनय सपकन्द्छ । स्थानीर् स्तरमा कृपष, वन तथा िशचिालन व्र्वसार्को पवकासका 
प्रशस्त सम्भावनालाई िररर्ालन गरी प्राकृलतक वातावरण तथा वन्द्र्जन्द्तचको संरक्षण गनय समेत सपकन्द्छ । 

बन क्षेत्रलाई संरक्षण तथा आम्दानीमचश्चख बनाउन सामूदार्ीक बन, कबचललर्त बन सँग सिकार्य गरी बन कृपष कार्यको 
प्रवद्धयन गने, वन सम्िदा तथा वन्द्र् जीवजन्द्तचको उश्चर्त संरक्षण, संवद्धयन र उिर्ोग गनय सकेको खण्डमा आर् आजयनको 
मित्विूणय श्रोतको रूिमा पवकास गनय सपकने प्रर्रू संभावना रिेको छ । 

७.१.४ उिक्षते्रगत लक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीलत, कार्यक्रम तथा आर्ोजना  

लक्ष्र् 

गाउँ क्षेत्रका वनको उश्चर्त व्र्वस्थािन र जैपवक पवपविताको संरक्षणका माध्र्मबाट जीवनस्तरमा सचिार गने । 

उद्दशे्र् 

1. स्थानीर् वनको संरक्षण र वैज्ञालनक व्र्वस्थािन,  वन्द्र्जन्द्तच र जैपवक पवपविताको संरक्षण,  सम्वद्धयन गनचय । 

2. वन क्षेत्रको वैज्ञालनक व्र्वस्थािनबाट वन र जैपवक पवपविता सपित वन िैदावारको उश्चर्त उिर्ोग गनचय । 

रणनीलत र कार्यनीलत 

ताललका 20: वन तथा भसंूरक्षणका रणनीलत तथा कार्यनीलतिरू 
रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

उद्दशे्र् १: स्थानीर् वनको संरक्षण र वैज्ञालनक व्र्वस्थािन वन्द्र्जन्द्तच र जैपवक पवपविताको संरक्षण, सम्बद्धयन गनचय। 

२.१: वनलाई उत्िादनमचखी बनाई 
वनजन्द्र् उत्िादनको व्र्वसार्ीकरण 
गने । 

1. वनलभत्रका ढलेका तथा सचकेका रुखिरू लबक्रीपवतरणको व्र्वस्था गररनेछ ।  
2. काठजन्द्र् वस्तचको उत्िादन, प्रशोिन र उिर्ोगमा पवपविीकरण र प्रपवलि पवकास गरी 

नर्ाँ रोजगारी र उत्िादनका क्षेत्र लसजयना गररनेछ । 
3. गैर काष्ठ वन िदैावारको प्रबल सम्भावना भएको खेती पवस्तार तथा वजारीकरण 

गररनेछ। 
4. जडीबचटी प्रशोिन उद्योग स्थािना गनय प्रोत्सापित गररनेछ ।  
5. वन्द्र्जन्द्तच िालन, प्रजनन तथा व्र्वसार्ीकरणकालालग स्थानीर् जनतालाई प्ररेरत गररनेछ। 
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रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

6. वनजन्द्र् व्र्वसार्प्रलत स्थानीर् र्चवार्चवतीको आकषयण बढाउन आफ्नो क्षेत्रलभत्रका र्ोग्र् 
र इच्छचक पवद्याथीिरूलाई वनपवज्ञान पवषर्मा अध्र्र्न गनय आलथयक सिर्ोग गररनेछ। 

१.२:  समचदार्मा आिाररत वन 
व्र्वस्थािन प्रणाली अनचसार वनको 
संरक्षण गने । 

1. स्थानीर् जनतालाई वनको मित्त्व र र्सका फाइदाबारे जानकारी गराइनेछ । 
2. वनको सीमा लनिायरण गरी तारबार गररनेछ । 
3. खाली भभूागमा वृक्षारोिण गररनेछ । 
4. वन नसयरी स्थािना गररनेछ । 
5. सामचदापर्क वनिरूका कार्यर्ोजना अनचसार वनको संरक्षण गररनेछ । 
6. स्थानीर् जनतालाई फलफूलका पवरुवािरू पवतरण गररनेछ । 

7. ताललम, गोष्ठी, अध्र्र्न भ्रमण आददका माध्र्मबाट उिभोक्ता सलमलतका सदस्र्िरूको 
क्षमता अलभवृपद्ध गररनेछ । 

उद्दशे्र् २:  वन क्षते्रको वैज्ञालनक व्र्वस्थािनबाट वन र जैपवक पवपविता सपित वन िैदावारको उश्चर्त उिर्ोग गनचय । 

२.१: जैपवक पवपविताको संरक्षण र 
प्रवद्धयन गने । 

1. वनमा आिाररत उिभोक्ता सलमलतिरू माफय त लमर्ािा प्रजालतको बोट पवरूवालाई लनर्न्द्त्रण 
गदै नसयरी पवस्तार, वृक्षारोिण, ररर्ाजय िोखरी लनमायण, अग्नीरेखा, झाडी सफाई जस्ता 
पक्रर्ाकलाििरूबाट जैपवक सम्िदाको संरक्षण गररनेछ । 

2. वन्द्र् जन्द्तचिरूबाट िचनसक्न ेसम्भापवत क्षलत न्द्रू्नीकरण गनय जंगल क्षते्रमै उिर्चक्त िचन े
घाँस, पवरूवा, फलफच लिरू रोिण गरी बनर्जन्द्तचको आिारा व्र्वस्था लमलाइनेछ । 

3. व्र्ावसापर्क मूल्र् भएका जडीवचटी लगार्तका वोट पवरूवािरूको व्र्ािक वृक्षारोिण 
गरी जैपवक पवपविताको संरक्षण गदै ददगो उिर्ोगमा जोड ददइनेछ । 

4. छाडा र्ररर्रन, बन फाडनी गरी वस्ती पवकास, आगलागी जस्ता पक्रर्ाकलाििरूलाई िूणय 
बनदेज लगाई दण्ड जररवानाको व्र्वस्था गररनेछ । 

२.२: बाह्य र  आन्द्तररक 
स्रोतसािनको िररर्ालन गने ।  

1. र्ोजनािरूको पवस्ततृ सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गनय संघीर् र प्रदेश सरकारसमक्ष अनचरोि 
गररनेछ । 

2. गैरसरकारी संस्थािरूलाई वन तथा जैपवक पवपविताको संरक्षणका कार्यक्रमिरूमा 
लगानी गनय आह्वान गररनेछ । 

3. गाउँको वापषयक बजेटको लनश्चित प्रलतशत रकम वन तथा भसंूरक्षण क्षेत्रका 
कार्यक्रमकालालग छचट्याइनेछ ।  

4. वनजन्द्र् उद्योगको पवकास र व्र्वसार्ीकरणकालालग स्थानीर् लनजी क्षेत्रलाई प्रोत्सािन 
गररनेछ । 
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कार्यक्रम तथा आर्ोजना 

उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ आ.व जम्मा 

 वन तथा जैपवक पवपविता    2700 2700 2700 2700 2700 13500       

1 
र्ायसागचम्बा, कटचकी, सेतक श्चर्नी, सतचवा, लसलाश्चजत, 

गानानच, िाँर्औले, डोलच जडीबचटी संरक्षण तथा 
िवयद्धन एकमचष्ट   500 500 500 500 500 2500 

 

15 7  3 1 

2 
सामचदापर्क वनमा जलडबचपट खेलत तथा संरक्षण 
तथा बृक्षारोिण एकमचष्ट   700 700 700 700 700 3500 

 
15 7  3 1 

2 सामचदापर्क वनमा बृक्षारोिण तथा घेराबार एकमचष्ट   1500 1500 1500 1500 1500 7500  15 7  3 1 
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७.१.५ अिेश्चक्षत उिलश्चधि तथा नलतजा खाका 
वन तथा जैपवक पवपविता 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र कच ल) जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रभाव 

गाउँिाललका के्षत्रका वनको उश्चर्त व्र्वस्थािन, 

भसंूरक्षण र जैपवक पवपविताको संरक्षणका माध्र्मबाट 
स्थानीर् जनताको जीवनस्तरमा सचिार भएको िचनछे । 

रुख पवरुवाले ढाकेको वा 
िररर्ाली वा वन के्षत्र 

प्रलतशत 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8 

इलाका वन कार्ायलर्, 

गाउँिाललका प्रोफाइल, 

सम्वश्चन्द्ित शाखा  

वैज्ञालनक वन व्र्वस्थिनको अविारण 

अनचसार जैपवक पवपविता र वन 
िैदावारको उिर्ोग भएको िचन े

सामचदापर्क वनबाट प्राप्त िचने 
राजस्व बृपद्ध 

प्रलतशत  10 10 10 10 

असर वनलाई उत्िादनमचखी बनाई वनजन्द्र् उत्िादनको 
व्र्वसार्ीकरण भएको िचनछे । 

स्थानीर् फलनयर्र उद्योग सङ्खयर्ा 1 1 2 3 3 

आर्मूलक कार्य संर्ाललत वन 
के्षत्र 

सङ्खयर्ा 15 सबै सामचदापर्क वनिरू 

प्रलतफल 

समचदार्मा आिाररत वन व्र्वस्थािन प्रणाली अनचसार 
वनको संरक्षण िचनछे । 

सामचदापर्क वन सङ्खयर्ा सङ्खयर्ा 15 15 15 15 15 

सामचदापर्क वन उिभोक्ता 
सलमलतका सदस्र्को क्षमता 
अलभबृपद्ध ताललम 

सङ्खयर्ा 0 1 3 5 5 

वापषयक बृक्षारोिण सङ्खयर्ा  5000 15000 25000 25000 

वन्द्र्जन्द्तच र जैपवक पवपविताको संरक्षण, सम्बद्धयन गरी 
र्ोरी-लनकासी तथा अलतक्रमण लनर्न्द्त्रण भएको िचनेछ 
। 

र्ोरी-लनकासी लनर्न्द्त्रणकालालग 
लनर्मन इकाई गठन सङ्खयर्ा 0 1 7 7 7 

िाललकास्तरीर् वन इकाई 
स्थािना सङ्खयर्ा 1 1 1 1 1 

जैपवक पवपविता र्चक्त के्षत्र सङ्खयर्ा 0 1 2 3 3 

वन के्षत्रको तारवार पक.लम. 0 5 15 30 30 

लोि िचनलागेका बालीनालीको 
िचनस्थािन (बाली नाली को 
सङ्खयर्ा) 

सङ्खयर्ा 0 1 3 5 5 

स्रोत्ः पवषर्गत शाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल 
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७.२ भसंूरक्षण तथा जलािार व्र्वस्थािन 

७.२.१ िषृ्ठभलूम  

र्स गाउँिललकामा वन जंगलको अवस्था राम्रो देश्चखन्द्छ । गाउँिाललकाले जलािार व्र्वस्थािनलाई श्चजपवकोिाजयनसंग जोडेर 
जलउिर्ोग गचरूर्ोजना तथा श्चजपवकोिाजयन कार्यन्द्वर्न तजचयमा गरेको छ । र्स गाउँिाललकाको मूयर् जलािार क्षेत्र भनेको 
र्ौलानी नदी रिेको छ । स–साना खोलािरु िनी पिमालर् क्षेत्रबाट उत्िन्न भएका िचदा मचयर् खोलािरुमा िनी िानीको 
मात्रा प्रर्ाप्त देश्चखन्द्छ । र्ौलानी नदी, गौलागाड, कािचखोला, घटे्टखोला, सेलाखोला, गोथीगाड, लभडखोला लगार्त कच रमचल 
जस्ता स्रोतिरु र्स गाउँिाललकाको लालग मचयर् श्रोतको रुिमा रिेका छन । गाउँिाललकाका पवलभन्न भौगोललक क्षेत्र तथा 
वडािरूमा फैललएर रिेका जलस्रोत, नदी तथा खोलािरूले प्रशस्त जलभण्डार गनचयका साथै पवलभन्न पकलसमका जलर्रिरू र 
िंछीिरूलाई सचरश्चक्षत बासस्थानको रुिमा आश्रर् ददइरिेको िाइन्द्छ नदी तथा नदीजन्द्र् िदाथय (ढचिा, लगटी, बालचवा) को 
प्रर् चरता रिेको भएता िलन ििचँर् मागय अभाव साथै बजारको समस्र्ा िचँदा बिचमचल्र् नदीजन्द्र् िदाथय त्र्सै खेर गइरिेको छ।  

७.२.२ समस्र्ा तथा र् चनौती  

वन अलतक्रमण बढदै जानच, कटान, भ–ूक्षर्, अलनर्श्चन्द्त्रत र्ररर्रन, अलनर्श्चन्द्त्रत ढचंगा/लगट्टी/वालचवा संकलन तथा लनकासी 
िचन च, पवस्ताररत सडक सञ्जाल, फोिरमैला उत्सजयन, प्लापष्टकजन्द्र् फोिर लनष्कासन र अधर्वश्चस्थत भौलतक लनमायणका कारण 
वार्च र िानीजन्द्र् प्रदूषण, पवलभन्न सरोकारवाला तथा लनर्मनकारी लनकार्सँग समन्द्वर् िचन नसक्नच, नागररक सरे्तना कम 
िचनच र्िाँका प्रमचख समस्र्ा िचन ्। 

अवैज्ञालनक तररकाले प्राकृलतक श्रोतको दोिन, वन क्षेत्रको पवनास, जथाभावी सडक लनमायण, वातावरणीर् प्रभाव मचल्र्ाङ्कन 
नगरी पवकास लनमायणको काम िचन च जस्ता समस्र्ा देश्चखएको छ भने िररणाम स्वरूि अनावृपष्ट, अलतवृपष्ट, िानीको मचिान 
सचकेर सचयखाक्षेत्रको पवस्तार भएको अवस्था छ । मानव वस्तीको पवकास र बसाईसराईको र्ािका साथै अनचत्िादक 
िशचिरूको अत्र्लिक र्रीर्राउ र उिर्ोगले प्राकृलतक नदी-खोलामा भकू्षर् भई िचररने क्रम जारी छ भने अकाय तफय , खोलाले 
िार िररवतयन गनचय िलन थि संरक्षण र् चनौती बनेको छ । 

७.२.३ संभावना तथा अवसर  

गाउँिाललकामा माटोको बनावट, खेतीर्ोग्र् जलमन, संरश्चक्षत क्षेत्र, बस्तीर्ोग्र् क्षेत्र आददको पवस्ततृ अध्र्र्न गरी भ चउिर्ोग 
र्ोजनाका आिारमा समग्र गाउँिाललकाको बस्ती पवकास तथा गाउँबासीिरूको आलथयक स्तर वृपद्ध गनय र जलािार क्षेत्रिरूको 
संरक्षाण गरी नमचना गाउँिाललका बनाउने ठूलो संभावना रिेको छ ।  

गाउँक्षेत्रमा उिलव्ि जलािार तथा लसमसार क्षेत्रको संरक्षण सपित स्थानीर् समचदार्लाई भसंूरक्षण तथा जलािार 
व्र्वस्थािनमा थि श्चजम्मेवार र जवाफदेिी बनाउन सपकने सम्भावना रिेको छ । 

७.२.४ उिक्षते्रगत लक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीलत, कार्यक्रम तथा आर्ोजना  

लक्ष्र् 

अपिपिमाल गाउँिाललकाको भ-ूसंरक्षण र जलािार व्र्वस्थािनद्वारा प्रकोि न्द्रू्नीकरण गरी सचरश्चक्षत िाललका लनमायण गने । 

उद्दशे्र् 

1. वैज्ञालनक व्र्वस्थािनबाट भसंूरक्षण र जलािार व्र्वस्थािनको उश्चर्त उिर्ोग गनचय । 
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रणनीलत र कार्यनीलत 

ताललका 21: वन तथा भसंूरक्षणका रणनीलत तथा कार्यनीलतिरू 
रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

उद्दशे्र् १: वैज्ञालनक व्र्वस्थािनबाट  भसंूरक्षण र जलािार व्र्वस्थािनको उश्चर्त उिर्ोग गनचय । 

१.१ भमूी संरक्षणका लालग वृक्षारोिण 
र मचिान संरक्षणको पक्रर्ाकलाि माफय त 
जलािार व्र्वस्थािन गने । 

1. भलूम तथा जलािार क्षेत्र संरक्षण क्षेत्रसँग सम्बश्चन्द्ित स्थानीर् नीलत, कानून, मािदण्ड, 

र्ोजना, कार्ायन्द्वर्न, अनचगमन तथा लनर्मन गने गररनेछ । 

2. सडक लनमायण कार्य गदाय एवम ्प्राकृलतक उत्खनन गदाय वातावरण प्रभाव मूल्र्ांकन 
गरी वातावरण जोगाउने उश्चर्त उिार् अवलम्बन गररनेछ, । 

3. नदीजन्द्र् लगार्त प्राकृलतक श्रोतमा आिाररत कच्र्ा िदाथयको उत्खनन ्प्रशोिन तथा 
लनकासी कार्यलाई मािदण्ड बनाई कार्ायन्द्वर्नमा सिजीकरण गररनेछ । 

4. भएका वन सम्िदाको उिर्ोगको अवस्था अध्र्र्न गरी वन पवकास तथा लसमसार 
क्षेत्रको गचरूर्ोजना लनमायण गरी कार्ायन्द्वर्न गररनेछ । 

5. भ ूक्षर् लनर्न्द्त्रणका लालग बार्ोईश्चन्द्जलनर्ररंग प्रपवलिको उिर्ोग, लसमसार क्षेत्रको उश्चर्त 
संरक्षणका लालग वृक्षारोिण, िोखरी जस्ता अलभर्ान संर्ालन गरी जलािार क्षेत्रिरूको 
संरक्षण गररनेछ । 

6. गाउँिाललकाले भ चमी संरक्षण तथा जलािार व्र्वस्थािनको ठोस तथा दीघयकासलन नीलत 
ललइनेछ । 

7. अनाबषृ्टी, अलतबषृ्टी, अल्िबषृ्टी रोक्न सूर्ना ददने संरं्त्र स्थािना गररनेछ ।  

१.१ जैपवक तथा स्थानीर् प्रपवलिलाई 
प्रवद्धयन गरी भसंूरक्षण गने । 

1. िैरो जान े तथा नदी कटान िचन पवलभन्न वडािरूमा बाँस, लनगालो खेती तथा 
बार्ोइश्चञ्जलनर्ररङ पवलि प्रवद्धयन गरी नदी कटान न्द्रू्नीकरणमा ददगोिन सचलनश्चित गने 
प्रर्ास गररनेछ । 

2. वडा स्तरमा नसयरी व्र्वस्थािन गरी वृक्षारोिण कार्यक्रम पवस्तार गरी खाली जलमन, 

लभरालोक्षेत्र तथा नदी पकनारमा वृक्षारोिण गररनेछ । 
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कार्यक्रम तथा आर्ोजना 

उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ आ.व जम्मा 

 भसंूरक्षण तथा जलािार व्र्वस्थािन    2500 4000 4000 4000 4000 18500  
     

1 र्रन के्षत्र पवकास एकमचष्ट   1000 1000 1000 1000 1000 5000  15 7  3 1 

1 भेडा च्र्ाङ्खग्रा र्रण के्षत्र व्र्वस्थािन एकमचष्ट   500 500 500 500 500 2500  15 7  3 1 

1 भउूिर्ोग नीलत तथा के्षत्र लनिायरण र कार्ायन्द्वर्न सङ्खयर्ा  1 1000 2500 2500 2500 2500 11000  15 7  3 1 

 

७.२.५ अिेश्चक्षत उिलश्चधि तथा नलतजा खाका 
भसंूरक्षण तथा जलािार व्र्वस्थािन 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको 
लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र 
कच ल) 

जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रभाव 
गाउँिाललका के्षत्र लभत्र भसंूरक्षण र जलािार व्र्वस्थािन भएको 
िचनेछ । 

संरश्चक्षत भकू्षर् संवेदनशील 
के्षत्र 

सङ्खयर्ा 0 1 3 5 5 

गाउँिाललका प्रोफाइल, 

सम्वश्चन्द्ित शाखा प्रलतवेदन 
भसंूरक्षण तथा जलािार व्र्वस्थािनका 
के्षत्रमा थि कार्यक्रमिरू भएको िचने  

असर 
वातावरणमैत्री र जलवार्च िररवतयनसँग अनचकूललत िचने गरी स्वच्छ 
एवम ्सफा वातावरण सपितका पवकास कार्यक्रमिरू सञ्चालन 
िचनेछ । 

भसंूरक्षण कार्य र्ोजना तर्ार 
भई कार्ायन्द्वर्न सङ्खयर्ा 0 1 1 1 1 

संरश्चक्षत जलािार के्षत्र सङ्खयर्ा 0 2 5 10 10 

प्रलतफल  भसंूरक्षण गरी वातावरणीर् सन्द्तचलन कार्म िचनेछ । 

िपिरो लनर्न्द्त्रणकालालग 
तटबन्द्ि लनमायण 

पक.लम. 2 10 25 40 40 

संवेदनशील के्षत्रको बाढी 
लनर्न्द्त्रण 

सङ्खयर्ा 5 10 20 30 30 
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भसंूरक्षण तथा जलािार व्र्वस्थािन 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको 
लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र 
कच ल) 

जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्राकृलतक स्रोत सािनलगार्त स्थानीर् सम्िदािरूको संरक्षण 
िचनेछ 

स्थानीर् पविद् तथा 
भ चसंरक्षण र्ोजना सङ्खयर्ा 0 1 1 1 1 

स्थानीर् स्रोत सािनिरूमा बाढी तथा िपिरो िने प्रभाव कम 
िचनेछ 

बाढी तथा िपिरो जोश्चखम 
के्षत्र िपिर्ान सङ्खयर्ा 15 10 5 0 0 

बाढी तथा िपिरो जोश्चखम 
के्षत्र नक्साङ्कन सङ्खयर्ा 0 1 1 1 1 

स्रोत्ः पवषर्गत शाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल 
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७.३ वातावरण तथा फोिरमैला व्र्वस्थािन 

७.३.१ िषृ्ठभलूम  

गाउँिाललका क्षेत्रको अलिकांश क्षेत्र खचल्ला क्षेत्रको रूिमा वा िररर्ाली क्षेत्रको रिेको, ग्रामीण बजार केन्द्र रिेको र अन्द्र् 
साना साना वस्तीिरूमात्र रिेको कारण ध्वनी, वार्च तथा जल प्रदचषण नगन्द्र् रिनच वातावरणका पिसावले उत्तम देश्चखन्द्छ । 
िाललकाको वातावरणलाई स्वस््र् र स्वच्छ राख्न प्रर्ाप्त मात्रामा िररत क्षेत्रिरू रिेका छन ्भने गाउँिाललकामा पवलभन्न 
िर्यटकीर् खचल्ला स्थल लगार्तका सावयजलनक स्थल, िाटी िौवा तथा र्ौतारािरूले िलन गाउँिाललकाको वातावरण लाई 
स्वच्छ तथा िराभरा राखेको छ ।  

 

गाउँिाललकाले स्वच्छ तथा सफा वातावरणको लनमायण गनय तथा जलवार्च िररवतयनको प्रभाव न्द्रू्नीकरण र अनचकूलनका 
लालग अश्चघ सारेका नीलतगत प्रर्ास सकारात्मक छन ्। गाउँिाललकाका खाना िकाउनका लालग सचिररएको र् चलो प्रर्ोग गने 
घरिचरी ३९७ रिेको छ । गाउँ क्षेत्रमा िररत िूवायिार पवकासका ठूला आर्ोजनािरू नभएता िलन वैकश्चल्िक उजाय क्षेत्रमा 
नीलतगत रूिमा प्रवयद्धन गने, सौर्य उजायलाई बढावा ददने, खाना िकाउने स्रोतको उिभोगमा दाउराको प्रर्ोग कम गदै जाने,  
एलपिजी ग्र्ास खररदमा अनचदान उिलधि गराउने लगार्तका कार्यक्रमिरू भैरिेको अवस्था छ ।  

गाउँिाललकालाइय खचला ददसापिसाबमचक्त गाउँिाललका घोषणा गररसपकएको भएिलन सरसफाइको अवस्था िेदाय र्स 
गाउँिाललकामा एक घर एक र्िीको कार्ायन्द्वर्न िूणय रूिमा भएको अवस्था देश्चखन्द्छ । गाउँिाललका क्षेत्रमा लनस्कने 
फोिरमैला व्र्वस्थािनका लालग सावयजलनक स्थलिरूमा इश्चन्द्सनेरेटरको व्र्वस्था गररएको छ  

७.३.२ समस्र्ा तथा र् चनौती  

गाउँिाललका क्षेलत्रभत्र रिेका खण्डेस्वरी, मकरीगाड, घचसा र िाथा लगार्तका क्षेत्रिरू बजार केन्द्रका रूिमा पवकास 
भइरिेको िचँदा ती क्षेत्रमा प्लापष्टक र लससा जन्द्र् फोिर व्र्स्थािन सम्बन्द्िी समस्र्ा क्रमश्ः देखा िनय थालेको देश्चखन्द्छ । 
अलिकांश सडकको अवस्था कच्र्ी वा िचले रिेको िचँदा िचलो व्र्वस्थािनमा समस्र्ा, सरसफाइ सम्बन्द्िी रे्तनाको कमी, 
वातावरण तथा स्वच्छता सम्बन्द्िी नीलतको अभाव, िानीको स्रोतको कमी एवं िररर्ाली क्षेत्र वृपद्ध गने कार्यक्रम न्द्रू्न िचन च 
मचयर् र् चनौतीको रूिमा रिेको छ । दाउरा उिर्ोग घटाउन नसपकएको तथा सोको कारण आगलागीका घटनाको जोश्चखममा 
वृपद्ध, वातावरण प्रदचषण घटाउने कार्यिरू नभएको र बढ्दै गएको स्वास््र् समस्र्ािरूमा कलम ल्र्ाउन नसपकएको, बैकश्चल्िक 
उजाय वा बार्ोमास, सौर्य उजाय, पवद्यचतको उिर्ोगमा प्रोत्सािनको व्र्वस्था निचन च प्रमचख समस्र्ा र र् चनौतीको रूिमा रिेको 
छ।   

फोिरमैला व्र्वस्थािनका लालग सरसफाइ केन्द्र सेनेटरी ल्र्ाण्ड पफल्ड साइटको स्थार्ी व्र्वस्थािन िचन सपकरिेको छैन 
। प्लापष्टक जन्द्र् फोिरको ददनानचददन बढ्दै गएको र र्सको लनर्न्द्त्रणको लालग बैकश्चल्िक व्र्वस्था ददन नसक्नाले 
गाउँिाललकाको सरसफाइमा समस्र्ा देश्चखएको छ । श्रोतमा फोिरको उश्चर्त वलगयकरण (कच पिने फोिर, नकच पिने फोिर, िातच 
लससा जन्द्र् फोिर र अस्ितालजन्द्र्) गनय नसक्नच र र्सको कडाईका साथ कार्ायन्द्वर्नका  लालग गाउँिाललकामा जनप्रलतलनलि 
सपितको संरर्ना वन्न नसक्नच िलन फोिरमैला व्र्वस्थािन प्रभावकारी िचन नसक्नचका कारणिरू िचन ् । सावयजलनक 
शौर्ालर्िरूको अभाव रिेकोछ भने कलतिर् घरिचरीमा खानेिानीको व्र्वस्था छैन । िूणय सरसफाइमा अझै िलन कलम 
कमजोरी छन ्। पवद्यालर्िरूमा सेलनटरी प्र्ाडको लबसयजन एवं पकशोरीमैत्री शौर्ालर् लगार्तका समस्र्ािरू र्थावत छन।्   
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७.३.३ संभावना तथा अवसर  

वातावरण संरक्षण तथा फोिरमैला व्र्वस्थािन सम्बन्द्िी दीघयकालीन र्ोजना बनाई कार्ायन्द्वर्न  गने, ध्वलन तथा वार्च प्रदचषण 
लनर्न्द्त्रणका लालग स्थानीर्िरूलाई अलभमचखीकरण कार्यक्रमिरू संर्ालन गरी सरे्तना वृपद्ध गने, वातावरण सरसफाइ 
समूि/सलमलत िररर्ालन गरी वातावरण संरक्षण तथा स्वच्छताका कार्म गने, सामचदापर्क संस्थािरूसँग सिकार्य गरी फोिर 
न्द्रू्नीकरण, प्रशोिन तथा प्रर्ोग जस्ता पवलििरू अवलम्बन गरी फोिरमैलाको व्र्वस्थािन तथा श्रोतमै न्द्रू्नीकरण गरी 
गाउँलाइ सचन्द्दर बनाउने स्थानीर् समचदार्संगको सिकार्यमा सडक, पवद्यालर्, सावयजलनक क्षेत्र एवं खचल्ला क्षेत्रिरूमा फलफूल 
तथा वृक्षारोिण गदै िररर्ाली िाकय  क्षेत्रिरू लनमायण गने संभावनािरू रिेको छ ।  

७.३.४ उिक्षते्रगत लक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीलत, कार्यक्रम तथा आर्ोजना  

लक्ष्र् 

गचणस्तरीर् र ददगो सरसफाइ सेवा पवस्तार गने । 

उद्दशे्र् 
1. समचदार्का िार्क िने स्थानिरूमा फोिर सङ्कलनको व्र्वस्था लमलाउनच । 
2. सरसफाइ सचपविाको ििचँर्को सचलनश्चितता गनचय । 

३.५ रणनीलत तथा कार्यनीलतिरू 

ताललका 22: फोिरमैला व्र्वस्थािनका रणनीलत तथा कार्यनीलतिरू 
रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

उद्दशे्र् १: समचदार्का िार्क िने स्थानिरूमा फोिर सङ्कलनको व्र्वस्था लमलाउनच । 
१.१: समचदार्का घनाबस्ती भएको 
ठाउँ, िाटबजार लाग्न े र सेवा 
प्रदार्क कार्ायलर् भएका 
स्थानिरूमा फोिरमैला 
व्र्वस्थािनको गचरु र्ोजना बनाई 
फोिर सङ्कलनको व्र्वस्था गने । 

1. समचदार्का फोिरमैलालाई जम्मा गने,  प्रशोिन गने र लडस्िोज गने िूवायिारिरू बनाइनेछ। 
2. प्रत्रे्क घनाबस्ती, बजार र बजार-उन्द्मचख ठाउँिरूमा डश्चम्िङ साइटको व्र्वस्था गरी 

फोिरमैला व्र्वस्थािन गररनेछ । 
3. फोिरमैला व्र्वस्थािनको गचरुर्ोजना बनाइनेछ। 
4. वडाका बस्ती र फोिरमैलाको अनचमालनत उत्सजयनको पिसाबले त्र्स्ता ठाउँिरूको अध्र्र्न 

गरी पववरण तर्ार िाररनेछ । 
5. लनजी क्षेत्रसँगको सिकार्यमा बजार क्षेत्रको फोिरमैलाबाट बार्ोग्र्ास र प्रािाररक मल 

उत्िादन गने प्रपक्रर्ालाई अगालड बढाइनेछ । 
१.२: गाउँिाललकामा शौर्ालर् तथा 
सरसफाइको सचलनश्चितता गने . 

1. सबै सामचदापर्क भवन तथा सावयजलनक स्थलिरूमा शौर्ालर्को व्र्वस्था गररनेछ । 
2. घरिरूबाट लनस्कने फोिर िानीलाई प्रशोिन गरे िलछ मात्र नदी खोला तथा खोल्सामा 

प्रवाि गनय मािदण्ड बनाई लागच गररनेछ। 
3. शिरी शिरन्द्मचख तथा बजार क्षेत्रमा सरसफाइ सेवाको स्तरवृपद्ध गररनेछ । 
4. िूणय सरसफाइ कार्यक्रम अन्द्तगयत अिािमैत्री मपिलामैत्री शौर्ालर्को लनमायण गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: सरसफाइ सचपविाको ििचँर्को सचलनश्चितता गनचय। 

२.१: सरसफाइको ििचँर् भएका 
प्रत्रे्क घर िचरीमा क्रलमक रूिमा 
गचणस्तरीर् सरसफाइको ििचँर् वृपद्ध 
गने। 

1. सावयजलनक स्थानिरूमा आवश्र्कता अनचसार फोिर सङ्कलन गने भाँडोको व्र्वस्था गररनेछ 
। 

2. बस्ती, टोल सरसफाइकोलालग उिभोक्तािरूबाटै सलमलत गठन गरी सरसफाइ गररनेछ । 
3. फोिरमैला सङ्कलन र व्र्वस्थािनकोलालग सामूपिक कोषको व्र्वस्था गरी फोिरमैला 

व्र्वस्थािन कार्यलाई ददगो बनाइनछे । 

२.२: सरसफाइ सम्बन्द्िी सरे्तना 
कार्यक्रम सञ्चालन गने ।  

१. लश्चक्षत समचदार्मा फोिरको उश्चर्त व्र्वस्थािनकोलालग  जनरे्तना सञ्चालन गररनेछ । 
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कार्यक्रम तथा आर्ोजना 

उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ आ.व जम्मा 

 वातावरण तथा फोिोरमैला व्र्वस्थािन    10850 4350 9350 4350 9350 38250       

1 
वातावरणमैत्री स्थानीर् शासन कार्यक्रम (िाललका 
तथा वडास्तरीर्) सङ्खयर्ा  5 300 300 300 300 300 1500 

 
16 7  3 1 

2 फोिरमैला व्र्वस्थािनको गचरुर्ोजना लनमायण सङ्खयर्ा  1 1500     1500  16 7  3 1 

1 
फोिोर व्र्वस्थािनका लालग अवश्र्क समाग्री 
तथा िर्ाक्टर खररद सङ्खयर्ा  3 5000  5000  5000 15000 

 
12 7  3 1 

2 
सरसफाइकालालग टोल स्तरीर् सलमलत गठन एवम ्
िररर्ालन सङ्खयर्ा  30 300 300 300 300 300 1500 

 
6 7  2 1 

1 
फोिरमैला सङ्कलन र व्र्वस्थािनकोलालग 
सामूपिक कोषको व्र्वस्था एकमचष्ठ   2500 2500 2500 2500 2500 12500 

 
16 7  3 1 

1 
सावयजलनक स्थलमा फोिर सङ्कलन गने भाँडोको 
व्र्वस्था सङ्खयर्ा  5000 750 750 750 750 750 3750 

 
6 7  3 1 

1 प्रािरीक मल प्नाैेत्सिान कार्यक्रम एकमचष्ठ   500 500 500 500 500 2500  6 7  2 1 

2 अपिपिमाल गाउँिाललका डश्चम्िङ् साईट एकमचष्ठ      10000 10000 20000  
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७.३.५ अिेश्चक्षत उिलश्चधि तथा नलतजा खाका 
वातावरण तथा फोिोरमैला व्र्वस्थािन 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको 
लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र 
कच ल) 

जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रभाव 
आिारभतू सरसफाइमा सचिार गरी समचदार् 
प्रदूषणमचक्त िचनछे । 

वार्च प्रदूषणको औसत मात्रा (पि 
पि एम २.५) 

माइक्रोग्राम प्रलत 
घन लमटर 

NA     

गाउँिाललका प्रोफाइल, 

सम्वश्चन्द्ित शाखाको 
प्रलतवेदन 

फोिोरमैला र वातावरण प्रलत जनरे्तना 
वृपद्धभएको िचने, फोिोरमैला व्र्वस्थािनमा 
गाउँिाललकाले थि लगानी गरेको िचने  

 
वातावरण प्रलत जनरे्तना वृपद्ध भएको िचने  

िचणय सरसफाइर्चक्त वडा सङ्खयर्ा 1 1 6 6 6 

असर  गाउँिाललकामा भरिदो र गचणस्तरीर् सरसफाइ 
सेवा पवस्तार भएको िचनछे । 

िचवाँमचक्त घरिचरी प्रलतशत 100 100 100 100 100 

फोिोरमैला लबसजयन केन्द्र सङ्खयर्ा 0  1 1 1 

प्रलतफल 

ददगो सरसफाइ व्र्वस्थािनको के्षत्रमा सचिार 
िचनेछ 

फोिोरमैला लबसजयन नीलत सङ्खयर्ा 0 1 1 1 1 

संक्रामक रोगको फैलावटमा कमी आउनेछ 

संक्रामक रोगबाट लबरामी िचने 
जनसङ्खयर्ा प्रलतशत 2 2 1 0 0 

गाउँटोल सरसफाइकोलालग 
उिभोक्ता सलमलत 

सङ्खयर्ा 50 50 50 50 50 

िार्क िने सावयजलनक ठाउँमा फोिर राख्न े
बाश्चल्टन र रमको व्र्वस्था गरी समचदार्लाई 
फोिरमचक्त बनाउन सपकनेछ 

डस्टलबन व्र्वस्थािन भएका 
घरिचरी प्रलतशत 0 1 15 25 25 

फोिरबाट जैपवक मल उत्िादन 
गने िररवार प्रलतशत 75 75 75 75 75 

प्रापवलिकिरूको आिारभतू तथा िचनतायजकी 
ताललम माफय त सरसफाइको के्षत्रमा दक्ष 
जनशश्चक्तको व्र्वस्था गनय सपकनछे 

