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अध्याय १ 

आिविक योजनाको परििय ि विवि 

१.१ पृष्ठभूमी (Background) 

लमजङु लजल्लाका लवलिन्न गाउँपाललकाहरुमध्ये क्व्होलासोथार गाउँपाललका पलिमी सीमानामा अवलथथत 

गाउँपाललका हो । क्व्होलासोथार गाउँपाललका गण्डकी प्रदशे अन्तरगत लमजङु लजल्लाको पलिलम िण्डमा 

२८.२९२२ दलेि २८.२३५ उत्तरी अक्ाांश र ८४.२७९८ दलेि ८४.२३५७ पवूी दशेान्तरमा अवलथथत छ ।  यस 

क्व्होलासोथार गाउँपाललका उत्तर-पवूिमा मथयािङ्दी गाउँपाललका,पलिममा काथकीको लसमाना,दलक्ण-पवूिमा 

बेसीसहर नगरपाललका र दलक्ण-पलिममा मध्यनपेाल गाउँपाललकाको बीचमा अवलथथत रहकेो छ ।  हाल न  वटा 

वाडिमा लविालजत यस गाउँपाललकाको केन्र माललङ रहकेो छ । नपेालको सांलविान २०७२ र थथानीय शासन ऐन 

२०७४ ले लनदलेशत गरेको अलिकारको पररलिलिि रहरे आफ्नो गाँउठाउँको लवकास र समलृिको िाका आफै कोने र 

लनिािररत िाका र योजना अनुसार समयबि कायािन्वयन गनि, क्व्होलासोथारवासी जनताको दीगो तथा उच्च 

जीवनथतर हालसल गनि थथानीय सरकारको दालयत्वलाई ्यवलथथत गने उद्देश्यले प्रथतुत आवलिक योजना तयार 

गररएको हो । नपेालका अन्य ग्रामीण क्ेिहरु जथतै क्व्होलासोथार गाउँपाललका क्ेिमा लवकासका ि लतक 

पवूाििारहरुको कमी, परम्परागत उत्पादन पिती, कृलष तथा गरै कृलष आलथिक लियाकलापहरुमा पछ टेपना, 

सामालजक पवूाििार (लशक्ा, थवाथ्य, िानपेानी, सरसफाई) को उलचत ्यवथथापन निएका कारण आलथिक, 

सामालजक तथा मानवीय लवकासका क्ेिहरुमा पछ टेपनालाई अन्त्य गनि आवश्यक छ । जनताको प्रत्यक् 

सहिालगता र लनगरानीमा सहिालगतामलूक, समावेशी, समन्यालयक रुत आलथिक तथा सामालजक लवकासको 

अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्िकालीन दृलिकोण राख्द ै लवकासका उिेश्यहरु, रणनीलतक कायििमहरु र 

आयोजनाहरुको छन ट गने, कायािन्वयनको कायियोजना र अनगुमन तथा मलू्याङ्कनको सथुपि ढाचँा र कायिलवलि 

प्रथतुत गनुि यस आवलिक योजनाको कायििार रहकेो छ । यस योजनाले लवकास लनमािण र साविजलनक सेवा 

प्रवाहलाई थथानीय जनताको लनकट पह चँमा रािी उनीहरुको समलृिको रेिा आफै कोन ेसहिालगतामलूक रणनीलत 

अवलम्वन गरेको छ । कायािन्वयन र मलू्याांकनमा समेत थथानीय जनताको प्रत्यक् सांलग्नता, दीगो लवकासका लक्ष्य, 

सांर्ीय र प्रादलेशक सरकारका नीलत तथा कायििम, गरैसरकारी सांर् सांथथाहरु तथा नीलज क्ेिको लियाकलाप 

समेतलाई साझेदार कृयाकलापका रुपमा ग्रहण गरी गाउँपाललकालाई समन्वयात्मक िलूमका र लवकासको केन्र 

(Focal Point) का रुपमा सदुृढ गने अविारणा रािेको छ ।  

१.२ आिविक योजनाको अििािणा (Concept of Periodic Plan) 

लवकास योजना पवूिलनिािररत आलथिक/सामालजक उद्देश्य र लक्ष्यहरु प्राप्त गनि लनिािररत अलिकार प्राप्त लनकायल े

आलिकाररक त्यहरुको ्यापक सबेक्णका आिारमा ्यवलथथत रुपमा तयार गने बैिालनक दथतावेज हो । यसलाई 

कायििम वा लियाकलापहरुको प्रक्ेलपत लक्ष्यहरु प्राप्त गन ेप्रिावकारी कायिन्वयनको मागि दशिन पलन िन्न सलकन्छ । 

आवलिक योजनालाई दीर्िकालीन योजनाको कायािन्वयनको अल्पकालीन र मध्यमकालीन समयवि िाका, 

लवद्यमान श्रोतको उपयकु्त वाँडफाँड र लियाकलापहरुको कायािन्वयनको चरणवि कायििम िन्न सलकन्छ । थथानीय 

तहको आवलिक योजना िनेको जनताका लवकासका चाहना र आकाांक्ाहरुको सवेक्णका आिारमा जनताकै 

प्रत्यक् सहिालगता र सांग्लनतामा बनाइन े तलबाट उठेको (Bottom-up) ढाँचा, श्रोत सािनहरुको समयवि र 

क्ेिगत बाँडफाँडका आिारमा पवूि लनिािररत उद्देश्य र लक्ष्यहरुको प्रालप्तका लालग बनाइएका सथुपि, लवलशि कायििम 

र कायियोजनाहरुको िाका र रणनीलतको रुपमा बुझ्न सलकन्छ । यथतो योजना प्रकृयामा सम्वि जनता र समदुायको 

अथिपणूि सहिालगता र साझेदारी, थथानीय श्रोतहरु र सांिावनाहरुको उपयोगबाट थथानीय आवश्यकताहरुको पररपलूति 

तथा थथानीय जनताको लवकास लनमािणमा प्रत्यक् लनगरानी, अनगुमन र मलू्याांकनको थथानीय ढाँचा र लजम्मेवारीको 
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वाँडफाँड महत्वपणूि ह न्छ ।  

केलन्रकृत योजना लनमािणको मालथबाट लालदएको (Top Down) प्रकृयािन्दा तलबाटै उठेका (Bottom-up) 

योजना लनमािण, कायािन्वयन, अनगुमन र मलू्याांकनको वैकलल्पक प्रकृया अन्तरालरिय तथा रालरिय/प्रादलेशक योजना 

र लवकासका अनुिवहरुले लसि गरेको जनमिुी प्रकृया हो । यसमा दीगो लवकासका आिारितू मान्यताहरु 

समेलटनुका साथै आलथिक, सामालजक, ि लतक, वातावरणीय र सांथथागत योजनाहरुको उपयकु्त सन्तलुन थथालपत गन े

प्रयत्न ह न्छ । यथतो योजनामा योजनाको प्रारम्िदलेि आवश्यकता पलहचान, दीर्िकालीन सोच, ध्येय र उद्देश्य तय 

गने, योजना, कायििम र पररयोजनाहरुको छन ट र प्राथलमकता लनिािरण, कायििम र आयोजनाको कायािन्वयनका 

साथै थथानीय मलू्य मान्यता र सांथकृलतको सांरक्ण, श्रोत र सािनहरुको ्यवथथापन, कायािन्वयन प्रकृयाको अनुगमन 

र मलू्याकां नमा थथानीय जनताको सलिय सहिालगताको महत्वपणूि िलूमका ह ने िएकाल ेयथता योजनाहरुमा आम 

जनसमदुायको अपनत्व र थवालमत्व थथालपत िई योजनावि कायििमहरुको अलिकतम प्रलतफल प्रालप्त ह न े र 

त्यसबाट समयमै आयोजना तथा कायििमहरु सम्पन्न ह ने कुराको सलुनलितता ह न्छ । यथता योजनाले आयोजना र 

कायििमहरुबाट प्राप्त ह ने अपलेक्त प्रलतफलको लवतरण समन्यालयक र दीगो समते ह ने लवश्वास गररन्छ ।  

१.३ आिविक योजनाका आिािहरु (Basis of Periodic Plan) 

आवलिक योजना तयारीका बैिालनक आिारमा यस प्रकार रहकेा छन ्: 

१.  थथानीय तहको सांवैिालनक हलैसयत (सांलबिानको अनुसलूच ८) मा उल्लेलित अलिकारलाई प्रयोग गनि । 

२.  थथानीय सरकार सञ्चालन  ऐन २०७४ को पररच्छेद ६, दफा २४ को ्यवथथाअनुसार थथानीय तहलाई 

लनक्ेलपत अलिकारहरुको कायािन्वयन गनि । 

३.  गाउँ कायिपाललकाको आबलिक योजना कायिक्ेिगत शति(TOR) को लनणिय अनुसार कायि गनि । 

४. साविजलनक िररद लनयमावली २०६४ को लनयम ७२ बमोलजम प्रकृया परूा लसम्ले ईन्फोटेक प्रा.लल., 

काठमाड लँाई लनयमानुसार परामशिदाता लनयकु्त गरी योजना लनमािण गने लजम्मेवारी समु्पेको । 

५. थथलगत सवेक्ण, अन्तरलिया र लवलिन्न लवषयगत सलमलतहरुसँग ्यापक छलफल गरी परामशिदाता सांथथाल े

तयार गरी गाउँपाललकाको लनदशेक सलमलत (Steering Committee)बाट अनुमोदन र गाउँपाललकाबाट थवीकृत 

तथा अनमुोदन । 

 

यस आवलिक योजना तयार गदाि दहेायवमोलजमका नीलतहरुलाई अबलम्बन गररएको छ : 

१. गाउँपाललकाले लनलदिि गरेको कायि लनदलेशका (Terms of Reference) मा आिाररत । 

२. गाउँपाललका क्ेिको आलथिक, सामालजक, ि लतक तथा प्राकृलतक स्रोतको लवद्यमान अवथथामा आिाररत ।  

३. जनताको आवश्यकता र आकाांक्ाको सांकलन र छलफलमा आिाररत । 

४. गाउँपाललकाको लवगतको लवत्तीय अवथथा र िलवरयको प्रक्ेपणमा आिाररत । 

५. थथानीय स्रोत, सामाग्री र जनशलक्तको अलिकतम प्रयोग गने सोचँ । 

६. गाउँपाललकाको दीर्िकालीन सोंच, लक्ष्य र रणनीलतहरुमा आिाररत । 

७. दीगो लवकासका लक्ष्यहरुसँगको तादाम्यता ।  

८. सांर् र प्रदशेका योजना तथा कायििमहरुसँग तादाम्यता । 

९. लवकास योजनाहरुको क्ेिगत बाँडफाँड र सन्तलुन । 
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१०.समयवि कायािन्वयनको ढाचँा र लगानीको योजना । 

११. योजना र कायििम कायािन्वयनको अनगुमन तथा मलू्याांकनको सथुपि प्रणाली । 

 

१.४ नेपाल सिकाि तथा गण्डकी प्रदेश आबविक योजनासंगको अन्तिसम्बन्ि (Relationship with Nepal 

Government and Gandaki Province Periodic Plan) 

राज्यको पनुिसांरचना पिात सांर्ीय सरकार, प्रदशे सरकार र थथानीय सरकारल े लवकासका आवलिक योजनाहरु 

अलग अलग रुपमा वनाउने ह दँा लतनीहरु लवचको सम्बन्ि र तादात्म्यता ह नपुने आवश्यकतालाई यस आवलिक 

योजनामा पलन ध्यान लदइएको छ । िासगरी केन्रीय, प्रादलेशक र थथानीय योजना र कायििमहरु परथपर बालझने, 

दोहोररने सांिावना र त्यसबाट कायािन्वयनमा पैदा ह न ेजलटलतालाई योजना वनाउँदा लवशेष हके्वका रालिएको छ । 

नेपाल सरकारको चाल ुआबलिक योजना र गण्डकी प्रदशे सरकारले तयारी गरेको आबलिक योजनाका लक्ष्य, 

प्राथलमकता र कायििमहरुसँग यस योजनाको तादम्यता राख्न े प्रयत्न गररएको छ । सांर्, प्रदशे र थथानीय तहको 

अलिकारको सलूचलाई समेत मध्यनजर गरी लतनीहरुबाट लनक्ेलपत ह न ेअनुदान र राजश्व वाँडफाँडलाई यस आवलिक 

योजनाको लवत्तीय योजना र क्ेिगत लगानी कायििम तय गदाि लवशेष ध्यान प¥ुयाइएको छ । साथै नेपालल े

अन्तरालरिय र रालरिय थतरमा गरेका प्रलतविता, रालरिय र प्रादलेशक लवकास नीलत र कायििमहरुसांग यस आवलिक 

योजनालाई आवि गररएको छ ।  

१.५ आिविक योजना तजुशमाका उदे्दश्यहरु (Objectives of Periodic Plan Formulation) 

  यस आवलिक योजना तजुिमाको मखु्य उद्देश्य क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको लवकासको 

दीर्िकालीन सोंच बमोलजम क्ेिगत लवकासको समग्र योजना र कायििमहरु तय गरी क्व्होलासोथारवासी जनताको 

समलृिलाई सलुनलित गनुि हो । यसका लवलशि उद्देश्यहरु दहेाय वमोलजम रहकेा छन्: 

१. क्व्होलासोथार गाउँपाललकाका लवद्यमान पवूाििारहरुको अद्याबलिक गद ै योजनावि तवरले आलथिक तथा 

सामालजक पवूाििारको दीगो लवकास योजना तजुिमा गन े। 

२. पछ टे, लवपन्न र सामालजक लहसावल े वलञ्चलतमा परेका क्ेि, वगि र ललङ्गका थथानीय जनताको लशक्ा, 

थवाथ्य, िलेकुद एांव मनोरञ्जनको आवश्यकतालाई पररपलूति गन ेयोजना तजुिमा गने ।  

३. गाउँपाललका र यसका लवलिन्न क्िेलिि कृलष, पशपुालन, पयिटन, ऊजाि, उद्योग, ्यापार र रोजगारी प्रवििन 

कायििमहरु माफि त आलथिक गलतलवलिमा लवथतार र लवकास गने आलथिक लवकास योजना तजुिमा गन े। 

४. आवलिक योजनाका लवलिन्न कायििमहरुको सांचालनका लालग आवश्यक पन ेलवत्तीय श्रोत पररचालन र त्यसको 

क्ेिगत लगानी योजना प्रथततु गन े।  

५. गाउँपाललकाको सागँठलनक थवरुप, सांथथागत ्यवथथापन, जनशलक्त ्यवथथापन र असल शासनका कायििमहरु 

समेलटएको सांथथागत योजना प्रथतुत गन े। 

६. क्व्होलासोथार गाउँपाललका क्िेको पयािवरणीय सन्तलुन, वातावरण सांरक्ण र ्यवथथापन तथा सांिालवत लवपद ्

्यवथथापनको योजना तजुिमा गने । 

७. गाउँपाललकाको आवलिक योजना कायािन्वयन, अनगुमन र मलू्याङ्कनको कायियोजना ननर्माण गन े। 
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१.६ आिविक योजनाका के्षत्र तथा सीमाहरु (Scope and Limitation of Periodic Plan) 

१.६.१ योजनाका के्षत्रहरु (Scope of Periodic Plan) 

गाउँपाललकाले लनलदिि गरेको कायि लनदशेन र परामशिदातासँग िएको सम्झ ताको पररलिलिि रही यस आवलिक 

योजना तयार गररएकोले तद्नरुुप यस योजनामा लनम्न लललित क्िेका योजनाहरु समेलटएका छन् : 

१. क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको दीर्िकालीन योजनाको प्रारुप  

  यस लिि लवकासको दीर्िकालीन सोंच, ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्यहरु र लवकासका प्राथलमकताहरु र गाउँपाललका 

क्ेिका सवलता, दवुिलता, सांिावना र चनु तीहरु समेत प्रथततु गररएको छ ।  

२. ि लतक लवकास योजना  

  थथानीय यातायात पवुाििार, लसांचाई, नदी लनयन्िण, जललवद्यतु र वैकलल्पक ऊजाि, िानेपानी, वसोवास तथा 

िवन लनमािण, सामालजक पवूाििारहरु, पयिटन, कृलष तथा औद्योलगक पवूाििारहरु समेलटएको ि लतक लवकास योजना 

प्रथतुत गररएको छ । 

३. आलथिक लवकास योजना  

  यस योजना अन्र्तगत कृलष, पशपुालन, वागवानी, वनमा आिाररत आलथिक लियाकलाप, िलनज सम्पदा, 

िलूम ्यवथथा, िाद्य सरुक्ा, उद्योग, बालणज्य, आपलुति र पयिटनमा आिाररत आलथिक कृयाकलाप, र्रेल ुतथा साना 

उद्योग लवकासका कायििमहरु समलेटएका छन ्।  

४. सामालजक लवकास योजना  

  यस योजना अन्तगित वसाँइसराई ्यवथथापन, लशक्ा, थवाथ्य, िानपेानी र सरसफाई, जनताको सामालजक 

सम्पलत्तमा पह चँ, सामदुालयक स्रोत लवकास, लैंलगक, जालतगत, वाललवकास, विृ, असहाय, दललत र अपाङ्गहरुको 

सामालजक हलैसयत र सहिालगता सलुनलित गने र सामालजक सरुक्ाका कायििमहरु, यवुा तथा िेलकुद लवकासका 

कायििमहरु समेलटएका छन ्। 

५. वातावरण तथा लवपद ््यवथथापन योजना  

  यस अन्तगित सरसफाई, ठोस फोहोर ्यवथथापन, प्राकृलतक र साँथकृलतक वातावरणको सांरक्ण, नदी 

लनयन्िण, िकू्य लनयन्िण, वन सांरक्ण र उपयोग, उच्च लहमाली क्ेिको सांरक्ण, लवकास र प्रवर्िन लगायत 

पयािवरणीय (जलवाय)ु अनुकुलन कायििमहरु समलेटएका छन् । िकूम्प, आगलागी, वाढी, पलहरो, सखु्िा िडेरी र 

महामारी जथता लवपदह्रुको जोलिमयकु्त थथानहरुको पलहचान गरी न्यनूीकरणका उपायहरु उल्लेि गररएका छन् । 

६. लवत्तीय ्यवथथापन योजना  

  यस योजना अन्तगित गाउँपाललकाको आय–्ययको लवशे्लषणका आिारमा आगामी योजना अवलिको लालग 

आय र ्ययको प्रक्ेपण गररनुका साथै गाउँपाललकाको वजेटको क्िेगत वाँडफाँड, आन्तररक राजश्व वलृिका योजना, 

लनजी र सहकारीको योगदान, अन्तर सरकारी लवत्तीय वाँडफाँड र हथतान्तरण, िचिको वाँडफाँड र ्यवथथापनको 

योजना समेलटएको छ ।  

७. सशुाशन र सांथथागत लवकास योजना  

  यस अन्तगित गाउँपाललकामा शालन्त र सरुक्ा, न्याय प्रणाली, लवत्तीय अनुशासन, सेवा प्रवाहको सहजता, 

थवच्छ र प्रिावकारी सेवा, असल शासन प्रवर्िन, लेिा र अलिलिेहरुको प्रिावकारी ्यवथथापन, थथानीय स्रोत 

तथा सािनको प्रिावकारी उपयोग, अन्य सांथथाहरुसँगको साझेदारी र सञ्जाल ९ल्ितियचपरलन०, कमिचारी र 

जनशलक्त ्यवथथापन, अलिपे्ररणा र सदुृलढकरण, लवकास प्रशासनको ढाचँा र कायिलवलिको लवकास जथता 

कायििमहरु समेलटएका छन ्।  

८. अन्र्तसम्बलन्ित लवषयहरुको योजना 
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  यस अन्तगित मालथ उल्लेलित योजनाहरुसँग अन्र्तसम्बलन्ित लवषयहरु — त्याांक प्रणाली, गरीलब लनवारण, 

श्रम तथा रोजगारी, जनशलक्त, उद्यमशीलता लवकास, अनुसन्िान र लवकास, समावेशीकरण, सामालजक सिुार, 

सामालजक साांथकृलतक लवलविता, सामदुालयक साझेदारी र गरैसरकारी सांथथाहरुसँगको सहकायि जथता लवषयहरु 

समेलटएका छन् ।  

९. योजना तथा कायििम कार््् ्िर््् ्ियािन्वयन योजना  

 यस अन्तगित लवलिन्न क्िेगत योजनाहरुको वगीकरण गरी गाउँपाललका, वडा, प्रदशे र सांर्ीय कायििमहरुसांग 

तादाम्यता र लजम्वेवारी बाँडफाँड गरी कायििम कायािन्वयनको ढाचँा प्रथतुत गररएको छ िन े लवकास लनमािण र 

गाउँपाललकाबाट प्रवाह ह न ेसेवाहरुको अनुगमन र मलू्याांकनको योजना प्रथततु गरिएको छ ।   

 

१.६.२ आिविक योजनाका सीमा (Limitation of the Periodic Plan) 

आवलिक योजना तयार गदाि लनम्नलललित सीमाहरुलाई मध्यनजर रालिएको छ: 

१. पनुिगलठत गाउँपाललका पवूिका थथानीय लनकायको एलककृत त्याांकको अिावमा लामो समयको प्रबलृत्तगत 

लवशे्लषण गनि नसलकएको ।  

२. वडा िेलामा सहिागीहरुकोेे लवचार प्रलतलनलिमलुक रुपमा योजनामा समावेश िएको ।  

३. यस आवलिक योजना क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको प्रथम आवलिक योजना िएकोल े कलतपय लितीय 

स्रोतबाट प्राप्त ह नु पन ेत्याांकहरु पयािप्त रुपमा उपलब्ि ह न नसकेको ।   

४.गाउँपाललकाका लवलिन्न कायििमहरु दीर्िकालीन प्रकृलतका र लवथततृ पररयोजना प्रलतवेदनको आवश्यकता पन े

िालका िएकाले पररयोजनागत लवथततृ लगानी योजना गनि तत्काल सम्िव निएको ।  

१.७ आबविक योजना धनमाुण धवधि ि प्रकृया (Methodology and Process) 

१.७.१ योजना वनमाशण विवि (Plan Formulation Method) 

१.७.१.१ पूिश अध्ययनहरुको पुनिािलोकन (Literature Review) 

पवूि अध्ययनहरुको िममा आवलिक योजनासँग सम्वलन्ित क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको बथतगुत लववरण 

२०७६, आ.ब. २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को वालषिक बजेट, नीलत तथा कायििम, काथकी लजल्ला वथतगुत 

लववरण २०७५, गण्डकी प्रदशेको लथथलतपि २०७५, रालरिय योजना आयोगले तयार पारेको थथानीय तहको योजना 

तजुिमा लदग्दशिन २०७५, प्रदशे नीलत तथा योजना आयोगल ेतयार गरेको थथानीय तहमा आबलिक लवकास योजना 

तजुिमा प्रलिया र थथानीय तहका पदालिकारीलाई प्रलशक्ण प्रयोजनको लालग तयार गररएको सांलक्प्त लनदलेशका 

२०७५, सम्बलन्ित अध्ययन प्रलतवेदन, त्याांक तथा नक्वसाहरुको समेत अध्ययन गररएको छ । यसका अलतररक्त 

क्व्होलासोथार गाउँपाललकामा हाल आवि सालवक गाँउ लवकास सलमलतका सचूनाहरुलाई पलन आिार मालनएको छ 

। योजना लनमािणको िममा योजना लनमािण, कायािन्वयन, अनुगमन र मलू्याङ्कन सम्बन्िी रालरिय तथा अन्तरािलरिय 

अनुिवमा आिाररत प्रकालशत प्रलतवेदन, जनिल, लेिहरु र सन्दिि पथुतकहरुको समेत लसांहावलोकन गररएको छ ।  

१.७.१.२ तथ्याड्ढ एिं सूिना संकलन (Data Collection) 

प्रलतवेदन तयारीका िममा क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको बथतुगत लववरण तयारीका लालग गाउँपाललकाबाट २०७६ 

बैशाि र जेठ मलहनामा मोबाइल एप्सबाट सांकलन गररएका सचूनाहरुलाई मखू्य आिार त्याांक (Baseline 

Data) को रुपमा ललइएको छ । यस अलतररक्त अन्य लितीय श्रोतहरु जथतै काथकी लजल्ला वथतुगत लववरण २०७५ 

र अन्य गाउँपाललका तथा नगरपाललकाका पवूि आवलिक योजनाको अध्ययन समते गररएको छ ।  
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यसका अलावा सडक, िानपेानी, लवद्यतु, जलसम्पदा, जांगल, जलमन, आलदसँग सम्वलन्ित सचूनाहरुलाई 

गाउँपाललकाका लवलिन्न थथानहरुमा वडाथतरीय िलेा गरी गणुात्मक तथा मािात्मक सचूना समते सांकलन गररएको 

छ । साथै मखु्य सचूनादाता (Key Informants) वाट प्राप्त सचूनाहरु, अलिमत र सझुावहरुलाई समते प्रलतवेदन 

तयार गदाि समावेश गररएको छ । 

क) वनदेशक सवमवत तथा विषयगत सवमवतहरुसंग छलफल  

आवलिक योजना तजुिमा गन े लसललसलामा गाउँपालेलकाका प्रमिुको सांयोजकत्वमा गाउँपाललकाका कायिकारी 

अलिकृत तथा पदालिकारीहरु, राजनैलतक दलका प्रलतलनलिहरु, गाउँपाललकाको लवकाससँग सम्बलन्ित कायािलयका 

प्रमिुहरु, गैर–सरकारी तथा अन्य सांर्–सांथथाका प्रलतलनलिहरु, थथानीय बुलिजीवी, दललत, लपछलडएका वगि, अपाांग 

तथा मलहला प्रलतलनलिहरु रहकेो लनदशेक सलमलतसँग छलफल गररएको छ । गाउँपाललकामा लवद्यमान लवलिन्न 

लवषयगत सलमलतहरु जथतै : आलथिक लवकास सलमलत, सामालजक लवकास सलमलत, पवूाििार लवकास सलमलत, 

वातावरण तथा लवपद ् ्यवथथापन सलमलत, सांथथागत लवकास तथा लवत्तीय ्यवथथापन लवकास सलमलतसँग 

गाउँपाललकामा गररन ुपन े लवलवि लवषयगत योजना तथा कायििम र सो क्ेिमा कसरी लवकासको िाका तयार गनि 

सलकन्छ िन्ने लवषयमा समेत लवथततृ छलफल गररएको छ । प्रत्येक लवषयगत सलमलतहरुसँग छलफल गरी 

छलफलको लनचोडलाई आवलिक योजनामा समावेश गररएको छ । 

ख) श्रोत व्यविहरुसंगको छलफल  

गाउँपाललकाको आवलिक योजना तयार गने लसललसलामा यस गाउँपाललकासगँ सम्वलन्ित लवलिन्न ्यलक्तहरुलाई 

श्रोत ्यलक्तहरुको रुपमा ललई सचूना सांकलन गने काम गररएको छ । आवलिक योजना तजुिमाको लसलसलामा यस 

गाउँपाललकाका लवलिन्न पेशा, ्यवसाय र अध्यापन तथा प्रध्यापनमा सांलग्न ्यलक्तहरुसँग छलफल गररएको छ । 

यसको साथै नपेाल सरकारको उच्च तहदलेि लजल्ला तथा गाउँपाललका थतरका कमिचारीहरु र राजनीलतक 

्यलक्तत्वहरुसँग समते छलफल गरी उनीहरुको राय समते सांकलन गररएको छ । यसरी स्रोत ्यलक्तहरुबाट प्राप्त 

सझुाव, अलिमत र सोचँहरुल ेयोजना लनमािणमा उल्लेख्य योगदान परु् याएको छ ।  

ग) िडास्तिीय बृहत भेला तथा अपेक्षा संकलन 

गाउँपाललका आवलिक योजना तजुिमा गनिको लालग लनदशेक सलमलत तथा लवषयगत सलमलत गठन पिात् प्रत्येक 

वडामा वडा अध्यक्, लनवािलचत वडा सदथय सलहतको वडा िलेामा छलफलका लालग परामशिदाताबाट तयार 

पाररएका चेक ललि उपलब्ि गराइ वडागत समथया पलहचान गन,े वडाथतरका कायििम तथा आयोजनाहरुको 

प्राथलमकीकरण गने तथा समथया न्यनूीकरणको लालग सझुावहरु सांकलन गररएको छ ।  

यसरी न ैगाउँपाललकाको क्िेगत आिारमा २०७६ जेठ मलहनामा सबै वडाका क्ेिगत प्रलतलनलिहरुको प्रलतलनलित्व 

ह ने गरी छलफल तथा अन्तलि्रयाबाट आवलिक योजनाका दीर्िकालीन सोंच, ध्येय, लक्ष्य, उद्देश्य तथा 

कायियोजना लनिािरणमा राय सांकलन गरी वडाका अपेक्ा पलहचान समेत गररएको लथयो । त्यसैगरी परामशिदाताका 

प्रालवलिक समहूहरुबाट लवलिन्न समहू लविाजन गरी ती समहूमा सहजीकरण गरी चेक ललिबाट आएका अपेक्ा तथा 

कायििमहरुको पनुः छलफल र लवशे्लषण गरी प्राथलमकताका आिारमा आगामी ५ वषिको योजनाको मागिलचि तयार 

गरीयो । यस मागिलचिलाई परामशिदाताका लवज्ञ टोलीबाट सोही क्ेिका थथानीय बुलिजीलब, राजनीलतक दलका 

प्रलतलनलि तथा लवषय लवज्ञहरुसँगको छलफलबाट कायियोजना प्रलतवेदनमालथ लटप्पणी सलहत सझुाव सांकलन 

गररएको लथयो ।  

घ) स्थलगत सिेक्षण तथा प्रमाणीकिण 

परामशिदाताको थथलगत अध्ययन टोलीले गाउँपाललकाको प्रत्येक वडा र टोल भ्रमण गरी थथलगत सवेक्ण तथा 

अवलोकनको माध्यमबाट त्याङ्क तथा जानकारी सांकलन गरेको छ ।  सबै वडाहरुमा वडा िेला गरी सांकललत 

त्याांकहरु वडामा गलठत सम्पकि  सलमलतसँगको छलफलबाट पनुः अध्यावलिक गररएको छ । नापी लविाग र 

लफलनडाबाट तयार गररएको थथलरुप नक्वसालाई आिार नक्वसाको रुपमा ललई थक्वयान (Scan) गरी GIS Software 
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बाट थथलगत सवेक्ण तथा अवलोकन गरी स्रोत नक्वसाहरु तयार गररएको छ । यस सन्दििमा मखु्य रुपमा 

गाउँपाललकामा रहकेा ि लतक पवूाििारहरु जथतै : सडक, सांचार, लवद्यतु, िानेपानी आलदका सम्वन्िमा सवेक्ण, 

अवलोकन तथा थथलगत जाचँ गरी नक्वशामा समते पररमाजिन गन ेकायि गररएको छ ।  

वडा िलेा मापिmत वडागत आवश्यकता तथा समथयाको पलहचान गरी प्रत्येक वडामा गलठत वडा सम्पकि  सलमलत 

मापिmत प्राथलमकीकरण गररएको छ । यही प्राथलमकता िमका आिारमा वडागत योजना तजुिमा गररएको छ िन े

रणनैलतक योजनाको लालग लवषयगत सलमलत, लवज्ञ तथा लनदशेक सलमलतमा लवथततृ छलफल गररएको छ ।  

१.७.१.३ तथ्याङक विशे्लषण (Data Analysis) 

गाउँपाललकाको रणनैलतक योजना, कायििम तथा अल्पकालीन र दीर्िकालीन आयोजनाहरु छन ट गनिको लालग 

त्याांक लवशे्लषणको महत्वपणूि थथान ह न्छ । आयोजना छनौंटका लालग समलिगत लवकासको चनु ती र 

सम्िावनाहरुको सन्दििमा प्राप्त त्याांक र सचूनाहरुलाई लवथततृ रुपमा लवशे्लषण गररएको छ । थथलगत अध्ययन 

भ्रमण, वडा िेला, सामलुहक छलफल, अन्र्तलिया र लवज्ञ ्यलक्तको रायसझुावका साथै लितीय थतरका त्याांकहरुको 

आिारमा तल उल्लेि गररए बमोलजम त्याांक लवशे्लषण गररएको छ: 

 

क) भौगोवलक अिस्थाको िणशन ि विशे्लषण  

गाउँपाललकाको ि गोललक अबथथाको लवशे्लषण गन ेिममा यसको अबलथथलत, ि–ूथवरुप, नदीनाला, वातावरणीय 

अवथथा आलदको लवशे्लषण गररएको छ । यसैगरी ि गोललक अवथथाको पररणाम थवरुप उत्पन्न सम्िावना र 

चनु लतहरुलाई पलन लवशे्लषण गररएको छ । साथै लवशे्लषण गर्िने िममा ि गोललक अवलथथलतले लवकासमा पारेको 

चनु ती र वाथतलवकता समेतलाई कसरी योजनागत लहसाबमा समेट्न सलकन्छ, कुन कुन क्िेगत योजनालाई 

प्राथलमकता लदांद ैलवकास आयोजनाहरु सञ्चालन गररनु पदिछ िन्न ेकुरालाई ख्याल गररएको छ । यसल ेगदाि क्िेगत 

लवलशिताका आयोजनाहरु तथा रणनैलतक दीर्िकालीन आयोजनाहरुको छन टमा समते मद्दत पगुेको छ ।  

ख) सामावजक तथा सांस्कृवतक अिस्थाको विशे्लषण 

       जनसांख्याको वनावट, जनसांख्या बलृि, िाषा, िमि सँथकृलत, रीलतररवाज, परम्परा, बसाँइसराइ, जनसांख्याको 

प्रक्ेपण आलद सामालजक तथा साँथकृलतक अवथथाको लवशे्लषण गररएको छ । यी त्याांकले िलवरयमा 

गाउँपाललकाका कायि कथतो लकलसले लवकास गराउने िन्ने कुराको मलू्याङ्कन र प्रक्पेण गनि मद्दत पगु्नछे । त्यसैगरी 

अध्ययन क्िेको सामालजक अवथथा थाह पाउनका लालग लशक्ा, थवाथ्य, सरुक्ा आलदको लवशे्लषण गररएको छ । 

यसैगरी िलवरयको लालग लवकास लनमािणमा प्राथलमकता लदनुपन ेक्िे, सामालजक रुपमा समावेशीकरणको लसिान्त 

अवलम्बन गनुि पन े पक्हरु, लशक्ा, थवाथ्य, सामालजक पवूाििारमा गनुि पन ेलगानी जथता लबषयमा समेत यसल े

महत्वपणूि योगदान परु् याउने छ । 

ग) आवथशक अिस्थाको विशे्लषण 

  आवलिक योजना तजुिमाको िममा गाउँपाललकाको लवद्यमान आलथिक अवथथा र िलवरयको 

आलथिक अवथथाको प्रबलृत्तलाई समेत लवशे्लषण गनुि पदिछ । यथतो लवशे्लषणले िलवरयमा कथतो र कुन रुपमा लवकास 

गने, मखु्य आलथिक गलतलवलि के ह ने ? यथता आलथिक गलतलवलिबाट गाउँपाललकाको लवकासको लालग कथतो फाइदा 

पगु्ने ? िन्न ेसन्दििमा जानकारी ललन सलकन्छ । बथतीलाई िलवथयमा कुन क्ेिमा लवथतार गनि सलकने, छररएर रहकेो 

कुन कुन बथतीलाई कहाँ एलककृत गने साथै कथतो प्रकारको आलथिक लियाकलापमा ध्यान केलन्रत गनि सलकन्छ िन्न े

कुरा जानकारीको लालग गाउँपाललकाले िेलेको िलूमका, आलथिक आम्दानीका श्रोतहरु, बसाँइसराइकँो प्रिाव आलद 

कुराहरुमा समेत ध्यान लदइएको छ । यसका साथै गाउँपाललकाको लवगत दईु वषिको आय ्यय लववरणको आिारमा 

५ वषिको आम्दानी प्रक्ेपण समेत गरी सो आिारमा आगामी ५ वषिको गाउँपाललकाको ्ययको योजना तयार गररन े

ह दँा गाउँपाललकाको आयोजना छन ट तथा योजना तजुिमामा समेत सहयोग पगुेको छ ।  
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घ) भौवतक ि िाताििणीय अिस्थाको विशे्लषण 

ि लतक लवकासका पवूाििारमध्ये सडक तथा ढल, यातायात, सञ्चार, नदी लनयन्िण, लपउन े पानीको उपलब्िता, 

लवद्यतु आलदको अवथथाको अध्ययन तथा लवशे्लषण गररएको छ । गाउँपाललकाल ेआफ्नो क्ेिको ्यवलथथत लवकास 

गनि आवश्यक पने ि लतक पवूाििारहरुको लवकासमा जोड लदनु पदिछ । यस िममा दीगो लवकास र लवथतारको लालग 

वातावरणीय पक्को पलन अध्ययन गररएको छ । लवद्यमान वातावरणीय अवथथालाई लवशेष ध्यान लदई वातावरणीय 

्यवथथापनमा िास गरी ि-ूक्य, नदीिोला लनयन्िण तथा प्रदषूण, जलवाय ु पररवतिन, फोहरमलैा ्यवथथापन 

आलदको अध्ययन तथा त्यसको समािानका लालग लवलिन्न लवषयहरु समावेश गररएको छ ।   

१.७.२ योजना तजुशमाको प्रकृया (Plan Formulation Process)  

लचि १.१ आबलिक योजना लनमािण प्रकृयाको प्रवाह (स्रोतः नीलत तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदशे) 

क) क्वव्होलासोथािको अग्रणी के्षत्र पवहिान ि विशे्लषण 

  योजनाहरु प्रत्येक गाउँ वा शहरका िलवरयमा ह ने लवकासका दृलिल ेआ–आफ्नै लवशेष सम्िावनाहरु 

ह न्छन ्र लयन ैसम्िावनाहरुले बथतीहरुको लवकासको िाका कोन ेगरेको ह न्छ । यही लवशेष सम्िावनालाई अग्रणी 

क्ेि िलनन्छ, जनु उक्त क्ेिको लवकासका लालग महत्वपणूि ह न्छ र  बथतीको लवकास र लवथतारलाई लनदलेशत गदिछ । 

आवलिक योजना तयारीको सन्दििमा बथतीको सम्िालवत लवथतार र लवकासको लवशे्लषणमा अग्रणी क्ेिले ठूलो 

िलूमका िेल्दछ । क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको मखु्य अग्रणी क्िेहरुमाः पयिटन, कृलष, पवूाििार लवकास रहकेा छन ्

। तसथि यसै दृलिकोणमा गाउँपाललकाको अग्रणी क्ेि पलहचान गररएको छ र सोही आिारमा तयार पाररएको छ ।  

ख) अपेक्षा पवहिान 

   लवकास योजना तजुिमा र लवकास लनमािणको िममा समथयाहरुलाई पलहचान गद ै िमबि रुपमा 

लवशे्लषण गररएको छ । क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको समथया पलहचान गदाि थथलगत अध्ययनिारा बथतीहरुमा 

दलेिएका मखु्य समथयाहरु अबलोकन तथा मखू्य सचूनादाताहरुको छलफलबाट जानकारी प्राप्त गररएको छ । 

छलफल तथा अन्र्तलियाको िममा गाउँपाललकाका प्रलतलनलिहरु, लवज्ञ समहूहरु लगायत अन्य लनकायका 

प्रलतलनलिहरु तथा थथानीय तहका लवलिन्न पशेा, वगि र समहूहरुसँग आबि लविान, समाजसेवी, लशक्क, सामालजक 

कायिकताि, मलहला, सम्बलन्ित क्िेका जनताहरुसँग बैठक आयोजना गरी मखु्य समथयाहरु पलहचान गररएको छ । 

यथतो सहिालगतामलुक छलफलमा िेरै िन्दा िेरै मालनसको सहिालगता गराउने प्रयास गररएको छ । यसवाट 

वाथतलवक आवश्यकता पलहचान सलहत योजना तजुिमा गनि सहयोग पगुेका छ । यथतो छलफलबाट एकालतर 

सम्बलन्ित क्ेिको प्रमिु समथया पलहचान गनि मद्दत पगु्यो िने अकोलतर गाउँपाललकाका सम्िावना समेत पलहल्याउन 

सहयोग पगुेको छ । अपेक्ा पलहचान गदाि वडागत तहमा दलेिएका मखु्य समथयाहरु समेत पलहचान गररएको छ । 

यसले वडागत आयोजना तथा रणनैलतक योजना तजुिमामा महत्वपणूि सहयोग पगुी गाउँपाललकाको ५ वषे आवलिक 

योजना तजुिमा गदाि प्राथलमकीकरण गनि तथा अग्रणी क्िे सलहतको कायियोजना बनाउन समते लवशेष सहयोग पगुेको 

छ ।  

ग) िणनीवतक योजना तयािी 

रणनीलतक योजनाहरुल े गाउँपाललकाको दीर्िकालीन समथया समािान गनि मद्दत प¥ुयाउँछ िने यसैका आिारमा 

गाउँपाललकालाई िलवरयमा कुन लदशातफि  लवथतार र लवकास गनि सलकन्छ िन्ने कुराको लनिािरण गदिछ । तसथि 

रणनैलतक योजनाल ेगाउँपाललकाको अग्रणी स्रोतहरुको आिारमा योजना तजुिमा गनि सहयोग परु् याउँदछ िने ि–ू

उपयोग नीलतलाई कायािन्वयन गरी िलवथयको लवकासलाई मागि लनदशे गनि सहयोग गदिछ । दीर्िकालीन रुपमा 

गाउँपाललकाको लवकासको लालग दीर्िकालीन रणनीलतक योजनाको आवश्यकता पदिछ जसल े गाउँपाललकाको 

समथया समािान तथा लवद्यमान मखु्य सम्िावनालाई सम्बोिन गनि सक्वदछ । त्यसैल ेयस अन्तगित गाउँपाललकाको 

दीर्िकालीन लवकासको लालग थथानीय, प्रादलेशक तथा रालरिय महत्व िएका रणनीलतक योजनाहरु प्रथताव गररएको 

छ र सोही अनुसारको लवकास योजना सञ्चालन गररने कायियोजनाहरु प्रथताव गररएको छ । गाउँपाललकाको 
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दीर्िकालीन सोच, लक्ष्य र उद्देश्य लनिािरण गरी सोही अनुसार क्ेिगत योजनाको रणनीलत र कायिनीलत लनिािरण 

गररएको छ । यी रणनीलतक योजनाहरुल े लवद्यमान समथयाहरुलाई सम्बोिन गनुिका साथै िलवथयमा अग्रणी 

क्ेिहरुलाई ग्रहण गद ै लनरन्तर रुपमा लवकास दीगो िै अलर् बढाउन मद्दत गने छ र गाउँपाललकाको दीर्िकालीन 

सोचल ेलनिािरण गरेको लक्ष्य हाँलसल गनि समेत मद्दत पगु्ने अपके्ा गररएको छ ।  

घ) नक्वसांकन तथा विशे्लषण 

यस कायिमा नक्वसा तयारी र अद्यावलिकलाई लवशेष प्राथलमकता लदई नक्वसाङ्कनको कायि सम्पन्न गररएको छ । 

गाउँपाललकाको ि लतक पवूाििारहरु जथतै सडक, िानेपानी, लवद्यतु, सांचार लगायत पवूाििारहरु नक्वसाङ्कनिारा 

प्रथतुत गररएको छ िन े सामालजक पवूाििारहरु जथत ै लशक्ा, थवाथ्य, िलेकुद, िालमिक मठमलन्दर लगायतलाई 

नक्वसाांकन गररएको छ । साथै ि गोललक तथा प्राकृलतक श्रोतहरुको पलहचानको नक्वसाांकन, वतिमान ि–ूउपयोगको 

नक्वसाांकन सलहतको लवशे्लषण गररएको छ । नक्वसाांकन कायि गदाि सिे लविागको टोपोलसट, Landsat Image 2015 

का तथबीरहरु, Google Earth का तथबीरका त्याांकलाई GIS Software प्रयोग गरी  लनम्नानुसारका नक्वसा तयार 

गररएको छ  : 

१. अवलथथलत तथा राजनलैतक लविाजन  

२. ि गोललक थवरुप 

३. नदीप्रवाह तथा जलािार  

४. वनथपलत  

५. हावापानी 

६. माटो तथा िलनज 

७. वतिमान ि–ूउपयोग 

८. पयिटकीय क्ेि 

ङ) विषयगत विकास योजनाहरुको तजुशमा 

    लवकास योजना िनेको अथितन्िको सबै लवषयगत वा क्ेिगत योजनाहरुको समग्रता हो । यस अन्तगित ि लतक 

लवकास, आलथिक लवकास, सामालजक लवकास, वातावरण सांरक्ण र ्यवथथापन, लवपद ्तथा प्रकोप ्यवथथापन, 

सांथथागत लवकास र लवत्तीय लवकास योजनाहरु समेलटएका ह न्छन ्। गाउँपाललकाको यस आवलिक योजनामा उपरोक्त 

सबै क्ेिगत योजनाहरुलाई वथतुगत रुपमा लवशे्लषण गरी ५ वषिका लालग लवलिन्न लक्ष्यहरु रािी कायििमहरु प्रथताव 

गररएको छ ।  

ि) योजना कायाशन्ियन तथा अनुगमन िणनीवत 

 योजना तजुिमा जलत महत्वपणूि छ त्यलत्तकै कायािन्वय रणनीलत पलन महत्वपणूि मालनन्छ । प्रायः योजनाहरु 

बनाइन्छन् तर सही रुपमा कायािन्वयन ह न नसकेको पररपे्रक्ष्यमा कायािन्वयन र अनुगमन पक् बललयो बनाउनु जरुरी 

ह न्छ । गाउँपाललकाको आवलिक योजना कायािन्वयनका लालग सम्बलन्ित सरोकारवाला लनकायहरुलाई सजग 

गराउँद ैसम्बि लनकायहरुलाई सलिय बनाउनु पदिछ । यसका लालग सबै सरोकारवाला लनकायसँग अन्तरकृया गरी 

कायािन्वयनमा सांलग्न गराउन जोड लदनु पदिछ िने आयोजनाको लगानीका लालग बह पक्ीय छलफल गरी बह क्ेिगत 

लगानी योजनालाई समेत यस योजनामा समावेश गररएको छ । यथता बह क्िेगत लगानी कायियोजनाले कुन 

लनकायले कुन वषि कलत लगानी गने िन्न े कुराको समेत जानकारी लदन्छ िने सम्बि लनकायलाई बढी उत्तरदायी 

बनाउन मद्दत गदिछ ।  
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१.८ प्रािवम्भक मस्यौदा योजना लेखन, प्रस्तुवत ि छलफल (Preliminary Report Writing, Presentation and 

Discussion) 

गाउँपाललका कायािलय लाहाचोकमा बसेको गाउँपाललकाको प्रथम आवलिक योजना सम्बन्िी छलफल र वडागत 

छलफल तथा अन्तलि्रयाबाट आएका सझुावहरुलाइ सांकलन गरी प्रलतवेदनमा समावेश गररएको छ । उपयुिक्त 

प्रथतुतीकरणमा प्राप्त सझुावहरुलाई समावेश गरी योजनाको अलन्तम प्रलतवेदन तयार गररएको छ । 

१.९ प्रवतिेदनको संगठन (Organisation of the Report) 

यस आवलिक योजनाको प्रलतवदेनलाई १० पररच्छेदमा लविाजन गररएको छ । प्रथम पररच्छेदमा आवलिक 

योजनाको पररचय र लवलिलाई समावेश गररएको छ । लितीय पररच्छेदमा गाउँपाललकाको वथतुलथथलत लववरण, तसे्रो 

पररच्छेदमा योजनाको समलिगत िाका, च थोमा समलिगत आलथिक नीलत, पाचँौं पररच्छेदमा आलथिक क्ेि समावेश 

गररएको छ । त्यसैगरी पररच्छेद छैठौंमा सामालजक क्ेि, सातौंमा पवूाििार क्ेि, आठौंमा सांथथागत लवकास र 

सशुासन, नवौंमा अन्तरसम्बलन्ित लवषय समावेश िएका छन ्िने अलन्तम पररच्छेदमा योजना कायािन्वयन, अनगुमन 

र मलू्याङ्कन समावेश गररएको छ । यसका साथै अनुसलूचहरुमा वडाथतरीय आयोजना तथा कायििम र श्रोत 

नक्वसाांकन समावेश गररएका छन् ।  

१.१० आिविक योजनाको अवन्तम प्रवतिेदन प्रस्तुवत (Presentation of Final Periodic Plan Report) 

लवलिन्न अन्तरलिया तथा छलफल कायििमवाट प्राप्त सझुावहरुलाई पनुः आवलिक योजनामा समावेश गरी 

क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको ३ वषे आवलिक लवकास योजना (२०७७/०७८ दलेि २०८०/०८१) को अलन्तम 

प्रलतवेदन २०७८/०२/२३ गते गाउँपाललकाको कायािलयमा बुझाइएको छ । 
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अध्याय–२ 

योजनाको समविगत खाका 

२.१ पृष्ठभुवम 

नेपालको सांलविान २०७२ ल े लनिािरण गरेको सांर्ीय ्यवथथा अनरुूप तीन तहका सरकारमाफि त सांर्ीय गणतन्ि नेपालको नयाँ 

मागिलचि तथा कायििारलाई सांथथागत गने पलहलो िड्ुलकलोको रूपमा २०७४ मा िएको थथानीय लनवािचनबाट प्राप्त जनादशेका 

आिारमा क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको आगामी तीन वषि (२०७८/७९-२०८०/८१) को अवलिको लालग आफ्नो लक्ष्य तथा 

गन्त्य तय गनि यस आवलिक योजना तयार गररएको हो । यस आवलिक योजना तयार पाने िममा क्व्होलासोथार गाउँपाललकाका 

लवद्यमान समथयाहरू, वतिमान आवश्यकताहरू तथा नेपालले २०८७ सम्म हालसल गन ेगरर लनिािररत गररएका लदगो लवकासका 

लक्ष्यहरूलाई प्रमिु आिार बनाईएको छ । यसका साथै लदगो लवकासका रालरिय लक्ष्यहरू प्राप्त गनि ठोस मद्दत परु् याउन ेगरी 

गण्डकी प्रदशे सरकारल ेतयार पारेको प्रथम पञ्चवषीय योजना (२०७६/७७ - २०८०/८१) बाट समते महत्वपणूि मागिदशिन प्राप्त 

िएको छ । गाउँपाललकाका आन्तररक तथा बाह्य सोतहरूको पररचालन एवम ् तीनै तहका सरकारको सहकायिबाट समग्र 

क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको समलृिका लक्ष्यहरू हालसल गररन ेअपके्ा ललईएको छ ।  

क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको यो प्रथम आवलिक योजना हो । यसका लालग समग्र गाउँपाललकाको लवकासको दीर्िकाललन सोचँ, 

ध्येय, लक्ष्य र उद्देश्यहरु तय िएका छन् । उद्देश्यहरु परुा गनिका लालग अपनाउनुपन ेरणनीलत र कायिनीलतहरुमा पलन थपिता आउन ु

जरुरी छ । यसले आबलिक योजनाका लालग मागि प्रशथत गदिछ । दीर्िकाललन सोच गाउँपाललका क्ेिको समलिगत अवथथालाई 

मध्यनजर रािी १० दलेि २० वषिमा लवलिन्न लवकासका क्ेिहरुमा रहकेा सम्िा्यता र गाउँपाललकाको नेततृ्वले रािेको सोच र 

प्रलतवितामा आिाररत छ । योजनाको दीर्िकाललन समलिगत िाकाका आिारमा क्िेगत लवकासका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत, 

कायिनीलत र कायििमहरु लनिािरण गररएका छन ् । लकनिन ेआबलिक योजना अन्तगित लवषयगत क्ेिका योजनाहरुल ेदीर्िकाललन 

सोचँ अनुरुपको ललक्त उपलब्िी हालँसल गन े कायिमा समयवि योगदान पयुािउछन ् । यसमा गाउँपाललकाको लवकासको 

दीर्िकालीन सोंच, ध्येय, लक्ष्य र उद्देश्यका अनुरुप गाउँपाललकाको समलिगत लवथलेषणका साथै आगामी तीनवषि लिि गनि सलकन े

लवकासका कायििमहरु र आयोजनाहरु समेलटएका क्िेगत योजनाहरु रहकेा छन ्जनु यस पलछका अध्यायहरुमा उल्लिे गररएका 

छन् । 

२.२ सबल ि दुलशब पक्षहरु, अबसि ि िुनौतीहरु (SWOT)  

सबल पक्हरु 

१. गण्डकी प्रदेश र प्रमुि ्यवसालयक केन्रसँग सडकको पह चँ पुग्नु  । 

२. गाउँपाललका केन्रदलेि वडा केन्र र प्रायः बथतीहरुमा कच्ची सडकको पह चँ ह नु । 

३. वडा कायािलय, थवाथ्य च की र लवद्यालयका अलिकाांश िवनहरु लनमािण ह नु । 

४. ग्रामीण पयिटनका लालग सुपररलचत क्ेि समेटेको गाउँ पाललका । 

५. पयािप्त मािामा प्राकृलतक श्रोत सािन उपलब्ि ह नु (बन, जांगल, जलडबुटी) । 

६. अलिकाांश बथतीमा लबद्युतसवेा, मोबाइल सेवा र तार रलहत इन्टरनटे सुलविाको पह चँ 

ह नु । 

७. र्रबास, पयिटन, पदयािा तथा साहलसक पयिटनको सम्िावना बढी ह नु ।  

८. साक्र र सलिय जनसांख्याको लहथसा बढी ह नु । 

९. सन्तुललत हावापानीका साथमा वातावरणीय थवच्छता कायम रहनु । 

१०. लवकासका लालग उजािशील जनशलक्तको उपलब्िता ह नु।  

११. जनलनवािलचत सम्बैिालनक अलिकार प्राप्त सक्म र लियालशल गाउँपाललका सरकार। 

१२. एकीकृत गाउँ बलथत, सेवा प्रबाह गनि सहज । 

१३. तुलनात्मक रुपमा कम लनरपके् गररबी । 

१४.गुरुङ जलतको बाह ल्यता िएको एकरुपता िएको समाज ।   

दवुिल पक्हरु 

१.  गाउँपाललका केन्र र वडा केन्रसँग पुग्ने सडकहरु कालोपि ेनह नु । 

२.  वडासम्म बाह्रैमास यातायातको पह चँ थतरीय र िरपदो नह नु ।  

३.  उबिर कृलष िलूमको कलम, अलिकाांश लिरालो जलमन । 

४.  प्रालवलिक र ्यवसालयक लशक्ाको कमीले गदाि प्रालवलिक जनशलक्तको अिाव ।  

५.  ि गोललक लवलविता अनुरुप आलथिक लियाकलाप सञ्चालन गनि ि–ूउपयोग नीलत 

लनमािण नह नु ।  

६.  उत्पादनमुिी लियाकलापमा कलम, आयातमा आिाररत उपिोग प्रवलृत्त । 

७.  प्रालवलिक जनशलक्त, पँुजी र आिलुनक प्रलवलिको कमीले गदाि उद्यमलशलता र 

रोजगारका अवसरहरु बलृि ह न नसक्वनु । 

८.  सामालजक क्ेिका सथथाहरु को कमजोर उपलथथलत (उच्च लशक्ा सांथथाको अिाव र 

अथपताल नह नु)।  

९.  सवेा प्रवाहमा आिलुनक लवद्युतीय सूचना प्रलबलिको प्रयोग नह दँा सवेा प्रवाह लछटो, 

छररतो र पारदशी ह न नसक्वनु । 

१०. कृलष तथा पश ुबीमा प्रिावकारी ढांगले सञ्चालन ह न नसक्वनु । 

११. सांचार प्रलवलिमा पूवाििार लबकाश ह न नसक्वनु । 
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अवसर 

१.  ि गोललक, सामालजक एवां साांथकृलतक र जैलवक लवलविताको सदपुयोग गरी 

क्व्होलासोथार समिृ बनाउन । 

२.  क्व्होलासोथारमा सलिय जनसांख्याको लहथसा कररब ६५ प्रलतशत िएकाल ेलवकास 

लनमािणका कायि सञ्चालन गनि सहज ह नु । 

३.  तरकारी, माछापालन, कुिरुापालन, पशफुमि, लचया, कफी, लकवी, एिोकाडो, 

च्याउ, दगु्ि उत्पादन एवां प्रशोिन र रैथाने बाललको सांरक्ण गरी कृलष तथा पशपुांक्ी 

पालनमा आिलुनकीकरण र ्यवसालयकरण गनि । 

४. लहमालयको अवलथथलत, दृरयाबलोकन केन्र, होमथटे, पदमागि, गुफा, तातोपानी र 

साांथकृलतक लवलविता, क्वयानोलनङ, प्याराग्लाईलडङ, हाइलकङ, िेलकङ जथता साहलसक 

पयिटनको लवकास गनि । 

५. सतुवा, पाँचऔले, यासािगुम्बा, लनरमसी, टुसा, कुररलो आलद गैरकाष्ठ ्यवसायको 

प्रबििन गनि ।  

६. नदी िोलाबाट जललवद्युत, लसांचाई, मत्थयपालन, लनमािण सामाग्री आलदको 

उपलब्िता ह नु ।  

७. ढुङ्गािानीबाट उपलब्ि िलनज सािनको उपयोग र लनयाित प्रवर्िन गनि ।  

८. कृलष, गैरकाष्ठ र िलनज पदैावरमा आिाररत साना तथा र्रेलु उद्योग सञ्चालन गरी 

उद्यमशीलता र रोजगार लसजिना गनि । 

९. गाउँपाललका सरकार क्व्होलासोथारको समग्र लवकासको लालग प्रलवतवि र 

लियाशील ह नु  । 

१०. बैदेलशक रोजगारीबाट प्राप्त रेलमटेन्सलाई थथानीय थतरका उद्योग, कृलष ्यवसाय, 

पयिटन तथा लवद्युत लवकासमा लगानी गने सम्िावनाको अलिकतम् उपयोग गन े।  

११.  गाउँपाललकाको सांथथागत लवकास गरी सेवा प्रवाहलाई सहज, दुर्त, चथुत र 

प्रिावकारी बनाएर असल थथानीय शासनको प्रत्यािलूत लदन े। 

चनु तीहरु 

१. ि गोललक एवां सामालजक—साँथकृलतक लवलविता अनुसार ि–ूउपयोग नीलत लनमािण 

गरी कायािन्वयन गनि । 

२.  लबध्यमान प्राकृलतक स्रोतसािनहरुको समुलचत सदपुयोग गरी क्व्होलासोथारलाई 

समिृ बनाउन । 

३.  प्राकृलतक प्रकोपलाई न्युनीकरण गरी नागररकको जीउ र िनको सुरक्ा प्रदान गनि । 

४. उद्यमलशलता र रोजगारका अवसरहरु अलिबलृि गरी यवुा शलक्तलाई गाउँबाट 

पलायन ह ने प्रवाहलाई रोक्वन । 

५.  परम्परागत सोचाई, सामालजक लविदे र आलथिक असमानता अन्त्य गरी शान्त, 

समिृ र आिलुनक समाजको लनमािण गनि । 

६.  बाढी, पलहरो, िकू्य लनयन्िण र जोलिम बथतीलाई सरुलक्त थथानमा थथानान्तरण 

गरी नागररकलाई सुरक्ा प्रदान गनि । 

७.  गुणथतरीय लशक्ा, थवाथ्य र अन्य सेवा तथा सलुबिा उपलब्ि गराई गाउँबाट 

शहरमा ह ने बसाईसराईलाई रोक्वन । 

८. वन्यजन्तुबाट मानव, पशुपांक्ी एवां कृलष बाललमा ह ने अलतिमणलाई रोकी सुरक्ा 

प्रदान गनि । 

९. गाउँपाललकाको लदर्िकाललन लवत्तीय स्रोतको प्रबििन गरर अनुदानमा िर पने 

लथथलतको अन्त्य गनि । 

 

 

२.३ क्वव्होलासोथाि गाउँपावलकाका समृविका मुख्य सम्बाहकहरू 

१. आिलुनक कृलष तथा पशपुांक्ी पालन:  गाउँपाललकाका म ललक रैथाने बालीहरू र उन्नत जातका पशपुांक्ी पालन लाई 

अलियानका रुपमा सांचालन गने, थथानीय थतरमा उच्च उत्पादन लदन े जैलवक (अगािलनक) कृलष प्रणालीको प्रवििन, कृलषमा 

यालन्िकीकरण, उत्पादकत्व वलृि, उत्पादनको ्यावसायीकरण र बजारीकरणमाफि त् आलथिक लाि ललइनछे । 

२. पयिटनः गाउँपाललकामा ग्रालमण पयिटन, साँथकृलतक पयिटन, िेल पयिटन, कृलष पयिटनसलहत समग्र पयिटनको प्रवििन गद ैथथानीय 

उत्पादनसँग अग्र र पषृ्ठसम्बन्ि िएको गणुथतरीय पयिटन सेवाको सदुृढीकरण र लबथतार गरी रोजगारी लसजिना, गररबी लनवारण, र 

लवकासको आिारशीला तयार गररनेछ । 

३. मानव सांसािन लवकासः गणुथतरीय ्यवसालयक तथा प्रालवलिक लशक्ा तथा सदुृढ थवाथ्य प्रणालीमाफि त उच्च उत्पादन र 

उत्पादकत्व प्राप्त गनि चालहने प्रालवलिक सीप र ज्ञान िएको मानव सांसािन लवकास गररनछे । यसका साथसाथै नवप्रवतिन तथा नया ँ

प्रलवलिको अन्वेषणलाई प्रमिुताकासाथ प्रोत्साहन गरी उच्च उत्पादन सलुनलित गराउँद ैगाउँपाललकालाई उत्पादन केन्रको रूपमा 

रूपमा थथालपत गराइनछे । 

४. पवूाििारः गाउँपाललकामा लवद्यमान परलनििरता र्टाउँद ै उत्पादनमिुी अन्तरलनििर अथितन्ि लनमािणमा सर्ाउनका लालग 

लवकासको लसांढीको रूपमा गणुथतरीय ि लतक पवूाििारको लबथतार र सञ्जालीकरण गरी गाउँपाललकाको आलथिक लियाकलापमा 

उत्पादन क्िेको लागत र्टाउने र प्रलतथपिी क्मता बढाई बजार अथितन्िको लबथतार गररनछे । 

५. रोजगारी तथा उद्यम: उद्यमशीलताको लवकास, लवलशिीकृत साना, मझ ला र ठूला उद्योगहरूको थथापना र औपचाररक क्िेको 

लबथतार गद ैथथानीय स्रोतमा आिाररत उपिोग्य वथतु, लनमािण सामाग्री, कृलष प्रशोिन र िलनजजन्य उद्योगहरूलाई सांरक्ण, प्रवििन 



 

13 
 

तथा प्रोत्सालहत गररनछे । यसमाफि त गाउँपाललकामा रोजगारीका अवसरहरूको लबथतार, आयात प्रलतथथापन, राजथवको वलृि र 

समग्रमा गाउँपाललकाको अथितन्िको आकार र आयतन बढाइनेछ । 

६. सशुासनः गाउँपाललकाका सबै कायािलयहरूमा लवद्यतुीय सशुासन तथा पारदलशिता र जवाफदलेहताको उच्चतम अभ्यासमाफि त 

गणुथतरीय सेवाप्रवाह र कायि क्मता वलृि गरी भ्ररिाचार लनवारणमा सहयोग परु् याइनेछ । 

 

२.४ गाउँपावलकाको आबविक योजनाको दीघशकावलन खाका  

क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको यो प्रथम आवलिक योजना हो । यसमा मलूतः गाउँपाललकाले आगामी ३ वषिमा आफ्नो 

गाउँपाललकालिि गने लवकासका लवलिन्न क्िेमा अबलम्बन गनुिपने नीलत, रणनीलत र कायििमहरु समेलटएका छन् । तर यसका लालग 

दीर्िकाललन सोंचको आबश्यकता पने ह न्छ । त्यसैले यस आबलिक योजनामा दीर्िकालीन सोंच, ध्येय, लक्ष्य र उद्देश्यका साथै 

पाचँ वषि लिि गनि सलकन े लवकासका क्िेगत कायििमहरु र आयोजनाहरु समाबेश गररएका छन् । यथता क्ेिगत कायििमहरुको 

थथानीय तह आफैल ेकायािन्वयन गने, प्रदशेसँगको सहकायिमा कायािन्वयन गने र सांर्ीय सरकारसँगको सहकायिमा कायािन्वयन गन े

गरी बगीकरण गररएको छ । साथै कायििम र आयोजनाहरुको कायिन्वयनका लालग स्रोत सािनहरुको पररचालन र बाँडफाँड कसरी 

गने िन्न ेआिारहरु पलन यसमा समलेटएको छ ।  

२.४.१ दीघशकालीन सोंि, ध्येय, लक्ष्य तथा उदे्दश्य  (Vision, Mission, Goal and Objectives) 

 आवलिक योजना तयार गदाि दीर्िकालीन सोंच, ध्येय, लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु लनिािरण गनि जरुरी ह न्छ । यस आवलिक 

योजनाको तयारीका िममा सम्बलन्ित पक्हरुको अन्तलियाका आिारमा लवशेषज्ञहरुको समते राय ललइ योजनाको दीर्िकालीन 

सोंच, ध्येय लक्ष्य र उद्देश्यहरु दहेायबमोलजम लनिािरण गररएको छ ।    

दीघशकालीन सोंि (Long-term Vision) 

“ उन्नत कृलष, बह आयालमक पयिटन र शलुरढ पवूाििारः उद्यमशील,समनु्नत र सिुी क्व्होलासोथार” 

दीर्िकालीन सोचँ कथन पि्ुयाईका आिारहरु : 

१. उन्नत कृलष तथा पशपुांक्ी पालन : क्व्होलासोथार गाउँपाललकाका अलिकाांश जनताहरुको जीलवकाको आिार िलेत 

र पशपुांक्ी पालन न ैहो । यसको ्यवसालयकीकरण र आिलुनकीकरण गनि लवलिन्न क्ेिहरुलाई लवलिन्न कृलष कायिहरुको 

पकेट / ्लक क्ेि बनाई आवश्यक सेवा र सलुविाहरु प्रदान गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा उल्लेख्य बलृि माफि त 

जनताको जीवनथतरमा दीगो सिुार र लनरपेक् गरीलब उन्मलून गनि सलकन्छ ।  

२. बह आयालमक पयिटनः ग्रामीण पयिटनको लालग दलक्ण एलसयाकै सपुररलचत तथा नपेालकै पलहलो थमाटि लिलेज 

र्लेगाउँ, गाउँपाललकाकै शानको रुपमा रहकेो िजुङु गाउँ, नया ँहोम थटेको अविारणामा रही सांचालनमा रहकेा 

बाग्लङुपानी, पसगाउँ, लगलङु पलन गाउँपाललकाको आन्तररक तथा बाह्य पयिटकको गन्त्यको रुपमा लवकास िई रहकेो 

छ जहाँबाट माछापचु्रे, अन्नपणुि, गणेश, मनासल ुजथता सनु्दर लहमशृांिलाहरुको दृश्यावलोकन गनि सलकन्छ । गमु्बा, 

मठ–मलन्दर र गरुुङ समदुायको िेष–िषुा, चाड–पवि आलदको लबषयमा अध्ययन गनकेो लालग समेत यस गाउँपाललका 

एक उत्कृथट गन्त्य थथलको रुपमा पररलचत ह दँ ैगएको छ । गाउँपाललकाको िावी लवकासको मलू आिार न ैपयिटन 

्यवसाय हो । िासगरी प्राकृलतक र साांथकृलतक म ललकता पयिटन लवकासको दीर्िकालीन आिार ह न सक्वछन ्। 

दृश्यावलोकन थथलहरुको लवकास गरी क्व्होलासोथारलाई पयिटकहरुको आकषिक गन्त्य थथल बनाई 

क्व्होलासोथारवासी जनताको समन्यालयक समलृि सलुनलित गनि सलकन्छ ।  
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लचि २.१: दीर्िकालीन सोंच लनिािरणको प्रवाह लचि 

 

३. ि लतक पवूाििारः पवूाििार आलथिक लवकासको महत्वपणूि लसांढी हो । यसल ेआलथिक तथा सामालजक लवकासको 

प्रयासहरुमा पह चँ र सहजता बलृि गदिछ । सडक, पलुपलुेसा, लसांचाई, बाँि तथा नहर लनमािण, आवास तथा सामदुालयक 

िवनहरुको लनमािण माफि त लवकास कायिलाई समलृितफि  उन्मिु बनाउन सलकन्छ । क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको 

आवलिक योजनामा समावेश गररएका सन्तलुलत, समावेशी र सहिालगतामलूक ि लतक पवूाििार आयोजना तथा 

कायििमहरुको सफल कायािन्वयनले समलृिको आिार तयार गनि सक्वदछ ।  

४. समलृिः सम्बलृि सिै न्यायपणूि नह न सक्वछ । समलृिले आिारितू जनताको आलथिक र सामालजक हलैसयतमा बलृि 

गनुि आवश्यक छ । समलृिको न्यायपणूि लवतरण र लवकासको प्रलतफलको समतामलूक लहथसेदारी निई लवकास दीगो ह न 

सक्वदनै । यस योजनामा आलथिक र सामालजक समलृिको समन्यालयक लवतरण र प्रलतफलको लहथसेदारी आलथिक रुपले 

लवपन्न वगि र लपछलडएको क्ेिले प्राप्त गनि सकोस ्िन्ने कुरालाई लवशेष रुपमा ख्याल गररएको छ ।  

दीघशकालीन ध्येय (Mission) 

क्व्होलासोथारलाई आलथिक रुपल ेसम्बिृ, ि लतकरुपल ेसलुबिा सम्पन्न, राजनैलतक रुपले समाबेसी र सहिलगतामलुक, 

वाताबरणीय रुपले सफा र थवच्छ तथा ब्यबथथापकीय रुपले सबु्यबलथथत र न्यायपणूि नमनुा गाउँपाललकाको रुपमा 

लबकलसत गनुि ।  

दीघशकालीन लक्ष्य (Long-term Goal) 

बह आयालमक पयिटन लवकास, कृलष तथा पशपुांक्ी पालन क्िेको आिलुनकीकरण तथा ्यवसालयकीकरण, वन तथा 

वातावरणको सांरक्ण, दक् जनशलक्तको लवकास र थतरीय ि लतक पवूाििार र उद्यममा पहु ांच अलिबलृि गद ै

गाउँबासीहरुको जीवनथतरमा अपेलक्त सिुार ल्याउन दीगो, समन्यालयक, समावेशी र सशुासनयकु्त क्व्होलासोथारको 

समलृि सलुनलित गने । 

उदे्दश्यहरु (Objectives) 

उलल्ललित दीर्िकालीन सोचँ, ध्येय र लक्ष्यलाई मध्यनजर रािी क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको यस आवलिक 

योजनाका उद्देश्यहरु दहेाय बमोलजम रहकेा छन् : 

उद्देश्य १:  पयिटन र वातावरणमिैी दीगो पवूाििारको लनमािण गरर लदगो लवकाशको आिारलशला लसजिना गने ।  

बथतुलथथती लवशे्लषण 
– ि लतक पूवाििार 
– आलथिक लवकास 
– सामालजक लवकास 
– प्राकृलतक वातावरण 
– सांथथागत र लवत्तीय क्मता 
– जनसाांलख्यक अवथथा 

जनअपेक्षा 

उन्नत कृलष, बह आयालमक पयिटन र सदुृढ पूवाििारः 

उद्यमशील,समुन्नत र सुिी क्व्होलासोंथार 

दीर्िकालीन सोच 

अग्रणी क्ेिहरु  

बह आयालमक पयिटन 

्यवसालयक कृलष तथा पशुपांक्ीपालन 

रोजगार र उद्यम  

सामालजक लवकास 

पूवाििार   सुशासन क्व्होलासोंथार गाउँपाललका 
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उद्देश्य २: कृलष तथा पशपुांक्ीपालन क्ेिको आिलुनकीकरण र ्यवसालयकरण गद ैगाउँपाललकाको समग्र उत्पादकत्व र 

उत्पादनमा बलृि गन े। 

उद्देश्य ३: रोजगारीका अवसरहरु लसजिना, उद्यमशीलताको लवकाश र न्यायपणूि लवतरणका माध्यमबाट समन्यालयक 

समलृि सलुनलित गने । 

उद्देश्य ४: गणुथतरीय तथा ्यावसालयक लशक्ा र थवाथ्य सेवा र सलुविामा पह चँ बलृि गद ैदक्, थवथथ र ससुांथकृत 

जनशलक्त उत्पादन गने । 

उद्देश्य ५: गाउँपाललकाको सांथथागत क्मता अलिबलृि र प्रलवलिमिैी सेवाप्रवाह माफि त नागररकमा सशुासनको अनुिलुत 

गराउने । 

२.४.२ िणनीवत तथा कायशनीवतहरु 

उदे्दश्य १:  पयशटन ि िाताििणमैत्री दीगो पूिाशिािको वनमाशण गरि वदगो विकाशको आिािवशला वसजशना गने ।  

रणनीलतहरु कायिनीलतहरु 

१. पयिटन लवकास गुरुयोजना लनमािण गरी समग्र क्व्होलासोथार 

गाउँपाललकाको लवद्यमान प्रालकलतिक, जलैवक, सामालजक तथा 

साांथकृलतक सम्पदाहरुको अलिकतम् उपयोग गन े। 

२. थथानीय स्रोतसािनमा आिाररत उद्योग तथा ्यवसायहरुको 

लवकासका लालग ि लतक पूवाििारको लनमािण र सांथथागत टेवाको 

प्रबन्ि लमलाउन े।  

३. पयिटन उद्योग र जलस्रोतको लवकासमा लनजी क्ेिसँग 

साझदेारी र सहकायि गन े। 

४. गाउँपाललकाका िवन, प्रमुि सडकहरुको लनमािण, पुल र 

सामुदालयक िवन लनमािण गनि केन्र र प्रदेश सरकारसँग साझेदारी 

गन े। 

५. लवद्युत र सांचार प्रलबलि सवेाको सुलनलितताको लालग 

सांर्रप्रदशे सरकार र नीलज क्ेिसँग सहकायि र साझेदारी गन े।  

६. ि लतक पूवाििारहरुको लवकासको दीर्िकालीन रणनीलत 

अबलम्बन गन े। 

७. वडाथतरका सडक तथा अन्य पूवाििारहरु लनमािण र ममितका 

लालग थथानीय स्रोत र सांथथागत सांयन्िको पररचालन गन े।  

१.गाउँपाललकाका प्रमुि सडकहरु कालेपिे गनि, मोटरेबल पुल, सामुदालयक िवनहरु 

र गाउँपाललकाको िवन लनमािण गनि सांर्ीय र प्रदेश सरकारसांग पयािप्त लगालन 

सुलनलित गनि पहल गन े। 

२. ि लतक पूवाििारहरुको लवकासको गुरुयोजना तयार गन े। 

३.  ि–ूउपयोग योजना अनुसार बथती लवकासको सम्िा्यता अध्ययन गन ेर थथानीय 

जनतासँग सहकायि गन े। 

४. वडाथतरका सडक तथा अन्य पूवाििारहरु लनमािण र ममित थथानीय 

जनसहिागीताको आिारमा सम्पन्न गन े।  

५. थथानीय स्रोतको पलहचान र उपयोगको लालग लवथततृ स्रोत सिके्ण र नक्वसाांकन 

गन े। 

६. पयिटन क्ेिको लवकास दीर्िकालीन गुरुयोजनाका आिारमा लनजी क्ेिको 

सहकायिमा गन े। 

७। ठुला पूवाििार लनमािणका लालग आयोजनाहरुको लबथततृ पररयोजना प्रलतबेदन 

बनाई सम्बलन्ित लनकायमा पहलकदमी गन े। 

उदे्दश्य २: कृवष तथा पशुपंक्षीपालन के्षत्रको आिुवनकीकिण ि व्यिसावयकिण गद ैगाउँपावलकाको समग्र उत्पादकत्ि ि उत्पादनमा बृवि 

गने । 

१. कृषक तथा कृलष िलूमको वगीकरण, माटो पररक्ण, एकीकृत 

सेवा र सह ललयत सलहतको टेवा प्रदान गरर  उत्पादनशीलतामा 

बलृि गरी लवलशिीकृत उत्पादनको प्रबििन  गन े। 

२. आिारितू िाद्य, नगदेबाली,  पशुपन्छीजन्य तथा मत्थयजन्य 

बथतुको उत्पादन र उत्पादकत्वमा  बलृि गन े। 

३।परम्परगत िकि हरुको पुनरुत्थान गरर उच्च पहाडी मदैानहरुमा 

आिलुनक पशुपालन ब्यबसाय प्रबििन गनेर 

४। गाउँ पाललकाको लबध्यमान अपार बन्क्िेलाई कृलष बन 

लियाकलाप माफि त आयमुलक श्रोतमा रुपान्तरण गनेर 

५. कृलष क्ेिमा सहकारी, सरकारी तथा नीलज क्ेिको लगानी 

अलिबलृि थथानीय  िाध्य सुरक्ा सलुनलथचत गरर लनयाित 

प्रबर्िन  गन े। 

६. वातावरणमैिी प्रलवलि, लवत्तीय सहयोग, सूचना प्रणाली, 

िण्डारण र अन्य पूवाििारको लवकास गरी कृलष, पशुपांक्ी एवां 

मत्थय उत्पादन र उत्पादकत्वमा बलृि र बजारीकरण गनुि । 

१. कृलष िलूमको उविराशलक्त, बाली उत्पादन क्मता र थथानीय सम्िा्यताको 

आिारमा  लवलशलिकृत कृलष उत्पादन क्ेि (पकेट / ्लक क्िे) र नमूना फमि (Model 

Farms) लवकास गरी कृलष ज्ञान केन्रमाफि त लवलशलिकृत सवेा पुयािइने । 

२. पशुपन्छीको नश्ल सुिार, प लिक दाना, आहाराको ्यवथथा, पशुपन्छी थवाथ्य 

सेवा एकीकृत रूपमा ज्ञान केन्र माफि त प्रदान गररने । 

३. सम्िालवत कृलष बथतु, पशुजन्य उत्पादनहरूको पलहचान एवम् उत्पादन वलृि गरी 

उक्त उत्पादनको ब्रान्ड प्रवििन गदै रालरिय तथा अन्तरा्िलरिय थतरमा बजारीकरण गररन े

। 

४. नीलज क्ेिले कृलष तथा पशुपालन फमि सञ्चालन गनि चाहमेा  पूवाििारमा सहयोग 

गररने र नीलतगत तथा ्यवसाय करमा सह ललयत उपलब्ि गराउन े। 

५. कृलषजन्य जैलवक लवलविताको सांरक्ण, सांवििन तथा सदपुयोग गदै वातावरणमैिी 

कृलष प्रलवलिको अबलम्बन गररन े।  

६.पशुपन्छी तथा मत्थयपालन ्यवसायलाई प्रलवलियुक्त र प्रलतथपिी बनाउन लवलिन्न 

लनकायको सहयोग र सहकायिमा उन्नत प्रलवलिको प्रयोग तथा प्रसार गररन े। 



 

16 
 

उदे्दश्य ३: िोजगािीका अिसिहरु वसजशना, उद्यमशीलताको विकाश ि न्यायपूणश वितिणका माध्यमबाट समन्यावयक समृवि सुवनवित गने । 

१. रोजगारीका अवसरहरु र गरीलब लनवारणलाई लवकास लनमािण 

कायिसांग  एलककृत गन े। 

२. कृलष  तथा गैर कृलष क्ेिमा उत्पादनमुलक रोजगारीका 

अवसरहरु वलृि गन े। 

३. थथानीय थतरमा उपलब्ि अवसरहरु र स्रोत सािनमा लबपन्न 

पररवारहरुको पह चँ सलुनलथचत गन े। 

४. थथानीय  श्रोत सािन र सम्पदामा आिाररत उत्पादनका 

क्ेिमा उद्यमशीलताको लवकासकालालग गाउँ पाललकाले 

आबथयक सांथथागत प्रबन्ि र सेवा(टेवा प्रदान गनेर 

५. लशपमुलक ताललम, गररलबलनवारण र आयमुलक रोजगारी 

प्रबििनमा कामगन ेगैर सरकारी सांथथा हरुका कायििमहरुलाई 

गाउँपाललकाका कायििम सांग आबि गन े। 

१.  गाउँपाललकाल ेप्रदेश सरकारसँगको सहकायि एवम् समन्वयमा गरीबको 

बगि पलहचान गरी पररचयपि प्रदान गन े। 

२.  पररचय पिको आिारमा उद्यमी बन्न चाहने गरीबहरुलाई सह ललयत 

दरमा ऋण उपल्ि गराइन े।  

३  गाउँपाललका क्ेिमा पयिटन लवकास एवां लवथतार गनि र्रबास कायििम 

सांचालनका लालग गरीलब पररचय पिको आिारमा प्राथलमकता लदई आत्मलनििर बन्न 

सहयोग पुयािइनेछ । 

४. थथानीय जनसलक्तको दक्ता वलृि गरी उद्यमशीलता र थवरोजगार तफि  आकलषित 

गन े। 

५.  प्रदेश सरकारको समन्वयमा एक औद्योलगक ग्रामको सांचालन गरी कृलष 

तथा गैर कृलष उद्यमको लवकास गन े। 

६. युवाहरुलाई उद्यमशीलतामा सांलग्न गराई आत्म लनििर बनाउदै अथितन्िलाई सुदृढ 

गराउने । 

उदे्दश्य ४: गुणस्तिीय तथा व्यािसावयक वशक्षा ि स्िास्थ्य सेिा ि सुवििामा पह िँ बृवि गद ैदक्ष, स्िस्थ ि सुससं्कृत जनशवि उत्पादन गने । 

१. गाउँ पाललका क्ेि मै गुणथतरीय लशक्ा र थवाथ्य सवेाको 

अबसर र पह चँ बलृि गन े। 

२. उच्च तथा प्रालवलिक लशक्ाको अवसरहरु बढाउन े। 

३. युवाहरुलाई िेलकुदको माध्यमबाट गाउँपाललकाको ग रब 

बलृिमा सररक गराउन े। 

४. सामालजक सरुक्ा र न्याय प्रवर्िन गन े।  

५. सेवा, सुलविा र अवसर लवतरणमा समावशेीकरण र 

समन्यालयक लसिान्त अबलम्बन गन े। 

६. थथानीय म ललक सांथकृलतको सांरक्ण र प्रबििन गन े । 

१. लवद्यालय लशक्ालाई गुणथतरीय बनाउन लवद्यालयहरुको ि लतक सुिार, लशक्क 

्यवथथापन, शैलक्क सामग्रीहरुको उपलब्िता मूल्याङ्कन प्रकृयामा सुिार गन ेर 

गाउँपाललकाबाट लनरन्तर अनुगमन गन े। 

२. प्रत्येक वडामा थवाथ्य सांथथाहरु थथापना गने, िैरहकेा थवाथ्य सांथथाहरुको थतर 

बलृि गन े। सवेा र सुलविालाई गुणथतरीय बनाउन गाउँपाललकाबाट सहयोग गन े। 

३. लनरक्रता उन्मूलन गनि साक्रता कायििम अलियानका रुपमा सञ्चालन गन े। 

४. लशक्ा र थवाथ्य क्ेिको सुिारमा थथानीय जनता, गैरसरकारी सांथथा र लशक्ा तथा 

थवाथ्य कमीहरुसँग सहकायि गन े। 

५. िेलकुदलाई लवद्यालय लशक्ाको अलिन्न अांग बनाउन े।  

६. गाउँपाललका लििका युवा क्वलबहरु गठन गरी उनीहरुका िेलकुद 

लियाकलपहरुलाई ि लतक तथा लवत्तीय सहयोग माफि त सदृढ गन े। 

७. गाउँपाललकालिि ह ने कायििमहरुमा थथानीय म ललक सांथकृलत र सािनहरुको 

उपयोग गन े। 

उदे्दश्य ५: गाउँपावलकाको संस्थागत क्षमता अवभबृवि ि प्रविविमैत्री सेिाप्रिाह माफश त नागरिकमा सुशासनको अनुभुवत गिाउने । 

१. लवकेन्रीकरणको अविारणा अनुसार गाउँपाललकाबाट प्रवाह 

ह ने सेवा र लवकास कायिलाई वडाथतरमा सञ्चालन ह ने अवथथा 

लसजिना गन े। 

२. जनसहिालगता र समावेशीतामा आिाररत लवकास प्रकृया 

अबलम्बन गन े। 

३. गाउँपाललकाबाट ह ने लनणिय र सेवा प्रवाहमा पारदलशिता, 

जवाफदलेहता र समयवितालाई अबलम्बन गन े। 

४. साविजलनक िचिमा लमत्यलयता, पारदलशिता र 

जवाफदलेहतालाई अबलम्बन गन े। 

५. जनताको लजउ िनको सरुक्ा सुलनलथचत गने। 

१. गाउँपाललकाको आन्तररक लवत्तीय स्रोतको बलृिका लालग लवलिन्न लवकल्पहरुको 

िोजी गरी िमशः लागू गने। 

२. आिलुनक लडलजटल प्रलवलिको प्रयोगबाट गाउँपाललकालाई ससुलज्जत गदै सेवा 

प्रवाहमा सरलीकरण र प्रिावकारीता ल्याउन।े 

३. गाउँपाललकाबाट ह ने सवेा प्रवाहका कायिहरुलाई िमशः वडा केन्रहरुमा 

लवकेन्रीकरण गने। 

४. लवकास लनमािण कायिहरुको साविजलनक सनुुवाई र पररक्ण (Public Auditing) 

गने। 

५. गाउँपाललकालिि जनताको जीउ, िन र सरुक्ाको लालग सुरक्ा ्यवथथा लमलाउने। 
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२.४.३ परिमाणात्मक लक्ष्यहरु 

क्र.सं. लक्ष्यहरुको विििण परिमाणात्मक इकाई योजनाप्रािम्भ ह ंदाको अिस्थामा प्रथम तीन िषे योजनाको अन्त्यमा 

अपेवक्षतलक्ष्यहरु 

वजम्मेिाि वनकाय  

क. समविगत आवथशक सूिक 

1 वालषिक आलथिक वलृिदर प्रलतशत     

2 कुल ग्राहथ्य उत्पादन (प्रचललत मूल्यमा) रु. लािमा      

3 प्रलत्यलक्त आय अमेररकी डलर     

ख. अथशतन्त्रमा कृवष तथा गैि कृवष के्षत्रको योगदान  

1 कृलष प्रलतशत     

2 गैरकृलष प्रलतशत     

ग. अथशतन्त्रमा के्षत्रगत योगदान      

1 प्राथलमक क्ेि (कृलष, वन र िानी तथा उत्िनन्) प्रलतशत     

2 लितीय क्िे (उद्योग, लवद्युत्, ग्यासँ, पानी र लनमािण) प्रलतशत     

3 ततृीय क्ेि (सवेा) प्रलतशत     

घ. सिकािी वित्त 

1 कुल ग्राहथ्य उत्पादनको अनुपातमा वालषिक बजेट प्रलतशत     

2 बजेटमा पँुजीगत र चाल ुलवलनयोजनको अनुपात अनुपात     

3 वालषिक लवलनयोजनमध्ये कुल िचि प्रलतशत     

4 वालषिक लवलनयोजनमध्ये पँुजीगत िचि प्रलतशत     

5 वालषिक लवलनयोजनमध्ये चालु िचि प्रलतशत     

1 सडक पिूाशिाि      

क. मूल सडकहरु कालोपिे गन े लक.मी. ० १०   
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ि. सडकहरुको थतर उन्नती गन े लक.मी. ५२ ८५   

ग. नयाँ ियाक िोल्न े लक.मी. ० २१   

र्. पलक्वक पुल लनमािण सांख्या २ ३   

ङ. कल्िटि लनमािण सांख्या ० २   

च. झोलुङ्गे पुल सांख्या २९ ३२   

2 विद्यतु, वसंिाई तथा खानेपानी  

क. जललवद्युतउत्पादन लकलोवाट २८ (मे.वा) २८ (मे.वा)   

ि. लवद्युत उपलब्िता र्रिरुी सांख्या प्रलतशत ८८% १००%   

ग. वायो तथा स यि उजाि सोलार सांख्या ० ५००   

र्. लसांचाई सुलविालवथतार हके्वटर ० ३   

ङ.  िानेपानी र्रिरुी ८९% १००%   

च. श चालय र्रिरुी १००% १००%   

छ. नदी लनयन्िण लक.मी. X x   

3 भिन तथा पिूाशिाि वनमाशण 

क. िवन (कायािलय) सांख्या २० २१   

ि. सामुदालयक िवन सांख्या ३६ ३६   

ग. जनता आवास   (र्र) सांख्या ० ०   

4 आवथशक विकास (कृवष ि पशुपन्छी पालन) 

क. गररबी  (दर) प्रलतशत १८.७ १०%   

ि िाद्यान्न उत्पादन क्वयुण्टल ५८४ ८००   
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 लवशेष बाललपकेट / ्लक क्ेि सांख्या ३ ५   

 नगदेबाली क्वयुण्टल  ३००   

 बागबानी क्ेिफल रोपनी ३२५ रोपनी ५००   

 आिलुनककृलषफमिहरु सांख्या ३३ वटा ५०   

 ्यावसालयक पशुपन्छी पालन फमिहरु सांख्या ८ २२   

 कृलष सेवातथा सामग्री केन्र सांख्या १ वटा १२   

ग. रोजगारीको बलृि सांख्या २१० ९००   

5 पयशटन विकास 

क. पयिटन पदमागि लक.मी. ८० km १४०   

ि. पयिटन सूचना केन्र सांख्या ४ ९   

ग. होमथटे लवथतार गाउँ सांख्या ८ ९   

 कुल होमथटे बेड सांख्या सांख्या ५१० १२००   

र्. होटल बेड (Accomodation) सांख्या ८४ ३००   

ङ. पयिटक बसाई अबलि लदन २ ३   

च. दृश्याबलोकन थथल सांख्या १० २१   

छ. मनोरञ्जन तथा साहलसक िेल थथल सांख्या १८ वटा ३२   

6 वशक्षा ि साक्षिता 

क. ्यवसालयक लशक्ा लवथतार लवद्यालय सांख्या २९ वटा  २९   

ि ्यवसालयक लशक्ा प्राप्त जनशलक्त सांख्या २ ९   

 ग. साक्रता प्रलतशत ६७% ७८   

 साक्रता दर (५ वषि मालथ) प्रलतशत ९५% १००   
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 साक्रता दर (१५ वषि मालथ) प्रलतशत ९५% १००   

 युवा साक्रता दर (१५ देलि २४ वषि) प्रलतशत ९२% १००   

र्. उच्च लशक्ा प्रदान गन ेसांथथा सांख्या ० १   

ङ. छािबलृत्त सांख्या  २०   

च. बाललवकास केन्र सांख्या २२ २२   

छ आिारितू तह (१–८) मा िदु िनाि दर प्रलतशत ९३% १००   

ज माध्यलमक तह (९–१२) मा िदु िनाि दर प्रलतशत ४६% ५०   

झ लवद्यालय लशक्ा (१–१२) को िनािमा लैङ्लगक समता छािा प्रलत सय छाि ९० जना १००   

 उच्च लशक्ामा कुल िनाि दर प्रलतशत १२% २०   

 आिारितू तहमा लवद्यालय जान ेउमेरका लवद्यालय बालहर रहकेा 

लवद्याथी 

प्रलतशत २% ०   

 उच्च लशक्ाको िनािमा लैङ्लगक समता छािा प्रलत सय छाि ११० ११०   

 बाल कक्ा र पूवि प्राथलमक तहको अनुिवसलहत कक्ा १ मा िनाि दर प्रलतशत ८५% ९०   

 लवद्यालय लशक्ा (१–१२) मा लशक्क–लवद्याथी अनुपात प्रलतशत १:२५ १:२०   

7 स्िास्थ्य सेिा ि सुवबिा 

क. अथपताल लनमािण बेड सांख्या १ १५   

ि. प्राथलमक थवाथ्य केन्रहरु सख्या ० ८   

ग. सामुदालयक थवाथ्यइकाई सांख्या ३ ८   
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र्. बलथिङ  सेन्टर सांख्या ८ ९   

ङ. औषतआय ु वषि ६९.७ ७१   

 जनर्नत्व जना  १८० २००   

 पररवारको आकार जना ४.४४ ४   

 ५ वषि मुलनको बाल मतृ्युदर प्रलतहजार ३९ १०   

 लशशु मतृ्युदर प्रलतहजार १ ०   

 नवजात लशशु मतृ्यदुर प्रलतहजार २ ०   

 पलहलो बच्चा जन्माउन ेऔसत उमेर वषि २१ वषि २३   

 कुल प्रजनन दर प्रलत मलहला ३ २   

 लकशोरी अवथथाको प्रजनन प्रलतशत १०% २   

 पररवार लनयोजनका आिलुनक सािनको प्रयोग गन ेप्रजननयोग्य 

उमेरका मलहला 

प्रलतशत २७% ४०   

 प्रजननयोग्य उमेरका मलहलामा पररवार लनयोजनका आिलुनक 

सािनको न्यूनता 

प्रलतशत ७०% ७०   

 सांथथागत सतु्केरी सवेाको उपयोग प्रलतशत ९०% १००   

 दक् थवाथ्यकमीबाट प्रसलूत सवेा ललएका मलहला प्रलतशत ९०% १००   

       

8 सामावजक सुिक्षा ि समािेशीकिण 
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क. सामालजक सुरक्ाित्तापाउनेको सांख्या सांख्या १९२३ २२००   

ि. जेष्ठ नागररक सवेा सलुबिा थथल सांख्या १० १३   

ग. अपाङ्गता सेवा सुरक्ा सांख्या ११ ११   

र्. जनजालत साांथकृलतक सांग्राहलय र प्रबििन केन्र सांख्या ४ वटा ४   

ङ. मलहला लहांसा न्यलूनकरण सांख्या ९ ९   

च. मलहला सशलक्तकरण र नेततृ्वलवकास ताललम सांख्या  १३   

9 िन तथा िाताििण संिक्षण 

क. सामुदालयक वन/बैज्ञालनक वन ्यवथथापन सांख्या ९ वटा ९   

ि. बकृ्ारोपण  ० १०%   

ग. वातावरण सचेतना जनसांख्या ३५% ४०%   

र्. फोहरमैला सांकलनतथा्यवथथापन टोल  १००% १००%   

ङ. साविजलनक श चालय लनमािण र ्यवथथापन सांख्या ५ ९   

च. श चालय प्रलतशत १००% १००%   

10 विपद् व्यिस्थापन 

क. लवपद ््यवथथापन कोष रकम रु. ५ लाि १४ लमख   

ि. लवपद ््यवथथापन सामग्री वडागत ० १   

ग. जनचेतनाकायििम सांख्या १८ २५   

र्. जनशलक्तलवकास सांख्या ९ १८   

11 उद्योग तथा व्यिसाय विकास 

क. उद्योग ग्रामको थथापना र लवकास सांख्या ० १   
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ि. सानातथा र्रेलु उद्योग लवथतार सांख्या ० १   

ग. उद्यमलशलता तालीम सांख्या ३० ५०   

र्. उद्योगकालालगबीउपँुजी रकम रु.  ३ लमख   

ङ ब्यापाररक केन्र ्यवथथापन सांख्या ० १   

12 सुशासनतथा सेिाप्रिाह 

क. जनशलक्त्यवथथापनः सांख्या     

ि. कायािलय ्यवथथापनताललम जना १० २०   

ग. लवद्युतीय सफ्टवयेर तथा एप्स लनमािण र प्रयोग सांख्या ० ३   

 कुल िचिमा बेरुजुको अनुपात अनुपात  १:१००००   

र्. त्याांक सांकलन र ्यवथथापन इकाई ० ४   

 प्रहरी च की  सांख्या २ २   

 प्रहरी जनसांख्या अनुपात  १०:११७२५ १०:११७२५   

 शालन्त सुरक्ाका लालग लवलनयोलजत प्रलत्यलक्त बजेट रू.     

