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भमेू गाउँपालिकाको प्रथम आर्लिक वर्कास र्ोजना २०७८/०७९-०८२/०८३ को संम्िप्त वर्र्रण 

र्स भमेू गाउँपालिकाको पवहिो आर्लिक र्ोजनाको रुपमा तर्ार गररएको र्ोजना दस्तारे्जको सारांश र्स प्रकार रहको छ :  

तालिका 1 पालिकाको प्रथम आर्लिक वर्कास र्ोजनाको संम्िप् त वर्र्रण 

दीर्यकालिन सोच "सर्ा र हररर्ािीीः समिृ भमेू"  

िक्ष्र् कृवष, म्शिा, स्र्ास््र्को िेत्रमा जनपम्िर् सेर्ामा र्वृि गने र ददगो पूर्ायिार वर्कास मार्य त सगुम गाउँपालिका लनमायणमा र्ोगदान ददन ु। 

उद्दशे्र् – व्र्र्सावर्क कृवष एर्म पशपुािन मार्य त गाउँपालिकार्ासीिाई स्र्रोजगारममु्ख बनाइ कृवष र पशपुािनमा आत्मलनभयर बनाउन,ु  

– पर्यटन वर्कास मार्य त राविर् अन्ध्तरायविर् िेत्रमा गाउँपालिको पवहचान बढाउन,ु   

– स्र्ास््र्, म्शिा र खानेपानी तथा सरसर्ाइको िेत्रमा गाउँपालिकार्ासीिाई आत्मसवमानपूर्यक म्जउन सक्ने बनाउन,ु  

– र्ातार्रणीर् संरिण एर्म ्ददगो वर्कासको अर्िारणा अनसुार भौलतक लनमायण प्रवक्रर्ा अगालि बढाउन,ु  

– र्न तथा र्ातार्रण वर्कास मार्य त समदुार् िम्ित कार्यक्रमहरु सञ् चािन गनुय,  

– संस्थागत वर्कास र सशुासनको सलुनम्श् चत गरर पारदम्शय एर्म ्गणुस्तररर् सेर्ा प्रदान गनुय ।  

श्रोत अनमुान 

 
प्रलतर्िता लनणयर् आज लमलत २०७८ साि असार १४ गतेका ददन र्स गाउँपालिकाको पवहिो आर्लिक र्ोजना २०७८/०८९-२०८२/०८३ तर्ारी लनदेशक 

सलमलतका अध्र्ि तथा गाउँपालिका अध्र्ि श्री रामसरु बढुामगरज्रू्को अध्र्ितामा बसेको बैठकिे आर्लिक र्ोजना म्स्र्कृत गरर 
कार्ायन्ध्र्र्नमा िैजान ेलनणयर् गरेको छ ।   

पवहिो र्षय दोस्रो र्षय तेस्रो र्षय चौथो र्षय पाँचौं र्षय जवमा र्जेट
समग्र िेत्रको जवमा र्जेट 386498 390738 476468 447088 380998 2081790

१ आलथयक वर्कास 58975 62065 58945 60065 59175 299225

2 सामाम्जक वर्कास 85368 86518 177368 85368 85668 520290

3 भौलतक पूर्ायिार वर्कास 184745 184745 188245 201745 184745 944225

4 र्न र्ातार्रण संरिण एर्म ्वर्पद् व्र्र्स्थापन 52400 52400 46900 94900 46400 293000

5 संस्थागत वर्कास  सशुासन 5010 5010 5010 5010 5010 25050

र्जेट वर्र्रण  रु हजारमा क्र.सं वक्रर्ाकिापहरु



 

ii 
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पररच्छेद १ पररचर् 

र्स पररच्छेद १ मा गाउँपालिकाको आर्लिक र्ोजना के हो, वकन तर्ार गररन्ध्छ, र्समा के कस्ता नीलतगत 
व्र्र्स्थाहरु रहेका छन ्भने्न वर्षर्को पषृ्ठभलूम, गाउँपालिकाको र्स्तगुत वर्र्रणको अर्स्था, गाउँपालिका समवृिका 
आिारहरु,  र आर्लिक र्ोजना तजूयमा वर्लि वर्षर्मा उल्िेख गररएको छ । 

 

१.१ पषृ्ठभलूम 

नेपािको परररे्शमा राज्र् पनुसंरचना पश् चात तीन तहका सरकारवारारा सेर्ा प्रर्ाह गने क्रममा जनतासँग प्रत्र्ि 
सरोकार राख् न ेस्थानीर् सरकारिे आफ्ना र्ोजना कार्ायन्ध्र्र्न गनुय पूर्य स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ 
को पररच्छेद ६ को दर्ा २४ मा तहको र्ावषयक तथा आर्लिक र्ोजना तर्ार गने सवबन्ध्िी व्र्र्स्था अनसुार 
हरेक स्थानीर् तहिे आफ्ना आगामी वर्कासका कार्यक्रमिाई र्ोजनाबि तररकािे सञ् चािन गनुय पने व्र्र्स्था 
भए अनसुार सहभालगतामूिक तररकािे र्ोजना तर्ार गनयका िालग पवहिे गरुु दस्तारे्जको रुपमा आर्लिक 
र्ोजना तर्ार गनय जरुरी रहेको छ । राविर् र्ोजना आर्ोगिे तर्ार गरेको स्थानीर् तहको र्ोजना तजूयमा 
ददग्दशयन २०७५(नमूना) मा पलन हरेक स्थानीर् तहिे वर्कासका वक्रर्ाकिापहरु अगालि बढाउन ुपूर्य स्थानीर् 
तह, प्रदेश र केन्ध्रिे तर्ार गने र्ोजनामा एकरुपता आउने गरर र्ोजना लनमायण गनयका िालग स्थानीर् तहिे 
आर्लिक र्ोजना लनमायण गनय सहज होस भने्न उद्दशे्र्िे सरै् स्थानीर् तहको एउटै खाकामा र्ोजना आउने गरर 
लनदेशन ददइएको छ । र्स ददग्दशयनमा स्थानीर् तहको र्ोजना तर्ार गदाय समेट्न ुपने वर्षर्र्स्तिुाई स्पष्टरुपमा 
समारे्श गररएको छ भन ेनेपाि सरकारको पन्ध्रौं र्ोजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१) र िमु्वर्नी प्रदेशको 
पवहिो आर्लिक र्ोजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१) तर्ार गने कार्य सवपन्न भइसकेको हुँदा स्थानीर् 
सरकारहरुिे पलन ती संम्र्र् सरकार र प्रदेश सरकारवारारा तर्ार गररएका दस्तारे्जहरुिाई आिार मानेर आ-
आफ्नो आर्लिक र्ोजना तर्ार गनुय पने हनु्ध्छ । 

गाउँपालिकाको आर्लिक वर्कास र्ोजना भन्नािे लनिायररत समर्ार्लि लभत्र गाउँपालिकाको समग्र आलथयक, 

सामाम्जक, पूर्ायिार, र्न तथा र्ातार्रणीर् र संस्थागत वर्कासका िालग िक्ष्र् तथा उद्देश्र् लनिायरण गरी सो 
अर्लि लभत्र पररणाम हालसि गनय दीर्यकालिन सोच, नीलत, लसिान्ध्त, रणनीलत तथा प्राथलमकता पवहचान एर्म ्
पररभावषत गने स्पष्ट मागयम्चत्र िाई बमु्झन्ध्छ । कुनै पलन ठाउँको आर्लिक र्ोजनािे उि ठाउँको हािको 
अर्स्थामा गणुात्मक तथा पररमाणात्मक सिुार सवहतको पररर्तयन सलुनम्ितता गनय सक्न ुपने हनु्ध्छ । तथापी 
आर्लिक र्ोजना तर्ार गदाय हािको अर्स्था र प्राप्त भएको र हनु सक्ने स्रोत र सािनिाई समेत मध्रे्नजर 
गरर तर्ार गनुय पने हनु्ध्छ । र्ोजना आरै्मा केवह महत्र्ाकांिी हनु ेभएता पलन आर्लिक र्ोजना लनमायण गदाय 
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{SMART} अथायत  (Specific, Measurable, Attainable, Realistic, and Time bound) को 
लसिान्ध्तिाई अनसुरण गनय सकेको खण्िमा र्ास्तवर्कता तर्य  उन्ध्मखु भई र्ोजना लनमायण हनुे गदयछन ्।   

आर्लिक र्ोजनािे गाउँपालिकाको गलतिाई स्पष्ट ददशाबोि गदयछ । र्सिे वर्कासका समग्र पििाई समेट्न े
र र्ो बहबुवषयर् हनुे भएको हुँदा आर्लिक र्ोजनािाई र्ोजना बैंकको रुपमा पलन लिन सवकन्ध्छ । आर्लिक 
र्ोजना मूितीः स्थानगत वर्शषेताहरुमा आिाररत एकीकृत र बह-ुवर्षर्गत र्ोजना भएकोिे लनम्ित अर्लि लभत्र 
के कस्ता कामहरु, कलत मात्रामा, कलत र्जेटमा, कहाँबाट व्र्र्स्थापन गरेर गने भने्न कुरािाई मात्र स्पष्ट मागय 
दशयन गदयछ । तसथय आर्लिक र्ोजना स्थानीर् जनचाहनाको प्रत्र्ि प्रलतवर्वर् हो र र्ो र्ावषयक र्ोजना जस्तो 
वर्स्ततृ र खास आर्ोजनागत नभएर मागदयशकको रुपमा तर्ार गररन्ध्छ ।  

पूर्ी रुकुम म्जल्िामा अर्म्स्थत र्स भमेू गाउँपालिकाको आर्लिक र्ोजना लनमायण गने क्रममा स्थानीर् शासन 
सञ्चािन ऐन २०७४ िे गरेको व्र्र्स्थाको पािना गदै गाउँपालिकािे गरेका अन्ध्र् र्ोजनागत प्रर्ासहरुिाई 
मागयदशयनको रुपमा लिएर गाउँ र्स्तमु्स्थलत वर्र्रणिाई आिार मानेर र्ो पवहिो आर्लिक र्ोजना तर्ार गररएको 
छ । आर्लिक वर्कास र्ोजना तजुयमाको क्रममा गाउँपालिकाको वर्द्यमान म्स्थलत वर्श्लषेण तथा नक्शाङ्कन हनु,े 

गाउँपालिकाको अर्िारणा (दीर्यकालिन सोच, लनदेशक लसिान्ध्त, िक्ष्र् रणनीलत तथा प्राथलमकता) र र्ोजना ढाँचा 
(नलतजा खाका) तर्ार हनुे, र्तयमान अर्स्थामा र लनर्ायम्चत भई आउने जनप्रलतलनलििाई गाउँपालिकाका कार्यिाई 
मागयदशयन गनय आिार तर्ार हनुे भएको कारण पलन र्स आर्लिक वर्कास र्ोजनाको महत्र् स्पष्ट देम्खन्ध्छ । 
साथै र्सबाट गाउँपालिकाको िालग आन्ध्तररक, र्ाह्य स्रोत पररचािन र र्ृविका िालग आिार तर्ार हनु ेएर्म ्
नर्ाँ संवर्िान र संर्ीर् शासन प्रणािी अनसुार स्थानीर् शासनको अभ्र्ासमा सहर्ोग पगु्नेछ । 

ददगो वर्कासका िक्ष्र्हरु, नेपािको संवर्िान २०७२, स्थानीर् सरकार सञ् चािन ऐन २०७४ िगार्तका 
वर्लभन्ध् न मिु दस्तारे्जको आिारमा हरेक स्थानीर् सरकारहरुिे वर्कासमूिक गलतवर्लिहरु सञ् चािन गनुयका 
अलतररक् त गलतवर्लिहरुिाई मागय लनदेश गने गरर तर्ार गनुय पने वर्लभन्ध् न दस्तारे्जहरुका िालग भमेू गाउँपालिका 
रुकुमिे आर्लिक र्ोजना बाहेक गाउँपालिकाको गरुुर्ोजना, खानेपानी तथा सरसर्ाइ र्ोजना, र्ातार्रणीर् 
मापन तथा वर्कास र्ोजना, र्रु्ा उद्यमम्शिता र्ोजना, गाउँपालिकाको पर्यटकीर् सवभार्ना आदद र्ोजनाहरु 
तर्ार गररसकेको हनुािे र्ो आर्लिक र्ोजना तर्ार गने क्रममा पालिकािे पवहिे नै तर्ार गररसकेका 
र्ोजनाहरुिाई पलन आिार लिएको छ । गाउँपालिकािे हरेक र्षय र्ावषयक र्ोजनाहरु सङ्किन गने र सो 
र्ोजनाहरुको आिारमा र्ावषयक र्जेट तर्ार गने गरेको छ तर हाि सवम आर्लिक र्ोजना तर्ार भैसकेको 
अर्स्था लथएन । तसथय र्ो पवहिो आर्लिक र्ोजना तर्ार भैसके पश् चात गाउँपालिका वर्कासको र्ोजना बैंकको 
रुपमा काम गने छ ।  

१.२ भमेू गाउँपालिकाको र्स्तमु्स्थलत वर्र्रण  

१.२.१ भगूोि  
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नेपािको संवर्िान २०७२ िागू हनु ु पूर्य रुकुम म्जल्िा सावर्कको मध्र्पम्श् चमाञ् चि वर्कास िेत्रमा रहेको 
लथर्ो तर संम्र्र् संरचना अनसुार र्सिाई दईु र्टा म्जल्िामा वर्भाजन गररर्ो । र्सरी दईु भागमा वर्भाजन 
भएको रुकुम म्जल्िाको पम्श् चम भाग कणायिी प्रदेश र पूर्ी भाग िमु्वर्नी प्रदेशमा पदयछ । िमु्वर्नी प्रदेशमा 
रहेको पूर्ी रुकुममा पथुा, उिरगंगा, लसस्ने र भमेू गरर जवमा ३ र्टा गाउँपालिकाहरु रहेका छन ्। र्ो 
गाउँपालिका ८२ लिग्री ३५ लमटर देम्ख ८३ लिग्री १० लमटर पूर्ी देशान्ध्तर सवम र २८ लिग्री २८ लमटर 
देम्ख २९ लिग्री ० लमटर उिरी अिांश सवम समरुी सतहबाट ७२४६ लमटरको उचाईंमा रहेको छ । 
२७३.६७ र्गय वक.लम. िेत्रर्ि रहेको र्स गाउँपालिकाको हार्ापानी समम्शतोष्ण रहेको छ । पहाि, िेक र 
वहमाि गरर तीन र्टै भ-ूभागहरु रहेको र्ो गाउँपालिकाको पूर्यमा बाग्िङु् म्जल्िा, पम्श् चममा लसस्ने गाउँपालिका 
र मलुसकोट नगरपालिका, उिरमा पथुा उिरगंगा गाउँपालिका र दम्िणमा रोल्पा म्जल्िा रहेका छन ्।   

१.२.२ जनसंख्र्ा  

नेपािको जनगणना २०६८ अनसुार भमेू गाउँपालिकाको जनसंख्र्ा १८,५८९ रहेको छ भने जवमा र्रिरुी 
३८६५ रहेको देम्खन्ध्छ । जवमा जनसंख्र्ा मध्रे् १०१४६ मवहिा र ८४४३ परुुषहरुको संख्र्ा रहेको छ 
जस्मध्रे् ६६.१ प्रलतशत अथायत १२३१९ जनसंख्र्ा मगरजातीको मात्र रहेको छ ।  १२३१९  जनाको संख्र्ामा 
मगर समदुार्को र्सोर्ास रहेको देम्खन्ध्छ । जातजालत अनसुार सवपणुय गाउँपालिकाको जनसँख्र्ा लनवनानसुार 
रहेको छ । समग्रमा दलित र्रपररर्ार ८०५, जनजाती र्रपररर्ार २६८१ अन्ध्र् र्रपररर्ा ३४९ रहेको छ 
। गाउँपालिकािे तर्ार गरेको खानेपानी तथा सरसर्ाइ प्रोर्ाइि २०७७ अनसुार मवहिा जनसंख्र्ा १०५७१, 
परुुष जनसंख्र्ा १०६७० गरर जवमा जनसंख्र्ा २१२४१ रहेको छ भने र्रिरुी संख्र्ा ४२८५ रहेको छ ।  
 

१.२.३ भलूमको उपर्ोग  

प्राकृलतक वहसार्िे र्ो गाउँपालिका र्न तथा खलनज पदाथय िगार्त प्राकृलतक स्रोतमा िनी गाउँपालिकाको रुपमा 
पररम्चत छ । हाि सवम परवपरागत खेतीमा आिाररत रहेको तर वर्षादीरवहत खेती प्रणािी अङ्गािेको र्स 
गाउँपालिकाको खेतीर्ोग्र् जलमन एक चौथाइ भाग मात्र रहेको छ भने बाँकी भाग र्नजङ्गि तथा लभरपाखािे 
ढाकेको छ । र्हाँको मालथल्िो भागमा र्षयमा ६ मवहना वहउँ पने वहमािी भाग पलन भएको हुँदा र्स 
गाउँपालिकाको मौसम म्चसो हनुे गदयछ । खेतीर्ोग्र् जलमन प्रशस्त भएता पलन र्हाँ लसंचाई िगार्तका 
कृषकहरुका िालग आिलुनक सवुर्िाहरु प्रर्ाप्त नभएको हुँदा आकाशे खेतीमा लनभयर कृषकहरुिे सोचे अनरुुप 
उत्पादन गनय सवकरहेका छैनन ्।   

 
१.२.४ आलथयक िते्रको म्स्थलत  

परवपरागत कृवष, पशपुािन र परुानै प्रकृलतका उद्यमम्शितामा बवढ मात्रामा लनभयर रहने भएको हुँदा 
गाउँपालिकार्ासीको दैलनक जीर्न कष्टकर नै रहेको छ । सामान्ध्र्तर्ा र्षयभरीको उत्पादनिे ममु्स्कििे ३ 
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मवहना खाना पगु् न ेर रोजगारीका अन्ध्र् वर्कल्पहरु केवह नभएको हुँदा सामान्ध्र्तर्ा र्हाँको समदुार् दैलनक ज्र्ािा 
मजदरुी जस्ता रै्कम्ल्पक जीवर्कोपाजयनमा लनभयर हनुे गरेको छ । तथापी कृवष तथा पशपुािनिाई व्र्र्सावर्करण 
गदै अगालि बढेको हुँदा र्हाँका र्ालसन्ध्दाहरुमा आलथयक उन्नती हदैु गएको छ ।   

 

१.२.५ सामाम्जक िते्रको म्स्थलत  

परुुष सािरता ६५.८% र मवहिा सािरता ४५.१% गरर समग्र गाउँपालिकाको सािरता ५४.५% (जनगणना 
२०६८) रहेको र्स गाउँपालिकामा हाि  ८ र्टा मािलमक तहका -४ र्टा कछा १२ संवमका ०४ र्टा 
कछा १० सवमका माध्र्ालमक वर्द्यािर्  आिारभतू वर्द्यािर् ९ र्टा कछा ८ सवमका र आिारभतू वर्द्यािर् 
(१-५) १७ र्टा, संस्थागत वर्द्यािर् २ र्टा, बािलबकास केन्ध्रको संख्र्ा २९ र सामदुावर्क लसकाइ केन्ध्र ४ 
र्टा रहेका छन ्। गाउँपालिकाका वर्लभन्न र्िाहरुमा आफ्नै भर्नमा स्र्ास््र् संस्था रहेका भर्न ५ र्टा रहेका 
छन ्भने स्र्ास््र् मन्ध्त्रािर्को मापदण्ि अनसुार बनेका स्र्ास््र् संस्थाहरुको संख्र्ा जवमा २ र्टा रहेको छ 
। र्स गाउँपालिकाका सरै् र्िाहरुिाई खलु्िा ददशामिु िेत्रको रुपमा र्ोषणा गररसवकएको छ ।  

 

१.२.६ भौलतक िते्रको म्स्थलत  

काँक्रीटोि-तक्सेरा सिक (२७.३ वक.लम.), झिुा खेत-चनु्ध्बाङ् सिक (८.३ वक.लम.) र दाङ् – चनु्ध्बाङ् - 
महतखा - बाङबगर - पथुा उिरगंगा सिक गरर गाउँपालिकामा मखु्र्गरर ३ र्टा मौसमी सिकहरु रहेका छन 
भने गाउँपालिकामा जवमा १३ र्टा झोिङु्ग े पिुहरु रहेका छन ्। िकुुमखोिा जिवर्द्यतु, क्र्ाङ्सी खोिा 
जिवर्द्यतु, चनु्ध्बाङ खोिा जिवर्द्यतु र महत जिवर्द्यतु आर्ोजना गरर ४ र्टा स्थानीर् जिवर्द्यतु आर्ोजना 
मार्य त स्थानीर्स्तरमा वर्द्यतुीकरण भइरहेको छ । 

    

१.२.७ र्न तथा र्ातार्रण  

र्स गाउँपालिकामा जवमा ६५ र्टा सामदुावर्क र्नहरु, २४ र्टा सरकारी र्न, १० र्टा नीम्ज र्न र १२ 
र्टा कर्लुिर्ती र्न रहेका छन ्। गाउँपालिकाको समग्र जनसंख्र्ा मध्रे् १२९ र्रपररर्ारहरु कुनै पलन 
प्रकारको र्नको पहुँचमा छैनन ्। गाउँपालिकाका सरै् र्िामा गरर जवमा ५१ र्टा जोम्खमर्िु पवहरोहरु रहेका 
छन ्भन ेपवहरो जोम्खममा रहेको र्रपररर्ारको संख्र्ा ८६ रहेको छ ।  

 

 

१.२.८ संस्थागत व्र्र्स्थापन  

गाउँपालिकाका ४ र्टा र्िा कार्ायिर्हरुको आफ्नै भर्न रहेको छ भने बाँवक र्िा कार्ायिर्हरु भािामा रहेका 
छन ्। गाउँपालिकाको प्रशासलनक भर्न मार्य त प्रभार्कारीमूिक तररकािे सेर्ाहरु प्रदान गररदै आएको छ ।    
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१.३ भमेू गाउँपालिकाको समवृिका आिारहरु  

वहमािी, पहािी र िेकािी िेत्र गरर ३ र्टै भागहरु रहेको र्ो भमेू गाउँपालिकािाई समिृ गाउँपालिका 
लनमायण गने वर्लभन्ध् न आिारहरु र्स प्रकार रहेका छन ्:  

 ब्र्बसार्ीक कृवष  

 बन तथा बाताबरण 

 लबितु तथा जिसोत  

 पर्टन  

 िर् ुउिम 

 स्र्ास््र् तथा जनसंखर्ा  

  

१.४ आर्लिक र्ोजना तजूयमाका मागयदशयक आिारहरु 

र्स भमेू गाउँपालिकाको आर्लिक र्ो जना तजूयमाका मागयदशयक आिारहरु र्स प्रकार रहेका छन ्: 
 नेपािको संवर्िान  

 स्थानीर् सरकार सञ् चािन ऐन २०७४ 

 ददगो वर्कासका िक्ष्र् िगार्त नेपाििे अन्ध्तराविर्स्तरमा गरेका प्रलतर्िताहरु  

 दीर्यकालिन सोच सवहतको पन्ध्रौं राविर् आर्लिक र्ोजना  

 दीर्यकालिन सोच सवहतको पवहिो प्रादेम्शक आर्लिक र्ोजना 
 भमेू गाउँपालिकािे वर्गतमा नीलत तथा कार्यक्रम मार्य त प्रारवभ गरेका दीर्यकालिन महत्र्का 

वर्षर्हरु 

 गाउँपालिकाको आर्लिक र्ोजना तर्ार गने क्रममा वर्लभन्ध् न चरणहरुका गररएका छिर्िहरु  

 गाउँपालिकािे तर्ार गरेका गरुुर्ोजना सवहत अन्ध्र् िेत्रगत र्ोजनाहरु  

१.५ र्ोजना तजूयमा वर्लि  

आर्लिक र्ोजना तर्ार गने कार्य आरै्मा एउटा प्रवक्रर्ावारारा समापन हनुे कार्य हो । 
औपचाररक/अनौपचाररक तररकािे वर्लभन्ध् न चरणहरु पार गरेर आर्लिक र्ोजना तर्ार गररने भएको हुँदा र्स 
भमेू गाउँपालिकाको आर्लिक र्ोजना तर्ारी गने क्रममा तपलसिमा उल्िेख गररए र्मोम्जमा वर्लिहरु मार्य त 
र्ो आर्लिक र्ोजना तर्ार गने कार्य सवपन्ध् न भएको छ :  

(क) आर्लिक र्ोजना तर्ारीका लनम्वत प्रारम्वभक कार्यशािा सञ् चािन  

(ख) गाउँपालिकाको लभजन कार्यशािा सञ् चािन  

(ग) वर्षर्गत सलमलतहरुसँग छिर्ि र कार्यर्ोजना लनमायण  

(र्) र्िास्तररर् भेिाको आर्ोजना  

(ङ) वर्षर्गत र्ोजनाहरु सङ्किनका िालग समदुार्स्तरमा छिर्िको आर्ोजना  

(च) सङ्कलित र्ोजनाहरु, गाउँपालिकाको दस्तारे्जहरुको आिारमा र्ोजना िेखन  

(छ) मस्र्ौदा र्ोजनाहरुको वर्षर्गत सलमलतहरुमा र्ृहत छिर्ि  
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(ज) गाउँपालिकास्तररर् लनदेशक सलमलतसँग र्ोजनाहरुको र्जेटका वर्षर्मा छिर्ि  

(झ) अम्न्ध्तम मस्र्ौदा मालथ लनदेशक सलमलतसँग छिर्ि मार्य त वर्िव्र्ाक सङ्किन  

(ञ) आर्लिक र्ोजना तर्ार गरर गाउँपालिकािाई हस्तान्ध्तरण  

र्स प्रवक्रर्ािाई म्चत्रमा तिका अनसुार देखाइएको छ : 
 

 

 

  

आर्लिक र्ोजना कार्ायन्ध्र्र्न, मूल्र्ाङ्कन  कार्ायन्ध्र्र्न 
चरण  आर्लिक र्ोजना म्स्र्कृत  

आर्लिक र्ोजनाको दस्तारे्जमा छिर्ि  र्ोजना 
तजूयमा चरण  वर्षर्गत सलमलतहरुसँग ड्राफ्ट र्ोजनामा छिर्ि 

गाउँपालिकाका र्िाहरुमा िम्ित समूहसँग अन्ध्तरवक्रर्ात्मक छिर्ि वर्श् िेषण 
चरण   र्िास्तररर् स्रोत वर्श् िेषण  

र्िास्तररर् सरोकारर्ािा पिसँग अन्ध्तरवक्रर्ात्मक बैठक  
आर्लिक र्ोजना तर्ारीका िालग रतु त्र्ाङ्क सङ्किन सवर्म्न्ध्ि जनशम्ििाई तालिम  तर्ारी चरण  

प्रारम्वभक आर्लिक र्ोजना तर्ारी कार्यशािा गोवष्ठ    
गाउँपालिकासँग समन्ध्र्र्ात्मक छिर्ि र िीलतर् जानकारी सङ्किन तथा अध्र्र्न  

म्चत्र 1 आर्लिक र्ोजना तर्ारी प्रवक्रर्ा 
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पररच्छेद २ वर्गतका र्ोजनाको िेत्रगत सलमिा तथा म्स्थलत वर्श् िेषण  

२.० आलथयक, सामाम्जक र भौगोलिक म्स्थलतको संम्िप् त सलमिा 
गाउँपालिकार्ासीको जीर्नस्तरमा सिुार ल्र्ाई गाउँपालिकािाई समिृ बनाउँदै जाने र नेपाि सरकारको राविर् 
समवृि र वर्कासको नारा समिृ नेपाि र सखुी नेपािी को िक्ष्र् प्राप् त गनय स्थानीर् सरकारिे प्ु र्ाउन ुपने 
र्ोगदानका िालग गाउँपालिकामा कृवष, लसंचाई, पशपुािन, उद्योग, पर्यटन र सहकारी तथा बैंवकङ्ग िेत्रको 
वर्कासिे आलथयक वर्कासमा टेर्ा प्ु र्ाउने गरर, म्शिा, स्र्ास््र्, मवहिा तथा बािबालिका िगार्त अन्ध्र् वर्पन्ध् न 
र्गयिाई समारे्श गदै खानेपानी तथा सरसर्ाइको िेत्रमा वर्कास गदाय सामाम्जक वर्कासमा टेर्ा प्ु र्ाउन ेगरर, 
वर्द्यतु तथा उजाय, सिक तथा बाटोर्ाटो र पिु लनमायण, सञ् चारमा हनु ेर्ा भएका वर्कासमूिक गलतवर्लि मार्य त 
भौलतक एर्म ्पूर्ायिार वर्कास, र्न संरिण, र्ातार्रण संरिण र वर्पद् लनर्न्ध्त्रणका पहिहरुबाट र्न, र्ातार्रण 
तथा वर्पद् व्र्र्स्थापनमा सहर्ोग र आन्ध्तररक सशुासन, सर्यशिुभ एर्म ्लछटो छररतो सेर्ा प्रर्ाहका िालग 
मानर्ीर् तथा अन्ध्र् आर्श्र्क व्र्र्स्थापन मार्य त संस्थागत वर्कास र सशुासनको प्रत्र्ाभलूत गदै जनपम्िर् 
समाजबाद् उन्ध्मखु वर्कासका िालग अर्को ५ र्षय लभत्र गररने वक्रर्ाकिापहरुको वर्र्रण उल्िेख छ ।    

२.१ आलथयक पि 

कृवष  
र्स गाउँपालिकामा र्सोर्ासरत जनसमदुार्को प्रमखु आर्श्रोतको रुपमा कृवष तथा पशपुािननै रहेको छ । 
परवपरादेम्ख नै अर्िवर्न गदै आएको पेशा हािसवम पलन सामान्ध्र्तर्ा सोवह अर्स्थामा रहेको छ । र्हाँको 
प्रमखु र्ािीको रुपमा गहु,ँ कोदो, मकै, र्ापर, जौं आदद रहेका छन ्। र्सैगरी पशपुािनको रुपमा गाई, भैसी, 
र्ाख्रा, भेिा आदद हनु ेगरेको छ ।  
हािको त्र्ाकंिाई अध्र्र्न गदाय ९० प्रलतशत भन्ध्दा बवढ जनसंख्र्ा कृवष पेशामा आर्ि रहेका छन ्। र्हाँको 
उत्पादनिे समग्र गाउँपालिकाकािाई र्षँ भरर िान्न नसक्ने  आबसस्था रहेको र कररब ६ मवहना  सवम िाने्न 
अनमुान गररएको छ । उत्पादकत्र्को वहसार्मा प्रमखु र्ािी मकै हो जनु प्रलतहेक्टर २.5 मेविक टन रहेको 
अनमुा गररन्ध्छ । र्सैगरर गत आ र्. २०७७/०७८ को समग्र अर्स्था हेदाय गाउँपालिका िेत्र लभत्र मकै२५३० 
मेविक टन, गहु ँ900 मेविक टन, कोदो 2 मेविक टन, र्ापर 2 मेविक टन भएको देम्खन्ध्छ भने दिहन र्ािी 
3 मेविक टन तथा तेिहन र्ािी 2 मेविक टन उत्पादन भएको मालनन्ध्छ । नगदे र्ािीका रुपमा रहको आि,ु 
िसनु,, भटमास, भाँगो आददको उत्पादनको अर्स्था क्रमश३०/05/02/02 रहेको छ । र्िरू्ि खेतीतर्य  
ओखर, कागती स्र्ाउ, केरा आदद र्हाँका प्रमखु स्थान रहेका र्ािीहरु हनु ।  पशपुािनको अर्स्थािाईय अध्र्र्न 
गदाय अनमुालनत 50000 वकिोलिटर दूि र्स गाउँपालिका िेत्रलभत्र र्ावषयक रुपमा उत्पादन हनुे देम्खन्ध्छ । 
मासजुन्ध्र् पदाथयको रुपमा र्ो गाउँपालिका 7० प्रलतशत सवम आत्मलनभयर रहेको मालनन्ध्छ । 

 

 

उद्योग  
दूगयम िते्रमा अर्म्स्थत र्स गाउँपालिका िेत्र लभत्र परवपरागत हातहलतर्ार, भाँिाकुिा तथा कपिा तान उद्योगहरु 
सञ्चालित रहेको पाईन्ध्छ । र्सैगरी सािारण अन्न तथा दिहन कुटानी वपसानी उद्योगहरु सञ्चािनमा रवह र्हाँका 
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जनतािाई सेर्ा प्रदान गरररहेका छन ्। गाउँपालिका िते्र लभत्र हािसवम 192 उद्योगहरु दताय भई सञ्चािनमा 
रहेका छन ्।  
ग्रामीण उद्यम तथा र्रु्ा समदुार्को  अलिकालिक आकषयण अलभर्ृवि गने तथा र्रु्ाहरुको सर्ायवङ्गण वर्कासका 
िालग र्रु्ा वर्कास केन्ध्र स्थापना गनुयका साथै र्रु्ा उद्यमशीिता र्ोजना लनमायण गरी कार्ायन्ध्र्र्नमा ल्र्ाएको छ 
। र्रु्ाहरुिाई सशम्िकरण गदै गाउँमा नै उद्यमी बने्न र्ातार्रण लसजयना गनय उद्यमशीिता र्ोजना लनमायण गरर 
कार्ायन्ध्र्र्नमा समेत आईसकेको छ । बैदेम्शक रोजगारी कम गदै सिम लसपरू्ि र्रु्ा तर्ार गरी स्थानीर् 
स्तरमै रोजगारी र उद्यमशीिताको वर्कास गनुय र्ो केन्ध्र कृर्ाम्शि रहने छ । सार्यजलनक लनम्ज साझेदारी 
मार्य त र्रु्ा उद्यमशीिता वर्कास गनय स्थानीर् सरकारिे िगानीमैत्री र्ातार्रण सजृना गनय समेत र्ो केन्ध्र र 
गाउँपालिका लनरन्ध्तर प्रर्ासरत छ । र्हाँको भगुोि तथा प्रकृलतमा उत्पादन हनु े प्राकृलतक तथा प्रांगाररक 
उत्पादनहरुिाई प्रशोिन र र्जारीकरण गनय सकेमा र्हाकँो वर्कास र रोजगारी प्रमखु श्रोत र्न्न सक्ने छ ।  
 

 

पर्यटन  
गाउँपालिका भौगोलिक रुपमा तिुनात्मक रुपमा दगुयम िेत्रमा रहेको हुँदा पर्यटनका प्रशस्त सवभार्ना रहदा 
पलन खासै िाभ लिन सवकरहेको छैन । र्हाँको समग्र पर्यटनका सवभार्नाका श्रोतहरुिाई अध्र्र्न गदाय 
प्राकृलतक, िालमयक साँस्कृलतक, ऐलतहालसकरुपमा वर्भाजन गरेर अध्र्र्न गनय सवकन्ध्छ जसअनसुार माररंग, गरुाँसे, 

लतिाचनदह आदद पर्यटनका वहसार्िे प्रचरु सवभार्ना भएका प्राकृलतक श्रोत हनु भने  सरर्रुु्ि वटप्ने िेक, 

च ुँन्ध्र्ाँग गरु्ा आदद िालमयक स्थिहर हनु । र्सैगरी  िकुुम, काँक्री, महत आदद जस्ता साँस्कृलतक स्थिहरु र 
गणतन्ध्त्र सँग्रहािर्, झवुिार्ाँग दरर्ार आदद आकषयक पर्यटकीर् स्थिहरुको रुपमा रहेका छन ्। र्सैगरी  
वर्लभन्न साँस्कृलतक पर्य, नाचगान, चािर्ाि आददिे पलन सवपन्न गाउँपालिका पर्यटकीर् सवभार्नािे प्रचरुता रहेको 
मालनन्ध्छ । पर्यटकिाई आकषयण गनय सक्न ेहोटिहरु बने्नक्ममा रहेका छन ्भन ेहोमस्टेको िालग पलन सोचहरु 
बढ्दो रुपमा रहेका छन पर्यटन वर्कासका िालग गाउँपालिकािे गरेका कार्यहरु र्स प्रकार रहेका छन ्: 

 पर्यटन वर्कास गरुुर्ोजना लनमायण  
 गाउँपालिकामा रहेका पर्यटवकर् गन्ध्तव्र्हरुको पवहचान तथा पूर्ायिार वर्कासका िालग र्ोजना  
 गाउँपालिकामा रहेका पर्यटवकर् गन्ध्तव्र्हरुका बारेमा प्रचार प्रसारका िालग पहि  
 र्रु्ाहरुिाई पर्यटन वर्कासमा संिग्न गराउन अलभममु्खकरण कार्यक्रम  
 पर्टन लबकासमा टेर्ा पगु्नखेािका कार्मा आनदुान ददने कार् 

 पर्टन स्थानको िकुमेण्ट्न लनमायण गरर प्चार गने 

 गाउपालिका लभत ्रहेका भासा तथउ संस्कृलतहरूको िकुमेण्् लनमायण गरर प्चार गने  
 

 

श्रम तथा रोजगारी  
गाउँपालिकामा र्सोर्ासरत जवमा जनसंख्र्ा 18589 मध्रे् सकृर् जनसंख्र्ा ९८८९ जना र्ा ५३ प्रलतशत  
रहेको देम्खन्ध्छ । गाँउपालिकािे सवपणुय सिम श्रमशम्ििाई स्थानीर् स्तरमै रोजगारी प्राप्त गरुन तथा उद्यमका 
िेत्रमा संिग्न रहनु भने्न उद्देश्र्का साथ र्रु्ा उद्यम वर्कास केन्ध्रको स्थापना तथा उद्यमम्शिता र्ोजनाको 
लनमायण तथा कार्यन्ध्र्र्न समेत गररएको छ । रोजगारीको प्रमखु श्रोत भनेको नै कृवष तथा पशपुािन हो भन े
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र्ाह्य िेत्रमा समेत रोजगारीका लनम्वत र्ावहररन ेसंख्र्ा प्रशस्त रहेको छ । समग्र अर्स्थािाई अध्र्र्न गदाय 
र्हाँको प्रमखु समस्र्ा भनु्ननै अियरे्रोजगारी तथा अल्परोजगारी रहेको छ । 

 

 

बैंक, सहकारी तथा अन्ध्र् वर्म्िर् संस्थाहरु 

गाउँपालिकामा हाि सवम लसवटजन्ध्स बैंकिे आफ्नो शाखा खोिी ग्रालमण जनताहरुिाई बैवकङ् सेर्ा प्रदान 
गरररहेको छ । आम गाउँपालिका िते्रलभत्र हाि सवम १० र्टा सहकारी संस्थाहरु दताय भई सेर्ारत रहेका 
छन ्। र्सैगरी सवपणुय सहकारी संस्थाको कार्यिेत्रिाई अध्र्र्न गदाय कृवष सहकारी 5 र्टा, र्चत तथा ऋण 
सहकारी संस्थाहरु 2 र्टा लमम्श्रत सहकारी 3 र्टा रहेका छन ्। सहकारी संस्थामा 1650 पररर्ार आर्ि 
रहेको र उि  सवपणुय संख्र्ाको 8.25 प्रलतशत हो । र्चत तथा कजाय िगानीको म्स्थलतिाई आकँिन गदाय 
रु.१३२२८३०० िगानी सदस्र्हरुिाई गरेको देख्न सवकन्ध्छ । र्सका अलतररि अन्ध्र् वर्म्िर् सेर्ाको रूपमा 
झवुिाबांग सहकारर संस्थािे मलन ट्न्ध्सफ्र सेर्ा उपिब्ि गराइरहेको  छ। 

सहकारी वर्कासका िालग गाउँपालिकािे वर्लभन्न िमता अलभर्वृिका कामहरु गनुयका साथै सहकारीहरुिाई 
कवप्रू्टर, वप्रन्ध्टर, दराज, र्लनयचर िगार्तका सामाग्रीहरु व्र्र्स्थापनमा सहर्ोग गरेको छ भने सहकारीहरुको 
आन्ध्तररक िेखा प्रणािीिाई चसु्तदरुुस्त बनाउनका िालग अनगुमन प्रणािीिाई व्र्र्म्स्थत गदै आइएको छ 
।र्सैगरर सहकारर संस्थागत लबकास तालिम, सहकारर मारर्त उत्पादन आनदुान, गाइ र्ाम सञ्चािनमा सहर्ोग, 
कुखरुा र्मय सञ्चािनमा सहर्ोग, लबिािर्मा ददर्ा खाजा आदद कृर्ाकिाप सञ्चािन भएका छन।्  
 

२.२ सामाम्जक पि  

म्शिा  
परुुष सािरता ६५.८% र मवहिा सािरता ४५.१% गरर समग्र गाउँपालिकाको सािरता ५४.५% (जनगणना 
२०६८) रहेको र्स गाउँपालिकामा हाि  ८ र्टा मािलमक तहका -४ र्टा कछा १२ संवमका ०४ र्टा 
कछा १० सवमका माध्र्ालमक वर्द्यािर्  आिारभतू वर्द्यािर् ९ र्टा कछा ८ सवमका र आिारभतू वर्द्यािर् 
(१-५) १७ र्टा, संस्थागत वर्द्यािर् २ र्टा, बािलबकास केन्ध्रको संख्र्ा २९ र सामदुावर्क लसकाइ केन्ध्र ४ 
र्टा रहेका छन ्। 

। 

 गाउँपालिका िेत्रलभत्र उच्च म्शिा अध्र्र्न अध्र्ापन गने गराउने म्शिण संस्थाको अभार् रहेको अर्स्था छ 
। हाि सवम गाउँपालिकािे गणुस्तररर् म्शिाको सलुनम्ितता गने क्रममा नर्ा ँवर्द्यािर् लनमायण, परुाना जीणय 
वर्द्यािर्हरुको ममयत सवभार,  तथा म्शिक तालिमहरुको आर्ोजना गररसकेको छ भन े वर्द्यािर्हरुिाई 
प्रवर्लिमैत्री बनाउने कार्यको िालग आबशर्क पहि लनरन्ध्तर गरररहेको  छ । त्र्सरी नै बािबालिकाहरुिाई 
खेिकुदमा प्रोत्साहन गनयका िालग वर्द्यािर्मा खेिकुद सामाग्री सवहतको खेिमैदानहरुको लनमायण तथा ममयत 
कार्यिाइ पाथलमकताका साथ बढाइएको छ । बािबालिकाहरुिाई शिु खानेपानीको व्र्र्स्था गनयका िालग 
वर्द्यािर्मा खानेपानीका िारा जिान गररएको छ भने वकशोरी म्शिािाई प्रोत्साहन गनयका िालग वर्द्यािर्मा 
छात्रामैत्री शौचािर्हरु लनमायण कार्य िाइ पाथलमकता ददइएको छ ।।  
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स्र्ास््र् 

र्स गाउँपालिका िेत्रमा र्सोर्ासरत जनसमदुार्को औषत आरू् .63.8 बसय .... रहेको छ र जनु राज्र्को 
समग्र औषत आर् ुभन्ध्दा कम  रहेको मालनन्ध्छ । । र्सैगरी स्र्ास््र् संस्थामा सतु्केरी गराउने मवहिाहरुको 
दर 55 प्रलतशत रहेको छ ।  
 

गाउँपालिका िेत्रलभत्र काक्री, चनुर्ांग, काँिा, महत र लसमा गरर पाँच स्थानमा स्र्ास््र् केन्ध्रहरु रवह स्थानीर् 
समदुार्िाई सेर्ा ददईरहेका छन ्। र्सैगरी गाउँपालिका िेत्रलभत्र वर्लभन्न छ स्थानमा सामदुावर्क स्र्ास््र् 
ईकाईहरु पलन रहेका छन ्। गाउँपालिका िेत्रलभत्र 46 जना मवहिा स्र्ास््र् स्र्र्मसेवर्काहरु कार्यरत रवह 
सेर्ा ददईरहेको अर्स्था छ भने आकम्स्मक तथा  वर्शषेज्ञ स्तरको सेर्ा को आर्श्र्कता परेमा गाउँपालिका 
र्ावहरनै जानपुने र्ाध्र्ता रहेको छ । र्सका अलतररि गाउँपालिका स्थापना भए र्ता हाि सवम 6 र्टा नर्ा ँ
स्र्ास््र् संस्था लनमायण गररएका छन ्।11 र्टा स्र्ास््र् संस्थामा स्र्ास््र् सामाग्रीहरु जिान गररएका छन ्। 
र्स आ.र्.मा मात्र गाउँपालिका र वर्लभन्न सामदुावर्क संस्था मार्य त 9 र्टा स्र्ास््र् क्र्ावपहरु सञ्चािन गरर 
ग्रालमण र्स्तीहरुमा र्सोर्ास गने समदुार्िाई स्र्ास््र् सेर्ा उपिब्ि गराइएको छ ।   
 

िैंलगक समानता तथा सामाम्जक समारे्शवकरण  
समग्र गाउँपालिका िेत्रलभत्र मवहिा तथा परुुषको जनसंख्र्ा अनपुात 1.20 प्रलतशत रहेको छ ।समग्र म्स्थलतिाई 
अध्र्र्न गदाय १५ प्रलतशत मवहिािे मात्र आफ्नो कमाई तथा सवपतीमा खचय गने लनणयर् स्र्र्म गनय सक्दछन 
। त्र्सैगरी वकशोरीहरुको वर्र्ाहको सरदर उमेर २० र्षय रहेको देम्खन्ध्छ ३३ प्रलतशत मवहिािे शाररररक 
वहंसा भोलगरहनपुरेको अर्स्था छ । र्र तथा अचि सवपलतको स्र्ालमत्र् ३० प्रलतशत मवहिासँग मात्र रहेको 
अर्स्था वर्द्यमान छ । वर्गतको तिुनामा जातीर् छुर्ाछुतको अर्स्था अत्र्न्ध्तै न्ध्रू्न अर्स्थामा छ । 
बािबालिका, अपांगता भएका व्र्म्िहरु, जेष्ठ नागररक, एकि मवहिा, असहार् व्र्म्िहरुका िालग गाउँपालिकािे 
िैंलगक समानता र सामाम्जक समारे्शीकरण लनदेम्शका २०७६, स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ र 
नेपािको संवर्िानमा उल्िेख भएका शतयहरुको अलिनमा रवह र्ोजना तजूयमा गने र सोवह अनसुार कार्ायन्ध्र्र्न 
गने गराउन ेकाम भइरहेको छ । मवहिाहरुका िालग कृवषमा अनदुान, अपांगता भएका व्र्म्िहरुका िालग 
आर्श्र्क समाग्री उपिब्ि गराउन,े जेष्ठ नागररक सवमान कार्यक्रम िगार्तका कार्यक्रमहरुिे वपछलिएको 
र्गयिाई वर्कासको मूििारमा ल्र्ाउने काम गरररहेको छ । 

  
खानपेानी तथा सरसर्ाई 

भमेू गाउँपालिका िेत्रलभत्र वर्लभन्न कािखण्िमा स्थानीर् सरकार तथा अन्ध्र् वर्लभन्न लनकार्का साथै सवर्म्न्ध्ित 
समदुार्को समेत पहिमा खानेपानीका पररर्ोजनाहरु लनमायण तथा सञ्चािनमा रहेका छन ्। र्सैगरी जनस्तरमा 
सर्यसिुभ रुपमा पानीको आपलुतय गने ध्रे्र्का साथ गाउँपालिका कार्ायिर् तथा अन्ध्र् लनकार्को समेत साझेदारीमा 
खानेपानीका र्ोजनाहरु लनमायणलिन रहेका छन ्। र्िस्र्रुप हािसवम ३०% र्रिरुीका व्र्र्म्स्थत खानेपानी 
पाईरहेको र अन्ध्र्िे परवपरात श्रोतर्ाटनै आपलुतय गरररहेको अर्स्था रहेको छ । गाउँपालिकािे हािै मात्र 
खानेपानी तथा सरसर्ाइको िेत्रमा ददगो वर्कासका िालग गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसर्ाइ (र्ास) 
र्ोजना २०७६ तर्ार गरेको छ जस्मा खानेपानी तथा सरसर्ाइको िेत्रमा गनुय पने कामहरुमो वर्स्ततृरुपमा 
र्ोजनाहरु तर्ार गररएको छ ।   



 

11 
 

 

२.३ भौलतक पूर्ायिार पि  

सिक तथा बाटोर्ाटो  
हाि सवम गाउँपालिकामा जवमा २ र्टा बाहै्र मवहना सञ्चािना छन भन ेमौसमी सिक, नर्ा ँिर्ाक खोलिएका 
सिकहरुिे गाउँपालिकाका सरै् र्िाहरुिाई सिक सञ्जािसँग जोड्ने काम गरेका छन ्। गाउँपालिका स्थापना 
भएर्ता पालिकाका सरै् र्िामा मौसमी सिक सञ्जाि वर्स्तार गररएको छ केवह भाग सिक ग्राभेि गररएको 
छ। र्स्का अलतररि गाउँपालिका लभत्र ३१ र्टा गोरेटा बाटाहरु ममयत गररएका छन ्भने ४० र्टा नर्ा ँगोरेटो 
बाटोहरु खलनएका छन ्।  
 

पिु लनमायण तथा ममयत  
गाउँपालिका स्थापना भए र्ता गाउँपालिकाका वर्लभन्न र्िाहरुमा झोिङेु पिुहरु सञ् चालित छन ्। तसथय 
गाउँपालिका लभत्र नर्ा ँपरुाना गरर जवमा ४१ र्टा झोिङेु पिुहरु रहेका छन ्। ती मध्रे् २१ र्टा पिुहरुिाई 
म्जणोिार गने काम भएको छ । गाउँपालिकामा रहेका वर्लभन्न पिुहरु मध्रे् २० र्टा पिुहरु अझै पलन ममयत 
गनुय पने अर्स्थामा छन ्।  
 

जिवर्द्यतु  
र्स गाउँपालिकाका सवपणुय जनसंख्र्ामध्रे् ६० प्रलतशत र्रहरुमा जि वर्द्यतु मार्य त वर्द्यतु पहुचँ पगेुको छ । 
गाउँपालिका िेत्र भएर र्ग्न ेखोिाहरुर्ाट वर्द्यतु उत्पादन गररएको छ ।  वर्द्यतुीर् सेर्ा पगेुका र्रिरुीहरुिे 
पलन सामान्ध्र् र्रार्सी उज्र्ािोको िालग मात्र प्रर्ोग गरेको अर्स्था छ भने अन्ध्र् कार्य जस्तै खाना पकाउन े
ईन्ध्िन आददका िालग प्राकृलतक श्रोत र र्नजंगिमानै पणुय रुपमा लनभयर रहेको पररम्स्थलत वर्द्यमान छ । 
गाउँपालिका स्थापना भए र्ता िर् ुजिवर्द्यतु र्ोजनाहरु लनमायण एर्म ममयत गने काम भएको छ । 

 

लसंचाई  
गाउँपालिका िेत्रलभत्र प्रशस्त मात्रामा साना स्तरका खोिानािा रहेका र थोरै िगानीमा पलन लसंचाईको व्र्र्स्था 
गनय सवकन ेसवभार्ना रहेको छ । हािसवमको गाउँपालिका िते्रलभत्रको अर्स्थािाई मध्र्नजर गदाय  १५ 
हेक्टर भलुममा मात्र बाहै्र मवहना आिलुनक लसंचाईको व्र्र्स्था रहको छ । र्सैगरी अन्ध्र् ७ हेक्टर भलुम 
र्षायर्ाममा मात्र लसम्ञ्चत रहन्ध्छ । र्सरी समग्रमा जवमा अन्ध्दाजी २२ हेक्टर कृवषर्ोग्र् भलुममात्र लसम्ञ्चत भएको 
देम्खन्ध्छ । गाउँपालिकािे हाि सवम १५ र्टा लसचाई कुिो, ७ र्टा लसंचाई पोखरी र १२ र्टा साना लसंचाई 
आर्ोजनाहरुको लनमायण एर्म ममयत कार्य सवपन्न गरेको छ ।  
सञ्चार 
सवपणुय गाउँपालिका िेत्रलभत्र नेपाि टेलिकम तथा एनसेि कवपनीको मोर्ाईि सेर्ा सञ्चालित छ । सवपणुय 
जनसंख्र्ाको ६५ प्रलतशत जनसंख्र्ािे सेििुर मोर्ाईि सेर्ा लिएका छन भन े१५ प्रलतशत जनसंख्र्ािे प्रत्र्ि 
अप्रत्र्ि रुपमा इन्ध्टरनेट सेर्ाको पहुँचमा रहेको देम्खन्ध्छ । गाउँपालिका िते्रलभत्रका २५ र्रिे टेलिलभजन 
राखेको तथा ६२ प्रलतशत र्रिे आफ्नो स्र्ालमत्र्मा रेलिर्ो एर्. एम. सेर्ा लिन ेगरेको देख् न सवकन्ध्छ ।  
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२.४ र्न, र्ातार्रण तथा वर्पद व्र्र्स्थापन  

