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योजना 

1 

पपपपपपपप 1 पररर्य 
1.1 पषृ्ठभलूम  
नेपालको संवविानले व्यवस्था गरेको स्थानीय तहको अधिकार िेत्र एवं स्थानीय तह संर्ालन सम्िस्न्त्ि 
स्थानीय सरकार संर्ालन ऐन. २०७४ मा व्यवस्स्थत काम, कतचव्य र स्जम्मेवारीहरु स्थानीय तहको 
योजना तजजचमा ददग्दशचन, २०७५ लगायत आइन हरु अिलम्िन गरेर यो तजजचमा तयार गनच खोस्जएको 
हो। स्थानीय सरकार संर्ालन ऐन. २०७४ अनजसार हरेको गाउँपाललका तथा नगरपाललकाले श्थातनया 
स्तरको ववकासकातनस्म्त आफ्नो अधिकारिेत्र लभत्रका ववषयमा आवधिक, वावषचक, रणनीततक िेत्रगत 
आवधि योजना लागज गने व्यवस्था रहेको पाईन्त्छ। यस प्रकारका योजना तजजचमा गदाच नेपाल सरकार 
र प्रदेश सरकारको नीतत, लक्ष्य, समयसीमा र प्रक्रिया सँग अनजकज ल हजने गरर तजजचमा गनजचपने उल्लेख 
पतन गररएको छ। यस योजनामा योजना तजजचमा सम्िस्न्त्ि संवैिातनक व्यवस्था, ववगतका प्रयास 
अवाम अभ्यास, उपलधि कायचववधि तथा तनदेलशका, संतिय शासन व्यवस्था अन्त्नजसार ऐन तथा 
तनयमले गरेको व्यवस्था तथा स्थानीय वस्तजस्स्थतत एवं आवश्यक तथा अत्यावश्यक पूवाचिार तथा 
कायचिमहरु आिार ललईने छ।  

यसैगरी योजना तजजचमा वातावरण, सजशासन, वालमैत्री, ववपद व्यवस्थापन, जलवायज पररवतचन 
अनजकज ल, लैङ्धगक तथा सामास्जक समावेशीकरण जस्ता अन्त्तरसम्िस्न्त्ित ववषयहरुलाई ध्यानमा राखेर 
गनूच पने व्यवस्था स्पस्ि गरर तोक्रकएको छ। प्राथाम्करण गनजच पने ववषयहरु पतन तोक्रकएको र स्थानीय 
तहले कायचसम्पादन गदाच लागतलाई न्त्यूनीकरण, स्रोत सािनको अधिकतम उपयोग तथा प्रभावकारी 
सेवा प्रवाह सम्िस्न्त्ि व्यवस्था स्पस्ि उल्लेख गरेको पाईन्त्छ। सोदह व्यवस्था अनजसार उत्पादनमजलक 
तथा तछिो प्रततफल ददने, गररवी तनवारण, जीवनस्तरमा ददगो सजिार, रोजगारीका, अवसरमा 
वदृ्धि, समावेशी, जनसहभाधगतामा वदृ्धि, ददगो ववकास र स्थानीय संस्कृतत संरिण जस्तो 
ववषयलाई प्राथलमक रुपले जोड ददनजपने देणखन्त्छ। नेपालको संवविान वमोस्जम स्थानीय तहलाई प्राप्त 
अधिकार तथा कानजन िमोस्जम स्थानीय तहको तयजना तजजचमा सम्िन्त्िी अधिकार र स्जम्मेवारीलाई 
मनन ्गरर संतिय शासन व्यवस्था अनजसार राज्यको पजनस्थाचपना पछी स्थानीय सरकारको रुपमा 
स्थावपत यस िाह्रद्शी गाउँपाललका पदहलो प्रयासको रुपमा यस प्रथम आवधिक ववकास योजना 
(२०७८/७९-२०८२/८३) तजजचमा गरेको छ।  

यस प्रथम आवधिक ववकास योजना तजजचमा प्रक्रियामा गाउँपाललकाको ववकासको वतचमान अवस्था 
अध्ययन तथा ववश्लेषण गरी गाउँपाललकाको समस्ष्िगत ववकास लाधग दजरदृस्ष्ि, लक्ष्य, उद्देश्य, 
रणनीतत तथा कायचनीतत तथा प्रमजख कायचिम तजजचमा गररएको छ। यस योजनाले गाउँपाललकाको समग्र 
तथा योजनावद्ि ववकासका लाधग गनजचपने कायचको मागचदशचन तथा नततजा अनजगमन र प्रभाव 
लेखाजाखाको लाधग आिार प्रदान गनजचका साथै आगामी ५ वषचको मागचधर्त्र तयार गरी त्यसका लाधग 
श्रोत पररर्ालनको योजना समेत तय गरेको छ। यस आवधिक योजनाको आिारमा मध्यमकाललन 
खर्च संरर्ना र मध्यमकाललन खर्च संरर्नाको आिारमा िावषचक िजेि तथा कायचिम तयार गरी 
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तनिाचररत प्रक्रिया अनजसार िावषचक योजनाको कायाचन्त्वयन, नततजाको अनजगमन तथा प्रगतत मापन 
एवम ्असर र प्रभावको लेखाजोखा गररनेछ।  

 

1.2 योजना तजजचमाको उद्देश्यहरु 
यस आवधिक योजनातथा मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको मजख्य उद्देश्यहरु देहाय िमोस्जम रहेका छन ्

 आवधिक योजनाको दृस्ष्ि, लक्ष्य, उद्देश्य तथा िेत्रगत रणनीतत तथा कायचनीतत पदहर्ान 
गने 

 आय व्ययको प्रिेपण गने 

 पदहर्ान गररएको कायचिमहरुलाई संिीय, प्रादेलशक, स्थानीय तथा ददगो ववकास (२०३०) 
लक्ष्यहरुसंग पंस्ततिद्ि गने  

 मध्यमकालीन खर्च संरर्ना तयार गने 

1.3 स्थानीय तहको वस्तजस्स्थतत  
1.3.1 भौगोललक अवस्था 
भजम्लज गाउँपाललका नेपालको िागमती प्रदेश अन्त्तगचत काभे्रपलान्त्र्ोक स्जल्लामा पदचछ। यस 
गाउँपाललकाको स्थापना नेपालको संवविानको िारा २९५ को उपिारा (३) िमोस्जम गदठत गाउँपाललका, 
नगरपाललका तथा ववशेष संरक्षित वा स्वायत्त तसेहेत्रको संख्या तथा लसमाना तनिाचरण आयोगले पेश 
गरेको प्रततवेिन र नेपाल सरकारको तनणचय अनजसार साववकका सावपगं, लसम्थली, वेखालसम्ले 
ितीगाउँ, र्ौिास, सल्ले भजम्लज, कोलाती भजम्लज, फलाँिे, भजम्लजिार, दोलालिाि र ज्याम्दी मण्डन 
(५,७,८,९) गा.वव.स समावेश गरर भएको हो। भजम्लज गाउँपाललकामा हाल ७ विा वडाहरु कायम 
गररएको छ भने यस गाउँपाललका पूवचमा र्ौररदेउराली गाउँपाललका, पस्श्र्ममा मन्त्दनदेउपजर नगरपाललका 
र लसन्त्िजपाल्र्ोक स्जल्लाको र्ौतारा सांगार्ोक गढी नगरपाललका , दक्षिणमा पाँर्खाल नगरपाललका 
र तेमाल गाउँपाललका र उत्तरमा लसन्त्िजपाल्र्ोक स्जल्लाको सजनकोशी गाउँपाललका पदचछन।् भौगोललक 
दहसािले २७0४१’३१” अिांश देणख २७0३६’०४” अिांश र ८५0३९’०७” देणख ८५0४६’५१” देस्गान्त्तर सम्म 
फैललएको छ। कज ल ९१ वगच क्रक.लम मा फैललएको यस गाउँपाललका र स्जल्ला सदरमजकाम बिर्को दजरी 
३५ क्रक.मी रहेको छ।  

1.3.2 जनसंख्याको वववरण 
रास्ष्िय जनगणना २०६८ अनजसार यस गाउँपाललकाको कज ल िरपररवार ५४१७ र जनसंख्या २५,८६३ 
धथयो जसमा मदहलाको जनसंख्या २५,८६३ र पजरुषको जनसंख्या १३,५७८ एवं ३ तेस्रो ललगंी रहेका 
छन।् त्यसैगरी जनसंख्याको वडा अनजसारको वववरण हेदाच वडा नं १ सिैभन्त्दा िेसी जनसंख्या भएको 
वडा रहेको धथयो भने वडा नं ७ सिैभन्त्दा थोरै जनसंख्या भएको वडा रहेको पाईन्त्छ। यस सम्िस्न्त्ि 
वडागत रुपमा जनसंख्या वववरण देहाय िमोस्जम रहेको छ।  
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वडा नं िरिजरी संख्या कज ल 
जनसंख्या 

मदहला पजरुष तेस्रो ललगंी 

१ ११०९ ५०३१ २४१६ २६१५ ० 
२ ४९८ २२६४ १११२ ११५१ १ 
३ २९३ १४८८ १४८८ ७७९ ०. 
४ ५२९ २५०१ २५०१ १३०७ ० 
५ ५५८ ३२१८ ३२१८ १७६१ ० 
६ ४३२ २०३७ २०३७ १०८९ १ 
७ ३४९ १३७७ १३७७ ७३८ ० 
८ ५९१ ३०२४ ३०२४ १५६० ० 
९ ५३९ २३२९ २३२९ ११९८ ० 
१० ५१९ २५९४ २५९४ १३८९ १ 

जम्मा ५४१७ २५८६३ २५८६३ १३५७८ ३ 
 

1.3.3 जातजातत र भाषाभाषी 
यस गाउँपाललकामा तामांग जाततको संख्या सिैभन्त्दा िेसी ६५८५ भएको पाईन्त्छ। त्यसैगरर िेत्री र 
िाहजन िमगतले िढी भएको देणखन्त्छ। २,७१० पहरी र २५५० नेवार त्यसपतछ अधिकतम रहेको 
पाइन्त्छ। त्यसैगरर माशी, कालम, सन्त्यासी सिैको जनसंख्या १००० उपर छ भने ठकज री, साकी, 
दमाइ/ढोली, भजजेल/िततच पतन रहेका छन ्भने गजरुङ, मगर, छन्त्त्याल, हायज, लमजार, थामी, 
िरैइ, धगरर, शेपाच र थकाली थोरै मात्रामा रहेको पाईन्त्छ। मातभृाषाका आिारमा ८३% ले नेपालो 
प्रयोग गरेको द देणखन्त्छ भने १७%ले नेवार, तामांग लगायत अरु भाषा प्रयोग गरेको देणखन्त्छ।  

1.3.4 शैक्षिक स्स्थतत 
 यस गाउँपाललकामा आिारभूत देणख माध्यलमक लशिासम्म प्रदान गने शैक्षिक संस्थाहरु ४ आिारभूत, 
4 आिारभूत प्राथलमक, २8 प्राथलमक, 7 माध्यलमक र १ तयाम्पस गरर 44 विा शैक्षिक संस्थाहरु 
संर्ाललत छन।् अधिकांश िरहरुमा ववजजली भएपतन केदह लसमान्त्तकृत वगचमा रहेका नागररक भने 
ववद्यजतीय उपभोगको पहज ँर्मा पजग्न सक्रकरहेका छैनन।् यस गाउँपाललकामा १०,९६४ सािर पजरुष छन ्
भने ८.५३० सािर मदहला छन।् अध्ययन सम्पन्त्न गरेकाको वववववरणलाई हेदाच प्राथलमक किा सम्म 
अध्ययन सम्पन्त्न गरेका लाई १०० प्रततशत मान्त्दा मा.वव. सम्म ७०, उ.मा.वव सम्म ५१, स्नातक 
सम्म ५ प्रततशत र स्नातकोत्तर सम्म २ प्रततशत गएको देणखन्त्छ। त्यसै गरी ४२५७ जना गैर प्राववधिक 
बिषयमा अध्ययनरत छन ्भने मात्र ३६ जना प्राववधिक बिषयमा अध्ययनरत छन।्  

1.3.5 स्वास््य सेवा 
गाउँपाललकामा १० विा स्वास््य सेवा केन्त्र रहेका छन।् तयनै केन्त्रले औषधि उपर्ारको लाधग ७९ 
प्रततशत िरपररवारमा पहज ँर् पजयाचएका छन।् कररि २०%ले तनस्ज स्तलतनकको सेवा पतन ललएको पाईन्त्छ। 
यी स्वास््य केन्त्रहरुमा गजणस्तर कायम गनच भने र्जनौततपूणच रहेको देणखन्त्छ। त्यसैगरी पोषण यजतत 
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आहारको उपलधिता ५५ प्रततशत जनसंख्या लाई हप्ताको ७ ददन नै रहेको पाईन्त्छ भने कररि ७%लाई 
हप्ताको २ ददन वा सो भन्त्दा कम मात्र उपलधि हजने देणखन्त्छ।  

1.3.6 आधथचक क्रियाकलाप तथा रोजगारी 
यस गाउँपाललकामा ७२% जनसंख्या रोजगार रहेको पाईन्त्छ। रोजगारको मूल श्रोत कृवष रहेको यस 
गाउँपाललकामा सरकारी सेवा, प्रशासन सेवा, सरकारी प्राववधिक सेवाम, लशिण सेवा, िैंक तथा 
ववत्तीय संस्था, तनस्ज िेत्र ईत्याददमा पतन रोजगारी रहेको देणखन्त्छ। वैदेलशक रोजगारमा जानेको 
जनसंख्या पतन िेरै रहेको देणखन्त्छ भने ज्याला मज्दजररलाई मूल पेशा िनाई अपनाएकाको संख्यापतन 
िेरै रहेको देणखन्त्छ।  

आधथचक िेत्र हालको अवस्था 

कृवष भजलम  कज ल जलमन को १९%  

कृवष उत्पादन आफ्नो उत्पादन र आम्दानी 
िाि िषचभरर खान पजग्ने 
पररवारको प्रततशत ८३ 

व्यवसातयक उत्पादन संलग्न 
कृषक संख्या 

६५६ 

कृवष तथा पशजपालनमा संग्लग्न 
जनसंख्या 

6276 

पयचिन व्यवसायी जनसंख्या ८२ 
उद्िोग तथा व्यवसायमा 
संलग्न व्यस्तत 

१५५० 

र्ालज िरेलज तथा लिज उद्िोग 
संख्या 

४४२ 

 

1.4 स्थानीय तहको ववकासको समीिा  
यस भजम्लज गाउँपाललका अन्त्तगचत रहेका साबिकका सावपगं, लसम्थाली, िेखलसम्ले िततचगाउँ, र्ौिास, 
सल्लेभजम्लज, कोलातँी भजम्लज, फलांिे, भजम्लजिार, ज्याम्दीमन्त्दन (५,७,८,९) र दोलालिाि गाबिसहरुमा 
आवधिक योजना िनाएको पाइदैन। आवधिक योजना तनमाचण गरी त्यसको ददशातनदेश ववना स्थानीय 
स्तरको िावषचक िजेि तथा योजना तजजचमा प्रक्रियालाइ आिार मानेर योजना तनमाचण र कायाचन्त्वयन 
गरेको हज ँदा आवधिक योजनाको महत्व नभएको हजनसतछ। स्थानीय ववकासका महत्वपूणच सवालहरुका 
सम्िन्त्िमा उधर्त क्रकलसमको तनणचयमा पजग्न, ववकास कायचिमलाई ददिचकाललन सोर् र उद्देश्यिाि 
अलभपे्रररत गनच, स्थानीय सम्भावनाहरुलाई आधथचक तथा सामास्जक सम्वदृ्धिमा रुपान्त्तरण गनच, 
ववकासका अवरोिकको पदहर्ान गरर समािान क्रकिान र श्रोत सािनको ववतनयोजनलाई माग तनदेशन 
गनच, स्थानीय आवश्यकता र प्राथलमकता ववर् तालमेल कायम गनच, ववकास प्रक्रियामा नेततृ्व, 
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स्वलमत्व र सहयोगी भूलमकाको स्पष्ि कायचिेत्र क्रकिान र स्जम्मेवारी तनिाचरण गनच, सेवा सजवविालाई 
सवचसजलभ, गजणस्तरीय र ववश्वशातनय िनाउन आवधिक योजना तजजचमा गनजच पने सरकारको िाध्यकारी 
प्राविान हज ँदाहजदै पतन प्रक्रियाको रुपमा योजना तजजचमा गरी अलभलेणखकरण गररदा जनताका वास्तववक 
मागहरुलाई सम्िोिन गनच नसक्रकने र ववकासको प्रततफल आम जनमानसमा जान नसकी सन्त्तजललत 
ववकास हजन नसकेको हो। यद्दपी ववकास लाधग केही प्रयत्न र थोरै भएपतन उपलस्धि नभएको 
होइनन।  

जनतालाइ केन्त्रबिन्त्दजमा राखेर सम्पूणच योजना तजजचमा प्रक्रियामा लक्षित वगचको अथचपूणच सहभाधगता 
सजतनस्श्र्त गराउने जनकेस्न्त्रत ववकास, पारदशी, जवाफदेही, स्वच्छ एवं सदार्ारयजतत, पररणाममजखी 
र जनसहभाधगतामजलक सजशासन प्रक्रिया, यथसम्भव स्थानीय श्रोत सािन र सीपको प्रयोग गरी 
योजनामा ददगोपना ल्याउने, तनणचय प्रक्रियामा सम्पूणच सरोकारवालाहरुको अथचपूणच सहभाधगता 
सजतनस्श्र्त गने, समावेशीकरण, गररिीको रेखामजतन रहेका एवं बिपन्त्न र लसमान्त्तकृत वगच, अपांग, 
गररि एवं वपछडडएको वगच, दललत, मिेसी, आदद सिैको सेवा सजबििामा पहज ँर्पजगी समतामजलक 
ववकास, समन्त्वय र साझेदारी, िमता अलभवदृ्धि गनच, भज-उपयोग, सामास्जक न्त्याय, सामास्जक 
न्त्याय, ववकासका नया ँर्जनौतीहरुको सम्िोिन, केस्न्त्रय एवं प्रादेलशक योजनासंग तादाम्यता, एकीकृत 
िस्ती ववकास, वातावरण मैत्री, िालमैत्री, लैंधगक समानता तथा सामास्जक समावशीकरण, ददगो 
ववकास र मानव संसािन ववकास जस्ता ववकासका नया ँआयामहरुमा ववगतका योजनाहतजले खासै 
ध्यान पजयाचएको देणखदैन। जनताको साझा अवािराना स्थावपत गने, ववकास प्रक्रियामा सिैको जगारुकता 
र संगदठत प्रयास पहल गने, जनतालाइ आधिकार प्रतत सरे्त र कतचधय प्रतत जागरुक िनाउने, 
स्वयमसेवी, अपनत्व, सहअस्स्तत्व र लमत्रताको पप्रवदचन गने महत्वपूणच औजारको रुपमा रहेको 
सामास्जक पररर्ालनलाई ववगतका योजनाहरुमा समावेश गरेको पाइदैन। जसले गदाच ववकासको प्रततफल 
समान रुपमा ववतरण हजन ्नसकी िनी र गररि ववर्को खाडल वदृ्धि भएको पाइन्त्छ।  

सममक्षाका प्रक्रियाहरु 

ववगतको गाउँपाललका िस्तजस्स्थतत वववरण सलमिाका लाधग तनम्न प्रक्रियाहरु अवलम्ि गररएको धथयो।  

 सम्पूणच सहभागीहरु पजवच तनिाचररत पांर् विा बिषयगत समूहहरु (आधथचक ववकास, सामास्जक 
ववकास, भौततक पूवाचिार ववकास, वन तथा वातावरण र संस्थागत श्रोत तथा िमता ववकास) 
मा ववभाजन गररएको धथयो।  

 प्रत्येक ववषयगत समजहलाइ गाउँपाललका वस्तजस्स्थतत पजस्तक उपलधि गराई तनम्नअनजसारका 
बिषयिस्तजहरु माधथ सलमिा गनच अनजरोि गररएको धथयो।  

o योजना तजजचमा तथा कायाचन्त्वयनको िममा देणखएका सकारात्मक पि तथा कमी 
कमजोरीहरु 

o योजना कायाचन्त्वयनको समयमा आइपरेका ववलभन्त्न जोणखमपि हरुले प्रत्यि वा 
परोिरुपमा पारेको प्रभाव 

o अन्त्य ववववि जानकारी 
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1.5 योजना तजजचमा आिारहरू 
संिीय नेपालको संवविान अन्त्तगचत मौललक हक, राज्यका तनदेशक लसद्िान्त्त र नीतत, स्थानीय 
तहको अधिकार, संिीय एवं प्रदेश नीतत र कानून तथा स्थानीय नीतत र कानून िमो जम स्थानीय 
तहको ववकासको मागचधर्त्र तनमाचण गररनजपने हजन्त्छ। िाह्रदशी गाउँपाललकाको यस प्रथम आवधिक 
ववकास योजना देहायअनजसारका नीततगत तथा कानूनी व्यवस्थालाई आिार ललई तजजचमा गररएको छ।   

 नेपालको संवविान  

 नेपाल सरकािाि स्वीकृत संि, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरुको कायचववस्ततृीकरण प्रततवेदन  

 स्थानीय सरकार संर्ालन ऐन, २०७४  

 अन्त्तरसरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐ न, २०७४   

 संि र प्रदेश सरकारले जारी गरेका ववषयगत नीतत, कानू न तथा मापदण्ड (भूउपयोग नीतत, 
कृवष ववकास रणनीतत 

 पयचिन नीतत, वन तथा वातावरण ऐन, ववद्यालय िेत्र सजिार योजना तथा १५ िषे स्वास््य 
िेत्र रणनीतत, वहजिेत्रीय  

 पोषण योजना, िस्ती ववकास, शहरी योजना तथा भवन तनमाचण सम्िन्त्िी आिारभूत तनमाचण 
मापदण्ड आदी)   

 नेपाल सरकारको दीिचकाललन सोर्, पन्त्रौ रास्ष्िय योजना (संिीय आवधिक योजना), प्रदेश ३ 
सरकारको  प्रथम आवधिक योजनाको आिार पत्र  

 नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको मध्यमकाललन खर्च संरर्ना  

 नेपाल सरकार, प्रदेश सरकारिाि राजस्व िााडफााड, ववत्तीय समानीकरण, सशतच अनजदान, 
समपजरक तथा ववशेष अनजदान, स्थानीय आय (कर शजल्क, सेवा शजल्क तथा दस्तजर), 
जनसहभाधगता आदी  

 ववकासका अन्त्तरसम्िस्न्त्ित (साझा) ववषयहरु (लैंधगक समानता तथा समावेशीकरण, सजशासन, 
वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन, जलवायज पररवतचन अनजकज लन आदी)  

 नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको अवलम्िन गरेका आधथचक नीततहरु  

 दीगो ववकास लक्ष्यको रास्ष्िय र प्रादेलशक मागचधर्त्र 

 दीगो ववकास लक्ष्य (सन ् २०१५–२०३०)  

 नेपाल पि भएका अन्त्तराचस्ष्िय सन्त्िी सम्झौताहरु तथा नेपाल सरकारले अन्त्तरास्ष्ियस्तरमा 
जनाएका प्रततवद्िताहरु नेपालको संवविानले संि, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार िेत्र 
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लभत्रको ववषयमा कानून िनाउने, िावषचक िजेि िनाउने, नीतत तथा योजना तयार गने र त्यसको 
कायाचन्त्वयन गने व्यवस्था गरेको छ (िारा ५९ को उपिारा १)। संवविानको अधिकारको सूर्ीको 
अवस्था अनजसार नेपाल सरकारिाि स्वीकृत संि, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरूको कायच 
ववस्ततृीकरण प्रततवेदनमा स्थानीय स्तरका आवधिक योजना र िावषचक योजना तथा िजेि स्वीकृती 
सम्िन्त्िी कायचलाई स्थानीय तहको कायचसूर्ीमा सूर्ीकृत गररएको छ। स्थानीय शासन संर्ालन 
सम्िन्त्िी संिीय कानून, स्थानीय सरकार सञ्र्ालन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ६ को दफा २४ 
को उपदफा १ अनजसार गाउँ/नगरपाललकाले आफ्नो अधिकार िेत्रको लभत्रका ववषयमा 
स्थानीयस्तरको ववकासका लाधग आवधिक, िावषचक र ववषय िेत्रगत मध्यकाललन तथा दीिचकाललन 
ववकास योजना िनाई लागू गनजचपने व्यवस्था गरेको छ। यस प्रकार योजना िनाउादा नेपाल 
सरकार, प्रदेश सरकारको नीतत, लक्ष्य, उद्देश्य, समयसीमा र प्रक्रियासाग अनजकज ल हजने गरी 
सजशासन, वातावरण, िालमैत्री, जलवायज पररवतचन अनजकज लन, ववपद्  व्यवस्थापन, लैंधगक तथा 
सामास्जक समावेशीकरण जस्ता अन्त्तरसम्िस्न्त्ित ववषयहरूलाई ध्यान ददनज पने व्यवस्था गरेको 
छ।   

यसका अततररतत स्थानीय सरकार संर्ालन ऐनले गाउँपाललका तथा नगरपाललकाले योजना तजजचमा 
गदाच देहायअनजसार गनजचपने व्यवस्थालाई यस आवधिक योजनामा समायोजन गररएको छ।  

 मध्यम तथा दीिचकाललन प्रकृततका आयोजनाहरुको सूर्ी तयारी,  

 योजना तजजचमा प्र क्रियामा स्थानीय िदृ्िीस्जवव, ववषयववज्ञ, अनजभवी, पेशाववद् , मदहला, 
िालिाललका, दललत, यजवा,अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यस्तत, ज्येष्ठ नागररक, 
सीमान्त्तकृत तथा लोपोन्त्मजख समजदाय लगायतका सरोकारवालाको अधिकतम सहभाधगता,  

 कायचिम र प्रमजख आयोजनाहरुको स्रोत सािनको पूवाचनूमान र योजना कायाचन्त्वयन ताललका तयार,   

 योजनामा संि तथा प्रदेश सरकारिाि संर्ालन गनच आवश्यक आयोजना कायचिमलाई अवसरको 
रुपमा समावेश  

 आवधिक योजनामा आिारमा वावषचक योजना तजजचमा गदाच आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन, 
अनजसन्त्िान तथा प्रभाव मूल्याङ्कनलाई कायचनीततमा समावेश   

 गाउँपाललकामा गैर सरकारी संस्था, उपभोतता सलमतत, सहकारी संस्था र सामजदातयक संस्थाले 
संर्ालन गने तथा साझेदारीमा संर्ालन हजने आयोजना, कायचिम तथा लगानी समेतलाई योजनामा 
संलग्न  

 नेपाल सरकारको स्वीकृतत िमोस्जम ववकास साझेदार तथथा अन्त्तररास्ष्िय गैर सरकारी संस्थािाि 
गाउँपाललकामा संर्ालन भएका तथा हजने कायचिम तथा लगानीलाई योजनामा मध्यनजर तथा 
समावेश संवैिातनक व्यवस्था तथा स्थानीय सरकार संर्ालन सम्िन्त्िी संि र प्रदेश कानूनका 
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अततररतत स्थानीय तहको आवधिक योजना तजजचमा प्रक्रियामा गाउँपाललकाको सन्त्दभचमा उपयजतत 
हजने नीततगत तथा कानूनी व्यवस्थालाई समस्थानीयकरण गरी आिारको रुपमा अपनाइएको छ 

1.6 योजना तजजचमा ववधि  
1.6.1 आवधिक योजना तयारी तथा कायचशाला गोष्ठी 
भजम्लज गाउँपाललका तथा डिम डेभेलपसच प्रा. लल. को बिज्ञ िोलल २०७७ साल रै्त्र १२ गते गाउँपाललकाका 
पदाधिकारी, बिषयगत शाखाका प्रमजख तथा कमचर्ारी तथा अन्त्य सरोकारवालाहरुको सहभाधगतामा 
आवधिक योजना तथा मध्यमकालीन खर्च संरर्ना तजजचमाको अविारणा, महत्व, ववधि, प्रक्रिया, 
समय ताललका, स्जम्मेवारी ताललका सम्िन्त्िमा आवश्यक छलफल तथा तनणचयहरु गररएको धथयो। 
कायचशाला गोष्ठीमा तय गररएको ववधि र प्रक्रियाका आिारमा भजम्लज गाउँपाललकाको आवधिक योजना 
तथा मध्यमकालीन खर्च संरर्ना तयार गररएको छ। उतत कायचशालामा बिषयगत बिज्ञको सहजीकरणमा 
ददिचकालीन सोर्, गाउँ ववकासको लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीतत तथा प्राथलमकता, सम्भावना तथा 
समस्या ववश्लेषण, अग्रणी िेत्रहरु, योजनाको नततजा ताललका, नगर ववकासका प्रमजख तथा 
रणनीततक कायचहरुको मस्यौदा तयार गररएको छ।  

1.6.2 वस्तजस्स्थतत ववश्लेषण 
भजम्लज गाउँपाललकाको आवधिक योजना तथा मध्यमकालीन खर्च संरर्ना तजजचमा गनच गाउँपाललकािाि 
प्राप्त द्ववतीय श्रोतको पाश्वचधर्त्रलाई आिार मातनएको धथयो। उतत िस्तजगत वववरणिाि गाउँपाललकाको 
भौगोललक, तथा भौततक अवस्स्थतत, जन्त्संणखक, आधथचक, सामास्जक पूवाचिार ववकास, वातावरण 
तथा ववपद व्यवस्थापन र संस्थागत ववकास तथा सजशासनको अवस्थासदहत बिषयगत िस्तजस्स्थतत 
समावेश गररएको छ। रास्ष्िय जनगण िरिजरी सवेिण गरर तयार गररएको िस्तजगत वववरणमा 
उस्ल्लणखत सूर्नालाई आवधिक योजनाको आिाररेखा सूर्नाको रुपमा उपयोग गररएको छ। साथै 
प्रदेश नीतत तथा सजशाशनिाि प्राप्त त्यांकहरुलाई पतन ववश्लेषणको िममा प्रयोग गररएको छ। 
आवधिक योजना तजजचमा प्रक्रियामा िस्तजगत वववरणको ववश्लेषण एवं सहभाधगतामजलक छलफल गरर 
िस्तजस्स्थतत ववश्लेषण गररयो। यस आवधिक योजनाको दस्तावेजमा  स्वास््यसंग र लशिा सम्िस्न्त्ित 
त्यांक प्रदेश नीतत तथा योजना आयोग िाि प्राप्त दस्तावेज िाि ललतयएको छ। त्सयै गरी जनसंख्या 
तथा आधथचक ववकासको त्यांक गाउँपाललकाले २०७६ सालमा प्रकाशन गरेको पाश्वचधर्त्रिाि लीईएको 
छ।      

1.6.3 योजना दस्तावेज तयारर 
योजना तजजचमा प्राववधिक िोलीको सहयोगमा वस्तजस्स्थतत वववरण तथा आिार सूर्ना, वस्तजस्स्थतत 
ववश्लेषण र योजना तजजचमा कायचशाला गोष्ठीको नततजा, ववषयिेत्र योजना तजजचमा सलमततको छलफल 
तथा परामशचिाि प्राप्त वववरण, सूर्ना तथा तनष्कषच  नततजामूलक योजना तजजचमाको ढाार्ामा ललवपवद्ि 
गरी योजना दस्तावेजको मस्यौदा तयार गररएको छ। योजना दस्तावेजलाई मजख्य ८ पररच्छेदमा 
ववभाज गररएको छ। जसअनजसार पररर्य, गाउँपाललकाको संक्षिप्त धर्नारी , योजनाको अविारणा तथा 
प्रारुप, ववषय , िेत्रगत योजना, संस्थागत तथा कायाचन्त्वयन व्यवस्था रहेका छन।् सन्त्दभच सामग्रीको 
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रुपमा रास्ष्िय तथा प्रदेश आवधिक योजना, साववक स्जल्ला तथा स्थानीय तनकायका गाववसहरुका 
आवधिक, ववषय िेत्रगत गजरुयोजनाको प्रारुपलाई उपयोग गररएको छ। साथै योजनाववद् , ववषयववज्ञ 
तथा सरोकारवालाको समेत सजझाि ललई योजना तजजचमा प्राववधिक िोलीद्िारा नततजामूलक योजनाको 
ढाार्ामा स्थानीय तहका अधिकार िेत्रकाववषय एवं प्राववधिक पिहरुलाई तकच पूणच एवं वस्तजतनस्ठ 
ढंगिाि प्रस्तजत गरी आवधिक योजनाको मस्यौदा दस्तावेज तयार गररएको छ।  

1.7 योजना तजजचमाको सीमाहरु 
 त्यांक सीमा 

o यसमा प्रयोग गरेको सीमाहरु संिीय सरकार, प्रर्देश सरकार, र स्थानीय तहको 
प्रकालशत र अप्रकालशत त्यांकहरु 

o दोस्रो तहिाि संकलन गरेका सूर्नाहरु 
o PRA, FGD  

o यसले वतचमान अवस्थाको सांकेततक प्रतततनधित्व गदचछ 
 कोववड-१९ 

o प्रतनधित ढंगले सूर्ना संकलन गने कायचलाइ िािा गरेको छ 
o ठज लो समूहमा गनच नपाएको हजनाले सूर्ना तथा िस्तजगत स्स्थतत ठम्म्यौउन गाह्रो 

भएको  
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पपपपपपपप 2 समस्ष्िगत योजना र स्रोत व्यवस्था 
2.1 पषृ्ठभलूम  
देशको कज नै पतन भूभागको ववकास त्येसको योजनामा आिाररत हजन्त्छ। योजनािद्ि ववकास गनजच 
कज नैपतन गाउँको प्रमजख एजेन्त्डा हजने गदचछ। त्यसै अनजरुप यस आवधिक योजना तनमाचण पतन 
योजनावद्ि ववकासको अपररहायच कायचका रुपमा हामीले ललएका छौँ। कज नै पतन योजना को सजरुवात, 
त्येस गाउँको ददिचकाललन सोर्मा अधिएको हजन्त्छ जसले योजनाको मागच दशाचउने गदचछ। ददिचकाललन 
सोर्को तनमाचणले आवश्यक उपयजतत नीतत, लसद्िान्त्त, रणनीतत, कायचिम पदहर्ान गनच सहज हजने 
र त्यसको स्पष्िताले योजनाले लक्षित गरेका सूर्कहरुको पदहर्ान गरर सोर् हालसल गनच सक्रकन्त्छ। 
भजम्लज गाउँपाललकाका अग्रणी िेत्रहरुमा कृवष, पयचिन, उद्योग तथा पूवाचिार ववकासलाई मातनएको 
छ। यस आवधिक योजनामा पतन ततनै िेत्रहरुलाई गाउँपाललकाको ददिचकाललन ववकासका प्रमजख पिहरु 
मातनएको छ।  

2.2 योजना खाका 
2.2.1 सोर्  

“सचिे ि सम्बदृ्ध भुम्लु: हाम्रो गतिब्य” 

सरे्त भन्त्नाले : लशिामा सिैको पहज ँर्  

सम्िदृ्ि हजनलाई कृवष, पयचिन, पूवाचिार र उद्िोग िेत्रहरुलाई केन्त्र िनाएर ववकास अगाडी िढाउने 

2.2.2 लक्ष्य  
१. कृवष र पशजजन्त्य उत्पादनको गजणस्तर वदृ्धि गरी व्यवसायीकरण गने  

२. औद्दोधगक उत्पादन एवं उत्पादनशील सेवा सजवविाको उपलधिता गजणस्तरमा वदृ्धि गरी 
रोजगारीको सजतनस्श्र्ता गने 

३. आिारभूत र गजणस्तरीय लशिा, स्वास््य तथा खानेपानी तथा सरसफाई सेवामा न्त्यायोधर्त 
पहज ँर् पजयाचउने 

४. लक्षित वगचको सशस्ततकरण गरी समावेशी तथा समतामजलक समाज तनमाचण गने 

५. सडक, लसरं्ाई, पजल, बििजत, संर्ार सदहतको व्यवस्स्थत िस्ती ववकास गरी जीवनयापनमा 
सहजता ल्याउने 

६. वन, जैववक, जलािार, ववपद तथा जलवायज सम्िस्न्त्ित नीतत िनाएर कायान्त्वयन गरर उत्थानलसल 
समाजको तनमाचण गने 

2.2.3 उद्देश्य  
 गजणस्तरीय लशिा सजलभ स्वास््यको माध्यमिाि सजतनस्श्र्त र स्वास््य समाज स्थापनामा 