 दताि िएका लैङ्लगक लहांसा लगायतका अपरािका र्टना र 

अनुसन्िानको अनुपात 

अनुपात ० ०   

 हराएका बालबाललकामा फेला पानि नलसकएकाको जनसङ्ख्या प्रलतशत ० ०   
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अध्याय-३ 

क्वव्होलासोथाि गाउँपावलकाको वित्तीय अिस्था ि लगानी तथा खिशको प्रके्षपण  

३.१ पृष्ठभवुम 

राज्यको पनुिसांरचना पिात थथानीय तह सांवैिालनक हलैसयत प्राप्त थथानीय सरकारका रुपमा थथालपत िएको सन्र्दिमा  

गाउँपाललकाको साविजलनक लवत्तको अवथथा र तत्सम्बन्िी नीलतहरुको लवशे्लषण आवश्यक ह न्छ । थथानीय तहको साविजलनक लवत्तको 

अवथथा, वालषिक नीलत तथा बजेट आवलिक योजनाको तजुिमाको प्रमिु आिार र सरोकारको लवषय हो । नया ँसांरचनामा  गाउँपाललका 

गठन ह न ुपवुि थथानीय लनकाय  (गाउँपाललका)को आफ्न ैछुट्टै लवत्तीय थवरुप नह ने र सव ैथथानीय लनकायहरु केलन्रय सरकारको लवत्तीय 

नीलत र ्यवथथाको थवरुप र सांरचना अन्र्तगत कायििम कायािन्वयन गने लनकायका रुपमा रहकेा लथए । तर अलहलेका थथानीय तहहरु 

आफ्नो लवत्तीय नीलत (Fiscal Policy) आफै वनाउन सक्वन,े आफ्नो वालषिक वजेट र आवलिक लवकास योजना आफै लनमािण र 

कायािन्वयन गनि सक्वन ेगरी अलिकार सम्पन्न िएका छन ्। यस सन्दििमा क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको समलिगत आलथिक तथा लवत्तीय 

अवथथा र त्यसको सदुृलढकरण माफि त आफ्नै लवत्तीय नीलत र कायििम तय गने अभ्यास गनुिपन े ह न्छ । यद्यपी प्रारलम्िक कालमा 

सवैजसो पाललकाहरु केन्रीय (सांलर्य) र प्रदशे सरकारको राजश्व वाँडफाँड र लवलिन्न प्रकारका अनुदानहरुमा िर पनुिपन ेअवथथा रहकेो 

दलेिन्छ । आफ्नै आन्तररक राजश्व ज्याद ै न्यनु र नगण्य रहकेो र आन्तररक ऋण प्राप्त गरी पररचालन गनि सक्वने वैिालनक प्राविान र 

अभ्यास निएको वतिमान अवथथामा थथानीय तहको समिीगत लवत्तीय नीलत र कायििमको ्यापकताको क्ेि साँर्रुो रहकेो छ ।  

३.२ सािशजवनक वित्तको अबस्था 

लवत्तीय सांलर्यताको सैिालन्तक र ्यवहाररक प्रयोगको सन्र्दिमा थथानीय तहहरुले वजेट तथा कायििमहरुमा िचिको बाँडफाँड र राजश्व 

उठाउने अलिकार प्राप्त गरेका छन ् । यस अन्र्तगत िचिका लवलिन्न क्ेिहरु रहकेा छन ् । सांर्ीय र प्रदशे तहका साविजलनक िचिका 

लवलिन्न क्ेि र शीषिकहरु थथानीय तहमा पलन लाग ुह न्छन ्िने थथानीय तहमा उठाउन सलकन ेकर तथा अन्य गरै कर राजश्वका शीषिकहरु 

यस अन्तगित पदिछन ् । समग्रमा थथानीय तहको समग्र आय ्ययको सांरचनाले थथानीय तहको साविजलनक लवत्त जनाउदछ । तर यस 

अन्र्तगत साविजलनक िचि र राजश्वका साथै अन्तरसरकारी लवत्त, साविजलनक ऋण (आन्तररक र वैदलेशक सहायता–अनुदान) पररचालन, 

जनसहिालगता पररचालन, साविजलनक नीलज सहकारी साझदेारी जथता शीषिकहरु पदिछन् । लनिािररत साविजलनक िचिलाई प्राप्त गन े

श्रोतहरुमा आन्तररक राजश्व र अन्तर सरकारी लवत्त र वाँडफाँड तथा बैदलेशक अनुदान सहायतावाट नपगु िएको अवथथामा र्ाटा लवत्त  

्यवथथा (deficit financing) गनुिपन ेर यसका लालग आन्तररक ऋण तथा वैदलेशक ऋणको पररचालन गनि सलकन ेसांिावनालाई पलन 

समेट्न पन ेह न्छ ।  

३.२.१. सािशजवनक खिश 

क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको साविजलनक िचिको ढाचँालाई हदेाि यसलाई मलूतः दईु िागमा लविाजन गरेको पाईन्छ — 

चाल ुिचि र पूँजीगत िचि । चाल ुिचि अन्र्तगत  गाउँपाललकाका प्रशासलनक कमिचारी तथा पदालिकारीहरुको तलब ित्ता तथा अन्य 

सेवा र सलुविाहरुमा ह न ेिचिहरु पदिछन् िन ेसांर्ीय सरकारका ससति अनुदानमा आिाररत सामालजक सरुक्ा, लशक्ा, थवाथ्य, कृलष, 

पशपुलक्ांपालन, उजाि, िानपेानी लगायतका क्िेका कायििमहरुको सांचालनका िचिहरु पदिछन् । लवकास िचिका लवलिन्न शीषिकहरुमा 

लवलनयोलजत िचिलाई  

पूँजीगत िचि िलनन्छ । यस अन्र्तगत आलथिक लवकास, पवूाििार लवकास, सामालजक लवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन 

(सांथथागत लवकास), वातावरणीय सांरक्ण र लवपद ् ्यवथथापनका क्ेिमा ह न े पूँजीगत (पूँजी लनमािण र क्मता लवकासका० िचिहरु 

पदिछन् ।यस बाहके  गाउँपाललकाल ेवडागतरुपमा लवकास लनमािणका लालग र  गाउँपाललका बाट लसिै ह ने िचि िनरे पलन एकमथुट बजेट 

लबलनयोजन गरेको पाइन्छ, जनु लवत्तीय अनुशासनका लहसाबल ेउपयकु्त होइन । तेसैगरी जनसहिालगतामा आिाररत िचि पलन पजुीगत 

िचिका रुपमा उल्लिेगरेको पाइन्छ । लवत्तीय ्यवथथापन तफि को िचि (बदैलेशक तथा आन्तररक ऋण) हालसम्म पररचालन निएकोल े

यहाँ चचाि गनुि सान्दलििक िएन । गाउँपाललकाको साविजलनक िचिकोेे लवथततृ लववरण ताललका ३.१ मा उल्लेि गररएको छ ।
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ताललका ३.१:  गाउँपाललकाको साविजलनक िचिको लववरण (आ.व. २०७४।७५—२०७७।७८) रु. हजारमा 

 

क्र.

सं. वशषशक 

आ.ि. 

२०७४/०७५ % वहस्सा  

आ.ि. 

२०७५/०७६ % वहस्सा  बृवि दि 

आ.ि. 

२०७६/०७७ % वहस्सा  बृवि दि 

आ.ि. 

२०७७/०७८ % वहस्सा  बृवि दि 

 कूल ब्यय      197,271    100.0       229,343    100.0        16.3      253,942    100.0      10.7  318559 100.0    25.4  

1 चाल ुिचि 
184558 

93.6  

170227 

 74.2        (7.8) 

187581 

    73.9       10.2  234187 73.5    24.8  

1.1 

प्रशासलनक िचि (शसति 

समेत) 
  

      -    

133198 

    58.1    

132530 

    52.2        (0.5) 90123 28.3    (32.0) 

1.2 सामालजक सुरक्ा िचि 
  

      -    

37029 

     16.1    

55051 

    21.7       48.7  

144064 

45.2    161.7  

2 पुांजीगत िचि 12713 
 6.4  

59116 
  25.8  365.0  

66361 
  26.1    12.3  84372 26.5   27.1  

2.1 आलथिक लवकास           
12551 

 १८.९    16325 १९.३   30.1  

2.2 सामालजक लवकास           

8356 

 १२.६    6207 ७.४ (25.7) 

2.3 पूवाििार लवकास           
41881 

  ६३.१    60688 ७१.९  44.9  

2.4 

बातावरण सांरक्ण तथा 

लवपद ््यवथथापन                    

2.5 

सांथथागत लवकास, सेवा 

प्रवाह र सुशासन           

1862 

     २.८    1152 १.४    (38.1) 
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3 

गाउँपाललका थतरका 

योजनाहरु                       

4 वडा थतरका योजनाहरु                       

5 

जनसहिालगताका 

कायििमहरु                       

6 िैपरीआउन े           
1711 

  २.६          

7 

गैरसरकारी सहिालगताका 

कायििमहरु                       

 

स्रोतः क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको लबलिन्न बषिका वालषिक बजेट, नीलत तथा कायििम र योजना पलुथतकाहरुबाट । 
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क्व्होलासोथार गाउँपाललकाबाट प्राप्त जानकारी अनुसार आलथिक वषि २०७४/२०७५ , २०७५/७६, २०७६ /७७ र 

२०७७/७८ मा कुल साविजलनक िचि िमशः १९७२७१, २२९३४३, २५३९४२ र ३१८५५९ हजार लवलनयोजन िएको दलेिन्छ । 

अलर्ल्लो आ.व.को तलुनामा आ.व। २०७५/७६ , २०७६ /७७ र २०७७/७८ को कुल ्यय अनुमान िमशः १६.३, १०.७ र २५.४ 

प्रलतशतल ेवलृि िएको पाइन्छ । कुल िचि अन्तगित आ.व. २०७४/२०७५ , २०७५/७६, २०७६ /७७ र २०७७/७८ मा िमसः चाल ु

िचि १८४५५८ (९३.६५), १७०२२७ (७४.२%), १८७५८१ (७३.९५%) र २३४१८७ (७३.५५%) हजार रहकेो लथयो िन ेपूँजीगत 

िचि तफि   िमसः १२७१३ (६.४%), ५९११६(२५.८५), ६६३६१ (२६.१५%) र ८४३७२ (२६.५५%) हजार लवलनयोजन िएको 

दलेिन्छ । यसरी िचिको लवलनयोजनमा पुँजीगत िचिको अनुपात एक च थाई बाट मालथ उठ्न सकेको दलेिदनैर  पुँजीगत िचिको 

सांरचनालाई हदेाि सब ैआलथिक बषिहरुमा पलहलो प्राथलमकतामा पवूाििार लवकास परेको दलेिन्छ, जसले पजुीगत बजेटको तीन च थाई 

िन्दा बढी लहथसा ओगटेको छ । आ.व. २०७६/०७७ मा लवलनयोलजत कुल पुँजीगत िचि मध्य े४१८८१ हजार (६३.१%) पवूाििारमा 

लवलनयोजन िएको लथयो िन ेआलथिक लवकासमा १२५५१ हजार (१८.९%), सामालजक लवकासमा ८६५६ हजार (१२.६%), सांथथागत 

लवकासमा १८६२ हजार (२.८%) र बाँकी १७११ हजार (२.६%) वातावरण तथा लवपद ््यवथथापनमा लवलनयोजन िएको लथयो । 

त्यसैगरी चाल ुआ.व. २०७७/७८  पलन िचिको सांरचना कररब समान न ैरहकेो छ जसअनुसार पवूाििार लवकासमा ६०६८८ (७१.९५) 

हजार, आलथिक लवकासमा १६३२५ हजार (१९.३%), सामालजक लवकासमा ६२०७ हजार (७.४% र सांथथागत लवकास र सशुासनमा 

११५२ हजार (१.४%) िमशः प्राथलमकता िममा िचि लवलनयोजन िएको पाइन्छ । योजना पलुथतकाहरुको अध्ययन बाट के कुरा प्रथट 

ह न्छ िन ेपाललकाको बजेट तथा योजना लनमािणमा  लनिािररत प्रलिया या लनदलेशकाहरुको अबलम्बन ह न सकेको दलेिदनै । क्ेिगत 

योजनाहरुमा लवलनयोलजत रकममा चाल ुिचि र पुँजीगत िचिलाई एकमथुट रालिएको छ । यसले योजनाहरुको कायािन्वयमा र िचि 

फरफारकमा जलटलता पदैा गनुिको साथै आलथिक अनुसासनमा समते लबचलन ल्याउन ेजोलिम ह न्छ । कुनैपलन आ.ब. मा बाताबरण तथा 

लवपद ब्यबथथापन लशषिकमा बजेट लवलनयोजन िएको पाईएन िन ेजनसहिालगता पररचालन माफि त ह न ेलबकाश लनमािण र रालरिय तथा 

अन्तरालथिय गरै सरकारी सांथथा हरुका कायििमहरु पलन पुँजीगत बजेट को अांग बनाएको त्याकल ेदिेाएन । यसलाई पाललकाको 

कमजोर बजेट तथा योजना लनमािण क्मताका रुपमा ललन सलकन्छ । 

३.२.२. आन्तरिक िाजश्व ि सािजवनक आय 

क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको राजश्व अन्र्तगत आन्तररक राजथव  राजथव बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम र लवगत आलथिक वषिको 

िचि ह न नसकेको रकम नगद म ज्दातलाई सामले गरेको दलेिन्छ । पाललकाको आन्तररक राजथव अन्र्तगत आलथिक वषि 

२०७४/०७५मा  कुल राजथव र नगद म ज्दात रु ६२७३ हजार  (कुल आयको ३.१५) पररचालन िएको दलेिन्छ जसमध्य ेकर तथा 

गैरकर राजथव  २४७२ हजार (१.२५), अन्य आय लशषिकमा गत बषिको नगद म ज्दात रकम ३८०१  हजार (१.९५) पररचालन िएको 

दलेिन्छ िन ेउक्त आलथिक बषिमा राजश्व बाँडफाँडबाट रकम प्राप्त िएको दलेिदनै । आलथिक वषि २०७५/०७६ मा  गाउँपाललकाको 

आन्तररक राजश्व उल्लेख्य बलृि (४९६.६५) िई जम्मा ३७४२३ हजार (कुल आयमा १६.२५) आन्तररक राजश्व पररचालन िएको 

दलेिन्छ । जसमा २५४६ हजार (१.१५) आन्तररक राजश्व र राजथव बाँडफाँड रकम ३४८८२ हजार (१५.१५) प्राप्त िएको दलेिन्छ । 

आन्तररक राजथव तफि  आ.व. २०७६/०७७ मा कूल ४१४० हजार राजथव उठाउन ेअनुमान गरेको पाइन्छ जनु अलर्ल्लो आ. ब. को 

तुलनामा ६२.९५ ल ेबढी हो । जसमा गत वषिको नगद म ज्दात समेत २००० हजार पररचालन ह ने अनुमान गरेको पाइन्छ । यस 

आ.व.मा कूल ५०३३४ हजार (कुल आयको १९.८५) सांर् र प्रदशे सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड प्राप्त ह न ेअनुमान गररएको छ । त्यसै 

गरर आ. ब. २०७७/७८ मा कुल राजथव ६०४५६ हजार (कुल आयको १९.२५) पररचालन ह ने अनमुान गररको छ जस अन्तररक 

राजथव रु ५३९० हजार (१.७५), नगद म ज्दात २००० (०.६५) र सांर् र प्रदशे सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड प्राप्त ह न ेरकम रु ५५२०६ 

हजार (१७.५५) रहकेो छ।  
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ताललका ३.२ : राजश्व तथा आयस्रोतको अबथथा (आ.व.२०७४।०७५ - २०७६।७७)  रु. हजारमा 

क्र.सं

. विििण 

आ.ि. 

२०७४/०७५ 

% 

वहस्सा  

आ.ि. 

२०७५/०७६ 

% 

वहस्सा  बृवि दि 

आ.ि. 

२०७६/०७७ % वहस्सा  बृवि दि 

आ.ि. 

२०७७/०७८ 

% 

वहस्सा  बृवि दि 

1 
कूल आय  

199,224 100.0 230,374 100.0 15.6 253,942 100.0 10.2 315,103 100.0 24.1 

1.1 
राजश्व र नगद म ज्दात 

6,273 3.1 37,423 16.2 496.6 54,474 21.5 45.6 60,556 19.2 11.2 

१.१.

१ 
आन्तररक राजश्व 

2,472 1.2 2,541 1.1 2.8 4,140 1.6 62.9 5,390 1.7 30.2 

  
सम्पलत्त कर 

503 0.3  -  500 0.2  500 0.2  

  
र्रबहाल कर 

 -  -  20 0.0  20 0.0  

  
सवारी सािन कर 

356 0.2  -   -   0.0  

  

सेवा शलु्क (पूवाििार तथा सवेा 

उपयोगमा) 83 0.0  -  700 0.3  175 0.1  

  
दथतुर (लसफाररस लगायतमा) 

700 0.4  -  450 0.2  700 0.2  

  
पयिटन शलु्क 

 -  -  50 0.0  10 0.0  

  
्यवसाय कर र रलजथिेसन शलु्क 

92 0.0  -  180 0.1  325 0.1  

  

िलूम कर र र्रिरुी कर 
477 0.2  -  200 0.1  900 0.3  
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मनोरन्जन कर 

5 0.0  -  40 0.0  30 0.0  

  
बहाल लवट री कर 

12 0.0  -   -  250 0.1  

  
स्रोत बाँडफाँडबाट प्राप्त 

 -  -   -  480 0.2  

  
लवलवि आय  

22 0.0  -   -   0.0  

  
अन्य आय 

224 0.1  -   -   0.0  

  
बेरुजु असुली 

 -  -   -   0.0  

  
गत वषिको नगद म ज्दात 

3801 1.9  -  2000 0.8  2000 0.6  

१.१.

२ 
राजश्व बाांडफाांड 

 - 34882 15.1  50334 19.8 44.3 55206 17.5 9.7 

  
नेपाल सरकारबाट प्राप्त  

 -  -  48700 19.2  ५३३३८ 16.9  

  
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 

 -  -  1634 0.6  १८६७ 0.6  

2 
अन्तरसरकारी लबलत्तय हथतान्तरण 

192951 96.9 
 

192951 
83.8 - 

 

199468 
78.5 3.4 254547 80.8 27.6 

 क 
नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान 

192951 96.9 181821 78.9 (5.8) 177400 69.9 (2.4) 227400 72.2 28.2 

  
समालनकरण अनुदान 

117355 58.9 60000 26.0 (48.9) 70600 27.8 17.7 68700 21.8 (2.7) 

  
सशति अनुदान  

75596 
37.9 

 

121821 
52.9 61.1 

 

106800 
42.1 (12.3) 147900 46.9 38.5 
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समपुरक अनुदान 

 -  -   -  4800 1.5  

  
लवशेष अनुदान 

 -  -   -  6000 1.9  

ख 
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान 

 - 
 

11130 
4.8  

 

22068 
8.7 98.3 27147 8.6 23.0 

  
समालनकरण अनुदान 

 - 11130 4.8  12068 4.8 8.4 12147 3.9 0.7 

  
सशति अनुदान 

 -  -  10000 3.9   0.0  

  
समपुरक अनुदान 

 -  -   -  10000 3.2  

  
लवशेष अनुदान 

 -  -   -  5000 1.6  

  

थथालनय पुवाििार लवकास 

साझदेारी र सडक वोडि   -  -   -     

3 
जनसहिालगता 

 -  -   -     

4 

बैदेलशक सहायता (अनुदान) 
 -  -   -     

5 
साविजलनक ऋण 

 -  -   -     

  
आन्तररक ऋण 

 -  -   -     

  
बैदेलशक ऋण 

 -  -   -     
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6 

गैरसरकारी सांथथाको सहयोग 

पररचालन 
 -  -   -     

7 
नीलज क्ेिको लगानी  -  -   -     

 

 स्रोतः क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको लबलिन्न बषिका वालषिक बजेट, नीलत तथा कायििम र योजना पलुथतकाहरुबाट । 

 

यस गाउँपाललकाको समग्र आय को अवथथा सन्तोषजनक दलेिदनै । पाललकाको कुल आयमा अन्तररक राजथवको लहथसा २ प्रलतसत पलन पगु्न सकेको छैन िन ेनगद म ज्दात र 

राजथव बाँडफाँड समतेको लहथसा २० प्रलतसत पलन पगु्न नसकेको अवथथा शोचनीय रहकेो छ । कुल आय लवगत चार आलथिक बषिहरुमा सन्तोषजनक रहतेा पलन आन्तररक राजथवको 

वलृिदर पलछल्ला बषिमा बढ्द ैजानु राम्रो रहतेा पलन समग्रमा पाललकाको आयमा परलनििरता उच्च रहकेो अवथथा सन्तोषजनक होइन । पाललकाको आय र राजथवको लवथततृ लववरण 

ताललका ३.२ मा उल्लेि गररएकोछ । 
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३.२.३ अन्ति सिकािी वित्त  

अन्तर सरकारी लवत्त थथानीय तहको आयश्रोतको प्रमिु आिार रहकेोछ । यस अन्तगित नपेाल सरकारवाट प्राप्त 

समालनकरण, ससति, समपरुक र लवशेष अनुदान, प्रदशे सरकारवाट प्राप्त यथत ै प्रकारका अनुदान रकमहरु समावेश ह न्छन ् । 

क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको कूल वालषिक बजेटमा केन्र र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त ह न े लवत्तीय हथतान्तरणको योगदान आ.व. 

२०७४/०७५ मा ९६।९५ प्रलतशत रहकेोमा यो अांस आ.व. २०७७/०७८ मा ८०.८ प्रलतशत रहकेो छ । आ. ब. २०७४/७५ मा 

त्यसमा प्रदशे सरकारको अनुदान प्राप्त िएको दलेिएन िने सम्पणूि सांर्कै रहकेो लथयो िन ेआ.ब. २०७७/७८ मा सांर् को योगदान 

पाललकाको कुल आयमा ७२.२५ र प्रदशेको योगदान ८.६५ रहकेो दलेिन्छ । 

क्व्होलासोथार गाउँपाललकाल ेआ.व. २०७४/७५ मा नपेाल सरकारवाट कूल १९२९५१ हजार लवत्तीय अनुदान प्राप्त 

गरेको दलेिन्छ जसमध्य े ११७३५५ हजार समालनकरण अनुदान र ७५५९६ हजार ससति अनदुान रहकेो लथयो । आ.व. 

२०७६/०७७ मा कूल अन्तरसरकारी लवत्तीय हथतातरणको रकम १९९४६८ हजार रहकेोमा नपेाल सरकारवाट १७७४०० हजार र 

प्रदशे सरकारले २२०६८ हजार अनुदान प्राप्त िएको दलेिन्छ । यी दवैु तहवाट प्राप्त िएका अनदुान रकम मध्य े७०६०० हजार 

नेपाल सरकारको समालनकरण अनदुान र १०६८०० हजार सशति अनदुान रहकेो लथयो िन ेप्रदशे सरकारको समालनकरण अनदुान 

१२०६८ हजार र १०००० हजार सशति अनुदान रहकेो लथयो ।  चाल ुआ.व.मा यस पाललकाले कुल २५४५४७ हजार लवत्तीय अन ु

दान प्राप्त ह न ेअनमुान गरेको छ जसमा केन्र सरकारबाट २२७४७०० हजार र प्रदशे सरकारबाट २७१४७ हजार प्राप्त ह ने अनमुान 

गररएको छ । यस आ.व.मा पाललकाल ेसमपरुक र लबशेष अनुदान पलन प्राप्त ह न ेअनुमान गरेको छ। यसमा केन्र सरकारबाट ४८०० 

र ६००० हजार िमसः समपरुक र लबसेष अनुदान रहकेो छ िने प्रदशे सरकारबाट िमसः १०००० र ५००० समपरुक र लबशेष 

अनुदान प्राप्त ह न ेअपेक्ा गररएको छ । गाउँपाललका मा लवगत आ.व.को तलुनामा नपेाल सरकारबाट र प्रदशे सरकार बाट प्राप्त ह न े

अनुदान  सामान्यतया बढ्द ैगएको दलेिन्छ । अन्तर सरकारी लवत्तको लबथततृ लबबरण ताललका ३.२ मा प्रथतुत गररएको छ । 

३.२.४ बैदेवशक सहायता परििालन  

थथानीय तहले बैदलेशक ऋण अथवा सहायता प्रत्यक् रुपमा प्राप्त गनि नसकेता पलन सम्िालवत पररयोजनामा लिपलक्य र 

बह पक्लय बैदलेशक सहायता प्रालप्त र पररचालनका लालग नपेाल सरकारसग पहल गनि सक्वदछ । पयिटन प्रबर्िन, उजाि, लशक्ा, 

थवाथ्य, कृलष लवकास, गरीलव लनवारण, साांथकृलतक सम्पदाको सांरक्ण, वातावरण तथा लवपद ् ्यवथथापनका क्ेिमा वैदलेशक 

सरकारी तथा गरै सरकारी सहायता (लवत्तीय, प्रलवलिक) पररचालन गनि सलकन्छ । यसका लालग  गाउँपाललकाल े लवशेषज्ञहरुको 

सहयोग ललएर पररयोजना प्रथताव तयार गरी नेपाल सरकार, अथि मन्िालयको सहयोग र सहमलतमा पहलकदमी गनि सक्वदछ । 

क्व्होलासोथार गाउँपाललकाल ेहाल सम्म प्रत्यक् रुपमा यथतो सहायता पररचालन आफ्न ैपहलमा गनि सकेको छैन । अन्तरालरिय 

गैरसरकारी सांथथाहरुल ेथथानीय गरैसरकारी सांथथामाफि त गरररहकेो सहायता पररचालनलाई  गाउँपाललकाको बैिालनक सांरचना र 

अनुगमन प्रणालीमा आबि गनुि आवश्यक दलेिन्छ ।   

३.२.५ सािशजवनक ऋण  

थथानीय तहको सरकारले साविजलनक ऋण उठाउन सक्वदछ । यसका लालग पाललकाल ेआवश्यक कानुन वनाएर आफ्न े

क्ेिका लवत्तीय सांथथाहरुवाट र जनतावाट साविजलनक ऋण उठाउन सक्वदछ । िासगरी लवद्यतु पररयोजना, िानी सांचालन, कृलष 

तथा पशपुालन ्यवसाय, उद्योग ग्रामको पवूाििार लवकास र पयिटन क्िेमा लवशेष पररयोजना सांचालन गनि लवकास बचत पि जारी 

गरेर जनतावाट दीर्िकाललन प्रकृलतको ऋण उठाउन सक्वदछ । तर अलहल ेसम्म क्व्होलासोथार गाउँपाललकाल ेयथता कायििम वा 

पररयोजना बनाउने र ऋण उठाउन ेपहल गनि सकेको छैन ।  

३.२.६ जनसहभावगता परििालन  

थथानीय तहमा रहकेो जनशलक्त जो अल्प रोजगार वा वेरोजगार रुपमा रहकेो छ त्यथतो मानव शलक्तलाई लवकास 

लनमािणको कायिमा पररचालन गरेर अलियानका रुपमा उपयोग गनि सलकन्छ । यथतो कायि साविजलनक िवन लनमािण, वाटो, पलु र 

अन्य ग्रामीण पवूाििार लनमािणमा उपयोग सलकन्छ । िासगरी थथानीय समदुायसग श्रम वा बथत ुवा नगद सहिालगतामा यथता 

लवकास लनमािणका कायि गनि सलकन्छ । क्व्होलासोथार गाउँपाललकाल ेजनसहिालगता पररचालन माफि त कायििमहरु सांचालन 

गरेको अिेलललिकरण गरेको पालयएन । आफ्नो बजेट र कायििममा यथतो लवकल्पको उपयोग गन ेपहल गनुि वा यथतो कामको 

अलिलेि राख्नु आबथयक छ र यसले थथानीय सरकारको जनपररचालन गन ेक्मता प्रदसिन गनुिको साथै सरकारको लोकलप्रयता 
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समेत प्रलतलबलम्बत गने ह नाल ेयस तफि  आबथयक पहल ललनु पन ेदलेिन्छ । यसका लालग आवथयक कानून र कायिलवलि वनाइ 

थथानीय नागररकलाई लवकास लनमािणमा पररचालन गनुि वान्छनीय ह न्छ ।  

३.२.७  सािशजवनक, नीवज ि सहकािी साझेदािी  

लवकास लनमािणका लालग साविजलनक (Public), नीलज (Private), सहकारी (Cooperative) को साझेदारी पलछल्लो 

समय अवलम्वन गररएको एउटा उत्तम लवकल्प हो । यसल े लवत्तीय अिाव, सरकारी क्ेिको कमजोरी हटाउन े र नीलज क्ेिको 

लवकासमा सहिालगता र साझेदारी बढाउने कायिका लालग एउटा समािान लदन सक्वदछ । क्व्होलासोथार गाउँपाललकाले नीलज 

क्ेिका लगालनकताि, थथानीय सहकारीहरु र आफ्नो समते लगालनमा यस पाललका क्ेिको कुनै ड्रीम पररयोजनामा यथतो 

साझेदारीको उपयोग गनि सक्वदछ । िासगरी पयिटन पवूाििार लवकास गनि, प्राकृलतक लचलडयािाना लवकास गनि, दृरयावलोकन 

थथलको पवूाििार लवकास र सेवा प्रवाहमा यस ढाँचाको लगानी सांरचना पररचालन गनि सलकन्छ । जथतै कलतपय  गाउँपाललकाका 

सेवा प्रवाहका क्ेिमा— एफएम रेलडयो सांचालन, थवाथ्य उपचार केन्र थथापना, पयिटन सचुना केन्र सञ्चालन, साांथकृलतक 

सांग्रालय लनमािण र सांचालन, सामलुहक आिलुनक कृलष तथा पशपुालन फमि सांचालन, जललवद्यतु पररयोजना लनमािण र प्रसारण, 

प्राकृलतक स्रोतहरुको उपयोग जथता क्िेमा यथता साझदेारीका पररयोजनाहरु सांचालन गनि सलकन्छ । यसका लालग  गाउँपाललकाल े

लवज्ञहरुको सझुाब र सेवा ललएर पररयोजना लनमािण र लवकास गनुि र आवश्यक बैिालनक सांरचना र कायिलवलिहरु लनमािण गनुि 

आवश्यक ह न्छ ।  

३.२.८ िैदेवशक लगानी  

लवद्यमान कानुनी प्राविान वमोलजम थथानीय तहल े वैदलेशक लगालनका लालग प्रत्यक् तवरल े कायि गनि सक्वदनै तर 

सम्िा्य क्ेि र पररयोजनामा लवदशेी लगानी आकि लषत ह ने दलेिएमा सांर्ीय सरकारको थवीकृलत र समन्वयमा लवदशेी लगालन 

आकि लषत गनि सलकन्छ । हाल सम्म क्व्होलासोथार गाउँपाललकामा लवदशेी लगालन आकलषित ह न सकेको छैन । िलवरयमा यथतो 

सम्िावनालाई नकानि सलकदनै ।  

३.३ समस्या ि संभािनाहरु 

गाउँपाललकाको समग्र लवत्तीय अवथथाको लवथलेषण का आिारमा यस क्ेिमा दहेायका समथयाहरु र सम्िावनाहरु रहकेो 

दलेिन्छ । 

समस्याहरु सम्भािनाहरु 

1. आन्तररक राजथवको कमजोर आिार 

2. लवत्तीय हथतान्तरणमा अत्यलिक लनििरता 

3. थथानीय प्राकृलतक र मानलबय श्रोतको पररचालन ह न नसकेको  

4. जनसहिालगता पररचालनमा आिाररत लबकाश पररयोजना तय 

ह न नसकेको 

5. साबिजलनक आयका  श्रोतहरुको िोजीमा ठोस पहल ह न 

नसकेको 

6. आम्दानीका श्रोतहरुको लवलवलिकरण निएको  

7. सांलबिान प्रदत्त थथानीय तहका राजथवका क्ेिहरुको 

पररचालनमा ध्यान पगु्न नसकेको 

8. पाललकाको कमजोर त्याांकीय ब्यबथथापन 

9. लनिािररत ढाांचामा बजेट तथा योजनाहरुको लनमािण र कायिन्वयन 

ह न नसकेको  

10. रालरिय तथा गरै सरकारी सांथथाहरुका कायििमहरुलाई 

पाललकाका कायििम सांग आबि गनि नसकेको 

1. कर तथा गैर करका क्ेिहरुको पलहचान गरर राजथवको आिार 

लवथतार गनि सलकन े

2. लवत्तीय हथतान्तरणको लनििरतालाई िमश: कम गद ैलान 

सलकने 

3. जनतालाई लाि पगु्नेिालका आयमलुक पररयोजना बनाई 

साबिजलनक ऋणको पररचालन गनि सांलकने 

4. साबिजलनक लनलज र सहकारीको शाझेदररमा पररयोजना 

सांचालन गनि सलकन े

5. आलथिक लबकाशका क्िेमा लनलज लगानीको प्रबििन गने 

उपयकु्त बैिालनक र लगानी  मैिी बाताबरण को लसजिना गन े

6. उपयकु्त पररयोजना बैक बनाई केन्र र प्रदशेबाट समपरुक र 

लबशेष लबकाश अनदुान ललन े

7. िलुम बैकको थथापना र सफल कायिन्वयन 

8. रालरिय तथा गरै सरकारी सांथथाहरुका कायििमहरुलाई 

पाललकाका सामालजक तथा आलथिक लबकाशका कायििम सांग 

आबि गन े
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३.४ गाउँ पावलकाको वित्तीय श्रोत अवभबृवि ि साबशजवनक व्यय सम्बंवन्ि कायशक्रमहरु 

वित्तीय श्रोत (िाजश्व) अवभबृविका कायशक्रमहरु 

लबतीय सांलर्यताल े उपलब्ि गराएको अवसर र पाललकाको आफ्नै सवाल पक्हरुको पलहचान र उपयोग माफि त 

पाललकाल ेदहेाय बमोलजमको पहलकदमी गरर आफ्नो लबलत्तय श्रोतको प्रबििन गनि सक्वदछ । 

  

१.गाउँपाललकाको र्रजग्गा कर (सम्पलत्त कर), ब्यबसाय कर र र्रबहाल कर कायािन्वयन गनि ्यवलथथत नीलत तथा कायििम 

(कायिलवलि) बनाई कायािन्वयन गने । 

२.गाउँपाललकामा सांचाललत होटल, रेि रेि, र्रबास, मनोरञ्जन लगायतका अन्य उद्योग तथा ब्यवसालयक लियाकलापहरुको 

अलिलेिीकरण गन,े रलजरिेशन गन ेर करको दायरामा ल्याउन े।  

३. गाउँपाललका क्ेिलिि रहकेा प्राकृलतक श्रोतहरुको उपयोग वापत प्राप्त ह न ेरोयल्टीमा साझेदारी गन े।  

४.वन पदैावर ्यवलथथत तथा वैज्ञालनक उपयोग गनि वनसँग समन्वय गरी कर तथा रोयल्टी बलृि गने ।   

५.गाउँपाललकाका १५०० मी. िन्दा मालथका ि–ूिागको पयिटन प्रवर्िन गने र पयिटनमा हररत शलु्क (Green Fee) लगाई आय 

आजिन गने । यसका लालग नेपाल सरकार, प्रदशे सरकारसँग साझदेारी र सहकायि गन े।  

६. गाउँपाललकाल ेिमूी बैंकको थथापना गरी यसको पररचालनबाट आय बलृि गने ।   

७. केन्र र प्रदशे सरकारवाट प्राप्त ह न सक्वने अनदुान (समपरूक अनुदान र लवशेष अनुदान) प्राप्त गनि   लवथततृ पररयोजना प्रलतवेदन 

तयार गरी पहल कदमी गने ।  

८.गाउँपाललकाल ेसम्िा्य पररयोजनाहरु लवद्यतु, पयिटन थथल लवकास, प्राकृलतक श्रोतमा आिाररत उद्योग ब्यबसायहरुमा आलदमा 

लागत सहिालगता वा शेयर लगानी गरर, िासगरी साबिजलनक नीलज तथा सहकारी सांग साझदेारी पररयोजनाहरु सांचालन गरर 

लदगो रुपमा आयवलृि गन ेकायििमहरु सांचालन गने नीलत लाग ुगनुि ।  

९. गाउँपाललकामा रहकेो जैलवक लवलविता र रैथान ेअनुवाांलशक प्रजालतका पशपुांक्ी तथा बोटलवरुवाको सांरक्ण तथा ्यवसालयक 

लवकास र उत्पादनको ब्रालण्डङ र प्याटेन्ट रलजरिेशनको ्यवथथा गरी आयआजिनको दायरा लवथतार गन े । यसका लालग  

गाउँपाललकाल ेआवश्यक योजना, कायियोजना र बैिालनक ्यवथथा लमलाउने । 

 ३.५ सािशजवनक खिशमा प्रभािकारिता ि वित्तीय अनुशासन ल्याउने कायशक्रमहरु  

 गाउँपाललकाको समग्र लवत्तीय लथथलत र िचिको ब्यबथथापनको लबथलेषण गदाि के प्रथट ह न्छ िन े पाललकाको 

साबिजलनक िचि गने क्मता ज्याद ैकमजोर रहकेो छ र िासगरी पुांजीगत िचिगनिका लालग चालहने प्रालबलिक र प्रशासलनक क्मता 

कमजोर रहकेो अबथथा सब ै थथानीय तहमा समथयाका रुपमा रहकेोछर त्यसकालालग  गाउँपाललकाल े आफ्नो प्रालबलिक र 

प्रशासलनक क्मता अलिवलृिमा तत्काल ै ध्यान पयुािउन आबथयक छ । त्यसैगरी थथानीय तहमा िचि ब्यबथथापनमा आलथिक 

अनुशासनका समश्याहरु रहकेा दलेिन्छन र यस सन्दििमा दहेायबमोलजम योजना कायिन्वयन गदाि लवत्तीय अनुशासनका कायिहरु गनुि 

आबथयक दलेिन्छ ।
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१.  गाउँपाललकालिि ह ने सब ैप्रकारका िचि साविजलनक िररद ऐन अनुसार गन ेतथा आवश्यक कायिलवलिहरु बनाउने र लाग ुगने । 

२.  केन्र र प्रदशे सरकारका ससति अनुदान, समपरुक अनुदान तथा लवशेष अनुदानका कायििमहरु उनीहरुको िचि नीलत र 

कायिलवलिसँग समन्वय गरी िचि गने । 

३.  साविजलनक िचिमा लमत्ययीतालाई सब ैक्ेिमा कडाईका साथ लाग ूगन े। 

४.  गाउँपाललकालाई दीर्िकालीन आलथिक िार तथा दालयत्व बलृि ह ने गरी चाल ुप्रकृलतका िचि बढ्ने कुनै नया ँलनणिय नगने । 

५.  आलथिक ऐन र िररद ऐनको अलिनमा रही ठूला आयोजनाहरु ठेक्वका पट्टा गरी र सानालतना योजनाहरु नगद सहिालगतामा उपिोक्ता 

सलमलत माफि त गने र यसको अनुगमनलाई प्रिावकारी बनाउन े। 

६.  बालषिक िचि लवलनयोजनमा क्ेिगत र सामालजक समावेलशतालाई जोड लदने ।  

७.  गाउँपाललकाल ेिचि ्यवथथापन सम्बन्िी आफ्नै ऐन, लनयम र कायिलवलिहरु बनाउने र लतनीहरुको कडाइका साथ कायािन्वयन गने । 

८. आवलिक र वालषिक योजनाहरुको मध्यावलि मलू्याांकन ढाचँा अनरुुप िचि ्यवथथापन गने । 

९. आवलिक योजनाका लवषयगत क्िेहरुमा तोलकएको बजेटबाट अन्य क्िेमा रकमान्तर नगने, गनै परे लवषयगत क्ेिलििका 

पररयोजनाहरुमा माि गने । 

१०.गाउँपाललकाबाट ह न ेसब ैिचि र लगानीको लवद्यतुीय र बैंलकङ प्रकृयाबाट ितु्तानी गन ेपिती कडाईकासाथ लाग ुगने । 

११.गाउँपाललकाको श्रेथता ्यवथथापन सांथथागत रुपमा गन,े ्यलक्तगत लजम्मेवारी तथा जवाफदलेहताको पिलत लवकास गने र 

भ्रिाचारमा सनू्य सहनलशलताको नीलत अबलम्बन गने ।  

१२.गाउँपाललकामा बेरुजलुाई लनरुत्सालहत गने, बेरुज ुफस्र्य टलाई आ.व. लििै सम्पादन गने ।  

१३.गाउँपाललकाबाट सञ्चाललत लवकास लनमािणका पररयोजनाहरुको गणुथतर मापन र लनयमनको ्यवथथा प्रिावकारी बनाउने, 

पारदलशिता र जवाफदलेहता बलृि गनि साविजलनक सनुुवाई र साविजलनक पररक्ण (Public Auditing) प्रणाली लाग ुगने ।  

 

३.६ आवथशक बृविदि  

आलथिक बलृिदर गणना गनि  गाउँपाललका थतरको उत्पादन र आयको लेिा आवश्यक पने ह न्छ । अलहलेसम्म रालरिय 

आम्दानीको त्याांक  गाउँपाललका थतरसम्म गणना गन ेनगररएकाले यस गाउँपाललकाको सम्बलन्ित त्याांक उपलब्ि ह न सकेन । 

त्यसैले बालषिक तथा योजना अबलिको आलथिक बलृिदर गणना गनि सम्िव िएन ।  गाउँपाललकाले केन्रीय त्याांक लविागसँगको 

समन्वयमा आगामी लदनमा रालरिय आय गणना पिती अबलम्बन गरी  गाउँपाललका थतरको उत्पादन र आम्दानीको त्याांक सांकलन 

गने थतरीय पितीको लवकास गनुि आवश्यक छ । यसका लालग  गाउँपाललका थतरमा त्याांक सांकलन तथा ्यवथथापन इकाईको 

थथापना र सम्बलन्ित लवषयका सीपयकु्त जनशलक्तको ्यवथथापन गरी आय र उत्पादनको त्याांक अध्यावलिक गने कायिको प्रारम्ि गनुि 

आवश्यक छ ।  

३.७ योजना अिविका लावग समवस्टगत लगानीको आिश्यकता ि स्रोतको आंकलन  

क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको आबलिक योजनामा उल्लेलित कायििमहरु कायािन्वयन गनि ठुलो पररमाणमा िचि र 

लगानीको आवश्यकता पदिछ । लगानीको आवश्यकता लनिािरण गदाि प्रचललत थथालपत लवलि अबलम्बन गनि त्याांकको अिावमा 

सम्िव िएन । त्यसैले यो प्रथम लिबषीय योजनाका कायििमहरु सञ्चालन गनि आवश्यक पने स्रोतको प्रक्ेपणका लालग सामान्य 
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त्याांकीय लबलि अबलम्बन गरीएको छ । िासगरी  गाउँपाललकाको लवद्यमान आम्दानीको श्रोत, अन्तरसरकारी  लवत्तीय हथतान्तरणको 

अबथथा, थप राजश्व पररचालन ह न सक्वन े सम्िा्य क्ेिहरु, नीलज क्ेिको लगानीको सम्िावनाका क्ेिहरुको आँकलन, बैदलेशक 

सहायता पररचालनको सम्िावना, गैरसरकारी सांथथाहरुको सहिालगताको सम्िावना र थथानीय जनसहिालगता समेतको लवशे्लषण गरी 

पाचँ वषिको लालग आवश्यक िचि, लगानी र सम्िा्य श्रोतहरुको प्रक्पेण ताललका ३.४ र ३.५ मा उल्लिे गररएको छ । 

ताललका ३.४ मा उल्लेि िएअनसुार गाउँपाललकाको आबलिक योजना अबलिमा कूल १ अबि ३७ करोड ३३ लाि िचि र 

लगानी ह न ेप्रक्ेलपत अनमुान गररएको छ । जसमा पुँजीगत लगानीतफि  ४४ करोड ११ लाि ३ हजार (३२.०%) र चाल ुिचितफि  ९३ 

करोड ५१ लाि ९७ हजार (६८.०%) िचि ह ने प्रक्ेलपत अनमुान गररएको छ । योजना अबलिमा कूल चाल ु िचिमध्ये शसति 

अनुदानसमतेको प्रशासलनक िचिमा  ३८.५ प्रलतशत (३५९८९५ हजार) र सामालजक सरुक्ा िचि ६१.५ प्रलतशत (५७५३०२ हजार) 

रहकेो छ । योजना अबलिमा ह ने कूल पुँजीगत िचिमध्ये पवूाििार लवकासमा ११०३९४ हजार (२५.० प्रलतशत), आलथिक लवकासमा 

६५१९२ हजार (१४.८ प्रलतशत), सामालजक लवकासमा २४७८७ हजार (५.६ प्रलतशत), वातवरण सांरक्ण र लवपद ् ्यवथथापनमा 

६९४५ हजार (१.६ प्रलतशत) र सांथथागत लवकास सेवा प्रवाह र सशुासन तफि  ४६०० हजार (१.० प्रलतशत) रकम लवलनयोजन गररएको 

छ । यस बाहके योजना अबलिमा गाउँ पाललकाल े िचि गने पाललका थतरका योजनामा कुल पुँजीगत बजेट रु ६९४५० हजार 

(१५.७५%) र वडा थतरीय योजनाहरुमा ह न ेिचि रु ६२५०५ हजार (१४.२५%) प्रक्ेपण गररएको छ । तेसै गरर योजना अबलिमा कुल 

६९४५ हजार बराबरको जनसहिालगता पररचालन ह ने अपके्ा गररएको छ । त्यसैगरी, योजना अबलिमा गरैसरकारी सांथथाहरुबाट कुल 

१७३६३ हजार (३.९५) र लनलज क्ेिबाट कुल ६९४५०  हजार (१५.७५) पुँजीगत लगानी ह ने अनुमान गररएको छ । लनलज क्िेको 

लगानी मलुत आलथिक तथा पवूाििार लबकासमा र गरै सरकारी क्ेिबाट मलुत सामालजक लबकासमा िचि र लगानी ह न ेअपेक्ा गररएको 

छ । 

ताललका ३.३: योजना अबलिको लालग प्रक्ेलपत िचि तथा लगानीको लववरण (रकम रु. हजारमा) 

क्र.सं. वशषशक आ.ि. २०७८।७९  
आ.ि. 

२०७९।८०  

आ.ि. 

२०८०।८१  

योजना अबविको 

जम्मा 
प्रवतशत 

  

कूल ब्यय 396,343 455,794 524,163 1,376,300 
100 

  
 

प्रलतशत 28.8 33.1 38.1 
100 

1 

चालु िचि 269,315 309,712 356,169 935,197 68.0 

1.1 

प्रशासलनक िचि (शसति समेत) 103,641 119,188 137,066 359,895 38.5 

1.2 

सामालजक सुरक्ा िचि 165,674 190,525 219,103 575,302 61.5 

2 

पुांजीगत िचि 127,028 146,082 167,994 441,103 32.0 

2.1 

आलथिक लवकास 18,774 21,590 24,828 65,192 14.8 

2.2 

सामालजक लवकास 7,138 8,209 9,440 24,787 5.6 

2.3 

पूवाििार लवकास 31,791 36,560 42,044 110,394 25.0 
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2.4 

बातावरण सांरक्ण तथा लवपद ््यवथथापन 2,000 2,300 2,645 6,945 1.6 

2.5 

सांथथागत लवकास, सेवा प्रवाह र सशुासन 1,325 1,524 1,752 4,600 1.0 

3 

पाललका थतरका योजनाहरु 20,000 23,000 26,450 69,450 15.7 

4 

वडा थतरका योजनाहरु 18,000 20,700 23,805 62,505 14.2 

5 

जनसहिालगताका कायििमहरु 2,000 2,300 2,645 6,945 1.6 

6 

िैपरीआउन े 1,000 1,150 1,323 3,473 0.8 

7 

गैरसरकारी सहिालगताका कायििमहरु 5,000 5,750 6,613 17,363 3.9 

8 

नीलजक्ेिको लगानीका कायििम 20,000 23,000 26,450 69,450 15.7 

 

 

 

उपरोक्त लगानी र िचि मध्य ेयोजनाको पलहलो वषि आ.व. २०७८/७९ मा कूल ३९६३४३ हजार (२८.८%) लगानी ह न े

प्रक्ेपण गररएको छ िन ेदोस्रो वषि आ.व. ०७९।८० मा कूल ४५५७९४ हजार (३३.१%), तेस्रो वषि आ.व. २०८०/८१ मा कूल 

५२४१६३  हजार (३८.१%) रकम िचि र लगानी ह न ेप्रक्ेपण गररएको छ । यो लगानीको आांकलन र लबलनयोजन गदाि लबगतका 

बालषिक बजेटको वलृि दर, पाललकाको सांथथागत क्मता र आयस्रोतको अलिबलृिलाई मखु्य आिार मालनएको छ ।  

ताललका ३.४: िचि र लगानीका स्रोतहरुको प्रक्ेपण (रकम रु. हजारमा)  

क्र.सं. वशषशक 
आ.ि. 

२०७८/७९  

आ.ि. 

२०७९/८०  

आ.ि. 

२०८०/८१  

योजना अबविको 

जम्मा 
प्रवतशत 

 कूल आय    396,343   455,794    524,163     1,376,301  
100.0 

1 राजश्व र नगद म ज्दात 69,639   80,085    92,098      241,823  
17.6 

1.1 आन्तररक राजश्व 6,199     7,128      8,198        21,524  
1.6 

  सम्पलत्त कर 575          661          760            1,997  
0.1 

  र्रबहाल कर 23           26            30               80  
0.0 



 

38 
 

  सवारी सािन कर 0          -             -                 -    
0.0 

  सेवा शलु्क (पूवाििार तथा सवेा उपयोगमा) 201         231           266              699  
0.1 

  दथतुर (लसफाररस लगायतमा) 805         926        1,065            2,795  
0.2 

  पयिटन शलु्क 12           13            15               40  
0.0 

  लवज्ञापन कर 0          0    0 0 
0.0 

  ्यवसाय कर र रलजथिेसन शलु्क 374         430         494            1,298  
0.1 

  िलूम कर (मालपोत) र र्रिरुी कर 1,035       1,190        1,369            3,594  
0.3 

  मनोरन्जन कर 35          40            46              120  
0.0 

  बहाल लवट री कर 288          331          380             998  
0.1 

  स्रोत बाँडफाँडबाट प्राप्त 552         635          730            1,917  
0.1 

  लवलवि आय  0 0 0 0 
0.0 

  अन्य आय 0 0 0 0 
0.0 

  बेरुजु असुली 0 0 0 0 
0.0 

  गत वषिको नगद म ज्दात 2,300       2,645        3,042           7,987  
0.6 

1.2 राजश्व बाांडफाांड 63,487    73,010     83,961      220,458  
16.0 

  नेपाल सरकारबाट प्राप्त  61,339     70,540      81,120         212,999  
15.5 

  
प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 

2,147       2,469        2,839            7,456  
0.5 

2 अन्र्तसरकारी लबलत्तय हथतान्तरण 292,729   336,638   387,134     1,016,502  
73.9 

 २।१ नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान 261,510  300,737   345,847      908,093  
66.0 

  समालनकरण अनुदान 79,005     90,856    104,484        274,345  
19.9 

  सशति अनुदान 170,085   195,598     224,937         590,620  
42.9 

  समपुरक अनुदान 5,520       6,348        7,300          19,168  
1.4 
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  लवशेष अनुदान 6,900       7,935        9,125          23,960  
1.7 

 २।२ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान 31,219    35,902    41,287      108,408  
7.9 

  समालनकरण अनुदान 13,969     16,064      18,474         48,508  
3.5 

  सशति अनुदान 0 0 0 0 
0.0 

  समपुरक अनुदान 11,500 0 0 0 
2.9 

  लवशेष अनुदान 5,750 0 0 0 
1.5 

3 जनसहिालगता 2,000       2,300        2,645            6,945  
0.5 

4 बैदेलशक सहायता (अनुदान) 0       0    0 0 
0.0 

  (न्युन बजटे) 6,974     8,021      9,224        24,219  
1.8 

5 साविजलनक ऋण 0 0 0 0 
0.0 

  आन्तररक ऋण 0 0 0 0 
0.0 

  बैदेलशक ऋण 0 0 0 0 
०.० 

6 गैरसरकारी सांथथाको सहयोग पररचालन 5,000     5,750       6,613         17,363  
1.3 

7 नीलज क्ेिको लगानी 20,000   23,000     26,450        69,450  
5.0 

 

ताललका ३.४ मा उल्लिे िएअनसुार योजना अबलिमा ह न े कूल िचि र लगानीमा अन्तरसरकारी लवत्तीय हथतान्तरणको 

मखू्य िलूमका रहने प्रक्पेण गररएको छ । आवलिक योजना ले समटेेका कायििम हरुका लालग लिबलशिय योजना अबलिमा आवश्यक पन े

कूल लगानी र िचि ९१ अबि ३७ करोड ६३ लाि० मध्य ेसांर् र प्रदशे बाट प्राप्त ह ने लवलिन्न प्रकारका अनुदानहरुबाट िचिह न े

कायििमहरुमा कूल १ अबि ०१ करोड ६५ लाि ०२ हजार (७३.९%) ्यवथथापन ह न ेदलेिन्छ । िचि र लगालनका स्रोतहरुमध्य े

आन्तररक श्रोत र राजश्व बाँडफाँड बाट प्राप्त आयबाट रु २४१,८२३ हजार (१७ .६%)  प्राप्त ह न ेअनुमान गररएको छ । त्यसैगरी 

योजना अबलिमा जनसहिालगता तफ ६,९४५ हजार (०.५%), गैरसरकारी सांथथाहरुको सहयोग पररचालनबाट ज्ञठ,र्टर् हजार 

(१ .३%) बराबरको स्रोत पररचालन ह न ेप्रक्ेपण गररएको छ । त्यसैगरी योजना अबलिमा लनजी क्िेले लवलिन्न ्यवसायहरुमा गन े

लगानी ६९,४५० हजार (५ .०%) ह ने प्रक्लेपत अनमुान गररएको छ । सब ैश्रोतबाट प्राप्त ह ने कुलआय ल ेप्रक्ेलपत िचि र लगानीमा 

अपगु ह न े रकम रु २४२१९ (अथाित ्१ .८५) र्ाटा लबत्त ्यवथथा गनुि पन ेदलेिन्छ जनु आन्तररक ऋण वा सांलचत कोषको रकम 

पररचालन माफि त ब्यबथथापन गनि सलकनेछ । 
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अध्याय ४ 

क्विोहोलासोथाि गाउँपावलकाको आवथशक के्षत्र 

 

४.१ कृलष, पशपुांक्ी तथा मत्थय लवकास 

४.१.१ पृष्ठभवूमाः 

समग्र गण्डकी प्रदशेमा आलथिक रुपले सकृय जनसांख्याको ठूलो लहथसा कृलषमा आलश्रत छन ्जसमध्य ेकृलषमा आिाररत कुल 

र्र पररवार मध्य े८६ प्रलतशत र्र पररवारको आम्दानीको स्रोत कृलष रहकेो छ । क्व्होलासोंथर  गाउँपाललकाको बथतुगत लववरण २०७६ 

अनुसार जम्मा १२.७६ प्रलतशत जनसांख्या कृलष तथा पशपुालन ्यवसायमा लागेको दलेिएको छ । कूल क्ेिफल १७५६२ हके्वटर रहकेो 

क्व्होलासोथर गाउँपाललकामा समथर कृलषयोग्य िलूम जम्मा १८२ हके्वटर छ िन े लिरालो कृलषयोग्य िलूम ५५११ हके्वटर रहकेो छ िन े

कररब ६० प्रलतशत जलमन दलक्ण मोहडा िएर वनेको छ । Sentinel satellite image, 2020 का अनुसार यस गाउँपाललकाको कूल 

ििूाग मध्य े११.७३ प्रलतशत जलमनमा माि कृलष कायि गरेको दलेिन्छ । यस गाउँपाललकाको कृलषमा प्रयाजसो साना लकसानहरुको 

बाह ल्यता रहकेो छ । यहाँको कृलष प्रणाली लनवािहमिुी रहकेो र िाद्यान्नको उत्पादकत्व पलन न्यनू रहकेो ह नाले यस क्ेिबाट 

श्रमशलक्तको पलायन बढ्दो रुपमा दलेिएको छ । फलथवरूप, कुल ग्राहथ्य उत्पादनमा पलन कृलषको योगदान िमशः र्ट्द ैगैरहकेो 

पाइन्छ । 

कृलष र पशपुांक्ी लवकासमा लदगो लवकासका लक्ष्य, प्रदशे र सांर्ीय सरकारको कृलष लवकासको नीलत र रणनीलतअनुसार आबि 

गरी अलर् बढाउनु पने आवश्यकता छ । यस गाउँपाललकाको प्रोफाईल २०७६ अनुसार साना तथा मझ ला गरी हाल ६० वटा 

्यवसालयक कृलष फमि सञ्चालनमा रहकेा छन् । यहाँको कृलष र पशपुालन मलूतः प्राकृलतक श्रोत (म सम, सतह लसांचाई, वन पैदावार) 

मा आिाररत रहकेोले लयनीहरुको दीगो उपयोग माफि त कृलषमा ्यवसालयकरण र आिलुनकीकरण गनुि आवश्यक छ ।  

कृलष र पशपुांक्ी लवकासमा लदगो लवकासका लक्ष्य, प्रदशे र सांर्ीय सरकारको कृलष लवकासको नीलत र रणनीलतअनुसार आबि 

गरी अलर् बढाउनु पने आवश्यकता छ । यस गाउँपाललकाको प्रोफाईल २०७६ अनुसार साना तथा मझ ला गरी हाल ६० वटा 

्यवसालयक कृलष फमि सञ्चालनमा रहकेा छन् । यहाँको कृलष र पशपुालन मलूतः प्राकृलतक श्रोत (म सम, सतह लसांचाई, वन पदैावार) 

मा आिाररत रहकेोले लयनीहरुको दीगो उपयोग माफि त कृलषमा ्यवसालयकरण र आिलुनकीकरण गनुि आवश्यक छ ।  

४.१.२ प्रमुख समस्या 

• जग्गा बाँझो राख्ने प्रवलृत्त बढ्द ैजाँदा ितेीयोग्य जलमन र्ट्द ैजानुको साथै उत्पादनमा ह्रास ह द ैगएको र जग्गाको िलण्डकरण िैरहकेो 

। 

• यवुावगि कृलष पेशामा आकलषित निई लवदशे पलायन िएको ।  

• ि गोललक तथा हावापानीको लवलविताका कारण सोही अनुसार कृलष ज्ञान कम ह नु ।  

• कृलष उत्पादनमा लकसानल ेउलचत मलू्य नपाउन ु।  

• प्रलवलि लवकास तथा यान्िीकरण र ्यवसायीकरण ह न नसकेको । 

• वालीहरुमा नया ँरोग तथा लकराहरु दिेा पद ैगएको ।  

• मल, गणुथतरीय वीउ, लसांचाई, कृलष सामग्री आलदको मागअनुसार सही समय, मलु्य र थथानमा सहज तरीकाल ेउपलब्ि ह न नसकेको 

।  

• शीत अन्न िण्डारको ्यवथथा ह न नसक्वनु ।  
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• कृलष पकेट क्ेि कायििम, कृलष प्रसार सेवा, कृलष सचुना, कृलष वीमा, कृलष ऋण जथता कायििमहरु कृषकहरूको पह चँमा पगु्न 

नसकेको ।  

• कृलष उत्पादनलाई पयिटन तथा अन्य उद्योगसांग जोड्न नसक्वदा वजारीकरणमा समथया दलेिएको छ । 

• िेतीयोग्य जलमनमा कृलष सडकको अिाव, कृलष बीमा, सलुि ऋण जथता सेवामा कृषकहरूको पह चँ नपगु्नु आलद । 

 

४.१.३  िुनौती ि अिसि  

चनु ती  

• जग्गा बाँझो राख्न ेप्रवलृत्त र िण्डीकरण लाई लनरुत्सालहत गद ैकृलष िलूमलाई उपयोगमा ल्याउन । 

• वषेनी यवुा जनशलक्तको लवदशे पलायनल ेगदाि कृलष क्ेिमा रहकेो श्रम अिावलाई सम्बोिन गनि । 

• कृलष वीमा ्यवथथालाई प्रिावकारी वनाउनु, कृलष क्ेिमा लगानी बलृि गनुि र कृलष ऋणको सहज उपलब्िता सलुनलित गनि ।  

• लसांचाई, प्रलवलि लवकास तथा यान्िीकरण माफि त कृलषमा ्यवसालयकरण गनि ।  

• गणुथतरीय वीउ, मलिाद, कीटनाशक तथा कृलष सामाग्रीको समयानकूुल आपलूति बढाउन ।  

• गणुथतरीय उत्पादन सामाग्री, दाना, र्ाँस, औषलि लगायतका सामग्रीको समयानुकूल आपलूति बढाउन । 

• कृलष तथा पशपुांक्ी पेशालाई प्रलतथपिी, ्यावसालयक, नाफामलूक र सम्मालनत पेशाको रूपमा थथालपत गनि । 

 

अवसर 

• क्व्होलासोथरमा ि गोललक तथा जैलवक लवलविताले पशपुांक्ीपालन र कृलषका लालग उपयकु्त वातावरणीय रह नु । 

• कृलष लवकासको मागिदशिनका रूपमा रहकेो कृलष लवकास रणनीलत–२०७२ कायािन्वयनमा अग्रसर रह न ु। 

• दगु्ि ्यवसाय, मास,ु अलचैी, तरकारी, केरा, लचया, कफी उत्पादन कायििमलाई प्राथलमकता लदई कायािन्वयन गने नीलत ललनु 

।  

• माछा, मास ुतथा दगु्िजन्य वथतहुरुको उपिोग बलृि ह दँ ैजान ु। 

• लवदशेबाट फलकि एका यवुाहरूमा सीप, ज्ञान, पुँजी र उन्नत प्रलवलिसलहत कृलष क्ेिमा आकलषित ह दँ ैजानु ।  

• गाउँपाललकामा यातायातका सलुविा बढ्द ैजानुका अलतररक्त पलछल्ला वषिहरूमा कृलष ऋण, कृलष बीमा, नयाँ प्रलवलिहरूको 

उपयोगमा समेत यस क्िेमा थप अवसरहरू लसजिना ह नु ।  

• यस क्ेिमा लवकास ह दँ ैगरेको पयिटन, पयािपयिटन तथा कृलष पयिटनल ेपलन कृलष क्ेिमा अवसरहरुको श्रजृना गद ैजानु । 
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४.१.४ दीघशकावलन सोि, लक्ष्य ि उदे्दश्य  

सोचः कृलष, पशपुन्छी तथा मत्थय ्यवसायमा आत्मलनििर िई समदृ्घ गाउँपाललकाको लनमािण ।  

लक्ष्यः कृलषको ्यावसालयकरण र गणुथतरीय िाद्यान्न र पशपुांलक्जन्य उत्पादन बलृिका माध्यमबाट यस गाउँपाललकाका जनताको िाद्य 

सरुक्ा सलुनलित गरी आत्मलनििर र लनयाित उन्मिु बनाउन े। 

उद्देश्यः 

१. कृलष, पशपुन्छीजन्य तथा मत्थयजन्य उत्पादनमा आत्मलनििर ह न ु।  

२. कृलष उद्यमी तथा उद्योगको लवकास गरी आय तथा रोजगारी वलृि गनुि । 

३. कृलषलाई पयिटन र उद्योगसँग जोड्द ैआय तथा रोजगारीका अवसर वलृि गरी गररबी न्यनूीकरण गनुि । 

 

४.१.५ िणनीवत ि कायशनीवत 

उद्देश्य १: कृलष, पशपुन्छीजन्य तथा मत्थयजन्य उत्पादनमा आत्मलनििर ह न ु।   

रणनीलत कायिनीलत 

१.१ कृषक वगीकरण सलहतको 

सेवािारा 

उत्पादनशीलतामा बलृि  

गने । 

१.१.१ कृषक पलहचान तथा वगीकरण गरी अनदुान तथा अन्य सेवालाई लवलशिीकृत 

तथा ललक्त गररन े। 

१.१.२ कृलष िलूमको उविराशलक्त, बाली उत्पादन क्मता र थथानीय सम्िा्यताको 

आिारमा लवलशलिकृत कृलष उत्पादन क्िे (पकेट/ब्लक क्ेि) र नमनूा फमि 

(Modal Farm) लवकास गने । 

१.१.३ पशपुन्छीको नश्ल सिुार, प लिक दाना, आहाराको ्यवथथा, पशपुन्छी 

थवाथ्य सेवा एकीकृत रूपमा ज्ञान केन्र माफि त प्रदान गररन े। 

१.२ प्रलतथपिी क्मता लवकास 

गरी आिारितू िाद्य, 

पशपुन्छीजन्य तथा 

मत्थयजन्य बथतुको 

उत्पादन र उत्पादकत्वमा  

बलृि गन े। 

१.२.१ कृषकमिैी नीलत ऐन र लनयमहरू तजुिमा गररने छ । 

१.२.२ लगानी सलुनलित गराउन वातावरणीय, प्रालवलिक, बजार एवम ्जांगली 

जनावरबाट ह ने जोलिम न्यनूीकरणका लालग प्राथलमकता लदइनेछ । 

१.२.३ उपयकु्त र दीगो लसँचाइ सलुविा लगायतका आवश्यक पवूाििारको पह चँ 

बढाइनछे ।  

१.३ कृलष क्ेिमा  सहकारी, 

सरकारी तथा लनजी क्ेिको 

लगानी अलिबलृि गरी 

लनयाित प्रबर्िन गने । 

१.३.१ बैंक तथा सहकारी सांथथाहरुले कृलष उद्यम एवां ्यवसाय सञ्चालन गनि 

लवत्तीय सांथथाबाट सह ललयत ्याजदरको ऋण उपलब्ि गराउने पहल गररन े

छ  । 

१.३.२ नीलज क्िेल ेकृलष तथा पशपुालन फमि सञ्चालन गनि चाहमेा  पवूाििारमा 

सहयोग गररने र नीलतगत तथा ्यवसाय करमा सह ललयत उपलब्ि गराइने छ 

। 
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उद्देश्य २: कृलष उद्यमी तथा उद्योगको लवकास गरी आय तथा रोजगारी वलृि गनुि । 

रणनीलत कायिनीलत 

२.१ कृलष तथा कृलषमा 

आिाररत सेवालाई उद्योग 

क्ेितफि  आकलषित गराउन े

। 

२.१.१ कृलष उत्पादनमा आिाररत उद्योग वा कुन ैक्िेको कृलष उपजको करार गरेर 

िररद सलुनलित गने उद्योगलाई यसले गरेको उत्पादनको आिारमा सलुि 

कजाि वा अन्य सलुविा प्रदान गने ्यवथथा लमलाइनछे ।  

२.१.२ यवुाहरूलाई लवदशे जान लनरुत्सालहत गनि तथा कृलषमा आकलषित गने लवशेष 

कायििमको ्यवथथा गररनछे ।  

२.१.३ कृषकलाई प्रोत्सालहत गनि उत्कृि कृषक परुथकारको ्यवथथा गररनछे । 

 

उद्देश्य ३: कृलषलाई पयिटन र उद्योगसँग जोड्द ैआय तथा रोजगारीका अवसर वलृि गरी गररबी न्यनूीकरण गनुि । 

रणनीलत कायिनीलत 

३.१ कृलषलाई पयिटन र 

उद्योगसँग जोड्ने नीलत 

तजुिमा गरी कृषक, 

थथानीय सरकार र पयिटन 

्यवसायीको बीचमा 

समन्वय र सहकायि गन े। 

३.१.१ कृषक, पयिटन ्यवसायी र थथानीय तहको समन्वयमा थथानीय गणुथतरीय 

तथा अगािलनक कृलष उत्पादनलाई पयिटनसँग जोड्द ैलदगो र आकषिक कृलष 

पयिटन प्रवर्िन गररने । 

३.१.२ कृषक र होटल तथा पयिटन ्यवसायीबीच करार सम्झ ता गरी उत्पादन तथा 

बजारीकरण र कृलष उद्योगको थथापना गनि सहयोगको ्यवथथा लमलाईने । 

३.१.३ “मखु्यमन्िी वातावरणमैिी नमनुा कृलष गाउँ” को सांख्या तथा क्ेि लवथतार गरी 

सर्न रुपमा उत्पादन बलृि तथा रोजगारी श्रजृना गनि सहयोग गररनेछ । 

 

४.१.६ कायशक्रमका प्राथवमकता 

१. मखु्यमन्िी वातावरण मिैी नमनुा कृलष गाँउ कायििमको लवथतार तथा सदुृढीकरण गने र कृलषलाई पयिटनसँग जोड्ने ।  

२. अनुसन्िान र नया ँप्रलवलिको लवकास र प्रयोग गरी कृलष क्ेिको उत्पादकत्व र उत्पादन वलृि गने । 

३. कृलष उत्पादन पकेट क्ेि र नमनूा फामि  लवकास सम्बन्िी िैसी, िेडाबाख्रा, कुिरुा, म री तथा अलैंलच, आल,ु कफी, केरा, तरकारी 

िेतीको आिलुनकीकरण गरी आत्मलनििर ह न े। 
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४.१.७ विस्तृत कायशक्रमहरु 

कृवष, पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास 

क्र.स. उदे्दश्य न ं िणनीवत न ं कायशनीवत न ं संकेत कायशक्रम इकाई 

आिाि िषश 

तथ्याङ्क 

(२०७७।७८) 

लक्ष्य 

योजना अिविको 

जम्मा लक्ष्य 

वजम्मेिाि 

वनकायहरु 

२०७८/ ०७९ २०७९/ ०८० २०८०/ ०८१ 

१ 

१ 

१.१ १.१.१ 

 
कृलष त्याांक अध्यावलिक गने, कृषक पलहचान तथा 

वगीकरण गने । प्याकेज  १   १  

२  
िेलतयोग्य जग्गा बाांझो राख्ने प्रवलृतलाई लनरुत्सालहत गरी 

्यवसालयक िेती गने । रेपनी समूह ४ १५ २० ५५  

३ १.२ १.२.१  

जग्गा चक्वलाबलन्द एवां सुिार गरी ्यवसालयक िेती गने 

कृषकलाई ललक्त गरी अनुदान तथा सहजीकरणका 

कायििम सञ्चालन गने । प्याकेज  ३ लनरन्तर लनरन्तर ९  

४ १.३ १.३.१  
कृलष उत्पादन पकेट क्ेि र नमूना फामि लवकास सम्बन्िी 

कायििमहरु सञ्चालन गने । सांख्या  ३     

५ 

३.१ ३.१.१ 

 

कृलष बीमालाई प्रिावकारी बनाउनको लालग वीमा 

कम्पनीहरु र कृषकसांग समन्वयात्मक कायििम सञ्चालन 

गररने। प्याकेज  १ १ १ ३  

६  

गुणथतरीय उत्पादन सामग्रीहरू वीउ, मल, र कृलष 

सामाग्रीको सुलि उपलब्िता बढाईने कायििमहरु 

सञ्चालन गने । सांख्या  १ १ १ ३  

७  
पशुपन्छी जन्य उत्पादनको ब्रान्डीङ्ग तथा बजारीकरणमा 

सहयोग कायििम सञ्चालन गने । सांख्या  १ १ १ ३  

८  

तुलनात्मक लाि ह नसक्वने थथानीय बाली तथा बथतुको 

पलहचान गरी सर्न ्यवसालयक उत्पादन केन्रहरुको 

लवकास गने । सांख्या  ३ ३ ३ ९  

९  
तोलकएको क्ेिमा थथानीय रैथाने पशपुन्छी सांरक्णका 

कायििमहरू सांचालन गने । सांख्या  १ १ १ ३  

१०  

कृलष पकेट,ब्लक, जोन, सुपरजोन,ठूला मोडल फामि र 

मुख्यमन्िी जलवायु मैिी कृलष गाउँलाई सडक पूवाििारले 

जोड्ने । प्याकेज िजुुङ १ १ १ ३  

११  कृलष पयिटन कायििम प्रवर्िनका लालग प्रागाांररक कृलष, सांख्या  ३ ३ ३ ९  
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फमािकल्चर सलहतको होमथटे सञ्चालनमा प्रोत्साहन गने । 

१२ ३ ३.१ ३.१.२  
कृषक फामि र होटल तथा पयिटन ्यवसायी बीच करार गनि 

सहयोग गने । प्याकेज  १ १ १ ३  

१३ 

४ 

४.१   
पशुपांछी ्यवसायलाई नश्ल सुिार गरी उत्पादनमा बलृि 

गने । प्याकेज  ३ ३ ३   

१४ ४.२   
पशुपांक्ीका लालग आवश्यक पने र्ाांस तथा प लिक 

दानाको उत्पादनमा सहयोग गने प्याकेज  १ १ १   

१५ ४.३   
पशुपन्छीको लालग थवाथ्य उपचार सवेा माफि त उपचारको 

्यवथथा गररने । सांख्या  १ १ १   

१६ ४.४   उत्पालदन पशुजन्य पदाथिको वजारीकरणको ग्यारेण्टी गने । प्याकेज  १ लनरन्तर लनरन्तर   

१७ ४.५   
पशु लवमा, सहयोग, तालमम समुह सलमलत, पकेट ब्लक, 

फमि लवथतार जथता कायििम सञ्चालन मा सहयेग गने । प्याकेज  १ लनरन्तर लनरन्तर  
 

  

४.१.८ नवतजा 

नवतजा स्ति नवतजा सूिक ईकाई 

आिाि 

िषश 

(२०७७ 

०७८) 

उपलवधि 

योजना अिविका 

उपलवधि 
पुिाइएको श्रोत आ. ि. 

२०७८/ 

०७९  

आ. ि. 

२०७९ 

/०८०  

आ. ि. २०८१/ 

०८१ 

प्रिाव 

कृलषमा आिलुनकीकरण िई उच्च 

उत्पादन र उत्पादकत्वमा वलृि 

िएको ह ने 

कृलष जन्य वथतुको आयातमा कलम ह ने   कलम    कलम िएको ह ने गापा प्रोफाइल 

कृलषमा आिाररत उिोगमा बलृद सांख्या     बलृि िएको ह ने गापा प्रोफाइल 

कृलषमा आिाररत रोजगारीमा बलृद सांख्या     बलृि िएको ह ने गापा प्रोफाइल 

असर १ 

कृलष तथा पशुपन्छीजन्य वथतुहरुको 

उत्पादन र उत्पादकत्व बलृि िएको 

ह ने 

मुख्य िाद्यान्न बाललको उत्पादकत्व (िान, मकै, कोदो) प्रलतशत     बलृि िएको ह ने कृलष त्याांक 

कफी, अलैंची, केरा, सुन्तलाको उत्पादकत्व मे. टन     बलृि िएको ह ने कृलष त्याांक 

िैंसी, गाइ, िेडाबाख्रा, िरायो, कुिरुा, माछा तथा 

म रीपालनको उत्पादकत्व प्रलतशत   
  

बलृि िएको ह ने कृलष त्याांक 

तरकारी िेती      बलृि िएको ह ने कृलष त्याांक 
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प्रलतिफल कृलष िलूमको चक्वलाबन्दी िएको ह ने 
चक्वलाबन्दी िएको िलूम (िलूम बैंक) को क्ेिफल हके्वटर     बलृि िएको ह ने गापा प्रोफाइल 

कुल कृलष िलूममध्य ेबाली लगाइएको िलूम      बलृि िएको ह ने कृलष त्याांक 

प्रलतिफल 
कृलष उत्पादन लकसान ललक्त िएको 

ह ने 

कृषक वगीकरण र पररचयपिको सांख्या सांख्या     बलृि िएको ह ने कृलष त्याांक 

सुलि कृलष कजािको ्यवथथाबाट लािालन्वत कृषक 

पररवार सांख्या   
  

बलृि िएको ह ने कृलष त्याांक 

हाटबजार वा सुपथ मूल्य पसल सांख्या     बलृि िएको ह ने कृलष त्याांक 

प्रलतिफल 

लवलशलिकृत् कृलष उत्पादन क्ेि 

(पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन) र 

नमुना फामि (Model Farm) 

लवकास िएको ह ने । 

थथापना गररएका नमुना फामिको सांख्या सांख्या     बलृि िएको ह ने कृलष त्याांक 

पकेट थथापना (कफी, लचया, अलैंची, केरा, सुन्तला 

आलद) मा सहयोग कायििम सांख्या 

३ पकेट 

क्ेि  
  

बलृि िएको ह ने कृलष त्याांक 

पाललकामा एक शीत गहृ (Cold store) को ्यवथथा 

िएको ह ने सांख्या   
  

१ कृलष त्याांक 

कृलषि सडकले जोलडएका उत्पादन क्ेिहरू सांख्या     बलृि िएको ह ने कृलष त्याांक 

प्रलतिफल 

अध्ययन अनुसन्िान क्िेसँग 

सहकायि र समन्वय गरी उन्नत 

बीउलवजन र प्रलवलि हाँलसल िएको 

ह ने 

कृलष तथा पश ुिेटेनरी लवद्यालयको थथापना िएका । सांख्या  १ १ १ ३ कृलष त्याांक 

कृलष प्रलवलिमा िएका अनुसन्िानहरू सांख्या     बलृि िएको ह ने कृलष त्याांक 

लकसान तथा लवद्याथीसँग कृलष लवज्ञ कायििम सञ्चालन 

िएका बथतीहरू 
सांख्या   

   कृलष त्याांक 

रैथान ेिाद्यान्न तथा नगदे बाली उत्पादन प्रलतशत     बलृि िएको ह ने कृलष त्याांक 

र्मु्ती पशु गोठशाला लनमािण सांख्या     बलृि िएको ह ने कृलष त्याांक 

सुलि ब्याजदर ऋण प्रवाहबाट लािालन्वत ऋणीहरूको 

सांख्या 
सांख्या   

  
बलृि िएको ह ने कृलष त्याांक 

प्रलतिफल लसांचाई लवथतार िएको ह ने 
िेतीयोग्य जलमनमध्य ेलसांलचत जलमन हके्वटर     बलृि िएको ह ने कृलष त्याांक 

नयाँ प्रलवलिमा आिाररत थोपा लसांचाई वा साना लसांचाइि सांख्या ३ वटा     बलृि िएको ह ने कृलष त्याांक 
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कायििमले समटेेको क्ेिफल 

असर २ 

कृलष उद्यमी तथा उद्योगको लवकास 

िई आय तथा रोजगारी वलृि िएको 

ह ने 

कृलष तथा पशुपालन र मत्यथयपालन सांबन्िी 

्यावसालयक प्रलतष्ठान  
सांख्या 

  
  

बलृि िएको ह ने कृलष त्याांक 

नयाँ रोजगारीको अवथथा सांख्या     बलृि िएको ह ने कृलष त्याांक 

“मुख्यमन्िी वातावरणमैिी नमुना कृलष गाउँ” कायििम 

सञ्चालन िएका गाउँ 
सांख्या 

४ नां िजुुङ  
  

बलृि िएको ह ने प्रदेश सरकार 

असर ३ 
कृलष र पयिटनको सहकायिले गररबी 

न्यूनीकरणमा सहयोग पुगेको ह ने 

कृषक र होटल, होमथटे तथा पयिटन ्यवसायीबीच 

करार सम्झ ता िएका कृलष फामि 
सांख्या   

  
बलृि िएको ह ने गापा प्रोफाइल 

कृषक र होटल, होमथटे तथा पयिटन ्यवसायीबीच 

करार सम्झ ता िएका होमथटे तथा होटल 
सांख्या   

  
बलृि िएको ह ने गापा प्रोफाइल 

कृषक र होटल, होमथटे तथा पयिटन ्यवसायीबीच 

करार सम्झ ता िएका अन्य ्यवसायीहरू 
सांख्या   

  
बलृि िएको ह ने गापा प्रोफाइल 

असर ४ 

पशुपन्छीजन्य बथतुको उत्पादन र 

उत्पादकत्वमा बलृि िएको ह ने । 

्यवसालयक रुपमा िेती गररएका क्ेि र पाललएका 

पशुको सांख्यामा बलृद्घ 

प्रलतशत  २० ३० ५० बलृि िएको ह ने गापा प्रोफाइल 

पशुहरुको उत्पादकत्व (प्रती इकाई उत्पादन) प्रलतशत  १० २० ३५ बलृि िएको ह ने गापा प्रोफाइल 

पशु ्यवसायमा सम्लग्न र उत्पादन – थवरोजगार 

्यलक्तको सांख्या 

प्रलतशत  १० १५ २५ बलृि िएको ह ने गापा प्रोफाइल 

बैदेलशक रोजगारबाट फलकि एका या सिा्य ्यलक्तहरुको 

कृलषमा सांलग्नता 

प्रलतशत  ८ १५ २५ बलृि िएको ह ने गापा प्रोफाइल 

बजार÷बजाररकरण सम्बन्िी नीलत÷लनयम तथा 

सांयन्िहरूको लनमािण तथा कायािन्वयन 

प्याकेज १ लनरन्तर लनरन्तर  बलृि िएको ह ने गापा प्रोफाइल 

पशुपांक्ीका लालग आवश्यक पने प लिक र्ासँ उत्पादन 

क्ेि 

  ३ ३ ३ बलृि िएको ह ने गापा प्रोफाइल 

पशुपन्छी थवाथ्य उपचार केन्रको लवथतार ।   ३ ३ ३ बलृि िएको ह ने गापा प्रोफाइल 

लवलमत पशु तथा पांक्ीको सांख्या प्रलतशत  ३० ७० १०० बलृि िएको ह ने गापा प्रोफाइल 
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पशु पकेट क्ेि प्रलतशत  ३० ७० १००   
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४.२. खाद्य सुिक्षा  

४.२.१ पृष्ठभवूमाः 

ि गोललक लवकटता, उत्पादनशील जमीनको कमी, लसांचाइको अिाव, गररबी, प्राकृलतक प्रकोप आदी कारणले प्रिालवत ह न ेमध्य े

अलिकाांश िलूमहीन, दललत तथा न्यनू आय िएका गररब पररवार रहकेा छन् । नपेाल जनसाांलख्यक तथा थवाथ्य सवेक्ण २०७२ 

अनुसार गण्डकी प्रदशेका ६ प्रलतशत र्रिरुीले चरम िाद्य असरुलक्त अवथथाको सामना गनुि परेको छ । त्यसैगरी नेपाल िाद्य सरुक्ा 

अनुगमन प्रणालीको २०७५को प्रलतवेदन अनुसार गण्डकी प्रदशेको १८ प्रलतशत जनसांख्याले म समी अल्पकालीन रुपमा िाद्य 

असरुलक्त अवथथाको सामना गनुिपदिछ । गण्डकी प्रदशेको प्रथम पञ्चवषीय योजना २०७७ अनुसार गण्डकी प्रदशेमा लगिग ४४ 

प्रलतशत र्र पररवारलाई आफ्नो उत्पादनल ेवषििरर िान पगु्दनै । क्व्होलासोंथर गाउँपाललका पलन ि गोललक लवकटताका कारण 

अलिकाांश र्रपररवार लनवािहमिुी कृलष तथा पशपुांक्ीपालनमा लनििर िएको र उन्नत प्रलवलि तथा उत्पादन सामाग्रीहरूको यथोलचत 

उपलब्िता निएकाले िाद्य सामाग्री आयत गनुिपन ेअवथथा छ ।  

४.२.२ प्रमुख समस्याहरु  

१. गाउँपाललका लििको अलिकाांश कृलष िलूम बाझो जलमनमा पररणत ह नु,  

२. कृलष क्ेिबाट जनसांख्या पलायन ह दँ ैजान,ु िलूमको न्यनू उत्पादकत्व र उत्पालदत वथतुको बजारको उलचत ्यवथथा नह न ु  

३. आन्तररक िपत र पयिटन ब्यवसायको लालग चालहन ेिाद्य वथतु गाउँपाललका लिि ैयथोलचत मािामा उत्पादन नह दँा अन्य क्िेबाट 

आयात गनुिपन ेअवथथा रहनु,  

४. गाउँपाललकाका बालबाललका, मलहला र ज्येष्ठ नागररकको लालग आवश्यक पोषणको उलचत ्यवथथा गनि नसक्वनु आलद  । 

४.२.३ िुनौती ि अिसि  

चनु ती 

१. नपेाल सरकारिारा सञ्चाललत पोषण तथा िाद्य सरुक्ा सम्बन्िी बह क्ेिीय पोषण कायििमको गाउँपाललकामा प्रिावकारी 

कायािन्वयन गनुि,  

२. िाद्य तथा पोषण असरुलक्त समदुाय र र्रिरुीहरू तथा कुपोलषत बालबाललकाको पलहचान गनुि, 

३. िाद्यान्नको सन्तुललत उपिोग (आहारलवहार) प्रलत सचेतना बढाउनु  । 

 

अवसर 

१. नपेालको सांलविान २०७२ ले िाद्य सम्बन्िी हक थथालपत गनुि, िाद्य अलिकार तथा िाद्य सांप्रितुा ऐन २०७५ जारी िई िाद्य 

सरुक्ाका सलुनलितताका लालग नीलत तथा कायििमगत मागिदशिन गनुि, 

२. लदगो लवकास लक्ष्य २, िोकमरीको अन्त्य र िाद्य सरुक्ा एवम ्सिुारसलहतको पोषण हाँलसल गनि गाउँपाललका प्रलतबि रहन,ु 

३. कृलष लवकास रणनीलत (सन ्२०१५–२०३५) ल ेिाद्य र पोषण सरुक्ालाई महत्वपणूि कायििमका रुपमा रािी कायािन्वयन गनुि, 

बह क्ेलिय पोषण योजना दोस्रो (२०७५/७६–२०७९/८०) कायािन्वयनको चरणमा रहन,ु  
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४. कृलष उत्पादन सामग्रीहरूको उपलब्िता बलृि ह दँ ैजानु र लवदशेबाट फलकि एका यवुाहरू सीप, ज्ञान, पुँजी र उन्नत प्रलवलिसलहत कृलष 

क्ेिमा आकलषित ह दँ ैजान ु।  

६. माछा, मास ुतथा दगु्ि जन्य वथतुहरुको उपिोग बलृि ह दँ ैजान ु। 

७. प्राांगाररक कृलष प्रलत बढ्दो चासो साथै लवकास ह दँ ैगरेको पयिटन, पयािपयिटन तथा कृलष पयिटनल ेपलन कृलष क्िेमा अवसरहरुको 

श्रजृना गद ैजान ु। 

 

४.२.४ दीघशकावलन सोि, लक्ष्य ि उदे्दश्य  

सोचः गाउँपाललकाको िाद्य सरुक्ा सलुनलित गने ।  

लक्ष्यः गाउँपाललकाका लालग आवश्यक सरुलक्त िाद्यान्न उपल्ि गराउन े । 

उद्देश्यः 

१. िाद्य सरुक्ा तथा पोषणको दृलिले जोलिममा रहकेा क्िेहरु र समहूहरूको पलहचान गरी पोषण केलन्रत कायििम कायािन्वयन 

गनुि ।  

२. कृलष तथा पशजुन्य उत्पादनमा बलृद्घ गरी सीमान्तकृत ्समदुायको िाद्य तथा पोषण उपिोग लथथलतमा सिुार ल्याउनु । 

 

४.२.५ िणनीवत ि कायशनीवत 

उदे्दश्य १: खाद्य सुिक्षा तथा पोषणको दृविले जोवखममा िहेका के्षत्रहरु ि समूहहरूको पवहिान गिी पोषण केवन्ित कायशक्रम 

कायाशन्ियन गनुश । 

िणनीवत  कायशनीवत  

१.१ िाद्य अलिकार, िाद्य सांप्रितुा, िाद्य 

सरुक्ा र पोषण सम्बन्िी सम्बलन्ि ऐनको 

कायािन्वयन गररनछे । 

१.१.१ िाद्य तथा पोषण सरुक्ाका लालग आवश्यक त्य तथा सचूना प्रणालीको 

लवकास गरी िाद्य अलिकार तथा िाद्य सम्प्रितूा सम्बन्िी ऐनको 

प्रिावकारी रूपमा कायािन्वयन गररनेछ । 

१.१.२ िाद्यवथतकुो लनयमन, गणुथतर परीक्ण जथता प्रकृयाहरुलाई प्रिावकारी 

बनाइनछे । 

 

१.२ िाद्य तथा पोषण असरुलक्त 

समहूहरूको पलहचान गरी जनचेतना 

अलिबलृि गने । 

१.२.१ नपेाल िाद्य सरुक्ा अनुगमन प्रणालीलाई वडा तथा बथती थतरमा सांथथागत 

गरी िाद्य तथा पोषण लथथलतको लनयलमत अनुगमन गररनछे । 

 

उदे्दश्य २: कृवष तथा पशुजन्य उत्पादनमा बृवि गिी सीमान्तकृत ्समुदायको खाद्य तथा पोषण उपभोग वस्थवतमा सुिाि 

ल्याउनु । 

िणनीवत  कायशनीवत  
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२.१ थथानीय सम्िाब्यता िएका िाद्य 

वथतुहरूको उत्पादन बलृद्घ गन े। 

२.१.१ कृलष त्याांक अध्यावलिक गने, कृषक पलहचान तथा वगीकरण गन ेएवां 

कृषक पररचयपि लवतरण कायििम र बगीकरणको आिारमा कृषकलाई 

सेवा तथा सलुविाको थतर एलकन गररनछे । 

२.१.२ अध्याबलिक आांकडाअनुसारका कुषोषण बढी िएका र्र पररवार पलहचान 

गरी सहयोग प्रदान गररनछे ।  

 

२.२ सरोकारवाला लनकायसँग समन्वय गरी 

जोलिम न्यनूीकरणको गने । 

२.२.१ सांर्ीय, प्रदशे र थथानीय तह बीच समन्वय सांरचना मा सलिय सहिालगता 

जनाई सांकटको बलेा आइपने िाद्य सरुक्ा तथा पोषण सम्बन्िी समथया 

न्यनूीकरणका जोलिम ब्यवथथापन योजना लनमािण र कायािन्वयन गरीनछे । 

२.२.२ प्रदशे िाद्य सरुक्ा सलमलतमाफि त सांकटको वेला आवश्यकता अनुसार 

िाद्यान्न उपलब्ि ह नसक्वने गरी िाद्य सरुक्ाको ्यवथथा गररनेछ । 

 

 

४.२.६ प्रमुख कायशक्रमहरु 

१. िाद्य असरुलक्त र्र पररवारको पलहचान गरी रोजगारी र उत्पादन वलृि गन े। 

२. सांकटको वेला आवश्यकता अनुसार िाद्यान्न उपलब्ि ह नसक्वन ेगरी िाद्य सरुक्ाको ्यवथथा गररनेछ । 
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४.२.७ विस्तृत कायशक्रमहरु 

खाद्य सुिक्षा 

क्र
.स

. 

