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पररच्छेद १: पररचय 
 

१.१ पृ्  ठभलूम 
 

नेपािको संलविानि े स्थानीय िहिाई सघंीय सरंचना अनुरूप एक िलियो स्थानीय सरकारको रूपमा 

स्थालपि गरेको छ । संलविानमा नै स्थानीय िहको एकि र साझा अलिकारहरू पररभालषि छन् । 

जनसहभालगिा, उिरदालयत्व र पारदर्शफिा सुलनलश् चि गरी सुिभ र गुणस्िरीय सेवा प्रवाह गनफ, 

िोकितत्रका िाभहरूको समानुपालिक र तयायोलचि लविरण गरी कानुनी राज्य र क्रदगो लवकासको 

अविारणा अनुरूप समाजवाद उतमुख संघीय िोकिालतत्रक गणितत्रात्मक शासन प्रणािीिाई स्थानीय 

िहदेलख नै सुदढृ गन ेउद्देश्य स्थानीय सरकार ऐन, २०७४ ि ेराखेको छ । उक्त ऐनको दर्ा ११ र १२ मा 

िमश: गाउँपालिका िथा गाउँपालिका र वडा सलमलिको काम किफव्य र अलिकार िोक्रकएका छन् भने दर्ा 

२४ को उपदर्ा (१) मा गाउँपालिका िथा गाउँपालिकािे आफ्नो अलिकार क्षेत्रलभत्रका लवषयमा 

स्थानीयस्िरको लवकासका िालग आवलिक, वार्षफक, रणनीलिगि लवषय क्षेत्रगि मध्यकािीन र दीघफकािीन 

योजना िनाई िागू गने स्प् ट उपिेख छ । त्यसैगरी, ऐनको पररच्छेद ९ मा गाउँपालिकाको लविीय 

अलिकार क्षेत्रसमेि िोक्रकएको छ । संलविान र काननु वमोलजम संघीय र प्रदेश सकारिे आवलिक योजना र 

क्रदगो लवकास िक्ष्यको मागफलचत्र समेि िजुफमा गररसकेका छन् । संलविानमा व्यवस्था भए अनुसार संघ, 

प्रदेश र स्थानीय िहिीच सहकाररिा, सहअलस्ित्व र समतवयमा आिाररि लवकास प्रकृयािाई स्थानीय 

िहमा संस्थागि गनफ, उपिधि सीलमि स्रोिहरूको तयायोलचि लविरण गरी स्थानीय जनिाको लवकासको 

चाहनािाई पूरा गनफको िालग स्प् ट मागफलचत्र आवश्यक भएकोिे लिखु गाउँपालिकािे आवलिक योजना 

(आ.व. २०७८/८९-८३/८४) िजुफमा गरेको छ।  

 

पालिकामा उपिधि स्रोि िथा सािन र लवकासको लस्थलििाई ध्यान क्रदई आगामी वषफहरुमा लवकास 

कायफिमहरु सञ्चािन गनफको िालग योजनावि लवकासको आवश्यक्ता हतछ । त्यसकारण आवलिक योजनाि े

पालिकामा उपिधि स्रोि िथा सािनको पलहचान गदै भलव्यमा पालिकािाई कस्िो क्रकलसमको 

गाउँपालिकाको रुपमा लवकास गने हो भत ने कुराको समेि लनक्यौि गनफ मद्दि गदफछ । नेपािको संलविान र 

कानुनमा व्यवस्था भए िमोलजम स्थानीय िहिे आफ्नो अलिकार क्षेत्रलभत्र रहकेो लवषय र क्षेत्रिाई समेट्ने 

गरी स्थानीय िहको आर्थफक-सामालजक लवकासको िालग आवलिक लवकास योजना िजुफमा गनुफ पदफछ । खास 

गरी स्थानीय िहका आर्थफक-सामालजक नीलि, आयोजना र कायफिम, राजस्व र व्ययको अनुमान िगायिका 

लवषय समेटेर स्थानीय सरकारिे आफ्नो आवलिक योजना िजुफमा गदफछ । यस्िो योजना िजुफमा गदाफ नेपाि 

सरकार र प्रदेश सरकारको आवलिक योजनाहरुसँग िादात्म्यिा कायम गनुफपदफछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय 

िहको आवलिक योजनाहरु िीच अतिरसम्िति रहकेो हतछन् । 
  

यो आवलिक योजनाि ेलिख ुगाउँपालिकाको समृलि र लवकासको दीरघकािीन समलिगि र क्षेत्रगि सोच, 

उद्दशे्य, रणनीलि, कायफनीलि र प्राथलमकिाको मागफलचत्र प्रस्िुि गदफ । यो आवलिक योजना पाँच वषफका िालग 

लनमाफण गररएको भए पलन यसको दीघफकािीन सोच समृि नेपाि: सुखी नेपािीको दीघफकािीन सोचसगँ 

िादात्म्य कायम हने गरर ियार गररएको छ । योजनाको समलिगि सोचको पररकपपना पाँच वषफभतदा िढी 

अवलिको रहकेो छ । यही पररकपपनाको आिारमा िक्ष्य र उद्देश्यको िय गररएको छ । यस आवलिक 

योजनामा उपिेलखि समलिगि र क्षेत्रगि सोच, िक्ष्य र उद्देश्य स्थिगि अध्ययन, वडा स्िररय छिर्ि, 
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लवषयगि सलमलिहरुसँगको छिर्ि, कायफशािा गोष्ठीहरुमा गररएको सामूलहक छिर्िको लनचोड हो । 

रणनीलिको िजुफमा ५ वषफ भतदा िढीको समयावलििाई ध्यानमा राखेर गररएको भएिापलन कायाफतवयन 

गने नीलिहरु भने ५ वषफको अवलिका िालग मात्र हन ् । यस पररपे्रक्ष्यमा, लिख ु गाउँ पालिकाको पलहिो 

आवलिक योजना िजुफमा गरेको हो । 

 

१.२ आवलिक योजनाको आवश्यकिा 
 

पालिकाहरुिे आफ्नो दीघफकािीन िथा मध्यकािीन योजना िजुफमा गरी कायाफतवयनमा िैजान ुित्कािीन 

आवश्यकिा हो । आवलिक योजना सरकार सञ्चािन िथा राज्य लवकासको अपररहायफ ित्व हो । नेपािको 

संलििानिे संघ, प्रदेश र स्थानीय िहका अलिकार र कायफक्षेत्र िोकेको छ । अनुसूलच ८ मा स्थानीय िहका 

२२ वटा अलिकारको सूचीको व्यवस्था गररएको छ । त्यस्िै अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय िहका 

१५ वटा साझा सूचीको व्यवस्था छ । जस अनसुार लशक्षा, स्वास्थ्य, पूवाफिार लनमाफण, कृलष, पशु, 

वािावरन, लवपि् व्यवस्थापन, जस्िा संवेदनलशि लवषयहरु स्थानीय सरकारको दालयत्वलभत्र पदफछन् । 

स्थानीय िहका यस्िा महत्वपूणफ लजम्मेवारी रिुिर गलिमा सम्पादन गनफको िालग आवलिक योजना लनमाफण 

गनुफ अलनवायफ छ । 

 

सीलमि स्रोि सािन र असीलमि लवकासका आवश्यकिा िथा आकाकं्षा िीचको सतिुिनका िालग योजनािि 

लवकास गनुफपने हतछ । उदारीकरण र लनजीकरणिे लवकासमा सरकारको भूलमका सीलमि गरी सरकारि े

लनयामक र उत्पे्ररक भूलमका खेपनुपने पक्षमा पैरवी गदफछ । िथालप स्थानीय लवकासको िालग स्थानीय 

सरकारिे लनजी क्षेत्र िथा सहकारीिाई समेट्दै जनसहभालगिामूिक योजनािि लवकासको ढाँचा 

अविम्िन गनुफपने आवश्यकिा छ । यसका साथै संघ र प्रदेशसँग साझेदारी िथा समतवय गनफ समेि स्थानीय 

आवलिक योजना सहायक लसि हने छन ्। 

 

स्थानीय राजनीलिक नेिृत्वको जनिासमक्ष गरेका प्रलिवििा िथा घोषणाहरु कायाफतवयन गने पलहिो 

औजार नै आवलिक योजना हो । आवलिक योजना िजुफमा गदाफ नेपािको संलविान, लवद्यमान ऐन, 

लनयमहरु, लवद्यमान रालिय िथा प्रादेलशक नीलि समेििाई लवचार गररतछ । जसका कारण स्थानीय 

लवकासमा हने दोहोरोपनिाई कम गनफ सहयोग पुग्दछ । साथै रालिय िथा प्रादेलशक योजनासँग िािमेि 

हने गरी स्थानीय िहका योजना लनमाफण हन सकेमा श्रम, सीप र समयको िचि समेि हन गई संघीयिाका 

आर्थफक िथा अतय भारहरु कम हन जाने देलखतछ । आवलिक योजनािाट क्रदगो लवकासका िक्ष्य हालसि गनफ 

स्थानीय िहहरुिे अपनाउनपुने लवलिहरु स्पि हतछन् । स्थानीय िहका प्रमुख समस्या, समािान र 

सम्भावनाहरु केिाउनका िालग योजनावि लवकासको जरुरी हतछ।  

 

आवलिक योजनािे स्थानीय िहमा लवलि र प्रकृयािाई समस्थागि गदफछ । कुन अवलिका कुन क्षेत्रमा कुन 

काम कसि े र कलहिे गने भने्न कुराको अलग्रम रुपमा स्पि हतछ । आवलिक योजना लनमाफणको िालग 

लवद्यमान लस्थलििाई कुन अवलिमा कुन स्िरमा रुपातिरण गने खाका ियार हतछ । यसिे प्राथलमकिा प्राप्त 

क्षते्रमा ध्यान केलतरि गरी अनावश्यक क्षेत्रमा हने िगानीिाई लनरुत्सालहि गदफछ । आवलिक योजनाि े

सम्भाव्य स्रोिको पलहचान र प्रक्षेपण गदफछ । यसिे लवषय क्षेत्रगि िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलि र प्रमुख कायफिम 
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लनिाफरण गरी योजनामा उलपिलखि िक्ष्य, उद्दशे्य प्राप्त गने गरी योजनाको प्रभावकारी कायाफतवयनको िालग 

लवलि, कायफ िालिका र लजम्मेवारी सलहि अनुगमन िथा मूपयाङ्कन समेिको व्यवस्था गररतछ ।  

 

१.३ योजना लनमाफण गनुफका उद्देश्यहरु 
 

यस आवलिक योजना िजुफमाको मुख्य उद्देश्य लिखु गाउँ पालिकाको योजनािि लवकास प्रयास र 

प्रक्रियािाई मागफदशफन गनुफ आवलिक योजनाको प्रमुख उद्देश्य रहकेो छ । यसका लवलशि उद्देश्यहरु देहाय 

िमोलजम रहकेा छन ्। 

 

➢ लिखु गाउँ पालिकाका लवद्यमान पूवाफिारहरुको अलिकिम उपयोग गदै योजनावि िवरिे आर्थफक 

सामालजक पूवाफिारको दीगो लवकास योजना िजुफमा गने । 

➢ पछौटे, लवपन्न र सामालजक लहसािि े वलञ्चिमा परेका क्षेत्र, वगफ र लिङ्गका स्थानीय जनिाको 

लशक्षा, स्वास्थ्य, खेिकुद एवम् मनोरञ्जनको आवश्यकिािाई पररपूर्िफ गने योजना िजुफमा गने ।  

➢ गाउँ पालिका र यसका लवलभन्न क्षेत्रलभत्र उद्योग, व्यापार, कृलष, पशुपािन, पयफटन, उजाफ र 

रोजगारी प्रविफन कायफिमहरु मार्फ ि आर्थफक गलिलवलिमा लवस्िार गन े आर्थफक लवकास योजना 

िजुफमा गने । 

➢ आवलिक योजनाका लवलभन्न कायफिमहरुको सञ् चािनका िालग आवश्यक पन े लविीय स्रोि 

पररचािन र त्यसको क्षेत्रगि िगानी योजना ियार गने । 

➢ गाउँ पालिकाको सांगठलनक स्वरुप, संस्थागि व्यवस्थापन, जनशलक्त व्यवस्थापन र असि 

शासनका कायफिमहरु समेरटएको संस्थागि योजना ियार गने । 

➢ लिखु गाउँ पालिका क्षेत्रको पयाफवरणीय सतिुिन, वािावरन संरक्षण र व्यवस्थापन िथा संभालवि 

लवपद ्व्यवस्थापनको योजना िजुफमा गने । 

➢ आवलिक योजना कायाफतवयन, अनुगमन र मूपयाङ्कनको कायफयोजना लनमाफण गने । 

 

१.४ योजना िजुफमाका आिारहरु 
 

यो आवलिक योजना ियारीका वैिालनक आिारहरु यस प्रकार रहकेा छन् : 

 

➢ स्थानीय िहिे संलविानको अनुसुची ८ मा उपिेलखि अलिकारिाई प्रयोग गने व्यवस्था । 

➢ स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ६, दर्ा २४ को व्यवस्था अनसुार स्थानीय 

िहिाई लनक्षेलपि अलिकारको कायाफतवयन । 

➢ स्थिगि सवेक्षण, अतिरक्रिया र लवलभन्न लवषयगि सलमलिहरुसँग छिर्ि गरी ियार गरी गाउँ 

पालिकाको लनदेशन सलमलििाट अनुमोदन र गाउँ पालिकािाट स्वीकृि िथा अनुमोदन। 
 

यस आवलिक योजना ियार गदाफ देहाय िमोलजमका आिारहरुिाई अविम्वन गररएको छ : 
 

➢ लिखु गाउँ पालिकािे लनर्दफि गरेको कायफक्षेत्रगि शिफ । 

➢ गाउँ पालिकाका क्षेत्रको आर्थफक, सामालजक, भौलिक िथा प्राकृलिक स्रोिको लवद्यमान अवस्था । 

➢ स्थानीयवासीहरुको आवश्यकिा र आकांक्षाको सङ्किन र छिर्ि । 

➢ गाउँ पालिकाको लवगिको लविीय अवस्था र भलव्यको प्रक्षेपण ।  
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➢ स्थानीय स्रोि, सामाग्री र जनशलक्तको अलिकिम प्रयोग गने सोच । 

➢ स्थानीय िहको प्रमुख समस्या र सम्भावनाहरु । 

➢ गाउँ पालिकाको दीघफकािीन सोच, िक्ष्य र रणनीलिहरु । 

➢ दीगो लवकास िक्ष्यहरुसँगको िादात्म्यिा ।  

➢ लवद्यमान ऐन लनयमहरु । 

➢ संघ र प्रदेशका योजना िथा कायफिमहरुसँग िादात्म्यिा । 

➢ लवकास योजनाहरुको क्षेत्रगि िाँडर्ाँट र सतिुिन । 

➢ समयवि कायाफतवयनको ढाँचा र िगानीको योजना । 

➢ योजना र कायफिम कायाफतवयनको अनुगमन िथा मूपयाङ्कनको सुस्पि प्रणािी । 

 

१.५ योजना िजुफमा कायफको मखु्य कायफक्षते्र 
 

आवलिक योजनामा देहाय िमोलजम क्षेत्रका योजनाहरु समावेश गररएका छन् । 
 

गाउँ पालिकाको दीघफकािीन योजनाको प्रारुप: यस लभत्र लवकासको दीघफकािीन सोच, ध्येय, िक्ष्य, 

उद्देस्यहरु र लवकासका प्राथलमकिाहरु साथै लिखु गाउँ पालिका क्षेत्रका सवििा, दवुफििा, सम्भावना र 

चुनौलिहरु समेि प्रस्ििु गररएको छ । 

 

भौलिक लवकास योजना: स्थानीय यािायाि पूवाफिार, ससंचाई, लवद्यिु र वैकलपपक उजाफ, खानेपानी, 

िसोिास िथा भवन लनमाफण, सामालजक पूवाफिार, पयफटन, कृलष िथा औद्योलगक पूवाफिारहरु समेरटएको 

भौलिक लवकास योजना प्रस्ििु गररएको छ । 

 

आर्थफक लवकास योजना: यस योजना अतिगफि कृलष, पशुपािन, वनमा आिाररि आर्थफक क्रियाकिाप, 

खलनज सम्पदा, भूलम व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, उद्योग, वालणज्य, आपूर्िफ र पयफटनमा आिाररि आर्थफक 

िृयाकिाप, घरेिु िथा साना उद्यम लवकासका कायफिमहरु समेरटएका छन् । 

 

सामालजक लवकास योजना: यस योजना अतिगफि वसाइसराई व्यवस्थापन, लशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र 

सरसर्ाई, जनिाको सामालजक सम्पलिमा पहचँ, सामुदालयक स्रोि लवकास, िैलङ्गक, जालिगि, 

वािलवकास, वृि, असहाय, दलिि, अपांगहरुको सामालजक अलिकार र सहभालगिा सुलनलिि गन े

सामालजक सरुक्षाका कायफिमहरु, यूवा िथा खेिकुद लवकासका कायफिमहरु समेरटएका छन् । 

 

वािावरण िथा लवपद ् व्यवस्थापन योजना: यस अतिगफि सरसर्ाई, ठोस र्ोहोर व्यवस्थापन, प्राकृलिक 

वािावरनको संरक्षण, नदी लनयतत्रण, भूस्खिन लनयतत्रण, वन संरक्षण र उपयोग, आक्रद कायफिमहरु 

समेरटएका छन् । जोलखमयुक्त स्थानहरुको पलहचान गरी भूकम्प, आगिागी, िाढी, पलहरो, सुख्खा खडेरी र 

महामारी जस्िा लवपद्हरुको पूवफियारर, सूचना प्रणािीको लवकास, लवपद ्पिाि उिार र पुनस्थाफपनाका 

कायफिमहरु समावेश गररका छन् । 

 

लविीय व्यवस्थापन योजना: यस योजना अतिगफि गाउँ पालिकाको आय-व्ययको लवशे्लषणका आिारमा 

आगामी योजना अविीको िालग आय र व्ययको प्रक्षेपण गररनुका साथै गाउँ पालिकाको िजेटको क्षेत्रगि 
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िाँडर्ाँट, आतिरीक राजश्व वृलिका योजना, लनजी र सहकारीको योगदान, अतिर सरकारी लविीय 

िाँडर्ाँट र व्यवस्थापनको योजना समेरटएको छ । 

 

सशुासन र ससं्थागि लवकास योजना: यस गाउँ पालिकामा शालति र सरुक्षा, तयाय प्रणािी, लविीय 

अनुशासन, सेवा प्रवाहको सहजिा, स्वच्छ र प्रभावकारी सेवा, असि शासन प्रविफन, िेखा र 

अलभिेखहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापन, स्थानीय स्रोि िथा सािनको प्रभावकारी उपयोग, अतय 

संस्थाहरुसँगको साझेदारी र सञ्जाि, कमफचारी र जनशलक्त व्यवस्थापन, अलभपे्ररणा र सुदढृीकरण, लवकास 

प्रशासनको ढाँचा र कायफलवलिको लवकास, जस्िा कायफिमहरु समेरटएका छन् । 

 

अतिरसम्िलतिि लवषयहरुको योजना: यस अतिगफि मालथ उपिेलखि योजनाहरुसँग अतिरसम्िलतिि 

लवषयहरु - िथ्याकं प्रणािी, गररिी लनवारण, श्रम िथा रोजगारी, जनशलक्त उद्यमलशििा लवकास, 

अनुसतिान र लवकास, समिा र समावेशीकरण, सामालजक सुिार, सामालजक सांस्कृलिक लवलवििा, 

सामुदालयक साझेदारी र गैरसरकारी संस्थाहरुसँगको सहकायफ जस्िा लवषयहरु समेरटएका छन् । 

 

योजना िथा कायफिम कायाफतवयन योजना: यस अतिगफि लवलभन्न क्षेत्रगि योजनाहरुको वगीकरण गरी गाउँ 

पालिका, वडा, प्रदेश र संघीय कायफिमहरुसँग िादात्म्यिा र लजम्मेवारी िाडँर्ाँट गरी कायफिम 

कायाफतवयनको ढाँचा प्रस्िुि गररएको छ भने लवकास लनमाफण र पालिकािाट प्रवाह हने सेवाहरुको अनुगमन 

र मूपयाङ्कनको योजना प्रस्िुि गररएको छ । 

 

१.६ आवलिक योजना िजुफमा प्रक्रिया 
 

१.६.१ अलभमखूीकरण िथा ियारी कायफशािा 
 

आवलिक योजना िजुफमा सम्ितिमा स्थानीय लवकासका सरोकारवािहरु, गाऊँपालिकाको अध्यक्ष, 

उपाध् यक्ष, गाउँकायफपालिका पदालिकारी, कायफपालिका कमफचारी, लवषयगि शाखाका प्रमुख, िलक्षि िगफ 

सञ् जािका प्रलिलनलि, व्यवसायीक संघसंस्थाका प्रलिलनलि, सहकारी, नगररक समाज, स्थालनय जालनर्कार, 

राजनीलिक दिका स्थानीय प्रमुख वा प्रलिलनलि, गैर सरकारी संस्थाका प्रलिलनलि, गाउँ लवकासका 

सरोकारवािहरुको सक्रिय सहभालगिामा समान िुझाई कायम गनफ  लमलि २०७८/०९/१२ गिे लिख ु

गाउँपालिकाको सभाहिमा आिलिक योजना िजुफमाको सतदभफमा एक क्रदवसीय अलभमुखीकरण िथा ियारी 

कायफशाि आयोजना सञ् चािन गररयो । उक्त कायफशािािे आवलिक योजना िजुफमा ढँचा, प्रक्रिया िथा 

लजम् मेवारी र आवलिक योजना िजुफमाको कायफयोजना सिफसम्मलििे स्वीकृि गर् यो । आध्ययन प्रकृया िथा 

लवलििाई लचत्र   

 

१.६.२ लनदशेक सलमलि िथा लवषयगि सलमलि गठन 

 

आवलिक योजना िजुफमा गन ेलशिलसिामा पालिका प्रमुख संयोजकत्वमा कायफपालिका सदस्यहरु  लनदेशक 

सलमलिको सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अलिकृि सदस् य सलचव रहने े गरी एक लनदेशक सलमलि र ६ वटा 

लवषयगि सलमलि गठन गनुफ पने प्राविान रहकेो छ । यस सतदभफमा पालिकामा पलहिे नै १ लनदेशक सलमलि 

र ६ वटा लवषयगि सलमलिहरु गठन भएकोहदँा लमलि २०७८/०९/१२ गिे अलभमखूीकरण िथा ियारी 
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कायाफशािाको िैठकिे सोलह लनदेशक सलमलि र लवषयगि सलमलििाई अध्यवलिक गने लनणफय गर् यो 

(लनदेशक सलमलि र लिषयगि सलमलिको नाम सलहिको सूची अनुसचूी १ मा समािेश गररएको छ ।  

 

 

१.६.३ िथ्याङक सकंिन   
 

प्रस्िुि अध्ययनको िालग प्राथलमक िथा लिलिय दवुै स्रोिका िथ्याङ्कहरु संकिन गररने छन ् । 

परामशफदािाको स्थिगि अध्ययन टोिीिाट अध्ययनको िालग आवश्यक पने दवु ै क्रकलसमका िथ्याङ्क, 

जानकारी िथा सूचनाहरु लनम् न अनसुार दईु क्रकलसमिे सकंिन गरी यो प्रलििेदन ियार गररएको छ । 

  

१.६.४ प्राथलमक िथ्याङक 

   

आवलिक योजना लनमाफणका िालग प्राथलमक िथ्याङ्कको नै आिारभुि िथ्याङ्क हो । यस आवलिक योजना 

लनमाफणका िालग  प्राथलमक िथ्याङ्कहरु संकिन गनफ लनम् न लवलिहरु प्रयोग गररएको छ । 

 

क) स्थिगि सवके्षण र िथ्याङ्क सकंिन   

 

परामशफदािाको स्थिगि  अध्ययन टोिीिारा िीखु गाउँपालिकाको भ्रमण गरी स्थिगि सवके्षण िथा 

अविोकनको माध्यमिाट िथ्याङ्क िथा जानकारी सकंिन गररएको छ । नापी लवभाग र क्रर्लनडािाट 

ियार गररएको स्थिरुप नक्सा र Google Image 2020 िाई आिार नक्साको रुपमा लिई GIS 

Software िाट हािसम्मको  स्थिगि सवेक्षण िथा अविोकन पश् चाि स्रोि नक्साहरु ियार पाररएको छ 

लचत्र 1: आवलिक योजना अध्ययन लवलि िथा प्रकृया 
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। यस सतदभफमा मुख्य रुपमा  पालिकामा रहकेा भौलिक पूवाफिारहरु जस्िैिः सडक, संचार, लवद्युि, खानेपानी 

आक्रदका सम्वतिमा सवेक्षण, अविोकन िथा स्थिगि जाँच गरी नक्शामा समेि पररमाजफन गने कायफ 

गररनुका साथै िलमक रुपमा  स्थिगि सवेक्षण, अविोकन िथा जाँच गदै जाँदा िी स्रोि नक्साहरुमा थप 

सूचना िथा जानकारीहरुिाई समावेश गने कायफ गररएको छ । त्यस्िै सामालजक पूवाफिारहरु जस्िैिः 

लवद्यािय, अस्पिाि, मठ मलतदरहरु आक्रदको सवेक्षण अविोकन गरी नक्शामा पलन सकेसम्म समावेस 

गररएको छ । स्थिगि अध्ययन िथा छिर्िको िममा लखलचएका गाउँपालिका क्षेत्रको लवलभत न िलस्वरहरु 

अनुसूचीमा समावेश गररएको छ । यस आवलिक योजना िजुफमाको िालग गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा 

वडाभेिा गरी छिर्ि र अतिक्रियािाट प्रमुख समस्या िथा सम्भावनाहरुको समेि पलहचान गररएको छ । 

यसरी वडा भेिा आयोजना गदाफ वडागि समस्या पलहचान हने र सोही आिारमा योजना िजुफमा गदाफ 

सहभालगिामुिक प्रकृयािाट गररने र यसिे वस्िुगि सचूना संकिन भै समस्या समािानमा सहयोग पुग् न े

लवश् वास लिइएको छ । 

 

ख) छिर्ि अतिरक्रिया (Discussion Interaction) 

 

आवलिक योजना िजुफमा गने लसिलसिामा योजना िजुफमा कायफिाई अगालड िढाउने सम्वतिमा लिखु 

गाउँपालिका प्रलिलनलिहरु, स्थानीय वुलिजीलवहरु, राजनैलिक पाटीका प्रलिलनलिहरु, इलतजलनयरहरु िथा 

यस परामशफदािाका टोिीिीच लवलभत न समयमा अतिरक्रिया गनुफ आवश्यक हतछ । छिर्िको िममा 

परामशफदािािाट भएका प्रयासहरु र पलहिो चरणमा देलखएका लवद्यमान समस्याहरुको लनराकरणका 

वारेमा परामशफदािािारा गाउँपालिका प्रलिलनलिहरु िगायि स्थानीय वुलिजीलवहरुिाट महत्वपूणफ 

सुझावहरु संकिन गरी यस प्रलिवेदनमा समावेश गररएको छ । अध्ययन टोिीिाट गाउँपािाकाको स्थिगि 

सवेक्षणको लसिलसिामा पालिकाका कायफकारी अलिकृि, शाखा प्रमुखहरु, अतय अलिकृि िथा 

प्रालवलिकहरु, वुलिजीलव िथा स्थानीय प्रलिलनलिहरु िगायि लवलभत न लनकायका पदालिकारीहरुसँग, 

शाखा प्रमुखहरु, प्रालवलिकहरु िगायि प्रत्येक वडाका वडा सलचवहरुसँग समेि छिर्ि गरी आिश्यक 

जानकारर संकिन गररएको लथयो । 

 

ग) वडा भिेा  

 

पालिकाको आवलिक योजना िजुफमा गनफको िालग लनदेशक सलमलि र लवषयगि सलमलि गठन पलछ  

अलभमलुखकरण िथा कायफशािा गोल् ठ पलछ सिैको उपलस्थलिमा वडा भेिाको समयिालिका ियार गररयो 

। वडा भेिा सञ्चािन गनफ परामशफदािाको िर्फ िाट २ वटा समुह खटाई दिुै समुहमा १/१ जना स्थालनय 

लनवासीिाई सहयोलगको रुपमा समावेस गराईएको लथयो । वडा भेिकेो िममा सि ै वडामा पुगी 

कतसपयातटको प्रालवलिक टोिीि े वडाभेिा गराई वडागि समस्या पलहचान गने, वडा स्िरका कायफिम 

िथा आयोजनाहरुको पलहचान र प्राथलमकीकरण गने, समस्या तयूनीकरणको िालग सझुावहरु संकिन गने, 

अतय आवश्यक सूचनाहरु संकिन गन े िथा िी सूचनाहरु लवश् िषेणको आिारमा आगामी पाँच वषफको 

योजनामा समावे गररएको छ । 
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र्ोटो 1: वडा भेिा िथा छिर्िका केलह झिकहरु 
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१.६.५ लििीय िहको िथ्याङ्क सकंिन 

 

दोश्रो स्िरको िथ्याङ्क एवं सूचना सकंिनको िालग सम्भव भएसम्मका उपिधि प्रलिवेदनहरु जानकारी 

मुिक नक्सा िथा केलतरय र लजपिा स्िरिाट उपिधि िथ्याङ्कहरु संकिन गने कायफ भैरहकेो छ । यसको 

साथै आवलिक योजना िजुफमाको िालग त्यससँग सम्िलतिि सि ैक्षेत्रगि िथ्याङ्कहरु संकिन गने प्रयास 
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गररने छ । दोस्रो िहको िथ्याङ्क संकिन गने कायफ सम्वतिमा, पालिकावाट उपिधि लिखु गाउँपालिका 

पाश् वफलचत्र - २०७८, को िथ्याङ्क िाई आिार िथ्याङ मालन जनगणना २०६८ िाट प्राप् ि िथ्याङ्किाई 

पलन िुिनात्मक अध्ययनको िालग प्रयोगमा लिइने छ । आवलिक योजना िजुफमा गनफको िालग आवश्यक पने 

िथ्याङ्क िथा सूचनाहरु जस्िैिः जनसंख्या, लशक्षा, स्वास्थ्य, आर्थफक लवकाससँग सम्िलतिि िथ्याङ्कहरु 

संलघय सरकार, प्रदेश सरकार, केलतरय िथ्याङ्क लवभाग िथा लजपिा िथ्याङ्क कायाफियिाट प्रकालशि 

सामग्रीहरुिाट प्राप् ि गररने छ र अतय आवश्यक िथ्याङ्कहरु पालन सोही अनसुार लवलभत न संघ संस्थािाट 

संकिन गररने छ ।  

 

१.६.६ नक्शा ियारी (Map Preparation) 

 

लिखु गाउँपालिकाको विफमान भौलिक पूवाफिार सम्ितिी नक्शा ियार गन ेलशिलसिामा स्थिगि सवेक्षण 

पश् चाि प्राप् ि लववरणहरुिाई आिार नक्शाको रुपमा समावेश गरी लवलभत न लवषयगि नक्शाहरुको रुपमा 

स्रोि नक्शाहरु (Resource Maps) ियार गररएको छ । लिखु गाउँपालिकाको नक्सा ियारीको िालग 

नापी लवभागिाट उपिधि हने नक्सा, िथा अतय नक्सा समेि आवलिक योजनस िजुफमाको लशिलशिामा 

उपयोग गररएको छ । नक्शा ियारीको िममा GIS मा आिाररि सूचना समेि सकंिन गरी नक्शा ियार 

गररएको छ । नक्साको अलतिम रुप क्रदनको िालग पालिकासँग लनयलमि र लनरतिर सम्पकफमा रही गररएको 

छ । 

अध्ययनको लसिलसिामा लनम् न नक्शाहरु प्रयोग गररन ेछन ् 

नापी नक्शा: लसमालङ्कि क्षेत्र अतिगफिको वस्िीहरुको समालव् ट क्रकिा नापी नक्शामा १:२५०० 

मापनिाई आिार नक्शाको रुपमा लिईने छ । स्थिरुप नक्शा (Topography Map) १:२५००० 

मापनिाई आिार नक्शाको रुपमा लिईने छ । स्थिरुप नक्शा १:२५००० मापन र गालवस नक्शािाई 

सहायक नक्शाको रुपमा लिईने छ । सका साथै गुगि नक्शािाई पलन सहायक नक्शाको रुपमा लिईने छ । 

 

लजपिा नक्शा: यस्िा नक्शाहरु नापी लवभाग िथा सम्िलतिि नापी प्रलिवेदनहरुिाट प्राप् ि गररने छन् । 

यसरी आवलिक योजना िजुफमा गनफको िालग आवश्यक भौलिक पूवाफिार, वािावरणीय, सामालजक, आर्थफक, 

संस्थागि र लवि लवकास सम्ितिी िथ्याङ्कहरु संकिन गरी त्यसको आिारमा लवश् िषेण गररने छ। 

 

स्याटिाईट ईमजे 

पालिकाको नक्शा ियारीको िालग Google Satellite Image 2020, को प्रयोग गररएको छ । पालिका 

लभत्रका प्रमुख पलहचान िोकेका क्रर्चरहरुिाई आिार मालन आिार नक् शा र यसकैा आिारमा लवषयगि 

नक् शाहरु ियार गररएको छ । जसको िालग नालप लवभागिाट प्रकालशि नापी नक्शा र लजपिा नक्शािाई 

आिार िनाइएको छ । 

     

१.७ आवलिक योजना िजुफमाका सीमाहरु  

आवलिक योजना ियार गदाफ देहाय िमोलजम सीमाहरुिाई मध्यनजर गररएको छ । 
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➢ पुनगफरठि पालिका पूवफका स्थानीय िहको एकीकृि िथ्यांकको अभावमा िामो समयको प्रवृलिगि 

लवशे्लषण गनफ नसक्रकएको । 

➢ वडा भेिामा सहभागीहरुको लवचार प्रलिलनलिमुिक रुपमा आवलिक योजनामा समावेश भएको। 

➢ स्रोि सािन र समयको सीलमििाको कारणिे वडािासीहरुका सम्पूणफ अपेक्षा र आकांक्षाहरु 

योजनामा समेट्न नसक्रकएको । 

➢ यो आवलिक योजना लिख ु गाउँ पालिकाको प्रथम आवलिक योजना भएकोिे कलिपय लििीय 

स्रोििाट प्राप्त हनुपने िथ्याकंहरु पयाफप्त रुपमा उपिधि हन नसकेको । 

➢ गाउँ पालिकाका लवलभन्न कायफिमहरु दीघफकािीन प्रकृलिका र लवस्िृि पररयोजना प्रलिवेदनको 

आवश्यकिा पने खािका भएकािे पररयोजनागि लवस्िृि िगानी योजना गनफ ित्काि सम्भव 

नभएको । 
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पररच्छेद २: गाउँपालिकाको वस्िगुि अवस्था 
 

२.१ गाउँपालिकाको पररचय  
 

२.१.१ भौगोलिक अवलस्थलि, राजनीलिक र प्रशासलनक सरंचना 
 

संलविान सभािाट २०७२ सािमा जारी भएको नेपािको संलविानिे नेपािमा रहकेो केलतरकृि एकात्मक 

शासन प्रणािीिाई लवकेलतरकृि गरी संघीय ढाँचमा रुपातिररि गरी साि प्रदेशमा लवभाजन गरेको छ । 

नेपािको संलविानको अनुसचुी ४ मा ित्कालिन मेची अञ् चिका ४ लजपिा (पाँचथर, िाप्िेजुङ, ईिाम र 

झापा), ित्कालिन कोशी अञ् चिका ६ लजपिा (संखुवासभा, भोजपुर, िनकुटा, िेह्रथमु, सुनसरी र मोरङ) 

िथा ित्कालिन सगरमाथा अञ् चिका ६ मध्ये ४ वटा लजपिा (सोिुखुम्ि,ु ओखिढंुगा, खोटाङ र उदयपुर) 

गरी १४ लजपिाहरुिाई समेटी प्रदेश नं. १ कायम गरेको छ । प्रदेश नं. १ अतिरगि ओखिढंुगा लजपिामा १ 

वटा नगरपालिका र ७ वटा गाँउपालिकाहरु गरी ८ वटा पालिका रहकेो छ । लिखु गाँउपालिका लजपिाको 

७ मध्ये मध्ये एक गाँउपालिका हो । 

 
नक् शा 1: गाउँपालिकाको अवलस्थिी नक्शा 

लिख ु गाउँपालिका  ओखिढंुगा  लजपिाको  सदरमुकाम  ओखिढंुगािाट  करीि  ७५  क्रकिोलमटर  उिर  

पलश् चमिर्फ   ८८.०३  वगफ  क्रकिोलमटर  क्षेत्रर्िमा  रै्लिएको  छ  ।  ।  स्थानीय  िह  पुनसफरचनामा  ित्कालिन  

ससंहदेवी, नमफदेश् वर, यसम, गाम् नाटार, टारकेरावारी  र  पोकिी  गा.लव.स .िाई मावेस गरी लिखु गाउँपालिका 
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घोषणागररएको हो । पालिकािई ९ वटा वडाहरुमा लवभाजन गररएको छ ।  गाउँ कायफपालिकाको कायाफिय वडा नं  .

४  को  यसममा  रहकेो  छ  । यस  यस  गाउँपालिकाको  पूवफिर्फ  चम्पादेवी  र  लखलजदेम्िा  गाउँपालिका, 

पलश् चममा रामछेाप लजपिा, उिरमा लखलजदेम्िा गाउँपालिका र दलक्षणमा चम्पादेवी गाउँपालिका पदफछ । 

 

नक् शा 2: िरािलिय स्वरुप नक् शा 

सामुलतरक  सिहिाट  अतदाजी  ६००  लमटर  देलख  २,८००  लमटरको  उचाइमा  रहकेो  यस  गाउँपालिकाको 

अलिकांश भूभाग लभरािो रहकेो । पालिकाको मानव  िसोिासको  िालग  उपयुक्त  क्रकलसमको  हावापानी  

पाईतछ  ।  यस  गाउँपालिकामा  िेंसीका  र्ाँटहरु  देलख  लहउँ  पने  िेकसम्म  समेरटएको  छ  ।  लसपखुिेंसी, 

दाहािटार  जस्िा  िान  उत्पादन  हने  र्ाँटहरु  र  पहराका  रे्दमा  रहकेो  गाम् नाङटार  र  टारकेरािारीका  

र्ाटँहरु  यहाँका  थप  उिफर  भूलमहरु  हन्  ।  लिख ु गाउँपालिकाको  नामाकरण  सप् िकोशीको  सहायक  नदी  लिखु  

नदीिाट  भएको  हो  जुन  यस  गाउँपालिकाका  प्राकृलिक  सम्पदा  एवम्  सौतदयफ  हन्  ।  यहाँको  जनिाको  मुख्य  

आर्थफक  श्रोि  कृलष  नै  हो  ।  यसैिाट  यहाँका  जनिाि े दैलनक  जीलवकोपाजफन  हन े गदफछ  ।  जम्मा  ९  वटा  वडाहरू  

लमिेर  िनेको  लिख ु गाँउपालिकाको  क्षेत्रर्ि  प्रदेश  नं  .१  को  कुि  क्षेत्रर्िको ०.३४  प्रलिशि  र  नेपािको  कुि  

क्षेत्रर्िको ०.०६ प्रलिशि हन आउँछ । 

 

िालिका  1: गाँउपालिकाको  प्रशासलनक लवभाजन र क्षेत्रर्ि  

नयाँ वडा समावेश ित्कालिन गालवस ित्कालिन वडाहरु क्षेत्रर्ि 

१ ससंहदेवी १-५ १०.०८ 

२ ससंहदेवी ६-९ ६.६६ 
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३ नमफदेश् वर  १-९ ९.२ 

४ यसम १-५ ३.७३ 

५ यसम ६-९ ९.५२ 

६ गाम् नाटार १-५ ६.४७ 

७ गाम् नाटार ६-९ ६.९६ 

८ टारकेरावारी १-९ १०.९१ 

९ पोकिी १-८ २४.५ 

जम्मा ८८ .०३ 

स्रोििः लिखु गाउँपालिकाको पाश् वफलचत्र, २०७८ 

 

२.१.२ प्रकृलिक िथा ससं् कृलिक सम्पदा  
 

लिखु गाउँपालिका प्रकृलिक लहसाििे िनी गाउँपालिका मालनतछ । यहाँ जि सम्पदा, झरना, वन जंगि, 

भूमी, जलडिुटी, लजवजतिु, िनस्पपिी, चराचुरुङगी, िगायिका प्राकृलिक सम्पदा रहकेो छ । पालिकामा 

कुि ९ वटा पोखरी, ठूिा साना गरी १७ वटा खोिा, समुदायीक िथा किुलियि गरी जम्मा ३९ वटा वन 

रहकेो छ । यो पालिका ६०० लम. देलख २८०० लम. सम्मको उचाईमा रै्लिएको हनािे यहाँ उचाईगि 

लभत निा रहकेो छ भने हरेक उचाईगि लभन्निाको आिारमा यहाँ लवलभत न क्रकलसमका िनस्पलि, लजवजतिु, 

चराचुरुङ्गी र जडीिुटीहरु पाईतछ ।  

 

लिखु गाँउपालिकामा रहकेो जालिगि लवलवििािे सांस्कृलिक लवलवििािाई देखाउँछ । गाउँपालिकामा 

क्षेत्री, िामाङ, ब्राम्हण, नेवार, मगर, साकी, दमाई, कामी, सुनुवार, शेपाफ,  जोगी, माझी, गुरुङ, राई 

िगायि अतय थुपै्र  जालिहरु िसोिास गरेको पाईतछ । गाँउपालिकामा नेपािी, िामाङ, शेपाफ, मगर, नेवारी 

र सुनुवार भाषा िोपनेमालनसहरुको िसोिास रहकेो छ। जुन संस्कृलिक लहसाििे िलन मालनतछ। पालिकामा 

िुपै्र मठ मलतदर, गुम्वा, ध्याङ, मुतिुम आक्रद रहकेा छन,् जसिे पालिकाको सांस्कृलिक पलहचान िोकेको छ । 

नमफदेश् वर महादेव, भोप टेकोटगढी, रामेश्वर पशुपिी मलतदर प्रमुख सम्पदाहरु हन भने मालझटारमा रहकेो 

माझीटार पाकफ  प्रमुख सम्पदाहरु हन ्। 

 

२.१.३ भ-ूउपयोग  
 

लिखु गाउँपालिकाको लवद्यमान भू-उपयोगिाई हदेाफ कुि क्षेत्रर्िको सिैभतदा िढी ४८.५१% जमीन कृलषको 

रुपमा प्रयोग भइरहकेो छ । त्यसैगरी २९.९४% जमीन वनजंगि क्षेत्रको ओगटेको छ । पालिकाको लवद्यामन 

भू-उपयोगिाई ििको िालिका िथा लचत्रमा प्रस्िुि गररएको छ । 

िालिका 2: लिखु गाउँपालिकाको लवद्यामन भू-उपयोगिाई 

ि. सं. जलमनको प्रकार के्षत्रर्ि (िगफ क्रक.लम.) प्रलिशि 

१. 

आवास/सडक/पिु/मठ/मलतदर िगायि 

(मानव लनमीि) १.४३ १.६२ 

२. कृलष भूमी ४२.७ ४८.५१ 
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३. िन क्षेत्र २६.३६ २९.९४ 

४. घासेँ भूमी ८.८६ १०.०६ 

५. िािुवा के्षत्र ०.५९ ०.६७ 

६. िुयान के्षत्र ७.५८ ८.६१ 

७. पालन ०.५२ ०.५९ 

  कुि ८८.०३ १०० 

श्रोििः स्थिगि सभेक्षण २०७८, गुगि र्ोटो र जीआईएस नक्शाङ्कन २०७७८ 

 

 

नक् शा 3: लचत्र: लिख ुगाउँपालिकाको लवद्यमान भू-उपयोग, २०७८ 

 

२.१.४ जनसालंख् यक अवस्था 
 

लिखु गाउँपालिकाको पाश् वफलचत्र, २०७८ का अनसुार यस गाँउपालिकाको कुि जनसंख्या २३,४९९ र 

जम्मा घरिरुी ३,९९३ रहकेो छ । कुि जनसंख्यामा पुरुषको संख्या ११,८९० र मलहिाको संख्या 

११,६०९ रहकेो छ । यस गाँउपालिकाको सरदर घरिरुी संख्या ५.८८, िैंलगक अनुपाि पुरुष : मलहिा 

१:०.९८ र जनघतिव २६६.९४ व्यलक्त प्रलि वगफ क्रक.लम. छ । 

िालिका 3: जनसांलख्यकीय लववरण 

जम्मा घरिरुी ३,९९३ 

जम्मा जनसंख्या २३,४९९  
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जनसखं्याको  वडागि  लविरण 

हदेाफ  सिैभतदा  िढी  जनसंख्या  वडा  न ं ९  मा  ४,००१ जना र  सिैभतदा  कम  जनसंख्या  वडा  नं  १  मा  १,६२९ 

जना िसोिास गदफछन्  ।  जनघनत्वको  लहसािि े हदेाफ  सिभैतदा  िढी  जनघनत्व  वडा  १  को  १६१.६१  व्यलक्त  

प्रलि वगफ क्रक.लम .िथा सि ैभतदा िढी वडा नं .४ मा ६१९.८४ व्यलक्त प्रलि वगफ क्रक.लम  .छ ।  

िालिका 4: जनसंख्याको वडागि लववरण 

वडा 

नं. 

क्षेत्रर्ि (िगफ 

क्रक.लम.) घरिुरी मलहिा 

मलहिा 

(%) पुरुष 

पुरुष 

(%) 

कुि 

जनसंख् या जनघनत्व 

१ १०.०८ २६७ ७८६ ३.३५ ८४३ ३.५९ १६२९ १६१.६१ 

२ ६.६६ ३८० ११८२ ५.०३ ९९५ ४.२३ २१७७ ३२६.८८ 

३ ९.२० ४६५ १३५६ ५.७७ १४३६ ६.११ २७९२ ३०३.४८ 

४ ३.७३ ३५८ ११६६ ४.९६ ११४६ ४.८८ २३१२ ६१९.८४ 

५ ९.५२ ३९८ १०९१ ४.६४ १२०० ५.११ २२९१ २४०.६५ 

६ ६.४७ २९८ १०६२ ४.५२ १०५१ ४.४७ २११३ ३२६.५८ 

७ ६.९६ ३८९ १३०० ५.५३ १३८६ ५.९० २६८६ ३८५.९२ 

८ १०.९१ ६६९ १७०५ ७.२६ १७९१ ७.६२ ३४९६ ३२०.४४ 

९ २४.५० ७६९ १९५९ ८.३४ २०४२ ८.६९ ४००१ १६३.३१ 

जम्मा ८८.०३ ३९९३ ११,६०७ ४९.४० ११,८९० ५०.६० २३,४९७ २६६.९२ 

 

३ ३५

५ ०३
५ ७७

४ ९६ ४ ६४ ४ ५२

५ ५३

७ २६

८ ३४

३ ५९
४ २३

६ ११

४ ८८ ५ ११
४ ४७

५ ९०

७ ६२

८ ६९

० ००

२ ००

४ ००

६ ००

८ ००

१० ००

1 2 3 4 5 6 7 8 9

मलहिा पुरुष 

लचत्र 2: जनसंख्याको वडागि लववरण 
 

जनसखं्याको उमरेगि सरंचना 

लिखु गाउँपालिकामा सिै भतदा िेरै २० देलख २५ िषफ उमेर समुहको जनसंख्या रहकेो छ जनु कुि 

जनसंख्याको ११.३९ प्रलिशि रहकेो छ । त्यस्ि ैगरेर १५ देलख २० िषफ र १० देलख १५ िषफ उमेर समुहको 

जनसंख्या िमशिः ११.१९ प्रलिशि र १०.२५ प्रलिशि रहकेोछ भने ६० देलख ७० िषफ भतदा मालथको उमेर 

समुहको जनसंख्या २ प्रलिशिको हाराहाररमा रहकेो छ । संरचनािाई (िालिकािः ४ लचत्रिः२)।   

 

मलहिा-११६०९ - ४९.४० प्रलिशि र पुरुष- ११८९०- ५०.६० प्रलिशि 

सरदर  घरिुरी संख्या ५.८८ 

िैसगंक  अनुपाि १:०.९८ 

जनघनत्व २६६.९४ व्यलक्त प्रलि वगफ क्रकलम 

स्रोििः लिखु गाउँपालिकाको पाश् वफलचत्र, २०७८ 
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िालिका 5: उमेर  समुह अनसुार जनसंख्याको िनावट 

उमेर  समहु परुुष प्रलिशि मलहिा प्रलिशि कुि प्रलिशि 

०-५ ११०८ ४.७२ १०८३ ४.६१ २१९१ ९.३३ 

५-१० १०२४ ४.३६ १०२० ४.३४ २०४४ ८.७ 

१०-१५ ११९९ ५.१ १२११ ५.१५ २४१० १०.२५ 

१५-२० १३३२ ५.६७ १२९६ ५.५२ २६२८ ११.१९ 

२०-२५ १३५४ ५.७६ १३२४ ५.६३ २६७८ ११.३९ 

२५-३० १२२८ ५.२३ १०८८ ४.६३ २३१६ ९.८६ 

३०-३५ ९२७ ३.९४ ८९९ ३.८३ १८२६ ७.७७ 

३५-४० ८२१ ३.४९ ७७४ ३.२९ १५९५ ६.७८ 

४०-४५ ५९१ २.५२ ५५६ २.३७ ११४७ ४.८९ 

४५-५० ५३० २.२६ ५३९ २.२९ १०६९ ४.५५ 

५०-५५ ४३९ १.८७ ३९४ १.६८ ८३३ ३.५५ 

५५-६० ३४९ १.४९ ३६० १.५३ ७०९ ३.०२ 

६०-६५ २९६ १.२६ ३१९ १.३६ ६१५ २.६२ 

६५-७० २४० १.०२ २६१ १.११ ५०१ २.१३ 

७० मालथ ४५२ १.९२ ४८५ २.०६ ९३७ ३.९८ 

कुि  जम्मा ११,८९० ५० .६० ११,६०९ ४९ .४० २३,४९९ १०० .०० 

स्रोििः लिखु गाउँपालिकाको पाश् वफलचत्र, २०७८ 

 

लचत्र 3: जनसंख्याको लपरालमड 

 

 

आथीक रुपमा सक्रिय जनसखं्या 
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आथीक रुपमा सकृय रहकेो जनसंख्याि ेनै स्थान लवशेषको आर्थफक अवस्थामा सहयोगी भूलमका खेपदछ । 

यस  गाउँपालिकामा  सकृय  जनसंख्या  अनुपाि  समग्र  देशको  भतदा  उच् च  रहकेो  छ  ।  जनसंख्याको  सक्रिय  उमेर  

समुह१५-५९ िाई  हदेाफ  ६२ .९८  प्रलिशि  जनसंख्या  रहकेो  छ  ।  आलश्रि  जनसंख्याको  हकमा  ०  देलख  १४  वषफ  

सम्म  २८ .२८  प्रलिशि र  ६०  वषफ  मालथ ८.७४  प्रलिशि रहकेा  छन ् ।  लिख ु गाँउपालिकाको  जनसंख्याको  

उमेरगि समुहिाई िालिका  ४ र लचत्र २ मा प्रस्ििु गररएको छ । 

 

िसाईसँराई 

गाउँपालिकािाट  रोजगारी, लशक्षा  र  अतय  अवसरहरुको  िालग  अतयत्र  जाने  र  सकेसम्म  उि ै िस् न े प्रवृलि  

रहकेो  छ  ।  यस  गाँउपालिकामा  घर  भई  लवलभत न  कारणिे  अतयत्र  िसोिास  गने  व्यलक्तको  संख्या  प्रशस्ि  

देलखतछ  ।  यस  गाउँपालिकामा  ठेगाना  भई  लवगि  ६  मलहना  भतदा  िढी  समय  देलख  िालहर  िसोिास  

गरररहकेा  ९,९४९  जना  मध्ये  अलिकांस ७५.४७  प्रलिशि सकृय  जनसंख्या  रहकेा  छन्  ।  जसमध्ये  पुरुषको  

संख्या  मलहिाको  भतदा  १३  प्रलिशििे  िढी  छ  ।  गाउँपालिकाको  ५६ .०९  प्रलिशि  जनसंख्या  रोजगारीको  

लसिलसिामा  िालहर  िसकेो  देलखतछ  भने  सिभतदा  िढी  वडा  नं  .८  िालहर  गएको  देलखतछ  ।  लिखु  

गाउँपालिकामा  जम्मा  जनसखं्याको  अनुपािमा  ०.८  प्रलिशि  मात्र  व्यलक्त  िालहरिाट  आई  िसोिास  गरेको  

देलखतछ  भने  यस  गाउँपालिकामा  घर  भई  िालहर  िसोिास  गन े व्यलक्तहरु  ४२.३  प्रलिशि  रहकेो  छ  ।  यसरी  

यहाँको  जनसंख्याको  ५८.५  प्रलिशि  व्यलक्त  मात्र  यस  गाउँपालिकामा  वास्िलवक  रुपमा  िसोिास  गरेको  

देलखतछ  ।  वडागि  रुपमा  हदेाफ  सिभतदा  िढी  वास्िलवक  जनसंख्या  वडा  नं  .९ मा ७०.९  प्रलिशि सवभतदा  

कम वडा नं . ३ मा ४९.९ प्रलिि  रहकेो देलखतछ । जसि े गदाफ लिख ुगाउँपालिकामा िसाईसँराई अको प्रमुख  

चुनौलिको रुपमा देखा परेको छ ।  
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अपाङ्गिाको  अवस्था 

लिखु गाँउपालिकामा कुि जनसंख्याको २२,५६१ जना (९६.०१ प्रलिशि) को शारीररक अवस्था सामातय 

रहकेो छ भने ४०२ जना (१.७८ प्रलिशि) अपाङ्गिा भएका व्यलक्त भेरटएका छन् । अपाङ्गिाको दर 

सिभतदा िढी सकृय जनसंख्यामा ५९.९५ प्रलिशि छ भने वडागि रुपमा सिभतदा िढी अपाङ्गिा भएका 

व्यलक्त वडा नं. ५ मा ७६ जना रहकेो छ । त्यसै गरी ०-१५ वषफ उमेर समूहमा १५.१७ प्रलिशि र ६० 

वषफमालथ २४.८८ प्रलिशि रहकेो छ । अपङ्गिा भएकाहरु मध्ये पूणफ अशक्त २८.११ प्रलिशि, अलि अशक्त 

१५.९ प्रलिशि, मध्यम अशक्त २९.६ प्रलिशि र सामातय अपाङ्ग २६.३७ प्रलिशि रहकेा छन् । पूणफ 

अशक्तहरु मध्ये सिभतदा िढी वडा नं. ८, ९, ३ र ५ मा रहकेो देलखतछ । यस गाउँपालिकामा हािखुट्टा 

सम्ितिी अपाङ्गिा भएका व्यलक्त सिभतदा िढी ४९.२५ प्रलिशि छ भने सिभतदा कम स्वर अपाङ्िा 

९.२० प्रलिशि िथा मानलसक अपाङ्िा भएका ९.२० प्रलिशि रहकेो छ । त्यसै गरी अपाङ्गिाको प्रकारमा 

दलृि १४.९३ प्रलिशि, श्रवण १३.१८ प्रलिशि र अतय अपाङ्गिामा ४.२३ प्रलिशि रहकेो छ । 

िालिका 6: अपाङ्गिाको अवस्था 

अपाङ्गिाको  प्रकार जनसखं्या प्रलिशि 

हािखुट्टा अपाङ्गिा १९८ ४९.२५ 

दलृ् ट सम्ितिी अपाङ्गिा ६० १४.९३ 

श्रवण सम्ितिी अपाङ्गिा ५३ १३.१८ 

स्वर सम्ितिी अपाङ्गिा ३७ ९.२० 

मानलसक सम्ितिी अपाङ्गिा ३७ ९.२० 

अतय १७ ४.२३ 

जम्मा ४०२ १०० .०० 

स्रोििः लिखु गाउँपालिकाको पाश् वफलचत्र, २०७८ 

 

२.२ आर्थफक अवस्था  
 

२.२.१ कृलष िथा खाद्य सरुक्षा  
 

लिखु गाउँपालिकाको ३५८० घरिुरीहरुको मात्र आफ् नो स्वलमत् वमा जग् गा जलमन भएको देलखतछ भन े

४१३  घरपररवरको आफ् नो स्वलमत्वमा जग् गा जलमन देखदैन । आफ् नो नाममा जग् गा जलमन हनेहरु सिैको 

पेशा प्रया कृलष रहकेो देलखतछ । यहाँका कररव ६० प्रलिशि मालनसहरुको लजलवकोपाजफनको माध्यम कृलष 

रहकेो देलखतछ । लिख ुगाउँपालिकामा ८० वटा कृषक समूह दिाफ भई सञ् चािनमा रहकेा छन् ।   

 

पालिकाको कुि क्षेत्रर्िको कररव ४८ प्रलिशि भूभागमा खेिी गरेको पाईतछ ।  कृलष  प्रिान  

गाउँपालिकाको  रुपमा  देलखएको  यस  पालिकामा  कृलष  िािी  मध्ये  सिभतदा  िढी  क्षेत्रर्िमा  मकैको  खेलि  

भएको  देलखतछ  भने  त्यस  पलछ  िान र कोदो िािी  देलखतछ  ।  सि ै भतदा  कम  क्षेत्रर्िमा  खेिी  हने  

िािीहरुमा  िेिहन, र्ापर, र्िरु्ि, िरकारी  र  दिहन  रहकेो  देलखतछ  ।  लिख ु गाउँपालिकामा  सिैभतदा  
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िढी  उत्पादन  िान  िािी  ९९८२  लक् वतटि  प्रलि  वषफ  उत्पादन  हने  गदफछ  ।  त्यसै  गरी  मकै  ८१६५  लक् वतटि, 

कोदो २१३२ लक् वतटि, गह ँ ६४९ लक् वतटि र र्ापर ३४  लक् वतटि उत्पादन हने गदफछ । 

 

पालिकाम उत्पादन हने खाद्य िस्िुिे पालिकाका सिै घरिुरीहरुिाई िषफ भररको िालग चालहने खाद्यत न पूणफ 

हदैँन । पालिकाका कररव ४० प्रलिशि घरिुरीहरुिाई आफ् नो उत्पादनिे ३ मलहना भतदा कम पुग् ने देलखतछ 

। भने कररव ४३ प्रलिशि घरिुरीिाई ३ देलख ६ मलहना सम्म पुग् ने देलखतछ । त्यस् िै गरेर कररव १३ 

प्रलिशि घरिरुी आफ् नो उत्पादनिे  ६ मलहना देलख १२ मलहना सम्म खाद्यत नमा आत् मलनभफर रहकेो देलखतछ 

।  जम्मा ४.५ प्रलिशि घरिुरीिाई मात्र प्रसस्ि मात्रमा वा १२ मलहना भत दा िढी समय खाद्यत न पुग् न े

देलखतछ । यसिाट के स्प् ट हतछ भने पालिकामा ९५ प्रलिशि भतदा िढी घरिुररहरु लवपत न रहकेो देलखतछ 

(िालिका ५) ।   

िालिका 7: खाद्यत नमा आत् मलनभफरिा 

खाद्यत न पुग् न ेअिलि घरिरुी प्रलिशि 

३ मलहना भतदा कम पुग् न े १५७९ ३९.५ 

३ देलख ६ मलहना पुग् न े १७०२ ४२.६ 

६ देलख १२ मलहना पगु् न े ५३४ १३.४ 

१२ मलहना भतदा िढी पगु् न े १७८ ४.५ 

कुि ३९९३ १०० 

 

 
 

िरकारी खिेी 

पालिकामा हाि सम्म पूणफरुपिे िैज्ञालनक व्यवसायीक खेलि सुरु भएको छैन । िर पलन केलह मालनसहरुि े

व्यवसायीक खेलिको सुरुवाि गरेको पाईतछ । यहाँ ६९६  लक् वतटि िरकारी उत्पादन भएको पाईतछ । 

िरकारी खेिीमा पलन आिु खेिर यहाकँो प्रमुख उत्पादन रहकेो छ । त्यस मध् ये आि ुमात्र ३६८ लक् वतटि 
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उत् पादन हने गरेको पाईतछ (लिखु गाउँपालिका पाश् वफलचत्र, २०७८) । पालिकाको  वडा  नं  .९  पोकिीको  

मालथपिो  भेग  आि ु उत्पादनको  िालग  प्रलसि  रहकेो  छ  । आिु िहके लसजनमा उत्पादन हने लसजनि 

िरकारी उत्पादन गने गरेको पाईतछ । िर  सडक  िथा  यािायािको  अभावि े यहाँको  कृलष  जतय  

उत्पादनहरुिे उलचि िजार  र मूपय पाउन सकेका छैन । 

 

दिहन िथा ििेहन िािी 

पालिकाको अको महत्वपूणफ कृलष उत्पादन दिहनवािी हो । यहाँका मालनसहरुि े दिहनिािीको लवक्रि 

लविरण गन ेगरेको पाईतछ । यहाँ दिहन वािी अतिगफि कािो मास, मस्याङ, राज्मा िगायिका गेडागुडी 

उत्पादन हतछ । यहाँिाट १७९ लक् वत टि दिहन वािी उत्पादन हतछ । िेिहन वािी पलन यहाँको अको 

कृलष उत्पादन हो । पालिकाको पश् वफलचत्र अनुसार यहा ँिर्षफक ३० लक् वतटि िोरी उत्पादन हतछ ।  

 

पशपुािन िथा पतछी पािन 

पशुपािनमा  राँगा, खसी, िोका, िाख्रा, सुंगरु, िंगुर, भेंडा, कुखरुा, हाँस, माछा, मौरी, आक्रद  मुख्य  पापने  

गररएको  छ  ।  गाउँपालिकामा  दिुको  उत्पादन  उत्साहजनक  अथाफि्  िगभग  १०  िाख  लिटर  वार्षफक  रहकेो  

देलखतछ  ।  साथै  मासुजतय  उत्पादन  पलन  आत्मलनभफरिा  उतमुख  छ  ।  िर  माछा, मह  िथा  हासँ  र  भेंडाको  

उत्पादन  तयून  देलखतछ  ।  पशु िथा पंक्षीपािनिाई अझ िढी व्यवसायीक िानाउन सकेको खण्डना 

िुिनात् मक िाभ लिन सक्रकन ेकुरामा कुनै दईुमि छैन । 

 

र्िरु्ि खिेी  

र्िरु्िको  िालग  उपयुक्त  हावापानी  भएका  कारण  यस  क्षेत्रमा  सुतििा, जुनार, आँप, कटहर, अनार, 

खुपाफनी, र  अंगरु  जस्िा  र्िरु्ि  पाईतछ  ।  लिख ु गाउँपालिकामा  ८०  वटा  कृषक समूह  र  २७  वटा  पशुपािन 

समूह दिाफ भई  सञ् चािनमा  रहकेा छन् ।   

 

गाँउपालिकाको  लसलमि  कृलष  योग्य  जलमन, ससंचाई  र  अतय  कृलष  सामाग्री  अभाव, िालिम  र  ऋणमा  

कमजोर  पहचँ  आक्रद  जस्िा  कारणहरुिे  गदाफ  कृलषको  खासै  लवकास  हन  सकेको  छैन  ।  भइरहकेो  कृलष  समेि  

लनिाति  परम्परागि  र  लजवन  लनवाफह  खािको  भएकोि े उत्पादकत्व  िढ्न  सकेको  छैन  ।  गाउँपालिकामा  

रहकेा  टार, िेंशी, लभरािो  जलमन  नै  यहाकँा  मुख्य  कृलष  भूलमहरु  हन  ।  गाउँपालिकामा  पानीको  प्रशस्ि  

मुहान  र  खोिाहरु  भएिापलन  स्थाई  र  भरपदो  ससंचाई  आयोजनाहरु  लनमाफण  हने  सकेको  छैन  ।  परम्परागि 

रुपमा  स्थानीय  जनश्रमदान  र  प्रलवलििाट  लनर्मफि  कुिोहरु  गाँउपालिकाको  कृलषको  समग्र  लवकास  गनफ  

पयाफप् ि देलखदैन । 

 

२.२.२ पयफटन िथा सस् कृलि 

 

पयफटन उद्योगिे पलन आर्थफक क्षेत्रमा महत् वपूणफ भूलमका खेिेको हतछ । यो प्राकृलिक िथा सस्कृलिसँग प्रत्यक्ष 

जोलडएर आएको हतछ । लिखु गाउँपालिकामा पयफटनिाई आकर्षफि गने र गनफ सक् ने थुपै्र गतिव्यहरु 

रहकेाछन ् जसिाई संमविफ िथा प्रविफन गन े हो भन े पालिकाको दररिो आर्थफक स्रोि हन सक् छ । 

पालिकामा रहकेा केलह प्रकृलिक िथा सस् कृलिक पयफटक्रकय स्थिहरु नम् न रहकेा छन् । 
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िालिका 8: पयफटक्रकय संभावना िोकेको प्रमुख झरना, िाि, पाकफ  िथा मठमलतदरहरु 

ि.सं. नाम क्षेत्रर्ि वडा नं. 

१ जोर पोखरी ४ रोपनी ९ 

२ मपखु सेििे े ३ रोपनी ९ 

३ खुटटेको लडि पोखरी ८ रोपनी ८ 

४ खनुवा पोखरी २.५ रोपनी ७ 

५ झ्याम पोखरी २ रोपनी ६ 

६ लिखु एग्रीकपचर ५ रोपनी ६ 

७ पोकिी झरना - ९ 

८ ढंुढुगे मलतदर -  

९ नमफदशे्वर महादेव मलतदर - ३ 

१० रामेश्वर पशुपलि मलतदर - १ 

११ दगु्देश् वर महादेव मलत दर - ९ 

१२ माझीटार लपकलनक पाकफ  - ३ 

स्रोििः लिखु गाउँपालिका पाश् वफलचत्र, २०७८ 

 

 

र्ोटो 2: मालथिाट िमशिः पोकिी झरना, नमफदेश् वर महादेव, मैिाकुतिा ढंुढंुगे मलतदर र दगु्दशे्वफर महादेव 
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यो िाहके पालिकामा अतय थुपै्र िार्मफक िथा पयफटकीय गत िव्यहरु रहकेाछन ् जसको लववरण ििको 

िालिकामा देखाईएको छ । हाि पालिकामा िसह् य िथा आनिररक पयफटन गरी दैलनक ६०० को 

हाराहारीमा लिलभत न पयफटकीय गतिव्यहरुमा आवि जावि गने गरेको देलखतछ । यसमा िाह् य भतदा पलन 

िढी आतिररक पयफटकहरुको िढी आविजावि देलखतछ । पालिकामा अलिकासं पयफटकीय क्षेत्रहरु िार्मफक 

िथा सस्कृलिक, पुरािात् वीक, प्रकृलिक िथा मनोरञ् जनात्मक लवशेषिा िोकेका छन् (िालिका ६) । यसका 

साथै पालिकामा अवलस्थि वन जंगि, नक्रदनािा, पाटी पौवा, चौिारा, माने लवलभत न जािजालििे मनाउने 

रीलिररवाज, िमफ, सस्कृलि, भेष भूषा, भाषाि ेपलन यहाकँो सस्कृलिक पलहचान िोकेको छ । जुन पयफटकीय 

गलिलवलि सञ् चािनको िागी सहयोगी लसि हनेछ ।  

िालिका 9: पयफटकीय गतिव्यहरुको लवशेषिा सलहिको पलहचान 

ि.सं. नाम वडा नं. दैलनक आगतिुक सख्या मुख्या लवशेषिा 
होटि/होम 

स् टे 

१ पोकिी झरना ९ १५ प्राकृलिक सौत दयफ भएको 

२ दगु्देश् वर महादे मलतदर ९ १५ दैलवक उत् पलि भएको 

३ चण्डीथान मलतदर ९ २ दैलवक उत् पलि भएको 

४ ओडारे गुर्ा ९ १ दैलवक उत् पलि भएको 

५ चुिी मलतदर ९ ५ दैलवक उत् पलि नभएको 

६ भकारे ढंुगा ८ २ दैलवक उत् पलि नभएको 

७ जप पादेवी मलतदर ८ २ दैलवक उत् पलि नभएको 

८ अतिरे खकफ  ८ २ दैलवक उत् पलि नभएको 

९ 

डाँडा खकफ , मगरगाउँ, 

कोिचौर, सम्मटार अमि 

डाँडा, लचहना डाँडा 

८ १२ 

प्राकृलिक सौत दयफ नभएको 

१० मैिाकुतिा देवी मलतदर ७ १० दैलवक शलक्त नभएको 

११ श्री चम्पा देवी पोखरी ७ १२ दैलवक शलक्त नभएको 

१२ लसिशे् वर थान मलतदर ७ ११ दैलवक शलक्त नभएको 

१३ लसिशे् वर महादेव मलतदर ६ १५ िार्मफक स्थि नभएको 

१४ मौिेश् वर महादेव मलतदर ६ १० िार्मफक स्थि नभएको 

१५ रामिक्ष् मण पाईिा ६ ८ िार्मफक स्थि नभएको 

१६ महाकाि देवी मलतदर ५ ७ िार्मफक स्थि नभएको 

१७ ऋषीचौर मान ेडाँडा ५ १२ िार्मफक स्थि नभएको 

१८ गोपेश् वर माहादेि मलतदर  ४ १०० िार्मफक स्थि भएको 

१९ गौमुखेश् वर महादेव मलतदर ४ ५० िार्मफक स्थि नभएको 

२० मुकिेश् वफर मलतदर ४ ५० िार्मफक स्थि नभएको 

२१ गौरीशंकर मलतदर ४ ५० िार्मफक स्थि नभएको 

२२ नमफदेश् वफर महादेव ३ ५० िार्मफक स्थि नभएको 

२३ गैयादेवथान ३ १० िार्मफक स्थि नभएको 

२४ सतसारी मलतदर ३ १० िार्मफक स्थि नभएको 

२५ राईमलि मलतदर ३ १० िार्मफक स्थि नभएको 

२६ जापपादेवी मलतदर ३ २० िार्मफक स्थि नभएको 



 

पेज| 24  
 

२७ सेिीगवेी मलतदर ३ १३ िार्मफक स्थि नभएको 

२८ मालझटार ३ ५० लपकलनक स्पोटफ नभएको 

२९ भोप टेकोट २ १० िार्मफक स्थि नभएको 

३० महादेव मलतदर २ ५० िार्मफक स्थि नभएको 

३१ ससंहदेवी ््थान २ १० िार्मफक स्थि भएको 

३२ रामेश् वर पशुपिी मलतदर १ ५० िार्मफक स्थि नभएको 

३३ 
गैरी डाँडा 

१ ५० 
पुरािात्वीक िथा 

िार्मफक स्थि नभएको 

स्रोििः लिखु गाउँपालिका पाश् वफलचत्र, २०७८ 

 

२.२.३ उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र आपरू्िफ 
 

गाउँपालिकामा संचालिि व्यापार व्यवसायहरुको संख्या १३९ रहकेो छ । लि मध्ये गाउँपालिकामा दिाफ 

प्रकृयामा छैनन् (आर्थफक जनगणना, २०१८) । कृलष िथा पशु र्मफ ७४, साना होटि व्यवसाय १५, लनमाफण 

व्यवसाय एउटा मात्र संचािमा रहकेो देलखतछ । यी उद्योग िथा व्यवसायमा ५०० भतदा िक्रढ जनसंख्य 

प्रत्यक्ष र कररव त्यलिन ै सखं्यामा अप्रत्यक्ष रुपमा संिग् न रहकेाछन् (लिखु गाउँपालिका पाश् वफलचत्र  - 

२०७८) । यस लहसाििे हनेे भने पालिकामा उद्योग िथा व्यापार व्यवसायिे आर्थफक पाटोमा महत्वपूणफ 

भूलमका खेपन नसके पलन केलह योगदान पुर् याएको छ । व्यवसायको प्रखरलििाई हदेाफ सिै भतदा िढी 

क्रकराना व्यवसाय रहकेो छ भने अत य व्यवसायज्यादै कम रहकेो पाईतछ । लिखु पालिकामा दिाफ भइ 

संचािनमा रहकेा व्यवसायहरु िपलसि िमोलजम रहकेा छन् । 

➢ क्रकराना पसि 
➢ रे्लत स पसि 
➢ कुटानी लपसानी लमि 
➢ टेिररङ्/सरटङसुरटङ 
➢ र्ोटो स्टुलडयो 
➢ स्टेसनरी 
➢ ईलस्टचुट 
➢ कृलष सप्िायसफ 
➢ ईिेकट्रोलनक् श 
➢ ईट् टा भट् टा 
➢ खाजाघर िथा होटि व्यवसाय 
➢ औषलि पसि 
➢ कस्मेरटक र शैिुन 

 

यहाँ उत्पाक्रदि िस्िुहरु लवशेष गरेर िरकारी; आि,ु दिहनिािी; मास, मस्याङ् गंगि, राज्मा,  िोडी र 

र्िरू्ि लनयाफि भएिा पलन खाद्यत न ििाकपडा िगायिका अतय दैलनक उपभोग्य िस्िुहरु भने आयाि 

गदफछ । पालिकाको करीव ९० प्रलिशि भत दा घेरैि ेआफ्नो उत्पादनिे िषफ भरी खान नपुग् ने हदँा यहाँको 

िागी खाद्यत न आपूर्िफ मतथिी िजार, िनेपा िजार, काठमाडौं र िराईिाट हने गदफछ । जसिाई पालिकामा 

रहकेा सञ् चािनमा रहकेा व्यवसयीहरुिे आपूर्िफ गदफछन । यक्रद पालिकािाई खाद्यत नमा आत्म लनभफर 

िनाउने हो भने पालिकाि े स्थानीय नागररकहरुसँग समत वय गरी स्थालनय नागरीकमुखी िथा अनुकुिन 

योजना िथा कायफिमहरु सञ् चािन गनफ सकेको खण्डमामात्र पालिका आत् मलनभफर हनेमा दईुमि छैन ।      
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२.२.४ आम्दनी, रोजगारी र लवलिय सवेा 
 

आम्दानी 
पालिकाका अलिकांस घरिुरीहरुको आम् दनीको प्रमुख स्रोि भनेको कृलष हो । पालिकाको कुि घरिरुी मध्य े

कररव ५९ प्रलिशि घरिुरीहरु कृलषमा लनभफर रहकेा छन् । अतय घरपररवारहरुिे लवलभत न पेशा िथा 

व्यवसायको माध्यिाई आफ् नो आम् दानीको प्रमुख स्रोि िनाएका छन् । यस आिारमा हनेे हो भन ेऔसि 

रुपमा मालसक आम्दानी रु ५००० भतदा कम हने पररवारको संख्या कररव ३३ प्रलिशि रहकेो छ भन ेरु 

५००० देलख रु १०००० सम्म र रु१०००० देलख रु २०००० सम्म औसि मालसक आम्दानी हन े

घरिुरीहरुको संख्या िमशिः १८ प्रलिशि र २३ प्रलिशि रेहेको छ । रु २०००० देलख रु ५०००० सम् म 

मालसक आम्दानी हन ेपररवारको संख्या १९ प्रलिशि रहकेो छ भने रु ५०००० भतदा िढी मालसक आम्दानी 

हने घरपररवारको संख्या ५ प्रलिशि रहकेो देलखत छ (िालिका ८) । 

िालिका 10: घरिुरीको औसि मालसक आम्दानी 

ि. सं. मालसक आम्दानी घरिरुी प्रलिशि 

१ रु ५००० भतदा कम १३०९ ३२.८ 

२ रु ५००० देखी १०००० सम् म ७४८ १८.७ 

३ रु १०००० देखी २०००० सम्म ९३४ २३.४ 

४ रु २०००० देखी ५०००० सम्म ७७५ १९.४ 

५ रु ५०००० भतदा माथी २२७ ५.७ 

  ३९९३ १०० 

स्रोििः लिखु गाउँपालिका पाश् वफलचत्र, २०७८ 

 

लिप्रषण 
पालिकामा  ३७१ घरपररवारमा लवपे्रशणिाट रकम आउने गदफछ । लिपे्रषणिाट मालसक आम्दानी रु ५००० 

भतदा कम आम्दानी प्राप्त गन ेपररवारको संख्या ३५ घरिरुी रहकेो छ भने रु ५००० देलख रु १०००० सम्म 

र रु१०००० देलख रु २०००० सम्म मालसक आम्दानी हने घरिरुीहरुको संख्या िमशिः ५७ र ८२ 

घरपररवार देलखतछ । रु २०००० देलख रु ५०००० सम् म मालसक लिपे्रऋण लभत्याउन ेपररवार संख्या ११५ 

रहकेो छ भने रु ५०००० भतदा िढी मालसक लिपे्रषण लभत्याउने घरपररवारको संख्या ८५ प्रलिशि रहकेो 

देलखत छ (िालिका ९) । 

िालिका 11: पालिकामा लभत्रने लवपे्रषण अवस्था 

ि. सं. मालसक आम्दानी घरिरुी प्रलिशि 

१ रु ५००० भतदा कम ३५ ०.९ 

२ रु ५००० देखी १०००० सम् म ५७ १.४ 

३ रु १०००० देखी २०००० सम्म ८२ २.१ 

४ रु २०००० देखी ५०००० सम्म ११५ २.९ 

५ रु ५०००० भतदा माथी ८२ २.१ 

  ३७१ १०० 

स्रोििः लिखु गाउँपालिका पाश् वफलचत्र, २०७८ 

 

श्रम  िथा  रोजगारी  
यस  गाउँपालिकाको  िेरोजगार  जनसंख्या  १६.६  प्रलिशि  रहकेो  छ  भने  वडागि  रुपमा  सिभतदा  िढी  

िेरोजगारी  दर  वडा  नं  .७  मा  २६.१९  प्रलिशि  र  सिभतदा  कम  वडा  नं  .६  मा  ९.३४  प्रलिशि  रहकेो  छ  ।  
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सरकारी  सेवामा  ६.५५  प्रलिशि  जनसंख्या  रहकेा  छन्  भने  रोजगारीका  िालग  अतयत्र  जानेहरुमा  स्वदेश  

लभत्र ै अतयत्र  जाने  १२.३३  प्रलिशि  र  वैदेलशक  रोजगारमा  जानेमा  ३.९८  प्रलिशि  रहकेो  देलखतछ  ।  त्यसै  

गरी  अतय  रोजगारी  अतिगफि  गृलहणी  २८.२९  प्रलिशि, अध्ययन  १४.९८  प्रलिशि, स्वरोजगार  ११.९६  

प्रलिशि, अतय सेवा ५.३१ प्रलिशि, आतिररक रोजगार १२.३३ प्रलिशि रहकेा छन ्। 

 
लवलिय सवेा, िैंक िथा सहकारी 
लिख ु गाउँपालिका  स्थापना  हनु  भतदा  अगालड  यस  क्षेत्रमा  कुनै  पलन  िैंक  िथा  लविीय  संस्था  स्थापन  भएका  

लथएनन्  ।  गाउँ  कायफपालिकाको  कायाफिय  स्थापना  भएपलछ  मात्र  यस  गाउँपालिकाको  वडा  नं  .४  मा  गाउँ  

कायफपालिका  नलजकै  २०७५  साि  भार  १  गिे  नेपाि  एस.लि.आई  .िैंक  लि.को  शाखा  स्थापना  भएपलछ  

स्थानीय  व्यापारी, कृषक  र  उद्यमीहरुिाई  िैंक्रकङ  सेवाको  शुरुवाि  गरेको  छ  ।  लिख ु गाँउपालिकामा  ठुिा  

िजार  केतर, उद्योग,  किकारखाना  र  पयफटक्रकय  केतरहरु  नभएकोिे  हािसम्म  पलन  यस िाहके  अतय  कुन ै िैंक  

िथा  लविीय  संस्था  स्थापना  हन  सकेका  छैनन्  ।  लविीय  कारोिाको  िालग  लिख ु गाउँपालिकाको  लछमेकी  

रामेछाप  नगरपालिका, साघँटुारमा  रहकेो  राल् ट्रय  वालणज्य  िैंकको  शाखा  िथा  सहकारी  संस्था  मालथ  लनभफर  

रहनुपने  अवस्था  लवद्यमान  देलखतछ  ।  यो  िाहके  यस  गाउपालिकामा  ५  वटा  िचि  िथा  ऋण  सहकारी, ७  

वटा  कृलष  सहकारी  र  २  वटा  िहउद्देश्यीय  सहकारी  गरी  कुि  १४  वटा  सहकारी  संस्थाहरु  सञ् चािनमा  

रहकेा  छन ् जसि े गदाफ  गाँउपालिकाको  वडा  र  टोिहरुसम्म  लवलिय  पहचँ  पुगेको  छ  ।  जसि े गदाफ  गाँउमै  

सरि  र  सुिभ  दरमा  ऋण  प्रवाहको  वािावरण  िनेको  छ  ।  समग्रमा  नेपाि  एस.लि.आई  .िैंक  लि.को  शाखा  

स्थापना  िथा  केही  सहकारी  संस्थाको  सेवा  प्रवाहिाट  आम  जनिाको  लविीय  सेवामा  पहचँ  केही  िढेिापलन  

लविीय सेवामा पहचँ िढाउन लनकै सुिार गनुफपने देलखएको छ । 

 

२.३ सामलजक अवस्था 
 

२.३.१ स्वस्थ्य र पोषण 

 

लिख ु गाँउपालिकाको  सि ै वडामा  कुनै  न कुनै  प्रकारको  स्वास्थ्य  संस्था  सञ् चािनमा  रहकेो  देलखतछ  ।  जसमा 

६  वटा  स्वास्थ्य  चौकी, ३  वटा  आिारभुि  स्वास्थ्य  केतर  रहकेा  छन्  ।  कोलभड  १९  को  महामारी  

व्यवस्थापनका  िालग  कोलभड  १९  अस्थायी  अस्पिाि  पलन  स्थापना  गररएको  छ  ।  स्वास्थ्य  क्षेत्र  सुिार  

कायफिम  िाग ु गरी  गाउँ  कायफपालिकाको  कायाफियि े स्वास्थ्य  चौकी  गाम् नाङ्टारिाई  प्राथलमक  स्वास्थ्य  

केतरको  रुपमा  स्िरोत नलि  गररएको  छ  ।  यस  गाउँपलिकामा  ८२  जना  मलहिा  स्वास्थ्य  स्वयंसेलवका  कायफरि  

छ  भने  खोप  लक्िलनक  २०, गाउँघर  लक्िलनक  २२  र  दरु  दराजमा  स्वास्थ्य  सेवा  पुर् याउन  २  वटा  हपेथ  युलनट  

िथा  २  वटा  आयुवेद  औषिािय  पलन  सञ् चािन  गररएको  छ  ।  िी  स्वास्थ्य  केतरहरुमा  दक्ष  जनशलक्त, 

स्वास्थ्य  उपकरण, पयाव  सवेा  र  पूवाफिारहरुको  अभाव  रहकेो  छ  ।  पहाडी  क्षेत्र  र  सडकको  कमजोर  

अवस्थािे  गदाफ  स्वास्थ्य  सेवामा  स्थानीयवासीहरुको  पहचँ  तयून  रहकेो  छ  ।  स्थानीय  स्वास्थ्य  केतरहरुमा  

प्राथलमक  िहको  स्वास्थ्य  सेवा  मात्र  उपिधि  रहकेोिे  गलम्भर  प्रकारको  रोगको  उपचारको  िालग  स्थानीयहरु  

लजपिा  अस्पिाि  र  राजिानी  काठमाण्डौ  जानुपने  वाध्यिा  रहकेो  छ  ।  लिरामी  हदँा  नलजकको  स्वास्थ्य  

संस्थामा  जचाउन े ६७  प्रलिशि  रहकेो  छ  भने  अझ ै पलन  १२.३  प्रलिशि  पररवार  िामीझाँिीको  मा  जाने  
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गदफछन्  ।  त्यसै  गरी  स्वास्थ्य  परीक्षणको  िालग  अस्पिाि  जाने  ८.३  प्रलिशि  र  लक्िलनक  जाने  १२.५  प्रलिशि  

रहकेो  छ  ।  िामीझाँिीको  मा  जचाउन े पररवार  सिभतदा  िढी  वडा  नं  .५  मा  रहकेो  छ  ।  गाउँपालिकामा  २  

वषफ  मुलनका  िच् चाका  आमाहरु  मध्ये  ८६.५  प्रलिशििे  ४ पटक  वा  सो  भतदा  िढी  गवफभलि  जाँच  गराएको  छ 

भने  ८७.३  प्रलिशििे  स्वास्थ्य  संस्थामा  सुत्केरी  गराएको  र  खोप  निगाएका  िच् चा  १.४  प्रलिशि  मात्र  

रहकेो  देलखतछ  ।  त्यसै  गरी  १५  देलख  ५९  वषफका  लववालहि  दम्पलिहरु  मध्ये  ५८.७  प्रलिशििे  पररवार  

लनयोजनको आिुलनक सािन  प्रयोग गने गरेको देलखएको  छ (लिख ुगाउँपालिकाको पाश् वफलचत्र, २०७८) । 

िालिका 12: पालिकामा उपिव्ि सवास्थ् य सेवाकेतरहरु 

ि.सं. स्वस्थ्य संस्था वडा गउँिर लक्िलनक खोप लक्िलनक 

१ स्स्थ्य चौकी 
लिखु १, 

लसहदेवी 
नौलवसे र च्यरुीडाँडा 

हिाक चौर, लिचारी आहाि, 

चुरीडाँडा, स्वस्थ् य चौकी 

२ 
आिआरभूि 

स्वस्थ्य केतर 

लिखु २, 

हिाकचौर 
हिाकचौर, लिचारी आहाि   

३ स्वस्थ्य चौकी 
लिखु ३, 

ममफदेश् वर 

देउसाचौर, िाहन गाउँ र 

गैरावारी 
  

४ स्वास्थ् य चौकी  लिखु ४, यसम पाण्डेटोि, मोररया घुरलिसे, मझुवा, स्वस्थ् य चौकी 

५ 
आिआरभूि 

स्वस्थ्य केतर 

लिखु ५, 

घुरलिसे 
मझुवा, थापाटोि   

६ स्वास्थ् य चौकी  
लिखु ६, 

गाम्नाङटार 
कालिके, खाप टे साउने, खाप टे र स्वास्थ् य चौकी 

७ 
आिआरभूि 

स्वस्थ्य केतर 

लिखु ७, साउने 

चौिारा 
पोखरी, राम् चे   

८ स्वास्थ् य चौकी  
लिखु ८, 

टारकेरािारी 

भञ् ज् याङ् ग, डाँडाखकफ , 

सम् मटार र लचनेटार 

अमिाडाँडा, भञ्ज् याङ् ग र 

मनकामाना आ. लव. 