जोड ददने 
 आिजतनक कृवष प्रणाली अपनाई ग्रालमण गररिी न्त्यूनीकरण गने 
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 उत्पादनको िजार व्यवस्थापन गनच सडक यातायातको स्तरोन्त्नतत गने 
 पयचिकीय गन्त्तव्यको पदहर्ान गरी पयचिन प्रवदचनमा जोड ददने 
 लक्षित तथा लसमान्त्तकृत वगचको ववकासमा प्राथलमकता ददने 
 ददगो एवं समावेशी ववकासको अविारणालाई आत्मसाथ गने 

2.2.4 पररमाणात्मक लक्ष्य (Targets) 
 प्रतत व्यस्तत आय अमेररकी डलर ८११ िाि ९०० पजगेको हजने 
 सािरता प्रततशत ४८.०४% िाि ६०% भएको हजने  
 मानव सूर्ांक ०.४६ िाि ०.५ पजयाचउने 
 उद्िोगमा संग्लग्न यजवाको जनसंख्या ५.५% िाि १५% पजयाचउने 
 रोजगारी प्रततशत ७२ िाि ९० मा ििाउने 

2.2.5 रणनीतत र कायचनीतत 
स्थानीय तहले ललएका उदेश्य तथा लिलाई हालसल गनच देहायअनजसारका िेत्रगत रणनीतत तनिाचरण 
गररएको छ।  

आर्थिक विकास 

 कृषकको उद्दस्म्सलता ववकास हजने गरर व्यवसातयक कृवषको व्यवस्थापन तथा 
औद्योतिकरण गरर कृवष उत्पादनको प्रवद्चिन, व्यवसातयकरण, ववववधिकरण र 
िजारीकरणलाई प्रोत्साहन गने।  

 कृवष भूलमको पूणचता सदजपयोग गरर उवचरता तनरन्त्तर कायम हजने गरर वदृ्िी गने।  
 पशजपन्त्छी स्वास््यमा बिशेष ध्यान ददई उत्पादनको गजणस्तर र उत्पादकत्वको वदृ्धि गने 
 पशजपन्त्छी जन्त्य उत्पादन प्रविचन, व्यवसायीकरण, िजारीकरण र ववववधिकरण गरर 

कृषकको उद्यस्म्सल िनाई औद्योतिकरण गने 
 ववद्यमान लसरं्ाई प्रणालीको संरिण, सम्भार र स्तरोन्त्नतत गरर पूणच रुपमा उपयोग गने र 

नया ँलसरं्ाई योजनाको ववकास गरर अलसधंर्त कृवष योग्य जलमनमा लसरं्ाईको दायरा वदृ्धि 
गने ।  

 प्रमजख जलश्रोतको पदहर्ान गरर संरिणको सजतनस्स्र्तता सदहत खानेपानी तथा लसरं्ाईका 
लाधग उर्तत उपयोग गने  

 वैज्ञातनक वन संरिण र व्यवस्थापन प्रणाली अनजसार वन पैदावारको उत्पादन वदृ्धि गरर 
वन पैदावारको आपूततच सहज िनाउने र आम्दानीमा वदृ्धि गने 

 स्थानीय कच्र्ा पदाथच, श्रोत-सािन, लसप तथा प्रववधिमा आिाररत लिज तथा िरेलज तथा 
साना उद्योगको ववकास र ववस्तार गने 

 व्यावसातयक गततववधिमा केस्न्त्रत ववत्तीय सेवाको पहज ँर् वदृ्धि गरर लशक्षित तथा उद्दम्शील 
यजवा लक्षित ववत्तीय सेवा ववस्तार गने 
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 न्त्यजन आयको िर्त पररर्ालन गरर पजँजी तनमाचण उत्पादनशील िेत्रमा लगानी गनच व्यवस्था 
गने।  

 सहकारी सेवामा सजशासन कायम गरर ववषयगत उत्पादन समजहलाई सहकारीमा आवद्ि गने।  

 

 

सामान्िक विकास: 

 ववद्यालयको संस्थागत सिमता वदृ्धि गरर गजणस्तरीय, व्यवहाररक तथा स्जवनजपयोगी 
लशिाको सजतनस्श्र्तता गने।  

 सूर्ना प्रववधिलाई आिार िनाई आिजतनक र गजणस्तरीय लशिा उपलधि गराउन लशिा 
अततररतत सजवविा व्यवस्था गराई उत्साहाजनक वातावरण वदृ्धि गने।  

 गजणस्तरीय आिारभूत स्वास््य सेवाका लाधग आवश्यक पूवाचिार तनमाचण गरर सिै 
नागररकमा सहज पहज ँर् को व्यवस्था गने।  

 स्वास््य संस्थाको सजधरददकरण गरर सेवाको गजणस्तरमा अवविधृि गने।  
 सम्भाववत मजहानको संरिण तथा नया ँप्रववधि प्रयोग गरर सजरक्षित खानेपानी तथा 

सरसफाइमा न्त्यायोधर्त पहज ँर्मा वदृ्धि गने।  
 मदहलालाई उद्दमी र आत्मतनभचर िनाई हक अधिकार सजतनस्श्र्तता गने।  
 वालवाललकालाई रर्नात्मक ववकास गने र व्यवहाररक िनाउने।  

पूिािधाि विकास: 

 कृवष, पयचिन तथा सामास्जक सेवा प्रवाहलाई सहज र सजलभ हजने तथा सिै िस्तीमा 
पहज ँर् पजग्ने गरर गजणस्तरीय सडक पूवाचिारको ववकास र ववस्तार गने।  

 सडकको मापदण्ड, वगीकरण, नामकरण र प्राथलमकतािम सदहत यातायात गजरुयोजना 
तजजचमा गरर ववपद जोणखम न्त्यूनीकरणलाई समावेस गरर सडक तनमाचण र संर्ालन गने 

 इन्त्िरनेि तथा िेललफोन सेवाको पहज ँर् र गजणस्तरमा अलभवदृ्धि गने  
 सजर्ना तथा सेवा प्रवाहलाई प्रववधिमैत्री िनाउने र सेवामजखी सावचजतनक िेत्रमा तन:सजल्क 

इन्त्िरनेिको व्यवस्था गने  

िन, िािाििण िथा विपद व्यिस्थापन 

 पाखो र नाङ्गो िेत्रलाई विृारोपण गरी हररयाली िनाउने 
 प्रत्येक वनमा िहृत हाइिेक नसचरी स्थापना गने 
 मजहानको पदहर्ान तथा संरिण सदहत स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गने 
 जलािार तथा लसमसार िेत्रको संरिण गने 
 भवन तनमाचण आर्ार संदहता अतनवायच रुपमा लागज गने 
 जोणखम पाश्वचधर्त्रको आिारमा ववपद जोणखम न्त्यूनीकरण मूल प्रवाहीकरण गने 
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 ववपद जोणखम न्त्यूनीकरण सम्िन्त्िी नीतत, कानजन िनाई लागज गने 

सुशाशन िथा संस्थागि विकास 

 गाउँपाललकाको केन्त्रमा मापदण्ड अनजसारको जग्गा व्यवस्था तथा कायाचलय भवन तनमाचण गरी 
आवश्यक जनशस्तत सदहतको सेवा प्रदान गने 

 गाउँपाललकामा करको दयारा फराक्रकलो गने 

 गै.स.स., ववकास साझेदार, ववत्तीय लगानीकताच र तनजी साझेदार लगानीकताचहरुको लगानी 
वदृ्धि गने 

 योजना कायचन्त्वयनको सजरुदेणख अन्त्त्यसम्म सूर्कमा आिाररत तनयलमत र प्रभावकारी 
अनजगमनका साथै आवश्यक पषृ्ठपोषण प्रदान गने 

 अनजगमन तथा मजल्यांकन तेस्रो पिद्वारा गने व्यवस्था गने 
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2.3 आयको प्रवतृत र प्रिेपण 

७६/७७ िाि ७७/७८ जादा भजम्लज गाउँपाललकाको ११.५६% ले िढेको देणखन्त्छ। यही प्रिेपण गरेर हेदाच 
कज ल पाँर् िषचको कज ल आय ३.८३ अिच पजग्छ। गाउँपाललकाको हालको र्ालज र पजंजीगत खर्चको अनजपात 
५७ र ४३ प्रततशत रहेको छ। यसै आयलाई मध्यनजर गरेर व्यय वववरण पस्च्छल्लो अध्यायमा 
गररएको छ।  

ससतच अनजदानको िढोत्तरी िेरै भएको हजनाले यस आय प्रिेपणमा कज ल अनजदानको मात्र प्रिेपण 
गररएको छ।  

 

2.4 व्ययको प्रवतृत र प्रिेपण 

कुललागि अनुमान (रु.) ७८/७९ ७९/८० ८०/८१ ८१/८२ ८२/८३ 

3026952000 250637000 257737500 408612000 485192000 590782000 

 

२ ० ७६ / ७७ २ ० ७७ / ७८ २ ० ७८ / ७९ २ ० ७९ / ८० २ ० ८ ० / ८ १ २ ० ८ १ / ८२ २ ० ८२ / ८ ३

१ आय 4 1 0 0 8 1 .6 2 4 5 7 5 0 8 5 4 6 1 9 2 6 5 7 2 5 4 7 9 6 8 7 1 9 7 2 9 9 3 1 1 9 5 8 4 7

२ राजश्व १ ७० २ ६४ .६२ १ २ ९ ९ ० ४ १ ३ ६६२ ६ १ ४३ ७० ९ १ ५ १ १ ७१ १ ५ ९ ० ३ ६ १ ६७३ २ ६

३ आन्तररक श्रोत  ४४७९ १ .६२ ४७९ १ ५ २ ७० ५७९७ ६३ ७७ ७० १ ५ ७७१ ६

एकीकृत सम्पत्ति कर ७५० 7 5 0 8 2 5 9 0 7 .5 9 9 8 .2 5 1 0 9 8 .0 7 5 1 2 0 7 .8 8 3

भुमुकर/ मालपोत १ ७० 1 7 0 1 8 7 2 0 5 .7 2 2 6 .2 7 2 4 8 .8 9 7 2 7 3 .7 8 6 7

घर वहाल कर ८० 8 0 8 8 9 6 .8 1 0 6 .4 8 1 1 7 .1 2 8 1 2 8 .8 4 0 8

वहाल त्तिटौरी कर ८८२ 8 8 2 9 7 0 .2 1 0 6 7 .2 2 1 1 7 3 .9 4 2 1 2 9 1 .3 3 6 1 4 2 0 .4 7

पूवााधार सेवाको उपयोगमा लागे्न  कर ५० ० 5 0 0 5 5 0 6 0 5 6 6 5 .5 7 3 2 .0 5 8 0 5 .2 5 5

कृत्ति तथा पशुजन्य वसु्तको व्यावसात्तयक कारोवारमा लागे्न  कर३ ० 3 0 3 3 3 6 .3 3 9 .9 3 4 3 .9 2 3 4 8 .3 1 5 3

नक्सापास दसु्तर ७६२ 7 6 2 8 3 8 .2 9 2 2 .0 2 1 0 1 4 .2 2 2 1 1 1 5 .6 4 4 1 2 2 7 .2 0 9

त्तसफाररस दसु्तर ५० 5 0 5 5 6 0 .5 6 6 .5 5 7 3 .2 0 5 8 0 .5 2 5 5

व्यक्तिगत घटना दताा दसु्तर ५० 5 0 5 5 6 0 .5 6 6 .5 5 7 3 .2 0 5 8 0 .5 2 5 5

नाता प्रमात्तित दसु्तर २ ० 2 0 2 2 2 4 .2 2 6 .6 2 2 9 .2 8 2 3 2 .2 1 0 2

प्रशासत्तनक दण्ड, जररवाना र जफत ५० 5 0 5 5 6 0 .5 6 6 .5 5 7 3 .2 0 5 8 0 .5 2 5 5

व्यवसाय कर १ ४४७ .६२ 1 4 4 7 1 5 9 1 .7 1 7 5 0 .8 7 1 9 2 5 .9 5 7 2 1 1 8 .5 5 3 2 3 3 0 .4 0 8

नगद ४० ० ० ०

४ राजश्व  बाांडफाांडबाट प्राप्त रकम १ २ ५ ४७३ १ २ ५ १ १ ३ १ ३ १ ३ ५ ६ १ ३ ७९ १ १ १ ४४७९ ५ १ ५ २ ० २ २ १ ५ ९ ६१ ०

घरजग्गा  दताा दसु्तर (राजश्व िाांडफाांड - प्रदेश सरकार) २ ० ० 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0

िाांडफाांड भई प्राप्त हुने मूल्य अत्तभवृक्ति कर ६१ ८० ० 6 2 0 5 9 6 5 1 6 1 .9 5 6 8 4 2 0 .0 5 7 1 8 4 1 .0 5 7 5 4 3 3 .1 7 9 2 0 4 .7 6

िाांडफाांडिाट प्राप्त हुने सवारी साधन कर १ ६२ २ ३ 1 7 8 4 5 1 8 7 3 7 .2 5 1 9 6 7 4 .1 1 2 0 6 5 7 .8 2 2 1 6 9 0 .7 1 2 2 7 7 5 .2 4

िाांडफाांडिाट प्राप्त हुने त्तिज्ञापन कर ५० 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0

िाांडफाांड भई प्राप्त दहिर िहिरको त्तिक्रीिाट प्राप्त हुने आय ४७२ ० ० 4 4 9 5 9 4 7 2 0 6 .9 5 4 9 5 6 7 .3 5 2 0 4 5 .6 6 5 4 6 4 7 .9 5 5 7 3 8 0 .3 4

५ अन्तर  सरकारी वित्तीय  हस्तान्तरण २ ३ ९ ८ १ ७ ३ २ ७६० ४ ४० ९ ५६६ ५ १ ३ ५ ४५ ६४५७० ० ८ १ ३ ९ ५७ १ ० २ ८५ २ १

५ .१ सांविय सरकार २ २ ८ ३ ० ० २ ८ ३ ७० ० ३ ५ ९ २ ८ ० ४५ ५७४० ५७८९ ९ ६ ७३ ६६७२ ९ ३ ८५ ९ ५

५ .१ .१ शसता अनुदान चालु १ ४७३ ० ० १ ९४० ० ० 2 5 2 2 0 0 3 2 7 8 6 0 4 2 6 2 1 8 5 5 4 0 8 3 .4 7 2 0 3 0 8 .4

५ .१ .२ समानीकरि अनुदान ८१ ० ० ० ८४१ ० ० 1 0 0 9 2 0 1 2 1 1 0 4 1 4 5 3 2 4 .8 1 7 4 3 8 9 .8 2 0 9 2 6 7 .7

समपुरक अनुदान ५६० ० 6 1 6 0 6 7 7 6 7 4 5 3 .6 8 1 9 8 .9 6 9 0 1 8 .8 5 6

५ .२ प्रदेश सरकार १ १ ५ १ ७ ४३ ९ ० ४ ५ ० २ ८६ ५७८० ५ ६६७० ४ ७७२ ८५ ८९ ९ २ ६

५ .२ .१ शसता अनुदान चालु १ ५९९ १ ३ ९८६ 1 5 3 8 4 .6 1 6 9 2 3 .0 6 1 8 6 1 5 .3 7 2 0 4 7 6 .9 2 2 5 2 4 .5 9

५ .२ .२ समानीकरि अनुदान ९९ १ ८ ९९ १ ८ 1 1 9 0 1 .6 1 4 2 8 1 .9 2 1 7 1 3 8 .3 2 0 5 6 5 .9 6 2 4 6 7 9 .1 6

समपुरक अनुदान १ ५० ० ० 1 6 5 0 0 1 8 1 5 0 1 9 9 6 5 2 1 9 6 1 .5 2 4 1 5 7 .6 5

त्तवशेि अनुदान ५० ० ० 6 5 0 0 8 4 5 0 1 0 9 8 5 1 4 2 8 0 .5 1 8 5 6 4 .6 5

बावषिक प्रके्षपण (आवथिक िषि अनुसार रकम (रु.  हजारमा )आ.  ि.
बजेटका  श्रोतहरु

सी.नां.
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2.5 लगानी र स्रोत व्यवस्था 
2.5.1 लगानीको आवश्यकता र स्रोत  
नेपाल संिीय स्वरुपमा गए पश्र्ात सम्वदृ्धिको ददशामा अगाडी िढ्नका लाधग स्थानीय तह देणख नै 
ववकास र सम्वदृ्धि आवश्यक छ। तसथच गाउँपाललकाका सम्पूणच िस्ती, वडा तहसम्म यातायात, 
संर्ार, लशिा तथा स्वास््य र सावचजतनक सेवा सम्िस्न्त्ि पूवाचिारको तनमाचण तथा ववस्तार गनचका 
लाधग लागनीको िड्कारो आवश्यकता रहेको छ। उच्र् गजणस्तरको स्वास््य, लशिा र पोषण सदहतको 
मानव पजंजी तनमाचण, कृषकमा नवीनतम ज्ञान तथा सीप ववकास, यन्त्त्रीकरण, लसरं्ाई, भजलम 
ववकास, र्तलािन्त्दी र उच्र् मूल्यका कृवष तथा वन पैदावारको ववकास गरर कृवष िेत्रमा उत्पादकत्वमा 
वदृ्धि गनच आवश्यक छ। उजाचको सहज र सजलभ उपलधिता, आिजतनक प्रबिधिको अवलम्िन र उच्र् 
प्रववधि तथा ज्ञानमा आिाररत सेवा प्राप्त गनच लागनीको आवश्यकता पने देणखन्त्छ।  

उपरोतत प्रकृततका भौततक पूवाचिार तथा सावचजतनक सेवा प्रवाहका लाधग गाउँपाललका सम्भव भएसम्म 
अन्त्तररक आयमा वदृ्धि, राजस्व तथा गैरकर राजस्व संकलनमा तदारुकता देखाई श्रोत संकलनमा 
योगदान ददन सतछ। यसका अलावा पयचिन िेत्रलाई िढोत्तरी गदै आन्त्तररक तथा िाह्य पयचिकिाि 
लाभ ललन सक्रकन्त्छ साथ साथै िनपैदावार र जडीिजिीको पतन सम्भावना रहेको यस गाउँपाललकामा 
उपरोतत तररकाले दोहन गनच सकेममा गाउँपाललकालाइ आवश्यक पने श्रोतको लाधग अन्त्य िेत्रसंगको 
परतनभचरता हिाउन सक्रकन्त्छ।  

2.5.2 स्रोत सािनको िाँडफाँड तथा पररर्ालनका आिारहरू  
आवधिक योजना तथा मध्यमकालीन खर्च संरर्ना तजजचमाको लक्ष्य तथा उद्देश्य हालसल गने गरर 
श्रोत र सािनको िाँडफाड तथा पररर्ालन गनजच आवश्यक छ। सम्वदृ्धि आिार तनमाचण गनच सावचजतनक, 
तनजी र सहकारी िेत्र िीर्को सहकायचिाि उल्लेख्य उपलस्धि हालसल हजने गरर श्रोत सािनको िाँडफाड 
तथा पररर्ालन गनजचपने छ।  
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बिषय िेत्रगत रणनीतत िमोस्जम पदहर्ान गररएका बिषय िेत्रमा रानीततक हस्तिेप गरेमा लगानीको 
उच्र्तम प्रततफल हालसल हजनेछ। स्थानीय स्तरका कायचिम र आयोजना स्थानीय तहिािनै सम्पन्त्न 
गने गरर श्रोत र सािनको िाँडफाड गनजचपदचछ। योजनाले ललएको लक्ष्य हालसल गनच सावचजतनक 
लगानीलाई कृवष तथा वन, औद्दोधगक पूवाचिार तनमाचण र अन्त्य पूवाचिार तनमाचण जस्ता िेत्रमा 
लागनी केस्न्त्रत गनजच आवश्यक हजन्त्छ। मानवपजंजी तनमाचण र सोको उच्र्तम उपयोगले उत्पादकत्व 
अलभवदृ्धि, उच्र्आयको आिार तनमाचण र सजखको अनजभूतत हजन सतछ साथै पयाचवरण संरिण, सभ्य 
र न्त्यायपूणच समाज तनमाचण तथा सजशासनलाई थप सजदरढ िनाउनेगरर सावचजतनक, तनजी तथा सहकारी 
र सामजदातयक िेत्रको श्रोत पररर्ालन आवश्यक छ। यसको साथै श्रोत सािनको िाँडफाड गदाच समग्र 
िेत्र, िगच, जातजातत िणच, ललगंको प्रतततनधित्व हजने गरर सावचजतनक तनजी साझेदारीको अविारणा 
अनजरुप र्ांडो प्रततफल प्राप्त हजने, गररिी तनवारणहजने र स्थानीय श्रोत सािनको उच्र्तम उपयोग 
हजने िेत्रमा श्रोत सािनलाई पररर्ालन गनच आवश्यक छ।  
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पपपपपपपप 3 आधथचक िेत्र  
3.1 कृवष ववकास  
3.1.1 हालको अवस्था 
यस गाउँपाललकाको ९०% उपयोगीय जलमन कृवषका तनस्म्त प्रयोग गररएको पाईन्त्छ। ७२% रोजगार 
यस गाउँपाललकाका ववलभन्त्न उमेर समजहाका जनता अधिकांश कृवषमा संग्लंग्न रहेको पाईन्त्छ। 
अदहलेको अवस्थामा कृवषमा प्रयोग भएको िेरै जग्गामा एक िालल िढी लगाईएको पाईन्त्छ। रहेको 
कृवष योग्य जलमनमा िढी भाग अलसस्न्त्र्त जलमन रहेको पाईन्त्छ। १८,१७४ रोपनी मात्र लसधंर्त 
खेतको अनजपातमा २०,८०१ रोपनी खेत अलसस्न्त्र्त रहेको पाईन्त्छ। प्रतत हेतिर औसतमा २०० 
स्तवन्त्िल सम्म उत्पादन िमता रहेको पाइन्त्छ।  

कररि ५१% क्रकसानहरु एक वाली मात्र ललने गरेको पाईन्त्छ। कृवष िेत्रको यहाँ रहेका क्रकसानहरुको 
३१% क्रकसानले अवस्थालाई दयनीय भतन स्व-मजल्यांकन गरेको पाईन्त्छ। यस गाउँपाललकाको कृवष 
ववकास िेत्रमा सिल पि भनेको प्रसस्त खेतीयोग्य जलमन र उपयजचतत मािो र हावापानी हो। यहा ँ
िान, गहजँ, मकै,कोदो, फापर, जौं जस्ता अन्त्निालल र लसलम, भिमास, केराउ, िोडी,गहृत, 
मास लगायत दलहन िालीको खेतत भएको देणखएको छ। त्यसैगरी अन्त्य नगदे िालल, फलफज ल, 
तरकारी पतन उत्पादन भएको देणखन्त्छ। कृवष उत्पादन िाि िावषचक आम्दानी २१.९६ करोड रहेको छ 
भने कज ल ६८० मे ि को तरकारी र १५० मे ि को फलफज ल उत्पादन हजने गरेको छ। दजग्ि उत्पादनमा 
िावषचक ८० लाख ललिर उत्पादन हजने गरेको छ।  

कृवष जन्त्य उत्पादनमा भर पने पशजपालन र पशजिाि आउने मल कृवषको लाधग महत्त्वपूणच रहेकोले 
कृवष र पशजपालन परतनभचर रहेको छ। यस गाउँपाललकमा पशजपालनमा िाख्रापालन सिैभन्त्दा िेसी 
भएको देणखन्त्छ। गाई, भैंसी र अन्त्य पशज पतन पाल्ने गरेको पाईन्त्छ भने ववलभन्त्न स्थानहरुमा 
कज खजरा फारम पतन िन्त्दै गरेको अवस्था रहेको छ। कररि ३२,१६६ िाख्रा रहेको यस गाउँपाललकामा 
२,४९६ गाई र २,३६५ भैंसी पाललएको देणखन्त्छ। पशजपालनको राम्रो सम्भावना भएतापतन मात्र ५२ 
िरिजरी पशजपालन व्यवासयमा संलग्न छन।्  

3.1.2 प्रमजख समस्या र र्जनौतीहरु 
त्यसैगरी खेतत क्रकसानीमा यजवाहरु आकवषचत नरहेको र अधिकांश कृषक िेरै िषचिाि कृवष गदै आएका 
पाको उमेरका भएको पाईन्त्छ। त्यसैगरी कृवष तनवाचहमजखी मात्र रहेको पाईन्त्छ। यस गाउँपाललकाको 
भूलमको उवचरता र जनशस्तत अवसरका पि हजन।् हाल रहेका मजहानहरु संरिण गनच सके लसर्ाईको 
सम्भावना पतन रहेको पाईन्त्छ। तर प्रमजख र्जनौती भनेको लगानी र अथच नै हो। यजवाहरुलाई आकषचण 
गनचका तनस्म्त ल्याइने नीतत तथा योजना प्रभावकारी नरहेको पाईन्त्छ। लसर्ाईलाई व्यवस्स्थत िनाउन 
नसकेको कारण भजलमको सम्भावना भेट्न नसक्रकएको अवस्था रहेको छ।  

3.1.3 प्रमजख अवसरहरु 
यस गाउँपाललकाको भूलमको उवचरता र जनशस्तत अवसरका पि हजन।् रहेका मजहानहरु संरिण गनच 
सके लसर्ाईको सम्भावना पतन रहेको पाईन्त्छ। रणनीतत तय गरर कायचन्त्वयन गनच सक्रकने देणखन्त्छ 
भने ववदेशिाि फक्रकच एका यजवा हरुलाई लसप, ज्ञान प्रदान गरर जनशस्तत िढाउन सक्रकने सम्भावना 
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रहेको छ। नया ँप्रबिधि र नया कृवषका प्रणाली पतन प्रयोगमा ल्याई उत्पादनमा प्रशंसनीय वदृ्धि 
गनच सक्रकने देणखन्त्छ।  

यस गाउँपाललकामा पशजपालनका लाधग उपयजचतत र्रण िेत्र रहेको पाईन्त्छ भने उपयजचतत हावापानी 
पतन रहेको छ। छ। कृवष उत्पादन पतन पशजपालनका लाधग र्ादहने दाना उत्पादनका तनस्म्त पयाचप्त 
रहेको छ भािे मासज तथा दजग्ि जन्त्य उत्पादनको िजार मूल्य रहेको पाईन्त्छ। त्यसैगरी िासखेती 
गने उधर्त व्यवस्थाको कलम भएको देणखन्त्छ भने पशजपन्त्छीलाई लाग्ने रोगहरुलाई तनमजचल पानच 
असहज अवस्था रहेको पाईन्त्छ। त्यसैगरी नश्ल सजिार सम्िस्न्त्ि जनरे्तनाको कलमले उत्पादनमा 
कलम आउनजको साथै पशज उत्पादनको सहज िजारीकरण नभएको पाईन्त्छ। अदहलेको अवस्थामा िढ्दै 
गरेको पशज सेवा प्राववधिकहरु र गाउँपाललका स्तरमा पशजसेवा प्रसार संयन्त्त्रले नया ँअवसर प्रदान 
गरेको देणखन्त्छ। सो अवसर सदजपयोग गनच जनरे्तनाको कलम तथा पशज प्राववधिकहरुलाई उधर्त 
वातावरण प्रदान नगरेको जस्ता र्जनौती हरु देणखएको छ। त्यसैगरी पशजजन्त्य उत्पादनको स्वच्छता 
तथा गजणस्तर कायम गनच पतन र्जनौततपूणच रहेको पाईन्त्छ।  

3.1.4 सोर् 
 कृवषमा आिजतनकीकरण सदहतको व्यवसायीकरण  

3.1.5 लक्ष्य  
 कृवष र पशजजन्त्य उत्पादनको गजणस्तर वदृ्धि गरी व्यवसायीकरण गने  

3.1.6 उद्देश्य 
१. सम्पूणच कृवषयोग्य जलमनमा व्यावसातयक कृवष हजनेछ।  

२. कृवष भूलमको उवचरता ववकासका तनस्म्त आवश्यक रणनीततहरु अपनाईने छ 

३. कृवष उत्पादन र उत्पादकत्वमा वदृ्धि गरर स्जवानोस्तर ववकास गररनेछ।  

४. कृवष उत्पादनका लाधग िजार व्यवस्था गरर व्यवसायीकरण गररनेछ।  

५. पशजपन्त्छी उत्पादनमा वदृ्धि हजनेछ।  

६. पशजपन्त्छी उत्पादनको गजणस्तर कायम गरर तनयाचत गररनेछ।  

७. मत्स्यपालनको लाधग उपयजचतत स्थानमा साझेिाररमा लगानी गररनेछ।  

८. मौरीपालन जस्ता उद्योग संर्ालन गनच प्रोत्साहन गररनेछ।  

3.1.7 रणनीतत र कायचनीतत  
 

उद्देश्य रणनीतत कायचनीतत 
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१.सम्पूणच कृवषयोग्य 
जलमनमा व्यावसातयक 
कृवष हजनेछ।  
 

१. कृवष भूलमको पूणचता 
सदजपयोग गने 

१. कृवष योग्य जलमनलाई कृवष गनच अगजवा 
कृषकलाई प्रोत्साहन गररनेछ।  

२. यजवाहरुलाई लक्षित गरर आकषचण िढाई 
जनशस्ततको वदृ्धि गररनेछ।  

३. िरदैलो गरर कृवष भूलमलाई िाँझो 
राणखएको कारण पदहर्ान गरर िाँझोपन 
न्त्यूनीकरण गररनेछ।  

२. कृवष भूलमको उवचरता 
ववकासका तनस्म्त 
आवश्यक रणनीततहरु 
अपनाईने छ 

२. कृवष भूलमको उवचरता 
तनरन्त्तर कायम गरर वदृ्िी 
गने 

१. कृवष गने आिजतनक तररका कायचन्त्वयन 
गररनेछ।  

२. प्राकृततक उभचरता वदृ्धि गररनेछ।  

३.कृवष उत्पादन र 
उत्पादकत्वमा वदृ्धि गरर 
स्जवानोस्तर ववकास 
गररनेछ।  

३. कृवष उत्पादन लाई 
प्रवद्चिन, व्यवसातयकरण र 
ववववधिकरण प्रोत्साहन गरर 
कृषकको उद्दस्म्सलता 
ववकास गने 

१. िीउ तथा िेनाच को उत्पादन 
स्थानीयस्तरमा गरी सहज आपूततचका 
तनस्म्त कृवष सहकारी तथा लशिक 
समूहलाई प्रोत्साहन गररनेछ।  

२.  स्याउ,  ओखर, आरुिखडा लगायतका 
फलफूल पकेि िेत्र ववकास गरी प्रवद्चिन 
गररनेछ।  

३. लसर्ाई कज लो, पोखरी र अन्त्य आयोजना 
को तनयलमत ममचत सम्भारका लाधग 
आवश्यक कोषको व्यवस्था गररनेछ।  

४. कृवषको आिजतनक तररकाहरु अपनाइ  
उत्पादनमा वदृ्धि गररनेछ।  

५. कृवषका तनस्म्त आवश्यक सजवविा 
सहजीकरण गररनेछ।  

४. ४.कृवष उत्पादनका 
लाधग िजार व्यवस्था 
गरर व्यवसायीकरण 
गररनेछ।  

५. कृवष उत्पादनलाई 
िजारीकरण गरी आधथचक, 
व्यवसातयक कृवषको 
व्यवस्थापन गरर 
औद्योतिकरण गने 

१. कृवष उत्पादनलाई भण्डारण गने व्यवस्था 
गररनेछ।  

२. कृवष उत्पादनलाई आयाचत गरर आधथचक 
वदृ्धि गररनेछ।  

३. कृवषलाई व्यवसातयक िनाउन िजार 
सहजीकरण गररनेछ।  

५.पशजपन्त्छी उत्पादनमा 
वदृ्धि हजनेछ।  
 

६. पशजपन्त्छी उत्पादन प्रविचन, 
व्यवसायीकरण र 
ववववधिकरण गरर कृषकको 
उद्यस्म्सल िनाउने 

पशजपन्त्छी िेत्रहरु पदहर्ान तथा तनिाचरण 
गरर सो सम्िस्न्त्ि सेवा, सजवविा र प्रववधि 
एकीकृत रुपमा उपलधि गराउने व्यवस्था 
गररनेछ।  
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३. िर दैलो गरर पशज सेवा प्रसार र पशज 
स्वास््य सेवा सहजीकरण गरर भरपदो 
िनाईने छ।  

६.पशजपन्त्छी उत्पादनको 
गजणस्तर कायम गरर 
तनयाचत गररनेछ।  
 

७. पशजजन्त्य उत्पादन, प्रशोदन 
र िजारीकरण व्यवसायलाई 
प्रविचन गनच औद्योतिकरण 
गने 

पशजपालन पकेि िेत्रहरुमा पशजजन्त्य 
उत्पादन संकलन, प्रसोिन केन्त्रको ववकास 
गररनेछ।  

स्थानीय उद्दमी, व्यवसायी, सहकारीको 
साझेदारीमा पशजपन्त्छी पालन, उत्पादन, 
प्रसोिन उद्योग तथा केन्त्र स्थापनामा 
जोड ददइनेछ।  

४. इच्छक यजवा, लक्षित वगचलाई पशजपालन 
उद्दम लसजचना र ववकास सम्िस्न्त्ि 
ताललम संर्ालन गने।  

पशजपस्न्त्छजन्त्य उपजको 
ववलशष्िीकरण गरर उत्पादन 
र उत्पादकत्वको वदृ्धि गने 

जैववक मलको महत्त्व िारे सरे्तना गरर 
पशजपालनमा वदृ्धि गररनेछ।  

हावापानी उपयजचतत नश्ल पशजपन्त्छी उपलस्धि 
सहज गररनेछ।  

५. स्थानीय माग र सम्भावना अनजसार 
अनजशन्त्िान गरर पशजपालन पकेि िेत्र 
स्थापना गने।  

७.मत्स्यपालनको लाधग 
उपयजचतत स्थानमा 
साझेिाररमा लगानी 
गररनेछ।  
 

माछा, मौरी र अन्त्य 
उत्पादन प्रविचन, 
व्यवसायीकरण र 
ववववधिकरण गरर कृषकको 
उद्यस्म्सल िनाउने 

मत्स्यपालन, मौरीपालन तथा अन्त्यका 
लाधग उपयजचतत स्थान पदहर्ान तथा 
तनिाचरण गरर सोसम्िस्न्त्ि सेवा, सजवविा र 
प्रववधि एकीकृत रुपमा उपलधि गराउने 
व्यवस्था गररनेछ।  

3.1.8 कायचिम 

 कृवष उत्पादनलाई लक्षित गरर िढी उत्पादन गनेलाई पजरस्कृत गने र प्रोत्साहन भत्ता ददने।  
 वा लक्षित व्यावसातयक कृवषको सम्भावना िारे रे्तनामजलक कायचिम गने।  
 िाँझोपनको कारण पदहर्ान गरर कारण िमोस्जमको सहजीकरण गने।  
 अन्त्नवाली र्ि प्रक्रिया कायचन्त्वयन गरर कृवष गने।  
 ववशाधि र क्रकिनासकको प्रयोग न्त्यूनीकरण गने र अग्याचतनक मल जललाई प्रविचन गने।  
 कृवष ऋण सहजीकरण गरर व्याजदरमा सहजल्यता गने।  
 स्थानीय बिउलाई अनजदानकालागी प्राथलमकता गने।  
 फलफज ल पकेि िेत्रकातनस्म्त अनजसन्त्िान गरर सहजल्यता प्रदान गने।  
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 लसर्ाईलाई ववशेष प्राथलमकता गरर योजनाहरु अति िढाउने।  
 गह्रा सजिार प्रणाली अपनाई र्तलािन्त्दी गरर उत्पादन गनच जोड ददने।  
 मल, बिउ बिजन, क्रकिनासक आददलाई सहज र सजलभ रुपमा उपलधद गराउने।  
 लसत भण्डार तनमाचण गने।  
 धर्स्यान केन्त्र तनमाचण गने 
 कृवष उत्पादनलाई तछमेको िेत्र तथा नस्जकको िजार केन्त्रमा पजयाचउन सहज िनाउने।  
 कृवषका उत्पादनलाई सहज िजार व्यवस्था गने 
 उपयोग्य मजहानको िमता अनजसारका लसरं्ाई योजना तयार गने।  
 ललस्फ्िंग तथा आकासे पानी लसरं्ाई प्रणालीको ववकास गने।  
 अन्त्न तथा तनिाचररत पकेि िेत्रको आिारमा थोपा लसर्ाई तथा स्स्प्रन्त्तलर लसर्ाई प्रववधिको 

ववकास।  
 लसर्ाई सजवविा ववस्तार गरेपतछको उत्पादन वदृ्धि अनजमान गरर लगानीकताच आकवषचत गने।  
 लसरं्ाई आयोजनाले मजहानमा गने असर िारे जानकारी अध्ययन गरर वातावरणीय प्रभाव 

अध्ययन  गरर मात्र तनमाचण स्वीकृत गने।  
 नया ँतनमाचण भन्त्दा पतन सम्भव भए ममचतका कायचिमहरु अति िढाउने र ममचत संहार सिै 

