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शिुकामना मन्तव्र् गाउँपालिका अध्र्क्ष      

 

नेपािको िंववधान,नेपािको ददधयकालिन िोच 2100,  राविर् पन्धौं र्ोजना ददगो ववकािको िक्ष्र्हरु, प्रदेश 
िरकारका नीलत तथा कार्यक्रमिाई आधार बनाएर बागमती  िरकारिे लिएको िोचिाई हाँलिि हनुेगरी टथानीर् 
िरकारको िंटथागत ववकाि र आलथयक िमवृिको खाका िवहतको घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको प्रथम आवलधक र्ोजना 
तर्ार गनय िालगएको छ ।  नपेाि िरकारिे आलथयक वर्य २०७६/७७ देशख २०८०/८१ िम्मको िालग राविर् 
आकांक्षा “िमिृ नेपाि िखुी नेपािी” को अवधारणामा आधाररत पन्रौं पञ्चवर्ीर् र्ोजना तर्ार गरेको छ ।  
आवलधक र्ोजनािे ववकािका पररिूचकहरूमा पथृक तथ्र्ाङ्कहरूको ववश्लरे्ण, तदअनरुुप आवलधक र्ोजनाहरूमा 
गाउँपालिकाको प्रक्षेपण, र्ोजनाहरूको तजुयमा र आवलधक अनगुमन जटता पक्षहरू िमावेश गररने िएकोिे आगामी 
ददनमा गाउँपालिकाका उपिशधध तथा कमी कमजोरीहरूिाई केिाउन मद्दत पगु्ने छ। र्ि आवलधक र्ोजनािे 
बागमती प्रदेश िरकारिे लनमायण गरेको प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना, िंघीर् िोकताशन्िक गणतन्िात्मक 
िंववधानको ममय र िावना, नेपाि िरकारिे तर् गरेका दीघयकािीन िक्ष्र्, अन्तरायविर् टतरमा जनाएका प्रलतबिता, 
ददगो ववकाि िक्ष्र्, नेपाि पक्ष िएका अन्र् अन्तरायविर् िशन्ध िम्झौता, प्रदेशका नागररकका ववकािको चाहना, 
लनवायशचत जनप्रलतलनलध, ववज्ञ तथा ववलिन्न िरोकारवािािे ददएका िझुाव र प्रदेश िरकारिे िरुुवाती वर्यमा घोर्णा 
गरेका रुपान्तरणकारी नीलत तथा कार्यक्रमिाई आधार मानेको छ । 

 

 र्ोजना तर्ार गने क्रममा ववज्ञहरूबाट गाउँपालिकाका लनवायशचत जनप्रलतलनलधहरू र  िम्वि िरोकारवािाहरू िँग 
कार्यशािा, िघन अन्तरवक्रर्ा पश्चात आवश्र्क  तथ्र्ाङ्क िङ्किन गरी हरेक वडामा टथिगत भ्रमणका आधारमा 
र्ोजना  लनमायण गने पररप्रेक्ष्र्मा र्ििे पालिकाको िंटथागत  ववकाि र आलथयक  िम्बवृिको खाका कोनय महत्वपणुय 
िहर्ोग परु्ायउने छ िन्ने अपेक्षा राखेको छु । आबलधक र्ोजना लनमायणमा आलथयक िहर्ोग गरी  घ्र्ाङिेख 
गाउँपालिकािाइ छनौट गनुय िएकोमा प्रदेश िशुािन  केन्र,  बागमती प्रदेश, जाविाखेि, िलितपरु िाई हाददयक 
धन्र्बाद ददन चाहान्छु ।र्ि  र्ोजनािाई  वटतगुत र तथ्र्परक बनाउन िहर्ोग गनुयहनुे र्ि पालिकाका उपाध्र्क्ष 
ज्रू्, िगार्त िम्पूणय जनप्रलतलनधीहरु, िरोकारवािा, राििेवक कमयचारीहरु नागररक िमाज र लिजन िेन्चरुी 
ईशन्टटच्र्टु प्रा. लि. मध्र्परु, दठमीका ववज्ञहरूको टोिीिाई िमेत हाददयक धन्र्वाद ददन चाहन्छु।  

                                                                 

                                                                 

 

………………………….. 

जगत बहादरु िेािन                                                                      

अध्र्क्ष 
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शिुकामना मन्तव्र् गाउँपालिका उपाध्र्क्ष                              

नेपािको िंववधान २०७२ अनिुार  टथानीर् तह, प्रदेश ििा र िंघीर् िंिदको लनवायचन िम्पन्न िइ मिुकु अवहिे 
िोकताशन्िक गणताशन्िक शािन व्र्वटथामा कार्ायन्वर्नको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । िामाशजक न्र्ार्, 

िमतामिुक िमाज, िोकतन्ि, मानव अलधकार, राजनीलतक टथावर्त्व र िंवृविको बाटोमा मिुकुिाई  अगालड बढाउन 
िंववधान अन्तगयत रहेर हरेक तहका िरकारिे काननु लनमायण, नीलत तथा र्ोजना लनमायण, िंटथागत िंरचना ववकाि 
र  िशुािनको क्षेिमा दीघयकािीन र्ोजना तर्ारी गदै ववकािका र्ोजना तथा कार्यक्रमहरू तर्ार पाने कार्य पलन 
प्रारम्ि िएको छ ।  

नेपाि िरकारिे आलथयक वर्य २०७६/७७ देशख २०८०/८१ िम्मको िालग राविर् आकांक्षा “िमिृ नेपाि, िखुी 
नेपािी” को अबधारणा अनिुार पन्धौ पञ्चवर्ीर् र्ोजना तर्ार गरेको छ।बागमती प्रदेश िरकारिे पलन  प्रथम 
पञ्चवर्ीर् र्ोजना िंघीर् िोकताशन्िक गणतन्िात्मक िंववधानको ममय र िावना अनरुुप   तर्ार गरेको छ।बैज्ञालनक 
तथा र्थाथयपरक र्ोजनाहरूको तजुयमा, आवलधक अनगुमन तथा  मूल्र्ाङ्कन प्रलतवेदनहरूको अिावमा गाउँपालिकािे 
हाििम्म हालिि गरेका उपिशधध तथा कमी कमजोरीहरूिाई केिाउन कदठन िएको अवटथामा र्ि आधारपििे 
महत्त्वपूणय  िहर्ोग परु्ायउने अपेक्षा गररएको छ । 