९ स्वास्थ् य चौकी  
लिखु ९, 

पोकिी 
पोखरी, िोपकिी र ििेी 

स्वास्थ्य चौकी, पोखरी, िोिकिी र 

िेिी 

१० 
आयूवेद 

औषिािय 

लिखु ९, 

पोकिी 
    

स्रोििः लिखु गाउँपालिकाको पाश् वफलचत्र, २०७८  

स्वस्थ्यसँग जोडीएको महत् वपूणफ सूचक पोषण हो ।  पालिकाका ३१ प्रलिशि हाराहारीका घरपररवार 

सखं्या गररवीको रेकामुनी रहकेो छ जसिाई िषफ भरर दईुछाक खान खानको िागी संभव छैन । कलिपय 

घरपररवारिे िषफ भरी दईुछाक खान खाएिा पलन शरररिाई चालहन ेपौ् टक ित् व पूणफ रुपमा प्राप् ि गनफ 

सकेको देलखदैन । केलह घरपररवरहरुि ेमात्र भन ेजस्िो खाद्यत न र पौल् टक ित्व पूणफ रुपमा प्रयोग गरेको 

देलखतछ । जुनकुरा पररवारको मालसक आम्दानी, लवरेषणिाट पाउने रकम, पेशागि अवस्था आक्रदिे 

लनिाफरीि गरेको छ । िर शरररक, मानलसक स्वस्थ्य िथा शरररिाई आिस्यक खाद्यित् व िथा पौल् टक ित् व 

खान नपाउँदा िुकेको भोक (Hidden Hunger) िाई पूर्िफ गने िेरै करठन छ । जसको िागी पालिकाको 

आम्दानी िढाउन े र स्थानीय लनवासीहरुको लजवन स्िर उठाउन े कायफ गनफ सकेको खण्डमा मात्र स्वस्थ्य 

सव्यलक् ि, स्वस्थ्य घरपररवार र स्स्थ्य पालिकाको रुपमा रुपातिरण गनफ सक्रकतछ । 
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२.३.२ शलैक्षक लवकास 

 

हाि लिखु गाँउपालिकामा शैलक्षक पूवाफिारिर्फ  १४ आिारभूि लवद्यािय र ८ वटा माध्यलमक लवद्यािय 

गरी जम्मा २२ वटा सामुदालयक लवद्यािय िथा १ वटा ससं्थागि लवद्यािय र १ वटा क्याम्पस रहकेा छन् । 

सामुदालयक लवद्याियिर्फ  १,५६८ छात्रा र १,४५३ छात्र गरी जम्मा ३,०२१ लवद्याथी अध्ययनरि छन ्

भने २३८ लशक्षक िथा कमफचारी कायफरि छन् (िालिका ११) । छात्र र छात्राको िैलङ्गक अनुपाि १:१.०८ 

रहकेो छ । गाउँपालिकाका २४ वटा िाि लवकास केतरमा ३८५ जना िाििालिका छन् (िालिका १२) । 

सिै लवद्याियहरुमा व्यवस्थापनको लनलम्ि लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलि गठन गररएको छ । यस 

गाँउपालिकामा ५ वषफभतदा िढी उमेर समूहको जनसंख्याको साक्षरिा दर ८७.४५ प्रलिशि रहकेो छ जनु 

राल् ट्रय साक्षरिा दर भतदा िढी रहेको छ । गाँउपालिकामा उच् च लशक्षा हालसि गरेका जनसंख्या ६.०५ 

प्रलिशि रहकेा छन ्। लनरक्षर जनसंख्या सिभतदा िढी वडा नं. १ मा १८ प्रलिशि िथा सिैभतदा कम वडा 

नं. ६ मा ८ प्रलिशि छ । लिखु गाउँपालिकाको शैलक्षक अवस्थामा लनरक्षर १२.५५ प्रलिशि, साक्षर १९.७१ 

प्रलिशि, आिारभूि िह ३०.६० प्रलिशि र माध्यलमक िह ३१.०९ प्रलिशि रहकेो छ । लवश् व लवद्यािय 

िहको शैलक्षक अवस्थामा ईलतजलनयररङ २.९८ प्रलिशि, लचक्रकत्सा ०.३६ प्रलिशि, कृलष वा पशु ०.०१ 

प्रलिशि, लशक्षा १.२७ प्रलिशि, व्यवस्थापन ०.७२ प्रलिशि, कानून ०.०८ प्रलिशि, लवज्ञान ०.१९ 

प्रलिशि, अतय लवषय ०.४४ प्रलिशि रहकेो छ  (स्रोििः लिखु गाउँपालिकाको पाश् वफलचत्र, २०७८) । 

 

िालिका 13: लिखु गाउँपालिकामा रहेक लवद्याियहरुको लववरण 

ि.सं. लवद्याियको नाम ठेगना 

  

कक्षा लवद्याथी संख्या 

  

लशक्षक संख्या 

  १   स्वीकृि सञ्चालिि कक्षा 

२ जन जीवन मालि लिखु ९ १ देलख ८ सम्म १ देलख १२ ४१९ १६ 

३ िेिी  मालि लिखु ९ १ देलख ५ १ देलख १० १५५ ११ 

४ पोखरी आलव लिखु ९ - १ देलख ८ १६३ ८ 

५ िाप्राङ आलव लिखु ९ १ देलख  १ देलख ८ ८८ ९ 

६ पटनादेवी आलव लिखु ९ - १ देलख५ ४९ ५ 

७ जापपा मालव लिखु ८ १ देलख८ १देलख १२ २२४ १७ 

८ मनकामना आलव लिखु ८ १ देलख ३ १ देलख३ ४० ३ 

९ कालिका आलव लिखु ८ १ देलख ५ १ देलख ५ ५२ ५ 

१० ग्म ज्योिी मालव लिखु ७ १ देलख ५ १ देलख ७ १५४ ८ 

११ 

राम्चे ग्रम लवकास 

आलव लिखु ७ १ देलख ५ १ देलख ५ ११२ ७ 

१२ ग्र.यु.सी. मालव लिखु ६ १ देलख ५ १ देलख८ १०० ८ 

१३ िडडाँडा आलव लिखु ५ १ देलख५ १ देलख८ १३४ १० 

१४ गणेश आलव लिखु ५     ५४ ४ 

१५ यसम मालव लिखु ४ १ देलख८ १देलख १२ ४१९ १६ 

१६ 

लसिमनपुर देवी 

आलव लिखु ४ १ देलख ५ १ देलख५ ७३ ४ 

१७ 

लभमसेनस्थान 

मालव लिखु ३ १ देलख ८ सम्म १ देलख १० २०७ १३ 
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१८ गोरखनाथ आलव लिखु ३ १ देलख ५ १ देलख ५ ४१ ४ 

१९ सेिीदेवी आलव लिखु ३ १ देलख ३ १ देलख३ २८ ३ 

२० नमफदेश् वफर आलव लिखु ३ १ देलख ३ १ देलख ३ ३५ ३ 

२१ ज्ञानज्योिी मालव लिखु २ १ देलख ५ १ देलख१० १६९ १४ 

२२ 

च्युरी डाढडा 

मालव लिखु १ १ देलख ५  १ देलख १० १४६ १९ 

स्रोििः लिख ुगाउँपालिकाको पाश् वफलचत्र, २०७८ 

 

िालिका 14: पालिकामा सञ् चालिि िाि लवकास केतरहरु 

 

 
स्रोििः लिखु गाउँपालिका पाश् वफलचत्र, २०७८ 
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२.३.३ खानपेालन िथा सरसर्ाई 

 

खानेपानीको श्रोि लिखु गाँउपालिकामा राम्रै देलखएको छ । गाउँपालिकाको ९१.३६ प्रलिशि पररवारि े

पाईप घारािाट खानेपानी प्राप् ि गदफछन् ।  त्यस ैगरी अतय खानेपानीको श्रोिहरुमा ईनार/कुवा (ढाक्रकएको) 

३.८६ प्रलिशि, मूिको पानी २.३० प्रलिशि, ईनार/कुवा (नढाक्रकएको) १.५५ प्रलिशि, खोिा वा नक्रद 

०.९० प्रलिशि र अतय श्रोि ०.०३ प्रलिशि रहकेो छ । वडा नं. ५ मा हािसम्म पलन २० पररवारि े

खोिाको पानी लसिै खानेपानीको प्रयोग गरररहकेो अवस्था छ भने समग्र गाउँपालिका मैं पानी प्रशोिनको 

व्यवस्थापन नभएको देलखतछ । खानेपानीको पहचँ समग्र गाउँपालिकामा सतिोषजनक देलखएको छ । 

खानेपानीको पहचँ ८९.९ प्रलिशि रहिेापलन वडा नं. ६ र ९ मा व्यापक सुिार गनुफपने देलखतछ । लिखु 

गाउँपालिकामा आफ्न ै घरमै खानेपानीको पहचँ भएका पररवार ७४.८ प्रलिशि रहकेो छ । त्यसै गरी 

खानेपानीको पहचँ आिा घण्टाको दरुीमा रहकेो १५.१ प्रलिशि िथा आिा घण्टा भतदा टाढा रहकेो घरिुरी 

१०.१ प्रलिशि रहकेो छ । गाउँपालिकामा ५२ वटा खानेपानी आयोजनाहरु सञ् चािनमा छन् (स्रोििः लिख ु

गाउँपालिकाको पाश् वफलचत्र, २०७८) । 

िालिका 16: पालिकामा सञ् चालिि खानपेी आयोजना 

िालिका   15 : घरिुरी अनुसार खानेपानी स्रोिको अवस्था 

खानपेानीको  स्रोि घरिरुी प्रलिशि 

पाईप िारा ३,६४८ ९१.३६ 

ईनार िथा कुवा ढाक्रकएको १५४ ३.८६ 

मूिको पानी ९२ २.३० 

ईनार िथा कुवा नढाक्रकएको ६२ १.५५ 

खोिा वा नक्रद ३६ ०.९० 

अतय १ ०.०३ 

जम्मा ३,९९३ १०० .०० 

स्रोििः लिखु गाउँपालिकाको पाश् वफलचत्र, २०७८ 
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शौचाियको  प्रयोग  िथा  सरसर्ाई 
 

शौचािय प्रयोगको अवस्थािे उक्त स्थानको सरसर्ाईको अवस्थािाई समेि जनाउन ेगदफछ । सरसर्ाईको 

अवस्था यस गाउँपालिकामा सतिोषजनक देलखएको छ । यद्यलप यसमा केही सुिारको आवश्यकिा पलन छ । 

स्यालनटरी प्रकारका शौचािय ८३.६ प्रलिशि घरमा रहकेो भएिापलन सािारण खापडो िथा ईन 

स्यालनटरी प्रकारक शौचािय रहेको ९.७ प्रलिशि घरमा शौचाियको अवस्थामा सुिार गनुफपने देलखएको छ 

भने ६.७ प्रलिशि घरमा लनमाफण गनुफपने देलखएको छ । गाउँपालिकामा वडा नं. ९ मा ७ वटा, वडा नं. ८ मा 

३ वटा, वडा नं. ३ मा ४ वटा िथा वडा नं. ४ र २ मा १/१ वटा गरी १६ वटा सावफजलनक शौचाियहरु 

लनमाफण गररएको छ । यी सावफजलनक शौचियहरुमध्ये अलिकांश शौचाियहरु ममफि गनुफपने देलखतछ । 
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वडागि रुपमा वडा नं . ८ र ९ मा थप सुिारको आवश्यकिा रहकेो छ । गाँउपालिकामा ठूिा िजार 

केतरहरु नभएकोि े हािसम्म ढि र नािीहरुको व्यवस्था छैन भन े गाँउपालिकािाट लनयलमि र्ोहोर 

सङ्किनको समेि व्यवस्था हन सकेको छैन । गाँउपालिका पूणफ रुपमा ग्रामीण रहकेोिे स्थानीय घरहरुिाट 

लनस्कने र्ोहोरमैिाहरु गाड्ने र जिाउने गरेका छन् । 

िालिका 17: घरिुरी अनसुार शौचािय प्रयोगको लस्थलि 

प्रयोगको अवस्था घरिुरी प्रलिशि 

शौचािय नभएका घरिुरी २६७ ६.७ 

सािारण शौचािय  खापडो खनेको ३६३ ९.१ 

स्यालनटरी शौचािय ३,३३९ ८३.६ 

ईन स्यालनटरी शौचािय २४ ०.६ 

कुि घरिरुी ३९९३ १०० 

स्रोििः लिखु गाउँपालिकाको पाश् वफलचत्र, २०७८ 

  

२.३.४ िङै्गीक समानिा िथा सामालजक समावशेीकरण 

 

नेपािको सतदभफमा सामालजक िलञ् चिीकरणि ेसामालजक लवकास िमसँगै िषौदेलख जािजालि, जनजालि, 

लिरु, अपारुिा, उमेर िथा िमफका आिआरमा लिभेद गररएका कारण पछाडी परेका वा पाररएका 

समुहहरुको अवस्थािाई लचत्रण गदफछ । सामलजक वलञ् चिीकरणमा परेका समुहहरुमा मलहिा, दलिि, 

आक्रदवासी, जनजािी १५ िमुफलनका िाििालिका िथा ६० िषफ मालथका जे् ठ नागरीक, अपारुिा भएका 

व्यलक्तहरु िथा भौगोलिक रुपिे दगुफम क्षेत्रमा िसेका जनिािाई सामालजक रुपाम मुिकेतरमा समािेस नगन े

पररिेसिे  सम्पूणफ समाजको दीगो लवकास िाई सम्िोिन गनफ सक्दैन । त्यसकारण िऔलङ्गक समानिा 

िथा सामालजक समािेलशकरणको आिस्यकिा पलहचान भएको हो । त्यसैिे िहजािी, िहभालषक, िह 

िर्मफक एवम् िहसँस्कृलिक भुगोि रहकेो लिखु पालिकामा प्रत्येक समुदाय, जािजािीको समानुपालिक 

सतिुिन र तयायसँगि  प्रगलि भएमा मात्र पालिकामा क्रदगो लवकास, शालति र समृि पालिकाको रुपमा 

रुपातिरण हन सक्छ ।   

 

पालिकामा २० भतदा िढी जािजािी, ६/७ भाषाभाषी, र ५० प्रलिशिको हाराहारीमा मलहिा, ३० 

प्रलिशिको हाराहारीमा वािवािीका, १० प्रलिशिको हाराहाररमा जे् ठनागरीक, २ प्रलिशिितदा िढी 

अपारुिाको जनसंख्या रहकेो पालिकामा सिै पक्षहरुिाई समग्र रुपमा समािेस गरी आथीक, सामालजक, 

भौलिक, वािावरणीय, संस्थागि लवकासमा समािेशीकरण गदाफ सिै पक्षको आिस्यकिा र उद्देश्यिाई 

सम्िोिन हतछ । िवमात्र पालिका समग्र समृलिको िाटो िर्फ  अगाड िढ्दछ । अलनमात्र जालिय क्षेलत्रय, 

िैलङ्गक भेदभाव मुक्त समािामुिक, तयायपूणफ र समृि समाजको लनमाफण गनफ सक्रकतछ ।  

 

२.३.५ यवूा खिेकुद िथा किा 
 

व्यलक्तको शारीररक ितदरुुस्िी, सामालजक, मानलसक र संवेगात्मक पक्षको सतिुलिि लवकासमा खेिकुदको 

महत्वपूणफ भूलमका रहतछ । खेिकुद राल् ट्रय एिा सुदढृ गने र अतिराफल् ट्रय क्षेत्रमा राल् ट्रय पलहचान स्थालपि 

गने प्रमुख माध्यमको रुपमा रलहआएको छ । लवश् वव्यापी मूपय मातयिा र प्रलवलिको संयोजनिाट 

नागररकिाई रोजगारको अवसर लसजफना गनफ, खेि पयफटनको माध्यमिाट क्रदगो लवकासका लशक्षा, स्वास्थ्य, 
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िैलङ्गक समानिा िथा आर्थफक वृलि िगायिका िक्ष्यहरु हालसि गनफ स्थानीय िहदेलख नै खेिकुदको 

ससं्थागि लवकास एवम् पूवाफिार लनमाफण गरी “सिैका िालग खेिकुद” अलभयानिाई साथफकिा क्रदन 

आवश्यक छ । स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ अनुसार खेिकुद सम्ितिी लिखु गाउँपालिकाको 

काम, किफव्य र अलिकारमा स्थालनयस्िरको खेिकुदको सरंचनाको पूवाफिार लनमाफण सञ् चािन िथा लवकास; 

स्थानीयस्िरका खेिकुद प्रशासन िथा संघ संस्थाको लनयमन र समतवय; खेिकुदको लवकास र प्रविफन; 

खेिकुद प्रलियोलगिा आयोजना र सहभालगिा; खेिकुद सम्ितिी पूवाफिारको लवकास गने रहकेो छ ।  

 

लिखु गाउँपालिकामा कुि जनसंख्याको ४७.९४ प्रलिशि यूवा (१५ देलख ३९ वषफ) रहकेो जनसांलख्यक 

िाभको अवसरिाई पँुजीकृि गरी आर्थफक समृलिमा यूवाको योगदान सुलनलश् चि गनुफ जरुरी छ । किा िथा 

किाकाररिाको सुरुवािी समय नै यलह ञूवा समय हो । अलिकांस किाकारको उदय यलह यूवा अवस्थािाट 

सुरु हन े र स्थालपि हन े हदँा यूवा िगफिाई िलक्षि गदै योजना िथा कायफिम िजुफमा गरी कायफत वयनमा 

पयाउन सके भलवश्यमा सर्ि किा िथा किाकारीिा उत्पादन गनफ सक्रकतछ ।   

 

२.४ पवूाफिार िथा शहरी लवकासको अवस्था 
 

२.४.१ वस्िी, आवसा , भवन िथा सावफजलनक लनमाफण 

मानव िस्िी 

लिख ुगाउँपालिकामा सान िथा ठूिा िस्िी गरी २०० भतदा िढी रहकेो छ । उचाईको लहसाििे पालिकामा 

१३ लप्रिशि 

भूभाग मात्र 

िस्न योग्य 

रहहेो देलखतछ 

(पालिकाको 

कुि भुगोिको 

१५ लडग्री 

भतदा कम 

भीरािो जलमन 

१५ प्रलिशि 

भतदा कम 

रहकेो छ GIS 

Map 

Analysis) को 

सि ै भूगोिमा 

वलस्ि वस् न 

योग्य भूगोि 
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छैन। वडा नं. ९, ८, ४ र २ सिै भतदा िढी मानव िस्िी भएको वडा हन् भने वडा ६ र १ सिैभतदा कम 

िस्िी भएको वडा हो । पालिकाम रहकेा प्रमूख वस्िीहरुिाई वडागि रुपमा ििको िालिकामा समािेस 

गररएको छ । 

 

 

नक् शा 4: पालिकामा अवलस्थि पूवाफिार नक्शा 

घर,  जलमनको  स्वालमि  र  आवासको  लस्थलि 

लिखु गाउँपालिकाको १.३ प्रलिशि पररवारसँग आफ्नो स्वालमत्वमा घर नभएको देलखतछ । सिै भतदा िढी 

वडा नं. ९ मा ७६९ घरपररवारको आफ्नै स्वालमत्वमा घर रहकेो छ । गाँउपालिकामा आफ्नो स्वालमत्वमा 

जग्गा नभएको व्यलक्तहरु १०.३ प्रलिशि रहकेो छ । वडागि रुपमा सिभतदा िढी वडा नं. ५ मा १०९ 

घरपररवार र सि भतदा कम वडा नं. २ मा केवि २ घरपररवारको मात्र आफ्नो स्वालमत्वमा नभएको 

देलखतछ । आफ्ना स्वालमत्वमा जग्गा नभएका व्यलक्तहरु मध्ये अलिकांशको िुिा वा िाजेको नामिाट जग्गा 

नामसारी नभएको देलखतछ । लिखु गाउँपालिकामा समग्रमा ३,९९३ घर पररवार मध्ये २१.४४ प्रलिशिमा 

मलहिा घरमुिी रहकेा छन ् । हन नेपािको समग्र अवस्था भतदा लनकै तयून छ । वडागि रुपमा मलहिा 

घरमुिी सिभतदा िढी वडा नं. ३ मा (३४.६२ प्रलिशि) रहकेो छ । 

  

लिखु गाउँपालिकामा पक् की घर ३,९९३ पररवार मध्य े जम्मा १३ पररवार (०.३ प्रलिशि) को रहकेो 

देलखतछ भने भूकम्प पलछको लनजी आवास पुन:लनमाफण पलछ अलिकांश अिफपक् की घरहरु िनेका छन् । 

गाउँपालिकामा ९४.२ प्रलिशि अिफ पक् की, ५.५ प्रलिशि कच् ची िथा केवि ०.३ प्रलिशि पक् की घरहरु 
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➢ सडकको कुि िम्िाईिः ३९९ क्रक.लम 

➢ रणनीलिक सडकिः राङ्चा माहोरडाँडा सडक (२९ क्रक.लम.) 

➢ अतिर स्थानीय िह सडकिः लिख ुएक् वायर सडक (३१ क्रक.लम.) 

साँघुटार ससंहदेवी घोराखोरी सडक (९ क्रक.लम.) 

➢ गाउँपािीकामा २६ वटा प्रमुख सडक र ४५ वटा शाखा सडक 

छन् । 

➢ िसपाकफ िः २ वटा (वडा नं. १ लसकारी डाँडा च्युरीडाँडा र वडा 

नं. ५ यसम) 

➢ झोिुङ्गे पुििः ३६ वटा 

छन् । केलतरय िथ्याङ्क लवभाग, भूकलम्पय क्षलि मूपयाङ्कन सवेक्षण, २०१५ अनसुार यस गाउँपालिकामा 

घरहरुका प्रमुख प्रकारमा ढंुगा र माटोको गारो ९८.९४ प्रलिशि, िाँसको संरचना ०.५२ प्रलिशि, काठको 

संरचना ०.२३ प्रलिशि, ढंुगाको गारो ०.१५ प्रलिशि र अतय ०.१६ प्रलिशि रहकेो छ । 

पालिकामा सािफजलनक लनमाफण अतिरगि पालिकामा रहकेा सािफजलनक सम्पलिहरु पदफछन् ।  जस अतिगफि 

पाटी पऔवा, सभाहि, सावफजलनक भवन, सामुदायीकभवन सरकारी कायाफियहरु रहकेाछन् । पालिकामा 

कुि४० भतदा वढी रहकेा छन् । यसको संरक्षण गदै उलचि सदपुयो गनुफ पिफछ ।   

 

२.४.२ सडक, पिु िथा यािायाि 

 

लिखु गाउँपालिकमा सडक िथा यािायाि पूवाफिार अतिगफि गाउँपालिकाको रणनीलिक सडक राङ्चा 

माहोरडाँडा सडक (२९ क्रक.लम.) िथा अतिर 

स्थानीय िह सडकहरुमा लिखु एक् वायर सडक 

(३१ क्रक.लम.) र साँघुटार ससंहदेवी घोराखोरी 

सडक (९ क्रक.लम.) रहकेा छन् । यसका अिावा 

गाउँपालिकामा २६ वटा प्रमुख सडक र ४५ वटा 

शाखा सडक लनमाफण गररएका छन् । गाउँपालिका 

क्षेत्रलभत्र ३९९ क्रक.लम. सडक रहकेो भएिा पलन 

हाि सम्म कुनै पलन सडक कािोपत्रे हन सकेको 

छैन । गाउँपालिकाको वडा नं. १ लसकारी डाँडा 

च्युरीडाँडा र वडा नं. ५ यसम क्षेत्रमा गरी २ वटा 

िसपाकफ  लनमाफण गररएको छ । यसममा १० 

रोपनी ५ आना २ 

पैसा क्षेत्रर्िको 

जग्गामा १२ वटा 

गाडी िथा लसकारी 

डाँडा च्युरीडाँडामा 

२ रोपनी जग्गामा 

१० वटा गाडी 

पार्कफ ङ गनफ 

सक्रकतछ । 

गाउँपालिकामा 

३६ वटा झोिुङ्गे 

पुि लनमाफण 

गररएको छ । 

गाँउपालिका पुग् ने 

भरपदो र स्थायी 

सडक नभएकोि े
नक् शा 5: लिखु गाउँपािीकाको सडक सञ् जाि नक् शा 
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पालिकालभत्र रहकेा प्रमुख सडकहरु िथा वडा स्िरीय प्रमुख सडकको स्िरोत नलि गनफ आवश्यक देलखतछ । 

वािावरण सरंक्षणिाई समेि मध्यनजर गरी नया ँट्रयाक खत ने िमिाई लनरतिरिा क्रदन जरुरी छ । सडकको 

व्यवस्थापन गनफ िथा गाउँपालिकाको केतर देलख वडा केतरसम्म िाह्रै मलहना मोटर मोटर िाटो सञ् चािन 

गनुफपने देलखतछ । 

िालिका 18: पालिकामा रहकेा सडकहरुको लववरण 
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र्ोटो 3: पालिकामा रहकेा सडकको लवद्यमान अवस्था 
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२.४.३ लवद्यिु िथा िकैलपपक उजाफ 
 

लिखु गाउँपालिका पूणफिया ग्रामीण रहकेोिे खाना पकाउनको िालग ९१.८१ प्रलिशि घरिुरीि े 

परम्परागि काठ/दाउरा न ै प्रयोग गने गदफछन् । त्यस्िै गरी ७.७९ प्रलिशि घरिे एि.पी. ग्यास, ०.१० 

प्रलिशििे गोिर ग्यास, ०.०३ प्रलिशि घर पररवारिे मरट्टिेि र ०.१५ घरिे अतय ईतिन प्रयोग गरेको 

देलखतछ । गाउँपालिकामा स्वच्छ ऊजाफ प्रयोगको अवस्था यस गाउँपालिकामा अत्यति तयून अथाफि ् ८ 

प्रलिशि मात्र छ । लिखु गाउँपालिकामा हाि सम्म खाना पकाउन लवजुिीको प्रयोग गररएको छैन । 

लिखु गाउँपालिकाका ९२.७ प्रलिशि घरमा लवद्युलियीकरण भईसकेको देलखतछ भने ७.३ प्रलिशिमा अझै 

पलन लवद्युि सेवाको पहचँ पुगेको देसखंदैन । लवद्यिुको पहचँ नभएका अलिकांश घर पररवार गाउँपालिका 

िालहर िसोिास गरररहकेा छन ्। केलतरय लवद्युि प्रसारण सेवाको पहचँ वडा नं. ४, ५ र ८ मा शुतय िरािर 

देलखतछ र सोही वडाहरुमा िघु जिलवद्यिु आयोजनािाट लवद्युि सेवाको आपूर्िफ भएको छ । वडा नं. २ र 

३ मा केलतरय लवद्युि प्रसारणको पहचँ उपिेख्य देलखतछ भने वडा न.ं ९ र ६ मा लवस्िार हँदै गएको छ । 

लिखु गाउँपालिकाका २७.८ प्रलिशि घरिुरीमा केलतरय प्रसारणको लवद्युिको पहचँ रहकेो छ । 

गाउँपलिकामा अझै पलन ७०.५ प्रलिशि घरिरुी िघु जिलवद्युि र १.७ प्रलिशि घरिुरी सौयफ ऊजाफमा 

लनभफर छ । यस गाउँपालिकामा ८०५ क्रक.वा. क्षमिाको भञ् ज् याङ्ग क्षेत्रमा अवलस्थि महलभर खहरेखोिा 

िघु जिलवद्युि लवकास आयोजान सलहि १३ वटा िघु जिलवद्युि आयोजनाहरु सञ् चािनमा छन् । 

िालिका   20 : घरिुरी अनुसार ििीको स्रोि 

िलिको  स्रोि घरिरुी प्रलिशि 

केलतरय प्रसारण १,०३० २७.८ 

िघु जिलवद्युि २,६०८ ७०.५ 

सौयफ ऊजाफ ६२ १.७ 

जम्मा ३,७००० १०० .० 

िालिका   19 : घरिुरी अनुसार खाना पकाउन ेईतिनको स्रोि 

ईतिनको  स्रोि घरिरुी प्रलिशि 

काठ/दाउरा ३,६६६ ९१.८१ 

एि.पी .ग्यास ३१६ ७.७९ 

गोिर ग्यास ४ ०.१० 

मरट्टिेि १ ०.०३ 

लवजुिी ० ०.०० 

अतय ६ ०.१५ 

जम्मा ३९९३ १०० .० 

स्रोििः लिखु गाउँपालिकाको पाश् वफलचत्र, २०७८  
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स्रोििः लिखु गाउँपालिकाको पाश् वफलचत्र, २०७८ 

 

लचत्र 4: लवदु्यि सेवा िथा खाना पकाउने ईतछन सम्वलत ि लववरण 

 

२.४.४   घरायसी  सलुविामा  पहचँको  अवस्था 
 

घरायसी सेवा सलुविाको उपिधििा पलन समग्र गाउँपालिकामा कमजोर देलखएको छ । िालिका ८ अनुसार 

लिखु गाँउपालिकामा मोिाईि प्रयोग गने पररवार ९०.४ प्रलिशि रहकेो छ भने रट.भी. र रेलडयो मात्र 

प्रयोग गने िमश: ३५.५ प्रलिशि र २६.३ प्रलिशि रहकेो छ । यसका साथै आिलुनक सुलविाहरु जस्ि ै

मोटरसाईकि (६.२ प्रलिशि), क्रिज (२.८ प्रलिशि), राईस कुकर (२.६ प्रलिशि), गाडी (१.६ प्रलिशि), 

कम्प्युटर (१.२ प्रलिशि), टेलिर्ोन (१.१ प्रलिशि), ईतटरनेट (०.३ प्रलिशि), आक्रद प्रयोग गने गरेका छन ्

भने कुनै सुलविा नभएको घर पररवार २.९ प्रलिशि छन् । 

 

तालिका 21: घरयासी सलुविामा पहचँको अवस्था 

सलुविाको  प्रकार घरिरुी प्रलिशि 

कुनैपलन सुलविा  नभएको ११६ २.९ 

मोवाईि र्ोन ३,६०९ ९०.४ 

टेलिलभजन १,४१६ ३५.५ 

रेलडयो १,०४९ २६.३ 

मोटरसाईकि २४८ ६.२ 

क्रिज १११ २.८ 

राईसकुकर १०२ २.६ 

गाडी ६५ १.६ 

कम्प्यटुर ४६ १.२ 

टेलिर्ोन ४३ १.१ 
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२.५ स्रोि पररचािन अवस्था 
 

लिखु गाउँपालिकाको आम्दानीको आतिररक स्रोिहरुमा सम्पलि, भूलमकर⁄मािपोि, िहाि कर, व्यवसाय 

कर, लवज्ञापन कर, साना सवारी कर, िहाि लवटौरी कर, घरजग्गा रलजिशेन दस्िरु, नक्सापास दस्िुर, 

लसर्ाररस दस्िरु, नािा प्रमालणि दस्िुर, अचि सम्पलि मूपयाङ्कन शुपक, सडक स्िरोन्निी शुपक, सरकारी 

सम्पलिको िहाििाट प्राप्त आय, अतय लविीिाट प्राप्त रकम, लवद्युि सेवा शुपक, सरसर्ाई शुपक, शौचािय 

शुपक, पार्कफ ङ शुपक, प्रशासलनक दण्ड जररवाना र जर्ि, आक्रद रहकेा छन् । यस ैगरी वाह् य स्रोिमा संघीय 

सरकार र प्रदेश सरकारिाट प्राप्त हने समानीकरण अनुदान, समपुरक अनुदान, शसिफ अनुदान, लवशेष 

अनुदान िथा िीन िहका सरकारिीच िाँडर्ाँट हने राजस्व रहकेा छन् । 

 

आतिररक आयको िुिनामा िाह् य आयको लहस्सा लनक् कै ठूिो देलखतछ । आर्थफक िषफ २०६७-७७ मा 

आतिररक आयको लहस्सा ०.८३ प्रलिशि रहकेो छ भने िाह् य आयको लहस्सा ८९.२८ प्रलिशि रहकेो छ भन े

राजश् व िाँडर्ाँड ९.९ प्रलिशि रहकेो देलखतछ । आर्थफक िषफ २०७८-७९ मा भन ेआतिररक आयको लहस्सा 

३.१२ प्रलिशि, िाह् य आय ८५.६७ प्रलिशि र राजश् व िाँडर्ाँड ११.२१ प्रिशि अँकिन गररएको छ  । 

यसिर्फ  लिखु गाउँपालिकािे लवशेष ध्यान क्रदएर आलतिरक आय िढाउने नयाँ नीलि िथा कायफिमहरु 

पयाउनुपने देलखतछ । 

िालिका 22: लिखु गाउँपालिकाको आयको अवस्था 

आय लशषफक २०७७/७८ को यथाथफ आय २०७८/७९ को अनमुालनि आय 

रकम प्रलिशि रकम प्रलिशि 

आतिरीक आय ३९६७.५४ ०.८३ १६५०४.२१ ३.१२ 

राजस्व िाँडर्ाँटिाट प्राप् ि आय ४७४६३.८७ ९.९ ५९२८७ ११.२१ 

िाह् य अनुदान ४२८११८.०४ ८९.२८ ४५३२४१ ८५.६७ 

कूि जम्मा ४७९५४९.४५ १०० ५२९०३२.२१ १०० 

स्रोििः लिखु गाउँपालिकाको पाश् वफलचत्र, २०७८ 

 

२.६ सशुासन िथा ससं्थागि क्षमिा 
 

गाउँपालिकाको मुख्य कायाफिय यसम ४ मा रहकेो छ । यहाँ प्रशासकीय भवन, लवभालगय भवन, सभा 

भवन, लवषयगि िँण, लवपद ्व्यवस्थापन भवन, पालिका प्रहरी आवास, चमेना ग्रह िथा स्रयाप ध िग गरी 

८ वटा ध िक रहकेा छन् । ५ वटा वडाको आफ्नै कायाफिय रहकेो छ, ३ वटा वडा कायाफि भाडामा र १ वडा 

सामुदालयक भवनमा रहकेो छ । पालिकाको सवारी सादण िर्फ  २ वटा पक अप गाडी, १ वटा धयाह िोडर 

र १३ वटा मोटरसाकि छन् । पालिकािे सूचनाको िालग सिै वडा कायाफियहरुमा ईतटरनेटको व्यवस्था 

गरेको छ ।  

 

ईतटरनेट १२ ०.३ 

जम्मा  घरिरुी २९१० १०० 

स्रोििः लिखु गाउँपालिकाको पाश् वफलचत्र, २०७८ 
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लिखु गाउँपालिकामा लवलभन्न शाखा िथा लवलभन्न पदमा कायफरि कुि १२७ जना कमफचारीहरु छन् । लिख ु

गाउँपालिकाको स्रोि अनसुार हाि कायफरि जनशलक्तको लववरण िालिकामा प्रस्िुि गररएको छ । 

तालिका 23: कर्मचारीको वििरण 

 

 



 

पेज| 44  
 

 

स्रोििः लिखु गापँालिका पाश् वफलचत्र, २०७८ 
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िालिका 24 : गाउँपालिका र वडाको दरवतदी िेररज 

 

स्रोििः संघीय मालमिा िथा सामातय प्रशासन मतत्रािय 
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संलघय मालमिा िथा सामतय प्रशासन मतत्रिायिे ियार गरी लसर्ाररस गरेको लिखु गाउँपालिकाको 

कमफचारी दरवतदी िेररज (प्रशासन, प्रालवलि िथा अप्रालवलिक, िेखा र अतय सिै गरी ७३ जना मात्र) िाट 

मात्र पालिकाको कायाफिय िथा मानव स्रोि सञ् चािन हन नसके्न हदँा लिखु गाउँपालिका आरै्िे पलन 

कायाफिय िथा कमफचारी व्यवस्थापन गरी कुि १२७ जना कमफचारी कायफरि छन् । यो संख्या नेपाि 

सरकारिे लसर्ाररस गरेको कमफचारीको िुिनामा ५४ जना िढी हन आउँछ । यसिाट पलन पालिकाको 

सम्पूणफ कायफ व्यवस्थपन गनफ करठनाई दीकतछ । िर पलन दैलनक िथा लनयलमि कायफ लनरतिर रुपमा सूचारु 

रहकेो छ । जसिे पालिकाको दीघफकालिन सोचिाई पछ्याउन सहयोगी भूलमका खेिेको छ ।    
 

नेपिाको संलविान, २०७२, स्थालनय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ िथा प्रदेश कानुनिे स्थानीय िहको 

कानुन नीमाफण प्रक्रियिाई व्यवलस्थि गरेको छ । यस गाउँपालिकामा कानुन लनमाफणका िालग गाउँ सभा 

िथा कायफपालिका ज्यदैन सक्रिय देलखएको हदँा काननु लनमाफण उच् च प्राथलमकिामा परेको छ । लिखु 

गाउँपालिकािे पालिकािाई चालहने आलघकांस कानुनी व्यवस्थाहरु िजुफमा गररसकेको छ । जस अतिगफि २७ 

वटा ऐन ४२ वटा लनयमाविी एवम् कायफलवलिहरु पलन िजुफमा भएका छन् । उपरोक् ि सिै कानुन स्थानीय 

राजपत्रमा प्रकालशि भई स्थानीय कानुनका संग्रह खण्डगि रुपमा प्रकाशन गररएको छ ।  
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स्रोििः लिखु गाउँपालिकाको कायाफिय, २०७८ 
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२.७ जनसखं्या प्रक्षपेण 

आिार िषफ २०७८ मा लिखु गाउँपालिकाको जनसंख्या २३४९९ छ । यक्रद आगामी िषफहरुमा पलन 

जनसंख्या िृलिदर लवगि कै अिस्थामा रहकेो खण्डमा लव. सं. २०८५ र लव. सं. २०९८ मा पालिकाको 

जनसंख्या िमशिः २६६२५ र ३३५७४ पुग् ने देलखतछ ।  

पालिकाको लवद्यमान अिस्थािाई हरेी पालिकामा रहकेा सामालजक लवकास, आथीकक लवकास, भौलिक 

पूवाफिार लवकास, वािावरणीय अवस्था िथा संस्थागि क्षमिाको वस्िुलस्थलि लवश् िेषणका आिारमा 

पालिकाको जनसंख्याको िालग आिश्यक पने सम् पूणफ सवेा सुलविाहरु शहरी लवकास िथा भवन लनमाफन 

लवभागिे िोकेको मापदतड अनुसार छैन (Planning Norms and Standard, 2013, शहरी लवकास 

िथा भवन लनमाफन लवभाग ) । अवका क्रदनमा योजना िथा कायफिम लनमाफण गदाफ उक्त मापदण्डिाई आिार 

मानेर आगामी पाँच िषफमा पालिकाको प्रक्षेलपि जनसंख्यािाई मध्यनजर गदै कायफयोजना ियार गरी िजुफमा 

गनुफ पने हतछ ।   

िालिका 25: लिखु गाउँपालिकाको प्रक्षेलपि जनसंख्या 

िषफ 
प्रक्षेलपि जनसंख्या  

(पालिकाको लवगि िषफको िृलिगरका आिारमा) 

प्रक्षेलपि जनसंख्या  

(राल् ट्रय िृलिदरको आिारमा) 

२०७८ आिार िषफ २३४९९ २३४९९ 

२०७९ २३९२२ २३८१४ 

२०८० २४३५३ २४१३३ 

२०८५ २६६२५ २५७९४ 

२०९० २९१०९ २७५६९ 

२०९५ ३१८२५ २९४६६ 

२०९८ ३३५७४ ३०६६७ 

 

 

लचत्र 5: लिखु गाउँपालिकाको जनसख् या प्रक्षेपण 
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पररच्छेद ३: सोच िथा लवकासको अविारण 
 

३.१ सघंीय िथा प्रादलेशक योजना अतिर आवििा 
 

यस आवलिक योजनािे सघंीय योजनाको दीघफकािीन सोंच “समृि नेपाि, सुखी नेपािी” र “समिृ 

अथफितत्र, सामालजक तयाय िथा परर्कृि लजवन सलहिको समाजवाद उतमुख राज्यको रुपमा रुपातिरण गदै 

उच् च आय स्िर भएको मुिुकमा स्िरोउत निी हने आिार लनमाफण गने” भत ने िक्ष्य एवं र्नफिाररि उद्देश्य एव ं

प्राथलमकिाहरू र आ.व. २०७७/७८ को प्रदेश नं १ को वार्षफक नीलि र कायफिमिे लनर्दफ् ट गरेका 

उद्दशे्यहरू िथा प्रदेश न ं१ को आवलिक योजना ( आ.व. २०७६/७७-२०८०/८१) को क्रदघफकालिन सोंच, 

िक्ष्य र उदेश्यहरुसँग िादामम्यिा हने गरी यस गाउँपालिकाको आवश्यकिा र प्राथलमकिा अनुसार यो 

योजना िजुफमा गररएको छ । 

 

३.२ प्रमखु समस् या िथा चनुौलि 
 

योजना िजुफमाको िममा कुनै पलन स्थान र संघ/संगठनको समस्या र चनुौलि  ,सम्भावना र अवसरको 

लवश् िषेण गनफको िालग SWOT एक महत्वपूणफ लवलि/प्रलवलि हो । सामातयिया सवि र कमजोर पक्षहरु 

आतिररक कारणहरुसंग सम्िलतिि हतछन भने अवसर र चुनौलिहरु िाह् य कारणहरुसंग सम्िलतिि हन े

गदफछन । गाँउपालिकाको लवद्यमान वस्िुलस्थलिको लवश् िेषण  ,स्थिगि सवके्षण  ,लवलभत न सूचना 

सम्वाहकहरुसंगको अतिरक्रिया र सरोकारवािहरुसंगको छिर्िहरुिाट यस गाउँपालिकाको चुनौलि र 

अवसरहरुिाई ििको SWOT िालिकामा प्रस्ििु गररएको छ ।  

 

समस्या 

➢ नक्रद कटानको समस्या 

➢ राल् ट्रय राजमागफको पहचँ  नभएको  

➢ कृलषको राम्रो संभावनाका वावजुद अपेक्षाकृि िाभ लिन नसक् न ु

➢ व्यापार र आर्थफक क्षेत्रमा अपेक्षाकृि िाभ लिन नसक् न ु

➢ लवलभत न क्षते्रमा िगानी आकर्षफि गनफ नसक् नु  

➢ कमजोर भौलिक पूवाफिार 

➢ भौगोलिक लवकटिा ,पलहरो र भूक्षय 

➢ लभरािो जमीन र छररएर रहकेा वस्िीहरु 

➢ राल् ट्रय राजमागफसंग पहचँ नभएको 

➢ गुणस्िरलहन ग्रालमण सडकहरु 

➢ कमजोर िजार पूवाफिार 

➢ परम्परागि र लनवाफहमुखी कृलष प्रणािी  

➢ लशक्षा र स्वास्थ्य जस्िा सामालजक पूवाफिारहरुको कमजोर अवस्था 

➢ तयून साक्षरिा  (५७ )%  र कमजोर स्वास्थ्य पहचँ 

➢ गररिी ,िरोजगारी र असमानिा  

 

 



 

पेज| 52  
 

चनुौलिहरु 

➢ िाह् य स्रोिमा अत्यलिक लनभफर (९०.७ )% 

➢ यूवाहरुको वैदेलशक रोजगार र काठमाण्डौ िर्फ  हने िसाईसराई 

➢ दक्ष जनशलक्त िालहरिाट पयाउनु पन े

➢ प्राकृलिक सम्पदाहरुको अलििमण 

➢ जमीनको िढदो खण्डीकरण 

➢ पलहरो ,भूक्षय र प्राकृलिक प्रकोपको तयूलनकरण र रोकथाम 

➢ अनालिकृि र जथाभावी लवकास लनमाफण 

➢ सावफजलनक सम्पलिको सरुक्षा र अलििमण 

➢ भवन संलहिा र लिकास िथा लनमाफण मापदण्डहरुको पूणफ कायाफतवयन 

➢ सुशासन व्यवस्थापन गनफ करठनाई 
 

३.३ प्रमखु अवसरहरु िथा सभंावना  
अवसरहरु 

➢ योजनािि लवकासको प्रारम्भ शुरु भएकोको  

➢ समग्र लवकासका िालग एकीकृि योजना (Integrated  Development Approach) ियार 

भएको  

➢ लस्थर स्थानीय सरकार 

➢ सूचना प्रलवलिको प्रयोग िारा पारदशी ,उिरदायी र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गनफ सक्रकने 

➢ स्थानीय प्राकृलिक सम्पदाको समुलचि प्रयोगिारा गाँउपालिकाको आतिररक आम्दानी िढाउन 

सक्रकने र स्थानीयवासीको लजवनस्िरमा सुिार पयाउन सक्रकन े

➢ गुणस्िररय लशक्षा र स्वास्थ्य सेवाको िालग संघीय र प्रादेलशक सरकारसंग समतवय गनफ सक्रकन े

➢ कक्रर् ,िरकारी ,पशुपािन र र्िरु्िको पकेट क्षेत्र लवकास गरी आम्दानीको स्रोि िढाउन सक्रकन े

सम्भावना 

➢ प्रशस्ि जि श्रोि  

➢ िघु जिलवद्युिको प्रशस्ि सभंावना 

➢ कक्रर् ,र्िरु्ि ,पशुपािन र िरकारी खेलिको पकेट क्षेत्र लवकास गनफ सक्रकन े

➢ सूचना प्रलवलिको प्रयोग िारा पारदशी ,उिरदायी र प्रभावकारी सुशासन र सेवा प्रवाह गनफ सक्रकन े

➢ स्थानीय प्राकृलिक सम्पदाको समुलचि प्रयोगिारा गाँउपालिकाको आतिररक आम्दानी िढाउन 

सक्रकने र स्थानीयवासीको लजवनस्िरमा सुिार पयाउन सक्रकन े

➢ गुणस्िररय लशक्षा र स्वास्थ्य सेवाको िालग संघीय र प्रादेलशक सरकारसंग 

 

३.४ लनदशेक लसिाति 
 

गाउँ लवकासका समिीगि िक्ष्य िथा उद्दशे्यहरु प्राप्त गरी दीघफकािीन सोँचको प्रालप्त उतमुख गाउँको लवकास 

प्रक्रियािाई अगाडी िढाउन लनम्न अनसुारका लवकासका लनदेशक लसिातिहरु िय गररएको छ ।  

गाउँपालिकाको दीघफकािीन सोंचिाई हालसि गनफ यी लनदेशक लसिातिहरु िाग ूगररनेछ । गाउँपालिकाका 

लवषयगि योजनाहरु िथा रणनीलिक र वार्षफक योजनाको िजुफमा िथा कायाफतवयनमा यो आवलिक 

रणनीलिक लवकास योजना योलनदेशक लसिाति वमोलजम भए नभएको सुलनलिि गदै िलगनेछ । 
 

३.४.१ जनकेतरीि लवकासिः िाभग्राहीको अथफपणूफ सहभालगिा 
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लवकासका िालग लवकास भने्न नभई लवकास त्यस क्षेत्रका जनिाको उन्नलिसँग सम्वलतिि रहकेो हतछ । 

लवकासिे केकुन पक्ष र लिषयिाई सम्वोिन गनुफपछफ भने्न कुरा स्थानीय लवलशष्ठिामा भर पदफछ । लवशेषििः 

हािसम्म पलन लवकासका िाभिाट वलञ्चि समुदाय, दलिि, लपछडा वगफ, मलहिा, वािवालिका, अपाँगिा 

भएका व्यलक्त, आक्रदवासी जनजालि िगायि यािायाि िथा भौगोलिक रुपमा पलछ परेका गाउँ टोिका 

जनिािाई ध्यानमा राखी योजना िथा िजेट िजुफमा र कायाफतवयन गररनेछ । लपछलडएका/पछालड पाररएका 

समुदाय एवं वगफको सविीकरण एवं सशक्तीकरण गदै सामालजक एवम्आर्थफक शसलक्तकरण गररनेछ । 
 

३.४.२ प्राकृलिक स्रोिको क्रदगो उपयोग िथा वािावरणमतै्री लवकास 
 

गाउँपालिकािे लवकास योजना सञ्चािन गदाफ स्थानीय स्रोि, सािन, सम्पदाको वुलिमिापूणफ एवं क्रदगो 

रुपमा उपयोग गने र वािावरणिाई क्षलि नपुग्ने गरी योजना िथा कायफिमहरु संचािन गररनेछ । प्राकृलिक 

रुपमा अलि नै सम्िेदनलसि भूभाग रहकेो यो गाउँपालिकाको लवकास पूवाफिारका योजनाहरु सञ्चािन गदाफ 

प्राकृलिक छटा र भूभागिाई नखपवपयाउने गरी लवकास गनफ पहि गररनेछ । 

 

३.४.३ िािमतै्री स्थानीय शासनको प्रवद्र्िन 
 

गाउँपालिका लभत्र जनसंख्याको िगभग आिा जनसंख्या वािवालिका रहकेा छन । वािस्वास्थ्य, वािलशक्षा 

िथा वािलवकास, वािसंरक्षण िथा वािसहभालगिामा हने िगानी सम्िृि र क्रदगो गाउँ लवकासको 

महत्वपूणफ आिारस्िम्भ हने हदँा वािमैत्री स्थानीय शासनको स्थापना र सदुढृीकरण गररनेछ । 

गाउँपालिकामा लवकासका िममा सञ्चािन गररन े समालजक, आर्थफक एवं पूवाफिार लनमाफणजस्िा 

आयोजनाहरु वािवालिकाकोपहचँ एवं सहभालगिा गराई िािमैत्री हने गरी सञ्चािन गररनेछ । 

 

३.४.४ वस्िी लवकास 
 

खास गरी लव.स. २०७२ सािको भुकम्पिाट उपयुक्त िसोवास गन ेभूभागहरु खुम्चद ैगई परम्परागि रुपमा 

िसोवास गदै आएका गाउँ थिोहरुमा पैरो िथा जलमन भालस्सने र चरकने समस्यािे यहाँका समुदायहरु 

लवस्िारै शहर िजार केलतरि वसाई सराई, जीलवकोपाजफनका िालग लवलभन्न स्थानमा वसाइ सराई गनाफि े

र्रक क्रकलसमको चूनौलि थलपएको छ जसको तयूलनकरण गनफ शहरी िथा ग्रामीण लवकासमा सतिुिन राख् न े

नीलि लिइनेछ । व्यवलस्थि र सुरलक्षि वस्िी लवकासमा लवशेष ध्यान क्रदइनेछ । गाउँवस्िीमा खानेपानी िथा 

सरसर्ाइमा लवशेष ध्यान क्रदई लजवनस्िर उकास्ने गलिलवलिहरु सञ्चािन गररनेछ । 

 

३.४.५  ससं्थागि लवकास 
 

हािको स्थानीय िह, स्थानीय सरकार पलन हो । त्यसैि ेयो स्थानीय सरकार नागररकिाई सेवा प्रदान गन े

घरदैिोको सरकारका रुपमा रहकेो छ । स्थानीय िह संस्थागि, सरंचनागि चुस्ििाको रपमा रहन सकेमा 

मात्र जनिािाई प्रभावकारी सेवा प्रदान गनफ सक्षम हतछन । यसका िालग समग्र रालिय सतदभफ 

(िोकिालतत्रक संघीय ढाँचामा राज्यको पुनसरंचना र नया ँ संलविान अनसुारको कायफअलिकारक्षेत्र) 

समेििाई ध्यानमा राखी नगरोतमुख क्षेत्रहरुिाई समेटेर आवश्यक पूवाफिार लवकास र समतवय गनफ 
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लवद्यमान गाउँपालिकाकोआतिररक संगठनिाई चुस्ि र दरुुस्ि पाद ैिलगनेछ । गाउँ लवकासमा लवकासका 

साझेदार सव ैसंघ संस्थाहरुसँगको आपसी समतवय र सहकायफिाई प्रिद्र्िन गररनेछ । संलघय िथा प्रदेश 

स्िरका योजना िथा कायफिमहरुको प्रभावकारी कायाफतवयनका िालग गाउँपालिकािाट उपयुक्त वािावरण 

वनाइनेछ । गाउँपालिका क्षेत्रलभत्र सञ्चािन हने सव ै लवकास योजनाहरुिाई एकीकृि र समतवयात्मक 

िुपयाउन गाउँपालिकाको ससं्थागि क्षमिा िथा सहकायफको संस्कृलि लवकास गने कायफप्रणािी अविम्वन 

गररनेछ । यसैगरी लवकासका कायफहरुिाई एकीकृि ढंगिे सञ्चािन गनफ एवं अनगुमनिाई प्रभावकारी 

िनाउन गाउँपालिका िहमा लवकासका सव ै सरोकारवािाहरुको सँस्थागि क्षमिाकोलवकासमा जोड 

क्रदइनेछ। 

 

३.४.६ गसैस, लनजी क्षते्रको लवकासमा साझदेाररिा 

 

गाउँ लवकासमा सावफजलनक क्षते्रका अिावा गैसस, लनजी क्षेत्र र सहकारीको माध्यमिाट साझेदारी 

लवकासका िालग उपयुक्त वािावरण िनाउनु लवकास योजनाको लनदेशक लसिाति हनेछ । लनजी क्षेत्र 

प्रिद्र्िनका िालग आवश्यक शालति सरुक्षा, सावफजलनक पूिाफिार, िाभको िाँडर्ाँडको तयायोलचि प्रिति 

गररनेछ ।  

 

३.४.७ सामालजक समावेशीकरण र तयाय (भदेभाव रलहि समाज) 
 

जािीय, िैंलगक, भौगोलिक, उमेरगि, िमफ िथा क्षमिा आक्रदका आिारमा गाउँपालिकािाट सञ्चािन गरीन े

लवकासका हरेक क्रियाकिापमा भेदभाव गररने छैन । लवकासका क्रियाकिापमा लनणफय प्रक्रिया, िाभको 

वाँडर्ाँडमा सव ैक्षेत्र िथा पक्षको सहभालगिा गराइनेछ । पलछ परेका वगफ र समुदायको जीवनस्िर उठाउन े

योजनािाई प्राथलमकिा क्रदइनेछ । साथै गाउँपालिका स्िररय आयोजनाहरुको लनमाफण गदाफ अपाँगमैत्री 

रुपमा सञ्चािन गररनेछन । अपाङ्गिा भएका व्यलक्तिाई सम्मानजनक जीवनयापनका िालग उपयुक्त 

वािावरण िनाईनेछ । 
 

३.४.८ सशुासन (पारदर्शफिा, जवार्दलेहिा, लनस्पक्षिा, सहभालगिा) 

 

सावफजलनक सेवािाई प्रभावकारी रुपमा प्रवाह गनफ सावफजलनक लनकायहरुिाट प्रवाह गररने सेवा िथा िी 

लनकायमा कायफ गन े कमफचारीहरुिाई पारदशी एवं जवार्देही िनाइनेछ । सामालजक लवभेद एवम् 

वलह्करणमा परेका वगफ–समुदायको अथफपूणफ सहभालगिा गराउँदैखलनयािास गाउँपालिकािाई लवभेद सुतय 

पालिकाको रुपमा लवकास गररनेछ । संलविान र काननुहरुको पूणफ पािना गदै पारदशी र जवार्देहीिाका 

संयतत्र िथा औजारहरुको पररचािन गररनेछ । नागररक समाजहरुिाई सशक्तीकरण गदै नागररकका 

आवाजहरुिाई लवकास योजनाहरुका माध्यमिाट सम्िोिन गररनेछ । 

 

३.४.९ किा, ससँ्कृलिको जगनेाफ 

 

किा र संस्कृलिमा खलनयािास गाउँपालिकाका समुदाय सम्पन्निा वोकेको गाउँपालिका हो । खास गरी 

िामाि संस्कृलिको महत्वपूणफ सम्पलिका रुपमा रहकेो स्थानीय किा र सँस्कृलिको जगेनाफिाट 

गाउँपालिकाको लवकासमा योगदान गनफ सक्रकतछ । जसको माध्यमिाट पयफटन आगमनमा उपिेखलनय सुिार 
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गनफ सक्रकतछ । यहाँको किा सँस्कृलि िथा ऐलिहालसक क्षते्रहरुको संरक्षण िथा प्रवद्र्िनमा ध्यान क्रदइनेछ । 

यसको समुलचि प्रयोगिाट पयफटन लवकास, स्थानीय समालजक सद्भाव र मनोरञ्जन प्रदान गने माध्यमका 

रुपमा लवकास गररनेछ । 

 

३.४.१० अलभयानमिूक लवकास 
 

गाउँपालिकामा लवकासका गलिलवलिहरुिाई जनिाको आवश्यकिा अनुसार लवश्वालसिो वनाउन, आम 

नागररकको उच्च सहभालगिा सुलनलिि गनफ अलभयानात्मक लवकास प्रक्रिया अविम्वन गररनेछ । सव ैलवषय 

क्षेत्रमा जनिाको आवश्यकिा अनसुार अलभयानात्मक लवकास कायफिाई प्रोत्साहन गररनेछ । पूणफ 

सरसर्ाइयुक्त गाउँपालिका, पूणफ खोपयुक्त गाउँपालिका, पूणफ साक्षरि गाउँपालिका, जालिय छुवाछुिरलहि 

गाउँपालिका, िुँवामुक्त घर भएको गाउँपालिका, हररयािी गाउँपालिका, पूणफ उज्यािो गाउँपालिका, 

वोक्सीप्रथा, दाइजोप्रथा, मलहिामालथ हने घरेिु हहसँाका घटना शूतय गाउँपालिका, सुिाररएको गोठ, एक 

गाउँ एक उत्पादन, एक वलस्ि एक सावफजलनक चपी, एक गाउँ एक उद्यम, एक लवद्यािय एक इतटरनेट, 

आक्रद केही महत्वपूणफ अलभयानका रुपमा लवकास गररने लनदेशक लसिाति हनेछ । 
 

३.४.११ लवकासमा राजनीलिक एकिा 
 

प्रस्िुि आवलिक रणनीलिक लवकास योजनािे खलनयािास गाउँपालिकाको लवकासका िालग लवकासमा 

राजनीलिक एकिा कायम गरी उपिधि स्रोि, सािन र अवसरको अलिकिम उपयोग गदै गाउँवासीिाई 

सेवा, सुलविा प्रवाह गदै थप स्रोि र सािनका िालग आ–आफ्नो क्षेत्रिाट एकिािि भई प्रयासरि रहन े

लसिातििाई अविम्िन गने सहमलि भएको छ । 
 

३.५ दीघफकािीन सोच 
 

दीघफकािीन सोचिे पालिकाको आगालम क्रदनमा हालसि गनफ चाहकेो एक आदशफिम् वा इलच्छि अवस्थािाई 

सङ्केि गरेको छ । दीघफकािीन अवस्था प्राप्त गनफ लिखु गाउँपलिकामा उपिधि स्रोि, सािन, 

सम्भाव्यिािाई सदपुयोग गदै पालिकाको मुख्य समस्या र चुनौलििाई सामना गनफ सकु्न पदफछ । दीघफकािीन 

सोच एक आवलिक योजनामा मात्र प्राप्त गनफ सक्रकने सोच नभएिापलन आवलिक योजनािे यसिाई अगालड 

िढाउन मद्दि गदफछ । नेपािको संलविानि ेगरेको पररकपपना, संघ र प्रदेशको दीघफकािीन सोच िथा क्रदगो 

लवकास िक्ष्य, लिखु लनिालस नागररकको चाहना, लिखकुो लवकासको सम्ितिमा राजनीलिक दि र लवषय 

लवज्ञहरुिे लवलभन्न समयमा राखेका सोच समेििाई ध्यानमा राखी पालिका प्रमुख, उप-प्रमुख, प्रमुख 

प्रशासकीय अलिकृि, लनदेशक सलमलिका पदालिकारीहरु, उप-सलमलिका संयोजकहरु िथा सदस्यहरु 

िगायि पालिकाका सरोकारवािा, िुलिलजवीहरु र योजना िजुफमा टोिीको साझा प्रयासमा लिख ु

गाउँपालिकाको दीघफकािीन सोच ियार भै सकेको छ । यसरी ियार गररएको महत्वपूणफ लवषयिाइ 

मध्येनजर गदै यस आिलिक योजनामा पलन यलह क्रदघफकालिन सोचिाई कायम गरर लिखु पालिकाको 

आवलिक योजनामा िजुफमा कायफ सम् पत न गररएको छ ।  

 

“लिख ुगाउँपालिकाको दलृ् टिः सशुासन मार्फ ि समकृ्रद्द” 
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यस आवलिक योजना मार्फ ि लिखु गाउँपालिकाको दीघफकािीन सोंचि ेसमेट्न ेशव्दाविीहरुको व्याख्या यहा ँ

समावेश गररएको छ । 
 

क) सशुासन 

सशुासन शव्दको अथफ नेपािी शधदसागर र वहृि् नेपािी शव्दकोशिे  राम्रो राज्य व्यवस्था, उिम शससन 

भने्न जनाएको छ । असि शासन र कुशि प्रशासन न ै सुशासन हो । राज्य  संयतत्रिाई  जनमुखी  िनाई  

नागररकको  अपेक्षाअनुरूप  प्रभावकारी  लछटो, छररिो  र  प्रभावकारी  सेवाका  माध्यमिाट  नागररकिाई  

शासनको  सुखद  अनुभूलि  क्रदिाउनु  नै  सुशासन  हो  ।  यसिाई  असि, कुशि  र  जनमुखी  शासन  भनेर  पलन  

लचलनतछ  ।  शासकीय  पात्रहरूमा  लनलहि  शलक्त, अलिकार  र  दालयत्व  नागररक  सेवा  र  सतिुलि  सापेक्ष  गने  

शासन  प्रणािीिाई  समेि  सशुासन  भलनतछ  ।  सन्  १९८९  मा  लवश्व  िैंकिे  लवकास  पररयोजना  सञ्चािनका  

िालग यसको अविारणा अगालड पयाएको हो । यो जनमुखी शासन व्यवस्था हो ।  नेपािको संलविानिे पलन  

क्रदगो  शालति, समृलि  र  सुशासनमा  जोड क्रदएको  छ  । यसिे लिखु पालिकािाई सुशासन मार्फ ि उन्नलिशीि, 

उन्नि िथा सामालजक, आर्थफक, पूवाफिार िगायिका गलिलवलििे पूणफ रुपमा लवकास गनुफपने लवषयिाई 

समेटेको छ । लिखु गाउँपालिकाको आवलिक योजना िजुफमाको दीघफकािीन सोंचमा समालवि सुशासन 

शव्दिे िि उपिेख गररएको लवषयिाई समेट्न खोलजएको छ; 

➢ जनसहभालगिामूिक शासन व्यवस्था, 

➢ जनउिरदायी सरकार सञ्चािन, 

➢ शासन प्रक्रियामा पारदर्शफिा अविम्िन, 

➢ कानुनमा आिाररि शासन व्यवस्था, 

➢ जवार्देही शासन सञ्चािन, 

➢ प्रशासनको सरिीकरण र लनणफय प्रक्रियामा सरोकारवािाको सहभालगिा, 

➢ समावेलशिामा आिाररि तयायपूणफ समाज लनमाफणमा जोड, 

➢ भ्रिाचाररलहि समाजको पररकपपना, 

➢ दण्डहीनिाको अतत्य र काननुको पररपािना, 

➢ लनयम काननुको पूणफ पररपािना, 

➢ लविीय जवार्देलहिा प्रवद्र्िन, 

➢ स्वितत्र पे्रसको व्यवस्था । 
 

यसरी, जनमुखी र नागररक सहभालगिामूिक शासन व्यवस्था न ैसुशासन हो । यसिे लवकास, समृलि र 

जनसतिुलिको अपेक्षा िोकेको हतछ । सुशासन कायम गनफ राज्य संयतत्रका सिै अंगिाई गलिशीि, 

सहभालगिामूिक र जवार्दहेी िनाउँदै नागररक सचेिनाको समेि लवकास गनुफ आजको आवश्यकिा हो । 

ख) समलृि 
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समृिी शव्दको अथफ नेपािी शव्दसागर सम्पत न हनाको भाव वा लस्थलि, सम् पत निा;अभ् युदय, िढ्िी भत न े

जनायएको छ । अंग्रेजी शधदकोषिे जनिाको उच्च लजिनस्िर, कायफमा सर्ििा, प्रशस्ि िन भएको अिस्था, 

उन्नि लस्थलि, लिलिय सर्ििा र राम्रो भलिस्य भएको अिस्था समृलि हो भनेको छ । अथफशास्त्रिे क्रदगो उच्च 

आर्थफक िृलि, िढदो नार्ा र पुणफ रोजगारी भएको अिस्थािाई समृलि मानेको छ । िालणज्यशास्त्रि ेपुणफ 

रोजगारी, उच्च आय र ियशलक्त र तयुन मुरास्िीलि भएको अिस्था िाई समृलि भनेको छ । औषिी 

लिज्ञानिे पैसािे खररदगनफ नसक्रकने जनिाको आन्नद र असि स्वास्थिाई मानिजािीको िन र समृलि 

मानेको छ । हाम्रो पौराणीक अथिफ िेदिे कडा मेहनि गरेर प्रशस्ि िन कमाउन ु र दान गनुफ समृलि हो 

भनेको छ। सारमा समृलि एक उन्नि अिस्था हो जहा ँ िुलि र लिवेकको उच्चिम अभ्यास भएको हतछ, 

सिैिाइ रोजगार उपिधि हतछ, हरेक धयालक्तिे आंर्नो आत्मसम्मान महससु गरेको हतछ र अनुसतिानि े

नयां प्रलििी सृजना गरी जनिािाइ िनी र सुखी िनाएको हतछ । समृलि मालनसको िलुि, सृजना, मेहनि, 

काम र उत्पादनको उपज हो ।  

 

िीखु गाउँपालिकािे लनिाफरण गरेको सोचमा समालहि समृलििे लिखु पालिकािाई सममृि लिख ु

गाउँपालिका लनमाफण गने मागफ लनदेशका रुपमा समृलिका मुख्य अंग र सूचक पलहचान गरेको छ । पलहचान 

गररएका समृलिका मुख्य अंगिाई चारवटा समुह र १२ वटा उपसमुहमा िर्गफकरण गररएको छ भन े४४ 

भतदा िक्रढ सूचकहरुिाई समालहि गरेको छ। जुन देहाय िमोलजम छ- 

भौलिक पवूाफिार 

➢ पहचँ िथा सुगमिा (सडक, एयरपोटफ, रेि वे, िथा केविकार) 

➢ ईतिन िथा ससंचाई (लवजुिी, प्रकृलिक ग्यास, िायो िथा सौयफ उजाफ) 

➢ उद्योग िथा वालणज्य (उत्पादनमूिक, कृलष िथा वन, पयफटन िथा सेवा) 

मानवीय पूजँी 

➢ लशक्षा (साक्षरिादर, औपचाररक लशक्षा, व्यवसालयक लशक्षा) 

➢ िालिम (व्यवसालयक िालिम, पेशागि/उद्यमशीििा मूिक) 

➢ रोजगारी/अवसर (सरकारी जालगर, लनजी क्षेत्र, स्वररजगार) 

जीवन स्िर 

➢ स्वास्थ् य (पाँच वषफ मुलनको मृत्युदर, आिारभिू स्वास्थ् य िथा पोषण, औसि आयु) 

➢ सम्पलि (व्यलक्तगि आय, उपभोग िथा भौलिक अवस्था) 

➢ सुरक्षा (सचुना िथा संचार, व्यलक्तगि िथा सामालजक सरुक्षा, वािावरणीय सरुक्षा) 

सशुासन 

➢ प्रभावकाररिा/जवार्देही सरकार (जनआवाज िथा जवार्देलहिा) 
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➢ राजनैलिक सहभालगिा (सरकारी प्रभावकाररिा, लनयलमििाको गुणस्िर, आवलिक िथा स्वच् छ 

लनवाफचन, रानलैिक सहभालगिा, राजनैलिक स्थायीत् व) 

➢ कानुनी राज् य (व्यलक्तगि सम्पलिको रक्षा, भ्र् टाचार लनयतत्रण, हिदंगा िथा ितद रलहि अवस्था) 

३.६ समलिगि िक्ष्य 
 

➢ सुशासन मार्फ ि पालिकामा सामालजक, आर्थफक र भौलिक पूवाफिारको लवकास गने । 

➢ पालिकामा लवद्यमान सामालजक र भौलिक पूवाफिारको सापेक्ष संरक्षण गरी आर्थफक वृलि गने।  

३.६.१ पररणात्मक िक्ष्य  
 

लिख ु गाउँपालिकाको आवलिक लवकास योजनाका मुख्य आर्थफक  ,सामालजक र भौलिक पररमाणात्मक 

िक्ष्यहरु लनम् न िमोलजम रहकेा छन् । 

 

क) सशुासनिारा सवेा प्रवाह 

लवकासको प्रलिर्ि प्रत्येक जनिािाई समानुपालिक िथा प्रजािालतत्रक लहसाििे प्राप् ि गने वािावरण 

ियारीको िालग जनिािाई गररने सेवा प्रवाहमा सुशासन कायफ गनुफ गराउन ुराज्यको दालयत्व हो । राज्यको 

स्थानीय निेृत्व समेिको भूलमका लनवाफह गरेको पालिकािे सेवा प्रवाहमा सुिार गरी जनिािाई सुशासनको 

प्रत्याभूलि गराउन ुपरेको छ । यसको िालगपालिकािे आफ्नो प्रशासनिाई सविीकरण गरी सिै जनिािाई 

सेवा प्रवाह गनफमा समेि ध्यान क्रदनु पदफछ । सेवा सुलविा चुस्ि र दरुुस्ि िनाउनको िालग यस योजनाि े

प्रस्िाव गरेको संस्थागि लवकास योजनािाई समेि ध्यान क्रददै पालिका अगाडी िढेको देलखतछ । यसिाई 

अझ प्रभावकारी र जनमैलत्र िनउँदै जाँदा लिख ुगाउँपालिकाको दलृ् ट साकार हनेछ ।    

 

ख) सहभालगिात्मक पद्दलि 

क्रदगो लवकास गनफको िालग जनसहभालगिा एक अपररहायफ लवषय हो । यसि े नागररिाई लवकास प्रलि 

उिरदायी िनाउँदै लवकासमा सिैको पहचँ र प्रलिर्िमा सिैिाई समान अवसर क्रदने गदफछ । यसिे 

एकालिर लवकास योजनाहरु क्रदगो र रटकाउ रुपमा संचािन हन सहयोग पुर् याउँछ भने अकोलिर 

मालनसहरुिाई कायफिम क्रदगो पानफ समेि हौसिा प्रदान गदफछ । त्यसकारण "लवकास जनिाका िागी" भत ने 

राल् ट्रय सतदेशिाई मुिफरुप क्रदन िथा सु-शासनको प्रत्याभूलि आम नागररकमा गराउने अलभप्रायि े

सुशासनको एक प्रमुख खम्िाको रुपमा रहकेो जनिाको अपनत्व (Ownership) लवकास गनफ हरेक लवकास 

लनमाफण कायफका अविारणा ियारी िथा कायाफतवयन समेिमा जनिाको सक्रिय िथा साथफक क्रकलसमि े

सहभालगिा हनुपने यथािफिाई मनन गरी सहभालगिात्मक कायफ पिलिको पािना गनुफपने देलखतछ । यसिाट 

िागि योजनामा समेि जनसहभालगिा जुटने हदँा कायफिम कायाफतवयनमा समेि सहज हन सक्छ । 

 

ग) पवूाफिारको लवकास िथा लवस्िार  

लिख ुपालिकाको समग्र लवकास गनफ आवश्यक पूवाफिारहरुको योजनािि लवकास र लिस्िार गनुफपने देलखतछ 

। पूवाफिारको लवकास गदाफ उपिधि सीलमि स्रोि र सािनिाई उच् चिम प्रयोग गनुफपने र स्थानीय स्रोि 

सािनको प्रभावकारी रुपमा पररचािन गनुफपन े देलखतछ । उपिधि स्रोि सािनको समुलचि प्रयोग गदै भ-ू

उपयोगको अविारणािाई सर्ििापूवफक कायाफतवयन गरी आवलिक योजनािे पलहचान गरेका 
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पूवाफिारहरुको िमश लवकास गनफ सकेको खण्डमा भलवश्यमा यो पालिकाको व्यवलस्थि र योजनावि 

लवकासको सपनािाई साकार पानफ सक्रकतछ । 

 

घ) मलहिा सशलक्तकरण र िलैङ्गक समानिा 

एक् काईसौ शिाधदीमा मलहिाहरुिाई लवकासको मुि प्रवाहमा पयाउनुपछफ भत ने लवश् वव्यापी अविारणा 

िथा मलहिा प्रलिको लवभदे अतत्य गनफ समेि पालिकाको िक्ष्यिाई लशरमा राखी पूवाफिार लवकास 

लनमाफणमा योजना िथा कायाफतवयनमा समेि मलहिा सशलक्तकरण र िैंलगक समानिाको पक्षिाई िढी भतदा 

िढी प्रयोग गनुफ पदफछ । यस क्रकलसमको अविारणािाई व्यवहारमा पयाई मूिफरुप समेि क्रदनुपन े देलखतछ । 

यसको िालग मलहिा वगफको िलक्षि कायफिमहरुिाई पालिकािे प्राथलमकिाका साथ अविम्िन गनुफपन े

देलखतछ । योजना िजुफमा िथा कायफिम कायाफतवयनमा मलहिाहरुिाई सक्रिय सहभालगिा गराउन सकेमा 

मलहिा शसलक्तकरण हन पुग्दछ । 

 

ङ) दलिि र जनजालिको लहि प्रविफन 

सामाजिाट िलञ् चि भएको कारणिे समाजमा अझ ै पलन उत्पीलडि  ,दलिि  ,आक्रदवासी र जनजािीहरुि े

जीवन यापनमा करठनाई भोग् नुपने िाध्यिात्मक पररलस्थलि िनकेो छ । पतरौं योजनाको भावना र ममफ 

अनुरुप अि हने हरेक लवकास लनमाफणका कायफिममा दलिि र जनजािीको लहि र प्रविफनमा प्रत्यक्ष सहयोग 

पुर् याउन जोड क्रदइएको छ । पालिका लवकासका हरेक कृयाकिापहरु यो उद्दशे्य प्रालप् ि प्रलि िलक्षि हनुपदफछ 

। आवलिक योजनािे अलघ सारेको िक्ष्य िथा उद्देश्य पररपूर्िफ हनको िालग िलक्षि वगफ  ,दलिि समुदाय  ,

उत्पीलडि समूहिाई केलतरि गरी कायफिम कायाफतवयन गनुफपने देलखतछ । यस आवलिक योजनािे पलन सोही 

लसिातििाई आत्मसाथ गदै उत्पीलडि ,  दलिि  ,जनजािीको उत्थानको िालग लवलभत न कायफिमहरु समावेश 

गरेको छ । 

 

च) सामालजक पररचािन र सहकाररिाको लवकास 

समाजको सवफपक्षीय लवकासको िालग नागररकको आर्थफक िथा सामालजक क्षेत्रको समेि लवकास हनुपने र 

यसका िालग सामालजक पररचािन र लवकास कायफमा सहकाररिाको स्प् ट अविारणा अपनाई कायफ गनुफपन े

देलखतछ । यसको िालग समाजका हरेक वगफ र समुदायिाई पररचािन गरी लवकास कायफिाई प्रभावकारी 

रुपमा अगाडी िढाउन सक्रकतछ । त्यसकारण सामालजक पररचािन र सहकाररिाको योजना लनमाफणमा 

महत्वपूणफ स्थान रहकेो हतछ । योजना िजुफमा देलख कायाफतवयनको िहसम्म सामालजक पररचािनको अवस्था 

उपिेखनीय रुपमा हनेछ भत ने अनुमान यस योजनािे गरेको छ । 

 

छ) स्थानीय लनकायको क्षमिा अलभवलृि 

संलविानमा नै स्थानीय िहको एकि र साझा अलिकारहरू पररभालषि छन् । स्थानीय सरकार सचंािन 

ऐन, २०७४ िे स्थानीय लनकायिाई िढी सक्षम िनाउन ेर लवकासको प्रलिर्ि आम जनिािाई प्रदान गन े

लहसाििे लवलभत न लवषयगि िालिमहरु प्रदान गने  ,अनिाईन सफ्टवेयर िालिम  ,आत िररक आय वृलि गरी 

लवकास कायफिममा खचफ गनफ सक्रकएमा स्थानीय लनकायको क्षमिा अलभवृलि हने लनलश् चि छ । 

 

ज) प्रभावकारी अनगुमन र मपूयाङ्कन प्रणािीको ससं्थागि लवकास 

योजना िथा कायफिमहरुको प्रभावकारी कायाफतवयन सहभालगिामूिक अनुगमन र मूपयाङ्कन प्रणािीको 

लवलश् ट योगदान रहतछ । जनिाको िालग गररने लवकास लनमाफण जस्िा कायफको कायाफतवयनमा  पालिकाको 
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मात्र अनुगमन पर् याप् ि नहने भएकोि े सरोकारवािाहरु समेिको सहभालगिामा अनुगमन र मूपयाङ्कन 

पद्दलिको लवकास गनुफ पदफछ । यसको िालग समुदायका हरेक वगफिाट र संस्थाहरुिाट प्रभावकारी अनुगमन 

िथा मूपयाङ्कन गनुफपने हतछ । यसो हन सकेमा कायफ योजनाहरुिे स्थालयत्व पाउनुका साथै प्रभावकारी 

रुपमा यसको प्रभाव समुदायमा पने गदफछ । आवलिक योजना कायाफतवयनमा मूपयाङ्कनको िालग 

गाउँपालिका  ,लजसस ,  लडलभजन कायाफिय िगायि अतय सम्िलतिि िाइन एजेतसीहरुको भूलमका महत्वपूणफ 

हनेछ । 

 

समग्रमा दीघफकालिन सोचका आिारमा गउँपालिकाको लवकासको प्रलिवििा र चाहना स्प् ट दशाफउने गरी 

दीघफकालिन सोच प्रालप् ि िर्फ  लवकास प्रयासिाई डोर् याउने गरी लनम् न उप िेलखि लवकासका लसिात िहरु 

ियार भएका छन् ।  

➢ सुशासन मार्फ ि जन सहभालगिात्मक लवकास अलभयान 

• उपभोक्ता समुहहरुको सुदढृीकरण 

• स्थानीय समुदायमा आिाररि संगठनहरुको लवकास िथा पररचािन 

• स्थानीय गरैसरकारी संस्थाहरुको पररचािन  

• लनजी क्षेत्रको पररचािन 

• सरकारी िथा लनजी साझेदारीमा लवशेष जोड 

➢ जनसविीकरण एवम् समावेशी लवकास 

• सेवा र सुलविा मालथ सिैको समान पहचँ 

• दलिि, उपेलक्षि िथा जनजािी उत्थान मानवीय लवकास 

➢ प्राकृलिक श्रोिको क्रदगो उपयोग 

➢ वािावरण मैत्री लवकास 

➢ आर्थफक गलिलवलिमा अलभवृलि गदै समृलि 

➢ समानुपालिक िजेट िाँडर्ाँट 

➢ स्थानीय श्रोि, सािन र सीपको उपयोग 

➢ रोजगारीको अवसरमा अलभवृलि  गररिी तयूनीकरण 

 

३.७ समल् टगि उद्देश्य 
 

पालिकाको सिै क्षेत्र र पक्षको यथाथफ वस्िुलस्थलि लवश् िेषण गरी आगामी पाँच िषफको पालिकाको लवकास 

योजना िजुफमा गने र दीघफकािीन रुपमा पालिकािाई सुशासन मार्फ ि समृलि िर्फ  िैजाने  मूि उिशे्य 

रहकेो यस आवलिक योजनाको अतय लवलश् ट उदेश्यहरु लनम् न प्रकार रहकेा छन् : 

 