फोिोरमैला व्र्वस्थािनकालालग 
दक्ष जनशश्चक्त 

सङ्खयर्ा 0 0 2 2 2 

वातावरण तथा फाैेिरमैला व्र्वस्थािन 
सम्बन्द्िी ज्ञान तथा रे्तना अलभवृपि िचनछे 

स्थानीर् वातावरणमैत्री नीलत सङ्खयर्ा 0 1 1 1 1 

वातावरण तथा फाैेिरमैला 
सम्बन्द्िी सरे्तना कार्यक्रम 
सङ्खयर्ा 

सङ्खयर्ा 0 1 3 5 5 

स्रोत्ः पवषर्गत शाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल  
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७.४ पविद् जोश्चखम न्द्रू्नीकरण र व्र्वस्थािन तथा जलवार्च उत्थानशीलता 
७.४.१ िषृ्ठभलूम 

गाउँस्तरीर् पविद् जोश्चखम व्र्वस्थािनका सलमलत पक्रर्ाशील रिेको अवस्था छ । गाउँिाललकाले उच्र् र मध्र्म जोश्चखम 
क्षेत्रिरू िपिर्ान गरी पवलभन्न संघ संस्थाले पवलभन्न पकलसमका ताललम लगार्त स्थानीर् समचदार्को क्षमता अलभवृपद्धका लालग 
कार्यक्रमिरू सञ्चालन गदै आएको छ । िालका ददनमा भ चकम्ि प्रलतरोिी भवनिरू लनमायणमा वृपद्ध िचन थालेको छन ्। 
गाउँिाललकाले पविद् व्र्वस्थािनका लालग पविद िलछको नगद तथा वस्तचगत राितको लालग स्थानीर् पविद कोषको समेत 
व्र्वस्था गरेको छ ।  

गाउँिाललकाका प्रमचख नदीको रूिमा रिेका र्ौलानी, गौलागाड, कािचखोला, घटे्टखोला, सेलाखोला, गोथीगाड, लभडखोला, 
कच रमचल लगार्तका अन्द्र् साना ठचला खोलािरूले बेलाबेलामा र पवशेष गरी वषायतको समर्मा नदी आसिासका बेसीिरूमा 
बाढी र नदी कटानको समस्र्ा ल्र्ाउँछन ्। वषायतको समर्मा िपिरोका समस्र्ा पवद्यमान छ । र्स बािेक बेलाबेलामा 
वनजिलमा लाग्ने डढेलो, अलतवृपष्ट, अनावृपष्ट तथा जिली जनावरको आक्रमण आदद िलन र्स िाललकाका पविद्वका कारण 
िचन ्। जलवार्च िररवतयनले मौसमी िात्रोमा िररवतयन आएको छ । बालीनालीमा नर्ाँ पकरा तथा रोगिरू उत्िन्न िचने गरेको 
छ । व्र्वश्चस्थत ल्र्ाण्डपफल साइड लनमायण सम्िन्न निचँदा फोिरमैला व्र्वस्थािनमा कदठनायइ उत्िन्न भएकोछ । िानीका 
श्रोत सचक्दै गएका छन ्भने पवलभन्न पकलसमको रोग लाग्नच, कच िोषण, तनाव, पवद्याथी पवरामी भई िठन िाठनमा समस्र्ा र 
खेती फसलमा कमी आएको छ । वातावरणको प्रभाविरू क्रमस्ः स्वास््र्, श्चशक्षा र िोषणमा समेत देश्चखन थालेका छन।् 

७.४.२ समस्र्ा तथा र् चनौती  

भलूमको व्र्वश्चस्थत तथा वैज्ञालनक रूिमा उिर्ोग िचन नसक्दा पवकासका प्रर्ासिरू ददगो निचने जोश्चखम रिेको छ । पविद् 
प्रलतकार्यका लालग सामचदापर्क तथा संस्थागत क्षमता कम िचनच गाउँिाललकाको प्रमचख र् चनौतीका रूिमा रिेको छ । नािा 
डाँडािरूमा िचने भसू्खलन, पविद् िूवयतर्ारी, न्द्रू्नीकरण तथा प्रलतकार्यका लालग समचदार्स्तरमा ज्ञान, सीि र संर्न्द्त्रको कमी 
रिेको छ । प्रमचख वस्तीिरूमा सामचदापर्क आश्रर्स्थलिरू छैनन ्। आितकाललन सेवाका लालग प्रर्ाप्त एम्बचलेन्द्स सेवा 
तथा दमकलको धर्वस्था निचन च, पविद आइिदाय आवश्र्क िने न्द्रू्नतम औषिी एवम ् उिकरणिरूको व्र्वस्था निचन च, 
िाललकामा शव वािन सेवा निचन च, लबिद िचवय सूर्ना प्रणलीको अभाव जस्ता समस्र्ा तथा र् चनौतीिरू रिेका छन ्। 

जलवार्च िररवतयन जन्द्र् जोश्चखम उच्र् भए िलन पविद् प्रलतरोिी कृपष बालीिरूको पवस्तार िचन सकेको छैन । जलवार्च 
िररवयतनका असरिरूलाई न्द्रू्लनकरण गनय वा अनचकूलन गनय ज्ञान, सीि र संर्न्द्त्र पवकासमा त्र्लत ध्र्ान िचग्न सकेको देश्चखदैन 
। अव्र्वश्चस्थत भ–ूउिर्ोग तथा अलनर्श्चन्द्त्रत भौलतक िूवायिार लनमायणका कारणले वातावरणीर् सन्द्तचलनमा नकारात्मक असर 
िरेको छ । गाउँ क्षेत्रमा जम्मा िचने प्लापष्टकजन्द्र् फोिरमैला एवं स्वास््र् संस्थाबाट लनश्चस्कने फोिरिरूले समेत वातावरणमा 
प्रलतकूल असर िारेको छ । 

७.४.३ संभावना तथा अवसर   

गाउँिाललकाले स्वच्छ तथा सफा वातावरणको लनमायण गनय तथा जलवार्च िररवतयनको प्रभाव न्द्रू्नीकरण र अनचकूलनका 
लालग अश्चघ सारेका नीलतगत प्रर्ास सकारात्मक छन ्। नागररक स्तरमा केिी िद सम्म ज्ञान तथा रे्तना अलभवृपि भएकोछ 
। गाउँिाललकामा जलवार्च िररवतयनबाट भौलतक, आलथयक तथा समाश्चजक संरर्नािरूमा िनयसक्ने प्रभाव न्द्रू्न गनय तथा 
आलथयक पवकास तथा रोजगारीका अवसरिरू लसजयना गनय सपकन्द्छ । 
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पविद् िूवय तर्ारी कार्यकालालग मोबाइल एसएमएस माफय त सूर्ना ददन ेतथा पविद् संकटान्द्मचख बस्ती स्थानान्द्तरणको त्र्ांक 
संकलन गरी पविद् न्द्रू्नीकरणमा गनय सपकने सम्भावना छ । 

७.४.४ उिक्षते्रगत लक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीलत. कार्यक्रम तथा आर्ोजना  

लक्ष्र् 

पविदबाट िचने मानवीर्, आलथयक, सामाश्चजक, सांस्कृलतक र िर्ायवरणीर् क्षलतमा कमी ल्र्ाउने । 
उद्दशे्र् 

1. जोश्चखम न्द्रू्नीकरणकालालग सम्भाव्र् ठाँउिरूको िपिर्ान गरी िूवय रे्तावनी प्रणालीको पवकास गनचय।  

2. मानव लसश्चजयत तथा प्राकृलतक कारणबाट िचन ेप्रकोि/पविद्वको जोश्चखमलाई न्द्रू्नीकरण गरी गाउँिाललकालाई कम 
प्रकोि/पविद् जोश्चखम िचने क्षेत्रको रूिमा पवकास गनचय ।  

3. जलवार्च िररवतयनको प्रभाव न्द्रू्नीकरण तथा अनचकूलन सम्बन्द्िी कार्यक्रमिरू संर्ालन गनचय । 
४.५ रणनीलत तथा कार्यनीलतिरू 

ताललका 23: पविद् व्र्वस्थािनका रणनीलत तथा कार्यनीलतिरू 
रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

उद्दशे्र् १: जोश्चखम न्द्रू्नीकरणका लालग सम्भाव्र् ठाउँिरूको िपिर्ान गरी िूवय रे्तावनी प्रणालीको पवकास गनचय । 

१.१: पविद् रोकथाम माफय त ्पविद् न्द्रू्नीकरण 
गदै पविद् उत्थानशील समाजको लनमायण गने 
। 

1. िूवायनचमान तथा िूवय रे्तावनी प्रणालीको पवकास तथा सञ्चालन गररनेछ ।  
2. पविद् सूर्ना केन्द्र, आितकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र, खोज तथा उद्धार, 

जोश्चखम लगार्तका कार्यिरू गनय अलिकार सम्िन्न पविद् व्र्वस्थािन सलमलत 
स्थािना गरी एक द्वार प्रणालीबाट उक्त कार्यिरू सञ्चालन गररनेछ । 

3. पविदबाट िचन सक्ने क्षलत कम गनय पवकास लनमायणमा र स्थानीर् स्तरको र्ोजना 
तजचयमामा जोश्चखम व्र्वस्थािनलाई आन्द्तररकीकरण गररनेछ । 

4. पविद् जोश्चखम िूवयतर्ारी र जोश्चखम न्द्रू्नीकरणमा स्थानीर् क्षमता अलभवृपद्ध 
गररनेछ । 

१.२:  सरोकारवालािरूको समन्द्वर् र 
संलग्नतामा पविद् व्र्वस्थािन कार्यिरूलाई 
प्रभावकारी रूिले सञ्चालन गने । 

1. पविद् सम्बन्द्िी जोश्चखम तथा प्रकोिबारे जानकारी एवम ्तथाङ्क अद्यावलिक गनय 
पविद् व्र्वस्थािन इकाइिरू स्थािना गररनेछ । 

2. गाउँिाललकामा पविद् व्र्वस्थािनसँग कार्य गने सम्बश्चन्द्ित लनकार्िरूलाई सूर्ना 
सङ्कलन, प्रशोिन, प्रक्षिेण जस्ता पवषर्िरूमा ताललमको व्र्वस्था गररनछे । 

3. गाउँिाललकामा कार्यरत सरकारी, लनजी, सिकारी, स्थानीर् लनकार्, गैरसरकारी 
क्षेत्र लगार्त स्थानीर् समचदार् तथा सरोकारवालािरूलाई पविद् व्र्वस्थािन 
सम्बन्द्िी उत्कृष्ट कार्य भएका िाललकािरूमा अवलोकन भ्रमण गराइनछे । 

4. पविद् जोश्चखम न्द्रू्नीकरण तथा िवूय तर्ारी गने कार्यिरूमा सम्बश्चन्द्ित पविद् 
व्र्वस्थािन इकाइिरू लबर् समन्द्वर्ात्मक सिभालगता कार्म गररनेछ । 

१.३: पविद् व्र्वस्थािन सम्बन्द्िी जनरे्तना 
अलभवृपद्ध गने प्रभावकारी प्रर्ार/प्रसारका 
कार्यिरू सञ्चालन गने । 

1. पविद् व्र्वस्थािन सम्बन्द्िी गोष्ठी, अन्द्तपक्रय र्ा र पवर्ार आदान प्रदानका कार्यिरू 
सञ्चालन गररनेछ । 

2. गाउँिाललकामा कार्यरत लनकार्िरूले आआफ्नो वापषयक कार्य र्ोजनामा पविद् 
व्र्वस्थािन सम्बन्द्िी प्रर्ारप्रसारका कार्यिरू समावेश गरी कार्ायन्द्वर्न 
गररनेछ। 

3. पविद् व्र्वस्थािनलाई पवद्यालर् तथा शैश्चक्षक संस्थािरूमा पवशेष रूिले अध्र्ािन 
गराउन पवद्यालर् तथा शैश्चक्षक संस्थाको िाठ्यक्रममा पविद् व्र्वस्थािन 
पवषर्लाई समावेश गररनेछ । 
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रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

4. पवद्यालर् तथा शैश्चक्षक संस्थािरूमा पविद् व्र्वस्थािन सम्बन्द्िी पवषर्िरूको 
कक्षा सञ्चालन गररनेछ । 

5. पविद् व्र्वस्थािन सम्बन्द्िी उत्कृष्ट कार्य भएको श्चजल्लािरूमा सम्बश्चन्द्ित 
पवषर्का श्चशक्षक तथा कमयर्ारीलाई अध्र्र्न भ्रमण गराइनेछ । 

उद्दशे्र् २: मानव लसश्चजयत तथा प्राकृलतक कारणबाट िचने प्रकोि/पविद्वको जोश्चखमलाई न्द्रू्नीकरण गरी गाउँिाललकालाई कम प्रकोि/पविद् 
जोश्चखम िचन ेक्षते्रको रूिमा पवकास गनचय ।  

२.१: पविद् संवेदनशील क्षेत्रिरूको िपिर्ान, 

संरक्षण, रोकथाम, िचन्ः स्थािना र स्थानान्द्तरण 
गने । 

1. बाढीिपिरो, र्ट्याङ, डचबान, खानी तथा उद्योग क्षेत्र आददका आिारमा बढी पविद् 
संवेदनशील क्षेत्रिरूको िपिर्ान गरी त्र्स्ता क्षेत्रिरूबाट बस्ती अन्द्र्त्र सारी 
व्र्वश्चस्थत एवम ्सचपविा सम्िन्न बनाइनेछ ।  

2. जोश्चखमर्चक्त क्षेत्रिरूको िपिर्ान गरी सम्भाव्र्ता अध्र्र्नका आिारमा िचन्ः 
स्थािना तथा स्थानान्द्तरण गररनेछ । 

3. भकूम्िको जोश्चखमलाई उच्र् प्राथलमकतामा राखी नर्ा ँलनमायण िचन ेसम्िूणय भौलतक 
संरर्नालाई भकूम्ि प्रलतरोिी बनाइनेछ। 

4. साथै लनमायण भइसकेका संरर्नािरूलाई सम्भव भएसम्म प्रवलीकरण गनय जोड 
गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: जलवार्च िररवतयनको प्रभाव न्द्रू्नीकरण तथा अनचकूलन सम्बन्द्िी कार्यक्रमिरू संर्ालन गनचय । 
३.१ वातावरण संरक्षण तथा जलवार्च 
िररवतयनको प्रभाव न्द्रू्नीकरण तथा अनचकूलन 
सम्बन्द्िी  कार्य गने । 

1. वार्च, ध्वलन प्रदचषणको स्तर रे्क जारँ् गरी मािदण्ड बनाइ रे्तना अलभवृपद्ध गदै 
प्रदचषण लनर्न्द्त्रण गनय सरोकारवालासँग समन्द्वर् गररने छ ।  

2. अपिपिमाल गाउँिाललकालाई वातावरण मैत्री गाउँको रूिमा पवकास गररनेछ ।   
3. िूवायिारका र्ोजनािरूमा जलवार्च िररवतयनको प्रभाव न्द्रू्नीकरण तथा अनचकूलन 

गनय उत्थानशील र्ोजना कार्ायन्द्वर्न गररनेछ । 
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कार्यक्रम तथा आर्ोजना 

उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ आ.व जम्मा 

 पविद् जोश्चखम न्द्रू्नीकरण र व्र्वस्थािन तथा 
जलवार्च उत्थानशीलता 

   8000 14000 14000 9500 9500 55000       

2 तटबन्द्ि लनमायण वडा नं. १ पक.लम.  1 3000 3000    6000  13 7  2 1 

2 तटबन्द्ि लनमायण वडा नं. २ पक.लम.  0.5   3000   3000  13 7  2 1 

2 तटबन्द्ि लनमायण वडा नं. ३ पक.लम.  1.5    4500 4500 9000  13 7  2 1 

2 तटबन्द्ि लनमायण वडा नं. ४ एकमचष्ट   5000 5000 5000   15000  13 7  2 1 

2 तटबन्द्ि लनमायण वडा नं. ५ एकमचष्ट      5000 5000 10000  13 7  2 1 

2 तटबन्द्ि लनमायण वडा नं. ६ पक.लम.  2  6000 6000   12000  13 7  2 1 

 

७.४.५ अिेश्चक्षत उिलश्चधि तथा नलतजा खाका  

पविद् जोश्चखम न्द्रू्नीकरण र व्र्वस्थािन तथा जलवार्च उत्थानशीलता 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको 
लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र 
कच ल) 

जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रभाव 
पविदबाट िचने मानवीर्, आलथयक, सामाश्चजक, सांस्कृलतक 
र िर्ायवरणीर् क्षलतमा कमी आएको िचनछे । 

पविदबाट क्षती भएको रकम 
रू. 

