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कृतज्ञता ज्ञापन 

 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम यस गाउँपाललकाल ेपहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक 

योिना तिजमुा गरी साविुननक गन ुपाएकोमा गौरवाजववत मिसजस भएको छ । नेपालको सवंविानमा 
व्यवस्था भएबमोजिम स्थानीयतिको कायजुिम्मेवारी र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा व्यवस्था 
भएको कायकु्षेत्र, पवरौं योिना, बागमती प्रदेशको प्रथम आवधिक योिना, हदगो ववकासका राजरिय 
लक्ष्यलाई तथा ववर्षयगत एवं अवतरसम्बजवित ववर्षय क्षेत्रलाई आिारमा ललई स्थानीयकरण गने 
कायकुा साथै सावदलभकु ववर्षयलाई आिारमा ललँदै यो योिना तिजमुा गररएको छ । राजरिय योिना 
आयोगबाट स्थानीय तिको लाधग िारी भएको योिना तिजमुा हदग्दशनु, २०७५ (नमजना) मा उजललखित 
ननहदुरट प्रक्रिया अवलम्बन गरी यो योिना तयार गररएको छ ।  

योजनाबद्ध विकासद्वारा नौकज ण्डवासीको समजरटगत आधथकु र सामाजिक िीवनस्तर सजिारका 
लाधग आधथकु वर्ष ु२०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्मका लाधग प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक गाउँपाललकाको 
योिना तिजमुा गरी कायाुववयन गने प्रविबद्धिा समेत व्यक्त गररएको छ।  

आवधिक योिना तिजमुाका ववलभवन चरणमा गाउँ कायपुाललकाका उपाध्यक्ष श्री लसिनुा लामा, 
सबै वडाका अध्यक्षज्यूिरू लगायत सबै कायपुाललका सदस्यज्यूिरू, रािनीनतक दलका प्रमजि तथा 
प्रनतननधििरू, गाउँ सभाका सदस्य, लशक्षक, बुवद्धजीिी एव अवतराजुरिय र राजरिय गैरसरकारी, ननिी र 
सिकारी क्षते्र, ववलभवन संघ–संस्थािरू एवं नागररक समािका प्रनतननधिको सक्रिय सिभाधगता, सजझाव र 
योगदानका लाधग आभार व्यक्त गदुछज  । यसैगरी आवधिक योिना तिजमुामा मित्वपूण ु जिम्मेवारी 
ननवाुि गनज ुिजने प्रमजि प्रशासकीय अधिकृत श्री नेत्रराि धगरी तथा योिना तिजमुामा संयोिन गनज ुिजने 
योिना शािा प्रमजि श्री बबरणज कज मार अधिकारी तथा सूचना शािाका प्रमजि श्री सजलमत कज मार संग्रौला 
लगायत गाउँपाललकाका सबै शािा प्रमजि एवं समस्त कमचुारीप्रनत िाहदुक िवयवाद प्रकट गदुछज  । 

यस मित्वपूण ुकायमुा सियोग प्रदान गरेर स्थानीयतिको ववकास प्रयासमा योगदान पज¥याउनज 
भएकोमा संघीय मालमला तथा सामावय प्रशासन मवत्रालय, बागमती प्रदेश नीनत योिना आयोगका 
पदाधिकारीज्यूिरू तथा ववज्ञ, पूखणमुा पररयोिना (Mott MacDonald) का लसननयर गभनेवस मेनेिर श्री 
सवतोर्ष ववरट, श्रीमती सीमा रिौररया, पररयोिनाका क्षमता ववकास ववशेर्षज्ञ श्री सरोि शे्ररट, योिना 
सललािकार श्री गेिेवर बम र इजविननयर श्री पवन डंगोल र अवय ववज्ञिरूप्रनत िाहदुक आभार व्यक्त  
गदुछज  । यस ैगरी गाउँपाललकाको आवधिक योिना तिजमुा गन ुववशेर्षज्ञ सेवा प्रदान गने सेलमड नेपाल 
(CEMID Nepal) सबै ववज्ञिरूलाई लाई ववशेर्ष िवयवाद हदन चािवछज  । 

अवतमा यस गाउँपाललकाल े तिजमुा गरेको आवधिक ववकास योिना कायाुववयनमा सबै क्षेत्र, 

समजदाय, ननकाय तथा साझदेारिरूका सद\भाव, सियोग र क्रियाशीलताको अपके्षा गरेको छज  ।  
 

   
मङलसर, २०७८  (नुबुा स्याङबो घि)े   

    अध्यक्ष 

 नौकज ण्ड गाउँपाललका 
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िन्यवाद ज्ञापन 

नौकज ण्ड गाउँपाललका रसजवा जिललाको दक्षक्षण पूवमुा अवजस्थत छ। आफ्नै वशेभूर्षा, भार्षा संस्कृनत 
रिनसिन, रीनतररवाि यिाँका मौललक पहिचान िजन।् लाङटाङ राजरिय ननकज ञ्ि लगायतका दशौं िोला 
नालािरू, बिजमूलय और्षिीिवय िडीबजटीिरू, मनोरम प्राकृनतक स्थानिरू, सजवदर ववलभवन िंगली 
िनावरिरूले गदाु यस क्षते्रलाई पयटुकीय गवतव्यका रूपमा ववकास गनकुा लाधग ठूलो सम्भावना 
बोकेको छ। सीलमत श्रोत सािन, अलपकालीन सोच, भौगोललक ववकटता, नेततृ्वमा अनजभवको कमी 
लगायत यावत कारणले गाउँपाललकाको ववकास कछज वाको गनतमा बढी रिेको अवस्थामा नौकज ण्ड 
गाउँपाललकालाई आधथकु, सामाजिक, सांस्कृनतक, शैक्षक्षक तथा पयटुकीय रूपमा रुपावतरण गरी समदृ्ि 
नौकज ण्ड ननमाुण गने दीघकुालीन सपना सहित नौकज ण्ड गाउँपाललकाको प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक गाउँ 
ववकास योिना तयार भई कायाुववयनको चरणमा रिेको छ।  

नौकज ण्ड गाउँपाललकालाई ववकलसत गाउँपाललका बनाउनका लाधग आिार योिनाको रूपमा यो 
योिना आधथकु वर्ष ु२०७८÷०७९ देखि २०८२÷०८३ सम्म “िुन्दर, िुखी, िुरक्षित - िुिंस्कृत र समृद्ध, 

नौकुण्ड” भवने दीघकुालीन सोच सहित तयार गररएको छ। यसले नौकज ण्ड गाउँपाललकाको इनतिासमा 
योजनाबद्ध ववकासको थालनीको प्रयास गनेछ। आगामी हदनिरूमा पनन िामी यसकै िगमा रिेर काय ु
सञ्चालन गनेछौं ।  

यस मित्वपूण ु कायकुो अलभभावकत्व प्रदान गने यस गाउँपाललकाका अध्यक्ष नजबज ु स्याङबो 
घलजे्यूप्रनत िाहदुक आभार व्यक्त गदुछज । यस िममा सक्रिय सिभाधगता िनाई सियोग गनज ुिजने गाउँ 
सभाका सदस्यिरू, प्रमजि प्रशासकीय अधिकृतज्यू, वडा अध्यक्षज्यूिरू, कायपुाललकाका सदस्यज्यूिरू, 

गाउँपाललकामा कायरुत कमचुारीिरू, बुवद्धजीिी, लशक्षक, रािनीनतक दलका प्रनतननधििरू, सरकारी तथा 
गैरसरकारी संस्थाका प्रनतननधििरू, स्थानीय क्लब, आमा समूि, महिला समूि लगायत सरोकारवाला 
सबैलाई िवयबाद हदन चािवछज । यस मित्वपूण ुकायमुा स्थानीय सरकारको ववकास प्रयासमा सियोग 
गने एफ.लस.डड.ओ÷मट-म्याक डोनालड पूखणमुा कायिुम र यससँग सम्बद्ि वरररठ सजशासन 
व्यवस्थापक, योिना सललािकार र इजविननयरप्रनत िाहदुक आभार व्यक्त गदुछज । यसै गरी 
गाउँपाललकाको आवधिक योिना तिजमुा गदाु ववशेर्षज्ञ सेवा प्रदान गने सेलमड नेपाल र सम्बद्ि 
हटमलाई ववशेर्ष िवयवाद हदन चािवछज । अवतमा यस आवधिक योिनाको कायाुववयनको चरणमा 
यिाँिरू सबैको सकारात्मक सियोग रिनेछ भवने ववश्वास ललएको छज ।  

िवयवाद ।       

मङलसर, २०७८          (लसिनुा लामा) 
                                                                                         उपाध्यक्ष    
                                                                                नौकज ण्ड गाउँपाललका 
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आभार ज्ञापन 

रसजवा जिललाको दक्षक्षण पूवमुा अवजस्थत नजवाकोट तथा लसविजपालचोक जिलला सँग 
लसमाना िोडडएको नौकज ण्ड गाउँपाललका भौगोललक रूपमा ननकै नै सजवदर र रमखणय 
गाउँपाललका िो। िाल पक्की सडक संिालले िोडडने अवस्थामा रिेको र जिलला सदरमजकामबाट 
४ देखि ५ घण्टाको यातायात दजरीमा गाउँपाललकाको केवर र अवय वडािरूमा पजग्न सक्रकवछ। 
लामा, तामाङ, घले िातीको बािजलयता रिेको यस गाउँपाललकामा िालमकु रूपमा हिवदज, बजद्ि 
िमालुम्बीिरूको बािजलयता रिेको छ। नौकज ण्डका तालिरू, झरना, वनस्पनत र वनिवतजको 
प्राकृनतक सौवदय ु सहित लाङटाङ राजरिय ननकज ञ्िका साथै पैदल मागकुा कारण पयटुकीय 
हिसाबले मित्वपूण ुमाननए तापनन यसको व्यापक प्रचार प्रसार िजन सक्रकरिेको अवस्था छैन। 
यसका साथै सामाजिक रूपमा पछाडी परेको,  आधथकु रूपमा कमिोर, रािनीनतक रूपमा केवर 
सरकारसम्म पिँुजचको कमी, सांस्कृनतक रूपमा पछौटेपनका कारण ववकासको दृजरटकोणमा यो 
गाउँपाललका अलल पछाडड नै छ। यी यावत कज रािरूलाई मध्यनिर गदै गाउँपाललकाको समग्र 
ववकास र समदृ्धिका लाधग दीघकुालीन पररकलपना “िुन्दर, िुखी, िुरक्षित - िुिंस्कृत र 
समृद्ध नौकुण्ड” को सपना साकार पानकुा लाधग आ.व. ०७८÷०७९ देखि ०८२÷०८३ सम्म 
कायाुववयन गने गरी प्रथम पञ्चवर्षीय आवधिक गाउँ ववकास योिना तयार गरी ववकासको 
प्रनतफल नागररकसम्म पज¥याउने प्रयासको थालनी गररएको छ।  

नेपालको संवविानले स्थानीय तिलाई संवविान र कानजन बमोजिम राज्य शजक्तको 
प्रयोग गने अधिकार प्रदान गरेको छ। यस अनजसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले 
स्थानीय तिको आफ्नो क्षेत्रको ववकासका लाधग आवद्नयक, वावर्षकु, रणनैनतक र ववर्षय क्षेत्रगत 
योिनािरू तिजमुा गरी लागज गनजपुने भनी उललेि गररए बमोजिम नौकज ण्ड गाउँपाललकाको प्रथम 
पञ्चवर्षीय आवधिक गाउँ ववकास योिना ननमाुण गररएको िो। दक्ष िनशजक्तको अभाव, स्रोत 
सािनको कमी, प्रववधिको पिजँचमा कमी, भौगोललक कहठनाइका बाबिजद पनन गाउँपाललकालाई 
समदृ्धिको बाटो हिँडाउनका लाधग आवधिक योिना तयार गन ु पाउँदा मैले आफैलाई 
भाग्यमानी ठानेको छज  र गौरवाजववत मिसजस गरेको छज ।  

आवधिक योिनाको तयारी चरणदेखि दस्तावेिीकरणसम्म अलभभावकत्व प्रदान गने यस 
गाउँपाललकाका अध्यक्ष नजबज ु स्याङ्बो घले र उपाध्यक्ष लसिनुा लामाज्यूप्रनत िाहदुक आभार 
व्यक्त गदुछज । यस िममा सक्रिय सिभागीता िनाई सियोग गनजिुजने गाउँ सभाका सदस्यिरू, 

वडा अध्यक्षज्यिूरू, कायपुाललकाका सदस्यज्यूिरू, गाउँपाललकामा कायरुत कमचुारी साथीिरू, 

रािनीनतक दलका प्रनतननधििरू, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रनतननधििरू, स्थानीय 
क्लब, आमा समूि, महिला समूि लगायत सरोकारवाला सबैलाई िवयवाद हदन चािवछज । यस 
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मित्वप "ण ुकायमुा स्थानीय सरकारको ववकास प्रयासमा सियोग गने एफ.लस.डड.ओ.÷मट-म्याक 
डोनालड पखूणमुा कायिुम र यससँग सम्बद्ि वरररठ सजशासन व्यवस्थापक, योिना सललािकार 
र इजविननयरप्रनत िाहदुक आभार व्यक्त गदुछज । यसै गरी गाउँपाललकाको आवधिक योिना 
तिजमुा गदाु ववशेर्षज्ञ सेवा प्रदान गने सेलमड नेपाल र सम्बद्ि हटमलाई ववशेर्ष आभार व्यक्त 
गन ुचािवछज ।  

अवतमा, यस आवधिक योिनाको सोचलाई साथकु तजलयाउन र आवधिक योिनाको 
शतप्रनतशत लक्ष्य प्राप्त गनकुा लाधग यस योिनाको कायाुववयनको चरणमा यिाँिरू सबैको 
ति र तप्काबाट सियोग, सदभाव, सजझाव र समववयको अपेक्षा गदुछज ।   

िवयवाद।   
                                             नेत्रराि धगरी 
कानतकु, २०७८                                       प्रमजि प्रशासकीय अधिकृत 
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पररच्छेद- १ 

प्रारष्म्भक 

 

१.१ पटृठभूसम 

 

 नेपालको संवविानले राज्यको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तिमा रिने व्यवस्था 
गरेको छ। २०७४ सालमा सम्पवन ननवाुचनपश्चात ् िनननवाुधचत प्रनतननधि संवविानबाट 
पररलक्षक्षत हदगो शाजवत, सजशासन, ववकास र समजृध्दको आकांक्षा पूरा गन ु तीनवटै तिमा 
क्रियाशील रिेका छन।् राज्यका तीनवटै तिले सवंविान र कानजन बमोजिम एकल तथा साझा 
अधिकारको प्रयोग गन ुपाउनजका साथै आ-आफ्नो क्षेत्रमा कानून तथा बिेट बनाउने, ननणयु गने, 
नीनत तथा योिना तयार र कायाुववयन गने, संवविान प्रदत्त मौललक िक तथा राज्यका ननदेशक 
लसद्िावत, नीनत तथा दानयत्व एवं अवतरराजरिय प्रविबद्धिानुरूप हदगो ववकासको लक्ष्यलाई पनन 
स्थानीयकरण गनजपुने व्यवस्था रिेको छ।   

  यसै लसललसलामा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले “गाउँपाललकाले आफ्नो 
अधिकारक्षते्रलभत्रका ववर्षयमा विकासका लाधग आवधिक ववकास योिना बनाई लागू गनजपुने” 
व्यवस्था गनजकुा साथै यसरी योिना तिजमुा गदाु नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीनत, लक्ष्य, 
उद्देश्य र प्रक्रियासँग अनजकज ल िजने गरी सजशासन, वातावरण, बालमैत्री, िलवायज पररवतनु 
अनजकज लन, ववपद व्यवस्थापन, लैङ्धगक तथा सामाजिक समवेशीकरण िस्ता अवतरसम्बजवित 
ववर्षयलाई ध्यान हदनजपने ववर्षय समेत ननदेलशत गरेको छ।  

  आवधिक योिना तिजमुाका लसललसलामा, राजरिय योिना आयोगले िारी गरेको योिना तिजमुा 
हदग्दशनु (नमजना), २०७५, पवरौं योिना र बागमती प्रदेशको प्रथम आवधिक योिनाको मूलभूत 
पक्षलाई समेत सवदभमुा रािी नौकज ण्ड गाउँपाललकाले सरोकारवालाको सिभधगतामा यो आवधिक 
ववकास योिना (२०७८/७९- २०८२/८३) तिजमुा गरेको छ। 

 

१.२ आवधिक योजना तजुामाको उद्देश्य 

 

  “समृद्ध नेपाि िुखी नेपािी” को राजरिय तथा “स्वस्थ, िुिंस्कृत र िुखी जनता र िमाजवाद 
उन्मुख समृद्ध प्रदेश” भवने बागमती प्रदेशको सोचलाई योिनाबद्ि, हदगो एवं वववेकपूण ुरूपमा 
स्थानीयकरण गनज,ु गाउँपाललकामा प्राप्त िजने ववलभवन आयस्रोतलाई चरणबद्ि रूपमा पररचाललत 
गदै नौकज ण्डवासीको आधथकु तथा सामाजिक िीवनस्तरमा सजिार लयाउनज, ववकास प्रक्रियालाई 
संस्थागत गदै “िुन्दर, िुखी, समृद्ध, िुरक्षित र िुिंस्कृत नौकुण्ड” को दीघकुालीन सोच िालसल 
गनज ुयस आवधिक योिनाको प्रमजि उद्देश्य रिेको छ।  
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१.३ आवधिक गाउँपासिका ववकाि योजना तजुामाको ववधि र प्रक्रक्रया 
 

  गाउँपाललकाको आवधिक ववकास योिना तिजमुा गदाु देिायका चरणमा ननम्न ववधि र प्रक्रिया 
अवलम्बन गररएको छ: 

१.  प्रारष्म्भक चरण 

क)  मन्त्रािय र प्रदेशिँग िमन्वय बैठक: योिना तिजमुाका लसललसलामा बागमती प्रदेश सरकार र 
संघीय सरकारसँग ववलभवन चरणमा छलफल गररएको धथयो।यस ैसवदभमुा, संघीय मालमला तथा 
सामावय प्रशासन मवत्रालयका योिना तथा वैदेलशक सियोग समववय मिाशािा प्रमजि सँग 
मंत्रालयमा लमनत २०७७।१०।२० गते तथा प्रदेश नीनत तथा योिना आयोगका बबज्ञ र प्रदेश 
सजशासन केवरका कायकुारी ननदेशक, ननदेशक तथा ववर्षय ववज्ञसँग २०७७।१०।२८ गतेका हदन 
बागमती प्रदेश सजशासन केवर (PCGG) मा बठैक बसेको धथयो। उक्त बठैकिरूमा आवधिक 
योिना तिजमुा गदाु ननम्न ववर्षयमा ववशेर्ष ध्यान पजरयाउने ननदेशन प्राप्त भएको धथयो; 
 अ) आवधिक योिनालाई spatial बनाउने र प्राथलमकता प्राप्त रुपावतरणकारी कायिुम/ 

योिनामा स्रोत सािनलाई सके सम्म केजवरत गरी लगानी गने, 
आ)  मध्यकालीन िच ुसंरचना (MTEF) िाका समेत तयार गरी वावर्षकु योिना र आवधिक 

योिना बीच तालमेल लमलाउने व्यवस्था गने, 
इ) हदगो ववकासका लक्ष्यिरूलाई स्थानीयकरण गरी योिनामा प्रनतबबजम्बत गने, 
ई)  आवधिक योिनाले ललइएका लक्ष्य र उद्देश्य िालसल िजने गरी वावर्षकु योिना तिजमुा गने 

व्यवस्था लमलाउने,  

उ) प्रदेश नीनत तथा योिना आयोगले जिललास्तरीय र प्रादेलशक ववर्षयक्षते्रगत कायाुलयिरूसँग 
समववय स्थापनामा सििीकरण गने र आवस्यक अध्ययन सामग्री उपलधि गराउन 
सियोग पजयाुउने । 

ख)  गाउँपासिकाका पदाधिकारी तथा कमाचारीिँग पररचयात्मक कायाक्रम: आवधिक योिना तिजमुा 
गने कायकुो औपचाररक थालनी गन ु लमनत २०७७।१०।२५ गतेका हदन गाउँपाललकाका 
पदाधिकारीिरू तथा कमचुारीसँग पररचयात्मक कायिुम गाउँपाललकाको कायालुयमा आयोिन 
गररएको धथयो। उक्त कायिुम पश्चात योिना तिजमुा प्रकयालाई सििीकरण गन ु सम्पकु 
व्यजक्त तोक्रकनका साथै स्थानीय ति योिना तिजमुा हदग्दशनु (नमूना) बमोजिम ननदेशक 
सलमनत, ववर्षयक्षते्रगत सलमनत पाँचवटा र प्रावधिक सलमनतको गठन गने ननणयु गररएको धथयो । 

 यसैगरी यस पाललकाको बस्तजगत वववरणलाइु अध्याववधिक गने ननणय िजनका साथै योिना 
शािा प्रमजि र सूचना प्रववधि शािा प्रमजिलाई संघीय मालमला तथा सामावय प्रशासन 
मवत्रालयबाट तयार गररएको सफ्टवेयर एप (Ko BO Collect) को प्रयोग सम्बविी ताललम ताललम 
समेत प्रदान गररएको धथयो । ताललममा संघीय मालमला तथा सामावय प्रशासन मंत्रालय 
(MoFAGA) का सम्बद्ध पदाधिकारी र प्रादेलशक तथा स्थानीय शासन सजदृहढकरण कायिुम 
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(PLGSP) प्राववधिक टीम एवं CEMID-NEPAL का ववज्ञिरूले प्रलशक्षण हदनज भएको 
धथयो।(उपष्स्थतत अनुिूची १ मा छ) 

 

२.  गाउँपासिका स्तरमा आवधिक गाउँववकाि योजना तजुामाका िाधग ववद्युतीय माध्यमबाट 
िस्थागत तथयाकं िंकिन असभमुखीकरण एंव फोकि गु्रप छिफि कायाक्रम चरण 

अ)  CEMID-N का सबै ववर्षय ववज्ञिरूलाई २०७७।१२।2 गते देखि 3 गाउँपाललकाका वडा, 
वजस्तमा रिेका ववलभवन मजख्य िानकार व्यजक्त (key informants), जिललाजस्थत 
जिलला/प्रदेशस्तररय कायाुलयिरू र गाउँ/नगरपाललकाका पदाधिकारीसँग अवतरक्रिया गरी 
जव्दतीय तिको (secondary data/information) र अवय ववबरण सकंलन गररएको धथयो। 
(उपष्स्थतत अनुिूची २ मा छ) 

आ)  जिलला प्रदेश स्तरीय कायालुय संगको अवतरक्रिया: यसै लसललसलामा नौकज ण्ड गाउँपाललका 
र प्रदेश नीनत तथा योिना आयोगले सििीकरण गरी २०७७।१२.०4 गते रसजवाको िजवचेमा 
जिललास्तरीय/ प्रदेशस्तरीय कायाुलयिरूसँग सूचना आदान प्रदान सम्बविी बठैक आयोिन 
गररएको धथयो। उक्त बठैकमा सम्बजवित पाललकाकाका जिम्मेवार ननवाधुचत पदाधिकारी र 
पजखणमुा कायकुायिुमका योिना सललािकार र बरररट क्षमता ववकास ववशेर्षज्ञ, नजवाकोटको 
समेत उपजस्थनत रिेको धथयो।(उपष्स्थतत अनुिूची ३ मा छ) 

इ)  वस्तुगत वववरण अध्ययन र पटृटपोर्ण: नौकज ण्ड गाउँपाललकाले तयार गरेको वस्तजगत 
वववरणको अध्ययन गरी त्यसमा देखिएका सूचना र त्यांक अध्यावधिक गन ु बजदँागत 
रूपमा सजझाव सम्बजवित गाउँपाललकामा पठाइ अनजरोि गररएको धथयो। 

ई)  जानकार व्यष्ततिँगको छिफि (KII&FGD): द्ववतीय तिको सूचना र त्यांक बबज्ञिरूल े
समेत २०७७।१२।०१ देखि २०७७।१२।०३ सम्म गाउँपाललका ववलभवन वडा र वजस्तमा समेत 
गई िानकार व्यजक्तिरूसँग छलफल गनज ुभएको धथयो र अवय उपलधि दस्तावेि समेत 
संकलन गररएको धथयो। 

३.  योजना तजुामा चरण 

 दीघाकािीनिोच तथा योजना तजुामा कायाशािाको आयोजना 
अ)  लमनत २०७८.५.८ र ९ गते नौकज ण्ड गाउँपाललकामा सोच कायशुालाको आयोिना गररएको 

धथयो। िसमा 40 िना सिभागी/पदाधिकारीको उपजस्थनत रिेको धथयो। (उपजस्थनत 
अनजसूची ४ मा) रिेको छ।  

 उक्त कायशुाला दजई भागमा बाँडडएको धथयो, पहिलो हदन औपचाररक शजभारम्भ सत्र पनछ 
प्राववधिक सत्रमा वस्तजगत वववरण गाउँपाललकाबाट प्रस्तजत गररएको धथयो र त्यसमा 
छलफल पनछ त्यसको पजजरटकरण गदै नपजग भएको जव्दतीयतिको छूट भएको सूचना तथा 
त्यांक समावेश गरी वस्तजगत वववरणमा अजवतम रूप हदने गरी पाररत गररएको धथयो। 
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आ)  आवधिक योिना को अविारणा, मध्यकानीन िच ुसंरचना (MTEF),  लैङ्धगक समानता 
र सामाजिक समाबेशीकरण (GESI) र पूवाुिार सम्बविी ववर्षय प्रस्तजत गरी छलफल 
गररएको धथयो।  

 इ)  दीघाकािीन िोचको तनिाारण प्रक्रक्रया: पहिलो हदनको अजवतम सत्रमा सोचको अविारणा र 
सिभाधगतामूलक ववधिबाट सोच ननिाुरण गने तररका प्रस्तजत गररएको धथयो। यस 
प्रक्रियामा सबै सिभागी लाई एक-एकवटा ववचार मेटाकाडमुा लेिी प्रस्तजत गन ुअनजरोि 
गररएको धथयो। काड ु संकलन पश्चात प्रतेक सिभागीका ववचार संकलन गरी छलफल 
गररएको धथयो। छलफल पश्चात काडिुरूलाई ववलभवन समूिमा छज ट्टट्टयाई यी ववचारिरूलाई 
संयोिन गररएको धथयो।  

 यसरी प्राप्त काडलुाई सत्रका संयोिकज्यूको संयोिकत्वमा सात सदस्यीय कायदुल गठन 
गरी अको हदनको वविान ८ बिे चारवटा सोच प्रस्तजत गन ुअनजरोि गदै पहिलो हदनको 
सत्र समापन भयो। 

 दोस्रो हदनको पहिलो सत्रमा कायदुलका संयोिकज्यजले ववलभवन चारवटा बबचार प्रस्तजत गरी 
मजरतरक मवथन पश्चात, “िुन्दर,िुखी, समृद्ध, िुरक्षित र िुिंस्कृत नौकुण्ड” को सोच 
ननिाुरण गररएको धथयो। 

ई) समजरटगत लक्ष्य र उद्देश्य ननिाुरण: गाउँपाललकाको समजरटगत लक्ष्य र उद्देश्य 
ननिाुरण गने तररकाको अविारणात्मक प्रस्तजनत ववज्ञबाट गरी नौकज ण्ड गाउँपाललकाको ५ 
बरे्ष लक्ष्य र उद्देश्य सबै सिभाधगको संलग्नतामा (plenary session) बाटनै ननिाुरण 
गररएको गररएको धथयो। तत्पश्चात सबै सिभाधगिरूलाई ननम्न ववर्षयक्षेत्रगतसमूिमा 
छलफल गन ु५ वटा समूि गठन गररएको धथयो। समूिका सदस्यको उपजस्थनत, तस्बीर 
तथा पररमाजितु काययुोिना  अनजसूची ५ र 6 मा राखिएको छ। 
• उक्त आधथकु ववकास, सामाजिक ववकास, पूवाुिार ववकास, वन, वातावरण 

ववकास,सजशासन र संस्थागत ववकास क्षते्र गरी पाँच ववर्षयक्षेत्रगत सलमनतल ेआ-आफ्नो 
ववर्षयक्षेत्र/उपक्षेत्रल ेनै सबल, कमिोर पक्ष, अवसर र चजनौतीको बबश्लेर्षण समेत गने । 
यसका साथै ववर्षयक्षेत्र/उपक्षते्रगत लक्ष्य, उद्देश्य,रणनननत, कायनुीनत, प्रमजिकायिुम, पाँच 
वर्षकुो सूचकिरूको आिारमा लक्ष्य (target) र क्षेत्र/उपक्षेत्रगत बिटे समेत प्रस्तजत गने  
गरर काय ुजिम्मेवारर तोक्रकएको धथयो 

• सबै समूिले तयार गरेको आ-आफ्नो समूिको प्रस्तजनत plenary बाट अनजमोदन गररयो । 
• प्राववधिक सत्रको अवत्यमा आवधिक गाउँपाललका ववकास योिना तिजमुा सम्बविी 

पररमाजितु काययुोिना (अनजसूची-७ ) समेत अद्यावधिक गररएको धथयो।  
• अवत्यमा कायशुालामा सिभागी प्रनतननधििरू, वडा अध्यक्ष, गाउँपाललकाका उपाध्यक्ष, 

गाउँपाललकाका अध्यक्ष ज्यूबाट मवतव्य सहित कायशुालाको समापन गररएको धथयो।  

४.  आवधिक योिना तिजमुाका प्रारजम्भक मस्यौदामा गाउँपाललकाबाट सजझाव तथा परृठपोर्षण प्राप्त 
भएअनजसार योिना दस्तावेिमा सजिार गरी लमनत ०७८।८।.. मा गाउँपाललकामा प्रस्तजत गररएको 
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धथयो । सो कायिुममा प्राप्त सललाि र सजझाविरू समावेश गरी आवधिक योिनालाइु अजवतम 
स्वरूप प्रदान गररएको छ ।  
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१.४ योजना तजुामाका आिारहरू  
 

 नौकज ण्ड गाउँपाललकाको आवधिक योिना तिजमुा गदाु ननम्न दस्तावेिको अध्ययन गररएको 
धथयो।  
• नेपालको सवंविान, 
• पवरौं योिनाको दस्तावेि, 
• नेपालको दीघकुालीन सोचपत्र २१००(सन २०४३),  
• हदगो ववकासका लक्ष्यिरू तथा नतनले ननिाुरण गरेका प्रमजि क्षेत्रिरू, 
• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, 
• अवतर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, 
• सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय ति (समववय तथा अवतरसम्बवि) ऐन, २०७७ 
• नेपाल सरकारका क्षेत्रगत नीनतिरू, ववर्षयगत रणनीनतिरू, 
• ववपदव्यवस्थापन सम्बविी नेपाल सरकारका नीनत तथा रणनीनतिरू, 
• नेपाल सरकार संघीय मालमला तथा सामावय प्रशासन मवत्रालयका ननदेशनिरू, 
• आवधिक योिना तिजमुा हदग्दशनु (नमजना), २०७५ 
• गाउँ/नगर वस्तजगत वववरण तयारी कायवुवधि, २०७४ 
• बागमती प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योिना, वावर्षकु नीनत, कायिुम तथा क्षते्रगत 

नीनत तथा कायिुमिरू, 
• स्थानीय तिमा क्रियाशील प्रमजि रािनीनतक दलको घोर्षणापत्र, 
• स्थानीय रािनीनतक दलका प्रनतननधि, बजद्धििीवी, ननिी, गैरसरकारी तथा नागररक 

समािबाट प्राप्त सजझाव िरू 

• प्रदेश तथा जिललास्तरीय कायाुलयका कायिुम तथा अवतरक्रियाबाट प्राप्त सजझाविरू 

• सिकारी, वन उपभोक्ता समूि तथा नागररकबाट प्राप्त सजझाविरू 

• गाउँपाललकाका गत ववगत वर्षकुा वावर्षकु कायिुम, बिटे, नीनत, ननदेलशका तथा कानूनिरू 

• गाउँपाललकाबाट अध्ययन गराइएका ववलभवन कायिुम, नीनत, बिटे तथा सम्बजवित 
दस्तावेििरू 

 

१.५  हाििम्मको ववकाि िमीिा 
 

 नेपालको संवविान अनजसार राज्यको पजन:संरचना भएपश्चात गहठत यस पाललकामा संघीय 
गणताजवत्रक व्यवस्था अवतगतु पहिलो पटक २०७४ सालमा सम्पवन आम ननवाुचन बमोजिम 
ननवाुधचत िनप्रनतननधिले कायभुार सम्िालेको झवडै ४ वर्ष ु नाघेको छ । यसरी ननवाुधचत 
िनप्रतननधिको कायकुालको यो अजवतम वर्ष ु भई यसै आधथकु वर्षलुभत्र स्थानीयतिको नयाँ 
ननवाुचन समेत िजने व्यवस्था रिेको छ। यस गाउँपाललकाको आधथकु वर्ष ु२०७४/७५को आिाररेिा 
त्यांक उपलधि िजन नसकेको अवस्थामा प्रथम आवधिक योिनाको शजरुवात आधथकु वर्ष ु
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२०७८/७९लाई पहिलो वर्षकुो रूपमा ललदंा आधथकु वर्ष ु २०७७/७८ सम्म प्राप्त उपलजधिलाई 
सूचकको रूपमा ललई समीक्षा गररएको छ। 

१. िमीिा अवधिमा प्राप्त आय 

२०७४/७५ देखख २०७७/७८ िम्मको को यथाथा आय र कुि आयको प्रततशत 

क्र.िं शीर्ाक आ.व. 
२०७४/७५ 

को यथाथा 

आ.व. 
२०७५/७६ 

को यथाथा 

आ.व. 
२०७६/७७ 

को यथाथा 

आ.व. 
२०७७/७८ 

को यथाथा 

कुि जम्मा 
रु हजारमा 

१ आवतररक रािस्व ४४८ ९६५ २०५० २०० ३६६३ 

२ अनजदान (समानीकरण, 
ससत,ु ववशेर्ष, 
सम्पूरक) संघ 

० १६७०४० १८२३०० २२३९८४ ५७३३२४ 

३ रािस्व बाँडफाँट ० ० ३२५०० ४०९५९ ७३४५९ 

४ अनजदान (समानीकरण, 
ससत,ु ववशेर्ष, 
सम्पजरक) प्रदेश 

० १४२५४६ १२०११ ४२७७९ १९७३३६ 

५ रािस्व बाँडफाँट ० ० ६४२१ ६६०८ १३०२९ 

६ रािस्व बाँडफाँट र 
अनजदान (समानीकरण, 
ससत,ु ववशेर्ष, 
समपूरक) संघ र प्रदेश 

१६०७१६ ३१०५५१ २३५२८२ ३१४५३० १०२१५२७ 

कज ल आयमा आवतररक रािस्वको 
प्रनतशत 

०.२८ ०.३१ ०.८७ ०.०६ ०.३६ 

कज ल बिेट (पजँिीगत) रु. करोडमा - - १२.२७ १२.८०  
कज ल िच ु(पजिीगत)  रु. करोडमा   ९.२० १०.१८  

िच ुप्रनतशतमा   ७५ ८०  
     

 उपरोक्त वववरण अनजसार आवतररक आयको भाग ननकै नै वयून देखिवछ भने संघीय र प्रादेलशक 
अनजदान र रािस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त आम्दानीको भर पनजपुने अवस्था रिेको छ । 

 तलको धचत्रमा यस गाउँपाललकाको गठन भए देखि िालसम्मको ववलभवन ववत्तीय स्रोतको योगदान 
प्रस्तजत गररएको छ। आ.ब. २०७४/७५ को स्रोतगत वववरण प्राप्त िजन नसकेको कारण आ.ब. 
२०७५/७६ देखि आ. ब. २०७७/७८ सम्मको ववत्तीय स्रोत मात्र प्रस्तजत गररएको छ। धचत्रमा देिाए 
अनजसार उक्त नतन बर्षमुा यस गाउँपाललकाको ववत्तीय स्रोतमा आवतररक रािस्वको हिस्सा कज ल 
ववत्तीय स्रोतको १ प्रनतशत भवदा कम छ। संघीय सरकारको अनजदान सबै भवदा बढी ६७%, प्रदेश 
सरकारको अनजदान २३%, संघबाट रािस्व बाँडफाँड ९% र प्रदेश बाट रािस्व बाडँफाँड १% रिेको 
छ ।  
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 गाउँपाललकाले रािस्व सजिार काय ु योिना स्वीकृत गररसकेको िजनाले उक्त योिनालाई 
कायाुववयनमा लयाई सम्भाधय स्रोत पररचालन गनजपुने अत्यावश्यक देखिएको छ। पजँिीगत िच ु
गने क्षमता २०७६⁄७७ मा सरदर ७५ प्रनतशत रिेको धथयो भने २०७७⁄७८ मा कररब ८० प्रनतशत 
देखिएको छ िजन और्षत नेपालको सवदभमुा रामै्र मावन सक्रकवछ ।  

२. िमष्टटगत आधथाक र िामाष्जक िूचक तथा उपिष्धि 

 यस गाउँपाललकाकोकज ल गािुस्थ उत्पादन आधथकु वर्ष ु २०७७/७८ को मूलयमा रु. एक अब ु २० 
करोड ४७ लाि रिेको छ भने प्रनत व्यजक्त गािुस्थ उत्पादन रु. ८१,७२१ रिेको छ। 
गाउँपाललकाको कज ल आम्दानी आधथकु वर्ष ु२०७७/७८ को मूलयमा रु. एक अब ु५५ करोड २६ लाि 
रिेको छ भने प्रनत व्यजक्त आय रु. १,०५,३१५ रिेको छ। 

 यस गाउँपाललकाको िीववकोपािनुको मजख्य आिार कृवर्ष तथा पशजपालन िो। यिाँका कररब ८५% 
घरपररवारको िलमन कृवर्षमा प्रयोग भएको छ। त्यसको ९०% ले कृवर्ष उपि बबिी गने गरेका 
छन।् यस गाउँपाललकामा २ वटा तरकारी पकेट क्षेत्र (वडा५ र ६) र फलफज ल (वडा५), कफी (वडा 
४) र लसजन (वडा १) कज िजरा पकेट क्षेत्र (वडा नं ५), कररब १२००० वटा बाख्रािरू गाउँपाललकाभरर 
पलान गररएका छन।् िाल ७ िना बवदा, काउली र टमाटर उत्पादन गने व्यावसानयक कृर्षक 
रिेका छन।् गाउँपाललकामा २२ वटा कृर्षक समूि, ४२ वटा घरिजरी चौंरीपालक कृर्षक तथा १२ 
वटा कृवर्ष तथा पशज फाम ुदताु छन ्भने वडा नं ४ मा नतमजर तथा कफी िेती, वडा नं २ मा ३ 
िना कृर्षकले भेडी गोठमा ४०० िनत भेडा पालने गरेका छन ्। तर िाल गाउँपललक्मा ९४ वटा 
कृर्षक समूि सञ्चालनमा छन।् यस गाउँपाललकालभत्र १६ वटा चरन क्षते्र रिेका  छन।् यिाँ 
मजख्यतया क्रकसानिरूले व्यावसानयक रूपमा तरकारी र नगदे बालल लगाउने गरेका छन ् । 
मजख्यतया आलज, टमाटर, लसजन, कोदो, मकै, िानको उत्पादन र पशजपालन िजने गरेको छ। यो 
गाउँपाललकाको वडा नम्बर १,२ र ६ मा चौंरीपालन िजने गरेको छ। यस गाउँपाललकामा संघीय 
सरकारको चौंरी प्रवद्ुिन कायिुम सञ्चालनमा छ। िाल कररब ८०० भवदा बढी चौंरी पाललएका 
छन।् 

३. उद्योग व्यविाय 

 िाल यस गाउँपाललकामा २०९ वटा उद्योग व्यपार र व्यवसाय रिेका छन।् ती उद्योग 
व्यवसायमा ५५२ िना सलंग्न छन ् (आधथकु गणना, २०७५)। जिलला जस्थत घरेलज उद्योग 
कायाुलयमा िालसम्म यस गाउँपाललकालाई कायकु्षते्र बनाएर कज ल १९३ उद्योग दताु भएका छन।् 
तीमध्ये उत्पादन मजलक २५, कृवर्ष तथा बन िवय ११०, ननमाुण ७, पयटुन ७ र सेवामूलक ४७ 
उद्योग छन।्चौंरीको दिूको छज पी, चीििस्तालघज तथा कफी प्रशोिन िस्ता घरेलज उद्योग 
सञ्चालनमा रिेका छन।् 

 यस गाउँपाललकामा एउटा बाखणज्य बैंकको शािा रिनजका साथ ैर ८ वटा बचत समूि रिेका छन।् 
यी सबै वडा नम्बर १,३ र ४ मा केजवरत छन।् कररब ६१ प्रनतशत घरपररवारको बैंक िाता रिेको 
छ। गाउँपाललका ८५४ िनाले िीवन बबमा गरेको पाइएको छ। साना क्रकसान बैंकबाट सञ्चाललत 
सक्रिय साना क्रकसान कृवर्ष सिकारीिरू िाल चालज अवस्थामा रिेका छन।् 
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 वैदेलशक रोिगारमा २.८२ प्रनतशत (४१७ िना) छन।् ९६७ िनाले कज नै न कज नै प्रकारको 
सीपमूलक ताललम ललएको देखिवछ। यस गाउँपाललकामा वावर्षकु रु ३५ करोड ववप्रेर्षण आय 
लभबत्रने गरेको अनजमान छ। ववप्रेर्षण आयको अधिकांश हिस्सा दैननक उपभोगमा िच ुिजने गरेको 
छ। गाउँपाललकालभत्र वयून मात्र रोिगारीको अवसर उपलधि छ। 

४.  गररबी तनवारण  

 कज ल िनसंख्याको कररब ८२ प्रनतशत मात्र बसोबास गरररिेका छन ्भने देशको अवय भागमा १५ 
प्रनतशत र बबदेशमा ३ प्रनतशत बलसरिेका छन।् यस गाउँपाललकाका ५.०३ प्रनतशत नागररकिरू 
पूण ु बेरोिगार छन।् कोलभडको कारण वदेैलशक रोिगारीबाट िाल यजवािरू गाउँ फक्रकुएका छन।् 
िीववकोपािनुमजिी कृवर्ष क्षते्रमा ३३.२ प्रनतशत काम गरररिेका छन।् यसरी यस गाउँपाललकामा 
बेरोिगार, अिबेुरोिगार िनसंख्याको हिस्सा कररब ३८ प्रनतशत रिेको छ। 

५. सशिा 
 यस गाउँपाललकाको कज ल साक्षरता दर ७८ प्रनतशत रिेको छ । ९२ प्रनतशत पजरुर्ष साक्षरता र ६४ 

प्रनतशत महिला साक्षर रिेका छन ्। ५ प्रनतशत बालबाललका िालसम्म ववद्यालयको पिज ँचभवदा 
वाहिर रिेका छन ्भने ९६ प्रनतशत यजवा साक्षर रिेका छन ्। गाउँपाललकामा २९ वटा सामजदानयक 
ववद्यालय, १ वटा संस्थागत ववद्यालय गरी कज ल ३० वटा ववद्यालय सञ्चालनमा रिेका छन।् ३ 
वटा सामजदानयक लसकाई केवर सञ्चालनमा रिेका छन ् । आिारभूत तिमा िजद भनाु दर ८२ 
प्रनतशत रिेको छ भने माध्यलमक तिमा ९३ प्रनतशत रिेको छ । आिारभजत तिमा लशक्षक 
ववद्याथी अनजपात १८ र माध्यलमक तिमा २८ प्रनतशत रिेको छ । आिारभूत तिमा ववद्यालय 
छाड्ने दर १० प्रनतशत छ भने माध्यलमक तिका ववद्यालय छाडने दर ६ प्रनतशत रिको छ । 
आिारभूत र माध्यलमक ति गरी अध्ययन गने कज ल ववद्याथीको संख्या ३२७४ रिेका छन ्।  

६. स्वास्थय तथा पोर्ण  

 िाल गाउँपाललकामा ५ शैय्याको अस्पताल ननमाणुािीन रिेको छ भने ३ वटा स्वास््य चौकी, ४ 
वटा सामजदानयक स्वास््य इकाई रिेका छन ् । यासाु, भोले र पारच्याङ्ग गरी िम्मा ३ वटा 
स्वास््य संस्थामा बधथङु्ग सेवटर रिेका छन ् । िम्मा २३ िना स्वास््यकमीिरू स्वास््य 
संस्थामा कायरुत छन ्भने ३ िना एस बब ए ताललम प्राप्त महिला स्वास््यकमी छन ्। यी 
स्वास््य संस्थामा आवश्यक प्राववधिक िनशजक्तका साथै मापदण्ड बमोजिमका उपकरण, लयाब 
आहद सामग्री आपूनत ुगनजपुने ननतावत आवश्यकता देखिएको छ। 

 त्यस्तै गरी िम्मा ६० िना महिला स्वास््य स्वयंसेववकािरू रिेका छन ् ।दजईवटा स्वास््य 
संस्थामा लयाब सेवा सञ्चालनमा लयाएको छ ।चार पटक गभवुती िाँच गराउने महिला ४०.८ % 
रिेका छन ् भने ताललम प्राप्त स्वास््य कमीिरू बाट सजत्केरी गराउने केवल ३३.१% भएको 
पाइवछ । संस्थागत सजत्केरी ३३.५ % रिेको छ । नौकज ण्डलाई िजलला तथा हदशामजक्त क्षते्र 
घोर्षणा गररसकेको छ । िम्मा ९०% घरपररवारले मात्र तीस लमनेट लभत्र स्वास््य संस्थामा पजग्न 
सक्ने देखिवछ । यस गाउँपाललकामा एउटा एम्बजलेवस रिेको छ ।  
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७. िडक यातायात 

 यस गाउँपाललकामा अम्बास–भोले- पारच्याङ १३.५ क्रकलम र स्याउबारी लोक्रकल-वडा नं १ िजदै यासा ु
सम्म २६ क्रकलम, कररब ४० क्रकलम सडक प्रदेश सरकार अवतगतु ननमाणुािीन छन ्। यसका साथ ै
पाललकामा १३.५ क्रकलम ग्राभेल सडक र २९ वटा पाललकास्तरको १२९ क्रकलम  कजच्च िजले 
सडकिरू सचाललत छन ्।कजच्च सडकको ट्र्याक पाललकाका सबै वडाको केवरमा पजगेको छ । 

 िाल ८ वटा झो पज र २ वटा सडकपजलिरू (केजवरय स्तर ) ननमाुणािीन िजनजका साथै १० वटा 
घोडेटो बाटो िरू सञ्चालनमा रिेका छन ्। गोसाइकज ण्ड िाने पयटुकीय पदमागकुा साथै अवय ३ 
वटा अवय पयटुकीय पदमागिुरू पनन सञ्चालनमा रिेका छन ्। 

८. सिचंाइ  

 गाउँपाललकामा कृवर्षयोग्य िलमन ३३३५ िेक्टर छ र त्यस मध्ये लसचंाइ योग्य िलमन कररब 
२००० िे. रिेको देखिवछ। िाल यस पाललकामा ९ वटा लसचंाइ योिनािरू सञ्चालनमा रिेका 
छन।् यसरर सञ्चाललत निर,कज लोबाट ननयलमत लसचंाइ िजने िलमन झवडै ७३५ िे र अवय प्रणाली 
बाट झवडै १५ िे गरी ७५० िेक्टर िलमनमा मात्र लसचंाइ सजवविा पजगेको देखिवछ । 

९. ऊजाा 
 यस पाललकाका ६ वटै वडािरू राजरिय प्रसारण लाइनमा िोडडएका छन ्।गाउँपाललकामा बवत्तको 

लाधग बबिजली प्रयोग गने घरिजरी २७९४ छन,् मट्टहटतेल प्रयोग गने  घरिजरी छैनन ् र सोलार 
प्रयोग गने १२० घरिजरी (वडा नं ३,४,२मा) छन ्।  प्राय सबै पररवारले ववत्त बालन िल ववद्यजत 
र शौय ुउिाुको प्रयोग गरररिेका छन।् यस पाललकाको २३९० घरिजरीिरूले इविनको लागी दाउरा 
प्रयोग गदुछन,् २८२ घरले यल पी ग्यास,९७ घरले बायोग्यास र बाँकीले अवय स्रोत प्रयोग  
गदुछन ् ।यस पाललकामा रसजवा िल ववद्यजत ् ५ मे वा, बेत्रावती िलववद्यजत ् १४.७ मे. वा. 
ननमाुणािीन भए पनी िाल नयनीिरूको ननमाणु काम कारणवश बवद छ ।  

१०. खानेपानी तथा िरिफाइ 

 यस गाउँपाललकामा २०७६ मा िानेपानी तथा सरसफाइ गजरु योिना तयार भइ कायाुववयनमा 
आइ सकेको छ । गजरु योिना अनजसार कज ल िानेपानीको स्रोत मध्ये िाल ९१ वटा स्रोतिरूबाट 
िानेपानी सञ्चालन भइ ८३.९६% घरिजररमा सफा िानेपानी ननयलमत सञ्चालनमा रिेकोमा १२ 
वटा छज टपजट घरिजरर बािेक २९१८ वटा घरिजरीमा पाइप िाराको सफा िानेपानी सञ्चालनमा 
रिेको छ। ९९.४२% ले व्यवजस्थत वपउने पानीको सजवविा उपभोग गरररिेका छन।् िाल 
गाउँपाललका सबै घरिजररले शौचालय प्रयोग गने गरेका छन।्  

११. वन तथा वातावरण 

 यस गाउँपाललकामा वन क्षते्र कज ल भूलमको ६५ प्रनतशत रिेको छ र यस अवतगतु ८१७.९७ िेक्टर 
क्षेत्रफल र २३ वटा सामजदानयक वन रिेका छन।् गाउँपाललकामा स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन 
सलमनत गठन भई, ववपद िोखिम प्रनतकाय ु योिना २०७७ समेत तिजमुा भई कायाुववयनमा 
रिेको छ  
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१२. िंस्थागत ववकाि 
 सघीय मवत्रालयबाट यस गाउँपाललकाको प्राप्त संगठन संरचना अनजसार कज ल २५ वटा स्वीकृत 

दरबवदी मध्ये १५ वटा मात्र ैकायरुत रिेका छन ्र कज ल ६ वटा वडा सधचवको दरववदीमा २ वटा 
मात्र कायरुत रिेकाछन भने वाक्रक अवय कमचुारीलाई वडा सधचवको जिम्मेवारी तोकी सेवा प्रवाि 
भैरिेको छ । िाल ३ वटा वडाले आफनै वडा भवन (साववकका गाववस) बाट सेवा प्रवाि गरररिेका 
छन ्भने वाक्रक २वटा वडा कायाुलयका भवन ननमाुणािीन अवस्थामा रिेकाछन र एउटा वडाको 
वडा भवन ननमाुणको पिल भएको छैन । स्थानीय ति संस्थागत क्षमता स्व—मूलयांकन 
कायवुवधि २०७७ अनजसार कज ल अंकभार ६१ प्राप्त गरेको छ । ७ वटा ववकास साझेदार र ५ वटा 
गैर सरकारी संस्था यस गाउँपाललका लभत्र क्रियालशल रिेका छन ्। िालसम्म कज ल ४२ वटा ऐन, 

ननदेलशका, कायवुवधि÷मापदण्ड र नीनत तथा मागदुशनु स्वीकृत गरी कायाुववयनमा लयाएको  
छ । यसैगरी स्थानीय सजञ्चत कोर्ष स्थापना भई सजत्रमा आिाररत ववत्तीय कारोबार सञ्चालन 
भएको, पजञ्िकरण, योिना, जिजवस, र वस्तजगत वववरण आहद िस्ता काय ुस्पटवेयरको प्रयोगबाट 
सञ्चालन भइरिेको पाइएको छ।    

 

१.६ िीमाहरू 
 

1. आवधिक योिना तिजमुाका िममा कोलभड १९ ले बवदाबवदीको अवस्था सिृना भएकाले 
छलफल र अवतरक्रियाका कायिुरू सीलमत मात्र िजन सक्यो । 

2. बवदाबवदी र सीलमत संख्यामा मात्र उपजस्थत िजन सक्ने सरकारी मापदण्डको पररवेशमा 
योिना तिजमुा गोरठीिरूको समय सीमा र उपजस्थनतमा सीलमतता रह्यो ।  

3. वस्तजगत वववरण गाउँपाललका आफैल ेतयार गरेको िजनाले केिी थप त्याकं र सूचनाको 
कोलभडका कारणले पूनत ुिजन सकेन।  

4. पजराना गाववस एक आपसमा गालभएर गाउँपाललका बनेकाले पजराना त्याङ्किरू प्राप्त िजन 
सकेन र जिललाजस्थत कायाुलयिरूका त्याङ्किरू समेत पाललकागत रूपमा तयार िजन 
नसकेकाले सीलमत सूचनाका आिारमा योिना तिजमुा गनजपुने अवस्था सिृना भयो ।  
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तासिका २.१ गाउँपासिकाको िंक्षिप्त जानकारी 

धचत्र २.१ गाउँपासिकाको प्रशाितनक ववभाजन 

पररच्छेद- २ 

गाउँपासिकाको वस्तगुत अवस्था 
 

२.१  पररचय 

 

 नौकज ण्ड गाउँपाललका बागमती प्रदेश रसजवा जिललाको दक्षक्षण-पूव ुहदशामा रिेको छ । साववकका 
भोले, यासा ुर सरमथली 

गाववस लमलेर बनेको 
यस गाउँपाललकाको 
क्षेत्रफल १२६.९९ वग ु
क्रकलम रिेको छ।यस 
गाउँ कायपुाललकाको 
कायाुलय सरमथली 
वडानं. ३ मा रिेको छ।  

 

२.२  भौगोसिक अवस्था  

 

 गाउँपाललका समजवर सतिबाट 
कररब तीन ििार क्रफटदेखि 

कररब १२ ििार 
क्रफटसम्मको उचाईमा 
अवजस्थत रिेको छ। 
गाउँपाललकाको कज ल 
क्षेत्रफलमध्ये २४.१५ 
प्रनतशत (३०.६७ वग ु
क्रक.लम.) कृवर्षयोग्य िलमन 
र  ३०.०३ प्रनतशत 
(३८.१४ वग ु क्रक.लम.) वन 
िंगलले ढाकेको छ भने 
४५.८१ प्रनतशत (५८.१८ 
वग ु क्रक.लम.) अवय क्षते्र 
छ। पूव ु र दक्षक्षणमा नजवाकोट जिलला, उत्तरमा रसजवाको गोसाइँकज ण्ड गाउँपाललका र पजश्चममा 
रसजवाको काललका गाउँपाललका लभत्रको क्षेत्रमा अवजस्थत यो गाउँपाललका हिमाली क्षेत्रसम्म 
फैललएको छ।  
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२.३  जनिंख्या 
 

 यस गाउँपाललकामा कज ल २९१८ घरपररवार बसोबास गछुन।् कज ल िनसंख्या १४७४२(महिला ७२८३ 
र पजरुर्ष ७४५९) रिेको छ भने प्रनत बग ुक्रक.लम. िनघनत्व कररब ११६ िना रिेको छ। औसत 
पररवार संख्या ५.०५ िना रिेको छ। कज ल िनसंख्याको वदृ्धि दर वावर्षकु ३.२० प्रनतशत छ। 
िनसंख्याको कररब एक-नतिाई (३२%) १४ वर्ष ुसम्मको बालबाललका छन।् आधथकु रूपले सक्रिय 
उमेर समूि (१५देखि ५९ वर्ष)ु का आिा भवदा बढी (५१%) र ६० वर्षभुवदा बढी उमेरका 
िनसंख्या १७% छन।् 

 तामाङिरूको बािजलय रिेको आहदवासी िनिानत (९४.२८%), ब्राम्िण, क्षत्री (3.८३%) र दललत 
समजदाय (१.९९%) को बसोबास रिेको छ। तामाङ भार्षी ८६.६३%, नेपाली भार्षा बोलने १२.६५% र 
अवय भार्षािरू बोललवछ। मजख्यतया तीन वटा िम ु मावने नागररकिरूको बसोबास रिेको छ। 
बजद्ि िम ुमावने नागररकिरू ८८.९९%, हिवदज िम ु८.९९%, र क्रिजस्चयन िम ुमावनेिरू १.६०% 
छन।् कररब ८१.९६% पाललकालभत्र नै बलसरिेका छन ्बाँकी १४.९५% देशको अवय भूभागमा र 
३.०७% ववदेशमा छन।् 

 

२.४  जीवनस्तर  

 

 हटनको छानो भएका घर ८६.७८%, आरलससी १२.२९% र ढज ंगाको छानो भएका घर १० वटा वटा 
छन।् ६१.३१% घरिरू गाउँपाललकाले तोकेको मापदण्ड अनजसारको बनेका छन।् कररब दजइ-नतिाइ 
(६५.८३%) घरिरूमा सडकको पिज ँच छ। ३१.२५% को िग्गामा मात्र कज लोको लसचंाई छ भने 
३९.४६% पररवार लसचंाइको लाधग बर्षाुको पानीमा ननभरु गनज ुपरररिेको। िाना पकाउने ईविनको 
रूपमा दाउरा र गजइठा प्रयोग गने घरपररवार ८१.९% छन ्र १४५ पररवारले सािारण भजसे चजलो 
प्रयोग गरररिेका छन।् २६.३२% घरपररवारको सािारण शौचालय छ भने १६५ पररवारको 
शौचालय छैन। ९९.४२% ले व्यवजस्थत वपउने पानीको सजवविा उपभोग गरररिेका र प्राय सबै 
पररवारले ववत्त बालन िल ववद्यजत र शौय ुउिाुको प्रयोग गरररिेका छन।्  

 

२.५  आधथाक अवस्था  

 

 यस गाउँपाललकाको आधथकु ववकासको अवस्था िेरै पछाडड छ।िम्मा एउटा बैंकको शािा 
सञ्चालनमा छ। यो गाउँपाललकाको अथतुवत्र मजख्य रूपमा कृवर्षमा आिाररत रिेको र 
िीववकोपािनुमा ववप्रेर्षण आयको उललेख्य भूलमका रिेको छ। यस गाउँपाललकाको कज ल गािुस्थ 
उत्पादन रु. एक अब ु २० करोड ४७ लाि रिेको छ। िसमा कृवर्ष क्षते्रको ४५.२५%, उद्योग 
क्षेत्रको १०.४५% र सेवा क्षते्रको ४४.३०% रिेको छ। कज ल आय रु. १ अब,ु ५५ करोड २६ लाि 
रिेको छ। तसथ ुपाललकाको प्रनतव्यजक्त गािुस्थ उत्पादन रु. ८१,७२१ छ।  
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क.  कृवर् तथा पशुपािन  

 यस गाउँपाललकाको िीववकोपािनुको मजख्य आिार कृवर्ष तथा पशजपालन िो। मजख्यतया आलज, 
टमाटर, लसजन, कोदो, मकै, िानको उत्पादन र पशजपालन िजने गरेको छ। यिाँका कररब ८५% 
पररवारको िलमन कृवर्षमा प्रयोग भएको छ। त्यसको ९०% ले कृवर्ष उपि बबिी गने गरेका छन।् 
यस गाउँपाललकामा २ वटा तरकारी पकेट क्षते्र, एक-एक वटा फलफज ल, कफी र लसजन, कज िजरा 
पकेट क्षते्र (वडानं ५) छन भनें कररब १२००० वटा बाख्रा पाललएका छन।् िाल ७ िना कृर्षकिरूले 
व्यावसानयक कृवर्ष िेती गरररिेका छन।् गाउँपाललकामा २२ वटा कृर्षक समूि, ४२ वटा घरिजरी 
चौरीपालक कृर्षक तथा १२ वटा कृवर्ष तथा पशज फाम ुदताु छन ्भने वडा नं ४ मा हटमजर तथा 
कफी िेनत, वडा नं २ मा ३ िना कृर्षकले भेडी गोठमा ४०० िनत भेडा पालल रिेका छन।् १९ 
वटा कृर्षक समूि र ८ वटा कृवर्ष तथा पशज फम ुदताु छन।् तर ९४ वटा कृर्षक समूि सञ्चालनमा 
छन।् गाउँपाललकालभत्र १६ वटा चरन क्षेत्र छन।् क्रकसानिरूले व्यावसानयक रूपमा तरकारी र नगदे 
बाली लगाउन ेगरेका छन।् यिाँ कररब ८०० भवदा बढी चौंरी पाललरिेका छन।् िाल यिाँबाट बंगजर 
र बाख्रा ननकासी िजने गरेको छ।  

ख,  उद्योग व्यविाय  

 यिा ँ२०९ वटा व्यवसायमा ५५२ िना संलग्न भएका छन।् यस गाउँपाललकालाई कायकु्षेत्र बनाएर 
कज ल १९३ उद्योग दताु भएका छन।् तीमध्ये उत्पादन मजलक २५, कृवर्ष तथा बन िवय ११०, 
ननमाुण ७, पयटुन ७ र सेवामूलक ४७ उद्योग छन।् चौंरीको दिूको छज पी, चीि िस्ता लघज तथा 
कफी प्रशोिन िस्ता घरेलज उद्योग सञ्चालनमा रिेका छन।् यिाँ अग्याुननक कफी िेती शजरु 
भएको छ। 

ग,  पयाटन  

 यस पाललकामा सािलसक पयटुन (रक क्लाइजम्बङ्ग) ववकास गने स्थल बबिजली ढज ंगा र िजरे ढज ंगा 
अवजस्थत छन ् । पाकु बनाउन सक्रकने पाच्याुङ र सरमथली, चौरी मिोत्सवको लाधग उपयजक्त 
लारच्याङटार, वडा नम्बर २ मा अवजस्थत प्राकृनतक सजरुङ रिेका छन।् यस गाउँपाललका िज ँदै 
गोसाईंकज ण्ड िाने पदमाग ुजिरो-भोले-सेसजुंङ-दोक्लाम िज ँदै गोसाईंकज ण्ड िाने पदमाग ुिाल २ हदनको 
हिडंाइबाट पजधगवछ भने यसलाई छोट्टयाएर १ हदनको हिडंाईमा गोसाईंकज ण्ड पजग्ने गरी ववकास गन ु
सक्रकने सम्भावना रिेको छ। यो गाउँपाललका तामाङ मौललक र ववलशरट संस्कृनतको पनन िनी 
छ। यस गाउँपाललकामा आवतररक पयटुक वावर्षकु कररब १ ििार आउने गरेका छन।् तर 
पयटुकीय सजवविाका लाधग आवश्यक पूवाुिारिरू बनन सकेका छैनन।् 

घ.  ववत्तीय पहँुच  

 गाउँपाललका स्थापना भएदेखि नै वाखणज्य बकैको शािा सञ्चालनमा आएको छ र ८ वटा बचत 
समूि रिेका छन।् ६१% घरपररवारको बैंकमा िाता छ। गाउँपाललका ८५४ िनाले िीवन बबमा 
गरेका छन।् साना क्रकसान बैंकबाट सञ्चाललत सक्रिय साना क्रकसान कृवर्ष सिकारीिरू चालज रिेका 
छन।् 
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२.६  भौततक पूवाािार  

 

 िाल यस पाललका लभत्र १३.५ क्रक.लम. ग्राभेल सडक छ। १२९ क्रक. मी. स-सानो र ठूलो गरी २९ 
वटा िजले सडकिरू छन।् गाउँपाललका केवरबाट ६ वटै वडा केवदसम्म सडक ियाक नीमाुण भइ 
सकेको छ। िजलेसडकिरू को संिाल लगभग तयार भइसकेको अवस्था छ। २ वटा पक्की पजलिरू, 
८ वटा झो. पजलिरू सञ्चाललत छन।् ननमाणुािीन िजनजका साथै १० वटा घोडेटो बाटोिरू 
सञ्चालनमा रिेका छन ् । गोसाईंकज ण्ड िाने पयटुकीय पदमागकुा साथै अवय ३ वटा अवय 
पयटुकीय पदमागिुरू पनन सञ्चालनमा रिेका छन।् गोसाईंकज ण्ड पयटुकीय पदमागकुो डडवपआर 
समेत तयार भइसकेको छ ।  

 

२.७  िामाष्जक िेत्र  

 

क.  सशिा  

 पाललकामा साक्षरता दर ७८ प्रनतशत (पजरुर्ष ९२ र महिला ६४ प्रनतशत) रिेको छ।कज ल ३० वटा 
ववद्यालयमध्ये २९ वटा सामजदानयक ववद्यालय, एउटा संस्थागत ववद्यालय रिेका छन।्साथै ३ 
वटा सामजदानयक लसकाइ केवर सञ्चालनमा रिेका छन।् आिारभूत तिमा िजद भना ु दर ८२ 
प्रनतशत रिेको छ भने माध्यलमक तिमा ९३ प्रनतशत रिेको छ । आिारभजत तिमा लशक्षक 
ववद्याथी अनजपात १८ र माध्यलमक तिमा २८प्रनतशत रिेको छ । आिारभूतिमा ववद्यालय 
छाड्ने दर १० प्रनतशत छ भने माध्यलमक तिका ववद्यालय छाडने दर ६ प्रनतशत रिको छ । 
आिारभूत र माध्यलमक ति गरी अध्ययन गने कज ल ववद्याथीको संख्या ३२७४ रिेका छन ् । 

ख.  स्वास्थय  

 एउटा ५ शैयाको अस्पताल (ननमाुणािीन) र तीन वटा स्वास््य चौकी रिेका छन।् िम्मा २३ 
िना स्वास््य कमीिरू स्वास््य संस्थामा कायरुत छन ् भने ३ िना एसबीए ताललम प्राप्त 
महिला स्वास््यकमी छन ्। त्यस्तै गरी िम्मा ६० िना महिला स्वास््य स्वयंसेववकािरू रिेका 
छन ् । दजईवटा स्वास््य संस्थामा लयाब सेवा सञ्चालनमा लयाएको छ । गाउँपाललकामा एउटा 
एम्बजलेवसको व्यवस्था छ। पररवार ननयोिनको प्रयोग दर ७९ % रिेको छ । चार पटक गभवुती 
िाचँ गराउने महिला ४०.८ % रिेका छन ्। ताललम प्राप्त स्वास््यकमीिरूबाट सजत्केरी गराउने 
केवल ३३.१% र संस्थागत सजत्केरी ३३.५ % रिेको छ । १५.८ % महिलाले सजत्केरीपश्चात ् ३ 
पटक िाचँ गराउने गरेका छन ् । मातमृतृ्यज संख्या शूवय रिेकोल े छ र नविात लशशज मतृ्यज 
संख्या ४ रिेको  
छ ।सम्पूण ुिोप लगाएका बालबाललका ९२.१% छन ्। शत प्रनतशत बालबाललकाले िेपाटाइहटस 
बी सहितको पेवटाभ्यालेवट िोपको तीनवटै मात्रा लगाएका छन ् । कज पोर्षणको संख्या ३ रिेको  
छ् । नौकज ण्डलाई िजलला तथा हदशामजक्त क्षेत्र घोर्षणा गररसकेको छ । िम्मा ९०% घरपररवारल े
मात्र तीस लमनेटलभत्र स्वास््य संस्थामा पजग्न सक्ने देखिवछ ।  
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२.८  वन तथा वातावरण  

 

 यस गाउँपाललकामा वन क्षते्र कज ल भूलमको ६५ प्रनतशत रिेको छ र यस अवतगतु ८१७.९७ िेक्टर 
क्षेत्रफल रिेको २३ वटा सामजदानयक वन रिेका छन ्। गाउँपाललकामा स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन 
सलमनत गठन भई, नौकज ण्ड गाउँपाललकाको ववपद िोखिम प्रनतकाय ुयोिना २०७७ समेत बनेको 
छ िस अनजसार कोलभड-१९, तथा अवय ससाना आउने ववपद् कायकुो व्यवस्थापन गने गररएको 
छ ।  

 

२.९  िंस्थागत िुशािन 

 

 संघीय मवत्रालयबाट प्राप्त संगठन संरचना अनजसार कज ल २५ वटा स्वीकृत दरबवदीमध्ये १५ वटा 
मात्रै कायरुत रिेका छन ् । स्थानीय ति संस्थागत क्षमता स्व—मूलयांकन कायवुवधि २०७७ 
अनजसार कज ल अकंभार ६१ प्राप्त गरेको छ । ७ वटा ववकास साझदेार र ५ वटा गैरसरकारी संस्था 
यस गाउँपाललकालभत्र क्रियाशील रिेका छन ्।    

 यस गाउँपाललकाले िालसम्म कज ल ४२ वटा ऐन, ननदेलशका, कायवुवधि÷मापदण्ड र नीनत तथा 
मागदुशनु स्वीकृत गरी कायाुववयनमा लयाएको छ । यसैगरी स्थानीय सजञ्चत कोर्ष स्थापना 
भई सजत्रमा आिाररत ववत्तीय कारोबार सञ्चालन भएको, पजञ्िकरण, योिना, जिजवस, र वस्तजगत 
वववरण आहद िस्ता काय ुस्पटवेयरको प्रयोगबाट सञ्चालन भइरिका छन ्। 

 गाउँ कायपुाललका, गाउँसभा, वयानयक सलमनत र वडा सलमनतिरू सहित १० वटा सलमनतिरू 
आफनो जिम्मेवारी अनजसार क्रियाशील रिेका छन।् गाउँपाललकाले स्थानीय ति ससं्थागत क्षमता 
स्वमूलयाकन (LISA) मा कज ल अंकभार ६१ प्राप्त गरेको छ। 
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खण्ड- १ 
पररच्छेद- ३ 

दीघाकािीन िोच, िक्ष्य र उद्देश्य 
 
३.१ पटृठभूसम 
 

 नेपालको संवविानद्वारा प्रदत्त अधिकारलाई आ-आफ्नो तिमा कायाुववयन गदाु नतनै तिका 
सरकार बीच आपसी सिकाय,ु सिअजस्तत्व र समववयका आिारमा गनजपुने व्यवस्था गरेको छ। 
यसरर जिम्मेवारी र दानयत्व ननवाुि गदा ुप्रत्येक तिगत सरकारले आ-आफ्नो तिमा नीनत, ऐन, 
कानून, योिना, कायिुम, मापदण्ड ननिाुरण गरी गन ु सक्ने अधिकार समेत सम्बजवित 
सरकारमा रिेको छ।  

 यसै सवदभमुा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ ल े “गाउँपाललकाले आफ्नो 
अधिकार क्षते्रलभत्रका ववर्षयमा गाउँपाललकाकको समजरट तथा समववनयत ववकासकालाधग 
आवधिक, वावर्षकु, रणनीनतगत एवं ववर्षयक्षते्रगत मध्यकालीन तथा दीघकुालीन ववकास योिना 
बनाई लागू गनजपुने व्यवस्था समेत गरेको छ। यसै सवदभमुा नौकज ण्ड गाउँपाललकाले 
सिभाधगतात्मक र समावशेी प्रक्रिया अबलम्बन गरी यो आवधिक योिना तिजमुा गरी 
कायाुववयनमा लयाउने प्रनतबद्िता समेत व्यक्त गरेको छ। 

 

३.२ िबि, कमजोर पि तथा अविर र चुनौती (SWOC) ववश्िेर्ण 
 

 गाउँपाललकामा आयोिन गररएको कायशुालाका सिभागीिरूसंगको छलफलबाट ननम्न सबल, 
कमिोर पक्ष तथा अवसर र चजनौती (SWOC) का क्षेत्र पहिचान गररएका छन।् 

 

िबि पि कमजोर पि 
• आफ्नो क्षेत्राधिकारको ववर्षयमा नीनत, कानून, 

योिना, मापदण्ड आहद वनाउने अधिकार 
गाउँपाललकामा रिेको, 

• ननवाुधचत िनप्रनतननधिलाई गाउँपाललका 
सञ्चालनको ववगत चार वर्षकुो अनजभव िालसल 
भएको 

• गाउँपाललकाको रािस्व सजिार काययुोिना तयार 
भएको 

• वस्तजगत ववबरण तयार गररएको 
• गाउँपाललकामा इवटरनेट सजवविाको 

उपलधिताबाट केिी ववर्षयमा ववद्यजतीय शासन 
सेवा (online services) को शजरुवात िजनज 

• लेिाप्रणाली SUTRA सँग आबद्ि रिनज 

• रािस्व सजिार योिना देिाएका सम्भाव्य 
रािस्वका स्रोत अनजसार रािस्व असजलीमा 
सक्रियता नरिनज 

• बतमुान सगंठन सरंचनानजसारको पनन 
कमचुारी दरबवदी सब ैपररपूनत ुनिजनज 

• प्राववधिक कमचुारीको कलम रिनज 
• सिकारी र कनतपय गैरसरकारी संस्थािरूका 

कायिुम र बिेट गाउँपाललकाको योिना 
प्रक्रियामा समावेश िजन न सक्नज 

• मध्यवनत ु क्षेत्रबाट प्राप्तिजने आय तथा बिटे 
गाउँपाललकाको बिटे प्रक्रियामा समावशे िजन 
नसक्नज 

• बाझो, पनत ुिग्गामा बकृ्षारोपण िजन नसक्नज  
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•  सिकारी र वाखणज्य बैंकको स्थापना भई 
ववत्तीय सेवा सजचारु रिेको  

• आधथकु सूचकांक राम्रो रिनज 
• वन सरंक्षण सलमनतिरूको गठन िजनज 
• िानेपानीको गजरुयोिना बवनज 
• िानेपानीको स्रोत पयाुप्त रिनज 
• लशक्षा, स्वास्थ िस्ता सामाजिक सेवा र कृवर्ष, 

उद्योग व्यवसायमा संघ, प्रदेश सरकारको 
लगानी वदृ्धि िजनज  

• करारमा भए पनन स्वास््यकमीको पदपूनत ुभई 
सेवा सजचारु रिनज 

• ३० लमनेटको दजरर लभत्र ९०% भवदा बढी 
िनसंख्याको स्वास्थ सेवामा पिजँच िजनज 

• एम्बजलेवस सेवा सञ्चालनमा रिनज 
• पूण ु िोपयजक्त गाउँपाललका कायम राख्न 

ननरवतरता िजनज  
• भूकम्प पजनननमुाुण पररयोिनाबाट, साविुननक, 

ननिी र सरकारी पूवाुिार ननमाुणमा सियोग 
रिनज 

• गैरसरकारी संस्था र ववकास साझेदारसँग 
सिकाय ुरहिरिनज 

 
 
 
  

• वन संरक्षण सलमनतको क्षमताको अभावले 
सक्रिय िजन नसक्नज 

• सबयुाम चलने सडक संिाल तयार भइ 
नसक्नज 

• कमिोर नेटवकुका कारण इवटरनेट सेवा 
प्रभावकारी िजन नसक्नज 

• गाउँपाललकाका सलमनतिरू आफ्नो काय ु
सम्पादनमा अझै सक्रिय िजन नसक्नज 

• बबध्द्यजत सेवाको बिजउपयोग (उद्योग, 
व्यवसाय र िाना पकाउन आहद) िजन नसक्नज 

• दाउराको अत्यधिक उपयोगल े वनमा दवाव 
बढ्नज 

• स्थानीय अनजकज लन काययुोिना (Local 
Adaptation Plan of Action) पाररत गरी 
कायाुववयनमा लयाउन नसक्रकनज 

• िानकारीको कमीका कारण सरकारबाट 
सिजललयतपूण ुकिाुको उपयोग िजन नसक्रकनज 

• ववदेशबाट सीप लसकेर आएका यजवािरूका 
लाधग धयवजस्थत व्यवसाय योिना लाग ू िजन 
न सक्   

• ववद्यालय भना ुदर वयून िजनज र कक्षा छोडने 
दर बढी िजनज 

• कम लसकाइ उपलजधि िजनज 
• प्राववधिक लशक्षाको ववकास िजन नसक्नज र 

रोिगारीसँग लशक्षाको सम्बवि कायम िजन 
नसक्नज 

• सजशासनका सब ै औिारको प्रभावकारी 
कायाुववन िजन नसक्नज 

• योिना तथा अनजगमन प्रणाली व्यवजस्थत िजन 
नसक्नज र सा-साना योिनाको बािजलयता रिनज 

• अधिकांश नागररकको पेशा कृवर्ष भएता पनन 
िाद्यावन, फलफूल, तरकारी, मासज, दिू 
आहदमा आत्मननभरु िजन नसक्नज 