➢ असि शासनको व्यिस्था गन े। 

➢ असि शासन मार्फ ि पालिकामा समृलि पयाउने । 

➢ व्यवसालयक कृलष, पशुपािन र उद्योग व्यवसायका माध्यमिारा रोजगारी र आयमा वृलि गने । 

➢ आिारभूि स्वास्थ्य र सरसर्ाई िथा गुणस्िरीय लशक्षाका माध्यमिाट समावेशी लवकास गने। 

➢ पालिकािाई आर्थफक िथा सामालजक लवकासिर्फ  अग्रसर गराउने । 

➢ वािावरणमैत्री क्रदगो भौलिक पूवाफिारहरुको लिकास गने । 
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➢ प्राकृलिक स्रोि र सािनहरुको क्रदगो उपयोग गने । 

➢ संस्थागि सुशासन कायम भइ प्रभावकारी सेवा प्रवाह गने । 

➢ क्रदघफकालिन  सोंच  लनिाफरण  गरी  योजना  िथा  कायफिमहरुको  खाका  ियार  ियार गने िथा 

प्राथलमकिाको आिारमा िागि योजना ियार पाने । कायफिम कायाफतवयन योजना िजुफमा गरी 

पालिकाको लवकास प्रयासिाई आगामी ५ वषफमा कुन क्रदशािर्फ  डोर् याउने भत ने लनिाफरण गने । 

➢ पालिकाको आवलिक योजना िजुफमा गनफका िालग मागफलनदेशक लसिाति, रणनीलि िथा क्षेत्रगि 

कायफिमहरु लनिाफरण गने । 

➢ संघीय िथा प्रादेलशक योजना िजुफमाको िालग सहयोग पुर् याउने । 

 

३.८ समलिगि नीलि िथा रणनीलिहरु 
 

यस आवलिक योजनािे लनर्दफ् ट गरेका िक्ष्य र उदेश्यहरु प्राप् ि गनफ लनम् न रणनीलि र कायफनीलिहरु प्रस्िाव 

गररएको छिः  

➢ पालिकामा सुशासन कायम गरी समृि पालिका लनमाफण गने ।  

➢ आर्थफक आत्मलनभफिाफको लस्थलि लनमाफण गनफ िुिनात्मक िाभ हनसके्न स्थानीय कृलषिािी र 

आिारभूि खाद्यवस्िुको उत्पादनमा िृलि गने । 

➢ कृलष िथा उद्योग क्षेत्रमा सजृना भएका स्थानीय रोजगारी र सम्भाव्य रोजगारी क्षेत्रका िालग 

चालहने क्षमिा र सीपयुक्त जनशलक्त लनमाफण र लवकासमा िगानी गने । 

➢ लवद्यमान सडक सञ्जािको उपयोग हने गरी आर्थफक सम्भावनाका आिारमा कृलष क्षेत्रिाई 

सम्िोिन गने उद्योग स्थापना र सञ्चािनमा लनजी क्षेत्रिाई प्रोत्साहन गने । 

➢ व्यवसायीकरण  ,लवलविीकरण र आिुलनकीकरण गरर कृलषजतय उद्योगिाई लवकासको सम्वाहक 

िनाउन े। 

➢ कृलष अनुसतिान क्षेत्रमा आिुलनक िथा नलवनिम प्रलवलि लवकास गने । 

➢ अलनवायफ आिारभूि लशक्षा िथा लनशुपक आिारभिू र माध्यालमक लशक्षा पिलििाई रोजगारी र 

उद्यमशीििा मूिक िनाउने । 

➢ शैलक्षक सामालजक चेिनास्िर कमजोर रहकेो जािीय समञह ,  समुदायका िालग स्थानीय रुपमा 

उपिधि अवसरहरुमा लवशेष प्राथलमकिा क्रदने । 

➢ कृलषयोग्य भूलम र वन क्षेत्रको संरक्षण गनफ एवम् यूवाहरुिाई कृलष पेशा िर्फ  आकर्षफि गराएर 

लवलभन्न कायफिम सञ्चािन गने । 

➢ मानवपँूजी लनमाफण र सशलक्तकरण गनफ पालिकाका लशलक्षि यूवाहरुिाई सामालजक पररचािनमा 

संिग् न गराउने ।  

➢ गररिी तयूनीकरण कायफिममा िगानी िृलि गरी लनयलमि अनुगमन र मूपयाङ्कन गने। 

➢ गररि, ितििाट प्रभालवि र लसमातिकृि वगफका िाििालिकािाई लनिःशुपक पठनपाठन गराउन 

लनजी, संस्थागि र सामुदालयक लवद्याियहरुसँग सहकायफ गने ।  

➢ िलक्षि समुहिाई िलक्षि गरेका कायफिमहरुमा पालिकाि ेअनुदान िढाउद ैजाने । 

➢ लवशेष िगानीका क्षेत्रहरुको पलहचान गदै गाउँपालिकाको दीघफकालिन योजनामा समावेश गने ।  
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➢ लनजी क्षेत्रको िगानीिाई आकर्षफि गरी सावफजलनक लनजी साझेदारी (PPP: Public Private 

Partnership) को लसिाति अनुरुप लवकास कायफ सञ्चािन गने ।  

➢ वािावरण संरक्षण सम्ितिी प्र् ट नीलि पयाउने । 

➢ लवलभत न खािे प्रविफनात्मक िजार सञ् चािनमा जोड क्रदने । 

➢ स्थानीय श्रोि सािन एवम् जनशलक्त पररचािनमा लवशेष जोड क्रदने । पयफटक मैत्री खाद्य पररकार 

प्रविफनमा जोड क्रदने । 

 

३.९ िागानी, स्रोि अनमुान र िाडँर्ाटँ 
 

३.९.१ स्थानीय िहको समलिगि अथफितत्र 

 

गाउँपालिकाको अथफितत्र मुख्यियािः कृलष, वन, जि, पयफटन, िथा सेवा जस्िा क्षेत्रमा लनभफर भएको देलखतछ 

। हािसम्म राल् ट्रय राजमागफसँग पहचँ नभएको  ,ग्रामीण पररवेश भएको  ,पहाडी भूगोि र व्यापाररक िथा 

आर्थफक गलिलवलिहरु अत्यति ैलसलमि भएकोिे यस गाँउपालिकाको आम्दानीका आतिररक स्रोिहरु अत्यति 

तयून छन । गाउँपालिकाका सि ैवडाहरूमा िाह्रै मलहना सञ्जािको पहचँ नभएको कारण कृलष एवम् अतय 

आर्थफक गलिलिलिहरु सहज िथा प्रभावकारर रुपमा समेि लवकास हन सकेको छैन । यस गाउँपालिकाको 

अको मुख्य आर्थफक आिार वैदेलशक रोजगार रहकेो देलखतछ । यद्यलप यो त्यलि सकारात्मक भन ेहोइन । 

प्राकृलिक सौतदयफको िनी, जैलवक लवलवििा, िार्मफक स्थि एवं साँस्कृलिक लवलवििािे भरीपूणफ रहकेा 

कारण लजपिाको आकषफण गतिव्यहरू मध्ये यो गाउँपालिका पलन एक हो । यसकारण यो गाउँपालिकािाई 

पयफटक्रकय लहसाििे माथी उकास्न सक्रकतछ । जसिे गाउँपालिकाको आर्थफक क्षेत्रमा ठूिो सहयोग पुग् ने छ । 

त्यस्िै गाउँपालिकामा रहकेा जिसम्पदािाई  अलिकिम उपयोग गरी लवद्यिु आयोजनाहरु संचािनमा 

रहकेा छन् । जसिाट गाउँपालिकािाइ िार्षफक ठूिो रकम रोयलपट जम्मा हतछ । यसिे गाउँपालिकािाई 

सामालजक, आर्थफक, पूवाफिार िथा वािावरणीय लवकासको िालग टेवा पुगकेो छ । गाउँपालिकामा स्थानीय 

स्िरमा सचंािनमा रहकेा उद्योग, व्यवसाय िथा व्यापारिे पलन गाउँपालिकाको आथफितत्रमा सहयोलग 

भूलमका लनवाफह गरेको छ । गाउँपालिकाको अको महत्वपूणफ आर्थफक स्रोि भनेको राजश् व हो । 

गाउँपालिकामा राजश् वको लहसाििे त्यलि िेरै रकम भने संकिन हने गरको देलखदैन । यसको साथ साथ ै

गाउँपालिकाको आम्दानीको प्रमुख स्रोि संलघय िथा प्रदेश सरकािाट प्राप् ि हनेगरेको रकमि े पलन 

गाउँपालिकाको समग्र अथफितत्रिाई प्रत्येक्ष प्रभाव पारेको छ ।   

िालिका 26 लिखु गाउँपालिकाको चािु र पँूलजगि खचफ 

  २०७६/७७ % २०७७/७८ % कैक्रर्यि 

चाि ुखचफ  १६८५०४३९२.२९ ८३.१८ २३५३५६३१२.८२ ८९.०२ खचफ भएको 

३४०७२६०७.७१ १६.८२ २९०३९०५७.१८ १०.९८ मौज् दाि 

२०२५७७०००.०० १००.०० २६४३९५३७०.०० १०० कुि रकम 

पूलँजगि खचफ १०९५७५०००.९९ ७९.७१ ८९५७२४२३.५४ ६६.६१ खचफ भएको 

२७८८३६२०.४१ २०.२९ ४४८९८५७६.४६ ३३.३९ मौज् दाि 

१३७४५८६२१.४० १००.०० १३४४७१०००.०० १०० कुि रकम 
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कुि रकम (चाि ुर 

पूलँजगि) 

३४००३५६२१.४०   ३९८८६६३७०.००     

  िजेट २०७६/७७ िजेट २०७७/७८ 

चाि ुखचफ  २०२५७७०००.०० ५९.५८ २६४३९५३७०.०० ६६.२९ 

पूलँजगि खचफ १३७४५८६२१.४० ४०.४२ १३४४७१०००.०० ३३.७१ 

कुि रकम (चाि ुर 

पूलँजगि) 

३४००३५६२१.४० १००.०० ३९८८६६३७०.०० १००.०० 

स्रोििः लिख ुगाउँपालिका, २०७८ 

 

३.९.२ पालिकाको लवलत् िय स्रोि  र आय अनमुान 

 

गाउँपालिकाको लवलिय स्रोि भनकेो राजश् व कर र गैर राजश् व कर हो । यसको साथै संलघय सरकार र प्रदेश 

सरकारिाट प्राप् ि हने अनुदान िथा अतय दािनृीकायिाट हन ेरकम न ैगाउँपिीकाको प्रमूख लवलिय स्रोिहरु 

हन् । यसको अिवा गाउँपालिकामा उपिव्ि हने सम्भालवि स्रोि व्यवस्थापन र पररचिान गरी उपयोग 

गररनेछ । यस आवलिक योजनामा गाउँपालिकाि ेलनम् न िमोलजम लिलभत न लवलिय स्रोिहरु पलहचान गरर 

पररचािन गरररनेछ । गाउँपालिकाको मुख्य लवलिय स्रोिहरु लनम् न छन;् 

क) गाउँपालिकाको आत िररक स्रोििः गाउँलिकािाट उठाईन ेराजश्व कर र गैर राजश्व  

गाउँपालिका उठ् ने रोयपटी 

ख) संघीय सरकारिाट प्राप् िहने अनुदानिः समपुरक अनुदान, सशिफ अनुदान, लवशेष अनुदान र राजश् व 

िाँडर्ाँड 

ग) प्रदेश सरकारिाट प्राप् िहने अनुदानिः समपुरक अनुदा, सशिफ अनुदान, लवशेष अनुदान  

घ) सवारी सािन, लवज्ञापन करको िँडारँ्ड 

ङ) संघ/संस्थागि/दािृलनकाय 

च) िैदेलशक सहायिा 

राजस्व लशषफक यथाथफ यथाथफ अनमुान 

२०७६⁄७७ २०७७⁄७८ २०७८⁄७९ 

आतिररक आय १८८२.८७१ ३९६७.५४२ १६५०४.२०९ 

सघंीय राजस्व िाडँर्ाटँिाट प्राप्त आय ३३८२५.८०७ ४५२६७.४२५ ५६९१८.००० 

प्रदेशसगँ राजस्व िाडँर्ाटँिाट आय २५२६.७५९ २१९६.४४४ २३६९.००० 

अनदुान ३७७३६१.४४६ ४२८११८.०३६ ४५३२४१.००० 

जम्मा ४१५५९६.८८३ ४७९५४९.४४७ ५२९०३२.२०९ 

िैंक मौज्दाि २४७२.५३५ ३१४४.९४९ ८५२.९४८ 

कुि आय िजटे ४१८०६९.४१८ ४८२६९४.३९६ ५२९८८५.१५७ 

  

आय लशषफक २०७७⁄७८ को यथाथफ आय २०७८⁄७९ को अनमुालनि 

आय 

रकम प्रलिशि रकम प्रलिशि 

आतिरीक आय ३९६७.५४ ०.८३ १६५०४.२१ ३.१२ 

राजस्व िाडँर्ाँटिाट प्राप् ि आय ४७४६३.८७ ९.९ ५९२८७ ११.२१ 

िाह् य अनदुान ४२८११८.०४ ८९.२८ ४५३२४१ ८५.६७ 

कूि जम्मा ४७९५४९.४५ १०० ५२९०३२.२१ १०० 
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लिखु गाउँपालिकाको आम् दलनको स्रोि लसलमि रहकेो छ । लसलमि आथफितत्रको िािजुद पलन गाउँपालिकाको 

आफ्नो चािुगि खचफ र पँूलजगि खचफ व्यवस्थापन गदै आएको छ । त्यसकारण अवका पाँच िषफहरूमा 

कलम्िमा पलन १०% दरि ेआतिररक राजश् व िगायि समग्र अवस्थािाई सोलह अनुपािमा आर्थफक अनुमान 

गररएको छ ।   

िालिका 27: लिखु गाँउपालिकाको आगामी ५ िषफको आयको अनुमालनि प्रके्षपण 

आर्थफक िषफ िजटे 

२०७८/७९ आिार िषफ ४६०७३६००० 

२०७९/८० ५०६८०९६०० 

२०८०/८१ ५५७४९०५६० 

२०८१/८२ ६१३२३९६१६ 

२०८२/८३ ६७४५६३५७८ 

२०८३/८४ ७४२०१९९३५ 

नोटिः आयको प्रक्षेपण आगालम ५ िषफ सम् म १०% को दरिे िढ्छ भत ने मातयिामा प्रक्षेपण गररएको छ ।  

 

 

लचत्र 6: लिखु गाँउपालिकाको आगामी ५ िषफको आयको अनमुालनि प्रक्षेपण 

३.९.३ व्ययको प्रवलृि, लवश् िषेण र प्रक्षपेण 

 

आर्थफक िषफ २०७७/७८ मा चािु खचफ ५९.५८% देलखतछ भने आर्थफक िषफ २०७७/७८ मा ६६.२९% 

देलखतछ । यो खचफ अलिपिो आर्थफक िषफको िुिनाम कररव ६% िढी हो । पालिकाको आगामी पाँच िषफको 

व्ययको अनुमालनि प्रके्षपण िाई ििको िालिकामा समािसे गररएको छ ।   

िालिका 28: लिखु गाँउपालिकाको आगामी ५ िषफको व्ययको अनुमालनि प्रक्षेपण 

लववरण आिार िषफ 

२०७८/७९ 

आर्थफक िषफ 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०७२/८३ २०८३/८४ 

जम्मा खचफ (चाि ु+ 

पूलँजगि खचफ- नरेु) 

३९८८६६३

७० 

४३८७५३०

०७ 

४८२६२८३

०८ 

५३०८९११

३८ 

५८३९८०२

५२ 

६४२३७८२

७८ 
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लचत्र 7: लिखु गाँउपालिकाको आगामी ५ िषफको व्ययको अनमुालनि प्रक्षेपण 

३.१० क्षते्रगि योजना प्राथलमक्रककरण र िजटे अनमुान 
 

३.१०.१ योजना प्राथलमकीकरण 

 

लिख ुगाउँपालिकाको आवलिक लवकास योजना िजुफमाका िममा पलहचान भएका समस्या िथा सम्भावना र 

उपिधि अवसरहरुका आिारमा सहभालगिामूिक छिर्ििाट िि उपिेख गररए  अनुसारका लिषय  

क्षते्रहरुको प्राथलमकिािम लनिाफरण गररएको छ । यी प्राथलमकिाका आिारमा गाउँपालिकािे आयोजना 

छनौट, िगानी िृलि िथा उलचि कायाफतवयन गदाफ सतिुलिि, समावेशी िथा क्रदगो लवकास हन ेदेलखतछ । 

क) सडक िथा भौलिक पूवाफिार 

ख) कृलष िथा पशु 

ग) लशक्षा 

घ) स्वास्थ्य 

ङ) पयफटन 

च) खानेपानी िथा सरसर्ाई 

छ) उजाफ 

ज) वन िथा जलडवटुी 

झ) संचार 

ञ) वस्िी लवकास 

ट) खेिकूद 

ठ) िार्मफक, सांस्कृलिक  

िालिका 1:  स्थानीय िहको योजना प्राथलमकीकरणका आिार र अकंभार 

ि  .स .  प्राथलमकिाका आिारहरु अलिकिम 

प्राप् िाङ्क 

तयूनिम 

प्राप् िाङ्क 
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१ रालिय िक्ष्य प्राप्त गनफ प्रत्यक्ष योगदान गने भए १ अङ्क र प्रत्यक्ष योगदान 

नगन ेभए ० अङ्क 

१ ० 

२ प्रदेश लवकासको प्रमुख चािकसँग सम्िलतिि भए १ अङ्क र नभए १ अङ्क १ ० 

३ क्रदगो लवकास िक्ष्य प्राप्त गनफ योगदान गन ेभए १ अङ्क र प्रत्यक्ष योगदान 

नगन ेभए ० अङ्क 

१ ० 

४ स्थानीय िहको दीघफकािीन सोंच प्राप्त गनफ योगदान गन े भए ३ अङ्क र 

प्रत्यक्ष योगदान नगन ेभए १ अङ्क 

३ १ 

५ स्थानीय िहको क्षेत्रगि उद्दशे्य प्राप्त गनफ प्रत्यक्ष योगदान गन ेभए ३ अङ्क र 

प्रत्यक्ष नगन ेभए १ अङ्क 

३ १ 

६ रोजगार, आय वा उत्पादन िृलिमा प्रत्यक्ष योगदान गन े भए ३ अङ्क र 

प्रत्यक्ष नगन ेभए १ अङ्क 

३ १ 

७ ५० प्रलिशि वा सोभतदा िढी िाभग्राही समूदाय अपाङ्गिा भएका व्यलक्त, 

दलिि, मलहिा र लसमातिकृि समुदाय भए  ३ अङ्क र अतय भए १ अङ्क 

३ १ 

८ कायफपालिकाको िैठकिे वडाहरूको समग्र लवकासको दलृििे  च्ििप्िन गरे 

अनुसार  सिभतदा कम लवकलसि वडा भए ३ अङ्क र त्यसपलछ िमशिः ०.१ 

अङ्किे कम हदँै जान ेिम अनसुार प्राप्त हन ेअङ्क 

३ ० .१  

९ वडा सलमलिि े लनिाफरि गरेको योजनाहरूको Ranking अनसुार वडाको 

िालग अलि आवश्यक योजना भए ३ अङ्क र त्यसपलछ िमशिः ०.१ अङ्कि े

कम हदँै जान ेिम अनुसार प्राप्त हन ेअङ्क 

३ ० .१  

१० लनदेशक सलमलििे लनिाफरि गरेको पालिका स्िरीय योजनाहरूको 

Ranking अनसुार अलि आवश्यक योजना भए ३ अङ्क र त्यसपलछ िमशिः 

०.१ अङ्किे कम हदँै जान ेिम अनुसार प्राप्त हन ेअङ्क 

३ ० .१  

 जम्मा २१ ४ .२  

नोटिः यो मापदण्डिाई गाँउ कायफपालिकाको वैठकिे वा कायफपालिकाको वैठक ित्काि वस् न नसक् ने भएमा 

पलछ अनुमोदन हनेगरी गाँउपालिकाको अध्यक्षिाट स्वीकृि गरेर िागू गनफ सक्रकनेछ । 

 

३.१०.२ िजटे अनमुान र वाडँर्ाँट 

 

गाँउपालिकाको समग्र स्रोि पररचािन, व्यवस्थापन एवं काम कारवाहीमा कायफकुशििा र प्रभावकाररिा 

अलभिृलि गनफको िालग संघीय िथा प्रादेलशक सरकार एवं लवकास साझेदारहरुिाट यस गाँउपालिकािाई 

प्राप् ि हने सिै प्रकारका अनुदान, आतिररक आय, राजश् व िाँडर्ाँडिाट प्राप् ि हने रकम िगायि 

गाँउपालिकाको संलचि कोषमा प्राप् ि हन े सि ै प्रकारका स्रोि िथा स्थायीन स्रोि सािनिाई एकीकृि र 
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समलतवि गरी स्थानीय स्िरिाट नै गररिी तयूनीकरण र क्रदगो लवकासको अविारणािाई संस्थागि गन े

कायफमा सहयोग पुर् याउन नपेािको संलविान २०७२ को भाग १७ को िारा २१८ िे क्रदएको अलिकार 

प्रयोग गरी गाँउपालिकािे “स्रोि पररचािन िथा व्यवस्थापन कायफलवलि” िजुफमा गरी आवलिक योजनाको 

िालग पररचािन हने स्रोिहरुको िाँडर्ाँड र व्यवस्थापन गनुफपने प्रस्िाव गररएको छ । 

 

गाउँपालिकामा समृलि र सखुको आिार लनमाफण गनफ सावफजलनक, लनजी र सहकारी क्षेत्रिीचको सहकायफ 

िथा पररपूरक भूलमका एवम् संघ, प्रदेश र स्थानीय िह िीचको सहकायफिाट अथफितत्रमा उपिेखनीय 

पररपूरकिा (Synergy) पयाउने गरी स्रोि अनुमान गररएको छ । आवलिक योजनािे लनिाफरण गरेका 

रुपातिरणका संम्वाहकका क्षेत्रमा आवश्यक स्रोि-सािनको िाँडर्ाँट गररएको छ । राल् ट्रय रणनीलि 

िमोलजम पलहचान गररएका लवषय क्षेत्रमा रणनीलिक हस्िक्षेप गरी िगानीको उच् चिम प्रलिर्ि हालसि 

हने अपेक्षा गररएको छ । लनमाफणािीन राल् ट्रय स्िरका कायफिम/आयोजना संघिाट, प्रदेश र स्थानीय 

स्िरका कायफिम/आयोजना िमश: प्रदेश र स्थानीय िहिाट नै सम्पत न गने गरी स्रोि आँकिन िथा 

िाँडर्ाँड गररएको छ । साथै, भूकम्प पलछको पुनलनमाफणिाई पूणफिा क्रदने, आिारणूि पूवाफिार लनमाफण िथा 

प्रविफन हन ेर अलभयानका रुपमा सञ् चािन हन ेकायफिम कायाफतवयन िथा क्रदगो लवकास िक्ष्य हालसि गनफ 

सघाउ पुग् ने गरी स्रोि िाँडर्ाँट गररएको छ । 

 

आवलिक योजनािे लिएको आर्थफक वृलिको िक्ष्य हालसि गनफ सावफजलनक िगानीिाई कृलष िथा वन, 

औद्योलगक पूवाफिार लनमाफण, प्रोत्साहन र सहजीकरण सलहि औद्योलगक उत्पादन, लवद्युि उत्पादन, प्रसारण 

िथा लविरण, पूवाफिार लनमाफण जस्िा िगानीमा केलतरि गररएको छ । लनजी क्षेत्रको िगानी, रोजगारी 

लसजफना, अथफितत्रको औद्योगीकरण र आिुलनकीकरण, उजाफ उत्पादन, पयफटन, व्यापार, यािायाि र सञ् चार 

क्षेत्रमा िलक्षि हने अनुमान गररएको छ । कृलष, उत्पादनमूिक क्षेत्र, साना िथा मझौिा उद्योग र ग्रामीण 

िथा सामालजक लवकासमा लनजी, सहकारी िथा सामुदालयक क्षेत्र पररचालिि हने लवश् वास लिईएको छ । 

मानवपँूजी लनमाफण र सोको उच् चिम उपयोगिे उत्पादकत्व अलभवृलि, उच् च आयको आिार लनमाफण र 

सुखको अनुभूलि हने अपेक्षा गररएको छ । साथै, पयाफवरण संरक्षण, सभ्य र तयायपूणफ समाज लनमाफण िथा 

सुशासन, िोकितत्र र राल् ट्रय एकिािाई थप सुदढृ िनाउने गरी सावफजलनक, लनजी िथा सहकारी र 

सामुदालयक क्षेत्रको स्रोि पररचािनको अनुमान र सोको िाँडर्ाँट गररएको छ ।  

 

योजना प्रथालमकीकरण गदाफ स्थानीय समुदायको उपलस्थलिमा जनप्रलिनीिी, लवषयगि सलमलि, लनदेशक 

सलमलििटा स्वीकृि गररएको छ । स्थालनयको ित्कािको आिस्यकिा र यसिे प्रदेश िथा संघीय सरकारि े

िीएको क्षेत्रगि उद्दशे्य पुराहने गरी योजना प्राथलमकीकरण गरीएको हो (अनुसचूी ६) । 

 

 

 



 

पेज| 68  
 

३.११ राजश् वसगँ नीलिको पनुराविोकन 
 

गाउँपालिकािे राजश् व र गैर राजश् व कर, शुपक, दस्िुर उठाउनको िालग आर्थफक ऐन, २०७८ िाग ुगरेको 

छ । िर पलन हाि सम्म यो आर्थफक ऐन अनुसारको राजश् व असुिी गनफ प्रभावकारी रुपमा कायफतवयनमा 

पयाउन सकेको छैन िर अलिकांस लशषफकहरिाट िेरै थोरै भएपलन लनयमाअनुसार उठ् ने गरेको छ । यक्रद 

आर्थफक ऐन अनुरु राजश् व असुि गनफ सक् दा गाउँपालिकाको आम्दानी िढाउन सक्रकतछ ।  
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पररच्छेद ४: आर्थफक क्षते्र 
 

४.१ कृलष, पश ुिथा पकं्षी पािन 

 

४.१.१ पृ्  ठभलूम  
 

नपेािको संलविानिे खाद्य सम्ितिी अलिकारिाई मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूि गरेको छ । यसै 

सतदभफमा, लवलभत न कारणिे उत्पत न हनसक् ने खाद्य िथा पोषण संकटको अवस्थािाई मध्यनजर गदै प्रमुख 

खाद्यात न, र्िरू्ि, िरकारी र माछा-मासु उत्पादनमा आत्मलनभफिाफका िालग कृलषमा नीलिगि, 

संरचनात्मक र संस्थागि सिुारको आवश्यकिा छ । देशिाई खाद्य सम्प्रभु िुपयाउन र स्वािीन अथफितत्रको 

लवकास गनफ कृलष क्षेत्रमा उपिेख्य मात्रामा िगानी िढाउन आवश्यकिा छ । नेपािको संलविानका अलिकार 

सूची, कृलष क्षेत्रको समग्र लवकासका िक्ष्यिाई मागफदशफनको रुपमा लिइएको छ । उक्त रणनीलििे कृलष 

लवकास रणनीलि (सन् २०१५-२०३५) र क्रदगो लवकास िक्ष्यिाई मागफदशफनको रुपमा लिइएको छ । उक्त 

रणनीलििे कृलष िथा पशुपंक्षीजतय उत्पादनको व्यावसायीकरण, यातत्रीकरण र लवलविीकरण गरर यस 

क्षेत्रिाई प्रलिस्पिी िनाउन जोड क्रदएको छ । यसैगरी क्रदगो लवकास िक्ष्य लिएको भोकमरीको अतत्य गने, 

खाद्य सुरक्षा िथा पोषण सुलनलश् चि गने िथा क्रदगो कृलषको प्रविफन गने िक्ष्य हालसि गने गरी यस क्षेत्रमा 

स्रोि र सािनको पररचािन गररने छ । लवशेषि: कृलष क्षेत्रको औद्योगीकरणका माध्यमिाट थप रोजगारी 

लसजफना गरी आय-आजफन, गररिी लनवारण िथा आयाि व्यवस्थापनिाई समेि सम्िोिन गररने छ । संघ, 

प्रदेश र स्थानीय िहको िगानीिाई कृलष क्षेत्रको समग्र लवकासमा पररचािन गररन ेछ ।  

 

४.१.२ वस्िलुस्थलि 

 

गाउँपालिकामा कुि घरिुरी संख्याको १३२४ (८९.७%) पररवारको आफ्न ै जग् गा जलमनको स्वालमत्व 

रहकेो पाईतछ । गाउँपालिकामा आफ् नो जग् गा जलमन नहने घरपररवार संख्या ४१३ रहकेोछ । सि ैभतदा 

िढी वडा २ र ७ का घरपररवारको ९९% भतदा िढीको आफ् नै जग्गा जलमन रहकेो छ । जसमध्ये जम्मा ५१ 

घरपाररवारको घरको स्वलमत्व छैन । गाउँपालिकाको कुि जलमन मध्ये ३८१३० रोपनी जग् गामा लवलभत न 

कृलषवालिको खलेि गरेको देलखतछ जसमा कुनै िषफको ३ पटक कुनै जग् गामा िषफको २ पटक र केलह जलमनमा 

िषफको एकपटक मात्र खेलि गरेको देलखतछ । पालिकाको कुि खेलि योग्य जलमन मध्ये १५.१% जलमनमा िषफ 

भररनै ससंचाईको सुलििा छ यो प्रदेश नं. १ को (३८.६%) िुिनामा कम रहकेो छ (प्रदेश नं. १ प्रथम 

पञ् चवर्षफय योजना) भने ४४.५% जलमनमा िषाफको मौसममा मात्र ससंचाई भईरहकेो छ भने ३८.४% खिे 

सुख्खा रहकेो पाईतछ । त्यस्िै िाररको हकमा १६% िारीमा िषफ भररनै ससंचाई हतछ भने ५२.१% िारी 

िषाफ मौसममा मात्र लसचाई हतछ भने ३१.९% िारी सुख्खा नै रहतछ (स्रोििः लिखु गउँपालिका पाश् वफलचत्र, 

२०७८) ।  

 

गाउँपालिकको आम्दालनको प्रमुख स्रोि कृलष हो । गाउँपालिकामा लवशेषगरर िान, मकै, कोदो, गह,ँ र्ापर 

जस्िा खाद्यत न उत्पादन हतछ । यहाँका कृषकहरुिे आिुलनक िथा व्यवसायीक लहसाििे कृलष कायफ गरेको 

पाइदैन । गाउँपालिकामा आफ् नै जलमनिाट उत्पाक्रदि खाद्यत निे दईुलिहाई  घरपलिवरिाई मात्र िषफ 
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भरीिाई खान पुग्छ भने अतय पररवरको हकमा समस्या हनेगरेको देलखतछ (गाउँपालिका पाश् वफ लचत्र, 

२०७८) । गाउँपालिकाको िरकारीमा आिु र दिहनिािीमा लसलम र मुसुरोको उत्पादन ज्यदै राम्रो हने र 

उत्पाक्रदि आिु र राम्रो मुपयामा लनरयाफि हने गदफछ । गाउँपालिकाको वडा ९ मा आिुको उत्पादन राम्रो र 

उच् च गुणस्िरको आिु उत्पादन (२५४४ रोपलनमा प्रलि िषफ ३६८ क्वीतटि) हत छ ।  

 

पालिकाको पररवराको आम्दानीको अको महत् वपूणफ स्रोि भनकेो पशुपािन हो । पालिकाको प्रायजसो 

घरिुरीिे पशु िथा पंक्षीपािन गरेका छन् । पालिकामा प्रलि िषफ ९९४९९१ लिटर दिु उत्पादन हने गरेको 

छ । यो ज्यादै उत्साहजनक हो ।  लिख ुमासुजतय उत्पादनमा आत्म लनभफर रहकेो छ भने खसी, िोका, सुगुर, 

िुंगुर, कुखरुाको अण्डा र मासु लनयाफि गने गरेको पाइतछ (स्रोििः लिखु गाउँपालिका पाश् वफ लचत्र, २०७८) ।  

 

४.१.३ समस्याहरु िथा चनुौलि 

सर्स्याहरु  

खेििारीको सुलचि उपयोग गनफ नसक् नु, कृलष उपजहरुको हािको उत्पादकत्वमा िृलि गनफ नसक् नु, कृलष पूवाफिारमा 

सरकारी के्षत्रको िागनी तयनू हनु, उत्पादन गन ेसिै कृषकको पहचँमा जग्गाको स्वालमत्व नहनु, अप्यारो भू-अवस्था 

र कमजोर ग्रमीण पूवाफिार, कृलषमा लभत्रन नसकेको प्रलवलि र आिुलनक्रककरण, लवउ लवजन, क्रकटनासक लवषालिको 

उपयोगमा सलह उपयोग, कृलषको व्यवसायीकरण नहन,ु लजलवकोपाजफन खेलि/परम् परागि खेलििाट मालथ उठ्न नसक् न ु

यहाँको प्रमुख समस्या हन् । 

चनुौलिहरु 

व्यावसायीक िथा जैलवक कृलष लवकास गनुफ, उत नि मि वीउ र प्रलवलि पयाउनु, कृलषिाई आकषफक र 

सम्मालनि पेशाको रुपमा लवकास गनुफ, वािी लवलवलिकरण र संघनीकरण गनुफ, कृलष योग्य जलमनमा 

ससंचाइको व्यवस्था गनुफ, व्यवसालयक पशुपािन गनुफ, खाद्य व्यवहारमा सुिार गरी स्थानीय उत्पादनको 

उपभोग प्रवृलि वढाउनु, कृलषका पकेट क्षेत्रमा यािायाि पहचँ पुर् याउनु आक्रद प्रमुख चुनौलिहरु हन । त्यस् ि ै

गरेर कृलष भूलमको सलह व्यवस्थापन गरर िुिनात्मक िाभ लिन सक् नु पलन गाउँपालिकाको ठूिो चनुौलि हो। 

 

४.१.४ सभंावना र अवसर 

सभंावना 

दिू र मासु उत्पादनको प्रशस्ि संभावना, पालिकाको लिखु तयुन उचाइ क्षेत्रमा अलमिाजािका र्िरू्ि 

उत्पादन, २००० लमटर भतदा मालथ चरण क्षेत्र र घआँसे मैदान भएकोिे व्यवसायीक पशुपािन, आिु, 

दिहनिािीिः मास, गगि, मस।याङ।ग, राज्मा उत्पादन गरर मूपया शृ्रखिामा जोड्न सक्रकने । कृलष उत्पाउन 

हाि रल् ट्रय, प्रदेश िथा स्थानीय सरकारको प्रमुख मुद्दा रहनु । 
 

अिसरहरु 

व्यावसायीक िरकारी खेलिको सम्भावना, लसचाइका श्रोिहरूको उपिधििा भएको, कृलष स्थानीय 

सरकारको अलिकार क्षते्रमा हन,ु अलिकांश नागररक र जनप्रलिलनलिहरूको चासोको लवषय रहनु आक्रद 
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प्रमुख अिसरहरु हन् । त्यस् ि ैगरेर यहाँ उत्पाक्रदि कृलष िथा करलष जतय उत्पादन िथा सामाग्रीहरुको िजार 

व्यव्सथापन नलजकको मतथिी, केलतरय राजिानी काठमाडौंमा सलजिैसँग खपि हनुपलन यसको सकारात् म 

अवसरको रुपमा लिनु पदफछ ।   

 

४.१.५ िक्ष्य 

खाद्य र पोषण सरुक्षा, व्यवसालयक कृलष, पशुपंक्षीपाििारा रोगारीको माध्यमिारा समृि गाउँपालिकामा 

योगदान पुर् याउने । 

४.१.६ उदशे्य 

➢ कृलष र पशुपािनमा आिुलनकीकरण गरी कृषकको जीवन स्िरमा सुिार गनुफ । 

➢ खाद्य िस्िु र खाद्यत नमा आत्म लनभफरको वािावरण ियार गनुफ । 

 

४.१.७ रणनीलि र कायफनीलि 

रणनीलि कायफनीलि 

व्यवसालयक 

कृलष र 

पशुपािनको 

प्रविफन गन े

➢ स्थालनय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ अनसुार कृलष लवकास िथा 

कृलष उत्पादन व्यवस्थापनको िालग व्यवसायीक खिेीमा यूवाहरुको 

सहभालगिा िढाउन यूवा िलक्षि कायफिम सञ् चािन गररने छ । 

➢ स्थालनय कृलष व्यवसाय प्रिदफन ऐन, २०७५, कृलष लवकास कायफिम 

सञ् चािन िथा व्यवस्थापन कायफलवलि, २०७५ र कृलष लवकास 

कायफिम सञ् चािनका आवस्यकमादफ गशफन िथा मापदण् ड, २०७६ 

िाई प्रभावकारर रुपमा क्रियात वयन गने । 

➢ परम्परागि र लनवाफहमुखी कृलष प्रणािीिाई व्यवसायीकरण एवम् 

प्रलिस्पिाफत्मक कृलष प्रणािीमा रुपातिरण गररने छ । 

➢ कृषकहरुिाई कृलष उत्पादनको समुलचि मूपय प्राप् ि गराउनका िालग 

कृलष उत्पादन संकिन केतर स्थापना गररने छ । 

➢ नेपाि सरकारको नीलि िमोलजम िािी लवमा कायफिमिाई प्रचार 

प्रसार गरी र प्रभावकारी उपयोग गने वािावरण िनाइन ेछ ।  

➢ आिुलनक कृलष औजार उपकरण प्रयोगिाई प्रोत्साहन गररने छ । 

➢ कृलष िथ्याङ्क अध्यावलिक गने कायफिम पयाइने छ ।  

➢ जैलवक कृलष प्रणािीिाई प्रोत्सालहि गररनेछ । 

➢ उच् च भू-िराििमा हन ेभेडा, च्याङग्रा जस्िा पशुपािनका िालग 

चरन र खकफ हरूको लवकास गररनेछ । 

➢ व्यावसायीक रुपमा कृलष िथा पशुपािन गने कृषकहरूिाई 

सहकारीसँग आवि गरी लविीय पहचँ, उत्पाक्रदि 

➢ सामाग्रीको सङ्किन र भण्डारणमा सहयोग पुर् याइनेछ । 

➢ कृलष प्रसार सेवािाई कृषकहरूको घर आगँनसम्म पुर् याइनेछ । 

कृलष, पशु िथा पंक्षी 

जतय उत्पादनिाई 

मुपय शंृ्रखिामा आवि 

➢ उच् च मूपयका कृलष िथा पशुजतय उत्पादन गनफिाई प्रोत्सालहि 

गररनेछ।  

➢ कृलष िथा पशुपंक्षीजतय मूपय शृ्रङ्खिा सम्ितिी कृषकहरूिाई 
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गने िालिम क्रदइनेछ । 

➢ व्यावसायीक रूपमा खेिीको सम्भावना रहकेा जलडवुट्टीहरूको 

व्यावसायीक उत्पादन, सङ्किन र प्रारलम्भक प्रशोिनमा प्रोत्साहन 

गररनेछ । 

➢ उच् च मूपय वािी उत्पादन गरी मूपय शृ्रङ्खिामा आवि गनफ 

कृषकहरूिाई अनुसतिान केतर र लशक्षण संस्थाहरूसँग आवि 

गराइनेछ। 

➢ प्राकृलिक र कृलत्रम गभाफिानको माध्यमिाट नश् ि सुिार कायफिमिाई 

थप प्रभावकारी र व्यवलस्थि गराइने छ ।  

➢ पशुपािन (चौरी, भेडा, च् याङ्ग्रा) िथा िाई िढी उत्पादनमुखी र 

व्यवसालयक िनाउन गोठ सिुार कायफिम िाग ुगन ेनीलि लिइने छ।  

➢ पशु लवमा कायफिम र पशुखोप कायफिमिाई प्रभावकारी िनाइने छ।   

➢ कुखुरापािन, िंगुरपािन िथा मासुजतय उत्पादनमा आत्म लनभफर 

ित नका िालग आवश्यक मापदण्ड ियार गरी सो अनुसारको 

कायफयोजना िाग ुगररने छ । 

➢ उपयुक्त स्थानमा दगु्ि लचस्यान केतरहरु स्थापना गनफ सावफजलनक-

लनजी साझेदाररिाई प्रोत्साहन गररन ेछ । 

स्थानीय लवलशल् टकृि 

उत्पादनको ब्रालण्डङ 

र िजारीकरण गन े

➢ हावापानी र माटोको लवलवििा अनुकुिका स्थानीय उच् च मूपयका 

प्रलिस्पिी उत्पादनहरूको लवकास गरी िजारीकरण गररनछे । 

➢ स्थानीय उत्पादनको प्रदशफन र िजारीकरणको िालग हाट िजार 

प्रणािीिाई प्रोत्साहन गररनछे । 

➢ स्थानीयिा दशाफउने लवलशिीकृि उत्पादनको व्रालण्डङ गरी 

िजारीकरण गररनेछ । 

➢ उत्पादनको िेवलिङ, व्रालण्डङ र िजारीकरणमा कृषक समूह र 

सहकारी संस्थाहरूिाई सहयोग पुर् याइनेछ । 

 

४.१.८ मखु्य कायफिम 

 

ि. 

स. 
कायफिमहरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

िह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी र 

अतय 

१ उत नि नश् ि पशु लवकास कायफिम संचािन गन े   ✓ ✓  

२ 
जैलवक खेिी र जैलवक मि उत्पादन कायफिम 

संचािन गन े
  ✓ ✓  

३ कृलष प्रसार सेवा कायफिम सचंािन गन े   ✓ ✓ ✓ 

४ कृलष उपज संकिन केतर लनमाफण गने  ✓ ✓ ✓  

५ 
कृषकहरुिाई वेमौसमी खेलि गनफ प्रोत्साहन 

गने 
  ✓ ✓ ✓ 
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६ 
कृषक िालिम र भ्रमण कायफिमहरु संचािन 

गने 
✓ ✓ ✓  ✓ 

७ 
उच् च मूपय शृ्रङ्खिा अलभमुखीकरण कायफिम 

गने 
 

✓ ✓   

८ 
व्यावसायीक कक्रर् खेिीको िालग पूवाफिार 

ियार गरी कायफिम सचंािन गने 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

९ चरण िथा खकफ  सरंक्षण िथा लवकास गन े  ✓ ✓ ✓  

१० प्रलवलि हस्िातिरण सम्ितिी कायफिम गन े  ✓ ✓ ✓  

११ कृलष िथा पशु वीमा कायफिम संचािन गन े  ✓ ✓ ✓  

१२ नमूना कृलष िथा पशु पकेट क्षेत्र लवकास गन े  ✓ ✓ ✓  

१३ 
नमूनाका िालग जैलवक कृलष पकेट क्षेत्र लवकास 

गनफ 
  ✓ ✓  

१३ 
अनुसतिान केतर िथा शैलक्षक संस्थाहरुसंगको 

आवििा लवकास गन े
 ✓ ✓ ✓  

१४ दगु्ि लचस्यान केतर लनमाफण गने  ✓ ✓ ✓  

 

४.१.९ अपलेक्षि उपिलधि 

 

➢ कृलष पकेट क्षेत्रको लिकास भएको हनेछ । 

➢ स्थानीय कृलष जतय उत्पादन र उत्पादकत्वमा िृलि भएको हनेछ । 

➢ स्थानीय उत् पादनहरुको ब्रालण्डङ भएको हनेछ । 

➢ कृलष उत्पादन संकिन केतरहरुको लनमाफण भएको हनेछ । 

➢ कृलष क्षेत्रको कुि गार् हस्थ उत्पादनमा िृलि भएको हनेछ । 

➢ कृषकहरुको लिलिय र कृलष सामाग्रीमा सहज पहचँ स्थालपि भएको हनेछ । 

➢ दगु्ि लचस्यान केतरको लनमाफण भएको हनेछ । 

 

४.१.१० अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

➢ पालिकाको आतिररक स्रोि पररचािन हनेछ । 

➢ कृलष सामाग्री समयमा आपूर्िफ हनेछ । 

➢ कृलष पूवाफिार लवकासमा अतिर सरकारी समतवय भएको हनेछ । 

➢ दािृ लनकाय र गैसरकारी संस्थाहरुको लनरतिर सहयोग हनेछ । 

➢ ठूिा आयोजनाहरुको कायाफतवयनमा दािृ लनकायिाट सहयोग प्राप्त हनेछ । 

➢ सावफजलनक, लनजी साझेदारीमा योजनाहरुको कायाफतवयन हनेछ । 

 
 

४.२ ससचंाई  
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४.२.१ पृ्  ठभलूम 

कृलषयोग्य भूलममा िाह्रै मलहना ससचंाइ सुलविा पुर् याई कृलषको उत्पादकत्व िढाउन ससंचाइको क्रदगो 

व्यवस्था गनफ आवश्यक छ । परम्परागि ससंचाइ प्रणािीको ममफि-सम्भार र नयाँ प्रलवलिमा आिाररि  

 

िालिका 29: पािीकामा सञ्चािीि ससंचाई आयोजना 



 

पेज| 75  
 

ससंचाइ प्रणािीको माध्यमिाट ससंलचि कृलष क्षेत्रको लवस्िार भइरहकेो छ । ससंचाइ पूवाफिार लनमाफणमा 

रणनीलिक महत्वका ठूिा ससंचाइ संघिाट, मझौिा ससचंाइ प्रदेशिाट र साना ससचंाइ स्थानीय िहिाट 

िगानी पररचािन गने व्यवस्था लमिाउन आवश्यक छ । ससंचाइ प्रणािीको लनमाफण पलछको ममफि-सम्भार, 

व्यवस्थापन एवम् सञ् चािनगमा उपभोक्ता समुदायको सक्रिय सहभालगिा थप सुदढृ गनुफपने आवश्यकिा 

रहकेो छ । ससंचाइको थप पूवाफिार लवकास र सम्पत न ससचंाइ प्रणािीको सुदढृीकरण गरी व्यवलस्थि िनाउन 

िगानी वृलि गनफ आवश्यक छ । हाि पालिकामा साना ठूिा गरर ८० वटा ससंचाई कुिो र ८ वटा ससंचाई उपभोक्ता 

समुहहरु रहकेा छन् । स्थालनय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय साना सिह िथा भूलमगि 

ससंचाइ प्रणािीको सञ् चािन िथा ममफि सम्भार, सेवा शुपक लनिाफरण र संकिन सम्ितिी व्यवस्थापन गनफ 

सक्रकन े काननुी प्राििान छ । यसै कननुी मातयिािाई ध्यनमा राखेर लिखु गाउँपालिकािे ससंचाइको आयोजनाहरु 

संचािन गरेको छ भने जि उपभोक् िा संस्थाहरु पलन दिाफ गरी ससचंाईको कायफिाई अगाडी िढाएको छ ।  

 

४.२.२ समस्या िथा चनुौलि 

समस्याहरु 

➢ खेलियोग्य जलमनमा ससंचाई सेवा पुर् याउन नसक् नु । 

➢ लनमाफण सम्पन्न भइसकेका ससचंाई प्रणािीको आवश्यक ममफि सम्भार हन नसक् नु । 

➢ ससंचाई सुलवि पुगेको वा पुग् न सक् ने भलूममा खण्डीकरण र िाझो हदै जानु । 

➢ ससंचाई पूवाफिारको िालग आवश्यक िजेट लिलनयोजन नहनु । 

➢ नयाँ प्रलवलिमा आिाररि ससचंाई आयोजनाको लवस्िार हन नसक् नु । 

 

चनुौलिहरु 

➢ कृलषयोग्य भूलममा ससचंाई सलुविा उपिधि गराउने गरी लनमाफणािीन आयोजना िोक्रकएको समय 

र िागिमा सम्पत न नहनु । 

➢ ससंचाई पूवाफिार लवकासका िालग िगानीको प्राथलमकिा लनिाफरण गनुफ । 

➢ उपिधि जिस्रोिको संरक्षण गदै ससंचाई सलहिको िहआयालमक उपयोग गनुफ । 

➢ नयाँ प्रलवलिमा आिाररि ससचंाई आयोजनाको लवस्िार गनुफ । 

➢ परम्परागि रुपमा स्थानीय कुिोहरुको लनयलमि ममफि सम्भार गनुफ । 

➢ ससंचाई पूवाफिार लवस्िार गनफ स्रोिको व्यवस्था गनुफ । 

 

४.२.३ सभंावना िथा अवसर 

सभंावनाहरु 

➢ स्थानीय कृलष उत्पादन र उत्पादकत्व िढाउन सक्रकन े

➢ परम्परागि रुपमा रहकेा स्थानीय कुिोहरुको आवश्यक ममफि संभार गरर ससंचाई सुलविा िढाउन 

सक्रकन े

अवसरहरु 

➢ जिस्रोिको िहउपयोगको सम्भावना रहन ु। 

➢ ससंचाई सम्ितिी नयाँ प्रलवलिको आलव्कार िथा लवस्िार हनु । 

➢ ससंचाई लवकास र व्यवस्थापनमा कृषक उपभोक्ताको पहचँ र सहभालगिा िढ्दै जानु । 

➢ ससंचाई प्रणािी लवस्िारका िालग कृषकहरुको माग िढ्दै जानु । 
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४.२.४ िक्ष्य 

कृलषयोग्य भूलममा क्रदगो एवम् भरपदो ससंचाई सुलविा उपिधि गराउने । 
 

४.२.५ उद्दशे् य 

 

➢ उपयुक्त प्रलवलि मार्फ ि थप कृलषयोग्य भूलममा ससचंाई सवेा लवस्िार गने । 

➢ िहउद्दशे्यीय आयोजनाको लवकास गरी कृलषयोग्य भूलममा वषैभरर भरपदो रुपमा ससंचाई 

सुलविा उपिधि गराउनु । 

➢ सम्पन्न ससंचाई प्रणािीको ममफि सम्भार एवम् व्यवस्थापनिाई सुदढृ िुपयाई क्रदगो िनाउनु। 

 

४.२.६ रणनीलि र कायफनीलि 

रणनीलि कायफनीलि 

उपयुक्त प्रलवलिमा 

आिाररि  ससंचाई 

प्रलवलिको प्रयोग 

गरी ससंचाई 

सुलविा लवस्िार 

गने । 

 

➢ ससंचाईको दीघफकािीन गुरुयोजना⁄रणनीलिक योजना लनमाफण गररने छ । 

➢ ठूिा ससंचाई, साना ससंचाई, थोपा ससंचाई र प्िाल् टक पोखरी लनमाफण िथा 

सुिारका योजनािाई प्राथलमकिा क्रदइने छ ।  

➢ पाखो जग्गामा स्प्रीङ्गिर, थोपा ससंचाइ प्रलवलििाई प्राथलमकिाका साथ 

कायाफतवयन गररने छ । 

➢ स्थानीय नदी िथा खोिाहरूिाट सम्भाव्यिाका आिारमा सिह ससचंाई 

संरचनाहरु िमश लनमाफण गदै ससंचाई सुलििा िढाउँदै िलगने छ । 

➢ ससंचाइको सम्भाव्यिा हरेी प्िालिक पोखरी, थोपा ससंचाई, लस्प्रङकि जस्िा 

नयाँ प्रलवलिमा आिाररि ससचंाई सुलविाको लवस्िार गररने छ । 

➢ ससंचाई आयोजना लनमाफणमा स्थानीय श्रोि, सािन र सीप प्रयोगिाई 

प्राथलमकिा क्रदइने छ । 

➢ ससंचाई आयोजना लनमाफण र व्यवस्थापनमा स्थानीय उपभोक्ता सलमलिको 

क्षमिा लवकास गरी सक्रिय िनाइने छ । 

➢ ससंचाई प्रणािीिाई  एजेतसी म्यानेज्ड इररगशेन लसस्टमिाट क्रकसानिारा 

व्यवस्थापन गने प्रणािी (र्ारमशफ म्यानेज्ड इररगेशन लसस्टम) मा िलमक 

रुपमा हस्िातिरण गने । 

 

४.२.७ मखु्य कायफिमहरु िथा कायाफतवयन योजना 
 

ि . 

स . 
कायफिमहरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

सघं प्रदशे 
स्थानीय 

िह 

नीलज 

क्षते्र 

सरकारी 

र अतय 

१ दीघफकािीन ससचंाई गुरुयोजना लनमाफण गने ।  ✓ ✓   

२ ससंचाई प्रणािीिाई क्रकसानिारा व्यवस्थापन गने प्रणािी ✓ ✓ ✓   
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(र्ारमशफ म्यानेज्ड इररगेशन लसस्टम) मा िलमक रुपमा 

हस्िातिरण गने । 

३ 
भूलमगि स्यािो िथा लिफ्ट ससंचाई आयोजनाहरु लनमाफण 

गदाफ सोिार प्रणािी जडान गने । 
✓ ✓ ✓   

४ 

ससंचाई प्रणािी लवकास गनफ संिग्न जनशलक्तको क्षमिा 

लवकास गने, अध्ययन अनसुतिानमा सुिार गने िथा 

सम्पन्न आयोजनाहरु हस्िातिरण गरी क्रकसानिारा क्रदगो 

व्यवस्थापन गनफ क्षमिा अलभवृलि गने । 

 ✓ ✓   

५ ससंचाई सम्ितिी नीलि र ऐनहरु िजुफमा गन े। ✓ ✓ ✓   

६ नदी लनयतत्रणको िालग गुरुयोजना िजुफमा गने ।  ✓ ✓   

७ वायो इलतजलनयररङ िथा नदी क्रकनारमा वृक्षारोपण गने ।   ✓ ✓ ✓ 

८ 
ससंचाई व्यवस्थापन सचूना प्रणािी अतिगफि डाटािेस 

ियार गन े
✓ ✓ ✓   

 

४.२.८ अपके्षीि उपिलधि 

 

➢ ससंचाई गुरुयोजना लनमाफण हनेछ । 

➢ नयाँ प्रलविीमा आिाररि ससचंाई आयोजना लनमाफण भएको हन ेछ ।  

➢ ससंचाई व्यवस्थापन सचूना प्रणािी अतिगफि डाटािेस ियार हनेछ । 

➢ ससंचाई प्रणािीमा संिग्न जनशलक्त िथा क्रकसानहरुको क्षमिा अलभवृलि हनेछ । 

➢ नदी जतय प्रकोप नक्साङ्कन भएको हने छ ।  

➢ उप-जिािार क्षेत्र संरक्षण भएको हनेछ । 

 

४.२.९ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

➢ नगरपालिकाको आतिररक स्रोि पररचािन हनेछ । 

➢ आयोजनाहरुको कायाफतवयनमा केतर सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय लनकायको समतवयात्म र 

सकृय सहभालगिा हनेछ । 

➢ ठूिा आयोजनाहरुको कायाफतवयनमा दािृ लनकायिाट सहयोग प्राप् ि हनेछ । 
 

४.३ पयफटन, ससँ् कृलि िथा सम्पदा 
 

४.३.१ पषृ्ठभलुम 

 

पयफटन क्षेत्र नेपािको अथफितत्रको लवकासको िालग उच् च संभावना िोकेको क्षते्र हो । आर्थफक वषफ 

२०७६/७७ मा प्रदेशको कुि गाहफस्थ उत्पादनमा पयफयटनको योगदान २% मात्र रहकेो छ भने आर्थफक िषफ 

२०८०/८१ मा ५% पर् याउने िक्ष् य लिएको छ (प्रदेस नं. १ को प्रथम आिलिक योजना, २०७६/७७-

२०८०/८१) । आर्थफक वषफ २०७६/७७ मा १२ िाखको हाराहाररमा लभलत्रयको िाहय पयफटनिे देशको कुि 

गाहफस्थउत्पादनमा कररव ३% योगदान पगुेको र २ िाख भतदा िढी मालनसिे प्रत्येक्ष रोजगारी प्राप् ि गरेको 

देलखतछ । यलह संभावनािाई मध्यनजर गदै संलघय, प्रदेश र स्थालनय सरकारिे पलन पयफटन उद्योगिाई 
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प्रवदफिन गदै नीलि योजना, आयोजना र कायफिम अविम्वन गने हो भने पयफनिाई आकषफण गरी संलघय, 

प्रदेश र स्थालनय ३ वटै सरकारको आर्थफक समृलि िढ्ने सभंावना रहकेो देलखतछ । 
 

लिखु गाउँपालिका प्रकृलिक, संस्कृलिक िथा िार्मफक लहसाििे महत्वपूणफ मालनतछ । खासगरी, प्राकृलिक 

सुतदरिा, महत्त्वपूणफ िार्मफक पयफटकीय गतिव्य िथा मौलिक सांस्कृलिक िथा पुरािालत्त्वक सम्पदा नेपािको 

पयफटन क्षेत्रमा प्रचुर सम्भावना िोकेका क्षेत्रहरु हन् । यी स्थि र सम्पदाको संरक्षण, प्रविफन र लवलविीकरण 

गदै पयफटकीयस्थिको रुपमा लवकास गरी राल् ट्रय अथफितत्रको प्रमुख आिारको रुपमा यस क्षेत्रिाई लवकलसि 

गने नीलि नेपािको संलविानि ेअंलगकार गरेको छ भने गाउँपालिकािे पलन पयफटन प्रविफन गने र पयफटको 

माध्यमिाट रोजगारीका अवसर वृलि, गररिी लनवारण र जनिाको जीवनस्िरमा सुिार पयाई आर्थफक 

समृलिको िक्ष्य हालसि गने उद्दशे्यका साथ अगाडी िढेको छ ।  
 

पालिकालभत्र लवद्यमान अिस्थामा रहकेा पयफटक्रकय गतिव्यहरु ( प्राकृलिक, िर्मफक, पुरािालत्वक, दैलिक, 

संस्कृलिक/मानि लनर्मफि) को उलचि संवध्िफन र प्रिदफिन गरर  नयाँ पयफटकीय क्षेत्रको पलहचान गरी पयफटन 

गलिलिलिहरु िढाउन सक्रकतछ । पालिकामा ३४ भतदा िक्रढ िार्मफक िथा अतय पयफटक्रकय गतिव्य, १७ वटा 

नक्रदनािा, ३९ वटा लवलभत न िन, एउटा मनोरञ्जन पाकफ  ४ वटा खेि मैदान रहकेा छन् जुन प्रत्यक्ष पयफटन 

उद्योगसँग जोलडएको छ ।   
 

४.३.२ समस्या िथा चनुौलि 

सर्स्याहरु 

➢ पयफटकीय उपजको लवलवलिकरण सलहि पयफटन क्षेत्रको अपेलक्षि रुपमा लवकास र लवस्िार प्रविफन 

हनु नसक् नु ।   

➢ पयफटन गुरुयोजना लनमाफण नहनु । 

➢ पयफटकीय पूवाफिारका कायफिमिाई लवशेष प्राथलमकिा नक्रदनु । 

➢ पयफटकीय पूवाफिार लनमाफणमा िगानी प्रयाप्ि हन ुनसक् न ु।  

➢ पयफटन प्रविफन िथा प्रचार प्रसारको कमी । 

➢ पयफटन क्षेत्रको लवकासमा उद्यमलशििािाई जोड्न नसक्रकनु ।  

➢ पयफटन पवूाफिारको कमी । 

चनुौलि 

➢ स्थानीय संस्कृलििाई पयफटन लवकाससँग आवि गनुफ । 

➢ पयफटकीय उपजहरूको लवलवलिकरण गनुफ र गतिव्यहरूको लवकास गनुफ । 

➢ पयफटनमा नीलज क्षेत्रको िगानी आकर्षफि गनुफ । 

➢ पयफटक्रकय पूवाफिरको लवकसा गनफ । 

➢ पयफटक्रकय पूवाफिार लवकासमा लनजी क्षेत्रको िागानी आकर्षफि गनुफ । 

➢ पयफटक्रकय सेवा सुलविाको गणुस्िर वृलि गनुफ । 
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४.३.३ सभंावना िथा अवसर  
 

सभंावनाहरु 

➢ प्राकृलिक सौतदयफिा 

➢ झरना, पोखरी िथा नक्रदनािा 

➢ पयफटकीय पदमागफ 

➢ साँस्कृलिक िथा िार्मफक लवलवििा 

➢ Homestay, village tourism, Rafting  को संभावना  

अवसरहरु 

➢ पयफटक्रकय गतिव् य पोकिी झरनािे पयफटक्रकय गलिलवलिमा िढआवा क्रदने । 

➢ कृलष पयफटन सम्भावना भएका क्षेत्रमा कृलष पयफटनको लडजाईन र सम्भाव्य अध्ययन गनफ सक्रकन े।   

➢ पयफटन  लवकासमा  लनजी  क्षते्रको  िगानी  आकर्षफि  गनफ  प्रोत्साहन  मूिक  कायफिम  सञ्चािन  गनफ 

सक्रकने ।  

➢ पयफटन गुरुयोजना ियार गरी पयफटन पवूाफिारहरु लवकास गने सक्रकने । 

➢ पयफटकको िालग सम्वि संघ सस्थाहरूसँग समतवय गरी  आवश्यक सुरक्षाको व्यवस्था  गनफ सक्रकने । 

➢ िार्मफक साँस्कृलिक लवलवििा । 

 
 

४.३.४ िक्ष्य 

पयफटक्रकय क्षेत्रको लवकास गरी महत्वपूणफ पयफटकीय स्थानको रुपमा पररलचि गराउन े। 

 

४.३.५ उद्दशे्यहरु 

➢ आतिररक िाह्य एयफटकहरुिाई आकर्षफि गनफ भौलिक पूवाफिारको लवकास गन े

➢ पयफटनिाई रोजगारीसँग जोडेर आर्थफक िृलि गन े। 

➢ स्थानीय किा  ,स्कृलि र प्राकृलिकसं लवलवििाको सरंक्षण गदै पयफटनसंग आवि गने । 
 

४.३.६ रणनीलि िथा कायफनीलिहरु 

 

रणनीलि कायफनीलि 

पयफटन पूवाफिार 

लनमाफण गने 

➢ पालिकाको प्राकृलिक, दैलवक, िार्मफक िथा पुरिालत्वक महत्वका क्षेत्रको संरक्षण 

गरी पयफटन प्रविफनमा जोड क्रदइने छ ।  

➢ योजना छनोट गदाफ पयफटकीय पूवाफिारका कायफिमिाई लवशेष प्राथलमकिा 

क्रदइने छ ।  

➢ पालिकालभत्र सम्भाव्य स्थानहरुमा आतिररक िथा वाह् य पयफटकहरु आकर्षफि 

गनफ मनोरञ् जन पाकफ , लपकलनक स्पट, लवलभत न िार्मफक स्थान लनमाफणमा जोड 

क्रदइने छ ।  

➢ पालिकाका कृलष पयफटन सम्भावना भएका क्षेत्रमा कृलष पयफटनको लडजाईन र 

सम्भाव्य अध्ययन गररने छ ।  

➢ पयफटन सूचनाका िालग आवश्यक सूचनाहरुको संग्रह र अध्यावलिक गरी पयफटन 
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सरोकारवािाहरुसँग समतवय⁄सहकायफ गरी पयफटन गुरुयोजना ियारी र पयफटन 

मैत्री कायफिम सञ् चािन गररने छ । 

➢ पयफटन सूचना केतरिाई प्रभावकारी िनाउँदै पयफटकीय उत्पादन प्रचार-प्रसारमा 

जोड क्रदइने छ । पयफटन सरोकारवािाहरुसँग समतवय गरी पयफटन गुरुयोजना 

ियारी र पयफटनमैत्री कायफिम सञ् चािन गररन ेछ । 

➢ पयफटकको  िालग  सम्वि  संघ सस्थाहरूसँग  समतवय  गरी  आवश्यक  सुरक्षाको  

व्यवस्था गररने छ । 

➢ पयफटन  लवकासमा  लनजी  क्षेत्रको  िगानी  आकर्षफि  गनफ  प्रोत्साहन  मूिक  कायफिम  

सञ् चािन गररन ेछ । 

मौलिक किा िथा 

सस्कृलिक 

पलहचानिाई संरक्षण 

गदै पयफटनसँग आवि 

गने । 

➢ स्थानीय पलहचान दशाफउने किा सँस्कृलिको लवकास गरी पयफटनसँग आवि गररने 

छ । 

➢ ऐलिहालसक, िार्मफक एवम् परुािालत्वक सम्पदाहरुको अतवेषण, उत्खनन्, 

संरक्षण, जगेणाफ र प्रविफनमा प्रदेश र संघीय सरकारिीच समतवय र सहकायफ गने 

। 

➢ स्थानीय लवलश् ट पलहचान झलपकने खािका उत्पादनहरूको प्रविन गदै आय 

आजफनका िालग उपयुक्त स्थानहरूमा कोशेिी घरको स्थापना गररनेछ । 

➢ िोक भाषा, संस्कृलि, किा, िार्मफक साँस्कृलिक स्थि आक्रदको संरक्षण र प्रविफन 

गररने छ । 

➢ स्थानीय िाटो घाटो एवम् पयफटकीय पदमागफ, लवश्राम स्थि, होटि िथा होमस्टे, 

साँस्कृलिक एवम् िार्मफक स्थि आक्रदको पूणफ सरसर्ाई गररने छ । 

 

४.३.७ मखु्य कायफिमहरु िथा कायफयातवयन योजना  
 

ि. 

स . 
कायफिमहरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

िह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ पयफटन गुरु योजना िजुफमा गने ।   ✓   

२ 
ऐलिहालसक िथा पुरिालत्वक महत्वका क्षेत्रको 

संरक्षण गने । 
 ✓ ✓ ✓  

३ 

सम्भाव्य स्थानहरुमा मनोरञ् जन पाकफ , लपलक् नक 

स्पट, लवलभत न िार्मफक िथा ऐलिहालसक 

प्रलिमाहरु लनमाफण गने । 

 ✓ ✓ ✓  

४ 

ऐलिहालसक, िार्मफक एवम् पुरािालत्वक 

सम्पदाहरुको अतवेषण, उत्खनन्, सरंक्षण, जगेणाफ 

र प्रविफन गने । 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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५ िजार क्षेत्रमा पयफटन सूचना केतर स्थापना गने ।   ✓ ✓ ✓ 

६ पयफटक्रकय क्षेत्रहरुको प्रचार प्रसार गने ।   ✓   

७ पयफटकीय सुरक्षाको व्यवस्था गने । ✓ ✓ ✓ ✓  

८ 
नयाँ गतिव्यहरूको खोजी र लवकास गरी 

पयफटकीय प्रवेश अनुमलिको व्यवस्था गने । 
 ✓ ✓ ✓  

९ 
पयफटन लवकासमा लनजी क्षेत्रको िगानी आकर्षफि 

गनफ प्रोत्साहन मूिक कायफिम सञ्चािन गन े। 
  ✓ ✓  

१० 
पोकिी झरना िगायिका महत्वपूणफ पयफटक्रकय 

महत्वका स्थानहरुको लडलपआर गने । 
     

 

४.३.८ अपलेक्षि उपिधिी 
 

➢ पयफटन गुरु योजनाको िजुफमा हने छ । 

➢ पालिकामा पयफटन सूचना केतरको स्थापना भएको हने छ । 

➢ ऐलिहालसक िथा पुरिालत्वक महत्वका क्षेत्रको संरक्षण हन ेछ । 

➢ ऐलिहालसक  ,िार्मफक एवम् पुरािालत्वक सम्पदाहरुको अतवेषण  ,उत्खनन्  ,णरक्षसं  ,िफनवणाफ र प्रगेज  

हनेछ । 

➢ आतिरीक िथा िाह् य पयफटन आवगमनमा िृलि भएको हनेछ । 

➢ कररि १५० जनािे पयफटन क्षेत्रमा रोजगारी प्राप् ि गरेका हनेछन् । 

➢ पयफटकीय पूवाफिार लनमाफण भएको हनेछ । 

➢ स्थानीयहरुिे आलिथ्य व्यवस्थापन, होटि व्यवस्थापन, सुरक्षा जस्िा लवषयमा िालिम प्राप् ि 

गरेका हने छन् । 

➢ नयाँ पयफटक्रकय गतिव्यहरुको पलहचान र पूवाफिार लवकास भएको हनेछ । 

➢ पयफटन क्षेत्रमा िगानीहरु आकर्षफि भएको हनेछ । 

 

४.३.९ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

➢ नीलज क्षेत्रको सहयोग भएको हनेछ 

➢ अतिर सरकार समतवय भएको हनेछ 

➢ पयफटन िोडफको सहयोग भएको हनेछ 

➢ पयफटन क्षेत्रमा लवलिय संस्थाको ऋण िगानी भएको हनछे 

 

४.४ उद्योग, व्यापार, व्यवसाय िथा आपरू्िफ 
 

४.४.१ पृ्  ठभलूम 

 

उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र आपुर्िफ आर्थफक लवकासको प्रमुख आिार हो । यसिे कुनै पलन पालिकाको 

अथफित त्रमा प्रत्येक्ष प्रभाव पारेको हतछ । यो रोजगाररसँग पलन प्रत्येक्ष जोलडएको हतछ । लिखु 

गाउँपालिकामा हाि सम्म कुनै पलन ठूिा िथा मझौिा उद्योग ितदाहरु संचािनमा रहकेा छैनन ्। लसलमि 

मात्रामा घरेिु िथा कुरटर उद्योगहरु संचािनमा रहकेा छन् । यो गाउँपालिकामा लसलमि जनसंख्या रहकेो 
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कारण व्यापार िथा व्यवसाय िथा आपूर्िफका लहसािि े प्रभावकारी नभएिा पलन नेपािको संलविानमा 

उपिेख भएवमोलजम उपभोक्ताको हकको सुलनलश् चििा गनफ प्रत्येक उपभोक्तािाई गणुस्िरीय वस्ि ुिथा सेवा 

प्राप् ि गने हक र गुणस्िरहीन वस्िु वा सेवािाट क्षलि पुगेको व्यलक्तिाई कानून िमोलजम क्षलिपूर्िफ पाउन े

हकको व्यवस्था गरे अनुरुप प्रत्याभूलि गराउन सक् न ु पदफछ । दगुफम िथा ग्रामीण क्षेत्र िगायि मुिुकभर 

नागररकको दैलनक जीवनयापनमा अत्यावश्यक वस्िु िथा सेवाको सहज र लनवाफि आपूर्िफ सुलनलश् चि गनुफ 

राज्यको दालयत्व हो साथ ै कािोिजारी, एकालिकार, कृलत्रम अभाव लसजफना, प्रलिस्पिाफ लनयतत्रण जस्िा 

कायफको पूणफ अतत्य गदै राल् ट्रय अथफितत्रिाई प्रलिस्पिी िनाई व्यापाररक स्वच्छिा र अनुशासन कायम गरी 

उपभोक्ताको हकलहि संरक्षण गने राज्यको नीलि रहकेो छ । यसका िालग उपभोक्ता सरंक्षण ऐन िगायिका 

कानूनी व्यवस्था गररएको छ । 

 

४.४.२ िस्िलुस्थलि 

 

लिखु गाँउपलिकामा दैलनक घरयासी उपभोगका सामाग्री, लनमाफण सामाग्री, औषिी, ईतिन, ििाकपडा, 

भाँडाकुडा, शंृगार सामाग्री, ईिेक्ट्रोलनक्स आक्रद िगायिका सामाग्रीहरुको आयि लछमेकी लजपिाको 

सदरमुकाम मतथिी िजार, काठमाण्डौिाट हने भएकोिे गाँउपालिकामा यस्िा सामानहरुको यथोलचि 

आपूर्िफ र लविरणमा गाँउपालिकािे ध्यान क्रदन ु जरुरी रहकेो छ । यस्ि अलिकांश सरसामानहरु नीलज 

क्षेत्रिाट आपूिी हने र स्थालनय लनवासीहरुको दैलनक लजवन र स्वास्थ्यसंग समेि प्रत्यक्ष सरोकार राख् न े

भएकोिे उक्त सामानहरुको कािोिजारी, जथाभावी मूपय लनिाफरण, अनावश्यक भण्डार, गुणस्िर आक्रदमा 

समेि गाँउपालिकािाट लनयलमि रुपमा अनुगमन गनुफपने छ । 
 

गाउँपालिकामा संचालिि व्यापार व्यवसायहरुको संख्या १३९ रहकेो छ । लि मध्ये गाउँपालिकामा दिाफ 

प्रकृयामा छैनन् (आर्थफक जनगणना, २०१८) । कृलष िथा पशु र्मफ ७४, साना होटि व्यवसाय १५, लनमाफण 

व्यवसाय एउटा मात्र संचािमा रहकेो देलखतछ । यी उद्योग िथा व्यवसायमा ५०० भतदा िक्रढ जनसंख्य 

प्रत्यक्ष र कररव त्यलिनै संख्यामा अप्रत्यक्ष रुपमा संिग् न रहकेाछन् (लिखु गाउँपालिका पाश् वफलचत्र, २०७८)। 

 

४.४.३ समस्या िथा चनुौलि 

समस्याहरु 

➢ भएका उद्योगहरु पलन दिाफ/नीलिगि दायरामा नआउन ु

➢ सडक संजिाको अवस्था कमजोर 

➢ गाउँपालिकामा उद्योग र उद्यमलशििाको कमी । 

➢ औद्योलगक पूवाफिारको कमी । 

➢ औद्योलगक ग्राम स्थापना नहनु । 

➢ जनशलक्तको कमी अभाव । 

➢ व्यावसायीक दक्षिाको अभाव । 

➢ वाह् य िजारसंग पहचँको अभाव । 

➢ व्यापार व्यवसायको आकार सानो हनु । 

चनुौलिहरु 

उद्यमलशििा लवकास गनुफ, प्रलिस्पिाफत्मक क्षमिाको पलहचान र लवकास गनुफ यूवा जनशलक्तिाई 

उद्यमलशििा िर्फ  आकर्षफि गनुफ र गराउनु चनुौलि रहकेो छ । 
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४.४.४ सभंावना िथा अवसर  
 

कृलष, वन र जडी वुट्टी जतय उद्योगको सम्भावना, उद्योग, उजाफ, पयफटन आक्रद क्षेत्रमा वाह् य िगानीको 

संभावना, एक गाउँपालिका एक औद्योलगक ग्रामको केतरीय नीलि रहनु जस्िा लवलभन अवसरहरु रहकेा छन् 

।  
 

४.४.५ िक्ष्य 

उद्योग ितदा, व्यापार व्यवसायिे पालिकाको अथफितत्रमा योगदान । 
 

४.४.६ उदशे्य 

उद्योग, व्यापार र व्यवसायको लवकास गरी आय र रोजगारी वृलि गनुफ । 

 

४.४.७ रणनीलि र कायफनीलि 

रणनीलि कायफनीलि 

उद्यमशीििाको 

प्रविफन गरी िघु 

िथा घरेि ु

उद्योगको 

लवकास िथा 

लवस्िार गने । 

 

➢ गाउँपालिका लभत्र िघ ुर घरेिु उद्योग व्यवसाय स्थापनािाई प्रोत्साहन 

गनफ नीलिगि एवं कानूनी व्यवस्था गररनेछ । 

➢ स्थानीय स्िरमा िगानी वािावरण लनमाफण गनफका साथै सावफजलनक 

लनजी साझेदारीिाई पे्रत्सालहि गररनेछ । 

➢ स्थानीय स्िरमा उद्यमलशििा लवकासका िालग उपयुक्त व्यलक्तहरूको 

छनौट गरी सीप लवकास एवं उद्यमलशििा िालिम प्रदान गरी आय र 

रोजगारी सँग आवि गराइनछे । 

➢ औद्योलगक ग्राम िगायिका औद्योलगक पूवाफिारको लवकास गररनेछ । 

➢ वैदेलशक रोजगार िाट र्र्कफएका यूवाहरूिाई उद्योग व्यवसाय संचािन 

गनफ लविीय पहचँ िगायि अतय सहलियि प्रदान गररनेछ । 

➢ िालिम प्राप् ि जनशलक्तिाई लस्कम लििोका आिारमा समुह जमानीमा 

लविीय सस्थािाट कजाफ उपिधि गराउन सहलजकरण गररनेछ । 

➢ स्थानीय सीप र कच् चा पदाथफमा आिाररि श्रममूिक उद्योगिाई 

प्रोत्साहन गररनेछ । 

➢ परम्परागि रुपमा चलिरहकेा स्थानीय पलहचान जतय उद्योगहरूिाई 

नयाँ प्रलवलिसँग आवि गरी व्यवसालयक्ता अलभवृलि गररनेछ । 

➢ मलहिा उद्यमीहरूिारा सचंालिि उद्यमिाई लवशेष प्राथलमकिा र 

प्रोत्साहन क्रदइनेछ । 

➢ स्थानीय कच् चा पदाथफमा आिाररि आि ुिथा दिहनिािीिाई स्थानीय 

िहमा नै प्रशोिन, िेवलिङ, व्रालण्डङ िथा प्याकेलजङ गरी लििी लविरण 

गनफ प्रोत्सालहि गररनेछ । 

व्यापार 

व्यवसायको 

लवकास र 

लवस्िार गने । 

➢ गाउँपालिका लभत्र िघ ुर घरेिु उद्योग व्यवसाय स्थापनािाई प्रोत्साहन 

गनफ नीलिगि एवं कानूनी व्यवस्था गररनेछ । 

➢ स्थानीय स्िरमा िगानी वािावरण लनमाफण गनफका साथै सावफजलनक 

लनजी साझेदारीिाई पे्रत्सालहि गररनेछ । 

➢ स्थानीय स्िरमा उद्यमलशििा लवकासका िालग उपयुक्त व्यलक्तहरूको 

छनौट गरी सीप लवकास एवं उद्यमलशििा िालिम प्रदान गरी आय र 

रोजगारी सँग आवि गराइनछे । 
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➢ औद्योलगक ग्राम िगायिका औद्योलगक पूवाफिारको लवकास गररनेछ । 

➢ वैदेलशक रोजगार िाट र्र्कफएका यूवाहरूिाई उद्योग व्यवसाय संचािन 

गनफ लविीय पहचँ िगायि अतय सहलियि प्रदान गररनेछ । 

➢ िालिम प्राप् ि जनशलक्तिाई लस्कम लििोका आिारमा समुह जमानीमा 

लविीय सस्थािाट कजाफ उपिधि गराउन सहलजकरण गररनेछ । 

➢ स्थानीय सीप र कच् चा पदाथफमा आिाररि श्रममूिक उद्योगिाई 

प्रोत्साहन गररनेछ । 

➢ परम्परागि रुपमा चलिरहकेा स्थानीय पलहचान जतय उद्योगहरूिाई 

नयाँ प्रलवलिसँग आवि गरी व्यवसालयक्ता अलभवृलि गररनेछ । 

➢ मलहिा उद्यमीहरूिारा सचंालिि उद्यमिाई लवशेष प्राथलमकिा र 

प्रोत्साहन क्रदइनेछ । 

➢ स्थानीय कच् चा पदाथफमा आिाररि आि ुिथा दिहनिािीिाई स्थानीय 

िहमा नै प्रशोिन, िेवलिङ, व्रालण्डङ िथा प्याकेलजङ गरी लििी लविरण 

गनफ प्रोत्सालहि गररनेछ । 

 

४.४.८ मखु्य कायफिम 

 

ि. 