प्रटततु र्ोजना  तर्ार गने क्रममा र्ि गाउँपालिकाका लनवायशचत जनप्रलतलनलधहरू र िम्बि िरोकारवािाहरू बाट 
प्रत्र्क्ष रुपमा  तथ्र्ाङ्क िङ्किन गरी  वडाको  टथिगत भ्रमण िमेतबाट र्ो र्ोजना दटतावेज लनमायण िएको 
पररप्रेक्ष्र्मा र्ििे घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको िंटथागत ववकाि र आलथयक िम्वृविको खाका कोनय महत्त्वपूणय िहर्ोग 
परु्ायउने छ िन्ने अपेक्षा राखेको छु। आवलधक र्ोजना लनमायणमा बजेटको िलुनशश्चत गरर घ्र्ाङिेख गाउँपालिका 
छनौट गनुय िएकोमा प्रदेश िशुािन  केन्र,  बागमती प्रदेश, जाविाखेि, िलितपरु प्रलत हाददयक आिार व्र्क्त गदयछु 
।अन्त्र्मा, र्ि र्ोजना तर्ार गने लिजन िेन्चरुी ईशन्टटच्र्टु प्रा. लि. मध्र्परु, दठमीका िंिग्न ववज्ञहरूको टोिीिाई 
िमेत हाददयक बधाई ददन चाहन्छु। 

…………………………                                           

      दगुायदेवी िनुवुार 

उपाध्र्क्ष 

                                                                                         

 

  



 

                                                                                                                                       

 

शिुकामना मन्तव्र् प्रमखु प्रिािवकर् अलधकृत 

नेपाि िरकारिे िंघीर् िोकताशन्िक गणतन्िात्मक िंववधानको ममय र िावना, नेपाि िरकारिे तर् गरेका 
दीघयकािीन िक्ष्र्, अन्तरायविर् टतरमा जनाएका प्रलतविता, ददगो ववकाि िक्ष्र्, नेपाि पक्ष िएका अन्र् अन्तरायविर् 
िशन्ध िम्झौताको आधारमा आलथयक वर्य २०७६/७७ देशख २०८०/८१ िम्मको िालग राविर् आकांक्षा “िमिृ 
नेपाि, िखुी नेपािी” को अवधारणा अनिुार पन्रौ पञ्चवर्ीर् र्ोजना तर्ार गरेको छ। बागमती प्रदेश िरकारिे  

पलन प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना प्रदेशका नागररकका ववकािको चाहना, लनवायशचत जनप्रलतलनलध, ववज्ञ तथा ववलिन्न 
िरोकारवािािे ददएका िझुाव र प्रदेश िरकारिे िरुुवाती वर्यमा घोर्णा गरेका नीलत तथा कार्यक्रमिाई आधार 
मानेर तर्ार गरेको छ ।  र्िै िन्दियमा राविर् रुपमा आवलधक र्ोजनाको एउटै नीलतगत आधार हनुे िएकोिे 
पलन घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको आलथयक, िामाशजक, गररवी, पूवायधारको ववशशष्टता अनरुुपको नीलत र िो अनिुारका 
कार्य र्ोजना ववगतमा बन्न िकेनन ्। र्िको प्रथम प्राथलमकताको रुपमा छररएर रहेका तथ्र्ाङ्कको िङ्किन 
तिुनात्मक ववश्लरे्ण, िोही अनिुार राविर् नीलत र आवलधक र्ोजनािँग तािमेि हनुेगरी घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको 
ववकाि नीलतका आधारहरूको तर् गनुय रहेको छ । 

 घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको िन्दियमा पलन ववकाि र िमवृि र्ािा कार्म गनय  ववलध र पिती टथावपत गरर 
र्ोजनाबि ढंगिे िाग्न ुपने िएको छ ।आवलधक र्ोजनािे बावर्यक र्ोजना तथा कार्यक्रमिाइ आत्मिाथ गनेछ र 
आवलधक र्ोजनािे लिएका ददघयकालिन िोच िक्ष्र्, उदेश्र् र कार्यक्रमिाइ कार्यन्वर् गनय बावर्यक र्ोजना तथा 
कार्यक्रमहरु छनौट गरर कार्ायन्वर्नका िलग िम्पणुय कमयचारी वगयिाइ वक्रर्ाशशि र गलतशशि बनाइने छ l आवलधक 
र्ोजना लनमायणमा बागमती प्रदेशमा  घ्र्ाङिेख गाउँपालिका छनौट गरी िोको िालग िाग्ने बजेट िमेतको िलुनशश्चत 
गररददने प्रदेश िशुािन  केन्र,  बागमती प्रदेश, जाविाखेि, िलितपरु प्रलत हाददयक आिार व्र्त्त गनय चाहान्छु 
।पालिका अन्तगयतका लनवायशचत जनप्रलतलनलधहरू  तथा अन्र् िरोकारवािा हरूिँग िमेत पर्ायप्त छिफि, अन्तरवक्रर्ा 
र टथिगत भ्रमण िमेत गरी तर्ार गररएको र्ि र्ोजनािे आगामी ददनमा पालिकाको ववकािमा ठोि र्ोगदान 
पगु्ने अपेक्षा िवहत आवलधक र्ोजना लनमायण गने लिजन िेन्चरुी ईशन्टटच्र्टु प्रा. लि. मध्र्परु, दठमीका  ववज्ञहरू 
प्रलत हाददयक आिार धर्क्त गदयछु ।  

                                                                                                   
……..………………………………… 

                                                                                                                                    राम कुमार काकी 
प्रमखु प्रशािकीर् अलधकृत 
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पररच्छेद एक: पररचर् 