• लसचंाइ योग्य कृवर्ष भूलममा लसचंाइ सजवविा 
पजयाउुन नसक्रकनज 

• एकघर एक िारा र एक चवपकुो लक्ष्य पूनत ु
गन ुन सक्रकनज 
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• कृवर्ष कायकुा लाधग समयमा मल, बीउ, किा ु
सेवा, लसचंाइ, प्रववधि िस्तावतरण र प्राववधिक 
ज्ञान, सीप र प्रचार प्रसार सेवामा कृर्षकको 
पयाुप्त पिजँच िज न सक्नज 

• ववपद्िवय पूव ु तयारीको कमी र संस्थागत 
क्षमताको ववकास िजन नसक्नज 

• स्वास्थकमीको कमी रिनज 
• माग अनजसार पयाुप्त बधथङु केवरको कमी 
 

अविर चुनौती 
• गाउँपाललकामा ५१.९ प्रनतशत यजवा िनशजक्त 

रिनज 
• संघीय र प्रदेश सरकारको सडक यातायात 

लगायतका भौनतक पवूाुिार ननमाुण 
प्राथलमकतामा रिनज 

• पासाङ्ग लिामज रािमाग ु नजिक भएकोल े
नतधबत (चीन) सगँको धयापर को सम्भावना 
बढ्नज 

• पाललकाको केवर र सब ै वडा कायाुलयसम्म 
मौसमी सडक यातायातको पिजँच रिेको 

• राजरिय ववद्यजत प्रसारणलाइनबाट ववद्यजत ् सेवा 
उपलधि भइरिेको 

• गाउँपाललकाको भ ू बनौट, िवापानी र राम्रो 
रिेकोले कृवर्ष व्यवसायीकरणको सम्भावना बढी 
रिनज 

• बबदजर, िजवचे र काठमाडौं बिार नजिक रिेकोल े
कृवर्ष उत्पादनको बिारीकरण गन ुसिि िजनज 

• लामटाङ राजरिय ननकज ञ्िको कायकु्षेत्रलभत्र 
भएकोल े वन तथा ववय िवतज संरक्षणमा रिनज 
र मध्यवती क्षेत्रको ववकासमा सिकाय ु िजन 
सक्नज 

• राजरिय योिना बैंकमा सिभाधगता िनाएर थप 
स्रोत सािन पररचालन िजन सक्रकनज 

• सूचना प्रववधिको पूण ु उपयोग गरी ववद्यजतीय 
सजशासन लाग ूगन ुसक्ने 

• प्रादेलशक लोकसेवा आयोगबाट आफ्नो स्वीकृत 
संगठन ताललका बमोजिम कमचुारी ननयजक्त 
गन ुसक्रकनज 

• यातायात पूवाुिारको ववकास र ववस्तार गरी 
सजरक्षक्षत सबयुाम सडक यातायात सजचारु 
गराउनज 

• यजवामा रोिगार मलूक सीप ववकास गरी 
रोिगारी श्रिृना गनज ु

• स्वास््य पूवाुिार ववकास गनज ु
• सबै पररवारमा स्वास्थ बीमाको पिजँच पजयाुउनज  
• ववकास व्यवस्थापनमा अवतरति समववय 

िजटाउनज 
• ववत्तीय संस्थाबाट गररन े लगानीलाई 

धयवजस्थत गरी गररबब ननवारण र रोिगारी 
श्रिृनामा पररचाललत गराउनज 

• वाताबरणीय क्षनत, िलवायज पररवतनु र ववपद् 
व्यवस्थापनको िोखिम वयूनीकरण वयूनीकरण 
गनज ु 

• भूक्षयका साथै बाढीपैरोको िोखिम ननयवत्रण 
गनज ु

• बन डढेलो ननयवत्रण गनज ु
• िलवायज पररवतनु अनजकूलनता अलभवदृ्धि गनज ु 
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• पयटुकीय आकर्षणुका केवरिरूको ववद्यमानता 
• मौललक भार्षा संस्कृनत  
• िलस्रोतको प्राचजयतुा 
• राजरिय ननकज ञ्िसँग सिकायबुाट िाली िग्गामा 

बनको क्षते्र ववस्तार गरी िररयालीयजक्त 
गाउँपाललका बनाउन सक्रकने र िडडबजटीको 
िेनतबाट मध्यवती क्षते्रका पररवारको 
आयआिनुमा सघाउ पजयाउुन सक्रकने  

 

३.३ दीघाकािीन िोच 
 

  “िुन्दर, िुखी, िुरक्षित-िुिंस्कृत र िमदृ्ि नौकुण्ड” 

 

िुन्दर: सफा, स्वच्छ, वातावरणीय दृजरटल ेिराभरा व्यवजस्थत एवं मनोरम गाउँ, बस्ती तथा बिार क्षते्र 
िुखी:   
 १. पररस्कृत तथा मयाहुदत िीवन (Well-being and decent standard of living) 

 २.  सभ्य र वयायपूण ुसमाि (Civilized and just society) 

 ३.  स्वस्थ र सवतजललत पयाुवरण (Healthy and balanced ecology) 

 ४.  सजशासन (Good Governance)  

 ५.  सबल स्थानीय लोकतवत्र (strong local democratic Values and principles) 

 ६.  आपसी एकता र सम्मान (mutual unity and dignity)  

िुरक्षित: िीवन ननवाुिका लाधग चाहिने वयूनतम िाद्य सजरक्षा,आवास,आिारभूत स्वास्थ, लशक्षा, 
स्वतवत्रता र मानव अधिकारको सम्मानको प्रत्याभजनत सहित भेदभाव ववना शाजवतपूवकु िीवन 
ननवाुि एवं आफ्नो पेशा, व्यवसाय सञ्चालन गन ुपाउने वातावरण   

िुिंस्कृत: लशक्षक्षत, स्वस्थ, संस्कारयजक्त, साँस्कृनतक वववविताको सम्मान, समयको पालना, लशरट बोली र 
वचन, अकाुको व्यजक्तत्वको सम्मान र आपसी सदभाव 

िमदृ्ि:  

१. उच्च र समातमूलक आय वदृ्धि 

२.  मानव ववकास सूचकाङ्कमा वदृ्धि 

३.  प्राप्त अवसरको अधिकतम उपयोग गरी कृवर्ष तथा औद्योधगक उत्पादन र उत्पादकत्वमा वदृ्धि,   

स्वच्छ व्यावसानयक प्रनतस्पिाु  

४.  लगानीका अवसरमा वदृ्धि र रोिगारी सिृना 
५.  भौनतक तथा सामाजिक पूवाुिारमा सवकुालीन सबैको सिि पिज ँच र आबद्िता (Connectivity) 

 (राजरिय योिना आयोग) 
 

३.४  िमष्टटगत िक्ष्य 
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 “िुशािनको प्रत्याभूतत हुने गरी कृवर् र पयाटनमा जोड दददैं िामाष्जक आधथाक पूवाािारको ददगो 
ववकाि िदहत नागररकको जीवनस्तरमा िुिार भएको हुनेछ” 

   
 

३.५  िमष्टटगत पररमाणात्मक िक्ष्य 

 

क्र 
िं  

नततजा िूचक  इकाई 
आिार वर्ा 
२०७७/७८ 

२०८२/८३ 

१ कज ल गािुस्थ उत्पादन (0७७/७८ को मूलयमा) रु. करोडमा 120.47 182.72 

2 प्रनतव्यजक्त गािुस्थ उत्पादन (0७७/७८ को मूलयमा) रु. ििारमा  81.72 106.5 

3 कज ल आय (0७७/७८ को मूलयमा) रु. करोडमा  155.26 232.65 

4 प्रनतव्यजक्त आय( 0७७/७८ को मूलयमा)  रु. ििारमा  105.31 134.82 

5 वावर्षकु आधथकु वदृ्धि दर प्रनतशत 3.1 11.2 

6 कृवर्ष क्षेत्रको वदृ्धिदर  प्रनतशत 3.9 9.5 

7 उद्योग क्षेत्रको वदृ्धिदर  प्रनतशत 4.1 20 

8 सेवा क्षेत्रको वदृ्धिदर  प्रनतशत 5.8 10.5 

9 अनत गररब घरपररवार  प्रनतशत      
5.१२ ० 

10 
आफ्नो उत्पादनले ३ महिनाभवदा कम िान पजग्ने 
घरपररवार  

प्रनतशत 
६० २५ 

11 गाउँपाललका भ्रमण गने बाह्य पयटुक  संख्या  1000 100000 

१२ बेरोिगारी  प्रनतशत  5.3 2 

13 वैंकमा िाता भएका पररवार प्रनतशत 61 100 

१४ ववप्रेर्षण आय  रु. करोडमा  35 100 

  15  
ववद्यालयमा अध्ययन गने ५ देखि १५ वर्षकुा 
बालबाललका  

प्रनतशत 96 100 

 16  आिारभूत तिमा िजद भनाु दर  प्रनतशत 82 100 

17  साक्षरता दर  प्रनतशत  78 100 

18 स्वास््य संस्थामा सजत्केरी गराउने महिला  प्रनतशत  33.5 42 

 19  लैंधगक ववकास सूचकांक  सूचकांक  0.931 0.945 

 20  सवयुाम सडक  क्रक.लम. 23.5 50 

 21  सजरक्षक्षत आवास तथा एकीकृत बस्ती ववकास  संख्या  2 2 

 22  भूकम्प प्रनतरोिी मापदण्ड अनजसार बनेका भवन  घरिजरी  2221 2900 

 23  लसचंाई सजवविा पजगेको कृवर्षयोग्य भूलम  प्रनतशत  750 1500 

 24  ववद्यजत ्उपयोग गने घरपररवार  संख्या  2794 2918 

 25  िाना पकाउने इविनमा ववद्यजत ्प्रयोग गने पररवार  प्रनतशत   १५ 

 26  िानेपानी तथा शौचालय सजवविा भएको घरिजरी  प्रनतशत  94 100 

२७ LISA को औसत प्राप्तांक  प्रनतशत  61 85 

 
३.६ िमष्टटगत उद्देश्य 
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१.  उत्पादन र उत्पादकत्वमा वदृ्धि गरी नौकज ण्डवासीको समजरटगत िीवनस्तर सजिार गनज ु
२.  समतामूलक, समावेशी र भेदभावरहित लशक्षा, स्वास्थ लगायतका सामजिक क्षेत्रको ववकास 

गनज ु
३.  गजणस्तरीय र वातावरण मैत्री भौनतक पूवाुिारको ववकास र ववस्तार गनज,ु 
४.  वन वातावरण, िैववक वववविता को संरक्षण र प्रवद्ुिनका साथै िलवायज पररवतनु 

अनजकज लन र ववपद् व्यवस्थापन सम्बविी कायबुाट ववकास र वातावरण बीच सवतजलन 
कायम गनज,ु 

५.  नागररकलाई सजशासनको प्रत्याभूनत मिसूस िजने गरी संस्थागत सजदृढीकरण गनज ु। 
 

३.७ िमष्टटगत रणनीतत 

 

1. कृवर्षको उत्पादन उत्पादकत्व वदृ्धि गनजकुा साथै धयवसायीकरण गने 

2. उद्यमशीलताको ववकासका साथै स्थानीय कच्चापदाथमुा आिाररत उद्योग, व्यापार तथा 
व्यवसायको प्रवद्िुन गने 

3. आिारभूत र माध्यलमक लशक्षालाई प्रववधिमा आिाररत गराउँदै गजणस्तरीय र 
रोिगारीमूलक बनाउने 

4. आिारभूत स्वास््यसेवामा नागररकको सिि पिज ँच िजने व्यवस्था गने 

5. ववकास प्रक्रियाका सबै चरणमा लैङ्धगक समानता र सामाजिक समावशेीकरण अलभवदृ्धि 
गने, 

6. यातायात, ववद्यजत, लसचंाइ, भवन, सञ्चार िस्ता पूवाुिारको ववकास र ववस्तार गरी 
समयको बचत गररनजका साथै लागत घटाउने 

7. ववकास र वातावरण बीच सवतजलन कायम गने 

8. िलवायज पररवतनु अनजकज लन काय ुयोिना अनजसार ववकास काय ुसम्पादन गररनजका साथै 
ववपदको प्रभावकारी व्यवस्थापन गने 

9. ववकास र सेवा प्रवािमा सजशासन कायम गने । 
 

३.८  ववकािमा िेत्रगत भूसमका  

 

३.८.१ िावाजतनक िेत्र  
 

 “िुन्दर, िुखी, िुरक्षित-िुिंस्कृत र िमदृ्ि नौकुण्ड” गाउँपाललकाको सोच सहितको ववकासका 
लक्ष्यिरू प्राप्त गन ु साविुननक क्षते्रले अग्रणी भूलमका ननवाुि गनेछ । कृवर्षमा आिाररत 
उद्योगका साथै पयटुनको ववकास र ववस्तार माफुत उच्च र हदगो आधथकु वदृ्धि गन ु ननिी, 
सिकारी र सामजदानयक क्षेत्रलाई लगानी र सिभाधगताका लाधग उत्प्रेररत गन ुयस क्षते्रको अिम ्
भूलमका  
िजनेछ । यस क्षेत्रले आवश्यक नीनत, योिना, रणनीनत तथा मापदण्डको तिजमुा, कायाुववयन, 
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अनजगमन र ननयमन गनेछ । 
(क)  गाउँपासिका  

 संवविानले संघ, प्रदेश र गाउँपाललकाबीचको सम्बवि सिकाररता, सि-अजस्तत्व र समववयको 
लसद्िावतमा आिाररत िजने व्यवस्था गरेको छ । आफ्नो सोच, लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्त गन ुयस 
गाउँपाललकाल े संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र अवय स्थानीय तिसँग समववय, सियोग र 
सिकाय ुगनेछ । संघ र प्रदेश सरकारको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीनतसँग सामविस्य र 
पररपूरक िजने गरी स्थानीय अथतुवत्रको ववकास र ववस्तारबाट समदृ्धिको आिार ननमाणु गने 
लक्ष्यका साथ ्यो योिना तयार गररएको छ । सो अनजसार प्रभावकारी सेवा प्रबाि र ववकास 
व्यवस्थापनको आिार केवरको रूपमा रिी नागररकलाई साविुननक सेवा सजवविाको प्रत्याभूनत 
हदन मजख्य भूलमका  

िेललनेछ । यसरर नागररकलाई सकेसम्म वडास्तरबाट नै सेवा उपलधि िजने गरी व्यवस्था 
गररनजका साथै िसको लाधग ननिी, सिकारी, गैरसरकारी तथा सामजदानयक क्षते्रसँग सिकाय ु 

गररनेछ । 
(ख) प्रदेश  

 गाउँपाललकाको आवधिक योिना कायाुववयनमा प्रदेशको भूलमका समववय, सिकाय ुसििीकरण 
गने िजनेछ । गाउँपाललकलाई तोक्रकएको ववलभवन अनजदान उपलधि गराउने साथै योिना 
कायावुवयनका लाधग आवश्यक नीनत तथा कानून ननमाुण गने िजनेछ । यसैगरी पाललकालाइु 
जिलला सदरमजकामसम्म िोड्ने सवयुाम सडक, उच्च लशक्षा, ववलशरटीकृत सेवा प्रवाि, क्षमता 
ववकास आहद क्षेत्रका साथ ै ववलभवन अनजदान, रािस्व बाँडफाँटबाट स्रोत, सािन उपलधि गराई 
प्राववधिक सियोग पजयाउुनमा समेत प्रदेशको भूलमका मित्वपूण ुिजने छ ।  

(ग) िंघ  

 संघल ेसंवविान कायावुवयनको लसललसलामा आवश्यक बाँकी कानून ननमाुण गने र गाउँपाललकाल े
तय गरेको योिना कायाुववयन गन ु आवश्यक सििीकरण, समववय र सिकाय ु 
गनेछ ।गाउँपाललकाको योिना, अनजगमन तथा प्रनतवेदन प्रणाली र रािस्व असूली लागयतका 
सेवा प्रवािसँग सम्बजवित सफ्टवेयर ववकास गरी िडान गररनज कासाथै सेवाप्रवािको 
प्रभावकाररता वदृ्धि गन ुसमेत सियोग गने छ। गाउँपाललकालाई अत्यावश्यक योिनामा बबशेर्ष 
अनजदानका साथै समपूरक अनजदान समेत उपलबि गराउने कायमुा समेत सियोग परयाउने छ। 
गाउँपाललकाको योिना कायाुववयन गन ु बैंक्रकंग क्षेत्र, ननिी क्षते्र साथै ववकास साझेदार सँग 
आवश्यक समववय र ननदेशन गनेछ । 

 

३.८.२ तनजी िते्र  
 

 गाउँपाललकाको आधथकु र सामाजिक ववकासमा सिकाय ु र सियोग गन ु ननिी क्षेत्रको अिम ्
भूलमका िजनेछ । ननिी क्षते्रले आफ्नो प्रनतस्पिाुत्मक क्षमता अलभवदृ्धि गदै साविुननक ननिी 
साझेदारी अविारणा अनजसार अथवा स्वतवत्र ढंगले कृवर्ष, उद्योग, ननमाुण, पयटुन प्रबद्ुिन र 
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अवय सेवा क्षते्रमा लगानी बढाई रोिगारी श्रिृना गनमुा सियोग पजरयाउने अपके्षा गररएको छ । 
साथै गजणस्तरीय बस्तज तथा सेवा उत्पादन, सिि र सजलभ आपूनत ु व्यवस्थापन, गजणस्तरीय 
पूवाुिार ननमाुण तथा उत्पादनशील र मयाुहदत रोिगारी लसिनुा गन ुमित्वपूण ुभूलमका िेलने छ 
। 

 

३.८.३ िहकारी िते्र   
 

 सिकारी क्षेत्रल े सिकारी संस्थामा सजशासन कायम गदै स्थानीय स्रोत-सािन, श्रम, सीप र 
पजँिीलाई धयापक रूपमा पररचालन गरी गाउँपाललकामा रोिगारी तथा आय वदृ्धि र गररवी 
ननवारण गन ुसियोगीको भूलमका ननवाुि गनेछ । साथै यस क्षेत्रले मानवीय आवश्यकताका िस्त ै
कृवर्ष सामग्रीको सिि बबिी एवं वस्तज तथा सेवा उत्पादन, प्रशोिन र बिारीकरण गदै 
नागररकिरूको सामाजिक-आधथकु र सांस्कृनतक रुपावतरण तथा समाबेशी आधथकु वदृ्धि िालसल 
गन ुसियोग पजयाुउनेछ । वचत तथा किाु सेवामा संलग्न सिकारीले लघज, तथा घरेलज उद्योगको 
ववकास धयापार र व्यवसाय गनकुा साथै सिकारीका सदस्यलाई सिि किाुमा पिज ँच बढाउन 
सिकारी क्षेत्रको मित्वपूण ु भूलमका रिेको िजवछ । यसरर सिकारी गाउँपाललकाको ववकासको 
मित्वपूण ुसियात्रीको रूपमा रिनेछ । 

 

३.८.४ गैरिरकारी िंस्था र िामुदातयक िेत्र  
 

 गैरसरकारी संस्था र सामजदानयक क्षते्रले गाउँपाललकाको ववकास प्रक्रियामा सियोगीको भूलमका 
िेलने छन ् । यस क्षते्रले गाउँपाललकाको ववकास लक्ष्य तथा प्राथलमकताको समववनयत तथा 
एक्रककृतरूपमा कायिुम सञ्चालनमा आफ्नोतफुबाट योगदान गरी िन चतेना अलभवदृ्धिका साथ ै
स्थानीय ववकास ननमाणु, गररवी ननवारण तथा क्षमता अलभवदृ्धि गनमुा सियोग गने छ । 
सामजदानयक संस्था, उपभोक्ता सलमनत वा लाभग्रािी समजदाय सहितको सामजदानयक क्षते्र स्थानीय 
शासन प्रक्रिया र ववकास सियात्री⁄साझेदारको रूपमा सक्रिय भूलमका ननवाुि गनेछन ्। आवधिक 
ववकास योिनाको कायाुववयन र ववर्षयक्षेत्रगत लक्ष्य प्राजप्तमा गैरसरकारी क्षेत्रको मित्वपूण ु
भूलमका िजने अपेक्षा गररएको छ ।  
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पररच्छेद- ४ 
िमष्टटगत आधथाक नीतत 

 

 
४.१  कुि गाहास्थ उत्पादन र िते्रगत योगदान 

 

 आधथकु वर्ष ु २०७७/७८ मा यस गाउँपाललकाको कज ल गािुस्थ उत्पादन रु. १ अब ु२० करोड ४७ 
लाि रिेको र योिना अवधिमा वदृ्धि भई अवतमा रु. १ अब ु८२ करोड ७२ लाि पजग्ने अनजमान 
गररएको छ। आिार वर्षमुा कज ल गािुस्थ उत्पादनमा कृवर्ष क्षते्रको योगदान ४५.२%, उद्योग 
क्षेत्रको १०.५% र सेवा क्षेत्रको योगदान ४४.३% रिेकोमा योिना अवधिको अवतमा कृवर्ष क्षते्रको 
४२.६%, उद्योग क्षते्रको १२.५% र सेवा क्षेत्रको योगदान ४४.९% रिने अनजमान छ। यो योिना 
अवधिमा कज ल गािुस्थ उत्पादन वावर्षकु औसत ८.७% ले वदृ्धि िजने अनजमान गररएको छ भने 
कृवर्ष क्षेत्रको ७.४%, उद्योग क्षेत्रको १२.७% र सेवा क्षते्रको ९% वदृ्धि िजने अनजमान छ। ववस्ततृ 
रूपमा यी सूचकिरू ताललका ४.१, ४.२ र ४.३ मा प्रस्तजत गररएको छ। 

तासिका ४.१ : कुि गाहास्थ उत्पादन रु. िाख 
िेत्र योगदान 

% 

आिार वर्ा 
२०७७/७८ 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ 

कृवर्ष 45.2 5,451 5,724 6,067 6,522 7,109 7,784 

उद्यो
ग 

10.5 1,259 1,341 1,462 1,637 1,899 2,279 

सेवा 44.3 5,337 5,711 6,167 6,753 7,429 8,209 

कुि   12,047 12,775 13,696 14,912 16,436 18,272 
   

 माधथको ताललकाल ेयोिना अवधिमा िजने अपेक्षा गररएको कज ल गािुस्थ उत्पादन र कृवर्ष, उद्योग 
र सेवा क्षेत्रको गािुस्थ उत्पादन देिाएको छ। िस अनजसार आ.व. २०७७/७८ बाट योिना 
अवधिको अवतमा कृवर्ष क्षते्रको गािुस्थ उत्पादन रु. ५४ करोड ५१ लािबाट रु. ७७ करोड ८४ 
लाि, उद्योग क्षते्रको रु. १२ करोड ५९ लािबाट रु. २२ करोड ७९ लाि र सेवा क्षेत्रको रु. ५३ 
करोड ३७ लािबाट ८२ करोड ९ लाि पजग्ने अनजमान गररएको छ।  

तासिका ४.२: कुि गाहास्थ उत्पादनमा वदृ्धि प्रततशत  

  २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ औित 

कज ल गािुस्थ उत्पादन  6.04 7.21 8.9 10.2 11.2 8.7 

कृवर्ष  5 6 7.5 9 9.5 7.4 

उद्योग  6.5 9 12 16 20 12.7 

सेवा  7 8 9.5 10 10.5 9 
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 ताललका ४.२ मा कज ल गािुस्थ उत्पादन र ववलभवन क्षेत्रको गािुस्थ उत्पादनको वदृ्धिदर हदइएको 
छ। िस अनजसार योिना अवधिमा कज ल गािुस्थ उत्पादनको वावर्षकु वदृ्धि ६.०४% देखि ११.२% 
सम्म, कृवर्ष क्षेत्रको वदृ्धि ५% देखि ९.५% सम्म, उद्योग क्षेत्रको वदृ्धि ६.५% देखि २०% 
सम्म र सेवा क्षेत्रको वदृ्धि ७% देखि १०.५% सम्म रिने आकलन गररएको छ। स्थानीय चजनाव 
िजने र योिना कायाुववयनको तयारी गनज ुपरेकाल ेयोिनाको शजरुका वर्षिुरूमा गािुस्थ उत्पादनको 
वदृ्धि केिी कम र योिना पूण ु रूपमा कायाुववयनमा िाने भएकाल े केिी उच्च िजने अपेक्षा 
गररएको छ। 

 ताललका ४.३ मा कज ल गािुस्थ उत्पादनमा ववलभवन क्षते्रको योगदानको प्रस्तजत गररएको छ। 
ताललकामा देिाए अनजसार योिना अवधिमा कृवर्ष क्षेत्रको योगदान िालको ४५.२% बाट घटेर 
४२.६%, उद्योग क्षेत्रको १०.५% बाट बढेर १२.५% र सेवा क्षते्रको योगदान ४४.३% बाट बढेर 
४४.९% पजग्ने अनजमान गररएको छ।  

तासिका ४.३: कुि गाहास्थ उत्पादनमा िते्रगत योगदान प्रततशत 

  आिार वर्ा २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ 

कृवर्ष 45.2 44.8 44.3 43.7 43.3 42.6 

उद्योग 10.5 10.5 10.7 11.0 11.6 12.5 

सेवा 44.3 44.7 45.0 45.3 45.2 44.9 

  100 100 100 100 100 100 
 

 

४.२ कुि गाहास्थ उत्पादनको मूल्य असभवदृ्धि र िगानी  

 

 यस गाउँपाललकाको प्रथम आवधिक योिना अवधिमा िजने कज ल गािुस्थ उत्पादनको मूलय 
अलभवदृ्धि र त्यसको लाधग गनजपुने लगानीलाई ताललका ४.४, ४.५ र ४.६ मा प्रस्तजत गररएको 
छ। िस अनजसार योिना अवधिमा कज ल मूलय अलभवदृ्धि आ.व. २०७७/७८ को मूलयमा रु. ६२ 
करोड २५ लाि िजने अनजमान गररएको छ। िसमा कृवर्ष क्षते्रको मूलय अलभवदृ्धि रु. २३ करोड, 
३३ लाि र गैर कृवर्ष क्षते्रको रु. ३८ करोड ९१ लाि रिेको छ।  

 सीमावत पजँिी उत्पादन अनजपातको आिारमा यो योिना अवधिमा िजने मूलय अलभवदृ्धिका लाधग 
कज ल रु. २ अब,ु ९३ करोड ३५ लाि लगानी आवश्यक पने अनजमान छ। नेपालको पवरौँ योिना 
र बागमती प्रदेशको पहिलो आवधिक योिनामा ललइएको सीमावत पजँिी उत्पादन अनजपातको 
आिारमा गणना गदाु कृवर्ष क्षेत्रका लाधग रु. ७७ करोड र गैरकृवर्ष क्षते्रका लाधग रु. २ अब ु१६ 
करोड ३५ लाि लगानी आवश्यक पनेछ। उक्त आवश्यक लगानीमध्ये साविुननक क्षते्रबाट ८०%, 
ननिी क्षेत्रबाट १६%, सिकारी क्षेत्रबाट ३% र सामजदानयक क्षते्रबाट १% लगानी िजने अपके्षा 
गररएको छ। 

तासिका ४.४: मूल्य असभवदृ्धि रु. िाखमा  
  २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ योजना अवधिको जम्मा 

क. कृवर् 273 343 455 587 675 2,333 
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ख. गैरकृवर्             

उद्योग 82 121 175 262 380 1,020 

सेवा 374 457 586 675 780 2,872 

गैरकृवर् 455 578 761 937 1,160 3,891 

जम्मा (क+ख) 728 921 1,216 1,524 1,835 6,225 

 

 

 

 

 

तासिका ४.५: योजनामा आवश्यक िगानी रु. िाखमा  
 

िीमान्त 
पुँजी 

उत्पादन 
अनुपात 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ योजना 
अवधिको 
जम्मा 

कृवर्ष ३.३ 899 1,133 1,502 1,937 2,229 7,700 

गैरकृवर्ष ५.५६* 2,532 3,211 4,233 5,211 6,448 21,635 

जम्मा  4.95 3,432 4,344 5,734 7,148 8,677 29,335 

* बागमती प्रदेशको सीमावत पजँिी उत्पादन अनजपातको आिारमा भाररत औसत ववधिबाट गणना 
गररएको  

 

४.३ स्रोत िािनको अनुमान  
  

 गाउँपाललकालाइु अफ्नो कायजुिम्मेवारी अनजसारको कायसमु्पादन गन ुस्रोतको आवश्यकता पदुछ। 
संवविानप्रदत्त अधिकारको सूचीको कायाुववयनमा िासगरी साविुननक सेवा प्रवाि, आधथकु 
सामाजिक ववकास र अवय क्षेत्रको पररचालन गरी गाउँपाललकाल ेललएको ववकासका लक्ष्य िालसल 
गन ुलगानी तथा िचकुो आवश्यकता पदुछ । यस्तो िच ुव्यिोने स्रोतिरूमा साविुननक, ननिी, 
सिकारी, सामजदानयक क्षेत्र पदुछन ्।  

 योिना अवधिमा कज ल २ अव ु ९३ करोड ३५ लाि लगानी आवश्यक पने अनजमाननत प्रक्षेपण 
रिेको छ। उक्त स्रोतमा सवाधुिक ८७% लगानी साविुननक क्षते्रको रिेको छ भने ननिी क्षेत्रबाट 
८%, सिकारी क्षते्रबाट ४% र सामजदानयक क्षते्रबाट १ प्रनतशत लगानी िजने प्रक्षेपण गररएको छ। 
आ. ब. २०७८/७९ को गाउँपाललकाको िच ु प्रक्षेपण अनघललो बर्षकुो यथाथ ु िचकुो तजलनामा 
अत्यधिक बढी भएकोले त्यसलाई आिार मावनजपने बाध्यात्मक अवस्थाको कारण ताललका ४.६ 
मा देिाइएको आ.व. २०७८/७९ र २०७९/८० मा साविुननक क्षेत्रको लगानी प्रक्षेपण ताललका ४.५ 
मा उललेखित आ.ब. २०७८/७९ र २०७९/८० को कज ल आवश्यक लगानीभवदा बढी देखिन आएको 
छ। 

   

तासिका ४.६: ववसभन्न िेत्रको िगानी (रु. िाखमा)  

िगानी २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ योजना िगानी 
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प्राप्त हुने 
िेत्र 

अवधि प्रततशत 

साविुननक ४,६२५ ५,०९७ ५४६५ 5,८५९ ६,२६२ २७,३०८ 8७ 

ननिी ० ० २०० ७५० १,500 २,४५० ८ 

सिकारी  ० ० ६९ ४५० ८०० १,३१९ ४ 

सामजसानयक  ० ० ० ८९ ११५ २०४ 1 

जम्मा  ४,६२५ ५,०९७ 5,734 7,148 8,677 29,335 100 
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धचत्र ४.१ 

४.४ िावाजतनक खचा  

 

 यस गाउँपाललकामा पहिलो योिना अवधिमा साविुननक क्षते्रबाट २ अब ु७३ करोड ८ लाि िच ु
िजने अनजमान गररएको छ । सो मध्ये गाउँपाललकाको सजञ्चत कोर्षबाट रु. २ अब ु२९ करोड ६८ 
लाि र संघ तथा प्रदेशबाट प्रत्यायोजित कायिुमअवतगतु रु. ४३ करोड ४० लाि िच ु िजने 
प्रक्षेपण गररएको छ । उक्त िचकुा लगानीको क्षेत्र र सो को लाधग िजटाइने स्रोतको ववस्ततृ 
वववरण ताललका ४.७ र ४.८ मा हदइएको छ । ताललकामा हदइए अनजसार योिना अवधिमा 
गाउँपाललकाको सजञ्चत कोर्षमाफुत िजने लगानी रु. २ अब ु२९ करोड ६८ लािमध्ये पजँिीगततफु 
४०% र चालजतफु ६०% िच ु िजने अनजमान गररएको छ (धचत्र ४.१)। गाउँपाललकाको आधथकु 
कारोवारको अलभलेिीकरण गदाु वडा माफुत भएको िचलुाई चालज िचकुो रूपमा लेखिएको कारण 
प्रक्षेवपत िचमुा चालज िचकुो हिस्सा बढी र पजँिीगत िचकुो हिस्सा कम देखिन आएको छ। तर 
वडा माफुत िजने िच ु मध्ये अधिकतम ् पजँिीगत िच ु िजने भएकाले यसलाई पजँिीगत िचकुो 
रूपमा अलभलिेीकरण गने अभ्यास थालेको िण्डमा यो हिस्सामा पररवतनु आउने छ। 
गाउँपाललकाल ेआ.ब. २००७७/७८ को यथाथ ुिचकुो तजलनामा आ.ब. २०७८/७९ मा अनजमान गरेको 
बिेट अत्यधिक वदृ्धि गरेकोले सोिी अनजसार लगानी प्रक्षेपण गररएको छ। 

 
 

 

  
 आवधिक योिना अवधिमा गाउँपाललकाको सजञ्चत कोर्षबाट िजने कज ल िच ुरु.२ अब ु२९ करोड 

६८  लािमध्ये रु.१ अब ु८२ करोड ९९ लाि (८०%) ववकास िच ुर रु. ४६ करोड ६९ लाि 
(२०%) कायसुञ्चालन िच ुिजने अनजमान छ । ववकास िचमुध्ये आधथकु ववकास क्षेत्रमा रु.१८ 
करोड ६० लाि (१०%), सामाजिक क्षेत्रमा रु. ९९ करोड ६ लाि (५४%), पूवाुिार क्षेत्रमा रु. ५९ 
करोड ५१ लाि (३३%), वन, वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन क्षेत्रमा रु. ३ करोड ४० लाि 
(२%), तथा संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाि र सजशासन क्षेत्रमा रु. २ करोड ४२ लाि (१%) िच ु
िजने अनजमान गररएको छ (धचत्र ४.२)। 
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धचत्र ४.२ 
 

 
 

 
 

तासिका ४.७ िावाजतनक खचा 
आ.व. २०७७/७८ को मूल्यमा (रु. िाखमा) 

    

आिार वर्ा 
२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ 

योजना 
अवधिको  

क) स्थानीय िष्चचत कोर् अन्तगात गाउँपासिकाको बजेट खचा 
१ कूल बिेट िच ु @(,!( #(%& $#)^ $%*( $*(% %@@! @,@(,^* 

१.१ चालज बिटे !(,)! @#&$ @%*$ @&%# @(#& #!## !#&*! 

१.२ पजँिीगत बिेट !),!* !%,*# !&,@@ !*,#^ !(,%* @),** (!,*& 

२ ववकास बिटे िचकुो 
क्षेत्रगत बाँडफाटँ 

!*,@% #!,!@ #$,!( #^,%& #(,!& $!,($ !,*@,(( 

२.१ आधथकु ववकास 
279 #,)^ #,$) #,^( $,)$ $,$! !*,^) 

२.२ सामाजिक ववकास 
576 !&,(@ !*,*@ !(,&^ @),&^ @!,*) ((,)^ 

२.३ पूवाुिार ववकास 
889 (,&% !),&& !!,*@ !@,(^ !$,@! %(,%! 

२.४ वातावरण तथा ववपद् 
व्यवस्थापन 

54 !#  &@  &*  *%  (@  #,$)  

२.५ संस्थागत ववकास, सेवा 
प्रवाि र सजशासन  

27 @^ 

  

$* 

  

%@ 

  

%^ 

  

^) 

  

@,$@ 

  

२.६ कायसुञ्चालन िच ु 1094 *,$% *,*& (,#@ (,&* !),@& $^,^( 

ख) िंघ र प्रदेशबाट स्थानीय िष्चचत कोर् माफा त िशता अनुदानको रूपमा वा िोझै उपिव्ि हुने प्रत्यायोष्जत 
कायाक्रम अन्तगातका खचाहरू  

# 

“ख” को जम्मा 
प्रिेवपत खचा 

590 668 791 876 964 1041 4340 

$ 

कूि प्रिेवपत खचा  

(“क” +“ख”) 

3509 $^,@% %),(& %$,^% %*,%( ^@,^@ @,&#,)* 

स्रोतः   संघ र प्रदेशको आ.व २०७८÷७९ को अवतर सरकारी ववत्तीय िस्तानतरण, पाललकाको आधथुक वर्ष ु२०७७÷७८ 
को एकुीकृत  आथजुुक वववरण र आधथुक २०७८÷७९ को बिेट अनजमानको क्षेत्रगत वववरण, आधथकु वर्ष ु
२०७७÷७८ को SuTRA को वगीकृत बिेट तथा िचकुो आुँकडालाई आिार ललई प्रक्षेपण गररएको । 

४.५  िावाजतनक खचा बेहोने स्रोतहरू  
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 नौकज ण्ड गाउँपाललकाको आवधिक योिनाको लक्ष्य तथा उद्देश्यिरू प्राजप्तका लाधग आवश्यक 
स्रोतिरूको व्यवस्थापन गन ुसाविुननक क्षेत्र अवतगतु मौिजदा तथा सम्भाव्य स्रोतिरूको आकलन 
एवं पहिचान गरी पररचालन तथा उपयोग गररनेछ । संवविान एवं प्रचललत कानूनको दायरामा 
रिेर यस गाउँपाललकाले आवधिक योिना अविीमा ननम्न बमोजिमका ववत्तीय स्रोतिरू पररचालन 
गनेछः  

(क)  आन्तररक राजस्व  

 आवधिक योिनामा गाउँपाललकाको आवतररक रािस्व पररचालनलाई िलमक रूपमा बढाउँदै 
लधगनेछ । बाह्य स्रोतिरूमाधथको अत्यधिक ननभरुतालाई िलमक रूपमा घटाउँदै लिैान 
आवतररक रािस्व संकलनको ववद्यमान जस्थनतमा व्यापक सजिार गररनजपदुछ। यसका लाधग 
गाउँपाललकाको आवतररक रािस्व पररचालनको सम्भावना एवं क्षमतामा वदृ्धि िजनज अपररिाय ु
देखिवछ। गाउँपाललकाको आवतररक रािस्व पररचालन क्षमतामा वदृ्धि गने उद्देश्यले आधथकु 
वर्ष ु२०७७/७८ मा तयार गररएको रािस्व सजिार काय ुयोिनालाई प्रभावकारी रूपमा कायाुववयन 
गररनेछ । गाउँपाललकाको प्रथम आवधिक योिना अवतगतु आवतररक रािस्व पररचालनवाट रु. 
४ करोड  ५७ लाि (गाउँपाललकाको सधंचत कोर्ष अवतगतु कूल प्राजप्त अनजमानको २ प्रनतशत) 
प्राप्त गने प्रक्षेपण रिेको छ ।  

(ख)  अन्तर िरकारी ववत्तीय हस्तान्तरण 

 गाउँपाललकालाई संघ र प्रदेशवाट ववलभवन अनजदानका रकमिरूमा समानीकरण (ननशत)ु, सशत,ु 

समपूरक र ववशेर्ष अनजदानिरू ननयलमत रूपमा उपलधि िजने अनजमान गररएको छ । समानीकरण 
र सशतकुो अनजदानको रकम राजरिय प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आयोगद्वारा ननहदुरट आिारमा 
लसफाररस गरे बमोजिम सघं र प्रदेशबाट गाउँपाललकालाई प्राप्त िजनेछ । संघबाट उपलधि िजने 
समपूरक र ववशेर्ष अनजदानिरू गाउँपाललकाद्वारा पशे गररने प्रस्ताविरूलाई राजरिय योिना 
आयोगद्वारा मूलयांकन गरी लसफाररस गरे बमोजिम र प्रदेशको िकमा सम्वद्ि प्रदेशद्वारा 
ननिाुररत प्रक्रिया बमोजिम गाउँपाललकालाई उपलधि िजनेछ। गाउँपाललकाको आवधिक योिना 
अवतगतु रु. १ अब ु ९६ करोड ९० लाि (गाउँपाललकाको संधचत कोर्ष अवतगतु कूल प्राजप्त 
अनजमानको ८६ प्रनतशत) अवतर सरकारी ववत्तीय िस्तावतरणबाट प्राप्त िजने अनजमान गररएको छ। 
(ताललका ४.८)  

(ग)  प्रत्यायोष्जत कायाक्रमहरूबाट प्राष्प्त   

 आवधिक योिनाको अवधिमा संघ र प्रदेशवाट प्रत्यायोजित कायिुमिरूका लाधग कररव रु. ४३ 
करोड ४० लाि प्राप्त िजने अनजमान गररएको छ । संघ र प्रदेशवाट प्रत्यायोजित कायिुमिरूका 
लाधग उपलधि िजने रकमिरू गाउँपाललकाको सजञ्चत कोर्ष माफुत सशत ुअनजदानको रूपमा वा 
जिलला/प्रदेश कोर्ष तथा लिेा ननयवत्रक कायाुलयद्वारा लसिै भजक्तानी गररनेछ ।  

(घ)  वैदेसशक िहायता   

 गाउँपाललकलाई वैदेलशक सिायता अवतगतु अनजदानतफु अथ ु मवत्रालयको संयोिनमा क्षेत्रगत 
आिारमा प्राप्त िजन सक्ने र यस्तो रकम सम्भवतः संघको अनजदान रकमिरू अवतगतु 
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समायोिन िजन सक्ने अनजमान गररएको छ । वैदेलशक ऋणको िकमा स्थानीय तिसँग सिायक 
ऋण सम्झौता गरेर मात्र गाउँपाललकालाई वैदेलशक ऋण उपलधि िजन सक्ने प्राविान प्राविान 
भएको र यसवाट पाललकालाई ववत्तीय भार बढ्ने भएबाट आवधिक योिनामा वैदेलशक ऋण प्राप्त 
गने अनजमान गररएको छैन ।यसथ ुआवधिक योिनामा वैदेलशक सिायतालाई अलग्गै स्रोतको 
रूपमा उललिे गररएको छैन । 

(ङ)  बैंक मौज्दातको उपयोग 

 गाउँपाललकाले सजञ्चत कोर्ष अवतगतु िजने बिेट िचकुो वयून पूतीका लाधग ुअनघललो आधथकु 
वर्षकुो बाकँी बैंक मौज्दातबाट आवश्यता अनजसार बेिोने अनजमान गररएको छ । बावर्षकु बिटेमा 
वयून ववत्त पररचालनका लाधग पाललकामा बबगत वर्षिुरूबाट जिम्मेवारी सरी आउने नगद मौज्दात 
लाई उपयोग गने गरी आवधिक योिना अवधिमा रु. २८ करोड २१ लाि (गाउँपाललकाको सधंचत 
कोर्ष अवतगतु कूल प्राजप्त अनजमानको  १२ प्रनतशत) िजने अनजमान गररएको छ। (ताललका ४.८) 

(च)  ऋण  

 संवविानतः स्थानीय तिलाइु आवतररक ऋण ललने अधिकार रिेको छ । राजरिय प्राकृनतक स्रोत 
तथा ववत्त आयोगले स्थानीय तिले उठाउन सक्ने ऋणको सीमा समेत ननिाुरण गरेको छ । 
कानूनतः नेपाल सरकारको सिमनतमा स्थानीयतिले आवतररक ऋण ललन सक्ने भए तापनन यस 
सम्बविी कानूनी व्यवस्थाको अभावमा कायाुववयनमा आउन सकेको छैन । नगर ववकास 
कोर्षबाट प्रवाि िजने ऋण  िाल गाउँपाललकामा प्रवाि भएको नदेखिएकोल े यसमा समावेश 
गररएको छैन । 
 

तासिका ४.८: िावाजतनक खचा बेहोने स्रोतहरू  रु. िाखमा  
  

क्रि ं वववरण ०७७/७८ 

यथाथा 
०७८/७९ 

अनुमान 

०७९/८० 

प्रिेपण 

०८०/८१ 

प्रिेपण 

०८१/८२ 

प्रिेपण 

०८२/८३ 

प्रिेपण 

योजनाको 
अवधि 

(क) स्थानीय िष्चचत कोर् अन्तगातको प्राष्प्त  

१.१ अन्तर िरकारी 
ववत्तीय हस्तान्तरण 

#@,$@ #$,^% #^,*% #(,@! $!,&# $$,$^ !,(^,() 

१.१.१ संघीय अनजदान @@,$) @$,(^ @^,#! @&,&# @(,@$ #),*^ !,#(,!) 

१.१.२ संघीय रािस्व   
बाुँडफाुँट 

$,)( $,%) $,(% %,$% %,(( ^,%( @&,$* 

१.१.३ प्रदेश अनजदान $,@* $,$^ $,&( %,!% %,%# %,(% @%,** 

१.१.४ प्रदेश रािस्व 
बाुँडफाुँट 

^^ &# *) ** (& !,)^ $,$$ 

१.२ आवतररक स्रोत @ $,(@ ^,@! ^,^* 

&,@@ &,&% #@,&* 

१.२.१ आवतररक रािस्व @ &$ *^ () 

(( !,)* $,%& 
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१.२.१  नगद मौज्दातको  
उपयोग 

— $,!* %,#% %,&* 

^,@# ^,^& @*,@! 

२ जम्मा “क” को 
प्राष्प्त 

#@,$$ #(,%& $#,,)^ $%,*( $*,(% %@,@! @,@(,^* 

(ख) िंघ र  प्रदेशवाट स्थानीय िंधचत कोर् माफा त िशता अनुदानको  रुपमा वा  िोझै उपिव्ि  हुने 
प्रत्यायोष्जत कायाक्रमह अन्र्तगतका  प्राष्प्त   

३ “ख” को जम्मा 
प्रिेवपत प्राष्प्त 

%,() ^,^* &,(! *,&^ (,^$ !),$! $#,$) 

४ कूि प्राष्प्त 

(“क” +“ख”) 

#%,)( $^,@% %),(& %$,^% %*,%( ^@,^@ @,&#,)* 

स्रोतः नेपाल सरकारको आ.व २०७८÷७९ को अवतर सरकारी ववत्तीय िस्तावतरण, बागमती प्रदेशको आ.व २०७८÷७९ 
अवतर सरकारी ववत्तीय िस्तावतरण, राजरिय प्राकृनतक स्रोत तथा ववत्त आयोगको िानकारी पजजस्तका, 
पाललकाको आय वववरण र  SuTRA  Data. 

ररटव्यः आ.व २०७८÷७९ को  कूल  प्राजप्त रु. ३५.०९ करोड भए तापनन कूल िच ुभने रु. २९.१९  करोड  मात्र 
भएको ।  

 साविुननक क्षते्रबाट प्रथम आवधिक योिना अवधिमा लगानी गने अनजमान गररएको रकम रु. २ 
अब ु४४ करोड ६३ लािमध्ये सबैभवदा बढी अवतर सरकारी ववत्तीय िस्तावतरणबाट ८०%, संघ 
तथा प्रदेशबाट प्रत्यायोजित कायिुमको रूपमा प्राप्त िजने स्रोतबाट १८% र सबैभवदा कम 
आवतररक स्रोतबाट २% प्राप्त िजने अपेक्षा गररएको छ (धचत्र ४.३)। 

   

 यस गाउँपाललकाको नेततृ्वमा तीनै तिको संयजक्त प्रयास तथा ननिी, सिकारी गैसस एवं 
सामजदानयक क्षेत्रको लगानी तथा प्रयासबाट यस योिना अवधिमा गाउँपाललकाका आधथकु, 
समाजिक ववकास र सजशासनका पररसूचकिरूमा सकारात्मक प्रभाव पन ुगइु अपेक्षक्षत ववकासको 
लक्ष्य प्राप्त िजने अनजमान गररएको छ। 
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पररच्छेद- ५ 

आधथाक ववकाि 

५.१  पटृठभूसम  

 

 मानव समदृ्धिको मित्वपूण ु आिारको रूपमा रिेको आधथकु ववकास उत्पादनका सािनको 
अधिकतम ् उपयोग र प्रनतफल प्राजप्तमा आिाररत िजवछ। एकानतर नागररकिरूलाई समदृ्ि 
बनाउनज नै ववकासको उद्देश्य िो भने अकोनतर मानव संशािननै ववकासको एक प्रमजि सािन 
पनन िो।  ववकासको लक्ष्य प्राजप्तमा यसको अधिकतम उपयोग गरी बेरोिगारी वयूनीकरण 
गनजकुा साथै आधथकु क्षेत्रको ववकासबाट नै आयको अलभवदृ्धि र रोिगारी लसिनुा भई 
समजरटगत आधथकु ववकासका सूचकिरूमा सजिार िजने भएकोले यस योिनाको प्रभावकारी 
कायाुववयनबाट तय गररएका सूचकिरूमा गजणात्मक सजिार िजने अपेक्षा गररएको छ। आधथकु 
ववकासको ववर्षयगत क्षते्रमा कृवर्ष, पयटुन, उद्योग व्यापार, व्यवसाय, सिकारी र ववत्तीय तथा श्रम 
र रोिगार क्षेत्र लाई समेहटएको छ।  

 

५.२ िमष्टटगत आधथाक ववकाि  
 

 यस गाउँपाललकाको आधथकु ववकासको अवस्था िेरै पछाडड छ। िम्मा एउटा वाखणज्य बैंकको 
शािा सञ्चालनमा छ। प्राय अधिकांश नागररकिरू पाललका बाहिरको बैंक सँग कारोबार गदुछन।् 
आधथकु र ववत्तीय सजवविाको पूवाुिार ववकासको आिारमा ववश्लेर्षण गदाु यो गाउँपाललकामा बस्तज 
ववननमयको अवस्थाबाट अललकनत मात्र बबकलसत भएको पजरातन अथ ुव्यवस्था रिेको अथतुवत्रको 
िेरै बबशरे्षता रिेको पाइवछ। यस गाउँपाललकाको कज ल गािुस्थ उत्पादन आधथकु वर्ष ु२०७७/७८ को 
मूलयमा रु. एक अब ु२० करोड ४७ लाि रिेको छ भने प्रनतव्यजक्त गािुस्थ उत्पादन रु. ८१,७२१ 
रिेको छ। गाउँपाललकाको कज ल आम्दानी आधथकु वर्ष ु २०७७/७८ को मूलयमा रु. एक अब ु ५५ 
करोड २६ लाि रिेको छ भने प्रनतव्यजक्त आय रु. १,०५,३१५ रिेको छ। 

 योिनाले पररकलपना गरेका आधथकु, सामाजिक लक्ष्य प्राजप्त िजने िो र पूवाुिारमा लगानी भई 
सजशासन कायम गन ुसक्ने िो भने योिना अवधिको अवतमा कज ल गािुस्थ उत्पादन आधथकु वर्ष ु
२०७७/७८ को मूलयमा रु. १ अब ु८२ करोड ७२ लाि र प्रनतव्यजक्त गािस्थ ुउत्पादन रु १०६,५०० 
पजग्ने अनजमान गररएको छ। त्यस्तैगरी गाउँपाललकाको कज ल आम्दानी आधथकु वर्ष ु२०७७/७८ को 
मूलयमा रु. २ अब ु३२ करोड ६५ लाि र प्रनत व्यजक्त आय रु १३४,८२० पजग्ने अनजमान गररएको 
छ। उक्त समयमा वावर्षकु आधथकु वदृ्धि दर ११.२%, कृवर्ष क्षते्रको वदृ्धि दर ९.५%, उद्योग 
क्षेत्रको वदृ्धि दर २०% र सेवा क्षते्रको वदृ्धिदर १०.५% िजने आंकलन छ। गाउँपाललकाका 
नागररकिरूको आयको स्तर अनजसारको त्यांक उपलधि नभएकाल ेGini सूचकांक र Palma 
Ratio गणना र प्रक्षेपण गररएको छैन। 
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नततजा िूचक इकाई आिार वर्ा २०७७/७८ २०८२/८३ 

कज ल गािुस्थ उत्पादन (077/७8 को मूलयमा) रु करोडमा    1२0.४७   १८२.७२  

प्रनतव्यजक्त गािुस्थ उत्पादन (०७७/७८ को 
मूलयमा) 

रु. ििारमा  ८१.७२ १०६.५ 

कज ल आय (077/७8 को मूलयमा) रु करोडमा    १५५.२६   २३२.६५  

प्रनतव्यजक्त आय (०७७/७८ को मूलयमा) रु. ििारमा  १०५.३१ १३४.८२ 

वावर्षकु आधथकु वदृ्धि दर प्रनतशत 3.1 11.2 

कृवर्ष क्षेत्रको वदृ्धि दर प्रनतशत 3.9  9.0 

उद्योग क्षेत्रको वदृ्धि दर प्रनतशत 4.1 20.० 

सेवा क्षेत्रको वदृ्धि दर प्रनतशत ५.8 १०.5 

स्रोत : घरिजरी सभेक्षण २०७७, समूि छलफल, आधथकु सवेक्षण २०७७/७८, मानव ववकास प्रनतवेदन २०१४ बाट 
प्राप्त त्यांकको आिारमा गणना गररएको  

* िनसंख्या वदृ्धि दर िालको वावर्षकु ३.२ प्रनतशत नै कायम रिने अनजमान गररएको 
 

५.३ कृवर् तथा पशुपािन 
 

१.  पटृठभूसम  
 कृवर्ष क्षेत्रको योगदान नेपालको कज ल गािुस्थ उत्पादनमा उललेख्य रिेको र यस क्षते्रमा 

िनसंख्याको ठज लो हिस्सा संलग्न रिेको मात्र नभई नेपालीको िीवनयापनमा समेत यस क्षेत्रको 
अिम ्भूलमका छ। संबबिानले कृवर्ष तथा पशजपालन, कृवर्ष उत्पादन व्यवस्थापन, पशज स्वास््य र 
सिकारीलाई स्थानीय तिको जिम्मेवारीमा रािकेो छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले कृवर्ष 
तथा पशजपालन, कृवर्ष उत्पादन व्यवस्थापन, पशज स्वास््य सम्बविी स्थानीय नीनत, कानून, 
मापदण्ड, योिना तिजमुा, कायाुववयन, अनजगमन र ननयमनका साथै कृवर्ष प्रसारको व्यवस्थापन, 
सवचालन र ननयवत्रणलाई स्थानीय तिको अधिकार क्षेत्रलभत्र रािेको छ। यसै लसललसलामा 
कृवर्षको उत्पादन बढाउनमा स्थानीय ववकासको स्तर र योिना तथा आवश्यकता अनजसार 
भूउपयोग योिना सहित वजै्ञाननक व्यवस्थापन गन ुसबै स्थानीय तिले आ-आफ्नो क्षेत्रमा भू 
उपयोग योिना बनाई लागू गनजपुने कानूनी व्यवस्था समेत गरेको छ।  

२.  वस्तुगत अवस्था  

 यस गाउँपाललकाको िीववकोपािनुको मजख्य आिार कृवर्ष तथा पशजपालन िो। यिाँका कररब ८५% 
घरपररवारको िलमन कृवर्षमा प्रयोग भएको छ। त्यसको ९०% ले कृवर्ष उपि बबिी गने गरेका 
छन।् यस गाउँपाललकामा २ वटा तरकारी पकेट क्षते्र (वडा ५ र ६) र एक एक वटा फलफज ल (वडा 
५), कफी (वडा ४), लसजन (वडा १) र कज िजरा पकेट क्षेत्र (वडा ५) रिेका छन।् कररब १२००० वटा  
बाख्रा पालन गररएका छन।् िाल ७ िना बवदागोवी, काउली र टमाटर उत्पादन गने व्यावसानयक 
कृर्षक रिेका छन।् यिाँ ४२ घरिजरी चौरीपालक कृर्षक तथा १२ वटा कृवर्ष तथा पशज फाम ुदता ु
छन।् वडा नं ४ मा मजला तथा कफी िेनत छ भनें वडा नं २ मा ३ िना कृर्षकले भेडी गोठमा 
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४०० िनत भेडा पालने गरेका छन।् गाउँपाललकामा १९ वटा कृर्षक समूि र ८ वटा कृवर्ष तथा पशज 
फाम ुदताु छन।् यस गाउँपाललका लभत्र १६ वटा चरन क्षेत्र छन ्। यिाँ मजख्यतया क्रकसानिरूले 
व्यावसानयक रूपमा तरकारी र नगदे बालल लगाउने गरेका छन ् । मजख्यतया आलज, टमाटर, 
लसजन, कोदो, मकै, िानको उत्पादन र पशजपालन िजने गरेको छ । यो गाउँपाललकाको वडा नम्बर 
१, २ र ६ मा कररब ३७ घर चौंरी पालक कृर्षक रिेका छन।्  संघीय सरकारको चौंरी प्रवद्ुिन 
कायिुम सञ्चालनमा छ । िाल कररब ८०० भवदा बढी चौंरी छन।् यिाँबाट बंगजर र बाख्रा 
ननकासी िजने गरेको छ लोकल कज िजरा र भेडा पालनकालाधग पनन यो गाउँपाललकाको िावापानी 
उपयजक्त छ।साथै यिाँ हटमजर िेतीको पनन सम्भावना रिेको छ। यिाँको कृवर्ष उपिको ननकासी 
िजवचे बिार र बत्रशजली बिारमा िजने गरेको छ। भववरयमा नतधबतसम्म बबस्तार िजन सक्ने 
सम्भावना रिेको छ । समूि छलफलबाट प्राप्त सूचना अनजसार यस गाउँपाललकामा आफ्नै 
उत्पादनले बर्ष ुभरर िान पजग्ने घरपररवार कररब २०% रिेका छन ्भने कररव ६०% लाई आफ्नो 
उत्पादनले नतन महिनाभवदा कम िान पजग्छ । 

३.  प्रमुख िमस्या  

 उत्पादनको बिार सम्म पिज ँचमागकुो ननयलमतता नभएकोल े बबिीमा समस्या िजनज, ननवाुिमजिी 
कृवर्ष प्रणाली िजनज, कृर्षकिरूको नगदे बालल लगाउने प्रचलन निजनज, कृवर्ष उपिको उधचत 
भण्डारणको व्यवस्था निजनज, लसचंाइको सजवविा कम िजनज, बीउ, बबिन तथा कृवर्ष सामग्रीको 
आपूनत ुसमयमा निजनज र वयून िजनज र कृवर्ष प्राववधिकको कमी िजनज, स्थानीय िावा, पानी र माटो 
सजिाउँदो कृवर्ष र पशजपालनको ववकास िजन नसक्नज, क्रकसानको माग अनजसारको सेवा प्रवाि िजन 
नसक्नज, कृवर्ष पकेटक्षते्रमा पनन कृवर्ष सामाग्रीको आपूनत ु तथा प्राववधिक सेवा पयाुप्त निजनज, 
कृवर्षको व्यवसायीकरण गन ु नसक्रकनज, सीप लसकेका यजवालाई कृवर्षमा आकवर्षतु गन ु नसक्रकनज, 
कृवर्ष उत्पादन क्यालेवडर तयार निजनज, कृवर्ष मूलय श्रिृलामा िोडन नसक्रकनज, व्यावसानयक रूपमा 
पशजपालन िजन नसक्रकनज, भूउपयोग प्रणाली लागू िजन नसक्रकनज, अवतर ननकाय समववयको कमी 
िजनज आहद रिेका छन।् 

४.  अविर तथा चुनौती  

(क)  अविर 
 संघ, प्रदेश र स्थानीय ति सबैको कृवर्ष क्षते्रको ववकास प्राथलमकतामा रिनज, ववलशरट प्रकारको 

पशजपालन िस्तै, चौंरी र भडेा पालन तललो क्षते्रमा बाख्रापालनको लाधग उपयजक्त िावापानी िजनज, 
संघ र प्रदेशबाट समेत ववलभवन कायिुम सञ्चालनमा रिनज, प्रादेलशक र स्थानीय मौसमी सडक 
सञ्िालको सबै वडामा पिज ँच िजनज, लसचंाइको स्रोत यथेरट िजनज, चरण क्षेत्र प्रसस्तै िजनज, काठमाडौं 
र नजवाकोट जिललाको सदरमजकाम बबदजर मात्र नभई िजवचे िस्ता बिार नजिक िजनज, भववरयमा 
नतधबतसम्म बिारको पिज ँच ववस्तार गने सम्भावना िजनज, कृवर्ष र पशजपालन समूि/व्यवसायको 
संस्थागत ववकास िजनज, कृर्षकिरू नगदेबाली र बेमौसमी तरकारी िेतीतफु आकवर्षतु िजनज, छज पी 
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उत्पादन, कफी प्रशोिन, कज टानी वपसानी लमल िस्ता कृवर्षमा आिाररत उद्योग सञ्चालन िजनज, 
आहद यस क्षते्रका अवसरको रूपमा रिेका छन।् 

(ख)  चुनौती  

 कृर्षकलाई आवश्यक प्राववधिक सेवा समयम ै उपलधि गराउनज, मल बबउ लगायतको कृवर्ष 
सामग्रीको सिि आपजनत ुगनज,ु कृवर्ष उपि भण्डारण सरंचनाको ननमाणु र सञ्चालन गनज,ु पकेट 
क्षेत्रमा उत्पाहदत कृवर्ष उपिलाई बिारसम्मको सिि पिज ँच पजयाुउनज, कृवर्ष बिार बबस्तार गनज,ु 
यजवािरूलाई कृवर्ष क्षेत्रमा आकवर्षतु गनज,ु कृवर्ष उत्पादन क्यालेवडर तयार गरी त्यसको आिारमा 
कृवर्ष काय ु गन ु कृर्षकिरूलाई उत्साहित गनज,ु ननवाुिमजिी कृवर्ष तथा पशजपालनलाई 
धयबसानयकतामा रुपावतरण गनज,ु बैज्ञाननक भू उपयोग प्रणाली लागू गनज,ु कृवर्ष तथा पशजिवय 
उत्पादनको उधचत मूलय सजननजश्चत गनज,ु संघीय तथा प्रादेलशक अनजदान एवं प्रत्यायोजित 
कायिुमिरू स्थानीय आवश्यकता र प्राथलमकतासँग िोड्नज र कृवर्ष पेशामा आकवर्षतु यजवालाई 
हटकाई राख्नज चजनौतीको रूपमा रिेका छन।् 

५.  िक्ष्य : गाउँपाललकाको कज ल गािुस््य उत्पादनमा कृवर्षक्षेत्रको योगदान वदृ्धि भएको िजने। 
६.  उद्देश्य :  

 आिजननक र व्यावसानयक कृवर्ष/पशजपालनको ववकास र ववस्तार गनज।ु  

७.  रणनीतत  

(१)  कृवर्षको आिजननकीकरण गदै व्यवसायीक बनाउन।े 
(२)  व्यावसानयक पशजपक्षी पालनमा कृर्षकिरूलाई आकवर्षतु गने। 

(३)  कृर्षकलाई कृवर्ष सम्बविी आिजननक प्राववधिक सेवा सिि उपलधि गराउने। 
(४)  कृवर्ष उत्पादनको बिार बबस्तार गने। 

५)  भूउपयोग योिना बनाई कायाुववयन गने। 

८.  कायानीततहरू  

रणनीतत कायानीतत 

१. कृवर्षको आिजननकीकरण 
गदै व्यवसायीक बनाउने। 

(१) कृवर्ष र पशजपालनको सम्भावनाको आिारमा थप पकेट क्षेत्रको 
ववस्तार गररनेछ।  

(२) समग्र कृवर्ष क्षेत्रलाई व्यावसानयकतातफु उत्पे्रररत गन ुअनजदानको 
व्यवस्था गररनेछ।। 

(३) प्रांगाररक कृवर्ष काय ु र मल िादको उत्पादनका लाधग 
व्यावसानयक कृर्षक र कृर्षक समूिसँग सिकाय ुगररनेछ।  

(४) कृर्षकलाई बीउबबिन लगायत कृवर्ष सामग्रीको उपलधि गराउन 
ननिी क्षते्र, एग्रोभेट र सिकारी पररचालन गररनेछ।  

(५) उवनत प्रववधिको प्रयोग गने क्रकसानलाई त्यस्तो प्रववधि 
लभत्र्याउन सियोग पजरयाउन अनजदानको व्यवस्था गररनेछ। 
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(६)  क्रकसानको वगीकृत त्यांक अध्यावधिक गरी ननवाुिमजिी 
कृर्षकलाई व्यवसायीकरणतफु आकवर्षतु गन ुआवश्यक कायिुम 
सञ्चालन गररनेछ।  

(७) सम्भाव्यताको आिारमा ववलभवन क्षेत्रिरूमा फलफज ल तथा अवय 
उच्च मूलय िजने बालीिरूको िेनत प्रवद्ुिन गररनेछ। 

(८) भूलमिीन, सीमावत र साना क्रकसानलाई िग्गा पट्टटामा (lease) 

उपलधि गराई बाझँो िलमन लगायत कृवर्षयोग्य भूलमको पूण ु
सदजपयोग गन ुसििीकरण गररनेछ। 

(९) िलमनको माटोको िाँच गरी माटो उपचारका साथै माटो 
अनजकूलको िेती प्रणाली लागू गररनेछ। 

(१०) टनेल, धग्रन िाउस तथा आिजननक कृवर्ष औिार अनजदानमा 
ववतरण गररनेछ।  

(११) हटमजर िनेत तफु क्रकसानलाई आकवर्षतु गररनेछ। 

(१२) कृर्षकलाई उत्पादकत्वमा आिाररत अनजदान तथा पजरस्कारको 
व्यवस्था गररनेछ। 

(१३) एक घर एक फलफज ल उत्पादन कायिुम सञ्चालन गररनेछ। 

(१४) कफी र अलैंची िेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गरी िेती ववस्तार 
गररनेछ। 

(१५) ओिर र स्याउ उत्पादन बढाउने कायिुम लागू गररनेछ। 

(१६) रैथान ेप्रिानतको बाली संरक्षण कायिुम सञ्चालन गररनेछ।  
(२) व्यावसानयक पशजपक्षी 
पालनमा कृर्षकिरूलाई 
आकवर्षतु गने । 

(१) सम्भाववत पशजपक्षीको पहिचान गरी उपयजक्त नश्लको पशजपक्षी 
पालनमा प्रोत्साहित गररनेछ। 

(२) रैथाने िातका पशजको नश्ल सजिार गररनेछ। 
(३) चरन क्षेत्र र घाँस प्रशस्त िजने स्थानिरूमा व्यावसानयक 

बाख्रापालन क्षेत्रको ववकास गररनेछ। 

(४) कृर्षकिरूमा सचेतना अलभवदृ्धि गन ु कृवर्ष प्रसार सेवालाई 
प्रभावकारी बनाइने छ। 

(५) पशजिवय उत्पादनको बिार सूचना कृर्षकिरूलाई सिि उपलधि 
गराउन ननिी क्षेत्र र सिकारीको पररचालन गररनेछ। 

(६) बंगजर, मौरी पालन पोलिी फाम ु (लोकल कज िजरा) सञ्चालनलाई 
प्रोत्साहित गररनेछ । 

(७) चौंरी पालन संरक्षण र चौंरी बबमा कायिुम सञ्चालन गररनेछ। 

(८) चरण क्षेत्रको ववकास र ववस्तार गररनेछ। 
(९) अण्डा उत्पादनमा आत्मननभरु बनाउन लेयस ुपालन व्यवसायलाई 
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प्रोत्साहित गररनेछ। 
(३) कृर्षकलाई कृवर्ष 
सम्बविी आिजननक 
प्राववधिक सेवा सिि 
उपलधि गराउने। 
 

(१) उवनत कृवर्ष प्रववधिमा कृर्षकको पिज ँच सजननजश्चत गरीनेछ। 

(२) यजवािरूलाई स्रोत व्यजक्त माफुत कृवर्ष प्राववधिक लशक्षा हदई 
गाउँपाललकामा कृवर्ष प्राववधिकको यथरेट व्यवस्था गररनेछ। 

(३) कृवर्ष ववर्षय अध्ययन गररसकेका ववद्याथीिरूलाई व्याविाररक 
ज्ञान हदलाउन internship को रूपमा गाउँपाललकामा लयाई 
कृर्षकलाई सेवा पजयाुउने व्यवस्था लमलाइनेछ।  

(४) अगजवा कृर्षक ज्ञान, सीप तथा अनजभव आदानप्रदान कायिुम 
सञ्चालन गररनेछ। 

(५) कृवर्ष ज्ञान केवर, पशज सेवा केवरसँग समववय गरी घजम्ती कृवर्ष 
पाठशाला लगायत ताललम कायिुम सञ्चालनको व्यवस्था 
लमलाइने छ। 

(६) सिजललयतको माध्यमबाट वेमौसमी तरकारी उत्पादनलाई 
प्रोत्साहित गररनेछ। 

(७)  पोस्ट िाभेस्ट ताललम सञ्चालन गरी उत्पादनको समयमा िेर 
िाने तरकारीको सजरक्षक्षत भण्डारण गरी मूलय अलभवदृ्धि 
गररनेछ। 

(४)  कृवर्ष उत्पादनको 
बिार ववस्तार गने 

(१) स्थानीय कृवर्षिवय उत्पादनको वगीकरण, प्रारजम्भक प्रशोिन 
गदै मूलय श्रृिंलामा आबद्ि गररनेछ। 

(२) कृवर्ष बाली तथा पशज ववमाको व्यवस्था गररनेछ। 
(३) कृवर्ष उपि संकलन केवर र शीत भण्डार ननमाुण एवं 

सञ्चालनमा सिकारी र ननिी क्षते्रसँग सिकाय ुगररनेछ। 

(४) गाउँपाललकामा उत्पादन िजने कृवर्ष उपििरूको उत्पादन क्यालेवडर 
तयार गररनेछ र सोको आिारमा प्रदेश सरकारसँग समववय र  
अवय स्थानीय तिसँग सिकाय ु गरी कृवर्ष उत्पादनको बिार 
पहिचान गरी कृर्षकलाई सूचना प्रदान गररनेछ। 

(५)  सिकारी र ननिी क्षेत्रसँग सिकाय ुगरी गाउँपाललकामा उत्पादन 
िजने कृवर्ष उपििरूको नतधबतमा ननयाुत गन ु आवश्यक पिल 
गररनेछ।  

(६) गाउँपाललकामा िाद्य बैंक सञ्चालन गरी कृवर्ष उत्पादन सिि 
बबिी गने तथा िाध्य सजरक्षा सजननजश्चत गररनेछ। 

(७)  सोलार र रजरटक स्टोर ननमाुण गरी कृवर्ष उत्पादन भण्डारण 
क्षमता बढाइने छ। 

५) भूउपयोग योिना बनाई १. गाउँपाललका क्षेत्रको वस्तजजस्थनत, िनसंख्या वदृ्धिदर, िाद्यावन 
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कायाुववयन गने तथा आवासको आवश्यकता, आधथकु ववकास तथा पजबाुिार 
ननमाुणकोलाधग भूलमको मागमा िजने वदृ्धि लगायतका आिारमा 
उपयोग क्षेत्र ननिाुरण गरी हदघकुाललन भूउपयोग योिनाको 
आिार पत्र तयार गररनेछ। 

२.  भूउपयोग ऐन २०७६, मापदण्ड तथा कायवुवधि अनजसार 
गाउँपाललकालभत्रको भूलमलाई स्थानीय आवश्यकता र अवस्थाको 
आिारमा वगीकरण गररनेछ।  

३.  भूलम व्यवस्था तथा सिकारी मवत्रालयको प्राववधिक सियोग 
ललई भूउपयोग क्षेत्र नक्सा अध्यावधिक गररनेछ। 

४.  भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तथा गाउँपाललकाको आधथकु, सामाजिक र 
पूवाुिार ववकासको योिनाको आिारमा भूउपयोग योिना तयार 
गररनेछ। 

५.  गाउँपाललकालभत्रको भूउपयोग क्षेत्र वगीकरण नक्शा बमोजिम 
िग्गा िनी शे्रस्ता र प्रमाणपजिाुमा अध्यावधिक गररनेछ। 

६.   ननिाुररत भूउपयोग क्षेत्रको आिारमा िग्गा िनी शे्रस्ता र 
प्रमाणपजिाु ववतरण गररनेछ। 

 

९.  प्रमुख कायाक्रम  

(क)  गाउँपासिकाबाट िचचािन हुने प्रमुख कायाक्रमहरू 

(१) कृवर्ष पकेट क्षेत्र ववकास तथा ववस्तार कायिुम (फलफूल- वडा नं. ५, िान, कफी तथा उच्छ 
मूलयका उत्पादन-वडा नं. ४, आलज, क्रकवी, ओिर वडा नं. २) 

(२) कृवर्ष प्रसार कायिुम  

(३) माटो ववश्लेर्षण तथा सजिार कायिुम 

(४) चौंरी पालन संरक्षण कायिुम  

(५) व्यावसानयक पशजपालन प्रवद्ुिन तथा पशज नश्ल सजिार कायिुम  

(६) बाख्रा पालन प्रवद्ुिन कायिुम  

(७) डेरी प्रवद्ुिन कायिुम  

(८) मत्स्य ववकास कायिुम  

(९) शीत भण्डार ननमाणु तथा कृवर्ष उपि बिारीकरण कायिुम 

(१०) वैज्ञाननक भूउपयोग योिना तिजमुा र कायाुववयन 

११) बबमा कायिुम 

१२) यजवा लक्षक्षत कायिुम 

(१३) एक घर एक फलफूल कायिुम  

(१४) चरण क्षते्र ववकास र ववस्तार  
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 (ख) प्रदेश तहबाट िचचािन हुने प्रमुख कायाक्रमहरू 

 वैज्ञाननक भू-उपयोग योिना तिजमुा 
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(ग)  िङ्घीय तहबाट िचचािन हुने प्रमुख कायाक्रमहरू 

 वैज्ञाननक भू-उपयोग योिना तिजमुा 
प्रिानमवत्री कृवर्ष आिजननकीकरण पररयोिना, िोन सजपरिोन कायिुम 

१०. अपेक्षित उपिष्धि  

 कज ल गािुस्थ उत्पादनमा कृवर्ष क्षते्रको योगदान रु. ७७.८४ करोड पजगेको िजने, कृवर्ष उत्पादनले ३ 
महिनाभवदा कम िान पजग्ने पररवार ६० प्रनतशतबाट २५ प्रनतशत भएको िजने, आयानतत 
िािावनमा गररने िालको पाररवाररक कज ल िचकुो ३५ प्रनतशतबाट घटी २५ प्रनतशत भएको िजने।  
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५.४ पयाटन तथा िंस्कृतत 
 

१.  पटृठभूसम  

 स्थानीय रोिगारी सिृना र आय आिनुका लाधग पयटुन मित्वपूण ुक्षेत्र िो। स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पयटुन क्षेत्रको ववकास, ववस्तार र प्रवद्ुिन, नवीन पयटुकीय सेवािरूको 
पहिचान, ववकास तथा स्थानीय ववयिवतज पयटुन र आयआिनु, घरवास पयटुन िस्ता कायु 
गाउँपाललकाको अधिकार क्षते्रलभत्र रािेको छ। 

२.  वस्तुगत अवस्था 
 यस पाललकामा रक क्लाइजम्बङ्ग गराउन सक्रकने बबिजली ढज ंगा र िजरे ढज ंगा (ििा)ँ िस्ता सािलसक 

पयटुन ववकास गने स्थलिरू छन ्। पाकु बनाउन सक्रकने पाच्याुङ र समथलुी, चौरी मिोत्सवको 
लाधग उपयजक्त स्थान लारच्याङटार रिेको छ। यस गाउँपाललका िज ँदै गोसाईंकज ण्ड िाने पदमाग ु
जिरो-भोले-सेसजुंङ-दोक्लाम िज ँदै गोसाईंकज ण्ड िाने पदमाग ुिाल २ हदनको हिडंाइबाट पजधगवछ भने 
यसलाई छोट्टयाएर १ हदनको हिडंाईमा गोसाईंकज ण्ड पजग्ने गरी ववकास गन ु सक्रकने सम्भावना 
रिेको छ। यस गाउँपाललकामा आवतररक पयटुक वावर्षकु कररब १ ििार आउने गरेका छन।् यो 
गाउँपाललका तामाङ मौललक र ववलशरट संस्कृनतको पनन िनी छ। तर पयटुकीय सजवविाका लाधग 
आवश्यक पूवाुिारिरू बननसकेका छैनन।् 