स . 
कायफिमहरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

िह 

नीलज 

क्षेत्र 

सहकारी 

र अतय 

१ नीलि एवं कानून िजुफमा गने ।   ✓   

२ 
उद्योग, व्यपार िथा व्यवसायहरुिाई कननुी प्रकृया 

अनुसार दिाफको दायरामा पयउने 
  

✓ ✓ ✓ 

३ परम्परागि उद्योगको आिुलनकीकरण र प्रविफन गने     ✓ ✓  

४ 
स्थानीय पलहचान उत्पादनहरूको प्रशोिन, 

िेवलिङ, व्रालण्डङ िथा प्याकेलजङ गने । 
  ✓ ✓  

५ उद्यमशीििा िथा सीप िथा क्षमिा लवकास गने ।   ✓ ✓  

६ हाट िजारको व्यवस्था गने ।   ✓ ✓ ✓ 

७ मलहिा उद्यम लवकास गने ।   ✓ ✓ ✓ 

८ औद्योलगक पूवाफिारको लवकास गने ।  
✓ ✓ ✓  

९ िजार प्रविफन गन े।  ✓ ✓ ✓  

१० िजारको लनयलमि अनुगमन गने ।   ✓  
✓ 

११ औिोलगक ग्रामको पूवाफिार स्थापना गने । ✓ ✓ ✓  ✓ 

१२ िगानी आकषफण गने । ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१३ उत्पाक्रदि वस्िुको लनयाफिमा वढवा क्रदने ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१४ 
उत्पाक्रदि िस्िुको व्यपार व्यवसायको िालग िाह्य 

िजारसँग समत वय गने । 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

४.४.९ अपलेक्षि उपिलधि 
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➢ थप ३५० िघु िथा घरेिु उद्योग स्थापना भएको हनेछ । 

➢ थप २५०० जनािे रोजगारी प्राप्त गरेका हनेछन । 

➢ औद्योलगक ग्राम स्थापना भएको हनेछ । 

➢ स्थानीय यूवा र उद्यमीहरुिे उद्यम लवकास िालिम लिएको हनेछन ।  

➢ कररि ५०० मलहिाहरुिे सीपमूिक िालिम लिएका हनछेन । 

➢ िाह् य िथा आतिररक िगानीको वािावरण सजृना भएको हनेछ । 

➢ सडक पूवाफिारहरुको लिकास भै िजारसम्मको सहज पहचँ स्थालपि भएको हनेछ । 

 

४.४.१० अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

➢ स्थानीय लनकायिे िगानीमतै्री वािावरण ियार गनुफपने । 

➢ िगानी सुरक्षाको प्रत्याभूि हनुपने । 

➢ नीलज क्षेत्रको सहयोग भएको हनेछ । 

➢ अतिर सरकार समतवय भएको हनेछ । 

 

४.५ श्रम िथा रोजगारी र सामलजक सरुक्षा 
 

४.५.१ पृ्  ठभलूम 

 

रोजगारी र श्रमिाइ नेपािको संलविानको घारा ३३ र ३४ मा मौलिक हक मा समालहि गररएको छ । यलह 

हक िाई कायफत वयन गनफ रोजगारी हक सम् वलतिि ऐन-२०७५, रोजगारीको हक सम्िलति यमाविी, 

२०७५, प्रिान मलतत्र रोजगार कायफिम २०७५ िथा यवूा रोजगाररका िालग रुपनातिरंण पहि कार्वफिी 

२०७६ िजुफमा गरी स्थालनय िहमा रोजगार सेवा केतर स्थापना मार्फ ि िेरोजगार व्यलक्तको पलहचान गन े

सूलचकरण गन,े र सूलचकृि व्यलक्तिाइ रोजगारी प्रदान गने गररतछ (लिखु गाउँपालिका िर्षफक प्रलिवेदन 

२०७७/७८) ।  

गररवी लनवारण र आर्थफक लवकासमा उप िेख्य प्रगलि गनफ सक्रकने िथ्यिाई मध्येनजर गरी श्रम िजारको 

आवस्यकिा अनुरुप  लशपमुिक श्रम शलक् िको लिकास गनुफ आजको आिस्यकिा हो । गुणस्िररय मानव 

संशािनको लवकास मर्फ ि श्रमको उत्पादकत् व अलभवृलि गरी राल् ट्रय अथफित त्रिाई िनाउन उत् पादनको 

क्रियाशीि सािनको रुपमा श्रमको महत् वपूणफ भूलमका हतछ । अतिराल् ट्रय श्रम संगठनको अभीसलति १६९ 

िे सुरलक्षि रोजगारर र श्रमको उत्पादकत् वको प्रत् यभूलि गरेको छ भन े रालिय रोजगार नीलि, २०७१ र 

िैदेलशक रोजगार नीलि २०६८ कायफतवयनमा आएका छन् । यस ै कानुनी आिआरिाई द्यन ददंदै  

उत् पादनमूिक रोजगारी लसजफना गरी मुिुकमा उपिव्ि आर्थफक रुपमा कायफलशि जनसंख्य प्रयोग गरी 

उद्योग, व्यापार, पयफटन, लशक्षा, स्वास्थ् य जस्िा सेवा क्षेत्रमास्थानातिरण गनफ सकेमा पालिकाको अथफितत्रमा 

योगदान पुग् दछ ।  

लिखु गाउँपालिकािमा रोगार सेवाकेतर स्थापन भ ैआर्थफक िषफ २०७५/७६ क्रियातवयनमा आईसकेको छ । 

यो केतरिाट सूलचकृि िेरोजगार िथा रोजगार पाएका व्यलक्तहरुको लववरण िाई हदेाफ ७०० जना वेरोजगार 
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देलखतछन्  भने २३१ जनािे औसि १०० क्रदन रोजगार पाएको दरलखतछ (लिखु गाउँपालिका पाश् वफलचत्र, 

२०७८) ।  

गररिी तयूनीकरण, मयाफक्रदि लजवन र सुरलक्षि भलव् यका िालग सामालखक सुरक्षा र सरंक्षण अपररहायफ छ । 

नेपािको संखविानि े सामालखक सुरक्षािाई मौलिक हकको रुपमा स्थालपि गरे अनुरुपसिै नागररकको 

गुणस्िररय जीवन सुलनलश् चििाको िालग राज्यिे सामालजक सरुक्षा र सरंक्षणको नीलि अविम् वन गरेको छ 

। त्यसैगरी, अत िराल् ट्रय प्रलिवििा पुरा गनफ र दीगो लवकासको िक्षय प्रलप् िका िालग नागररकिाई 

सामलजक सरुक्षा क्रदनआवस्यक हतछ । यसथफ लवलभत न क्षेत्र िथा लनकायिाट  सञ् चालिि सामालजक सुरक्षा र 

संरक्षण कायफिमिाई एकीकृि ढाँचामा आवि गरी थप प्रभावकारी िनाउन आवस्यक देलखतछ । आर्थफक 

िथा सामलजक वलञ् चलिकरण िथा जोलखममा परेका िथा पररवरका िालग सामालजक संरक्षणका िालग 

सामालजक सुरक्षा ऐन, २०७५ जारर भएको र श्रलमकको सामलजक सुरक्षाका िालग योगदानमा आिाररि 

सामालजक सुरक्षा ऐन, २०७४ कायफत वयनमा रेहकेो छ । खाद्यत न, पोषण, स्वास्थ्य, लशक्षा, कृलष, श्रम िथा 

रोजगारी िागयिका क्षेत्रमा सामालजक सुरक्षा र संरक्षषणका िलक्षि कायफिम सञ् चालिि छन् । यसिाई 

मध्यनजर राख्दै नेपाि सरकारिे आव२०७५/७६ मा कुि िजेटको ११.७% रकम समालजक सुरक्षामा र 

संरक्षण क्षेत्रमा लवलनयोजना गरेको छ (पतरै पञ् च िर्षफय योजना, २०७६/७७-२०८१/८२) । 

४.५.२ समस्या िथा चनुौलि 

समस्याहरु 

➢ श्रम शलक्तको माग र आपूर्िफ िीचको सतिुिन नहनु ।   

➢ प्राप् ि लशप र पूँलजको त यून पररचाि हनु । 

➢ रोजगारीको अभाव । 

➢ िालहरी िगानी आकर्षफि गनफ नसक् नु । 

➢ सामालजक सरुक्षा योजनािाइ सवफधयपी िनाउन नसक्रकन ु। 

➢ सामलजक सरुक्षा योजना िजुफमा, िगालनको आँकिन, श्रोि मालथको दवाव अनुमान गनफ 

आवस्यक पने सूचना िथा िथ्याङ्कको  कमी हनु । 

➢ सामलजक सरुक्षा लविरण प्रणािी प्रभावकारी नहनु। 

➢ सरकारी, सहकारी, लनजी िथा सामुदायीक क्षेत्रिीच समतवय नहनु ।  

चनुौलिहरु 

➢ आर्थफक रुपमा सक्रिय जनसङ्ख्यािाई स्थालनय स्िरमा नै रोजगारीका अवसरहरु लसजफना गनुफ । 

➢ श्रम शलक्तको माग र आपूर्िफ िीचको सतिुिन लमिाउनु । 

➢ अतिराल् ट्रय श्रम िजारको पलहचान गनुफ । 

➢ गतिव्य मिुुकहरुसँग लिपक्षीय श्रम सम्झौिा र त्यसको कायाफतवय गनुफ । 

➢ लवपे्रषणको उत्पादनमुिक क्षेत्रमा िगानी गनुफ । 

➢ िालिम प्राप् ि जनशलक्तको लनलम्ि सलह कामको उपिव्ििा गराउनु । 

➢ रोजगारीको अवसर सम्िलति सूचनामा रोजगारी चाहने मालनसको पहचँ स्थालपि गनुफ । 

➢ योगदानमा आिाररि सामलजक सरुक्षा प्रणािीमा स्थालनयको पहचँ स्थालपि गराउनु । 
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➢ समालजक सरुक्षा संरक्षण सम्वतिी योजनािाई लवलिय रुपमा क्रदगो िनाउनु । 

 

४.५.३ सभंावना िथा अवसर 

सभंावनाहरु 

➢ आर्थफक रुपमा सक्रिय जनसङ्ख् यािाई स्थालनय श्रममा सहभआलगिा गराउन सक् ने । 

➢ स्थानीय उत्पादनिाई िाह्य िजारकेतरसँग जोड्ने र आर्थफक समृलिमा रुपातिरण गने । 

➢ आतिरीक िथा िाह् य श्रम िजारको पलहचान गनुफ । 

अवसर 

➢ स्थानीय उत्पादनमा आिाररि उद्योगहरुको स्थापना गरी रोजगारी सृजना हन सक् न े। 

➢ आर्थफक गलिलवलि िढ्न सक् न े। 

➢ स्थानीय उत्पादनिे िजार प्राप्त गरी कृषकहरुिे उत्पादनको उलचि मूपय पाउन सक् ने । 

➢ स्थानीय सरकारको राजस्व अलभवृलि हने । 

➢ स्थानीय उत्पादनिाई ब्रालण्डङ्ग गरी िढी मूपय प्राप् ि गनफ सक्रकन े। 

 

४.५.४ िक्ष्य 

असि औद्योलगक श्रम सम्ितिको लवकास गर्ी उत्पादनशीि र मयाफक्रदि रोजगारीका अवसर लवस्िार गनुफ । 

 

४.५.५ उद्दशे्य 

 

➢ िेरोजगार िथा अिफिेरोजगारिाई रोजगारीका अवसरहरु लवस्िार गनुफ । 

➢ वािश्रम िगायि सिै प्रकारका श्रम शोषण अतत्य गनुफ । 

➢ िैदेलशक रोजगारीिाई सुरलक्षि , मयाफक्रदि र व्यवलस्थि गनुफ । 

➢ सिै नागररकिाई अलनवायफ र सवफव्यापी सामालजक सुरक्षा प्रणािीमा आवि गनुफ । 

➢ सामलजक सरुक्षा संरक्षण मार्फ ि नागररकको आर्थफक, सामलजक, पयाफवरलणय र अतय जोलखम 

कम गनुफ । 

 

४.५.६ रणनीलि िथा कायफनीलिहरु 

 

रणनीलि कायफनीलि 

श्रलमकको हक र 

अलिकारको कानुनी िथा 

आर्थफक आिार ियार गने । 

 

➢ लवद्यमान श्रम िथा रोजगार सम्ितिी काननूहरुको प्रभावकारी 

कायाफतवयन र सामलजक सम्वादको माध्यमिाट असि औद्योलगक 

एवम् श्रम सम्ितिको लवकास गने । 

➢ राल् ट्रय रोजगार नीलिका आिारमा पालिकाकिे रोजगारीको हक 

सम्वलति प्राविान कायफतवयन गने छ । 

➢ सामालजक सरुक्षा योजनाको प्रभावकारी कायफतवयन गररनछे ।  

➢ वैदेलशक रोजगारका चरणिाई सुरलक्षि ,शोषणमुक्त ,मयाफक्रदि र 

अलिकिम प्रलिर्िदायक िनाउने । 
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वैदेलशक रोजगारीिाई कम 

खर्चफिो ,सुरलक्षि र 

िाभप्रद िनाउने र 

लवपे्रषणिाई उत्पादनमुिक 

क्षते्रमा पररचािन गन े

➢ लवपे्रषणिाई पूवाफिार लवकास जस्िा उत्पादनशीि क्षेत्रमा िगानी 

गनफ आवश्यक नीलि र लवश् वालशिो संयतत्र िनाईने छ । 

➢ वैदेलशक रोजगारमा जानकेा लनलम्ि पालिकािाट श्रम क्षेत्र लनिाफरण 

गरी उपयुक्त पूवफ िालिमको व्यवस्था गररने छ । 

➢ वैदेलशक रोजगारीिाई सुरलक्षि र िाभप्रद िनाउन पालिकामा 

लनयलमि अनुगमनको व्यवस्था गररने छ । 

 

 

योगदानमा आिआररि 

सामालजक सरुक्षा 

योजनािाई औपचाररक 

क्षेत्रका साथसाथै 

अनौपचाररक क्षेत्रमा समेि 

लिस्िार गरी सवफधयालप 

िनाउने  । 

➢ एकीकृि सामलज सरुक्षा योजना र योगदानमा आिाररि सामलजक 

सुरक्षा कायफिमको प्रभावकारी कायफतवयनका िालग नीलिगि, कानुनी 

िथा अतिर लनकाय समतवयात्मक सुिआर गररनेछ । 

वैदेलशक रोजगारीिाई कम 

खर्चफिो ,सुरलक्षि र 

िाभप्रद िनाउने र 

लवपे्रषणिाई उत्पादनमुिक 

क्षते्रमा पररचािन गन े

➢ लवपे्रषणिाई पूवाफिार लवकास जस्िा उत्पादनशीि क्षेत्रमा िगानी 

गनफ आवश्यक नीलि र लवश् वालशिो संयतत्र िनाईने छ । 

➢ वैदेलशक रोजगारमा जानकेा लनलम्ि पालिकािाट श्रम क्षेत्र लनिाफरण 

गरी उपयुक्त पूवफ िालिमको व्यवस्था गररने छ । 

➢ वैदेलशक रोजगारीिाई सुरलक्षि र िाभप्रद िनाउन पालिकामा 

लनयलमि अनुगमनको व्यवस्था गररने छ । 

 

४.५.७ मखु्य कायफिम  
 

ि  .सं .  कािफ महरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

िह 

लनजी 

क्षेत्र 

सहकारी 

र अतय 

१ 
रोजगारीका अवसर िृलि गने खािका कायफिमहरु 

सञ्चािन गने । 
 ✓ ✓ ✓  

२ 
राल् ट्रय रोजगार नीलि िथा श्रलमकको हक लहि 

सम्वलत ि काननु प्रभावकारी रुपमा कायफतवयन गने। 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

३ 
श्रलमकको कायफ क्षेत्रमा सुरक्षाको मापदण्ड िाग ू

गनफ सहयोग गन े। 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

४ 
कलम्िमा एउटा िहलवषयगि लसप लवकास िालिम 

केतर स्थापना गने । 
✓ ✓ ✓ ✓  

५ रोजगारदािाहरुको अलभिेख अद्यावलिक गने ।   ✓ ✓  

६ प्रालवलिक लसप लवकास केतर सञ्चािन गने ।  ✓ ✓ ✓  

७ रोजगार सचूना केतर सञ्चािन गने ।   ✓   

८ तयूनिम पाररश्रलमक पािनाको लनरीक्षण गने ।      

९ 
वािश्रम रोकथामको िालग वािश्रम लनरीक्षण 

गने। 
  ✓ ✓  
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ि  .सं .  कािफ महरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

िह 

लनजी 

क्षेत्र 

सहकारी 

र अतय 

१० 
सामालजक सरुक्षा योजनाको प्रभावकारी 

कायफतवयन गने । 
 ✓ ✓ ✓  

११ 
प्रिानमतत्री रोजगार कािफ मिाई सर्ि  िनाउन 

समतवय र सहकायफ गने । 
✓ ✓ ✓   

१२ 

लवपे्रषणिाई पूवाफिार लवकास जस्िा उत्पादनशीि 

क्षेत्रमा िगानी गनफ आवश्यक नीलि र लवश् वालशिो 

संयतत्र लनमाफण गने । 

 ✓ ✓ ✓  

१३ श्रम अलडट गने ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

१४ 

वैदेलशक रोजगारमा जानेका लनलम्ि पालिकािाट 

श्रम क्षेत्र लनिाफरण गरी उपयुक्त पूवफ िालिमको 

व्यवस्था गने । 

 ✓ ✓ ✓  

१५ 
वैदेलशक रोजगारीिाई सुरलक्षि र िाभप्रद िनाउन 

पालिकामा लनयलमि अनुगमनको व्यवस्था गने । 
 ✓ ✓ ✓  

 

४.५.८ अपलेक्षि उपिधिी 
 

➢ श्रम उत्पादकत्वमा वृलि भएको हनेछ ।  

➢ रोजगारदािाहरुको अलभिेख अद्यावलिक हनेछ । 

➢ आर्थफक रुपमा सकृय जनसङ्ख्यािाई रोजगरीको लसजफना हनेछ । 

➢ श्रलमकहरुको श्रम सम्मान, मयाफदा र लजवनस्िर िढेको हनेछ । 

➢ श्रम र कामदार प्रलि असि सम्िति स्थापना हनेछ ।   

➢ वैदेलशक रोजगारी व्यवलस्थि र मयाफक्रदि भएको हनेछ । 

➢ तयूनिम पाररश्रलमक पािना हनेछ । 

➢ वािश्रम मुक्त पालिका घोषणा हनेछ । 

➢ श्रम अलडट हनेछ । 

➢ लवपे्रषण उत्पादन क्षेत्रमा िगानी भई श्रलमकको लजवनस्िरमा स्िरोत निी भएको हने छ । 

 

४.५.९ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

▪ आवश्यक दक्ष जनशलक्त र प्रालवलिकहरुको सहज आपूिी हनुपने । 

▪ पालिका लभत्रै रोजगारीको अवसरहरुका साथै सुरलक्षि र सहज िगानीको वािावरण हनुपने । 

▪ स्थानीय संघसंस्था र दािृलनकायहरुको लनयलमि आर्थफक र प्रालवलिक सहयोग हनुपने । 

▪ पालिका, प्रदेश र संघीय सरकारलिच श्रम, रोजगारी सृजना र नागररकको सामालजक सुरक्षामा 

आवश्य समतवय र सहकायफ हनुपने । 
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पररच्छेद ५: सामालजक क्षते्र  
 

५.१ स्वस्थ्य, पोषण िथा खाद्य सरुक्षा 
 

५.१.१ पृ्  ठभलूम 

 

स्वस्थ्य सेवा र उपयुक्त पोषण मानव लजवनको आिआरभूि आिस्यकिा हो । स्वस्थ्य मालनसिे न ैसमृि 

मुिुकको लनमाफण महत्वपूणफ भूलमका लनवाफह गनफ सक्छ । गुणस्िरीय िथा सवफसुिभ स्वास्थ्य सेवामा 

समिामूिक पहचँ सुलनलश् चि गनुफ राज्यको दालयत्व हो । देश लवकासमा स्वस्थ र उत्पादनशीि नागररकको 

महत्त्विाई दलृ् टगि गरी नपेािको संलविानिे प्रत्येक नागररकिाई राज्यिाट आिारभूि स्वास्थ्य सेवा 

लन:शुपक प्राप् ि गने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । यसै सतदभफमा िोक कपयाणकारी राज्यको 

अविारणा अनुरुप स्वास्थ्य क्षेत्रिाई नार्ामूिकिाट िमश: सेवामूिक क्षेत्रमा रुपातिरण गदै िैजानुपन े

आवश्यक छ । यस पररपे्रक्षमा नेपाििे लवलभत न समयमा गरेको अतिराफल् ट्रय प्रलििििा, नेपाि सरकारका 

लवद्यमान नीलि एवम् स्वास्थ्य िथा पोषण क्षेत्रका प्रमुख समस्या, चुनौलि िथा अवसरिाई समेि आिार 

िनाउँदै क्रदगो लवकास िक्ष्य हालसि गने राल् ट्रय कायफसूची रहकेो छ । नागररकिाई स्वस्थ्य िनाउन 

आिुलनक लचक्रकत्सा, आयुवेक्रदक, प्राकृलिक, होलमयोपेलथक लचक्रकत्सा क्षेत्र, स्वास्थ्य सुशासन र अनुसतिानमा 

िगानी िढाउन आवश्यक देलखएको छ ।  

 

स्वस्थ्यिाई प्रभाव पानफ अको महत्वपूणफ सुचक खाद्य सुरक्ष हो । आफ्नो उत्पादनि ेिाह्र मलहना खाद्यत न 

पुग् ने  पररवार संख्या र िाह्र मलहना भतदा कम  समयको िालग खाद्यत न पुग् ने घरपररवर संख्यािे पलन 

व्यलक्तको स्वस्थ्यगि अवस्थािाई लनिाफररि गदफछ ।   

 

५.१.२ वस्िलुस्थलि लववरण 

 

लिखु गाँउपालिकाको सिै वडाहरुमा कुन ैन कुनै प्रकारजका स्वस् थ् य  संस्था सचंािमा रहाहकेा छन ्। जामा 

६ वटा हपेथ पो् ट, ३ वटा आिारभूि स्वस्थ्य केतर संचािनमा रहकेा छन ्। यस पालिका अतिरगि ८२ 

जना मलहिा स्वस्थ्य स्वयंमसेलवका कायफरि छन् । िस् िै गरेर स्थालनय नागररकिाइ स्वस्थ् य सेवा  उपिधि 

गराउन २० वटा कोप लक् िलनक, २२  वटा गाउँिर लक्िलनक, आयुवेद औषिािय १, दरुदराजमा 

स्वस् थ् यसेवा पुर् याउन २ वटा हपेथ यूलनट संचािनमा रहकेा छन् । स्वास्थ्य चौकीहरुमा दक्ष जनशलक्त, 

स्वास्थ्य उपकरण, पयाव सेवा र पूवाफिारहरुको अभाव रहकेो छ । भौगोलिक लवकटिा र भौलिक 

पूवाफिारको अभािका कारण स्वास्थ्य सेवामा स्थानीयहरुको पहचँ तयून रहकेो छ । स्थानीय स्वास्थ्य 

केतरहरुमा प्राथलमक िहको स्वास्थ्य सेवा मात्र उपिधि रहकेोि ेगलम्भर प्रकारको रोगको उपचारको िालग 

स्थानीयहरु मतथिी िजार, िुिीखेि र राजिानी काठमाण्डौ जानुपने वाध्यिा रहकेो छ। पालिकामा 

२.३६% मालनस दीघफ रोलग र १.६३% मालनस अपाङ्ग रेहकेा छन् । 
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िालिका 30: पालिकाको स्वास्थ् य सूचकमा भएको िुिनात् मक प्रगिी लववरण 
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स्रोििः लिखु गाउँपालिका पाश् वफलचत्र, २०७८   

 

पोषण मानव शररको िालग चालहने महत् वपूणफ पदाथफ हो । यक्रद मान सरररमा आव स्यकिा अनुसारको 

पौल् टक ित् वको भाव भयो भने लवलभत न प्रकारका रोग िाग् ने, शरररीक ितदरुूलस्ि नहन,े िाििालिकाको 

उमेर अनुसार BIM मापनमा सत िुिन नहने जसि ेगदाफ कलिपय िाििच्चचा हनु पन ेभतदा कम उचाईका, 

कम िौिका, िुिा िंगडा र लिलभत न प्रकारका रोगको असरिे नकारात्मक प्रभानव पारेको देलखतछ । 

पालिकाका कररव ५ प्रलिशि घरिुरीिे मात्र आफ्नो उत्पादनिे िषफभरर खाएर घरैे हन ेर केलह घरपाररवाि े

मात्र िषफ भरर पेटभरर खान पुगने उत्पादन गदफछन भने अलिकांस घरपररवारमा आर्थफक रुपमा समस्या 

देलखएको पाईतछ (िीखु गाउँपालिका पाश् वफलचत्र, २०७८) । यस्िो अिस्थामा पोषण िथा खाद्य सरुक्षा ि 

िेरै टाढाको कुरा हो पेटभरर दईु छाक खना खान पलन लचतिाको लवषय हन जातछ । भोकमरर, कुपोषण िथा 

िुकेको भोक (Hidden Hunger) िाट पालिका लनवासीहरुिाइ मालथ उठाउन पालिकामा रहकेा सि ै

प्रकारको गररवी हटाई दीगो लवकासको िक्ष प्रप् ि गनफ लवशेष योजना िथा कायफिम सञ् चािन गनुफ पन े

देलखतछ ।    

 

५.१.३ समस्या िथा चनुौलि 

समस्याहरु 

➢ सिै स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुलि केतरको (Birthing centre) अभाविे प्रसुलि सेवामा करठनाई । 

➢ अस्पिािको अभाविे गलम्भर प्रकारको रोग लनदानमा समस्या । 

➢ सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा  आवश्यकिा अनुसारको उपकरण र लवशेषज्ञ लचक्रकत्सकको अभाव । 

➢ कुपोषण, श् वास प्रश् वास जतय स्वास्थ्य समस्या रहनु । 

➢ स्वास्थ्य र पोषण सम्ितिी चिेनाको कमी । 

➢ लनशुपक िथा अत्यावश्यक औषिीको पयाफप् ि मात्रामा उपिधि नहनु ।  

➢ िाििालिकामा लवरामी दर िढीहनु 
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➢ सिै घरपाररवरमा पोषण र खाद्य सुरक्षाको पहचँ नहनु । 

चनुौलिहरु 

➢ आिारभूि स्वास्थ्य सेवािाई सिैको पहचँ लभत्र पयाउनु । 

➢ सिै सुत्केरी सेवािाई संस्थागि दायरामा पयाउन ु। 

➢ लनशुपक, स्वास्थ्य संस्थामा आिारभूि िथा अत्यावश्यक औषलि सवफयाम उपिधि गराउनु । 

➢ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आिारभूि सुलविा युक्त (औजार/उपकरण, दक्ष जनशलक्त र पूवाफिार) 

पुर् याउनु। 

➢ स्वास्थ्य वीमािाई सिै नागररकको दायरामा पुर् याउनु । 

➢ जलडवुट्टीमा आिाररि िथा स्थानीय उपचार प्रणािीिाई स्वास्थ्य संस्थाको दायरामा पयाई 

व्यवलस्थि र गुणस्िरीय िनाउनु । 

➢ खाद्य सेचिना िथा खाद्य व्यवहार सुिारिाई स्वास्थ्य प्रणािीको अङ्गको रुपमा लवकास गनुफ । 

➢ स्वास्थ्य सेवा िारे जनचेिना अलभवृलि गनुफ । 

➢ िाििालिका मृत्युदर कमगनुफ । 

➢ पूणफ खोपयूक्त पालिकाको िनाउनु । 
 

५.१.४ सभंावना िथा अवसर 

सभंावना 

➢ पूवाफिारहरुको लवकास गरी स्वास्थ्य सेवामा स्थानीय नागररकहरुको सहज पहचँ स्थापन गनफ 

सक्रकने । 

➢ नयाँ स्वास्थ्य संस्थाहरुको लवकास हदैँ गरेकोहदँा जनिामा स्वास्थ्य पहचँ िढाउन सक्रकने । 

➢ नगररकहरुिाई स्वास्थ्य, सरसर्ाईमा पररचालिनि गनफ सक्रकने । 

 

अवसरहरु 

➢ आिारभूि स्वास्थ्य स्थानीय सरकारको अलिकारमा रहनु । 

➢ अलिकांश वडामा स्वास्थ्य संस्था र खोप केतर उपिधि हनु । 

➢ १५ शैया सम्मको अस्पिाि सिै स्थानीय िहमा खोपने सरकारी नीलि रहनु । 

➢ रालिय स्वास्थ्य वीमा कायफिम संचािनमा रहन ु। 
 

५.१.५ िक्ष्य 

➢ सिैको पहचँमा गुणस्िरीय स्वस्थ्य सेवा उपिव्ि भएको हने। 

➢ पोषण सलहिको खाद्य सरुक्षा भएको हनेछ । 

 

५.१.६ उद्दशे्य 

➢ आिारभूि स्वस्थ्य सेवामा लनशुपक र सवफसुिभ पहचँ सुलनलश् चि गनुफ। 

➢ गुणस्िररय स्वास्थ्य सेवा, पोषण र खाद्य सुरक्षािाई सिकैो पहचँमा पुर् याउनु । 
 

५.१.७ रणनीलि र कायफनीलि 

रणनीलि कायफनीलि 

आिारभूि 

स्वास्थ्यमा 

समिामूिक 

पहचँ सुलनलिि 

➢ पालिकामा उपिव्ि स्वस्थ् य सेवािाई प्रभाकारी िररकाि ेप्रवदफिन 

गररने छ ।  

➢ आिारभूि स्वस्थ्य सेवाहरुिाई लनशुपक रुपमा सिै पालिका 

लनवालसहरुको पहचँमा पुर् याईनेछ ।  



 

पेज| 94  
 

गने । ➢ लवपत न र वलतचलिमा परेका समुदायको स्वास्थ्य सेवा प्रालप्तमा देलखएका 

अवरोिहरू हटाई स्वास्थ्य सवेाको पहचँमा पयाउन लवशेष व्यवस्था 

गररनेछ । 

➢ सिै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लनयलमि जाँच सलहिको प्रसुिी सेवा 

(Birthing center) उपिधि गराइने छ । 

➢ स्वास्थ्य संस्था केतरीि लवशेषज्ञ सलहिको घमु्िी स्वास्थ्य सेवा संचािन 

गररने छ । 

➢ वाि, मािृ िथा लशशु स्वास्थ्य सम्ितिी खोप कायफिम प्रभावकारी 

िनाई िलक्षि समुहिाई शि प्रलिशि पूणफ खोपको दायरामा पयाइने छ 

। 

➢ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पररवार योजन िथा मािृ स्वास्थ्य आक्रद सेवा 

सुदढृ गररने छ । 

➢ स्वास्थ्य िीमाको पहचँ सिै घरपररवारमा पुर् याईने छ । 

➢ अलि लवपत न समुदायिाई स्वास्थ्य िीमा सम्ितिी अनुदान सहयोग 

उपिधि गराइने छ । 

➢ स्वास्थ्य, पोषण िथा खाद्य सुरक्षा क्षेत्रमा कायफरि संस्था र लनकायहरू 

िीच समतवय गररने छ । 

➢ स्वास्थ्य, पोषण र खाद्य सरुक्षा जस्िा अतिर सम्ितिीि लवषयहरूमा 

कायफिमगि आवििा सुदढृ गररने छ । 

ररर्रि 

स्वास्थ्य सेवाको 

पहचँिाई सहज 

िनाउने । 

➢ आिस्यक औषलि, उपकरण, प्रलवलि र दक्ष स्वस्थ्य कमी सलहिको 

सेवािाई लवस्िार गररनेछ ।  

➢ गाउँपालिकामा कलम्िमा १५ िेडको अस्पिाि स्थापना गररने छ ।  

➢ लवशेषज्ञ अस्पिाििाट पालिका अस्पिाि केलतरि लवशेषज्ञ घुम्िी सेवा 

संचािन गरी ररर्रि स्वास्थ्य सेवाको पहचँ िढाइने छ । 

➢ जरटि प्रलवलिका लवरामीहरुिाई मालथपिो स्वस्थ्य केतरमा लसर्ाररस 

गररनेछ ।  

➢ भरपदो र लनयलमि एम्िुिेतस सेवा संचािनको व्यवस्था लमिाइने छ । 

➢ पालिकामा उपिव्ि स्वस्थ् य सेवािाई प्रभाकारी िररकाि ेप्रवदफिन 

गररने छ ।  

वैकपपीक 

स्वास्थ्य सेवाको 

प्रविफन गन े। 

➢ आयुवेद लचक्रकत्सा पिलििाई स्वास्थ्य सेवा लभत्र आवि गरी एक्रककृि 

स्वास्थ्य सेवा प्रदान गररने छ । 

➢ परम्परागि रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गने िामी, झाँिी, िामा 

िगायििाई िालिम प्रदान गरी आिुलनक लचक्रकत्सा पिलिसँग समेि 

आवि गराइने छ । 

➢ जलडवुटीमा आिाररि परम्परागि स्वास्थ्य उपचार पिलििाई 

आिुलनक आयुवेद प्रणािीसँग आवि गररने छ । 

➢ होलमयोप्याथी, प्राकृलिक लचक्रकत्सा, क्रर्लजयो थरेापी, अकुपंचर जस्िा 

वैकलपपक स्वास्थ्य सेवा लवस्िार गररने छ । 

स्वास्थ्य, पोषण िथा 

खाद्य सुरक्षािारे चिेना 

अलभवृलि गने । 

➢ िह क्षेलत्रय पोषण कायफिमिाई स्वस्थ्य सँग आिि गरी गाउँपालिकामा 

संचािन गररनेछ ।  

➢ लवद्यािय िहमा लवद्यािय स्वास्थ्य, पोषण िथा खाद्य सरुक्षा जस्था 

कायफिम संचािन गररने छ । 
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➢ समुदाय िहसम्म स्वास्थ्य, पोषण र खाद्य सुरक्षा सम्ितिी चेिना 

अलभवृलिको कायफिम पुर् याईने छ । 

➢ आमा समूह र समुदायमा आिाररि संघ संस्था, क्िव िथा गैर सरकारी 

संस्था समेिको सहकायफमा खाद्य व्यवहार सुिार, पोषण िथा स्वास्थ्य 

सम्ितिी जनचिेना अलभवृलि गररने छ । 

➢ अलि कुपोषणमा परेका मलहिा िथा िाि िालिकाहरूिाई पोषण 

सम्ितिी उपचारात्मक सेवा उपिधि गराइने छ । 

➢ दीघफ रोग र रोगीको सम्ितिमा जनचेिना मुिको कायफिम संचािन 

गरेने छ ।  

➢ स्वस्थ्य आहार र िालन व्यवहारको िारेमा चेिनामुिक कायफि संचािन 

गररने छ ।  

 

५.१.८ मखु्य कायफिम 

ि. 

स . 
कायफिमहरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

िह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ गाँउपालिकाको स्वास्थ्य नीलि िजुफमा    ✓   

२ 
स्वास्थ्य, पोषण िथा खाद्य सुरक्षा सम्िलति 

सचेिना कायफिम  
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

३ लिद्यािय नसफ कायफिम ✓ ✓ ✓ ✓  

४ स्वस्थ्य जशलक्तको क्षमिा लवकास ✓ ✓ ✓ ✓  

५ 
आिारभूि औषिीहरु सवफसिुभ रुपमा 

पालिकामानै उपिधि हने व्यवस्था  
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

६ गाँउपालिकामा १५ शैयाको अस्पिाि लनमाफण  ✓ ✓ ✓   

७ 
लवद्यमान स्वास्थ्य चौकीहरुमा स्वास्थ्य पूवाफिार 

िथा उपकरणहरुको व्यवस्था  
 ✓ ✓ ✓  

८ 
खोप कायफिम र स्वास्थ्य घुलम्ि सेवा लनयलमि 

रुपमा संचािन  
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

९ 
लवद्यमान स्वास्थ्य चौकीहरुमा प्रसुिी सेवा 

संचािन  
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

१० 
लवद्यमान स्वास्थ्य चौकीहरुमा लचस्यान भण्डारको 

व्यवस्था  
  ✓ ✓  

११ 
रेर्रि अस्पिािको िालग लवशेषज्ञ अस्पिािसँग 

समतवय  
✓ ✓ ✓ ✓  

१२ लचक्रकत्सकहरुको पदपुिी  ✓ ✓ ✓   

१३ खाद्य पदाथफको शुििामा ध्यान क्रदने ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१४ 
खाद्य सुरक्षािाट िलञ् चि घरपाररवारको हकमा 

खाद्यत न राहि योजना िजुफमा   
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

५.१.९ अपलेक्षि उपिलधि 
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➢ सिप्रलिशि पररवारमा खाद्य सुरक्ष उपिधि भएको हनेछ । 

➢ सिप्रलिशि लिरालमहरूको उपचार स्वस्थ्यकेतरमा गराईनेछ ।  

➢ ८०% भतदा िढी मलहिािे संस्थागि सुत्केरी सेवा प्राप् ि गरेका हनेछन । 

➢ िाििालिकाको लिरालम दर र मृत्युदर घट्ने छ ।  

➢ िाि कुपोषण दर १५% प्रलिशिमा झरेको हनेछ । 

➢ लनमोलनया र झाडा पखािाको संिमण दर प्रलिहजारमा िमशिः २० र १० जनामा झरेको हनेछ । 

➢ पूणफ खोपयुक्त गाउँपालिका घोलषि भएको हनेछ । 

➢ १५ िेडको अस्पिाि लनमाफण भएको हनेछ । 

➢ लवद्यमान स्वास्थ्य चौकीहरुको स्िरोउत निी सलहि आिारभूि सुलविा िथा प्रसूलि सवेा उपिधि 

भएको हनेछ । 

➢ ररर्रि अस्पिािसँग सहकायफ सम्झौिा भएको हनेछ । 

➢ स्वास्थ्य िीमाको पहचँ २५% जनसंख्यामा स्थालपि भएको हनेछ । 

➢ सरुवा रोग उपिेख्य रुपमा घटेको हनेछ । 

➢ सिै लवद्याियमा पोषण स्वास्थ्य कायफिम पुगेको हनेछ । 

 

५.१.१० अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

➢ नगरपालिकािे स्वास्थ िथा पोषण कायफिमिाई प्राथलमकिाका साथ सम्विफन िथा प्रविफन गनेछ  

➢ सामदुालयक संघ संस्था र नागररक समाजको सहयोग भएको हनेछ । 

➢ अतिर सरकार समतवय भएको हनेछ । 

➢ संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोग भएको हनेछ । 

 

५.२ लशक्षा, लवज्ञान िथा नवप्रविफन 
 

५.२.१ पृ्  ठभलूम 

 

नेपािको संलविानिे हरेक नगररकिाई आिारभूि लशक्षा अलनवायफ िथा लनशुपि पाउने प्रत्यभूिी गरेको छ 

। त्यस्िै गरेर माध्यालमक िहसम्म लनशुपक लशक्षा पाउने हकको प्रत्यभूिी गरेको छ । िैज्ञालनक, प्रालवलिक, 

व्यवसायीक, लसपमुिक लशक्षा मार्फ ि दक्ष जनशलक्त उत्पादन गने राज्यको नीलि रहकेो छ । यो नीलिगि 

प्राविानिाई स्थानीय सरकारिे पलन आत्मसाथ गदै जान ुपने र प्रादेलशक िथा सलंघय िक्ष िथा उद्देश्यिाई 

सहयोग पुग् ने जातछ । 

 

५.२.२ िस्िलुस्थलि 

 

लिख ु गाउँपालिकामा १४ वटा सामुदायीक िािलिकास केतर, २० वटा आिारभूि लवद्यािय र ६ वटा 

माध्यलमक लवद्यािय र ४ वटा सामुदायीक केतर रहकेा छन् । गाउँपालिकाको ८७.४५% मालनसहरु साक्षर 

छन्  भने उच्च लशक्षा हालसि गनेको संख्या ६.०५% रहकेो देलखतछ । लवद्याथी भनाफदर ५९.१% रहकेो छ 

(स्रोििः लिखु गाउँपालिका पाश् वफलचत्र, २०७४) । 

 

५.२.३ समस्या िथा चनुौलि 

समस्याहरु 
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➢ लिद्यार्थफको स्िर वृलि सँगै लवद्यार्थफको भनाफदर कम हनु ।  

➢ अपाङ्ग मैत्री पूवाफिार नहनु । 

➢ गुणस्िरीय लशक्षामा पहचँमा कमी । 

➢ वाि लवकास केतर व्यवलस्थि नहनु । 

➢ दरितदी अनुशासार लशक्षक पदपूर्िफ नभएको । 

➢ प्रालिलिक लवद्यािय नहनु । 

➢ लिद्यार्थफको स्िर वृलि सँगै लवद्यार्थफको भनाफदर कम हनु । 

चनुौलिहरु 

➢ गुणस्िररय लशक्षाको पहचँको सुलनलिििा गनफ 

➢ वाि लवकास केतर व्यवलस्थि गनफ । 

➢ लशक्षकहरूको स्थायीत्व (रे्रवदि भई रहने नहनु, मािृ भाषामा लशक्षा नहन,ु छात्रा एवं 

अपाङ्गिा मैत्री शौचािय तयून रहकेो) 

➢ कक्षा छाड्ने र दोहोर् याउने दर घटाउनु । 

➢ लशक्षण र लसकाई दरमा सुिार गनुफ । 

➢ भौगोलिक लवकटिा र सडक पूवाफिारको अभाविे लवद्यािय पुग् ने औसि समय िेरै हनु। 

➢ शैलक्षक पूवाफिारको लवकास । 
 

५.२.४ सभावना िथा अवसर 

सभंावनाहरु 

➢ लसपयुक्त जनशलक्तिाई पररचालिि गरी स्वारोजगार िनाउन सक्रकने । 

➢ लवदेशिाट र्र्कफ एका जनशलक्तको ज्ञान सीपिाई स्थानीय लवकासमा िगाउन सक्रकने ।  

➢ स्थानीय सरकारि ेलनयलमि अनुगमनिाट लवद्यािय लशक्षािाई समय सापेक्ष िनाउन सक्रकने । 

 

अवसरहरु 

➢ आिारभूि लशक्षा मैलिक हकको रुपमा स्थालपि हनु 

➢ माध्यलमक लशक्षासम्मको नीलि िथा योजना िनाउन ेअलिकार स्थानीय िहमा हनु । 

➢ क्षलिग्रस्ि लवद्यािय भवनहरू पुनर्नफमाफण हदैँ जान ु। 

➢ लिद्यार्थफको स्िर वृलि सँग ैलवद्यार्थफको भनाफदर कम हनु । 
 

५.२.५ िक्ष्य 

दक्ष मानव संसािनको लनमाफण गरी गाउँपालिकाको समृलिको आिार ियार गन े। 

 

५.२.६ उदशे्य 

➢ गुणस्िररय लशक्षामा सिै िगफ एवम् समुदायको समिामुिक पहचँ पुर् याउनु । 

➢ प्रलवलिक, व्यवसायीक, लसपयुक्त एवम् व्यवहाररक लशक्षाको लवकास एवम् लवस्िार गनुफ । 
 

५.२.७ रणनीलि र कायफनीलि 

रणनीलि कायफनीलि 

आिारभूि सुलविा 

सलहिको शैलक्षक 

पूवाफिारको लवकास गन े। 

➢ गाउँपालिकाको सामालजक लवकास सलमलि अतिगफि सरोकारवािा 

समेिको सहभालगिा हन ेगरी लशक्षा लवकास उपसलमलि गठन गरी  

शैलक्षक लवकासमा कृयाशीि  गराइने छ । 

➢ लवद्यािय शैलक्षक लवकासका िालग व्यवस्थापन सलमलिको क्षमिा 

लवकास गरी शैलक्षक गुणस्िर वृलि गररनेछ । 
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➢ खेिकुद मैदान, लवज्ञान प्रयोगशािा, कम्प्युटर पयाव, पुस्िकािय, 

पठन पाठन शैलक्षक सामग्री, मलहिा र अपाङ्गिा मैत्री संरचना आक्रद  

जस्िा शैलक्षक पूवाफिारको लवकास गररनेछ । 

➢ दरितदी अनुसार लवषयगि लशक्षकहरूको पदपूर्िफ गररने छ । 

➢ सि ैलवद्याियिाई वािमैत्री िथा अपाङ्गिा मैत्री िनाइने छ । 

➢ लवद्यािय लशक्षािाई सूचना प्रलवलिसँग आवि गरी लवद्यािय 

लशक्षािाई प्रलवलि मैत्री िनाइने छ । 

➢ गुणस्िरीय लशक्षाको अवसर लवस्िार गररन ेछ । 

लशक्षामा समिामूिक 

पहचँ स्थालपि गने । 

➢ लवद्यािय उमेरका सिै िाििालिकािाई लवद्यािय लशक्षामा आवि 

गनफ आमा समुह, नागररक समाज उतमुख संघसंस्था, सामदुालयक 

ससं्था, गैसस पररचािन गररने छ । 

➢ अलभभावकमा शैलक्षक चेिना लवस्िार कायफिम संचािन गररने छ । 

➢ लवपत न दलिि िथा लपछलडएका जालि िथा समुदायका 

िाििालिकाहरूिाई लवद्याियमा आकषफण, रटकाउ र लसकाईमा 

सहयोग पुग् ने गरी पोसाक, क्रदवा खाजा, छात्रवृलि, शैलक्षक सामाग्री  

िगायिका लवशेष उत्पे्ररणात्मक कायफिम संचािन गररने  छ । 

➢ स्थानीय पलहचान दशाफउने पाय सामग्रीको लवकास गरर िागू गररने 

छ। 

➢ वालिका लशक्षािाई प्रोत्सालहि गनफ मलहिा मैत्री शौचािय, स्यालनटरी 

प्याडको उपिधििा र व्यवस्थापनको समुलचि व्यवस्था  गररने छ । 

➢ वाि लवकास केतरिाई औपचाररक लशक्षा प्रणािीमा आवि गररने छ । 

लशक्षण लसकाई दर िढाउने 

। 

➢ लशक्षक िालिम र पुनिाफजगी िालिम उपिधि गराइने छ । 

➢ शैलक्षक सामग्रीको उपिधििा र प्रयोग िढाइने छ । 

➢ लवद्याियमा लसकाई वािावरण अनुसार कक्षा कोठाको व्यवस्थापन 

लमिाउँदै िलगने छ । 

➢ लशक्षाको स्िर उत निीको िालग अंग्रेजी भाषािाई प्राथलमकिामा राखेर 

अध्यापन गराइने छ । 

➢ लशक्षण लसकाईमा सहयोग पुग् ने अलिररक्त कृयाकिाप र प्रयोगात्मक 

लशक्षािाई िढावा क्रदइने छ । 

➢ लसकाईको अलभवृलि गनफ लशक्षक उपलस्थलि, लशक्षण शैिी, लसकाई 

परीक्षण, लसक् ने र लसकाउने वािावरण जस्िा पक्षहरूको  लनयलमि  

अनुगमन िथा  सुपरीवेक्षण गररने छ । 

प्रालवलिक िथा 

व्यावसायीक लशक्षाको 

लवकास र लवस्िार गन े। 

➢ स्थानीय आवश्यकिामा आिाररि वहप्रालवलिक लवद्याियको 

(इलतजररयररङ, वन, वतयजतिु, जलडवुट्टी िथा पयफटन) स्थापना गररने  

छ। 

➢ लवद्यािय लशक्षामा लजवनोपयोगी व्यवहाररक ज्ञान लसकाउने शैलक्षक 

कायफिमहरू आवि गररने छ । 

➢ लवद्यािय लशक्षा पुरा नगरेका क्रकशोर क्रकशोरीहरूिाई लवद्यािय 

केलतरि व्यावसायीक लशक्षाका कायफिम संचािन गररने छ  । 

➢ अनौपचाररक लशक्षा िथा जीवनोपयोगी लशक्षाको लवस्िार गररने छ । 

➢ लवद्यािय केतरीि अनौपचाररक लशक्षा अलभयान संचािन गररने छ । 

➢ लडलजटि साक्षरिाको नीलि अविम्िन गररने छ । 

➢ अनौपचाररक लशक्षाको पायिमिाई लजवनोपयोगी िनाइने छ । 
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➢ साक्षरिा कायफिममा गैर सरकारी संस्थाहरूको पररचािन र समतवय 

गररने छ । 

 

५.२.८ मखु्य कायफिम 

ि. 

स . 
कायफिमहरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

िह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ शैक्षीक लवकास योजना िजुफमा गने      

२ 
लवद्याियमा वािमैत्री, अपाङ्गिा मैत्री, मलहिा 

मैत्री संरचना लवकास गन े। 
 ✓ ✓   

३ अलभभावक लशक्षा कायफिम संचािन गने ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

४ लवद्यािय भनाफ अलभयान सचंािन गने ।  ✓ ✓   

५ 
दरितदी अनुसार लशक्षक पदपूर्िफ िथा दरवतदी 

लमिान गने । 
✓ ✓ ✓   

६ सूचना प्रलवलि िथा कम्प्युटर पयाव स्थापना गने ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

७ आवासीय लवद्याियको लनमाफण गने ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

 स्थानीय पायिम लनमाफण गरी िागू गने  ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

८ प्रालवलिक लवद्याियको स्थापना गने । ✓ ✓ ✓   

९ सामालजक परीक्षण गन े।   ✓  ✓ 

१० लशक्षक िालिम सचंािन गने ।  ✓ ✓   

११ लवद्याियका भौलिक पूवाफिार लनमाफण । ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१२ 
साक्षरिा दर िढाउन िलक्षि वगफहरुिाई 

अनौपचाररक कक्षाहरु संचािन गने । 
 ✓ ✓   

१४ 
आिस्यकिा असार सामुदायीक मालवमा 

व्यवसयीक लवषयको पठनपाठन   
✓ ✓ ✓   

१५ 
परंम्परागि लशपिाई र अनभुििाई मापदण्डका 

आिारमा प्रमाणीकरण गने । 
✓ ✓ ✓   

 

५.२.९ अपलेक्षि उपिलधि 

➢ साक्षरिा  दर ९५% प्रलिशि  पुगेको हनेछ । 

➢ आिारभूि  िहको खुद भनाफ  दर ९०% प्रलिशि पुगकेो हनेछ । 

➢ माध्यलमक िहको खुद भनाफ दर ८५% पुगेको हनेछ । 

➢ लवद्यािय छाड्ने दरमा उपिखे्य कमी आएको हनेछ । 

➢ स्थानीय पायिम लनमाफण भई िागू भएको हनेछ । 

➢ हरेक माध्यालमक िहको लवद्याियमा कम्प्यूटर पयाव  र लवज्ञान प्रयोगशािा स्थापना भएको हनेछ । 

➢ सि ैलशक्षकहरुि े िालिम प्राप्त गरेका हनेछन । 

➢ दरितदी अनुसार लशक्षकहरुको पदपूिी भएको हनेछ । 

➢ अनौपचाररक लशक्षा मािफर् प्रौढहरुको साक्षरिा दर िढेको हनेछ । 

➢ प्रालवलिक लवद्यािय स्थापना भएको हनेछ । 
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५.२.१० अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

➢ सामुदालयक संघ संस्था र नागररक समाजको सहयोग भएको हनेछ । 

➢ अतिर सरकार समतवय भएको हनेछ । 

➢ संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोग भएको हनेछ । 

➢ लशक्षा, लवज्ञान िथा नवप्रविफनको िालग केतर र प्रदेश सरकारको सहयोग लनरतिर हनछे । 

➢ नगरपालिकािे लशक्षा, लवज्ञान र नवप्रविफनको क्षेत्रमा िगानी गदै जाने छ । 

 

५.३ खानपेानी िथा सरसर्ाई 
 

५.३.१ पृ्  ठभलूम 

 

खानेपानी िथा सरसर्ाई सवेािे मानव जीवनमा िहआयालमक प्रभाव पादफछ । स्थानीय सरकार सञ् चािन 

ऐन, २०७४ अनुसार लिख ुगाउँपालिकािाई स्वच् छ खानेपानी िथा खाद्य पदाथफको गुणस्िर र वायु िथा 

ध्वलनको प्रदषुण लनयतत्रण र लनयमन; सरसर्ाई सचिेनाको अलभवृलि र स्वास्थ्यजतय र्ोहोरमैिाको 

व्यवस्थापन; स्वास्थ्यजतय र्ोहरमैिा संकिन, पुन: उपयोग, प्रशोिन, लवसजफन र सो को सेवा शुपक 

लनिाफरण र लनयमन; सरसर्ाई िथा स्वास्थ्य िथा स्वास्थ्य क्षेत्रिाट लन् कालसि र्ोहरमैिा व्यवस्थापनमा 

लनजी िथा गैरसरकारर क्षेत्रसंग समतवय, सहकायफ र साझेदारी गने िगायिको अलिकार प्रदान गरेको छ । 

त्यसैिे यस सेवािाई नेपािको संलविानिे मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ । साथै, अतिराफल् ट्रय 

रुपमा समेि क्रदगो लवकास िक्ष्यिे खानेपानी िथा सरसर्ाई सम्ितिी स्प् ट िक्ष्यहरु लनिाफरण गरेको छ । 

यसिाट िाि मृत्युदर कम गनफ िथा सरदर आयु वृलि गनफ सहयोग पुगेको, नागररकिे समग्र स्वास्थ्य 

लस्थलिमा सुिार भई उत्पादनशीि समयमा वृलि भएको िथा सामालजक रहनसहन र िाििालिकाको 

लवद्यािय उपलस्थलि दरमा अनुकुि सुिार गनफ योगदान पुगेको छ । 

 

५.३.२ वस्िलुस्थलि 

 

लिखु गाउँपालिकामा खानेपानीको मुख्य स्रोि पाइपिाईन िथा िारा (९१.३६%) रहकेो छ । ढाक्रकएको 

ईनार िथा कुवाको पानी प्रयोग गने (३.८६ %), नढाक्रकएका ईनार⁄कुवाको पानी प्रयोग गने (१.५५%), 

मुिको पानी प्रयोग गने (२.३०%) र नक्रद खोिाको पानी प्रयोग गने पररवार (०.९०%) रहेको छ । 

पालिकाको कररव ७५% घरिुररमा आफ् न ैघरमा िार रहकेो छ भने १५% िरिुरीको िालग िाराको पालन 

भनफ आिाघण् टाको दरुरमा र १०% घरिुरीहरुिको िालग आिाघण्टा भतदा िढीको दरुरिाट खाने पालन 

िोकु्न पदफछ । सिै भतदा िढी खाने पालनको समस्या भएका वडाहरुमा ६ र ९ रहकेा छन् । वािावरणीय 

सरसर्ाईको दलृिकोणिे यो पालिका अतय लछमेकी पािाको िुिनामा अगाडी देलखतछ । कुि घरिुर मध्ये 

कररव ७% िरिुरीहरुमा शौचाियको व्यवस्था छैन भन ेअतय िरिुरीहरमा शौचाियको व्यवस्था रहकेो छ 

। त्यसमध्य ८४% को हाराहाररमा स्यलनटरी शौचाियको व्यवस्था रहकेो देलखतछ । वडा न ं२ र ८ मा 

िमशिः ७० र ६८ घरिरुीहरुमा शौचाियको सुलविा छैन । पालिकािे वा न २, ३, ४, ८ र ९ को केलह 

महत्वपूणफ स्थानहरुमा १६ वटा सावफजलनक शौचािय लनमाफ गरेको भइिापलन ञामपाखा समुदायीक भवन 

र िाखखओर डँडा शौचािय िाहके अतय सिै शेचाियको अवस्था ममफि गनुफ पने देलखतछ (स्रोििः लिख ु
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गाउँपालिका पाश् वफलचत्र, २०७८) । यो िास्िलवकिािाई ध्यान केलतरि गदै पालिकामा एक घर एक िारा 

एक घर एक व्यवलस्थि शौचाियको नारािाई आत्मसाथ गनुफ पने देलखतछ ।   

 

५.३.३ समास्या िथा चनुौिी 

समस्याहरु 

➢ प्रत्यक घरिुरीमा खानेपालनको सुलविा नहन ु

➢ प्रत्येक घरिुरीमा शौचाियको सुलविा नहन ु

➢ वािावरणीय सरसर्ाईमा त्यलि िेरै चासोको लवषय नहनु 

➢ जनचेिनाको कलम हनु । 

➢ स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था नहदँा पानी जतय रोगहरू वढ्नु । 

➢ व्यलक्तगि िथा सामुदालयक सरसर्ाइको अभ्यास  कमजोर हन ु। 

चनुौलिहरु 

➢ मापदण्ड अनुसार खानेपालनको लविरण  

➢ स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था नहदँा पानी जतय रोगहरू लनयतत्रण 

➢ “एक घर एक िारा र एक व्यवलस्थि चपी” नीलिको प्रभावकारी कायाफतवयन गनुफ । 

➢ खानेपानीका मुहानहरुको सरंक्षण गनुफ । 

➢ सरसर्ाइको अभ्यास वढाउन ु। 

 

५.३.४ सभंावना िथा अवसर 

सभंावनाहरु 

➢ “एक घर एक िारा र एक चपी” नीलिको प्रभावकारी कायाफतवयन भै सिै घरिरुीमा खानेपानीको 

पहचँ स्थालपि हनु । 

➢ स्वच्छ पानीको लविरण हने । 

➢ खानेपानीका मुहानहरुको सरंक्षण गनफ सक्रकने । 

➢ खानेपानी प्रणािीको दीगो व्यवस्थापन हने । 

➢ सरसर्ाइको अभ्यास वढ्न े। 

अवसरहरु 

➢ खानपेालन िथा सरसर्ाईिाई पालिकािे आफ्नो लजम् िवेाररको रुपमा ग्रहण गनुफ । 

➢ खानेपानीमा लवलभत न सरकारी, लनलज िथा गैससहरूको सहकायफ हनु । 

➢ खानेपानी िथा सरसर्ाई सवेािाई नेपािको संलविानिे मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको । 

➢ स्थानीय सरकार संचािन ऐनिे स्थानीय स्िरको खानेपानीिाई स्थानीय िहको अलिकारमा 

राख् नु। 

 

५.३.५ िक्ष्य 

शिु खानेपानी र वािावरणीय सरसर्ाईको माध्यामिारा रोगको प्रकोपको तयूलनकरण भएको हनेछ। 

 

५.३.६ उदशे्य 

➢ प्रत्येक घरिुरीमा सुि खानेपानीको सलुवि पुर् याउने । 
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➢ प्रत्यक घरमा शौचाियको व्यवस्था गने । 

➢ घरायसी वािावरण सरसर्ाई राख् ने । 

 

५.३.७ रणनीलि र कायफनीलि 

रणनीलि कायफनीलि 

घर एक िाराको 

अविारणा अनुसार 

स्वच्छ खानेपानी उपिधि 

गराउन े। 

खानेपानी िथा सरसर्ाइ गुरु योजना िजुफमा गरी कायाफतवयन गररने छ। 

हरेक घरमा पाइपिारा पानी पुर् याउने व्यवस्था गररने छ । 

खानेपानीको मुहानहरु सरंक्षण गररनेछ । 

खानेपानीका सरंचनाहरुको स्िरोउत निी र नयाँ सरंचनाहरूको लनमाफण गररनेछ 

। 

खानेपानी शुलिकरण िथा प्रशोिन लवलि ज्ञान क्रदईनेछ । 

खानेपानी उपभोक्ता सलमलि गठन गरी लनयलमि ममफि सम्भारको िालग महसुि 

उठाई ममफि सम्भार कोषको व्यवस्था गररने छ । 

खानेपानी िथा सरसर्ाइ सम्ितिी काम गने सरकारी, लनजी, गैसस र 

सामुदालयक सस्थाहरू सँग सहकायफ गररने छ । 

प्रत्येक घरमा शौचािय 

लनमाफण गनुफका साथै 

वािावरणीय सरसर्ाइमा 

जोड क्रदन े

गाँउपालिकाका सिै घरिरुीमा व्यवलस्थि शौचाियको व्यवस्था गररने छ । 

शौचािय वनाउन नसक् ने लवपत न पररवारिाई अनुदानको व्यवस्था गररन ेछ। 

पूणफ सरसर्ाइ युक्त गाउँपालिका घोषणा गनफ सरसर्ाइ अलभयान, चेिना 

अलभवृलि, र्ोहोर लवसजफन, वास्केट र व्यवलस्थि कम्पोलिङ आक्रदको व्यवस्था 

गररने छ । 

 

५.३.८ मखु्य कायफिम 

ि. 

स . 
कायफिमहरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

िह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ खानेपानी िथा सरसर्ाई गुरुयोजना िजुफमा गने ।  ✓ ✓   

२ खानेपानीका श्रोिहरुको सरंक्षण गने ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

३ 
एक घर, एक िारा र एक व्यवलस्थि शौचाियको 

िालग पूवाफिार लनमाफण गने । 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

४ खानेपानीका लवद्यमान संरचनाहरु ममफि गने । ✓ ✓ ✓ ✓  

५ 
दक्ष जनशलक्त उत्पादन िथा सचेिना िालिम 

संचािन गने । 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

६ 
आर्थफक स्रोि व्यवस्थापन र नीलि लनमाफणको िालग 

अतिर सरकार समतवय गने । 
✓ ✓ ✓  

✓ 

७ 

खानेपानी अपुग भएका वडा (लिशेष  वडा ६र वडा 

९) र वस्िीहरुको िालग नया ँखानेपानी आयोजना 

लनमाफण गने । 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

८ 
खानेपानी उपभोक्ता सलमलिहरुिाई प्रालवलिक 

सहयोग उपिधि गराउने । 
  ✓ ✓  

९ 
र्ोहर पानीको उलचि व्यवस्थापन गरर वािावरण 

स्वच्छ राख् ने  । 
✓ ✓ ✓ ✓  



 

पेज| 103  
 

१० 
मुख्य िजार केतरहरुमा सावफजलनक शौचाियहरुको 

लनमाफण गने । 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

५.३.९ अपलेक्षि उपिलधि 

➢ खानेपानी िथा सरसर्ाइ गुरुयोजना िजुफमा भै कायाफतवयन भएको हनेछ । 

➢ खानेपानी नपुगेका वडा र वस्िीहरुमा नयाँ खानेपानी आयोजना लनमाफण भएको हनेछ । 

➢ सिै घर पररवारमा पाइपिारा खानेपानी लविरण भै एक घर एक िारा र एक शौचािय भएको 

हनेछ । 

➢ खानेपानीको श्रोिहरुको सरंक्षण भएको हनेछ । 

➢ सिै घरमा व्यवलस्थि शौचािय हनेछ । 

➢ सरसर्ाइको अवस्थामा उपिेख्य सुिार भएको हनेछ । 

➢ मुख्य िजार केतरहरुमा सावफजलनक शौचाियको लनमाफण भएको हनेछ । 

➢ खानेपानी र सरसर्ाई सम्िलति जनचेिनाको लवकास भएको हनेछ । 

 

५.३.१० अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

➢ उपभोक्त सलमलि र नागररक समाजको सहयोग भएको हनछे 

➢ अतिर सरकार समतवय भएको हनेछ 

➢ संघीय र प्रदेश सरकारको सहयोग भएको हनेछ 

 

५.४ मलहिा, िाििालिका िथा िलक्षि वगफ  
 

५.४.१ पृ्  ठभलूम 

 

नेपािको संलविानिे िोकेका िलक्षि िगफमा यस गाँउपालिकामा रहकेा िामाङ, दमाई, कालम, शेपाफ सुनुवार, 

जोगी, माझी, गुरुङ्ग, िामाङ, जस्िा समुदायहरुको िसोिास रहकेो छ भने मलहिा, १६ िषफ उमेर समुहका 

वालिवालिकाहरु र ६० िषफ मालथका जे् ठ नागररकहरु, अपांग, लपछलडएका र सीमातिकृि वगफहरु पलन 

गाउँपालिकाका मुख्या िलक्षि िगफ हन् ।  । 

 

लिखु गाँउपालिकामा मलहिाको संख्या ४९.४० प्रलिशि रहकेो छ भने िैंलगक अनुपाि पुरुष : मलहिा 

१:०.९८ छ । १५ िषफ भतदा कम उमेरका जनसंख्या कररव २७ प्रलिशिको हाराहाररमा रहकेो छ । ६० िषफ 

भतदा मालथको उमेर समुहको जनसंख्या कररव ९ प्रलिशि छ जसमा ६० देलख ७० िषफ भतदा मालथको उमेर 

समुहको जनसंख्या ४.७८ प्रलिशि र ७० िषफ भतदा मालथको जनसंख्या ३.९८ प्रलिशि रहकेो छ । त्यस्ि ै

गरेर पालिकामा कुि जनसंख्याको १.७८ प्रलिशि मालनस (४०२ जना) अपाङ्गिा भएका व्यलक्त भेरटएका 

छन् । अपाङ्गिाको दर सिभतदा िढी सकृय जनसंख्या (१५ देखी ५९ िषफ समूह) मा ५९.९५ प्रलिशि छ । 

  

पालिकामा २० भतदा िढी जािजािी, ६/७ भाषाभाषी, र ५० प्रलिशिको हाराहारीमा मलहिा, ३० 

प्रलिशिको हाराहारीमा वािवािीका, १० प्रलिशिको हाराहाररमा जे् ठनागरीक, २ प्रलिशिितदा िढी 

अपारुिाको जनसंख्या रहकेो पालिकामा सिै पक्षहरुिाई समग्र रुपमा समािेस गरी आथीक, सामालजक, 

भौलिक, वािावरणीय, संस्थागि लवकासमा समािेशीकरण गदाफ सिै पक्षको आिस्यकिा र उद्देश्यिाई 
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सम्िोिन हतछ । िवमात्र पालिका समग्र समृलिको िाटो िर्फ  अगाड िढ्दछ । अलनमात्र जालिय क्षेलत्रय, 

िैलङ्गक भेदभाव मुक्त समािामुिक, तयायपूणफ र समृि समाजको लनमाफण गनफ सक्रकतछ ।  

 

मलहिा िाििालिका िथा िलक्षि िगफको उत्थानको िालग संवैिालनक र काननुी व्यवस्था रहकेो छ । जसि े

समाजमा रहकेा लिभेद, कुससं्कार, कुररिी, असमानिा, मलहिा सहसंा, श्रम शोषण, िािश्रम, लवभेद आक्रद 

कानुनी रुपमै वर्जफि गररएको छ । िर मलहिा िाििालिका िथा िलक्षि िगफको उत्थानको गाँउपालिकामा 

िलक्षि वगफको उत्थानको िालग यथेष्ठ िथा प्रभावकारी कायफिमहरु संचािन गनुफ पने रहकेो छ । यस 

आवलिक योजनािे मलहिा िाििालिका िथा िलक्षि समूहिाई प्राथमक्रकिाका साथ सम्िोिन गनेगरी 

कायफयोजना प्रस्िाव गरेको छ । लपछलडएका समुदायिाई लवकासको मूि प्रवाहमा पयाउनु न ैयस आवलिक 

योजनिा पररिलक्षि गरेको छ । 

  

५.४.२ प्रमखु समस्या 
 

➢ लशक्षा, स्वास्थ्य िगायि सेवामा मलहिाको तयून पहचँ । 

➢ मलहिा, अपाङ्गिा िथा वाि मैत्री पूवाफिारको कमी । 

➢ अशक्त िथा जे् ठ नागररकिाई असमान व्यवहार गने प्रवृलि िढ्दो । 

➢ िलक्षि वगफमा सचिेनाको अभाव । 

➢ िलक्षि वगफहरु आर्थफक रुपमा अत्यतिै पछाडी पनुफ । 

➢ िलक्षि वगफमा िालग तयनू कायफिमहरु हन ु। 

➢ िलक्षि वगफको समाजमा देलखएका सामालजक कुररलि, जालिय, िैलङ्गक, भालषक, िार्मफक, लवभेद 

अतत्य गनफका िालग राज्य िथा सम्वलतिि लनकायहरु औपचाररकिामा मात्र लसलमि रहनु । 

५.४.३ अवसर र चनुौलिहरु 

 

समावेशी र समानिामूिक समाज लनमाफण गनफ, िलक्षि वगफको सामालजक र आर्थफक उत्थान गनफ, स्थानीय 

लवकास लनमाफणमा िलक्षि वगफहरुको समावेशी सहभालगिा सुलनलश् चि गनफ, स्थानीय सरकारमा िलक्षि 

वगफको सम्मानजनक उपलस्थि हने अवसर प्रदान गरेको छ । भने स्थानीय िहमा समानिा र सामालजक 

समावेशीकरणको दलृ् टकोणिाई मूिप्रवालहकरण गनफ ज्ञान, दक्षिा र क्षमिा भएका जनशलक्तको उलचि 

व्यवस्थापन गनुफ, अतिर लनकाय र समतवय र सहकायफिाई प्रभावकारी िनाउनु, िलक्षि वगफको लशक्षा र 

स्वास्थ्य जस्िा क्षेत्रमा पहचँ स्थालपि गनुफ चुनौलि रहकेो छ । 

 

५.४.४ सोच 

िलक्षि वगफको उत्थान, समावेसी र समानिामूिक समाजको लनमाफण 

 

५.४.५ िक्ष्य  

समावेशी र समानिामिूक समाज लनमाफण गन े
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५.४.६ उद्दशे्य 

➢ समिामूिक िथा सामलजक समावेशीकरणको स्थापना िथा लिस्िार गनुफ । 

➢ लवकास लनमाफणमा िलक्षि वगफको प्रत्यक्ष सहभालगिा सनुीलश् चि गनुफ । 

➢ लिभेद/भेदभावमा परेका समुहहरुको राजनीलिक, आर्थफक र सामालजक पहचँ सुलनलिि गनुफ । 

➢ सहसंा िथा दवु्यफवहारमा परेका समुहहरुिाई सहसंा र दवु्यफवहारिाट मुक्त गनुफ । 

➢ िंलचि िथा सामालजक सरुक्षा नपाएका समुदायहरूिाई सामालजक सरुक्षा प्रदान गनुफ । 

 

५.४.७ रणनीलि र कायफनीलि 

रणनीलि कायफनीलि 

समानिा र सामालजक 

समावेशीकरणिाई 

संस्थागि गने । 

➢ समानिा र सामालजक समावेशीकरण सम्िलति कानुन, ऐन, नीलि 

िथा कायफनीलि िजुफमा गररन ेछ । 

➢ िथ्याङ्क/सचूना/अलभिेखको थािनी गररने छ । 

➢ समानिा र सामालजक समावेशीकरण सूचकहरु ियार गरर अनुगमन 

र मुपयाङ्कन प्रभावकारी िनाईने छ ।  

लहिाहरुको शसलक्तकरण र 

समावेशीकरणमा जोड क्रदने 

➢ िैलङ्गक समिा प्रालप् ि िालग मलहिा पुरुषको सक्रिय भूलमका रहन े

व्यवस्था गररने छ । 

➢ मलहिाहरुको राजनीलिक, सामालजक, आर्थफक सशलक्तकरणमा 

प्रभावकारी सहभालगिा िढाउँदै िलगने छ । 

➢ मलहिा सहसंा, यौन सहसंा/शोषण िथा ज्यादिीमा परेका 

मलहिाहरुिाई संरक्षण क्रदई यस्िा घटना अतत्यका िालग स्थालनय िह 

शसक्त रुपमा िाग् ने छ । 

िलक्षि वगफ, र लसमातिकृि 

समुदायको सशलक्तकरण र 

लवकास गन े

➢ दलिि, जनजािी, लिपत न र लसमातिकृि समुदायको आर्थफक, 

सामालजक र राजनीलिक सशलक्तकरणका कायफिमहरु सचंािन गररन े

छ । 

➢ सामालजक लिभेद, जालिय, छुवाछुि अतत्यका िालग गाँउपालिका, 

नागररक समाज र सरोकारवाि लनकायहरुसँग सहकायफ गररने छ । 

➢ आिारभूि आवश्यक्ता (गास, िास, कपास, स्वास्थ्य, लशक्षा िथा 

रोजगार), राज्यिे क्रदने अतय लवशेष सेवा सुलििाहरुमा यी 

समुदायहरुको पहचँ सुलनलश् चि गने व्यवस्था लमिाईने छ ।  

जेष्ठ नागररकको, सम्मान र 

संरक्ष गन े

➢ गाँउपालिका जे् ठ नागररकको संरक्षण सम्िलति संघीय, प्रादशेीक 

कानुनको आिारमा स्थालनय काननु ियार गनफ र गराउन पहि गररन े

छ । 

➢ जे् ठ नागररकको अनुभव, ज्ञान िथा लशपिाई स्थालनय िहको 

लवकासमा उपयोग गने नीलि लिईने छ ।   
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५.४.८ मखु्य कायफिमहरु िथा कायाफतवयन योजना 

ि. स.ं कािफ महरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

िह 

लनजी 

क्षेत्र 

सहकारी 

र अतय 

१ 
समानिा िथा सामालजक समावेशीकरण सम्ितिी 

अध्ययन अनुसतिान गन े। 
✓ ✓ ✓   

२ 
समानिा र सामालजक समावेशीकरण रणनीलि 

िय गने । 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

३ 
समानिा र सामलजक समावेशीकरण सम्वलति 

संस्थागि(गाँउपालिकाको) क्षमि लवकास गने। 
  ✓ ✓  

४ 

मलहिा, दलिि, जनजािी, लिपत न वगफ र 

लसमातिकृि समुदायको आर्थफक, सामालजक, 

राजनीलिक सशलक्तकरण र सहभालगिामा वृलि 

कायफिम गने । 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

५ सामलजक सरुक्षाकोष स्थापन र सञ् चािन गन े  ✓ ✓ ✓ ✓ 

६ 

िाि अलिकारको संरक्षण एवम् प्रविफन सम्वतिी 

नीलि, कानुन, योजना िथा मापदण्ड लनमाफण र 

कायफतवयन गने । 

 ✓ ✓   

७ 

मलहिा सहसंा, दलिि, जनजािी, लिपत न वगफ, र 

लसमातिकृि समुदायको लवभदेको अतत्यका िालग 

स्थानीय िह, समुदाय, लवद्यािय, लनलज क्षेत्र 

िगायि अतय क्षते्रमा क्रियालशि व्यलक्त, 

संस्थाहरुसँग समतवय र सहकायफ गन े

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

८ 
िृििृिाको ज्ञान, लसप र अनुभविाई स्थालनय 

िहको लवकासमा उपयोग गने । 
 ✓ ✓   

  

५.४.९ अपलेक्षि उपिलधि 

➢ समानिा र सामलजक समावेशीकरण सम्िलति नीलि, रणनीलि िथा योजना िथा कायफिम ियार 

भई कायफतवयनमा आउनेछ । 

➢ सामालजक लवभेद र िैलङ्गक सहसंा अतत्य सम्िलति कानुन लनमाफण भै कायाफतवयनमा आएको हनेछ । 

➢ जोलखम अवस्थाका िाििालिका, अपाङ्गिा िथा जेष्ठ नागररकहरुको उलचि संरक्षण हनेछ । 

➢ सामालजक सरुक्षाका सेवाग्राहीहरुको एकीकृि अलभिेख स्थालपि भएको हनेछ ।  
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५.४.१० अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

➢ नगरपालिकािे मलहिा, िाििालिका र िलक्षि समूहको सहभालगिािाई प्राथलमकिा क्रदनेछ । 

➢ राजनीलि, सामालजक िथा सांस्कृलिक क्षेत्रमा िलक्षि समूहको सहभालगिा िढ्दैजानेछ । 

➢ सरकार, दािृ लनकाय र लनजी क्षेत्रिे आ-आफ्ना कायफ योजनामा िलक्षि वगफिाई प्राथलमकिामा 

राख् नेछ । 

 

५.५ यवूा िथा खिेकुद 
 

५.५.१ वस्िलुस्थलि 

 

राल् ट्रय लवकासमा यूवा सहभालगिा अलभवृलि गदै राजनीलिक, सामालजक, सांस्कृलिक र आर्थफक 

अलिकारहरुको पूणफ उपयोग गने वािावरण ियार गरी यूवाको सवाफङ्गीण लवकास, सशलक्तकरण र यूवा 

उद्यमशीििाका िालग लशक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी िगायिका क्षेत्रमा लवशेष अवसर प्रदान गने संवैिालनक 

व्यवस्था  रहकेो छ । संयुक्त रा् ट्रसंघीय सरुक्षा पररषद्को प्रस्िाव नं. २२५०, क्रदगो लवकास िक्ष्य र यथु 

लभजन-२०२५ िे यूवाको लवकास र सहभालगिामा जोड क्रदएको छ । यसका िालग एकीकृि कायफढाँचा 

लनमाफण गरी कायाफतवयनमा पयाउन आवश्यक छ । लिखु गाउँपालिकाको कुि जनसंख्याको ४७.९४ प्रलिशि 

यूवा (१५ देलख ३९ वषफ) रहकेो जनसांलख्यक िाभको अवसरिाई पँुजीकृि गरी आर्थफक समृलिमा यूवाको 

योगदान सुलनलश् चि गनुफ जरुरी छ । 

 

व्यलक्तको शारीररक ितदरुुस्िी, सामालजक, मानलसक र संवेगात्मक पक्षको सतिुलिि लवकासमा खेिकुदको 

महत्वपूणफ भूलमका रहतछ । खेिकुद राल् ट्रय एिा सुदढृ गने र अतिराफल् ट्रय क्षेत्रमा राल् ट्रय पलहचान स्थालपि 

गने प्रमुख माध्यमको रुपमा रलहआएको छ । लवश् वव्यापी मूपय मातयिा र प्रलवलिको संयोजनिाट 

नागररकिाई रोजगारको अवसर लसजफना गनफ, खेि पयफटनको माध्यमिाट क्रदगो लवकासका लशक्षा, स्वास्थ्य, 

िैलङ्गक समानिा िथा आर्थफक वृलि िगायिका िक्ष्यहरु हालसि गनफ स्थानीय िहदेलख नै खेिकुदको 

संस्थागि लवकास एवम् पूवाफिार लनमाफण गरी “सिैका िालग खेिकुद” अलभयानिाई साथफकिा क्रदन 

आवश्यक छ । स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ अनुसार खेिकुद सम्ितिी लिखु गाउँपालिकाको 

काम, किफव्य र अलिकारमा स्थालनयस्िरको खेिकुदको सरंचनाको पूवाफिार लनमाफण सञ् चािन िथा लवकास; 

स्थानीयस्िरका खेिकुद प्रशासन िथा संघ संस्थाको लनयमन र समतवय; खेिकुदको लवकास र प्रविफन; 

खेिकुद प्रलियोलगिा आयोजना र सहभालगिा; खेिकुद सम्ितिी पूवाफिारको लवकास गने रहकेो छ । 

 

५.५.२ समस्या िथा चनुौलि 

समस्याहरु 

➢ खेिकुदको लवकास र प्रविफन  हन नसक् नु । 

➢ यूवा पररषद ्गठन हन नसक् नु । 

➢ स्रोि र सािनको अभाव । 
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➢ खेिकुदको लवकासका िालग  पूवाफिारको अभाव । 

➢ यूवा शलक्तिाई उत्पादनशीि क्षेत्रमा पररचािन गनफ नसक् नु । 

➢ यूवाहरुको लनरतिर पिायन । 

➢ व्यावसायीक खेिकुद खेिकुद प्रलशक्षणको कमी । 

➢ यूवामा दक्षिा र  क्षमिाको  कमीका साथै उनीहरूिाई उद्यमशीि, रोजगारीमूिक र स्वरोजगार  

िनाउन नसक् नु । 

चनुौलिहरु 

➢ यूवा क्षमिाको लवकास गनुफ । 

➢ यूवा प्रलिभा पिायन रोक् न ु। 

➢ यूवामा सकारात्मक  सोचको  लनमाफण गनुफ । 

➢ स्थानीय स्िरमा सृजना गनफ  सक्रकने  रोजगारीका सम्भावनाहरूमा यूवाहरूको आकषफण  गराउनु । 

➢ खेिकुद पूवाफिारको लनमाफण  गनुफ । 

➢ लनयलमि खेिकुद प्रलियोलगिाहरु आयोजना गरी   व्यावसायीक खेिकुदको लवकास गनुफ । 

 

५.५.३ सभंावन िथा अवसर 

सभंावनाहरु 

➢ खेिकुदको लवका गरी युवा क्षमिाको लवकास गनफ सक्रकने । 

➢ स्थानीय स्िरमा खेिकुदको लनयलमि कायफिम गरी स्थानीय खेि प्रलिभहरुको पलहचान र लवकास 

गनफ सक्रकने । 

➢ युवा िलक्षि आय-आजफनका कायफिम सञ् चािन गरी युवाहरुिाई रोजगारीमा आवि गराउन 

सक्रकने। 

अवसरहरु 

➢ खेिकुद पूवाफिार लवकास गनफ स्थानहरु उपिधि हन सक् ने । 

➢ स्थानीय खेि प्रलिभाहरुको माध्यमिाट पालिकाको पलहचानमा थप योगदान हने । 

➢ खेिकुदको लवकास गरी यूवा क्षमिाको लवकास गनफ सक्रकन े। 

➢ स्थानीय यूवायुविीहरुिाई स्वस्थ्य र स्रू्िफ गराउन सक्रकन े। 

➢ स्थानीय स्िरमा खेिकुदको लनयलमि कायफिम गरी स्थानीय खेि प्रलिभाहरुको पलहचान र लवकास 

गनफ सक्रकने । 

➢ यूवा लवकासका िालग  संवैिालनक व्यवस्था  हन ु। 

 

५.५.४ िक्ष्य 

खेिकुद लवकासको माध्यमािाट यूवाशलक्तको लवकास गरी पालिकाको समृलिमा योगदान पुर् याउने । 
 

५.५.५ उद्दशे्य 

➢ यूवा शलक्तिाई उत्पादनशीि क्षेत्रमा पररचािन गनुफ । 

➢ खेिकुदको लवकास गनुफ । 

 

५.५.६ रणनीलि िथा कायफनीलिहरु 

रणनीलि कायफनीलि 
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रणनीलि कायफनीलि 

यूवाहरूको 

क्षमिा 

लवकास गरी 

रोजगारीको 

अलभवृलि 

गने 

➢ यूवाहरुिाई िलक्षि गरी कृलष, पशुपािन िथा घरेिु उद्योग िर्फ  आकर्षफि गन े छ र 

आवश्यक नीलि लनमाफण गरी अनुदान समेि प्रदान गन ेछ ।  

➢ यूवाहरुको क्षेत्रमा काम गने गरी कायफलवलि लनमाफण गरी यूवा पररषद ्गठन गररने छ । 

➢ स्वस्थ र सभ्य यूवा समाज लनमाफणका िालग लवलवि क्रकलसमका दवु्यफसनी लवरुि 

अलभयान सञ् चािन गररनेछ । 

➢ यूवा रोजगार िालिमको व्यवस्था गरी िेरोजगार यूवा िाभालतवि हने वािावरण 

लमिाइने छ । 

➢ यूवाहरूको  दक्षिा  र  क्षमिाका  आिारमा  उद्यमशीि, रोजगारमुिक  र  स्वरोजगारीमा  

आवि गराइने छ । 

खेिकुद 

पूवाफिारको 

लवकास गन े

➢ एक वडा एक खेि मैदानको योजनािाई लनरतिरिा क्रदइने छ । 

➢ पालिका स्िरीय व्यवलस्थि खेिकुद मैदान िनाउन उपयुक्त स्थानको पलहचान गरी 

पूवाफिार ियारीका िालग योजना िनाइन ेछ । 

➢ पालिका िथा लजपिा स्िरमा सञ् चालिि खेिकुद प्रलियोलगिाहरु सञ् चािन गदै मेयर 

कप रु्टिि प्रलियोलगिािाई लनरतिरिा क्रदइने छ । 

➢ लवद्यािय  स्िर  देलख  नै  खेिकुद  लवकासका  िालग  हरेक  लवद्याियमा  खेि  मैदानको  

व्यवस्था गनफ सहयोग गररने  छ । 

➢ पालिका स्िरीय अतिर  लवद्यािय खेिकुद प्रलियोलगिाको  आयोजना गररने छ । 

➢ उत्कृ् ट खेिाडीिाई लजपिास्िरीय प्रलियोलगिामा  भाग लिन प्रोत्सालहि गररने छ । 

➢ लवद्यािय स्िरमा खेिकुद लशक्षकको  क्षमिा लवकास गररन ेछ । 

 

५.५.७ मखु्य कायफिमहरु िथा कायफयातवयन योजना  

ि . 