उ
द्द
श्
य

 न
 ं

िण
न
ीव
त

 न
 ं

क
ाय
शन
ीव
त

 न
 ं

स
ंके
त

 कायशक्रम इकाई 

आिाि िषश 

तथ्याङ्क 

(२०७७।७८) 

लक्ष्य 
योजना 

अिविको 

जम्मा लक्ष्य 

वजम्मेिाि 

वनकायहरु २०७८/ 

०७९ 

२०७९/ 

०८० 

२०८०/ 

०८१ 

१ 

१ 

१.१ 

१.१.१  

िाद्य अिाव रहकेो क्ेि र र्रपररवारको पलहचान सांख्या     सब ै  

२ पोषण तथा िाद्य सुरक्ाका लालग योजना लनमािण सांख्या  १   १  

३ १.१.२  
गाउँपाललकामा िाद्य सुरक्ा सलमलत गठन गन े

िाद्य सुरक्ा सम्बलन्ि क्मता अलिबदृ्दी गन े 
सांख्या  १   १  

४ १.२ १.२.१  
िाद्यान्नको सन्तुललत उपिोग गन ेबानीको 

लवकास गनि जनचेतनाका कायििम सञ्चालन । 
पटक  १ १ १ ३  

५ 

२ 

२.१ 

२.१.१ 

 

िाद्य असरुलक्त क्िेमा र्रिरुीहरूको आय तथा 

उत्पादकत्व बलृिका लालग उत्प्रेरक ताललम 

सञ्चालन । 

सांख्या  १ १ १ ३  

६  

पोषणयुक्त थथानीय (रैथान)े बाली वथतुहरूको 

सांरक्ण तथा उत्पादन प्रवर्िन र उपिोगमा 

प्रोत्साहन गन े

सांख्या  ३ ३ ३ ९  

७ २.१.२  

िाद्य असरुलक्त क्िेमा उत्पादकत्व बलृिका 

लालग पोषणयुक्त बाली उत्पादन प्रवर्िन 

कायििम सञ्चालन । 

सांख्या  १ १ १ ३  

८ 

२.२ २.२.१ 

 
लवपदक्ो समयमा आवश्यक िाद्यान्नको 

्यवथथापन गन े
पटक  १ १ १ ३  

९  
प्रदेश पोषण तथा िाद्य सुरक्ा सलमलतसँग 

लवपदक्ो वेला िाद्य सरुक्ाका लालग समन्वय गन े
प्याकेज  १ १ १ ३  
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४.२.८ नवतजा 

नवतजा 

स्ति 
नवतजा सूिक ईकाई 

आिाि िषश 

(२०७७ 

०७८) 

उपलवधि 

योजना 

अिविका 

उपलवधि 

पुिाइएको 

श्रोत 

वजम्मेिाि 

वनकाय 
आ. ि. 

२०७८/ 

०७९  

आ. ि. 

२०७९ 

/०८०  

आ. ि. २०८१/ 

०८१ 

प्रिाव 

गाउँपाललकाका लालग आवश्यक 

सुरलक्त िाद्यान्न उपलब्ि िएके 

ह ने 

जनताको सरुलक्त िाना वा आहार लवहारमा पररवतिन 

िइि िाद्यान्नबाट लाग्न ेरोगहरू कम ह ने। 
प्रलतशत     कम िएको ह ने गापा प्रोफाइल  

गाउँपाललकामा िाद्य असरुलक्त र्रिरुीको सांख्या 

र्टेको ह ने 
प्रलतशत     र्टन े गापा प्रोफाइल  

गाउँपाललकाका जनताको प्रलत्यलक्त िाद्यान्न 

उपलब्िता बढेको ह ने 
के.लज.     बलृि ह ने गापा प्रोफाइल  

आवश्यक िाद्यान्न िन्डारण गरी राख्ने ्यवथथा िइि 

िाद्यान्नको अिाव नह ने लथथती रहने 
मे.टन     बलृि ह ने गापा प्रोफाइल  

असर १ 

िाद्य सुरक्ा तथा पोषणको दृलिले 

जोलिममा रहकेा क्ेि र 

समूहहरूको पलहचान गरर पोषण 

केलन्रत कायििम सञ्चालन िएको 

ह ने 

िाद्य अिाव रहकेो क्ेि र र्रपररवारको पलहचान ह ने सांख्या     प्रगलत प्रलतवेदन गापा प्रोफाइल  

पोषण तथा िाद्य सुरक्ा कायििमको सञ्चालन ह ने सांख्या  १ १ १ ३ गापा प्रोफाइल  

प्रलतफल 

१.१ 

िाद्य अलिकार तथा िाद्य 

सम्प्रितूा सम्बन्िी ऐनको लनमािण र 

प्रिावकारी रूपमा जनचेतना 

िएको ह ने 

पोषण तथा िाद्य सुरक्ा सम्बन्िी ऐन पालना  सांख्या     िएको ह ने गापा प्रोफाइल  

िाद्य सुरक्ा तथा पोषण सम्वन्िमा जनचेतना गोष्ठी 

सञ्चालन िएका ह ने 
सांख्या  १ १ १ ३ गापा प्रोफाइल  

प्रलतफल 

१.२ 

िाद्य तथा पोषण लथथलतको 

लनयलमत अनुगमन िएको ह ने 

िाद्य सुरक्ा सलमलत गठन िएका टोललवकास सांख्या सांख्या     अलिकतम ह ने गापा प्रोफाइल  

िाद्य तथा पोषण लथथलतको लनयलमत अनुगमन िएको 

ह ने 
     प्रगलत प्रलतवेदन गापा प्रोफाइल  

असर २ कृलष तथा पशजुन्य उत्पादनमा वलृि िाद्यान्न उत्पादनमा बलृि िएको ह ने मे.टन     कृलष त्याांक कृलष त्याांक  
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िई िाद्य तथा पोषण उपिोग 

लथथलतमा सुिार िएको ह ने 

पशुजन्य उत्पादनमा बलृि िएको ह ने  मे.टन     कृलष त्याांक कृलष त्याांक  

जनतामा सन्तुललत वा पोषणयुक्त आहार र उपिोग गन े

बानीमा सुिार ह न 
प्रलतशत     प्रगलत प्रलतवेदन गापा प्रोफाइल  

प्रलतफल 

२.१ 

थथानीय (रैथान)े बालीको उत्पादन 

ह ने 

पोषणयुक्त थथानीय (रैथान)े बाली वथतुहरूको 

उत्पादनमा अनुदान प्रदान गररएका बालीको सांख्या 
सांख्या     प्रगलत प्रलतवेदन कृलष त्याांक  

प्रलतफल 

२.२ 

षोषण कमिएका र्र पररवार 

पलहचान िई पोषण बलृद्द िएको ह ने 

पोषणयुक्त बाली उत्पादन प्रवििन कायििमको 

सञ्चालन िएका बथती तथा टोल 
सांख्या     सब ै कृलष त्याांक  

िाद्य सुरक्ा तथा पोषण सम्बन्िी आवश्यक पूवि 

तयारी िई सांकटको बलेा िाद्य पदाथिमा गररब तथा 

सीमान्तकृत् समुदायको लनयलमत पह चँ पुगेको सांख्या। 

सांख्या     प्रगलत प्रलतवेदन गापा प्रोफाइल  
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४.३ प्राकृवतक श्रोत व्यिस्थापन  

४.३.१ पृिभूवम  

प्राकृलतक स्रोतसािनहरुको उलचत ्यवथथा न ैआलथिक लवकासको मलू आिार हो । प्राकृलतक स्रोतसािनहरु उपलब्ि िएर माि 

आलथिक लवकास ह दँनै । ती स्रोतसािनहरुको सदपुयोग ह नु आवश्यक  छ । क्व्होलासोंथर गाउँपाललकामा प्राकृलतक स्रोत सािनहरु 

पयािप्त मािामा रहकेा छन् । जल, जलमन, जांगल र िलनज यहाँका प्रमिु प्राकृलतक सम्पदा ह न । यस गाउँपाललकाको सबिैन्दा ठूलो 

लमलदम िोला हो जसल ेगाउँपाललका लिि कररब २७ लक.मी. लम्बाइमा बहकेो छ । अन्य िोलािोल्साहरु गरी कररब ११२ लक.मी 

लम्बाइमा बहकेा छन् जसमध्य ेगाउपाललकासगँ लिि रहकेा रुदी (११.७६ लक.मी.), टागो (५.७६ लकमी), रक्वसी, काम िोलाहरु पलन 

यहाँका महत्वपणूि श्रोतका रुपमा रहकेा छन् । यस गाउँपाललकाको कूल क्ेिफल मध्य,े कृलष िलूम (२०.६२ वगि लक.मी.) रहकेो छ । 

वनजांगल (१३०.८९ वगि लक.मी.), बुट्यान (१६.८ वगि लक.मी.), िाली जलमन (१.७४ वगि लक.मी.), पानीले र लहउल ेढाकेको िाग 

िमशः ०.५९ र १.४३ वगि लक.मी. रहकेो छ जहाँ प्रचरु मािामा जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावारहरू रहकेा छन् । नपेाल सरकारको 

“जडीबुटी नीलत २०६१” अनुसार १२ वटा जडीबुटीलाई (पाचँआांेलैे, कुटकी, लचराइतो, जटामसी, सगुन्िवाल, ल ठसल्ला, लटमरु, 

सपिगन्िा, सतावटी, सगुन्िकोलकला र गजुो) ितेी तथा अनुसन्िानका लालग प्राथलमकता साथ सचूीकृत गरेको छ । यी सािनहरुको 

उलचत ढांगल ेसदपुयोग गनिका लालग उपयकु्त नीलत, लनयम र योजना लनमािण गरी कायािन्वयन गनि सकेको िण्डमा गाउँपाललकाको 

आलथिक सम्े लृि सम्िव  ह नेछ ।  

४.३.२ प्रमुख समस्याहरु  

१. जलश्रोतलाई लसचाई र जललवद्यतु उत्पादनमा प्रालवलिक ज्ञान, प्रालवलिक परामशि र  पयािप्त लगानीको अिावमा सदपुयोग ह न नसक्वन ु

। 

२. उत्पादनशील वनलाई पणूि क्मतामा ्यवथथापन गनि नसलकएका  

३. जडीबुटी एवम ्गरैकाष्ठ वन पैदावारको ितेी, सांकलन, बचेलबिन र उपयोग लगायतका कायिहरू परम्परागत ढांगबाटै ह दँा अपेलक्त 

लाि ललन नसक्वन ुर उत्पादन िन्दा बढी सांकलन गररनु  । 

४. ि–ूउपयोग योजना सांवन्िी थपि नीलतको अिाव ह न ु। 

५. िलूमको िण्डीकरण र उत्पादनमा ह्रास ह नु । 

६. ि–ूउपयोग सांवन्िी बाथतलवक त्याङ्क उपलब्ि नह नु । 

७. िलनज सांवन्िी सवेक्ण, उत्िनन र उपयोग ह न नसक्वनु ।  

 

४.३.३ िुनौती ि अबसि 

चनु ती 

१. जल स्रोतको बह आयालमक उपयोग गरी लसचाँई, जललवद्यतु उत्पादन र मत्थयपालन ्यवसाय सांचालन गनि । 

२. िलूम सवांन्िी नीलत लनमािण गरी कायािन्वयन गनि । 

३. िलूमको चक्वलाबन्दी नीलत लनमािण गनि, कायिन्वयन गनि र उत्पादनमा वलृि गनि । 
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४. जडीबुटी सांकलन तथा ्यवथथापनका लालग आवश्यक मागिदशिन र लनदलेशकाको लनमािण गनि, वन जांगलको सांरक्ण गरी काष्ठ र 

गैह्रकाष्ठ सांवन्िी ्यवसायको प्रवििन गनि । 

५. िलनज सािनको उत्िनन र उपयोग सांवन्िी नीलत लनमािण गरी कायिन्वयन गनि । 

अवसर 

१. जलस्रोतको बह  प्रयोग गरी लसचाँइ, जल लवद्यतु,् मत्थयपालन र प डी पोिरी लनमािण गरी सदपुयोग गनि । 

२. िलूमको वह आयलमक प्रयोग माफि त प्रलवलिमा आिाररत कृलष, पशपुालन, मत्थयपालन लगायतका ्यवसायहरु सांचालन गरी 

उत्पादनमा बलृि गनि । 

३. जडीबुटी तथा गरैकाष्ठ वनपैदावारमा प्रचरुता रहन,ु सांरक्ण, उत्पादन र प्रशोिन यथोलचत तररकाबाट गनि । 

४. िानी तथा िलनज सांवन्िी सवके्ण गनि । 

 

४.३.४ दीघशकावलन सोि, लक्ष ि उदेश्य 

सोचः प्राकृलतक श्रोतको ्यवथथापन गरी आलथिक समधृ्दी हालसल गनि । 

लक्ष्यः प्राकृलतक श्रोतको प्रयोग माफि त जनताको जीवनथतर मालथ उठाउन । 

उद्देश्यः  १. प्राकृलतक श्रोतको उपयोग सांवन्िी नीलत लनमािण गरी सांरक्ण र उपयोगमा जोड लदने । 

 २. प्राकृलतक श्रोतको सांरक्ण र उपयोगमा जोड लदने । 

४.३.५ िणनीवत ि कायशनीवत 

उद्देश्य १: प्राकृलतक श्रोतको उपयोग सांवन्िी नीलत लनमािण गरी सांरक्ण र उपयोगमा जोड लदने । 

रणनीलत कायिनीलत 

१.१ प्राकृलतक श्रोतको उपयोग सांवन्िी नीलत 

लनमािण गने । 

 

१.१.१ सांर् र प्रदशे  सरकारको समन्वयमा िलूम, जलश्रोत,  जलडबुलट तथा 

वन पैदावर र िलनज सम्पदा सांवन्िी नीलत तयार गन े। 

१.१.२ िलूमको चक्वलाबन्दीको सिा्यता अध्ययन गरी मखु्यमन्िी 

वातावरण मिैी नमनुा कृलष गाँउ कायििमलाई कायािन्वयन गन े। 

१.१.३ िानी तथा िलनज जन्य वथत ुअन्वेषण तथा उत्िनन सम्बन्िी 

कानून लनमािण गन े। 

  

उद्देश्य २: प्राकृलतक श्रोतको सांरक्ण र उपयोगमा जोड लदन े। 

रणनीलत कायिनीलत 

२.१ प्राकृलतक सम्पदाको सांरक्ण र प्रवििन २.१.१ िलूमको बह प्रयोग माफि त आय आजिन गन े। 
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गरी रोजगारी लसजिना   गने । २.१.२ काष्ठ र गैह्र काष्ठ वन पैदावरहरु र जलडबुलटको सांरक्ण र उत्पादन 

गरी लनमािण र प्रशोिन केन्रहरु थथापनामा जोड लदन े 

२.१.३ ढुङ्गा, लगटी र वालवुा दीगो उपयोगको प्रवििन गरी आय आजिन 

गने  

२.१.४ प्राकृलतक सांम्पदाको सांरक्ण माफि त पयिटन ्यवसाय प्रवििन गने । 

२.१.५ जलश्रोतको बह प्रयोग गरी बह उद्देश्यीय आयोजना सांचालन गने । 

२.१.६ सचूना तथा प्रलवलि माफि त प्राकृलतक सम्पदाकोेे प्रचार प्रसार 

गने । 

 

४.३.६ कायशक्रमको प्राथवमकता 

१. प्राकृलतक श्रोतको उपयोग, वातावरण सांरक्ण लाई जनताको आय आजिनसँग आवि गन े।  

२. वन तथा वन्यजन्तु सांरक्मा लदगो ्यवथथापन गन े। 
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४.३.७ विस्तृत कायशक्रमहरु 

प्राकृवतक श्रोत व्यिस्थापन 

क्र
.स

. 

उ
द्द
श्
य

 नं
 

िण
न
ीव
त

 नं
 

क
ाय
शन
ीव
त

 नं
 

सं
के
त

 

कायशक्रम इकाई 

आिाि 

िषश 

तथ्याङ्क 

(२०७७।७

८) 

लक्ष्य योजना 

अिवि

को 

जम्मा 

लक्ष्य 

वजम्मेिाि 

वनकायहरु २०७८

/०७९ 

२०७९

/ ०८० 

२०८०

/ ०८१ 

१ 

१ १.१ 

१.१.१  िलूम, जलश्रोत, वन तथा िलनज सांम्पदा सांवन्िी नीलत लनमािण  सांख्या  १   १  

२ १.१.२  
वन क्िेको जग्गा अन्य प्रयोजनको लालग प्रयोग गरी लदगो 

्यवथथापन आयोजना कायििम  
सांख्या  १  १ २ 

 

३ 

२ २.१ 

२.१.१  

िलूमको चक्वलाबन्दी आयोजना  सांख्या १ २ २ ३ ८  

चक्वलाबन्दी िएका क्िे, कृलष पकेट क्िे र कृलष फामिमा 

आवश्यकताको आिारमा लसांचाईको ्यवथथा गने। 
सांख्या  ३ २ ३ ८ 

 

४ २.१.२  ढुङ्गा, लगटी र वालवुा उत्िननलाई लदगो ्यवथथापन गने । सांख्या       

५ 
२.१.३ 

 
काष्ठ र गहै्र काष्ठ वन पदैावरहरु र जलडबुलट लनमािण र प्रशोिन 

केन्रहरु थथापनामा  
सांख्या  १ १ १ ३ 

 

६ २.१.४  प्राकृलतक सांम्पदाको सांरक्ण माफि त पयिटन ्यवसाय प्रवििन गन े। सांख्या  १   १  

७ २.१.५  लनजी क्ेिको लगानी आकषिण गरी जललवद्यतु्को उत्पादन वलृि सांख्या २  १ १ ४  

   २.१.६  सचूना तथा प्रलवलि माफि त प्राकृलतक सम्पदाकोे ेप्रचार प्रसार पटक  १   १  
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४.३.८ नवतजा 

नवतजा स्ति नवतजा सूिक ईकाई 

आिाि 

िषश 

(२०७७ 

०७८) 

उपलवधि 

योजना 

अिविका 

उपलवधि 

पुिाइएको 

श्रोत 

आ. ि. 

२०७८/ 

०७९  

आ. ि. 

२०७९ 

/०८०  

आ. ि. 

२०८१/ 

०८१ 

  

प्रिाव 
प्राकृलतक श्रोत ्यवथथापनको लदगो ्यवथथापनल े

सामालजक–आलथिक लवकासमा टेवा पगुेको ह न े

प्राकृलतक स्रोत ्यवथथापनबाट 

गाउँपाललकाको कुल ग्राहथ्य उत्पादनमा वलृि 
प्रलतशत 

  

  बलृि िएको 

ह न े

 

असर १ 
प्राकृलतक सम्पदाका उपयोगका लालग आवश्यक 

नीलतगत तथा सांथथागत सांरचना लनमािण िएको ह न े

िलूम, जलश्रोत, वन तथा िलनज सांम्पदा 

सम्बलन्ि नीलत लनमािण  
सांख्या 

 
१   १  

प्रलतफल १.१ 
िलूम, जलश्रोत, वन तथा िलनज सांम्पदा सांवन्िी 

नीलत लनमािण िएको ह ने  

प्राकृलतक श्राेेत उपयोगका लालग थथालपत 

उद्योगहरू 
सांख्या 

 
   

बलृि िएको 

ह न े
 

प्रलतफल १.२ 

वन क्िेको जग्गा अन्य प्रयोजनको लालग प्रयोग 

कायििम गरी लदगो ्यवथथापन आयोजना सांचालन 

िएको ह न े

वन क्िेको जग्गा ललजमा सांचालन िएका 

उद्योगहरू 
सांख्या 

 

   
बलृि िएको 

ह न े
 

प्रलतफल १.३ 
िलूमको चक्वलाबन्दी आयोजना  िलूमको चक्वलाबन्दी आयोजना  

सांख्या 
 

   
बलृि िएको 

ह न े
 

प्रलतफल १.४ 

चक्वलाबन्दी िएका क्िे, कृलष पकेट क्िे र कृलष 

फामिमा आवश्यकताको आिारमा लसांचाई 

आयोजना लनमािण िएको ह ने  

चक्वलाबन्दी िएका क्िे, कृलष पकेट क्िे र 

कृलष फामिमा लसांचाईको ्यवथथा  
सांख्या 

 

   
बलृि िएको 

ह न े
 

प्रलतफल १.५ 
ढुङ्गा, लगटी र वालवुा उत्िनन िएको ह न े ढुङ्गा, लगटी र वालवुा उत्िनन उद्योगहरूको 

सांख्या। 
सांख्या 

 
   

बलृि िएको 

ह न े
 

असर २ प्राकृलतक सम्पदाको सांरक्ण र प्रवििन गरी रोजगारी प्राकृलतक श्राेेतमा आिाररत रोजगारी को सांख्या     अलिकतम  
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लसजिना िएको ह नछे अवथथा  बलृि 

प्रलतफल २.१ 
लनजी क्ेिको लगानी आकषिण गरी जललवद्यतु्को 

उत्पादन वलृि िएको ह न े
लवद्यतु उत्पादन मे.वाट 

 
   

अलिकतम 

बलृि 
 

प्रलतफल २.२ 
सचूना तथा प्रलवलि माफि त प्राकृलतक सम्पदाको 

प्रचार प्रसार गररएको ह न े
प्राकृलतक सम्पदाको प्रचार प्रसार प्याकेज 
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४.४ पयशटन 

४.४.१ पृष्ठभवूम 

क्व्होलासोथार गाउपाललका गण्डकी प्रदशेको ग्रालमण पयिटनको एक मखु्य गन्तब्य हो।पयिटकीय लहसाबले यस पाललकामा ११ वटा 

प्राकृलतक गन्तब्य र १३ वटा मानव लनलमित गन्तब्य गरर कुल २४ वटा गन्त्यहरु रहकेा छन्। वडा नां १ वाग्लुांगपानीमा रहकेो सलुेकुट 

भ्य ु पोइन्ट लहमालहरुको मनोरम दृश्य अवलोकन गनिको लालग चलचित गन्तब्य हो। वडा नां ३ र्लगेाउमा रहकेो गरुुङ सांग्रहालयमा 

जन्मेदलेि मतृ्य ुसम्म गरुुङ समदुायले प्रयोग गने सामग्री तथा सांथकृलतक वथतुहरु अवलोकन गनि सलकन्छ। र्लेगाउ लचया वगान तथा 

र्लेगाउ गोिाि पाकि वाट लहमालहरुको अवलोकन गनि सलकन्छ। त्यथत,ै र्लेगाउमा नै रहकेो र्ले पाकि मा १६ शताब्दीका र्ले राजाको 

शाललक रहकेो छ। वडा नां ४ िजुङुमा कम्य,ु लर्म्च ेर िैडी गरर ३ वटा प्रमिु झरनाहरु र १ गरुुङ ठालट गरर ४ वटा पयिटकीय गन्तब्यहरु 

रहकेा छन्। वडा नां ५ लसङ्गदीमा मालन लिर र लतज ुलिर गरर दइु गन्तब्य रहकेा छन्। वडा नां ६ पसगाउमा गरुुङ जालतले पजुा गने थथल 

(घ्यादो य)ु पलन थथालनय पयिटक माझ प्रख्यात गन्तब्य हो। वडा नां ७ िोजेमा रहकेो लमल्द ुकोडा र मोन ेदवेी, र कुम्लुांगमा रहकेो िायर 

थान पलन थथालनय लहसाबल ेमहत्वपणुि पयिटकीय गन्तब्यहरु ह न्। वडा नां ८ र्ाम्रांगमा रहकेो रोलदपोरी पाकि , ताममुा रहकेा लसल्िो मलन्दर 

र पणूि लगरर मलन्दर पलन थथालनय पयिटकीय गन्तब्यहरु ह न।् त्यथतै वडा नां ९ लगलुांगमा रहकेो फु्रको डाँडा, दवेी मलन्दर, गमु्बा र्र, थाल्ज ु

मलन्दर, साल्म ेिन्ज्याङ-टक्वसारमा रहकेो लशव मलन्दर आलद थथालनय पयिटकीय गन्तब्यहरु ह न्।  

क्व्होलासोथार गाउपाललका नेपालकै पलहलो दतािवाला होमथटे-र्लगेाउ होमथटे रहकेो पाललका हो जनु लवश्व प्रख्यात छ। र्लेगाउका 

होमथटे सांचालन गने ३५ र्रले कुल २०० ्यलक्तहरुलाई पयिटकीय सेवा प्रवाह गरर रहकेा छन्। वालषिक रुपमा २० हजार िन्दा बढी 

पयिटकहरु र्लेगाउका होमथटेहरुमा पगु्ने गरेका छन्। होमथटे माफि त १०० ्यलक्त थवोरोजगार िएका छन ्िने होमथटेल ेवालषिक २ करोड 

िन्दा बढीको कारोवार गन ेगरेको छ। र्लगेाउका होमथटेवाट प्रिालवत ह द ैिजुुांगमा २५, लसङदीमा १३, र्ामुांगमा १२, लगलुांगमा ११, 

पसगाउमा ९ र रापलसङमा १ र्रल ेहोमथटे सांचालन गरेका छन् र होमथटे सांचालन प्रलत थथालनय थप आकलषित ह द ैगईरहकेो दलेिन्छ। 

गाउपाललकाका लवलिन्न गाउहरुमा तम ु ल्होसार, बैशाि पलुणिमा, पटुपटुे, लवजयादशमी, र लदपावली लगायतका सांथकृलत तथा 

चाडपविसँग सम्वलन्ित कायििमहरुमा अन्तररक पयिटकको लवशेष र्इुचो लाग्न ेगदिछ। पाललकामा ३ वटा मखु्य पदमागिहरु पलहचान िई 

लवकास ह न े िममा छन्।जथत,ै गरुुङ सम्पदा पदमागि (बेसीशहर-बाग्लङ्ुगपानी-र्लेगाउँ-र्नपोिरी-िजूङुु-पसगाउँ-काथकी 

वेगनासताल) को यािा अवलि ३ लदनको रहकेो छ।ग्रालमण पयिटन प्रकृलत पदमागि (बेसीशहर-गाउशहर-बख्रेजगत-वागलुांङपानी-

र्लेगाउँ-र्नपोिरी-र्ोप्टे-प्रो.लव-लजम्द-ुहलसिडाँडा-लसउरुङ्ग-कालालर्ररङ्ग-लसलढुांगा-छापा लिप्रा-थयाांग े झराना) को यािा अवलि ६ 

लदनको रहकेो छ। त्यथतैगरर, लहमाली पदमागि (बेसीशहर-र्लेगाउँ-र्नपोिरा-िजङुु-पसगाउँ-लसङदी-नानीिार-थजुुिलके-दिुपोिरी-

लसक्वलेस काथकी) को यािा अवलि ६ लदनको रहकेो छ। यहाका पदमागिहरुमा यािा गदाि थथालनय सांथकृलतहरुको वारेमा बुझ्न तथा लसक्वन 

र प्राकृलतक दृश्य अवलोकन एकै साथ गनि सलकन ेह दा िस गरर आन्तररक पयिटकहरुको आगमनमा वलृि ह द ैगएको पाइन्छ।   

समग्रमा, ग्रालमण पयिटन लवकासको लहसाबल ेगण्डकी प्रदशेकै मखु्य गन्तब्यमा पन ेयस पाललकाको पयिटन क्ेिल ेआयआजिन र रोजगार 

लसजिना गनि तथा समग्रमा पाललकाको आलथिक लवकासमा उल्लिेनीय िलूमका िेल्द ैआइरहकेो छ।थथालनय पयिटकीय गन्तब्य तथा होम 

थटेहरुल े पाललकालाई रालरिय तथा अन्तरालथिय वजारमा लचनाउनमा पलन महत्वपणूि िलूमका िेल्द ै आएका छन्।यद्यपी, मलुकु 

सांलर्यतामा गई सकेपलछको प्रशाशलनक सांरचनाको लवलशिता र नागररकको आवश्यकतालाई मध्यनजर गद ै पयिटन लवकासका 

सम्िावनाहरु िोज गने र योजनावि तथा लदगो लवकास गने लदशामा अगाडी वढ्नुपने आवश्यकता रहकेो छ।   

४.४.२. प्रमुख समस्या, िुनौती ि अिसि  

प्रमुख समस्या 

पयिटन क्ेिको लवकासको लालग पाललकागत सांरचना नह नु; पयिटकीय उपज र वथतुहरुको िोज गरर पयिटन प्याकेज लवकास गन,े 

गन्त्यहरू लवच सांजाललकरण गने र गन्त्यहरूको रालथिय तथा अन्तरालथिय वजारमा प्रवदिन गने कायि ्यवलथथत ह न नसक्वनु; पलहचान 

गररएका पयिटकीय गन्त्यहरूको लवकास तथा प्रवदिनको मोडल तय गनि नसक्वनु; होम थटेहरुमा थथालनय उत्पादन िन्दा शहर बजारवाट 

आयालतत सामान िवुाउने पररपाटी कायम रहनु; ग्रालमण िेकमा काम गनि सक्वन ेयवुा वगि कम ह दा होम थटे सांचालन र ्यवथथापनमा 



 

62 
 

कलठनाई  ह नु; सडक सञ्जालको लवथतारसँग ै पदमागिहरु लवनास ह द ै जानु तथा पदयािा अवलि छोलटनु; पयिटकीय होम थटे तथा 

होटलहरुको मापदण्ड लवकास गरर कायािन्वयन, अनगुमन, मलु्याांकन र लनयमन गनि नसक्वनु आलद यस क्िेका मखु्य समथयाहरु ह न ्। 

 

िुनौती 

पाललकगत सांथथागत सांरचना लवकास गनुि; थथालनय पयिटन गरुुयोजना लनमािण गरर यस योजनावि लवकास गन ेलदशामा अगाडी बढ्नु; 

पाललका अन्तगितका सांथकृलत, गाउ, लेक र नलद तथा झरनाहरुलाई मध्यनजर गरर पयिटकीय प्याकेज लनमािण गनुि र रालरिय तथा 

अन्तरालथिय रुपमा बजारीकरण गनुि,  पयिटकका लालग आवश्यक पने थथानीय वथतुको उत्पादन थथालनय थतरमा गनुि; थथालनय कृषक र 

होटल तथा होम थटेहरुको सांजाललकरण गरर थथालनय उत्पादन िपत वलृि गनुि; पाललका भ्रमण गन ेपयिटकहरुको अलिलेि राख्नु; मखु्य 

पयिटकीय गन्त्यहरुमा सचूना तथा सञ्चारको िरपदो ्यवथथा गनुि; पयिटक कृयाकलापमा लवलविीकरण गरी पयिटकको दलैनक िचि 

बढाउनु; पयिटकीय गन्त्य तथा पदमागिहरुमा सरुक्ाको ग्यारेन्टी गनुि; पयिटन पवूाििार लवकासमा लगानी वढाउनु; पयिटन क्िेमा चालहन े

जनशलक्त अिाव ह न नलदनु; पयिटकीय वथत ु तथा उपजहरुको रालरिय तथा अन्तरािलरिय व्राण्डलडांग गनुि; थथालनय सांथकृलत तथा 

म ललकतालाई प्रवििन गद ैपयिटन लवकास गनुि; पयिटन क्िेको लािको समन्यालयक लवतरण गनुि, र समग्रमा, पयिटन क्िेको लदगो लवकास 

तथा ्यवथथापन गनुि आलद यस क्िेका चनु तीहरु ह न् । 

 

अिसि 

प्रदशे सरकारले पयिटन क्िेलाई समलृिको मखु्य सम्वाहक मान्द ैहोम थटे र पयिटकीय गन्त्य लवकास गने कायििमलाई प्राथलमकताका 

साथ अगाडी बढाउनु; पाललकामा थथाई ठेगाना िई अथथाई रुपमा पोिरा लगायतका मखु्य शहर र यकेु, अमेररका र  हांगकां ङ 

लगायतका दशेमा वसोवास गद ैआइरहकेा नागररकहरु मखु्य चाड पवि तथा होललडेको लालग आउन ेचलन कायम हनु; दशे तथा दशे 

वालहर प्रलसि र थथालपत िइसकेका र्लेगाउ जथता पयिटकीय गन्तब्यहरु पाललका लिि रहनु; पाललका लििका प्रकृलत र सांथकृलत दशे 

लवदशेका नागररकको रोजाईमा पनुि; पयिटकीय गन्त्य लवकासमा थथालनय जनसहिालगता तथा लगानीमा साझेदारी कायम रहनु; २०२१ 

को जलुाइसम्ममा पोिरा क्ेिीय अन्तरािलरिय लवमानथथल सांचालनमा आइसके पलछ पयिटन आगमनमा उल्लेि वलृि ह ने सम्िावना 

रहनु; प्रदशेको राजिानी तथा पयिटनको केन्र पोिरा र थथालनय तहको केन्र जोड्ने सडक तथा वेशीशहर दलेि गाउपाललका केन्र जोड्न े

सडकको कालो पि े गने कायि रुत गलतमा अगाडी बढ्नु; दशे भ्रमण गन,े होललडेमा जाने र उल्लेख्य रुपमा पैसा िचि गने  नेपाली 

नागररकको सांख्या बढ्द ै जानु; पयिटन पवूाििार लवकासमा तीनै तहका सरकारको जोड रहनु तथा प्रदशे सरकार र नेपाल सरकारल े

थथालनय तहसँग साझेदारीमा सांचालनमा  गनुि;   लनजी क्ेि र समदुायको पयिटन क्ेिमा चासो र लगानी वलृि ह दँ ैजानु आलद यस क्िेका 

अवसरहरु ह न्। 

४.४.३.दीघशकालीन सोंि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोंि 

आलथिक वलृि र समलृि प्रालप्तको आिार, पयिटन लवकास   

लक्ष्य  

प्रकृलत र सांथकृलतको समायोजन गरर पयिटन क्ेिको लदगो लवकास गने ।  

 

उदे्दश्य 

१. थथालनय पयिटकीय गन्तब्य, वथतु तथा उपजहरुको लदगो लवकास र प्रवििन गनुि। 

२. पयिटन क्ेिलाई अन्य क्िेसँग आवि गरर आय तथा रोजगार वलृि गनुि।    

 

४.४.४. िणनीवत तथा कायशनीवत  

 

िणनीवत कायशनीवत 
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४.४.५. प्राथवमकता कायशक्रम  

1= पयिटकीय गन्त्यहरुमा पयिटन पवूाििार लवकास गने।  

2= सामदुालयक होमथटेहरुलाई अगािलनक कृलष पयिटन गाउँको रुपमा लवकास गने।  

3= पयिटन प्याकेजहरुको रालथिय तथा अन्तरालथिय ब्रालन्डङ तथा बजारीकरण गनि

उदे्दश्य १. पयशटकीय गन्तधय, िस्तु तथा उपजहरुको वदगो विकास ि प्रििशन गनुश । 

१.१ पयिटन लवकासको लालग सांथथागत सांरचना 

लवकास गने। 

१.१.1 पयिटन लवकासको लालग आवश्यक पन ेनीलतगत र कानलुन ्यवथथा 

गने।  

१.२ पयिटन क्िेको योजनावि लवकास र प्रवििन गने।    

  

१.२.१ पयिटकीय दृलिकोणल ेमहत्वपणुि पयिटकीय गन्तब्य, वथत ुतथा 

उपजहरुको पलहचान र प्राथलमकीकरण गने। 

१.२.३ पयिटकीय गन्त्यहरूको जोलनङ र सांजाललकरण गरर पयिटकीय 

प्याकेजहरु लवकास गने। 

१.२.२ थथालनय पलहचान तथा म ललकता कायम ह न ेगरर पयिटकीय गन्तब्य 

तथा होमथटेहरुको लवकास र प्रवििन गने।   

१.२.४ गाउपाललकाका पयिटकीय प्याकेजहरुको रालथिय तथा अन्तरालथिय 

रुपमा ब्रालन्डङ तथा बजारीकरण गने। 

१.२.५ पयिटन गलतलवलिका कारण पयिटकीय गन्तब्यहरुमा परेको नकारात्मक 

वातावरणीय प्रिाव ्यवथथापन गने। 

१.२.६ पयिटन गलतलवलिका लालग आवश्यक पन ेसाविजलनक महत्वका चेक-

पोथट, लवश्राम-थथल, श चालय आलदको लनमािण र ्यवथथापन गन े

। 

1.2.7 थथालनय पलहचान तथा िालमिक महत्वका लवलिन्न गन्त्य, कला तथा 

सांथकृलतहरुको सांरक्ण र प्रवििन गन े।  

उदे्दश्य २.  पयशटन के्षत्रलाई अन्य के्षत्रसँग आिि गरि आय तथा िोजगाि िवृि गनुश।   

2.1 आन्तररक तथा अन्तरालथिय पयिटकहरुको 

आगमन, वसाई तथा िचि वलृि गन ेउपायहरु 

िोज गरर अवलम्वन गन।े     

2.1.1 पयिटन क्ेिमा आवश्यक जनशलक्त तयार गने।   

2.1.2 होमथटेमा आवश्यक पने िाद्यान्न तथा तरकारीहरुको उत्पादन गनि 

होम थटेहरुलाई प्रोत्साहन गने।   

2.1.3 थथालनय कृषक र पयिटकीय होटल तथा होमथटेहरुको सांजाललकरण 

गरर थथालनय उत्पादनको िपद वलृि गने।  

2.1.4 होमथटे सांचालकहरुको क्मता तथा दक्ता वलृि गने।  

2.1.5 होमथटे सांचालन र ्यवथथापनको लालग आवश्यक ताललम प्रदान गनि 

प्रादलेशक थतरको होम थटे ताललम केन्र थथापना र सांचालन गने। 

2.1.6 लवद्यालय, लवश्वलवद्यालय तथा अन्य लनकायसांग समझदारी गरर 

अध्ययन तथा अवलोकन भ्रमण प्रवििन गने। 

2.1.7 पाललकाको लवलशिता झलल्कने पयिटकीय कोशलेीहरु उत्पादन गरर 

लवलि गने।    
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४.४.६. विस्ततृ कायशक्रम  
क्र
.स
. 

उ
द्द
श्
य
 न

 ं

िण
न
ीव
त
 न

 ं

क
ाय
शन
ीव
त
 न

 ं

स
ंके
त

 

कायशक्रम इकाई 

आिाि िषश 

तथ्याङ्क 

(२०७७।७८) 

लक्ष्य योजना 

अिविको 

जम्मा 

लक्ष्य 

वजम्मेिाि 

वनकायहरु २०७८/०७९ 
२०७९/ 

०८० 

२०८०/ 

०८१ 

1 1 1.1 1.1.1 क 

साइकल मागि (Cycle Trail) लनमािण (लगलङु - र्ामराङ 

- पसगाउँ - िजुङु - र्लगेाउँ - बाग्लङुपानी - बेलशसहर) लक.मी. ०  १० १० २०  

2 1 1.1 1.1.1 ि 

बहृत पदमागि लनमािण (र्ामराङ- क्ववैच्होकोट सम्म, लझम ु- 

पकूो डाँडा , कइचा-गमु्बा टेलकङ रुट, पसगाउँ-

क्व्होलासोथार) लक.मी. ४२  १० २७ ७९  

3 1 1.1 1.1.1 ग 

पयिटकीय पदमागि सम्िा्यता अध्ययन (र्ामराङ, िजुङु, 

पसगाउँ) सम्झ ता    १ १  

4 1 1.1 1.1.1 र् होमथटे पवूििार लनमािण योजना (लसङदी) सम्झ ता   १  १  

5 1 1.1 1.1.1 ङ 

पयिटक पदमागि लनमािण (लसङ्दी-कापडुाँडा, वन्ह ेतप्राङ 

क्व्होलासोथार) लक.मी.   १० १२ २२  

6 1 1.1 1.1.1 च 

र्लेगाउँ-बगमु - लमलदम िोला - र्ामराङ्ग -क्वव्हो दरवार 

पदमागि - ५ को कुमलङु वेसँी - पसगाउँ - लसङ्दी - 

तापराङ - क्ववोहोलासोथार - िजुङु - र्लगेाउँ पदमागि सम्झ ता    १ १  

7 1 1.2 1.2.1 क 

भ्य ूटावर लनमािण (र्ामराङ, िजुङ्ुग, सललकोट-

बाग्लङुपानी, माललङ, लगलङु) सांख्या  २ १ २ ५  

8 1 1.2 1.2.1 ि प्याराग्लाइलडङ्ग सम्िा्यता अध्ययन (र्लगेाउँ, माललङ) सम्झ ता   १  १  

9 1 1.2 1.2.1 ग साविजलनक श चालय लनमािण (बागलङुपानी) सम्झ ता    १ १  

10 1 1.2 1.2.1 र् 

पाललका र वाडिथतरीय महत्वपणूि पयिटलकय गन्त्य तथा 

पदमागि, चेकपोि आलद झलल्कने लडलजटल नक्वसा प्रकाशन प्याकेज    १ १  

11 1 1.2 1.2.1 ङ 

पाललकामा रहकेो सबै होमथटे, पदमागि, सरुक्ा नीलत तथा 

अन्य सांथकृलत तथा कला सम्बन्िी जानकारी समावेश 

गररएको अनलाइन पयिटन पोटिलको सञ्चालन प्याकेज    १ १  

12 1 1.2 1.2.2 क परुाना कलात्मक र्रहरुको सांरक्ण (र्ामराङ) सम्झ ता   १  १  
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13 1 1.2 1.2.3 क 

Honey Hunting Trail (लसङदी-पसगाउँ-िोज-े

र्ामराङ-िजुङु-र्लगेाउँ) लक.मी. २ ५ ५ ३ १५  

14 1 1.2 1.2.3 ि पाकि  लनमािण (वहृत र्लेगाउँ, सलुलकोट, लगलङ्ुगकोट) सम्झ ता   १  १  

15 1 1.2 1.2.6 क लवश्राम थथल (च तारी, बस-थटप, पाटी) लनमािण सांख्या    १ १  

16 1 1.2 1.2.6 ि होलडिङ्ग/सचुना बोडि (माललङ) सांख्या   १  १  

17 1 1.2 1.2.6 ग लचलडयािाना (िजुङ्ुग, र्लगेाउँ) सम्भमव्यतम अध्ययन प्यमकेज   १  १  

18 1 1.2 1.2.6  

होमथटे सञ्चालनमा रहकेो गाउँहरुमा सोलारमा आिाररत 

सडक बत्ती सांख्या २०  १० १० ४०  

19 1 1.2 1.2.7 क क्ववे्हो-लहल्द ु-दरबार सांरक्ण (र्ामराङ) सम्झ ता   १  १  

20 2 2.1 2.1.1 क सामदुालयक सचुना केन्रको थथापना (िजुङु, र्लेगाउँ) सांख्या   १ १ २  

21 2 2.1 2.1.1 ि पयिटक सचुना केन्र(लगलङ्ुग, बाग्लङ्ुगपानी)    १ १ २  

22 2 2.1 2.1.2 क 

अगािलनक थथानीय उत्पादनको िानाको लालग 

र्ामराङ्गमा होमथटे सम्झ ता  १   १  

23 2 2.1 2.1.2 ि 

एक गाउँ एक अविाराणा सलहतको होमथटे 

सांचालन(लगलङ्ुगमा छोडुवा िैसँी, र्ामराङ्गमा कृलष 

पयिटन, र्लगेाउँमा पयिटक हब, िजुङुमा गरुुङ्ग 

सम्प्रदायको साथकृलतक लियाकलाप, लसङ्दीमा 

हथतकला, प्राकृलतक स न्दयिमा पसगाउँ, िोजेमा फुड 

फरेि, बाग्लङ्ुपानीमा पयिटकीय गामेन्ट उद्योग, माललङमा 

बाख्रा पयिटन) सम्झ ता  १   १  

24 2 2.1 2.1.5 क 

होमथटे थथापना, सांचालन तथा ्यवथथापन (िोजगाउँ, 

र्लेगाउँ, टकसार-लगलङु, लसङ्दी) सम्झ ता  १   १  

25 2 2.1 2.1.7 क कृलष पयिटनसम्बन्िी ताललम (र्लगेाउँ) सम्झ ता  १   १ 
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४.४.७. नवतजा  

नवतजा 

स्ति 
नवतजा सूिक ईकाई 

आिाि िषश 

(२०७७ 

०७८) 

उपलवधि 
योजना 

अिविका 

उपलवधि 

पुिाइएको 

श्रोत 

आ. ि. 

२०७८/ 

०७९  

आ. ि. 

२०७९ 

/०८०  

आ. ि. 

२०८१/ 

०८१ 

प्रिाव 

लदगो पयिटन लवकासबाट 

उत्पादन र रोजगारीमा वलृि िई 

प्रदशेको सदुृढ अथितन्ि 

लनमािणमा योगदान पगुेको ह न े

आन्तररक पयिटक आगमन सांख्या       

बाह्य पयिटक आगमन सांख्या       

होटेल तथा होमथटे क्िेको रालरिय कुल 

उत्पादनमा थथालनय लनकायको लहथसा 
प्रलतशत       

थथालनय लनकायको कुल ग्राहथथ 

उत्पादनमा पयिटन क्ेिको योगदान 
प्रलतशत       

पयिटन क्ेिले लसजिना गरेको रोजगार सांख्या       

असर १ 
थथानीय अथितन्िमा पयिटनको 

सम्बन्ि सदुृढ िएको ह न े

होटेल तथा होमथटेमा िपत ह न ेिाद्यान्न 

तथा तरकारीमा थथालनयको उत्पादनको 

लहथसा 

प्रलतशत       

कृषकसँग करार सम्झ ता गरी िाद्यान्न 

तथा तरकारी आपलूति गने होटल 
सांख्या       

प्रलतफल 

पयिटन ्यवसायी र थथानीय 

उत्पादकबीच सर्न सहकायि गनि 

थथानीय सरकारिारा सहजीकरण 

िएको ह न े

थथानीय उत्पादन सञ्जालीकरण 

एप्स"को लनमािण र सञ्चालन 
सांख्या       

असर २ 

पयिटन पवृाििार र पयिटकीय 

उपजको लवकास र प्रवििन 

िएको ह न े

पयिटकीय गन्त्य सांख्या       

पदमागिको लम्बाई लक.मी.       

होमथटे सांख्या       

होटल सांख्या       

रेि रेण्ट सांख्या       

टुसि तथा िािल कम्पनी सांख्या       

प्रलतफल प्रादलेशक पयिटन नीलतसँग थथानीय पयिटन नीलत सांख्या       
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मामनजथयता ह न ेगरर पयिटन 

मैिी नीलत लनयमको लनमािण र 

कायािन्वयन प्रिावकारी िएको 

ह न े

  क्व्होलासोथार पयिटन गरुुयोजना सांख्या       

प्रलतफल 

पयिटनको लवकास र प्रवििनका 

लालग सांथथागत सांरचनाको 

लवकास िएको ह न े

वडाथतरीय पयिटन कायािलयको थथापना सांख्या       

 

पयिटन क्ेिका नयाँ 

लगानीकतािलाई केही वषि 

थथानीय रलजरिेशन र 

नलवकरणमा छुट िएको ह न े

नयाँ पयिटन ्यवसायीहरुको रलजरिेशन 

सांख्या 
सांख्या       

प्रलतफल 

थथालपत थथानीय ग रवका 

पयिटकीय गन्त्यहरुमा रालरिय 

थतरका ठूला पयिटन पवूाििारको 

लवकास िएको ह न े

र्लेगाउँलाई िािल हव बनाई अन्य वडा, 

लजल्ला र गन्त्यथथलहरुसम्म त्यहाँ 

आएका आन्तररक र बाह्य पटिकहरुलाई 

अवलोकन भ्रमणमा जानेको सांख्या 

सांख्या       

प्रलतफल 

बह पक्ीय प्रादलेशक, थथानीय तथा नीलज 

लगानीमा क्व्होलासोथार पदमागि, 

र्लेगाउँ लसक्वलेस पदमागि, र्ामराङ कृलष-

जलडबुटी ररसचि सेन्टर, पाकि , ररसोटि र 

मनोरञ्जनात्मक िलेकुद पाकिआलदको 

लनमािण 

सांख्या       

प्रलतफल 

पवूाििारहरुको लनमािणमा 

थथानीय सांथकृलत र म ललकताको 

प्रवििन िएको ह न े

गरुुङ समदुाय पयिटन पवूाििार लनमािण 

नीलत 
सांख्या       

प्रलतफल थथानीय अथितन्िको महत्वका 

पयिटन पदमागिहरुमा सचुना, 

सरुक्ा र आपतकाललन उिारका 

पयिटन सचूना केन्र सांख्या       

प्रलतफल पयिटक त्याङ्क सांकलन र ्यवथथापन सांख्या       

प्रलतफल पयिटक आपतकाललन उिार केन्र सांख्या       
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प्रलतफल 
लालग आवश्यक पवूाििारहरुको 

लनमािण िएको ह न े
पयिटक प्रहरी च की सांख्या       

प्रलतफल 

आकषिक पयिटक गन्त्यमा पगु्ने 

सडक तथा पदमागिहरु बाहै्र 

मलहना सञ्चालनमा आएको ह न े

थथानीय मखु्य पयिटन सडकको पलहचान 

र गणुथतर वलृि 
सांख्या       

प्रलतफल 

पयिटकीय गन्त्य तथा 

वथतुहरुको लवज्ञापनको लालग 

वेबसाइट, प्रचारप्रसार सामाग्री 

तथा सामालजक सञ्जालको 

प्रयोग ्यापक रुपमा बढेको ह न े

वेब पोटिल, रालरिय तथा अन्तरालरिय 

लटिी च्यानल माफि त प्रचार प्रसार 
सांख्या       

प्रलतफल 

पयिटकहरुलाई बेच्ने कोसेलीहरु 

उत्पादन गनि लनजी क्ेि 

प्रोत्सालहत िएको ह न े

पयिटक कोसेली र्रको थथापना र 

अनलाईन/ि लतक अवथथामा सञ्चालन 
सांख्या       

असर ३ 

पयिटन माफि त जनताको आय र 

रोजगारीमा उल्लिेनीय वलृि 

िएको ह न े

र्रबास/होमथटे कायििमले लसजिना गरेको 

रोजगारी 
सांख्या       

थथानीय होटलहरुल ेलसजिनाग गरेको 

रोजगार 
सांख्या       

िािल एजने्सीहरुल ेलसजिना गरेको 

उपलब्ि रोजगार 
सांख्या       

िािल एजने्सीहरुल ेलसजिना गरेको 

उपलब्ि रोजगारी 
लदन       

प्रलतफल 

पयिटकको बसाई लम्ब्याउने र 

आय बढाउन ेपयिटन 

सञ्जालहरुको लवकास र प्रवििन 

िएको ह न े

कलम्तमा ४ लदनको भ्रमण प्याकेज 

सलहतका पयिटकीय गन्त्य 
सांख्या       

प्रलतफल 

ठूलो सांख्यामा गणुथतरीय 

पयिटक आकषिण गनि प्रदशे 

सरकार, नेपाल सरकार तथा 

प्रलतलदन ४५ डलर िन्दा बढी िचि गने 

पयिटक 
सांख्या       
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लवलिन्न दशेका सरकारी तथा 

लनजी क्ेिसँग समन्वय र 

सहकायि िएको ह न े

प्रलतफल 

पदयािामा जाने पयिटकको 

सरुक्ाको लालग पयिटक उिार 

लटम गठन िई लियाशील बनेको 

ह न े

आपतकालीन पयिटक उिार टीम सांख्या       

प्रलतफल 

एक वडा एक पयिटकीय गन्त्य 

तथा उपजको अविारणा 

अनुसार पयिटन लवकेलन्रकृत 

िएको ह न े

पयिटकीय प्याकेज लवकास िएको 

थथानीय वडा 
सांख्या       

प्रलतफल 

लवलिन्न िालमिक गन्त्यहरुको 

बहृत्तर िालमिक पयिटकीय 

सलकि टको लनमािण िई िालमिक 

पयिटनको प्रवििन िएको ह न े

र्लेगाउँबाट क्व्होलासोथार सम्म पगु्ने 

ब ि पदमागि / सलकि ट पगु्न ेपयिटक सांख्या 
सांख्या       

असर 
पयिटन क्ेि अन्तरालरिय क्िेसँग 

आवि िएको ह न े

थथानीयको िलगनी (sister 

organizations) सम्बन्ि कायम 

गररएका अन्तरालरिय सहर 

सांख्या       

क्व्होलासोथारबाट लवदशे लनयाित 

गररएको वथतकुो मलु्य 
रु       

प्रलतफल 

गाउँपाललकालिि उत्पालदत कृलष 

उपज।वथतुहरु लसिै लवदशे 

लनयाित गने माहोल लसजिना 

िएको ह न े

लवदशे लनयाित गररएको िाद्यान्न टन       

लवदशे लनयाित गररएको कलात्मक वथतु हजारमा       
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४.५ सहकािी के्षत्र  

४.५.१ पृिभवूम  

सहकारी थथानीय तहको अथितन्िको सरकारी र लनजी सरहको एक महत्वपणूि आिारथतम्ि  हो । क्व्होलासोंथर  

गाउँपाललकाको वथतगुत लववरण २०७६ का अनुसार उत्पादक, उपिोक्ता, लवत्तीय, बह उद्देश्यीय र सेवाको क्ेिमा जम्मा ७ वटा 

सहकारी सांथथाहरू सञ्चालनमा रहकेा छन् । सहकारी कानून, सहकारीको लसिान्त, मलू्य मान्यताको िावनाअनुरुप यस 

क्ेिमा छररएर रहकेो श्रम, सीप, पुजँी, प्रलवलि र ज्ञानलाई उत्पादनशील क्िेमा पररचालन गरी गररबी न्यनूीकरण, थवरोजगारी 

तथा उत्पादनमलूक रोजगारीको लसजिना, सामालजक एकीकरण तथा वातावरण सांरक्ण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व बलृि गद ै

आयातलाई प्रलतथथापन गनि सहकारीको लवकास आवश्यकता रहन्छ । 

  

४.५.२ प्रमुख समस्याहरु  

१. आम नागररकमा सहकारीको उपयोग र उपादयेता बारेमा पयािप्त जानकारी नह न,ु  

२. सहकारी सांर्सांथथामा लवलिको अज्ञानता वा पयािप्त प्रलशक्णको कमील ेअनुशासन तथा सशुासनको अवथथा सन्तोषजनक नह न,ु  

३. सहकारी क्ेिको पुँजी उत्पादनशील क्ेिमा लगानी तथा पररचालन ह न नसक्वन,ु  

४. सचूना प्रणालीको सांरचना थथापना नह नाले सहकारीको यथाथि त्याङ्क तथा लववरण प्राप्त ह न नसक्वन ु आलद यस क्िेका 

समथयाहरू ह न् । 

 

४.५.३ िुनौती ि अिसि  

चनु ती 

१. सहकारी सांथथालाई सहकारी नीलत अनुरुप सांचालन गरी ्यवलथथत गनि । 

२. उत्पादन तथा उत्पादकत्व बलृिका लालग उत्पादनशील एवम ््यावसालयक क्िेमा सहकारीको योगदान अलिवलृि गनुि,  

३. सहकारी सांथथाहरूमा सीमान्तकृत्, वलञ्चतीकरणमा परेका वगि, आय वगि तथा समदुायलाई समेटी समावेशी बनाउन,ु  

अवसर 

१. गाउँपाललकामा सहकारी सांथथाहरू रहन ुर यसको सांख्या वलृि ह द ैजानु,  

२. सहकारी क्ेिसँग रहकेो पुँजी उत्पादनको क्ेिमा पररचालन गनि सलकने सम्िावना रहनु,  

३. सहकारीहरू बीच सहकायि एवम ्सहयोगको िावनाको लवकास ह द ैजान,ु 

४. सहकारी क्ेिको पुँजीलाई उत्पादनको क्ेिमा आकलषित गनि तीनै सरकार प्रलतबि रहद ैनीलतहरू बन्नु,  

५. सहकारी सांचालकहरू उत्पादनको क्िेमा लगानी गनि थप उत्सकु ह नु आलद । 

 

४.५.४ दीघशकालीन सोि, लक्ष ि उदे्दश्य 

सोच : सहकारीको प्रवििन गरी आलथिक समधृ्दी हालसल गनि टेवा प¥ुयाउन े। 

लक्ष्य:  थथानीय, श्रम, सीप, पुँजी, प्रलवलिको अलिकतम पररचालन गरी उत्पादन र उत्पादकत्वमा गणुथतरीय बलृि गद ैआयातमा 

न्यनूीकरण गद ैक्वलासोथरलाई आत्म लनििर बनाउने ।  

उद्देश्य  

१. सहकारी सांथथाहरुलाई ्यवलथथत गरी श्रोत पलहचानिारा उत्पादनमा अग्रसर गराउने । 

२. थवरोजगार एवम ्रोजगार लसजिना गरी गररबी न्यनूीकरण गनुि । 
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४.५.५ िणनीवत ि कायशनीवत 

उद्देश्य १: सहकारी सांथथाहरुलाई ्यवलथथत गरी श्रोत पलहचानिारा उत्पादनमा अग्रसर गराउने । 

रणनीलत कायिनीलत 

१.१ लगानीको सम्िा्य क्ेि पलहचान गने 

। 

१.१.१ सहकारी क्िेसँग समन्वय तथा सहकायि गरी थथानीय श्रम, सीप, पुँजी, 

प्रलवलि, ज्ञान र बजारको साथै लगानीको क्ेि पलहचान गररनेछ । 

१.२ सहकारी सांथथालाई उत्पादनमिुी 

बनाउन े। 

१.२.१ एक सहकारी एक उत्पादन नीलत लाग ुगने । 

१.२.२ उत्पादनमा सांग्लन सहकारी सांथथालाई गाउँपाललकाले अनदुानको समते 

ब्यवथथा गन े। 

१.२.३ सहकारीको माध्यमबाट कृलष क्ेिको ्यावसायीकरणमा सहयोग गने । 

 

उद्देश्य २: थवरोजगार एवम ्रोजगार लसजिना गरी गररबी न्यनूीकरण गनुि । 

रणनीलत कायिनीलत 

२.१ आलथिक तथा सामालजक रुपमा पलछ 

परेको ्यलक्त वगि तथा समदुायको 

पलहचान गने । 

२.२ ललक्त वगि र समदुायको सहकारीमा 

पह चँ बलृि गन े। 

२.१.१ लवपन्न तथा लपछलडएका, वलञ्चतीकरणमा परेका वगि, क्ेि र समदुायको 

पलहचान गररनेछ । 

२.१.२ लवपन्न मलहला, सीमान्तकृत ्गररब, अपाङ्गता िएका ्यलक्त, िलूमहीन तथा 

लपछलडएको समदुाय र श्रलमकको सहकारीमा पह चँ लवथतार गररनछे । 

२.१.३ यवुा, मलहला, गररब, सीमान्तकृत्, अपाङ्गता िएका ्यलक्त, िलूमहीन तथा 

लपछलडएका वगि र श्रलमकको जीवन थतरमा सिुार ल्याउन सहकारी पिलतको 

्यवसायमा पह चँ बढाइनेछ । 
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४.५.७ विस्तृत कायशक्रमहरु 

सहकािी के्षत्र 

क्र
.स

. 

उ
द्द
श्
य

 नं
 

िण
न
ीव
त

 नं
 

क
ाय
शन
ीव
त

 नं
 

सं
के
त

 

कायशक्रम इकाई 

आिाि िषश 

तथ्याङ्क 

(२०७७।७८) 

लक्ष्य योजना 

अिविको 

जम्मा लक्ष्य 

वजम्मेिाि 

वनकायहरु 
२०७८/ ०७९ २०७९/ ०८० २०८०/ ०८१ 

१. 

१ 

१.१ १.१.१ 

 

सहकारी सचतेना, सहकारी लशक्ा, सांथथा गठन, 

सञ्चालन, लवकास सम्बन्िी सहकारी लशक्ा र 

ताललम 

सांख्या 

 १ १ १ ३  

२.  लगानीको क्ेि पलहचानको लालग अध्ययन सांख्या  १ लनरन्तर लनरन्तर १  

३. १.२ १.१.२  
उत्पादनमलूक क्ेिमा सबिैन्दा िेरै लगानी गन े

सहकारी सांथथालाई परुथकृत गन े
सांख्या 

 १ १ १ ३  

४. 

२. 

२.१ 

२.१.१  

ललक्त वगि र क्ेिका ्यलक्तहरू पलहचानका लालग 

त्याङ्क सांकलन गन ेउत्पादनमलूक सहकारी 

सांथथालाई ि लतक पवूाििार लनमािणमा लवत्तीय 

सहयोग । 

सांख्या 

    अलिकतम  

५ 
२.१.२ 

 
सहकारी क्िेको प्रिावकारी लनयमनका लालग 

एकीकृत ्अनुगमन प्रणालीको लवकास गन े। 
सांख्या 

    अलिकतम  

६. २.२ २.१.३  

सहकारीलाइि माग र आवश्यकताका आिारमा 

सहयोग (सीपमलूक ताललम, सह ललयत ऋण, 

वथतुगत सहयोग, लबउ पुँजी, प्रालवलिक सहयोग र 

सहिालगतामा आिाररत पुँजीगत अनुदान आलद) 

उपलब्ि गराउन े। 

सांख्या 

    अलिकतम  
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४.५.८ नवतजा 

नवतजा 

स्ति 
नवतजा सूिक ईकाई 

आिाि िषश 

(२०७७ 

०७८) 

उपलवधि 

योजना 

अिविका 

उपलवधि 

पुिाइएको 

श्रोत 

वजम्मेिाि 

वनकाय 

आ. ि. 

२०७८/ 

०७९  

आ. ि. 

२०७९ 

/०८०  

आ. ि. 

२०८१/ ०८१ 
   

 

प्रिाव 

थथानीय श्रम, सीप, पुँजी, प्रलवलि, ज्ञान र 

बजारको सहकारीमाफि त अलिकतम 

उत्पादन र उत्पादकत्वमा गणुथतरीय वलृि 

िई आयातमा न्यनूीकरण िएको ह ने 

उत्पादन क्िेमा सहकारीको 

लगानी वलृि ह न े
प्रलतशत     उच्च बलृिदर 

गापा 

प्रोफाइल 

  

िाद्यान्नको उत्पादकत्वमा 

गणुथतरीय वलृि ह न े
प्रलतशत     उच्च बलृिदर 

गापा 

प्रोफाइल 

  

िाद्यान्नको आयातमा कलम ह न े क्ववीन्टल     
कलम िएको 

ह न े

गापा 

प्रोफाइल 

  

असर सहकारीको अनगुमन लनयमन िएको ह न े

एक सहकारी एक उत्पादन 

कायििम लाग ुिएका  
सांख्या     अलिकतम 

गापा 

प्रोफाइल 

  

सहकारीको अनगुमन र लनयमन 

कायििम 
प्याकेज  १ १ १ ३ 

गापा 

प्रोफाइल 

  

प्रलतफल 

१ 

सहकारी प्रलशक्ण, लनयमन तथा सचूना 

प्रणालीको थथापना िई कायािन्वयन 

िएको ह न े

सहकारी लशक्ा र ताललम 

िएको ह न े
प्याकेज  १ १ १ ३ 

लजल्ला 

सहकारी 

सांथथा 

  

  
सहकारी चेतना लवथतार गने 

सचूनामलूक कायििम  
प्याकेज  १ १ १ ३ ,, 

  

प्रलतफल 

२ 

सहकारीको स्रोत पलहचान िई उत्पादनको 

क्ेिमा लगानी िएको ह न े

उत्पादनको क्ेिमा लगानी 

िएका सहकारी 
प्रलतशत     बलृि िएको  

गापा 

प्रोफाइल 
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कृलष क्िेको ्यावसायीकरणमा 

सहयोग पयुािउन ेसहकारीहरू 
सांख्या     

बलृि दर 

उच्च  

गापा 

प्रोफाइल 

  

थवरोजगार एवम ्रोजगारमा 

सहयोग पयािएका सहकारी 
सांख्या     

िमागत 

न्यनूीकरण 

गापा 

प्रोफाइल 

  

प्रलतफल 

३ 

यवुा, मलहला, गररब, सीमान्तकृत्, 

अपाङ्गता िएका ्यलक्त, िलूमहीन तथा 

लपछलडएका वगि र श्रलमकको जीवन 

थतरमा सिुार ल्याउन सहकारी पिलतको 

्यवसायमा पह चँ बढेको ह ने । 

सहकारी क्िेको कुल लगानी 

मध्ये ३० प्रलतशत 

उत्पादनमलूक क्ेिमा लगानी 

गने सहकारी 

प्रलतशत  १० १० १० ३० 
गापा 

प्रोफाइल 

  

ि लतक पवूाििारमा लवत्तीय 

सहयोग गन ेसहकारी सांथथा  
सांख्या     बलृि िएको  

गापा 

प्रोफाइल 

  

उत्पादन, सांकलन, प्रशोिन 

तथा बजारीकरण गने सहकारी 
सांख्या     अलिकतम 

गापा 

प्रोफाइल 

  

ललक्त वगिअन्तगित मलहला, 

सीमान्तकृत ्गररब, अपाांगता 

िएका ्यलक्त, िलूमहीन तथा 

लपछलडएको समदुाय र 

श्रलमकको सहकारीमा पह चँ 

िएका सहकारी सांथथा 

सांख्या     अलिकतम 
गापा 

प्रोफाइल 
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४.६ उद्योग, िावणज्य तथा आपवुतश  

४.६.१ पृिभूवम 

गण्डकी प्रदशेको प्रथम पञ्चवलषिय योजना २०७७ अनुसार, गण्डकी प्रदशेमा साना पसलहरूदलेि ठूला उद्योगहरू सब ैगरेर 

कुल १,००,६६८ प्रलतष्ठानहरू रहकेा छन् । यी प्रलतष्ठानहरूबाट कुल ३,४१,८१८ जनाले रोजगारी पाएका छन् । क्वहोंलासोथर 

गाउँपाललकामा कूल जनसांख्या (११७२५) मध्ये १७६ (१.५२%) अलत न्यनू जनसांख्या माि उद्योग ब्यापार र ्यवसायमा 

सांलग्न रहकेो दलेिन्छ । उद्योगको लवकास र लदगो ्यवथथापनमाफि त ्उत्पादन वलृि गरी कुल ग्राहथ्य उत्पादनमा यस क्िेको 

योगदान वलृि गनि उद्योग क्िेलाई उच्च प्राथलमकतामा रािी कायि गनुिपन ेआवश्यकता छ । यहा ँसांचाललत लवलिन्न सहकारी 

माफि त तथा नीलज पुँजी लगानी गरी साना तथा र्रेल ुउद्योग सांचालन गरी आय आजिन गनि सलकन्छ । उद्योगलाई समलृिको एक 

महत्वपणूि सम्वाहकको रुपमा ललइन्छ र उद्योगहरु सांचालन गरेर आलथिक गलतलवलि माफि त क्व्होलासोंथर  गाँउपालीकामा 

समधृ्दी हालसल गनि सलकन्छ । कृलष, वन र िलनज पैदावारको प्रशोिन गरी लवलिन्न उद्योगहरु सांचालन र प्रवििन गनि स।्लकन्छ । 

गाँउमा न ैलवलिन्न बथतुको उत्पादन गरी आयात प्रलतथथापन माफि त गाउँलाई आत्म लनििर बनाई उत्पालदत बथतुको लनयाित गरेर 

क्व्होलासोंथर  को आलथिक समधृ्दी हालसल गनि सलकन्छ ।   

बजार क्िेको लवकास र लवथतारले वथतु तथा सेवाको सहज आपलूति गनि मद्यत गदिछ । गाउँपाललका लिि उत्पालदत वथतु तथा 

सेवाको लनयाितबाट आलथिक वलृि हालँसल गनि सलकन्छ । लनजी र सहकारी क्िेको सहिालगता र साझेदारीमाफि त ्आयात 

प्रलतथथापन एवम ्तलुनात्मक तथा प्रलतथपिाित्मक लािका क्िेको पलहचान, लवकास र लवथतार गद ै ्यापार तथा वालणज्य 

क्ेिलाई थप सबल बनाउन यस क्िेलाई प्राथलमकतामा रािी कायि गनुिपन ेआवश्यकता छ । 

 

४.६.२ प्रमुख समस्याहरु 

१. क्व्होलासोंथर मा उद्योग थथापनाको लालग चालहने यातायात, सञ्चार र लबजलुी जथता आिारितू पवूाििारहरूको अपयािप्तता,  

२. साना तथा मझ ला उद्योगका लालग चालहने सीपमलूक र दक् जनशलक्तको अिाव रहन,ु 

३. गाँउमा उत्पालदत वथतुहरुको उलचत मलू्य लनिािरण र बजार ्यवथथापन ह न नसक्वन ु। 

४. क्व्होलासोंथर मा आवश्यक पन ेलवलिन्न बथत ुर सामाग्रीको उत्पादन गरी आयात प्रलतथथापन ह न नसक्वनु 

५. िानी तथा िलनज उद्योगहरूका बारेमा अनुसन्िानात्मक त्याङ्क नह न ु। 

६. ्यापार वालणज्य सम्बन्िी क्ेिगत त्याङ्क तथा सचूना नह नु,  

७. आयात प्रलतथथापन ह ने वथतुको आन्तररक उत्पादनमा कमी ह नु, 

 

४.६.३ िुनौती ि अिसि  

चनु ती 

१. सहकारी सांथथालाई सहकारी नीलत अनुरुप सांचालन गरी ्यवलथथत गनि । 

२. पयिटन पवूाििारको लवकास गरी पयिटन ्यवसाय सांचालन र प्रवििन गनि । 

३. गाँउमा उत्पालदत कृलष, वन र िलनज पैदावारको प्रशोिन गरी लवलिन्न उद्योगहरु सांचालन र प्रवििन गनि । 

४. लवलिन्न वथतकुो उत्पादनमा वलृि र आयात प्रलतथथापनिारा क्व्होलासोंथर लाइ आत्म लनििर  बनाउन । 

५. जथािावी नदीजन्य िानीको उत्िननले ह ने वातावरणीय लवनास रोक्वन । 

६. औद्योलगक ग्रामको लवकास गरी सञ्चालनमा ल्याउन ु। 

७. आत्मलनििर ह नसक्वन ेकृलषजन्य उत्पादन नह नु । 

अवसर 

१. ि गलििक लवलविता िएको गाउँपाललका ह दँा िरैे प्रकारका िलनजहरूको प्रचरु सम्िावना रहनु ।  
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२. उद्योग क्िेलाई थथानीय, प्रदशे र सांर्ीय सरकारल ेलदगो आलथिक लवकासको लमयोको रुपमा ललन,ु 

३. लगानीका लालग अनुकूल वातावरण लसजिना ह दँ ैजाँदा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई औद्योलगक लवकासमा बढ्न प्ररेरत गराउन,ु 

४. लशलक्त एवम ्लशपयकु्त जनशलक्त थवदशेम ैतयार ह दँ ैगएको कारणले उत्पादकत्व र उत्पादनमा वलृि ह न सक्वन ेसम्िावनाहरू लवद्यमान 

ह नु, 

५. जनताको आयमा िएको बलृि सँगै जनताको ियशलक्त बढ्द ैजानलुे र्रेल ुउत्पादनको बजार लवथतार ह न ु

६. कृलष, वन र िलनज पदैावारको प्रशोिन गरी उत्पादनमा वलृि गनि । 

७. रारिका ३ तहमा लथथर सरकार ह नु, सहकारी सांथथालाइ ्यवलथथत साना तथा र्रेल ुउद्योगको प्रवििन गरी  क्वलासोथरलाई आत्म 

लनििर बनाउन । 

८. नीजी लगानीकतािहरू थप आकलषित ह दँ ैजानु यस क्ेिका अवसरहरू ह न ्। 

 

४.६.४ दीघशकालीन सोि, लक्ष ि उदे्दश्य  

सोच : उद्योग तथा वालणज्य क्िेको लवकास, लदगो आलथिक लवकासाको आिार । 

लक्ष्य: उद्योग र ब्यापारको लवकास र लवथतार गरी आय तथा रोजगारी वलृि गन े।  

उद्देश्यः   

१. उद्योग ग्रामको थथापना गरी कृलष, र वन पैदावरमा आिाररत उद्योगहरुको प्रवििन गने । 

२. उद्योग क्िेमा थवदशेी तथा लवदशेी लगानी वलृि गरी रोजगारीका अवसर लसजिना गनुि । 

३. आयात प्रलतथथापन माफि त गाउँपाललकालाई आत्म लनििर बनाउने । 

४. िलनज उत्पादनको सम्िा्यता अध्ययन गरी उत्पादनमा िलनज क्िेको योगदान बढाउनु । 

५.  ब्यापार सम्बि सांरचना, पवूाििारको लनमािण गरी थथानीय कच्चा पदाथि, स्रोत, सािन र सीपको बढी प्रयोग गद ैवथतुको उत्पादन 

तथा लवकास गरी ्यापार प्रवर्िन गनुि । 

 

४.६.५ िणनीवत ि कायशनीवत  

उद्देश्य १: उद्योग ग्रामको थथापना गरी कृलष र वन र िलनज पैदावरमा आिाररत उद्योगहरुको प्रवििन  गन े।  

रणनीलत कायिनीलत 

१.१ उद्योग ग्रामको थथापना गररनछे । 

 

१.२ परुाना ऐलतहाँलसक महत्व बोकेका 

रूग्ण कुलटर उद्योगहरुको पलहचान 

गने ।  

 

१.१.१ साना तथा र्रेल ु उद्योगहरुको सांचालन र प्रवििन गने । 

१.१.२ अल्लो प्रशोिन केन्रको थथापनागरी िागो उत्पादन गने ्यवथथा लमलाउन े। 

१.१.३ जलडवलुट सांकलन केन्र थथापना गरी प्रशोिनको ्यवथथा लमलाउने । 

१.१.४ फलनिचर उद्योगको ्यवथथापन गरी लनगालो तथा काष्ठजन्य कच्चा पदाथिबाट 

उत्पालदत वथतुको बजारीकरणको ्यवथथा गने । 

१.१.५ साना तथा र्रेल ुउद्योग सांचालनको लालग प्रालवलिक परामशि, ताललम र अनुदानको 

्यवथथा गरी वजारीकरणमा समन्वय गन े। 

१.१.६ साना तथा र्रेल ुउद्योग सांचालनको लालग आवश्यक मेलसन र औजारमा कर छुटको 

्यथथा लमलाउने ।  

१.२.१ परुाना ऐलतहालँसक महत्व बोकेका रूग्ण कुलटर उद्योग    (पानी र्ट्ट) लगाएत अन्यको 

पलहचान गरी पनुस्र्थापना र सञ्चालनको ्यवथथा गररनछे । 
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उद्देश्य २: उद्योग क्ेिमा थवदशेी तथा लवदशेी लगानी वलृि गरी रोजगारीका अवसर लसजिना गनुि । 

रणनीलत कायिनीलत 

२.१ सांर् र प्रदशेसँगको समन्वयमा 

थथानीय तथा लवदशेी 

लगानीकतािलाई उद्योग लगानीमा 

प्रोत्साहन गनि नीलतगत तथा कायिगत 

सहजीकरण गने ्यवथथा गने । 

२.१.१ थथानीय, थवदशेी तथा वैदलेशक पुँजी तथा प्रलवलिलाई आकलषित गनि कानूनी 

्यवथथा गररनछे । 

२.१.२ उद्योग ग्राममा लगानी लित्र्याउनका लालग आवश्यक पवूाििार लनमािण गररनछे । 

२.१.३ रोजगारीका अवसरमा थथानीयलाई प्राथलमकता राख्नेगरी  थथानीय तथा बाह्य 

लगानी बलृि ह ने ्यवथथा गररनेछ ।  

 

उद्देश्य ३: आयात प्रलतथथापन माफि त गाउँपाललकालाई आत्म लनििर गराउन े। 

रणनीलत कायिनीलत 

३.१ आयात  प्रलतथथापनमा जोड  लदन े। ३.१.१ गाउँपाललका बालहरवाट आयालतत वथतुहरुलाई लनरुत्सालहत गने । 

३.१.२ लनमाणि सामाग्री, िाद्य वथत,ु दिु माछा, मास ुअण्डा लगायतका थथानीय 

वथतुहरुलाई महत्वका साथ प्राथलमकता लदन े। 

 

उद्देश्य ४: िलनज उत्पादनको सम्िा्यता अध्ययन गरी उत्पादनमा िलनज क्िेको योगदान बढाउनु ।  

रणनीलत कायिनीलत 

४.१ िानीजन्य उद्योगको लागत प्रिावी र 

तुलनात्मक लािका क्ेि पलहचान 

गरी ्यवलथथत  गने । 

४.१.१ ढुांगा, माटो, बालवुा र लगटी जथता लनमािण सम्बलन्ित िलनजहरूको उत्िननलाई 

लनयलमत, ब्यवलथथत र वातावरणमिैी बनाईनछे । 

  

उद्देश्य ५: ब्यापार सम्बि सांरचना, पवूाििारको लनमािण गरी थथानीय कच्चा पदाथि, स्रोत, सािन र सीपको बढी प्रयोग गद ैवथतुको 

उत्पादन तथा लवकास गरी ्यापार प्रवर्िन गनुि । 

रणनीलत कायिनीलत 

५.१ ्यापाररक केन्र सम्बि सांरचना, 

पवूाििार एवम ्आिारहरूको 

लनमािण गने क्मता सदुृढीकरण गने । 

४.१.१ वडा तह, लनजी क्ेि र सहकारी सांथथाको सहिालगतामा थथानीय वडाकेन्रमा ्यापार 

पवूाििार लवकास गरी वडाहरुलाई लवकास लवन्दकुो रुपमा लवकास गद ैजाने ।  

 ४.१.२ पाललका केन्रमा लनजी क्िे, बैंक तथा सहकारी सांथथाको सहिालगतामा 

पाललकाथतरका उद्योग तथा ्यापार केन्रका लालग आवश्यक पवूाििार लवकास गरी 

पाललकालाई लवकास लवन्दकुो रुपमा अगालड लैजान े। 
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४.६.६ कायशक्रममा प्राथवमकता 

१. गाउँपाललकामा औद्योलगक ग्राम थथापना गने । 

२. कृलष प्रशोिन, वन पैदावर र िलनजजन्य उद्योगको थथापना गनि सहयोग गन े ।
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४.६.७ विस्तृत कायशक्रमहरु 
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त

 नं
 

क
ाय
शन
ीव
त

 नं
 

सं
के
त

 कायशक्रम इकाई 

आिाि िषश 

तथ्याङ्क 

(२०७७।७८) 

लक्ष्य योजना 

अिविको 

जम्मा लक्ष्य 

वजम्मेिाि 

वनकायहरु २०७८/०

७९ 

२०७९/ 

०८० 

२०८०/ 

०८१ 

1 

१ 

१.१ 

१.१.

१ 
 उद्योग ग्रामको थथापना गन े।  सांख्या १ १   १ प्रदशे सरकार 

2   
परम्परागत सीप तथा प्रलवलिमा आिाररत 

हथतकला ग्राम थथापना गनि सहयोग गन े
सांख्या  १ १ १ ३ गाउँपाललका 

3 

१.२ 

१.१.

२ 
 

गररबी लनवारणका लालग लर् ुउद्यम लवकास 

कायििम सञ्चालन ह नेछ । 
पटक 

 ८ र ३ नां वडामा 

कायििम सञ्चान 
१ लनरन्तर लनरन्तर ३ गाउँपाललका 

4 
१.१.

३ 
 

कृलष प्रशोिन, वन पैदावर र जलडबुटी 

उद्योगको थथापना गरी रोजगारीको अवसर 

लसजिना गने । 

सांख्या  १  १ २ गाउँपाललका 

5 

२ २.१ 

२.१.

१ 
 

औद्योलगक लवकासका लालग लनजी क्ेिसँग 

सम्वाद र सहकायि गन े 
प्याकेज  १ लनरन्तर लनरन्तर १ गाउँपाललका 

6 
२.२.

२ 
 

वन पैदावरमा आिाररत उद्योग थथापनामा 

प्रोत्साहन सहयोग गने । 
सांख्या लगिग सब ैवडामा १ लनरन्तर लनरन्तर १ गाउँपाललका 

7 
२.२.

३ 
 

जडीबुटी सांकलन तथा प्रशोिन केन्र थथापना 

गनि लनजी क्ेिलाई सहयोग गने  
सांख्या  १ लनरन्तर लनरन्तर १ गाउँपाललका 

8 ३ ३.१ 
३.१.

१ 
 

लनमाणि सामाग्री, िाद्य वथत,ु तरकारी दिु 

माछा, मास ुअण्डा लगायतका थथानीय 

वथतुहरु उत्पादनमा बलृि गरी आयातमा 

न्यनूीकरण गन े। 

प्रलतशत     अलिकतम ् गाउँपाललका 
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9  
३.१.

२ 
 

परुाना ऐलतहालँसक महत्व बोकेका रूग्ण कुलटर 

उद्योग (पानी र्ट्ट) लगाएत अन्यको पलहचान 

गरी पनु थथापना र सञ्चालनको ्यवथथा गने 

। 

सांख्या 
वडा नां. ३ मा १ 

४ मा १ 
   अलिकतम ् गाउँपाललका 

10 ४ ४.१ 
४.१.

१ 
 

ढुङ्गा, लगटी र वालवुा उत्िनन तथा प्रशोिन 

उद्योगलाइि लदगो ्यवथथापन गन े। 
सांख्या 

रूदी िलेामा बाटे 

लनमािण तथा 

सांथथागत लनमािण 

   अलिकतम ्
लजल्ला 

समन्वय 

11 

५ ५.१ 
४.१.

१ 

 
वालणज्य तथा ्यापार सम्बन्िी सचूना 

सांकलन, लवतरण र ्यापार प्रवदिन 
प्याकेज  १ लनरन्तर लनरन्तर १ गाउँपाललका 

12  

थथानीय थतरवाट लनकासी गनि सलकने 

उत्पादन तथा वथतुहरूको प्रदशिनी केन्र 

थथापना र सञ्चालन 

सांख्या  १ १ १ ३ गाउँपाललका 

13  

थथानीय कच्चा पदाथि, स्रोत, सािन र 

सीपको बढी प्रयोग गद ैवथतुको उत्पादन तथा 

लवकास गरी ्यापार प्रवर्िन गनुि । 

प्रलतशत     अलिकतम ् गाउँपाललका 
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४.६.८ नवतजा 

नवतजा 

स्ति 
नवतजा सूिक ईकाई 

आिाि 

िषश 

(२०७

७ 

०७८) 

उपलवधि 

योजना 

अिविका 

उपलवधि 

पुिाइए

को श्रोत 

वजम्मेिाि 

वनकाय 

आ. 

ि. 

२०७

८/ 

०७९  

आ. ि. 

२०७९ 

/०८०  

आ. ि. 