३.  प्रमुख िमस्या  

 पयटुन पूवाुिारको ववकास िजन नसक्नज, पयटुन ववकास सम्बविी गजरूयोिना निजनज, पयटुकीय 
उपिको पहिचान एवं बािाररकरण िजन नसक्नज, पयटुकिरूलाई आवश्यक पने िोटल लगायतका 
सेवा सजवविा उपलधि निजनज, स्थानीयस्तरमा उपलधि ववलशरट कला संस्कृनत र भौगोललक 
अवस्थाको प्रचार प्रसार िजन नसक्नज यस क्षते्रका प्रमजि समस्या िजन।्  

४.  अविर र चुनौती  

(क) अविर  

 नौकज ण्डको अवजस्थनत, काठमाडौँबाट सबैभवदा भवदा नजिक चौंरी पालन िजनज, कृवर्ष पयटुनको 
सम्भावना िजनज, तामाङको ववलशरट मौललक संस्कृनत िजनज, गोसाईंकज ण्ड िाने पयटुकीय पदमागमुा 
पनज,ु सािलशक पयटुन (रक क्लाइजम्बङ्ग) का लाधग स्थानिरू िजनज आहद यस गाउँपाललकामा 
पयटुन ववकासमा अवसरको रूपमा रिेका छन।्  

(ख) चुनौती  

 नौकज ण्ड अवजस्थत क्षेत्रमा पयटुनको ववकास गरी पयटुक आकवर्षतु गनज,ु सािलसक पयटुन (Rock 

climbing) को ववकास गनज,ु घरमा आिाररत (home stay) र पयाुपयटुनको ववकास गनज ुपयटुकीय 
पूवाुिार ववकास गनज,ु पयटुकीय गवतव्य र उपिको बिारीकरण गनज,ु आिारभूत पयटुकीय 
सजवविािरूको व्यवस्था गनज,ु ननिी क्षेत्रलाई पयटुन व्यवसायतफु आकवर्षतु गनज,ु यस क्षेत्रका प्रमजि 
चजनौतीको रूपमा रिेका छन।् 

५.  िक्ष्य: गाउँपाललकाको कज ल गािुस्थ उत्पादनमा पयटुन क्षेत्रको योगदान वदृ्धि भएको िजने।  
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६.  उद्देश्य  

 स्थानीय आय र रोिगारी वदृ्धिमा पयटुन क्षते्रको योगदान बढाउनज।  

७.  रणनीतत  

(१) सािलसक पयटुन र पया ुपयटुनको पूवाुिारको ववकास गने। 

(२) पयटुन क्षेत्रको लाभलाइु स्थानीयकरण गने।  

८. कायानीतत  

रणनीतत कायानीतत 

(१) सािलसक पयटुन र पयाु 
पयटुनको पूवाुिारको ववकास 
गने। 

 

 

(१)  गाउँपाललकालभत्रको पयटुन ववकास गजरूयोनना ननमाुण 
गररनेछ।  

(२)  गजरुयोिनाको प्राथलममक्रकता अनजसार पयटुकीय पूवाुिारको 
ववकास गररनेछ। 

(३)  पयटुन क्षेत्रमा सिजललयत तथा सििीकरण गरी ननिी 
क्षते्रको लगानी आकवर्षतु गररनेछ।  

(४)  लारच्याङटारमा िरेक वर्ष ु माघी/अंग्रेिी नयाँ वर्षमुा चौंरी 
मिोत्सव आयोिना गररनेछ। 

(५) पयटुन बोडसँुग सिकायमुा नौकज ण्ड तालमा पयटुन क्षेत्र 
ववकास गररनेछ। 

(६)  तामाङ संस्कृनतमा आिाररत रिी िोमस्टेको ववकास र 
प्रबध्दुन गररनेछ । 

(७)  नौकज ण्डको पयटुकीय पहिचान र उपििरूको प्रचार प्रसार 
गररनेछ। 

(८)  गोसाईंकज ण्ड िाने सबैभवदा छोटो पदमागकुो ननमाुण  
गररनेछ। 

(९) ननिी क्षते्रसँग सिकाय ु गरी िजरेढज ंगा र बबिजली ढज ंगामा 
सािलसक पयटुन (रक क्लाइजम्बङ) को शजरुवात गररनेछ।  

(२) पयटुन क्षते्रको लाभलाइु 
स्थानीयकरण गने।  

 

 

(१) चौंरी मिोत्सवमा प्रस्तजत गने स्थानीय उत्पादनिरूको ववकास 
गररनेछ।  

(२)  िोमस्टे सञ्चालन गन ु आवश्यक ताललम तथा सियोग 
उपलधि गराइनेछ।  

(३)  अनतधथ सत्कार सेवा सम्बविी अलभमजिीकरण गररनेछ।  

(४)  स्थानीय उत्पादनमा आिाररत िानाको मेनजको ववकास  
गररनेछ । 

(५)  स्थानीय उत्पादनमा आिाररत कोशेलीघर सञ्चालनमा 
प्रोत्साहित गररनेछ। 

(६)  पयटुकीय पूवाुिार ननमाुणमा सकेसम्म स्थानीय सामग्रीको 
प्रयोगलाई प्राथलमकता हदइनेछ।  
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९.  प्रमुख कायाक्रमहरू  

(क)  गाउँपासिकाबाट िचचािन हुने 

(१) नौकज ण्डको पयटुकीय ववकास गजरु योिना ननमाुण 

(२) लारच्याङटार चौंरी मिोत्सव  

(३) पयटुकीय पूवाुिार ववकास 

(४) रक क्लाइजम्बङ प्रनतस्पिाु  

(५) ऐनतिालसक स्थल तथा सांस्कृनत संरक्षण र ववकास 

(६) तामाङ संस्कृनतको िोमस्टे ववकास कायिुम 

(७) क्षमता ववकास। 

(ख)  प्रदेश तहबाट िचचािन हुने 

 पयटुन प्रवद्ुिन कायिुम 

(ग)  िंघीय िरकारिँगको िमन्वयमा गररने 

• पयटुन बोडबुाट पयटुन प्रवद्ुिन 

• ताललम तथा परचार प्रसार कायिुम  

• पयटुन पूवाुिार तथा पयटुन उपि ववकास साझेदारी कायिुम । 
१०. अपेक्षित उपिष्धि 

 गाउँपाललकाको गािुस्थ उत्पादनमा पयटुन क्षते्रको हिस्सा ३ प्रनतशत पजगेको िजने । नौकज ण्डको 
पयटुकीय ववकास गन ु गजरुयोिना ननमाुण भएको िजनेछ। लारच्याङटारमा वावर्षकु रूपमा चौंरी 
मिोत्सव आयोिना भएको िजनेछ। कम्तीमा एक स्थानमा रक क्लाइजम्बङ शजरु भएको िजनेछ। 
गाउँपाललकामा तामाङ संस्कृनतको कम्तीमा एउटा िोमस्टे सञ्चालनमा आएको िजनेछ।  
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५.५ उद्योग, व्यापार तथा व्यविाय 
 

१.  पटृठभूसम 

 उद्योग तथा व्यापार स्थानीय आधथकु ववकासको एक मजख्य आिार िो। स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐनले स्थानीय तिलाई उद्यमशीलता ववकास गने, लघज, घरेलज तथा साना उद्योगको 
ननयमन, ववकास प्रवद्ुिन र व्यवस्थापन गने, स्थानीय बिार तथा िाट व्यवस्थापनिस्ता 
अधिकार तथा जिम्मेवारी तोकेको छ। यसपाललकाको भौगोललक अवजस्थनत, लगानी र कच्चा 
पदाथकुो उपलधिता र बिारको अवस्था िेदाु कृवर्षमा उत्पादनमा आिाररत लघज घरेलज उद्योग 
तथा लमनरल वाटर उद्योगको सञ्चालन नै आधथकु ववकासको आिार बवन सक्छ। 

२.  वस्तुगत अवस्था  

 िाल यस गाउँपाललकामा २०९ वटा उद्योग व्यपार र व्यवसाय रिेका छन।् ती उद्योग 
व्यवसायमा ५५२ िना सलंग्न छन ् (आधथकु गणना, २०७५)। जिलला जस्थत घरेलज उद्योग 
कायाुलयमा िाल सम्म यस गाउँपाललकालाई कायकु्षते्र बनाएर कज ल १९३ उद्योग दता ु भएका 
छन।् ती मध्ये उत्पादन मजलक २५, कृवर्ष तथा वनिवय ११०, ननमाुण ७, पयटुन ७ र सेवामजलक 
४७ उद्योग छन।् चौंरीको दिूको छज पी, चीि िस्ता लघज तथा कफी प्रशोिन िस्ता घरेलज उद्योग 
सञ्चालनमा रिेका छन।् यिाँ अग्याुननक कफी उत्पादनको सम्भावना छ साथ ै लमनरल वाटर 
प्रशोिन गने उद्योग सञ्चालन गन ुसक्रकवछ। यस गाउँपाललकामा िाल स्थानीय बिार केवर ४ 
वटा रिेका छन।् 

३.  प्रमुख िमस्या  

 सङ्घीय ऐनसँग प्रदेश कानून बाखझएकाले स्थानीय तिको अधिकार संकज चन िजनज, सवयुाम 
सडकको पिज ँच निजनज, गाउँपाललकाले साविुननक ननिी साझेदारी नीनत तयार नगनज,ु नागररकमा 
उद्यमशीलताको कमी, वैदेलशक रोिगारी प्रनतको आकर्षणुले औद्योधगक व्यावसानयक गनतववधि 
वयूनता, औद्योधगक पूवाुिारको अभाव, उद्योग िोलन आबश्यक पजँिी र प्रववधिको अभाव िजनज, 
ननिी क्षते्रसँग दीघकुालीन लगानी गरी प्रनतफल ललने िैयतुा निजनज, राजरिय ननकज विको कारण 
कारठिवय उद्योग सञ्चालन गन ु बािा पनज,ु  स्थानीय उत्पादनको लागत मिँगो पनज,ु 
ववप्रेर्षणलाइु औद्योधगक लगानीमा पररचालन गन ुनसक्रकनज, परम्परागत रूपमा मात्र व्यापार र 
व्यवसाय सञ्चालन गनज,ु सेवामूलक व्यवसायको मित्व कम बजझ्नज यस क्षेत्रको प्रमजि समस्याको 
रूपमा रिेका छन।् 

४.  अविर र चुनौती  

(क)  अविर  

 नेपाल सरकारको एक गाउँपाललका एक औद्योधगक ग्रामको नीनत रिनज, नेपाल सरकारको 
MEDPA कायिुम सञ्चालन िजनज, कोलभडको कारण वदेैलशक रोिगारी र देशको अवय भागमा 
रोिगारीको अवसर कम भएकाले गाउँका यजवािरू गाउँमै व्यवसाय गनपु्रनत आकवर्षतु िजनज, चौंरीको 
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चीि उत्पादन, अग्यानुनक कफीको प्रशोिन, आलज धचप्स उत्पादनको सम्भावना िजनज, बबदेसमा 
ननयाुत गन ु सक्रकने लमनरल वाटरको स्रोत िजनज, राजरिय ववद्यजत ् प्रशारण लाइनमा िोडडनज, 
ववदेशबाट सीप र ज्ञान िालसल गरेका यजवा िनशजक्त उपलधि रिनज, साना तथा लघज उद्योग 
व्यवसायमा सिजललयत पूण ु किाु उपलधि गराउन सरकारको नीनत रिनज आहद यस क्षेत्रको 
अवसरिरू िजन।् 

(ख)  चुनौती  

 नागररकमा उद्यमशीलताको ववकास गनज,ु औद्योधगक ग्रामको स्थापना गनज,ु स्थानीय 
उत्पादनलाइु मूलयश्रङृ्िलामा आवद्ि गनज,ु चौंरीको दिूबाट ववलभवन दजग्ििवय बस्तज उत्पादन 
गरी प्रवद्ुिन गनज,ु उध्यमशील यजवािरूलाई सीप र पजँिीको उपलधि गराउनज, सेवामजलक 
व्यवसायको मित्व बजझाई सोको ववकास र ववस्तार गनज,ु ववप्रेर्षण आयलाइु औद्योधगक क्षेत्रमा 
पररचालन गनज ुिस्ता चजनौतीिरू रिेका छन।् 

५.  िक्ष्य  

गाउँपाललकाको कज ल गािुस्थ उत्पादनमा उद्योग तथा व्यापार क्षेत्रको योगदान बढेको िजने।  

६.  उद्देश्य  

(१)  उद्यमशीलताको ववकास माफुत स्थानीय कच्चा पदाथ,ु श्रम र सीपमा आिाररत उद्योगको 
ववकास गनज।ु 

(२)  प्रभावकारी र स्वस्थ व्यवसायको प्रवद्ुिन गरी आपूनत ुव्यवस्थालाइु सिि बनाउनज।  

७.  रणनीतत  

(१)  नागररकिरूमा उद्यमशीलताको ववकास गने। 

(२)  उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको ववकास र बबस्तारमा ननिी क्षेत्र पररचालन गने। 
(३)  उत्पाहदत वस्तजको बिार प्रबिनु गने। 

(४)  आवश्यक उपभोग्य वस्तजको आपूनत ुसिि बनाउने।  

८.  कायानीतत  

रणनीतत कायानीतत 

(१) नागररकिरूमा 
उद्यमशीलताको 
ववकास गने। 

(१) उद्यमशीलता ववकासको लाधग गाउँपाललका कायाुलयलभत्र एक 
जिम्मेवार संयवत्र बनाइनेछ।  

(२) उद्यमी बवन चािने यजवािरूलाई पहिचान गरी उद्यमशीलता 
सम्बविी ताललमको व्यवस्था गररनेछ। 

(३)  वैदेलशक रोिगारीबाट फक्रकुएका यजवािरू, गाउँका अवय यजवािरू 
र उद्यमी व्यवसायीलाई आवश्यक पजँिीको उपलधि गराउन 
सम्बजवित बैंक ववत्तीय संस्थासँग समववय गरी आवश्यक 
िमानतको व्यवस्था गररनेछ। 

(४)  रोिगारी लसिनुा गने उद्यम व्यवसायलाइु स्थानीय करमा छज ट 
प्रदान गरी लगानी आकवर्षतु गररनेछ। 
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(५)  सिजललयतपूण ु किाु कायिुममा लक्षक्षत उद्यमीको पिज ँच 
पजरयाउन आवश्यक सििीकरण गररनेछ। 

(६) स्थानीय कच्चा पदाथमुा आिाररत रोिगारमूलक उद्यम 
ववकासमा स्टाटुअप पजिी लगायतको सियोग गररनेछ।  

(७) कृवर्ष तथा पशजिवय उत्पादनमा आिाररत उद्योगको स्थापना र 
सञ्चालनमा प्रोत्सािन हदइनेछ। 

(२) उद्योग तथा सेवा 
क्षेत्रको ववकास र 
बबस्तारमा ननिी क्षते्र 
पररचालन गने।  

(१) साविुननक ननिी साझेदारी सम्बविी नीनत बनाई कायाुववयन 
गररनेछ। 

(२) गाउँपाललका क्षते्रलभत्र औद्योधगक ववकास गन ुऔद्योधगक ववकास 
गजरुयोिना तयार गररनेछ।  

(३) ननिी क्षते्रलाइु उद्योग स्थापना गन ुआवश्यक ववद्यजत ्सेवा र 
स्थानीय मागकुो ववस्तार गररनेछ ।  

(४) आिारभूत पूवाुिारसहितको औद्योधगक ग्रामको स्थापना 
गररनेछ । 

(५)  ननिी क्षेत्र सँग सिकाय ुगरी नागररकिरूको समेत सिकायमुा 
एक लमनरल वाटर प्रशोिन उद्योग सञ्चालनमा लयाउन पिल 
गररनेछ। 

(५)  जिललाको उद्योग वाखणज्य संघसँग सिकाय ु गरी स्थानीय 
उद्योग वाखणज्य संघको गठन गररनेछ। 

(३) उत्पाहदत वस्तजको 
बिार प्रबिनु गने।  

(१) स्थानीय उत्पादनको सम्भाव्य बिारको पहिचान गन ु ननिी 
क्षेत्रलाइु सियोग गररनेछ ।  

(२) आधथकु ववकासका लाधग आवश्यक गाउँपाललकाका ववलभवन शािा 
िरूको काम एकीकृत रूपमा सञ्चालन गन ु आवश्यक नीनत 
बनाई एक संयवत्र ननमाणु गररनेछ। 

(३)  स्थानीय उत्पादनको िररद र बिारीकरणमा सिकारीलाइु 
प्रोत्सािन गररनेछ। 

(४) स्थानीय उत्पादनलाइु बिारश्रङृ्िलामा आबद्ि गन ुऔद्योधगक 
प्रदशनुीिरूमा सिभागी गराइनेछ।  

(५)  गाउँमा उत्पाहदत वस्तजिरूको बिार ववस्तार गरी बिारसम्म 
पिज ँच पजयाुउन प्रदेश र अवय स्थानीय तिसँग समववय र  
सिकाय ुगररनेछ।  

(६) उद्योगलाई आवश्यक पने कच्चा पदाथ ु र सीपयजक्त िनशजक्त 
उपलधि गन ुनजिकका स्थानीय तिसँग सिकाय ुगररनेछ।  

(७)  लघज, साना तथा घरेलज उद्योगिरूल ेउत्पादन गरेको वस्तजिरूको 
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नामकरण (Branding) गन ु गाउँपाललकाको तफुबाट आवश्यक 
पिल गररनेछ। 

(८) संघीय सरकारसँगको सिकायमुा लघज उद्यम ववकास कायिुम 
सञ्चालन गररनेछ। 

(४) आवश्यक उपभोग्य 
वस्तजको आपूनत ुसिि 
बनाउन।े 

(१) स्थानीय उत्पादन तथा आपूनतकुो सिि व्यवस्थापनका लाधग 
स्थानीय िाटबिारलाइु प्रोत्साहित गररनेछ। 

(२)  गाउँपाललकामा िाद्यवस्तज लगायत अवय आवश्यक वस्तजको 
सिि आपूनतकुो लाधग सिकारी र ननिी क्षेत्रसँग  समववय र 
सिकाय ुगररनेछ। 

(३)  गाउँपाललकामा िाद्य बैंक स्थापना गरी गजणस्तरीय िाद्य 
सामग्री सजलभ दरमा सिि उपलधि गराउन सिकारीसँग 
सिकाय ुगररनेछ। 

(४) गाउँपाललकालभत्र सिि आपूनत ु व्यवस्थापनका साथै कालोबिार 
ननयवत्रण गन ुस्थानीय उद्योग वाखणज्य संघसँग सिकाय ुगरी 
ननयलमत अनजगमन र ननयमन गररनेछ।  

(५) स्थानीय प्रशासनसँग समववय गरी अस्वस्थ व्यापार गनेलाई  
आवश्यक कारबािी गने व्यवस्था लमलाइनेछ। 

(६) िाध्य प्रयोगशालासँगको समववयमाफुत अिाद्य वस्तजको पररक्षण 
गरी  बबिी ववतरण रोक्रकनेछ।  

 

९.  प्रमुख कायाक्रम  

(क)  गाउँपासिकाबाट िचचािन हुने 

१. लघज उद्यम प्रवद्िुन कायिुम  

२. यजवा उद्यमशीलता ववकास कायिुम  

३. साविुननक ननिी साझेदारी प्रवद्ुिन कायिुम  

४. उत्पादनको बिारीकरण तथा प्रवद्िुन कायिुम  

५. व्यवसाय ववस्तार कायिुम  

६. बिार ननयमन तथा अनजगमन कायिुम 

(ख) प्रदेश िरकारिँगको िमन्वयमा हुने कायाक्रम 

१. ववववि सीप ववकास ताललम 

२. उद्योग, धयापार र व्यवसायमा सििीकरण 

३. उद्योग, व्यवसाय दताु तथा ननयमन 

४. प्रववधि िस्तावतरण सियोग कायिुम  
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(ग) िंघीय िरकारिँगको िहकायामा िचचािन हुने 

१. औद्योधगक ग्राम ननमाुण  

२. बिारीकरण 

३. लगानी अलभवदृ्धि 

४. सीप ववकास र उद्यमशीलता प्रबद्ुिन 

५. अवतर ति समववय र सिकाय ु

१०. अपेक्षित उपिष्धि  

 कज ल गािुस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १२.४७ प्रनतशत पजगेको िजने। स्थानीय बिारको 
संख्या वदृ्धि भई ९ वटा पजगेको िजने। साविुननक ननिी साझेदारी नीनत आई कायाुववयनमा 
आएको िजने। कम्तीमा एउटा लमनरल वाटर प्रशोिन गने उद्योग साविुननक ननिी साझेदारीमा 
सञ्चालनमा आएको िजने। स्थानीय उद्योग वाखणज्य संघ गठन भई सक्रिय रिेको िजने।  
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५.६ ववत्तीय तथा िहकारी िेत्र 
 

१.  पटृठभूसम 

 सिकारी क्षते्र यस पाललकाको आधथकु ववकासको एक आिार िजन सक्छ। पवरौँ योिनाले सिकारी 
माफुत स्वावलम्बी, उत्पादनमजिी, हदगो एवम ्वयायोधचत आधथकु ववकास गने लक्ष्य रािेको छ। 
नेपालको संवविानले स्थानीय तिलाई आफ्नो भौगोललक क्षते्रमा रिेका सिकारीको, दताु, प्रवद्िुन 
ववकास र ननयमन गने अधिकार तथा जिम्मेवारीको व्यवस्था गरेको छ।  

२.  वस्तुगत अवस्था  

 यस गाउँपाललकामा िम्मा एउटा बैंकको शािा र ८ वटा बचत समूि तथा सिकारी ससं्था रिेका 
छन।् यी सबै वडा नम्बर १, ३ र ४ मा केजवरत छन।् यस गाउँपाललकाका कररब ६१ प्रनतशत 
घरपररवारको बैंक िाता रिेको छ। गाउँपाललका ८५४ िनाले िीवन बबमा गरेका छन।् साना 
क्रकसान बैंकबाट सञ्चाललत सक्रिय साना क्रकसान कृवर्ष सिकारीिरू चालज रिेका छन।् 

३.  प्रमुख िमस्या  

 गाउँपाललकामा सिकारी सम्बविी जिम्मेवार शािा निजनज, गाउँ पाललकामा सिकारीको समग्र 
ववकास नभएको िजनज, अधिकांश सिकारी िरू बचत समूि मात्र िजनज, सिकारी सूचना केवरको 
अभाव िजनज, सिकारी संस्थािरू सिकारीको लसद्िावत अनजसार सञ्चालन निजने रारिीय प्रववृत्त िजनज, 
ववत्तीय साक्षरताको कमी िजनज, एउटामात्र बैंक सञ्चालनमा िजनज आहद यस क्षेत्रका प्रमजि समस्या 
िजन।् 

४.  अविर र चुनौती  

(क)  अविर  

 सिकारी माफुत साना साना बचत भइु पजँिीको ननमाुण िजनज, साना बचत समजि, महिला र कृवर्ष 
उत्पादन समूिरू सिकारीमा आवद्ि िजने अवसर िजनज, कररब दजइु नतिाइ घरपररवारको बैंक िाता 
िजनज, नागररकिरूमा िीवन बबमा गने अभ्यास शजरु िजनज आहद यस क्षते्रका अवसरिरू रिेका छन।्  

(ख)  चुनौती  

 नागररकिरूलाई सिकारीतफु आकवर्षतु गरी सिकारीको बबस्तार गनज,ु गाउँपाललकाको आधथकु 
ववकासमा सिकारीको योगदान प्रभावकारी बनाउनज, सिकारीको प्रभावकारी ननयमन गनज,ु उत्पादन 
र बबतरणमजलक सिकारीको ववकास र ववस्तार गनज,ु कृवर्ष सामग्रीको आपूनत,ु कृवर्ष उत्पादन र 
संकलन, बिारीकरणलाइु सिकारीकरण गनज,ु बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको सेवा सजवविा सबै वडामा 
ववस्तार गनज,ु सिजललयतपूण ुऋणको सजवविामा आवश्यक पने नागररकको पिज ँच वदृ्धि गनज ुयस 
क्षेत्रका चजनौतीिरू िजन।् 

५.  िक्ष्य 

 उत्पादनशील क्षेत्रमा सिकारीको लगानी वदृ्धि भएको िजने। 

६.  उद्देश्य  
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(१) सिकारी संस्थाको ववकास र ववस्तार गनज।ु 

(२) ववत्तीय पूवाुिार ननमाुणमा सििीकरण गरी ववत्तीय सेवा ववस्तार गनज।ु 
७.  रणनीतत  

(१) सिकारीको ववकास र ववस्तार गने।  

(२) उत्पादन तथा ववतरण सिकारीलाई प्रोत्सािन गदै कृवर्ष क्षते्रको ववस्तार र ववकासमा 
सिकारीको भूलमका वदृ्धि गने। 

(३) ववत्तीय सेवाको सिि पिंच उपलधि गराउने । 

८.  कायानीतत 

रणनीतत कायानीतत 

(१) सिकारीको ववकास र ववस्तार 
गने। 

 

(१)  पाललकामा सिकारी सम्बविी इकाइु र सूचना केवरको 
स्थापना गरी सिकारी सम्बविी त्यांक अद्यावधिक 
गररनेछ। 

(२)  सिकारी स्थापना र सञ्चालन सम्बविी नीनत 
लयाइनेछ। 

(३)  नागररकिरूलाई सिकारी लशक्षाको व्यवस्था गररनेछ। 
(४)  सिकारीको सिि दताुको व्यवस्था गररनेछ। 

(५)  सिकारी सदस्यिरूलाई सिकारीका ववलभवन पक्ष  
सम्बविी ताललमको व्यवस्था गररनेछ। 

(६)  सिकारीको उत्पादनलाई बिारीकरण गन ु आवश्यक 
सियोग गररनेछ। 

(७)  कृवर्षमा आिाररत औद्योधगक सिकारीको लाधग 
आवश्यक मजख्य यवत्र तथा उपकरणमा अनजदानको 
व्यवस्था गररनेछ र यस्ता सिकारीको उत्पादनको 
बिार प्रवद्ुिन गन ुसियोग गररनेछ।  

(२) उत्पादन तथा ववतरण 
सिकारीलाई प्रोत्सािन गदै 
कृवर्ष क्षते्रको ववस्तार र 
ववकासमा सिकारीको भूलमका 
वदृ्धि गने।  

(१)  उत्पादन र ववतरणमूलक सिकारीको स्थापनामा 
सियोग एवम ्सिजललयतको व्यवस्था गररनेछ। 

 (२)  साना क्रकसानिरूलाई सिकारीको माध्यमबाट एकीकृत 
गरी ठूलो आकारको िेनत गन ुप्रोत्सािन गररनेछ। 

(३) क्रकसानिरूको सिकारीको माध्यमबाट क्रकसानिरूलाई 
प्रागंाररक िेनत गन ु गठन िजने कृर्षक सिकारीलाई 
सिजललयत तथा अनजदानको व्यवस्था गररनेछ। 

(४) कृवर्ष सामग्री (मल, बीउको) साथ ै उत्पादनको िररद 
बबिी सिकारीमाफुत गराउन सििीकरण गररनेछ। 

(५) सिकारीमाफुत उत्पादन भएको प्रांगाररक उत्पादनको 
बिारीकरण गन ुआवश्यक सियोग गररनेछ।  
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(६) स्थानीय सिकारीिरूलाई जिलला, प्रदेश तथा केवरीय 
सिकारी संघ संस्थासँग सञ्िालीकरण गररनेछ। 

(३) ववत्तीय सेवाको सिि पिज ँच 
उपलधि गराउने ।  

(१)  प्रत्येक वडामा बैंक तथा ववत्तीय संस्थाको सेवा ववस्तार 
गन ुसििीकरण गररनेछ ।  

(२)  ववत्तीय संस्थासँगको समववयमा नागररकिरूलाई 
ववत्तीय साक्षरता कायिुम सञ्चालन गन ुगररनेछ। 

(३)  “एक घरः एक बैंक िाता” को नाराका साथ प्रत्येक 
पररवारको कम्तीमा एक बैंक िाता िोलन े
कायिुमलाइु अलभयानका रूपमा सञ्चालन गन ुववत्तीय 
संस्थािरूसँग सिकाय ुगररनेछ ।  

(४)  नागररकिरूलाई बबमाको मित्व बजझाउन बबमा 
कम्पनीिरूसँगको सिकायमुा आवश्यक अलभयान 
सञ्चालन गररनेछ। 

  

९.  प्रमुख कायाक्रम  

(क)  गाउँपासिकाबाट िचचािन हुने 

(१) सिकारी ववकास तथा ववस्तार कायिुम  

(२) सिकारी प्रवद्िुन कायिुम  

(३) सिकारी कृवर्ष कायिुम  

(४) उत्पादन सिकारी प्रोत्सािन कायिुम  

(५) एक घर एक िाता कायिुम 

(६) बबमा अलभमजिीकरण कायिुम। 

(ख)  प्रदेश तहबाट िचचािन हुने 

१) सिकारी लशक्षा, ताललम 

२) अवतर ति समववय 

(ग)  िङ्घीय तहबाट िचचािन हुने 

१) बैंक ववत्तीय ससं्थालाई ननदेशन  

२) सिकारी लशक्षा 
३) अवतर ति समववय र सञ्िालीकरण 

१०.  अपेक्षित उपिष्धि 

 योिनाको अवतमा सिकारी क्षेत्रको लगानी कज ल लगानीको ४ प्रनतशत पजगेको िजने। गाउँपाललकामा 
सञ्चाललत बैंकको शािा संख्या कम्तीमा ३ वटा पजगेको िजने। बाललग नागररक ववत्तीय साक्षर 
भएको िजने, गाउँपाललकाका प्रत्येक पररवारको कम्तीमा एक बैंक िाता भएको िजने, कम्तीमा एक-
एक वटा सिकारीमा आिाररत बबस्ताररत िेती र प्रागंाररक िेतीको अभ्यास शजरु भएको िजने, 
प्रत्येक वडामा एक एक वटा सिकारीबाट कृवर्ष सामग्री बबिी ववतरण भएका िजनेछ।  
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५.७ श्रम, रोजगारी तथा िुरक्षित आप्रवािन 
 

१.  पटृठभूसम  

 नेपालको संवविानले रोिगारी तथा श्रमको िकलाई मौललक िकको रूपमा स्थावपत गनजकुा साथै 
वैदेलशक रोिगारीबाट आिनु भएको पजँिी, सीप, प्रववधि र अनजभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमजलक 
क्षेत्रमा लगाउन प्रोत्सािन गने नीनत अङ्गीकार गरेको छ। पवरौँ योिनाले ववपे्रर्षण आयको 
उत्पादनमूलक लगानीबाट नतब्र आधथकु वदृ्धि गरी स्वदेशमा रोिगारी लसिनुा गने लक्ष्य रािेको 
छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तिलाई बसाइँ सराइ दताु र पाररवाररक 
अलभलेिको व्यवस्थापन गने जिम्मेवारी तोकेको छ। त्यस्त ै गरी नागररकिरूको रोिगारीको 
अवस्थाको अलभलिेीकरण र बेरोिगारको त्यांक संकलन र व्यवस्थापनका साथै सजरक्षक्षत 
वैदेलशक रोिगारी र वैदेलशक रोिगारीमा रिेको श्रमशजक्तको सूचना र त्यांक संकलन र 
व्यवस्थापन गने अिम ् जिम्मेवारी तोकेको छ। स्थानीय आधथकु सामाजिक ववकासमा 
रोिगारीका अवसर वदृ्धिले मित्वपूण ुस्थान रिने गरेकोले योिनाबद्ि ववकासका माध्यमबाट 
यस क्षेत्रको ववकास गनजपुने आवस्यकता मिसजस गररएको छ ।  

२.  वस्तुगत अवस्था  

 यस गाउँ पाललकामा िाल कज ल िनसंख्याको कररब ८२ प्रनतशत मात्र बसोबास गरररिेका छन ्भने 
देशको अवय भागमा १५ प्रनतशत र ववदेशमा ३ प्रनतशत बलसरिेका छन।् यस गाउँपाललकाका 
५.०३ प्रनतशत नागररकिरू पूण ु बेरोिगार छन।् कोलभडको कारण वदेैलशक रोिगारीबाट प्रसस्त ै
यजवािरू गाउँ फक्रकुएका छन।् िीववकोपािनुमजिी कृवर्ष क्षेत्रमा ३३.२ प्रनतशत काम गरररिेका छन।् 
यसरी यस गाउँ पाललकामा बेरोिगार, अिबेुरोिगार िनसंख्याको हिस्सा कररब ३८ प्रनतशत 
रिेको छ। रोिगारीमा रिेकामा वैदेलशक रोिगारमा २.८२ प्रनतशत (४१७ िना) छन।् ९६७ िनाल े
कज नै न कज नै प्रकारको सीपमूलक ताललम ललएका छन।् यस गाउँपाललकामा वावर्षकु रु. ३५ करोड 
ववप्रेर्षण आय लभबत्रने गरेको अनजमान छ। ववपे्रर्षण आयको अधिकाशं हिस्सा दैननक उपभोगमा 
िच ुिजने गरेको छ। गाउँपाललकालभत्र वयून मात्र रोिगारीको अवसर उपलधि छ। गाउँपाललकालभत्र 
ववलभवन व्यवसायमा ५५२ िना संलग्न भएका छन ्(आधथकु गणना, २०७५)।  

३.  प्रमुख िमस्या  

 रोिगार तथा बेरोिगार श्रम शजक्तको अलभलेि निजनज, स्थानीय स्तरमा रिेका बाह्य तथा ववदेशी 
श्रलमकको लगत निजनज, पूण ु बेरोिगार र अिबुेरोिगारको संख्या उललेख्य िजनज, यजवा वैदेलशक 
रोिगारीमा आकवर्षतु िजनज, नागररकिरूमा सीपको अभाव िजनज, ववप्रेर्षण आयको अधिकांश रकम 
दैननक उपभोगमा िच ुिजनज यस क्षेत्रका प्रमजि समस्या िजन।् 

४.  अविर र चुनौती  

(क)  अविर 

 नेपाल सरकारल े गाउँपाललकामाफुत प्रिानमवत्री रोिगार कायिुम सञ्चालन गनज,ु रोिगार र 
उद्यमशीलता प्रवद्ुिन कायिुम सरकारको प्राथलमकतामा पनज,ु वैदेलशक रोिगारीबाट फक्रकुएका 
नागररकिरूले लसकेको सीप र अनजभव प्रयोग गने िोश िाँगर िजनज, उनीिरू गाउँपाललकासँग 
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साझेदारीमा काम गन ुइच्छज क िजनज, प्रववधिको ववकासले स्थानीय उत्पादनको बिारीकरण सिि 
िजनज, ववलभवन उच्च प्राववधिक ज्ञानमा आिाररत उत्पादन सजिल ै राजरिय तथा अवतराुजरिय 
बिारमा बबिी गन ुसक्ने सम्भावना बढ्नज, सीप र जस्कममा आिाररत ऋण प्रवािको अवसर िजनज 
आहद यस क्षते्रका अवसरिरू िजन।् 

(ख) चुनौती 
 नागररकिरूलाई सीपमूलक ताललममाफुत दक्ष बनाई रोिगारीको अवसर उपलधि गराउनज, 

वैदेलशक रोिगारीको लाभलाइु अधिकतम बनाउनज, ववपे्रर्षणबाट प्राप्त आयलाई उत्पादनमूलक 
क्षेत्रमा लगानी गराउनज, आप्रवासनका कारण समािमा देखिने सामाजिक ववकृनतको असर वयून 
गनज,ु वैदेलशक रोिगारबाट फकेका यजवाको सीपलाइु उद्यमशीलतामा रूपावतरण गनज,ु पाललकामा 
रोिगारी र सीपको त्याकं प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गरी नागररकिरूका लाधग उपयोगी 
बनाउनज यस क्षते्रका प्रमजि चजनौती िजन।् 

५.  िक्ष्य 

रोिगारीको लसिनुामाफुत आधथकु ववकास।  

६.  उद्देश्य  

 रोिगारीका अवसर वदृ्धि गने ।  

७.  रणनीतत  

(१) रोिगार सूचना प्रणाली सक्षम एवम ्प्रभावकारी बनाउने । 

(२) स्थानीयस्तरमा रोिगारी लसिनुा गने ।  

(३) वदेैलशक रोिगारी व्यवजस्थत गने। 
८.  कायानीतत  

रणनीतत कायानीतत 

(१) रोिगार सूचना प्रणाली 
सक्षम एवम ् प्रभावकारी 
बनाउने । 

 

(१)  गाउँपाललकामा रिेका ववलभवन ववलभवन ववर्षयका दक्ष 
िनशजक्त, र सीपयजक्त र सीप नभएका श्रलमकको लगत 
संकलन तथा सूचना व्यवस्थापन गररनेछ। 

(२)  गाउँपाललकालभत्रको रोिगार तथा बेरोिगार श्रमशजक्तको त्यांक 
संकलनलाई पूणतुा हदई ननयलमत रूपमा अद्यावधिक गररनेछ। 

(३)  रोिगार सूचना केवरलाइु सजदृढ गरी रोिगार ववननमय केवरको 
रूपमा क्रियाशील गररनेछ। 

(४)  सूचना प्रणालीको प्रयोगबाट रोिगार सम्बविी त्यांकलाई 
प्रशोिन गरी ननयलमत प्रवाि गररनेछ। 

(५)  वैदेलशक रोिगारीबाट फक्रकुएका यजवा र कोलभडको कारण 
वैदेलशक रोिगारीमा नगई पाललकासँग साझेदारीमा 
रोिगारमूलक काय ु गन ु चािने यजवािरूसँग सिकाय ु गरी 
नमजनाको रूपमा उत्पादनमूलक उद्योग सञ्चालन गरी 
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‘उत्पादनदेखि उपभोग सम्मको पूण ुशृिंला सञ्चालन गररनेछ। 

 (६)  संघीय सरकारसँगको सिकायमुा रोिगार सम्बविी अलभलिे 
डडजिटलाइि गरी गाउँपाललकाको वेबसाइटमा राख्न े व्यवस्था 
लमलाइनेछ। 

(२)  स्थानीयस्तरमा 
रोिगारी लसिनुा  
गने । 

(१)  स्थानीयस्तरका ववकास कायिुमलाइु श्रममूलक बनाउँदै 
रोिगारका अवसरिरू ववस्तार गररनेछ ।  

(२) रोिगारमूलक उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गन ु ननिी क्षते्रलाइु 
प्रोत्सािन गररनेछ ।  

(३)  संघीय सरकारसँगको सिकायमुा रोिगार र उद्यमशीलता 
प्रवद्ुिन गन ुशैक्षक्षक प्रमाण-पत्र धितो रािी वयून धयािदरमा 
ऋण प्रवािको व्यवस्थालाई गाउँपाललकासम्म लयाइनेछ। 

(४)  गाउँपाललकाबाट गररने ववकास िचलुाई स्थानीय रोिगारी 
लसिनुासँग आबद्ि गररनेछ।  

(३)  वैदेलशक रोिगारी 
व्यवजस्थत गने।  

(१)  संघीय सरकारसँग समववय गरी वैदेलशक रोिगारीमा िाने 
यजवािरूलाई ववत्तीय शाक्षरता एवम ्सीपमूलक ताललम कायिुम 
सञ्चालन गररनेछ।  

(२)  संघीय सरकारसँगको सिकायमुा वैदेलशक रोिगारीमा िान 
चािने श्रमशजक्तलाई आिारभूत सूचना उपलधि गराउनका साथ ै
पूव-ुअलभमजिीकरण गने व्यवस्था लमलाइनेछ। 

(३)  वैदेलशक रोिगारीबाट प्राप्त ववप्रेर्षण आयलाइु उत्पादनशील 
क्षेत्रमा लगानी गरी स्वरोिगार र रोिगारी सिृना गन ु
प्रोत्साहित  
गररनेछ ।  

(४) संघ, प्रदेश, र ननिी क्षेत्रसँगको सिकायमुा ववप्रेर्षणबाट प्राप्त 
आम्दानीलाई स्थानीय उद्योग र व्यवसायमा लगानी गन ु
सििीकरण गररनेछ।  

(५)  संघीय सरकारसँग सिकाय ु गरी वैदेलशक रोिगारीमा गएका 
श्रलमकको पररवारको लाधग मनो-सामाजिक परामश ु सेवा 
उपलधि गराउने व्यवस्था लमलाइनेछ। 

(६)  वैदेलशक रोिगारीबाट फक्रकुएका व्यजक्तिरूको सामाजिक 
पजन:एकीकरण गने कायिुम तयार गरी कायाुववयन गररनेछ। 

(७)  वैदेलशक रोिगारीबाट फक्रकुएका व्यजक्तिरूको समािमा सिि 
पजनस्थाुपना िजने वातावरण बनाइनेछ। 
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९.  कायाक्रम  

(क)  गाउँपासिकाबाट िचचािन हुने 

१. िनशजक्त त्याकं व्यवस्थापन कायिुम  

२. रोिगार सूचना केवर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायिुम 

३. प्रिानमवत्री रोिगार कायिुम  

४. उत्पादन देखि उपभोग शृंिला कायिुम  

५. सजरक्षक्षत आप्रवासन कायिुम  

६. ववत्तीय साक्षरता र ववप्रेर्षणको उत्पादनमूलक उपयोग सम्बविी कायिुम  

७. सामाजिक पजनस्थाुपना कायिुम 

(ख)  प्रदेश तहबाट िचचािन हुने 

• ववलभवन सीप ववकास ताललम 

(ग)  िङ्घीय तहबाट िचचािन हुने 

• रोिगार प्रबद्िुन कोर्ष  

• सामाजिक सजरक्षा र कलयाण 

• सीप ववकास  

• प्रिानमवत्री रोिगार कायिुम 

१०. अपेक्षित उपिष्धि 

 िालको आप्रवासनको दर १८ प्रनतशतबाट घटी १० प्रनतशत पजगेको िजनेछ। वैदेलशक रोिगारीमा 
रिेको िालको िनसंख्या २.८३ प्रनतशत बाट घटी १ प्रनतशत पजगेको िजनेछ। िालको पूण ु
बेरोिगारीको दर ५.०३ प्रनतशतबाट घटी २ प्रनतशत पजगेको िजनेछ। कज नै नै कज नै रूपको 
बेरोिगारीको िालको दर ३८ प्रनतशतबाट घटी २० प्रनतशत भएको िजनेछ। गाउँपाललकामा रोिगार 
सूचना केवर डडजिटलाइि भई व्यवजस्थत भएको िजनेछ। ववप्रेर्षण आय रु. १०० करोड भएको 
िजनेछ। ववप्रेर्षण आयको उपभोगमा िजने िचकुो हिस्सा घटेको िजनेछ। ववप्रेर्षण आयको कम्तीमा 
१५ प्रनतशत देखिने गरी उत्पादन क्षते्रमा लगानी भएको िजनेछ। 
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पररच्छेद— ६ 
िामाष्जक ववकाि 

 

६.१  सशिा 
 

१.  पटृठभूसम 

 लशक्षा मानव ववकासको आिारका साथै समाि पररवतनुको मित्वपूण ु संवािक पनन िो । 
नेपालको सवविंानले प्रत्येक नागररकलाई आिारभूत तिको लशक्षा अननवाय ु र ननःशजलक तथा 
माध्यलमक तिसम्मको लशक्षा ननशजलक पाउने व्यवस्था मौललक िकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ 
। साथै लशक्षालाई वजै्ञाननक, प्राववधिक, व्यावसानयक, सीपमूलक, रोिगारमूलक एंव िनमजिी 
बनाउदै लशक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी अलभवदृ्धि गदै लशक्षामा भएको ननिी क्षते्रको लगानीलाई 
ननयमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक तथा गजणस्तरीय लशक्षाको ववकास गने सरकारको नीनत 
रिेको छ ।   

२.  वतामान शैक्षिक अवस्था 
 यस गाउँपाललकाको कज ल साक्षरता दर ७८ प्रनतशत रिेको छ । ९२ प्रनतशत पजरुर्ष साक्षरता र ६४ 

प्रनतशत महिला साक्षरता रिेका छन ्।५ प्रनतशत बालबाललका िालसम्म ववद्यालयको पिज ँचभवदा 
वाहिर रिेका छन ् भने ९६ प्रनतशत यजवा साक्षरता रिेका छन ् । गाउँपाललकाको क्षते्रलभत्र 
सञ्चाललत ववद्यालयमध्ये २९ वटा सामजदानयक र एउटा संस्थागत गरी कज ल ३० वटा ववद्यालय 
सञ्चालनमा रिेका छन ् । साथै ३ वटा सामजदानयक लसकाइ केवर सञ्चालनमा रिेका  
छन ् । ववद्यालयमा उपलव्ि भौनतक सजवविाको सवदभमुा िाल ८ वटा ववद्यालयमा कम्प्यजटर 
प्रयोगशाला, ४ वटा ववद्यालयमा ववज्ञान प्रयोगशाला, ८ वटा ववद्यालयमा इमेल, इवटरनेट सजवविा, 
५ वटा ववद्यालयमा पजस्तकालय र २९ वटा ववद्यालयमा इ—िाजिरी मेलसन िडान भएको छ । 
साथै ८ वटा ववद्यालयमा बाल क्लबिरू गठन भएका छन ् । ८ वटा ववद्यालय अपाङ्ग मतै्री 
छन ्भने २० वटा ववद्यालय अपाङ्ग महिला मतै्री छन ्। २९ वटा ववद्यालय छात्रा मैत्री छन ्
भने २० वटा ववद्यालयमा महिला शौचालयको सजवविा रिेको छ । आिारभूत तिमा िजद भनाु 
दर ८२ प्रनतशत रिेको छ भने माध्यलमक तिमा ९३ प्रनतशत रिेको छ । आिारभूत तिमा 
लशक्षक ववद्याथी अनजपात १८ र माध्यलमक तिमा २८ प्रनतशत रिेको छ । आिारभूत तिमा 
ववद्यालय छाड्ने दर १० प्रनतशत छ भने माध्यलमक तिका ववद्यालय छाड्ने दर ६ प्रनतशत 
रिको छ । आिारभूत र माध्यलमक ति गरी अध्ययन गने कज ल ववद्याथीको संख्या ३२७४ रिेका 
छन ्। िसमध्ये १२८९ छात्र १४६१ छात्रा अध्ययनरत छन ्। ११८ शजद्ि लशक्षक दरबवदीमध्ये १७ 
स्थायी महिला लशक्षक र ६३ स्थायी पजरुर्ष लशक्षक र ३८ करारका लशक्षक कायरुत रिेका छन ्। 
महिला लशक्षकको अनजपात ३५ प्रनतशत रिेको छ ।  
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३.  िबि पि 

 राम्रो भौनतक संरचना, उपयजक्त लशक्षक ववद्याथी अनजपात, लशक्षाप्रनत सरोकारावालाको सकारात्मक 
सोच, आवश्यक वयूनतम दरूीमा ववद्यालय, संघससं्थािरूको सियोग, भौनतक संरचनाको प्रयोग, 

ववद्यालयको प्राववधिक िारको सजरुवात आहद िस्ता यस क्षेत्रका सवल पक्ष देखिएका छन ्।  
४.  िमस्या र चुनौती 
क)  िमस्या 
 भौगोललक ववकटता, िनचतेनाको कमी, महिला साक्षरता कम िजनज, ३८ वटा लशक्षक करारमा 

कायरुत िजनज, दरबवदी अनजसारका लशक्षकको पूनत ु निजन, ताललम प्राप्त दक्ष लशक्षकको कमी, 
स्थानीय भार्षामा पाठ्यपजस्तक तयार गरी लागू गन ु नसक्नज, ववद्यालय व्यवस्थापनका 
पदाधिकारीको क्षमता ववकास, अलभभावकमा लशक्षाप्रनतको चासो, छात्रा÷छात्राबाट कक्षा छाडने दर 
वढी िजनज, लसकाइ उपलजधि दर कम िजनज, ववर्षयगत लशक्षकको कमी िजनज, सूचना प्रववधि पक्ष 
कमिोर रिनज, अलभभावक लशक्षाको कमी िजनज, लशक्षा क्षते्रको अनजगमन प्रणाली कमिोर िजनज आहद 
िस्ता यस क्षेत्रका समस्या देखिएका छन ्। 

ख)  चुनौती 
 रोिगारीमूलक प्राववधिक लशक्षाको ववस्तार गनज,ु ववद्यालयलाई सूचना प्रववधिमैत्री बनाउनज, सबै 

माध्यलमक ववद्यालयमा ववज्ञान प्रयोगशाला सञ्चालनमा लयाउनज, ववद्यालय छाडने दर घटाउनज, 
लसकाइ उपलजव्ि दरमा सजिार लयाउनज,, स्थानीय भार्षामा पाठ्यिम ववकास गनज,ु अपाङ्ग, 

बालबाललकामैत्री ववद्यालय पूवाुिार ननमाुण गनज,ु ववर्षयगत लशक्षकको व्यवस्थापन गनज,ु महिला 
तथा यजवा साक्षरता बढाउनज, ववद्यालयमा िेलकज ल पूवाुिारको ववकास गनज,ु ववद्यालयमा कक्षा 
कोठा ववस्तार गनज,ु ववद्याथी संख्या कम भएका ववद्यालयको समायोिन गनज ु र कोलभड १९ 
लगायतका मिामारीको अवस्थामा वैकजलपक पठनपाठनको व्यवस्था गनज ु यस क्षेत्रका प्रमजि 
चजनौती रिेका छन ्। 

५.  अविर पि 

 आिारभजत तथा माध्यलमक लशक्षा अननवाय ु र ननःशजलक भएको सबैिानीक प्राविान, आिारभूत 
तथा माध्यलमकसम्मको लशक्षा स्थानीय तिको अधिकार क्षेत्रलभत्र रिनज, लशक्षा हदगो ववकास लक्ष्य 
तथा राजरिय प्राथलमकतामा रिनज, प्रत्येक स्थानीय तिमा एक प्राववधिक ववद्यालय स्थापना गने 
सरकारी नीनत िजनज, लशक्षामा नेपाल सरकारबाट अनजदान प्राप्त िजनज, ववलभवन तिका सरकारिरूल े
ववद्यालय भना ु अलभयान िस्ता ववलभवन िागरुकतामूलक काुयक्म सञ्चालन गनज,ु लशक्षामा 
अलभभावक र ननिी क्षते्रको लगानी िजनज, अलभभावक स्वयं र िनप्रनतननधििरू शकै्षक्षक ववकासप्रनत 
िागरुक रिनज, ववलभवन क्रकलसमका छात्रववृत्त कायिुमिरू सञ्चालनमा रिनज, बागमती प्रदेशको 
समेत लशक्षाका अवसरमा सबैका पिज ँच सजननश्चत गने उद्देश्य रिनज, यस गाउँपाललकाको लाधग 
मजख्य अवसरका रूपमा रिेका छन ्। 

६.  िक्ष्य 

 गजणस्तररय लशक्षामा सबैको पिज ँच सजननजश्चत भएको िजने।  
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७.  उद्देश्य 

 ववद्यालयको शैक्षक्षक गजणस्तरमा सजिार लयाउनज ।  
 

८.  रणनीतत र कायानीतत 

 उपरोक्त उद्देश्य पररपूनतकुा लाधग ननम्न रणनीनत र कायनुीनत ललइएका छन-् 
क)  रणनीतत 

१. ववद्याथीिरूलाई लसकाइप्रनत अलभपे्रररत गने । 
२. शैक्षक्षक गजणस्तरमा सजिार गने ।  
३. ववद्यालयको शकै्षक्षक उपकरण तथा भौनतक पूवाुिारको ववकास गने । 
४. प्राववधिक लशक्षाको ववकास गरी रोिगारीका अवसर ववस्तार गने । 

ख)  रणनीतत तथा कायानीतत 
रणनीतत कायानीतत 

१. ववद्याथीिरूलाई 
लसकाइप्रनत अलभप्रेररत  
गने । 

 

• लशक्षाको मूलिारबाट वजञ्चत क्रकशोरक्रकशोरीिरूका लाधग वैकजलपक 
लशक्षाको पिल गररनेछ । 

• छात्रािरूलाई लशक्षातफु आकवर्षतु गन ु अध्यक्ष छात्रा प्रोत्सािन 
कायिुम लागू गदै सामजदानयक ववद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा १ 
देखि १२ सम्मका छात्रािरूको लाधग ववशेर्ष छात्रववृत्तको व्यवस्था  
गररनेछ ।  

• ववद्याथी हटकाउ प्रोत्सािन कायिुम, मजख्य ववर्षय सजिार कायिुम, 

छात्रववृत्त िस्ता कायिुम सञ्चालन गरी ववद्याथीिरूलाई लसकाइप्रनत 
अलभप्रेररत गररनेछ । 

• राजरिय नीनत र मापदण्ड अनजसारको कक्षा ५ सम्मका ववद्याथी हदवा 
िािा कायिुम सञ्चालन गररनेछ । 

• शतप्रनतशत साक्षर बनाउन भनाु अलभयान सञ्चालन गररनेछ । 
• कमिोर ववद्याथीका लाधग छात्रववृत्तको व्यवस्था गरी लागू  

गररनेछ । 
• कोलभड १९ बाट कमभवदा कम असर पने सजननजश्चतता गरी 

बालबाललकािरूको पठनपाठन तथा शकै्षक्षक कायिुम सञ्चालन 
गररनेछ  

• पाललकालभत्रका अध्ययनरत सम्पूण ु ववद्याथीका अलभभावकिरूलाई 
मिामारी सचेतना, बालबाललका िेरचाि, बाल अधिकार, सजरक्षक्षत 
माततृ्व, मनोपरामश ु सेवा लगायतका ववर्षयलाई समेटेर अलभभावक 
लशक्षा शजरु गररनेछ ।  

• सबै बालबाललकालाई ववद्यालयमा लयाउन र हटकाउन आमा समूि, 
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सामजदानयक संस्था, बाल क्लब तथा स्थानीय गैससलाई पररचालन 
गररनेछ । 

• ववलभवन क्षमता भएका बालबाललकालाई सीपमूलक ववशेर्ष लशक्षा 
प्रदान गन ुअवतर सरकार, अवतर स्थानीय ति, गैसस र ननिी क्षते्र 
समेतसँग समववय गरी उपयजक्त ववद्यालयमा छात्रववृत्तसहित 
पठनपाठनको व्यवस्था गररनेछ । 

• सामजदनयक ववद्यालयलाई आकर्षणुको केवर बनाउन अलभभावक 
भेलाबाट गररएको सामाजि परीक्षको सजझाव अनजसार सजिार गरी 
बढीभवदा बढी ववद्याथी भनाु र ननरवतरता दर बढाउन प्रोत्सािन 
गररनेछ । 

• ववद्यालय, अवतरववद्यालय िेलकज द, वक्ततृ्वकला, हिज्िे, जक्वि, योग 
प्रनतयोधगता िस्ता अनतररक्त क्रियाकलाप सञ्चालन ननयलमत रूपमा 
आयोिना गन ुप्रोत्सािन गररनेछ । 

 २. शैक्षक्षक गजणस्तरमा 
सजिार गने ।  

 

 

 

• आवश्यकताको आिारमा िाल सञ्चाललत आिारभूत ववद्यालयिरूलाई 
माध्यलमक तिमा पूण ुदरबवदी सहित स्तरोवननत गररनेछ। 

• गाउँपाललकालभत्र सञ्चाललत आिारभूत तथा माध्यलमक 
ववद्यालयिरूमा आवश्यक लशक्षक दरबवदी अनजदानको व्यवस्था 
गररनेछ ।  

• लशक्षा क्षेत्रलाई गजणस्तरीय बनाउन प्रववधिको उच्चतम प्रयोग गरी 
पठनपाठन क्रियाकलाप सञ्चालन गररनेछ ।  

• ववद्यालय लशक्षालाई गजणस्तरीय बनाउनज लशक्षक ताललम, ववद्यालय 
व्यवस्थापन, तथा लशक्षक अलभभावक संघका लाधग क्षमता ववकास 
ताललम सञ्चालन गररनेछन ्।  

• ववद्यालय व्यवस्थापन सलमनतका पदाधिकारीको क्षमता अलभवदृ्धि  
गररनेछ ।  

• अलभभावक लशक्षक भेला ननयलमत गररनेछ र ववद्यालयको 
सामाजिक पररक्षण काय ुसमेत ननयलमत गररनेछ । 

• ववद्यालयका लशक्षकका लाधग आिारभूत, ववर्षयसँग सम्वजवित 
पजनताुिगी ताललमको व्यवस्था गररनेछ ।  

• ववद्यालयको नक्सांकन गरी लशक्षक ववद्याथीको अनजपात कायम  
गररनेछ ।  

• लशक्षक मूलयांकनका मावय पारदशी सरचक लशक्षक अलभभावक 
भेलाबाट तय गरी आधथकु रूपमा लशक्षकको मूलयांकन गररनेछ र 
उत्कृरट लशक्षकलाई पजरस्कारको व्यवस्था गररनेछ ।  

• ववद्यालयलाई महिला बाल एवं अपाङ्गमतै्री रूपमा ववकास गरी 
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ववद्यालय लशक्षा पूरा गन ुआकवर्षतु गररनेछ । 
• ववद्यालयिरूको ननयलमत अनजगमन, अवतरक्रिया, शैक्षक्षक प्रदशनुी, 

शैक्षक्षक भ्रमण िस्ता कायिुमिरूमाफुत गजणस्तरीयता कायम  
गररनेछ ।  

• बाल ववकास केवरलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनको लाधग 
आवश्यक स्रोतको व्यवस्था लमलाइनेछ । 

• नौकज ण्डका सामजदानयक ववद्यालय मावव र ननमावव तिका ९ वटा 
ववद्यालयिरूका प्रा.वव. कक्षािरूलाई प्रववधिको प्रयोग गरी अग्रेिीको 
माध्यमबाट पठनपाठन शजरुवात गररनेछ ।  

• सबै ववद्यालय बालमैत्री तथा अपाङ्ग मतै्री तथा महिला मैत्री तथा 
शौचालयको व्यवस्था िजने गरी ननमाुण गररनेछ ।  

• कक्षा ५ र कक्षा ८ को वावर्षकु परीक्षा गाउँपाललकास्तरीय  
बनाइनेछ ।  

३.  ववद्यालयको 
शैक्षक्षक उपकरण 
तथा भौनतक 
पूवाुिारको 
ववकास गने । 

 

• वस्तजगत आिार सहितको (SIP) ववद्यालय सजिार योिना तिजमुा गरी 
कायाुववयन गररनेछ ।  

• ववद्याथीिरूको प्रनतस्पिी क्षमतालाई ववकास गन ुगाउँपाललकास्तरीय 
अनतररक्त क्रियाकलाप तथा िेलकज दको व्यवस्था गररनजका साथ ै
गाउँपाललकास्तरीय िेल मैदानको ननमाुण गररनेछ ।  

• ववद्यालयको भौनतक पूवाुिार (िेलमैलानसहित) र शैक्षक्षक सजिार 
काययुोिना ननमाणु गरी कायाुववयन गररनेछ । 

• प्रत्येक ववद्यालयमा वयूनतम शैक्षक्षक सामग्री तथा आवश्यक 
उपकरण व्यवस्था गररनेछ ।  

• प्रत्येक ववद्यालयमा ननशजलक स्यानेटरी प्याडिरू ववतरण र नतनको 
व्यवस्थापन सजवविासहितको बाललका शौचालयको व्यवस्था  
गररनेछ ।  

• मापदण्ड अनजसार ववद्याथीको अनजपातका आिारमा कक्षा कोठािरूको 
संख्या वदृ्धि गररनेछ । 

• ववद्यालयको भवन, कक्षा कोठा, फननचुर, बोड,ु िेल तथा पठनपाठन 
सामाग्री लगायत अपाङ्गता मैत्री, लशशज, बालबाललका तथा छात्रामैत्री 
बनाइनेछ ।  

४. प्राववधिक 
लशक्षाको ववकास 
गरी रोिगारीका 
अवसर ववस्तार 

• ववद्यालयमा कम्प्यजटर, वप्रवटर, प्रोिके्टरसहितको ICT कक्षा सञ्चालन 
गररनेछ । 

• ववद्यालयमा ववद्यजतीय िाजिरीलाई अननवाय ु गरी CCTV Camera 
को व्यवस्था गररनेछ ।  
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गने । 
 

 

 

 

 

 

• सवै ववद्यालयलाई बबज्ञान र प्रववधिसंग, इवटरनेटसहितको कम्प्यजटर 
तथा सूचना प्रववधिको ववकास गररनेछ ।  

• माध्यलमक कक्षा सञ्चालन भएका ववद्यालयमा ICT ववज्ञान 
प्रयोगशाला, गखणत प्रयोगशाला, पजस्तकालय, ववर्षयगत प्रयोगशालाका 
सािनको उपलव्िता ।  

• लशशज तथा बालकक्षामा िलेसामग्री, स्माटु हट.भी. सहितको बालमैत्री 
वातावरण ननमाणु गररनेछ । 

• एक ववद्यालय एक ववर्षय प्रयोगशाला िब वा ववर्षयगत सामग्री िब 
ननमाुण केवर बनाइनेछ । 

• प्रत्येक ववद्यालयमा सजचना प्रववधिमा दक्ष भएको ICT focal teacher 
को व्यवस्था गररनेछ । 

• नेपाल सरकारको नीनत अनजसार प्राववधिक लशक्षा स्थापना गन ु
सम्बजवित ननकायसँग माग गररनेछ ।  

• ५ वटा प्राववधिक िारका ववद्यालयको व्यवस्थापन गररनेछ । 
• प्राववधिक लशक्षालयसँग समववय गरी लक्षक्षत प्राववधिक लशक्षा प्रदान 

गररनेछ । 
• सबै माध्यलमक ववद्यालयिरूमा प्राववधिक िारको सजरुवात गररनेछ ।  

 

९.  प्रमुख कायाक्रम 

(क)  स्थानीय तह आफैिे िम्पादन गने 

• बालबाललकामतै्री, अपाङ्गमैत्री ववद्यालय ननमाणु तथा व्यवस्थापन । 
• सूचना प्रववधिमा आिाररत प्रववधिमैत्री तथा प्राववधिक ववद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन । 
• ववद्याथी भनाु, हटकाउका लाधग लक्षक्षत प्रोत्सािन तथा ववशेर्ष लशक्षा कायिुम । 
• शैक्षक्षक नीनत तथा योिना तिजमुा, अनजगमन तथा सजपरीवेक्षण । 
• गाउँपाललका तथा अवतर ववद्यालयस्तरीय िेलकज द तथा अनतररक्त क्रियाकलाप प्रनतयोधगता 

कायिुम ।  
• अलभभावक, लशक्षक क्षमता ववकास तथा लशक्षक प्रोत्सािन कायिुम ।  
• आिारभजत तिको पररक्षा तथा प्रशासननक व्यवस्थापन कायिुम ।  
• स्थानीय पाठ्यिम ववकास कायिुम । 

(ख)  प्रदेश िरकारिँग िहकायामा िम्पादन हुने 

• शैक्षक्षक प्रोत्सािन (छात्रववृत्त, पोशाक, िािा तथा आवासीय सजवविा) । 
• ववशेर्ष लशक्षा । 
• पाठय पजस्तक व्यवस्थापन तथा ननःशजलक पाठ्यपजस्तक ववतरण । 
• लशक्षक ताललम । 
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• ववद्यालय कम्प्यजटर लशक्षा । 
• प्रयोगशाला, पजस्तकायलय, अनतररक्त क्रियाकलाप ।  
• िेलमैदान ननमाणु 

• ववज्ञान प्रयोगशाला ई—पजस्तकालय कम्प्यजटर लयाब । 
• पाठ्यिम सजिार ।  
• लशक्षक दरबवदी र आपूनत ु। 
• माध्यलमक, उच्च माध्यलमक तिको परीक्षा सञ्चालन ।  

(ग)  िंघीय िरकारिँग िहकायामा िम्पादन हुने 

• ववशेर्ष लशक्षा । 
• ववद्यालय पजनननमुाणु । 
• पाठ्यपजस्तक व्यवस्थापन र ववतरण । 
• लशक्षक ताललम । 
• दरू लशक्षा । 
• बिजप्राववधिक ववद्यालयको स्थापना । 
• आवासीय ववद्यालयको स्थापना । 
• ववशेर्ष लशक्षा । 
• शैक्षक्षक मूलयाकन 

• माध्यलमक तिको परीक्षा सञ्चालन ।  
१०.  अपेक्षित प्रततफि 

 िजद भनाु दर शतप्रनतशत भएको िजने, साक्षरता दर १०० प्रनतशत पजगेको िजनेछ, पाचँ वटा 
प्राववधिक िारका  सञ्चालनमा आएका िजनेछन,् कक्षा १—५ सम्मको स्थानीय पहिचानसहितको 
पाठ्यिम तयार भएको िजने,, लसकाइ उपलजव्ि दर ७६ प्रनतशत पजगेको िजनेछ।  
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६.२ आिारभूत स्वास्थय र पोर्ण 

 

१. पटृठभूसम 

 स्वस्थ िीवन ववकासको एक प्रमजि सूचक िो । नेपालको संवविानले आिारभूत स्वास््यलाई 
मौललक िकको रूपमा स्थावपत गरेको छ भने आिारभूत स्वास््य स्थानीय तिको अधिकार क्षेत्र 
अवतगतु पदुछ । …समदृ्ि नेपाल, सजिी नेपाली’ को दीघकुालीन सोच सहितको पवरौं योिनाले 
गजणस्तरीय स्वास््य सेवामा िोड हदएको छ । वतमुान स्वास््य नीनतले प्रत्येक वडामा स्वास््य 
केवर र प्रत्येक गाउँपाललकामा ५ देखि १५ शय्याको अस्पताल स्थापना गने नीनत अवलम्बन 
गरेको छ । हदगो ववकासका लक्ष्यिरूमध्ये लक्ष्य नं …३ स्वस्थ र राम्रो िीवन’ रिेको छ भने यस 
अवतगतु ६ वटा मजख्य सूचकिरू रिेका छन ्। 

२. वस्तुष्स्थतत  

 यस नौकज ण्ड गाउँपाललकामा ३ वटा स्वास््य चोुैकी, ४ वटा सामजदानयक स्वास््य इकाई रिेका 
छन ्। यासाु,भोले र पारच्याङ्ग गरी िम्मा ३ वटा स्वास््य संस्थामा बधथङु्ग सेवटर रिेका छन ्
। िम्मा २३ िना स्वास््यकमीिरू स्वास््य संस्थामा कायरुत छन ् भने ३ िना एस बब ए 
ताललम प्राप्त महिला स्वास््यकमी छन ् । त्यस्तै गरी िम्मा ६० िना महिला स्वास््य 
स्वयंसेववकािरू रिेका छन ्। दजईवटा स्वास््य संस्थामा लयाब सेवा सञ्चालनमा लयाएको छ । 
स्वास््य संरचना बारे तलको ताललकामा प्रस्तजत गररएको छ ।  

स्वास्थय िंरचना िंख्या स्वास्थय िंरचना िंख्या 
५ शय्या अस्पताल १ -ननमाुणािीन_ बधथङु सवेटर ३ 
प्राथलमक स्वास््य केवर ० गाउँघर जक्लननक ६ 
स्वास््य चौकी ३ िोप जक्लननक ११ 
सामजदानयक स्वास््य एकाइ ५   

 

 यस नौकज ण्ड गाउँपाललकामा वव.सं. २०७७÷७८ मा पररवार ननयोिनको प्रयोग दर ७९% रिेको  
छ । चार पटक गभवुती िाँच गराउने महिला ४०.८% रिेका छन ् । ताललम प्राप्त 
स्वास््यकमीिरूबाट सजत्केरी गराउने केवल ३३.१% भएको पाइवछ । संस्थागत सजत्केरी ३३.५% 
रिेको छ । सजत्केरीपश्चात ्३ पटक िाँच गराउने महिला िम्मा १५.८% रिेका छन ्। मातमृतृ्यज 
संख्या शजवय रिेको छ र नविात लशशज मतृ्यज संख्या ४ रिेको छ । यस पाललकामा सम्पूण ुिोप 
लगाएका बालबाललका ९२.१% छन ् । पूण ु िोपयजक्त गाउँपाललकालाई कायमै राख्न ननरवतरता 
हदइएको छ । शत प्रनतशत बालबाललकाले िेपाटाइहटस बब सहितको पेवटाभ्यालेवट िोपको 
तीनवटै मात्रा लगाएका छन ्। कज पोर्षणको संख्या ३ रिेको छ । एच.आइ.भी. एड्स र िाकोमाको 
बबरामी संख्या िनाइएको छैन । नौकज ण्डलाई िजलला तथा हदशामजक्त क्षते्र घोर्षणा गररसकेको छ 
। िम्मा ९०% घरपररवारल ेमात्र तीस लमनेटलभत्र स्वास््य संस्थामा पजग्न सक्ने देखिवछ । यस 
गाउँपाललकामा एउटा एम्बजलेवस रिेको छ ।  
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 यस नौकज ण्ड गाँउपाललकामा कोलभड १९ बाट सङ्िमण िजनेको संख्या १३६ पूगेको छ । त्यसमध्ये 
१३४ िना ननको भए भने २ िना आइसोलेसनमा छन ् । कोलभडबाट मतृ्यज िजनेको संख्या २ 
पजगेको छ।यस पाललकामा एउटा क्वारेवटाइन केवर रिेको छ । यस पाललकामा स्थानीय कोलभड 
अस्पतालमा धचक्रकत्सक निजनाले सञ्चालनमा छैन । वैदेलशक रोिगारमा िेरै व्यजक्तिरू ववदेश 
िाने र स्वदेश फकुने गरेका िजनाले कोलभड िस्ता अरु पनन सरुवा रोगिरू यस जिललामा 
लभबत्रन सक्न ेसम्भावना रिेको छ । कोलभडका लाधग स्थानीय कोर्षबाट रु. ६ लाि रकम प्राप्त 
भएको धथयो र सो रकम कोलभड रोकथाम, व्यवस्थापन तथा उपचार कायिुममा िच ुभएको 
िनाइएको छ । 

३.  प्रमुख िमस्या  
 लसमबवदीका माननसिरूको स्वास््य चौकीमा पिज ँच निजनज, वडा नं ४ मा रिेको सामजदानयक 

स्वास््य इकाइ पायक पने ठाउँमा नभएकोले पिज ँच निजनज, संस्थामा हदइरािकेो सेवा, सजवविाको 
गजणस्तर सजिार निजनज तथा स्वास््य क्षेत्रमा िनशजक्तको अभाव, त्यस्तै गरी स्वास््य संस्थाका 
कायरुत िनशजक्तिरूलाई आवश्यक ताललम निजनज, भौनतक संरचनाको साथै उपकरण एवं लयाब 
सेवाको अभाव, सबै स्वास््य संस्थामा एम्बजलेवस निजनज, स्वास््य सूचकिरूको िकमा गभवुती 
िाँच चारै पटक गन ुनआउनज, पयाुप्त बधथङु सेवटर निजनज, नसने दीघ ुरोगिरूको पहिचान निजनज, 
स्वास््य संस्थामा िजने सजत्केरीको संख्या बढाउन नसक्नज र ताललम प्राप्त स्वास््यकमीिरू 
पयाुप्त निजनाले तथा अवय कारणले घरमा सजत्केरी िजनज, तोक्रकएको मापदण्डभवदा बािेकका अवय 
और्षधिको आपूनत ु निजनज, क्रकशोरक्रकशोरीिरूमा देखिएको दजब्र्यसन ननयवत्रण गन ु नसक्नज प्रमजि 
समस्यािरूका रूपमा रिेका छन ्।  

 यस गाउँपाललकामा रिेका ५ प्रमजि रोगिरू यस ताललकामा प्रस्तजत गररएको छ । 
िस ं k|d'v /f]ux¿ 

१ श्वासप्रश्वास सम्बविी रोग 

२ दीघ ुरोग 

३ पाठेघर िस्न े

४ मानलसक रोग 

५ फंगल संिमण 

 

४.  अविर र चुनौती 
(क)  अविर 
 यस नौकज ण्ड गाउँपाललकामा पाँच वर्षमुजननका बालबाललकािरूको िोप तथा पोर्षणका सूचकिरू 

प्रगनतशील देखिनज, यस गाउँपाललकाको प्रत्येक वडामा एक स्वास््य संस्था रिनज, कोलभड अस्पताल 
स्थापना िजनज, संघीय सरकारबाट अस्पताल स्थापनाको लागी बिटेका साथ ै दरबवदी सहित 
आवश्यक स्वास््यकलमकुो व्यवस्था िजन सक्नज, अवय स्वास््य संस्थािरूलाई पनन मापदण्ड 
अनजसारको सजवविा सम्पवन बनाउन संघीय र प्रदेलशक सरकारको प्राथलमकतामा रिनज, केिी 
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स्वास््य चौकीमा कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापन सलमनत गहठत िजनज, ररफरल अस्पतालको 
रूपमा काललका सामजदानयक अस्पताल िजनज स्वास््य सेवा सबल बनाउने अवसरिरू िजन ्। 

(ख)  चुनौती 
 सबै स्वास््य संस्थालाई वयूनतम मापदण्ड अनजसारको भौनतक पूवाुिार सहित उपकरण र लयाब 

सेवा सञ्चालन गनज,ु स्वास््य संस्था लाई पिज ँचयजक्त बनाउनज, अस्पतालमा डाक्टरको दरबवदी पजरा 
गनज,ु गभवुती महिलाद्िारा सजत्केरी गराउन स्वास््य संस्थाको उपयोग बढाउनज, लयाब तथा अवय 
सेवािरू गजणस्तरीय बनाउनज, ररफरल स्वास््य सेवाको सिि व्यवस्था गनज,ु दीघ ुरोगको पहिचान 
गनज ुर दजव्र्यसनीमा परेका क्रकशोरक्रकशोरीिरूको पजनसु्थापना आहद नौकज ण्ड गाउँपाललकाका स्वास््य 
सम्बविी प्रमजि चजनौतीिरू िजन ्।  

५.  िक्ष्य 

 आिारभूत स्वास््य सेवामा सबैको पिज ँच भएको िजने 

६.  उद्देश्य 

 गजणस्तरीय स्वास््य सेवामा पिज ँच पजयाुउनज 
७.  रणनीततहरू  

क) स्वास््य संस्थाको सेवा पिज ँचयजक्त बनाउने 

ि) स्वास््य सेवाको गजणस्तर वदृ्धि गने 

ग) ररफरल स्वास््य सेवा सिि गराउने 

घ) मातलृशशज तथा पोर्षण सजरक्षा कायम गने 

 

८.  रणनीतत र कायानीततहरू 

रणनीतत कायानीतत 

१. स्वास््य ससं्थाको सेवा 
पिज ँचयजक्त बनाउन 

१)  लसमबवदीमा स्वास््य सेवाको पिज ँचयजक्त स्वास््य 
संस्थाको स्थापना गररनेछ।  

२)  वडा नं ६ मा बधथङु्ग सेवटरको स्थापना गररनेछ। 
३)  प्रत्येक वडामा प्रसजनत सेवा सहितको स्वास््य सेवा 

केवरको ववकास गररनेछ । 
४)  सरुवा तथा मिामारीका रोगिरूको व्यवस्थापनका लाधग 

अस्पतालको सेवा सञ्चालनमा लयाइनेछ । 
५)  सरुवा रोग, झाडापिाला लगायतका अवय सरुवा 

रोगववरूद्ि िनचेतना अलभबदृ्ि गररने छ। 
५)  प्रत्येक सजत्केरीलाई आफ्नै वडाको स्वास््य संस्थामा 

िाँच तथा सजत्केरी गराउन प्रोत्सािन गररनेछ ।  
६)  स्वास््य संस्थाको स्तर अनजसार एक्सरे, लयाब 

लगायतका वयूनतम उपकरण र िनशजक्तको व्यवस्था 
गररनेछ ।  
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७)  कोलभड लगायत अवय संिामक सरुवा रोग ववरुद्ि सब ै
स्वास््य केवरमा ववपद् व्यवस्थापन सलमनत गठन  
गररनेछ ।  