स . 
कायफिमहरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

सघं प्रदशे 
स्थानीय 

िह 

नीलज 

क्षते्र 

सरकारी र 

अतय 

१ 

यूवाहरुिाई कृलष, पशुपािन िथा घरेिु उद्योगिर्फ  

आकर्षफि गनफ आवश्यक नीलि लनमाफण गरी अनुदान समेि 

प्रदान गने । 

 ✓ ✓ ✓  

२ कायफलवलि लनमाफण गरी यूवा पररषद ्गठन गने ।   ✓   

३ एक वडा एक खेि मैदानको योजनािाई लनरतिरिा क्रदने ।  ✓ ✓   

४ सुलविा सम्पत न कवडफहि िनाउन पूवाफिार लनमाफण गने । ✓ ✓ ✓ ✓  

५ यूवाहरुको क्षमिा लवकास सम्ितिी कायफिमहरु गने।  ✓ ✓   

६ यूवा िथा खेिकुदको संस्थागि लवकास गने ।  ✓ ✓ ✓  

७ 
यूवाहरुिाई रोजगार सृजना र उद्यलशििाको िालग 

सहलियि ऋण र िालिम प्रदान गने । 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

८ खेकिुद मैदान लनमाफण गने (वडा नं. २, ४, ८)। ✓ ✓ ✓ ✓  

९ 
पालिका लस्िरय खेकिुद प्रलियोलगिाहरु लनयलमि रुपमा 

सञ्चािन गने । 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 
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१० प्रलशक्षकहरुिाई क्षमिा अलभवृलि िालिम प्रदान गने ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

११ 
लवद्याियहरुमा खेिकुद लशक्षक र सामाग्रीहरु उपिधि 

गराउने । 
 ✓ ✓ ✓  

१२ स्थानीय यूवा क्ििहरुको क्षमिा अलभवृलि गने ।  ✓ ✓ ✓  

 

५.५.८ अपलेक्षि उपिधिी 

➢ यूवा पररषद ्गठन  हनेछ । 

➢ पालिका स्िरीय खेिकुद मैदानको स्िरोत निी हनेछ । 

➢ सुलविा सम्पत न कवडफहि लनमाफण हनेछ । 

➢ सिै माध्यलमक लवद्याियमा खेिकुद लशक्षक र खेिकुदका सामग्रीहरुको व्यवस्था हनेछ ।  

➢ वार्षफक रुपमा अतिर लवद्यािय खेिकुद प्रलियोलगिाहरु आयोजना हनेछ । 

➢ यूवाहरुिे उद्यमलशििा िालिम प्राप् ि हने छन् । 

➢ स्थानीय क्ििहरुको क्षमिा अलभवृलि हनेछ । 

➢ यूवाहरुिे उद्यम र स्वरोजगारको िालग सहलियि रुपमा ऋण प्राप् ि हनेछन् । 

 

५.५.९ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

➢ सामुदालयक संघ संस्था र नागररक समाजको सहयोग भएको हनेछ 

➢ अतिर सरकार समतवय भएको हनेछ । 

➢ पालिकािे युवािलक्षि कायफिमहरु वार्षफक योजनामा सामावेश गनेछ । 

➢ युवाहरु पालिकाको लवकासमा िाग्न प्रेररि हनेछन् । 
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पररच्छेद ६: पवूाफिार क्षते्र 

 

६.१ आवास, वस्िी, भवन िथा सावफजलनक लनमाफण 
 

६.१.१ पृ्  ठभलूम 

 

लिखु गाउँपालिका को जनघनत्व प्रलि िगफ क्रक.लम. २६६.९४ मालनस िसोिास गदफछन् । भौगोलिक 

लवकटिाको कारण यहा ँजनसंख्या तयून रहिेा पलन आवास लनमाफण र वस्िी लवकास कायफ भइरहकेो हनाि े

यस क्षेत्रमा पलन व्यवलस्थि आवास र वस्िी लवकास हन आवश्यक छ । गाउँपालिकामा लनर्मफि आवासहरुमा 

भवन सम्िलति मापदण्ड र संलहिा पािनामा व्यापक कमी हने गरेको देलखतछ । जसिे गदाफ यसरी आरु्खुसी 

लवकास गररएका आवास र वस्िीहरु जोलखमयुक्त र अव्यवलस्थि हने गरेका छन् । 

 

६.१.२ वस्िगुि लस्थलि 

 

गाउँपालिकाका अलिकांश आवास लछरलिएर रहकेा छन् । यद्यलप केलह क्षेत्रमा केही िाक्िो िस्िी लिस्िार 

भएको देलखतछ । यस गाउँपालिकामा िेरै लभरािो जलमन भएको र भौगोलिक लहसाििे कमजोर जलमन 

रहकेो छ । लिखु गाउँपालिकाको पािफलचत्र, २०७८ अनुसार गाउँपालिकामा २०० भतदा िढी प्रमुख 

वलस्िहरु रहकेा छन् भने पालिकाम कुि ३९९३ पररवर संख्या वसोवास गरेको देलखतछ । कुि घरिुरी मध्य े

९८.७% पररवारको आफ्न ैस्वसलमत्वमा घर रहकेो छ । पालिकामा रू्णफ रुपिे ग्रामीण पररवेसको भएको 

कारण यहाँ पलक् क घरको सखं्ञा ज्यदै नगत य ०.०३%(१३ वटा) देलखतछ भने २०७२ को भूकम्प पलछ भने 

अिफ पलक् क घरहरु (९४.२%) लनमाफण  हने गरेका छन् । लवद्यमान अवस्थामा ५.५% (२१९ वटा) घरहरु 

कलच् च रहकेा छन् (स्रोििः लिखु गाउँपालिका पाश् वफलचत्र, २०७८) ।   

 

६.१.३ समस्या िथा चनुौलि  
 

िेरै लभरािो जलमन भएको, िेरै ठाउँमा पलहरो गएको र भौगोलिक लहसाििे कमजोर जलमन रहकेो कारण 

िसोिासयोग्य क्षेत्रको कमी, पलहरोको जोलखम रहकेा स्थानमा िस्िी लवकास भएको, केलह घरहरुको 

स्वालमत्व नभएका स्थानीयहरुको व्यवस्थापन गनफ नसक्रकएको, केही पररवारहरु आवास लनमाफण गनफ नसकी 

अझ ैपलन झुपडी िथा कच्ची घरहरुमा िसोिास गदै आउनु समस्यापूणफ अवस्था छ । व्यवलस्थि आवास र 

वस्िी लवकासमा हन नसक् नु यहाँको प्रमुख समस्या हो । 

 

छररएर रहकेा वस्िीहरुमा सेवा सुलविा लवस्िार गनफ कठीन छ । पालिकामा लनम् न आय भएकाहरुको 

घरपररवारको िालग योजनािि जनिा आवास कायफिम संचािन गनफ, भवन संलहिा र लनमाफण मापदण्डको 

पूणफ कायाफतयवयन गनफ, ढि लनकास र र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन गरी  व्यवलस्थि आवास र वस्िी लवकासमा 

गनफ चुनौलि रहकेो छ । 
 

६.१.४ सभंावना िथा अवसर 

व्यवलस्थि वस्िी लवकास गरी शहरीकरणिाई व्यवलस्थि गनफ सक्रकने, िीव्र शहरीकरण भै नसकेको हदँा 

पूवाफिार लवकासिाई सहज हने, िस्िी िथा िजारिाई एकीकृि गनफ सक्रकने, सरुलक्षि स्थानहरु पलहचान 

गरी सुरलक्षि वास्िी िथा आवास लनमाफण गनफ सक्रकने 



 

पेज| 112  
 

जोलखमयुक्त क्षेत्रमा िसोिास गरररहकेा घरिुरीहरुिाई एकीकृि िस्िी आवास गरर सुरलक्षि आवासहरुको 

लवकास गने सक्रकन,े स्थालनयिाई गुणस्िररय स्वास्थ्य र शैलक्षक सेवा उपिधि गराउन सक्रकन े।  

 

६.१.५ िक्ष्य 

व्यवलस्थि र सुरलक्षि आवास िथा वस्िी लवकास गन े। 
 

६.१.६ उद्दशे्य 

➢ आवासमा सिैको पहचँ सुलनलश् चि गनुफ । 

➢ जोलखमयुक्त क्षेत्रमा िसोिास गरररहकेाहरुको उलचि व्यवस्थापन गनुफ । 

➢ व्यवलस्थि र सुरलक्षि भवन लनमाफण गनुफ । 

 

६.१.७ रणनीलि िथा कायफनीलि 

रणनीलि कायफनीलि 

आवास   लवकास रवस्िी  

भवन सम्िलति आवश्यक 

नेनीलिगि व्यवस्था ग  । 

➢ भवन लनमाफण आचार ससहिंा पररपािना र लनयलमि अनुगमन 

गररनेछ र यस सम्ितिी जनचेिना िृलि गररनेछ । 

➢ आवास, वस्िी लवकास र भवन सम्ितिी आवश्यक नीलि  िथा 

मापदण्डहरु िजुफमा गरी कायाफतवयन गररने छ । 

➢ भू-उपयोग नीलि अनसुार प्रदेश सरकार र नीलज क्षते्र समेिको 

सहकायफमा आवास िथा वस्िी लवकास सम्ितिी कायफिमहरु संचािन 

गररने छ । 

➢ तयून आय हन े वगफका िालग सुिभ आवासको व्यवस्था गनफ नीलज 

क्षेत्रसंग सहकायफ गररने छ । 

➢ आवास नभएकाहरुको सरुलक्षि आवस हनेछ ।  

सुरलक्षि र व्यवलस्थि 

वस्िी लवकास प्रणािीिाई 

प्रविफन गने । 

➢ सुरलक्षि र व्यवलस्थि वस्िी लवकासको िालग योग्य र अयोग्य भूलमको 

पलहचान गररने छ । 

➢ जोलखममा रहकेो वस्िीहरुको सुरलक्षि स्थानमा स्थानातिरण गररने छ 

। 

➢ सावफजलनक जग्गा र नक्रद क्रकनार िगायिका क्षेत्र अलििमण गरी 

गररने वस्िी लवकास िगायिका कायफिमहरुिाई लनरुत्सालहि गररने 

छ । 

➢ सुकुम्वासी वस्िी, अव्यवलस्थि वस्िीसंग सम्िलतिि समस्याहरु 

समािान गररन ेछ । 
 

६.१.८ प्रमखु कायफिमहरु 

ि

 .स . 
कायफिमहरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

सघं प्रदशे 
स्थानीय 

िह 

नीलज 

क्षते्र 

सरकारी 

र अतय 

१ 
आवास, िस्िी लवकास र भवन सम्ितिी आवश्यक नीलि 

िथा मापदण्डहरु िजुफमा गने । 
  ✓   

२ 
आवास िथा वस्िी लवकास सम्ितिी कायफिमहरु संचािन 

गने । 
  ✓ ✓  

३ 
भू नुसारउपयोग नीलि अ    प्रदेश सरकार र नीलज 

क्षेत्रसमेिको सहकायफमा आवास िथा वस्िी लवकास 
 ✓ ✓ ✓  
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सम्ितिी कायफिमहरु संचािन गने । 

४ 
तयून आय हने वगफका िालग सुिभ आवासको व्यवस्था गनफ 

नीलज क्षेत्रसंग सहकायफ गने । 
  ✓ ✓  

५ 
सरुलक्षि र व्यवलस्थि वस्िी लवकासको िालग योग्य र 

अयोग्य भूलमको पलहचान गन े। 
  ✓ ✓ ✓ 

६ 
जोलखममा रहकेो वस्िीहरुको सरुलक्षि स्थानमा 

स्थानातिरण गने ।  
✓ ✓   

७ 

सावफजलनक जग्गा र नक्रद क्रकनार िगायिका क्षेत्र अलििमण 

गरी गररने वस्िी लवकास िगायिका कायफिमहरुिाई 

लनरुत्सालहि गने ।  

 
✓ ✓  

८ 
सुरलक्षि भवन लनमाफणको िालग प्रालवलिक जनशलक्त  ,

म िथा सचेिना सेवाग्राहीिाई िालिगढ िथा कालि

िन गनेिम संचाकायफ  ।  

✓ 
✓ 

✓  

९ 
नीलज र सामुदालयक भवनहरु लनमाफण गदाफ परम्परागि 

वास्िुकिा र शैलिमा लनमाफण गने  
 

✓ 
✓ ✓ 

१० 

सरकारी भवनहरु लनमाफण गदाफ वािावरणमैत्री, क्रकर्ायिी 

र परम्परागि लनमाफण प्रलवलि एवम् वास्िुकिा समेि 

जगेनाफ हने गरी लनमाफण गने ।  
 ✓  ✓ 

११ 

गाउँपालिका लभत्रका खािी जग्गाहरु पलहचान गरी 

हररयािी पाकफ   Recreational park, गाउँपालिका पयाण्ड 

माकफ हरुको अध्ययन िथा लवकास गने ।  

 
✓ 

✓  

१२  जनिासँग आवसा कायफिमिाई समन्नय गने । 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

६.१ .९ अपलेक्षि उपिलधि 
 

➢ जोलखमयुक्त स्थानमा िसोिास गरररहकेाहरुका िालग सुरलक्षि स्थिमा एकीकृि वस्िी लवकास 

कायफिम िागु हनेछ । 

➢ सुरलक्षि र सुलविा सम्पत न शहरी पुवाफिारयुक्त आवास र वस्िीहरु लवकास हनेछन ्। 

➢ गाउँपालिकावासीिाई गुणस्िररय स्वास्थ्य र शैलक्षक सेवा उपिधि हनेछ । 

➢ भवन संलहिा र लनमाफण मापदण्डको पूणफ कायाफतयवयन हनेछ । 

 

६.१.१० अनमुा िथा जोलखम पक्ष 
 

➢ पालिकािे लनमाफण िथा योजना मापदण्डको सर्ि कायाफतवयन गनेछ । 

➢ स्थालनय लनिासीहरु सरुलक्षि आवास िथा योजना िि वस्िी लवकासमा सकृय सहभागी हनेछन् । 

➢ वलस्ि लवकास पूवाफिार लनमाफणमा पालिका, सरकारी लनकाय र अतय सरोकारवािाहरुको लनरतिर 

सहयोग हनेछ । 

 

६.२ सडक, यािायाि िथा पिु  
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६.२.१ पृ्  ठभलूम  
 

सडक स्थानीय िहहरुको सामालजक, आर्थफक र भौलिक लवकासमा सडक िथा यािायाि पूवाफिार सुलविाको 

महत्वपूणफ भूलमका हने गदफछ । त्यसैिे व्यवलस्थि सडक िथा ञािायाि लवकासको मुख्य मेरुडण्ड मालनतछ । 

सडक र यािायिाको लिकाससँगै स्थानीय उत्पादनहरुि ेिजारसम्मको सहज पहचँ पाउँछन् भन ेवरीपरीका 

अतय िजार केतर, शहर र पालिकाहरुसँग समेि गाढा सामालजक आर्थफक अतिरसम्िति स्थालपि हतछ । 

शहरी प्रणािीिाई वेवास्था गरेर िनाईने पूवाफिारको उपयोलगिा रहदैन भन ेगुणस्िररय सडक र यािायाि 

प्रणािी लिना शहरी प्रणािी र जनजीवन पलन सहज र सिि हदैँन । सडक िथा यािायाि प्रणािीमा गररने 

िगानीिे शहरीकरणिाई समेि सहयोग पुर् याईरहकेो हतछ । यसै िथ्यिाई मध्यनजर गरी सडक िथा 

यािायाि पूवाफिार लवकासको सतदभफमा ५ िषे आवलिक िक्ष्य, उदेश्य, समस्या र चुनौलि, संभावना र 

अवसर, रणनीलि र कायफनीलि िथा लवकासका कायफिमहरुको प्राथलमकिाकरण िि प्रस्िुि गररएको छ । 

 

६.२.२ वस्िगुि लस्थलि  
 

लिखु गाउँपालिकामा २ वटा िसपाकफ  रहकेो छ । २६ वटा प्रमुख सडक १७.२५ क्रक.लम., २ वटा अत िर 

स्थालनय िह जोड्ने सडक ४० क्रक.लम., ४४ वटा शाखा सडक २३२.७५ क्रक.लम., १ वटा रणलनलिक सडक 

२९ क्रक.लम. गरर कुि ३१९ क्रकलम. सडक संजाि रहकेो छ । लय सडकहरुको अलिकार क्षेत्र २ क्रक.लम. चौडाई 

देलख ९ क्रक.लम. चौडाइ सम्मका छन ् (स्रोििः लिखु गाउँपालिका पाश् वफलचत्र, २०७८) । सडक सजंािको 

कलिपय स्थानहरुमा यािायाि सेवाको िालग कपभटफ लनमाफण गररएको छ । गाउँपालिकाको अतय क्षेत्रमा 

यािायािको सेवा पुग् न िाँकी रहकेो छ र मालनसहरु आविजावि गनफ आवश्यकिा अनसुार ३५ वटा 

झोिुङ्गे पुिहरु लनमाफण गररएको छ । यो पालिकािाट काठमाण्डौ सम्म यािायाि व्यवसायीहरुि े

सािफजलनक ञािायाि सेवा संचािनमा पयाएका छन् । कमजोर सडक संजािको कारण िषाफको याममा 

पालिकाका सडकहरु अवरुि हन जातछ । 

 

६.२.३ समस्या िथा चनुौलि 

राम्रो सडक सञ् जाि िनाउन नसक् न,ु ढुवानी िथा यािायािमा करठनाई हन ेगरेको, पलक् क सडक लनमाफण 

नभएको, सडक स्िरोत निीको अभाव, अलि कमजोर यािायाि प्रणािी र पूवाफिार, सडक िथा लहड्न े

िाटोघाटोको प्रमुख समस्या देलखतछ भने िरािलिय सिहको कारण सडक लनमाफण गरर सिै िलस्िहरुिाई 

सडक िथा यािायािमा जोड्न, स्थानीय नागरीकहरुिाई जोलखमपूणफ यात्र गनफ िाध्य हन,ु पहाडी िथा 

लभरािो िारिि भएको कारण सडक लनमाफणमा िेरै िगानी चालहने जस्िा चनुौलि रहकेाछन् । 

 

६.२.४ सभंावना िथा अवसर  
 

मापदण्ड अनुसार गुणस्िरीय सडक लनमाफण गनफ सक्रकने, स्थानीय िस्िी िथा वजारकेतरहरुिाई सडक 

सञ् जािसँग जोलड सडक िथा यािायाि पूवाफिार लिकासिे स्थानीयवासीको आवगमनिाई सहज िुपयाउन े

छ भने गाउँपालिकाको वररपररका िस्िीसंग सामालजक र अतिरसम्िति समेि अझ संघन र गाढा िनाउन े

छ । त्यसैगरी गाउँपालिकाको आतिररक व्यापार र अतिर पालिका कारोिारिाई िृलि गनुफका साथै भौलिक 

संरचना र मानवीय ससंािनिाई पलन टेवा पुर् याउने छ भने स्थानीय अथफितत्रिाई समुन्नि िनाउन समेि 

योगदान क्रदने छ ।   
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६.२.५ िक्ष्य 

सडक िथा यािायािको पूवाफिार गाउँपालिकाको समृलिको आिार । 

 

६.२.६ उदशे्य 

गाउँपालिकाका िजार केतर र वस्िीहरुमा सडक िथा याियािको पहचँमा लवस्िर गने ।  

६.२.७ रणनीलि िथा कायफनीलि 

रणनीलि कायफनीलि 

सडक िथा 

यािायािको पहचँ 

सुिार गने । 

➢ गाउँपालिकाको यािायाि गुरु योजना िागु गररने छ । 

➢ गाउँपालिकाको केतरदेलख प्रत्येक वडासम्म जोडन ेसडकहरुको स्िरोत निी गनफ 

प्रदेश र संघीय सरकारसंग सहकायफ गररने छ । 

➢ गाउँपालिकाको रणनैलिक सडकहरुको लनयलमि र पटके ममफि संभारिाई 

प्राथलमकिा क्रदईने छ । 

सडक संजाि 

सुिार गन े

➢ गाउँपालिकालभत्रका सडक िथा पुि लनमाफणको िालग पयाफप् ि अध्ययन र 

अनुसतिान गररन ेछ । 

➢ वािावरण तयूनिम क्षलि हनेगरी मात्र ठूिा सडक र पुिहरु लनमाफणको 

व्यवस्था लमिाईने छ । 

सडक र 

संरचनाहरुिाई 

व्यवसालयक 

लसिाति अपनाई 

संचािन र 

व्यवस्थापन गने । 

➢ गाउँपालिकाका रणनैलिक सडक र पक् की िथा झोिङुग े पुिहरुको सूची 

(ईतभेतट्री) ियार गररने छ र आवश्यक ममफि संभारका िालग प्राथलमकिा 

लनिाफरण गररने छ । 

➢ सडक संरचना ममफि सभंारको लनलम्ि लनलश् चि िजेट गाउँपालिकािे न ै

छुयाई वा प्रयोग किाफहरुिाट न ैलनिाफररि शुपक उठाई संरचनाहरुको ममफि 

संभारको व्यवस्था लमिाइने छ र सोको िालग आवश्यक सहकायफ गररने छ । 

सडक िथा 

यािायाि 

प्रणािीिाई 

व्यवलस्थि गने  

➢ सडक िथा यािायाि सम्ितिी नीलि, कानुन र मापदण्ड ियार गररन ेछ । 

➢ क्रदगो िथा वािावरण मैत्री सवारी सािनको प्रयोगका िालग नीलिगि 

व्यवस्था गररने छ । 

➢ सावफजलनक यािायाि संचािनमा स्थानीय सहकारी र नीलि क्षेत्रसंग सहकायफ 

गररने छ । 

 

६.२.८  प्रमखु  कायफिमहरु 

ि. 

स. 
कायफिमहरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

सघं प्रदशे 
स्थानीय 

िह 

नीलज 

क्षते्र 

सरकारी 

र अतय 

१ गाउँपालिकाको यािायाि गुरु योजना िाग ुगन े।   ✓   

२ गाउँपालिका लभत्रका सडकहरुको ईतभेतट्री ियार गने ।   ✓   

३ 
गाउँपालिकाको केतरदेलख प्रत्येक वडासम्म जोडन े

सडकहरुको स्िरोत निी गने । 
 ✓ ✓   

४ 
गाउँपालिकाको रणनैलिक सडकहरुको लनयलमि र पटके 

ममफि संभार गन े। 
✓ ✓ ✓   

५ 
गाउँपालिकाका रणनैलिक सडक र पक् की िथा झोिुङग े

पुिहरुको सूची (ईतभेतट्री) ियार गने । 
  ✓   

६ 
रणनैलिक सडक र पक् की िथा झोिुङग े पुिहरुको 

आवश्यक ममफि संभारका िालग पयाफप् ि अध्ययन र 
  ✓   
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अनुसतिान गरी प्राथलमकिा लनिाफरण गने । 

७ 
सडक िथा यािायाि सम्ितिी नीलि, कानुन र मापदण्ड 

ियार गन े। 
  ✓   

 

६.२.९ अपलेक्षि उपिधिी 

➢ गाउँपालिकाका सम्पूणफ वडा, िजार, िस्िी र टोिहरुमा सडकको पहचँ स्थालपि हनेछ । 

➢ प्राथालमकिाको आिआरमा सडकहरुको स्थरउत नलि गररने छ । 

➢ गाउँपालिका लभत्र स्थानीयवासीहरुको सहज आवगमन हनेछ । 

➢ गाउँपालिकाको यािायाि गुरु योजनाको पूणफ कायाफतवयन हनेछ । 

➢ स्थानीय खोिा र नक्रदहरुमा पक् की पुिहरु लनमाफण हनेछ ।  

➢ लवद्यमान ग्राभेि र िुि ेसडकहरुको स्िरोत निी हनेछ । 

➢ मुख्य सडक िमागि रुपमा पक् की हने छ । 

➢ सम्भाव्यिा अध्ययन सलहि नयाँ सडकहरु लनमाफण हनेछ । 

 

६.२.१० अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

➢ सामुदालयक संघ संस्था र नागररक समाजको सहयोग भएको हनेछ 

➢ अतिर सरकार समतवय भएको हनेछ । 

➢ सडक िथा यािायाि मापदण्ड अनुसार गुणस्िरीय लनमाफण हनेछ । 

 

६.३ जिस्रोि, लवद्यिु िथा वकैलपपक उजाफ 

६.३.१ पृ्  ठभलूम  
 

लिखु पालिका जिजिस्रोिको लहसिि समपत न छ । यहाँ साना िथाठूिा गरी १७ वटा खोिा छन् भने ९ 

वटा िािििैया रहकेो छ । पालिकािे यसको अलिकिम उपयोग गनफ नसके पलन साना िथा िघु जिलवद्युि, 

ससंचाई र खानेपालनको िालग प्रयोग भपको छ । पालिकामा उत्पालगि िघ ु लवद्युि प्रमुख उजाफको रुपमा 

रहकेो छ ।  केलह घरिुररिे उज्यिोको िालग भैकलप पक उजाफको रुपमा सोिार प्रयोग गरेको पाईतछ (लिखु 

गाउँपालिका पाश् वफलचत्र, २०७८) ।  

 

६.३.२ वस्िलुस्थलि 

 

गाउँपालिकामा उजाफको मुख्य स्रोि लवद्यिु नै हो । गाउँपालिकामा हाि १३ वटा िघु जिलवद्यिु 

आयोजनाहरु सचंािनमा रहकेा छन् । जसिे स्थालनयिाई िलि िािनमा राहि पुगेको छ । पालिकामा 

सम्पुणफ वडाहरुमा लवद्युिको पहचँ स्थालपि भैसकेको भएिा पलन अझ ैपलन ७.३४% (२९३) घरिुरुहरुमा 

लवद्युि जडान भएको पाईदैन जसमध्ये वडा ९ सिै भन् कम लवद्युि उपिधि (२९३ घरिुरीमा लिद्युि 

जडान छैन) िएको वडा हो । पालिकामा केतरको लवद्युलिय प्रसारण िाई जडान गररएको भएिा पलन वडा 

५ र ८ मा भन ेउपिव्ि हनसकेको छैन । पालिकामा हाि सम्प कुनै पलन घरिुररमा खाना पकाउनका िालग 

लवद्युि खपि भएको पाईदैन । यहाँका कररव ९२% घरिरुीहरि ेखाना पकाउनको िालग दाउरा प्रयोग गन े

गरेको पाईतछ भने सडको पहचँ िडे पिाि ७.७९% घरिुररहरुिे एि.लप.लज. ग्यासको प्रयोग गने गरेको 

पाईतछ (लिखु गाउँपालिका पाश् वफलचत्र, २०७८) ।     
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६.३.३ समस्या िथा चनुौलि 

समस्याहरु 

➢ सिै िरिुररमा लवद्युलिकरण हन नसकेको । 

➢ लनयलमि रुपमा लवद्युि सेवा नभएको (िोडसेलडङको समस्या) । 

➢ लवद्युि लविरण प्रणािीको सदुढृीकरण हन नसक् नु । 

➢ लवद्युिको उपयोग केिि उज्यिोको  प्रयोजनाका िालग मात्र गररएको । 

➢ सिै िडाहरुमा लवद्युिको केलतरय प्रासरण िाईन नपुगेको 

चनौलिहरु 

➢ पालिकाका सिै वलस्िहरु लवद्युलिकरण हननसक् न ु।  

➢ अतिरलनकाय समतवयमा कमी हनु । 

➢ लवद्युििाई उज्यािो िाहके अतय घरायलस प्रायोजनहरुमा जोड्नका लनलमि ठूिो चनुौलि 

रहकेो देलखतछ ।  

➢ लवद्युलिकरण भएका घरिुरीहरुमा िोडसेडीङ्को अत त् य गनुफ । 

 

६.३.४ सभंावना िथा अवसर  
 

पालिकाका घरिुरीहरुको िालग स्थानीय िथा िैकलपपक स्रोिको व्यवस्था गनफ सक्रकने, गाउँपालिका क्षेत्र पूणफ 

रुपिे लवद्युिीकरण गरी िन संरक्षण िथा आयलिि उजाफको खपि तयूलनकरण गनफ सक् ने प्रसस् ि संभावनाहरु 

रहकेो देलखतछ ।   
 

जिलवद्युि आयोजनािाट लवद्युलिकरणको माध्यमिाट खाना पकाउनको उजाफको रुपमा प्रयोग गरी वन िथा 

अतय आयलिि उजाफको खपिमा कमी पयाउन सक्रकने, ससचंाईमा लवद्युिको प्रयोग गरी कृलष उत्पादन िढाउन 

सक्रकने, उद्योग िथा किकारखानाहरु मार्फ ि लवद्यिुको खपि िढाउन सक्रकन,े लवद्युिमा आिाररि यािायि 

र किकारखानहरु लवकास गरी वािावरणमा सुिार पयाउन सक्रकने आक्रद जस्था थुपै्र अिसरहरु रहकेाछन ्।  
 

६.३.५ िक्ष्य 

गाउँपालिकामा उजाफको सहज व्यवस्था गने । 

 

६.३.६ उद्दशे्य 

➢ जिस्रोिको अिीकिम उपयोग गने । 

➢ सव ैघरिुरीहरुमा लवद्युलिकरण गने । 

➢ उजाफिाई घरायसी ईतिनको रुपमा अलिकिम सदपुयोग गने । 

 

६.३.७ रणनीलि र कायफनीलि 

रणनीलि कायफनीलि 

गाउँपालिकाका सिै 

घरिुरीहरुमा उजाफिाई 

भरपदो र सुिभ िनाउने । 

➢ लवद्युि लविरण िाईन िढाउन गाउँपालिका, वडा कायाफिय, प्रदेश र 

नीलज क्षेत्रहरुसंग सहकायफ गने । 

➢ वैकलपपक उजाफिई प्रवफिन गनफ प्रदेश सरकार र नीलज क्षेत्र र 

संघसंस्थाहरुसंग सहकायफ गररने छ । 
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उिस्रोि िथा उजाफको िृहि 

प्रयोगमा जोड क्रदईने छ । 

➢ प्रदेश र संघीय सरकारसंग सहकायफ गरी यािायाि, कृलष िथा 

उद्योगको आिुनीक्रककरणमा लवद्युिको उपयोग गने नीलि अवपवन 

गररने छ । 

➢ आिारभूि स्वास्थ्य, गररिी लनवारण जस्िा उदेश्यसंग गालँसएका 

खानेपानी, लिफ्ट ससचंाई, घरेिु उद्योग िगायिको क्षेत्रमा हने 

लिजुिीमा सहलियि प्रदान गनफ व्यवस्था गररन ेछ। 

 

६.३.८ मखु्य कायफिमहरु 

ि. 

स. 
कायफिमहरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

सघं प्रदशे 
स्थानीय 

िह 

नीलज 

क्षते्र 

सरकारी 

र अतय 

१ 
राल् ट्रय प्रसारण िाईनसंग लशघ्र जोडन संघीय 

र प्रादेलशक सरकारसंग समतवय गने । 
✓ ✓ ✓  

 

२ 
लिजुिीको पहचँ नपुगेका टोि र वस्िीहरुमा 

लवद्युि लविरण िाईनको लवस्िार गन े। 
  ✓ ✓ 

 

३ 
थप लवद्युि उत्पादनको िालग जिलवद्युिको 

संभाव्यिा अध्ययन गने । 
✓ ✓ ✓ ✓  

४ 
लवद्युि िथा वैकलपपक उजाफ सम्िलति नीलिहरु 

िजुफमा गने । 
 ✓ ✓   

५ 
नवीकरणीय िथा वैकलपपक उजाफ उत्पादनमा 

सहयोग गने । 
  ✓ ✓  

६ 

आिारभूि स्वास्थ्य, गररिी लनवारण जस्िा 

उदेश्यसंग गाँलसएका खानेपानी, लिफ्ट 

ससंचाई, घरेिु उद्योग िगायिको क्षेत्रमा हन े

लिजुिीमा सहलियि प्रदान गने । 

  ✓   

 

७.३.९ अपलेक्षि उपिलधि 

 

➢ गाँउपालिकामा राल् ट्रय प्रसारण िाईन पुगेको हनेछ । 

➢ स्थानीय वन लवनास  र वािावरणमा सकारात्मक प्रभाव  हनेछ । 

➢ लवद्युिको  लनयलमि  आपूिीसग ै गाँउपालिका  लभत्र  घरेिु िथा साना उद्योगहरुको  स्थापना  भइ  नयाँ  

रोजगारहरुको सृजना भएको हनेछ  । 

➢ गाँउपालिकाि ेलवद्युि िथा  उजाफिाट थप राजश् व प्राप् ि  गरेको हनेछ । 

➢ ईतिनको रुपमा लवद्युिको प्रयोग गने घरपररवारको संख्या िढेको हनेछ । 

७.३.१० अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

➢ सामुदालयक संघ संस्था र नागररक समाजको सहयोग भएको हनेछ । 

➢ अतिर सरकार समतवय भएको हनेछ । 

➢ दािृ लनकाय िथा अतय संघ संस्थाहरुको सहयोग लनरतिर रहन ेछ । 

➢ केतर सरकार र प्रदेश सरकारिे लनरतिर िजेट उपिधि गराउने । 
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➢ ऊजाफ अनुदान, सहयोग र ऋण उपिधि हनेछ । 

 

६.४ सचूना, सचंार िथा प्रलिलि 
 

६.४.१ पृ्  ठभलूम 

 

सूचना िथा सचंार प्रलवलिमा भएको लवकासिे गदाफ लवश्व ग्िोवि लभिेजको रुपमा रुपातिरण भएको छ । 

हािका िषफहरुमा क्रदगो लवकासका िहृिर िक्ष्य हालसि गनफ अविम्वन गररएका रणनीलिहरुको केतरमा 

सूचना िथा सचंार प्रलवलि रहदै आएको छ । सूचना िथा संचार प्रलवलिको प्रयोग मार्फ ि प्राप् ि हने अतय 

िाभका अलिररक्त यो प्रलवलिको प्रयोगिाट गाउँपालिकामा सुशासनको प्रत्याभूि गनुफका साथै िक्रढ पारदशी 

एवं प्रभवकारी सावफजलनक व्यवस्थापनको िालग यथेष्ठ पूवफिार लनमाफण गनफ सक्रकतछ । साथै सूचना प्रलवलि र 

सचूना प्रलवलिमा आिाररि लवलभत न सेवाहरु िगायि अतय उद्योग एवं सेवाजतय व्यवसायको िृलििारा 

गाउँपालिकाको मात्र नभएर िृहिर राल् ट्रय िक्ष्यहरु हालसि गनफमा समेि यो प्रलवलि सहायक हने देलखतछ।  

 

६.४.२ वस्िगुि लस्थलि 

 

लिखु गाउँपालिकामा सूचना िथा संचार प्रलवि पूवाफिार कम छ । मोवाई प्रयोग गने पररवरको संख्या 

९०.४% छ । यस िथ्याङ्क अनुसार अलिकांश पररवारमा मोिाइि र्ोन सुलविा पुगेको देलखतछ । यस 

क्षेत्रमा टेलिर्ोन नेटवकफको समस्याका कारण अत्यावश्यक समयमा सुचना आदान प्रदान गनफ समस्या परेको 

देलखतछ । यसमा सम्िलतिि लनकायको ध्यान पुग्न नसकेको हन सक्छ । रट.लभ. र रेलडयो प्रयोग गन े

पररवारको संख्या िमशिः ३५.५% र २६.३% रेहकेो छ । कम्प् युटर र टेलिर्ोन प्रयोग किाफ िमशिः १.२% 

र १.१ प्रलिशि रहकेो छ भने १२ घरिुररि े ईतटरनेटको प्रयोग गने गरेको देखीतछ (लिखु गाउँपालिका 

पाश् वफलचत्र, २०७८) ।  

 

गाँउपालिकामा ई-शासकीय प्रणािीका केलह पूवाफिारहरु (कम्प्युटर, कम्प्युटर नेटवर्कफ ङ, ईतटरनेट, 

वेभसाईट, वाईर्ाई) जडान भइसकेको भएिापलन पूणफिया संचािनमा आउन सकेको छैन । गाँउपालिका र 

नागररकलिच हन ेकारोवारहरु जस्िै ई-भुक्तानी, ई-आवेदन, ई-सभे, ई-अनुमलि िथा जोलखम व्यवस्थापनका 

िालग पूवफ चेिावनी जस्िा पूवाफिाहरुको अभाविे नागररक िहसम्म सेवा प्रवाह हन सकेको छैन । त्यसैगरी 

गाँउपालिका र व्यवसायीहरुलिच हने कारोवारहरु (ई-खररद) को सुरुवाि भएको छ । 

 

६.४.३ समस्या िथा चनुौलि 

समस्याहरु 

➢ गाउँपालिकामा पयाण्ड िाईन र ईतटरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरु नपुगेको  । 

➢ टेलिर्ोन नेटवकफको समस्याका कारण अत्यावश्यक समयमा सुचना आदान प्रदान गनफ समस्या । 

➢ सञ्चार सेवामा सि ैनागररकको पहचँ पुग्न नसक् नु । 

➢ सावफजलनक सेवा प्रवाहमा सचूना प्रलवलिको तयून उपयोग हनु । 

➢ आवश्यक जनशलक्त र प्रालवलिक ज्ञानको अभाव । 

➢ गाउँपालिकाको वेभसाईट लनयलमि अद्यावलिक नहन े। 
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➢ आवश्यक कानुन र नीलिगि व्यवस्थाको अभाव । 

चनुौलिहरु 

➢ गाउँपालिका कायाफिय र वडा कायाफियहरुिाई सचूना प्रलवलि मैत्री िनाउने नीलि रहकेो । 

➢ नीलिअनुरुप सस्थागि हन नसक् नु । 

➢ िौलिक सम्पलिको संरक्षण िथा सुरक्षा संवेदनलशििा । 

➢ आवश्यक कानुन र नीलिगि व्यवस्थाको अभाव । 

➢ सामालजक सजंािको िढदो प्रयोगिाट आउने चुनौलि र लवकृलिहरु । 

➢ सूचना िथा संचार प्रलवलिका क्षेत्रमा लवलभत न पररयोजना िजुफमा िथा कायाफतवयनमा चुनौलि । 

➢ गाउँपालिकािाट प्रवाह हने सेवाहरु सरि, सहज र पारदशी हने । 

➢ गाउँपालिकाका काम कारवाही र भुक्तानी प्रणािी पारदशी हने । 

 

६.४.४ सभंावना िथा अवसर  
 

सभंावनाहरु 

➢ पालिकाको सेवा िथा सुलविआम सूचन िथा प्रलिलिको अलिकिम उपयोग गने । 

➢ पालिकाको सूचना िथा सेवाििाई लछटो र छररिो स्थानीय नागररकहरु सम्म पुर् याउने ।  

➢ प्रलवलि मैलत्र पािाको रुपमा स्थालपि गराउने । 

अवसरहरु 

➢ समय र पैसाको िचि हने । 

➢ लछटो र सहज रुपमा सूचना प्राप् ि हने । 

➢ नेपािको संलविानिे प्रदान गरेको सूचना, संचार, प्रकाशन र प्रसारण सम्ितिी हकहरुको 

सुलनलिििा हने । 

➢ गाउँपालिकाका सिै वडा, टोि र वस्िीहरुसम्म पयाण्डिाईन, मोवाईि सेवा र ईतटरनेट सेवाको 

पहचँ स्थालपि हने । 

➢ सरकार र आिारभूि सेवामा नागररकको पहचँ िढाउन सचूना प्रलवलिको प्रयोग गने नीलि रहकेो। 

➢ गाँउपालिकाको वेभसाईटको व्यवस्था रहकेो । 
 

६.४.५ िक्ष्य 

➢ सञ्चार िथा सूचना प्रलवलिमा सिै नागररकको पहचँ भएको हन े 

➢ लवद्युिीय सरकारको अविारणा अनुरुप यो आवलिक योजना अवलिभर कलम्िमा ८० प्रलिशि 

नागररक िलक्षि सेवाहरु अनिाईन मार्फ ि् प्रदान गने । 

 

६.४.६ उद्दशे्य 

➢ मोवाईि, टेलिर्ोन र  ईतटरनेट सेवाको पहचँ सिै नागररकमा सुलनलश् चि गने । 

➢ आमसंचार माध्यमिाई लनस्पक्ष, लवश्वसनीय र व्यवसालयक िनाउने । 

 

६.४.७ रणनीलि र कायफनीलि 

रणनीलि कायफनीलि 
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सि ै प्रकारका संचार 

सुलविाको सम्पूणफ वडा, 

िजार केतर र 

वस्िीहरुसम्म लवस्िार 

गने । 

➢ सिैको पहचँ पुग् ने गरी मोवाईि, इतटरनेट र वाईर्ाईको िागी टावर िथा 

अतय पूवाफिारको लनमाफण गनफ पहि गररने छ । 

➢ गाउँपालिका िथा सि ै शाखा र वडा कायाफियहरुसम्म लवद्युिीय सूचना 

पूवाफिारको व्यवस्था गररने छ । 

➢ गाँउपालिकाको लवद्युिीय शासन क्षमिा लवकास गनफ व्यवसालयक योजना 

िनाई कायाफतवयन गररन ेछ । 

 

६.४.८ प्रमखु कायफिमहरु 

ि.

स. 
कायफिमहरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

सं

घ 

प्रदे

श 

स्थानीय 

िह 

नीलज 

क्षते्र 

सरकारी र 

अतय 

१ गाउँपालिकाको लवद्युलिय शासन क्षमिा लवकास गने ।  
✓ ✓ ✓  

२ 
ईतटरनेट सेवा नपुगेका वडा, टोि र वस्िीहरुमा सेवा पुर् याउन 

सेवा प्रदायक संस्थाहरुिाई सहजीकरण गने । 
  ✓ ✓  

३ सूचना प्रलवलि पूवाफिारहरुको लनमाफण िथा लवकास गन े। ✓ ✓ ✓ ✓  

४       

५ सामुदालयक एर्. एम. स्थापना गने ।   ✓ ✓  

६ स्थानीय पलत्रपलत्रकाहरु प्रकाशन गनफ प्रोत्साहन गने ।   ✓ ✓  

 

६.४.९ अपलेक्षि उपिलधि 

➢ सामुदालयक सूचना केतरको स्थापना भएको हनेछ । 

➢ गाउँपालिकाको लवद्युलिय शासन क्षमिा अलभवृलि भई नागररकहरुिे सरि र सहज रुपमा सेवा र 

सुलविाहरु प्राप्त गरेका हनेछन् । 

➢ गाँउपालिकाका सिै कायाफियहरुका वेभसाइट, ईमेि, रे्सिुक, ट्वीटर, भाइिर जस्िा सामालजक 

संजािका माध्यमिाट नागररकको गुनासो प्रालप् ि िथा सनुवाई हने व्यवस्था भएको हनछे । 

➢ गाँउपालिकाको २०% घरिरुीमा ईतटरनेट सेवाको पहचँ स्थालपि हनेछ । 

➢ गाउँपालिकाको महत्वणफ क्षेत्रमा सूचना प्रलवलि पूवाफिारहरुको लनमाफण िथा लवकास भएको हनेछ। 

➢ आम संचार माध्यम व्यवासालयक, मयाफक्रदि र लजम्मेवार भएको हनेछ । 

➢ अनिाईन सेवाहरु व्यवलस्थि र लवश्वालसिो भएको हनेछ । 

➢ स्थानीय पत्रपलत्रकाहरु प्रकाशन र एर्. एम. रेलडयो संचािन भएको हने छ । 

६.३.१० अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

➢ संलघय िथा प्रदेश सरकार र दािृ लनकारिाट िजेट उपिभ्ि गराउने । 

➢ लपलपलप मोडेिमा काम अगाडी िढेको हनेछ । 
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पररच्छेद ७: वन, वािावरण िथा लवपद ्व्यवस्थापन 

 

७.१ वन व्यवस्थापन िथा जलैवक लवलवििा 
 

७.१.१ पृ्  ठभलूम 

 

वन क्षेत्र एक महत्वपूणफ प्राकृलिक सम्पदा हो । वन, वनस्पलि, वतयजतिु, जैलवक लवलवििा समेट्ने यो क्षेत्र 

प्रत्येक्ष रुपमा पयाफपयफटन, जिलवद्युि, कृलष, पशुपािन, स्वच्छ पयाफवरण र वन िथा जलडिुटीमा आिाररि 

पयफटनको लवस्िार समृलिका आिार हन् । स्वच्छ पयाफवरण, हररयािी, जैलवक लवलवििा, प्राकृलिक 

रमणीयिा, समुत नि जिािार, प्राकृलिक स्रोि व्वस्थापनमा मलहिा, आक्रदवासी िथा स्थानीय समुदायको 

सहभालगिा एवम् पहचँ र िाभको लन् पक्ष र तयायोलचि लविरण सुखी नेपालिका महत्वपूणफ सूचक हन् । 

नपेािमा उपिधि वानस्पिीक स्रोि िथा जलडिुटीको अध्ययन, अनसुतिान, अलभिखेीकरण िथा दिाफ र 

गुण पलहचान गदै मुिुकलभत्र नै मूपय अलभवृलि गरी िुिनात्मक िाभ लिन सक्रकन ेप्रचुर सम्भावना रहकेो 

छ।  
 

वन िथा जि सम्पदा जैलवक लवलवििाको भण्डार मात्र होईनन् ।  यी सम्पदाहरु मानव, लजवजतिु िगायि 

समग्र पयाफवरणीय सतिुिनको आिार हन् । यी सम्पदाहरु कृलष, उजाफ, जि िथा उद्योग ितदाको िालग 

कच् चा पदाथफको स्रोि, िहसखं्याक जनसंख्याको जीलवकाको आिार र पयफटकीय लहसाििे मनोरञ् जनको 

माध्यम पलन हन् । लयन ैलवलवि कारणिे गदाफ नेपािको संलविानमा वािावरणीय सतिुिन र स्वच्छिाको 

िालग वन क्षेत्र र जैलवक लवलवििाको संरक्षण गनफ राज्यिे प्रथालमकिा क्रदनु पने प्राििान गरेको छ । वन र 

जैलवक लवलवििािाई सतिुिन राख् नको िालग संघीय सरकािे वािावरण सरंक्षण ऐन, २०७६ र वािावरण 

समरक्षण लनयमाविी, २०७७ ियार गरी हरेक स्थानीय िहिाई आरै्ि ेवािावरण िजुफमा योजना लनमाफण 

गनफ पाउने प्राविान िय गरेको छ । यसि ेस्थानीय िहको वन व्यवस्थापन, जिािार सरंक्षण िथा जैलवक 

लवलवििा संरक्षमा ठूिो टेवा पुग् ने छ । 
 

७.१.२ वस्िलुस्थलि 

 

गाउँपालिकाको कुि क्षेत्रर्िको कररव ३०% िन र कररव ८% िुट् यान क्षेत्र गरी कुि ३८% क्षेत्र िन िथा 

िुयानिे ओगटेको छ । त्यस्िै गरेर घाँसे भूलमिे १०.०६% क्षेत्रर्ि ओगटेको छ । गाउँपालिकाको कररव 

४०% भतद िढी क्षेत्रर्ि िन िथा िनस्पिी जतय वस्ििुे ओगटेको छ । गाउँपालिकामा कुि ३९ वटा 

सामुदायीक वन रहकेा छन ्जस मध्ये १४ वटा समुदायीक वन वडा ३ मा र ११ वटा वडा ९ मा रहकेा छन ्

। यी िनस्पिी िथा लजिजतिुहरुको वासस्थान हो । जनु जैलवक लवलवििाको अनपुम उपहार हो । यहा ँ

पाउने प्रमुख िनस्पलिहरुमा लचिाउने, कटुस, सपिो, गोब्रेसपिा, उलिस, ............ िगायिका िनस्पलि 

पाइनुका साथै झाडी िथा ियुान क्षेत्र पलन रहकेो छ । यो िन क्षेत्रमा लवलभत न क्रकलसमका जंगिी लजव जति ु

िथा चराचुरुङ्गी पाईतछ । 
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७.१.३ समस्या िथा चनुौलि 

समस्याहरु 

वनको क्रदगो व्यवस्थापन हन नसकेको, वन पैदावारको चोरी लनकासी हनु, वन पैदावर, वतयजतिु र जैलवक 

लवलवििा संरक्षणको कायफयोजना नभएको, ितय जतिुको अिैि लशकार, िन ढढेिो, लसमातिकृि िगफमा 

वनको िुिनात्मक िाभ हन नसक् नु िथा खािी एवम् िाझो जमीनमा िृक्षारोपण नहन ुप्रमुख समस्याहरु 

हन् । 

 

चनुौलिहरु 

अवैि लशकार िथा चोरी लनकासीको लनयतत्रण गनफ, पूवाफिार लवकास र वािावरण संरक्षिीच सतिुिन 

कायम राख् न, सरोकारवािहरुसँग सहकायफ गरी क्रदगो िथा एकीकृि जिािार व्यवस्थापनका िालग स्थालनय 

िथा प्रदेश स्िरमा सहकायफ गनफ, लवकासको नाममा गररएका अलनयलतत्रि, अवैज्ञालनक र िुिनात्मक रुपमा 

कम िाभ पुग् ने मानलवय क्रियाकिापिाट प्रकृलिमा आलश्रि जैलवक लवलवििाको सरंक्षण गनफ र पानीका स्रोि 

र मुहानहरुको संरक्षण हने खािका नीलि, योजना ियार गरी पालिकामा िागु गनफ ज्यदैन चुनौलिपूणफ रहकेो 

छ । 

 

७.१.४ सभंावना िथा अवसर  

सभंावनाहरु  

प्रकृलिक श्रोिको अलिकिम उपयोग गरी आम्दालनको स्रोि िढाउन सक्रकन,े प्रकृलिक सम्पदा/जैलवक 

लवलवििाको सम्विफन िथा संरक्षण गरी पयफटकीय उद्योगिाई लवकास गनफ सक्रकने, लनलज, समुगालञक िथा 

किुिीयि िनाको व्यवस्थापन गरी आय आजफनमा सहयोग पुर् याउने सक्रकने, जिािारको संरक्षण गनफ सक्रकन े

जस्था संभावनाहरु रहकेाछन ्।   

 

अवसरहरु 

गाउँपालिकाको ४८% भतदा िढी भूभाग िन, िुट् यान र घाँसे भूलमिे ओगटेको छ भन े३९ वटा सामुदायीक 

वनहरु दिाफ भई सचंािनमा रहकेा छन् । जहा ँवन पैदावार िगायि महत्वपूणफ जलडिुटी पाईतछ । वनको 

िैज्ञालनक व्यवस्थापनिाट का् ठ र गैरका् ठ वन पैदावारको व्यवसालञक िाभ लिन सक्रकने, दिुफभ वतयजति ु

सलहिको जैलवक लवलवििायकु्तक्षेत्रिे पयाफवरणीय सतिुिन र पयाफ पयफटनिाइ र्राक्रकिो र दीगो िनाउने, 

पयाफपयफटनको लवकासमा सहयोग पुग् ने, एकीकृि वािावरणीय दीगो लवकास िाई सतिुिन राख् ने अवसर 

रहकेो छ । वन पैदावर, वतयजतिु र जैलवक लवलवििाको संरक्षण गनफ सक्रकत छ । 

 

७.१.५ िक्ष्य 

वन, जैलवका लवलवििा र जिािारको एकीकृि व्यवस्थापनमार्फ ि िन पैदावारको उत्पादन िृलि गरी 

पयाफवरण सतिुिन राख् ने ।  

७.१.६ उद्दशे्य  

➢ वन व्यवस्थापन गदै जैलवक लवलवििाको सरंक्षण गन े
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➢ वन क्षेत्रिाइ उद्योग र पयफटनसँग जोडी स्थानीयको आर्थफक समृलिमा सहयोग पुर् याउने । 

➢ वन, जि िथा जिािार र जैलवक लवलवििाको एकीकृि व्यवस्थापन गरी वािावरण सतिुिन 

राख् ने। 

 

 ७.१.७ रणनीलि िथा कायफनीलि 

रणनीलि कायफनीलि 

सामुदायमा आिाररि वन 

कायफिमिाई थप समावेशी 

िनाउँदै समुदायका लवपत न 

वगफिाई िाभ पुर् याउने 

➢ सामुदायीक वन कायफिमिाई थप समावेशी र व्यपक िनाउँदै 

समुदायका लवपत न वगफहरुिाई प्राथलमकिामा राखेर िाभालतवि 

गररनेछ । 

➢ सामुदायीक वनमा िुिनात्मक िाभ हने र उच् च मुपयका 

जडीिुटी (High Value Medicinal Herb)  र वन अनकुुि 

र्िरु्ि खेलि िगाउन प्रोत्साहन गररनेछ ।   

वन िथा जिािारको वैज्ञालनक 

व्यवस्थापन गनफ नीलि लनमाफण 

गने 

➢ संलविानमा व्यवस्थापन भएअनुसार स्थानीय वन, जि, िथा 

प्रकृलिक स्रोिहरुको व्यवस्थापन गनफ आवस्यक नीलि िथा 

मापदण्ड लनमाफण गररनेछ । 

नक्रद प्रणािी िथा 

िािििैया/पोखरीमा आिाररि 

एकीकृि जिािार  

व्यवस्थापनको योजना िजुफमा 

गरी कायफतवयन गने  

➢ जिािार लवकास कायफिम मार्फ ि जैलवक लवलवििा (स्थालिय 

िथा जलिय) संरक्षणको िालग एकीकृि जिािार व्यवस्थापनको 

योजना िजुफमा गररनेछ । 

 

वािावरण लवनास, चोरी 

लशकारी, लनयतत्रण गने  

➢ वािावरण र लवकासिीच सतिुिन कायम राखी पूवाफिार 

लनमाफण कायफिममा हन ेवािावरणीय क्षलििाई कम गन े

उपयहरुिाई अविम्वन गररनेछ । 

➢ वन पैदावार िथा वतयजतिु चोरी लनकालस जस्िा गैरकाननुी र 

वािावरण लवनास गने डढेिो, चररचरन जस्िा कायफमाथ 

लनयतत्रणको िालग कायफ योजना िनाई िाग ूगररनेछ ।  

 

७.१.८ प्रमखु कायफिमहरु 

ि. स.ं कािफ महरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

सघं प्रदशे स्थानीय िह 
लनजी 

क्षते्र 

सहकारी र 

अतय 
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१ वनको वैज्ञालनक व्यवस्थापन गने ✓ ✓ ✓ ✓  

२ 

जैलवक लवलवििाको दीगो संरक्षण जिािारको 

उपपिो िथा िििो िरटय क्षेत्रको 

अतिरसम्वतििाई महत्व ददंदै एकीकृि 

जिािार सरंक्षण िथा व्यवस्थापन गने। 

✓ ✓ ✓ ✓  

३ 

लवपत न सममुदायिाई आयमुिक, रोजगार 

मुिक र लजलवकोपाजफन सुिआर समवलति 

कायफिमहरु सि ै वन व्यवस्थापन प्रणािीमा 

कायफतवयन गने गराउने। 

✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ 

४ 
कृलष वन जस्िा िैकलपपक लजवन यापनका 

उपायहरुको प्रवदफिन गने । 
✓ ✓ ✓ 

✓ ✓ 

५ 
िोपउतमुख वनस्पिी िथा लजवजतिुको संरक्षण 

गने । 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

६ 
रैथान े वनस्पिी, जडीिुटी, सुगलतिि रू्िको 

संरक्षण, लवस्िर र उपयोग । 
     

७ 

सावफजलनक खािी जग्गाहरुमा र्िरु्ि, 

जडीिुटी र वन पैदावार उित्पादन गन े । 

खािाक प्रजालिहरु िागाई वन क्षेत्रको लवकास 

गने । 

     

८ 
सामुदायीक वनको थप िथा उलचि व्यवस्थापन 

गरर सिैको पहचँमा लवस्िार गने।  
     

९ उजाड र खािी क्षेत्रहरुमा वकृ्षारोपण गने ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

१० वन सम्ितिी अध्ययनहरु गन े।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

७.१.९ अपलेक्षि उपिलधि 

 

➢ वन र जिको िैज्ञालनक व्यवस्थापन सम्ितिीकाननु, नीलि र मापदण्ड भएको हन े

➢ समुदायमा आिाररि वन व्यवस्थापन प्रणािीको लवकास भएको हन े

➢ िन लवनास लनयतत्रण हन े

➢ लवपत न वगफिाई िाभ पुगेको हन े

➢ वतय पैदावार; र्िरु्ि, जडीिुटीको, काठ, दाउरा .......आक्रद उत्पादन िृलि भएको हन े

➢ वन अलििमण, वतयजतिु चोरी लशकारी, वािावरण लवनास गन े खुपिा चररचरण, वन डढेिो 

जस्िा कायफिम लनयतत्रण हन े
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➢ लवकास गदाफ वािावरणमैत्री लवकािाईमात्र प्राथलमकिा क्रदएको हने  

➢ EIA, IEE, IEA गरेर मात्र लवकास कायफको स्वीकृि क्रदएको हन े 

➢ जैलिक लवलवििाको संरक्षण प्रभाकारी भएको हन े

 

७.१.१० अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

➢ सामुदायीक िनको संरक्षण हनेछ । 

➢ जिािार िथा जैलवक लवलवििाको सरंक्षण भएको हनेछ ।  

➢ सामुदालयक संघ संस्था र नागररक समाजको सहयोग भएको हनेछ । 

➢ अतिर सरकार समतवय भएको हनेछ । 

 

७.२ भ-ूसरंक्षय िथा जिािार व्यवस्थापन 
 

७.२.१ पृ्  ठभलूम 

 

नेपािको प्रकृलिक लवपद्का घटनाहरूमध्ये पलहरो एउटा प्रमुख लवपद ् हो । नेपािको पाहाडीय भूसिह 

ज्यादै कमजोर छ । वन जंगिको िीव्र लवनास, अत्यतिै लभरािो िरािि, अवजै्ञालनक खेिी प्रणािी, 

मनसुनको समयमा हने मुसििारे वषाफ र त्यसपलछको प्रचण्ड िापमानका कारणिाट नेपािको पहाडी 

भूभागमा िारम्िार पलहरो जाने गरेको छ । यसका अलिररक्त पूवाफिारको रूपमा लनमाफण गररने सडक, अत य 

भौलिक सरंचना िथा ससचंाइको कुिोहरू सरुक्षाको उपायहरू अविम्िन गरी रठक ढंगिाट लनमाफण नहदँा 

पलन पहाडी भूभागमा िारम्िार पलहरो जाने गरेको देलखतछ । यसरी नेपाििे वसेलन प्राकृलिक लवपद्का 

घटनाहरूको सामना गरररहनु परेको छ । भू-क्षयको कारण हरेक िषफ खेलि योग्य माटोको ह्रास भएको 

पाईतछ । यो गाउँपालिका पहाडी भूगोि भएको कारण यहाँ पलहरो र भू-क्षयको समस्या रहकेोछ । लवगि ९ 

वषफको िथ्याङ्क लवश्षण गदाफ पलहरोिे यस अवलिमा ९०४ जनाको ज्यान लियो। यलह अवलिमा २३३ 

जना िेपिा भएका छन् भन े७७० जना घाईिे, ६७९६ घरपररवार प्रभालवि, ३०८ वटा गोठ क्षिी, ३२२ 

पशु चौपायको क्षिी र १.७ अवफ अनुमालनि घनमािको क्षिी भएको देलखतछ (मनसुन पूवफ ियारी र 

प्रलिकायफ कायफयोजना, २०७७, भाग-१)। 

 

भू-क्षयको प्रत्यक्ष सम्िति जिािारसँग जोलडएको छ । क्रदगो प्राकृलिक श्रोि व्यवस्थापन र स्थानीय 

जनिाको लजलवकोपाजफनको िालग जिािार व्यवस्थापन एउटा यस्िो पिलि हो जसिे सिै लवषयहरू जस्ि ै

वन कृलष चरन आक्रदिाई समालहि गरेको हतछ । यस पिलििे जिािार क्षेत्रको दिुै मालथपिो िरटय र 

िपिो िरटय क्षेत्रमा रहकेा िहसरोकारवािाहरूको िीचमा अतिरक्रिया र सहयोग गराउँदछ । नेपािको 

अनुभविे के देखाउँछ भन े यी मालथ उपिेलखि लवचार एवं आदशफहरू हाि लवद्यमान नीलि लनयम र 

धयवहारसँग त्यलि लमिेको पाईदैन । स्थानीय जनिाहरूको जीलवकोपाजफनमा सुिार पयाउन, जिािार 

क्षेत्रको मालथ र िि दवुै क्षते्रको पयाफवरण र अवस्थािाई सँगै िैजान र जिािारका स्रोिहरूको क्रदगो 

व्यवस्थापन गनफ लवलभन्न नीलि लनमाफिा, अनुभवी व्यलक्तहरू र समुदायको िीचमा लनयलमि िहस, 

अतिरक्रिया र छिर्ि गने पिलिको लवकास गनुफ अपररहायफ छ । 
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७.२.२ िस्िलुस्थलि 

 

गाउँपालिकाको भूिरािि लभरािो िथा कमजोर भएको कारण यहा ँ हरेक िषफ पलहरोको घट्नािम 

देलखएिा पलन हाि सम्म पलहरोका कारण कुनै पलन मानलवय क्षिी भने भएको पाइँदैन । िर पलहरोका 

कारण भौलिक पूवाफिारको क्षलि भने पालिकामा देलखएको पाईतछ । स्थालनय जालनर्कारहरुका अनुसार 

पालिकामा पलहरोको जोलखम वडा नं, ९ को काउिे, वडा नं. ६ को कालिके (१३ घरपररवर), वडा नं. ५ 

को मझुवा ( ५ घरपररवार), वडा नं. १ को पसिटार (१७ घरपररवार) पलहरोको जोलखममा रहकेा 

वलस्िहरु हन ्। यी वलस्िहरुिाई पालिका र संलघय सरकारिे समयमानै पहि कदमी चािी सरुक्षी स्थानमा 

इकीकृि वलस्िको लवकास गनुफ पने देलखतछ ।  

 

गाउँपालिकामा पालनिे ढाकेको क्षेत्रर्ि अतय भूउपयोगको िुिनामा कर रहकेो छ । जसिे कुि भूलमको 

०.५९% क्षेत्रर्ि ओगटेको छ ।  यो गाउँपालिका भएर िरै  खोिा/नक्रदहरु िगेका छन् जसको उपयोग 

लवद्युि उत्पादनमा प्रयोग गररएको छ । 

 

७.२.३ समस्या िथा चनुौलि 

समस्याहरु  

➢ पहाडी भूभाग भएकोिे भू-क्षय र पलहरोको जोलखम हनु । 

➢ पलहरो िथा भूक्षय लनयतत्रणका िालग पालिकासँग पयाफप् ि िजेट, प्रलवलि, यातत्र िथा उपकरण 

नभएको । 

➢ िाढी, पलहरो र भू-क्षयको प्रकोप सम्ितिी जनचिेनाको अभाव । 

➢ कमजोर सडक पूवाफिार भएकोिे पलहरो िथा भूक्षयिाट हन े मानलवय जोलखम तयूलनकरण गनफ 

कठीन हने । 

➢ लिपद् मा परेका घरपररवार िथा समुहिाई ित्काि राहिको व्यवस्था गनुफ । 

➢ प्रत्येक िषफ िषाफिको समयमा हने पलहरो िथा भू-क्षयिाई लनयतत्रण गनफ पयाफप् ि िजेट, प्रलवलि र 

यतत्र उपकरणको व्यवस्था गनुफ । 

➢ जिवायु पररविफनको कारण लवपद ्व्यवस्थापनिाई समय अनुकुि पररमार्जफि िथा व्यवलस्थि गनफ 

नसक् नु । 

➢ जिस्रोिको उपयोग र व्यवस्थापन सम्ितिी स्थानीय ऐन कानुन र नीलिको अभाव । 

➢ नक्रद र खोिानािािाट लगटी, ढुङ्गा, वािुवा आक्रदको जथाभावी उत्खनन । 

➢ जिस्रोिको चरम दोहन 

➢ जिस्रोिको वैज्ञालनक अध्ययन र अलभिेख नहन ु। 

➢ जिस्रोि क्षेत्रसँग सम्िलतिि लनकायहरूको िीचमा आपसी समतवय िथा सहकायफको अभाव । 

चनुौलिहरु 

➢ लिपद् मा परेका घरपररवार िथा समुहिाई ित्काि राहिको व्यवस्था गनुफ । 

➢ प्रत्येक िषफ िषाफिको समयमा हने पलहरो िथा भू-क्षयिाई लनयतत्रण गनफ पयाफप् ि िजेट, प्रलवलि र 

यतत्र उपकरणको व्यवस्था गनुफ । 

➢ जिवायु पररविफनको कारण लवपद ्व्यवस्थापनिाई समय अनुकुि पररमार्जफि िथा व्यवलस्थि गनफ 

नसक् नु । 
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➢ जिािार िथा जैलवक लवलवििाको उपयोग र व्यवस्थापन सम्ितिी स्थानीय ऐन कानुन र नीलिको 

अभाव । 

➢ िाढी, पलहरो र भू-क्षय लनयतत्रण । 

➢ लगटी, ढुङ्गा, वािुवा आक्रदको जथाभावी उत्खनन । 

➢ जिस्रोिको वैज्ञालनक अध्ययन र अलभिेख नहन ु। 

➢ जिस्रोि क्षेत्रसँग सम्िलतिि लनकायहरूको िीचमा आपसी समतवय िथा सहकायफको अभाव । 
 

७.२.४ सभंावना िथा अवसर  

सभंावनाहरु 

➢ जोलखम क्षेत्र पलहचान गरी नगरको वस्िी लवकासिाई सुरलक्षि र व्यवलस्थि गनफ सक्रकन े। 

➢ भू-क्षय लनयतत्रण गरी प्राकृलिक स्रोिको सरंक्षण गनफ सक्रकने । 

➢ क्रदगो लवकासको िाटोमा नगरिाई डोर् याउन सक्रकन े। 
 

अवसरहरु 

➢ सिै प्रकारका लवपद् को सामना गनफ आिुलनक प्रलवलि संरचना, मापदण्ड र आवश्यक दक्ष 

जनशलक्तको लवकास गनफ सक्रकने । 

➢ पलहरो िथा भू-क्षय लनयतत्रणको िालग अतिर सरकार र दािृ लनकायहरुसंग समतवय र सहकायफ गन े

सक्रकने । 

➢ कृलषयोग्य भूलममा ससचंाई सुलविा उपिधि गराउन सक्रकने । 

➢ खानेपानीको अभाव भएका वडाहरुमा खानेपानी आयोजना लवस्िार गने सक्रकने । 

➢ लगटी, ढुङ्गा, वािुवा आक्रदको उत्खननिाट पालिकाको राजस्व अलभवृलि गनफ सक्रकन े। 

➢ िघु-जिलवद्युि मार्फ ि गाउँपालिकाको राजश् व अलभिृलिमा सहयोग पुग् ने । 

➢ जिािार िथा जैलवक लवलवििाको संरक्षणिाट स्थालनय पयाफवरण र पारलस्थलिक प्रणािीमा 

सकारात्मक प्रभाव हने । 

➢ जिस्रोिको सदपुयोगिाट स्थानीयवासीहरुको लजवनस्िरमा सुिार पयाउन सक्रकने । 
 

७.२.५ िक्ष्य 

वाढी पलहरो िथा भूक्षयिाट हने क्षलिमा कलम पयाउने । 
 

७.२.६ उद्दशे्य 

पलहरो, भूक्षय र जिािारको उलचि व्यवस्थाप गरी पयाउने मा कलमक्षलि । 
 

७.२.७ रणनीलि र कायफनीलि 

रणनीलि कायफनीलि 

पलहरो  िथा  भ-ूक्षय  

रोकथाम  िथा  

लनयतत्रण गने 

➢ पलहरो िथा भू-क्षयका सभंालवि स्थानहरुको पलहचान र नक्शाङ्कन गरी 

रोकथाम िथा लनयतत्रंण गररने छ । 

➢ पलहरो िथा भू-क्षय लनयतत्रणको िालग स्थानीय प्रलवलिको प्रयोगिाई 

प्रोत्साहन गररने छ । 

➢ जोलखमयुक्त स्थानहरुको पलहचान गरी स्थायी िटिति लनमाफण र ग्यालवन 

वाि लनमाफण गररने छ । 

➢ जोलखमयुक्त स्थानहरुमा वृक्षारोपण र जैलवक िटिति लनमाफण गररने छ । 



 

पेज| 129  
 

➢ आवश्यक यतत्र उपकरणहरु खररद गररने छ । 

➢ सचेिना कायफिमहरु संचािन गररन ेछ । 

पूवफ  सुचना  प्रणािीको  

व्यवस्था गन े

➢ जोलखमयुक्त स्थानहरुमा लवपद पूवफ सूचना प्रणािीको व्यवस्था गररने छ । 

➢ स्थानीय सचंार माध्यम र साजालजम संजाििाट जोलखमको पूवफ सूचना 

प्रचार प्रसार गरी मानलवय र भौलिक क्षलि तयूलनकरण गररने छ । 

पलहरो  िथा  भ-ूक्षय  

तयूलनकरणको  िालग  

कोष गठन गन े

➢ गाँउपालिकामा जोलखम तयूलनकरण िथा व्यस्थापन कोषको व्यवस्था गररन े

छ । 

➢ पलहरो िथा भकू्षय तयूलनकरणका िालग नीलज र अतिर सरकारी समतवय र 

सहकायफ गररने छ ।  

➢ भौलिक िथा मानलवय क्षलिको कायफलवलि अनुसार क्षलिपुर्िफको व्यवस्था 

गररने छ । 

जिािार क्षेत्रको 

सरंक्षण लवकास र 

व्यवस्थापन गररनेछ । 

 

➢ जिस्रोि क्षेत्रको अध्ययन, अनुसतिान, िथ्याङ्क सङ्किन, लवश् िषेण, 

अलभिेखीकरण, लनयमन िथा सरंक्षणको िालग पालिका मािहिमा 

आवश्यकिा अनुरूप शाखाको व्यवस्था गररन ेछ । 

➢ जिस्रोिको व्यावसायीक उपयोग गरे िापि उपयोगकिाफिे लिनुफपन े

शुपकिाई कानूनमार्फ ि व्यवलस्थि गररने छ । 

 

७.२.८ प्रमखु कायफिमहरु र कायाफतवयन योजना 
 

ि  .

स ं. 
कािफ महरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय  

िह 

लनजी  

क्षेत्र 

सहकारी  र  

अतय 

१  
पलहरो  िथा भ-ूक्षयका  सभंालवि  स्थानहरुको  पलहचान  र 

नक्शाङ्कन गरी रोकथाम िथा लनयतत्रंण गने । 
✓ ✓ ✓ ✓  

२ 
पलहरो  िथा  भ-ूक्षय  लनयतत्रणको  िालग  स्थानीय  

प्रलवलिको प्रयोगिाई प्रोत्साहन गने । 
  ✓ ✓ ✓ 

४ 
जोलखमयुक्त  स्थानहरुको  पलहचान  गरी  स्थायी  िटिति  

लनमाफण र ग्यालवन वाि लनमाफण गने । 

✓ ✓ 
✓ 

✓ ✓ 

५ 
जोलखमयुक्त  स्थानहरुमा  वृक्षारोपण  र  जैलवक  िटिति  

लनमाफण गने । 
✓ ✓ ✓  ✓ 

६ आवश्यक यतत्र उपकरणहरु खररद गने । ✓ ✓ ✓   

७ 
जोलखमयुक्त  स्थानहरुमा  लवपद  पूवफ  सूचना  प्रणािी  

जडान गने । 
 ✓ ✓ ✓  

८ 

स्थानीय  संचार  माध्यम  र  साजालजक  संजाििाट  

जोलखमको  पूवफ  सूचना  प्रचार  प्रसार  गरी  मानलवय  र  

भौलिक  क्षलि तयूलनकरण गने  । 

✓ ✓ ✓  ✓ 

९ 
गाँउपालिकामा  जोलखम  तयूलनकरण  िथा  व्यस्थापन  

कोषको गठन गन े। 
  ✓ ✓  

१० 
पलहरो  िथा  भूक्षय  तयूलनकरणका  िालग  नीलज  र  अतिर  

सरकारी समतवय र सहकायफ  गने । 
✓ ✓ ✓   

११ सचेिना कायफिमहरु संचािन गन े  ✓ ✓ ✓ ✓ 
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१२ क्षलिपूर्िफ सम्ितिी कायफलवलि िजुफमा गन े  ✓ ✓   

 

७.२.९ अपलेक्षि उपिलधि 

➢ पलहरो िथा भ-ूक्षयका  संभालवि स्थानहरुको पलहचान र  नक्शाङ्कन भै रोकथाम िथा लनयतत्रणं 

भएको हनेछ । 

➢ जोलखमयुक्त स्थानहरुको पलहचान भै स्थायी िटिति र जैलवक वािको लनमाफण भएको  हनेछ। 

➢ पलहरो िथा भ-ूक्षयिाट हन े भौलिक  र मानलवय क्षलिमा  कलम आएको हनेछ । 

➢ लपलडिहरुिे उलचि  क्षलिपूिी प्राप् ि गरेका हनेछन् । 

➢ वाढी प्रभालवि क्षेत्रहरुको पलहचान गरी संभालवि क्षिी कमी  हनेछ । 

➢ जिािारको ( माथप िो क्षेत्र र िप िो क्षेत्र दवुैको) व्यवस्थापन भएको हनेछ । 

  

७.२.१० अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

➢ भू-क्षय, पलहरो, नक्रदकाटन कमभइ भू-संरक्षण भएको हनछे  । 

➢ जिािार िथा जैलवक लवलवििाको सरंक्षण भएको हनेछ ।  

➢ सामुदालयक संघ संस्था र नागररक समाजको सहयोग भएको हनेछ । 

➢ अतिर सरकार समतवय भएको हनेछ । 

 

७.३ वािावरण िथा र्ोहोर मिैा व्यवस्थापन 
 

७.३.१ पृ्  ठभलूम 

 

मानवीय क्रियाकिाप र प्राकृलिक वािावरण लिचको अतिरक्रिया र अतिरसम्ितििाई सतिुलिि गने कायफ न ै

वािावरण व्यवस्थापन हो। नेपािको संलविानिे हरेक नागररकिे स्वच्छ िथा स्वस्थ वािावरणमा िाँच्न 

पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ। साथै प्रदषूकिाट पीलडििे क्षलिपूर्िफ पाउन ेहकको व्यवस्था गरेको 

छ। यसिे वािावरण व्यवस्थापनको कायफक्षेत्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय िीनै िहको लजम्मेवारी लभत्र राखेको 

छ ।  

 

र्ोहोर मैिा व्यवस्थापन गने कानुनी दालयत्व र अलिकार स्थानीय सरकारिाई िोकेको छ । र्ोहोर मैिा 

व्यवस्थापन ऐन, २०६८ (शंसोिन २०७४) को पररच्छेद २ को दर्ा ३ मा व्यवस्था भए िमोलजम 

र्ोहोरमैिाको सङ्किन, अलतिम लवसजफन िथा प्रशोिनको िालग आवश्यक पने पूवाफिार िथा सरंचनाको 

लनमाफण िथा सञ्चािन गन ेलजम्मेवारी स्थानीय िहको हनेछ िेलखएको छ । यसैगरी दर्ा ११ प्रारलम्भकर 

चरणमा संकिन भएको र्ोहोर मैिा व्यवलस्थि गनफ कुनै स्थानिाई स्थानातिरण केतरको रुपमा िोकु्नपने 

व्यवस्था गरेको छ भन ेदर्ा १२ मा र्ोहोरिाई स्थायी लवसजफन गनफको िालग वािावरण सम्ितिी प्रचलिि 

कानुनको अलिनमा रही र्ोहोर मैिा व्यवस्थापन स्थि िोक्न सके्न छ भलन उपिेख गरेको छ । त्यसैिे र्ोहोर 

मैिा व्यवस्थापनको प्रिति लमिाउने लजम्मेवारी स्थानीय िहको हनेमा दइुमि छैन िसथफ काननुी आिारमा 

टेकेर स्थानीय सरकारिे र्ोहोरको व्यवस्थापन गनफ लनदेलशका िनाई त्यसको माध्यमिाट स्थानीय स्िरमा 
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नै लवलवि योजना र कायफिमहरू िनाई त्यसको प्रभावकारी कायाफतवयन मार्फ ि नगाररकिाई सुसूलचि गन े

लजम्मेवारी स्थानीय लनकायको हो । 

 

७.३.२ समस्या िथा चनुौलिहरु 

 

प्रमखु समस् या 

➢ वािावरण सम्िलति तयून सचिेना । 

➢ प्िाल् टक झोिाहरुको जथाभावी प्रयोग ।  

➢ मुख्य िलस्ि क्षेत्रमा ढिको व्यवस्था नभएको । 

➢ वािावरण संक्षणमा अत्यति तयून िजेटको व्यवस्था । 

➢ स्थानीय लनकायहरूको गठन वा पुनगफठन भएर ऐनिे र्ोहोर मैिा व्यवस्थापनमा स्थानीय िहिाई 

लजम्मेवार लनकाय िनाएपलछ आम नागररकमा र्ोहोर मिैा व्यवस्थापन लनिाति स्थानीय िहको 

दालयत्व हो भने्न ठानु्न  

➢ स्पि र दर्ह्रफरिो कानुनी िराििको अभाविे गदाफ अनुगमन लनकायको भूलमका प्रभावकारी नहन ु।  

➢ कृलष भूलममा हालनकारक रासायनीक पदाथफ (क्रकटनासक लवषालि, रासायनीकमि, ..... आक्रद ) को 

जथाभालव प्रयोग । 

चनुौलिहरु 

➢ प्रकृलिक वािावरण र मानलवय वािावरलण लवच सतिुिन िनाई राख् न । 

➢ वािावरलणय प्रदषुणिे गदाफ वािावरणीय ित्वहरुमा प्रत्यक्ष िथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पाने ।  

➢ वािावरणीय प्रदषुणको समािान जरटि र प्रालवलिक रुपमा अत्यतिै चुनौलिपूणफ हन े। 

➢ उलचि समयमा पालन नपने   ,यसम्म खडेरी िाग् नेिामो सम ,अलि िषाफ ,वाढीखण्ड िषाफिे  ,पलहरो 

जानु । 

➢ कृलष भूलममा हालनकारक रासायनीक पदाथफ (क्रकटनासक लवषालि, रासायनीकमि, ..... आक्रद ) को 

जथाभालव प्रयोगमा लनयतत्रण। 

➢ पदण् ड सलहिको प्िाल् टक झोिा प्रलििति गनफ । 

 

७.३.३ सभंावना र अवसर  
 

➢ उत्पाक्रदि पोहोर िाई मोहोरको रुपमा प्रयोग गने 

➢ प्रदेशको लवलश् टीकरणको रुपमा उद्योग  ,ववन िथा वािा मतत्राियको गठन हनु । 

➢ वािावरण िथा प्रदषुण लनयतत्रणको क्षेत्रमा स्थानीय सरकार र लवकास साझेदार लवचमा समतवय 

गनफ सक्रकने । 

➢ वािावरण संरक्षण सम्िलति सचेिना कायफिम सञ् चािन गरी वािावरण सरंक्षणमा 

स्थानीयवासीहरुिाई पररचािन गनफ सक्रकने । 

➢ वािावरण संरक्षणमा पयाफप्त िजेटको व्यवस्था गनफ सक्रकन े। 

➢ प्राङ्गाररक मिको प्रयोग गनफ सक्रकने ।  
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७.३.४ िक्ष्य  

वािावरणीय प्रदषुण तयूनीकरण गरी वािावरणीय स्वच्छिा कायम गने । 
 

७.३.५ उद्दशे्य 

 

➢ र्ोहोरमैिाको उलचि व्यवस्थापन गनुफ । 

➢ वािावरणीय प्रदषुण कम गरर स्वच् छ वािावरण िनाउने । 

➢ मानलवय िथा प्राकृलिक कारणिाट उत्पत न  हने वािावरणीय जोलखम रोकथाम गनुफ । 

 

७.३.६ रणनीलि िथा कायफनीलि 

रणनीलि कायफनीलि 

प्रदषुण रलहि स्वच्छ 

वािावरण ियार गने । 

➢ प्रदषुणका कारक ित्वहरुको पलहचान गरी त्यस्िा कारक ित्वहरुिाई 

हटाउन/कम प्रयोग गने/तयूलनकरण गने नीलि पयाईनेछ । 

➢ Polluter Pay को लसिाति अनुसार कायफतवयन गदै जान े। 

➢ रासायलनक मि, रासायलनक लवषालिको उपयोग नगन े

➢ आफ्नो वरपरको वािावरलणय सरसर्ाई लनयलमि गन े 

➢ मानव स्वास्थ्यमा पाने असरको लनयतत्रण र यसि े अतय क्षेत्रमा पाने 

असरलसि अनुकुलिि हदैँ यसिाट उत्पत न िाभ र जििायु कोष र 

संयतत्रिाट हने िाभको अलिकिम उपयोग गनुफ । 

वािावरणमैत्री उजाफ र 

कृलष प्रलवलिको छनौट र 

लवस्िार गने । 

➢ स्थानीय परंपरागि ज्ञानिाई प्रयोग गरेर कृलष व्यवस्थापनमा 

अनुकुिनका कायफिम सञ् चािन गररन ेछ ।  

➢ जििायू पररविफनिाट प्रभालवि क्षेत्रमा उपयुक्त कृलष प्रणािी र िैकलपपक 

उजाफ प्रलवलिको पलहचान, प्रविफन र प्रसार ररन ेछ ।   

 

७.३.७ प्रमखु कायफहरु 

ि  .  सं .  कािफ महरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

सघं प्रदशे 
स्थानीय 

िह 

लनजी 

क्षते्र 

सहकारी 

र अतय 

१  एक घर एक शौचाियको लनमाफण गने । ✓ ✓ ✓ ✓  

२ सावफजलनक स्थानहरुमा शौचािय लनमाफण गने ।  ✓ ✓ ✓  

४ 
वैकलपपक उजाफिाट चपन ेसवारी सािन र उद्योगहरुिाई 

प्रवदफिन गने । 
✓ ✓ ✓   

५ 
उद्योगहरुिाई मुख्य िजार र मानव वस्िीभतदा टाढा 

िैजान प्रोत्साहन गने । 
 ✓ ✓ ✓  

६ 

िायो ग्यास   ,सुिाररएको चुपहो  ,यरसीर्ाग्या  ,

क उजाफहरुकोिायोलब्रकेट जस्िा क्रकर्ायिी जैलव  प्रविफन 

एवम् लवस्िार गने । 

 ✓ ✓   

७ 
गररि र लवपत नवगफसम्म नवीकरण्ीय उजाफ प्रलवलिको 

पहचँ सुिभ गरी दाउराको प्रयोग कम गने । 
  ✓   
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ि  .  सं .  कािफ महरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

सघं प्रदशे 
स्थानीय 

िह 

लनजी 

क्षते्र 

सहकारी 

र अतय 

८ पालिका क्षेत्रमा प्िाल् टक झोिा लनषेि गदै िैजाने ।   ✓ ✓   

९ 
स्थानीय सामाग्रीिाट उत्पाक्रदि वािावरणमैत्री हररि 

झोिा उपयोगमा पयाउने । 
 ✓ ✓ ✓  

१० 

क्रकटनाशक औषिी प्रयोग र व्यवस्थापन गने काममा 

स्थानीय कृषक संस्थाहउपभोक्ता समुह र संघ रुसगँ 

समतवय र सहकायफ गने । 

 ✓ ✓ ✓  

११ 
र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन सम्ितिी शैलक्षक िथा 

जनचेिनाका कायफिमहरु सञ् चािन गने । 
 ✓ ✓ ✓  

१२ 
पालिका वािावरण सरंक्षण िथा प्रदषुण लनयतत्रण 

सम्ितिी आवश्यक संयतत्रको व्यवस्था गन े
 ✓ ✓   

१३ 
हररयािी कायम गनफ खािी रहकेा स्थानहरुमा 

वृक्षारोपण गने ।  
  ✓   

 

७.३.८ अपलेक्षि उपिव्िी 

➢ वािावरणीय प्रदषुण प्रलि जनचेिनाको स्िर िढ्नेछ 

➢ वािावरण प्रदषुण कम भएको हनेछ 

➢ वािावरण व्यवस्थापनको िालग एकीकृि कायफिम सञ् चािन भएको हनेछ । 

➢ स्थानीय वािावरणमा सुिार भएको हनेछ । 

➢ नागररकहरुको स्वास्थ्यमा सिुार आएको हनेछ । 

➢ र्ोहोरजतय झाडापखािा र हजैाहरुको प्रकोप कम भएको हनेछ । 

➢ स्थानीय नक्रद िथा खोिाहरुमा प्रदषुण तयूलनकरण भएको हनेछ । 

➢ एक घर एक शौचाियको लनमाफण भएको हनेछ । 

➢ मुख्य िजार र चौकहरुमा शौचािय र ढिको लनमाफण भएको हनेछ । 

➢ प्िाल् टक झोिा लनषेि भएको हनेछ ।  

७.३.९ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

➢ स्थालनयहरुमा वािावरणीय सरसर्ाईमा पूणफ सचेिना हनेछ । 

➢ र्ोहोर मैिा व्यवस्थापनमा स्थालनयको पूणफ सक्रियाि  रहनेछ । 

७.४ लवपद ्जोलखम त यलूनकरण र व्यवस्थापन िथा जिवाय ुउत्थानशीििा 
 

७.४.१ पृ्  ठभलूम 

 

नेपाि लवपद्को अत्यलिक जोलखममा रहकेो देश हो । यहॉ प्रत्येक वषफ िाढी, पलहरो, चयाङ्ग, आगिागी, 

सडक दघुफटना र महामारी जस्िा प्राकृलिक िथा गैरप्राकृलिक प्रकोपहरुका कारण जनिनको ठूिो क्षलि िथा 

नोक्सानी हने गरेको छ । मुिुक लवषम भ–ूिनावट, कमजोर भौगर्भफक अवस्था, मौसमी लवषमिा िथा 
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जिवायु पररविफनका कारण भूकम्प, िाढी, पलहरो िथा भू–स्खिन, डुिान, चयाङ, खडेरी, लहमपाि, 