योजनामा समावेश गने।  
 उपभोतता सलमततलाई तनरीिण गने सलमतत ववकास गने।  
 उपभोतता सलमततहरुलाई आवश्यक प्राबिधिक ज्ञान तथा अनजगमन गने लसप ववकास गनच 

कायचिम गने।  
 मत्स्य र मौरी सम्िस्न्त्ि ववज्ञ गाउँपाललका स्तरमा उपलधि गराउने।  

3.1.9 अपेक्षित उपलस्धि 
 कृवष उपजको व्यवसायीकरण र उत्पादन वदृ्धि भएको हजने 
 खेततयोग्य जमीनमा लसरं्ाई सजवविा उपलधि भएको हजने 
 आिजतनक पशजपालन व्यवसायको माध्यमिाि पशजजन्त्य उत्पादनमा आत्मतनभचर भएको हजने 

 

3.2 उद्योग, वाणणज्य र आपतूतच 
3.2.1 हालको अवस्था 
उद्योग, वाणणज्य र आपूततच आधथचक क्रियाकलाप, रोजगारी तथा मूल्य अलभवदृ्धि शृंखलाका प्रमजख 
आिार हजन।् त्यसैगरी पयचिनको ववकास नेपालको सन्त्िभचमा आधथचक ववकास सँग महत्त्वपूणच रुपले 
अन्त्तरसम्िस्न्त्ित छ। यस गाउँपाललकामा उद्योग तथा व्यापारको स्स्थतत तनराशाजनक भएको पाईन्त्छ। 
कररि १०४ मात्र उत्पादनमजलक उद्योग रहेको यस ्गाउँपाललकामा सेवामजलक उद्योग भने १००५ 
रहेको पाइन्त्छ जसमध्ये अधिकांस वडा नं १ मा केस्न्त्रत देणखन्त्छ। उद्दम लसजचना र ववकास सम्िस्न्त्ि 
ताललम प्राप्त उद्दमी २८ जना रहेका छन।्  
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यस गाउँपाललकामा कररव ४४१ व्यापार व्यवसायमा संग्लग्न उद्योग रहेका छन।् सिै भन्त्दा िढी 
१०८ वडा नं ९ मा रहेको छ भने वडा ३ र ५ मा केवल ७-७ विा रहेका वाणणज्यको सिल पि 
भनेको ददनहज ँ उपभोगीय सरसामान स्थानीय तहमै उपलधि रहेको देणखन्त्छ।  

3.2.2 प्रमजख समस्याहरु 
औद्दोधगक उत्पादनमा गजणस्तरीयता कायम गनच नसतनज, औद्दोधगक िेत्रमा पूवाचिारको ववकास िढ्न 
नसतनज नै भजम्लज गाउँपाललकाको प्रमजख समस्या हो। हाल र्ालज लिज उद्दोग २४१ विामात्र रहेका छन ्
भने िरेलज उद्दोग २०१ विा रहेका छन।्  

3.2.3 अवसरहरु 
कृवषमा मात्र भर पने स्थानीयहरुका अनजसार कृवषिाि उत्पाददत थजपै्र पदाथच उद्योगको अभावमा 
सदजपयोग हजन नसकेको देणखन्त्छ। प्राकृततक तथा कृवषजन्त्य कच्र्ा पदाथच र ववलभन्त्न श्रोत र सािनले 
यस गाउँपाललकाको औद्योधगक सम्भावना प्रर्जर देणखन्त्छ। उद्योग संर्ालन गनचका लागी आवश्यक 
कच्र्ा पदाथचको उत्पादन पयाचप्त रहेको त्यसैगरी आकषचण र उत्सादहत गनच सक्रकए जनशस्ततको 
अभाव पतन नहजने देणखन्त्छ।  

3.2.4 सोर् 
 उद्दोग र वाणणज्य िेत्रको योगदानमा वदृ्धि गरी आधथचक रुपान्त्तरण गनजच  

3.2.5 लक्ष्य  
 औद्दोधगक उत्पादन एवं उत्पादनशील सेवा सजवविाको उपलधिता गजणस्तरमा वदृ्धि गरी 

रोजगारीको सजतनस्श्र्ता गने 

3.2.6 उद्देश्य 
१. उद्दोग िेत्रको उत्पादन वदृ्धि गरी रोजगारीका अवसर लसजचना गने 

२. औद्दोधगक िेत्रको उत्पादन वदृ्धि गरी रास्ष्िय उत्पादनमा यस िेत्रको योह्ग्दान िढाउनज 

३. आन्त्तररक तनयाचत व्यापार प्रवद्चिन गरी रोजगारी वदृ्धि गने  

४. गाउँपाललकाको उत्पादन वदृ्धि गरर आपूततच न्त्यजनजकरण गने।  

3.2.7 रणनीतत र कायचनीतत  
यस गाउँपाललकामा उद्योग िेत्रमा ववद्यमान समस्या तथा र्जनौती मध्यनजर गरर ददिचकाललन लक्ष्य 
प्राप्त गनच देहायअनजसारका रणनीतत, कायचनीतत तथा कायचिम राणखएको छ।  

उद्देश्य रणनीतत कायचनीतत 
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१. उद्दोग 
िेत्रको उत्पादन 
वदृ्धि गरी 
रोजगारीका 
अवसर लसजचना 
गने 

२.औद्दोधगक 
िेत्रको उत्पादन 
वदृ्धि गरी 
रास्ष्िय 
उत्पादनमा यस 
िेत्रको योह्ग्दान 
िढाउनज 
 

 स्थानीय कच्र्ा 
पदाथच, श्रोत र 
सािन, लसप तथा 
प्रववधिमा आिाररत 
लिज तथा िरेलज तथा 
साना उद्योगको 
ववकास र ववस्तार 
गने 

 कृवष. पशज, माछा र वनमा आिाररत उत्पादन, प्रसोिन 
र िजारीकरण सम्िस्न्त्ि उद्योगको स्थापना र संर्ालन 
गने।  

 उत्षादहत स्थानीय व्यावासायी, सहकारी, उद्यमीको 
साझेिाररमा कृवष सम्िस्न्त्ि उद्योग तनमाचण गने।  

 यजवा लक्षित लसपमजलक र उद्यस्म्सलता ववकास गने 
ताललम कायचिम संर्ालन गने।  

 स्थानीयलाई कृवष उत्पादनमा प्रोत्सादहत गरर उद्योगको 
कच्र्ा पदाथचको रुपमा उपयोग गराउन सहज गने।  

 उद्यम व्यवसाय संर्ालनमा एकल मदहला, भूलमहीन, 
अपाङ्गता तथा लसमान्त्तकृतलाई प्राथलमकता ददने।  

 लिज उद्यम प्रविचन तथा ववकास गनच रणनीततक योजना 
तजजचमा गरर गाउँपाललकास्तरीय कायचववधि तनमाचण गररन 
लागज गने।  

३.आन्त्तररक 
तनयाचत व्यापार 
प्रवद्चिन गरी 
रोजगारी वदृ्धि 
गने 
 

 वाणणज्य िेत्रलाई 
आय आजचनको 
प्रमजख सम्भागका 
रुपमा स्थावपत गनच 
स्थानीय व्यापार र 
लगानीलाई एकीकृत 
दृस्ष्िले सहजीकरण 
गने 

 तनयाचतयोग्य वस्तज तथा सेवाको उत्पादन र ववकासमा 
ववकासमा स्थानीय श्रम, लसप  र प्रववधिको उपयोग 
गदै पषृ्ठ तथा अग्र सम्िन्त्िहरु सजदृढ गने।  

 तनस्ज िेत्रको प्रततस्पधिचप्रत्स्पधिच िमता अलभवदृ्धिका 
लाधग तनस्ज िेत्रसँगको साझेदारीमा वस्तजको उत्पादन, 
गजणस्तर सजिार र तनयाचत प्रविचन गने।  



 

 

भजम्लज गाउँपाललकाको आवधिक 
योजना 

1

1 

 तनयाचत हजने सेवा र 
सजवविाको गजणस्तर 
िढाउन उत्पादनशील 
आयात र 
व्यवस्थापनमा जोड 
ददँदै तनयाचत प्रविचन 
गने 

 उद्योगको ववकास र ववस्तारद्वारा तनयाचत प्रविचन गदै 
िस्तज तथा सेवाको िजार ववववधिकरण एवं ववस्तार गनच 
वाणणज्य नीतत तनम्माचन गने।  

 िाह्य लगानीलाई व्यापाररक वस्तज उत्पादन र  रोजगारी 
वदृ्धिमा प्रोत्साहन गने।  

 लिजववत्त प्रदायक संस्थाहरुसँगको सम्पकच को ववकास र 
िजारसँगको सम्िन्त्ि ववस्तार गरी गररव तथा 
वपछददएका वगच, द्वन्त्दवपडडत समजहलाई समेत लक्षित 
गरर लिज उद्यमलाई ववस्तार गने।  

 लिजउद्यम तथा साना उद्योग माफच त स्वरोजगार 
व्यवसाय लसजचना र ववकासका लाधग लिज कजाच 
कायचिमलाई प्रभावकारी िनाउने।  

 तनयाचत व्यापारका 
लाधग पदहर्ान 
गररएका र गररने 
वस्तजको वस्तजगत 
व्यापार ववववधिकरण 
गने।  

 तनयाचतका लाधग सम्भाव्य मजख्य-मजख्य िस्तज तथा 
सेवाको तनयाचत रणनीतत तयार गने।  

 उच्र् मूल्य र कम आयतन भएका वस्तज र सेवाहरुको 
तनकासी िढाईनेछ।  

४.गाउँपाललकाको 
उत्पादन वदृ्धि 
गरर आपूततच 
न्त्यजनजकरण गने।  

 वाणणज्य सम्िस्न्त्ि 
ववद्यमान संरर्ना, 
पूवाचिार एवं 
आिारहरुको िमता 
अलभवदृ्धि तथा 
सजदृढीकरणमा जोड 
ददँदै अधिकतम 
उपयोग गने 

 स्वस्थ व्यापार व्यवसायको अलभवदृ्धि गनच कायचिम 
संर्ालन गने।  

 परम्परागत सीप र कौशल भएका िस्तज तथा सेवाको 
उत्पादनलाई संरिण प्रविचन र व्यवसायीकरण गने।  

 गाउँपाललकामा थप नया ँिैक स्थापना तथा लिज उद्यमी 
व्यवसातयक सहकारीको ववकास गने।  

 आन्त्तररक िजार तथा िस्तज र सेवाको िजारीकरणको 
संरर्ना र िमता अलभवदृ्धि गने।  

 स्थानीय उत्पादनको वविीिाि लाभ ललन संस्थागत 
व्यवस्था तथा पूवाचिार ववकास गने।  

 िजार केन्त्र तथा नाकाहरुलाई व्यापाररक केन्त्रको रुपमा 
ववकास गनच प्रयास गने।  

 

3.2.8 प्रमजख कायचिमहरु 
 हरेक वडामा साझेिाररमा न्त्यजनतम एक उद्योग संर्ालन।  
 यजवा लक्षित, समावेशी िमता ववकास कायचिम तथा मदहला उद्यमलशलता ववकास कोष 

स्थापना गने।  
 लिज-उद्यम ववकास कायचिमको वडा स्तरीय प्रारम्भ गरर वडामा न्त्यजनतम ५० जनालाई वावषचक 

ताललम ददने।  
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 वैदेलशक रोजगारिाि फकेकाको नया ँलसप र प्राववधिक ज्ञान उपयोग गरर अन्त्य स्थानीयलाई 
ताललम गने।  

 उद्योग स्थापना गनचका तनस्म्त आिार त्यांक संकलन गरर िजार नतसांकन तयार गने।  
 तजलनात्मक तथा तनयाचतयोग्य वस्तजहरुको उत्पादन वदृ्धि, गजणस्तर सजिार तथा समग्र मूल्य 

शृंखलाको ववकास गने।  
 तनस्ज िेत्रसँगको लगायत साझेदारीमा  उच्र् मूल्य कम तौल भएका िस्तजहरु लगायत तनयाचत 

सम्भावना भएका िस्तजहरुको उत्पादन वदृ्धि र गजणस्तर सजिारमा सहयोग पजयाचउने।  
 नजी िेत्रको व्यापारजन्त्य िमता अलभवदृ्धिको लाधग कायचिम संर्ालन गने।  
 भण्डारण गहृहरु र प्रशोिन केन्त्रहरु तनमाचण गने।  
 कृवषमा आिाररत कच्र्ा पदाथचका लाधग आधथचक एवं प्राबिधिक सहयोग।  
 ब्रास्न्त्दंग, प्याकेस्जंग र लेवाललगंमा सहयोग पजग्ने कायचिमहरु प्राथलमकताका साथ ्कायचन्त्वयन 

गने तथा आवश्यक लसपिारे ताललमहरु संर्ालन गने।  
 मदहला उद्यमीहरुलाई उपयजचतत िरेलज उद्यमसम्िस्न्त्ि ताललम संर्ालन गने।  
 उच्र् मजल्यांकन हजने र कम आयतन भएका िस्तजहरुको प्रशोिन गने नयाँप्रववधिको हस्तान्त्तरण 

गने।  
 खाद्य तथा अन्त्य िढी उपयोगीय िस्तज पदहर्ान गरर उद्योग तनमाचण गनच सहजीकरण गने।  
 स्थानीय उत्पादनमा जोड ददएर खपत वदृ्धि गनच कायचिम तथा सहजललयता।  

3.2.9 अपेक्षित उपलस्धि 
स्थानीय कच्र्ा पदाथचमा आिाररत उद्दोगको स्थापना एवं िजारको ववकास भएको हजनेछ 

3.3 पयचिन  
 

3.3.1 हालको अवस्था 
ववश्व मानधर्त्रमा प्राकृततक सजन्त्दरताले प्रख्यात नेपाल, दक्षिण एलसयाकै प्रमजख पयचिकीय गन्त्तव्य 
रहेको छ। िालमचक तथा सांस्कृततक सम्पदाले सम्पन्त्न देशको प्राय सिै ठाउँहरुमा पयचिकीय दृस्ष्िकोणले 
सम्भावना िोकेका छन।् यस गाउँपाललकाको प्रमजख पयचिकीय गन्त्तव्यको रुपमा ववकास भएको भनेको 
केवल दोलालिाि देणखएको छ। स्थानीय माछाको स्वादकोलाधग प्रख्यात आन्त्तररक तथा अन्त्तरास्स्िय 
पयचिकहरु िेरै आउने गरेको पाइएको छ। सम्पूणच गाउँपाललकाको दृस्िीकोणले हेदाच अन्त्य स्थलहरुमा 
पतन रमणीय दृश्य अवलोकन गनच सक्रकने, अग्ला डाडँा जस्तै नम्िरी डाँडा, न्त्यौपाने डाँडा, न्त्याउले 
डाँडा रहेका छन ्भने ववलभन्त्न िालमचक महत्त्वका मस्न्त्दर तथा गजम्िाहरु पतन रहेका छन।् यस्ता सिल 
पि भएतापतन सामान्त्य पूवाचिारको ववकास तथा प्रर्ार प्रसारको कमीले गदाच पयचिक्रकय स्थलहरुको 
मान दबिएको देणखन्त्छ। यद्यवप सडक लगायतका पूवाचिार ववकास गनच सके यस गाउँपाललकालाई 
राजिानी नस्जकै रहेको आकषचक पयचिकीय नगरीको रुपमा ववकास गनच सतने सम्भावाना रहेको 
देणखन्त्छ। तर पयचिकीय ववकासकातनस्म्त र्ादहने पूवाचिार तथा अन्त्य िेत्रको ववकासमा देणखने आधथचक 
अवरोिलाई तनमजचल पानच आवश्यक लगानी आकषचण गनच र्जनौततपूणच देणखन्त्छ।  
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3.3.2 प्रमजख समस्याहरु 
हालमा कृवष पयचिन संग सम्िस्न्त्ित जम्मा ४ ओिा मात्र संस्था हरु संर्ालनमा छन।् पयचिनमा 
ताललम पाएको दि जनशस्ततको कलमले पयचिनमा िेवा नपजगेको देणखन्त्छ।  

3.3.3 अवसरहरु 
गाउँपाललका पाश्वचधर्त्र अनजसार िावषचक १०,००० लभबत्र पयचिकहरुको आगमन हजने यस भजम्लज 
गाउन्त्पाललकामा इन्त्रावती र सजनकोशी मा साहसी पयचिनको अवसर रहेको छ। त्यसै गरर पलानर्ोक 
भगवती र लभम्सेंथान जस्ता मजख्य िालमचक पयचिनको अवसर पतन रहेको छ।  

3.3.4 सोर् 
पयचिकीय उत्पादन एवं उत्पादनशील सेवा सजवविाको उपलधिता गजणस्तर र उपयोगमा वदृ्धि गरी 
रोजगारीको सजतनस्श्र्ता 

3.3.5 लक्ष्य 
 पयचिकीय पूवाचिार, सेवा तथा सजबििाको प्रवद्चिन भई पयचिकको आगमनमा वदृ्धि गने 

3.3.6 उद्देश्य 
गाउँपाललकालाई आकषचक तथा थप सजरक्षित गन्त्तधयको रुपमा ववकास गदै पयचिन आगमनमा 
उल्लेखनीय वदृ्धि गरी जनताको आयस्तरमा वदृ्धि गनजच 

पयचिकीय गन्त्तधय स्थल तथा उपजमा ववववधिकरण र ववकास गनजच 

गाउन्त्पाललका अन्त्तगचतक प्रमजख पयाचकीय उपजहरुको िजारीकरण तथा प्रवद्चिन गनजच 

 

3.3.7 रणनीतत र कायचनीतत  
उद्देश्य रणनीतत कायचनीतत 
गाउँपाललकालाई आकषचक तथा 
थप सजरक्षित गन्त्तधयको रुपमा 
ववकास गदै पयचिन आगमनमा 
उल्लेखनीय वदृ्धि गरी 
जनताको आयस्तरमा वदृ्धि 
गनजच 
 

पयचिन प्रवद्चिन र ववकास गनच 
सावचजतनक, तनजी सहकारी र 
सामजदातयक िेत्र संग साझेदारी 
एवं सहकायच गने 

 प्रमजख पयचिकीय स्थलहरु 
सम्म सहज पहज ँर् पजयाचउने 

 पयचिन पदमागच माफच त 
एकीकृत पयचिकीय र 
मनोरंजन स्थल तनमाचण 
तथा संर्ालनमा तनजी िेत्र 
को लगानी प्रोत्साहन 
गररनेछ 

 

3.3.8 प्रमजख कायचिमहरु 
 प्रमजख पयचिकीय स्थलहरुमा आवश्यक पूवाचिारहरु (बिश्राम स्थल, र्मेना गहृ, शौर्ालय, 

पोिचर शेल्िर, पयचिक संरर्ना केन्त्र आदद 
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 पयचिन प्रवद्चिनको लाधग तनजी तथा अन्त्य िेत्र समेतको सहभाधगतामा प्रर्ार प्रसार अलभयान 
कायचिमहरु संर्ालन 

3.3.9 अपेक्षित उपलस्धि 
 योजनाको अन्त्त्यमा बिदेशी पयचिकहरुको आगमन १००० पजयाचउने 
 आन्त्तररक पयचिकको संख्यामा वदृ्धि 

 

3.4 िैंक  ,ववत्तीय ससं्था ,सहकारी र समजदातयक ववत्त  

िैंक तथा ववत्तीय संस्था र सहकारी र सामजदातयक ववत्तको आधथचक िेत्र ववकासमा महत्त्वपूणच भजमजका 
भएको पाईन्त्छ। नेपाल संवविानले सहकारी िेत्रलाई स्थानीय तहको अधिकारमा राखेको पाइन्त्छ भने 
स्थानीय सरकार संर्ालन ऐनले स्थानीय तहको मातहतमा रहेका सहकारी संस्था सम्िस्न्त्ि नीतत, 
कानजन, मापदण्ड तनमाचण, कायचन्त्वयन र तनयमन गने लगायतका ववलभन्त्न अधिकार स्वयम ्स्थानीय 
तहलाई सजस्म्पएको पाईन्त्छ।  

3.4.1 हालको अवस्था 
यस गाउँपाललकामा िैंकको पहज ँर् उधर्त छैन। पजरै गाउँपाललकामा केवल सल्लेभजम्लज तथा दोलालिािमा 
मात्र िैंक र ATM रहेको पाईन्त्छ। त्यदह पतन िेरै स्थातनयाहरुको िैंकमा खाता भएको पाइन्त्छ। कररव 
१४४० जतत पररवारको वाणणज्य िैंकमा खाता भएको पाइन्त्छ जसमध्ये वडा ८मा सिै भन्त्दै िढी 
पररवारको खाता रहेको वववरण रहेको छ। त्यसैगरी कररि २३३० पररवारहरुको ववकास िैंकमा खाता 
रहेको पाइएको छ।  

3.4.2 प्रमजख समस्याहरु 
गाउँपाललका लभत्र सहज उपलधि नभएको कारण स्थानीयलाई पहज ँर्को समस्या देणखएको छ। स्थानीय 
पहज ँर्मा सहजता ल्याउन सके अझै आधथचक ववकासमा ऋण तथा लगानीले सहयोग हजने अवसर रहेको 
देणखन्त्छ। तर अझै पतन िर्तको महत्त्वको िारेमा स्थानीयलाई सजग िनाउनज र्जनौततपूणच देणखएको 
छ।  

3.4.3 अवसरहरु 
पहज ँर् सजदृढ नभएपतन खाताको दहसािले संख्या उत्साहाजनक रहेको देणखन्त्छ। िढी जनताको कज नै 
दहसािको खाता भएको देणखन्त्छ। तसथच यस गाउँपाललकाको यस िेत्रमा सिल पि भनेको अधिकाशं 
स्थानीयको कज नै स्थानीयलाई िर्त खाता हजनज देणखएको छ।  

3.4.4 सोर् 
स्थानीय श्रोत, श्रम, सीप र पजंजीको अधिकतम पररर्ालनमाफच त आधथचक-सामास्जक रुपन्त्तरण 

3.4.5 लक्ष्य  
उपलधि स्थानीय श्रोत, श्रम, सीप र पजंजीको सामजदहक रुपमा पररर्ालन गरी सामास्जक सशस्ततकरण 
गने 
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3.4.6 उद्देश्य  
1. िैंक तथा ववत्तीय सेवामा लक्षित वगचको पहज ँर् वदृ्धि भएको हजनेछ।  

2. ऋण तथा लगानीमा िैंक र ववत्तीय संस्थाको माध्यमिाि सहज वातावरण िनाइने छ।  

3.4.7 रणनीतत र कायचनीतत  
यस गाउँपाललकामा िैंक तथा ववत्तीय संस्था िेत्रमा ववद्यमान समस्या तथा र्जनौती मध्यनजर गरर 
ददिचकाललन लक्ष्य प्राप्त गनच देहायअनजसारका रणनीतत, कायचनीतत तथा कायचिम राणखएको छ।  

उद्देश्य रणतनती कायचनीतत 
1.िैंक तथा ववत्तीय 
सेवामा लक्षित वगचको 
पहज ँर् वदृ्धि भएको 
हजनेछ।  
 

 व्यावसातयक गततववधिमा केस्न्त्रत 
ववत्तीय सेवाको पहज ँर् वदृ्धि गने 

 िैंक तथा ववत्तीय संस्थाको माध्यमिाि 
कृवष िेत्रमा लगानी वदृ्धि गरर पैरवी 
गने।  

 ववत्तीय सािरताको कायचिम संर्ालन 
गने।  

 आधथचक कारोवार ववस्तारका लाधग िैंक 
तथा ववत्तीय संस्थाका साखा ववस्तार 
सहजीकरण गने।  

2.ऋण तथा 
लगानीमा िैंक र 
ववत्तीय संस्थाको 
माध्यमिाि सहज 
वातावरण िनाइने 
छ।  
 

उद्दम्शील यजवा लक्षित िैन तथा 
ववत्तीय सेवा ववस्तार गने।  

 यजवालाई व्यासातयक ऋणमा सहजल्यता 
र सहजताका साथै प्रोत्साहन गने।  

 वैदेलशक रोजगारिाि फकेका यजवाहरुको 
लसप सदजपयोग गनच व्यवसाय गनच 
प्रोत्साहन र आधथचक सहजीकरण गने।  

 

3.4.8 कायचिमहरु 
 स्थानीय तह र ववत्तीय संस्थासँग साझेिाररमा कृवष ऋणमा सहजललयता प्रिान गने।  
 स्थानीयलाई िर्त तफच  आकषचण गने।  
 कृवष जन्त्य व्यवासयमा यजवालाई सहजललयत तथा प्रोत्साहन गने।  
 वैदेलशक रोजगारिाि फकेकाको अनजभविाि उत्पन्त्न लसप सम्िस्न्त्ित उद्योग सजर्ारु गनच ऋण 

तथा प्रोत्साहन गने।  
 वैदेलशक रोजगारीमा जाने यजवालाई पतन सजलभ ऋण प्रदान गने।  

3.4.9 अपेक्षित उपलस्धि 
योजनाको अन्त्त्यमा सेवा सजर्ारी िैंक तथा ववत्तीय सेवा प्रदायक संख्या ३५० पजयाचउने।  
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िैंक, ववत्तीय संस्था, सहकारी र समजदातयक ववत्तको पहज ँर् वदृ्धि गने।  
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पपपपपपपप 4 सामास्जक िेत्र 
4.1 जनसखं्या तथा िसाइँसराइ  
4.1.1 हालको अवस्था 
यस गाउँपाललकामा ५४१७ िर िजरी रहेको छ। त्यसमध्ये वडा नं १ मा सिै भन्त्दा िढी भएको पाइन्त्छ। 
औसतमा सिै वडाहरुमा पररवार सदस्य संख्या ४ रहेको छ। सिैभन्त्दा िढी जनसंख्या भएको उमेर 
समजह २५ देणख ४५ को रहेको छ र मदहला पजरुष जनसंख्या उस्तै रहेको पाईन्त्छ। तामांग जाततको 
वर्चस्व रहेको यो गाउँपाललकामा केदह शेपाच र थकाली पतन रहेका छन।् मातभृाषाको दहसािले ८३% ले 
नेपालल प्रयोग गरेको पईन्त्छ र वौद्ि िमच मान्त्ने कररव ८१% रहेका छन।् त्यसैगरर दताच गरेको 
दहसािले २०७५मा मात्र २२ जनाले िसाईसराई गरेका छन ्र िेरै जना पदहलै काठमाडौं गएर वसोवास 
गरेको पाईन्त्छ।  

4.1.2 प्रमजख समस्याहरु 
गाउँपाललकाको लशशजहरुलाई उधर्त पोषण प्रदान गनच नसकेको देणखन्त्छ भने ज्येष्ठ नागररकको उधर्त 
व्यवस्थापन नभएको पाईन्त्छ। त्यसैगरी रोजगारको न्त्यजन अवसरले गदाच िादहरर िसाईसराई तथा 
वैदेलशक रोजगारीमा िेरै गएको देणखन्त्छ।  

4.1.3 अवसर 
यस गाउँपाललकाको जनसंख्या वववरण ले सशतत जनसंख्या उमेर समजहको वर्चस्व रहेको त्यांकले 
आधथचक ववकासको अवसर झल्काउँछ भने ज्येष्ठ नागररकको अनजपातमा ० -५ पपपपपप 

पपपपपपपपप पपपपपप पपप पपपप पपपपपपप पपप पपपपपपपप 

पपपपपपपपप पपपपपपपपप पपपपप पपपपप पपपपपप पपपपपपप पपपपप प ।  

4.1.4 सोर् 
जनसंख्यामा सन्त्तजलन ल्याई औसत आयज तथा औसत आय वदृ्धि गने।  

4.1.5 लक्ष्य 
मतृ्यजदर तथा िादहरर िसाईसराई न्त्यूनीकरण गरर आधथचक वदृ्धि गने।  

4.1.6 उद्देश्य 
 गाउँपाललकाको जनसंख्या वदृ्धि दर सन्त्तजललत राखे्न 
 गाउँपाललका लभत्र पंजीका दताचलाई दजरुस्त र प्रववधिमैत्री िनाउने र सम्पूणच अलभलेखलाई 

बिद्दजतीय अलभलेखमा राखे्न 
 जीववकोपाजचन र ववृत्त ववकासका आिजतनक अवसरहरु लसजचना गरी गजणस्तरीय जीवन सजतनस्श्र्त 

गने 

4.1.7 रणनीतत तथा कायचनीतत  
जनसंख्या तथा िसाईसराई सम्िस्न्त्ि तनिाचररत ददिचकाललन लि प्राप्त गनच देहाय अनजसारका रणनीतत, 
कायचनीतत तथा कायचिम तय गररएको छ।  
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उद्देश्य रणनीतत कायचनीतत 
गाउँपाललकाको जनसंख्या 
वदृ्धि दर सन्त्तजललत राखे्न 
 

जन्त्मदर सजदृढ गरर मतृ्यजदर न्त्यूनीकरण 
गने 

लशशज तथा गभचवती मतृ्यजदर न्त्यूनीकरण 
गने।  

ज्येष्ठ नागररकलाई उधर्त सजवविा 
प्रदान गने 

ज्येष्ठ नागररकलाई उधर्त स्वास््य 
सेवा सजतनस्श्र्त गने।  

जीववकोपाजचन र ववृत्त 
ववकासका आिजतनक 
अवसरहरु लसजचना गरी 
गजणस्तरीय जीवन 
सजतनस्श्र्त गने 

िादहरर िसाईसराई कम गनच आवश्यक 
व्यवस्था लमलाईने 

रोजगारका कारण हजने िादहरर 
िसाईसराई तनयनत्रण गनच रोजगार 
लसजचना गने।  

 

4.1.8 प्रमजख कायचिमहरु 
• लशशज तथा गभचवती पोषण सम्िस्न्त्ि कायचिम गने।  
• आन्त्तररक िसाई सराई व्यवस्थापन गनच अलभलेख राख्ने। 
• हरेक नागररकको पहजँर्मा लशशज तथा गभचवती स्वास््य सेवा िनाउनज।  
• ज्येष्ठ नागररकको अवस्था िारे त्यांक संकलन गरर तन:शजल्क स्वास््य सेवा प्रदान 

गने।  
• उद्दस्म्शलता ववकास गने कायचिमहरु प्रारम्भ गने।  

4.1.9 अपेक्षित उपलस्धिहरु 
योजनाको अन्त्त्यमा लशशज तथा गभचवती मतृ्यजदर ०% िनाउने अतन रोजगारको सजृना गरेर िादहरर 
िसाईसराई पतन न्त्यून हजनेछ। त्यसै गरी जनसंख्या व्यवस्स्थत र प्रजनन दरमा सन्त्तजलन आएको 
हजनेछ। 

4.2 लशिा  
4.2.1 हालको अवस्था 
लशिा मानव ववकासको मूल आिार हो। संवविानले पतन आिारभजत लशिालाइ मौललक हककोरूपमा 
स्थावपत गरे को छ। ददगो ववकासको लक्ष्यमा पतन लशिालाई महत्वका साथ स्थान ददइएको छ। 
पन्त्रौं योजनाको आिारपत्रमा पतन लशिालाई समदृ्धिको मूल आिारको रूपमा ललइएको छ। संवविानले  
आिारभूत र माध्यलमक लशिालाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको रूपमा स्थावपत गदै अतनवायच 
आिारभूत लशिा र तनिःशजल्क माध्यलमक लशिाको व्यवस्था गरेको छ। यस गाउँपाललकामा लशक्षितको 
वर्चस्व रहेपतन कररव ६३६६ अलशक्षित जनता रहेको पाईन्त्छ। गाउँपाललकामा कज ल ४४ ववद्यालय रहेका 
छन ्जसमध्ये ३ विामा मात्र १० किा सम्म पढाई हजने गरेको देणखन्त्छ।  
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4.2.2 प्रमजख समस्या 
ववद्यालय छोड्ने डर हेदाच प्रा वव वा प्राथलमक तहलाई १०० मान्त्दा ५ % भन्त्दा कमले स्नातक तह 

पार गरेको पाईन्त्छ भने स्नातकोत्तर सम्म प -२ % प्रततशतले मात्र अध्ययन तनरन्त्तर गरेको देणखन्त्छ । 
सो अवसरको पूणचताकातनस्म्त र्जनौती पतन रहेको पाईन्त्छ। सिै तहमा गजणस्तर लशिा अलभवदृ्धि 
गनेको साथै रोजगारीमूलक लशिा ववकास गनच सकेको र अपूणच लशिक दरिन्त्दी जस्ता र्जनौती रहेको 
पाईन्त्छ।  

4.2.3 अवसरहरु 
यस गाउँपाललकाको लशिाको सिल पि ७५ % सािरता हजनज ,हरेक वडामा माध्यलमक ववद्यालय हजनज 

र प्राववधिक लशिामा केस्न्त्रत जनसंख्या रहेका छन ् । त्यसैगरी ववद्यालयहरुको भौततक पूवाचिार 
अपयाचप्त रहेको पाइन्त्छ भने सामजदातयक लसकाई केन्त्र प्रभािकारी नभएको जस्ता कम्जोर पि भएको 
देणखन्त्छ। त्यसैगरी रहेका समजदायको लशिाप्रतत िढेको आकषचणले अवसर प्रदान गरेको छ। शैक्षिक 
सजर्ना प्रणाली र शैक्षिक सजशाशानका लाधग आिारलशलाको तयारर र लशिण लसकाईमा सूर्ना तथा 
संर्ार प्रववधिको ववस्तारले पतन अवसर प्रदान गरेको पाईन्त्छ।  

4.2.4 सोर् 
 लशिामा सिैको पहज ँर् र गजणस्तर अलभवदृ्धि गरी प्रततस्पिी मानव पजंजीको ववकास 

4.2.5 लक्ष्य 
 आिारभूत र गजणस्तरीय लशिा सेवामा न्त्यायोधर्त पहज ँर् पजयाचउने 

 रोजगारी एवं स्वरोजगारीका लाधग सीपमजलक लशिाको ववस्तार गने 

4.2.6 उद्देश्य 
 लशिामा समतामजलक अवसरहरु सजतनस्श्र्त गदै लशिालाई सीपयजतत, समयसान्त्िलभचक र 

गजणस्तर िनाउनज 
 िैकस्ल्पक उपायहरुको अवलम्िनिाि सिै तह एवं प्रकारको लशिा र सीपमजलक ताललममा 

पहज ँर् अलभवदृ्धि गनजच 
 शैक्षिक प्रशासनमा तनरन्त्तर सजिार र सजशासनलाई संस्थागत गनजच 

4.2.7 रणनीतत तथा कायचनीतत  
यस गाउँपाललकाको लशिा सम्िस्न्त्ि ददिचकाललन लक्ष्य र र्जनौततहरु मध्यनजर गरर देहाय अनजसारको 
रणनीतत  ,कायचनीतत तथा कायचिम रहेको छ ।  

उद्िेश्य रणनीतत कायचनीतत 
िैकस्ल्पक 
उपायहरुको 
अवलम्िनिाि 
सिै तह एवं 

1. गजणस्तरीय, व्यवहाररक 
तथा स्जवानपयोगी 
लशिाको सजतनस्श्र्तता 
गने 

1. ववद्यालय लशिा सम्िन्त्िी स्थानीय पाठ्यिममा कृवष 
अभ्यासका  लाधग नसचरी, फलफूल, तरकारी खेती 
र मौरीपालनको व्यवहाररक ज्ञान समावेश गरी 
पठनपाठ र अभ्यासको व्यवस्था गने।  
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प्रकारको लशिा 
र सीपमजलक 
ताललममा पहज ँर् 
अलभवदृ्धि गनजच 
 

2. स्थानीय कृवष ववकासका लधग माध्यलमक 
ववद्यालयमा कृवष अभ्यास केन्त्र स्थापना गरी वेनाच 
उत्पादन, फलफज ल तथा तरकारी खेती र मौरीपालन 
सम्िन्त्िमा व्यवहाररक ज्ञान तथा सीप ववकास गने।  

3. नयाँ शैक्षिकशत्र सजरु हजनज अगाडी ववषयगत लशिक, 
समयानजकज ल र तहगत ताललम शैक्षिक सत्रको िीर्मा 
सञ्र्ालन गने।  

4. लशिण लसकाई तथा हास्जरीमा सूर्ना तथा संर्ार 
प्रववधि प्रयोग गने।  

5. तनयलमत रुपमा अततररतत क्रियाकलाप, सेवा आयोग 
किा संर्ालन, कृवष उद्यम ववकास लगायत 
रर्नात्मक कायचहरु संर्ालनको व्यवस्था गने।  

6. हरेक ववद्यालयमा वगैर्ा स्थापना र ववरुवा रोपणको 
अभ्यास संस्थागत गने 

7. ववद्यालयमा आई पने संभाववत संकिसँग तयारी 
रहन ववपद व्यवस्थापन सामाग्रीववतरण र ताललम 
सञ्र्ालन गने।  