१.१ पषृ्ठिलूम  

राविर् ववकािको िैिाशन्तक आधारको रुपमा िमाजवाद उन्मखु आलथयक ववकाििाई केन्रमा राशखएको छ । 
ववकािको प्रलतफििाई राज्र्को िगानी र राविर् उत्पादनको उपिोगका आधारमा ववश्लरे्ण गनय खोशजएको छ । 
त्र्िैगरर प्रलतफिको ववतरणिाई िामाशजक न्र्ार्को लििान्त एवं वातावरणमैिी ददगो ववकािका आधारमा मापन 
गने अवधारणािाई अंलगकार गररएको छ । िंववधानमा ववकाि र्ोजनाका अन्तरलनवहत िार वटत ुटवरुप ददगो एवं 
एकीकृत  ववकाि, न्र्ार्पूणय र िमानतामा आधाररत प्रलतफि ववतरण, लनजी, िामाशजक िरुक्षा र आलथयक ववकािका 
िालग िावयजलनक, लनजी र िहकारी िाझेदारी ववकाि पहि गने राविर् दृवष्टकोण राशखएको छ । आलथयक िमवृििँगै 
राज्र्िे िामाशजक िरुक्षा बहनको क्षेि व्र्ापक बनाउने र त्र्िका आधारमा लबपन्न, गररब, अिहार्, बिृ, बािबालिका, 
पछालड पाररएको वगय, क्षेि र  लिङ्ग, िोपनु्मखु जातजालत आददमा राज्र्िे िामाशजक िरुक्षा िवुवधामा बवृि गने िोच 
राखेको छ । राज्र्िे उद्यमीहरूिाई िगानीको अविर लिजयना गने, ववत्तीर् स्रोत जटुाइददने र िबै प्रकारका िेवा, 
उत्पादन र व्र्ापार क्षेि पररचािन गरी िामाजीक रुपान्तरण गनय खोजको अवटथा छ ।   

टथानीर् शािन िञ्चािन ऐन २०७४ को पररच्छेद ६ को दफा २४ अन्तगयत गाउँ तथा नगरको आवलधक तथा 
गरुुर्ोजना लनमायण गदाय नेपाि िरकार र प्रदेश िरकारको नीलत, िक्ष्र्, उद्देश्र्, िमर् िीमा र प्रवक्रर्ािँग अनकूुि 
हनुे गरी आलथयक ववकाि तथा गररबी लनवारणमा प्रत्र्क्ष र्ोगदान पगु्ने,  उत्पादनमूिक तथा लछटो प्रलतफि प्राप्त 
गनय िवकन,े जनताको जीवनटतर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने, टथानीर् बालिन्दाहरूको िहिालगता जटु्ने, टवरं् िेवा 
पररचािन गनय िवकने तथा िागत कम िाग्ने, टथानीर् स्रोत, िाधन र िीपको अलधकतम प्रर्ोग हनुे र ददगो ववकाि, 

वातावरणीर् िंरक्षण  गनय िघाउ परु् र्ाउने गरी एकीकृत ववकािको र्ोजना तर्ार गनय लनदेशन गरेको छ । 
आवलधक र्ोजना लनमायण गदाय िशुािन, वातावरण, बािमैिी, जिवार् ुपररवतयन अनकुुिन, ववपद् व्र्वटथापन, िैवङ्गक 
तथा िामाशजक िमावेशीकरण जटता अन्तरिम्बशन्धत ववर्र्िाई ध्र्ान ददन अनरुोध गरेको छ । गाउँपालिका तथा 
नगरपालिकािे र्ोजना तजुयमा गदाय र्ोजनाको िम्िाव्र्ता अध्र्र्नको आधारमा स्रोत िाधनको पूवायनमुान, आर्ोजनाको 
प्रमाशणकरण, र्ोजना कार्यन्वर्न तालिका र अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्खन र्ोजना िमेत तर्ार गनय, िंरू्क्त िगानी वा 
िावयजलनक लनजी िाझेदारीमा र्ोजना िञ्चािन तथा व्र्वटथापन गनय िक्ने गरी र्ोजना लनमायण गनय प्ररेरत गरेको छ 
। र्ोजना तजुयमा तथा कार्ायन्वर्न गदाय टथानीर् बवुिशजवी, ववर्र् ववज्ञ, अनिुवी, पेशाववद्, िीमान्तकृत तथा िोपोन्मखु 
िमदुार्, मवहिा, बािबालिका, दलित र्वुा, अल्पिङ्ख्र्क, अपाङ्गता िएका व्र्शक्त, जेष्ठ नागररक िगार्तका अन्र् 
िरोकारवािाहरूको अलधकतम िहिालगतामा र गाउँपालिका तथा नगरपालिकािे िङ्घीर् र प्रदेशटतरको आर्ोजना 
कार्ायन्वर्नमा िमन्वर्, िहजीकरण र िहर्ोग गनय आग्रह गरेको छ ।  

िशुािनको मु् र् िारतत्वहरू लिि जनउत्तरदावर्त्व, पारदशशयता, जवाफदेवहता, ववलधको शािन, िमावेशीकरण, िहज 
र शीघ्र िावयजलनक िेवा प्रवाह पदयछन ्। हरेक टथानीर् िरकारिे िशुािनका र्ी ववर्र्हरूिाई आफ्ना काम-
कृर्ाकिापहरु र िेवाप्रवाहमा अविम्बन गने र त्र्िको उपर्कु्त अनगुमनको व्र्वटथा गररन ुपदयछ । बाग्मती 
प्रदेशिे पवहिो आवलधक र्ोजना लनमायण गरी टथानीर् तहहरूिे गने ववलिन्न टथानीर् कार्यिशुचहरू तर्ार गरी हरेक 
टथानीर् िरकारिे िशुािनका तत्वहरूिाई काम कावायही, र्ोजना र िेवाप्रवाहमा अविम्बन गनय त्र्िको उपर्कु्त 
अनगुमनको िूचांक तर्ार पारी िाग ुगने गरी खाका तर्ार गरेको छ । िंववधानमा उल्िेशखत मौलिक हक, 