र्न वर्कास  
गाउँपालिका लभत्र हाि सवम जवमा ६५ र्टा सामदुावर्क र्नहरु, सरकारी र्न २४ र्टा, नीम्ज र्न १० र्टा, 
कर्िुवर्ती र्न १२ र्टा रहेका छन ्। हाि सवम पलन कुनै पलन र्नको पहुँच नभएका र्रपररर्ारको संख्र्ा 
१२९ रहेको छ । सामदुावर्क र्न वर्कासका िालग गाउँपालिकािे खािी ठाउँमा र्ृिारोपन गने, र्न सरुिाका 
िालग र्न हेरािकुो व्र्र्स्थापन गने, सामदुावर्क र्नको चोरी पैठारी लनर्न्ध्त्रण गनयका िालग र्िा कार्ायिर्िाई 
सवपूणय म्जवमेर्ारी ददन ेदण्ि सजार् को व्र्र्स्था गरेको छ । गाउँपालिका िते्र लभत्र रहेको कुनै पलन प्रकारका 
र्नहरुमा आगो िगाउने जस्ता जर्न्ध्र् अपराि गने व्र्म्ि र्ा समूहिाई र्न व्र्र्स्थापन ऐन अनसुार कारर्ाही 
गनय म्जल्िा र्न कार्ायिर्िाई सर्ाउने जस्ता कामहरु भएका छन ्। सामदुावर्क र्नमा वर्पन्न र्गयको पहुँचका 
िालग गाउँपालिकािे कुन कुन र्न पैदार्ार प्रर्ोग गने र कसरी प्रर्ोग गने भने्न सवर्न्ध्िमा नीलत लनदेम्शका 
तर्ार गरर कार्ायन्ध्र्र्न गरररहेको छ ।  
 

र्ातार्रण संरिण  
गाउँपालिकािे र्ातार्रण संरिणका िालग पालिकामा रहेका सिक वकनाराहरुमा र्ृिारोपन गने, र्रर्रबाट 
लनस्कन ेर्ोहरिाई र्ातार्रणीर् दृवष्टकोणिे सरुम्ित उपार्हरु अर्िवर्न गरर व्र्र्स्थापन गने, र्ोहर जिाउन 
नपाइन,े जथाभार्ी र्ोहर र्त्रतत्र फ्र्ाक्न नपाइने नीलत लनर्म तर्ार गनुयका साथै अलभममु्खकरण कार्यक्रमहर 
सञ्चािन गरररहेको छ । र्सका अलतररि नदीमा वर्षादी हािेर र्ा वर्ष्र्ोटक पदाथय प्रर्ोग गरेर कुनै पलन 
जि प्राणीहरु मानय नपाइन ेनीलत लनर्म बनाइ कार्ायन्ध्र्र्न गरररहेको छ ।  
वर्पद व्र्र्स्थापन  
र्स गाउँपालिकामा सामान्ध्र्तर्ा देम्खन ेवर्पदहरु मध्रे् पवहरो, खोिानािामा बावढ, अलसना, चटर्ाङ, हार्ाहरुी, खिेरी 
आगिागी र समर् समर्मा आउने झािापखािा जस्ता महामारीहरु नै हनु । र्स प्रकारका वर्लभन्न प्रकारका 
वर्पद व्र्र्स्थापनका िालग गाउँपालिकािे म्जल्िाम्स्थत वर्पद् लनर्न्ध्त्रण सलमलतका वर्लभन्न कार्यक्रमहरुमा 
ऐक्र्र्िता गने, पालिकास्तररर् वर्पद् लनर्न्ध्त्रणको तर्ारी गने, समदुार्मा वर्पद्का बारेमा सचेतना अलभर्ान 
सञ्चािन गने कार्य गरररहेको छ ।   

२.५ संस्थागत वर्कास र सशुासन  

मानर् संसािन वर्कास  
मानर् संसािनको वर्कासका िालग गाउँपालिकाका वर्लभन्न शाखाका कार्यरत कमयचारी तथा पदालिकारीहरुको 
िमता अलभर्ृविका िालग तालिम तथा भ्रमणको व्र्र्स्था गने गररएको छ ।  
 

सूचना तथा प्रवर्लिमा वर्कास 

गाउँपालिकाका वर्लभन्न शाखा तथा र्ािय कार्ायिर्हरुमा सोिार, कवप्रू्टर, इन्ध्टरनेट जिान गने, सूचना पावटयको 
व्र्र्स्था गने कार्य सवपन्न भएको छ ।  
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सशुासन तथा पारदम्शयता 
समदुार्िाई गाउँपालिकािे गरेका कार्यक्रमहरुको वर्षर्मा जानकारी गराउन,े गाउँपालिकाबाट प्राप्त गनय सवकने 
सेर्ा सवुर्िाका वर्षर्मा जानकारी गराउन नागररक र्िापत्र तर्ार गररएको छ भने अन्ध्र् लिम्जटि प्रवर्लि 
मार्य त सशुासनका पिहरुको सिुार गने काम पलन भइरहेको छ ।  
 

सरुिा व्र्र्स्थापन 

गाउँपालिकाका सरै् र्ाियहरुमा सरुिा व्र्र्स्थापनका िालग गाउँपालिकाको केन्ध्र रहेको ठाउँमा प्रहरी 
कार्ायिर्को स्थापना गरर सरुिाको व्र्र्स्थापन गररएको छ ।  
 

पम्ञ्जकरण व्र्र्स्थापन 

गाउँपालिकाका र्ािय कार्ायिर्हरुमा जन्ध्मदताय, वर्र्ाह दताय, मतृ्रू्दताय, र्साइ सराई, अन्ध्र् वर्लभन्न लसर्ाररसहरु 
उपिब्ि गराउने व्र्र्स्थापन लमिाईएको छ ।   
   

अनसुन्ध्िान तथा नीलत लनमायण 

गाउँपालिकाको प्रोर्ाइि, िेत्रगत वर्कास र्ोजना, कर सङ्किन नीलत, र्जेट िगार्तका नीलत लनमायण गररएको 
छ भने आगामी ददनमा अन्ध्र् वर्कासमिुक कार्य गनुय पूर्य आर्श्र्क आिारभतू सरे्िणका िालग अध्र्र्न 
अनसुन्ध्िानमिुक कार्यहरु गदै जान ेनीलत लिइएको छ ।  
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पररच्छेद ३ र्ोजना खाका  

३.१ पषृ्ठभलूम  

नेपािको संवर्िान अनसुार गदठत राज्र् पनुसंरचनाको मूि ममयका साथ स्थावपत र्स भमेू गाउँपालिकाको प्रथम 
आर्लिक र्ोजनाबाट अलिकतम जनसमदुार्िे िाभ प्राप्त गनय सकुन भने्न िक्ष्र्का साथ र्ो आर्लिक र्ोजना 
लनमायण गररएको छ। राजनैलतक पनुसंरचना सँगै तीन तहको सरकारहरु मध्रे् स्थानीर् सरकार नै जनताको 
र्रदैिोमा सर्यसािारणको जीर्नसँग सालमप्र्तामा रहेर कार्य गने अलभभारा र्ोकेको सरकार भएको हुँदा र्सिे 
कार्यिमता, सवभाव्र्ता तथा आर्श्र्कताको आिारमा प्रभार्कारी सेर्ा प्रर्ाह गनुय पने हनु्ध्छ । स्थानीर् सरकार 
सञ् चािन ऐन २०७४ अनसुार हरेक स्थानीर् तहिे आलथयक र्षय शरुु हनु ुपूर्य नै र्ावषयक कार्यर्ोजना तर्ार गनुय 
पने हनु्ध्छ र सो को आिारमा र्षय भरर गनुय पने वक्रर्ाकिापहरु सञ् चािन हनुे गदयछन ्तर आर्लिक र्ोजनाको 
ममय र लसिान्ध्त अनसुार ददर्यकालिन पररदृश्र् र िक्ष्र् सवहतका बह ुर्वषयर् र्ोजनाहरु ल्र्ाउन ुपने भएको हुँदा 
र्ो आर्लिक र्ोजना तर्ार गररएको छ ।    

३.२ चनुौती र अर्सर  

र्स र्ोजनािे गाँउपालिकाको आलथयक समवृि हाालसि गनय र र्हाँका जनताको जीर्नस्तरमा पररर्तयन ल्र्ाउनका 
िालग तर्ार गनय थालिएको र्ो आर्लिक र्ोजनाका चनुौती र अर्सरहरु लनवनानसुार रहेका छन ्:  

र्ो गाउँपालिका आरै्मा एउटा वहमािी िेत्र र वर्कट पहालि भ-ूभागिे लमिेर बनकेो िेत्र भएको हुँदा  आलथयक, 

सामाम्जक, भौलतक, र्ातार्रण तथा शसुासनका िेत्रमा अपेिा गरे अनसुार लसघ्र गररर्ी लनर्ारण गने, मानर् 
वर्कासका पिमा उल्िेख्र् र्ृवि गने र समग्र अथयतन्ध्त्रिाई समवृि र एवककृत तथा दीगो आलथयक सामाम्जक 
वर्कासको मागयमा अगालि बढाउने कार्यका िालग वर्लभन्न वकलसमका चनुौतीहरु पार गनय जरुरी देम्खन्ध्छ । 
एकालतर भोकमरी, अभार् र स्थानीर्स्तरमा प्राप्त स्रोत सािनको सवह सदपुर्ोग गनय नसक्दा बाह्य लनर्ायतमा लनभयर 
समाजिाई स्र्ार्िवबी बनाउन हरेक स्थानीर् तहिे चनुौतीको सामाना गनै पने अर्स्था रहेको छ भने अको 
तर्य  हरेक समदुार्िे स्थार्ी सरकार कवहिे आउिा र दीगो वर्कासमा संिग्न भई सहज जीर्न गजुरा गनय 
पाइएिा भने्न आशा र म्चन्ध्तामा िेरै समर् व्र्लतत गरेको अर्स्था छ । तसथय स्थानीर् तहको सरै् भन्ध्दा ठूिो 
चनुौती भनकेो नै प्राप्त सरै् प्रकारको स्रोतिाई न्ध्र्ार्ोम्चत समान वर्तरण गनुय रहेको छ भने अको प्रमखु चनुौती 
भनेको हािको परलनभयर समाजिाई स्र्ार्िवबी बनाई उलनहरु स्र्र्मिे वर्कास मैिे गनुय पछय भने्न भार्नाको 
वर्कास गनुय रहेको छ । र्सका िालग आलथयक िेत्रको सर्न वर्स्तार मार्य त रोजगारीका अर्सर लसजयना गरी 
जनसाम्ङ्ख्र्क िाभांशको अलिकतम उपर्ोग गने र स्र्देशमा नै पर्ायप्त कामका अर्सरहरू लसजयना गने कार्यको 
थािनी गनय सक्न ुपलन उलतकै चनुौतीपूणय छ । त्र्स्तै, लनर्ायहमखुी कृवषिाई रूपान्ध्तरण गरी प्रलतस्पिाय एर्म ्
व्र्र्सार्मखुी बनाउँदै र्सिाई स्थानीर् तहको औद्योलगक वर्कासमा आबि गने कार्य झनै चनुौतीपूणय छ । 
ऊजाय सङ्कट हटाउन,े प्रकोप सवबन्ध्िी सवभाव्र् जोम्खमहरूको न्ध्रू्नीकरण गदै आलथयक-सामाम्जक वर्कासका सबै 
प्रर्ासहरूिाई जिर्ार् ुपररर्तयन अनकूुि बनाउने कार्य अझ ठूिो चनुौतीका रूपमा रहेको छ ।  
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एकालतर संवर्िानतीः तीन र्टै तहको चनुार् भई हरेक तहमा पदालिकारीहरुिे आर्नो कार्य म्जवमेर्ारी सवहािेर 
वर्कासका गलतवर्लिहरु तीव्र गलतमा अगालि बढाई रहेको र्स परररे्शमा देशिे वर्कासको चरणमा प्ररे्श 
गररसकेको छ भने अको तर्य  अवहिे पलन आम र्रु्ाहरु कामको खोजीमा भौताररदै आफ्नो जग्गा जलमन रे्चवर्खन 
गरर खािी िगार्तका मिुकुहरुमा ज्र्ानिाई जोम्खममा राखेर वर्देम्शन बाध्र् भइरहेका छन ्। र्दद र्वह देशमा 
स्र्रोजगारका व्र्ापक अर्सरहरु जटुाउन सकेको अर्स्थामा उर्यर जलमन, जिस्रोत, र्न, खानी, जैवर्क वर्वर्िता 
एर्म ्भौगोलिक सनु्ध्दरता जस्ता प्राकृलतक स्रोतहरूको बवुिमतापूणय उपर्ोगबाट समवृि हालसि गनयसक्ने प्रशस्त 
सवभार्ना छन ्। प्रर्ाप्त खेतीर्ोग्र् जलमन, र्जारको वर्स्तार गनय सकेको खण्िमा उत्पाददत उपभोग्र् र्स्तकुो 
सहज र्जारीकरण हनु ेर समदुार्को आर्स्तरमा र्ृविको अर्सर रहेको छ ।  

गाउँ गाउँमा मवहिा समहु, कृषक समूह, र्रु्ा क्िर्, बाि क्िर्, जस्ता सामदुावर्क संरचनाहरु प्रशस्त रहेका छन ्
भने र्स गाउँपालिकामा कृवष र र्चत तथा ऋण सहकारीहरुमा समदुार्का आम मालनसहरु एकलत्रत भई आलथयक 
वर्कासका कार्यहरुमा प्रत्र्िरुपमा सवक्रर् सहभागी भइरहेका छन ्। र्सबाट सहभालगतामूिक वर्कासका िालग 
आिारम्शिा तर्ार भएको छ । लनजी तथा सहकारी दरैु् िेत्र प्रर्ियन गने सरकारी नीलतबाट प्राप्त अर्सरको 
उपर्ोग गदै मिुकुिाई आलथयक रूपिे समिृ बनाउन सरकारसँग पररपूरकको भलूमका लनर्ायह गनय उि िेत्रहरू 
तत्पर छन ्। वर्कासका वक्रर्ाकिाप वर्स्तार भइरहेको र्स अर्स्थामा मध्र्म र्गीर् जनवहस्साबाट स्थानीर् 
तहको पर्यटन, नीम्ज िेत्रको िगानी, आर्ातमा न्ध्रू्नीकरण र लनर्ायतमा र्ृवि जस्ता िते्रको वर्स्तार गने अर्सर 
रहेको छ । 

३.३ ददगो वर्कास िक्ष्र्हरुसँग आर्लिक र्ोजनाको तादवर्ता  

र्स भमेू गाउँपालिकािे आफ्नो आर्लिक र्ोजना तर्ारी गने क्रममा ददगो वर्कास िक्ष्र्हरुिे तोकेका पररमाणात्म 
िक्ष्र् र संकेतहरुिाई केन्ध्र वर्न्ध्दमुा राखेर र्ोजनाहरु छनौट गने कार्यमा समदुार्िाई सहजीकरण गरेको छ 
। सन ्२०१५ को सेप्टेवबर मवहनामा संर्िु रािसंर्को महासभािे सन ्२०१६ देम्ख २०३० (लब.सं. २०७२ 
देम्ख २०८७) सवम वर्श्व रूपान्ध्तरणको िालग महत्र्ाकांिी १७ र्टा ददगो वर्कासका िक्ष्र्हरु (SDGs) , १६९ 
र्टा पररमाणात्मक िक्ष्र् र २३४ र्टा सूचकहरूको सवहत वर्कासको मोिालिटी र्ोषणा ग् र्ो । नेपाि ददगो 
वर्कास िक्ष्र्िाई आत्मसाथ गने एक अग्रणी राि हो । नेपाि सरकारिे सन ्२०१५ को सरुुर्ातमै ददगो 
वर्कास िक्ष्र्को प्रारम्वभक प्रलतरे्दन बनाई संर्िु राि संर्मा पेस ग् र्ो र “ददगो वर्कास िक्ष्र्हरू र्तयमान 
अर्स्था र भार्ी मागयम्चत्रीः सन ्२०१६–२०३०” नामक अको दस्तारे्ज तर्ार गरी चौिौं र्ोजनादेम्ख क्रमशीः 
ददगो वर्कास िक्ष्र् कार्ायन्ध्र्र्न गदै आएको छ र १५औ ंर्ोजनामा पलन र्सिाई लनरन्ध्तरता ददइएको छ । 
नेपाििे ददगो वर्कास िक्ष्र् कार्ायन्ध्र्र्नको िालग १६ र्टा िक्ष्र्, १५९ पररमाणात्मक िक्ष्र् र ४७९ सूचक 
लनिायरण गरेको छ । ददगो वर्कासका िक्ष्र्हरूिे सहश्राव्दी वर्कास िक्ष्र्का उपिम्ब्िमा टेकेर त्र्सबाट 
हाँलसि हनु नसकेका कुराहरूिाई परुा गनय खोजेका छन ्। वर्निे वर्कासका हरेक आर्ामहरूमा कसैिाई पलन 
पछालि नछोिी सँगसँगै अगालि िैजाने प्रलतबिता जनाएका छन ्। र्ी िक्ष्र्हरूिे वर्श्वका सबै रािहरूमा 
सहभालगतामूिक, अलिकारमखुी र समतामूिक वर्कास गरी सबै स्र्रुप र वकलसमका गररबीको अन्ध्त्र् गने, सबैका 
िालग म्शिा, स्र्ास््र्, आर्ास, स्र्च्छ इन्ध्िन र र्ातार्रण, भर्मिु कार्यस्थि र र्ासस्थानको लनमायण गने, वर्कासमा 
सबै तह र तप्काको समान साझेदाररता र वहस्सा, मानर् अलिकारको प्रालप्त, सबै मवहिा तथा बािबालिकाको 
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िालग िैवङ्गक समानता तथा सशिीकरण हाँलसि गने उद्देश्र् राखेका छन ्। ददगो वर्कास िक्ष्र्का महान ्
उद्देश्र्हरू नेपाि सरकारको एकि पहिमा प्राप्त गनय सवभर् हुँदैन तसथय प्रदेश सरकार तथा स्थानीर् तहहरूिे 
राविर् िक्ष्र् प्राप्त गनय समपूरक र पररपूरकको भलूमका लनर्ायह गनुयपने भएको हुँदा र्स गाउँपालिकािे तर्ार 
गरेको आर्लिक र्ोजनामा समारे्श गररएका र्ोजनाहरु सोवह ददगो वर्कासका िक्ष्र्, पररमाणात्मक िक्ष्र्हरु र 
संकेतहरुमा आिाररत भइ बनेका छन ्। 

३.४ राविर् पन्ध्रौं र्ोजनाको सोच   

नेपािी जनताको िामो र्लिदान र चाहना र्मोम्जम प्राप्त उपिम्व्ि पश् चात नेपािमा नर्ाँ संवर्िान जारी भइ 
जनतामा अर् ददगो वर्कासिे र्ड्को माछय भन्ध् ने अपेिा रहेको पाइन्ध्छ । संवर्िानमा उल्िेम्खत प्रार्िान तथा 
लनदेम्शत लसिान्ध्त र्मोम्जम जनलनर्ायम्चत सरकार र संर्ीर् व्र्र्स्थाको मिु ममयमा आिाररत रहेर तर्ार गररएको 
पन्ध्रौं राविर् र्ोजना (आलथयक र्षय २०७६/०७७–२०८०/०८१) मा मा देहार् र्मोम्जमका सोच उद्देश्र् र 
रणनीलतहरु उल्िेख गररएका छन ्: 
दीर्यकािीन  राविर् सोच : समिृ नेपाि सखुी नेपािी  

समनु्नत, स्र्ािीन र समाजर्ाद उन्ध्मखु अथयतन्ध्त्र सवहतको समान अर्सर प्राप्त, स्र्स्थ, म्शम्ित, मर्ायददत र उच्च 
जीर्नस्तर भएका सखुी नागररक बसोबास गने मिुकु। 

दीर्यकािीन राविर् िक्ष्र्  

क) समिृ नपेाि 

१. सर्यसिुभ आिलुनक पूर्ायिार एर्म ्सर्न अन्ध्तर आबिता  

२. मानर्पुजँी लनमायण तथा सवभार्नाको पूणय उपर्ोग  

३. उच्च र ददगो उत्पादन तथा उत्पादकत्र्  

४. उच्च र समतामूिक राविर् आर्  

क) सखुी नपेािी 
१. पररष्कृत तथा मर्ायददत जीर्न  

२. सरुम्ित, सभ्र् र न्ध्र्ार्पूणय समाज  

३. स्र्स्थ र सन्ध्तलुित पर्ायर्रण  

४. सशुासन  

५. सबि िोकतन्ध्त्र  

६. राविर् एकता, सरुिा र सवमान  

राविर् उद्दशे्र्हरु  

१) सर्यसिुभ गणुस्तरीर् र आिलुनक परु्ायिार लनमायण, उत्पादनम्शि र मर्ायददत रोजगारी अलभर्ृवि, उच्च ददगो 
र समारे्शी आलथयक र्ृम्र् तथा गररर्ी लनर्ारण गदै समवृिको आिार लनमौण गनुय। 

२)गणुस्तरवर् स्र्ास््र् तथा म्शिा, स्र्ास््र् तथा सनतलुित र्ातार्रण, सामाम्जक न्ध्र्ार् र गणुस्तरवर् एर्म ्
जर्ार्देही सार्यजलनक सेर्ा कार्म गरी संर्ीर् शाशन व्र्र्स्थाको सदुृवढकरण गदै नागररकिाई मर्ायददत र 
पररष्कृत म्जर्नर्ापनको अनभुतुी गराउन।ु 
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३) सामाम्जक आलथयक रुपानतरण तथा स्र्ालिन राविर् अथयतन्ध्त्र लनमायण गरी देशको स्र्ालभमान स्र्तन्ध्त्रता र 
राविर् वहतको संरिण गनुय । 

राविर् रणनीलत  

१) तीव्र, ददगो र रोजगारमूिक आलथयक र्ृवि 

२) सिुभ तथा गणुस्तरीर् स्र्ास््र् सेर्ा र म्शिाको सलुनम्ितता 
३) आन्ध्तररक तथा अन्ध्तरदेशीर् अन्ध्तरआबिता एर्म ्ददगो शहर/बस्ती वर्कास 

४) उत्पादन र उत्पादकत्र् अलभर्ृवि 

५) पूणय, ददगो र उत्पादनशीि सामाम्जक सरुिा तथा संरिण 

६) गररबी लनर्ारण र आलथयक सामाम्जक समानता सवहतको न्ध्र्ार्पूणय समाज लनमायण 

७) प्राकृलतक स्रोतको संरिण र पररचािन तथा उत्थानशीिता वर्कास 

८) सार्यजलनक सेर्ाको सदुृढीकरण, प्रादेम्शक सन्ध्तिुन र राविर् एकता सवबियन 

३.५ प्रादेम्शक प्रथम र्ोजनाको सोच र िक्ष्र्  

सोच : समिृ प्रदेश, खशुी जनता 
उच्च आलथयक र्वृिसवहत समिृ अथयतन्ध्त्र, रोजगारी सवहत म्जर्न लनर्ायहका िालग, पर्ायप्त आवदानी आिारभतु 
भौलतक सवुर्िाको उपिव्िता, सरुिा र स्र्च्छ र्ातार्रण कार्म रहने समिृ प्रदेशका खशुी जनता। 

प्रादेम्शक िक्ष्र्   

समाजर्ाद उन्ध्मखु, सामाम्जक न्ध्र्ार्मा आिाररत, समारे्शी, सन्ध्तलुित र ददगो वर्कासको माध्र्मर्ाट आलथयक 
र्ृविदरिाई उच्च पादै प्रदेशर्ासी जनताको म्जर्नमा गणुात्मक पररर्तयन ल्र्ाउन।ु 

प्रादेम्शक र्ोजनाको उद्दशे्र्  

सामाम्जक न्ध्र्ार्मा आिाररत रवह अर्सरको सजृना, उत्पादन र्ृवि,  रोजगारी प्रर्ियन र गररर्ी लनर्ारण गनुय 
प्रादेम्शक र्ोजनाको रणलनलत  

१) कृवष उद्योग र पर्यटन िेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्र् र्ृवि गरर आलथयक र्ृिदर र्ढाउन।े 

२) आर्श्र्क भौलतक पूर्ायिार लनमायण तथा वर्कास गने । 

३) गणुस्तररर् म्शिा र स्र्ास््र् वर्स्तार गरर मानर्ीर् पूजँी लनमायण गने । 

४) सााम्जक समारे्म्शता र िैँलगक समता प्रर्ियन गने। 

५) प्रभार्कारी वर्पद व्र्र्स्थापन र जिर्ार् ुपररर्तयन अनकुुलित वर्कास गने । 

६) वर्लिको शाशन कार्म गदै सशुाशन प्रत्र्ाभतुी गने। 

 
 

३.६ पालिकाको ददर्यकालिन सोच  

"सर्ा र हररर्ािीीः समिृ भमेू"  

ग्रामीण अथयतन्ध्त्रिाई बढार्ा ददँदै आलथयक, राजनीलतक, सामाम्जक सांस्कृलतक रुपान्ध्तरणर्िु समाजर्ादउन्ध्मखु 
आत्मलनभयर, स्र्स्थ र गणुस्तरीर् जीर्न सलुनम्ित भएको सर्ा र हररर्ािीर्िु नमूना गाउँपालिका ।  



 

18 
 

३.७ गाउँपालिकाको िक्ष्र्  

कृवष, म्शिा, स्र्ास््र्को िेत्रमा जनपम्िर् सेर्ामा र्ृवि गने र ददगो पूर्ायिार वर्कास मार्य त सगुम गाउँपालिका 
लनमायणमा र्ोगदान ददन ु। 

र्सका आिारभतू स्तवभको रुपमा  

प्रलतकात्मक समवृि 

१) सर्ा र हररर्ािीर्िु नमूना पालिका  

२) गणुस्तरीर् जीर्नशैिी 
३) स्र्स्थ र सन्ध्तलुित पर्ायर्रण 

४) सामाम्जक न्ध्र्ार्मा आिाररत समाज 

१) स्थानीर् उत्पादन प्रर्ियन र आत्मलनभयर 

२) मानर् पूजँी लनमायण र उपर्ोग 

३) समारे्शी, सन्ध्तलुित र ददगो वर्कास 

४) गणुस्तरीर् भौलतक सवुर्िा 
   

३.८ स्थानीर् तहका वर्कासको उद्दशे्र्हरु 

– व्र्र्सावर्क कृवष एर्म पशपुािन मार्य त कृषक, मवहिा एर्म ्र्रु्ाहरुिाई स्र्रोजगारममु्ख बनाइ 
कृवष र पशपुािनमा आत्मलनभयर बनाउन,ु  

– पर्यटन वर्कास मार्य त गाउँपालिकािाई राविर् अन्ध्तरायविर् िेत्रमा पवहचानममु्ख बनाउन,ु  

– स्र्ास््र्, म्शिा र खानेपानी तथा सरसर्ाइको िेत्रमा गाउँपालिकार्ासीिाई आत्मसवमानपूर्यक म्जउन 
सक्ने बनाउन,ु  

– पूर्ायिार वर्कासका िेत्रमा र्ातार्रणीर् संरिण एर्म ्ददगो वर्कासको अर्िारणािाई अंलगकार गनुय  

– र्न तथा र्ातार्रण वर्कास मार्य त समदुार् िम्ित कार्यक्रमहरु सञ् चािन गनुय,  

– संस्थागत वर्कास र सशुासनको सलुनश् चत गरर पारदम्शय एर्म ्गणुस्तररर् सेर्ा प्रदान गनुय ।  

३.९ पररमाणात्मक िक्ष्र्  

क्र.सं. सूचक िक्ष्र् 

आ.र्. 
२०७७/०७८ को 
म्स्थलत 

आ.र्. 
२०८२/०८३ को 
सवमको िक्ष्र् 

१ कृवष िेत्रको आलथयक र्ृविदर (औषत प्रलतशत)  २०.१ २५.१ 

२ गैर कृवष िेत्रको आलथयक र्ृविदर (औषत प्रलतशत १५.८ २९.४ 

३ प्रलतव्र्म्ि आर् (अमेररकी ििरमा) १०९० १९०० 

४ 

बहआुर्ालमक गररर्ीको रेखामलुन रहेको जनसंख्र्ा 
(प्रलतशत) २९ १० 

५ र्रु्ा रे्रोजगार (प्रलतशत)   ४० ५ 

६ खानेपानी सेर्ा सवुर्िा प्राप्त र्रपररर्ार (प्रलतशत)  ४६ ८० 

७ 

रै्कम्ल्पक उजाय मार्य त वर्द्यतुमा पहुँच जनसंख्र्ा 
(प्रलतशत) ६० १०० 
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८ जिवर्द्यतु तथा नवर्करण उजाय जिान (मेगा र्ाट) ० ३०० 

९ माध्र्ालमक तहमा खदु भनायदर (प्रलतशत) ७० १०० 

१० सािरता दर ५ र्षय मालथको (प्रलतशत) ६८ ९८ 

११ इन्ध्टरनेटको पहुँच भएको जनसंख्र्ा (प्रलतशत) १५ ८० 

१२ सिकमा पहुँच हनुे जनसंख्र्ा (प्रलतशत) ३० १०० 

 

३.१० रणनीलतक वर्श् िेषण   

३.१०.१ कार्यनीलत  

आर्लिक वर्कास र्ोजनाको िक्ष्र् हालसि गनय लनम्ित रणनीलतहरु तर्ार गररएका छन ्। र्ो आर्लिक र्ोजनािे 
संम्र्र् सरकार, प्रदेश सरकारिे तर्ार पारेका र्ोजनाहरुिाई समेत समदुार्स्तर सवम कार्ायन्ध्र्र्न गनय सर्ाउ 
प्ु र्ाउन ेभएको हुँदा र्हा ँतर् गररएका रणनीलतहरु समग्र गाउँपालिकाको वर्कासका िालग िागू हनु ेछन ्। 
गाउँपालिकाको भौगोलिक अर्स्था, जनसंख्र्ाको बनौट, भौलतक पूर्ायिार, मानर्ीर् िमता, साझेदार संस्था र स्थानीर् 
स्रोत सािनको अर्स्थािाई ध्र्ानमा राम्ख देहार्बमोम्जमका रणनीलतहरु अपनाइ कार्ायन्ध्र्र्न हनुेछन ्।  

१ कार्ायन्ध्र्र्नका िालग सरै् पिको सहभालगता जटुाउन े।  

२ आर्लिक र्ोजनामा आिाररत भइ गाउँपालिकािे आगामी र्ोजनाहरु तर्ार गने ।    

३ कृवष र गैरकृवष सवर्म्न्ध्ि वक्रर्ाकिापहरु मार्य त स्र्रोजगार, व्र्र्सार् सञ् चािन र आलथयक समवृिको 
आिार तर् गने ।   

४ गाउँपालिकामा परवपरागत कृवष, पर्यटन, उद्योग व्र्ापार प्रर्द्र्िन गनय सवकने सवभार्ना रहेको हुँदा र्स्ता 
िेत्रहरुमा वर्शेष ध्र्ान ददईनेछ । 

५ स्थानीर् वर्कास प्रवक्रर्ामा राजनैलतक नेततृ्र्को भलुमकािाई ध्र्ानमा राखी र्ावषयक र्ोजना तजुयमा र 
कार्ायन्ध्र्नमा सरै् सकृर् स्थानीर् राजनैलतक दिहरुको सहर्ोग र समन्ध्र्र् प्राप्त गने गरर र्ोजना िागू 
गनय समन्ध्र्र् गररन ेछ । 

६ स्थानीर्स्तरका सरोकारर्ािा लनकार्हरु, सामाम्जक संर्संस्था, वर्लभन्न सलमलत तथा उप–सलमलतहरुको 
संस्थागत िमता वर्कास र र्ोजना कार्ायन्ध्र्र्नमा म्जवमेर्ारी र अपनत्र् सजृना हनुे गरी कार्य गररनेछ  

७ समारे्शी लसिान्ध्तको आिारमा वर्लभन्न र्गय, भौगोलिक िते्र, लिङ्ग, र्रक िमता भएका व्र्म्ि र जातजालत 
वर्शेषको समूम्चत वर्कासको प्रत्र्ाभलूत हनुे गरी र्ोजना कार्ायन्ध्र्र्न गररनेछ । 

८ िम्ित र्गय सवबन्ध्िी र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्ध्र्र्न, सेर्ा सवुर्िा, अनगुमनमा ती र्गयको अथयपूणय सहभालगता 
सलुनम्ित गररनछे । 

९ संम्र्र् तथा प्रदेश सरकार, स्थानीर् तह, वर्षर्गत कार्ायिर्, वर्िीर् संस्था, राविर् तथा अन्ध्तराविर् गैह्र 
सरकारी संस्था, वर्कास साझेदार, लनजी िेत्र, सहकारी, स्थानीर् समदुार्को समेत स्रोत पवहचान र 
पररचािनमा सामवुहक र्ोगदानको खोजी गररनेछ । 

१० र्ोजना कार्ायन्ध्र्र्न र अनगुमनमा संर्िु अनगुमन पिलतको वर्कास गररनेछ र पारदशीता र सशुासनका 
न्ध्रू्नतम ्आिारहरुको अलनर्ार्यरुपमा पररपािन गररनेछ । 
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११ सार्यजलनक भौलतक संरचनाका साथै स्थानीर् वर्कासिाई बािमैत्री तथा अपाङ्गतामैत्री बनाइनेछ । 
१२ िैंलगक मूिप्रर्ावहकरण नीलतिाई प्रभार्कारी रुपमा कार्ायन्ध्र्र्न गररनछे । 
१३ नेपाि सरकारका नर्ीनतम ् नीलत तथा कार्यक्रमहरु जस्तै, बािमैत्री स्थानीर् शासन, र्ातार्रणमैत्री 

स्थानीर् शासन र जोम्खम व्र्र्स्थापनका रणनीलतहरु अर्िवर्न गररनछे । 
१४ सार्यजलनक लनजी साझेदारी अर्िारणाको कार्ायन्ध्र्र्न गररनेछ । 
१५ रोजगारीका अर्सर तथा राज्र्का सेर्ा सवुर्िाको वर्तरणमा मवहिा, दलित, तथा आलथयकरुपमा वर्पन्न 

र्गय, अपाङ्ग, र रू्र्ाहरुिाई प्राथलमकता ददइनछे । 
१६ सिक लनमायण गदाय कृवष पकेट िेत्र, पर्यटन िेत्र र स्थानीर् सेर्ा केन्ध्रिाई जोड्ने सिकिाई प्राथलमकता 

ददइनेछ । 
१७ गाउँपालिकािाई आत्मलनभयर र्नाउन आन्ध्तररक स्रोतहरुको पवहचान गरी पररचािन गररनकुा साथै 

प्रचलित कर, दस्तरु र सेर्ा शलु्कको दार्रािाई र्रावकिो र्नाईनेछ । 
    

३.११ प्रमखु कार्यक्रम  

र्स आर्लिक र्ोजनािे समेटेका प्रमखु कार्यक्रमहरु र्स प्रकार रहेका छन ्:  

१) र्न नीलत तजुयमा गने 

२) हरेक र्रिरुीिे हरेक र्षय १० संख्र्ा बराबरको र्िृारोपन गनुयपने नीलत 

३) बाँझो जलमनमा र्िृारोपन गने 

४) लनजी र्न र कबलुिर्ती र्नमा जोि र सहिगानी, साझेदारी नीलत  

५) वर्कास लनमायणिाई र्ातार्रणसँग सामञ्जस्र् गरी हररर्ािी प्रर्ियन गने 

६) र्न र्िानी रोक्ने 
७) हररत सिक )फु्रट /लग्रन/फ्िार्र कररिोर( 

८) लछटो बढ्ने र बढी प्रलतर्िर्िु र्िृारोपनमा जोि ददने 
९) हररर्ािी तथा सरसर्ाई सूचकका आिारमा उत्कृष्ट वर्द्यािर् र्ोषणा गने 

१०) सरसर्ाई र हररर्ािीको िेत्रमा उत्कृष्ट र्िा परुस्कृत 

११) सर्ा र सरुम्ित खानेपानीको उपिब्िता  

१२) प्िावष्टक प्रर्ोग न्ध्रू्लनकरण 

१३) हरेक र्रमा र्ोहर व्र्र्स्थापनका िालग िष्टवर्न र्ा खाल्िो लनमायण गनुयपने 

१४) हरेक र्रिे लिपपोत गनुयपने  
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३.१२ नलतजा खाका  

गाउँपालिका वर्कासका िालग हरेक वर्षर्गत शाखाहरुमा आउने नलतजाहरुको समवष्टगत खाकािे समिृ गाउँपालिका लनमायणमा पहि गने भएको हुँदा र्स 
गाउँपालिकािे वर्कास नलतजा खाकािाइ र्स अनसुार तर् गरेको छ ।  

नलतजा शंृ्रखिा  
सूचक तथा पषु्याइका आिारहरु आिार रेखा  

आ र् 
२०७७/०७८ 

पवहिो र्षय तेस्रो र्षय  पाचौं र्षय  
पषु्याइका 
 आिारहरु  

जोम्खम 
तथा 
पूर्ायनमुान  

सूचकहरु  

वर्र्रण इकाइ 

िक्ष्र्  

एवककृत तथा ददगो 
वर्कास मार्य त 
पालिकार्ासीको 
जीर्नस्तरमा 
गणुस्तररर् सिुार आइ 

समिृ पालिकाको 
रुपमा स्थावपत हनुे । 

प्रलत पररर्ाररक र्ावषयक आर्  रु हजारमा  1090 1100 1200 1900 अध्र्र्न प्रलतरे्दन  

राजनैलतक 

म्स्थरता 
कार्म 
रहने छ  

औषत आर् ु र्षय  66 67 67 67 अध्र्र्न प्रलतरे्दन  

मानर् वर्कास सूचांक  इन्ध्िेक्स  0.528 0.528 517 0.458 अध्र्र्न प्रलतरे्दन  

सवपूणय आवदानीको खाना खचय  प्रलतशत  60 60 50 50 अध्र्र्न प्रलतरे्दन  

सािर जनसंख्र्ा  प्रलतशत  68 68 90 90 अध्र्र्न प्रलतरे्दन  

रे्रोजगार र्रु्ा  प्रलतशत  ४० ३० 1५ ५ प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन    

असर १: 
बजार तथा 
उत्पादनशीि सेर्ा 
सवुर्िाको उपिब्िता, 
गणुस्तर र उपर्ोगमा 
बवृि भएको हनुेछ । 

कृवष तथा पशपुािनमा रोजगार जनसंख्र्ा  संख्र्ा  15 50 120 300 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

र्ाह्य पर्यटकको बसाई  ददन 12 15 20 25 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

र्ाह्य पर्यटकको औषत दैलनक खचय रुपैर्ा 5000 7500 10000 15000 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

उद्योग तथा व्र्र्सार्मा संिग्न व्र्म्ि संख्र्ा  15 50 120 300 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

रै्वकङ्ग सेर्ा उपर्ोग गने पररर्ार  प्रलतशत  25 50 75 90 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

बैंक र बजार केन्ध्रमा पगु्न िाग्ने औषत समर् र्ण्टा  5 4 3 2 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

उत्पाददत औद्योलगक र्स्त ुर सेर्ा वर्क्रीबाट प्राप्त 
आर् प्रलतशत  10 15 20 25 

प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

प्रलतर्ि १.१: खाद्यान्न उत्पादन मेविक टन 6 8.5 10 12 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
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नलतजा शंृ्रखिा  
सूचक तथा पषु्याइका आिारहरु आिार रेखा  

आ र् 
२०७७/०७८ 

पवहिो र्षय तेस्रो र्षय  पाचौं र्षय  
पषु्याइका 
 आिारहरु  

जोम्खम 
तथा 
पूर्ायनमुान  

सूचकहरु  

वर्र्रण इकाइ 

कृवष उत्पादनको बवृि, 

व्र्ार्सार्ीकरण, 

वर्वर्लिकरण 
औद्योलगकरण भएको 
हनुेछ । 

तरकारी उत्पादन मेविक टन 3 5 8 12 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

र्रु्ाहरुको 
व्र्र्सावर्क 
कृषक र्ा 
पशपुािनमा 
रुची बढ्दै 

जाने छ  

दिहन उत्पादन मेविक टन 1 3 6 8 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

र्िरु्ि उत्पादन मेविक टन 1 3 6 10 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

नगदेबािी उत्पादन मेविक टन 12 15 25 40 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

मह उत्पादन मेविक टन 2 4 6 8 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

दिु उत्पादन लिटर 25000 30000 40000 50000 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

मास ुउत्पादन म्क्र्न्ध्टि 1220 1340 1460 1500 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

अण्िा उत्पादन संख्र्ा 10966 15876 20543 25340 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

ऊन उत्पादन म्क्र्न्ध्टि 74 100 120 150 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

व्र्र्सावर्क कृवष उत्पादनमा संिग्न कृषक समहु 3 5 7 10 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

सवक्रर् ग्रालमण कृवष कार्यकताय संख्र्ा 100 150 200 500 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

सवक्रर् ग्रालमण पश ुस्र्ास््र् कार्यकताय संख्र्ा 159 300 400 800 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

पश ुतथा कृवष र्स्त ुउपिब्ि हनुे केन्ध्र  संख्र्ा 12 13 15 20 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

व्र्र्सावर्क नसयरी संख्र्ा 2 5 8 10 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

सवक्रर् पशपुािन समूह संख्र्ा 6 12 18 24 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

१२ हैं मवहना लसंचाई लसंम्चत िेत्र प्रलतशत  30 40 50 60 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

व्र्र्सावर्क कृवष र्मय संख्र्ा 3 6 14 16 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

व्र्र्सावर्क पशपुािन र्मय संख्र्ा 3 12 23 34 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
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नलतजा शंृ्रखिा  
सूचक तथा पषु्याइका आिारहरु आिार रेखा  

आ र् 
२०७७/०७८ 

पवहिो र्षय तेस्रो र्षय  पाचौं र्षय  
पषु्याइका 
 आिारहरु  
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व्र्र्म्स्थत कृवष सहकारी  संख्र्ा 4 6 9 12 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

कृवष सहकारीमा आर्ि कृषक प्रलतशत  20 50 75 95 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

सहकारीमा आर्ि र्रपररर्ार  प्रलतशत  30 55 70 100 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

दगु्ि म्चस्र्ान केन्ध्र संख्र्ा 0 1 5 6 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

कृलत्रम गभायिान केन्ध्र संख्र्ा 0 1 3 6 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

प्रलतर्ि १.२: 
उद्यम तथा 
व्र्र्सार्को लसजयना र 
वर्कास तथा 
व्र्र्सावर्कतामा 
अलभबवृि भएको हनुेछ 
। 

िर् ुउद्योग संख्र्ा 15 150 250 350 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

उद्योगमैत्री 
र्ातार्रण 
बन्ध्दै जाने  

र्रेि ुउद्योग संख्र्ा 3 15 120 200 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

साना उद्योग संख्र्ा 89 120 300 700 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

मझौिा उद्योग संख्र्ा 0 3 4 6 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

उद्यम तथा व्र्र्सार्मा संिग्न जनशम्ि  प्रलतशत  0.2 2 3 5 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

उत्पादन तथा बजारीकरणका सहकारीमा आर्ि 
जनसंख्र्ा संख्र्ा 

200 700 1100 2500 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

उद्यम सजृना तथा वर्कासमा तालिम प्राप्त उद्यमी संख्र्ा 180 300 500 800 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

व्र्र्सावर्क सीपमूिक तालिम प्राप्त व्र्म्ि संख्र्ा 120 300 450 600 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

संचालित रै्कीङ्ग तथा वर्िीर् सेर्ा प्रदार्क 
संस्था संख्र्ा 

1 3 5 7 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

प्रलतर्ि १.३: 
पर्यटन प्रर्ियन तथा 

र्ाह्य पर्यटक  संख्र्ा - 100 200 500 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन    

पर्यटन 
वर्कासमा 
िगानी 

आन्ध्तररक पर्यटक संख्र्ा - 300 800 2500 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

तालिम प्राप्त टुर गाइि संख्र्ा - 3 5 15 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
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वर्कास भएको हनुेछ 
। 

तालिम प्राप्त कुक तथा रे्टर संख्र्ा - 12 18 40 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  बवृि हनुे 
छ  

व्र्र्म्स्थत होमस्टे र ग्रालमण पर्यटकीर् गाउँ संख्र्ा - 2 4 6 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

व्र्र्स्थलत पर्यटकीर् स्थान संख्र्ा 5 8 12 15 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

उपिब्ि पर्यटकीर् सेर्ा तथा सवुर्िाको प्रकार संख्र्ा 3 5 6 7 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

पर्यटकीर् स्तरको होटेि तथा रेषु्टरेण्ट संख्र्ा - 3 6 9 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

कृवष पर्यटन संचािन स्थान संख्र्ा - 3 6 8 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

संचालित पदमागयको िवबाई वकिोलमटर 150 200 250 300 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

व्र्र्म्स्थत र्नभोज तथा पाकय   संख्र्ा - 3 6 10 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

स्तरोन्नलत गररएका पर्यटकीर् सवपदा  संख्र्ा 2 5 8 9 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

असर २:  
सामाम्जक सेर्ा तथा 
सवुर्िाको उपिब्िता, 
गणुस्तर र उपर्ोगमा 
बवृि भएको हनुेछ । 

१५ लमनेटमा आिारभतु वर्द्यािर्मा पहुँच भएका 
पररर्ार संख्र्ा 

560 740 840 1000 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

३० लमनेटलभत्र स्र्ास््र् सेर्ामा पहुँच भएका 
र्रपररर्ार प्रलतशत 

25 40 70 90 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

प्राथलमक स्र्ास््र् केन्ध्रमा पगु्न िाग्ने औषत 
समर् र्ण्टा 

5 3 2.3 1 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

पाइप प्रणािी र्ा सरुम्ित खानेपानीको सेर्ा 
उपर्ोग गने जनसंख्र्ा प्रलतशत 

४६ ६६ ७५ ८० 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

सरसर्ाई सेर्ा तथा सवुर्िा उपिब्ि पररर्ार प्रलतशत 56 65 75 85 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

सामाम्जक अलभर्ानमा संिग्न र्रु्ा संख्र्ा 50 250 300 500 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
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वर्लभन्न सलमलत तथा संरचनाको नेततृ्र्दार्ी 
मवहिा तथा अन्ध्र् िम्ित र्गयको प्रलतलनलित्र् संख्र्ा 

90 120 150 400 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

पूर्य प्रसूलत सेर्ा चार पटक प्राप्त गने मवहिा प्रलतशत 43 60 75 90 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

प्रलतर्ि २.१ : 
प्रारम्वभक, आिारभतू, 

माध्र्लमक म्शिामा 
सबै बािबालिकाको 
पहुँच सलुनम्ित भएको 
तथा प्रावर्लिक एरं् 
उच्च म्शिामा िम्ित 
र्गय र िेत्रको पहुँच र 
उपर्ोगमाबवृि भएको 
हनुेछ। 

१५ देम्ख ६० र्षय सवमका िेखपढ गनय सक्ने 
जनसंख्र्ा प्रलतशत  

57 60 68 90 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

प्राराम्वभक बािवर्कास किामा भनाय भएका ५ 
बषयसवमका बािबालिका प्रलतशत 

50 70 90 95 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

आिारभतू तहमा भनाय भएका ६ बषय पगुेका 
बािबालिका प्रलतशत 

75 80 90 98 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

आिारभतू तहमा अध्र्र्नरत (६–१० बषय)  प्रलतशत 70 75 85 97 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

माध्र्ालमक तहमा अध्र्र्नरत (१४–१५ र्षय) 
सवमका बािबालिका  प्रलतशत 

55 60 70 80 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

उच्च माध्र्ालमक तहमा अध्र्र्नरत (१६–१७ 
र्षय) वर्द्याथी  प्रलतशत 

35 45 55 70 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

स्नातक तह भन्ध्दा मालथ उलतणय गरेका वर्द्याथी जना 177 250 280 320 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

प्रावर्लिक म्शिामा अध्र्र्नरत वर्द्याथी संख्र्ा 65 90 100 180 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

म्शिक वर्द्याथी अनपुात –आिारभतू, माध्र्ालमक 
तह) अनपुात 

1:45 1:40 1:35 1:30 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

मवहिा म्शिकको प्रलतशत प्रलतशत 5 9 12 14 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

आिारभरूत तहमा किा छोड्ने दर  दर 18.3 15.4 10.2 8.5 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

माध्र्ालमक तहमा किा छोड्ने दर दर 40.9 18.1 15.5 10.3 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  



 

26 
 

नलतजा शंृ्रखिा  
सूचक तथा पषु्याइका आिारहरु आिार रेखा  

आ र् 
२०७७/०७८ 

पवहिो र्षय तेस्रो र्षय  पाचौं र्षय  
पषु्याइका 
 आिारहरु  

जोम्खम 
तथा 
पूर्ायनमुान  

सूचकहरु  

वर्र्रण इकाइ 

बािमैत्री लसकाइ वर्लि अर्िवबन गने वर्द्यािर्  संख्र्ा 5 9 14 20 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

र्ािक्िर् गठन भएका वर्द्यािर्  संख्र्ा 12 15 20 23 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

भौलतक पूर्ायिार सवपन्न वर्द्यािर्  संख्र्ा 3 5 9 13 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

वर्रामी पदाय सर्यप्रथम स्र्ास््र् चौकी÷प्राथलमक 
स्र्ास््र् केन्ध्र÷अस्पताि जाने पररर्ार प्रलतशत  

15 50 60 80 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

२५०० ग्राम भन्ध्दा कम जन्ध्मतौि भएका म्शश ु प्रलतशत  13 8 3 0 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

स्र्ास््र् संस्थामा पगु्न िाग्ने औषत समर् र्ण्टा ३ 2 1 0.3 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

स्र्ास््र् संस्थामा प्रसतुी गराउने गभयर्ती मवहिा प्रलतशत 50 60 70 90 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

स्र्ास््र् संस्थाको सेर्ाबाट सन्ध्तषु्ट सेर्ाग्राही प्रलतशत 34 48 70 85 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

प्रलतर्ि २२:  
स्र्ास््र् सेर्ाको पहुँच, 

गणुस्तर तथा 
उपर्ोगमा अलभर्वृि 
भएको हनुेछ । 

झािापखािाको संक्रमण दर  प्रलतशत 70 55 30 15 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

स्र्ाशप्रश्वासको संक्रमण दर प्रलतशत 18 15 10 5 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

स्र्ास््र् संस्थामा कार्यरत स्र्ास््र्कमीको संख्र्ा संख्र्ा 6 18 27 35 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

सबै खोपको लिएका बािबालिकाको प्रलतशत प्रलतशत 76 86 92 98 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

पररर्ार लनर्ोजनका सािनको प्रर्ोग दर  प्रलतशत  50 70 80 90 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

स्र्ास््र् सूचना म्शिा र संचार र सचेतना 
कार्यक्रम सहभालग जनसंख्र्ा संख्र्ा 

- 150 250 600 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

स्र्ास््र् म्शवर्र पटक र िाभाम्न्ध्र्त जनसंख्र्ा संख्र्ा 600 800 1200 1500 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

मालसक रुपमा फ्िोअपमा आएका वर्रामी संख्र्ा संख्र्ा 1500 3550 4050 7750 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

स्र्ास््र् संस्थामा उपिब्ि सेर्ा सवुर्िाको प्रकार संख्र्ा 35 37 40 42 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
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नीम्ज तथा समदुार्मा आिाररत स्र्ास््र्कमीको 
संख्र्ा प्रलतशत 

  10 20 25 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

आर्ोलिनर्िु नून प्रर्ोग गने र्रपररर्ार प्रलतशत 75 80 100 100 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

िरु्ारवहत चलु्हो र्ा रै्कम्ल्पक इन्ध्िन प्रर्ोग गने 
पररर्ार प्रलतशत 

- 25 45 75 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

प्रलतर्ि २.३:  
खानेपानी तथा 
सरसर्ाई सेर्ा 
सवुर्िामा सहज पहुँच, 

गणुस्तर र उपर्ोगमा 
र्वृि भएको हनुेछ । 

पाइप िाइनबाट वर्तररत पानी प्रर्ोग गने र्रिरुी   प्रलतशत 30 60 75 75 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

नीम्ज िारा प्रर्ोग गने र्र  प्रलतशत - 45 50 75 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

सरुम्ित खानेपानी सवुर्िा प्राप्त र्रिरुी प्रलतशत 30 55 75 90 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

स्र्च्छ शौचािर् भएका र्रिरुी प्रलतशत 30 55 75 90 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

सार्यजलनक शौचािर् संख्र्ा - 1 3 5 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

जोम्खमर्िु अर्स्थामा साबनुपानीिे हात िनुे 
र्रपररर्ार प्रलतशत 

45 75 100 100 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

वक्रर्ाम्शि खानेपानी तथा सरसर्ाई उपभोिा 
सलमलत संख्र्ा 

10 15 20 25 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

उपभोिा सलमलतको मौज्दात रकम (औषतमा) रुपैर्ा  - 60000 150000 300000 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

प्रलतर्ि २.४ : 
वर्पन्न तथा िम्ित 
र्गयको िमता, स्थानीर् 
शासन प्रवक्रर्ामा 
सहभालगता र आिारभतू 
सेर्ा तथा सवुर्िाको 

तोके अनसुार मवहिा सहभागी सलमलत, समूह तथा 
संजाि संख्र्ा 

4 6 10 12 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

तोके अनसुार बािबालिका सहभालग सलमलत, 

समूह तथा संजाि संख्र्ा 
- 65 75 100 

प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

तोके अनसुार अपाङ्ग सहभालग सलमलत, समूह तथा 
संजाि संख्र्ा 

3 6 9 12 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
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पहुँच र उपभोगमा 
अलभर्वृि भएको 
हनुेछ। 