8. श्रम िजारमा माग अनजसारको ववषयवस्तजलाई 
पाठ्यिमच र पठनपाठनमा समावेश गदै लाग्ने।  

२.सूर्ना प्रववधिमा 
आिाररत प्रभावकारी 
संयन्त्त्रका स्थापना गरी 
ववद्यालयहरुको 
अनजगमन र 
तनररिणलाई व्यवस्स्थत 
गने   

1. प्रववधिमा आिाररत लशिालाई प्रििचन गनच सिै 
ववद्यालयहरुमा सजवविा सम्पन्त्न ICT ल्याव स्थापना 
गने।  

2. ववद्याथी संख्याको आिारमा ववद्यालयहरुलाई मजच 
गने तथा लशिक दरिन्त्दी तनिाचरण र समायोजन र 
सरुवाको प्रवन्त्ि गने।  

3. ववद्यालय सम्िन्त्िी त्याङ्क र ववद्यालय सजिार 
योजना अध्यावधिक गने।  

4. ववद्यालय र अध्यापन कायचको  अनजगमन र तनरीिण 
गरर लशिाको गजणस्तरका सजिारको लाधग पषृ्ठपोषण 
र सहजीकरण गने।  

5. ई–हास्जरी र लसलस तयामेरा जडान गरी 
ववद्यालयहरुको अनजगमन गने प्रणालीलाई मजिजत 
िनाउने।  

३. ववद्यालय लशिाको सिै 
तहको लशिामा 

1. लशिण लसकाइमा िेवा पजयाचउने डडस्जिल पाठ्य 
सामाग्रीको व्यवस्था लमलाउने।  
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गजणस्तर सजतनस्श्र्तता 
गने 

2. अत्यािजतनक पजस्तकालय, िाल उद्यान, फज लवारी, 
खेलमैदान जस्ता ववद्यालयका पूवाचिारहरुलाई ववकास 
र ववस्तार गदै लग्ने।  

3. समयसापेि शैक्षिक गजणस्तर कायम गनच लशिकलाई 
पेशागत दिता एवम ्िमता िदृ्धि गनच ताललम र 
प्रोत्साहनको व्यवस्था गने।  

4. सामजदातयक लशिामा अलभभावकको सहभाधगता 
िढाउन अलभभावक लशिा संर्ालन गने।  

4. ववद्यालयको संस्थागत 
सिमता वदृ्धि गने 

1. नततजामा आिाररत ववद्यालय सजिार कायचयोजना 
(SIP) तनमाचण र कायचन्त्वयनलाई तनरन्त्तरता ददने।  

2. ववद्यालय भौततक संरर्ना तथा पठनपाठनलाई 
वालमैत्री िनाउने।  

3. ववद्यालय व्यवस्थापन सलमततको गठन, पजन:गठन, 
सहजीकरण गरर ववद्यालयमा शैक्षिक व्यवस्थापनका 
वातावरण तयार गनच पररर्ालन गने।  

4. ववद्यालयमा िालतलि, इकोतलि र वाल सहभाधगता 
अलभवदृ्धिको प्रयासलाई संस्थागत गने।  

लशिामा 
समतामजलक 
अवसरहरु 
सजतनस्श्र्त गदै 
लशिालाई 
सीपयजतत, 
समयसान्त्िलभचक 
र गजणस्तर 
िनाउनज 
 

५. ववद्यालयहरुमा लशिा 
अततररतत सजवविा 
व्यवस्था गरर 
उत्साहाजनक 
वातावरण िनाउने 

1. ववद्याथीको दिकाउदरमा िदृ्धि गनच ३ वषच भन्त्दा 
माधथका वाल वाललकालाधग पतन ददवा खाजा ददने 
तनतत अवलम्िन गने।  

2. प्रत्येक ववद्यालयमा स्वास््य सेवा एवं स्वास््य 
लशिाका लाधग १ जना नसचको व्यवस्था गने।  

3. खेलकज द मैदानको तनमाचण तथा व्यवस्थापन गरी 
ववद्याथीको लसजचनलशलता र खेलकज द प्रविचनको 
व्यवस्था गने।  

4. ववद्यालयमा खेलकज दलाई प्रििचन गनच पयाचप्त मात्रामा 
खेलकज दका समाग्री व्यवस्था गररनजका साथै 
वालवाललकाहरुको प्रततभा पदहर्ान र प्रोत्साहनका 
लाधग अततररतत क्रियाकलाप सञ्र्ालन र पजरस्कारको 
प्रवन्त्ि गने।  
 

 

4.2.8 प्रमजख कायचिम 

 प्राबिधिक लशिाको प्रििचन गरर लसपमजलक लशिाको व्यवस्था गने।  
 स्थानीय माग अनजसारको लसपमजलक ताललम तथा पाठ्यिम व्यवस्था गने।  
 कृवषलाई प्रथालमकता ददएर प्राथलमक तहिािै ववलभन्त्न कृवष सम्िस्न्त्ि ज्ञान र लसप बिकास 

गराउने।  
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 सिै लशिकलाई पाठ्यिम िाहेकको अततररतत ज्ञान िारे ताललम ददई ववद्याथीलाई आवश्यक 
ज्ञान ददने।  

 ववद्यालयका त्यांक तथा लशिक हास्जरी सहजीकरण गनचका तनस्म्त प्रबिधि व्यवस्थापन 
गने।  

 ववद्याथीहरुलाई अततररतत क्रियाकलापमा पतन आकवषचत गने।  
 कला तथा रर्ना वदृ्धि हजने कायचिमहरुमा ववद्याथीलाई सक्रिय गराउने।  
 ववद्यालयको भौततक प्राकृततक सौन्त्दयच प्रििचन गनच स्तरोन्त्नतत गने।  
 ववद्यालयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरेर अपेक्षित ववपद सामनाका तनमने पूवचतयारी 

गने।  
 गाउँपाललकालाई खाँर्ो रहेको प्राबिधिखारुको गाउँपाललकमै तयारर गने।  
 आिजतनक यजगमा कम्प्यजिरको महत्त्व मध्यनजर गरेर सजवविा सम्पन्त्न ल्यािको व्यवस्था 

गने।  
 ववद्याथी संख्या वदृ्धि गनच आकषचण र प्रोत्साहनका कायचिमहरु गने।  
 ववद्याथी संख्या अनजसार कम ववद्याथी भएमा ववद्यालयहरु मजच गने।  
 आवश्यक दरिन्त्दी अनजसार सरुवा तथा दरिन्त्दी थप गने।  
 लशिक अनजसासन मापन गनच सलमतत वनाउने र तनयलमत तनरीिण गने।  
 सम्पूणच ववद्यालयको लशिकको हास्जरी प्रववधििाि रेकडच गरर तनरीिण गने।  
 शैक्षिक गजणस्तर वदृ्धि सम्िस्न्त्ि ताललम तथा व्यवस्थापन गने।  
 आिजतनकता ततर उन्त्मजख गनचका तनस्म्त डडस्जिल लशिण ग्रहण गराउन आवश्यक व्यवस्थापन 

गने।  
 ववद्याथीहरुको मनोववज्ञान अध्ययन गरर उपयजचतत लशिण प्रणाली ववकास गने सम्िस्न्त्ि 

लशिकलाई ताललम ददने।  
 आिजतनक लशिा सम्िस्न्त्ि रास्िीय र अन्त्तरास्स्िय स्तरको प्रणाली िारे ताललम ददने।  
 ववद्याथीलाई लशिा तफच  ध्यान केस्न्त्रत गनच ववलभन्त्न प्रोत्साहन र पजरस्कार व्यवस्थापन गरर 

शैक्षिक प्रततयोगोताहरु आयोजना गने।  
 उत्कृष्ि नततजा ल्याउन सफल ववद्यालयलाई पजरस्कारको व्यवस्था गने।  
 वालमैत्री लशिाका लाधग उपयजचतत व्यवस्था गरर लशिक ताललमको व्यवस्था गने।  
 ववद्यालय स्तरको सलमतत गठन गनच तनयलमत तनरिणकातनम्ती वडा स्तरीय सलमतत गठन 

गने।  
 हरेको ववद्यालयमा उमेर समजहको समावेशीकरण गरर वाल तलि स्थापना गने।  
 वाल सहभाधगता अततविद्धि गनचका तनस्म्त  आवश्यक कायचिमहरु आयोजना गने।  
 सानै वालवाललकालाई प्रदान गने खाजा सन्त्तजललत आहारा मध्यनजर गरर ववतरण गने।  
 स्वास््य सेवा प्रवाह गनच नसचको व्यवस्थापन गरर तनयलमत स्वास््य सम्िस्न्त्ित कायचिमहरु 

आयोजना गने।  
 खेलकज द प्रतत अलभरुर्ी वदृ्धि गनचका तनस्म्त खेलकज द महत्त्व सम्िस्न्त्ि रे्तनामजलक र 

प्रोत्साहन कायचिम गने।  
 ववद्याथीको लसजचनशीलता ववकासकातनमती ववलभन्त्न प्रततयोधगता आयोजना गने।  
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 ववद्यालय स्तरमा प्रलशिण सदहत खेलकज द ववभाग स्थापना गने।  
 कला र संस्कृतत प्रविचनमा पतन िेवा पजयाचउने दहसािले ववद्याथीलाई आफ्नो मौललकता 

झल्काउने कायचिम आयोजना गने।  
4.2.9 अपेक्षित उपलस्धि 

• जीवन उपयोगी गजणस्तरीय आिारभूत प्राववधिक तथा उच्र् लशिामा सम्वेशी समतामजलक 
पहज ँर् वदृ्धि भएर दि जनशस्तत उत्पादन भएको हजनेछ 

• प्राववधिक लशिामा सिैको पहज ँर् सजतनस्श्र्त भएको हजनेछ 
• लशिण लसकाई प्रक्रियामा प्रववधिको प्रयोग भएको हजनेछ 

4.3 स्वास््य तथा पोषण 

4.3.1 हालको अवस्था 
नेपाल सरकारले हरेक जनताको पहज ँर्मा सहज स्वास््य सेवा पजयाचउने प्रततवद्िता पजरा गनच ववलभन्त्न 
कायचयोजना गरेको पाईन्त्छ। सो अनजरुप हरेक स्थानीय तह सरह यस गाउँपाललकामा पतन स्वास््य र 
पोषण हरेक स्थानीयको पहज ँर्मा पजयाचउनकातनस्म्त ववलभन्त्न कायचिमहरु संर्ालन गरेको छ। ववलभन्त्न 
प्रयासहरु गररएपतन स्वास््य स्स्थतत अझै उत्सहाजनक नरहेको पाईन्त्छ। यस गाउँपाललकामा हरेको 
वडामा स्थापना पछी प्रथम उपर्ारका लाधग स्वास््य सेवा केन्त्रनै रोज्ने जनसंख्या कररव ७९% रहेको 
पाईन्त्छ। िामी झािीलाई रोज्ने झन्त्डै ०% रहेको वववरणले गदाच स्वास््य िेत्रमा स्वागोत्य भएको 
ठम्याउन सक्रकन्त्छ। त्यसैगरी वडा नं ८मा सिै भन्त्दा िढी ददगच रोधग भएको पाईन्त्छ र सिै भन्त्दा 
िढी रोधग दमको रहेको त्यसैगरी कररि १६० जनाले पोषण भत्ता िजझेको पाईन्त्छ। यस िेत्रमा यस 
गाउँपाललकाको सिल पि भनेको कररि ८०% जनसंख्याले स्वास््य सजवविा सहज रुपामा पाउनज रहेको 
पाईन्त्छ भने िहजिेत्रीय पोषण र िाल लशशज स्वास््य कायचिम पतन कायचन्त्वयन रहेको पाइन्त्छ।  

4.3.2 प्रमजख समस्याहरु 
स्वास््य संस्थाहरुमा आवश्यक उपकरण र फतनचर्र पतन नरहेको र पयाचप्त स्वास््यकमी नहजनज जस्ता 
कम्जोर पि रहेको देणखन्त्छ। पाईन्त्छ। हप्ताको ७ ददन नै पोषण यजतत आहार पाउनिाि ४५ % 

जनसंख्या वस्न्त्र्त रहेको पाईन्त्छ भने कररव प % ले २ ददन वा सो भन्त्दा कम पाउने गरेको देणखन्त्छ। 
स्वास््य सेवा कायचिम संर्ालन हज ँदा पतन सजर्ना प्रिाह गनच नसकेको अवस्था पतन देख्न सक्रकन्त्छ।  

4.3.3 अवसर 
यी कम्जोर पिको िािजजद ववलभन्त्न अवसर पतन रहेको पाईन्त्छ। स्वास््य संजालको संजाल तयार 
भएको अवस्था रहेको छ भने स्वास््य र पोषण सम्िस्न्त्ि िेरै जनता जागरण भएको पाईन्त्छ। अवसर 
रहेपतन स्वास््य संस्थाहरु न्त्यायोधर्त ववतरण गनच र स्वास््य सेवाको तनयलमत अनजगमन गनजच जस्ता 
र्जनौती ववद्यमान रहेको पाईन्त्छ। त्यसैगरी स्वास््य बिमा पतन लागज राम्ररर गनच नसकेको अवस्था 
रहेको देणखन्त्छ भने िादहरर अनजदानलाई उपयोग र व्यावास््त पररर्ालन गनच नसकेको अवस्था रहेको 
देणखन्त्छ।  

4.3.4 सोर् 
गजणस्तरीय स्वास््य सेवामा सिै जनताको पहज ँर्माफच त स्वस्थ र सिल नागररक ववकास 



 

 

भजम्लज गाउँपाललकाको आवधिक 
योजना 

2

4 

4.3.5 लक्ष्य 
आिारभूत र गजणस्तरीय लशिा, स्वास््य तथा खानेपानी तथा सरसफाई सेवामा न्त्यायोधर्त पहज ँर् पजयाचउने 

4.3.6 उद्देश्य 
 सिै वगच र समजदायका नागररकहरुको आिारभूत तथा गजणस्तरीय स्वास््य सेवामा समतामजलक 

पहज ँर् अलभवदृ्धि गराउनज 

 स्वस्थ जनशस्तत तयार गनजच, रोग प्रततरोिात्मक िमता िढाउनज तथा पोषण यजतत खाद्द 
सामग्रीमा पहज ँर् िढाउनज 

 सहजल्यत स्वास््य सेवाको प्रवद्चिन हजनज 

 समानजनक न्त्यायोस्जत स्वास््य सेवा ववतरण गररनज 

4.3.7 रणनीतत तथा कायचनीतत  
उद्देश्य रणनीतत कायचनीतत 

सिै वगच र समजदायका 
नागररकहरुको 
आिारभूत तथा 
गजणस्तरीय स्वास््य 
सेवामा समतामजलक 
पहज ँर् अलभवदृ्धि 
गराउनज 

 

१. आिारभूत स्वास््य 
सेवालाई सहज र 
गजणस्तरीय िनाउने 

१. प्रत्येक स्वास््य संस्थाको पहज ँर्मा हजनेगरी 
एम्िजलेन्त्स सेवाको ववस्तार गनें।  

२. ५ वषच मजतनका सम्पूणच िालवाललकाको वदृ्धि 
अनजगमन गरर पोषण स्स्थततमा सजिार ल्याउने।  

३. आमा समूह र मदहला स्वास््य स्वयंसेववकाहरु 
िमता ववव्कास र सजवविामा सजिार गरर 
सामजदातयक सवास््यलाई प्रभावकारी िनाइने 
छ।  

४. ववद्यालयको पहज ँर्मा स्वास््यकमी उपलधि 
गराई ववद्याथीको स्वास््य संवेदनलशलतालाई 
िेवा पजयाचउने।  

५. ववद्याथी तहमा रहेका सम्पूणचलाई आवश्यक 
स्वास््य रे्तना प्रदान गने।  

६. तनम्न वगचका िरपररवारलाई स्वास््य सेवामा 
सहजल्यता ददने।  

स्वस्थ जनशस्तत 
तयार गनजच, रोग 
प्रततरोिात्मक िमता 
िढाउनज तथा पोषण 
यजतत खाद्द सामग्रीमा 
पहज ँर् िढाउनज 

स्वास््य सम्िस्न्त्ि 
मनोववृत्त पररवतचन गने 

कज नै नसने ददिचकाललन रोगी प्रतत 
जनसमजदायको रहेको  व्यावोहार पररवतचन गने।  

िातक रोगहरु समयमा पदहर्ान गरर उपर्ार 
गराउने।  

क्रकशोर क्रकशोरीलाई मध्यनजर गरेर स्वास््य 
सम्िस्न्त्ि ज्ञान प्रििचन गने।  
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स्थानीय स्वास््य 
संस्थाको सजदजधिकरण 
तथा सेवाको गजणस्तर 
अलभवदृ्धि गने 

स्वास््य संस्थाको अनजगमन तथा सजपवेिण 
प्रणालीको ववकास गने। सिै स्वास््य संस्थामा 
िधथिंग सेन्त्िरको ववस्तार गरर प्रसजती सेवालाई 
सहज र भरपदो िनाउने।  

आयजवेद धर्क्रकत्सालय स्थापना गरर गजणस्तरीय 
सेवामा वदृ्धि गने।  

ववषेसज्ञ सेवा प्रदान गनच कस्म्तमा १५ सैयाको 
कस्म्तमा १ विा अस्पताल तनमाचण गरर 
संर्ालन गने।  

सामजदातयक स्वास््यलाई मजिजत िनाउदै 
स्वास््य सजवविा सजिार गनजच।  

सहजल्यत स्वास््य 
सेवाको प्रवद्चिन हजनज 
 

स्वास््य सेवालाई सहज 
र गजणस्तरीय िनाउन 
आवश्यक पूवाचिार तनमाचण 
गने 

गाउँिर स्तलतनक तथा खोप केन्त्र तनमाचणका 
सथौ स्वास््य र्ौकीमा सभाहल र प्रततिालय 
तनमाचण गने।  

स्वास््य संस्थामा अपजग संरर्ना तनमाचण र 
उपकरणहरु थप गदै लाग्ने।  

स्वास््य संस्थामा खानेपानी तथा शौर्ालयको 
उधर्त व्यवस्थापन गने।  

स्वास््य पूवाचिार मदहला, अपांग र ज्येष्ठ 
नागररक मैत्री रुपमा तनमाचण गररनेछ।  

 

4.3.8 प्रमजख कायचिमहरु 
o २४ सै िण्िा एम्िजलेन्त्स सेवा संर्ालन गनच आवश्य व्यवस्थापन गने।  
o वालवाललका लक्षित गरर स्वास््य संस्थामा पोषण सम्िस्न्त्ि ववज्ञको व्यवस्था गने।  
o समाजका ववलभन्त्न समूहरुलाई स्वास््य सम्िस्न्त्ि संवेदनशील लशषचकसम्िस्न्त्ि ताललम प्रदान गने।  
o हरेको ववद्यालयमा एक नसचको व्यवस्थापन गने 
o स्वास््य संस्थाहरु द्वारा ववद्यालय स्तरीय तनयलमत स्वास््य सेवा संर्ालन गने।  
o ववपन्त्न पररवारका सदस्यलाई तन-शजल्क स्वास््य सेवा प्रदान गने।  
o HIV तथा अन्त्य संिलमतप्रतत रहेको डर र िणृा अन्त्त्य गनच रे्तनामजलक कायचिम गने।  
o स्वास््य समस्या लजकाएर राखे्न प्रववृत्त अन्त्त्य गनच तनयलमत जाँर् गनेलाई प्रोत्साहन गन्त्ने।  
o क्रकसोर क्रकसोररहरु लक्षित गरर यौनसम्िन्त्िी रोगहरुको रे्तनामजलक कायचिम गने।  
o पररवार तनयोजनिारे रहेको नकारात्मक सोर्ाई पररवतचन गनच रे्तनामजलक कायचिम संर्ालन गने।  
o स्वास््यकमीहरुलाई तनयलमत रुपमा ताललम प्रदान गरर अध्यावाधिक गराउने।  
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o सजरक्षित प्रसाव गराउनकातनस्म्त आवश्यक व्यवस्थापन गने।  
o आयजवेददक स्वास््य केन्त्र स्थापना गरर सहजल्याताका साथ स्वास््य सेवा ववस्तार गने।  
o सामजदातयक स्तरमा स्वास््य सेवा लसववर लगायत कायचिम गने।  
o स्वास््य केन्त्रहरुमा आवश्यक भवनहरु तनमाचण गने।  
o स्वास््य अततररतत स्वास््य संस्थाको वातावरण प्रििचन गने।  
o प्रत्येक स्वास््य संस्थामा आवश्यक सजर्ना ताललका र जनरे्तनामजलक पजाच राखे्न।  

4.3.9 अपेक्षित उपलस्धिहरु 
यस योजनाको अस्न्त्तममा बिरामी पदाच सवचप्रथम स्वास््य र्ौकी/ प्राथलमक स्वास््य केन्त्र/अस्पताल 
जाने जनसंख्या तथा स्वास््य संस्थामा प्रसजती गराउने गभचवती मदहलाको प्रततशत १०० भएको हजनेछ।  

 

4.4 खानेपानी तथा सरसफाइ   
4.4.1 हालको अवस्था 
यस गाउँपाललकामा ववलभन्त्न खानेपानी तथा सरसफाई योजनाहरु संर्ालन गरेको पईन्त्छ। ववलभन्त्न 
प्रयासहरु भएपतन यस गाउँपाललकामा खानेपानी तथा सरसफाईकोस्स्थतत उत्साहाजनक नरहेको पईन्त्छ। 
यस गाउँपाललकामा व्यवस्स्थत मजहानहरुको अभावाले गदाच कररव ३५% जनता खानेपानी श्रोतिाि 
िस्न्त्र्त छन।् पहज ँर् भएका मध्ये पतन कररव ५०% ले आफ्नै श्रोत प्रयोग गरेको देणखन्त्छ। पहज ँर् 
भएका पररवारहरु मध्ये ६३% पररवार ५ लमनि भन्त्दा कम समयको दजरीमा रहेको देणखन्त्छ। सरसफाईको 
दृस्िीकोणले यस गाउँपाललका सिल रहेको देणखन्त्छ। कररव ७६ % ले आिजतनक शौर्ालय प्रयोग गछचन 
भने २१% ले ररंग शौर्ालय प्रयोग गछचन र १ % भन्त्दा कम शौर्ालयको प्रयोगिाि िस्न्त्र्त भएको 
पाईन्त्छ। खानेपानी र सरसफाई सम्िस्न्त्ि सिल पि भनेको मजहानहरु तिःता खोला हरु खानेपानी 
व्यवस्थापन गनच प्रसस्त रहेको पाईन्त्छ। त्यसैगरी सहरीकरण िेरै नभएको कारण फोहोर मैला पतन 
िेरै नहजने देणखन्त्छ प्रमुख समस्याहरु 

खानेपानीको मजहानहरु भएपतन उधर्त व्यवस्थापन नभएको कारण िेरै जनता स्वच्छ खानेपानीिाि 
िस्न्त्र्त हजन परेको छ भने गाउँपाललकाको सहरीकरण भएको िेत्रमा सरसफाई सम्िस्न्त्ि समस्या 
देणखन थालेका छन।्  

4.4.2 अवसर 
। यस िेत्रमा अवसर भनेको उधर्त व्यवस्था गरर खानेपानीको सम्भावनालाई सदजपयोग गनजच हो भने 
त्यसैगरी िेरै सहरीकरण नभएका कारण िेलामै सरसफाई सम्िस्न्त्ि कायचिम अगाडी िढाए भववष्यमा 
समस्या खेप्न नपने देणखन्त्छ। अवसर उत्साहजनक भएपतन आधथचक िन्त्देजका कारण खानेपानी 
आयोजनाहरु र्जस्त रुपले तनमाचण तथा संर्ालन नगरेको पाइन्त्छ भने त्यसैगरी सरसफाई सम्िस्न्त्ि 
जनरे्तनाको कलमको कारण फोहोर जम्मा हजन थालेको पाईन्त्छ।  

4.4.3 सोर् 
खानेपानी तथा सरसफाई सेवािाि नागररकको स्वास््य तथा जीवनशैलीमा सजिार 
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4.4.4 लक्ष्य 
सिै िरिजरीमा स्वच्छ खानेपानी सजवविा पजयाचउने र सरसफाईको सजतनस्श्र्तता गने 

4.4.5 उद्देश्य 
 सिैका लाधग वपउने पानी तथा शौर्ालय व्यवस्था गने 

 पानीका मजहानहरु संरिण गने तथा वातावरणीय सन्त्तजलन सदहतका आयोजनाहरु तनमाचण गने 

 ददगो रुपमा फोहोर मैला व्यवस्थापनको संयन्त्त्र तनमाचण गरी सरसफाई सजतनस्श्र्त गने 

4.4.6 रणनीतत तथा कायचनीतत  
उद्देश्य रणनीतत कायचनीतत 

पानीका मजहानहरु संरिण गने 
तथा वातावरणीय सन्त्तजलन 
सदहतका आयोजनाहरु तनमाचण 
गने 
 

 

स्वच्छ खानेपानी आपूततचलाई 
जनस्वास््य र पूणच सरसफाई 
रणनीततको रुपमा ववकास गने 

जलश्रोत व्यवस्थापन गजरुयोजना 
तयार गरर खानेपानी, लसर्ाई, 
ववद्यजत र भू तथा जलािार 
संरिण समेत समेिी रणनीतत 
तयार गने।  
खानेपानी सेवा सजवविालाई 
जनस्वास््य तथा पूणच सरसफाई 
कायचिमसँग एकीकृत गरर 
संर्ालन गने।  
खानेपानीको मूलहरुको पदहर्ान 
गरर संरिण गने।  
स्वच्छ तथा सजरक्षित खानेपानी 
उपलधि गराउन खानेपानीको 
गजणस्तर पररिणका लाधग 
आवश्यक प्रिन्त्ि लमलाउने।  
ववद्यमान खानेपानी आयोजनाको 
तनरन्त्तरता, संरिण र 
ममचतसम्भारको व्यवस्था गने।  
फोहोर व्यवस्थापन गरर स्वच्छ 
वातावरण व्यवस्था गने 

सिैका लाधग वपउने पानी तथा 
शौर्ालय व्यवस्था गने 
 

सिै िरिजरीमा खानेपानी 
सजवविाको पहज ँर् सजतनस्श्र्त 
गने 

१. एक घि एक धािा कायचिमका 
लाधग वहृत तथा वैकस्ल्पक 
प्रणालीमा आिाररत आयोजना 
संर्ालन गरर खानेपानी 
सजवविाको उपलधितालाई 
सहज र प्रभावकारी िनाउने।  
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२. ललफ्ि खानेपानी प्रबिधि 
माफच त सजख्खा िेत्रहरुमा 
खानेपानीको व्यावास्था गने र 
ललस्फ्िंग खानेपानी योजना 
संर्ालन गने।  

३. सानाततना खानेपानी 
आयोजना संर्ालन गरर 
खानेपानी ववतरण प्रणालीलाई 
आिजतनक ववतरण प्रणालीमा 
ववस्तार गररनेछ।  

४. आकाशे पातन संकलनको 
लाधग िैिो कायचिमलाई 
तनरन्त्तरता ददई सजख्खा िेत्रमा 
कृबत्रम पोखरी तनमाचण गरर 
खानेपानीको आपूततचलाई सहज 
िनाउने।  

 

4.4.7 प्रमजख कायचिमहरु 
 लसर्ाई तथा खानेपानीको संयजतत कायचिम पदहर्ान गरर तनमाचण गने।  
 जनस्वास््यका कायचिमलाई खानेपानी र सरसफाईसँग अन्त्तरसम्िन्त्ि मध्यनजर गरर एकीकृत 

आयोजना पदहर्ान गरर तनमाचण गने।  
 हरेक सम्भावना रहेका खानेपानी मजहानहरु संरिण गरर आयोजना तनमाचण गने।  
 खानेपानी गजणस्तर मापन गरर आवश्यक प्रसोिन गने।  
 र्ालज तथा संर्ालनमा नरहेको खानेपानी आयोजनालाई आवश्यक तनमाचण तथा ममचत गने 
 खानेपानीका मजहानहरुको सम्भावना अनजसार प्रथालमकरण गरर न्त्यायोधर्त योजना तनमाचण गने।  
 सरसफाई सम्िस्न्त्ि जनरे्तनामजलक कायचिम गराउने।  
 फोहोरको वगीकरण गरर ररसयाकल तथा पजन प्रयोग गने नीतत कायचन्त्वयन गनजच।  
 खानेपानी आयोजनालाई वैकस्ल्पक प्रणालीिाि संर्ालन गने कायचिम ल्याउने।  
 खानेपानी मजहानको कलम भएको स्थानमा ललस्फ्िंग आयोजनाहरु तनमाचण गने।  
 साना िस्तीहरु लक्षित गरर साना आयोजनाहरु तनमाचण गने।  
 आकाशे पातन संकलन गनच उपयोग्य स्थान पदहर्ान गरर तनमाचण गने।  

4.4.8 अपेक्षित उपलस्धिहरु 
योजनाको अस्न्त्तममा १००% िरिजरीमा खानेपानी सजबििा पजग्नेछ।सिै िर र सावचजतनक स्थलमा 
शौर्ालय भएको हजनेछ। फोहोर मदहला व्यवस्थापन भएर फोहोर मदहला पजन: प्रयोग भएको हजनेछ। 
जनताको सहभाधगतामा गाउँपाललकाको वातावरण सफा र स्वच्छ भएको हजने छ। 
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4.5 लक्षित समजदाय ववकास 
4.5.1 हालको अवस्था 
कज नै पतन स्थानको हरेक िेत्रको ववकासका लाधग ववलभन्त्न समजदायको न्त्यायोधर्त ववकास आवश्यक 
रहन्त्छ। सम्पूणच जनताकोतनस्म्त ववकास गररने हज ँदा कज नै पतन समजदाय िस्न्त्र्त नहजने दहसािले ववकास 
गनजच पदचछ। समावेशी समाज तनमाचण गनचका तनस्म्त सम्पूणच वगचले अधिकार र सिै सजवविाको 
समानजनक अनजभूतत गनच पाउन पदचछ। मदहला, िालिाललका तथा क्रकशोरक्रकशोरी, दललत, जनजातत 
तथा अन्त्य लसमान्त्तकृत वगचलाई लक्षित गरर ववकासका रणनीतत तयार पानच संवेदनशील तथा महत्त्वपूणच 
रहेको हजन्त्छ। सशतत जनशस्तत उत्पादनका तनस्म्त यजवा ववकास तनकै महत्त्वपूणच हजन्त्छ भने िालिाललका 
तथा क्रकशोर क्रकशोरीको इकास भववस्यको दि जनशस्तत उत्पादनाकातनमती अपररहायच रहेको छ। 
त्यसैगरी मदहला तथा ववलभन्त्न समजदाय र लसमान्त्तकृत समजदायको ववकासले समावेशी समाजको 
तनमाचणका तनस्म्त महत्त्वपूणच हजन्त्छ। कज नै पतन स्थानको सशतत यजवा वगच सिैभन्त्दा महत्त्वपूणच उमेर 
रहेको कज रा अवगत नै छ। यजवाको उत्थानकातनम्त्मी आवश्यक कायचिम देशको नीतत तथा आयोजनामा 
समावेश रहेको पाईन्त्छ।  

यस गाउँपाललकाको अधिकांस मदहला िरायसी काम तथा कृवषमा संलग्न देणखन्त्छन।् मदहलाहरुको 
सािरता पतन पजरुषभन्त्दा कम भएको पाईन्त्छ। वविजवा तथा एकल मदहला पतन िेरै रहेको यस 
गाउँपाललकामा कररि ७३८ वविजवा तथा ६ एकल मदहलाले समास्जक सजरिा भत्ता पाएको उल्लेख छ। 
यस गाउँपाललकामा मदहलाको सािरता पजरुषको अनजपातमा कम रहे पतन िेरै फरक नपरेको अवस्था 
देणखन्त्छ। थजपै्र मदहला िरायसी काममा संलग्न भएपतन कृवष सम्िस्न्त्ि कायचक्रकलापमा पतन होलमने 
गरेको देणखन्त्छ। तर अझै पतन थजपै्र मदहलाहरुको तनणाचयक स्थानहरुमा उत्सहाजनक सहभाधगता 
नरहेको पाईन्त्छ।  

वालिाललका तथा क्रकशोरक्रकशोरी समाजको मजहार पररवतचक वाहन हजन।् नेपाल सरकारले पतन 
वालिाललका तथा क्रकशोर क्रकशोरीको ववकासका तनस्म्त योजना र कायचिम तनरन्त्तर तयार पारेको 
अवस्था रहेको छ। यस गाउँपाललकामा १५ वषचमजतनका कररि १९०० पजरुष तथा १६०० िढी मदहला 
रहेको पाइन्त्छ। वालश्रममजतत भने नरहेको यस गाउँपाललकामा कररि ८० जना जतत दजवै ललङ्गका 
िालिाललका रहेका छन ्जसमा सिै भन्त्दा वर्चस्व पहरी जाततका िालिाललकाको रहेको छ। त्यसैगरी 
१६ देणख १९ वषच उमेर समजह लभत्र कररि ७% क्रकशोरीहरुको वववाह भएको देणखन्त्छ।  

यस गाउँपाललकामा कररि २५०० जना ६० वषच माधथका नागररक रहेको पाईन्त्छ। ७५/७६ सालमा ११४१ 
ज्येष्ठ नागररकले सामास्जक सजरिा भत्ता िजझेको देणखन्त्छ। यस गाउँपाललकाको यो लक्षित वगचको 
अवस्थाको सिल पि भनेको सरकारले ददएको सामास्जक भत्ताको सजवविा अधिकांशले उपभोग गनजच 
रहेको देणखन्त्छ। 

4.5.2 प्रमजख समस्याहरु 
उत्पीडनमा परेपतन खजलेर कज रा राख्न नसकेका कारण अझै मदहलाको स्स्थततमा सकारात्मक पररवतचन 
आउन नसकेको देणखन्त्छ। मदहला दहसंापतन यस गाउँपाललकामा देणखएको सामास्जक समस्या हो। 
मदहलाको जनसंख्या उत्सहाजनक रहेको कारण उधर्त सदजपयोग गनच सके राम्रो जनशस्तत तयार पाने 
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अवसर रहेको देणखन्त्छ। त्यसैगरी कृवषमा तथा अन्त्य आधथचक क्रियाकलापमा संलग्न गराई तनकै 
आकषचक अथचको श्रोत ववकास हजने सम्भावना देणखएको छ। तर समाजको िन्त्िनलाई तोडेर आफ्नो 
ववर्ार राख्न नसतने अवस्था र्जनौततपूणच रहेको पाईन्त्छ। िेरै मदहला हरु सरे्त रहेपतन िेरै समजदायका 
मदहला हरु जातको ररतत ररवाजनात िाँधिएको कारण आधथचक क्रियाकालाप तथा अन्त्य कायचमा 
उत्सहाजनाक सहभाधगता जनाउन असमथच रहेको र्जनौतत रहेको पाईन्त्छ।  

यस िेत्रमा सिल पि भनेको ववद्यालय भनाच दर रहेको पाईन्त्छ। अधिकांश वालवाललका ववद्यालय 
भनाच भएको देणखए पतन आधथचक िाध्यताका कारण केदह िस्न्त्र्त भएको कम्जोर पि रहेको देणखन्त्छ। 
त्यसैगरी ववद्यालय छोड्ने दर पतन आपवत्तजनक रहेको छ भने वाल वववाह तथा वालश्रम जस्ता 
सामास्जक समस्या अझै यथावत रहेको देणखन्त्छ। 

११७३ िरिजरीका यजवा ववदेलशएको कारण िदृ्ििदृ्िाहरु आफ्नो हेरर्ाह गनच असमथच अवस्था भएकोले 
िेसहारा िस्नजपरेको देणखन्त्छ। स्वास््य दृस्िीकोणले िेरै ददिचकाललन रोधग नभएको कारण गाउँपाललकाको 
औसत आयज वदृ्धि हजने देणखन्त्छ। ज्येष्ठ नागररकको स्स्थतत सजिार गनच मानालशकता पररवतचन गनजच 
र्जनौततपूणच रहेको पाईन्त्छ।  

 

4.5.3 अवसर 
यस गाउँपाललकामा रहेको बिलभन्त्न वगचको जनसंख्याले भववष्यमा सिल जनशस्तत उप्तादन गने 
सम्भावना दशाचएको पाईन्त्छ। त्यसैगरी संर्ार माध्यमलाई अझै सजदृढ िनाउन सके जजनै स्थानका 
वालवाललका तथा क्रकशोर क्रकशोरीहरुसँग पतन प्रततस्पिाच गनच सतने अवसर देणखन्त्छ। 

4.5.4 सोर् 
लैंधगक समानता तथा सामास्जक समावेशीकरण माफच त सिै नागररक मयाचददत, न्त्यायपूणच र अथचपूणच 
सहभाधगतामा मजलकको समावेशी ववकास 