राज्र्का लनदेशक लििान्त, अलधकार क्षेिहरूको वाँडफाँड र टथानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, अन्तर िरकारी ववशत्तर् 
व्र्वटथापन ऐन, राविर् प्राकृलतक स्रोत तथा ववशत्तर् आर्ोग ऐन र टथानीर् तहको र्ोजना तजुयमा कार्यववलध एवं 
ददग्दशयन २०७५ िाई र्ि आवलधक र्ोजना लनमायणमा िमेवटएको छ । पन्रौं पञ्चववर्यर् र्ोजना र बाग्मती प्रदेशको 
पवहिो आवलधक र्ोजनामा प्रटततु िएका मागय शचि तथा िचुकहरूिाई र्ि आवलधक र्ोजनािे पछ्याउन ुघ्र्ाङिेख 



2 
 

गाउँपालिकाको दावर्त्व हनु आउँछ । देशिे प्रलतविता जाहेर गरेको ददगो ववकािका िक्ष्र्हरू र राजनीलतक 
दिहरूका घोर्णा पि तथा प्रलतविताहरूिाई र्ि आवलधक र्ोजनामा ग्रहण गररएको छ ।  

नेपािको िंववधान २०७२ िे िङ्घीर्ताको गहु्य अवधारणाका रुपमा रहेको िशन्नकटताको लििान्त अनरुुप टथानीर् 
तहिाई एकि र िाझा अलधकारको व्र्वटथा गरी राज्र् िेवामा ववववलधकरण गररददएको छ । िंघीर्, प्रादेशशक र 
टथानीर् तहका ऐन, नीलत, कार्यववलध र र्ोजनाहरूिे टथानीर्, प्रदेश, र िंघ िरकारहरूको िमन्वर्, िहकार्य र िाझा 
अलधकारको कार्ायन्वर्न ववलधहरूको बारेमा टपष्टता गदै टथानीर् शािन पितीिाई िदुृढ गरी टथानीर् तहमा 
ववधावर्की, कार्यकाररणी र न्र्ावर्क अभ्र्ाििाई िंटथागत गनय अलधकार तथा कतयव्र्हरूको प्रटताव गरेको छ । 
तीनवटा तहहरूको लबच हनुे िहकारीता, िहअशटतत्व र िमन्वर्िाई प्रवियन गने र टथानीर् तहबाट प्रवाह हनुे 
िेवाको गणुटतरीर्ता, पारदशशयता, उत्तरदावर्त्व र जनिहिालगता िलुनशश्चत गनुय रहेको छ । िङ्घीर् शािनको अभ्र्ाििे 
राज्र्का िेवाहरूिाई नशजक िएर तरुुन्त प्रदान गने क्षमता, चटुत र दरुुटत नागररकिाई प्रदान गदै िरकारको 
िशन्नकटता र आफ्नोपनको महििु गने वातावरण ददन िक्न ुपदयछ । 

१.२ गाउँपालिकाको वटतशुटथलत  

घ्र्ाङिेख गाउँपालिका िौगोलिक रुपमा २७ लडग्री १८ लमनटदेशख २७ लडग्री २१ लमनट उत्तरी अक्षांश र पवुवय 
देशान्तर  ८५ लडग्री ४१ लमनटदेशख ८५ लडग्री ५२ लमनटमा ववश्वमानशचिमा िरदर २०.५ वक.लम िम्वाई र 
६.५ वक. लम. चौडाईमा कुि १६६.७७ वगय वक.लम. क्षेिफिमा फौलिएको छ । गाउँपालिकाको पूवयमा लिन्धिुी 
शजल्िाको कमिामाई नगरपालिका, पशश्चममा काभ्रपेिाञ्चोक शजल्िाको महािारत र लिन्धुिी शजल्िाको मररण 
गाउँपालिका, उत्तरमा काभ्रपेिाञ्चोक शजल्िाको रोशी र लिन्धिुी शजल्िाको घ्र्ाङिेख गाउँपालिका र दशक्षणमा 
लिन्धिुी शजल्िाको कमिामाई नगरपालिका र मररण गाउँपालिका लिमानाका रुपमा रहेका छन ्। िमनु्री ितहबाट 
तल्िो ितह ५२५ लमटर देशख मालथल्िो ितह फापरचिुीको  २२७५ लमटर िम्म उचाइमा अवशटथत र्ि 
गाउँपालिकामा उष्ण मनिनुी, न्र्ानो िमशशतोष्ण, ठण्डा िमशीतोष्ण प्रकारको हावापानी पाइन्छ । घ्र्ाङिेख 
गाँउपालिकाको शशरमा रहेको फापरचिुी (शशवजीको वािटथान) मालनने र्ि धालमयक एवंम पर्यटकीर् टथान टथानीर् 
पर्यटन टथिका रुपमा चशचयत छ । िात दोबाटो, हार्टुार, चौकी डाँडा, लिम्पाि जटता ववलिन्न टथानहरूिे र्ि 
गाउँपालिकाको ऐलतहालिक महत्विाई दशायएका छन ्। अन्र् पर्यटकीर् टथिहरू  लिम्िे गाउँ िोिा िञ्ज्र्ाङ, िात 
दोबाटो, चौकी डाँडा, तामाजोर नदीका महुानहरू रहेका  छन ्। िवहद िमुी िनेर शचलनने लिम्िे गाउँिे क्रान्तीका 
पदचापहरूिाई देखाउँछ िने िाखान, गमु्बा, िोिा िञ्ज्र्ाङ जटता टथानहरूिे शाशन्तको प्रलतकको रुपमा शचनारी 
पाएका छन ्।  

महािारतको काखमा रहेको र्ि घ्र्ाङिेख गाउँपालिकामा प्रार् लिरािो जलमन छ । र्हाँ खोिा वकनारामा बिौटे 
पत्थरीिो र अन्र् िागमा रातो फुस्रो माटो पाइन्छ । र्ि गाउँपालिकाको औित तापक्रम ३० लडग्री र और्त 
वर्ाय १८४१ लमलिलमटर हनु्छ । प्राकृलतक रुपिे मनोरम रहेको र्िका िगुोिमा िाि, लिररि, खर्र, बरो, कमाय, 
जामनु, वेि, कुिमु, लिमि, िामपाते कटुि, शचिाउने, उशत्ति, िाकुरी आदी जटता रुखहरू र िंगरु, दमु्िी, रातो मगृ, 