२०८१/ ०८१ 

प्रिाव १ 

उद्योग क्ेिको लवकास र लवथतार 

िई आय तथा रोजगारी वलृि 

िएको ह न े

पाललकामा कूल ग्राहथ्य 

उत्पादनमा उद्योग क्िेको 

लहथसा 

प्रलतशत     अलिकतम   

पाललकामा रहकेा कुल र्रेल ु

्यवसायहरू 
सांख्या १५५ १० १५ २० २०० 

गापा 

प्रोफाइल 
 

र्रेल ु्यवसायल ेलसजिना 

गरेको रोजगार 
सांख्या १५८ २० १५० २०० ५२८ 

गापा 

प्रोफाइल 
 

असर 
उद्योगहरू थथापना र सञ्चालन 

ह ने पररलथथती लसजिना िएको ह न े

दताि िएका उद्योग तथा 

्यवसायको सांख्या 
सांख्या ३० १० १५ २० ७५ 

गापा 

प्रोफाइल 
 

उद्योगमा उपलब्ि रोजगार सांख्या ८ ७ १५ २० ५० 
गापा 

प्रोफाइल 
 

प्रलतफल 
थथानीय औद्योलगक लवकास का 

लालग नीलत लनमािण गने ।  

गररबी लनवारणका लालग लर् ु

उद्यम लवकास कायििम 

सञ्चालन गन े। 

प्याकेज  १ १ १ ३   

प्रलतफल आयोजना बैंक बनाउन े।  लगानीयोग्य साना तथा र्रेल ु

उद्योग सम्वन्िी 

आयोजनाहरूको आयोजना 

सांख्या  १ लनरन्तर लनरन्तर १ 
गापा 

प्रोफाइल 
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बैंकको थथापना । 

प्रलतफल उद्यमलशलता लवकास कायििम 

गररबी लनवारणका लालग लर् ु

उद्यम लवकास कायििम 

सञ्चालन । 

सांख्या  १ २ २ ५   

प्रलतफल 

कृलष प्रशोिन, वन पैदावर र 

िलनजजन्य उद्योगको थथापना 

गरी रोजगारीको अवसर लसजिना 

गने । 

कृलष प्रशोिन केन्रको थथापना सांख्या  १   १   

वन पैदावरमा आिाररत उद्योग 

थथापनामा प्रोत्साहन सहयोग । 
सांख्या ७ २ २ ३ १४   

जडीबुटी सांकलन र प्रशोिन 

केन्र थथापना 
सांख्या  १ १ १ ३   

ढुङ्गा, लगटी र वालवुा 

उत्िनन उद्योगको थथापना 
सांख्या  १  १ ३   

प्रलतफल 

िाद्य वथतु, तरकारी दिु माछा, 

मास ुअण्डा लगायतका थथानीय 

वथतुहरु उत्पादनमा बलृि गरी 

आयातमा न्यनूीकरण गने । 

िाद्य वथत ुतथा तरकारी, दिु 

लगायतका थथानीय वथतुहरु 

उत्पादनमा बलृि  

प्रलतशत     २५   

िाद्य वथत ुतथा तरकारी, दिु 

लगायतका थथानीय वथतुहरु 

आयातमा न्यनूीकरण  

प्रलतशत        

माछा, मास ुतथा अण्डा 

लगायतका थथानीय वथतुहरु 

उत्पादनमा बलृि  

प्रलतशत     २५   

माछा, मास ुतथा अण्डा 

लगायतका थथानीय वथतुहरु 

आयातमा न्यनूीकरण  

प्रलतशत        
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प्रिाव २ 

वालणज्य क्िेको लवकास तथा 

लवथतार िई आलथिक समलृि 

हाँलसल गने योगदान पगुकेो ह न े

पाललकामा कूल ग्राहथ्य 

उत्पादनमा बालणज्य क्िेको 

लहथसा 

प्रलतशत     १५   

आयमा बालणज्य क्िेको 

लहथसा 
प्रलतशत        

असर १ 

थथानीय कच्चा पदाथि, स्रोत, 

सािन र सीपको प्रवर्िन िारा 

वालणज्य क्िेको लवकास िएको 

ह न े

पाललका लििै तथा प्रदशे तथा 

केन्रमा लनयाित गररएका कच्चा 

पदाथि 

प्रलतशत        

प्रलतफल 

वथतु तथा सेवा ्यापार 

प्रवर्िनको लालग आवश्यक 

सांरचना लनमािण िएको ह न े

्यापार तथा वालणज्य क्िेवाट 

लसजिना िएको रोजगार 
प्रलतशत     २०   

िपत गररएका सामानको 

वालषिक कुल मलू्य 
रू. हजारमा        
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४.७ िन, भूसंिक्षण ि जैविक विवििता 

४.७.१ पृिभूवम 

गण्डकी प्रदशेको कुल क्िेफलमध्य े३७.८ प्रलतशत वनल ेढाकेको छ िन ेक्वलोंसोथर गाउँपाललकाको कूल क्ेिफलमध्ये १३०.८९ वगि 

लक.लम. (७४.४८%) वनले ढाकेको छ र वन जांगलको लवथतार दलक्णदलेि उत्तरसम्मका अलिकाांश ि–ूिागमा र्ना रुपमा िएको छ । 

यस गाउँपाललकाको वडा नां. १, २ र ९ मा जम्मा ३१ वटा सामदुालयक वन उपिोक्ता सलमलत माफि त वन सांरक्ण र उपयोग िरैहकेो छ 

िन ेवडा नां. ३, ४, ५, ६, ७, र ८ अन्नपणूि सांरक्ण क्िे आयोजना (ACAP) अन्तगित रहकेा छन् । गाउँपाललकाको अलिकाांश ि–ूिाग 

लिरालो र कमजोर ि–ूबनोट िएका ह नाल ेवषाितको समयमा ह ने ि–ूक्य, बाढी र पलहरोका कारण ह न ेजनिनको क्लत न्यनूीकरण गनि 

माटो र पानीको सांरक्ण गरी लदगो लवकास तथा जनताको जीलवकोपाजिनमा टेवा प¥ुयाउनका लालग एकीकृत जलािार ्यवथथापन तथा 

नदी प्रणालीमा आिाररत ि ूतथा जलािार सांरक्ण कायििम सञ्चालन गनुि पने ह न्छ । यथत ैजैलवक लवलविताको लहसाबल ेपलन यो 

गाउँपाललका गण्डकी प्रदशेकै िनी मालनन्छ । अन्नपणूि सांरक्ण क्ेि र वन उपिोक्ता सलमलतको माध्यमबाट लवश्व प्रलसि पाटेबार्, 

लहउँलचतुवा, कथतरुी मगृ, डाांफे, मनुाल लगायतका वन्यजन्तु, साल, कटुस, लचलाउन,े उलत्तस, लिराबोट, लपपला, लचरैतो, आलद जथता 

वनथपलत, लनरमसी, लटमरु, कुररलो, लजम्बु, हरो, हाडजोर, बोजो, दाललचनी, हाचुिर, सनुिरी, गजुो, चोटाजोर आलद जथता जलडबुलट 

यहाँका प्रमिु वनथपलत र जीवजन्तहुरुको सांरक्ण र सम्बििन िइरहकेो छ । जलैवक लवलविताको सांरक्ण, सम्वर्िन, पयािपयिटन प्रवर्िन 

का कारण यस क्ेिका बालसन्दाको जीवनथतरमा सिुार ह दँ ैआएको छ । समग्रमा, वन, जलािार तथा जैलवक लवलविता तथा जलडबुलट 

सांरक्णबाट गाउँपाललकाको सम्वलृिमा टेवा प¥ुयाउन यस क्िेका समथयाहरूको सम्वोिन गने गरी उपयकु्त नीलत, ऐन, लनयम र 

साांगठलनक सांरचना अपररहायि ह न्छ ।   

४.७.२ प्रमुख समस्याहरु  

१. उत्पादनशील वनलाई पणूि क्मतामा ्यवथथापन गनि नसलकएको, 

२. बढ्दो वातावरणीय प्रदषूण तथा जलवाय ुपररवतिनका असरहरूको यथोलचत समािान ह न नसकेको,   

३. वन ्यवथथापन, लवकास तथा उपयोगमा अन्नपणूि सांरक्ण क्ेि आयोजना र सम्बलन्ित वडाहरु बीच समन्वयको अिाव रहकेो, 

४. प्राकृलतक रुपमा रहकेा जडीबुटीहरू अलनयलन्ित रुपमा सांकलन िरैहकेो । 

५. जडीबुटी एवम ्गरैकाष्ठ वन पैदावारको ितेी, सांकलन, बचेलबिन र उपयोग लगायतका कायिहरू परम्परागत ढांगबाटै ह दँा अपेलक्त 

लाि ललन नसलकएको । 

६. वढ्दो मानव र वन्यजन्त ुिन्ि र यसको ्यवथथापनमा कलठनाई िएको । 

४.७.३ िुनौती ि अिसि  

चनु ती 

१. वन अलतिमण लनयन्िण तथा वन डढलेो लनयन्िण गनि, 

२. लहमाली क्ेिको उलचत सांरक्ण ह न नसक्वदा तल्लो तटीय क्िेमा परेको जोलिम न्यनूीकरण गनि, 

३. वन तथा जलािार क्िेको सङ्गठनात्मक सांरचना तयार पानुि र कायािन्वयनमा ल्याउनका लालग नीलत, कानून र कायििमहरू ल्याउन, 

४. वन तथा जलािारक्ेिका स्रोतहरूको जथािावी क्यीकरणलाई रोक्वन, 
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५. जडीबुटी सांकलन तथा ्यवथथापनका लालग आवश्यक मागिदशिन र लनदलेशकाको लनमािण गनुि । 

अवसर 

१. वन उपिोक्ता सलमलत र समदुायमा आिाररत वन ब्यवथथापन माफि त् सांरलक्त िएका वन र सक्म समहूहरूको बललयो उपलथथलत 

रहकेो अन्नपणूि सांरलक्त क्िेलाई सांर् तथा प्रदशेसँगको समन्वयमा समदुायलाई हथतान्तरण गरी गाउँपाललकाको िलूमका बढाउन 

सलकने, 

२. गल्छी तथा पलहरो उपचार, सांवेदनशील जलािार, पानी महुान तथा पोिरी सांरक्ण कायिबाट जलसांलचलत बढाई जलवाय ुपररवतिनका 

असर न्यनूीकरणमा टेवा प¥ुयाउनु सलकने, 

३. जलािार ब्यवथथापन माफि त ACAP, वन लविाग, जलािार, कृलष, पशलुवकास, लसांचाइ लगायतका लनकाय बीच सहकायि, समन्वय 

तथा एकीकृत ्लवकासको अविारणामा योजना बनाई समलृिमा टेवा प¥ुयाउन सलकने,  

४. हावापानी तथा जलवायकुो लवलविताका कारण जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावारमा प्रचरुता रहन,ु जडीबुटी एवम ्गैरकाष्ठ 

वनपैदावारको उत्पादन, सांकलन, उपयोग एवम ््यवथथापन कायिको परम्परागत ज्ञान थथानीय जनतासँग उपलब्ि रहन,ु 

 

४.७.४ दीघशकालीन सोि, लक्ष ि उदे्दश्य  

सोच : वन, जलािार र जैलवक लवलविताको लदगो ्यवथथापन, क्ववोलासोथर गाउँपाललकाको सम्मलृिको अिार ।  

लक्ष्य: जलैवक लवलविताको सांरक्ण, जडीबुटी एवम ्गैरकाष्ठ वनपैदावार र वातावरणीय सन्तलुन कायम राख्द ैवन तथा जलािारीय 

स्रोतहरूको उत्पादकत्व वलृि गन े।  

उद्देश्यः   

१. वन तथा पाररथथीलतकीय प्रणालीको सांरक्ण, वैज्ञालनक ्यवथथापन र ्यावसायीकरण गनुि । 

२. माटो र पानीको सांरक्णबाट िलूमको उत्पादकत्वमा वलृि गनुि । 

३. प्राकृलतक रुपमा रहकेा जडीबुटी तथा गरैकाष्ठ वनपदैावारको लदगो ब्यवथथापन गनुि । 

 

४.७.५ िणनीवत ि कायशनीवत  

उद्देश्य १: वन तथा पाररथथीलतकीय प्रणालीको सांरक्ण, वैज्ञालनक ्यवथथापन र ्यावसायीकरण गनुि । 

रणनीलत कायिनीलत 

१.१  वन पैदावरमा आत्मलनििरता 

हाँलसल गद ैयसमा आिाररत 

उद्यमशीलता र रोजगारी वलृि 

गने । 

 

१.१.१ मतृ, क्लतग्रथत र रोगग्रथत रुि तथा रुिका हाँगाहरू जङ्गलबाट हटाउन समदुायलाई 

प्रालवलिक सहयोग गररनछे । 

१.१.२ लवलिन्न ्यवथथापन प्रणालीबाट उत्पालदत काठजन्य वथतुको उत्पादन र प्रशोिन गरी 

नयाां रोजगारी र उत्पादनका क्ेि लसजिना गररनेछ । 
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उद्देश्य २: माटो र पानीको सांरक्णबाट िलूमको उत्पादकत्वमा वलृि गनुि । 

रणनीलत कायिनीलत 

२.१ जल, जलमन, जांगलको सांरक्ण गद ै

िलूमको उत्पादकत्व वलृि गरी यसमा 

आलश्रत जनताको जीवन थतर 

उकाथने । 

२.२ िःूक्य लनयन्िण गरी जल उत्पन्न 

लवपत ्प्रकोप न्यनूीकरण तथा 

प्राकृलतक प्रकोप ्यवथथापन गद ै

क्लतग्रथत िलूमको पनुस्र्थापना  गने । 

 

२.१.१ जल,जांगल र जलमनको सांरक्ण गरी वातावरणीय सन्तुलन कायम गररनेछ । 

२.१.२ जनताको सहिालगता माफि त ्लदगो माटो ्यवथथापन प्रणाली अवलम्बनगरी 

िलूमको उत्पादकत्व वलृि गररनेछ । 

२.२.१ लवकासका पवूाििार लनमािणसँगै उपयकु्त ि ूसांरक्ण प्रलवलि सञ्चालन गररनछे । 

२.२.२ प्रकोप नक्वसाांकन तथा जोलिम नक्वसाांकन गरी गल्छी, पलहरो उपचार तथा िोला 

लकनार सांरक्ण गररनेछ । 

 

 

उद्देश्य ३: प्राकृलतक रुपमा रहकेा जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वनपैदावारको लदगो ब्यवथथापन गनुि । 

रणनीलत कायिनीलत 

३.१ जडीबुटी ्यवथथापन गदाि वतिमान 

स्रोतको सांरक्ण र स्रोतको वलृिलाई 

ध्यानमा रािी यसको उपयोग र 

उपिोग गनेे े। 

३.२ तुलनात्मक लािका जडीबुटीको 

अध्ययन, अनुसन्िान तथा उपयकु्त 

िेती प्रलवलिको लवकास गने । 

३.१.१ तलुनात्मक लािका जडीबुटीको अध्ययन अनुसन्िानलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

३.१.२ िेती प्रलवलिको अनुसन्िान तथा लवकास गरी हथतान्तरण गररनछे । 

३.२.१ प्राकृलतक स्रोत तथा जडीबुटीको अध्ययन, अनुसन्िान र प्रशोिनको सम्बलन्ित 

लवलिन्न लनकायहरूको समन्वयमा कायििम सञ्चालन गररनेछ । 

३.२.२ पायक पने क्ेिका बालसन्दालाई नीलज तथा सामलुहक जडीबुटी तथा गरैकाष्ठको 

िेती गनि प्रोत्साहन गन े। 

 

४.७.६ कायशक्रमको प्राथवमकता 

१. वनको उलचत सांरक्ण र ्यवथथापन गने ।  

२. वनको उपयोग जनताको आय आजिनसँग आवि गन े। 
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४.७.७ विस्तृत कायशक्रमहरु 

िन, भूसंिक्षण ि जैविक विवििता 

क्र
.स

. 

उ
द्द
श्
य

 नं
 

िण
न
ीव
त

 नं
 

क
ाय
शन
ीव
त

 नं
 

सं
के
त

 

कायशक्रम इकाई 

आिाि िषश 

तथ्याङ्क 

(२०७७।७८) 

लक्ष्य योजना 

अिविको 

जम्मा लक्ष्य 

वजम्मेिाि 

वनकायहरु 
२०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/ ०८१ 

1 

१ १.१ 

१.१.१ 

 
वनको उलचत सांरक्ण र ्यवथथापन 

योजना लनमािण गन े
सांख्या  १   १ 

वन कायािलय, 

एक्वयाप र गापा 

2  

मतृ, क्लतग्रथत र रोगग्रथत रुि तथा रुिका 

हाँगाहरू जङ्गलबाट हटाउन समदुायलाई 

नीलतगत सहजता र प्रालवलिक सहयोग गन े

। 

क्वयलुवक 

लफट 
 २००० २००० २००० ६००० 

वन कायािलय, 

एक्वयाप र गापा 

 

१.१.२ 

 
काठजन्य वथतुको उत्पादन र प्रशोिन गरी 

नयाां रोजगारी लसजिना गन े
सांख्या ७ २० ३५ ५५ ११७ गाउँपाललका 

  

सांरलक्त क्िेको लदगो ्यवथथापन गनिका 

लालग सांरक्ण आयोजना र थथानीय 

जनताबीच समन्वय गन े। 

सांख्या     
आवश्यकता 

अनुसार 
गाउँपाललका 

 

२ 

२.१ 

२.१.१  
वातावरणीय सन्तलुन कायम गनि 

जल,जांगल र जलमनको सांरक्ण गन े। 
सांख्या     अलिकतम ् वन लविाग 

 २.१.२  

वैज्ञालनक रूपमा लदगो माटो ्यवथथापन 

प्रणाली अवलम्बन गरी िलूमको 

उत्पादकत्व वलृि गन े

सांख्या     अलिकतम ् गाउँपाललका 

 २.२ २.२.१  
पवूाििार लनमािणसँगै उपयकु्त ि ूसांरक्ण 

प्रलवलि सञ्चालन गन े 
सांख्या     

आवश्यकता 

अनुसार 
गाउँपाललका 
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 २.२.२  

प्रकोप नक्वसाांकन तथा जोलिम नक्वसाांकन 

गरी गल्छी, पलहरो तथा िोला लकनार 

सांरक्ण गने । 

प्याकेज  १ लनरन्तर लनरन्तर १ गाउँपाललका 

     

िकू्य लनयन्िण तथा माटो र पानीको 

सांरक्णबाट िलूमको उत्पादकत्व वलृि गरी 

एकीकृत ्जलािार ब्यवथथापन गनुि । 

प्याकेज      गाउँपाललका 

 

३ 

३.१ 

३.१.१  

तुलनात्मक रूपमा बढी लािदायक 

जडीबुटीको अध्ययन अनुसन्िानलाई 

प्रोत्साहन गन े। 

सांख्या      गाउँपाललका 

 ३.१.२  
िेती प्रलवलिको अनुसन्िान तथा लवकास 

गरी हथतान्तरण गररनेछ । 
सांख्या  १   १ कृलष लविाग 

 

३.२ 

३.२.१  

प्राकृलतक स्रोत तथा जडीबुटीको अध्ययन, 

अनुसन्िान र प्रशोिनको सम्बलन्ित 

लवलिन्न लनकायहरूको समन्वयमा 

कायििम सञ्चालन गररनेछ । 

प्याकेज  १   १ गाउँपाललका 

 

३.२.२ 

 

पायक पन ेक्िेका बालसन्दालाई नीलज तथा 

सामलुहक जडीबुटी तथा गैरकाष्ठको िेती 

गनि प्रोत्साहन गने । 

प्याकेज  १   १ गाउँपाललका 

   
उच्च लाि िएका जडीबुटीको ितेी 

लवथतार, र्रेलकुरण र ्यवसालयकरण गने। 
प्याकेज  १   १ गाउँपाललका 
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४.७.८ नवतजा 

नवतजा स्ति नवतजा सूिक ईकाई 

आिाि 

िषश 

(२०७७ 

०७८) 

उपलवधि 

योजना 

अिविका 

उपलवधि 

पुिाइएको 

श्रोत 

वजम्मे

िाि 

वनकाय 

 

आ. ि. 

२०७८/ 

०७९  

आ. ि. 

२०७९ 

/०८०  

आ. ि. 

२०८१/ 

०८१ 

  

प्रिाव 

वातावरणीय सन्तलुन कायम 

िई जैलवक लवलविताको 

सांरक्ण, वन तथा जलािारीय 

स्रोतहरूको उत्पादकत्वमा 

वलृि िएको ह न े

कूल िकू्ेिको आिारमा वन क्ेि प्रलतशत ७४.४८    ७५ 
गापा 

प्रोफाइल 
 

कूल िकू्ेिको आिारमा सांरलक्त क्ेि प्रलतशत ७८.०३     
गापा 

प्रोफाइल 
 

सांकटापन्न अवथथामा रहकेा जलडबुलट र 

वनथपलत 
प्रलतशत     न्यन ह न े   

सांकटापन्न अवथथामा रहकेा प्राणी प्रलतशत     न्यन ह न े   

असर १ 

सांरलक्त वनबाट गाउँपाललका 

सलहत जनता आलथिक 

उत्पादनमा बलृि िएको ह न े

सांमदुायमा आिाररत सांरलक्त वन क्ेि हके्वटर ९८.१२    १२०   

सामदुालयक वन उपिोक्ता सलमलत सांख्या ३१    ३५   

समदुायको नतेतृ्वमा पररचाललत 

चोरीलसकारी लनयन्िण एकाइ 
सांख्या     

आवश्यकता 

अनुसार 
  

प्रलतफल १.१ 

वन पैदावरमा आिाररत 

उद्यमशीलता र रोजगारी वलृि 

िएको ह न े। 

वनको उलचत सांरक्ण र ्यवथथापन योजना 

लनमािण गन े
सांख्या  १   १   

काठजन्य वथतुको उत्पादन र प्रशोिन गरी 

नयाां रोजगारी लसजिना गन े
सांख्या 

१४ १० 

१५ २६ ६५ 
  

प्रलतफल १.२ 
मतृ, क्लतग्रथत र रोगग्रथत रुि 

तथा रुिका हाँगाहरू 

समदुायिारा मतृ, क्लतग्रथत र रोगग्रथत रुि 

तथा रुिका हाँगाहरू जङ्गलबाट लनकाल्न े

क्वयलुवक 

फुट 
    

आवश्यकता 

अनुसार 
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जङ्गलबाट हटाउन 

समदुायलाई सहयोग ह न े 

। 

प्रलतफल १.३ 

काठजन्य वथतुको उत्पादन, 

प्रशोिन र उपयोगमा 

लवलविीकरण िएको ह ने । 

वनमा आिाररत फलनिचर उद्योगको थथापना 

र सांचालन 
सांख्या 

७ २ 

२ ३ १४ 
  

जलडबुलट नसिरी थथापना र सञ्चालन 
सांख्या     

आवश्यकता 

अनुसार 
  

प्रलतफल १.४ 

वातावरणीय सन्तलुन कायम 

गनि जल,जांगल र जलमनको 

सांरक्ण गने । 

वन अलतिमण र लनयन्िण प्रलतशत     सत प्रलतशत   

वन पैदावरको वलगिकरण प्याकेज  १   १   

बाढी पलहरो लनयन्िण सांख्या     अलिकतम ्   

असि २ 
माटो र पानीको सांरक्ण िएको 

ह न े

िकू्य दर मापन 
टन/हके्वटर        

प्रलतफल २.१ 

पवूाििार लनमािणसँगै उपयकु्त ि ू

सांरक्ण प्रलवलि सञ्चालन गन े

। 

गल्छी, पलहरो उपचार तथा िोला 

लकनारको सांरक्ण िएको ह ने, 

प्याकेज 

 लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर 
आवश्यकता 

अनुसार 
  

प्रलतफल २.२ 

वैज्ञालनक रूपमा लदगो माटो 

्यवथथापन प्रणाली 

अवलम्बन गरी िलूमको 

उत्पादकत्व वलृि गन े

माटोको गणुथतरमा बलृि िइि उत्पादकत्व मा 

बलृि गन े
प्रलतशत        

प्रलतफल २.३ 

प्रकोप नक्वसाांकन तथा जोलिम 

नक्वसाांकन गरी गल्छी, पलहरो 

तथा िोला लकनार सांरक्ण गन े

। 

प्रकोप तथा जोलिम नक्वसाांकन िएको ह ने, 

सांख्या  १   १   

प्रलतफल २.४ िकू्य लनयन्िण तथा माटो र िकू्य लनयन्िण तथा माटो र पानीको प्रलतशत  लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर आवश्यकता   



 

92 
 

पानीको सांरक्णबाट िलूमको 

उत्पादकत्व वलृि गरी एकीकृत् 

जलािार ब्यवथथापन गनुि । 

सांरक्णबाट िलूमको उत्पादकत्व वलृि अनुसार 

सांम्बेदनलशल जलािार क्ेिको सांरक्णा सांख्या        

असर ३ 

तुलनात्मक रूपमा बढी 

लािदायक लदनिेालका 

जडीबुटीको अध्ययन 

अनुसन्िानलाई प्रोत्साहन गने । 

ि ूतथा जलािार ्यवथथापनका लालग 

समदुायको क्मता अलिवलृि िएको ह ने, 
प्याकेज  १ १ १ ३   

प्रलतफल ३.१ 

िेती प्रलवलिको अनुसन्िान 

तथा लवकास गरी हथतान्तरण 

गने । 

नमनूा ितेी कायििम सांख्या  १ १ १ ३   

लवरूवा उत्पादन र लवतरण सांख्या     
आवश्यकता 

अनुसार 
  

प्रलतफल ३.२ 

प्राकृलतक स्रोत तथा 

जडीबुटीको अध्ययन, 

अनुसन्िान र प्रशोिनको 

सम्बलन्ित लवलिन्न 

लनकायहरूको समन्वयमा 

कायििम सञ्चालन गने  

प्राकृलतक स्रोत तथा जडीबुटीको अध्ययन, 

अनुसन्िान र प्रशोिन केन्दको थथापना 
सांख्या  १   १   

प्रलतफल ३.३ 

पायक पन ेक्िेका 

बालसन्दालाई नीलज तथा 

सामलुहक जडीबुटी तथा 

गैरकाष्ठको िेती गनि प्रोत्साहन 

गने  

जलडबुलट सांकलन तथा प्रशोिन केन्रको 

थथापना 
सांख्या  १  १ २   

जडीबुटी तथा गैरकाष्ठको ितेी को उत्पादन मे.टन 
  

  अलिकतम ्   

प्रलतफल ३.४ 

उच्च लाि िएका जडीबुटीको 

िेती लवथतार, र्रेलकुरण र 

्यवसालयकरण गने। 

सामदुालयक जलडबुलट िेती उत्पादक सांथथा सांख्या 
  

  आवश्यकता 

अनुसार 

  

्यवसालयक जलडबुलट िेतीको उत्पादन मे.टन        
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अध्याय ५ 

सामावजक के्षत्र 

५.१ जनसंख्या व्यिस्थापन 

५.१.१ पृष्ठभवूम 

नेपालको सांलविानल ेजनसांख्या ्यवथथापनको ्यलक्तगत र्टना, जन्म, मतृ्य,ु लववाह र त्याङ्क ्यवथथापन गन ेकायि सांर्, प्रदशे र 

थथानीय तहको साझा अलिकारको सचूीमा रािेको छ िन े जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता िएका ्यलक्त, असक्तहरूको ्यवथथापन र 

वेरोजगारहरूको त्याङ्क सांकलनलाई थथानीय तहको एकल अलिकारको सचूीमा रािकेो छ। जनशलक्त लवकासको पररचालक तथा 

प्रयोगकतािका साथै उत्पादक र उपिोक्ता समते हो।क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको जनसांख्याको लववरण हदेाि रालरिय जनगणना, २०६८ 

अनुसार यस गाउँपाललकाको जम्मा पररवार सांख्या २,४४५ तथा कुल जनसांख्या १०,०६७ रहकेो लथयो िने र्रिरुी सवेक्ण २०७६ 

अनुसार पररवार सांख्या २४२७ र जनसांख्या ११,७२५ रहकेो छ। यसरी हने े हो िने २०६८ सालको तुलनामा २०७५ सालमा १८ 

र्रिरुी र्टेको र १,६५८ जनसांख्या वलृि ह न पगुेको छ। २०६८को जनगणना अनुसार परुुष र मलहलाको सांख्या िमश: ४,५४५ र 

५,५२२ लथयो िने २०७५ को सिेक्ण अनुसार परुुष र मलहलाको सांख्या िमश: ६,०५१ र ५,६७४ रहन गई लैङ्लगक सांरचनामा 

पररवतिन आई १०० जना परुुष बराबर ९४ जना मलहला छन्। 

यस पाललकामा कूल जनसांख्याको ५,८९७ जनालले े वैवालहक जीवन ्यलतत गरेको, ४६ जनाले वह लववाह गरेको, ६७ जनाले पनु: 

लववाह गरेको, १४३ जना लविरु, ४६३ जना लविवा, १०३ जनाले सांबन्ि लवच्छेद गरेको र ३९ जना लववाह पलछ छुरट्टएर अलग बसेको 

पाइन्छ। ३७.२४% र्र पररवारमा मलहला र्रमलूी ह नहु न्छ, ६२.२६% र्र पररवारमा परुुष र्रमलूी ह नहु न्छ िने ०.४९% र्र पररवारमा 

र्रमलूीका बारेमा उल्लेि निएको पाइन्छ।१५ वषि मलुन, १५-५९ वषि उमेर समहुको सांख्या कूल जनसांख्याको िमश: २१.२३% र 

६४.६८ % रहकेोछ, त्यथत ै६० बषि मालथको जेष्ठ नागररकको सांख्या १४.१५% रहकेो छ िन े३.६३% जनसांख्या त ७५ वषि मालथका 

उमेर समहुका छन,् १११ मलहला र १६२ परुुष गरी २७३ जना अपाङ्गता िएका मध्ये ९ जना वह आयालमक अपाङ्गता िएका 

्यलक्तहरू छन् िने १,२९१ जनशलक्त रोजगारीका लालग लवदलेशएका छन्।   

५.१.२ प्रमुख समस्या 

उत्पादनशील यवुा जनशलक्त लवदलेशनेिम जारी रहन,ु ज्येष्ठ नागररकको जनसांख्या िमश: बढ्दो जानु, ि गोललक लवकटता, अपाङ्ग 

मैिी सांरचना नह नु, लवकासको असन्तुललत लवतरण, जलवाय ु पररवतिन, लशक्ा, थवाथ्य र सरुक्ाका अवसरको अिाव र प्राकृलतक 

प्रकोप जथता कारणहरूल ेमालनसहरूले बसाइसँराइ ँरोज्न ुजथता यस क्ेिका प्रमिु समथया ह न।् 

५.१.३ िुनौती ि अिसि 

िुनौती 

उत्पादनशील यवुा जनशलक्तलाई थवदशेमै रोजगारीका अवसर प्रदान गरी उद्यमशीलता ताललम प्रदान गरी गाँउ र समाज म ै लटकाउनु, 

लवदशेमा लसलकआएका ज्ञान र लसपलाई उपयोग गने ्यवथथा गनुि, बढ्दो ज्येष्ठ नागररकको जनसांख्यालाई ्यवथथापन गनुि, अपाङ्गलाई 

लसपको ताललम लदनु, ि गोललक लवकटताका बावजदु लवकासको सन्तुललत लवतरण गनुि, नागररकमा लशक्ा, थवाथ्य र सरुक्ाको 

अवसरको प्रदान गन ेगरी एकीकृत वथतीको ्यवथथा गरी बसाइसँराइलँाई रोक्वनु आलद यस क्ेिका चनु तीहरू ह न्। 

अिसि 

सांर् सरकारिारा जनसांख्या सम्बन्िी दीर्िकालीन योजना तयार पाररन,ु १५-५९ वषि उमेर समहुको जनसांख्याको प्रलतशत उच्च रहकेाल े

सो जनशलक्तलाई गाँउ, समाज र दशेको आलथिक र सामालजक लवकासमा योगदान पयुािउन सक्वने अवथथा रहनु, सानो पररवारको 

अविारणालाई अलिकाांश नागररकले आत्मसात गनुि, वैदलेशक रोजगारीबाट प्राप्त लवपे्रषण एवम ्सीपलाई राज्यको प्राथलमकता प्राप्त 

क्ेिमा लगानी ह ने अनुकूल वातावरण ह न,ु जेष्ठ नागररक र अपाङ्गता िएका ्यलक्तहरूको ्यवथथापन गनुि, पवूाििार लवकास, 

रोजगारीका अवसरहरूको लसजिना, एकीकृत् बथती लवकास लगायतका कायििमहरू माफि त् बसाइसँराइकँो ्यवथथापन गनि राज्यको 
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उच्च प्राथलमकता रहनु, जनसांख्या र बसाइसँराइ ँ ्यवथथापनमा अन्तरािलरिय समदुायहरूको समते चासो बढ्द ैगएकाले सांर्, प्रदशे र 

थथानीय तहका सरकारबाट जनसांख्या र बसाइसँराइ ँ सम्बन्िी कायििम सञ्चालन गनि सहज बन्न,ु प्रत्येक वडाकेन्रहरू लवथतारै 

प्रशासलनक तथा आलथिक लबन्दकुो रुपमा लवकास ह दँ ैजान,ु पाललका सदरमकुाम थवत: लवकास केन्रको रुपमा लवकास ह दँ ैजानु आलद 

यस क्ेिका अवसरहरु ह न्। 

 

५.१.४ दीघशकालीन सोंि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोंि 

सानो पररवार, रोजगारीको अवसर एवां थवथथ तथा सन्तलुलत बथती लवकास । 

लक्ष्य  

जनशलक्तको लवन्यास तथा बसाइसँराइकँो प्रिावकारी ्यवथथापन गने। 

उदे्दश्य 

१. जनसांख्याको वलगिकरण गरी त्याङ्कलाई सांथथागत गनुि।  

२. सबै नागररकलाई सवल र सलिय बनाई जीवन थतर वलृि गनुि र जनसाांलख्यक लािाांशको सदपुयोग गनुि।  

३. बसाइसँराइ समथयाको समािान गनुि। 

 

५.१.५ िणनीवत तथा कायशनीवत  

िणनीवत कायशनीवत 

उदे्दश्य १. जनसंख्याको िवगशकिण गिी तथ्याङ्कलाई संस्थागत गनुश।   

१.१  जनसांख्याको वलगिकरण गरी त्याङ्क तयार 

पाने। 

१.१.1 जन्म, मतृ्य,ु लववाह, बसाईसँराइको त्याङ्क तयार पारी अलिलेि 

दतुुथत राख्न।े  

१.१.२  परम्परागत/रैथाने लसप, पेसा र अन्य लसपका आिारमा एवां गाउँ, 

लवदशे र थवदशेमा रहने पाललकाको जनताको जनसाांलख्यक 

त्याङ्क तयार गने। 

१.१.३  र्रवार लवलहन, बालबाललका, अल्पसांख्यक जात- जालत, जेि 

नागररक र अपाङ्गता िएका ्यलक्त त्याङ्क तयार पाने। 

उदे्दश्य २.  सबै नागरिकलाई सिल ि सवक्रय बनाई जीिन स्ति िवृि गनुश ि जनसांवख्यक लाभांशको सदुपयोग गनुश।     

  

2.1 जनशलक्त लवकास एवां जनसाांलख्यक लािाांशको 

उच्चतम सदपुयोग गन े।     

२.२.१ जनशलक्त लवकासका लालग लवथततृ कायि योजना बनाई लाग ुगररनेछ। 

२.२.२ सानो र ्यवलथथत पररवारको अविारणालाई प्रोत्सालहत गररनेछ। 

२.२.३ ज्येष्ठ नागररकको अनिुव, ज्ञान, क्मता र  लसपलाई समाज र रारि 

लवकासमा लगाउने वातावरण लसजिना गररनेछ एवां रैथान ेज्ञान र 

लसपलाई सांरक्ण गररनेछ। 

२.२.४ अपाङ्गहरूका लालग आत्मलनििर र मलहलाका लालग  आत्मरक्ा 

(थवसरुक्ा) साथै आत्मलनििर ताललम प्रदान गररनछे।  

२.२.५ ज्येष्ठ नागररक र अपाङ्गहरूको लालग सामालजक सरुक्ा (थवाथ्य 

बीमा लगायत) तथा सामालजक सांरक्णका कायििमहरू तयार गरी 

सम्वोिन गररनछे। 

२.२.५ अथपताल एवम ्थवाथ्य सांथथाहरूमा पलन ज्येष्ठ नागररक र 

अपाङ्गहरूको सहज पह चँको लालग सामालजक सांर्सांथथाहरूसँग 
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५.१.६ कायशक्रमका प्राथवमकता 

१. जनसांख्याको वलगिकृत त्याङ्क तयार पारी लवकास आयोजनामा जनसांख्या कायििमलाई एकीकृत् गने। 

२. जनसाांलख्यक लािाांश ललने।  

३. आन्तररक बसाइसँराइलाई ्यवलथथत गनि

समन्वय र सहकायि गरी लदवा थयाहार तथा थवाथ्य प्रवर्िन 

कायििम सञ्चालन गररनेछ। 

२.२.६ अल्पसांख्यक जात-जालतको (ठकुरी, मलुथलम आलद) सांरक्ण गनि 

लवशेष कायििम सञ्चालन गररनछे। 

2.२.७ पाललकाका सबै सांरचना र कायििमहरू अपाङ्गता मिैी बनाईनेछ।     

उदे्दश्य ३. बसाइसँिाइ समस्याको न्युनीकिण गनुश।      

३.1  छररएका, पलहरोको जोलिम तथा दगुिम क्िेका 

वथतीहरूलाई एकीकृत ्बथती लवकासको 

माध्यमबाट जोलिन न्यनूीकरण साथै आन्तररक 

बसाइसँराइ  न्यनूीकरण गने ।     

३.1.1 जनसांख्या ्यवथथापनका लालग प्रदशे सरकारको सहयोग र 

सरोकारवालाहरूसँगको साझेदारी र सहकायिमा आिारितू 

पवूाििारसलहत यातायात तथा सचूनाका सञ्जालमा जोलडन 

प्रोत्साहन गररनछे।    

३.1.2 छररएका र पलहरोको जोलिममा रहकेा वथतीहरूका जनसांख्याको 

्यवथथापनका लालग प्रदशे सरकार र सरोकारवालाहरूसँग 

साझेदारी र सहकायि गद ैएलककृत वथती लवकासका लालग थथान 

छन ट गरी आिारितू पवूाििार लनमािण गरी जोलिम र आन्तररक 

बसाइसँराइ न्यनूीकरण गररनछे।   
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२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१  

१ १ १.१ १.१.१ क जन्म, मतृ्यु, लववाह, 

बसाईसँराइको अलिलेि 

दरुुथत राख्ने 

सांख्या   लनरन्तर  लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर    

२ १.१.२ क पाललकाको जनताको 

सबै प्रकारका 

जनसाांलख्यक त्याङ्क 

तयार  

प्याकेज   लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर   

 

१.१.३ 
 

३ २ २.१ २.१.१ क,ि जनशलक्त लवकासका 

लालग लवथततृ कायि 

योजना बनाउने  

सांख्या   १     १    

४ २.१.२ क सानो र ्यवलथथत 

पररवारको 

अविारणालाई 

प्रोत्साहन 

प्याकेज   १ १ १ ३    

५ २.१.३ क,ि 
ज्येष्ठ नागररक र रैथान े

अनुिव, ज्ञान, क्मता र  

लसपलाई समाज सांरक्ण 

र सम्वििन 

सांख्या/ 

  १ १ १ ३   
 

प्याकेज  

६ २.१.४ क,ि,ग अपाङ्गहरूका र 

मलहलाका लालग  

आत्मरक्ा (थवसरुक्ा) 

साथ ै आत्मलनििर 

ताललम प्रदान 

सांख्या   २ २ २ ६    

७ २.१.५ क ज्येष्ठ नागररक र 

अपाङ्गहरूको र्रर्रमै 

थवाथ्य बीमा र 

सामालजक ित्ता 

प्याकेज              
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उपलब्ि  

८     २.१.६ क अल्पसांख्यक जात-

जालतको (ठकुरी, 

मुलथलम) सांरक्ण 

प्याकेज   १ १ १ ३    

९ ३ ३.१ ३.१.१ क,ि,ग आिारितू 

पूवाििारसलहत यातायात 

तथा सूचनाका 

सञ्जालमा जोडन 

प्याकेज   १ लनरन्तर लनरन्तर १    

१० ३.१.२ क,ि एलककृत वथती 

लवकासका लालग थथान 

छन ट एवां आिारितू 

पूवाििार लनमािण गरी 

जोलिम र आन्तररक 

बसाइसँराइको 

न्यूनीकरण  

प्याकेज   १     १    

 

 

५.१.८ नवतजा  

नवतजा 

स्ति 
नवतजा  सूिक  

नवतजा 

एकाई  
आिाि िषश 

(आ.ि.2075

/076) 

नवतजा लक्ष्य  योजना 

अिविका 

उपलवधि 

वजम्मेिाि 

वनकाय  

 

आ. ि. 

२०७८/०७९  

आ. ि. 

२०७९/०८०  

आ. ि. 

२०८१/०८१ 

 

 

प्रभाि  

जनसांख्या तथा बसाइसँराइकँो 

प्रिावकारी ्यवथथापन िएको ह ने 

जन्म मतृ्यु, लबबाह, बसाइसँराइकँो अलिलेि रािी 

बसाइसँराइ ँर्टाउन े सांख्या 

            

 

असि 1 सबै नागररक थवथथ, सवल र सलिय 

िई जीवन थतरमा वलृि िएको ह ने 

प्रलत पररवार औसत सदथय 

सांख्या 

            

 

                  
 



 

98 
 

                
 

प्रवतफल 

१.१ 

थवाथ्य, लवकास कायििम र 

जनसांख्याबीच सामञ्जथयता कायम 

ह दँै जनसांख्या ्यवथथापन 

समन्वयात्मक रूपमा सञ्चालनमा 

आएको ह ने 

जनसांख्या ्यवथथापनका समन्वयात्मक कायििमको 

सञ्चालन 

  

            

 

प्रवतफल 

१.२ 

थथानीय तह र प्रदशेमा जनसांख्या 

्यवथथापन गन सांथथागत सांयन्ि 

लवकास िएको ह ने 

जनसांख्या ्यवथथापन सांयन्ि लनमािण 

सांख्या 

            

 

प्रवतफल 

१.३ 

प्रदेश र थथानीय तहमा जनसांख्या 

्यवथथापन गनि सांथथागत सांयन्ि 

लवकास िएको ह ने 

जनसांख्या ्यवथथापन सांयन्ि लनमािण 

  

            

 

प्रवतफल 

१.४ 

जनसांख्या तथा लदगो लवकासका 

कायििमहरूमा ललक्त वगिको 

सुलनलित सहिालगता िएको ह ने 

ललक्त वगिको सहिालगता कायििमको सञ्चालन 

  

            

 

प्रवतफल 

१.५ 

्यवलथथत पररवारको 

अविारणालाई प्रोत्साहान लमलेको 

ह ने 

पररवार ्यवथथापन कायििमको सञ्चालन 

  

            

 

प्रवतफल 

१.६ 

ज्येष्ठ नागररकको अनुिव, ज्ञान, 

क्मता र सीपलाई समाज र रारि 

लवकासमा लगाउने वातावरणको 

लसजिना िएको ह ने 

जेि नागररक सँग अन्तरलिया 

  

            

 

प्रवतफल 

१.७ 

सीमान्तकृत एवम् लोपोन्मुि जालत 

(आलद) को सांरक्ण गनि लवशेष 

कायििम सञ्चालन र सांथथागत 

ब्यवथथा समेत िएको ह ने 
कायििमको प्याकेज 

प्याकेज 

  १     १   

 

प्रवतफल 

१.८ 

बसाइसँराइकँो ्यवथथापन र 

जनसाांलख्यक लािाांशको सदपुयोग 

िएको ह ने 

युवा अििबेरोजगार दर (१५ देलि २४ वषि) र्टने 

प्रलतशत 

            

 

प्रवतफल 

१.९ 

थथानीय तहमा रालिने जनसांख्या 

सम्बन्िी त्याङ्क प्रादेलशक 

सञ्जालसँग आवि िएको ह ने 

पाललकाको त्याङ्क प्रणाली प्रदेशसँग आबि  

प्याकेज 
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प्रवतफल 

१.१० 

आन्तररक र बाह्य बसाइसँराइ ँ

सम्बन्िी अलिलेि तथा त्याङ्क 

प्रणाली ्यवलथथत िएको ह ने 

प्रणालीको लवकास 

प्रलतशत 

            

 

लगानी  
िावषशक कायशक्रम ि बजेट, परििाि वनयोजन कायशक्रम, युिा कायशक्रम, श्रम तथा िोजगाि कायशक्रम, स्िास्थ्यके्षत्र सुदृढीकिण कायशक्रम, ि जनसंख्या कायक्रम 
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५.२ वशक्षा के्षत्र 

५.२.१ पृष्ठभवूम 

लशक्ा हरेक जनको थवाथ्य जीबन र सकारात्मक शोचँ, ्यलक्त, समाज र दशेको च तफी लवकास एवां हरेक क्ेिको लवकासको श्रोत हो। 

लशक्ालवना कुनपैलन ्यलक्त, समाज र दशेको लवकास सम्िव छैन। लशक्ामा पह चँ हरेक बाल बाललका एवां नागररकको नैसलगिक अलिकार 

हो नपेालको सांलविान २०७२ले आिािभूत तहको वशक्षा वनशुल्क ि अवनिायश एिं माध्यावमक तहको वशक्षा वनशुल्क ह ने 

व्यिस्था गनुशका साथै माध्यावमक तहसम्मको वशक्षाको व्यिस्थापनको वजम्मा स्थानीय तहलाई सुवम्पएको छ तसथि 

सरकारल ेलशक्ामा जनपक्ीय नीलत लनमािण गद ैपयािप्त मािामा लगानी गनुि आबश्यक छ। यसका ्यवथथापनको लालग आबश्यक ठाँउ र 

सांख्यामा लवद्यालयहरू (आिारितू र माध्यलमक)को ्यवथथा, लतनीहरूका लालग आबश्यक न्यनुतम ि लतकपवूाििार, आबश्यक 

सांख्यामा लशक्क र कमिचारीको दरबन्दी सलहतको ्यवथथा गनुि लजम्मवेार तह एवां लनकायको महत्वपणूि दालयत्व ह न जान्छ।  

यस गाउँपाललकाका वडानां. १को सामोङ, वडानां. ४को छलेजी र िजुङु र वडानां.५को लसङदीमा गरी ४ वटा बाललवकास केन्र, १९ 

वटा प्राथलमक (आिारितू) लवद्यालयहरू, ९ वटै वडामा एक-एक गरी ९ माध्यालमक लबद्यालायहरू र वडानां. १ अवलथथत 

बाग्लङुपानीमा जेलटए पढाउने एक प्रालवलिक लशक्ालय सञ्चालनमा रहकेा छन्। यी ९ माध्यालमक लवद्यालयहरू मध्ये सारदा मा.लव. 

माललङ, र्लेउत्तरकन्या मा.लव. बगमु, लििवून लवद्याश्रम मा.लव. िजुङु, लहमालय मा.लव. लसङदी, वनथथली मा.लव. चरागाँउ र सयूोदय 

मा.लव. र्ाम्राङ गरी ७ वटा प्रथतालवत माध्यलमक लवद्यालयहरू ह निने सयूोदय मा.लव. र्ाम्राङमा माध्यलमक तहमा कृलषको पठन-पाठन 

शरुु िएको छ। कूल जनसांख्या ११,७२५ मध्ये ६१९ जनाले बाललवकास लशक्ा, ४,२१९ जनाले आिारितू तह, २, ८६२ जनाल े

माध्यलमक तह, ७३ ले प्रालवलिक एसएलसी, १२५ जनाले थनातक तह २३ जनाले थनाकोत्तर तह र ८ जनाले एमलफल तहको लशक्ा 

हालसल गरेकाछन्।त्यथतै ३७३ जना अथाित ३.२% ले शलैक्क योग्यता िलुाएका छैनन ्िन े१,७९० जना अथाित कूल जनसांख्याको 

१५.२६% लनराक्र रहकेो क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको पाश्विलचि-२०७६मा उल्लेि गरेको पाइन्छ।  

लवद्यालयहरूमा उपलब्ि ह नपुन े सिु िानपेानी, कक्ाकोठामा डिलवनको ्यवथथा, इन्टनटेको सलुविा, हातिनुे ठाँउको ्यवथथा, 

प्रयोगशाला र एलककृत पाठ्यिम जथता सचूकका आिारमा लववेचना गदाि वडानां. २ का लवद्यामलन्दर प्रा.लव. र रामोदय प्रा.लव., वडानां. 

७को सयूिज्योलत प्रा.लव., वडानां. ८को सयूोदय मा.लव., वडानां. ९का ज्वालादबेी प्रा.लव., ज्योलतलबन्द ु प्रा.लव., थल्जकुन्या प्रा.लव. र 

बुिोदय मा.लव.मा शिु कानेपानीको ्यवथथा छैन, त्यसैगरी वडानां. २ का रामोदय प्रा.लव., वडानां. ४को लििवून लवद्याश्रम मा.लव., 

वडानां. ७का वनथथली मा.लव., रत्नलहरक प्रा.लव., लाललगरुाँस प्रा.लव. र जनकेशरी प्रा.लव. र वडानां. ८को सयूोदय मा.लव.का 

कक्ाकोठाहरूमा डिलवनको ्यवथथा छैन। वडानां. १को जनज्योती मा.लव., वडानां. २को सारदा मा.लव., वडानां. ३को र्ल ेउत्तरकन्या 

मा.लव., वडानां. ४का लाललगरुाँस वाललवकास पवूि प्रा.लव., लशस ुथयाहार केन्र र कमा प्रा.लव. र वडानां. ८को ताम ुप्रा.लव.मामाि इन्टरनटे 

सेवा उपलब्ि छ।  

५.२.२ प्रमुख समस्या 

गाउँपाललकामा १५.२६% जनसांख्या लनराक्र रहन ुर ३७३ जनाल ेशलैक्क योग्यताका बारेमा मिु निोल्नु पलन लनराक्रताको सांकेतन ै

हो, हरेक वडामा एक एक मा.लव. िएपलन ७ वटा त प्रथतालवत मा.लव.का रुपमा सञ्चालनमा रहन,ु आबश्यक लशक्क दरवन्दीको 

अिाव, योग्यता पगुेका लशक्कको अिाव एवां उनीहरूलाई लवद्यालयमा लटकाउन मलुथकल र लवद्याथी सख्याको कमी, लवद्याथीमा 

लवद्यालय छाड्ने दर उच्च, सबै जसो लवद्यालयमा छािावासको अिाव, लवद्यालयमा सञ्चालनमा रहकेा कक्ाका आिारमा नि ै

लवद्याथी सांख्याको आिारमा लशक्क दरबन्दीको ्यवथथा गररन,ु सबैजसो लवद्यालयहरूमा न्यनुतम पलन सचूना एवां प्रलवलिको ्यवथथा 

ह न नसक्वनु आलद यस क्ेिका मखु्य समथयाहरू ह न्। 

५.२.३ िुनौती ि अिसि 

िुनौती 

पाललकाथतरको लशक्ा ऐन माताहत रही कायिलवलि लनमािण गनुि, पररवलतित ्यवथथानुरुप शैलक्क प्रसाशलनक सांरचनाको लवकास र 

सञ्चालन गनुि, लवद्यालय लशक्क र कमिचारीको दरबलन्दको गहृकायि गरी आबश्यक दरवन्दीको ्यवथथा गनुि, लवद्यालयहरूको 
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ि लतकपवूाििार एवां न्यनूतम सलुविा (सिु िानेपानी, कक्ाकोठामा डिलवनको ्यवथथा, इन्टनेटको सलुविा, हातिनु ेठाँउको ्यवथथा, 

प्रयोगशाला, िेल मैदान र एलककृत पाठ्यिम आलद)को ्यवथथा गनुि, छािावासको ्यवथथा गनुि, लनराक्र जनताका लालग साक्रता 

कायििम सञ्चालन गनुि, प्रथतालवत लवद्यालयहरूको थतर उन्नती गनुि, गाउँका लवद्यालयहरूमा लशक्कहरूलाई लटकाइराख्नु, प्रालवलिक 

लशक्ालयको प्रिावकारी सञ्चालन गनुि, समय समयमा ताललम सञ्चालन गनुि र लवद्यालयहरूको लनररक्ण र लनयलमत अनगुमन गनुि, 

सामदुालयक लवद्यालयको गणुथतर वलृि गद ैजनतामा यसप्रलत लवश्वास बढाउनु आलद यस क्िेका चनु तीहरु ह न्। 

अिसि 

आिारितू लशक्ालाई अलनवायि र लनशलु्क एवां मा.लव. तहको लशक्ालाई लनशलु्क िनी सांलविानल ेगरेको ्यवथथालाई कायिन्वयन गन,े 

तदनुरुप शैलक्क प्रसाशलनक सांरचनाको लवकास गन,े लवद्यालय लशक्क र कमिचारीको दरबलन्दको गहृकायि गरी आबश्यक दरवन्दीको 

्यवथथा र लवद्यालयहरूका आवश्यक ि लतकपवूाििारका लालग सांर् र प्रदशे सरकारसँग जानकारी, सहकायि साथै ्यवथथापनका लालग 

कायि गन,े छररएर रहकेा लवद्यालयगरूलाई गाभ्न आवश्यक छािावास एवां बसको ्यवथथा गन,े साक्रता कक्ाहरू सञ्चालन गन,े 

प्रथतालवत लवद्यालयहरूको थतर उन्नती गने, गाउँका लवद्यालयहरूमा लशक्कहरूलाई लटकाइराख्न,े प्रालवलिक लशक्ालयको प्रिावकारी 

सञ्चालन गन,े समय समयमा लशक्कका लालग ताललम सञ्चालन गने र लवद्यालयहरूको लनररक्ण र लनयलमत अनगुमन गने, सामदुालयक 

लवद्यालयको गणुथतर वलृि गद ैजनतामा यसप्रलत लवश्वास बढाउने आलद यस क्िेमा पाप्त अवसरहरु ह न्। 

५.२.४ दीघशकालीन सोंि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोंि 

ि लतकपवूाििारयकु्त लवद्यालय लनमािण र लशक्ामा समान पह चँ   

लक्ष्य  

प्रलतथपलिि र लसपयकु्त जनशलक्त तयार पानुि।  

उदे्दश्य 

१. लवद्यालयहरूमा ि लतक तथा प्रलवलिको थतर वलृि गनुि। 

२. लशक्क/प्रलशक्कको क्मता अलिवलृि गद ैउनीहरूलाई उत्तरदायी र मयािलदत बनाउनु। 

३. प्रालवलिक लशक्ा तथा ्यावसालयक ताललममा जोड लदनु। 

४. साक्ारता र जीवनपयिन्त लशक्ाको अवसर बढाउनु।    

५.२.५ िणनीवत तथा कायशनीवत  

 

िणनीवत कायशनीवत 

उदे्दश्य १.  विद्यालयहरूमा भौवतक तथा प्रविविको स्ति िृवि गनुश। 

१.१ लवद्यालयहरूको सञ्चालन र अनुगमनका लालग 

सांथथागत क्मता लवकास गने। 

१.१.1 लवद्यालयहरूको सञ्चालन र अनगुमनका लालग आवश्यक पन ेलशक्ा 

नीलत र कानुनी ्यवथथा गरीनुका साथै लवद्यालयहरूको अलिलेि 

अद्यावलिक गररनछे। 

१.१.२ लशक्ाको लवथततृ रणनीलतक योजना लनमािण गररनछे।  

१.१.२ लशक्ाको गणुथतर अलिवलृिका लालग लगानीमा वलृि गररनेछ। 

१.२ लवद्यालयहरूको ि लतक पवुाििार र आवश्यक 

दरवन्दीको ्यवथथा गनुि।    

  

१.२.१ सांर्ीय सरकार, प्रादशेीक सरकार, लजल्ला समन्वय सलमलत, 

साांसदहरू, दातसृांथथाहरू, र चन्दादाताहरू समेतको समन्वय र 

सहयोगमा लवद्यालयहरूको अपगु ि लतक पवुाििार (िवन, 

श चालय, प्रयोगशाला, पथुतकालय, िलेमदैान र िलेकुदका 

सामग्री आलद) को ्यवथथा गररनछे। 

१.२.२ सांर्ीय सरकार, प्रादशेीक सरकार, लशक्ा समन्वय सलमलत समतेको 

समन्वय र सहयोगमा प्रथतालवत लवद्यालयहरूलाई थथायी 
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थवीकृलतका लालग पहल गररनेछ। 

१.२.३ रणलनलतगत योजना तयार पारी छररएका वलथतहरूमा रहकेा 

लवद्यालयहरूलाई आवश्यक सङ्ख्यामा एलककृत आवासीय 

लवद्यालय लनमािण गरी लवथथापन गनि सांर् र प्रदशे सरकारसँगको 

समन्वय र सहकायिमा पहल गररनछे।   

१.२.४ सांर्ीय सरकार, प्रादशेीक सरकार, लशक्ा समन्वय सलमलत समतेको 

समन्वय र सहयोगमा लवद्यालयहरूमा काक्ाका आिारमा अपगु 

दरबन्दीको ्यवथथा गररनेछ।   

१.३ लवद्यालयहरूको प्रालवलिक पवुाििार लनमािण गनुि। १.३.१ लवद्यालयहरूलाई न्यनूतम प्रालवलि मैिी बनाइनछे। 

उदे्दश्य २. वशक्षक/प्रवशक्षकको क्षमता अवभिृवि गदै उनीहरूलाई उत्तिदायी ि मयाशवदत बनाउनु।    

2.1 ताललमको आयोजना गने।     2.1.1 प्रथम पटक लशक्ण पेसामा प्रवेश गन ेपाललकालििका लशक्कहरूलाई 

लशक्ण/अध्यापन लवलिबारे अलिमिुीकरण ताललम प्रदान गरी 

लशक्क/प्रलशक्क कायिमा लगाइनछे।  

2.1.2 पाललकामा कायिरत लशक्क/प्रलशक्कको क्मता अलिवलृि गनि समय 

समयमा ताललम र कायिशालाको आयोजना गररनछे।     

2.२ लशक्ण उपललब्ि अलिलेि तयार पारी लवद्यालय, 

प्र.अ. र लशक्कलाई जनउत्तरदायी बनाउने। 

२.२.१ हरेक बषि पाललका लििका लवद्यालयहरूका कक्ा ५, ८, १० र १२को  

लशक्ण उपललब्ि अलिलिे तयार पाररनछे। 

२.२.२ पाललकाथतरमा राम्रो लशक्ण उपललब्ि हालसल गने लवद्यालयलाई 

बषेनी परुथकृत गररनेछ साथै राम्रो शैलक्क वातावरण तयार पान े

प्र.अ.लाई परुथकृत गररनेछ।   

२.२.३ पाललकाथतरमा राम्रो नलतजा हालसल गने अङ्गे्रजी, नेपाली, गलणत, र 

लवज्ञानका लशक्कहरूलाई बषेनी परुथकृत गररनेछ। 

२.२.४ रालरिय र पाललकागत औषतिन्दा कमजोर नलतजा हालसल गन े

लवद्यालय, लवद्यालयका प्र.अ. र लबषय लशक्कहरूलाई सचेत 

गराइनेछ। 

उदे्दश्य ३.  प्राविविक वशक्षा तथा व्यािसावयक तावलममा जोड वदनु।      

३.१ सबै लवद्यालथिलाई आिारितू तहको प्रालवलिक 

तथा ्यावसालयक लसप प्रदान गने पाठ्यिमा 

समावेस गनि  पहल गने। 

३.१.१ सांर् र प्रदशे सरकारको समन्वय र सहयोगमा लवद्यालय थतरको 

पाठ्यिममा आिारितू तहको प्रालवलिक तथा ्यावसालयक लसप 

एवां जीवनोपयोगी लशक्ा प्रदान गने पाठ्यिम तयार गनि पहल 

गररनेछ। 

३.१.२ लवद्यालयका लशक्कहरूलाई  आिारितू तहको प्रालवलिक तथा 

्यावसालयक लसप प्रदान गने गरी पसेागत दक्ता अलिवलृि 

गररनेछ।  

३.१.३ प्रदशे सरकार र गण्डकी प्रालवलिक लशक्ालयसँगको समन्वय र 

सहकायिमा लशक्क, लवद्याथी एवां यवुाहरूलाई प्रालवलिक लवषयमा 

्यावसालयक र उद्योमलशलता ताललम प्रदान गररनछे। 

उदे्दश्य ४.  साक्षािता ि जीिनपयशन्त वशक्षाको अिसि बढाउनु।       

४.१ अन पचाररक जीवनपयिन्त लसकाइ प्रणाली 

थथापानाथि प्रदशे सरकारसँग सहकायि गने। 

४.१.१ लनराक्र जनतालाई साक्ार बनाउन अन पचाररक, बाल तथा प्र ढ 

लशक्ा कक्ाहरू सञ्चालन गररनेछ। 
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५.२.६ कायशक्रमका प्राथवमकता 

1= पाललकामा सञ्चाललन लवद्यालयहरूमा आवश्यक दरवन्दीको सांख्या लनिािरण गरी सो को पलूतिका लालग सांर्, प्रदशे सरकार र 

लशक्ा लवकास तथा समन्वय एकाईसँग पहल गन।े  

2= लवद्यालयहरूका मजिरका लालग लवद्यालयहरूको छन ट र तदनुरुप ि लतक पवूाििार र जनशलक्त ्यवथथापन गने।  

3= सािारण िारका लवद्यालयहरूलाई प्रालवलिक िारमा रुपान्तरण गनि सांर्, प्रदशे सरकार र लशक्ा लवकास तथा समन्वय 

एकाईसँग समन्वय गने।

४.१.२ अन पचाररक लशक्ालाई औपचाररक लशक्ाको समतुल्य गनि प्रदशे 

सरकारसँग समन्वय गररनछे। 

४.१.३ पाललकाका लवलिन्न थथानमा पथुतकालय एवां वाचानालय थथापना 

गरी अन पचाररक र औपचाररक पठन सांथकृलतको लनमािण एवां 

लशक्ालाई प्रोत्साहन गररनछे।    
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२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१ १ १.१ 

 

१.१.१ क लशक्ा नीलत र कानुनी 

्यवथथा गरीनुका साथ ै

लवद्यालयहरूको अलिलेि 

अद्यावलिक गने  

सांख्या  १   १ लशक्ा 

शािा 

२ १.१.२ क,ि लशक्ामा लगानी वलृि  रु 

हजारमा 

     लशक्ा 

सािा 

३ १.२ १.२.१ क, ि र 

ग 

लवद्यालयहरूको अपुग 

ि लतक पुवाििार (िवन, 

श चालय, प्रयोगशाला, 

पुथतकालय, िेलमैदान र 

िेलकुदका सामग्री आलद) 

को लनमािण 

सांख्या  १ १ १ ३ लशक्ा 

सािा 

४ १.२.३ क, ि  प्रथतालवत लवद्यालयहरूलाई 

थथायी थवीकृलत 

सांख्या  २ २ ३ ७ लशक्ा 

सािा 

१.२.३ क,ि लवद्यालयहरूमा लशक्क 

दरवन्दी आपुलति गने 

सांख्या      लशक्ा 

सािा 

१.२.४ क,ि,ग एलककृत आवासीय 

लवद्यालय लनमािण 
सांख्या  २   २ लशक्ा 

सािा 

५ १.३ १.३.१ क, ि, 

ग  

लवद्यालयहरूलाई न्यूनतम 

प्रालवलि मैिी र बालमैिी 

बनाउन े

सांख्या  लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर १ लशक्ा 

सािा 



 

105 
 

ि
.

स
ां. 

उ
द्द
े

श्य
 

न
ां. 
रण न
ील
त
 

न
ां. 
क
ाय
ि

न
ील
त
 

न
ां. 
स
ांके

त
 न
ां. कायििम 

ए
क
ा

ई आ ि
ार
 

व
ष
ि 

२
०

७
७
/

७
८

 

त ्य
ा

ङ्
क

 

 

लक्ष्य 

य
ोज

न
ा 

अ
व

लि क
ो 

ज म्म
ा 

ल क्ष्
य

 

लज म्म
े

व
ार
 

लन क
ाय

 

६ २ २.१ २.१.१ क, ि लशक्कहरूलाई 

लशक्ण/अध्यापन 

अलिमुिीकरण ताललम 

प्रदान 

सांख्या  २ १ १ ३ लशक्ा 

सािा 

७ २.१.२ क, ि र 

ग 

कायिरत 

लशक्क/प्रलशक्कको क्मता 

अलिवलृि  

सांख्या १ १ १ १ ३ लशक्ा 

सािा 

८ २.२ २.२.१ क कक्ा ५, ८, १० र १२को  

लशक्ण उपललब्ि अलिलेि 

तयार पान े

सांख्या  १ लनरन्तर लनरन्तर १ लशक्ा 

सािा 

९ २.२.२ क राम्रो लशक्ण उपललब्ि 

हालसल गने लवद्यालय र 

प्र.अ.लाई पुरथकृत गने 

सांख्या  १ १ १ ३ लशक्ा 

सािा 

१०  २.२.३ क अङ्ग्रेजी, नेपाली, गलणत, 

र लवज्ञान लवषयमा राम्रो 

नलतजा हालसल गराउन 

सफल  लशक्कहरूलाई 

पुरथकृत गने 

सांख्या  ४ ४ ४  लशक्ा 

सािा 

११ २.२.४ क रालरिय र पाललकागत 

औषतिन्दा कमजोर 

नलतजा हालसल गने 

लवद्यालय, लवद्यालयका 

प्र.अ. र लबषय 

लशक्कहरूलाई सचेत 

गराउने र आवश्यक परे 

नलसयत लदन े

सांख्या      लशक्ा 

सािा 

१२ ३ ३.१ ३.१.१ क,ि,ग पाठ्यिममा आिारितू 

तहको प्रालवलिक तथा 

्यावसालयक लसप एवां 

प्याकेज  १ लनरन्तर लनरन्तर १ लशक्ा 

सािा 
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जीवनोपयोगी लशक्ा प्रदान 

गने पाठ्यिम तयार एवां 

थथानीय िाषा, 

सांथकृलतलाई समावेस गने 

१३   ३.१.३ क,ि लशक्क, लवद्याथी एवां 

युवाहरूलाई प्रालवलिक 

लवषयमा ्यावसालयक र 

उद्योमलशलता ताललम 

प्रदान 

प्याकेज  १ १ १ ३ लशक्ा 

सािा 

१४ ४ ४.१ ४.१.१ क सबैलाई साक्ार बनाउन े प्रलतशत ८२.५ ६ ६ ५.५  लशक्ा 

सािा 

१५ ४.१.२ क,ि,ग अन पचाररक लशक्ालाई 

औपचाररक लशक्ाको 

समतुल्य बनाउने 

पहल      लशक्ा 

सािा 

१६ ४.१.३ क,ि र्लेगाँउ र लगलुङमा 

साविजलनक पुथतकालय 

थथापना 

सांख्या  १ १  २ लशक्ा 

सािा 
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५.२.८ नवतजा  

नवतजा स्ति नवतजा  सूिक  
नवतजा 

एकाई  

आिाि िषश 

(आ.ि.2075/076) 

नवतजा लक्ष्य  योजना 

अिविका 

उपलवधि  

वजम्मेिाि 

वनकाय  

 

आ. ि. 

२०७८/ 

०७९  

आ. ि. 

२०७९/ 

०८०  

आ. ि. 

२०८१/ 

०८१ 

 

 

प्रभाि  

प्रादेलशक एवां रालरिय प्रलतथपिी 

जनशलक्त उत्पादन िएको ह ने 

प्रलतथपिी जनशलक्त उत्पादन गने लवद्यालय र 

प्रालवलिक लशक्ालय प्रलतशत 

            

 

असि 1 दक् जनशलक्त उत्पादनका लालग लशक्ण 

सांथथाहरूको आिलुनकीकरण िएको 

ह ने 

आिलुनलककरण िएका लवद्यालयहरू  

प्रलतशत  

          " 

 

सबै बालबाललकाको पह चँमा 

माध्यलमक तहसम्मको लशक्ा पुयािउन र 

लशक्ाको गुणथतरमा वलृि गनि थथानीय 

तहसँग समन्वय िएको ह ने 

वालकक्ा पूबि प्राथलमक तहको अनुिब सलहत 

कक्ा १ मा िनाि दर 
प्रलतशत  

          " 

 

आिारितू तह (कक्ा १–५) मा िदु िनाि दर प्रलतशत               

आिारितू तह (कक्ा १–८) मा िदु िनाि दर प्रलतशत               

आिारितू तह (कक्ा १–८) मा कूल िनाि दर प्रलतशत              

आिारितू तह (कक्ा १–८) मा लैङ्लगक समता 

सूचकाङ्क 
प्रलतशत 

            

 

माद्यालमक तह (कक्ा ९–१२) मा िदु िनाि दर प्रलतशत              

आिारितू तह (कक्ा ९–१२) मा कूल िनाि दर प्रलतशत              

आिारितू तह (कक्ा ९–१२) मा लैङ्लगक 

समता सूचकाङ्क 

प्रलतशत 

            

 

आिारितू तह (१-५)मा लवद्याथी िनािमा वलृि 

प्रलतशत  

          " 

 

आिारितू तह (६-८)मा लवद्याथी िनािमा वलृि 

प्रलतशत  

          " 

 

माद्यलमक तह (९-१०)मा लवद्याथी िनािमा वलृि 

प्रलतशत  

          " 
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माद्यलमक तह (११-१२)मा लवद्याथी िनािमा वलृि 

प्रलतशत  

          " 

 

लवद्यालय लशक्ा (१–१२ मा) लशक्क लबद्याथी 

अनुपात 

अनुपात 

          " 

 

आिारितू तहमा लवद्यालयमा जाने उमेरका 

लवद्यालय बालहर रहकेा लबद्याथी 

प्रलतशत  

          " 

 

प्रवतफल १.१ 

लशक्ामा सबैको पह चँ पुयािउन 

आवश्यक नीलतगत पररवतिन गनि पहल 

िएको ह ने 

लशक्ामा सबैको पह चँका लालग पाललका नीलत 

लनयम लनमािण र कायािन्वयन 

सांख्या  

  १     १ " 

 

प्रवतफल १.२ लशक्ाको गुणथतरमा सुिार गनि 

लगानीमा वलृि िएको ह ने 

लवद्याथी िनाि र लटकाउका लालग कायििमको 

सञ्चालन सांख्या  

  १ १ १ ३ " 

 

शैलक्क गुणथतर अलिवलृि सम्बन्िी क्मता 

लवकास िएका लशक्कहरूको अनुपात 

अनुपात 

          " 

 

लवषयगत लशक्क समूह गठन गरर पररचालन  सांख्या            " 
 

लशक्क ्यवथथापनमा सहजीकरण सांख्या    १ १ १ ३ " 
 

लवषयगत प्रयोगशाला, पुथतकालय र सूचना 

प्रलवलि कायििम िएका लवद्यालय 

सांख्या  

          " 

 

लवद्यालयमा प्रकोप जोलिम न्यूनीकरण सचेतना 

कायििम एवम् लवद्यालयको पुन सवलीकरण गने 

कायििमको सञ्चालन 

सांख्या  

          " 

 

प्रवतफल १.३ थथानीय तहसँगको सहकायिमा नमुना 

बाललवकास केन्र थथापना िएका ह ने क्मता लवकास हाँलसल गरेका बाललवकास 

केन्रका सहजकतािहरूको सांख्या  

सांख्या  

          " 

 

सुदृढीकरण गररएका बाललवकास केन्रको सांख्या 

सांख्या  
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लदवा िाजा ्यवथथापन गररएका बाललवकास 

केन्रको सांख्या 

सांख्या  

            

 

प्रवतफल १.४ दगुिम तथा छररएको बथती िएका 

क्ेिहरूका लवद्यालय नमुना 

आवासीयका रुपमा छन ट िएका 

लवद्यालयहरू नमुना लवद्यालयका रुपमा 

रुपान्तररत िएका ह ने 

एकीकरण समायोजन गररएका न्यून लवद्याथी 

सांख्या िएका लवद्यालयको सांख्या 

  

            

 

शैलक्क, ि लतक र ्यवथथापकीय पक्मा सिुार 

गररएका लवद्यालयको सांख्या 

  

            

 

नमुना आवासीय लवद्यालयका रुपमा 

लवकास,सञ्चालन र ्यवथथापन गररएका 

लवद्यालयको सांख्या 

सांख्या  

          " 

 

आवासीय सुलविा लवतरण गररएका आवासीय 

लवद्याथीहरूको सांख्या 

  

            

 

यातायातका सािनको ्यवथथा िएका 

लवद्यालयहरूको सांख्या 

  

            

 

्यवथथापकीय सूिार गररएका आदशि 

लवद्यालयको सांख्या 
  

            

 

  माध्यलमक लवद्यालयमा ऐलच्छक 

लवषयहरूमा पयिटन, कृलष, जडीबुटी र 

पेशा ्यवसाय जथता लवषय र ११-

१२मा लवज्ञान पढाउने सो को लालग 

वैिालनक सांयन्ि लनमािणको पहल 

आिारितू तहमा थथानीय िाषामा पाठ्यिम 

तजुिमा माध्यलमक लवद्यालयका लालग पयिटन, 

कृलष, जडीबुटी र पेशा ्यवसाय लवषयहरू 

पढाउने लवद्यालयहरू र ११-१२ मा लवज्ञान लबषय 

पढाउने लवद्यालयको सांख्या 

  

            

 

  आिारितू तहका प्रारलम्िक कक्ामा 

मातिृाषा लशक्ण, थथानीय पाठ्यिम र 

पाठयपुथतकको लवकास िएको ह ने 

मातिृाषामा लशक्ण एवम् थथानीय पाठ्यिम र 

पाठ्यपुथतकको लवकासको पहल 
प्याकेज 

  १     १   
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  पाललका लििका सबै लवद्यालयको 

उपललब्ि थतर एवम् प्रणालीगत 

कायिकुशलताको उपयुक्त मापदण्ड र 

सूचक तयार िएको ह ने 

लसकाइ उपलल्ि अध्ययन, लवशे्लषण, पुरथकार र 

सजाय िएको अवथथा 

सांख्या  

  १ १ १ ३   

 

लवद्यालय र कायिरत जनशलक्तको क्मता लवकास 

एवम् लवद्याथीमैिी लशक्ण प्रलवलिको ्यवथथापन 

सांख्या  

  १ १ १ ३   

 

ब लिक अपाङ्गता िएका बालबाललकाका 

लालग थथालपत र सञ्चाललत आवासीय 

लवद्यालयको सांख्या 

सांख्या  

  १     १   

 

  लवद्यालयमा सांगीत र िेलकुद 

लशक्ालाई प्रवर्िन गनि कम्तीमा एक 

सांगीत िेलकुद लवशेष लवद्यालय 

सञ्चालन गनि छन ट गररएको उपयुक्त 

लवद्यालयलाई प्रालवलिक तथा ि लतक 

सहायता लवतरण िएको ह ने 

सांगीत र िेलकुद प्रवर्िन गने लवद्यालयहरूको 

सुदृढीकरण गने 

सांख्या  

            

 

सूचना प्रलवलि ्यवथथापन िएका सामुदालयक 

माध्यालमक लवद्यालयहरूको सांख्या सांख्या  

  ३ ३ ३ ९   

 

सांगीत, िेलकुद र कला प्रवर्िन गने क्मता 

लवकास कायििमका सहिागीको सांख्या सांख्या  

  ९ ९ ९ २७   

 

लवद्यालयमा िएका असल अभ्यास र अनुिवको 

आदान प्रदान गने कायििमको सांख्या सांख्या  

  १ १ १ ३   

 

  कायिरत लशक्कको योग्यता,सक्मता र 

सेवा सति सम्बन्िी प्रादलेशक मापदण्ड 

लागु िएको ह ने 

लशक्कहरूमा लसकाइ सक्मता बढाउन आवश्यक 

नीलत, लनयम र पाललकागत मापदण्ड तजुिमा 

िएको अवथथा   
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  माध्यलमक तहमा लवषयगत लशक्कको 

तत्काल पररपूलति गने प्रयोजनका लालग 

प्रदेश सरकारसँग समन्वयमा 

लवश्वलवद्यालयका योग्य नयाँ लवद्याथी 

तथा इच्छुक ्यलक्तहरूसमेलटएको 

थवयांसवेी लशक्क दलको ्यवथथा गरी 

पररचालन िएको ह ने  

लवद्यालयमा लवषयगत लशक्कको तत्काल 

पररपूलतिका लालग प्रदेश सरकारसँग समन्वयमा 

थवयांसवेी लशक्क दलको गठन र पररचालन 

  

            

 

  साक्रता र जीवनपयिन्त लशक्ाको 

अवसर बढेको ह ने 

पाँच वषि दलेिमालथ उमेर समूहको जनसांख्याको 

साक्रता दर प्रलतशत 

            

 

    युवा शाक्रता दर (१५–२४ वषि) साक्ारता दर 

प्रलतशत 

            

 

  औपचाररक लशक्ा लनरन्तरता लदन 

नसक्वने नागररकलाई अनुकूल तथा 

समकक्ी लशक्ाको अवसर प्रदान गनि 

तथा ्यलक्तका थवआलजित ज्ञान, 

सीपलाई समतुल्य वा प्रमाणीकरण गनि 

प्रदश र सांर्ीय सरकारसँग समन्चय  

औपचाररक लशक्ाबाट प्राप्त थवआलजित ज्ञान, 

सीपलाई समतुल्य वा प्रमाणीकरण गनि प्रदश र 

सांर्ीय सरकारसँग समन्चय गररएको ह ने  

  

            

 

  लवद्यालय लशक्ामा जीवनोपयोगी सीप 

एकीकृत् रुपमा समावेश िएको ह ने 

पाठ्यिम कायािन्वयनका पक्हरूमा 

जीवनोपयोगी सीपलाई आवि गने लवद्यालयको 

सांख्या 

  

            

 

    प्रालवलिक तथा ्यावसालयक लशक्ा सञ्चालन 

गने सुदृढीकरण गररएका लवद्यालयहरूको सांख्या   
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  लवद्यालयलाई वातावरणीय दृलिले 

जीवन्त प्रयोगशाला बनाउन ि लतक 

तथा प्रालवलिक पक्को लवकास िई 

सुदृढीकरण िएको ह ने 

लवद्यालय वातावरण सुदृढीकरणका लालग लनलमित 

हररत लवद्यालयको सांख्या 

  

            

 

मुख्य 

वक्रयाकलाप:  

  

विद्यालय सञ्िालन ि व्यिस्थापन, वबद्याथी भनाश कायशक्रम, जनशवि व्यिस्थापन ि विकास, पूिाशिाि वनमाशण, पुस्तकालय ि प्रयोगशालाको स्थापना ि सामग्री थप, पाठ्यपुस्तक ि 

पाठ्यसामग्रीको व्यिस्थापन वितिण, विपन्न ि असहायहरूलाई पोशाक, खाजा वितिण, ि खेलकुद मैदान 

लगानी  

  

विद्यालय सञ्िालन ि विकास, जनशवि वनमाशण ि तावलम, पूिाशिाि, पोशाक, खाजा, पाठ्यपुस्तक 
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५.३ स्िास्थ्य तथा पोषण 

५.३.१. पषृ्ठभूवम 

नेपालको सांलविान िाग ३ म ललक हक र कति्य महलको ३५ नां. बुदामा थवाथ्य सम्बलन्ि हकको ्यवथथा गरेको छ िन ेगण्डकी 

प्रदशेले २०७५ िार १३ गत ेपणूििोपयकु्त प्रदशे र्ोषणा गरेको छ।थवाथ्य जीबन र सकारात्मक शोचँ ्यलक्त, समाज र दशे लवकासका 

लालग महत्वपणूि लवषयहरू ह न। थवाथ्य जीबनका लालग उपयकु्त र आवश्यक मािामा िान-लपन (सन्तुललत िोजन र सफा पानी), 

्यायाम, प्रयाप्त आराम, मनोरञ्जन, समयमा उपचारको ्यवथथा, सकारात्मक सोंच र आत्मालवश्वासको जरुरी पदिछ। यस लबपररत 

सन्तुललत िोजन, ्यायाम, प्रयाप्त आराम, मनोरञ्जन, समयमा उपचारको ्यवथथा र सकारात्मक सोंचको अिाव र आत्मालवश्वासको 

कलमले ब्यलक्तलाईमाि निै समाज र लसङ्गो दशेलाई समेत रोगी बनाउँदछ। थवाथ्य र लनरोगी जीबनले सामालजक सद्भाव र एकतामा 

वलृि, मािी-लशश ुमतृ्यमुा ह्रास, बिृ-बिृाहरूको सांख्या वलृि गद ैहाम्रो गाउँ िाम्रो गाउँ र “सिुी नपेाली समिृ नपेाल”लाई साथिक 

बनाउन सहयोग पयुािउने छ। 

क्व्होलासोथार गाउपाललकामा बसोवास गने कूल जनसांख्या ११,७२५ मध्ये ७९५९ (६७.८९%) जनामा कुनै रोग नदलेिएको 

(थवथ्य), २५२ (२.१५%) जना दीर्ि रोगी, २२०७ (१८.८२%) जना सामान्य रोगी र १३०७ (११.१४%) जनाल ेथवाथ्य थथीलत 

उल्लेि नगरेको पाइन्छ। कूल जनसांख्याको ६.५९% अथाित ७७२ जना ७० बषि मालथका विृ-विृाहरू रहकेा छन् िन ेपाललकालिि 

१११ मलहला र १६२ परुुष गरी कूल २७३ फरक क्मता (अपाङ्गता) िएका ्यलक्तहरू बसोबास गदिछन।्  

९ वडाहरू रहकेो गाउँपाललकाको वडा नां. १मा बाग्लङुपानी थवाथ्य च की, वडा नां. २मा माललङ थवाथ्य च की र शैलङु सामदुालयक 

थवाथ्य एकाइ, वड नां. ३मा उत्तरकन्या थवाथ्य च की र र्लगेाउँ सामदुालयक थवाथ्य एकाइ, वडा नां. ४मा िजुङु थवाथ्य च की र 

कमागाउँ सामदुालयक थवाथ्य एकाइ, वडा नां. ५मा लसङदी सामदुालयक थवाथ्य एकाइ, वडा नां. ६मा पसगाउँ थवाथ्य च की, वडा नां. 

७मा िोजे थवाथ्य च की, वडा नां. ८मा र्ाम्रङु सामदुालयक थवाथ्य एकाइ र वडा नां. ९मा साल्मेिन्ज्याङ थवाथ्य च की गरी कूल ७ 

थवाथ्य च की र ५ सामदुालयक थवाथ्य एकाइहरूबाट जनताहरूलाई थवाथ्य सेवा प्रदान गररद ैआएका छन्। यी १२ थवाथ्य 

सांथथाहरूमध्ये ७ वटामा प्रसतुी सेवा उपलब्ि छ, १ (बाग्लङुपानी थवाथ्य च की)मा माि प्रयोगशालाको सलुविा छ िन े एउटामा 

मािपलन एक्वसरे सेवा उपलब्ि छैन। ७ वटामा प्रयाप्त औषलिको ्यवथथा छ, १२वटाम ैपररवार लनयोजन र परामशि सेवा उपलब्ि छन्। 

११ वटामा िोप र सरुलक्त माततृ्व सेवा उपलब्ि छन्। यथत ै६वटामा लक्वललनक, ४ वटामा रक्तसांचार, ८ वटामा इमजेन्सी र १ वटामा 

माि एम्वलुेन्स सेवा उपलब्ि छन् िने जेष्ठ नागरीकहरूको वडाथतरमै गएर थवाथ्य जाचँ गन े्यवथथा लमलाइएको छ।  

यस पाललकाका १२ थवाथ्य सांथथाहरूमा २१ अनमी, १५ अहवे, १ नसि, ७ हवे र ७ लचलकत्सकको दरवन्दी रहकेोमा १८ अनमी, १० 

अहवे, ० नसि, २ हवे र ५ लचलकत्सकहरू कायिरत रहकेाछन ् िने बाँकी दरबन्दीमा जनशलक्तको आपलुति िएको छैन।त्यसैगरी 

बागलङुपानी थवाथ्यच कीमा प्रयोगशालाको सलुबिा रहनुकासाथै १ ल्याबटेक्वनोलसयन दरबन्दी र सो दरबन्दीमा १ जनशलक्त कायिरत 

रहकेो पाइन्छ। यस पाललकामा एउटा पलन लवशेषज्ञ लचलकत्सकको दरबन्दी दलेिदनै।सांर्ीय सरकारले एक पाललका १ अथपतालको 

अविारणा अनुसार मांलसर १५, २०७७मा साल्मिेञ्ज्याङमा एक अथपताल िवनको लशलन्यास गररएको छ।   

उपचारमा गररन े लवश्वासका आिारमा प्रथम पटक १९८९ जनाल े थवाथ्य च की, १९६ जनाल े थथानीय थवाथ्यकमी, ५९ जनाल े

लजल्लालथथत लनजी अथपताल, ५० जनाले िामी-झािी, ४६ जनाले औषलि पसल, २९ जनाले लजल्ला सरकारी अथपताल, २५ जनाल े

लजल्ला बालहरका सरकारी अथपताल, २४ जनाल ेप्राथलमक थवाथ्य केन्र र ९ जनाले लक्वललनकबाट थवाथ्य उपचार गरेको पाइन्छ। 

पाललकालिि दलेिएका १३० मलहला र १२२ परुुष गरी कूल २५२ दीर्िरोगीहरू मध्ये ५६ मलहला र ३९ परुुषगरी ९५ जना उच्च 

रक्तचाप, १३ मलहला र १९ परुुष गरी ३२ जना दम, १६ मलहला र ११ परुुष गरी २७ जना मटुु रोग, ९ मलहला र १२ परुुष गरी २१ जना 

मिमुेह, १ मलहला र ४ परुुष गरी ५ जना मगृ ला र ३५ मलहला र ३७ परुुष गरी ७२ जना अन्य रोगबाट लपलडत रहकेा छन्। गत एक 

बषिमा कूल ७१ जना मतृ्य ुह न ेमध्ये कालगलतल े१२ मलहला र २० परुुष गरी ३२ जना, महामारीका कारण १ मलहला र ३ परुुष गरी ४ 

जना, दम रोगका कारण १ मलहला र ५ परुुष गरी ६ जना, दरु्िटनाका कारण ६ परुुष, क्वयान्सरका कारण २ मलहला र २ परुुष गरी ४ जना, 

उच्च रक्तचापका कारण १ मलहला र ३ परुुष गरी ४ जना, टी.बी. जथता सने रोगका कारण १ मलहला र २ परुुष गरी ३ जना, 
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आत्महत्याबाट ३ मलहला, मात-ृलशश ु१ मलहला र २ परुुष गरी ३ जना, HIV/AIDSका कारण १ परुुष, मिमुेहका कारण १ परुुष र 

अन्य रोगका कारण २ मलहला र २ परुुष गरी ४ जनाको मतृ्य ुिएको छ। 

गतबषिसम्म १३८ मलहला र १४३ परुुष गरी २८१ जनाले जीबन बीमा, १४ मलहला र ९ परुुष गरी २३ जनाल ेथवाथ्य बीमा, ९ मलहला 

र ६४ परुुष गरी ७३ जनाल ेदबैु बीमा गरेकाछन् िने ५५१३ मलहला र ५८३५ परुुष गरी ११,३४४ले लवमा नगररएको पाइएको छ। 

गतबषि लवलिन्न िोपकेन्रहरूबाट १ बषि मलूनका १५४, २ बषि मलूनका २७९ र ५ बषि मलूनका ६२६ बालबाललकाले िोप सेवा प्राप्त 

गरेकाछन्। 

५.३.२ प्रमुख समस्या 

क्व्होलासोथार गाँउपाललकाका थथानीय थवाथ्यच कीमा आबश्यक दरबन्दी नह नु र िएका दरबन्दीमा पलन जनशलक्त आपलुति नह नु, 

पाललकािरीमा एउटा पलन लबशषेज्ञ लचलकत्सकको दरबन्दी नह न,ु उपयकु्त प्रयोगशालाको ्यवथथा नह नु, पयािप्त एम्बुलेन्सको 

्यवथथापन नह न,ु सन ेतथा नसन ेरोगहरूबाट जनता ग्रलसत ह न,ु कुपोषणको प्रिाव, दरु्िटना िैरहनु, जनताको ठुलो सांख्यामा थवाथ्य 

च की र लचलकत्सक िन्दा िामी-झािीप्रलत अझैपलन अगाि लवश्वास रहन,ु िाद्य असरुक्ा, मात-ृलशशकुो पोषणमा सिुार ह न नसक्वनु, 

आलद यस क्ेिका मखु्य समथयाहरू ह न्। 

५.३.३ िुनौती ि अिसि  

िुनौती 

पाललकाथतरको थवाथ्य र सामालजक सरुक्ाको एलककृत अल्पकाललन र दीििकाललन पररयोजना लनमािण गरी त्यसलाई कायियोजना 

साथ कायिन्वयन गनुि, लसलन्यास िसैकेको पाललकाथतरको अथपताल समयम ैलनमािण सम्पन्न गनि पहल गनुि, पाललकालििका थवाथ्य 

च की र सामदुालयक थवाथ्य एकाइहरूमा पररिालषत दरबन्दीमा पदपलुति गनुि र थप दरबन्दीका लालग पहल गनुि, थवाथ्य च की र 

सामदुालयक थवाथ्य एकाइहरूको क्मता (प्रयोगशाला, औषलि, उपकरण, अलद) लबथतार गद ैआिारितू थवाथ्य सेवाको सलूनितता 

गरी ्यलक्तगत िचि र्टाउन,ु बदललदो जीबनशलैी, आहार-लवहार र जनथवाथ्य प्रलत नागररकमा सचेतना जगाउन,ु बुढाबुढी र 

असहायहरूको लालग योग र सत्सङ्ग गन ेबिृाश्रम, सत्सङ्ग वा योगकेन्रको थथापना गरी सञ्चालन गनुि आलद यस क्ेिका चनु तीहरु 

ह न्। 

अिसि 

पाललकामा रहकेा थवाथ्य च की र सामदुालयक थवाथ्य एकाइहरूको क्मता (प्रयोगशाला, औषलि, उपकरण, अलद) लबथतार र दक् 

जनशलक्तका लालग सांर्ीय र प्रदशे सरकारसँग समते समन्यय गद ैआिारितू थवाथ्य सेवाको सलूनितता गरी थवाथ्य नागररक तयार 

पान,े बदललदो जीबनशलैी, आहार-लवहार र जनथवाथ्य प्रलत नागररकमा सचतेना जगाउन,े बुढाबुढी र असहायहरूको लालग योग र 

सत्सङ्ग गने बिृाश्रम, सत्सङ्ग वा योगकेन्रको थथापना गरी सञ्चालन गने जथता कायिहरू यस उप-क्िेका प्राप्त अवसरहरु ह न्। 

५.३.४ दीघशकालीन सोंि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोंि 

सिुी र समिृ पाललका लनमािणको आिार, थवाथ्य र सरुलक्त क्व्होलासोथारबासी जनता   

लक्ष्य  

गणुथतरीय आिारितू थवाथ्य सेवा क्व्होलासोथारबासी जनतामा पयुािउने।  

 

उदे्दश्य 

१. लनशलु्क र गणुथतरीय आिारितू थवाथ्य सेवामा जनताको पह चँ लवथतार गनुि। 

२. जनथवाथ्य, मािी-लशश ुथवाहार र पोषणबारे जनचेतना अलिवलृि गनुि।    

३. थवाथ्य सेवाको ्यवथथापनलाई सदुृलढकरण गनुि।  

 

५.३.५ िणनीवत तथा कायशनीवत  

िणनीवत कायशनीवत 
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उदे्दश्य १.  वनशुल्क ि गुणस्तिीय आिािभूत स्िास्थ्य सेिामा जनताको पह ँि विस्ताि गनुश । 

१.१ लनशलु्क थवाथ्य सेवाको पह चँलाई सलुनलित 

गने। 

१.१.1 अथपताल र थवाथ्य च कीमा आवश्यक न्यनूतम दरवन्दी र तदनुरुप 

जनशलक्तको ्यवथथापनका लालग सांर् र प्रदशे सरकारसँग समन्वय 

गररनेछ। 

१.१.२ जनतालाई लनशलु्क आिारितू थवाथ्य सेवा प्रदान गररनछे। 

१.१.३ थवाथ्य सेवालाई समयानसुार सिुार र थतरउन्नती गररनछे। 

१.१.४ थवाथ्य सेवालाई मािीलशस,ु जेष्ठ नागररक, अपाङ्गमिैी बनाइनेछ। 

१.१.५ प्रदशे सरकारको समन्वयमा एक थवाथ्य सांथथा एक लवशेषज्ञ 

लचलकत्सक र थवाथ्यकमीको ्यबथथा गररनेछ।   

१.२ गणुथतररय थवाथ्य सेवालाई प्रिावकारी बनाउने।    

  

१.२.१ नागररकको थवाथ्य लवमा गरी लवशेषज्ञ थवाथ्य सेवा उपलब्ि 

गराइनेछ। 

१.२.२ लवशेषज्ञ थवाथ्यकमीहरूको सम्लग्नतामा समय समयमा थवाथ्य 

लशलवर सञ्चालन गररनेछ। 

१.२.३ प्रत्येक लवद्यालयमा मालसकरूपमा लवद्याथीहरूको थवाथ्य परीक्ण 

गररनेछ।   

१.२.४ प्रदशे सरकारको समन्वय र सहकायिमा थथानीय थतरमा उपलब्ि 

आयवेुलदक र औषिीय गणुयकु्त जलडबुटीको पलहचान, सङ्कलन, 

सांरक्ण र प्रशोिन गररनेछ। 

१.२.५ थवाथ्य सांथथामा सलृजत फोहरको उलचत ्यवथथापन गररनछे।   

उदे्दश्य २. जनस्िास्थ्य, मात्री-वशशु स्िाहाि ि पोषणबािे जनिेतना अवभिृवि गनुश।   

2.1 जनतामा थवाथ्य सम्वलन्ि चतेना अलिवलृि गने।     2.1.1 लजल्ला जनथवाथ्य शािासँगको समन्वय र सहकायिमा थवाथ्यमा 

प्रलतकूल असर पयुािउने सतुीजन्य पदाथि, नसाल ुमलदरा, लवषादी 

रसायन अिाध्य वथतुको लमसावट र प्रयोगलाई लनयन्िण तथा 

लनयमन, सन ेर नसन ेरोग, एवां िाद्य र अिाद्य वथतुहरूबारे 

जानकारीमलुक कक्ाहरू, मलहला थवाथ्यकमी, लवद्यालयका 

लशक्क र लवद्याथी, यवुा क्वलव र आमा समहुको सम्लग्नतामा 

सञ्चालन गररनछे। 

२.१.२ ग्रामीण मलहला थवाथ्यकमीलाई लजल्ला जनथवाथ्य शािा र 

लवज्ञहरूसगँको समन्वय र सहकायिमा जनथवाथ्य, मािी-लशश ु

थयाहार र सरुलक्त माततृ्वबारेमा समय समयमा ताललम प्रदान 

गररनेछ।    

2.1.३ गििवती मलहला र नवजात लशशकुो रेिदिे र थयाहार एवां सरुलक्त 

मािीत्वका लालग ग्रामीण मलहला थवाथ्यकमी, ताललमप्राप्त सढुेनी 

र थवाथ्य च कीलाई पररचालन गररनेछ।   

2.1.४ कुपोषण न्यनूीकरण र िाने् यहोरामा सिुार गनि गणुथतरीय एवां 

िाद्यपदाथिको पह चँ र उपिोग बढाउद ैथवथ्य बानी र 

्यवहारलाई प्रवििन गररनछे।    

उदे्दश्य ३.  स्िास्थ्य सेिाको व्यिस्थापनलाई सुदृवढकिण गनुश।   

३.1 सबै लवकास कायििममा थवाथ्यलाई एलककृत ३.1.1 सने र नसने रोगका रोगीहरूको अलिलेि तयार पारी ती रोगहरूको 
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५.३.६ कायशक्रमका प्राथवमकता  

1= थवाथ्य सांथथाहरूलाई सािन स्रोतयकु्त बनाउन ेएवां िोप, मािी-लशश,ु लदर्िरोगी र जेष्ठनागररक सेवालाई थप प्रिावकारर 

बनाउने।  

2= सांर्ीय सरकार, प्रदशे सरकार, सलुविासम्पन्न अथपताल, लजल्ला जनथवाथ्य शािा र सोकारवाला गैरसरकारी सांथथाहरूसँग 

समन्वय र सहकायि गने।  

3= जनथवाथ्य सम्वलन्ि चेतना अलिवलृिका लालग ताललम र कायिशालाहरू सञ्चालन गने। 

4= कूपोषण र मािी-लशश ुमतृ्यदुरलाई न्यनूीकरण गने।

गने।     रोगथाम, लनयन्िण र उन्मलुनका कायििमहरू तयार पारी 

कायिन्वयन गररनेछ। 

३.१.२ एकीकृत थवाथ्य सचूना प्रणाली तथा रोगको लनगरानीलाई 

प्रलवलिमैिी बनाइनछे।    

३.1.३ लजल्ला, प्रदशे र केन्रमा रहकेा सलुविा सम्पन्न अथपतालसँगको 

समन्वय र सहकायिमा पाललकाको एक थवाथ्य च कीमा दरू 

थवाथ्य उपचार लवलि (Tele medicine) सेवा उपलब्ि 

गराइनेछ।   
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५.३.७ विस्तृत कायशक्रम  
ि
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२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

 १ १.१ 

 

१.१.१ क जनशलक्त र दरवन्दी लनिािरण 

अध्ययन कायिदल 

सांख्या  १   १ थवाथ्य 

शािा 

१ १.१.१ क,ि,ग थवाथ्य च कीका लालग 

न्यूनतम दरवन्दी र तदनुरुप 

जनशलक्तको ्यवथथापन 

सांख्या      थवाथ्य 

शािा 

२ १.१.२ क,ि एक वडा एक थवाथ्य 

सांथथाको लनमािण र 

सञ्चालन  

सांख्या ९     थवाथ्य 

शािा 

३ १.१.३ क,ि थवाथ्य च कीमा आवश्यक 

न्यूनतम औषलि र 

उपकरणको ्यवथथा  

रू 

हजारमा 

     थवाथ्य 

शािा 

४ १.१.४ क एम्वलुलन्सको ्यवथथा सांख्या ० १ १ १ ३ थवाथ्य 

शािा 

५ १.१.५ क,ि मािीलशस,ु जषे्ठ नागररक, 

अपाङ्गलाई लनशुल्क 

उपचारको ्यवथथा 

प्याकेज १ लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर १ थवाथ्य 

शािा 

६ १.२ १.२.१ क, ि र 

ग 

थवाथ्य लवमालाई 

अलियानका रुपमा 

सञ्चालन 

सांख्या      थवाथ्य 

शािा 

७ १.२.२ क, ि  लवशेषज्ञ थवाथ्यकमीहरूको 

सम्लग्नतामा थवाथ्य लशलवर 

सञ्चालन 

सांख्या १ २ २ २ ७ थवाथ्य 

शािा 

१.२.३ क,ि पाललकामा रहकेा 

जलडबुटीको पलहचान, 

सङ्कलन, सांरक्ण  

प्याकेज  १ १ १ ३ थवाथ्य 

शािा 

८ १.३.४ क, ि  थवाथ्य सांथथामा सलृजत 

फोहरको ्यवथथापन 

सांख्या १ लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर १ थवाथ्य 

शािा 
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९ २ २.१ २.१.१ क, ि थवाथ्य जनचेतना कायििम 

(ताललम) 

सांख्या  १ १ १ ३ थवाथ्य 

शािा 

१० २.१.२ क, ि र 

ग 

जनथवाथ्य, मािी-लशश ु

थयाहार र सुरलक्त 

माततृ्वबारेमा समय समयमा 

ताललम प्रदान 

सांख्या  १ १ १ ३ थवाथ्य 

शािा 

११ २.१.४ क,ि कुपोषण, िाने्यहोरामा 

सुिार, िाद्यपदाथिको पह चँ र 

उपिोग बढाउन थवथ्य 

बानी र ्यवहारबारे 

जनचेतना  

सांख्या  १ १ १ ३ थवाथ्य 

शािा 

१२ ३ ३.१ ३.१.१ क सने र नसने रोगका 

रोगीहरूको अलिलेि तयारी 

र सचेतना कायििम 

सञ्चालन 

सांख्या  १ लनरन्तर लनरन्तर १ थवाथ्य 

शािा 

१३ ३.१.३ क,ि पाललकाको एक थवाथ्य 

च कीमा दरू थवाथ्य उपचार 

प्रारम्ि 

सम्झ ता िोजी १ लनरन्तर लनरन्तर १ थवाथ्य 

शािा 
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५.३.८ नवतजा  

नवतजा स्ति 

नवतजा सूिक  

नवतजा 

एकाई  

आिाि 

िषश 

(आ.ि. 