तोके अनसुार वपछलिएको र्गय सहभागी सलमलत, 

समूह तथा संजाि संख्र्ा 
25 40 60 80 

प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

तालिम प्राप्त अपाङ्गता भएका व्र्म्ि संख्र्ा - 35 45 60 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

व्र्र्सावर्क सीपमूिक तालिम प्राप्त मवहिा संख्र्ा 64 100 170 380 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

उद्दार, उपचार र सहर्ोग प्राप्त गने वहंसाजन्ध्र् 
र्टनापीलित संख्र्ा 

-       
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

िम्ितर्गयिे गरेका गनुासोमध्रे् सनुरु्ाई भएका 
उजरुी संख्र्ा 

5 7 9 10 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

र्र व्र्र्हार तथा कारोबारसवबन्ध्िी लनणयर्मा 
मवहिाको सहभागी हनुे पररर्ार संख्र्ा 

- 200 280 385 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

समारे्शी स्थानीर् संर्न्ध्त्र तथा सलमलत संख्र्ा - 1 3 5 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

प्रलतर्ि २.५: 
 र्रु्ा र्गयको 
कार्यकुशिता, 
उद्यमम्शिता र 
वक्रर्ाम्शितामा 
अलभबवृि भएको 
हनुेछ। 

सवक्रर् र्रु्ाक्िब, संजाि तथा संस्था संख्र्ा 10 15 30 30 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

क्िब, सञ्जाि र संस्थामा आर्ि र्रु्ा संख्र्ा 777 1200 2000 2000 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

उद्यम व्र्र्सार् र स्र्रोजगारीमा संिग्न र्रु्ा संख्र्ा 0 1000 2000 2000 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

कभिय हि तथा खेिकुद मैदान संख्र्ा 2 1 1 1 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

म्जल्िा, प्रदेश, राविर्स्तरमा प्रलतलनलित्र् गने 
खेिािी संख्र्ा 

50 60 80 100 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

प्रलतर्ि २.६  

स्थानीर् सवपदा, किा, 
भाषा र संस्कृलतको 

स्थानीर् संस्कृलत, किा, सवपदा र सावहत्र् 
सवबन्ध्िी अध्र्र्न तथा अनसुन्ध्िान संख्र्ा 

0 1 2 2 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

संरम्ित ऐलतहालसक सार्यजलनक पोखरी  संख्र्ा 9 2 2 5 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
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संरिण, सवबियन र 
प्रर्द्र्िन भएको हनुेछ  

स्थानीर् किा, संस्कृलत, सवपदा, भाषा सावहत्र्मा 
आिाररत प्रकाशन संख्र्ा 

0 2 4 4 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

असर ३ : 

पूर्ायिार वर्कास 
व्र्र्म्स्थत, सरुम्ित र 
दीगो भएको हनुेछ । 

१२ है मवहना र्ातार्ात सचुारु सिक िवबाई वकिोलमटर - 5 20 50 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

स्थानीर् बजारमा उपिब्ि एकीकृत सेर्ा र 
सवुर्िाका प्रकार (सरकारिे पररभाषा गरे 
अनसुार) संख्र्ा 

- 3 5 8 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

व्र्र्म्स्थत बजार संख्र्ा - 2 4 6 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

मापदण्िअनसुार लनमायण भएका संरचना प्रलतशत  - 30 45 55 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

सरुम्ित भर्न लनमायण संबन्ध्िी दि व्र्म्ि संख्र्ा - 5 15 30 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

प्रलतर्ि ३.१ : 
आर्ास, भौलतक र्ोजना 
तथा सार्यजलनक 
लनमायण एकीकृत, 

व्र्र्म्स्थत र सरुम्ित 
भएको हनुेछ 

ििेु सिक िवबाइ  वकिोलमटर - 25 50 100 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

ग्राभेि सिक  वकिोलमटर - 5 25 50 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

कािोपत्र सिक  वकिोलमटर - - 5 25 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

सिक नािाको िवबाई वकिोलमटर - 5 25 50 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

पक्की पिु  संख्र्ा - 1 1 1 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

व्र्र्म्स्थत झोिङु्गे पिु  संख्र्ा 14 24 30 40 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

दार्ाबार्ाँ बिृारोपण सिक िवबाई वकिोलमटर - 5 12 25 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

लनर्लमत ममयत संभार सिक िवबाई  वकिोलमटर - 5 20 50 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

व्र्र्म्स्थत र सचुारु हाट तथा बजार केन्ध्र  संख्र्ा - 1 2 3 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

रै्कम्ल्पक ऊजाय प्रर्ोग गने र्रिरुी प्रलतशत  ६० ७५ ८० 100 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
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प्रलतर्ि ३.२ : 

वर्द्यतु तथा रै्कम्ल्पक 
ऊजायको प्रर्ियन, 

उत्पादन र उपर्ोग 
बवृि भएको हनुेछ । 

वर्द्यतु सेर्ा उपर्ोग गने पररर्ार संख्र्ा - 1400 1450 1588 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

एिवप ग्र्ास तथा वहटर प्रर्ोग गने र्रिरुी  संख्र्ा - 250 300 500 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

सोिार उपिब्ि र्रिरुी संख्र्ा 
- 1300 1400 1500 

प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

प्रलतर्ि ३.३ : 
व्र्र्म्स्थत र सरुम्ित 
र्स्ती तथा आर्ास र 
सार्यजलनक सवुर्िामा 
अलभबवृि भएको 
हनुेछ। 

आिारभतू पूर्ायिारर्िु व्र्र्म्स्थत बजार स्थान 3 4 5 6 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

सरुम्ित र्स्तीमा बसोबास गने पररर्ार प्रलतशत 11 10 8 5 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

भकूवप प्रलतरोिी भर्न लनमायण दि व्र्म्ि जना 50 50 75 100 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

भकूवप प्रलतरोिी प्रवर्लि र मापदण्ि अनसुार 
लनमायण भएका सार्यजलनक भर्न प्रलतशत 

40 45 60 80 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

भकूवप प्रलतरोिी प्रवर्लि र मापदण्ि अनसुार 
लनमायण भएका आर्ास र्र प्रलतशत 

20 22 30 50 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

व्र्र्म्स्थत नािाको िवबाई वक.लम. 20 22 35 50 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

चयाङ रवहत र्र लनमायण प्रलतशत 10 20 35 50 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

असर ४ : 
जमीन, हररर्ािी र 
जिश्रोतको दीगो 
व्र्र्स्थापन र 
समतु्थानम्शिता 
सलुनम्ित हनुे 

र्नबाट प्राप्त राजश् र् रु. हजारमा 1162 1334 2008 2891 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

रुख वर्रुर्ािे ढाकेको/हररर्ािी िेत्र हेक्टर 11984 11990 12000 12100 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

संरम्ित खेतबारीको िेत्रर्ि हेक्टर 4320 4500 5000 6000 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

अलत जोम्खममा रहेका र्रपररर्ार प्रलतशत 5 3 2 1 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन   

र्नमा आिाररत उद्यमबाट रोजगार जना  संख्र्ा 200 600 800 1200 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

व्र्र्म्स्थत र्न िेत्र र्टा 2 12 16 20 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
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प्रलतर्ि ४.१ : र्नको 
संरिण, संम्चतीमा बवृि 
तथा दीगो उपर्ोग 

भएको हनुेछ ।  

सामदुावर्क र्न िेत्र र्टा 31 35 37 40 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

आर्मूिक कार्य संचालित र्न िेत्र र्टा - 2 2 2 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

जैवर्क वर्वर्िता र्िु िेत्र र्टा - 5 7 12 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

गैरकाष्ठ र्न पैदार्ारहरुको व्र्ार्सावर्क खेती 
गररएको अद्यार्लिक िेत्रर्ि र्टा 

- 2 3 4 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

प्रलतर्ि ४.२ :  

वर्पद् जोम्खम तथा 
िती न्ध्रू्नीकरण 
भएको हनुेछ । 

तालिम प्राप्त स्थानीर् खोज उद्दार र प्राथलमक 
उपचार कार्यकताय  संख्र्ा 

30 40 50 60 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  
  

वर्पदबाट हनुे र्ावषयक िती  प्रलतशत  7 17 30 50 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

नदद कटान र िरु्ानबाट प्रभावर्त िेत्र हेक्टर - 330 500 700 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

सरुम्ित खलु्िा स्थान तथा आपत्कािीन 
सामवुहक आश्रर्स्थि संख्र्ा 

  5 15 30 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

स्थानीर् वर्पद व्र्र्म्स्थत सूचना केन्ध्रर्ाट ज्ञान 
तथा लसकाई प्राप्त गने व्र्म्ि जना 

- 6 5 4 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

वर्पद् व्र्र्स्थापन कोष रकम (बावषयक) रु. हजारमा   150 300 900 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

सरुम्ित, व्र्र्म्स्थत आर्ास िेत्र÷र्स्ती संख्र्ा   5 10 15 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

असर ५ :  

सेर्ाग्राहीिे प्राप्त गने 
सेर्ामा गणुस्तररर् 
एर्म प्रकार्कारीता 
र्वृि हुँदै जान ु 

नीलत, कानून, लनणयर् र सेर्ा प्रर्ाहबाट सन्ध्तषु्ट 
सेर्ाग्राही प्रलतशत 

80 80 85 90 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

प्रलतव्र्म्ि बावषयक बजेट िगानी रु.हजार 8 15 18 22 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

सशम्िकरण र िमता वर्कास कार्यक्रम बाट 
िाभम्न्ध्र्त वर्पन्न÷वपछलिएको÷िम्ित र्गय र्रिरुी 

300 600 900 1500 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
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कार्ायिर्मा दि कार्यरत प्रावर्लिक मानर् 
संशािन प्रलतशत  

30 50 60 80 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

वक्रर्ाम्शि र साझेदार गने गैसस, सहर्ोगी र 
नागररक समाज संस्था संख्र्ा 

11 12 14 15 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

प्रलतर्ि ५.१ :  

सेर्ा प्रदार्क लनकार् 
तथा िम्ित र्गयको 
संस्थागत िमता तथा 
श्रोत पररचािन दिता 
तथा प्रभार्काररता 
अलभबवृि भएको हनुेछ 
। 

गाउँपालिकाको बावषयक आन्ध्तररक आर् प्रलतशत 5 15 25 25 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

गाउँपालिकामा कार्यरत गैह्र सरकारी संस्था, 
वर्कास साझेदार संख्र्ा 

9 12 14 15 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

बावषयक िमता वर्कास कार्यक्रमका प्रकार संख्र्ा 8 16 27 30 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

िमता वर्कास कार्यक्रममा सहभागी  संख्र्ा 130 200 500 1000 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

गाउँपालिकामा कार्यरत मानर् संशािन संख्र्ा 135 225 335 400 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

औषत र्ावषयक रे्रुज ुरकम रुपैर्ा  0 0 0 0 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

तजुयमा भएका रणनीलतक र्ोजना संख्र्ा - 1 4 8 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

प्रलतर्ि ५.२ : 
िम्ित र्गय समदुार्को 
िमता वर्कास र 
सशम्िकरण भएको 
हनुेछ । 

आफ्नो अलिकारको िालग आरै् आर्ाज उठाउन 
सक्ने पररर्ार प्रलतशत  

0 5 15 25 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

जोम्खमर्िु जीवर्कोपाजयनमा लनभयर पररर्ार संख्र्ा 65 50 34 8 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

सामाम्जक पररचािनमा आर्ि िम्ित र्गयको 
र्रिरुी संख्र्ा 

45 75 120 200 
प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  

  

िम्ित र्गयको सहभालगतामा र्वृि  संख्र्ा 250 400 600 800 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
  

र्ोजना तथा बजेट तजुयमा प्रवक्रर्ा संख्र्ा 300 500 700 900 प्रोर्ाइि, प्रलतरे्दन  
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३.१३ अपेम्ित उपिम्ब्ि  

 

१) उत्पादनमखुी, आत्मलनभयर र समाजर्ाद उन्ध्मखु अथयतन्ध्त्रको लनमायण भई स्र्रोजगारमूिक आलथयक परररे्श 
मार्य त गररर्ी लनर्ारण भएको हनुेछ।  

२) सिम तथा प्रवर्लिमा आिाररत र्रु्ा समदुार्को वर्कास तथा उत्पादनमिुक तथा उद्यमम्शि समाजको 
शृ्रजना भएको हनुेछ।  

३) गाउपालिका मातहतका सबै कार्य इकाइहरू आफ्नो काममा पारदशी र सेर्ाग्राहीका आर्श्र्कता प्रलत 
संरे्दनशीि र उिरदार्ी भएका हनुेछन ्र उि लनकार्हरुिे ददन ेसबै सेर्ाहरू प्रभार्कारी रुपमा जनतािाई 
उपिब्ि हनुेछन ्। 

४) स्र्ास््र् संस्थाको व्र्र्स्थापन प्रणािी सदुृढ भई आिारभतू र वर्म्शवष्टकृत सेर्ाहरू प्रभार्कारी रुपमा 
तोवकएका स्र्ास््र् संस्थामा उपिब्ि भएका हनुछेन ्। 

५) भौलतक संरचनाको लनमायण र पनुलनमायण लनिायररत समर् र िागतमा सवपन्न हनुेछन ्र गाउँपालिका िेत्रको 
सलुनम्ित पहचु लनमायण हनुेछ। गाउँपालिकामा उत्पाददत र्स्तकुो पहुँच लनरन्ध्तर रुपमा भएको हनुेछ।  

६) प्राकृलतक श्रोतको रुपमा रहेको र्न, जिािार िेत्र, जलिर्टुी तथा र्ातार्रणको संरिण हनुेछ र वर्नको 
प्रर्ोग जनताको जीवर्कोपाजयन तथा अथोपाजयनसँग जोलिएको हनुेछ । 

७) कृवष िेत्रमा उन्नत र्ीउँ वर्जनको प्रर्ोग, र्ाम्न्ध्त्रकीकरण, व्र्ार्सार्ीकरण, जिर्ार् ुअनकूुिन कृवष 
प्रणािीको वर्कास र अनसुन्ध्िान गरर उच्च उत्पादन र उत्पादकत्र् हाँलसि हनुेछ ।  

८) संगदठत िते्रमा मझौिा तथा ठूिा कृवष प्रशोिन र खलनजजन्ध्र् उद्योगहरूको स्थापना र वर्स्तार भई 
आर्ात प्रलतस्थापन र प्रदेशको ग्राहस््र् उत्पादनमा उद्योग िेत्रको अंश उल्िेख्र् रुपमा बवृि हनुेछ । 

९) बजारमा उच्च माग भएका प्रावर्लिक तथा व्र्र्सावर्क म्शिा र तालिमको वर्स्तार भई म्शिा र उत्पादन 
बीचको सवबन्ध्ि वर्स्तार भएको हनुे र म्शिा िते्रको सिुारिे ग्रामीण िेत्रर्ाट गणुस्तरीर् म्शिाको खोजीमा 
शहरतर्य  हनुे बसाइँसराइँमा कमी आएको हनुेछ । 

१०) एकि मवहिा, दलित, अपाङ्ग, ज्रे्ष्ठ नागररक, बािबालिका आददको सामाम्जक सरुिा व्र्र्स्था मजबतु 
भएको हनुेछ । 

११) सूचना सञ्चार प्रणािीमा समसामवर्क सिुार गरर टेलिर्ोन, इमेि, इन्ध्टरनेट र वर्द्यतुीर् पलत्रकाको पहुँच 
सबै जनतामा पगेुको हनुेछ । 
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पररच्छेद ४ आलथयक िेत्र    

४.१ कृवष वर्कास   
४.१.१ वर्द्यमान अर्स्था  

र्स गाउँपालिकाको समग्र जनसंख्र्ाको कररब ९० प्रलतशतिे रै्कम्ल्पक जीवर्कोपाजयनका िालग कृवषमा लनभयर 
हनु ुपने अर्स्था रहेको भएता पलन आम नागररकिे परवपरागत कृवष प्रणािीिाई अबिवर्न गने गरेको हुँदा 
कृवषबाट उत्पादनममु्ख र नार्ाममु्ख कार्य गनय सक्न ेआिारहरु देम्खदैनन ्।  सखु्खा जलमन, जङ्गि टाढा भएको 
कारण पशपुािनमा प्रगलतमिुक कार्य हनु नसक्न ुजस्ता समस्र्ा र गाउँपालिका आरै्मा वहमािी-पहािी िेत्रमा 
पने भएको कारण कवहिे वहउँ परेर त कवहिे उपर्िु पानी नपदाय लसंचाईको अभार्िे प्रार् स्थानमा सखु्खा 
खिेरीिे खाद्यान्न उत्पादनमा प्रलतकूि प्रभार् पने गरेको छ । खाद्यान्न र्ािीमा कोदो, िान, गहुँ, जौ, म्चनो, 
दिहनमा लसलम, मास, भटमास, तेिहनमा तोरी, लति, तरकारीमा आि,ु प्र्ाज, र्लसय, टमाटर, र्िरू्िमा 
स्र्ाउ, सनु्ध्तिा, केरा, ओखर, आरु र मसिा बािीमा  रे्सार, िलनर्ा, िसनु आदद र्स िेत्रमा उत्पादन हनु े
कृवष उपभोग्र् र्स्तहुरु हनु । 

 

४.१.२ अर्सर र चनुौती  

कृवषको प्रकृलत व्र्र्सावर्क नभै लनर्ायहममु्ख हनु,ु वकसानहरुमा जिर्ार् ुपररर्तयन र वर्लभन्न प्राकृलतक प्रकोपसँग 
जधु्न ेिमता वर्कास नहनु,ु र्षेनी उजायम्शि र्रु्ा जनशम्िको वर्देशपिार्न हनु,ु जग्गा बाँझो राख् न ेप्रर्ृम्िमा र्वृि 
हनु,ु भलूम व्र्र्स्थापनको सवह र्ोजना हनु नसक्न,ु कृवषजन्ध्र् उत्पादनका आिारभतु सामग्रीको सहज र पर्ायप् त 
आपूलतय नहनु,ु कृवष ऋणको सहज उपिब्िता नहनु,ु कृषकिे उत्पादनको उपर्िु बजार तथा मूल्र् पाउन नसक्न,ु 

कृवषजन्ध्र् र्स्तहुरूको प्रलतस्र्िात्मक िमता र्ृवि नहनु,ु कृवष पेशा र्जारममु्ख र व्र्ार्सावर्क रूपमा स्थावपत नहनु,ु 

कृवषजन्ध्र् बस्तकुो उत्पादन र उत्पादकत्र् बवृि सवबम्न्ध्ि कार्यहरु नहनु ुआदद र्स गाउँपालिकाको प्रमखु 
समस्र्ाका रुपमा रहेका छन ् भने देशको भौगोलिक तथा जैवर्क वर्वर्ितािे उपिब्ि गराएका वर्लभन्न 
सवभाव्र्ताहरू हनु,ु िामो समर् पलछ स्थानीर् िागतर् तीन र्टै तहको चनुार् सवपन्न भई समदुार्िे आर्नो 
स्थानीर् पदालिकारीहरु प्राप्त गररसकेको अर्स्था रहेको छ । राविर् एर्म ्प्रदेश तहमा वर्लभन्न वकलसमका कृषक 
केम्न्ध्रत पररर्ोजनाहरु िागू हनु,ु वर्देशबाट र्वकय एका र्रु्ाहरू सीप, ज्ञान, पुजँी र उन्नत प्रवर्लि सवहत कृवष िेत्रमा 
आकवषयत हुदैँ जान,ु जैवर्क कृवष र कृवष र्न प्रलत वकसानहरूको आकषयण बढ्न,ु अन्ध्र् लनजी िेत्रहरू समेतको 
र्स कृवष िते्रमा आकषयण बढ्दै जान ुकृवष िेत्रका अर्सर हनु ्। 
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४.१.३ दीर्यकालिन सोच  

कृवषमा र्ाम्न्ध्त्रकरण र र्जारीकरण मार्य त व्र्र्सार्ीकरणमा जोि र जीवर्कोपाजयनका आिारको सलुनम्ितता । 

 

४.१.४ िक्ष्र्  

प्रवर्लिर्िु व्र्र्सावर्करण हुँदै लनर्ायतममु्ख कृवषको वर्कास गने । 

 

४.१.५ उद्दशे्र्हरु  

– स्थानीर् बािीको संरिण एर्म प्रर्ियन गदै कृवषिाई आत्मलनभयरममु्ख बनाउन पहि गनुय  

– कृषकहरुिाई लनर्ायहममु्ख कृवष पेशाबाट व्र्र्सार्ममु्ख बनाउन पहि गनुय  

– उत्पादनिाई सहज र्जारीकरण मार्य त दीगो कृवष वर्कासका िालग पहि गनुय  

 

४.१.६ रणनीलत  

– कृवष िते्रको उत्पादन र उत्पादकत्र्मा र्ृवि गने आिारहरुको खोजी गदै दीगो र्ोजना बनाएर कृषकहरुिाई 
सवक्रर् बनाउन,े  

– तिुनात्मक िाभ हनुसक्ने स्थानीर् बािीनािी र आिारभतू खाद्य र्स्तकुो उत्पादनमा आत्मलनभयरता हालसि 
गने,  

– जिर्ार् ुपररर्तयनिे कृवष िते्रमा प्ु र्ाएका असरबाट बच्नका िालग स्थानीर् अनकुुिन र्ोजना तर्ार गरर 
अगालि बढ्न े 

– स्थानीर्स्तरमा कृवष उत्पादनिाई प्रसोिन, प्र्ाकेम्जङ्ग गरर स्थानीर् तथा राविर् स्तरमा र्जारीकरणका िालग 
पहि गने । 

–  

४.१.७ कार्यनीलत  

– व्र्र्सावर्क कृवषको सलुनम्ितता गदै दीगो कृवष वर्कासका िालग गाउँपालिकािे कृवष गरुुर्ोजना लनमायण गरर 
र्रु्ािाई कृवषमा आकषयण गने गरर लनदेम्शका तर्ार गररने छ।  

– ग्रामीण िेत्रमा कृवष र्स्त ुउत्पादन अलभर्ृवि गनय कृवषजन्ध्र् र्स्तहुरूको व्र्र्सावर्क उत्पादन िेत्रमा उपर्िु 
र ददगो लसचँाइ सवुर्िा िगार्तका आर्श्र्क पूर्ायिारको पहुँच बढाइनछे ।   

– कृषकहरुिाई सामूवहक तररकािे िमता अलभर्ृवि गने र प्रवर्लिमैत्री कृवष प्रणािी िागू गनय सक्ने बनाउन 
अन्ध्र् आर्श्र्क र्ातार्रण लमिाउने र गणुस्तररर् उत्पादनमा सलुनम्ितता गररने छ ।  

– खेतीर्ोग्र् जलमनिाई बाँझो राख्न े प्रणािीिाई लनरुत्सावहत गदै लसंचाई िगार्त अन्ध्र् आर्श्र्क सवुर्िा 
उपिब्ि गराई पकेट िेत्रको आिारमा खेती गनय प्रोत्साहन गररने छ ।  
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– खाद्य सरुिाको सलुनम्ितताका िालग खानाको महत्र् समदुार्स्तरमा समेत बझुाई पोषणर्िु खाना खान े
र्ातार्रण लनमायण गनय पहि गररन ेछ ।  

– नीम्ज, सहकारी र सामूवहक तररकािे नर्ाँ कृवष उत्पादनका िालग कृषकहरुिाई ऋण उपिब्ि गराउन 
स्थानीर् सहकारीको मद्दत लिई कार्य सञ्चािन गररने छ ।  

– उत्पाददत कृवष र्स्तिुाई प्रशोिन, भण्िारण एर्म ् वर्तरण प्रणािीमा नर्ा ँ प्रवर्लिको वर्कास, अनसुरण, 

अर्िवबन र आिलुनकीकरण गरर मूल्र् शृ्रङ्खिा पिलत अनसुार उत्पादनदेम्ख बजारीकरणसवमका कार्यक्रमहरू 
एकीकृत रूपमा सञ्चािन गररनेछ ।  

– कृवष-पर्यटन प्रर्ियन कार्यक्रमिाई पवहिो प्राथलमकता ददई ग्रालमण वर्कासका िालग स्थानीर् उत्पादनिाई 
पर्यटन व्र्र्सार्सँग जोलि र्जारीकरणको सलुनम्ितता गररने छ ।  

– प्राङ्गाररक खेतीका सवभावर्त र्स्त ु र िेत्रहरूको पवहचान एर्म ्उत्पादन र्ृवि गरी उत्पाददत प्राङ्गाररक 
र्स्तकुो प्रर्ोग र बजारीकरण  गररने छ ।  

– िोपोन्ध्मखु लबउलबजन र बािीजन्ध्र् जैवर्क वर्वर्िता संरिणमा स्थानीर् समदुार्को अग्रसरतािाई प्रोत्साहन 
प्रदान गनुयका साथै उनीहरूको िमता अलभर्ृवि गदै आर्श्र्क प्रोत्साहन गररने छ ।  

– र्िरू्ि उत्पादनिाई प्राथलमकतामा राम्ख कृवष ज्ञान केन्ध्र, कृवष शाखा र स्थानीर् कृवष सहकारी मार्य त 
आर्श्र्क तालिम, प्रवर्लि र र्ीउँ वर्जनका उपिब्ि गराउन पहि गररन ेछ ।  

  

४.१.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– कृवष व्र्र्स्थापन सवबन्ध्िी अध्र्र्न अनसुन्ध्िान गनय चाहन ेर्रु्ा र्गय, म्शिक, बवुिम्जर्ी िगार्त अन्ध्र् वर्शेषज्ञ 
र्गयिाई प्रोत्साहन गने ।  

– स्थानीर् शैम्िक संस्थामा अध्र्र्नरत बािबालिकािाई कृवष ज्ञान र सीपमा दि बनाउन व्र्र्सावर्क 
तालिममा समारे्श गने ।  

– स्थानीर् वर्पन्न कृषकहरुिाई आलथयक, प्रावर्लिक र अन्ध्र् आर्श्र्क म्जन्ध्सी सहर्ोग उपिब्ि गराउने नीलत 
लनमायण गने  

 

४.१.९ अपेम्ित उपिब्िी  

गाउँपालिकामा कृवष उत्पादन सामाग्रीहरुको सहज र पर्ायप्त उपिव्िता, कृवष र्ाम्न्ध्त्रवककरण, कृवष पकेट िते्रको 
वर्कास, लसंचाई सवुर्िाको वर्स्तार आददका कारण कृवषजन्ध्र् र्स्तहुरुक उत्पादन र उत्पादकत्र्मा उल्िेखलनर् 
र्ृवि भएको हनुेछ । कृवष व्र्र्सार्ीहरुिाई अनदुानको व्र्र्स्था, कृवष पकेट िेत्रको वर्कास, संङ्किन केन्ध्रहरू, 

हाट बजार, थोक बजारको लनमायण, र तालिमको व्र्र्स्था आददका कारण गाउँपालिकामा कृवषजन्ध्र् र्स्तहुरूको 
व्र्र्सार्ीकरण र बजारीकरणमा बवृि भै कृषकहरुका जीर्नस्तरमा सिुार आउने छ । 
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४.१.१० नलतजा खाका 
  

क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 
२०७७/07८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत  

म्जवमेर्ार 
लनकार्  

अनमुान तथा 
जोम्खम  

१ प्रभार्        
 कूि गाहयस््र् 

उत्पादनमा 
कृवषिेत्रको र्ोगदान  

प्रलतशत  २०% ३५% गा.पा. कृवष 
शाखा  

कृवष शाखा  स्थानीर् 
कृवषको 
प्रर्ियन हनुे   

२ असर        
२.१ कृवष िेत्रमा प्रत्र्ि 

रोजगारी र्ृवि  
संख्र्ा  ५ ९०० गा.पा. कृवष 

शाखा  
कृवष शाखा  र्रु्ा कृवषमा 

आकवषयत  
२.२ खाद्य र्स्तमुा आत्म 

लनभयर पररर्ार  
प्रलतशत  २०% ६०% गा.पा. कृवष 

शाखा  
कृवष शाखा  लसचाईंमा 

सहजता  
३ प्रलतर्ि        
३.१ उन्नत वर्उँवर्जन 

गाउँमा नै प्राप्त  
संख्र्ा  २ १० गा.पा. कृवष 

शाखा  
कृवष शाखा   

३.२ लसचाईंको सहज 
व्र्र्स्थापन  

संख्र्ा  १० ३० गा.पा. कृवष 
शाखा  

कृवष शाखा   

३.३ र्जारीकरणका िालग 
व्र्र्स्थापन  

संख्र्ा  ० ३ गा.पा. कृवष 
शाखा  

कृवष शाखा   

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 

 

४.२ लसंचाई वर्कास    
४.२.१ वर्द्यमान अर्स्था  

र्स गाउँपालिकामा उपिव्ि जिश्रोतिाई लसंचाइ आर्ोजना सञ्चािन गनय सवकने अर्स्था छ। र्ी उपिव्ि 
जिश्रोतहरुिाई व्र्र्म्स्थत गनय सवकएको खण्िमा गाउँपालिकामा कृवष उत्पादकत्र्मा उल्िेखनीर् र्ृवि गनय 
सवकने ठूिो सवभार्ना रहेको छ । ददगो, न्ध्र्ार्ोम्चत र सन्ध्तलुित स्थालनर् वर्कासको िालग समारे्सी तथा 
साझेदारी व्र्र्स्थापनको आिारमा गाउँपालिकामा वर्द्यमान जिस्रोतको अलिकतम ्सदपुर्ोगबाट र्षैभरर लसंचाइ 
सवुर्िा प्ु र्ाउन ेवकलसमका पूर्ायिार वर्कास गदै कृवष उत्पादन तथा उत्पादकत्र् बवृि गरर गरीबी न्ध्रू्नीकरण 
गदै सवर्ृवितर्य  अगालि बढ्न ुआजको आर्श्र्कता भएको छ । 
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४.२.२ अर्सर र चनुौती  

उपिब्ि लसंचाईका स्रोतहरुिाई व्र्र्म्स्थत तररकािे व्र्र्स्थापन गनयका िालग पररणामममु्ख र्ोजनाहरु लनमायण 
गनुय र सरै् खेतीपाती गने कृषकहरुका िालग सहज रुपमा लसंचाईं सवुर्िा उपिब्ि गराउन ुचनुौतीपूणय काम 
भएको छ भन े उचो भागबाट बग् ने पानीका मूिहरुिाई व्र्र्म्स्थत आर्ोजना लनमायण गनय सकेको खण्िमा 
खेतीर्ोग्र् जलमनको बवढजसो भागमा लसंचाई सवुर्िा उपिब्ि गराउन सवकने अर्स्था हनु ुर्स िेत्रका अर्सरहरु 
हनु । 

४.२.३ दीर्यकालिन सोच  

कृवषर्ोग्र् भलूममा बाहै्र मवहना लसँचाइ सवुर्िा । 

४.२.४ िक्ष्र्  

कृवषर्ोग्र् भलूममा भरपदो र ददगो लसंचाइ सेर्ामार्य त कृवष उत्पादकत्र् तथा उत्पादन र्ृविमा सहर्ोग गने । 

४.२.५ उद्दशे्र्हरु  

– लसम्ञ्चत िेत्र र्ृवि गनुयका साथै र्सको बहउुद्देश्र्ीर् उपर्ोगमा जोि ददन ु। 

– गाउँपालिकामा रहेको खेतीर्ोग्र् जलमनमा दीगो लसंचाई व्र्र्स्थापनमा र्ोगदान ददन ु।  

– लसंचाइको आर्श्र्कता भएको स्थान र समर्मा लनर्ायि रूपमा पानीको उपिब्िता बढाउन ु। 

४.२.६ रणनीलत  

– बाहै्र मवहना लसचँाइ सेर्ा उपिब्ि गराउनका िालग सतह लसँचाइ आर्ोजनाहरूिाई अम्र् बढाउने ।  

– लनमायण सवपन्न भइसकेका लसचँाइ प्रणािीहरूको ममयतसवभार एर्म ्ददगो व्र्र्स्थापनका िालग उपभोिाहरूको 
सहभालगता सलुनम्ित गने ।  

– नर्ाँ लसंचाई आर्ोजनाहरुको लनमायणका िालग जनसहभालगताको आिारमा र्ोजना लनमायण गरर उलनहरुकै 
संरिकत्र्मा ममयत एर्म ्सरुिाको म्जवमा ददन े।  

४.२.७ कार्यनीलत  

– बाहै्र मवहना लसचँाइ सवुर्िा उपिब्ि गराउन आर्ोजनाहरुको प्राथलमकताका साथ कार्ायन्ध्र्र्न गररनेछ ।  

– व्र्र्सावर्क कृवषिाई प्रोत्साहन गनयका िालग सौर्य ऊजाय एर्म ्अन्ध्र् प्रवर्लिमा आिाररत लिफ्ट लसँचाइ 
प्रणािीको वर्कासिाई जोि ददइनेछ ।  

– आकाशे पानी सङ्किन, भण्िारण तथा प्रभार्कारी उपर्ोग प्रवर्लिको वर्स्तार गदै सीमान्ध्त कृवषभलूम, पानीको 
न्ध्रू्न स्रोत भएका िेत्रमा थोपा लसँचाई, र्ोहोराजस्ता प्रवर्लि उपर्ोग गररनेछ ।  

– जिस्रोतको अभार् भएका र सखु्खा खिेरीको प्रकोप बढी हनुे स्थानमा आकाशे पानी सङ्किन िगार्त खिुा 
र प्िाम्स्टक पोखरी, वहउँपोखरीको व्र्र्स्थापनका सवुर्िा प्ु र्ाइनेछ ।  

४.२.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– लसंचाईका आर्ोजनाहरु लनमायण एर्म ममयत गदै जाने ।  
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– लिफ्ट लसंचाइको लनमायण तथा सञ्चािनको िालग अनदुानको व्र्र्स्था । 

– आकासे पानी संकिनको िालग खिुा तथा प्िावष्टक पोखरीको लनमायणका िालग अनदुान तथा अन्ध्र् प्रावर्लिक 
सहर्ोग । 

– थोपा लसंचाईको स्थापना तथा संचािनको िालग अनदुान ।  

– र्ोहोरा लसंचाईको िालग अनदुान प्रदान । 

४.२.९ अपेम्ित उपिब्िी  

गाउँपालिकाका वर्लभन्न स्थानमा र्स आर्लिक र्ोजनाको अर्लि लभत्र खेती र्ोग्र् जलमनको ८० प्रलतशत जलमनमा 
लसंचाईं सवुर्िा हनुे गरर कुिोहरु लनमायण गरर कृवष र्ोग्र् जलमनमा खेतीपातीका िालग लसंचाईको व्र्र्स्थापन 
गररने छ भने उत्पादन िमतामा वर्स्तार भैसकेको हनुे छ ।   

४.२.१० नलतजा खाका 
क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 

२०७७/07८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको स्रोत  म्जवमेर्ार 
लनकार्  

अनमुान तथा 
जोम्खम  

१ प्रभार्        
 कुि गाहयस््र् 

उत्पादनमा र्ोगदान   
प्रलतशत  ५% २०% गा.पा. कृवष 

शाखा  
गा.पा. कृवष 
शाखा 

स्थालनर् स्रोत 
अनकुुि हनु े

२ असर        
२.१ रोजगारी सजृनामा 

र्ृवि 
प्रलतशत  ०% २०% गा.पा. कृवष 

शाखा  
गा.पा. कृवष 
शाखा 

सरकारको 
सहर्ोग हनु े

२.२ लसंचाईंर्ोग्र् जग्गामा 
र्ृवि  

प्रलतशत  १५% ५०% गा.पा. कृवष 
शाखा  

गा.पा. कृवष 
शाखा 

सरकारको 
सहर्ोग हनु े

३ प्रलतर्ि        
३.१ लसंम्चत िेत्रमा 

वर्स्तार 
हेक्टर ४ १२ गा.पा. कृवष 

शाखा  
गा.पा. कृवष 
शाखा 

कृषक सवक्रर् 
हनुे 

३.२ उत्पादनमा र्वृि  प्रलतशत  १८% ५०% गा.पा. कृवष 
शाखा  

गा.पा. कृवष 
शाखा 

रोग लनर्न्ध्त्रण 
हनुे 

३.३ खाद्यान्न आर्ात कार्य 
र्टाउने  

प्रलतशत  ७०% १०% गा.पा. कृवष 
शाखा  

गा.पा. कृवष 
शाखा 

मौसम 
अनकुुि रहने 
छ  

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 
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४.३ पशपुन्ध्छी वर्कास  

४.३.१ वर्द्यमान अर्स्था 
वर्कासशीि देशहरूमा हािको तिुनामा सन ्२०२० सवम पशजुन्ध्र् प्रोवटनको माग दोब्बरिे र्ृवि हनुे अनमुान 
गररएको छ भने पशजुन्ध्र् पदाथयको उपिब्ितामा आत्मलनभयर बन्न पशपुािन िेत्रिाई उच्च प्राथलमकतामा राखी 
उल्िेखनीर् प्रगलत हालसि गनयका िालग उन्नत नस्ि, पश ुआहार, पश ुस्र्ास््र् र व्र्र्सार्ीकरणका िेत्रमा थप 
अनसुन्ध्िान र वर्कास गनय आर्श्र्क छ । त्र्स्तै ददगो वर्कास िक्ष्र्मा उल्िेम्खत भोकमरीको अन्ध्त्र्, खाद्य र 
पोषण सरुिाजस्ता िक्ष्र् प्राप्त गनय पशपुन्ध्छी वर्कास कार्यक्रमको ठूिो भलूमका रहन्ध्छ । 

४.३.२ अर्सर र चनुौती  

एकालतर पश ुपािनका िालग आर्श्र्क पने चररचरणको व्र्र्स्थापन तथा वर्लभन्न प्रकारका पशजुन्ध्र् रोग िागेको 
अर्स्थामा उम्चत उपचार सेर्ामा र्ृवि गनय सक्न ुपने चनुौती रहेको छ भने अको तर्य  र्रु्ा र्गयिाई व्र्र्सावर्क 
रुपमा पशपुािन व्र्र्सार्मा संिग्न गराउन सकेको अर्स्थामा र्सिे ग्रामीण वर्कास र अथयतन्ध्त्र सिुारमा 
मनग्र् र्ोगदान ददने अर्सर पलन उलतकै रहेको छ । स्थानीर् स्तरमा गणुस्तरीर् पशजुन्ध्र् उत्पादन एर्म ्
उपभोगप्रलत जनचेतना र्ृवि गनुय र स्र्देशमै काम गनय प्रोत्सावहत गनुय र्स िेत्रका चनुौती रहेका छन ्। नेपािीको 
आर् आजयनमा भएको र्ृवि,  खाद्य व्र्र्हार पररर्तयन आददिे गदाय दूि, मास ु तथा अन्ध्िाको माग बवढरहेको 
सन्ध्दभयमा गाउँपालिकाको वर्द्यमान उत्पादन र्ृवििे िान्न सकेको छैन। पशपुन्ध्छी उत्पादन प्रणािीिाई प्रलतस्पिी 
बनाउन उच्च उत्पादन िागतका कारण समस्र्ा परेको छ । पशपुन्ध्छी वर्कास िते्रमा लनजी िते्रको बढ्दो 
आकषयण हनु,ु पशपुन्ध्छी वर्कास गलतवर्लिप्रलत कृषक तथा सर्यसािारण जागरूक हनु ुर प्रोवटनजन्ध्र् र्स्तकुो माग 
बढ्दै जान ुर्स िते्रका अर्सर हनु ्भने वर्लभन्न कारणहरूिे गदाय मालनसहरुको क्रर्शम्ि बढ्न ुर खानपानको  
व्र्र्हारमा भएको पररर्तयनिे पशजुन्ध्र् उत्पादनको माग तीव्र गलतमा बढ्दै जानिेु र्स िेत्रको वर्कासमा 
अर्सरहरू प्रदान गरेको छ ।  

४.३.३ दीर्यकालिन सोच  

पशपुन्ध्छीमा आत्मलनभयर उन्ध्मखु गाउँपालिका । 

४.३.४ िक्ष्र्  

व्र्र्सावर्क पशपुािन र गणुस्तरीर् पशपुन्ध्छीजन्ध्र् उत्पादनका माध्र्मबाट गाउँपालिकािाई प्रलतस्पिी र 
आत्मलनभयर बनाउने । 

४.३.५ उद्दशे्र्हरु 

– र्रु्ा तथा मवहिाहरुिाई व्र्र्सावर्क पशपुािनमा िाग्न प्ररेरत गदै आर्श्र्क सहजीकरण गदै जान,ु  

– कृषकहरुिाई पशपुािनको िेत्रमा आईपने वर्लभन्न व्र्र्हाररक कदठनाईमा आर्श्र्क सहर्ोग उपिब्ि 
गराउन,ु  
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– पशपुािनको माध्र्मबाट उत्पाददत र्स्तकुो उपभोग मार्य त पोषणर्िु खानाको व्र्र्स्थापन र र्जारीकरणका 
िालग आर्श्र्क संर्न्ध्त्र तर्ार गनय सहर्ोग उपिब्ि गराउन,ु  

४.३.६ रणनीलत  

– गाउँपालिकामा पशपुन्ध्छीको उत्पादन र उत्पादकत्र् र्ृवि गने खािका सेर्ाहरु उपिब्ि गराउने ।   

– पशपुन्ध्छीजन्ध्र् व्र्र्सार्िाई िम्ित र्गयको स्र्रोजगार तथा आर्आजयनको ददगो स्रोतको रूपमा वर्कास गने  

– पशपुन्ध्छीजन्ध्र् उत्पादनको गणुस्तरमा अलभर्ृवि गदै स्थानीर् बजारमखुी पशपुन्ध्छी पािन पिलतको वर्कास 
गने । 

– पशवुर्मा जस्ता नर्ा ँअर्िरणािाई समदुार्स्तर सवम प्ु र्ाई कृषकहरुिाई व्र्र्सावर्क पशपुािनमा टेर्ा 
ददन े।  

४.३.७ कार्यनीलत  

– गाउँपालिकािाई अन्ध्िा, मास ु र दूिमा आत्मलनभयर बनाउन दूि, मास ु र अन्ध्िा उत्पादन सवबम्न्ध्ि वर्शषे 
कार्यक्रमहरु सञ्चािनमा ल्र्ाउने ।  

– पशपुन्ध्छीको नश्ल सिुार, पौवष्टक दाना आहाराको व्र्र्स्था, पशपुन्ध्छी स्र्ास््र् सेर्ा एर्म ्उत्पाददत पशजुन्ध्र् 
पदाथयको बजारीकरण सवबम्न्ध्ि सचेतनामूिक कार्यक्रमहरु सञ्चािन गने । 

– गणुस्तरीर् पशआुहाराको उपिब्िता बढाउन चरन वर्कास, िािेर्ाँस, भईुर्ाँस उत्पादनमा कृषकिाई 
प्रोत्सावहत गने । 

– लनजी व्र्म्ििाई एग्रोभेट सञ्चािनाथय अनदुान सहर्ोगको व्र्र्स्था गने । 

४.३.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– पश ुनश्ल सिुार गरी उत्पादकत्र् बवृि गनय उन्नत जातको पश ुखररदमा अनदुानको उपिब्ि गराउन े। 

– र्ाँसमा आिाररत पशपुािन प्रर्ियन गनय अलभर्ानको रूपमा र्ोरेज लमसन कार्यक्रम सञ्चािनाथय चरण िेत्र 
संरिण तथा वर्स्तार र भ ुईँ र्ाँसको बीउ उत्पादन कार्यक्रम संचािन गने ।   

– भकारो सिुार कार्यक्रम संचािन गने । 

– बेरोजगार र्रु्ाहरुिाई िम्ित गरी गाई, भैसी, बाख्रा, बङगरु पािन कार्यक्रम सञ्चिनाथय अनदुानको व्र्र्स्था 
गने । 

– सामदुावर्क र्न, नीम्ज र्न र कबलुिर्ती र्नमा पश ुआहाराको व्र्र्स्थापन गनय र्ाँसेर्ािी िगाउन प्ररेरत 
गने ।   

– पशपुन्ध्छीका र्जारमा आिाररत संकिन केन्ध्रहरुका लनमायण र सञ्चािन गने । 

– स्थानीर्स्तरमा पशरुोग सवबम्न्ध्ि सेर्ा सवुर्िाहरुमा थप सहजता प्रदान गनय नीम्ज एग्रोभेट, भेटनरी म्क्िलनक 
सञ्चािन गनय र्रु्ािाई तालिम तथा व्र्र्सार् स्थापनाका िालग सहर्ोग उपिब्ि गराउने ।   

– पश ुवर्मा कार्यक्रमका िालग अलभममु्खकरण तथा कार्यक्रम सञ्चािन । 
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– स्थानीर्स्तरमा स्र्स्थ एर्म ्सर्ा मास ुपसि, िेरी उद्योग र भेिाबाट बने्न ऊनी कपिा उद्योगको स्थापना 
गनय सहजीकरण गने । 

४.३.९ अपेम्ित उपिब्िी  

गाउँपालिकामा उत्पादन हनुे मास ुर दूिजन्ध्र् र्स्तकुो सहज र्जार व्र्र्स्थापन भई र्रु्ाहरुमा पशपुािन व्र्र्सार् 
प्रलत मोह बढ्दै जाने छ भने उन्नत जातको पशपुािनमा गाउँपालिकािे सहर्ोग गदाय पशपुािनमा िागेका 
कृषकहरुमा पलन नवर्नतम ्प्रर्ोगिे झन उत्साह थप्न ेछ ।  

४.३.१० नलतजा खाका 
क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 

२०७७/0७८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको स्रोत  म्जवमेर्ार लनकार्  अनमुान तथा 
जोम्खम  

१ प्रभार्        
 कूि गाहयस््र् 

उत्पादनमा पशपंुछी 
उत्पादनको र्ोगदान 

प्रलतशत  १३% २५% पशपंुछी 
वर्कास शाखा 

गा.पा. पशपंुछी 
वर्कास शाखा  

उन्नत जात 
पशपुािन 
हनुे  

२ असर        
२.१ पश ुउद्यमम्शिता 

मार्य त रोजगारी र्ृवि 
प्रलतशत ० २५% पशपंुछी 

वर्कास शाखा 
गा.पा. पशपंुछी 
वर्कास शाखा  

सरकारी 
िगानी र्ृवि 

२.२ पशजुन्ध्र् उत्पादनमा 
र्ृवि  

मे.ट. १० ३० पशपंुछी 
वर्कास शाखा 

गा.पा. पशपंुछी 
वर्कास शाखा  

पश ुरोग 
लनर्न्ध्त्रण 

३ प्रलतर्ि        
३.१ पशपुािनमा र्रु्ा 

उद्यमम्शिता 
जना  ५ ९० पशपंुछी 

वर्कास शाखा 
गा.पा. पशपंुछी 
वर्कास शाखा  

अनदुान 
उपिब्ि हनुे  

३.२ पश ुआहारको उम्चत 
व्र्र्स्थापन हनुे  

हेक्टर  २ १० पशपंुछी 
वर्कास शाखा 

गा.पा. पशपंुछी 
वर्कास शाखा  

 

३.३ पशपंुछीमा आिाररत 
उत्पादनको 
र्जारीकरण  

संख्र्ा  ० १० पशपंुछी 
वर्कास शाखा 

गा.पा. पशपंुछी 
वर्कास शाखा  

सरोकारर्ािा 
लनकार् 
सवक्रर् हनु े

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 
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४.४ र्रेि ुतथा साना उद्योग र उद्यमम्शिता मार्य त रोजगारी प्रर्ियन     

४.४.१ वर्द्यमान अर्स्था 
औद्योलगक वर्कासिे रोजगारी लसजयना, र्स्त ुर सेर्ाको मूल्र् अलभर्वृि, आर्श्र्क र्स्त ुतथा सेर्ाको उपिब्िता 
गनय सहर्ोग प्ु र्ाउँदछ। मिुकुको आलथयक वर्कासको ददगो र भरपदो आिारस्तवभको रुपमा औद्योलगक वर्कास 
रहेको हनु्ध्छ । तर र्स गाउँपालिकाको हकमा उद्योग स्थापना एर्म ्व्र्र्स्थापनको ित्रमा उल्िेखनीर् प्रगलत 
भएको छैन । कृवष िेत्रमा रहेको लनभयरतािाई कम गदै वर्द्यमान ्बेरोजगारी, अिय बेरोजगारी तथा गरीबी कम 
गनय औद्योगीकरणको महत्र्पूणय भलूमका रहन्ध्छ । ग्रामीण िेत्रमा कृवष एरं्  स्थानीर् सािन स्रोतमा आिाररत 
उद्योग तथा शहरी िेत्रमा औद्योलगक िेत्रहरुको स्थापना र वर्कास गरी रािको औद्योलगकरणमा टेर्ा प्ु र्ाउन ु
आजको प्रमखु आर्श्र्कता रहेको छ। र्सका िालग गाउँपालिकािे उद्यमम्शिता वर्कास र्ोजना तर्ार गरर 
िागू गरररहेको छ ।  

४.४.२ अर्सर र चनुौती  

आज हरेक र्रु्ािे आफ्नो ज्र्ानको जोम्खमिाई कुनै पलन प्रर्ाह नगरर खािी िेत्र र्ा अन्ध्र् देशहरुमा गएर श्रम 
रे्म्चरहेको छ । मालसक रुपमा प्राप्त गने लनम्श् चत रकमिे र्रपररर्ारको जीवर्का चिाउने देम्ख रारो ो ठाउँमा 
र्र जग्गाको व्र्र्स्थापन गनय का िालग सनुौिा र्ोजना बनाएर वर्देम्शने गरेको छ । अको तर्य  नेपाि जस्तो 
स्रोत सािन र सवभार्नािे भररपूणय देशमा औद्योलगक वर्कासका प्रशस्त सवभार्नाहरु हुँदा पलन पररणामममु्ख 
कामहरु हनु सवकरहेका छैनन ्। तसथय र्दद स्थानीर् सरकारिे साना तथा मझौिा उद्योगहरु स्थापना गने 
कार्यमा शरुुर्ात गरेको खण्िमा र्रु्ाहरुिे आफ्नै देशमा केवह गरेर आफ्नो िगार्त देश वर्कासका िालग 
र्ोगदान ददन सक्ने प्रशस्त समभार्नाहरु रहेका छन ्।    

४.४.३ दीर्यकालिन सोच 

स्थालनर् स्तरमा साना तथा र्रेि ुउद्योग िेत्रको र्ोगदानमा र्ृविगरी आलथयक रूपान्ध्तरण गने । 

४.४.४ िक्ष्र्  

साना तथा र्रेि ुउद्योग िेत्रको वर्कास र वर्स्तारवारारा रोजगारीमा र्ृवि, लनर्ायत प्रर्ियन  र आर्ात प्रलतस्थापन 
गरी अथयतन्ध्त्रको अलभर्ृवि गने । 

४.४.५ उद्दशे्र्हरु  

– साना तथा मझौिा उद्योग िेत्रको उत्पादन र्वृि गरी कुि गाहयस््र् उत्पादनमा र्स िेत्रको र्ोगदान 
बढाउन ु।  

– औद्योलगक िेत्रमा िगानी र्ृवि गरी रोजगारीका अर्सर सजृना गनुय । 

– उद्यमम्शिता वर्कासका िालग स्थानीर् र्रु्ाहरुिाई स्र्रोजगारममु्ख बनाउन ु।  

४.४.६ रणनीलत  

– स्थानीर् स्रोत एर्म ्सीपको उपर्ोग गरी िर्,ु र्रेि,ु साना, तथा मझौिा उद्योगको स्थापना र सञ्चािनिाई 
प्रभार्कारी बनाउने ।   
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– िगानीकताय तथा गैरआर्ासीर् नेपािीिाई औद्योलगक िगानीमा प्रोत्साहन गनय नीलतगत व्र्र्स्था गने । 

– नवर्नतम उद्यमम्शिता स्थापना गने र्रु्ाहरुिाई प्रोत्साहन गने कार्यक्रम ल्र्ाइने ।    

 

४.४.७ कार्यनीलत 

– गररबी लनर्ारणका िालग िर्उुद्यम वर्कास कार्यक्रमिाई गाउँपालिकाभर वर्स्तार गदै जाने । 

– गाउँपालिकामा उपिब्ि बहमूुल्र् जिीबटुीबाट अलिकतम र्ाइदा लिन जिीबटुी प्रशोिन र लनकासीमा वर्शेष 
जोि ददइनेछ । 

– प्रत्रे्क र्िामा उद्यमम्शि र्रु्ाहरुको समूह लनमायण गरी परवपरागत सीप तथा प्रवर्लिको संरिण र वर्कास 
गररनेछ ।  

– उद्यमम्शिताको वर्कासका िालग नवर्नतम प्रवर्लिमैत्री र्ातार्रणको लनमायण गररने छ ।  

 

४.४.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– उद्यमीहरुका िालग उद्यम वर्कास सवबम्न्ध्ि तालिम प्रदान गने । 

– गाउँपालिकामा जलिबवुट खेती सवबम्न्ध्ि तालिम प्रदान गने । 

– जलिर्वुट प्रसोिन केन्ध्र स्थापनाथय अनदुान सहर्ोग प्रदान गने । 

– मवहिा तथा दलित िम्ित सीपमूिक तालिम तथा कार्यक्रम संचािन गने । 

– रै्देम्शक रोजगारीबाट र्केका व्र्म्िहरुिाई उद्यमी र्न्न उत्प्ररेरत गने खािका तालिमहरु संचािन गने  

– नेपािी कागज उत्पादनको िालग अनदुान सहर्ोग प्रदान गने । 

४.४.९ अपेम्ित उपिब्िी 
उद्यलमशिता, साना तथा मझौिा उद्योगहरूको स्थापना तथा वर्स्तारमा र्ृवि र बजार सवबन्ध्िको वर्स्तार भएको 
हनुेछ । गाउँपालिकामा उद्यमीहरुको संख्र्ामा बवृि भएको हनुेछ । िर्,ु र्रेि,ु साना, तथा मझौिा उद्योगको 
स्थापना र सञ्चािन मार्य त आर्ात प्रलतस्थापन भै लनर्ायत प्रर्ियन भएको हनुे छ । 

 

४.४.१० नलतजा खाका 
क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 

२०७७/07८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत  

म्जवमेर्ार 
लनकार्  

अनमुान तथा जोम्खम  

१ प्रभार्        
 कुि गाहयस््र् 

उत्पादनमा उद्योग 
िेत्रको र्ोगदान  

प्रलतशत  ० १०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

उद्योग सञ्चािनमा 
र्ातार्रण सहज 
हनुे  

२ असर        
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२.१ रोजगारीका 
अर्सरहरुमा र्ृवि  

प्रलतशत  ० २०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

र्रु्ाको सोच 
सकारात्मक हनुे   

२.२ उत्पाददत र्स्तकुो 
र्जारीकरण हनुे  

प्रलतशत  ० ३०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

र्ातार्ातको सवुर्िा 
थप हनुे  

३ प्रलतर्ि        
३.१ साना तथा मझौिा 

उद्योग सञ्चािन हनु े
संख्र्ा  ० ५ गा.पा. 