लाखमा 
100 90 50 25 25 

गाउँिाललकाको प्रोफाइल, 

सम्वश्चन्द्ित शाखाको प्रलतवेदन 
पविद् सम्बन्द्िमा गाउँिाललका तथा 
समचदार् सम्बेदनशील भएको िचन े

पविद्वजन्द्र् घटनाबाट पवगत ३ वषयको 
औसत मानवीर् क्षलत सङ्खयर्ा सङ्खयर्ा 3 नगन्द्र्मात्रमा िचन े

पविदबाट क्षती भएको घरिचरी सङ्खयर्ा 9 0 0 0 0 
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असर पविद् जोश्चखमको िूवायन चमान सूर्ना र उद्धारका लालग 
प्रभावकारी सूर्ना प्रणालीको व्र्वस्थािन भएको िचनछे 

प्रमचख नदी/खोलामा बाढी सूर्ना प्रणाली 
स्थािना सङ्खयर्ा 0 0 1 1 1 

आितकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सङ्खयर्ा 0 1 3 5 5 

पविद् व्र्वस्थािनलालग खचल्ला के्षत्र र 
स्थान सङ्खयर्ा 2 5 7 10 10 

प्रलतफल 

पविद् व्र्वस्थािनसम्बन्द्िी कार्य र्ोजना पवकास िचनछे 

पविद् व्र्वस्थािन र्ोजना सङ्खयर्ा 0 1 1 1 1 

स्थानीर् पविद जोश्चखम न्द्र्चनीकरण तथा 
जलवार्च अनचकच लन कार्यर्ोजना तजचयमा सङ्खयर्ा 0 1 1 1 1 

सूर्ना/त्र्ाङ्क सङ्कलन सिी र सरल रूिमा प्राप्त िचने 
संर्न्द्त्र पवकास िचनेछ 

पविद् व्र्वस्थािनमा पक्रर्ाशील संघ-
संस्थािरू 

सङ्खयर्ा 1 3 5 5 5 

पविद् व्र्वस्थािन स्थानीर् कोष 
(िजारमा) 

रू. 
लाखमा 

50 60 70 80 80 

सरोकारवाला र स्थानीर् जनसमचदार्िरूको क्षमता 
अलभवृपद्ध िचनछे 

सामान्द्र् खोज उद्दारमा ताललमप्राप्त 
जनशश्चक्त 

सङ्खयर्ा 0 5 10 20 20 

ताललम प्राप्त स्वर्म ्सेवक सङ्खयर्ा 0 2 12 15 15 

वस्तीकालालग अर्ोग्र् स्थानमा बसोबास 
गरेका घरिचरी प्रलतशत 5 3 1 0 0 

स्रोत्ः पवषर्गत शाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल 
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िररच्छेद ८: संस्थागत पवकास तथा सचशासन क्षते्र  

८.१ संस्थागत पवकास तथा सचशासन 

संघीर् व्र्वस्था अनचसार स्थानीर् सरकार जनताको नश्चजकको सरकारको रूिमा स्थापित गररएको छ । लामो समर्देश्चख 
जनप्रलतलनलिपवपिन भए ििात लनवायश्चर्त स्थानीर् सरकारसँग नागररकले ठूलो अिेक्षा राखेका छन ्। स्थानीर् सरकार 
सञ्चालन ऐन २०७४ मा उल्लेख गररएका अलिकारको प्रर्ोग गदै स्थानीर् सरकारले प्रदान गने सेवाको प्रवाि र िूवायिार 
पवकासका र्ोजनाको श्चजम्मेवारीलाई पवलिसम्मत प्रपक्रर्ाबाट जनअिेक्षा अनचसार कच शल, िारदशी, र जवाफदेिी ढंगले सम्िादन 
गनय आवश्र्क छ । बदललंदो िररश्चस्थलतमा स्थानीर् सरकारलाई प्राप्त अलिकार क्षेत्र, र सािन स्रोतमा बढोत्तरीसँगै जनआकांक्षा 
िलन र् चललएको छ । र्सरी र् चललएको जनआकांक्षालाई सम्बोिन गनयको लालगसेवा प्रवाि र पवकास व्र्वस्थािनमा लसजयनात्मक 
र प्रभावकारी उिार्िरू अवलम्बन गनय जरूरी छ । ददगो पवकास लक्ष्र्ले संस्थागत पवकास र सचशासनलाई समेत मित्व 
ददएको छ । ददगो पवकास लक्ष्र्िरू मध्रे् लक्ष्र्–१६ (शाश्चन्द्त, न्द्र्ार् र सदृृढ संस्थािरू) र लक्ष्र्–१७ (लक्ष्र्िरूका लनश्चम्त 
साझेदारी) र्स क्षेत्रसँग जोलडएका लक्ष्र्िरू िचन ्। सचशासन तथा संस्थागत पवकास र्ोजना अन्द्तगयत कानून, नीलत र सचशासन, 

संगठन तथा क्षमता पवकास, जवाफदेपिता, राजस्व तथा श्रोत व्र्वस्थािनका क्षेत्र िदयछन ्। 

८.१.१ िषृ्ठभलूम  

स्थानीर् शासनको प्रभावकारी सञ्चालन, िररणाममचखी पवकास तथा प्रभावकारी सेवा प्रवािको लालग संस्थागत संरर्ना, दक्ष 
मानव संसािन, संस्थागत क्षमताको आवश्र्कता िदयछ । स्थानीर् सरकारको संस्थागत पवकास तथा सचशासनबाट मात्र 
संघीर्ता अलन राज्र् प्रणालीको सचदृढ िचन सक्दछ । तीनै तिको सरकारिरूले लबलिको शासनको मूल्र् तथा मान्द्र्ता 
अनचरूि नागररक संलग्नता, जवाफदेपिता, िारदश्चशयता र भ्रष्टार्ारमचक्त अवस्थाको लसजयना र सञ्चाललत पवकास कार्य तथा 
प्रवापित सेवाको प्रभावकाररता अलभवृपद्ध गरी पवकास कार्यलाई नलतजामचखी बनाउनच आवश्र्क छ । स्थानीर् सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीर् तिका सरकारिरूबाट सम्िादन िचने सबै काम तथा सेवालाई सरल, सचव्र्श्चस्थत, 

सेवाग्रािीमैत्री र जवाफदेिी बनाई नागररकप्रलत उत्तरदार्ी िचने अिेक्षा गरेको छ । िञ्चवषीर् (आवलिक) र्ोजना आफैं मा 
संस्थागत पवकास तथा सचशासनको एकप्रमचख रणनीलत भएको कारण संस्थागत पवकास, क्षमता पवकास र सचशासन र र्ोजना 
कार्ायन्द्वर्न जस्ता िक्षिरूलाई र्सलभत्रको प्रमचख सािन तथा माध्र्मको रूिमा ललइएको छ । 

अपिपिमाल गाउँिाललकामा ३७ सदस्र्ीर् गाउँ सभा तथा १३ सदस्र्ीर् गाउँ कार्यिाललकाको व्र्वस्था छ । गाउँको 
नीलतगत व्र्वस्थालाई कार्यददशा ददन र प्रभावकारी कार्ायन्द्वर्नका लालग सङ्घीर् कानूनको अलिनमा रिी ५ वटा पवषर्गत 
पवकास सलमलतिरू र पविार्न, गाउँ श्चशक्षा तथा स्वास््र्, साझेदारी पवकास, स्थानीर् समन्द्वर्, गाउँ स्तरीर् पविद् व्र्वस्थािन, 

बजार अनचगमन, मल पवतरण व्र्वस्थािन सम्बन्द्िी स्थानीर् सलमलत र सल्लािकार सलमलत लगार्तका सलमलतिरूले 
कार्यसम्िादन गदै आएकाछन ्। सिज र सरल रूिमा स्थानीर् स्तरमा नै न्द्र्ार् सम्िादनका लालग एक न्द्र्ापर्क सलमलतले 
कार्य सम्िादन गदै आएको छ ।  

अपिपिमाल गाउँिाललकाले आफ्नो िाँर् बषे कार्यकालमा कच ल ७० वटा (स्थानीर् ऐन, कार्यपवलि र लनदेश्चशका) तजचयमा गरी 
गाउँिाललकाको लनर्लमत कार्य सम्िादनलाई व्र्वश्चस्थत बनाउने प्रर्ास गरेकोछ । त्र्सै गरी र्ो कार्यकालमा गाउँ प्रोफाइल, 
आवलिक र्ोजना, पवस्ततृ िररर्ोजना प्रलतवेदन, सावयजलनक सचनचवाई लगार्तका आिा दजयन बढी दस्तावेज लनमायण गरी 
संस्थागत पवकासमा टेवा िचर् र्ाउने ििल भएको छ । लनिायररत समर् सीमालभत्र संसदीर् िरम्िरा अनचसार गाउँ सभा सम्िन्न 
गरी िाररत ऐनिरू असार लभत्र वेभ साइडमा अिलोड गररएको छ । समीक्षा गोष्ठीमा स्वतन्द्त्र पवश्लषेकिरूबाट पटप्िणी र 
सचझाव प्रस्तचत गरी छलफल गने गररएको छ । 
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गाउँिाललकाको सचशासन प्रवद्धयन गनयका लालग प्रमचख प्रशासकीर् भवनमा र ६ वटै वडा कार्ायलर्िरूमा देश्चखने गरी नागररक 
वडाित्र राखी त्र्सलाई क्रमश्ः कार्ायन्द्वर्न भइरिेको छ । सावयजलनक सचनवाई, सामाश्चजक िरीक्षण र सावयजलनक िरीक्षण 
प्रणालीको उिर्ोग माफय त सेवा प्रवाि र सचशासनको थालनी गररएको छ । गचनासो िेपटका, वेवसाइट, फेसवचक जस्ता 
कार्यक्रमबाट जनसरोकारका पवषर्िरू सम्बोिन तथा सावयजलनक गने काम गररएको छ ।  

गाउँको बजेट तथा र्ोजना लनमायण प्रकृर्ामा सिभालगतामूलक र्ोजना तजचयमा प्रपक्रर्ा माफय त नागररकको समेत सिभालगतामा 
र्ोजना तजचयमाको अभ्र्ास गरी सभाबाट स्वीकृत बजेट तथा नीलत कार्यक्रमलाई बजेट िचश्चस्तका र वेवसाइट माफय त सावयजलनक 
गने गररएको छ । ठूला आर्ोजनािरू लनमायण गदाय आर्ोजनाको पवस्ततृ िररर्ोजना प्रलतवेदन तर्ार िारी समिचरक कोषको 
समेत व्र्वस्था गररएको छ । र्ोजना तजचयमा प्रकृर्ामा सबै संघ संस्थालाई सिभालगता गराउने गररएको छ । सामाश्चजक 
सचरक्षा भत्ता लाभग्रािीको बैंक खातामा सोझै लनकासा गने व्र्वस्था लमलाइएको छ । 

८.१.२ समस्र्ा तथा र् चनौती  

आवश्र्क सबै ऐन, कानचन र कार्यपवलि तजचयमा िूणय रूिमा भई नसक्नच, व्र्वश्चस्थत र प्रपवलिर्चक्त सेवा प्रदार्क शाखा, 
उिशाखािरू निचनच, घचम्ती सेवािरू लनर्लमत निचनच,  पवद्यचलतर् सेवा प्रवािमा पवपविता िचन नसक्नच र गाउँवासीमा प्रपवलि 
सम्वन्द्िी ज्ञानमा कमी आदद प्रमचख समस्र्ा िचन ्। त्र्स्तै, आवश्र्क सङ्खयर्ामा दक्ष कमयर्ारीको अभाव िचन च, जनप्रलतलनलि 
र कमयर्ारीिरूको क्षमता पवकास ताललम निचनच, कमयर्ारीिरूको सरुवा भइरिनच, आन्द्तररक लनर्न्द्त्रण प्रणाली लगार्त अन्द्र् 
आवश्र्क नीलत लनर्म तजचयमा भई नसक्नच, क्षलतिूलतय सपितको नागररक वडाित्र कार्यन्द्वर्न निचनच, कमयर्ारीिरूको कार्य 
पववरण तर्ार भए िलन िूणय रूिमा कार्ायन्द्वर्न निचनच, केिी वडा कार्ायलर्िरूको सचपविा सम्िन्न आवश्र्क िूवायिार लनमायण 
निचन च, कमयर्ारीिरूको लनर्लमत कार्यसम्िादन मूल्र्ांकन अनचसार क्षमता अलभवृपद्ध िचन नसक्नच त्र्ाङ्कीर् आिार तर्ार नचिचन च, 
र्ोजनाका आिारमा बजेट नभई बजेटका आिारमा र्ोजना बन्नच, र टचके्र र्ोजना उल्लेयर् िचन च आदद प्रमचख समस्र्ा िचन ्। 

िरम्िरागत शासनमचखी कार्य प्रवृश्चत्तलाई सेवामचखी तथा सेवाग्रािी प्रलत उत्तरदार्ी प्रशासलनक संरर्नामा बदल्नच, क्षमतावान ्र 
गचणस्तरीर् कमयर्ारीको िदिूलतय गनचय, शासकीर् प्रणालीमा िारदशीता तथा जवाफदेिीता सचलनश्चित गनचय, सावयजलनक क्षेत्रमा 
सदार्ार िद्धलतको पवकास गनचय, पवकास लनमायणका कार्यिरू समर्मै गचणस्तरीर् ढिले सम्िन्न गरी आम नागररकको स्थानीर् 
सरकार प्रलत पवश्वास आजयन गनचय गाउँिाललकाका र् चनौती िचन ्। 

८.१.२ संभावना तथा अबसर  

सांगठलनक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नै कानून बनाउने अलिकार िचन च, कार्यसम्िादन मूल्र्ांकन नश्चजकबाट गनय 
सक्नच, नेिाल सरकारको सेवा प्रवाि सम्बन्द्िी मािदण्ड िचन च, संघीर् सरकारबाट स्थानीर् ति संस्थागत क्षमता स्वमूल्र्ांकन 
कार्यपवलि तर्ार भई कार्ायन्द्वर्नमा आउनच, सचशासन गाउँिाललकाको प्राथलमकतामा िनचय,  गैसस, नागररका समाज र स्थानीर् 
समूिको सिर्ोग प्राप्त िचने अवस्था िचन च, भ्रष्टार्ारमचक्त उत्तरदार्ी र िारदशी कार्य संस्कृलतको पवकासमा जनर्ासो र रे्तना 
बढ्दै गएकोले राज्र्बाट प्रदान गररने सेवा र सचपविालाई थि सेवाग्रािी मैत्री बनाउन सपकन्द्छ भने सङ्घीर्ताको मूल ममय 
बमोश्चजमका कानचनी आिारिरू तर्ार िचँदै आएको िचँदा गाउँ कार्यिाललकाको नेततृ्वमा स्थानीर् स्तरको पवकासको सम्भावना 
बढेको छ। 

गाउँ पवकासमा लनवायश्चर्त जनप्रलतलनलििरूको सपक्रर्ता वढेको छ। जनप्रलतलनलि र कमयर्ारीिरूबीर् सेवा प्रवािलाई र् चस्त र 
दचरुस्त बनाउनका लालग छलफल िचनच, सेवा प्रवािमा आएका गचनासोिरूलाई जनप्रलतलनलििरूले प्रत्र्क्ष सचन्न र देख्न िाउनच, 
सेवा प्रवािका लालग पवलभन्न तिगत संरर्ना तर्ार िचन च आदद अवसर िचन ्। 
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८.१.४ उिक्षते्रगत लक्ष्र्, उद्दशे्र्, रणनीलत, कार्यक्रम तथा आर्ोजना  

लक्ष्र् 

गाउँिाललका र स्थानीर् सरोकारवालाको कार्य सम्िादन र सेवा प्रवािको स्तर वृपद्ध गनचय । 

उद्दशे्र् 

1. सचशासनकालालग कानचनी र नीलतगत िूवायिार लनमायण गनचय । 

2. सावयजलनक सेवा प्रवाि र पवकास प्रपक्रर्ालाई प्रभावकारी बनाउनच । 

3. सक्षम, दक्ष, गचणस्तरीर् र प्रपवलिमैत्री जनशश्चक्तको पवकास गनचय । 

4. पवत्तीर् सचशासन कार्म गनचय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 
ताललका 24: सेवा प्रवाि तथा सचशासनका रणनीलत तथा कार्यनीलतिरू 

रणनीलतिरू कार्यनीलतिरू 

उद्दशे्र् १: सचशासनकालालग कानचनी र नीलतगत िूवायिार लनमायण गनचय । 
१.१: शासन प्रणाली सञ्चालन सम्बन्द्िी 
नीलत, कानचन, मािदण्ड र कार्यपवलिको तजचयमा 
गने । 

1. सेवा प्रवाि र सचशासन सम्बन्द्िी आवश्र्क नीलत तथा कार्यपवलिको तजचयमा गररनेछ। 

2. सावयजलनक लनकार्का िदालिकारीको श्चजम्मेवारी र कतयव्र्लाई स्िष्ट िाररनेछ । 

3. सावयजलनक लनकार्का िदालिकारीको आर्ारसंपिता िालनाको अनगमन प्रणाली 
सचदृढ गराइनेछ । 

4. सावयजलनक िदालिकारीको लनर्चश्चक्त, सरुवा, बढचवा, िदस्थािन, दण्ड र िचरस्कारलाई 
प्रणालीबद्ध बनाइनेछ । 

5. कार्यसम्िादनलाई वृश्चत्त पवकाससँग घलनष्ठ रूिमा आबद्ध िचने गरी कानचनी व्र्वस्था 
लमलाइनेछ ।  

6. सावयजलनक खर्य व्र्वस्थािन प्रणाली सचव्र्वश्चस्थत गररनेछ । 
१.२: सावयजलनक सेवािरूलाई गचणस्तरीर् र 
सवयसिारणको ििचँर्र्ोग्र् बनाउन स्थानीर् 
शासन िद्धलत अनचरूिको प्रशासन संर्न्द्त्रको 
व्र्वस्था गने । 

1. सावयजलनक सेवाप्रवािलाई गचणस्तरीर् समावेशी एवम ्सिज बनाउन पवद्यचतीर् शासन 
प्रणालीको अवलम्बन गररनेछ । 

2. स्थानीर् शासन प्रणाली अनचरूि प्रशासन संर्न्द्त्रको िचनसिंरर्ना गररनेछ। 

 
उद्दशे्र् २: सावयजलनक सेवा प्रवािलाई प्रभावकारी बनाउनच । 
२.१: गाउँिाललकाले प्रवाि गने सेवामा 
अलिकारमचखी ििचँर् स्थािना गने । 

1. सबै प्रकारका सेवामा सबैको र खास गरी समाजका सीमान्द्तीकृत र पविन्न 
समचदार्को ििचँर् सचलनश्चित गररनेछ । 

2. सेवाग्रािीको माग सािेक्ष, सिभालगतामूलक पवकास प्रपक्रर्ाको अवलम्बन गररनेछ 
। 

3. पवद्यचतीर् शासन प्रणालीको व्र्ािक अवलम्बन गरी प्रशासलनक कार्यपवलिलाई सरल 
बनाइनेछ ।  

4. जनताको गचनासो लसिै अध्र्क्षसँग िचग्ने संर्न्द्त्र स्थापित गरी शीघ्र जवाफदेपिता, 
कारबािी र जानकारीको सचलनश्चितता गररनेछ । 

5. सूर्ना प्रपवलिको प्रर्ोग र ििचँर् बढाइनेछ । 
२.२: गाउँिाललकाको कार्यसम्िादन लाई 
उत्तरदार्ी, िारदशी र िररणाममचखी बनाउन े
। 

1. गचनासो सचनचवाइ संर्न्द्त्र र सूर्ना अलिकारीको भलूमकालाई प्रभावकारी तचल्र्ाइनेछ 
। 

2. नैलतकता, आर्रण र इमान्द्दाररतालाई कार्य संस्कृलतको रूिमा पवकास गरी दण्ड र 
िचरस्कारलाई व्र्वश्चस्थत तचल्र्ाइनेछ । 
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3. भ्रष्टार्ार पवरुद्ध शून्द्र् सिनशीलता अिनाइनेछ । भ्रष्टार्ारजन्द्र् पक्रर्ाकलािमा 
लनगरानी तथा कारबािीलाई सशक्त बनाउन िाललका स्तरमा कार्यरत सामाश्चजक 
संघसस्थाको समन्द्वर् र सिकार्य प्रभावकारी बनाइनेछ । 

4. आन्द्तररक लनर्न्द्त्रण प्रणालीका साथै पवत्तीर् जोश्चखम लनर्न्द्त्रण प्रणालीको अवलम्बन 
गररनेछ । 

5. बेरूजचलाई सावयजलनक गररनचका साथै बेरूजचको प्रकृलतका आिारमा कार्यसम्िादन 
मूल्र्ाङ्कनसँग आबद्ध गररनेछ । 

6. सेवा प्रवािलाई जनमैत्री र सेवामूलक बनाउन नागररक बडाित्र राश्चखनेछ । 

7. सावयजलनक उत्तरदार्ी संर्न्द्त्रिरू (सामाश्चजक िरीक्षण, सावयजलनक िरीक्षण, सावयजलनक 
सचनचवाइ, गचनासो व्र्वस्थािन, आदद)लाई प्रभावकारी र लनर्लमत गराइनेछ । 