८) संिामक सरुवा रोगका लागी आवश्यक पदा ु
क्वारेवटाइनको लाधग प्रयोगमा आउन सक्ने भवनिरूको 
पहिचान गररनेछ । 

९) लशक्षण अस्पतालिरूसँग सिकायमुा स्थानीय स्वास््य 
संस्थामा ववशेर्षज्ञ सवेा उपलव्ि गराइनेछ। 

२.  स्वास््य सेवाको गजणस्तर 
वदृ्धि गने 

१)  स्वास््य संस्थाका आवश्यक कमचुारी ननयजजक्त गररनेछ 
। 

२)  स्वास््य संस्थाका लयाबका सामानिरूको ममतु  
गररनेछ । 

३)  महिला स्वास््य स्वयंसेववकािरूलाई आवश्यक ताललम 
हदइनेछ । 

४)  स्वास््य िनशजक्तलाई आवश्यक ररफे्रसर ताललम 
प्रदान गररनेछ ।  

५)  स्वास््य बबमाको पिज ँच बबस्तार गररनेछ । 
६)  स्वास््य संस्थामा रिेका बधथङु्ग सेवटरिरूको 

गजणस्तरमा वदृ्धि गररनेछ ।  
३.  ररफरल स्वास््य सेवा सिि 

गराउने 

१)  काललका सामजदानयक अस्पताललाई ररफरल अस्पतालको 
रूपमा ववकास गन ु प्रदेश सरकार र अवय सम्बजवित 
ननकायसँग सिकाय ुगररनेछ ।  

२)  स्त्री रोग ववज्ञ (डाक्टर) द्वारा महिलािरूको पाठेघर 
तथा स्तन क्यावसरको पहिचान र उपचारको लाधग 
स्वास््य लशववर सञ्चालन गररनेछ ।  

३)  पाललकामा मोटर बाटोसम्म िाने गरी कम्तीमा तीनवटा 
एम्बजलेवस सेवा शजरु गररनेछ ।  

४)  तत्काल उपचार निज ँदा ज्यानको िोखिममा पने 
प्रकृनतको सजत्केरी, दजघटुनामा परेका व्यजक्त आहदको 
उपचारका लाधग संघीय सरकारसँग समववय गरी िेली–
एम्बजलेवस सेवा उपलधि गराउन सििीकरण गररनेछ ।  

४। मातलृशशज तथा पोर्षण सजरक्षा 
कायम गने 

१)  िाद्य व्यविारमा सजिार गन ु स्थानीय पौजरटक 
िानेकज राको उपयोगमा िोड हदइनेछ ।  

२)  गभवुती महिलाको गभाुवस्थामा ४ पटक िाँच र 
सजत्केरी महिलाको ३ पटक िाँचलाई प्रोत्सािन गन ु
मालसक रूपमा स्वास््य संस्थाबाट िनचेतनामूलक 
नाटक प्रदशनु गररनेछ । 
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३)  पाँच वर्ष ु मजननका बालबाललका, गभवुती तथा सजत्केरी 
महिलाको स्वास््यलाई ध्यानमा रािी मालसक रूपमा 
अण्डा तथा गेडागजडी ववतरण कायिुम सञ्चालन  
गररनेछ ।  

४)  क्रकशोरवस्थाको गभिुारणल े लयाउन सक्ने िहटलताबारे 
िनचेतना िगाउन ववद्यालय माफुत वर्षुको तीन पटक 
ववशेर्ष कायिुम आयोिना गराइनेछ ।  

 ५. वैकजलपक स्वास््य सेवाको 
ववस्तार गने 

 

१) आयजवेद, िोलमयोपेथी, प्राकृनतक धचक्रकत्सा उपचार पद्िनत 
प्रभावकारी देखिएका रोगीिरूलाई सो उपचार पद्िनत 
उपयोग गन ुसििीकरण गररनेछ  

२)  परम्परागत उपचारमा सलंग्न िनशजक्तको क्षमता 
ववकास गररनेछ । 

३)  योगाभ्यासलाई ननयलमत िीवन पद्िनतसँग आबद्ि 
गन ुप्रोत्सािन गररनेछ, साथै योग लशक्षालाई ववद्यालय 
लशक्षामा आवद्ि गररनेछ । 

 

९.  प्रमुख कायाक्रमहरू  
क)  गाउँपासिकािे गने 

१)  कोलभड शैया सहितको अस्पताल 

२)  स्वास््य संस्थाको पूवाुिार ववकास 

३)  स्वास््य ववज्ञिरूद्वारा स्वास््य लशववर सञ्चालन 

४)  एम्बजलेवस सेवा  
५)  स्वास््य बबमाको पिज ँच बबस्तार 
६)  सजरक्षक्षत सजत्केरी सेवा 
७)  पाललकाको समग्र आिारभूत स्वास््य नीनत तिजमुा 

ख)  प्रदेश िरकारिँग िहकायामा िम्पादन हुने 

१) स्वास््य संस्थाको पूवाुिार ववकास 

२)  काललका सामजदानयक अस्पताललाई ररफरल अस्पतालको रूपमा ववकास गन ु प्रदेश 
सरकारसँग समववय  

ग)  िंघीय िरकारिँग िहकायामा िम्पादन हुनितने 

१)  स्वास््य संस्थाको पूवाुिार ववकास 

२)  स्वास््य लशववर सञ्चालन 

१०. अपेक्षित उपिष्धि 

 योिना अवधिको स्थानीय स्वास््य नीनत तिजमुा भएको िजने, गाउँपाललकामा कम्तीमा ५ बेडको 
अस्पताल स्थापना भएको िजने, ररफरल अस्पतालसँग सम्बवि स्थावपत भएको िजने, ८० प्रनतशत 
महिलािरू स्वास््य संस्थामा सजत्केरी भएको िजने, क्रकशोरावस्थाको गभिुारण सखं्या २५ भवदा 
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कममा पजयाुउने, सजत्केरीपश्चात ्३ पटक िाँच गराउने महिला ५०% पजयाुउने, स्वास््य संस्थामा ३० 
लमनेटलभत्रमा पजग्ने ५०% पजयाुउने । 
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६.३ िैङ्धगक िमानता, िामाष्जक िमावशेीकरण तथा िक्षित वगा 
 

१.  पटृठभूसम  
 लैङ्धगक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण (लैससास) वतमुान अवस्थामा अत्यवत 

मित्वपूण ुसवाल िो । संवविानले समानजपानतक समावेशी र सिभाधगताको लसद्िावतका आिारमा 
समतामूलक समािको ननमाुणका लाधग वगीय, िानतय, क्षेत्रीय, भावर्षक, िालमकु, लैङ्धगक ववभेद 
हिसंा तथा सवै प्रकारको िातीय छज वाछूत एवं ववभेदको अवत्य गरी आधथकु समानता, समदृ्धि, 

सामाजिक वयाय सजननजश्चत गने सकंलप गररएको छ । यसैगरी संवविानले महिलाको िक, 

बालबाललकाको िक, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूको लाधग सामाजिक सजरक्षाको िक, असिाय 
एकल महिला, अपाङ्गता भएका बालबाललका, आफ्नो िेरचाि आफै गन ुनसक्ने तथा लोपोवमजि 
िानतका नागररकलाई सामाजिक सजरक्षाको िक, ज्येरठ नागररकको िकका साथै त्यस्ता 
बगसुमेतलाई राज्यबाट ववशेर्ष संरक्षण तथा सामाजिक सजरक्षा प्रत्याभूनत िस्ता मौललक िकको 
व्यवस्था गरेको छ । १५औ ंयोिनाले पनन महिलाको समान तथा अथपूुण ुसिभाधगता सहित 
सारभूत समानता कायम गने लक्ष्य रािेको छ । “कोहिपनन छज ट्टनज िज ँदैन” भवने मावयताका साथ 
हदगो ववकास लक्ष्यको लक्ष्य ५ मा लैङ्धगक समानता िालसल गने र सबै महिला, क्रकशोरी र 
बाललकालाई सशक्त बनाउने भवने कज रा उललेि गररएको  
छ ।  

२.  वस्तुगत ष्स्थतत 

 यस नौकज ण्ड गाउँपाललकामा रिेका िम्मा िनसंख्या १४७४२को ५१% महिला रिेका छन।् यस ै
गरी गाउँपाललका पार्श्रवधचत्र २०७६ को त्याङ्क अनजसार िनिानत ७४.२८%, बालबाललका 
५२.२६% (िवमे देखि १९ वर्ष ु समूि, प्रोफाइल ताललका), ज्येरठ नागररक ६.३७% अपाङ्गता 
भएका व्यजक्त २.३७%, एकल महिला २.२२% रिेका छन ्। गाउँपाललकाको औसत साक्षरता ७८%   
रिेको मा महिला साक्षरता ६४%  रिेको छ । सामाजिक सजरक्षा भत्तामा आवद्ि िनसंख्या ५.५३ 
% रिेको छ । कज ल रोिगारीमा महिलाको हिस्सा २०.८०% (स्थलगत सवेक्षण) रिेको छ । 
७.८३% घरिग्गा मात्र महिलाको स्वालमत्वमा रिेको देखिवछ भने संयजक्त स्वालमत्वमा ४.०४% 
रिेको देखिवछ । यस पाललकामा ननवाुधचत िनप्रनतनतधिमा महिला ३८.७१% (१२), दललत तथा 
अलपसंख्यक समजदायबाट १६.१३% (५) िना रिेको छ । 

३.  प्रमुख िमस्या 
 लशक्षा, स्वास््य लगायत सेवामा महिलाको पिज ँचमा कमी, नेततृ्व तिमा महिलाको अथपूुण ु

सिभाधगतामा कमी,  नेततृ्व क्षमता ववकासको कलम, महिलामैत्री, बालबाललकामैत्री, अपाङ्गतामैत्री 
तथा ज्येरठ नागररकमतै्री नननत तथा साविुननक स्थलको ननमाुण निजनज, भूस्वालमत्वको अधिकार 
महिलािरूलाई नहदनज, ज्येरठ नागररकको िेरचािमा कमी िज ँदै िानज, रुहढवादी परम्परा िावी िजनज, 
एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूलाई समािले िेने दृजरटकोणमा पररवतनु िजन नसक्नज, 
व्यजक्त एवं ज्येरठ नागररकको िक अधिकारको कायाुववयन पक्ष क्रफतलो िजनज आहद प्रमजि 
समस्याका रूपमा रिेका छन ्। 
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४.  अविर र चुनौती  
(क) अविर  
 ववलभवन गैरसरकारी संस्थािरूले लक्षक्षत वगलुाई प्राथलमकतामा रािी ववलभवन कायिुम सञ्चालन 

गनज,ु संवविानका मौललक िकमा समावेशीकरणलाई प्राथलमकता हदई सो अनजसार ववलभवन िक 
सजरक्षक्षत िजनज, समावेशी प्रनतननधित्वको संवैिाननक एवं कानूनी व्यवस्था िजनज, महिलािरू उद्यमी, 
व्यवसायी बवन पाउनज, पाललकाको ननणयु प्रक्रियामा संघीयता अनजरूप बालबाललका सम्बविी 
कानून, नीनत, योिना, कायिुम तथा संस्थागत संयवत्रको ववकास िज ँदै िानज, ज्येरठ नागररकको 
ज्ञान, सीप र अनजभवलाई उपयोग गने वातावरण सिृना िज ँदै िानज, ननवाुधचत महिला िनप्रनतननधि 
िजनज, लैङ्धगक उत्तरदायी बिेट ववननयोिन िजनज, स्थानीय तिमा गहठत ववलभवन सलमनतिरूमा 
महिलाको ३३% सिभाधगता सजननजश्चत िजनज, लैससास नीनत बवनज, अपाङ्गता सम्बविी पररचयपत्र 
ववतरण सम्बविी कायवुवधि २०७६ पाररत भई कायाुववयन शजरु िजनज, व्यवसाय, िेलकज द, घरपररवार 
तथा ववत्तीय क्षते्रमा महिलाको पिज ँचमा वदृ्धि िजनज आहदलाई अवसरका रूपमा ललन सक्रकवछ । 

(ख) चुनौती 
 सबै महिलािरूलाई साक्षर बनाउनज, महिलािरूको घरायसी कामको आधथकु मूलयाङ्कन गनज,ु लोक 

सेवा आयोग तथा अवय रोिगारी सेवामा महिलािरूलाई प्रनतस्पिाुमा सिभागी गनज,ु सम्बजवित 
ननकायले लैसाससालाई प्राथलमकतामा रािी लैङ्धगक उत्तरदायी बिेट ववननयोिन गनज,ु महिलािरू 
माधथ िजने सबै प्रकारका हिसंा, ववभेद तथा शोर्षणको अवत्य गनज,ु बालमैत्री स्थानीय शासन 
स्थापना गनज,ु ग्रामीण महिलाको िीवनस्तरमा सजिार लयाउनज, अपाङ्गता भएका व्यजक्तको प्रकृनत 
अनजसारको सेवा प्रवाि गनज,ु बालबाललका, ज्येरठ नागररक तथा अपाङ्गता भएका व्यजक्तमैत्री 
पूवाुिार ववकास गनज,ु सामाजिक सजरक्षा भत्ता ववतरण सिि र सेवाग्रािीमजिी बनाउनज, 
अपाङ्गतामैत्री लशक्षा तथा सिायक सामग्रीको उपलव्िता गनज ुआहदलाई चजनौतीका रूपमा ललन 
सक्रकवछ । 

५.  िक्ष्य 

 ववकास प्रक्रिया र अवसरमा समावेशीता सजननजश्चत भएको िजने । 
६.  उद्देश्य 

 लैङ्धगक समानता र सामाजिक समावेलशता अलभवदृ्धि गनज ु। 
७.  रणनीतत 

१.  महिला तथा लक्षक्षत वगकुा नागररकिरूको राज्यको ववलभवन योिना ननमाणु, छलफल तथा 
ननणयुिरूमा अथपूुण ुसिभाधगतामा िोड हदने 

२.  ववलभवन क्षेत्रमा महिलािरूको नेततृ्व िजने गरी नीनत ननयम बनाउनजका साथ ैमहिला तथा 
लक्षक्षत वगकुो आत्मननभरुता बढाउन बिेट ववननयोिन तथा कायिुम सञ्चालन गने 

३.  महिला, बालबाललका तथा क्रकशोरक्रकशोरी ववरुद्ि िजने सबै प्रकारका ववभेद, दजव्यवुिार, शोर्षण, 

उपेक्षा एवं हिसंा, बाल वववाि, बेचबबिन, ओसारपसारको अवत्य गने कज रामा िोड हदने 
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४.  ववलभवन क्षते्रमा रिेका महिला, बालबाललका, अपाङ्गता भएका व्यजक्त तथा ज्येरठ 
नागररकिरूको अवतरक्षते्रीय, िण्डीकृत त्याङ्क सकंलन तथा अलभलेिीकरण गने 

५.  महिला, बालबाललका, अपाङ्गता भएका व्यजक्त, एवं ज्येरठ नागररकमतै्री भौनतक संरचना 
ननमाुण गने 

६.  ज्येरठ नागररकलाई सम्मानपूण ुजिवनयापनको अनजभूनत हदलाउन उननिरूको अनजभव एवं 
सीपको संरक्षण गदै, उक्त सम्बविी नीनत ननमाुण (सिभाधगतामूलक) गरी उपयोगमा 
लयाउने 

८.  कायानीतत 

रणनीतत कायानीतत 

१.  महिला तथा लक्षक्षत 
बगकुा नागररकिरूको 
राज्यको ववलभवन योिना 
ननमाण,ु छलफल तथा 
ननणयुिरूमा अथपूुण ु
सिभागजुतामा िोड 
हदने 

 

• महिला, एकल महिला, दललत र अलपसखं्यक 
िनप्रनतननधििरूको नेततृ्व क्षमता ववकास गरी उनीिरूको 
भूलमका सशक्त बनाइनेछ । 

• ववकासका सबै ति र ननणयु प्रक्रियामा महिलाको अथपूुण ु
सिभाधगता बढाउँदै सेवा सजवविा र अवसरमा पिज ँच 
सजननजश्चत गररनेछ । 

• महिलाको कायमुा सियोग गरी समानताको जस्थनत प्राप्त 
गन ुपजरुर्षको सक्रिय सिभाधगता सजननजश्चत गररनेछ । 

• लक्षक्षत वगलुाई पहिलो प्राथलमकतामा रािी ववलभवन सीप 
ववकास ताललमिरू सञ्चालन गने । 

२.  ववलभवन क्षते्रमा 
महिलािरूको नेततृ्व 
िजनेगरी नीनत ननयम 
बनाउनजका साथै महिला 
तथा लक्षक्षत वगकुो 
आत्मननभरुता वढाउन 
बिेट ववननयोिन तथा 
कायिुम सञ्चालन गने 

 

• महिलािरूलाई आयआिनु तथा उत्पादन क्षते्रमा सिभागी 
गराई श्रमको उधचत मूलयाङ्कन िजने गरी अथपूुण ु
सिभाधगतामा िोड हदइनेछ । 

• महिला तथा लक्षक्षत वगकुा व्यजक्तिरूलाई िीववकोपािनु 
सम्बविी सियोग कायिुम सञ्चालन गररनेछ । 

• आधथकु सशजक्तकरण र व्यावसानयक कृवर्षमा िोड हदइनेछ 
। 

• गाउँपाललकाजस्थत सबै ननकायिरूमा लैङ्धगक उत्तरदायी बिेट 
ववननयोिन तथा लैङ्धगक बिेट परीक्षणलाई ननयलमत र 
ननयमन गररनेछ । 

• महिला तथा लक्षक्षत वगिुरूको सरल पिज ँच िजने गरी बैंक 
तथा सिकारीसँग सिजललयत किाुका लाधग समववय र 
सििीकरण गररनेछ । 

• भूस्वालमत्वमा महिलाको अधिकार स्थावपतको व्यवस्था 
लमलाइनेछ ।  
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३. महिला, बालबाललका तथा 
क्रकशोरक्रकशोरी ववरुद्ि 
िजने सबै प्रकारका ववभेद, 

दजव्यवुिार, शोर्षण, उपके्षा 
एवं हिसंा, बाल वववाि, 
बेचबबिन, ओसारपसारको 
अवत्य गने कज रामा िोड 
हदने 

• सबै नागररकिरूमा वयानयक सलमनतद्वारा ननरपक्ष सेवा 
उपलधि गने व्यवस्था लमलाइनेछ । 

• लैङ्धगक हिसंाको अवत्यको लाधग पाललकास्तरीय सामाजिक 
सजरक्षा कोर्षको स्थापना तथा सञ्चालन गररनेछ । 

• मानव बेचबबिन तथा लैङ्धगक हिसंाबाट पीडडत र 
प्रभाववतिरूलाई आत्मननभरु बनाउन व्यवसायमूलक ताललम 
प्रदान तथा रोिगारीका अवसरिरूमा सिभाधगताका लाधग 
व्यवस्था गररनेछ । 

• महिला ववभेद, हिसंा र शोर्षण िस्ता सामाजिक समस्याका 
ववरुद्ि सचेतना, पीडडतको उद्िार र संरक्षण तथा  
वयानयक सलमनतद्वारा ननरपक्ष सेवा उपलधि गराउने 
व्यवस्था लमलाइनेछ ।  

४. ववलभवन क्षते्रमा रिेका 
महिला, बालबाललका, 
अपाङ्गता भएका व्यजक्त 
तथा ज्येरठ 
नागररकिरूको 
अन्र्तक्षते्रीय, िण्डीकृत 
त्याङुक् संकलन तथा 
अलभलेिुीकरण गने । 

• गाउँपाललकास्तरमा लङै्धगक समानता तथा सामाजिक 
समावशेीकरण सम्बविी अवतरक्षते्रगत, िण्डीकृत त्यांक 
संकलन एवं अलभलेिनका लाधग उपयजक्त प्रववधिको ववकास 
गररनेछ । 

• संकललत त्यांक ववश्लेर्षण, अलभलेिीकरण गरी ननरवतर 
अद्यावधिक गने र राजरिय त्यांकमा योगदान गने 
व्यवस्था लमलाइनेछ । 

५.  महिला, बालबाललका, 
अपाङ्गता भएका 
व्यजक्त, एवं ज्येरठ 
नागररक मतै्री भौनतक 
संरचना ननमाणु गने 

 

• ननिी तथा साविुननक क्षेत्रको भवन ननमाणु तथा डडिाइन 
बालमैत्री, अपाङ्गतामैत्री, बालमैत्री, ज्येरठ नागररकमैत्री, 
बनाउन अलभयान सञ्चालन गररनेछ । 

• प्रत्येक ववद्यालयमा ननलमतु संरचना (शौचालय, महिला 
आराम कक्ष आहद) को ननमाुणलाई ववद्यालयको अनजशासन, 

कायसुम्पादन मूलयांकनको आिार बनाइनेछ ।  
६.  ज्येरठ नागररकलाई 

सम्मानपूण ु
िीवनयापनको अनजभूनत 
हदलाउन उनीिरूको 
अनजभव एवं सीपको 
संरक्षण गदै, उक्त 
सम्बविी नननत ननमाणु 
(सिभाधगतामूलक) गरी 

• ज्येरठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनजभवलाई उपयोग गन ु
अवतरपजस्ता सीप िस्तावतरण, छलफल, र अवतरक्रिया 
कायिुम सञ्चालन गररनेछ ।  

• ज्येरठ नागररकलाई सामाजिक सजरक्षा भत्ता उपलधि गराउन 
वडा एवं टोलस्तरमा ववतरण गन ु आवश्यक व्यवस्था 
लमलाइनेछ । 
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उपयोगमा लयाउने 

 

९.  प्रमुख कायाक्रम 

(क)  स्थानीय तह आफैिे िम्पादन गने  
• लैससास नीनत तिजमुा तथा समायोिन, संशोिन 

• नेततृ्व ववकास सम्बविी आिारभूत ताललम  
• महिला पजरुर्ष समववकास ताललम 

• महिला तथा लक्षक्षत वगकुा व्यजक्तिरूलाई केजवरत िीववकोपािनु सम्बविी कायिुम 

• सीप ववकास ताललम (िोजियारी, लसचंाइ, ढाका, बजनाइ) 
• लैङ्धगक हिसंा ववरुद्िको १६ हदने अलभयान  
• बाल वववाि अवत्य सम्बविी िनचेतनामूलक कायिुम 

• बाल क्लव तथा बाल अधिकार सम्बविी अलभमजिीकरण कायिुम 

• ज्येरठ नागररक भेटघाट तथा स्वास््य लशववर कायिुम  
• अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूलाई सिायता सामग्री ववतरण कायिुम  
• अपाङ्गमैत्री, बालबाललकामतै्री, महिलामैत्री भौनतक संरचना ननमाुण 

(ख)  प्रदेश िरकारिँग िहकायामा िम्पादन हुने 

• वयानयक सलमनत क्षमता ववकास 

• अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूलाई सियता सामग्री ववतरण कायिुम  
• अपाङ्गमैत्री, बालबाललकामतै्री, महिलामैत्री भौनतक संरचना ननमाुण 

• सामाजिक सजरक्षा भत्ता ववतरण प्रणालीको गठन 

• ववशेर्ष लशक्षा 
(ग)  िंघीय िरकारिँग िहकायामा िम्पादन हुने 

• वयानयक सलमनत क्षमता ववकास 

• ववशेर्ष लशक्षा 
• अपाङ्गता भएका व्यजक्तिरूलाई सिायता सामग्री ववतरण कायिुम 

१०. अपके्षित उपिष्धि 

 लैससास नीनत तिजमुा भएको िजने, लैङ्धगक बिेट प्रणाली अवलम्बन भएको िजने, ३०० िनालाई 
क्षमता ववकास ताललम हदइएको िजने, गाउँपाललकाबाट गठन िजने सलमनतिरूमा ५० प्रनतशत 
समावेलशता भएको िजने, लैससास अवतरक्षेत्रीय िण्डीकृत त्यांक संकलनको अभ्यास शजरु भएको 
िजने, प्रादेलशक आयमा महिलाको घरायसी कामको लेिािोिा भएको िजने, सबै ननकायमा लैङ्धगक 
उत्तरदायी बिेट प्रणाली संस्थागत भएको िजने, लैससास बिेट परीक्षण ननयलमत भएको िजनेछ । 
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६.४ युवा तथा खेिकुद 

 

१.  पटृठभूसम  
  नेपालको संवविानले राजरिय ववकासमा यजवा सिभाधगता अलभवदृ्धि गदै रािनीनतक, सामाजिक, 

सांस्कृनतक र आधथकु अधिकारिरूको पूण ुउपयोग गने वातावरण तयार गरी यजवाको सवाुङ्गीण 
ववकास, सशजक्तकरण र यजवा उद्यमलशलताका लाधग लशक्षा, स्वास््य, रोिगारी लगायतका क्षेत्रमा 
ववशेर्ष अवसर प्रदान गने व्यवस्था गरेको छ । पवरौं योिनामा िेलकज दको ववकास र ववस्तार 
गरी स्वस्थ, सक्षम र अनजशालसत नागररक तयार पादै अवतराुजरिय िगतमा रारिको सम्मान 
अलभवदृ्धि गदै पहिचान स्थावपत गने भनी व्यवस्था भएको पाइवछ ।  

ववद्यमान अवस्था 
 यस गाउँपाललकाको कज ल िनसख्यामा ४० वर्ष ु उमेर सम्मको िनसंख्या कररब १०८२८ रिेको 

७०.४५प्रनतशत (८३३०) रिेको छ भने कररब २.८५ प्रनतशत यजवािरू वदेैलशक रोिगारमा संलग्न 
देखिवछन ्। 

३.  प्रमुख िमस्या 
 गाउँपाललकामा प्रववधियजक्त रोिगारीको कमी िजनज, यजवामा उच्च लशक्षाको पिज ँचमा कमी िजनज, यजवा 

शजक्तलाई सीप र उद्यमलशल बनाउन समजधचत  ताललमको कमी िजनज, यजवा लक्षक्षत कायिुमको 
कमी िजनज, लसकेको सीप र ताललमलाई पूण ुउपयोग गन ुनसक्रकनज,, यजवा शजक्तलाई उत्पादनशील 
क्षेत्रमा पररचालन गन ुनसक्नज, यजवा ववदेश पलायन िजनज, िेलकज द पूवाुिारको कमी िजनज, िेलकज द 
क्षेत्रमा वयून लगानी िजनज, ववद्यालयबाट नै िेलकज दप्रनत अलभरुधच िगाउन नसक्नज,, िेलकज द 
प्रलशक्षणको कमी िजनज, वडा र पाललकास्तरमा िेलकज द क्लब गठन गन ुनसक्रकनज, जिलला, प्रदेश 
तथा राजरियस्तरमा पयाुप्त सम्बवि कायम िजन नसक्नज िस्ता यस क्षेत्रका प्रमजि समस्या 
देखिएका छन ्। 

४.  अविर र चुनौती  
क)  अविर 
 यजवा ववकासका लाधग संवैिाननक व्यवस्था िजनज, रोिगार र स्वरोिगारका अवसरका लाधग 

सरकारको उच्च प्राथलमकता रिनज राजरियस्तरमा नै यजवा पररचालन नीनत र रणनीनत तय िजनज, 
राज्यबाट यजवा रोिगार कायिुम लागू िजनज, ववदेशबाट फकेका सीपयजक्त यजवाको सीप 
पररचालनका लाधग प्रोत्सािी कायिुम लागू िजन, यजवा पररचालन गाउँपाललकाको प्राथलमकतामा 
रिनज, यजवा संलग्न स्थानीय संरचना÷संयवत्र रिनज, गाउँपाललकामा ववलभवन तिमा साथै महिला 
तथा ववशेर्ष समूिका िलेाडीिरूको लाधग िेलकज द प्रनतयोधगता सञ्चालन गनज,ु िेलकज द 
पूवाुिारिरूको िमशः ववकास िज ँदै िानज आहद प्रमजि अवसरका रूपमा रिेका छन ्। 

ख)  चुनौती 
यजवामा सीप र उद्यमशीलता ववकास गनज,ु यजवा स्वरोिगारीको वदृ्धि गनज,ु राजरियस्तरबाट 
उपलधि सजवविा र अवसरसंग यजवाको पिज ँच बढाउनज, पाललकामा रोिगारीका अवसरिरूको वदृ्धि 
गनज,ु यजवा प्रनतभा पलायन िजनबाट रोक्नज, यजवालाई कज लतमा लाग्नबाट रोक्नज,  क्षमतानजसार सक्षम 
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यजवा िनशजक्त उत्पादनमा ध्यान पजयाुउनज, िेलकज द पूवाुिारको ववद्यालय, वडा र पाललकास्तरमा 
ननमाुण गनज,ु यजवािरूलाई िेलकज दप्रनत प्रोत्साहित गराउनज, व्यावसानयक िेलकज दको ववकास गनज,ु 
ननयलमत िेलकज द प्रनतयोधगता आयोिना गनज ुआहद यस क्षेत्रका प्रमजि चजनौती िजन ्।  

५.  िक्ष्य 

 यजवा शजक्तको क्षमतानजसार उपयोग गररएको िजने ।  
६.  उद्देश्य 

१.  यजवा रोिगार सिृना गनज ु
२.  िेलकज दका माध्यमबाट स्वस्थ, सिृनशील र अनजशालसत यजवाशजक्त ववकास गनज ु 

७.  रणनीतत 

1. यजवामा सीप र उद्यमशीलता ववकास गरी रोिगारी बढाउने । 
2. स्थान ववशेर्षअनजसार िेलकज द पूवाुिारको ननमाणु र ववस्तार गने । 
3. िेलकज दलाई व्यावसानयक रूपमा संस्थागत गने । 

८.  कायानीतत  
रणनीतत कायानीतत 

१. यजवामा सीप र उद्यमशीलता 
ववकास गरी रोिगारी बढाउने । 
 

 

1. स्वदेश तथा ववदेशमा काम गरररिेका यजवाको त्यांक 
संकलन गरी अलभलिे राखिनेछ। 

2. ववद्यालय अध्ययन सम्पवन गरेका यजवािरूलाई 
व्यावसानयक ताललमको अवसर प्रदान गररनेछ ।  

3. यजवािरूलाई व्यवसायका लाधग सिजललयतपूण ु किाु 
उपलधि गराउन ववत्तीय ससं्थाबाट सिि किाु उपलधि 
िजने धयवस्था गन ुसििीकरण गररनेछ । 

4. यजवािरूलाई िीवनोपयोगी तथा प्राववधिक लशक्षाका साथै 
सीपमूलक एवं उद्यमशीलता सम्बविी ताललम प्रदान  
गररनेछ ।  

5. ववदेशबाट सीप लसकेका यजवािरूलाई नतनको सीप र 
ज्ञानको प्रयोग गन ुपाउने वातावरण सिृना गरी  नतनले 
चािेका, व्यवासाय दताु, सञ्चालनमा सििता आउने गरी 
नीनतगत ननणयु गररनेछ । 

6. स्थानीय तिमा यजवा रोिगारमजिी ववकास कायिुम तिजमुा   
गररनेछ । 

7. यजवा शजक्तलाई ववपद् व्यवस्थापनको ताललम हदई 
स्वैजच्छक रूपमा योगदान पजयाुउने वातावरण सिृना 
गररनेछ । 

8. ननिी क्षते्र, गैसस र ववकास साझेदारिरूसँग समववय गरी 
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यजवा रोिगारीलाई प्रवद्िुन गररनेछ । 
9. परम्परागत पेशा अपनाएका व्यजक्तलाई व्यवसायीकरण 

गनकुा लाधग लगानी अलभवदृ्धि गररनेछ र 
पजस्तावतरणलाई प्रोत्साहित गररनेछ ।  

10. यजवािरूलाई कज लतमा लाग्नबाट िोगाउन ववशेर्ष 
चेतनामूलक कायिुम सञ्चालन गररनेछ । 

२. स्थान बबशेर्षअनजसार िेलकज द 
पूवाुिार ननमाणु र ववस्तार 
गने । 

 

1. ववद्यालय, वडा र गाउँपाललकाको तिमा िेलकज द स्थल 
ननमाणु गन ुपिल गररनेछ । 

2. िेलकज द पूवाुिारको ववकास गजणस्तरयजक्त रूपमा गररनेछ 
। 

3. अवतर ववद्यालयस्तरीय,, अवतर वडास्तरीय तथा  
पाललकास्तरीय िेलकज दको आयोिन गरी उत्कृरट 
िेलाडीलाई लशलड, पजरस्कारको आयोिन गररनेछ । 

4. प्रतेक वडामा वडास्तरीय िेल मदैान र गाउँपाललकाको 
उपयजक्त स्थानमा कभड ुिलको व्यवस्था गररनेछ । 

5. उत्कृरट िेलाडीलाई प्रदेशस्तर तथा राजरियस्तरको िेल 
प्रनतयोधगतामा भाग ललन िेलकज द कोर्षको व्यवस्था 
गररनेछ र प्रलशक्षणको लाधग छात्रववृत्त समेत प्रदान 
गररनेछ । 

३. िेलकज दलाई व्यावसानयक 
रूपमा संस्थागत गने 

1.  ववद्यालय, वडा तथा पाललकास्तरमा क्लबिरूको 
स्थापना एवं ववकास गन ु प्रोत्सािन गररनजका साथै 
व्यावसानयकता प्रदान गन ुसििीकरण छ । 

2. फरक क्षमता भएकािरूको ववलशरटीकृत िेलकज द 
प्रनतयोधगतािरूको आयोिना गरी उनीिरूलाई िेलकज दप्रनत 
आकवर्षतु गररनेछ । 

3. ननिी क्षेत्रसँग सिकाय ु र समववय  
गरर ववलभवन  िेलकज दको आयोिन गररनेछ । 

4. यजवािरूको क्षमता अलभवदृ्धि गरी प्रादेलशक तथा राजरिय 
स्तरका प्रनतयोधगतािरूका लाधग सक्षम बनाइनेछ । 

5. प्रादेलशक र राजरिय रूपमा पहिचान भएका िेलाडीलाई 
उधचत पजरस्कार र सम्मान प्रदान गररनेछ। 

 

९.  प्रमुख कायाक्रम 

क)  स्थानीय तह आफैिे िम्पादन गने 
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• यजवामजिी क्षमता ववकास काुयिम   

• लगानी अलभवदृ्धि योिना   
• ववकास प्रक्रियामा यजवा पररचालन   

• िेलकज दको सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान   

• ववद्यालय तिमा प्रनतभावान िेलाडीको पहिचान   

• िेलकज द स्थल र कभडिुलको ननमाुण   

• व्यावसानयक िेलकज द क्लब ननमाुण   

• िेलकज द ववकास कोर्ष स्थापना 
ख)  प्रदेश िरकारिँग िहकायामा िम्पादन हुने 

• िेलकज दको सम्भाव्य क्षते्र पहिचान   

• िेलकज द मदैान र कभडिुलको ननमाुण   
• प्रदेश एवं राजरियस्तरको िलेकज द प्रनतयोधगता आयोिना 

ग)  िंघीय िरकारिँग िहकायामा िम्पादन हुने 
• िेलकज दको सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान  

• संघीय िेलकज द प्रनतयोधगता 
१०.  अपेक्षित उपिष्व्ि 

 यजवािरूमा सीप र उद्यमशीलता अलभवदृ्धि भएको िजने, ववकासका ववलभवन क्षते्रमा यजवािरूको 
संलग्नता बढेको िजने, ववपदिवय अवस्थामा यजवािरू पररचालन भएको िजने, व्यावसानयक 
िेलकज दिरू शजरु भएको िजने, प्रत्येक वर्षु स्थानीय, प्रादेलशक, जिललास्तरीय एवं राजरिय 
प्रनतयोधगताको आयोिना गरेको िजने, ववद्यालय तिमा िेलकज द मैदान ननमाणु भएको िजने, 

गाउँपाललकास्तरीय िेलकज द मैदान, कभडिुल ननमाुण भएको िजने, वावर्षकु रूपमा अवतर ववद्यालय 
िेलकज द प्रनतयोधगता आयोिना भएको िजने, यजवा िेलकज द सम्बविी स्थानीय नीनत ननमाुण भएको 
िजने । 
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पररच्छेद- ७ 

स्थानीय पूवाािार ववकाि 

 

७.१ स्थानीय यातायात िेत्र 

 

१. पटृठभूसम 

 ववकासका पूवाुिारिरू मध्ये यातायात सबैभवदा मित्वपूण ु पूवाुिार िो । नेपालको संबबिान र 
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन बमोजिम संघीय र प्रादेलशक नीनत र कानूनको अनजकज ल िजने गरी 
स्थानीयस्तरमा ननमाुण िजने भौनतक पूवाुिार तथा यातायात प्रणालीको नीनत, कानून, कायवुवधि, 
मापदण्ड, गजरुयोिना कायिुम आहदको ननमाुण, ममतु सम्भार, सञ्चालन, व्यवस्थापन आहदको 
जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा रिेको छ । 

२. ववद्यमान ष्स्थतत 

 यस गाउँपाललकामा अम्बास-भोले-पारच्याङ १३.५ क्रकलम र स्याउबारी लोक्रकल-वडा नं १ िज ँदै यासा ु
सम्म २६ क्रकलम, कररब ४० क्रकलम सडक प्रदेश सरकार अवतगतु ननमाणुािीन छन ्। यसका साथ ै
पाललकामा १३.५ क्रकलम ग्राभेल सडक र २९ वटा  पाललकास्तरको १२९ क्रकलम िजले सडकिरू 
सञ्चाललत छन ् ।कच्ची सडकको ियाक पाललकाका सबै वडामा पजगेको छ । सञ्चाललत 
सडकिरूको ज्यालमती (सडक ज्योमेिी) नलमलनजका साथै आवश्यक वयूनतम सडकलाई चाहिने 
क्रकनारातफुका नाली िस्ता सरंचनािरू पनन नबनेकोले सवारी सािन सञ्चालन गन ु ननकै 
िोखिमपूण ु रिेको छ । पाललकाले सडक, सडक पजल, पदमाग,ु घोडेटो आहद सबैलाई समेटेर 
यातायात गजरुयोिना बनाई प्रणालीगत ढंगबाट सडक ननमाुण गररनजपने सो समेत गरेको पाइँदैन 
।  

िडक पुि तथा झोिुङ्गे पुिको ष्स्थतत 

 यस पाललकामा २ वटा नदीिरू र ६ वटा िोलािरू छन।् पाललकामा िाल ८ वटा झोलजङ्गे पजल र 
२ वटा सडक पजलिरू (केवरीय स्तर) ननमाुणािीन िजनजका साथ ै १० वटा घोडेटो बाटोिरू 
सञ्चालनमा रिेका छन ् । गोसाइकज ण्ड िाने पयटुकीय पदमागकुा साथै अवय ३ वटा अवय 
पयटुकीय पदमाग ुिरू पनन सञ्चालनमा रिेका छन।् गोसाईकज ण्ड पयटुकीय पदमागकुो डडवपआर 
समेत तयार भइसकेको छ ।  

३. प्रमुख िमस्याहरू 

   कच्ची र मौसमी सडक मात्र रिनज, मित्वपूण ुपयटुकीय तथा िालमकु, सांस्कनतक स्थलिरूसम्म 
सडक तथा स्तरीय पदमागकुो पिजुचँ निजनज, मजख्य लोकमागसँुग पाललकाको सडक िोडडन नसक्दा 
सबयुाम सडक पाललकामा निजनज, प्रारजम्भक अध्ययन डडिायन ववना नै सडक िोलने प्रववृत्त 
बढ्नज, िेरै सडकको ननमाुण शजरूवात भए तापनन ननमाणु भएका सडकिरू धयबजस्थत िजन नसक्नज, 
वयूनतम मापदण्ड अनजसारको पदमाग ु निजनज, अवश्यकतानजसार सडक पजल तथा झोलजङ्गे पजल 
निजनज, सबयुाम सडक सञ्िालको अभावमा ग्रामुीण भगेमा आधथकु क्रियाकलाप वयून िजनज आहद 
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प्रमजि समस्या रिेका  
छन ्।   

४. अविर र चुनौती  

क) अविर 
  सबै गाउँपाललकाको केवरसम्म सबयुाम सडकले िोडने नीनत नेपाल सरकारको रिनज, नजवाकोट 

जिलला सदरमजकाम बबदजर र रसजवा जिलला सदरमजकाम िजवचे िोड्ने सडक कालोपत्रे स्तरको िजनज, 
उक्त सडक सँग नौकज ण्ड गाउँपाललकाको केवर िोडडन अम्बास-भोले-पारच्याङ र स्याउबारी- 
लोक्रकल यासाु सडक ननमाुणािीन रिनज, प्रदेश सडकलाई आिार मानी अवय शािा सडकिरू 
ननमाणुािीन रिनज, गोसाइँकज ण्ड िाने पदमाग ुको डड वप आर पाललकाबाट तयार गररनज, घोडेटो 
बाटोिरू ननमाणुािीन रिनज, यातायात पूवाुिार ववकास संघ, प्रदेश र स्थानीय ति गरी तीनै तिका 
सरकारको उच्च प्राथलमकतामा रिनज, पाललकाको सबै वडा केवरसम्म सडक ियाक ननमाुण िजनज 
आहद अवसरिरू िजन।् 

)ख  चुनौती  
 सञ्चाललत िजले सडकिरूको स्तरोवननत गरी सबयुाम बनाउनज,  मित्वपूण ुबिारकेवर र पयटुकीय 

स्थानिरू सबयुाम सडक संिालसँग िोड्नज, एक घण्टाको फेरोमा झोपजको ननमाुण गनज,ु प्रमूि 
पयटुकीय स्थलिरूसम्म पयटुकीय पदमाग ु िरू ननमाणु गनज,ु सडकको बबचमा पने िोलािरूमा 
सडक पजल ननमाुण गनज,ु आिा घण्टाको फेरोमा सबयुाम सडकको पिज ँच पज-याउनज,लोकमाग ुसडक 
सँग पाललकाको सडक सबयुाम बनाउनज, िोमेिी सजिार गनज,ु वातावरणमैत्री सडक ननमाुण गनज ु
आहद प्रमजि चजनौती िजनु।् 

५. ववर्यगत िक्ष्य 

 अधिकतम आिा घण्टाको दरूीमा गाउँपाललकाका सबै नागररकलाई मोटर बाटोको सजवविा पजगेको 
िजने । 

६. उद्देश्य 

  सवयुाम र सजरक्षक्षत यातायात पूवाुिारको ववकास र ववस्तार गनज ु।    

७.  रणनीतत तथा कायानीतत 

 उपरोक्त लक्ष्य र उद्देश्य प्राजप्तका लाधग ननम्न रणनीनत र नीनत अवलम्बन गररनेछ। 
रणनीतत कायानीतत 

१.  पाललका केवर, सबै वडा केवर 
र मित्वपूण ु स्थानमा पिज ँच 
बबस्तार गन ु सबयुाम सडक, 
सडक पजल, झो.पज. िरूको 
ननमाुण गने  

१. यातायात गजरुयोिना तयार गरी लागू गररनेछ,  
२. सडकको प्राबबधिक अध्ययन, डड.वप.आर. तयारी 

पनछमात्र सडक ननमाणु प्रारम्भ गररने पद्िनतको 
ववकास गररनेछ,   

३. सडक ननमाुणमा ठूला मेलसनको प्रयोगलाई ननरुत्साहित 
गररनेछ, 

४.  सडक ननमाुणमा, स्थानीय सािन, स्रोत र सीपको 



84 

अत्यधिक प्रयोग गरी वातावरणमतै्री तथा 
सिभाधगतात्मक अविारणाको प्रयोग गरी रोिगारी 
समेत श्रिृना गररनेछ,  

५.  सडकिरूको मापदण्ड तोकी प्राथलमकताको आिारमा 
वगीकरण गररनेछ, 

६.  सडकको दाया-ँबायाँ सडकको अधिकार क्षेत्र तोक्रकनेछ र 
सडक ननमाुण गदाु प्राप्त िग्गाको क्रकत्ताकाट गरी 
सडकको नाममा स्वालमत्व कायम गररएको सूचना 
स्थानीय रािपत्रमा प्रकालशत गररनेछ, 

७.  आवश्यकता अनजसार सडक पजल तथा झोलजङ्गे 
पजलिरूको ननमाणु गन ु अवय संस्थािरूसँग सिकाय ु
गररनेछ, 

८.  ननमाुण र ममतुको बिेटलाई व्यवजस्थत गन ु
ननमाुणतफु ठूलो अंश भार र ममतुतफु सानो अंश भार 
रािी छज ट्टटै शीर्षकुमा बिटे ववननयोिन गररनेछ,  

९. सडकमा, स्थानीय लाभग्रािीिरू (उपभोक्ता) को 
सिभाधगता र जिम्मेवारी तोक्रकनेछ । 

१०. सडकमा बायोइजविननयररङ प्रयोग गररँदा सकभर 
उपभोक्तािरूलाई काम लाग्ने घाँस, बबरुवा रोपणलाई 
बढी प्राथलमकता हदइनेछ । 

११. इजविननयररङ मापदण्ड अनजसार सडकको मोड सजिार, गे्रड 
र ज्यालमनत अबलम्बन गरी सजरक्षालाई ववशेर्ष ध्यान 
हदई ननमाणु र सजिार गररनेछ।   

१२. सडक यातायातलाई भरपदो र सजरक्षक्षत गराउन  
सजरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गररनेछ। 

२. सञ्चाललत सडकिरूको तथा 
पजलिरूको ननयलमत ममतु 
सम्भार गरी सबयुाम सजचारु 
गने 

१. ठेक्का प्रणालीबाट ननमाुण भएका सडक तथा पजलिरूको 
ममतु सम्भार गन ुननयमानजसार अधिकतम समयसम्म 
ममतु कायकुो जिम्मा ननमाुणकताुलाई हदने पद्िनत 
तयार गरी लागू गररनेछ । 

२.  उपभोक्ता सलमनतमाफुत ननमाुण गररएका सडक तथा 
पजलको ममतु सम्भारको जिम्मेवारी तत-तत उपभोक्ता 
सलमनतलाई नै हदइनेछ । 

३.  ममतु सम्भारका लाधग गाउँपाललकामा ममतु सम्भार 
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कोर्ष स्थापना गररनेछ र कोर्ष सञ्चालनको ननदेलशका 
तिजमुा गरी कोर्ष पररचालन गररनेछ । 

४.  उक्त कोर्षमा पाललकाको बिेटबाट साल बसाली रूपमा 
बिेटबाट रकम ननकासा गररनेछ । 

३. पयटुकीय पदमाग,ु घोरेटो, 
गोरेटोिरू मापदण्ड अनजरूप 
ननमाुण एवं ममतु सम्भार  
गने । 

१. पाललकामा रिेका प्रलसद्ि पयटुकीय स्थलिरूमा आवा-
गमन गन ु पदमागिुरूको, घोडेटो बाटोिरूको ननमाणु 
गररनेछ । 

२.  सडक ननमाुणको िममा ववस्थावपत पदमाग,ु घोडेटोिरू, 
गोरेटोिरूलाई मापदण्ड अनजसार ननमाुण गररनेछ । 

३.  ममतु सम्भार लाई धयबजस्थत गन ु ननयलमत ममतु, 
आकजस्मक ममतु र आवधिक ममतुमा बिेट व्यवस्था 
गरी ममतु गने पद्ितीको ववकास गररनेछ । 

 

८.  प्रमुख कायाक्रमहरू 

क)  पासिका आफैिे िम्पादन गने 

१. यातायात पूवाुिार नीनत, गजरुयोिना तिजमुा र कायाुववयन  
२. सवयुाम सडक संिाल ववकास र बबस्तार  
३. सडक पजल र झोलजङ्गे पजल 

४. पूवाुिार ममतु र सम्भार 
५. ममतु सम्भार कोर्ष स्थापना र सञ्चालन, व्यवस्थापन 

६. पयटुकीय पदमाग ुर वैकजलपक पदमाग ुननमाणु  
७. अवतरति समववय  

ख)  प्रदेश िरकारिँगको िहकायामा िम्पादन गने 

१. प्रादेलशक सडक ननमाणु 

२. पयटुकीय पदमागिुरूको ननमाुण 

३. सडक पजल र लामो स्पानका झो.पज. िरू ननमाणु  
४. अवतर सरकार समववय  

ग)  िंघीय िरकारिँग िहकाया गरी िम्पादन गने 

१. पाललकामा रणनीनतक सडक ननमाुण 

२. २५ मी. भवदा ठूलो स्पानको सडकपजल तथा लामो स्पानको झो.पज. ननमाणु 

३. पयटुकीय पदमाग ुननमाुण 

४. यातायात सम्बविी नीनत ननयम र मापदण्ड पालना 
५. अवतर सरकार समववय  

९.  अपेक्षित उपिष्धि 
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 गजरुयोिना तिजमुा भई कायाुववयन भएको िजनेछ, मापदण्ड तयार भई सडकिरूको वगीकरण 
भएको िजनेछ, सडकिरूको स्तरोवननत भई नागररकिरूलाई आिा घण्टाको फेरामा सडकसम्मको 
पिज ँच पजगेको िजनेछ, पयुटकीय पदमागिुरूको ननमाुण भएको िजनेछ, पाललकामा ननवािु 
आवागमनको सजवविा भएको िजनेछ । 
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७.२ भवन, आवाि तथा बस्ती ववकाि  
 

 

१. पटृठभूसम 

    गाँस, बास तथा कपास माननस िीवनको नभई निजने कज रा िजन ् । माननसलाई सजरक्षक्षत रिन 
सजरक्षक्षत आवास (भवन) को ननकै आवश्यकता िजवछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले संघीय 
तथा प्रदेशको कानजनसँग लमलने गरी सजरक्षक्षत बस्ती ववकास र भवन ननमाणु सम्बविी नीनत, 
योिना तथा कायिुम कायाुववयन, अनजगमन, ननयमन तथा मूलयाङ्कन गने तथा सरकारी 
भवन, ववद्यालय, साबिुननक भवन तथा संरचनाको ननमाुण, ममतु सम्भार, सञ्चालन र 
व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारको अधिकार क्षते्रमा रािकेो छ । 

२. हािको ष्स्थतत 

 नौकज ण्ड गाउँपाललकामा िाल ननिी घर िम्मा २९१८ छन,् िसमध्ये िस्तापातको छाना भएका 
घरिजरी २५२७ छन,् आर.लस.सी. ढलान भएका घर ३५८ छन,् टायलको छाना भएको घर १० काठ 
र फलयाक को छानाभएको घर २३ वटा रिेको देखिवछ ।पाललकामा भवन आचार संहिता लागू 
भई १७८९ घरिरूको नक्सा पास पाललकाबाट भइसकेको छ। नक्सा पास नभएका घर ११२९ छन ्
। पाललकामा सरकारी भवन १० वटामात्र रिेको अलभलेि छ भने िालसालै गाउँपाललकाको आफ्नो 
भवन ननमाुण सम्पवन भएको छ। ३ वटा वडा कायाुलय ननमाुणािीन छन ्भने ३ वटा भवनमा 
बिृद ममतुको आवश्यकता छ ।२०७२ को भूकम्पमा प्रभाववत जिललािरूमध्ये रसजवा जिलला पनी 
एक िो । पजनननमुाुण प्राधिकरणको त्याङ्क अनजसार २०७२ को भूकम्पबाट नौकज ण्ड 
गाउँपाललकाको ३३७७ वटा घरिरू प्रभाववत भएका धथए िसमध्ये ३१७३ घरिरू पजन; ननमाुण 
सम्पवन भइसकेका छन ्। यस पाललकामा भूकम्प प्रनतरोिी २२२१ घरिरू छन ्। ननमाुण भएका 
घरिरूमा ७०.८२% मा माटोको गारो प्रयोग भएको छ भने आरलसलस १.७८% छन ् २२.२६% 
घरिरू शजख्िा ढजङ्गा बाट बनेका छन ् । सडक सञ्िालमा िोडडएका १९१७ घरिजरी छन,् भने 
घोडेटोसँग िोडडएका ९७७ वटा घरिजरी छन ्। बाकँी घरिजरीिरू परम्परागत पदमागसँुग िोडडएका 
छन ्। सरकारी तथा सामजदानयक भवनिरू १७ वटा छन ्। पाललकामा ९२ वटा ववद्यालयका ३२ 
भवनिरू छन ् पाललकामा २७ वटा स्कज लिरूको २९ भवनिरू छन ्भने २४ वटा गजम्बा, १६ वा 
मजवदर र ३ वटा चच ुरिेका छन ्। पाललकामा ७७% २२२१ भूकम्प प्रनतरोिी घरिरू छन ्। २ 
वटा िे पोका वप्र-फ्याप प्रववधिमा बनेका भवनिरू  
छन ् । िालसम्म २ वटा एकीकृत बस्ती पजनननमुाुण प्राधिकरणबाट ननमाुण भएको छ ।साथै 
कोरोना रोग ननयवत्रण गन ु वडा-वडामा एउटा आइसोलेसन सेवटर ननमाुण पनन पाललकाको 
आवश्यकतामा पन ु िाने िजनाले वडा\वडामा प्रीफ्याप आइसोलेसन सेवटर ननमाुण गने काय ु
पाललकाको योिनामा समावेश गररएको छ । 
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३.  प्रमुख िमस्याहरू 

  ३ वटा वडा कायाुलयिरू ननमाुणा िजन नसक्नज, वडा\वडामा आइसोलेसन सेवटर ननमाणु गन ु
नसक्रकनज, भवन संहिता पूणरुूपमा लागू िजन नसक्नज, धयबजस्थत बस्ती ववकास गन ु नसक्नज, 
नवननलमतु घरिरूमा आफ्नो मौललकता लोप िजनज आहद प्रमजि समस्यािरू िजन ्। 

४.  अविर र चुनौती 
क)  अविर 
 सजरक्षक्षत आवास,बस्ती ववकास संघ, प्रदेश र पाललकाको प्राथलमकता को ववर्षय िजनज, नेपाल 

सरकारबाट भवन ननमाुणको मापदण्डको नमजना िारर गररनज, अनत बबपवन बगकुो भवन 
ननमाुणमा संघीय सरकारको सियोग रिनज, सज धयवजस्थत बस्ती ववकास नेपाल सरकारको 
प्राथलमकतामा रिनज, सावुिननक तथा सामाजिक पूवाुिारमा संघीय सरकार तथा ववकास 
साझेदारको सियोग रिनज,स्थानीयस्तरमा केिी भवन ननमाुण सामाधग्र उपलधि िजनज,राजरिय पजन: 
ननमाुण प्राधिकरण तथा अवय ननकायिरूबाट भूकम्पमा क्षनत ग्रस्त संरचनािरूको पजन ननमाुण 
काय ुसञ्चालनमा रिनज, सजरक्षक्षत भवन ननमाुण प्रनत आम नागररकिरूको चेतनामा अलभवदृ्धि 
िजनज आहद  अवसर िजन । 

ख)  चुनौती 
 सजरक्षक्षत र धयबजस्थत बस्ती ववकास गनज,ु भूकम्पबाट क्षनत भएका संरचनािरूको ननिाुररत समय 

लभत्र पजन ननमाुण सम्पवन गनज,ुबालक,महिला,तथा अपाङ्ग मैबत्र भवन ननमाुण गनज,ु वडा\वडामा 
आइसोलेसन सेण्टर ननमाुण गनज,ु नया ननमाुणिजने घरिरूमा मौललकता कायम गनज,ुभूकम्प 
प्रनतरोिी घरिरूननमाुण गन ुलगाउनज, आरक्ष क्षेत्रमा संरचना ननमाुणको अनजमनत प्राप्त गनज ुमजख्य 
चजनौती िजन ।  

५.  ववर्यगत िक्ष्य  
 एक्रककृत एवं सजरक्षक्षत वजस्तिरू बदृ्हद भएको िजने।   
 

६.  उद्देश्य  
  आचार संहिता बमोजिमका भवन, आवासको ननमाुण गनज,ु गराउनज तथा धयवजस्थत बजस्त 

ववकास गनज ु 
७.  रणनीतत तथा कायानीतत 

 उपरोक्त लक्ष्य र उद्देश्य प्राजप्तका लाधग ननम्नानजसारका रणनीनत तथा कायनुीनत तय गररएका 
छन:् 

रणनीतत कायानीतत 

१. सजवविायजक्त, सजरक्षक्षत  
भवन र आवास ननमाणु 
गने 

 

 

१. स्थानीय आवश्यकता अनजसार भवन आचार संहिता तिजमुा 
गरी लागू गररनेछ  

२. सरकारी भवनिरू सकभर एकै स्थानमा ननमाुण गररनेछन, 
३. साबिुननक भवनिरू महिला,बालबाललका िेरट नागररक तथा 
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अपाङ्ग मतै्री बनाइने छन,्  
४. भूकम्पबाट क्षनत भएका सरकारी ,ननिी, साबिुननक घरिरूको 

पजन: ननमाुण काय ु सम्पवन गररनेछ,  
५.  भूकम्प प्रनतरोिी भवन ननमाुण गन ुस्थानीय बालसवदािरूलाई 

प्रोत्साहित गदै दक्ष कामदारलाई ताललम हदइनेछ। 
६.  स्थानीय मौललकता झजलकने गरी घरको नक्सा पास गररनेछ 

। 
७.  ववपवन बगकुो आवास ननमाुणमा संघीय सरकारसँग सिकाय ु

समववय गररनेछ । 
२.  िोखिमयजक्त बस्ती 

पहिचान गरी सजरक्षक्षत 
स्थानमा एक्रककृत बस्ती 
ववकास गने 

१. बस्ती ववकास योिना बनाई लागू गररनेछ । 
२. िोखिमयजक्त स्थानिरू पहिचान गरी नक्सांङ्कन गररनेछ र 

संकटासवन बस्तीिरूलाई सजरक्षक्षत स्थानमा स्थानावतरण 
गररनेछ 

३. छररएर रिेका बस्तीिरूलाई एक्रककृत गन ुयोिना बनाइनेछ । 
४. एक्रककृत बस्तीिरूमा आिारभूत सजबबिा सहितका वयूनतम 

पूवाुिारिरू ननमाुण गररनेछ। 
५. अनत ववपवन दललत पररवारका लाधग वजस्त ववकास गररने छ। 

 

८.  प्रमुख कायाक्रम 

क)  गाउँपासिका आफैिे गने 

➢ बस्ती ववकास योिना तिजमुा  

➢ भवन आचार संहिता-सरकारी तथा साविुननक भवन ननमाुण 

➢ अनत ववपवन दललत पररवार बस्ती ववकास 

ख)  प्रदेश िरकारको िहकायामा गने 

➢ अवतर सरकार तथा अवय ननकायसँग समववय 

➢ बस्ती ववकास तथा सेवा बबस्तार 
ग)  शंघीय िरकारको िमन्वयमा गने 

➢ नीनत र मापदण्ड ननिाुरण 

➢ पजन; ननमाुण र पजनस्थाुपना 
➢ आइसोलेसन सेण्टर ननमाणु 

➢ ववपवन वग ुआवास  
९. अपेक्षित उपिष्धिहरू 

 भूकम्पबाट क्षनतग्रस्त ननिी, साविुननक, सरकारी भवन तथा पूवाुिारका संरचनािरू पूणरुूपले 
ननमाुण सम्पवन भएको िजनेछन ्वडा/वडामा आइसोलेसन सेण्टर ननमाुण भएको िजनेछ, एक्रककृत 
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बस्तीिरूमा वयजनतम पूवाुिार ननमाुण भई सेवा सञ्चालन भएको िजनेछ, भवन आचार संहिता 
पूणरुूपमा कायाुववयन भएको िजनेछ, बबपवन बग ुआवास योिना कायाुववयनमा आएको िजनेछ, 
साविुननक, सरकारी भवनिरू बाल, महिला तथा अपाङ्गमैत्री ननमाुण भएको िजनेछन ्। 
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७.३ सिचंाइ तथा नदी तनयन्त्रण 

१. पटृठभूसम 

 कृवर्ष उत्पादन माननस िाद्य सजरक्षाको प्रत्याभूनत गराउनका लाधग आवस्यक िो । कृवर्ष उत्पादन 
वदृ्धिका लाधग लसचंाइ आवश्यक पूवाुिार िो । स्तानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएको 
व्यवस्था अनजसार साना लसचंाइको ननमाुण तथा सञ्चालन, नदी िवय प्रकोप नक्साङ्कन, तटबवि, 

नदी र  पहिरोको ननयवत्रण तथा नदी तथा प्राकृनतक स्रोतको व्यवस्थापन र ननयमन स्थानीय 
सरकारको जिम्मेवारीमा पदुछ। 

२. सिचंाइ र नदीजन्य प्रकोपको वतामान ष्स्थतत 

 नौकज ण्ड गाउँपाललकामा कृवर्षयोग्य िलमन ३३.३५ ब. क्रक.मी (३३३५ िेक्टर) छ र लसचंाइ योग्य 
िलमन १९.१७ ब. क्रक.मी (झवडै २००० िे) छ । पाललकामा सबयुाम िोला २ वटा छन ्भने स- 
साना िोलािरू ६ वटा छन ् ।यसका साथै ६ वटै वडामा स- साना झवडै १०६ वटा पानीको 
मजिानिरू छन ्।यस पाललकाको ननकै स्थानमा पाइपको प्रयोग गरी स्प्रीङ्कल प्रणालीबाट धग्रन 
िाउस (टनेल) मा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गने गरेको छ । पाललकामा ९ वटा लसचंाइ 
योिनािरू सञ्चालनमा छन।् यसरी सञ्चाललत निर, कज लोबाट ननयलमत लसचंाइ िजने िलमन 
झवडै ७.३५ ब.क्रक.मी (७३५िे) र अवय प्रणाली बाट झवडै १५ िे िलमन छ यो दजबै प्रणालीिरूबाट 
पाललकामा िाल झवडै ७.५ ब.क्रक.मी (७५० िेक्टर िलमनमा लसचंाइ सजवविा पजगेकोछ । लसचंाइ 
कज लो, निर बािेक कतै कतै प्लाजरटक पोिरी बाट पनन लसचंाइ गरी कृवर्ष उत्पादन गरे को 
पाइवछ । प्राप्त घरिजरी सबेक्षण अनजसार पाललकामा ११४९ घरिजरी आकासे पानीमा ननभरु छ भने 
१७६९ घरिजरीलाई लसचंाइ सजवविा प्राप्त भएको छ । 

 लभरालोपन अत्यधिक भएकोल े नदीिवय प्रकोपबाट पललकामा ननकै क्षतीिजने गरेको छ । 
पाललकामा रिेका िोलािरूमध्ये फलािज र घट्टटे िोलाले बढी कटानगने गरेको छ र त्यसबाट 
पहिरो आई अत्यधिक क्षनत पजरयाईरिेको छ ।यसका साथै पाललकामा ननमाुण िजने पूवाुिारका 
योिनािरू ननमाुण गदाु प्रयोग िजने ठज लठूला मलेसनिरूको प्रयोग र नतनले उत्िनन गरेको 
अधयवजस्थत माटो पनन पहिरो र कटानको कारण मध्ये एक रिेको छ । 

३.  प्रमुख िमस्या 
 लसचंाइ योग्य िलमनमा लसचंाइ सजवविा पजयाुउन नसक्रकनज, नदीिवय प्रकोप बढ्दै िानज, लसचंाइ 

योिनािरूमा नयाँ प्रववधिको प्रयोग िजन नसक्नज ववकास ननमाुण काय ुगदाु वातावरणीय पक्षलाई 
ध्यान नदीनज आहद प्रमजि समस्या देखिएका छन ्। 

४.  अविर तथा चुनौती 
क)  अविर 
 गाउँपाललकाको प्राकृनतक स्रोत स्थानीय सरकारको अधिकारमा रिनज, पाललकामा पानीको स्रोत 

िजनज, थोरै पानीले पनन पजग्ने माटोको प्रकृनत िजनज, यातायातको बबस्तारसँगै नयाँ नयाँ प्रववधििरूको 
ववकास र बबस्तार िजनज, लसचंाइ राज्यको प्राथलमकतामा पनज ुआहद अवसर िजन ्। 
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ख)  चुनौती 
 लसचंाइ योग्य झवडै ११०० िे थप िलमनमा लसचंाइ सजवविा बबस्तार गनज,ु सञ्चाललत लसचंाइ 

प्रणालीिरूको संरक्षंण र ममतु गनज,ु नदी िवय प्रकोपको वयूनीकरण र ननयवत्रण गनज ुआहद 
प्रमजि चजनौतीिरू िजन ्।  

५.  ववर्यगत िक्ष्य  
 लसजञ्चत क्षेत्रको ववकास र बबस्तार िजनजका साथ ैिल उत्पवन प्रकोप वयूनीकरण भएको िजने। 
६.  उद्देश्य 

 लसचंाइयोग्य भूलममा सबयुाम लसचंाइ सजवविा पजयाुउनज तथा िल उत्पवन प्रकोप वयूनीकरण गनज ु। 
७.  रणनीतत तथा कायानीतत 

रणनीतत कायानीतत 

१.  लसचंाइ योग्य भूलममा 
सबयुाम  सति तथा 
वैकजलपक लसचंाइ सजवविा 
बबस्तार गरी लसधंचत क्षेत्रको 
बबस्तार गने । 

१.  सति लसचंाइ संरचनािरूको िमशः ववकास र बबस्तार 
गरी सबै सम्भाव्य लसचंाई िजने क्षेत्रमा  सबयुाम लसचंाइ 
सजवविा बढाउदै लधगने छ  

२.  सम्भाधय भएका स्थानिरूमा प्लाजरटक पोिरी, थोपा 
लसचंाइ, जस्प्रङ्कल आदी लसचंाइ प्रणालीलाई बबस्तार 
गररने छ  

३.  लसचंाइ आयोिना ननमाणुमा स्थानीय सािन स्रोत 
सािन र लसपको अधिकतम प्रयोग गररने छ  

४. लसचंाइ प्रणाली ननमाुण, सञ्चालन, तथा ममतु 
सम्भारमा   उपभोक्ता सलमनतलाई प्रोत्साहित गन ु
ताललम आहद हदई जिम्मेवार बनाइने छ  

५.  क्षनतग्रस्त भई सञ्चालनमा नरिेका लसचंाइ 
आयोिनािरूको पजन: ननमाुण, ममतु गरी पजन: सञ्चालन 
गररने छ  

६.  पानीको स्रोत नभएको स्थानमा आकासे पानी संकलन 
गरी लसचाई सजवविा उपलबि गराइने छ 

७.   पानीको बिज उपयोगबाट लसचंाई सजबबिा बबस्तार गररने छ 

८.   पानी प्रयोगको एक्रककृत गरु योिना (Water Use 

Master Plan) तयार गररने छ।  
२.  िल उत्पवन प्रकोप  

ननयवत्रण गरी िन िनको 
क्षती वयूनीकरण गने । 

१. बाढी, पहिरो तथा नदी कटान िस्ता िोखिमयजक्त 
स्थानिरूको नक्साङ्कन गररनेछ  

२. िोखिमबाट प्रभाववत क्षते्रलाई प्रथलमकता हदई 
धयवस्थापन गररनेछ 

३. नदी कटान र पहिरो ननयवत्रणको बबस्ततृ अध्ययन गरी 
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धयवजस्थत गने कायकुो लाधग िल उपयोग गजरुयोिना 
बनाई कायाुववयन गररनेछ 

४. पहिरो तथा नदी ननयवत्रण कायमुा बायो इजविननयररङ 
प्रबबधिको प्रयोगमा सरोकार समूिलाई सिभागी 
गराइनेछ 

५.  िोला तथा नदी उदगम क्षेत्रबाट नै िलािार क्षेत्र  संरक्षण  
कायिु लागू गररनेछ । 

 

८.  प्रमुख कायाक्रम 

क)  आफैिे गने  
➢ योिनाको अध्ययन  
➢ सति लसचंाइ ननमाणु  
➢ नयाँ प्रबबधिमा आिाररत लसचंाइ ननमाुण  
➢ क्षमता ववकास 

➢ साना साना नदी ननयवत्रण  
➢ बायो–इजविननयररङ  
➢ िलािार क्षेत्र संरक्षण 

ख)  प्रदेश िरकारको िमन्वयमा गने 

➢ प्रदेश स्तरीय लसचंाइ प्रणालीको ननमाणु 

➢ पहिरो ननयवत्रण 

➢ मझौला िाले नदी ननयवत्रण 

➢ िलािार क्षेत्र संरक्षण 

➢ अवतरति समववय 

ग)  िंघीय िरकारको िमन्वयमा गने 

➢ नीनत ननमाुण  
➢ िल उपयोग गजरु योिना 
➢ िलािार क्षेत्र संरक्षण 

➢ नदी तथा पहिरो ननयवत्रण  
९. अपेक्षित उपिष्धि 

 कज ल ११०० िे. थप िलमनमा लसचंाइ सजवविा पजगेको िजनेछ, नयाँ प्रबबधिमा आिाररत लसचंाइ 
प्रणाली ननमाुण भएको िजनेछ, क्षनतग्रस्त लसचंाइ योिनािरूको पजनस्थाुपना भएको िजनेछ, िल 
उपयोग गजरु योिना तयार भई कायाुववयन भएको िजनेछ, नदीिवय प्रकोप नक्साङ्कन गरेको 
िजनेछ । 
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७.४ ववद्युत ्तथा वैकष्ल्पक ऊजाा 
 

१. पटृठभूसम 

 आम माननसको िीवनलाई सरल र सिि बनाउनजका साथ ैआधथकु तथा सामाजिक ववकास मा 
ववद्यजत ्उिाुको मित्वपूण ुभजलमका रिवछ ।संबबिान तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले एक 
मे.वा. सम्मको िल ववद्यजत ्र बैकजलपक उिाुलाई स्थानीय सरकारको अिीकार सजचीमा रािेको 
छ । हदगो ववकासको लक्ष्यमा ऊिाुक्षेत्र समेत समावेश भएको र यसलाई राजरिय र प्रदेश 
योिनाको पनन प्राथलमकताको ववर्षयमा राखिएको छ।  

२. ववद्युत ्र बैकष्ल्पक उजााको हािको ष्स्थतत 

 यस पाललकाको ६ वटै वडािरू राजरिय प्रसारण लाइनमा िोडडएका छन ्।गाउँपाललकामा बवत्तको 
लाधग बबिजली प्रयोग गने घरिजरी २७९४ छन,् मट्टहटतले प्रयोग गने घरिजरी छैनन ्। ४ घरिजरी 
छन चेक गने) ,र सोलार प्रयोग गने १२० घरिजरी (वडा नं ३,४,२ मा) छन ् । नौकज ण्ड गाउ 
पाललकाको २३९० घरिजरीिरूले इविनको लाधग दाउरा प्रयोग गदुछन,् २८२ घरले यल पी ग्यास,९७ 
घरले बायोग्यास र बाँकीले अवय स्रोत प्रयोग गदुछन ् ।पाललकामा िजवा रहित चजलो १५० 
घरिजरीमा िडान भएको छ।यस पाललकामा रसजवा िल ववद्यजत ्५ मे वा, बेत्रावती िल ववद्यजत ्
१४.७ मे. वा. ननमाणुािीन भए पनी िाल नयनीिरूको ननमाुण काम कारण बस बवद छ । अरु 
कज नै माइिो िाइड्रो यस पाललकामा िाल सञ्चाललत छैनन ।  

३. प्रमुख िमस्या 
 ववद्यजत ्आपजनतमुा ननयलमतताको अभाव,ननमाुणािीन आयोिनािरू समयमा सम्पवन िजन नसक्नज, 

आधथकु तथा िाना पकाउने इविनको रूपमा ववद्यजत्लाइ िोडन नसक्नज, ववद्यजत लाइन कमिोर 
र ननयलमत निजनज आहद प्रमजि समस्या िजन ्। 

४. अविर र चुनौती 
क)  अविर 
  दजईवटा िल ववद्यजत ्आयोिना ननमाणुािीन िजनज, बबतरणलाइनमा िमशःसजिारिजदैिानज, ववद्यजत ्

आपूनतमुा सजिार िज ँदै िानज,सडक यातायातको बबस्तारले थप ववद्यजत ्योिनािरू बवने सम्भावना 
बढदै िानज, ववद्यजतको प्रयोग बवत्त बािेक औद्यौधगकरणका साथै िाना पकाउने इविनको रूपमा 
प्रयोगमा लयउनन सक्रकनज, सोलार, गोबरग्यास, िजवाँरहित चजलोको आहद बैकजलपक ऊिाुको 
ववकासले दाउराको ननभरुतामा कमी आउनज आहद अवसर िजन ्। 

ख)  चुनौती 
   ननमाुणािीन आयोिनािरूलाई समयमै सम्पवन गनज,ु बैकजलपक ऊिाुको ववकास गनज,ु ववद्यजत 

प्रशारण लाइनलाई भरपदो बनाउनज, अवय आधथकु क्रिया कलापमा प्रयोग गने बानी बसाउनज, 
आरक्ष क्षते्रमा पूवाुिार ननमाुण गने अनजमती प्राप्त गनज ुआदी चजनौतीिजन ।  

ववर्षयगत लक्ष्य- सबै नागररकिरूको ववद्यजत ्तथा उिाुमा पिजच बबस्तार गने 
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५. ववर्यगत िक्ष्य 

 शतप्रनतशत नागररकलाई ववद्यजत सेवा उपलधि भएको िजने  

६.  उद्देश्य  

 सबै नागररकिरूको ववद्यजत ्तथा ऊिाुमा पिजच बबस्तार गनज ु
७.  रणनीतत 

१. सबै घरिूरीमा भरपदो ववद्यजत ्सेवाको बबस्तार गने 

२. बैकजलपक ऊिाुको ववकास र बबस्तार गने  
८.  रणनीतत तथा कायानीतत 

रणनीतत कायानीतत 

१.  सबै घरिजरीमा   
भरपदो ववद्यजत ्
सेवाको बबस्तार 
गने 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१. ननमाुण सम्पवन िजन नसकेका िलववद्यजत ् आयोिनािरूलाई 
समयम ैसम्पवन गन ुलगाइनेछ 

२. केवरीय प्रसारण लाइनमा प्रयोग भएका सामाग्रीिरूको गजणस्तरमा 
सजिार गरी भरपदो बनाइनेछ  

३. सबै घरिजरीमा राजरिय प्रशारणलाइनबाट ववद्यजत ्लाइन िडान गरी 
बबतरण गन ुसििीकरण गररनेछ 

४. ववद्यजतको काम गने प्राबबधिकिरू स्थानीयस्तरमा तयार गररनेछ 

५.  ववद्यजत ऊिाुलाई उद्योग, िानापकाउने इविनको रूपमा प्रयोग गन ु
प्रोत्साहित गररनेछ 

६.  ननजिक्षेत्रलाई सम्भाव्य िल ववद्यजतमा लागानी गन ु प्रोतसाहित 
गररनेछ।  

२.  वैकजलपक ऊिाुको 
ववकास र बबस्तार 
गने 

१. बैकजलपक उिाु िस्तै बायो ग्यास सोलार आहदको ववकास र 
बबस्तार गररनेछ । 

२. बैकजलपक ऊिाुमा अनजदान तथा मेधचङ फण्डको धयवस्था गररनेछ 
। 

 

९ . प्रमुख कायाक्रम 

क)  पासिका आफैिे गने  
➢ लघज िलववद्यजत ्योिनािरूको पहिचान र कायाुववयनमा ननिी क्षेत्रसँग सिकाय ु

➢ लगानी प्रवद्ुिन 

➢ बैकजलपक ऊिा ु
➢ सजरक्षक्षत ववद्यजत ्प्रयोग गन ुचेतना वदृ्धि 

ख) प्रदेश िरकारको िमन्वयमा गने 

➢ मझौला िल ववद्यजत ्ननमाणु 

➢ ववद्यजत ्प्रसारण लाइन 
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➢ समववय 
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ग)  िंघीय िरकार िँग िमन्वय गरी गने 