शचतवुा, वादर, मििाप्रो, बाघ, आदद प्रकारका जनावर आददको बािटथानको रुपमा रहेको छ । र्ि गाँउपालिकामा 
मररण खोिा, तामाजोर खोिा, चाउखोिा, रात ुखोिा, लिम्िे खोिा, ठाडो खोिा, चालििे खोिा आदद खोिा र लिपे 
खोिा आदीिे खेतवारीहरूमा लिंचाई गनय िहर्ोग गरररहेका छन ्।  

िाववक अमिे, बशटतपरु, तामाजोर, नेिकािी र शान्तेश्वरी गा.वव.ि.हरूिाई िमार्ोजन गरी ५ वटा वडामा वविाजन 
गरी २०७३ िाि फाल्गणु २७ गते घ्र्ाङिेख गाउँपालिका गठन िएको हो । तत्कालिन नेिकािी गा.वव.ि.मा 
रहेको घ्र्ाङिेख डाँडोबाट नै र्ि गाउँपालिकाको नाम ‘घ्र्ाङिेख’रहन गएको हो । तामाङ िार्ामा ‘घ्र्ाङ’ 
िन्नािे देवी देवता बटने ठाउ र ‘िेख’ िन्नािे अग्िो ठाउँ जनाउने हुँदा िो अग्िो डाँडामा तामाङहरूको इष्टदेवता 
रहने िएको  हनुािे त्र्ि ठाउँको नाम घ्र्ाङिेख रहन गएको देशखन्छ । त्र्ि घ्र्ाङिेख डाडामा परापूवय िमर् 
देशख नै माघे िक्रान्तीका ददन ठूिो मेिा िाग्न ेगरेको र र्ि क्षेि वररपररका मालनिहरू िो मेिा िनय ठूिो 
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िं्र्ामा आउने गरेको तथ्र्बाट पलन िो ठाउँको ऐलतहालिक महत्व रहेको छ । वतयमान िमर्मा िो ठाउँमा मेिा 
िाग्ने प्रचिन हराए तापलन ठाउँको ऐलतहालिक महत्विाई पनुतायजगी गराउन र्ि गाउँपालिकाको नाम घ्र्ाङिेख 
राशखएको हो । 

पाँच वडामा वविाशजत र्ि घ्र्ाङिेख गाउँपालिकामा जम्मा २७११ घरधरुी छन ्। जिमध्रे् वडा नं. ४ मा िबै 
िन्दा बढी घरधरुी ७२१ र िबै िन्दा कम घरधरुी ३७३ वडा नं. १ मा अवशटथत छन ्।  तिको तालिकामा 
वडागत रुपमा घरधरुी र जनिङ्ख्र्ाको वववरण प्रटततु गररएको छ । 

तालिका 1: जनिङ्ख्र्ाको वववरण 

वडा १ २ ३ ४ ५ जम्मा 
घरधरुी ३७३ ६०५ ४९४ ७२१ ५१८ २७११ 

जनिङ्ख्र्ा २०६४ ३८०८ ३०१२ ४७५६ ३६६३ १७३०३ 

मवहिा १००६ १८८७ १४४८ २२९९ १७७५ ८४१५ 

परुुर् १०५८ १९२१ १५६४ २४५७ १८८८ ८८८८ 

 

घ्र्ाङिेख गाउँपालिकामा जम्मा १७३०३ जनिङ्ख्र्ाको बिोबाि रहेको छ ।  िबै िन्दा बढी जनिङ्ख्र्ा वडा 
नं. ४ मा ४७५६ र िबै िन्दा कम जनिङ्ख्र्ा वडा नं. १ मा २०६४ छन ्। नेपािको कुि जनिङ्ख्र्ाको 
०.०६५ प्रलतशत जनिङ्ख्र्ा र्ि गाउँपालिकामा छन ्। कुि जनिङ्ख्र्ाको ५१.४ प्रलतशत परुुर् र ४८.६ 
प्रलतशत मवहिा छन ् िने वडा अनिुार हेदाय पलन िबै वडामा परुुर्कै बाहलु्र्ता बढी िएको देशखर्ो । र्ि 
गाउँपालिकामा तामाङ िार्ा मु् र् िार्ाको रुपमा रहेको ििेक्षणबाट देशखन आउँछ । कुि जनिङ्ख्र्ाको ७४.१ 
प्रलतशत बालिन्दािे बढी मािामा तामाङ िार्ा प्रर्ोग गने गरेको र दोस्रोमा खि पवयते एवं नेपािी िार्ा १८ 
प्रलतशतिे माि प्रर्ोग गने गरेको देशखन्छ िने मगर िार्ािाई मातिृार्ा मान्ने जनिङ्ख्र्ा तेस्रो टथानमा रहेको छ 
। कुि जनिङ्ख्र्ा मध्रे् जालतर् आधारमा पहाडी जनजालतको जनिङ्ख्र्ा िवायलधक धेरै १६,१५९ दोस्रो टथानमा 
पहाडीर्ा दलित ६४५ र तेस्रो टथानमा व्राम्हण क्षेिीको जनिङ्ख्र्ा ४८४ रहेको छ । घ्र्ाङिेख गाउँपालिकामा 
मु् र् पेशाको रुपमा कृवर् तथा पशपुािन रहेको छ । ४२८७ जनिङ्ख्र्ा शजववकोपाजयनको िालग कृवर् पेशामा 
आवि छन ्। ३२९० जनािे आफ्नो प्रमखु पेशाका रुपमा ववद्याथी वताएका छन ्र  २५९८ िे आफुिाई 
गवृहणी बताउछन ्। ९४५ जनिङ्ख्र्ािे नोकरी पेशाबाट आफ्नो शजववकोपाजयन गदै आइरहेका छन ्। दैलनक 
ज्र्ािा मजदरुी गने जनिङ्ख्र्ा ८८२ रहेको छ िने हाि िम्म पलन ६३० जनिङ्ख्र्ा बेरोजगार  छन ्। ५८८ 
जनिङ्ख्र्ा वैदेशशक रोजगारीमा आवि छन ्। आलथयक िंवृविका वहिाववाट जनिङ्ख्र्ाको कररव २५ प्रलतशत र 
घरधरुीको वहिाववाट गणना गदाय ७६ प्रलतशतको जीववकोपाजयनको आधार नै कृवर् रहेको बताइन्छ । लनवायहमशुख 
कृवर् व्र्विार्मा आधाररत जनिङ्ख्र्ािे आफ्ना खेत वारीको उत्पादनवाट खान नपगु्ने अवटथा रहेको छ । 