अलसना, लहमपलहरो, लहमिाि लव्र्ोटन, अलििलृि, अनावृलि, हरी ििास, वन डढेिो िगायिका प्राकृलिक 

प्रकोपहरुिाट प्रभालवि छ । २०७२ साि िैशाखमा आएको गोरखा भूकम्प, २०७१ र २०७४ सािमा 

आएको िाढी िथा पलहरो र यसिाट भएको ठूिो जनिनको क्षलि िथा नोक्सानी यसका पलछपिा 

उदाहरणहरु हन्  (लवपि जोलखम राल् ट्रय तयूलनकरण नीलि, २०७४) ।  

 

लचत्र 8: जिवायु पररविफन अनुकुिन िथा उत्थानशीििा लवकासमा संघ, प्रदेश र स्थालनय िहको भूलमका 

स्रोििः स्थालनय अनुकुिन कायफ योजना खाका, २०७६ 

 

नेपाि सरकारि ेलवपद ्जोलखम तयूनीकरण िथा व्यवस्थापनका कायफहरुिाई योजनािि र व्यवलस्थि गनफ 

नीलिगि, कानूनी िथा संस्थागि व्यवस्था गरेको छ । लवपद ् जोलखम व्यवस्थापनका िालग दैवी प्रकोप 

(उिार) ऐन, २०३९, स्थानीय स्वायि शासन ऐन, २०५५, भवन ऐन, २०५५, रालिय भवन संलहिा, 

२०६०, लवपद ् जोलखम व्यवस्थापन रालिय रणनीलि, २०६६, जिवायु पररविफन नीलि, २०६७, भ–ू

उपयोग नीलि २०६९, जि उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन नीलि, २०७२, रालिय पुनर्नफमाफण िथा पुनस्र्थापना 

नीलि, २०७२, रालिय लवपद ् प्रलिकायफको कायफढाँचा, २०७०, िस्िी लवकास, शहरी योजना िथा भवन 

लनमाफणसम्ितिी आिारभूि मागफदशफन, २०७२, रालिय शहरी लवकास रणनीलि, २०७३ आक्रद महत्वपूणफ 

कानूनी िथा नीलिगि आिार हन् भने नेपािको संलविान, २०७२ पलछ आएका स्थानीय सरकार सञ्चािन 
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ऐन, २०७४ र लवपद ्जोलखम तयूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र स्थालनय अनुकुिन कायफ योजना 

खाका, २०७६ पलछपिा महत्वपूणफ कानूनी व्यवस्था हन् ।  जिवायु पररविफनि ेपारेको असरिाई कम गरी 

लजवोकपाजफन, वािावरण र पाररलस्थलिक प्रणालििाई सालवक प्राकृलिक अवस्थामा वा सो भत दा सवि 

अवस्थामा िैजान गररने कायफिाई उत्थानशीििा भलनत छ (स्थालनय अनुकुिन कायफ योजना खाका, 

२०७६)। यीन ै नीलिगि आिारमा लिखु गाउँपालिकािे पलन सुरलक्षि स्थानको पलहचा, जोलखम पूणफ 

वलस्िको पलहचान, लवपद ् व्यवस्थापन गाउँसलमलि, लवपद ् व्यवस्थापन पूवफ ियारी योजना र लवपद ्

व्यवस्थापन कोष स्थापना गरेको छ ।  

 

७.४.२  समस्या िथा चनुौलि 

समस्याहरु 

➢ लवपद व्यवस्थापन िथा तयूलनकरणको िालग यतत्र उपकरणको अभाव । 

➢ करठन भू-िनोट । 

➢ लवपद िथा महामारी सम्ितिी सचेिनाको अभाव । 

➢ आर्थफक अभाव र गररिी । 

➢ भवन संलहिािारे अनलभज्ञ । 

➢ भूकम्प प्रलिरोिी भवन लनमाफण सम्ितिी लशप र िालिमको अभाव पानीका स्रोिहरु सकु्दै 

गईरहकेो । 

➢ खडेरी र सुख्खािे कृलष उत्पादनमा कमी । 

➢ पलहरो िथा भूक्ष कोपयको प्र  । 

➢ लवलभत न प्रकारका महामारी िथा स्वास्थ्य प्रकोपहरु । 

चनुौलिहरु 

➢ लवपद ्जोलखम तयूनीकरण रालिय नीलि र रणनीलिक कायफयोजना कायाफतवयनमा पयाउन, भवन 

संलहिा िागु गनफ, भूक्षय र पलहरोजतय प्रकोप व्यवस्थापन गनफ, लवपद ् िथा महामारी 

व्यवस्थापनमा संिग् न लिलभत न संघसस्था वीच समतवय गनफ, जोलखम युक्त वसोवास क्षेत्र पलहचान 

गरी सुरलक्षि स्थानमा िस्िी स्थानातिरण गनफ, प्रकृलिक लवपद, महामारी र जोलखम पूणफ रुपमा 

तयूलनकरण गरी मानलवय िथा आर्थफक घनजनको क्षिी कम गनफ ठूिो चुनौलि देलखतछ ।  
➢ लवलभत न प्रकारका महामारी िथा स्वास्थ्य प्रकोपहरु िढ्न े। 
➢ कलिपय िोपोतमुख प्राणी र जैलवक लवलवििा नास हने । 
➢ वािावरणीय प्रदषुणको समािान जरटि र प्रालवलिक रुपमा अत्यतिै चुनौलिपूणफ हन े। 
➢ पालनको श्रोि सुक्दै जानु । 

➢ उलचि समयमा पालन नपने, िामो समयसम्म खडेरी िाग् ने, अलि िषाफ, खण्ड िषाफिे वाढी, पलहरो 

जानु । 
➢ लिपद् मा परेका घरपररवार िथा समुहिाई ित्काि राहिको व्यवस्था गनुफ । 
➢ हावापानीको पररविफनको कारण जिवायु पररविफन अनुकुिन र लवपद ् व्यवस्थापनिाई समय 

अनुकुि पररमार्जफि िथा व्यवलस्थि गनफ नसक् नु । 
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७.४.३ सभंावना िथा अवसर 
सभंावनाहरु 

➢ लवपद जोलखम तयूलनकरणका िारेमा सचेिना कायफिम सञ्चािन गरी जोलखन तयूलनकरणमा 

सहयोगी भूलमका लनवाफह गन े। 
➢ जोलख अवस्थामा रहकेा वलस्िहरुिाई सरुक्षीि स्थानमा स्थानातिरण गने । 
➢ जोलखम तयूनीकरण नीलि िथा कायफनीलििाई पािना गरी घनजनको क्षिीमा कमी गने  

अवसरहरु 

➢ लवपद ्जोलखम तयूनीकरण रालिय नीलि र रणनीलिक कायफयोजना कायाफतवयनमा रहकेो, २०७२ 

सािको भकूम्पिे जनिामा चेिना िढ्नु, भकूम्प प्रलिरोिी भौलिक संरचनाहरूको लनमाफण गनुफ, 

कोलभड-१९ िे स्वास्थ्य सचेिना िढनु, स्थानीय सरकारको अलिकार क्षेत्रमा पनुफ र प्राथलमकिाको 

लवषय ित नु, भकूम्प पुनर्नफमाफणमा लवलभत न सघंसंस्थाहरूको सहयोग र क्रियाशीििा रहन,ु 

मापदण्ड अनुसार सुरलक्षि पूवाफिार र भवन लनमाफण गनुफ जस्िा अवसरहरुिाई उपयोग गरेको 

पाईतछ  ।  
➢ पालनको श्रोिहरुको संरक्षण गने सक्रकने ।  
➢ लिपद् मा परेका घरपररवार िथा समुहिाई ित्काि राहिको व्यवस्था गनफ सक्रकने । 
➢ हावापानीको पररविफनको कारण जिवायु पररविफन अनुकुिन र लवपद ् व्यवस्थापनिाई समय 

अनुकुि पररमार्जफि िथा व्यवलस्थि गनफ नसक् नु । 
 

७.४.४ िक्ष्य  

जोलखम िथा लवपदिाट हने क्षलि तयूलनकरण गनुफ । 
 

७.४.५ उद्दशे्य  

➢ जोलखम, लवपद िथा महामारीिाट हने मानलवय   ,भौलिक  ,कआर्थफ  ,सामालजक  ,सास्कृलिक र 

उनेवरणीय क्षलिमा कमी पयापयाफ  । 
➢ पानीको क्रदगो उपिधििा । 
➢ जिवायुजतय लवपद्का असरहरुको तयूलनकरण । 
➢ मानलवय िथा प्राकृलिक प्रकोपिाट उत्पत न वािावरणीय जोलखम रोकथाम । 

 

७.४.६ रणनीलि िथा कायफनीलि 

 

रणनीलि कायफनीलि 

प्राकृलिक िथा गैर प्राकृलिक 

लवपदको प्रभावकारी व्यवस्थापन 

गने 

➢ लवपद ् िथा महामारी व्यवस्थापन सम्ितिी स्थानीय , नीलि , 
कानून र योजना िजुफमा गरी कायाफतवयन गररने छ । 

➢ लवपद ्िथा महामारी पूवफ ियारी, प्रलिकायफ योजना िथा पूवफ 

सूचना प्रणािी प्रभावकारी वनाइने छ । 
➢ लवपद ् व्यवस्थापनमा संिग् न लवलभत न संघ संस्थाहरूसँग 

प्रभावकारी समतवय र सहकायफ गररने छ । 
➢ लवपद्को वेिा उिार कायफका िालग यूवा स्वयंसेवी , सामालजक 

संघ संस्थाहरू, सुरक्षा लनकाय आक्रदिाई ियारी  अवस्थामा 

रालखने छ । 
➢ लवपद ् व्यवस्थापन कोष गठन गररने छ र उक्त रकम लवपद ्
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रणनीलि कायफनीलि 

व्यवस्थापनमा मात्र खचफ गररने छ । 
➢ गाउँपालिकाको लवपद ्व्यवस्थापन सलमलििाई सक्रिय वनाइन े

छ। 
➢ समुदायमा आिाररि लवपद ् व्यवस्थापन प्रणािी अविम्वन 

गररने छ । 
➢ भूकम्प पुनर्नफमाफण प्रालिकरणसँग समतवय गरी पुनर्नफमाफणको 

वांकी काम यथाशीघ्र  सम्पत न गररने छ । 
➢ आगिागी स्वास्थ्यजतय प्रकोप, खोिा, नदीनािा लनयतत्रण, 

भूक्षय   ,पलहरो  लनयतत्रण आक्रद कायफिाई प्राभावकारी वनाइने  

छ। 
➢ लवपद ् जोलखम लनयतत्रण रालिय कायफ योजनािाई 

स्थानीयकरण गरी िागु गररने छ । 

लवपदिाट हने भौलिक र मानलवय 

क्षलि तयूलनकरण गन े

➢ लवपद ्जोलखम नक्साङ्कन गररने छ । 
➢ लवपद ् जोलखम अध्ययन गरी लवपद ् प्रलिरोिी संरचनाहरूको 

लनमाफण गररने छ । 
➢ अलि जोलखममा रहकेा वस्िीहरूिाई स्थानातिरण गररनछे । 
➢ हरेक क्षेत्रगि नीलि िजुफमा गदाफ लवपद ्प्रलिरोिी पक्षिाई हरेरन े

छ । 
➢ लवपदिाट वच्ने वारेमा सचेिना कायफिमिाई अलभयानको 

रुपमा संचािन गररन ेछ । 
➢ लवपद ् सम्ितिी चेिना अलभवृलिका िालग रेलडयो कायफिम 

ियार गरी स्थानीय एर् .पलत्रकािाट प्रचार प्रसारएम र पत्र  

गररने छ, 

➢ स्थानीय भवन लनमाफण मापदण्ड वनाई प्रभावकारी रुपमा िाग ु

गररने छ । 

मौसम पूवफअनुमान प्रणािीिाई 

सुदढृीकरण गदै लवपद ् तयूलनकरण 

गने । 

➢ मौसम पूवफ अनुमान प्रणािी र िथ्याङ्क सङ्किन  पिलििाई 

संघीय र प्रदेश सरकारसँग समतवय र सहकायफ गरी स्वचालिि 

लवपद ्सूचना प्रणािी जडान गररने छ । 
➢ पलहरो   ,भू-मस्यािाई समािान गनफ  कटानको सक्षय र नक्रद

रुिाई प्रभावकारी िनाईन ेछ ।हति कायफिमिटि  
➢ जिवायु पररविफन र लवपद ्जोलखम तयूलनकरणको िालग स्थाई 

कोषको व्यवस्था गररने छ । 

जिवायुजतय घटनाहरुको 

पलहचान गरी मानव जीवनको 

रक्षा गररने छ । 

➢ जिवायु पररविफनिे मानव जीवनमा पारेको प्रभाव र अनुकुिन 

सम्ितिी िालिम िगायि सचेिना कायफिमहरु सञ्चािन गररन े

छ । 
➢ जिवायु पररविफनिाट रै्लिन सक् ने रोगव्यालि र सोको 

लनयतत्रणको िालग सम्िलतिि सरोकारवािाहरुको 

अलभमुखीकरण एवम् क्षमिा लवकास गररन ेछ । 

जिवायुमैत्री   ,उजाफ र कृलष 

गनेप्रलवलिको छनौट र लवस्िार  

➢ वािावरण मैत्री र जिवायु शसक्त कृलष वालिको िालग प्रदेश 

सरकार र सरोकारवािाहरुसगँ समतवय र सहकायफ गररने छ । 
➢ जिवायु पररविफनिाट प्रभालवि क्षेत्रमा उपयुक्त कृलष प्रणािी र 
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रणनीलि कायफनीलि 

वैकलपपक उजाफ प्रलवलिको पलहचान ,प्रविफन र प्रसार गररने छ । 
➢ स्थानीय पराम्परागि ज्ञानिाई प्रयोग गरेर कृलष 

व्यवस्थापनमा अनुकुिनका कायफिमहरु सञ्चािन गररन ेछ । 
➢ खडेरी िथा अलिक िषाफ सहन सक् ने खािका वािीहरुको 

सम्भाव्यिा अध्ययन गरी स्थानीय कृषकहरुिाई उक्त वािीहरु 

िगाउन प्रोत्साहन गररने छ । 

 

७.४.७ प्रमखु कायफिमहरु र कायाफतवयन योजना 

ि  .

सं .  
कािफ महरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

िह 

लनजी 

क्षेत्र 

सहकारी र 

अतय 

१  
लवपद व्यवस्थापन िथा महामारी जोलखम तयूलनकरण 

सम्ितिी नीलि काननू र योजना िजुफमा गन े
✓ ✓ ✓   

२ 
लवपद ् िथा महामारी पूवफ ियारी िथा प्रलिकायफ 

योजना िजुफमा गन े
✓ ✓ ✓  ✓ 

४ 
अतिर सरकार िथा अतिर लनकायहरु लिच समतवय र 

सहकायफ गन े
✓ ✓ ✓   

५ 

लवपद व्यवस्थापन िथा महामारी जोलखम तयूलनकरण 

सम्ितिी जनचिेना अलभयान िथा कायफिमहरु 

संचािन गन े

✓ ✓ ✓   

६ 
लवपद िथा महामारी प्रलिरोलि संरचनाहरु लनमाफण 

गने । 
✓ ✓ ✓ ✓  

७ लवपद ्जोलखमको क्षेत्र पलहचान गरर नक्शाङ्क गने  ✓ ✓ ✓  

८ जोलखमयुक्त िस्िीहरुको स्थानातिरण गन े ✓ ✓ ✓  ✓ 

९ भवन संलहिा िमश िागू गन े  ✓ ✓ ✓  

१० 

लवपद िथा महामारी प्रलिरोलि संरचनाहरु लनमाफण 

सम्ितिी िालिम िथा क्षमिा लवकास कायफिम 

संचािन गने । 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

११ 
कोलभड -१९   गनेरुना कायफिमहसम्िलति सचेि  र  

कोरोना खोप कायफिमिाई प्रभावकारी िनाउने ।  
  ✓ ✓ ✓ 

१२ 

प्रदेश िथा संघीय सरकार र दािृ लनकयाहरुको 

सहयोगमा कोरोना पररक्षण गाँउपालिकामा नै गने 

व्यवस्था गने । 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१३ 
जिवायु पररविफन र लवपद ् जोलखम तयूलनकरणको 

िालग स्थाई कोषको व्यवस्था गने । 
 ✓ ✓ ✓  

१४ 

जिवायु पररविफनिे मानव जीवनमा पारेको प्रभाव र 

अनुकुिन सम्ितिी िालिम िगायि सचेिना 

कायफिमहरु सञ्चािन गने । 

 ✓ ✓  ✓ 

१५ जिवायु पररविफनिाट रै्लिन सक् ने रोगव्यालि र ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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सोको लनयतत्रणको िालग सम्िलतिि 

सरोकारवािाहरुको अलभमखु्ीकरण एवम् क्षमिा 

लवकास गने । 

१६ 

वािावरण मैत्री र जिवाय ुशसक्त कृलष वालिको िालग 

प्रदेश सरकार र सरोकारवािाहरुसँग समतवय र 

सहकायफ गन े। 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

१७ 

स्थानीय पराम्परागि ज्ञानिाई प्रयोग गरेर कृलष 

व्यवस्थापनमा अनुकुिनका कायफिमहरु सञ्चािन गन े

। 

✓ ✓ ✓   

१८ 

खडेरी िथा अलिक िषाफ सहन सक् ने खािका 

वािीहरुको सम्भाव्यिा अध्ययन गरी स्थानीय 

कृषकहरुिाई उक्त वािीहरु िगाउन प्रोत्साहन गररन े

छ । 

✓ ✓ ✓   

 

७.४.८ अपलेक्षि उपिलधि  

➢ लवपद ्सम्ितिी नीलि, कानून र योजना िजुफमा भएको हनछे ।  

➢ लवपद ्जोलखम नक्साङ्कन भएको हनेछ । 

➢ जिवायु पररविफन सम्ितिी दक्ष जनशलक्त सलहि संस्थागि व्यवस्था भइ स्थानीय अनकुुिन योजना 

कायाफतवयन भएको हने छ । 

➢ भवन लनमाफण संलहिा पूणफ रुपमा िागू भएको हनेछ । 

➢ भूकम्प प्रलिरोलि भवन लनमाफणको शुरुवाि भएको हनेछ । 

➢ पलहरो र भकू्षयहरु लनयतत्रण भएका हनेछन । 

➢ सम्पूणफ गाँउपालिकावासीहरुिे कोलडड-१९ लिरुिको खोप िगाएका हनेछन । 

➢ खोिानािा िथा नदीिाट हने वस्िी कटान रोक्रकएको हनछे 

➢ स्वास्थ्य सम्ितिी रोगको महामारी तयून भएको हनेछ । 

➢ सरोकारवािा संस्थाहरू वीच प्रभावकारी समतवय भएको हनेछ । 

➢ पूवफ सूचना प्रणािीहरुको जडान भएको हने छ । 

➢ मानलवय िथा प्राकृलिक लवपद ्जोलखम रोकथाम भएको हने छ  । 

➢ स्थानीय वािावरण र कृलष उत्पादनमा जिवायु पररविफनको असर तयूलनकरण भएको हने छ। 

➢ जिवायु पररविफनिे कृलष िथा खाद्यत न सरुक्षामा पारेको प्रभाव तयुलनकरण भएको हने छ । 

 

७.४.९ अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

➢ केतर सरकार, प्रदेश सरकार, दािृ लनकायि ेलनरतिर िजेट उपिधि गराउनेछ । 

➢ वन, जैलवक लवलवििा व्यवस्थापन िथा र्ोहोर तयूनीकरणमा नगरपलिकािे यथेष्ठ िजेट 

लवलनयोजन गनेछ । 

➢ संिामक रोगहरुको रोकथामको िालग नगरलस्थलि सरोकारवािाहरुको सकृय सहभालगिा हनेछ । 
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पररच्छेद ८: ससं्थागि लवकास िथा सशुासन 
 

८.१ ससं्थागि लवकास िथा सशुासन क्षते्र 
 

८.१.१   पृ्  ठभलूम 

 

सेवा प्रदायक सिै सरकारी लनकाय, स्थानीय लनकायहरुमा मानवीय िथा भौलिक श्रोि सािनको व्यवस्था, 

प्रभावकारी रुपमा आतिररक श्रोिहरुको पलहचान, पररचािन र व्यवस्थापन, संस्थागि सुशासन कायम भई 

चुस्ि िथा दरुुस्ि आर्थफक प्रशासन, पारदशी, गुणस्िरीय, लछटोछररिो सेवा प्रवाह, सामालजक सुरक्षाको 

प्रत्याभूलि, स्थानीय लनकायहरु िथा अतय लवकास सरोकारवािा संस्थाहरुको क्षमिा अलभवृलि, 

कायफिमहरुको िजुफमा, कायाफतवयन सूचनामुिक, सहभालगिामूिक हनुको साथ ै स्थानीय लनकाय िहमा 

आवालिक योजना अनुसार लवकास कायफिम सञ् चािन, सि ै कायफिमहरु पारदशी िथा सूचना मालथ 

सेवाग्राहीहरुको पहचँ अलभवृलि भई सुशासनको प्रत्याभूलि, सिै सरोकारवािाहरु िीच प्रभावकारी 

समतवय र लवकास कायफको प्रभावकारी अनुगमन िथा मुपयाङकन जस्िा कुराहरु संगै गुणस्िरीय सेवा प्रवाह 

योजनािि लवकास हन ेअपेक्षा योजनाि ेगरेको छ । 
 

८.१.२   वस्िगुि लस्थि  

 

नेपािको संलविानको पररकपपना, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को लवस्ििृीकरण िथा लवलभन्न 

संघीय, प्रदेश िथा स्थानीय काननूिारा लिखु गाउँपालिका स्थानीय सरकारको रुपमा व्यलवस्थि भएको 

देलखतछ । स्थानीय व्यवस्थालपकाको रुपमा गाउँसभा, कायफपालिकाको रुपमा गाउँ कायफपालिका र 

तयायपालिकाको रुपमा तयालयक सलमलि कृयाशीि रहकेो देलखतछ । लि.सं. २०७८ असार सम्म गाउँ 

सभाको १० वटा अलिवेशन सम्पन्न भईसकेको छ भने गाउँ सभामा ५० सदस्य रहकेा छन् । गाउ सभा 

अतिगफि ५ सभा सलमलि लनमाफण भई कृयाशीि छन् । स्थानीय लििालञका अलिकार अतिगफि २५ ऐन र 

४२ वटा लनयमाविी, कायफलवलि िथा लनदेलशकाहरु िजुफमा भई जारी भएको छ । उपिेलखि सिै कानुनहरु 

स्थानीय राजपत्रमा प्रकालशि भईसकेको देलखतछ । यस गाउँपालिकाको कायफपालिकामा १८ सदस्य रहकेा 

छन् भन ेलवषयगि सलमलि ६ र लवलभन्न कानूनहरुिारा लनर्मफि ३० अतय सलमलि रहकेा छन ्। गाउँपालिका 

उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहकेो ३ सदस्यीय तयालयक सलमलि कृयाशीि छ भने तयालयक कायफिाई 

सहजीकरण गलन २६ जना मेिलमापकिाफिाई िालिम पलन क्रदएको देलखतछ । 

 

कुनै पलन लनकायमा लनरतिर सेवा प्रवाहका िालग स्थायी संरचना र जनशलक्तको आवश्यकिा पदफछ । आमा 

छोक्रदङ् मो गाउँपालिकामा कम मात्र कानुन िन्नमा स्थायी दरितदी र जनशलक्तको अभाव रहकेो छ । 

संरचना र जनशलक्तको व्यवस्था नगरी गररएको कुनै पलन दस्िावेजिे मूिफ रुप लिन सक्दैन । अि: योजना 

कायाफतवयनको िालग संरचना र जनशलक्त अपररहायफ देलखतछ । यस गाउँपालिकािे केही नीलि िथा योजना, 

नीलि िथा काननु लनमाफण गरेिा पलन कायाफतवयनका िालग संरचनात्मक व्यवस्था, िजेट िथा कायफिम र 

जनशलक्तको व्यवस्था गररएको पाइदैन ।  
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८.१.३ समस्या  िथा चनुौलि 

समस्याहरु 

आवश्यकिा अनुसारको जनशलक्त िथा भौलिक सरंचनाको कमी, आतिररक श्रोि र सािनको समुलचि प्रयोग 

हन नसकेको, गाउँपालिका िथा वडाहरुको कमजोर संस्थागि क्षमिा भएको, भौलिक पूवाफिार र 

िोलजल् टकको अभाव िथा सवेा प्रदाय र सवेाग्राही िीच समतवयको अभाव जस्िा समस्याहरु रहकेाछन् ।  

 

चनुौलिहरु 

लनलज क्षेत्र, नागररक समाज िथा समुदायमा आिाररि संघ संस्थाहरुिे लवकासको समग्र लवकास िथा 

सुशासन कायम गनफ, मानवीय संसािन लवकासमा पयाफप् ि ध्यान क्रदन, िमिि र समयिि कायफ योजना 

लनयलमि गनफ र भएको जनशलक् ििाई उपयोग गरी संस्थागि लवकास गनफ लनकै चुनौलिपूणफ छ। 

 

८.१.४ सभंावना िथा अवसर  

सभंावनाहरु 

स्थानीय सरकार सञ् चािन ऐनको व्यवस्था भएको, स्थानीय सरकारको रुपमा पइलहचान गराई लनलश् चि 

कानुनी अलिकार क्रदईएको, स्थानीय नागररक प्रलि जनप्रलिलनलिहरु उिरदायीहदैँ जनमुलख योजना िथा 

कायफिम िागु गनफ सक् न ेथुपै्र संभावना रहकेो छ । 

 

अवसरहरु 

पालिकाको िालग आवस्य पने अलिकांस ऐन, नीलि, िथा कायफनीलिहरु िजुफमा िै सकेको, लनलज िथा 

साझदेारी अविारणाको लवकास भएको, स्थानीय लनकायहरुको आतिररक आयस्रोिमा वृलि भइरहकेो र 

संस्थागि रुपमा नया ँपुस्िाका दक्षकमफचारी लनयलुक्तहनु र यीदक्ष जनशलक्तिाई उपयोग गरी संस्थािे आफ्नो 

संस्थागि क्मिा लवकास गनफ सक् ने अवसर रहकेोछ । लनवाफलचि जनप्रलिलनलिहरुिे पलन संस्थागि क्षमिा 

िृलि गनफका िालग आफ्नो क्षमिा प्रयोग गने अवसर रहकेो छ ।  

 

८.१.५ िक्ष्य 

ससं्थागि लवकास भइ स्थानीय लनवासीहरुिाई लछटो, छररिो र प्रभावकारी सेवा िथा सुलविा प्रदान गने। 

 

८.१.६  उदशे्य 

➢ संस्थागि क्षमिा वृलि िथा भौलिक पूवाफिार र िोलजल् टकको व्यवस्था गन े। 

➢ प्रशासलनक संरचना ियार गने । 

➢ स्थानीयस्िरमा सेवा प्रवाहिाई समावेशी, प्रलिर्िमूिक र प्रभावकारी िनाउने । 

➢ लनजी, सामुदालयक एक्रककृि लवकासका कायफिम अनुसार स्रोि पररचािनमा लनजी िथा साझेदारी 

अविारणाको लवकास गन े। 

➢ लवशुि सेवा गने उद्देश्य राखी स्थानीय लनकायिाई व्यवलस्थि िनाउदै सामुदालयक संस्थाको 

भूलमकािाई प्रभावकारी िनाउने । 
 

८.१.७   लि र कायफनीलिणनीर  

रणनीलि कायफनीलि 

संस्थागि जनशलक्त 

लवकास गने । 

➢ सेवा प्रवाह, कायफसम्पादन र काम कावाफहीिाई चुस्ि र प्रभावकारी िनाउन 

संगठन लवकास अध्ययन गररने छ । 
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➢ संगठन पुनसंरचना, मानव संसािन लवकास िथा सगंठन सुिार योजना 

कायाफतवयन गररने छ । 

➢ कमफचारीको कायफ सम्पादन मूपयाङ्कन प्रणािीिाई मापनीय सूचकका 

आिारमा गने प्रणािीको लवकास गने । 

➢ सेवा प्रवाहमा संिग्न सि ै क्रियाकिाप र सूचनािाई कम्पयूटरमा अलभिेख 

राख्ने । 

➢ गाउँपालिका र वडाका कमफचारीहरु िथा जनप्रलिलनिीहरुिाई िालिम क्रदने । 

 

८.१.८   महरुप्रमखु कायफि  

 

ि.

स. 
कायफिमहरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

सघं प्रदेश 
स्थानीय 

िह 

नीलज 

क्षते्र 

सरकारी 

र अतय 

१ 
सेवा प्रवाह, कायफसम्पादन र काम कावाफहीिाई चुस्ि र 

प्रभावकारी िनाउन संगठन लवकास अध्ययन गन े। 
 

✓ ✓   

२ गाउँपालिका िथा वडा कायाफिय भवन लनमाफण गने ।  ✓ ✓   

३ जनशलक्त अभाव पूर्िफ िथा सवेा सुलविा लवस्िार गने ।  ✓ ✓   

४ क्षमिा लवकास कायफिम प्रभावकारी रुपमा िागु गने । ✓ ✓ ✓   

५ 
कमफचारीको कायफ सम्पादन मूपयाङ्कनका उपयुक्त सचूकहरुको 

पलहचान गरी मूपयाङ्कन पररणामिाई पूवाफनुमानयोग्य िनाउने । 
 ✓ ✓   

 

८.१.९ अपलेक्षि उपिलधि   
  

➢ संगठन पुनसंरचना, मानव संसािन लवकास िथा संगठन सुिार योजना कायाफतवयन भएको हनेछ । 

➢ स्थानीयस्िरमा सेवा प्रवाहिाई समावेशी, प्रलिर्िमूिक र प्रभावकारी भएको हने छ । 

➢ गाउँपालिका िथा वडा कायाफिय व्यवलस्थि हने छ । 

➢ मानवीय लवकास प्रभावकारी भएको हने छ । 

➢ क्षमिा लवकास योजना प्रभावकारी रुपिे लवकास भएको हने छ । 

 

८.१.१०अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

 

➢ नागररक िडापत्रको सलह सदपुयोग भएको हनेछ । 

➢ जनप्रलिलनलिहरुिे जनभावना अनुरु कामगरी आफ्नो काम र किफव्य पुरा गरेका हनेछन् । 

➢ पालिकामा आवश्यकिा अनसुार कमफचारीको व्यवस्थापन भएको हनेछ ।  

➢ नागररकको काम सहज िररकािे सम्पत न भएको हनेछ । 

➢ Good governance को स्थापन हनेछ ।    
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८.२ सशुसन 
 

८.२.१ पृ्  ठभलूम 

 

प्रशासनीक संयतत्रिाई जनमुखी िनाई नागररकको अपेक्षाअनुरूप प्रभावकारी लछटो, छररिो र प्रभावकारी 

सेवाका माध्यमिाट नागररकिाई शासनको सुखद अनुभूलि क्रदिाउनु नै सुशासन हो । यसिाई असि, कुशि 

र जनमुखी शासन भनेर पलन लचलनतछ । सन् १९८९ मा लवश्व िैंकिे लवकास पररयोजना सञ्चािनका िालग 

यसको अविारणा अगालड पयाएको हो । यो जनमुखी शासन व्यवस्था हो । नेपािको संलविानिे पलन क्रदगो 

शालति, समृलि र सुशासनमा जोड क्रदएको छ । शासन प्रणािीिाई जनमुखी, सक्षम, सुदढृ, सेवामूिक र 

उिरदायी िनाउँदै िैजान ु आजको आिस्यकिा हो । शासन प्रणािीमा सिै क्षेत्र िगफ समुदाय र 

सरोकारवािको पहचँ र सहभालगिािाई सुलनलश् चि गनफ आिस् यक छ । संघीय प्रणािीमा आिाररि 

िोकिालतत्रक शासन व्यवस्थािाई कायफत वयन गदै जनलवश् वास अलभवृलि गनुफ प्रशासीय सुशानको मूि ममफ 

हो ।  

 

लिखु गाउँपालिकािे सुशासनिाई आफ् नो पालिकाको सोचको मुख्य आिआर िनाएको छ । जसमा 

पालिकािे प्रमुख ४ वटा अंग र ४० भतदा िढी सूचक पलहचान गरी कायफत वयमा अगाडी िढाइको छ । 

जसिे लिखु गाउँपालिकािाइ इक लनलश् चि क्रदशा िर्फ  डोर् यउने छ । 

 

 

 

 

 

र्ोटो 4: लिखु गाउँपालिकािे क्रदघफकालिन सोचमा समावेस गरेको समृलिका अंग र सूचकहरु 



 

पेज| 144  
 

८.२.२ समस्या िथा चनुौिी 
 

स्थालनय सरकार सञ् चािन, अतिर लनकायको समत वयन, सेवा प्रिाह सम् िन् लिि नीलि, कानुन िथा 

मापदण्ड िजुफमा भई नसक् नु, सिै प्रसासलनक िह सरंचनात्मक व्यवस्था हन नसक् नु, सिै िहमा जनशलक् िको 

समुलचि व्यवस्थापन हन नसक् नु, जवार्देलहिा, लजम् मेवारीिोि र सेवाग्रालह मत्री व्यवाहार हन नसक् नु र 

सदाचार कायम गनफ नसक्रकनु, सरकारी स्िरमा जनशलक्त लवकास र क्षमिा अलभवृलि सम्िलति िालिम क्रदन े

संघसंस्थाहरु नहनु, कमफचारीको क्षमिा लवकासको िालग लनयलमि िालिम िथा अलभमुलखकरण कायफि 

नभएको, जस्िा प्रमुख समस्या रहकेा छन् । 

 

िलक्षि िगफि ेिाभ लिन सक् ने गरी समावेशीकरण नीलिमा पुनराविोकन गनुफ, स्थालनयको िद्ढो अपेक्षा 

सम् िोिन गने गरी सेवा प्रिाहमा सुिार गनुफ, सिै कम्रचाररको क्षमिाको पूणफ उपयोग हने गरी संस्थागि 

क्षमिा अलभवृलि  गनुफ, स्थालनय िहिे संघ र प्रदेशवीच प्रशासकीय समत वय कायम गने गरी सरंचनात् को 

एवम् नीलिगि व्यवस्था गनुफ चुनौलि रहकेा छन् । 

 

८.२.३ सभंावना िथा अवसर  
 

पालिकािे जनपक्षीय काम गरेर लजपि, प्रदेश िथा नेपाि भरी नै नमुना काम गरी आनो पलहचान राख्न 

सक् ने गरर काम गनफ सक् ने सभंावना रहकेो छ । यसैगरी संलघय ढँचा अनुरुप स्थालनय िहिाटै सेवा प्रिाह हन े

अवस्था लसजफना हनु, सािफजलनक व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नयाँ प्रलवलि, ज्ञान लसप, र क्षमिा भएका 

जनसलक्तको प्रवेश हदैँ जान,ु सािफजलनक प्रशासन समािेशी हदैँ जानु, रजनीलिक र प्रशासनक सुमिुर 

सहसम् ितिको माध्यामिाट स्थालनयको लवकास, स्थानीय स्िरमा दक्ष जनशलक्तहरु उत्पादन गनफ सक्रकन,े 

आफ्नो प्रलिभा अनसुारको कायफ गने वािावरण हने, पालिकाका यूवा युविीहरुिाई क्षमिा अलभवृलि र 

जनशलक्त लवकास सम्ितिी िालिमको समान अवसर क्रदने सक्रकने, सरकारी स्िरमा जनशलक्त लवकास र क्षमिा 

अलभवृलि सम्िलति िालिम प्रदान गनफ सक्रकने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हदैँ जानु पालिकाको अवसर हन ्। 

 

८.२.४ िक्ष्य 

जवार्देही, व्यवसालयक र सक्षम सावफजलनक प्रशासनिाट सावफजलनक सेवाप्रलिको जनलवश् वस अलभवृलि गने । 

 

८.२.५ उद्दशे्य 

➢ प्रशासन सेवािाई स्थालनय सरंचना अनसुार सिि, सक्षम र सुदढृ िनाई दक्ष, सेवाग्राहीमुखी र 

व्यवसालयक िनाउनु । 

➢ पालिकाको सेवा प्रवाह पारदशी, चुस्ि र पररणाममुखी िनाउने । 

➢ पालिकाका कमफचारीको क्षमिा अलभिृलि गने । 

 

८.२.६ रणनीलि र कायफनीलि 

रणनीलि कायफनीलि 

संस्थागि जनशलक्त 

लवकास गने । 

➢ संस्थागि जनशलक्त लवकास सम्ितिी िालिम र गोष्ठीहरु सञ्चािन गररन ेछ 

। 
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➢ पालिकािाट जनशलक्त लवकासको िालग िार्षफक कायफिम िनाई िजेटको 

व्यवस्था गररने छ । 

➢ संघ, केतर र प्रदेशिाट प्राप् ि हने जनशलक्त लवकास सम्िलति िालिम र 

गोष्ठीहरुमा पालिकाका कमफचारीहरुिाई समान र समावेशी रुपमा 

भागलिने अवसर प्रदान गररने छ । 

➢ लनजी क्षेत्र र लवलभत न संघससं्थाहरुिाई जनशलक्त लवकास सम्ितिी कायफमा 

प्रोत्साहन गररने छ । 

➢ संस्थागि जनशलक्त लवकास सम्िलति नीलिगि व्यवस्था गररने छ । 

अतिर सरकार समत वय र 

सहकायफिाई प्रभावकारी 

एवम् व्यवलस्थि िनाउन े। 

➢ स्थालनय िहि े संघ र प्रदेश सरकार सँग समत वय गरी सेवा प्रवाहिाई 

प्रभावकारी िनाईने छ । 

सेवा प्रिाहिाई स्थालनय 

नागररक र लवकास मैलत्र  

िनाई लवकास 

व्यवस्थापनमा सहाकारी 

िथा लनजी क्षेत्रिाई 

आवि गने 

➢ सेवा प्रिाह र लवकास व्यवस्थापनमा लनजी क्षेिर र नागररक समाज 

िीचको सहकायफ अलभिृक्रद्दका िालग काननुी र लनलिगि सिुार गररनेछ।  

➢ सेवा प्रवाहिाई पारदशफ, जनमुखी, उिरदायी िनाउन नागररक समाज 

िगायि िहसरोकारवािहरुको लनगरानी िढाईनेछ ।   

 

८.२.७ प्रमखु कायफिम  

ि

 .स .  
कायफिमहरु 

सहकायफ गन ेलनकाय 

सघं प्रदशे 
स्थानीय 

िह 

नीलज 

क्षते्र 

सरकारी 

र अतय 

१ जनमुलख सेवा उपिभ्ि गराउने । ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
ससं्थागि जनशलक्त लवकास सम्ितिी िालिम र गोष्ठीहरु 

सञ्चािन गने । 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

२ 
पालिकािाट जनशलक्त लवकासको िालग िार्षफक कायफिम िनाई 

िजेटको व्यवस्था गने । 
 

✓ ✓   

३ 
संघ   ,  हन े संस्थागि जनशलक्त लवकास र प्रदेशिाट प्राप् िकेतर

सम्िलति िालिमा र  गोष्ठीहरुमा स्थानीय यूवा युविीहरुिाई 

समान र समावेशी रुपमा भागलिने अवसर प्रदान गने । 

✓ ✓ ✓  
✓ 

४ 
लनजी क्षेत्र र लवलभत न संघसंस्थाहरुिाई संस्थागि जनशलक्त 

लवकास सम्ितिी कायफमा प्रोत्साहन गने ।  
  

✓ ✓ ✓ 

५ जनशलक्त लवकास सम्िलति नीलिगि व्यवस्था गने ।  ✓ ✓   
 

८.२.८ अपके्षीि नलिजा 

➢ गाउँपालिकाको तयूनिम पूवाफिार सलहिको वडा िहसम्मको प्रशासकीय भवन लनमाफण सम् पत न 

भएको हनेछ ।  
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➢ अतिरसरकार समतवय सम्िलति कानुन िजुफमा भइ यसको प्रभािकारी कायफत वयन भको हने  

➢ जनप्रलिलनलि िथा कमफचाररको आचार सलंहि लनमाफण िई िागू भएको हने, 

➢ पालिकाको कुसििा अलभिृक्रद्द भएको हनेछ ।  

➢ पालिकािाट संस्थागि जनशलक्त सम्िलति कायफिमहरुको िालग िजेट लवलनयोजन भइ लनयलमि 

रुपमा कायफिमहरु भएको हनछे । 

➢ संस्थागि जनशलक्त लवकास सम्िलति नीलिको िजुफमा भएको हनेछ । 

➢ पालिकामा दक्ष जनशलक्तको लवकास भएको हनेछ  । 

 

८.२.९ अनमुान िथा जोलखम पक्ष  

➢ नागरीकिे पालिकाको काममा प्रत् यक्ष राहि महशुस गरेका हनेछन्  

➢ पालिकामा जनस्थरमा सुशानको प्रत् यभूिी भएको हनेछ ।  

➢ नजप्रलिलनलघ िथा पालिकाका कमफचारीहरु नागरीक प्रलि पूणफरुपमा उिरदायी भएको हनेछन् । 

 

८.३ पारदर्शफिा र आतिररक लनयतत्रण प्रणािी 
 

८.३.१ पृ्  ठभलूम 

 

साजफलनक लनकायको कायफप्रणािीमा सुिार र लविीय सुशासन कायम गनफ पारदर्शफिा र आतिररक 

लनयतत्रणको महत्वपूणफ भूलमका रहतछ । हरेक लनकायि े पारदर्शफिा कायम गरी सशुासन अलभवृलि गनफ 

आतिररक लनयतत्रणको िालग कानुन र संयतत्र िनाउनु पने र िेखापरीक्षण गराउनु पने हतछ । यसिे लविीय 

कारोिारिाई खुिस्ि िनाई उपिधि स्रोिको लमिव्ययी, प्रभावकारी र कायफदक्षिा पूवफक उपयोगमा जोड 

क्रदतछ । सावफजलनक लनकायको सेवा प्रवाह (िागि, िाभ, समय र गुणस्िर), लविीय कारोिार (आर्थफक 

लववरण) को लवश्वसनीयिा र यथाथफिा र स्रोि सािनको महिम प्रयोगको अवस्था मूपयाङ्कन गनफ 

आतिररक लनयतत्रण र िेखापररक्षणको पलन आिार लिइतछ ।  

 

कानुनिारा लनिाफररि प्रक्रिया पािना भए-नभएको भनी सम्िलतिि कायाफियिाट लनरतिर रुपमा गररन े

सुपरीवक्षण अनुगमन नै आतिररक लनयतत्रण हो । कायाफियको कायफ सम्पादनिाई थप कुशि र प्रभावकारी 

िनाउन कायफरि जनशलक्तको सहभालगिामा उद्देश्य प्रालप्तका िालग रहन सक् ने जोलखमको पलहचान गरी 

जोलखम व्यवस्थापन हन े गरर लनयतत्रणको वािावरण ियार गदै लनरोिात्मक वा उपचारात्मक उपाय 

अविम्िन गनफ यस पद्दिी उपयोग हने गदफछ । आतिररक लनयतत्रण प्रणािीको अनुगमन गनफको िालग 

गाउँपालिकाको अध्यक्ष, प्रमुख वा लजपिा समतवय सलमलिको प्रमुख आरै्िे वा  लजम्मेवार अलिकारी िोकी 

गररएको अनुगमनिाट देलखएको त्रुरटिाई सुिार गरी आतिररक लनयतत्रण प्रणािीिाई सुदढृ िनाउन े

लजम्मेवारी सलहि रहकेो हतछ। 

 

८.३.२   वस्िगुि लस्थलि  

 

गाउँपालिकािे सावफजलनक सवेा प्रवाहिाई पारदशी, उिरदायी र जवार्देही िनाउन सावफजलनक पररक्षण, 

सामालजक परीक्षण िथा सावफजलनक सनुुवाई जस्िा कायफिमहरु सञ् चािन गदै आएको छ । स्थानीय सरकार 
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सञ् चािन ऐन, २०७४ को दर्ा नं. ७८ मा स्थानीय िहिे आफ्नो कायाफियिाट सम्पादन गररने कायफ 

लमिव्ययी, प्रभावकारी, लनयलमििा र कायफदक्षिापूणफ ढंगिाट सम्पादन गनफ, लविीय प्रलिवेदन प्रणािीिाई 

लविसनीय िनाउन िथा प्रचलिि काननू िमोलजम कायफ सम्पादन गनफ आ-आफ्ना कामको प्रकृलि अनुसारको 

आतिररक लनयतत्रण प्रणािी ियार गरी कायाफतवयनमा पयाउनुपने व्यवस्था छ । गाउँपालिकाको कानुनी 

व्यवस्था िमोलजम आतिररक लनयतत्रण प्रणािी ियार गनुफपने भएकोिे कायाफियको आतिररक लनयतत्रण 

प्रणािी मजिुि र लवश्वसनीय िनाउन पने देलखतछ । 

 

८.३.३ समस्या िथा चनुौलि 

➢ योजना िथा कायफिमहरुमा पारदर्शफिाको कमी । 

➢ सेवा सुलविा सम्वतिी जनिासम्म सूचनाको अभाव । 

➢ व्यवलस्थि सूचना संयतत्रको लवकास भई नसकेको । 

➢ तयूनिम िथा कायाफसम्पादन सूचक पुरा गनफको िालग पहि नगररनु । 

➢ आतिररक लनयतत्रण प्रणािीि ेपूणफ प्रत्याभूलि क्रदन नसक् नु । 

➢ अनुगमन र मूपयांकनिाई प्रभावकारी िनाउद ैदािृ लनकायहरुिाई पारदशीिाका साथ समतवय गनफ 

र गराउन । 

 

८.३.४  सभंावना िथा अवसर 

➢ गाउँपालिकाको आवलिक योजनाको िक्ष्य र उद्देश्य हालसि गनफ कानुनिारा लनिाफररि प्रकृया पािना 

भए नभएको भनी लनरतिर रुपमा सुपरीवेक्षण अनुगमन गनफ सक्रकने । 

➢ अलभिेख र प्रलिवदेनिाई लवश्वसनीय पाद ैकायफसम्पादनमा सम्िलतिि पदालिकारीिाई लजम्मेवार 

िनाउन सक्रकने । 

८.३.५   िक्ष्य  

पारदर्शफिा र आतिररक लनयतत्रण प्रणािी सुदढृ िनाउने ।  

 

८.३.६ उद्दशे्य 

➢ गाउँपालिकाको ऐन, नीलि र कानुनहरुको पररपािनाको सुलनलिििा गराउन । 

➢ जनिा प्रलि उिरदायी भई जवार्देलहिा वहन गनफ । 

➢ नैलिक, आर्थफक, कुशि र प्रभावकारी कायफ सञ् चािन प्रणािी स्थापना गनफ । 

➢ िेखा परीक्षण प्रणािीिाई सरि र सहज िनाउन । 

 

८.३.७   नीलिरणनीलि र कायफ  

रणनीलि कायफनीलि 

पारदर्शफिा र आतिररक 

लनयतत्रण प्रणािी लवकास 

गने । 

➢ पारदर्शफिा र आतिररक लनयतत्रण प्रणािी कायफलवलि ियार 

गरी िागु गने । 

➢ गाउँपालिकािे आफ्नो कायफ प्रकृलिसँग सम्िलतिि काननु, ऐन, 

लनयमको पूणफ पािनाको सुलनलिििा गरी आतिररक 

लनयतत्रणको लवकास गरी सोको प्रयोगमा प्राथलमकिा गन े। 

➢ आतिररक लनयमन अनुगमन र्ाराम ियार गरी लनयमन 

प्रणािीिाई सुदढृ गने । 

➢ लनयलमि सावफजलनक सनुुवाई िथा सावफजलनक िेखा परीक्षण 
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गने ।  

➢ गाउँपालिका लभत्र हपेप डेक्सको व्यवस्थापन गने । 

➢ लवषयगि शाखा प्रमुखिे गाउँपालिकाको आतिररक लनयतत्रण 

प्रणािीको सुपररवेक्षण अनुगमन गरी प्रलिवेदन पेश गने । 

 

८.३.८ महत्वपणूफ कायफिमहरु 

ि. स. कायफिमहरु 
सहकायफ गन ेलनकाय 

सघं प्रदशे 
स्थानीय 

िह 

नीलज 

क्षते्र 

सरकारी 

र अतय 

१ 
पारदर्शफिा र आतिररक लनयतत्रण प्रणािी 

कायफलवलि ियार गने । 
 

✓ ✓   

२ 
लनयतत्रणको वािावरण लनमाफण गने र 

लनयमहरु िय गने । 
 

✓ ✓   

३ 
प्रभावकारी आतिररक लनयतत्रण प्रणािी 

स्थापना गनफ प्रोत्साहन र सहयोग गने । 
✓ ✓ ✓   

४ 
आतिररक लनयतत्रण प्रणािीको सुपररवेक्षण 

अनुगमन गरी प्रलिवेदन पेश गने । 
  ✓ ✓  

५ 
सावफजलनक सनुुवाई िथा सावफजलनक िेखा 

परीक्षण गने ।    ✓   
 

८.३.९ अपलेक्षि नलिजा   

➢ योजना कायाफतवयन र अनुगमनमा संयुक्त अनुगमन पिलिको लवकास भइ पारदशीिा र सुशासनका 

तयूनिम् आिारहरुको अलनवायफरुपमा पररपािना भएको हने छ । 

➢ गाउँपालिकाको आवलिक योजनाको िक्ष्य र उद्देश्य हालसि गनफ काननुिारा लनिाफररि प्रकृया 

पािना भए नभएको भनी लनरतिर रुपमा सुपररवेक्षण अनुगमन भएको हने छ । 

➢ गाउँपालिकाको नीलि िथा कायफलवलिहरुमा सहयोग भएको हने छ । 

➢ गाउँपालिकाको आतिररक लनयतत्रण प्रणािीिाई सुिार गरी मजिुि भएको हने छ । 

➢ लवकास लनमाफण र लनणफयहरुिारे गाउँपालिकावासीहरु सुसुलचि हनेछन ्। 

➢ गाउँपालिकाको गलिलवलिहरु िथा लवकास लनमाफणका खचफहरु सावफजलनक भएका हन ेछन् । 

 

८.३.१० अनमुान िथा जोलखम पक्ष 

➢ आर्थफक पारदर्शफिा भएको हनेछ । 

➢ नीलिगि पारदर्शफिा भएको हनेछ ।  

➢ अनुगमि िथा लनयतत्रण प्रणािी प्रभावजकारी भएको हनछे ।  

➢ पलव्िक लहयरीङ िथा पव।लिक अलडट प्रभाकारी भएको हनेछन् । 

➢ उजुरी पेटीकाको व्यवस्था भई उजुरी परेका कामहरुको पूणफ िेखा पररक्षण भएको हनछे ।  

 



 

पेज| 149  
 

पररच्छेद ९: कायाफत वयन व्यवस्था 
 

९.१ पृ्  ठभलूम 
 

गाउँपालिकामा प्रथम स्थालनय लनवाफचन पछी थुपै्र लवकासकायफहरु गररए । यसरी भएगरेका कायफहरुि े

स्थानीय नागरीकिाई राहि महसुस भएको छ िर पूणफ र आशालिि हन भन ेसकेको छैन । यसरी िजुफमा गने 

कायफ र कायफ गनफको िालग छुट्टयाईएको वार्षफक वजेटको कायाफतवयन अनुगमन िथा मूपयाङ्कन गन े

पररपाटी प्राथलमकिामा खासै रहकेो देलखएको छैन । अनुगमन कायफिाई सामातय स्थिगि लनरीक्षण एवं 

वजेट खचफसंगको िादात्म्यिासँग मात्र जोडेर हेन ेगरेको पाइतछ । केही योजना िथा कायफिमहरुको हकमा 

प्रलिलनलि िथा कमफचारीहरु समेिको सहभालगिामा अनुगमन हन े गरेको एवं चौमालसक िथा वार्षफक 

समीक्षामा प्रगलिको लस्थलिको समीक्षा पलन हने गरेको छ । िथालप स्पि ढंगिे कायफिालिका ियार गरी 

सूचकहरूको आिारमा अनुगमन हने गरेको भनेदेहखँदैन । अनुगमन िथा मूपयाङ्कन कायफ योजना चि 

व्यवस्थापनमा महत्वपूणफ कायफको रूपमा ग्रहण गने िथा यसका िालग िजेट लवलनयोजन समेि हने गरेको 

पररलस्थलि लवद्यमान छ । गाउँपालिकाको आवलिक योजना कायाफतवयनको िालग संघ र प्रदेशिाट सञ्चािन 

हने आयोजनाहरु, नगरपालिकािे सञ्चािन गन े आयोजनाहरु र वडा स्िरका लवकास कायफिम िथा 

आयोजनाहरु छुट्टाछुटै्ट  शीषफकमा क्षेत्रगि रुपमा उपिेख गररएको छ । त्यसै गरी योजना कायाफतवयनको 

प्रकृया र योजना अनुगमन िथा मूपयांकन पद्दलि समेिको प्रस्िाव यसै पररच्छेदमा समेरटएको छ । 
 

यस आवलिक योजनाको प्रस्िावमा आिाररि भई वार्षफक योजना िथा िजेट िजुफमा गरी योजनाको 

कायाफतवयन गररनुपदफछ । यसरी वार्षफक योजना िथा वजेट िजुफमा गदाफ आवलिक योजनाको समग्र िक्ष्य, 

रणनीलि िथा प्राथलमकिा, लवषयक्षेत्रगि उिशे्य िथा कायफिमिाई आिार लिईनेछ ।  आवलिक योजनाको 

स्वीकृिीपलछ नगर कायफपालिकािे सवै लवषयगि सलमलि एवं शाखा र सवै वडा कायाफियहरुिाई मागफदशफन 

सलहि वार्षफक योजना िजुफमा प्रयोजनका िालग पठाईनेछ । अनुमालनि वजटे एवं योजना िजुफमा 

मागफदशफनका आिारमा सहभालगिात्मक प्रक्रिया मार्फ ि वार्षफक योजनाको िजुफमा गरी आवलिक योजनाको 

कायाफतवयन सुलनलिि गररनछे ।  
 

९.२ ससं्थागि िथा कायाफतवयन व्यवस्था 
 

९.२.१ कायाफतवयन कायफयोजना 

 

योजनाहरुको प्रभावकारी कायाफतवयन भएन भने योजनाका उदेश्य र िक्ष्य प्राप्त हदैनन र िजुफमाको औलचत्य 

पलन रहदैन िसथफ कायाफतवयन योग्य योजना मात्र िजुफमा गनुफपछफ । साथै उगँपालिकािे योजनाको 

कायाफतवयन, लवलि, कायफिालिका र लजम्मेवारी पलन स्पि रुपमा उपिेख गनेपने हतछ । योजनाको 

कायाफतवयन समयमै भएन भने योजनाको िागि िढन गै त्यसिे गाउँपालिकाको िजेटमा समेि नकारात्मक 

असर गदफछ र जनिािे पाउनुपने सेवा सुलविािाट समेि िलतचि हनुपन े हतछ । त्यसैिे यस आवलिक 

योजनािे पलहचान गरी प्रस्िाव गरेका योजनाहरुको सर्ििापूवफक कायाफतवयन गनफको िालग 

गाउँपालिकाको योजना कायाफतवयन प्रक्रकया र व्यवस्थाहरुको िारेमा लवस्ििृ व्याख्या ििको खण्डमा प्रस्ििु 

गररएको छ ।  
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गाउँपालिकािे मध्यकािीन योजनाको कायाफतवयन िार्षफक योजना/िार्षफक कायफिम िथा िजेट िजुफमा गरी 

गनुफपनेछ । ३ िषफको मध्यकालिन योजना छ भने ५ वटा िार्षफक योजना/िार्षफक लवकास कायफिम िथा 

िजेट िजुफमा गरी कायाफतवयन गनुफपनेछ । िसथफ, मध्यकालिन खचफ योजना संरचना िनाउने र मध्यकालिन 

खचफ संरचना अनुरुप िार्षफक लिकास कायफिम िथा िजेट िनाउनु पनेछ । िार्षफक लवकास कायफिमहरुिाई 

प्रभावकारी रुपमा कायाफतवयन गनफ यसको कायाफतवयन योजना िनाउनु पनेछ । कायाफतवयन योजनामा 

आवलिक योजनाको उदेश्य प्राप् ि गनफका िालग आवश्यक कायाफतवयन लवलि, कायाफतवयन िालिका र 

लजम्मेवारी समेटने । यस्िो कायाफतवयन योजना ियार गदाफ गाउँपालिकाको आवलिक योजनामा उपिेलखि 

गाउँपालिकािे गने र िाह् य सहयोगिाट गने समेि योजनाहरुका िालग िार्षफक कायफयोजना सलहिको 

कायाफतवयन योजना िि प्रस्िुि गररएको छ । त्यस्िै िार्षफक लवकास कायफिम लभत्र रहकेा लिकास 

आयोजनाहरुको पलन कायाफतवयन गन े क्रियाकिापहरुको लवस्िृि लववरण र त्यसको िजेटको लवभाजन 

गनुफपनेछ । स्थानीय िहको िार्षफक योजना िथा िजेट िजुफमा कायफलवलि २०७४ अनुसार गाउँपालिकाको 

िार्षफक कायफिम िथा योजनाको कायफिालिका लनम् नानुसार रहकेो छ । 

➢ गाउँसभाको पाररि गरेको िार्षफक िजेट िथा कायफिम कायाफतवयनको िालग गाउँपालिकाका 

प्रमुखिे ७ क्रदनलभत्र प्रमुख प्रशासक्रकय अलिकृििाई िजेटको खचफ गने अलख्ियारी प्रदान गने । 

➢ अलख्ियारी प्राप् ि भएको १५ क्रदनलभत्र प्रमुख प्रशासक्रकय अलिकृििे अनुसूची ८ िजोलजमको 

ढाँचामा कायफिम स्वीकृि गरर सम्िलतिि लवभाग/महाशाखा/ईकाई प्रमुख र वडा सलचविाई 

लिलखि रुपमा योजना कायाफतवयनको लजम्मा क्रदन े। 

➢ योजना कायाफतवयनको लजम्मा प्राप् ि भएको लमलििे ७ क्रदनलभत्र सम्िलतिि लवभाग/महाशाखा 

/शाखा र इकाई प्रमुख र वडा सलचविे कायफिम कायाफतवयनको कायफिालिका प्रमुख प्रशासक्रकय 

अलिकृि समक्ष पेश गने । 

➢ लवभाग/महाशाख/शाखा/इकाई प्रमुख र वडा सलचविाट पेश भएको कायाफतवयन कायफयोजनामा 

प्रालवलिक क्षमिा, योजनाको संवेदनलशििा, कायाफतवयन प्राथलमकीकरण, नगद प्रवाहको अवस्था 

समेिको आिारमा कुनै ससंोिन गनुफपने देलखएमा प्रमुख प्रशासक्रकय अलिकृििे सुझाव क्रदने । यसरी 

प्राप् ि भएको सुझाव समेिको आिारमा सम्िलतिि लनकायिे कायाफतवयन कायफयोजनामा संसोिन 

गरी ५ क्रदनलभत्र पुनिः पेश गने । 

➢ सिै लवभाग/महाशाखा/शाका/इकाई प्रमुख र वडा सलचविाट प्राप् ि कायफयोजनािाई प्रमुख 

प्रशासकीय अलिकृििे एकलत्रि गरी एक्रककृि कायाफतवयन कायफयोजना  गाउँकायफपालिका समक्ष पेश 

गने । 

  

९.२.२ योजना कायाफतवयन लवलि 

 

क) कायाफतवयन  लवलि  लनिाफरण 

योजना  कायाफतवयनका  िालग  आवश्यक  पूवाफिार  सृजना  गनुफपने  िथा  सरोकारवािाहरुलिच  समतवय  एवं  

साझेदारी  गनुफपने  भएकोिे  गाउँपालिकािे  आवलिक  योजनामा  उपिेलखि  योजनाको  सावफजलनक  लनमाफण  एवं  

सेवा  खररद  सम्ितिमा  स्थानीय  सरकार  संचािन  ऐन  २०७४  ,सावफजलन  खररद  ऐन  २०६३  ,खररद  

लनयमाविी  ,आर्थफक  कायफलवलि  ऐन  िथा  लनयमाविी  र  गाउँपालिकािे  संलविान  िथा  अतय  प्रलचिि  

कानूनको  अलिकार  क्षेत्रलभत्र  रलह  लनमाफण  गरेका  ऐन  ,लनयम  अनुसार  कायाफतवयन  गनुफपने  छ  ।  यसरी  
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कायाफतवयन  लवलि  लनिाफरण  गदाफ  ठेक् कापट्टा  ,उपभोक्ता  सलमलि  ,आमानि  ,सेवा  करार  ,संयुक्त  व्यवस्थापन  

वा  साझेदारी  ,गैरसरकारी  ससं्थामार्फ ि  गने  सम्ितिमा  सावफजलनक  खररनद  ऐनको  पररलिलभत्र  रही  योजना 

वा  कायफिम  सचंािन  हनुपूवफ  लनलश् चि  हनुपने  छ  ।  गाउँपालिकािे  आर्थफक  िषफ  शुरु  भएको  एक  मलहनालभत्र  

आफ्नो िार्षफक खररद योजना र गुरुयोजना स्वीकृि गरी  सो अनुरुप खररद कायफको  व्यवस्थापन गनुफपने छ । 
 

ख)  योजना  कायाफतवयन  िालिका   

गाउँपालिकाको  योजना  कायाफतवयन  गने  लनकायिे  कुन  काम  कलहिे  शुरु  गने  ,कलहिे  सम्पत न  गने  समय  

क्रकटान  गररएको  कायफिालिका  िनाई  कायाफतवयनको  व्यवस्था  गनुफपने  छ  ।  योजना  कायाफतवयन  गदाफ  सम्िति  

लनकाय  र  व्यलक्तिाई  िोक्रकएका  कायफ  लजम्मेवारी  र  क्रियाकिाप्रलि  उिरदायी  िनाउन  उपिलधि  पररणाम  

सूचकसलहि  कायफसम्पादन करार प्रणािी अपनाउनुपने हतछ । योजना कायाफतवयन  िालिका   

 योजना  कायाफतवयन  िालिका 

ि .स . आयोजना 
उपिलधि  सचूक   

पररणाम  िहको 
िजटे 

लजम्मवेार  

लनकाय 
प्रारम्भ  लमलि 

सम्पत न  गनुफपन े 

अवलि 

१ 

कायफ गन े

योजनाको 

नाम 

उपिेख गन े

योजनािाट 

उपिधि हन े

सूचकको 

पररणाम उपिेख 

गन े

आयोजना सम् पत न 

गनफको िागी 

छुयाईएको कुि 

िजेट (एकि, 

सहयोग, सहकायफ, 

अनुदान, ऋण, 

दानके हो) कलि  

उपिेख गन े

पालिका,  

अनुगमन 

सलमलि, 

लवषयगि 

सलमलि 

सम्िलतिि 

शाखा, 

उपभोक्ता 

समुह, 

नागररक 

समाज 

प्रथम पक्ष 

(पालिका) र 

दोस्रो पक्ष (काम 

लजम् मा लिई काम 

गन ेपक्ष) लिच 

काम गन े

कायाफदेश प्राप् ि 

भै काम गनफ 

सम् झौिामा 

हस्िाक्षर गरेको 

लमलि 

प्रथम पक्ष र 

दोस्रो पक्ष लिच 

काम गन े

सम् झौिा 

पत्रमा योजना 

सम्पत न गनफ 

िोक्रकएको 

अलतिम लमलि 

  

९.३ िहगि सम्िति िथा अतिरसरकार समतवय 
 

गाउँपालिकािे पलहचान गरेका योजना िथा कायफिमहरुको पूणफ कायाफतवयन िगायि गाउँपालिकाका अतय 

प्राकृलिक स्रोि सािन र सम्पदाहरुको सरंक्षणका िालग िहगि सरकारलिच सुमिुर सम्िति िथा 

अतिरसरकार समतवय लनक् कै महत्वपूणफ हन ेगदफछ । त्यसगैरी िहगि सरकारलिच लिषयक्षेत्रगि अलिकार र 

कायफलजम्मेवारीको िाँडर्ाडमा समेि प्रचलिि ऐन र कानुनको अलिनमा रलह िहगि सरकारलिच सहकायफ र 

समतवय अत्यति जरुरी हन े गदफछ । त्यसैिे राज्यिे अंलगकार गरेको िहिवादमा आिाररि िहदिीय 

प्रलिस्पिाफत्मक संघीय िोकिालतत्रक गणितत्रात्मक शासन प्रणािीको सुदढृीकरणका िालग नेपािको 

संलविान िमोलजम राज्यशलक्तको प्रयोग गने संघ, प्रदेश र स्थानीय िहहरु लिचको अतिरसम्िति, 

सहकाररिा, सहअलस्ित्व, समतवय र पारस्पररक सहयोगको सम्ितिमा व्यवस्था गनफ िनेको “संघ, प्रदेश र 

स्थानीय िह (समतवय र अतिरसम्िति) ऐन, २०७७” मा भएको व्यवस्था अलिररक्त संघ, प्रदेश र 

गाउँपालिकालिचको अतिरसम्िति िथा अतिरसरकार समतवयका आिारहरु देहाय िमोलजम हनेछनिः 

➢ रालिय लहिका आिारभूि लिष 

➢ रालिय गौरव र एकिाको संरक्षण 

➢ राज्यका लनदेशक लसिाति, नीलि िथा दालयत्वको पािना र कायाफतवयन 
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➢ मौलिक हकको कायाफतवयन 

➢ राल् ट्रय नीलिको सम्मान िथा कायाफतवयनमा योगदान 

➢ संलविाका व्यवस्थाहरुको समग्रिा र सामज्यसिा 

➢ िोकिालतत्रक मूपय र मातयिामा आिाररि समाजवाद उतमुख अथफितत्र लनमाण 

➢ संलविानको अलिनमा रलह साझा लहि र सरोकारको लिषयमा अलिकारको प्रयोग गदाफ अको 

िहको अलस्ित्व र कायफगि स्वायििाको सम्मान  

➢ नेपािी नागररकिीच समान व्यवहार र सरुक्षा 

➢ कानुन, नीलि र तयालयक वा प्रशासलनक लनणफय कायाफतवयनमा आपसी समतवय, परामशफ, 

सहयोग िथा सूचनाको आदान प्रदान  

➢ प्राकृलिक िथा भौलिक स्रोिको संरक्षण 

➢ प्राकृलिक, भौलिक िथा लवलिय स्रोिको क्रदगो व्यवस्थापन र िाभको तयायोलचि लविरण 

➢ भ्र् टाचार लनवारण र सुशासन प्रविफन 

➢ पारस् पररक सहयोग र सहकायफ 

➢ सामनुपालिक समावेशी िथा सहभालगिामूिक शासन व्यवस्था अविम्वन 

➢ नागररकिाई प्रदान गने सेवाको प्रभावकाररिा 

➢ व्यापार, वस्िुको ढुवानी र सवेाको लवस्िारमा आपसी सहयोग र समतवय 

➢ संघ, प्रदेश र स्थानीय िहिीच समतवय िथा अतिरसम्िति कायम गने सम्ितिमा प्रचलिि 

कानूनमा व्यवस्था भएको अतय लिषय 

 

लचत्र 9; सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय िहको आवलिक योजना िीचको अतिरसम् िति 

स्रोििः स्थानीय िहको योजना िजुफमा क्रदग् दशफन 
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९.४ मानव सशंािन योजना 
 

आवलिक योजनाको समल् टगि िक्ष्य िथा उद्देश्य प्राप् ि गनफ लनिाफररि रणनीलि िथा कायफनीलि अनुसार 

कायफिम सञ् चािन गनफ स्थानीय लवशेषिा, आवश्यकािा र प्रमुख कायफिम सञ् चािन कायफिोझको आिारमा 

संगठन प्रस्िाि ियार गरी स्थानीय िहको लवशेषिा, आिश्यकिा र आवलिक योजना िथा कायफिमको 

प्राथलमकिा अनुसार नीलि योजना िथा कायफिम कायफत वयनका िालग आवश्यक मानव संसािनको पलहचान 

अलभिेलखकरण र िर्गफकरण समेि गरी मानव संसािनको व्यवस्था गनुफ पदफछ । यसरी मानव संशािनको 

व्यवस्था गदाफ मौजुदा मानव संशािनको अवस्था, सामातय प्रशासन मतत्राियिे िोकेको नयाँ दरवतदी 

िेररज, पालिकाको नया ँ सगंठन संरचना, आवश्यकिा नीलि िथा कानुन अनुसारको प्रशासलनक खचफको 

सीमा र स्थानीय िहको अलिकारका लवषय क्षेत्रिाई मध्येनजर गनुफ पदफछ । मानव संशािनको व्यवस्था गदाफ 

देहाय अनुसारको ढाँचा प्रयोग गनफ सक्रकनेछ ।  

लिखु गाउँपालिकामा लवद्यमान अवस्थामा १२७ कमफचाररहरु कायफरि रहकेाछन् । कायफिम िथा 

आयोजनाको स् वरुप र प्रकृलिका आिारमा आिश्यक रुपमा कमफचारीको व्यवस्था गनफ सक् ने कानुनी प्राविान 

रहकेोछ ।   

लवद्यमान जनशलक्त हाि कायफरि संख्या आवश्यक थप जनशलक्त 

ईलतजलनयर १ १ 

सि-इलतजलनयर २ ४ 

सूचना प्रलवलि लवज्ञ १ १ 

लजआइएस लवज्ञ - १ 

प्िानर - १ 

कानुनी सपिाहाकार - १ 

 

९.५ लवषय क्षते्र अनसुार अनमुालनि िजटे 
 

आवलिक योजना िजुफमाको सतदभफमा लिखु पालिका, वडा कायाफिय, स्थानीयिे उठान गरेका लवभीत न 

योजना िथा कायफिमहरु पलहचान गररएका छन् । यी योजना िथा कायफिम लनमाफण सम्पन्न गनफको िालग 

अनुमालनि िजेट सलहिको खाका ियार गररएको छ । जसिाई ििको िालिकामा समािेस गररए छ ।  

लवषय क्षते्र 
आ.व. 

जम्मा 
०७८/०७९ ०७९/०८० ०८०/०८१ ०८१/०८२ ०८२/०८३ 

आर्थफक लवकास 

कृलष िथा ससंचाई ७१३० ४९३० ३६८० ५२३० ४४०० २५,६२० 

पशु सेवा ३८७० ३९७० ३७२० ३७४० ३८५० १९,२०० 

उद्योग पयफटन िथा व्यापार ११,५०० २८,००० २९,६०० १६,०५० १४,३०० १,००,३५० 

लवलिय संस्था िथा सहकारी १,५०० १,५०० १,५०० १,५०० १,६०० ७,६०० 

जम्मा २४००० ३८४०० ३८५०० २६५२० २४१५० ५२,४२० 

सामालजक लवकास 

लशक्षा २२,३८ २१,६३ २१,०५ २५,५८ २५,६५ ११६,३०
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० ० ५ ० ५ ० 

 स्वास्थ्य ३,९०० ३,४०० ३,४०० ३,४०० ३,५०० ३४,१५० 

खानेपानी िथा सरसर्ाई १८,१०० २०,६०० २०,६०० २०,६०० २०,६०० ९९,१०० 

मलहिा िथा वािवालिका र 

िलक्षि 
६,३३० २,५३० ३,९३० १,५३० ३,६५० १७,९७० 

दलिि जनजािी िथा िलक्षि 

िगफ 
१,२०० १,२०० १,२०० १,२०० १,१०० ५,९०० 

यूवा िथा खेिकुद ३,२०० १८,२०० १३,२०० ३,२०० ३,२०० ३६,५०० 

जम्मा  ५५,११० ६७,५६० ६३,३८५ ५५,५१० ५७,७०५ ३०९,९२० 

भौलिक लवकास पवूाफिार 

सडक ९१,४०० ९४,७०० ९४,७०० ९७,००० ८३,००० ४,६०,८०० 

वस्िी लवकास ० ४०,००० ४०,००० ० ० ८०,००० 

उजाफ िथा लवद्युि १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० ५,००० 

सञ् चार ६०० १,२०० ० ० ० १,८०० 

जम्मा ९३,००० 
१३६,९०

० 

१३५,७०

० 
९८,००० ८४,००० ५४७,६०० 

वन वािावरण िथा लवपद व्यवस्थापन 

वन िथा वािावरण ४,७०० ४,७०० ४,२०० ४,२०० ४,००० १६,१५० 

लवपद जोलखम व्यवस्थापन ९,१०० ८,१०० ४,१०० ३,६०० 
३८,४५

० 
१३,५५० 

जम्मा १३,८०० १२,८०० ८,३०० ७,८०० ४२,४५० २९,७०० 

ससं्थागि लवकास िथा सशुासन 

सस्थागि क्षमिा लवकास ७,००० १,७५० १,७५० १,७५० १,७५० १४००० 

सस्थागि लवकास िथा 

सशुासन 
२६०० २१०० १६०० ११०० ११०० ८५००० 

जम्मा ९,६०० ३,८५० ३,३५० २,८५० २,८५० ९९००० 

र्ोहोर मिैा व्यवस्थापन १,३५० ८५० १०० १०० १०० २५०० 

लवपि व्यवस्थापन १३,५५० ९,१०० ८,१०० ४,१०० ३,६०० ३९,४५० 

जम्मा  १४,९०० ९९५० ८२०० ४२०० ३७०० ४१९५० 

कुि जम्मा २००८१० २६५६१० २५४०८५ १९२०३० २१२००५ ११२४५४० 
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लचत्र 10: आगामी पाँच िषफको िालग लवषयगि िजेको अनुमालनि खाका 

 

९.४ स्रोि अनमुान िथा प्रक्षपेण 

 

योजना त्रजुमा प्रकृयामा लवलिय स्रोिको सुलनलिििा सिैभतदा महत्वपूणफ पक्ष हो । लवलिय स्रोिको 

सुलनलश् चििा नभई िजुफमा गररएका योजनाको कायफत वयन प्रभावकारी हन र सोिाट अपेलक्षि उपिलव्ि 

हाँलसि हनसक्दैन । िसथफ योजना िजुफमा गदाफ लवलिय स्रोि सािनको ञथाथफ परक लवश् िेषण गदाफ अतिररक 

र िाह्य स्रोििाट प्राप् ि हनसक् ने आयको अलिररक्त नजी, गैर सरकार, सहकारी रसमुदाय िगायि सिै 

सरािहरुिाट िागनी हन सक् ने स्रोिहरु समेिको आकिन गरी योजनामा उपिव्ि हनसक् ने कुि स्रोिको 

प्रक्षेपण गररएको छ (असूची ४)।   

 

स्थालनिय िहको लवलिय अलिकार र उपिव्ि हने स्रोिको िारेमा नेपािको संलविान, स्थालनय सरकार 

सञ् चािन ऐन िथा अतिर सरकार लवि व्यवस्थापन ऐनिे स्प् ट गरेको छ । योजना अिलिको िालग 

उपिव्ि हनसक् ने लवलिय स्रोि सािनको लवशे्लषण गदाफ संलविआनि स्थालनय िहको राजश्व आलिकारका 

क्षते्रिाट पररचािन हने आत िररक आय, राजश्व िाँडर्ाँडिाट प्राप्त हने रकम, अतिर सरकारी लवलिय 

हस्िात िरण, आतिररक ऋण, जनसहभालगिा र अतय स्रोिहरुिाट प्राप् ि हन सक् ने स्रोिको अनुमान िथा 

प्रक्षेपण गनुफ पदफछ । आिलिक योजनाको िालग उपिव्ि हन े संभाव्य स्रोिको प्रक्षेपण गदाफ देहायको 

आिआरमा गनुफ पदफछ । 

क. आतिररक आयिः 

➢ कर राजश् व र  

➢ गैर कर राजश्व 

ख. राजश् व िाडँर्ाँड 

➢ नेपाि सरकार 

➢ प्रदेश सरकार 

ग. रोयपटी िाडँर्ाँड 
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➢ वन, खानेपालन, लवद्युि, पालन िथा अतय 

घ. नपेाि सरकारिाट प्राप्त हन ेअनदुान 

➢ लवलिय समालनकरण अनुदान 

➢ सशिफ अनुदान 

➢ समपुरक अनुदान 

➢ लवशेष अनुदान 

ङ. प्रदशे सरकारिाट रप्त हन ेअनदुान 

➢ लवलिय समालनकरण अनुदान 

➢ सशिफ अनुदान 

➢ समपुरक अनुदान 

➢ लवशेष अनुदान 

च. अतय अनदुान (सामलजक सरुक्षा..........) 