➢ लगानी प्रवद्ुिन 

➢ ववद्यजत ्आयोिना ननमाणु 

➢ नीनत ननमाुण 

➢ समववय 

१०.  अपेक्षित उपिष्धि 

 शत प्रनतशत घरिजरीमा राजरिय प्रसारण लाइन िडान भएको िजनेछ, ननमाुणािीन िलववद्यजत ्
आयोिनािरू ननिाुररत समयमा सम्पवन भएका िजनेछन,् पाललकाको २५% घरिजरीमा बायोग्यास 
उत्पादन गरी प्रयोग गरेको िजनेछ । 
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७.५ खानेपानी तथा िरिफाइ 

१. पटृठभूसम 

  िानेपानी बबना प्राणी बाच्न नसक्ने िजनाले माननसकोलागी िानेपानी आिारभजत 
आवश्यकतामध्येको एक िो । नेपालको संबबिानले िानेपानी तथा सरसफाइको पिज ँचलाई मौललक 
िकको रूपमा ललएको छ। नेपालको संबबिान र स्तानीय सरकार सञ्चाल ऐन मा िानेपानी तथा 
सरसफाइको सञ्चालन धयवस्थापन काय ुतीनवटै सरकारको एकल तथा साझा अधिकारको रूपमा 
उललेि भएको छ । 

२.  खानपेानी तथा िरिफाइको ववद्यमान अवस्था 
 नौकज ण्ड गाउपाललकामा बस्ती बस्तीमा साना ठज ला गरी १०६ वटा िानेपानीका मजलिरू छन।्६ वटा 

िोलािरू पनन पानीको स्रोतको रूपमा रिेका छन ्। नौकज ण्ड गाउँपाललकामा २०७६ मा िानेपानी 
तथा सरसफाइ गजरु योिना तयार भई कायाुववयनमा आइसकेको छ । गजरु योिना अनजसार कज ल 
िानेपानीको स्रोतमध्ये िाल ९१ वटा स्रोतिरूबाट िानेपानी सञ्चालन भइ रािेको  
छ । यी जस्कमिरू सजिारगरी तयार गररएका जस्कमिरू िजन । यसरी सजिार गररएको िानेपानीको 
व्यवस्थाबाट प्रथम चरणमा ८३.९६% घरिजरीमा सफा िानेपानी ननयलमत सञ्चालनमा धथयो भने 
िाल १२ वटा छज टपजट घरिजरर बािेक २९१८ वटा घरिजरीमा पाइप िाराको सफा िानेपानी 
सञ्चालनमा रिेको छ। पाललकामा साबिुननक िाराबाट िानेपानी प्रयोग गने घरिजरी २२२५ र 
एक घर एक िारा बाट पानी प्रयोग गने घरिजरी ६८१ वटाछन।् यस पाललकामा ढल ननकासको 
कज नै योिना सञ्चालनमा रिेको छैन। लभरालो स्थान भएको ले ढलको िेरै आवश्यकता नदेखिए 
पनन बिार क्षेत्रमा ढल ननमाुण गन ुआवश्यक भइ सकेको छ । पाललकामा फोिर धयवस्थापनमा 
केिी संस्थािरू कायरुत रिेका छन।् िालसम्म घरको फोिरलाई घरमै व्यवस्थापन गने गरेको  
पाइवछ ।  

 पाललकाको नीनत अनजसार फोिरलाई कज हिने नकज हिने छज ट्टयाएर कज हिने फोिरलाई मलको रूपमा 
प्रयोग गने र नकज हिने फोिरलाई नरट गने प्रयास भइरािेको सरोकार समूिको छलफलबाट थािा 
िजन आएको छ । यस पाललकामा शौचालय भएका घरिजरी २७५३ वटा छन ्भने शौचालय नभएका 
१६५ वटा छन ् । २०७६ मा िानेपानी तथा सर सफाइ गजरुयोिना तयार भइसकेको सवदभमुा 
पाललकाले पूणरुूपमा गजरुयोिनालाई कायाुववयन गदै िानेपानी तथा सरसफाइको धयवस्थापन 
गन ुउपयजक्त िजवछ ।   

३.  प्रमुख िमस्या 
 सबै नागररकलाई स्वच्छ िानेपानी बबतरण गन ुनसक्नज, िानेपानीको स्रोत संरक्षणमा पयाुप्त 

ध्यान पजग्न नसक्नज, िानपेानीको योिनािरूको ममतु सम्भार पद्िनतको ववकास गन ुनसक्नज, 
बबतरण ननयलमत निजनज, पाललकामा िानेपानी सम्बविी काम गने दक्ष िनशजक्तको अभाव िजनज, 
सरसफाइ सम्बविी िनचेतनाको कमी िजनज आहद मजख्य समस्यािरू िजन ्।  
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४.  अविर र चुनौती 
क)  अविर  
 पाललकामा १०६ वटा िानपेानीको मजलका साथै अवय मजलिरू िजनज, िानेपानी तथा सरसफाइ 

केवर, प्रदेश र पाललकाको प्राथलमकतामा िजनज, िानेपानीमा सरोकार ननकायिरूको चासो र 
सिकाय ुिजनज, िानेपानी तथा सरसफाइप्रनत आम नागररकको चेतनामा अलभबहृद िज ँदै िानज आहद 
आवसरिरू  
िजन ्। 

ख)  चुनौती 
  िानेपानीको गजणस्तरमा वदृ्धि गरी स्वच्छ तथा सफा िानेपानी बबतरण गनज,ु िानेपानीलाई 

शजद्धिकरण गनज,ु पानीको मजिान र स्रोत संरक्षण गनज,ु ननमाुणािीन िानेपानी योिनािरूको 
समयमै ननमाुण सम्पवन गनज,ु सरसफाइ सम्बविी िनचेतना िगाउनज, फोिरको उधचत 
व्यवस्थापन गनज ुआहद चजनौती छन।्  

५.  ववर्यगत िक्ष्य 

 शतप्रनतशत नागररकलाई िानेपानी तथा सरसफाई सजवविा उपलधि भएको िजने। 
 

६.  उद्देश्य 

 सबै घरिजरीमा स्वच्छ िानपेानी आपूनत ुधयवस्थाका साथै सरसफाईको दीगो व्यवस्थापन गनज ु। 
 

७.  रणनीतत तथा कायानीतत 

 उपरोक्त लक्ष्य र उद्देश्य प्राजप्तका लाधग ननम्न रणनीनत र कायनुीनत लागू गररने छ: 
रणनीतत कायानीतत 

१. गजणस्तरीय तथा स्वच्छ, 
िानेपानी सिि रूपमा पिज ँच 
स्थावपत गने 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१. िानेपानी र सरसफाइ लाई उधचत तवरले धयबजस्थत 
गन ुिानेपानी तथा सरसफाइ गजरुयोिना अध्याबधिक 
गरी पूणरुूपमा लागू गररनेछ  

२.  िानेपानीको समय समयमा परीक्षण गन ु पाललकामा 
िनशजक्त सहितको प्रयोगशालाको व्यवस्था गररनेछ  

३. िानेपानीलाई प्रशोिन गने प्रणालीिरूको व्यवस्था 
गररनेछ 

४. िानेपानीको बबतरणलाई ननयलमत गन ुिानेपानी तथा 
सरसफाइ कायकुताु ननयजक्त गरी समय समयमा 
ताललमको व्यवस्था गररनेछ 

५. िानेपानी उपभोक्तािरू लाई सञ्चालन तथा ममतु को 
लाधग जिम्मेबार बनाउनजको साथै िानेपानी लमटर 
िडान गरी वयजनतम सजलकको व्यवस्था गररनेछ 

६.  यसरी उठेको शजलकलाई उपभोक्ता सलमनतमा कोर्षको 
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व्यवस्था गररने छ र िान ेपानीको ममतु सम्भारमा 
उक्त कोर्षलाई कायवुवधि बनाई सञ्चालन गने 
व्यवस्था गररनेछ 

७.  पाललकाबाट पनन ममतु सम्भारको बिेट ननकासा गरी 
उक्तकोर्षमा राखिने छ  

८. ननमाुणािीन योिनािरूलाई समयमै सम्पवन गरीनेछ  
९.  एक घर एक िाराको राजरिय लक्ष्य िालसल गन ु

कायाुववयन गररने छ। 

२,  सरसफाइको हदगो र उधचत 
व्यवस्था गने 

 

१.  चपी ननमाुण नभएको घरिजरीमा चपी ननमाुण गररनेछ 
। 

२. सरसफाइ सम्बविी िन चेतना िगाउन बबभीवन 
कायिुम सञ्चालन गररने छन ् । 

 ३. फोिर व्यवस्थापनको लाधग फोिरलाई मोिर बनाउन 
घरको फोिर घरमै धयबजस्थत गने प्रणालीको ववकास 
गनजकुा साथै बिारको फोिरलाई थवको लगाउन 
लैण्डक्रफल साइटको पहिचान गरी ननमाुण गररनेछ । 

४.  साविुननक स्थानमा ननिी क्षते्रसँग सिकाय ु गरी 
साविुननक शौचालय ननमाुण गरी समचालन 
व्यवस्थापनमा ननिी क्षेत्र वा समजदायसँग सिकाय ु
गररनेछ। 

५.  एक घर एक चपीको लक्ष्य पूरा गन ु अलभयानको 
रूपमा कायिुम सञ्चालन गररनेछ। 

 

८.  प्रमुख कायाक्रम 

क)  पासिका आफैिे गने 

➢ गजरु योिना तयारी र कायावुवयन 

➢ प्रयोगशाला स्थापना, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन 

➢ िानेपानीको स्रोत संरक्षण  
➢ िानेपानी संरचनािरूको ननमाणु तथा ममतुसम्भार 

ख)  प्रदेश िरकारको िहकायामा गने 

➢ िानेपानी प्रसोिन सम्बविी संरचना ननमाणु 

➢ प्रदेश स्तरीय िानेपानी योिना ननमाुण 

➢ प्रयोगशाला स्थापना तथा ताललम 
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ग)  िंघीय िरकारको िहकायामा गने  
➢ िानेपानी प्रसोिन सम्बविी संरचना ननमाणु 

➢ प्रयोगशाला स्थापना र ताललम 

➢ नीनत ननमाुण 

➢ समववय  

९. अपेक्षित उपिष्धिहरू 

 सबै घरिजरीमा गजणस्तररय सफा- श्वच्छ िानेपानी उपलधि भएको िजनेछ, ननमाणुािीन िानेपानी 
योिनािरू ननिाुररत समयम ैसम्पवन भएका िजनेछन,् िानेपानीको परीक्षण गन ुप्रयोगशालाको 
स्थापना भई सञ्चालनमा आएको िजनेछ, िानेपानी लमटर िडान तथा ममतु सम्भार कायकुताकुो 
व्यवस्था भई ननयलमत िानेपानी बबतरण भएको िजनेछ, नौकज ण्ड गाउँपाललका पूण ुसरसफाइयजक्त 
पाललका भएको िजनेछ । 
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७.६ िूचना तथा िचचार  

१. पटृठभूसम 

 सूचना तथा सञ्चारले ववकासको संवािकको रूपमा काम गदुछ । सूचना बबना आिको कज नै 
क्षेत्रको पनी काम कायवुािी सम्पवन िजन कहठन िजवछ । नेपालको संवविानले सूचनाको िकलाई 
मौललक िकको रूपमा स्थापीत गरेको छ ।स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सूचना प्रववधिको 
प्रयोग, ववद्यजतीय शासन, एफ एम सञ्चालन, स्थानीय पत्र पबत्रका आहद िस्ता ववर्षयिरू 
स्थानीय सरकारको काय ुजिम्मेवारी लभत्र तोकेको छ । 

२.  िूचना तथा िचचारको ववद्यमान ष्स्थतत 

 नौकज ण्ड गाउँपाललकाको झवडै ७५% घरिजरीले मोबायल सेवाको प्रयोग गरेको देखिवछ । 
पाललकाको १०% घरिजररले डडस िोम हट.भी. को प्रयोग गदुछन ् । पाललकामा एफ एम रसजवा 
आदी एफ.एम िरू र रेडडयो नेपाल सजवने झवडै ३०% घरिजरीले रेडडयो तथा एफ.एम सवने  
गदुछन । इवटरनेटको नेटवकु कमिोर भए पनी १०% िनत घरिरूले इवटरनेट सेवाको प्रयोग 
गरेको पाइवछ ।पाललकामा एन सेल र एन हट सी को टावर पनी िडान भएको भए पनी नेटवकु 
नलाग्ने समस्या धयापाक छ । पाललकामा लगभग ५% घरिजरीमा कम्प्यजटरको प्रयोग भएको 
पाइनछ । गाउँपाललकामा लैण्डलाइन टेललफोन सेवा पजगेको छैन । इवटरनेट सेवा भए पनी 
नेटवकु साहै्र कमिोर भएकोले भरपदो छैन ।पाललकामा कज नै पत्र पबत्रका प्रकाशन िज ँदैन र 
पाललकामा स्थानीय एफ.एम छैन । 

३.  प्रमुख िमस्या 
 लैण्डलाइन टेललफोन सेवा निजनज, इवटरनेट सेवा भरपदो निजनज, स्थानीय पत्र पबत्रका प्रकालसत 

निजनज, पाललकाको काय ुसम्पादन ववद्यजत ्प्रणालीमा आबद्ि िजनज नसक्नज आहद प्रमजि समस्या 
िजन ्। 

४.  अविर र चुनौती 
क)  अविर 
 सडक सजवविाल ेवायरलेस नेटवकु र अजप्टकल फाइबरको बबस्तार िजन सक्ने, आम माननसिरूको 

सूचना प्रणालीप्रनत बढ्दो आकर्षणु,बबध्यालयिरूमा नबबन सजचना प्रबबधि सहित कम्प्यजटर 
लशक्षाको बबस्तार, टेललफोन मोबाइल टावर ननमाुण िजनज, मोबायल फोनको धयापक उपयोग िजनज, 
पाललकाको आफ्नै वेबसाइट िजनज, पाललकामा ववलभवन एप्सिरूको प्रयोग बढदैिानज आहद 
अवसरिरू िजन । 

ख)  चनुौती 
  सबै नागररकसम्म सूचनाको पिज ँच पजयाुउनज, सामाजिक संिालको दजरूपयोग रोक्नज, अवतर सरकार 

समववय प्रभावकारी बनाउनज, इवटरनेट र वाइफाइको पिज ँच बढाउनज, पाललकाको सूचना ववद्यजत ्
प्रणालीमा आबद्ि गनज ुआहद चजनौती िजन ्। 

५.  ववर्यगत िक्ष्य 

 सूचना तथा सञ्चारको ववकास र बबस्तार भएको िजने । 
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६. उद्देश्य 

  ववश्वसनीय सूचना तथा सञ्चारमा नागररकको सिि पिज ँच कायम गनज ु। 
७.  रणनीतत तथा कायानीतत 

रणनीतत कायानीतत 

१. सजचना तथा सञ्चारको पिज ँच 
बबस्तार गने 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१. टेललफोन टावर ननमाणु र बबस्तार गन ुपिल गररनेछ।  
२.  स्थानीयस्तरमा एफ एम सेवा  सञ्चालन गन ु

सििीकरण गररनेछ  
३. स्थानीय पबत्रका प्रकाशन गन ु आवश्यक सियोग 

गररनेछ  
४. बबद्यालय, स्वस््य चौकी, बबत्तीय संस्था र गा पा को 

वडा कायाुलयसम्म भरपदो इवटरनेट सेवा बबस्तार 
गररनेछ 

५. सेवा प्रदायक संस्थािरूसँग समववय गरी भर पदो 
इवटरनेट र मोबाइल सेवा उपलधि गराइनेछ 

६.  अजप्टकल फाइबर लाइनसँग बबस्तारमा सििीकरण 
गररनेछ 

२.  सजचना प्रववधिमा आिाररत 
सेवा प्रणालीको ववकास गने 

 

१. वाइफाइ सेवा बबस्तार गरी मित्वपूण ु स्थानमा फ्री 
वाइफाइ िोन ववकास गररनेछ 

२. गाउँपाललका र वडा कायाुलयमा ववद्यजत ् सूचना 
पूवाुिारको ववकास गररनेछ  

३. ववद्यालय केजवरत इ लाइब्रेररको ववकास र बबस्तार 
गररनेछ 

४.  ववद्यालयमा कम्प्यजटर लशक्षा बबस्तार गररनेछ  
५. सूचनाको िक र अधिकार सम्बविमा िनचेतनामा 

अलभवदृ्धि गने कायिुम सञ्चालन गररनेछ 

६.  आवश्यक सेवािरू सूचना सञ्चार प्रववधिसँग आबद्ि 
गराई ववद्यजतीय सजशासन लागू गररनजका साथै 
नागररकको सेवा प्राजप्तमा समय, श्रम र लागत 
घटाइनेछ । 

 

८. प्रमुख कायाक्रम 

क)  स्थानीय तह आफैिे गने 

➢ एफ एम रेडडयो प्रसारण र स्थानीय पबत्रका प्रकाशन सििीकरण  
➢ ववद्यजतीय सजशासन प्रणाली स्थापना  
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➢ ववद्यजत ्सूचना पूवाुिार ननमाुण 

➢ इ लाइब्रेरी स्थापना  
➢ वाइफाइ टावर ननमाणु गन ुपिल  

ख)  प्रदेश िरकार िँग िमन्वय गरी िम्पादन गने  
➢ टेललफोन टावर ननमाणु 

➢  ववद्यजतीय सजशासन प्रणाली स्थापना 
➢ ववद्यजत ्सूचना पूवाुिार ननमाुण 

ग)  िंघीय िरकार िँग िमन्वय गरी िम्पादन गने 

➢ सूचना िाइवे 

➢ ववद्यजतीय सजशासन प्रणाली स्थापना 
➢ टेललफोन टावर ननमाणु 

➢ नीनत ननयम ननमाणु 

➢ अवतर सरकार समववय  
९. अपेक्षित उपिष्धि 

   पाललकाको सत प्रनतसत पररवारमा सजचनाको प्रवाि पजगेको िजनेछ, बबद्यालयिरूमा इ-लाइब्रेरी 
स्थापना भइसकेको िजनेछ, ९५% भू क्षते्र टेललफोन टावरको दायरामा आइसकेको िजनेछ, टेलीफोन 
सेवा सबै पररवारमा पजगेको िजनेछ, इवटरनेट प्रयोग गने पररवार संख्या ३५% पजगेको िजनेछ, 
स्थानीय एफ एम स्थापना भइसकेको िजनेछ, केिी मित्वपूण ु सेवािरू ववद्यजतीय सजशासनमा 
आिाररत िजने । 
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पररच्छेद- ८ 
वन, वातावरण, जिवायु पररवतान तथा ववपद् व्यवस्थापन 

 

८.१ वन, वातावरण जैववक वववविता तथा फोहोरमैिा व्यवस्थापन 
 

१. पटृठभूसम 

 वन, वातावरण, िैववक वववविता, िलवायज पररवतनु र ववपद् व्यवस्थापन हदगो ववकासका लक्ष्य 
प्राजप्तको लाधग मित्वपूण ुअवतरसम्बजवित ववर्षयका रूपमा रिेको छ। नेपालको संवविानले पनन 
वन, वातावरण, िैववक वववविता, िलवायज पररवतनु र ववपद् व्यवस्थापन तीनवटै तिका सरकारको 
कायकु्षेत्रलभत्र समावेश गरी यस सम्बविी नीनत, कानून र रणनीनत तय गरी लागू गनजपुने 
व्यवस्था गररएको छ भने वातावरण संरक्षण, िैववक वववविता, िलािार र ववयिवतज संरक्षणलाई 
स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रलभत्र पदुछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनन यी क्षते्रलाई 
स्थानीय तिको आवधिक तथा वावर्षकु योिनामा अवतरसम्बजवित ववर्षयका रूपमा समावेश गरी 
कायाुववयन गनजपुने दशाुएको छ। स्वच्छ र स्वस््य वातावरणमा बाँच्न पाउने नागररकको 
मौललक िककोव्यवस्था संवविानमा समेत गरेको छ। वन, ववयिवतज, पक्षी, वनस्पनत तथा िैववक 
वववविताको संरक्षण सम्बिनु र हदगो उपयोग सम्बविी नीनत समेत सवंविानमा नै व्यवस्था 
गरेको छ। 

२.  वतामान ष्स्थतत 

 यस गाउँपाललकामा वन क्षते्र कज ल भूलमको ६५ प्रनतशत रिेको छ र यस अवतगतु ८१७.९७ िेक्टर 
क्षेत्रफल रिेको २३ वटा सामजदानयक वन रिेका छन ्। 

 यस गाउँपाललकुामा केिुी बेंसी भूभाग रिनजका साथै उच्च पिाडी भूभाग रिेको पाइवछ । 
िरातलको उचाइ, भौगलभकु बनावट, भूस्वरूप, पिाड, पािा र पानी ढलोल ेिावापानीको अवस्थामा 
वववविता िजवछ । तापिम, सौयशुजक्त, वायज र वायजको चाप, वर्षाु तथा ओलसलोपन आहदले 
िावापानीको अवस्था ननिाुरण िजने गदुछ।  

 गाउँपाललकामा समशीतोरण र लेकाली िावापानीमा पाइने प्रायः सबैिसो वनस्पनत पाइवछ िसमा 
मजख्य साल, िोटेसलला, उवत्तस, बाि, गजराँस, िजपी, िसज,ु भोि पत्र िस्ता प्रिानत पाइवछन ् भने 
िडीबजटीको िकमा धचराइतो (Swertia chirayita), िटामसी (Nardostachys grandiflora), लोक्ता 
(Daphne bholua), ठूलो ओिती (Astilbe rivularis), ननमसुी (Aconitum heterophylloides) 
िोटेसललाको िोटो (Pinus roxburghii), चजत्रो (Berberis aristata) आहद िस्ता मित्वपूण ु
वनस्पनत पाइवछनु ्।  

 फोिोरमैला ववसिनु सम्बविमा घरघरमै व्यवस्थापन गने गररएको छ। फोिोरको पररमाण िेरै 
निज ँदा फोिोरमैला ववसिनुको ठूलो समस्या देखिएको छैन । तर ववकास िज ँदै गएका बिार 
केवरिरूमा यो समस्या बढ्दो रूपमा देखिवछ। 
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३.  प्रमुख िमस्या 
 इविनको लाधग दाउरामा अत्यधिक ननभरुता िजनज, साविुननक िग्गामा वन तथा वकृ्षरोपण निजनज, 

दाउराको बढ्दो प्रयोग, बवयिवतज र मानव द्ववद बढ्नज िंगलमा अत्यधिक आगलागीबाट 
मित्वपूण ु वनस्पनत र ववयिवतज र चराचजरुङ्गीको ववनाश िजनज, चोरी लसकारीका कारणले 
मित्वपूण ुमगृ आहद ववववि कारणले िवैवक बबबबिता नास िज ँदै िानज, तथा चराचजरुङ्गीको संख्या 
घट्टदै िानज, वन प्राववधिक कमचुारीको वयून उपजस्थनत िजनज, िोटो संकलन काय ुिथाभावी िजनज, वन 
पैदावार चोरी ननकासी बढ्नज, काउलो िस्ता प्रिानतमा रुिै काटेर बोिा ननकालनज, सरोकारवाला 
ननकाय र वन कायाुलय बीच समववयको कमी, वातावरणीय चेतनाको कमी, ववकास र वातावरण 
बीच उधचत सवतजलन लमलाउन नसक्रकनज आहद यस क्षते्रका समस्या िजन ्। 

४. अविर र चुनौती 
क)  अविर 

 वन, वातावरण संरक्षण र िैववक वववविता, िलािार, ववयिवतज संरक्षण, िलवायज पररवतनु तथा 
ववपद् व्यवस्थापनको ववर्षय संवविानद्वारा नै स्थानीय तिको अधिकार क्षेत्रलभत्र समेत समावेश 
गररनज, यी ववर्षय सम्बविी नीनत, कानून, मापदण्ड तथा योिनाको कायाुववयन र ननयमन 
सम्बविी ववर्षय गाउँपाललकाको अधिकार क्षते्रलभत्र रिनज, सबै वडामा सामजदानयक वन िजनज, पया ु
पयटुनको सम्भावना िजनज , िडीबजटी संकलन, ननकासी र बिारीकरणबाट आयआिनु िजनज, तीनवटा 
मध्यबती क्षेत्र उपभोक्ता सलमनतरिनज,सामजदानयक वन उपभोक्ता सलमनतले वन पैदावार बबिी 
तथा उपयोग सम्बविी आफ्नो कायुिमको वावर्षकु योिना बनाई गाउँपाललकाबाट स्वीकृत 
गराउनजपने तथा वन पदैावार बबिीबाट प्राप्त आयको दश प्रनतशत गाउँपाललकाको सजञ्चत कोर्षमा 
िम्मा गनजपुने कानूनी व्यवस्था िजनज, वयून काबनुमजिी तथा वातावरण मैत्री ववकास अवलम्बनका 
काय ुगनज ुआहद िस्ता अवसर रिेका छन ्। 

क) चुनौती 
 वन, वातावरण संरक्षण र िैववक वववविता, िलािार, ववयिवतज संरक्षण, िलवायज पररवतनु तथा 

ववपद् व्यवस्थापन राजरिय, प्रादेलशक नीनत, कानून, रणनीनत तथा मापदण्डको स्थानीयकरण गनज,ु 
वन क्षेत्रको ववकास र ववस्तार गनज,ु सामजदानयक वनको काययुोिना स्थानीय योिना प्रक्रियामा 
समावेश गररनज, बवयिवतज र मानव द्ववद कम गनज,ु मध्यबती क्षेत्र उपभोक्ता सलमती र 
सामजदानयक वनको आयलाई स्थानीय कोर्षमा िम्मा गनज,ु स्थानीयस्तरमा िररत क्षते्रको संरक्षण र 
प्रवद्ुिन गररनज, घरघरमै फोिोरमैलाको समजधचत व्यवस्थापन गनज,ुचोरी लसकारी ननयवत्रण गनज,ु 
आगलागी ननयवत्रण गररनज, वन तथा वातावरणको ववकास संरक्षणलाई स्थानीय आयआिनुसँग 
आबद्ि गनज,ु इविनको लाधग दाउराको ननभरुता घटाउनज, अवतर ति समववय गनज ुआहद चजनौती 
देखिएका छन ्। 

५.  िक्ष्य  

 िैववक वववविता तथा िलािार संरक्षण भएको िजने। 

६. उद्देश्य 
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  वन, िैववक वववविता तथा िलािार क्षते्रको संरक्षण गरी ववकास र वातावरणवीच सवतजलन 
कायम गनज ु। 

७.  रणनीतत र कायानीतत 

क)  रणनीतत 

१. िैववक वववविता तथा िलािार क्षते्रको संरक्षण गने, 
२. वनको संरक्षण, सम्बद्ुिन, तथा व्यवस्थापन गने, 

३. वातावरण संरक्षण, ननयमन र फोिोरमैलाको व्यवस्थापन गन ु
ख)  कायानीतत 

रणनीतत कायानीतत 

िैववक वववविता तथा िलािार 
क्षेत्रको संरक्षण गने 

• िैववक वववविता र वातावरण िननत परम्परागत ज्ञान, सीप 
तथा अभ्यासिरूको संरक्षण र प्रवद्ुिन गररनेछ। 

• िैववक वववविता सरंक्षणका साथै पयाुपयटुनलाई टेवा 
पजयाुउन सििीकरण गररनेछ । 

• वाड ु नं. २ मा संरक्षक्षत ववयिवतज िाबे्र (Red Panda) को 
बासस्थान रिेकोले सोकोसरंक्षणका लाधग बबशेर्ष कायिुम 
तिजमुा गररनेछ । 

• मानव बवय िवतज बीच द्ववद कम गन ु कृवर्ष बबमा 
कायिुम लागू गन ुसििीकरण गररने छ। 

• प्राकृनतक स्रोतको समजधचत उपयोग एवं हदगो व्यवस्था गनु 
वातावरण र ववकास बीच सवतजलन कायम गरजुनछे। 

•  प्राकृनतक स्रोत वातावरण र िैववक वववविता संरक्षण गन ु
काययुोिना बनाई लागू गररनेछ।  

•  बवयिवतज ले िेरै नोक्सान िजन सक्ने क्षेत्र वाड ुनं. २ मा 
िडी बजटी िेनतको ववस्तार गररनेछ ।  

• नदी -२, साना िोला - ६ वटा गरी िम्मा ८ िोलािरूको 
िलािार र संरक्षण गनजपुने क्षेत्रको पहिचान, सवेक्षण गरी 
योिना प्रक्रियामा समावेश गरी संरक्षण काय ुगररनेछ । 

• िोलसािोलसीिरूमा चेक ड्याम बनाई िोला बिाव 
ननयवत्रको काय ुगररनेछ । 

• िोला, पोिरी तथा िलािार क्षते्रको सरंक्षणको कायिुम 
सञ्चालन गररनेछ 

• सडक क्रकनारामा फलफूल तथा सौवदय ुवदृ्धि गने िातका 
बोटबबरुवाको वकृ्षुारोपण गररनेछ । 
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• ववकासका कायिुमिरू सञ्चालन गदाु कृवर्ष िैववक 
वववविताको संरक्षणलाइु ववशेर्ष मित्व हदइनेछ। 

वनको संरक्षण, सम्बद्िुन तथा 
व्यवस्थापन गने 

• वडामा रिेका सामजदानयक वन उपभोक्ता सलमनतलाई यसको 
क्षेत्र, वनस्पनत, बजट्टयान, िवैवक वववविता तथा िडीबजटीको 
लगत संकलन गरी काययुोिना तयार गनमुा सििीकरण 
गररनेछ र म्याद सक्रकएका काययुोिना नवीकरण गररनेछ । 

• सामजदानयक वनको काययुोिनालाई गाउँपाललकाको वावर्षकु 
योिनामा समावेश गरी सञ्चालनमा लयाइने छ।  

• सामजदानयक वनको काययुोिना बमोजिम कायिुम सञ्चालन 
गन ुप्रोत्साहित गररनेछ । 

• कवजललयती वन, िालमकु वन र ननिी वनको समजधचत रूपमा 
संरक्षण, संबद्िुनमा सििीकरण गररने छ। 

• गाउँपाललकामा स्थानीय आवश्यकतानजसार बोटबबरुवा 
उत्पादन गने गरी वन नसरुी स्थापना गररनेछ । वन नसरुी 
स्थापना गन ु मद्यबती क्षते्र उपभोक्ता सलमनतलाइु 
प्रोत्साहित गररनेछ ।  

• मद्यबती क्षते्र उपभोक्ता र वन उपभोक्ता समूिको क्षमता 
ववकासको कायिुम सञ्चालन गररनेछ । 

• स्थानीय वन उपभोक्तािरूवाट उत्पादन िजने काठ, दाउरा, 
स्याउला र घाँसपात िस्ता वन पैदावारको माग र आपूनत ु
वीच सवतजलन कायम गन ुसििीकरण गररनेछ । 

• वन पैदावारमा आिाररत ववलभवन आयआिनुका कायिुमिरू 
सञ्चालन गरी स्थानीयस्तरमा रोिगारी प्रवद्ुिन गररनेछ । 

• वन व्यवस्थापन तथा सदजपयोगमा िनसिभाधगता र 
सरोकारवालाको समानजपानतक पिज ँच सजननजश्चत गरी वनस्रोत 
माधथ स्थानीय बालसवदाको अपनत्वको भावना ववकास 
गररनेछ। 

• ननिी वन ववकास र संरक्षणलाई प्रोत्साहित गररनेछ र वन 
कायाुलयसँग समववय गरी त्यसको व्यवस्थापनमा 
सििीकरण गररनेछ। 

• वनिंगललाई आगलागीबाट िोगाउन िनचेतनाका साथ ै
अजग्न ननयवत्रणका उपाय अवलम्बन गन ुप्रोत्सािन गररनेछ 
। 
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• वन क्षेत्रका सरोकारवालािरू, स्थानीय ननकाय, गैरसरकारी 
संघ संस्थासँग समववय गररनेछ ।  

• गाउँपाललकाको िैववक वववविताको अलभलिेीकरणमा 
आवश्यक सियोग गररनेछ। 

वातावरण सरंक्षण ननयमन र 
फोिोरमैलाको व्यवस्थापन गने 

• वातावरण संरक्षण सम्बविी स्थानीय नीनत, कानून, मापदण्ड, 

योिना तिजमुा तथा त्यसको कायाुववयन, अनजगमन र 
ननयमन गररनेछ 

• वातावरण संरक्षणमा संलग्न सबै संघ संस्थािरूसँग समववय 
र सिकाय ुगररनेछ । 

• प्लाजरटक झोलािरूलाइु पूण ुप्रनतबवि लगाइनेछ । 
• स्थानीय िजला तथा साविुननक क्षेत्रिरू सजरक्षक्षत गदै सरंक्षण 

गररनेछ । 
• ववद्यालय तिमा वातावरण संरक्षण सम्बविी 

अलभमजिीकरण र वातावरणीय सचेतना अलभवदृ्धि सम्बविी 
कायिुमिरू सञ्चालन गररनेछ । 

• वातावरण संवेदनशील ववशेर्ष गरेर भौनतक पूवाुिारका 
योिना र प्राक्रकतक स्रोतको प्रयोग गदाु प्रारजम्भक परीक्षण 
(IEE) तथा मजलयांकन अध्ययन (EIA) गरेर मात्र कायिुम 
स्वीकृत गने प्रणाली अबलम्बन गरी वातावरण र ववकास 
बीच सवतजलन कायम गररनेछ । 

• स्थानीयस्तरमा िररत क्षेत्रको ववकास, संरक्षण र प्रवद्ुिन 
गररनेछ । 

• वातावरणीय िोखिम वयूनीकरणका लाधग िनचेतना 
अलभवदृ्धि र संरक्षण कायिुम सञ्चालन गररनेछ । 

• वडा-वडामा िजला पाकु, उद्यान तथा वपकननक स्पटको 
ननमाुणगरी  िररयाली कायम गन ुसििीकरण गररने छ।  

• घर, आँगन र बिार क्षेत्र सरसफाइयजक्त बनाउन फोिोरमैला 
व्यवस्थापनका कायिुम सञ्चालन गररनेछ । 

• उत्पादन िजने फोिोरलाई कज हिने, पजन: प्रयोग िजने र फाललने 
गरी वगीकरण गररनेछ । 

• बिार क्षेत्रको फोिोरलाई व्यवजस्थत गन ु व्यवस्थापन 
सलमनत गठन गरी व्यवस्थापनका लाधग जिम्मेवारी हदइनेछ 
।  

• कज हिने फोिोरलाई कम्पोरटको रूपमा प्रयोग गन ुप्रोत्साहित 
गररनेछ । 
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• पजनः प्रयोग गररने फोिोरलाई बबिी ववतरणको संस्थागत 
रूपमा संकलन गरी ननकासी गन ु ननिी क्षेत्रसँग सिकायु 
गररनेछ र यसरी ननकासी भएको फोिोरको आयलाई 
ननदेलशका तयार गरी सम्बजवित सलमनत र गाउँपाललकामा 
रिने गरी व्यवस्था गररनेछ  

• बिार क्षते्रमा व्यवजस्थत नाली र ढलको व्यवस्था गररनेछ । 
८.  प्रमुख कायाक्रम 

गाउँपासिका आफैिे िचचािन गने 

• सामजदानयक वनको लगत तयारी र काययुोिना तिजमुा र स्वीकृनत 

• वन, पैदावार व्यवस्थापन र बिारीकरण 

• िैववक वववविता अलभलिेीकारण र संरक्षण  

• अजग्न ननयवत्रण 

• अवतर ननकाय, अवतर ति समववय र सिकाय ु

• भू तथा िलािार संरक्षण  

• फोिोरमैला व्यवस्थापन 

• क्षमता ववकास 

प्रदेश िरकारको िमन्वयमा गने 

• सामजदानयक, ननिी, िालमकु तथा राजरिय वनको वगीकरण  

• राजरिय वनको संरक्षण र सम्बद्ुिन 

• भूक्षय ननयवत्रण र िलािार संरक्षण 

• अजग्न ननयवत्रण 

• चोरी लसकारी ननयवत्रण 

िंघीय िरकारको िमन्वयमा गने 

• स्रोत पररचालन 

• सामजदानयक वनको पैदावार, नदीिवय प्राकृनतक स्रोतको बबिी र ननयमन 

• अवतर ति समववय 

९.  अपेक्षित उपिष्धि  

 योिना अवधिको अवत्यसम्ममा वन नसरुीको स्थापना भएको िजने, १७० िेक्टर वकृ्षरोपण भएको 
िजने तेस मध्ये ५६ िेक्टर मा िहदबजटी िेनत भएको िजनेछ, वातावरण संरक्षण सम्बविी स्थानीय 
नीनत, कानून, मापदण्ड, िररत क्षेत्रमा १० प्रनतशतले वदृ्धि भएको िजने, प्रारजम्भक वातावरणीय 
परीक्षण कायवुवधि लागू भएको िजने, ववद्यालय तिमा वातावरण संरक्षण सम्बविी अलभमजिीकरण 
र वातावरणीय सचेतना अलभवदृ्धि सम्बविी कायिुमिरू सञ्चालन भएको िजनेछ । 
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८.२ जिवायु पररवतान र ववपद् व्यवस्थापन 

 

१. पटृठभूसम  

 नेपालको संवविानले िलवायज पररवतनु र ववपद् व्यवस्थापनलाई तीनवटै तिका सरकारको 
कायकु्षेत्रलभत्र समावेश गरी आआफ्नो तिमा यी ववर्षय सम्बविी नीनत, कानून, रणनीनत र 
मापदण्ड तिजमुा गरी लागू गन ुसक्रकने व्यवस्था गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले 
पनन स्थानीय तिको आवधिक तथा वावर्षकु योिनामा िलवायज पररवतनु, अनजकज लन, ववपद् 
व्यवस्थापन िस्ता अवतरसम्बजवित ववर्षयलाई समावेश गरी कायाुववयन गररनजपने व्यवस्था 
गररएको छ। 

२. वतामान ष्स्थतत 

 िलबायजिवय ववपदका हिसाबले यो जिलला कम िोखिममा परेको भए तापनन िलवायज 
पररवतनुका हिसाबले यो जिलला िोखिमपूण ु माननवछ, Vulnerability Risk Assessment 

Report,2021 अनजसार पनन पने हदनिरू घटेको आिारमा िेदाु रसजवामा १.२ हदन प्रनत वर्षकुा दरले 
पनन पने हदन कमुी भैरिेको देिजुवछ, त्यस्तै सजक्िा हदनिरू बढेको हिसाबले पनन यो जिलला 
िोखिममा रिेको पइवछ, त्यांक िेदाु १.६ हदन प्रनत वर्ष ु सजक्िा हदन बढेको देिजुवछ।यस 
गाउँपाललकाको छज ट्टटै िलवायज सम्बविी त्यांक नभएकोले रसजवा जिललाको िजवचजेस्थत स्टेशनको 
औसत त्यांकलाई आिार मावदा गमी मौसममा अधिकतम तापिम १०.६ डडग्री र वयूनतम 
तापिम -१.५ डडग्री सेजलसयस वररपरर पजग्छ। आर्षाढ महिनाबाट मनसजनी वर्षाु िजने िज ँदा जिललाको 
अवय भागमा िस्तै यस पाललकामा पनन पानी पन ुथालदछ र तापिममा कमी भएको मिसजस 
िजवछ । असार र साउनमा अधिकतम ८६०.७ लमलललमटरसम्म वर्षाु िजवछ भने हिउँदका ४२.८ 
लमलललमटरसम्म मात्र वर्षा ुभई वावर्षकु औसत वर्षाु १०७४.७ लमलललमटरसम्म िजने गदुछ । सन ्
२०२१ मा वन तथा वातावरण मवत्रालय तयार गरेको संकटासवनता तथा िोखिम ववश्लेर्षण 
अध्ययनले नेपालको समग्र संकटासवन ववश्लेर्षण अनजसार रसजवा जिलला उच्च िोखिममा रिेको 
देिाएको छ।नेपाल ववपद् प्रनतबेदन २०१९ अनजसार २०१७/२०१८ मा६३८१ ववपद्का घटना भएको 
मध्ये ९६८ िना को मतृ्यज भएको धथयो भने अनजमाननत ७ अव ु भवदा बढी रुपैयाुकँो क्षनत 
भएको धथयो। नौकज ण्ड गाउँपाललकाको ५ नं. वडा यस बर्ष ु मात्रै पहिरोबाट ४ िना ले ज्यान 
गजमाएका छन।् 

 गाउँपाललकामा स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सलमनत गठन भई, नौकज ण्ड गाउँपाललकाको ववपदु ्
िोखिम प्रनतकाय ु योिना २०७७समेत बनेको छ िस अनजसार कोलभड १९ तथा अवय ससाना 
आउने ववपद् कायकुो व्यवस्थापन गने गररएको छ ।  

३. प्रमुख िमस्या 
 िलवायज पररवतनु र ववपद् व्यवस्थापन सम्बविी स्थानीय नीनत, कानून र मापदण्ड तिजमुा िजन 

नसक्नज, स्थानीय िलवायज पररवतनु अनजकज लन काय ु योिना (LAPA) लागू गन ु प्राववधिक 
िनशजक्त र आधथकु स्रोतको कमजु िजनज, िीववकोपािनुका लाधग प्राकृनतक स्रोतिरू र वर्षाुतको 
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पानीमा अधिक ननभरु रिनज, िलवायज पररवतनुको कारण अनतबजृरट िजनज र िडेरी पनज,ु बाढी, पहिरो, 
िडेरी, िावािजरी, मानव रोगको मिामारी, अलसना, चट्टयाङ, आगलाधग,कृवर्षमा रोग क्रकरा र लमचािा 
प्रिानत िस्ता प्रकोपिरूले स्थानीयस्तरमा प्रत्यक्ष रूपमा असर परेको मिसजस िजनज, वातावरण 
संरक्षण, िलवायज पररवतनु तथा ववपद् व्यवस्थापन सम्बविी काय ुिेने सम्पकु व्यजक्त नतोक्रकनज, 
व्यवजस्थत काय ु योिना बनाई कायिुम सञ्चालन िजन नसक्नज, िंगलमा आगलागुी, चट्टयाङ 
आहदका घटनामा वदृ्धि िजनज, ििरे िोला भएको कारणले कटान तथा भूक्षयको िोखिम रिनज, 
स्थानीय वातावरण सलमनतको क्षमता कमिोर रिनज बरे्षनी प्राकृनतक तथा गैरप्राकृनतक ववपद्ले 
िीउिनका साथै साविुननक, ननिी सम्पवत्त, भौनतक संरचनािरू समेत प्रभाववत िजनज आहद यस 
क्षेत्रका प्रमजि समस्या िजन ्।  

४.  अविर र चुनौती 
क) अविर 

 अवतरराजरिय स्तरमा िलवायू पररवतनुलाई बैजश्वक एिणेडाको रूपमा कायाुववन गने 
प्रनतबद्िता रिनज,केवरीयस्तारमा िलवायज पररवतनु र ववपद् व्यवस्थापन सम्बविी नीनत, कानून, 

रणनीनत तिजमुा भएको िजनज, भई कायाुववयनमा रिनज नेपाल सरकारको स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐन २०७४, ववपद् िोखिम वयूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, वातावरण संरक्षण 
ऐन २०७६ र िलवायज नीनत २०७६, कायाुववयनमा रिनज, स्थानीयस्तरमा िलवायज अनजकज लन काय ु
योिना तथा ववपद् िखिम वयूनीकरण, व्यवस्थापनलाई मूलप्रवािीकरण गने नीनत ललइनज, 
स्थानीय तिलाई ववपद् व्यवस्थापन गने र यस सम्बविी कायसँुग सम्बजवित संस्थािरूलाई 
समववय समववय र सिकाय ु गन ु सक्ने गरी कानजनी व्यवस्था समेत िजनज यसक्षेत्रका अवसर 
रिेका छन ्। 

ख) चुनौती 
  कज ण्डिरूमा पानीको श्रोत संरक्षण गनज,ु स्थानीयस्तरमा िलवायज पररवतनुसम्बविी आधिकाररक 

त्यांक संकलन गनज,ु स्थानीय िलवायज अनजकज लन काययुोिना लागू गनज,ु िलवायज अनजकज लन 
सम्बविी िनचेतना अलभवदृ्धि गनज,ु िलवायज पररवतनु अनजकज लन संरचना ननमाुण गनज,ु कृवर्ष तथा 
वन क्षेत्रमा िलवायज अनजकज लन प्रववधिको उपयोग बढाउनज, िलवायज पररवतनुबाट िजने क्षनत कम 
गनज,ु िलवायज पररवतनुको असरबाट प्रभाववत गररब, ववपवन, महिला, बालबाललका, वदृ्िवदृ्िािरू, 

सािन स्रोतमा कम पिज ँच भएका घरिजरी लाई सेवा र टेवा हदनज र िेतबारीमा रासायननक मलको 
प्रयोग ननरुत्साहित गरी िैववक प्रववधिको उपयोग बढाउनज चजनौती आहद देखिएका छन ्। 

५.  िक्ष्य  

 िलवायज पररवतनु र ववपद् िोखिमबाट भएको प्रभाव वयूनीकरण भएको िजने। 

६.  उद्देश्य 

 िलवायज पररवतनु र ववपद् िोखिमको क्षनत कम गनज ु। 

७ रणनीतत र कायानीतत 

१. स्थानीय िलवायज पररवतनु अनजकज लन काययुोिना अनजसारका कायिुम सञ्चालन गने 
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२. ववपदबाट िजने क्षनतको मात्रा कम गने । 
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रणनीतत र कायानीतत 

रणनीतत कायानीतत 

स्थानीय िलवायज पररवतनु 
अनजकज लन काययुोिना 
अनजसारका कायिुम सञ्चालन 
गने 

 

• स्थानीय िलवायज पररवतनु अनजकज लन काययुोिनालाई (LAPA) 
स्थानीयकरण गरी कायाुववयनमा लयाइनेछ । 

• िलवायज पररवतनु अनजकज लन सम्बविी संस्थागत संयवत्र 
स्थापना र बिेट व्यवस्था गररनेछ । 

• सजख्िाको कारणले मूलिरू सजक्दै गएकाले पानी ररचाि ु िजने 
गरी उपयजक्त क्षते्रमा पोिरी ननमाुण गररनेछन ्। 

• स्थानीय िेती प्रणालीमा, िलवायज पररवतनुले परेको असर 
वयूनीकरण गने कायिुम सञ्चालन गररनेछ । 

• िेनत प्रणालीमा वकैजलपक प्रववधि िस्तै थोपा लसचंाई, 
जस्प्रङ्कलर, प्लाजरटक पोिारी आहदको प्रयोग गरी भूक्षय 
ननयवत्रण तथा पानीको बचत गररनेछ।  

• पानीको बिजउपयोग गररनेछ । 

ववपदबाट िजने क्षनतको मात्रा 
कम गने 

• गाउँपाललकामा ववपद् िोखिम वयूनीकरण तथा व्यवस्थापन 
सम्बविी स्थानीय कानून तिजमुा गरी कायाुववयन गररनेछ । 

• ववपद् िोखिम क्षेत्रको नक्सांकन गररनेछ । 
• हिमताल फज टने सम्भावनाको िोखिम वयूननकरण गन ुसंघीय 

सरकार सँग समववय गररनेछ। 

• ववपदको मानवीय तथा भौनतक क्षनतको अलभलेि राखिनेछ। 

• ववपद् व्यवस्थापन कोर्षमा वदृ्धि गरी पररचालन गन ु
कायवुवधि बनाई सञ्चालन गररनेछ । 

• गाउँपाललकामा आपतकालीन अवस्थाका लाधग आवश्यक 
वयूनतम सामग्री भण्डारणको प्रववि गररनेछ । 

• स्थानीय यजवािरूलाइु ववपद् सम्बविी ताललम हदई 
स्वयंसेवकको रूपमा पररचालन गररनेछ ।  

• स्थानीयस्तरमा रेडिसको स्थापना र क्रियाशुील बनाउन 
सिकाय ुगररनेछ । 

• समजदायमा आिाररत ववपद् व्यवस्थापन सम्बविी कायिुम 
पहिचान गरी सञ्चालन गररनेछन ्। 

• ववपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश तथा सरोकार ननकाय बीच 
समववय कायम गरी कायिुम सञ्चालन गररनेछ । 

• सम्पादन गररएका कायिुमको अलभलेिीकरण गररनेछ । 
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८.  प्रमुख कायाक्रम 

गाउँपासिका आफैिे िचचािन गने 

• कानूनी पूवाुिार ननमाुण, 

• िलवायज अनजकज लन योिना 
• आपतकालीन भण्डारण 

• ववपद् िोखिम नक्साङ्कन, 

• ववपद् राित तथा उद्िार, पजनःस्थापना  

• समजदायमा आिाररत ववपद् व्यवस्थापन सलमनत  

• ववपद् व्यवस्थापन क्षमता ववकास र गाउँपाललकाको ववपद िोखिम प्रनतकाय ु योिना २०७७ 
अनजसार कायकुम ुबनाउने 

प्रदेश िरकारको िमन्वयमा गने 

• आपतकालीन भण्डारण 

• ववपद् िोखिम नक्साङ्कन, 

• ववपद् राित तथा उद्िार, पजनस्थापना  

• ववपद् व्यवस्थापन क्षमता ववकास 

• आपतकालीन उपचार 

िंघीय िरकारको िमन्वयमा गने 

• नमजना कानून  

• आपतकालीन भण्डारण 

• ववपद् िोखिम नक्साङ्कन 

• ववपद् राित तथा उद्िार, पजनःस्थापना  

• स्रोत व्यवस्थापन 

• आपतकालीन उपचार 

९.  अपेक्षित उपिष्धि 

 योिना कायाुववयनबाट िलवायज अनजकज लन योिना तिजमुा भइु कायाुववयनमा आएको िजने, 

गाउँपाललका स्तरीय ववपद् व्यवस्थापन सलमत क्रियाशील भएको िजने, ववपद् व्यवस्थापन कोर्षमा 
वदृ्धि भइ स्थापना भइु सञ्चालनमा आएको िजने, ववपद् आपतकालीन भण्डारण व्यवस्था भएको 
िजने, ववपद् नक्साङ्कन भएको िजने, सबै वडामा समजदायमा आिाररत ववपद् व्यवस्थापन सलमनत 
गठन भएको िजने, ववपद्िवय क्षनत आिाले कम भएको िजनेछ। 
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पररच्छेद— ९ 
िुशािन तथा िंस्थागत ववकाि 

 

९.१  िुशािन तथा िंस्थागत ववकाि 

 

१.  पटृठभूसम 

 स्थानीय सरकार नागररकका ननकटका सरकार िजन ् । राज्यबाट प्रदान गररने आिारभूत 
सेवािरूलाई प्रवाि गने मजख्य जिम्मेवारी स्थानीय तिको रिेको छ । नागररकले पररवतनु र 
लोकतवत्रको अनजभूनत तबमात्रै गन ुसक्दछ िब स्थानीय तिमा सजशासन स्थापना िजवछ । यसका 
लाधग स्थानीय तििरू सक्षम, पारदशी, भ्ररटाचार मजक्त, उत्तरदायी र सिभाधगतामूलक िजन 
आवश्यक  
छ ।  

२.  िुशािन तथा िंस्थागतको वतामान अवस्था 
 योिना तिजमुा सम्बद्ि सवै सलमनतिरू गठन भई क्रियाशील रिेका छन ् ।यस पाललकामा 

िालसम्म वविायन सलमनत समेत गरी कज ल १० वटा सलमनतिरू क्रियालशल रिेका छन ्। वयानयक 
सम्पादनका लाधग वडा वडामा मेललमलाप कक्षको स्थापना भई २५ वटा सक्रिय स्थानीय 
मेललमलाप कतािुरूबाट वयानयक सम्पादनको काय ु भैरिेको छ ।कज ल ६ वटा वडा सधचवको 
दरववदीमा २ वटा वडा सधचव कायरुत रिेका छन ् । िाल ३ वटा वडाले आफनै वडा भवन 
(साववकका गाववस) बाट सवेा प्रवाि गरररिेका छन ्भने वाक्रक दजईवटा वडा कायाुलयका भवन 
ननमाुणािीन अवस्थामा रिेकाछन र एउटा वडाको वडा भवन ननमाुणको पिल भएको छैन । 
सघीय मवत्रालयबाट प्राप्त संगठन संरचना अनजसार कज ल २५ वटा स्वीकृत दरबवदीमध्ये १५ वटा 
मात्रै कायरुत रिेका छन ् । स्थानीय ति ससं्थागत क्षमता स्व—मूलयाकन कायवुवधि २०७७ 
अनजसार कज ल अकंभार ६१ प्राप्त गरेको छ । ७ वटा ववकास साझदेार र ५ वटा गैरसरकारी संस्था 
यस गाउँपाललकालभत्र क्रियाशील रिेका छन ्। २१ वटा सामजदानयक बन सञ्चालनमा रिेका छन ्।    

 यस गाउँपाललकाले िालसम्म कज ल ४२ वटा ऐन, ननदेलशका, कायवुवधि÷मापदण्ड र नीनत तथा 
मागदुशनु स्वीकृत गरी कायाुववयनमा लयाएको छ । यसैगरी स्थानीय सजञ्चत कोर्ष स्थापना 
भई सजत्रमा आिाररत ववत्तीय कारोबार सञ्चालन भएको, पजञ्िकरण, योिना, जिवसी र वस्तजगत 
वववरण आहद िस्ता काय ुस्पटवेयरको प्रयोगबाट सञ्चालन भरैिेका छन ्।  

३.  िबि पि  
 ४२ वटा ऐन, कानून, ननयमावली, ननदेलशका तथा कायवुवधि तयार िजनज, ववर्षयगत सलमनत तथा 

अवय सलमनतिरू क्रियाशील रिेको, संगठन संरचना अनजसार ववर्षयगत शािािरूको स्थापना तथा 
कमचुारीको व्यवस्था िजनज, सस्थागत स्व—मूलयाँकन दस्तावेि तयार भएको र कज ल ६१ अंक प्राप्त 
गरेको, आवतररक रािश्व सजिार काययुोिना स्वीकृत गरी रािश्व संकलन वदृ्धि िजनज, 
आपतकालीन कोर्षको व्यवस्था िजनज, सूत्रमा आिाररत लेिाप्रणाली सञ्चालनमा िजनज, पाललकाको 
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शािा उपशािामा कम्प्यजटर, इवटरनेट सजवविा िजनज, नववनतम सूचना प्रववधििरूलाई प्रयोगमा 
लयाएको, सजशासनका औिारिरूको (साविुनीक सजनजवाई, साविुननक पररक्षण तथा अनजगमन) 
ननरवतर प्रयोग िजनज, िनप्रनतनीधि तथा कमचुारीिरू ववच समववय, सिकाय ु र सियोगको 
बातावरण िजनज, िस्ता यस पाललकाका प्रमजि सवल पक्षिरू देखिएका छन ्।  

४.  िमस्या र चुनौती 
क)  प्रमुख िमस्या 
 स्थानीय आवश्यकता अनजसार पाललकाको संगठन तथा व्यवस्थापनको पजनरावलोकन निजनज, 

सभाका दजइवटा (लेिा तथा सजशासन) सलमनत गठन िजन नसक्नज, ववर्षयगत कमचुारीको पदपूनत ु
निजनज, ३ वटा वडा कायाुलयको भवन ननमाुण निजनज, िनप्रनतनीधि, ववर्षयगत सलमनत एंव 
कमचुारीको क्षमता ववकासका निजनज, िनप्रनतननधि तथा कमचुारीको कायवुवभािन निजनज, पाललकाले 
लक्ष्य अनजसारको आवतररक रािश्व सक्लन गन ु नसक्नज, वयानयक सलमनतका पदाधिकारीको 
क्षमता ववकास निजनज, आिजनीक सूचना प्रववधिका पूवाुिारिरूको उधचत प्रयोग गन ु नस्कनज, 
सिभाधगतात्मक योिना तिजमुा तथा अनजगमन पद्िनतका चरणिरूलाई पूणरुूपले लागू गन ु
नसक्नज, डडजिटेल नागररक बडा पत्रको प्रयोग निजनज, गजनासो व्यवस्थापन निजनज, व्यवजस्थत 
अलभलेि तथा सूचना प्रणाली निजनज, एक्रककृत सेवा प्रणालीको शजरुवात निजनज, पाललका लभत्रका सबै 
संघसस्थािरूको योिना एक्रककृत रूपमा तिजमुा िजन नसक्नज, आहद िस्ता यस पाललकाका प्रमजि 
समस्या÷कमिोर पक्ष देखिएका छन ्।  

ख)  चुनौती पि 

 आवतररक रािश्व वदृ्धि गनज,ु ररक्त दरबवदीको पदपूनत ु गनज,ु गाउँपाललकाको सेवा प्रवािलाई 
प्रववधिमतै्री बनाउनज, हदगो ववकासका लक्ष्यिरूको स्थानीयकण गनज,ु अवतर सरकार समववय गनजु, 
गैससका योिनािरू पाललकाको योिना प्रक्रियामा समावेश गनज ुआहद प्रमजि चजनौती िजन।्  

५.  अविर पि 

 उपभोक्ता सलमनत, गैसस, सामजदानयक वन र अवय संघ सस्थािरू माफुत कायाुववयन िजने पूवाुिार 
तथा अवय आयोिनामा लागत साझदेारी िजने गरेको, स्थानीय इवटरनेट सेवा प्रदायकिरूको सेवा 
सञ्चालनमा रिेको, नागररक समाि तथा स्थानीय संघसंस्था सक्रिय रिेको आहद प्रमजि अवसर 
िजन\। 

६.  िक्ष्य 

 नागररकिरूमा सजशासनको प्रत्याभूत भएको िजने । 
७.  उद्देश्य 

सेवा प्रवािमा प्रभावकारीता लयाउनज । 
८.  रणनीतत र कायानीतत 

 उपरोक्त उद्देश्य पररपूनतकुालाधग ननम्न रणनीनत र कायनुीनत ललइएका छन-् 
क)  रणनीतत 

१.  सेवा प्रवािलाई पारदशी, िवाफदेिी र प्रभावकारी बनाई सेवा सजदृढीकरण गने ।  
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२.  नववनतम सूचना प्रववधिको प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाई सजशासन कायम गने ।  
३.  वयानयक प्रणालीलाई बैज्ञाननक एंव सेवाग्रािीमैत्री बनाई सेवा सम्पादन गने । 
४.  ववत्तीय ननयवत्रण कायमगरर आधथकु अननयलमततामा शजवय सिनलशलताको नीनत 

अवलम्बन गने । 
५.  गाउँपाललकाको एउटै छातालभत्र समववय तथा साझेदारी माफुत लक्षक्षत उपलजव्ि िालसल 

गनमुा िोड हदने ।  
ख)  रणनीतत तथा कायानीतत 

रणनीतत कायानीतत 

१.  सेवा प्रवािलाई 
पारदशी, िवाफदेिी र 
प्रभावकारी बनाइ 
सेवा सजदृहढकरण  
गने । 

 

• एक्रककृत सेवामैत्री गाउँपाललका तथा वडा कायाुलयको प्रशासननक 
भवनिरूको ननमाुण÷पजनः ननमाुण गरी नछटो छरीतो तथा पारदशी 
रूपमा सेवा प्रवाि गररनेछ ।  

• गाउँपाललकाको ववलभवन सवेा सञ्चालन, व्यवस्थापन, प्रवद्र्िनका 
लाधग कानून, ऐन, ववननयम, ननदेलशका, कायवुवधििरू ननमाुण गरी 
लागजगररनेछन ्।  

• स्थानीय आवश्यकताको आिारमा गाउँपाललकाको संगठनात्मक 
तथा व्यवस्थापनको पजनरावलोकन (O&M) तथा सजझावका 
आिारमा शािा, उपशािा, सेवा केवरको ववस्तार तथा कमचुारीको 
व्यवस्थापन गररनेछ ।  

• गाउँपाललकाको क्षमता ववकास योिना तयार गरी सवै 
कमचुारीलाई सेवाकालीन ताललम र सबै िनप्रनतननधििरूलाई 
अलभमजिीकरण ताललम गोजरठ, सेलमनार सञ्चालन गररनेछन ्।  

• कमचुारीिरूको काय ुसम्पादन मूलयाकन पद्िनतलाई प्रभावकारी 
र बैज्ञाननक वनाई पारदशी एंव िवाफदेिी बनाई प्रोत्सािन 
कायिुम लागू गररनेछ ।  

• उत्कृरट काय ु सम्पादन गने कमचुारी, उपभोक्ता सलमनत, 

तोक्रकएको समय भवदा अगाबै सबै योिना समपवन गने वडा 
तथा नागररक समाि ससं्थालाई प्रोत्सािन गररनेछ । 

• गाउँपाललकाको दजगमु वस्तीिरूमा एक्रककृत घजम्ती सेवाको 
कायवुवधि बनाई घजम्ती सेवा ववस्तार गररनेछ ।  

• व्यावसानयक तथा रोिगारीमजलक ताललम योिना बनाई समावेशी 
ताललम सञ्चालन गररनेछ ।  

• सिभाधगतात्मक योिना तिजमुा तथा अनजगमन मूलयाकन 
पद्िनतलाई समावशेीको आिारमा कायाुववयन गररनेछ । 

• कालोबिारी ननयवत्रण तथा अत्यावश्यक वस्तज तथा सेवाको 
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उपलव्िताका लाधग स्थानीय सरोकारवाला सवपुक्षीय प्रनतननधि 
सजम्मललत ननमाुण गरी अनजगमन र ननयमन गररनेछ । 

• गाउँपाललका लभत्रका साविुननक ननकायबाट सम्पादन िजने सेवा 
कामकारवाहिको मूलयांकन गरी दण्ड र पजरस्कारको व्यवस्था 
गररनेछ ।  

• उपभोक्ता सलमनतलाई योिना ननमाुण स्थलमा नै सजशासन, लेिा 
व्यवस्थापन वारे अलभमजिीकरण कायिुम सञ्चालन गररनेछन ्।  

• अलभलेििरूको भण्डारण, प्रकाशन तथा अध्यावधिक गररनेछ ।  
• पजञ्िकरणलाई व्यवजस्थत गन ुअनलाईमा आिाररत घटना दता ु

प्रणालीलाई सबै बडािरूमा प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन  
गररनेछ ।  

• सामाजिक सजरक्षा भत्तालाई बैक्रकङ प्रणालीमाफुत व्यवजस्थत  
गररनेछ ।  

२.  नववनतम सूचना 
प्रववधिको प्रयोगलाई 
प्रभावकारी बनाइ 
सजशासन कायम  
गने । 

• गाउँपाललकाको कायाुलयमा अत्यािजननक पूवाुिार सहितको सूचना 
तथा अलभलेि केवरका स्थापना गररनेछ । 

• सूचना तथा अलभलिे केवरले चौमालसक रूपमा बजलेहटन प्रकाशन 
गररनेछ ।  

• गाउँपाललकालभत्र रिेका सम्पजण ुवडा कायाुलय, सरकारी कायाुलय, 

सामजदानयक ववद्यालयिरूमा सेवा प्रवािलाई प्रववधि मतै्री बनाउन 
लस.लस. क्यामेरा, ई िाजिरी मेलसन िडान, इमेल, इवटरनटे, सजवविा 
ववस्तार गररनेछ । 

• कायाुलयको लिेा, प्रशासन, योिना, कायिुम िस्ता मित्वपूण ु
सूचनािरूको अलभलिे संरक्षणका लाधग अलभलेििरूलाई 
डडजिटाइिेसन (Digitization) गररनेछ । 

• साझेदार संस्थािरू समेतको सिकाय ु र समववयमा 
गाउँपाललकाको दीिकुालीन योिना, आवधिक योिना, प्रोफाईल, 

रािश्व सजिार काययुोिना आहद िस्ता कायुिरू अध्यावधिक 
गररनेछन ्।  

• दैननक सेवा प्रवािका कायलुाई सिि र व्यवजस्थत बनाउन 
गाउँपाललकाको कायाुलय र सम्पूण ु वडा कायाुलयिरू र सेवा 
केवरिरूलाई अनलाईन प्रणालीमा सञ्चालन गररनेछन ्।  

• अन लाइन सेवा पद्िनतबाट सेवाग्रािीलाई सेवा प्रवाि गररनेछ । 
साथै सेवा प्रवािलाई सूचना मैत्री बनाई लागू गररनेछ । 

• िनताको समस्या, गजनासो तथा पीरमाकाुको प्रत्यक्ष समािानका 
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लाधग पाललका तथा वडा कायाुलयमा गजनासो सजवने अधिकारीको 
व्यवस्था गरी गजनासा व्यवस्थापन गररनेछ ।  

• गाउँपाललका तथा वडा कायाुलयमा सूचना पाटी तथा उिजरी 
पेहटकाको व्यवस्था गररनेछ । 

• गाउँपाललका, वडा कायाुलय, सेवा केवर, ववद्यालय र अवय संस्था 
समेतका कायिुम तथा कायपु्रगनतको चौमालसक रूपमा 
साविुननक सजनजवाई तथा सामाजिक परीक्षण कायिुम गररनेछ । 

• लेिा, पजञ्िकरण, रािश्व, योिना, प्रशासन लगायत सबै प्रकारका 
सेवा डडजिटल माध्यमबाट सेवा प्रवाि गररनेछ ।  

• गाउँपाललकाको सवै वडा कायाुलय, सेवा केवर, ववद्यालय र अवय 
संघसस्थामा डडजिटल नागररक बडापत्र राख्ने व्यवस्था गररनेछ । 

• सूचनाको िकलाई कायाुववयन गन ु पाललकाबाट भएका असल 
अभ्यास तथा मित्वपूण ु लसकाइिरूलाई अलभलिे तयार गरी 
अध्यावधिक गरेको बेवसाइटमा सम्पूण ु नागररकको लाधग  
राखिनेछ । 

• नौकज ण्ड गाउँपाललकाको सजवदरतालाई झलकाई संस्थागत ववकासमा 
टेवा पजयाुउनको लाधग नौकज ण्ड बतृ्तधचत्र (डकज मेविी) को ननमाुण 
गररनेछ ।  

• पारदशीता एंव सजशानकालाधग गाउँपाललकासँग सम्वजवित 
सूचनािरूलाई ववज्ञापन तथा छापा सञ्चार माध्यमबाट 
साविुननकीकरण गररनेछन ्। 

• गाउँपाललकालभत्रका ववकास ननमाुणका कायमुा पारदलशतुा कायम 
गन ुयोिना स्थलमा नै िरेक योिनाको अननवाय ुरूपमा िोडडङ्ग 
बोड ुराखिनेछ । 

३. वयानयक प्रणालीलाई 
बैज्ञानीक एंव 
सेवाग्रािीमैत्री बनाई 
सेवा सम्पादन गने 
। 

• वयानयक कायलुाई प्रभावकारी बनाउन कानूनी परामशदुाताको 
व्यवस्था गररनेछ ।  

• वयानयक सलमनतको कायदुक्षता अलभवदृ्धिका 
ताललम÷अलभमजिीकरण कायिुम सञ्चालन गररनेछन ्। 

• वयानयक सलमनतको कायसुम्पादनका लाधग पाललका तथा वडा 
कायाुलयमा छज टै इिलास कक्ष र अवय भौनतक व्यवस्था गरी 
वयाय सम्पादन काय ुगररनेछ ।  

• वयानयक कायलुाई प्रभावकारी बनाउन वडा वडामा मेललमलाप 
केवर स्थापना गरी ताललम प्राप्त मेललमलापकताुको व्यवस्था 
गररनेछ । 
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• वयाय ननरूपण तथा मेललमलापका लाधग दताु तथा फस्यौट 
भएका उिजरीको अलभलेिीकरण गररनेछ ।  

• वयाय ननरूपण तथा मेललमलापबाट फस्यौट गररएका 
उिजरीिरूलाई सभामा िानकारी गराइनेछ । 

• वयानयक प्रणालीलाई बैज्ञाननक एंव सेवाग्रािीमैत्री बनाई सेवा 
सम्पादन गररनेछ ।  

४. ववत्तीय ननयवत्रण 
कायमगरर आधथकु 
अननयलमततामा 
शजवय सिनलशलताको 
नीनत अवलम्बन 
गने । 

• गाउँपाललकाको लेिा तथा आधथकु लेिा परीक्षण तथा रािश्व 
शािा÷उपशािा÷इकाईको सजदृढीकरण गररनेछ । 

• लेिा प्रशाशन शािामा कायरुत कमचुारीिरूको क्षमता 
अलभवदृ्धिका कायिुम सञ्चालन गररनेछ । 

• रािश्व सकंल कायलुाई प्रभावकारी र पारदशी बनाउनका लाधग 
सफ्टवेयरको व्यववस्था गरी कायाुववयमा लयाइनेछ । 

• वडा कायाुलयलाई लिेा प्रशासन एवं रािश्व प्रशासनलाई 
नेटवक्रकुङमा आवद्ि गररनेछ । 

• आम िनता र व्वसायीलाई ववत्तीय साक्षरता तथा रािश्वको 
मित्वबारे िनचेतना वदृ्धि गन ुकर लशक्षा अलभयान सञ्चालन 
गररनेछ । 

• वावर्षकु रूपमा पाललकाबाट उपलव्ि गराइएको सेवाको 
गजणस्तरमापन काय ुसञ्चालन गररनेछ । 

• करको दायरा ववस्तार गरी प्रभावकारी कर प्रणाली लागू गरी 
हदिकुालीन आय िजने क्रकलसमका योिनािरू सञ्चालन गररनेछ । 

• बेरुिज निजने गरी आधथकु प्रशासन सञ्चालन गने नीनत ललई 
आवतररक ननयवत्रण प्रणाली प्रभावकारी बनाउनको साथ ै
आवतरीक लेिा परीक्षणबाट यथाथ ु वववरण प्राप्त िजने व्यवस्था  
लमलाइनेछ ।  

• ववनतय ननयवत्रण कायम गरी आधथकु अननयलमततामा शजवय 
सिनलशलताको नीनत अवलम्बन गने । 

• रािश्वका क्षते्रिरूको पहिचान र अधिकतम पररचालन र उक्त 
कायकुा लाधग सरोकारवालाको सिकायमुा िोड हदने । 

• गाउँपाललकाद्िारा सञ्चाललत कायिुम, आयोिना तथा विटे 
िचकुो चौमालसक रूपमा प्रनतवेदन साविुननक गने व्यवस्था 
लमलाइनेछ ।  

५. गाउँपाललकाको एउटै 
छातालभत्र समववय 
तथा साझदेारीमाफुत 

• महिला समूि, आमा समूि, बाल क्लव, क्रकशोरक्रकशोरी समूि, 

अपाङ्गता भएकािरू लगायतका सेवाग्रािीिरूको सञ्िालीकरण 
गरी परृठपोर्षण प्राप्त गररनेछ । 
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लक्षक्षत उपलजव्ि 
िालसल गनमुा िोड 
हदने । 

• गाउँपाललकाको काय ुक्षते्र लभत्र काम गने ववलभवन अवतरराजरटय 
तथा राजरिय एवं स्थानीयस्तरका गैरसरकारी संस्थािरूको 
कायिुम दोिोरोपना निजने गरी एकद्िार सेवा प्रणालीमा कायिुम 
सञ्चालन गराइने छन ्। 

• सामजदानयक तथा गैरसरकारी सस्थािरूलाई (सामाजिक पररचालन) 
सामाजिक सचेतीकरण तथा आधथकु समदृ्धि प्राजप्तका लाधग 
पररचालन गररनेछन ्। 

• अवतर ति तथा अवतर ननकाय समववय प्रभावकारी बनाई 
पारदशी रूपमा सेवा प्रवाि गररनेछ । 

 

९.  प्रमुख कायाक्रमहरू 

क)  स्थानीय तह (नौकुण्ड गाउँपासिका) आफैिे िम्पादन गने 

१. कायाुलयको संरचना तथा िनशजक्त व्यवस्थापन । 
२. सिभाधगतात्मक योिना तिजमुा तथा अनजगमन मूलयाकन व्यवस्थापन ।  
३. क्षमता ववकास व्यवस्थापन । 
४. रािश्व पररचालन तथा ववत्तीय व्यवस्थापन । 
५. सेवा प्रवाि व्यवस्थापन । 
६. सूचना तथा अलभलेि व्यवस्थापन । 
७. पारदशी एंव िवावदेहिता व्यवस्थापन । 
८. सामजदानयक तथा गैरसरकारी संस्था व्यवस्थापन । 

ख)  प्रदेश िरकारिँग िहकायामा िम्पादन हुने 

१. O&M मा सििीकरण ।  
२. भवन ननमाुण । 
३. क्षमता ववकास । 
४. सफट वेयर । 
५. वविजतीय प्रनतवेदन प्रणाली ।  

ग)  िघींय िरकारिँग िहकायामा िम्पादन हुने 

१. नमजना कानून मापदण्ड ।  
२. ववशेर्षज्ञ सेवा । 
३. क्षमता ववकास । 
४. सफट वेयर । 
५. ववद्यजतीय प्रनतवेदन प्रणाली ।  

१०.  अपेक्षित उपिष्धि 
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 नागररकिरूको सेवा सवतजजरटको स्तर ६० प्रनतशत पजगेको िजने, सस्थागत स्व मूलयाकँनमा ८५ 
प्रनतशत अंक प्राप्त गरेको िजने, ४० प्रनतशत सेवािरू अनलाईनमा आवद्ि भएको िजने,, पाललकाको 
वेबसाइड अध्यावधिक भएको िजने,, बेरुिजको आकार कज ल िच ु रकमको २ प्रनतशतभवदा कम 
भएको िजने, सामाजिक सजरक्षाका सेवािरू बकै्रकङ प्रणालीबाट सञ्चालन भएका िजने, आवतररक 
रािश्व कज ल बिटेको २० प्रनतशत पजयाुउने आहद।  
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९.२ तथयाङ्क तथा योजना 
 

१.  पटृठभूसम    
 संवविानले अधिकारको सूचीद्वारा ननिाुरण गरेको अधिकारको सूचीअनजसारका जिम्मेवारी 

व्यवजस्थत रूपमा सम्पादन गन ुयोिनाबद्ि प्रयास आवश्यक िजवछ। योिनाबद्ि कायपु्रणालीले 
मात्र ननिाुररत समयमा पूव ुअनजमाननक स्रोत र सािनको अधिकतम प्रयोगद्वारा ननयोजित काय ु
सम्पादन र लक्ष्य िालसल गन ु सक्रकवछ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपाललका तथा 
नगरपाललकािरूले आफ्नो अधिकारक्षते्रका ववर्षयमा स्थानीय स्तरको ववकासका लाधग आवधिक, 
वावर्षकु, रणनीनतगत ववर्षयक्षेत्रगत मध्यकाललन तथा दीघकुाललन ववकास योिना बनाइु लागू 
गनजपुने उललेि गरेको छ। योिना तिजमुामा यथाथ ु बस्तजगत अवस्थाबारे िानकारी हदन 
त्याङ्कको अवश्यकता पदछु। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीयस्तरको त्याङ्क 
सङ्कलन र प्रशोिन गरी पाश्वधुचत्र, वस्तजगत वववरण तथा स्रोत नक्साको अद्यावधिक 
अलभलेिन गनजपुने उललेि गरेको छ। यस्ता त्याङ्क र सूचनािरूले योिना प्रक्रियालाइु 
बस्तजगत बनाउनका साथै स्थानीय तिको ननणय ु प्रक्रियालाइु समेत त्य त्याङ्क र सूचना 
आिाररत (Evidence-based decision Making) बनाउन सियोग पजरयाउँदछ। 

२.  वतामान अवस्था 
 गाउँपाललका स्थापनापश्चात ् राजरिय िनगणनामा २०६८ मा िनसांजख्यक वववरण, स्वास््य 

सूचना प्रणाली र लशक्षा सूचना प्रणालीमा आिाररत वववरण तथा ववर्षयगत शािािरूले स्थानीय 
स्तरमा सकंलन गरेका त्याङ्क तथा सूचनािरू प्रयोगमा लयाइएको छ। २०७२ सालको 
भूकम्पपश्चात प्रभाववत घरिजरीको सवेक्षण सम्पवन भएको छ। वावर्षकु योिना तथा बिेट तिजमुा 
लगायतका कायिुरूमा नयनै त्याङ्िरूको प्रयोग गररदैं आइएको छ। २०७८ सालमा घरिजरी तथा 
संस्थागत सवेक्षणको माध्यमबाट पहिलोपटक बस्तजगत वववरण तयार गररएको छ भने पहिलो 
आवधिक योिनाको रूपमा यो योिना तिजमुा गररएको छ।  