प्रशासन  
गा.पा. 
प्रशासन 

र्ातार्ातको सवुर्िा 
थप हनुे 

३.२ कच्चा पदाथयको 
रुपमा उत्पाददत 
र्स्तिेु र्जार पाउने  

प्रलतशत  ० २०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

र्रु्ा कृषक 
व्र्र्सार्ी बने्न  

३.३ आर्ातमा ह्रास आई 
लनर्ायतमा र्वृि हनु े

प्रलतशत ० ३०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

भौलतक संरचनाको 
वर्कास हनुे  

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 

४.५ पर्यटन वर्कास    

४.५.१ वर्द्यमान अर्स्था  

नेपाि अलसलमत पर्यटकीर् संभार्नाहरु भएको देश हो । पर्यटन व्र्र्सार्िाई ग्रामीण तहसवम वर्स्तार गरी 
र्सका िाभहरुमा सबै िेत्र, र्गय, जातजालत, गरीर्, असहार्, लनमखुा मालनसहरुको समारे्शी पहुँचको वर्स्तार गनुय 
नै आजको आर्श्र्कता हो । पर्यटन िते्रको वर्कास र वर्स्तारका िालग र्ातार्ात सेर्ािाई सरुम्ित, सर्यसिुभ, 

वर्श्वसनीर् तथा व्र्र्म्स्थत बनाउन ुअपररहार्य भएको छ । स्थालनर् अथयतन्ध्त्रमा पर्यटन िेत्रको र्ोगदान र्ृवि 
गनय पर्यटकीर् संभार्नाहरुको वर्कास, वर्स्तार र प्रर्ियन, पर्यटन सेर्ाहरुको वर्वर्िीकरण, सवपदाहरुको संरिण, 

पर्यटकीर् पूर्ायिारहरुको वर्कास र सौन्ध्दर्ीकरण, पर्यटन िेत्रमा समारे्शी पहुचँ वर्स्तार, पर्यटन व्र्र्सार्िाई 
ग्रामीण एरं् समदुार्सवम वर्स्तार, रोजगार केम्न्ध्रत समारे्शी तथा समन्ध्र्ावर्क आलथयक र्ृवि गनय जरुरी भएता 
पलन र्स िेत्रमा कामहरु हनु सवकरहेको छैन ।  

४.५.२ अर्सर र चनुौती  

र्ो गाउँपालिका साँस्कृलतको िनी गाउँपालिकाको रुपमा पररम्चत छ । र्दद र्हाँका प्राकृलतक स्रोतहरुको संरिण 
एर्म ्प्रर्ियन गदै पर्यटवकर् गन्ध्तव्र्स्थिहरुको पवहचान र व्र्र्स्थापन गनय सकेको खण्िमा पर्यटन िेत्रिे कूि 
ग्राहस््र्य उत्पादनमा वर्शषे भलूमका खेल्ने छ । तर पर्यटन वर्कासको िेत्र पवहचान र सो िेत्रको वर्कासको 
िालग ददगो र्ोजनाको तर्ारी नै आजको चनुौती रहेको छ ।  

 

४.५.३ दीर्यकालिन सोच  

आलथयक समवृिका िालग पर्यटन वर्कास । 
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४.५.४ िक्ष्र् 

पर्यटन िेत्रको वर्कास मार्य त आलथयक र्ृवि र रोजगारीका अर्सर अलभर्ृवि गने । 

४.५.५ उद्दशे्र्हरु  

– गाउँपालिकािाई आकषयक तथा थप सरुम्ित गन्ध्तव्र्को रूपमा वर्कास गदै पर्यटन आगमनमा उल्िेखनीर् 
र्ृवि गरी जनताको आर्स्तरमा र्ृवि गनुय ।  

– पर्यटकीर् गन्ध्तव्र् स्थि तथा उपजमा वर्वर्िीकरण र वर्कास गनुय ।  

– गाउँपालिकाका प्रमखु पर्यटकीर् उपजहरूको बजारीकरण तथा प्रर्ियन  गनुय । 

 

४.५.६ रणनीलत  

– गाउँपालिकामा पर्यटन प्रर्यिन र पर्यटन वर्कास गनय सार्यजलनक, लनजी, सहकारी र सामदुावर्क िेत्रसँग 
साझेदारी एर्म ्सहकार्य गने ।   

– ग्रामीण पर्यटनमार्य त र्स िेत्रका िाभिाई जनस्तरसवम प्ु र्ाउने  ।   

– सबै मौसममा पर्यटकीर् वक्रर्ाकिापहरू सञ्चािनका िालग आन्ध्तररक पर्यटनिाई प्रोत्साहन गने ।  

 

४.५.७ कार्यनीलत  

– प्रमखु पर्यटकीर् स्थिहरूसवम सहज पहुँच बनाउन पर्यटन पदमागय मार्य त एकीकृत पर्यटकीर् र मनोरञ्जन 
स्थि लनमायण तथा सञ्चािन गररनेछ ।  

– पर्यटन पूर्ायिार वर्कासमा स्थानीर् लनकार्, स्थानीर् समदुार् तथा लनजी िेत्रको नेततृ्र्दार्ी भलूमका र 
सहभालगतािाई प्रोत्सावहत गररनेछ ।  

– पर्यटन-कृवष व्र्र्सार् तथा होम स्टे पर्यटनिाई प्रर्ियन गरी पर्यटन िेत्रिाई थप र्ातार्रणमैत्री  बनाइनेछ 
।  

– प्रलतपर्यटक खचय र्ृविका िालग पर्यटकको बसाइ अर्लि िवब्र्ाउने र र्सका िालग पर्यटकीर् सेर्ा सवुर्िा 
तथा सरुिाको प्रत्र्ाभलूत बढाउने र्ातार्रण लनमायण गररनछे ।  

– पर्यटन प्रर्ियन गनय गाउँपालिकाका नर्ाँ पर्यटन गन्ध्तव्र्हरूको व्र्ापक रूपमा प्रचार एर्म ्प्रर्ियन गररनछे  

– लनजी िेत्रसँगको सहकार्यमा पर्यटन प्रर्ियनसँग सवबन्ध्िीत कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररनछे ।  

४.५.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– प्रमखु पर्यटकीर् स्थिहरूसवम पर्यटक पथ िगार्त आर्श्र्क पूर्यिारहरू लनमायण तथा सञ्चािन ।  

– पर्यटन प्रर्ियन सवबम्न्ध्ि गरुुर्ोजनाको तर्ारी तथा कार्ायन्ध्र्र्न गने । 

– पर्यटन सूचना केन्ध्रको स्थापना तथा संचािन । 

– होम स्टे सञ्चािनाथय आलथयक अनदुान प्रदान प्रदान गने । 
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– स्थालनर् कृवष उपजको प्रर्ियन गनय कोशिेी र्रको लनमायण तथा संचािन । 

– स्थालनर् पर्यटन सवबम्न्ध्ि ब्रोसेर तथा अन्ध्र् प्रचारात्मक सामालग्रको लनमायण तथा वर्तरण । 

– होटेि तथा पर्यटन व्र्र्सार्ीिाई तालिमको व्र्र्स्था । 

 

४.५.९ अपेम्ित उपिब्िी  

र्ोजनाको अन्ध्त्र्मा आन्ध्तररक तथा वर्देशी पर्यटन आगमन सङ्ख्र्ा उल्िेख्र् रुपमा र्ृविहनुेछ । पर्यटन िेत्रबाट 
गाउँपालिकामा थप रोजगारी लसजयना भएको हनुेछ । 

४.५.१० नलतजा खाका 
क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 

२०७७/0७८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत  

म्जवमेर्ार 
लनकार्  

अनमुान तथा जोम्खम  

१ प्रभार्        
 गा.पा.को आन्ध्तररक 

आर् र्ृविमा पर्यटन 
िेत्रको र्ोगदान  

प्रलतशत  २% १०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

पर्यटकीर् िेत्रको 
एवककृत वर्कास  

२ असर        
२.१ गा.पा.मा भएका 

पर्यटकीर् िेत्रको 
एवककृत वर्कास हनु े

संख्र्ा  ० ५ गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

सरै् पिको सहर्ोग 
लमल्ने  

२.२ पर्यटकीर् िेत्रको 
व्र्ापक प्रचार प्रसार 
हनुे  

प्रलतशत  ०% २०% पर्यटन 
वर्कास 
र्ोिय  

गा.पा. 
प्रशासन 

सरै् पिको सहर्ोग 
लमल्ने  

३ प्रलतर्ि        
३.१ लभलिर्ो िकुमेन्ध्टरी 

मार्य त प्रचार हनुे  
संख्र्ा  ० ५ गा.पा. 

प्रशासन  
गा.पा. 
प्रशासन 

नेट इन्ध्टरनेटको 
सहज व्र्र्स्थापन हनुे  

३.२ अत्र्ािलुनक 
संरचनाको वर्कास 
हनुे  

संख्र्ा  ० ३ गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

आर्लिक र्ोजनाको 
सवह कार्ायन्ध्र्र्न हनु े

३.३ अलतलथ सत्कारका 
िालग जनशम्ि 
व्र्र्स्थापन हनुे  

संख्र्ा  ० ५ गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

जनशम्ि कम्न्ध्भन्ध्स 
हनुे  

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 
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४.६ बैंवकङ सेर्ा वर्स्तार तथा सहकारी वर्कास  

४.६.१ वर्द्यमान अर्स्था 
नेपाि सरकारका तीन र्टै तह मार्य त हनुे वर्कासका गलतवर्लिहरुमा समदुार्, नीम्ज िेत्र र सहकारी िेत्रको 
प्रत्र्ि संिग्नता नभए सवम ददगो वर्कासको कल्पना सवम पलन गनय सवकदैन । स्थानीर् तह वर्कासको िालग 
नीम्ज िेत्रको भलूमका अग्रनी हनुे कुरामा नेपािको संवर्िानिे समेत स्र्ीकार गररसकेको अर्स्थामा नीम्ज िते्रका 
समस्र्ा, समािानका उपार् र नीम्ज िेत्रको वर्कासमा स्थानीर् सरकारिे गनुय पने सहर्ोगको समेत वर्श्लषेण 
गरर कार्य गनय सक्न ुपदयछ । अको तर्य  सहकारीको माध्र्मबाट ग्रालमण वर्कासमा अतिुनीर् र्ोगदान बढ्दै 
गएको र्तयमान परररे्शमा समदुार्मा छररएर रहेको श्रम, सीप, प्रवर्लि र पूजँीिाई एकलत्रत गरर उत्पादन, 
उत्पादकत्र् र रोजगारीका अर्सरहरु र्ृवि गरर स्थानीर् तहको आलथयक र्ृविमा सहकारी िेत्रको र्ोगदान 
अतिुनीर् रहेको छ ।  

 

४.६.२ अर्सर र चनुौती  

नीम्ज िेत्रको वर्कासका िालग सरकारिे गनय सक्ने सहर्ोगको खोजी गने र िगानीकतायिाई पलन म्जवमेर्ार 
र्नाउदै िगानीबाट अपेिाकृत प्रलतर्ि प्राप्त गनय हरहमेसा तत्पर रहने वकलसमको र्ातार्रण लनमायण गनुय, 
संख्र्ात्मक तररकािे क्रमश: बवढरहेका सहकारीहरुिाई लनर्मन गदै सहकारीको गणुस्तररर् र्ृवि र वर्कासमा 
र्ोगदान प्ु र्ाउन सक्न ुर्स िेत्रका प्रमखु चनुौतीहरु हनु ।  

र्दद नीम्ज िेत्रको वर्कासमा स्थानीर् सरकारिे पलन साझेदारी गदै अगालि बढ्ने हो र उलनहरुिाई आइपरेका 
वर्लभन्न प्रकारका आरोहअर्रोहहरु पार गनय सहर्ोग प्ु र्ाउने हो भने नीम्ज िेत्रिे बझुाउने राजश्विे मात्र पलन 
स्थानीर् तहको वर्कासमा र्ोगदान पगु्ने प्रशस्त अर्सर छ भने सहकारी तथा बैंवकङ् िेत्रिाई व्र्र्म्स्थत, 
मर्ायददत, सशुासनर्िु, र समदुार् वर्कासममु्ख बनाई अगालि बढ्ने हो भन ेसहकारीिे उत्पादन, र्जारीकरण र 
प्रवर्लिमैलत्र र्ातार्रण लनमायण गने कार्यमा र्ोगदान प्ु र्ाउने कुरामा दईुमत छैन ।   

 

४.६.३ दीर्यकालिन सोच  

स्थानीर् तहको एवककृत वर्कासका िालग सार्यजलनक, नीम्ज िेत्र र सहकारीको सह-प्रर्ास सवहत गणुात्मक 
वर्कास  । 

४.६.४ िक्ष्र्  

सहकारी र बैंवकङ्ग िेत्रिाई गणुात्मक तररकािे वर्कास गरर समदुार् वर्कासमा ददगो तररकािे र्ोगदान ददन 
सक्ने बनाउन े। 

 

४.६.५ उद्दशे्र्हरु  

– सहकारी िेत्रिाई उत्पादन र र्जारीकरणममु्ख बनाई स्थानीर् तहको समग्र वर्कासमा र्ोगदान ददन ु।  
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– सहकारीहरुिाई पारदम्शय, व्र्र्म्स्थत एर्म िम्ित र्गय उन्ध्मखु भई कार्य गनय प्ररेरत गने र उलनहरुिाई 
आर्श्र्क परेको सहर्ोग उपिब्ि गराउन े।  

 

४.६.६ रणनीलत  

– सहकारी िेत्रिाई उत्पादनममु्ख बनाइने छ ।  

– सहकारीको वर्कासको माध्र्मबाट अलत वर्पन्न र्गयको आलथयक अर्स्था सिुारका िालग पहि गररने छ ।  

– सहकारी व्र्र्स्थापनका िालग स्थानीर् तहिे सरै्सँग समन्ध्र्र्ात्मक छिर्ि गरर नीलत लनदेम्शका तर्ार 
गरर गाउँपालिकार्ासीहरुिाई सशम्िकरण गररने छ ।  

– सहकारीको व्र्र्स्थापन र सहकारीमा संिग्न जनशम्िको िमता अलभर्ृविका िालग गाउँपालिकािे 
कार्यर्ोजना तर्ार गने छ ।  

 

४.६.७ कार्यनीलत  

– कृवष आर्ोजनाहरुमा प्रावर्लिक आलथयक सहर्ोग उपिब्ि गराउने  

– नमूना सहकारी लनमायणका िालग दस्तारे्जीकरण, िेखा व्र्र्स्थापन, र्ोजना लनमायण र सहकारी व्र्र्स्थापनका 
िेत्रमा सीपमिुक िमता अलभर्ृवि तालिम सञ्चािन गने  

– सहकारी लभत्रको सशुासन, जर्ार्देवहता, पारदम्शयता कार्म गनयका िालग गाउँपालिका र सहकारी र्ीच लनर्लमत 
अन्ध्तरवक्रर्ात्मक छिर्िको आर्ोजना गने  

– लनर्लमत सहकारी अनगुमन तथा मूल्र्ांकन प्रणािीको व्र्र्स्था गने  

– रारो ो र प्रभार्कारी सेर्ा व्र्र्स्थापनको िेत्रमा सर्ि कार्य गने सहकारीिाई परुस्कृत गने प्रणािीको 
वर्कास गने 

 

४.६.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– सहकारी व्र्र्स्थापन र्ोजना सञ्चािनका िालग नीलत लनर्म बनाउने  

– सहकारी वर्कासका कार्यक्रम सञ्चािन गनयका िालग िमता वर्कासका कार्यक्रमहरु सञ्चािन गने  

– िगानीकतायहरुको िगानीमा सरुिा ददन सवुर्िा उपिब्ि गराउने  

– सार्यजलनक लनजी आर्ोजना सञ्चािनका िालग ऋण तथा अनदुानका आर्ोजनाहरु ल्र्ाउन सहजीकरणको 
कार्य गने 

 

४.६.९ अपेम्ित उपिब्िी  
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औपचाररक म्शिा िेत्रमा सहकारी र नीम्ज िेत्रको वर्कासका िालग सामान्ध्र् नागररकका म्जवमेर्ारी, काम 
कतयव्र् र अलिकारका वर्षर्मा स्पष्टता आएको हनुे छ । नीम्ज िेत्रमा गररएको िगानीिाई सरुम्ित गनयका 
िालग सरै् प्रकारका नीलत लनर्म तर्ार गनुयका साथै प्रभार्कारी तररकािे िागू भएका हनुेछन ्। 

 

४.६.१० नलतजा खाका 
क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 

२०७७/07८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत  

म्जवमेर्ार 
लनकार्  

अनमुान तथा 
जोम्खम  

१ प्रभार्        
 वर्कासमा सार्यजलनक-नीम्ज-

सहकारी िेत्रको संर्िु 
र्ोगदान रहने छ 

      

२ असर        
२.१ सहकारी र नीम्ज िते्रको 

आफ्नो व्र्र्स्थापन हनुे  
संख्र्ा ० ५ गा.पा. 

प्रशासन 
गाउँपालिका सहकारी 

सवक्रर् हनु े
२.२ समदुार् वर्कासमा िागत 

बाँिर्ाँि हनु े
प्रलतशत ० २०% गा.पा. 

प्रशासन 
गाउँपालिका साझेदार 

वर्कास 
नीलत 

३ प्रलतर्ि        
३.१ प्रवर्लिर्िु सहकारी संख्र्ा ० ५ सहकारी गाउँपालिका सहकारी 

इच्छुक हनु े
३.२ सहकारी, नीम्ज िते्रमा दि 

जनशम्ि व्र्र्स्था 
प्रलतशत ० ४०% नीम्ज िेत्र, 

सहकारी  
गाउँपालिका जनशम्ि 

इच्छुक हनु े
३.३ सहकारीवारारा उत्पादनको 

र्जारीकरण 
संख्र्ा ० ५ गा.पा. 

प्रशासन 
गाउँपालिका सहकारी 

उपभोिा 
समन्ध्र्र् हनु े

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 
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पररच्छेद ५ सामाम्जक वर्कास     

५.१ म्शिा     

५.१.१ वर्द्यमान अर्स्था  

म्शिा मानर् सभ्र्ताको अत्र्न्ध्त सनु्ध्दर पि मालनदै आएको छ । मानर्ीर् सभ्र्ताको वर्कास क्रममा वर्लभन्न 
र्गुहरु पार गदै जान ेक्रममा आजको र्गु सवम आई पगु्दा मानर् जातीिे कैर्न चरणहरु पार गरेको छ । 
अम्र्ल्िो चरण भन्ध्दा पलछल्िो चरण क्रमैसँग तिुनात्मकरुपमा वर्कलसत र्न्ध्दै जानकुो एउटा मात्र मिु कारण 
म्शिामा आएको पररर्तयनिे गदाय नै हो भने्न वर्षर्मा सरै्को साझा बझुाइ रहेको छ । तर पलन सािारण म्शिािे 
सामान्ध्र् सािरता मात्र बवृि गने भएको कारण ठाउँ सहुाउँदो व्र्र्हाररक म्शिा िागू गनय सकेको अर्स्थामा 
मात्र त्र्सिे बदलिदो बजार माग सँग प्रलतष्पिाय गनय सक्ने भएको हुदँा सवभर् भए सवम आिलुनक समर्को 
मागको आिारमा कृवष, स्र्ास््र्, पशपुािन, प्रवर्लि िगार्तका िेत्रमा व्र्र्हाररक म्शिा प्रदान गने गरर म्शिा 
र्ोजना बनाउन ुजरुरी रहेको छ । त्र्सरी ददगो वर्कासको िक्ष्र् नं. ४ िे समारे्शी तथा समतामिुक 
गणुस्तरीर् म्शिा सलुनम्ित गने र सरै्का िालग आजीर्न लसकाईका अर्सर प्रदान गने भने्न कुरा उल्िेख गररएको 
छ । 

 

५.१.२ अर्सर र चनुौती  

गाउँपालिकामा अवहिे पलन परवपरागत म्शिण पिलतिाई अगँािेर न े पठनपाठन हनु े भएको हुँदा 
बािबालिकाहरुको लसकाइमा गणुस्तरता भएन भन्ध् ने आम अलभभार्कका गनुासाहरु रहदै आइरहेका छन ्भन े
अको तर्य  सवपन्न र्गयिे बािबालिकाहरुिाई सगुम िेत्रमा लिएर पठनपाठन गराउने र वर्पन्ध् न र्गयका िालग 
स्थानीर् शैम्िक संस्थाहरुमा त्र्लत रारो ो र्ातार्रण लनमायण नहनुे भएको हुँदा समान म्शिा समान अर्सरको 
नीलतमा कार्य हनु जरुरी छ भने्न आर्ाज पलन उठ्दै आएको छ । म्शिा सिुारका िालग स्थानीर् सरकार 
कवटबि भइ िालगरहेको र्तयमान पररपेिमा स्थानीर् पाठ्यक्रमको लनमायण देम्ख म्शिक व्र्र्स्थापनको म्जवमा 
समेत स्थानीर् सरकारकै भएको हुँदा अर् म्शिामा आमूि पररर्तयन आउने कुरािाई अर्सरको रुपमा लिइएको 
छ ।  

  

५.१.३ दीर्यकालिन सोच  

व्र्र्सावर्क म्शिामा जोि मार्य त दि नागररक उत्पादन भएको हनुे ।  

 

५.१.४ िक्ष्र्  

ग्रालमण समदुार्मा र्सोर्ास गने सरै् र्गयको म्शिामा समान पहुँच र्वृि गरर व्र्र्हाररक म्शिामा जोि ददन ु। 
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५.१.५ उद्दशे्र्हरु  

– सबैिाई जीर्नोपर्ोगी म्शिाका अर्सरहरू प्रदान गदै जीर्नपर्यन्ध्त लसकाइ उन्ध्मखु तथा नर्प्रर्तयनशीि 
शैम्िक प्रणािी वर्कास गने ।  

– गाउँपालिकाको आर्श्र्कता अनरुूप गणुस्तरीर्, व्र्ार्सावर्क र सीपर्िु म्शिा प्रदान गने ।   

– रोजगारी एर्म ्स्र्रोजगारीका िालग सीपमूिक म्शिाको वर्स्तार गने । 

 

५.१.६ रणनीलत  

– जीर्नपर्यन्ध्त म्शिा, अलनर्ार्य आिारभतू म्शिा तथा लनीःशलु्क आिारभतू र माध्र्लमक म्शिा पिलतिाई 
प्रभार्कारी रूपमा कार्ायन्ध्र्र्न गने ।  

– रोजगारी र उद्यमशीिता वर्कास गनय प्रावर्लिक र आलथयक रूपिे वर्पन्न, िोपोन्ध्मखु र सीमान्ध्तकृत समदुार् 
र अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरूको म्शिामा पहुचँ सलुनम्ित गने ।  

– सार्यजलनक र लनजी तहबाट प्रदानगररने म्शिाबीचको गणुस्तरमा रहेको अन्ध्तरर्टाउन े। 

 

५.१.७ कार्यनीलत  

– म्शिक दरबन्ध्दी लमिान कार्यिाई प्रभार्कारी रूपमा अम्र् बढाई वर्द्यािर्हरूमा म्शिकहरूको समतामूिक 
वर्तरण सलुनम्ित गररनछे ।  

– म्शिा िेत्रमा लनजी िेत्रको सहभालगतािाई थप व्र्र्म्स्थत र लनर्मन गने तथा लनजी र सार्यजलनक वर्द्यािर्का 
म्शिाको गणुस्तरको अन्ध्तरिाई कम गने कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ ।  

– व्र्र्सावर्क सीपमिुक किा सञ्चािन गने माध्र्लमक वर्द्यािर्हरूिाई आर्श्र्क स्रोत व्र्र्स्था गरी थप 
सदुृढीकरणका िालग कार्यवर्लि, प्रवक्रर्ा र संर्न्ध्त्रहरूिाई सदुृढ गररनेछ ।  

– व्र्र्सावर्क वर्द्यािर् र पोलिटेम्क्नक संस्थाहरू स्थापना गरी म्शिािाई रोजगारीमूिक बनाउने कार्यक्रमहरू 
कार्ायन्ध्र्र्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

– लनजी िेत्र, गैरसरकारी िेत्र, स्थानीर् लनकार् र वर्कासका साझेदारहरूसँगको सहकार्यबाट प्रावर्लिक म्शिा 
तथा व्र्ार्सावर्क तालिमका अर्सरहरू वर्स्तार गररनेछ ।  

– पूर्यप्राथलमक किा र प्रारम्वभक बािवर्काससँग सवबम्न्ध्ित लसकाइ सामग्रीहरूको स्तर तथा सान्ध्दलभयकता 
सलुनम्ित गरी लतनिाई बािवर्कास केन्ध्रका बािबालिकाको स्तरअनरुूप बनाइनछे ।   

– वर्द्याथीको लसकाइ अलभर्ृविका िालग लनरन्ध्तर मूल्र्ाङ्कन पिलत तथा प्रारम्वभक बाि किामा पढाई सीप 
वर्कास वर्लिहरूको प्रभार्कारी उपर्ोग गदै िलगनेछ ।  

– माध्र्लमक तह सञ्चािन गने सामदुावर्क तथा संस्थागत दरैु् प्रकारका वर्द्यािर्हरूमा उपिब्ि हनुपुने 
न्ध्रू्नतम आिारभतू सवुर्िाहरूको सूची लनिायरण गरेर वर्द्यािर्हरूमा गणुस्तरको मानक तर्ार गरी िाग ु
गररनेछ ।  
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– म्शिकहरूको प्राम्ज्ञक उन्नर्न एर्म ्पेशागत वर्कासका िालग माग तथा आर्श्र्कताका आिारमा छोटा 
तथा मध्र्म अर्लिका तालिम सञ्चािन गररनछे ।  

– वर्द्यािर्हरूको व्र्र्स्थापन सिुार तथा शैम्िक उपिम्ब्ि अलभर्ृविका िालग प्रिानाध्र्ापकहरूसगँ 
कार्यसवपादन करारको व्र्र्स्था िाग ुगररनेछ ।  

– म्शिकहरूको कार्यसवपादनिाई वर्द्यािर्का हरेक किाका वर्द्याथीिे हालसि गरेको नलतजासँग आबि गरी 
परुस्कार तथा दण्िको व्र्र्स्था गररनेछ ।  

– सबै प्रकारका शैम्िक संस्थाहरूको भौलतक अर्स्थामा सिुार गरी वर्पद् प्रलतरोिी बनाइनेछ ।  

– चार र्षय उमेरका सबै बािबालिकाको म्शिाको िालग एकर्षे प्रारम्वभक बाि म्शिा र पूर्यप्राथलमक 
वर्द्यािर्को नक्साङ्कनका आिारमा अत्र्न्ध्त दगुयम बस्ती र्ा समदुार् र भौगोलिक वर्कटतािाई िम्ित गरी 
पनुवर्यतरण र वर्स्तार गररनेछ । 

– दलित, छात्रा, जनजालत, िोपोन्ध्मखु जातजालत, गररब तथा जेहेन्ध्दार वर्द्याथीहरूका िालग आर्श्र्कताका 
आिारमा छात्रर्मृ्िको व्र्र्स्था गररनेछ ।  

– नर्ाँ वर्द्यािर् भर्न लनमायणका नमनुा लिजाइनहरू बह ुप्रकारका वर्पद्प्रलत संरे्दनशीि र अपाङ्गमैत्री हनु े
गरी बनाइनेछ । 

–  कार्यमूिक एर्म ्रोजगार उन्ध्मखु उच्च म्शिाको वर्कास र वर्स्तारिाई प्राथलमकता ददइनेछ । 

 

५.१.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– बािम्शिा सञ्चािन तथा शैम्िक सामग्री व्र्र्स्थापन, बािमैत्री लसकाइ प्रणािी िागू गने ।    

– दगुयम तथा अलत वपछलिएको िेत्र एर्म ्समदुार् केम्न्ध्रत गरी नर्ाँ पूर्य-प्राथलमक वर्द्यािर् वर्स्तार ।    

– आिारभतू म्शिामा सबैको पहुँच सलुनम्ित गनयका िालग वर्लभन्न प्रोत्साहनमूिक कार्यक्रमहरू सञ्चािन ।  

– म्शिक व्र्र्स्थापन, पद तथा दरबन्ध्दी लमिान, म्शिक तालिम ।  

– पसु्तकािर् तथा लसकाइ कुना स्थापना ।  

– माध्र्लमक म्शिामा पहुँच तथा वटकाउ दर बढाउन न्ध्रू्नतम लसकाइ र्ातार्रण तर्ार  

– छात्रर्ृम्ि कार्यक्रम सञ्चािन ।  

– माध्र्लमक म्शिामा गणुस्तर अलभर्ृविका िालग नमूना वर्द्यािर्को वर्कास तथा सञ्चािन ।  

– म्शिक तालिम, वर्ज्ञान प्रर्ोगशािा तथा पसु्तकािर् स्थापना ।  

५.१.९ अपेम्ित उपिब्िी 
गाउँपालिकाको १५ देम्ख २४ र्षय उमेर समूहकाको सािरता दर १००% पगु् न ेछ । वर्द्याथीहरुको भनाय तथा 
वटकाउ दरमा बवृि भएको हनुेछ ।सबै र्िाहरूमा सामदुावर्क अध्र्र्न केन्ध्र स्थापना भएको हनुछे । 
गाउँपालिकामा लसपर्िु जनशम्िको संख्र्ामा र्वृि भएको हनुेछ । 
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५.१.१० नलतजा खाका 
क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 

२०७७/07८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत  

म्जवमेर्ार 
लनकार्  

अनमुान तथा जोम्खम  

१ प्रभार्        
 मानर् वर्कास 

सूचाङ्कमा म्शिाको 
र्ोगदान  

सूचाङ्क  ०.५७  म्शिा 
वर्षर्गत 
शाखा  

म्शिा 
वर्षर्गत 
शाखा 

राजनैलतक म्स्थरता 
कार्म रहने छ  

२ असर        
२.१ सािरता दरमा र्िृी 

भएको हनुे छ  
प्रलतशत  ६१% ९८% म्शिा 

वर्षर्गत 
शाखा  

म्शिा 
वर्षर्गत 
शाखा 

म्शिामा िगानी 
र्ृवि हनुे छ  

२.२ व्र्र्सावर्क म्शिा 
प्राप्त जनशम्िमा र्ृवि  

जना  १० ४५ म्शिा 
वर्षर्गत 
शाखा  

म्शिा 
वर्षर्गत 
शाखा 

व्र्र्सावर्क 
पाठशािामा र्वृि 
हनुे 

३ प्रलतर्ि        
३.१ भौलतक संरचना 

सवपन्न 
म्शिािर्हरुको 
व्र्र्स्था हनुे  

प्रलतशत   ५% ९५% म्शिा 
वर्षर्गत 
शाखा  

म्शिा 
वर्षर्गत 
शाखा 

दैवर्प्रकोप प्रभार् 
पने छैन  

३.२ म्शिण पेशामा संिग्न 
जनशम्िको दितामा 
र्ृवि हनुे  

प्रलतशत  ३०% ९५% म्शिा 
वर्षर्गत 
शाखा  

म्शिा 
वर्षर्गत 
शाखा 

व्र्र्सावर्कतामा 
कुशिता आउन े 

३.३ वर्द्यािर् उमेरका सरै् 
र्ािर्ालिकाहरु 
औपचाररक म्शिामा 
लनर्लमत हनुे  

प्रलतशत  ९०% १००% म्शिा 
वर्षर्गत 
शाखा  

म्शिा 
वर्षर्गत 
शाखा 

अलभभार्कमा 
सचेतना र्ृवि हनुे  

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 
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५.२ स्र्ास््र् तथा पोषण  

५.२.१ वर्द्यमान अर्स्था  

संवर्िानिे प्रत्रे्क नागररकिाई राज्र्बाट आिारभतू स्र्ास््र् सेर्ा लनीःशलु्क प्राप्त गने एर्म ्स्र्ास््र् सेर्ामा 
समान पहुँच प्राप्त हनुे वर्षर्िाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्र्ाभतू गरेको छ । नागररकिाई स्र्स्थ बनाउन 
राज्र्िे स्र्ास््र् िेत्रमा िगानी अलभर्ृवि गने एर्म ्गणुस्तरीर्, सहज, सिुभ स्र्ास््र् सेर्ामा समान पहुँच सलुनम्ित 
गदै सबैको स्र्स्थ जीर्न प्रत्र्ाभतू गरी ददगो वर्कास सलुनम्ित गनुयपने दावर्त्र् पलन संवर्िानबाटै लनदेम्शत छ । 
त्र्सरी नै ददगो वर्कासको िक्ष्र् नं. ३ िे सरै् उमेर समूहका व्र्म्िका िालग स्र्स्थ जीर्नको सलुनम्ितता गदै 
समिृ जीर्नस्तर प्रर्ियन गने भने्न उल्िेख गरेको छ । स्र्ास््र् सवबन्ध्िी उपरोि संरै्िालनक व्र्र्स्था एर्म ्
ददगो वर्कासका िक्ष्र् हालसि गनय र्ोगदान गने सोचका साथ स्र्ास््र् िेत्रको प्रर्ियन  गनय आर्श्र्क भएको 
छ । र्स गाउँपालिकामा वर्लभन्न कारणिे गदाय स्र्ास््र् सेर्ा भरपदो र सर्यसिुभ हनु सकेको छैन । वर्गत 
केवह र्षयदेम्ख रोगहरुको संरचना बदलिएको छ । पवहिे झािापखिा र सरुर्ा रोगर्ाट मतृ्र् ुहनुेको संख्र्ा बढी 
लथर्ो भने हाि लनको हनु गाह्रो हनुे रोगहरु जस्तै क्र्ान्ध्सर, श्वासप्रश्वास, मटुु रोग र मगृौिा सवबन्ध्िी समस्र्ाबाट 
मतृ्र् ुहनुेको संख्र्ा बढ्दै गएको पाइन्ध्छ । हािको कोलभििे लनवत्र्ाएका असरहरुका कारण स्र्ास््र् िेत्रिाई 
झन र्र्ायद गरेको छ ।  

५.२.२ अर्सर र चनुौती  

स्थानीर् तहिे तीव्र गलतमा समदुार् स्तर सवम कच्ची सिक लनमायण, भौलतक संरचना लनमायणको र्ोजना बनाई 
कार्य गरररहेको हुँदा समर्मा नै सवपन्न गनय सकेमा सेर्ािाई प्रभार्कारी र्नाउन सवकने अर्सर पलन उलतकै 
मात्रामा रहेको छ । लनीःशलु्क वर्तरण गररने औषिी आर्श्र्कताका आिारमा उपिब्ि गराउनकुा साथै त्र्सको 
गणुस्तर सलुनम्ित गनुय, स्र्ास््र् सेर्ा प्रर्ाहको लनर्लमत लनर्मन र अनगुमन गनुय, सबैको िालग स्र्ास््र् लबमा 
िाग ु गनुय, रै्देम्शक सहर्ोगको पररचािन तथा उपर्ोगिाई प्रभार्कारी बनाउन समन्ध्र्र् कार्म गनुय, आदद  
स्र्ास््र् िेत्रका प्रमखु चनुौतीहरू हनु ्। 

५.२.३ दीर्यकालिन सोच  

हरेक नागररकिाई गणुस्तरीर् स्र्ास््र् सेर्ामा पहुँच र स्र्स्थ नागररक मार्य त समनु्नत वर्कास ।  

५.२.४ िक्ष्र्  

स्र्ास््र्का हरेक िेत्रमा आर्श्र्क वर्कास र सेर्ामा गणुस्तर र्ृवि गरर लनीःशलु्क रुपमा स्र्ास््र् सेर्ा उपिब्ि 
गराउन ु।  

५.२.५ उद्दशे्र्हरु  

– गाउँपालिकाभररका मालनसहरूको आिारभतू तथा गणुस्तरीर् स्र्ास््र् सेर्ामा समतामूिक पहुँच अलभर्ृवि 
गराउन ु 
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– स्र्स्थ जनशम्ि तर्ार गनुय, रोग प्रलतरोिात्मक िमता बढाउन ुतथा गणुस्तरीर् र पोषणर्िु खाद्य सामग्रीमा 
पहुँच बढाउन ु। 

– स्थानीर् स्तरमा नै स्र्ास््र् सेर्ा वर्स्तार गरर सरै् र्गयको स्र्स्थ भई बाँच्न पाउने अलिकारको संरिण गनुय  

५.२.६ रणनीलत  

– गणुस्तरीर् स्र्ास््र् सेर्ामा सबैको सहज पहुचँ हनुे गरी प्रभार्कारी रूपमा सेर्ा उपिब्ि गराउने ।  

– पोषणर्िु खानेकुराको बारेमा चेतना बढाउँदै र्स सवबन्ध्िी सेर्ाको पहुँच आम नागररकसवम प्ु र्ाउने  ।  

– म्शश ुतथा मातमृतृ्रू्दर र्टाई नागररकको औषत आर्मुा र्ृवि गने केम्न्ध्रर् नीलतमा र्ोगदान प्ु र्ाउने ।  

५.२.७ कार्यनीलत  

– आर्श्र्क औषिी, उपकरण, प्रवर्लि र दि स्र्ास््र्कमीहरू सवहतको प्रभार्कारी एर्म ्जर्ार्देहीपूणय स्र्ास््र् 
सेर्ा प्रणािीको वर्कास गररनेछ ।  

– गणुस्तरीर् स्र्ास््र् सेर्ामा सबैको पहुँच प्ु र्ाउन स्र्ास््र् लबमा कार्यक्रम सञ्चािन गरी क्रमशीः सवपूणय 
स्र्ास््र् सेर्ा प्रदान गदै िलगनेछ ।  

– स्र्ास््र् तथा पोषणबारे व्र्ापक जनचेतना जागतृ हनु ेकार्यक्रमहरू सञ्चािन गररनछे ।  

– स्र्ास््र् िेत्रमा आिलुनक सूचना प्रवर्लिको अलिकतम प्रर्ोग गररनेछ ।  

– स्र्ास््र् सेर्ाप्रर्ाहिाई पारदशी, जर्ार्देही एर्म ्जनउिरदार्ी बनाउन सशुासनमा जोि ददइनछे ।  

– गणुस्तरीर् एर्म ्स्र्ास््र्र्ियक खाद्य पदाथयको प्रर्ोग बढाउँदै कुपोषण न्ध्रू्नीकरण गररनेछ ।  

– सनुौिा हजार ददन सवबन्ध्िी जनजागरण अलभर्ान संचािन गररने छ ।  

– नागररक स्र्ास््र्मा प्रलतकूि असर पाने खाद्यपदाथयको वर्ज्ञापन र बजार प्रर्ियन मा बन्ध्देज िगाइनछे । 

– प्रजनन स्र्ास््र्, सरुम्ित माततृ्र् एर्म ्बाि तथा म्शश ुस्र्ास््र् सेर्ा बारेमा जनचेतना अलभर्वृि गररनेछ  

५.२.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– गाउँपालिकास्तररर् अस्पिाि लनमायण । 

– बाि स्र्ास््र्मा सिुार तथा पोषणर्िु खानाको सलुनम्ितता ।  

– पररर्ार स्र्ास््र् तथा सरुम्ित माततृ्र् ।  

– र्ौनरोग तथा एच.आई.भी. र एड्स लनर्न्ध्त्रण ।  

– सरुम्ित संरचनाहरूको लनमायण, पनुलनयमायण तथा ममयतसवभार । 

– र्ोहोर मैिाको व्र्र्स्थापनको िालग सामदुावर्क सरसर्ाई अलभर्ान । 

– सनुौिा हजार ददन अलभर्ान ।  

– गाउँपालिकामा आकम्स्मक स्र्ास््र् कोषको स्थापना ।  

– र्मु्वत स्र्ास््र् म्शवर्रहरु सञ्चािन । 

– र्रार्सी चवपय लनमायणमा अनदुान । 

– स्र्ास््र् लबमा कार्यक्रमको थािनी र वर्स्तार ।  

– स्र्ास््र् शाखा मार्य त बहबुवषयर् सवझौताका आिारमा औषिी खररद् ।  

– औषिीको गणुस्तर, आपूलतय तथा भण्िारणमा नर्ाँ प्रवर्लिको प्रर्ोग, लनीःशलु्क औषिीको व्र्र्स्थापन 
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– दि जनशम्ि व्र्र्स्थापनका िालग म्जल्िा, प्रदेश र केन्ध्रसँग समन्ध्र्र् एर्म ्सहकार्य ।  

– गाउँपालिकावारारा एवर्िेुन्ध्स सञ्चािन,  

– स्थानीर् जलिबटुीको अध्र्र्न अनसुन्ध्िान एर्म ्बैद्यको िमता अलभर्ृवि कार्यक्रम  

– स्र्ास््र् वर्माको व्र्र्स्था एर्म ्अलभिेम्खकरण । 

५.२.९ अपेम्ित उपिब्िी  

र्ोजना अर्लिमा पाँच र्षयमलुनको बाि मतृ्र्दुर, मात ृ मतृ्र्दुर, नर्जात म्शश ुमतृ्र्दुर, कुि प्रजनन दर आदद 
उल्िेख्र् रुपमा र्टेको हनुेछ भने स्थानीर् तहमा नै सवुर्िा सवपन्न स्र्ास््र् संरचनाको लनमायण भई सर्यसािारणिे 
स्र्ास््र्को िेत्रमा सहज सेर्ा प्राप्त गरेका हनुे छन ्।  

५.२.१० नलतजा खाका 
क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 

२०७७/07८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको स्रोत  म्जवमेर्ार लनकार्  अनमुान तथा 
जोम्खम  

१ प्रभार्        
 स्र्स्थ नागररक 

वर्कासमा स्र्ास््र् 
िेत्रको र्ोगदान  

प्रलतशत  २०% ८०% गा.पा.को 
स्र्ास््र् 
शाखा  

गा.पा.को 
स्र्ास््र् शाखा 

स्र्ास््र् 
िेत्रको 
वर्कास हनुे  

२ असर        
२.१ अपेम्ित औषत 

आर्मुा र्ृवि   
प्रलतशत  ६५% ७०% स्र्ास््र् 

शाखा 
गा.पा.को 
स्र्ास््र् शाखा 

खानपानमा 
सिुार हनुे  

२.२ मात-ृम्शश ुमतृ्रू्दरमा 
ह्रास   

प्रलतशत    स्र्ास््र् 
शाखा 

गा.पा.को 
स्र्ास््र् शाखा 

सचेतनामा 
र्ृवि हनुे  

३ प्रलतर्ि        
३.१ स्र्ास््र् संस्थामा 

प्रसतुी गराउन े
मवहिाको संख्र्ामा 
र्ृवि हनुे  

प्रलतशत २०% ९०% स्र्ास््र् 
शाखा 

स्र्ास््र् शाखा र्ातार्ातको 
सवुर्िामा 
र्ृवि हनुे छ 

३.२ कुपोवषत 
बािबालिकाको संख्र्ा 
न्ध्रू्न हनु े 

संख्र्ा  ३० ० स्र्ास््र् 
शाखा 

स्र्ास््र् शाखा सचेतनामा 
र्ृवि हनुे छ  

३.३ स्थानीर्स्तरमा नै 
स्र्ास््र् सेर्ा र्ृवि 
हनुे 

प्रलतशत  ५% ८५% स्र्ास््र् 
शाखा 

स्र्ास््र् शाखा संरचनामा 
वर्कास हनु े

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 
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५.३ खानेपानी तथा सरसर्ाई  

५.३.१ वर्द्यमान अर्स्था  

खानेपानी तथा सरसर्ाई सेर्ा आिारभतू मानर् अलिकारको रूपमा स्थावपत छ । खानेपानीको पहुचँिाई 
नेपािको संवर्िानमा मौलिक हकको रूपमा नै व्र्ाख्र्ा गररएको छ भने ददगो वर्कासको िक्ष्र् नं. ६ मा सरै्को 
लनम्वत पानी तथा सरसर्ाईको उपिब्िताका साथै र्सको ददगो व्र्र्स्थापन सलुनम्ित गने भने्न कुरा उल्िेख 
गररएको छ । अको तर्य  शिु खानेपानीको पहुँचमा रहेको जनसंख्र्ा ज्र्ादै न्ध्रू्न छ भने नेपािमा वर्कासको 
अन्ध्र् िहर सँगै खलु्िा ददशमिु िेत्र र्ोषणा गने कार्यक्रमिे पाएको लतव्रतासँगै सरसर्ाईको िेत्रमा पलन 
उल्िेख्र् प्रगलत भएको मालनन्ध्छ । 

५.३.२ अर्सर र चनुौती  

नेपािको संवर्िानिे व्र्र्स्था गरे अनरुुप सरै्िाई स्र्च्छ तथा सर्ा खानेपानीको व्र्र्स्थापन गनय सक्न,ु 

र्ातार्रणीर् प्रभार्, जिर्ार् ुपररर्तयन, अव्र्र्म्स्थत बस्ती वर्कासका कारण खानेपानीका स्रोतहरू सकु्दै जान ुर 
स्रोत प्रदूवषत हनु,ु स्र्ास््र्िाई खानेपानी तथा सरसर्ाइ सवुर्िाको अलभन्न अङ्गका रूपमा िैजान नसक्न,ु 

लनमायणािीन आर्ोजनाहरू समर्मै सवपन्न गनय नसवकन,ु पोखरी आददको संरिण र स्र्च्छता कार्म गनय कदठनाइ 
हनु ुएर्म ्खानेपानी तथा सरसर्ाइका िेत्रमा संिग्न सरोकारर्ािाहरू बीच प्रभार्कारी समन्ध्र्र् हनु नसक्न ु
र्स िेत्रका प्रमखु चनुौतीहरू हनु ्भने स्थानीर् सरकारिे खानेपानी तथा सरसर्ाईिाई एउटा वर्कासको प्रमखु 
एजेण्िाको रुपमा वर्कास गने गरर र्ोजना लनमायण गनुय, खानेपानी तथा सरसर्ाइ सेर्ा एर्म ्संरचनाको वर्कास 
तथा वर्स्तारमा स्थानीर् तह, वर्कास साझेदार, अन्ध्तरायविर् गैरसरकारी संस्था, गैरसरकारी संस्था तथा उपभोिा 
सलमलतहरू र नागररकको सहभालगता बढ्दै जान,ु वर्लभन्न तहमा खानेपानी तथा सरसर्ाइ तथा स्र्च्छता समन्ध्र्र् 
सलमलतहरू वक्रर्ाशीि रहन ुर सरसर्ाइ कार्यक्रमिे सामाम्जक अलभर्ानको रूप लिन ुआदद कारणहरूिे गदाय 
र्स िेत्रमा आशातीत सिुार गनय सवकने अर्स्था लसजयना हनु गएको छ । 

५.३.३ दीर्यकालिन सोच  

स्र्च्छ, सरुम्ित एर्म ्सर्यसिुभ खानेपानीको व्र्र्स्थापन तथा पररणामममु्ख सरसर्ाई मार्य त सनु्ध्दर गाउँपालिका 
लनमायण ।  

५.३.४ िक्ष्र्  

गाउँपालिकाका सबै जनसङ्ख्र्ािाई आिारभतू खानेपानी तथा सरसर्ाइ सेर्ा उपिब्ि गराउने । 

५.३.५ उद्दशे्र्हरु  

– खानेपानी तथा सरसर्ाइको वर्कासका िालग पररणामममु्ख वर्कासमूिक गलतवर्लि तर् गनुय ।  

– मध्र्म तथा उच्च स्तरको खानेपानी तथा सरसर्ाइ सेर्ा वर्स्तार गनुय । 

– जिर्ार् ुपररर्तयन अनकुुिन तथा वर्पद् व्र्र्स्थापनमैत्री खानेपानी तथा सरसर्ाई सेर्ा सलुनम्ित गनुय ।  
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५.३.६ रणनीलत  

– आिारभतू स्तरको खानेपानी सेर्ा सबै जनसङ्ख्र्ािाई उपिब्ि गराउन े।   

– सबै जनसङ्ख्र्ािाई आिारभतू स्तरको सरसर्ाइ तथा शौचािर्को सवुर्िा प्ु र्ाउने ।  

– जिर्ार् ुअनकूुिन आर्ोजनाको लनमायण, जिािार िेत्र तथा परवपरागत स्रोतको संरिण र भलूमगत पानीको 
पनुभयरणको व्र्र्स्था गने । 

– व्र्र्हार पररर्तयनका िालग वर्लभन्न सचेतीकरणमा जोि ददने ।  

५.३.७ कार्यनीलत 

– गाउँपालिकामा खानेपानी, सरसर्ाइ र स्र्च्छता सवबन्ध्िी नीलत तथा कार्यर्ोजना तजुयमा गररनेछ ।  

– खानेपानी आर्ोजनाहरूको ममयत तथा पनुस्थायपना गररनेछ ।  

– एक र्र एक शौचािर् को व्र्र्स्थािाई पूणयरुपमा कार्ायन्ध्र्र्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

– सञ्चािनमा रहेका सबै खानेपानी तथा सरसर्ाइ आर्ोजनाहरू सवपन्न गररनेछ ।  

– खानेपानीका स्रोतहरूको संरिण तथा र्ातार्रणीर् व्र्र्स्थापन गने कार्य सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ ।   

– सार्यजलनक स्थि, संस्था र मालनसको आर्ागमन बढी हनु ेस्थानहरूमा सार्यजलनक शौचािर् लनमायण गररनेछ  

५.३.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– एक र्र एक िारा अर्िारणामा आिाररत भई खानेपानी र्ोजना तथा िाराको लनमायण एर्म ्वर्स्तार ।  

– सखु्खाग्रस्त िेत्रमा खानेपानी आर्ोजनाहरू लनमायण ।  

– खानेपानी गणुस्तर सिुारका िालग खानेपानी सरुिा र्ोजना तर्ारपारी र्सको कार्ायन्ध्र्र्न गने ।  

– बढी जनर्नत्र् भएका िेत्रहरुमा ठूिा तथा साना ग्रालमण खानेपानी आर्ोजनाहरू सञ्चािन । 

– वर्गतमा सवपन्न भई हाि आमं्शक र्ा पूणय रूपमा िलतग्रस्त आर्ोजनाहरू ममयतसिुार ।  

– खानेपानी आर्ोजनाहरू ददगो रूपमा सञ्चािन हनुे गरी पनुलनयमायण सवबन्ध्िी कार्यक्रम सञ्चािन   

– जिािार तथा पानीको स्रोत संरिण कार्यक्रम सञ्चािन ।   

– खानेपानी आर्ोजनामा आबि सरसर्ाइ कार्यक्रम तथा पानीका स्रोतहरूको र्ातार्रणीर् व्र्र्स्थापन 
कार्यक्रम सञ्चािन ।   

– प्रत्रे्क र्िामा पिम्वर्ङ्ग सवबम्न्ध्ि ३ मवहने सीपमिुक तालिम प्रदान गरी प्रम्शिाथीहरुिाई पररचािन गने  

– खानेपानी सेर्ा नपगेुको िेत्रहरूका पवहचान गरी सेर्ा पहुँच वर्स्तार ।  

– खानेपानी उपभोिा सलमलतहरुको िालग िमता अलभर्ृविका कार्यक्रम सञ्चािन गने ।  

– खलु्िा ददशामिु िेत्र र्ोषणा पलछको अर्स्थािाई प्रभार्कारी कार्ायन्ध्र्र्नमा िैजाने ।  
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५.३.९ अपेम्ित उपिब्िी 
नर्ाँ र्ोजनाहरु लनमायण र लनमायण भएर पलन सञ्चािनमा नरहेका खानेपानी आर्ोजनाहरूको ममयतसवभार सञ्चािनमा 
आएका हनुेछन ्। आर्लिक र्ोजनाको अर्लिको अन्ध्त्र् सवममा ९०% र्रिरुीहरुमा सरुम्ित खानेपानी तथा 
सरसर्ाइको सवुर्िा पलुगसकेको हनुे छ ।    