तालिका 2: खाद्यान्न उत्पादन र खाद्य िरुक्षाको वववरण 

क्र.ि आफ्ना खेतवारीको उत्पादनवाट खाद्य 
आपलुतयको अवटथा  

वडा जम्मा 
१ २ ३ ४ ५ 

१ लतन मवहना िम्म खान पगु्ने पररवार ४५ ३२ ५१ २२७ २४ ३७९ 

२ छ मवहनािम्म खान पगु्ने पररवार १७१ २०७ २२१ ३०५ ७४ ९७८ 

३ नौं मवहनािम्म खान पगु्ने पररवार  ७४ १५४ १६३ १०९ २०१ ७०१ 

४ नौं मवहनािन्दा ववढ िमर् खानपगु्ने 
पररवार 

८३ २१२ ५९ ८० २१९ ६५३ 

 जम्मा ३७३ ६८५ ४९४ ७२१ ५१९ २७११ 
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कुि घरपररवारको पैलति प्रलतशत िन्दा ववढ वहटिािे आफ्नो खेतवारीवाट हनुे उत्पादनवाट छ मवहना िम्म पलन 
खान िकेका छैनन ्। त्र्ो िङ्ख्र्ामा अरु लतन मवहना थप गरर नौं मवहनाको गणना गने हो िने कररव दईु 
चौथाई वहटिा ओगट्न पगु्दछ । खाद्य िरुक्षाको िवाि न ै िमग्र ववकािको प्रमखु िवािका रुपमा टथावपत 
िएको छ ।  गाउँपालिकाको प्राकृलतक स्रोत िाधनको रुपमा रहेको कुि जलमनको कररव ३० प्रलतशत क्षेिफि 
माि खेलत र्ोग्र् रहेको छ िने खेलतर्ोग्र् जलमनको ५ प्रलतशत वहटिामा माि िामान्र् लिंचाईको व्र्वटथा रहेको 
छ । अलधकांश लिरािा र कमिा पहाड रहेकािे पवहरो जाने र पानी नरोवकने अवटथा छ । मररण जिाधारको 
महुानका रुपमा रहेको र्ि गाउँपालिकामा लिंचाईका िालग प्रर्ाप्त जिस्रोतको अविर िने रहेको छ । 

घ्र्ाङिेख गाउँपालिकामा ववववध वकलिमका शारीररक अपाङगता िएका व्र्शक्तहरू अलििेखनबाट प्राप्त िूचनाका 
आधारमा  १०८ जना  रहेको देशखएको छन । र्िै  वलगयकरणका आधारमा बोल्न तथा िनु्न निक्न े२२ जना, 
मनोिामाशजक अपाङगता िएका १३ जना, दृवष्टवववहन  ११ जना, बोिाईिम्बन्धी अपाङगता िएका १२ जना, श्रवण 
र दृष्टीवववहन ५ जना र वौविक अपाङगता िएका ४ जना गरी  कुि जम्मा १७५ जना अपाङ्ग नागररकमा 
गलनन्छन ्। जिमध्रे् ६३ जनािे अपाङ्गगता पररचर्पि हाििम्म लिएका छैनन ्िने पररचर् पि लिएका मध्रे् 
रातो रंगको (क वगय) को पररचर् पि ३७ जनािे, लनिो रंग (ख वगय) को पररचर् पि ३० जनािे र पहेँिो रंग 
(ग वगय) को पररचर् पि २१ जनािे लिएका छन ्। 

१.३ आवलधक र्ोजना तजमुायका उिशे्र्हरू 

नागररकका मौलिक हक, िंवैधालनक व्र्वटथा अनरुुप प्रत्र्ार्ोशजत एकि तथा िाझा अलधकारहरू,  ददगो ववकािका 
िक्ष्र्हरूको टथानीर्करण, ददगो राविर् ववकाि िक्ष्र्हरू र बाग्मती प्रदेशवाट प्रटताववत ववकािका प्रमखु 
चािकहरूिाई टथानीर् तहमा व्र्वशटथत र र्ोजनावि कार्ायन्वर्न गनुय मु् र् उिेश्र् रहेको छ । घ्र्ाङिेख 
गाउँपालिकािे लिएको ददघयकालिन िोच “िवृि घ्र्ाङिेखको आधारः कृवर्, टवाटथ्र्, शशक्षा र पवुायधार” िाई िंटथागत 
कार्ायन्वर्न गनुय ववशशष्ट उिेश्र्हरू रहेको छ ।    