207७/07

८) 

नवतजा लक्ष्य  योजना 

अिविको 

उपलवधि 

पुिाइएको 

आिाि 
वजम्मेिाि 

वनकाय  

 

आ. ि. 

२०७८/ ०७९  

आ. ि. 

२०७९/ ०८०  

आ. ि. 

२०८१/ ०८१ 

 

प्रभाि गुणथतरीय थवाथ्य सवेामा सबै 

नागररकहरूको पह चँ लवथतार 

िएको ह ने 

मात ृमतृ्यदुर प्रलत १,००० जीलवत 

जन्ममा  दर             लशक्ा शािा 

 

लशशु मतृ्युदर प्रलतहजार जीलवत जन्ममा 
                

 

नबजात लशसु मतृ्युदर प्रलतहजार जीलवत 

जन्ममा दर               

 

५ वषि मुलनका वाल मतृ्यदुर प्रलतहजार 

जीलवत जन्ममा दर               

 

प्रलतमलहला प्रजनन दर दर             " 
 

असि १ लनःशुल्क आिारितू, गुणथतरीय 

एवम् लवलशिीकृत थवाथ्य सेवामा 

सबै नागररकको पह चँ लवथतार 

िएको ह ने 

मापदण्ड अनुसार प्रसवपूवि चारपटक 

थवाथ्य जाँच सवेा प्राप्त गने 

मलहलाहरूको प्रलतशत प्रलतशत              " 

 

दक् प्रसूतीकलमिको सहयोगमा गराइएको 

बच्चा जन्मको अनुपात अनुपात 

            " 

 

अथपताल र थवाथ्य सांथथामा बच्चा 

जन्माउन ेप्रलतशत प्रलतशत              " 

 

मापदण्ड अनुसार प्रसवोत्तर तीन पटक 

सेवा प्राप्त गने मलहलाहरूको प्रलतशत 

प्रलतशत              " 

 

हपेाटाइलटसस बी िोपको तीन डोज प्राप्त 

गने लशशुहरूको प्रलतशत 

प्रलतशत                

 

हपेाटाइलटसस बी िोपको तीन डोज प्राप्त 

गने लशशुहरूको प्रलतशत 

प्रलतशत                

 

रबाट थवाथ्य सांथथामा पुग्न ३० लमनेट 

वा सोिन्दा कम समय लाग्ने 

र्रपररवारहरूको प्रलतशत प्रलतशत                
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कुल पाररवाररक आम्दानीको ठूलो 

लहथसा थवाथ्यका लालग िचि गने 

जनसांख्याको अनुपात (प्रलतशत) अनुपात               

 

रालरिय कायििममा समावेश गररएको 

सबै िोपहरूले समेटेको ललक्त 

जनसांख्याको अनुपात अनुपात               

 

पलहलो बच्चा जन्माउने औसत उमेर 

(प्रजननयोग्य उमेरका मलहला) 

                

 

लकशोरी अबथथाको (प्रजनन योग्य 

उमेरका मलहलाको अनुपात) प्रजनन् 

अनुपात               

 

कोलिडको िोप लगाउने जनसांख्या  
सांख्या              " 

 

प्रवतफल १ 

प्राथलमक अथपतालहरूको 

थथापना तथा सञ्चालन िएको 

ह ने 

प्रदेश अन्तगितका थतरोन्नलत िएका 

अथपतालहरूको सांख्या 

सांख्या                

 

प्रवतफल २ 

जीवनपथको अविारणा अनुरुप 

थवाथ्य सेवा सुिार ह दँै लवथतार 

िएको ह ने र थवाथ्य सवेाहरू 

ज्येष्ठ नागररक, लैङ्लगक तथा 

अपाङ्गमैिी िएका ह ने 

ज्येष्ठ नागररक, लैङ्लगक तथा अपाङ्ग 

मैिी थवाथ्य सांथथाहरूको सांख्या 

सांख्या              " 

 

  

  

थवाथ्य सांथथाहरूमा नागररकहरूको 

पह चँ अलिवलृि गने कायििम                 

 

प्रवतफल ३ मानलसक, दृलि थवाथ्य तथा दन्त 

सेवाको पह चँ सबै तहमा लवथतार 

िएको ह ने 

मानलसक, दृलि तथा दन्त थवाथ्य 

सेवाको लालग लवशेषज्ञ लचलकत्सकहरू 

सम्लग्न लसलवरहरू सञ्चालनको सांख्या 

सांख्या  

  २ २ २ ६     

 

मनोसामालजक परामशि कायििमको 

सञ्चालन 
सांख्या  

  १ १ १ ३     

 

प्रवतफल ४ 

लवशेषज्ञ थवाथ्य सेवा तथा 

आयवुेद लगायत अन्य थवाथ्य 

सेवा बीमामाफि त् उपलब्ि िएको 

ह ने 

थवाथ्य बीमा गने पररवारहरूको  सांख्या  

सांख्या  

              

 



 

121 
 

प्रवतफल ५ 

अथपताल तथा अन्य थवाथ्य 

सांथथाहरूबाट लसजिना ह ने 

फोहोरको उलचत ्यवथथापन 

िएको ह ने 

अथपतालजन्य फोहोर ्यवथथापन 

िएका थवाथ्य सांथथाहरूको सांख्या 
सांख्या  

              

 

प्रवतफल ६ 

लवशेषज्ञ र्मु्ती थवाथ्य सेवा तथा 

लशलवर कायििमको सञ्चालन 

िएको ह ने 

थवाथ्य लशलवर हरूको सञ्चालन 

सांख्या  

  २ २ २ ६     

 

प्रवतफल ७ 

उपलब्ि औषिीजन्य जडीबुटी, 

प्रवििनका लालग सांरचना लनमािण 

िएको ह ने 

थथानीयथतरमा उपल्ि जडीबुटी 

उत्पादन र प्रशोिन केन्रको थथापना र 

सञ्चालन 

सांख्या  

  तयारी १   १     

 

प्रवतफल ८ नागररकमा थवाथ्य सम्बन्िी 

सचेतना अलिवलृि िएको ह ने 

नयाँ एचआईिी सांिमणहरूको सांख्या 

सांख्या  

              

 

क्यरोग लाग्ने दर (प्रलत १ लाि 

जनसांख्यामा) अनुपात               
 

औलोज्वरो लाग्ने दर (प्रलत लाि 

जनसांख्या)                 
 

कुष्ठरोग लाग्ने दर (प्रलत हजार जनसांख्या) 

                
 

हात्तीपाइलेका लबरामी 

सांख्या                
 

सलिय िकोमाका लबरामी 

सांख्या                
 

पलछल्लो दईु हप्तामा पिाला लागेका 

पाँच वषिमुलनका बालबाललकाको 

प्रलतशत प्रलतशत                

 

आिलुनक लवलिका सािनिारा पररवार 

लनयोजनसम्बन्िी आवश्यकताहरू पूरा 

िएका प्रजनन् उमेरका (१५ दलेि ४९ 

वषि उमेरका) मलहलाहरूको अनुपात 
अनुपात               

 

पररवार लनयोजनको सािनको ्यापकता 

दर (आिलुनक लवलि) (प्रलतशत) 

प्रलतशत                
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प्रजननयोग्य उमेरका मलहलामा पररवार 

लनयोजनका सािनको न्यूनता 

प्रलतशत                

 

प्रवतफल ८ थवाथ्यलाई प्रलतकुल असर पाने 

सुतीजन्य, मलदरा, रासायलनक, 

लवषालद तथा अिाद्य वथतुहरूको 

लमसावट र प्रयोगमा लनयन्िण तथा 

लनयमन िएको ह ने 

थवाथ्यलाई असर पान ेमलदरा, लवषादी, 

रासायलनक पदाथि तथा अिाद्यवथतुको 

लमसावट र प्रयोगलाई लनयन्िण र लनयमन 

                

 

प्रवतफल ९ कुपोषण न्यूनीकरण गनि गुणथतरीय 

एवम् थवाथ्यवदिक िाद्य 

पदाथिको पह चँ र उपिोग बढ्द ै

थवथथ बानी र ्यवहारको प्रवििन 

िएको ह ने 

कुपोषण न्यूनीकरणका लालग थवथथ 

बानी र ्यवहारको प्रवििन 

                

 

प्रवतफल १० थवाथ्य सेवाको ्यवथथापन 

सुदृढ िएको ह ने 

थवाथथ सांथथामा पुग्न ३० लमनेट वा सो 

िन्दा कम समय लाग्ने जनसांख्या 

                

 

सुलविा सम्पन्न अथपतालसँग टेलल 

मेलडलसनका लालग सम्झ ता गने 

  तयारी १     १     

 

प्रवतफल ११ सने तथा नसने रोगहरूको 

लनयन्िण कायििम प्रिावकारी 

रूपमा कायािन्वयन िएको ह ने 

सने तथा नसने रोगको रोकथाम र 

लनयन्िण 

               

 

मुख्य 

वक्रयाकलाप:  

स्िास्थ्य केन्ि ि िौकी व्यिस्थापन ि सञ्िालन, प्राथवमक उपिािका सामग्री ि औषिी व्यिस्थापन, स्िास्थ्य विमा, स्िास्थ्य सामग्री व्यिस्थापन ि थप, मात्री-वशशु उपिाि 

ि स्िाहाि केन्िको स्थापना, प्रभािकािी सञ्िालन एिं तावलम प्रदान, स्िास्थ्य स्ियम-सेविकालाई तावलम, खोप कायशक्रम, सामावजक सुिक्षाभत्ताको वितिण, न्यायीक 

सवमवत, वमलापत्र, िृिाश्रम ि मावसक स्यास्थ्य जाँि  

 

लगानी  स्िास्थ्य केन्ि ि िौकी व्यिस्थापन ि सञ्िालन, जनशवि तावलम ि उत्पे्रिणा, पूिाशिाि, स्िास्थ्य विमा, मात्री-वशशु उपिाि ि स्िाहाि केन्ि, खोप विस्यान केन्ि 
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५.४ खानेपानी तथा सिसफाई  

५.४.१ पृष्ठभवूम 

िानपेानी मानव जीवनका लालग अत्यावश्यक एवां आिारितू वथत ु हो।नपेालको सांलविान-२०७२ को म ललक हक िण्डको िारा 

३५को थवाथ्य सम्वलन्ि हकको उपिारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्िच्छ खानेपानी तथा सिसफाइमा पह ँिको हक ह नेछ 

िनी उल्लिे गररएको छ। िानपेानीका लालग यस पाललकाका ८०.३४% र्रहरूमा १ र्र १ िारा नीलत अनुसार िारा जडान गररएका 

छन्, १८% र्रिरुीहरूले सामदुालयक िाराको पानी िान्छन्, १४ र्रिरुीले असरुक्ीत पानी (३ र्रिरुील े िोलाको पानी र ११ 

र्रिरुीले अन्य स्रोतको पानी) प्रयोग गदिछन्। १९२९ पररवारहरूल ेर्र आँगनम ै पानी प्राप्त गदिछन ् यथतै िानापानीका लालग ४६१ 

पररवारल े१० लमनेट दरूी पार गनुि पदिछ, २६ पररवारल े३० लमनटे दरूी पार गनुि पदिछ िन े११ पररवारल े१र्ण्टा िन्दा बलढ दरूी पार गनुि 

पदिछ।३१७ पररवारल े लसिै िारा वा स्रोतबाट प्राप्त पानी लपउदछन ् िने बाँकी ८६.९% पररवारल े कुनै न कुनै प्रकृयािारा पानीको 

सलुिकरण गरेर माि प्रयोग गदिछन्। लमजङु लजल्ला िलुा लदसामकु्त लजल्ला र्ोलषत िएसँग ैयो पाललका पलन िलुा लदसामकु्त िएको 

छ। २४२७ र्रिरुी मध्ये ४२ पररवारमा माि आफ्नै र्रमा स चालय छैनन् र वडा नां. २,३,५ र ८ गरी १४ वटा साविजलनक स चालयहरू 

िएपलन अन्य वडा र थथानहरूमा सो को ्यवथथा ह न सकेको छैन।यस पाललकाका २५ र्र पररवारले माि फोहरमलैाको अ्यवलथथत 

्यवथथापन गन ेर बाँकी पररवारले फोहरमलैाको ्यवलथथत ्यवथथापन गने गरेको त्याङ्कल ेबताउदछ।    

 

५.४.२. प्रमुख समस्या 

थवच्छ िानपेानी, सरसफाई, फोहरमलैा र ढलको ्यवथथापन समलुचत र ्यवलथथत ढङ्गले ह न नसक्वनु, तीन तहका सरकार लबच 

कायिक्ेि थपि नह न,ु जोलिमयकु्त र अलनयलन्ित िालका लनमािणले िानपेानीका स्रोतहरू सकु्वद ै जानु, आलद यस क्ेिका मखु्य 

समथयाहरू ह न् । 

 

५.४.३ िुनौती ि अिसि 

िुनौती 

थवच्छ िानपेानी, सरसफाई, फोहरमलैा र ढलको ्यवथथापन गनुि, तीन तहका सरकार लबच कायिक्ेि थपि पानि समन्वय गनुि, 

स चालयको ्यवथथापन ह न बाँकी र्रिरुीहरूमा पररवारमा स चालयको ्यवथथापन गनुि, प्रयाप्त साविजलनक स चालयहरू लनमािण गनुि, 

आलद यस क्ेिका चनु तीहरू ह न् । 

अिसि 

सांर्ीय सरकार, प्रदशे सरकार, लनजी क्िे र गरैसरकारी सांथथाहरूसँगको सम्लग्नता र सहकायिमा पाललकामा एक र्र एक िारा को 

्यवथथा, थवच्छ िानपेानी, सरसफाई, फोहरमलैा र ढलको ्यवथथापन गने, नदी, िोला र िोल्साहरूको ्यवथथापनमा समदुायको 

सम्लग्नतामा वलृि गने, स चालय लनमािण गरी िलुालदशामकु्त क्िे बनाउने र पयािवरणको सांरक्ण गन,े आलद यस क्िेका अवसरहरू ह न्। 

 

५.४.४ दीघशकालीन सोंि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोंि 

थवच्छ िानपेानी, सरसफाई र पयािवरण थवथ्य जीवनको आिार   

लक्ष्य  

गणुथतरीय र थवच्छ िानेपानी, थतरीय सरसफाई र पयािवरण सांरक्णका लालग कायि गने।  

 

उदे्दश्य 

१. आिारितू िानपेानी सेवा शतप्रलतशत, र मध्यमथतरको िानेपानी सेवा ३० प्रलतशत र्र पररवारमा पयुािउने। 
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२. आिारितू सरसफाई सेवा ७५ प्रलतशत, र मध्यमथतरको सरसफाई सेवा २० प्रलतशत र्र पररवारमा पयुािउने। 

 

५.४.५ िणनीवत तथा कायशनीवत  

 

िणनीवत कायशनीवत 

उदे्दश्य १.  आिािभूत खानेपानी सेिा शतप्रवतशत, ि मध्यमस्तिको खानेपानी सेिा ३० प्रवतशत घि परििािमा पुयाशउने। 

१.१ आिारितू िानेपानी सलुविा नपगुेका 

क्ेिहरूलाई उच्च प्राथलमकतामा रािी 

आयोजनाहरूको लनमािण गरी सलुविा लवथतार गने। 

१.१.1 ठाँउ अनुसार सतही, ललफ्ट तथा वषाितको पानी सङ्कलन (Rain 

water harvesting) जथता उपयकु्त लवकल्पहरूको माध्यमबाट 

आिारितू िानपेानी सलुविा नपगुकेा र्रहरूमा िानपेानीको 

्यवथथा गररनछे।  

१.१.२ आयोजनाहरूको लनमािणमा जनसहिालगता माफि त समदुायलाई 

थवालमत्व ललन प्रोत्साहन गररनछे।  

१.२ सहर उन्मिु तथा बजार क्ेिमा िानेपानी सेवाको 

थतरवलृि गने।    

१.२.१ पानीको गणुथतरबारे जनसमदुायलाई जानकारी गराई सहर उन्मिु 

वडा नां. १ र अन्य बजार र पयिटकीय क्ेिमा उपलब्ि िानपेानी 

सेवालाई कलम्तमा मध्यम गणुथतरमा थतरउन्नलत गररनेछ।   

१.३ िानपेानी आयोजनाहरूको महुान तथा जलािार 

क्ेिको सांरक्ण गरी  आयोजनाहरूको लनयलमत 

ममित सांिार गने। 

१.३.१ पानीका महुान, जलािार क्ेि, ऐलतहालसक कुवा तथा पोिरीको 

सांरक्णका लालग जनचतेना जगाई सोको सांरक्णका लालग 

उपिोक्ता र समदुायलाई पररचालन गररनेछ। 

१.३.२ सञ्चालनमा रहकेा िानेपानी आयोजनाको ममित, सम्िार, 

पनु:लनमािण तथा लदगो ्यवथथापनका लालग िानपेानी उपिोक्ता 

समहु तथा समदुायको क्मता तथा दक्ता वलृि गररनछे। 

१.३.३ मानलवय हथतक्ेप र गलतलवलिका कारण पयािवरण, जलवाय ुपररवतिन 

एवां पानीका महुान र जलािार क्िेमा पनि जान ेअसरबारे जनचेतना 

जगाई असर न्यनूीकरणका उपायहरू पलहचँान गरी अवलम्वन 

गररनेछ।     

उदे्दश्य २.   आिािभूत सिसफाई सेिा ७५ प्रवतशत, ि मध्यमस्तिको सिसफाई सेिा ३० प्रवतशत घि परििािमा पयुाशउने। 

2.1 पाललका लििका सम्पणूि र्रिरुी र िवनहरूमा 

श चालय तथा आिारितू सरसफाईको 

्यवथथा गने।     

2.1.1 पाललका लििका सबै र्रहरू, लवद्यालयहरू, कायािलय िवनहरू, 

सामदुालयक िवनहरू, साविजलनक थथल, हाट-बजार लाग्न े

क्ेिहरूमा आिारितू श चालयको ्यवथथा गररनेछ।   

2.1.2 र्रहरूबाट लनथकने फोहोर पानीलाई जम्मा गरी करेसाबारीमा प्रयोग 

गनि प्रोत्साहन गने र न्यनूतम प्रशोिन पलछ माि िोला तथा 

िोल्सोमा प्रवाह गनि मापदण्ड बनाई लाग ुगररनछे।     

२.२ सहरन्मिु, बजार तथा पयिटकीय क्िेको सरसफाई 

र ढललनकासको ्यवथथा गने। 

२.२.१ पाललकाथतरको फोहोर तथा ढल ्यवथथापन गरुूयोजना लनमािण गरी 

लाग ुगररनेछ। 

२.२.२ प्रदषुण न्यनूीकरणका लालग फोहरलाई जैलवक र अजैलवक साथै  

अजैलवक फोहोरलाई पनु प्रयोग ह न े र  पनु प्रयोग नह न े स्रेणीमा 

वलगिकरण गरी ्यवथथापन गररनछे। 

२.२.३ श चालय तथा र्रबाट लनथकने फोहोर जम्मा गन,े प्रशोिन गने र 
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५.४.६ कायशक्रमका प्राथवमकता  

1= आिारितू िानपेानी पाललकाका सब ैर्रिरुीमा पयुािउने, १ र्र १ िाराको नीलत लाग ुगने र मध्य गणुथतरको िानेपानी 

सलुविा उपलब्ि गराउने।   

2= पानीका महूानहरूको सांरक्ण गन,े अिरुा र लनमािणालिन िानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गनि पहल गन ेर सञ्चालनमा रहकेा 

आयोजनाहरूको लदगो ्यवथथापन गने।  

3= र्रको फोहोर मलैा ्यवथथापन, पयािवरण, जलवाय ुपररवतिन एवां फोहोरलाई मोहोरमा पररणत गनि जानकाररमलुक कक्ा र 

ताललम सञ्चालन गने। 

4= सहरउन्मिु र बजार क्ेिमा फोहोर र ढललनकासको ्यवथथापन गने।

लनकास (लडथपोज) गन ेपवुाििारहरू लनमािण गररनेछ। 

२.२.४ लनजी क्िे र गरै सरकारी सांथथाहरूसँगको सहकायि र सहलगानीमा 

पाललकामा सांकललत फोहरबाट प्राङ्गाररक मल बनाउने कायि 

गररनेछ। 

२.२.५ आवश्यक ठाँउहरूमा ढल ्यवथथापनको लालग पवुाििार लनमािण 

गरीनेछ।    

२.३ सरसफाई सम्वलन्ि जनचतेनामलूक कायििम 

सञ्चालन गने। 

२.३.१ लवद्यालयका लवद्याथीहरू, यवुा क्वलब, आमा समहुहरू लगायत 

ललक्त समहुहरूलाई क्वयाम्पस, यस क्ेिमा काम गने गैर सरकारी 

सांथथा तथा जनथवाथ्य शािासँगको सहकायिमा सरसफाई, 

वायोग्याँस र जैवीकमल उत्पादन बारेमा जनचेतना र ताललमहरू 

सञ्चालन गररनछे।   
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५.४.७ विस्तृत कायशक्रम  
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२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१ १ १.१ 

 

१.१.१ क िानपेानी सलुविाको त्याङ्क 

अद्यावलिक गरी पाललकागत 

िानपेानी गरुुयोजना लनमािण गन े

सांख्या  १   १  

२ १.१.१ क,ि आिारितू िानपेानी नपगुेका 

शतप्रलतशत र्रमा िानेपानी 

प¥ुयाउन े

प्रलतशत ८०.३४%      

३ १.१.२ क,ि िानपेानी आयोजना ममित, 

सम्िार र ्यवथथापनको लालग 

उपिोक्ता सलमलत र प्रालवलिक 

जनशलक्तको क्मता र दक्ता 

अलिवलृि गन े

प्याकेज १ लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर १  

४ १.२ १.२.१ ि र ग शहरउन्मिु वडा १ वगमु र बजार 

रहकेा वडाहरूमा मध्यम थतरको 

िानपेानी सलुविा प¥ुयाउन े

सांख्या  १ १ १ ३  

५ १.३ १.३.१ क, ि  पानीका महुान, जलािार क्ेि, 

ऐलतहालसक कुवा तथा पोिरीको 

सांरक्ण गन े

सांख्या  २ २ २ ७  

 १.३.२ क,ि उपिोक्ता सलमलत, िानपेानी ममित  

सम्िार जनशलक्त, पम्प 

अपरेटरहरूको क्मता र दक्ता 

अलिवलृि 

सांख्या  ९  ९ १८  

६ १.३.३ क,ि  मानलवय गलतलवलिले पयािवरण, जलवाय ु सांख्या १ लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर १  
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पररवतिन एवां पानीका मुहान र जलािार 

क्ेिमा पनि जाने असरबारे सचेतना कायििम 

७ २ २.१ २.१.१ क,ि हरेक र्र आिारितू श चालयको ्यवथथा 

गन े

सांख्या       

८ २.१.१ क,ि, 

ग 

लवद्यालय, कायािलय िवन, सामुदालयक 

िवन, साविजलनक थथल, हाट-बजार लाग्न े

ठाँउहरूमा अपाङ्ग मैिी, मलहला मैिी तथा 

बाल मैिी श चालय लनमािण गने 

सांख्या       

९ २.१.२ क,ि र्रहरूबाट लनथकने फोहोर पानीलाई जम्मा 

गरी आवश्यक न्यूनतम प्रशोिन केन्र 

थथापना  

सांख्या  ३     

१० २.२ २.२.१ क पाललकाथतरको फोहोर तथा ढल 

्यवथथापन गुरूयोजना लनमािण गने 

सांख्या  १   १  

११ २.२.३ क,ि फोहोर ्यवथथापन (सांकलन केन्र र 

ड्यामलफल साइट लनमािण) 

सांख्या  १   १  

१२   २.२.४ क,ि सांकललत जवैीक फोहरबाट प्राङ्गाररक मल 

बनाउने ताललम  

सांख्या  १ १ १ ३  

१३ २.२.५ क,ि,

ग 

ढल लनमािण लक.लम.       

१४ २ २.३ २.३.१ क ललक्त वगि र समुहहरूलाई, वतावरण 

सांरक्ण,  सरसफाई, बारेमा जनचेतना र 

ताललमहरू सञ्चालन गने 

सांख्या  १ लनरन्तर लनरन्तर १  
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५.४.८ नवतजा  

नवतजा 

स्ति 
नवतजा  सूिक  

नवतजा 

एकाई  
आिाि िषश 

(आ.ि. 2075/ 

076) 

नवतजा लक्ष्य  

योजना अिविका 

उपलवधि 

वजम्मेिाि 

वनकाय  

आ. ि. 

२०७८/ 

०७९  

आ. ि. 

२०७९/ 

०८०  

आ. ि. 

२०८१/ ०८१ 

  

प्रभाि  

आिारितू तथा गुणथतरीय पानी र सरसफाईमा 

नागररकको पह च वलृििई थवाथ्य जनशलक्त 

उत्पादनमा योगदान पुगेको ह ने 

िानेपानी र सरसफाई सलुविामा समथया छैन 

िनी लवश्वास गने जनता 
प्रलतशत 

            

असि 1 आिारितु िानेपानीमा शतप्रलतशत र्रपररवारको 

पह चँ थथालपत गराई मध्यमथतरका िानेपानी 

सुलविा पुयािउने कायि योजनाबि रुपमा अगालड 

बढेको ह ने  

आिारितू िानेपानीमा पह चँ पुगेको 

र्रपररवारको अनुपात 
अनुपात 

          " 

्यलक्तगत िारा प्रयोग गने र्रपररवारको अनुपात अनुपात           " 

मध्यमदलेि उच्च गुणथतरको िानेपानीमा पह चँ 

पुगेको र्रपररवारको अनुपात 

अनुपात 

            

प्रलत्यलक्त पानी िपत ललटर             

प्रवतफल 

१.१ 

आिारितू िानेपानी नपुगेका शतप्रलतशत र्रमा 

िानेपानी पुगेको ह ने 

र्रपररवार सांख्या 

सांख्या  

  १     १ " 

प्रवतफल 

१.२ 

िानेपानी आयोजना लनमािणको लागत सहिालगता 

सलहत ममितसम्िार र ्यवथथापनको थवालमत्व ललन 

उपिोक्ताहरू प्रोत्सालहत िएको ह ने 

थवालमत्व ललने उपिोक्ता सलमलत 

सांख्या  

  १ १ १ ३ " 

  िानेपानी आयोजना ममित सम्िार तथा लदगो 

ब्यवथथापनका लालग िानेपानी उपिोक्ता सलमलत, 

िानेपानी ममित सम्िार जनशलक्त, पम्प अपरेटर र 

लमटर ररडरहरूको क्मता तथा दक्तामा वलृि 

िएको ह ने 

ताललम ललन े

सांख्या  

          " 
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  आयोजना क्ेिको जलािार सीमा र त्यस 

क्ेिलििका सतह पानीका स्रोतहरूको सांरक्णका 

लालग उपिोक्ता सलमलत सशक्त रुपमा पररचाललत 

िएको ह ने 

पररचाललत उपिोक्ता सलमलत 

सांख्या  

          " 

  

बथती क्ेिका ढल तथा जलािार क्ेिबाट िोलामा 

प्रवाह ह ने दलूषत पानीलाई रालरिय मापदण्ड अनुरुप 

्यवथथा िएको ह ने 

लनयमनका लालग पररचाललत उपिोक्ता सलमलत 

सांख्या  

  १ १ १ ३ " 

  सांवदेनशील जलािार तथा मुहान क्ेि सांरक्ण 

िएको ह ने 

सांरलक्त मुहान क्ेि 
सांख्या  

          " 

    

लवद्यालयमा प्रकोप जोलिम न्यूनीकरण सचेतना 

कायििम एवम् लवद्यालयको पुन सवलीकरण 

गने कायििमको सञ्चालन 

सांख्या  

          " 

प्रवतफल 

१.३ 

थथानीय तहसँगको सहकायिमा नमुना बाललवकास 

केन्र थथापना िएका ह ने क्मता लवकास हाँलसल गरेका बाललवकास 

केन्रका सहजकतािहरूको सांख्या  

सांख्या  

          " 

सुदृढीकरण गररएका बाललवकास केन्रको 

सांख्या 
सांख्या  

            

लदवा िाजा ्यवथथापन गररएका बाललवकास 

केन्रको सांख्या 

सांख्या  

            

प्रवतफल 

१.४ 

आिारितु सरसफाई सुलविामा शतप्रलतशत 

र्रपररवारको पह चँ थथालपत गराई गुणथतरीय 

सरसफाई सलुविामा पह चँ पु¥याउने कायि 

योजनाबि रुपमा अगालड बढेको ह ने 

आिारितू श चालय प्रयोग गने र्रपररवारको 

अनुपात अनुपात 

            

  

आिलुनक र सुलविा सम्पन्न श चालय प्रयोग 

गने र्रपररवारको अनुपात  

अनुपात 

            

  फोहोरपानी आफ्नै र्रको सोक लपट या 

साविजलनक ढल माफि त् लडथपोज गने 

र्रपररवारको अनुपात 

अनुपात 

          " 
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  सबै सामुदालयक िवन, साविजलनक थथल, 

लवद्यालय तथा ्यलक्तगत र्रहरूमा आिारितू 

श चालयको ्यवथथा िएको ह ने 

आिारितू श चालय प्रयोग गने र्रपररवारको 

अनुपात 
अनुपात 

            

लगानी  
आिािभूत खानेपानी, मध्यमस्तिको खानेपानी सुवििा, आिािभूत सिसफाई, मध्यमस्तिको सिसफाई, तावलम, पानी प्रशोिन गने 
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५.५ लवक्षत समुह (बालबावलका, मवहला, अपाङ्गता भएका व्यवि ि जेष्ठ नागरिक) विकास ि संिक्षण 

५.५.१ पृष्ठभवूम 

नेपालको सांलविानल े बालबाललका र जेष्ठ नागररकको हकलाई म ललक हकको रूपमा थथालपत गरेको ह दँा बालअलिकार र जेष्ठ 

नागररकको थवाथ्य उपचार, सलुविा, थवाहार ससुार र सांरक्ण र सम्मालनत जीवन यापनको प्रत्यािलूत गनुिपने दालयत्व मलूत: थथानीय 

तहको हो। काननुले न ैलैङ्लगक लविेदको अन्त्य गन ेसांकल्पसलहत मलहलालाई लङ्ैलगक िेदिावलवना समान वांशीय हक, सरुलक्त 

माततृ्व र प्रजनन् थवाथ्य सम्बन्िी हक, राज्यका सबै लनकायमा समानपुालतक समावेशी लसिान्तको आिारमा सहिागी ह ने हक 

लगायत म ललक हकको प्रत्यािलूत गरेका छन।् त्यथतै कानूनल ेअपाङ्गता िएका ्यलक्तहरूको नागररक, राजनैलतक,आलथिक, 

सामालजक तथा साँथकृलतक अलिकारसलहतको सम्मानजनक जीवनयापनको अलिकारलाई सांरक्ण र प्रवििन गरेको छ। लदगो लवकास 

लक्ष्यले अपाङ्गमिैी लवद्यालय लगायत सरुलक्त, समावेशी र पह चँयोग्य साविजलनक िलु्ला ठाँउहरूको लवषय समावेश गरेको छ । 

बालबाललका सम्बन्िी ऐन २०७५, थथानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को ्यवथथाका साथै लदगो लवकास लक्ष्यमा समते 

बालबाललकाको गणुथतरीय लशक्ा, थवाथ्य, बालबाललका मालथ ह न ेलहांसा, शोषण, दवु्र्यवहार, उपके्ाको अन्त्य र सरुलक्त र पह चँयोग्य 

वातावरण तथा लकशोरलकशोरी मालथ ह ने सबै प्रकारका लविेदको अन्त्य गने रालरिय लक्ष्यमा समावेश गररएकाले सोही अनरुूप 

गाँउपाललकाले पलन उक्त लवषयहरूलाई सम्वोिन गनुिपने आवश्यकता रहकेो छ। 

पाललकाको पाश्विलचि २०७६ अनुसार यस पाललकामा १४३ जना लविरु, ४६३ जना लविवा बसोबास गरेको पाइन्छ। १५ वषि मलुनकाको 

सांख्या कूल जनसांख्याको २१.२३% रहकेोछ िने ६० बषि मालथको जेष्ठ नागररकको सांख्या १४.१५% रहकेोमा ३.६३% जनसांख्या त 

७५ वषि मालथ उमेर समहुका छन्, १११ मलहला र १६२ परुुष गरी २७३ जना अपाङ्गता िएका मध्ये ९ जना वह आयालमक अपाङ्गता 

िएका ्यलक्तहरू छन्। 

 

५.५.२ प्रमुख समस्या 

मलहला र अपाङ्गता िएका ्यलक्त अलशलक्त ह न,ु अपाङ्गता िएका ्यलक्तहरूलाई पररवार तथा समाजले हनेे दृलिकोण सकारात्मक 

ह न नसक्वनु, उनीहरूलाई समदुायमा पनुथथािपना गन ेिालका कायििमको कमी, लैङ्लगक लविदे तथा लहांसालाई बढावा लदन ेसामालजक 

सांरचना, सोच, मलू्य, मान्यता, प्रथा, परम्परा कायमै रहनु, मलहला तथा बालीकाहरू मालथ र्रेल,ु य नजन्य तथा लङ्ैलगकतामा 

आिाररत लहांसा लवद्यमान ह न,ु लङ्ैलगक समानता प्रि्याउने पयािप्त िण्डीकृत् त्याङ्कको कमी ह न,ु जोलिम तथा सामालजक र 

पाररवाररक वलहरकरणमा परेका तथा लहांसा पीलडत मलहलालाई पणूिरूपमा सांरक्ण, पनुथथािपना, सशक्तीकरण र थवावलम्बी बनाउन 

नसलकनु, ि लतक सांरचनाहरू अपाङ्गमैिी नह नु, सबै प्रकारका अपाङ्गता िएका ्यलक्तहरूका लालग लनयलमत थवाथ्य सेवा, परामशि 

सेवा, लनजहरूले प्रयोग गने सहायक सामग्री र पनुथथािपना सेवा उपलब्ि नह न ुर नदलेिन ेअपाङ्गताको पलहचान र सोको सही सम्वोिन 

नह नु, ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनिुव रारिल ेउपयोग र नया ँलपढँीमा हथतान्तरण ह न नसक्वनु, शारीररक र मानलसक रूपमा असक्त, 

असहाय, एकल, वेवाररसे तथा जोलिममा परेका ज्येष्ठ नागररकको उलचत सांरक्ण नह न,ु पररवारको बाबुआमाप्रलत परूा गनुि पन ेदालयत्व 

बहन नह न,ु ज्येष्ठ नागररकमिैी पवूाििार तथा हरेचाह केन्रको ्यवथथा नह न,ु अल्जाइमर लगायतका बुढ्य लीको कारणले लाग्न े

लवलिन्न रोगहरूको पलहचँान तथा उपचारको यथोलचत ्यवथथा नह न,ु ज्येष्ठ नागररकप्रलतको श्रिा, सम्मानमा र हरेचाहमा िमशः ह्रास 

ह नु र सरकारी तथा लवकास साझेदार सांथथाहरूबाट ह ने कायििममा समन्वयको कमी ह नु यस क्िेका समथया ह न्। 

 

५.५.३ िुनौती ि अिसि 

िुनौती 

अपाङ्गता िएका ्यलक्तहरूको लालग अपाङ्गताको गम्िीरताका आिारमा पवूाििार, आवश्यकता अनुसार सेवा सलुविा तथा 

उपकरणको ्यवथथापन गनुि, उनीहरूल ेसञ्चालन गरेका ्यवसायबाट उत्पालदत वथतुको वजारीकरण गनुि, सबै ि लतक सांरचनाहरू 
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अपाङ्गमिैी लनमािण गनुि, पणूि अशक्त, अलत अशक्त, ब लिक अपाङ्गता र अलटजम िएका ्यलक्तहरूको लालग सहयोगी ्यलक्त र 

पनुिथथापनाको ्यवथथा गनुि, सबै प्रकारका अपाङ्गता िएका ्यलक्तहरूको लालग लशक्ा, थवाथ्य, ताललम र आवश्यकतानुसार 

रोजगारी उपलब्ि गराउन,ु पाररवाररक र सामालजक मलू्य, मान्यता र लैङ्लगक िलूमकामा पररवतिन ल्याउनु, मलहलाको र्रेल ुश्रम र 

हरेचाह कायिलाई मलू्य कायम गरी रालरिय आलथिक आयमा मलहलाको योगदानको गणना गनुि, मलहलामालथ ह ने सबै लकलसमका लहांसा, 

लविेद र शोषणको अन्त्य गनुि, िािलमिक सांथकारहरू  

मलहला मिैी नह नु, सम्पलतमालथ मलहलाको पह चँ थथालपत गनुि, मलहलाको जीवन थतरमा सिुार ल्याउनु, मलहला अलिकारका क्ेिमा 

वनेका कानूनहरूको प्रिावकारी कायािन्वयन गनुि, ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनुिवलाई समाज लवकास र पवूाििार लनमािणमा 

उपयोग गनुि, उनीहरूमालथ ह न ेलहांसा र दु् यिवहारको अन्त्य गनुि र सोका लालग पररवारलाई लजम्मेवार बनाउनु, उनीहरूको आलथिक तथा 

सामालजक हक अलिकारको सांरक्ण गनुि, औषिोपचार सलहतको आरोग्य आश्रमको लनमािण तथा सञ्चालन गनुि आलद यस क्ेिका 

चनु तीहरु ह न्। 

अिसि 

नेपालको सांलविान र ऐनले मलहला, जेि नागररक, अपाङ्गता िएका ्यलक्त र बालबाललकाको हक अलिकारको सलुनलित गरी प्रदशेमा 

ऐन कानूनहरू लनमािण ह न,ु राज्यिारा अपाङ्गता िएका ्यलक्तहरूको अलिकार सम्बन्िी ऐन, समावेशी लशक्ा नीलत, ि लतक सांरचना, 

सञ्चार सेवा र सलुविालाई पह चँयकु्त बनाउने प्रदशे सरकार, गण्डकी प्रदशे, पोिरा, नपेाल प्रथम पञ्चवषीय योजना (२०७६/७७–

२०८०/८१) सम्बन्िी मापदण्ड लगायत लङ्ैलगकमिैी र अपाङ्गता सम्बन्िी लवशेष काननू तथा नीलतको तजुिमा र कायािन्वयन ह न,ु 

अन्तरािलरिय महासलन्ि, लदगो लवकासको लक्ष्य आलदमा अपाङ्गता िएका ्यलक्तहरूको लालग लवलिन्न प्राविान रहन,ु मलहला र 

अपाङ्गता िएका ्यलक्तहरू थवयां लियाशील िई सांगलठत ह नु, अन्तरािलरिय महासलन्िको पक् राज्य िएकाल े लङ्ैलगकमिैी र 

अपाङ्गताको लवषयलाई सांवोिन गनिको लालग सरकार र सरोकारवाला लनकायहरूसँग सहकायि र साझेदारीमा वलृि ह नु, नेपालको 

सांलविानले राज्यका तीनै तहमा मलहलाको राजनैलतक सहिालगता उत्साहजनक रहनु, रालरिय मलहला आयोगको सांवैिालनक अलिकार 

सलहत क्िेालिकार वलृि ह न,ु केन्रमा लैङ्लगक उत्तरदायी बजेट प्रणाली सांथथागत ह न,ु लवलिन्न सामालजक सांर्सांथथाहरू लियाशील 

रहन,ु लवद्यालय लशक्ामा लङ्ैलगक समदर कायम िएको समाजको मलू्य, मान्यता र ्यवहारमा िमशः सकारात्मक पररवतिन ह दँ ै

आउनु, ज्येष्ठ नागररकहरूको ्यवथथापन थथानीय सरकारको अलिकार क्ेिलिि रहन,ु ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनुिवलाई 

उपयोग गन ेवातावरण लसजिना ह दँ ैजानु, तीन ैतहका सरकारको नीलत, कानून तथा योजनाहरूमा ज्येष्ठ नागररकहरूका सवालहरूलाई 

सम्वोिन गररन,ु सामालजक लवकास सांर् र सांथथाहरू पररचाललत ह नु आलद यस क्ेिका अवसरहरु ह न्। 

 

५.५.४ दीघशकालीन सोंि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोंि 

लैङ्लगक समतामलूक एवां बाल, जेष्ठ नागररक र अपाङ्गता मैिी पाललका। 

लक्ष्य  

जेष्ठ नागररकको सांरक्ण र ज्ञानको उपयोग, लैङ्लगक समानता, बाल अलिकार र अपाङ्गता िएका ्यलक्तहरूको पह चँ वलृि गरी 

सामालजक आलथिक क्िेमा सशक्तीकरण गद ैसम्मानपणूि जीवनयापन गने वातावरण लनमािण गने।  

 

उदे्दश्य 

१. बालबाललका तथा लकशोरलकशोरीको समग्र अलिकारको सांरक्ण गद ैबालबाललका तथा लकशोरलकशोरीमिैी बातावरण लसजिना गनुि। 

२. ज्येष्ठ नागररकको हक अलिकारको सांरक्ण गद ैउनीहरूको ज्ञान, सीप र अनुिवलाई उपयोग गनुि। 

३. अपाङ्ग िएका ्यलक्तमा आलथिक तथा सामालजक सशक्तीकरण माफि त् जीवनयापँनमा सहजता प्रदान गनुि। 

४. मलहला लवरुि ह न ेसबै प्रकारका िेदिाव, लहांसा र शोषणको अन्त्य गद ैआलथिक समलृि र लदगो लवकासका लालग मलहलाको समान 

अग्रसरता र नेततृ्वदायी िलूमका लवकास गद ैस्रोत, सािन, अवसर तथा लािमा लङ्ैलगक न्यायसलहतको पह चँ सलुनलित गनुि।    
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५.५.५ िणनीवत तथा कायशनीवत  

 

िणनीवत कायशनीवत 

उदे्दश्य १. बालबावलका तथा वकशोिवकशोिीको समग्र अविकािको संिक्षण गदै बालबावलका तथा वकशोिवकशोिीमैत्री 

बाताििण वसजशना गनुश।   

१.१ बाल मतु्य ुदरमा कमी ल्याउने। १.१.१ लकशोरलकशोरीहरूलाई थवाथ्य तथा प्रजनन थवाथ्य लशक्ा सेवा 

उपलब्ि गराइनेछ । 

१.१.२ बालबाललकाहरूलाई पणूि िोपको सलुनलितता तथा गणुथतरीय 

थवाथ्य सेवाको पह चँ बढाइ बाल मतु्यदुर र्टाइनछे।  

१.२  बालबाललका तथा लकशोरलकशोरी मालथको 

लविेद, लहांसाको रोकथाम एवां उनीहरू मालथको 

उत्पीडन, शोषण शारीररक, मानलसक, सांवेगात्मक 

तथा सांज्ञानात्मक लवकासका लालग प्रिावकारी 

उपायहरू अवलम्बन गने ।    

  

1.२.१ बालबाललका मालथ ह ने शारीररक तथा मानलसक सजाय, बाललववाह, 

बालश्रम, बालबाललका लवरुिको लहांसा, लाग ू औषि, बाल 

य नदु् यि् यहार, बालबाललका बेचलबिन तथा गैर कानूनी 

ओसारपसार लगायत बालबाललका सम्बन्िी काननूी प्राविानका 

लवषयहरूमा सचतेनामलूक कायििमहरू सञ्चालन गररनेछ । 

१.२.२ लहांसा प्रिालवत बालबाललका तथा लकशोरलकशोरीको उलचत सांरक्ण 

तथा पनुथथािपनाका लालग लवशेष ्यवथथा गररनेछ। 

१.२.३ प्रत्येक लवद्यालयहरूमा बालबाललकाको शारीररक र मानलसक 

लवकासका लालग उमरे र कक्ा अनुसार िलेकुद, मनोरञ्जन तथा 

अलतररक्त लियाकलापहरू सञ्चालनका लालग वालषिक क्वयालेन्डर 

बनाई सञ्चालन गररनछे । 

१.२.४ लवद्यालय तहको लशक्ामा थवाथ्य, य न तथा प्रजनन् अलिकारका 

लवषयहरू, बाललववाहकामा पनिजाने नकारात्मक असर सम्बन्िी 

लवषय समावेश गररनछे। 

उदे्दश्य २. ज्येष्ठ नागरिकको हक अविकािको संिक्षण गदै उनीहरूको ज्ञान, सीप ि अनुभिलाई उपयोग गनुश।     

2.1 ज्येष्ठ नागररकको लालग हरेचाह, थयाहार-ससुार र 

सत्सङ्गको उपयकु्त वातावरण लसजिना गने।     

२.१.१ ज्येष्ठ नागररकको आलथिक तथा सामालजक हक अलिकार सांरक्णको 

लालग ज्येष्ठ नागररक सांरक्ण नीलत तजुिमा गररनछे। 

२.१.२ सन्तानल ेआफ्ना आमाबाबुलाई  हरेचाह, र थयाहार ससुार गनुिपन े

लवषयका बारेमा जनचतेना अलिवलृि गररनेछ। 

२.१.३ ज्येष्ठ नागररकलाई प्रदान गररने ित्ता, थवाथ्य परीक्ण र्र टोलम ै

प्रदान गररनुका साथै लदवा सेवा केन्र र सलुविा सम्पन्न आश्रमको 

्यवथथा गररनछे।  

२.१.४  ज्येष्ठ नागररकले समाज र रारिको लालग पयुािएको योगदानको 

आिारमा सम्मान गररनेछ।      

२.१ ज्येष्ठ नागररकले आजिन गरेको ज्ञान, सीप र 

अनुिवलाई पाललकाले उपयोग गन।े 

 

२.१.१ ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनिुवलाई उपयोग गनुिका साथै 

पथुतान्तरण गररनछे। 

उदे्दश्य ३. अपाङ्ग भएका व्यविमा आवथशक तथा सामावजक सशिीकिण माफश त ्जीिनयाँपनमा सहजता प्रदान गनुश।      

३.1 अपाङ्गमिैी ि लतक सांरचना लनमािण तथा सिुार ३.१.१ ि लतक सांरचना तथा पवूाििार र सेवा सलुविा अपाङ्गमैिी बनाउन 
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५.५.६ कायशक्रमका प्राथवमकता 

1= सब ैबालबाललकालाई िोप लदलाउने र लकशोरलकशोरीहरूको सशक्तीकरण कायििम सञ्चालन गन ेसाथै आवश्यक 

(Needy) बालबाललकाहरूको लवशेष सांरक्ण र पनुिःथथापन गने। 

गरी साविजलनक सेवामा सहज पह चँ बढाउने। 

    

पहल गररनेछ। 

३.१.२ लशक्ण लसकाई पिलत अपाङ्गमैिी बनाई गणुथतरीय लशक्ामा सबै 

अपाङ्गता िएका बालबाललकाहरूको पह चँ वलृि गररनछे।  

३.१.३ पररवार र समाजले अपाङ्गप्रलत दिेाउन ेहये िावलाई हटाइनछे। 

३.२ सबै प्रकारका अपाङ्गता िएका ्यलक्तहरूको 

हक अलिकार सांरक्ण गनि आवश्यक नीलत 

लनमािण गरी प्रिावकारी कायािन्वयन गने। 

 

३.१.१ अपाङ्गता िएका ्यलक्तहरूका लालग आय आजिन गने कायििम 

तजुिमा गरी उनीहरूलाई आत्मलनििर बनाइनेछ । 

३.१.२ गम्िीर प्रकारका अपाङ्गता िएका ्यलक्तहरूको लालग पनुथथािपना 

सेवा र आवश्यक थवाथ्योपचारको ्यवथथा गररनछे। 

उदे्दश्य ४. मवहला विरुि ह ने सबै प्रकािका भेदभाि, वहंसा ि शोषणको अन्त्य गदै आवथशक समृवि ि वदगो विकासका लावग 

मवहलाको समान अग्रसिता ि नेतृत्िदायी भूवमका विकास गदै स्रोत, सािन, अिसि तथा लाभमा लैङ्वगक 

न्यायसवहतको पह ँि सुवनवित गनुश। 

४.१ लैङ्लगक लहांसा अन्त गने कायििम तजुिमा गरी 

लाग ुगने। 

४.१.१ य लनक तथा लङ्ैलगक अल्पसांख्यकहरूप्रलत ह ने सामालजक लविेद 

हटाउन सचतेनामलूक तथा क्मता वलृि कायििम सञ्चालन 

गररनेछ। 

४.१.२ मलहला लवरुि ह न ेसबै प्रकारका लहांसा, शोषण र लविदे रोकथाम 

एवम ्लनयन्िणका लालग कानूनी उपचार प्रणालीलाई सहज, लछटो र 

पह चँ योग्य बनाइनछे र लैङ्लगक उत्तरदायी बजेट सलहत थथानीय 

तहसँगको सहकायि गररनेछ । 

४.२ मलहला लवरुि ह न ेसबै प्रकारका लहांसा, शोषण र 

िेदिाव अन्त्यका लालग लवलिन्न अलियान 

सञ्चालन गन े। 

४.२.१ सह ललयतपणूि ऋण तथा लवत्तीय पह चँको ्यवथथा लमलाइ 

उद्यमशीलताको माध्यमबाट िमश: लपछलडएका, लवपन्न र सब ै

प्रकारका मलहलाको आलथिक सवललकरण गनिको लालग 

जीलवकोपाजिन सिुार र थवआजिन कायििम सञ्चालन गररनेछ। 

४.२.२ मलहला लवकास कायििमलाई लनरन्तरता लदनुका साथै मलहला 

समहूिारा प्रवलिित मलहला सहकारी सांथथालाई मलहलाहरूका 

उत्पादनमलूक ्यवसाय तथा थवरोजगारको क्ेिमा पररचालन गन े

वातावरण लसजिना गररनेछ। 

४.२.३ मलहलाको र्रेल ु श्रम तथा पाररवाररक हरेचाह सम्बन्िी 

लियाकलापको मलू्य कायम गरी पाललकाको आयमा मलहलाको 

योगदानको गणना गनि पहल गररनछे। 

४.२.४ सरुलक्त माततृ्व र प्रजनन ् थवाथ्य अलिकारलाई थप सलुनलित गनि 

लवशेष कायििम सञ्चालन गररनछे। 

४.२.५ पाललकाथतरमा ह ने सबै लकलसमका सवेक्ण तथा त्याङ्क सांकलन 

गदाि लङ्ैलगक िण्डीकृत् लवषय अलनवायि रूपमा समावेश गन े

्यवथथा गरी मलहलाको अवथथा सम्बन्िी प्रलतवेदन तयार गररनछे। 
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2= ज्येष्ठ नागररकहरूको लालग आवश्यक सामालजक सरुक्ा कायििम लाग ुगने। 

3= अपाङ्गता िएका ्यलक्तहरूको लालग उद्यमशीलता लवकास सम्बन्िी ताललम सञ्चालन गन ेएवां नयाँ लनमािण ह ने साविजलनक 

पवूाििारहरू अपाङ्गमैिी बनाउने। 

4= लैङ्लगक लहांसा लवरुि शनू्य सहनशीलता अपनाउने र लहांसा पीलडत, य लनक अल्पसांख्यक र एकल मलहलाहरूको लालग 

क्मता अलिवलृि कायििम सञ्चालन गने। 
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५.५.६ विस्तृत कायशक्रम  

विस्ततृ कायशक्रम: लवक्षत समुह (बालबावलका, मवहला, अपाङ्गता भएका व्यवि ि जेष्ठ नागरिक) विकास ि संिक्षण 

ि
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२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१ १ १.१ 

 

१.१.१ क वडाथतरमा बह क्िेीय पोषण 

सम्बन्िी सचेतनामूलक 

कायििम 

 

सांख्या  ९ ९ ९ २७ थवाथ्य 

शािा 

२ १.१.१ क वडाथतरमा लकशोरलकशोरी 

प्रजनन थवाथ्य कायििम 

सांख्या  १ १ १ ३ थवाथ्य 

शािा 

३ १.१.२ क पूणि िोप सलुनलितताका 

लालग सचेतनामूलक 

कायििम  

 

सांख्या  १ १ १ ३ थवाथ्य 

शािा 

४ १.२ १.२.१ क वडाथतरमा बाललववाह तथा 

लकशोरलकशोरी सचेतना 

कायििम 

सांख्या  ९ ९ ९ २७ थवाथ्य 

शािा 

५ १.२.२ क, ि  जोलिममा परेका 

बालबाललकाको तत्काल 

उद्दार एवां पुनथथािपना केन्र 

थथापना र सञ्चालन 

सांख्या  १   १  

६ १.२.३ क बालबाललकाको सवािङ्गीण 

लवकासका लालग 

लवद्यालयहरूमा अलतररक्त 

लियाकलाप सञ्चालनका 

लालग वालषिक क्वयालेन्डर 

बनाई लागू गने 

सांख्या      लशक्ा 

शािा 

७ १.२.४ क य न तथा प्रजनन अलिकार, 

वाललववाह सम्बन्िी  

सचेतना कायििम 

सांख्या  २ २ २ ६ थवाथ्य 

शािा 

८ १.२ १.२.४ क पाललका थतरमा बालपररषद ्

गठन तथा सञ्चालन 

सांख्या  १   १  
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९ २ २.१ २.१.१ ि, ग, 

क 

ज्येष्ठ नागररक सम्बन्िी नीलत 

तथा कानून र मापदण्ड 

लनमािण तथा लनयमन एवां 

सामालजक सुरक्ा 

कायििमलाई सुदृढ गने 

प्याकेज  १ लनरन्तर लनरन्तर १  

१० २.१.२ क  ज्येष्ठ नागररकप्रलत पररवार र 

समाजको दालयत्व सम्बन्िमा 

सचेतनामूलक कायििम  

सांख्या  २ २ २ ६  

११ २.१.३ क िमश: प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ 

नागररक लदवा सवेा केन्र 

थथापना तथा सञ्चालन 

सांख्या  ३ ३ ३ ९  

१२ २.१.३ क ज्येष्ठ नागररकलाई प्रदान 

गररने ित्ता, थवाथ्य परीक्ण 

र्र टोलमै प्रदान 

प्याकेज  ३ ३ ३ ९  

१३ २.१.४  जेष्ठ नागररक सम्मान 

कायििम 

सङ्ख्या  १ १ १ ३  

१४ २.२ २.२.१ क अन्तरपुथता सीप हथतान्तरण 

कायििम 

सांख्या  ९ ९ ९ २७  

१५ ३ 

 

३.१ ३.१.१ क अपाङ्गतामैिी सांरचना 

लनमािण गनि अन्तरशािा 

समन्वय 

सांख्या  १ १ १ ३  

१६ ३.१.२ क अपाङ्गतामैिी लशक्ण 

लसकाई प्रवििन कायििम 

सांख्या  २ २ २ ६ लशक्ा 

शािा 

१७ ३.१.३ क,ि,ग अपाङ्गप्रलत पररवार र 

समाजको दाइत्व बुझाउन 

सचेतना कायििम 

सांख्या  २ २ २ ६  

१८ ३.२ ३.२.१ क,ि अपाङ्गता िएका 

्यलक्तहरूको लालग 

उद्यमशीलता र सशक्तीकरण 

कायििम 

सांख्या  १ १ १ २७  

 ३.२.२  अपाङ्गता िएका 

्यलक्तहरूलाई थवाथ्य 

उपचार तथा पुनथथािपना 

प्याकेज  १ १ १ ३  



 

138 
 

ि
.

स
ां. 

उ
द्द
े

श्य
 

न
ां. 
रण न
ील
त
 

न
ां. 
क
ाय
ि

न
ील
त
 

न
ां. 
स
ांके

त
 न
ां. कायििम 

ए
क
ा

ई आ ि
ार
 

व
ष
ि 

२
०

७
७
/

७
८

 

त ्य
ा

ङ्
क

 

 

लक्ष्य 

य
ोज
न
ा 

अ
व
लि

क
ो 

ज
म्म
ा 

ल
क्ष्
य

 

लज म्म
े

व
ार
 

लन क
ाय

 

सेवा कायििम 

१९ ४ ४.१ ४.१.१ क लैङ्लगक तथा य लनक 

अल्पसांख्यकप्रलतको लविदे  

न्यूनीकरण सम्बन्िी 

सचेतनामूलक कायििम 

सांख्या  १ १ १ ३  

२० ४.१.२ क लैङ्लगक लहांसा पीलडतको 

लालग कानूनी उपचारको 

्यवथथा गने 

सांख्या १ १ १ १ ३ न्यायीक 

सलमलत 

२१ ४.१.२ क लैङ्लगक लहांसा लनवारण 

कोष थथापना 

सांख्या तयारी १   १ लेिा 

शािा 

२२ ४.२ ४.२.१ क एकल, लपछलडएका तथा 

लवपन्न मलहला सांरक्ण तथा 

सशक्तीकारण गने  

सांख्या  १ १ १ ३ लेिा 

शािा 

२३ ४.२.२ क मलहला   लवकास 

कायििमिारा प्रवर्लित 

मलहला सांथथाहरूलाई 

प्रोत्साहन कायििम 

सांख्या  १ १ १ ३  

२४ ४.२.३  मलहलाको र्रायसी श्रमलाई 

रालरिय आयमा गणना गने 

्यवथथा गने। 

प्याकेज  १ लनरन्तर लनरन्तर १ लेिा 

शािा 

२५ ४.२.४  सुरलक्त माततृ्व र प्रजनन 

अलिकार सम्बन्िी 

सचेतनामूलक कायििम 

प्याकेज  १ लनरन्तर लनरन्तर १  

२६ ४.२.५  प्रदेशथतरीय लैंङ्लगक 

िण्डीकृत त्याङ्क 

सांकलन, लवशे्लषण तथा 

अद्यावलिकरण र प्रकाशन 

प्याकेज  १ लनरन्तर लनरन्तर १  
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५.६ श्रम तथा िोजगाि 

५.६.१ पृष्ठभूवम 

मानवशलक्त (workforce) र श्रम लबच अन्योन्यालश्रत सम्वन्ि रहकेो छ जसको सम्यकु्त कृयाकलाप लबना वथतुको उत्पादन र लवलनमय 

असम्िवप्राय ह न्छ।जब मानवशलक्त दक् एवां लसपयकु्त र ्यावसालयक ह न्छ तब रोजगार उसलाई िोज्द ैआँउदछ।श्रम, लसप र रोजगार 

एकअकािमा अन्तरसम्वलन्ित र पररपरुक पलन ह न्।नेपालको सांलविानको िाग ३ िारा ३३ र ३४ ले िमश: रोजगारी र श्रमको हकलाई 

म ललकहकको रुपमा ्यवथथा गरेको छ।  

यस पाललकाबाट २१९ मलहला र १,०७३ परुुष गरी कूल १,२९२ अथाित कररब ११% सकृय जनशलक्त रोजगारीका लालग लवदलेशएका 

छन्। मानवशलक्तलाई लसपयकु्त बनाई दक् र ्यावसालयक श्रमशलक्तको लवकास गने, श्रलमक र उद्यमीबीच समुिरु सम्बन्ि कायम गने, 

वैदलेशक रोजगारीमा रहदा आलजित लसप, पुँजी तथा प्रलवलिको थवदशेकै गाँउ गरमा उपयोग गनुि र मयािलदत कामको अवसर वा रोजगारी 

लदलाउनु आजको ज्वलन्त आवश्यकता दलेिएको छ।यो प्रकृयाबाट श्रमको सम्मान र रोजगारीका अवसर वलृि ह नेमाि निै पाललकाको 

लवकास एवां अथितन्िलाई समेत सवल बनाउन मद्दत पगु्नेछ। 

 

५.६.२ प्रमुख समस्या 

श्रम र श्रलमकप्रलत सम्मानको दृलिले नहरेरनुका कारण यवुाशलक्त सहर एवां लवदशे पलायन ह नु, उद्यमशीलताको लवकास एवां रोजगार 

प्रवििन नह न,ु लगानी (श्रम र पुँजी)को प्रलतफल कमजोर रहन,ु वैदलेशक रोजगार सरुलक्त र िरपदो ह न नसक्वनु, वैदलेशक रोजगारीका 

नाममा ह ने मानव तथकरी नरोलकन,ु लनजी क्ेिको लगानी आकलषित गरी पाललकामै रोजगारीका अवसर लसजिना ह न नसक्वनु, वैदलेशक 

रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र पुँजीलाई उत्पादनमा जोड्न नसक्वनु, लवलिन्न प्रकृलतको बालश्रम लवद्यमान रहनु आलद यस क्ेिका मखु्य 

समथया ह न्। 

 

५.६.३ िुनौती ि अिसि 

िुनौती 

उत्पादनशील क्िेको पलहचान र रोजगारीका अवसरहरू लसजिना गनुि, श्रमलाई सीप, प्रलवलि, उत्पादन र बजारसँग जोड्नु, अन पचाररक 

क्ेिका रोजगारीलाई औपचाररक क्ेिको दायरामा ल्याउन,ु लशक्ालाई ्यावसायीक र रोजगारमलूक बनाई उद्यमशीलता लवकास गनुि, 

लनजी क्ेिको लगानी आकलषित गनुि, लवद्यमान कानूनहरूको प्रिावकारी कायािन्वयन गनुि, असल श्रम सम्बन्िको लवकास र श्रमको 

उत्पादकत्व वलृि माफि त् आलथिक लवकासका सम्िावनाहरूलाई साथिक तुल्याउन ुआलद यस क्ेिका चनु तीहरू ह न्।  

अिसि 

श्रममिैी ऐन काननूहरू लनमािण ह नु, प्रदशे तहमा श्रम तथा रोजगार सम्बन्िी सांथथागत सांरचनाहरू थथापना तथा सञ्चालन ह न,ु 

सामालजक सांर्-सांथथाहरू श्रम तथा रोजगारका क्िेमा लियाशील रहन,ु नेपाल श्रम तथा रोजगारका क्ेिमा अन्तरािलरिय थतरका लवलिन्न 

महासलन्िहरूको पक्रारि ह न ुजथता यस क्िेका अवसर ह न्। 

 

५.६.४ दीघशकालीन सोंि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोंि 

लसपयकु्त जनशलक्त र श्रम; रोजगार र उत्पादकत्व वलृि। 

लक्ष्य  

श्रमशलक्तको ज्ञान र लसपलाई उत्पादनशील क्िेमा लगाई बेरोजगारी न्यनूीकरण एवां जीवनथतरमा सिुार गने।  

उदे्दश्य 
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१. बेरोजगार तथा अििबेरोजगारहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू सजृना गनुि। 

२. वैदलेशक रोजगारीका अवसरबाट प्राप्त ज्ञान, लसप र पुँजीलाई थवदशेमै लगाउनु।    

 

५.६.५ िणनीवत तथा कायशनीवत  

 

 

 

५.६.६ कायशक्रमका प्राथवमकता 

१. श्रम बजारको सचूना राख्ने एवां श्रलमक र रोजगारदातावीच समन्वय गने। 

२. श्रलमकहरूको ्यावसालयक दक्ता अलिवलृि गने । 

३. यवुा र लवदशेबाट फलकि एका ्यकलतहरूला उद्यम सञ्चालन गनि प्रोत्साहन गने ।

िणनीवत कायशनीवत 

उदे्दश्य १. बेिोजगाि तथा अिशबेिोजगािहरूलाई िोजगािीका अिसिहरू सृजना गनुश।   

१.१ औद्योलगक सम्पकि  अलिकारीको ्यबथथा माफि त 

श्रम सम्बन्ि सदुृढ गरी रोजगार लसजिना गने । 

१.१.1 पाललकामा श्रम तथा औद्योलगक सम्पकि  अलिकारीको नीलतगत र 

कानुलन ्यवथथा गरी श्रम बजारको माग अनुसार श्रमशलक्तको 

आपलूति गररनेछ। 

१.१.२ प्रदशे सरकार समेतको सहयोगमा श्रलमक र रोजगारदाताबीचको 

समुिरु श्रम सम्बन्ि थथापना गरी रोजगारीका नया ँअवसर लसजिना 

गररनेछ। 

१.१.३ कायिथथलमा ह न ेलहांसालाई न्यनूीकरण गनि कानूनको प्रिावकारी 

कायािन्वयन गररनछे।  

१.२ श्रलमकको दक्ता अलिवलृि गने।    

  

१.२.१ प्रदशे सरकारसँगको समन्वय र सहकायिमा बरेोजगार प्र ढ तथा 

यवुाशलक्तलाई प्रालवलिक, सीपमलूक तथा ्यावसालयक ताललम 

लदई दक् बनाइनछे। 

उदे्दश्य २. िैदेवशक िोजगािीका अिसिबाट प्राप्त ज्ञान, वसप ि पुजँीलाई स्िदेशमै लगाउनु।     

2.1 वैदलेशक रोजगारीलाई श्रलमकको लहत अनुकूल 

सरुलक्त र ्यवलथथत बनाउने।     

२.१.१ वैदलेशक रोजगारीमा जानहेरूको अलिलेि रािी त्यसलाई सरुलक्त, 

्यवलथथत एवम ्मयािलदत बनाउन आवश्यक समन्वय गररनेछ ।    

२.२  वैदलेशक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान,  सीप र 

पुँजीलाई थवदशेमै लगाउने। 

२.२.१ वैदलेशक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, सीप, र पुँजीलाई उत्पादनमा लगाउन 

प्रोत्साहन गररनछे। 
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५.६.७ विस्तृत कायशक्रम  
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२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

 

१ १ १.१ १.१.१ क श्रम तथा औद्योलगक 

सम्पकि  अलिकारीको 

्यवथथा गरी श्रम 

बजारको सूचना 

सङ्कलन  

सांख्या   १  लनरन्तर लनरन्तर  १   

 

२ १.१.२ क,ि उद्योगी, श्रलमकसँग 

अन्तरकृया गने 

सांख्या   १ १ १ ३   

 

 

३ 

१.१.३ क लैङ्लगकताको 

आिारमा ज्यालामा 

गररने लविेद हटाउन 

लनयमन तथा  

सचेतना कायििम 

सञ्चालन गने 

सांख्या  २ २ २ ६  

 

४ 

१.२ 

१.२.१ क,ि ताललमको 

आवश्यकता पलहचान 

गरी प्र ढ तथा 

युवाशलक्तलाई 

प्रालवलिक, सीपमूलक 

तथा ्यावसालयक 

ताललम प्रदान 

सांख्या  २ २ २ ६  
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५ २ २.१ २.१.१ क,ि वैदेलशक रोजगारीमा 

जानेहरूको अलिलेि 

रािी उनीहरूलाई 

आवश्यक कानुनी 

सचेतना कायििम 

सञ्चालन 

सांख्या   १ १ १ ३   

 

६ 

२.२ 

२.२.१  क,ि वैदेलशक रोजगारबाट 

फकेका यवुा ललक्त 

परामशि तथा 

उद्यमशीलता लवकास 

ताललम 

सांख्या   १ १ १ ३   

 ७ 

 

क ्यावसालयकता तथा 

उद्यम प्रवििनका लालग 

ऋणको ब्याजमा 

अनुदान 

सांख्या  १० १० १० ३०  

८ 
 

क उत्कृि उद्यमी 

प्रोत्साहन 

सांख्या  १ १ १ ३  
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५.७ युिा तथा खेलकुद 

५.७.१ पृष्ठभूवम 

सािारणतया १६ दलेि ४० वषि उमेर समहूको जनसांख्यालाई यवुा िलनन्छ र यो पाललकामा कूल जनसांख्याको कररव ४३ प्रलतशत 

यवुाहरूको सांख्या रहकेो छ। लयनीहरूको एकीकृत पहलकदमी र रचनात्मक कृयाकलापका लालग पाललकालिि वडा नां. ३, ४ र ५ मा 

एक/एकवटा, वडा नां. ८मा २ र वडा नां. ९मा ३ वटा गरी कूल ८ वटा यवुा क्वलवहरू कृयाशील छन्। यवुा अवथथा जीवनकै सबैिन्दा 

रचनात्मक, लगनशील, सकृय र ऊजािलशल समय हो। क्मता अलिवलृि, उद्यमशीलताको लवकास र सशक्तीकरण माफि त यवुाहरूको 

लवदशे पलायनलाई रोकी गाँउ, टोल एवां रारिको लवकास र लनमािणमा सहिागी गराउद ैराजनैलतक, आलथिक, सामालजक र साँथकृलतक 

अलिकारको पणूि उपयोगको वातावरण तयार गनि लशक्ा, िेलकुद, थवाथ्य, राजनीलत, रोजगारी लगायतका क्ेिमा उनीहरूलाई लवशषे 

अवसर प्रदान गररन ुपदिछ।  

थवाथ्य, सजृनशील, लसपयकु्त र ऊजािशील ्यलक्तलाई जनसाांलख्यकी पुँजीमा गणना गररन्छ जसका लालग लनरोगी ह नु एक महत्वपणूि 

सति ह न जान्छ। लनरोगी बन्न थवाथ्य िानपानका साथमा िलेकुद वा ्यायामको आवश्यकता पदिछ। िलेकुद र ्यायामले ्यलक्तलाई 

लनरोगी माि नबनाई सजृनात्मक, लगनशील र अनुशालसत समेत बनाउदछ। यस पाललकाका नवै वडाहरूमा िले मैदान लनमािण 

िएकाछन्          िन ेवडा नां. ३ र ८मा २/२ िले मैदानहरू रहकेाछन्। वडा नां. ४को िजुङु र वडा नां. ८का मलपङ र र्ाम्राङका िेल 

मैदानहरूमा िललवल र फुटवलमाि िेल्न लमल्छ िने बाँकी सबै वडाका िेल मैदानहरूमा िललवल र फुटवल बाहके अन्य 

िेलहरूसमेत िेल्न ेसलुविा छन्।  

 

५.७.२ प्रमुख समस्या 

यवुाहरूमा उद्यमशीलता र दक्ता लवकास गन ेपयािप्त कायििम सञ्चालन नह नु, रोजगारीका अवसरहरू पयािप्त नह नुका कारण जनशलक्त 

लवदशे पलायन ह नु, गररबी, लविदे, अन्िलवश्वास र कुरीलत लवद्यमान रहन,ु यवुा, िलेकुद र िलेाडी ललक्त ठोस नीलत, योजना र 

कायििम बनाई प्रिावकारी रूपमा कायािन्वयन नह न,ु यवुाहरूलाई सामालजक र साँथकृलतक लवकृलत लवसांगलतहरूबाट जोगाउन गररएका 

प्रयासहरू पयािप्त नह नु, िलेकुद सामग्री उपलब्ि नह नु, प्रलशक्क र प्रलशक्णको अिाव रहनु, पाललकाथतरका प्रलतयोलगताहरू लनयलमत 

नह नु, रालरिय र अन्तरालरिय थतरका िलेाडी उत्पादनमा समलुचत ध्यान नपगु्नु आलद यवुा र िलेकुद लवकासका क्िेमा दलेिएका प्रमिु 

समथयाहरू ह न् । 

 

५.७.३ िुनौती ि अिसि 

िुनौती 

यवुाहरूमा सकारात्मक सोच, श्रम र सांथकृलतप्रलत सम्मानको िावना लवकलसत गद ैरोजगारमलूक र ्यावसालयक लशक्ा तथा ताललम 

उपलब्ि गराई रोजगारी र थवरोजारीका अवसरहरू सजृना गनुि, लसप, क्मता र अलिपे्ररणा प्रदान गन ेताललम माफि त यवुा प्रलतिाहरूको 

लवदशे पलायन रोक्वन सहयोग पयुािउनु, ताललम प्रदायक लनकायहरू एवां सांर् र प्रदशे सरकारबीच समन्वय कायम गनुि, यवुाहरूमा 

िेलकुदप्रलत आकलषित गनुि, सामालजक र आलथिक सेवाहरूमा यवुाको पह चँ वलृि गनुि, यवुा, लवद्याथी र फरकक्मता िएका ्यलक्त 

ललक्त िलेकुद प्रलतयोलगताहरू सञ्चालन गनुि, सामालजक आलथिक क्ेिहरूमा यवुाहरूको सहिालगता र िलेकुद क्िेमा लगानी वलृि 

गनुि, थथानीय तहमा िलेकुदका आिारशीलाहरू लनमािण गनुि, लनजी क्िेलाई िलेकुद क्िेमा लगानीका लालग आकलषित गरी 

साविजलनक लनजी लगानीलाई प्रोत्सालहत गनुि आलद यवुा र िलेकुद लवकासका प्रमिु चनु तीहरू ह न्। 

अिसि 

नेपालको सांलविान २०७२मा यवुा लवकास सम्बन्िी ्यवथथा िए अनुरुप रालरिय यवुा पररषदक्ो गठन गरी य ुललक्त कायििमहरू 

ल्याइनु, दशेमा लवकास आयोजना, उद्योग सञ्चालन गनि प्रशथत यवुा शलक्त र श्रम दशेमा उपलब्ि ह न,ु लवदलेशने यवुाहरूबाट लिलिन े

लवपे्रषणले रालरिय अथितन्िमा सहयोग पगु्न ु एवां उनीहरूल े लसकेको लसपलाई थथानीयथतरमा प्रयोग गनि सलकने अवसर प्राप्त ह न,ु 
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यवुालाई रारि लनमािणको मलूप्रवाहमा ल्याउने सोच िएका राजनलैतक पाटीले सरकार सञ्चालन गने अवसर पाउनु, थवदशेमा रोजगार र 

थवरोजगारका अवसर अलिवलृिका लालग सांर्ीय र प्रदशे सरकारको उच्च प्राथलमकता रहन,ु थथानीय तहलाई समेत िलेकुदको 

लजम्मेवारी प्राप्त ह नु, उच्च ि–ूिागमा िेललने िेलकुद प्रलशक्ण केन्र थथापनाको प्रचरु सम्िावना रहनु,् यवुाहरूमा िलेकुद र 

्यायामप्रलत रुलच तथा महत्व वढ्न गई पवूाििारको लवकास ह दँ ैजानु, लवलिन्न क्वलबहरूिारा िलेकुद पवूाििार लवकास र प्रलतयोलगता 

आयोजनामा योगदान पयुािउनु, गण्डकी प्रदशे सरकारले िलेकुदलाई पयिटन प्रवििनको माध्यमका रूपमा थवीकार गनुि, लवद्यालय तहमा 

िेलकुदलाई अलिन्न अङ्गका रूपमा ललइनु आलद यस क्ेिका प्रमिु अवसर रहकेा छन्। 

 

५.७.४ दीघशकालीन सोंि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोंि 

पाललका लनमािणको आिार यवुा जनशलक्तको लवकास र िलेकुदको आिार लनमािण। 

लक्ष्य  

यवुा शलक्तलाई पाललकाको सामालजक, िलेकुद, साांथकृलतक र आलथिक लवकासमा सांहालहत गने।  

उदे्दश्य 

१. यवुाको लसप र नतेतृ्व क्मता लवकालसत गद ैलवकास र लनमािणमा यवुा सहिालगता वलृि गनुि। 

२. यवुाहरूमा उद्यमशीलता लवकास गरी थवरोजगार र थवावलम्बी बनाउनु। 

३. पाललकामा िेलकुद पवूाििारको लवकास गनुि। 

४. अनुशालसत, प्रलतथपिी र ्यावसालयक िलेाडी उत्पादनमा जोड लदनु।    

 

५.७.५ िणनीवत तथा कायशनीवत  

 

िणनीवत कायशनीवत 

उदे्दश्य १. युिाको वसप ि नेतृत्ि क्षमता विकावसत गदै विकास ि वनमाशणमा युिा सहभावगता िृवि गनुश।    

१.१ यवुा  पररचालन कायिलवलि तयार पारी नीलत 

लनमािण एवां लवकास लनणियमा यवुाहरूलाई 

सहिागी बनाउने। 

१.१.१ यवुा नीलतको अलिनमा रहरे यवुा पररचालन कायिलवलि बनाई लाग ु

गररनेछ। 

१.१.२ यवुालाई लसप र नेततृ्व लवकास कायििम सञ्चालन गररनछे। 

१.१.३ ग्रालमण यवुा थवयांसेवक समहु लनमािण गरी  लवकास लनमािण र प्रकोप 

उिार कायिमा यवुाहरूलाई पररचालन गररनछे। 

१.१.४ नीलत लनमािण, कायििम लनमािण, अनगुमन मलू्याङ्कन जथता कायिमा 

यवुा सहिालगता वलृि गररनेछ।   

उदे्दश्य २. युिाहरूमा उद्यमशीलता विकास गिी स्ििोजगाि ि स्िािलम्बी बनाउनु।       

2.1 यवुालाई उद्यमशील र आत्मलनििर बनाउन लवत्तीय 

स्रोत सािनको पह चँमा वलृि गने।     

२.१.१ यवुाललक्त उद्यमशील एवां ्यावसालयक ताललमको ्यवथथा गररनेछ। 

२.१.२ वैदलेशक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, लसप, पुँजी र प्रलवलिलाई थवदशेमा न ै

उत्पादनमलूक क्ेिमा लगाउन प्रोत्साहन गररनेछ। 

२.२.३ परम्परागत पशेा र ्यवसायको सांरक्ण, सांवििन र ्यावसायीकरण 

गनि यवुाहरूलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

२.१.४ साविजलनक, लनजी साझेदारी र लवत्तीय सांथथाहरूमाफि त ् यवुालाई 

सह ललयत ्याजदरमा लबउपुँजी उपलब्ि गराई थवरोजगार 

बनाइनछे।  

२.१.५ लसजिनात्मक कायि, अन्वेषण र नवप्रवतिन कायिका लालग पाललकामा 
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५.७.६ कायशक्रमका प्राथवमकता 

१. यवुाहरूमा उद्यमशीलता र अनशुासन लवकास गनि यवुा पररचालन कायिलवलि बनाउद ैउत्पादनमलूक ्यावसालयक तथा प्रालवलिक 

ताललम प्रदान गने। 

२. यवुा थवयांसेवी दथता लनमािण गन।े 

३. यवुाहरूलाई उत्पादनमलूक क्िेमा प्रोत्साहन गने। 

४. िलेकुदका पवूाििार तयार पारी प्रलशक्ण र प्रलतयोलगतामाफि त प्रलतथपिी र अनुशालसत िलेाडी तयार पाने।

एक नवप्रवििन केन्र सञ्चालन गररनेछ।     

उदे्दश्य ३. पावलकामा खेलकुद पूिाशिािको विकास गनुश।      

३.1 िेलकुद पवूाििारको लनमािण, सांरक्ण थतरोन्नलत 

गने।     

३.१.१ प्रदशे सरकारसँगको सहकायिमा कम्तीमा बगमुमा एक 

बह िेलमैदानको थथापना गररनछे। 

३.१.२ एक वडा एक िले मैदान तथा हरेक माध्यालमक लवद्यालयमा एक 

िेल मैदान नीलत लाग ुएवां िरैहकेा िेल मैदानहरूको सांरक्ण एवां 

थतरोन्नलत गररनेछ। 

३.१.३ िजुङुमा उच्च उचाइ िलेकुद प्रलशक्ण केन्र थथापना गनि प्रदशे 

सरकारसँग पहल गररनेछ। 

३.१.४ गरै नपेाली सांर्सँगको साझेदारीमा िलेकुद पवूाििार लनमािण एवां 

थतरोन्नलत गररनेछ। 

उदे्दश्य ४. अनुशावसत, प्रवतस्पिी ि व्यािसावयक खेलाडी उत्पादनमा जोड वदनु। 

४.१ िेल सम्बि प्रादलेशक र रालरियथतरका सांर्-

सांथथाहरूसँग समन्वय र सहकायि गरी िेलकुद 

लवकास गने। 

४.१.१ िलेाडी प्रलशक्ण र िलेकुद लवकासका लालग सरोकारवाला 

प्रादलेशक र रालरिय सांर्सांथथासँग समेत सहयोग र सहकायि गररनछे 

। 

४.१.२ िलेकुदमा यवुाहरूको सहिालगता वलृि गन ेकायििमहरू सञ्चालन 

गररनेछ। 

४.२ मनोरञ्जनात्मक, परम्परागत तथा सांथकृलतजन्य 

िेलकुद लवकास गने। 

४.२.१ क्मताअनुसारका मनोरञ्जनात्मक, परम्परागत तथा सांथकृलतजन्य 

िेललाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

४.२.२ लोपोन्मिु िलेको सांरक्ण र लवकासका लालग आवश्यक ्यवथथा 

गररनेछ। 

४.३ प्रलतिावान िलेाडीको पलहचान, क्मता लवकास 

र प्रोत्साहन गन।े 

४.३.१ प्रदशे र पाललकाको ग रव राख्न सफल िेलाडीहरूलाई सम्मान एवम ्

परुथकारको ्यवथथा गररनेछ । 

४.३.२ अन्तर वडा र  अन्तर माध्यालमक लवद्यालय िेलकुद प्रलतयोलगताहरू 

सञ्चालन गद ैप्रलतिावान िेलाडीहरूको पलहचान तथा लवकास 

गररनेछ। 
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२ १.१.२ क,ि युवा लसप र नेततृ्व लवकास कायििम सञ्चालन सांख्या   १ १ १ ३    

३ १.१.३ क ग्रालमण यवुा थवयांसेवक समुह लनमािण गरी   सांख्या   ९     ९    
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५ २ २ २.१.१ क,ि युवालाई उद्यमशील एवां ्यावसालयक ताललमको ्यवथथा सांख्या   १ १ १ ३    

६ २.१.२  क,ि वैदेलशक रोजगारीबाट प्राप्त ज्ञान, लसप, पँुजी र प्रलवलिको उत्पादन क्ेिमा लगाउने   प्याकेज   १ लनरन्तर लनरन्तर १    

७ २.१.३ क,ि परम्परागत पेशा र ्यवसायको सांरक्ण, सांवििन र ्यावसायीकरण गनि यवुाहरूलाई लबउपँुजी 

उपलब्ि गररन े
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८ २.१.४ क,ि युवालाई सह ललयत ्याजदरमा लबउपँुजी उपलब्ि गराई थवरोजगार बनाइन े प्याकेज              
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५.८ भाषा, सावहत्य, संस्कृवत ि सम्पदा 

५.८.१ पृष्ठभवूम 

यो पाललका जालत, िाषा, िमि, कला, सांथकृलत, साथै परुातालत्वक रूपल ेमहत्वपणूि रहकेो छ । गरुुङ जालतकै ठुला र ्यवलथथत वसोवास 

गरेका िजुङु, लसङ्दी, लगलङु, र्लेगाँउ जथता गाँउहरू यसै पाललकामा अवलथथत छन्। मातिृाषाको आिारमा यस गाउँपाललकामा 

आिा िन्दा िेरै अथाित ५२.५३% जनसांख्या गरुुङ िाषी छन ्िन ेदोस्रोमा ४५.८ % नपेाली िाषी रहका छन ्िन ेलछटफुट रुपमा मगर, 

तामाांग, नेवारी, राई, मैथली र अन्य िाषा बोल्न ेपलन छन्। िमिको आिारमा विु, लहन्द,ु इसाई, सच्चाई र ईथलाम िमि मान्न ेजनसांख्या 

िमश: ६२.७६%, ३३.३२%, २.३६%, १.४७% र ०.०७% रहकेो छ| जात जालतका आिारमा आलदवासी जनजालत, 

लवश्वकमाि, पररयार, के्िी, साकी, व्राह्मण, अन्य, ठकुरी, मलुथलम र मिेसीको जनसांख्या िमश: ७७.०४, १३.५६, 

३.३८, २.६७, १.९, ०.९७, ०.२७, ०.१७, ०.०५९ र ०.००८५ प्रलतशत रहकेोमा गरुुङको माि जनसांख्या ६७.९८% 

अथाित ७,९७२ रहकेो छ।  

यस पाललकामा ठकुरी, मलुथलम, िजेुल, नेवार, ह्याल्मोको सांख्या कूल जनसांख्याको १ प्रलतशत िन्दा तल रहकेो छ। 

मलूत: गरुुङ जालत साथै अल्प सांख्यामा रहकेा जालतको िाषा, परम्परा र साँथकृलतको जगनेािका गद ैिावी पथुतालाई समेत हथतान्तरण 

गनुि आवश्यक छ िन ेपरुातालत्वक र ऐलतहालसक सम्पदाको सांरक्ण र सांवििन पलन तलेत्तकै िाचँो छ। 

 

५.८.२ प्रमुख समस्या 

पाललकामा बोललन ेसबै िाषाहरू समान रूपमा लवकलसत ह न सकेका छैनन ्र अल्पसांख्यक जनसांख्याल ेबोल्ने िाषा लोप ह ने ितरामा 

छन्। गरुुङ्ग, कलथत दललत, ब्राह्मण, क्िेी, मगर, तामाङ, नेवार, ठकुरी, मसुलमान आलदका आ-आफ्नै सांथकृलत छन् तर यी 

सांथकृलतहरूमा लहन्दी र पलिमा सांथकृलतको प्रिाव बढ्दो छ। यसलाई ्यवथथापन गनि नसलकएको, यहाँका ऐलतहालसक सम्पदा, 

परुातालत्वक महत्वका ठाउँ तथा वथतुहरू र िालमिक मठ-मलन्दर एवां गमु्वाहरूको उलचत सांरक्ण र सांवििन ह न नसक्वदा लोप ह ने वा 

लवनाश ह न ेितरामा ह न,ु यथता ऐलतहालसक सम्पदा तथा परुातालत्वक वथतुहरूको सांरक्ण र लवकास गनुि यस क्ेिका मखु्य समथया ह न्। 

 

५.८.३ िुनौती ि अिसि 

िुनौती 

यस पाललकाका म ललक परम्परा, सांथकृलत र सम्पदाहरूको अलिलेि तयार पारी सांरक्णको कायि गनुि, लोपोन्मिु जालत एवम ्

लपछलडएका वगिको िाषा, सालहत्य र सांथकृलतको सांरक्ण र प्रवििन गनुि, सहरीकरण र लवश्व्यापीकरणको बढ्दो प्रिाव प्राचीन सम्पदा र 

सांथकृलत मालथ थलपएको चनु ती हो। प्राचीन सम्पदाको उलचत ्यवथथापन गनुि, पाललकामा बोललने सबै िाषाको समतामलूक लवकास 

गनुि, पाललकालिि रहकेा परुातालत्वक तथा साांथकृलतक सम्पदाको उत्िनन् गरी एकीकृत् अलिलिे तयार गनुि यस क्ेिका प्रमिु 

चनु तीहरू ह न्।  

अिसि 

साँथकृलतक, िालमिक, ऐलतहालसक एवम ् परुातालत्वक सम्पदाहरूमाफि त् पयिटन क्िेको लवकास गरी रालरिय एवम ्अन्तरािलरिय थतरमा 

पाललकालाई लचनाउने र सांर्, प्रदशे र थथानीय लतनै तहका सरकारका लवचको समन्वयमाफि त पाललकाको आलथिक समलृिमा टेवा 

प¥ुयाउन ेकायि यस क्िेका अवसर ह न्। 

 

५.८.४ दीघशकालीन सोंि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोंि 

पाललकाको पलहचँान; सबै िाषािाषी, िमि र सँथकृलतक सम्प्रदायबीचको एकता।  

लक्ष्य  
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सबै जात जालत, िाषा, िमि, कला, सालहत्य, सांथकृलत, परुातालत्वक एवम ्ऐलतहालसक सम्पदाहरूको सांरक्ण र सांवििन गन े।  

उदे्दश्य 

१. पाललकालिि रहकेा जातजालत, िाषा, िमि, सांथकृलत, कला, सालहत्य र परम्पराको सांरक्ण र सांवििन गनुि। 

२. लवलिन्न ऐलतहालसक, परुातालत्वक र साँथकृलतक सम्पदाको जीणोिार र सांरक्ण गनुि।    

 

 

 

 

 

५.८.५ िणनीवत तथा कायशनीवत  

 

 

५.८.६ कायशक्रमका प्राथवमकता 

१. पाललकालििका िाषा, कला, सांथकृलत र ऐलतहालसक सम्पदाको अलिलेिीकरण गरी सांरक्ण र प्रवििन गने।  

२. गरुुङ सङ्गलयको थथापना र सञ्चालन गने ।

िणनीवत कायशनीवत 

उदे्दश्य १. पावलकावभत्र िहेका जातजावत, भाषा, िमश, संस्कृवत, कला, सावहत्य ि पिम्पिाको संिक्षण ि संििशन गनुश। 

१.१  पाललकालिि रहकेा सबै जात जालत,  िाषा, िमि, 

सांथकृलत, कला, सालहत्य र म ललक परम्पराको 

सांरक्ण र सांवििन गने। 

१.१.1 पाललकामा जालतय, िालमिक, साँथकृलतक सलहरणतुा कायम राख्द ै

प्रत्येक समदुायको िालमिक एवम ्साँथकृलतक सम्पदाको सांरक्ण, 

सांवििन गने ्यवथथा गररनेछ । 

१.१.२ ऐलतहालसक ्यलक्तत्व एवां िाषा, कला, सालहत्य र म ललक परम्पराको 

लवकासमा उल्लिेनीय योगदान गन े्यलक्तत्वहरूको अलिलिे 

तपार पारी उनीहरूको सांझनामा पाललकािारा लनलमित 

सांरचनाहरूको नामकरण गररनेछ।   

१.१.३ िालमिक सम्पदा एवम ्तीथिथथलहरूको समलुचत सिुार गरी लदगो 

्यवथथापन गररनछे। 

१.१.४ यहा ँबोललने िाषा, परम्परा र साँथकृलतको जगेनाि गरी यसलाई पयिटन 

प्रवििनसँग जोलडनेछ। 

उदे्दश्य २. विवभन्न ऐवतहावसक, पुिातावत्िक ि साँस्कृवतक सम्पदाको जीणोिाि ि संिक्षण गनुश।     

2.1 ऐलतहालसक एवां जीणि अवथथामा रहकेा सामग्री र 

सम्पदाहरूको पलहचान गरी लतनीहरूको 

जीणोिार, उत्पादन एवां सांरक्ण गन।े     

2.1.1 महत्वपणूि ऐलतहालसक र साँथकृलतक सम्पदाको अलिलिे तयार 

गररनेछ। 

२.१.२ यहा ँरहकेा सम्पदाहरूको  जीणोिार एवां सांरक्ण गररनेछ। 

२.१.३ गरुुङ जालतका िेषिषुा र परम्परासँग सम्बलन्ित म ललक एवम ्

थथानीय सामग्रीहरूलाई उत्पादन, सांवििन र सङ्ग्रह गररनेछ।       
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५.८.७ विस्तृत कायशक्रम  
ि
.स
ां. 