३.  मुख्य िमस्या 
 स्थानीय अलभलिे सम्बविी वस्तजगत वववरण निजनज, साथै ननयलमत रूपमा त्याङ्क संकलन, 

प्रशोिन र प्रकाशन निजनज, स्थानीय तिमा रिेको साविुननक सम्पवत्तको अलभलेि नरिनज, ववलभवन 
ननकायिरूको त्याङ्कमा एकरूपता निजनज, त्याङ्क एकीकृत गरी व्यवजस्थत राख्ने ससं्थागत 
व्यवस्था निजनज, सिभाधगतामूलक योिना प्रणाली प्रभावकारी रूपमा स्थावपत िजन नसक्नज, बिटे 
तिजमुा लसलमनतिरू क्रियालशल निजनज, आयोिनाको प्राथलमकीकरण गरी कायिुम ववननयोिन 
निजनज, आयोिना सम्भाव्यता अध्ययन गरी कायाुववयन गने अभ्यासको कमी, अवण्डा दामासािी 
र टज िे तथा ववतरणकारी योिनाको बािजलयता आहद यस क्षेत्रका प्रमजि समस्याको रूपमा रिेका 
छन।्  

४.  अविर र चुनौती  

(क)  अविर 
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 स्थानीय त्याङ्क संकलन तथा अलभलेि व्यवस्थापन, योिना प्रणाली सम्बविी अधिकार िजनज, 
ननवाुधचत पदाधिकारीको नेततृ्वमा स्थानीय तिको सञ्चालन िजनज, घरिजरी सवेक्षण तथा संस्थागत 
सवेक्षणबाट तयार गररएको बस्तजगत वववरणले योिना तिजमुा तथा अवय ववकास 
आयोिनािरूबाट प्राप्त आिारभूत त्याङ्क उपलधि िजनज, ननकट भववरयमा िजने राजरिय 
िनगणनाले थप उच्च स्तरीय त्याङ्क प्राप्त िजनज, ववकास आयोिना सम्बविमा सामाजिक 
चेतना वदृ्धि िज ँदै िानज आहद यस क्षते्रका प्रमजि अवसर िजन।् 

(ख)  चुनौती 
 त्यांकमा आिाररत ननतिामूलक योिना प्रणाली ववकास गनज,ु सबै ववकास साझदेार, 

अवतरराजरिय, राजरिय गैरसरकारी संस्थाका आयोिना कायिुमिरूलाइु वावर्षकु ववकास 
कायिुममा एक्रककृत गनज,ु पररयोिना बैंक स्थावपत गनज,ु टज िे योिनाको संख्या २५ प्रनतशत 
भवदा कम गनज,ु लक्ष्यको तजलनामा ९० प्रनतशत भवदा बढी प्रगनत िालसल गनज ु आहद प्रमजि 
चजनौती िजन।् 

५.  िक्ष्य 

 त्यमा आिाररत योिना प्रणाली ववकास भएको िजने । 
६.  उद्देश्य  

 ववश्वसनीय त्याङ्क र सूचना प्रणाली ववकास गनज।ु 
७.  रणनीतत  

१.  िण्डीकृत त्याङ्क एवं अलभलेि प्रणाली स्थापना गने, 
२.  सिभाधगतामूलक योिना तिजमुा प्रणालीलाई संस्थागत गने, 
३.  आयोिना कायाुववयन प्रक्रियालाइु व्यवजस्थत र संस्थागत गने,  

४.  स्थानीय ववकास-साझेदार, गैर सरकारी संस्था, ननिी क्षेत्र एवं अवतर ननकाय समववय 
प्रभावकारी बनाउने । 

८.  कायानीतत 

रणनीतत कायानीतत 

१. िजण्डकृत त्याङ्क 
एवं अलभलिे 
प्रणाली स्थापना 
गने, 

१.  पाललकाको आिारभूत िजण्डकृत त्याङ्कसहितको वस्तजगत 
वववरण तयार गरी वावर्षकु रूपमा आवधिक गररने छ । 

२.  स्रोत नक्सा तयार गरी प्रकाशन गररने छ । 
३.  त्याङ्क तथा अलभलेि शािाको स्थापना गरी पाललकास्तरको 

सूचना तथा त्याङ्क उपलधि िजने व्यवस्था गररने छ ।  

४.  गाउँपाललकाको त्याङ्कलाइु सूचना प्रणालीमा आवद्ि गरी 
सवसुजलभ गराइने छ । 

५.  सूचना तथा त्याङ्क सम्बविी क्षमता ववकास गररनेछ। 
६.  वस्तजगत वववरण, स्रोत नक्सा तथा अवय वववरण गाउँपाललकाको 

वेबसाइटमा रिने व्यवस्था गनकुा साथै वेबसाइटलाइु क्रियाशील 
बनाइनेछ।  
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२.  सिभाधगतामूलक 
योिना तिजमुा 
प्रणालीलाई 
संस्थागत गने 

१.  बिेट पूवाुनजमान प्रणालीलाई भरपदो बनाइने छ र समयमा नै 
सम्बजवित शािा र वडा कायाुलयमा उपलधि गराइने छ। 

२.  आवधिक योिना, मध्यमकालीन िच ु संरचना (MTEF) र 
वावर्षकु योिना बीच अवतरसमबवि कायम गररनेछ। 

३.  बस्ती स्तरबाट नै चरणबद्ि सिभाधगतामूलक र समावेशी 
योिना तिजमुा प्रक्रिया अवलम्बन गररनेछ । 

४.  ववकास प्रक्रियमा कोिी नछज टजन ्भवने अविारणा अनजसार बस्ती 
तिदेखि नै सबै सरोकारवालाको अथपूुण ुसिभाधगता बढाइनेछ । 

५.  योिना तिजमुा सलमनत र ववर्षयक्षते्रगत सलमनतिरूको 
क्रियाशीलता अलभवदृ्धि गररनेछ । 

६.  वावर्षकु योिना तथा कायिुम सभामा ववस्ततृ छलफल िजने 
व्यवस्था लमलाइनेछ । 

३.  आयोिना तिजमुा र 
कायाुववयन 
प्रक्रियालाइु 
व्यवजस्थत र 
संस्थागत गने 

१.  पररयोिना बैङ्कको स्थापना गररनेछ । 
२.  योिना तिजमुा गदाु आयोिना प्राथलमकीकरणका आिारमा छनौट 

गरी वावर्षकु कायिुममा समावेश गररनेछ।  

३.  रु. १० लािभवदा माधथका आयोिना सम्भाव्यता अध्ययन र 
बबस्ततृ पररयोिना प्रनतवेदन (DPR) तयार गरी त्यस्का आिारमा 
मात्र समावेश गररने प्रणाली स्थावपत गररने छ । 

४.  योिना कायाुववयनका लाधग वावर्षकु तथा चौमालसक पात्रो तयार 
गरी जिम्मेवारी ताललका सहित समयमै अजख्तयारी हदइने 
प्रणाली स्थावपत गररने छ  

५.  साविुननक परीक्षण र सामाजिक परीक्षण िस्ता नाधगरक 
उत्तरदायी औिारको अननवाय ुपालन गराइनेछ ।  

६.  िाल पहिचान गररएका प्राथलमकता प्राप्त योिनािरूलाई 
(अनजसूची ९) पररयोिना बैंकको रूपमा राखिएको छ  र अनजसूची 
९(क) मा नक्सामा समेत दशाुएको छ। 

७.  लाभग्रािीिरूलाइु प्रारम्भदेखि नै संलग्न गराइु सम्पवन 
आयोिनाको ममतुसम्भार तथा हदगोपनाकालाधग जिम्मेवार र 
क्षमतावान बनाइनेछ । 

४. स्थानीय ववकास-
साझेदार, गैर 
सरकारी संस्था, 
ननिी क्षते्र एवं र 
अवतर ननकाय 
समववय प्रभावकारी 
बनाउने। 

१.  स्थानीयस्तरका आयोिना दोिोरो नपने गरी अवतरति 
संिालीकरण र समववय गररनेछ । 

२  अवतरति र अवतरसरकार साझेदारीमूलक आयोिनािरूलाइु 
प्राथलमकता हदइनेछ।  

३.  योिना तिजमुा प्रक्रियामा गाउँपाललका क्षते्रमा काम गने ववलभवन 
ननकाय र स्थानीय ववकास साझेदार, गैर सरकारी ससं्था, ननिी 
क्षेत्रलाइु समेत संलग्न गराइु त्यस्ता आयोिना गाउँपाललकाको 
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वावर्षकु योिनामा समावेश गररनेछ।  
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९.  प्रमुख कायाक्रम  
(क) गाउँपासिकाबाट िचचािन हुने 

१.  वस्तजगत वववरण ननमाुण, अद्यावधिक र प्रकाशन, 
२.  स्रोत नक्साको ननमाुण र प्रकाशन, 
३.  सिभाधगतामूलक एवं समावशेी योिना प्रक्रिया, 
४.  हदगो ववकासका लक्ष्यको स्थानीयकरण, 
५.  पूव ुसम्भाव्यता, सम्भाव्यता अध्ययन र ववस्ततृ आयोिना प्रनतवेदन ननमाुण, 
६.  मालसक चैमालसक तथा वावर्षकु समीक्षा र प्रनतवेदन, 
७. यातायात, िानेपानी तथा सरसफाइ तथा पयटुन गजरुयोिना लगायतका क्षेत्रगत 

गजरुयोिनाको ननमाुण र कायाुववयन, 
८.  योिना प्रणाली सम्बविी क्षमता ववकास, 
९.  मध्यमकालीन िच ुसंरचनाको ननमाुण, 
१०  योिना कायाुववयनकालाधग वावर्षकु काययुोिान र िम्मवेारी ताललका ननमाुण 

१०.  ननयलमत अनजगमन र समीक्षा, 
११.  अनजगमन सलमनतको क्रियाशीलता, 
१२.  सामाजिक परीक्षण, साविुननक परीक्षण। 
१३. पररयोिना बैंक स्थापना 

(ख)  प्रदेश तहबाट िचचािन हुने 

 अवतर ति समववय 

(ग)  िङ्घीय तहबाट िचचािन हुने 

पररयोिना बैंक स्थापना 
अवतर ति समववय 

१०.  अपेक्षित उपिष्धि 

 आिारभूत त्याङ्क संकलन भइ अध्याबधिक भएको िजने, सिभाधगतामूलक एवं समाबेशी 
योिना तिजमुा प्रणाली कायाुववयनमा आएको िजने, गाउँपाललकाको प्रथम आवधिक ववकास 
योिना कायाुववयनमा आएको िजने, ननतिामूखि योिना प्रक्रिया शजरु भएको िजने, टज िे योिनाको 
संख्या २५ प्रनतशतभवदा कम भएको िजने आहद। 
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९.३ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 

 

१.  पटृठभूसम    
 स्थानीय तिको ववकासको मेरुदण्डको रूपमा रिेका ववकास नीनत, योिना तथा कायिुमिरूको 

सफल कायाुववयनका लाधग अनजगमन तथा मूलयाङ्कनको मित्वपूण ुभूलमका रिवछ। योिनाबद्ि 
ववकासको प्रयासमा अनजगमनलाई योिना चिको अलभवन हिस्सा र प्रगनत लसिंावलोकन गने 
प्रमजि आिार मावने गररवछ। कायाुवयन चरणको समयमा नै आयोिनािरूमा भएको लगानी 
तथा सािनको प्रवाि समुधूचत ढङ्गले भएको छ वा छैन, कायतुाललका अनजसार क्रियाकलापिरू 
सजचारु भएका छन ्वा छैननु ्साथ ैप्राववधिक तथा व्यवस्थापकीय कमिोरीिरू के के छन ्भवने 
िानकारी प्राप्त गनजपुने िजवछ, सम्पाहदत काम तोक्रकएको लागत र गजणस्तरमा भए नभएको 
सजननश्चत गनजपुने िजवछ। गाउँपाललकाले आफ्नो स्वीकृत कायिुम अनजसारका आयोिना अलावा 
आफ्रनो भौगौललक क्षेत्र लभत्र सञ्चाललत अवय ववकास कायिुमिरूको समेत अनजगमन गरी तत ्
तत ्ननकायमा िानकारी पठाउने गदुछ।  

२.  वतामान अवस्था 
 गाउँपाललकामा अनजगमन तथा सजपररवेक्षण/मूलयाकंन सलमनत गठन भएको भएतापनन वावर्षकु 

योिना कायाुववयन कायतुाललका बनाएर कायाुववयन िजन सकेको छैन, वावर्षकु अनजगमन योिना 
पनन तयार गरी स्वीकृत भएको पाइएको छैन। अनजगमन गदाु पूवनुनिाुररत सूचकिरूको आिारमा 
िजने गरेको देखिदैँन । अनजगमनलाई सामावय प्राववधिक ननरीक्षणको ववर्षयको रूपमा ग्रिण गने 
गरेको वा ललने गररएको पाइवछ, िनप्रनतननधििरूबाट समयबद्ि रूपमा नभई कहिलेकािीं कज नै 
कज नै योिनामात्र अनजगमन िजने गरेको। यदाकदा ननवाुधचत िनप्रनतननधििरू सहितको संयजक्त 
अनजगमनको अभ्यास पनन भएको पाइवछ। यसैगरी चौमालसक तथा वावर्षकु समीक्षामा प्रगनतको 
जस्थनतको समीक्षा पनन िजने गरेको भएतापनन ननयलमत र धयवजस्थत िजने नगरेको, अनजगमनलाई 
योिना चिको अलभवन िंगको रूपमा पनन स्वीकार गरेको पाइएको छैन। ननरीक्षण, सजपररवेक्षण र 
अनजगमनलाई िासै लभवनता छ भवने एकै रूपमा मिसजस गररएको देखिवछ। अनजगमनलाई 
योिना चिको हिस्साको रूपमा पयापु्त बिेट ववननयोिन समेत िजने भएको देखिदैंन। 
अनजगमनको परम्परागत प्रणाली समस्या समािानको दृजरटले त्यनत प्रभावकारी िजन सकेको 
देखिदैँन। स्थानीय योिना तथा कायिुमिरूको ननयलमत र व्यवजस्थत अनजगमन तथा मूलयाङ्कन 
प्रणाली स्थापना गरी ववकास योिनाको प्रभावकाररता अलभवदृ्धि गन ुआवश्यक भएको छ ।  

३.  प्रमुख िमस्या 
 अनजगमन लसलमत गठन भए तापनन ननयलमत अनजगमन िजन नसक्नज, अनजगमनलाई 

प्राथलमकतामा नराखिनज, कम समय हदनज, ससाना टज िे आयोिनाको वचशु्व र अत्यधिक छररएर 
रिेका आयोिनाले गदाु सवै आयोिना अनजगमन गन ुसम्भव निजनज, अनजगमनको लाधग प्राववधिक 
कमचुारीको सीलमतता िजनज, अनजगमनका लाधग लभवदै बिेटको ववननयोिन निजनज, अनजगमनका 
ननतिा सूचकिरू ननिाुरण िजन नसक्नज, अनजगमनको प्रनतवेदन प्रणाली ननयलमत र व्यवजस्थत 
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निजनज, अनजगमन प्रनतवेदन कायपुाललकाको बैठकमा छलफलको ननयलमत प्रक्रियामा समावेश 
निजनज, समयबद्ि समुीक्षा निजनज, प्राववधिक मूलयाङ्कनलाइु अजवतम भुजक्तानीको 
आिारकोरूपमा मात्र ललइनज, योिना मूलयांकन निजनज, िनप्रनतननधििरूलाई सूचकमा आिाररत 
अनजगमनबारे िानकारीको कमी, प्रनतननधििरूलाई अनजगमनको मित्वबोि गराउन नसक्रकँदा 
अनजगमनले उधचत प्राथलमकता प्राप्त गन ुनसक्नज, अनजगमन कमकुाण्डी बवनज आहद यस क्षते्रका 
प्रमजि समस्याका रूपमा रिेका छन।्  

४.  अविर र चुनौती 
क)  अविर 
 गाउँपाललकास्तरमा उपाध्यक्ष र वडा तिमा वडा अध्यक्षको संयोिकत्वमा योिना तथा 

कायिुमको अनजगमन तथा सजपररवेक्षण गरी सोको प्रनतवेदन बैठकमा पेस गनजपुने कानजनी 
व्यवस्था रिनज, स्थानीय तिको प्रमजि प्रशासकीय अधिकृतले अध्यक्ष वा संयोिकको ननदेशनमा 
अनजगमन तथा मूलयाङ्कन गने गराउने कानजनी व्यवस्था रिनज, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले 
गाउँपाललकालाई आफ्नो कायकु्षेत्रलभत्र पने ववकास योिनाको अनजगमनसम्बविी कानजनी, संस्थागत 
तथा कायवुवधिगत जिम्मेवारी समेत क्रकटानी व्यवस्था िजनज, अनजगमन तथा मूलयाङ्कन प्रणाली 
सजदृढीकरण ववकास साझदेारको प्राथलमकतामा समेत रिनजलाई प्रभावकारी अनजगमन प्रणाली 
स्थापना गने अवसरको रूपमा ललनजपने िजवछ । 

ख) चुनौती 
 अनजगमन मूलयाङ्कन सम्बविी ववर्षयलाई ससं्थागत गनज,ु ननतिामजिी अनजगमन प्रणालीको 

स्थापना गनज,ु आयोिना कायिुमको अनजगमनलाइु ननयलमत गराउनज, अनजगमन र मूलयाङ्कनलाइु 
योिनाचिको हिस्साको रूपमा व्यवजस्थत गनज,ु ठज ला आयोिनाको स्वतवत्र तेस्रोपक्ष मूलयाङ्कन 
गनज ुआहद यस क्षते्रका प्रमजि चजनौतीको रूपमा रिेका छन।्  

५. िक्ष्य 

 योिनाको अपेक्षक्षत ननतिा प्राजप्त र त्यसको उपयोगमा वदृ्धि भएको िजने । 
६.  उद्देश्य 

१. ननतिामजिी अनजगमन तथा मूलयांकन प्रणाली स्थावपत गनज ु। 
७.  रणनीतत 

१. आवधिक योिना कायाुववयनको ननरवतर अनजगमन गने। 
२. अनजगमन तथा मूलयाङ्कन प्रणालीलाई सजदृढ बनाउने। 
३. समीक्षा र प्रनतवेदन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने। 
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८.  कायानीतत 

रणनीतत कायानीतत 

१. आवधिक योिना 
कायाुववयनको 
ननरवतर 
अनजगमन गने 

1. आवधिक योिनाका आिारमा वावर्षकु योिना तिजमुा गरी आवधिक 
योिनाले ननहदुरट गरेका लक्ष्यिरू प्राप्त उवमजि भए नभएको 
अनजगमन गररनेछ।  

2. आवधिक योिनाले ननहदुरट गरेका लक्ष्य, उद्देश्य िालसल भए 
नभएको उपलजधि र ननतिा सूचकिरूको ववकास गरी मध्यावधि 
मूलयाङ्कन गररनेछ। 

3. आवधिक योिना का सूचकका आिारमा मध्यमकालीन िच ुसंरचना 
तयार गरी प्राथलमकता प्राप्त योिनामा लगानी सजननजश्चत गररनेछ । 

4. आवधिक ववकास योिनाको तेश्रो वर्षमुा मध्यावधि मूलयाङ्कन र 
अजवतम मूलयाङ्कन आवधिक योिनाको समाजप्त पनछ गररनेछ। 

२. अनजगमन तथा 
मूलयाङुक्न 
प्रणालीलाई 
सजदृढ बनाउने 

१.  अनजगमन लसलमनतको क्षामता ववकास गदै ससं्थागत र क्रियाशील 
गराइनेछ। 

२.  वावर्षकु अनजगमन ताललका तिजमुा गरी तदअनजसार अनजगमन 
गररनेछ। तदअनजसार क्षमता ववकासका साथ ै बिटेको व्यवस्था 
गररनेछ। 

३.  ववर्षयगत कायिुमिरूको कायिुमगत सूचकिरूको ननमाुण गरी 
तदअनजसार अनजगमन गररनेछ। 

४.  आयोिनाको ननयलमत अनजगमनको जिम्मेवारी तोक्रकनेछ ।  

५.  अनजगमनपश्चात ् अनजगमनकताुबाट ललखित रूपमा अनजगमन 
प्रनतवेदन ललने, यसलाई कायपुाललकाको ननयलमत बठैकमा छलफल 
गरी देखिएका बािा अड्चन फज काइनेछ। 

६.  अनजगमन सलमनतको प्रनतवेदनिरू कायपुाललकाको ननयलमत बैठकमा 
प्रस्तजत र छलफल िजने व्यवस्था गररनेछ।  

७.  अनजगमन र मूलयाङ्कन प्रनतवेदन गाउँपाललकाको वेबसाइटमा 
राखिनजका साथै साविुननक समेत गररनेछ । 

३. आवधिक तथा 
वावर्षकु योिना 
र कायिुम 
आयोिनाको 
समीक्षा र 
प्रनतवेदन 
प्रणाली 

१.  चौमालसक तथा वावर्षकु समीक्षा र स्थानीय समस्या समािान 
सीलमतको बठैक रािी वावर्षकु ववकास योिना तथा कायिुमको 
ननयलमत प्रगनत समीक्षा गररनेछ ।  

२.  समीक्षा बैठकमा अनजगमन सलमनतबाट समजरटगत अनजगमन 
प्रनतवेदनमा छलफल गरी समस्याको समािान गने प्रणालीको 
स्थापना गररनेछ। 

३.  चौमालसक र वावर्षकु समीक्षामा ननयलमत रूपमा गाउँपाललकामा सबै 
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प्रभावकारी 
बनाउन े

सरोकारवालािरूको संलगनतामा गररनेछ र तत्काल समस्याको 
समािान गरी योिना समयमा नै सम्पवन गन ुतदारुकता ललइनेछ। 

४.  योिनाको आधथकु तथा भौनतक प्रगनतको प्रनतवेदन सम्बजवित ति, 

ननकायमा तोक्रकएको समयमा पठाइनेछ। यसका लाधग संघ र 
प्रदेशसँग समववय गरी कम्प्यजटरमा आिाररत एकीकृत सूचना 
प्रणालीका फमेटिरू ववकास गरी आबद्ि गररनेछ ।  

५.  ववकास आयोिनाको प्रगनत ननयलमत रूपमा सम्बजवित ननकायिरूमा 
पठाइनेछ । 

६.  संघीय सरकार र प्रदेश सरकार सँग सिकाय ुगरी योिना प्रनतवेदन 
प्रणालीलाई सफ्टवेयरमा आिाररत बनाई सम्बजवित सबै ति र 
ननकायमा सञ्िालीकरण गररनेछ ।  

 

९.  प्रमुख कायाक्रम  
क)  पासिका आफैिे गने 

1. अनजगमन सलमनतको संस्थागत ववकास र क्षमता अभवदृ्धि,  
2. अनजगमन प्रणाली, काययुोिना र आयोिनागत सूचकिरूको ननमाुण, 
3. वावर्षकु अनजगमन काययुोिना (सूचक सहित) तयार गने, 
4. अनजगमन कायिुम,  
5. समीक्षा तथा स्थानीय समस्या समािान सलमनत, 
6. छाननएका आयोिनाको तेस्रो पक्ष अनजगमन तथा मूलयाङ्कन,  
7. अनजगमन तथा मूलयाङ्कन (monitoring and evaluation guidelines) ननदेलशका ननमाणु, 
8. सफ्टवेयरमा आिाररत योिना प्रनतबेदन प्रणाली, 
9. आवधिक ववकास योिनाको मध्यावधि समीक्षा । 

ख)  प्रदेशिरकारिँगको िहकाया गररने 

1. सफ्टवेयरमा आिाररत योिना प्रनतवेदन प्रणाली 
ग)  िंघीय िरकारिँगको िहकायामा गने  

1. सफ्टवेयरमा आिाररत योिना प्रनतवेदन प्रणाली 
१०. अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको ष्जम्मेवारी 
 आवधिक गाउँ ववकाि योजना 
 आवधिक योिनाको असर, प्रनतफलको ननतिा मापन तथा सञ्चाललत कायिुमको प्रक्रिया 

अनजगमन गररनेछ। प्रक्रिया अनजगमन तथा प्राप्त ननतिाको मापन गने जिम्मेवारी गाउँ 
कायपुाललकाको िजनेछ भने यस काय ु अध्यक्षको मागनुनदेशनमा रिी गाउँपाललका बिटे तथा 
कायिुम तिजमुा सलमनत पररचालन गररनेछ। 
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 आवधिक योिनाको अनजगमन तथा मूलयाङ्कन प्रक्रिया देिाय बमोजिम िजनेछ- 
तासिका नं 

आवधिक योजनाका अनुगमन र मूल्याङ्कन 

आवधिक योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रक्रया 
वववरण ष्जम्मेवारी अनुगमनका िमय  अनुगमनको तररका  

१.
 मध्य
कालीन 
िच ु
संरचना एवं 
आवधिक 
योिनाको 
अवतर 
सम्बवि  

गाउँ कायपुाललका १.  वावर्षकु योिना 
तथा 
कायिुमको 
मस्यौदा 
ननमाुणका 
चरणमा । 

 

१.  आवधिक योिनाको 
प्राथलमकता र लक्ष्य 
सूचकसँग तादात्म्यता भए 
नभएका तजलनात्मक 
ववश्लेर्षणमा आिाररत, 

२.  आवधिक योिनाका नीनत 
र लसद्िावत 
कायरुूपमा⁄आयोिनामा 
रूपावतरण भए नभएको 

२.  वावर्षकु 
कायिुम र 
मध्यकाली
न िच ु
संरचनाको 
अवतर 
सम्बवि 

गाउँ कायपुाललका १. वावर्षकु योिना 
तथा 
कायिुमको 
तिजमुाका 
चरणमा 

२.  वावर्षकु 
समीक्षामा 
आवधिक 
योिनाको 
पररमाण  

३.  वावर्षकु 
कायिुम 
कायाुववयनका 
चरणमा 
ननतिा 
सूचकमा 
आिाररत भइु 
ननतिालाइु 
पररमाणात्मक 
(Qunatative) 

१.  मध्यमकालीन िच ु
संरचनामा आिाररत वावर्षकु 
कायिुम भए नभएका 
मूलयाङ्कन गने । 

२.  आयोिनाका लाधग 
मध्यमकालीन िच ु
संरचनामा सजननजश्चत 
गररएको रकम वावर्षकु 
कायिुममा ववननयोिन 
भए नभएको 
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र गजणात्मक  
(Qualitative) 

रूपमा 
अनजगमन गरी 
समीक्षा गने 

२.  आवधिक 
योिनाका 
मध्यावधि 
समीक्षा 

गाउँ कायपुाललका कायाुववयनको दजइु 
वर्षपुश्चात ् अथाुत ्
आ.व. २०८०⁄८१ 

सिभाधगतामूलक मध्यावधि 
समीक्षा (तेस्रो पक्षबाट स्वतवत्र 
मूलयाङ्कन) बाट समजरट 
योिनाको अपके्षक्षत उपलजव्िको 
अवस्था र यसका समजधचत 
ववतरणको अवस्था समीक्षा गरी 
परृठपोर्षण गने 

३. आवविक 
योिनाको 
अजवतम 
मूलयाङ्कन  

गाउँ कायपुाललका आ.व २०८२⁄८३ पनछ योिनाको अपेक्षक्षत उपलजव्ि र 
यसका प्रभाव मूलयाङ्कन िजने 
गरी सिभाधगतामूलक अजवतम 
समीक्षा (तेस्रो पक्षबाट स्वतवत्र 
मूलयाङ्कन) 

 

(ख)  वावर्ाक योजनामा िंिग्न कायाक्रम तथा आयोजना 
 वावर्षकु योिनामा समावेश कायिुम तथा आयोिना कायाुववयनको िममा समयमा गजणस्तर 

कायम गन ु र िाँच वा ननरीक्षण गरी कायसुम्पादन सजननजश्चत गन ु अनजगमन कायसुञ्चालन 
गररनेछ । अनजगमनका िममा कायाुववयनमा भएका गलती कमिोरी तत्काल सजिार गरी 
समयमा नै आयोिना सम्पवन गनकुा साथै गाउँपाललकाको कोर्षको अपव्यय िजनबाट रोक्रकनेछ। 

(अ)  अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणािी 
• तनयसमत अनुगमनः सम्बजवित शािा प्रमजि वा प्राववधिक वा तोक्रकएको कमचुारीबाट कायिुम 

⁄आयोिनाको ननयलमत सजपरीवेक्षण, ननजश्चत कायसुम्पादन भएपनछ भजक्तानी अगावै सम्पवन 
भएका कायकुो मूलयाझ्कन र कायसुम्पवन भएपनछ कायसुम्पवन प्रनतवेदनद्वारा गररने अनजगमन 
तथा मूलयाङ्कन काय ु। 

• अनुगमन िसमततबाट हुने अनुगमनः स्वीकृत अनजगमन काययुोिना अनजसार अनजगमन 
लसलमतबाट गररने कायिुम⁄आयोिनाको अनजगमन। 

• कायपाासिकाबाट अनुगमनः कायपुाललकाबाट आवश्यकता अनजसार वावर्षकु कायिुम तथा आयोिना 
र पाललकाको भूगोललभत्र सञ्चाललत कायिुमिरूको अनजगमन। गाउँपाललकालभत्र अवय ननकायबाट 
सञ्चाललत कायिुमको अनजगमनपश्चात ् सो सम्बविमा केिी गनजपुने देखिएमा सम्बजवित 
ननकायमा समेत िानकारी गराइनेछ। 



136 

(आ) गाउँपासिकाि ेअनुगमन गने आयोजना 
 गाउँपाललकाले देिायका आयोिनािरूको अनजगमन गनेछ- 

1. गाउँपाललकाबाट स्वीकृत कायिुम वा आयोिनािरू । 
2. गाउँपाललकाबाट लगानी भएको आयोिनािरू । 
3. नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त स्रोत सािनमाफुत सञ्चाललत आयोिनािरू। 
4. गाउँपाललकाको क्षेत्रलभत्र गैरसरकारी संस्थामाफुत सञ्चाललत आयोिनािरू । 
5. गाउँपाललकाले आबश्यक ठानेका अवय आयोिनािरू । 

(इ)  अनुगमनमा मूिभूत रूपमा तनम्न ववर्यहरू हेररनेछन:्  

1. कायतुाललका अनजसार काम भए नभएको, 
2. तोक्रकएको कामको समय, लागत र गजणस्तर भए नभएको, 
3. कायसुम्पादनको िममा कज नै त्रजहट भए नभएको, 
4. डडिायनमा वा कायाुववयनमा कज नै गलती वा कमी कमिोरी भए नभएको । 

(ई)  अनुगमन िसमतत 

 गाउँपाललकाका वावर्षकु योिना तथा समावेश भएका कायिुम⁄आयोिनाको अनजगमनका लाधग 
उपाध्यक्षको संयोिकत्वमा अनजगमन सलमनत गठन गररने कानजनी व्यवस्था अनजसार गठन 
गररएको  
छ । यस अलावा वडा स्तरीय कायिुम⁄आयोिनाको अनजगमन वडास्तरीय अनजगमन सलमनतबाट 
समेत िजने व्यवस्था रिेको छ।  

 अनजगमन सलमनतले अनजगमन योिना स्वीकृत गराई ननयलमत अनजगमनको व्यवस्था लमलाउनेछ। 
सलमनतले योिना कायिुमको सूचकका आिारमा अनजगमन गरी प्रनतवेदन पेश गने गराउनेछ। 
आफूले गरेको अनजगमनका आिारमा तत्काल समािान गनजपुने ववर्षयको िकमा तत्कालै प्रनतवदेन 
गने र अवयको िकमा मालसक रूपमा कायपुाललकाको बैठकमा प्रस्तजत गररनेछ। कायपुाललकाको 
बैठकमा अनजगमन प्रनतवेदन ननयलमत एिेण्डाको रूपमा छलफलमा लयाइनेछ र समीक्षा बठैकमा 
समेत अनजगमन सम्बविी अवस्थाका बारेमा छलफल गररनेछ। 

 अनजगमनमा देिायका मध्ये कज नै तररकािरू अपनाइनेछः  

1. ननयलमत प्रनतवेदन ललएर । 
2. स्थलगत अवलोकन गरेर । 
3. सरोकारवालािरूसँग छलफल गरेर । 
4. नागररक समािका संस्थािरू पररचालन गरेर (लमडडया आहद) ।  

5. साविुननक परीक्षण, साविुननक सजनजवाइ, सामाजिक परीक्षण िस्ता ववधििरू अपनाएर ।  

(उ) मूल्याङ्कन 

 गाउँपाललकाले सम्पवन गरेका कायिुम⁄आयोिनाले अपेक्षक्षत प्रनतफल प्राप्त भयो भएन ? 
त्यसको असर तथा प्रभावको लेिािोिा गरी ननतिाप्रनत िवाफदेहिता अलभवदृ्धि गनकुा साथै 
यसको अनजभवबाट पाठ लसकेर भावी कायिुम⁄आयोिनामा सजिार गन ुपाललकाल ेछनौट गरेका 
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प्राथलमकताप्राप्त आयोिनािरूको मूलयाङ्कन गररनेछ। यसरी मूलयाङ्कन गदा ु आवतररक वा 
स्वमूलयाङ्कन वा स्वतवत्र वा तेस्रो पक्षमाफुत समेत गराइनेछ । आयोिनाको मूलयाङ्कनपश्चात ्
प्राप्त ननतिा कायपुाललकाको बैठकमा प्रस्तजत गरी सरोकारवालालाइु समेत िानकारी गराइनेछ । 
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 ९.४ आन्तररक राजस्व पररचािन 

१.  पटृठभूसम  
 नौकज ण्ड गाउँपाललकामा साविुननक क्षेत्र अवतगतु गररने िचिुरू िजटाउन ववलभवन स्रोतिरूको 

व्यवस्थापन गनजपुने िजवछ । गाउँपाललकामा समग्र रूपमा रािस्व पररचालन प्रभावकारी िजन 
सकेमानै आवधिक योिनाको लाधग चाहिने िच ुिजटाउन सम्भव िजनेछ । नौकज ण्ड गाउँपाललकाको 
िालको वावर्षकु बिटेमा आवतररक रािस्वको अनजपात वयून रिेको अवश्थालाई िेदाु तत्कालका 
ननलमत संघीय तथा प्रदेश सरकारको अनजदानमा बढी ननर्ुभर रिनजपने बाध्यता रिेको छ ।यस 
गाउँपाललकामा उद्यमशीलताको अभावले व्यावसानयक उत्पादन तथा उत्पादकत्व वयून रिनज, 
अधिकाशं गाउँबासीको आधथकु जस्थनत कमिोर रिनज, करको दायरा एवं आिार सीलमत रिनज र 
सम्भाव्य कर तथा गरै करका थप अवसरिरूको उपयोग िजन नसक्नज िस्ता कारणिरूले गदाु 
िाललाई आवतररक रािस्व बढी अनजपातमा उठाउन सक्ने अवश्था छैन । यसका लाधग 
गाउँपाललकामा भववरयमा थप आवतररक रािस्व पररचालन गनकुा ननलमत गाउँपाललकाको 
ववद्यमान एवं सम्भाव्य सम्भावनािरूलाई उपयोग गदे रािस्व पररचालनलाई िलमक रूपमा 
बढाउदै लैिानजपने देखिवछ । यस गाउँपाललका क्षते्रमा बेत्रावती िाइड्रो १४.७ मगेावाट र रसजवा 
फलािजिोला िाइड्रोपावर ५ मेगावाट िलववद्यजत आयोिना ननमाणुािीन अवस्थामा रिेकोल े ती 
आयोिनािरू सम्पवन भएपनछ गाउँपाललकाको आधथकु क्रियमिलापिरूमा ववस्तार भई आवतररक 
रािस्व संकलनमा बढोत्तरी िजने सम्भावना रिेको छ ।  

२.  आन्तररक राजस्वको ववद्यमान ष्स्थतत   
 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ल े हदएको अधिकार अवतगतु नौकज ण्ड गाउँपाललकाको 

आवतररक आयका ववद्यमान तथा सम्भाव्य प्रमजि स्रोतिरूमा सम्पवत्त कर, मालपोत कर, 
व्यवसायकर, लसफाररस तथा अवय दस्तजर, सेवा शजलक दस्तजर, बिाल कर, बिाल बबटौरी कर, 
प्राकृनतक स्रोत उपयोग कर, दताु नवीकरण आहद छन ् । आवतररक रािस्व अवतगतु संघ र 
प्रदेशसँग िजने रािस्व तथा रोयलटी बाँडफाँटको रकमलाई समेहटएको छैन । ववद्यमान अवश्थामा 
यस गाउँपाललकाको आवतररक रािस्व सकंलनको रकम भने एकदमै वयून रिेको छ । आधथकु 
वर्ष ु२०७७÷७८ मा SuTRA  आंकडा अनजसार यथाथ ुरािस्व संकलन रु. २ लािमा सीलमत रिेको 
छ । कोलभड–१९ को कारणले आधथकु वर्ष ु२०७७÷७८ देखि बवदाबवदी तथा अवय प्रनतकूलताको 
कारणिरूले गर्ुदा गाउँपाललकाको आधथकु गनतववधििरू सीलमत िजन गई रािस्व संकलनमा 
प्रनतकूल प्रभाव पन ुगएको देखिवछ ।  

 ववद्यमान जस्थनतमा बाह्य स्रोतिरूमाथीको अत्यधिक ननभरुतालाई िलमक रूपमा घटाउँदै लैिान 
आवतररक रािस्व संकलनको जस्थनतमा िलमक रूपमा व्यापक सजिारको िाँचो छ। यसका लाधग 
गाउँपाललकाको आवतररक रािस्व पररचालन क्षमतामा वदृ्धि िजनज अपररिाय ु देखिवछ। 
गाउँपाललकाको आवतररक रािस्व पररचालन क्षमतामा वदृ्धि गने उदेश्यले आधथकु वर्ष ु२०७७÷७८ 
मा तयार गररएको रािस्व सजिार काय ु योिनालाई प्रभावकारी रूपमा कायाुवयवन गनजपुने 
आवश्यकता छ ।  
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३.  आन्तररक राजस्व पररचािनका िम्भावनाहरू  
 नौकज ण्ड गाउँपाललकाको आवतररक रािस्व संकलनको वयून अनजपातलाई आगामी वर्षिुरूमा 

िलमक रूपमा वदृ्धि गदै लैिान सम्भाव्य कर तथा गैरकर रािस्वको सूक्ष्म अध्ययन तथा 
ववश्लेर्षण गरी ववर्षयगत आिारमा सजिारका क्षते्रिरू पहिलयाई प्रभावकारी कायाुववयनको 
आवश्यकता छ ।  गाउँपाललकाको रािस्व आम्दानीलाई बढाउन कर तथा गरैकरका दरिरू 
बढाउँदा वा नया दरिरू कायम गदाु करदातािरूको नतन ुसक्ने क्षमता का साथै करदाताको कर 
नतने तत्परतालाई समेत ध्यान हदइनज पनेछ । यस पररपे्रक्षमा गाउँपललकाको रािस्व सूिार 
काययुोिना, २०७७ ले प्रस्ताव गरे बमोजिम स्थानीयस्तरमा लगाइने कर तथा गरै कर रािस्व 
प्रणालीलाई प्रगनतशील एवं समवयानयक स्वरूप हदई करदाता एवं सेवाग्रािी मैत्री तजलयाइनजपने 
िजवछ । गाउँपाललकाको आवतररक रािस्व वदृ्धिका लाधग स्रोतगत आिारमा ननम्न बमोजिमका 
सम्भावनािरूलाई ध्यान  हदइनज पदुछ । 

३.१  आन्तररक राजस्व पररचािनका िाधग िम्भावनाका िते्रहरू 

३.१.१ कर राजस्व  
क)  िम्पवत्त कर  
 दीघकुालमा गाउँपाललकाद्िारा घरिग्गामा लगाउने सम्पवत्त कर ववश्वसनीय आयको स्रोत िजन 

सक्ने छ । यसका लाधग गाउँपाललकाले वडागत रूपमा घरिजरीको क्रकलसम, लागत रकम, वग ु
क्षेत्रफल, तलला संख्या घरले चचेको िलमन सहितको अलभलिे तयार गनजपुने िजवछ ।सम्पवत्त 
करबाट बढी रािस्व प्राप्त गन ुिालको दर पजनरावलोकन गररनज। पदुछ । ।िाल ननिाुररते दरलाई 
प्रगनतशील बनाउनज िरुरी छ । गाउँपाललकाले एक छज ट्टटै सम्पवत्त कर ननदेलशका िारी गरी सोिी 
बमोजिम कायाुववयन गनज ुउपयजक्त िजने देखिवछ । 

ख)  भूसमकर (मािपोत)  
 गाउँपाललकाले िरेक वडामा रिेको िलमन मध्ये सम्पवत्त कर लगाएको वािेकको िलमनलाई 

मालपोत र भूलमकर प्रयोिनका लाधग वगीकरण अनजसारको वडागत अनजसार लगत तयार गनज ु
पदुछ । नयाँ भूउपयोग ऐन अनजसार आफनो गाउँपाललका क्षते्रलभत्रको िग्गा िमीनको नक्सांकन 
गरी वगीकरणका अिारमा दररेट कायम गररनजपने देखिवछ । िलमनको वगीकरण अनजसार र 
पररमाणलाई मध्यनिर गरी प्रगनतशील क्रकलसमको दर ननिाुरण गररनज पदुछ । भूलमकर 
(मालपोत) को दर ननिाुरण गदाु िग्गाको उत्पादकत्व, लसँचाइ सजवविा र उक्त िग्गाबाट िजने 
वावर्षकु उत्पादनलाई ववश्लेर्षण गरी ननिाुरण गनज ु उपयजक्त िजनेछ । मालपोतको दरलाई 
प्रगनतशील बनाउन सजरु दर कम रािी िग्गाको पररमाणअनजसार िमशः दर बढाउँदै िानज 
उपयजक्त िजवछ ।  

ग)  घर बहाि कर (वावर्ाक १० प्रततशत)  
 यस गाउँपाललकामा दजई सयभवदा बढी संख्यामा उद्योग, व्यापार, व्यवसायिरू सञ्चालनमा रिेका 

र ती व्यापार व्यवसायिरूमध्ये कररब पजच्चस प्रनतशत बिालमा ललएको अनजमानमा घर बिाल 
कर प्राप्त िजन सक्ने सम्भावना रिेको छ । व्यावसानयक तथा आवासीय प्रयोिनका लाधग 
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बिालमा प्रयोग भएका घर तथा िग्गाको पररमाण, मालसक बिालको दरअनजसारको लगत तयारी, 
व्यावसानयक तथा आवासीय प्रयोिनका लाधग बिाल करको दर ननिाुरण र स्वीकृनत तथा 
कायाुववयन गनजपुनेछ । 

घ)  व्यविाय कर  
 व्यवसाय करलाई पजँिीगत लगानी र वावर्षकु कारोबारको आिारमा प्रगनतशील हिसावले लगाउँदा 

कानून संगत र समवयानयक िजनेछ । गाउँपाललका अवतगतुका उद्योग, व्यापार तथा 
व्यवसायिरूलाई दता ुप्रक्रियामा लयाई नतनीिरूको पँूिीगत लगानी, मजनाफा, सेवा आहद पक्षिरूलाई 
मध्यनिर गरी थोक र िजरा कारोबार गने आहद आिार समेतमा वगीकरण गरेर व्यवसाय करका 
दरिरू ननिाुरण गरी वडास्तरबाट कायाुववयन, अनजगमन र मूलयांकन गनजपुनेछ । 

ङ)  जडडबुटी, कवाडी र जीवजन्तुको व्याविातयक उपयोग कर 
 नौकज ण्ड गाउँपाललकावाट ववलभवन प्रकारका िडडबजटी ननयाुतको सम्भावना छ । यस्का लाधग िाल 

उत्पादन िजने िडीबजटी, कवाडी र िीविवतजको नया ुतथा रािस्व असजलीकका लाधग सामजदानयक 
वन उपभोक्ता सलमनतिरू, मध्यवती क्षेत्र व्यवस्थापन सलमनतिरू लगायत राजरिय ननकज वि 
सलमनत सँग समववय गनजपुने िजवछ । यसैगरी गाउँपाललकामा सडक सञ्िाल तथा बिार ववस्तार 
सँगै कवाडी सामानमा कर उठाउन पनन सक्रकनेछ ।  

च)  ववज्ञापन कर 
  गाउँपाललकाले बबज्ञापनको दर ननिारुण गरेको भए तापनन ववज्ञापन कर शीर्षकु अवतगतु िासै 

रािस्व प्राप्त िजन सकेको छैन । पारच्याङ, नघचेत पाहटिकु, यासाु यजवा, सरमथली, भोले, धचती, 
बडरे, सरस्यज, आरुिकु, लाङबज, थाङदोर िस्ता यिाँका बिार केवरिरू ववज्ञापनका सामाग्री राख्ने क्षते्र 
भएकाले भववरयमा बबज्ञापन करको संकलन बढदै िाने सम्भावना देखिवछ ।  

३.१.२ गैरकर राजस्व  
क)  बहाि ववटौरी शुल्क  
 गाउँपाललकाले आफ्नो क्षेत्रलभत्र आफूले ननमाुण, रेिदेि वा सञ्चालन गरेको िाट, बिार वा पसल 

वा सँविुननक िग्गामा बनेका संरचनाको लगत वववरण अद्यावधिक गरी ननिाुररत दर वमोजिम 
बिाल ववटौरी शजलक वाट रािस्व असजली गन ुसक्रकने सम्भावनालाई उपयोग गररनज पदुछ । 

ख)  अन्य ववक्रीबाट प्राप्त (प्राकृततक एवं खानीजन्य वस्तु)  
 नौकज ण्ड गाउँपाललकाले िानीिवय वस्तज (ढज ंगा, धगट्टटी, वालजवा, स्लेट, माटो) तथा प्राकृनतक स्रोत 

उत्िनन ् तथा संकलन गने एवं आवतररक रािस्वका रूपमा संकलन गरेको छैन। लाङटाङ 
राजरिय ननकज ञ्िको मध्यवती क्षेत्र व्यवस्थापनको कारणले प्राकृनतक एवं िानीिवय वस्तजको 
वविीको सम्भावनालाई सीलमत गरेको छ । साथै यस गाउँपाललकामा ठज ला नदी नाला नभएको 
िज ँदा धगट्टटी, वालजवा बबिी तथा ननकासीको सम्भावना छैन । तथावप स्थानीय नदी नालालाई 
वातावरणमा प्रनतकज ल असर नपने गरी स्थानीय स्तरमा पूवाुिार तथा अवय सरंचना ननमाणुमा 
ढज ंगा, धगट्टटी, वालजवाको वविी गरी रािस्व प्राप्त गन ुसक्रकनेछ ।  
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ग)  नतिा पाि दस्तुर 
 यस गाउँपाललकामा बिार ववस्तार भईरिेकोले पक्की भवनिरूको ननमाुण बढ्दो िजनाले आगामी 

हदनमा पक्की घरिरू ननमाुणको नक्सा पासवाट रािस्व प्राप्त गन ुसक्रकनेछ । यसका लाधग 
नक्सापासलाई अननवाय ुगरी नक्सा पास दस्तजर आम्दानी प्राप्त गन ुसक्रकवछ । पक्की र कच्ची 
संरचनाका साथै अि ुपक्की संरचनाको समेत नक्सा पासको व्यवस्था गरी दर ननिाुरण तथा 
कायाुववयन गनज ु उपयजक्त देखिवछ । भवनको क्रकलसम, आकार अनजसार नक्सा पास दस्तजर 
ननिाुरण गरी कायाुववयनमा लयाउनज िरुरी देखिवछ । साथ ुयस क्षेत्रमा ववपद् िोखिमका दृजरटले 
संवेदनशीलतालाई दृजरटगत गरी नक्सा पासको  माध्यमद्िारा भवन ननमाणु मापदण्ड पालना 
गनज ुगराउनज पनन िरुरी देखिएको छ ।  

घ)  व्यविाय दताा÷नवीकरण शुल्क  
  गाउँपाललकामा व्यवसाय दताु तथा नवीकरण शजलकको ववस्ततृ आिार तयार गरी दताु, नवीकरण 

तथा लसफाररस िस्ता शीर्षकुगत अनजसार रािस्व आय संकलन गन ु सक्रकनेछ। गाउँपाललका 
क्षेत्रलभत्रका सिकारी, संघसंस्था, उद्योग व्यवसायको दताु तथा नवीकरण प्रक्रियालाई प्रभावकारी 
रूपमा लागू गरेर रािस्व संकलनलाई बढाइनज पनेछ । यसका लाधग वडागत रूपमा 
व्यवसायिरूको लगत, उद्यम÷व्यवसायको पँूिी लगानी र वावर्षकु कारोबार रकमका आिारमा 
वगीकरण गने, व्यवसाय दताु तथा नवीकरण प्रक्रियालाई सरल गने, सचेतनामूलक कायिुम 
सञ्चालन गरी व्यवसाय व्यवसाय दताु÷नवीकरण शजलकको संकलन बढाउन सक्रकनेछ ।  

ङ)  सिफाररि तथा प्रमाखणत दस्तुर 
 गाउँपाललकााई लसफाररस तथा प्रमाखणत दस्तजरबाट पनन राम्रो रािस्व प्राप्त िजन सक्नेछ।  

गाउँपाललकाले प्रचललत कानून वमोजिम गने लसफाररस तथा वडाबाट लसफाररस तथा प्रमाखणत 
गने प्रमजि क्षते्र प्रमाखणत शजलक, धितो मजलयांकन लसफाररस, लसफाररस, व्यजक्तगत घटना दताु 
िररवाना र झै झगडा मजद्दा मालमला ननवेदन लगायतका क्षेत्रिरू गाउँपाललका तथा वडाबाट 
लसफाररस तथा प्रमाखणत गरे वापत्को शजलक को ववस्ततृ आिार तयार गरी दस्तजर संकलन 
गनजपुनेछ । यसलाई  प्रकृनतका आिारमा लसफाररस तथा प्रमाखणत दस्तजरको दर पजनरावलोकन 
गनजपुनेछ । 

च)  िेवा शुल्क 

 लाङटाङ राजरिय ननकज ञ्िको मध्यवती क्षेत्रको सीमवती गाउँपाललका भएकोले यस गाउँपाललकामा 
ववलभवन पयटुकीय स्थलिरू रिेको तथा िोमस्टे र िोटलिरू समेत भएको र वावर्षकु रूपमा 
आवतररक तथा बाह्य पयटुक आउने गरेकाले पयटुन शजलकको सम्भावना रिेको छ । पयटुकीय 
स्थल शजलक, स्थानीय सडक पूवाुिार शजलक, लसँचाइ शजलक, मनोरञ्िन तथा सािलसक िेलकज द 
सम्बविी सेवा वा व्यवसायमा सेवा शजलक अवय सेवा शजलकको सम्भावना रिेको छ ।यस्का लाधग 
शजलक दर ननिाुरण गने, ननिी क्षते्रसँग साझदेारी वा व्यवस्थापन करार गरी कायाुववयन गदै 
िाने िस्ता उपायिरू अँगालन सक्रकनेछ ।  

छ)  िामुदातयक वनबाट प्राप्त आय  
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 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा सामजदानयक वन उपभोक्ता सलमनतले वन पैदावार वविी तथा 
उपयोग सम्बविी आफ्नो वावर्षकु काययुोिना गाउँपाललकाबाट स्वीकृत गनजपुने र त्यसबाट भएको 
आम्दानीको १०% सम्बजवित गाउँपाललकाको संधचत कोर्षमा िम्मा गनजपुने व्यवस्था रिेकोछ । 
यस गाउँपाललकामा २९ वटा सामजदानयक वन तथा ३ वटा मध्यवती वन क्षेत्र रिेका िजनाले वनको 
हदगो उपयोगका लाधग काययुोिना स्वीकृत गरी प्राप्त रकमको १०% रकम गाउँपाललकाका लाधग 
मित्वपूण ुस्रोत िजन सक्ने देखिवछ । गाउँपाललकालभत्र रिेका सामजदानयक वनको हदगो उपयोगका 
लाधग काययुोिना स्वीकृत गरी प्राप्त रकमको १०% रकम गाउँपाललकाका लाधग मित्वपूण ुस्रोत 
िजन सक्नेछ । वन ऐन, २०७६ अनजसार सामजदानयक वन उपभोक्ता समूिले काययुोिना बमोजिम 
आिनु गरेको वावर्षकु आयबाट कम्तीमा ५० प्रनतशत रकम सम्बजवित स्थानीय तिसँग समववय 
गरी गररबी वयूनीकरण, महिला सशजक्तकरण तथा उद्यम ववकास कायुमा िच ुगनजपुने प्राविान 
रिेकोल ेपनन यो एउटा राम्रो स्रोत िजन सक्नेछ । 

ज)  घरजग्गा रष्जटरेशन दस्तुर 
  गाउँपाललकाले आफ्नो क्षते्रलभत्रका घरिग्गाको स्वालमत्व िस्तावतरण गदा ु ललने र हदने 

व्यजक्तबाट प्रदेश आधथकु ऐनमा तोक्रकए बमोजिम असूल गररएको रािस्वको ६० प्रनतशत प्राप्त 
गने गदुछ ।गाउँपाललकाको लाधग यो एउटा ववश्वसननय स्रोत िजन सक्नेछ । स्थानीय सरकार 
सञ्चालन ऐनमा यस्तो स्वालमत्व िस्तावतरणको काय ुगाउँपाललकाले नै गने उललेि गरे तापनन 
िाल गाउँपाललकामा क्षमता पयाुप्त नरिेको र संघीय सरकार मातित रिेको जिलला मालपोत 
कायाुलयबाट घरिग्गाको अलभलेि समेत िस्तावतरण भइनसकेकोले जिलला मालपोत कायाुलयले 
नै प्रदेश कानूनमा तोक्रकए बमोजिम दस्तजर असूल उपर गने गरेको छ र असूल भएको रकम 
प्रदेश कोर्ष तथा लिेा ननयवत्रक कायाुलयल ेमालसक रूपमा सम्बजवित स्थानीय ति र प्रदेश 
सरकारको सजञ्चत कोर्षमा दाखिला िजने गरी पठाइनेछ । गाउँपाललकाले घरिग्गाको मूलयांकन 
वास्तववक रूपमा कारोबार िजने गरेको मूलय भवदा फरक नपरोस भवनाका लाधग आफ्नो 
गाउँपाललकाको लगत तयार गरी मालपोत कायाुलयमा अद्यावधिक गराउने गनज ुपदुछ । 

३.२  आन्तररक राजस्व पररचािनको रणनीतत तथा कायानीतत 

 नौकज ण्ड गाउँपाललकाको रािस्व सजिार काययुोिना, २०७७ मा उललिे भए बमोजिम आवतररक 
रािस्व पररचालन सम्बविमा देिाय अनजसारका रणनीनतिरू अवलम्बन गररनेछन ् । उजललखित 
रणनीनतिरू कायाुववयनका लाधग रािस्व  सजिार काययुोिनामा ववलभवन कायनुीनतिरू समेत 
उललेि गररएका छन ्। 
1.  रािस्व सम्बविी कानूनी व्यवस्था गरी आवतररक आयको दायरा फराक्रकलो बनाउने ।  
2.  रािस्व प्रशासनको संस्थागत सजदृढीकरण गरी व्यवजस्थत बनाउने । 
3.  रािस्व प्रणालीलाई सरल, सिि र करदाता मैत्री बनाउने ।  
4.  समववय र सिकाय ुअलभवदृ्धि गररने । 
5.  रािस्व प्रणाली लाई लैङ्धगक र समावेशी संवेदनशील र उत्तरदायी बनाउने । 

४. आन्तररक राजस्वको प्रिेपण   
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 नौकण्ड गाउँपाललकाको आवतररक आयका प्रमजि स्रोतिरूमा सम्पवत्त कर, मालपोत कर, 
व्यवसायकर, लसफाररस तथा अवय दस्तजर, सेवा शजलक दस्तजर, बिाल कर, बआल बबटौरी कर, 
प्राकृनतक स्रोत उपयोग कर, दताु नवीकरण आहद रिेका छन ् । यस गाउँपाललकाको आवतररक 
रािस्व सकंलनको अनजपात भने एकदमै वयून रिेकोछ । आधथकु वर्ष ु२०७७÷७८ मा SuTRA को 
आँकडा बमोजिम यथाथ ुआवतररक रािस्व संकलन रु.२ लाि मात्र रिेको छ । आवधिक योिना 
अवतगतु गाउँपाललकाको आवतररक स्रोत अवतगतु रािस्व पररचालनवाट रु. ४.५७ करोड प्राप्त 
िजने अनजमान गररएको छ, उक्त रकम सधंचत कोर्षमा कज ल प्राजप्त अनजमानको कररब २ प्रनतशत 
मात्र िजने अनजमान गररएको छ। कोलभड–१९ को कारणले आधथकु वर्ष ु२०७७÷७८ देखि बवदाबवदी 
तथा अवय प्रनतकज लताको कारणिरूले गदाु गाउँपाललकाको आधथकु गनतववधििरू सीलमत िजन गई 
रािस्व सकंलनमा प्रनतकज ल प्रभाव पन ुगएको छ। गाउँपाललकाको आवतररक रािस्व पररचालन 
क्षमतामा वदृ्धि गने उद्देश्यले आधथकु वर्ष ु २०७७÷७८ मा तयार गररएको रािस्वसूिार काय ु
योिना लाई प्रभावकारी रूपमा कायाुवयवन गनजपुनेछ । रािस्व प्रजप्तलाई िलमक रूपमा बढाउँदै 
लैिाने गरी ननम्न बमोजिम आवतररक रािस्व प्रक्षेपण गररएको छ ।(ताललका ९.४.१)   

 

तासिका—९.४.१ 
आन्तररक राजस्वको प्रिेपण 

(आ.व २०७७÷७८ को मूल्यमा) रु. िाखमा 
क्र= 

िं= 
शीर्ाक ०७७÷७८ 

यथाथा 
०७८÷७९  
अनुमान 

०७९÷८० 
प्रिेपण 

 

०८०÷८१ 
प्रिेपण  

 

०८१÷८२  
प्रिेपण 

  

०८२÷८३  
प्रिेपण 

 

आवधिक 
योजनाको 
जम्मा  

 सम्पवत्त कर  2 4.52 4.82 %=#) %=*# ^=$@ @^=*( 

 भूलमकर 
मालपोत 

 33.77 40.53 $$=%^ $(=)$ %#=(% @,@!=*% 

 घरिग्गा 
रजिरिेसन 
दस्तजर 
प्रदेशबाट 

 7.06 7.76 8.54 (=#( !)=## $#=)* 

 घरिग्गा 
बिाल कर 

 0.68 0.75 0.83 )=(! !=)) $=!& 

 बिाल 
बटौरी कर  

 0.55 0.60 0.66 )=&# )=*)= #=#$ 

 व्यवसाय 
कर 

 1.20 1.32 1.45 !=^) !=&^ &=## 

 ववज्ञापन 
कर 

 0.66 0.72 0.79 )=*&= )=(^ $=)) 

 अवय कर 
(िडीबजटी, 
कवाडी, 
िीविवतज 
कर) 

 3.02 3.32 3.66 $=)@ $=$# !*=$% 
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 िम्मा कर 
रािस्व  

2 51.46 59.82 65.79 72.39 79.65 3,29.11 

 ववलभवन 
सेवा शजलक 

 5.33 7.60 8. 36 
 

(=@) !)=!@ $)=^! 

 नक्सा पास 
दस्तजर  

0.66 0.72 0.79 )=*& )=(^ $=)) 

 लसफाररस 
दस्तजर  

6.05 6.65 7.32 
 

*=)% *=^& #^=&$ 

 अवय 
प्रमाखणत 
दस्तजर (घर 
अलभलेिीक
रण)  

10.37 1).40 *=)) (=)) (=)) $^=&& 

 िम्मा 
गैरकर 
रािस्व 

 22.41 25.37 24.47 27.12 28.75 1,28.12 

 कुि जम्मा 
राजस्व 

  @ 73.87 85.19 90.26 99.51 1,08.40 4,57.23 

स्रोतः RIAP र SuTRA Data  
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पररच्छेद- १० 

नततजा खाका 
तका बद्ि खाका (Logical Framework) 

 

१०.१ पटृठभूसम 
 

 

योिना प्रक्रियालाई ननतिामजिी बनाउन यस आवधिक योिनाको लक्ष्यदेखि कायिुमसम्मको कारण र 
असरिरूबीचको अवतरसम्बवि एबं ननतिाका तििरूको अवतरसम्बवि कायम िजने गरी ननतिा 
िाकाको रूपमा तकुबद्ि िाका (Logical Framework) तयार गररएको छ।  

यो तकुबद्ि िाका तयार गदाु ववर्षयगत क्षेत्रका आिारमा तिगत ननतिा सूचक (Key result indicators) 
ननिाुरण गरी सबै ववर्षयगत क्षेत्र तथा उपक्षेत्रको लक्ष्य प्राजप्तमा योगदान स्थावपत गराउन प्रयास 
गररएको छ। सवै ववर्षयगत क्षेत्रको ननतिा एउटै ताललकामा िेन ु सक्रकयोस ् भनी एकीकृत 
ननतिा िाका समेत तयार गररएको छ।एकीकृत ननतिा िाकामा प्रभाव र असरस्तरको 
ननमाुण गदाु गाउँपाललकाको समजरटगत लक्ष्य र उद्देश्य प्राजप्तलाई आिार माननएको छ। 

तकुबद्ि िाकामा प्रयोग गररएका सूचकिरू वावर्षकु भनी उललेि भएकोमा बािेक अवय वावर्षकु 
सूचकिरू समजरटगत (Cumulative) रूपमा प्रस्तजत गररएको छ।प्रयजक्त त्यांकिरू गा.पा. को वस्तजगत 
वववरण, कायशुाला गोरठीबाट प्राप्त वववरण, गा.पा. सम्बविी अवय दस्तावेििरूबाट संकललत गररएका 
छन।् 
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१०.२  एकीकृत तका बद्ि खाका 
नौकुण्ड-एकककृत तकक वद्ध खाका 

नततजाको 
स्तर 

नततजा िूचक इकाई आिार 
वर्ा 

७७/७८ 

िक्ष्य िूचनाको श्रोत कायाान्वयन तनकाय जोखखम/अनुमान 

आ.व. 

०७८/७९ 

आ.व. 

०७९०/८० 
०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

प्रभाव  कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु करोडमा 120.47 127.75 136.96 149.12 164.36 182.72 
बजेट वक्तब्य 

गाउंपाललका 

गाउंपाललका  

आलथहक वदृ्धि दर प्रततशत 3.1 6.04 7.2 8.9 10.2 11.2 
बजेट वक्तब्य 

गाउंपाललका 

गाउंपाललका  

असर-१  प्रलिब्यक्तक्त आय रु र्जारमा १०५.२१ १११.३४ ११८.४२ १२५.६४ १३०.३१ १३४.८२  

 

गा.पा.को प्रगलि 

प्रलिवेदन 

 

 

 

 

गाउंपाललका 

 

प्रदेश र संघ 

सरकार, लनजीके्षत्र 

को सर्योग र 

साझेदारी हुने। 

आफ्नो उत्पादनिे  ३ 
मदहना भन्दा कम खान 
पुग्ने पररवार  

प्रततशत  60.00 58.00 53.00 48.00 38.00 25.00 

असर-२    साक्षरिा  दर k|ltzt 78 82 87 93 100 100 

अपेलक्षि आयु प्रलिशि ७३ ७३.५ ७४.० ७४.३ ७४.७ ७५.० 

 
लैङ्धगक ववकास 
सूचकाङ्क 

सूचकाङ्क 
)=(#! )= (#% )=($) )=($% )=(%) )=(^) 

असर- ३ मोटरबाटोमा पजग्न 
लाग्ने अधिकतम 
िमय  

 घण्टा:लमनेट 

 २:० १:३० १:० ०:४५ .०:३० ०:३० 
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ववद्यजत ्उपयोग गने 

घरपररवार 

प्रनतशत 
९५.७६ 

९८ ९९ १०० १०० १०० 

कक्तिमा एक 

सञ्चारको साधन 

उपयोग गने नागररक 

प्रलिशि 

७५ 

८५ ९० ९५ ९७ १०० 

असर- ४ सामुदालयक बनको 

के्षत्रफल 

रे्क्टर ८१८ ८५० ९०० १००० ११०० १२०० 

असर-५ स्थानीय ति 
संस्थागत क्षमता 
स्व—मूलयांकन 

प्राप्त अंक 61 65 70 75 80 85 
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१०.३ ववर्यगत तका बद्ि खाका 
१०.३.१ आधथाक िेत्रको तका बद्ि खाका 

(क) िमष्ट टगत आधथाक िते्र  

नततजा स्तर नततजा िूचक इकाई 
आिार वर्ा 
२०७७/७८ 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ िूचनाका स्रोत 
ष्जम्मेवार 

तनकाय 

अनुमान तथा 
जोखखम 

प्रभाव 

क) कुि गाहास्थ उत्पादन (077/७8 
को मूल्यमा) 

रु करोडमा   120.47    127.75   136.96   149.12   164.36   182.72  
गाउँपाललकाको 
त्यांक 

गाउँपासिका  
  

ख) वावर्ाक आधथाक वदृ्धि दर प्रततशत 3.1 6.04 7.2 8.9 10.2 11.2 

गाउँपाललकाको 
त्यांक 

गाउँपासिका  

िंघीय र प्रदेश 
िरकार र तनजी 
िेत्रिँग िमन्वय 
भएको हुने। नयाँ 

आउने जनप्रतततनधि 
योजना 

कायाान्वयनमा 
तदारुक हुने। 

अिर 1  

क) कृवर्ष क्षेत्रको वदृ्धि दर प्रनतशत 3.9 5.0 6.0 7.5 9.0 9.5 

ि) उद्योग क्षेत्रको वदृ्धि दर प्रनतशत 4.1 ६.५ 9.0 १२. १६. २०.० 

ग) सवेा क्षेत्रको वदृ्िी दर प्रनतशत 5.8 7.0 8.0 9.5 10.0 10.5 

अिर १ आधथाक वदृ्धि दर अन्तगातका प्रततफि िूचकहरू 

प्रनतफल १ 
कृवर्ष क्षेत्रको उत्पादन (०७७/७८ को 
मूलयमा) 

रु करोडमा ५४.५१ ५७.२४ ६०.६७ ६५.२२ ७१.०९ ७७.८४ 

गाउँपाललकाको 
त्यांक 

गाउँपासिका  

संघीय सरकार, 

प्रदेश सरकार र 
ननिी क्षेत्रसँग 

समववय भएको िजने 
। 

प्रनतफल २ 
उद्योग क्षेत्रको उत्पादन (०७७/७८ को 
मूलयमा) 

रु करोडमा १२.५९ १३.४१ १४.६२ १६.३७ १८.९९ २२.७९ 

प्रनतफल ३ 
सेवा क्षेत्रको उत्पादन (०७७/७८ को 
मूलयमा) 

रु करोडमा ५३.३७ ५७.११ ६१.६७ ६७.५३ ७४.२९ ८२.०९ 

प्रनतफल ४ 

वैंकमा िाता भएका पररवार प्रनतशत ६१ ६४ ६९ ७५ ८५ १०० 
गाउँपाललकाको 

त्यांक 

संघीय सरकार, 

प्रदेश सरकार  तथा 
बैंकिरूको सियोग 
भएको िजने 

प्रनतफल ५ 
गाउँपाललकाको बिेट िच ु (०७७/७८ 
को मूलयमा) 

रु करोडमा ३५.०९ ४२.०७ ४५.६२ ४८.७९ ५२.२८ ५५.८७   
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प्रनतफल ६ 
आवतररक रािस्व (०७७/७८ को 
मूलयमा) 

रु लािमा २.०० ७३.८७ ८६.१९ ८२.२६ ९०.५१ ९९.६०   

प्रनतफल ७ 
योिनाको कज ल लगानी (०७७/७८ को 
मूलयमा) 

रु करोडमा 

  

३४.३२ ४३.४४ ५७.३४ ७१.४८ ८६.७७ 
गाउँपाललकाको 

त्यांक 

सरकारी, ननिी, 
सिकारी तथा 
सामजदानयक 
क्षेत्रिरूको सिकाय ु
भएको िजने 

 

 (ख) कृवर् तथा पशुपािन 

नततजा 
िूचक 

नततजा िूचक इकाई 
आिार वर्ा 
२०७७/७८ 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ िूचनाका स्रोत 

कायाान्वयन 
गने 

ष्जम्मेवार 
तनकाय 

प्रभाव कूि गाहास्थय उत्पादनमा कृवर्को योगदान 

प्रततशत 45.2 44.8 44.3 43.7 43.3 42.6 

गाउँपासिकाको 
तथयांक 

गाउँपासिका 

रु करोड 
(०७७/७८ को 
मूल्यमा) 

54.51 57.24 60.67 65.22 71.09 77.84 

अिर १ कृवर् उत्पादनिे ३ मदहना भन्दा कम खान पुग्ने पररवार  प्रततशत  60.00 58.00 53.00 48.00 38.00 25.00 

  अिर २ तरकारी  तनयाात  रु. िाखमा  ७५.५ ९० ११० १५० २०० २८० 

अिर ३ पशुजन्य उत्पादन  तनयाात  रु. िाखमा  २०९ २२५ २५५ ३०० ४०० ५५५ 

अिर  १ कृवर् उत्पादनिे ३ मदहना भन्दा कम खान पुग्ने पररवार अन्तगातका प्रततफि िूचकहरू     

प्रनतफल १  िान पकेट क्षेत्र  संख्या  ० 0 १ १ २ २     

२ मकै पकेट क्षेत्र  संख्या  ० 0 १ २ २ ३     

३ कोदो उत्पादन पकेट क्षेत्र  संख्या  ० १ १ २ २ २     

अिर  २  तरकारी   ननयाुत अवतगतुका प्रनतफल सूचकिरू 

    प्रनतफल १ आलज व्यवसानयक उत्पादन क्षेत्र   िेक्टर  300 310 325 350 400 500 

२ कृवर्ष पकेट क्षेत्र  संख्या  5 5 6 7 9 12 



150 

३ सक्रिय व्यवसानयक कृर्षक समजि  संख्या  19 20 22 25 29 36 

अिर  ३ पशुजन्य उत्पादन तनयाात अन्तगातका प्रततफि िूचकहरू     

प्रनतफल १ चौंरी संख्या  संख्या  800 840 900 1000 1400 2000     

२ दजग्ि धचस्यान/संकलन केवर  संख्या  2 2 3 4 5 6     

३ पशज सेवा केवर  संख्या  3 3 3 4 5 6 

    
४ व्यवसानयक कृवर्ष तथा पशजपालन फम ु संख्या  8 9 12 15 20 30 

५ व्यवजस्थत चरण क्षेत्र  संख्या  6 ६ ७ ९ १० १२ 

६ क्रियाशील ग्रालमण पशज स्वास््य कायकुताु   िना  10 १० १२ १५ २० ३० 

 

(ग) पयाटन िेत्र 

नततजा 
स्तर 

नततजा िूचक इकाई 
आिार वर्ा 
२०७७/७८ 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ िूचनाका स्रोत 
कायाान्वयन गने 
ष्जम्मेवार तनकाय 

अनुमान तथा 
जोखखम 

प्रभाव कुि गाहास्थ उत्पादनमा पयाटन िेत्रको दहस्िा  प्रततशत ०.५ ०.७ १.० १.५ २.० ३.० 
गाउँ पासिकाको 

तथयांक  
गाउँ पासिका   

अिर १  पयाटक आगमन  िंख्या १००० २००० १०००० २५००० ५०००० १००००० 
गाउँ पासिकाको 

तथयांक  
गाउँ पासिका 

िंघीय 
िरकार, 

पयाटन वोडा, 
प्रदेश िरकार 
र तनजीिेत्र 
वीच िहकाया 
भएको हुने  

अिर १ पयाटक आगमन अन्तगातका प्रततफि िूचकहरू 

प्रनतफल 
१ 

पयटुन ववकास गजरुयोिना ननमाुण  संख्या  ० ० १ १ १ १ 

गाउँ पाललकाको 
त्यांक  

गाउँ पाललका 

प्रनतफल 
२ 

िोटल तथा िोम स्टे सञ्चालन (तामाङ ससं्कृनत सहितको) संख्या १० १५ २५ ५० ७५ १०० 

प्रनतशत 
३ 

वावर्षकु चौंरी मिोत्सव आयोिना  संख्या ० ० १ १ १ १ 

प्रनतशत 
४ 

गोसाइँकज ण्ड पदमाग ु संख्या ० ० ० ० १ १ 
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प्रनतशत 
५ 

रक क्लाइजम्बङ सञ्चालन  स्थान संख्या  ० ० ० ० ० १ 
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(घ) उद्योग, व्यापार तथा व्यविाय 

नततजा 
िूचक 

नततजा िूचक इकाई 
आिार वर्ा 
२०७७/७८ 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ िूचनाका स्रोत 

कायाान्वयन 
गने ष्जम्मेवार 

तनकाय 

अनुमान तथा 
जोखखम 

प्रभाव गाउँपासिकाको कुि 
गहास्थय उत्पादनमा 
उद्योग तहत व्यापार 
िेत्रको योगदान  

प्रततशत 

10.45 10.50 10.67 10.98 11.55 12.47 

गाउँपाललकाको 
त्यांक 

गाउँपासिका    

असर १ उद्योग क्षेत्रको आधथकु 
वदृ्िी दर 

प्रनतशत 
4.1 ६.५ 9.0 १२. १६. २०.० 

गाउँपासिका  ननिी, सरकारी तथा 
सिकारी क्षेत्र वीच 
सिकाय ुभएको िजने असर-२ स्थानीय बिारकेवर   संख्या ४ ५ ६ ७ ८ ९ गाउँपाललकाको 

त्यांक 

गाउँपासिका 

अिर १ उद्योगिेत्रको आधथाक वदृ्िी दर अन्तगातका प्रततफि िूचकहरू     

प्रनतफल १ साना उद्योग संख्या  ० १ २ ३ ४ ५ गाउँपाललकाको 
त्यांक 

गाउँपाललका  

प्रनतफल २ लघज उद्योग संख्या  ६. १०. १८. ३०. ५०. १००. 