५.३.१० नलतजा खाका 
क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 

२०७७/07८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत  

म्जवमेर्ार 
लनकार्  

अनमुान तथा जोम्खम  

१ प्रभार्        
 स्र्स्थ नागररक 

वर्कासमा खानेपानी 
तथा सरसर्ाई 
िेत्रको र्ोगदान 

प्रलतशत  ५% १५% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

सहर्ोगी 
लनकार्हरुको 
सहर्ोग लनरन्ध्तर 
रहने  

२ असर        
२.१ खानेपानीको सहज 

व्र्र्स्थापनिे 
जीवर्कोपाजयनमा 
सिुार 

र्रिरुी 
प्रलतशत  

१०% ४०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

खेतीर्ोग्र् जलमन 
प्रर्ोगमा आउने  

२.२ स्र्ास््र् सिुारमा 
र्ोगदान पगु्न ेछ  

प्रलतशत  ५% २५% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

स्र्च्छ पानी प्रर्ोगमा 
र्ृवि  

३ प्रलतर्ि        
३.१ एक र्र एक िारा 

कार्यक्रम िागू हनुे  
र्रिरुी 
प्रलतशत  

५% ९०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

सरै् पिको सहर्ोग 
रहने  

३.२ खलु्िा ददशामिु िेत्र 
र्ोषणा पछीको 
अर्स्थामा सिुार 
आउने  

प्रलतशत  ३०% १००% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

सरै् पिको सहर्ोग 
रहने  

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 
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५.४ र्रु्ा तथा खेिकुद्  

५.४.१ वर्द्यमान अर्स्था  

वर्श्वमा कस्िाई र्रु्ा भने्न बारेमा आ-आफ्नै वर्चारहरु रहेका छन ्। तर नेपािमा भन े१६ देम्ख ४० र्षय 
उमेर समूहिाइ र्रु्ा भने्न गररन्ध्छ । कुि जनसङ्ख्र्ाको ४०.३ प्रलतशत रहेको र्ो र्रु्ा जनशम्ि देश वर्कासको 
खवर्ाको रुपमा रहेको हनु्ध्छ । म्शम्ित, सीपर्िु, अनशुालसत र उद्यमशीि र्रु्ाशम्ि वर्कास गरी र्ो 
जनसाम्ङ्ख्र्क प्रर्ृम्ििाई पुजँीकृत गदै राि लनमायणमा िगाउन सवकएमा र्रु्ाहरूिे देशको सामाम्जक एर्म ्
आलथयक वर्कासमा नतेतृ्र्दार्ी भलूमका लनर्ायह गनय सक्दछन ्। र्सिाई मध्र्नजर गरी राविर् र्रु्ा नीलत, २०७२ 
एर्म ्राविर् र्रु्ा पररषद्को गठन गररएको छ । राविर् र्रु्ा नीलत, २०७२ को प्रभार्कारी कार्ायन्ध्र्र्न गदै 
र्रु्ाशम्ििे वर्कासका िालग राविर् र अन्ध्तरायविर् अनभुर्हरूबाट लसकेका पाठहरूिाई समेत मनन गदै 
उनीहरूिाई देशको सामाम्जक आलथयक रूपान्ध्तरणमा मूिप्रर्ाहीकरण गनुयपने आजको आर्श्र्कता भएको छ । 
र्रु्ा र खेिकुद एक अकायका पररपूरक हनु्ध्छन । खिुकुद वर्कासको माध्र्मबाट पलन देशको पवहचानिाई 
वर्श् र्साम ुप्ु र्ाउन मद्दत लमिेको हनु्ध्छ ।  

५.४.२ अर्सर र चनुौती  

स्र्देशमा मध्र्म र उच्च म्शिा प्राप्त र्रु्ा वर्देश पिार्न हनु ेप्रर्ृलत रोक्न,ु सामाम्जक र आलथयक सेर्ाहरूमा 
र्रु्ाको पहुँच र्ृवि गनुय, व्र्ार्हाररक र व्र्ार्सावर्क म्शिा सर्यसिुभ रूपमा उपिब्ि गराउन ुर र्रु्ाको िमता 
अलभर्ृविसवबन्ध्िी तालिम सञ्चािन गनयका िालग तालिम प्रदार्क लनकार्हरूबीच समन्ध्र्र् सदुृढ गनुय, र्रु्ाहरुको 
समग्र वर्कास हनुे गरर खेिकुदको वर्कास गनय नसक्न ुर्स िेत्रका चनुौती हनु ्। बढ्दो र्रु्ा जनसङ्ख्र्ािाई 
सीप र उद्यमशीितार्िु बनाई जनसाम्ङ्ख्र्क िाभांश हालसि गने पर्ायप्त सवभार्ना रहन,ु िोकतन्ध्त्रको पनुस्थायपना 
पलछका सरकारहरूमा र्रु्ािाई राि लनमायणमा मूिप्रर्ाहीकरण गने राजनीलतक सोच र इच्छाशम्ि देम्खन,ु र्रु्ामा 
आफ्नो शम्ि र भलूमकाप्रलत जागरूकता आउन,ु र्रु्ा िम्ित कार्यक्रमहरूिाई वर्स्तार गनयका िालग आिार तर्ार 
हनु,ु राविर् वर्कासमा र्रु्ा सहभालगता अलभर्ृवि गदै उनीहरूका अलिकारहरूको उपर्ोग गने र्ातार्रण लसजयना 
गने संरै्िालनक प्रलतबिता र खेिकुदमा स्थानीर् सरकार, प्रदेश सरकार तथा संम्र्र् सरकारिे वर्लभन्न वकलसमका 
पहिहरु गदै जान ुआदद र्स िेत्रका अर्सर हनु ्। 

५.४.३ दीर्यकालिन सोच  

राि लनमायणमा र्रु्ाको सवक्रर् सहभालगता र खेिकुद मार्य त र्रु्ा वर्कासको सलुनम्ितता ।  

५.४.४ िक्ष्र्  

खेिकुदमा र्रु्ा सहभालगतमा र्ृवि, सकारात्मक सोचको वर्कास, उद्यमम्शितामा सहभालगता र दिता हालसि 
गने कार्यमा र्रु्ाको सवक्रर्ता बढाई समदुार् वर्कासमा र्रु्ाको सहभालगताको र्ृवि गने ।  

५.४.५ उद्दशे्र्हरु  

– र्रु्ाको दिता, उद्यमशीिता र अन्ध्रे्षणात्मक िमताको वर्कास गदै आलथयक-सामाम्जक वर्कासमा र्रु्ा 
सहभालगता अलभर्वृि गनुय ।  

– र्रु्ािाई सर्ायङ्गीण गाउँपालिका लनमायणको संर्ाहक बनाउन ु। 

– र्रु्ािाई स्र्ाबिवर्ी, आत्मलनभयर, र चररत्रर्ान बन्न प्ररेणा प्रदान गनुय ।  

५.४.६ रणनीलत  
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– र्रु्ािाई प्रावर्लिक म्शिा तथा सीपमूिक तालिम मार्य त दि, उद्यमशीि र आत्मलनभयर बनाउने ।  

– गाउँपालिकाका सबै तहको नीलत तथा लनणयर् प्रवक्रर्ामा र्रु्ा सहभालगता बढाउने ।  

– र्रु्ािाई वर्पद् व्र्र्स्थापन, सामाम्जक वर्कास, र्ातार्रण संरिण, खेिकुद िगार्तका िेत्रमा स्र्रं्सेर्कको 
रूपमा पररचािन गने ।  

– खेिकुद, र्ोगाभ्र्ास र सामाम्जक वक्रर्ाकिापमा र्रु्ाहरूको संिग्नता बढाउन े। 

५.४.७ कार्यनीलत  

– र्रु्ामा प्रावर्लिक म्शिा र िमता अलभर्ृवि कार्यक्रममार्य त उद्यमशीिता प्रर्ियन गररनेछ ।  

– राविर् तथा अन्ध्तरायविर् स्तरमा उदाहरणीर् तथा अन्ध्रे्षणात्मक कार्य गरी समाजमा र्ोगदान प्ु र्ाएका 
र्रु्ािाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

– स्र्देशमा नै रोजगारीका अर्सरहरू लसजयना गरी र्रु्ा बेरोजगारका समस्र्ािाई क्रलमक रूपमा समािान 
गररनेछ   

– स्थानीर् तहमा खेिकुदको वर्कासका िालग हरेक वर्द्यािर्िाइ खेिकुदको र्लुनटको रुपमा लिइने छ ।  

– रै्देम्शक रोजगारबाट र्केका र्रु्ाका िालग स्र्रोजगार तथा उद्यमशीि बन्न आर्श्र्क तालिम तथा परामशय 
कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररनछे ।  

– परवपरागत पेशािाई प्रर्ियन गरी आिलुनकीकरण गदै उत्पादनिाई बजारसवम सहज पहुँचको व्र्र्स्था गरी 
त्र्स िेत्रमा संिग्न र्रु्ािाई प्रोत्साहन र सवमान गने कार्यक्रम सञ्चािन गररनछे । 

– सबै तहका वर्कास लनमायण वक्रर्ाकिापको र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्ध्र्र्न र अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कार्यमा 
र्रु्ाको सहभालगता सलुनम्ित गररनेछ । 

५.४.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– कृवष, पशपुािन, उद्योग िगार्त िेत्रमा स्र्रोजगारमूिक तालिम, सीप तथा नतेतृ्र् वर्कास सवबन्ध्िी तालिम  

– गाउँपालिकामा ग्रामीण र्रु्ा उद्यम कार्यक्रम अन्ध्तगयत १० र्रु्ा एक उद्यम कार्यक्रम ।  

– र्रु्ा सञ्चार कार्यक्रम सञ्चािन । 

– राविर् तथा अन्ध्तरायविर् िेत्रमा रािको गौरर् बढाउन र्ोगदान प्ु र्ाउन ेर्रु्ा र र्रु्ाको िेत्रमा उत्कृष्ट कार्य 
गने संस्थािाई सवमान र परुस्कार प्रदान । 

– प्रकोप व्र्र्स्थापनमा र्रु्ाहरुको पररचािन ।  

– र्रु्ाहरुको नेततृ्र्मा खेिकुद तथा र्ोग म्शवर्र जस्ता कार्यक्रमहरुको सञ्चािन । 

– र्रु्ाहरुिाई पररचािन गरी स्र्ास््र् सचेतना, रिदान, सरसर्ाइ, र्ृिरोपण तथा र्ातार्रण संरिण कार्यक्रम  

– हरेक वर्द्यािर्मा खेिकुद वर्कासको िालग भौलतक संरचनाको वर्कास गररने छ ।  

– राविर्स्तरमा खेिकुद प्रलतर्ोलगताहरुमा र्रु्ाहरुको सहभालगता जटुाउन पालिकािे पहि गने । 

५.४.९ अपेम्ित उपिब्िी  

र्रु्ाहरूमा सकारात्मक सोचको वर्कास भई स्र्रं्सेर्ामा संिग्न भएका हनुेछन ्। र्रु्ाको िमता अलभर्वृि भई 
स्र्रोजगार र उद्यमशीि भएको, र्रु्ा प्रलतभाहरू सवमालनत भएको र स्र्रं्सेर्ा गनय इच्छुक र्रु्ाहरू स्र्रं्सेर्ा 
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अलभर्ानमा संिग्न भएका हनुेछन ्। पालिकामा खेिकुदमा इच्छा राख् ने ६०% र्रु्ाहरुिाई खेिकुदमा अगालि 
बढाइने छ ।  

५.४.१० नलतजा खाका 
क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 

२०७७/0७८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको स्रोत  म्जवमेर्ार 
लनकार्  

अनमुान तथा 
जोम्खम  

१ प्रभार्        
 गा.पा.को एवककृत 

वर्कासमा र्रु्ा तथा 
खेिकुदको र्ोगदान 
रहने  

प्रलतशत  १०% ५०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

र्रु्ामा वर्देश 
मोह र्ट्ने   

२ असर        
२.१ उद्यमम्शिता मार्य त 

र्रु्ा रोजगारीमा र्ृवि 
संख्र्ा  ५ २०० गा.पा. 

प्रशासन  
गा.पा. 
प्रशासन 

र्रु्ामा वर्देश 
मोह र्ट्ने   

२.२ समदुार् वर्कासका 
िेत्रमा र्रु्ा 
स्र्र्मसेर्कको र्ृवि  

संख्र्ा ० १५० गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

र्रु्ामा वर्देश 
मोह र्ट्ने   

२.३ वर्लभन्न खेिकुद 
प्रलतर्ोलगतामा र्रु्ा 
सहभालगता  

प्रलतशत  ५ २५ गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

खेिकुदमा 
र्रु्ाको 
सहभालगता बढ्न े

३ प्रलतर्ि        
३.१ र्रु्ाहरु 

व्र्र्सावर्करुपमा 
खेिकुदमा सर्ि हनु े

संख्र्ा १० ५० गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

सरै् पिको 
सहर्ोग रहने  

३.२ स्थानीर्स्तरमा 
र्रु्ाहरु व्र्र्सार्ी हनु े

संख्र्ा ० १५० गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

सरै् पिको 
सहर्ोग रहन े

३.३ वकशोरीहरुको 
आलथयक पिमा 
संिग् नता  

संख्र्ा   ५०० गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

सरै् पिको 
सहर्ोग रहन े

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 
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५.५ मवहिा वर्कास   

५.५.१ वर्द्यमान अर्स्था 
वहजोको भन्ध्दा हाि मवहिाको अर्स्थामा केवह मात्रमा भए पलन सिुारात्मक पिहरु देम्खन थािेका छन ्। 
पैतकृ सवपम्िमा समान हक, सामाम्जक सरुिा र सामाम्जक न्ध्र्ार्को िेत्रमा भएका प्रर्ासबाट केही सिुार देम्खन 
थािेका छन।् राज्र्िे अन्ध्तरायविर्स्तरमा जनाएका प्रलतबिताहरूिाई कार्ायन्ध्र्र्नमा िैजान मानर् बेचलबखन 
तथा ओसारपसार एरं् र्रेि ु वहंसा लनर्न्ध्त्रण गनय काननुहरू कार्ायन्ध्र्र्नमा ल्र्ाइएको छ । मानर् बेचलबखन 
तथा िैवङ्गक वहंसाबाट पीलितहरूको तत्काि उिार तथा सहर्ोगका िालग कोषहरूको स्थापना गरी व्र्र्स्थापन 
रपररचािन गररनकुा साथै एकि मवहिाहरूको हीत संरिणको कार्य गनयका िालग एकि मवहिा सरुिा कोष 
कार्ायन्ध्र्र्नमा ल्र्ाइएको छ । 

 

५.५.२ अर्सर र चनुौती  

मवहिा तथा परुुषबीच समानता कार्म गनय नीलतगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत प्रर्ास हुँदाहुँदै पलन समाजमा 
रहेको वपतसृिात्मक सोच अझै कार्म रहन,ु मवहिािाई वर्कासका सबै चरणहरूमा सारभतू सहभालगता गराउन 
नसक्न,ु मवहिा वर्कासका िालग गररएका संस्थागत तथा कार्यक्रमगत प्रर्ासहरू अपर्ायप्त हनु,ु मवहिा वर्कास 
कार्यक्रमहरूिे िम्ित सबै िेत्र र बगयिाई समेटन नसक्न,ु िैवङ्गक वहंसा तथा गररबीको प्रभार् मवहिाहरूमा बढी 
पनुय, मवहिाका िेत्रमा कार्यरत सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूबीच प्रभार्कारी समन्ध्र्र्को कमी रहन,ु 

मवहिा वर्कास कार्यक्रमको िेत्र वर्स्तार भएपलन सोही अनपुातमा मानर्ीर्, आलथयक तथा भौलतक सािनहरूको 
उपिब्िता नहनु,ु मवहिाको श्रमिाई आलथयक उपाजयनर्िु वक्रर्ाकिापमा पररणत गनय नसक्न,ु एकीकृत िैंलगक 
त्र्ांक राख्न ेपिलतको वर्कास हनु नसक्न,ु िैवङ्गक वहंसाको अन्ध्त्र्का िालग आलथयक सशिीकरण र जनचेतनाको 
पाटो प्रभार्कारी नहनु,ु अनगुमन तथा मूल्र्ांकन गदाय िैवङ्गक दृवष्टकोणिे समेत हेररने पिलतको वर्कास हनु 
नसक्न ुजस्ता समस्र्ा तथा चनुौतीहरू वर्द्यमान छन ्। 

 
५.५.३ दीर्यकालिन सोच  

मवहिाको  मिुभतू  तथा  समान  अलिकार  सलुनम्ित  गदै  िैवङ्गक  रूपिे  समारे्शी  र समतामूिक राि 
लनमायण गने । 

  

५.५.४ िक्ष्र्  

िैंलगक समानताका पिमा समदुार् सशम्िकरण भएको हनुे । 

 

५.५.५ उद्दशे्र्हरु  
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– सबै सामाम्जक समूह, र्गय र िेत्रका मवहिाहरूको आलथयक, सामाम्जक र राजनीलतक सशिीकरणका िालग 
िैवङ्गक भलूमकािाई सशि बनाउने ।  

– मवहिा भएकै कारणबाट हनु ेिैवङ्गकतामा आिाररत वहंसा एरं् वर्भेद र बवहष्करणको अन्ध्त्र् गने । 

 

५.५.६ रणनीलत  

– िैवङ्गक मूिप्रर्ाहीकरणिाई सदुृढ गदै शासन प्रणािीको प्रत्रे्क चरण र वर्कास प्रवक्रर्ाको सबै चक्रमा 
मवहिाहरूको उल्िेखनीर् र साथयक सहभालगता अलभर्वृि गने ।  

– मवहिावर्रुि हनुे सबै वकलसमका वहंसा, वर्भेद र बवहष्करण अन्ध्त्र्का िालग कार्यक्रम सञ्चािन गने । 

– ग्रामीण िेत्रका सीमान्ध्तकृत मवहिाहरूको िमता अलभर्ृवि एरं् जीर्नस्तर सिुारका िालग िम्ित 
संरिणात्मक,  सेर्ामूिक तथा सशिीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चािन गने । 

 

५.५.७ कार्यनीलत  

– आर्ोजनाहरूिाई बढीभन्ध्दा बढी रोजगारीमूिक र िैवङ्गक दृवष्टिे उिरदार्ी बनाउन आर्ोजना तजुयमाको 
क्रममा िैवङ्गक पिलतहरूको वर्कास,  कार्ायन्ध्र्र्न र अनगुमन गररनेछ ।  

– िैवङ्गक बजेट प्रणािीिाई संस्थागत बनाउँदै र्सको वर्स्तार गररनेछ । 

– स्रोत र सािनमा मवहिाहरूको पहुँच, स्र्ालमत्र् र लनर्न्ध्त्रण बढाउने कार्यक्रमहरूिाई प्राथलमकता ददइनछे  

– मवहिा वर्रुि हनुे सबै प्रकारका वहंसा, शोषण तथा लबभेद र बवहष्करणको रोकथाम एरं् लनर्न्ध्त्रणका िालग 
काननुी उपचार प्रणािीिाई सहज र सबैको िालग पहुँचर्ोग्र् बनाइन ेछ । 

– िैवङ्गक वहंसासवबन्ध्िी कार्यिाई समाजमा नै दबाबपूर्यक लमिाउने कार्यिाई लनरुत्सावहत गररनेछ ।  

– एकि मवहिाको िालग आर् आजयन, िमता वर्कास र सशिीकरण गने कार्यक्रमहरूको पवहचान गरी 
कार्ायन्ध्र्र्नमा ल्र्ाईनछे । 

– अपाङ्गता भएका मवहिाहरूको वहंसाको अन्ध्त्र् गदै रोजगारी र स्र्रोजगारीका िालग कार्यक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । 

– मवहिा वर्कास कार्यक्रमको िेत्र वर्स्तार गनुयका साथै प्रभार्कारी कार्ायन्ध्र्र्न गदै िलगनेछ । 

– मवहिाहरूिाई व्र्र्सार् सञ्चािन तथा आर्मूिक कार्य गरी स्र्रोजगारी सजृना गनय वर्िीर् पहुँचको व्र्र्स्था 
लमिाइनेछ र सहलुिर्तमा सेर्ा प्रदान गररनेछ । 

५.५.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– मवहिा सशिीकरण कार्यक्रम । 

– मवहिा वर्कास कार्यक्रम । 

– िैवङ्गक वहंसा लनर्ारणका िालग एकीकृत वर्कास कार्यक्रम । 

– आर्मूिक कार्यक्रममा सहभालगता अलभर्ृवि कार्यक्रम । 
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५.५.९ अपेम्ित उपिब्िी  

प्रत्र्िरूपिे िैवङ्गक उिरदार्ी बजेट वर्लनर्ोजनको अनपुात कवतीमा २५ प्रलतशत पगेुको हनुे, मवहिा वर्कास 
कार्यक्रम सबै र्िामा वर्स्तार हनुे, िैंलगक वहंसा र्ट्ने र पीिकिाई अलनर्ार्य सजार् हनुे संर्न्ध्त्रसमेत बनेको 
हनुेछ । 

 

५.५.१० नलतजा खाका 
क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 

२०७७/07८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको स्रोत  म्जवमेर्ार लनकार्  अनमुान तथा 
जोम्खम  

१ प्रभार्        
 गा.पा.को एवककृत 

वर्कासमा 
मवहिाहरुको र्ोगदान 
रहने 

प्रलतशत  २५% ५०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. प्रशासन सरोकारर्ािा 
पिको 
सहर्ोग हनुे  

२ असर        
२.१ मवहिाहरुको आलथयक 

सशम्िकरण हनुे  
प्रलतशत  ५% ५०% गा.पा. 

प्रशासन  
गा.पा. प्रशासन सरोकारर्ािा 

पिको 
सहर्ोग हनुे  

२.२ सामाम्जकरुपमा सिम 
मवहिाहरुको वर्कास 

प्रलतशत  १०% ६०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. प्रशासन सरोकारर्ािा 
पिको 
सहर्ोग हनुे  

३ प्रलतर्ि        
३.१ मवहिा समूहहरुको 

उम्चत व्र्र्स्थापन  
संख्र्ा  ५ २० गा.पा. 

प्रशासन  
गा.पा. प्रशासन िमता 

अलभर्ृवि हनु े
३.२ मवहिाहरुमा 

नेततृ्र्दार्ी िमताको 
वर्कास हनुे  

प्रलतशत  २०% ५०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. प्रशासन  

३.३ वर्कासमा 
मवहिाहरुिे पलन 
साझेदारी गने 

प्रलतशत  २०% ६०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. प्रशासन  

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 
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५.६ बाि वर्कास   

५.६.१ वर्द्यमान अर्स्था  

नेपािको कुि जनसङ्ख्र्ामध्रे् ३९.८ प्रलतशत १६ र्षयसवमका बािबालिका रहेका छन ्। त्र्सैगरी १०-१९ 
र्षय समूहका बािबालिका तथा वकशोरवकशोरी २४.२ प्रलतशत रहेका छन ्। बािबालिका तथा वकशोरवकशोरीको 
िालग बाि बचार्ट, संरिण, सहभालगता र वर्काससवबन्ध्िी रणनीलत लिई वर्लभन्न कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररएका 
छन ्। देशभरी २२,४५७ बािक्िब गठन तथा सञ्चािन, मिुकुभर ३५,१७४ प्रारम्वभक बािवर्कास केन्ध्रहरूको 
सञ्चािन, सिक बािबालिकाको उिार, संरिण तथा व्र्र्स्थापन मागयदशयन, २०७२ को कार्ायन्ध्र्र्न, नेपािवारारा 
बािअलिकार सवबन्ध्िी संर्िु राि सङ्घीर् महासम्न्ध्ि, १९८९ को अनमुोदन र अन्ध्र् बाि अलिकारसँग सवबम्न्ध्ित 
अन्ध्तरायविर् महासम्न्ध्ि र इच्छािीन आिेखहरूमा गरेको प्रलतबिताअनसुारका कार्यक्रमसमेत सञ्चािन गररएका 
छन ्। 

५.६.२ अर्सर र चनुौती 
बािबालिका र वकशोरवकशोरीहरूिे आिारभतू अलिकार उपभोग गनय सक्ने र्ातार्रण तर्ार गनुय, सवबम्न्ध्ित 
लनकार् तथा मन्ध्त्रािर्हरूबीच बािबालिका र वकशोरवकशोरीसवबन्ध्िी कार्यक्रमहरूमा समन्ध्र्र् ल्र्ाउन,ु बाि 
न्ध्र्ार्प्रणािी तथा बािमैत्री स्थानीर् शासन पिलतिाई व्र्र्हारमा पूणय रूपमा उतानुय र बालिका तथा वकशोरीमालथ 
हनुे वहंसा एर्म ्परवपरागत हालनकारक प्रचिनिाई पूणय रूपमा लनर्न्ध्त्रण गनुय र्स िेत्रका चनुौतीका रूपमा 
रहेका छन ्। बािबालिका तथा वकशोरवकशोरीहरूको म्शिामा उल्िेख्र् सहभालगता हनु,ु स्र्ास््र् िेत्रमा सिुार 
हनु,ु बािबालिकाको हकिाई मौलिक हकको रूपमा संरै्िालनक प्रत्र्ाभलूत हनु,ु स्थानीर् लनकार्बाट बािवहत 
कार्यक्रम सञ्चािन हनु,ु बािअलिकारप्रलतको सचेतनामा र्ृवि हनु,ु बािवहतको िालग सरकारी लनकार्हरूबीच 
समन्ध्र्र् हनु,ु बािमैत्री स्थानीर् लनकार् र्ोषणा हनु,ु सिक बािबालिकाको उिार, राहत तथा मनोवर्मशय र 
पाररर्ाररक पनुलमयिन, पनुएयकीकरण तथा पनुस्थायपनाको िालग बाि हेल्पिाइन सरुु हनु,ु हराएका बािबालिकाको 
खोजतिास गनय बािबालिका खोजतिास समन्ध्र्र् केन्ध्रको लनीःशलु्क टेलिर्ोन सेर्ा लनरन्ध्तर सञ्चािन हनु ुर 
बाि इजिास गठन हनुजुस्ता वर्षर्हरू र्स िेत्रका अर्सरहरू हनु ्। 

५.६.३ दीर्यकालिन सोच  

बािबालिकाको हक अलिकार संरिण गदै उनीहरूिाई सिम र र्ोग्र् नागररक बने्न र्ातार्रण लनमायण । 

५.६.४ िक्ष्र्  

बािबालिका वर्रूि हनुे सबै प्रकारका शारीररक तथा मानलसक वहंसा, िलत र्ा दवु्र्यर्हारबाट बािबालिकािाई 
संरिण गने । 

५.६.५ उद्दशे्र्हरु  

– बािबालिका र वकशोरवकशोरीको समग्र अलिकारको संरिण र प्रर्ियन गनुय ।  

– बािबालिका र वकशोरवकशोरीउपर हनुे सबै प्रकारका भेदभार्, शोषण, वहंसा, उपेिा र दवु्र्यर्हारको अन्ध्त्र् 
गनुय । 



 

68 
 

 

५.६.६ रणनीलत  

– बािबालिकािाई गभायर्स्थादेम्ख नै आर्श्र्क स्र्ास््र् र पोषण सेर्ा सलुनम्ित गने । 

– बािबालिका र वकशोरवकशोरीको शारीररक, मानलसक र बौविक वर्कासमा जोि ददन े।  

– बािबालिका र वकशोरवकशोरी वर्रूि हनु ेसबै प्रकारका वहंसा अन्ध्त्र्का िालग लनरोिात्मक, उपचारात्मक र 
प्रर्ियनात्मक उपार् अर्िवबन गने ।   

– सबै प्रकारका बािश्रम न्ध्रू्नीकरण तथा लनषेि गने ।  

 

५.६.७ कार्यनीलत  

– गभायर्स्थामा आमा र म्शशकुो सरुिाका िालग पोषण कार्यक्रम सञ्चािन गररनछे ।  

– गभायर्स्थादेम्ख जन्ध्मपिात ्उपिब्ि गराइन ेखोप, लभटालमन ए, पोलिर्ोजस्ता आिारभतू स्र्ास््र् सेर्ाको पहुँच 
वर्स्तार गररनछे ।  

– बािबालिकाको िालग लनीःशलु्क रूपमा उपिब्ि गराइने स्र्ास््र् सवुर्िाको वर्स्तार र गणुस्तरमा र्ृवि 
गररनेछ ।  

– बािबालिकाहरूको जन्ध्मदतायिाई अलनर्ार्य गरी प्रारम्वभक बािवर्कास प्रणािीिाई व्र्र्म्स्थत  गररनेछ ।   

– आफ्नो िारणा बनाउन सिम बािबालिकािाई आरू्सँग सवबि सबै वर्षर्हरूमा आफ्नो वर्चार अलभव्र्ि 
गनय पाउने अर्सर ददई वर्लभन्न तहको लनणयर् प्रवक्रर्ामा बाि सहभालगता अलभर्ृवि गररनेछ ।  

– बािसंरिण सलमलत र बािक्िब सञ्चािन र पररचािनमा गाउँपालिकाबाट सहर्ोग प्ु र्ाइनछे ।  

– समाजमा प्रचिनमा रहेका वर्लभन्न हालनकारक अभ्र्ासका साथै बािबालिका उपर हनुे वहंसािाई रोकथाम 
गनय कारण पवहचान गरी आर्श्र्क लनरोिात्मक उपार्को अर्िवबन गररनेछ ।  

– वहंसाबाट प्रभावर्त बािबालिकाको उपर्िु संरिणका साथै उनीहरूिाई काननुी सहार्ता तथा आर्श्र्क 
उपचारात्मक सेर्ा उपिब्ि गराइनेछ । 

– बेचलबखन, बािश्रमिगार्त अन्ध्र् वहंसामा परेका बािबालिका तथा वकशोरवकशोरीका िालग राहत, पनुस्थायपना, 
पाररर्ाररक पनुलमयिन र काननुी तथा मनोरै्ज्ञालनक परामशय सेर्ाका कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ ।  

– सबै प्रकारका बािश्रमिाई न्ध्रू्नीकरण गदै र्सिाई लनषेि गररनेछ ।  

–  

५.६.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– गाउँपालिका तहमा बािअलिकार प्रर्ियन को दृवष्टकोणबाट र्ोजना तजुयमामा समन्ध्र्र् र सहजीकरण ।   

– बािबालिका सवबन्ध्िी स्थालनर् स्रोतकेन्ध्र सञ्चािन तथा व्र्र्स्थापन ।  

– अलभभार्क नभएका बेसहारा बािबालिकाको संरिण, आश्रर्, म्शिा तथा पनुस्थायपनाको व्र्र्स्था गनय 
गाउँपालिकामा बािबालिका संरिण केन्ध्र स्थापना । 
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– बािबालिकाहरूको िालग वर्पद् जोम्खम व्र्र्स्थापन सवबन्ध्िी कार्यक्रम सञ्चािन तथा वर्स्तार ।  

– बाि संरे्दनशीिता अलभर्वृि गनय िमता वर्कास तथा अलभमखुीकरण सवबन्ध्िी कार्यक्रम सञ्चािन । 

– बािबालिका उपर हनुे वहंसा वर्रुिको सचेतना कार्यक्रम ।  

– बािअलिकार प्रर्ियनका लनम्वत आम सचेतना अलभर्ृवि तथा प्रचार-प्रसार । 

५.६.९ अपेम्ित उपिब्िी  

बािमैत्री स्थानीर् शासन सञ् चािन भइ गाउँपालिकामा बाि अलिकारका वर्षर्हरूसंग सवबम्न्ध्ित लनकार्हरूिाई 
आर्श्र्क बजेट तथा कार्यक्रम प्राथलमकताका साथ व्र्र्स्था भएको हनुेछ । बािबालिका तथा 
वकशोरवकशोरीसवबन्ध्िी सेर्ा प्रर्ाह गने लनकार् सदुृढ भएको, उनीहरूउपर हनुे सबै प्रकारका भेदभार्, शोषण, 

वहंसा, उपेिा र दवु्र्यर्हारमा कमी आएको र अलभभार्कलबहीन, बेसहारा, गररब पररर्ारका बािबालिका तथा 
दवु्र्यर्हारमा परेका बािबालिकाको संरिण भएको हनुेछ ।  

 

५.६.१० नलतजा खाका 
क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 

२०७७/07८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत  

म्जवमेर्ार 
लनकार्  

अनमुान तथा जोम्खम  

१ प्रभार्        
 र्ािर्ालिकाहरुका 

हक अलिकार 
सलुनित हनुे  

प्रलतशत  १०% ५०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

सरोकारर्ािा पिको 
सहर्ोग हनुे  

२ असर        
२.१ बािमैत्री स्थानीर् 

शासन कार्म हनु े 
प्रलतशत  ५% ४०% गा.पा. 

प्रशासन  
गा.पा. 
प्रशासन 

सरोकारर्ािा पिको 
सहर्ोग हनुे  

२.२ वहंसामिु र्ातार्रणमा 
बािबालिकाको 
वर्कास हनुे  

प्रलतशत  ५०% ९०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

सरोकारर्ािा पिको 
सहर्ोग हनुे  

३ प्रलतर्ि        
३.१ बाि वर्कासको 

पिमा र्जेट 
पररचािन  

प्रलतशत  ०% ३% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

सरोकारर्ािा पिको 
सहर्ोग हनुे  

३.२ बािबालिकाहरुको 
पढाइमा गणुस्तरता   

प्रलतशत  ५०% ९०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

सरोकारर्ािा पिको 
सहर्ोग हनुे  

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 



 

70 
 

५.७ जेष्ठ नागररक   

५.७.१ वर्द्यमान अर्स्था  

ज्रे्ष्ठ नागररकहरूको िालग वर्शेष संरिण तथा सामाम्जक सरुिाको हक संवर्िानिे प्रत्र्ाभतू गरेको छ । 
त्र्सैगरी ज्रे्ष्ठ नागररक सवबन्ध्िी ऐन, लनर्मार्िी तथा राविर् कार्यर्ोजना कार्ायन्ध्र्र्नमा रहेका छन ्। नेपािमा 
कुि जनसङ्ख्र्ाको ८.१३ प्रलतशत ज्रे्ष्ठ नागररक रहेका छन ्। नेपाि सरकारिे ज्रे्ष्ठ नागररकहरूिाई 
मालसक रूपमा सामाम्जक सरुिा भिा उपिब्ि गराउँदै आएको छ । र्स गाउँपालिकामा ज्रे्ष्ठ नागररक 
सवबम्न्ध्ि वर्शेष प्रकारका कुनै कार्यक्रम संचािन वर्गतमा नभएका कारण ज्रे्ष्ठ नागररकका सहार्ताको िालग 
र्स र्ोजनाको तजूयमा गररएको छ । 

 

५.७.२ अर्सर र चनुौती  

ज्रे्ष्ठ नागररकहरूमा रहेका वर्षर्गत ज्ञान, सीप, िमता र अनभुर्को अलिकतम सदपुर्ोग गनुय, सरकारी तथा 
गैरसरकारी िेत्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको लनर्मन र समन्ध्र्र् गनुय, र्ृिाश्रम तथा ज्रे्ष्ठ नागररक ददर्ा सेर्ा 
केन्ध्र व्र्र्म्स्थत गनुय, ज्रे्ष्ठ नागररकहरूको िालग काम गने संस्थाहरूिाई प्रदान गररने अनदुानको मापदण्ििाई 
प्रभार्कारी रूपमा कार्ायन्ध्र्र्न गनुय आदद चनुौतीहरू रहेका छन ्। संवर्िानमा ज्रे्ष्ठ नागररकको हकसवबन्ध्िी 
व्र्र्स्थािाई मौलिक हकको रूपमा राम्खएको, सार्यजलनक र्ातार्ातमा सहलुिर्त, सरकारी अस्पतािहरूमा बेि 
छुयाउन,े सेर्ा प्रदार्क लनकार्हरूबाट वर्शषे सवुर्िा ददन ेव्र्र्स्थाहरू गररएको, केन्ध्रीर् ज्रे्ष्ठ नागररक कल्र्ाण 
कोषको स्थापना गरी असहार्, दवु्र्यर्हारबाट पीलित ज्रे्ष्ठ नागररकहरूिाई राहत, सरुिा र स्र्ास््र् उपचार 
प्रदान गररएको, पनुस्थायपनाका िालग मवहिा तथा बािबालिका कार्ायिर्हरूमार्य त सेर्ा प्रदान गने कार्य प्रारवभ 
भएको, गैरसरकारी संस्था तथा सामदुावर्क िेत्रबाट ज्रे्ष्ठ नागररकको वहतको िेत्रमा वक्रर्ाशीिता बढ्दै 
गएकोिाई र्स िेत्रको अर्सरका रूपमा लिन सवकन्ध्छ । 

 

५.७.३ दीर्यकालिन सोच 

ज्रे्ष्ठ नागररकहरूको आिारभतू हक अलिकारको संरिण एर्म ्सवमानजनक र सन्ध्तवुष्टपूणय जीर्नर्ापन । 

 

५.७.४ िक्ष्र्  

ज्रे्ष्ठ नागररकहरूका सेर्ा सवुर्िाहरूको पहुँचिाई सहज बनाई उनीहरूिाई सरुम्ित र सवमालनत तलु्र्ाउने । 

 

५.७.५ उद्दशे्र्हरु  

– ज्रे्ष्ठ नागररकहरूको सवमानजनक जीर्नर्ापनका िालग आर्श्र्क सेर्ा सवुर्िा वर्स्तार गनुय ।  

– ज्रे्ष्ठ नागररकप्रलत पररर्ार, समदुार् र राज्र्को दावर्त्र्बोि गराउन ु। 
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५.७.६ रणनीलत  

– ज्रे्ष्ठ नागररकप्रलत हनुे वहंसा तथा दवु्र्यर्हार हटाई उनीहरूको अलिकारको संरिणगने । 

– वर्शेष जोम्खममा रहेका ज्रे्ष्ठ नागररकिाई िम्ित गरी पनुस्थायपना कार्यक्रम सञ्चािन गने ।  

– सबैबाट ज्रे्ष्ठ नागररकिाई संरिण गने कार्यिाई प्रोत्साहन गने । 

 

५.७.७ कार्यनीलत  

– वहंसा तथा दवु्र्यर्हारमा परेका ज्रे्ष्ठ नागररकिाई संरिण, उपचार र मनोवर्मशय तथा काननुी सहार्ता  

– ज्रे्ष्ठ नागररकिाई दवु्र्यर्हार गनेिाई काननुी दार्रामा ल्र्ाउन आर्श्र्क नीलतगत तथा काननुी व्र्र्स्था  

– ज्रे्ष्ठ नागररकहरूको िालग राज्र्बाट प्रदान गररन ेसार्यजलनक सेर्ा सवुर्िाको मापदण्ि लनिायरण गरी त्र्स्तो 
सवुर्िा प्राथलमकताका साथ उपिब्ि गराउन लनजी िेत्रिाई समेत प्रोत्साहन  गररनछे ।  

– वहंसापीलित, पररत्र्ि, शारीररक एर्म ् मानलसक रूपिे अशि भएका वर्शेष जोम्खममा रहेका ज्रे्ष्ठ 
नागररकहरूका िालग िम्ित गरी वर्शेष राहत तथा पनुस्थायपना कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

– ज्रे्ष्ठ नागररकप्रलत सवमान अलभर्ृवि गनय समदुार् स्तरसवम सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चािन गररनछे ।  

– पूर्ीर् दशयन अनसुार बाबआुमा िगार्त ज्रे्ष्ठ सदस्र्हरूको हेरचाह तथा पािनपोषण गने पररर्ारका 
सदस्र्हरूिाई साथै सङ्घसंस्थाहरूिाई सवमान गररनेछ । 

५.७.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– वहंसा तथा दवु्र्यर्हारमा परेका ज्रे्ष्ठ नागररकिाई संरिण, उपचार र मनोवर्मशय तथा काननुी सहार्ता ।  

– ज्रे्ष्ठ नागररकहरूको िालग प्रदान गररने सेर्ा सवुर्िाको मापदण्ि लनिायरण गरी प्राथलमकताका साथ उपिब्िता 
। 

– ज्रे्ष्ठ नागररकहरूको ज्ञान, सीप, अनभुर्सवबन्ध्िी अन्ध्तरपसु्ता सीप हस्तान्ध्तरण ।   

– ज्रे्ष्ठ नागररकप्रलत सवमान अलभर्ृवि गनय समदुार् स्तरसवम सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चािन  । 

– संभर् भएसवम ज्रे्ष्ठ नागररकहरूको आर्श्र्कतािाई सवबोिन गने गरी गाउँपालिकामा एउटा सवुर्िा 
सवपन्न र्ृिाश्रम (आश्रम स्थि) लनमायण तथा सञ्चािन ।  

– वहंसापीलित, शारीररक एर्म ्मानलसक रूपिे अशि भएका वर्शेष वर्पद् जोम्खममा रहेका ज्रे्ष्ठ नागररकहरूका 
िालग िम्ित गरी वर्शषे राहत तथा पनुस्थायपना कार्यक्रम सञ्चािन । 

 

५.७.९ अपेम्ित उपिब्िी  

ज्रे्ष्ठ नागररकहरूको पािनपोषण तथा हेरचाहका साथै सवमानपूणय जीर्नर्ापन गनयका िालग स्थालनर् सरकार, 

परोपकारी सामाम्जक सङ्घसंस्थाहरू र पररर्ारबाट सहर्ोग पगेुको हनुेछ । 

 

५.७.१० नलतजा खाका 
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क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 
२०७७/0७८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको स्रोत  म्जवमेर्ार 
लनकार्  

अनमुान तथा 
जोम्खम  

१ प्रभार्        
 जेष्ठ नागररकहरुिे 

सवमानजनक जीर्न 
म्जउन े

प्रलतशत  २०% ९०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

सरै्को सहर्ोग 
रहने  

२ असर        
२.१ सरै् िेत्रमा सर्यशिुभ 

सेर्ा प्राप् त गने  
प्रलतशत  ५% ८०% गा.पा. 

प्रशासन  
गा.पा. 
प्रशासन 

सरै्को सहर्ोग 
रहने  

३ प्रलतर्ि        
३.१ र्ृि भिाको सवह 

सदपुर्ोग हनु े
प्रलतशत  ७०% १००% गा.पा. 

प्रशासन  
गा.पा. 
प्रशासन 

सरै्को सहर्ोग 
रहने  

३.२ जेष्ठ नागररकिे 
सरै्को मार्ा पाउन े

प्रलतशत  ३०% १००% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

सरै्को सहर्ोग 
रहने  

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 

 

५.८ अपाङ्गता भएका व्र्म्ि वर्कास कार्यक्रम  

५.८.१ वर्द्यमान अर्स्था 
नेपािमा कुि जनसङ्ख्र्ाको १.९४ प्रलतशत अपाङ्गता भएका व्र्म्ि रहेका छन ्। अपाङ्गता भएका व्र्म्िमध्रे् 
सबैभन्ध्दा बढी शारीररक अपाङ्गता भएका ३६.३ प्रलतशत रहेका छन ्। नेपािको संवर्िानिे अपाङ्गता भएका 
नागररकिाई वर्वर्िताको पवहचानसवहत मर्ायदा र आत्मसवमानपूर्यक जीर्नर्ापन गनय पाउने र सार्यजलनक सेर्ा 
तथा सवुर्िामा समान पहुँचको हक स्थावपत गरेको छ । अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरूको अलिकारसवबन्ध्िी संर्िु 
राि सङ्घीर् महासम्न्ध्ि र र्सको इच्छािीन आिेख, २००६, इन्ध्चोन रणनीलत (२०१३-२०२२) िगार्तका 
अन्ध्तरायविर् प्रलतबिताहरूिाई कार्ायन्ध्र्र्न गनयका िालग नेपाि सरकारिे समदुार्मा आिाररत पनुस्थायपना 
कार्यक्रम, आलथयक, सामाम्जक तथा राजनीलतक समारे्शीकरण, सकारात्मक वर्भेद तथा लनजामती सेर्ामा आरिण, 

अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरूवारारा सञ्चालित संस्थाहरूमार्य त अपाङ्गता िेत्रका कार्यक्रमहरू सञ्चािन, पूणय अशि र 
अलत अशिहरूका िालग सामाम्जक सरुिा भिा एर्म ् व्र्र्सावर्क तथा सीपमूिक तालिम िगार्तका 
कार्यक्रमहरू सञ्चािन गरेको छ । 
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५.८.२ अर्सर र चनुौती  

सवपूणय भौलतक संरचनािाई अपाङ्गमैत्री बनाउन,ु अपाङ्गतासवबन्ध्िी काम गने संस्थाहरूिाई दगुयम िेत्रमा पररचािन 
गनुय र मानलसक एर्म ् बौविक अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरूको िालग उपर्िु कार्यक्रम सञ्चािन गनुय जस्ता 
कार्यहरू चनुौतीका रूपमा रहेका छन ्। त्र्स्तै अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरूको िालग सीपमूिक तालिम सञ्चािन 
र अपाङ्गताप्रलतको सामाम्जक दृवष्टकोणमा पररर्तयन ल्र्ाउन ु र्स िेत्रका चनुौतीहरू हनु ् । अपाङ्गता भएका 
व्र्म्िहरूको अलिकार संरिणका िालग ऐन र आर्ासीर् पनुस्थायपना सेर्ा सञ्चािन वर्लि, २०७२ तथा अपाङ्गता 
भएका व्र्म्िका िालग पहुँचर्िु भौलतक संरचना तथा सञ्चार सेर्ा लनदेम्शका, २०६९ कार्ायन्ध्र्र्न हनु,ु मवहिा 
तथा बािबालिका कार्ायिर्मा बवहरा अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरूका लनम्वत दोभाषे सहर्ोगीको िालग बजेट 
वर्लनर्ोजन हनु,ु अपाङ्गता सवबन्ध्िी सहार्क सामग्री उत्पादन तथा वर्तरणको व्र्र्स्था हनु,ु राज्र्को प्रशासलनक 
तथा राजनीलतक तहमा प्रलतलनलित्र्को सलुनम्ितता हनु,ु समदुार्मा आिाररत पनुस्थायपना कार्यक्रम सञ्चािन र 
सार्यजलनक भौलतक संरचनाहरू अपाङ्गमैत्री बनाउन ेपिलतको वर्कास हनु ुआदद र्स िेत्रका अर्सर हनु ्। 

५.८.३ दीर्यकालिन सोच  

सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरू सिम, स्र्ार्िवबी र आत्मलनभयर । 

५.८.४ िक्ष्र्  

अपाङ्गताको आिारमा हनुे सवपूणय भेदभार्हरूको अन्ध्त्र्का िालग म्शिा, स्र्ास््र्, रोजगारीका अर्सरहरूमा सहज 
पहुँच बढाई अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरूको जीर्नस्तरमा सिुार गने । 

५.८.५ उद्दशे्र्हरु  

– सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरूिाई सवमानपूणय र अर्रोिमिु र्ातार्रणमा जीर्नर्ापनका िालग 
अर्सर उपिब्ि गराउन ुतथा सेर्ा सवुर्िाहरूमा उनीहरूको समतामूिक पहुँच बढाउन ु।  

– अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरूको आलथयक, सामाम्जक सशिीकरण गनुय । 

५.८.६ रणनीलत 

– पूर्ायिार एर्म ्सेर्ा प्रर्ाह गने लनकार्हरूिाई अपाङ्गमैत्री बनाई पहुँच बढाउने ।  

– पूणय अपाङ्गता भएका व्र्म्िका िालग पनुस्थायपना कार्यक्रम सञ्चािन गने ।  

– अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरूको िालग रोजगारी, उद्यमशीिता तथा स्र्रोजगारका अर्सर प्राप्त हनु ेर्ातार्रण 
लसजयना गने ।  

–  

५.८.७ कार्यनीलत  

– सार्यजलनक भौलतक संरचना तथा सञ्चार सेर्ािाई पहचुर्िु र अपाङ्गतामैत्री बनाइनछे ।  
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– मौजदुा सार्यजलनक संरचना, नर्ाँ लनमायण तथा पनुीः लनमायण हनुे सार्यजलनक सरोकारका लनकार्, सरकारी भर्न, 

सार्यजलनक स्थिका सेर्ा, सिक र्ातार्ात, म्शिा िगार्तका पूर्ायिार संरचना तथा सवुर्िािाई अपाङ्गतामैत्री 
बनाउँदै िलगनछे ।  

– समदुार्मा आिाररत पनुस्थायपना कार्यक्रमिाई स्थानीर् लनकार्हरू तथा सरोकारर्ािा लनकार्को समन्ध्र्र्मा 
थप प्रभार्कारी बनाइनछे ।  

– अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरूको हेरचाह तथा पािनपोषण गनय पररर्ारका सदस्र्हरूिाई अलभप्ररेरत गररनछे  

– अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरूको िालग म्शिा तथा स्र्ास््र् सेर्ाहरूको व्र्र्स्थापन गनय परोपकारी सामाम्जक 
सङ्घ संस्थाहरूको सहभालगतािाई प्रोत्साहन गररनछे ।  

– अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरूको पररचर्पत्र वर्तरण प्रणािीिाई लिम्जटाइज्ि गररनेछ ।  

– पूणय अशि अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरूिाई सहर्ोगी सेर्ा उपिब्ि गराइनछे ।  

– अपाङ्गताको प्रकृलतअनसुार सीपमूिक र व्र्ार्सावर्क तालिम प्रदान गरी रोजगारीका अर्सरहरूमा पहुँच 
वर्स्तार तथा स्र्रोजगारीका अर्सरहरू लसजयना गररनेछ ।   

–  

५.८.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरूिाई रेर्रि सलभयस िगार्त आर्श्र्क सूचना तथा जानकारीहरू उपिब्ि गराउन 
सशिीकरण एर्म ्सूचना केन्ध्र (हेल्पिेस्क) सञ्चािन ।    

– सबै वर्कास िेत्रमा स्थानीर् लनकार् र संस्थाको साझेदारीमा अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरूिाई उपर्ोगी हनुे 
सहार्ता सामग्रीको उत्पादन तथा वर्तरणको प्रभार्कारी व्र्र्स्थापन ।    

– अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरूको आिारभतू आर्श्र्कता सलुनम्ित गनयको िालग म्शिा, रोजगार, स्र्ास््र् जस्ता 
िेत्रमा अपाङ्गताको प्रकार र संरे्दनशीिता हेरी सहलुिर्त र्ा लनीःशलु्क सेर्ा सञ्चािन ।  

– वर्पन्न बेसहारा तथा पूणय अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरूका िालग गाउँपालिकामा दीर्यकािीन पनुस्थायपना कार्यक्रम 
सञ्चािन ।  

– आर्श्र्कतानसुार वर्पद् जोम्खम प्रलतरोिी अपाङ्ग पनुस्थायपना केन्ध्रको स्थापना र सञ्चािन । 

५.८.९ अपेम्ित उपिब्िी  

गाउँपालिकामा काननुी, संस्थागत तथा भौलतक पूर्ायिारहरूको वर्स्तार भई अपाङ्गतामैत्री र अर्रोिमिु र्ातार्रण 
लनमायण भएको हनुेछ । मनोसामाम्जक अपाङ्गता, अवटज्म भएका, पूणय र अलत अशि अपाङ्गता भएका बेर्ाररसे 
मवहिा तथा परुुषका िालग लनजी तथा गैरसरकारी संस्था समेतको साझेदारीमा पनुस्थायपना कार्यक्रम सञ्चािन 
भएको हनुेछ ।  
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५.८.१० नलतजा खाका 
क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 

२०७७/07८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको स्रोत  म्जवमेर्ार 
लनकार्  

अनमुान तथा 
जोम्खम  

१ प्रभार्        
 अपाङ्गता भएका 

व्र्म्िहरुिे 
आत्मसवमानको 
जीर्नर्ापन गने  

प्रलतशत  १५% १००% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

सरै्को सहर्ोग 
रहने  

२ असर        
२.१ अपाङ्गता भएका 

व्र्म्िको आलथयक 
सशम्िकरण हनुे  

प्रलतशत  ५०% १००% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

सरै्को सहर्ोग 
रहने  

३ प्रलतर्ि        
३.१ अपाङ्गताका प्रकार 

अनसुार स्र्ास््र् सेर्ा 
पाउने  

प्रलतशत  १०% ८०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

सरै्को सहर्ोग 
रहने  

३.२ िमता अनसुारको 
दिता अलभर्ृवि हनुे  

प्रलतशत  ५% ७०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

सरै्को सहर्ोग 
रहने  

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 

 

५.९ दलित, आददर्ासी, जनजाती िगार्त उम्त्पलित र्गय उत्थान   

५.९.१ वर्द्यमान अर्स्था  

नेपािको संवर्िानको प्रस्तार्नामा िैंलगक, जातीर् वर्भेद अन्ध्त्र् गरी समानपुालतक समारे्शी र सहभालगतामूिक 
लसिान्ध्तका आिारमा समतामूिक समाजको लनमायण गने व्र्र्स्था उल्िेख भएको छ । संवर्िानको िारा 
३८िेमवहिािाई समान रं्शीर् अलिकार, सरुम्ित माततृ्र् र प्रजनन स्र्ास््र् सवर्न्ध्िी अलिकार, राज्र्का सरै् 
तहमा सहभागी हनुे अलिकार, सवपम्ि तथा पाररर्ाररक मालमिा सवबन्ध्िी अलिकार, म्शिा, स्र्ास््र्, रोजगार र 
सामाम्जक सरुिामा सकारात्मक वर्भेदको व्र्र्स्था गरेको छ । संवर्िानिे मवहिा वर्रुि हनुेसबै 
प्रकारकावहंसाजन्ध्र् कार्यहरुिाई कानून बमोम्जम दण्िनीर् हनुे व्र्र्स्था गरेको छ ।  

संवर्िानको िारा १८ को समानताको हकमा सबै नागररकहरु तथा सामाम्जक र सांस्कृवकतरुपिे पछालि परेका 
समदुार् समेतको संरिण, सशम्िकरण र्ा वर्कासको िालग राज्र्िे काननु बनाई वर्शेष व्र्र्स्था गनय सक्न े
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उल्िेख छ। सामाम्जक न्ध्र्ार्को हकिे राज्र्का हरेक तहमा समारे्शी र समानपुालतक प्रलतलनलित्र्को लसिान्ध्तका 
आिारमा जनताको सहभालगताको अलिकार स्थापना गरेको छ । 

 

५.९.२ अर्सर र चनुौती  

सैिान्ध्तीकरुपमा समाजमा जातीर् एर्म ्र्लगयर् कुनै प्रकारको असमानता छैन भन्ध् न ेकुरा उल्िेख भएको भएता 
पलन व्र्र्हाररकरुपमा केवह अर्शेषहरु अवहिे पलन जीवर्तै हनु ु प्रमखु चनुौतीहरु रहेका छन भने नेपािको 
संवर्िानिे नै त्र्स प्रकारका कुनै पलन वर्भेदिाई लनरुत्सावहत गने वकलसमिे नीलत लनमायण हनु एक अर्सर हो 
। अर्को मखु्र् काम भनकेो नीलतगत व्र्र्स्थािाई कार्ायन्ध्र्र्न गनुय रहेको छ ।  

 

५.९.३ दीर्यकालिन सोच  

समानताको हकको प्रर्ोग गदै छुर्ाछुत तथा भेदभार्मिु समाजको लनमायण । 

 

५.९.४ िक्ष्र्  

जातीर् तथा र्लगयर्रुपमा पछालि परेको र्गयिाई वर्कासको मूििारमा ल्र्ाउने ।  

 

५.९.५ उद्दशे्र्हरु  

– छुर्ाछुतमिु समाजको लनमायण गनुय ।  

– वर्लभन्ध् न पछालि पाररएको र्गयिाई No One Left Behind को लसिान्ध्तमा मूििारमा ल्र्ाउन ु।  

–  

५.९.६ रणनीलत  

– पछालि पाररएको र्गयको पवहचान गरर उनीहरुका समस्र्ाहरुको समािानका िालग पहि गने  

– आर्श्र्कताको आिारिाई सीपमिुक व्र्र्सार्मा अगालि बढाउने । 

–   

५.९.७ कार्यनीलत  

– पाररर्ाररक अर्स्थाको आिारमा उलनहरुका प्राथलमकताको पवहचान गरर अनदुान उपिब्ि गराइ 
सीपमूिक आर्आजयनमा सहर्ोग गने । 

– िागत साझेदाररमा आर्ास व्र्र्स्थापनका कार्यक्रमहरु सञ् चािन गने ।  

– वर्पन्न र्गयिाई म्शिा, स्र्ास््र् र रोजगारीमा समारे्श गराउने ।   

–  

५.९.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– वपछलिएको र्गयको त्र्ाङ्क व्र्र्स्थापन  

– सीपमूिक तालिम सञ् चािन  
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– व्र्र्सार् स्थापनाका िालग र्ीउँपूजी सहर्ोग  

– अलत वर्पन्न र्गय आर्ास कार्यक्रम  

– वर्पन्न समदुार्मा खाद्य सरुिा कार्यक्रम  

–  

५.९.९ अपेम्ित उपिब्िी  

र्ो आर्लिक र्ोजना अर्लिभरमा दलित, आददर्ासी तथा अन्ध्र् वर्पन्ध् न र्गयहरुको जीर्नस्तर उकास्ने वकलसमका 
कार्यक्रमहरु सञ् चािन भएका हनुे छन भने उलनहरुिे पलन र्ो देशको नागररक भएको महससु गरेका हनुे छन ् 

 

५.९.१० नलतजा खाका 
क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 

२०७७/07८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको स्रोत  म्जवमेर्ार 
लनकार्  

अनमुान तथा 
जोम्खम  

१ प्रभार्        
 सरै्खािे वपछलिएको 

र्गयिे समनु्नत जीर्न 
म्जउने   

प्रलतशत  १५% ८०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

सरै्को सहर्ोग 
रहने  

२ असर        
२.१ वर्पन्न र्गयको 

जीवर्कोपाजयनमा 
सिुार  

प्रलतशत  २०% ६०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

सरै्को सहर्ोग 
रहने  

३ प्रलतर्ि        
३.१ सरै् वर्पन्न र्गयिे 

उद्यमम्शिता स्थापना  
प्रलतशत  २% ४०% गा.पा. 