8. िाललकाको कार्यक्रमगत क्षेत्र र बजेट, कार्यर्ोजना, अद्यावलिक प्रगलत र 
जनसरोकारका लनणयर्िरू वेबसाइटमाफय त ्लनर्लमत रूिमा सावयजलनक गररनेछ । 

9. गैरसरकारी संस्था र नागररक समाजसँग समन्द्वर् र सिकार्यका माध्र्मबाट 
सावयजलनक उत्तरदापर्त्व अलभवृपद्धमूलक कार्यसम्िादन गररनेछ । 

10. कमयर्ारीिरूको कार्यसम्िादनलाई पवकास कार्यक्रमको नलतजा, सेवा प्रवािको 
गचणस्तरीर्ता, सेवाग्रािीको सन्द्तचपष्ट आददसँग आवद्ध गररनेछ । र्सकालालग 
सेवाग्रािीिरूको सन्द्तचपष्ट सवेक्षण, गचनासो समािान, सावयजलनक सचनचवाइ आददको 
मािनलाई समेत आिार बनाइनेछ । 

11. सेवा प्रदार्कप्रलत नागररकिरूको सन्द्तचष्टीको स्तर मािन र लनर्लमत िषृ्ठिोषण 
ललइनेछ । र्सकार्यमा तेस्रो िक्ष मूल्र्ाङ्कन प्रणाली समेतको अवलम्बन गररनेछ 
। 

२.३: सावयजलनक लनकार्का काम कारबािी 
सम्बन्द्िी सूर्नामा नागररकको ििचँर् 
बढाउनच । 

1. सेवा प्रवािलाई जनमचखी र सेवामूलक बनाउन क्षलतिूलतय सपितको वडाित्र क्रमश्ः 
कार्ायन्द्वर्न गनय गराउन सावयजलनक लनकार्लाई उत्प्ररेरत गररनेछ । 

2. जनगचनासोको व्र्वस्थािनलाई थि प्रभावकारी बनाउन सिर्ोग गररनेछ। 

3. अत्र्ावश्र्क सावयजलनक सेवाको ििचँर्मा कदठनाइ भोलगरिेको जनतालाई सेवा 
िचर् र्ाउन एकीकृत घचम्ती सेवालाई व्र्ािक र प्रभावकारी बनाइनेछ। 

उद्दशे्र् ३: सक्षम, दक्ष, गचणस्तरीर् र प्रपवलिमैत्री जनशश्चक्तको पवकास गनचय । 
३.१: जनशश्चक्त पवकास गने । 1. िाललकाकालालग आवश्र्क िने दक्ष जनशश्चक्तको पवकास र उिर्ोगकालालग 

एकीकृत जनशश्चक्त पवकास र्ोजना तर्ार गररनेछ । 

2. वापषयक बजटेको लनश्चित प्रलतशत ताललम तथा क्षमता पवकास र आवश्र्क 
अनचसन्द्िानकालालग पवलनर्ोजन गररनेछ । 

3. िाललकाका जनप्रलतलनलि र कमयर्ारीको आवश्र्कता र माग अनसार अलभमचखीकरण 
ताललम र क्षमता पवकासकालालग आिचलनक प्रपवलि र्चक्त ताललम प्रलतष्ठानको स्थािना 
गररनेछ । 

३.२: अन्द्तसयरकार समन्द्वर्लाई प्रभावकारी 
बनाउन े। 

1. संघीर् र प्रदेशसरकारसँग लनर्लमत सम्िकय  र समन्द्वर् स्थापित गररनेछ । 

2. िाललकाको पवगतका दस्तावेज, आर्ोजना दस्तावेज र प्रलतवेदनिरूलाई आफ्नो 
िोटयल (वेब-साइट) मा राश्चखनेछ । 

3. िाललकाको कार्य सम्िादन र प्रलतवेदन प्रणालीमा प्रदेश स्तरमै एकरूिता आउने 
गरी प्रदेश सरकारको सिर्ोग र समन्द्वर्मा सफ्टवेर्रको व्र्वस्थािन गरी 
प्रभावकारी रूिमा कार्ायन्द्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 
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4. िाललकास्तरीर् पवकास समस्र्ा समािान सलमलत गठन तथा कार्यपवलि लनमायण गरी 
समस्र्ा समािान तथा सिजीकरण संर्न्द्त्रको रूिमा पवकास गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: पवत्तीर् सचशासन कार्म गनचय । 
४.१: सावयजलनक आर्–व्र्र् र खरीद 
प्रपक्रर्ालाई प्रभावकारी, व्र्वश्चस्थत र 
िारदशी बनाउने । 

1. गाउँिाललका तथा वडा कार्ायलर्िरूको वापषयक खरीद र्ोजना तर्ार गररनेछ । 

2. संस्थागत िचनसिंरर्ना र सूर्ना प्रपवलिमा आिाररत पवत्तीर् व्र्वस्थािनको सचदृढीकरण 
प्रवद्धयन गररनेछ । 

3. कानचन बमोश्चजम समर्मै खर्य नगरी आलथयक वषयको अन्द्त्र्मा खर्य गने प्रवृश्चत्तलाई 
लनरुत्सापित गनय र उिलधि स्रोत र सािनको उश्चर्त प्रर्ोग गनय आलथयक वषयको 
अश्चन्द्तम तीन मपिनामा वापषयक कार्यक्रम संशोिन गने र पवलनर्ोजन बजटे अत्र्ालिक 
खर्य गने प्रवृश्चत्तमा रोक लगाउन उिर्चक्त नीलत अवलम्वन गररनेछ । 

4. पवकास आर्ोजनािरूको ठेक्कािट्टा लनिायररत समर्लभतै्र गने व्र्वस्था लमलाउन ििल 
गररनेछ । 

४.३: आन्द्तररक लनर्न्द्त्रण र 
लेखािरीक्षणलाई पवश्वसनीर् तथा 
प्रभावकारी बनाउने । 

1. पवत्तीर् आकँडालाई वस्तचिरक बनाउन तथा अद्यावलिक गनय सूर्ना प्रपवलिमा 
आिाररत पवत्तीर् व्र्वस्थािनको सचदृढीकरण गरी पवस्तार गररनेछ । 

2. बेरुजचलाई लनर्न्द्त्रण गनय आन्द्तररक लेखािरीक्षणलाई सूर्ना प्रपवलिमा आिाररत 
बनाइनचको साथै लेखा उत्तरदार्ी अलिकारीलाई स्वतन्द्त्र रूिमा कार्य गने वातावरण 
बनाइनेछ । 
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कार्यक्रम तथा आर्ोजना 

उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ आ.व जम्मा 

 संस्थागत पवकास तथा सचशासन क्षते्र    20650 15590 15160 15460 15790 82650       

 संस्थागत संरर्ना तथा मानव संसािन पवकास                

3 सिठन तथा व्र्वस्थािन सभेक्षण सङ्खयर्ा  1 1000     1000  16 8  3 3 

3 मानव तथा संस्थागत क्षमता पवकास प्रवयद्धन एकमचष्ठ   700 770 850 940 1040 4300  16 8  2 2 

3 
मानव संसािन पवकास एवम ्संस्थागत क्षमता 
पवकासका लालग सम्भाव्र्ता अध्र्र्न 

सङ्खयर्ा  1  700    700  
16 8  3 3 

3 
सेवाप्रवाि सरललकृत एवम ्संस्थागत पवकास तथा 
अध्र्र्न-अवलोकन भ्रमण 

सङ्खयर्ा  5 1000 1000 1000 1000 1000 5000  
16 8  3 3 

3 संस्थागत स्व मचल्र्ाकंन तथा क्षमता पवकास एकमचष्ठ   300 300 300 300 300 1500  16 8  3 3 

3 कमयर्ारीिरूको मनोवल र उत्प्ररेणा अलभवृपद्ध एकमचष्ठ   700 770 850 940 1040 4300  16 8  3 3 

3 
कार्यसम्िादनमा आिाररत प्रोत्सािन प्रणाली 
पवकास र कार्यन्द्वर्न 

सङ्खयर्ा  1 1000     1000  
16 8  3 3 

3 
स्थानीर् सामचदापर्क संस्था क्षमता पवकास तथा 
िररर्ालन कार्यक्रम 

एकमचष्ठ   1000 1000 1000 1000 1000 5000  
16 8  3 3 

3 
न्द्र्ापर्क सलमलत र मेललमलाि केन्द्र संर्ालन तथा 
न्द्र्ापर्क कार्य सम्िादन भौलतक सचिार कार्यक्रम 

एकमचष्ठ   1500 1500 1500 1500 1500 7500  
16 8  3 3 

 सचशासन, ऐन लनर्म तथा जवाफदेपिता           
     

1 
सेवा प्रवाि तथा सचशासनकालालग आवश्र्क 
कार्यपवलिको लनमायण 

सङ्खयर्ा  5 1000     1000  
16 8  2 3 

1 
ऐन, लनर्म, कार्यपवलि र लनदेश्चशका लनमायण, 

प्रपविीकरण तथा प्रकाशन एकमचष्ठ   500 500 500 500 500 2500  
16 8  2 3 

1 
पववाद मध्र्स्थता, कानूनी साक्षरता तथा 
मेललमलाि कार्यक्रम 

एकमचष्ठ   200 200 200 200 200 1000  
16 8  3 3 
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उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ आ.व जम्मा 

1 सबै वडािरूमा लडश्चजटल सूर्ना िाटी लनमायण सङ्खयर्ा  7 700     700  16 8  3 3 

1 
िाललकाद्वारा प्रदान गररने सेवाको अलभलेख 
व्र्वस्थािन 

एकमचष्ठ  1 500 200 200 200 200 1300  
16 8  2 3 

1 पवद्यचतीर् शासन प्रर्ोग र ििचँर्मा बृपद्ध एकमचष्ठ   500 550 605 665 730 3050  16 8  3 3 

1 
सामाश्चजक जवाफदेपिता वृपद्धकालालग (सामाश्चजक 
िरीक्षण, सावयजलनक सचनचवाइ र सावयजलनक 
िरीक्षण) सञ्चालन 

सङ्खयर्ा  5 1500 1500 1500 1500 1500 7500  

16 8  3 3 

1 
जनगचनासो व्र्वस्थािन गनय उजचरी िेपटकाको 
व्र्वस्थािन (सबै वडा र सेवाप्रदार्क कार्यलर्) सङ्खयर्ा  7 500 550 605 665 730 3050  

16 8  2 3 
 पवत्तीर् श्रोत िररर्ालन           

     

4 
आन्द्तररक आर्को संभावना अध्र्र्न र प्रके्षिण 
वृदद्द र्ोजना सङ्खयर्ा  1 700     700  

16 8  3 3 

4 करदाता श्चशक्षा कार्यक्रम एकमचष्ठ   500 500 500 500 500 2500  16 8  3 3 

4 उत्कृष्ट करदाता प्रोत्सािन कार्यक्रम एकमचष्ठ   200 200 200 200 200 1000  16 8  3 3 
 र्ोजना व्र्वस्थािन           

     

2 
आर्ोजना वैंक िूवय संभाव्र्ता अध्र्र्न तथा 
लडपिआर तर्ारी सङ्खयर्ा  8 1200 1000 1000 1000 1000 5200  

16 8  3 3 

2 
आवलिक तथा पवषर्गत गचरुर्ोजना तजचयमा र 
अद्यावलिक कार्यक्रम 

एकमचष्ठ   1500 1500 1500 1500 1500 7500  
16 8  3 3 

2 उिभोक्ता सलमलत क्षमता पवकास कार्यक्रम एकमचष्ठ   1000 1000 1000 1000 1000 5000  16 8  2 3 

2 मद्यमकाललन खर्य संरर्ना तजचयमा तथा अद्यावलिक सङ्खयर्ा  1 1000 200 200 200 200 1800  16 8  3 3 

2 गाउँ वस्तचश्चस्थलत अद्यावलिक कार्यक्रम सङ्खयर्ा  1 500 200 200 200 200 1300  16 8  3 3 

2 
नलतजामूलक अनचगमन, मचल्र्ाङ्कन प्रणाली तथा 
गचणस्तर सचदृढीकरण 

एकमचष्ठ   450 450 450 450 450 2250  
16 8  3 3 
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उद्दशे्र् 
नं. कार्यक्रमिरू एकाइ आिार  

वषय 
र्ोजनाको 
कच ल लक्ष्र् 

अनचमालनत स्रोत र वापषयक लक्ष्र् (रू.िजारमा) स्थानीर् 
दीघयकाललन 

लक्ष्र्  

रणनीलतक 
स्तम्भ 
संकेत 

ददपवल 
संकेत 

ददराल 
संकेत 

प्र.स.संकेत 
लैंलगक 
संकेत 

जलबारू् 
संकेत  िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ आ.व जम्मा 

2 
िाललका लभत्रका र्ोजनािरूको लनर्लमत अनचगमन, 

मूल्र्ाङ्कन तथा समीक्षा एकमचष्ठ   1000 1000 1000 1000 1000 5000  
16 8  3 3 
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८.१.५ अिेश्चक्षत उिलश्चधि तथा नलतजा खाका  

संस्थागत पवकास तथा सचशासन 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र कच ल) जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

प्रभाव 
गाउँिाललकाको शासन प्रणाली, समावेशी 
कार्यमूलक, जनमचखी, िररणाममचखी, िारदशी 
र उत्तरदार्ी िचनछे 

कमयर्ारीको िदिूलतय प्रलतशत 85 85 100 100 100 

प्रशासन शाखा, लेखा शाखा, 
लेखािरीक्षण प्रलतवेदन, राजस्व 
शाखा, वापषकय  प्रगती प्रलतवेदन, 

गाउँ प्रोफाइल 

 
गाउँ कार्यिाललकाको संस्थागत क्षमता 

पवकास भएको िचन,े मानव संसािन पवकास, 

िारदशीता, तथा सामाश्चजक जवाफदेिीता वृदद्द 
भइ सचशासन कार्म भएको िचने  

कार्यिाललकाको बैठक सङ्खयर्ा 98 आवश्र्कता अनचसार  

िाललकाद्वारा श्चस्वकृत नीलत 
तथा कानचन सङ्खयर्ा 70 

आवश्र्कता अनचसार 
सबै बन्न े

 

िाललका तथा वडा कार्ायलर् 
लगार्त सेवा प्रवािी 
कार्ायलर्मा नागररक बडाित्र 
लनमायण 

सङ्खयर्ा 7 सबैमा बन्न े

औसत वापषयक बरेुजच प्रलतशत 5 5 1 0 0 

औसत वापषयक िचशँ्चजगत खर्य प्रलतशत 47 40 35 32 32 

आन्द्तररक आर् रु.िजारमा 2800 3220 2530 2530 2530 

असर 
१ 

सरकारी तथा गैरसरकारी लनकार्िरूबाट 
जनतािरूले सरल र सवयसचलभ तररकाले सेवा 
प्राप्त गनय सक्नेछन ्। 

सामाश्चजक िरीक्षण सङ्खयर्ा 0 1 3 5 5 

आवलिक र्ोजना तजचयमा सङ्खयर्ा 0 1 1 1 1 

मध्र्मकाललन खर्य संरर्ना 
तर्ार गरेका वडा सङ्खयर्ा 0 6 6 6 6 

अनलाइन प्रलतवेदन प्रणाली 
स्थािना भएका वडा सङ्खयर्ा 6 6 6 6 6 

िाललका तथा वाडयको 
सावयजलनक सचनचवाई सङ्खयर्ा 4 6 18 30 30 

प्रलतफल 
सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थािरूबाट 
कार्ायन्द्वर्न िचने कार्यक्रम र प्रवाि िचने सेवा 

कमयर्ारी तथा जन प्रलतलनलिको 
कार्यप्रगलतको समीक्षा सङ्खयर्ा 4 4 10 14 14 

अनचगमन सङ्खयर्ा 6 आवश्र्कता अनचसार सबै बने्न 
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संस्थागत पवकास तथा सचशासन 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र कच ल) जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

सचपविामा िारदश्चशयता कार्म भई सवयसािारण 
जनता सचसूश्चर्त िचनेछन ्। 

कार्यक्रमको कार्य प्रगलत 
समीक्षा सङ्खयर्ा 1 2 6 10 10 

अन्द्र् सरकारी तथा 
गैरसरकारी संस्थािरूको 
सावयजलनक सचनचवाइ 

सङ्खयर्ा 0 1 1 1 5 

असर 
२ 

गचणस्तरीर् मानव संसािन र सक्षम स्थानीर् 
संस्थािरूका माध्र्मबाट िाललकाको आलथयक 
समाश्चजक पवकास िचनेछ । 

क्षमता पवकास र्ोजना सङ्खयर्ा 0 1 1 1 1 

कमयर्ारीको कच ल दरबन्द्दी सङ्खयर्ा 128 
दरबन्द्दी (आवश्र्कता) अनचसार 

व्थर्वस्था िचन े

स्वीकृत ओएनएम प्रलतवेदन सङ्खयर्ा 0 1 1 1 1 

प्रलतफल  

गाउँिाललकाबाट िचन ेगरेका सेवाप्रवाि 
लछटोछररतो भई जनतालाई लाभ िचग्नछे । 

सेवाग्रािीको सन्द्तचपष्ट स्तर प्रलतशत 70 70 80 85 85 

जनताको आलथयक श्चस्थलतमा सचिार िचने, 
दैलनक जीवन सञ्चालनमा सिर्ोग िचगेर 
जीवनस्तर मालथ उठ्क्नेछ। 

जनप्रलतलनलि तथा कमयर्ारीको 
क्षमता पवकास 

सङ्खयर्ा 0 3 6 10 10 

असर 
३ 

सावयजलनक प्रशासनलाई जनताप्रलत उत्तरदार्ी, 
पवकासमैत्री, पवद्यचतीर्-सचशासन र्चक्त र 
सेवामूलक बनाइनेछ । 

अनलाइन सेवामा आवद्ध 
सचपविा सङ्खयर्ा 0 1 3 3 3 

सफ्टवेर्रमा आिाररत सेवा सङ्खयर्ा 0 5 7 9 9 

एकैददनमा सम्िन्न गररने 
सावयजलनक सेवा सङ्खयर्ा  12 15 18 18 

प्रलतफल 
सूर्ना प्रपवलिको प्रर्ोग र पवस्तारबाट 
स्वर्ाललत कार्यप्रणालीको पवस्तार भएको 
िचनेछ । 

ई-िाजीरीको व्र्वस्था भएका 
कार्ायलर् 

सङ्खयर्ा  सबै सरकारी तथा पवद्यालर्िरू 

िर्ायप्त पवद्यचतीर् तथा अन्द्र् 
उिकरण भएका वडा 
कार्ायलर्िरू 

सङ्खयर्ा 3 सबैैै वडा कार्ायलर्िरू 
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संस्थागत पवकास तथा सचशासन 