प्रनतफल ३ ननकासीिवय उद्योग संख्या २ २ ३ ४ ६ १० 

प्रनतफल ४ स्थानीय उद्योग 
बाखणज्य संघ 

संख्या ० १ १ १ १ १ 

अिर २ अन्तगात स्थानीय बजारकेन्र  अन्तगातका प्रततफिहरू    

प्रनतफल १ धयापार धयवसाय संख्या २०९ २२० २७५ ३५० ४०० ५००    

प्रनतफल २ व्यापार धयबसायबाट 
सजृित रोिगारी तथा 
स्वरोिगारी 

संख्या ५५२ ६२५ ८०० १००० १२०० १६०० 
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(ङ) िहकारी िेत्र  

नततजा 
स्तर 

नततजा िूचक इकाई 
आिार वर्ा 
२०७७/७८ 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ 
िूचनाका 
स्रोत 

ष्जम्मेवार तनकाय अनुमान तथा जोखखम 

प्रभाव 
उत्पादनसशि िेत्रमा  
िहकारी िेत्रको िगानी  प्रततशत  ०.२ ०.४ ०.८ १ ३ ४ 

गाउँपासि
काको 
तथयांक 

गाउँपासिका  

  

अिर १ िहकारी िंस्था  िंख्या  ८ १० 1२ १६ २० २४ गाउँपासिका, िहकारी 
िस्थाहरू र तनजीिेत्रको 
िहकाया भएको हुने प्रततफि १ 

कृवर्ष सामग्री ववतरण 
गने सिकारी  संख्या 

० ० १ २ ४ ५ 

प्रततफि २ सिकारीमा आिाररत 
प्रांगाररक िेनत   संख्या 

० ० ० १ १ १ 

प्रततफि ३ सिकारीमा आिाररत 
बबस्ताररत िेनत   सखं्या 

० ० ० १ १ १ 

प्रततफि ४ उत्पादन सिकारी   संख्या ० ० १ २ ३ ३ 

प्रततफि ५ 
सिकारीबाट सजृित 
रोिगारी संख्या 

१५ २५ ३५ ६० ८० १००    
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(च) श्रम तथा रोजगार 

नततजा स्तर नततजा िूचक इकाई 
आिार वर्ा 
२०७७/७८ 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ सूचनाका स्रोत 
जिम्मेवार 
ननकाय 

अनजमान तथा 
िोखिम 

प्रभाव बेरोजगारी दर  प्रततशत ५.०३ ५.०० ४.७५ ४.२५ ३.५० २.०० 

गाउँपसिअतको 
तथयांक 

गाउँपासिका  

  

असर १ 
कज ल िनसंख्याको वैदेलशक 
रोिगारीमा रिेको हिस्सा  

प्रनतशत २.८२ २.८२ २.८० २.६० २.४० २.०० अवतर 
सरकार तथा 
ननिी क्षेत्र 

वीच सिकाय ु
भएको िजने 

प्रनतफल १ सीप/उद्यम ववकास ताललम िना  ९६७. १००० १२०० १५०० २००० २५०० 

प्रनतफल २ ववपे्रर्षण आय  रु.करोड ३५ ४० ५० ६० ७५ १०० 

प्रनतफल 3 
ववपे्रर्षण आयको उत्पादन 
क्षेत्रमा लगानी  

प्रनतशत  ० १ ३ ५ ८ १५ 

 
१०.२.३ िामाष्जक िते्रको तका वद्ि खाका   

(क) सशिा ववकाि िते्र 

 

नततजाको 
स्तर 

नततजा िूचक एकाई आिार वर्ा 
२०७७÷ 

०७८ 

िक्ष्य िूचना
को स्रोत 

कायाान्व
यन 

तनकाय 

जोखखम÷ 

अनुगमन आ.व. 
२०७८÷ 

०७९ 

आ.व. 
२०७९÷ 

०८० 

आ.व. 
२०८०÷ 

०८१ 

आ.व. 
२०८१÷ 

०८२ 

आ.व. 
२०८२÷०८

३ 
प्रभाव तह
  

१. साक्षरता दर प्रनतशत ७८ ८२ ८७ ९३ १०० १०० गापा 
प्रगनत 
प्रनतवेद
न 

गा.पा 
लशक्षा 
शिा 

 

२. िजद भनाुदर (आिारभूत 
ति) 

प्रनतशत ८२ ८७ ८८ ९३ ९६ १०० ,, ,,  

 ३. िजद भनाुदर (माध्यलमक 
ति) 

प्रनतशत ९३ ९५ ९६ ९७ ९८ १००    
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असर-१ क) लसकाई उपलव्िी दर प्रनतशत ५२ ६० ६४ ६८ ७२ ७६ गापा 
प्रगनत 
प्रनतवेद
न 

गा.पा 
लशक्षा 
शािा 

अवतर 
सरकारको 
समववय िजने, 
सामजदानयक र 
ननिीकृत 
सियोग िजने 

ि) ननरवतर दर (आिारभूत 
ति) 

प्रनतशत 65 70 74 80 90 95 

ग) ननरवतर दर (माध्यलमक 
ति) 

प्रनतशत 73 78 73 88 92 95 

प्रततफि िूचकहरू  
      

   

१ छात्रछात्रा अनजपात अनजपात 81:100 85:100 90:100 95:100 100:100 100    

२ बालक्लब गठन भएका 
ववद्यालय 

संख्या 8 10 12 15 20 25    

३ प्रोत्सािन पाउने ववद्यालय 
(पोशाक,  िािा,छात्र ववृत्त) 

संख्या 29 29 29 29 29 29    

३क समजदाय केजवरत अनौपचाररक 
र डडजिटल साक्षरता प्रदान 
गररने वस्ती 

प्रनतशत 3 5 7 9 10 12    

४ अपाङ्ग महिला मैत्री ववद्यालय संख्या 20 22 24 25 27 29    

५ बालमैत्री लसकाइ ववधि 
अवलम्बन गने ववद्यालय 

प्रनतशत 50 60 68 75 85 90    

६ महिला लशक्षकको अनजपात प्रनतशत 35 38 42 44 46 48    

७ छात्रववृत्त पाउने ववद्याधथकुो 
संख्या 

संख्या 25 75 150 250 300 350 IEMIS 

2077 
  

८ ववद्यालय पररत्यागदर 
(आिारभूत ति) 

प्रनतशत 10 8 5 3 2 1    

९ ववद्यालय पररत्याग दर 
(माध्यलमक ति) 

प्रनतशत 6 5 3 2 1 1    
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१० बाल कक्षा÷पूव ुप्राथलमक तिको 
अनजभव सहित कक्षा १ मा 
भनाु दर 

प्रनतशत 95 96 97 98 99 100     

११ पजस्तकालय भएका ववद्यालय सङ्ख्या 5 10 15 20 25 29    

११क ववशेर्ष लशक्षा सञ्चालन भएका 
ववद्यालय 

संख्या 0 2 4 6 8 10    

११ि बालबाललका मतै्री पूवाुिार 
भएका ववद्यालय 

संख्या 0 5 10 15 20 25    

१२ प्राववधिक िारको ववद्यालय 
संचालन  

सङ्ख्या 1 1 2 3 4 5    

१३ प्राववधिक ववर्षयमा अध्ययनरत 
ववद्याथी 

सङ्ख्या 45 60 85 95 120 125    

१४ सामजदानयक लसकाई केवर सङ्ख्या 3 5 10 15 20 25    

१५ िेलमैदान सहित भौनतक 
पूवाुिार िानेपानी, शौचालय) 
भएका ववद्यालय 

संख्या 14 17 20 24 26 29    

१६ कम्प्यजटर प्रयोगशाला भएका 
ववद्यालय 

सङ्ख्या 8 20 25 29 29 29    

१७ ववज्ञान प्रयोगशाला भएका 
ववद्यालय 

सङ्ख्या 4 5 6 7 8 10    

१८ कम्प्यजटर इवटरनेट तथा ई– 

लशक्षा सजवविा भएका ववद्यालय 
सङ्ख्या 8 20 25 29 29 29    

१९ इ— िाजिरी मेलसन िडान गरेका 
ववद्यालय 

सङ्ख्या 29 29 29 29 29 29    
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(ख) स्वास्थय तथा पोर्ण  

नततजा 
िूचक 

नततजा िूचक एकाई 
आिार वर्ा 
२०७७/7८ 

७८/७९ ७९/८० २०८०/८१ 

८१/८२ ८२/८३ 
िूचनाका 
स्रोत 

कायाानवय
न तनकाय 

अनुमान⁄ 

जोखखम 

ददगो 
ववकाि  
िक्ष्य 
िूचक 

प्रभाव अपेक्षक्षत आयज (िवम 
िजुँदाको वित) 

वर्ष ु 73.01 73.5 ७४,० ७४.३ ७४.५ ७५,० Local 

HDI 

report 
2019 

 गाउँपाललका   

3.1 

अिर १ आिा घण्टाको दुूरीमा 
स्वास््य सेवामा 
पिजुँच 

प्रनतशत  ९० ९२ ९४ ९७ ९९ १०० घरिजरी 
सवेक्षण 

 गाउँपाललका अवतर 
सरकारको 
समववय िजने, 
ससामजदानयक र 
ननिी के्षत्र 
सियोग िजन 

3.8 

अिर २  
  

मात ृमतृ्य जु दर  प्रनत 
लाि 
िुीव
जुत 
िवममा 

० ० ० ० ० ० HMIS 

2077 
 गाउँपाललका अवतर 

सरकारको 
समववय िजने, 
ससामजदानयक र 
ननिी के्षत्र 
सियोग िजन 

3.1 

अिर ३  
  

पाँच वर्षमु जुननको बाल 
मतृ्यजदर 

प्रनतशत  ० ० ० ० ० ० HMIS 

2077 
 गाउँपाललका अवतर 

सरकारको 
समववय िजने, 
ससामजदानयक र 
ननिी के्षत्र 
सियोग िजन 

3.2 
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अिर १ आिा घण्टाको दूूरीमा स्वास्थय िेवामा पहुूँच अन्तगातका प्रततफि िूचक 

प्रनतफल १ अस्पताल संख्या  संख्या  १ १ १ १ २ २ kflnsfsf] 

:jf:Uy 

k|ltj]bg  

      

प्रनतफल २ धचक्रकत्सक संख्या  संख्या  ० १ १ २ २ २       

अिर २ मात ृमतृ्यूु दर अन्तगातका प्रततफि िूचकहरू 

   

प्रनतफल १ प्रोटोकोल अनजसार (४ 
पटक) को संस्थागत 
गभ ुिाुँच  

प्रनतशत  40.8 ४२ ४४ ४७ ५० ५०     3.8 

प्रनतफल २ संस्थागत प्रसजनत सेवा  प्रनतशत  33.5 ३५ ४२ ४५ ४८ ५०     3.8 
प्रनतफल ३ प्रोटोकोल अनजसार (३ 

पटक) को संस्थागत 
सजत्केरी िाुँच (PNC) 

प्रनतशत  15.8 १८ २० २२ २५ २५     3.8 

प्रनतफल ४ बधथुंग सेवटर  संख्या  ३ ३ ४ ५ ५ ५       

प्रनतफल ५ दक्ष प्रसुूतजुकमीबाट 
प्रसुूतजु 

प्रनतशत  33.1 ३५ ४० ४२ ४५ ४५     3.8 

अिर ३ 
  

पाँच वर्ामूुतनको बाि मतृ्युदरिाई अिर गने प्रततफि िूचक 

प्रनतफल १ नविात लशशज मतृ्यजदर प्रनत 
ििार 
िीववत 
िवममा 

० ० ० ० ० ० HMIS 

2077 
    3.2 

प्रनतफल ३ पूण ुिोप कभरेि  प्रनतशत  १०० १०० १०० १०० १०० १०० HMIS 

2077 
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 (ग) िैङ्धगक िमानता, िामाष्जक िमावेशीकरण तथा िक्षित वगा िते्रको तका बद्ि खाका (िैििाि) 

नततजाको 
स्तर 

िूचक इकाई आिार वर्ा 

७७/७८ 

िक्ष्य िूचनाको 
स्रोत 

कायाान्वयन 
तनकाय 

जोखखम/अनुमान 

आ .व.  

०७८/७९ 

आ .व.  

०७९/८० 

आ .व.  

०८०/८१ 

आ .व.  

०८१/८२ 

आ .व.  

०८२/८३ 

प्रभाव लैङ्धगक ववकास 
सूचकाङ्क 

सूचकाङ्क )=(#! )= (#% )=($) )=($% )=(%) )=(^) बाप्रअओ 
  

असर घर िलमनमा 
महिलाको स्वालमत्व 

प्रनतशत ) !! !^ @! @^ ##  गापा संघीय तथा 
प्रदेश सरकारको 
समववयमा गनज ु

असर सामाजिक सजरक्षा तथा 
संरक्षण प्राप्त 
िनसंख्या 

प्रनतशत %=%# !) !% @) #) $) नजजिप्रो 
२०७४ 

गापा संघीय तथा 
प्रदेश सरकारको 
समववयमा गनज ु

c;/ ! sf k|ltkmn ;"rsx¿ 

प्रनतफल-१ घरपररवारमा महिला 
नेततृ्व 

प्रनतशत ) !$ !^ @) @$ #)  गापा  

प्रनतफल-२  घरमा महिलाको एकल 
स्वालमत्व 

प्रनतशत ) !! !^ @! @^ ##  गापा  

प्रनतफल-३ िलमनमा महिलाको 
एकल स्वालमत्व 

प्रनतशत ) !! !^ @! @^ ##  गापा  

प्रनतफल-४ बैंक वा सिकारीमा प्रनतशत ) ## $) $* %* &)  गापा  
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िाता भएका महिला 

प्रनतफल-५ सिकारीमा आबद्ि 
भएका महिला 

प्रनतशत ) @$ @( #& $* ^)  गापा  

प्रनतफल-६ रोिगारीमा आबद्ि 
भएका महिला 

प्रनतशत ) @# #) #* %) ^)  गापा  

प्रनतफल-७ घर व्यविार तथा 
कारोबार सम्बविी 
ननणयुमा महिला 
सिभागीता 

प्रनतशत ) !) !^ @! @& ##  गापा  

प्रनतफल-८ व्यावसानयक 
सीपमूलक ताललम 
प्राप्त महिला 

प्रनतशत ) $ * !# !* @%  गापा  

प्रनतफल-९ नेततृ्व ववकास 
सम्बजवि ताललम 
प्राप्त महिला  

प्रनतशत ) $ ^=% * ( !)  गापा  

प्रनतफल-१० सामजदानयक स्थानमा 
महिला मैबत्र सौचालय 

प्रनतशत÷संख्या ) @ # $ % ^  गापा  

प्रनतफल-११ िेलकज दमा महिला 
सिभाधगता 

प्रनतशत ) @ # % & !)  गापा  

प्रनतफल-१२ स्थानीय तिमा 
महिला प्रनतननधिको 
सिभाधगता 

प्रनतशत #*=&! $) $# $^ $* %) नजजिप्रो 
२०७४ 

गापा  
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प्रनतफल-१३ स्थानीय 
सलमनत÷संरचनाको 
नेततृ्वदायी पदमा 
महिलाको प्रनतननधित्व 

प्रनतशत ) % * !@ !$ !%  गापा  

प्रनतफल-१४ स्थानीय 
सलमनत÷संरचनाको 
नेततृ्वदायी पदमा 
लसमावतकृत वगकुो 
प्रनतननधित्व 

प्रनतशत ) # % & !) !@  गापा  

प्रनतफल-१५ स्थानीय तिमा दललत 
तथा अवय 
लसमावतकृत 
समजदायको सिभाधगता 

प्रनतशत !^=!# @) @$ #@ #^ #* नजजिप्रो 
२०७४ 

गापा  

प्रनतफल-१६ वाललका मैत्री 
ववद्यालय 

प्रनतशत ) @ # $ % ^  गापा  

प्रनतफल-१७ वाल क्लव गठन  प्रनतशत÷संख्या ) !! !% !& @^ #)  गापा  

प्रनतफल-१८ महिला हिसंा सम्बविी 
घटना वयूननकरण 

प्रनतशत ) !) * ^ $ @  गापा  

प्रनतफल-१९ बालबाललका हिसंा 
सम्बविी घटना 
वयूननकरण 

प्रनतशत ) % $ # @ !  गापा  

प्रनतफल-२० वाल वववाि सम्बविी 
घटना वयूननकरण 

प्रनतशत ) $ # @ !=% !  गापा  
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प्रनतफल-२१ लैङ्धगक उत्तरदायी 
बिेट बबनीयोिन 

प्रनतशत ) !) !% @) #) $)  गापा  

 

अिर २ का प्रततफि िूचकहरू 

प्रनतफल १ ज्येरठ नागररक 
पररचयपत्र पाएका 

प्रनतशत ^=#& * !) !$ !* @% नजजिप्रो 
२०७४ 

गापा  

प्रनतफल २ नागरीकता पाएका 
महिला तथा पजरुर्ष 

प्रनतशत ) ^) ^% &) *) ()  गापा  

प्रनतफल ३ एकल महिला 
पररचयपत्र पाएका 

प्रनतशत @=@@ # ^ * !% @% नजजिप्रो 
२०७४ 

गापा  

प्रनतफल ४ सामाजिक सजरक्षाबाट 
लाभाजववत लक्षक्षत वग ु

प्रनतशत %=%# !) !% @) #) $) नजजिप्रो 
२०७४ 

गापा  

प्रनतफल ५ ज्येरठ नागररकमैत्री 
शाविुननक स्थान 

संख्या ) ! @ # $ %  गापा  

प्रनतफल ६ बधगकृुत अपाङ्ग प्रनतशत @=#& # ^ ( !) !! नजजिप्रो 
२०७४ 

गापा  

प्रनतफल ७ अपाङ्गताको पररचय 
पत्र भएका धयजक्त 

प्रनतशत ) @ % * !@ @)  गापा  

प्रनतफल ८ अपाङ्गताको पररचय 
पत्र भएका महिला  

प्रनतशत ) ! # $ ^ !)  गापा  
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प्रनतफल ९ ताललम प्राप्त 
अपाङ्गता भएका 
महिला 

प्रनतशत ) @ # $ % ^  गापा  

प्रनतफल 
१० 

अपाङ्गतामैत्री 
शाविुननक स्थान 

संख्या ) @ # $ % ^  गापा  

प्रनतफल 
११ 

िेलकज दमा सिभागी 
अपाङ्ग 

प्रनतशत !=@* @ # $ % ^ पाललका 
प्रनतवेदन 
२०७८ 

गापा  

 

(घ) युवा तथा खेिकुद तका बद्ि खाका 

नततजाको 
स्तर 

 

िूचक 

इकाई आिार 
वर्ा 

७७/७८ 

िक्ष्य िूचनाको 
स्रोत 

कायाान्वयन 
तनकाय 

जोखखम/अनुमान 

आ.व . 

०७८/७९ 

आ.व . 

०७९/८० 

आ.व . 

०८०/८१ 

आ.व . 

०८१/८२ 

आ.व . 

०८२/८३ 

असर यजवा रोिगार 
प्रनतशत 

) @) #) $) %) ^) 

 गापा संघीय तथा प्रदेश 
सरकारको 
समववयमा गनज ु

असर 
िेलकज दमा सलंग्न 
यजवा 

प्रनतशत 

) !% @) @% #) %) 

 गापा संघीय तथा प्रदेश 
सरकारको 
समववयमा गनज ु

अिर १ का प्रततफि िूचकहरू 
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प्रनतफल १ यजवा लक्षक्षत 
कायिुमिरू 

प्रनतशत 
) 

!) !% @) @% #)  गापा  

प्रनतफल २ वदेैलशक रोिगारमा 
संलग्न यजवा 

प्रनतशत 
@=*% 

@=^% @=%) @ !=% ! g' lh k|f] 

@)&$ 

गापा  

प्रनतफल ३ बैदेशीक रोिगारमा 
संलग्न महिला 

प्रनतशत 
) 

!=^% != #% !=@% ! )=%  गापा  

प्रनतफल ४ सिजललयत दरमा ऋण 
प्राप्त गने यजवा 

प्रनतशत 
) 

!) !% @) @% #)  गापा  

प्रनतफल ५ सिजललयत दरमा ऋण 
प्राप्त गने अपाङ्गता 
भएका यजवा 

प्रनतशत 

) 

@=% % %=% !) @)  गापा  

प्रनतफल ६ िीवनोपयोगी लशक्षा, 
ताललम, लसप प्राप्त 
यजवा 

प्रनतशत 

) 

!! !% @) #^ $%  गापा  

प्रनतफल ७ िीवनोपयोगी लशक्षा, 
ताललम, सीप प्राप्त 
अपाङ्गता भएका  

प्रनतशत 

) 

@=% % !) !% @)  गापा  

अिर २ का प्रततफि िूचकहरू 

प्रनतफल १ यजवा क्लब, संिाल 
तथा संस्था 

प्रनतशत 

!! !$ !^ @) @% #) 

पाललका 
प्रनतबेदन 
२०७८ 

गापा  
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प्रनतफल २ िेलकज द मैदान प्रनतशत/संख्या 
% ^ & * ( !) 

पाललका 
प्रनतबेदन 
२०७८ 

गापा  

प्रनतफल ३ कभडिुल प्रनतशत/संख्या ) ! ) @ ) #  गापा  

प्रनतफल ४ पाललका स्तरीय 
प्रनतयोधगता 

प्रनतशत/संख्या 
) ! @ # $ % 

 गापा  

प्रनतफल ५ राजरिय स्तरका 
िेलाडी 

प्रनतशत 
) ! @ # $ * 

 गापा  

प्रनतफल ६ राजरिय स्तरका 
महिला िेलाडी 

प्रनतशत 
) )=% !=% @ # % 

 गापा  

प्रनतफल ७ राजरिय स्तरका 
अपाङ्गता भएका 
िेलाडी 

प्रनतशत 

) )=% ! !=% @ # 

 गापा  

प्रनतफल ८ िेलकज द सम्बविी 
ताललम,   सीप प्राप्त 
यजवा िेलाडी 

प्रनतशत 

) %+% !)=% !&=% @) @% 

 गापा  

प्रनतफल ९ िेलकज द सम्बविी 
ताललम, सीप प्राप्त 
अपाङ्गता भएका 
िेलाडी 

प्रनतशत 

) ! @ # $ % 

 गापा  

प्रनतफल १० व्यावसानयक िेलकज द 
क्लव 

संख्या 
) ! ! ! ! ! 

 गापा  
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१०३.३ पूवाािार ववकाि िेत्रको तका वद्ि खाका  

(क) यातायात िेत्र 

 

नततजाको 
स्तर 

 

िूचक 

इकाई आिार 
वर्ा 

०७७/७८ 

िक्ष्य िूचनाको 
स्रोत 

कायाान्वयन तनकाय जोखखम/अनुमान 

आ .व .  

०७८/७९ 

आ .व .  

०७९/८० 

आ .व .  

०८०/८१ 

आ .व .  

०८१/८२ 

आ .व .  

०८२/८३ 

 प्रभाव 

मोटर बाटोमा पजग्न 
लाग्ने अधिकतम 

समय  

 
घण्टा:लमनेट 

 

२:० 

 

१:३० 

 

१:० 

 

०:४५ 

 

.०:३० 

०:३०  

 

 गा.पा/प्रदेश गाउँपाललका/प्रदेश स्रोतसािन, िनशजक्तको 
कमी 

असर -१  सडक पूवािुारको 
ववकास र ववस्तार 
गनज ु

 क्रकलम  

१४२.९ 

१६० १७०.५  १८३ १९७ २१५ गा.पा\प्रदेश 

प्रगनत 
वववरण 

गाउँपाललका/प्रदेश स्रोतसािन, िनशजक्तको 
कमी 

प्रनतफल-१  कालोपत्रे सडक क्रकलम -  १०  १३.५ १७ २२ २८ गा.पा. र 
प्रदेश प्रगनत 
वववरण 

पाललका स्रोतसािन, िनशजक्तको 
कमी 

प्रनतफल २   ग्राभेल सडक क्रकलम १३.५ १८  २३  २८  ३५  ४५  गा.पा. र 
प्रदेश प्रगनत 
वववरण 

पाललका स्रोतसािन, िनशजक्तको 
कमी 

प्रनतफल ३ कच्ची िजले सडक क्रकलम १२९ १३२ १३४ १३८ १४० १४२ गा.पा\प्रदेश 

प्रगनत 
वववरण 

गाउँपाललका/प्रदेश स्रोतसािन, िनशजक्तको 
कमी 
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प्रनतफल पक्की पजल संख्या -  २ ३ ५ ८ ८ गा.पा\प्रदेश 

प्रगनत 
वववरण 

पाललका स्रोत व्यवस्थापन 

प्रनतफल झोलजङ्गे पजल सखं्या ८ ८ ९ ९ १० १० गा.पा\प्रदेश 

प्रगनत 
वववरण 

पाललका स्रोत व्यवस्थापन 

प्रनतफल  घोडेटो बाटो  संख्या  १० १० १३ १५ १७ १७ गा.पा\प्रदेश 

प्रगनत 
वववरण 

पाललका स्रोत व्यवस्थापन 

प्रनतफल पयटुकीय पदमाग ु संख्या ३ ३ ४ ४ ५ ५ गा.पा\प्रदेश 

प्रगनत 
वववरण 

पाललका स्रोतसािन, िनशजक्तको 
कमी 
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(ख) आवाि तथा बस्तूी ववकाि 

नततजाको 
स्तर 

 

िूचक 

इकाई आिार 
वर्ा 

७७/७८ 

िक्ष्य िूचनाको स्रोत कायाान्वयन 

तनकाय 

जोखखम/अनुमान 

आ.व. 
०७८/७९ 

आ.व. 
०७९/८० 

आ.व. 
०८०/८१ 

आ.व. 
०८१/८२ 

आ.व. 
०८२/८३ 

प्रभाव 
एकीकृत वजस्त  संख्या 

२ 
२ ३ ३ ४ ४ गाउुँपाललकाको 

प्रगनत प्रनतवेदन 

गाउुँपाललका  

असर 

मापदण्ड 

अनजसार बनेका 
घर 

प्रनतशत  ७६  ८०  ८२ ८५   ९० १०० गाउुँपाललकाको 
प्रगनत प्रनतवेदन 

गाउुँपाललका संघ, प्रदेश र ननिी 
क्षेत्रको सियोग 

प्राप्त भएको िजने 

प्रनतफल-१ आर सी सी घर  संख्या ३५८  ३६५  ३७५ ३९० ४००  ४५० गाउुँपाललकाको 
प्रगनत प्रनतवेदन 

गाउुँपाललका संघ, प्रदेश र ननिी 
क्षेत्रको सियोग 

प्राप्त भएको िजने 

प्रनतफल-२ आफ्नै घर 

भएका पररवार 

प्रनतशत ७९  ८९ ८०  ९०  ९५ १०० गापाको प्रगनत 

प्रनतवेदन 

गाउुँपाललका  

प्रनतफल-३  टजुनका 
छानो भएका 
घर 

प्रनतशत  ८७  ८८ ८८  ८९ ९० ९०  गापाको प्रगनत 

प्रनतवेदन 

गाउुँपाललका  
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(ग) सिचंाइ तथा नदी तनयन्त्रण 

नततजाको 
स्तर 

 

िूचक 

इकाई आिार 
वर्ा 

७७/७८ 

िक्ष्य िूचनाको स्रोत कायाान्वयन तनकाय जोखखम/अनुमान 

आ.व. 
०७८/७९ 

आ.व. 
०७९/८० 

आ.व. 
०८०/८१ 

आ.व. 
०८१/८२ 

आ.व. 
०८२/८३ 

प्रभाव 

 सवयुाम 

लसजञ्चत भूलम 

(लसचंाइ योग्य 

िलमनमध्ये) 

प्रनतशत ३० ३६  ४४   ५२ ६४  ७२ गाउुँपाललकाको 
प्रगनत प्रनतवेदन 

 

गाउुँपाललका 

 

असर िलमन/लसजञ्चत 

िलमन 

िेक्टर ७५०  ७७५  ८८५ १०५०  १२८०  १४५० गाउुँपाललकाको 
प्रगनत प्रनतवेदन 

 

गाउुँपाललका 

अवतर सरकार 
सिकाय ुभएको िजने 

 नदी तथा पैरो 
ननयवत्रण 

संख्या ० १ ३ ७ ९ १५ ग्याबबनकोटेवा 
भएको 

पाललकाको 
प्रगनत 

प्रनतफल १ कज लो वा निर 
प्रणालीबाट 

लसधंचत िलमन 

िे. ७३५ ७५०  ८५०   १००० १२००  १३५० पाललका पाललका\प्रदेश  

प्रनतफल-२ नयाुँ अवय 

प्रववधिवाट 

लसजञ्चत िलमन 

िे. १५ २५  ३५  ५० ८० १०० पाललका पाललका\प्रदेश  

प्रनतफल-३ स्पर ननमाुण संख्या ० १ २ ४ ५ ८ पाललका पाललका\प्रदेश  
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प्रनतफल ४ बायो 
इजञ्िननयररङ 

संख्या ० ० १ ३ ४ ७ पाललका पाललका\प्रदेश  

 

 (घ) ववद्युत ्तथा ऊजाा ववकाि िते्र 

नततजाको 
स्तर 

 

िूचक 
इकाई आिार 

वर्ा 
७७/७८ 

िक्ष्य िूचनाको 
स्रोत 

कायाान्वयन 

तनकाय 

जोखखम/अनुमान 

आ.व. 

०७८/७९ 

आ.व. 

०७९/८० 

आ.व. 

०८०/८१ 

आ.व. 

०८१/८२ 

आ.व. 

०८२/८३ 

प्रभाव 

ववद्यजत ्उपयोग 

गन ेघरपररवार 

प्रनतशत 

९५.७६ 

९८ ९९ १०० १०० १०० गापाको 
प्रगनत 

प्रनतवेदन 

पाललका\बब .प्रा व्यवस्थापन 

असर  

राजरिय ववद्यजत 

प्रशारणसँग 

िोडडएका घर 
पररवार 

प्रनतशत 

९२ 

९३ ९४ ९५ ९६ ९७ गापाको 
प्रगनत 

प्रनतवेदन 

गापा स्रोत\धयवस्थापन 

नेववप्रा, वैकजलपक 

उिाु तथा ननिी 
क्षेत्रसुँग समववय 

भएको िजने 

 

वैकजलपक 

ऊिाुको प्रयोग 

गन ेपररवार 

प्रनतशत 

४.२ 

 ८ १० १३   १५  २५ 

प्रनतफल-१ स्थानीय स्तरमा 
ववद्यजत ्उत्पादन 

जस्कम 

संख्या २ २ ३ ३ ३ ३ गापाको 
प्रगनत 

प्रनतवेदन 

गापा 

गापा 

 

ननिी क्षेत्रसगँ 
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प्रनतफल-२ सोलार िडान गन े

पररवार 

प्रनतशत ४.२ ८ १० १३ १५ २५ का 

- 

सिकाय ुभएको िजने 

प्रनतफल-३ स्थानीयस्तरमा 
ववद्यजत ्उत्पादन 

मे.वा . ० ० ० ५ १० १९ 
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(ङ) खानेपानी तथा िरिफाइ 

नततजाको 
स्तर 

 

िूचक 

इकाई आिार 
वर्ा 
७७⁄७८ 

िक्ष्य िूचनाको 
स्रोत 

कायाान्वयन 
तनकाय 

जोखखम/अनुमान 

आ.व. 
०७८⁄७९ 

आ.व. 
०७९⁄८० 

आ.व. 
०८०⁄८१ 

आ.व. 
०८१⁄८२ 

आ.व. 
०८२⁄८३ 

प्रभाव िानेपानी र 
सरसफाइु 
सजवविा भएका 
घरिजरी 

प्रनतशत ९३.०६ ९९ १००  १०० १०० १०० गाउंपाललका गाउंपाललका  

असर पाइपद्वारा 
ववतरीत पानी 
उपभोग गने 
पररवार 

प्रनतशत  ९९.६  १०० १०० १०० १०० १०० पाललका पाललका/प्रदेश स्रोत िनचेतना 
व्यवस्थापन 

प्रततफि िूचकहरूः  

१ ननिी िारा 
िडडत पररवार 

प्रनतशत २४ ३५ ५० ५५  ६० ८० पाललका पाललका/प्रदेश स्रोत िनचेतना 
व्यवस्थापन 

२ ट्टयजववेलको 
पानी तथा 
अवय पानी 
उपभोग गने 
पररवार  

प्रनतशत ०.४ ० ० ० ० ० पाललका पाललका/प्रदेश स्रोत िनचेतना 
व्यवस्थापन 

३ शौचालय 
भएको घरिजरी 

प्रनतशत  ९४  ९९  १००   १००  १०० १०० पाललका पाललका स्रोत िनचेतना 
व्यवस्थापन 
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(च) िचचार िेत्र 

नततजा
को 
स्तर 

 

िूचक 
इकाई आिार 

वर्ा 
७७/७८ 

िक्ष्य िूचनाको स्रोत कायाान्वयन तनकाय जोखखम/अनुमान 

आ.व. 
०७८/७९ 

आ.व. 
०७९/८० 

आ.व. 
०८०/८१ 

आ.व. 
०८१/८२ 

आ.व. 
०८२/८३ 

प्रभाव सञ्चारका 
सािनमध्ये 
कम्तीमा  
कज नै एक 
सािनमा 
पिजँच 
भएको 

िनसंख्या  

प्रनतश
त 

८० 

८५ ९० ९५ ९७ १०० गाउँपाललकाको 
प्रगनत 
प्रनतवेदन 

पाललका\प्रदायक संस्था  

असर 

इवटरनेट 
प्रयोग  

प्रनतश
त 

१० १४  २० २५ २७ ३५ पाललका पाललका\प्रदायक संस्था ननिी क्षेत्र र सेवा 
प्रदायक सस्थासँग 
सिकाय ुभएको िजने 

 प्रततफि िूचकहरू 

१ लयाण्डलाइ
न ⁄मोबाइल 
प्रयोग गने 
पररवार 

(१६ वर्ष ु
माधथ) 

प्रनतश
त 

७० ७५ ८० ८५ ९० ९५ गाउंपाललका पाललका \प्रदायक संस्था ननिी क्षेत्र र सेवा 
प्रदायक सस्थासँग 
सिकाय ुभएको िजने 

२ रेडजुयो प्रनतश ३० ४० ४८ ५०  ५५  ६० पाललका पाललका\प्रदायक संस्था ननिी क्षेत्र र सेवा 
प्रदायक सस्थासँग 
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प्रयोग त सिकाय ुभएको िजने 

१०.३.४ वन वातावरण तथा जिवायू पररवतानको तका बद्ि खाका 

नततजा
को तह 

नततजा 
िूचक 

एकाइ आिार वर्ा आ.व. िूचनाको स्रोत ष्जम्मेवा
र 
तनकाय 

जोखखम/ 

अनुमान २०७७⁄७८ २०७८⁄७९ २०७९⁄८० २०८०⁄८१ २०८१⁄८२ २०८२⁄८३ 

प्रभाव सामजदानयक 
वन  क्षते्र 

िे. ८१७.९७ ८५० ९०० १००० ११०० १२०० गाउँपाललका 
का अलभलेि 
र डडलभिन 
वन 
कायाुलयको 
प्रकाशन 

गापा  

ववपदका 
घटना 

संख्या ९६८ ८५० ७७५ ६५० ५५० ५०० गापाको 
अलभलेि 

गापा  

असर १ सामजदानयक 
वन 
उपभोक्ता 
सलमनत 

संख्या २३ २४ २५ २७ २८ २९ गाउँपाललका 
का अलभलेि 
र डडलभिन 
वन 
कायाुलयको 
प्रकाशन 

गापा अवतर 
सरकार 
समववय 
भएको िजने, 
ननिी क्षेत्र, 
सामजदानयक 
वन र 
सामजदानयक 
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संघसंस्था
को 
सियोग 
भएको िजने 

असर २ कायाुजववत 
आयोिनामा 
प्रारजम्भक 
वातावरणीय 
परीक्षण 
अनजपात 

प्रनतश
त 

१५ २५ ४० ५५.५ ६५ ७५ गाउँपाललका 
का अलभलेि 
कायाुलयको 
प्रकाशन 

गापा  

वातावरण 
सम्बजवि 
चेतना 
अलभवदृ्धि 
अलभमजिी 
करण  

संख्या ० १०० २०० ३०० ४०० ५०० गाउँपाललका 
का अलभलिे 
कायाुलयको 
प्रकाशन 

गापा ननिी क्षेत्र 
तथा 
स्थानीय 
संघससं्था 
सँग 
सिकाय ु
भएको िजने 

असर ३ लापा 
कायाुववयन 
भएका वडा 

संख्या ० २ ३ ४ ५ ६ गाउँपाललका 
का अलभलेि 
र डडलभिन 
वन 
कायाुलयको 
प्रकाशन 

गापा  
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असर ४  वडा ववपद् 
व्यवस्थापन 
सलमनत 
गठन भएका 
वडा 

संख्या १ २ ३ ५ ६ ६ गाउँपाललका 
का अलभलेि 
र डडलभिन 
वन 
कायाुलयको 
प्रकाशन 

गापा  

अिर १ को प्रततफि िूचकहरू 
१ सामजदानयक 

वनको वन 
व्यवस्थापन 
योिना 
ननमाणु र 
अद्यावधिक 

गोटा २३ २४ २५ २७ २८ २९ गापा 
अलभलेि 

गापा  

२ सामजदानयक 
वन 
उपभोक्ता 
सलमनतमा 
महिला  
सदस्यको 
अनजपात 

प्रनतश
त 

३३ ३५ ४१ ४६ ४८ ५० गापा 
अलभलेि 

गापा सामजदानयक 
वन वन 
उपभोक्ता 
सलमनत 
तथा 
नागररक 
समािले 
सियोग 
गरेको िजने 

अिर २ कायााष्न्वत आयोजनामा प्रारष्म्भक वातावरणीय परीिण अनुपातका प्रततफिहरू 
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१ वातावरण 
वारे 
िनचेतना 
अलभवदृ्धि 
गररएका 
बस्ती 

प्रनतश
त 

० २० ३० ४० ५०  गापा 
अलभलेि 

गापा  

२ स्थानीय 
तिका 
कमचुारी 
िरूलाई IEE 
वारे क्षमता 
ववकास 
ताललम 

िना २ ४ ६ ८ १०   

अिर ३ को िापा कायाान्वयन िम्बन्िी प्रततफि िूचकहरू 
१ लापावारे 

िनचेतना 
कायिुम 
सञ्चाललत 
वडा 

वडा 
संख्या 

० २ ३ ४ ५  गापा 
अलभलेि 

गापा  

२ लापाबारे 
क्षमता 
ववकास 
ताललम 

िना २ ४ ६ ७ ८  गापा 
अलभलेि 

गापा  
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अिर ४ वडा ववपद् व्यवस्थापन िसमतत गठन अन्तगातका प्रततफिहरू 
१ ववपद 

सलमनत 
गठन 
गररएका 
वडा 

संख्या १ २ ३ ५ ६ ६ गापा 
अलभलेि 

गापा  

२ ववपद् 
व्यवस्थापन 
बारे 
िनचेतना 
अलभवदृ्धि 
गररएका 
वडा 

संख्या १ २ ३ ५ ६ ६ गापा 
अलभलेि 

गापा  

३ ववपद 
िोखिम 
वयूनीकरण 
तथा 
िलवायज 
पररवतनुबारे 
स्वयंसेवक 
ताललम 

िना ० ३०० ३५० ४०० ४५० ५००  गापा 
अलभलेि 

गापा  

 

१०.३.५ िुशािन तथा िंस्थागत ववकाि िेत्रको तका वद्ि खाका ( Logical Framework)  
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नततजाको 
स्तर 

नततजा िचूक एकाइ आिार वर्ा 

२०७७⁄७८ 

nIo िूचना
को 

स्रोत 

कायाान्वयन 
तनकाय 

जोखखम/ 

अनुमान आ.व. 
२०७८⁄७९ 

आ.व. 
२०७९⁄८० 

आ.व. 
२०८०⁄८१ 

आ.व. 
२०८१⁄८२ 

आ.व. 
२०८२⁄८३ 

प्रभाव स्थानीय ति संस्थागत क्षमता 
स्वमूलयाकंन 

प्राप्त 
अंक 

61 65 70 75 80 85 गाउँ 
पाललका
को 
प्रगनत 
प्रनतवेद
न 

गाउँपाललका  

असर ति नागररकको लाधग सेवा सवतजजरट प्रनतशत 10 20 30 40 50 60 गाउँ 
पाललका
को 
प्रगनत 
प्रनतवेद
न 

गाउँपाललका अवतर 
सरकार 
समववय, सब ै
संघसंस्था र 
नागररक 
समािको 
सिकाय ु
भएको िजन े

प्रततफि िचूकहरू 

१ (क) अनलाइन सेवा प्रनतशत 
10 15 20 25 30 40    

(ि) सेवा प्रदान गन ुलाग्न ेऔर्षत समय घण्टा 4 3 2 1 1 1    

२ अभ्यास गररएका सामाजिक 
िवाफदेहिताका औिार  

पटक 
3 5 5 5 7 7    

(क) साविुनीक सजनजवाइ पटक 
1 2 2 2 2 2    

(ि) साविुननक पररक्षण पटक १ १ १ १ १ १    
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(ग) सामाजिक परीक्षण पटक १ १ १ १ १ १    

(घ) चौमालसकरुपमा िच ुवववरण 
साविुनीक 

 2 3 3 3 3 3    

३ गाउँपाललकामा उपलधि सीप ववकास 
प्राववधिक मानव संशािन  

प्रनतशत 
10 15 20 25 30 35    

४ बेरुिज फस्यौट ननयवत्रण प्रनतशत 
20 50 60 70 80 95 

   

५ कज ल बिेटमा आवतररक रािश्वको हिस्सा प्रनतशत 
0 5 8 12 16 20 

   

६ सजशासन प्रविुन बारे िनप्रनतननधि र 
कमचुारीलाई ताललम हदने 

संख्या  80 100 125 150 175 200    

७ सिभाधगतात्मक योिनाको चरणिरूमा 
लक्षक्षत वगकुो सिभाधगता (महिला, दललत, 

िनिानत, बालबाललका) 

िना 650 750 850 900 950 1000    

८ आयोिना अनजसारका उपभोक्ता 
सलमनतलाई ताललम÷अलभमजिीकरण 

संख्या  350 500 650 700 750 1000    

९ सिभाधगतामूलक योिना तिजमुा 
प्रणालीबाट छनौट भएका योिना 

प्रनतशत २५ ५० ७५ ८० ८५ ९०    

९(क) योिना बैंकबाट छनौट भएका योिना प्रनतशत ० १० २० २५ २५ ३०    

९ि) पजँिीगत ववननयोिन अबण्डा रकम प्रनतशत - २० १५ १० ५ ०    

९ग) अनजगमन सलमनतको वावर्षकु अनजगमन पटक 
1 3 3 3 3 3    

१० समीक्षा (वावर्षकु) पटक १ १ १ १ १ १    
 (क) चौमालसक समीक्षा पटक 

2 3 3 3 3 3    
 (ि) अि ुवावर्षकु समीक्षा पटक 

0 2 2 2 2 2    
 (ग) वावर्षकु समीक्षा पटक 

1 1 1 1 1 1    

११ गाउँपाललकाले स्वीकृत गरेका कानून तथा 
नीनत, ननदेलशका, कायवुवधि र मापदण्ड 

संख्या  42 45 48 51 53 56 
   

१२ संस्थागत क्रियाशील नीनतगत सलमनत 
तथा सयंवत्र  

संख्या  10 12 14 16 18 20 
   



182 

१३ गाउँपाललकामा क्रियाशील गैसस, अगैसस, 

ववकास साझेदार 
संख्या  10 15 15 25 30 35 

   

१४ संगठन संरचना पजनरावलोकन पटक 
0 1 स्वीकृत O&M लागू गन े    

१५ गाउँपाललका तथा वडा कायाुलय भवन 
ननमाुण 

संख्या  3 2 2 7    
   

१६ गाउँपाललकालभत्रको भौनतक सम्पवत्त 
अलभलेिीकरण  

प्रनतशत 
0 25 50 70 80 100 

   

१७ वयानयक सलमनतका उिजरी फस्यौट 
प्रनतशत 

प्रनतशत 
50 60 70 80 90 100 

   

 

 

 

 

 



183 

खण्ड- २  

 पुनरुत्थान योजना 
 

१.  पटृठभूसम 
 ववश्वव्यापी मिामारीको रुपूमा फैललएको कोरोना भाइरसको असरबाट नेपाल पनन अछज तो रिेन। 

कोलभड-१९ को कारण सबै क्षेत्रमा बिजआयालमक असर पन ुगएको छ। यसमध्ये सबैभवदा बढी 
उद्योग, व्यापार व्यवसाय, पयटुन, यातायात, रोिगारी, लशक्षा, स्वास््य, पूवाुिार ननमाुण 
व्यवस्थापन लगायत सेवा सजवविा पिज ँच र िस्तावतरणमा प्रत्यक्ष असर पन ुगएको छ। यसका 
साथै देशभररमा कररब ११ ििार िनाल े ज्यान गजमाएका छन ् भने सम्पूण ु नागररकल े
मनोवैज्ञाननक, आधथकु, सामाजिक र सांस्कृनतक पीडा मिसजस गनज ुपरररिेको छ। कोलभड-१९ को 
कारण नेपालबाट वैदेलशक रोिगारीमा गएका लािौं नेपाली देश फक्रकुने र िेरैको रोिगारी गजम्ने 
अनजमान गररएको छ।यसैगरी देशको कज ल गािुस्थ उत्पादनमा आएको धगरावट, आवतररक एवम ्
वैदेलशक रोिगारीमा आएको वयूनता, रािश्व संकलनमा कलम, ववप्रेर्षण घटेका कारण उपभोग 
िचमुा कटौती िजन गई दैननक िीवनयापनमा आइपने कहठनाइ िस्ता प्रत्यक्ष असर र गररबी 
बढ्ने तथा हदगो ववकास लक्षु्य प्राजप्तमा हढलाई िजने िस्ता अप्रत्यक्ष असर देखिएका छन ्। 
नौकज ण्ड गाउँपाललका पनन यी प्रत्यक्ष र परोक्ष असरबाट अछज तो रिन सक्ने अवस्था रिेन।  

२.  वस्तुगत अवस्था  

 कोलभड ननयवत्रण गन ु गररएको बवदाबवदीको कारण यस गाउँपाललकामा पनन आवागमन पूण ु
बवद भएकाल े कृवर्ष उत्पादन, बेचबबिन र िाद्यावन लगायत अवय आवश्यकीय वस्तज तथा 
सेवाको उत्पादन र आपूनतमुा व्यविान उत्पवन भयो। यसका साथै गाउँपाललका लगायत अवय 
ननकायबाट सञ्चाललत ववकास ननमाुणका कायिुरू पनन प्रभाववत भई समयमा सम्पवन िजन 
सकेनन ् । यसबाट यसबाट एकातफु ववननयोजित रकम पनन िच ु िजन सकेन भने अकोतफु 
आवतररक रािश्व पनन लक्षक्षत रूपमा सकंलन गन ुसक्रकएन। ववकास ननमाुणको काममा उपयोग 
गनजपुने रकम मिामारी ननयवत्रणमा िच ु गनजपुने बाध्यता िजन गयो। िसले गदाु रोिगारी र 
आयमा पनन प्रत्यक्ष असर पयो, यसमा पनन ववपवन वग ुबढी प्रभाववत िजन पजगे। लामो समय 
ववद्यालयिरू बवद रिेकाल े एकानतर ववद्याथीिरूको पठनपाठन अवरुद्ि भयो भने अकाुनतर 
उनीिरूको मनोववज्ञानमा समेत असर पन ुगयो।  

 स्वास््य सेवा प्रणाली कोलभड-१९ बाट िेरै नै प्रभाववत िजन पजग्यो। सािारण जस्थनतमा पनन 
िनसंख्याको अनजपातमा स्वास््यकमीिरूको कमीको अवस्था सामना गदै आएकोमा कोलभड १९ 
को मिामारी ववरुद्ि लड्न स्वास््यकमी र स्वास््य संस्थािरूको झन ्ठूलो आवश्यकता मिसजस 
भयो। गाउँपाललकामा स्वास््यकमी, प्रयोगशाला र उपकरण एम्बजलेवस समेतको अभाव भएका 
कारण नागररकिरूले स्वास््य उपचारका लाधग जिललाको सदरमजकाम, काललका सामजदानयक 
अस्पताल वा बत्रशजलीको अस्पताल सम्म िानजपने बाध्यता रह्यो भने पयाुप्त एम्बजलेवस सेवाको 
अभावल े अधिकांश नागररकको अस्पतालसम्मको पिज ँच पनन प्रभाववत िजन पजग्यो। गाउँघर 
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जक्लननक, ननयलमत र अननवाय ुलगाउनजपने िोप िस्ता कायिुमिरू पनन समयमा सञ्चालन िजन 
सकेनन।् यस नौकज ण्ड गाँउपाललकामा कोलभड १९ बाट सङ्िमण िजनेको संख्या १३६ पूगेको छ । 
त्यसमध्ये १३४ िना ननको भए भने २ िनाको मतृ्यज भइसकेको छ । यस पाललकामा एउटा 
क्वारेवटाइन केवर रिेको छ । यस पाललकामा स्थानीय कोलभड अस्पतालमा धचक्रकत्सक निजनाले 
सञ्चालनमा छैन । वैदेलशक रोिगारमा िेरै धयजक्तिरू ववदेश िाने र स्वदेश फकुने गरेका िजनाले 
कोलभड िस्ता अरु पनन सरुवा रोगिरू यस जिललामा लभबत्रन सक्ने सम्भावना रिेको छ । 
कोलभडका लाधग स्थानीय कोर्ष बाट रु ६ लाि रकम प्राप्त भएको धथयो र सो रकम कोलभड 
रोकथाम, व्यवस्थापन तथा उपचार कायिुममा िच ु भएको िनाइएको छ ।कोलभड संिमण 
ननयवत्रण गन ुसंघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनजदानको प्रयोग गररएको धथयो।  

३.  प्रमुख िमस्या  

 आधथकु क्षनतको त्यांक उपलधि निजनज, प्रभावकारी पजनरुत्थान कायिुम सञच्ालन गन ु
आवतररक स्रोतको अभाव िजनज, पजनरुत्थान कायिुमको लाधग जिम्मेवार शािा वा इकाई निजनज, 
कायिुम सञच्ालन गने क्षमता कम िजनज, स्वास््य क्षेत्रमा कोलभड १९ ले पारेको प्रनतकूल असरको 
सवेक्षण निजनज, दरबवदी अनजसार स्वास््यकमीको पदपूनत ुनिजनज, लयाबको व्यवस्था निजनज, कोलभड 
१९ को व्यवस्थापनका लाधग आवश्यक ताललमिरू सञ्चालन निजनज, ५ शय्या अस्पताल स्वास््य 
केवर एव ंचौकीको ननमाुण काय ुप्रभाववत िजनज कायिुमका प्रमजि समस्या देखिएका छन ्। 

४. अविर र चुनौती  

क)  अविर 

 कोलभड रोकथाम तीनै तिका सरकारको प्राथलमकतामा पनज,ु स्वास््य क्षेत्रको, उपकरण, प्रयोगशाला 
र स्वास््य सामग्री िररद गन ुथप बिटे वदृ्धि व्यवस्था भएको, िालको स्वास््य केवर १५ 
शैयाको अस्पतालमा ननमाणु िजनज, स्वास््य केवर र स्वास््य चौकी सजदृढ गने योिना बवनज, 
कोलभडको िोप कायिुम स्थानीय वडा र स्वास््य संस्थामाफुत नै उपलधि िजनज, स्वास््य 
सम्बविी िनचेतना अलभवदृ्धि िजनज र आफ्नो स्वास््यप्रनत नागररक सिग रिनज, गाउँपाललका 
लगायत सबै ववद्यालय, स्वास््य संस्थामा इवटरनेट सजवविा उपलधि गराउने नेपाल सरकारको 
नीनत िजनज, सजिारा, केयर नेपाल, वन िड ु नेपाल िस्ता गैरसरकारी संस्थािरू सक्रिय िजनज, िात 
िजने, मास्क लगाउने बानीको ववकासको कारणले अवय सरुवा रोगको संिमण कम िजनज, आधथकु 
पजनरुत्थान सरकार तथा ववकास साझेदारको प्राथलमकतामा पनज,ु पूखणमुा कायिुममाफुत सियोग 
प्राप्त िजनज, ननिी क्षेत्र आधथकु पजनरुत्थानमा सिकाय ुगन ुतयार िजनज, वैदेलशक रोिगारीबाट सीप 
ललएर फक्रकुएका यजवािरू व्यवजस्थत आधथकु क्रियाकलापमा संलग्न िजन उत्साहित िजनज आहद यस 
क्षते्रका अवसरको रुपूमा रिेको छ ।  

ख)  चुनौती  

 मिामारी तथा आपतकालीन अवस्थाको लाधग स्वास््य संरचनाको व्यवस्था गनज,ु स्वास््य 
संस्थामा िनशजक्त, प्रयोगशाला, उपकरण तथा अवय भौनतक सामग्रीको व्यवस्था गनज,ु सबै 
नागररकलाई सम्पूण ु कोलभड ववरुद्िको िोप हदनज, भववरयमा िजन सक्ने कोलभडको नयाँ 
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भेररएवटलाई ननयवत्रणको अधग्रम व्यवस्था गनज,ु मिामारीका कारण भएको आधथकु क्षनतको 
त्यांक संकलन गरी सम्भाववत क्षनत आकलन गनज,ु कोलभड १९ बाट प्रभाववत ववकास ननमाुणका 
कायिुमलाई ननरवतरता हदनज, प्रभावकारी आधथकु पजनरुत्थान कायिुम सञच्ालन गनज ु, 
गाउँपाललकामा ववलभवन क्षेत्रमा बेरोिगार र अवय आधथकु क्षनत बेिोरेकालाई उत्थानको 
कायिुममा समेटी आधथकु पजनरुत्थान गनज ुआहद प्रमजि चजनौती िजन ्।  

५.  िक्ष्य  

 कोलभड १९ बाट भएको क्षनतको पजनरुत्थान भएको िजने । 

६.  उद्देश्य  

 कोलभडबाट िजने क्षनत कम गनज ु। 

७.  रणनीतत 

१. आधथकु पजनरुत्थान काययुोिना बनाई कायाुववयन गने। 

२. संघ, प्रदेश र स्थानीय सरोकारवालािरूसँगको सिकायमुा कोलभड संिमण व्यवस्थापन गने । 

३.  मिामारी व्यवस्थापन गन ुसक्ने क्षमता ववकास गने । 

८.  कायानीतत 

रणनीतत कायानीतत 

१. आधथकु पजनारोत्थान काय ु
योिना बनाई 
कायाुववयन गने। 

१.  संघ र प्रदेश सरकारसँग समववय र सिकाय ुगरी मिामारीबाट 
परेको आधथकु असरको त्यांक संकलन र अध्यावधिक गरी 
क्षनत असरको समीक्षा गररनेछ। 

२.  मिामारीबाट भएको क्षनतको पजनरुत्थान काययुोिना बनाई 
कायाुववयनका लाधग आवश्यक जिम्मेवारी तोक्रकनेछ। 

३.  मिामारीबाट पीडडत बालबाललका, महिला, ज्येरठ नागररक र 
वपछडडएका समजदायको उत्थानमा ववशेर्ष ध्यान हदइनेछ। 

४.  स्थानीयस्तरमा पजनरुत्थान कायिुम सञ्चालन गन ु पजनरुत्थान 
कोर्ष स्थापना र सञ्चालन गररनेछ। 

५.  ववत्तीय र सिकारी संस्थाबाट कोलभड प्रभाववत व्यजक्त, 
संस्थालाई नेपाल सरकारको नीनत बमोजिम सस्तो दरमा 
ऋणको सजवविा उपलधि गराउन सििीकरण गररनेछ। 

६.  यस्तो व्यावसानयक कायकुा लाधग रकम अपजग भएमा 
पजनरुत्थान कोर्षबाट ववत्तीय संस्थालाई अनजदान हदइनेछ।  

७.  मिामारीको समयमा स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका कृवर्ष 
उपििरूको ननयलमत बिार पिज ँचका लाधग प्रदेश सरकार, अवय 
स्थानीय ति र ननिुी क्षेत्रसँग सिकाय ुगरी आपूनत ुशृंिलामा 
सििीकरण गररनेछ। 
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८. वैदेलशक रोिगारी र आवतररक रोिगारी गजमाएकािरूलाई सीप र 
उद्यमशीलता ववकास गन ुअलभपे्रररत गरी आधथकु पजनरुत्थान 
कोर्षबाट आवश्यक शजरुवाती पजँिी उपलधि गराउने व्यवस्था 
गररनेछ। 

९.  स्थानीय पूवाुिार ववकास लगायत अवय काममा सकेसम्म ठूला 
मेलशनको प्रयोगलाई दजरुत्साहित गरी श्रममा आिाररत प्रववधिको 
प्रयोग गने नीनत ललई स्थानीयस्तरमा अधिकतम रोिगारी 
लसिनुा गररनेछ। 

१०. मिामारीका कारण रोक्रकएका ववकास ननमाुणका कायिुरू 
यथाशीघ्र सञ्चालन गरी सम्पवन गन ुसििीकरण गररनेछ। 

११. पजनरोत्थान ढाँचा तयार गरी लागू गररनेछ। 
१२. सञ्चाललत कायिुमको ननयलमत समीक्षा गरी समयमा नै कमी 

कमिोरी िटाउनजका साथै ननयमन समेत गररनेछ । 
२. संघ, प्रदेश र स्थानीय 

सरोकारवालािरूसँगको 
समववयमा कोलभडको 
संिमण व्यवस्थापन 
गने 

 
 

१. कोलभड संिमणलाई कम गन ुसरोकारवालािरूसँगको सिकायमुा 
िनचेतनाका साथ ै WASH िस्ता कायिुमिरू व्यापक रूपमा 
सञ्चालन गररनेछ । 

२. क्वारेवटाइन तथा आइसोलेसन केवर ननमाणुमा सक्रिय 
संस्थािरूसँग समववय गररनेछ । 

३. कोलभड संिलमतको उपचारका लाधग अस्पतालमा सजवविायजक्त 
छज ट्टटै शय्याको व्यवस्था गररनेछ ।  

४. ररफरल व्यवस्था अवतगतु थप एम्बजलेवसको व्यवस्था गररनेछ 
। 

५. पाललकालाई कोलभड ववरुद्ि पूण ुिोप पाललका बनाइनेछ ।  
६. संिमणका बेलामा अनत आवश्यक सामग्रीको सूची तयार गरी 

पाललकामा आपूनतकुो व्यवस्था लमलाइनेछ ।  

७.  कोलभड संिमणको ववरुद्ि व्यापक िनचेतनाको अलभयान 
सञ्चालन गररनेछ। 

३.  मिामारी व्यवस्थापन 
गन ु सक्ने क्षमता 
ववकास गने 

 

1. पाललका अवतगतुका वतमुान स्वास्थ संस्थाको दरबवदीको 
समीक्षा गन ु र भावी संगठन संरचनाका लाधग रजत संगठन 
व्यवस्थापन अध्ययन गररनेछ । 

2. अध्ययनबाट प्राप्त सजझाव अनजसार नयाँ संगठन संरचना तयार 
गररनेछ र आवश्यक पदपूनत ुगररनेछ । 

3. साबबकमा भएका र नयाँ भनाु भएका िनशजक्तलाई 
आवश्यकतानजसार ताललमको व्यवस्था गररनेछ । 
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4.  संघ र प्रदेश सरकारसँग समववय गरी आवश्यक उपकरण, 
और्षिी, प्रयोगशाला र ताललम प्राप्त िनशजक्त आपूनतकुो 
व्यवस्था गररनेछ । 

5. गाउँपाललका लगायतका सबै ववद्यालय, स्वास््य संस्थामा 
भरपदो इवटरनेट सजवविा ववस्तार गन ुसििीकरण गररनेछ। 

6. आवश्यक नीनत, ननयम, ननदेलशका तथा कायवुवधि तयार गरी 
लागू गररनेछ । 

 

९.  प्रमुख कायाक्रमहरू  

क) गाउँपासिका आफैि ेिचचािन गने 

१.  मिामारीबाट भएको आधथकु क्षनत मूलयांकन  

२.  आधथकु पजनरोत्थान काययुोिना ननमाुण  

३.  आधथकु पजनरुत्थान कोर्ष सञ्चालन 

४.  स्वास््य संस्थाको स्तरोवननत 

५. पजनरुत्थान ढाँचा ननमाुण  

६.  अवतरति र ननकाय समववय 

७.  आपूनत ुव्यवस्थापन 

ख) प्रदेशिँगको िहकायामा गररने 

१. क्वारेवटाइन र आइसोलेशन केवर व्यवस्थापन 

२. और्षिी, उपकरण आपूनत,ु प्रयोगशाला स्थापना र व्यवस्थापन 

३. क्षमता ववकास 

ग)  िंघीय िरकारिँगको िहकाया र िमन्वयमा गररने 

१. भौनतक पूवाुिार, और्षिी, उपकरण आपूनत,ु प्रयोगशाला स्थापना र व्यवस्थापन 

२. क्षमता ववकास 

३. थप िनशजक्त र स्रोत पररचालन 

१०.  अपेक्षित उपिष्धि  

 मिामारीबाट भएको आधथकु क्षनत मूलयांकन भएको िजने, आधथकु पजनरुत्थान काययुोिना तयार 
भएको िजने, गाउँपाललकामा आधथकु पजनरुत्थान कोर्ष सञ्चालन भई मिामारी प्रभाववतिरूलाई 
ववत्तीय सिजललयत उपलधि भएको िजने, मिामारीबाट पीडडत समजदायको िीवनयापन सिि भएको 
िजने, १५ शय्याको अस्पताल तयार भई सजचारु भएको िजनेछ। 
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खण्ड- ३ 
मध्यकािीन खचा िंरचना 

 

३.१ पररचय 
 

३.१.१ पटृठभूसम 

 आवधिक योिना र वावर्षकु बिेट तथा कायिुम बीच अवतरसम्बवि स्थावपत गन ुतथा सीलमत 
स्रोत सािनलाई आदशतुम उपयोगका लाधग प्राथलमकताका क्षेत्रमा िच ुगरी उच्च प्रनतफल प्राप्त 
गन,ु साविुननक ववत्त व्यवस्थापनमा कज शलता अलभवदृ्धि र पारदशी एवम अनजमानयोग्य बिेट 
प्रणालीको ववकास गन ु मध्यमकालीन िच ु संरचना एक मित्वपूण ु माध्यम िो।दशौं योिना 
(२०५९-२०६४) देखि शजरु भएको यो प्रणाली बीचको अवधिमा ववववि कारणले ननरवतरता पाउन 
नसके पनन यसको प्रभावकाररतालाई हृदयंगम गदै लोकतवत्रको स्थापनापनछ अवतर सरकारी ववत्त 
व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा आधथकु कायवुवधि तथा ववत्तीय उत्तरदानयत्व ऐन, २०७४ ले तीनै 
तिका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय ति) ल ेप्रत्येक आधथकु वर्ष ुवावर्षकु आय व्ययको वववरण 
प्रस्तजत गदाु अननवाय ुरूपमा मध्यमकालीन िच ु संरचना तिजमुा गनजपुने व्यवस्था गरेको छ । 
ऐनको सो प्राविानलाई अनजशरण गदै यस गाउँपाललकाको पहिलो आवधिक योिना (२०७८-०८३) 
का नीनत र प्राथलमकता तथा स्थानीय आवश्यकता र प्राथलमकता बीच सामञ्िस्यता कायम गदै 
स्थानीय तिको मध्यमकालीन िच ुसंरचना हदग्दशनु २०७८ को मागदुशनुको अिीनमा रिी यो 
मध्यकालीन िच ुसंरचना तयार गररएको छ। छ।यस गाउँपाललकामा बिजवर्षीय योिनाको रूपमा 
कज नै पनन योिना सञ्चालनमा नआएकोले आयोिनागत रूपमा बत्र-वर्षीय बिटे प्रक्षेपण गररएको 
छैन।वावर्षकु कायिुममा उललेि गररएका सवै आयोिना पहिलो प्राथलमकताकै भएकोल े
कायिुमक प्राथलमकता उललेि गरररिनजपने भएन।िोखिम पक्षको उललिे माधथ 
तकुबद्ििाकामानै उललिे भैसकेकोले यािां उललेि गररएको छैन। 

 

३.१.२ अविारणा तथा उद्देश्य 

 यो साविुननक ववत्त व्यवस्थापनको मित्वपूण ु औिार िो।यसले स्रोत सािनको यथाथमूुलक 
आकलन गने र त्यसको आदशतुम उपयोगका लाधग प्राथलमकता ननिाुरण गरी मध्यमकालीन 
(बत्रवर्षीय) प्रक्षेपण गदुछ । यस अवतगतु समजरटगत बिेट तथा ननतिा िाका तयार गररवछ। 
यो चक्रिय हिसाबले प्रत्येक वर्ष ुतयार गररवछ।यसमा पहिलो वर्षकुो वास्तववक िच ुर स्रोतको 
अनजमान गररएको छ भने आगामी दजई वर्षकुो लाधग प्रक्षेपण गररएको छ।चालज वर्षकुो कायाुववयन 
समीक्षाका आिारमा आगामी २ वर्षकुो पररमािनु गदै एक वर्ष ुथप्दै लधगनेछ।यसका उद्देश्य 
ननम्नानजसार छन:् 
क.  आवधिक योिना र वावर्षकु कायिुमबीच अवतरसम्बवि स्थावपत गदै ववननयोिन कज शलता 

कायम गनज।ु 

ि.  योिनाको प्राथलमकीकरण गरी प्राथलमकता प्राप्त योिनामा स्रोत सजननजश्चत गनज।ु 
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ग.  स्थानीय तिलाई प्राप्त िजने आवतररक तथा बाह्य स्रोतको वस्तजननरठ अनजमान गरी बिेट 
िाका तयार गनज,ु 

घ.  साविुननक िचलुाई कज शल, प्रभावकारी र ननतिामजिी बनाउनज। 

ङ.  बिेट अनजमानलाई यथाथपुरक बनाउनज। 
३.१.३ िंस्थागत व्यवस्था 
 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६६ मा गाउँपाललकाको अध्यक्षको संयोिकत्वमा 

बिेट अनजमान तथा स्रोत ननिाुरण सलमनतको व्यवस्था गररएको छ।यसै सलमनतले मध्यकालीन 
िच ु संरचना सम्बविमा समग्र ननदेशन हदने, आगामी ३ वर्षकुो समग्र िचकुो प्रक्षेपण गने, 

प्रक्षेवपत कज ल स्रोत र िचकुो आिारमा ववर्षयक्षते्रगत िचकुो सीमा ननिाुरण गने काय ु
गदुछ।मध्यमकालीन िच ु संरचना तयारीका लाधग प्रमजि प्रशासकीय अधिकृतको संयोिकत्वमा 
गाउँपाललकाका सवै ववर्षयगत शािा प्रमजििरू सदस्य र योिना शािा प्रमजि सदस्य सधचव रिने 
गरी कायदुलको व्यवस्था गररएको छ। 

३.१.४ तजुामा प्रक्रक्रया 
 कायदुलबाट ववलभवन ववर्षयगत सलमनतसँग समववय गरी आयोिनािरूको बत्रवर्षीय प्रक्षपेण 

सहितको छलफल तथा ववश्लेर्षण, ववर्षयगत रूपमा प्राथलमकीकरण सहित बिेट अनजमान तथा 
स्रोत ननिाुरण सलमनतमा पेस गररनेछ र सलमनतबाट उक्त बत्रववर्षयु स्रोत र िचकुो अनजमान 
सहितको प्रक्षेपण कायपुाललकामा पेस गरी स्वीकृत भएपनछ कायाुववयन गररनेछ। 

 

३.२  मध्यमकािीन खचा िंरचनाको िोच, िक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतत 
 

(क) दीघाकािीन िोच 
  “सजवदर, सजिी, सजरक्षक्षत-सजसंस्कृत र समदृ्ि नौकज ण्ड” 
(ख)  आवधिक योजनाको िमष्टटगत िक्ष्य 

“सजशासनको प्रत्याभूनत िज ने गरी कृवर्ष र पयटुनमा िोड हददैं सामाजिक आधथकु पूवाुिारको हदगो 
ववकास सहित नागररकको िीवनस्तरमा सजिार भएको िज नेछ”  

(ग)  आवधिक योजनाको िमष्टटगत उद्देश्य 
१.  उत्पादन र उत्पादकत्वमा वदृ्धि गरी नौकज ण्डवासीको समजरटगत िीवनस्तर सजिार गनज ु
२.  समतामूलक, समावेशी र भेदभावरहित लशक्षा, स्वास्थ लगायतका सामाजिक क्षेत्रको 

ववकास गनज ु
३.  गजणस्तरीय र वातावरण मैत्री भौनतक पूवाुिारको ववकास र ववस्तार गनज,ु 
४.  वन वातावरण, िैववक वववविताको संरक्षण र प्रवद्ुिनका साथै िलवायज पररवतनु 

अनजकूलन र ववपद व्यवस्थापन सम्बविी कायबुाट ववकास र वातावरण बीच सवतजलन 
कायम गनज,ु 

५.  नागररकलाई सजशासनको प्रत्याभूनत मिसजस िजने गरी संस्थागत सजदृढीकरण गनज ु
६.  उत्पादन र उत्पादकत्वमा वदृ्धि गरी नौकज ण्डबासीको समजरटगत िीवनस्तर सजिार गनज ु
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७.  समतामूलक, समावेशी र भेदभावरहित लशक्षा, स्वास्थ लगायतका सामाजिक क्षेत्रको 
ववकास गनज ु

८.  गजणस्तरीय र वातावरण मैत्री भौनतक पूवाुिारको ववकास र ववस्तार गनज,ु 
९.  वन वातावरण, िैववक वववविता को संरक्षण र प्रवद्ुिनका साथै िलवायज पररवतनु 

अनजकूलन र ववपद व्यवस्थापन सम्बविी कायबुाट ववकास र वातावरण बीच सवतजलन 
कायम गनज,ु 

१०.  नागररकलाई सजशासनको प्रत्याभूनत मिसजस िजने गरी ससं्थागत सजदृढीकरण गनज ु
(घ) िमष्टटगत रणनीतत 

1. कृवर्षको उत्पादन उत्पादकत्व वदृ्धि गनजकुा साथै धयवसायीकरण गने 

2. उद्यमशीलताको ववकासका साथै स्थानीय कच्चा पदाथमुा आिाररत उद्योग, व्यापार तथा 
व्यवसायको प्रवद्िुन गने 

3. आिारभूत र माध्यलमक लशक्षालाई प्रववधिमा आिाररत गराउदै गजणस्तरीय र रोिगारीमूलक 
वनाउन े

4. आिारभूत स्वास््यसेवामा नागररकको सिि पिज ँच िजने व्यवस्था गने 

5. ववकास प्रक्रियाका सबै चरणमा लङै्धगक समानता र सामाजिक समावेशीकरण अलभवदृ्धि 
गने, 

6. यातायात, ववद्यजत, लसचंाइ, भवन, सञ्चार िस्ता पूवाुिारको ववकास र ववस्तार गरी 
समयको बचत गररनजका साथै लागत घटाउने 

7. ववकास र वातावरण बीच सवतजलन कायम गने 

8. िलवायज पररवतनु अनजकज लन काय ुयोिना अनजसार ववकास काय ुसम्पादन गररनजका साथ ै
ववपदको प्रभावकारी व्यवस्थापन गने 

9. ववकास र सेवा प्रवािमा सजशासन कायम गने । 
 

३.३. ववत्तीय व्यवस्था 
 

३.३.१. िावाजतनक खचाको प्रिेपण 

िावाजतनक खचाको िते्रगत प्रिेपण (रु. िाखमा) 
क्र.िं वववरण ०७७—७८  

यथाथा 
०७८—७९ ०७९—८०  

प्रिेपण 
०८०—८१  
प्रिेपण 

(आिार वर्ा) बजटे अनुमान 
१ कूल बिटे िच ु २९,१९ ३९,५७ ४३,०६ ४५,८९ 

१.१ चालज बिटे १९,०१ २३,७४ २५,८४ २७,५३ 

१.२ पजँिीगत बिटे १०,१८ १५,८३ १७,२२ १८,३६ 

२ ववकास बिटे िचकुो १८,२५ ३१,१२ ३४,१९ ३६,५७ 
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क्षेत्रगत बाडँफाँड 
२.१ आधथाक ववकाि २७९ ३०६ ३४० ३६९ 
२.१.१ कृवर्ष तथा पशजपालन  ९४ ११२ १२३ १३५ 
२.१.२ उद्योग तथा व्यापार  ३४ २९ ३२ ३५ 
२.१.३ श्रम तथा रोिगारी  ४ १ ९ १३ 
२.१.४ पयटुन तथा संस्कृनत १४५ १६४ १७२ १८१ 
२.१.५ ववत्तीय तथा सिकारी क्षते्र २ — ४ ५ 
२.२ िामाष्जक ववकाि ५७६ १७,९२ १८,८२ १९,७६ 
२.२.१ लशक्षा  २३२ ११७१ १२३० १२९१ 
२.२.२ यजवा तथा िेलकज द २२ ६३ ६६  ६९ 
२.२.३ स्वास््य तथा पोर्षण  १४५ २५९ २७२ २८६ 
२.२.४ लैधगक समानता तथा 

सामाजिक समावशेीकरण 
५५ १,६२ १,७० १,७९ 

२.२.६ िानेपानी तथा सरसफाइ १२२ १४४ १३४ १५१ 
२.३ पूवाािार ववकाि ८८९ ९७५ १०७७ ११८२ 
२.३.१ सडक तथा पजल ४८२ ७,४१ ८१५ ८९७ 
२.३.२ भवन तथा बस्ती ववकास २१० १४४ १५८ १७४ 
२.३.३ भजलम व्यवस्था  १४ १६ १७ १८ 
२.३.४ िलस्रोत, लसचंाइ तथा ऊिा ु ३३ ९ १९ २१ 
२.३.५ अवय साविुननक ननमाणु १५० ६५ ६८ ७२ 
२.४ वातावरण तथा ववपद् 

व्यवस्थापन 
५४ १३ ७१ १८ 

  वन तथा भूसंरक्षण  — १३ १४ १५ 
२.४.१ िलािार संरक्षण  - — ८ ९ 
२.४.२ वातावरण संरक्षण तथा 

फोिर मैला व्यवस्थापन  
१८ - १० १२ 

२.४.३ ववपद् व्यवस्थापन  ३६ - ४० ४२ 
२.५ िंस्थागत ववकाि, िेवा 

प्रवाह र िुशािन   
२७ २६ ४८ ५२ 

२.५.१ संस्थागत क्षमता ववकास ७ - १० ११ 
२.५.२ योिना तथा त्यांक २ १२ १३ १४ 
 कानून तथा वयाय  ३ १४ १५ १६ 
२.५.३ सजशासन १५ — १० ११ 
२.६ कायािचचािन खचा  १०९४ ८४५ ८८७ ९३२ 
३ “क” को िम्मा प्रक्षेवपत 

िच ु 
२९१९ ३९५७ ४३०६ ४५८९ 

४ सामाजिक सजरक्षा ३९० ४१० ४३० ४५१ 
५ स्थानीय पूवाुिार साझेदारी १२५ १५० २२० २५० 
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कायिुम 
६ प्रिानमवत्री रोिगार 

कायिुम 
३० ३३ ३६ ४० 

७ अवय क्षते्रगत प्रत्यायोजित 
कायिुमिरूः 

४५ ७५ १०५ १३५ 

 (क) आधथकु क्षते्र २० ३० ४० ५० 
 (ि) सामाजिक क्षते्र १० २० ३० ४० 
 (ग) वातावरण क्षते्र १० १५ २० २५ 
 (घ) संस्थागत ववकास ५ १० १५ २० 
८ “ि” को िम्मा प्रक्षेवपत  

िच ु
५९० ६६८ ७९१ ८७६ 

९ कूल प्रक्षवेपत िच ु 
(“क” “ि” को िम्मा) 

३५,०९ ४६२५ ५०९७ ५४६५ 

 

३.३.२ मध्यमकािीन खचा िंरचनाको त्रत्रवर्ीय बजटे अनुमान तथा प्रिेपण (रु.िाखमा) 
क) स्थानीय िष्चचत कोर् अन्तगात  
गाउँपासिकाको बजेट खचा 

आिार वर्ा 
२०७७/७८ 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१ कूल बिेट िचु २९१९ ३९५७ ४३०६ ४५८९ 
१.१ चालज बिेट !(,)! @#,&$ @%,*$ @&,%# 

१.२ पजँिीगत बिेट !),!* !%,*# !&,@@ !*,#^ 

२ ववकास बिेट िचकुो क्षेत्रगत 
बाँडफाँड 

!*,@% #!,!@ #$,!( #^,%& 

२.१ आधथकु ववकास २७९ ३०६ ३४० ३६९ 
२.२ सामाजिक ववकास ५७६ १७,९२ १८,८२ १९,७६ 
२.३ पूवाुिार ववकास ८८९ ९७५ १०७७ ११८२ 
२.४ वातावरण तथा ववपद व्यवस्थापन ५४ १३ ७१ १८ 
२.५ संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाि र 

सजशासन   
२७ २६ ४८ ५२ 

२.६ कायसुञ्चालन िच ु १०९४ ८४५ ८८७ ९३२ 
३ िम्मा प्रत्यायोजित िचु ५९० ६६८ ७९१ ८७६ 
४ कूल प्रक्षेवपत िच ु ३५,०९ ४६२५ ५०९७ ५४६५ 

 

३.३.३ अन्तर िरकार ववत्तीय हस्तान्तरणको प्रिेपण 
(क) िंघीय िरकार ववत्तीय हस्तान्तरणको प्रिेपण (रु. िाखमा) 

क्र= 

िं= 
अय वववरण ०७७/७८  

 यथाथा  
०७८/७९  
अनुमान  

०७९/८०  
 प्रिेपण 

०८०/८१  
प्रिेपण 
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१ संघीय अनजदान @@,$) @$,(^ @^,#! @&,&# 

१.१ समानीकरण अनजदान *,^^ *,(! (,#^ (,*@ 

१.२ सशत ुअनजदान !#,&$ !#,(& !$,^& !%,$) 

१.३  ववशेर्ष अनजदान — *# (! !,)) 

१.४ समपूरक अनजदान — !,@% !,#& !,%! 