१.४ र्ोजना लनमायण ववलध र प्रवक्रर्ाहरू   

ववलिन्न आलथयक वर्यहरूमा घ्र्ाङिेख गाउँपररर्द्द्िारा पाररत वावर्यक नीलत, कार्यक्रम तथा वजेटिे गाउँपालिका 
ववकािका कार्यक्रम तथा आर्ोजनाहरूिाई प्राथलमकता र रणनीलतक तवरवाट िञ्चािन गनय कार्यपालिकािाई 
लनदेशशत गरेको पषृ्ठिलुमवाट र्ोजना लनमायणको प्रवक्रर्ा िरुु िएको छ । प्रदेश नीलत तथा र्ोजना आर्ोग र प्रदेश 
िशुािन केन्रवाट प्राप्त िझुाव र लिफाररशिाई िमेत ग्रहण गदै र्ोजना लनमायण ववलधिाई अविम्वन गररएको छ। 
टथानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, लनर्मावलि, कार्यववलध, टथानीर् आलथयक कार्यप्रणािी, िंघ प्रदेश र टथानीर् तहबीच 
अन्तरिम्वन्ध तथा िंववधानको अनिूुची ८ र ९ िे गरेको व्र्वटथािाई ध्र्ान दददै आवलधक र्ोजना तजुयमाको 
िालग आवश्र्क िूचना तथा तथ्र्ाङ्क िंकिन गने क्रममा िरकारी लनकार्, कार्ायिर्वाट प्रकाशशत तथा अप्रकाशशत 
तथ्र्, अलििेख, तथ्र्ाङ्क र अन्र् िन्दिय िामाग्रीहरूको उपर्ोग गररएको छ । र्ो आवलधक र्ोजना तजुयमा प्रकृर्ामा 
लनम्न ववलधहरू अविम्बन गररएको छ ।   

क. िन्दिय ग्रन्थ तथा अलििेखहरूको अध्र्र्न  

आवलधक र्ोजना लनमायण कार्यको प्रारम्िमा टथानीर् िरकार िञ्चािनिँग िम्बशन्धत ववलिन्न ऐन, कानून, गत आ.ब.को 
नीलत, कार्यक्रम तथा र्ोजना, प्रगलत प्रलतवेदन आददको अध्र्र्न गररर्ो । ववलिन्न देशका नगरपालिकामा कार्ायन्वर्न 
िइरहेका आवलधक र्ोजना, पन्रौं पञ्चववर्यर् र्ोजना, ददगो ववकाि िक्ष्र्, प्रदेश िरकारको आवलधक र्ोजना पलन 
ववटततृ रुपमा अध्र्र्न गररएको लथर्ो । त्र्िैगरी गाउँपालिकािारा तर्ार पाररएको आधारितू तथ्र्ाङ्क तथा घरघरुी 
ििेक्षणको प्रलतवेदनिे र्ि गाउँपालिकाको अवटथा र तथ्र्हरू बझु्न िहर्ोग परु् र्ार्ो ।   
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ख. गाउँपालिका टतरीर् गोष्ठी  

िबै लनवायशचत जनप्रलतलनलधहरू, राजनीलतक पाटीका प्रलतलनलधहरू, कमयचारीहरू, कार्यपालिका िदटर्, कार्यपालिकाका 
ववर्र्गत िलमलतहरूका िदटर्हरूका िहिालगतामा गाउँपालिकाको कार्ायिर्मा  कार्यशािा गोष्ठीको आर्ोजना गरी 
पालिकाको िामाशजक तथा प्राकृलतक श्रोतहरूको तथ्र्ाङ्क िंकिन ववलध तथा तौरतररकाहरू र र्ोजनािे िमेटन ुपने 
मु् र् ववर्र्हरू उपर छिफि गरी खाका तर्ार गररर्ो ।  

ग. वडा प्रलतलनलधहरूिँग छिफि  

लनवायशचत जनप्रलतलनलधहरूको िहिालगतामा िबै वडाका प्रलतलनलधहरूिँग छुट्टा छुटै्ट वैठक गरी चेकलिटटका आधारमा 
वडावािीहरूिे िोलगरहेको िमटर्ा, ववकािको हािको अवटथा एवं िववष्र्का चाहना र िंिावनाहरूको बारेमा 
छिफि गरी िूचनाहरू िंकिन गररर्ो । र्िैगरी गाउँपालिकाको िामाशजक तथा प्राकृलतक अवटथाको वटतशुटथती 
पवहचान गनय िक्ने केवह प्रलतलनलधहरूको िहिालगतामा िशक्षत िमूह छिफि गरेर पालिकावािीहरूका िावना र 
चाहनाहरू िमेवटने गरी प्रलतलनलधमिुक रुपमा िूचना िंकिन गररर्ो ।  

घ. र्ोजना तथा आधारपिहरूको पनुराविोकन  

आवलधक र्ोजना लनमायण गने क्रममा िङ्घीर् िरकार, प्रदेश िरकार, राविर् र्ोजना आर्ोग, ददगो ववकाि िक्ष्र्हरू 
तथा टथानीर् लनकार्का लबगतका ववकाि र्ोजनाहरूको अध्र्र्न गररर्ो । िाथै, केवह छोटो िमर्मा आलथयक 
िमवृि हालिि गरेका केही  अन्तरायविर् (र्गुाण्डा, िटुान, दशक्षण अविका) अनिुवहरूको अध्र्र्न गरी नेपािको 
िन्दियमा उपर्कु्त हनुे िन्देशहरूिाई िमार्ोजन गररएको छ । पन्रौ र्ोजना, नेपाि िरकारको नीलत तथा कार्यक्रम, 

प्रदेश िरकारको आवलधक र्ोजना, राविर्, अन्तरायविर् मापदण्डिाई कार्म गनय िन्दिय िामाग्रीको अध्र्र्न र प्रर्ोग 
शरुु देशख अशन्तम चरणिम्म गररएको छ । टथानीर् िरकार िञ्चािन ऐनिे लनदेश गरेका कार्यक्षेि र कार्यददशाको 
अलधनमा रहेर िोको मापदण्ड कार्म गदै, राविर् र्ोजना आर्ोगिे तर्ार पारेका आधारपि, र्ोजना तजुयमा लनदेशशका, 
र्ोजना तथा कार्यक्रम अनगुमन लनदेशशका र मापदण्डहरूको पनुराविोकन गररएको छ ।    