नलतजा 
ति नलतजा सूर्क एकाई 

आिार 
वषयको 
अवस्था 

र्ोजना अवलिको लक्ष्र्  

(आलथयक वषय र कच ल) जम्मा िचष्ट्याइँको  
स्रोत 

जोश्चखम िक्ष तथा 
अनचमान 

िपिलो  तेस्रो िारँ्ौं 

गचणस्तरीर् सेवाप्रवाि भएको िचनेछ । 

आवश्र्कता अनचसार सवारी 
सािनको व्र्वस्था भएका वडा 
कार्ायलर्को सङ्खयर्ा 

सङ्खयर्ा 1 सबैैै वडा कार्ायलर्िरू 

आफ्न ैभवनमा कार्ायलर् 
सञ्चालन भएका वडािरू 

सङ्खयर्ा 6 6 6 6 6 

उत्प्ररेरत र उच्र् मनोबलर्चक्त कमयर्ारीबाट 
प्रभावकारी सेवा प्रवाि भएको िचनछे । 

आवश्र्क कानूनिरूको 
लनमायण 

सङ्खयर्ा 70 आवश्र्कतानचसार लनमायण िचन े

कार्यदक्षताका आिारमा 
कमयर्ारीिरूलाई िचरस्कार र 
दण्ड 

सङ्खयर्ा  1 3 5 5 

कमयर्ारीको कार्यपववरण 
तजचयमा सङ्खयर्ा 0 1 1 1 1 

असर 
४ 

सावयजलनक आर् र व्र्र्लाई व्र्वश्चस्थत, 

िारदशी र अनचमानर्ोग्र् बनाई समग्र 
पवकास प्रपक्रर्ा प्रभावकारी िचनछे । 

लनिायररत समर्ावलि मै बजेट आएको/नआएको नआएको आएको आएको 

वापषकय  र्ोजना तथा कार्यक्रम 
पववरण बेवसाइटमा 

राश्चखएको/ 
नराश्चखएको राश्चखएको राश्चखएको राश्चखएको 

आर्-व्र्र्को अद्यावददक 
पववरण बेवसाइटमा 

राश्चखएको/ 
नराश्चखएको राश्चखएको राश्चखएको राश्चखएको 

प्रलतफल 

वापषयक खररद र्ोजना समर्मै तर्ार भई 
खररद कार्य भएको िचनछे । 

वापषकय  खररद र्ोजना सङ्खयर्ा  1 1 1 1 

राजस्व िररर्ालन प्रभावकारी रूिमा भएको 
िचनेछ । 

आन्द्तररक लेखािरीक्षण 
प्रलतवेदन सङ्खयर्ा 1 1 1 1 1 

आन्द्तररक लनर्न्द्त्रण प्रणालीको 
व्र्वस्था सङ्खयर्ा 1 1 1 1 1 

समर्मा फर्छ्यौट भएका 
वापषकय  र्ोजना प्रलतशत 90 95 98 98 98 

स्रोत्ः पवषर्गत शाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल 
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िररच्छेद ९: कार्ायन्द्वर्न व्र्वस्था  

९.१ िषृ्ठभलूम  

अपिपिमाल गाउँिाललकाले गाउँको र्ोजनाबद्ध पवकासका लालग गाउँको वस्तचगत पववरण, त्र्को पवश्लषेण, सरोकारवाला तथा 
समचदार् संगको अन्द्तरपक्रर्ाबाट प्रथम िञ्च वषीर् र्ोजना तर्ार गरेको छ । र्स सन्द्दभयमा पवषर्गत समस्र्ा, र् चनौती र 
अवसरिरूको िपिर्ान  र त्र्सका आिारमा पवषर् केश्चन्द्रत रणनीलत र कार्यनीलत सपितको र्ोजना तजचयमा भएको छ । 
र्ोजना तजचयमाको क्रममा गाउँिाललकाले नेिाल सरकारको िन्द्रौं र्ोजना तथा सचदचर िश्चिम प्रदेशको र्ोजनािरूलाई समेत 
आिारको रूिमा ललएको छ । गाउँिाललकाले आवलिक पवकास र्ोजनालाई त्र् र प्रमाणमा आिाररत पवश्लषेण सपित 
सिभालगतामूलक ढिबाट नलतजा खाका तर्ार गरेकोछ । र्स नलतजा खाकाबाट  र्ोजनाको लनर्लमत अनचगमन गनय तथा 
आवलिक मूल्र्ाङ्कन गनय आिार तर्ार भएकोछ । 

आवलिक गाउँ पवकास र्ोजनाको दीघयकालीन सोर्, लक्ष्र्, उद्देश्र् र प्रलतफलिरू िालसल गनय तद्अनचसारका कार्यक्रम तथा 
पक्रर्ाकलाििरू सञ्चालन गनय आवश्र्क िचन्द्छ र सोको लालग पवत्तीर् स्रोतको आवश्र्कता िदयछ । र्सका लालग 
गाउँिाललकाको आफ्नो आन्द्तररक श्रोत र संघ तथा प्रदेश सरकारले उिलधि गराउने पवलभन्न पकलसमका अनचदानिरू मातै्र 
िर्ायप्त िचँदैन । तसथय आवश्र्क श्रोत िररर्ालनका लालग नीश्चज क्षेत्र, सिकारी, गैरसरकारी संघ संस्था, नागररक समाज, 

लमलडर्ा, सेवा प्रदार्क पवषर्गत कार्ायलर्िरू, अन्द्र् सिर्ोगी संघ संस्थािरू तथा बिचिक्षीर् तथा दद्विक्षीर् पवकास साझेदार 
संस्थािरूसँगको सिकार्य र साझेदारी मित्विूणय िचन्द्छ । साथै राजस्व िररर्ालनलाई अझै बपढ प्रभावकारी बनाउन स्थानीर् 
राजस्व िरामशय सलमलतको सपक्रर्ताको ठचलो भलूमका िचन्द्छ । 

९.२ संस्थागत व्र्वस्था तथा मानव संशािन र्ोजना  

संघीर् शासन व्र्वस्था अनचसार राज्र्को िचन्ःसंरर्ना प्रपक्रर्ाबाट नवगदठत र्स गाउँिाललकाको सम्िन्न स्थानीर् तिको 
लनवायर्तबाट लनवायश्चर्त गाउँ कार्यिाललका माफय त गाउँिाललकाको कार्य संर्ालन िचँदै आएको छ । गाउँिाललकाको पवद्यमान 
कमयर्ारी दरबन्द्दी पववरण अनचसार प्रापवलिक र अप्रापवलिक दचवै प्रकृलतका कमयर्ारीिरूको दरबन्द्दी र्स कार्ायलर्मा रिेका 
छन ्। पवद्यमान दरबन्द्दी अन्द्तगयत अलिकृत स्तरका ६,  सिार्क स्तरका ७५ समेत ८१ वटा िदको स्वीकृत दरबन्द्दी 
देश्चखन्द्छ भने ति पवपिन ३१ गरी कूल ११२ कमयर्ारी कार्यरत  रिेको देश्चखन्द्छ ।  

आवलिक पवकास र्ोजनाको लक्ष्र् तथा उद्देश्र् िालसल गनय मौजचदा संगठन संरर्नामा िररमाजयनका लालग अपवलम्ब संगठन 
तथा व्र्वस्थािन सवेक्षण सम्िन्न गरी कार्ायलर्को संगठन संरर्ना, कमयर्ारी दरबन्द्दी र कार्यपववरण तर्ार गनचयिने देश्चखन्द्छ 
।  

९.३ पवषर्क्षते्र अनचसार अनचमालनत बजेट  

र्स आवलिक र्ोजनामा पवलभन्न िाँर्वटा पवषर्तगत क्षेत्रिरू तथा गाउँ गौरबका आर्ोजनाका लनिायररत कार्यक्रमिरूका 
लालग आवश्र्क लागत अनचमान गररएको छ । कार्यक्रम तथा बजेट आवश्र्कताको अनचमान गाउँका सम्बश्चन्द्ित शाखाका 
प्रलतलनलि र सरोकारवालािरूको कार्यशाला तथा वडास्तरीर् छलफलबाट प्रस्ताव गररएको िो । र्सरी तर् गररएको 
आवश्र्क लागत गाउँिाललकाको आन्द्तररक आर्, संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त िचने पवलभन्न प्रकारका अनचदान, गैसस तथा दात ृ
लनकार्िरूबाट िचन सक्ने सिर्ोग, लनजी क्षेत्रबाट िचन सक्ने लगानी र जनसिभालगता स्वरूि प्राप्त िचन सक्ने िररमाणिरूलाई 
अनचमानका आिारमा लनिायरण गररएको छ । 
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ताललका 25: पवषर्क्षते्र अनचसार अनचमालनत बजेट 

क्र.सं. पवषर्गत क्षते्र उिक्षते्र 

अनचमालनत बजेट लागत (रू.िजारमा) 
बजेट 
प्रलतशत िपिलो 

आ.व. 
दोस्रो 
आ.व. 

तेस्रो 
आ.व. 

र्ौथो 
आ.व 

िारँ्ौ आ.व जम्मा 

 अपि गौरवका आर्ोजना 297000 297000 297000 297000 297000 1485000 36.22 

1 आलथयक क्षते्र 59840 61040 71455 64185 73530 330050 8.05 

1.1 कृपष तथा िशचिन्द्छी 41450 42500 47950 41300 41450 214650 5.24 

1.2 लसंर्ाई 3300 3300 3300 5800 5800 21500 0.52 

1.3 िर्यटन, संस्कृलत तथा सम्िदा 5650 5650 5150 6650 18150 41250 1.01 

1.4 उद्योग, व्र्ािार, व्र्ावसार् तथा आिूलतय 3540 3540 8840 4040 1540 21500 0.52 

1.5 श्रम, रोजगारी र सामाश्चजक सचरक्षा 5900 6050 6215 6395 6590 31150 0.76 

2 सामाश्चजक क्षते्र 36920 41470 56470 64970 68970 268800 6.56 

2.1 स्वास््र् तथा िोषण 4500 7000 7000 11500 6500 36500 0.89 

2.2 श्चशक्षा, पवज्ञान तथा नवप्रवतन 6000 6000 10000 13000 15000 50000 1.22 

2.3 खानेिानी तथा सरसफाइ 17000 19000 25000 31000 38000 130000 3.17 

2.4 मपिला, बालबाललका तथा लश्चक्षत वगय 5870 5920 10920 5920 5920 34550 0.84 

2.5 र्चवा तथा खेलकच द 3550 3550 3550 3550 3550 17750 0.43 

3 िूवायिार क्षते्र 106700 298500 378600 467300 556600 1807700 44.10 

3.1 बस्ती, आवास, भवन तथा सावयजलनक लनमायण 30000 9000 12000 12000 4000 67000 1.63 

3.2 सडक, िचल तथा र्ातार्ात 65000 277000 350000 438000 530000 20000 0.49 

3.3 जलश्रोत, पवद्यचत ्तथा वैकश्चल्िक ऊजाय 6500 8200 10500 13200 18500 5000 0.12 

3.4 सूर्ना, सञ्चार तथा प्रपवलि 5200 4300 6100 4100 4100 10000 0.24 

4 वन, वातावरण तथा पविद व्र्वस्थािन क्षते्र 24050 25050 30050 20550 25550 125250 3.06 

4.1 वन तथा जैपवक पवपविता 2700 2700 2700 2700 2700 13500 0.33 

4.2 भसंूरक्षण तथा जलािार व्र्वस्थािन 2500 4000 4000 4000 4000 18500 0.45 

4.3 वातावरण तथा फोिोरमैला व्र्वस्थािन 10850 4350 9350 4350 9350 38250 0.93 

4.4 
पविद् जोश्चखम न्द्रू्नीकरण र व्र्वस्थािन तथा 
जलवार्च उत्थानशीलता 

8000 14000 14000 9500 9500 55000 1.34 

5 संस्थागत पवकास तथा सचशासन क्षते्र 20650 15590 15160 15460 15790 82650 2.02 

5.1 संस्थागत पवकास तथा सचशासन 20650 15590 15160 15460 15790 82650 2.02 

जम्मा र्ोजना बजेट 248160 441650 551735 632465 740440 2614450  

कच ल जम्मा बजेट गौरबको र्ोजना सपित  545160 738650 848735 929465 1037440 4099450 100.00 
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अपिपिमाल गाउँिाललकाको िाँर् वषे पवकास अवलिको लक्ष्र् प्राप्तीका लालग कच ल लागत बजेट रू. ४ अबय ९ करोड ९४ 
लाख ५० िजार अनचमान गररएको छ । र्स अन्द्तगयत सबै भन्द्दा बढी िूवायिार क्षेत्र पवकासका लालग कररब ४४.१ 
प्रलतशत बजेट लागत अनचमान गररएको छ भने गाउँ गौरबको आर्ोजनाका लालग कररब ३६.२२ प्रलतशत र त्र्सैगरी, 
आलथयक पवकासका लालग ८.०५ प्रलतशत,  सामाश्चजक पवकासका लालग ६.५६ प्रलतशत, वन वातावरण तथा पविद् 
व्र्वस्थािनका लालग ३.०६ प्रलतशत  र सचशासन तथा संस्थागत क्षेत्र पवकासका लालग २.०२ प्रलतशत खर्य िचने अनचमान 
गररएको छ । 

९.४ स्रोत अनचमान तथा प्रक्षिेण  

आवलिक गाउँ पवकास र्ोजनाको दीघयकालीन सोर्, लक्ष्र्, उद्देश्र् र प्रलतफलिरू िालसल गनय तद्अनचसारका कार्यक्रम तथा 
पक्रर्ाकलाििरू सञ्चालन गनय आवश्र्क िचन्द्छ र सोको लालग पवत्तीर् स्रोतको आवश्र्कता िदयछ । र्सका लालग 
गाउँिाललकाको आफ्नो आन्द्तररक श्रोत र संघ तथा प्रदेश सरकारले उिलधि गराउने पवलभन्न पकलसमका अनचदानिरू मातै्र 
िर्ायप्त िचँदैन । तसथय आवश्र्क श्रोत िररर्ालनका लालग नीश्चज क्षेत्र, सिकारी, गैरसरकारी संघ संस्था, नागररक समाज, 

लमलडर्ा, सेवा प्रदार्क पवषर्गत कार्ायलर्िरू, अन्द्र् सिर्ोगी संघ संस्थािरू तथा बिचिक्षीर् तथा दद्विक्षीर् पवकास साझेदार 
संस्थािरूसँगको सिकार्यर साझेदारी मित्विूणय िचन्द्छ । साथै राजस्व िररर्ालनलाई अझै बढी प्रभावकारी बनाउन स्थानीर् 
राजस्व िरामशय सलमलतलाई पवशेष श्चजम्मेवारी ददइएको छ । 

९.४.१ राजस्व िररर्ालनको अवस्था 

अपिपिमाल गाउँिाललकाको नेततृ्वमा तजचयमा भएको िञ्चबपषयर् आवलिक गाउँ पवकास र्ोजना गाउँ पवकासका सबै 
सरोकारवालािरूको साथयक प्रर्त्नबाट कार्ायन्द्वर्न िचनेछ । नलतजा ताललकामा उल्लेश्चखत लक्ष्र् प्राप्त गनय तजचयमा गररएको 
कार्ायन्द्वर्न तथा लगानी र्ोजनामा गाउँिाललकाले आन्द्तररक र वाह्य श्रोतबाट िालसल गने आर्का अलतररक्त सबै 
सरोकारवालाको लगानी समेत प्रक्षेिण गरी र्ोजनाको लालग उिलधि अनचमालनत स्रोतमा समावेश गररएको छ ।  

आ.व. २०७७।७८ को कूल र्थाथय आर् रु. ३३ करोड ७९ िजार रिेको छ भने गाउँिाललको र्ालू आ.व. २०७८।७९ 
को अनचमालनत आर् रु. ३३ करोड २६ लाख ९० िजार रिेको देश्चखन्द्छ । गत आ.व.को र्थाथय र र्ालू आ.व.को 
अनचमालनत आर्का आिारमा पवश्लषेण गरी कश्चम्तमा िलन वापषयक १० प्रलतशतका दरले आर्बपृद्ध िचनसक्ने आिारमा ५ 
वषयको कच ल अनचमालनत आर् गणना गदाय गाउँिाललकाको कच ल अनचमालनत आर् कररव रु. २ अबय २३ करोड ३३ लाख 
२० िजार िचने देश्चखन्द्छ ।  

गत वषयको आर् पववरणको वृपद्ध प्रवृलतका आिारमा गाउँिाललकाको आर् बढ्दो रूिमा िररर्ालन भएको देश्चखन्द्छ  । 
आन्द्तररक राजस्व अन्द्तगयत करिरू तथा शचल्कबाट (सम्िश्चत्त कर, व्र्वसार् कर, लसफाररस शचल्क) राजस्व संकलन िचने 
गरेको छ । 

आन्द्तररक श्रोतको र्ोगदान गत आ.व.मा कच ल आर्को २.६८ प्रलतशत मातै्र रिेको छ । गाउँिाललकाको आन्द्तररक आर् 
आ.व. ०७६।७७ भन्द्दा आ.व. ७७।७८ मा सामान्द्र् रूिले मातै्र वृपद्ध भएको देश्चखन्द्छ । त्र्सैगरी बाह्य श्रोतबाट 
आएको अनचदान सिर्ोग तथा ऋण िररर्ालनबाट प्राप्त िचने रकमको कच ल आर्मा ९५.४५ प्रलतशत र्ोगदान रिेको छ । 
त्र्स्तै गत आ.व.मा कच ल आर्मा १.७९ प्रलतशत अन्द्र् श्रोतबाट प्राप्त भएको छ । लागत सिभालगता भने न्द्रू्न मात्रमा 
रिने गरेको देश्चखन्द्छ ।  
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ताललका 26: राजस्व िररर्ालनको अवस्था 

आ.व. (रकम रु. िजारमा) 
आन्द्तररक 

श्रोतको आर् 
बाह्य श्रोतको आर् 

लागत 
सिभालगता 

अन्द्र् जम्मा 

आ.व. ०७7/०७8  
को र्थाथय 

रकम 9020 321579  6293 336892 

प्रलतशत 2.68 95.45  1.87 100 

आ.व. ०७८/०७९  
को अनचमालनत 

रकम 2000 295550  35136 332686 

प्रलतशत 0.60 88.84  10.56 100 

स्रोत्ः गाउँिाललका कार्ायलर्, लेखाशाखा 

९.४.२ खर्य अवस्थाको पवश्लषेण   

गाउँिाललकामा र्ालच खर्य अन्द्तगयत िदालिकारीिरूको िाररश्रलमक तथा सचपविा, कमयर्ारी िाररश्रलमक तथा सचपविा, कार्ायलर् 
सञ्चालन सम्बन्द्िी खर्य, ममयत सम्भार खर्य र कार्यक्रम खर्य गरी ५ प्रकारका खर्य रिेका छन ्। आ.व. २०७७/०७८ 
को व्र्र् पववरण अनचसार र्ालच खर्य कूल खर्यको कररब ३९.१९ प्रलतशत रिेको छ भने िूजँीगत खर्य ६०.८१ प्रलतशत 
रिेको छ । गाउँिाललकाको पवगतका वषयको व्र्र् पववरणको तचलनामा र्स आ.व.मा र्ालच खर्य बढेको अवस्थामा छ । 

ताललका 27: खर्य बाडँफाडँको प्रक्षिेण 

क्र. 
सं. 