२ संघीय रािस्व बाडँफाँड $,)( $,%) $,(% %,$% 

३ संघीय अवतर सरकारी  
िस्तावतरण िम्मा 

@^,$( @(,$^ #!,@^ ##,!* 

;|f]tM  g]kfn ;/sf/sf] cf=j @)&*÷&(  sf]  cGt/  ;/sf/L ljQLo x:tfGt/0f k'l:tsf /  SuTRA  

Data 

 

(ख) प्रदेश िरकार ववत्तीय हस्तान्तरणको प्रिपेण (रु. िाखमा) 
क्र= 

िं= 
अय वववरण ०७७/७८  

 यथाथा  
०७८/७९  
अनुमान  

०७९/८०  
 प्रिेपण 

०८०/८१  
प्रिेपण 

१ प्रदेश अनजदान $,@* $,$^ $,&( %,!% 

१.१ समानीकरण अनजदान !,)) &! &% &* 

१.२ सशत ुअनजदान !,** !,^% !,&# !,*@ 

१.३  ववशेर्ष अनजदान $) ^) ^^ &# 

१.४ समपूरक अनजदान !,)) !,%) !,^% !,*@ 

२ प्रदेश रािस्व बाडँफाडँ ^^ &# *) ** 

३ प्रदेश अवतर सरकारी  
िस्तावतरण िम्मा 

$,($ %,!( %,%( ^,)# 

स्रोतः  बागमती प्रदेशको  आ.व २०७८÷७९  को अवतर  सरकारी  ववत्तीय िस्तानतरण  पजजस्तका, र SuTRA  Data 

३.३.४. आन्तररक आयको प्रिेपण (रु. िाखमा) 

शीर्ाक ०७७/७८  
 यथाथा  

०७८/७९  
अनुमान  

०७९/८०  
 प्रिेपण 

०८०/८१  
प्रिेपण 

घर िग्गा रजिरिेशन 
दस्तजर प्रदेशबाट 

२ 
4.52 4.82 %=#) 
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घर िग्गा बिाल कर  33.77 40.53 $$=%^ 

बिाल ववटौरी कर   7.06 7.76 8.54 

व्यवसाय कर  0.68 0.75 0.83 

ववज्ञापन कर  0.55 0.60 0.66 

अवय कर   1.20 1.32 1.45 

(िडीबजटी, कवाडी, 
िीविवतज कर) 

 
0.66 0.72 0.79 

िम्मा कर रािस्व   3.02 3.32 3.66 

ववलभवन सेवा शजलक  २ 51.46 59.82 65.79 

नक्सा पास दस्तजर  
5.33 7.60 

8. 36 

 

लसफाररश दस्तजर  0.66 0.72 0.79 

अवय प्रमाखणत दस्तजर 
(घर अलभलेिीकरण)  

6.05 6.65 
7.32 

 

िम्मा गैर कर रािस्व 
 

10.37 1).40 *=)) 

कज ल िम्मा रािस्व  22.41 25.37 24.47 

घर िग्गा रजिरिेशन 
दस्तजर प्रदेशवाट 

२ 
73.87 85.19 90.26 

 

३.४ ववर्यगत उद्देश्य  

 ववर्षयगत उद्देश्य तथा रणनीनत यसै दस्तावेिको िण्ड १ (आवधिक योिनाको ववर्षयगत क्षते्र) 
मा उललिे गररएको छ। 

३.५.  ववर्यगत मध्यमकािीन नततजा खाकाहरू 

३.५.१. आधथाक िते्रको मध्यकािीन नततजा खाका  

क. िमष्टटगत cfly{s ljsf; 

क्रिं 
िूचक एकाइ 

आिार वर्ा 
2077÷078 

िक्ष्य 

2078÷ 

079 
20७९÷ 

08० 

208०÷ 

08१ 
  ! कज ल गािुस्थ उत्पादन (077/७8 को मलूयमा) रु  करोड   120.47    127.75   136.96   149.12  

२ आधथकु वदृ्धिदर प्रनतशत 3.1 6.04 7.2 8.9 

३ ननरपेक्ष गररबी -तीन महिनासम्म िान 
पजग्ने_ 

प्रनतशत ५.११ 5.10 5.00 4.00 

४ बेरोिगार  प्रनतशत ५.०३ ५.०० ४.७५ ४.२५ 
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५ वैदेलशक रोिगार प्रनतशत २.८२ २.८२ २.८० २.६० 

६ ववपे्रर्षण आय रु.करोड ३५ ४० ५० ६० 

७ िाना पकाउन दाउराको प्रयोग गने प्रनतशत  ८२ 80 

 

75 

 

70 

 

८ िाना पकाउन ववद्यजतको प्रयोग गने प्रनतशत  0 0.5 

 

1.0 

 

2.0 

 

९ ववपे्रर्षण आयको उत्पादन क्षेत्रमा लगानी  प्रनतशत  ० १ ३ ५ 

 

ख. कृवर् तथा पशु ववकाि 

क्रि ं

िूचक एकाइ 

आिार वर्ा 
2077÷078 

िक्ष्य 

2078÷ 

079 
20८०÷ 

08१ 

208२÷ 

08३ 

1.  कृवर्ष क्षेत्रको उत्पादन (०७७/७८ को मूलयमा) रु  करोडमा ५४.५१ ५७.२४ ६०.६७ ६५.२२ 

2.  कृवर्ष क्षते्रको वदृ्धि दर प्रनतशत 3.9 5.0 6.0 7.5 

3.  vfBdf cfTd lge{/tf -३ dlxgf eGbf 

कम िान  k'Ug]_ 

k|ltzt ६० ५८ ५३ ४८ 

4.  तरकारी ननयाुत  रु. लािमा  ७५.५ 90 ११० १५० 

5.  दिू/छज पी ननयाुत  रु. लािमा  १२५ 135 150 180 

6.  मासज/पशजिवय उत्पादन ननयाुत  रु. लािमा  ८४ 90.00 105.00 120.00 

7.  आलज व्यावसानयक उत्पादन क्षेत्र  िेक्टर  300 310 325 350 

8.  कृवर्ष पकेट क्षेत्र  संख्या  5 5 6 7 

9.  सक्रिय व्यावसानयक कृर्षक समिू  संख्या  19 20 22 25 

10.  चौंरी संख्या  संख्या  800 840 900 1000 

11.  दजग्ि धचस्यान/संकलन केवर  संख्या  2 2 3 4 

12.  व्यवजस्थत चरण क्षेत्र  संख्या  6 ६ ७ ९ 

13.  क्रियाशील ग्रालमण पशज स्वास््य कायकुताु  िना  10 १० १२ १५ 

14.  पशज सेवा केवर  संख्या  3 3 3 4 

15.  व्यावसानयक कृवर्ष तथा पशजपालन फम ु संख्या  8 9 12 15 
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ग. उद्योग, वाखणज्य र पयाटन िेत्र  

क्रिं 
िूचक एकाइ 

आिार वर्ा 
2077÷078 

िक्ष्य 

2078÷ 

079 
20८०÷ 

08१ 

208२÷ 

08३ 

1 उद्योग क्षेत्रको उत्पादन )०७७/७८ को 
मूलयमा) 

रु  करोडमा १२.५९ १३.४१ १४.६२ १६.३७ 

2 उद्योग क्षेत्रको आधथकु वदृ्िी दर प्रनतशत 4.1 ६.५ 9.0 १.२ 

3 pBf]u tyf Joj;fodf ;+nUg JolQm िना ५५२ ६२५ ८०० १००० 

4 साना उद्योग संख्या  ० १ २ ३ 

5 लघज उद्योग संख्या  ६ १.० १.८ ३.० 

6 ननकासीिवय उद्योग संख्या २ २ ३ ४ 

७ स्थानीय बिार केवर  संख्या ४ ५ ६ ७ 

8 स्थानीय उद्योग वाखणज्य संघ संख्या ० १ १ १ 

9 
 पयटुक आगमन  

संख्या 
)ििार(  

१ २ १० २५ 

10 पयटुन ववकास गजरुयोिना ननमाुण  संख्या  ० ० १ १ 

11 िोम स्टे सञ्चालन )तकोसहि संस्कृनत तामाङ(  संख्या     

12 वावर्षकु चौंरी मिोत्सव आयोिना  संख्या ० ० १ १ 

13 सीप /उद्यम  ववकास ताललम िना  ९६७ १००० १२०० १५०० 

14 ko{6sLo:t/sf] xf]6]n tyf /]i6'/]06 ;+Vof १० १५ २५ ५० 

१५ tflnd k|fKt s's tyf j]6/ ;+Vof २६ ३५ ५० ७५ 

 

घ. बैंक तथा ववत्तीय िेत्र 

क्रिं 
िूचक एकाइ 

आिार वर्ा 
2077÷078 

िक्ष्य 

2078÷ 

079 
2079÷ 

080 
2080÷ 

081 
1.  कूल साक्षरता दर प्रनतशत 78 82 87 93 

2.  सिकारी संस्था  संख्या  ८ १० १२ १६ 

3.  वैकमा िाता िजने तथा सवेा उपयोग 
गने पररवार 

k|ltzt 

६१ ६५ ७० ७८ 

4.  सजचारु वकै तथा ववत्तीय संस्था ;+Vof १ १ २ ३ 
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5.  कृवर्ष सामग्री ववतरण गने सिकारी  संख्या ० ० १ २ 

6.  सिकारीमा आिाररत प्रांगाररक िेनत   संख्या ० ० ० १ 

7.  सिकारीमा आिाररत बबस्ताररत िेनत   संख्या ० ० ० १ 

8.  उत्पादन सिकारी   संख्या ० ० १ २ 

9.  बबमा गराउने (िीवन) घरपररवार ८५४ ९०० १००० १२०० 

 

३.५.२. िामाष्जक िेत्रको मध्यकािीन खचा िंरचना 
क. सशिा ववकाि िेत्रको ३ वरे् मध्यकािीन नततजा खाका 
 

क्रिं 
शैक्षिक ित्र एकाइ 

आिार वर्ा 
2077÷078 

िक्ष्य 

2078÷ 

079 
2079÷ 

080 
2080÷ 

081 

१ कूल साक्षरता दर प्रनतशत 78 82 87 93 

२ महिला साक्षरता दर प्रनतशत 64 70 80 90 

३ पजरुर्ष साक्षरता दर प्रनतशत 92 93 95 98 

४ यजवा साक्षरता दर (१५–२४ वर्ष)ु प्रनतशत 96 97 98 99 

५ िजद भनाुदर (समग्र) प्रनतशत 92 93 95 97 

६ आिारभूत ति (१–८) मा िजद 
भनाुदर  

प्रनतशत ८२ 87 88 93 

७ माध्यलमक ति (९–१२) मा िजद 
भनाुदर  

प्रनतशत ९३ 95 96 97 

८ कज ल भनाु दर (समग्र) प्रनतशत १०७ 107 108   109 

९ माध्यलमक ति (९–१२) मा कज ल 
भनाुदर  

प्रनतशत ९२ 92 95 96 

१० आिारभूत ति (१–८) मा कज ल 
भनाुदर  

प्रनतशत ९५ 96  97  98  

११ उच्च लशक्षामा कज ल भनाुदर  प्रनतशत 85 87 89 92 

१२ ववद्यालय छाड्ने ववद्याथीको दर 
(Dropout Rate) समग्र 

प्रनतशत 8 6 4 2 

१३ ववद्यालय पररत्यागदर (आिारभूत 
ति) 

प्रनतशत १० 8 5 3 

१४ ववद्यालय पररत्यागदर (माध्यलमक 
ति) 

प्रनतशत ६ 5 3 2 

१५ ववद्यालय लशक्षा (१–१२) लशक्षक– 

ववद्याधथ ुअनजपात 
अनजपात ६२ 58 52 45 

१६ लशक्षक ववद्याथी अनजपान (समग्र) अनजपात 17 17 17 17 

१७ लशक्षक ववद्याथी अनजपान 
(आिारभतू) 

अनजपात 18 18 18 18 
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१८ लशक्षक ववद्याथी अनजपान 
(माध्यलमक) 

अनजपात 28 28 28 28 

१९ आिारभूत तिमा ववद्यालय िाने 
उमेरका ववद्यालय बाहिर रिेका 
ववद्याथी 

प्रनतशत 4 3 2 1 

२० क्याम्पस सङ्ख्या ० 1  1    

२१ नमजना बाल ववकास केवर सङ्ख्या 0 5 7 10 

२२ बाल कक्षा/पूव ु प्राथलमक तिको 
अनजभव सहित कक्षा १ मा भनाु दर 

प्रनतशत ९५ 96 97 98 

२३ ववद्यालय लशक्षा (१–१२) को भनाुमा 
लैंधगक समता (छात्रा प्रनतसय छात्र) 

छात्रा 
प्रनत 
सय 
छात्र 

100 100 100 100 

२४ उच्च लशक्षाको भनाुमा लैंधगक समता 
(छात्रा प्रनत सय छात्र) 

छात्रा 
प्रनत 
सय 
छात्र 

100 100 100 100 

२५ बाल क्लब गठन भएका ववद्यालय सङ्ख्या 8 10 12 15 

२६ कम्प्यजटर प्रयोगशाला भएका 
ववद्यालय 

सङ्ख्या ८ 20 25 29 

२७ ववशेर्ष लशक्षा संचालन भएका 
ववद्यालय 

सङ्ख्या  0  2  4  6 

२८ ववज्ञान प्रयोगशाला भएका ववद्यालय सङ्ख्या 4 5 6 7 

२९ कम्प्यजटर इवटरनेट तथा ई– लशक्षा 
सजवविा भएका ववद्यालय 

सङ्ख्या 8 20 25 29 

३० अपाङ्ग महिला मैत्री ववद्यालय संख्या 20 22 24 25 

३१ महिला शौचालय भएको ववद्यालय  संख्या 20 22 24 25 

३२ पजस्तकालय भएका ववद्यालय संख्या 5 10 15 20 

३३ लैङ्गीक/छात्रामैत्री ववद्यालय सङ्ख्या 29 29 29 29 

३४ वालमैत्री पूवाुिार भएका ववद्यालय सङ्ख्या  0 5  10  15  

३५ अपाङ्गतामैत्री ववद्यालय सङ्ख्या 8 10  12  14  

३६ आवासीय ववद्यालय (सामजदानयक) सङ्ख्या 0  1 1  1  

३७ इ-िाजिरी/लसलस क्यामरा प्रयोगमा 
लयाइको ववद्यालय  

सङ्ख्या 29 29 29  29 

३८ प्राववधिक िारका ववद्यालय संख्या सङ्ख्या १ 1 2 3 

३९ प्राववधिक िारमा अध्ययन ववद्याथी सङ्ख्या ४५ 60 85 95 

४० कज ल ववद्यालय (२९ सामजदानयक र १ 
सस्थागत) 

संख्या 30 31   32  32 

४१ कज ल ववद्यालय सामजदानयक 
ववद्यालय 

संख्या 29 29 29 29 

४२ महिला लशक्षकको अनजपात प्रनतशत 35 38 42 44 
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४३ कज ल अध्ययनरत छात्र छात्रा 
(आिारभूत र माध्यलमक) समग्र 

सङ्ख्या 3274 3380 3400 3440 

४४ अध्ययनरत छात्र ववद्याथी 
(आिारभूत र माध्यलमक) 

संख्या 1813 1813 1813 1813 

४५ अध्ययनरत छात्रा ववद्याथी 
(आिारभूत र माध्यलमक) 

संख्या १४६१ १४६१ १४६१ १४६१ 

४६ छात्र छात्रा अनजपात अनजपात 81 85 90 95 

४७ लसकाई उपलव्िी दर प्रनतशत 52 60 64 68 

४८ ननरवतर दर (आिारभूत ति) प्रनतशत 65 70 74 80 

४९ ननरवतर दर (माध्यलमक ति) प्रनतशत 73 78 73 88 

५० आिारभतूबाट माध्यलमक तिमा िाने 
ववद्याथी  

प्रनतशत 70 75 83 89 

५१ ववद्याधथ ुकक्षा कोठा अनजपात प्रनतशत 13 13 13 13 

५२ बालमैत्री लसकाई ववधि अवलम्वन 
गने ववद्यालय 

प्रनतशत 50 60 68 75 

५३ ववद्यालय वाहिर रिेका (५ देिी १५ 
वर्ष)ु वाल बाललका 

प्रनतशत 5 4 3 2 

५४ प्रारम्भीक वाल कक्षामा अध्ययनरत 
४—५ वर्ष ुसम्मका बालबाललका 

प्रनतशत 85 88 93 95 

५५ छात्रववृत्त पाउने ववद्याथीको सखं्या संख्या 25 75 150 250 

५६ समजदाय केजवरत अनौपचाररक र 
डडजिटल साक्षरता प्रदान गने वस्ती 

प्रनतशत 3 5 7 9 

५७ िेलमैदान सहित भौनतक पूवाुिार 
भएका ववद्यालय 

संख्या 14 17 20 24 

५८ प्रोत्सािन पाउने ववद्यालय (पोशाक, 

िािा, छात्रववृत्त) 
संख्या 29 29 29 29 

५९ स्थानीय भार्षामा तयार गररएको 
पाठ्यपजस्तक लाग ूगरेका ववद्यलाय 

संख्या 0  5 10   15 

६० सामजदानयक लसकाइ केवर संख्या 3 5 10 15 

 

ख. स्वास्थय िते्र 

िूचक एकाइ 

गत 
आ.व.िम्म

को 
वास्तववक  

चाि ु
आ.व.०७८/

७९ 
िम्मको 

अनुमातनत  

मध्यमकािूीन िक्ष्य 

पदहिो वर्ा दोश्रो वर्ा तेश्रो वर्ा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
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तीस लमनेटलभत्र 
स्वास््य 
संस्थामा पिजँच 
भएको पररवार 

प्रनतशत 

90% 9२% 9४% 9७% 9९% 

चार पटक 
गभवुती िाँच 
गराउने महिलाको 
दर 

प्रनतशत 

40.8% 42% ४४% ४७% ५0% 

संस्थागत सजत्केरी 
दर 

प्रनतशत 
33.5% 35% 4२% 4५% 4८% 

सजत्केरीपश्चात ् ३ 
पटक िाँच 
गराउने महिला 

प्रनतशत 

15.8% १८% 2०% 2२% २५% 

मात ृमतृ्यज संख्या 
0 0 0 0 0 

लशशज मतृ्यज संख्या 4 0 0 0 0 

 

ग. िैङ्धगक िमानता, िामाष्जक िमावेशीकरण तथा िक्षित वगा िेत्रको मध्यकािीन नततजा खाका 
 

िूचक एकाइ गत आ.व 
िम्मको 
वास्तववक 
उपिष्धि 

चािु आ.व 
को 

अनुमातनत 
उपिष्धि 

आ.व ०७८/७९ 
को िक्ष्य 

आ.व 
०७९/८० को 

िक्ष्य 

आ.व 
०८०/८१ को 

िक्ष्य 

लैङ्धगक ववकास 
सूचकाङ्क 

सूचकाङ्क 

)=(#! 

)=(#@ )= (#% )=($) )=($% 

घर िलमनमा 
महिला स्वालमत्व 

प्रनतशत 
) !! !^ @! @^ 

ववत्तीय पिजँच प्रनतशत 
) 35 45 55 60 

घर धयविार तथा 
कारोबार सम्बजवि 
ननणुय प्रक्रियामा 
महिला 
सिभागीता 

प्रनतशत 
) !) !^ @! @& 

लैंधगक हिसंा र 
छज वाछज त सम्बविी 
घटना वयूनीकरण 

प्रनतशत 
) !) * ^ $ 

बालबाललका तथा 
क्रकशोरक्रकशोरी 
ववरुद्ि िजने सबै 
प्रकारका ववभेद, 

शोर्षण, दजव्यवुिार 

प्रनतशत 
) % $ # @ 
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र हिसंा 
वयूनीकरण 
वाल वववाि 
सम्बविी घटना 
वयूनीकरण 

प्रनतशत 
) $ # @ !=% 

स्थानीय तिमा 
महिला 
प्रनतननधिको 
सिभाधगता 

प्रनतशत 
#*=&! $) $# $^ $* 

स्थानीय 
सलमनत÷संरचनाको 
नेततृ्वदायी पदमा 
महिला तथा 
अवय लक्षक्षत 
वगकुो 
प्रनतननधित्व 

प्रनतशत 
) # % & !) 

जम्िला तथा अवय 
लक्षक्षत वगकुो 
क्षमता अलभवदृ्धि 

प्रनतशत ) !) @) #) $) 

सामाजिक सजरक्षा 
तथा संरक्षण 
प्राप्त िनसंख्या  

प्रनतशत 
%=%# !) !% @) #) 

ज्येरठ नागररक 
पररचयपत्र पाएका 

प्रनतशत 
^=#& * !) !$ !* 

एकल महिला 
पररचयपत्र पाएका 

प्रनतशत 
@=@@ # ^ * !% 

अपाङ्गताको 
पररचयपत्र भएका 
धयजक्त 

प्रनतशत 
) @ % * !@ 

लैङ्धगक उत्तरदायी 
बिेट ववननयोिन 

प्रनतशत 
) !) !% @) #) 

 

घ. युवा तथा खेिकुद िेत्रको मध्यकािीन नततजा खाका 
 

िूचक एकाइ गत आ.व 
िम्मको 
वास्तववक 
उपिष्धि 

चािु आ.व 
को 

अनुमातनत 
उपिष्धि 

आ.व 
०७८/७९ 
को िक्ष्य 

आ.व 
०७९/८० 
को िक्ष्य 

आ.व 
०८०/८१ 
को िक्ष्य 

यजवा रोिगारी प्रनतशत ) @) #) $) %) 

यजवा लक्षक्षत कायिुमिरू प्रनतशत ) !) !% @) @% 

िेलकज दमा संलग्न यजवा प्रनतशत ) !% @) @% #) 
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िेलकज द मैदान प्रनतशत/संख्या % ^ & * ( 

कभडिुल प्रनतशत/संख्या ) ! ) @ ) 

पाललकास्तरीय प्रनतयोधगता प्रनतशत/संख्या ) ! @ # $ 

राजरियस्तरका िेलाडी प्रनतशत ) ! @ # $ 

राजरियस्तरका महिला 
िेलाडी 

प्रनतशत ) 
)=% !=% @ # 

राजरियस्तरका अपाङ्गता 
भएका िेलाडी 

प्रनतशत ) )=% ! !=% @ 

 

३.५.३ पूवाािार िते्रको नततजा खाका 

क. नौकुण्ड गा.पा यातायात िेत्र मध्यकािीन नततजा खाका 
 

सि.
नं 

िूचक एकाइ गत आ.व 
िम्मको 
वास्तववक 
उपिष्धि 

चािु आ.व 
०७८\७९को 
अनुमातनत 
उपिष्धि 

आ.व 

०७९\८० 
को 
िक्ष्य 

आ.व 

०८०\८१ को 
िक्ष्य 

आ.व 

०८१\८२को 
िक्ष्य 

१. रणनीनतक\ 

प्रदेश सडक 

क्रक.मी २८.५  २८.५  ३२  ३२ ४५ 

२. कालोपत्रे 
सडक 

क्रक.मी - १० १३.५ १७ २२ 

३. ग्राभेल सडक क्रक.मी १३.५ १८ २३ २८ ३५ 

४ कच्ची िजले 
सडक 

क्रक.मी १२९ १३२ १३४ १३८ १४० 

५ सडकपजल गोटा - २ ३ ५ ८ 

६ झोलजङ्गे पजल गोटा ८ ८ ९ ९ १० 

७ घोडेटो बाटो गोटा १० १० १३ १५ १७ 

८ पदमाग ु गोटा ३ ३ ४ ४ ५ 

 
ख. नौकुण्ड आवाि बस्ती ववकाि िते्र मध्यकासिन नततजा खाका 
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सि.न ं िूचक एकाइ गत आ 
बिम्मको 
वास्तववक 
उपिष्धि 

चािु आ.व 
०७८\७९को 
अनुमातनत 
उपिष्धि 

आ.व 

०७९\८०को 
िक्ष्य 

आ.व 

०८०\८१को 
िक्ष्य 

आ.व 

०८१\८२ को 
िक्ष्य 

१ स्कज ल भवन गोटा २९ २९ ३० ३१ ३२ 

२= ननिी आवास गोटा २९१८ २९३० २९३५ २९४० २९४५ 

३ िस्तापाताको 
छाना भएको 
घर 

गोटा २५२७ २५३० २५३५ २५४० २५४५ 

४ आरसीसी 
ढलान 

गोटा ३५८ ३६५ ३७५ ३९० ४०० 

५ काठको 
छाना 

गोटा २३ २० १५ १० ५ 

६  ढजङ्गा छाना गोटा १० 
 

५ ३ ० ० 

७ पाललका 
भवन 

गोटा १ १ १ १ २ 

८= वडा कायाुलय 
भवन 

गोटा ३ ४ ४ ५ ५ 

९ मापदण्ड 
अनजसार बनेको 
भवन 

गोटा १७८९ २००० २३०० २५०० २७५० 

१० 
भूकम्प प्रनतरोिी 
भवन 

गोटा २२२१ २३०० २४०० २६०० २७५० 

११ एक्रककृत बस्ती गोटा २ २ २ २ २ 

 

 

ग. नौकुणड खानेपानी तथा िरिफाइ िते्र मध्यकािीन नततजा खाक 

सि.
नं 

िूचक एकाइ गत आ.व 
िम्मको 
वास्तववक 
उपिष्धि 

चािु आ.व 
०७८\७९ को 
अनुमातनत 
उपिष्धि 

आ.व 

०७९\८० को 
िक्ष्य 

आ.व 

०८०\८१ को 
िक्ष्य 

आ.व 

०८१\८२ को 
िक्ष्य 
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 १ शौचालय 
भएको घर 

 
प्रनतशत 

९४ ९९ १०० १०० १०० 

 २ सरसफाइप
को पानी 
िारा   

 
प्रनतशत 

९९.५ १०० १०० १०० १०० 

३ ननिी िारा  प्रनतशत २४ ३५ ५० ५५ ६० 

४ साबिुननक 
िारा 

प्रनतशत ७२.३ ६० ५५ ५० ४५ 

 

घ. नौकुण्ड सिचंाइ तथा नदी नयन्त्रण िेत्र मध्यकािीन नततजा खाका 
 

सि.नं िूचक एकाइ गत 

आ.व िम्मको 
वास्तववक  

चािु आ.व 
०७८\७९को 
अनुमातनत  

आ.व 

०७९\८० को 
िक्ष्य 

आ.व 

०८०\८१ को 
िक्ष्य 

!= लसचंाइ 
योग्य 
िलमनको  
सबयुाम 
लसधंचत 
िलमन  

प्रनतशत  

 

३० 
 

 

३६ 
४४ ५२ 

@= नदी पैरो 
ननयवत्रण  

संख्या 
० १ ३ ७ 

#= सजुजञ्चत 
िलमन  

िेक्टर 
७३५ ७५० ८५० १००० 

 

ङ. नौकुण्ड ववद्युत तथा वैकष्ल्पक ऊजाा िेत्र मध्यकािीन नततजा खाका 

सि.नं िूचक एकाइ गत आ .व 
िम्मको 
वास्तववक 
उपिष्धि 

चािु आ.व 
०७८\७९ को 
अनुमातनत 
उपिष्धि 

आ.ब 

०७९\८० को 
िक्ष्य 

आ.ब 

०८०\८१ को 
िक्ष्य 

!= नेसनल धग्रडको 
बबिजली िडान 
घर 

गोटा  २७९४ २८५०  २९००  २९१८ 
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२= सोलार तथा अवय 
स्रोत 

गोटा  १२४  १५० २००  २५० 

३ बायो ग्यास 
िडान घरिजरी 

गोटा ९७ १४० २८० ४०० 

४ िजवारहित चजलो 
िडान भएको घर 

गोटा  १५०  ५००  ७००  १००० 

 

च. नौकुण्ड िचचार िेत्र मध्यकािीन नततजा खाका िचचार 

सि.न ं िूचक एकाइ गत आ.व 
िम्मको 
वास्तत्रबक 
उपिष्धि 

चािु आ.व 
०७८\७९कोअ
नुमानीत 
उपिष्धि 

आ.ब 

०७९\८० को 
िक्ष्य 

आ.व 

०८०\८१ को 
िक्ष्य 

१ लयाण्डलाईन तथा 
मोबायल प्रयोगकताु 
घरिजरी 

प्रनतशत ७० ७५ ८० ८५ 

२ ईवटरनेटभएको घरिजरी प्रनतशत १० १४  २० २५ 

३ रेडडयो प्रयोग गने 
घरिजरी 

प्रनतशत ३० ४० ४८ ५० 

४ कम्प्यजटर प्रयोग गने 
घरिजरी 

प्रनतशत ५. १० १५ १८ 

५ टेलललभिन प्रयोग गने 
घरिजरी 

प्रनतशत १० ०२ २५ ४० 

 

३.५.४. वन वातावरण िते्रको ३ वरे् नततजा खाका नौकुण्ड 

 

वन, वातावरण तथा जिवायु पररवतान 

qm=;+= िचूक एकाइ आिार 
०७७÷७८ 

िक्ष्य 

०७८÷७९  ०८०÷८१  ०८२÷८३  
१ सामजदानयक वन  क्षते्र िे. ८१७.९७ ८५० ९०० १००० 
२ सामजदानयक वन उपभोक्ता 

सलमनत 
संख्या २३ २४ २५ २७ 

३ कायाुजववत आयोिनामा प्रनतशत १५ २५ ४० ६५ 
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प्रारजम्भक वातावरणीय 
परीक्षण अनजपात 

४ वडामा लापा कायावुवयन  संख्या ० २ ३ ४ 
५  वडा ववपद् व्यवस्थापन 

सलमनत गठन भएका वडा 
संख्या १ २ ३ ४ 

३.५.५ िुशािन तथा िंस्थागत ववकाि िेत्रको ३ वरे् नततजा खाका 
 

िूचक एकाइ गत आ.व. 
०७७÷७८ 
िम्मको 
वास्तववक 
उपिव्िी 

आ.व. 
०७८÷७९  

को 
िक्ष्य 

आ.व. 
०७९÷८०  

को 
िक्ष्य 

आ.व. 
०८०÷८१  

को 
िक्ष्य 

संस्थागत ववकास तथा सजदृढीकरण 
 

        

प्रनतव्यजक्त वावर्षकु बिेट रु.ििार 25 30 35 40 

कज ल बिेटमा आवतररक रािश्वको हिस्सा प्रनतशत 0 5 8 12 

बेरुिजको आकार कज ल िचमुा २ प्रनतशत भवदा 
कम भएको 

प्रनतशत 0 1 1 0.5 

गाउँपाललकाल े स्वीकृत गरेका कानून तथा 
नीनत, ननदेलशका, कायवुवधि र मापदण्ड 

संख्या  42 45 48 51 

संस्थागत कृयाशील नीनतगत सलमनत तथा 
संयवत्र 

संख्या  10 12 14 16 

गाउँपाललकामा क्रियाशील गैसस, अगैसस, 

ववकास साझेदार 
संख्या  10 15 15 25 

क्षमता ववकास कायिुम (ताललम) 
 

        

गाउँपाललकामा उपलधि सीप ववकास 
प्राववधिक मानव संशािन (ववद्यजत, पलमवर, 

लसकमी, डकमी, िेयरकहटग आहद िस्ता 
ववर्षयमा ताललम) 

प्रनतशत 10 15 20 25 

क्षमता ववकास कायिुमबाट ववपवन र 
वपछडडएको वग ुलक्षक्षत वग ुलाभाजववत 

िना 315 400 450 500 

स्थानीय शासन, योिना तिजमुा तथा सेवा 
प्रवाि सम्वविी िनप्रनतननधि र कमचुारीलाई 
ताललम हदने 

संख्या  80 100 125 150 

क्षमता ववकास र िवाफदेहिता अलभबदृ्धि 
कायमुा सिभागी िनप्रनतननधि र नागररक 
समाि 

िना 125 200 250 300 

आयोिना अनजसारका उपभोक्ता लसलमनतलाइ 
ताललम 

संख्या  350 500 650 700 
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वावर्षकु रुपमा कर लशक्षा अलभयानमा संचालन पटक 2 3 3 3 

कर लशक्षा अलभयानमा सिभानता िना 100 250 300 350 

सिभाधगतात्मक योिनाको चरणिरूमा लक्षक्षत 
वगकुो सिभाधगता (महिला, दललत, िनिाती, 
वालवालीका) 

िना 650 750 850 900 

संस्थागत संरचना तथा मानव संसािन 
ववकास 

          

गाउँपाललकाको O&M पजनरावलोकन गने पटक 0 1 1  

गाउँपाललकाको कज ल जस्वकृत दरववदी 
(ववर्षयगत, वडा र पाललका समेत 

संख्या  25 स्वीकृत O&M ननिाुरण िजने 

कज ल जस्वकृत दरववदी मध्ये पदपूनत ु
(ववर्षयगत, वडा र पाललका समेत 

संख्या  15 9     

गाउँपाललका तथा वडा कायालुय भवन संख्या  4 2 1 7 

सवारी सािन गाउँपाललका तथा वडा कायाुलय 
समेत (ठज ला साना) 

संख्या  14 20 25 30 

कम्प्यजटर वप्रवटर गाउँपाललका तथा वडा 
कायाुलय समेत  

संख्या  42 50 55 60 

मेललमलापकता ुसंख्या िना 25 30 30 30 

और्षत प्राप्ताङ्क अंक 61 65 70 75 

सेवा प्रवाि तथा सजशासन प्रणाली 
 

        

सूचना तथा अलभलेि केवरको इकाईको 
स्थापना 

सख्या 0   1 1    

सेवा सजचारु सेवा तथा श्रोत केवर (स्वास््य, 

कृवर्ष, पशज सेवा, लशक्षा, सूचना............) 
सख्या 4 6 8 10 

गाउँपाललकाबाट प्रवाहित सेवा तथा सजवविाका 
प्रकार 

सख्या 7 10 12 15 

अभ्यास गररएका सामाजिक िवाफदेहिताका 
औिार 

सख्या  3 5 5 5 

गाउँ पाललकालभत्र कायरुत बकैिरू  संख्या  1 2 2 3 

चौमासीक रुपमा एक्रककृत घजजम्तसेवा संचालन 
गने  

पटक 1 3 3 3 

अनलाइन प्रनतवेदन प्रणाली स्थापना भएका 
वडा 

संख्या  1 5 6 6 

पाललका तथा वडाको साविुननक सजनजवाई 
गरेको 

पटक 1 2 2 2 

वयानयक सलमनतमा दताु भएका उिजरी  संख्या  18  15 12  10  

वयानयक सलमनतबाट फछ्र्यौट भएका उिजरी  संख्या  8  15 12  10  

आयोिनाको सामाजिक परीक्षण (वावर्षकु) संख्या 0 25  30  35  
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अन लाइन सेवा संचालन भएको प्रनतशत 10 15 20 25 

नागररकको सेवा प्रनत सवतजजरट बढेको प्रनतशत 10 25 35 45 

नागररकले सेवा ललने और्षत समय घण्टा 4 3 2 1 

बेरुिज फछ्र्यौट ननयवत्रण प्रनतशत 20 50 60 70 

चौमासीक रुपमा पाललकाको बजलेहटन प्रकाशन संख्या  0 3 3 3 

पाललका र वडामा नागररक वडापत्र संख्या 1 6 6 6 

सरकार सचंालन तथा सवेा प्रवािसम्बविी 
गजनासो सजनजवाई गने गजनासो सजवने 
अधिकारीको व्यवस्था 

िना नभएको 1 1 1 

अवय सरकारी तथा गरैसरकारी संस्थािरूको 
चौमासीक रुपमा साविुननक सजनजवाइ गरेको 

पटक नगरेको 2 2 2 

चौमासीक रुपम िचकुो वववरण साविुनीक 
गने गरेको  

पटक 2 3 3 3 

अनजगमन सलमनतको वावर्षकु अनजगमन पटक 1 3 3 3 

आवतररक लेिापरीक्षण प्रनतवेदन (बेवसाइट) पटक 1  1  1 1  

आय–व्ययको वववरण अद्यावधिक (वेबसाइट) पटक 1 1   1  1 

वावर्षकु योिना तथा कायिुम वववरण 
बेवसाइटमा 

पटक 1  1  1  1 

आयोिनाको अनजगमन मूलयाकन प्रनतवेदन 
बेवसाइटमा 

संख्या  1 

 1  1 1  

पाललकाको प्रशासन शािा, लेिा शािा, योिना शािाको प्रनतवेदन र प्रमजि प्रशासकीय अधिकृत र शािा 
प्रमजिसँगको अवतरक्रियाबाट । 
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अनुिूची 

अनुिूची १ 
गाउँपासिका स्तरमा आवधिक गाउँ ववकाि योजना तजुामाका िाधग पूवा तयारी गोटठी 

 

स्थानः नौकज ण्ड गाउँपाललकाको कायाुलयः (रसजवा) 
लमनत २०७७ माघ २५ गते (तदनजसार ७ फेब्रजवरी २०२१) नौकज ण्ड गाउँपाललकाका अध्यक्ष श्री नजबज ुस्याङबो 
घले ज्यूको अध्यक्षतामा ननम्न उपजस्थनतमा देिायका ववर्षयमा छलफल गररएको धथया ।  
 

छिफिका ववर्यवस्तुः 
• गाउँ ववकास आवधिक योिना तिजमुा प्रकृया सम्बविमा । 
• योिना तिजमुाका लाधग आवश्यक सलमनतिरू गठन गने सम्बविमा । 
• गाउँपाललकाको पार्श्रवधुचत्र ननमाुणको लाधग आवश्यक गणक छनौट तथा पररचालन सम्बविमा । 
• आवधिक योिना तिजमुा काय ुयोिना तिजमुा सम्बविमा । 

 

पूव ुतयारी गोरठीका उपजस्थत सिभागीिरूको वववरण (२०७७ माघ २५ गते) 
क्र.ि. नाम थर पद कायारत कायाािय 

१ श्री नजवजसु्याङबो घले अध्यक्ष नौकज ण्ड गाउँपाललका 
२ श्री नेत्रराि धगरी प्रमजि प्रशासकीय अधिकृत नौकज ण्ड गाउँपाललका 
३ श्री मेम्वर धथङ तामाङ वडा अध्यक्ष ३ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
४ श्री शजिमान पाख्रीन वडा अध्यक्ष २ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
५ श्री ववरणजकज मार अधिकारी प्रशासन तथा योिना अधिकृत नौकज ण्ड गाउँपाललका 
६ श्री अणप्रसाद पौडेल स्वास््य संयोिक नौकज ण्ड गाउँपाललका 
७ श्री रािेवरलसिं सािज  लशक्षा शािा संयोिक नौकज ण्ड गाउँपाललका 
८ श्री सजमीत कज मार संगा्रैला सूचना प्रववधि अधिकृत नौकज ण्ड गाउँपाललका 
९ श्री पावतुी अधिकारी  महिला ववकास शािा नौकज ण्ड गाउँपाललका 
१० श्री िेमवत आचाय ु वडा सधचव ३ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
११ श्री सीता लालमछाने  वयानयक सििकता ु नौकज ण्ड गाउँपाललका 
१२ श्री पूणबुिादजर वजलजन योिना शािा नौकज ण्ड गाउँपाललका 
१३ श्री शजिबिादजर तामाङ  नौकज ण्ड गाउँपाललका 
१४ श्री गेिेवर बम योिना तथा सजशासन सललािकार पूखणमुा कायिुम 

१५ श्री पवन डंगोल  इजविननयर पूखणमुा कायिुम 

१६ श्री गंगादत्त अवस्थी हटम ललडर सेलमड नेपाल 

१७ श्री भगीरथ भट्टट सििकता÷ुस्थानीय सजशासन ववज्ञ सेलमड नेपाल 
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अनुिूची २ 
गाउँ÷नगरपासिकाको पाश्र्वधचत्र÷आवधिक योजना तयारीको िाधग आवश्यक तथयांक िंकिन दईु ददने 

असभमुखीकरण÷तासिम कायाक्रममा उपष्स्थत िहभागीहरूको वववरण 

२०७७ फागुन १३ तथा १४ गते 

 

क्र.िं. नाम थर पद कायारत 
कायााियको नाम 

िम्पका  नं 

बेिकोटगढी नगरपासिकाः नुवाकोट 

१ श्री लशवराम अधिकारी  योिना अधिकृत बेलकोटगढी न.पा 9841129383 

२ श्री सजिनकज मार डोटेल आई.हट.अक्रफसर बेलकोटगढी न.पा 9864490436 

३ श्री कमल िनाल यो.सजशासन 
सललािकार 

पूखणमुा कायिुम 9851010714 

िूयागढी गाउँपासिकाः नुवाकोट 

४ श्री कमल तामाङ ई.लस. सूयगुढी 
गाउँपाललका 

9846264375 

५ श्री चवरगजरुङ यो.सजशासन 
सललािकार 

पूखणमुा कायिुम 9841478742 

म्यागङ गाउँपासिकाः नुवाकोट 

६ श्री शेरलसिं राउत लशक्षा अधिकृत म्यागङ 
गाउँपाललका 

9849124069 

७ श्री वीरेवर तामाङ आई.हट.अक्रफसर म्यागङ 
गाउँपाललका 

9851255267 

८ श्री ववरणज प्रसाद पाठक ईजविननयर पूखणमुा कायिुम 9851198825 

क्रकस्पाङ गाउँपासिकाः नुवाकोट 

९ श्री िररप्रसाद प्याकज रेल योिना अधिकृत क्रकस्पाङ 
गाउँपाललका 

9851198023 

१० श्री मोनतमाया तामाङ आई.हट.अक्रफसर क्रकस्पाङ 
गाउँपाललका 

9851147504 

११ श्री ननरक सजनार  यो.सजशासन 
सललािकार 

पूखणमुा कायिुम 9841489668 

नौकुण्ड गाउँपासिकाः रिुवा 
१२ श्री बबसनज अधिकारी अधिकृत छैटौं नौकज ण्ड 9849570241 

१३ श्री सजलमत कज मार संगौला आई.हट.अक्रफसर नौकज ण्ड 9823290882 

१४ श्री गेिेवर वम यो.सजशासन 
सललािकार 

पूखणमुा कायिुम 9818957684 

शदहद िखन गाउँपासिकाः गोखाा 
१५ श्री िेमलाल चौलागाई प्रशासकीय 

अधिकृत 
शहिद लिन 9856010534 

१६ श्री मंग लालमछाने आई.हट.अक्रफसर शहिद लिन 9866804939 
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१७ श्री लसवानी िांड यो.सजशासन 
सललािकार 

पूखणमुा कायिुम 9843171481 

िंघीय मामीिा तथा िा.मन्त्रािय 

१८ श्री ववरणजदत्त गौताम सिसधचव योिना मिाशािा 9841665368 

१९ श्री नागेश बडज इ.गभनेवस ववज्ञ वपएलजिएसपी 9851176088 

पूखणामा कायाक्रम 

२० श्री सवतोर्ष ववरट लस.गभनेवस 
म्यानेिर 

पूखणमुा  

२१ श्री लसमा रिौररया लस. आई.जि.ए. पूखणमुा 9851062822 

िेसमड नेपाि 

२२ श्री गंगादत्त अवस्थी हटम ललडर सेलमड नेपाल  

२३ डा.श्री रघज शे्ररठ  उप टोली नेता सेलमड नेपाल 9841210996 

२४ श्री िगनाथ अधिकारी कवसलट्टयावट सेलमड नेपाल  

२५ श्री बाल गोवववद ववरट कवसलट्टयावट सेलमड नेपाल  

२६ श्री मदनराि िोशी कवसलट्टयावट सेलमड नेपाल  

२७ डा.श्री नारायण बास्कोटा कवसलट्टयावट सेलमड नेपाल  

२८ श्री मनोि ओझा कवसलट्टयावट सेलमड नेपाल  

२९ श्री नरेवर लसि ववरट स्थानीय सजशासन 
ववज्ञ 

सेलमड नेपाल  

३० श्री भगीरथ भट्टट स्थानीय सजशासन 
ववज्ञ 

सेलमड नेपाल  

३१ श्री ववदजर बस्नेत  सेलमड नेपाल  

३२ श्री ननरोि काकी  कवसलट्टयावट सेलमड नेपाल  

३३ श्री केसज ननरौला अक्रफस सेिेटरी सेलमड नेपाल  

NAXA (नतिा) कन्ििटेन्िी 
३४ ननसोन तवडजकार प्रोगाम म्यानेिर NAXA  

३५ अनजका शमाु वविवयास 
एनालेसेस 

NAXA   
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अनुिूची ३ 
गाउँपासिका स्तरमा आवधिक गाउँववकाि योजना तजुामाका िाधग ववद्युतीय 

माध्यमबाट िंस्थागत तथयांक िंकिन एवं फोकि गु्रप छिफि कायाक्रम 

 

स्थानः नौकज ण्ड गाउँपाललकाको कायाुलयः (रसजवा) 
लमनत २०७७ चैत्र २ र ३ गते (तदनजसार १५ र १६ माच ु २०२१) नौकज ण्ड गाउँपाललकाका अध्यक्ष श्री 
नजवजसु्याङबो घले ज्यूको अध्यक्षतामा ननम्न उपजस्थनतमा देिायका ववर्षयमा छलफल गररएको धथयो ।  
 

छिफिका ववर्यवस्तु 

•  आवधिक योिना तिजमुा काययुोिना तिजमुा सम्बविमा िनप्रनतननधि तथा कमचुारीिरूलाई 
अलभमजिीकरण गने । 

•  ववर्षय ववज्ञिरूलाई ववर्षयगत क्षेत्रका त्याकं तथा प्रगनत उपलव्ि गराउने ।  
•  गाउँपाललकाको ववद्यजतीय त्यांक पार्श्रवधुचत्र ननमाणुका लाधग आवश्यक संस्थागत त्यांक 

संकलनका लाधग वडा सधचविरूलाई अलभमजिीकरण गराउने ।  
•  ववर्षय ववज्ञिरूलाई वडा वडामा वस्तजगत अध्ययन, समूिगत छलफलका लाधग सििीकरण गने  

 

छलफल कायिुमका उपजस्थत सिभागीिरूको वववरण (२०७७ चतै्र २ र ३ गते) 
क्र.ि. नाम थर पद कायारत कायाािय 

१ श्री नजवजसु्याङवो घले अध्यक्ष नौकज ण्ड गाउँपाललका 
२ श्री नेत्रराि धगरी प्रमजि प्रशासकीय अधिकृत नौकज ण्ड गाउँपाललका 
३ श्री कावछा तामाङ वडा अध्यक्ष १ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
४ श्री लाल लसिं नेकोर  वडा अध्यक्ष ३ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
५ श्री मेम्वर धथङ तामाङ वडा अध्यक्ष ३ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
६ श्री शजिमान तामाङ पाखख्रन वडा अध्यक्ष ४ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
७ श्री घोवटे ग्याम्िन वडा अध्यक्ष ५ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
८ श्री िमबुिादजर थोिा वडा अध्यक्ष ६ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
९ श्री ववरणजकज मार अधिकारी प्रशासन तथा योिना अधिकृत नौकज ण्ड गाउँपाललका 
१० श्री अणप्रसाद पौडेल स्वास््य संयोिक नौकज ण्ड गाउँपाललका 
११ श्री रािेवरलसिं सािज  लशक्षा शािा संयोिक नौकज ण्ड गाउँपाललका 
१२ श्री कज मार ववकास परािजली प्राववधिक शािा प्रमजि नौकज ण्ड गाउँपाललका 
१३ श्री हदलप्रसाद तामाङ इजविननयर नौकज ण्ड गाउँपाललका 
१४ श्री सजलमत कज मार संग्रौला सूचना प्रववधि अधिकृत नौकज ण्ड गाउँपाललका 
१५ श्री पावतुी अधिकारी  महिला ववकास शािा नौकज ण्ड गाउँपाललका 
१६ श्री पूणबुिादजर बजलजन योिना शािा नौकज ण्ड गाउँपाललका 
१७ श्री सीता लालमछाने  वयायीक सििकता ु नौकज ण्ड गाउँपाललका 
१८ श्री सजवोिप्रसाद सापकोटा लेिापाल नौकज ण्ड गाउँपाललका 
१९ श्री इवरबिादजर जिरेल सव इजविननयर नौकज ण्ड गाउँपाललका 
२० श्री रोशन ववरट सव इजविननयर नौकज ण्ड गाउँपाललका 
२१ श्री रामशरण वयौपाने पशज ववकास शािा नौकज ण्ड गाउँपाललका 
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२२ श्री िजब्र वयौपाने  प्रा.स. लशक्षा नौकज ण्ड गाउँपाललका 
२३ श्री लरब गोङबो लामा स्वास््य शािा नौकज ण्ड गाउँपाललका 
२४ श्री ववनोद लामा एम.आई.एस. अपरेटर नौकज ण्ड गाउँपाललका 
२५ श्री सजहदप लोचन सििकता ु नौकज ण्ड गाउँपाललका 
२६ श्री रािज शे्ररठ स्टोरक्रकपर नौकज ण्ड गाउँपाललका 
२७ श्री िेमवत आचाय ु वडा सधचव ३ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
२८ श्री िकु बिादजर तामाङ वडा सधचव १ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
२९ श्री इवरप्रसाद आचाय ु वडा सधचव ६ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
३० श्री रामबिादजर तामाङ  स्थानीय समािसेबी नौकज ण्ड गाउँपाललका 
३१ श्री शजिबिादजर तामाङ  सधचव नेपाली काग्रेस नौकज ण्ड गाउँपाललका 
३२ श्री गेिेवर बम योिना तथा सजशासन 

सललािकार 
पजखणमुा कायिुम 

३३ श्री पवन डंगोल  इजविननयर पूखणमुा कायिुम 

३४ श्री मदनराि िोशी पूवाुिार ववज्ञ सेलमड नेपाल 

३५ श्री भगीरथ भट्टट सििकताु÷स्थानीय सजशासन 
ववज्ञ 

सेलमड नेपाल 

३६ डा. श्री नारायण प्र. बास्कोटा अथ ुववज्ञ÷त्याकं ववश्लेर्षक सेलमड नेपाल 

३७ डा.श्री मनीता भट्टट िनस्वास््य ववज्ञ सेलमड नेपाल 

३८ श्री मनोिप्रसाद ओझा बातावरण ववज्ञ सेलमड नेपाल 

३९ श्री अननलकज मार मण्डल जि.आई.एस. ववज्ञ सेलमड नेपाल÷नक्सा  
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अनुिूची ४ 
गाउँ ववकाि योजना तथा वस्तुगत वववरण िम्बन्िी ष्जल्िास्तर िुझाव 

िंकिन तथा अन्तरक्रक्रया कायाक्रम 

 

स्थानः स्थानः जिलला समववय सलमनतको सभा िल (िजवचे रसजवा) 
लमनत २०७७ चतै्र ४ गते (तदनजसार १७ माच ु२०२१) नौकज ण्ड गाउँपाललकाका उपाध्यक्ष श्री लसिनुा लामा 
ज्यूको अध्यक्षतमा आवधिक गाउँपाललका ववकास योिना तथा वस्तजगत वववरण सम्वजवि जिललास्तर 
सजझाव संकलन तथा अवतरक्रिया कायिुम जिलला समववय सलमनत िजवचमेा रसजवामा संचालन गररयो 
। िस्मा ननम्न उपजस्थनतमा देिायका ववर्षयमा छलफल गररएको धथयो ।  
छिफिका ववर्यवस्तुः 

• आवधिक गाउँववकास योिना तिजमुा तथा वस्तजगत वववरण सम्बविी ववर्षयगत सरकारी एवं 
गैर सरकारी कायाुलयिरूसँग सजझाव संकलन तथा अवतरक्रिया गने । 

जिललास्तर सजझाव संकलन तथा अवतरक्रिया कायिुमका उपजस्थत सिभागीिरूको वववरण (२०७७ चतै्र 
४ गते) 
 

क्र.ि. नाम थर पद कायारत कायाािय 

१ कायिुमका अध्यक्ष श्री लसिनुा 
लामा 

उपाध्यक्ष नौकज ण्ड गाउँपाललका 

२ प्रमजि अनतधथ श्री कज ल प्रशाद भट्टट प्रमजि जि.स.स जि.स.स रसजवा 
३ ववलशरट अनतधथ श्री ईश्वरी प्र. 

ढकाल 
प्रमजि जिलला अधिकारी जिलला प्रशासन 

कायाुलय, रसजवा जिलला 
४ अनतधथ श्री मीना अयाुल जिलला समववय 

अधिकारी 
जि.स.स रसजवा 

५ श्री कमान लसिं ित्री प्रमजि कोर्ष ननयवत्रक कोर्ष ननयवत्रक कायाुलय 

६ श्री ववश्व मरासनी कायाुलय प्रमजि  

७ श्री सजरमा राना कायाुलय प्रमजि लमटाग रा.ननकज वि 

८ श्री देबेवर पाण्डे डड.एस.पी. प्रमजि नेपाल प्रिरी 
९ श्री लव सापकोटा डड.एस.पी. प्रमजि सशस्त्र प्रिरी बल 

१० श्री नेत्रराि धगरी प्रमजि प्रशासकीय 
अधिकृत 

नौकज ण्ड गाउँपाललका 

११ श्री बाबजराम फयजवा कायाुलय प्रमजि एफ.लस.डड.ओ.÷यजकेएड 

१२ श्री रामप्रसाद भजसाल कायाुलय प्रमजि घरेलज तथा साना उद्योग 

१३ श्री वववदा पनेरु कमचुारी घरेलज तथा साना उद्योग 

१४ श्री मविज थापा यो.प्रशासकीय अधिकृत जि.स.स रसजवा 
१५ श्री सजिना पौडेल प्रमजि कृवर्ष ज्ञान केवर सम्पकु 

कायाुलय 

१६ श्री रुकज  क्षते्री  स्वास््य कायाुल 

१७ श्री जितवेर लसि  रेविर लामटाङ रा.ननकज वि 
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१८ श्री गणशे शे्ररट कायाुलय प्रमजि नावप कायाुलय 

१९ श्री प्रकाश ववश्वकमा ु क्रफलड कोअडडनेुटर बतास फाउवडेसन 

२० श्री क्रकशोर दािाल जिववकोपािनु अधिकृत बतास फाउवडेसन 

२१ श्री लयप्रसाद उप्रेती लस.डड.सी, पूखणमुा, िोप 
कायिुम 

 

२२ श्री हदवस काकी लस.डड.सी, पूखणमुा, िोप 
कायिुम 

 

२३ श्री साकार नेपाल नेपाल कृवर्ष बन प्रनतरठान  

२४ श्री ऋवर्षराम पौडेल एन.ए.एफ  

२५ श्री स्वागत आत्रेय एन.ए.एफ  

२६ श्री कमान लसिं ित्री कोर्ष तथा लिेा ननयवत्रण 
कायाुलय 

 

२७ श्री सविीवकज मार रावत इजविननयर नापी कायाुलय 

२८ श्री सवतोर्ष िजमागाई  डडलभिन वन कायाुलय 

२९ श्री मनोि िड्का डडलभिन िलस्रोत 
कायाुलय 

 

३० श्री ईश्वर आचाय ु  िररदार 
३१ श्री सजवोिप्रसाद सापकोटा लेिापाल नौकज ण्ड गाउँपाललका 
३२ श्री चवर आल े जिलला कोअडडनेुटर पूखणमुा कायिुम ववदजर 
३३ श्री गेिेवर वम योिना तथा सजशासन 

सललािकार 
पूखणमुा कायिुम 

३४ ई. श्री मदनराि िोशी पूवाुिार बबज्ञ सेलमड नेपाल 

३५ श्री भगीरथ भट्टट सििकताु÷स्थानीय 
सजशासन ववज्ञ 

सेलमड नेपाल 

३६ डा. श्री नारायण प्र. बास्कोटा अथ ुववज्ञ÷त्याकं 
ववश्लेर्षक 

सेलमड नेपाल 

३७ डा.श्री मनीता भट्टट िनस्वास््य ववज्ञ सेलमड नेपाल 

३८ श्री मनोिप्रसाद ओझा वातावरण ववज्ञ सेलमड नेपाल 

३९ श्री ननलराि प्याकज रेल   

४० श्री िोमप्रसाद अधिकारी चलक  

४१ श्री िररश चवर काकी चालक  

४२ श्री भीमराि नेपाल चालक 
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अनुिूची ५ 

गाउँपासिका स्तरमा दईु ददने प्रथम आवधिक योजना तजुामा दीघाकािीन 

िोच तनिाारण तथा योजना तजुामा िम्बन्िी कायाशािा गोटठी 
 

स्थानः नौकज ण्ड गाउँपाललकाको कायाुलयः (रसजवा) 
लमनत २०७८ भदौ ८ र ९ गते (तदनजसार २४ देखि २५ अगस्त २०२१) नौकज ण्ड गाउँपाललकाका अध्यक्ष 
श्री नजवजसु्याङबो घलेज्यूको अध्यक्षतामा ननम्न उपजस्थनतमा देिायका ववर्षयमा छलफल गररएको धथयो ।  

 

कायशुाला गोरठीका ववर्षयवस्तजः 
• दीघकुालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीनत, कायनुीनत तथा कायिुम ननिाुरण सम्वविी । 

• ववद्यजतीय पार्श्रव धचत्रका त्याक अध्यावधिक तथा Validation सम्वविी । 
 

प्रथम आवधिक योिना तिजमुा दीघकुालीन सोच ननिाुरण, तथा योिना तिजमुा सम्बविी कायशुाला 
गोरठीका उपजस्थत सिभागीिरूको वववरण (२०७८ भदौ ८ र ९ गते) 
 

ि.स. नाम थर पद कायरुत कायाुलय 

१ श्री नजवजसु्याङबो घले अध्यक्ष नौकज ण्ड गाउँपाललका 
२ श्री लसिनुा लामा उपाध्यक्ष नौकज ण्ड गाउँपाललका 
३ श्री नेत्रराि धगरी प्रमजि प्रशासकीय अधिकृत नौकज ण्ड गाउँपाललका 
४ श्री कावछा तामाङ वडा अध्यक्ष १ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
५ श्री लाल लसिं नेकोर  वडा अध्यक्ष २ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
६ श्री मेम्वर लसिं तामाङ वडा अध्यक्ष ३ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
७ श्री शजिमान तामाङ पाखख्रन वडा अध्यक्ष ४ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
८ श्री घोवटे ग्याम्िन वडा अध्यक्ष ५ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
९ श्री िमबुिादजर थोिा वडा अध्यक्ष ६ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
१० श्री मानकज मार ववक वडा सदस्य नौकज ण्ड गाउँपाललका 
११ श्री सजवतली माया घले कायपुाललका सदस्य  

१२ श्री लसवदीकी तामाङ वडा सदस्य २  

१३ श्री मानकज मारी ववक  वडा सदस्य ३  

१४ श्री ववरणजकज मार अधिकारी प्रशासन तथा योिना अधिकृत नौकज ण्ड गाउँपाललका 
१५ श्री अणप्रसाद पौडेल स्वास््य संयोिक नौकज ण्ड गाउँपाललका 
१६ श्री रािेवरलसिं सािज  लशक्षा शािा संयोिक नौकज ण्ड गाउँपाललका 
१७ श्री सजलमतकज मार संगा्रैला सूचना प्रववधि अधिकृत नौकज ण्ड गाउँपाललका 
१८ श्री रामकज मार तामाङ रोिगार संयोिक नौकज ण्ड गाउँपाललका 
१९ श्री कज मार ववकास परािजली इजविननयर प्राववधिक शािा 

प्रमजि 
नौकज ण्ड गाउँपाललका 

२० श्री इवरबिादजर जिरेल सव इजविननयर नौकज ण्ड गाउँपाललका 
२१ श्री पूणबुिादजर बजलजन योिना शािा नौकज ण्ड गाउँपाललका 
२२ श्री सररता वयौपाने वडा सधचव ५ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
२३ श्री िकुबिादजर तामाङ वडा सधचव १ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
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२४ श्री इवरप्रसाद आचाय ु वडा सधचव ६ नौकज ण्ड गाउँपाललका 
२५ श्री िजव्र वयौपाने  प्रास लशक्षा नौकज ण्ड गाउँपाललका 
२६ श्री रामिरर पौडेल नौकज ण्ड आयजवेुद और्षिालय  नौकज ण्ड गाउँपाललका 
२७ श्री क्रकशोर दिाल िीववकोपािनु अधिकृत बतास फाउवडेसन 

२८ श्री प्रकाश ववश्वकमा ु क्रफलड कोअडडनेुटर बतास फाउवडेसन 

२९ श्री सजहदप लोचन एम.आइ.एस. क्रफलडसिायक नौकज ण्ड गाउँपाललका 
३० श्री रामकज मार मजक्तान  नौकज ण्ड गाउँपाललका 
३१ श्री तारादत्त पवत क्रफलड कोअडडनेुटर लसडडसी पूखणमुा कायिुम 

३२ श्री बजद्धिबलभ मगराती क्रफलड अक्रफसर पूखणमुा कायिुम 

३३ श्री गेिेवर वम योिना तथा सजशासन 
सललािकार 

पूखणमुा कायिुम 

३४ श्री पवन डंगोल  इजविननयर पूखणमुा कायिुम 

३५ श्री ववशनदेव िोशी योिना तथा सजशासन 
सललािकार 

पूखणमुा कायिुम 

३६ श्री गंगादत्त अवस्थी हटम ललडर सेलमड नेपाल 

३७ श्री भगीरथ भट्टट सििकता/ुस्थानीय सजशासन 
ववज्ञ 

सेलमड नेपाल 

३८ श्री मदनराि िोशी पूवाुिार ववज्ञ सेलमड नेपाल 

३९ डा. श्री नारायण प्र. बास्कोटा अथ ुववज्ञ/त्यांक ववश्लेर्षक सेलमड नेपाल 

४० श्री अननलकज मार मण्डल जि.आई.एस. ववज्ञ सेलमड नेपाल÷नक्सा  
 

 



218 

अनुिूची ६ 
ववर्यगत िसमतत अनुिार आवधिक ववकाि योजना तजुामा काया 

 

ववर्यगत िसमततबाट योजना तजुामा कायामा उपष्स्थत िहभागीहरूको वववरण  
-२०७८ भदौ ८ र ९ गते) 

 

क्र.ि. नाम थर िमूहको पद कायारत कायाािय 

क आधथकु ववकास क्षेत्र   

१ श्री मेम्बरधथङ तामाङ संयोिक वडा अध्यक्ष ३ 

२ श्री लसवदीकी तामाङ सदस्य कायपुाललका सदस्य 

३ श्री रामशरण वयौपाने सदस्य पशजसेवा शािा प्रमजि 

४ श्री सररता वयौपाने सदस्य वडा सधचव– ५ 

५ श्री क्रकशोर दािाल सदस्य बतास फाउवडेसन 

६ डा.श्री नारायण बास्कोटा सििकताु अथ ुववज्ञ/त्यांक ववश्लेर्षक — सेलमड 

ि सामाजिक ववकास क्षते्र   

१ श्री िमबुिादजर थोिा संयोिक वडा अध्यक्ष वडा नं ६ 

२ श्री लसिनुा लामा सदस्य गा.पा. उपाध्यक्ष 

३ श्री अणप्रसाद पौडेल सदस्य स्वास््य संयोिक 

४ श्री प्रकाश वव.क. सदस्य बतास फाउण्डेसन 

५ श्री रजवप्रसाद वयौपाने सदस्य प्रा.स. लशक्षा 

६ श्री िकुबिादजर तामाङ सदस्य वडा सधचव १ 

७ श्री रािेवरलसिं सािज सदस्य सधचव लशक्षा संयोिक 

८ श्री ववशनदेव िोशी सििकताु यो.सजशाशन सललािकार पूखणमुा कायिुम 
म्यागङ गाउँपाललका 

९ श्री गंगादत्त अवस्थी सििकताु हटम ललडर — सेलमड 

ग पूवाुिार ववकास क्षेत्र   

१ श्री कावछा तामाङ संयोिक वडा अध्यक्ष वडा नं १ 
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२ श्री मानकज मारी वव.क.     सदस्य वडा सदस्य वडा न ३ 

३ श्री सजदीप लोप्चन सदस्य एम.आइ.एस. क्रफलड सिायक 

४ श्री पवन डंगोल सदस्य इजविननयर — पूखणमुा कायिुम 

५ श्री मदनराि िोशी  सििकताु पूवाुिार ववज्ञ — सेलमड 

घ वन वातावरण ववकास क्षेत्र   

१ श्री लाललसिं नेकोर संयोिक वडा अध्यक्ष २ 

२ श्री रामकज मार तामाङ सदस्य रोिगार संयोिक 

३ श्री इवरबिादजर जिरेल सदस्य सव इजविननयर 

४ श्री गेिेवर बम सदस्य यो.सजशासन सललािकार पूखणमुा कायिुम 

५ श्री अननलकज मार मण्डल सििकताु आइटी ववज्ञ — सेलमड 

ङ संस्थागत ववकास क्षेत्र   

१ श्री घोवटे ग्याम्िन संयोिक वडा अध्यक्ष ५ 

२ श्री नजवजसु्याङबो घले सदस्य गाउँपाललका अध्यक्ष 

३ श्री सजवतली माया घले सदस्य कायपुाललका सदस्य 

४ श्री सजलमतकज मार संग्रौला सदस्य सूचना प्रववधि अधिकृत 

५ श्री नेत्रराि धगरी सदस्य सधचव प्रमजि प्रशासकीय अधिकृत 

६ श्री भगीरथ भट्टट सििकताु स्थानीय सजशासन ववज्ञ — सेलमड 
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अनुिूची ७ 
आवधिक योजना तजुामािँग िम्बष्न्ित उपष्स्थत िहभागीको दृश्यहरू 
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१) योजना तजुामाका िाधग पूवा तयारी गोटठीका उपष्स्थतत िहभागीहरूको फोटो क्रफचिा 
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२)  योजना तजुामाका िाधग ववद्युतीय माध्यमबाट िंस्थागत तथयांक िंकिन एवं फोकि ग्रुप छिफि 
कायाक्रमका उपष्स्थत िहभागीहरूको फोटो क्रफचिा 

 

३)  ष्जल्िास्तर िुझाव िंकिन तथा अन्तरक्रक्रया कायाक्रमका उपष्स्थत िहभागीहरूको फोटो क्रफचिा 
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४)  दईु ददने प्रथम आवधिक योजना तजुामा दीघाकािीन िोच तनिाारण िम्वन्िी कायाशािा गोटठीका उपष्स्थत 
िहभागीहरूिाई अध्यिज्यूबाट मागा तनदेशनको फोटो क्रफचिा 
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५)  ववर्यिेत्रगत आवधिक ववकाि योजना तजुामा गरररहेका िमूहको उपष्स्थत िहभागीहरूको फोटो क्रफचिा 
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६)  गाउँपासिकाका उपाध्यि एवं प्रमुख प्रशािकीय अधिकृतज्यूबाट आवधिक योजनाको कायाान्वयन 
प्रततबद्िता व्यतत गदै  

 

 

उपष्स्थत िहभागीहरूको दृश्य 
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७. २०७८ मंसिर २ गते आवधिक योजनाको अष्न्तम मस्यौदा प्रस्तुतत तथा हस्तान्तरण कायाक्रमका झिकहरू 
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अनुिूची ८ 
नौकुण्ड गाउँपासिकाको आवधिक ववकाि योजना तजुामाका क्रममा िम्पन्न चरणहरू 

 

सि.न.ं कायायोजना वववरण काया योजना िम्पन्न समतत 

१ आवधिक गाउँ ववकास योिना तिजमुाका लाधग १ हदने 
गाउँपाललका स्तरमा पूव ुतयारी गोरठी 

2077÷10÷25 ut] 

२ गाउँपाललकाका फोकल पसुन, सूचना अधिकृत र योिना 
सललािकारलाई ववद्यजतीय त्यांक संकलन सम्वविी 
ललीतपजरमा २ हदने ताललम 

2077÷11÷13—14 ut] 

३ आवधिक गाउँ ववकास योिना तिजमुाका लाधग संस्थागत 
ववद्यजतीय त्यांक संकलन सम्वविी पाललका स्तरमा वडा 
सधचविरूलाई १ हदने ताललम कायिुम 

2077÷12÷02 ut] 

४ गाउँपाललका स्तरमा २ हदने फोकस ग्रजप छलफल कायिुम 2077÷12÷02— 03 ut] 

५ गाउँववकास योिना ननमाुणका लाधग दोस्रो तिका आवश्यक 
वस्तजगत वववरण संकलन एवं सजझाव संकलन सम्वविी 
जिलला स्तर १ हदने अवतरक्रिया गोरठी कायिुम  

2077÷12÷04 ut] 

६ वडा सधचविरूबाट गाउँपाललकास्तरका संस्थागत त्याङ्क 
संकलन समपवन कायिुम 

2077÷12÷07—30 ut] 

७ प्रथम आवधिक योिना तिजुमा दीघकुालीन सोच, लक्ष्य, 

उद्देश्य, रणनीनत, ननिाुरण, ववद्यजतीय पार्श्रव धचत्रका 
संस्थागत त्याक अध्यावधिक तथा ख्बजरमबतरयल र 
ववर्षयगत क्षेत्र योिना तिजमुा सम्वविी २ हदने 
गाउँपाललकास्तरमा  कायशुाला गोरठी कायिुम 

2078÷5÷08—09 ut] 

८ आवधिक ववकास योिनाको मसौदा ननमाुण तथा 
गाउँपाललकाबाट परृठपोर्षण कायिुम  

2078÷5÷25 ut] 

९ प्रथम आवधिक योिना प्रस्तजनत तथा योिनाको अजवतम 
मसौदा िस्तावतरण कायिुम  

2078÷8÷02 ut] 

१० कायपुाललकाको बैठकबाट आवधिक योिनाको दस्तावेि 
सभाबाट जस्वकृनतको लाधग पेश गने ननणुय  

2078÷8÷02 ut] 

११ गाउँ सभाबाट आवधिक योिनाको दस्तावेि जस्वकृत 
कायिुम 

2078÷8÷04 ut] 
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अनुिूची ९ 
पररयोजना बैंक 

 

 प्रत्येक गाउँपाललकामा पररयोिना बैंक स्थापना गने नेपाल सरकारको नीनत भएकोले यस म्यागङ 
गाउँपाललकामा पनन पररयोिना बैंक स्थापना गररएको छ। योिना बैंकमा समावशे गने गरी िाललाई 
उपक्षते्रगत हिसाबले प्राथलमकता प्राप्त योिनाको रूपमा समावेश गने गरी ननम्न योिना पहिचान 
गररएका छन।् यीमध्ये केिी योिना सञ्चालनमा रिेका छन ् भने कज नै-कज नै योिनाको ववस्ततृ 
पररयोिना प्रनतवेदन तयार गनजपुने समेत देखिएको छ। गाउँपाललकाको प्राथलमकताको आिारमा योिना 
बैंकमा रिने सूची थपघट िजन सक्नेछ। 
क) प्राथसमकता प्राप्त आयोजना 

उपिते्रगत प्राथसमकता प्राप्त योजना 
क) कृवर् र पशुपािन 

ख) यातायात 

िडक 

१. अम्बास- भोल-ेपारच्याङ सडक  

२.  स्याउबारी-ललक्रकल-दोक्लाङ-यासाु सडक 

३.  काललकास्थान–जिबिीबे-सरस्यज सडक 

४. . लच्याङ–सरमथली-पाटीिकु सडक 

िडक पुिहरू: 
१.  फलािज िोला माधथललो भाग सडक पजल 

२.   फलािज िोला तललो भाग सडक पजल 

३.  लसम्ले, भोल ेसडक पजल 

झोिुङ्ग ेपुि 

१. दजम्रा िोला झो.पज 
२. हदक्की िोला झो.पज 

पयाटकीय पदमागा 
१.  गोसाइकज ण्ड पद माग ु 

२.  सानजिोला-िजरेढज ङ्गा-मजठै मणाङ-ननकजु  बावरो पयटुकीय माग ु

ग)  आवाि भवन र बस्ती ववकाि 

१.  पाललका भवन 

२. अस्पताल भवन 

३. वडा कायाुलय भवन 

घ)  खानेपानी 
१.  सबै िानेपानी जस्कमिरूमा प्रसोिन संरचना ननमाुण  

२.  िानपेानी प्रयोगशाला ननमाुण योिना 
ङ)  सिचंाई 

१. फलािजिोला लसचंाइ जस्कम  

२.  पजङिोला लसचंाइ  

३.  फङचेत लसचंाइ  

४.  दनजश्वारा लसचंाइ 
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च)  ववद्युत ्

१.  फलािज िोला लघज िलववद्यजत ् 

२  बेत्रावती िलववद्यजत ् 

छ)  पयाटन पूवाािार र िंस्कृतत 

ज)  वन तथा वातावरण 

झ)  िुशािन र िंस्थागत ववकाि  

१. सूचना प्रववधि मैत्री (सबै वडा, ववद्यालय, स्वास््य संस्थामा इवटरनेट सजवविा सम्पवन) 
२.  घटना दताु, रािस्व संकलन, योिना र अनजगमन सम्बविी सूचना थथा अवय मित्वपूण ु

सूचना सफ्टवेयरमा आिाररत ववद्यजतीय सूचना प्रणालीमा आबद्ि िजने 
ख)  अन्य आयोजनाहरू 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 

 

नोट:  माधथ खािी िेत्र/उपिेत्रगत आयोजनाको नाम आवश्यकता र प्राथसमकता अनुिार गाउँपासिकािे 
भनुा हुन । 
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अनुिूची ९(क) 

स्थानीय िते्रगत (Spatial) योजना 

१. गाउँपासिकाका हािका आयोजनाको  अवष्स्थतत  

 

माधथ नक्सामा देिाए अनजसार यस गाउँपाललकामा प्रमजि २ वटा सडकिरू ननमाणुािीन छन।् तीमध्ये 
अम्बास भोले पाच्याुंङ सडक ८ लमटर चौडाइको कालोपत्रे सडक िो। यो सडक, पूवाुिार ववकास 
कायाुलय नजवाकोटबाट बिजवर्षीय योिनाको रूपमा शजरुवात भई ननमाणुािीन छ। दोश्रो सडक पाच्याुंङ- 
लाच्याुंङटार कच्ची सडक िो। िजन ८ लमटर फराक्रकलो छ।  
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२. गाउँपासिकाका िम्भाववत आयोजनाको िते्रगत अवष्स्थतत 

 

माधथको नक्सामा देिाए अनजसार यस गाउँपाललकालभत्र रिेको सम्भाववत आयोिना क्षेत्र र िोखिम 
क्षेत्रिरू देिाय अनजसार रिेका छन:् 

१. फोिर मैला व्यवस्थापन क्षेत्र (Dumping site) : पाच्याुंङ, यासा ुर यजब्रा क्षते्रमा  

२. िजस्पटल तथा स्वास््य केवर : पाच्याुंङमा 

३. िेल मैदान : पाच्याुंङ र लाच्याुंङटारमा  

४. पयटुकीय स्थल : पाच्याुंङ, लाच्याुंङटार, िजरे ढज ंगा र बबिजली ढज ंगा  

५. िोखिमयजक्त क्षेत्र : यजब्रा नदी बाढीग्रस्त क्षते्र, फालाविज नदी बाढीग्रस्त क्षते्र र साँगा चौर बाढीग्रस्त 
क्षेत्र  