प्रशासन  
गा.पा. 
प्रशासन 

सरै्को सहर्ोग 
रहने  

३.२ िमता अनसुारको 
दिता अलभर्ृवि हनुे  

प्रलतशत  ५% ६०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

सरै्को सहर्ोग 
रहने  

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 

 

 

 

 

 

 



 

78 
 

५.१० सासँ्कृलतक, िालमयक सवपदा संरिण तथा प्रर्ियन   

५.१०.१ वर्द्यमान अर्स्था  

नेपाि वर्लभन्न प्रकारका अन्ध्तरिन्ध्द र रै्मनस्र्ताका चरणहरु पार गदै आजको िोकताम्न्ध्त्रक प्रणािीमा आई 
पगेुको हो । वर्लभन्न कािखण्िमा भएका आन्ध्तररक सामाम्जक िन्ध्द र र्सका पररर्टनाहरुिे देश पररर्तयनको 
सर्ािमा र्ोगदान ददएको भएता पलन र्सका दीर्यकालिन असरहरुको प्रभार् अलत भर्ार्ह नै रहेको छ । र्वह 
पररम्स्थतीका कारण आम मालनसहरुमा अवहिे पलन साना साना कुराहरुमा आन्ध्दोिन, िन्ध्द सजृना गने वकलसमका 
व्र्र्हारहरु प्रदशयन हनुे गदयछन ्। आम समदुार्मा वहजोको भन्ध्दा आज समाज जात, िमय लिङ्गको नाममा वर्लभन्न 
प्रकारका रै्मनस्र्ता देखा पने गरेका छन ्भने बाह्य लछमेकी देशहरुिे लसमानामा प्ु र्ाउने अर्रोिहरुिाई 
एकताबि भएर सामना गनुय पदयछ भने्न भार्नाको कलम भएको महससु गनय थालिएको छ । 

 

५.१०.२ अर्सर र चनुौती  

एकालतर आम मालनसहरु मदायपदाय, िालमयक, सामाम्जक साँस्कृलतक कार्यहरुमा एकिे अकोिाई सहर्ोग गने, समस्र्ा 
परेको रे्िा सर्ाउने कार्य वर्स्तारै र्ट्दै गइरहेका छन ्। बरु सामाम्जक सञ्जाि मार्य त सर्िताको कामना 
गने र बिाई ददने कार्य गरर आर्नो कतयव्र् पूरा गरेको ठाने्न प्रर्ृलत मौिाउँदै गएको छ भने जो जस्िाई समस्र्ा 
पदयछ उस्िे नै समस्र्ा व्र्होनुय पने अर्स्थाको सजृना हुदँा आगामी पसु्तािे एकि समाजको लनमायण गने त हैनन ्
भने्न गम्वभर प्रशन उव्जीएको छ । अको तर्य  र्स आिलुनक र्गुका असि पिहरुिाई अवङ्गकार गदै र्ी 
सामाम्जक सञ्जािहरुको सदपुर्ोग मार्य त सामाम्जक एकतामा आम समदुार्िाई एकतार्ि गनय सकेको खण्िमा 
र्सिे सामाम्जक एकता र भाईचाराको सवबन्ध्ििाई झन बलिर्ो बनाउँदै लिने अर्सर पलन त्र्लतकै मात्रामा 
कार्म रहेको छ । र्सका िालग िालमयक, साँस्कृलतक एकताको िालग गाउँपालिका तथा अन्ध्र् सरोकारर्ािा 
लनकार्िे काम गनय जरुरी छ ।  

 

५.१०.३ दीर्यकालिन सोच  

िालमयक, साँस्कृलतक एर्म ्परवपरागतरुपमा एकतार्ि समाजको लनमायण  

 

५.१०.४ िक्ष्र्  

समदुार्का सरै् र्गय, जातजाती र लिवङ्गर् वर्वर्ितामा भाइचाराको सवबन्ध्ि स्थापना गरर एकता कार्म गनुय  

 

५.१०.५ उद्दशे्र्हरु  

– सरै् भाषा, साँस्कृलत, भेषभषूाको सवमान र प्रर्ियन  गनुय ।  

– समदुार्मा एकता कार्म गदै सामूवहक कार्यमा सरै्को चासो समान तररकािे हनु ेर्ातार्रणको लनमायण गनुय  

–  



 

79 
 

५.१०.६ रणनीलत  

– वर्वर्ितार्िु समाजमा एक नागररकिे अकोप्रलत सहर्ोगी भार्नाको वर्कास गनय सचेतना रै्िाउन,े  

– आपसी सदभार्ना र समझदारीको वर्कासका िालग सामाम्जक मेिलमिापका वक्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गने  

– समाजमा अन्ध्तरिन्ध्द र िेष रै्िाउने वकलसमका गलतवर्लि र तत्र्हरुिाई लनरुत्सावहत गनय वर्लभन्न समदुार् 
साँस्कृलत एर्म िालमयक एकताका कार्यक्रमहरु पररचािन गने । 

–  

५.१०.७ कार्यनीलत  

– सामाम्जक सदभार् र भाईचाराको सवबन्ध्ि स्थापना गने वकलसमका वर्लभन्न समदुार् पररचािनका कार्यहरु 
गररने छ  

– सामाम्जक एकता र समझदारीको भार्नाको वर्कास गने वकलसमका गलतवर्लिहरुको बढार्ा ददन साँस्कृलतक, 
िालमयक एकताका कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररन ेछ ।    

 

५.१०.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– समदुार्स्तरमा मेिलमिाप केन्ध्रहरु सञ्चािन गरर र्रु्ा क्िर्, बािक्िर्हरु, आमा समूह, वकशोरी समूहरु 
पररचािन गने । 

– सामदुावर्क कामहरुमा समदुार्का सदस्र्हरु एकिे अकोिाई सहर्ोग गने वकलसमका वक्रर्ाकिापहरुमा 
बढार्ा ददन सचेतनामिुक कार्यक्रमहरुको आर्ोजना गने । 

– अन्ध्तरजातीर् वर्र्ाह, भोजभतेर, सामाम्जक कार्यहरुमा एकताको कार्म गनय सहजीकरण गने वकलसमका 
कार्यक्रम सञ्चािन गने  

– स्थानीर् तह, िगार्त अन्ध्र् वर्लभन्न लसमानासँग सवबन्ध्िी वर्र्ाद आएको अर्स्थामा सहभालगतामिुक तररकािे 
समझदारीका माध्र्मबाट समािान लनकाल्ने वकलसमका वक्रर्ाकिापहरु सञ्चािन गने । 

–  

५.१०.९ अपेम्ित उपिब्िी  

र्स आर्लिक र्ोजना अर्लिमा समदुार्मा सामाम्जक एकता र भाततृ्र्को भार्नाको वर्कास हनु े वकलसमका 
साँस्कृलतक एर्म ्िालमयक कार्यक्रमहरु सञ्चािन गररने छन जस्िे समदुार्मा सामाम्जक सेर्ा भार्िे सञ्चािन 
गररएका मवहिा समूह, र्रु्ा क्िर्हरु आददिे सामाम्जक पररर्तयनको सवबाहकको रुपमा कार्य गने छन ्। 

 

५.१०.१० नलतजा खाका 
क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 

२०७७/07८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत  

म्जवमेर्ार 
लनकार्  

अनमुान तथा जोम्खम  

१ प्रभार्        
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 गा.पा.को एवककृत 
वर्कासमा िालमयक 
साँस्कृलतक पिको 
र्ोगदान   

प्रलतशत  ०% २% गा.पा. गा.पा. सहर्ोगी लनकार्को 
सहर्ोग लनरन्ध्तर हनुे  

२ असर        
२.१ सरै् र्गयका 

समदुार्हरुिे आ-
आफ्ना ररलतररर्ाज 
सेर्र गने  

र्टा  २ ७ गा.पा. गा.पा. समदुार् सचेत हदैु 
जाने  

३ प्रलतर्ि        
३.१ सशम्िकरणका 

कार्यक्रमहरु सञ्चािन 
मार्य त िालमयक 
कार्यक्रमहरुमा 
सामाम्जक एकता 
कार्म गने  

र्टा  ० ४५ गा.पा. गा.पा. सरै्को सहर्ोग रहने 
छ  

३.२ साँस्कृलतक प्रर्ियनका 
िालग वर्वर्ि 
कार्यक्रमहरु  

र्टा   ४५ गा.पा. गा.पा. सरै्को सहर्ोग रहने 
छ  

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 
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पररच्छेद ६ भौलतक पूर्ायिार वर्कास     

६.१ वर्द्यतु/जि वर्द्यतु तथा उजाय वर्कास      

६.१.१ वर्द्यमान अर्स्था  

नेपािको िालग जिवर्द्यतु नै ऊजायको महत्र्पूणय एर्म ्भरपदो स्रोत हो । नेपािको संवर्िानिे जनसहभालगतामा 
आिाररत स्र्देशी िगानीिाई प्राथलमकता ददंदै जिस्रोतको बहउुपर्ोगी वर्कास गने नीलतगत व्र्र्स्था गरेको छ 
। सरकारी, लनजी र सामदुावर्क िगानीका साथसाथै वर्देशी िगानीमार्य त जिवर्द्यतु िते्रको वर्कास तथा प्रर्ियन 
गने प्रर्ास भइरहेको छ । समसामवर्क ऐन, लनर्म, नीलतहरूको लनमायण तथा लतनको प्रभार्कारी कार्ायन्ध्र्र्नका 
िालग संस्थागत व्र्र्स्थाका बाबजदु सवभावर्त िमताको न्ध्रू्न मात्रामा मात्र उत्पादन सवभर् हनुसकेको छ । 
राविर्स्तरमा कुि जिवर्द्यतु जिान िमता ८५१ मेगार्ाट पगेुको छ भन ेवर्द्यतुमा जनसङ्ख्र्ाको पहुँच ७४ 
प्रलतशत छ । वर्द्यतु प्रसारण िाइनको ६६ के.भी. र्ा सोभन्ध्दा मालथको कुि िवबाइ २,९७० वकिोलमटर 
पगेुको छ । अको तर्य  नेपािका दूगयम र्स्तीहरुमा अवहिे पलन उजायको रुपमा सोिार र जि वर्द्यतु 
आर्ोजनाहरुबाट नै काम सञ् चािन हनुे गरेको छ ।   

 

६.१.२ अर्सर र चनुौती  

मिुकुको आिलुनकीकरण र औद्यौलगकीकरणसँगै तीव्र र्ृवि हनु थािेको जिवर्द्यतुको माग पूरा गनुय, आर्ोजनाहरू 
लनिायररत समर् र िागतमा सवपन्न गनुय, आर्ोजना सञ्चािनका िालग वर्लभन्न सरोकारर्ािा लनकार्हरूबीच समन्ध्र्र् 
गनुय, लनर्ामक तथा वर्तरण लनकार्को वर्तरण प्रणािी वर्स्तार र सदुृढीकरण गनुय एर्म ्जिवर्द्यतु उत्पादनमा 
लनजी िेत्रको र्ोगदान सीलमत रहन ुजिवर्द्यतु वर्कासका प्रमखु चनुौतीहरू हनु ्। ऊजायिाई आलथयक वर्कासको 
मेरूदण्िका रूपमा अङ्गीकार गरी आलथयक समवृिको माध्ममका रूपमा पवहचान हनु,ु ऊजाय िेत्र प्राथलमकता प्राप्त 
िेत्रको रूपमा रहन,ु िगानीका प्रशस्त अर्सर देम्खन,ु रै्देम्शक िगानीको िालग पर्ायप्त सवभार्ना रहन,ु लनजी िेत्र 
तथा स्थानीर् जनताको सेर्र िगानी बढ्दै गई जनताको स्र्ालमत्र् कार्म हनु ुजिवर्द्यतु िेत्रका अर्सरहरु हनु 
।  

 

६.१.३ दीर्यकालिन सोच 

राविर् तथा स्थानीर् स्रोतका पररचािन गरर जिवर्द्यतुमा आत्मलनभयर गाउँपालिका बने्न ।  

 

६.१.४ िक्ष्र्  

ऊजाय सरुिासवहतको जिवर्द्यतु वर्कासबाट वर्द्यतु्मा आत्मलनभयरता हालसि गरी आलथयक तथा सामाम्जक समनु्नलतमा 
र्ोगदान प्ु र्ाउने । 
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६.१.५ उद्दशे्र्हरु  

– जिवर्द्यतु सेर्ाको वर्स्तार गरी सबै र्रपररर्ार र िेत्रको सहज पहुँच सलुनम्ित गनुय । 

– जिवर्द्यतुमा आिाररत साना तथा मझौिा उद्योगहरु सञ्चािनमा ल्र्ाउन ु 

 

६.१.६ रणनीलत  

– जिवर्द्यतुमा िगानी बढाई वर्द्यतु उत्पादनमा र्ृवि गने ।  

– वर्द्यतुको प्रसारण व्र्र्स्थािाई थप सदुृढ तथा वर्स्तार गने ।  

– वर्तरण प्रणािीिाई प्रभार्कारी बनाई वर्द्यतु्को पहुँच सर्यसिुभ बनाउन े।  

 

६.१.७ कार्यनीलत  

– जिाशर्र्िु जिवर्द्यतु उत्पादनिाई प्राथलमकतामा राखी कार्यक्रम/आर्ोजना सञ्चािन गररनेछ ।  

– वर्द्यतु उत्पादन, प्रसारण तथा वर्तरण आर्ोजनाहरूिाई समर्मा नै सवपन्न गररनेछ ।    

– जिवर्द्यतु पररर्ोजनाहरूमा समेत स्थानीर् समदुार्हरूिाई सेर्र िगानी गने अर्सर उपिब्ि गराउन े
व्र्र्स्था अर्िवबन गररनेछ ।   

– लनजी िेत्रिाई सहजीकरण गनय र सरकारी सेर्ा लछटो छररतो रूपमा उपिब्ि गराउन संर्न्ध्त्र लनमायण 
गररनेछ ।  

– प्रसारण िाइन लनमायणमा लनजी िेत्रिाई आकवषयत गनय आर्श्र्क वर्लि तर्ार गरी कार्ायन्ध्र्र्न गररनेछ  

 

६.१.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– जि वर्द्यतु वर्कासको िालग आर्ोजनाहरूको गरुु र्ोजना वर्कास । 

– लनमायणािीन जिवर्द्यतु आर्ोजनाहरूको अनगुमन तथा आर्श्र्क लनणयर् प्रवक्रर्ामा तदारुकता अपनाई 
लनिायररत समर्मै लनमायण सवपन्न । 

– वर्द्यतु प्रसारण िाइनको व्र्र्र्हाररक गरुुर्ोजना तर्ार र कार्ायन्ध्र्र्न ।  

– वर्द्यतु प्रसारण िाइनहरूको लनमायण तथा ममयत ।  

– नदी बेलसनमा आिाररत उच्च िमताका वर्द्यतु प्रसारण िाइनहरूको सवभाव्र्ता अध्र्र्न । 

– वर्द्यतु उत्पादन आर्ोजनाहरूको छनौट, िेत्रगतमागको आिार एर्म ्प्रसारण र वर्तरणमा समन्ध्र्र् । 

– ऊजाय सङ्कट न्ध्रू्नीकरण गनय अन्ध्र् रै्कम्ल्पक ऊजायस्रोतको सवभाव्र्ता अध्र्र्न एर्म ्उत्पादन । 

– वर्द्यतु चहुार्ट न्ध्रू्नीकरण र लनर्न्ध्त्रणका िालग आर्श्र्क प्रावर्लिक एर्म ्व्र्र्स्थापकीर् कार्यर्ोजनाको 
कार्ायन्ध्र्र्न । 
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६.१.९ अपेम्ित उपिब्िी  

ग्रालमण वर्द्यलुतकरणमा बढोिरी, नर्ाँ प्रसारण िाइन लनमायण भएको, वर्द्यतु चहुार्टमा कलम भएको, वर्द्यतु प्रसारण 
िाइन वर्स्तार गररएको, राविर् प्रसारण िाइनबाट थप र्रिरुीमा वर्द्यतु सेर्ा पगेुको र प्रलतव्र्म्ि वर्द्यतु खपतमा 
बढोिरी भएको हनुेछ । 

 

६.१.१० नलतजा खाका 
क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 

२०७७/07८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत  

म्जवमेर्ार 
लनकार्  

अनमुान तथा जोम्खम  

१ प्रभार्        
 कुि गाहयस््र् 

उत्पादनमा वर्द्यतु 
िेत्रको र्ोगदान  

प्रलतशत  ०% ३०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

राविर् प्रसारण 
िाईन वर्स्तार हनुे 
छ ।  

२ असर        
२.१ वर्द्यतुमा आिाररत 

साना उद्योगहरु 
मार्य त आवदानीमा 
र्ृवि हनुे  

प्रलतशत  ०% ६५% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

राविर् प्रसारण 
िाईन वर्स्तार हनुे 
छ ।  

२.२ स्र्ास््र्, म्शिा 
सिुारमा र्ोगदान 
पगु्ने  

प्रलतशत  ०% ५५% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

राविर् प्रसारण 
िाईन वर्स्तार हनुे 
छ ।  

३ प्रलतर्ि        
३.१ रै्कम्ल्पक र अन्ध्र् 

वर्द्यतु प्रर्ोग गने 
र्रिरुीहरुमा र्ृवि  

प्रलतशत  १०% ९०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

वर्द्यतु खपत गने 
िमताको वर्कास 
हनुे 

३.२ वर्द्यतुमा आिाररत 
रोजगारीका अर्सरमा 
र्ृवि  

प्रलतशत  ०% २०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

र्ातार्ातको सहज 
सवुर्िा भएको ह 

३.३ स्र्ास््र्, म्शिा 
िेत्रमा वर्द्यतुीर् 
उपकरणको प्रर्ोग 

प्रलतशत  ०% ५०% गा.पा. 
प्रशासन  

गा.पा. 
प्रशासन 

म्शिा, स्र्ास््र् 
संस्थामा संरचनाको 
वर्कास भएको हनुे  

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 
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६.२ सिक तथा र्ातार्ात वर्कास कार्यक्रम   

६.२.१ वर्द्यमान अर्स्था  

मिुकुको आलथयक-सामाम्जक वर्कासिाई गलतशीि पानय, सर्यसािारणिाई प्ु र्ाइन े सेर्ािाई सहज तथा सरि 
पानय र आलथयक सामाम्जक एकीकरण एर्म ्प्रादेम्शक तथा भौगोलिक सन्ध्तिुन कार्म गरी सर्ायवङ्गण वर्कासमा 
टेर्ा प्ु र्ाउन सिक तथा र्ातार्ात वर्कासको महत्र्पूणय र्ोगदान रहन्ध्छ । नेपाििे आलथयक-सामाम्जक वर्कासमा 
महत्र्पूणय भलूमका खेल्न ेरणनीलतक महत्र्का सिकहरूिाई वर्शषे जोि ददइँदै आएको छ । र्स गाउँपालिकामा 
हाि सञ् चािनमा आएका सिकहरुको स्तरोन्नती गने र गणुस्तर वर्स्तार गने कार्यमा गाउँपालिकािे ठोस 
र्ोजनाहरु तर्ार गनय जरुरी रहेको छ ।  

 

६.२.२ अर्सर र चनुौती  

कदठन भौगौलिक अर्स्थाका कारण खम्चयिो भएको लनमायण कार्यको व्र्र्स्थापन गनुय, लनलमयत संरचनाहरूको ममयत 
सवभार र सवपम्ि सरुिाका िालग स्रोत-सािनको पर्ायप्त व्र्र्स्था गनुय, अत्र्लिक मागका कारण स्रोत सािनको 
प्राथलमकीकरण गनुय, छररएर रहेका बस्तीहरूमा सिक वर्स्तार गनुय, बाहै्र मवहना भरपदो र सरुम्ित सिक संरचना 
लनमायण गनुय, प्राकृलतक प्रकोप एर्म ्जिर्ार् ुपररर्तयनको पििाई समेत ध्र्ानमा राखी सिक लनमायण गनुय, वर्लभन्न 
लनकार्बीच समन्ध्र्र् कार्म गरी प्रभार्काररता र्ृवि गनुय र लनजी िेत्रको िमता, सवभार्ना तथा िगानी आकषयण 
गनुय प्रमखु चनुौतीका रूपमा रहेका छन ्। देश वर्कासको िालग सिक सञ्जािको वर्कास एर्म ्सदुृढीकरणको 
रणनीलत तर्ार हनु,ु स्थानीर् स्तरबाट सिक वर्कासको िालग अत्र्लिक उत्साह र माग रहन,ु सिक उपिेत्रिाई 
राविर् वर्कासको उच्च प्राथलमकतामा राम्खन ुर वर्कास साझेदारहरूको उल्िेख्र् सहर्ोग रहन ुसिक िेत्रका 
अर्सरहरू हनु ्।  

 

६.२.३ दीर्यकालिन सोच  

सिक र्ातार्ातको वर्कास मार्य त आलथयक सामाम्जक एकीकरण, स्थालनर् सन्ध्तिुन र आलथयक सवमवृि । 

 

६.२.४ िक्ष्र्  

सिक सञ्जािको वर्स्तार गरी आलथयक-सामाम्जक वर्कास, व्र्ापार वर्स्तार एर्म ्वर्वर्िीकरण गदै गाउँपालिकािाई 
समनु्नत रुपमा वर्कास गने ।  

 

६.२.५ उद्दशे्र्हरु  

– प्रभार्कारी, ददगो, भरपदो, सरुम्ित, र्ातार्रणमैत्री र कम खम्चयिो र्ातार्ात सेर्ामार्य त आलथयक वक्रर्ाकिाप 
वर्स्तार र सेर्ा प्रर्ाहको प्रभार्काररता बढाउन ु।   
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– स्थानीर् र्िाहरु बीच तथा लछमेकी स्थानीर् तह र अन्ध्र् म्जल्िाहरुसंगको व्र्ापाररक सवबन्ध्ि वर्स्तार गनुय 
।   

 

६.२.६ रणनीलत  

– स्थालनर् पहुचँ र आलथयक र्ृवििाई र्ोगदान पगु्न ेगरी सरुम्ित र्ातार्ात पहुँच र सवुर्िा वर्स्तार गने ।   

– कृवष, उद्योग, व्र्ापार, जिवर्द्यतु,् पर्यटन, म्शिा र स्र्ास््र् सेर्ामा पहुचँ बढाउने गरी र्ातार्ात वर्स्तार गने  

– अन्ध्तर र्िा नाका र र्ातार्ात सञ्जाि जोड्ने सिकहरूको वर्कास, वर्स्तार र सदुृढीकरण गने ।   

 

६.२.७ कार्यनीलत  

– रणनीलतक सिकहरूको सदुृढीकरण एर्म ्स्तरोन्नलत कार्यिाई प्राथलमकता ददइनेछ ।   

– गापाको प्रत्रे्क र्िामा सिक सञ्जाि वर्स्तार गररनछे ।  

– रणनीलतक तथा स्थानीर् सिकहरूका पिुहरू लनमायण गनुयका साथै जीणय अर्स्थामा रहेका पिुहरूको ममयत 
कार्यिाई लनरन्ध्तरता ददइनेछ ।    

– सिकको दार्ाँबार्ाँ हररर्ािी कार्म गनय कार्यक्रम सञ्चािन गररनछे ।  

– सिक सञ्जाि लनमायण गदाय कृवष, ऊजाय, पर्यटन तथा उद्योग व्र्र्सार्को समेत प्रर्ियन हनुेगरी गररनेछ ।   

– सिक तथा पिुहरूको लनमायण तथा ममयतसवभारमा सामाम्जक एर्म ्र्ातार्रणीर् पिको नकारात्मक असर 
न्ध्रू्नीकरणको िालग आर्श्र्क उपार्हरूको अर्िवबन गररनेछ ।   

– सिक सवपम्ि संरिण, ममयत सवभार, पनुलनयमायण एर्म ्व्र्र्स्थापनिाई थप प्रभार्कारी बनाइनेछ ।  

 

६.२.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– सिक संजाििे नछोएका र्िाहरुमा ग्रालमण सिकको लनमायण । 

– सञ् चालित सिकहरुको स्तरोन्नती गने । 

– अन्ध्र् सवभावर्त सिक खण्िहरूको सवभाव्र्ता अध्र्र्न गरी लनमायण प्रारवभ ।  

– रणनीलतक सिकहरू र स्थानीर् सिकहरूमा पिुहरू लनमायण सवपन्न ।   

– लनमायण सवपन्न भएका पिुहरूको ममयतसवभार र जीणय भएका पिुहरूको ठाउँमा नर्ा ँपिु लनमायण ।   

– सिक सवपम्िको प्रभार्कारी संरिण, ममयत सवभार एर्म ्व्र्र्स्थापन ।  

– र्ातार्ात सञ्चािन िागत न्ध्रू्नतम रहन ेगरी सिक ममयत सवभार ।  

– सिकको सेर्ा स्तरको आिारमा सिक ममयत सवभार ।   

– सिक सरुिासवबन्ध्िी कार्यर्ोजनाको कार्ायन्ध्र्र्न । 

– सिक तथा पिुहरूको लनमायण तथा ममयत सवभारबाट सामाम्जक एर्म ्र्ातार्रणीर् पिमा पने नकारात्मक 
असर न्ध्रू्नीकरण ।  
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६.२.९ अपेम्ित उपिब्िी 
गाउँपालिकाका सरै् र्िाहरुमा सिक सञ्जाि पलुग १००% जनताहरुको सिक तथा र्ातार्ातमा सहज पहुँच 
पगेुको हनुे छ। सिक संरचनाहरूको ममयत सवभार तथा पनुलनयमायण र पिुहरू ममयत सवभार भएको हनुछे ।  

 

६.२.१० नलतजा खाका 
क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 

२०७७/0७८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत  

म्जवमेर्ार 
लनकार्  

अनमुान तथा जोम्खम  

१ प्रभार्        
 गा.पा.को एवककृत 

वर्कासमा सिक 
सञ्जाजिको र्ोगदान  

प्रलतशत  १०% ८०% पूर्ायिार 
वर्कास 
सलमलत 

गाउँपालिका  र्ातार्रणीर् 
मापनको आिारमा 
वर्कास हनुे छ  

२ असर        
२.१ ग्रालमण समदुार्िे 

सिक सञ्जाि मार्य त 
आर्आजयनमा र्ृवि 
गने 

प्रलतशत  ५% ६०% पूर्ायिार 
वर्कास 
सलमलत 

गाउँपालिका  समदुार्को साथ 
रहने छ  

२.२ सिक सञ्जािका 
कारण स्र्ास््र्, 
म्शिा,जीवर्कोपाजयनका 
अर्सहरुमा र्ृवि हनु े

प्रलतशत  १०% ८०% पूर्ायिार 
वर्कास 
सलमलत 

गाउँपालिका  समदुार्को साथ 
रहने छ 

३ प्रलतर्ि        
३.१ र्ातार्रणीर् संरिण 

र गणुस्तरता सवहत 
सिक सञ्जाि वर्स्तार 
हनुे  

संख्र्ा  ० १० पूर्ायिार 
वर्कास 
सलमलत 

गाउँपालिका  समदुार्को सहर्ोग 
रहने छ  

३.२ लनलमयत सिकहरुमा 
गणुस्तरता र्ृवि हनुे  

संख्र्ा ० ५ पूर्ायिार 
वर्कास 
सलमलत 

गाउँपालिका  समदुार्को सहर्ोग 
रहने छ  

३.३ सिक लनमायणसँगै 
िावर्क सचेतनामा 
र्ृवि हनुे छ  

जनसंख्र्ा 
प्रलतशत  

१५% ६५% पूर्ायिार 
वर्कास 
सलमलत 

गाउँपालिका  समदुार्को सहर्ोग 
रहने छ  

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 
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६.३ सञ् चार तथा सूचना प्रवर्लिको वर्कास    

६.३.१ वर्द्यमान अर्स्था  

आजको र्गुमा सूचना प्रवर्लििे वर्श्विाई एउटा सानो कोठा लभत्र लसलमत गररददएको छ । वर्कासिे मिुकुको 
म्शिा, स्र्ास््र्, कृवष, पर्यटन, व्र्ापार िगार्तका आलथयक तथा सामाम्जक िेत्रको ददगो र तीव्र वर्कास गने 
अर्सरहरू प्रदान गरेको छ । सार्यजलनक सेर्ाहरूको प्रर्ाहमा प्रभार्काररता हालसि गरी सेर्ाग्राहीहरूको 
पहुँचिाई सहज तलु्र्ाई सशुासन कार्म गनय सूचना प्रवर्लिको उपर्ोगिाई बढाउन ुआर्श्र्क छ । सार्यजलनक 
तथा लनजी िते्र दरैु्को कार्य िमता अलभर्ृवि गनय सूचना प्रवर्लिको महिम उपर्ोग अपररहार्य भइसकेको छ । 
खिुा अथयतन्ध्त्रिे लनवत्र्ाएको प्रलतस्पिायत्मकतािाई सामना गनय सूचना प्रवर्लिको उपर्ोग सशि माध्र्म हनु 
सक्दछ । लनजी िेत्रमा सूचना प्रवर्लिको बढ्दो प्रर्ोगिाई वर्श्वसनीर् तलु्र्ाउन लनर्मनको प्रभार्कारी व्र्र्स्था 
भने हनुसकेको छैन । 

 

६.३.२ अर्सर र चनुौती  

सूचना प्रवर्लिको वर्कास र सशुासनका सबै अङ्गहरूमा अलिकतम उपर्ोग गनुय, लनकार्गत सहमलत र सहकार्य 
गनुय, दि जनशम्ि पिार्न हनुबाट रोक्न,ु सूचना प्रवर्लिको वर्कासबाट आउनसक्ने वर्कृलत र वर्सङ्गलत 
लनर्न्ध्त्रणका लनम्वत पर्ायप्त उपार्हरू गनुय चनुौतीपूणय छ । सूचना प्रवर्लिको पूर्ायिार वर्कास हनु,ु र्स िेत्रमा 
संिग्न जनशम्िको मात्रात्मक र गणुात्मक सिुार हुदैँ जान,ु भरपदो र सरुम्ित सूचना प्रवर्लिको प्रर्ोगमा र्ृवि 
हनु ुर र्सको प्रर्ोगिाई अझ भरपदो र सरुम्ित बनाउनतेर्य  सजग हनु,ु लनजी िते्रबाट सूचना प्रवर्लिको वर्कास 
र वर्स्तारमा महत्र्पूणय र्ोगदान रहन ुर्स िेत्रको वर्कासका िालग अर्सर रहेका छन ्। 

 

६.३.३ दीर्यकालिन सोच  

प्रभार्कारी एर्म ्सर्यसिुभ सूचना प्रणािीको वर्कास मार्य त सूचना प्रवर्लिमैत्री समाजको लनमायण ।  

 

६.३.४ िक्ष्र्  

सूचना र प्रवर्लिको वर्कासका िालग समदुार्को साथ लिई वर्कासमा टेर्ा प्ु र्ाउन े।  

 

६.३.५ उद्दशे्र्हरु  

सूचना प्रवर्लिको माध्र्मबाट सार्यजलनक सेर्ा तथा आलथयक सामाम्जक गलतवर्लिहरूको वर्कास गनुय  

 

६.३.६ रणनीलत  

– सूचना प्रवर्लिको माध्र्मबाट सशुासनमा टेर्ा प्ु र्ाउने ।  



 

88 
 

– आलथयक तथा सामाम्जक गलतवर्लिमा लिम्जटि नेपािको अर्िारणा कार्ायन्ध्र्र्न गने कार्यमा र्ोगदान प्ु र्ाउने 
।  

– सूचना प्रवर्लिको प्रर्ोगिाई सरुम्ित, भरपदो र सर्यसिुभ बनाउने । 

 

६.३.७ कार्यनीलत  

– गाउँपालिकाको सूचना प्रवर्लििेत्रको वर्कासको िालग आर्श्र्क जनशम्ि तथा पूर्ायिारको वर्कास गररनछे 
।  

– वर्द्यतुीर् शासनको िालग सूचना प्रवर्लि सवबन्ध्िी साझा पूर्ायिारको वर्कास गररनेछ ।  

– वर्द्यतुीर् शासनको प्रभार्कारी कार्ायन्ध्र्र्न तथा सञ्चािनका िालग वर्लभन्न स्तरको दिता सवहतको मानर्ीर् 
संसािन तर्ार पाररनछे ।  

– सूचना प्रवर्लि उद्योगको वर्कासका िालग आर्श्र्क स्रोत सािनको व्र्र्स्था र संर्न्ध्त्रको वर्कास, कृवष, 

पर्यटन, म्शिा, स्र्ास््र् एर्म ्कलतपर् पूर्ायिार िेत्रको वर्कासमा सूचना प्रवर्लििाई अलिकतम उपर्ोग 
गररनेछ ।  

– वर्लभन्न लनकार्हरूबीचको समन्ध्र्र् बढाउँदै सूचना प्रवर्लि प्रणािीहरूमा एकरूपता ल्र्ाइनेछ ।  

– समदुार्सँगको सहकार्यमा ग्रामीण स्तरमा सूचना प्रवर्लि पूर्ायिार वर्कास गररनछे ।   

– गाउँपालिकामा साना तथा मझौिा उद्योग, स्थानीर् उत्पादन तथा व्र्ापारका िालग सूचना प्रवर्लि प्रर्ोग गने 
र्ातार्रण तर्ार गररनछे ।   

– सूचना प्रवर्लि प्रणािीहरूको सरुिा, वर्श्वसनीर्ता र गणुस्तरमा अलभर्ृवि गररनछे ।  

– सूचना प्रवर्लिको प्रर्ोगबाट हनुसक्न ेअपराििाई न्ध्रू्नीकरण गदै साइबर सरुिािाई वर्शेष ध्र्ान ददइनेछ   

 

६.३.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– सवबन्ध्िीत पिसँग सहकार्य गरर ग्रामीण समदुार्मा र्ोनटार्र तथा इन्ध्टरनेटको सवुर्िा वर्स्तार गने ।  

– सूचना प्रवर्लिबाट प्राप्त हनुे िाभांशको पहुँच ग्रामीण स्तरमा प्ु र्ाउन ई-लभिेज सवबन्ध्िी कार्यक्रम सञ्चािन  

– सरकारी कामकाज र सेर्ामा प्रर्ोग हनुे सूचना प्रवर्लि संरचनािाई वर्स्तार गने ।   

– वर्लभन्न लनकार्हरूिे सञ्चािनमा ल्र्ाएका सूचना प्रवर्लि प्रणािीहरूमा एकरूपता ।   

 

६.३.९ अपेम्ित उपिब्िी  

हरेक र्ाियमा सञ्चारको सहज सवुर्िा वर्स्तार भएको हनु ेछ । वर्द्यतुीर् शासनको िालग आर्श्र्क पूर्ायिार तथा 
नीलतगत व्र्र्स्था भएको र सूचना प्रवर्लि िेत्रको आर्श्र्क जनशम्िको माग पूरा भएको हनुेछ । 
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६.३.१० नलतजा खाका 
क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 

२०७७/07८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको स्रोत  म्जवमेर्ार लनकार्  अनमुान तथा 
जोम्खम  

१ प्रभार्        
 कुि गाहयस््र् 

उत्पादनमा सञ्चार 
िेत्रको र्ोगदान  

प्रलतशत  ० ३% पूर्ायिार 
वर्कास 
सलमलत 

गाउँपालिका  सरोकारर्ािाको 
सहर्ोग हनुे  

२ असर        
२.१ समदुार्मा सञ्चार 

सवुर्िामा गणुस्तरता 
आउने छ  

प्रलतशत  ५% २०% पूर्ायिार 
वर्कास 
सलमलत 

गाउँपालिका  समदुार् सचेत 
भएको हनुे छ  

३ प्रलतर्ि        
३.१ सञ्चार सेर्ा प्रदार्क 

कवपनीिे सेर्ा 
वर्स्तार गने  

संख्र्ा  १ २ पूर्ायिार 
वर्कास 
सलमलत 

गाउँपालिका  समदुार् सचेत 
भएको हनुे छ  

३.२ नर्ाँ प्रवर्लिर्िु सेर्ा 
जिान हनुे  

संख्र्ा १ २ पूर्ायिार 
वर्कास 
सलमलत 

गाउँपालिका  समदुार् सचेत 
भएको हनुे छ  

४ कार्यक्रम तथा 
र्ोजना  

      

 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 
 

६.४ भर्न तथा र्स्ती वर्कास  

६.४.१ वर्द्यमान अर्स्था  

सामाम्जक आलथयक रूपान्ध्तरण एर्म ्सर्ायङ्गीण वर्कासका िालग गररन ेसबै वकलसमका भौलतक पूर्ायिार वर्कासका 
कार्यहरूमा प्रत्र्ि रूपमा भलूम र्ा भलूमस्रोतको पररचािन हनुे भएकोिे र्स्ता स्रोतको सदपुर्ोग गरी ददगो रूपमा 
व्र्र्स्थापन गनय आर्श्र्क छ। पररर्लतयत सन्ध्दभयमा समग्र भलूमको सदपुर्ोग गरी ददगो व्र्र्स्थापन तथा सशुासन 
कार्म गनय जरुरी देम्खएको छ। र्सैगरी भलूम तथा भलूमस्रोतको ददगो सदपुर्ोग गनय पररमाम्जयत भ-ूउपर्ोग नीलत, 

२०७२ अनरुूप भर्न तथा र्स्ती वर्कास सवबन्ध्िी काननु तजुयमा गरी कार्ायन्ध्र्र्न गनय आर्श्र्क देम्खएको 
छ। तसथय र्ोजना अर्लिमा आिलुनक प्रवर्लि अपनाई जनतािाई प्ु र्ाउन ुपने सेर्ाको गणुस्तरमा अलभर्वृि गदै 
उपर्ोगको आिारमा रै्ज्ञालनक भलूमसिुारमा जोि ददइनछे । 
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६.४.२ अर्सर र चनुौती  

वर्स्तारै बढ्दै गइरहेको ग्रामीण शहरीकरणका कारण खेती र्ोग्र् जलमन टुवक्रई र्िेरीको रुपमा वर्कलसत 
भैरहकोिे भ-ूउपर्ोग कार्यक्रम कार्ायन्ध्र्र्नमा समस्र्ा उत्पन्न भएको छ । सरकारी र सार्यजलनक जग्गाको 
र्ास्तवर्क िगत तर्ार हनु नसक्दा उम्चत संरिण र व्र्र्स्थापन हनु सकेको छैन । रै्ज्ञालनक भलूमसिुार 
कार्ायन्ध्र्र्न गरी कृषकको भलूममालथको पहुँच अलभर्ृवि गनुय, सकुुवर्ासी समस्र्ा समािान गनुय, भ-ूउपर्ोग नीलत 
कार्ायन्ध्र्र्न गरी भलूमको उपर्िु ढङ्गिे उपर्ोग गनुय, भलूम प्रशासनिाई मानर् संशािन समर्ानकूुि र प्रवर्लिर्िु 
बनाई स्तरीर् सेर्ा प्रर्ाह र कार्यसवपादन गनुय, भलूमसवबन्ध्िी अलभिेखहरूिाई व्र्र्म्स्थत गनुय र्स िेत्रका मखु्र् 
चनुौती रहेका छन ्।  

 

६.४.३ दीर्यकालिन सोच 

भलूमको उम्चत व्र्र्स्थापन र सामाम्जक न्ध्र्ार्मा आिाररत भसू्र्ालमत्र्को सलुनम्ितता ।  

 

६.४.४ िक्ष्र्  

रै्ज्ञालनक भ-ूस्र्ालमत्र्को व्र्र्स्थापन मार्य त वर्पन्न र्गयको िालग र्म्स्त वर्कासमा सहर्ोग गने ।   

 

६.४.५ उद्दशे्र्हरु  

– भलूमको न्ध्र्ार्ोम्चत वर्तरण र वर्रे्कशीि प्रर्ोगको र्ातार्रण सजृना गनुय ।  

– वर्कास लनमायणका िालग आर्श्र्क नापनक्शा तथा भौगोलिक सूचना सर्यसिुभ बनाउन ु।  

– भलूम व्र्र्स्थापन मार्य त भर्न तथा र्स्ती वर्कास सेर्ािाई सरि, सहज, पारदशी र प्रभार्कारी बनाउन ु। 

 

६.४.६ रणनीलत  

– भलूमसिुार कार्यक्रमिाई व्र्र्म्स्थत, प्रभार्कारी र समन्ध्र्र्ात्मक तर्रबाट सञ्चािन गरी आलथयक-सामाम्जक 
रूपिे पछालि परेका गररब भलूमहीन र्गयको भलूममा पहुँच बढाउने ।  

– भ-ूउपर्ोग नीलत तथा र्ोजनाको आिारमा उपिब्ि भलूमको सममु्चत उपर्ोग गरी खाद्य सरुिा, सरुम्ित 
आर्ास, ददगो पूर्ायिार वर्कास र र्ातार्रण संरिण तथा वर्पद् जोम्खम संरे्दनशीिता लनम्ित गने ।  

 

६.४.७ कार्यनीलत  

– जलमनमा वर्पन्न भलूमहीनहरूको पहुँच प्ु र्ाइनेछ ।  

– अनालिकृत, अलनर्म्न्ध्त्रत तथा अव्र्म्स्थत बस्ती वर्कासमा रोक िगाइनछे र असरुम्ित बस्तीिाई सरुम्ित 
बसोर्ास हनुे गरी बस्ती वर्कासिाई व्र्र्म्स्थत गररनछे ।  

– भलूमको अलभिेखिाई समर् सापेि, व्र्र्म्स्थत र रै्ज्ञालनक बनाउँदै लिइनछे ।  
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६.४.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– सकुुवर्ासीहरुको पनुस्थायपनाको िालग अनदुानको व्र्र्स्था । 

– भलुमवहन र्रपररर्ारको िालग सार्यजलनक जग्गा वर्तरण गने । 

– सरुम्ित बस्ती लबकास कार्यक्रम सञ्चािन । 

– लभरािो जमीनमा गह्रासिुार कार्यक्रम । 

 

६.४.९ अपेम्ित उपिब्िी  

रै्ज्ञालनक भरू्लगयकरण हुँदा हािको चार प्रकारको जग्गाको वकलसम जस्तै लसम, अर्ि, दोर्म र चाहारिाई खेती 
तथा लसचाई र्ोग्र्, आकाशे खेती, बाँझो र आर्ास िगार्त वर्लभन्न तररकािे र्लगयकरण भई कहाँ र्स्ती व्र्र्स्थापन 
गने, कहाँ खेतीपाती गने भने्न वर्षर्मा सवह र्ोजना लनमायण हनुे छ । 

 

६.४.१० नलतजा खाका 
क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 

२०७७/0७८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको स्रोत  म्जवमेर्ार लनकार्  अनमुान तथा 
जोम्खम  

१ प्रभार्        
 रै्ज्ञालनक प्रणािी 

मार्य त र्म्स्त वर्कास  
प्रलतशत  ० २५% गाउँपालिका 

प्रशासन  
गाउँपालिका 
प्रशासन 

सरकारको 
सहर्ोग हनु े

२ असर        
२.१ भलूमवहनहरुको 

अलिकार सरुम्ित हनु े
र्रिरुी 
संख्र्ा  

० १० गाउँपालिका 
प्रशासन  

गाउँपालिका 
प्रशासन 

सरै्को 
सहर्ोग हनुे  

२.२ सरै् खेतीर्ोग्र् 
जलमनमा खेती हनुे  

हेक्टर  ५ १० गा.पा. कृवष 
शाखा  

गा.पा. कृवष 
शाखा 

कृषकको 
साथ रहने 

३ प्रलतर्ि        
३.१ जग्गा खण्िीकरणमा 

रोवकने   
प्रलतशत  ०% ३०% गाउँपालिका 

प्रशासन  
गाउँपालिका 
प्रशासन 

जनताको 
साथ रहने  

३.२ सरुम्ित आर्ास 
िेत्रको व्र्र्स्थापन  

संख्र्ा  ० ५ र्ािय 
कार्ायिर्  

गाउँपालिका 
प्रशासन  

सरोकारर्ािा 
को साथ 

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 
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पररच्छेद ७ र्न, र्ातार्रण संरिण एर्म ्वर्पद व्र्र्स्थापन      

७.१ र्न वर्कास तथा र्ातार्रण संरिण   

७.१.१ वर्द्यमान अर्स्था  

नेपािको संवर्िानमा प्रत्रे्क नागररकिाई स्र्च्छ र स्र्स्थ र्ातार्रणमा बाच्न पाउने मौलिक हकको व्र्र्स्था 
गररएको छ । र्न तथा र्ातार्रण व्र्र्स्थापन प्रत्र्ि मानर् स्र्ास््र्सँग जोलिएको वर्षर् हो भने र्सको 
संरिण एर्म ्प्रर्ियन  गनुय राज्र्का तीन र्टै तह संर्, प्रदेश र स्थानीर् तहको म्जवमेर्ारी हो । र्न तथा 
र्ातार्रण संरिण तथा प्रर्ियन भन्नािे र्ृिा रोपन, र्न संरिण र ध्र्नी, जि, जलमन र र्ार्सुँग सवबम्न्ध्ित 
प्रदषुणको रोकथामिाई बमु्झन्ध्छ । स्थानीर् स्तरमा र्ातार्रणको संरिण एर्म ्प्रर्ियन गनुय भन्नािे र्ातार्रणीर् 
वर्षर्मा सचेतनामिुक वक्रर्ाकिाप संचािन गनुय, सरसर्ाई एर्म ्र्ोहरमैिा व्र्र्स्थापन, प्रदषुण लनर्न्ध्त्रण, 

नदी/तिाउको वकनार सर्ा, जङ्गिमा आगिागीबाट रोकथाम जस्ता कुराहरु बमु्झन्ध्छ । ददगो वर्कासको िक्ष्र् 
नं. १५ मा भ-ूसतवह भपुररलिस्तरीर् पाररम्स्थतीकीर् प्रणािीको ददगो उपर्ोग, रिा र पनुस्थापना गने, र्नको 
ददगोरुपमा व्र्र्स्थापन गने, मरुभलूमकरण वर्रुि िड्ने र जलमनको िर्ीकरण रोक्नकुा साथै र्सिाई उल्टर्ाउन े
तथा जैवर्क वर्वर्िताको िलत रोक्ने गरर कार्यर्ोजना बनाउन सझुार् ददइएको छ ।  

७.१.२ अर्सर र चनुौती  

संवर्िानमा प्रदि हक अलिकारिाई संरिण गने गरर स्थानीर् तहमा नै काननु लनमायण गरर िागू गनय, समदुार्िाई 
र्न तथा र्ातार्रण संरिण तथा प्रर्ियन सवबन्ध्िी सवह तररकािे सचेतीकरण गनय, वर्स्तारै भइरहेको शहरीकरणमा 
र्ातार्रण संरिणको पििाई समेत ध्र्ान ददई वर्कासमिुक कार्य अगालि बढाउन, र कृवष तथा अन्ध्र् व्र्र्सार् 
सञ्चािनको क्रममा हनुे अलिक रासार्लनक प्रर्ोगिाई रोक्न गाउँपालिकािाई चनुौती रहेको छ भने हाि र्रु्ा 
र्गयमा र्न तथा र्ातार्रण संरिण प्रलत बढेको सचेतता, वर्कास कार्यमा र्ातार्रणमैत्री संरचना लनमायणका िालग 
संम्र्र् सरकारबाट नै नीलत लनर्म िागू गने प्रर्ास हनु ुआदद र्स िेत्रका अर्सरहरु हनु ।     

 

७.१.३ दीर्यकालिन सोच  

समदुार्को प्रत्र्ि लनगरानीमा हराभरा र्न तथा र्ातार्रणको लनमायण ।  

 

७.१.४ िक्ष्र्  

र्न तथा र्ातार्रण संरिणमा समदुार्को सवक्रर् सहभालगता र्ृवि गरर स्र्स्थ र स्र्च्छ र्ातार्रणको लनमायण 
गने ।  

 

 

७.१.५ उद्दशे्र्हरु  
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– र्ातार्रणीर् संरिणका िालग समदुार्िाई सशम्िकरण गनुय  