पववरण 

२०७७/७८ 
को र्थाथय रु. 

िजारमा 

२०७८/७९ 
को अनचमान 

२०७९/८० 
को प्रक्षिेण 

२०८०/८१ 
को प्रक्षिेण 

२०८१/८२ 
को प्रक्षिेण 

२०८२/८३ 
को प्रक्षिेण 

२०८३/८४ 
को प्रक्षिेण 

आवलिक 
र्ोजनाको 
जम्मा 

1 बजेटको वगीकरण  

1.1 र्ालच खर्य 120394 130394 143433 157777 173554 190910 210001 875675 

1.2 िचजँीगत खर्य 15595 57821 63603 69963 76960 84656 92225 387407 

1.3 
सशतय अनचदान तफय  
खर्य  

165720 121800 133980 147378 162116 178327 196160 817961 

1.4 
पवशेष अनचदान तफय  
खर्य 

26495 20800 22880 25168 27685 30453 33499 139685 

1.5 
सामाश्चजक सचरक्षा 
खर्य 

1875 1875 2063 2269 2496 2745 3020 12592 

जम्मा बजेट 330079 332690 365959 402555 442810 487091 534904 2233320 

2 खर्यको क्षते्रगत बाडँफाडँ 

2.1 आलथयक पवकास   63640 64840 73755 69485 68830 340550 

2.2 सामाश्चजक पवकास   46420 49170 62670 56670 38470 253400 

2.3 िूवायिार पवकास   74800 155100 166900 186200 126200 709200 

2.4 

वन वातावरण तथा 
पविद् व्र्वस्थािन   43050 56050 64550 61550 69550 294750 
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2.5 

संस्थागत पवकास 
तथा सचशासन   20650 15590 15160 15460 15790 82650 

2.6 

अपिपिमाल गाैैरबका 
र्ोजना    180000 190000 190000 204000 306000 1070000 

जम्मा बजेट   428560 530750 573035 593365 624840 2750550 

स्रोत्ः गाउँिाललका कार्ायलर्, लेखाशाखा तथा आवलिक र्ोजना तजचयमा कार्यशाला छलफल 

९.४.३ अिचग स्रोत व्र्वस्थािन  

आवलिक पवकास र्ोजना कार्ायन्द्वर्नका लालग कच ल लगानी वजेट रू. ४ अबय ९ करोड ९४ लाख ५० िजार अनचमान 
गररएको छ । गत आ.व.२०७६÷०७७ र २०७७÷०७८ को र्थाथय र र्ालू आ.व.को अनचमालनत र आ.व. २०७८÷७९ 
को प्रस्तापवत आर्का आिारमा आगामी िाँर् वषयको गाउँिाललकाको अनचमालनत आर् २ अबय २३ करोड ३३ लाख २० 
िजार देश्चखन्द्छ । र्सरी कच ल लगानी अनचमान र स्रोत िररर्ालनबाट प्राप्त िचने बजेट पवर् कररब रू. १ अबय ८६ करोड 
६१ लाख ३० िजार (४५.५२ प्रलतशत) बजेट अिचग देश्चखन्द्छ । 

ताललका 28: अिचग स्रोत व्र्वस्थािन 

क्र.सं.  श्चशषयक 

आलथयक वषय र अनचमालनत रकम रू. िजारमा  बजेट  

(रू.िजारमा) २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०७९/८० 

१ कूल स्रोत िररर्ालन 365572 402244 442601 487013 535889 2233320 

२ कूल लगानी अनचमान 248160 441650 551735 632465 740440 2614450 

3 गाउँ गौरबका र्ोजना 297000 297000 297000 297000 297000 1485000 

जम्मा लगानी बजेट 545160 738650 848735 929465 1037440 4099450 

स्रोतको न्द्रू्नता -179588 -336406 -406134 -442452 -501551 -1866130 
 

९.५ स्रोत िररर्ालन रणनीलत  

अपिपिमाल गाउँिाललकाको आवलिक गाउँ पवकास र्ोजना (आ.व. २०७९/०८० देश्चख २०८३/०८४ सम्म) को लालग 
पवलभन्न स्रोतिरूबाट उिलधि िचन सक्ने बजेटलाई आिार मानेर कार्यक्रमिरूको अनचमान गररएको छ । गाउँ कार्यिाललकाको 
कार्ायलर्, नीश्चज क्षेत्र, गैसस तथा सिकारी आददले खर्य गनय सक्ने िररमाणलाई आिार मानी र्सको लालग उिलधि िचन 
सक्ने पवत्तीर् स्रोतको अनचमान गररएको छ । र्स आवलिक र्ोजनाको कार्ायन्द्वर्न पवलभन्न आन्द्तररक तथा बाह्य स्रोतिरू 
िररर्ालन गरी गररने छ । उक्त स्रोतिरूमा गाउँिाललकाको आन्द्तररक स्रोत तथा सङ्घीर् तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त िचने 
पवलभन्न प्रकारका अनचदानिरू, स्थानीर् तिलाई राजस्व बाँडफाँट वाित प्राप्त िचने रकम, स्थानीर् िूवायिार पवकास साझेदारी 
कार्यक्रम जस्ता स्रोतिरूबाट प्राप्त िचने रकम, पवकास साझेदार संस्थािरूबाट पवलभन्न कार्यक्रमका लालग प्राप्त िचने रकम, 

लनजी क्षेत्रबाट िचने लगानी तथा जनसिभालगता िररर्ालनबाट प्राप्त िचने रकम मचयर् छन ्। 

र्स आवलिक र्ोजना अवलिमा कच ल रू. ४ अबय ९ करोड ९४ लाख ५० िजार खर्य िचने अनचमान गररएको छ भने कररब 
२ अबय २३ करोड ३३ लाख २० िजार (५४.४८ प्रलतशत) पवलभन्न स्रोतिरूबाट रकम प्राप्त िचने अनचमान गररएको छ । 
कच ल अनचमालनत खर्य गनय अिचग िचने रकम कररब रू. १ अबय ८६ करोड ६१ लाख ३० िजार  बजेटका लालग 
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गाउँिाललकाले थि श्रोत िररर्ालन गनचयिने िचन्द्छ जसका लालग गाउँिाललकाले लनम्नानचसारका रणनीलतिरू अवलम्बन गरी 
श्रोत व्र्वस्थािन गनय सपकने देश्चखन्द्छ ।  

र्स आवलिक र्ोजना अवलिमा गाउँिाललकाले तजचयमा गने वापषयक गाउँ पवकास र्ोजनािरू र्स र्ोजनाका लक्ष्र् तथा 
उद्देश्र्सँग तादत्म्र्ता िचने गरी तजचयमा गररने छ, जसले गदाय र्ोजना अवलिमा कार्ायन्द्वर्न िचने कार्यक्रम तथा बजेटले 
िूणयरूिमा र्स आवलिक गाउँ पवकास र्ोजनाको लक्ष्र् उद्देश्र् प्रालप्तमा र्ोगदान गने अिेक्षा गररएको छ ।  

स्थानीर् िूवायिार पवकास साझेदारी कार्यक्रम (सांसद कोष) नाममा प्राप्त िचने बजेटिरूको प्रर्ोग र्स आवलिक पवकास 
र्ोजनामा रिेका पक्रर्ाकलाि कार्ायन्द्वर्नमा प्रर्ोग गररने छ । स्थानीर् िूवायिार पवकास साझेदारी कार्यक्रमबाट गाउँमा 
आउने रकमलाई गाउँस्तरीर् मित्व बोकेका ठूला आर्ोजना लनमायणमा उिर्ोग गररने छ ।  

1. गैर सरकारी संस्था तथा लनजी क्षेत्रसँगको सिकार्यमा कार्यक्रमिरू सञ्चालन गररने छ ।  

2. अन्द्तरापिर् गैर सरकारी संस्था, दद्विक्षीर् संस्था, बिचिक्षीर् संस्थािरूवाट प्राप्त िचने सिर्ोगलाई वृपद्ध गनय ििल 
गररने छ । कर तथा गैर राजस्व िररर्ालनमा करको दरभन्द्दा िलन दार्रा वृपद्ध गरी गाउँिाललकाको राजस्व 
क्षमता वृपद्ध गरी स्रोतको व्र्वस्था लमलाइने छ ।  

3. स्थानीर् बर्त तथा ऋण समूििरू, सामचदापर्क वन उिभोक्ता समूििरू जस्ता सामचदापर्क क्षेत्रिरूसँगको 
साझेदारीमा कार्यक्रमिरू सञ्चालन गररने छ ।  

4. सङ्घीर् तथा प्रदेश सरकारबाट पवशेष तथा समिचरक अनचदान प्राप्त गररने छ ।  

5. गाउँ क्षेत्रलभत्र रापिर् र प्रदेशस्तरीर् मित्वका र्ोजनािरू छनोट र कार्ायन्द्वर्न गनय गाउँिाललकाले संघ र प्रदेश 
सरकारसँग ििल गरी ठूला आर्ोजनामा गाउँिाललकाको लगानी न्द्रू्नीकरण गररने छ ।  

6. गाउँिाललकाको राजस्व िररर्ालन क्षमता पवस्तार तथा स्थानीर् श्रम, श्रोत र सािन िररर्ालन र जनसिभालगता 
वृपद्ध गरी गाउँिाललकाको स्रोत वृपद्ध गररने छ ।  

7. मश्चन्द्दर, गचम्बा लगार्त सांस्कृलतक सम्िदाको िचनलनयमायणमा लनजी क्षेत्र, समचदार् र सम्भापवत स्थलिरूमा िचरातत्व 
पवभागको सिभालगता वृपद्ध गररने छ ।  

8. स्थानीर् सरकारलाई प्राप्त ऋण ललने अलिकारको उिर्ोग गरी थि सम्भाव्र्ताको आिारमा ऋण समेत िररर्ालन 
गररने छ ।  

9. आन्द्तररक राजस्व िररर्ालनलाई थि प्रभावकारी बनाइने छ । 

९.६ आवलिक र्ोजना कार्ायन्द्वर्न  

९.६.१ र्ोजना कार्ायन्द्वर्न 

र्ो आवलिक र्ोजनालाई दीघयकालीन सोर् उन्द्मचख रिी आगामी िाँर् वषयको वापषयक नीलत तथा कार्यक्रम माफय त कार्ायन्द्वर्न 
गररनेछ । र्ोजनाको मध्र्ावलि मूल्र्ांकनका आिारमा र्सका नीलत, कार्यक्रम र प्राथलमकतािरूमा समर्ोश्चर्त िररमाजयन 
गररनेछ । अपिपिमालको पवकास गाउँिाललका वा सरकारी क्षेत्रको एकल प्रर्ासले मात्र संभव छैन । त्र्सैले र्ो र्ोजना 
कार्ायन्द्वर्नमा लनम्नानचसारका अनचसार पवलभन्न क्षेत्रको भलूमका अिेक्षा गररएको छ । 

(क) सरकारी क्षते्र 
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र्स आवलिक र्ोजनालाई कार्ायन्द्वर्न गराउने प्रमचख भलूमका सरकारी क्षेत्र अथायत गाउँिाललकाको िो । गाउँिाललकाले न ै
सवै क्षेत्रसंगको समन्द्वर् र साझेदारीमा र्ोजना कार्ायन्द्वर्न गराउनेछ । गाउँिाललकाले लनजी क्षेत्रलाई आकपषयत गनय संघीर् 
र प्रदेश सरकार समेतको सिर्ोगमा िूवायिार पवकास गरी पवकासको आिार तर्ार गने, नीलतगत, कानूनी, संरर्नागत तथा 
प्रपक्रर्ागत सचिार गरी लनजी क्षेत्रलाई लगानी मैत्री वातावरण तर्ार गने र सो अनचसार प्रभावकारी अनचगमन र लनर्मन गने 
कार्य गनेछ । मौललक िक अलिकार र मानव अलिकार संरक्षण, गररबी लनवारण, श्चशक्षा, स्वास््र् लगार्त सामाश्चजक पवकास, 

मपिला पिछलडएका बगयको संरक्षण र पवकास, समावेश्चशता, वातावरण संरक्षण, सामाश्चजक सचरक्षा, आदद लनजी क्षेत्र आकषयण 
निचने क्षेत्र र सरकारको भलूमका नभइ निचने क्षेत्रमा गाउँिाललका आफैले कार्यक्रम कार्ायन्द्वर्न गनेछ । र्स क्षेत्रवाट 
कररव ८६.८५ प्रलतशत लगानी िचने अिेक्षा गररएको छ ।  

(ख) लनजीक्षते्र  

र्ो र्ोजना कार्ायन्द्वर्नमा लनजीक्षेत्रले मित्विूणय साझेदारको रूिमा भलूमका खेल्ने अिेक्षा गररएको छ । पवशेष गरी कृपष 
तथा िशचपवकास, उद्योग, िर्यटन तथा पवलभन्न सेवा क्षेत्रमा लनजी क्षेत्रको भलूमका मित्विूणय िचनेछ । सरकारवाट भएको 
नीलतगत, कानूनी र संरर्नागत सचिारको लाभ ललई प्रलतस्ििायत्मक क्षमताको पवकास गदै उत्िादनशील क्षेत्रमा लगानी गने, 

आर् र रोजगारीका अवसर सृजना गने, गचणस्तरीर् उत्िादन र वजारीकरण गने, वजारमा अत्र्ावश्र्क वस्तच तथा सेवाको 
अभाव िचन नददन,े श्चजम्मेवारी र दापर्त्व बोिका साथ लनर्लमत कर तथा अन्द्र् राजस्व वचझाउने जस्ता मित्विूणय भलूमकाको 
अिेक्षा लनजी क्षेत्रवाट गररएको छ । र्स क्षेत्रवाट कररव ४.४७ प्रलतशत लगानी िचने अिेक्षा गररएको छ । 

(घ) सिकारी क्षते्र 

सिकारीले संस्थामा आवद्ध सदस्र्िरूको आलथयक, सामाश्चजक र सास्कृलतक समपृद्ध िालसल गनय मित्विूणय भलूमका खेलेको 
छ । ससाना वर्त र ऋण िररर्ालन गनय, स्थानीर् समचदार्लाई संगदठत रूिमा आलथयक सामाश्चजक पवकासमा िररर्ालन 
गनय, स्थानीर् श्रोत र सािनको उिर्ोग गनय, सिकारीताको िारणा अलभवृपद्ध गनय सिकारी संस्थािरूले मित्विूणय र्ोगदान 
ददएका छन ्। गाउँिाललकाले उद्यम पवकास, रोजगारी सृजना, समावेशी आलथयक वृपद्ध, गररवी लनवारण आददमा सिकारीक्षेत्रको 
पवशेष भलूमका अिेक्षा गरी र्सक्षेत्रवाट र्ोजना अवलिमा २.४ प्रलतशत लगानी प्रक्षेिण गररएकोछ ।  

(ङ) गैि सरकारी क्षते्र (गैसस) 

समूि िररर्ालन, सरे्तना मूलक कार्यक्रम, ससाना िूवायिार पवकास, समचदार्मा आिाररत सेवा प्रवाि, लैपिक तथा सामाश्चजक 
सशश्चक्तकरण, समूि वर्त तथा ऋण िररर्ालन, ससाना आर्मूलक कार्यक्रम संर्ालन, रोजगारी सजृना, नीलतगत िषृ्ठिोषण 
आदद कार्यमा गैससले गाउँिाललकासंग मित्विूणय साझेदारको रूिमा काम गदै आएका छन ्। आफ्ना वैश्चशष्ट्यताका क्षेत्रमा 
गैससले प्रमचख साझेदारको रूिमा काम गने अिेक्षाका साथ र्स क्षेत्रवाट ३.८ प्रलतशत लगानी िचने अनचमान गररएको छ।  

(र्) उिभोक्ता समूि, नागररक समाज र सामचदापर्क संघसस्था  

पवकास प्रदार्कले जलतसचकै प्रर्ास गरेता िलन र्सका प्रािक अथायत उिभोक्ताको सिभालगता, सिर्ोग, सिकार्य र अिनत्व 
ग्रिण भई ददगो व्र्वस्थािन नगरे सम्म पवकाशलाई गलत ददन सम्भव छैन । त्र्सकारण पर्नीिरूवाट पवकास कार्यमा 
व्र्ािक सिर्ोग सिभालगता र लनगरानी िचने अिेक्षा गररएको छ । पवकास कार्यमा उिभोक्ता समूि र स्थानीर् समचदार्को 
र्ोगदान २.१६ प्रलतशत िचने अनचमान गररएको छ । 
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९.६.२ कार्ायन्द्वर्न प्रकृर्ा 

(क) सूर्ी तर्ारी  

गाउँिाललकाले आवलिक र्ोजनाले लनिायरण गरेका प्राथलमकताका कार्यक्रमिरू आफैले कार्ायन्द्वर्न गने, संघीर् सरकारवाट 
कार्ायन्द्वर्न िचन,े प्रदेश सरकारवाट कार्ायन्द्वर्न िचने, तीनै तिका सरकारवाट संर्चक्त लगानीमा कार्ायन्द्वर्न िचने, प्रदेश वा 
संघ सरकारको साझेदारीमा कार्ायन्द्वर्न गने, अन्द्र् स्थानीर् सरकारको साझेदारीमा संर्ालन िचने, गैसस तथा अन्द्तरापिर् 
गैसस माफय त कार्ायन्द्वर्न िचन,े पवकास साझेदारवाट कार्ायन्द्वर्न िचने तथा लनजी क्षेत्रबाट कार्ायन्द्वर्न गररने छचट्टा छच टै्ट सूर्ी 
तर्ार गनेछ । 

(ख) छलफल एवं अन्द्तपकय र्ा 

सूर्ी तर्ार गरेिलछ लनजीक्षेत्र, गैसस, सिकारीक्षेत्र र सामचदापर्क क्षेत्रले संर्ालन गने कार्यका लालग गाउँिाललकाले सम्बश्चन्द्ित 
क्षेत्रिरूसंग छलफल र अन्द्तरपक्रर्ा गरी लगानी गनय सिर्ोग एवं सिश्चजकरण गनेछ । छलफल र अन्द्तपक्रर्ालाई लनर्लमत 
गराई उनीिरूलाई सरकारको असल सिर्ोगीको रूिमा पवकास गदै ललगनेछ । 