4.5.5 लक्ष्य 
सिै तह र तप्काका मदहला, िालिाललका, ज्येष्ठ नागररक र अपांगता भएका व्यस्ततलाई सामास्जक, 
संस्कृततक, आधथचक, शैक्षिकरुपमा सशस्ततकरण गदै मदहला अधिकारको प्रत्याभूतत गदै गजणस्तरीय 
जीवन र सहभाधगता सजतनस्श्र्त गने 

4.5.6 उद्देश्य 
 सिै प्रकारका ववभेद अन्त्त्य गदै मदहला सशस्ततकरण गरी ववकासका सिै प्रक्रियामा मदहला 

मूलप्रवादहकरण गने 
 राजनीततक, आधथचक, सावचजतनक लगायत सम्पूणच तनणाचयक तहमा मदहलाहरुको साथचक र 

सामान पहज ँर्क लाधग समान अवसरहरुको लसजचना गनजच 
 िाल अधिकार सजतनस्श्र्त गदै गाउँपाललकालाई िालमैत्री पाललकाको रुपमा ववकास गने 
 ज्येष्ठ नागररकहरुको मान, सम्मान स्वास््य र सजरिाको प्रत्याभूतत गदै उहाँहरुको लसकाइ 

र अनजभवलाई समाज ववकासका लाधग सदजपयोग गने 
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 नगरपाललकामा भएको अपांग जनसंख्यालाई संरिण गदै अपांगता भएकाहरुको हक अधिकार 
सजतनस्श्र्त गदै पाललकालाई अपांगमैत्री पाललकाका रुपमा ववकास गने 

 

4.5.7 रणनीतत तथा कायचनीतत  
उद्देश्य रणनीतत कायचनीतत 

सिै प्रकारका ववभेद अन्त्त्य 
गदै मदहला सशस्ततकरण 
गरी ववकासका सिै 
प्रक्रियामा मदहला 
मूलप्रवादहकरण गने 

 

मदहलालाई उद्दमी र आत्मतनभचर 
िनाई हक अधिकार सजतनस्श्र्तता 
गने 

स्थानीय मदहलाको आवश्यकता र 
सम्भावना अध्ययन गरेर 
उद्िलसलता ववकास गने।  
मदहलालाई आफ्नो अधिकार 
उपयोग गनचका तनस्म्त ज्ञान तथा 
जनरे्तना ददने 

राजनीततक, आधथचक, 
सावचजतनक लगायत सम्पूणच 
तनणाचयक तहमा 
मदहलाहरुको साथचक र 
सामान पहज ँर्क लाधग समान 
अवसरहरुको लसजचना गनजच 
 

मदहला सहभाधगता र 
आत्मसम्मान सजतनस्श्र्त गनच 
सामास्जक संरिणका कायचिमहरु 
संर्ालन गने 

मदहला समजहहरुको संस्थागत 
ववकासमा सहयोग गने 
सजरिा वासमा भएका तथा 
प्रवादहत मदहलाहरुको लाधग आय 
आजचन तथा सशस्ततकरणका 
कायचिमहरु संर्ालन गने 

िाल अधिकार सजतनस्श्र्त 
गदै गाउँपाललकालाई 
िालमैत्री पाललकाको रुपमा 
ववकास गने 
 

५ िषच लभत्र िालमैत्री 
गाउँपाललकाको रुपमा िोषणा गने 
वालवाललकालाई रर्नात्मक 
ववकास गने र व्यवहाररक 
िनाउने। 

गाउँपाललकाका क्रियाकलापका 
िारेमा िालिाललकाहरुलाई 
जानकारी राख्न र्ासो जगाउने 
 

ज्येष्ठ नागररकहरुको मान, 
सम्मान, स्वास््य र 
सजरिाको प्रत्याभूतत गदै 
उहाँहरुको लसकाइ र 
अनजभवलाई समाज 
ववकासका लाधग सदजपयोग 
गने 
 

ज्येष्ठ नागररकको स्वास््य 
सजिार गने 

ज्येष्ठ नागररकलाई स्वास््य 
सम्िस्न्त्ि प्रोत्साहन गने।  

ज्येष्ठ नागररकलाई स्वास््य सेवा 
तन :शजल्क गने ।  

ज्येष्ठ नागररकको स्जवानोस्तर 
वदृ्धि गने 

ज्येष्ठ नागररकको पोषणयजतत 
आहारा सजतनस्श्र्तता गने।  

ज्येष्ठ नागररकको सामास्जक भत्ता 
सजतनस्श्र्तता गने 
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नगरपाललकामा भएको 
अपांग जनसंख्यालाई 
संरिण गदै अपांगता 
भएकाहरुको हक अधिकार 
सजतनस्श्र्त गदै पाललकालाई 
अपांगमैत्री पाललकाका रुपमा 
ववकास गने 
 

अपांगता भएका व्यस्ततहरुको 
आत्मसम्मान सदहतको 
सहभाधगता तथा नेततृ्वदायी 
भूलमकाका लाधग सकारात्मक 
वातावरण तनमाचण गने 

पाललकाका सावचजतनक भौततक 
संरर्नाहरुलाई अपांगमैत्री िनाउने 
नीतत तनमाचण गने 

अपांग जनसंख्याको वववरण 
तनयलमत दजरुस्त गने 

अपाङ्गता भएका व्यस्ततहरुलाई 
लशिाको सजतनस्श्र्तता गनच 
छात्रववृत्त प्रदान गने 

 

4.5.8 प्रमजख कायचिमहरु 
 मदहलालाई ववलभन्त्न लसपमजलक ताललम ददने।  
 मदहला दहसंा लगायत अन्त्य मदहला वपडडत भएको समस्या िारे जनरे्तनाका कायचिम।  
 मदहलालाई लशिातफच  आकषचण गने।  
 मदहलालाई स्वास््य सम्िस्न्त्ि खजलेर कज रा गने वातावरण प्रदान गने।  
 मदहलालाई ववलभन्त्न समाजका तनणाचयक कायचिममा सहभागी हजन प्रोत्साहन गने।  
 ज्येष्ठ नागररकलाई तनयलमत पररिण गनच प्रोत्साहन गने  
 िरदैलो कायचिम गरर ज्येष्ठ नागररको उपर्ार तथा पररिण गने।  
 रोग पदहर्ान गरर औषधि पतन तन:शजल्क उपलधि गने।  
 ज्येष्ठ नागररकको अवस्था िारे तनयलमत अनजगामा तथा आवश्यक सहयोग गने।  
 सामास्जक सजरिा सेवािाि िस्न्त्र्त ज्येष्ठ नागररकको पदहर्ान गरर िरमै गई प्रदान गने।  
 िाल उद्दान केन्त्रको तनमाचण 
 गाउँपाललका स्तरमा छात्रववृत्तको व्यवस्था 
 अपांगता भएका व्यस्ततहरुको पप्रोफाइल तनमाचण तथा अध्यावधिक 
 गाउँपाललकाको सामास्जक सजरिा तथा संरिण नीतत तनमाचण गरी कायचन्त्वयन गने 
 गररवी मापन गरी पररर्यपत्र ववतरण गने 

4.5.9 अपेक्षित उपलस्धिहरु 
 

 मदहला सशस्ततकरण माफच त सामास्जक ववभेदहरु न्त्यून भई मदहला सहभाधगता वदृ्धि भएको 
हजनेछ 

 जोणखममा भएका िालिाललका संरिण र िालिाललकाको व्यस्ततत्व बिकासको अवसर लसजचना 
भएको हजनेछ 

 ज्येष्ठ नागररकका अनजभव तथा ज्ञानहरु सदजपयोग भएको हजनेछ 

 योजनाको अस्न्त्तममा सामास्जक सजरिािाि लाभास्न्त्वत लक्षित वगचको संख्या ११२८ िाि १८१७ 
पजग्नेछ। 
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पपपपपपपप 5 पवूाचिार िेत्र  
5.1 लसरं्ाइ 
5.1.1 हालको अवस्था 
कृवष सँग प्रत्यि रुपमा सम्िस्न्त्ित लसर्ाईले उत्पादनमा िेरै महत्त्वपूणच भूलमका खेल्दछ। नेपाल 
कृवषप्रिान देश भएपतन अझै अधिकांश कृवष आकासे पानीमा भर परेको देणखन्त्छ। यस गाउँपाललकामा 
पतन लसर्ाईको अवस्था उत्सहाजनक नरहेको देणखन्त्छ। रहेका खेतत भैरहेको जग्गामा १८,१७४ रोपनी 
लसधंर्त खेतको अनजपातमा २०,८०१ रोपनी खेत अलसस्न्त्र्त रहेको पाइन्त्छ। अधिकांस वडाहरुमा रहेका 
खेतहरु मध्ये अलसधंर्तखेत लसधंर्त खेत हरु भन्त्दा िर्चस्वमा रहेको पाइन्त्छ। 

5.1.2 प्रमजख समस्याहरु 
तजलनात्मक दहसावले वडा नं ६ मा सिै भन्त्दा िढी लसधंर्त खेत रहेको छ भने सिै भन्त्दा िढी 
अलसधंर्त खेत वडा नं १ मा रहेको पाइन्त्छ। यस गाउँपाललकाको लसर्ाई सन्त्िभचमा सिल पि भनेको 
मजहानहरु िेरै हजनज र लसर्ाइका लाधग ववलभन्त्न प्रयास भएका देणखन्त्छ। तर भएका मजहानाहरुमा िेरैको 
अवस्था तनकै नाजजक रहेको र िेरेइ मजहानहरु ५ वषचलभत्र सजतने देणखन्त्छ। हाल भजम्लज गाउँपाललकामा 
मात्र ३ क्रकलसमको लसरं्ाई प्रणालीको प्रयोग भएको पाइन्त्छ । 

5.1.3 अवसर 
सतही जलश्रोतको ठजलो भण्डार उपलधि हजनज, लसरं्ाई ववकास र ववस्तारका लाधग उपयजतत प्रववधि र 
जनशस्तत स्जल्लामै उपलधि हजनज, लसरं्ाई ववकास र व्यवस्थापनमा कृषक उपोभोतता पहज ँर् िढ्दै 
जानज, नया ँसंगठनात्मक पररवतचनिाि सिै गाउँपाललकामा लसरं्ाई शाखा स्थापना भई सेवा प्रवाहमा 
सजिार हजनज, कृवष िेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व िढाई कृवष उपजमा आत्मतनभचर िनाउन लसरं्ाईको 
भरपदो र ददगो ववकास व्यवस्था गनै पने अवस्था लसजचना हजनज यस िेत्रको अवसरको रुपमा रहेका 
छन।  नया ँलसरं्ाई प्रणालीको ववकासका लाधग पतन अवसर रहेको देणखन्त्छ। 

5.1.4 सोर् 
सम्पूणच कृवषयोग्य भजलममा िाहै मदहना लसरं्ाई सजवविा 

5.1.5 लक्ष्य 
कृवषयोग्य भजलममा भरपदो र ददगो लसरं्ाई सेवामाफच त कृवष उत्पादकत्व तथा उत्पादनमा वदृ्धि 

5.1.6 उद्देश्य 
 लसधंर्त िेत्र वदृ्धि गनजचका साथै जलश्रोतको िहजउद्देश्यीय उपयोगमा जोड ददनज 

 ववकलसत लसरं्ाई प्रणालीमा व्यवस्थापन सजदृदढकरण गरी ददगोपन िढाउनज 

 लसरं्ाईको आवश्यकता भएको स्थान र समयमा तनवाचि रुपमा पानीको उपलधिता िढाउनज 
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5.1.7 रणनीतत तथा कायचनीतत  
उद्देश्य रणनीतत कायचनीतत 

लसरं्ाईको आवश्यकता भएको 
स्थान र समयमा तनवाचि रुपमा 
पानीको उपलधिता िढाउनज 
 

िाहै मदहना लसरं्ाई सेवा 
उपलधि गराउनका लाधग सतह 
लसरं्ाई, िहजउद्देश्यीय र 
जलाशययजतत लसरं्ाई 
आयोजनाहरु अधि िढाउने 

लसरं्ाई ववकासको गजरुयोजना, 
कृवष ववकास रणनीततका 
लक्ष्यहरु पररपूततच र जलवायज 
पररवतचन अनजकज ल हजनेगरी 
लसरं्ाई प्रणालीको ववकास एवं 
ववस्तार गने 
  

जल उपयोग गजरुयोजना तयार 
गरर सम्भाव्य लसरं्ाई 
आयोजनाहरुको पदहर्ान गने।  

सतह लसरं्ाइको सम्भावना 
नरहेको िारहरुमा नया ँ
प्रववधिमा आिाररत वैकस्ल्पक 
लसरं्ाई प्रणालीको अवलम्िन 
गने।  

कृवष उपजका पकेि िेत्रको 
सम्भावनाका आिारमा लसरं्ाई 
आयोजनाको ववकास गने।  

लसम्वास्न्त्ित तनकायसँग 
समन्त्वय गरी योजना संर्ालन 
गने।  

सरकारी तथा गैरसरकारी संि 
संस्थासँग समन्त्वय गरी 
लसरं्ाईका आिजतनक 
संरर्नाहरुको तनमाचण गने।  

ववकलसत लसरं्ाई प्रणालीमा 
व्यवस्थापन सजदृदढकरण गरी 
ददगोपन िढाउनज 
 

उच्र् िमतामा संर्ालन गनच 
प्राववधिक एवं आधथचक 
दृस्ष्िकोणले उपयजतत एवं नया ँ
प्रणालीमा आिाररत लसरं्ाईको 
ववकास गने 

ववद्यमान लसरं्ाई प्रणालीको 
संरिण, सम्भार र स्तरोन्त्नतत 
गरर पूणच रुपमा उपयोग गने।  

 

मूल तथा स्रोतको संरिण गरर 
लसरं्ाई प्रणालीको ददगो उपयोग 
गने।  

लसरं्ाई योजना िनाउँदा  
अतनवायच रुपमा ममचत संहार  
कोषको व्यवस्था गनचका साथै 
उपभोगको आिारमा शजल्क 
संकलन गने।  

लसरं्ाई उपभोतता सलमततको 
िमता ववकास गने।  

लसरं्ाई प्रणालीको ददगो 
व्यवस्थापनका लाधग उपभोतता 
सलमततलाई स्जम्मेवार िनाउन।  
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कृषक व्यवस्स्थत लसरं्ाई 
आयोजनाहरुको तनयलमत ममचत 
संहार गने।  

 

5.1.8 प्रमजख कायचिमहरु 
 उपयोग्य मजहानको िमता अनजसारका लसरं्ाई योजना तयार गने।  
 ललस्फ्िंग तथा आकासे पानी लसरं्ाई प्रणालीको ववकास गने।  
 अन्त्न तथा तनिाचररत पकेि िेत्रको आिारमा थोपा लसर्ाई तथा स्स्प्रन्त्तलर लसर्ाई प्रववधिको 

ववकास।  
 लसर्ाई सजवविा ववस्तार गरेपतछको उत्पादन वदृ्धि अनजमान गरर लगानीकताच आकवषचत गने।  
 लसरं्ाई आयोजनाले मजहानमा गने असर िारे जानकारी अध्ययन गरर वातावरणीय प्रभाव 

अध्ययन  गरर मात्र तनमाचण स्वीकृत गने।  
 नया ँतनमाचण भन्त्दा पतन सम्भव भए ममचतका कायचिमहरु अति िढाउने र ममचत संहार सिै 

योजनामा समावेश गने। ।  
 उपभोतता सलमततलाई तनरीिण गने सलमतत ववकास गने।  
 उपभोतता सलमततहरुलाई आवश्यक प्राबिधिक ज्ञान तथा अनजगमन गने लसप ववकास गनच 

कायचिम गने।  

 

5.1.9 अपेक्षित उपलस्धिहरु 
  लसर्ाईका लाधग उपयोग्य मजहानहरु संरिण हजनेछन।्  

 नदीको पातन र आकासे पानी पतन लसर्ाई गनचकातनम्ती पूवाचिार ववकास गरर प्रयोगमा 
ल्याइनेछ।  

5.2 ऊजाच 
5.2.1 हालको अवस्था 

नेपालको जलश्रोतको दृस्ष्िकोणले प्रशस्त भएको कारण जलववद्यजतमा तनभचर देश रहेको 
अवगत नै छ। यस गाउँपाललकाको पतन उजाचको मजख्य श्रोत भनेको जलाववद््यजत नै रहेको पाईन्त्छ। 
कररव ९३% जनताले ववद्यजतको सजवविा पाएका छन।्  

वैकस्ल्पक उजाच अदहलेको संसारको आवश्यकता रहेको छ। जलववद्यजत पतन वैकस्ल्पक उजाचको 
श्रोत भएपतन ववशाल उत्पादन र पररयोजना भएको कारण अन्त्य सोलार, वायो ग्यास  इत्यादी जस्ता 
श्रोतलाई यस िेत्रमा वगीकरण गररएको छ। यस गाउँपाललकामा यस्ता वैकस्ल्पक श्रोतको प्रयोग तनकै 
न्त्यजन रहेको देणखन्त्छ। यस गाउँपाललकाको कृवषप्रतत िढी तनभचरता भएको कारण पशजपालन पतन सँगै 
जोडडने भएकोले वैकस्ल्पक वायो ग्यास जस्ता श्रोत फस्िाउने देणखन्त्छ भने वैकस्ल्पक उजाचलाई 
व्यवस्स्थत गनच नसतनज प्रमजख कम्जोर पि रहेको देणखन्त्छ। वैकस्ल्पक उजाचको प्रववधिहरु अन्त्तरास्ष्िय 
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िजारमा सस्तो तथा सहज उपलस्धि हजने देख्न थाललएको छ भने छोिो समयमा सोलार उजाचको 
उत्पादन गनच सक्रकने अवस्था छ। 

5.2.2 प्रमजख समस्याहरु 
यस गाउँपाललकामा जलववद्यजतको पहज ँर् अधिकांश रहेको सिल पि रहेको छ भने भोल्िेजको कमीले 
गदाच पयाचप्त बिजजली उपभोग गनच नपाउनज कम्जोर पि रहेको पाईन्त्छ। त्यसैगरर स्थानीय रुपले लिज 
जलववद्यजतका कायचिम ल्याउन नसतनज पतन यस गाउँपाललकाको कम्जोर पि रहेको छ। केदह पोलहरु 
ववस्तार गरर ववद्यजतको फेज वदृ्धि गरे थजपै्र अवसरहरु सजृना हजने देणखन्त्छ भने सो गनचकातनम्ती 
अथच जजिाउन र्जनौततपूणच रहेको देणखन्त्छ। 

5.2.3 अवसर 
वैकस्ल्पक उजाचको प्रििचन गनचका तनस्म्त ववलभन्त्न तनस्ज तथा सरकारी संस्थाले देशभरर ववलभन्त्न 
प्रयास र सो प्रववधिलाई कािचन पररयोजनाको रुपमा ववकास गनच सक्रकने अवस्थाले थप अवसर सजृना 
गरेको छ। 

5.2.4 सोर् 
िैकस्ल्पक उजाचको प्रयोगिाि आधथचक ववकासमा िेवा 

5.2.5 लक्ष्य 
 सिै िरिजरीमा पयाचप्त र सहजललयत ववद्यजत प्रििचन 
 वैकस्ल्पक उजाचको खपत ििाई परम्परागत र पेिोललयम उजाच प्रततस्थापन गने 

5.2.6 उद्देश्य 
 हरेक िस्तीमा रास्ष्िय प्रसारण लाइनको व्यवस्था गने 

 स्वच्छ र वैकस्ल्पक उजाचको उत्पादन िढाई आिजतनक उजाचको पहज ँर् िढाउनज  
 

5.2.7 रणनीतत तथा कायचनीतत  
उद्देश्य रणनीतत कायचनीतत 

हरेक िस्तीमा रास्ष्िय 
प्रसारण लाइनको 
व्यवस्था गने 
 

सिै िरपररवार र 
स्थानमा उज्यालो 
पजयाचउने 

१. लागत साझेदारीमा सम्भाव्य स्थानमा िाँि 
तनमाचण गरर ववद्यजत उत्पादन. लसर्ाई तथा 
पोखरी तनमाचण गने।  

२. लागत साझेदारीमा ववद्यजत अपजग भएका 
िरिजरीमा ववद्यजत लाइन ववस्तार गने।  

३. ववद्यजत लाईन र पोल स्जणच भएको ग्रालमण 
स्थानमा स्जणच पोल र तार ममचत गने र 
खजलातार प्रणालीलाई केवल प्रणालीमा 
रुपान्त्तरणको लाधग सम्िस्न्त्ि पैरवी र 
साझेिारी गने।  
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४. स्वास््य संस्था र माद्यालमक ववद्यालयमा 
पावर व्याकपको व्यवस्था गने।  

स्वच्छ र वैकस्ल्पक 
उजाचको उत्पादन िढाई 
आिजतनक उजाचको पहज ँर् 
िढाउनज 

1. नववकरतनय उजाच 
प्रववधिको ववस्तार 
र प्रविचन गरी पहज ँर् 
र उपयोग वदृ्धि 
गने 

१. वैकस्ल्पक उजाच सम्िन्त्िी स्थानीय नीतत, 
कानजन, मापदण्ड र योजना तजजचमा गरर 
कायचन्त्वयन र तनयमनको व्यवस्था गरर 
स्वच्छ उजाचमा पहज ँर् वदृ्धि गने।  

२. दाउराको प्रयोगलाई कम गदै लैजान वायोग्यास, 
सजिाररएको र्जलो, वायो बब्रकेि जस्ता दाउराको 
क्रकफायती नवीकरणीया उजाच प्रववधिहरुको  

2. पेिोललयम उजाच, 
एल पी ग्यासँ तथा 
दाउरा र्जल्होलाई 
जलववद्यजत, 
वायोग्यासँ तथा 
सौयाच उजाच र्जल्होले 
ववस्थावपत गनजच।  

1. खाना पकाउन ववद्यजतीय र्जलोको प्रयोग गनच 
प्रोत्साहन गने।  

2. िर िरमा वायो ग्याँस उत्पादनको लागी 
प्रोत्साहन गने।  

3. सावचजतनक स्थल जस्तै ववद्यालय, 

अस्पताल, र्ौकी, िजार  आददकालागी 
सजिाररएको तथा क्रकफायती र्जलोहरु हदान 
गने।  

3. वैकस्ल्पक उजाचको 
ववकासमा लगानी 
वदृ्धिको वातावरण 
लसजचना गने।  

1. वायज लमल, सोलार प्लान्त्ि जस्ता वैकस्ल्पक 
उजाच प्रविचनमा काम गने तनस्ज तथा सहकारी 
संस्थालाई ववशेष सहयोग गरर पाललकालाई 
उजाच सजरक्षित पाललकाको रुपमा स्थापना 
गररनेछ।  

2. ववद्यजत जडान तथा ममचत सम्भारका लाधग 
दि, ताललम प्राप्त जनशस्तत उत्पादन गने।  

3. तनस्ज िेत्रसँग लमलेर ववद्यजत संर्ाललत 
सवारी सािनको प्रविचन गने।  

4. ववद्यजत ववतरण लाइनमा सम्पूणच काठेपजलहरु 
प्रततस्थामपा गने।  

4. वायज तथा सौयच 
उजाच लगायत अन्त्य 
उजाचको सम्भावना 
अध्ययन गने।  

1. पाललकामा ववलभन्त्न वैकस्ल्पक उजाच उत्पादन 
तथा प्रसोिन गनच सक्रकने ठाउको पररिण 
गने।  

2. सम्भाना भएको उजाचको उत्पादन िढाई 
पाललकालाई उजाच िेत्रमा आत्मतनभचर हजन 
उन्त्मजख िनाउने।  
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5. वैकस्ल्पक उजाचलाई 
व्यावसातयक 
उजाचको रुपमा 
ववकास गने 

1. जाला, वायज तथा सौयच उजाचिाि उत्पादन 
ववद्यजतलाई िरेलज तथा व्यावसातयक कामको 
लाधग प्रयोग गने।  

2. तनस्ज , सावचजतनक तथा सामजदातयक 
स्थानहरुमा उजाच भण्डार सदहतको सौयच उजाच 
प्लान्त्ि जडान गरर कज शल रुपमा उजाच खापा 
गने।  

 

5.2.8 प्रमजख कायचिमहरु 
 ववद्यजतीय र्जलो प्रयोगमा प्रोत्साहन 
 िायोग्यासँ सम्िस्न्त्ि ताललम तथा उत्पादन वदृ्धि 
 ववद्यजत जडान तथा ममचत सम्िस्न्त्ि ताललम 
 उजाच सम्भावता अध्ययन 
 उजाच प्लान्त्ि जडान 

5.2.9 अपेक्षित उपलस्धिहरु 
 बिद्दजतमा सिैको पहज ँर् हजनेछ 

 िैकस्ल्पक उजाचको प्रयोग र प्रवद्चिन हजनेछ 

 

5.3 सडक तथा यातायात  
5.3.1 हालको अवस्था 
यातायात पूवाचिार समग्र ववकासको मेरुदण्ड हो। यातायात सेवा लगायत पूवाचिारका अन्त्य ववकास 
आयोजनाले ववस्ततृ आधथचक, सामास्जक ववकासका अन्त्य िेत्रका ववकासको गततलाई सजगम पानच तथा 
सावचजतनक सेवामा पहज ँर्, प्रवाह र नागररकको दैतनक जीवनयापनालाई सहज िनाउने भजलमका रहेको 
छ।  

यस गाउँपाललकामा स्थानीय सरकारको स्थापना आएपतछ िेरै नया ँसडक ववस्तार भएको देणखन्त्छ। 
कररि ११% िरहरु सम्म मात्र सडक नपजगेको अवस्था छ भने िरको ६ क्रफि नस्जकै सडक हजने िर 
हरु ५६% रहेका छन।् २४० क्रकमी कच्र्ी सडकको सजवविा छ भने यस गाउँपाललकामा ४ क्रकमी ग्राभेल 
मध्यपहाडी राजमागचको पतन पहज ँर् रहेक छ। त्यसै गरर १५७ क्रकमी स्जल्ला सडक मध्ये १४६ क्रकमी 
ग्राभेल छ भने ११ क्रकमी पस्तक रहेको छ। त्यसैगरी वखाचलाई मध्यनजर गरर कच्र्ी सडक उपयोग्य 
िनाउनका तनस्म्त िेरै स्थानहरुमा ढज ङ्गा छावपएको पतन पाईन्त्छ।  

5.3.2 प्रमजख समस्याहरु 
सडक संजालको ववस्तार व्यापक भएपतन अधिकांस सडकको स्तर राम्रो नभएको पाईन्त्छ। २४० क्रकमी 
कच्र्ी सडक भएको कज ल सडक लम्िाईको ५०% भन्त्दा िढी रहेको छ। 
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5.3.3 अवसर 
सडकको महत्त्व अरु थजपै्र िेत्र सँग अन्त्तरसम्िस्न्त्ित रहेको छ  ,त्यसैले  सडकको उधर्त व्यवस्थान 

गनच सके अन्त्य पूवाचिारको ववकास पतन र्जस्त ििन्त्ने देणखन्त्छ न्त्छ भने आधथचक क्रियाकलापमा पतन 

वदृ्धि भई स्जवानोस्तारमा सकारात्मक पररवर् तन आउने देणखन्त्छ। त्यस्ता सम्भावनालाई सदजपयोग 
गनच भूगोलको िनाविले गदाच अत्याधिक अथच र्ादहने हज ँदा ववलभन्त्न तनजी तथा सरकारी संस्था िाि 
अझै पयाचप्त सहयोग जजिाउन र पयाचवरणमा पने असर पतन िेरै भएको र त्यस तफच  अझै आवश्यक 
ध्यानाकाषचण गनच नसतनज र्जनौततपूणच रहेको देणखन्त्छ। 

5.3.4 सोर् 
सडक यातायतको ववकास माफच त आधथचक सम्वदृ्धि 

5.3.5 लक्ष्य 
स्थानीय सडक संजालको ववस्तार गरी आधथचक-सामास्जक ववकास, व्यापार ववस्तार एवं ववववधिकरण 
तथा अन्त्तर गाउँपाललका स्तरीय सम्िन्त्िमा सजदृदढकरणमा िेवा पजयाचउने 

5.3.6 उद्देश्य 
 प्रभावकारी, ददगो, भरपदो, सजरक्षित, वातावरणमैत्री र कम खधर्चलो यातायात सेवामाफच त 

आधथचक क्रियाकलाप ववस्तार र सेवा प्रवाहको प्रभावकाररता िढाउनज 
 वडा-गाउँपाललका, गापा-गापा/नपा, गापा-स्जल्लािीर् तथा तछमेकी पाललकाहरु िीर् 

धयापाररक सम्िन्त्ि ववस्तार गनजच 
 यातायात व्यवस्थालाई सहज र सहजल्यत िनाई सम्पूणचको न्त्यायोधर्त पहज ँर् पजयाचउने 

5.3.7 रणनीतत तथा कायचनीतत  
उद्देश्य रणनीतत कायचनीतत 

प्रभावकारी, ददगो, 
भरपदो, सजरक्षित, 
वातावरणमैत्री र कम 
खधर्चलो यातायात 
सेवामाफच त आधथचक 
क्रियाकलाप ववस्तार र 
सेवा प्रवाहको 
प्रभावकाररता िढाउनज 
 

1. कृवष, पयचिन तथा 
सामास्जक सेवा प्रवाहलाई 
सहज र सजलभ हजने गरर 
गजणस्तरीय पूवाचिारको 
ववकास र ववस्तार गने।  

1. गाउँपाललकाको रणनीततक सडकहरु 
प्राथलमकता अनजसार िमश: ग्राभेल 
र वपर् गदै लग्ने।  

2. सडक नपजगेको प्रमजख िस्स्त तथा 
िजार केन्त्रलाई लक्षित गरर अतत 
जरुरर स्थानमात्र नया ँ ियाक 
खोल्ने।  

3. सडक संजाल तनमाचण गदाच कृवष, 

उजाच, पयचिन तथा उद्योग 
व्यवसायको समेत प्रविचन हजने गरर 
गने।  

4. सडकको नया ँ ियाक खोल्दा तथा 
स्तरोन्त्नतत गदाच पजवच वातावरणीय 
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पररिण वा वातावरणीय प्रभाव 
मजल्यांकन पश्र्ात ववस्ततृ अध्ययन 
प्रततवेदन तयार गरर मात्र सडक 
तनमाचण र स्तरोन्त्नतत गने।  

2. सडकको मापदण्ड, 

वगीकरण, नामकरण र 
प्राथलमकतािम सदहत 
यातायात गजरुयोजना तजजचमा 
सडक तनमाचण र संर्ालन 
गने 

1. भू-उपयोग िेत्र र योजना अनजसार, 

वस्ती ववकास तथा भौततक 
तनमाचणको योजना तजजचमा र 
कायचन्त्वयन गने।  

2. भौततक योजना तथा यातायात 
गजरुयोजना अनजसार सडकको 
मापदण्ड, वगीकरण, नामाकरण 
तथा प्राथलमकता तनिाचरण गने।  

3. प्राथलमकताका आिारमा सडक 
तनमाचण, ममचतसम्भार र यातायात 
संर्ालन गने।  

यातायात व्यवस्थालाई 
सहज र सहजल्यत िनाई 
सम्पूणचको न्त्यायोधर्त 
पहज ँर् पजयाचउने 
 

1. कृवष, पयचिन तथा 
सामास्जक सेवा प्रवाहलाई 
सहज र सजलभ हजने गरर 
यातायात व्यवस्थापन 
गने।  

1. यातायात व्यावाव्स्थापन सहज 
िनाउन आवश्यक पूवाचिार व्यतत 
गने।  

2. यात्रा सहज र गजणस्तरीय िनाउन 
आवश्यक मापदण्ड पजरा गने।  

 

5.3.8 प्रमजख कायचिमहरु 
 सडकको तनमाचण गदाच ढल, बिजजली सम्पूणच व्यवस्था गरर मात्र ददगो तनमाचण अगाडी िढाउने।  
 वातावरणीय प्रभाव प्रततवेदन नगारर कज नै सडक तनमाचनातफच  नलग्ने।  
 ददगो सडककातनस्म्त किान पूणच तनयनत्रण गरर मात्र तनमाचण अति िढाउने।  
 न्त्यायोधर्त ढङ्गले सडक प्रागनच आवश्यक पूवाचिार ववकासमा प्राथलमकरण गने।  
 यातायात व्यवस्थापन जोड ददने।  
 रणनैततक सडक पदहर्ान गरर हरेक िस्तीमा मोिर िािोको सहज पहज ँर् सजतनस्श्र्तता गने। 
 िस बिसौनी जस्ता पूवाचिार तनमाचण गने।  
 दिकि काउन्त्िर िनाई यात्रज ववमा जस्ता योजना कायचन्त्वयन गने।  
 यातायातमा गजणस्तर कायम गनच अनजगमन गने। 

5.3.9 अपेक्षित उपलस्धिहरु 
 कज ल ७४० क्रकमी लम्िाईको मोिरिािो तनमाचण भएको हजनेछ 
 कज ल ५५ क्रकमी कालोपते्र सडक तनमाचण भएको हजनेछ 
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 सडक एवं सहायक पूवाचिारको ववकास एवं यातायात सजर्ारु भएको हजनेछ 

 

5.4 सञ्र्ार तथा सरू्ना प्रववधि पूवाचिार 
5.4.1 हालको अवस्था 
यस आिजतनक यजगमा सजर्ना भनेको सिैभन्त्दा शस्ततसाली अस्त्र हो। सूर्ना तथा संर्ारको पहज ँर् हरेक 
नागररकको आिारभूत आवश्यकता ितनसकेको अवस्था छ। यस गाउँपाललकामा संर्ारको स्स्थतत 
आपवत्तजनक रहेको देणखन्त्छ। यस गाउँपाललकामा १३२९ िरिजरीसँग कज नै प्रकारको संर्ार माध्यमको 
पहज ँर् नभएको छ। त्यसैगरी अझै पतन रेडडयोलाई संर्ारको प्रमजख माध्यम मान्त्ने िरिजरीको संख्यापतन 
२६७७ रहेको छ। संर्ारको सिल पि भनेको यस गाउँपाललकाका अधिकांश स्थानहरुमा न्त्यजनतम संर्ार 
सजवविा कायम गररएको देणखन्त्छ। 

5.4.2 प्रमजख समस्याहरु 
संर्ारको महत्त्व मध्यनजर गरेर ववलभन्त्न तहका सरकारी तथा तनस्ज िेत्रको संर्ार ववकास गनच प्रयास 
जारर रहेको अवस्था देणखन्त्छ। केदह स्थानमा भने न्त्यजनतम संर्ार नेिवकच  समेत नरहेको र भएको 
स्थानहरुमा पतन गजणस्तरको नभएको कम्जोर पि देख्न सक्रकन्त्छ। 

5.4.3 अवसर 
िेरै स्थातनयाहरुको पहज ँर्मा मोिाईल रहेको कारण संर्ारलाई थप ववकास गनच सके ववलभन्त्न सजर्ना 
तथा जानकारी प्रवाह सहज रुपले गनच लमल्ने अवसर रहेको देणखन्त्छ। तर अझै स्थातनयाहरुलाई संर्ार 
पूवाचिारको सदजपयोग गनच सक्रकने पिहरुको िारेमा उधर्त जानकारी नभएको देख्न सक्रकन्त्छ। त्यसैगरी 
संर्ार प्रववधिमा सहजल्यता नभएको कारण सिै वगचको पहज ँर्मा ल्याउन तनकै र्जनौततपूणच देणखन्त्छ। 

5.4.4 सोर् 
सजर्ना िेत्रको ववकास गरर रे्तनशील समाजको ववकास 

5.4.5 लक्ष्य 
गजणस्तरीय सजर्ना तथा सेवामा नागररकको पहज ँर् ववस्तार गने 

5.4.6 उद्देश्य 
 सूर्नाका पूवाचिार ववकास गने  

 सजर्ना प्रववधिमा सहजल्यता र गजणस्तर कायम गने 

5.4.7 रणनीतत तथा कायचनीतत  
उद्देश्य रणनीतत कायचतनती 

सूर्नाका पूवाचिार 
ववकास गने  
 

इन्त्िरनेि सेवाको पहज ँर् 
अलभवदृ्धि गने  

1. गाउँपाललका, वडा कायाचलय, स्वास््य 
संस्था र ववद्यालयमा इन्त्िरनेि िमता 
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वदृ्धि गरर सेवाको ववस्तार र गजणस्तर 
सजिार गने।  

2. सिै वडा कायाचलयहरु, ववद्यालय र 
स्वास््य संसथामा इन्त्िरनेि सेवा 
तनहलमत तथा सजर्ारु गनच सेवा प्रदायक 
पररर्ालनको व्यवस्था गररनेछ।  