उ
द्द
ेश्य
 न
ां. 

रण
न
ील
त
 न
ां. 

क
ाय
िन
ील
त
 न
ां. 

स
ांके
त
 न
ां. कायििम एकाई आिार वषि 

२०७७/ ७८ 

त्याङ्क 

 

लक्ष्य योजना 

अवलिको 

जम्मा लक्ष्य 

लजम्मेवार 

लनकाय 

२०७८/ 

७९ 

२०७९/८० २०८०/ 

८१ 

१ १ १.१ 

 

१.१.१ क पाललकालििका सबै समुदायमा सलहरणतुा कायम 

राख्दै प्रत्येक समुदायको िालमिक एवम् साथँकृलतक 

सम्पदाको सांरक्ण, सांवििन 

सांख्या  १ लनरन्तर लनरन्तर १  

२ १.१.२ 

 

क ऐलतहालसक एवां िाषा, कला, सालहत्य र म ललक 

परम्पराको लवकासमा उल्लेिनीय योगदान गने 

्यलक्तत्वहरूको सम्मान 

सांख्या  १ १ १ ३  

३ १.१.३ क यहाँ बोललने िाषा, परम्परा र साँथकृलतको जगेनाि  प्याकेज       

४ २ २.१ २.१.१ क ऐलतहालसक र साँथकृलतक सम्पदाको अलिलेि 

तयार  

सांख्या  १   १  

५ २.१.२ क,ि सम्पदाहरूको  जीणोिार एवां सांरक्ण प्याकेज  १ १ १ ३  

६ २.१.३ क,ि गुरुङ जालतका िेषिषुा र परम्परा, जन्म र मतृ्य ु

सांथकार सांरक्ण र सम्वििन गनि सङ्ग्रालयको 

थथापना  

सांख्या   १ लनरन्तर लनरन्तर १  
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अध्याय ६ 

भौवतक के्षत्र 

६.१ ऊजाश (जलविदु्यत ्ि नविकिणीय ऊजाश) 

६.१.१ पृष्ठभूवम 

ऊजाि मानव जीबन, हरेक ि लतक पदाथि र सांरचनाको लनमािण र लवकाशका लालग अत्यावश्यक वथतु हो। यसको उत्पादन र प्रयोगको 

अवथथाले दशेको समलृिको थतरलाई समते दशािउदछ।तसथि सांर्ीय सरकारल ेएलककृत जल उपयोग नीलत लनमािण एवां ऊजाि नीलतको 

पररमाजिन गद ै लवद्यतु ् उत्पादन, लवतरण र प्रयोगमा जोड लदद ै आएको छ िन े गण्डकी प्रदशे सरकारल े पलन प्रदशे समलृिका ७ 

सम्बाहकहरू मध्ये एक महत्वपणूि क्ेिका रूपमा ऊजािलाई उल्लिे गरेको छ। 

रालरिय प्रशारण लाइन र लर् ुजललवद्यतु् आयोजनाहरू माफि त आ.ब. २०७६/७७ सम्म यस गाँउपाललकाको ८४.८३% र्रिरुीहरूमा 

लवद्यतुको पह चँ पगुेकोछ। यस अलतररक्त र्रयासी स यिपाता जडान माफि त थप लवद्यतुीकरण गररएको छ। रूदी र लमलदम यस 

गाँउपाललकाबाट बग्ने दईु महत्वपणूि िोलाहरू ह न ्यी िोलाहरूको पानीको उपयोग लसँचाइ, िानपेानी र जललवद्यतु ्उत्पादनका लालग 

गनि सलकन्छ। हाल काथकीको मादी र लम्जङुको क्व्होलासोथारमा सञ्चाललत रुदी ए र बी जललवद्यतु् आयोजनाहरूबाट १५.४ मे.वा. 

लवद्यतु् उत्पादन सरुु ि ै रालरिय प्रशारणमा जोलडएका छन्। त्यथत ै७ वटा लर् ुजललवद्यतु् आयोजनाहरूबाट २०८ लकलोवाट लवद्यतु ्

उत्पादन र १८,३६१ वाट बराबरका स यिपाता जडान गरी ५९८ र्रिरुीहरूमा लवद्यतुीकरण गररएको छ। ३.१ म.ेवा. क्मताको 

मध्यलमलदम जललवद्यतु ्आयोजना लनमािणालिन अवथथामा छ िन,े ७.५ म.ेवा. क्मताको मालथल्लो लमलदम र १३.४२४ मे.वा. क्मताको 

लमलदम-१ िोला आयोजनाहरू लनमािण अनमुती प्राप्त िई लवत्त ्यवथथापन निएको अवथथामा छन्। 

६.१.२ प्रमुख समस्या 

गाउँपाललकामा १५.१७% र्रिरुीहरूमा लवद्यतुको पह चँ नपगु्नु, लवद्यतुीकरणका लालग प्रशारण लाइनको लवथतार नह न,ु समग्र जलस्रोत 

उपयोग तथा ्यवथथापनको गरुूयोजनाको लनमािण गरी योजनाबि लवकास ह न नसक्वनु, ग्रामीण लवद्यतुीकरणमा वैकलल्पक र नलवकरणीय 

ऊजाि प्रयोगबारे यथेथट जनचतेना जगाउन नसक्वनु र वैकलल्पक ऊजाि लवकासमा लनजी क्ेिको लगानी अपेक्कृत रुपमा आकलषित ह न 

नसक्वनु यस क्िेका मखु्य समथयाहरू ह न्। 

६.१.३ िुनौती ि अिसि 

िुनौती 

नेपाल लवद्यतु् प्रालिकरण, सामदुालयक लवद्यतु् उपिोक्ता रालरिय महासांर् र थथानीय र सामदुालयक सांथथाहरूको सहकायिमा वैकलल्पक 

ऊजािको उत्पादन र िपतलाई अलिवलृि गनुि, यसै माफि त रालरिय प्रशारण लाइन नपगुकेा गाँउहरूमा वैकलल्पक र नलवकरणीय ऊजाि 

प्रयोग गरी ऊजािको पह चँ लवथतार गनुि, ऊजाि प्रयोगको ढाचँामा पररवतिन गद ैएलपी ग्याँस र पिेोललयम पदाथिलाई लवद्यतु् र नलवकरणीय 

ऊजािल े लवथथालपत गनुि, नया ँऊजाि नीलत अनुसार थथानीय तहलाई लदएको अलिकार प्रयोगको लालग आवश्यक सम्यन्ि र कायिलवलि 

बनाई सांयोजनकारी िलूमका लनवािह गनुि, यस पाललका लिि रहकेा िोला, िोल्सा र िाली ठाँउहरूको उपयोगका लालग बह उपयोग 

नीलत र लवलि तयार पानुि आलद यस क्ेिका चनु तीहरु ह न्। 

अिसि 

प्रदशे सरकाल ेचाल ुआ.व. सम्ममा प्रदशेको सबै पाललका र गाँउहरूमा लवद्यतुीकरण गरीसक्वन ेनीलत तथा योजनामा उल्लिे गनुि, प्रदशे 

सरकार, नेपाल लवद्यतु ् प्रालिकरण, सामदुालयक लवद्यतु ् उपिोक्ता रालरिय महासांर् र थथानीय र सामदुालयक सांथथाहरूको सहकायिमा 

वैकलल्पक ऊजािको उत्पादन र िपतलाई अलिवलृि गरी रालरिय प्रशारण लाइन नपगुेका गाँउहरूमा वैकलल्पक र नलवकरणीय ऊजाि 

प्रयोग गरी ऊजािको पह चँ लवथतर गने, थथानीय तहलाई लदएको अलिकार प्रयोगको लालग सम्यन्ि लनमािण गद ै०-३ मेर्ावाट सम्मका 

जललवद्यतु् आयोजनाहरूको लडजाइन, लनमािण र अनगुमन गरी पाललकाको लवद्यतुीकरण, र ऊजाि उपयोगमा पररवतिन ल्याई दाउरा, 
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एलपी ग्याँस र पेिोललयम पदाथिलाई लवद्यतु् र नलवकरणीय ऊजािले िमश: लवथथालपत गद ै जाने, यस पाललका लिि रहकेा िोला, 

िोल्सा र िाली ठाँउहरूको उपयोगका लालग बह उपयोग नीलत र लवलि तयार पाने आलद यस क्ेिका अवसरहरु ह न।्  

६.१.४ दीघशकालीन सोंि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोंि 

जललवद्यतु ्र वैकलल्पक ऊजाि उज्यालो पाललकाको आिार । 

लक्ष्य  

िोलाको पानी र वैकलल्पक ऊजािको प्रयोगल ेउजािको आवश्यकतालाई पलूति गने।  

उदे्दश्य 

१. प्रालवलिक र आलथिकरूपले सम्िव जललवद्यतु् आयोजनाहरूको पलहचान, अध्ययन र लवकास गरी ऊजािको लदगो आपलूतिको 

सलुनलथचतता गनुि। 

२. जललवद्यतु् र वैकलल्पक ऊजाि आयोजना सञ्चालनल ेपयािवरण र नदी िोलामा पनि जाने असर न्यनूीकरण गनुि। 

३. पाललका लििका आयोजनाहरूको समयमा सम्पन्न गनि आवश्यक समन्वय र पहल गनुि।    

 

६.१.५ िणनीवत तथा कायशनीवत  

 

िणनीवत कायशनीवत 

उदे्दश्य १.  प्राविविक ि आवथशकरूपले सम्भि जलविदु्यत ्आयोजनाहरूको पवहिान, अध्ययन ि विकास गिी सबै िडा ि 

टोलहरूमा ऊजाशको वदगो आपूवतशको सुवनवस्ितता गनुश।  

१.१ ऊजाि पलहचान, अध्ययन लवकासको लालग 

सांथथागत सांरचना लवकास गने। 

१.१.1 ऊजाि पलहचान, अध्ययन  लवकासको लालग आवश्यक पने नीलतगत र 

कानुलन ्यवथथा गने।  

१.२  लवद्यलुतकरण गनि बाँकी वडा र टोलको 

लवद्यलुतकरण गन ेएवां ऊजाि क्ेिको योजनावि 

लवकास र प्रवििन गने।    

  

१.२.१ पाललका लििका िोला, िोल्सा, िेरै लामो समय र्ाम ठाँउ एवां 

िलुा ठाँउहरूको पलहचान र अलिलेलिकरण गररनेछ। 

१.२.२ थथानीय तहको क्ेिालिकार लिि पने आयोजनाहरूको सम्िा्यता 

अध्ययन गरी लगानीका स्रोतहरू पलहचान गररनछे।   

१.२.३ नपेाल लवद्यतु् प्रालिकरण र लगानी कतािहरूसँग समन्वय गरी ऊजाि 

(जललवद्यतु, र लर् ुजललवद्यतु् र स यि ऊजाि जथता वैकलल्पक 

ऊजाि) उत्पादन र लवतरण प्रणालीमा लगानी गनि प्रोत्सालहत 

गररनेछ। 

१.२.४ लवद्यतुीकरण ह न नसकेका वडा र टोलका पलहचँान गरी सांर्ीय 

सरकार, प्रदशे सरकार र नपेाल लवद्यतु् प्रालिकरणसँगको समन्वय र 

सहकायिमा लवद्यतुीकरण गररनछे।  

१.२.५ सांर् र प्रदशे र नेपाल लवद्यतु ्प्रालिकरणसँग समन्वय गरी लवद्यतुका 

काठे पोलहरू लवथथालपत गररनेछ। 

१.२.६ लर्जुललवद्यतु आयोजनाबट उत्पालदत लबद्यतु रालरिय प्रशारण 

लाईनमा जोडन आवश्यक पहल र समन्वय गने। 

उदे्दश्य २. जलविदु्यत ्ि िैकवल्पक ऊजाश आयोजना सञ्िालनले पयाशििण ि नदी/खोलामा पनश जाने असि न्यूनीकिण गनुश।    

2.1 अनुसन्िानबाट प्राप्त नलतजाहरूको िोजी गरी 

पयािवरण र नदी/िोलामा पनि जान ेअसर 

2.1.1 लवश्वलवद्यालय र अनुसन्िानात्मक सांथथाहरूले गरेका िोजबाट प्राप्त 

नलतजाहरू सांर्, प्रदशे सरकार र आयोजनाहरूसँग आवश्यक 
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६.१.६ कायशक्रमका प्राथवमकता 

1= पाललकाथतरको ऊजािको सचूी तयार पारी र तदनुरुप आयोजना लनमािण गने। 

2= लनजी क्ेिको सम्लग्नतामा जललवद्यतु ्(लर् ुतथा मझ ला) र स यि ऊजािमा लगानी गरी ऊजाि उत्पादन गने।  

3= लवद्यतुको पह चँ सब ैर्र पररवारमा पयुािउने।

न्यनूीकरणका उपायहरू लाग ुगन।े     समन्वय र सहकायिमा गरी आयोजना सञ्चालनका कारण 

पयािवरण र नदी/िोलामा पनि जान ेअसरलाई न्यनूीकरण गररनेछ।      

उदे्दश्य ३. पावलका वभत्रका आयोजनाहरूको समयमा सम्पन्न गनश आिश्यक समन्िय ि पहल गनुश।     

३.1 पाललका लिि सञ्चालनमा रहकेा 

आयोजनाहरूको समयमा सम्पन्न गनि पहल 

गने।     

३.1.1 पाललका लिि सञ्चालनमा रहकेा योजनाहरूको  अलिलेि तयार 

गररनेछ।   

३.1.2 सांर्ीय सरकार, प्रदशे सरकार र आयोजनाहरूसँग आवश्यक समन्यय 

गरी पाललकालिि सञ्चालनमा रहकेा ऊजाि आयोजनागरूलाई 

समयमै सम्पन्न गनि पहल गररनछे।   
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६.१.७ विस्तृत कायशक्रम  
ि
.स
ां. 

उ
द्द
ेश्य
 न
ां. 

रण
न
ील
त
 न
ां. 

क
ाय
िन
ील
त
 न
ां. 

स
ांके
त
 न
ां. 

कायििम एकाई आिार वषि 

२०७७/७८ 

त्याङ्क 

 

लक्ष्य योजना 

अवलिको 

जम्मा 

लक्ष्य 

लजम्मेवार 

लनकाय 

२०७८/

७९ 

२०७९/

८० 

२०८०/

८१ 

१ १ १.१ १.१.१ क ऊजाि आयोजना अध्ययन, लनमािण र 

्यवथथापनमा आइपन ेसमथया समािान सलमलत 

गठन 

सांख्या  १   १ प्रलवलि 

शािा 

२ १.२ १.२.१ क पाललका लििका जललवद्यतु उत्पादन गनि सलकन े

िोला, ठाँउ र स यि ऊजाि प्लान्ट राख्न सलकने 

ठाँउको पलहचान र अलिललेिकरण सलमलत गठन 

सांख्या  १   १ प्रलवलि 

शािा 

३ १.२.२ क, 

ि

, 

ग 

लर्जुललवद्यतु् आयोजनाहरूबाट उत्पालदत लवद्यतु् 

लाई रालरिय प्रसारणमा जोड्न पहल गन े

पहल      प्रलवलि 

शािा 

४ ि क्व्होलासोथरको पानी थथानीयको लगानी रू करोडमा     १०० प्रलवलि 

शािा 

५ १.२.३ ि 

र 

ग 

लनजी क्ेिको सहकायिमा जललवद्यतु 

आयोजनाहरूको लनमािण र लागानी 

रू करोडमा     २०० प्रलवलि 

शािा 

६ १.२.४ ि 

र 

ग 

लवद्यतुको पह चँ पगुेको र्रिरुी (वडानां. १-९) प्रलतशत ८४.८३ ५ ५ ४ १४ प्रलवलि 

शािा 

क,

ि 

वडानां. १-९ सडक स यिवलत्त जडान सांख्या      प्रलवलि 

शािा 

७ १.२.५ ि 

र 

ग 

परुाना काठेपोल प्रलतथथापन सांख्या ० ० ० ० ०० प्रलवलि 

शािा 
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ि
.

स
ां. 

उ
द्द
े

श्य
 

न
ां. 
रण न
ील
त
 

न
ां. 
क
ाय
ि

न
ील
त
 

न
ां. 
स
ांके

त
 न
ां. कायििम एकाई आिार वषि 

२०७७/७८ 

त्याङ्क 

 

लक्ष्य योजना 

अवलिको 

जम्मा 

लक्ष्य 

लजम्मेवार 

लनकाय 

८ २ २.१ २.१.१ क, 

ि 

र 

ग 

पयािवरण र नदी/िोलामा पनि जाने असरलाई न्यूनीकरण सांख्या  १ १ १ ३ प्रलवलि 

शािा 

९ ३ ३.१ ३.१.२ क पालालक लििका ऊजाि आयोजनाहरूसँग अलिलेि र ती 

आयोजनाहरूलाई समयमै सम्पन्न गनि समन्यय सलमलत गठन  

 १    १ प्रलवलि 

शािा 
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६.१.८ नवतजा 

नवतजा 

स्ति 
नवतजा सूिक नवतजा एकाई  

आिाि 

िषश 

(आ.ि.20

75/076) 

नवतजा लक्ष्य  

योजना 

अिविभि 

वजम्मेिाि 

वनकाय  

आ. ि. 

२०७८/०७

९  

आ. ि. 

२०७९/०८०  

आ. ि. 

२०८१/०८१ 

  

प्रभाि १  लवद्युत् र वैकलल्पक ऊजािको प्रयोगले 

पाललका उज्यालो  िई ऊजािको आपुलति 

िएको ह ने 

ऊजाि र लवद्युतीकरणमा समथया छैन िनी लवश्वास 

गने जनता प्रलतशत 

        

  

  

पाललकाको क्ेिालिकार लिि रहकेा लवद्युत् 

आयोजनाको पलहचान गरेको ह ने सांख्या  

        

  

  

असि 1 ग्रागीण लवद्युतीकरण र लवद्युतको प्रयोग 

थवथ्य जीबन र लदगो ऊजाि आपूलतिको 

आिार तयार िएको ह ने 

लवद्युतीकरण िएको र्रिरुी सांख्या सांख्या              

आयआजिन वलृिको लालग नलवकरलणय उजािवाट 

सञ्चाललत साना तथा र्रेलु उद्योग सांख्या  

            

िाना पकाउन लवद्युतीय उपकरण प्रयोग गने र्रिरुी 

सांख्या 
सांख्या  

            

प्रवतफल 

१.१ 

लवद्युत् उत्पादन र लवतरणको लदगो 

्यवथथापन िएको ह ने 

लवद्युतमा पह चँ पुगेको र्रपररवार सांख्या              

केन्रीय प्रसारण लवतरण लाईन माफि त् लवद्यतु्मा 

पह च पुगेका र्र पररवारको अनुपात अनुपात  

            

प्रलत ्यलक्त प्रलत वषि लवद्युत् िपत 
लकलोवाट र्ण्टा  

            

पाललकाको क्ेिालिकार लिि रहकेा लवद्युत् 

आयोजनाको कायिन्वयनमा आएको ह ने 

सांख्या  

            

प्रवतफल 

१.२ 

प्रसारण र लवतरण लाईनको सञ्जाल 

लवथतार िएको ह ने 

िान्सफामिर जडान सांख्या              

पुराना काठेपोल प्रलतथथापन सांख्या    १     १   

प्रवतफल 

१.३ 

लवद्युतीय चलुो र लवद्युतीय सवारी सािन 

प्रयोग िएको ह ने 

लवद्युतीय चलुो प्रयोग गने र्रपररवार 

सांख्या  

  १     १   
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प्रवतफल 

१.४ 

अनुसन्िानमा आिाररत लदगो 

ब्यवथथापनका उपायहरूको अबलम्बन 

िएको ह ने 

उजाि आयोजना लनमािण तथा जलवायु पररवतिनले 

नदी तथा आयोजनामा पारेको असरबारे 

अनुसन्िान सांख्या  

            

प्रवतफल 

१.५ 

नगदे फसल, तरकारी, फलफूल िेती तथा 

जडीबुटी प्रशोिनमा नवीकरणीय उजािको 

प्रयोग वलृि िएको ह ने 

नवीकरणीय उजािमा आिाररत सोलार ड्रायर 

सांख्या  

            

प्रवतफल 

१.६ 

लर्लुजलवद्युत आयोजनाहरूको 

्यबथथापन िएको ह ने 

लर्लुजलवद्युत आयोजनाहरूको उत्पालदत लवजुली 

केलन्रय प्रशारणमा जोलडन े सांख्या  

            

लगानी विद्युत ्के्षत्रको लगानी, पावलका उज्यालो प्रदेश कायशक्रम, प्रसािण ि वितिण लाइन विस्ताि कायशक्रम, कमशिािीको क्षमता विकास तावलम, विद्युतीय उपकिण प्रयोगको सिेतना 

िक्षमता िृवि 
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६.२ वसंिाई  

६.२.१ पृष्ठभूवमाः 

गण्डकी प्रदशे सरकारको प्रथम पञ्चवषीय योजनाले िाद्यान्न उत्पादन र उत्पादकत्व बलृिको लालग दीगो लसांचाई प्रणालीको लवकास 

गरी औषत उत्पादनमा अबको ५ वषिमा २.७ टनबाट ३.८ टन पयुािउने २५ वषिमा ६ टन पयुािउन ेलक्ष्य रािेको छ । नया ँितेीका लवलि 

तथा ढाचँाहरूको अभ्यास गनि र उत्पादकत्व बढाई िाद्य सरुक्ा तथा गररबी लनवारणमा योगदान प¥ुयाउन लसांचाईको मखु्य िलूमका 

उच्च प्राथलमकतामा रहकेो ह न ुपदिछ । क्व्होलासोथर गाउँपाललकाको कुल ि–ूिाग १७५६२ हके्वटर जलमन मध्य ेिेतीयोग्य जलमन जम्मा 

११.७३ प्रलतशत अथाित् २०६२ हके्वटर छ । कुल िेतीयोग्य जमीनको कररब ६५ प्रलतशत जलमनमा माि िेती गररएको छ िने बाँकी 

जलमन बाांझो छालडएको छ । यहाँको अलिकाांश कृलषयोग्य जलमन लिरालो परेको क्िेमा लवथताररत छ िन ेसमथर तथा िोला लकनारमा 

गररएको ितेी पलन वषािदको पानीमा लनििर िएको दलेिन्छ । लहउँदमा िोलाहरुमा केही मािामा पानी िएता पलन िासै प्रयोगमा ल्याउन 

सलकएको छैन, फलथवरुप लसांलचत िलूम अत्यन्त न्यनू रहकेो छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वलृिको सम्िावना बोकेका फरालकला कृलष क्िे 

तथा िाद्य असरुलक्त क्िेलाई प्राथलमकतामा रािरे लसांचाई प्रणालीको लवकास गनुि अलत आवश्यक रहकेो छ ।  

६.२.२  प्रमुख समस्या 

िेतीयोग्य क्ेिहरुमा ि गोललक लवलविताका कारण लसांचाईको असलुविा ह न ु 

परम्परागत कृषक कुलोहरूको आिलुनकीकरण तथा सिुार ह न नसक्वन,ु 

आवश्यकता रहकेो ठाउँमा लसांचाईको ्यवथथा गनि नसक्वन,ु 

सडक पवूाििार लनमािणका िममा लसांचाइका सांरचनामा िएको क्लतको पनुस्र्थापना नह न,ु  

अन्य ि लतक पवूाििारहरूको तलुनामा लसांचाई पवूाििारप्रलत समदुायहरूको चासो कम रहनु, 

लवउ उमाने, रोप्न ेर बाली ह कािउन ेलवलिन्न चरणमा आवश्यक पन ेपानीको मािा र लसांचाई प्रलवलिको बारेमा लकसानलाई पयािप्त ज्ञान 

नह न ु।  

 

६.२.३  िुनौती ि अिसि  

चनु ती  

लवउ उमाने, रोप्न ेर बाली ह कािउन ेलवलिन्न चरणमा आवश्यक पन ेपानीको मािा र लसांचाई प्रलवलिको बारेमा लकसानलाई लसांचाई लवलि र 

प्रलवलिको बारेमा सचतेना बलृि गनुि ।  

उच्च उत्पादन र उत्पादकत्वको सम्िावना रहकेा कमाण्ड क्ेि पलहचान गरी लसांचाइ प्रणाली लवकास गनुि । 

िेतीयोग्य लिरालो तथा उच्च क्ेिमा उपयकु्त प्रलवलिको प्रयोग गरी लसांचाईको ्यवथथा गनुि , 

सञ्चालनमा रहकेा परम्परागत कुलोहरुको आिलुनकीकरण र सिुार गनुि 

लसांचाई आयोजना लवकास, ममित सम्िार र प्रयोग सम्बलन्ि समदुायको चासो बलृि गनुि । 

अवसर 
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सांर्ीय सरकार र गण्डकी प्रदशे सरकारको उच्च प्राथलमकतामा लसांचाई क्ेि पनुि, 

िोलाहरुका दायाँवायाका कृलषयोग्य क्ेिमा सतह लसांचाईको माध्यमबाट सलजलै सलुविा पयुािउन सलकने सम्िावना रहनु । 

सतह लसांचाईको सम्िावना निएका पहालड ििूागका पािाहरुमा नयाँ प्रलवलिको प्रयोग गरी सलुविा पयुािउने सम्िावना रहनु ।  

लसांचाई गनिका लालग लवलिन्न तररकाबाट नया ँप्रलवलिहरुको लवकास ह दँ ैजान ुर त्यथता प्रलवलिमा लकसानको चासो बढ्द ैजान ु।  

सरकारको प्राथलमकतामा परेका चक्वलाबन्दी, कृलषमा यालन्िकीकरण र सामलुहक करार िेती जथता कायििमल ेगदाि लसांचाईको माग बढ्द ै

जानु ।  

 

६.२.४  दीघशकावलन सोि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोचः लसचाईको लदगो लवकास, कृलष उत्पादन र उत्पादकत्वमा सिुार । 

लक्ष्यः लसांचाई प्रणाली माफि त गाउँपाललकाको कृलष उत्पादकत्वमा बलृि गन े।  

 

उद्देश्यः  

१. परम्परागत लसांचाई पवूाििारको सिुार तथा पनुस्र्थापनाका गनुि ।  

२. लसांलचत कृलष क्ेिको लवथतार गनुि । 

३. नदी तथा िोलाको लदगो तथा प्रिावकारी ्यवथथापन गरी लसांचाई प्रणाली ्यवलथथत गनुि । 

 

६.२.५ िणनीवत ि कायशनीवत 

उद्देश्य १: परम्परागत लसांचाई पवूाििारको सिुार तथा पनुस्र्थापनाका गनुि ।  

रणनीलत कायिनीलत 

 

१.१ उत्पादन र उत्पादकत्व वलृिको सम्िावना 

बोकेका फरालकला कृलष क्ेिलाई 

प्राथलमकतामा रािेर लसांचाई प्रणालीको 

लवकास गने । 

१.१.१ ितेी योग्य जलमन, पानीको आवश्यकता र स्रोत पलहचान समेत 

प्रलतलवलम्बत ह ने गरी िलूम प्रयोग नक्वसा तयार गरी लवथततृ “लसांचाई 

गरुुयोजना” तयार गररनछे । 

१.१.२ चक्वलाबन्दी िएका क्ेि, कृलष पकेट क्ेि तथा जोन र लनजी ठूला कृलष 

फामिमा, आवश्यकताको आिारमा लसांचाईको ्यवथथा गररनेछ । 

१.१.३ परम्परागत कुलोहरू तथा जीणि लसांचाई आयोजनाहरूको ि लतक 

पवूाििारको थतरोन्नलत वा आिलुनकीकरण गरी बाहै्र मलहना लसांचाई सलुविा 

प¥ुयाइनेछ । 
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उदे्दश्य २: वसंवित कृवष के्षत्रको विस्ताि गनुश । 

िणनीवत कायशनीवत  

२.१ कृलष गनि छालडएका तथा सम्िा्यता िएका 

क्ेिहरुमा लसांचाई आयोजना लनमािण गने । 

२.१.१ उच्च पहाडी क्ेिमा एलककृत रुपमा  िानपेानी र लसांचाई दवैु सलुविा परुा 

ह ने सम्िावना रहकेा क्ेि पलहचान गरी एकीकृत् रुपमा लवकास गररनेछ । 

२.१.२ सतह लसांचाईको सम्िावना निएका पािोहरुमा  लवद्यतु ्तथा सोलार 

ललफ्ट, पाइप, साना जलाशय तथा पोिरी लनमािण र बषाितको पानी 

सांकलन गरी लसांलचत क्िेको लवथतार गररनेछ । 

 

 

उदे्दश्य ३: नदी तथा खोलाको वदगो तथा प्रभािकािी व्यिस्थापन गिी वसंिाई प्रणाली व्यिवस्थत गनुश । 

िणनीवत कायशनीवत 

३.१ लसांचाई आयोजनाहरूको महुान तथा प्रिाव 

क्ेिको सांरक्ण गने । 

३.२ लसांलचत क्ेिको सांरक्ण तथा पानीको उलचत 

प्रयोग गन े। 

३.१.१  नदी तथा िोलामा मानवीय हथतक्पे तथा जलवाय ुपररवतिनका कारण 

लसांचाई आयोजनाको महुान तथा प्रिाव क्ेिमा परेको असर न्यनूीकरण गन े

लवलिन्न उपायहरू िोजी गरी अबलम्बन गररन ेछ ।  

३.१.२ लसांचाई सलुविा पगुेका क्िेमा रोटेशन गरी उच्च मलू्यका बाली लगाउन 

प्रोत्साहन गररन ेछ । 

३.२.१ लमलदमिोला तथा रुदीिोलाको लकनारी क्िेमा रहकेा ितेीयोग्य क्ेिहरुलाई 

प्राथलमकतामा रािेर योजनवि लसांचाई लवकास आयोजना सांचालन गररन े

छ । 

३.२.२ लसांचाई पानीको कुशलतापवूिक प्रयोग गन ेगरी कृषक तथा समदुायलाई 

आयोजना हथतान्तरण गररन ेछ । 

३.२.३ लसांचाई सलुविा पगुेको िलूममा िण्डीकरण ह न ेकायिलाई लनरुत्सालहत गररन े

छ ।  

 

६.२.६ कायशक्रमका प्राथवमकता 

१. परम्परागत लसांचाई पवूाििारको सिुार तथा पनुस्र्थापनाका गरी लसांलचत कृलष क्ेिको लवथतार गने । 

२. कृलष लसांचाई आयोजना लनमािण गरी दीगो ्यवथथापन गने । 
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६.२.७ विस्तृत कायशक्रम 

वसंिाइ 

क्र
.स

. 

उ
द्द
श्
य

 नं
 

िण
न
ीव
त

 नं
 

क
ाय
शन
ीव
त

 नं
 

सं
के
त

 

कायशक्रम इकाई 

आिाि 

िषश 

तथ्याङ्क 

(२०७७।७

८) 

लक्ष्य 

योजना 

अिविको 

जम्मा लक्ष्य 

वजम्मेिाि 

वनकायहरु 

 

२०७८/०

७९ 

२०७९/ 

०८० 

२०८०/ 

०८१ 
  

 

1 

१ १.१ 

१.१.१  
क्व्होलासोथर गाउँपाललकाको "लसांचाइ 

गरुुयोजना" लनमािण 
सांख्या 

 १   १ गाउँपाललका 

 

2 

१.१.२ 

 

चक्वलाबन्दी िएका क्िे, कृलष पकेट क्िे तथा 

जोन र लनजी ठूला कृलष फामिमा, आवश्यकताको 

आिारमा लसांचाईको ्यवथथा गररन े। 

सांख्या 

    

आवश्यकता 

अनुसार  

 

3  

परम्परागत कुलोहरू तथा जीणि लसांचाई 

आयोजनाहरूको ि लतक पवूाििारको थतरोन्नलत 

वा आिलुनकीकरण गरी लसांचाई सलुविा 

प¥ुयाइउने ।  

सांख्या 

 लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर 

आवश्यकता 

अनुसार  

 

4 

२ २.१ २.१.१ 

 

िानपेानी र लसांचाई दवैु सलुविा परुा ह न े

सम्िावना रहकेा क्ेिहरूको एकीकृत् रुपमा 

लवकास गररने । 

सांख्या 

    

आवश्यकता 

अनुसार  

 

5  
साना जलाशय तथा पोिरी लनमािण र बषाितको 

पानी सांकलन गरी लसांलचत क्िेको लवथतार गररने । 
हके्वटर 

 लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर अलिकतम ्  

 

6 ३ ३.१ ३.१.१  

जोलिममा रहकेा लसांचाई आयोजना तथा प्रिाव 

क्ेिमा परेको असर न्यनूीकरण गन ेलवलिन्न 

उपायहरू िोजी गरी सांरक्ण गररन े

सांख्या 

    अलिकतम ्  
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7 ३.१.२  

लमलदमिोला तथा रुदीिोलाको लकनारी क्ेिका 

िेतीयोग्य क्ेिहरुलाई प्राथलमकतामा रािेर 

योजनावि लसांचाई लवकास आयोजना सांचालन 

गररन े। 

सांख्या 

    

आवश्यकता 

अनुसार  

 

8 

३.२ 

३.२.१  
लसांचाई आयोजनाहरू कृषक तथा समदुायलाई 

हथतान्तरण गररन े
सांख्या 

    अलिकतम ्  

 

9 ३.२.२ 

 
लसांचाई सलुविा पगुेको िलूममा िण्डीकरण ह ने 

कायिलाई लनरुत्सालहत गररन े
प्याकेज 

 लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर   

 

 नदी कटान लनयन्िण सांख्या 
    

आवक्वयता 

अनुसार  

 

 

  



 

162 
 

६.२.८  नवतजा 

नवतजा 

स्ति 
नवतजा सूिक ईकाई 

आिाि 

िषश 

(२०७

७ 

०७८) 

उपलवधि 

योजना 

अिविका 

उपलवधि 

पुिाइए

को श्रोत 
आ. ि. 

२०७८/ 

०७९  

आ. ि. 

२०७९ 

/०८०  

आ. ि. 

२०८१/ 

०८१ 

प्रिाव 

लसांचाईमा गणुथतरीय र िरपदो प्रणालीको 

लवकास तथा कुशल ब्यवथथापन िई कृलष 

उत्पादन र उत्पादकत्व वलृि िएको ह न े

लसांचाई पगुेको िेती योग्य जलमन  प्रलतशत  ५ ७ ८ २०  

िेती योग्य जग्गा मध्य े१२ मलहना 

लसांचाई िएको जग्गा 
हके्वटर 

  

  ५  

असर १ 

मखु्य कृलष क्ेिमा सञ्चाललत लसांचाई 

सलुबिा लवथतार तथा थतरोन्नलत िएको 

ह न े

मखु्य कृलष कायििम सञ्चाललत 

जग्गामा लसांचाई सलुविा पगुेको जग्गा 
हेे ेक्वटर 

  

  आवश्यकता 

अनुसार 

 

ममित सम्िार िएका लसांचाई 

आयोजना 
सांख्या 

 

 

  आवश्यकता 

अनुसार 

 

प्रलतफल 

१.१ 

लवलवि कायििम तथा श्राेतेहरूबाट 

सांचाललत लसांचाईको ्यवथथा िएको ह न े

चक्वलाबन्दी िएका क्िे, कृलष पकेट 

क्ेि तथा जोन 
सांख्या 

१ 

२ 

२ २ ७  

मखु्यमन्िी कृलष कायििम सञ्चाललत 

क्ेि, 
हके्वटर 

 १ 

२ २ ५  

प्रिानमन्िी कृलष आिलुनकीकरण 

आयोजना सञ्चाललत क्िे, 
हके्वटर 

 १ 

 १ २  

होम थटे पयिटनसँग सम्बि कृलष फामि सांख्या  १० १५ १५ ४०  

प्रलतफल 

१.२ 

परम्परागत कुलोहरू र जीणि लसांचाई 

आयोजनाहरूको ि लतक पवूाििारको 

थतरोन्नलत िई बाहै्र मलहना लसांचाई सलुविा 

लसांचाईको ्यवथथा िएका मखु्य कृलष 

कायिकमबाट सञ्चाललत क्ेि 
हके्वटर 

  

५ ५ १०  
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पगुेको ह न े

असर २ 

कृलष गनि छालडएका तथा सम्िा्यता 

िएका क्ेिहरुमा लसांचाई आयोजना 

लनमािण 

एलककृत रुपमा िानपेानी र लसांचाई 

दवैु सलुविा िएका क्िेहरू 
सांख्या 

 २ 

३ ५ १०  

प्रलतफल 

२.१ 

पहाडी लवकट क्िेमा एलककृत रुपमा 

िानपेानी र लसांचाई दवैु सलुविा परुा ह न े

सम्िावना रहकेा क्ेि पलहचान गरी 

एकीकृत ्रुपमा लवकास िएको ह न े। 

पहाडी लवकट क्िेहरूमा बसोबास 

गरेको वथतीको सांख्या  
सांख्या 

  

    

िेानपेानी र लसांचाइि दबैु सलुविा 

उपिोग गरेका वथतीहरू 
सांख्या 

  

  अलिकतम ्  

असर ३ 

नदी तथा िोलाको लदगो तथा प्रिावकारी 

्यवथथापन गरी लसांचाई प्रणाली 

्यवलथथत िएको ह न े 

लसांचाई आयोजनाहरूको महुान तथा 

प्रिाव क्ेिको सांरक्ण गरी लसांलचत 

क्ेिको सांरक्ण तथा पानीको उलचत 

प्रयोग गन ेपररवार। 

सांख्या 

  

  अलिकतम ्  

प्रलतफल 

३.१ 

लसांचाई आयोजनाको महुान तथा प्रिाव 

क्ेिमा परेको असर न्यनूीकरण िएको ह न े

महुान तथा प्रिाव क्ेि सांरक्ण 

गररएका आयोजनाहरू 
सांख्या 

  

  अलिकतम ्  

प्रलतफल 

३.२ 

मखु्य नदी तथा िोलाको लकनारी क्ेिका 

िेतीयोग्य िलूमलाई लसांचाई लवकास 

आयोजनाको प्राथलमकतामा राख्ने । 

लमलदमिोला, रुदीिोलाको तथा अन्य 

िोलाका लकनारी क्ेि का िेतीयोग्य 

क्ेिहरुमा लसांलचत क्ेिफल । 

क्ेिफल 

(हके्वटर) 
  

  अलिकतम ्  

प्रलतफल 

३.३ 

लसांचाई पानीको कुशलतापवूिक प्रयोग गन े

गरी कृषक तथा समदुायलाई आयोजना 

हथतान्तरण गररएको ह ने। 

कृषकलाइि हथतान्तरण िएका कूल 

कृलषि क्िेमा सांचाललत लसांचाइि 

आयोजनाहरू 

सांख्या 

  

  अलिकतम ्  

प्रलतफल 

३.४ 

िलूममा िण्डीकरण ह ने कायिलाई 

लनरुत्सालहत गररएको ह न े

चक्वलाबन्दी िएका कृलषि 

आयोजनाहरू 

क्ेिफल 

(हके्वटर)   
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६.३ यातायत पिूाशिाि विकास: 

६.३.१ पृष्ठभूवम: 

थथानीय लनकायको ि लतक लवकासमा यातायात पवूाििारल ेमखु्य लहथसा राख्दछ । साविजलनक पह चँको वलृि, रुत आवागमन 

सेवाप्रणालीको लवकास, सेवा-सलुविामा वलृि, इमजेन्सी सेवाको सदुृढीकरण, रोजगारीमा सहजता र बजारीकरणमा सहजता 

परु् याउन सडक लवथतार ि लतक पवूाििारको आवश्यक मेरुदण्ड हो । सडक सञ्जाल अन्तगित आउन ेलवलिन्न िोलानालाहरुमा 

पलु/कलिटि लनमािण तथा ममितले बाहै्रमासे आवतजावतको सलुनलरचता लदन्छ । गण्डकी प्रदशेकको सदरमकुाम पोिराबाट 

माललङ्ग जोड्ने सडक िण्ड, लमजङु सदरमकुाम बेलशसहरबाट माललङ्ग जोड्ने सडक िण्ड, र माललङ्गबाट लवलिन्न वडा 

कायािलय जोड्न ेसडकहरु महत्वपणूि मेरुदण्ड सडकको रुपमा रहकेा छन् । यस गाउँपाललकामा लनमािण िएका र लनमािणािीन िलुे 

सडक, ग्रािले सडक गरी कुल सडक ५२ लक.मी. रहकेा छन् िने जम्मा झोलङ्ुगे पलुहरुको सांख्या ३१ रहकेो छ । त्यसतै, सडक 

छेउमा रहकेो सडकको नालाहरुको लम्बाइ ... लक.मी. रहकेो छ िन ेआपतकाललन उिारको लालग हलेल ल्यालण्डङ्गको सांख्या ३ 

(र्लेगाउँ, िजुङु, लगलङु) रहकेो छ । यस गाउँपाललकामा अन्य यातायातको पवूाििार जथतै केबलकार, जलयातायात, हवाई 

यातायात िन ेअलहले अध्ययनकै लवषय रहकेो छ । 

क्व्होलासोथार गाउँपाललकामा लवद्यमान सडकहरु बाग्लङ्ुगपानी-िजुङ्ुग, कपरुगाउँ-बालाुवेशी, छाप-साल्मे-र्ाम्राङ-ताम,ु बगैचँा-

पसगाउँ, पसगाउँ-र्ाम्राङ्ग, बगैचँा-लसङ्दी, कपरुगाउँ-नजरे, माललङ-शलैङु-लमलदम र काँडेल-ुिोगमु िण्डहरु रहकेा छन ्।  

 

६.३.२ प्रमुख समस्या: 

यातायातका पवूाििारमा अपलेक्त एकीकृत लवकास नह न,ु सडक सांजालको प्राथलमकताको आिारमा िलुेबाट ग्रािेलबाट कालोपिे 

थतरोन्नती कायििमहरु वालषिकीिममा लनिािरण नह न,ु लनजी क्ेिको ्यावसालयक क्मतामा समयानुकुल वलृि नह नु, दक् श्रलमक 

तथा अन्य लवषयगत जनशलक्त गाउँबाट पलायमान ह न,ु बजेटको लवलनयोजन र सञ्चालनमा कुशलताको अिाव ह न,ु सरकारी 

प्रालवलिक दक्ता/सांसािानबाट गाउँमा सहज लगानी नह न,ु  सडकको ममितसांिारमा जनताको सांलग्नता कम ह नु, ठेक्वका 

्यवथथापन कमजोरी ह न ुआलद यस क्ेिका समथयाहरु रहकेा छन् । 

६.३.३ िुनौती ि अिसि: 

िुनौती 

चनु तीपणूि ि गोललक तथा ि गलििक अवथथा बीच आलथिक गलतलवलिलाई गलतशील बनाउन योगदान गनि सक्वन ेसडक सञ्जालको 

पलहचान र त्यसको थतरोन्नती गनुि, िालमिक/साांथकृलतक/पयिटकीय गन्त्यहरुसम्म पगु्ने पदमागिहरु पलहचान गरर नयाँ मागि लवकास गनुि 

र परुानालाई थतरोन्नती गनुि, साना तथा लर् ुआयोजनालाई ठूलो पररयोजनासँग जोडेर कायििम सञ्चालन गन ेप्रवतृ्ती लवकास गनुि, 

प्रदशे/लजल्ला केन्र िएर जाने सडक सञ्जाललाई रुत र फरालकलो बनाउनु, वातावरणीय पक्लाई ध्यानमा रािेर सडक र 

बथतीलाई जोलिममकु्त ्यवलथथत बनाउँद ैलैजानु, लसलमत लगानीमा ्यवसालयक गलतलवलिलाई उत्थान गनुि, रणनीलतक महत्वका 

सडक सञ्जाललाई महत्व लदनु, कृलष सडकहरुलाई प्राथलमकताको रुपमा लैजान,ु थथानानतरण गररएको वथतीबाट सेवाक्ेिसम्मको 

आवतजावतलाई सहज मागिको लवकास गनुि, बालक/बिृ र लपछलडएको वगिसँग जोलडएका सेवा सांथथासम्म सहज यातायातको 

्यवथथापन गनुि, महत्वपणूि आवागमन क्ेिमा िलुा क्ेि हरेर बसपाकि  र पालकि ङ्ग लटको ्यवथथापन गनुि आलद यस क्िेका प्रमिु 

चनु ती ह न ्। 
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अिसि 

सडक लनमािण, यातायात पवूाििारको सांरक्ण तथा ्यवथथापनमा तीन ैतहका सरकारको लजम्मेवारी थप थपि ह दँ ैजान,ु 

रोमाञ्चक/प्रलतयोलगतात्मक/जोलिमपणूि िेल सञ्चालन क्ेिसम्म आवागमनको सहजता बढ्नु, प्राकृलतक/कृषक/जैलवक 

दृलिकोणबाट लवलिन्न वडाहरुमा पयिटकीय आवतजावतबाट टेवा पगु्न े्यापाररक सांिावनाहरुलाई नीलज तथा सांयकु्त लगानीमा 

लवकासमा चासो बढ्द ैजान,ु थथानीय गाउँपाललका र वडाहरुले सडक पवूाििारलाई मखु्य उपललब्िमा राख्नु, यातायात पवूाििार 

लनमािणको लालग प्रदशे थतरबाट ि लतक र आलथिक सहयोग लमल्न ुआलद यस क्िेका अवसरहरु ह न् । 

 

६.३.४ दीघशकावलन सोि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोि 

समिृ यातायातको पवूाििार, पयिटन र कृलषको ह न्छ लवकास । 

लक्ष्य 

गणुथतरीय लबनाजोलिम फरालकलो रणनैलतक सडक सञ्जालको लवकास गरर सामालजक-आलथिक अवसरहरुमा नागररकहरुको पह चँ 

वलृि गन े। 

उद्देश्य 

१. लदगो, सरुलक्त र कम िलचिलो सडक मागिको सञ्जाल लवथतार गरर, थवदशेी र लवदशेीहरुको यातायातको पह चँमा वलृि गनुि । 

 

६.३.५ िणनीवत ि कायशनीवत 

उद्देश्य रणनीलत कायिनीलत 

१ १.१ थथानीय आलथिक तथा 

सामालजक गलतलवलिलाई सन्तलुलत, 

समावेशी र आयमलुक बनाउन े

१.१.१ कृलष मागि, पयिटकीय मागि, र नयाँ ियाक िोल्न ेगरर थथालनयको 

आय आजिन र वथत ुउत्पादनलाई सहस पगु्ने लकलसमको सडकहरुको 

लनमािण गररन े

 १.२ गाउँपाललकाको सडक गरुुयोजना 

लनमािण गन े

१.२.१आिारितू सडक सञ्जालको लवकास 

१.२.२ रणनीलतक लवकास अक्हरुको लवकास 

१.२.३ ्यापाररक केन्र जोड्न ेसडकहरुको लवकास 

१.२.४ सडक सरुक्ाको सलुनलितता गन े

१.२.५ वडा केन्रहरुसम्म सडक सञ्जालको लवथतार र थतरोन्नती गन े

१.२.६ बसपाकि , लवथ रामथथल आलदको थथापना गरी यातायात 

्यवथथापन क्ेिको लवकास गन े
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१.२.७ वातावरणमिैी सडकहरुको लनमािण गन े

१.२.८ सडक सञ्जालको िरपदो अलिलेि राख्न े

 १.३ आिारितू आवश्यकता लशक्ा, 

थवाथ्यमा सबैको पह चँ थथालपत ह ने 

१.३.१ सब ैसरकारी लवद्यालयसम्म मलू सडकबाट िलुे बाटोको 

पह चँको लवकास गनुि, 

१.३.२ लवद्यालयसम्म पगु्ने गोरेटो बाटोलाई साना बालबाललकाको 

लालग सरुलक्त र फरालकलो बनाउने, 

१.३.३ प्रालवलिक लवद्यालयहरुसँग जोलडने सडक सांयन्िको लवकास 

गने, 

१.३.४ थथालनय थवाथ्य सेवासम्म मलू सडकबाट सडक सञ्जालल े

जोड्ने, 

 १.४ नया ँप्रलवलिमा आिाररत सडक 

लनमािणलाई जोड लदन ु

१.४.१ सडक थतरोन्नतीलाई कम िलचिलो ह न ेगरर सडक सञ्जालको 

लनमािण गने, 

१.४.२ नया ँप्रलवलिमा आिाररत मलेसन र कच्चा पदाथिको प्रयोगबाट 

सडकलाई ग्रािले र कालोपिे गने, 

१.४.३ थथालनय श्रोतबाट दीर्िकाललन ह न सक्वने सडक लनमािणलाई 

जोड लदने, 

१.४.४ सडकको लामो आयकुो लालग नालाहरु, कलवटिहरु लनमािण गने 

र पानीबाट ह न ेक्लतबाट सडकलाई कम असर पान े

 १.५ ज्येष्ठ नागररक, प्रसलुत 

बालबाललका तथा अपाङ्गहरुको 

यातायातलाई सरुलक्त बनाउन े

१.५.१ कम उमरेका बालबाललकाको लालग बनेका पवूाििार 

सांरचनासम्म पगु्ने सडकलाई सरुलक्त र िरपदो बनाउने, 

१.५.२ शारररक रुपल ेकमजोर नागररकहरुलाई बनेका पवूाििारहरुसम्म 

पगु्ने सडकहरुलाई लवशेष महत्व लदइ सो सांथथाको लियकलापलाई 

थवथथ, सहस र कम िलचिलो बनाउन मद्दत गन,े 

१.५.३ लवलिन्न क्ेिमा झोलङ्ुगे/मोटरेवल पलुहरु लनमािण गरर 

यातायातलाई सहस बनाउन े
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 १.६ ईमजेन्सी सेवा अन्तगितका 

लियकलापलाई सब ैक्ेिसम्म 

सडकको सञ्जालको पह चँमा पयुािउन े

१.६.१ लवशेष पररलथथलत ( िैपरर -ह ने िलवत्यहरु र ि गोललक 

वैकलल्पक ्यवथथा )को लनयन्िण र उद्दारको लालग सहज यातायातको 

लालग (र्ोडे बाटो, िलु ेबाटो, बाटो चक्वलाइ आलद) ्यवथथापन गन े

१.६.२ आपतकाललन उिारको लालग हलेलप्याडको लनमािण र सो 

क्ेिसम्म पगु्ने र्ोडेबाटोको लनमािण 

 १.७ १नयाँ यातायतको पवूाििारको 

अध्ययन 

१.७.१ पयिटकीय, िालमिक र साांथकृलतक महत्व बोकेका गन्त्यहरुसम्म 

पगु्ने यातायात ्यवथथाको लालग आिलुनक तथा रोमाञ्चक यातायात 

(केबलकार, प्याराग्लाइलडङ्ग आलद)को प्रलवलि पलहचान गरर 

गन्त्यहरुसम्म पयिटकहरुको वलृि गराउन े

 

६.३.६ कायशक्रमको प्राथवमकता: 

१) सब ैवडाहरुलाई जोड्ने प्रमिु सडक, रणलनलतक सडक िण्ड र लवकास अक्हरुको सञ्जाललाई बाहै्रमासे सवारी 

आवतजावतको लालग आवश्यक लनमािण, ममित र थतरोन्नलत गद ैलैजानु 

२) क्व्होलासोथारको चिपथ लनमािण गनुि
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६.३.७ विस्ततृ कायशक्रम 
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२०७८/ ०७९ 
२०७९/ 

०८० 

२०८०/ 

०८१ 

1 1 1.1 1.1.1 क 

कृलष मागि लनमािण (बाग्लङ्ुगपानीका लवलिन्न टोल जोड्न,े र्ाम्राङ 

लर्चे, साल्म ेमलपङ लर्चे, लचसापालन – लमदीिोला, लाइको – 

रजम्रो, तबेबोडडा फले-सेम्रो, पसँगाँउ लसङ्गदी) 

लकमी 0  10 3 13  

2 1 1.2 1.2.1 क 
ररांगरोड लनमािण (र्लेगाउँ - िजुङु - पसगाउँ - र्ाम्राङ - साल्मे - 

माललङ्ग - बाग्लङ्ुपानी - र्लेगाउँ) 
लकमी 45 3 3  51  

3 1 1.2 1.2.1 ि लमलदम िोला कोररडोर लवकास अक्को सवेक्ण र लनमािण सम्झ ता   1  1  

4 1 1.2 1.2.1 ग गाउँपाललका सडक गरुुयोजना लनमािण सम्झ ता   1  1  

5 1 1.2 1.2.2 क 

मोटरबाटो थतर उन्नलत (काडेलमु दिे फुल्म्रोसम्म, िजुङु, लसङदी 

पसगाउँ लपच, बगचैा लसङदी लपच, पसगाउँ मोटरवाटो लपच, माललङ 

ग्रालमण सडक, पसगाँउ-िामराङ-साल्मे-िञ्याङ) 

लकमी   12 12 24  

6 1 1.2 
1.2.3 क 

गाउँपाललकालिि बसपाकि  लनमािणको सम्िावना बोकेका थथलहरुको 

अध्ययन र जग्गाको ्यवथथापन सम्झ ता 
  1  1  

7 1 1.2 1.2.5 क 
सडक सञ्जाल, पदमागि, गोरेटोबाटो, र्ोडेटोबाटोलाई 

लडलजटाइजेसन र अलिलेि 
सम्झ ता   1  1  

8 
1 1.2 1.2.7  थतरोन्नती िएका सडक वरपर लबरुवाहरु रोप्न े सम्झ ता    1 1  
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9 1 1.4 1.4.1 क 
नयाँ सडक लनमािण (िोगमु दिे लबगमु, काडेलमु िोगमु काम्दुांग, 

माललङ शलैङू डडुवा, माललङ शलैङू डडुवा, माललङ नाल्मा) 
लकमी  2 5 5 12  

10 1 1.4 1.4.1 क 

गोरेटो बाटो लनमािण (र्लगेाउँ, फुल्म्रो, िजुङु, लसङदी, कुमलङु 

लसमेन्टेड, इम्दार चरागाउँ, रुदी कुमलङु, चरागाउँ आन्तररक, 

चरागाउँ प्रोतरा, क्वयाम्ली तल्लो चरागाउँ, िोज ेलम्हल्दकुोट, क्ववैच्हो 

कोट जाने, ताम ुङ्योजे, पिरो- पकूो डाँडा, डाँडार्र- लझमसुडाँडा, 

कोरो र फुलल्सम्रो, पसँगाँउ आन्तररक) 

लकमी  12 10 6 28  

11 1 1.4 1.4.1 ि िजुङु-पसगाउँ-लसङदी सडक लकमी   3 3 6  

12 1 1.4 1.4.2 क 
सडक ग्रािले कायििम(काडेलमु- बगमु, बालवुा चरागाउँ, लमरा, 

िोज ेकुमलङु, 
लकमी  2 2 5 9  

13 1 1.4 1.4.2  सडक कालोपिे कायििम  लकमी   10 10 20  

14 1 1.4 1.4.4 क सडकबाटो वरपर नालीहरुको लनमािण लकमी   10 10 20  

15 1 1.4 1.4.4 ि वडाहरुमा आवश्यक कलिटिको लनमािण सांख्या 
  3 2 5  

16 1 1.5 1.5.2 क गोरेटो बाटो थतरोन्नलत (वडा नां १ को िालमिक थथल जाने) लकमी    1 1  

17 1 1.5 1.5.3 क मोटरेवल पलु लनमािण (लसङदी वेशी, पान्र िोला, िजुङु-पसगाउँ) सांख्या  1 1 1 3  

18 1 1.5 1.5.3 ि 
झोलङ्ुग ेपलु लनमािण (क ग्य,ू लसरा, पोज ेिोला, पलँाज ेिोला, 

िोज ेवेशी साल्मे) 
सांख्या 

 1 2 2 5 
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६.३.८ नवतजा 

नलतजा 

थतर 
नलतजा सचूक ईकाई 

आिार 

वषि 

(२०७७ 

०७८) 

उपललब्ि 

योजना 

अवलिका 

उपललब्ि 

पिुाइएको 

श्रोत 

लजम्मेवार 

लनकाय 
आ. व. 

२०७८/ 

०७९  

आ. व. 

२०७९ 

/०८०  

आ. व. 

२०८१/ 

०८१ 

प्रिाव 

गणुथतरीय यातायात पवूाििारको 

लवकास, लवथतार र ्यवथथापन 

िई सामालजक-आलथिक 

अवसरहरुमा नागररकहरुको पह चँ 

वलृि िएको ह न े

बाहै्र मलहना सवारी सािन सञ्चालन योग्य सडकको २ 

लकलम दरूीलिि बसोबास गने जनसांख्याको अनपुात 
प्रलतशत        

र्रबाट ३० लमनेटको पदैलयािामा सडकमा पह चँ 

िएका जनसांख्याको अनुपात 
प्रलतशत        

समग्रमा सडकको र्नत्व 
लक.लम. / 

व.लक.लम. 
       

ग्रािेल सडकको र्नत्व 
लक.लम. / 

व.लक.लम. 
51       

पक्वकी/कालोपि ेसडकको र्नत्व 
लक.लम. / 

व.लक.लम. 
0       

असर १ 

थथानीयको आलथिक तथा 

सामालजक गलतलवलिलाई 

सन्तुललत, समावेशी, गलतशील 

बनाउन योगदान गने रणनीलतक 

महत्वका यातायात पवूाििार सदुृढ 

िएको ह न े

सडक लनमािणल ेगणुथतरीय यातायात सेवा प्रवाह िएको 

छ िलन लवश्वास गने जनता 
प्रलतशत        

सडक लनमािणल ेकृलष उत्पादन वलृि गनि योगदान गरेको 

छ िलन लवश्वास गने जनता 
प्रलतशत        

सडक लनमािणल ेपयिटन आगमनमा उल्लेिनीय वलृि 

गनि योगदान गरेको िलन लवश्वास गने जनता 
प्रलतशत        
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गणुथतरीय यातायात पवूाििार लनमािणले गदाि बसाईसँराई 

गरर सहर जान ुपदनै िलन लवश्वास गने जनता 
प्रलतशत        

प्रलतफल 
पाललका केन्र र वडा केन्र जोड्न े

मलू सडक ग्रािेल िएको ह न े

पाललका केन्र र वडा केन्र जोड्ने ग्रािेल सडकको 

लम्बाई 
लक.लम.        

प्रलतफल 

पाललका र अन्तर-पाललकाको 

्यवसालयक तथा ्यापाररक 

गलतलवलिलाई गलतशील बनाउन 

िलूमका िेल्ने रणनीलतक 

सडकहरुको लनमािण तथा 

थतरवलृि िएको ह न े

क्व्होलासोथारको चिपथ लनमािण लक.लम. 40  
15.

5 
 15.5   

पोिरादलेि माललङ ह दँ ैबेलशसहरसम्म कालोपि ेिएको 

सडक 
लक.लम. 31    21   

लमलदम िोला Easy Access सडक लक.लम.     18.2   

बाग्लङ्ुगपानी-र्लेगाउँ-िजुङ्ुग सडकको थतरोन्नलत लक.लम.        

छाप-लगलङ्ुग-साल्मे-माललङ-कपरुगाउँ सडक लनमािण लक.लम.        

साल्मे-िोज-ेचरागाउँ-कुम्लङु-बालवुावेशी सडक 

लनमािण 
लक.लम.        

प्रलतफल 

सडकपह चँ पगुेका तर पलु 

अिावको कारण वषाियाममा 

यातायात सञ्चालन ह न नसकेको 

सडक िण्डमा मोटरपलु िएको 

ह न े

सडकपह चँ पगुेका तर पलु अिावको कारण वषाियाममा 

यातायात सञ्चालन ह न नसकेको सडक िण्डमा 

मोटरपलु िएको ह न े

सांख्या        

प्रलतफल 

सडक सञ्जाल नपगुेका 

ठाउँहरुमा झोलङ्ुग ेपलु लनमािण 

िई यातायातमा पह चँ अलिवलृि 

िएको ह न े

झोलङ्ुग ेपलु सांख्या 31       
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असर २ 

यातायात पवूाििारको उलचत 

सांरक्ण, ममितसम्िार िई लदगो 

्यवथथापन िएको ह न े

सडको उलचत सांरक्ण र ममितसांिार ह न ेगरेको छ िलन 

लवश्वास गने जनता 
प्रलतशत        

प्रलतफल 

सांर्, प्रदशे तथा थथानीय तहको 

लजम्मेवारी तोकी सडक तथा 

पदमागि पवूाििारको सांरक्ण, 

ममितसांिार तथा ्यवथथापन 

िएको ह न े

सडक लविागल ेहने ेसडक लम्बाई लक.लम.        

प्रदशे सरकारले हनेे सडक लम्बाई लक.लम.        

थथानीय तहल ेहने ेसडक लम्बाई लक.लम.        

पदमागिहरुको लम्बाई लक.लम.        

प्रलतफल 

यातायात पवूाििारको सांरक्ण, 

ममितसांिार तथा ्यवथथापनमा 

प्रयोगकताि तथा समदुायको समते 

सहिालगता िएको ह न े

सडक हरेाल ु सांख्या        

सडक प्रयोगकतािहरुबाट रकम सांकलन गन ेवैज्ञालनक 

प्रणालीको ्यवथथा 
सांख्या        
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६.४ सुिना तथा प्रविवि विकास: 

६.४.१ पृष्ठभूवम: 

सचुनाको पह चँ, ्यलक्त, समाज र सरोकारवालाहरुमा क्िेगत लवकासको लालग एक अविारणागत ढङ्गबाट मानसपटलमा 

कायियोजनाको सम्वाहक बन्दछ । थथानीय सरकार र नीलत सचुनाको प्रलवलिसँग जोलडँदा पारदलशिता र योजना कायािन्वयनमा सहज 

वातावरण लनमािण ह न्छ िने जनता सचुनाको प्रलवलिसँग जोलडँदा जागरुक, प्रचारात्मक उत्पानलशल र समयलनष्ठ ह न सहज बनाउँछ । 

आलथिक र ्यापाररक गलतलवलिलाई रुत गलतमा सञ्चालनमा राख्न र समसमालयक कायिलदशालाई एकलित बनाएर लैजान पलन 

सचुना प्रलवलिको लवशेष महत्व ह न्छ । यवुा वगिको क्मता, बालबाललकाहरुमा सरकार र िलवरय प्रलतको सकारात्मक दृलिकोण, 

समाजमा लवकासउन्मिु लियाकलापहरुलतर लवकास गने कायिमा पलन सचुनासांचारल ेमहत्वपणूि िलूमका राख्दछ । प्रदशे र केन्रबाट 

प्रदान गररन ेसेवा सलुविालाई जन-समदुायमा रुत गलतमा उपलब्ि गराउन प्रालवलिक तवरले सहज वातावरण ह दँ ैपरुथकृत ह न पलन 

सचुना प्रलवलिले लवशेष महत्व राख्दछ । 

क्व्होलासोथार गाउँपाललकामा ३ वटा सञ्चारको टावरहरु िएको, सब ैवडा कायािलयहरुमा इन्टरनटेको सेवा उपलब्ि िएको, 

र्लेगाउँमा फाइबर प्रयोग िएको र लफ्र वाई फाइ सेवा उपलब्ि िएका कुराल ेयस पाललकामा सचुना पवूाििारप्रलत थथालनयको 

लनकायको बढ्दो आकषिणलाई सम्बोिन गदिछ िने गाउँपाललकाको सचुना पाउने माध्यम मोबाइल एप, रेलडयो, पिपलिका र 

सांथथागत अलिकारीहरु रहनलुे यस पाललकाको पारदशीतालाई गाउँपाललकाले समेट्न िोजेको कुरा थपि ह न्छ ।  

 

६.४.२ प्रमुख समस्या: 

सचुना प्रलवलिको पवूाििारलाई सरकारबाट िन्दा नीलज क्ेिबाट बढी प्रोत्साहन ह नाल ेसविसलुिता कम िएको, नागररकहरु सरकारी 

काममा लढलाई ह दँा बरैाग्यता बढेको, लवषयगत कायािलयहरुिारा नागररकहरुको सेवा-सलुविाको लवषयमा जनसमदुायमा थपि 

प्रवाह निएको, केलन्रय सरकारबाट रुत ह न सक्वने सेवा सलुविाहरुमा थथानीय कमिचारीहरु आिलुनक कम्प्यटुरसँग पोख्त नह दँा 

लढलाइ उथतै रहकेो, थथानीय िाषामा सेवा कायििमहरु नबन्दा जनचासो र्टेको, आलथिक लियाकलाप वजै्ञालनकिन्दा पलन 

दिेालसकीबाट पररथकृत िएको, लवषयगत कायािलयमा त्याङ्क अलिलेि िण्डारणमा वजै्ञालनक ह न नसक्वनाल ेसेवा प्रवाहमा 

सथुतापन दलेिएको, सचुना प्रलवलि मनोरञ्नात्मक प्रयोगको लालग कम प्रयोग ह नु र CHECK N BALANCE प्रणालीमा 

लशक्ा/थवाथ्य/ि लतक/आलथिक/्यापार क्ेिहरु पछालड परेको आलद ह न् । 

६.४.३ िुनौती ि अिसि: 

िुनौती   

अनलाइन इ-गिनेन्ससँग थथालनय सरकारका अन्तगितका कायािलयहरुमा प्रालवलिक जनशलक्त पयािप्त बनाउनु, थथालनय िाषामा 

केलन्रय र प्रादलेशक सचुना प्रवाहिारा जनचासोमा विृ गनुि, र्रमै बसेर ह न ेकामहरुमा नागररकहरुमा सचुना प्रलवलिको पह चँलाई 

मोबाइल एप्स र इन्टरनटेबाट ह न प्रोत्साहन प्रदान गनुि, थकूल/थवाथ्य सांथथाहरुमा आिलुनक डाटा िण्डारण गनुि र त्यसलाइ सहज 

रुपमा थथालनय लनकायसम्म जोड्नु, ईमजेन्सी सेवाहरुलाई सचुना प्रलवलिसँग जोडेर थप रुत र प्रिावकारी बनाउनु, आलद यस क्ेिका 

चनु लतहरु ह न् । 

अिसि 

सचुना र प्रलवलिसँग सरोकारवाला लनकायहरुमा पररथकृत गनुिपन ेिाचँो प्रशासलनक थतरबाटै सरुु ह नु, थथालनय लनकायको सेवा 

सलुविा प्रवाहमा यवुा कमिचारीहरुको सांख्या बढी िएको, थथालनय प्रलतनीलिहरुबाट आफ्नो गलतलवलिहरु िलुा गनि अनलाइन 

सामालजक सञ्जाल प्रयोग ह न,ु अन्तरालरिय सांथथाहरु सचुना प्रलवलिसँग जोलडएको सेवा प्रवाहमा बढी सांलग्नता र अनुदान प्रदान 

गनुि, केलन्रय सरकारिारा थथालनय पह चँमा आिाररत अनलाइन सेवाहरु पररथकृत गद ैलैजानु, अनलाईनबाट सचुना प्रवाहमा िाषा 
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छनोट गनि लमल्न ेपिलत लवकास ह दँ ैजान ुआलद यस क्िेका अवसरहरु ह न् । 

६.४.४ दीघशकालीन सोि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोि 

गणुथतरीय, रुत र अनलाईन सलुविायकु्त नागररक सेवा । 

लक्ष्य 

सरकारबाट प्रदान गररन ेसेवाहरु थथालनय िाषामा लछटो-छररतो र पारदशीपणूि बनाइ उलब्ि गने । 

उदे्दश्य 

१. थथानीय समदुायलाई सचुना प्रलवलिको पह चँमा लवकास पगु्न ेपवूाििारहरु लवकासमा प्राथलमकता लदनु। 

२. सेवा प्रदान गन ेसरोकारवालाहरुमा सचुना प्रलवलिमा पोख्तताको लवकास गनुि । 

 

६.४.५ िणनीवत ि कायशनीवत 

रणनीलत कायिनीलत 

उद्देश्य १: थथानीय समदुायलाई सचुना प्रलवलिको पह चँमा लवकास पगु्ने पवूाििारहरु लवकासमा प्राथलमकता लदनु। 

१.१ सचुना प्रलवलि सम्बन्िी नया ँिोज तथा 

अनुसन्िानमा जोड लदने । 

१.१.१ पाललका लििका सचुनाहरुलाई लवषयगत कायािलयसँग 

जोडेर पाललकाथतरको लडलजटाइजेसन गन,े  

१.१.२ सांथथागत सेवा, सलुविाहरुलाई लडलजटल गिरनेस अन्तरगत 

अनलाईन बनाउँद ैलैजान े

१.२ सचुना प्रलवलिमा आिाररत ्यवसायको वलृि गने 

। 

१.२.१ पाललकालिि सम्िालवत उद्योग क्ेिहरु पलहचान गरर, थथालनय 

उत्पादनलाई अन्तरालरिय बजारसँग जोड्न े

१.३ थथानीय लनकायलिि सबै जनतामा 

आमसञ्चारको पह चँ लवथतार गने । 

१.३.१ पाललकालिि सचुना पवूाििारलाई आवश्यक इन्टरनेट, 

मोबाइल टावर, वाइरलेस इन्टरनटे, FM/Radio को प्रयोगकतािहरु 

बढाउन े

१.३.२ लडलजटल सञ्जालका सचुना कमीहरुको काम र 

्यवसायसम्बन्िी लडलजटल अलिलेि राख्न े

१.४ सरकार र लवलिन्न तहबाट प्रदान गररन ेसेवा 

सलुविाहरुलाई अनलाइन बनाउँद ैलैजान े

१.४.१ आईसीटीमा आिाररत सशुासनलाई ्यवलथथत र सहज 

बनाउँद ैपारदशीता, लनश्पक्ता, थवथथ प्रलतथपिाि र लछटो छररतो 

सेवाको कायािन्वयन गन े

१.४.२ लडलजटल गिनेस अन्तरगत पाललका तथा वाडि थतरीय 
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कायिहरु (जथतै र्टना दताि, सामालजक सरुक्ा)लाई सांर् र प्रदशेको 

सहयोगमा अनलाईन बनाउँद ैलैजाने 

१.५ eVillage को लनमािण गनुि १.५.१  e-Education थथालनय गरुुङ्ग िाषामा अनलाइन लशक्ामा 

जोड लदइ सब ैबालक, लकन्नर, प्र ढ र विृहरुको लशक्ामा पह चँको 

लवकास गन े

१.५.२ e-Health थथालनयको थवाथ्य परामशि सेवा सञ्चालन गन े

१.५.३ e-Agriculture थथालनयको कृलष परामशि सेवा सञ्चालन 

गन े

उद्देश्य २: सेवा प्रदान गन ेसरोकारवालाहरुमा सचुना प्रलवलिमा पोख्तताको लवकास गनुि । 

२.१ आमसञ्चार माध्यमहरुको लवकास गद ैलैजान ेर 

्यवसालयकता प्रवििन गन े। 

२.१.१ सचुनासञ्चारका सिुारात्मक सेवा (FM/Radio, 

टेलललिजन, श्र्य पथुतकालय, पथुतकालय आलद) को आिारितू 

तथा पवूाििार लवकासमा लनरन्तरता लदने । 

२.१.२ सचुनासञ्चारको पवृाििारहरु लवकासको लालग आवश्यक 

अध्ययन, लनमािण र ममितसांिार गन े

२.२ लनकायलििका सब ैकमिचारीहरुमा कम्प्यटुर ज्ञान 

र अनलाइन सेवाप्रलत पोख्त बनाउने र नागररकहरुमा 

इन्टरनटेबाट सेवा सदुृढीकरण गन े

२.२.१ अनलाइन सेवाको फाइदा सम्बन्िी नागररकलाई सचेतना 

बढाई जनसेवालाई लछटो छररतो रुपमा बैङ्क, सांथथा, सांगठन र 

सरकारिारा प्रवाह गन े। 

२.२.२ सरकारल ेउठाउन ेगरेको लवलिन्न कर प्रणालीहरुलाई 

अनलाइनबाट िकु्तानी गन ेर लडलजटल लबजक उपलब्ि गराइ 

नागररकको समयको बचत गराउने र पारदशीता बढाउने । 

२.३ नागररकको सचुनाको हक सनलुित गन े २.३.१ नागररकहरुको सचुनाको हक सम्बन्िी अलिमिुीकरणको 

लालग लवलिन्न माध्यमका प्रकाशन तथा ताललम सञ्चालन गन े

२.३.२ सांथथागत कामहरुलाई वजै्ञालनक लहसाबले त्याङ्क 

िण्डारण गरी सेवा सलुविालाई सबैसँग पारदशी ढङ्गल ेसांथथागत 

लवकासमा कमिचारीहरुलाई सहिागी गराउन े। 
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२.४ लवज्ञापन ्यवसायको प्रवििन गन े २.४.१ पाललकाका लवज्ञापन ्यवसायी तथा अन्य लवज्ञापनसम्बन्िी 

कामहरुको अलिलिे राख्न े

२.४.२ लवज्ञापनमा प्रयोग गररने िाषा, लवषयवथत ुर त्यसले प्रवाह 

गने सन्दशेलाई लजम्मेवार बनाउन े

२.४.३ लवज्ञापनको नाममा भ्रामक र अपिु सन्दशेलाई लनयन्िण र 

लनरुत्सालहत गराउन े

 

६.४.६ कायशक्रमको प्राथवमकता: 

१. गाउँपाललकाको ढड्डाप्रणालीलाई कम्प्यटुराइजड लडलजटाईजेसन गरेर अलिलेि राख्न े। 

२. गाउँपाललकाको सेवा-सलुविालाई अनलाईन माफि त रुत, िरपदो र लबना झनझलटलो बनाई ई-गिनेसको गलतलवलि अबलम्बन 

गने ।
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६.४.७ विस्तृत कायशक्रम 
ि

.स
. 

उ
द्द
ेश्य

 न
ां 

रण
न
ील
त

 न
ां 

क
ाय
िन
ील
त

 न
ां 

स
ांके
त

 

कायििम इकाई 

आ
ि
ार

 व
ष
ि त
्य
ाङ्
क

 

(२
०
७
७
।७
८

) 

लक्ष्य 

योजना 

अवलि

को 

जम्मा 

लक्ष्य 

लजम्मेवार 

लनकायह

रु 

२०

७८

/०

७९ 

२०

७९

/ 

०८

० 

२०

८०

/ 

०८

१ 

1 1 1.1 1.1.1 क 

र्रबास/होमथटेको थतरोन्नलत तथा लडलजटल 

उपलथथलत (Digital Presence) अन्तरगत 

लवलिन्न अनलाईन सञ्जालहरुसँग आवि गराउन 

वडाथतररय फोकल कलमटी गठन गने सांख्या  ३ ३ ३ ९  

2 1 1.1 1.1.2 क 

लडलजटल लशक्ा अन्तरगत सब ैसामदुालयक 

लवद्यालयहरुको लशक्कहरुलाई अनलाइन 

अध्यापनको लालग आवश्यक ताललमको ्यवथथा सांख्या  १ १ १ ३  

3 1 1.1 1.1.2 ि सचुना प्रलवलि सम्बलन्ि दक्ता अलिवलृि ताललम सांख्या  २ २  ४  

4 1 1.2 1.2.1 क गाउँपाललकामा टेललसेन्टरको थथापना सांख्या    १ १  

5 1 1.3 1.3.1 क 

सबै वडाहरुमा इन्टरनटे सेवा जनसमदुायसम्म पगु्न े

गरी (FTTH, Wireless, Cable) आलदिारा 

Connectivity को लवथतार गने) 

र्रिरुी 

प्रनतश

त १० १० १० १० ५०  

6 1 1.3 1.3.1 ि F.M/Radio सांचालन (वडा नां १) सांख्या    १ १  

7 1 1.3 1.3.1 ग सामदुायलक इन्टरनटे सलुविा (बगमु, फुल्म्रो, सांख्या   १ १ २  

8 1 1.4 1.4.2 क गाउँपाललकाका कमिचारी तथा पदालिकारीहरुलाई सांख्या   १  १  
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लडलजटल साक्रता (Digital Literacy) सम्बन्िी 

ताललम 

9 1 1.4 1.4.2 ि 

सचुना प्रलवलि सम्बलन्िका नया ँलवकास र 

आलवरकारहरुबारे लडलजटल ब्लगको थथापना सांख्या   १  १  

1

0 1 1.5 1.5.1 क 

eVillage को क्ेिगत अध्ययन प्रलतवेदन बनाई सो 

क्ेि अन्तगितका पवूाििारहरुको लनमािण गन े

प्याके

ज    १ १  

1

1 1 1.5 1.5.1 ि 

सबै सामदुालयक लवद्यालयहरुमा कम्प्यटुर, लप्रन्टर 

तथा इन्टरनटे जडान कायििम सांख्या   ३ ३ ६  

1

2   1.5.1  

सयुोदय मा.लव. (र्ामराङ) मा लिलडयो 

कन्फरेन्सबाट लवद्याथीलाई अध्यापनको ्यवथथा 

गन े    १  १  

1

3 1 1.5 1.5.2 क 

वाडि थतरीय थवाथ्य च कीहरुमा इन्टरनटे सेवा 

जडान सांख्या  ३ ३ ३ ९  

1

4 1 1.5 1.5.2 ि 

थवाथ्य कायािलयहरुमा लडलजटल वडापि रालि 

त्यहाँ आएका उपिोक्तालाई लडलजटल 

श्र्यदृश्यिारा थवाथ्य सम्बन्िी जानकार बनाउन े सांख्या  २ २ २ ६  

1

5 1 1.5 1.5.3 क 

सबै वडाहरुको कृलष तथा लजन्सी उत्पादनलाई 

अनलाईन माध्यममा जोड्नको लालग वडा 

कायािलयमा इ-कमसिको अनलाईन अलिलेि 

राख्न े सांख्या   १  १  

1

6 2 2.1 2.1.1 क 

पथुतकालय लनमािण (बाग्लङुपानी, र्लेगाऊँ, 

िजुङु) सांख्या  १ १ १ ३  
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1

7 2 2.1 2.1.1 ि 

टावर लनमािण (छाब्छो डाँडा, िजुङु, रोम्ल ेडाँडा 

मोबाइल टावर) सांख्या  १ १ १ ३  

1

8 2 2.1 2.1.2 ग 

मोबाइल टावरमा Redundant Lightning 

surge protector को लनमािण सांख्या   २ ३ ५  

1

9 2 2.1 2.1.2 र् 

मोबाइल टावरहरुमा वैकलल्पक connection लाई 

वायरलेस, फाइबर, Microwave प्रलवलि 

अवलम्बन गने र ्यवथथापन 

सम्झ 

ता   १  १  

2

0 2 2.2 2.2.1 क 

गाउँपाललकाको म ललक िाषा, कला र सांथकृलत 

समबन्िी वतृलचि लनमािण 

प्याके

ज   १  १  

2

1 2 2.2 2.2.1 ि 

गाउँपाललकामा रोजगारी/्यवसाय गरररहकेाहरुको 

लडलजटल अलिलेिको लालग MIS प्रणालीको 

लनमािण 

सम्झ 

ता    १ १  

2

2 2 2.4 2.4.1 क 

गाउँपाललकामा बेरोजगार िएका जनतालाई 

रोजगारीको अवसर प्रदान गनि अनलाईन रोजगारी 

पोटिलको ्यवथथपन (लनजी सांथथाको सहयोगमा) 

प्याके

ज    १ १  

2

3 2 2.4 2.4.1 ि 

छापा, लवद्यतुीय, अनलाइन लगायत सब ैसञ्चार 

माध्यमहरुको दताि, नलवकरण र लनयमन 

प्याके

ज    १ १ 
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६.४.८ नवतजा 

 

नलतजा 

थतर 
नलतजा सचूक ईकाई 

आिार 

वषि 

(२०७७ 

०७८) 

उपललब्ि 
योजना 

अवलि

का 

उपललब्ि 

पिुाइएको 

श्रोत 

लजम्मेवार 

लनकाय 
आ. व. 

२०७८/ 

०७९  

आ. व. 

२०७९ 

/०८०  

आ. व. 