(ग) मध्र्काललन खर्य संरर्ना तर्ारी 

गाउँिाललकाले संर्ालन गने कार्यक्रमलाई आवलिक र्ोजना र वापषयक कार्यक्रम वीर् अन्द्तरसम्बन्द्ि स्थापित गनय तथा 
र्ोजनाको प्राथलमकीकरण गदै प्राथलमकता प्राप्त आर्ोजनािरूमा लगानी सचलनश्चित गनय मध्र्मकाललन खर्य संरर्ना तजचयमा 
गरी वापषयक रूिमा िररमाजयन गदै ललगनेछ । मध्र्मकाललन खर्य संरर्नाले लनिायरण गरेको र्ोजना र बजेटको प्राथलमकताका 
आिारमा क्रमश्ः र्ोजनािरू कार्ायन्द्वर्न गदै ललगनेछ । 

(घ) नलतजामा आिाररत अनचगमन ढारँ्ा अनचसार वापषयक समीक्षा 

आवलिक र्ोजनासंग वापषयक र्ोजनाको अन्द्तरसम्बन्द्ि स्थापित गरी कार्ायन्द्वर्न गनय वापषयक कार्यक्रमसंग लनम्न ताललका 
संलग्न गरी स्वीकृत गररने व्र्वस्था गररने छ । कार्यक्रम संर्ालन गदाय स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, सावयजलनक 
खररद ऐन, २०६३, खररद लनर्मावली लगार्त अन्द्र् सम्वश्चन्द्ित ऐन लनर्म अन्द्तगयत रिी र्ोजनाको प्रकृलत अनचसार ठेक्का, 
करार, अमानत वा उिभोक्ता सलमलतमध्रे् उिर्चक्त माध्र्मबाट गररनेछ । त्र्सैगरी गैसस. पवकास साझेदारिरूसंगको 
साझेदारीमा कार्यक्रम कार्ायन्द्वर्न गदाय सम्बश्चन्द्ित लनकार्सँग गरेको सम्झौता बमोश्चजम कार्ायन्द्वर्न गररनेछ । 

ताललका 29: बापषयक कार्ायन्द्वर्न कार्यर्ोजना ढारँ्ा 
र्ोजनाको पवषर्गत 

क्षते्र 
 

आवलिक र्ोजना वापषयक बजेट तथा कार्यक्रम 

नीलत 
तथा 

कार्यक्रम 

लक्ष्र्/सूर्क आर्ोजना÷ 

कार्यक्रम 
(स्थान 
समेत) 

लक्ष्र् पवलनर्ोजन कार्ायन्द्वर्न 
पवलि 

लाभाश्चन्द्वत 
जनसंयर्ा 

प्राथलमकता 
क्रम 

लगानी तथा 
कार्ायन्द्वर्न गने 

लनकार् 

इकाई िररमाण इकाई िररमाण 

आलथयक पवकास 
                      

सामाश्चजक पवकास 
                      

िूवायिार पवकास 
                      

वातावरण तथा 
पविद व्र्वस्थािन 
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र्ोजनाको पवषर्गत 
क्षते्र 

 

आवलिक र्ोजना वापषयक बजेट तथा कार्यक्रम 

नीलत 
तथा 

कार्यक्रम 

लक्ष्र्/सूर्क आर्ोजना÷ 

कार्यक्रम 
(स्थान 
समेत) 

लक्ष्र् पवलनर्ोजन कार्ायन्द्वर्न 
पवलि 

लाभाश्चन्द्वत 
जनसंयर्ा 

प्राथलमकता 
क्रम 

लगानी तथा 
कार्ायन्द्वर्न गने 

लनकार् 

इकाई िररमाण इकाई िररमाण 

संस्थागत र 
सचशासन 

           

अन्द्तरसम्बश्चन्द्ित 
के्षत्र 

           

जम्मा कार्यक्रम 
खर्य 

           

जम्मा र्ालच खर्य            

कूल जम्मा            

रष्टव्र््ः पवषर् क्षेत्र र उिक्षेत्रिरूले आ–आफ्नो कार्यक्रमिरू प्रस्तचत गदाय र्ालच र िूँजीगत खर्य खचलाई गाउँिाललकामा िेश 
गनचयिने छ । 

९.७ अनचगमन तथा मूल्र्ाङ्कन र्ोजना 

गाउँिाललकाले अनचगमन कार्य र्ोजना बनाई लनर्लमत रूिमा नलतजा सूर्कमा आिाररत भई सिभालगतामूलक प्रपक्रर्ावाट 
अनचगमन तथा मूल्र्ांकन गनेछ । अनचगमनमा संलग्न िचने जनप्रलतलनलि एवं कमयर्ारीिरूको क्षमता पवकास गररनेछ । 
अनचगमनका लालग आवश्र्कता अनचसार सरोकारवालािरू र तेस्रो िक्षसमेतलाई सिभालगता गराइनेछ । नलतजा सूर्कमा 
आिाररत अनचगमन खाँका तर्ार गरी सोिी अनचसार लनर्लमत अनचगमन, बापषयक समीक्षा, मध्र्ावलि तथा अश्चन्द्तम मूल्र्ांकन 
गररनेछ । गाउँिाललकाले देिार्को उद्देश्र् प्रालप्तका लालग अनचगमन गनेछ: 

 कार्यताललका अनचसार काम भए नभएको एकीन गनय । 

 तोपकएको कामको समर्, लागत र गचणस्तर कार्म गनय ।  

 कार्ायन्द्वर्नको क्रममा भएका गश्चल्त वा कमजोरी तत्काल सचिार गनय ।  

 लडजाइन वा कार्ायन्द्वर्नमा भएका गश्चल्त सचिार गरी सावयजलनक कोषको अिव्र्र् िचनबाट रोक्न । 

गाउँिाललकाले देिार् अनचसार अनचगमन गनेछ्ः 

 लनरन्द्तर अनचगमन, 

 ददगोिनाको अनचगमन ।  

गाउँिाललकाले देिार्का आर्ोजनािरूको अनचगमन गनेछ्ः 

 गाउँिाललकाबाट स्वीकृत कार्यक्रम वा आर्ोजनािरू,   

 गाउँिाललकाबाट लगानी भएका आर्ोजनािरू, 

 नेिाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त स्रोत सािन माफय त सञ्चाललत आर्ोजनािरू,  

 गाउँिाललका क्षेत्रलभत्र गैरसरकारी सस्था माफय त सञ्चाललत आर्ोजनािरू, 

 गाउँिाललकाले आवश्र्क ठानेका अन्द्र् आर्ोजनािरू । 



अपिपिमाल गाउँिाललकाको प्रथम आवलिक पवकास र्ोजना २०७९ 

 | 145 | 

 

९.७.१ अनचगमन तथा मूल्र्ाङ्कनको आवश्र्कता  

अनचगमनले पवकास कार्यक्रम र आर्ोजनािरूको नलतजा खोज्ने र कार्ायन्द्वर्न गने िक्षलाई बढी श्चजम्मेवार बनाउनचको साथै 
जवाफदेिी िलन बनाउँछ । नीलत, र्ोजना, कार्यक्रम तथा आर्ोजनािरूको कार्ायन्द्वर्नको सचलनश्चिततालालग अनचगमन तथा 
त्र्सबाट प्राप्त नलतजाको पवश्लषेणकालालग मूल्र्ाङ्कनको आवश्र्कता िदयछ । पवकास आर्ोजनािरूबाट, लनिायररत समर्ावलि 
लभत्र लनश्चित उिलश्चधि तथा लागत अनचसारको प्रलतफल प्राप्त भए/नभएको र्पकन गनय सशक्त एवम ्लनष्िक्ष अनचगमन तथा 
मूल्र्ाङ्कनको व्र्वस्था िचन चिदयछ । अनचगमन एउटा लनरन्द्तर र्ललरिने प्रपक्रर्ा िो, जो आर्ोजना कार्ायन्द्वर्नको र्रणमा 
गररन्द्छ, र्सको मचयर् उद्देश्र् र्ालच िररर्ोजनाको प्रगलत र पढलासचस्तीको बारेमा सरोकारवालािरूलाई समर्मा न ैजानकारी 
गराई िररर्ोजनालाई सिी बाटोमा पिंडाउनच िो । 

९.७.२ अनचगमन तथा मूल्र्ाङ्कनको श्चजम्मेवारी  

अनचगमनमा देिार्का तररकािरू अिनाइनेछ्ः 

 लनर्लमत प्रलतवेदन ललएर,  

 स्थलगत अवलोकन गरेर, 

 सरोकारवालािरूसँग छलफल गरेर,  

 नागररक समाजका संस्थािरू िररर्ालन गरेर (लमलडर्ा आदद), 

 सावयजलनक िरीक्षण, सावयजलनक सचनचवाई, सामाश्चजक िरीक्षण जस्ता पवलििरू माफय त ।  

अनचगमनमा देिार्का िदालिकारीिरू संलग्न रिने छन््ः 

 स्थानीर् तिको कार्य पवभाजन लनर्मावलीले तोकेको िदालिकारी, 
 उिाध्र्क्ष (स्थानीर् सरकार सञ्चालन ऐन २०७४),  

 अनचगमन तथा सचिररवेक्षण सलमलतका सदस्र्िरू, 

 प्रमचख प्रशासकीर् अलिकृत र सम्बश्चन्द्ित शाखा प्रमचख (लनर्लमत कार्य), 

 वडा स्तरीर् आर्ोजनाको िकमा वडाध्र्क्ष र सदस्र्िरू । 

गाउँिाललका स्तरीर् अनचगमन तथा सचिररवेक्षण सलमलतमा देिार्का िदालिकारीिरू रिनेछन:्  

– उिाध्र्क्ष         संर्ोजक  

– अध्र्क्षले तोकेका एक जना मपिला सपित कार्यिाललकाका सदस्र्िरूमध्रे्बाट  सदस्र् (दचई जना)  

– प्रमचख प्रशासकीर् अलिकृत       सदस्र् 

– प्रमचख, र्ोजनाशाखा       सदस्र् सश्चर्व  

आवश्र्कता अनचसार कार्यिाललकाका अन्द्र् सदस्र् तथा पवषर् पवज्ञलाई आमन्द्त्रण गनय सपकन े। 

देिार्को अनचगमन कार्यर्ोजना बनाई लागू गररनेछ्ः 

• कार्यिाललकामा एपककृत कार्ायन्द्वर्न कार्यर्ोजना िेश गरेको १५ ददनलभत्र अनचगमन तथा सचिररवेक्षण सलमलतबाट 
आफ्नो वापषयक अनचगमन कार्यर्ोजना बनाइ कार्ायन्द्वर्न गररनेछ, 
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• अनचगमन तथा सचिररवेक्षण सलमलतले गरेको कामको प्रलतवेदन प्रत्रे्क २ मपिनामा कार्यिाललकाको बैठकमा िेश 
गरी छलफल गररनेछ । सलमलतले समािान गनय नसकेका समस्र्ािरूलाई र्स बैठकवाट सम्बोिन गररनेछ ।  

वडास्तरीर् कार्यक्रमिरूको अनचगमन तथा सचिररवेक्षण गनय देिार् बमोश्चजमको सलमलत रिनेछ्ः  

 सम्बश्चन्द्ित वडाको वडाध्र्क्ष  संर्ोजक  

 वडा सदस्र्िरू   सदस्र्  

 वडा सश्चर्व   सदस्र् सश्चर्व  

आवश्र्क िरे कार्यिाललकाका अन्द्र् सदस्र् तथा कमयर्ारीलाई आमन्द्त्रण गनय सपकनेछ । 

९.७.३ अनचगमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रपक्रर्ा 

र्ोजना अवलि समाप्त भए िलछ कार्यिाललकाले तोकेका आर्ोजनाको तेश्रो िक्षद्वारा देिार्का सूर्ना प्राप्त गनय प्रभाव मूल्र्ांकन 
गररनेछ । 

• र्ोजनाको लक्ष्र् वमोश्चजम प्रगलत भए नभएको,  
• लाभग्रािीमा र्ोजनाका नलतजाले िारेको प्रभाव,  

• आगामी र्ोजना तजचयमाको लालग िषृ्ठिोषण, 

• र्ोजना तजचयमा र कार्ायन्द्वर्न पवलिमा आवश्र्क िररमाजयन गनय,  
• र्ोजनाबाट प्राप्त िचने फाइदालाई अलिकतम बनाउन । 

आवलिक तथा वापषयक गाउँ पवकास र्ोजनाको अनचगमन तथा मूल्र्ाङ्कनको प्रपक्रर्ा देिार्अनचसार िचन चिनेछ: 

ताललका 30:  अनचगमन तथा मूल्र्ाङ्कन खाका 
के गने कसले गने कपिले गने कसरी गने फलोअि 

अनचगमन प्रपक्रर्ा 
कार्यक्रम वा प्रपक्रर्ा  

अनचगमन 

 

सचिररवेक्षण तथा 
अनचगमन सलमलत, वडा 
सलमलत, सरकारी 
कार्ायलर् र गैसस 

आवश्र्कता 
अनचसार,  

मालसक, र्ौमालसक 
र  

वापषयक 

 

▪ स्थलगत अनचगमन  

▪ वापषयक र्ोजनाको र्ौमालसक 
कार्यर्ोजनामा उश्चल्लश्चखत लक्ष्र् 
र प्रगलत पववरणको तचलना 

▪ बृित र्ोजनाको कार्ायन्द्वर्न 
र्ोजनाको  

▪ वापषयक लक्ष्र् र प्रगलतको 
तचलनात्मक अध्र्र्न 

▪ अनचगमन टोलीले 
अनचगमन प्रलतवेदन 
तर्ार गरी 
गाउँिाललका 
कार्ायलर्मा िेश 
गने 

▪ गाउँिाललका 
कार्ायलर्ले 
प्रलतवेदनका 
लसफाररश 
कार्ायन्द्वर्नका 
लालग गाउँिाललका 
समक्ष कार्यर्ोजना 
िेश गने 

प्रलतफल अनचगमन 

 

गाउँ कार्यिाललका, 
सचिररवेक्षण तथा 
अनचगमन सलमलत 

 

र्ौमालसक, अिय 
वापषयक, वापषयक र 
मध्र्ावलि 

▪ स्थलगत अनचगमन 

▪ वापषयक कार्यर्ोजनाको लक्ष्र् र 
प्रगलत पववरणको तचलना 

▪ सञ्चाललत र्ोजनािरूको 
कार्ायन्द्वर्नबाट सोर् ताललकामा 
उश्चल्लश्चखत अिेश्चक्षत प्रलतफल के 
कलत कारणले िालसल िचन े
देश्चखन्द्छ वा देश्चखँदैन भने्न 
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सम्बन्द्िी अध्र्र्न गरी प्रलतवेदन 
िेश गने 

असर ति  अनचगमन 

 
 

गाउँ कार्यिाललका 
सचिररवेक्षण तथा 
अनचगमन सलमलत र तेस्रो 
िक्ष 

वापषयक, मध्र्ावलि र 
अश्चन्द्तम वषय 

▪ लश्चक्षत समूि तथा 
सिभालगतामूलक छलफल 

▪ नमूना सवेक्षण माफय त सोर्  
ताललकाको लक्ष्र् अनचरुि प्रगलत 
मािन 

▪ र्ोजनाबाट पवषर्गत उदे्दश्र्, 

अिेश्चक्षत प्रलतफल के कलत 
कारणले प्राप्त िचन ेवा निचने 
पवषर्मा अध्र्र्न 

▪ प्रलतवेदन तर्ारी र 
गाउँिाललकामा छलफल 

मूल्र्ाड्ढन प्रपक्रर्ा  

असर ति  

मूल्र्ाङ्कन 

 

स्वतन्द्त्र तेस्रो िक्ष  

 

र्ोजनाको मध्र् 
अवलि 

▪ लश्चक्षत समूि तथा 
सिभालगतामूलक छलफल 

▪ नमूना सवेक्षण माफय त सोर् 
ताललकाको लक्ष्र् अनचरुि प्रगलत 
मािन 

▪ असर तिका सूर्ना संकलन 
गदाय प्रारश्चम्भक तिका असरमा 
ध्र्ान ददन े

▪ प्रलतवेदन तर्ारी र 
गाउँिाललकामा छलफल 

▪ अनचगमन टोलीले 
अनचगमन प्रलतवेदन 
तर्ार गरी 
गाउँिाललका 
कार्ायलर्मा िेश 
गने 

▪ गाउँिाललका 
कार्ायलर्ले 
प्रलतवेदनका 
लसफाररश 
कार्ायन्द्वर्नका 
लालग गाउँिाललका 
समक्ष कार्यर्ोजना 
िेश गने 

प्रभाव ति  

मूल्र्ाङ्कन 

 

गाउँ कार्यिाललका 
सचिररवेक्षण तथा 
अनचगमन सलमलत र तेस्रो 
िक्ष 

 

र्ोजना सम्िन्न 
भएको दचई वषयिलछ 

▪ लश्चक्षत समूि तथा 
सिभालगतामूलक छलफल 

▪ नमूना सवेक्षण माफय त र्ोजनाको 
दीघयकालीन सोर् तथा पवषर्गत 
उदे्दश्र्िरू िालसल गने ददशामा 
र्ोजना के कलत िदमा सफल 
भर्ो र र्ोजना आफैं मा के कलत 
सान्द्दलभयक, प्रभावकारी रह्यो र 
समग्र पवकासको दीगो 
व्र्वस्थािनमा र्ोजनाले के कलत 
र्ोगदान गनय सक्र्ो भनी 
अध्र्र्न  

▪ प्रलतवेदन तर्ारी र 
गाउँिाललकामा छलफल 

 

आर्ोजनाको प्रभाव मूल्र्ाङ्कन देिार् बमोश्चजम गने व्र्बस्था गररनेछ्ः  

• गाउँिाललकाले लनिायरण गरेका लनश्चित लागत भन्द्दा बढीका आर्ोजनाको र्ोजना सम्िन्न भएको २ वषयलभत्र तेस्रो 
िक्षबाट प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गराइनेछ ।  

• प्रभाव मूल्र्ाङ्कनको नलतजा कार्यिाललकाको बैठकमा प्रस्तचत गरी सरोकारवालािरूको जानकारीको लालग सावयजलनक 
गररनेछ । 
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िचरुषोत्तम खलतवडा – टोली नेता 

प्रमोद भट्टराई – आलथयक पवकास तथा र्ोजना पवद् 

श्रीकृष्ण िौडेल – िूवायिार पवकास पवद्  

केशवराज िाण्डेर् – संस्थागत पवकास, सचशासन तथा लैससास पवद् 

राम प्रसाद खनाल – सामाश्चजक पवकास पवद्  

अन्द्जन सोडारी – श्चजआइएस तथा वातावरण पवद् 

सचर्यमणी राई – श्चशक्षा तथा जनसङ्खयर्ा पवद्  

लसन्द्िच जलेशा बचढाथोकी – संस्कृती तथा इलतिास पवद् 

रर्नाकेसरी बचढाथोकी – कार्यक्रम संर्ोजक 

 

 

 

 