3. गाउँकायचपाललका कायाचलय, वडा 
कायाचलय, ववद्यालय र स्वास््य संस्था  
मजख्य िजारमा लसलसदिभी तयामेरा 
जडान गने।  

 २. िेललफोन सेवा प्रभावकारी 
िनाउने 

1. िेललफोन िावरको संख्या र िमता वदृ्धि 
गनच समन्त्वय र पैरवी गने।  

2. ववद्यालय तथा स्वास््य संस्थाहरुमा 
इन्त्िरनेि सजवविा जडान गने  र सजर्ना 
प्रववधिमा आिाररत भई पठनपाठन तथा 
स्वास््य सेवा प्रवाह गने।  

3. ल्याण्डलाइन िेललफोन र अस्प्िकल 
फाईिर प्रववधिको इन्त्िरनेि ववस्तार 
संर्ालन गनच नेपाल िेललकम र अन्त्य 
सेवा प्रदायक संस्थासँग छलफल, 
समन्त्वय र पैरवी गने।  

सजर्ना प्रववधिमा 
सहजल्यता र गजणस्तर 
कायम गने 
 

1. सजर्ना तथा सेवा 
प्रवाहलाई सजर्ना प्रववधि 
िनाउने 

1. राजस्व, प्रशासन, योजना तथा स्थानीय 
त्यांक सम्िस्न्त्ि सूर्ना व्यावाव्स्थापन 
प्रणाली तयार गरर सजर्ना प्रववधिमा 
आिाररत सेवा प्रवाहको व्यवस्था गने।  

2. स्थानीय संर्ार माध्यम र संर्ाकलमचका 
िमता ववकास गरर गाउँपाललकालाई 
लमडीयामैत्री िनाउने।  

3. सम्पाददत योजना, कायचिम र गततववधि 
एफएम रेडडयो स्थापना संर्ालन गरर 
सजर्ना र संर्ारको प्रमजख माध्यमको 
रुपमा ववकास  गने।  

4. गाउँपाललकाको मजखपत्रको रुपमा भजम्लज 
ववकास िजलेदिन प्रकाशनको व्यवस्था गने 
(र्ौमालसक)।  

5. पदाधिकारी तथा सेवाग्राही रेडडयो संवाद 
कायचिम तनयलमत रुपमा संर्ालन गने।  
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6. स्थानीय नीतत, कानजन, तनयम र 
कायचववधि, तनणचय, ववकास कायच 
संर्ालन, उपलस्धि, सफल अभ्यास िारे 
पत्रकार संवाद, पत्रपबत्रका, रेडडयो र  
िेलललभजनमा तनयलमतत प्रकासन र 
प्रसारको व्यवस्था गने।  

 

5.4.8 प्रमजख कायचिमहरु 
 सावचजतनक स्थलहरुमा गजणस्तरीय  इन्त्िरनेि सेवा प्रदान गने।  
 ववलभन्त्न वगच लक्षित गरर सहजल्यत सञ्र्ार व्यवस्था गने।  
 सजरिाको लाधग सावचजतनक संवेदनशील स्थलहरुमा लसलसदिभी जडान गने।  
 िेललफोन नेिवकच िारे अनजसन्त्िान गरर पयाचप्त िावर तनमाचण गने।  
 लशिा सँग एकीकृत गरर संर्ार माध्यमको पूवाचिार ववकास  गने।  
 ववजजलीको तार सँगै फाईिर अस्प्िकल केवल बिस्तार गने।  
 स्थानीयलाई सजर्ना प्रवाह गनच सञ्र्ारको ववलभन्त्न पूवाचिार ववकास गने।  
 स्थानीय पत्रकार तथा सञ्र्ारकमी ववकास गनच प्रोत्साहन तथा ताललम प्रदान गने।  
 गाउँपाललका स्तरीय ववलभन्त्न संपादाक्रकय प्रकाशन गनच आवश्यक व्यावास्थापन गने।  
 सञ्र्ारका अन्त्य माध्यमको पतन ववकास गने।  
 स्थानीयलाई सञ्र्ारको महत्त्विारे रे्तना ददने तथा सजर्ना अधिकारिारे ज्ञान ददने।  
 गाउँपाललकाको सूर्ना ददने तनयलमत कायचिम प्रशारण वा प्रकाशनको ववकास गने। 

5.4.9 अपेक्षित उपलस्धिहरु 
 इन्त्िरनेिको पहज ँर् सिैमा हजनेछ 
 मोिाइल प्रयोगकताचमा िदोतरी हजनेछ 

5.5 आवास तथा वस्ती ववकास  
5.5.1 हालको अवस्था 
आवास मानवको जीवनको आिारभूत आवश्यकतामा पदचछ। सवविानले पतन आवासलाई नागररकको 
मौललक हकको रुपमा स्थावपत गरेको छ। स्थानीय संर्ालन ऐनले सजरक्षित िस्स्त ववकास, भवन 
मापदण्ड तथा तनयमन जस्ता कायचहरु स्थानीय तहको स्जम्मेवारीमा सजम्पेको छ। यस गाउँपाललकामा 
५४१७ िरिजरी रहेको देणखन्त्छ जसमा ८२% िरहरुको एक कोठा उपभोग पाएको पाईन्त्छ । त्यसैगरी 
कररव ४,४२८ िरहरु एक तले र केवल २१ िर र्ार ताला भन्त्दा िढीको रहेको देणखन्त्छ। छानाको 
दहसािले भने ८७% िरहरु जस्ता वा िायलको रहेको देणखन्त्छ भने ११% लसमेन्त्िको छाना भएको र 
२% ढज ंगा वा खपडाको छाना भएको िरहरु रहेको पाईन्त्छ। 
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5.5.2 सोर् 
सिै नागररकको सजरक्षित , सजलभ र व्यवस्स्थत आवासमा पहज ँर् 

5.5.3 लक्ष्य 
वातावरणमैत्री, सजरक्षित र सजलभ सावचजतनक भवन तथा तनजी आवासको ववकास गने 

5.5.4 उद्देश्य 
 भवन तनमाचणलाई सजरक्षित, ददगो र व्यवस्स्थत िनाउने व्यवस्स्थत तररकाले वस्ती ववकास 

गने 

 पजनतनमाचणलाई र्जस्त गतत ददने 

5.5.5 रणनीतत तथा कायचनीतत  
 रणनीतत कायचनीतत 

भवन तनमाचणलाई सजरक्षित, 
ददगो र व्यवस्स्थत िनाउने 

१. वस्तीको ववकास एकीकृत र 
सजरक्षित गने।  

१. भू-उपयोग योजनाअनजसार  
िस्स्त ववकास गदै लग्ने।  

२. एक नमजना िस्स्त ववकास 
कायचिम संर्ालन गरर अन्त्य 
अव्यवस्स्थत वस्तीहरुलाई 
व्यवस्स्थत गनच सहज गने।  

३. वस्ती तथा आवासलाई 
र्ादहने पूवाचिारको उधर्त 
व्यवस्थापन गने।  

४. आवास, िस्स्त ववकास तथा 
सावचजतनक तनमाचण सजरक्षित 
िनाउन रे्तना अलभवदृ्धि 
गने।  

२. भवन तनमाचणमा भवन 
संदहताको सशतत 
कायचन्त्वयन गने।  

१. सरकारी भवनहरु िाल, 
मदहला र अपाङ्गमैत्री 
िनाउनको साथै भवन 
संदहता तयार गरर 
कायचन्त्वयन गने।  

२. तनमाचणमा सलंग्न 
स्थानीयहरूलाई मापदण्ड 
िमोस्जम तनमाचण गनच लसप 
तथा ताललम व्यववस्था गने।  

३. पस्तक तनमाचण तथा खरको 
छाना ववस्थापन गने।  
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पजनतनमाचणलाई र्जस्त गतत ददने ३. िततग्रस्त आवास तथा 
भवनहरुको पजनतनमाचण गने।  

१. भूकम्पिाि िततग्रस्त 
आवास तथा भवनहरुको 
पजनतनमाचणको कायच र्जस्त 
िनाउन सहजीकरण गने।  

२. जोणखम नतसाकंन गरर 
ववपद जोक्रकम स्थानमा 
रहेका िर िस्तीलाई सजरक्षित 
स्थानमा पजन:स्थापना गने।  

 

5.5.6 प्रमजख कायचिमहरु 
 िस्स्त ववकासको कायच लक्ष्य तथा भू-उपयोगको योजना अनजसार पंस्ततवद्ि गराउने।  
 सम्पूणच वस्तीलाई व्यवस्थापन गनच नमजनाको रुपमा िस्स्त ववकास गने।  
 सहज र सजरक्षित आवास सजतनस्श्र्त गनच आवश्यक ववकास गने।  
 स्थानीयले व्यस्ततगत स्तरिाि आवासको सजरिा सजतनस्श्र्त गनच सतन योग्य िनाउन 

रे्तनामजलक कायचिम गने।  
 अपांगमैत्री वस्ती ववकास गनाचकतनम्ती आवश्यक पूवाचिार व्यवस्थापन।  
 सजरक्षित आवास तनमाचण सम्िस्न्त्ि डकमी तथा लसकलमचहरुलाई ताललमको व्यवस्था गने।  
 असजरक्षित र कम्जोर आवासहरुलाई सजरक्षित आवासमा पररवतचन गनच सहज िनाउने।  
 पजनतनमाचणको कायचिमलाई र्जस्त िनाई पूणचता ददने।  
 जोणखमयजतत आवास र वस्ती पदहर्ान गरर उधर्त स्थानमा ववस्थापन गने। 

5.5.7 अपेक्षित उपलस्धिहरु 
ज्येष्ठ नागररक आवास र सामजदातयक आवास तनम्मचन भएको हजनेछ, पूवाचिार सदहतको २ विा नमजना 
एकीकृत िस्स्त तनमाचण भएको हजनेछ 
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पपपपपपपप 6 लोकतन्त्त्र र सजशासन  

6.1 मानव अधिकार  
6.1.1 हालको अवस्था 
संयजतत राष्ि संिको स्थापना पछी मानव अधिकारको स स्थापना, सम्मान र प्रविचनमा अन्त्तरास्ष्िय 
प्रयासको थालनी भएको हो। मानव अधिकारलाई शास्न्त्त र  ववकासको मूल आिारमा रुपमा स्वीकार 
गदै संयजतत राष्ि संिको महासभाले १० डडसेम्िर १९४८ मा मानव अधिकारको ववश्वव्यापी िोषणापत्र 
जारर गरेपतछ पदहलो पिक मानवको जन्त्मलसद्ि एवं नैशधगचक अधिकारहरुलाई मानव अधिकारका 
रुपमा पररभावषत गररएको धथयो। राष्ि संिको वडापत्र र मानव अधिकारको ववश्वव्यापी िोषणापत्रलाई 
आिार मानेर मानव अधिकारको ववववि पिहरुलाई समेट्ने गरर मानव अधिकारको अधिकारसम्िस्न्त्ि 
ववलभन्त्न अन्त्तरास्ष्िय महासस्न्त्िहरु जारर गदै आएका छन।् मानव अधिकार उल्लङ्िन तथा ज्यादतीका 
ववरुद्ि अनजसन्त्िान गरर पीडाकलाई कारिाही र वपडडतलाई िततपूततच ददन स्थानीय सरकारलाई 
लसफाररस गने, लसमान्त्तकृत समजदायका लाधग इन्त्िनचलसप कायचिम संर्ालन गने, मानव अधिकार 
सम्िन्त्िमा अलभमजखीकरण ताललम संर्ालन गने जस्ता कायचिमहरु संर्ालन हज ँदै आएका छन।्  

6.1.2 प्रमजख समस्याहरु 
समाजमा रहेको भेदभाव, छज वाछज त, लैंधगक लसमसा जस्ता सामास्जक ववकृतत, गाउँपाललकाको 
भौगोललक संरर्ना, पूवाचिार अवाम सेवा सजवविाको उपलधिता ईत्यादी मानव अधिकारको प्रत्याभूततका 
लाधग परमजख समस्याको रुपमा रहेको पाईन्त्छ। मानव अधिकार सम्िस्न्त्ि न्त्यजन रे्तना ववकास 
भएतापतन सेवाग्राही नागररक अधिकारका िाहक हजन ्भन्त्ने मानव अधिकार संस्कृततको ववकास हजन ्
नसतनज, राजनीततक, सामास्जक लगायतका मानव अधिकार सम्िस्न्त्ि आिारभूत ज्ञान, मूल्य 
मान्त्यता र संस्कारको पद्ितत स्थावपत हजन ्नसतनज, संरर्नागत रुपमा रहेको सामास्जक ववभेदलाई 
अन्त्त्य गनच नसतनज जस्ता प्रमजख समस्याको रुपमा रहेको देणखन्त्छ।  

 

6.1.3 अवसर 
नेपाल सरकारका िेत्रगत कायचिमहरुमा मानव अधिकारलाई प्राथलमकतामा राखे, मानव 
अधिकारसम्िन्त्िी जनरे्तना वदृ्धि गनच सकेमानव अधिकारको संरिण तथा सवािचनका तनस्म्त अवासार 
प्रदान हजनसतने देणखन्त्छ। त्यसैगरी मानव अधिकारको संरिण तथा प्रविचनका लाधग नेपालले जनाएका 
प्रततवद्िताहरु र नेपालको संवविानमा व्यवस्था गररएका नागररकका ववलभन्त्न मौललक हकहरुले पतन 
अवसर प्रदान गरेको देणखन्त्छ।  

 

6.1.4 सोर् 
सिै प्रकारका ववभ्व्िरु अन्त्त्य गरर समावेशी र समतामजलक समाजको ववकास 
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6.1.5 लक्ष्य 
मानव अधिकार सम्िस्न्त्ि संस्थाहरुिीर् समन्त्वय, सहकायच र सहभागता िढाई मानव अधिकार 
संस्कृततको ववकास गने।  

6.1.6 उद्देश्य 
मानव अधिकारप्रतत गररएका प्रततवद्िताहरु व्यवाहाररक रुपमा सजतनस्श्र्त गने।  

6.1.7 रणनीतत तथा कायचनीतत  
 रणनीतत कायचनीतत 

मानव अधिकारप्रतत गररएका 
प्रततवद्िताहरु व्यवाहाररक 
रुपमा सजतनस्श्र्त गने।  
 

१. मानव अधिकार उल्लङ्िनका 
ििनाको अनजसन्त्िान तथा 
मानव अधिकार अवस्थाको 
अनजगमन गने। 

१. मानव अधिकार अवस्थाको 
तनयलमत रुपमा अनजगमन 
गने। 

२. ववपन्त्न, लसमान्त्तकृत एवं 
वपछडडएका वगचका अधिकार 
सजतनस्श्र्त गने। 

२. मानव अधिकारलाई 
ववकासका मजद्दहरुसंग 
संरर्नागत र कायाचत्मक 
रुपले जोड्ने। 

 

१. मानव अधिकार िेत्रमा 
कायचरत स्थानीय 
संस्थाहरुलाई सजदृढ गदै 
मानव अधिकारको संरिण 
तथा सम्वद्चिनमा िेवा 
पजयाचईनेछ। 

 

6.1.8 प्रमजख कायचिमहरु 
 संवविानले प्रत्याभूत गरेको मानव अधिकारको सजतनस्श्र्तताका लाधग सम्िस्न्त्ित तनकायहरुको 

संस्थागत सजदृढीकरण। 
 स्थानीय स्तरका नीतत, योजना र कायचिमहरु तजजचमा, कायचन्त्वयन र अनजगमन गदाच 

अधिकारमा आिाररत पद्ितत अवलम्िन गने र सोका लाधग जनशस्ततको िमता ववकास। 

 मानव अधिकारको संरिण, संवद्चिन र प्रवद्चिनमा जवाफदेदहता अलभवदृ्धि। 

6.1.9 अपेक्षित उपलस्धिहरु 
मानव अधिकारसम्िन्त्िी कानजन पजनरावलोकन भई नया ँस्थानीय कानजनहरुको तनमाचण भएको र मानव 
अधिकारसम्िन्त्िी स्थानीय संस्थाहरु सजदृढ भएको हजनेछन।् त्यसैगरी मानव अधिकारका ववषयहरु 
स्थानीय नीततहरुमा संरर्नात्मक र कायाचत्मक रुपमा समादहत भएको र मानव अधिकार संस्कृततको 
प्रविचन भएको हजनेछ। 
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पपपपपपपप 7 अन्त्तरसम्िस्न्त्ित ववषय  
7.1 श्रम तथा रोजगारी 
7.1.1 हालको अवस्था 
प्रत्येक नागररकलाई रोजगारीको प्रत्याभूतत गनच संवविानमा रोजगारीको हकको व्यवस्था गररएको छ। 
यस गाउँपाललकाको कज ल जनसंख्याको कररि ७२% कज नै प्रकारको रोजगारीमा संग्लंग्न रहेको देणखन्त्छ 
भने िाकँी २८% वेरोजगार रहेको पाईन्त्छ। जनसंख्याको कज ल जनसंख्याको ७२% आधथचक रुपले सक्रिय 
जनशस्ततको दहस्सा भएको पाईन्त्छ। त्यसमध्ये उद्योग तथा व्यापारको आवश्यक ववकास नभएको 
कारण अधिकांश कृवषमै रोजगार भएको पाईन्त्छ। साथै कृवष िेत्रमा अथाचवेरोज्गारै अवस्था उच्र् 
देणखन्त्छ। गाउँपाललका लभत्र पयाचप्त रोजगारीको अवसर नभएको कारण ठजलो संख्यामा यजवाहरु वैदेलशक 
रोजगारीमा जाने गरेको देणखन्त्छ। रोजगारको संवेदनशीलता मध्यनजर गरेर ररज्गार नीततको तजजचमा 
अत्यावश्यक देणखन्त्छ। वेरोजगारको लागत संकलन, न्त्यजनतम ज्यालािार तनिाचरण, तनकृष्ि प्रकृततका 
श्रममा संलग्न िालश्रलमकको उद्दार, रोजगारसम्िन्त्िी स्थानीय कायचयोजनाको तजजचमा गररएको देणखन्त्छ 
जसको कायचन्त्वयन अपररहायच देणखन्त्छ।  

7.1.2 प्रमजख समस्याहरु 
श्रलमप्रततको सम्मानमा कलम हजनज, उद्यमशीलता [अयाचप्त ववकास हजन नसतनज, श्रम, लसप र उत्पादनिीर् 
सन्त्तजलन नहजनज, स्वरोजगारको प्रविचन हजन नसतनज र उत्पादनलशल रोजगारीको लसजचना  पयाचप्त हजन 
नसतनज, वैदेलशक रोजगारीिाि प्राप्त लसपको उधर्त सदजपयोग गरर रोजगारी लसजचना गनच नसतनज , 
सीपयजतत श्रमको माग र आपजततचबिर्ाको असंतजलानता न्त्यूनीकरण गनच नसतनज तथा रोजगारमैत्री 
लगानीलाई प्रोत्साहन गनच नसतनज जस्ता समस्याहरु रहेको देणखन्त्छ।  

7.1.3 अवसर र र्जनौती 
अिसि 

यस गाउँपाललकामा कृवष, पयचिन, पूवाचिार ववकास जस्ता श्रम आवश्यक पने िेत्रहरुको ववकास हज ँदै 
गरेको देणखन्त्छ। त्यसैगरी लशक्षित जनसंख्याको संख्या िढ्दै जानज, वैदेलशक रोजगारिाि फकेकाहरुको 
लसप तथा ज्ञानले रोजगार लसजचना गने अवसर प्रदान गरेको छ। श्रम िजारमा पतन िढ्दै गरेको 
माग, स्वरोजगारीमा लसलमत भएपतन आरम्भ भएको अवस्था लगायतले यस गाउँपाललकामा श्रम तथा 
रोजगारी िेत्रमा ववस्तार तथा ववकास गने अवसर प्रदान गरेको देणखन्त्छ।  

चुनौिी 

लसप तथा ज्ञान ललएका यजवाहरुलाई पयाचप्त व्यवस्स्थत रोजगार प्रदान गनजच, रोजगारमूलक ताललममा 
दोहोरोपन लाई तनयनत्रण गनजच, सिै प्रकारको श्रमको समान मान तथा प्रततष्ठान कायम गनजच, 
रोजगारी सजरिा तथा भरपदो िनाउनज, उत्पादन र आपूततच ववर्को सन्त्तजलन कायम गनजच, मयाचददत 
रोजगारी सजतनस्स्र्त गनजच, रोजगारी सूर्नालाई प्रभावकारी िनाउनज प्रमजख र्जनौततहरु ववद्यमान रहेको 
देणखन्त्छ।  
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7.1.4 सोर् 
दि, सीपयजतत र उत्पादनमजलक मानव संसािनको ववकास गरर पयाचप्त तथा व्यवस्स्थत रोजगारीका 
अवसरहरु सजृना।  

7.1.5 लक्ष्य 
गाउँपाललका लभत्र वावषचत ५ सय रोजगारी लसजचना गने।  

7.1.6 उद्देश्य 
 रोजगारीका अवसरहरु लसजचना गरर रोजगारीको हक सजतनस्श्र्त गनच  िेरोजगारी तथा 

अिचिेरोजगारी न्त्यूनीकरण गररनेछ।  

 लसप तथा ताललमहरुको व्यवस्था गरर प्रततस्पिाच गनच सतने श्रमशस्ततको ववकास हजनेछ।  

 रोजगारीमा सजरिा, मयाचदा, व्यवस्थापन कायम गररनेछ।  

7.1.7 रणनीतत तथा कायचनीतत  
उद्देश्य रणनीतत कायचनीतत 

रोजगारीका अवसरहरु लसजचना 
गरर रोजगारीको हक सजतनस्श्र्त 
गनच  िेरोजगारी तथा 
अिचिेरोजगारी न्त्यूनीकरण 
गररनेछ 

1. गाउँपाललकामा मयाचददत र 
पयाचप्त रोजगारी एवं स्व-
रोजगारी ववकास गनच 
लगानीमैत्री वातावरण 
िनाउने 

1. रोजगारसम्िस्न्त्ि माग र 
आपूततचिीर् सन्त्तजलन ल्याउन 
आवश्यक कायचन्त्वयन गने।  

2. श्रमप्रिान उत्पादन िेत्रको 
ववस्तार र प्रववधिको 
उपयोगिाि रोगारी िढाउने।  

2. श्रलमकको हक तथा 
अधिकारको संरिण तथा 
अस श्रम सम्िन्त्ि स्थापना 
गने 

1. रोजगारीमा मदहलाको सजरिा 
सजतनस्श्र्त गनच प्रणाली 
व्यवस्था गने।  

2. आवश्यक अनजसन्त्िान गरर 
वैज्ञातनक मापदण्डका 
आिारमा ववलभन्त्न िेत्रका 
कामदारको न्त्यजनतम 
पाररश्रालमक तनिाचरण गने।  

लसप तथा ताललमहरुको 
व्यवस्था गरर प्रततस्पिाच गनच 
सतने श्रमशस्ततको ववकास 
हजनेछ  
 

1. लसप तथा व्यावसातयक 
ताललमका अवसरहरु ववकास 
र ववस्तार गदै स्थानीय 
स्तरमा प्रततस्पिाच गनच 
सतने जनशस्तत उत्पादन 
गने 

1. लसप प्रदायक ताललम 
केन्त्रहरु स्थापना गरर 
साझास्थलमा लसप ववकास 
ताललम प्रदान गरर 
वडास्तरीय ताललम केन्त्रको 
स्थापना गने।  
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2. मदहला लक्षित वैदेलशक 
रोजगारीमा जान लसप र 
सजर्ना उपलधि गराई 
आवश्यक ताललम कायचिम 
गने।  

3. सीपयजतत जनशस्ततलाई 
ताललमपछी रोजगारी 
ववकासमा आवश्यक 
उद्यमलशलता ववकास, 
वस्तजगत सहायता, ववत्तीय 
सहायता, उत्पादनको 
गजणस्तर पररिण र सहज 
िजार पहज ँर् ववकास गने।  
 

रोजगारीमा सजरिा, मयाचदा, 
व्यवस्थापन कायम गररनेछ 

१. रोजगारीलाई सजरक्षित, 
मयाचददत, भरपदो, र 
प्रततफलयजतत िनाई प्राप्त 
पजँजीलाई उत्पादनमजलक 
िेत्रमा लगानी गने।  

1. ववलभन्त्न िेत्रमा रहेका 
अनौपर्ाररक मजदजरहरुको 
पदहर्ान गरर औपर्ाररकरण 
गने।  

2. िाल श्रमसम्िन्त्िी नीतत, 
कानजन र कायचिमका ववकास 
तथा कायचन्त्वयन वदृ्धि गने।  

3. िाह्य श्रोता तथा सािनलाई 
औपर्ाररक माध्यमिाि 
गाउँपाललका लभत्र्याउन सहज 
गरर उत्पादनशीलतामा 
लगानी गने नीतत अवलम्िन 
गने।  

 

7.1.8 प्रमजख कायचिमहरु 
कायचिम 

 श्रम व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी तजल्याउन श्रम तअध्ययन प्रततष्ठानको स्थापनाको लाधग 
अध्ययन गने।  

 सूर्ना प्रववधिमा आिाररत रोजगार सजर्ना प्रणालीको ववकास गने।  
 वैदेलशक रोजगारमा जान र्ाहने मदहला लक्षित लसप तथा सजर्ना प्रदायक ववशेष ताललम गने।  
 सामास्जक लशिाका लशिकहरुको लाधग वैदेलशक रोजगारसम्िस्न्त्ि रे्तनामजलक तथा सजर्नामजलक 

कायचिम गने।  
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 िरेलज श्रलमकको पेसालाई मयाचददत र सजरिी गराउन त्यांक संकलन गरर ववश्लेषण गने।  
 वालश्रम तनवारणको लाधग गजरुयोजना तजजचमा र कायाचन्त्वयन।  
 वाल्श्रलमकरुको उद्दार तथा पजनस्थाचपना गनच आवश्यक व्यवस्था लमलाउने।  
 सामास्जक सजरिासम्िस्न्त्ि जनरे्तना तथा प्रर्ारप्रसार।  
 तनकृष्ि प्रकृततका वलश्रमको अन्त्त्य गनच रे्तना अलभवदृ्धि र गाउँपाललका स्तरिाि वाल 

श्रमका प्रकृतत तनयलमत अनजगमन गने। 

7.1.9 अपेक्षित उपलस्धिहरु 
 गाउँपाललका लभतै्र वावषचक ५ सय रोजगारी लसजचना भएको र श्रम िजारको मागअनजरुप दि 

एवं प्रततस्पिी श्रमशस्तत तयार भई श्रलमक आपूततच भएको हजनेछ। 
 िेरोजगारी र अिचिेरोजगारी दर ििेको हजनेछ। 
 तनकृष्ि प्रकृततको िालश्रमको उन्त्मजलन भएको हजनेछ। 
 वावषचक दजईसय यजवालाई कम्तीमा तीन मदहनाको रोजगारमूलक सीपववकास ताललम प्रदान 

गररएको र स्जल्ला लभतै्र स्वरोजगारको अवसर वदृ्धि भएको हजनेछ। 

7.2 प्राकृततक स्रोत व्यवस्थापन 
7.2.1 हालको अवस्था 
यस गाउँपाललकामा सजनकोसी र ईन्त्रावती नदद मजख्य जलश्रोत रहेको पाईन्त्छ। वषेनी वषाचमा यस 
पाललकाको ववलभन्त्न वडाहरुमा नदीले किान गरेको हजन्त्छ। पानीका अन्त्य मजहानहरु न्त्यून रहेको छ 
जसले गदाच लसर्ाई तथा खानेपानीका श्रोतहरुको समस्या छ। यस गाउँपाललकाको सिल पि कररव 
१८२ विा पानीका मजहानहरु हजनज रहेको पाईन्त्छ। तर भएको मध्ये ११९ जतत मजहानहरु ५ वषचमा सजतने 
अवस्थाले कमजोरी झल्काउँछ। स्थातनयहरुको प्रमजख समस्यामा लसर्ाई र खानेपानी परेको देणखन्त्छ 
जसको मूल कारण भनेको उपयजचतत जलश्रोतको मजहानहरुको अभाव नै हो। रहेका २ खोलािाि नै 
ललस्फ्िंग गरेर पानीको समस्यालाई सदाको लाधग अन्त्त्य गनच सक्रकने अवसर देणखन्त्छ। तर त्यसका 
लाधग लागत अत्याधिक हजने भएको कारण र्जनौती उत्पन्त्न हजने देणखन्त्छ।  

यस गाउँपाललकामा कज नै क्रकलसमको खतनज भएको जानकारी छैन। नदद भने तनमाचण सामग्री उत्खनन 
गनच प्रयोग भएको देणखन्त्छ र यस गाउँपाललकाको दोलालिाि स्थानीय माछाको लाधग पयचिकीय 
दहसािले प्रख्यात रहेका पाईन्त्छ।  

यस गाउँपाललकामा प्रसस्त वन रहेको देणखन्त्छ। वडा ६ िाहेक सिै वडाहरुमा सामजदातयक वनहरू रहेको 
देणखन्त्छ। सिै भन्त्दा िढी भूभाग नै वनले ओगिे हजनज यस गाउँपाललकाको सिल पि रहेको देणखन्त्छ। 
तर सो वन हरुको उधर्त व्यवस्था गनच भने अझै नसक्रकएको देणखन्त्छ। यो गाउँपाललका वनमा पशज 
पन्त्छी पतन तनकै न्त्यजन रहेको देणखन्त्छ भने वनस्पतत सम्पदा पतन लमधर्दै आएको र संरिण गनच 
असमथच देणखएको छ। तर िेत्रफलले ववलभन्त्न जैववक तथा वनस्पतत सम्पदा फस्िाउने अवसर ददएको 
भएपतन स्थानीयको वन सम्पदाको संरिणप्रतत रहेको मानालसस्तता िदल्नज र्जनौतीपूणच देणखन्त्छ। वषेनी 
हजने डढेलोको समस्याले तनयलमत ववनास गदै गरेपतन न्त्यूनीकरण गनच र्जनौततपूणच रहेको पाईन्त्छ।  
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7.2.2 सोर् 
प्राकृततक श्रोतलाई ददगो रुपमा संरिण गने 

7.2.3 लक्ष्य 
वन तथा वनस्पतत सम्पदा र जलश्रोतको संरिण गरर ददिचकाललन उपभोग्यता सजतनस्श्र्त गने   

7.2.4 उद्देश्य 
 जलश्रोतका मजहानहरु पदहर्ान गरर संरिण गने र व्यवस्स्थत खपत गने 

 जैववक वववविता संरिणको वदृ्धि गने 

 वनको संर्ती तथा वन पैदावारको उत्पादनमा वदृ्धि गराउने 

7.2.5 रणनीतत तथा कायचनीतत  
उद्देश्य रणनीतत कायचनीतत 

जलश्रोतका मजहानहरु 
पदहर्ान गरर संरिण 
गने र व्यवस्स्थत 
खपत गने 

 

1. गाउँपाललकाका 
जलश्रोतका मजहानहरु 
संरिण गने।  

१. पानीका मजहानहरु ववनास हजने ववकास 
तनमाचणका कामहरुको अनजगमन गने।  

२. नदीहरुको उधर्त व्यवस्थापन गने।  

2. पानीका मजहानहरुको 
िमता अनजसार उधर्त 
उपयोग गने।  

१. सम्भावनाको अध्ययन गरर उधर्त तररकाले 
जलश्रोतको सदजपयोग गने।  

वनको संर्ती तथा 
वन पैदावारको 
उत्पादनमा वदृ्धि 
गराउने 

 

1. वन संरिण र 
व्यवस्थापन सम्िस्न्त्ि 
रास्ष्िय तथा प्रदेश 
नीतत कायचन्त्वयन गनच 
सहयोग गने 

1. वन तथा जीवक वववविता सस्म्िंिी 
रास्ष्िय तथा प्रदेश नीतत िारे स्थानीय 
स्तरमा सरे्तना अलभवदृ्धि गरर 
कायचन्त्वयनमा सहजीकरण गने।  

2. नीतत कायचन्त्वयनका लाधग संि तथा प्रदेश 
सरकारका सम्िस्न्त्ित तनकाय र संरर्नासँग 
समन्त्वय र सहकायच गने।  

3. कावचन व्यापारिाि गाउँपाललकालाई पजँजीगत 
लाभका लालागी प्रदेश तथा संतिय 
सरकारसँग समन्त्वय/पहल गने।  

4. वातावारया पररिण मजल्यांकन र सो 
सम्िस्न्त्ि लसफाररशलाई अतनवायच 
कायचन्त्वयन गने।  

1. वैज्ञातनक वन 
व्यवस्थापन प्रणाली 
अनजसार वन पैदावारको 
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सातत उत्पादन वदृ्धि 
गरर वन पैदावारको 
आपूततच सहज िनाउने र 
आम्दानीमा वदृ्धि गने 

 

7.2.6 प्रमजख कायचिमहरु 
 पजवाचिारका कायचिमहरुको DPR गदाच EIA अतनवायच गनजच पने।  
 फोहोर मैलाको उधर्त व्यवस्थापन गरर जलश्रोतहरु सफा  र स्वच्छ कायम गने।  
 नदीहरुको किान तनयनत्रण गने।  
 लसर्ाई तथा खानेपानीका नया ँमजहान खोज गरर योजनाहरु तयार पाने।  
 भएका मजहानाहरुको उधर्त संरिण गरर िमता अनजसार मात्र योजना छनोि गने। 

 

7.2.7 अपेक्षित उपलस्धिहरु  
 

 उल्लेणखत कायचनीतत तथा कायचिम लागज गरेपतछ रहेका मजलहरु ददगो प्रयोजनका लाधग संरिण 
हजनेछन।् 

 वन सम्पदा ववस्तार भई वन्त्यजन्त्तजको संरिणका कायचिमहरुको थालनी हजनेछ। 

 

7.3 ववपद् व्यवस्थापन 
7.3.1 हालको अवस्था 
यस गाउँपाललकामा वषेनी ववपदले िनजनको ितत गने गरेको पाईन्त्छ। मजख्यत: अततवसृ्ष्ि, िाढी, 
पदहरो, हावाहजरी, आगलागी, खडेरी आदद हजनसतने कारण ववपद्को जोणखम उच्र् रहेको पाईन्त्छ। 
यसैगरी आउँ, झाडा पखाला लगायत ववरलै देणखने स्वाइन फ्लज तथा िडच फ्लज आदद रोगहरु पतन 
ववपद्को कारकको रुपमा देणखएको पाईन्त्छ। ववपद्को समयमा आश्रय स्थलका लाधग खजला िेत्रको 
आवश्यकता भएकाले खजला िेत्रहरु कायम गने कायच अगाडी िढाउन आवश्यक देणखएको पाईन्त्छ। 
ववपद्को समयमा पजल तथा सडकमा हातन भएको कारण अस्थायी आवतजावतका लाधग आकस्स्मक 
तनमाचण आवश्यक देणखन्त्छ। ववपद्को त्यांक अझै व्यवस्स्थत गनच ववपद् लेखाजोखा तनदेलशका जारर 
गरर लेखाजोखामा एकरुपता कायम गनजच पने देणखन्त्छ। ववपद व्यवस्थापन सलमततहरु तनमाचण भएपतन 
कायचलशलता र्जस्त िनाउन पने देणखन्त्छ भने ववलभन्त्न संि तथा संस्थाहरुको समन्त्वयमा स्थानीय 
रुपले सक्रकने सम्पूणच प्रयासहरु कायचन्त्वयन गरर जोणखम न्त्यूनीकरण गनजच पने देणखन्त्छ।  

7.3.2 प्रमजख समस्याहरु 
एकीकृत तथा योजनावद्ि ववकास गनच असमथच हजनज, जनसंख्याको वढ्दो र्ापलाई व्यवस्स्थत गनच 
नसतनज, अव्यवस्स्थत शहरीकरण िढ्नज, पूवाचिा ववकास र वातावरण ववर्को असन्त्तजलन हजनज, 
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औद्योधगक िेत्र, अस्पताल र सहरी िेत्रिाि तनष्काशन हजने रासयातनक मल र ववषादी व्यवस्थापन 
गनच, जोणखमपूणच मापदण्डको अभाव र कायचन्त्वयन िमता कमजोर हज ँदा वायज, ध्वतन तथा जलमनका 
प्रदजषण मात्रा िढ्नज, ववलभन्त्न सरोकारवालाहरु िीर् वातावरणसँग सम्िस्न्त्ित ववषयमा समन्त्वय र 
सहकायच हजन नसतनज यस िेत्रका प्रमजख समस्याको रुपमा रहेका छन।्  