– र्ातार्रणीर् संरिण र प्रदषुण लनर्न्ध्त्रणका िालग स्थानीर् तहमा काननु लनमायण र िागू गनय नीलतगत 
व्र्र्स्थापन गनुय  

– र्न तथा र्ातार्रण संरिणमा र्ृिारोपन, आगिागी लनर्न्ध्त्रण तथा जिस्रोत व्र्र्स्थापनको पिमा र्ोजना 
लनमायण गनुय 

–  
७.१.६ रणनीलत  

– जि, र्ार्,ु प्रदषुण, माटो, ध्र्नी लनर्न्ध्त्रणका िालग सरोकारर्ािा लनकार्सँग लमिेर र्ोजना लनमायण गने । 

– भौलतक लनमायण िगार्त अन्ध्र् वर्कासका वक्रर्ाकिाप सञ्चािन गदाय र्ातार्रणमैत्री लिजाइन र इवष्टमेट 
अनसुार कार्यर्ोजना लनमायण गने । 

– र्ृिारोपन, जिस्रोत व्र्र्स्थापन, िगार्त र्ातार्रणको िेत्रमा नीलत लनमायण गने ।    

 

७.१.७ कार्यनीलत  

– खािी ठाउँमा र्ृिा रोपन, नदी खोिामा हनुे मानर्ीर् अलतक्रमण तथा नदी वकनारमा संरिण गने गरर 
कार्यर्ोजना तर्ार गररने छ ।  

– कृवष र्मय, र्िरू्ि खेती गररने िेत्रमा अलत वर्षादीको प्रर्ोग लनर्न्ध्त्रणका िालग ठोस कार्यनीलत बनाईने छ 
।  

– र्ातार्रणमैत्री तररकािे वर्कास र्ोजना लनमायण गनयका िालग जैवर्क उजाय, प्राङगाररक मि उत्पादन, र्ोहरमैिा 
व्र्र्स्थापनमा कार्यर्ोजना तर्ार गररने छ ।  

– नदी खोिा वकनारमा अलतक्रमणिाई लनर्न्ध्त्रण गरर सो खािीठाउँमा र्ृिा रोपन तथा तारर्ार गररने छ ।  

– र्ातार्रण संरिण सवबम्न्ध्ि अध्र्र्न अनसुन्ध्िान गरर लनश्कषयको आिारमा ठोस र्ोजना लनमायण गररने छ  

–  

७.१.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– र्ृिा रोपन गने  

– वर्षादी लनर्न्ध्त्रण सवबम्न्ध्ि नीलत तर्ार गरर िागू गने  

– अलतक्रलमत िेत्र व्र्र्स्थापन गरर र्ातार्रण संरिण गने  

– नदी जिािार संरिण तथा प्रर्ियनको र्ोजना लनमायण गने  

– र्ातार्रण संरिण सवबम्न्ध्ि अध्र्र्न अनसुनिान गरर ठोस कार्यको पवहचान गने  

 

 

७.१.९ अपेम्ित उपिब्िी  
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स्थानीर् सरोकारर्ािा लनकार्को सहर्ोगमा समदुार्िाई नै सवक्रर् बनाई र्न तथा र्ातार्रण संरिण तथा 
प्रर्ियन  गरर स्र्स्थ र स्र्च्छ र्ातार्रणमा जीर्नर्ापन गने अलिकारको सलुनम्ितता हनुे छ ।  

 

७.१.१० नलतजा खाका 
क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 

२०७७/0७८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत  

म्जवमेर्ार 
लनकार्  

अनमुान तथा जोम्खम  

१ प्रभार्        
 गा.पा.को एवककृत 

वर्कासमा र्न तथा 
र्ातार्रण िेत्रको 
र्ोगदान  

प्रलतशत  ५% २०% गा.पा. गा.पा. सरै्को सहर्ोग रहेमा  

२ असर        
२.१ र्न तथा र्ातार्रण 

संरिणमा सरै् 
प्रकारका र्न 
व्र्र्स्थापन हनुे छन  

संख्र्ा  ५ ४० गा.पा. गा.पा. र्नहरुिे सकारात्मक 
भलूमका लनभाएमा ।  

३ प्रलतर्ि        
३.१ र्न सरुम्ित र्न्ध्दै 

हररर्ािी र्ातार्रणको 
लनमायण हनुे ।  

प्रलतशत  ३०% ६०% गा.पा. गा.पा. समदुार्को सहर्ोग 
भएमा  

३.२ र्न्ध्र्जन्ध्त ुतथा 
जिचर प्राणी 
संरिणमा पररणाम 
आउने  

प्रलतशत ५% १५% गा.पा. गा.पा. समदुार्को सहर्ोग 
भएमा 

३.३  सामदुावर्क र्न 
पैदार्ारमा वर्पन्ध् न 
र्गयको पहुँच  

प्रलतशत  ५% ४५% गा.पा. गा.पा. समदुार्को सहर्ोग 
भएमा 

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 
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७.२ वर्पद व्र्र्स्थापन  

७.२.१ वर्द्यमान अर्स्था  

नेपाि प्राकृलतक वर्पद्का वहसार्िे उच्च जोम्खममा रहेको मालनन्ध्छ । मखु्र्तीः भकूवप, अलतर्ृवष्ट, बाढी, पवहरो, 
हार्ाहरुी, चयाङ्, आगिागी, खिेरी, महामारी, शीतिहर र वहमताि वर्ष्र्ोटन हनुसक्ने कारण वर्पद्को जोम्खम 
उच्च रहेको छ । र्सैगरी हैजा, बियफ्ि,ु स्र्ाइन फ्ि ुजस्ता रोगहरू पलन वर्पद्को कारकका रूपमा देम्खएका 
छन ्। अको तर्य  वर्लभन्न प्रकारका वर्पदहरुका वर्रुिमा समदुार्िाई कसरी व्र्र्म्स्थत तररकािे सरुम्ित गने 
भने्न वर्षर्मा स्थानीर् तहिे बनाएको र्ोजना आकम्स्मक समस्र्ा परेको समर्मा काम निाग्न सक्छ । तथापी 
आपत्कािीन अर्स्थामा केन्ध्रीर्, िेत्रीर्, म्जल्िा वर्पद् व्र्र्स्थापन सलमलतहरू सवक्रर् हनुे गरेको अर्स्था छ । 
वर्पद्को समर्मा मानर्ीर् सहार्ताका कार्य गने वर्लभन्न सङ्घ संस्थाहरूको सहर्ोग लिने गररएको छ ।  

७.२.२ अर्सर र चनुौती  

हारो ो देशमा हनुे वर्पद्का सबै कारणहरूको असर तथा प्रभार्को रै्ज्ञालनक अनसुन्ध्िान गरी िेत्रगत वर्कास 
र्ोजना तजुयमा गने, भौलतक वर्कासको स्र्रूपिाई भवर्ष्र्को आलथयक वर्कासको बािक बन्न नददन स्थानीर् तहका 
सेर्ाकेन्ध्र तथा बस्तीहरूको आलथयक-सामाम्जक तथा भौलतक सवपकय िाई आलथयक उत्पादनसँग जोड्न,े सरुम्ित 
बस्ती वर्कासको अर्िारणालभत्र सहर तथा बस्ती वर्कासको र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्ध्र्र्न गने र सवपूणय भौलतक 
पूर्ायिारसवहतको वर्पद् उत्थानशीि एकीकृत बस्ती वर्कास गने कार्य नै प्रमखु चनुौती रूपमा रहेका छन ्भन े
आलथयक-सामाम्जक रूपान्ध्तरणका िालग जनजीवर्कामा सिुार भएको वर्पद् प्रलतरोिी गणुस्तरीर् पूर्ायिार सवहत 
वर्पद् उत्थानम्शि सहर तथा बस्ती वर्कास गने, सबै प्रकारका वर्पद्को सामना गनय आिलुनक प्रवर्लिर्िु संरचना 
र दि जनशम्िको वर्कास गने तथा वर्कास साझेदारहरूबाट प्राप्त सहर्ोगिाई प्रभार्कारी रूपमा पररचािन 
गरी आत्मलनभयर बने्नजस्ता अर्सरहरू रहेका छन ्।  

 

७.२.३ दीर्यकालिन सोच  

समदुार्मा हनुे वर्लभन्न प्रकारका वर्पद् व्र्र्स्थापन मार्य त आम नागररकिाई सरुम्ित महससु हनुे र्ातार्रणको 
लनमायण ।  

 

७.२.४ िक्ष्र्  

वर्पद् बाट हनुे मानर्ीर्, भौलतक, आलथयक, सामाम्जक, सांस्कृलतक र पर्ायर्रणीर् िलतमा कमी ल्र्ाउन समदुार्िाई 
सचेतीकरण गदै जाने ।  

 

७.२.५ उद्दशे्र्हरु  

– वर्पद् जोम्खमको न्ध्रू्नीकरण गदै समदुार्िाई सरुम्ित गनय वर्पद् लनर्न्ध्त्रण तथा व्र्र्स्थापन सलमलत 
व्र्र्स्थापन तथा वर्कास गनुय ।  
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– वर्पद् व्र्र्स्थापनका िालग तत्पर रहन अत्र्न्ध्त िमतार्ान मानर्ीर् जनशम्ि र आिलुनक औजारको 
व्र्र्स्थापन गनुय ।  

 

७.२.६ रणनीलत  

– स्थानीर् तहका वर्कास प्रवक्रर्ामा वर्पद् व्र्र्स्थापनिाई मूिप्रर्ाहीकरण गने ।  

– प्रकोप आकंिन, त्र्ाङ्क व्र्र्स्थापन र पूर्य तर्ारीको कार्यिाई प्रभार्कारी बनाउने ।  

 

७.२.७ कार्यनीलत 

– वर्पद् व्र्र्स्थापनिाई प्रभार्कारी रूपमा सञ्चािन गनय वर्लभन्न राविर् तथा अन्ध्तरायविर् सङ्घ–संस्था तथा दात ृ
लनकार्सँगको समन्ध्र्र् र सहकार्यका िालग वर्पद् जोम्खम न्ध्रू्नीकरण वर्लभन्न कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररनछे 
।  

– स्थानीर् तहको र्ोजना तजुयमा तथा कार्ायन्ध्र्र्न प्रवक्रर्ामा समावहत गने कार्यिाई प्राथलमकताका साथ अगालि 
बढाइनेछ ।  

– बस्ती/समदुार् स्तरसवम वर्पद् पूर्यतर्ारी तथा प्रलतकार्य िमता वर्कास व्र्र्स्थापन गरी वर्पद् जोम्खम 
न्ध्रू्नीकरणको िेत्रमा जनसचेतनामूिक कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

– वर्पद् व्र्र्स्थापनिाई ददगो बनाउन वर्लभन्न प्रकारका प्रकोपका वर्षर्मा अध्र्र्न तथा अनसुन्ध्िान गररनेछ 

 

७.२.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– जनचेतना अलभर्ृवि र आपत्कािीन खोज तथा उिारको िालग आर्श्र्क पने जनशम्िको वर्कास र औजार 
उपकरणको व्र्र्स्था ।  

– वर्पद्को पूर्ायनमुान, अनगुमन र तत्कािीन उिारसवबन्ध्िी कार्यिाई चसु्त र संस्थागत बनाउन वर्पद् 
व्र्र्स्थापनको िालग आर्श्र्क सबै सरकारी लनकार्, लनजी तथा सामदुावर्क िेत्र र नागररक समाजसमेत 
सम्वमलित केन्ध्रीर् समन्ध्र्र् तथा उिार लनकार्को व्र्र्स्था ।  

– वर्पद् व्र्र्स्थापन, आपत्कािीन उिार तथा खोज र मौसम पूर्ायनमुान, जिसतह मापन प्रणािी सवहतको 
सूचना प्रर्ाहसवबन्ध्िी केन्ध्रको स्थापना  

– वर्पद् जोम्खम न्ध्रू्नीकरण सवबन्ध्िी जनचेतना, सार्यजलनक जानकारी र सरुम्ित आर्ास व्र्र्स्थापन सवबन्ध्िी 
कार्यक्रम 
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७.२.९ अपेम्ित उपिब्िी  

सरै् खािे प्रकोप तथा वर्पद्हरुको व्र्र्स्थापनमा संिग्न सामाम्जक अलभर्न्ध्ताहरुिाई आर्श्र्क िमता अलभर्ृवि 
तालिम, उपकरण र उद्दार कौशिमा लनपणु बनाई राम्खन ेछ र आर्श्र्कता अनसुार पररचािन गदाय वर्पद्बाट 
हनु सक्ने िलतिाई न्ध्रू्नीकरण गररने छ ।  

 

७.२.१० नलतजा खाका 
क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 

२०७७/07८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत  

म्जवमेर्ार 
लनकार्  

अनमुान तथा जोम्खम  

१ प्रभार्        
 गा.पा. वर्कासमा 

वर्पद् व्र्र्स्थापनको 
र्ोगदान  

प्रलतशत  ०% १०% गा.पा. गा.पा. सरै्को सहर्ोग 
रहेमा  

२ असर        
२.१ वर्पद्का असरहरु 

न्ध्रू्नीकरण भई 
समदुार् सशि र्ने्न  

संख्र्ा  ५ १५ गा.पा. गा.पा. समदुार्िे सहर्ोग 
गरेमा ।  

३ प्रलतर्ि        
३.१ वर्पद्का सवभावर्त 

दूर्यटनाको पूर्य 
सचेतता हनुे  

संख्र्ा  ६ ३० गा.पा. गा.पा. समदुार्िे सहर्ोग 
गरेमा ।  

३.२ जिर्ार् ुपररर्तयनका 
असरबाट बच् न े
र्ोजनाहरु तर्ार हनुे  

संख्र्ा  १० ९० गा.पा. गा.पा. समदुार्िे सहर्ोग 
गरेमा ।  

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 
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पररच्छेद् ८ संस्थागत वर्कास तथा सशुासन  

८.१ संस्थागत सशुासन तथा िमता वर्कास   

८.१.१ वर्द्यमान अर्स्था  

नेपािको संवर्िानमा राज्र्का नीलत अन्ध्तगयत सार्यजलनक प्रशासनिाई स्र्च्छ, लनष्पि, पारदशी, भ्रष्टाचारमिु, 

जनउिरदार्ी र सहभालगतामूिक बनाउँदै राज्र्बाट प्राप्तहनुे सेर्ा सवुर्िामा जनताको समान र सहज पहुचँ 
सलुनम्ित गरी सशुासनको प्रत्र्ाभलूत गने कुरा उल्िेख छ । राविर्स्तरबाट सार्यजलनक प्रशासनमा सशुासन 
कार्म गने सवबन्ध्िमा वर्लभन्न प्रर्ास भइरहेका छन ्। र्स गाउँपालिकाको सन्ध्दभयमा कार्ायिर्हरूमा सूचना 
प्रवर्लिको प्रर्ोगमा वर्स्तार गररदै गएको छ । गाउँपालिकाको आफ्नै भर्न रहेको छ जहाँबाट प्रशासलनक सेर्ा 
प्रर्ाहका कार्यहरु भइ रहेका छन । र्सका अलतररि गाउँपालिकािे गरेका वक्रर्ाकिापहरुको र्ारेमा सार्यजलनक 
सनुरु्ाई मार्य त सर्यसािारणिाई जानकारी गराउने कार्य भईरहेको छ । र्स आर्लिक र्ोजनाको अर्लि लभत्र 
प्रशासकीर् सशुासन तथा संस्थागत वर्कासका िालग कमयचारीिाई िमता अलभर्ृवि तालिम सञ्चािन गने, 

सर्यसािारण जनतािाई सेर्ाका वर्षर्मा जानकारी गराउन सचेतनामिुक कार्यक्रमहरुको आर्ोजना गने जस्ता 
वक्रर्ाकिापहरु प्राथलमकतामा परेका छन ्। 

 

८.१.२ अर्सर र चनुौती  

संवर्िानिे व्र्र्स्था गरेका प्रशासलनक पनुसंरचनाका कार्यहरूिाई प्रभार्कारी रूपमा सञ्चािन गदै जनताका 
र्रदैिोमा सार्यजलनक सेर्ाप्रर्ाहको सलुनम्ितता प्रदान गनुय, अन्ध्तर लनकार् समन्ध्र्र् गनुय र आर्श्र्क सािन 
स्रोतको व्र्र्स्था गनुय, जनसहभालगता, पारदम्शयता तथा जर्ार्देवहता बढाउन,ु समग्र सार्यजलनक प्रशासनको 
नैलतकताको अलभर्ृवि गरी उत्प्ररेणा बढाउन,ु सरकारी सेर्ाको प्रर्ाहिाई सहज र प्रभार्कारी बनाउन,ु सार्यजलनक 
सेर्ामा रहेका रािसेर्कहरूमा रािप्रलत समपयण र जनताप्रलतको सेर्ाभार्को भार्ना जगाउन ुजस्ता चनुौती रहेका 
छन ्। 

सार्यजलनक प्रशासनिाई स्र्च्छ, लनष्पि, पारदशी, भ्रष्टाचारमिु, जनउिरदार्ी र सहभालगतामूिक बनाउँदै राज्र्बाट 
प्राप्त हनुे सेर्ा सवुर्िामा जनताको समान र सहज पहुँच सलुनम्ित गरी सशुासनको व्र्र्स्था गने भने्न संवर्िानको 
व्र्र्स्था, सार्यजलनक सेर्ामा सशुासन प्रर्ियन गने वर्लभन्न ऐन/लनर्महरूको व्र्र्स्था तथा सेर्ा प्रर्ाहमा सूचना 
प्रवर्लिको बढ्दो प्रर्ोग अर्सरका रूपमा रहेका छन ्।   

 

८.१.३ दीर्यकालिन सोच  

जनमखुी, स्र्च्छ, जर्ार्देही र उिरदार्ी शासन व्र्र्स्था ।   
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८.१.४ िक्ष्र्  

सवपूणय सार्यजलनक प्रशासनिाई जनताप्रलत उिरदार्ी र सेर्ामूिक तथा वर्कासमैत्री बनाउदै सहज सेर्ा प्रर्ाहको 
व्र्र्स्थापन गने । 

 

८.१.५ उद्दशे्र्हरु  

– सार्यजलनक प्रशासनिाई स्र्च्छ, पररणाममखुी, जर्ार्देही र पारदशी बनाई सार्यजलनक सेर्ाप्रर्ाह र वर्कास 
प्रवक्रर्ािाई प्रभार्कारी बनाउन ु। 

– आम सर्यसािारणिाई सार्यजलनक सेर्ाका वर्षर्मा स्पष्ट जानकारी ददनका िालग सचेतनामिुक कार्यक्रमहरु 
सञ्चािन गरर समदुार्िाई सशि गराउन।ु 

– जनप्रलतलनलि एर्म ्कमयचारीहरुको िमता अलभर्वृि र संस्थागत भौलतक संरचना, प्रवर्लिको वर्कास मार्य त 
जनममु्ख सेर्ा प्रर्ाह गनुय ।  

८.१.६ रणनीलत  

– सार्यजलनक सेर्ाहरूिाई गणुस्तरीर् र सर्यसािारणको पहुँचर्ोग्र् बनाउन सङ्घीर् प्रणािी अनरुूप प्रशासन 
संर्न्ध्त्रको व्र्र्स्थापन गने ।  

– सार्यजलनक लनकार्का काम कारबाही सवबन्ध्िी सूचनामा नागररकको पहुँच बढाउन े।  

– सहज तररकािे सेर्ा लिन ेतररका र व्र्र्हारका वर्षर्मा सर्यसािारणिाई जानकारी गराउने । 

 

८.१.७ कार्यनीलत  

– संवर्िानिे व्र्र्स्था गरे अनरुुप स्थानीर् तहिे ददने सेर्ािाई प्रभार्कारी र्नाउन वर्लभन्न संस्थागत संरचनाको 
लनमायण गररने छ ।  

– सार्यजलनक सेर्ाप्रर्ाहिाई गणुस्तरीर्, समारे्शी एर्म ्सहज बनाउन वर्द्यतुीर् शासन प्रणािीको अर्िवबन 
गरी प्रशासलनक कार्यवर्लििाई सरिीकरण र सङ्िेपीकरण गररनेछ 

– जनताका अत्र्ार्श्र्क स्थानीर् सेर्ाहरू स्थानीर् तहबाट व्र्र्म्स्थत रूपमा प्रर्ाह गने व्र्र्स्था लमिाइनछे   

– जनगनुासोिाई प्रत्र्ि रूपमा अनभुतू गने गरी व्र्र्स्थापन गररनेछ ।  

– कमयचारी र्गयमा उम्चत कामको उम्चत मूल्र्ाङ्कन गने प्रणािीको वर्कास गररने छ ।  

 

८.१.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– प्रदेश सरकार र केन्ध्र सरकारसँग समन्ध्र्र् र सहकार्य गरर कमयचारी व्र्र्स्थापनिाई चसु्तदरुुस्त बनाउने  

– सर्यसािारणिे अनभुलुत गने गरर सेर्ा प्रर्ाहका िालग वर्लभन्न वकलसमका भौलतक संरचनाको वर्कास गने 
वकलसमका र्ोजनाहरु कार्ायन्ध्र्र्न गने ।  
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– सेर्ा प्रर्ाहका वर्षर्मा सर्यसािारणिाई जानकारी ददनका िालग नागररक बिापत्र, लिम्जटि प्रवर्लि, वर्षर्गत 
व्रोसरहरु तर्ार गरर वर्तरण गने  

– कमयचारीहरुिाई उम्चत कामको कदर गनय र उलनहरुको मनोर्ि बढाउन, तालिम, वर्मा, सरुिा व्र्र्स्थामा 
व्र्र्हाररक तररकािे कार्यर्ोजना लनमायण गने ।  

– सेर्ा लनर्ृिहरूको ज्ञान, सीप, दिता र अनभुर्को उपर्ोग गनय सेर्ालनर्ृि कमयचारी पररषद्को व्र्र्स्था ।  

 

८.१.९ अपेम्ित उपिब्िी 
कमयचारीको िमता अलभर्ृवि गने र सार्यजलनक सेर्ा प्रर्ाहमा आर्श्र्क सिुार गरर प्रशासलनक सेर्ा प्रर्ाहिाई 
चसु्तदरुुस्त बनाई जनअपेिा अनसुार कार्य सवपादन भएको हनुे छ ।  

 

८.१.१० नलतजा खाका  

क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 
२०७७/07८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत  

म्जवमेर्ार 
लनकार्  

अनमुान तथा जोम्खम  

१ प्रभार्        
 गा.पा.को समग्र 

वर्कासमा प्रशासन 
सिुारको र्ोगदान  

प्रलतशत  ५% १०% गा.पा. गा.पा. कमयचारी र्गयको 
िमता अलभर्ृवि हनुे  

२ असर        
२.१ सेर्ा प्रर्ाहका िालग 

सहज व्र्र्स्थापन 
भएको हनुे छ ।  

प्रलतशत  ५% ८५% गा.पा. गा.पा. कमयचारी र्गयको 
िमता अलभर्ृवि हनुे  

३ प्रलतर्ि        
३.१ गा.पा.मा संरचनामा 

वर्कास भएको हनुे छ 
संख्र्ा  ५ ६० गा.पा. गा.पा. आर्लिक र्ोजनाको 

सवह कार्ायन्ध्र्र्न हनु े
३.२ गापामा भएको 

जनशम्िको िमता 
अलभर्ृवि भएको हनु े

प्रलतशत  ३० १०० गा.पा. गा.पा. आर्लिक र्ोजनाको 
सवह कार्ायन्ध्र्र्न हनु े

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 
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८.२ सामदुावर्क साझेदारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरु  

८.२.१ वर्द्यमान अर्स्था  

नेपाि सरकार एक्िैिे समदुार् वर्कासको िेत्रमा जलतसकैु र्ोगदान ददएता पलन समदुार्को प्रत्र्ि सहर्ोग वर्ना 
पूणय वर्कासको सवभार्ना छैन । र्स पररम्स्थतीमा नागररक समाज, वर्लभन्न गैरसरकारी संर्संस्था, सहकारी, 
मवहिा समूह, र्रु्ा क्िर्, बाि क्िर्, िगार्त वर्लभन्न वकलसमका सामदुावर्क संरचनाहरुिे सामाम्जक पररचािनको 
काम गरेर समदुार् र सरकार दरैु्िाई सर्ाउने काम गदयछन ्। नेपािको संवर्िानिे पलन सामदुावर्क तथा 
गैरसरकारी संस्थाहरुको िगानी र भलूमकािाई जर्ार्देवह र पारदशी बनाउँदै त्र्स्ता संस्थाहरुको स्थापना, 
स्र्ीकृलत, सञ्चािन, लनर्म र व्र्र्स्थापनका िालग एकवारार प्रणािी अपनाउने र राविर् आर्श्र्कता र प्राथलमकता 
प्राप्त िेत्रमा संिग्न गराउने कुरा उल्िेख गरेको छ । 

 

८.२.२ अर्सर र चनुौती  

वर्लभन्न सरकारी तथा गैर सरकारी लनकार्वारारा सञ्चािन गररने सरै् प्रकारका कार्यक्रमिाई एकवारार प्रणािीको 
माध्र्मबाट समदुार्मा वर्कास गनुय, मालसक रुपमा सामाम्जक सेर्ा भार्िे सरकारका वर्लभन्न लनकार्मा संर्संस्था 
दताय हुँदै जान ुर कुन सवक्रर् कार्य गरररहेका छन ्कस्िे लनम्ष्क्रर् बलसरहेका छन ्भने्न कुराको टुङ्गो िाग्न 
नसक्न,ु सामाम्जक सेर्ा भार्िे खोलिएका भएता पलन संर्संस्थाको कार्य र र्जेट पररचािनिाई त्र्लत पारदशी 
बनाउन नसवकन,ु सामाम्जक वर्कासको िेत्रमा कुन संस्थािे असि काम र कुन संस्थािे ठगी खान े बाटो 
गरररहेको छ भने्न कुराको टुङ्गो िगाउन नसक्न ुआदद र्स िेत्रका चनुौतीहरु हनु भने स्थानीर् तहमा जनप्रलतलनलि 
आइसके पिात समदुार्मा केम्न्ध्रत सरै् प्रकारका संर्संस्थािे नेपाि सरकारको एकवारार प्रणािीिाई स्र्ीकार 
गरर कार्य गनय मञु्जर हनु,ु नेपाि सरकारिे नै केन्ध्र तह देम्ख स्थानीर् तह सवम सरै् वकलसमका सामदुावर्क तथा 
गैरसरकारी संर्संस्थासँग सहकार्य गरर जाने नीलत तर् गनुय आदद र्स िेत्रका अर्सरहरु रहेका छन ्।    

 

८.२.३ दीर्यकालिन सोच  

सरै् वकलसमका गैर सरकारी संर्संस्था र नेपाि सरकारको संर्िु पहिमा दीगो वर्कासमा सहकार्य ।  

 

८.२.४ िक्ष्र्  

राविर् तथा अन्ध्तराविर् सामदुावर्क तथा गैर सरकारी संर्संस्थािाई जर्ार्देवह र म्जवमेर्ार बनाउँदै समदुार् 
वर्कासमा हातेमािो गने ।  

 

८.२.५ उद्दशे्र्हरु  

– सामदुावर्क वर्कासका कामहरुमा सरै् प्रकारका गैर सरकारी संर्संस्थािाई एकवारार प्रणािीबाट पररचालित 
गनुय  
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– समदुार् वर्कासको िेत्रमा सवबम्न्ध्ित संर्संस्थाको कार्यिेत्र हेरर सहकार्यका िालग हातेमािो गनुय ।  

 

८.२.६ रणनीलत  

– राविर् तथा अन्ध्तराविर् सामदुावर्क तथा गैर सरकारी संर्संस्थािाई जर्ार्देवह र म्जवमेर्ार बनाउने  

– राविर् तथा अन्ध्तराविर् सामदुावर्क तथा गैर सरकारी संर्संस्थाहरुको पारदशीता, जर्ार्देवहता र सशुासनको 
िेत्रमा अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गने ।  

– समदुार्मा कार्यरत सरै् प्रकारका संर्संस्थाहरुिाई सवक्रर्रुपमा कार्य गनय सक्ने र्ातार्रणको लनमायण गने  

 

८.२.७ कार्यनीलत  

– सहकार्यमा वर्कासमिुक र्ोजनाहरु सञ्चािन गनय समन्ध्र्र्ात्मक छिर्ििाई लतव्रता ददइने छ ।  

– उलनहरुका वक्रर्ाकिापहरुको लनर्लमत सलमिा गरर र्ोगदानमा आिाररत कार्यक्रमहरुिाई प्रोत्साहन गररन े
छ ।  

– वर्लभन्न िेत्रगत र्ोजनाहरुमा उलनहरुका िगानी के कलत हनु सक्छ भने्न वर्षर्मा लनिायरण गरर गाउँपालिकािे 
पलन िगानीको आिारहरु तर् गरर कार्यर्ोजना लनमायण गररने छ । 

–  

८.२.८ प्रमखु कार्यक्रम 

– गाउँपालिकािे सरै् प्रकारका सामदुावर्क तथा गैर सरकारी संर्संस्थािाई एकवारार प्रणािीबाट गाउँपालिकामा 
लभलत्रने नीलत तर्ार गने ।  

– गाउँपालिकामा आउन चाहने वर्लभन्न राविर् तथा अन्ध्तराविर् सामदुावर्क तथा गैर सरकारी संर्संस्थािाई 
र्स गाउँपालिकाको िालग छुट्टर्ाइएको रकम माग गरर आफ्नो र्जेटमा समार्ोजन गने  

– गाउँपालिकाका वर्लभन्न चनुौतीहरुिाई समािान गनयका िालग कार्यर्ोजना बनाई र्ोजना बैंक तर्ार गने र 
सो र्ोजना बैंक कुनै पलन राविर् तथा अन्ध्तराविर् सामदुावर्क तथा गैर सरकारी संर्संस्थाहरुिाई उपिब्ि 
गराउने  

 

८.२.९ अपेम्ित उपिब्िी 
राविर् तथा अन्ध्तराविर् सामदुावर्क तथा गैर सरकारी संर्संस्थासँगको सहकार्यमा सामाम्जक वर्कृलत र वर्संगती, 
कृवष, म्शिा, स्र्ास््र् िगार्तका चनुातीमा कार्य गदाय सामदुावर्क ददगो वर्कासको िेत्रमा प्रर्ाप्त र्ोगदान पगेुको 
हनुे छ । 

 

८.२.१० नलतजा खाका 
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क्र.सं. प्रमखु नलतजा एकाई आिार र्षय 
२०७७/07८ 
को अनमुान 

आ.र्. 
२०८२/0८३ 
को िक्ष्र् 

सूचनाको 
स्रोत  

म्जवमेर्ार 
लनकार्  

अनमुान तथा जोम्खम  

१ प्रभार्        
 गा.पा.को एवककृत 

वर्कासमा गैह्र सरकारी 
लनकार्को र्ोगदान  

प्रलतशत  ५% १५% गा.पा. गा.पा. रै्देम्शक दात ृलनकार्को 
सहर्ोग रहेमा  

२ असर        
२.१ गा.पा. र गैह्र सरकारी 

लनकार् लमिेर वर्कास 
प्रलतर्ि प्राप्त गने 

संख्र्ा  ५ २२ गा.पा. गा.पा. समदुार् र सहर्ोगी 
लनकार्को सहर्ोगी 
लनकार्को सहर्ोग 
रहेमा  

३ प्रलतर्ि        
३.१ सहकार्यमा गनय सवकने 

कार्यक्रमको पवहचान गरर 
लनर्लमत कार्यक्रम 
सञ्चािन हनुे    

संख्र्ा  ३ ३३ गा.पा. गा.पा. समदुार् र सहर्ोगी 
लनकार्को सहर्ोगी 
लनकार्को सहर्ोग 
रहेमा 

३.२ पालिकािे तर्ार गरेका 
र्ोजनाहरु संर्संस्थाको 
सहर्ोगमा सञ् चािन  

संख्र्ा  ५ २५ गा.पा. गा.पा. समदुार् र सहर्ोगी 
लनकार्को सहर्ोगी 
लनकार्को सहर्ोग 
रहेमा 

४ कार्यक्रम तथा र्ोजना        
 कार्यक्रमको सूची वर्स्ततृ र्जेटमा राम्खएको छ । 
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पररच्छेद् ९ वर्म्िर् वर्श् िेषण   

९.१ पालिकाको वर्गत ३ र्षयको र्जेट वर्श् िेषण  

 तालिका 2 वर्गत ३ र्षयको र्जेट वर्श् िेषण 

म्शषयक 

आ.र्.२०७५/०७६ आ.र्.२०७६/०७७ आ.र्.२०७७/०७८ 

राजश् र्  ४२५६००० ६३१९०००० ६९६३०००० 

संम्र्र् सरकारबाट प्राप्त २५८०४४००० ४१४६६७००० ३१६१००००० 

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त  ० ३२३४३००० ४०९५१००० 

आन्ध्तर स्थालनर् तहबाट प्राप्त  0 0 0 
अन्ध्र् संस्थाबाट ऋण प्रालप्त 0 0 ५०००००० 

आन्ध्र् आर् ५९३०२६० 0 ७५९५६२०० 

जनसहलभता २१८८६२६० ८२००००० ५०३६८०० 

जवमा २९०११६५२० ५१८४००००० ५१२६७४००० 

चाि ु १२५२९६००० १५७७०६८०० ३०७२०३००० 

पूजीगत १६४८२०५२० १०१९५९९९२ २०५४७१००० 

जवमा २९०११६५२० २५९६६६७९२ ५१२६७४००० 
 

 
 

 

०

५०००००००

१००००००००

१५०००००००

२००००००००

२५०००००००

३००००००००

३५०००००००

४००००००००

४५०००००००

राजश्व संघिय

सरकारबाट

प्राप्त

प्रदेश

सरकारबाट

प्राप्त

आन्तर स्थाघिय

तहबाट प्राप्त

अन्य संस्थाबाट

ऋण प्राप्तप्त

आन्यआय जिसहघिता

विगत ३ िर्षको िजेट विशे्लर्ण

आ.व.२०७५/०७६ आ.व.२०७६/०७७ आ.व.२०७७/०७८
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९.२ वर्षर्गत िेत्रको बजेट अनमुान   

 तालिका 3 वर्षर्गत वर्कासका िेत्रमा र्ावषयक र्जेट अनमुान  

क्र.सं वक्रर्ाकिापहरु  र्जेट वर्र्रण  रु हजारमा  र्जेट 
प्रलतशत  

पवहिो र्षय दोस्रो र्षय तेस्रो र्षय चौथो र्षय पाचँौं र्षय जवमा र्जेट 

  समग्र िते्रको जवमा र्जेट  386498 390738 476468 447088 380998 2081790   

१ आलथयक वर्कास  58975 62065 58945 60065 59175 299225 14.37 

२ सामाम्जक वर्कास  85368 86518 177368 85368 85668 520290 24.99 

३ भौलतक पूर्ायिार वर्कास  184745 184745 188245 201745 184745 944225 45.36 

४ 

र्न र्ातार्रण संरिण एर्म ्वर्पद् 
व्र्र्स्थापन  52400 52400 46900 94900 46400 293000 14.07 

५ संस्थागत वर्कास  सशुासन  5010 5010 5010 5010 5010 25050 1.20 
स्रोत : वर्षर्गत सलमलतहरुमा गररएको छिर्ि अनसुार  
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९.३ वर्षर्त ित्रका उपिेत्रको बजेट अनमुान   

तालिका 4 वर्षर्गत िेत्रका उपिेत्र अनसुार र्जेट अनमुान 

क्र.सं वक्रर्ाकिापहरु  र्जेट वर्र्रण  रु हजारमा  
पवहिो 
र्षय दोस्रो र्षय तेस्रो र्षय चौथो र्षय पाँचौं र्षय जवमा र्जेट 

  समग्र िते्रको जवमा र्जेट  386498 390738 476468 447088 380998 2081790 

  आलथयक वर्कास  58975 62065 58945 60065 59175 299225 

1 कृवष वर्कास  34406 35906 34406 34406 34406 173530 

2 पशपुन्ध्छी वर्कास  14830 15020 14630 15020 14630 74130 

३ लसंचाई  2550 2550 2550 2550 2550 12750 

4 र्रेि ुतथा साना उद्योग  1049 1549 1149 1049 1549 6345 

5 पर्यटन वर्कास  1870 1870 2040 1870 1870 9520 

6 बैंवकङ्ग सेर्ा वर्स्तार तथा शहरी वर्कास  4270 5170 4170 5170 4170 22950 

  सामाम्जक वर्कास  85368 86518 177368 85368 85668 520290 

1 म्शिा  20840 21340 21840 20840 20840 105700 

2 स्र्ास््र् तथा पोषण 20888 21088 108888 20888 20888 192640 

3 खानेपानी तथा सरसर्ाइ  15640 15640 15640 15640 15640 78200 

4 र्रु्ा तथा खेिकुद वर्कास  6260 6710 6760 6260 6560 32550 

5 मवहिा वर्कास  5750 5750 6750 5750 5750 29750 

6 बाि वर्कास कार्यक्रम  2950 2950 3950 2950 2950 15750 

7 जेष्ठ नागररक सहार्ता कार्यक्रम  3590 3590 3590 3590 3590 17950 

8 अपाङ्गता भएका व्र्म्ि सहर्ोग कार्यक्रम  3550 3550 3550 3550 3550 17750 

9 

दलित आददर्ासी जनजाती तथा उम्त्पलित र्गय 
सहर्ोग 

1900 1900 1900 1900 1900 9500 

10 

साँस्कृलतक तथा िालमयक सवपदा संरिण 
कार्यक्रम  

4000 4000 4500 4000 4000 20500 

  भौलतक पूर्ायिार वर्कास  184745 184745 188245 201745 184745 944225 

1 वर्द्यतु/जि वर्द्यतु तथा उजाय वर्कास  17740 17740 19740 25740 17740 98700 

2 सिक तथा र्ातार्ात वर्कास कार्यक्रम  159760 159760 159760 159760 159760 798800 

3 सञ्चार तथा सूचना प्रवर्लि  745 745 745 5745 745 8725 

4 भर्न तथा र्स्ती वर्कास कार्यक्रम  6500 6500 8000 10500 6500 38000 

  र्न र्ातार्रण संरिण एर्म ्वर्पद् व्र्र्स्थापन  52400 52400 46900 94900 46400 293000 

1 र्न वर्कास तथा र्ातार्रण संरिण  11400 11400 9900 9900 9900 52500 

2 वर्पद् व्र्र्स्थापन  41000 41000 37000 85000 36500 240500 

  संस्थागत वर्कास  सशुासन  5010 5010 5010 5010 5010 25050 

1 संस्थागत सशुासन तथा िमता वर्कास  830 830 830 830 830 4150 

2 

सामदुावर्क साझेदारी तथा गैह्र सरकारी संस्था 
वर्कास  

4180 4180 4180 4180 4180 20900 
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९.४ आर्लिक र्ोजनाको बावषयक िक्ष्र् र बजेट अनमुान   

तालिका 5 आर्लिक र्ोजनाको बावषयक िक्ष्र् र बजेट अनमुान 

क्र.सं वक्रर्ाकिापहरु एकाइ जवमा 
संख्र्ा 

पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

र्जेट वर्र्रण  रु हजारमा 
पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

जवमा 
र्जेट  

आलथयक वर्कास 
       

58975 62065 58945 60065 59175 299225 

1 कृवष वर्कास 
       

34406 35906 34406 34406 34406 173530 

1.1 कृवष उद्यमीिाई अनदुान उपिब्ि गराउन े संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 150 150 150 150 150 750 

1.2 नीम्ज सार्यजलनक साझेदाररतामा कृवष उपकरण 
खररद 

स्थान 10 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100 500 

1.3 नीम्ज सार्यजलनक साझेदाररतामा टनेिमा खेती संख्र्ा 30 6 6 6 6 6 300 300 300 300 300 1500 

1.4 तरकारी तथा र्िरू्िका वर्रुर्ा वर्तरण 
कार्यक्रम 

पररर्ार 200 40 40 40 40 40 12 12 12 12 12 60 

1.6 च्र्ाउ खेतीमा उद्यमीिाई अनदुान सहर्ोग 
कार्यक्रम 

ईभेन्ध्ट 5 1 1 1 1 1 60 60 60 60 60 300 

1.7 उन्ध् नत जातको र्ीउँ वर्तरण कार्यक्रम पररर्ार 10 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 20 

1.8 एक र्िा एक कृवष कार्यक्रम सञ्चािन पूर्ायिार 
वर्कास 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 500 

1.9 कृवष उपज सङ्किन केन्ध्रहरु लनमायण संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

1.10 प्राङ्गाररक तरकारी खेती व्र्र्सार् सञ्चािन संख्र्ा 45 9 9 9 9 9 1350 1350 1350 1350 1350 6750 

1.11 ग्रीन हाउसमा बेमौषमी तरकारी तथा र्िरू्ि 
खेती 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 150 150 150 150 150 750 
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क्र.सं वक्रर्ाकिापहरु एकाइ जवमा 
संख्र्ा 

पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

र्जेट वर्र्रण  रु हजारमा 
पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

जवमा 
र्जेट 

1.12 माटो पररिण र पकेट िेत्र र्ोषणा कार्यक्रम िेत्र ५ 1 1 1 1 1 30 30 30 30 30 150 

1.13 कृवष वर्कासका िालग अनसुन्ध्िान तथा 
प्रकाशन 

संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 400 400 400 400 400 2000 

1.14 उत्पाददत र्स्तकुो मूल्र्शंृ्रखिा वर्कास 
कार्यक्रम 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 500 

1.15 म्शत भण्िार लनमायणका िालग सहर्ोग उपिब्ि संख्र्ा 2 0 1 0 0 0 0 1500 0 0 0 1500 

1.16 कोलभिबाट प्रभावर्त र्रपररर्ारिाई कृवष 
अनदुान 

संख्र्ा 625 125 125 125 125 125 25000 25000 25000 25000 25000 125000 

1.17 खाद्य असरुम्ित र्रिरुीको त्र्ाङ्क व्र्र्स्थापन पटक 5 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 500 

1.18 खाद्य सरुिाका िालग समदुार् अलभममु्खकरण 
कार्यक्रम 

संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 200 200 200 200 200 1000 

1.19 कृवष उपज र्स्तकुो सङ्किन प्रशोिन र 
र्जारीकरण सहर्ोग 

संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 400 400 400 400 400 2000 

1.20 पांगाररक मि लबकास कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

1.21 कृवष प्रदशयनी मेिाको आर्ोजना संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 300 300 300 300 300 1500 

1.22 कृवष समहु गठन तथा पररचािन संख्र्ा 45 9 9 9 9 9 1800 1800 1800 1800 1800 9000 

1.23 मागमा आिाररत कृवष तालिम संख्र्ा 45 9 9 9 9 9 450 450 450 450 450 2250 

1.24 अध्र्र्न अर्िोकन भ्रमण कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

1.25 एक गाउ एक पकेट कार्यक्रम संख्र्ा 45 9 9 9 9 9 1800 1800 1800 1800 1800 9000 

1.26 कृवष लबमा कार्यक्रम संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 200 200 200 200 200 1000 
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क्र.सं वक्रर्ाकिापहरु एकाइ जवमा 
संख्र्ा 

पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

र्जेट वर्र्रण  रु हजारमा 
पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

जवमा 
र्जेट 

1.27 तरकारी तथा खाद्यान्ध् न र्ािी संरिण कार्यक्रम संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 400 400 400 400 400 2000 

1.28 रैथाने लबउलबजनको उत्पादन र संरिण संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

1.29 पर्ायर्र्रणीर् संरिण कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

2 पशपुन्ध्छी वर्कास 
       

14830 15020 14630 15020 14630 74130 

2.1 पशपुन्ध्छीका िालग औषिी खररद एकमषु्ट ५ 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 500 

2.2 चरण िेत्र संरिण तथा भ ुईँ र्ाँसको बीउ 
वर्तरण कार्यक्रम 

संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100 500 

2.3 भकारो सिुार कार्यक्रम र्रपररर्ा
र 

500 100 100 100 100 100 2000 2000 2000 2000 2000 10000 

2.4 पशपुन्ध्छी पािन कार्यक्रममा अनदुानको 
व्र्र्स्था गने । 

र्रपररर्ा
र 

250 50 50 50 50 50 5000 5000 5000 5000 5000 25000 

2.5 पशपुन्ध्छीमा आिाररत संकिन केन्ध्रहरु 
सञ्चािन गने 

संख्र्ा 1 1 0 0 0 0 200 0 0 0 0 200 

2.6 पश ुवर्मा कार्यक्रमको सञ्चािन । संख्र्ा 5000 1000 100
0 

100
0 

100
0 

100
0 

1000 1000 1000 1000 1000 5000 

2.7 र्िास्तररर् पशपुन्ध्छी पररिण म्शवर्र सञ् चािन उद्यमी 45 9 9 9 9 9 1350 1350 1350 1350 1350 6750 

2.8 कृषकिाई अर्िोकन भ्रमणको व्र्र्स्था ईभेन्ध्ट 5 1 1 1 1 1 300 300 300 300 300 1500 

2.9 सरै् प्रकारका र्नमा र्ासँ वर्कास कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 20 20 20 20 20 100 

2.10 पशरुोगमा आकम्स्मक सहर्ोगका िालग 
एग्रोभेट सञ्चािन 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 250 
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क्र.सं वक्रर्ाकिापहरु एकाइ जवमा 
संख्र्ा 

पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

र्जेट वर्र्रण  रु हजारमा 
पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

जवमा 
र्जेट 

2.11 पशरुोगमा उपचारका िालग र्रु्ािाई प्रावर्लिक 
तालिम 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 50 

2.12 स्र्स्थ मास ुतथा िेरी पसि सञ्चािन संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 25 

2.13 मागमा आिाररत पश ुउपचार सेर्ा संख्र्ा 45 9 9 9 9 9 45 45 45 45 45 225 

2.14 लमनरि ब्िक खररद कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 50 

2.15 अनदुानमा आिाररत उपकरण खररद संख्र्ा 50 10 10 10 10 10 50 50 50 50 50 250 

2.16 व्र्र्सावर्क कुखरुा पािन अनदुान कार्यक्रम संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 150 150 150 150 150 750 

2.17 वर्पन्न समदुार्िाई र्गँरु सुँगरु पािनमा 
अनदुान 

संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 150 150 150 150 150 750 

2.18 बाख्रा पकेट िेत्र वर्कास कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 30 30 30 30 30 150 

2.19 साझेदाररतामा मासकुा िालग पािा वर्कास 
कार्यक्रम 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 30 30 30 30 30 150 

2.20 व्र्र्सावर्क माछापािन अनदुान कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 25 25 25 25 25 125 

2.21 कोलभिबाट प्रभावर्त र्रपररर्ारिाई 
पशपुािनमा अनदुान 

संख्र्ा 500 100 100 100 100 100 2000 2000 2000 2000 2000 10000 

2.22 पशपुािक कृषकहरुमा नर्ाँ प्रवर्लि खररद तथा 
वर्तरण 

उद्यमी 5 1 1 1 1 1 30 30 30 30 30 150 

2.23 पश ुप्रदशयनी मेिा संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 50 

2.24 आिलुनक खोर लनमायण सहर्ोग संख्र्ा 45 9 9 9 9 9 90 90 90 90 90 450 

2.25 बोर्र स्रोत केन्ध्र वर्कास संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 25 
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क्र.सं वक्रर्ाकिापहरु एकाइ जवमा 
संख्र्ा 

पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

र्जेट वर्र्रण  रु हजारमा 
पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

जवमा 
र्जेट 

2.26 लिवपग यांक लनमायण संख्र्ा 45 9 9 9 9 9 45 45 45 45 45 225 

2.27 बंगरु पकेट लबकास संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 250 

2.28 भेिा पकेट लबकास संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 10 10 10 10 10 50 

2.29 पश ुनश्ल लबकास संख्र्ा 45 9 9 9 9 9 1350 1350 1350 1350 1350 6750 

2.30 स्थालनर् पशजुात संरऋण संख्र्ा 45 9 9 9 9 9 225 225 225 225 225 1125 

2.31 स्थालनर् माछा संरऋण संख्र्ा 45 9 9 9 9 9 90 90 90 90 90 450 

2.32 िाउट  माछा पािन तथा लबकास संख्र्ा 2 0 1 0 1 
 

0 300 0 300 0 600 

2.33 दगु्ि म्चस्र्ान केन्ध्र सञ् चािन संख्र्ा 2 0 1 0 1 0 0 50 0 50 0 100 

2.34 पश ुबिशािा स्थापना संख्र्ा 2 0 1 0 1 0 0 40 0 40 0 80 

2.35 मत्स्र् तथा पशपुन्ध्छी वर्कास तालिम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 300 300 300 300 300 1500 

३ लसंचाई 
       

2550 2550 2550 2550 2550 12750 

3.1 साना लसंचाई आर्ोजनाको ममयत संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 500 500 500 500 500 2500 

3.2 मझौिा तथा ठूिा लसंचाई आर्ोजना लनमायण संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 250 250 250 250 250 1250 

3.3 प्िावष्टक पोखरी लनमायण संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

3.4 आकाशे पानी सङ्किनका िालग पोखरी लनमायण संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

3.5 सहकारी मार्य त लसंचाई आर्ोजना संरिण सहकारी 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

3.6 म्स्पंगकय ि लसंचाइ संख्र्ा 30 6 6 6 6 6 1200 1200 1200 1200 1200 6000 

4 र्रेि ुतथा साना उद्योग 
       

1049 1549 1149 1049 1549 6345 
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क्र.सं वक्रर्ाकिापहरु एकाइ जवमा 
संख्र्ा 

पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

र्जेट वर्र्रण  रु हजारमा 
पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

जवमा 
र्जेट 

4.1 र्रु्ा उद्यमम्शिता वर्कास र्ोजना लनमायण र 
कार्ायन्ध्र्र्न 

संख्र्ा 30 6 6 6 6 6 180 180 180 180 180 900 

4.2 र्रु्ा उद्यमीहरुका िालग सीप वर्कास तालिम र्स्ती 30 6 6 6 6 6 120 120 120 120 120 600 

4.3 उद्यमीहरुका िालग व्र्र्सावर्क र्ोजना 
तर्ारीमा सहर्ोग 

संख्र्ा 45 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 45 

4.4 जलिबटुी उद्योग स्थापना तथा सञ् चािन संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 250 

4.5 साना तथा मझौिा उद्योग स्थापनामा अनदुान संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 600 600 600 600 600 3000 

4.6 कृवष पशपुन्ध्छी उत्पादनको अन्ध्तराविर् 
र्जारीकरण उद्योग 

संख्र्ा 1 0 0 1 0 0 0 0 100 0 0 100 

4.7 म्शत भण्िार लनमायणका िालग सहर्ोग उपिब्ि संख्र्ा 2 0 1 0 0 1 0 500 0 0 500 1000 

4.8 सर्ि उद्योगी परुस्कृत कार्यक्रम संख्र्ा 45 9 9 9 9 9 90 90 90 90 90 450 

5 पर्यटन वर्कास 
       

1870 1870 2040 1870 1870 9520 

5.1 सावर्कका र नर्ाँ पर्यटकीर् गन्ध्तव्र्को 
पवहचान 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

5.2 पर्यटन वर्कास गरुुर्ोजना लनमायण तथा 
कार्ायन्ध्र्र्न 

संख्र्ा 1 
 

0 1 0 0 0 0 150 0 0 150 

5.3 कृवष पर्यटन वर्कासका िालग होमस्टे लनमायण संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

5.4 जोम्खममा रहेका पर्यटकीर् िेत्रको जीणोवारार 
कार्यक्रम 

संख्र्ा 20 4 4 4 4 4 200 200 200 200 200 1000 

5.5 पर्यटन सूचना केन्ध्रको स्थापना र व्र्र्स्थापन संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 500 
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क्र.सं वक्रर्ाकिापहरु एकाइ जवमा 
संख्र्ा 

पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

र्जेट वर्र्रण  रु हजारमा 
पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

जवमा 
र्जेट 

5.6 पर्यटवकर् स्थिहरुको लभलिर्ो िकुमेन्ध्टरी 
लनमायण 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

5.7 पर्यटन वर्कासका िालग र्रु्ा सशम्िकरण 
कार्यक्रम 

संख्र्ा 20 4 4 4 4 4 120 120 120 120 120 600 

5.8 िालमयक स्थिहरुको लनमायण तथा ममयत संख्र्ा 30 6 6 6 6 6 300 300 300 300 300 1500 

5.9 स्थानीर् साँस्कृलत प्रर्ियन कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 150 150 150 150 150 750 

5.10 स्थानीर् पर्यटन उद्यमीहरुको िमता अलभर्ृवि 
कार्यक्रम 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 500 

5.11 पर्यटन गाइि तथा जनशम्ि उत्पादन र 
पररचािन 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 500 

5.12 हरेक र्िामा वपकलनक स्थि लनमायण संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

5.13 पर्यटकीर् स्थिहरुको रे्र्साईट मार्य त प्रचार संख्र्ा 1 0 0 1 0 0 0 0 20 0 0 20 

6 बैंवकङ्ग सेर्ा वर्स्तार तथा शहरी वर्कास 
       

4270 5170 4170 5170 4170 22950 

6.1 पालिकास्तररर् सहकारीहरुको त्र्ाङ्क 
व्र्र्स्थापन 

संख्र्ा 1 1 0 0 0 0 100 0 0 0 0 100 

6.2 कृवष सहकारीिाई सामूवहक उत्पादनमा 
सहर्ोग 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 700 700 700 700 700 3500 