२०८१/ 

०८१ 

प्रिाव 

सचुना तथा 

सञ्चार प्रलवलिको 

माध्यमबाट 

नागररकको जीवन 

सहज बनाउन 

योगदान पगुेको 

ह न े

सचुना प्रलवलिले 

जीवन सहज बनाएको 

छ िलन लवश्वास गने 

जनता प्रलतशत   

     

असर १ 

सचुना तथा 

सञ्चार प्रलवलिको 

लवकास िई आय 

र रोजगार वलृिमा 

योगदान पगुेको 

ह न े

इन्टरनटे प्रयोग गन े

परुुष जनसांख्याको 

अनुपात प्रलतशत   

     

इन्टरनटे प्रयोग गन े

मलहला जनसांख्याको 

अनुपात प्रलतशत   

     

इन्टरनटे लवथतार 

िएका वडा सांख्या   

     

सचुना तथा सांचार 

प्रलवलिल ेलसजिना 
सांख्या   
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गरेको रोजगार 

प्रलतफल 

वडा थतरमा 

इन्टरनटे सेवाको 

लालग लफ्र-वाइ-

फाई जोन बनेको 

ह न े

लफ्र वाइ-फाइ जोन 

िएका वडा सांख्या   

     

प्रलतफल 

वडा कायािलय र 

पाललकाको 

कायािलयबाट 

अनलाईन सलुविा 

जनताले उपिोग 

गनि पाउन े

पाललकाबाट 

अनलाईन गररएका 

सेवाहरु सांख्या   

     

अनलाईन पिलतमा 

सक्म वडा सांख्या   

     

प्रलतफल 

पाललकाका 

दथतावेजहरु 

लडलजटाइजेसन 

िएको ह न े

कम्प्यटुराइज्ड िएका 

शािा सांख्या   

     

ढड्डा प्रणालीमा 

रहकेा शािा सांख्या   

     

अनलाईन पिलतमै 

काम गन ेशािा सांख्या   

     

प्रलतफल 

सचुना तथा 

सञ्चार प्रलवलि 

सम्बन्िी लशक्ा 

ललई रहकेा 

लवश्वलवद्यालयका 

लवद्याथीको 

कायििमल ेसमेट्ने 

लवद्याथी सांख्या   
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पेशागत क्मता 

वलृि गरी 

रोजगारको 

अवसरमा 

परु् याउन ेकायििम 

सञ्चालन िएको 

ह न े

प्रलतफल 

पाललकाका 

पदालिकारी तथा 

रारिसेवक 

कमिचारीको 

Digital 

Literacy बढाउन 

ताललम र 

अलिमिुीकरण 

कायििम 

सञ्चालन िएको 

ह न े ताललमप्राप्त जनशलक्त सांख्या   

     

प्रलतफल 

सब ैसामदुालयक 

लवद्यालयहरुमा 

आिलुनक सचूना 

प्रलवलि अध्ययन 

कक्को थथापना 

िएको ह न े

सचुना प्रलवलि 

अध्ययन कक् 

थथापना िएका 

माध्यलमक लवद्यालय सांख्या   

     

असर २ 
आमसञ्चार 

माध्यम 

आमसञ्चार 

माध्यमको कायि 
सांख्या   
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्यावसालयक र 

जवाफदलेह बन्द ै

पाललकािर पह चँ 

वलृि िएको ह न े

सन्तोषजनक छ िनी 

लवश्वास गने जनता 

प्रलतफल 

पाललकालििै 

छापा, लवद्यतुीय, 

अनलाईन लगायत 

सब ैसञ्चार 

माध्यमहरुको दताि, 

नवीकरण, 

अनुगमन 

लगायतका 

कायिहरु सञ्चालन 

िएको ह न े

दताि नलवकरण गरेका 

सञ्चार माध्यम सांख्या   

     

प्रलतफल 

वडा थतरमा 

आमसञ्चार 

माध्यमहरुको सेवा 

िएको ह न े

कलम्तमा १ एफ एम 

रेलडयो सलुनन ेवडा सांख्या 9  

     

अनलाईन पलिका 

सञ्चालन िएका 

वडा सांख्या   

     

प्रलतफल 

पाललकालिि 

रहकेा 

टेललसन्टरहरु 

सलुविायकु्त बनी 

यसको कायिक्िे 

लवलवलिकरण र 

लवलशिीकरण 

टललसेन्टर थथापना 

िएका सामालजक क्ेि सांख्या   
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िएको ह न े

प्रलतफल 

वडाका सब ैिेगमा 

गणुथतर वलृिका 

लालग आवश्यक 

पवूाििारको 

लवकास िएको ह न े

मोबाइल/Wireless 

इन्टरनटे प्रयोगको 

लालग आवश्यक 

ररलपटर टावरको 

सांख्या सांख्या 3  

     

प्रलतफल 

आमसञ्चार 

माध्यम तथा 

श्रमलजवी 

सञ्चारकमीहरुको 

दक्ता, क्मता र 

्यावसायकताको 

प्रवििन िएको ह न े

ताललम लदईएका 

सञ्चारकमी सांख्या   

     

प्रलतफल 

लवज्ञापन 

्यवसायको 

प्रवििन िएको ह न े

पाललकालििका 

लवज्ञापन एजेन्सी सांख्या   

     

लवज्ञापन सम्बन्िी 

नीलत सांख्या   
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६.५ ग्रावमण विकास ि पूिाशिाि वनमाशण 

६.५.१ पृष्ठभूवमाः 

गण्डकी प्रदशेका ५८ वटा गाउँपाललकाहरु मध्येको क्ववोंलासोंथर गाउँपाललका लमजङु लजल्लाको उत्तर पलिममा अवलथथत एक दगुिम 

गाउँपाललका हो । थथलगत सिके्ण २०७७ अनुसार, क्ववोलासोथर गाउँपाललका समग्र ि लतक लवकास तथा पवूाििार लनमािण अन्तगित 

सडक सञ्जालल े९ वटै वडामा लवथतार िई मखु्य बथतीहरुमा हालसम्म कूल ५२ लक.मी. लम्बाईमा लवथतार िएको, पक्वकी सडक पलु 

२ वटा र झोलङ्ुगे पलु २९ वटा रहकेा छ । लवद्यतु लवथतार ८८ प्रलतशत जनसांख्याले उपिोग गनि पाएको छ िन ेयस गाउँपाललकामा 

वहने मखु्य नदी तथा िोलाबाट २८ मेर्ावाट लवद्यतु उत्पादन ह न गरैहकेो अवथथा छ । यसैगरी यहाँका कररब ८९ प्रलतशत र्रिरुील े

िानपेानी सलुविा ललएको पाइन्छ िन ेएक र्र एक िारा कायििम लाग ुिैसकेको लथथतीमा केही समयपलछ सब ैर्रपररवारमा िानेपानी 

सलुविा सतप्रलतशत रहन े लथथती छ  । लशक्ा, थवाथ्य, सेवाप्रवाहका पवूाििार लवकास अन्तगित यस गाउँपाललकामा लवद्यालय सांख्या 

२९ वटा, सामदुालयक थवाथ्य इकाई ३, वलथिङ सेन्टर ८ वटा आवश्यक ि लतक पवूाििार िएका छन ् िन े साविजलनक सरकारी 

कायािलय िवन २० वटा, सामदुालयक िवन ३६ वटा रहकेा छन ्। 

क्व्होलासोंथर गाउँपाललका र्रिरुी सवेक्ण, २०७६ अनुसार गाउँपाललका म ैबसोबास गरेका जनसांख्या ६३.७९ प्रलतशत रहकेो छ िन े

२५.०६% थवदशे लिि र ११.०२ % लवदशेमा आय तथा रोजगारका लालग बसाईसाराई गएका छन ् । यसको मखु्य कारण ग्रालमण 

पवूाििार लवकासमा पयािप्त लगानी ह न नसकेर, छररएर रहकेा वथतीहरुमा आवश्यक सेवा र सलुविा पयुािउन नसक्वनाले यहाँका वथतीहरु 

लवथतारै उजाड वन्द ैजान थालेका छन् । त्यसैल,े ग्रालमण पवूाििार लनमािण गने र दीगो आय तथा रोजगारका अवसरहरु लसजिना गन े

वातावरण लनमािण गनि अलत आवश्यक छ ।  

६.५.२ प्रमुख समस्या 

ग्रालमण आवश्यकताको आिारमा ग्रालमण पवूाििार लवकासमा पयािप्त लगानीको अिाव, 

लनमािण िएका पवूाििारहरुको दीगो ्यवथथापन ह न नसक्वनु, 

छररएर रहकेा वथतीहरुमा आवश्यक सेवा र सलुविा पयुािउन िलचिलो ह नु, 

बथतीहरुमा आय तथा रोजगारकोेे अवसर लसजिना गरी बसाईसराई रोक्वन नसक्वन,ु  

ग्रालमण क्ेिबाट शहरतफि  स्रोतहरुको प्रवाह बढ्द ैगएर गाउँ उजाड बन्द ैजान ु। 

६.५.३ िुनौती ि अिसि 

चनु ती 

छररएर रहकेा ग्रालमण वथतीहरुमा आवश्यक पवूाििार तथा सेवाहरुको ्यवथथापन गनुि, 

ग्रालमण लवकास योजना तयार गरी योजनाबि तररकाबाट लवकास तथा लनमािण गनुिे ु, 

ग्रालमण क्ेिमा रहकेा सलिय जनसांख्यालाई उत्पादनमलूक क्िेमा पररचालन गनि, 

ग्रालमण पररवेश र वातावरणको जगनेाि गनि  

अवसर 

समाजको सवािङ्लगण लवकासका लालग यातायात, लवद्यतु, सञ्चार, आवास जथता ि लतक पवूाििारको लवकास आरम्ि ह नु, 
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प्रदशे सरकारले वडा केन्रहरु थथानीय लवकासको लवन्द ुर पाललका केन्रलाई लवकासको अक्को रुपमा थथालपत गनुि, 

पवूाििार लवकासमा थथानीयको अग्रसरता बढ्द ैजान ुर योजनावि लवकासका लालग प्रयासरत रहन,ु 

लनवािलचत थथानीय जनप्रलतलनलिको उपलथथलतले ग्रालमण लवकासका जनसहिालगता र अपनत्व बलृि ह न,ु 

वैदलेशक रोजगारबाट फकेका यवुाहरुलाई आकलषित गने कायििम लवथतार गनुि 

६.५.४ दीघशकावलन सोंि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोंचः ग्रालमण क्ेिको समलृिको आिार,  सन्तुललत दीगो सामालजक तथा आलथिका लवकास 

लक्ष्यः लदगो र सन्तलुलत ग्रालमण लवकास गद ैग्रालमण जनताको आयआजिन र रोजगार बलृि गने । 

उद्देश्यः  

१. पाललकाको प्रशासलनक केन्रदलेि वडाकेन्रसम्म गणुथतरीय यातायात पवूाििारिारा जोलड लवकास अक् -Growth 

Axis_ को रुपमा र वडा केन्रलाई लवकास लवन्द ु(Growth Centre) को रुपमा लवकास गनुि ।  

२. सामालजक तथा आलथिक उन्नलतका लालग ग्रालमण वातावरण र पलहचान सांरक्ण गने । 

६.५.५ िणनीवत ि कायशनीवत  

उदे्दश्य १: पावलकाको प्रशासवनक केन्िदेवख िडाकेन्िसम्म गुणस्तिीय यातायात पिूाशिाििािा जोवड विकास अक्ष 

(Growth Axis) को रुपमा ि िडा केन्िलाई विकास केन्ि (Growth Center) को रुपमा विकास गनुश । 

िणनीवत कायशनीवत 

१.१ आिारितू ग्रालमण ि लतक पवूाििारको 

लवकास गरी न  वटै वडाकेन्रलाई दीगो 

आलथिक तथा प्रशासलनक केन्र बनाउने । 

१.१.१ गाउँपाललका केन्रलाई प्रशासलनक, सामालजक तथा आलथिक लवकास 

केन्र (Growth Center) को रुपमा अगालड बढाइने छ । 

१.१.२ वडा केन्रहरुलाई थथानीय आलथिक एवां प्रशासलनक लवकास लवन्द ु

(Growth Point) को रुपमा लवकास गररन ेछ ।  

१.१.३ सन्तुललत ग्रालमण लवकासका लालग ३ वटा लवकास अक् (Growth 

Axis) लनमािण गरी योजनाबि लवकास तथा लनमािण गन ेकायि अगालड 

बढाउने छ । 

१.२ गलतलशल र प्रलतथपिी ग्रालमण उद्यम तथा 

उद्यमशीलता लवकास गन े। 

१.२.१ नाफामलुक नगदबेालीहरुको पलहचान गरी िेती गने कायिलाई 

अलियानको रुपमा सञ्चानल गररनछे । 

१.२.२ समदुायमा आलिररत पयिटन होमथटेहरु सञ्चालनको अवसर लसजिना 

गररनेछ ।  

१.२.३ ग्रालमण पयिटन पदमागिहरु पलहचान गरी लवकास तथा ्यवथथापन 

गररनेछ ।  

१.२.४ गाउँपाललका लिि लनमािण ह ने जललवद्यतु आयोजनाहरुमा थथानीय 

जनताको पलन शेयर लगानी गन ेशलुनलितता गररनेछ ।  

१.२.५ सलिय उमरेसमहूका जनतालाई लर्,ु र्रेल ुर साना उद्योग सम्बलन्ि 

्यवसालयक ताललम लदई उत्पादनको क्िेमा पररचालन गररनेछ । 
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उद्देश्य २: सामालजक तथा आलथिक उन्नलतका लालग ग्रालमण वातावरण र पलहचान सांरक्ण गने । 

रणनीलत कायिनीलत 

२.१ ग्रालमण वातावरणमैिी ि लतक पवूाििार र 

सेवाहरुको लवथतार गर्िन े। 

२.१.१ ग्रलमण लवकास गरुुयोजना लनमािण गरी िमागत रुपमा एलककृत लडजाइन 

र पवूाििार लनमािण तथा सेवाहरूको लवथतार गररनछे । 

२.१.२ प्रत्येक वडामा साना तथा मझ ला उद्योगहरू थथापना गरी आय तथा 

रोजगारका अवसरहरू लसजिना गनि समदुाय तथा ्यावसायीहरूलाई 

प्रोत्साहन गररनछे । 

२.१.३ प्राकृलतक वातावरण तथा जैलवक लवलविताको सांरक्ण तथा सम्बििन 

गररनेछ । 

२.२ लवपन्न र सीमान्तकृत ्वगि तथा जोलिममा 

रहकेा र्र पररवारको ्यवथथापन गने । 

२.२.१ जोलिमयकु्त क्ेिमा, अ्यवलथथत रुपमा बसोबास गद ैआएका लवपन्न र 

सीमान्तकृत र्रपररवारलाई उपयकु्त थथानमा आिारितू पवूाििार 

सलहतको बथती लनमािण गरी थथान्तरण गने कायि अगालड बढाइनछे । 

 

६.५.६ कायशक्रमका प्राथवमकता 

१. पाललकाको प्रशासलनक केन्रलाई लवकास केन्र (Growth Center) र वडा केन्रलाई लवकास लवन्द ु(Growth Point)  मालन लवकास अक् (Growth Axis) को रुपमा 

लवकास गन े। 

२. ग्रालमण पूवाििारको लवकास गरी ग्रालमण वातावरण र पलहचान सांरक्ण गन े।
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६.५.७ विस्तृत कायशक्रम 

ग्रावमण विकास ि पूिािाशि वनमाशण 

क्र.स. 

उ
द्द
श्
य
 नं

 

िण
न
ीव
त
 नं

 

क
ाय
शन
ीव
त
 नं

 
संकेत कायशक्रम इकाई 

आिाि िषश 

तथ्याङ्क 

(२०७७।७८) 

लक्ष्य 
योजना 

अिविको 

जम्मा लक्ष्य 

वजम्मेिाि 

वनकायहरु 
२०७८

/०७९ 

२०७९/ 

०८० 

२०८०/ 

०८१ 

1 

१ 

१.१ 

१.१.१ 

 

गाउँपाललका केन्रलाई प्रशासलनक, सामालजक तथा 

आलथिक लवकासका लालग लवकास केन्र (Growth 

Centre) को रुपमा थथापना गने ।  

सांख्या  १   १ 
प्रदशे सरकार र गाँउ 

पाललका 

2  
लजल्ला र प्रदशे सदरमकुाम जोडन सडक पवूाििार लवकास 

गने ।  
  १   १ सांर्ीय सरकार 

3 १.१.२  
वडा केन्रहरुलाई लवकास लवन्द ु(Growth Point) को 

रुपमा थथापना गन े। 
प्रलतशत  ३३ ३३ ३३ १०० गाउँपाललका 

4 १.१.३  
तीन वटा लवकास अक् (Growth Axis) माफि त 

योजनाबि लवकास गने । 
सांख्या  १ १ १ ३ 

गाउँपाललका, प्रदशे 

तथा सांर्ीय सरकार 

5 

१.२ 

१.२.१  
अलियानको रुपमा नाफामलुक नगदबेालीहरुको ितेी 

सञ्चानल गन े। 
सांख्या  लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर 

लनयाित गने 

क्मता 
गाउँपाललका 

6 १.२.२  
होमथटे तथा नीलज हाेेटलहरु सञ्चालन तथा प्रवििन गन े

। 
सांख्या १०६ १० १० २० १४६ 

हाेमे सांचालक 

सलमलत 

7 १.२.३  पयिटन पदमागिहरूको प्रबििन र लवकास गन े। प्याकेज  १  लनरन्तर लनरन्तर ३ पयिटन बाेेडि 

8 १.२.४  
साना तथा मध्ययम जललबिुत आयोजनहरूको लेवकास 

गने । 
सांख्या २    ४ 

नीलज क्ेि र 

गाउँपाललका 

9 १.२.५  
लर्,ु र्रेल ुर साना उद्योग थथापना गरी उत्पादनको क्ेिमा 

पररचालन गने । 
सांख्या १५५ १५ २० ३० २२० 

नीलज क्ेि र 

गाउँपाललका 
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10 

२ 

२.१ 

२.१.१  
ग्रलमण लवकास गरुुयोजना अनुसार िमागत रुपमा पवूाििार 

लनमािण तथा सेवाहरूको लवथतार गने । 
प्रलतशत  १ लनरन्तर लनरन्तर अलिकतम गाउँपाललका 

11 २.१.२  
वडागत रूपमा साना तथा मझ ला उद्योगहरू थथापना गरी 

आय तथा रोजगारका अवसरहरू लसजिना गने । 
प्रलतशत     अलिकतम गाउँपाललका 

12 २.१.३  
प्राकृलतक वातावरण तथा जैलवक लवलविताको सांरक्ण 

तथा सम्बििन गन े। 
प्रलतशत     अलिकतम गाउँपाललका 

13 

२.२ २.२.१ 

 
लवपन्न र सीमान्तकृत् वगि तथा जोलिममा रहकेा र्रहरूको 

सरुलक्त ्यवथथापन गन े। 
सांख्या     अलिकतम गाउँपाललका 

   
बाँझो कृलषयोग्य िलूममा सम्िा्यता अनुसारको तरकारी, 

फलफूल तथा िाद्यबाली लगाइ गररबी न्यनूीकरण गने । 
प्रलतशत     अलिकतम गाउँपाललका 

 

६.५.८  नवतजा 

नवतजा 

स्ति 
नवतजा सूिक ईकाई 

आिाि िषश 

(२०७७ 

०७८) 

उपलवधि 
योजना 

अिविका 

उपलवधि 

पुिाइएको 

श्रोत 

वजम्मेिाि 

वनकाय 
आ. ि. 

२०७८/ 

०७९  

आ. ि. 

२०७९ 

/०८०  

आ. ि. 

२०८१/ 

०८१ 

प्रिाव 

आय तथा रोजगारका अवसर िएको 

गलतशील र ब्यवलथथत ग्रालमण शहर 

लनमािण िएको ह न े

गाउँपाललकामा बेरोजगारको दर प्रलतशत १०.७४ ८ ५ २ सनू्य   

असर १ 

गाउँपाललकाको प्रशासलनक 

केन्रदलेि वडा केन्रसम्म गणुथतरीय 

यातायात पवूाििार (Growth Axis) 

को लवकास ि ैसरुलक्त, सवल र 

दीगाेे रूपमा ्यवलथथत ग्रालमण 

बजारहरूको लवकास िएको ह ने।  

िर तथा थयाउलाले छाएको कलच्च 

र्रमा बथने र्रपररवार 
सांख्या ३३ २५ १५ ० सनू्य   

लटन तथा ढुांगाल ेछाएको सरुलक्त 

र्रमा बसोबास गन ेर्रपररवार 
सांख्या २१३७ १० १५ ८ २१६८   

कां लिट RCC पलक्वक र्रमा 

बसोबास गने र्रपररवार 
सांख्या ७९       

र्रवाट ३० लमनटेको पैदलयािामा प्रलतशत     १००   
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वडा र थथानीय तहका प्रशासलनक 

केन्रमा पह चँ िएको जनसांख्याको 

अनुपात 

प्रलतफल 

१.१ 

पाललका केन्र र नाेै वटै वडा 

केन्रहरूबाट लदइने सेवा प्रवाहमा 

उल्लेिनीय सिुार िएको ह न े

पाललकाको प्रशासलनक 

सेवाप्रवाहमा सन्तुषट जनसांख्या 
प्रलतशत     १००   

आिलुनक सलुविासम्पन्न र 

सेवामिुी वडाकेन्र 
प्रलतशत     १००   

प्रलतफल 

१.२ 

वडा केन्रहरु लवकास लवन्द ु

(Growth Point) को रुपमा 

थथापना िएको ह ने । 

्यापारमा सम्लग्न जनसांख्या प्रलतशत     ३०   

साना तथा मझ ला उद्योगको सांख्या सांख्या १५५ १५ २० १० २००   

िाद्य तथा तरकारी बाली उत्पादन मे.टन     बलृि िएको ह न े   

प्रलतफल 

१.३ 

तीन वटा लवकास अक् (Growth 

Axis) माफि त योजनाबि लवकास 

गने । 

ररङरोड लवकास अक् (Ring 

Road Growth Axis):- ९ वटै 

वडालाइ जोडन ेगरी बाग्लङ्ुपानी- 

र्ामराङ- पसगाउँ- िजुङु- र्लेगाउँ 

ह दँ ैबाग्लङुपानी जोडने ररङ्गरोड 

लनमािण गनि पसगाउँ-िजुङु सडक 

िण्डको ियाक िोल्न े

लक.मी. ५५.५ ५   बलनसकेके ह न े   

ललांक रोडः पसगाउँ - लसांङदी, 

बाग्लङुपानी-वेंशीशहर, करापटुार-

लगलङु 

लक.मी. २३.०       

रुत सडक (Fast Track Road) 

लमलदम िोला कोररडोर लवकास 

अक् - करापटुार दलेि िजुङुसम्म 

सवेक्ण र लनमािण 

लक.मी. १८.२       

असर २ 

ग्रालमण उद्यम तथा उद्यमशीलता 

लवकास माफि त गलतलशल र प्रलतथपिी 

गाउँपाललकाको रूपमा लवकास 

प्रदशेमा गलतलशल र प्रलतथपिी 

गाउँपाललकाको रूपमा लवकास 

िएको अनुिव गन ेजनसांख्या 

प्रलतशत     ९०   
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िएको ह न े 

प्रलतफल 

२.१ 

नाफामलुक नगदबेालीहरुको ितेी 

सञ्चानल िएको ह ने । 
कृलषिजन्य फमिहरु गन ेलकसानहरू  सांख्या ६० १० १५ २५ ११०   

प्रलतफल 

२.२ 

होमथटे तथा नीलज हाेेटलहरु 

सञ्चालन तथा प्रवििन गन े। 

सञ्चाललत होमथटे तथा नीलज 

हाटेलहरु  
सांख्या १०६ १० १५ २५ १५६   

प्रलतफल 

२.३ 

पयिटन पदमागिहरूको प्रबििन र 

लवकास िएको ह ने  
पयिटन पदमागिहरूको लनमािण  लक.मी.     बढेको ह न े   

प्रलतफल 

२.४ 

साना तथा मध्यम जललबिुत 

आयोजनहरूको लवकास िएको ह ने । 

लनमािण सम्पन्न र लनमािणालिन 

जललबिुत लवकास आयोजना  
सांख्या ५  १ १ ४   

प्रलतफल 

२.५ 

लर्,ु र्रेल ुर साना उद्योग बाट 

आलथिक उन्नलत िएको ह ने। 
लर्,ु र्रेल ुर साना उद्योग थथापना  सांख्या १५५ १५ २० ३० २२०   

असर ३ 

सरुलक्त, सलुि र वातावारणमैिी 

एकीकृत ्आवास तथा बथतीको 

लवकास िएको ह न े

ग्रामीण वातावरण तथा पलहचानको 

सांरक्ण छ िलन लवश्वास गने जनता 
प्रलतशत  २५ ४० ६० ८०   

प्रलतफल 

३.१ 

ग्रलमण पवूाििार लवकास गरुुयोजना 

अनुसार पवूाििार लनमािण तथा 

सेवाहरूको लवथतार िएको ह न े। 

पवूाििार लवकास गरुूयोजना  सांख्या  १ लनरन्तर लनरन्तर १   

प्रलतफल 

३.२ 

साना तथा मझ ला उद्योगहरू 

थथापना गरी आय तथा रोजगारका 

अवसरहरू िएको ह ने । 

रोजगारी माफि त प्रलत्यलक्त आयको 

थतर 
प्रलतशत     बलृि िएको ह न े   

प्रलतफल 

३.३ 

प्राकृलतक वातावरण तथा जैलवक 

लवलविताको सांरक्ण तथा सम्बििन 

िएको ह न े। 

प्रिालवत क्िेमा जलवाय ुपररवतिन 

अनुकुलन कृलष कायििम 
प्याकेज  लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर    

प्रलतफल 

३.४ 

ि गोललक लहसाबले लवकट र छररएर 

रहकेा तथा लवपदक्ो जोलिममा 

रहकेा र्र पररवारका लालग सरुलक्त, 

वातावारणमिैी, सलुि, आिारितू 

सलुविायकु्त र म ललक पलहचान 

सलुविा सम्पन्न एलककृत वथतीको 

लनमािण 
सांख्या  

वडा नां. ७, 

५३ 

र्रपररवार 

पलहरा 

  

आवश्यकता 

अनुसार बलृि 

िएको ह न े
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बोकेको एकीकृत् बथतीको लनमािण 

िएको ह न े

प्रलतफल 

३.५ 

बाँझो रहकेा कृलषयोग्य िलूमको पनूः 

पयोग िएको ह ने । 

कृलषयोग्य बाँझो जलमनको पनूः 

पयोग 
हके्वटर     

पणूि रूपमा प्रयोग 

िएको 
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अध्याय ७ 

संस्थागत विकास ि सुशासन 

७.१ प्रशासवनक सुशासन ि सेिा प्रिाह 

७.१.१ पृष्ठभूवम: 

गण्डकी प्रदशेको समलृिका सात सम्बाहक (Key Drivers of Prosperity) क्ेिहरुमा क्वहोलासोथार गाउँपाललकाको िलूमका र 

जनथतरमा सेवा परु् याउन ेहतेलुे थथापना िएका लवलिन्न सांर्-सांथथा / सरकारी लनकाय / ्यापाररक सांथथा आलदको 

लियाकलापहरुको लनयमन गनुि जरुरी ह न्छ । केलन्रय, प्रादलेशक र थथालनय लियाकलापहरुलाई सम्बोिन गद ैसोबारे जनचासोका 

सचुना र लवलत्तय लववरणहरुबारे पारदशीता कायम गनुि थथानीय लनकायको कति् य हो । त्यथतै दीगो लवकास लक्ष्यका प्रमिु 

सचुकहरुमा गाउँपाललकाको लक्ष्यहरुको कायािन्वयनमा सब ैनीलज तथा सरकारी गलतलवलिहरुको तादम्यता बढाउन पलन प्रशासलनक 

लनयमन महत्वपणूि ह न्छ । यस गाउँपाललकामा कृलष, ह लाक, थवाथ्य, लशक्ा, थथानीय इमजेन्सी, पोषण, सरुक्ा, लवलत्तय सेवा, 

सचुना जथता क्ेिहरुमा लवलिन्न नीलज तथा सरकारी सांर्-सांथथाहरुको लियाकलापहरुको सांगठनात्मक सांरचनासलहतको कायिपालना 

गररनुपन ेअवथथामा प्रशासलनक सशुासनको अत्यालिक महत्व ह न्छ । 

यस क्ववोहोलासोथार गाउँपाललकामा कृलष, लवलत्तय, पवूाििार, थवाथ्य, लशक्ा, पोषण, सरुक्ा, ्यापार र कला क्ेिमा प्रशासलनक 

चासो रहकेो छ । जसमध्य ेपवूाििार, थवाथ्य, लशक्ा र सरुक्ा क्ेिहरुमा सरकारी मानवसांसोिनहरुिारा लनयमन िएको पाइन्छ िने 

नीलज र सरकारी दवैुको सांलग्नता िएका क्ेिहरु कृलष, सचुना, लवलत्तय, पयिटन ह न ्।  

७.१.२ प्रमुख समस्या: 

सेवा प्रवाहमा जनचेतना कम ह नु, कुनै पलन समथयाको समािानको लालग कायािलय शैलीबाट झनझलटलो समािान मालननु र पह चँको 

आिारमा प्रशासलनक लियाकलापहरुको shortcuts ललइनु, पवूाििार-लनमािणमा भ्ररिाचार ह नु, सेवा प्रवाह गन ेकम्रचारीहरुमा नया ँ

प्रलवलिमा आिाररत कम्प्यटुर, सफ्टवयर तथा अनलाइन सेवाहरुमा दक्ता कम ह नु, थथानीय स्रोत सािन तथा गलतलवलिहरुबारे 

प्रशासलनक लनकायहरुमा अलिलिे कम िेलटनु, सरकारी लनकायहरुलबच सचुनाको आलिकाररकता लेनदनेमा प्रशासलनक झनझट बढ्न ु

र जनतामा साथती बढ्नु, जनथतरका सेवा सलुविाहरुबारे लवलिन्न समहु जथत ैआमा/ जेष्ठनागररक/अपाङ्ग समहुहरुका प्रलतनीलि न ै

अनजान ह नु, इ-गिनेस सम्बलन्ित सेवाहरुमा जनता र प्रशासक दवैु अनजान रहनु, आलद ह न ्। 

७.१.३ िुनौती ि अिसि: 

िुनौती: 

प्रशासलनक कामहरुमा नागररकहरुको साथती र्टाउँद ैसरल बनाउँद ैलजैानु, प्रशासलनक गलतलवलिहरुमा थथानीय िाषाअनुरुप 

केलन्रय तथा प्रादलेशक सचुना र सेवा सलुविा लवथतार गद ैलैजानु, लवशेष महत्वका सेवा जथतै 

िानपेानी/थवाथ्य/लशक्ा/पोषण/इमजेन्सी सेवामा उच्च गणुथतर कायम राख्नको लालग थथानीय सहजीकरण गनुि, लवलत्तय 

कारोबारहरुलाई अनलाइन बनाउनु, नागररकहरुको प्रशासलनक सेवा सलुविाको सचुनालाई अनलाइन बनाउनु, श्र्य प्रलवलि 

(लडलजटल वडापि, टेलल सामग्रीहरुको लडलजटल प्रथतुती)को प्रयोगबाट प्रशासलनक कायिप्रवाहको सरल प्रथतुती गनुि, िरैे समय 

लाग्ने प्रशासलनक कामहरुलाई छोटो बनाउन प्रशासलनक पवूाििारहरुको थतरोन्नती गद ैजान,ु आलद ह न् । 

अिसि 

प्रशासलनक लियाकलापहरुबारे नागररकहरुल ेपालना गनुिपन ेकायिप्रवाहलाई सरकारी कायािलयको वडापिमा उल्लिे गररन,ु गनुासो 

पेलटकाहरु सब ैकायािलयमा उपलब्ि ह न,ु गणुथतररय सेवा प्रवाहको प्रशासलनक लियकलापहरुको थथालनय िाषामा नागररकहरुको 
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पह चँ बनाउँद ैलैजानु, केलह वडा कायािलयबाट लडलजटल वडापिबाट श्र्य सचुना प्रदान ह नु, नागररकहरुको लडलजटल िकु्तानी 

प्रकृयालाई आलिकाररक अलिलिे बढाउँद ैसोलाई आवश्यक पवूाििारहरु लवकलसत ह न,ु कायािलयमा यवुा कमिचारीहरुबाट सेवा 

प्रदान ह न ुआलद ह न् । 

७.१.४ दीघशकालीन सोि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोि 

अत्यािलुनक प्रशासन, जागरुक नागररक समाज । 

लक्ष्य 

प्रशासलनक गलतलवलिलाई पारदशीता बनाउँद ैभ्रिाचार लनयन्िण गद ैनागररकमा रुत प्रशासन सेवाको पह चँको लवथतार गनुि । 

उद्देश्य 

पाललकाको साविजलनक प्रशासन सेवालाई िरपदो, पारदशी, पररणाममिुी र जवाफदहेी बनाइ साविजलनक सेवाप्रवाहलाई 

नागररकसम्मको पह चँ बढाउन ु। 

७.१.५ िणनीवत ि कायशनीवत 

िणनीवत कायशनीवत 

उदे्दश्य १: पावलकाको सािशजवनक प्रशासन सेिालाई भिपदो, पािदशी, परिणाममुखी ि जिाफदेही बनाइ सािशजवनक 

सेिाप्रिाहलाई नागरिकसम्मको पह ँि बढाउनु । 

१.१ पाललकाको प्रशासन सेवालाई 

जनउत्तरदायी बनाउन े

१.१.१ जवाफदहेी, नागररकमैिी र जनउत्तरदायी सेवा प्रवाह गनि सांगठन तथा ्यवथथापन 

सिेक्ण (O&M Survey) गरी लवद्यमान सांगठन सांरचनामा पररमाजिन गररनछे । 

१.१.२ कमिचारीको क्मता लवकासका लालग लवलिन्न ताललमको आयोजना गररनेछ र केन्र-

प्रदशेबाट आवान िएका ताललममा स-शलक्तकरणको लालग सहिागी पठाइनेछ । 

१.२ लवद्यतुीय सशुासन सेवाबाट 

जनसेवालाई लछटो र छररतो बनाउन े

१.२.१ लवद्यतुीय सशुासन (E-Governance) का आिार रणनीलतहरु (Web Presence, 

Interactive presence, Transactional Presence, E-participation) मा लगानी गरी 

नागररकहरुको सेवालाई लछटो र प्रिावकारी बनाउन े

१२२ प्रशासलनक तथा आलथिक कारोबारलाई पारदशी बनाइराख्न लवलिन्न वेब टेक्वनोलोजीमा 

आिाररत सचुनालाई अलिलेि राख्न ेर आवश्यक्ता अनुरुप साविजलनक ररपोटि बनाउन े

१.३ सब ैनागररक, सेवा सांथथा, 

सरकारी कायािलय र ्यापाररक 

केन्रहरुलबचमा सचुना आदानप्रदान 

सहज ह न े

१.३.१ प्रशासलनक शािा केलन्रत सेवालाई ग्राहक केलन्रत सेवामा पररणत गन े

१.३.२ प्रशासलनक लवलि प्रणालीलाई सेवा प्रणालीमा पररमाजिन गद ैलजैान े

१.३.३ प्रशासलनक सेवाको शािा केलन्रत सञ्जाललाई एलककृत सञ्जालमा पररणत गन े

१.४ नागररकहरुलाई प्रदान गररएको 

सेवाबाट समावेशी वलृि िएको ह न े

१.४.१ समपरुक लवकासको लालग नागररक समाजका अग्रजहरु समावशे िएको सेवा 

पितीलाई कायािन्वयन गन े

१.४.२ नागररकहरुलाई प्रदान गररन ेसेवामा कुन ैपलन थतरबाट कुनै पलन लकलसमको िेद नगन े

१.४.३ कमजोर वगिहरुसम्म पगु्न ेसेवालाई उहाहँरुकै सहज पह चँसम्म सेवाको बलृि गन े
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१५ थथानीय बजार ्यवलथथत िएको 

ह न े

१.५.१ थथानीयको थवाथ्यमा प्रत्यक् असर पाने िाद्य सामाग्रीको लनयलमत लनगरानी गन े

१.५.२ उपिोक्ता सचतेना कायििम सञ्चालन गन े

उदे्दश्य २: प्रशासवनक ि विवत्तय सेिामा भिपदो वडवजटल विदु्यतीय माध्यमबाट नागरिकसम्मको पह ँि बढाउने । 

२१ प्रशासलनक िचि र्टाउने तथा 

आन्तररक आय बढाउन े

२.१.१ लडलजटल लवलत्तय सेवामा प्रशासलनक सेवा सांरचना तयार गन े

२.१.२ कागजी कारोबारलाई अनलाइन प्रलवलिबाट िकु्तानी ललने र लवलत्तय चहुावटको 

अन्त्य गन े

२.१.३ सेवा कारोबारलाई नागररक पह चँको आिारमा लवकास गरर प्रशासलनक सांरचनालाई 

सिुारात्मक बनाउँद ैलैजान े

२.१.४ लवलिन्न कर प्रणालीहरु(IPT, Duty Tax लगायतका सेवा)लाई लडलजटल 

अलिलेि रािी कर चहुावटको अन्त्य गन ेर पाललकाको आन्तररक आय बढाउन े

२.२ सामालजक सरुक्ा, र्टनादताि 

लगायतका सेवालाई कम झनझलटलो र 

प्रिावकारी लनयमन गररन े

२.२.१ नागररकको लहतको लालग प्रदान गररन ेलवलत्तय सहयोग र राज्यबाट प्रदान गररन े

सामालजक सरुक्ा सलुविामा कोही पलन नछुटुन र नदोहोररन लवलत्तय सशुासनको पालना गन े 

२.२.२ जनथतरमा प्रदान गररने सेवालाई लछटो, पारदशी र प्रिाकारी बनाउन लवलिन्न 

क्वयाम्पहरु सञ्चालन गन े

 

७.१.६ कायशक्रमको प्राथवमकता 

१. प्रशासलनक लसफाररसहरुलाई अनलाइन तथा लडलजटल प्रलवलि माफि त लछटो-छररतो र पारदशी बनाउने । 

२. जनथतरमा प्रवाह गररन ेसेवा तथा सलुविालाई कायािलयहरुको सचुना प्रणाली जथतै वेबसाइट, सचुनापाटी, पिपलिका, 

सामालजक सञ्जाल, रेलडयो/FM आलद माफि त प्रसारण गन े। 
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७.१.७ विस्तृत कायशक्रम 

प्रशासलनक सशुासन र सेवा प्रवाह 

क्र.स. 

उ
द्द
श्
य
 नं

 

िण
न
ीव
त
 नं

 

क
ाय
शन
ीव
त
 नं

 

संकेत कायशक्रम इकाई 

आिाि िषश 

तथ्याङ्क 

(२०७७।७८) 

लक्ष्य 
योजना 

अिविको 

जम्मा लक्ष्य 

वजम्मेिाि 

वनकायहरु 
२०७८

/०७९ 

२०७९/ 

०८० 

२०८०/ 

०८१ 

१ १ १.१ १.१.१ क संगठन तथम व्यवस्थमपन सवेक्षण गने सांख्या  १   १ 
प्रदशे सरकार र गाँउ 

पाललका 

२   १.१.२ क कर्ाचमिी क्षर्तम नवकमस तमनलर् संख्यम   १ १ १  

३  १.२ १.२.१ क अनलमईनर्म आधमरित सशुमसनकम संयन्त्रहरुको प्रयोग प्रनतशत  ३० ३० ३० १००%  

४  १.२ १.२.२ क अनलमईन पोटालको स्थमपनम संख्यम    १ १  

५  १.२ १.२.२ ख अनलमईन ई-गभनेस सञ्जमलहरुको व्यवस्थमपन प्रनतशत ३०% ३०% ३०% १०% १०० %  

६  १.३ १.३.१ क निनजटल बोिाको स्थमपनम संख्यम    १ १  

७  १.३ १.३.२ क ग्रमहक केनन्त्ित सेवमको लमनग आवश्यक अध्ययन गन े प्यमकेज   १  १  

८  १.४ १.४.२ क निनजटल सशुमसनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असिको अध्ययन प्यमकेज   १  १  

९ २ २.१ २.१.४ क नवनिय नवविणको भण्िमिण प्यमकेज   १  १  

१०  २.२ २.२.१ क समर्मनजक सिुक्षमलमई अनलमइनबमट नवतिण गन े प्रनतशत ८० २०   १००%  

११  २.२ २.२.२ क नवनिय सचतेनम कमयाक्रर् संख्यम  ३ ३ ३ ९  
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७.२ वित्तीय सुशासन 

७.२.१ पृष्ठभूवम: 

लवत्तीय सशुासन िन्नाले लवत्तीय सचुनाको सांकलन, ्यवथथापन, अनगुमन र लनगरानी राख्नलुाई बुलझन्छ । क्व्होलासोथार 

गाउँपाललकामा लवलत्तय सशुासनको अवलम्बन गनि र जनसरकारको जवाफदलेहता अलिवलृि गने हतेुल ेलिेापररक्णको प्रलतवेदन, 

योजना तथा बजेट, अन्य लवलत्तय प्रलतवेदनहरु यस गाउँपाललकाको वेबसाइट तथा प्रकाशनहरुिारा गद ैआएको छ । लवलत्तय 

लववरणको लेिाजोिाको लालग गत आलथिक वषिबाट शिु-केलन्रय सफ्टवेयरको प्रयोगमा ल्याइएको छ िन ेसामालजक सरुक्ा ित्ता 

लवतरणलाई बैङ्लकग प्रकृयाबाट सेवाग्राही सम्म परु् याइएको छ । त्यथतै, गाउँपाललकाको सब ैिकु्तानी प्रकृयाहरु बैङ्लकग माफि त 

रहने ेगरेका छन ्। 

७.२.२ प्रमुख समस्या: 

एलककृत सम्पत्ती कर प्रणाली जथता सफ्टवेयर प्रणालीको आवश्यकता रह नु, लवलत्तय सचुना सम्बन्िमा केलह सांर्सांथथाबाहकेको 

चासो नरहन,ु कायििम, योजना र बजेटको बाँडफाँड गदाि लवलत्तय िचि र आमदानीको आिलुनक िण्डारण नह नाले चालहएको बलेा 

उलचत ररपोटि लनथकन नसक्वनु, लवलिन्न सांर्/सांथथा/कम्पनी/लनमािण/्यवसायीको लवलत्तय लववण गाउँपाललकामा उपलब्ि गनि 

नसलकनुल ेलवलत्तय पवूािनमुान, जोलिम, जवाफदलेहता, उत्तरदालयत्वको लनयमन लवन्दहुरुको थाहा नह न,ु लवद्यलुतय सचुना प्रलवलिमा 

सब ैजनताको पह चँ नह न,ु लवद्यलुतय सचुना प्रलवलिको पवूाििारमा कमिचारी र प्रशासन थव-सांचालन िइ आत्मलनििर बन्न 

नसक्वन,ु(थवाथ्य, लशक्ा जथता) क्िेगत प्रशासन पाललका/वडा थतरमा आिारितू सचुना प्रणालीमा पररथकृत िइ नसक्वन,ु  आलद 

ह न् । 

७.२.३ िुनौती ि अिसि: 

िुनौती: 

बजेट र योजना लनमािणको पवूािनमुानलाई सशक्त बनाउँद ैलवलत्तय प्रणालीसँग कायििमहरुको तादम्यतालाई बललयो बनाउन,ु नाफा-

र्ाटाको सचुाङ्कहरुलाई सकु्ष्म-डाटाप्रणालीमा उतारेर लवलिन्न दृलिकोणमा पररथकृत गनुि, पाललकालििको cash-flowको 

आिारमा जोलिम र्टाउँद ैतरलताको अनुकुलन गनुि, लवलिन्न उत्पादनहरुलाई टेवा पगु्ने िचिको योजना  बनाउन ुर 

्यवथथापन।लनयमन गनुि, सांलर्य लवलत्तय ढाचँा अनुरुप प्रदशे सरकार र नेपाल सरकारबाट प्राप्त गने अनुदान समयमै प्राप्त गनुि, पजुीगत 

िचि वलृि गनुि, आन्तररक लिेापररक्ण तथा लनयन्िण प्रणाली सदुृढीकरण गनुि, समयसमा ठेक्वका बन्दोबथत गनुि, िररद कायिलाई 

साविजलनक िररद ऐनको ममि अनुरुप लमत्ययी र प्रलतथपिी बनाउन ुआलद रहकेा छन् । 

अिसि 

लवलिन्न आलथिक वषिहरुको बजेट, योजना र लेिापररक्ण प्रलतवेदन समयमै साविजलनक ह न ेगरेको, िचि-आमदानी-अनुदानको 

लववरणलाई सफ्ट् वेयरमाफि त ररपोलटिङ्ग र िण्डारण ह ने रहकेो आलद रहकेा छन ्। 

७.२.४ दीघशकालीन सोि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोि 

प्रिावकारी िचि ्यवथथापन, लवलत्तय सशुासनको अहसास । 

लक्ष्य 

साविजलनक आय र ्ययलाई ्यवलथथत, पारदशी र अनमुानयोग्य बनाइ समग्र लवकास प्रकृयालाई प्रिावकारी बनाउने । 

उद्देश्य 
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पाललकाको राजश्व सांकलन र िचि प्रणालीको प्रिावकाररता वलृि गनुि । 

७.२.५ िणनीवत ि कायशनीवत 

िणनीवत कायशनीवत 

उदे्दश्य १: पावलकाको िाजश्व संकलन ि खिश प्रणालीको प्रभािकारिता िृवि गनुश । 

११ लवलत्तय ्यवथथापन प्रणाली 

सदुृढीकरण गन े। 

१११ लवलत्तय ्यवथथापन सम्बन्िी लनकायको सांथथागत सदुृढीकरण गरी राजथव 

पररचालनको क्मता वलृि गररनेछ । 

११२ लवलत्तय ्यवथथापनको सब ैक्ेिमा सचूना प्रलवलिको प्रयोगलाई लवथतार गररनेछ । 

१२ साविजलनक आय ्यय र िररदलाई 

प्रिावकारी ्यवलथथत र पारदशी 

बनाउन े

१२१ लवकास आयोजनाहरुको ठेक्वकापट्टा लनिािररत समयलििै गन ेतथा लवद्यतुीय बोलपिको 

दायरालाई लवथतार गररनछे । 

१२२ लनिािररत समय अगाव ैकाम सम्पन्न गन ेठेकेदारलाई प्रोत्साहनको ्यवथथा गररनछे । 

१२३ लवलत्तय जोलिम न्यलूनकरणको लियाकलापहरु पररचान गरर लवलत्तय ्यवथथालाई सदुृढ 

गररनेछ । 

 

७.२.६ कायशक्रमका प्राथवमकता 

१ साविजलनक िचि कायिलवलि पररमाजिन गरी कायािन्वयन गन े

२ लवद्यतुीय आलथिक कायि प्रणालीको सदुृढीकरण गने
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७.२.७ विस्तृत कायशक्रम 

नविीय सशुासन 

क्र.स. 

उ
द्द
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य
 नं
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त
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त
 नं

 

संकेत कायशक्रम इकाई 

आिाि िषश 

तथ्याङ्क 

(२०७७।७८) 

लक्ष्य 
योजना 

अिविको 

जम्मा लक्ष्य 

वजम्मेिाि 

वनकायहरु 
२०७८

/०७९ 

२०७९/ 

०८० 

२०८०/ 

०८१ 

१ 

१ 

१.१ 
१.१.१ क 

लमभ-लमगतकम आधमिर्म योजनम तथम कमयाक्रर्कम लमनग 

वमनषाक बजेट नवननयोजन गन ेपद्धनतको नवकमस गन े
संख्यम १ १ १ १ ४  

२ १.१.२ क बजेट सचुनम प्रणमलीको नवकमस गने संख्यम  १   १  

३ 

१.२ 

१.२.१ 
क नवद्यतुीय आनथाक कमयाप्रणमलीको सदुृढीकिण गन े संख्यम १ ननिन्त्ति ननिन्त्ति ननिन्त्ति १  

४ ख समवाजननक खरिद ऐनर्म सधुमि गन े संख्यम  १ ननिन्त्ति ननिन्त्ति १  

५ 
१.२.२ 

क समवाजननक खचा कमयानवनध बनमई लमग ूगन े संख्यम १ १ १ १ ४  

६ ख सर्यर्म कमर् सम्पन्त्न गन ेठेकेदमिलमई प्रोत्समहन गन े संख्यम  १ १ १ ३  
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७.३ भ्रिािाि वनिािण 

७.३.१ पृष्ठभूवम 

जनसेवा क्िेमा िइरहकेो भ्रिाचारको लनवारणमा लवश्वको गलतलवलि हदेाि नपेाल ११७ थथानमा ३५ अांकले भ्रिाचार   िारणा 

सचुकाांक (Corruption Perceptions Index) मा पदिछ । यस अांकलाई अलिकतम बनाउन सब ैसरकारी मातहतका सांथथाहरुको 

िलूमका रहन्छ । जनप्रशासनमा साविजलनक सेवा प्रवाहलाई पारदशी, उत्तरदायी, जनमिुी, अनुमानयोग्य र कानुनसम्मत रुपमा सहज 

र सरल तररकाले उपलब्ि गराइ सब ैथवरुपका भ्रिाचार एवम ्अलनयलमततालाई लनयन्िण गरी सदाचारयकु्त समाज बनाउन जरुरी छ 

। गाउँपाललकामा लवलिन्न सेवा कायािलयहरुमा ह न ेगरेको लढलासथुती, अलनयलमतता तथा अलनणिय जथता लवकृलत एवम ्

भ्रिाचारजन्य लियाकलापको लनराकरण गनि आवश्यक रहकेो छ । गाउँपाललकामा भ्रिाचार लवरुि शनु्य सहनशीलताको लवकास 

गरी सदाचार र सशुासन प्रवििन गनि जरुरी छ । 

७.३.२ प्रमुख समस्या 

७.३.३ िुनौती ि अिसि: 

िुनौती: 

जनुसकैु थतरको ििािचारी गन ेदोषीलाई सजाय गनुि, जन-प्रशासनको सिुारात्मक िलूमकामा थपि कायि िलूमका लनवािह गनुि, अथि 

्यवथथापन गनुि, जनसरोकारका लवषयमा सचुनाको हकको पह चँमा लवथतार गनुि, सरकारी लियाकलापमा पारदशीता कायम राख्न,ु 

जन-सशलक्तकरण गरी थथानीय-सरकारको जबाफदलेहता बढाउनु, अवैि कारोवारहरुको छापा मानुि, प्रिावकारी अनुसन्िान 

तहलककात सम्बन्िी क्मता लवकास गनुि, सचुनादाताको सांरक्ण गनुि, साक्ी बथन ेतथा अलियोजन गन ेकमिचारीहरुको उलचत 

सांरक्ण गनुि आलद भ्रिाचार लवरुिको अलियानका चनु तीहरु ह न ्। 

अिसि: 

गाउँपाललकाले आफ्नो मातहतका कायािलयमा भ्रिाचार लवरुिका कदमहरु थवमां सञ्चालन गनि सक्वनु, नेपाल भ्रिाचार लवरुिको 

सांयकु्त रारिसांर्ीय महासलन्िको पक् रारि ह नु, काननुी सांरचनाको लनमािण ह नु, भ्रिाचार लवरुि सलिय नागररक समाज तथा सञ्चार 

जगत ह न,ु अन्तरािलरिय सहयोग/सहकायि/समन्वय तथा अलख्तयार दरुुपयोग अनुसन्िान आयोगको क्ेिीय र सम्पकि  कायािलयहरुको 

थथापना िइ भ्रिाचार लवरुिको अलियानलाई प्रिावकारी रुपमा अगाडी बढाउनु अवसरको रुपमा रहकेा छन् । 

७.३.४ दीघशकालीन सोि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोि 

सेवाप्रलत सदाचार, भ्रिाचाररलहत समदुाय  

लक्ष्य 

भ्रिाचार लवरुि अलियानमा पारदशी सेवालाई आत्मसाथगद ैपाललका र समाजलबचको सम्बन्िलाई सदुृढ बनाउने । 

उद्देश्य 

भ्रिाचारजन्य लियकलापको लनयन्िण गरी सशुासनको प्रत्यािलूत गन े। 

 

७.३.५ िणनीवत ि कायशनीवत 

िणनीवत कायशनीवत 
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उदे्दश्य १: भ्रिािािजन्य वक्रयकलापको वनयन्त्रण गिी सुशासनको प्रत्याभूवत गने । 

११ भ्रिाचार लवरुि शनु्य 

सहनशीलताको नीलत अवलम्बन गने । 

१११ साविजलनक प्रसाशनलाई नीलतगत, काननुी तथा सांथथागत ्यवथथािारा पारदशी र 

जवाफदहेी बनाइनछे । 

११२ भ्रिाचार लवरुि जनचतेनामलूक कायििम सञ्चालन गररनेछ । 

१२ नेपाल सरकारल ेअनुमोदन गरेका 

भ्रिाचार लवरुिको अन्तरालरिय 

सलन्िहरुको कायािन्वयनमा सहयोगी 

िलूमका िेल्न े

१२१ भ्रिाचार लनयन्िण सम्बन्िी ऐन, कानुन र लनयमको प्रिावकारी कायािन्वयनका लालग 

अलख्तयार दरुुपयोग अनुसन्िान आयोगसँग सहकायि गररनछे । 

 

७.३.६ कायशक्रमका प्राथवमकता 

१ कायिप्रणालीमा पारदशीता सदुृढ गने । 

२ जनगनुासोबाट उठेका उजरुीहरुको समािानमा नीलत अलख्तयार गने । 
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७.३.७ विस्ततृ कायशक्रम 

नविीय सशुासन 

क्र.स. 

उ
द्द
श्
य
 नं

 

िण
न
ीव
त
 नं

 

क
ाय
शन
ीव
त
 नं

 
संकेत कायशक्रम इकाई 

आिाि िषश 

तथ्याङ्क 

(२०७७।७८) 

लक्ष्य 
योजना 

अिविको 

जम्मा लक्ष्य 

वजम्मेिाि 

वनकायहरु 
२०७८

/०७९ 

२०७९/ 

०८० 

२०८०/ 

०८१ 

१ १ १.१ १.१.१ क भ्रष्टमचमि सम्बन्त्धी अध्ययन अनुसन्त्धमन गन े संख्यम   १ १ २  

   १.१.२ क 
सेवमकमनलन तमनलर्को पमठ्यक्रर्र्म भ्रष्टमचमि नवरुद्धको 

नवषयवस्तु सर्मवेश गन े
प्यमकेज  १ ननिन्त्ति ननिन्त्ति १  

   १.१.२ ख 
भ्रष्टमचमि ननयन्त्रण सम्बन्त्धी जनचतेनम कमयाक्रर् सञ्चमलन 

गन े
संख्यम  १ १ १ ३  

  १.२ १.२.१ क 
नवकमस आयोजनमको खचा ननर्माणस्थलर्ै 

समवाजननकीकिण गन े
प्यमकेज  १ ननिन्त्ति ननिन्त्ति १  

   १.२.१ ख 
भ्रष्टमचमि नवरुद्ध कमयाक्रर् सञ्चमलन गना नमगरिक 

सर्मजसँग सहकमया कमयाक्रर् सञ्चमलन गने । 
प्यमकेज  १ ननिन्त्ति ननिन्त्ति १  
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७.४ गाउँपावलकाको सन्तुवलत विकास 

७.४.१ पृष्ठभूवम: 

नेपालको सांलविान २०७२ सँगै नपेालमा गणतन्ि थथापना िएपलछ २०७३ को थथानीय लनकायको चनुावको नलतजासँग ैपलहलो 

पटक क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको कायािलय लनमािण िएको लथयो । सात वटा गाउँ लवकास सलमलतहरुलाई समेटेर बनाइएको यस 

क्ववहोलासोथार गाउँपाललकामा हाल न  वटा वडामा लविालजत छ । गरुुङ्ग समदुायको अलिकतम पकड िएको यस पाललकामा 

सन्तुललत लवकासको लालग महत्वपणूि क्ेिहरु पयिटन, पशपुालन, कृलष र िानी उत्िननलाई मान्न सलकन्छ । यी आलथिक क्ेिहरुको 

लवकासको लालग मानव सांसािन, ्यापार, कला आलदको लवकास ह न अत्यन्त जरुरी दलेिन्छ । त्यथत ैयी क्ेिहरुको सहयोगात्मक 

िलूमकामा आउने सचुना-सांचार, ्यवथथापलकय सांयन्ि, सडक पवूाििार, र उद्योगको लवकास ह नु पलन जरुरी ह न्छ । 

७.४.२ प्रमुख समस्या: 

ि गोललक लवकटताका कारण गणुथतरीय सवारी सडकको सब ैवडाहरु लनमािण िइनसक्वनु, लिरालो डाँडाहरुको कारण िरैे क्ेिहरु 

लवशेष गरर िोजगेाउँ पलहरोको सांकटमा रह नु, गाउँपाललका केन्रबाट टाढा रहकेा ५,६ र ७ वडाहरुमा लवकासको मलू प्रवाहमा 

समालहत ह न नसक्वनु, गाउँपाललकाको कायािलयको आफ्न ैिवन नह न,ु नीलत तथा योजनाहरु हतारमा लनमािण ह न,ु प्रलवलि प्रयोगमा 

कमजोर ह नु, प्रशासलनक सशुासनमा सब ैपक् जानाकार नह न,ु जनताका प्रशासलनक कामहरुको लालग गाउँपाललका 

पदालिकारीहरुलाई न ैलजम्मेवार ठान्नु, सीलमत बजेट तथा नया ँसांरचना िएका कारण पदालिकारी एवम ्कमिचारीको अनिुवको 

कलम ह नु । 

७.४.३ िुनौती ि अिसि: 

िुनौती:  

ि गोललक लवकटतालाई लवकासका साझेदारीमा समटेेर एलककृत लवकास पररयोजनामा सलम्मललत गनुि, वडा नां ६ िोजगाउँमा 

पलहरोको कारण गाँउ लवथथापन गरी साल्मे िञ्जयाङ्ग जथता क्िेहरुमा गाउँ थथापना गनुि,  सडकको सञ्जालको लवकासबाट 

थथालनय उत्पादनको बजारीकरण गनुि, पाललकाथतरबाट नै मलू उत्पादन सब ैजनथतरमा लगाई अन्तरालरिय बजारसम्म परु् याउन,ु 

अलत दगुिम तथा पहाडी वडाहारुमा आवश्यक श्रोत सािनको उपलब्िता गराउनु, जनसहिालगता, पारदलशिता र उत्तरदालयत्व प्रवििन 

गरी सशुासन र ललक्त कायिलाई प्रिावकारी बनाउन ुचनु तीपणूि रहकेो छ । 

अिसि: 

ि गोललक लवकटतामा पयिटन न ैजनताको लजवनसिुारको एकमाि उपाय िएको जनचासोको लवषय ह नु, जङ्गलको क्ेिहरुमा 

प्रशथत मािामा जलडबुटी पाइन,ु गरुुङ्ग समदुायहरुको प रालणक सांथकृलत र परम्पराहरु जनथतरमा राम्रोसँग मनाइनु, अलिकतम 

क्ेिहरुमा पशपुालनको सम्िावनाहरु प्रशथत रह न,ु आलद ह न् । 

 

७.४.४ दीघशकालीन सोि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोच 

लवकासमा ि गोललक सन्तलुन र जीवन थतरमा समानता 
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लक्ष्य: 

पाललकालििको सन्तुललत लवकास गरी जनताको जीवन थतरमा सिुार गने । 

 

उद्देश्य: 

क्व्होलासोथार गाउँपाललकाका लवकट र लपछलडएका क्ेिमा समन्यालयक लवकास गनुि 

 

 

७.४.५ िणनीवत ि कायशनीवत 

िणनीवत कायशनीवत 

उदे्दश्य १: क्वव्होलासोथाि गाउँपावलकाका विकट ि वपछवडएका के्षत्रमा समन्यावयक विकास गनुश 

१.१ गाउँपाललकामा उपलब्ि सािन-

स्रोतको सम्िा्यताका आिारमा 

लगानी वलृि गरी सन्तलुलत लवकास गन े

। 

१.१.१ प्राकृलतक एवम ्मानवीय सम्पदाहरुको पलहचान गरी बढी प्रलतफल लदन ेआयोजना र 

कायििमलाई उच्च प्राथलमकता लदने र लपछलडएका क्ेिमा कायािन्वयन गन े्यवथथा गररनेछ । 

१.१.२ कृलष तथा पयिटकीय क्ेिको पलहचान गरी त्यस क्ेिमा लनजी लगानीलाई प्रोत्सालहत 

गररनेछ । 

१.१.३ गरुुङ्ग समदुायको म ललक सांथकृलत र पयिटकीय थथलको प्रचारप्रसार गरी पयिटन 

प्रबििन गररनेछ । 

1.1.4 थथानीय स्रोत सािनमा आिाररत आलथिक लियाकलापिारा उद्यमशीलता र रोजगारी 

लसजिना गररनेछ । 

१.२ वडासँग सम्बन्ि कायम गरी 

आलथिक तथा सामालजक गलतलवलिलाई 

अगाडी बढाउन े्यवथथा गने । 

1.2.1 पाललका र वडाबीच प्राकृलतक स्रोत सािन तथा राजश्वको पररचालान गदाि सन्तुललत 

लवकासको अविारणालाई आत्मसात गररनछे । 

1.2.2 पाललका र वडाबीच वथतु तथा सेवाको उत्पादन र लनवािि आवागमनको 

्यवथथा गररनेछ । 

1.2.3 पाललका र वडा जोड्ने सडकको थतरोन्नती गरी सबै वडाका नागररकलाई 

पाललका केन्रसम्मको सम्बन्ि र सम्िावनाको उच्चतम उपयोग गररनेछ । 

१.3 वडालििका जनतालाई दलैनक 

आवश्यकताका वथतु तथा सेवाको 

पह चँ सहज बनाउन े। 

१.3.1 पछाडी परेका समदुाय ललक्त लवकास कायििम सञ्चालन गररनेछ । 

1.3.2 पछाडी परेका क्ेि, सीमान्तकृत ्यलक्त, वगि र समदुायको उत्थान तथा सांरक्णको 

लालग लवशेष कायििम सञ्चालन गररनछे । 

1.3.3 उपिोग्य वथतुको पह चँ सब ैक्ेि र वगिका जनतामा परु् याउन े्यवथथा गररनेछ । 
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७.४.६ कायशक्रमको प्राथवमकता 

1. साविजलनक लनजी साझेदारी माफि त लपछलडएका क्िे लािालन्वत ह ने गरी कायििम सञ्चालन गन े। 

2. आयोजनाहरुको छन ट गदाि लपछलडएका क्िेलाई प्राथलमकता लदन े। 

 

७.४.७ विस्तृत कायशक्रम 

क्र
.स
. 

उ
द्द
श्
य
 नं

 

िण
न
ीवत

 नं
 

क
ाय
शन
ीवत

 नं
 

संकेत कायशक्रम इकाई 

आिाि िषश 

तथ्याङ्क 

(२०७७। ७८) 

लक्ष्य 
योजना 

अिविको 

जम्मा लक्ष्य 

वजम्मेिाि 

वनकायहरु 
२०७८/ 

०७९ 

२०७९/ 

०८० 
२०८०/ ०८१ 

1 1 1.1 1.1.1 क बढी प्रलतफल लदने आयोजनाको पलहचान गन े(वषिको एक पटक) सांख्या  1 1 1 3  

2 1 1.1 1.1.1 ि आयोजनाहरुको प्राथलमकीकरण गने (वषिको एक पटक) सांख्या  1 1 1 3  

3 1 1.1 1.1.2 क 

साविजलनक-लनजी साझदेारीमा लवकासका कायििम कायािन्वयन गनि 

सहजीकरण गने सांख्या  1 लनरन्तर लनरन्तर 1  

4 1 1.1 1.1.3 क गुरुङ्ग समुदायको म ललक सांथकृलत र पयिटकीय थथलको प्रचारप्रसार गने प्याकेज  1 1 1 3  

5 1 1.1 1.1.4 क पाललकाको लवकास कायििम माफि त रोजगारी र उद्यमशीलता लसजिना गने हजार  1 1 1 3  

6 1 1.2 1.2.1 क पाललकामा उपलब्ि स्रोतसािनको प्रोफाइल तयार गन े सांख्या  1     

7 1 1.2 1.2.1 ि सन्तुललत लवकास नीलत लनमािण गने प्याकेज  1     

8 1 1.2 1.2.2 क 

पाललका र वडालबच वथतु तथा सेवाको लनवािि आवागमन ह ने नीलत लनमािण 

गरी लागु गने प्याकेज   1    

9 1 1.2 1.2.3 क 

प्रदेशसँगको समुन्वयमा प्रदेश सदरमुकाम पोिरा र पाललका केन्र माललङ्ग 

जोड्ने सडक कालोपिे गने लक लम 31 0 10 13.3 23.3  

10 1 1.2 1.2.3 ि 

पाललका केन्र माललङ्ग र वडा केन्रहरु जोड्ने सडक लनमािण तथा थतरोन्नती 

गन े सांख्या 9 4 2 3 9  

11 1 1.3 1.3.1 क 

सांर् र प्रदेशसँगको सहकायिमा आलथिक, सामालजक तथा साँथकृलतक रुपमा 

पछालड परेका क्ेि पलहचान गरी लवलिन्न वडामा उपलब्ि समाजर्रहरुमा 

लवशेष कायििम सञ्चालन गन े प्याकेज  1 1 1 3  

12 1 1.3 1.3.3 क 

िोगोललक रुपले जोलिम क्ेिहरुका लालग प्रदेश र सांर्को सहकायिमा लवशेष 

अनुदानको ्यवथथा गने सांख्या  1 1 1 3 
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७.४.८ नवतजा 

नवतजा 

स्ति 
नवतजा सूिक ईकाई 

आिाि िषश 

(२०७७ 

०७८) 

उपलवधि 

य
ोज
न
ा अ

ि
वि
क
ा 

उ
प
ल
वधि

 

प
ु ि
ाइ
ए
क
ो श्र

ोत
 

वज
म्मे
ि
ाि वन

क
ाय

 

ज
ोवख

म
 त
थ
ा 

अ
नु
म
ान

 

आ. ि. 

२०७८/ 

०७९  

आ. ि. 

२०७९ 

/०८०  

आ. ि. 

२०८१/ 

०८१ 

प्रिाव 

पाललकालििको सन्तुललत लवकास िइ नागररकको जीवन 

थतरमा सुिार िएको ह ने 

पाललकाका नागररकको प्रलत्यलक्त आय प्रदशेको 

सरदर िन्दा १० प्रलतशत िन्दा फरक नह ने प्रलतशत   

      

असर १ 

पाललकाको लवकट र लपछलडएका क्ेिमा समन्यालयक 

लवकास िएको ह ने 

वडाका नागररकको जन्मदाको अपेलक्त आयु 

प्रदेशको सरदर िन्दा ८ वषि िन्दा फरक नह ने वषि   

      

प्रलतफल 

१.१ 

बढी प्रलतफल लदने आयोजना र कायििमलाई उच्च 

प्राथलमकता लदन ेर लपछलडएका क्ेिमा कायािन्वयन गने 

्यवथथा िएको ह ने 

बढी प्रलतफल लदने आयोजनाको पलहचान र 

आ`योजनाहरुको प्राञलमकीकरण (वषिको एक 

पटक) सांख्या  १ 

१ १ ३    

प्रलतफल 

१.२ 

थथानीय म ललक सांथकृलत र पयिटकीय थथलको प्रचारप्रसार 

िई पयिटन प्रवििन िएको ह ने पाललकाथतरीय पयिटन प्रवििन (वषिको एक पटक) सांख्या  १ 

१ १ ३    

प्रलतफल 

१.३ 

पाललकाथतरीय कृलष तथा गैह्र-कृलष क्ेिको पलहचान िई 

त्यथता क्िेमा लनजी लगानी प्रोत्सालहत िएको ह ने 

साविजलनक-लनजी साझदेारीमा लवकासका 

कायििमको सञ्चालन प्याकेज  १ 

  १    

प्रलतफल 

१.४ 

थथानीय स्रोत सािनमा आिाररत आलथिक लियाकलापिारा 

उद्यमशीलता र रोजगारीको लसजिना िएको ह ने 

पाललकाथतरीय लवकास कायििम माफि त लसजिना 

िएको थवरोजगारको सांख्या (हजार) सांख्या  1.2 

1.2 1.2 3.6    

प्रलतफल 

१.५ 

पाललका केन्र र वडा केन्र जोड्ने सडक पूवाििार १२-मलहना 

चल्ने गरर लवकास िएको ह ने 

पाललका केन्रबाट १२ मलहने सञ्चालनमा आएका 

वडा जोड्ने सडक िण्ड सांख्या ७ १ 

१  २    

प्रलतफल 

१.६ 

पछालड परकेा वा पाररएका क्ेि, सीमान्तकृत ्यलक्त, वगि र 

समुदायको उत्थान तथा सांरक्णको लालग लवशेष कायििम 

सञ्चालन िएको ह ने लवशेष कायििमको सञ्चालन सांख्या  १ 

१ १ ३    

प्रलतफल 

१.९ 

उपिोग्य वथतुको पह  ँसबै क्िे र वगिका जनतामा पुर् याउने 

्यवथथा िएको ह ने पाललकाको आपूलति ्यवथथाको सुदृढीकरण ह ने प्याकेज  १ 

  १   
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अध्याय ८ 

अन्तिसम्बवन्ित विषय 

 

८.१ गरिबी वनिािण 

८.१.१ पृष्ठभवूम 

गररबी लनवारण नपेालको सात  ँ योजनादलेि प्रमिु उद्देश्यमा रालिदँ ै आएको लवषय हो । आलथिक योजना लनमािणमा गररबी 

लनवारणको प्रमिु िलूमका ह न ेिएकाल ेयस क्िेलाई सांर्, प्रदशे र पाललकाल े लवशेष महत्वका साथ लवकासको मखु्य अक्को 

रुपमा रािेको ह न्छ । दशेको आलथिक अवथथामा राजनीलतक पररवशेल ेसोझो असर राख्दछ । नपेालबाट प्रकालशत लेिहरुमा 

नेपालमा २५% जनसांख्या गररबीको रेिामलुन रािेको पाइन्छ िन ेवल्ड बैंकको लेिमा ६६% जनसांख्या गररबीको रेिामलुन रहकेो 

बताउँछ । त्यथत ैगण्डकी प्रदशेमा हाल १४.६९% जनता लनरपेक् गररबीको रेिामलुन रहकेो छन ् । क्व्होलासोथार गाउँपाललकामा 

आय आजिनको आिारमा कररब २०% जनता गररबीको रेिामलुन रहकेो आँकलन गनि सलकन्छ । दीगो लवकास लक्ष्य १को ममि 

बमोलजम सब ैप्रकारका गररबीको अन्त्य गन ेलक्ष्य नेपालले पलन ललएको ह नाल ेयस गाउँपाललकाले प्राकृलतक र मानलवय स्रोत-

सािनको पलहचान र पररचालन गरर समिृ क्ववोहोलासोथार गाउँपाललका थथापना गनि आवश्यक दलेिएको ह न्छ । 

८.१.२ प्रुमख समस्या 

वाथतलवक गररबको पलहचान ह न नसक्वनु, राज्यिारा प्रदान गररएको सेवा-सलुविामा गररबको पह चँ लवकास ह न नसक्वन,ु कृलष पेशा 

लनवािहमिुी ह नु, अन्य आलथिक गलतलवलिमा गररब नागररको पह चँ नह नु, गररब ललक्त कायििमको कायािन्वयनमा समावेलशता 

लसिान्त आकलषित ह दँ ैवाथतलवक गररबसम्म पगु्न नसक्वनु, श्रमको सम्मान ह ने वातावरण लसजिना नह न,ु यवुाहरु लवदशे पलायन ह न ुर 

अििरोजगार यवुाहरु रहन ुगररबी लनवारणका मखु्य समथयाहरु ह न् । 

८.१.३ िुनौवत ि अिसि 

िुनौवत 

पाललकालिि वाथतलवक गररबहरु पलहचान गरी गरीब ललक्त कायििमहरु सञ्चालन गनुि, पाललकामा अत्यन्त िरैे सम्िावना 

बोकेको क्ेिहरु कृलष र पयिटनमा आिाररत आय-आजिनका कायििमहरुलाई ्यवसालयक र आिलुनकीकरण गनुि, गररवी लनवारणका 

चनु तीहरु ह न् । 

अिसि 

गररबी लनवारण गने लवषयमा तीनै तहका सरकारल ेप्राथलमकता लदन,ु दशे सांर्ीय ्यवथथामा रुपान्तरण िएसँगै राजनीलतक 

थथालयत्व, शालन्त सु् यवथथा कायम ह नु, सडक सञ्जालको लवकासका कारण नागररकहरु लवलिन्न ्यवसालयक योजनाको लालग 

प्रोत्सालहत ह नु, पाललकाले कृलष-पयिटन क्िेलाई गररबी लनवारणको महत्वपणूि अङ्गको रुपमा ललनु, पाललकामा पयिटनको प्रचरु 

सम्िावना ह न,ु यवुा वगिहरु पयिटन केलन्रत ्यवसायतफि को आकषिण ह नु गररबी लनवारणका अवसरहरु ह न । 

८.१.४ दीघशकावलन सोि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोि 

एलककृत लवकास, गररबी लनवारण र समिृ पाललकाको लवकास । 
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लक्ष्य 

सब ैप्रकारका गररबीको न्यनूीकरण गने । 

उदे्दश्य 

1. गररबी लनवारणलाई सबै लवकास कायििममा एलककृत गनुि । 

2. राज्य स्रोत सािनहरुलाई गररब ललक्त बनाई गररबहरु पह चँ लवथतार गनुि । 

 

८.१.५ िणनीवत ि कायशनीवत 

िणनीवत कायशनीवत 

उदे्दश्य १: गरिबी वनिािणलाई सबै विकास कायशक्रममा एवककृत गनुश । 

१.१ गाउँपाललकाको सब ैलवकास 

लनमािणमा गररबी लनवारणमा एलककृत 

गने । 

१.१.१ गाउँपाललकाबाट लगानी ह ने सब ैलवकास आयोजनाहरुमा गररबी लनवारणलाई 

प्राथलमकता लदई एकीकृत गररनेछ । 

१.२ गाउँपाललकामा रहकेा वाथतलवक 

गररबहरुको पलहचान गरी लववरण 

अद्यावलिक गन े। 

1.2.1 सांर् र प्रदशेसँगको समन्वयमा गररबको वगि पलहचान गरी पररचयपि प्रदान गररनछे । 

1.2.2 गररबहरुको लववरण अद्यावलिक गररनेछ । 

१.3 वडालििका जनतालाई 

उत्पादनमलूक रोजगारीको 

अवसरहरुको वलृि गन े। 

१.3.1 गररबी लनवारणका लालग थथानीय थतरमा रैथाने ज्ञान, सीप, पेशा एवम ््यवसायको 

पलहचान गररनेछ । 

1.3.2 नागररक थतरमा सञ्चाललत पेशा ्यवसायबाट उत्पालदत वथतुहरुलाई रालरिय एवम 

अन्तरालरिय बजारमा लनयाित गन े्यवथथा लमलाइनछे । 

1.3.3 लवदशेबाट फलकि एका जनतामा रोजगारी लसजिना र लर् ुउद्यम सञ्चालन गन ेप्रोत्सालहत 

गररनेछ । 

1.3.4 पररवारको आम्दानीलाई बचत र बचतलाई लगालणमा पररणत गनि थथानीय तहमा 

लवत्तीय सांथथाहरु लवथतार गररनछे । 

1.3.5 ग्रालमण क्ेिमा र्रबास सञ्चालन अनुदानमा पररचयपिको आिारमा गररब 

पररवारलाई प्राथलमकता लदइनछे । 

उदे्दश्य २: िाज्य स्रोत सािनहरुलाई गरिब लवक्षत बनाई गरिबहरु पह ँि विस्ताि गनुश । 

२.1 पाललका थतरीय गररबी लनवारण 

नीलत तजुिमा गरी स्रोत सािनमा 

गररबहरुको पह चँ लवथतार गने ।  

2.1.1 गररबी लनवारण कायििमलाई ्यवलथथत गनि गररबी लनवारण नीलत तजुिमा गररनेछ । 

2.1.2योजना तथा कायििमहरु तजुिमा गदाि गररबी लनवारणलाई उच्च प्राथलमकता प्रदान 

गररनेछ । 

2.1.3 पाललकामा सञ्चालन ह ने लवलिन्न पाललकाथतरीय र वडाथतररय लशक्ा, थवाथ्य, 

िानपेानी, आवास, सामालजक न्याय, सचुनाको हक जथता आिारितू सेवामा सबैको 
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पह चँ सलुनलित गनि समन्वय एवम ्सहकायि गररनेछ । 

2.1.4 पोषणको अिावमा कुपोलषत बालबाललकाहरुको समथया समािान गनि बह क्िेीय 

पोषण कायििमलाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

 

 

 

८.१.६ कायशक्रमका प्राथवमकता 

1.  लवलिन्न वडामा रहकेा गररब र्रपररवार पलहचान गन े। 

2. साविजलनक क्िेको सहयोग कायििममा गररबहरुलाई प्राथलमकता लदने ।  
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८.१.७ विस्तृत कायशक्रम 

क्र
.स
. 

उ
द्द
श्
य
 नं

 

िण
न
ीवत

 नं
 

क
ाय
शन
ीवत

 नं
 

संकेत कायशक्रम इकाई 

आिाि िषश 

तथ्याङ्क 

(२०७७। ७८) 

लक्ष्य 
योजना 

अिविको 

जम्मा लक्ष्य 

वजम्मेिाि 

वनकायहरु २०७८/ ०७९ २०७९/ ०८० २०८०/ ०८१ 

1 1 1.1 1.1.1 क लवकास कायििमहरुमा गरीबहरुको पह चँ वलृि गने प्याकेज  १ लनरन्तर लनरन्तर १  

2 1 1.2 1.2.1 क गरीब पररचयपिको लवतरण प्याकेज  १ लनरन्तर लनरन्तर १  

3 1 1.2 1.2.2 क गरीब पररवारको GIS सलहतको लववरण अद्यावलद्यक गन े प्याकेज  १ लनरन्तर लनरन्तर १  

4 1 1.3 1.3.1 क 

थथानीय सीपको अनलाईन प्रोफाइल तयार गने तथा 

अद्यावलद्यक गन े प्याकेज  १ लनरन्तर लनरन्तर १  

5 1 1.3 1.3.2 क 

थथानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गने अनलाइन E-

commerceको ्यवथथा लमलाउन े प्याकेज  १ लनरन्तर लनरन्तर १  

6 1 1.3 1.3.4 क पाललकामा लवलत्तय सांथथाको पह चँ वलृि गने (वडा) सांख्या १ २ २ २ ७  

7 1 1.3 1.3.6 क 

नयाँ र्रबास सञ्चालन गदाि गरीब समूहलाई प्राथलमकता 

लदन े सांख्या  १० १० १० ३०  

8 2 2.1 2.1.1 क गररबी लनवारण नीलत लनमािण गने सांख्या  १     

9 2 2.1 2.1.3 क 

गररबलाई सामालजक सवेा इकाइ माफि त सह ललयत दरमा 

थवाथ्य सेवा उपलब्ि गराउन े सांख्या  १०० १०० १०० ३००  

10 2 2.1 2.1.3 ि छािवलृत्त लवतरण गदाि गररबलाई प्राथलमकता लदने प्याकेज  १ लनरन्तर लनरन्तर १  

11 2 2.1 2.1.3 ग 

गररबलाई सामालजक सवेा इकाइ माफि त सह ललयत दरमा 

थवाथ्य सेवा उपलब्ि गराउन े सांख्या  १०० १०० १०० ३००  

12 2 2.1 2.1.6 क 

कुपोलषत बालबाललकाको लालग बह क्ेिीय पोषण 

कायििम सञ्चालन सांख्या  १०० २०० १०० ४०० 
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८.१.८ नवतजा 

नवतजा 

स्ति 
नवतजा सूिक ईकाई 

आिाि िषश 

(२०७७/ 

०७८) 

उपलवधि 

योजना 

अिविका 

उपलवधि 

पुिाइएको 

श्रोत 

वजम्मेिाि 

वनकाय आ. ि. 

२०७८/ 

०७९  

आ. ि. 

२०७९ 

/०८०  

आ. ि. 

२०८१/ 

०८१ 

प्रिाव सबै प्रकारका गररबी न्यूनीकरण िएको ह ने 

रालरिय गररबीको रेिामुलन रहकेा जनसांख्याको 

अनुपात 
प्रलतशत        

बह आयालमक गररबी सचूकाङ्क प्रलतशत        

PPP मूल्यमा प्रलतलदन 1.9 अमेररकी डलरिन्दा कम 

आमदानी गने रोजगारहरुको अनुपात 
प्रलतशत        

असर १ 
गररबी लनवारणलाई सबै लवकास कायििममा एकीकृत 

गने ्यवथथा िएको ह ने 
रोजगारीका अवसरहरुको वलृि िएको ह ने प्रलतशत        

प्रलतफल 

१.१ 

पाललकाबाट लगानी ह ने सबै लवकास आयोजनाहरुमा 

गररबी लनवारणले प्राथलमकता पाएको ह ने 
लवकास कायििमहरुमा गररबहरुको पह चँ प्रलतशत  ४० ६५ ९० ९०   

प्रलतफल 

१.२ 
गररबीको वगि पलहचान िई पररचयपि प्रदान िएको ह ने गररब पररचयपिको लवतरण प्रलतशत ० ५० ७५ १०० १००   

प्रलतफल 

१.३ 
गररबहरुको लववरण अद्यावलद्यक िएको ह ने 

गररब र्रपररवारको GIS सलहतको त्याङ्क सांकलन 

तथा अद्यावलद्यक िएको वडा 
सांख्या ० ३ ३ ३ ९   

प्रलतफल 

१.४ 

गररबी लनवारणको लालग पाललकाथतरमा उपलब्ि रैथाने 

ज्ञान, सीप, पेशा एवम् ्यवसायको पलहचान िएको ह ने 
थथानीय सीपको प्रोफाइल तयार सांख्या   १  १   

प्रलतफल 

१.५ 

पाललकाबाट सञ्चाललत पेशा ्यवसायबाट उत्पालदत 

वथतुहरुलाई रालरिय एवम् अन्तरालरिय बजारमा लनयाित 

गने ्यवथथा िएको ह ने 

थथानीय उत्पादन सहरी क्ेिमा लनयाित गने वडा सांख्या सांख्या ३ २ ३ ३ ९   

प्रलतफल 

१.६ 
पाललकामा लवलत्तय सांथथाहरुको लवथतार िएको ह ने 

पाललकामा लवलत्तय सांथथाको लवथतार तथा वचत 

कायििम सञ्चालन 
सांख्या १ १ १ ० ३   

प्रलतफल 

१.७ 

ग्रालमण क्िेमा र्रबास सञ्चालन अनुदानमा 

पररचयपिको आिारमा गररब पररवारले प्राथलमकता 

पाएको ह ने 

नयाँ र्रबास सञ्चालनको प्राथलमकतामा परेको गररब 

समूह 
सांख्या  १ १ १ ३   

असर २ 
राज्यका श्रोतसािनहरु गररब ललक्त िई गररबहरुको 

पह चँ लवथतार िएको ह ने 
श्रोतका बाडफाड गररब ललक्त ह ने प्रलतशत        

प्रलतफल 

२.१ 

गररबी लनवारण कायििमलाई ्यवलथथत गनि गररबी 

लनवारण नीलत तजुिमा िएको ह ने 
गररबी लनवारण नीलत तथा कानूनको लनमािण सांख्या  १   १   
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प्रलतफल 

२.२ 

थथानीय तहमा कायािन्वयन ह ने योजना तथा कायििमहरु 

तजुिमा गदाि आिारितू सेवामा गररलब लनवारणले उच्च 

प्राथलमकता पाएको ह ने 

छािवलृत्त प्राप्त गने गररब लवद्याथी सांख्या        

आवास लनमािणको लालग लबना लितो ऋण ्याज छुट 

पाउने गररब पररवार 
सांख्या        

सामूलहक िेती प्रणालीमा आवि गररब पररवार प्रलतशत        

प्रलतफल 

२.३ 

समयको माग र बजार अनूकूल ह ने सीप लवकास 

कायििमको सञ्चालन िएको ह ने  

सह ललयत दरमा ऋण गररब उद्यमी (यवुा थवरोजसँग 

जोड्ने) 
प्रलतशत  ४० ७० १०० १००   

प्रलतफल 

२.४ 

पोषणको अिावमा कुपोलषत बालबाललकाहरुको 

समथया समािान गनि बह क्ेिीय पोषण कायििम 

लनरन्तरता चलेको ह ने 

बह क्ेिीय पोषण कायििम सञ्चालन िएको अवथथा सांख्या  १   १   
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८.२ मानि अविकाि ि सामावजक न्याय 

८.३.१ पृष्ठभूवम 

नेपालको सांलविानको प्रथतावनामा वगीय, जातीय, क्ेिीय, िालषक, िालमिक, लैङ्लगक लविदे र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको 

अन्त्य गरी आलथिक समानता, समलृि र सामालजक न्याय सलुनलित गनि समानपुालतक समावेशी र सहिालगतामलूक लसिान्तका 

आिारमा समतामलूक समाजको लनमािण गन ेसांकल्प गररएको छ । सांलविानको कायािन्वयन एवम ्सांवैिालनक हकहरूको प्रचलनको 

लालग लङ्ैलगक समानता तथा समावेशी लसिान्तका आिारमा मलहला, दललत, आलदवासी जनजाती, मिेशी, थारु, मलुश्लम, अपाङ्गता 

िएका ्यलक्त, अल्पसांख्यक, लपछलडएको वगि र क्िेका सबैलाई शासकीय प्रणाली अनुरुप राज्य सांरचनाका सबै अङ्गहरुमा सहिागी 

गराउन अलनवायि ह न्छ । रालरिय प्रलतबिता अनुरुप गण्डकी प्रदशे सरकारले मानव अलिकारको सम्मान, सांरक्ण र प्रवर्िन गद ैआफ्ना 

कायििमहरू अगालड बढाएको छ । मानव अलिकारको सम्मान, सांरक्ण र प्रवर्िनका लालग सांर्ीय तहमा लवद्यमान थथायी सांरचना 

एवम ्सांथथाहरूलाई प्रदशे तह र थथानीय तहमा पलन लवकास गनुिपने दलेिन्छ । अन्तर तहबीच समन्वय तथा सहकायि माफि त् मानव 

अलिकार तथा सामालजक न्याय सम्बन्िी जनचेतनामलूक कायििमलाई लवकासका मदु्दासँग सांरचनागत रुपम ैजोड्न ुपन ेदलेिन्छ । 

 

८.३.२ प्रमुख समस्या 

– गाउँपाललकाका लवलिन्न िागमा रहकेा िदेिाव, छुवाछुत, बाललववाह, बह लववाह, लङ्ैलगक लहांसा जथता कुप्रथा लवद्यमानमा 

रलहरहन,ु  

– आलथिक, शलैक्क तथा सामालजक पछ टेपन, पवूाििार एवम ्सेवा सलुविाको उपलब्िता जथता कुराहरूमा अझै पलन 

सामालजक न्यायको प्रत्यािलूतका नह नु ।  

– गाउँपाललकामा मानवअलिकार र सामालजक न्यायको सांथथागत र नीलतगत थपि ्यवथथा नह नु,  

– राजनीलतक, सामालजक एवम ्मानव अलिकारको आिारितू ज्ञान, मलू्य, मान्यता र सांथकारको पिलत थथालपत ह न नसक्वनु,  

– सांथथागत रुपमा रहकेो सामालजक लविेदलाई अन्त्य गनि नसक्वनु । 

 

८.३.३ िुनौवत ि अिसि 

चनु ती 

– सांलविान, काननू र अन्तरािलरिय प्रलतबिता अनुरुप मानव अलिकारको सम्मान, सांरक्ण, प्रवर्िन तथा पररपालना गनुि र 

गराउनु,  

– मानव अलिकारमिैी तथा सामालजक न्यायसलहतको सामालजक एवम ्आलथिक लवकास लनमािण लियाकलाप सञ्चालन गनुि,  

– मानव अलिकार तथा सामालजक न्यायसम्बन्िमा प्रदशे थतरीय सांथथागत र नीलतगत ्यवथथा नह नु,  

अवसर 

– लवश्वमा सविथवीकायि िएका मानव अलिकार सम्बन्िी मलू्यमान्यतालाई नेपालको सांलविानले म ललक हकको रुपमा 

प्रत्याितू गनुि,  

– म ललक हक कायािन्वयनका लालग आवश्यक काननूी ्यवथथा ह नु,  

– मानव अलिकारसँग सम्बलन्ित क्ेिीय, अन्तरािलरिय महासलन्ि, सलन्ि तथा ऐलच्छक प्रोटोकलको पक् रारि ह न,ु  

– सांर्, प्रदशे र थथानीय सरकारको क्िेालिकार सांलविानिारा नै थपि गरी नागररकल ेवाथतलवक रुपमै मानव अलिकारको 

उपिोग गनि सक्वने गरी सांरचनात्मक ्यवथथा ह नु,  

– सांलविान एवम ्कानूनिारा सांरलक्त मानव अलिकारको कायािन्वयनको अनुगमन गने,  

– मानव अलिकार उल्लर्ांनमा अनुसन्िान गन े

– थवतन्ि र सक्म सांवैिालनक आयोगको ्यवथथा तथा न्याय सम्पादनका लालग थवतन्ि न्यायालयको ्यवथथा ह नु,  
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– मानव अलिकारको सांरक्ण र सम्मान गनि थथानीय गाउँपाललका सरकार प्रलतबि रहन ु। 

 

८.३.४ दीघशकालीन सोि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोचः प्रिावकारी सेवा प्रवाह र समतामलूक शासन प्रणाली । 

लक्ष्यः प्रिावकारी सेवा प्रवाह र समतामलूक शासन प्रणाली माफि त् सांलविान प्रदत्त अलिकारको लनवािद उपिोग गनि पाउने लथथलत 

लनमािण गने । 

उद्देश्यः 

१. मानव अलिकारको सम्मान, सांरक्ण, सांवर्िन तथा उपिोग कायम ह नगेरी मानव अलिकारमैिी शासन पिलतको लवकास गनुि । 

२. जोलिममा रहकेा सीमान्तकृत्, लवपन्न, लैङ्लगक अल्पसांख्यक, अपाङ्गता िएका एवम ्लपछलडएका क्ेि, वगि, र समदुायको 

अलिकार सलुनलित गनुि । 

 

८.३.५ िणनीवत ि कायशनीवत 

उदे्दश्य १: मानि अविकािको सम्मान, संिक्षण, संिि्िन तथा उपभोग कायम ह नेगिी मानि अविकािमैत्री शासन 

पिवतको विकास गनुश । 

िणनीवत कायिनीलत 

१.१ ्यलक्तको म ललक हक सम्बन्िी 

कानूनहरूको प्रिावकारी रुपमा 

कायािन्वयन गन े। 

१.१.१ ्यलक्तको म ललक हक कायािन्वयन गने काननूको कायािन्वयनको लालग 

स्रोत सािनको ्यवथथा गररनछे । 

१.१.२ प्रदशे तथा सांर्ीय सरकारसँगको समन्वयमा लनःशलु्क कानूनी सहायता 

सम्बन्िी नीलतगत, कानूनी एवम ्सांथथागत ्यवथथा गररनछे । 

१.२ मानव अलिकार उल्लङ्र्नको र्टनामा 

पीलडतलाई क्लतपलूतिको सलुनलितता गन े। 

१.२.१ मानव अलिकार उल्लर्ांनको र्टनाका पीडकलाई कारवाही र 

पीलडतलाई उलचत क्लतपलूतिको ्यवथथा गररनेछ । 

१.२.२ मानव अलिकार उल्लर्ांनका र्टनाको अनुसन्िान कायिलाई 

प्रिावकारी बनाइनेछ । 

 

 

उद्देश्य २: जोलिममा रहकेा सीमान्तकृत्, लवपन्न, लैङ्लगक अल्पसांख्यक, अपाङ्गता िएका एवम ्लपछलडएका क्ेि, वगि, र 

समदुायको अलिकार सलुनलित गन े। 

रणनीलत कायिनीलत 

२.१ समाजमा लवद्यमान सब ैप्रकारका िदेिाव, 

छुवाछुत, लहांसा तथा कुप्रथाको अन्त्य 

गने । 

२.१.१ जोलिममा रहकेा लवपन्न, सीमान्तकृत ्एवम ्उत्पीलडत वगिका अलिकार 

सांरक्ण गररनेछ । 

२.१.२ समाजमा लवद्यमान िेदिाव र छुवाछुत लवरुि जनचेतनामलूक कायििम 

सञ्चालन गररनछे । 

२.२ लवपन्न र सीमान्तकृत ्वगि तथा जोलिममा 

रहकेा र्र पररवारको ्यवथथापन गने । 

२.२.१ जोलिमयकु्त क्ेिमा, अ्यवलथथत रुपमा बसोबास गद ैआएका लवपन्न र 

सीमान्तकृत र्रपररवारलाई उपयकु्त थथानमा आिारितू पवूाििार 

सलहतको बथती लनमािण गरी थथान्तरण गने कायि अगालड बढाइनछे । 

 

८.३.६ कायशक्रमका प्राथवमकता 

१. म ललक हक तथा न्यायमा सुलनलितता गदै गाउँपाललकालाई मानव अलिकार मैिी बनाउन े।  

२. मानव अलिकारको प्रवर्िन, अनुगमन र मूल्याङ्कन गन े।
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८.३.७ विस्तृत कायशक्रम 

क्र.स. 
उ
द्द
श्
य
 न

 ं

िण
न
ीव
त
 न

 ं

क
ाय
शन
ीव
त
 न

 ं

स
ंके
त

 

कायशक्रम इकाई 

आिाि 

िषश 

तथ्याङ्क 

(२०७७।७

८) 

लक्ष्य 

योजना 

अिविको 

जम्मा लक्ष्य 

वजम्मेिाि 

वनकायहरु 
२०७८/०७

९ 

२०७९/ 

०८० 

२०८०/ 

०८१ 

१. 