7.3.3 अवसर 
अिसि 

ववगतका अनजभवहरु समेत आिार ललई ददगो तथा सजरक्षित ववकास सजतनस्श्र्त गने, स्थानीय पूवाचिार 
ववकास तथा एकीकृत िस्स्त ववकास कायचलाई तालमेल हजने गरर ववकास गने, आधथचक-सामास्जक 
रुपान्त्तरणका अलागी जनजीववकामा सजिार भएको ववपद् प्रततरोिी गजणस्तरीय पूवाचिारसदहत ववपद् 
उत्थानशील िस्स्त ववकास गने, सिै प्रकारको ववपद्को सामना गने आिजतनक प्रववधियजतत संरर्ना र 
दि जनशस्ततको ववकास गने तथा ववकास साझेदारहरुिाि प्राप्त सहयोगलाई प्रभावकारी रुपमा 
पररर्ालन गरर आत्मतनभचर िन्त्ने जस्ता अवसरहरु देणखएको पाईन्त्छ। ववपद्लाई ववकाससँग जोडी 
योजना अप्रक्रियाका ववलभन्त्न र्रणमा सम्िोिन हजने गरर मूलप्रवाहीकरण गने प्रयास, ववपद्का लाधग 
पूवचतयारी गने रणनीतत कायचन्त्वयन गने पररपािीको ववकास गने, प्रततकायचकातनम्ती गाउँववपद प्रततकायच 
कायचयोजना तजजचमा लगायतको पजवच तयारीका नीततगत तथा संस्थागत व्यवस्थाको सजद्ृढीकरण र 
कायचववधिहरुको तयार र केन्त्रदेणख स्थानीय तहसम्मको व्यवस्था तथा आपेक्षित तथा अवस्स्थत सँग 
तथा संस्थाका लगानी तथा श्रोतहरु उधर्त व्यवस्थापन गने आददलाई अवसरको रुपमा ललईएको छ।  

 

चुनौिी 

ववपद्का सिै कारणहरुको असर तथा प्रभावको वैज्ञातनक अनजसन्त्िान गरर िेत्रगत ववकास योजना 
तजजचमा गने, भौततक ववकासको स्वरुपलाई भववष्यको आधथचक ववकासको िािक िन्त्न नददन स्थानीय 
तहका सेवाकेन्त्र तथा िस्तीहरुको आधथचक-सामास्जक तथा भौततक सम्पकच लाई आधथचक उत्पादनसँग 
जोड्ने, सजरक्षित िस्स्त ववकासको अवािारनालभत्र िस्स्त ववकासको योजना तजजचमा र कायचन्त्वयन गने, 
सम्पूणच भौततक पूवाचिारसदहतको ववपद उत्थानशील एकीकृत िस्स्त ववकास गने र्जनौतीका रुपमा रहेका 
देणखन्त्छन।् त्यसरी नै ववपद प्रततकायचको समयमा संलग्न ववलभन्त्न तनकाय तथा नागररक बिर्को 
अन्त्तरसम्िन्त्ि कायम गर समन्त्वय गने ववषयमा र्जनौती देणखएको पाईन्त्छ। वपडडतको पदहर्ान, 
वपडडतलाई तत्काल राहत तथा पजनस्थाचपना सम्िस्न्त्ि कायचमा व्करुपता ल्याई दोहोरोपना लसजचना हजन 
नददनज समेत र्जनौती रहेका देणखन्त्छन।्  

7.3.4 सोर् 
ववपदहरुको प्रभावकारी व्यवस्थापनिाि ववपद उत्थान्त्शील गाउँको रुपमा ववकास गने।  
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7.3.5 लक्ष्य 
ववपदिाि हजने मानवीय, भौततक, आधथचक, सामास्जक, सांस्कृततक र पयाचवरणीय ितत न्त्यूनीकरण 
गने।  

7.3.6 उद्देश्य 
ववकासमा सिै र्रणमा ववपद व्यवस्थापनलाई समादहत गराई ववपदिाि हजने मानवीय एवं भौततक 
ितत न्त्यूनीकरण गररनेछ।  

7.3.7 रणनीतत तथा कायचनीतत  
उद्देश्य रणनीतत कायचनीतत 

ववकासमा सिै र्रणमा 
ववपद व्यवस्थापनलाई 
समादहत गराई ववपदिाि 
हजने मानवीय एवं भौततक 
ितत न्त्यूनीकरण गररनेछ 

1. ववलभन्त्न तनकायिाि हजने ववपद 
व्यवस्थापनको कायचलाई 
समन्त्वय गरर एकीकृत रुपमा 
संर्ालन गने।  

1. ववपद जोणखम न्त्यूनीकरणका 
लाधग स्थानीय िमता 
अलभवदृ्धि गने।  

2. अन्त्तर वडा तथा अन्त्तर 
गाउँपाललका जल व्यवस्थापन 
नीतत अवलम्िन गने।  

3. गाउ ववपद व्यवस्थापन 
कायचलाई गाउँपाललका तहिाि 
व्यवस्थापन गनच वडातहसम्म 
संरर्ना व्यवस्था गने।  

2. अपेक्षित ववपद अनजसारको 
खोज, राहत तथा उद्दारका 
लाधग िमता अलभवदृ्धि गनच 
ववशेष कायचिम संर्ालन गने।  

1. िस्स्त/समजदाय स्तरसम्म 
ववपद पूवचतयारी तथा प्रततकायच 
िमता ववकास व्यवस्थापन 
गरर ववपद जोणखम न्त्यूनीकरण 
तथा अस्ल्पकरण गनचका लाधग 
गाउँपाललकाका वडा तहसम्म 
जनरे्तनामजलक कायचिम गने।  

३. ववपद जोणखम न्त्यजतनकरणलाई 
ववकासका सिै आयाम तथा 
र्रणमा मजलप्रवादहकरण गने।  

1. एकीकृत िस्स्त ववकासको 
सजरुवाती र्रणदेणख नै ववपद 
ववज्ञ, स्थानीय तनकाय, 
योजनाववद् हरुलाई सहभागी 
गराई भू-उपयोग नीतत 
अनजकज ल हजने गरर ददिचकाललन 
िस्स्त ववकास योजना िनाई 
लागज गने।  

2. स्थानीय तहको योजना तजजचमा 
तथा कायचन्त्वयन प्रक्रियामा 
समादहत गनच कायचलाई 
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प्राथलमकताका साधथ अगाडी 
िढाउने।  

४. ववपद व्यवस्थापनलाई 
प्रभाकारी िनाउने नीततगत 
व्यवस्थालाई समय सापेि र 
व्यवहाररक िनाउने।  

1. गाउँपाललकाको जोणखम 
नतसांकन गरर ववपद जोणखम 
न्त्यूनीकरणका कायचिामहरु 
वावषचक योजनामा समावेश 
गने।  

2. गाउँ ववपद व्यवस्थापन 
रणनीततलाई स्थानीय ववपद 
व््वावास्थापन लभत्र संस्थागत 
गने।  

3. ववपद व्यवस्थापनको सि 
तहमा जलवायज पररवतचन 
अनजकज लान्त्को अविारणालाई 
आत्मसाथ गरर जलवायज 
पररवतचनको नकारात्मक असर 
न्त्यूनीकरण गने ववशेष 
कायचिमहरु संर्ालन गने।  

 

 

7.3.8 प्रमजख कायचिमहरु 
 स्थानीय आवश्यकता, सम्भाववत ववपद्लाई समेिेर ववपद् व्यवस्थापन ऐन, नीतत र 

कायचयोजना तयार 
  ववपद पूवाचनजमान, अनजगमन र तत्कालीन उद्िारसम्िन्त्िी कायचलाई र्जस्त र संस्थागत 

िनाउन ववपद् व्यवस्थापनका लाधग आवश्यक सिै सरकारी तनकाय, तनजी तथा सामजदातयक 
िेत्र र नागररक समाजसमेत सस्म्मललत स्थानीय समन्त्वय तथा उद्दार तनकायको व्यवस्था 

 जनरे्तना अलभवदृ्धि र आपतकालीन खोज तथा उद्दारको लागी आवश्यक पने जनशस्ततको 
ववकास र औजार उपकरणको व्यवस्था 
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7.3.9 अपेक्षित उपलस्धिहरु 
ववपद् व्यवस्थापनसँग सम्िस्न्त्ित कानजनी, नीततगत तथा संस्थागत व्यवस्था र यससँग सम्िस्न्त्ित 
िेत्रगत योजना, नीतत तथा कायचिम तजजचमा गरी लागज भएको हजनेछ। मापदण्ड तय गरी लागज भएको, 
पजनतनमाचणको लाधग योजना तजजचमा भई लागज भएको साथै जलवायज पररवतचनिाि लसजचना हजने ववपद्को 
जोणखम न्त्यूनीकरण भएको हजनेछ। ववपद्का नया ँआयाम र लसकईहरु प्रततववस्म्ित हजने गरी ववपद् 
व्यवस्थापन सम्िन्त्िी कानजनी तथा संस्थागत व्यवस्था गररनेछ। ववपद् पूवचतयारी, जोणखम न्त्यूनीकरण, 
ववपद् प्रततकायच लगायत ववपद् व्यवस्थापनका ववववि पिहरुलाई समेिी नीततगत व्यवस्थामा 
समसामतयक पररवतचन तथा कास््वचधिहरुको संशोिन, पररमाजचन र तजजचमासमेत गरी कायचन्त्वयनमा 
ल्याईनेछ। 
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7.4 जलवायज पररवतचन अनजकज लन  
7.4.1 हालको अवस्था 
जलवायज पररवतचनका ववलभन्त्न असरहरु अन्त्तर सम्िस्न्त्ित हजने भएको कारण वातावरणमा नकारात्मक 
असर न्त्यूनीकरण गरर संरिण गनच तथा जलवायज पररवतचनको प्रभाव अनजकज लन गदै समस्ष्िगत 
ववकासका लक्ष्यहरु हालसल गने सवाललाई मध्यनजर गरर स्थानीय तहिािै नीतत, कानजन तथा 
संस्थागत संयन्त्त्रहरुको व्यवस्था गनजच पने देणखन्त्छ। हररत ववकासको अविारणा आत्मसात गनजच जस्ता 
नीतत ववकास गरर पजवाचतायारै गनच आवश्यक रहेको देणखन्त्छ। जलवायज पररवतचनका िेत्रमा लगानी 
न्त्यायोधर्त गनच जलवायज पररवतचन िजेि व्यवस्था गरर राष्िले तय गरेका योजना कायचन्त्वयन गनजच 
पने देणखन्त्छ। वातावरण व्यवस्थापनलाई ववकास कायचसँग आवद्ि गदै वातावरण प्रभाव मजल्यांकनलाई 
संस्थागत गनजच पने देणखन्त्छ।  

7.4.2 प्रमजख समस्याहरु 
 जलवायज पररवतचनको अत्याधिक प्रभाववत र जोणखमपूणच राष्िको सजधर्मा देश रहेको र जलवायज 
पररवतचन िहजपिीय ववषय भएको भए तापतन अन्त्तर िेत्रगत तनकायहरुिीर् समन्त्वयमा कलम र 
िजझाईमा एक रुप नहजनज पाईएको छ। त्यसैगरी जलावायजजन्त्य प्रकोपिाि हजने ितत सम्िन्त्िमा अध्ययन, 
अनजसन्त्िान र आिारभूत त्यांकको कलम भएको पाईन्त्छ। त्यसैगरी जलवायज पररवतचनको ववषय समग्र 
ववकास प्रक्रियामा मजलप्रिादहकरण हजन नसतनज, समस्या सम्िोिनको लाधग समग्र संस्थागत िमता, 
आवश्यक ववत्त, प्रववधि, ज्ञानको कलम रहनज प्रमजख समस्या रहेका छन।्  

7.4.3 अवसर 
ददगो ववकासका लक्ष्यहरुमा सरकारी तथा अन्त्तरास्ष्िय समजदायिाि प्रततवद्िता जाहेर गरेको, जलवायज 
ववत्तको व्यवस्था हजनज, प्रिृतत संरिण अनजकज लनको िमता िढाउँ रास्ष्िय कायचयोजना छाता रणनीतत 
तयार हजनज र जलवायज पररवतचनका िेत्रमा उपलधि अन्त्तरास्ष्िय सहयोगलाई रास्ष्िय िजेि प्रणालीमा 
एकीकृत गने जस्ता नया अवसर रहेका छन।्  

जलवायज पररवतचनमा राष्िले नै महत्त्वपूणच भूलमका नखेले पतन जलवायज पररवतचनलाई अझ सहयोग 
पजयाचउने स्थानीय समस्याहरु न्त्यूनीकरण गनच र्जनौती रहेको देणखन्त्छ। वन संरिण, फोहोर मैला 
व्यवस्थापन, हररतगहृ ग्यासको उत्सजचनलाई न्त्यूनीकरण गनजच, पतन र्जनौततपूणच रहेको देणखन्त्छ। 
त्यसैगरी जलवायज ववत्तमा पहज ँर् िढाई नाततजामजलक कायचिम संर्ालन गनजच, तत्काल जोणखममा रहेका 
िेत्रमा कायचिम संर्ालन गनजच तथा सम्पूणच स्थातनयाहरुमा जलवायज पररवतचन िारे हजने साझा िारणा 
ववकास गनजच पतन र्जनौततपूणच रहेको देणखन्त्छ।  

7.4.4 सोर् 
स्वस्थ तथा स्वच्छ वातावरण।  

7.4.5 लक्ष्य 
वातावरणमैत्री र जलवायज पररवतचनसँग अनजकज ललत हजने ववकास कायचिमहरु संर्ालन गने।  
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7.4.6 उद्देश्य 
 वातावारणको संरिण स्स्थततमा सजिार भई प्रदजषण न्त्यूनीकरण हजनेछ।  

 हररत ववकासको अविाराणा अपनाई सम्पूणच क्रियाकलाप जलवायज पररवतचन अनजकज ललत हनेछन।्  

7.4.7 रणनीतत तथा कायचनीतत  
उद्देश्य रणनीतत कायचनीतत 

१. वातावारणको संरिण 
स्स्थततमा सजिार भई 
प्रदजषण न्त्यूनीकरण 
हजनेछ 

 

१. वातावरण व्यासस्थापनलाई 
अंतररक्रककरण गदै वातावरण 
संरिण एवं प्रदजषण तनयनत्रणका 
लाधग संस्थागत िमता 
अलभवदृ्धि गरर ववकास 
कायचिमको अलभन्त्न अंकका  
रुपमा संर्ालन गने।  

१. वातावरण र जलवायज 
पररवतचनका क्रियाकलापमा 
लगानी व्यवस्थापन गनच 
ववलभन्त्न तनकायसँग साझेदारी 
तथा समन्त्वय गने।  

२. वातावरण मैत्री योजना तजजचमा 
तथा कायचन्त्वयनमा 
अन्त्तरतनकाय समन्त्वयलाई 
सजदृढ गने।  

३. स्थानीय अनजकज लन कायचयोजना 
माफच त रास्ष्िय अनजकज लन 
कायचयोजनालाई वडा तहमा 
कायचन्त्वयन गने।  

2. हररत ववकासको 
अविाराणा अपनाई 
सम्पूणच क्रियाकलाप 
जलवायज पररवतचन 
अनजकज ललत हनेछन ्

3. जल तथा मौसमी सेवालाई 
ववश्वसनीय, भरपदो, तनयलमत, 

गजणात्मक िनाई जलवायज 
पररवतचन तथा प्रकोपले पाने 
असरलाई न्त्यूनीकरण गने 
कायचमा पररर्ालीत गने।  

1. जलवायज पररवतचन अनजकज लन 
हजने पूवाचिार ववकास गरर 
जनस्तरमा वातावरणीय रे्तना 
र साविानी जगाउने।  

2. जलवायज पररवतचनले अतनयलमत 
िनाएको वषाच आददको प्रभाव 
तनयलमत मजल्यांकन गने।  

 

7.4.8 प्रमजख कायचिमहरु 
o जलवायज पररवतचनको संवेदनशीलतालाई आत्मसाथ गरर अनजकलन कायचिम अति िढाउने।  
o वातावरणीया दृस्ष्िकोणले सिल योजनाहरु प्राथलमकता गने।  
o जलवायज पररवतचनको रास्ष्िय भावना आत्मसाथ गदै कायचिम तथा योजना कायचन्त्वयन गने।  
o जलवायज पररवतचनका प्रभावहरु आत्मसाथ गरर अप्रत्येलसत ववपद सामना गनच पूवचतयारी तथा 

प्रववधि ववकास गने।  
o जलवायज पररवतचनको प्रभाव न्त्यूनीकरण गनच हरेक स्थानीयको भूलमका प्रष्ि पानच रे्तनामजलक 

कायचिम गने। 
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7.4.9 अपेक्षित उपलस्धिहरु 
जलवायज पररवतचनको जोणखम न्त्यूनीकरण, अनजकज लन र समयानजकज ल कायम भएको र स्थानीय अनजकज लन 
योजना तयार भई कायचन्त्वयन भएको हजनेछ। वातावरणीय प्रभाव मजल्यांकन भएका आयोजनाहरुको 
परीिण भएको, वातावरणीय लशिा र सरे्तना अलभवदृ्धि भएको हजनेछ। 

7.5 मानव सशंािन ववकास  
गजणस्तरीय मानव संशािनको ववकासले कृवष तथा गैरकृवष िेत्रको उत्पादकत्व िढाउन, सरकारी 
िेत्रको कायचकज शलता अलभवदृ्धि गनच तथा िेत्रीय एवं अन्त्तरास्ष्िय श्रम िजारमा पहज ँर् पजयाचउन सहयोग 
पजग्छ। गाउँपाललकामा आधथचक रुपमा सक्रिय जनसंख्याको दहस्सा कररि ६५% रहेको पाईन्त्छ। मानव 
संसािनको ववकास र उधर्त उपयोग गनाचका लाधग ववगतमा कज नै कायचिमहरु संर्ालन नगररएकाले 
अपेक्षित उपलस्धि हजन सकेको छैन। श्रम शस्ततमा वदृ्धि भएअनजरुप स्थानीय स्तरमा रोजगारीका 
अवसरहरुमा वदृ्धि नभएको कारण अधिकाशं यजवाहरु रोजगाररकातनमती ववलभन्त्न मजलजकमा ववदेलशने 
गरेको देणखन्त्छ। जाने कामदारहरु अधिकांश अदि कामदार रहेको पाईन्त्छ। यस्ता यजवाहरुलाई 
व्यवसातयक तथा प्राववधिक लशिा त अठा लसपमजलक ताललमको माध्यमिाि दि तथा िमतावान 
जनशस्ततमा पररणत गरर गाउँपाललका, स्जल्ला तथा रास्ष्िय श्रम िजारमा प्रततस्पिाच गनच सिम 
िनाउन सक्रकन्त्छ। गाउँपाललका स्तरीय रोजगारीको अवसरहरु स्थानीयले नै सदजपयोग गनच नसकेको 
कारण उपयोग गनच सक्रकने वातावरण लसजचना गनजच पने देणखन्त्छ।  

 

7.5.1 प्रमजख समस्या 
यस गाउँपाललकामा ववद्यमान जनशस्तत उत्पादनको अवस्था र भववष्यमा आवश्यक पने ववलभन्त्न 
िेत्रमा जनशस्ततको आकलन गने प्रणाली ववकास नभएको देणखन्त्छ। त्यसैगरी उत्पाददत जनशस्तत 
तथा र श्रम िजारमा मागबिर् तालमेल नहजनज, आन्त्तररक श्रम िजारमा समेत स्थानीय तहिाि 
जनशस्तत पररर्ालन गनच नसकेर अरु िेत्रको भर पनजच, प्राववधिक लशिाको गजणस्तर नभएको कारण 
लसप ववकासमा लसलमत व्यस्ततको मात्र सहभाधगता हजनज. लशक्षित तथा अलशक्षित दजवै प्रकारका यजवा 
ववदेलशनज जस्ता समस्या यथावत रहेको देणखन्त्छ। लसप, लशिा तथा आवश्यकतािीर् तालमेल लमलाउन 
नसकेको कारण, प्राववधिक लशिा ललदै गरेका ववद्याथी पतन िजार मागिारे अववग्य रहनज परेको 
समस्या देणखन्त्छ। तसथच आधथचक ववकासको मजख्य आिार ठातनएको मानव संसािनको ववकासलाई 
प्राथालमकरण गनच नसतनज प्रमजख समस्या देणखएको छ।  

7.5.2 अवसर तथा र्जनौती 
अिसि 

यस गाउँपाललकाको जनसंख्याको उमेरगत संरर्ना अनजसार अधश्रत जनसंख्याको अनजपात कम भएको 
र  आधथचक क्रियाकलापमा संग्लंग्न जनशस्ततको वदृ्धिले श्रमिजारमा िढ्दै गरेको सीपयजतत 
जनशस्ततको मागलाई स्थानीय रुपमा सम्िोिन गनच सक्रकने अवसर उत्पन्त्न भएको देणखन्त्छ। त्यसैगरी 
आधथचक ववकासका क्रियाकलापहरु िढ्दै गएको र प्राववधिक तथा अन्त्य लसप प्रदान गने संस्थाहरुको 
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स्थापनाको िम िढ्दै गएको कारणले गाउँपाललका लभत्र गजणस्तरीय मानव संसािनको ववकास गने र 
सोको उपयोग गने अवसर रहेको देणखन्त्छ।  

चुनौिी 

प्राववधिक तथा व्यावसातयक लशिा तथा ताललम प्रदान गने संस्थाहरु न्त्यजन रहेका र भएका संस्थािाि 
लशक्षित जनशस्ततको गजणस्तरमा पतन ववश्वसनीयता कायम गनच नसतनजले र्जनौती देणखएको छ। 
त्यसैगरी जीवन उपयोधगता लक्षित लशिाको कलम र अधिकांश यजवाहरुलाई दि िनाउन प्रोत्साहन 
तथा ताललम प्रदान गनच र्जनौततपूणच रहेको द देणखन्त्छ।  

7.5.3 सोर्, लक्ष्य र उद्देश्य 
सोच 

मानव संसािनको ववकासमाफच त आधथचक ववकासमा वदृ्धि।  

लक्ष्य 

यस गाउँपाललकाको मानव संसािन सम्िस्न्त्ि लक्ष्य अथचतन्त्त्रमा योगदान ददन सतने दहसािले मानव 
संसािनको ववकास गने राणखएको छ।  

उद्देश्य 

यस गाउँपाललकाको मानव संसािनको तनिाचररत ददिचकाललन लक्ष्य र सोर् प्राप्त गनच उद्देश्य 
गाउँपाललकाको समग्र ववकास गनच स्थानीय श्रम िजारमा प्रततस्पिाच गनच सतने सिम मानव संसािनको 
ववकास गनजच ललईएको छ।  

 

7.5.4 रणनीतत, कायचनीतत तथा कायचिम 
यस  गाउँपाललकाको जलवायज पररवतचन अनजकज लन सम्िस्न्त्ि उल्लेणखत सोर् तथा ददिचकाललन लक्ष्य 
प्राप्त गने रणनीतत, कायचनीतत तथा कायचिम देहाय अनजसार हजनेछन।्  

रणनीतत कायचनीतत कायचिम 
1. गाउँपाललकालाई आन्त्तररक 

रुपमा आवश्यक पने दि 
तथा अिचदि मानव 
संसािनको ववकास र 
उपयोगकोतनस्म्त मानव 
संसािन योजना तयार गने।  

1. गाउँ ववकासका लाधग 
आवश्यक जनशस्तत ववकास 
गरर व्यवस्स्थत उपयोग गनच 
तनस्ज िेत्र समेतको 
सहभाधगतामा एकीकृत 
मानव संसािन ववकास 
यौजना तयार गने।  

1. मानव संसािन व्यवस्थापन 
स्थानीय नीतत तथा एकीकृत 
कायचयोजना तयार गने।  

 



 

 

भजम्लज गाउँपाललकाको आवधिक 
योजना 

6

3 

2. वैज्ञातनक, प्राववधिक, 
व्यावसातयक तथा लसपमजलक 
ताललममा जोड ददने।  

1. उच्र् वैज्ञातनक तथा 
प्राववधिक लशिाका 
अवसरहरु सजृना गरर 
श्रमिजारमा प्रततस्पिाच 
गनचसतने गजणस्तरीय 
जनशस्तत तयार गने।  

2. लक्षित समजहको िमता 
ववकासका लालागी छात्रववृत्त 
लगायतका सजवविाहरु 
उपलधि गराउने।  

1. ताललम तथा लसप ववकास 
सम्िस्न्त्ि कायचिम संर्ालन 
गने।  

2. अनजभवको आदानप्रदान र 
असल व्यहोराको प्रयोग गने।  

3. मानव संसािनको उपयोग 
गनच सरकारी, सामजदातयक 
तथा तनस्ज िेत्रिीर् सहकायच 
गने।  

1. प्राववधिक तथा व्यावसातयक 
लशिा तथा ताललम प्रदान 
गने तनस्ज संस्थाहरुलाई 
आफ्नो पूवाचिार तथा 
जनशस्तत ववकास गनच 
प्रोत्सादहत गने।  

2. उत्पाददत जनशस्तत र 
श्रमिजारको मागलाई 
सन्त्तजललत िनाउने।  

1. मानव संसािनको उत्पादन र 
ववकाससम्िस्न्त्ि कायचमा 
संलग्न सरकारी, 
गैरसरकारी, तनस्ज र शैिीक 
संस्था तथा तनकायहरुिीर् 
समन्त्वय गने।  

 

7.5.5 प्रमजख कायचिमहरु 
 मानव संसािन व्यवस्थापन स्थानीय नीतत तथा एकीकृत कायचयोजना तयार। 
 मानव संसािनको उत्पादन रववकाससम्िस्न्त्ि कायचमा संलग्न सरकारी, गैरसरकारी, तनजी र 

शैक्षिक संस्था तथा तनयायाहरुिीर् समन्त्वय। 
 ताललम तथा सीप ववकाससम्िन्त्िी कायचिम संर्ालन। 
 अनजभवको आदानप्रदान र असल व्यवहारको प्रयोग 
 अलभमजखीकरण तथा िमता ववकास 

 

7.5.6 अपेक्षित उपलस्धि 
मानव संसािनको ववकास तथा उपयोगका तनस्म्त एकीकृत योजना तयार भएको, ग्यान र सीपयजतत 
जनशस्तत उत्पादन भएको, मानव ववकास र उपयोगमा सरकारी र तनजी िेत्रिीर् सहकायच गररएको 
हजनेछ। 
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पररच्छेद 8  नततजा खाका  
आर्थिक विकास 

नतििा शृंखला 
सूचक आधाि बर्ि लक्ष्य पुस्टयाईका 

आधािहरु 

िोखखम िथा 
पूिािनुमान विििण इकाई ०७७/७८ ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

प्रभाव १. कृवष, पशज 
जन्त्य औद्दोधगक 
तथा पयचिकीय 

उत्पादन एवं 
उत्पादनशील सेवा 

सजवविाको उपलधिता 
गजणस्तर र 

उपयोगमा वदृ्धि 
गरी रोजगारीको 
सजतनस्श्र्ता तथा 
खाद्द सजरिा मा 

सजिार 

आफ्नो उत्पादन र 
आम्दानी िाि 
िषचभरर खान पजग्ने 
पररवार प्रततशत 83% 90 93 95 97 १०० 

गाउँ 
िस्तजगत 
वववरण 

कृवष शाखा 
तथा 

पशजपालन 
को 

प्रततवेदन 

प्रकोपले 
अवरोि 
नगरेको 
अवस्था 

खाद्दन उत्पादन  स्तवन्त्िल १०० 120 140 160 200 250 

प्रतत व्यस्तत 
खाद्दन उत्पादन केजी १०० 110 120 130 150 200 

साना क्रकसन तथा 
उत्पादकको औसत 

वावषचक आय हजारमा २१९६०० 241560 265716 292287.6 321516.4 353668 

जलमनको 
उत्पादकत्व प्रतत 

हेतिर(िावषचक 
औसत कज ल कृवष 
उत्पादन) स्तवन्त्िल 200 220 242 266.2 292.82 322.102 

िैदेलशक रोजगारीमा 
गएको संख्या संख्या ११७३ ९०० ७०० ५०० ४०० ३०० 
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व्यवसातयक, 

प्राववधिक सीपयजतत 

दि व्यस्तत जना ४५६८ 5025 5527 6080 6688 7357 

गैर कृवष पेशा 
(उद्दम, व्यापार, र 
जाधगर)मा तनभचर जनसंख्या 7938 8732 9605 10565 11622 12784 

असर १: कृवष, पशज, 
व्यवसातयक र 

पयचिकीय लगायतका 
उत्पादनमजलक सेवा 
तथा सजवविाको 

उपलधिता, गजणस्तर 
र उपयोगमा वदृ्धि 

भएको हजनेछ 

कृवष तथा 
पशजपालनमा संग्लग्न 
जनसंख्या प्रततशत 6276 6904 7594 8353 9189 10108     

कृवष उपजहरुको 
िावषचक मूल्य  हजारमा 680000 748000 822800 905080 995588 1095147     

पशजपन्त्छी र सो 
जन्त्य उत्पादन हजारमा 350000 385000 423500 465850 512435 563679     

उद्िोग तथा 
व्यवसायमा संलग्न 

व्यस्तत जना 1550 1705 1876 2063 2269 2496     

व्यवसातयक उत्पादन 
संलग्न कृषक संख्या 656 722 794 873 960 1056     

प्रततफल १.१. कृवष 
उपजको 

व्यवसायीकरण र 
उत्पादन वदृ्धि 
भएको हजनेछ 

तरकारी उत्पादन मे. ि. 680 748 823 905 996 1095   िजेि 
व्यवस्थापन 

सरकारी, 
गैसस, र 

तनजी िेत्रको 

फलफज ल उत्पादन मे. ि. 150 165 182 200 220 242   

दजि उत्पादन ललिर 800000 880000 968000 1064800 1171280 1288408   

व्यवसातयक कृवष 
नसचरी संख्या 5 8 9 12 13 15   
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कृवष सहकारी संस्था संख्या 18 22 25 29 37 40   
कायचिम र 
लगानीमा  सहकारीमा आिद्ि 

कृषक संख्या 252 277 305 335 369 406   

कोल्ड स्िोर/ संख्या 0 0 0 2 2 5   

कृवष उपज संकलन 
तथा िजार प्रवद्चिन 
केन्त्र संख्या 0 1 2 2 2 2   

प्रततफल १.२ 
खेततयोग्य जमीनमा 

लसरं्ाई सजवविा 
उपलधि भएको 

हजनेछ 

िाहै मदहना लसरं्ाई 
हजने िेत्र हेतिर 17414 19155 21071 23178 25496 28045 

गाउँ 
िस्तजगत 
वववरण   

सजर्ारु लसरं्ाई 
आयोजना संख्या 14 20 25 29 37 49     

प्रततफल १.३. 
आिजतनक पशजपालन 

व्यवसायको 
माध्यमिाि 

पशजजन्त्य उत्पादनमा 
आत्मतनभचर भएको 

हजनेछ 

व्यवसातयक 
पशजपालनमा संग्लग्न 
पररवार संख्या 52 57 63 69 76 84     

पशजजन्त्य उत्पादन 
वविी गने पररवार संख्या 52 57 63 69 76 84     

व्यवसातयक 
पशजपालन फमच संख्या 17 22 25 25 25 30     

नश्ल सजिार तथा 
उपर्ार केन्त्र संख्या 2 3 6 7 8 8     

र्ालज लिज उद्िोग संख्या 241 265 292 321 353 388     
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प्रततफल १.४ 
स्थानीय कच्र्ा 

पदाथचमा आिाररत 
उद्दोगको स्थापना 
एवं िजारको ववकास 

भएको हजनेछ 

र्ालज िरेलज उद्िोग संख्या 201 221 243 268 294 324     

सजर्ारु व्यापार 
व्यवसाय संख्या 441 485 534 587 646 710     

उद्िम लसजचना र 
ववकास सम्िस्न्त्ि 

ताललम प्राप्त 
उद्दमी संख्या 28 31 34 37 41 45     

व्यवसातयक 
सीपमजलक ताललम 
प्राप्त व्यस्तत संख्या 22 24 27 29 32 35     

प्रततफल १.५ 
पयचिकीय पूवाचिार, 

सेवा तथा सजबििाको 
प्रवद्चिन भई 
पयचिकको 

आगमनमा वदृ्धि 
हजनेछ 

भ्रमण गने वावषचक 
पयचिक (िाह्य) संख्या 1000 1100 1210 1331 1464 1611     

भ्रमण गने वावषचक 

पयचिक(आन्त्तररक) संख्या 10000 11000 12100 13310 14641 16105     

पयचिन, सेवामजलक 
व्यवसायमा संलग्न 
व्यस्तत जना 82 90 500 1500 1650 1815     

पयचिक्रकय स्तरको 
होिेल तथा रेस्िज रेन्त्ि संख्या 28 31 34 37 41 45     

कृवष पयचिन 
संर्ालन स्थान संख्या 4 8 9 10 10 10     

ताललम प्राप्त िज र 
गाइड संख्या 0 10 20 30 100 150     
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व्यवस्स्थत वनभोज 
तथा पाकच  संख्या 8               

स्तरोन्त्नतत गररएका 
पयचिकीय सम्पदा  संख्या 18 20 25 40 49 64     

प्रततफल १.६ 
ववत्तीय सेवा तथा 
सजवविाको पहज ँर्मा 
अलभवदृ्धि हजनेछ 

उत्पादन र 
िजारीकरणमा 
आिद्ि सदस्य िर पररवार 358 500 750 1000 1500 1750     

सेवा सजर्ारु िैंक 
शाखा तथा ववत्तीय 
सेवा प्रदायक संख्या 50 150 200 250 300 350     

िैंकमा खाता हजने 
तथा सेवा उपयोग 

गने पररवार प्रततशत 15 45 78 90 95 100     
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सामान्िक विकास 

नतििा शृंखला 
सूचक आधाि बर्ि लक्ष्य पुस्टयाईका 

आधािहरु 

िोखखम 

िथा 
पूिािनुमान 

विििण इकाई ०७७/७८ ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

प्रभाव २: आिारभूत र 
गजणस्तरीय लशिा, 
स्वास््य तथा खानेपानी 
सेवामा न्त्यायोधर्त पहज ँर् 
एवं लक्षित वगचको 
सशस्ततकरण गरी 
समावेशी तथा 
समतामजलक समाज 
तनमाचण 

१५ देणख ६० सम्मको 
सािर जनसंख्या प्रततशत 71% ७५ ८० ८५ ९० १०० 

गाउँ 
िस्तजगत 
वववरण 

लगानी र 
कायचिममा 
वदृ्धि 

प्रस्व्दधिक लशिामा 
अध्ययनरत ववद्याथी संख्या ३० ३५ ४५ १०० १५० २०० 

सवेिण 
प्रततवेदन   

उच्र्ा लशिामा 
अध्ययनरत ववद्याथी संख्या १०९० १३०० १५५० १९०० २२०० २६००     

३० लमनेि लभत्र स्वास््य 
पहज ँर् भएका जनसंख्या  प्रततशत ८२ ८५ ८८ ९० ९५ १००     

प्राथलमक स्वास््य 

केन्त्र/अस्पताल पजग्न 
लाग्ने औसत समय लमनेि २५ २४ २३ २० १८ १५     

स्नातक तह उतीणच गने 

मदहला  संख्या ४२ १०० १५० २०० २५० ३००     

जीवनउपयोगी सीप 
प्राप्त तथा संस्थामा 
आिद्ि यजवा संख्या २५६ 282 310 341 375 412     
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प्रततफल २.१ जीवन 
उपयोगी गजणस्तरीय 
आिारभूत प्राववधिक 
तथा उच्र् लशिामा 
सम्वेशी समतामजलक 
पहज ँर् वदृ्धि भयी दि 
जनशस्तत उत्पादन 
भएको हजनेछ 

स्नातक तह उततणच 
जनसंख्या संख्या १२५६ 1382 1520 1672 1839 2023     

कृवष बिज्ञान सम्िस्न्त्ि 
अध्यनरत ववद्याथी संख्या ८ 20 22 24 27 29     

सूर्ना प्रववधि सम्िस्न्त्ि 
अद्यांरत ववद्याथी संख्या ३४ 50 55 61 67 73     

व्यवस्स्थत ववज्ञान र 
कम्प्यजिर प्रयोगशाला 
भयको बिद्द्यालय   ८ 10 15 22 30 44     

प्रततफल २.२ 
गजणस्तरीय आिारभूत 

स्वास््य सेवाको पहज ँर् 
अवववदृ्धि भइ म्राती 
लशशज तथा िाल मतृजदरच 
ििी स्वास््य समाजको 
सजृना भएको हजनेछ 

बिरामी पदाच सवचप्रथम 
स्वास््य र्ौकी/ 
प्राथलमक स्वास््य 

केन्त्र/अस्पताल जाने 
जनसंख्या प्रततशत  ७९ ८३ ८५ ९० ९५ १००     

स्वास््य संस्थामा प्रसजती 
गराउने गभचवती मदहला प्रततशत  ७५ ८० ८५ ९० ९५ १००     

पररवार तनयोजनका 
सािनको प्रयोग दर प्रततशत ४५ ५२ ६० ६५ ७० ७५     
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प्रततफल २.३ मदहला, 
िालिाललका, दललत, 