6.3 सहकारी मार्य त कृवष उत्पादनको र्जारीकरण संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 500 

6.4 सहकारी मार्य त सस्तो दरको पसि सञ् चािन संख्र्ा 2 0 1 0 1 0 0 1000 0 1000 0 2000 
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जवमा 
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6.5 सहकारीहरुको संस्थागत वर्कासका िालग 
िमता अलभर्ृवि 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 250 

6.6 सहकारी संस्थाहरुको लनर्लमत अनगुमन 
लनररिण 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 25 

6.7 सहकारी मार्य त उद्यमीहरुिाई न्ध्रू्न व्र्ाजमा 
ऋण िगानी 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 250 

6.8 एक र्र एक सहकारी सदस्र् कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 25 

6.9 सहकारी मार्य त समदुार्मा वर्िीर् सािरता 
अलभर्ान 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 25 

6.10 सहकारी मार्य त कृषकिाई मि र्ीउँ वर्तरण संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100 500 

6.11 सहकारी मार्य त िेरी उत्पादनको मूल्र् 
अलभर्ृवि कार्यक्रम 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 3000 3000 3000 3000 3000 15000 

6.12 र्चत तथा ऋण सहकारीिाई बैंक उन्ध्मखु 
प्रोत्साहन 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 25 

6.13 बैंकका स्थानीर् शाखाहरुसँग समन्ध्र्र्ात्मक 
कार्यक्रम 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 250 

6.14 स्थानीर् बैंक शाखा मार्य त बैंवकङ्ग म्शिा 
अलभर्ान 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 250 

6.15 सहकारीका गलतवर्लिहरुको सार्यजलनक सनुरु्ाइ संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 250 
 

सामाम्जक वर्कास 
       

85368 86518 177368 85368 85668 520290 
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1 म्शिा 
       

2084
0 

21340 21840 20840 20840 105700 

1.1 नर्ाँ तथा परुाना बाि वर्कास केन्ध्र 
व्र्र्स्थापन 

संख्र्ा 35 7 7 7 7 7 1400 1400 1400 1400 1400 7000 

1.2 बाि वर्कास केन्ध्रमा बािमैत्री म्शिा व्र्र्स्था संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 75 

1.3 शैम्िक संस्थामा भौलतक लनमायण भर्न तर्य  संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 3000 3000 3000 3000 3000 15000 

1.4 पसु्तकािर् प्रर्ोगशािा लनमायण तथा 
व्र्र्स्थापन 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 

1.5 शौचािर् लनमायण तथा ममयत संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

1.6 खेिमैदान ममयत तथा व्र्र्स्थापन संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 60 60 60 60 60 300 

1.7 म्शिक तथा प्रशासलनक कमयचारीका िालग 
तालिम 

इभेन्ध्ट २५ 5 5 5 5 5 750 750 750 750 750 3750 

1.8 वर्द्यािर्मा वर्द्यतु र्ा सोिारवारारा वर्जिुी 
व्र्र्स्था 

संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 250 250 250 250 250 1250 

1.9 वर्द्यािर्मा कवप्रू्टर म्शिा िागू गने संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100 500 

1.10 वर्द्यािर्मा सीपमिुक स्थानीर् पाठ्यक्रम िागू 
गने 

संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100 500 

1.11 नमूना वर्द्यािर् र्ोषणा गदै जान े संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 

1.12 शिु खानेपानी तथा सरसर्ाईको व्र्र्स्थापन संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 750 750 750 750 750 3750 

1.13 जेहेन्ध्दार तथा वर्पन्न वर्द्याथीिाई छात्रर्ृम्िमा 
र्ृवि 

संख्र्ा 200 40 40 40 40 40 640 640 640 640 640 3200 
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1.14 पालिकास्तरमा उच्च म्शिािर्को व्र्र्स्था संख्र्ा 1 0 1 0 0 0 0 500 0 0 0 500 

1.15 प्रावर्लिक म्शिािर्को व्र्र्स्थापन संख्र्ा 1 0 0 1 0 0 0 0 500 0 0 500 

1.16 वर्द्यािर् वर्कास सलमलतको िमता अलभर्ृवि संख्र्ा 300 60 60 60 60 60 7200 7200 7200 7200 7200 36000 

1.17 वर्द्यािर्मा ईकोक्िर् गठन तथा व्र्र्स्थापन संख्र्ा 30 6 6 6 6 6 120 120 120 120 120 600 

1.18 एक वर्द्यािर् एक जना स्टार् नसयको 
व्र्र्स्था 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 450 450 450 450 450 2250 

1.19 िागत साझेदारीमा शैम्िक भ्रमण आर्ोजना संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 400 400 400 400 400 2000 

1.20 वर्द्यािर् समार्ोजन संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 

1.21 वर्द्यािर् बावहर रहेका बािबालिकाहरुिाई 
बैकम्ल्पक म्शिा 

इभेन्ध्ट 10 2 2 2 2 2 200 200 200 200 200 1000 

1.22 आर्श्र्कताको आिारमा आर्ाम्शर् म्शिा संख्र्ा 1 0 0 1 0 0 0 0 500 0 0 500 

1.23 वर्द्यािर्मा वर्पद् व्र्र्स्थापन सवर्म्न्ध्ि 
अलभमखुकरण 

संख्र्ा 30 6 6 6 6 6 300 300 300 300 300 1500 

1.24 वर्द्यािर्हरुमा ददगो वर्कासका िक्ष्र्को 
अलभममु्खकरण 

संख्र्ा 30 6 6 6 6 6 300 300 300 300 300 1500 

1.25 पालिकास्तररर् अलतररि वक्रर्ाकिाप सञ् चािन संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 500 

1.26 जनप्रलतलनलि वर् व्र् स अलभभार्क अन्ध्तरवक्रर्ा संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 160 160 160 160 160 800 

1.27 वर्द्यािर्मा स्र्ालनटरी प्र्ािको व्र्र्स्था संख्र्ा 35 7 7 7 7 7 350 350 350 350 350 1750 

1.28 वर्द्यािर्मा इन्ध्टरनेट ब्र्बस्था संख्र्ा 20 4 4 4 4 4 120 120 120 120 120 600 



 

117 
 

क्र.सं वक्रर्ाकिापहरु एकाइ जवमा 
संख्र्ा 

पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

र्जेट वर्र्रण  रु हजारमा 
पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

जवमा 
र्जेट 

1.29 वर्द्यािर्मा ददर्ा खाजा भान्ध्से तालिम संख्र्ा 35 7 7 7 7 7 1050 1050 1050 1050 1050 5250 

1.30 वर्द्यािर्मा र्ाि लनमायण संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 200 200 200 200 200 1000 

1.31 वर्द्यािर्मा ई हाम्जरर संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 75 75 75 75 75 375 

1.32 एक लबद्यािर् एक करेशाबारी कार्यक्रम संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 250 250 250 250 250 1250 

2 स्र्ास््र् तथा पोषण 
       

2088
8 

21088 1E+05 20888 20888 192640 

2.1 पालिकास्तररर् अस्पिाि लनमायण संख्र्ा 1 0 0 1 0 0 0 0 80000 0 0 80000 

2.3 स्र्ास््र् संस्थामा उपकरण तथा औषलि 
व्र्र्स्था 

संख्र्ा 60 12 12 12 12 12 6000 6000 6000 6000 6000 30000 

2.4 गभयर्ती र सतु्केरी मवहिा सरुिा कार्यक्रम संख्र्ा 550 110 110 110 110 110 5500 5500 5500 5500 5500 27500 

2.5 ग्रालमण स्र्ास््र् कार्यकतायको िमता अलभर्ृवि संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 600 600 600 600 600 3000 

2.6 स्र्ास््र् सेर्ामा दि जनशम्ि उत्पादन संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 30 30 30 30 30 150 

2.7 पालिकास्तरमा एवर्िेुन्ध्स सञ् चािन संख्र्ा 1 0 0 1 0 0 0 0 8000 0 0 8000 

2.8 समदुार्मा स्िेचर र अन्ध्र् प्राथलमक उपकरण 
उपिब्ि 

संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 3600 3600 3600 3600 3600 18000 

2.9 अल्पकालिन र ददर्य रोगको अध्र्र्न 
अनसुन्ध्िान 

संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 600 600 600 600 600 3000 

2.10 रोग अनसुार म्शवर्र सञ्चािन संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 300 300 300 300 300 1500 

2.11 स्र्ास््र् वर्माको प्रभार्कारी कार्ायन्ध्र्र्न इभेन्ध्ट 25 5 5 5 5 5 250 250 250 250 250 1250 
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2.12 स्थानीर् जलिर्वुट वर्ज्ञको खोजी गरर सहर्ोग 
गने 

संख्र्ा 1 0 1 0 0 0 0 200 0 0 0 200 

2.13 मवहिा तथा बाि पोषण सिुार कार्यक्रम संख्र्ा 15 3 3 3 3 3 900 900 900 900 900 4500 

2.14 सवभावर्त महामारीबाट बच्न सचेतना कार्यक्रम संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 900 900 900 900 900 4500 

2.15 उच् च जोम्खम समदुार्मा स्र्ास््र् सेर्ा संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 90 90 90 90 90 450 

2.16 स्र्ास््र् स्र्र्मसेर्ी प्रोत्साहन कार्यक्रम संख्र्ा 45 9 9 9 9 9 828 828 828 828 828 4140 

2.17 दीर्यरोगी उपचार सहर्ोग संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 200 200 200 200 200 1000 

2.18 गभयपतन सवर्न्ध्िी खलु्िा म्शिा कार्यक्रम संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 90 90 90 90 90 450 

2.19 स्थानीर् स्र्ास््र् कार्यकताय िमता अलभर्ृवि संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 600 600 600 600 600 3000 

2.20 एच आई लभ वपलितका िालग सहर्ोग कार्यक्रम संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100 500 

2.21 स्र्ास््र् संस्थामा ल्र्ाब तथा प्रवर्लि 
ब्र्बस्थापन 

संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 300 300 300 300 300 1500 

3 खानपेानी तथा सरसर्ाइ 
       

15640 15640 15640 15640 15640 78200 

3.1 परुाना खानेपानीका आर्ोजनाहरु ममयत संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

3.2 नर्ा ँखानेपानीका आर्ोजनाहरु लनमायण संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 3000 3000 3000 3000 3000 15000 

3.3 एक र्र एक िाराको व्र्र्स्थापन संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 8000 8000 8000 8000 8000 40000 

3.4 खानेपानी तथा सरसर्ाई नीलत तर्ार तथा 
िागू 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 
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3.5 खानेपानीका मूिको खोजी तथा संरिण 
अलभर्ान 

संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 500 500 500 500 500 2500 

3.6 जिािार तथा स्रोत संरिण कार्यक्रम संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100 500 

3.7 खानेपानी तथा सरसर्ाई सवर्न्ध्िी सीप तालिम इभेन्ध्ट २५ 5 5 5 5 5 600 600 600 600 600 3000 

3.8 खानेपानी उपभोिा सलमलत पदालिकारीिाई 
तालिम 

संख्र्ा 30 6 6 6 6 6 240 240 240 240 240 1200 

3.9 खानेपानी उपभोिा सलमलतमा जगेिा कोष 
वर्कास 

संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100 500 

3.10 शिु वपउनेपानीका िालग सचेतनामिुक 
कार्यक्रम 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 250 

3.11 शौचािर् ममयत तथा प्रर्ोगमा सचेतना अलभर्ान संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 250 

3.12 सार्यजलनक स्थिमा शौचािर् लनमायण संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

3.13 र्ोहर सङ्किन तथा व्र्र्स्थापन कार्यक्रम संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 500 500 500 500 500 2500 

4 र्रु्ा तथा खेिकुद वर्कास 
       

6260 6710 6760 6260 6560 32550 

4.1 र्रु्ाहरुको त्र्ाङ्क सङ्किन तथा िाटा 
व्र्र्स्थापन 

संख्र्ा 1 0 1 0 0 0 0 150 0 0 0 150 

4.2 र्रु्ा उद्यमीहरुको समूह लनमायण र सहर्ोग संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 400 400 400 400 400 2000 

4.3 र्रु्ा चाहनाको आिारमा सीपमिुक तालिम संख्र्ा 20 4 4 4 4 4 800 800 800 800 800 4000 

4.4 िागत बाँिर्ािँका आिारमा व्र्र्सार् 
सञ्चािन 

उद्यमी 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 
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4.5 र्रु्ा उद्यमी अनदुान कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 

4.6 कोलभिबाट प्रभावर्त र्रु्ािाई अनदुान सहर्ोग संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

4.7 वकशोरी आलथयक सशम्िकरण कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

4.8 साझेदारी िगानीमा र्रु्ा उद्यम सञ् चािन संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

4.9 वकशोरीहरुका िालग प्रजनन म्शिा कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 150 150 150 150 150 750 

4.10 वकशोरीहरुका िालग उच्च म्शिा प्रोत्साह 
कार्यक्रम 

संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 500 500 500 500 500 2500 

4.11 हरेक छोरीको नाममा बैंक खाता संख्र्ा 50 10 10 10 10 10 200 200 200 200 200 1000 

4.12 वकशोरी वर्मा कार्यक्रम संख्र्ा 50 10 10 10 10 10 500 500 500 500 500 2500 

4.13 वहंसा न्ध्रू्नीकरणमा र्रु्ा पररचािन कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 

4.14 पालिकास्तररर् खेिकुद मैदान लनमायण संख्र्ा 1 0 0 1 0 0 0 0 500 0 0 500 

4.15 र्ाियस्तररर् खेिकुद मैदान लनमायण संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 

4.16 पालिकास्तररर् खेिकुदहरुको आर्ोजना संख्र्ा 2 0 1 0 0 1 0 300 0 0 300 600 

4.17 प्रलतभार्ान खेिालिहरुिाई प्रम्शिणमा पठाउन े संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 100 100 100 100 100 500 

4.18 वर्लभन्न प्रकोप व्र्र्स्थापनमा र्रु्ा पररचािन संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 25 25 25 25 25 125 

4.19 पालिका स्तररर् खेिकुद कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 30 30 30 30 30 150 

4.20 पालिका स्तररर् खेिािी प्रम्शिण कार्यक्रम संख्र्ा 75 15 15 15 15 15 75 75 75 75 75 375 

4.21 र्रु्ा प्रलतभा पवहचान कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 80 80 80 80 80 400 
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5 मवहिा वर्कास संख्र्ा 
      

5750 5750 6750 5750 5750 29750 

5.1 मवहिा वहंसा र आलथयक सशम्िकरणमा 
अध्र्र्न 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 180 180 180 180 180 900 

5.2 मवहिा वहंसाका र्टनाहरुको त्र्ाङ्क संकिन संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 90 90 90 90 90 450 

5.3 मवहिा सशम्िकरण कार्यक्रम सञ्चािन संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

5.4 मवहिा तथा आमा समूहहरु व्र्र्स्थापन 
कार्यक्रम 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 180 180 180 180 180 900 

5.5 मवहिा तथा र्रेि ुवहंसा न्ध्रू्नीकरण कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 500 

5.6 मवहिा उद्यमी तर्ार गनय सीपमिुक तालिम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 

5.7 वहंसा वपलित मवहिाहरुका िालग काननुी 
सहार्ता 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 

5.8 एकि मवहिा उद्यमी वर्कास कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 

5.9 असहार् अशि मवहिा पनुस्थायपना केन्ध्र संख्र्ा 1 0 0 1 0 0 0 0 1000 0 0 1000 

5.10 मवहिा नेततृ्र् वर्कास कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 500 

5.11 मवहिा समूहमा वर्म्िर् सािरता कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 300 300 300 300 300 1500 

5.12 मवहिा सािरता र्ृवि कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

5.13 मवहिा सरुिा कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 500 

5.14 मानलसक र्ा दीर्यरोगी मवहिा सहर्ोग 
कार्यक्रम 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 
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5.15 मवहिाका स्र्ास््र्मा म्शवर्र सञ्चािन संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

5.16 गभयर्ती मवहिाहरुको आकम्स्मक उद्दारमा 
सहर्ोग 

संख्र्ा 50 10 10 10 10 10 1300 1300 1300 1300 1300 6500 

6 बाि वर्कास कार्यक्रम 
       

2950 2950 3950 2950 2950 15750 

6.1 बािबालिकाहरुको त्र्ाङ्क सङ्किन तथा 
व्र्र्स्थापन 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

6.2 असहार् बािबालिका पनुस्थायपना कार्यक्रम संख्र्ा 1 0 0 1 0 0 0 0 1000 0 0 1000 

6.3 आम सञ् चार बािबालिका समन्ध्र्र् कार्यक्रम संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 200 200 200 200 200 1000 

6.4 पालिकास्तररर् बाि प्रलतभा प्रस्ततुी कार्यक्रम संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 800 800 800 800 800 4000 

6.5 बािबालिकासँग र्िाध्र्ि कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 500 

6.6 न्ध्रू्न आर् भएका बािबालिका पोषण सहर्ोग 
कार्यक्रम 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 

6.7 पालिकास्तररर् बाि हेल्पिाइन जिान संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 150 150 150 150 150 750 

6.8 बािबालिका सहर्ोग अनगुमन तथा लनररिण संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

7 जेष्ठ नागररक सहार्ता कार्यक्रम 
       

3590 3590 3590 3590 3590 17950 

7.1 जेष्ठ नागररकको अर्स्थाका वर्षर्मा अध्र्र्न संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 500 

7.2 जेष्ठ नागररकको त्र्ाङ्क व्र्र्स्थापन संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

7.3 जेष्ठ नागररक सवमान कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 900 900 900 900 900 4500 

7.4 जेष्ठ नागररकहरुको स्र्ास््र्ोपचारमा म्शवर्र संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 1000 1000 1000 1000 1000 5000 
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7.5 जेष्ठ नागररक-र्रु्ा अन्ध्तरवक्रर्ा कार्यक्रम संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 900 900 900 900 900 4500 

7.6 भिा सदपुर्ोगका िालग सचेतना कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 250 250 250 250 250 1250 

7.7 जेष्ठ नागररक स्र्ाहार कार्यक्रम संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 240 240 240 240 240 1200 

8 अपाङ्गता भएका व्र्म्ि सहर्ोग कार्यक्रम 
       

3550 3550 3550 3550 3550 17750 

8.1 अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरुको त्र्ाङ्क 
व्र्र्स्थापन 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 500 

8.2 अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरुको समूह लनमायण संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 300 300 300 300 300 1500 

8.3 अपाङ्गता भएका व्र्म्िहरुको समूह 
सशम्िकरण सहर्ोग 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 300 300 300 300 300 1500 

8.4 अपाङ्गता मैत्री काननु नीलत तर्ार गने संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 250 

8.5 आर्मिुक कार्यक्रममा समूहिाई अनदुान संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 

8.6 अपाङ्गता भएका व्र्म्िको सहर्ोगमा हेल्प 
िेस्क 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 

8.7 अपाङ्गताका आिारमा उपचार सहर्ोग संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

8.8 सीपमूिक तालिम सञ् चािन संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 300 300 300 300 300 1500 

8.9 व्र्र्सार् स्थापनाका िालग र्ीउँपूजी सहर्ोग संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 

8.10 वर्िीर् सािरता कार्यक्रम सञ् चािन संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 500 

8.11 साँस्कृलतक कार्यक्रममा प्रोत्साहन संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

8.12 अलनर्ार्य वर्मा गने कार्यमा सहर्ोग संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 



 

124 
 

क्र.सं वक्रर्ाकिापहरु एकाइ जवमा 
संख्र्ा 

पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

र्जेट वर्र्रण  रु हजारमा 
पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

जवमा 
र्जेट 

9 दलित आददर्ासी जनजाती तथा उम्त्पलित र्गय 
सहर्ोग 

       
1900 1900 1900 1900 1900 9500 

9.1 वपछलिएको र्गयको त्र्ाङ्क व्र्र्स्थापन संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 500 

9.2 सीपमूिक तालिम सञ् चािन संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 100 100 100 100 100 500 

9.3 व्र्र्सार् स्थापनाका िालग र्ीउँपूजी सहर्ोग संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 700 700 700 700 700 3500 

9.4 अलत वर्पन्न र्गय आर्ास कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 

9.5 वर्पन्न समदुार्मा खाद्य सरुिा कार्यक्रम जना 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 

10 सासँ्कृलतक तथा िालमयक सवपदा संरिण 
कार्यक्रम 

       
4000 4000 4500 4000 4000 20500 

10.1 र्िास्तररर् स्थानीर् साँस्कृलत संरिण सलमलत संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 450 450 450 450 450 2250 

10.2 साँस्कृलतक वर्कासका िालग सामाग्री सहर्ोग संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 

10.3 स्थानीर् भाषा साँस्कृलत सवर्न्ध्िी अध्र्र्न संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 300 300 300 300 300 1500 

10.4 िोकोन्ध्मखु साँस्कृलत संरिणका िालग 
संग्रहािर् लनमायण 

संख्र्ा 1 0 0 1 0 0 0 0 500 0 0 500 

10.5 पालिकास्तररर् साँस्कृलतक कार्यक्रम प्रदशयन संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 150 150 150 150 150 750 

10.6 िालमयक संरचना लनमायणमा सहर्ोग संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

10.7 िालमयक सवहष्णतुा प्रर्ियनका िालग कार्यक्रम संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 400 400 400 400 400 2000 

10.8 स्थानीर् राविर् किाकारहरु सवहत साँस्कृलतक 
मेिा 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 
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10.9 स्थानीर् िोपोन्ध्मखु र्ाजा भेषभषूा संरिणमा 
सहर्ोग 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 200 200 200 200 200 1000 

10.10 स्थानीर् आम सञ् चारिाई साँस्कृलतक 
संरिणमा सहर्ोग 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 

 
भौलतक पूर्ायिार वर्कास 

       
18474
5 

18474
5 

188245 20174
5 

184745 944225 

1 वर्द्यतु/जि वर्द्यतु तथा उजाय वर्कास 
       

17740 17740 19740 25740 17740 98700 

1.1 वर्द्यतु/जि वर्द्यतु वर्कास गरुुर्ोजना लनमायण संख्र्ा 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 नर्ा ँजिवर्द्यतु आर्ोजनाको सवभाव्र्ता 
अध्र्र्न -थर्ांग खोिा 

संख्र्ा 1 0 0 1 0 0 0 0 2000 0 0 2000 

1.3 लनमायणालिन आर्ोजनाहरुमा गणुस्तरता कार्म संख्र्ा 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 सवपन्न आर्ोजनाहरुको लनर्लमत ममयत संख्र्ा 15 3 3 3 3 3 15000 15000 15000 15000 15000 75000 

1.5 नर्ा ँजिवर्द्यतु आर्ोजना लनमायण संख्र्ा 2 0 1 0 1 0 0 0 0 8000 0 8000 

1.6 जवर्आ संरिण सलमलतको व्र्र्स्थापकीर् 
िमता र्ृवि 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 150 150 150 150 150 750 

1.7 वर्द्यतु ममयत कार्यमा दि जनशम्ि उत्पादन संख्र्ा 15 3 3 3 3 3 1440 1440 1440 1440 1440 7200 

1.8 राविर् प्रसारण िाईन वर्स्तारका िालग 
समन्ध्र्र् 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 250 250 250 250 250 1250 

1.9 सिुाररएका पानी र्ट्ट मार्य त िर् ुउजाय 
उत्पादन 

संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 900 900 900 900 900 4500 

2 सिक तथा र्ातार्ात वर्कास कार्यक्रम 
       

15976
0 

15976
0 

159760 159760 159760 798800 
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2.1 सिक कािोपते्र गने कार्य वक लम 40 8 8 8 8 8 12000 12000 12000 12000 12000 60000 

2.2 सिक ग्राभेि गने कार्य वक लम 35 7 7 7 7 7 52500 52500 52500 52500 52500 262500 

2.3 नर्ा ँिर्ाक खोल्न े वक लम 40 8 8 8 8 8 60000 60000 60000 60000 60000 300000 

2.5 र्ातार्रणमैत्री पर्यटकीर् सिक वर्स्तार वक लम 5 1 1 1 1 1 15000 15000 15000 15000 15000 75000 

2.6 सिक सरुिा उपभोिा सलमलत गठन तथा 
तालिम 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 250 

2.7 सिक सरुिा उपभोिा सलमलतमा र्जेट र्ृवि संख्र्ा 20 4 4 4 4 4 200 200 200 200 200 1000 

2.8 सिकको दार्ाबार्ाँ हररर्ािी वर्कास कार्यक्रम संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

2.9 पालिकास्तररर् र्सपाकय  लनमायण संख्र्ा 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.10 सिक प्रर्ोग सवर्न्ध्िी सचेतनामिुक कार्यक्रम वकलम 45 9 9 9 9 9 4050 4050 4050 4050 4050 20250 

2.11 वर्द्यािर्हरुमा िावर्क लनर्ममा सचेतता 
कार्यक्रम 

संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 250 250 250 250 250 1250 

2.12 दरु्यटना न्ध्रू्नीकरणका िालग र्ातार्ात सलमलत 
समन्ध्र्र् 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 70 70 70 70 70 350 

2.13 दरु्यटना वर्माको कार्ायन्ध्र्र्नका िालग समन्ध्र्र् संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 70 70 70 70 70 350 

2.14 र्रु्ा स्र्रोजगारका िालग र्ातार्ात सलमलतसँग 
सहकार्य 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 70 70 70 70 70 350 

2.15 खोिा, नदीहरुमा पक्की पिु लनमायण संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 

2.16 गाउँपालिकाका र्स्तीहरुमा झोिङु्गे पिु लनमायण संख्र्ा 20 4 4 4 4 4 14000 14000 14000 14000 14000 70000 
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क्र.सं वक्रर्ाकिापहरु एकाइ जवमा 
संख्र्ा 

पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

र्जेट वर्र्रण  रु हजारमा 
पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

जवमा 
र्जेट 

3 सञ्चार तथा सूचना प्रवर्लि 
       

745 745 745 5745 745 8725 

3.1 सेर्ा प्रदार्क कवपनीसँग समन्ध्र्र्ात्मक 
छिर्ि 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 50 50 50 50 50 250 

3.2 सूचना र प्रवर्लिको सदपुर्ोग सवर्न्ध्िी सचेतना संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 250 250 250 250 250 1250 

3.3 सरकारी कार्ायिर्हरुमा इन्ध्टरनेटको व्र्र्स्था संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 35 35 35 35 35 175 

3.4 सूचना र प्रवर्लिमा दि जनशम्ि उत्पादन जना 10 2 2 2 2 2 30 30 30 30 30 150 

3.5 म्शिा, स्र्ास््र्संस्थामा इन्ध्टरनेटको व्र्र्स्था संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 175 175 175 175 175 875 

3.6 साइर्र अपराि र काननुी जवटितामा सचेतना संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 125 125 125 125 125 625 

3.7 कृवष, र्न, स्र्ास््र्, कर सङ्किनमा स्माटय प्रवर्लि 
िागू 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 80 80 80 80 80 400 

3.8 गाउँपालिकास्तररर् पत्रपलत्रका प्रकाशन संख्र्ा 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.9 गाउँपालिकास्तररर् रेलिर्ो सञ्चािन संख्र्ा 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.10 भ्रू् टार्र लनमायण संख्र्ा 2 0 1 0 1 0 0 0 0 5000 0 5000 

4 भर्न तथा र्स्ती वर्कास कार्यक्रम 
       

6500 6500 8000 10500 6500 38000 

4.1 एवककृत र्स्ती वर्कासका िालग अर्स्था 
अध्र्र्न 

संख्र्ा 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 

4.2 नमूना र्स्ती वर्कासका िालग गरुु र्ोजना 
तर्ार 

संख्र्ा 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.3 सरुम्ित आर्ास लनमायणका िालग कार्यवर्लि 
तर्ार 

संख्र्ा 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2000 0 2000 
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क्र.सं वक्रर्ाकिापहरु एकाइ जवमा 
संख्र्ा 

पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

र्जेट वर्र्रण  रु हजारमा 
पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

जवमा 
र्जेट 

4.4 वर्पन्न र्गयका िालग आर्ास लनमायणमा सहर्ोग संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 6000 6000 6000 6000 6000 30000 

4.5 पालिकास्तररर् बाि उद्यान लनमायण संख्र्ा 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2000 0 2000 

4.6 एवककृत र्रु्ा खेिकुद, संस्कृलत वर्कास 
अध्र्र्न भबन 

संख्र्ा १ 0 0 1 0 0 0 0 1500 0 0 1500 

 
र्न र्ातार्रण संरिण एर्म ्वर्पद् व्र्र्स्थापन 

       
52400 52400 46900 94900 46400 293000 

1 र्न वर्कास तथा र्ातार्रण संरिण 
       

11400 11400 9900 9900 9900 52500 

1.1 र्न संरिणका िालग सचेतनामूिक कार्यक्रम संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 400 400 400 400 400 2000 

1.2 खािी र्नमा र्ृिा रोपन कार्यक्रम संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 1500 1500 1500 1500 1500 7500 

1.3 जलिबटुी संरिणका िालग पकेट िेत्र वर्कास 
कार्यक्रम 

संख्र्ा 1 1 0 0 0 0 1500 1500 0 0 0 3000 

1.4 र्न नसयरी वर्कास कार्यक्रम संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 400 400 400 400 400 2000 

1.5 र्न हेराि ुव्र्र्स्थापनका िालग सार्उस सँग 
समन्ध्र्र् 

संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

1.6 चोरी लसकारी पैठारीका िालग रोकथाम 
कार्यक्रम 

संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 400 400 400 400 400 2000 

1.7 पैह्रो रोकथामका िालग सार्उस पररचािन संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 750 750 750 750 750 3750 

1.8 नदी लनर्न्ध्त्रण तथा खोिा रोकथाम कार्यक्रम संख्र्ा 15 3 3 3 3 3 450 450 450 450 450 2250 

1.9 आगिागी लनर्न्ध्त्रणका िालग सचेतनामूिक 
कार्यक्रम 

संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 2500 2500 2500 2500 2500 12500 
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क्र.सं वक्रर्ाकिापहरु एकाइ जवमा 
संख्र्ा 

पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

र्जेट वर्र्रण  रु हजारमा 
पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

जवमा 
र्जेट 

1.10 सार्उस पदालिकारीहरुका िालग िमता 
अलभर्ृवि तालिम 

संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 2500 2500 2500 2500 2500 12500 

2 वर्पद् व्र्र्स्थापन 
       

41000 41000 37000 85000 36500 240500 

2.1 वर्पद् पूर्यको तर्ारीका िालग व्र्र्स्थापन इभेन्ध्ट 5 1 1 1 1 1 500 500 500 500 500 2500 

2.2 वर्पद् सवर्न्ध्िी सचेतनामूिक कार्यक्रम इभेन्ध्ट 10 2 2 2 2 2 400 400 400 400 400 2000 

2.3 वर्पद् सवर्न्ध्िी वर्द्यािर् म्शिा कार्यक्रम इभेन्ध्ट 15 3 3 3 3 3 1200 1200 1200 1200 1200 6000 

2.4 आपतकालिन उद्दार तथा खोज सवर्न्ध्िी 
र्रु्ािाइ तालिम 

इभेन्ध्ट 2 
 

1 
  

1 0 0 0 0 500 500 

2.5 वर्पद् व्र्र्स्थापन सवर्न्ध्िी स्थानीर् कोष 
स्थापना 

रकम 1 1 
    

5000 5000 0 0 0 10000 

2.6 वर्पदमा राहत वर्तरण संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 25000 25000 25000 25000 25000 125000 

2.7 स्थानीर् अनकुुिन र्ोजना लनमायण तथा 
कार्ायन्ध्र्र्न 

संख्र्ा 10 2 2 2 2 2 400 400 400 400 400 2000 

2.8 वर्पद् बाट प्रभावर्त र्रपररर्ारको व्र्र्स्थापन संख्र्ा 25 5 5 5 5 5 2500 2500 2500 2500 2500 12500 

2.9 वर्पद् अनमुानका र्न्ध्त्रहरु जिान संख्र्ा 3 1 1 
  

1 1000 1000 0 0 1000 3000 

2.10 हेलिप्र्ाि लनमायण संख्र्ा 1 
  

1 
  

0 0 2000 0 0 2000 

2.11 र्ार्र एम्क्सवटगर खररद संख्र्ा 1 
   

1 
 

0 0 0 50000 0 50000 

2.12 वर्पद व्र्र्स्थापनका सामग्री खररद एकमषु्ट 5 1 1 1 1 1 5000 5000 5000 5000 5000 25000 
 

संस्थागत वर्कास  सशुासन 
       

5010 5010 5010 5010 5010 25050 
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क्र.सं वक्रर्ाकिापहरु एकाइ जवमा 
संख्र्ा 

पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

र्जेट वर्र्रण  रु हजारमा 
पवहिो 
र्षय 

दोस्रो 
र्षय 

तेस्रो 
र्षय 

चौथो 
र्षय 

पाँचौं 
र्षय 

जवमा 
र्जेट 

1 संस्थागत सशुासन तथा िमता वर्कास 
       

830 830 830 830 830 4150 

1.1 सरकारी,नागररक समाज र वर्कास साझेदारहरु 
वर्च अन्ध्तरवक्रर्ा 

पटक २५ ५ ५ ५ ५ ५ 125 125 125 125 125 625 

1.2 आर्श्र्क सवुर्िा र उपकरणसवहत ईन्ध्टरनेट सेर्ा 
वर्स्तार 

र्टा ९ २ २ २ २ २ 90 90 90 90 90 450 

1.3 भर्न लनमायण र्टा १० २ २ २ २ २ 200 200 200 200 200 1000 

1.4 रे्भसाईट संचािन तथा अद्यार्लिक र्टा १ ० ० ० ० ० 10 10 10 10 10 50 

1.5 िेखा र वर्िीर् सशुासन िमता वर्कास तथा 
अलभबवृि कार्यक्रम 

पटक १० २ २ २ २ २ 100 100 100 100 100 500 

1.6 राजश्व बाँिर्ाँि र्वृिका िालग समन्ध्र्र् कार्यक्रम पटक १० २ २ २ २ २ 100 100 100 100 100 500 

1.7 राजश् र् संकिनमा सिुार कार्यक्रम पटक १० २ २ २ २ २ 100 100 100 100 100 500 

1.8 राजस्र् सिुार तथा पररचािन िमता वर्कास 
कार्यक्रम 

पटक १० २ २ २ २ २ 100 100 100 100 100 500 

1.9 उत्कृष्ट कमयचारी परुस्कार कार्यक्रम जना ५ १ १ १ १ १ 5 5 5 5 5 25 

2 सामदुावर्क साझेदारी तथा गैह्र सरकारी संस्था 
वर्कास 

  
     4180 4180 4180 4180 4180 20900 

2.1 पालिका सामदुावर्क संस्था अन्ध्तरवक्रर्ा 
कार्यक्रम 

पटक १० २ २ २ २ २ 100 100 100 100 100 500 

2.2 िैससास मूिप्रर्ावहकरण र र्जेट पररिण पटक ५० १० १० १० १० १० 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

2.3 अनगुमन, नलतजा मापन तथा प्रलतरे्दन िमता 
वर्कास 

पटक १० २ २ २ २ २ 100 100 100 100 100 500 
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क्र.सं वक्रर्ाकिापहरु एकाइ जवमा 
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र्षय 

जवमा 
र्जेट 

2.4 सेर्ाग्राही सन्ध्तवुष्ट सरे्िण पटक १० २ २ २ २ २ 80 80 80 80 80 400 

2.5 नागररक र्िापत्र जारी तथा पररपािना पटक ५ १ १ १ १ १ 30 30 30 30 30 150 

2.6 सूचनाको हक सवर्न्ध्िी अनमु्शिण कार्यक्रम पटक ४ १ १ १ १ १ 40 40 40 40 40 200 

2.7 सार्यजलनक सनुरु्ाइ कार्यक्रम पटक १५ ३ ३ ३ ३ ३ 150 150 150 150 150 750 

2.8 सामदुावर्क संस्थाको िमता वर्कास कार्यक्रम पटक १० २ २ २ २ २ 400 400 400 400 400 2000 

2.9 उपिब्ि जनशम्िको िमता वर्कास कार्यक्रम जना १० २ २ २ २ २ 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

2.10 सामदुावर्क प्रहरी व्र्र्स्थापन कार्यक्रम पटक १० २ २ २ २ २ 1000 1000 1000 1000 1000 5000 

2.11 मेिलमिापकतायको िमता वर्कास कार्यक्रम पटक ५ १ १ १ १ १ 10 10 10 10 10 50 

2.12 जेष्ठ नागररक सरुिाका िालग आश्रम 
व्र्र्स्थापक 

पटक ९ २ २ २ २ २ 90 90 90 90 90 450 

2.13 सूचना तथा प्रवर्लि व्र्र्स्थापन तालिम पटक ९ २ २ २ २ २ 90 90 90 90 90 450 

2.14 र्टना दताय वर्द्यतुीर् माध्र्मबाट व्र्र्स्थापन 
कार्यक्रम 

पटक ९ २ २ २ २ २ 90 90 90 90 90 450 
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९.३ स्रोत पररचािन   

 

तालिका 6 िगानी स्रोत पररचािन तालिका 

वर्र्रण 

जवमा ५ र्षयको 
र्जेट रु. हजारमा  

गाउँपालिका प्रदेश सरकार संम्र्र् सरकार  
सहकारी तथा 
नीम्ज िते्र  

अन्ध्र् संर्संस्था  

रकम  2081790 ३१२२६.९ ५२०४४.८ १६७५८४१. ५२०४४.८ २७०६३३ 

प्रलतशत  1.5 2.5 80.5 2.5 13 
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३१२२६.९ ५२०४४.८

१६७५८४१.

५२०४४.८
२७०६३३

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

स्रोत लगानी बााँडफााँड रु हजारमा
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पररच्छेद १० कार्ायन्ध्र्र्न, अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन   

१०.१ कार्ायन्ध्र्र्न र्ोजना  

गाउँपालिकको समग्र वर्कासका िालग र्ो तर्ार गररएको आर्लिक र्ोजनाको सर्ि कार्ायन्ध्र्र्नका िालग 
गाउँपालिका कार्ायिर् र र्सका र्ािय कार्ायिर्हरुिे के कसरी कार्य गने र सर्ि कार्ायन्ध्र्र्नका िालग के 
कस्तो संर्न्ध्त्र तर्ार गने भने्न वर्षर्मा गाउँपालिकािे र्ोजना बनाउन ुपने हनु्ध्छ । र्ोजना लनमायण गरेर मात्र 
हदैुन र्सको सर्ि कार्ायन्ध्र्र्नका िालग संस्थागत व्र्र्स्थापन चसु्तदरुुस्त हनु जरुरी रहेको छ । र्सका 
िालग गाउँपालिकािे आर्लिक र्ोजना कार्ायन्ध्र्र्न वटम लनमायण गरर र्ोजनाको कार्ायन्ध्र्र्न र अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कनको म्जवमा ददने छ । 

गाउँपालिकािे आ-आफ्नो वर्षर्गत शाखािे तर्ार गररएको आर्लिक र्ोजनाको आिारमा कार्ायन्ध्र्र्न र्ोजना 
वर्म्शवष्टकरण गनय सक्न,ु पररणामममु्ख प्रलतर्िका िालग वर्षर्गत शाखािे जनशम्ि पररचािन गनय सक्न,ु 
स्थानीर् तहका वर्लभन्न आर्ोजनाहरु सञ्चािन गनयका िालग समदुार्िाई पररचािन गनय सक्न ु र्स िेत्रका 
चनुौतीहरु हनु भने गाउँपालिकािे सरै् सरोकारर्ािा पिसँग समन्ध्र्र्ात्मक सवर्न्ध्ि कार्म गरर कार्ायन्ध्र्र्नका 
िालग उम्चत कार्यर्ोजना लनमायण गरर शरुु, मध्र्कालिन र अम्न्ध्तम खचय र्ोजना अपिेट गदै अगालि बढेको 
खण्िमा आर्लिक र्ोजनािे राखेका िक्ष्र्हरुको पररपूलतय गनय सवकने अर्सरहरु पलन प्रर्ाप्त रहेका छन ्।  

– गाउँपालिकािे आफ्ना र्ािय कार्ायिर्हरु र अन्ध्र् वर्लभन्न सरोकारर्ािा लनकार्हरुको सहर्ोगमा र्ोजना 
कार्ायन्ध्र्र्न र्ोजना लनमायण गने ।  

– संस्थागत व्र्र्स्थापकीर् र्ोजनाको आिारमा गाउँपालिकामा कार्ायन्ध्र्र्न र्ोजना तर्ार गरर जनशम्ि खटाउन े
।   

– आर्लिक र्ोजना कार्ायन्ध्र्र्नका िालग गाउँपालिका देम्ख समदुार्स्तर सवम संर्न्ध्त्र तर्ार गने ।  

– आर्लिक र्ोजना र र्ोजना बैंकमा उल्िेख गररएका र्ोजनाहरुको प्रगलत सलमिा गरर आगामी ददनमा गनय 
सवकने थप र्ोजनाहरु सङ्किन गने र अपिेट गने।  

– आर्ोजना बैंक र आर्लिक र्ोजनामा उल्िेख भएका वक्रर्ाकिापहरु लनिायरण गररएको समर्रेखाका आिारमा 
कार्ायन्ध्र्र्न गदै जाने ।  

– र्ोजना बैंक तथा आर्लिक र्ोजनामा भन्ध्दा नर्ाँ कार्यक्रम छनौट तथा अपिेट गने ।   

  

 

१०.२ अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन  

गाउँपालिका वर्कासको क्रममा वर्लभन्न आर्ोजनाहरु सञ्चािन गदै जाँदा के कलत कामहरु र्ोजना अनसुार भए 
र्ा के कलत कामहरुमा र्ोजना अनसुार सर्ि हनु सकेनन ्भने्न वर्षर्मा िेखाजोखा गदै र्ोजना सञ्चािनको 
म्जवमेर्ारी पाएको पििाई सल्िाह सझुार् दददै कामको गणुस्तरता कार्म गनयका िालग अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
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कार्यिाई लनर्लमत गनुय पने हनु्ध्छ । तसथय अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन भन्नािे प्रशासलनक कार्य तथा अन्ध्र् र्ोजना 
सञ्चािनको क्रममा कामको गणुस्तरता र समर्मा नै सवकन ेकुरामा सलुनम्ितता गने औजार हो । नेपािको 
संवर्िान २०७२ िे अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कार्यिाई राविर् नीलतको कार्ायन्ध्र्र्न सशुासनका िालग एउटा 
महत्र्पूणय पिको रुपमा लिएको छ भने वर्कास र्ोजनामा अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कार्यिाई प्रभार्कारी 
बनाउनका िालग राविर् अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन ददग्दशयन २०७५ िाई नेपाि सरकारिे कार्ायन्ध्र्र्नमा ल्र्ाएको 
छ ।  

अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनको िेत्रमा र्ोजनाको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कस्िे गने भने्न कुरा पवहिो सोचनीर् 
वर्षर् हो वकनकी र्ोजनामा संिग्न पि स्र्र्म ्प्रत्र्ि सहभालग भई कार्य गदाय केवह पिपातपूणय पररणाम आउन े
सवभार्ना रहन्ध्छ भने तेस्रो पििे गरेको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कार्यिे र्ोजनाको प्रभार्कारी तररकािे अनगुमन 
तथा मूल्र्ाङ्कन गनय सवकन्ध्छ । र्सका अलतररि अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रवक्रर्ामा नवर्न एर्म ् वर्श्वसलनर् 
औजारहरुको प्रर्ोग गनय सकेको अर्स्थामा र्सिे ददने पररणाम पलन भरपदो र वर्श्वसलनर् नै आउने गदयछ । 

स्थानीर् तहमा र्ोजना कार्ायन्ध्र्र्नसँग अन्ध्तरसवबम्न्ध्ित अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन पिलतिाई संस्थागत गनुय, ददगो 
वर्कासका िक्ष्र् िगार्तका असर तथा प्रभार्तहका सूचकहरूको खण्िीकृत एर्म ्सरे्िणमा आिाररत सूचना 
लसजयना गनुय र अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन सवबन्ध्िी िमता वर्कास गनुय प्रमखु चनुौती रहेका छन ्भने नर्ां संवर्िान 
अनरुूप प्रशासकीर् पनुसंरचनाका क्रममा साङ्गठलनक पनुगयठन तथा िमता वर्कास गदाय अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
सवबन्ध्िी व्र्र्स्थािाई थप सदुृढ गनय सवकने र ददगो वर्कासका िक्ष्र्को अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनिाई जोि ददन 
सकेको अर्स्थामा स्थानीर् तहको वर्कासमा टेर्ा प्ु र्ाउन सवकने प्रशस्त अर्सरहरु रहेका छन ्।  

– अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रणािीिाई स्र्तन्ध्त्र र स्तरीर् गराईने ।  

– आर्श्र्क र्वर्ायटहरु तर्ार गरर स्थानीर् तहका सरै् तहमा लनर्लमत अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गने ।  

– अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन काननु तजुयमा गरी कार्ायन्ध्र्र्न गररनेछ । 

– आर्लिक र्ोजनामा तोवकएका वक्रर्ाकिापहरुिाई ददगो वर्कासका िक्ष्र्हरुसँग समावहत गरर अनगुमन 
तथा मूल्र्ाङ्कन गररन ेछ ।  

– अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनमा सहभालगतामूिक वर्लिहरूका अलतररि नर्ाँ समारे्शी औजारहरु प्रर्ोग गररन े
छ 

– तेस्रो पिबाट गररने मूल्र्ाङ्कनिाई वर्स्तार गनुयका साथै थप गणुस्तरीर् बनाइनेछ ।  

– वर्लभन्न लनकार्सँग समन्ध्र्र् गरी अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कार्यमा संिग्न जनशम्ििाई तालिम तथा 
अन्ध्र् कार्यक्रममार्य त िमता वर्कास गररनेछ ।  

– कार्यक्रम तथा आर्ोजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रलतरे्दन अलनर्ार्य रूपमा सवबम्न्ध्ित लनकार्को 
रे्र्साइटमा राख्न े। 

– सहभालगतामूिक तथा नलतजामूिक अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन सवबन्ध्िी तालिमहरूको सञ्चािन । 

– सहभालगतात्मक अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन वर्लिहरूको प्रर्ोगमा र्ृवि ।  
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– वर्लभन्न लनकार्हरू संिग्न टोिीबाट संर्िु अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन । 

– अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनमा िेखापरीिण प्रलतरे्दनको समेत आिार लिने व्र्र्स्था ।  

– अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनमार्य त सामाम्जक जर्ार्देवहता प्रर्ियन गनय कार्यक्रम सञ्चािन । 

 

१०.३ नलतजामा आिाररत अनगुमन ढाचँा अनसुार र्ावषयक सलमिा  

आर्लिक र्ोजना तर्ारी गने कार्य र र्सिाई अनगुन तथा मूल्र्ाङ्कन गदै र्सिे राखेका िक्ष्र् पूरा गने गरर 
गाउँपालिका वर्कासको िालग िागू गदै जान ेकुरा वर्च तािमेि लमल्न सकेन भन ेर्सको औम्चत्र् पवुष्ट हनु 
सक्दैन । तसथय आर्लिक र्ोजना िागू गने गराउने कार्यमा अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन पिको अहम भलूमका 
रहेको हनु्ध्छ । र्सका िालग गाउँपालिकािे र्ावषयक, मध्र्ार्लि र अम्न्ध्तम अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनका ढाँचाहरु 
तर्ार गरर सो अनसुार अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गनुय पने हनु्ध्छ । नमूना ढाँचा र्स अनसुार तर्ार गररएको छ 

  

तालिका 7 आर्लिक र्ोजना कार्ायन्ध्र्र्नको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन ढाँचा 

 संकेतहरु आिार 
रेखा  

िक्ष्र् त्र्ाङ्कको 
स्रोत 

बारवर्ारता  म्जवमेर्ारी प्रलतरे्दन  

प्रभार्        

        

असर -----१         

        

प्रलतर्ि ----१.१        

        

प्रलतर्ि -----१.२         

        

असर -----२         

        

प्रलतर्ि ----२.१        

        

प्रलतर्ि -----२.२         
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१०.४ मध्र्ार्लि मूल्र्ाङ्कन  
 

आर्लिक वर्कास र्ोजनामा लनिायररत िक्ष्र्, उद्देश्र्, सूचक र नीलतहरुका आिारमा आ.र् २०८०/०८१ मा 
मध्र्ार्लि मूल्र्ांकन गररनेछ । मद्यार्लि मूल्र्ाङ्कन नलतजामा आिाररत प्रस्तावर्त अनगुमन ढाँचा अनसुार बावषयक 
समीिा प्रलतरे्दन तथा सूचनाको आिारमा सहभालगतामूिक प्रवक्रर्ाबाट गररनेछ । मूल्र्ाङ्कनमा गाउँपालिका, 
वर्षर्गत शाखाहरु, संर्िु अनगुमन सलमलत र अनगुमन तथा सपुरीरे्िण सलमलतको प्रमखु भलूमका हनुेछ । 
मूल्र्ाङ्कको सहम्जकरण र्ोजना तजुयमा तथा अनगुमनमा दखि भएका र अनभुर्ी पेशावर्द्को संिग्न हनुेछन ्। 
मध्र्ार्लि मूल्र्ाङ्कनको कार्यवर्लि गाउँ कार्यपालिका सभािे लनिायरण गनेछ ।    

 

१०.५ अम्न्ध्तम मूल्र्ाङ्कन   

आर्लिक वर्कास र्ोजनाको समर्ार्लि समाप्त भएपलछ र्ोजनाको समवष्टगत िक्ष्र्, उद्देश्र् तथा वर्षर्गत 
उपिब्िीहरु हालसि भए/नभएको नलतजामा आिाररत प्रस्तावर्त अनगुमन ढाँचा अनसुार मापन तथा िेखाजोखा 
गररनेछ । र्ोजना तजुयमा, अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनमा दखि भएका तेश्रो पिका अनभुर्ी पेशावर्दहरुको संिग्नता 
र सहम्जकरणमा अम्न्ध्तम मूल्र्ाङ्कन गररनछे । अम्न्ध्तम मूल्र्ाङ्कन टोिीमा रहने पेशावर्द् तथा अन्ध्र् सदस्र्हरु र 
र्सको कार्यवर्लि गाउँपालिकाको लसर्ाररशमा गाउँ कार्ायपालिका सभािे लनिायरण गनेछ । र्स प्रकार गररएको 
अम्न्ध्तम मूल्र्ाङ्कन प्रलतरे्दन सार्यजलनक गररनेछ । र्ो प्रलतरे्दन आगामी आर्लिक र्ोजनाको आिारको रुपमा 
प्रर्ोग गररनेछ तथा सझुार् र लसकाईहरु नीलत लनमायणका िालग पषृ्ठपोषण गररनेछ । 
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अनसूुची १: सन्ध्दभय सामग्रीहरु 

– नेपािको संवर्िान, २०७२ 

– स्थानीर् सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ 

– दीगो वर्कासको िक्ष्र्, अर्स्था तथा गन्ध्तव्र् (२०१६–२०३०) : नेपाि सरकार, राविर् र्ोजना 
आर्ोग, काठमािौ 

– नेपाि सरकारको दीर्यकालिन सोच, २०७५  

– पन्ध्िौं राविर् र्ोजना (२०७६/०७७–२०८०/०८१), २०७६  

– नेपाि सरकारको मध्र्मकालिन खचय संरचना,  
– प्रदेश सरकारको पवहिो आर्लिक र्ोजना, २०७५, प्रदेश नीलत तथा र्ोजना आर्ोग, प्रदेश नं. ५, 

बटुर्ि  

– स्थानीर् तहको र्ोजना तजुयमा ददग्दशयन, २०७५, राविर् र्ोजना आर्ोगको सम्चर्ािर्, लसंहदरबार, 

काठमािौ 
– गरुु र्ोजना भमेू गाउँपालिका रुकुम २०७५  

– खानेपानी तथा सरसर्ाइ र्ोजना र्ोजना २०७७ 

– भमेू गाउँपालिकाको पर्यटवकर् सवभार्ना प्रलतरे्दन २०७७ 

– र्रु्ा उद्यमम्शिता वर्कास र्ोजना २०७६  
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अनसूुची २ : वर्लभन्ध् न चरणमा भएका कार्यशािाका तम्स्र्रहरु  
 

म्चत्र 2 आर्लिक र्ोजना तर्ारीको प्रारम्वभक कार्यशािा 

 
 

म्चत्र 3 आर्लिक र्ोजनाको मस्र्ौदामा छिर्ि 
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म्चत्र 4 वर्षर्गत सलमलतमा र्ोजनाहरुको छिर्ि 

 
 
  

म्चत्र 5 आर्लिक र्ोजना मस्र्ौदा छिर्ि काशायिा समापनको क्रममा मन्ध्तव्र् गाउँपालिका अध्र्ि रामसरु बढुामगर ज्रू् 

 