१. 

१.१ 

१.१.१  जनताको म ललक हक र मानव अलिकार मैिी शासन कायािन्वयन गने  सांख्या  १ १ १ ३ गाउँपाललका 

२. १.१.२  
लवपन्नहरूलाइि न्यायमा पह चँ बढाउन लनशलु्क कानूनी सहायता केन्रको 

थथापना गने । 
सांख्या  १ लनरन्तर लनरन्तर १ गाउँपाललका 

३. १.२ १.२.१  
मानव अलिकार उल्लर्ांनको र्टनाको अनुसन्िान गरी कावािलह तथा 

क्लतपूलतिको ्यवथथा गने । 
प्याकेज  १ १ १ ३ गाउँपाललका 

४. 

२. 

२.१ 

२.१.१  
गाउँपाललकामा रहकेा उत्पीलडत तथा लवपन्नहरूको अलिकार सांरक्ण गने 

सम्यन्ि लनमािण गने । 
प्याकेज  १ लनरन्तर लनरन्तर १ गाउँपाललका 

५. २.१.२.  
गाउँपाललकामा लवद्यमान छुवाछुत लवरूि सचेतना कायििम गरी लनयमन समेत 

गने । 
प्याकेज  १ १ १ ३ गाउँपाललका 

६. २.२ २.२.१  

जोलिमयुक्त क्ेिमा, अ्यवलथथत रुपमा बसोबास गद ैआएका लवपन्न र 

सीमान्तकृत र्रपररवारलाई उपयुक्त थथानमा आिारितू पूवाििार सलहत 

्यवथथापन गने । 

प्याकेज  १ १ १ ३ गाउँपाललका 

 

८.३.८  नवतजा 

नवतजा 

स्ति 
नवतजा सूिक ईकाई 

आिाि िषश 

(२०७७ 

०७८) 

उपलवधि 

योजना 

अिविका 

उपलवधि 

पुिाइएको 

श्रोत 

आ. ि. 

२०७८/ 

०७९  

आ. ि. 

२०७९ 

/०८०  

आ. ि. 

२०८१/ 

०८१ 

  

प्रिाव 
सांलविानप्रदत्त अलिकारको लनवािि उपिोग 

गनि पाउने लथथलत लनमािण िएको ह ने 
समतामूलक शासन प्रणाली र प्रिावकारी सवेा प्रवाह प्राप्त िएको  सांख्या 

  

  अलिकतम्  

असर १ 
मानव अलिकारको सम्मान, सांरक्ण, सांम्वििन 

तथा उपिोग िएको ह ने 

मानव अलिकार हनन िएका र्टनाहरू सांख्या     न्यूनतम  

लैलङक लहांसा लगायतका अपराि र अनुसन्िा िएका र्टना सांख्या     न्यूनतम  

शान्तीशुरक्ाका लालग गाउँपाललकाको लवलनयोलजत बजेट रूपैया     ??  
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प्रलतफल 

१.१ 

जनताको म ललक हक र मानव अलिकार 

कायािन्वयन िएको ह ने 
माेैललक हक कायािन्वयन गनि पाललका कानूनको तजुिमा  सांख्या 

 १ 

लनरन्तर लनरन्तर १  

प्रलतफल 

१.२ 

लवपन्नहरूलाइि न्यायमा पह चँ बढाउन 

लनशुल्क कानूनी सहायता केन्रको थथापना 

िएको ह ने । 

लनशुल्क कानूनी सहायता केन्रको थथापना सांख्या 

 १ 

लनरन्तर लनरन्तर १  

प्रलतफल 

१.३ 

मानव अलिकार उल्लर्ांनको र्टनाको 

अनुसन्िान गरी कावािलह तथा क्लतपूलतिको 

्यवथथा िएको ह ने  

मानव अलिकार उल्लर्ांनको र्टनाको क्लतपूलति 

सांख्या 

  

  अलिकतम्  

असर २ 

सीमान्तकृत्, लवपन्न, लैङ्लगक अल्पसांख्यक, 

अपाङ्गता िएका एवम् लपछलडएका क्ेि, 

वगि, र समुदायको अलिकार सलुनलित िएको 

ह ने  

जोलिममा रहकेा समुदायका लालग कायािलयको थथापना सांख्या 

 १ 

लनरन्तर लनरन्तर १  

प्रलतफल 

२.१ 

जोलिममा रहकेा लवपन्न, सीमान्तकृत् एवम् 

उत्पीलडत वगिका अलिकारको सांरक्ण िएको 

ह ने 

उलत्पलडत तथा लवपन्न वगिको लालग थथापना िएको सांयन्ि सांख्या 

 १ 

लनरन्तर लनरन्तर १  

प्रलतफल 

२.२ 

समाजमा लवद्यमान िेदिाव र छुवाछुत लवरुि 

जनचेतनामूलक कायििमको सञ्चालन 

िएको ह ने 

सचेतनामूलक कायििमको सञ्चालन  प्याकेज 

 १ 

१ १ ३  

प्रलतफल 

२.३ 

जोलिमयुक्त क्ेिमा अ्यवलथथत बसोबासका 

लवपन्न र सीमान्तकृत र्रपररवारलाई उलचत 

्यवथथापन िएको ह ने । 

आिारितू पूवाििार सलहत थथानान्तरण िएका र्रपररवार सांख्या सांख्या 

  

  आवश्यकता 

अनुसार 
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८.३ जनशवि विकास, उद्यमवशलता ि िोजगािी 

८.३.१ पृष्ठभूवम 

मालनसमा रहकेो मानलसक क्मता (ज्ञान, लसप, मनोवलृत्त र पररवतिनलाई थवीकायि गणु) र शारीररक शलक्त (तागत वा बल)को लमलन पलछ 

माि एक ्यलक्त मानव सांसािन कहललन्छ। मानव सांसािन ्यवथथापनको केन्र लवन्द ु न ै मालनस हो। यो लवषय दशे, गाँउ र समाज 

लवकासको आिार अथाित उत्पादकत्वको वलृि, लक्ष्य प्रालप्त, आत्मलनििर र समग्रमा समलृि प्रालप्तको आिारितू र अलत आवश्यक 

सािन पलन हो। यसको पररपलूतिका लालग लशक्ालाई ज्ञान प्रालप्तको लवलिमा माि लसलमत नगरी लसप लवकास र उत्पादनसँग जोलडन ुपदिछ। 

उत्पालदत वथतलुाई समलुचत बजारको ्यवथथापन माफि त रोजगारी साथै आलथिक कृयाकलापमा वलृि गराउँनेछ। 

यस पाललकाको कूल जनसांख्याको ६१.७% जनसांख्या १५-५९ उमेर समहुका रहकेा छन्। अलहलेको आवश्यकता हरेक ्यलक्त र 

िासमा यवुा जनशलक्तलाई लसप र प्रलवलियकु्त, क्मतावान र प्रलतथपिी बनाउद ैजीवन र समाज लवकाश एवां रुपान्तरणका लालग महेनत, 

पररश्रम, साहस र जोलिम मोल्नसक्वने बनाउन ु पलन हो। ्यलक्तमा लवकलसत ह न े वा गररन े लयन ै िावनाको लवकासलाई उद्यमशीलता 

िलनन्छ जथले ्यलक्त एवां समहुलाई थवरोजगार बनाउँदछ। अत: मानव सांसािन लवकास र उद्यमशीलताले रोजगार एवां थवरोजगारका 

अवसरहरू सजृना गरी पाललकाको माि निै दशेकै अथितन्िलाई मजवतु बनाई समलृि प्रालप्तमा सहयोग पयुािउनेछ।   

 

८.३.२ प्रमुख समस्या 

उत्पादन क्ेिमा मागको आिारमा जनशलक्त पररपलूति ह न नसक्वनु, लशक्ा लसप लवकास, उत्पादन र लवतरणसँग नजोडएका (अथाित कोरा 

लशक्ाका) कारण बेरोजगारको सांख्या वलृि ह द ै जानु र यवुा जनशलक्त लवदशे पलायन ह नु। उद्यमलशलता वलृि सम्वलन्ि ताललम 

कायििमलाई सञ्चालन ह न नसक्वनु, उद्यमीहरूलाई उद्यममै लटकाइ रािन प्रोत्साहन र सम्मान गने जथता कायि गनि नसलकन,ु बजारको 

सहज पह चँ नह न,ु लवतीय क्ेिबाट गररने लगानी उद्यम लवकास गनिमा कम ह नु आलद यस क्ेिका प्रमिु समथयाहरू ह न्। 

 

८.३.३ िुनौती ि अिसि 

िुनौती 

रोजगारीका अवसर सजृना गरी उत्पादनशील यवुा जनशलक्तलाई थवदशेमै राख्ने वातावरणको सजृना गनुि, लवदलेशयका र लवदशेबाट 

फलकि एकाहरूको सचूी तयार गरी उलनहरुको समलुचत ्यवथथापन गनुि, लवदशेमा लसकेको सीपलाई गाउँ र्रमै उपयोग गन ेवातावरण 

लमलाउन,ु बढ्दो ज्येष्ठ नागररक जनसांख्याको ्यवथथापन गनुि, थवाथ्य, लशक्ा, रोजगारी र िानपेानी जथता आिारितू सलुविा 

सलहतको एकीकृत् बथतीको लवकास गनुि पहल गनुि, सन्तुललत तथा समानपुालतक लवकास माफि त् आन्तररक बसाइसँराइलँाई ्यवलथथत 

गनुि तथा जनसाांलख्यकीय सचूना बैंकको लनमािण र लवथतार गनुि आलद यस क्ेिका चनु तीहरु ह न्। 

अिसि 

सांर् सरकारिारा जनसांख्या सम्बन्िी दीर्िकालीन योजना तयार पाररन,ु १५-५९ वषि उमेर समहुको जनसांख्याको प्रलतशत उच्च रहकेाल े

सो जनशलक्तलाई गाँउ, समाज र दशेको आलथिक र सामालजक लवकासमा योगदान पयुािउन सक्वने अवथथा रहनु, सानो पररवारको 

अविारणालाई अलिकाांश नागररकले आत्मसात गनुि, वैदलेशक रोजगारीबाट प्राप्त लवपे्रषण एवम ्सीपलाई राज्यको प्राथलमकता प्राप्त 

क्ेिमा लगानी ह न ेअनुकूल वातावरण ह न,ु पवूाििार लवकास, रोजगारीका अवसरहरूको लसजिना, एकीकृत् बथती लवकास लगायतका 

कायििमहरू माफि त् बसाइसँराइकँो ्यवथथापन गनि राज्यको उच्च प्राथलमकता रहन,ु जनसांख्या र बसाइसँराइ ँ ्यवथथापनमा 

अन्तरािलरिय समदुायहरूको समेत चासो बढ्द ैगएकाले सांर्, प्रदशे र थथानीय तहका सरकारबाट यस सम्बलन्ित कायििम सञ्चालन गनि 

सहज बन्नु, प्रत्येक वडाकेन्रहरू लवथतारै प्रशासलनक तथा आलथिक लबन्दकुो रुपमा लवकास ह दँ ैजानु, पाललका सदरमकुाम थवत: लवकास 

केन्रको रुपमा लवकास ह दँ ैजानु आलद यस क्ेिका अवसरहरु ह न्। 
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८.३.४ दीघशकालीन सोंि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोंि 

हाम्रो पाललका हामै्र जनशलक्त। 

लक्ष्य  

जनशलक्तमा उद्यमशीलता लवकास गरी पाललका लवकासको आिार तयार पाने।  

उदे्दश्य 

१. पाललकाको लालग आवश्यक जनशलक्त प्रक्ेपण र न्यनूतम सांख्यामा उत्पादन गन ेब्यवथथा गनुि। 

२. उत्पालदत जनशलक्त प्रलतथपिी, सक्म तथा गणुथतरीय बनाउनु।  

३. नागररकमा उद्यमशीलताको लवकास गरी साना र र्रेल ुउद्योग सञ्चालन गनुि र रोजगार बनाउनु।   

 

८.३.५ िणनीवत तथा कायशनीवत  

 

८.३.६ कायशक्रमका प्राथवमकता 

1= पाललकाथतरको ऊजािको सचूी तयार पारी र तदनुरुप आयोजना लनमािण गने। 

2= लनजी क्ेिको सम्लग्नतामा जललवद्यतु ्(लर् ुतथा मझ ला) र स यि ऊजािमा लगानी गरी ऊजाि उत्पादन गने।  

3= लवद्यतुको पह चँ सब ैर्र पररवारमा पयुािउने। 

4= एल. पी. ग्याँसलाई सिूारीयको चलुो र लवद्यतुले लवथथालपत गने।

िणनीवत कायशनीवत 

उदे्दश्य १. पावलकाको लावग आिश्यक जनशवि प्रके्षपण ि न्यूनतम संख्यामा उत्पादन गने धयिस्था गनुश।   

१.१ पाललकालाई 

आवश्यक पन ेदक् 

तथा अििदक् 

जनशलक्तको प्रक्पेण 

गने। 

१.१.१ पाललका र यहाँका लनजी क्िेलाई आवश्यक पन ेजनशलक्तको प्रक्ेपण गररनेछ। 

१.१.२ प्रक्पेण अनुसार, दक्, अििदक् र उच्च थतरका जनशलक्त उत्पादन गनि प्रदशे सरकारसँग समेत 

समन्वय गररनछे। 

१.१.३ प्रालवलिक लशक्ालय/लवद्यालयमा पाललकाको आवश्यकताका ब्यावसालयक र लसप 

लसकाउने पढाई सञ्चालन गररनछे। 

उदे्दश्य २. उत्पावदत जनशवि प्रवतस्पिी, सक्षम तथा गुणस्तिीय बनाउनु।     

2.1 लवद्यालय लशक्ालाई 

समयको माग र 

सीपसँग आवि 

गने।     

२.१.१ कृलष, पशपुालन र सेवा क्ेिलाई चालहन ेमध्यमथतरको जनशलक्त उत्पादनलाई प्राथलमकता 

लदइनेछ। 

२.१.२ आवश्यकताका आिारमा यवुाहरूका लालग अल्प, मध्यम तथा लामो अवलिको ब्यावसालयक 

ताललम सञ्चालन गररनछे। 

२.१.३ लवदशेबाट फकेकाले लसकेको सीपको प्रयोग गरी थवरोजगार ह न तथा रोजगारी लसजिना गनि 

प्रोत्साहन गररनछे। 

२.१.४ नया ँरोजगारका क्िे पलहचान गरी कायािन्वयन गनि लनजी क्िेसँग सहकायि गररनछे।        

उदे्दश्य ३. नागरिकमा उद्यमशीलताको विकास गिी साना ि घिेल ुउद्योग सञ्िालन गनुश ि िोजगाि बनाउनु।      

३.1  उद्यमशीलताको 

लवकास गनि 

नीलतगत ्यवथथा 

तथा सांथथागत 

सहजीकरण गने ।      

3.१.१ साना ब्यवसायीहरूलाई कजाि लगानी गनि बैंक, लवत्तीय सांथथा र सहकारीहरूसँग समन्वय गररनेछ। 

3.१.2 उद्यमीहरूको जोलिम कम गनि बीमा कायििमको ्यवथथा गररनेछ। 

3.१.३ परम्परागत सीपको प्रयोग गने उद्यमीलाई सांरक्ण र प्रोत्साहन लदइनेछ। 

3.१.४ आफ्नै उत्पादन लबिी गरी िेरै कर लतन ेउद्यमीलाई परुथकृत गररनेछ।    



 

219 
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२०७८/ ७९ २०७९/ ८० २०८०/ ८१ 

 

१ १ १.१ १.१.१ क पाललका र यहाँका लनजी क्िेलाई आवश्यक पने 

जनशलक्तको प्रक्ेपण 

सांख्या   १     १   
 

२   १.१.२ क, ि लनम्न, मध्यम र उच्च दक् जनशलक्त उत्पादन गनि प्रदेश 

सरकारसँग समन्वय  

प्याकेज   १     १   
 

३   १.१.३ क, ि प्रालवलिक लशक्ालयमा पाललकाको आवश्यकताका 

ब्यावसालयक र लसप लसकाउने पढाई सञ्चालन 

सांख्या             
 

४ २ २.१ २.१.१ क, ि कृलष, पशुपालन र सवेा क्ेिलाई चालहने मध्यमथतरको 

जनशलक्त उत्पादन 

प्याकेज             
 

५ २.१.२ क, ि युवाहरूका लालग अल्प, मध्यम तथा लामो अवलिको 

ब्यावसालयक ताललम सञ्चालन 

सांख्या            
 

६ २.१.३   लवदशेबाट फकेकाल ेलसकेको सीपको प्रयोग गरी 

थवरोजगार एवां रोजगारी लसजिना 

सांख्या             
 

७ २.१.४   लनजी क्ेिसँग सहकायि सांख्या              

८ ३ ३.१ ३.१.१   उद्यमीलाई कजािका लागी बैंक, लवत्तीय सांथथा र 

सहकारीहरूसँग समन्वय 

सांख्या             
 

९ ३.१.२   उद्योगको बीमा कायििम ्यवथथा सांख्या              

१० ३.१.३   परम्परागत सीपको सांरक्ण र प्रोत्साहन सांख्या              

११ ३.१.४   आफ्नै उत्पादन लबिी गरी िेरै कर लतने उद्यमीलाई 

पुरथकृत  

सांख्या 
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८.५ लैंङ्वगक समानता ि समािेवशता 

८.५.१ पृष्ठभवूम  

मलहलालाई लङ्ैलगक िेदिावलवना समान हक, सरुलक्त माततृ्व र प्रजनन् थवाथ्य सम्बन्िी हक, राज्यका सब ैलनकायमा समानुपालतक 

समावेशी लसिान्तको आिारमा सहिागी ह ने हक लगायत म ललक हकको प्रत्यािलूत नपेालको कानूनले गरेका छ । नेपालले मलहला 

लवरुि ह न ेसब ैप्रकारका िेदिाव उन्मलून गने सम्बन्िी महासलन्ि, १९७९ को अनुमोदन गरी सोही अनुरूप नीलत तथा कायििमहरू 

कायािन्वयन गद ैआएको छ । क्व्होलासोंथर गाउँपाललका प्रोफाइल, २०७६ अनुसार यस गाउँपाललकामा जम्मा मलहलाको जनसांख्या 

५७६४ रहकेो छ । त्यसैगरी दललतको जनसांख्या २२०९ रहकेो छ िन ेअपाङ्गता िएका ्यलक्त २७३ र आलथिक रुपले लवपन्न िएका 

्यलक्तहरु पलन थपेु्र रहकेा छन् । गाँउपाललकामा मलहला, दललत अपाङ्गता िएका ्यलक्त र आलथिक रुपल ेलवपन्न िएका ्यलक्तहरु, 

सामालजक, शलैक्क, प्रशासलनक एवां आलथिक रुपल ेपछालड परेकाहरुलाई समावेशी लसिान्तका आिारमा गाँउपाललकाका लवलिन्न 

लनकाय र क्ेिहरुमा सहिागी ह न पाउन ेसांवैिालनक हकलाई सलुनलित गनुि पदिछ । गाँउपाललकाल ेउनीहरुको सांरक्ण र सम्वर्िन गनिका 

लालग लवलिन्न कायििमहरु सांचालन गरेर उनीहरुको सहिालगता अलिवलृि गनुि आवश्यक छ । 

   

८.५.२ प्रमुख समस्याहरु 

– मलहलामालथ ह न े्यवहारगत लविदे कायम ैरहनु ।  

– मलहला तथा बालीकाहरू मालथ र्रेल,ु य नजन्य तथा लङ्ैलगकतामा आिाररत लहांसा लवद्यमान ह नु, 

– जोलिम तथा सामालजक र पाररवाररक वलहरकरणमा परेका तथा लहांसा पीलडत मलहलालाई पणूिरूपमा सांरक्ण, पनुस्र्थापना, 

सशक्तीकरण र थवावलम्बी बनाउन नसलकन,ु 

– समाजमा िनी र गरीब वीच असमानता कायम रहन ु। 

– गाँउपाललकाको सब ैक्ेिमा समावलेशताको लसिान्त लाग ूनह न ु। 

– गाँउपाललकामा गरीलब कायम रहन ु। 

– लवकास लनमािणका कायििमहरुमा ललक्त वगिको सहिालगता कम ह न ु।  

– ललक्त वगिलाई उत्थान गने लवशेष कायििम सांचालन ह न नसक्वन ु। 

– ललक्त वगिको सशलक्तकरणमा ध्यान नपगु्नु । 

 

८.५.३ िुनौती ि अिसि 

चनु ती 

– लैङ्लगक दृलिकोणलाई मलूप्रवाहीकरण गरी लङ्ैलगक उत्तरदायी शासन पिलत सांथथागत गनुि,  

– पाररवाररक र सामालजक मलू्य, मान्यता र लैङ्लगक िलूमकामा पररवतिन ल्याउन,ु  

– मलहलामालथ ह न ेसब ैलकलसमका लहांसा, लविेद र शोषणको अन्त्य गनुि,  

– सम्पलतमालथ मलहलाको पह चँ थथालपत गनुि,  

– िनी र गरीब लवचको असमानता अन्य गरी समाजमा समानता कायम गनि । 

– लवलिन्न वगि र समदुाय लवच रहकेो आलथिक, सामालजक र शैलक्क अन्तर कम गनि । 

– ललक्त वगिलाई गाँउपाललकाको सम्पणूि क्िेमा सहिागी गराई समावेलशताको लसिान्तलाई ्यवहारमा लाग ुगनि । 

– गाँउपाललकामा लवद्यमान गररवीलाई न्यनूीकरण गरी समतामलूक र समावेशी समाजको लनमािण गनि । 

– सािन र स्रोत, सेवा र सलुविा ललक्त वगिको पह चँमा पयुािई उनीहरुको जीवनथतर उकाथन । 

– समाजमा ्याप्त लवकृलत, लवसांगलत र लविेदको अन्त्य गरी सामालजक न्याय सलहतको समिृ समाजको लनमािण गनि । 

अवसर 

– नेपालको सांलविानल ेसमानताको हक अलिकार सलुनलित गनुि, लैङ्लगकमैिी सांलविान तथा प्रदशेमा लङ्ैलगकमिैी ऐन 
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कानूनहरू लनमािण ह न,ु  

– राज्यका तीन ैतहमा मलहलाको राजनैलतक सहिालगता उत्साहजनक रहनु, 

– समानता र समावेलशताको हक सलुनलित गनि गापाले लवलिन्न कायििमहरु सांचालनमा जोड लदन ु 

– सामालजक मलू्य मान्यता र ्यवहारमा आएको पररवतिनले समावेशी लसिान्तलाई ्यवहारमा लाग ुगनि सहजता ह न ु। 

– लवलिन्न सामालजक सांर् सांथथाहरु यस क्ेिमा लियालशल िएकाल ेउनीहरुको सहकायिमा समावलेशताको लसिान्त ्यवहारमा 

कायािन्वयन गनि सहयोगी ह न ु। 

– जनतामा आएको चेतना अलिबलृिले समते समावेलशताको लसिान्त कायािन्वयनमा जागरण पैदा ह न ु। 

 

८.५.४ दीघशकालीन सोि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोच 

लैङ्लगक समानता र समावेशीताको सलुनलितता । 

लक्ष्य 

मलहला र परुुषबीच सारितू समानता र लविेदमा परेका समदुायलाई समावेशी लवकासमा सहिालगता शलुनलितता कायम गने ।  

 

उद्देश्य 

१. आलथिक समलृि र लदगो लवकासका लालग मलहलाको समान अग्रसरता र नेततृ्वदायी िलूमका लवकास गद ैस्रोत, सािन, अवसर तथा 

लािमा लैङ्लगक न्यायसलहतको पह चँ सलुनलित गनुि । 

२. गाँउपाललकामा उपलब्ि श्रोत सािन तथा सेवा सलुविामा सम्पणूि जनताको अथिपणूि सहिालगता बढाई समावेशी लवकास गनुि । 

उदशे्य १: आलथिक समलृि र लदगो लवकासका लालग मलहलाको समान अग्रसरता र नेततृ्वदायी िलूमका लवकास गद ैस्रोत, सािन, 

अवसर तथा लािमा लैङ्लगक न्यायसलहतको पह चँ सलुनलित गनुि । 

रणनीलत रणनीलत 

१.१ सांर्ीय काननूसँग नबालझने गरी 

लैङ्लगक समानता सम्बन्िी क्ेिगत 

नीलत तथा काननू तजुिमा बजेट र 

शासन पिलत अबलम्बन गने । 

१.१.१ लङ्ैलगक समानता सम्बन्िी नीलत तजुिमा, लवद्यमान काननू तथा कायििममा 

पनुरावलोकन गरी कायािन्वयन गररनेछ । 

१.१.२ नीलत लनमािण र कायािन्वयन गने तहमा समान सहिालगता तथा सारितू 

प्रलतलनलित्वमा बलृि गररनछे । 

१.१.३ ललक्त वगिलाई सकारात्मक लविदे र आरक्णको लालग आलथिक, 

सामालजक, राजनैलतक र प्रशासलनक क्िेमा सहिालगतामलूक समावेशी 

लवकासमा जोड लदन े। 

१.२ लैङ्लगक लहांसा अन्त गन े कायििम 

तजुिमा गरी कायािन्वयन गने । 

१.२.१ मलहला लवरुि ह न ेसब ैप्रकारका लहांसा, शोषण र लविेद रोकथाम एवम ्

लनयन्िणका लालग काननूी उपचार प्रणालीलाई सहज, लछटो र पह चँ 

योग्य बनाउन े। 

 

 

उदशे्य २: गाँउपाललकामा उपलब्ि श्रोत सािन तथा सेवा सलुविामा सम्पणूि जनताको अथिपणूि सहिालगता बढाई समावेशी 

लवकास गनुि । 

रणनीलत कायिनीलत 

२.१ गाँउपाललकामा उपलब्ि श्रोत 

सािनमा सम्पणूि जनताको पह चँ 

२.१.२ लवकास लनमािणमा ललक्त वगिको पह चँ अलिबलृि गन े। 

२.१.३ श्रोत सािन तथा सेवा सलुविामा ललक्त वगिको पह चँ अलिबलृि गन े। 
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अलिबलृि गरी सहिालगतामलूक र  

समावेशी लवकास गन े। 

२.१.४ ललक्त वगिलाई सकारात्मक लविदे र आरक्णको लालग आलथिक, 

सामालजक, राजनैलतक र प्रशासलनक क्िेमा सहिालगतामलूक समावेशी 

लवकासमा जोड लदन े। 

 

८.५.६ कायशक्रमका प्राथवमकता 

१. लङ्ैलगक लहांसा लवरुि शनू्य सहनशीलताको नीलत कायिन्वयन गन े।  

२. समावेशी क्मतावलृि कायििम सञ्चालन गन े।
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८.५.७ विस्तृत कायशक्रम 

लैवङगक समानता ि समािेवशता 

क्र.स. 

उ
द्द
श्
य
 नं

 

िण
न
ीव
त
 नं

 

क
ाय
शन
ीव
त
 नं

 

सं
के
त

 

कायशक्रम इकाई 

आिाि िषश 

तथ्याङ्क 

(२०७७।७८) 

लक्ष्य 
योजना 

अिविको 

जम्मा लक्ष्य 

वजम्मेिाि 

वनकायहरु 
२०७८/

०७९ 

२०७९/ 

०८० 

२०८०/ 

०८१ 

1 

१. 

१.१ 

१.१.१  
लैङ्लगक समानता सम्बन्िी नीलत तजुिमा, लवद्यमान काननू लनमािण गररन े

छ । 
प्याकेज 

 १ लनरन्तर लनरन्तर १ गाउपाललका 

2 १.१.२  
नीलत लनमािण र कायािन्वयन गने तहमा समान लैङ्लगक सहिालगता तथा 

सारितू प्रलतलनलित्व ह ने छ । 
प्याकेज 

 १ लनरन्तर लनरन्तर १ गाउपाललका 

3 १.१.३  
ललक्त आरक्णको लालग आलथिक, सामालजक, राजनैलतक र प्रशासलनक 

क्ेिमा सहिालगतामलूक समावेशी वनाउन जोड लदइने छ । 
प्याकेज 

 लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर 

आवश्यकता 

अनुसार गाउपाललका 

4 १.२ १.२.१  

मलहला लवरुि ह ने सबै प्रकारका लहांसा, शोषण र लविदे रोकथाम एवम ्

लनयन्िणका लालग कानूनी उपचार प्रणालीलाई सहज, लछटो र पह चँ 

योग्य बनाउन े 

प्याकेज 

 लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर 

आवश्यकता 

अनुसार गाउपाललका 

5 

२. २.१ 

२.१.१  ललक्त वगिको उत्थानका कायििम सांचालन गने ।  प्याकेज  लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर अलिकतम ् गाउपाललका 

6 
२.१.

२ 
 लवकास लनमािणमा ललक्त वगिको पह चँ बलृि गने । सांख्या 

    अलिकतम ् गाउपाललका 

7 
२.१.

३ 
 श्रोत सािन तथा सेवा सलुविामा ललक्त वगिको पह चँ अलिबलृि गने । सांख्या 

    अलिकतम ् गाउपाललका 

8 
२.१.

४ 
 

ललक्त वगिआरक्ण कायििम माफि त आलथिक, सामालजक, राजनैलतक र 

प्रशासलनक क्ेिमा सलिय सहिालगता गराउने । 
सांख्या 

    अलिकतम ् गाउपाललका 
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८.५.८  नवतजा 

नवतजा 

स्ति 
नवतजा सूिक ईकाई 

आिाि 

िषश 

(२०७७ 

०७८) 

उपलवधि योजना 

अिवि

का 

उपलवधि 

पुिाइएको 

श्रोत 

वजम्मेिाि 

वनकाय 
आ. ि. 

२०७८/ 

०७९  

आ. ि. 

२०७९ 

/०८०  

आ. ि. 

२०८१/ 

०८१ 

प्रिाव 

मलहला र परुुषबीच सारितू 

समानता र लविेदमा परेका 

समदुायलाई समावेशी लवकासमा 

सहिालगता शलुनलितता कायम 

िएको ह न े। 

श्रमशलक्तमा मलहला र परुुषको सहिालगताको 

अनुपात 
अनुपात     १:१   

जलमनमालथको सम्पलत्तमा मलहलाको 

थवालमत्व िएको र्रपररवारको अनपुात  
प्रलतशत  १० १८ ३० ५८   

सम्पलत्तमालथ मलहलाको थवालमत्व िएको 

र्रपररवारको अनुपात 
अनुपात  १५ २५ ३० ७०   

रोजगारमा मलहला र परुुषको मालसक 

आम्दानीको अनपुात 
अनुपात     २:१   

असर १ 

लैलङक उत्तरदायी बजेट र शासन 

्यवथथालाई सांथथागत गद ै

मलहलाको सम्मालनत 

जीवनयापनको वातावरण 

सलुनलित िएको ह न े

लवलनयोलजत लैलङक उत्तरदायी वालषक बजेट प्रलतशत  १० १२ १५ २०   

प्रलतफल 

१.१ 

लैलङक समानता सम्बन्िी नीलत 

तजुिमा, लवद्यमान कानून तथा 

कायििममा पनुरावलोकन गरी 

कायािन्वयन िएको ह न े

लैलङक समानता पवििनात्मक नीलत तथा 

कानुन लनमािण 
सांख्या  १ लनरन्तर लनरन्तर १   

प्रलतफल 

१.२ 

नीलत लनमािण र कायािन्वयन गने 

तहमा समान सहिालगता 

बढाेेत्तररत िएको ह न े। 

नीलत लनमािण र कायािन्वयनमा सहिालगताको 

लथथती  
सांख्या     अलिकतम ्   

प्रलतफल मलहला लवरुि ह ने सबै प्रकारका १५ वषि मालथका उमेरसमहूका मलहलाहरूमा प्रलतशत     न्यनूीकरण   



 

225 
 

१.३ िेदिाव, लहांसा र शोषणको 

अन्त्य िएको ह न े

ह ने लहांसाजन्य गलतलवलिमा कमी 

प्रलतफल 

१.४ 

मलहला लवरुि ह ने सबै प्रकारका 

लहांसा, शोषण र लविेद रोकथाम 

एवम ्लनयन्िणका लालग कानूनी 

उपचार प्रणाली सहज, लछटो र 

पह चँ योग्य बनेको ह न े

सामालजक कुरीलत, लङ्ैलगक लहांसा 

लगायतका परम्परागत हानीकारक 

अभ्यासहरू न्यनूीकरण गन ेसम्बन्िी 

कायििम 

सांख्या     न्यनूीकरण   

असर २ 

गाँउपाललकामा उपलब्ि श्रोत 

सािन तथा सेवा सलुविामा 

सम्पणूि जनताको सहिालगता 

बढाई समावेशी लवकास िएको 

ह ने । 

गाँउपाललकामा उपलब्ि श्रोत सािनमा 

सम्पणूि जनताको पह चँको थतर 
प्रलतशत  २५ ३० ३५ ४५   

प्रलतफल 

२.१ 

ललक्त वगिको उत्थानका लालग 

लवलिन्न कायििम सांचालन 

िएको ह न े

ललक्त वगिको उत्थान सांचाललत कायििम  सांख्या  १ १ १ ३   

प्रलतफल 

२.२ 

लवकास लनमािणमा ललक्त वगिको 

पह चँ िएको ह न े। 
लवकास लनमािणमा ललक्त वगिको सहिालगता प्रलतशत  १० १५ २२ ३५   

प्रलतफल 

२.३ 

श्रोत सािन तथा सेवा सलुविामा 

ललक्त वगिको पह चँ बलृि िएको 

ह ने  

श्रोत सािन तथा सेवा सलुविामा ललक्त 

वगिको पह चँ प्रलतशत  १५ २० ३० ४५   

प्रलतफल 

२.४ 

ललक्त वगिकोआरक्णको लालग 

आलथिक, सामालजक, राजनैलतक 

र प्रशासलनक क्ेिमा सहिालगता 

िएको ह न े 

आरक्णको लालग सहिालगता िएको 

जनसांख्या  
सांख्या     अलिकतम ्   
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८.६ विपद् धयिस्थापन  

८.६.१ पृष्ठभूमी 

क्ववोलासोंथर गाउँपाललका ि गोललक अवथथाले सानो िएता पलन लवलिन्न प्रकृलत तथा मानव लसलजित प्रकोपको जोलिममा रहकेो छ । यी अप्रत्यालसत 

लवपलत्तहरूको ्यवथथापनमा पलन पूवितयारी गनुिपने आवश्यकता रहकेो छ । प्राकृलतक प्रकोपबाट ह ने जोलिम न्यूनीकरण गनि पूवि सूचना, तयारी, उिार, राहत 

एवम ्पुनस्र्थापना गने तथा जलउत्पन्न प्रकोप लनयन्िण र नदीको ्यवथथापन गने सम्बन्िी जथता कायि आवश्यक ह न्छन् । क्व्होलासोंथर गाउँपाललकामा बाढी, 

पलहरो, चट््टयाङ, आगलालग, जोलियूक्त बथती लगायतका लवपद ्सम्वन्िी समथयाहरु रहकेा छन् । लवलिन्न योजनाबि ढांगले वातावरणको सांरक्ण, जलवायू 

पररवतिन अनूकूलन र लवपदक्ो ्यवथथापन र न्यूनीकरण गनुि आवथयक छ । 

८.६.२ प्रमुख समस्याहरु 

– यस क्ेिमा पूवि मनसुन र मनसुनको समयमा लहमालयमलुन ह ने मेर्गजिन र चट्याङ्ग, मनसुनी वषािले लनयलमत रुपमा लसजिना गने प्राकृलतक िकू्य, 

बाढी, पलहरोको समथया ह नु, 

– अलतररक्त लवकासका लालग िैरहकेो डोजरको जथािावी प्रयोगल ेि–ूक्य िई िेतीवारी, लसांचाई, जललवद्युत्का बाँि पुररने तथा ि लतक पुवाििारमा 

समेतक्लत पुग्ने समथया बन्नु ।  

– गुणथतरीय थवाथ्य सेवा नह नु, सरसफाई तथा िानपानमा सतकि ता सम्बन्िी चेतनाको कमी, क्लत न्यूनीकरण सम्बन्िी अध्ययन अनुसन्िानमा कमी 

यस क्ेिका प्रमिु समथया ह न् । 

– िकू्य, बाढी, पलहरो, चट््टयाङ, आगलालग, जोलियूक्त बथती, लगायतका लवपदक्ो पूवि सुचना र पूवि साविानी नअपनाउनु ।  

८.६.३ िुनौवत ि अिसि  

चनु ती 

– जलवायू पररवतिनले लनम्त्याएको बाढी, पलहरोका सूचनामूलक र सचेतनामलूक कायििम सांचालन गरी जनतालाई सुसुलचत गनि । 

– लवपद ््यवथथापन सम्वन्िी पूवि सुचना प्रणालीको ्यवथथा गरी जनतालाई सचेत गराउन । 

– लवपद ््यवथथापनको लालग जनशलक्त, उिार सामग्री, प्रलवलि, सांयन्ि र कोषको ्यवथथापन गरी राहत, उिार र पूनिथथापना गनि । 

– लवपद ््यवथथापनमा सरकारी, गैरसरकारी र नीलज क्ेिको सांलग्नतामा एलककृत कायििम सांचालन गनि । 

– जोलिमयूक्त वथतीहरुको थथानान्तरणका लालग सम्िा्यता अध्ययन नह नु । 

अवसर  

– नदी प्रणाली ्यवलथथत गने, लवपद ्जोलिम न्यूनीकरणलाई प्रदेश तथा थथानीय लनकायका नँया वन्न ेनीलत तथा योजनाहरूलाई मलूप्रवाहीकरण गने, 

नया ँबन्न ेसांरचना तथा पूवाििारहरू लनमािण गदाि लवपद ््यवथथापनलाई ध्यान लदएर लनमािण गने,  

– िलुा क्ेि सांरक्ण गने, लवपद ्उत्थानशील शहर तथा एकीकृत ्बथती लवकास जथता अवसरहरू रहकेा छन् । 

– लवकास लनमािणका कायिमा वातावरणीय प्रिाव मलू्याांकनको ्यवथथा अलनवायि ह नु । 

– लवपद ््यवथथापन नीलत र सांयन्ि लनमािण गरी जनशलक्त र उिार सामग्रीको ्यवथथा गनि । 

– पूवाििार लनमािण गदाि लवपद ््यवथथापनलाई ध्यानमा रािेर लदगो र वातावरणमैिी बनाउन े।  

– छररएर रहकेा जोलिमयूक्त वथतीहरुको थथानान्तरणका लालग सम्िा्यता अध्ययन गनि । 

 

८.६.४ दीघशकालीन सोि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोच 

लवपद ्न्यूनीकरण र ्यवथथापन िारा थवच्छ वातावरणको सजृना गरी गाउँपाललकाको समलृि हालसल गने । 

लक्ष्य 

लदगो र वातावरणमैिी लवकासिारा लवपद् न्यूनीकरण गदै लवपद ्उत्थानशील समाज र अथितन्ि लनमािण गने । 

उद्देश्य 

१. जोलिम न्यूनीकरणका लालग लवपदक्ा सम्िा्य जोलिमको लेिाजोिा, पलहचान, अनुगमन र पूविचेतावनी प्रणाली सुदृढ गनुि । 

२. लवपद ्पिात्को पुनस्र्थापना, पुनलनिमािण र नवलनमािणका कायिलाई सबल र उत्थानशील बनाउन िरपदो सुचना प्रणाली र सांयन्िको लनमािण गरी कायािन्वयन 

गन े। 
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८.६.५ िणनीवत ि कायशनीवत 

उदशे्य १: जोलिम न्यनूीकरणका लालग लवपदक्ा सम्िा्य जोलिमको लेिाजोिा, पलहचान, अनुगमन र पवूिचतेावनी 

प्रणाली सदुृढ गनुि । 

रणनीलत कायिनीलत 

१.१ लवपदक्ो न्यनूीकरण र 

पनूिथथापनाको ्यवथथापन गन े। 

१.१.१ लवपदक्ो पवूािनमुान ्र पवूिचतेावनी (Early Warning System) सम्वन्िी 

सचुना प्रणालीको लवकास गररन ेछ । 

१.१.२ गाउँपाललकामा लवपद ्सम्वलन्ि योजना लनमािण गरी कायािन्वयन गररन ेछ । 

१.१.३ नदी, िोलािोल्सा लनयन्िण तथा िू् यवथथापन कायि गररन ेछ । 

१.२ लवपद तथा प्रकोपजन्य लवपदक्ो 

प्रलतकुल असरलाई न्यनूीकरणका 

लालग अनुकूलनका कायििम 

सञ्चालन गन े।   

१.२.१ जोलिममा रहकेा वथतीहरुलाई सरुलक्त थथानमा थथानान्तरण गने योजना 

लनमािण गररन ेछ । 

१.२.२ ि–ूउपयोग नीलतिारा लनदलेशत िलूमको क्मताको आिारमा जोलिम क्िे 

बाहकेको अन्य िलूमलाई क्मताको आिारमा उपयोग गररन ेछ । 

१.२.३ बाढी, पलहरो र ि–ूक्यको लनयन्िण गररन ेछ । 

१.३ लवपद ्अलग्रम साविानी तथा 

पवूितयारी ब्यवथथा गने । 

१.३.१ लवपद ्पलछको पनूिथथापनाको लालग उिार सामग्री, कोष, उिार सांयन्ि र 

प्रलवलिको लवकास गन े। 

१.३.२ लवपद ्जोलिम पवूितयारी र जोलिम न्यनूीकरणमा थथानीय क्मता अलिवलृि 

गररनेछ । 

  

उिेश्य २: लवपद ्पिात्को पनुस्र्थापना, पनुलनिमािण र नवलनमािणका कायिलाई सबल र उत्थानशील बनाउन िरपदो सचुना प्रणाली र 

सांयन्िको लनमािण गरी कायािन्वयन गने । 

रणनीलत कायिनीलत 

२.१ लवपद ्पिात ्आिारितू 

आवश्यकता पररपतूी गनिसक्वने 

अवथथा सलुनलित गने । 

२.१.१ लवपद ्प्रिालवत ्यलक्तहरुको जीवन रक्ाको लालग तत्कालीन प्रमिु 

आवश्यकताको पलहचान गरी राहत कायि सञ्चालन गररनेछ । 

२.१.२ प्रारलम्िक लवपद ्लेिाजोिा गरी थप कायि गररनेछ । 

२.२ लवपद्मा परेका ्यलक्त तथा 

समदुायको पनुलािि तथा 

उत्थानशीलता लवकास गन े। 

२.२.१ लवपदप्िात् क्लत र आवश्यकताको लेिाजोिा गरर पवूािवथथामा फकि न सक्वने 

क्मता लवकास गररनेछ । 

 

८.६.६ कायशक्रमका प्राथवमकता 

१. लवपदक्ो पवूि जानकारी (Early warning system) लदनसक्वने क्मताको गाउँपाललका लनमािण गने । 

२. लवपद ््यवथथापन क्मतामा आत्मलनििर गन े। 

३. वडा नां. ७ को िोंज ेगाउँको पलहरोको जोलिममा रहकेा ५३ र्रिरुीलाई सरुलक्त थथानमा थथानान्तरण गने ।
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८.६.७ विस्तृत कायशक्रम 

विपद् धयिस्थापन ि जोवखम न्यूनीकिण 

क्र.स. 

उ
द्द
श्
य
 नं

 

िण
न
ीव
त
 नं

 

क
ाय
शन
ीव
त
 नं

 
संकेत कायशक्रम इकाई 

आिाि िषश 

तथ्याङ्क 

(२०७७।७८) 

लक्ष्य 

योजना 

अिविको जम्मा 

लक्ष्य 

वजम्मेिाि 

वनकायहरु 
२०७८/

०७९ 

२०७९/ 

०८० 

२०८०/ 

०८१ 

1 

१. १.१ 

१.१.१ 

 
गाउँपाललका अध्यक्को अध्यक्तामा लवपद ््यवथथापन 

सलमलत गठन गने । 
सांख्या 

 १ लनरन्तर लनरन्तर १ गाउपाललका 

२  
जोलिम न्यनूीकरणाका लालग Early warning system 

थथापना गनिकािे ेलालग थथान छनाेैट गने  
सांख्या 

 १ ३ २ ६ प्रदशे सरकार 

3 १.१.२  
क्लत न्यनूीकरणका लालग लवपद ्जोलिम ्यवथथापन योजना 

लनमािण, कायिन्वयन तथा ्यवथथापन गने । 
सांख्या 

 १ अ लनरन्तर १ गाउपाललका 

4 

१.१.३ 

 
नदी तथा िाेेला िाेेल्सामा चके डयाम लनमािण, तटबन्ि 

तथा तारजाली लगाइ जोलिम न्यनूीकरण कायििम लाग ुगन े। 
सांख्या 

    

आवश्यकता 

अनुसार गाउपाललका 

5  
पाललकामा लवकास योजनाहरू सञ्चालन गदाि लवपद ्

जोलिमलाई ख्याल गरी सञ्चालन गने 
प्याकेज 

 १ १ १ ३ गाउपाललका 

6  जोलिमयकु्त बथतीको पलहचान गरी थथानान्तरण गने । प्याकेज 
    

आवश्यकता 

अनुसार गाउपाललका 

7  जोलिम न्यनूीकरणका लालग जनचतेना कायििम गने । प्याकेज  १ १ १ ३ गाउपाललका 

8 

२. 

२.१ 
२.१.१  

लवपद ्पिात आवश्यक पन ेउिार उपकरण तथा राहात 

सामाग्रीको त्याांक सांकलन । 
प्याकेज 

    सब ै गाउपाललका 

9 २.१.२  लवपद ्पिातको क्ती तथा आवश्यकता लेिाजोिा गने । प्याकेज     सब ै गाउपाललका 

10 

२.२ 

२.२.१  लवपद ्पिातको क्ती लववरणको अद्यावलि गने । प्याकेज  १ १ १ लनरन्तर गााउपाललका 

11 २.२.२  
समदुायको प्रकोपको सामना गनि सक्वने र पनुः आफ्नो 

पवूािवथथामा फकि ने सक्वन ेक्मता लवकास गन े। 
प्याकेज 

 १ १ १ लनरन्तर गाउपाललका 
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८.६.८  नवतजा 

नवतजा 

स्ति 
नवतजा सूिक ईकाई 

आिाि 

िषश 

(२०७७ 

०७८) 

उपलवधि 
योजना 

अिविका 

उपलवधि 

पुिाइएको 

श्रोत 

वजम्मेिाि 

वनकाय 
आ. ि. 

२०७८/ 

०७९  

आ. ि. 

२०७९ 

/०८०  

आ. ि. 

२०८१/ 

०८१ 

प्रिाव 

प्राकृलतक तथा गरैप्राकृलतक लवपद ्

एवम ्जोलिम न्यनूीकरण गद ै

लवपद ्उत्थानशील समाजको 

लनमािण िएको ह न े

लवपदक्ा र्टनाहरूबाट मतृ्य ुह नेको 

सांख्या र्टेको ह न े
सांख्या 

  

  न्यनुीकरण 

िएको ह न े

गापा 

प्रोफाइल 

 

असर 

जोलिम न्यनूीकरणका लालग 

लवपदक्ा सम्िा्य जोलिमको 

लेिाजोिा, पलहचान र पवूि–

चेतावनी प्रणाली सदुृढ िएको ह न े

। 

लवपदक्ा सम्िा्य जोलिमको 

लेिाजोिा र पलहचान ह न े
सांख्या 

 १ 

लनरन्तर लनरन्तर १ गापा 

प्रोफाइल 

 

पवूि चेतावनी प्रणालीको थथापना 

िएको ह न े
सांख्या 

  

१  १ गापा 

प्रोफाइल 

 

प्रलतफल 

१.१ 

लवपद तथा प्रकोपजन्य लवपदक्ो 

प्रलतकुल असरलाई न्यनूीकरणका 

लालग अनुकूलनका कायििम 

सञ्चालन गन े 

लवपद ्जोलिम ्यवथथापन योजना 

लनमािण, कायािन्वयन तथा ्यवथथापन 
सांख्या 

 १ 

  १ गापा 

प्रोफाइल 

 

प्रलतफल 

१.२ 

ि–ूउपयोग नीलत अवलम्बन गरी 

िलूमको क्मताको आिारमा ि–ू

उपयोग िएको ह न े

जोलिमयकु्त थथानको अध्ययन तथा 

लवकल्पको अनुसन्िान 
सांख्या 

 १ 

  १ गापा 

प्रोफाइल 

 

िाेलेा लकनार तथा अलत लिरालाे 

जलमनमा रहकेा वथतीको पलहचान 
सांख्या 

२  

  आवश्यकता 

अनुसार 

गापा 

प्रोफाइल 

 

थथानान्तरण िएका जोलिमयकु्त 

बथतीहरू 
सांख्या 

  

  आवश्यकता 

अनुसार 

गापा 

प्रोफाइल 

 

प्रलतफल 

१.५ 

लवपद ्अलग्रम साविानी तथा 

पवूितयारी ब्यवथथा गने  

लवपद ्जोलिममा न्यनूीकरण 

जनचेतना कायििमको सञ्चालन 
सांख्या 

 १ 

लनरन्तर लनरन्तर १ गापा 

प्रोफाइल 

 

पाललका लििै आपतकालीन सांख्या   १  १ गापा  
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आश्रयथथलको लनमािण प्रोफाइल 

असर २ 

लवपद ्पिात पनुथथापना, 

पनुलनिमािण र नवलनमािणका 

कायिलाई सबल बनाउन िरपदो 

सचुना प्रणाली र सांयन्िको 

लनमािण गरी कायािन्वयन गने । 

गाउँपाललकामा उत्थानलशल कूल 

जनसांख्या 
प्रलतशत 

 

लवपद ्

पिातका 

जनसांख्या 

लनरन्तर लनरन्तर आवश्यकता 

अनुसार 

गापा 

प्रोफाइल 

 

प्रलतफल 

२.१ 

लवपद ्पिात प्रिालवत समदुायको 

आवश्यकताको पलहचान र राहत 

कायि सञ्चालन िएको ह ने  

लवपद ्पिात आवश्यक पन ेउिार 

उपकरण तथा राहत सामग्रीको 

त्याङ्क सांकलन 

सांख्या 

 १ 

१ १ ३ गापा 

प्रोफाइल 

 

प्रलतफल 

२.२ 

लवपद ्पिात् क्लत तथा 

आवश्यकताको लेिाजोिा 

िएको ह न े

लवपद ्पिातको क्लत तथा 

आवश्यकताको लेिाजोिा िएका 

र्रिरुी र ्यलक्तको सांख्या 

सांख्या 

 प्रिालवत सब ै

  आवश्यकता 

अनुसार 

गापा 

प्रोफाइल 

 

प्रलतफल 

२.३ 

लवपद्मा परेका ्यलक्त तथा 

समदुायको पनुलािि तथा 

उत्थानशीलता लवकास गन े 

समदुायको प्रकोपको सामना गनि 

सक्वने र पनुःआफ्नो पवूािवथथामा 

फकि न सक्वन ेक्मता लवकास िएका 

्यलक्तको सांख्या 

सांख्या 

 ९ 

९ ९ २७ गापा 

प्रोफाइल 
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८.७ जलिाय ुपरिितशन ि िाताििण संिक्षण 

८.७.१ पृष्ठभूवम 

यस िेकमा पन ेउच्च बषाित, कलतपय ठाँउको कमजोर ि ूबनोट र असरुलक्त लनमािण आलदल ेपाललकामा िकू्य र बाढीपलहरोको जोलिम 

बडाएको छ, अनावलृष्ठले िडेरी सजृना गनुिका साथै, ज्यादा गमी र ज्यादा जाडो पलन ह न थालेको छ। िोल्सा, कुवा र पानीका मलूहरू 

सकु्वने समथया दलेिन थालेकाछन्, डाँडाकाँडामा समेत लामिटु्टे र लझङ्गा दिेापनि थालेकाछन,् िते बारीमा नयाँ प्रकारका झारल े

सताउनुका साथै अनेक प्रकारका रोग र लकराहरू दिेापरेकाछन्।लवकास लनमािणका कायिहरू, दशे, लवदशेमा िएका प्राकृलतक 

स्रोतहरूको अलनयलन्ित दोहन र लवकलसत मलुकुमा िैरहकेो लतब्र औद्योलगकीकरणले वातावरणलाई प्रदलुषत गरररहकेो सन्दििमा यो 

प्रदशे र पाललका पलन त्यसको प्रिावमा परेका छन्। जसका कारण जल, वाय ुर ध्यलन प्रदषुणको मािा बढ्न गई मालनसहरूमा लवलिन्न 

प्रकारका रोग दलेिनुका साथै दीर्िरोगीहरूको सांख्या बढ्दो िममा छ। नेपालको सांलविानको म ललकहक महलमा प्रत्येक नागररकलाई 

थवच्छ र थवथ्य वातावरणमा बाच्न पाउनेछन ् िनी उल्लिे गररनकुा साथै त्यसको ह्रासले ब्यलक्तलाई पगु्ने हालनको क्लतपलूतिको 

्यवथथा समेत गररएको छ। जलवाय ुपररवतिन रोक्वन र वातावरण सांरक्णका लालग आवश्यक नीलतगत ्यवथथा र सांथथागत सांरचना 

लनमािण ह न नसक्वदा यस क्ेिमा प्रिावकारी कायािन्वयन ह न सकेको छैन। सरकारको सम्वलन्ित लनकायसँगको सहयोगमा थथानीय 

समदुाय, लवद्याथी, यवुा क्वलब र आमा समहुसँगको सहकायिमा जलवाय ुपररवतिनबारेको सचतेना, फोहर मलैा ्यवथथापन, वातावरण 

सांरक्ण, वकृ्ारोपण, बन सांरक्ण, प्राकृलतक स्रोतको समलुचत प्रयोग र उलचत सांरक्ण सम्वलन्ि कायििम सञ्चालन गनुि पने दलेिन्छ।  

 

८.७.२ प्रमुख समस्या 

सडक सञ्जालको लवथतार, फोहोरमैला उत्सजिन, प्लालिकजन्य फोहोर लनरकासन, ्यवलथथत एवां अ्यवलथथत ि लतक पवूाििारहरूको 

लनमािणमा िएको वलृि, वनजांगलको फडानी, वाय ु र पानीजन्य प्रदषूण जथता कारण जलमनमालथको वायमुण्डलको तापिममा वलृि, 

वनमारा झार जथता बाह्य लमचाहा झारको प्रकोप आलद जलवाय ुर वातावरणीय क्िेका समथया ह न।् प्रदषूण लनयमनकारी लनकाय नह न,ु 

प्रदषूण लनयमन सम्बन्िी मापदण्डको कायािन्वयन ह न नसक्वन,ु प्रदषूकलाई लनयमानुसार कर लतराउन े ्यवथथा ह न ु नसक्वनु, लवलिन्न 

सरोकारवाला तथा लनयमनकारी लनकायसँग समन्वय ह न नसक्वनु, नागररक सचतेना कम ह न,ु वन जङ्गलको अलतिमण ह न,ु लवषालदको 

प्रयोग, वातावरण सांरक्ण र पवूाििार लवकास बीच सामन्जथयता थथालपत ह न नसक्वन,ु नीलत तथा कायििमहरूमा जलवाय ुर वातावरण 

सांरक्णका मदु्दा मलूप्रवाहीकरण नह नु यस क्िेका प्रमिु समथया ह न्।  

 

८.७.३ िुनौती ि अिसि 

िुनौती 

लवकासलाई वातावरणमैिी बनाउन,ु िोला र साविजलनक थथलहरूबाट ढुांगा, लगट्टी, वालवुाको अलनयलन्ित उत्िनन् र प्रयोग, प्राकृलतक 

स्रोतको अलिक दोहन, िकू्य, वातावरण सांरक्ण सम्बन्िी सपुरीवेक्ण गन े लनकायको सांरचना लनमािण गनुि, जलवाय ु पररवतिनका 

प्रलतकुल प्रिावहरू न्यनू गरी अनकूुलन क्मता बलृि गनुि, आवश्यक पन े जनशलक्त, सीप, दक्ताको अिाव परुा गनि सरोकारवाला 

लनकाय र प्रदशे सरकारसँग समन्वय गनुि, सांवेदनशील र कमजोर ि-ूबनोट िएका ठाँउको सांरक्ण गनुि, जलवाय ुपररवतिनबारे जनचेतना 

जगाउनु र वातावरण सम्बन्िी दालयत्वबोि जनतालाई गराउनु यस क्ेिका प्रमिु चनु ती ह न्। 

अिसि 

यस पाललकाको झण्डै ६४ प्रलतशत ििूाग वनले ढाक्वन,ु वन सांरक्ण तथा ्यवथथापनमा जनथतरको सहिालगता रहकेाले काविनको 

सलञ्चती बढाई यसको ्यापारमा लहथसेदार बन्न सलकन ेअवथथा रहनु, जलवाय ुपररवतिनका कायििममाफि त ् लवपन्न वगिको आलथिक 

थतरमा सिुार, लङ्ैलगक समावेशीकरण, गररबी लनवारण लगायतका लवषयमा फाइदा ललन सलकने अवथथा रहन,ु वातावरण सांरक्ण 

सम्बन्िी सांलविानमा उल्लेि ह नु, वातावरण सम्बन्िी अन्तरािलरिय सलन्िको नपेाल पक् रारि ह न,ु प्रकृलतमा आिाररत पयािपयिटन 

सञ्चालन गनुि, लवकास लनमािणका कायिमा वातावरणीय मलू्याङ्कनको ्यवथथा ह नु, जलवाय ु पररवतिनका असरहरू न्यनूीकरण र 
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अनुकूलनका कायििम सञ्चालनबाट लदगो लवकास लक्ष्य हाँलसल ह नकुा साथै अन्तरािलरिय लवत्तीय सहयोग प्राप्त गनि सलकन ेयस क्िेका 

अवसरहरू ह न।्  

 

८.७.४ दीघशकालीन सोंि, लक्ष्य ि उदे्दश्य 

सोंि 

जलवाय ुसचेत नागररक लनमािण एवां थवच्छ र थवथथ वातावरणको लनमािण।  

लक्ष्य  

वातावरणमैिी लवकास र जनचेतना अलिवलृि गरी जलवाय ुपररवतिन न्यनूीकरण, सफा, थवच्छ वातावरणसलहतको समलृि हालँसल गने।  

उदे्दश्य 

१. पाललकामा सञ्चालन ह ने उत्पादन तथा पवूाििार लनमािणका कायिहरू वातावरण मैिी बनाउनु। 

२. लदगो लवकास लक्ष्यले लनिािरण गरेका वातावरण सांरक्ण सम्बन्िी लक्ष्य हालँसल गनि सहयोग पयुािउनु। 

३. जैलवक लवलविता सांरक्ण गरी पयािवरणीय सन्तलुन कायम गनुि। 

४. प्रदषूणमकु्त र थवच्छ वातावरण कायम गनि जल, वाय,ु माटो, ध्वलन लगायत सबै प्रकारका प्रदषूणको रोकथाम, लनयन्िण तथा 

्यवथथापन गनुि। 

 

८.७.५ िणनीवत तथा कायशनीवत  

 

िणनीवत कायशनीवत 

उदे्दश्य १. पावलकामा सञ्िालन ह ने उत्पादन तथा पूिाशिाि वनमाशणका कायशहरू िाताििण मैत्री बनाउनु।   

१.१ वातावरणमिैी प्रलवलिको प्रयोग गने। १.१.1 वातावरण बारे लशक्ा र जनचेतना वलृि एवां वातावरणमिैी 

उत्पादनहरूलाई प्रयोग गनि प्रोत्साहन गररनछे।  

१.१.२ योजना तजुिमा तथा कायािन्वयनमा अन्तर लनकाय समन्वय गररनेछ।    

उदे्दश्य २. वदगो विकास लक्ष्यले वनिाशिण गिेका िाताििण संिक्षण सम्बन्िी लक्ष्य हाँवसल गनश सहयोग पुयाशउनु।     

2.1 वातावरण सम्बन्िी सलन्ि तथा महासलन्िहरूको 

कायािन्वयनमा सहयोग पयुािउने।      

२.१.१ वनको क्िेफल न्यनूतम ४१ % कायम गररनेछ। 

२.१.२ वन सांरक्ण तथा जलािार क्ेिको ्यवथथापनबाट काविन उत्सजिन 

कट ती गररनेछ ।       

उदे्दश्य ३. जैविक विवििता संिक्षण गिी पयाशििणीय सन्तुलन कायम गनुश।      

३.1 पाररलथथलतकीय प्रणालीको सांरक्ण गने।     ३.१.१ वन, जैलवक लवलविता तथा जलािारको सांरक्ण एांव 

सहिालगतामलूक ्यवथथापन गररनेछ। 

३.१.२ प्रदशे सरकारसँगको सहकायिमा पवितीय पयािवरणको एकीकृत् सांरक्ण 

गररनेछ। 

३.१.३ बनमा लाग्न ेढडेलो रोक्वन जनचेतने जागतृ गररनेछ।  

 

उदे्दश्य ४. प्रदूषणमुि ि स्िच्छ िाताििण कायम गनश जल, िायु, माटो ध्िवन लगायत सबै प्रकािका प्रदूषणको िोकथाम, 

वनयन्त्रण तथा व्यिस्थापन गनुश। 

४.१  नदी र िानपेानीका इनार वा मलूमा ह न ेप्रदषूण 

लनयन्िण गने। 

४.१.१ मानव सलृजत फोहरको उलचत ्यवथथापन र प्रशोलित ढल लनकास 

लगायत आवश्यक पवूाििार लनमािण गररनछे। 

 

४.२ जलमन, ध्वलन तथा वाय ुप्रदषूण रोकथाम गने। ४.२.१ वातावरण (जलमन, ध्वलन तथा वाय ुआलद) प्रदषूण गने वथतुको 
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८.७.६ कायशक्रमका प्राथवमकता 

1= वनजङ्गल को सांरक्ण तथा िलुा ठाँउमा वकृ्ारोपण गने। 

2= सांवेदनलशल जलािार, लसमसार र जैलवक लवलविताको सांरक्ण गने। 

उत्पादन र प्रयोग कम गनि फोहरको पनुः प्रशोिन एवम ्पनुःप्रयोग 

गने कायििम सञ्चालन गररनेछ। 

४.२.२ कुलहने न नकुलहन,े पनु प्रयोग ह ने र नह ने फोहर छुट्याई लतनीहरूको 

्यवथथापन गररन ेछ।  
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अध्याय ९ 

योजना कायाशन्ियन, अनुगमन ि मूल्याङ्कन 

९.१  परििय 

गणतन्िात्मक नपेालमा सांलर्यताको अभ्यास प्रारम्ि िएपिात केन्र, प्रदशे र थथानीय सरकार गठन िइ लियालसल िएका छन ्। 

तीनतहका सरकारले कायािन्वयन गने एकल अलिकार क्िेका कायिहरुमा प्रिता िएतापलन साझा अलिकार लििका कायिहरु 

कायािन्वयन गन ेकायिहरुमा प्रिता आएको छैन । तसथि तीन तहका सरकारल ेप्रिाबकारी काम सम्पादन गनि आपलस सामन्जथय, 

समन्वय र सहकायि आबश्यक पदिछ । 

९.१.१ योजना कायाशन्ियन कायशयोजना 

क) प्रारलम्िक सांिा्यता अध्ययन : पलहचान िएका आयोजना र कायििम मध्य,े उपयकु्त आयोजनाहरु छन ट गनि आलथिक, 

वातावरणीय, प्रालवलिक र सामालजक दृलिल ेछन् छैनन ्िन्ने कायिको लालग प्रारलम्िक सम्िा्यता अध्ययन लवशेषज्ञहरुवाट गराउन े। 

प्रारलम्िक सांिा्यतावाट उपयकु्त दलेिएका आयोजना तथा कायििमहरु वालषिक कायििम तथा लगानी योजनामा समावेश गने । 

लवथततृ सम्िा्यता सम्पन्न िएका आयोजना तथा कायििमहरु वालषिक कायििम तथा लगालन योजनामा समावेश गन े। 

ि) लवथततृ पररयोजना प्रलतवेदन तयार गन े: दीर्िकालीन प्रकृलतका र साविजलनक िररद ऐनल ेतय गरेको मापदण्डमा पन ेठूलो 

लगानीका पररयोजनाहरुको लवथततृ पररयोजना प्रलतवदेन ९मए्च०् लवशेषज्ञहरु बाट गराउन े।  

ग) वालषिक कायििम तथा लगानी योजना तजुिमा गने:  वालषिक कायििम र योजना तजुिमा गदाि प्रारलम्िक सम्िा्यता अध्ययन, 

लवथततृ पररयोजना प्रलतवेदनका आिारमा सांर् र प्रदशे तथा गाउँपाललका थतरीय र वडा थतरीय कायििमहरुको प्राथलमकीकरण गन े। 

प्राथलमकीकरण र योजना लनमािण जनसहिालगताको आिारमा गन े।  

र्) बजेट अनुमान (लनमािण): लवलिन्न थतरका आयोजना तथा कायििमहरु मध्य ेसांर् र प्रदशेमा समन्वय गनुिपन ेर लवलिन्न 

अनुदानमा आिाररत (ससति, सामान्यीकरण, समपरूक, एवां लवशेष) आयोजना वगीकरण गरी  प्रदशे र सांर्ीय सरकारका बजेटहरु 

ल्याउन पहल गने ।  

ङ) लवत्तीय सन्तलुन र अनुशासन कायम गने: गाँउपाललका र वडा थतरका कायििम र आयोजनाहरु प्रत्येक वषिको बजेटमा िमशः 

प्राथलमकताका आिारमा लवलनयोजन गदाि गाउँपाललकाको आयश्रोत र जनसहिालगतालाई उपयकु्त अनपुातमा ्यवथथापन गन े।  

च) मध्यमकाललन िचि सांरचना अबलम्बन गने: यस आवलिक योजनाको कायािन्वयनका िममा योजनाले लनिािरण गरेका कायििम 

कूल बजेटको आकार र सीमा समतेको पनुरावलोकन गरी मध्ययमकालीन िचि सांरचना तयार गरी आवलिक योजनालाई 

पररणाममिुी बनाउने ।  

छ) योजनाको अनुगमन तथा मलू्याङ्कनः प्रत्येक क्ेिगत योजनाहरुको कायािन्वयनको अबथथालाई लनरन्तर अनुगमन र 

मलू्याङ्कनको ्यवथथा गरी प्रिावकारी कायािन्वयनको पररपाटी लवकास गन े। 

९.१.२ योजना कायाशन्ियन विवि 

क) कायािन्वयन कायिलवलि: आवलिक योजनामा परेका आयोजना तथा कायििमहरुको प्रिावकारी कायािन्वयनका लालग 

गाउँपाललकाले आवलिक योजना कायािन्वयन कायिलवलि तयार गनि सक्वनेछ । यथतो कायिलवलिल ेयोजना कायािन्वयनको प्रकृयाको 

थपि रुपरेिा मागिदशिन गनेछ । साथै कायिलवलिमा कायािन्वयन सांयन्ि, समन्वय सलमलत, लवशेषज्ञ सलमलत आलदको गठन, अलिकार र 
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कति्य थपि गनुि पने छ ।  

ि) योजना कायािन्वयन सांयन्ि : आयोजना तथा कायििमहरु कायािन्वयन गनि गाउँपाललका थतरमा योजना कायािन्वयन सांयन्ि 

गाउँपाललका अध्यक्को सांयोजकत्वमा गठन गनुि पनेछ । यथतो सांयन्ि समावेलश र सहिालगतामलूक ह नछे । कायािन्वयनको समग्र 

उत्तरदालयत्व उक्त सांयन्िको ह नेछ ।  

ग) वडा थतरीय समन्वय सलमलत : वडा थतरका लवकास कायिहरुको समन्वयका लालग वडा अध्यक्को सांयोजकत्वमा आयोजना 

तथा कायििमहरु कायािन्वयन समन्वय सलमलत गठन गनुि पनछे । यो सलमलत पलन समावेशी प्रकृलतको ह न ुपनेछ । 

र्) लवशेषज्ञ सलमलत : प्रालवलिक प्रकृलतका लवकास आयोजनाहरुको कायािन्वयन, अनगुमन र मलू्याांकनका लालग गाउँपाललकाल े

आवश्यकता अनुसारका लवलिन्न लवशेषज्ञ सलमलतहरु गठन गनि सक्वनेछ ।  योजना कायािन्वयन सांयन्िल े यथता सलमलतहरुको 

प्रालवलिक सझुाव आवश्यकताअनसुार ललन सक्वनछे ।   

९.१.३ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पिवत 

आयोजना र कायििहरुको प्रिावकारी कायािन्वयन िए निएको लनरन्तर अनगुमन तथा मलू्याङ्कन गने र कायािन्वयन सांयन्िमा 

पषृ्ठपोषण लदने एउटा गाउँपाललका थतरीय लब्ि प्रलतलष्ठत लबज्ञ ्यलक्तहरु सलम्मललत अनुगमन सांयन्ि गठन गररन ेछ । यथतो अनगुमन 

सलमलत सरोकार वाला पक्हरुको सहिालगतामा गाउँपाललकािारा गठन गररन ेछ । उक्त सांयन्िल ेप्रत्येक ३ मलहनामा आयोजना तथा 

कायििमहरुको प्रगलत लववरण, दिेा परेका समथया, अड्चन र समािानका उपाय औांल्याएको अनगुमन प्रलतवेदन सम्बलन्ित 

कायािन्वयन गन ेलनकायमा पेश गनछे ।   

 

त्यसैगरी आवलिक योजनाको समग्र मलू्याङ्कनको लालग गाउँपाललकाल ेयोजना अबलिको अन्त्यमा आयोजना मलू्याङ्कन तसे्रो 

पक् लवशेषज्ञ टोलीवाट गराउनछे । उक्त लवशेषज्ञ टोलीले लदएको प्रलतवदेनलाई िावी आवलिक योजनामा उपयोग गररन ेछ । 
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अध्याय १० 

रुपान्तिणकािी आयोजना 

आयोजनाको क्ेि: पशपुालन 

1 आयोजनाको नाम: लगलुङ्ग छोडुवा िैसँी र लेकाली िकि  पशपुालन 

2 
आयोजनाका प्रमिु 

लवशेषताहरु 

- थथानीय िैसँीमध्येबाट राम्रो आमदानी ह ने प्रजातीको लवकास गररने । 

- िैसँीलाई आवश्यक पन ेप्रजनन केन्र र पश ुथवाथ्य केन्रको थथापना गररने । 

- कुल ग्राहथथ उत्पादनमा पशबुाट ह ने आमदानीको योगदान बढाउन मद्दत गने । 

- क्ववहोलासोथार आउन ेपयिटकहरुलाई यसको लवज्ञापन गदै नयाँ थवादको पलहचानमलूक क्ेि बनाउने 

3 आयोजनाको अवलि 

- आयोजना लवकास चरण: सुरु आ.व. ०७९/०८० 

- आयोजना तयारी चरण: सुरु आ.व. ०७९/०८० सम्पन्न आ.व. ०८०/०८१ 

- आयोजना कायािन्वयन चरण: सुरु आ.व. ०८०/०८१ सम्पन्न आ.व. ०८१/०८२ 

4 आयोजनाको लक्ष्य - थथानीय छोडुवा िैसँीको मासुको थवादलाई नेपाल र सांसारका लवलिन्न ठाउँमा प्रचललत बनाउन े। 

5 आयोजनाको उद्देश्य 

-लवदेशी तथा थवदेशी पयिटकहरुलाई छोडुवा िैसँीको महत्वको अनुिलूत गराउने । 

-लोपन्मिु थथानीय िैसँीको सांरक्ण गने । 

-थवतन्ि िैसँीको Eco-system को लवकास गने 

6 आयोजनाको प्रलतफल 

-पश ु(िास गरर िैसँी) लाई आवश्यक पन ेथवाथ्य सुलविा लगलुङ्गमा उपलब्ि ह ने । 

-लवदेश तथा थवदेशमा रहकेा लवद्याथीहरुलाई यस सम्बन्िी ररसचिमा सहजता पुगेको ह ने । 

-थथानीयमा उल्लेलित आमदानीको विृी ह ने । 

-लगलुङ्गको पयिटकीय गन्त्यलाई थप सहयोग िई उल्लेलित पयिटकीय ्यवसायीहरुको केन्र बन्न े। 

-िैसँी र वथतुहरुको उल्लेख्य सांख्यामा वलृि िएको ह ने । 

7 
आयोजनाका प्रमिु 

लियाकलापहरु 

- थथानीयबासीहरुलाई छोडुवा िैसँीबाट ह ने आमदानी र यसको दीगो ्यवसायीकताको लवश्वास लदलाउने । 

- क्व्होलासोथारका लवलिन्न गाउँहरुमा रहकेा होमथटेहरुमा छोडुवा िैसँीको थवाद सलहतको िानाको मेनु बनाउन े । 

- आवश्यक जग्गा जलमनको अलिकरण नगरी थथानीयलाई नै सेयर लदइ, नाफाको बाँडफाँड गने । 

- देश र लवदेशमा यसको ्यवसालयक लबलि सेन्टरहरु थथापना गने । 

- लगलुङ्गको पलहचान र छोडुवा िैसँीलसतको नारा “जाउँ ह ैलगलुङ्ग, थवतन्ि िैसँी लनयाल  ँ” लाई थथालपत गनुि । 

8 आयोजनाको कुल लागत आयोजनाको कायािन्वयन लागत रु. लािमा 

  

लड लप आर 

पश ुसेवा केन्रको लनमािण 

िैसँीलाई आवश्यक पने जलमनको िररद 

आवश्यक िैसँीको िररद 

िैसँीलाई आवश्यक पने Eco-system को लवकास गने 

३ लाि 

२० लाि 

१०० लाि 

२०० लाि 

७५ लाि 

  जम्मा ३७८ लाि 
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आयोजनाको क्ेि: पशपुालन 

9 आलथिक तथा लवत्तीय लवशे्लषण 

- पयिटकको सांख्यामा उल्लेख्य बलृि िई क्व्होलासोथार, गण्डकी प्रदेश र नेपालको कुल ग्राहथथ उत्पादनमा पयिटन क्ेिको 

योगदानमा बलृि ह ने । 

- लनमािणको चरणमा कररब १०० ्यलक्तल ेरोजगार पाउने । 

- पशकुो लवलिन्न ब्रान्डका उपजहरुको थवदेश र लवदेशमा लनयाित ह ने । 

10 कायािन्वयन ढाँचा 
- नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको सांयक्त रुपमा लगानी गने र टेण्डर तथा थथानीय 

सहकारीको प्रकृयामाफि त कायािन्वयन गने । 

11 
आयोजना कायािन्वयन ह ने क्ेि 

तथा लािालन्वत जनसांख्या 

- लगलुङ्ग र माललङ्ग (क्व्होलासोथार वडा नां. २ र ९) 

- थथानीय पयिटन ्यवसायी,  युवा (१५-४० वषि उमेरका), पश ु्यवसायी तथा गाडी ्यवसायी 

- जनसांख्या: २००० थथानीय जनसांख्या लािालन्वत ह ने । 

12 अन्तरसम्बलन्ित लवषय 

१. गररबी लनवारण 

- पयिटन क्ेिमा उद्यमशीलता लवकास िई थवरोजगार लसजिना िई जनताको जीवन थतरमा सुिार िई गररबी लनवारण 

ह ने । 

२. नेपालको पश ुउपजको बजारीकरण 

छोडुवा िैसँीको मासुको छुटै्ट ब्रालन्डङ्ग ह ने । 

३. थवच्छ वातावरण 

सांरलक्त क्ेिमा पयिटकीय र थथानीय फोहोर नह ने । 

जङ्गली वातावरणलाई थप सहयोग पुग्ने । 

४.  सजृनलशलता तथा नवप्रवतिन 

थतरीय होमथटेहरुको लवकासल ेयुवाहरुमा िएको क्मता प्रथफुटन ह ने वातावरण लनमािण ह ने । 

आफूले लसकेको सीपको तत्कालै प्रयोग गनि सक्वन े। 

13 जोलिम तथा अनुमान 
िमूी प्रयोजनको लालग थथानीयको सहयोग ह ने । 

छोडुवा िैसँी रहन ेक्ेिफललाई आवश्यक सीमाङ्कन गरी आवश्यक तारवार गने कायिमा सबैको सहयोग रहने । 

 

आयोजनाको के्षत्र: सडक तथा पूिाशिाि 

1 
आयोजनाको 

नाम: 
लमलदम िोला आिार पह चँ (Easy Access) सडक 

2 
आयोजनाका 

प्रमिु 

लवशेषताहरु 

- क्व्होलासोथार गाउँपाललकाको वडा नां ४, ८, ३, २, ९ लाई सोझै जोड्ने सबैिन्दा छोटो सडक 

। 

- िजुुङ्गको समतल फाँटहरुमा कृलष, ्यापार र उद्योगमा लवकास ह ने । 

- पोिराबाट क्व्होलासोथारसम्मको यािा रुत ह न सहयोग पुग्ने । 

3 
आयोजनाको 

अवलि 

- आयोजना लवकास चरण: सुरु आ.व. ०७९/०८० 

- आयोजना तयारी चरण: सुरु आ.व. ०७९/०८० सम्पन्न आ.व. ०८०/०८१ 

- आयोजना कायािन्वयन चरण: सुरु आ.व. ०८०/०८१ सम्पन्न आ.व. ०८१/०८२ 
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4 
आयोजनाको 

लक्ष्य 

- मध्यनेपाल, बेलशसहर िएर जाने मध्य सडकसँग लमलदम िोलाको छेउछाउबाट िजुुङ्ग सम्म जोडेर थवदेशी र 

लवदेशीलाई यातायातको पह चँ सुिार गरी ्यापार लवथतार गनि सर्ाउने । 

5 
आयोजनाको 

उद्देश्य 

- बेलशसहर र पोिराबाट क्व्होलासोथार गाउँपाललकाका लवलिन्न वडाहरुलाई जोड्ने सबैिन्दा छोटो र रुत 

सडकबाट थथानीयको आवतजावतलाई सहजता ह ने । 

- यस गाउँपाललकामा रहकेा लवलिन्न ढुङ्गा िानीहरुको उत्िनन गरी ्यापार ्यवसायलाई थप उजाि थप्ने । 

- थथानीयहरुको पह चँ लवथतार गरी यहाँसम्मको यातायात पूवाििार सुदृढ गने । 

- समतलमा रहकेा लवलिन्न फाँटहरुलाई ्यापाररक केन्रमा थथापना गने । 

6 
आयोजनाको 

प्रलतफल 

- पोिरा र बेलशसहरसँगको यातायात पह चँ सुिार िएको ह ने । 

- बेलशसहरबाट ह ने गरेको अन्नपूणि पररिमालाई काथकीबाट लम्जुङ ह दँै मथुताङ सम्म पुर् याउन सलकने । 

- गाउँपाललकामा रहकेो ररङ्गरोडलाई यस सडकल ेलवकणिको थवरुप लदन े। 

- पयिटकीय दृलिकोणले महत्वपूणि  मालनएका वडाहरुलाई जोड्ने  । 

7 
आयोजनाका 

प्रमिु 

लियाकलापहरु 

- बेलशसहर देलि रुपा गाउँपाललकासम्मको सडक िण्डसम्म जोड्ने Fast Track को नया ँबाटो बनाउन:े १८.२ 

लक.लम. 

8 
आयोजनाको 

कुल लागत 

देहाय बमोलजम अनुमालनत लागत प्रथतुत गनुिपने । 

- आयोजना लवकास लागत: रू ५ करोड 

- आयोजना तयारी लागत: रू ५ करोड 

- आयोजना कायािन्वयन लागत: रू २५ करोड गरी जम्मा ३५ करोड । 

9 
आलथिक तथा 

लवत्तीय लवशे्लषण 

- ्यापाररक मागिको रुपमा लवकास िइ आलथिक लवकास, पयिटन प्रबििनमा टेवा ह ने । 

- वातावरणीय प्रिाव कम रहकेो तर कलतपय क्ेिमा वातावरणीय अध्ययन गरी नकरात्मक प्रिाव न्यूनीकरण गनुिपने । 

1

0 
कायािन्वयन 

ढाँचा 
- प्रदेश र गाउँपाललकाल ेकायािन्वयन गने । 

1

1 

आयोजना 

कायािन्वयन ह ने 

क्ेि तथा 

लािालन्वत 

जनसांख्या 

- मखु्य गरी िजुुङ्ग, माललङ्ग, र्लेगाउँ र लगलुङ्गका जनता लािालन्वत ह ने । 

- यस आयोजनाबाट कररब ६००० थथानीय लािालन्वत ह ने । 
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1

2 
अन्तरसम्बलन्ित 

लवषय 

१. पाललका सन्तुलन 

- अन्य गाउँपाललका र नगरपाललकासँगको पह चँमा लवथतार िई सन्तुललत लवकास गनि सर्ाउने 

२. गररबी लनवारण 

- आय र रोजगारको अवसर वलृि ह दँा गररबी लनवारण गनि सहयोगी ह ने । 

३. लैङ्लगक समानता तथा समावेशीकरण तथा मलहला स-शलक्तकरण 

- ्यापाररक र ्यवसालयक गलतलवलि वलृि ह ने ह दँा मलहला तथा पछालड परेकाहरुको लालग आय आजिन तथा रोजगारको 

अवसरहरु लसजिना ह ने । 

४. आयात प्रलतथथापन तथा लनयाित प्रवििन ह ने  

- थथानीय कृलषजन्य उपजहरुको लवलिन्न पाललकाहरुमा लनयाित गनि सहज ह ने 

५. शासकीय सुिार तथा कायािन्वयन क्मता अलिवलृि 

- यातायातको असुलविाको कारण ओझेलमा परेको िजुुङ्गको समतल क्ेिमा पूवाििार लवकास ह न गई बजार र 

उत्पादनसम्मको दरुीलाई रुत बनाउन सर्ाउन े। 

1

3 
जोलिम तथा 

अनुमान 
- रालरिय श्रोतबाट लगानी गनि प्रदेश र नेपाल सरकार सकरात्मक रहन े। 

 

आयोजनाको के्षत्र: पयशटन 

1 
आयोजनाको 

नाम: 
क्व्होलासोथार वहृत पदमागि लनमािण 

2 
आयोजनाका 

प्रमिु 

लवशेषताहरु 

- क्व्होलासोथार मलन्दरसम्मको यािा तय गरेका िालमिक तथा प्रकृलतपे्रमी पयिटकहरुलाई लहड्ँने 

पदमागिको लनमािण ह ने । 

- यस पदमागिल ेक्व्होलासोथार गाउँपाललकाको ३, ८, ७, ६ र ५ का युवाहरुलाई पयिटन क्ेिमा 

आकषिण गन े। 

3 
आयोजनाको 

अवलि 

- आयोजना लवकास चरण: सुरु आ.व. ०७९/०८० 

- आयोजना तयारी चरण: सुरु आ.व. ०७९/०८० सम्पन्न आ.व. ०८०/०८१ 

- आयोजना कायािन्वयन चरण: सुरु आ.व. ०८०/०८१ सम्पन्न आ.व. ०८१/०८२ 

4 
आयोजनाको 

लक्ष्य 
- र्लेगाउँ, बगुम, र्ामराङ, पसगाउँ, क्व्होलासोथार: ६२ लकलम को पदमागिको लनमािण 

5 
आयोजनाको 

उद्देश्य 

- थथानीयहरुमा पयिटकीय उपज र सुलविाहरुको लबलि गने क्मतामा बलृि गन े। 

- िालमिक पयिटकीयहरुलाई सुलविायुक्त पदयािा गनि सहयोग पुर् याउने । 

- थथानीय होमथटेहरुको आय-आजिनलाई टेवा पुर् याउन े। 

6 
आयोजनाको 

प्रलतफल 

- पयिटकीय गन्त्यहरुको उलचत प्रबििन र सांरक्ण ह ने । 

- साइकल यािी तथा पैदल यािीहरुलाई लवलिन्न गाउँको लवशेषतासँग यािा रोमाञ्चक ह ने । 

- पयिटकीय आय-आजिनबाट कुल ग्राहथथ उत्पादनमा सेवा क्ेिमा थप योगदान लमल्न े। 

- पयिटकीय दृलिकोणले महत्वपूणि  मालनएका वडाहरुलाई जोड्ने  । 
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7 
आयोजनाका 

प्रमिु 

लियाकलापहरु 

- र्लेगाउँ देलि बगुम ह दँै र्ामराङ ह दँै पसगाउँ-लसङ्गदी ह दँै क्व्होलासोथारसम्मको पदमागिको थतरोन्नती तथा 

स न्दयिकरण गररने । 

- सो पदमागिलाई सहज ह ने िान र बासको उलचत ्यवथथापन पुग्ने गरर सांरचना सञ्चालन गररने । 

- िालमिक महत्व बोकेको ह नाले सो क्ेिलाई सामालजक र िोगोललक रुपमा नकरात्मक प्रिाव न्यूलनकरण गनि 

आवश्यक अलियानहरु सञ्चालन गररने । 

8 
आयोजनाको 

कुल लागत 

देहाय बमोलजम अनुमालनत लागत प्रथतुत गनुिपने । 

- आयोजना लवकास लागत: रू १ करोड 

- आयोजना तयारी लागत: रू २ करोड 

- आयोजना कायािन्वयन लागत: रू ५ करोड गरी जम्मा ८ करोड । 

9 
आलथिक तथा 

लवत्तीय लवशे्लषण 

- पयिटकीय मागिको रुपमा लवकास िइ आलथिक लवकास, पयिटन प्रबििनमा टेवा ह ने । 

- वातावरणीय प्रिाव कम रहकेो तर कलतपय क्ेिमा वातावरणीय अध्ययन गरी नकरात्मक प्रिाव न्यूनीकरण गनुिपने । 

1

0 
कायािन्वयन 

ढाँचा 
- प्रदेश र गाउँपाललकाल ेकायािन्वयन गने । 

1

1 

आयोजना 

कायािन्वयन ह ने 

क्ेि तथा 

लािालन्वत 

जनसांख्या 

- मखु्य गरी र्लेगाउँ, र्ामराङ्ग, िोजगाउँ, पसगाउँ र सीङ्गदीका जनता लािालन्वत ह ने । 

- यस आयोजनाबाट कररब ३००० थथानीय लािालन्वत ह ने । 

1

2 
अन्तरसम्बलन्ित 

लवषय 

१. गररबी लनवारण 

- आय र रोजगारको अवसर वलृि ह दँा गररबी लनवारण गनि सहयोगी ह ने । 

- पयिटन क्ेिमा उद्यमशीलता लवकास िई थवरोजगार लसजिना िई जनताको जीवन थतरमा सुिार िई गररबी लनवारण ह ने ।  

२. लैङ्लगक समानता तथा समावेशीकरण तथा मलहला स-शलक्तकरण 

- ्यापाररक र ्यवसालयक गलतलवलि वलृि ह ने ह दँा मलहला तथा पछालड परेकाहरुको लालग आय आजिन तथा रोजगारको 

अवसरहरु लसजिना ह ने । 

३. लनयाित प्रवििन ह ने  

- थथानीय उपजहरुको ब्रालन्डङ्ग गरर Souvenier हरुको रुपमा लविी गनि सलकने 

1

3 
जोलिम तथा 

अनुमान 

पदमागि लनमािणको लालग थथानीयको सहयोग ह ने । 

पदमागि वररपरर स न्दयिकरण गनि थथानीयको सहयोग लमल्न े। 
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अनजसजची १: गाउँपावलकाको गौििका योजनाहरु 

क्र.सं.  गाउँपावलकाका गौििका आयोजनाहरु आयोजनाको उद्देश्य आयोजना 

कायाशन्ियन गने 

शाखा 

क) पाललका बजेटबाट साविजलनक क्ेिले लनमािण गने पाललकाका ग रवका आयोजनाहरु 

1 वडा केन्रसम्मको सडक सञ्जाल सुदृढ गने 

सडक आयोजना । 

गाउँपाललका केन्रबाट सबै वडासम्मको सडकलाई १२ मलहने सञ्चालन 

गनिको लालग आवश्यक लनमािण र चक्वलावन्दी गन े। 

ि लतक शािा 

2 “एक गाउँ एक लचनारी” अविारणाको पयिटन 

आयोजना । 

सबै गाउँहरु फरक छन् र ग्रालमण पयिटनमा छुटै्ट आयामको लवकास गनि सलकने 

। 

ि लतक शािा 

3 वडाका थवाथ्य सांथथाहरुमा ल्याब थथापना गने 

थवाथ्य आयोजना । 

थवाथ्य सांथथामा जचाउन आउन ेलबरामीहरुको लवलिन्न टेिहरु वडामै 

सञ्चालन गन े। 

थवाथ्य शािा 

4 वडाका थवाथ्य सांथथाहरुमा वतृलचििारा 

(Awareness through Video) सचेतना गने 

थवाथ्य आयोजना 

थवाथ्य सम्बन्िी जानकारी थाहा पाउन वडा थवाथ्य च कीबाटै हनेि र बुझ्न 

सलकने । 

थवाथ्य शािा 

5 Video Conferencing Room बाट 

अनलाइन लशक्ा लदने शैलक्क आयोजना । 

गाउँपाललकासम्म ि लतक उपलथथलत ह न नसकेका ब लिक तथा प्रालवलिक 

्यलक्तहरुबाट ्याख्यानको लालग Virtual Classroom थथापना गने । 

लशक्ा शािा 

ख) प्रदेश सरकारल ेकायािन्वयन गने पाललका ग रवका आयोजनाहरु  

1 र्रबास होमथटे लबथतार र सुदृढीकरण कायििम ग्रालमण क्ेिमा गररबी लनवारण र पयिटन लवलवलिकरण गने र्रबास (होमथटे) 

को लवथतार र सुदृढीकरण 

उद्योग, पयिटन, 

वन तथा 

वातावरण शािा 

2 इगिनेस आयोजना । इगिरनेन्स लागु गरी पेपरलेस लडजटल पाललका बनाउने प्रशासन शािा 
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अनजसजची २: धज आइ एस नक्वसाहरु 

 

क) वडा ववभाजन नक्सा 
ख) सडक सञ्जाल 

ग) स्याटेलाइट नक्सा 
घ) Land Use Map 

ङ) Pysiographic Map 

च) Aspect Map  

छ) Climatic Condition  

ज) Drainage Map  
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अनजसजची ३: वडास्तिीय माइनजट ि श्र्य सामाग्री   























केही झलकहरु 
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