ज्येष्ठ नागररक एकल 
मदहला, फरक िमता 
तथा पछाडी पाररएको 
वगच शसतत भई 
तनणाचयक तहमा 
सहभाधगताको वदृ्धि 
भएको हजनेछ 

पररवतचन स्थानीय 
संरर्ना तथा कानजन 
अनजसार समावेशी 
(मदहला, िालिाललका, 
अपांगता भएका व्यस्तत 
र अन्त्य वपछडडएका 
वगच) सलमतत, संयन्त्त्र 
तथा संजाल संख्या ९ 15 17 18 25 30     

सामास्जक सजरिािाि 
लाभास्न्त्वत लक्षित वगच संख्या ११२८ 1241 1365 1501 1652 1817     

प्रततफल २.४ 
आत्मतनभचर तथा 
लसजचनशील यजवाशस्ततको 
ववकास तथा 
उत्पादनमजलक कायचमा 
यजवा सहभाधगता वदृ्धि 
भएको हजनेछा 

िैदेलशक रोजगारीमा 
गएका यजवा संख्या २५३३ २००० १५०० १२०० ८०० ५००     

यजवा तलि, संजाल तथा 
संस्था  संख्या १५ 17 18 20 22 24     

उद्दम, व्यवसाय र 
स्वरोजगारीमा संलग्न 
यजवा संख्या ११८५५ 14226 17071 20485 24583 29499     
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पूिािधाि विकास 

नतििा शृंखला 
सूचक 

आधाि 
बर्ि 

लक्ष्य 
पुस्टया
ईका 
आधाि
हरु 

िोखखम 

िथा 
पूिािनु
मान 

विििण 
इका
ई 

०७७/७
८ 

०७८/
७९ 

०७९/
८० 

०८०/
८१ 

०८१/
८२ 

०८२/
८३ 

प्रभाव ३: सडक, पजल, बििजत, संर्ार सदहतको व्यवस्स्थत िस्ती ववकास भई यातायात, आयात तनयाचतमा सहज आई आधथचक 
उत्पादनमा वदृ्धि र जीवनयापनमा सहजता ल्याउने १००     

असर ३.१ सडक एवं सहायक पूवाचिारको 
ववकास एवं यातायात सजर्ारु भएको हजनेछ 

िाहै मदहना यातायात सजर्ारु 
हजने सडक लम्िाई 

क्रक
मी ६४१ ६६० ६८० ७०५ ७२५ ७४०     

प्रततफल ३.१ सडक एवं सहायक पूवाचिारको 
ववस्तार र ववकास एवं यातायात सजर्ारु भएको 
हजनेछ 

पतकी सडकमा पजग्न लाग्ने 
औसत समय िण्िा ३२ ३० २८ २५ २२ २० 

गाउँ 
िस्तजग
त 
वववरण 

समजदाय
को 

योगदा
न र 
तनगरा
नीमा 
वदृ्धि 

कालोपते्र सडक 

क्रक
मी ११ १९ २८ ४५ ५० ५५ 

सवेिण 
प्रततवेद
न 

ग्राभेल सडक  

क्रक
मी १५० १७५ २०० २३० २६० ३००   

िजले सडक 

क्रक
मी ४४८ ४३६ ४२४ ४०५ ३९३ ३६५   
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1

0 

िायो इस्न्त्जनीररंग प्रववधि र 
सडक साइड विृारोपण 

क्रक
मी ४ १५ ३८ ५० ७५ ९०   

प्रततफल ३.२ आवास िजार, िस्स्त , एकीकृत, 

व्यवस्स्थत र सजरक्षित भएको हजनेछ 

प्रवाधिचत तथा मापदण्ड 
अनजसार तनमाचण ताललम 
ललएको दि व्यस्तत 

सं
ख्या १२ १६ २५ ३८ ५० ५५ 

गाउँ 
िस्तजग
त 
वववरण 

लाभा
स्न्त्वत 

समजदाय
को 

प्रततव
द्िता 
र 

सहभा
धगता 
एवं 

साझेदा
रीमा 
वदृ्धि 

आिारभूत पूवाचिार सदहत 

व्यवस्स्थत िजार 

सं
ख्या १ ४ ६ ८ १० १२ 

सवेिण 
प्रततवेद
न 

प्रततफल ३.३ बिद्दजत र िैकस्ल्पक उजाचको 
ववस्तार उपलधिता तथा उपयोगमा वदृ्धि 
भएको हजनेछ  

बिद्दजत त्रस्न्त्स्मस्स्सओन ्
लाइन बिस्तार  

क्रक
मी ३० ४५ ६५ ८० ८५ ९५   

सोलार प्रणाली सदहत 
बिद्दजत सेवा पजगेका 
िरपररवार 

प्रतत
शत १५ २५ ३० ३५ ४० ४५   

सजिाररएको उजाच (Bio-Gas, 

LP) प्रयोग गने पररवार 

प्रतत
शत २ ८ १५ २५ ३० ४०   

प्रततफल ३.४ सूर्ना र संर्ार प्रववधिको पहज ँर् 
भएको हजनेछ 

मोिाइल प्रयोगकताच 
प्रतत
शत ९२ ९५ १०० १०० १०० १००   

उद्दम व्यवसायमा सूर्ना 
प्रववधि प्रयोग गने व्यस्तत 

प्रतत
शत ५ २५ ५० ७५ ९० १००   
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1 

िन िथा िािाििण 

नतििा शृंखला 
सूचक 

आधाि 
बर्ि लक्ष्य 

पुस्टयाईका 
आधािहरु 

िोखखम 

िथा 
पूिािनुमा

न 
विििण 

इका
ई 

०७७/७
८ 

०७८/
७९ 

०७९/
८० 

०८०/
८१ 

०८१/
८२ 

०८२/
८३ 

प्रभाव ४: वन, जैववक, जलािार, ववपद तथा जलवायज सम्िस्न्त्ित नीतत िनाएर कायान्त्वयन गरर 
उत्थान लसल समाजको तनमाचण गने       १०० 

गाउँ िस्तजगत 
वववरण 

वन 
सम्ि
स्न्त्ि 
कानजन 
नीतत र 
कानजन 
तजजचमा 
भई 

कायचन्त्व
यन 
गाने 
र्जनौती 

असर ४: वन तथा जैववक वववविता र 
प्राकृततक स्रोतको संरिण र ददगो 
उपयोगमा वदृ्धि भएको हजनेछ 

रुख ववरुवाले ढाकेको िेत्र 

प्रतत
शत ६८ ७० ७२ ७२ ७२ ७२ 

सवेिण 

प्रततवेदन 

सजरक्षित तथा संरक्षित 
र्रण िेत्र 

प्रतत
शत १२ १३ १५ १५ १५ १५   

वनमा आिाररत उद्िोग 

सं
ख्या २ ३ १२ १२ १२ १२   

सामजदातयक वन 

सं
ख्या ४ १० १२ १६ २० २४   

संरक्षित पानीमजहान 

सं
ख्या २८ ४० ५२ ६८ ७० ७०     
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प्रततफल ४.१ जलािार संरिण तथा 
भजलमको एकीकृत व्यवस्थापन र उधर्त 
सदजपयोग भएको हजनेछ 

नददतनयन्त्त्रण लम्िाई 

क्रक
मी ८ २५ ३२ ३६ ४० ४९     

संरक्षित गल्छी र पदहरो  
सं
ख्या १२ २६ ३६ ४८ ५२ ६७     

प्रततफल ४.२ जलवायज अनजकज ल 
पयचवारतनय स्वच्छता अबिबब्रद्धि भएको 
हजनेछ 

प्रयोग भएको फोहोमचदहला 
व्यवस्थापन प्रणाली 
(ल्याण्डक्रफल साइि, 

सामजदातयक Dumping Site) 

सं
ख्या ० १ १ ३ ४ ४   

स्थानीय
लाई 

जलवायज 
पररवतच
न िारे 
ज्ञान 

कम्पोस्ि-बिन, गािेज वपि 

प्रयोग गने पररवार 

प्रतत
शत १५ ५० ७५ ८५ ९५ १००   

परम्परागत दाउरा प्रयोग 
गने िर िजरी 

प्रतत
शत ६२ ४५ २५ १५ ५ ०   

स्थानीय ववपद जोणखम 
न्त्यूनीकरण तथा जलवायज 
अनजकज ल कायचयोजना 
तजजचमा 

सं
ख्या ० १ १ १ १ १   

प्रततफल ४.३ ववपदिाि हजने क्ष्यततलाई 
न्त्यूनीकरण गरी उत्थानशील समाजको 
तनमाचण भएको हजनेछ 

अयोग्य स्थानमा रहेका 
िस्स्त 

सं
ख्या ८ ४ ४ ० ० ०     

ताललम प्राप्त स्वयंसेवक 

सं
ख्या ० २५ ५० ५० ५० ५०     
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संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह सजशाशन र अन्त्य 

नतििा शृंखला 

सूचक 
आधाि 
बर्ि लक्ष्य पुस्ट

याईका 
आधाि
हरु 

िोखख
म 

िथा 
पूिािनु
मान 

विििण 

इ
का
ई 

०७७/
७८ 

०७८
/७९ 

०७९
/८० 

०८०
/८१ 

०८१
/८२ 

०८२
/८३ 

प्रभाव ५: गाउँपाललकाको संरर्ना र मनाव संसािन व्यवस्स्थत गरेर 
योजना तजजचमालाई सजधरड गरी सजशाशन कायम गने               १०० 

गाउँ 

िस्तजग
त 

वववर
ण 

अनजग
मन 
तथा 
मजल्यां
कन 
प्रततवे
दन 

संिीय
, 

प्रादे
लशक 
र 

स्था
नीय 
नीतत 
तथा 
योज
ना 
अनज
सार 
फरक 
पने 

असर ५:गाउँपाललकाको कायचसम्पादनको स्तर वदृ्धि भएर सेवाग्राह 

सन्त्तजष्ि भई सजशासन कायम हजनेछ 

गाउँपा
ललकामा 
क्रियाशी
ल 
गैस.स. 
अ.गैस
.स. 
ववकास 
साझेदार 

सं
ख्या ३५ 39 42 47 51 56 

प्रततफल ५.१ स्थानीय कानजन तजजचमा भई पूणच रुपमा कायचन्त्वयन भएको 
हजनेछ 

गाउँपा
ललकाले 
स्वीकृत 
गरेका 
कानजन 

सं
ख्या ४ ६ ८ १२ १४ १५ 
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पपपपपपपप 9 योजना तजजचमा, कायाचन्त्वयन र अनजगमन तथा 
मूल्याङ्कन 

9.1 योजना तजजचमा  
 संिीय सरकार र प्रदेश सरकारले गने योजना जनातामजलक िनाउनलाई स्थानीय सरकार 

माफच त िाि जनतालाई सहभागी गराएको छ। त्यसकारण संि र प्रदेशलाई जनतासंग जोड्न 
स्थानीयले पदहर्ान गरेको योजनालाई प्राथलमकता ददईनजपने देणखन्त्छ।  

 स्थानीयले कायचन्त्वयन गनच सतने स्थानीयले नै गने 

 स्थानीयले गनच नसतने प्रदेशले  

 प्रदेशले नसतने संि ले 

 कस्म्तमा ३ िगचको लगानी (समानीकरण, समपजरक, ससतच) मा स्थानीयिाि छनोि भएको 
कायचिम तथा  आयोजनालाई प्राथलमकता ददने 

 सह-अस्स्तत्व/सहकायच/सम्मन्त्व्य  

9.2 आयोजना िङै्क  
सन्त्तजललत आधथचक तथा सामास्जक ववकासको लाधग आवश्यक लगानीका अवसर पदहर्ान गरी पररर्ालन 
गनच र पररपकव रुपमा योजना पदहर्ान तथा छनोिका कायचहरु गराउन आयोजना िैंकको स्थापना 
हजन ्लागेको हो। ववकासका तोक्रकएको लक्ष्यहरु गजणस्तरयजतत तथा तनददचष्ि समयलभत्र हासील गनच 
आयोजनाहरुको सही पदहर्ान र छनोि गने प्रणालीको ववकास गरर प्राथलमकता आिारमा आयोजना 
कायाचन्त्वयन गनजच र गराउनज आजको आवश्यकता हो। कज नै तनस्श्र्त मापदण्ड ववना आयोजनाको पदहर्ान 
तथा छनोि गने र आवश्यक पजवच तयारी ववनानै कायाचन्त्वयनमा लैजाने गाउँपाललकाको वतचमान 
पररपािीले अधिकांश आयोजनाहरु समस्याग्रस्त छन।् यसिाि आयोजनाहरु तोक्रकएको समय र तनिाचररत 
लागतमा सम्पन्त्न हजन सकेका छैनन।् पररणामस्वरूप हालका िषचहरुमा सावचजतनक ववत्त व्यवस्थापनमा 
अनावश्यक तथा अत्यधिक र्ाप पनच गएको छ। आयोजना िैंक गाउँपाललकासम्म ववस्तार भएको 
अवस्थामा यसले ववत्तीय अनजशासन कायम गनच र लगानी थप अवसर जजिाउन एवं आयोजना 
कायाचन्त्वयनमा कज शलता हालसल गनच महत्वपूणच योगदान गनेछ।  

पाललकाले कायचन्त्वयन गनच आयोजना िैंक िाि नै छनोि गररनज पनेछ। त्यसै गरी प्रदेश तथा संिको 
लगानीद्वारा कायचन्त्वयन गररने आयोजना पतन यसै आयोजनािाि छनोि हजनज पदचछ। आयोजना िैंकमा 
नभएका आयोजनाहरुलाई पदहले आयोजनािैंक मा राखेर ............... 

तनजी िेत्र, गसै.स.लाई लगानी गने वातावरण िनाउनलाई आयोजना िैंकमा भएका (नभएमा थपेर 
कायचन्त्वयनमा लैजाने)......................... 

आयोिना बैंक यसै प्रतििेदनको अनुसूचीमा पेश गरिएको छ।  
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9.3 ससं्थागत तथा कायाचन्त्वयन व्यवस्था  
आवधिक योजनाले पररकल्पना गरेको लक्ष्य, उद्देश्य र नततजा हालसल गनच सम्भव हजन्त्छ। तसथच, 
पदहर्ान भएका नततजाहरु हालसल गनचलाई तोक्रकएको कायचिम तथा पररयोजनाहरुको सफल 
कायाचन्त्वयनका लाधग आवश्यक जनशस्तत, भौततक पूवाचिार, मेलसनरी उपकरणहरु आदद उपलधिहजन 
आवश्यक छ। यसका लाधग खास गरर सेवा प्रदायक तनकायहरु, स्थानीय तह, स्जल्लास्तरीय ववषयगत 
कायचलयहरु तथा ततनको इलाका वा गाउँपाललका स्तरीय इकाईहरु नागररक समाज, गैर सरकारी 
संस्था तथा तनजी िेत्रको वतचमान संस्थागत अवस्थाको ववश्लेषण गरी सोदह अनजसार िमता ववकासका 
कायचिमहरु संर्ालन गनच आवश्यक हजन्त्छ। संस्थागत ववकाशका िेत्रमा देणखएको कलमकमजोरीहरुलाई 
समयमा नै सम्िोिन गनच सकेमा उपलस्धि हालसल गनच सहज हजनेहज ँदा त्यसमा पयाचप्त पहल गनजचपने 
हजन्त्छ। यस सन्त्िभचमा केही महत्वपूणच पिहरु तनम्नानजसार उल्लेख गररएका छन।्  

स्थानीय तह 

स्थानीय तह माफच त प्रवाह हजने सेवाहरुलाई प्रभावकारी िनाउन तनम्नानजसार गररने छ।  

 स्थानीय तहमा उपलधि सािनश्रोतलाई पारदशी रुपमा ववतनयोजन र खर्च व्यवस्था लमलाउने।  
 प्रमजख प्रशासकीय अधिकृत र राजनीततक दलका प्रतततनधिहरुका ववर्मा तनयलमत छलफल, 

साझेदारी, र सहकायच गने वातावरण िनाउने 
 राजनीततक दल, गैसस, पत्रकार र नागररक समाजका प्रतततनधिहरुलाई औगमन कायचमा 

सहभागी गराउने 
 गाउँपाललकाको आन्त्तररक श्रोत पररर्ालनमा जोड ददने 
 गाउँपाललकाको आवश्यक जनशस्ततको व्यवस्थापन र पररर्ालन व्यवस्स्थत िनाउने 
 तनमाचण सम्िस्न्त्ि कायचिमहरुको बिस्ततृ डडजाइन गने पररपादिलाई कायाचन्त्वयनमा ल्याउने 
 गाउँपाललकाको नीतत तनमाचण, तनणचय गनजचपने अतत महत्वपूणच स्जम्मेवारीको प्रभावकारी 

कायाचन्त्वयन का लाधग योजना अधिकृतको अतनवायच उपस्स्थततको लाधग पहल गने 
 समयमा अस्तश्तयारी प्राप्तगरी ववकास तनमाचणका साथै संस्थागत ववकासका ववलभन्त्न 

कायचिमहरु कायाचन्त्वयन गनच सिै पििाि पहल गने 
 गाउँपाललका संरर्ना संगठनलाई सजदृढ िनाउन िमता ववकासका लाधग आवश्यक ताललमको 

व्यवस्था गने 
 गाउँपाललकामा तथा वडाकायाचलयहरुमा उपलधि नेिवकच  कम्जोर भएका कारण इलेतिोतनक 

सेवा प्रवाह कायच सरल हजन ्नसकेको हज ँदा इन्त्िरनेिको सेवा प्रभावकारी िनाउन पहल गने 
 सहभाधगतामजलक वावषचक योजना प्रक्रियाको अतनवायच अवलम्िन गने तथा गराउने 

विर्यगि शाखा 
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आयोजना कायाचन्त्वयनमा लक्ष्य अनजरुप प्रगततको लाधग गाउँपाललका र बिषयगत शाखािीर् समन्त्वय, 
सूर्ना व्यवस्थापन र सूर्ना आदानप्रदान आददको महत्वपूणच भूलमका रहेको हजन्त्छ। यस सम्िन्त्िमा 
तनम्नानजसार व्यवस्थापन गररनेछ।  

 गाउँपाललका र बिषयगत शाखाहरु िीर् सूर्नाको आदानप्रदानमा प्रभावकाररता कायम गने 
 गाउँपाललका स्स्थत बिषयगत शाखाहरुमा दरिन्त्दी अनजरुप पदपूततच गनच र िषच भरर गाउँमा 

िस्ने वातावरण लसजचना गनच पहल कदमी र्ल्ने 
 स्वास््य कायचलयको ग्रालमण इलाकाहरुमा स्वास््यकमीहरुको दरिन्त्दी अनजसार पदपूततच ज्यादै 

न्त्यून भएको सोको पूतत चका लाधग पहल गने 
 अधिकांस बिषयगत शाखाहरुको ववतनयोस्जत िजेि अपयाचप्त रहेको र समयमा िजेि तनकासा 

नजहजने वतचमान प्रवववत्तको अन्त्त्य गनच राजनैततक नेततृ्वले केन्त्र पहल गने 

गैि सिकािी संघ संस्था ि तनिी के्षत्र 

गाउँपाललकामा कायचरत गैर सरकारी संि संस्थाहरुको संख्या उल्लेखनीय छ। दोलालिाि, पाँर्खाल र 
िजललखेल आसपासको िेत्रहरुमा गैर सरकारी संस्थाका कायचिेत्र रहेको छ। गैसस र स्थानीय 
तनकायहरुको िीर्मा सहकायच गने वातावरण लसजचना गनच तनम्नअनजसार गररनेछ।  

 गाउँपाललकाको ववकासका लाधग गैसस र तनजी िेत्रको िमता ववकास गरी स्थानीय तनकायहरु 
वीर्मा सहकायच गने वातावरण लसजचना गनच तनम्नानजसार गररनेछ।  

 स्थानीय तह, बिषयगत शाखा र गसैस वीर्मा आवश्यक समन्त्वय, सहकायच गरी 
कायचिमहरुमा देणखएको दोहोरोपना न्त्यूनीकरण गने 

 गैसस कायचिम तथा िजेिहरु पारदलशचता गरर सहकायचको वातावरण तनमाचण गने 
 कायचरत गाउँपाललकाका सिै वडा र िस्तीलाई समेट्ने गरी कायचिम/क्रियाकालाप तनिाचरण 

गनच ध्यान ददने 

9.4 तहगत सम्िन्त्ि तथा अन्त्तरसरकार समन्त्वय  
नेपालको संवविानले संिीय लोकतास्न्त्त्रक गणतन्त्त्र नेपालको  राज्य संरर्ना संि, प्रदेश र स्थनीय 
तह हजने व्यवस्था गरेको छ। संवैिातनक व्यवस्था िमोस्जम संि, प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो 
अधिकार प्रयोग गदाच एक अकाचको साझा र्ासो, सरोकार र रास्ष्िय लक्ष्य एवं दहतको बिषयलाइ 
समेत ध्यान ददई आफ्ना सामास्जक, आधथचक एवं संस्कृततक ववकासका प्रयासहरु अति िढाउनज परेको 
छ। यी ततन तहको सम्िन्त्ि सहकाररता, सहअस्स्तत्व र समन्त्वयका लसद्िान्त्तका आिारमा हजने 
संिैिातनक व्यवस्था छ। तीन तहले संवविान प्रदत्त अधिकारको महत्तम प्रयोग माफच त ववकास र 
सजशासन प्रततष्पिाच तथा आवश्यकता अनजअस्र सहयोग र सहकायच गरी अन्त्तरसरकार समन्त्वयलाइ 
मजिजत िनाउदै रास्स्िय ववकासमा योगदान पजयाचउनज आजको आवश्यकता हो।  
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9.5 जोणखम व्यवस्थापन 
योजनाको अपेक्षित लक्ष्य तथा उद्देश्य हालसल गनच राजनीततक स्थातयत्व, रास्त्नततक दलहरु िीर् 
सहकायच, नीततगत स्स्थरता, लगानीको अनजकज ल वातावरण, आधथचक स्थातयत्व, ववकास साझेदारको 
सहयोग, तनकायगत कायचदिता र कज शलता, अन्त्तरिेत्रगत अन्त्तरतनकायगत समन्त्वय र सहकायच 
आवश्यक हजन्त्छ। त्यस्तै योजना तनिाचरण गरे अनजरुप सावचजतनक, तनजी तहत सरकारी एवं गैरसरकारी 
िेत्रिाि सहयोग हजने अपेिा गररएको छ। योजना अवधिमा सम्पन्त्न हजने प्राथलमकता प्राप्त आयोजना 
र कायचिमले योजनाको कायान्त्वयन पिलाई तनतयौल गनेछ। तसथच योजना तजजचमा गदाच ललईएको 
मान्त्यता र पूवाचनजमान अनजरुप तनयन्त्त्रणको दायरालभत्र रहने अनजमान गररएको छ।  

बाह्य िोखखम 

यस अन्त्तगचत स्जल्ला तथा रास्ष्ियधयापी स्तरका आधथचक, राजनीततक र वातावरणका जोणखम रहेका 
छन।् तछमेकी गाउँपाललका र अन्त्य प्रमजख व्यापार, श्रम िजार र लगानी सम्िन्त्ि भएका गाउँपाललकाले 
अवलम्िन गने आधथचक एवं बिवत्तय नीतत तथा ततनीहरुको आधथचक स्स्थतत, िजार तथा उत्पादन 
अवस्था, िजारमा आउन सतने असन्त्तजलन तथा आधथचक संकि िातर् गाउँपाललकाको ववकासको िेत्रमा 
नकारात्मक प्रभाव पनच सतदछ। यसले तनयाचत, आयात, कृवष, रोजगारी, पयचिन आगमनमा असर 
पानच सतदछ। योजनाका समस्स्िगत तथा बिषय िेत्रगत नीतत तथा रणनीततले यी पिलाइ समग्र 
रुपमा सम्िोिन गदै गाउँपाललकाको आधथचक स्स्थततलाइ सिल गने अनजमान गररएको छ। साथै जलवायज 
पररवतचनवाि वातावरणमा पने नकारात्मक असर, महामारी तथा अन्त्य ववपद लगायतका कारणपतन 
योजनाले ललएका लक्ष्यहरु प्रास्प्तमा नकारात्मक असार पने जोणखम रहेका छन।्  

आतिरिक िोखखम 

गाउँपाललकाको संस्थागत ववकास र कायचन्त्वयन िमताले ववकास योजना, नीतत तथा कायचिमको 
कायचन्त्वयनलाई प्रभाववत पदचछ। साथै, योजना अवधिमा तजजचमाहजने वावषचक र आवधिक योजनामा 
उल्लेख भएका लक्ष्य तथा रणनीततको तनरन्त्तरता ददनजपने हजन्त्छ। योजनाका लक्ष्यहरु हालसल गनच सो 
अनजरुप राजनीततक नेततृ्व, कमचर्ारीतन्त्त्र र नागररकको दृस्ष्िकोण तथा मनोववृत्त एवं संरर्नात्मक 
व्यवस्थामा पररवतचन हजनज आवश्यक छ। श्रोत सािनको ववतनयोजन एवं संर्ालनमा कज शलता कायम 
गदै कायच पद्दतत र कायच संस्कृततमा सजिार गनच सकेमा जोणखम पिको व्यवस्थापन हजन सतछ। 
गाउँपाललकालाई आत्मतनभचर िनाउदै बिवत्तय, मानवीय तथा भौततक सािनको प्रभावकारी पररर्ालन 
हजन ्नसकेमा उल्लेणखत लक्ष्य हालसल नहजने जोणखम रहन्त्छ।  

9.6 अनजगमन तथा मलू्याङ्कन 
प्रभावकारी अनजगमन तथा मजल्यांकन प्रक्रियािाि यस आवधिक योजनाको प्रभाव, असार, प्रततफलको 
नततजा मापन गररने छ। यसै गरर प्रमजख कायचिम तथा आयोजनाहरुको प्रक्रिया अनजगमन गररनेछ। 
नततजा मापन आवश्यकता अनजसार िाह्य बिज्ञिाि हजनेछ। कायचिम तथा आयोजनाहरुको प्रक्रिया 
अनजगमन गररनेछ। कायचिम तथा आयोजनाको कायचन्त्वयन प्रक्रिया अनजगमन गने स्जम्मेवारी 
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गाउँकायचपाललका र सजपररवेिण तथा अनजगमन सलमततको रहनेछ। यस अनजगमन तथा मजल्यांकन 
सलमततको िमता ववकासको ताललम गररनज पछच। आवधिक योजनाको कायचिम तथा मापन अनजगमन 
तथा मजल्यांकन सम्िस्न्त्ि बिस्ततृ प्रक्रिया तथा स्जम्मेवारी देहायअनजसार रहनेछ।  

 गाउँ कायचपाललका तथा बिषयगत सलमतत  
 गाउँपाललकास्तरीय अनजगमन तथा सजपररवेिण सलमतत 
 स्जल्ला समन्त्वय सलमतत  
 बिषयगत शाखा उपशाखा, पररयोजना संि, संस्था 
 नागररक समज्ज, संि संस्था तथा तेस्रो पि 

आवधिक तथा िावषचक गाउँ ववकास योजनाको अनजगमन तथा मजल्यांकन सािन तथा ववधि देहाय 
अनजसार रहनेछ।  

 स्थलगत अनजगमन 
 कायचयोजना (लक्ष्य)र प्रगततववर् तजलना तथा मापन 
 नागररक अनजगमन 
 नततजामा अनजगमन 
 नततजामा आिाररत ढांर्ा अनजसार िावषचक सलमिा 
 नाततजमजलक ढांर्ा अनजसार सहभाधगतामजलक मध्यावधि सलमिा 
 र्ौमालसक सलमिा 
 नततजामजलक ढांर्ा अनजसार सहभाधगतामजलक अस्न्त्तम सलमिा (तेस्रो पि िाि) 

आवधिक तथा िावषचक गाउँ ववकास योजनाको अनजगमन तथा मजल्यांकनको प्रक्रिया देहाय अनजसार हजनज 
पनेछ।  

के गने? कसले गने? कदहले गने? कसरर गने? 
कायचिम वा प्रक्रिया 
अनजगमन 

गाउँपाललका स्तरीय 
अनजगमन तथा 
सजपररवेिण सलमतत 
वडा स्तरीय अनजगमन 
सलमतत, समजदाय तथा 
समजदायमा आिाररत 
संस्थाहरु 

पिके, मालसक, 
र्ौमालसक, र वावषचक 

स्थलगत अनजगमन 
र्ौमालसक 
कायचयोजनाको लक्ष्य र 
प्रगतत वववरणको 
तजलना 

प्रततफल मजल्यांकन गाउँकायचपाललका, 
अनजगमन तथा 
सजपररवेिण सलमतत 

र्ौमालसक, अिच 
वावषचक, वावषचक र 
मध्यावधि 

स्थलगत 
अनजगमनवावषचक 
कायचयोजनाको लक्ष्य ि 
प्रगतत वववरणको 
तजलना 
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नततजामजलक अनजगमन 
खाका अनजसार नततजा 
मापन 

असर तह मजल्यांकन गाउँकायचपाललका, 
अनजगमन तथा 
सजपररवेिण सलमतत र 
तेस्रो पि 

वावषचक मध्यावधि र 
अस्न्त्तम वषच 

सहभाधगतामजलक 
छलफल 
नततजामजलक अनजगमन 
खाका अनजसार नततजा 
मापन 
नमजना सवेिण 
िस्तजगत ववअरण 
अध्ययन 

प्रभाव तह मजल्यांकन गाउँ कायचपाललका, 
अनजगामं तथा 
सजपररवेिण सलमतत, र 
तेस्रो पि 

मध्यावधि र अस्न्त्तम 
िषच 

सहभाधगतामजलक 
छलफल 
नततजामजलक अनजगमन 
खाका अनजसार नततजा 
मापन 
नमजना सवेिण 
िस्तजगत ववअरण 
अध्ययन 
प्रगतत प्रततवेदन 
अध्ययन 

 

9.7   िावषचक सलमिा 
िावषचक सलमिालाई आवधिक योजनालाई आिार मानेर िावषचक योजनाहरुको िावषचक सलमिा गने र 
त्यसको प्रततवेदन प्रदेश र संिलाई पठाउने कायचले ततन तहको Cohesion राम्रो हजने देणखन्त्छ।  
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अनजसरू्ीहरू 
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अनजसूर्ी १  :योजना तजजचमा उपस्स्थत सहभागीहरु  
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अनजसूर्ी २  :ददगो ववकास लक्ष्य २०३०  
g]kfnsf x/]s txsf ;/sf/x/n] lbuf] ljsf; nIo s]lGb|t of]hgx? th'{df ug'{ kg]{ kf|jwfg cg'?k o; j}t]Zj/ 

ufpFkflnsfn] klg cfkm\gf of]hgfx?nfO{ lbuf] lsf; nIox? ;Fu cfGtl/lss/0fdf ljz]if hf]8 lbg] 5 .  

lbuf] ljsf; nIox? o; k|sf/ 5g\ M 

lbuf] ljsf;sf nIo !M x/]s If]qdf /x]sf ;a} :j?kx?sf] ul/aLsf] cGTo ug]{ . o; ufpFkflnsfsf lgDg 

of]hgfx?af6 nIo ! sf] ;+af]wg x'g]5 . 

lbuf]] ljsf;sf nIo @M ef]sd/L cGTo ug]{, vfB ;'/Iff / kf]if0f k|fKt ug]{ / lbuf] s[lif k|j4{g ug]{ . 

lbuf]] ljsf;sf nIo #M ;a} pd]/ ;d"xsf AolQmsf nflu :j:Yf hLjgsf] ;'lgZrttf ub]{ ;d[4 hLjg:t/ k|bfg ug]{ 

. 

lbuf]] ljsf;sf nIo $M ;dfj]zL tyf ;dtfd"ns u'0f:t/Lo lzIff ;'lglZrt ug]{ / ;a}sf nflu cfhLjg l;sfO{sf cj;/ 

k|j4{g ug]{ . 

lbuf] ljsf;sf nIo %M n}lËs ;dfgtf xfl;n ug]{ tyf dlxnf, lszf]/L tyf afnaflnsfx?nfO{ ;zQm agfpg] . 

lbuf] ljsf;sf nIo ^M ;a}sf nflu ;'/lIft kfgL tyf ;/;kmfO{sf] pknAwtfsf ;fy} o;sf] lbuf] Joj:yfkg ;'lglZrt 

ug]{ . 

lbuf] ljsf;sf nIo &M Aoxf]g{ ;lsg], e/kbf]{, lbuf] / cfw'lgs phf{df ;a}sf] kx'Fr ;'lglZrt ug]{ .  

lbuf]] ljsf;sf nIo *M ;a}sf nflu l:y/, ;dfj]zL tyf lbuf] cfly{s j[l4, k"0f{ tyf pTkfbgzLn /f]huf/L / dof{lbt 

sfdnfO{ k|j4{g ug]{ . 

lbuf]] ljsf;sf nIo (M pTyfgzLn k"jf{wf/sf] lgdf{0f, ;dfj]zL tyf lbuf] cf}Bf]lus/0fsf] k|j4{g / gjk|jt{gnfO{ 

k|l/t ug]{ . 

lbuf]] ljsf;sf nIo !)M b]z leq tyf b]zx?aLrsf] c;dfgtf x6fpg] .   

lbuf] ljsf;sf nIo !!M zx/x? Pa} dfgj a:tLx?nfO{ ;dfj]zL, ;'/lIft, pTyfgzLn / lbuf] agfpg] .  

lbuf] ljsf;sf nIo !@M lbuf] pkef]u tyf pTkfbg k|0fnL÷9frfx? ;'lglZrt ug]{ . 

lbuf] ljsf;sf nIo !#M hnjfo' kl/jt{g tyf o;sf k|efj;Fu h'Wg tTsfn sfo{ cl3 a9fpg] . 

lbuf] ljsf;sf nIo !%M e";txL, e"kl/lw:t/Lo, kfl/l:YfltsLo k|0fflnsf] lbuf] pkof]u, /Iff / k'g/:yf{kgf ug]{, 

jgsf] lbuf]?kdf Joj:yfkg ug]{, d?d"lds/0f la?Wb n8\g] / hdLgsf] Iflos/0f /f]Sg'sf ;fy} o;nfO{ 

pN6\ofpFg] tyf h}las ljljwtfsf] IofltnfO{ /f]Sg] .  

lbuf] ljsf;sf nIo !^M lbuf] ljsf;sf lglDt zflGtk"0f{ / ;dfj]zL ;dfhsf] k|j4{g ug]{, Gofodf ;a}sf] kx'Fr 

k|bfg ug]{ / ;a} txdf k|efjsf/L, hjfkmb]xL / ;dfj]zL ;+:yf lgdf{0f ug]{ . 

lbuf] ljsf;sf nIo !&M lbuf] ljsf;sf nflu sfof{Gjogsf ;fwgnfO{ ;'b[9 ug]{ / cGt/fli6«o ;fem]bf/LnfO{ 

k'gM hLjGt t'Nofg] .  

dfly elgP cg';f/ lbuf] ljs; nIosf s'g nIox?sf] cGt/ ;DaGw s'g of]hgf tyf cfof]hgf ;Fu 5 elg k|To]s glthf 

tyf ;f] ;Fu ;DalGwt of]hgf ultljlw ;Fu pNn]v ul/Psf] 5 .  
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अनजसूर्ी ३: सन्त्िभच सामग्रीहरु 
 :yfgLo txsf] cfjlws of]hgf tof/L lgb]{lzsf @)&%, /fli6«o of]hgf cfof]u  

 !% cf}+ /fli6«o cflws of]hgf vfsf @)&%, /fli6«o of]hgf cfof]u 

 k"j{ of]hgf th'{df uf]i7L @)&& r}q $ ut] tyf  k|fKt ;"rgfx? sf]/f]gfsf sf/0f ns8fpFg ePsfn] 

kflnssf lhDd]jf/ AolQmx? ;Fu eRo'cn 5nkmn af6 k|Kt ;"rgf 

 % jif{sf nflu j8f:t/af6 tof/ ePsf of]hgf vfsf 

 g]kfnsf] ;+ljwfg  

 :yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g @)&$ 

 cGt/ ;/sf/L ljQ Joj:yfkg P]g @)&$ 

 /fli6«««o k|fs[lts ;|f]t tyf ljQ cfof]u P]g @)&$ 

 ljleGg gLltx? -e" pkof]u gLlt @)&@, ljsf; ;xfotf gLlt, s[lif, l;FrfO{, jg tyf jftfj/0f ;DalGw 

gLltx?,  

 ;xefuL kfl6{x?sf 3f]if0ff kqx? 
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अनजसरू्ी ४ आयोजना िैंक 
 

 