छ. जनसहभालगिा 

ज. लनजी िागानी 

झ. अतिर स्थालनय िह साझदेारी रकम 

ञ. गसैस र सामदुालयक क्षते्रको िागानी 

ट. आतिररक ऋण पररचािन 

 

आर्थफक वषफ २०७७/७८ मा पालिकाको आम्दानी खचफ लववरण ४२८११८०३६ रहकेो देलखतछ । चाि ु

आर्थफक वषफ २०७८/७९  मा रू. ४६०७३६००० छ । लवगिको आथीक िषफको आथीक िृलििाई हरेी 

आगीमी पाँच आथीक िषफको आम्दानी प्रक्षेपण गररएकोछ । यक्रद आगामी ५ िषफमा पलन यलह अवस्था रहमेा 

प्रत्येक आथीक िषफ १२ प्रलिशििे आथीक िृलि हतछ भत ने मातयािा राख्दा आगामी २०७८/७९ देलख 

आ.ि. २०८३ सम्मको कुि अनुमालनि िजेट रु ३३६६२७९५२१ पुग् ने अनुमान गररतछ । िर यो आवलिक 

योजनािे ियार गरेको अनमुालनि िजेट िगभग ९८१,५९०००००० देलखतछ । आगामी पाँच िषफको 

अनुमालनि आम्दानी र अनमुानीि लवषयगि िजेटिाई हदेाफ यो आवलिक योजना अवलिमा पालिकामा 

कररव रु. ९४,७९२,७२०,४७९ रकम नपुग देलखतछ ।    

 

९.५ आवलिक योजना कायफतवयन 

सहभलगिामूिक प्रक्रिया अपनाई ियार गररएको आवलिक योजनाको अलतिम द्िावेजिाइ गाउँ 

कायफपालिकािाट लविआयीकी प्रक्रिया पुरा गरी स?वीकृलि प्रदान गनुफ पदफछ । यसरी स्वीकृि भएको योजना 

कायफत वयनका िालग प्रकाशन गरी सम्िलतिि शाखआ, उपशाखा, वडा कायाफिय, सहयोगी लनकाय, गैर 

सरकारी िथा अतय स्थानीय सघं/संस्था र सरोकारवािािाई उपिधि गराउनु पदफछ ।  

स्वीकृिी भएको आवलिक योजनािाई िार्षफक िजेट िथा योजनाको माध्यामिाट कायफत वयन गररतछ । 

यसका िगी आवलिक योजनाका आिारमा द्यकािीन खचफ सरंचना ियार गनुफ पदफछ । आवलिक योजनामा 

रहकेा कायफिम िथा आयोजनाहरुको सम्भाव् यिा अध्ययन िथा लवस्िृि आयोजना प्रलिवेदन ियार गने र 

सो िमोलजम आयोजना अविारणा पत्र ियारी र प्राथलमकिा लनिाफरण गरी योजना िैक िया गनुफ पदफछ । 

मध्यकािीन खचफ संरचना ियार गरी कायफिम िथा आयोजनामा स्रोि सुलनलश् चि गररतछ र सोलह िमोलजम 
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िार्षफक िजेट िथा कायफिमिजुफमा गनुफ पदफछ । यस प्रकार आिलिक योजनािाई आयोजना िैकसँग जोडेर 

आिलिक योजना कायफत वयन गनुफपदफछ ।  

९.६ अनगुमन िथा मपूयाङ्कन योजना 
 

नीिि, योजना, कायफिम िथा आयोजनामा िागनी िथा सािनको प्रवाह समुलचि ढंगिे भएको छ छैन र 

कायफत वयन कायफिालिका अनसुार क्रियाकिापहरुको कायफत वयन भई अपेलक्षि प्रलिर्ि हाँलसि हन ेअवस्िथा 

भए नभएको  लनगरालन राख्न ेर पृ् ठपोषण गने कायफ अनगुमन हो । यसका िालग आयोजना समयमै सम् पत न 

हने योथोलचि रुपमा कायफ भए नभएको कुरािाइ लनरतिर िथा आवलिक रुपमा लनगरानी  गनुफ पदफछ । 

यसरी गररएको लनगरालनिाट प्राप् ि पृष् ठपोषण िथा सुझािका आिारमा सुिार गदै जानु पदफछ । 

अनुगमानको उद्देश्य नीलि, योजना िथा कायफिम कायफत वयनमा देलखएका समास्यको पलहचान गरी ित् किा 

समािआन गनुफ हो । 

 

नीलि, योजना, कायफिम िथा योजना कायफत वयन प्रक्रिया िथा प्राप् ि नलिजाको िारेमा लनयलमि, व्यवलस्थि 

र समयवि रुपमा त्थयाङ्क सङ्किन, प्रसोिन िथा प्रलिवेदन गने कायफ गनुफपदफछ । यसिाट समयमै 

समस्या पलहचान गरर समािान गनफ महत्वपूणफ सहयोग पुग् दछ । अनुगमनको िालग नलिजा िालिका, 

कायफतवयन कायफयोजना, योजना लववरण िालिका र लजम् मेवारी िालिका आक्रद दस्िावेजहरुको उपयोग 

गनुफपदफछ । स्थालनय िहको नीलि योजना, कायफिम िथा आयोजनाको लनयलमि, प्रभावकारी िथा 

नलिजामूिक अनुगमन िथा प्रलिवेदन प्रािीको िालग अनगुमन योजना िनाउनु आिश् यक हनुतछ । 

 

अनुगमन योजना िानउँदा स्थालनय िहका सामालजक लवषय मानि लवकास सूचाङ्क, क्रदगो लवकास िक्ष्य 

सूचकिाई स्थालनय िहको अलिकार क्षेत्रका लवषयमा योगदान गने सूचक स्थालपि गरी अनुगमन गने र 

सोको प्रलिवेदन वषयगि सलमलि, कायफपालिका िथा सभामा पेसहनु पदफछ। यस ैगरी नीि योजना कायफिम 

िथा आयोजनाको प्रकृलि हरेी प्रदेश सराि सरकार समक्ष पेश गनुफपदफछ ।  

 

स्थालनय सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४ िे स्थालनय िहको क्षेत्रलभत्र क्रियाशीि गैर सरकारीसंघ/संस्था, 

सहाकरी, उपिभोक् िा सलमलि िगायिका सामालजक िथा सामुदालयक सं/संस्थाहरुको स्थालनय िहसँगको 

समत वयमा रही कार् गनुफ पने व्यवस्था गरेको स्थालनय िहको अनुगमन प्रणािीमा सामालजक 

संघ/संस्थाहरुि ेसञ् चािन गने कायफिम िथा आयोजनाको अनगमनको समेि व्यवस्था लमिाउनु पदफछ।  

 

यो कायफको कायफतवयनिाट लनर्दफ् ट द्देश्य हाँलसि भए नभएको लवश् िेषण गन े कायफ मूपयङ्कन हो । 

योजनाको कायफत वयनिाट िलक्षि उद्देश्य प्राप् ि ियो वा भएन र योजनाको कायफत वयनिाट िलक्षि जनसंख्या, 

वगफ िथा समुदायिे के कस्िो र्ाईदा पाए वा पाएनन् सो को हध्ययन र योजना कायफत वयनको क्रदगोपनाको 

अध्ययन िाथा लवश् िेषणिाई योजनाको मूपयाङ्कन भलनतछ । मूप याङ्कनिाई सामतयि मध्यिलि रुपमा र 

योजना सम् पत न भइसकेपलछ अलतिम मूप याङ्कनका रुपमा गररतछ । मूपया,कनिाट प्राप् ि लन् कषफ िथा 
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लसकाईिाई आगामी योजना िजुफमा प्रक्रियाको िममा पृ् ठपोषणका रुपमा लिनु पदफछ । योजना सञ् चािन 

अवलि समाप् ि भएपलछ लनिफआररि पररमाणात्मक र गुणात्मक िक्ष्य प्राप् ि भए नभएको अलति मूप याङ्कन 

िेस्रो पक्षिाट गाउनु उपयुक्त हतछ । 

 

९.६.१ अनगुमन िथा मपूयाङ्कनको आवश्यकिा 
 

आिलिक योजनािे लनिाफरण गरेको िक्ष्य, उद्देश्य, िथा अपेलक्षि प्रलिर्िहरु हाँलसि उत मख भए नभएको 

लनगरानी गनफ र िक्ष्य िथा उद्देश्य प्रालप् िको िेखा जोखा गनफ अनुगमन िथा मूप याङ्कन प्रणािीिे महत्वपूणफ 

भूलमका लनवाफह गदफछ । यस आवलिक योजनाको कायफत वयनका िालग िार्षफक िजेट िथा कायफिम िजुफमा र 

कायफतवयन, अनुगमा , मूप याङ्कन प्रणािीको स्थापन गरी योजनािे लनिाफरण गरेको िक्ष् य, असर  र 

प्रलिर्ि हाँलसि गने क्रदशािर्फ  भएको प्रगलि आवलिक रुपमा मापन गनुफपदफछ । 

 

यसका िालग योजना कायफत वयनका दौरान आईपने समास्यहरुको समािान एवम् गररएका िालगनी िथा 

स्रोि सािनको प्रिाह आशािीि ढङ् गािाट भए नभएको जानकारी समेि प्राप् ि गनुफ पने हतछ । िसथफ 

पालिकािे आवलिक योजनाको आिारमा िार्षफक योजना िजुफमा गरी सो को कायफत वयनका िालग िार्षफक 

कायफत वयन कायफ िालिका समेि ियार गनुफपदफछ । यसरी ियार भएको कायफत वयन कायफिालिकामा अनुगमन 

िथा मूप याङ्कन कायफहरुसमेि लनर्दफ् ट गने एवम् सो अनुसार अनुगमन गने र उद्देश्य प्रलप् िको िस्था 

िेखाजोखा गनफ मूपयाङ्कन गने कायफप्रणािी  स्थालपि गनुफ पदफछ । 

 

९.६.२ अनगुमन िथा मपूयाङ्कनको लजम्मवेारी 
 

स्थालनय आवलिक योजनाको प्रभाव, असर, प्रलिर्िको नलिजा मापन िथा सञ् चालिि कायफिमको प्रक्रिया 

अनुगमन गनुफपदफछ । प्रलिक्रिया अनुगमन िथा प्राप्त नलिजाको मापन गने लजम् मेवारी कायफपालिकाको हनेछ 

र यस कायफमा िार्षफक लवकास कायफिमको अनुगमन। सुपररवेक्षण र प्रलिवेदनको िालग गरठि अनुगमन िथा 

सुपररवेक्षण सलमलििाई पररचािन गनुफपनेछ । आँलिक योजनाको अनुगमन िथा मूपयाङ्कनमा संिग् न हन े

लनकायहरु देहायिमोलजमको हनेछन् – 

➢ गाउँ कायफपालिका पदालिकारी 

➢ अनुगमन िथा सुपररवेक्षण सलमलि 

➢ लवषयगि सलमलि 

➢ लवषयगि शाखा, उपशाखा, एकाई , पररयोजना, संघ/संस्था 

➢ नागररक समाज संस्था िथा िेस्रो पक्ष  

  

९.६.३ अनगुमन िथा मपूयाङ्कनका लवलि िथा प्रक्रिया  
 

आवलिक योजनाको अनुगमन िथा मूपयाङ्कनका िालग देहायमा उपिेलखि औजार िथा लवलि उपयोग ग्रन 

सक्रकतछ – 

➢ स्थािगि अनुगमन 

➢ कायफयोजना (िक्षय) र प्रगलिवीच िुिना 

➢ नागररक लनगरानी िथा अनगुमन 
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➢ नलिजामा आिाररि ढाँच अनुसारिार्षफक सलमक्षा 

➢ नलिजामूिक ढाँचाअनुसार सहभालगिामूिक मध्यवलि मूपयाङ्कन(िेस्रो पक्षिाट) 

➢ नलिजामूिक ढाँचाअनुसार सहभालगिामूिक अलतिम मूपयाङ्कन (िेस्रो पक्षिाट) 

आवलिक योजनाको अनुगमन िथा मूप याङ्कन ढाँचा र प्रक्रिया िालिका ३१ मा समािेस गररएक छ । यस 

िमोलजम नलिजामूिक अनगुमन िथा मूप याङ्कन योजना ियार गरी आविक योजना िथा िार्षफक 

योजनाको अनुगमन िथा मूपयाङ्कन गने व्यवस्था कायफपालिकािे लमिाउनु पदफछ ।  

 

 िालिका 31: अनुगमन िथा मूपयाङ्कनको प्रक्रिया र ढाँचा 

कुन िहमा 

अनुगमन 

गने 

के अनुगमन 

गने 

कलहिे र कस्िे अनुगमन 

गने 

कुन िहको 

सूचक राख् न े
मापन गने आिार 

िक्ष्य परेको प्रभाव ▪ कायफपालिकािारा 

लनयुक्त स्वितत्र संस्था 

वा लवज्ञिे आवलिक 

योजनाको अतत्यमा 

▪ कायफपालिकािारा 

आवलिक योजनाको 

मध्यकािमा 

▪ प्रभाव िहको 

▪ असर िहको 

▪ जनभावनामा 

पररविफन 

▪ संघ, प्रदेश र 

नगरपालिकाको िार्षफक 

अनुगमन िथा 

मूपयाङ्कन प्रलिवेदनहरु  

▪ स्ििगि अनुगमन  

▪ िार्षफक कायफ 

योजनाहरुको प्रगलि 

पररणाम देलखने असर 

▪ उत्पादकत्वमा 

पररविफन 

▪ सडक पहचँ 

आक्रद 

▪ कायफपालिका िथा 

नगरपालिकािारा 

गरठि अनुगमन िथा 

सुपररवेक्षण सलमलि 

▪ िार्षफक 

▪ पररणाम 

िहको 

▪ प्रलिशि िृलि 

▪ सहभालगिामूिक 

▪ नलिजामूिक अनुगमन 

खाका अनुसार 

▪ नमूना सवेक्षण गन े 

योजना लनर्मफि 

पररणामहरु 

▪ कक्षा सचंािन 

▪ उत्पादन 

पररणाम 

▪ सडक लवस्िार 

▪ स्वास्थ्य केतर 

भवन लनमाफण 

▪ नगरपालिकािारा 

गरठि अनुगमन िथा 

सुपररवेक्षण सलमलि, 

शाखा कायाफियहरु र 

प्रमुख प्रशासक्रकय 

अलिकृि 

▪ चौमालसक/िार्षफक 

▪ पररणाम 

िहको 

▪ संख्यात्मक 

िृलि 

▪ नलिजामूिक अनुगमन 

खाका अनुसार 

▪ स्थिगि अनुगमन 

▪ सावफजलनक परीक्षण, 

सामालजक परीक्षण िथा 

सावफजलनक सुनवाई 

▪  
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पररच्छेद १०: नलिजा खाका 
 

१०.१ पृ्  ठभलूम 
 

आवलिक योजनािे पररकपपना गरेको सोच। िक्ष्य र उद्देश्यिाई कसरी प्राप्त गनफ सक्रकतछ भत ने िय्यिाई िकफसङ्गि ढङ्गिाट नलिजा खाकामा प्रस्िुि गररएको छ । 

नेपािको लवगिको अनुभव र राल् ट्रय योजना आयोगिे अभ्यासमा पयाएको नलिजा खाकाको ढाँचािाई नै आिार मानी यस आवलिक योजनाको नलिजा खाका िजुफमा 

गररएको छ । पालिकािाई िार्षफक र क्षेत्रगि गुरु योजनाहरु िजुफमा गनफ, सञ् चालिि पररयोजनाहरुको अनुगमन िथा मूपयाङ्कन गनफ र स्वयम् आवलिक योजना ियार 

गनफ समेि यसि ेमद्दि गदफछ । 
 

१०.२ नलिजा खाका 

 

लिषयगि नलिजा खाका लनम् न अनुसार िालिकामा प्रस्िुि गररएको छिः 
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१. आर्थफक क्षते्र (२०७८/७९ को लस्थर मूपयमा आिाररि) 

 
न

लि
ज

ा 
स्ि

र
 

नलिजा सूचक एकाई 

आ
ि

ार
 ि

ष
फ 

(२
०

७
८

/७
९

) िक्ष्य 

पु् याईको 

आिार 

कायाफतवयन 

लनकाय 

जोलखम पक्ष िथा 

अनमुान 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव  कुि गार् हस्थ उत्पादन रु करोड       िजेट िक् िव्य  

▪ गाँउपालिका 

▪ प्रदेश सरकार 

▪ संघीय 

सरकार 

▪ गैर सरकारी 

संस्थाहरु 

▪ दािृ 

लनकायहरु  

  

▪ नीलज क्षेत्रको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

▪ अतिर सरकार 

समतवय भएको 

हनेछ 

 

 

 

 

 
 

प्रलिर्ि१ प्रलि व्यलक्त आय 
अ. 

डिर 
८३० ८५० ८६० ९०० ९५० १००० िजेट वक् िव्य 

प्र. २ आर्थफक िृलिदर  प्रलिशि १५० १६० १८० २०० २२५ २५० 

 

प्र. ३ प्रलिव्यलक्त गाहफस्थ उत्पादन रुपैया ७ ७.७ ८ ८.५ ९ ९.५ 

प्र. ४ 
गाहफस्थ उत्पादनमा प्राथलमक क्षेत्रको 

योगदान 
प्रलिशि ६० ६५ ६८ ७१ ७४ ७९ 

प्र. ५ 
गाहफस्थ उत्पादनमा लिलिय क्षेत्रको 

योगदान  
प्रलिशि ४५ ४० ३७ ३४ ३२ २९ 

प्र. ६ 
गाहफस्थ उत्पादनमा ििृीय क्षेत्रको 

योगदान 
प्रलिशि १४ १६ १८ २१ २३ २५ 

प्र. ७ गररवीको रेखामुनीको पररवार प्रलिशि ३१.३ ३० २८ २६ २३ २१ 

प्र. ८ मानव लवकास सूचाङ्क सूचाङ्क ०.४३ ०.४४ ०.४५ ०.४६ ०.४७ ०.४८  रा.यो.आ. 

प्र. ९ कृलष क्षेत्रको वृलिदर प्रलिशि ६.७ ६.९ ७.३ ७.९ ८.५ ९.२  के.ि.लव. 

प्र. १० सेवा क्षेत्रको वृलिदर प्रलिशि ४.५ ४.७ ५.१ ५.३ ५.६ ६.१  के.ि.लव. 

प्र. ११ मुरा लस्र्लि  प्रलिशि ५.३ ५.४ ५.५ ५.७ ६.९ ६.२  मूपय सुचांक 
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१.१ कृलष क्षते्र  
न

लि
ज

ा 
स्ि

र
 

नलिजा सूचक एकाई 

आ
ि

ार
 ि

ष
फ 

(२
०

७
८

/७
९

) िक्ष्य 

पु् याईको 

आिार 

कायाफतवयन 

लनकाय 

जोलखम पक्ष िथा 

अनमुान 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

 प्रभाव  कृलष के्षत्रको कुि गाहफस्थ उत्पादन  रु करोड १० १५ २० ३० ४० ५० 

   

गाँउपालिकाको 

िार्षफक प्रगलि 

प्रलिवेदन 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

▪ गाउपालिका 

▪ प्रदेश 

सरकार 

▪ संघीय 

सरकार 

▪ गैर सरकारी 

संस्थाहरु 

▪ दािृ 

लनकायहरु  

▪ कृलष सामाग्री 

समयमा 

आपूर्िफ हनेछ । 

▪ कृलष पूवाफिार 

लवकासमा 

अतिर 

सरकारी 

समतवय 

भएको हनेछ । 

▪ दािृ लनकाय र 

गैसरकारी 

संस्थाहरुको 

लनरतिर 

सहयोग हनछे 

।  

प्र. १  आि ुउत्पादन मे.ट. १२० १५० १७० १९० २२० २५० 

प्र. २  मकै उत्पादन मे.ट. १५० १६० १७० १७५ १८५ १९५ 

प्र. ३  िान मे.ट. १३० १३५ १४० १५० १६० १६५ 

प्र. ४  िरकारी व्यवसालयक उत्पादन हके्टर ५ १० २० ३० ४० ५० 

प्र. ५ 
व्यवसालयक िरकारी उत्पादनमा 

संिग् न कृषक 
प्रलिशि १.२ ३ ५ १५ २५ ३० 

प्र. ६  र्िरु्ि उत्पादन मे.ट. १० १५ २० २५ ३० ४० 

प्र. ७ सक्रिय व्यवसालयक कृषक समुह संख्या ४० ५० ५५ ६० ६५ ७० 

प्र. ८ कृषक िालिम संख्या २० ३० ४० ४५ ५० ६० 

प्र. ९ पकेट क्षेत्र लवकास संख्या १ २ ३ ५ ७ ८ 

प्र. १० कक्रर् उत्पादन मे.ट. १० १२ १४ १५ २० ३० 

प्र. ११ कृलष सहकारी संस्था संख्या ३ ५ ७ ८ १० १२ 

प्र. १२ दगु्ि उत्पादन रु िाख ३५ ४० ५० ६० ६५ ७० 

प्र. १३ दगु्ि लचस्यान केतर संख्या - - १ २ - ३ 

प्र. १४ कृलष उपज संकिन केतर संख्या - १ २ ४ ५ ६ 

प्र. १५ व्यवसालयक पशु र्ामफ संख्या - १ १ ४ ५ ७ 
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१.२ उद्योग, व्यापार िथा व्यवसाय  
न

लि
ज

ा 
स्ि

र
 

नलिजा सूचक एकाई 

आ
ि

ार
 ि

ष
फ 

(२
०

७
८

/७
९

) िक्ष्य 

पु् याईको 

आिार 

कायाफतवयन 

लनकाय 

जोलखम पक्ष िथा 

अनमुान 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव 
गाहफस्थ उत्पादनमा उद्योग व्यवसायको 

योगदान 
प्रलिशि १.५ ३ ५ ७ ९ १० 

गापाको वजेट 

वक् त्वय  
गाँउपालिका    

प्रलिर्

ि १ 
िघ ुिथा घरेि ुउद्योगहरु संख्या २६८ २८० ३०० ३५० ४०० ५०० 

गाँउपालिकाको 

प्रगलि 

प्रलिवेदन 

▪ गाँउपालिका 

▪ प्रदेश सरकार 

▪ संघीय 

सरकार 

▪ गैर सरकारी 

संस्था र दाि ृ

लनकायहरु  

▪ नीलज क्षेत्रको 

सहयोग 

भएको हनेछ 

▪ अतिर सरकार 

समतवय 

भएको हनेछ 

प्र. २ रोजगारी सृजना संख्या ६७३ ७०० ९०० १००० १२०० १५०० 

प्र. ३ उद्यम लवकास िालिम लिन ेयुवा संख्या - ५० ७० ९० १५० २०० 

प्र. ४ लसप मुिक िालिम लिन ेमलहिा संख्या - १५० २५० ३०० ४०० ५०० 

प्र. ५ उत्पादनमिुक उद्योग संख्या - - ३ ५ ७ १० 

प्र. ६ औिोलगक ग्राम संख्या - - - - - १ 

प्र. ७ हाज िजार संख्या १ २ ३ ४ ५ ५    

 

१.३ पयफटन  

न
लि

ज
ा 

स्ि
र
 

नलिजा सूचक एकाई 

आ
ि
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०

७
८

/७
९

) िक्ष्य 

पु् याईको 

आिार 

कायाफतवयन 

लनकाय 

जोलखम पक्ष िथा 

अनुमान 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव पयफटक आगमन संख्या - १५० ३०० ५०० ७५० १००० 
गाँउपालिकाको 

प्रगलि प्रलिवेदन 

▪ गाँउपालिका 

▪ प्रदेश सरकार 

▪ संघीय 

▪ नीलज क्षेत्रको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

प्रलिर्ि 

१ 
रोजगारी सृजना संख्या - - २० ५० १०० १५० 
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प्र. २ स्थानीय स्िरका पयफटक्रकय होटि संख्या - - १ ३ ५ १५०० सरकार 

▪ गैर सरकारी 

संस्थाहरु 

▪ दािृ 

लनकायहरु 
 

▪ अतिर सरकार 

समतवय भएको 

हनेछ 

▪ पयफटन िोडफको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

▪ पयफटन क्षेत्रमा 

लवलिय संस्थाको 

ऋण िगानी 

भएको हनेछ 
 

प्र. ३ होमस्टे संख्या - २ ५ १० १५ २० 

प्र. ४ प्रमुख गतिव्य स्थि लवकास संख्या - १ ३ ५ ७ १० 

प्र. ५ पयफटन सूचना केतर संख्या - - १ - - - 

प्र. ६ नयाँ पद मागफ क्रकलम - ३ ५ ९ १२ १५ 

प्र. ७ कोशेिी घर संख्या  १ - ३ - ४ 

प्र. ८ पयफटन िालिम जना - २५ ५० ७५ १०० १२५ 

प्र. ९ मठ मलतदर ममफि संभार र लजणोिार संख्या - १ - ३ - ५ 

 

 

१.४ िैंक, लिलिय ससं्था र सहकारी  

न
लि

ज
ा 

स्ि
र
 

नलिजा सूचक एकाई 
आ
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ार

 ि
ष
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०

७
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) िक्ष्य 

पु् याईको 

आिार 

कायाफतवयन 

लनकाय 

जोलखम पक्ष िथा 

अनमुान 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव िैंक िघुलवि संख्या १ - २ - - ३ 
▪ गाँउपालिका

को प्रगलि 

प्रलिवेदन 

▪ िैंक िथा 

लवलिय 

संस्थाको 

िार्षफक 

प्रलिवेदन 

▪ गाँउपालि

का 

▪ स्थानीय 

िैंक िथा 

सहकारी 

संस्थाहरु 

▪ नीलज क्षेत्रको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

▪ िैंक िथा 

लवलिय 

संस्थाको 

सहयोग भएको 

हनेछ   

 

 
 

प्रभाव सहकारी संस्था संख्या ४० ४५ ५० ५५ ६० ६५ 

प्रलिर्ि 

१ 

िैंक िथा लवलिय संस्थामा कलम्िमा 

एक जनाको खािा भएको पररवार 
प्रलिशि - २० ३० ४० ५० ७० 

प्र. २ सहकारीको उत्पादन क्षेत्रमा िगानी प्रलिशि - २० ३० ४० ५० ७५ 

प्र. ३ लवलिय साक्षरिा प्रलिशि - १० १५ २५ ३५ ५० 

प्र. ४ सहकारी िालिम जना १० २० ५० ७० ९० १५० 

प्र. ५ रोजगारी जना - १० २५ ३० ४० ५९ 
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२. समालजक क्षते्र 

२.१ लशक्षा 
न

लि
ज

ा 
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नलिजा सूचक एकाई 
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०

७
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/७
९

) िक्ष्य 

पु् याईको 

आिार 

कायाफतवयन 

लनकाय 

जोलखम पक्ष िथा 

अनमुान 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव साक्षरिा प्रलिशि ५७ ६० ६२ ६५ ७० ७५ 

गाँउपालिकाको 

प्रगलि 

प्रलिवेदन 

▪ गाँउपालिका

,  

▪ प्रदेश 

सरकार  

▪ स्थानीय 

लवद्याियहरु  

▪ सामुदालयक 

संघ संस्था र 

नागररक 

समाजको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

▪ अतिर सरकार 

समतवय भएको 

हनेछ 

प्रलिर्ि१ आिारभुि िहको खुद भनाफ दर प्रलिशि ९७.३१ ९७.८ ९८.१ ९८.५ ९८.८ ९९ 

प्र. २ माध्यलमक िहको खुद भनाफ दर प्रलिशि ५०.३३ ५५ ६० ६५ ७० ७५ 

प्र. ३ १०+२ सम्मको शैलक्षक उपिलधि प्रलिशि १.४६ २.२ ३.२ ४.१ ४.८ ५ 

प्र. ४ लवद्याियमा रहने औसि अवलि िषफ २.४७ २.३ ३.१ ३.८ ४.६ ५ 

प्र. ५ प्रालवलिक लशक्षािय संख्या - - - - १ - 

प्र. ६ अनौपचाररक लक्षक्षा जना - २५ ५० ७५ १५० ३०० 

प्र. ७ लशक्षक िालिम संख्या १० १५ १८ २२ २५ ३० 

प्र. ८ लशक्षकको पुदपूर्िफ प्रलिशि ७५ ८० ८५ ९० ९५ १००    

प्र. ९ साक्षरिा (५ िषफ माथी) प्रलिशि ५७.४४ ६० ६२ ६५ ७० ७५    

 

२.२ स्वास्थ्य िथा पोषण 

न
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नलिजा सूचक एकाई 
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९

) िक्ष्य 

पु् याईको 

आिार 

कायाफतवयन 

लनकाय 

जोलखम पक्ष िथा 

अनमुान 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव 
१ घण्टा लभत्र स्वास्थ्य संस्थामा पहचँ 

भएको घरपररवार 
प्रलिशि ५० ५५ ६० ६५ ७० ७५ 

▪ गाँउपालिका

को प्रगलि 

▪ गाँउपालि

का 

▪ सामदुालयक 

संघ संस्था र 
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प्रलिर्ि

१ 

मािृ मृत्युदर (प्रलििाख लजलवि 

जतममा) 
जना २४० २२० २०० १८० १६० १५० 

प्रलिवेदन 

▪ स्थानीय 

स्वास्थ्य 

संस्थाहरुको 

िार्षफक प्रगलि 

प्रलिवेदन 

▪ प्रदेश 

सरकार  

▪ स्थानीय 

स्वास्थ्य 

संस्थाहरु  

नागररक 

समाजको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

▪ अतिर सरकार 

समतवय भएको 

हनेछ 

▪ संघीय र प्रदेश 

सरकारको 

सहयोग भएको 

हनछे 

प्र. २ 
५ िषफ मुलनका िाि मृत्युदर (प्रलि 

हजार लजलवि जतममा) 
जना ३९ ३६ ३२ ३० २७ २५ 

प्र. ३ १५ शैयाको अस्पिाि संख्या - - - - - १ 

प्र. ४ पूणफ खोप लिन ेिाििालिका प्रलिशि ६५ ७० ७५ ८० ८५ ९० 

प्र. ५ 
लवरामी पदाफ स्वास्थ्य संस्था जान े

व्यलक्त 
प्रलिशि ६५ ७० ७५ ८० ८५ ९० 

प्र. ६ प्रशुलि सेवा र वर्थफङ सेतटर सख्या १ २ - ३ - ४ 

प्र. ७ 
पररवार लनयोजनाको सािन प्रयोग 

गन ेदर 
प्रलिशि ३९ ४५ ५० ५५ ६० ७० 

प्र. ८ लभटालमन “ए” प्राप्त गने वाििालिका प्रलिशि ७० ७५ ८० ८५ ९० ९५ 

प्र. ९ घुलम्ि स्वास्थ्य लशलवर पटक - १ २ २ ३ ४ 

प्र. १० स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुलि प्रलिशि ४१ ४५ ५० ५५ ६५ ७५ 

प्र. ११ स्वास्थ्य लवमा गन ेपररवार प्रलिशि ५ १० १५ १८ २० २५ 

प्र. १२ 
झाडापखािा संिमण दर प्रलि 

हजारमा 
जना ६८ ६० ५० ४० ३० २० 

प्र. १३ िाि कुपोषण दर  प्रलिशि ३३ ३० २८ २५ २० १५ 

प्र. १४ 
स्वास्थ्य पोषण कायफिम पगुेको 

लिद्यािय 
प्रलिशि ५० ६० ७० ८० ९० १०० 
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२.३ खानपेानी िथा सरसर्ाई 
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जोलखम पक्ष िथा 

अनमुान 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०
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१

 

२
०

८
१
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२

 

२
०
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३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव 
आिारभूि खानपेानी िथा सरसर्ाई 

सुलविा पुगेको घरपररवार 
प्रलिशि ७२ ७६ ८० ८५ ९० ९५ 

▪ गाँउपालिका

को प्रगलि 

प्रलिवेदन 

▪ स्थानीय 

खानेपानी 

उपभोक्ता 

सलमलिको 

िार्षफक 

प्रलिवेदन 

▪ गाँउपालि

का  

▪ प्रदेश 

सरकार  

▪ स्थानीय 

खानेपानी 

उपभोक्ता 

सलमलि 

 
 

उपभोक्त सहिहि र 

नागररक सिाजको 

सियोग भएको िुनेछ 
अन्िर सरकार सिन्वय 

भएको िुनेछ 
संघीय र प्रदशे सरकारको 

सियोग भएको िुनेछ 

प्रलिर्ि

१ 

पाईप मार्फ ि खानेपानी पगुेको 

घरपररवार 
प्रलिशि ८४ ८८ ९० ९३ ९७ १०० 

प्र. २ शौचािय भएको घरपररवार प्रलिशि ६६ ७० ७५ ८० ९० १०० 

प्र. ३ जनशलक्त िालिम जना १० १५ २० २५ ३० ३५ 

प्र. ४ खानेपानीको स्रोि संरक्षण र सरसर्ाई प्रलिशि ३० ४० ५५ ७० ८० ९० 

प्र. ५ 
मुख्य िजार क्षेत्रमा सावफजलनक 

शौचािय 
संख्या ० १ २ ३ ४ ५ 

प्र. ६ जनचेिना कायफिम संख्या १ २ ३ ५ ५ ५ 

 

२.४ यवूा िथा खिेकुद 

न
लि

ज
ा 

स्ि
र
 

नलिजा सूचक एकाई 

आ
ि

ार
 ि

ष
फ 

(२
०

७
८

/७
९

) िक्ष्य 

पु् याईको 

आिार 

कायाफतवयन 

लनकाय 

जोलखम पक्ष िथा 

अनमुान 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव िेरोजगारी प्रलिशि १६ १५ १४ १३ १२ १० ▪ गाँउपालिका

को प्रगलि 

प्रलिवेदन  

▪ गाँउपालि

का  

▪ प्रदशे 

▪ सामुदालयक 

संघ संस्था र 

नागररक 

प्रलिर्ि

. १ 
वैदेलशक रोजगारीमा गएका यवूा प्रलिशि ५.१९ ५.१० ४.८ ४.७ ४.५ ४.२ 
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प्र. २ यूवा संजाि संख्या - २ ३ ५ ७ १० सरकार  

▪ स्थानीय 

क्ििहरु  

समाजको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

▪ अतिर सरकार 

समतवय भएको 

हनेछ  

प्र. ३ स्थालनय स्िरको खेकिुद मदैान संख्या - १ २ २ ३ ४ 

प्र. ४ कभडफ हि संख्या - - - - - १ 

प्र. ५ 
माध्यलमक लवद्याियमा खेिकुद 

लशक्षक र सामाग्री 
प्रलिशि ५० ६० ७० ८० ९० १०० 

प्र. ६ खेिकुद प्रलियोलगिा आयोजना संख्या - १ - २ - ३ 

प्र. ७ क्ििहरुको क्षमिा अलभवृलि संख्या - २ ३ ५ ७ १० 

 

२.५ िैंलगक समानिा िथा सामालजक समावशेीकरण 

न
लि

ज
ा 

स्ि
र
 

नलिजा सूचक एकाई 

आ
ि

ार
 ि

ष
फ 

(२
०

७
८

/७
९

) िक्ष्य 

पु् याईको 

आिार 

कायाफतवयन 

लनकाय 

जोलखम पक्ष 

िथा अनुमान 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव 
नेिृत्वदायी पदमा मलहिा िथा िलक्षि 

वगफको प्रलिलनलित्व 
प्रलिशि - २५ ३० ३३ ४० ५० 

▪ गाँउपालिका

को प्रगलि 

प्रलिवेदन 

▪ स्थानीय 

लवलिय 

संस्थाको 

िार्षफक 

प्रलिवेदन 

▪ स्थालनय 

स्वास्थ्य 

संस्थाको 

िार्षफक 

प्रलिवेदन  

▪ गाँउपालिका  

▪ प्रदेश सरकार  

▪ स्थानीय 

क्ििहरु 

▪ स्थानीय 

लवलिय 

संस्थाहरु 

▪ स्थानीय 

स्वास्थ्य 

संस्था  

▪ सामुदालयक 

संघ संस्था 

र नागररक 

समाजको 

सहयोग 

भएको 

हनेछ 

▪ अतिर 

सरकार 

समतवय 

भएको 

हनेछ  

प्रलिर्ि

. १ 

मलहिाको नाममा जग्गा जलमन 

भएको 
प्रलिशि ६.८७ ७.५ ८.५ १० १२ १५ 

प्र. २ मलहिा घरमिुी भएको घरपररवार प्रलिशि १२.६ १४ १६ १८ २० २२ 

प्र. ३ िैंक खािा भएका मलहिा प्रलिशि ८ १५ २५ ३५ ४५ ५० 

प्र. ४ मलहिा साक्षरिा प्रलिशि ४९.७६ ५३ ५८ ६३ ६८ ७० 

प्र. ५ 
िलक्षि िथा लपछलडएका वगफिाई 

क्षमिा लवकास िालिम 
जना - १० २० ३० ४० ५० 

प्र. ६ 
मलहिा िथा जे् ठ नागररक िलक्षि 

स्वास्थ्य घुलम्ि लशलवर वार्षफक 
संख्या - १ २ ३ ३ ३ 

प्र. ७ 
कुनैपलन प्रकारको अपांगिा हन े

जनसंख्या 
प्रलिशि १.९७ १.८८ १.७२ १.६९ १.६० १.५० 
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प्र. ८ 
अपांग िाििालिकािाई लवशेष लशक्षा 

प्रदान 
प्रलिशि - १० २० ३० ४० ५० 

प्र. ९ िालिम प्राप् ि अपागंिा भएका व्यलक्त संख्या - १० २० ३० ४० ५० 

प्र. १० िाि क्िव संख्या - १ २ ३ ५ ७ 

 

३. पवूाफिार क्षते्र 

न
लि

ज
ा 

स्ि
र
 

नलिजा सूचक एकाई 

आ
ि

ार
 ि

ष
फ 

(२
०

७
८

/७
९

) िक्ष्य 

पु् याईको 

आिार 

कायाफतवयन 

लनकाय 

जोलखम पक्ष िथा 

अनमुान 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव 

तयनूिम पूवाफिार (सडक, लवदु्यि, 

मोवाईि र टेलिलभजन) सुलविा 

भएका घरिरुी 

प्रलिशि १० १५ २० ३० ४० ५० 

▪ गाँउपालिका

को प्रगलि 

प्रलिवेदन  

▪ गाँउपालिका  

▪ प्रदेश 

सरकार   

▪ सामुदालयक 

संघ संस्था र 

नागररक 

समाजको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

▪ अतिर सरकार 

समतवय भएको 

हनेछ 

▪ दािृ लनकाय 

िथा अतय संघ 

संस्थाहरुको 

सहयोग 

लनरतिर रहने 

छ   

प्रलिर्ि 

१ 
पक् की सडक क्रक.लम. - ५ १५ २५ ३५ ५० 

प्र. २ ग्राभेि सडक क्रक.लम.  ५० ७० ९० १२० १३० १५० 

प्र. ३ झोिुंगे पुि संख्या - ३ ३ ५ ५ ६ 

प्र. ४ पक् की पुि संख्या - ३ ४ ५ ६ ७ 

प्र. ५ 
वलिको िालग लवदु्यि प्रयोग गन े

घरिरुी 
प्रलिशि ६५ ७० ७५ ८० ९० १०० 

प्र. ६ मोवाईि प्रयोगकिाफ प्रलिशि ६० ७० ९० १०० १०० १०० 

प्र. ७ ईतटरनेट प्रयोगकिाफ प्रलिशि - १ ३ ५ ७ १० 

प्र. ८ लडस होम भएका घरिुरी प्रलिशि १० १५ २० २५ ३० ५० 

प्र. ९ 
भूकम्प प्रलिरोिी मापदण्ड अनुसार 

लनर्मफि घर 
संख्या - ५० ७० १५० ३०० ५०० 
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प्र. १० थप िघ ुजिलवदु्यि आयोजना संख्या - १ २ ३ ३ ४ 

प्र. ११ 
भूकम्प प्रलिरोिी भवन लनमाफण 

िालिम जनशलक्त 
जना - २० ३० ५० ७० १०० 

प्र. १२ 
गाँउपालिका िथा वडा कायाफिय 

भवन 
अवस्था    

आफ्नै भवन लनमाफण 

भैसक् ने 

प्र. १३ 
लडलजटि सूचना प्रलवलिको प्रयोग गन े

घरिरुी 
प्रलिशि - २ ५ ७ १० १५ 

प्र. १४ 
भवन संलहिा र लनमाफण मापदण्ड 

कायाफतवयन 
अवस्था पूणफ कायाफतवय भएको हनछे 

प्र. १५ 
मुख्य िजार र वस्िी क्षेत्रमा ढि 

संजाि लनमाफण 
अवस्था    

लनमाफण सम्पत न भएको 

हनेछ 

प्र. १६ 
र्ोहोरमैिा िथा ढि व्यवस्थापन 

सम्ितिी सचेिना कायफिम (िार्षफक) 
संख्या - २ ४ ५ ५ ७ 

प्र. १७ लवपद व्यवस्थापन कोषको गठन अवस्था   गठन भएको हनछे 

प्र. १८ 
भूकम्पिे क्षलिग्रस्ि संरचनाहरुको 

पुलनमाफण 
अवस्था    सम्पत न भैसकेको हनेछ 

 

४. िोकितत्र र सशुासन 

न
लि

ज
ा 

स्ि
र
 

नलिजा सूचक एकाई 

आ
ि

ार
 ि

ष
फ 

(२
०

७
८

/७
९

) िक्ष्य 

पु् याईको 

आिार 

कायाफतवयन 

लनकाय 

जोलखम पक्ष िथा 

अनमुान 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव सेवा सतिुल् ट प्रलिशि ३० ३५ ५० ५५ ६० ७० 
▪ िेस्रो पक्ष सेवा 

सतिु् टी सभे  

गाँउपालिका 

▪ सामुदालयक 

संघ संस्था र 

नागररक 

समाजको 

सहयोग भएको 

प्रलिर्ि 

१ 

गाँउपालिका र वडा कायाफियमा 

नागररक वडापत्रको कायाफतवयन  
प्रलिशि ५० ६० ७० ८० ९० १०० 

▪ गाँउपालिका

को प्रगलि 

प्रलिवेदन प्र. २ पदपूर्िफ प्रलिशि ७० ७५ ८० ८५ ९० १०० 
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प्र. ३ कानुन, नीलि, कायफलवलि िजुफमा प्रलिशि ३० ४० ५० ६५ ८५ १०० हनेछ 

▪ अतिर सरकार 

समतवय भएको 

हनेछ  

प्र. ४ 
क्रियालशि नीलिगि सलमलि िथा 

संयुतत्र 
प्रलिशि २५ ३० ३५ ४० ४५ ५० 

प्र. ५ 

ठूिा आयोजनाहरुको सावफजलन 

सुनवाई र सामालजक िेखापररक्षण 

िार्षफक 

पटक २ ३ ४ ४ ४ ४ 

प्र. ६ 
गाँउपालिका र स्थानीय प्रहरी 

प्रशासनको क्षमिा अलभवृलि कायफिम 
पटक २ २ ४ ४ ६ ६ 

प्र. ७ 
जनप्रलिलनलि र कमफचारीहरुको क्षमिा 

अलभवृलि कायफिम 
पटक २ २ ४ ४ ६ ६ 

प्र. ८ 
मानव अलिकार उपिघनका 

घटनाहरुको तयालयक लनरुपण 
प्रलिशि ३० ५० ७० ८० ९० १०० 

प्र. ९ 
तयाय सलमलिका पदालिकारीहरुको 

क्षमिा अलभवृलि कायफिम 
पटक २ २ ३ ३ ३ ३ 

प्र. १० आतिररक आय िृलि प्रलिशि १० १५ २० ५० ७० १०० 

प्र. ११ 
लवदु्यलि भुक्तानी प्रणािीिाट राजश् व 

संकिन 
प्रलिशि १० २० ३० ४० ५० ६० 

प्र. १२ प्रगलि सलमक्षा पटक २ २ २ ३ ४ ४ 

प्र. १३ अनिाई सेवा  प्रलिशि १० २० ३० ४० ५० ५० 
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५. वन, वािावरण िथा लवपद व्यवस्थापन क्षते्र 
न

लि
ज

ा 
स्ि

र
 

नलिजा सूचक एकाई 

आ
ि

ार
 ि

ष
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(२
०

७
८

/७
९

) िक्ष्य 

पु् याईको 

आिार 

कायाफतवयन 

लनकाय 

जोलखम पक्ष िथा 

अनमुान 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव वन ढाकेको क्षेत्रर्ि  हाि ६८% वन रहकेो सो क्षेत्रको कायम रहने छ 

▪ गाँउपालिका

को प्रगलि 

प्रलिवेदन 

गाँउपालिका 

▪ सामुदालयक 

संघ संस्था र 

नागररक 

समाजको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

▪ अतिर सरकार 

समतवय भएको 

हनेछ  

प्रलिर्ि 

१ 
वन जिािार संरक्षण कायफिम संख्या २ ३ ४ ४ ५ ५ 

प्र. २ िजार केतरमा र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन संख्या ० १ २ ३ ४ ५ 

प्र. ३ 
खाना पकाउन काठ दाउराको प्रयोग 

गन ेघरिुरी 
प्रलिशि ९८ ९५ ९० ८५ ८० ७५ 

प्र. ४ जोलखम नक्शाङ्कन भएको क्षेत्र प्रलिशि ० २० ३० ५० ६० ७० 

प्र. ५ शौचािय प्रयोग गन ेघरिुरी प्रलिशि ३५ ५० ६० ७० ८० ९५ 

प्र. ६ पलहरो जोलखम क्षेत्र संरक्षण प्रलिशि १० २० ३० ४० ५० ७० 

प्र. ७ 
भूकम्पिाट क्षलिग्रस्ि संरचना 

पुनलनमाफण र पुनथाफपना 
प्रलिशि ५० ६० ७० ८० ९० १०० 

प्र. ८ 
भूकम्प प्रलिरोिी भवन लनमाफण 

िालिम जनशलक्त 
जना - २० ३० ५० ७० १०० 

प्र. ९ लवपद व्यवस्थापन कोषको गठन अवस्था   गठन भएको हनछे 

प्र. १० 
भूकम्प प्रलिरोिी मापदण्ड अनुसार 

लनर्मफि घर 
संख्या - ५० ७० १५० ३०० ५०० 

प्र. ११ सावफजलन जमीन संरक्षण प्रलिशि १० २० ३० ४० ५० ६० 
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सतदभफ सामाग्री 
 

▪ राल् ट्रय योजना आयोग (२०७८); स्थानीय िहको योजना िजुफमा क्रदग्दशफन, राल् ट्रय योजना आयोग, 

नेपाि सरकार, ससंहदरवार काठमाण्डौ 

▪ ____________ (२०७६); पतरौ योजना (आर्थफक िषफ २०७६/७७-२०८०/८१), राल् ट्रय योजना 

आयोग, नेपाि सरकार, ससंहदरवार काठमाण्डौ 

▪ ____________ (२०७६); स्थानीय अनुकुिन कायफयोजना खाका, नेपाि सरकार, वन िथा 

वािावरण मतत्रािय, ससंहदरवार, काठमाण्डौ 

▪ प्रदेश नं १ (२०७५); सूचना लचत्र (Infographic) प्रथम आवलिक योजना, प्रदेश सरकार, प्रदेश 

योजना आयोग, प्रदेश नं १, लवराटनगर, नेपाि 

▪ ____________ (२०७५); प्रथम आवलिक योजना, आर्थफक िषफ (२०७६/७७-२०८०/८१), प्रदेश 

सरकार, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश नं १, लवराटनगर, नेपाि 

▪ ___________ (२०७६/७७); प्रदेश पाश् वफलचत्र, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश नं १, लवराटनगर, 

नेपाि 

▪ लिखु गाउपालिका (२०७८); आर्थफक िषफ २०७८/७९ को नीलि िथा कायफिम, आर्थफक ऐन िथा 

लवलनयोजन ऐन, लिखु गाउपालिकाका, प्रदेश नं १, झापा, नेपाि 

▪ ___________ (२०७८); लिखु गाउपालिकाको िुिेरटन, िषफ १, अंक १, २०७८, गौरादह 

नगरपालिका, प्रदेश नं १, झापा, नेपाि 

▪ ________ (२०७८); नीलि कायफिम िथा िजेट, लिखु गाउपालिकाका, प्रदेश नं १, नपेाि 

▪ Central Bureau of Statistics (2011): National Population Housing Census, Government 

of Nepal, Central Bureau of Statistics, Kathmandu 

▪ ____________ (2018): National Economic Census, Provincial Profile of Province No. 

1, Central Bureau of Statistics, Government of Nepal, Kathmandu 

▪ Government of Nepal (2020): HMIS 2075/76, Department of Health Services, Ministry 

of Health and Population, Government of Nepal, Kathmandu 

▪ _________________ (2015): National Land-use Policy 2015, Ministry of Land 

Reform and Management, Kathmandu, Nepal 

▪ ____________ (2020): Nepal Human Development Report 2020, Beyond Graduation: 

Productive Transformation and Prosperity, National Planning Commission, Singha 
Durbar, Kathmandu, Nepal 

▪ स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ (पररच्छेद ६ दर्ा २४ र २५, पररच्छेद ९ दर्ा ५४ देलख ६८ 

र पररच्छेद १० दर्ा ६९ देलख ८०)  

▪ स्थानीय िहहरुको संगठन िथा व्यवस्थापन संरक्षण खण्ड (ख), गाउपालिकाहरुको दरवतदी िेररज 

(४६०) संलघय मालमिा िथा सामातय प्रसाशन मतत्रािय  
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▪ अतिरसरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन २०७४, (पररच्छेद २ राजस्वको अलिकार; पररच्छेद ३ 

राजस्वको िाँडर्ाँट; पररच्छेद ४ अनुदानको अवस्था; पररच्छेदिः ५, वैदेलशक सहायिा र आतिररक 

ऋण; पररच्छेद ६ सावफजलनक खचफ व्यवस्था; पररच्छेद ७ राजस्व र व्ययको अनुमान; पररच्छेद ८्िः 

लविीय अनुशासन) 

▪ स्थानीय अनुकूिन कायफयोजना खाका-२०७६, नेपाि सरकार वन िथा वािावरण मतत्रािय 

ससंहदरवार, काठमाडौं 
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अनसुूचीहरु  

अनसुचूी १: माइतयटू 

अनसुचूी १.१: अलभमखूीकरण िथा ियारी कायफशािा, लनदशेक सलमलि िथा लवषयगि सलमलि, वडा भिेा 

िथा लवषयगि सलमिको भिेा सम्वलतिि माइतयटू 
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अनसुचूी १.२: वडा भिेा 
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अनसुचूीिः १.३ दीघफकालिन सोच लनघाफरण कायफशािा 
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अनसुचूी १.४: मस् यौदा प्रलििेदन प्रस्ििुीकरण 
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अनसुचूी  २: र्ोटाहरु 

 

अनसुचूी २.१: कायाफशािा गोल् ठका झिकहरु 
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अनसुचूी २.२: वडा भिेा िथा छिर्ि 

 

 

फोटोोः४ स्थानिय सहभागीहरु 

फोटो  
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चित्र 11 वडा ९ को भेला 

 

 

 

 



 

पेज| 196  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

पेज| 197  
 

अनसुचुी २.३: लनदशेक सलमलि र लवषयगि सलमलिसगँको छिर्िका झिक 
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अनसुचूी २.४: मस् यौदा प्रलिवेदन प्रस्ििुीकरण र छिर्ि 
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अनसुचुी २.५: लिख ुगाउँपालिकाका केलह भदूृ्  यहरु  
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अनसुचूी ३: योजना, पररमाणात् मक िक्ष िथा िजटे िाडँर्ाड 
  

१. आर्थफक लवकास 

क) कृलष 

प्रलिर्ि अनसुार प्रमखु क्रियाकिाप 

५ वषफको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कुि वजटे 

रु. हजारमा 

कायाफतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि (हजारमा) 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ ३ ४ ४ ५ 

कृलष उपज सङ्किन केतर स्थापना वटा ९ २ २ २ २ १ ३,१०० ७,०० ७,०० ७,०० ७,०० ३०० 

पालिक स्िररय अगुवा िथा व्यवसालयक िालिम वटा ९ २ २ २ २ १ ४,१०० २,००० ५०० ५०० १००० १,००० 

कुिो ममफि  ९ २ २ २ २ १ ४,१०० १,५०० १,२०० ६०० १५०० ५०० 

कृषक भ्रमण आयोजना र िालिम  १८ २ २ २ २ २ २,१०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

कृलष प्रलवलिकहरुको िालिम  ९ २ २ २ २ २ २५० ५० ५० ५० ५० ५० 

माटो पररक्षण िालिम र लशलवर  ५ १ १ १ १ १ १,२५० ३५० २५० २५० २५० २०० 

लमलन पयाि स्थापना  १ ० १ ० ० ० ७०० ० ७०० ० ० ० 

कृलष मेिा आयोजना  ५ १ १ १ १ १ २,००० ३५० ३५० ४०० ४०० ५०० 

प् िाल् टक टनेि खेिी  १५० ३० ३० ३० ३० ३० ९२० १८० १८० १८० १८० २०० 

अगाफलनक खेिी िालिम प्रििफन  १० २ २ २ २ २ १,१०० २०० २०० २०० ३५० १५० 

र्िरु्ि नसफरी स्थापना िथा र सञ् चािन  १० २ २ २ २ २ ६,००० २,००० १,००० १,००० १००० १,००० 

जम्मा         २५,६२० ७१३० ४९३० ३६८० ५२३० ४४०० 

ख) पशसुवेा 

प्रलिर्ि अनसुार प्रमखु क्रियाकिाप 

५ वषफको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कुि वजटे रु. 

हजारमा 

कायाफतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि (हजारमा) 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 

दगु्ि लचस्यान केतर प्रवद्दफन र स्थापना वटा ५ १ १ १ १ १ २,१०० ४०० ४०० ४०० ४०० ५०० 

पशु गभाफिारण केतर स्थापना वटा १ १  ० ० ० ० १५० १५० ० ० ० ० 

पशुपािन समूह वा र्ामफिाई उत नि जािको राँगा 

िोका लविरण 
सङ्ख्या २५ ५ ५ ५ ५ ५ २,५५० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

अगुवा पशुपािक कृषक िलक्षि िालिम जना ४५ ९ 
९ ९ ९ ९ 

५०० १०० १०० १०० १०० १०० 

घाँस खेलिका िालग पशुपािन समूहिाई अनुदान ह.े ४० ८ ८ ८ ८ ८ १,६५० ३२० ३२० ३२० ३४० ३५० 
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युवा िलक्षि उत नि गाई भईसी र्ामफ अनुदान सङ्ख्या ५ १ १ १ १ १ ५,००० १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० 

पशु जत य पदाथफ  वजारीकरण  वटा १० २ २ २ २ २ १,००० २०० २०० २०० २०० २०० 

गो् ठी सञ् चािन (पश ु लवमा, फ्ि,ु सर्ा दिु 

उत्पादन) 
पटक १५ ३ ३ ३ ३ ३ १,५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० 

पशु स्वास्थ्य पररक्षण िथा खोप लशलवर पटक १० २ २ २ २ २ १,००० २०० २०० २०० २०० २०० 

मासु पररक्षण प्रयोगशािा स्थापना वटा १ १ ० ० ० ० २५० ० २५० ० ० ० 

पशु प्रालवलिक िालिम िथा अतय क्षमिा लवकास 

कायफिम 
वटा ५ १ १ १ १ १ १,२५० २५० २५० २५० २५० २५० 

पशु उपचार सेवा िथा कायफिम एकमु् ठ  वटा ५ १ १ १ १ १ १,००० २०० २०० २०० २०० २०० 

पश ु अत िेषण, ररपोर्टफङ, लसरम सङ्किन 

प्रयोगशािा प्रेषण कायफिम 
पटक १० २ २ २ २ २ ५०० १०० १०० १०० १०० १०० 

पशुपंक्षी पयाव स्थापना पटक ५ १ १ १ १ १ ७५० १५० १५० १५० १५० १५० 

जम्मा        १९,२०० 
३८७० ३९७० ३७२० ३७४० ३८५० 

ग) उद्योग व्यवसाय 

प्रलिर्ि अनसुार प्रमखु क्रियाकिाप 

५ वषफको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कुि वजटे रु. 

हजारमा 

कायाफतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि (हजारमा) 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 

उद्यम लवकास कोष स्थापना वटा १ १ ० ० ० ० १०,६०० ० ५००० ५००० ३०० ३०० 

उद्योग सम्भाव्यिा अध्ययन वटा १ १  ० ० ० ५०० ० ५०० ० ० ० 

िघ ुउद्योग गाउँ स्थापना  वटा २ ० १ १ ० ० ६,००० ० ० ३००० ३००० ० 

उद्यमीहरुको िालग अध्ययन भ्रमण  वटा ५ १ १ १ १ १ १,१५० २०० २०० २०० २५० ३०० 

प्रालवलिक लसप लवकास िालिम वटा १० २ २ २ २ २ १,१५० २०० २०० २०० २५० ३०० 

िि ुिथा साना उद्यमी मेिा  वटा ५ १ १ १ १ १ २,६५० ५०० ५०० ५०० ५५० ६०० 

उद्योग प्रिद्दफन कायफिम वटा ५ १ १ १ १ १ ६५० १०० १०० १०० १५० २०० 

िघु उद्यमीहरुका िालग साझा सुलविा केतर स्थापना वटा ६ ० ३ ३ ० ० २,००० ० १००० १०० ० ० 

व्यापारीका िालग क्षमिा लवकास िालिम पटक ५ १ १ १ १ १ २,६५० ५०० ५०० ५०० ५५० ६०० 

पयफटक्रकय महत्वका स्थानहरुसम्मको पहचँ सडक 

ममफि िथा लनमाफण क्रकलम 
३० १० १० १० ५ ५ ३०,००० ० १०,००० १०,००० ५,००० ५,००० 

पयफटक्रकय महत्वका स्थानहरुसम्मको संरक्षण र वटा १० ३ २ २ १ २ २८,००० ५,००० ५,००० ५,००० ६,००० ७,००० 
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पुन लनमाफण 

वनभोज स्थि लनमाफण सङ्ख्या ६ २ २ १ १  १५,००० ५,००० ५,००० ५,००० ० ० 

जम्मा         १,००,३५० ११,५०० २८,००० २९,६०० १६,०५० १४,३०० 

घ) िैंक िथा लवलिय सस्था 

प्रलिर्ि अनसुार प्रमखु क्रियाकिाप 

५ वषफको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष कुि वजटे रु. 

हजारमा 

कायाफतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 

व्यवसायीकका िालग क्षमिा लवकास िालिम वटा ५ १ १ १ १ १ १,००० २०० २०० २०० २०० २०० 

स्िरोत निी िालिम िथा प्रलवलि सहयोग जना ५० १० १० १० १० १० २,५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

सहकारी िथा लवलिय संस्था सम्ितिी िृहि गो् ठी पटक ५ १ १ १ १ १ १,६०० ३०० ३०० ३०० ३०० ४०० 

सहकारी संस्थाहरुको िथ्याङ्क सङ्किन िथा 

डाटावेस र अद्याविीकरण 
पटक ५ १ १ १ १ १ २,५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

जम्मा                ७,६०० १,५०० १,५०० १,५०० १,५०० १,६०० 

 

२. सामालजक लवकास 

क) लशक्षा 

प्रलिर्ि अनसुार प्रमखु क्रियाकिा 

५ वषफको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कुि वजटे रु. 

हजारमा 

कायाफतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 

कक्षा कोठा लनमाफण  वटा २० ५ ५ ५ ३ २ २३,००० ४,००० ४,००० ४,००० ५,००० ६,००० 

कम्प् यूटर प्रयोगशािा लनमाफण वटा २० ५ ५ ५ ३ २ १८,००० ३,००० ३,००० ३,००० ६,००० ३,००० 

लवग्यान प्रयोगशािा वटा १० २ २ २ २ २ ११,५०० २,००० २,००० २,००० २,५०० ३,००० 

खेि मैदान  वटा ९ ३ ३ ३ ० ० १०,००० २,००० २,००० २,००० २,००० २,००० 

घेरािेरा लवद्यािय लनमाफण वटा ९ ३ ३ ३ ० ० १०,००० २,००० २,००० २,००० २,००० २,००० 

शौचािय लनमाफण िथा ममफि वटा २५ ५ ५ ५ ५ ५ १६,००० ३,००० ३,००० ३,००० ३,००० ४,००० 

लवद्याियमा पानीको व्यवस्था वटा २५ ५ ५ ५ ५ ५ ८,००० १,५०० १,५०० १,५०० १,५०० २,००० 

लवद्याियमा इतटरनेट जडान  वटा १५ ३ ३ ३ ३ ३ १,५०० ९०० ६००    
लवद्याियमा खेिकुद सामाग्रीको व्यवस्था एकमु् ट १ १ १ १ १ १ २,५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

र्र्नफचरको व्यवस्था सेट १५० ३० ३० ३० ३० 

३

० १,००० १५० २०० २०० २०० २५० 
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स्टे्रचर प्राथलमक उपचारको सािनको िालग एकमु् ठ १ १ १ १ १ १ २५० ५० ५० ५० ५० ५० 

थप लशक्षक व्यवस्था (वार्षफक) जना २५ ५ ५ ५ ५ ५ ६,९०० १,३८० १,३८० १,३८० १,३८० १,३८० 

प्र.अ. िालिम (संस्थागि समेि) (वार्षफक) वटा  ५ १ १ १ १ १ ४०० ५० ५० ७५ १०० १२५ 

लव.व्य.स.र लपछलडएका पदालिकरीको क्षमिा 

लवकास िालिम (वार्षफक) 
वटा ५ १ १ १ १ १ ७५० १५० १५० १५० १५० १५० 

लवद्यािय सुिार योजना लनमाफण िथा 

िार्षफक कायफशािा 
५ १ १ १ १ १ १ १,७५० ३५० ३५० ३५० ३५० ३५० 

वाि लशक्षक िालिम (वार्षफक) वटा  ५ १ १ १ १ १ ५०० १०० १०० १०० १०० १०० 

िेखा िालिम वटा ५ १ १ १ १ १ २५० ५० ५० ५० ५० ५० 

खेि प्रलशक्षक व्यवस्था (वार्षफक) जना  २० ४ ४ ४ ४ ४ १,००० २०० २०० २०० २०० २०० 

अनुगमन िथा मपुयाङकन १ लनरत िर 

लनरत ि

र 

लनरत ि

र लनरत िर 

लनरत ि

र 

लनर

त ि

र २५० ५० ५० ५० ५० ५० 

लशक्षक पुरस्कार जना २५ ५ ५ ५ ५ ५ २५० ५० ५० ५० ५० ५० 

लवद्यािय लशक्षा पुरस्कार वटा २५ ५ ५ ५ ५ ५ ५०० १०० १०० १०० १०० १०० 

स्थानीय पायिम लनमाफण  वटा १ १ ० ० ० ० ५०० ५०० ० ० ० ० 

अपांग िथा अशक्तहरुको िालग छात्रवृलि एकमु् ठ १ १ १ १ १ १ १,५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० 

जम्मा        ११६,३०० २२,३८० २१,६३० २१,०५५ २५,५८० २५,६५५ 

ख) स्वास्थ्य 

प्रलिर्ि अनसुार प्रमखु क्रियाकिा 

५ वषफको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कुि वजटे रु. 

हजारमा 

कायाफतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 

समुदायमा आिाररि सतिुलिि खानलपन 

सम्ितिी व्यवहार पररविफन वारे जनचेिना 

कायफिम  

(वार्षफक) 

पटक ५ १ १ १ १ १ १,५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० 

पाठेघर सम्ितिी वडा स्िररय लशलवर 

जनचेिना (पो् टर, ब्रोसर) पटक ५ १ १ १ १ १ १८,००० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० 

स्वयमसेलवका प्रोत्साहन पुस्कार ५ जनाका 

दरि े(उत्कृ् ट ५ वडा) जना १२५ २५ २५ २५ २५ 

२

५ १,५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० 
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लनशुपक आयुवेद िथा योग स्वास्थ्य लशलवर  वटा ५ १ १ १ १ १ १,१०० २०० २०० २०० २०० ३०० 

लवध्याियमा सन े र नसन े रोग िथा योगा 

सचेिना कायफिम लवद्यािय ५ १ १ १ १ १ ५०० १०० १०० १०० १०० १०० 

स्वास्थ्यकमीका िालग क्षमिा अलभिृक्रद्द 

िालिम जना ५० १० १० १० १० 

१

० ५५० १०० १०० १०० १०० १०० 

स्वास्थ्य कायफिम सलमक्षा वार्षफक  ३ ३ ३ ३ ३ २५० ५० ५० ५० ५० ५० 

स्वास्थ्य कायफिम अनगुमन लनरतिर लनरतिर 

लनरति

र 

लनरति

र लनरतिर 

लनरति

र 

लनर

ति

र २५० ५० ५० ५० ५० ५० 

स्वास्थ्य चौकीमाहरुमा स्वास्थ्य उपकरण थप  एकमु् ट १ १ १ १ १ १ २,५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

औषिी खररद ढुवानी भण्डारण पटक ५ १ १ १ १ १ ७,५०० १,५०० १,५०० १,५०० १,५०० १,५०० 

एकीकृि नगर स्वास्थ्य व्यवस्थान सुचना 

प्रणािी स्थापना र सञ् चािन वटा १ ० १ ० ० ० ५०० ५०० ० ० ० ० 

जम्मा         ३४,१५० ३,९०० ३,४०० ३,४०० ३,४०० ३,५०० 

ग) खानपेानी िथा सरसर्ाई 

प्रलिर्ि अनसुार प्रमखु क्रियाकिा 

५ वषफको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कुि वजटे रु. 

हजारमा 

कायाफतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 

खानेपानी योजना पुनलनमाफण वटा १० २ २ २ २ २ ५०,००० १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० 

खानेपानी योजना ममफि सम्भार वटा ५० १५ १० १० १० ५ ४७,५०० ७,५०० १०,००० १०,००० १०,००० १०,००० 

खानेपानी उपभोक्ता सलमलिहरुको संस्थागि 

लवकास सम्ितिी िालिम वटा २५ ५ ५ ५ ५ ५ २५० ५० ५० ५० ५० ५० 

पूणफ सरसर्ाई प्रिदफन कायफिम वटा ५ १ १ १ १ १ १,१०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

स्वच्छ खानेपानी सम्ित िी सचेिना कायफिम 

(िार्षफक) पटक २५ ५ ५ ५ ५ ५ २५० ५० ५० ५० ५० ५० 

जम्मा           ९९,१०० १८,१०० २०,६०० २०,६०० २०,६०० २०,६०० 

घ) मलहिा िथा वािवालिका र िलक्षि िगफ  

प्रलिर्ि अनसुार प्रमखु क्रियाकिा 

५ वषफको िक्ष्य पररमाणा त्मक िक्ष्य कुि वजटे 

रु. हजारमा 

कायाफतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 
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नयाँ संरचना, संलविान र देवानी सम्ित िमा 

मलहिा र िलक्षि िगफिाई िालिम वटा ६ २ २ २ २ २ ६०० २०० २०० २०० ० ० 

दलृ् ट लवलहनको िालग गमनलशििा िालिम वटा ५ १ १ १ १ १ ४२० ८० ८० ८० ८० १०० 

अपांगिा भएकाहरुिाई सीपमूिक िालिम वटा ५ १ १ १ १ १ १,३०० २५० २५० २५० २५० ३०० 

मलहिाहरुका िालग व्यवसालयक िथा 

लसपमूिक िालिम वटा ७५ १५ १५ १५ १५ 

१

५ ३,०५० ६०० ६०० ६०० ६०० ६५० 

वािक्िव गठन र सञ् चािन र प्रलियोलगिा वटा २५ ५ ५ ५ ५ ५ ५०० १०० १०० १०० १०० १०० 

ज्ये् ठ नागररक लमिन केतर लनमाणफ वटा ५ २ १ १ १ ० ८,००० ४,००० ० २,००० ० २,००० 

वाि लववाह तयूलनकरण अलभयान वटा ५ १ १ १ १ १ ६०० २०० १०० १०० १०० १०० 

वडास्िररय िैंलगक र घरेि ु सहसंा लनमुफि 

अलभयान वटा १० २ २ २ २ २ १,००० २०० २०० २०० २०० २०० 

अपाङ्गिा भएका अनाथ र सहसंा लपलडिका 

िालग पुनस्थापना कायफिम कोष वटा १ ० १ ० ० ० ५०० ० ३०० २०० ० ० 

क्रकशोरी लशक्षा वटा ५ १ १ १ १ १ १,००० २०० २०० २०० २०० २०० 

एकि मलहिा स्वािम्िन कायफिम कोष वटा १ १ ० ० ० ० १००० ५०० ५०० ० ० ० 

जम्मा                १७,९७० ६,३३० २,५३० ३,९३० १,५३० ३,६५० 

ङ) दलिि जनजािी िथा िलक्षि िगफ 

प्रलिर्ि अनसुार प्रमखु क्रियाकिा 

५ वषफको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कुि वजटे  

रु. हजारमा 

कायाफतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 

लवपत न दलिि वाििालिकाका लवद्यािय 

पोशाक लविरण  जना २०० ४० ४० ४० ४० 

४

० १,२५० २५० २५० २५० २५० २५० 

दलिि िलक्षि घरेिु सहसंा लवरुद्दको िालिम वटा २५ ५ ५ ५ ५ ५ १,२५० २५० २५० २५० २५० २५० 

व्यवसालयक िथा सीपमूिक िालिम वटा ३५ १० १० १० ५ ० ४०० १०० १०० १०० १०० ० 

दलिि क्रकशोर क्रकशोरी लशक्षा कायफिम 

वार्षफक  पटक ५ १ १ १ १ १ ५०० १०० १०० १०० १०० १०० 

आक्रदवासी जनजािी िलक्षि कायफिम  वटा ५ १ १ १ १ १ २,५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

जम्मा                ५,९०० १,२०० १,२०० १,२०० १,२०० १,१०० 

च) यवुा िथा खिेकुद 
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प्रलिर्ि अनसुार प्रमखु क्रियाकिा 

५ वषफको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कुि वजटे रु. 

हजारमा 

कायाफतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 

नगरस्िररय खेिकुद प्रलियोलगिा सञ् चािन वटा १० २ २ २ २ २ ५,००० १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० 

राल् टय स्िरको प्रलशक्षकवाट िालिम सञ् चािन वटा ५ १ १ १ १ १ ५०० १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० 

नगर स्िरीय कभडफ हि लनमाफण वटा १ ० १ ० ० ० ५,००० ० ५,००० ० ० ० 

वडा स्िररय खेिकुद आयोजना पटक ५ १ १ १ १ १ १,००० २०० २०० २०० २०० २०० 

खेिकुद मैदान लनमाफण  वटा २ ० १ १ ० ० २०,००० ० १०,००० १०,००० ० ० 

युवा िलक्षि निेृत्व लवकास र  आयमुिक 

िालिम कायफिम  वटा ५ १ १ १ १ १ ५,००० १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० 

जम्मा        ३६,५०० ३,२०० १८,२०० १३,२०० ३,२०० ३,२०० 

 

 

३. भौलिक लवकास पवूाफिार 

प्रलिर्ि अनसुार प्रमखु क्रियाकिाप 

५ वषफको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कुि वजटे 

रु. हजारमा 

कायाफतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 

सडक कािो पते्र क्रकमी ५० १० १० १० १० १० १,९०,००० ४०,००० ४०,००० ४०,००० ४०,००० ३०,००० 

सडक ग्राभेि क्रकमी ५५ १० १० १० १५ १० १,९६,००० ४०,००० ४०,००० ४०,००० ४०,००० ३६,००० 

कच् ची सडक लनमाफण  क्रकमी ६० १० १५ १५ १० १० ६,००० १,००० १,५०० १,५०० १,००० १,००० 

पद मागफ लनमाफण क्रकमी ५० १० १० १० १० १० १०,००० २,००० २,००० २,००० २,००० २,००० 

सडक नािी लनमाफण क्रकमी २१ ३ ४ ४ ५ ५ ५८,८०० ८४०० ११,२०० ११,२०० १४,००० १४,००० 

जम्मा        ४,६०,८०० ९१,४०० ९४,७०० ९४,७०० ९७,००० ८३,००० 

वलस्ि लवकास योजना प्रलििेदन लनमाफण िथा 

कायाफतवयन वटा १ १ ० ० ० ० ८०,००० ४०,००० ४०,००० ० ० ० 

जम्मा        ८०,००० ४०,००० ४०,००० ० ० ० 

स्थानीय लवदु्यि लविरण  एकमु् ठ ५ १ १ १ १ १ ५,००० १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० 

जम्मा        ५,००० १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० 

इतटरनेट सेवा लवस्िार सेट ३ १ २ ० ० ० १,८०० ६०० १,२०० ० ० ० 

जम्मा        ११,८०० २,६०० ३,२०० २,००० २,००० २,००० 
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४. वन वािावरण िथा लवपद ्व्यवस्थापन  

प्रलिर्ि अनसुार प्रमखु क्रियाकिाप 

५ वषफको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कुि वजटे 

रु. हजारमा 

कायाफतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 

स्थायी नसफरी लनमाफण (७५ हजार लवरुवा) वटा २ १ १ ० ० ० १,००० ५०० ५०० ० ० ० 

सडक क्रकनारमा िृक्षारोपण वटा ५,००० १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० ५,००० १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० 

अलििमण भएको वन क्षेत्रको व्यवस्थापन र  

लवरुवा रोपण ह.े २५ ५ ५ ५ ५ ५ ८०० २०० २०० २०० २०० ० 

गरै् ह का् ठ उद्योग स्थापना र सञ् चािन वटा ५ १ १ १ १ १ ८,००० २,००० २,००० २,००० २,००० २,००० 

जडीवुटी प्रशोिन केतर पलहचान, लवकास 

स्थापना र सञ् चािन वटा ५ १ १ १ १ १ १,३५० १,००० १,००० १,००० १,००० १,००० 

जम्मा        १६,१५० ४,७०० ४,७०० ४,२०० ४,२०० ४,००० 

ससँ्थागि लवकासका कायफिम 

सा.व.उ.स.को िालग िेखा िथा अलभिेख 

व्यवस्थापन िालिम पटक २५ ५ ५ ५ ५ ५ ८०० २०० २०० २०० २०० २०० 

सामुदायीक वन व्यवस्थापन स्थिगि अभ्यास पटक २५ १ १ १ १ १ ६,००० १,५०० १,५०० १,५०० १,५०० १,५०० 

वािावरण क्रदवस पटक ५ १ १ १ १ १ २०० ५० ५० ५० ५० ५० 

जम्मा        ७,००० १,७५० १,७५० १,७५० १,७५० १,७५० 

र्ोहोर मिैा व्यवस्थापन 

प्रलिर्ि अनसुार प्रमखु क्रियाकिाप 

५ वषफको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कुि वजटे 

रु. हजारमा 

कायाफतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 

र्ोहोर मैिा व्यवस्थापन केतर वटा २ १ १ ० ० ० १,५०० ७५० ७५० ० ० ० 

र्ोहोरमैिा व्यवस्थापनका िालग उपकरण 

खररद सेट १ १ ० ० ० ० ५०० ५०० ० ० ० ० 

र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन सम्वत िी सचेिना 

कायफिम (वार्षफक) पटक ५ १ १ १ १ १ ४०० १०० १०० १०० १०० १०० 

जम्मा        २,४०० १,३५० ८५० १०० १०० १०० 

लवपद ्व्यवस्थापन 
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पलहरो रोकथाम स्थान  २५ ५ ५ ५ ५ ५ ७,५०० १,००० २,००० २००० १००० ५०० 

जोलखमपूणफ सडकमा वायोइलत जलनयररङ क्रकमी १० २ २ २ २ २ १२५०० २५०० २५०० २५०० २५०० २५०० 

पानी मुहान संरक्षणको िालग चेिनामूिक 

कायफिम वटा ५ १ १ १ १ १ २५० ५० ५० ५० ५० ५० 

लवपद पूवफियारी योजना लनमाफण  

(पालिका िथा वडा स्िर) वटा ६ ६ ० ० ० ० ७०० ५०० ५० ५० ५० ५० 

लवपदको समयमा वस् नको िालग सामुलहक 

आवास वटा ५ २ २ १ ० ० ११,००० ४,००० ४,००० ३,००० ० ० 

प्राथलमक उपचार िालिम वटा २५ ५ ५ ५ ५ ५ २,५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

एम्िुिेत स वटा १ १ ० ० ० ० ५,००० ५,००० ० ० ० ० 

जम्मा               ३९,४५० १३,५५० ९,१०० ८,१०० ४,१०० ३,६०० 

 

५. सस्थागि लवकास िथा सशुासन 

प्रलिर्ि अनसुार प्रमखु क्रियाकिाप 

५ वषफको िक्ष्य पररमाणात्मक िक्ष्य कुि वजटे 

रु. हजारमा 

कायाफतवयनको िालग आवश्यक अनमुालनि िागि 

इकाई पररमाण १ २ ३ ४ ५ १ २ ३ ४ ५ 

वडा कायाफिय उपकरण िथा 

र्र्नफचर  
सेट ६ २ १ १ २ ० २,५०० १००० १००० ५०० ० ० 

इतटरनेट  िथा सुचना प्रलवलि 

व्यवसथापन (वडा) 
सेट १ १ ० ० ० ० ५०० ५०० ० ० ० ० 

जनप्रलिलनिी िथा कमफचारी िालिम वटा ४ १ १ १ १ ० ५०० १०० १०० १०० १०० १०० 

अनुगमन िथा मपुयाङकन िालिम वटा ४ १ १ १ १ ० १,००० २०० २०० २०० २०० २०० 

अनुगमन िथा मपुयाङकन कायफिम वटा ४ १ १ १ १ ० २,५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

सावफजलनक सुनुवाई िथा िेखा 

पररक्षण  वटा ४ १ १ १ १ ० १,००० २०० २०० २०० २०० २०० 

ऐन लनयमको लनमाफण वटा 

आवश् यक्ता 

अनुसार 

आवश् यक्ता 

अनुसार 

आवश् य

क्ता 

अनुसार 

आवश् यक्ता 

अनुसार 

आवश् यक्ता 

अनुसार 

आवश् यक्ता 

अनसुार ५०० १०० १०० १०० १०० १०० 
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जम्मा         
८,५०० २६०० २१०० १६०० ११०० ११०० 

 

अनसुचूी ४: योजना िथा कायफिमहरु 
 

अनसुचूी ४.१: पालिकाको रणनीलिक योजना िथा कायफिमहरु 

लिखु गाउँपालिकाको कायफपालिकािे लनणफय गरेका योजना िथा कायफिमहरु  

िं.स.ं योजना िथा कायफिमको नाम अनमुालनि िागि(रु) प्राथलमकिा 

मोटरएवि पुि योजनाहरु 

१ रांक्चा चम्पादेलव जोड्ने लसपखु खोिा मोटरएवि पुि ९०,००,००० १ 

२ कुवापानी खोिा लसम्िे मोटरएवि पुि ९०,००,००० १ 

३ लसम्ि ेखोिा पुि ९०,००,००० १ 

४ खहरे खोिा मोटरएवि पुि ९०,००,००० १ 

५ छलिउने रािमाटा मोटरएवि पुि ९०,००,००० १ 

६ झगरे मोटरएवि पुि ९०,००,००० १ 

७ जुके खोिा मोटरएवि पुि  ९०,००,००० २ 

८ महालभर मोटरएवि पुि ९०,००,००० २ 

९ पोकलि दोभान लचनटार मोटरएवि पुि ९०,००,००० १ 

१० िेलि वाच्पु मोटरएवि पुि ९०,००,००० २ 

११ सेिेिे मपखु मोटरएवि पुि ९०,००,००० १ 

१२ दोवर रे्क्रद सेिेिे मोटरएवि पुि  ९०,००,००० २ 

१३ पोखरी सोिावन मोटरएवि पुि ९०,००,००० १ 

१४ खोिा खकफ  टारकेरावारी जोड्ने मोटरएवि पुि ९०,००,००० २ 

१५ भतज्याङ गाम्नाङटार डुडेखोिा जोड्ने मोटरएवि पुि  ९०,००,००० १ 

१६ दाहािटार नमफदेश्वर मोटरएवि पुि ९०,००,००० १ 
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१७ भूिमतसे कालिढंुगा डुडेखोिा मोटरएवि  ९०,००,००० १ 

 पुि सडक योजनाहरु     

१ नौलवसे भस्मे रालनवन अतिरपालिका स्थानीय सडक २,००,००,००० ३ 

२ कुटी डाँडा मझुवा ऋलष चौर सडक  २,००,००,००० २ 

३ लसररसे टारकेरावारी पोखरी डाँडा सडक २,००,००,००० १ 

४ लसररसे गाम्नाङटार पोखरी डाँडा सडक २,००,००,००० २ 

५ लिलम्ि खोिा प्रवुजे सेिेिे िौि सडक २,००,००,००० १ 

६  दोपद ुमहलभर श्रीचौर सडक २,००,००,००० ३ 

७ लिलम्ि पोकलि झरना ककलन सडक २,००,००,००० १ 

८ पालिका नमफदेश्वर लभमशेन थान िारुके चम्पादेवी रानीवन सडक २,००,००,००० २ 

पयफटक्रकय पूवाफिार 

योजनाहरु       

१ भोपटेकोट भ्यु टावर ५०,०००,००० १ 

२ मझवा दोवाटो ररलखचौर ढंुढंुगे पयफटक्रकय क्षेत्र लवकास ५०,०००,००० २ 

३ पोकलि झरना पयफटक्रकय स्थि लनमाफण ५०,०००,००० १ 

ससंचाई योजनाहरु       

१ दाहािटार लिलफ्टङ ससंचाई ५०,०००,००० १ 

२ महालभर खोिा कुरटडाँडा ससंचाई १,००,००,००० २ 

३ गाम्नाङ पोखरी नमाफण ५०,०००,००० १ 

खानेपानी योजनाहरु     

१ लजयो क्रर्लजकि सभे खानेपानी लिखु १ २०,००,००० १ 

२ मझुवा िरिरे मुहान हँदै मचावारी खानेपानी लनमाफण ५०,००,००० २ 

३ लिखु ५ वृहि खानेपानी ६०,००,००० २ 

४ टारकेरावारी खानेपानी ६०,००,००० २ 

५ गाम्नाङटार खानेपानी ६०,००,००० २ 
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भवन लनमाफण योजनाहरु     

१ स्वास्थ्य चौक्रक भवन लनमाफण लिखु २ १२०,००,००० १ 

२ स्वास्थ्य चौक्रक भवन लनमाफण लिखु ९ १२०,००,००० २ 

३ स्वास्थ्य युलनट भवन लनमाफण लिख ु५, ७, ८ र ९ लवकास योजनाहरु ८०,००,००० २ 

खेिकुद लवकास योजनहरु     

१ खेिकुद मैदान वडा स्िररय २५०,००,००० २ 

  जम्मा २५०,०००,०००   

  

अनसुचूी ४.२ वडागि योजना िथा कायफिमहरु 

वडा निः १   

भौलिक लवकास योजना   पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

क) सडक पुि 

ि.स. योजना ईकाइ हजारमा   

१  िाघखोर- च्युरेडाँडा-राङचा सडक १० क्रक. मी. ८००० p2 

२  रामेश्वर मलतदर - चम्पादेलव जोड्ने सडक ३ क्रक.मी १५०० p1 

३ राङचा-लवभौरा-लसखुवेसी  ५ क्रक.मी २००० p2 

४ च्युरेडाँडा – अस्मे- लिरैटा सडक ५ क्रक.मी २००० p2 

५ दाररम्िोट – नौलवसे- लिखु लजड्ने  ५ क्रक.मी २००० p2 

६ आहाि डाँडा महादेव थान हदै खोिाघारी पिेरो जोड़ने लनमाफण ४ क्रकमी १७०० p1 

७ लनमाफणािीन नौलवसे - कािीके - च्यूररडांडा सडक.समापन ६ क्रक.मीं २४०० p2 

८ िक्ष्मी डांडा स्वास्था चऔकी सडक लनमाफण ५ क्रक.मी २००० p2 

९ गडचा पुि  ३६ लम ७०० p1 

१० लसखु िेलसको लमटरेिि पुि   ४० लम ५००० p1 

११ लिरऔटा मेगिुङ्गे पुि  १०० लम ९९०० p1 



 

पेज| 213  
 

१२ लसपखु देलख झोिुङ्गे पुि ममफि संभार ४० लम २५०० p1 

१३ राङचको झोिुङ्गे पुिको ममफि  २० लम  १२०० p1 

१४ चमेरे मोटरेिि पुि   ४० लम ९९०० p1 

  जम्मा   ५०८००   

ख) ससं्थागि लवकास 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ स्थानीय ऐन समान रुपमा िागू हने नीलिगि २०० p1 

२ दलिि, मलहिा, जनजालि ऐन समान पारदर्सफ रुपमा िागू हनुपने नीलिगि २०० p1 

३ आमा समुह को िालग सामुलहक भवन लनमाफण   २००० p1 

४ वडा स्थरमा प्रलिक्षािय स्थापना   ५०० p2 

५ कृषक समुहको कृलष भवन आवश्यक   ३००० p2 

६ वडा स्िरमा software स्थापना   ४५० p1 

७ योजना िजुफमा गनफको िालग वडािालसको समुह िारा अनुगमन टोलि हनपने नीलिगि १०० p1 

जम्मा   ६४५०   

ग) खानपेानी िथा सरसर्ाई 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ वडा स्िरमा नै खाने पानीको िालग िैकपपीक पानीको व्यवस्था   २५०० p2 

२ long term planning सलहिको खाने पानी आयोजना    १०००० p3 

३ लिखु खोिाको पानी उपयोग गोनफ Lift वैलविी को योजना   २०००० p3 

४ िुवा मुक्त क्षेत्रको व्यवस्था   ५०० p1 

५  कािो खोिाको पानीको व्यवस्थापन   ५०० p2 

६ सुिाररएको र्िामे चुिोको प्राविान   ३०० p2 

जम्मा   ३३८००   

घ) लवद्यिु 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 
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१ माइिो हाईड्रोको स्िरउन्निी   ३००० p2 

२ केतरीय प्रसारण िाइनको लवस्िार   ६०० p1 

जम्मा   ३६००   

ङ) सचंार 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ वडा स्िरमा सुचना र सञ्चार को स्िर उन्नलि र व्यवस्थापन   ५०० p1 

जम्मा   ५००   

च) ससचंाई 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ सम्पुणफ वडामा आिुलनक लसचाई प्रलविी िागू   २००० p1 

२ वडािाई व्यवस्थापन गनफ खाने पानी र लसचाईिाई व्यवस्था   ५००० p2 

जम्मा   ७०००   

छ) आवास िथा िस्िी लवकास 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ िस्िी लवकासको क्षेत्र पलहचान हन पने नीलिगि २०० p1 

जम्मा   २००   

सामालजक लवकास योजना         

क) लशक्षा 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ प्रस्िालवि मालविाई स्वीकृि क्रदनपने १ १००० p1 

२ दरवफतिी को व्यवस्था गनफपने ३ ३०० p1 

४ िाि लवकास केतर स्थापना (लसिर िँेलस, मालझहाउँ) १ १२०० p2 

६ गुणस्िरीय लशक्षाको िालग िालिम व्यवस्था १ २०० p2 

७ भौलिक पुवाफिारको व्यवस्था पटक ५०० p2 

८ गुणस्थररय लशक्षा उपकरणहरुको व्यवस्था पटक २०० p2 
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जम्मा   ३४००   

ख) श् वास्थ्य 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ स्वास्थ्य चौक्रकको गुणािर िृक्रद्द हनु पने   १००० p1 

२ आवस्यक दरितिी अनुसारको पद पुर्िफ   ५०० p1 

३ Lab, प्रसूलि भवन, X-ray machine, को व्यवस्थापन   २००० p2 

४ वडाको  आवश्यकक्ता अनुसारको औषलि व्यवस्थापन   ५०० p1 

५ स्वास्थ्य चौकीमा वैकलपपक सोिारको व्यवस्थापन   ३०० p1 

जम्मा   ४३००   

ग) िैंङलगक समानिा र सहयोलगिा 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ वडा स्िरमा समानिा र सहभालगिा को व्यवस्था हनुपछफ  नीलिगि १०० p1 

२ जनचेिनाको कायफिम गने  नीलिगि १०० p1 

३ समान पारदर्षफिा हनुपनफ  नीलिगि १०० p1 

४ जनजालि, दलिि मलहिािाई सहभालग र जागरुप गराउँने नीलिगि १०० p1 

जम्मा   ४०० p1 

आर्थफक लवकास योजना    

क) कृलष 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई   प्राथलमक्रककरण 

१ आिुलनक कृलष प्रणािीको व्यवस्था नीलिगि  ५०० p2 

२ उन्नि लवउ लिजनको  प्रयोग    २०० p1 

३ जनचेिना मुिक िालिमको व्यवस्था   ३०० p1 

४ लवउ लिजन िथा कृलष मि प्रणािी हनुपने   १००० p1 

५ एक गाउँ एक कृलष र प्रालविीक हनुपने   ५०० p2 

७ अिैलच र अर्मफसो खेलििाई प्रविफन गन े   ५०० p1 
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८ कोसे िालि (दाि, मस्याम लिडी,लसवी) आक्रदको प्रविफन   ५०० p2 

९ सामुदालहक वनिाई ध्यानमा राखेर र्िफकेट उत्पादन    २०० p1 

१० िाँस िाट उत्पादन हने घरेिु सामाग्रीहरूको प्रविफन गने    ५०० p1 

११ कृलष िाई आिुलनकीकरण गनफ नयाँ िथा प्रलविीको उन्नि लवउ लिजनको प्रविफन    ५०० p2 

१२ उत्पाक्रदि खािान्नको िजार धयवस्थापन गनफ लनयम लनकाय हनपने   २०० p1 

१३ कृषकहरूिाई कृलष िालिमकोव्यवस्था    २०० p1 

१४ कृलष पकेट क्षेत्र स्थापना गने   १०० p1 

जम्मा   ५२००   

ख) पशपुकं्षी 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ उन्नि जािका िाख्रा,भैलस  पािन   २०० p1 

२ टर्कफ  पािान   १०० p1 

३  िोकि कुकुरा उत्पादन र िजार व्यवस्थापन   ३०० p1 

६ आिुलनक पशु पािनिाई प्रविफन हन पने   २०० p1 

७ पानीको व्यवस्था सलहि मत्स्य पािन, हाँस पािन, िंगुर पािन    २०० p1 

जम्मा   १०००   

ख) उद्योग व्यापार 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई   प्राथलमक्रककरण 

१ एक घर एक सहभालगिा मलहिको िघु उद्यम व्यवस्था   २०० p1 

२ िेि,खयर, सपिोको व्यवस्था सलहि िघु व्यवसाय    २०० p1 

३ कृलष लचस्यान केतर को स्थापना   २०० p1 

४ िजार क्षेत्र वडा स्थरमा हनपने    २०० p1 

५  लब्रगेट लनमाफण उद्योग स्थापनार  खोटो उत्पाक्रदि उिोग स्थापना   २०० p1 

६ सामुदालयक वनिाई ध्यानमा राखेर काि उद्योग स्थापना गनुफपने   २०० p1 

जम्मा   १२००   
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ग) पयफटन    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ औपटेकोट गरठ पयफटन प्रविफन केतर स्थापना   १००० p1 

जम्मा   १०००   

घ) रोजगारी    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

  हरेक वडा वालसिाई अलभमुलखकरण कायफिम िागु   २०० p1 

  वडा स्थालनय सम्पुणफ कृलष, उत्पादन, लशक्षा, स्वास्थ्य आक्रदमा वृलि हनपने   ५०० p2 

जम्मा   ७००   

घ) खेिकुद 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

२ खेि प्रलशक्षक, खेिकुद सामाग्री आवश्यकिा   १०० p1 

जम्मा   १००   

ङ) िैकँ िथा लवलिय सहकारी 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ कृलष सहकाररको स्थापना   ५०० p1 

२  िैंक्रकड सेवा संग सम्िलतिि चेिना िालिम   १०० p2 

जम्मा   ६००   

५) िार्मफक िथा सास्कृलिक    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ छालस नाच संरक्षण गनुफपने   १०० p1 

२ जिजिेस्वर महदेव मलतदरको व्यवस्था   ५०० p2 

जम्मा   ६००   

७) वािावरण 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ लिन वटा सामुदालयक वनको स्िर उन्नलि   २०० p1 
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३ वन पैदावरको लनयतत्रण   २०० p2 

४ वन पैदावरको िैकलपपक माध्यमिाट संरक्षण गरर पयफटन िृक्रद्द गने   ५०० p1 

जम्मा   ९००   

८) प्रकोप व्यवस्थापन 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ झाँिी पसिटार पलहरोको रोकथाम गरी वस्िी व्यवस्थापन र िटितिनको व्यवस्था    ५०००० p3 

२ राडचा िटितिन गने    ५०००० p3 

३ नौलवसे िटितिन गने   ३०००० p3 

४ मिुिगर िटितिन गने   ४०००० p3 

५ नेवारो खोिा िटितिन गने   ५०००० p3 

६ होक्से खोिा िटितिन गने   ३०००० p3 

७ स्वास्थ्य चौकी िटितिन गने   ३०००० p3 

८ माझीथान िटितिनको व्यवस्था गने   ३०००० p3 

जम्मा   ३१००००   

कुि       

 

वडा निः २ 

भौलिक लवकास योजना   
   

क) सडक 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि िजटे 

(हजारमा ) प्राथलमक्रककरण 

१ वडामा रहेको आतिरीक कृलष सडकहरुिाई स्िर उन्निी र कािोपत्र गने १२ क्रक.मी ६००० २ 

२ लिखुिाट सडकिाई लिव्रिा क्रदई सो योजना समापन गने ८ ४००० २ 

३ सुतििे हदै लिखु -३ को िगैंचा डुढे गैरासम्म जोड्ने सडक लनमाफण ४ २००० २ 

४ हिाकचौर आिारभूि स्वास्थ्य केतर जाने खडक लनमाफण ३ १५०० २ 

 जम्मा   १३५००   
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ख) भवन    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ वडा कायाफिय भवन लनमाफण १ ५००० १ 

२ स्वास्थ्य चौकी भवन लनमाफण १ ५००० १ 

३ भुकम्पिे क्षेिी पुयाफएको आवास गुणस्िरीयिा नभएकोिे सो को सलह व्यवस्थापन १ ५००० १ 

४ रेडिस उपसाखा भवन लनमाफण १ ४००० १ 

 जम्मा   १९०००   

ग) खानपेानी   
   

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ एक िारा एक घरको अविारणा िागु गने २०० घर २००० १ 

२ समावेशीकरणको अविारणामा प्रमुख कायफिमहरु िागु गने  लनलिगि २०० १ 

३ वडा स्िररय खेिकुद मैदानको स्थापना गने र िडाको क्िििाई वैिालनकिा क्रदने  १ ५००० ३ 

 जम्मा   ५००   

घ) लवद्यिु    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

२ रािीय प्रसारण िाइनिाई व्यवस्थापन  १ ५०० १ 

 जम्मा   ५००   

ङ) सचंार    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ सूचना प्रलविीमा fiber net र 4G सेवा सञ्चािन सलहिको सेवा लवस्िार गने वडा १५०० ३ 

          

 जम्मा   १५००   

च) ससचंाई    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ लिखु खोिाको पानीको उपयोग गरी  िैकपपीक  व्यवस्था गने  वडा ४००० ३ 

 जम्मा   ४०००   
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सामालजक लवकास 

योजना   
   

क) लशक्षा 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ लवद्यािय स्वीकृिको अविारणा िाउनु पने १ ५०० १ 

२ लशक्षा क्षेत्रको ज्विति समस्या समािान गनफिाई राज्यिे सम्पूणफ गाउँ र्कफ  अलभयान िागु गनुफपने नीलिगि ५०० १ 

३ लवद्याियमा गुणस्िररय लशक्षा िागु गनफ लिषयगि र िहगि लशक्षकको अविारणा नीलिगि ३०० १ 

४ व्यवसायीक / प्रालवलिक लशक्षाियको व्यवस्था नीलिगि ५०० १ 

 जम्मा   १८००   

ख) श् वास्थ्य    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

३ वडामा स्वास्थ्य चौकी लनमाफण १ ५००० २ 

 जम्मा   ५०००   

ग) किा ससं्कृलि     

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ पञ्चेवाजा र िामाङ सेिो, खैजडु, खेसह भजनको संरक्षण गररनु पने नीलिगि १००० २ 

 जम्मा       

आर्थफक लवकास योजना    

क) कृलष 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ लिखु नक्रदको पानीिाई प्रयोग गरी वैकलपपक व्यवसाय सलहिको ससंचाई लवकास िथा व्यवस्था  वडा ५५०० २ 

२ उन्नि लवउ लवजन र मिजिको व्यवस्था वडा ६०० १ 

३ एक वडा एक कृलष प्रलवलि को व्यवस्था वडा ५००० २ 

४ सम्भाव्यिा अध्ययन गरी व्यवसालयक नगदे िालिको लवकास हनुपने  नीलिगि ६००० २ 

५ कृलष िािीमा पुरस्कृि साथै िालिमको व्यवस्था गने  नीलिगि ३०० १ 

६ कृलषमा भएको लनरुत्सालहि अवस्थािाई सरकारिे िगानी मैत्री प्राविान सलहिको व्यवस्था पयाउने नीलिगि २००० लनरतिर 
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७ उत्पाक्रदि कृलष सामाग्रीिाई सरकारिे आयाि लनयाफि सलहिको िजार व्यवस्थापन गने वडा २००० लनरतिर 

८ कृलष ऋणको व्यवस्था सलहि सस्िो धयाज दरमा िगानी मैत्री वािावरण सृजना  नीलिगि १००० १ 

 जम्मा   २२४००   

ख) पशपुकं्षी    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१  उत्पाक्रदि दिुिाई व्यवस्थापन गने संकिन केन्र्द हनुपने १ ५००० १ 

२  व्यवसायीक रुपमा व्यवसाय सञ्चािन गनफ नश्लसुिारको व्यवस्था नीलिगि ७०० १ 

३ मासुजतय उत्पादनिाई व्यवसायीकरण गनफ उन्नि जािको िाख्राहरूको व्यवस्था गने नीलिगि ५०० १ 

५ व्यवसायीक कुखुरा पािनिाई प्रोत्साहन गरी युवा वगफिाई िगानी प्रोत्साहन गने नीलिगि ४०० १ 

६ एक वडा एक पशु जे. रट. ए. प्रालविीकको व्यवस्था १ ४०० १ 

७ वेरोजगारीको संख्या कम भएकोिे सो को स्थर उन्निी गरी रोजगाररको व्यवस्था हनुपने  नीलिगि ३०० १ 

जम्मा  
  ७३००   

ग) पयफटन    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ ममफदेश्वर मलतदरिाट ढुङ्ढुङ्गे मलतदर हदँै पोकिी झरना सम्म पुगे्न पयफटकीय पथ मागफ २० क्रक.मी ८००० ३ 

२ अधिि सेवा सुलविा सलहिको स्थानीय स्िरको भवन िय गने व्यवस्था हनुपने १ ५००० ३ 

 जम्मा   १३०००   

घ) खेिकुद    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ वडा स्िररय खेिकुद मैदानको स्थापना गने र िडाको क्िििाई वैिालनकिा क्रदने  १ ५००० ३ 

      ५०००   

 जम्मा       

ससं्थागि लवकास सवेा िथा सशुासन    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ सहकारी, आमासमुह सतचािन, रेडिस, प्यागर ग्यापिोिाई ससलिकरण सलहि लवकास अगाडी िढाउने नीलिगि ५००० २ 

२ दलिि समुदायिाई स्िरोन्निी गराउन क्षमिा लवकास र लसप सलहि पञ्चेिाजा र आरन सलहिको लसप लवकास नीलिगि ५००० २ 
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३ वडामा शातिी सुरक्षा कायम गनफ वडा स्िरीय प्रहरी चौक्रक स्थापना हनु पने नीलिगि ५०० २ 

  जम्मा   १०५००   

  
      

वािावरण िथा लवपद व्यवस्थापन    

क) वािावरण   पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

ि.स. योजना  
    

१ सामुदालयक वनिाई सुदढृीकरण, संरक्षण र सम्ििफन गदै वािावरण मैत्री िनाउने नीलिगि ५००० २ 

२ 

सामुदालयक वन उपभोिा सलमलििाई ऐन २०४९ अनुरुप सञ्चािन गदै क्षमिा अलभवृक्रद्द सलहि सक्रियिा 

पयाउन े नीलिगि ३०० १ 

      ५३००   

 जम्मा       

ख) प्रकोप व्यवस्थापन    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ िटितिन लनमाफण गने। ५० क्रक.मी ५०००० ३ 

२ मानव लसर्जफि प्रकोपहरुको संभावनािाई ध्यानमा राखेर योजना िजुफमा गने नीलिगि ५०० १ 

  जम्मा     ४ 

  कुि       

 

वडा निः ३ 

भौलिक लवकास योजना         

क) सडक 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ कुवा पानी खोिा- कुरटडांडा सडक ६ क्रक.मी ३५०० २ 

२  सािुटार- क्रर्लज र्िाटे सडक ३३ क्रक.मी २०००० ३ 

३ सािुटार- पोकलि झरना सडक ३० क्रक.मी १८००० ३ 
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४ लिचारी आहाि – चतडी भतज्याङ सडक १० क्रक.मी ६१०० २ 

५ नवफदेश्वर महादेव – जोलग डांडा सडक ७ क्रक.मी ३५०० २ 

६ रानी वन- जोलगडांडा- यसम  सम्म ६ क्रक.मी ३००० २ 

७ रानी वन-िाझके- जोलगडांडा-डुडे गैडा सम्म ६ क्रक.मी ३००० २ 

८ दरुा गाउँ- लभमसेन स्थान सडक  ४ क्रक.मी २४०० २ 

९ झालझटार–ज्याप्िे स्वास्थय चैक्रक हदै जोलगडांडा सडक उन्नलि र कािो पत्रे सलहि डे्रन लनमाफण ८ क्रक.मी ४००० २ 

  जम्मा   ६३५००   

ख) आवास       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ राज्यिे आवास लनमाफणिाई सहलजकरण गने नीलिगि ५०० १ 

२ स्थालनय लपलडिहरुको पुनर्नफमाण सम्िोिन हनपने नीलिगि ७०० १ 

३ आमासमुह, वन र युवा क्िव भवन लनमाफण  ४ कोठे २५०० २ 

  जम्मा   ३७००   

ग) खानपेानी         

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ Long term िैकलपपक plan सलहिको सेवा ( एक घर एक िारा) हन पने वडा २५०० २ 

२ दलििको स्िर उन्नलि गनफ िलक्षि कायफिमहरु गनुफ पने वडा ४०० १ 

  जम्मा   २९००   

घ) लवद्यिु       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ केलतरय िाईनको लविुि प्रवेशको स्िर उन्निी   ४०० १ 

  जम्मा   ४००   

ङ) सचंार       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि प्राथलमक्रककरण 
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िजटे 

१ आवश्यकिा अनुसारको सेवा उपिधि गने वडा ३०० १ 

  जम्मा   ३००   

च) ससचंाई       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ ३०० हेक्टर उवफर जलमनको िालग कुिो लनमाफण वा लिखुको पानी Lifting गने   ५००० ३ 

२ भािुखोिा – मुहानघरे जोलगटार ससंचाई कुिो कायम २० क्रक.मी ५००० २ 

३ भईरहकेा कुि कुिेसोको स्िर उन्नलि गनुफपने   ३००० २ 

  जम्मा   १३०००   

सामालजक लवकास 

योजना         

क) लशक्षा 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ वडाको भवन लनमाफण १ २५०० २ 

२ एउटा लवद्याियमा एउटा नसफको व्यवस्था  १ ४०० १ 

३ लवद्याियहरुमा online प्रलविी हन पने  नीलिगि ३०० १ 

  जम्मा   ३२००   

ख) श् वास्थ्य       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ वडा स्िरमा स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ चौकीमा आवश्यक हने भौलिक िथा प्रशासनीक सम्पूणफको व्यवस्था  नीलिगि ३००० २ 

२ स्वास्थ्य lab, X-ray machine, birthing center व्यवस्था हन पने नीलिगि २००० २ 

  जम्मा   ५०००   

आर्थफक लवकास योजना       

क) कृलष 
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ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ कृलष उत्पादनिाई िजार व्यवस्थापन १ ५०० १ 

२ एक गाउ एक प्रालविीकको व्यवस्थापन १ ४०० १ 

३ उन्नि जािको लवउ लिजनको व्यवस्था नीलिगि ३०० १ 

४ कृलष सम्ितिी अलभमुलखकरण िालिमको व्यवस्था नीलिगि २०० १ 

५ िह अनुसारको माटोको पररक्षण गरेर उत्पादन नीलिगि ३०० २ 

  जम्मा   १७००   

ख) पशपुतछी 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

२ घरेिू उद्योगको िालग उपयुक्त प्रवदफन गनफ िगानी िजुफमा नीलिगि ४०० १ 

३  घरेिू उद्योग संग साम्ितिीि कायफिम िजुफमा गने नीलिगि ३०० १ 

४ व्यवसालयक रुपमा उन्नि जािको िाख्रा, कुखुरा लविरण गने र िजारको व्यवस्थापन  नीलिगि ५०० १ 

  जम्मा   १२००   

ग) पयफटन       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ जोगीडाँडामा view tower स्थापना गने १ ७००० २ 

२ नवफदेश्वर महादेव मलतदरको संरक्षण गने १ ५०० २ 

३ नवफदेश्वर महादेव मलतदर देलख जोलगडांडा चुलिथुम्कासम्म केििकारको संभाव्यिा अध्ययन गने  १ ६०० १ 

५ 

सांघुटार नवफदेश्वर महादेव मलतदरहदै मालझटार चुलिढुङ्गा-कुरटडांडा-लिखुको क्रकनारसम्म पयफटक्रकय पथमागफ 

लनमाफण ७ क्रक.मी ८००० ३ 

६ पूवफको महादेवको रुपमा रहेको नवफदेश्वर महादेव मलतदरको स्िर उन्नलि गने १ २६०० २ 

  जम्मा   १८७००   

घ) खेिकुद       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 
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१ युवा क्िव  क्िवको स्िर उन्निी सलहि भवन लनमाफण १ २५०० ३ 

१ नवफदेश्वर क्षेत्रमा रहकेो football ground को स्िर उन्नलि  १ १००० २ 

१ अपाङ्ग मैलत्र भवन लनमाफण सलहि अपाङ्गिा भएका समुदायका धयलिहरुको लजलवकोपाजफन सलहिको स्िर उन्नलि नीलिगि ५०० १ 

  जम्मा   ४०००   

घ) रोजगारी       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ जन समुदायको लजवनस्िर सुिानफ एक घर एक व्यवसाय गने नीलिगि १००० १ 

  जम्मा   १०००   

 ससं्थागि लवकास       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ स्थालनय ऐनको स्थानीय स्िरमा उलचि रुपमा िागु गने १ २०० १ 

  जम्मा   २००   

वािावरण       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ नसफरीको व्यवस्था वडा ५०० १ 

२ जिािारको व्यवस्था वडा  ७०० २ 

३ जैलवक लवलवििाको संरक्षण नीलिगि ६०० २ 

४ सामुदालयक र किुलियि वनको संरक्षण नीलिगि ३०० १ 

  जम्मा   २१००   

 प्रकोप व्यवस्थापन       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ लिखु - सत्िुङ्ग खोिा िटितिन ५ क्रक.मी २०००० ३ 

२ चोलगडांडा गुमान ससंह कृलष सडक िटिनिन ५ क्रक.मी २०००० ३ 
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३ राङभािी देलख चम्पादेवी रानीचनसम्म िटिनिन ७ क्रक.मी २२००० ३ 

४  श्री लभमसेन स्थान राङभािी कृलष सडक जािी व्यवस्थापन ५ क्रक.मी २०००० ३ 

  जम्मा   ८२०००   

  कुि       

 

वडा निः ४ 

भौलिक लवकास योजना         

क) सडक 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ खलनएको िाटोिाई छेउ  साइडमा डे्रन राख् ने  २० क्रक.मी २५०० ३ 

२ साघुटार कुटी डाँडा साघुटार िनाङगे पीपि ३३ क्रर्ट स्िरोत निी २० क्रक.मी २०००० ३ 

३  महादेव पक्की पुि ३५ मीटर (लिखु खोिा) ३५ मी ३०००० ३ 

४  वडा कायाफियिाट गाँउ लिच हदै जुके खोिासम्म ५ क्रक.मी ८००० २ 

५ िारूके देखी छिुने िेलससम्म ८ क्रक.मी ९००० २ 

६ मौसमे लपपि िाट िोक्सेसम्म (गोरेटो िाटो   स्िर उन्नलि) ५ क्रक.मी ५०० १ 

७ मचािारी हदै िारूके िेसी (गोरेटो िाटो   स्िर उन्नलि)  ४ क्रक.मी ४००० १ 

८ रजाय ओखि ेमहादेउटार नया ट्र्याक चौडा १२ क्रर्ट ६ क्रक.मी २४०० २ 

९ िाङगे लपपििाट हलस्पटि  नया ट्र्याक २ क्रक.मी ४०० १ 

  जम्मा   ७६८००   

ख) ढि लवकास    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१  सम्पूणफ सडकमा  साइडडे्रन स्िर उन्नलि  गने १२ क्रक मी ६०० २ 

२ डलम्पङ साइडको आवस्यकिा वडामा २०० १ 

 जम्मा   ८००   

ग) खानपेानी   
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ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ भैसे लपपि हदै वेपध्यान डाँडा गुवेलपपि  मुलन सोि जुके खोिा  स्िर उन्नलि  ५ क्रक लम १००० २ 

२ पाचमुरे खेि िाट पाडे गाउँ सडक  उन्नलि गने १  क्रक लम ३०० १ 

  जम्मा   १३००   

घ) लवद्यिु    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ लिखु खोिा जुके दोभान हाइड्रो रालिय  स्िरमा रूपातिरण  गने नीलिगि १००० २ 

 जम्मा   १०००   

ङ) सचंार    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१  अलिररक्त हिक, मोिाइि, िेनिाइन र नेटको  आवश्यकिा नीलिगि २००० १ 

 जम्मा   २०००   

च) ससचंाई    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ भैरहेको स्थालनय ससंचाई  कुिाहरूिाई स्िर उन्नलि गने   ३००० १ 

 जम्मा   ३०००   

सामालजक लवकास योजना   
   

क) लशक्षा 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ यस मा लव प्रालवलिक लशक्षािय +२ मा  भवनको आवशयकिा  ४ कोठे     

२ लसिमनपुर आिारभुि लविािय िारवार भवन लनमाफण ४ कोठे     

३ लसिमनपुर आिारभुि लविाियको ग्राउन सम्माउने       

 जम्मा       

ख) श् वास्थ्य    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 
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१ वर्थफङ सेतटर भवन १ ५००० २ 

२ औषिी मात्रा िढाई गुणस्िर वृलि  गने नीलिगि ५०० १ 

 जम्मा   ५५००   

ग) िैंलगक समानिा िथा सामलजक समावलेसकरण    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ लवलभन्न िालिम संचािन १२ ५०० १ 

 जम्मा   ५००   

आर्थफक लवकास योजना    

क) कृलष 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ िान, मकै, कोदो खाि िालििाई जङ्गगिी जनावर िाट संरक्षण  गने  नीलिगि १००० १ 

 जम्मा   १०००   

क) पयफटन 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ वाङ् गे लपपि सेिी देवी मलतदर स्िर उन्नलि गने  ५ क्रक.मी. २००० २ 

२ छिुनेमा लपकलनक स्पोट लवकास गने १ १५०० २ 

  जम्मा   ३५००   

ख) उद्योग व्यापार    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ होम स्टे ६ वडािाई स्िर उन्नलि ६ १२०० १ 

 जम्मा   १२००   

घ) खेिकुद ससं्कृलि    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ लिखु युथ क्िि िाङ्गगे पीपि क्िि खेि मैदान लनमाफण १ २००० २ 

२  खेि प्रलशक्षण केतरको स्थापना गने १ १००० २ 

 जम्मा   ३०००   
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ससं्थागि लवकास सवेा िथा सशुासन    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ वडा कायाफियमा भवन व्यवस्थापन  १ ५००० १ 

२ वडा कायाफियमा कमफचारी दरितदी आवस्यकिा नीलिगि ४००० १ 

३ ईगभरमेतट स्थापना गने नीलिगि ४०० १ 

४ कृलष ऋण िचि नीलिगि १२०० २ 

५ नागारीक वचि िथा ऋण सहकारी संस्था नीलिगि १५०० २ 

  जम्मा   १२१००   

िार्मफक    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ पञ्चेिाजा संरक्षण गने नीलिगि ५०० १ 

  जम्मा   ५००   

वािावरण    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ नाङ्गगा डाँडाहरुमा वृक्षरोपण, व्यवस्थापन र घेरािारा गने नीलिगि ५०० १ 

 जम्मा   ५००   

प्रकोप व्यवस्थापन    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ िारुके वेसी, जामुने टोि, ढोणेनी, िुलझतडेमा पलहरो व्यस्थापन नीलिगि ५००० ३ 

  जम्मा   ५०००   

  
      

  कुि       
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वडा निः ५ 

भौलिक लवकास योजना         

क) यािायाि 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ कुरटडांडा-भजुवा सडक लनमाफण  ८ क्रक.मी ४८०० २ 

२ कुरटडांडा-काफ्िेगाउँ सडक ३ क्रक.मी २२०० २ 

३ िसपाकफ -वडाकायाफिय डंुडे डांडा सडक ३ क्रक.मी २२०० २ 

४ SBI Bank-जुकखओिा सडक २ क्रकमी १६०० १ 

५ जपरे् चौिारा कमेरे टोि (५ लमटर) २ क्रकमी १६०० १ 

  जम्मा   १२४००   

ख) खानपेानी         

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ एक घर एक िारा कायफिमिाई पुणफिा क्रदने नीलिगि १००० १ 

  जम्मा   १०००   

सामालजक लवकास योजना         

क) लशक्षा 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ माध्यलमक लशक्षाको अभाविाई मध्यनजर गदै उच्च लशक्षाको व्यवस्था नीलिगि ५००० २ 

२ व्यवसालयक वा प्रालवलिक लशक्षा कायाफनयनमा पयाउने नीलिगि ४००० २ 

  जम्मा   ९०००   

ख) स्वाश् थ्य       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ आिारभिु स्वास्थ्य केतर स्थापना गने १ ५००० १ 

  जम्मा   ५०००   

ग) समावलेशकरण       
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ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ समावेलशकरण िलक्षि वगफसम्म पुयाफउने नीलिगि ५०० १ 

  जम्मा   ५००   

आर्थफक लवकास योजना       

क) कृलष 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ प्रिानमतत्री कृलष कायफिमिाई अगाडी िढाउने नीलिगि २००० १ 

२ एक घर एक युवा कायफिम सञ्चािन गने  नीलिगि ५०० १ 

३ उलचि िजार व्यवस्थापना लमिाउने नीलिगि ५०० १ 

४ आिुलनक कृलष िालिम सञ्चािन गने िार्षफक ३०० १ 

५ 

आम वडावासीिे गदै आएको पशुपािन, माछापािन, कुखुरापािन र  िाख्रापािनिाई 

व्यवसायीकरण गने नीलिगि ५०० १ 

  जम्मा   ३८००   

ख) रोजगारी       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ आम गररिीिाई मध्यनजर गदै क्रदवा खाजा कायफिम गने नीलिगि ५०० १ 

२ खाद्य सुरक्षा कायफिम गने नीलिगि ५०० १ 

  जम्मा   १०००   

ग) पयफटन       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ 

सामुदालयक वन संरक्षणसंगै आर्थफक उपाजफनको स्रोिको रुपमा व्यवसालयकीकरण गदै पयफटन आगमन 

िढाउने नीलिगि २००० २ 

  जम्मा   २०००   

 खेिकुद       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ युवा क्िव साथै खेिकुद सामाग्रीमा िजेट लवलनयोजन  िार्षफक २००० १ 
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२ लसजफनात्म आम्दानीको स्रोि िय गने नीलिगि ५०० १ 

  जम्मा   २५००   

वािावरण व्यवस्थापन       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ सामुदालयक उपभोक्ता सलमलििाई वनसंग आिाररि िालिम िार्षफक ५०० १ 

२ जिािार र जैलवक लवलभििािाई प्राथलमकिा लनरतिर ५०० १ 

३ वािावरण संरक्षण कायफिम पयाउने  लनरतिर ५०० १ 

  जम्मा   १५००   

प्रकोप व्यवस्थापन       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ प्रिानमतत्री प्रकोप व्यवस्थापन कायफिम िागू नीलिगि ५०० १ 

२ पलहरो र भूक्षय सम्ितिी अनुमालनि दैलवक प्रकोप कोष खडा लनरतिर ५००० १ 

  जम्मा   ५५००   

  कुि       

 

वडा निः ६ 

भौलिक लवकास योजना   
   

क) सडक पुि लनमाफण 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ माटेिेसी गाम्नाङ्टार सडक डे्रन करटङ साथै सडक ग्राभेि िथा लपच गने (६ लमटर) ७ क्रक.मी. ५६०० ३ 

२ मुहाने झािीथान कार्िफको सडक लनमाफण गरर कायम गनेपने ३ क्रक.मी. १९०० ३ 

३ डुडे खोिा झोिुङगेपुि लनमाफण गनेपने ३० मीटर ५००० ३ 

४ खोिाखकफ  लसम्िे खापटे सडक डे्रन करटङ साथै ग्राभेि गने (८ लमटर) ३ क्रक.मी. ३६०० ३ 

५ नाकेडांडा आरुिोटे सडक  सोलिङ (४ लमटर) ३ क्रक.मी. ३६०० २ 

६ माटेिेलस लििेखानी खेि हदै डुडेिेसी जड्ने सडक लनमाफण (५ लमटर) ४ क्रक.मी. ४८०० २ 
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७ लसम्िे भरा्ैटा पूवी डुडेखेि सडक ग्राभेि गररनुपने (६ लमटर ) ७ क्रक.मी. ५६०० ३ 

८ आरूिोटे ढाँड सडकखण्डिाट िातरे रलमिेडांडा चोर पँिेरो सडक लनमाफण योजना   ३००० ३ 

९ माटेिेलस खापटे राम्चे पाखािारी मूि पिेरा सडक स्िरोन्निी   २००० २ 

१० जुके खोिा झगरे जलमनेटोि मोटरेिि पूि लनमाफण ३० मीटर ५००० २ 

 
    ४०१००   

 जम्मा       

ख) भवन लवकास    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ प्रहरी चौकी िाई प्रलिक्षािय आवश्यकिा   ५०० १ 

२ रेडिस भवन स्िरोत निी   ५०० २ 

३ लिखु क्रकनारा खहरेदोभान माटेिेलसमा सामलूहक आयफघाट लनमाफण गररनुपने   २५०० १ 

 जम्मा   ३५००   

ग) खानपेानी िथा 

सरसर्ाई   
   

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ एक घर एक िारा खानेपानी व्यवस्थापनका िागी खानेपानीको मुहान व्यवस्थापन र याङ्की लनमाफण ३५७ घर ५००० १ 

२ शाखा िाइनिाई पाइप खररद गनुफपनफ    २००० २ 

३ गोडेखोिा मुहान व्यवस्थापन    ३०० १ 

४ टुडेखोिा मेच्छे लसम्िे खापटे खा.पा. िथा  योजना लनमाफण गररनुपन े   १००० १ 

५ डुडेखोिा डलम्पङ साइड लनमाफण गररनुपने    २००० १ 

६ खािी लस.लस. प्िालस्टक अतय पदाथफ व्यवस्थापन गररनुपने   ५०० १ 

  जम्मा   १०८००   

घ) लवद्यिु    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 
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१ केतरीय प्रसारण िाइन व्यवस्थापनकोिागी पोििार साथै साथ ट्रातसलमटर व्यवस्थापन ६० घर २००० १ 

  जम्मा   २०००   

ङ) सचंार    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ लवद्यािय, स्वास्थ्य चौकी, प्रहरी चौकी, रेडिस साथै सावफजलनक स्थानमा िी िाईर्ाई व्यवस्थापन    ५०० १ 

  जम्मा   ५००   

च) ससचंाई योजना    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ जुकेखोिा खापटे लसचाई योजना नयाँ लनमाफण  ३ क्रक.मी.  ४५०० २ 

२ मच्छेटारी लसचाई योजना स्िरोन्निी   २००० १ 

३ डुडेखोिा खापटे लसचाई योजना, डुडेखोिा लििखोररया मिेवनी ६ नं. लसचाई   १५०० १ 

४ डुडेखोिा िेरौटा मुिपानी लसम्िे लसचाई योजना   १५०० १ 

  जम्मा   ९५००   

सामालजक लवकास 

योजना   
   

क) लशक्षा 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ ग्रा.यु.लस. मा.लव. गाम्नाङ्टार  श्री ग्रामोन्निी आ.िी. मैदान र िार घेरिार आवश्यकिा   ५००० १ 

२ श्री ग्रामोन्निी आ.िी.मा ४ जना लशक्षक दरितदी आवश्यकिा   २००० १ 

३ ग्रा.यु.लस. क्याम्पसको िागी खेिमैदान, प्राङगण लनमाफण   २००० १ 

४ ग्रा.यु.लस. क्याम्पसको िागी १५ कोठे भवन आवश्यकिा   ६५०० २ 

  जम्मा   १५५००   

ख) घ) समानिा िथा सामालजक समावशेीकरण     

ि.स. योजना पररणाम/इकाई अनमुालनि प्राथलमक्रककरण 
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िजटे 

१ लसपमूिक कायफिमहरुिाई प्रभावकारी रुपमा कायाफतवयन   ५०० १ 

२ मलहिा चेिना अलभवृलि गराउने प्रलशक्षण कायफिमको आयोजना   ५०० १ 

३ लसिाई, िुनाई, कटाई िालिम   ५०० १ 

४ स्वास्थ्य अलभवृलि  िालिम    ५०० १ 

५ सामालजक सेवाभाव अलभवृद्दी िालिम   ४०० १ 

  जम्मा   २४००   

ग) श् वास्थ्य    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ गाम्नाङ्टार स्वास्थ्य चौकीिाई दक्ष जनशक्ती MBBS  डाक्टरको दरितदी आवश्यकिा   २००० १ 

२ गाम्नाङ्टार स्वास्थ्य चौकीिाई २५ शैयाको अस्पिािको स्िरोन्निी   २५०० १ 

  जम्मा   ४५००   

३. आर्थफक लवकास योजना    

क) कृलष 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ कृलष पेशा वैज्ञालनक ढङगिे अगाडी िढाउनको िागी उन्नि जािका िीउ लिजनको आवश्यकिा    ५०० १ 

२ अन्नवािी िथा र्िरु्िमा िागे्न रोगहरुको लनमूफिको िागी आवश्यक लवषादीको व्यवस्थापन    ५०० १ 

३ कृलष पेशाका िागी आवश्यक सामाग्री िथा उत्पादीि वस्िुिाई लििी लविरणका िागी हाट िजारको व्यवस्थापन    ५०० १ 

४ माटो परीक्षण िथा माटो सुहाउँदो खेिी   १००० १ 

५ मिखाद व्यवस्थापन   ५०० १ 

६ र्िरू्ि क्रकटनासक औषिी उपचारको िागी प्रालवलिक माटो पररक्षणको िागी प्रालवलिक   १००० २ 

७ अिैची, एभोकाडा,लिची खेिी लवस्िार   १००० १ 

८ अलमिो जािका र्िरू्ि जस्िै, सुतििा, कागिी, लनिुवा जस्िा र्िरू्िहरूको खेिी लवस्िार   १००० १ 

९ कर्ी खेिी, अलम्िसो खेिी लवस्िार गनुफपने   १००० २ 
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१० िेद िाँस को उद्योग व्यवसाय गनुफपने    १००० १ 

११ नेलपयर, स्टाइिो, क्रकम्िु िगाएि अतय उन्नि जािका घाँसहरूको खेिी लवस्िार   ५०० १ 

  जम्मा   ८५००   

ख) पश ुलवकास  

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ िंगुर, कुखुरा, माछापािन ,मारीपािन, गाई िथा भैंसी पािनको रेकडफ राख् ने    ५०० १ 

२ पशु व्यवसायको िागी वडामा िजार व्यवस्थापन   ५०० १ 

  जम्मा   १०००   

ग) उद्योग व्यापार    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ िेििाँस को लवकास गनफ िालिन क्रदने    ५०० १ 

२ र्िरू्ििाट जुस उत्पादनको िागी आवश्यक उद्योज लवकास िथा कारखाना व्यवस्थापन   ५०० १ 

  जम्मा   १०००   

घ) पयफटन    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ लसद् दशे् वर महादेव माटेिेसी व्यवस्थापन   ५०० १ 

२ रामिक्ष्मण पाइिा (कार्ि िोट), लसिथान (कार्ि िोट), मौिा मलतदर व्यवस्थापन    ५०० १ 

३ देवीस्थान मलतदर व्यवस्थापन    ३०० १ 

४ कृ्ण मलतदर संरक्षण िथा व्यवस्थापन   ५०० १ 

५ पूर्णफमा महादेव मलतदर लनमाफणलिन भएकोिे  सम्पन्न गनफ रू ५ िाख आवश्यक   ५०० १ 

  जम्मा   २३००   

ङ) खेिकुद लवकास    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 
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१ वडास्िरीय खुपिा खेिकुद प्रलियोलगिा   ३०० १ 

२ खापटे मगर संस्कृलि जगेनाफ    ५०० १ 

३ गाम्नाङ्टार िािन भजन, युवा रोजगार कायफिम िालिम    २०० १ 

४ सामालजक संस्थाहरु वा युवाक्ििहरूको लवकास र भुलमकाको लवस्िार   २०० १ 

  जम्मा   १२००   

ससं्थागि लवकास सवेा िथा सशुासन    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ िडामा िैङकको व्यवस्था हनुपने   ५०० १ 

२ ग्रामोदय वचि िथा ऋण सहकारी संस्था सुिार िथा लवस्िार   ५०० १ 

३ गाम्नाङ्टार िहउद्देश्यीय सहकारी संस्था सुिार िथा लवस्िार   ५०० १ 

४ ग्राम लवकास कृलष लिखु िहउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरूको स्िरमा सुिार िथा लवस्िार   ५०० १ 

  जम्मा   २०००   

 आतिरीक स्रोि व्यवस्थापन    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ आर्थफक ऐनिाई िागु गने   ५०० १ 

  जम्मा   ५००   

 िार्मफक    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ परम्परागिरुपमा चलिआएका मगरनाच, भाषा, ररलिररवाज,चािचिनको जगेनाफ   ५०० १ 

२ यस वडामा प्रचलिि वािनवजन िगायिका सांस्कृलिको जगेनाफ गने   ५०० १ 

३ मागीपवफ, लिज पवफिाई सद्भभाव अलभवृलि र सु-संस्कृलिको रूपमा जगेनाफ गने   ५०० १ 

४ छाडा पलिमी सांस्कृलििाट अिग रहने िारेमा जनचेिना अलभवृलि    ५०० १ 

५ नेपािका मौलिक िाजा िथा संस्कृलिको जगेणाफ    ५०० १ 
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      २५००   

  जम्मा       

 वािावरण िथा प्रकोप व्यवस्थापन    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ वािावरण व्यवस्थापनको िागी खािी लस.सी., प्िालस्टक अतय पदाथफ व्यवस्थापन    ५०० १ 

२ हररयािीका िागी वृश्रारोपन गररनु पने   २०० १ 

३ 

जिवायु पररविफनको कारण वािावरण र कृलष सम्ितिी परेका असरिाई उलचि आिुलनक कृलष प्रणािीमा 

रूपातिरण   २००० १ 

४ जनावर आिंक िाई लनयतत्रण गररनुपने जस्िै : िादर, मृग, दमु्सी   ५०० १ 

५ आगिागी सम्भालवि स्थि पलहचान गरर सुरलक्षि लवलि कायम राख्ने   ५०० १ 

      ३७००   

  जम्मा       

 आमा समहू  लवकास    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ जागरुक  स्वास्थ्य आमासमूह संजािको भवन आवश्यकिा    २००० ३ 

२ मलहिा क्षमिा अलभवृलिसम्ितिी िालिम  नीलिगि १००० १ 

३ प्रगिीशीि स्वास्थ्य आमासमूह  प्रलिक्षािय आवश्यकिा   ५०० २ 

४ मलहिा िलक्षि लवलभन जनचेिनामुिक कायफिमको िागी िजेट व्यवस्थापन    ५०० १ 

५ लसिशेवरी आमासमूहिाई प्रलिक्षािय आवश्यकिा    ५०० १ 

  जम्मा   ४५००   

  कुि       

 

 

वडा निः ७ 
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भौलिक लवकास योजना         

क) सडक र पुि 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ लशररसे- टार केरावारी- गाम्नाङ्गटार-पोखरीडाँडा सडक स्िरोन्निी गरी कािोपत्रे गने ५ क्रक. मी  ७००० ३ 

२ साँिुटार-नमफदेश्वर- गाम्नाङ्गटार लखजीर्िारे कृलष सडक स्िरोन्निी गदै कािोपत्रे गने ६ क्रक.मी ८८०० ३ 

३ लिम्िी पोकिी- ककनी-कोषभञ्ज्याङ्ग पयफटकीय सडक लनमाफण िथा स्िरोन्निी ४ क्रक.मी  ६१०० ३ 

४ वडा लभत्र रहेका सहायक सडकहरुिाई स्िरोन्निी गरी व्यवलस्थि सतचािन ५ क्रक. मी  ५००० १ 

५ टोटेखोिामा  मोटरहडे पुि लनमाफण ३० लमटर ५००० ३ 

६ लििरखोररया डेवीटार जोड्ने झोिुङ्गे पुि लनमाफण ३० लमटर ५००० ३ 

७ डुडेखोिामा दईु वटा मोटरहडे पुि लनमाफण गने ३० लमटर ५०० ३ 

  जम्मा   ३७४००   

ख) भवन       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ वडा कायाफिय भवन लनमाफण गने १० कोठे ५१०० २ 

२ वडा कायाफियको जग्गामा ग्राउण्ड लनमाफण गरी कम्पाउण्ड गने नीलिगि ५०० १ 

३ एकीकृि वस्िी लिकासको सम्भाव्या अध्ययन नीलिगि ५०० ११ 

  जम्मा   ६१००   

ग) खानपेानी िथा 

सरसर्ाई          

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ गौंडेखोिा खा.पा. मुहान संरक्षण गरी सिै खा.पा. लविरण साखाहरुमा यालङ्क लनमाफण गन े   ५००० १ 

२ कानोिे पानी खाने मुहानमा याङ्की लनमाफण गरी एक घर एक िारा लवस्िार गने   ५००० १ 

३ िुपीसेमा र्ोहोर व्यवस्थापनका िालग डम्पीङसाईड स्थापना गने १ २००० २ 

जम्मा     १२०००   
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घ) लवद्यिु       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ स्थानीय स्िरमा रहकेा साना जिलवद्युि पररयोजनािाई संरक्षण गने लनरतिर २००० १ 

२ रालिय प्रसारण िाइन लवस्िार गने   ५०० १ 

  जम्मा   २५००   

सामालजक लवकास 

योजना         

क) लशक्षा 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ श्री राम्चे ग्रामलवकास आ.लि. मा  पक्की भवन लनमाफण र दरितदी थप गने ४ कोठे २००० २ 

२ श्री राम्चे ग्रामलवकास आ.लि. मा कम्पाउण्ड लनमाफण   ५०० २ 

३ श्री राम्चे ग्रामलवकास आ.लि. मा पुस्िकाियको स्थापना गने    २००० २ 

४ श्री ग्रामज्योिी आ.लि. मा पक्की भवन लनमाफण १० कक्षा सम्म सञ्चािन गने १४ कोठे १५००० २ 

५ श्री ग्रामज्योिी आ.लि. मा कम्पाउण्ड र खेिमैदान लनमाफण, र आवश्यकिाको आिारमा थप जग्गाको व्यवस्था गने   ५००० २ 

६ श्री ग्रामज्योिी आ.लि. मा E िाइबे्ररीको स्थापना र ICT को व्यवस्था गने   ५००० २ 

७ श्री ग्रामज्योिी आ.लि. मा लवज्ञान प्रयोगशािा स्थापना गने   ५००० १ 

९ श्री ग्रामज्योिी आ.लि. मा लवषयगि लशक्षकको व्यवस्था गने   १००० १ 

  जम्मा   ३५५००   

ख) श् वास्थ्य       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ आिारभूि स्वास्थ्य केतरिाई स्िरोतिरी गरी आिारभूि स्वास्थ्य केतरको थप भवन लनमाफण   ५००० १ 

२ स्वास्थ्य केतरमा दरवतदी थपगरी HA को दरवतदी कायम गराई आवासगृहको समेि व्यवस्था गने   ५०० १ 

  जम्मा   ५५००   

ग) िैंलगक समानिा       



 

पेज| 242  
 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ मलहिाहरूिाई चेिनामुिक कायफिम सतचािन गरी रोजगार मुिक कायफिममा सहभागी  नीलिगि ५०० १ 

  जम्मा   ५००   

आर्थफक लवकास योजना       

क) कृलष 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ वडामा कृलष िथा भेटनरी जे. रट. ए. को व्यवस्थापन गने   २००० २ 

२ कृलष संकिन केतरिाई लवस्िार गरी वजार व्यवस्थापन गने   ५०० १ 

३ गैडे खोिा, राम्चे पोखरी ससंचाई कुिो लनमाफण   २००० २ 

४ खहरे दोभान लििखोररया लपपिडांडा, ढाप ससंचाई कुिो लनमाफण   १५०० २ 

५ क्रकटनासक औषिी, लवषािी िथा रासायलनक मिको व्यवस्थापन   २००० २ 

६ माटो परीक्षण गन े   ९०० १ 

७ दिु संकिन केतर स्थापना गने   ६०० १ 

८ उन्नि जािको लवउ लवजनको व्यवस्था   ४५० १ 

  जम्मा   ९९५०   

ख) उद्योग       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ औद्योलगक लवकास केतर स्थापना गनफ सम्भाव्यिा अध्ययन   ५०० १ 

२ लवद्यािय, स्वास्थ्य संस्था, वडा कायाफियमा र सं.सं.मा सौयफ ऊजाफको व्यवस्था गने   ५०० १ 

  जम्मा   १०००   

ग) पयफटन       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ खनुवा पोखरीिाट मैिाकुतिादेवी स्थान ढुड् ढुङ्ग,े श्री चम्पादेवी स्थान हदै ररखी चौरसम्म पयफटकीय पथमागफ ५ क्रक. मी  ७०० २ 
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लनमाफण 

२  ररखी चौरमा उच्च पहाडी भु-भागमा खेि मैदान लनमाफण   ८०० २ 

३ उक्त स्थानमा रहेको कररव ६५० रोपनी क्षेत्रर्िमा कवडफहि, ररसोटफ, भ्यु टावर िथा मञ्च लनमाफण   ८००० ३ 

४ खनुवा पोखरीिाई स्िरोन्निी गने   ४०० १ 

५ मैिाकुतिादेवी स्थानमा रहकेो जग्गािाई कम्पाउण्ड गरी चौर, पाकफ  र मञ्च साथै ४० वटा कटेज लनमाफण गने   २००० १ 

६ श्री चम्पादेवी मतदीर संरक्षण गने र उक्त मतदीर सम्म पुगे्न पद मागफ लनमाफण   २००० २ 

  जम्मा   १३९००   

घ) खेिकुद       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ वडा स्िरीय खेिमैदान व्यवस्था गरी लनमाफण गन े   २००० २ 

  जम्मा   २०००   

५) ससं्थागि लवकास        

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ सालवकका ४ वटा टोिमा ४ वटा सामुदालयक भवन, सावफजलनक शौचािय र खा.पा.िारा लनमाफण गने   २००० २ 

२ गै. स. सं. को वडा भवन लनमाफण २ २००० २ 

३ युवािलक्षि क्षमिा लवकास कायफिम सतचािन गरी आत्मलनभफर गराउने लनिीगि ५०० १ 

  जम्मा   ४५००   

६) वािावरण       

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ खािी रहेको जग्गा िथा लभरािो पाखो िारीमा वृक्षारोपण गने नीलिगि ४०० १ 

२ लसमसार जग्गाको संरक्षण गने नीलिगि २०० १ 

  जम्मा   ६००   

६) प्रकोप व्यवस्थापन       
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ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

अनमुालनि 

िजटे प्राथलमक्रककरण 

१ वाढी पलहरो लनयतत्रणका िागी िटिति लनमाफण गने   ४५०० ३ 

२ अलिवृलि अनवृलििाट हने क्षिीिाई तयूलनकरण गने नीलिगि २००० १ 

  जम्मा   ६५००   

  कुि       

 
 

वडा निः ८   

भौलिक लवकास योजना   पररणाम/इकाई 

िागि 

अनमुान प्राथलमक्रककरण 

क) सडक पुि 

ि.स. योजना ईकाइ हजारमा   

१ लसररसे सम्मटार वडा कायाफिय, डाडाखकफ  सडक ५ मी चौडाईको लपच                     १७.५ क्रक.मी. ५०००० ३ 

२ राक्िे लपपि साठीिेसी कािीखोिा ४ मी. चौडाई सडक याक खोपन े २ क्रक.मी. ४००० १ 

३ सम्मटार उिर दलक्षण पलहिो सडक ३लम. चौडाइ स्िर उन्नलि ५ क्रक.मी. ८००० २ 

४ वडा कायफिय मजुवा सडक ५लम. चौडाइ सडकको स्िर उन्नलि ५ क्रक.मी. ८००० २ 

५ एसेिु खकफ  कोप्चेको सडक ४ लम. चौडाइ सडक स्िर उन्नलि ३०० लम.  ५०० १ 

६ डुडेखोिा मजुवा सािडाडा सडक ५ मी चौडाइ को ट्रयाक लनमाफण १३ क्रक.मी. ४५००० ३ 

७ भतज्याङ कालिक चाम्िोटे दस्की सडक ५ मी चौडाई ट्रयाक लनमाफण २ क्रक.मी. १००० २ 

८ लचनेटार डाँडा भस्मे गाम्िाङ सडकको डुडे खोिामा मोटरिि पुि लनमाफण ५० लमर ५०० २ 

९ डुडे झोिुङ्गे पुि लनमाफण ३० लमटर ६०० २ 

१० देलवटार गाम्िाङ गोरेटो िाटोको डुडे खोिामा झोिुङ्गे पुि लनमाफण ३० लमटर ६०० २ 

  जम्मा   ११८२००   

ख) ससं्थागि लवकास 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

िागि 

अनमुान प्राथलमक्रककरण 
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१ वडाको वस्िुलस्थिी समुदाय चाि चिनिाई मध्यनजर गरर ऐन कानुन र कायफलवलिहरू लनमाफण गरर कायफतचयन गने नीलिगि  ४०० १ 

२ आर्थफक ऐन िागु गने  नीलिगि  १०० १ 

३  वडामा उत्पाक्रदि काठपाििाइ समुलचि प्रयोग गने र जलडिुटीहरूको लवकास गने नीलिगि  १०० १ 

जम्मा   ६००   

ग) खानपेानी िथा सरसर्ाई 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

िागि 

अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ पुििी गौरा खानेपानी गौरा खचफ मुिािारी खानेपानी लनमाफण   ५०० १ 

२ भज्याङ डाँडािारी देलवटार खानेपानी योजना संचािन   ६०० १ 

३ खहरे खोिा लनिुवावोटेटार खानेपानी स्िर उन्नलि योजना   ७०० १ 

४ खोप भजुवा डाडाखकफ  खानेपानी स्िर उन्नलि योजना   ४०० १ 

५ मूि पानी लससे्न चाम्िोटे खानेपानी स्िर उन्नलि योजना   २०० १ 

६ सािमे लससे्न खोटीया खानेपानी लनमाफण योजना   ३००० २ 

७ भािुखोप गौरागाउँ खानेपानी लनमाफण योजना   ५०० २ 

८ िुढी पिेरा लििाई लचनेटार खानेपानी लनमाफण योजना   ४०० २ 

९ खोप कालिकेभतज्याङ खानेपानी स्िर उन्नलि योजना   २०० १ 

जम्मा   ६५००   

घ) लवद्यिु 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

िागि 

अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१  वडाका सिै घर िुररमा केतरीय  स्िरको लविुि जोडने  नीलिगि  ४०० १ 

जम्मा   ४००   

ङ) सचंार 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

िागि 

अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ यस वडाको िस्िीिाई समेट्नेगरी टेलिकमको टावर स्थापना १ २५०० २ 
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२ 

सम्पूणफ लविािय, सरकारी संघ संस्था र स्थानीय उपभोक्ताहरूिाई संचार सुलविासंग जोडन र्ाइवरनेट उपिधि 

गराउने नीलिगि  ५०० १ 

जम्मा   ३०००   

च) ससचंाई 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

िागि 

अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ दहररिोिा मुिावारी सुदिी भञ्याङ लसचाई कुिो स्िर उन्निी योजना संचािन   ४०० १ 

२ भािुखोिा भािुखोप लसचाई कुिो उन्निी योजना संचािन   ४०० १ 

३ िारेखोिा मजुवा पचासे लसचाई कुिो उन्निी योजना संचािन    ४०० १ 

४ साकािे खोिा िपिो देलवटार लसचाई कुिो स्िर योजना संचािन गने   ४०० १ 

५ साकािे खोिा पचासे लसचाई कुिो स्िर उन्निी योजना संचािन   ४०० १ 

६ भािुखोप डाडाखकफ  लसररसे गैरावारी भस्मे लसचाई कुिो स्िर उन्निी योजना   ४०० १ 

७ लसररटे खोिा रािा ढुङ्गा  दोभाने लसचाई कुिो स्िर उन्निी योजना संचािन   ४०० १ 

८ चुने मजुवा डाडाखकफ  लसचाई स्िर उन्निी योजना   ४०० १ 

९ झक्रिनीयान मगर गाउँ लसचाईस्िर उन्निी योजना   ४०० १ 

१० कािीदह सािदोवाटो लचनेटार लसचाई कुिो स्िर उन्निी योजना संचािन   ४०० १ 

११ साकािे खोिा पडरी पाखो हदँै पूलवया पाखो लसचाई कुिो स्िर उन्निी योजना   ४०० १ 

१२ पोकिी खोिा खोिाखेि मुहाने डाडा डुम्रेखेि लसचाई कुिो स्िर उन्निी योजना   ४०० १ 

१३ पोकिी खोिा िसवेरट कोइरािे हँदै ओडारे लसचाई कुिो स्िर उन्निी योजना   ४०० १ 

१४ पोकिी दोभान जरूवा नकफ टे  कुडारे खहरे साघुटार लसचाई कुिो स्िर उन्निी योजना   ४०० १ 

१५ डुडेखोिा डुडेखेि हदैँ खुकुकी लसचाई कुिो स्िर उन्निी योजना    ४०० १ 

१६ डुडेखोिा देलवटार  मसार लसचाई कुिो लनमाफण योजना    ४०० १ 

१७ डुडेखोिा देलवटार  मगरगाँउ मौरीडाडा लसचाई कुिो स्िर उन्निी योजना    ४०० १ 

१८ साकािे खोिा लिरौटे थिारी कोिडाडा लसचाई कुिो स्िर उन्निी योजना    ४०० १ 

१९ डुडेखोिा कोिडाडा मलथपिो पिेरो खेि लसचाई कुिो स्िर उन्निी योजना    ४०० १ 
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जम्मा   ७६००   

छ) आवास िथा िस्िी लवकास 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

िागि 

अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ लिखु गा.पा. टारकेरािारीको सम्मटार िाई िजारको रूपमा लवकास गने   ५०० १ 

२ वडाका सालवक वडाहरूमा र मठ मलतदरहरूमा सावफजालनक शौचािय लनमाफण  गनफ ३ वटा १२०० १ 

३ वडा कायफिय भवन लनमाफण र कायफियको जग्गा कम्पाउड गने १० कोठे ३००० २ 

जम्मा   ४७००   

सामालजक लवकास 

योजना         

क) लशक्षा 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

िागि 

अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ कालिका आिारभूि लवद्याियको िालग घेरािारा गने   ३०० १ 

२ मनकामना आिारभूि लवद्याियिाई घेरािार ४ कोठे भवनको लनमाफण    १२०० २ 

४ जापपा माध्यलमक लवद्याियिाई ८ कोठाको लवद्यािय भवन र घेरािार िथा ४ जना मा.लव. िहको दरितदी   २४०० २ 

जम्मा   ३९००   

ख) श् वास्थ्य 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

िागि 

अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ लिखु गा.पा. र टारकेरािारीको मालथपिो भु-भाग कोप्चेकोिालग स्वास्थ्य युलनट भवनको स्थापना १ ५०० १ 

२ डाडाखकफ को िालग खोप केतर भवन   १५०० १ 

३ लससे्नलचनेटार खोप केतर भवन स्वास्थ्य चौकी भवनिाई घेरािारा   १००० १ 

४ सम्मटारमा खोप केतर भवन   १५००   

जम्मा   ४५००   

ग) िैंङलगक समानिा र सहयोलगिा 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि प्राथलमक्रककरण 
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अनमुान 

१ मलहिाहरूिाइ लवलभन्न सीप लवकास िालिमहरू संचािन गरर आय आजफनमा जोडने नीलिगि  २००० १ 

जम्मा   २०००   

आर्थफक लवकास योजना    

क) कृलष 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई   प्राथलमक्रककरण 

१ समयमानै कृषकहरूिाइरू  मि लिउको व्यवस्था  नीलिगि  ५०० १ 

२ कृलषिाई व्यवसालयक  िनाउने नीलिगि  ५०० १ 

३ जे.रट.ए. िथा भेटेनरी िालिमको व्यवस्था   ५०० १ 

४ दिु संकिन केतर स्थापना    २००० १ 

५ सम्मटारमा िजार व्यवस्थापन    ५०० १ 

७ वडा कायफियमा िनेको कृलष संकिन केतर िाई व्यवलस्थि गने   ५०० १ 

जम्मा   ४५००   

ख) पशपुकं्षी 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

िागि 

अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ उन्नि जािका पशुहरुको लवकास गरर उन्नि जािका पशु र्ामफहर स्थापना गने    १५०० १ 

२ दिु संकिन केतर स्थापना गने ४ वटा २००० १ 

३ पशु पंक्षीको िजार व्यवस्थापन गने नीलिगि  ५०० १ 

जम्मा   ४०००   

ग) पयफटन    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

िागि 

अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ भकारेढुङ्गा, जापपादेलव र अतिरेखकफ  देलवको स्िरोन्निी   ३०० १ 

२ कुतडिेश्वर लशवशिी महादेव मलतदरपुग्ने गोरेटो िथा लसढीहरू लनमाफण   ३०० १ 

३ कुतडिेश्वर लशवशिी महादेव मलतदरमा २००जना अटाउन सके्न मतच लनमाफण र कररव ४० वटा कटेज लनमाफण   ७०० १ 
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४  कुतडिेश्वर लशवशिी महादेव मलतदरको प्रचार प्रसार   २०० १ 

५ भक्तजनहरूिाई िसे्न स्थानको व्यवस्था   ३०० १ 

६ पयफटन लवकासको िालग प्रचार प्रसार गने   ५०० १ 

जम्मा   २३००   

घ) रोजगारी    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

िागि 

अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ यस वडाका  िेरोजगारी युवाहरूिाइ समेटी िालिमको व्यवस्था  गने नीलिगि  ६०० १ 

जम्मा   ६००   

ङ) िैकँ िथा लवलिय सहकारी 

ि.स.  पररणाम/इकाई 

िागि 

अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ िीन वटा सहकारीहरू संचािनमा रहेकोका उि सहकारीहरूिाई व्यवलस्थि गने नीलिगि  १२०० १ 

जम्मा   १२००   

५) िार्मफक िथा सास्कृलिक    

ि.स. योजना 
पररणाम/इकाई 

िागि 

अनमुान 
प्राथलमक्रककरण 

१ वडा स्िरको किा सस्कृलिको संरक्षण नीलिगि  ५०० १ 

जम्मा   ५००   

७) वािावरण 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई 

िागि 

अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ सम्पूणफ  खािी जग्गाहरूमा वृक्षारोपण गरर हररयािी  पवफिन गने नीलिगि  ५०० १ 

३  लवलभन्न चरन क्षेत्रहरू लनमाफण गने  नीलिगि  ५०० १ 

४ यस हावापानीमा हने िुटीको खेिी गने   ४०० १ 

जम्मा   १४००   

८) प्रकोप व्यवस्थापन 
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ि.स. योजना 
पररणाम/इकाई 

िागि 

अनमुान 
प्राथलमक्रककरण 

१ नदीखोिाहरूमा िटितिनको व्यवस्था गने   ३०००   

२ सम्भव भए सम्म लभरािो  जग्गमा िलस्ि निसाउने नीलि िाग ु नीलिगि  ३००   

जम्मा   ३३००   

कुि       

 

वडा निः ९   

भौलिक लवकास योजना   पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

क) सडक पुि 

ि.स. योजना ईकाइ हजारमा   

१ िेवी जोरिारा ककनी सडक स्िरोन्निी   ६ क्रक.मी ४८०० ३ 

२ िेिी पुवफजे िौि सड़क  १३ क्रक.मी १२००० ३ 

३ लजम्पाखा िोिनी सडक  ३ क्रक.मी २५०० २ 

४ िाम्टाङ मपखु पोखरी सडक ७ क्रक.मी ५६०० २ 

५ पोखरर भोटेपानी सडक ५ क्रक.मी ५६०० २ 

६ जोरिारा लवसाउना माउरेडांडा सडक ८ क्रक.मी ५६०० २ 

७ दोखु वैद्द सडक ५ क्रक.मी ४००० २ 

८ चुपिु खाम्सुङ सडक ३ क्रक.मी २४०० १ 

९ जोरिारा डांडागाउँ कुतठेश्वर मलतदर सडक लनमाफण  १० क्रक.मी ८००० १ 

१० 

दिुेश्वर महादेव िासघारी महादेव पोकिी झरना डाडाचुिी पोखरी थामडाडा जोरआि कुतडेश्वर महादेव सम्मको 

पदमागफ लनमाफण  ५ क्रक.मी २००० २ 

  जम्मा   ५२५००   

ख) ससं्थागि लवकास 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ सरकारी ऐन, दलिद ऐन, जनजािी ऐन अनुसारको आम समुदायमा स्िरोन्निी हनुपने नीलिगि  ५०० १ 
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२ दिुेश्वर आमा समुहिाट दिुेश्वर मलतदरमा भवन लनमाफण १ २००० २ 

३ ज्योिी आमा समुह भौलिक सामाग्री उपिधि सेट २०० १ 

४ लजम्पाखा आमा समुह भवन लनमाफण १ २००० १ 

५ सहयोगी आमा समुह भवन लनमाफण १ २००० १ 

६ चण्डेश्वरी आमा समुह भवन लनमाफण १ २००० २ 

जम्मा   ८७००   

ग) खानपेानी िथा सरसर्ाई 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ खानेपानीमा वडा स्िरमा सहज नभएको अवस्था नीलिगि  ५०० १ 

२ क्रदघफकालिन आयोजनाहरू िागू हनुपने  नीलिगि  ५०० १ 

३ एक घर एक िारा अविारणा िागू हनुपने नीलिगि  ५०० १ 

जम्मा   १५००   

घ) लवद्यिु 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ सेिेिे खोिा जिलवद्युि पररयोजना नीलिगि  ५००० ३ 

२ पोडिी खोिा जिलवद्युि पररयोजना नीलिगि  ५००० ३ 

३ िोध्द ुखोिा जिलवद्युि पररयोजना नीलिगि  ५००० ३ 

४ साना िघु जिलवद्युि् पररयोजना नीलिगि  ५००० २ 

५ वडामा केतरीय लवद्युि जडान गने नीलिगि  ५०० १ 

जम्मा   २०५००   

ङ) सचंार 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ यस वडाको िस्िीिाई समेट्नेगरर टेलिकमको टावर लनमाफण   २००० २ 

जम्मा   २०००   

च) ससचंाई 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 
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१ पाकिी खोिादेखी सडक भनेरे हँदै खापटे खोिा जोड्ने लसचाई कुिो लनमाणफ ४ क्रक.मी २००० २ 

२ काडेटार सपिेरी हदँै वगरटोि जोड्ने कुिो लनमाफण २ क्रक.मी १२०० २ 

३ पोकिी झरना देउरािी कुिो लनमाफण   ७०० १ 

४ पोकिी लवसाउना देवािी थान डाँडागाउ कुिो स्िरोन्निी   ५०० १ 

५ सेिेिे खोिा मपसु लसचाई स्िरोन्निी   ५०० १ 

जम्मा   ४९००   

छ) आवास िथा िस्िी लवकास 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ सडक सुिार संगै वस्िीको लवकास आवश्यक   २५००० २ 

२ एक्रककृि वस्िीको प्राविान  नीलिगि  १००० २ 

जम्मा   २६०००   

सामालजक लवकास 

योजना         

क) लशक्षा 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ गुणस्िररय स्िरको लशक्षा िालिम नीलिगि  ५०० १ 

२ सरकारी स्कूि अनुसारको दरवतिी िय गनुफपने  नीलिगि  ५०० १ 

जम्मा   १०००   

ख) श् वास्थ्य 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ स्थालनय स्वास्थ्य चौकी िारा सेवा लविरण हन्नु पने नीलिगि  २००० १ 

२ स्वास्थ्य चौकी भवन लनमाफण    ५००० २ 

३ Lab, प्रस्िुलि सेवा, अनमी, अहवे, W.A. आक्रदको सा पािधि गराउने    १२०० १ 

४ एम्िुिेतस सेवा    ६००० २ 

जम्मा   १४२००   

ग) िैंङलगक समानिा र सहयोलगिा 
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ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ आम िडावासीमा जनचेिना कायफिम गने  नीलिगि  ५०० १ 

२ जागरुपिा सलहिको मलहिा, दलिि समुदायको सहभालगिा िडाउने नीलिगि  ५०० १ 

जम्मा   १०००   

आर्थफक लवकास योजना    

क) कृलष 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई   प्राथलमक्रककरण 

१ माटो पररक्षण हनु पने  नीलिगि  ५००० ३ 

२ भौगोलिक क्षेत्र अनुसारको माटो पररक्षण गरी आवश्यकिा अनुसारको कृलष प्रणािी िागु गने नीलिगि  ५००० २ 

३ िान, मकै, गह,ँआिु कोदोिाई स्िर उन्नलि नीलिगि  ५०० १ 

४ आिु उत्पादन िाई िजार व्यवस्थापन नीलिगि  ४०० १ 

५ अिौचीखेिीको िागी माटो पलहचान गरेर कृषकहरुिाई उत्पादनमुखी िनाउनु पने नीलिगि  ५०० १ 

७ एक वडा एक कृलष प्रलवलिको व्यवस्था  नीलिगि  ५०० १ 

८  आवाश्यक कुिा कुिेसोिाई ममफि-सम्हार गरर लसचाईको व्यवस्था लमिाउनुपने   ४००० २ 

जम्मा   १५९००   

ख) पशपुकं्षी 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ उन्नि जािको नस्ि सुिार जाि जालि सलहिको पशु पािनको व्यवस्था हनुपने नीलिगि  ५०० १ 

२ उत्पाक्रदि वस्िुको िजार व्यवस्थापन गनुफपने नीलिगि  ५०० १ 

४ उत्पाक्रदि दिुको िजार व्यवस्थान नीलिगि  ५०० १ 

५ स्थानीय वािावरणमा सलहि पशुपतछीहरुको व्यवस्थापन हनपने नीलिगि  ५०० १ 

जम्मा   २०००   

ख) उद्योग व्यापार 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई   प्राथलमक्रककरण 

१ आिु उत्पादनिाई व्यवस्थापन गनफ कोपड स्टोरको व्यवस्थापन १ २५०० १ 

३ िघु उद्यमी कायफिमहरु जस्िै िरकारी खेिी जलडिुटी प्रसोिन केतर आदी स्थापना १ १००० १ 
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४ उन्नि जािको घास, जलडिुटीको व्यवस्था  वडालभत्र ७०० १ 

जम्मा   ४२००   

ग) पयफटन    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ पोकिी झरनािाई रालियकरण सलहिको आयोजना सञ्चािन  १ ७०० २ 

२ पयफटन लवकासको िालग प्रचार प्रसार गने नीलिगि  ५०० १ 

जम्मा   १२००   

घ) रोजगारी    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ यस वडाका  िेरोजगारी युवाहरूिाइ समेटी िालिमको व्यवस्था  गने नीलिगि  ५०० १ 

जम्मा   ५००   

घ) खेिकुद 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ सेिी स्कुिको चौरको ममफि सम्हार   १ ५०० १ 

१ युवा क्िवको भवन लनमाफण  १ १००० २ 

जम्मा   १५००   

ङ) िैकँ िथा लवलिय सहकारी 

ि.स.  पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ िैङ्क िथा लवलिम संस्थाहरु थप गनुफपने नीलिगि  ४०० २ 

२ आम वडा वालसमा Banking सेवा प्रभावकारी गनाउने नीलिगि  २०० १ 

३  लिनवटा वडा स्िररय सहकारीको उन्निी गरर सेवा लवस्िार गने नीलिगि  २०० १ 

जम्मा   ८००   

५) िार्मफक िथा सास्कृलिक    

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ वडा स्िरको किा सस्कृलिको संरक्षण नीलिगि  ५०० १ 

जम्मा   ५००   
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७) वािावरण 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ र्ोहोरे मैिा व्यवस्थापनका िागी डलम्पङको व्यवस्या १ ४०० १ 

२ जौलवक लवलिििाको सरक्षण सम्िलति िालिम  नीलिगि  ३०० १ 

३ वन उपभोिा सलमिीिारा वन सुरक्षा साथै वतयजतिुको संरक्षण र स्वरोन्निीको िालिम नीलिगि  २०० १ 

४ रािमाटे लसवािय सामुदालयक वन लभत्र वािवालिका पाकफ  लनमाफण १ ५०० १ 

जम्मा   १४००   

८) प्रकोप व्यवस्थापन 

ि.स. योजना पररणाम/इकाई िागि अनमुान प्राथलमक्रककरण 

१ लिखु नक्रदको क्रकनारमा िािको व्यवस्था ५  क्रक.मी  १०००० ३ 

२ पलहरो गएको स्थानमा िृक्षारोपण गने नीलिगि  ३००० २ 

जम्मा   १३०००   

कुि       
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अनसुलूच ५: प्रश् नाविी 

प्रश् नाविी-क 

;fdflhs tyf ef}lts ;e]{If0f 

ufFpkflnsfsf] gfd M _________________________________ 

a:tL÷ahf/sf] gfd M______________________________________ 

 !_ lZfIf0f ;+:yf  

ljBfno÷ 

SofDk;sf] gfd 

 

/x]sf] 

:yfg 

  

  

If]qkmn 

 

ljBfyL ;+Vof lZfIfs ;+Vof sxfF–

sxfF 

af6 

slt 

cfpF5g\ 

v]Nfs'b 

ls|ofsnfk 

ePsf] jf 

gePsf] / 

k|sf/ 

pknAw 

ef}lts 

;'ljwfx? 

5fqfaf; 

;'ljwf 

ePsf] jf 

gePsf] 

Ifdtf 5fq 

;+Vof 

5fqf 

;+Vof 

lzIfs 

;+Vof 

lzlIfs

f ;+Vof 

vfg]

kfg

L  

zf}rf

no  

 

 

           

 

@_  cfly{s sf/f]af/sf] nfuL ufFpkflnsf If]qdf cfjt hfjt ug]{ dflg;x?sf] ljj/0f  

s_ v/Lbsf] nfuL dfq gkfdf cfpg] dflg;x?sf] ljj/0f 

qm=;+= cfudg :yn v/Lb dfn;fdfg ;+Vof 

!  

 

  

@  

 

  

#  

 

  

$  

 

  

%  

 

  

 

v_   las|Lsf] nfuL dfq ufFpkflnsfdf cfpg] dflg;x?sf] ljj/0f 

qm=;+= cfudg :yn lals| dfn;fdfg ;+Vof 

!  

 

  

@  

 

  

#  

 

  

$  

 

  

%  

 

  

 

u_ v/Lb| tyf ljs|L b'a}sf] nflu cfpg] dflg;x?sf] ljj/0f 

qm=;+= cfudg :yn v/Lb÷ljls|dfn;fdfg ;+Vof 
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!  

 

  

@  

 

  

#  

 

  

$  

 

  

%  

 

  

 

 #_   xf6ahf/ ;DaGwL ;e]{If0f  

xf6 nfUg] :yfg j8f g+= af/ las]|tfx?sf] ljj/0f  pkef]Qfx? ljj/0f 

cfpg] :yfg ;+Vof cfpg] :yfg ;+Vof 

       

    

    

 

lsGg cfpg]x?sf] df]6fdf]6L ;+Vof  

o; af6 ufFpkflnsfnfO{ lt/f] ltg'{            k5{  kb}g      

k5{ eg] jflif{s /sd slt <  

xf6df NofOg] ;fdfgsf] lsl;d pNn]v ug]{ .  slt kl/dfh{df v/Lb ÷lals| x'G5   

xf6df ePsf] ;'ljwf h:t} ;]8÷zf}rfn÷vfg]kfgL cflb s] 5 <  s] s] k'jf{wf/x? cfjZos 5g\ <  

 $_ oftfoft  

o; :yfgnfO{ df]6/ rNg] ;8sn] hf]8]sf]         5      5}g  

ljwdfg ;8s ljj/0f tflnsf 

;8s v08sf] ljj/0f -sxfF b]lv 

sxfF ;Dd_ 

/fli6«o 

 

lkm8/ lhNnf :yflgo s}lkmot 

      

      

gf]6 M– tflnsfdf ;8sssf] lsl;d -sfnf]kq], u|fj]n, w'n], O{Toflb_ ;lxt v'nfP/ n]Vg]  

b}lgs cfjt hfjt ug]{ ;jf/L ;fwgx?sf] ;+Vof M 

 a;  6«s   ;'df]   cGo ;fwg  

a; la;f}gL÷kfs{ If]q tyf If]qkmn M 

 %_ :jf:Yo -c:ktfn x]Nykf]i6 cfo'j]{b ;DaGwL_  

l;=g+ c:ktfn jf 

x]Nykf]i6 /x]sf] 

:yfg 6f]n / 

j8f 

hDdf 

;}of 

;+Vof 

hDdf 

If]qkmn 

sd{rf/L 

;+Vof 8f= g;{ 

cGo 

 

 

b/jGbL     k'lt{ 

d'Vof 

/f]ux?sf] 

ljj/0f 

c:ktfn 

leqsf] 

;'ljwfx? 

eljiodf 

lj:tf/ 

x'g ;S5 

jf ;Sb}g 

la:tf/sf] 

nflu xfn 

ePsf] :yfg 

k|ofKt 5 

5}g 

b}lgs 

cfpg] 

la/fdLx?sf] 

;+Vof tyf 

:yfg 
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 ^_  vfg]kfgL   

s_ vfg]kfgLsf] d'Vo >f]t s] xf] <  

v_ vfg]kfgL af;LGbfx?nfO{ k'U5 k'Ub}g <  

u_ vfg]kfgL ;DaGwL ;d:ofx? s] s] 5g\ <  

ljBdfg vfg]kfgL of]hgf nDafO{ ;DaGWfL ljj/0f   

l;=g+ vfg]kfgL of]hgf nDafO{ nfeflGjt 

3/ ;+Vof 

j8f g+= 

;]jf 

k'u]sf] 

:yfgx?  

of]hgfsf] 

nfut  

ljt/0f ;~rfng 

lgsfo 

s}lkmot 

        

        

 

3_ eljiodf la:tf/sf] of]hgf ePsf] jf ;Defjgf b]lvPsf] eP j0f{g ug]{ .  

ª_ wf/f ;+Vof      r_ dfu ePsf lga]bg ;+Vof  

 

 (_ 9n lgsf;  

 

s_ 9n lgsf;                5  5}g  

 v_ 9n lgsf; ePsf] eP clGtd lgsf; sxfF 5 < nDafO{ slt 5 <  

u_ eljiodf la:tf/sf] of]hgf jf ;Defjgf  

3_ 9nsf] lgsf; gePsf] eP xfn s] ul/Psf] 5 < 

  

ª_ ;tx 9n  

nDafO{ ======================    sxfFb]vL sxfF ;Dd ==========================  

  

&_ kmf]xf]/ d}nf  

  –  kmf]x/ lg:sg] kl/df0f        5   5}g  

– kmf]x/ d}nf ;+sng Joj:yf                5  5}g   

– ePsf] eP kmf]x/ d}nf ˆofSg] 7fpF / cGbfhL b'/L  

– gePsf] v08df s'g 7fpFdf ˆofFSg' pko'Qm xf]nf <  

 *_ ljB't  

ljB't ;]jf sxfFaf6 la:tf/ ul/Psf] 5 <  

kof{Kt eP gePsf] pNn]v ug]{ . 

la:tf/ ug{'kg]{ If]q  

 (_ ;~rf/ ;'ljwf   

s_ lk=l;=cf], O{G6/g]]6÷ O{d]n ;'ljwf    5        5}g    
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v_ x'nfssf] ;'ljwf    5    5}g  

u_ 5 eg] x'nfssf] lsl;d / ;+Vof  

3_ cGo ;~rf/ dfWodx? pNn]v ug]{  

 !)_  ko{6g ;DaGwL 

    ko{6sx?sf] jflif{s cfjt hfjt slt 5 -;fnf vfnf_  

     cfsif{0fsf] s]Gb| s] xf] <  s] 5g\ <  ljj/0fdf n]Vg ]   

     ko{6gaf6 jflif{s cfDbfgL slt 5  <  

    ko{6sLo If]qsf] ?kdf :yflkt x'g ;Sg] ;Defjgf        5         5}g   

    o; If]qsf] ko{6g k|jw{gsf] nfuL s] ug]{ pko'Qm xf]nf < :ki6;Fu j'Fbfut ?kdf pNn]v ug'{xf];\ . 

 !!_   P]ltxfl;s tyf k'/ftflTjs wfld{s Pj+ ;fF:s[lts If]qsf dxTjsf :yfg M  

P]ltxfl;s k'/ftfTjLs wfld{s 

Pjd\ ;f+:s[lts :ynsf] gfd 

:yn /x]sf] 

7fpFsf] 7]ufgf 

:ynsf] dxTj 

-P]ltxfl;s, wfld{s, 

;fF:s[lts, k'/ftflTjs_ 

lbgx'F jf kj{ - s'g 

xf] _ :yndf 

cfpg]x?sf] ;+Vof 

o;sf] ;+/If0f, ;Daw{g tyf 

ljsf;sf] nflu ug'{ kg]{ sfo{ 

af/]sf] :ki6 ;'emfj 

 

 

    

 

 

    

 

!@_ :yfgLo ;+:s[lt ;+/If0f÷lh0ff]{4f/ M 

      s_ :yfgLo k|rngsf] ljj/0f pNn]v ug'{xf]; <  

      v_ :yfgLo k|rngsf] ;+/If0f tyf ;Daw{g ug{ s] ug'{ knf{ < 

      u_ ;fj{hlgs :ynx?sf] ;+/If0f ÷ ;Daw{g ug{sf] nfuL s] ug'{ knf{ <   

 !#_ dgf]/Ghg :ynx?  

dgf]/~hgdf ;fwg, :yn / cj:yfaf/] pNn]v ug]{  

 

 !$_ ;'/Iff    

xfn k|x/L If]q /x]sf] :yfg xfn ePsf] If]q k|of{Kt 

5 jf 5}g 

kof{Kt geP ;f]xL :yfgdf la:tf/ 

ug{ ;lsG5 jf ;lsb}g 

cGo :yfgdf ;fg{] xf] eg] s'g 

:yfgdf pko'Qm xf]nf / lsg < 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 !%_ dfnkf]t  

hUufsf] d'No      jflif{s dfnkf]t c;'nL ?  

!^_ ;/sf/L tyf u}x ;/sf/L sfo{fnox? M ufFpkflnsfsf] sfof{noaf6 ;+sng ug]{ . 
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sfof{nosf] 

gfd 

sfof{no 

:yfkgf 

ePsf] ldlt 

sfo{fno /x]sf] 

:yfg 6f]n / 

j8f g+= 

sd{rf/L ;+Vof 

/f=k=k|= 

cfˆgf] jf 

ef8fdf 

xfnePsf] 

Sjf6/sf] 

;+Vof 

cfjZos 

hDdf 

Sjf6/sf] 

;+Vof 

3/agfpg 

hUuf pknAw 

ePsf] jf 

gePsf] 

s}lkmot 

k'lt{ vfnL 

k|= k|f k|= k|f 

            

 

  !&_ efjL zx/L lj:tf/sf nfuL klxrfg ul/Psf] cj;/ If]qx?  

s|=; If]qx? -ljj/0f_:yfgx?  j8f g+= If]qkmn k|ltzt s}lkmot 

!  

 

    

@  

 

    

#  
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प्रश् नाविी-ख 
 

ufFpkflnsf If]qsf] cfjlws of]hgf th'{df ug]{ sfo{s|d k|ZgfjnL 

of]hgf If]qsf] ufFpkflnsfsf] gfd M_________________________________________ 

k|ZgfjnL e/L ;xof]u ug]{sf] gfd M_______________________________________ 

                    kb_______________________________________  

!= tkfO{sf] ljrf/df o; gu/ If]qsf] jt{dfg ;d:ofx? s] s] x'g\ < k|fyldstf ;lxt pNn]v ug'{xf];\ . 

-s_ ========================================================================================================                     

-v_=========================================================================================================  

@= dfyLsf] -k|=g++ !_ sf ;d:of ;dfwfg s;/L x'g ;S5 <  

-s_ ========================================================================================================                     

-v_=========================================================================================================  

#= tkfO{sf] If]qsf] ljsf;sf] nfuL s] s] ;'emfax? 5g\ <  

$+ o; If]qdf ejg lgdf{0f ug{ s'g} lgod/dfkb08 sfof{Gjog ePsf] 5}g < 5 eg] ckgfO{Psf lgod 

/ dfkb08x? Jojxfl/s / jf:tljs 5g jf 5}gg\ < 5g\ / 5}gg\ -s'g} Pp6fdf lrGx lbg' xf]nf_ 

olb 5}g eg] o;sf] ;'wf/sf] nflu tkfO{sf] ;'emfjx? s] s] x'g< 

%= o; If]qdf hUuf ljsf; sfo{s|d ;~rfng ug{ ;lsG5 < hUuf Plss/0f ug{ ;lsg] If]q / 

If]qkmn 

^= cfFpbf] jif{x?df hg;+Vof a[l4nfO{ Wofgdf /fvL zx/sf] la:tf/ s'g lbzftkm{ s;/L ug{ ;lsG5 < 

tkfO{sf] ;'emfj=============== 

 

&=  tkfO{sf] If]qdf jftfj/0fLo ;'wf/ lgldQ xfn b]vf k/]sf ef}lts jftfj/0fLo Xf; -s'g} eP_ 

af/]sf] kl/ro / ;'wf/sf pkfox?sf] 5f]6s/Ldf cfkm\gf] ljrf/ . 

*= cfjlws of]hgfdf s'g ljsf; of]hgf tyf sfo{s|dx? s'g cjlwdf ;dfj]z ug{ rfxg' x'G5< 

ljj/0f hUuf ;8s jif]{ 9n Vffg]kfgL :s"n oftfoft cGo 

s= cNksfnLg # jif]{        

Vf= dWosfnLg # jif{ b]lv * jif]{        

u= bL3{sfnLg * jif{ b]lv !% jif]{         
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cGt/;DaGWf ;j]{If0f 

!_   ljleGGf ls|ofsnfksf] nfuL ufFpkflnsfdf x'g] dflg;x?sf] cfjt hfjt  

!=!_ dflg;x?sf] cfjt (Incoming flow of people) 

lzIff 

:jf:Yo 

/f]huf/L 

Jofkf/ 

cGo ef}lts ;'ljBf 

 !=@_ dflg;x?sf] hfjt (Out flow of people) 

lzIff 

:jf:Yo 

/f]huf/L 

Jofkf/ 

cGo ef}lts ;'ljBf 

@=_ ufFpkflnsf If]qdf x'g] dfn;fdfgx?sf] cfjthfjt  

s_ ufFpkflnsf If]qaf6 x'g] dfn;fdfgx?sf] k|jfx÷lgof{t (Outflow of Goods) 

lgof{t x'g] ;fdfgx? tyf kl/df0f pNn]v ug]{ 

v_ ufFpkflnsf If]qdf dfn;fdfgx?sf] cfot (Inflow of goods) 

cfoft x'g] ;fdfgx? tyf kl/df0f pNn]v ug]{ 
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अनसुचूी  ६: नक्शाहरु 
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