ङ. तथ्र्ाङ्क तथा िूचनाहरूको ववश्लरे्ण 

र्ि आवलधक र्ोजना तजुयमा कार्यको शरुुदेशख नै गणुटतर कार्म गनयको िालग ववज्ञ टोिी  तथा टोिी प्रमखुिारा 
लनरन्तर रुपमा अनगुमन गने काम िएको छ । िूचना िंकिनको िालग तर्ार पारीएका फारम, र्िको िालग 
प्रर्ोग िएका िन्दिय िमाग्री, कार्ायिर्वाट िंकलित तथ्र् र तथ्र्ाङ्कहरूको प्रमाशणकरण, शवुिकरण र ववश्लरे्णका 
कार्य आवश्र्कता अनिुार गररएको छ । प्रदेश िरकार नीलत तथा र्ोजना आर्ोगवाट उपिव्ध तथ्र्ाङ्कहरूिाई 
जटताका तटतै अनकुुिता र अवटथा हेरर राशखएको छ ।   

१.५ र्ोजना तजुयमाका आधारहरू  

आवलधक र्ोजना तजुयमा गदाय लनम्न वमोशजमको काननुी तथा नीलतगत आधार लिइएको छ । 

✓ नेपािको िंववधानमा उल्िेशखत मौलिक हक, अलधकारका वाँडफाँड अनिूुची, लनदेशक लििान्त  

✓ टथानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, लनर्मविी र कार्यववलध 

✓ पन्रौ पञ्चववर्यर् र्ोजना र राविर् िक्ष्र्हरू 

✓ ददगो ववकाि िक्ष्र् र नेपाि िरकारिे टवीकार गरेका िूचकहरू 

✓ बाग्मती प्रदेशको पवहिो आवलधक र्ोजना र ववकािका प्रमखु चािकहरू 

✓ नेपाि िरकारवाट जारी क्षेिगत रणनीलत, कार्यववलध र नीलतहरू 

✓ ववपद् व्र्वटथापन राविर् कार्यर्ोजना र कार्यववलध 

✓ िंशघर् र प्रदेश िरकारवाट जारी नीलत तथा कार्यक्रम 
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✓ गाउँपालिकावाट जारी वावर्यक नीलत तथा कार्यक्रम 

✓ टथानीर् तहमा िहिागी राजनीलतक दिका घोर्णा पि र प्रलतविताहरू 

✓ िं.रा.िंघका ववर्र्गत िलमलत/महािन्धीहरू उपर िदटर् रािको हैलिर्तमा प्राप्त लिफाररिहरू 

✓ टथानीर् तहको र्ोजना तजुयमा ददग्दशयन र अनगुमन एवं मलु्र्ांकन ददग्दशयन 

✓ टथानीर् नागररक िमाज, अगवुा तथा जनिहिालगतावाट प्राप्त रार्, परामशय र िझुावहरू 

✓ ववज्ञहरूवाट प्रकाशशत कृलत, अनिुव र ज्ञानहरू    

१.६ िीमाहरू 

र्ि आवलधक र्ोजनामा प्रर्ोग गररने तथ्र्ाङ्कहरू िरकारी लनकार्वाट प्रकाशशत तथा अप्रकाशशत स्रोतवाट लिइएको 
छ िने आधार वर्यका तथ्र्ाङ्कका रुपमा उपिव्ध तथ्र्ाङ्किाई ग्रहण गरर िांकेलतक प्रलतलनलधत्वका रुपमा प्रक्षेपण 
गने कोशशि गररएको छ । ववशेर् गरी प्रदेश िरकारवाट उपिव्ध पालिकाहरूको वववरणिाई तथ्र्ाङ्कको स्रोतमा 
प्रर्ोग गररएको छ िने िंशघर् िरकारका ववर्र्गत मन्िािर्वाट प्रकाशशत िूचना प्रणािीवाट प्राप्त तथ्र्ाङ्कहरूिाई 
ववर्र्गत िूचनाका रुपमा पेश गररएको छ । पालिकािे तर्ार गरेको पाश्र्वशचि वववरणहरू र कलतपर् अप्राप्त 
िूचनाहरूिाई िमदुार्का मु् र् िूचनादाताहरूिँगका छिफिका आधारमा  आधारमा राशखएको छ । कलतपर् 
तथ्र्ाङ्कहरूिाई गणुटतररर् वनाउन िमहुगत छिफि ववलधवाट परीक्षण गररएको छ िने गाउँपालिका कार्ायिर्का 
अलििेखहरूिाई तथ्र्ाङ्कका रुपमा प्रर्ोग गररएको छ ।  

वढ्दो कोलिड १९ को िंक्रमणका कारण िमदुार्टतरको छिफिहरूिाई प्रलतलनलधमिुक रुपमा छिफि गरी 
िमदुार्को धारणा र प्राथलमकता तर् गररएको छ । िंिाव्र्ता अध्र्र्नका क्रममा प्रलतलनलधमिुक छिफििाई 
िंशक्षप्त र िवटक रुपमा गररएकोिे लनदेशशत िहिालगतात्मक िेखाजोखा ववलधिाई अश्तर्ार गररएको छ । 
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पररच्छेद दईुः िमवष्टगत र्ोजनाको अवधारणा 
२.१ पषृ्टिलुम  

नेपाि िरकारिे “िमिृ नेपाि र िखुी नेपािी” को पररकल्पना गरी पन्रौ पञ्चववर्यर् र्ोजनाको लनमायण गरेको छ 
। उक्त र्ोजनािे गरेको परकल्पनािाई तीन चरणको िक्ष्र्मा वविाजन गरेको छ । जिअनिुार प्रथम चरण वा 
पाँच वर्य लििमा उच्च आलथयक वृविका िालग आलथयक, िामाशजक र िौलतक पूवायधारका क्षेिमा र्ोजना लनमायण गरी 
फरावकिो आधार तर्ार गने रहेको छ । दोस्रो चरणमा आलथयक प्रगलत र ववकािको उपिशधधहरूिाई न्र्ार्पूणय 
ववतरण गने र िखु तथा िमवृिको अनिुतूी नागररकमा गराउने रहेको छ । तेस्रो चरणमा आलथयकवृवि र ववकािका 
िूचकहरूिाई ददगो, आत्मलनियर, टवतन्ि र िावयिौम रुपमा धालनन िक्न ेबनाउन ेिक्ष्र् रहेको छ । 

ददगो ववकाि िक्ष्र् नं. १ र २ अन्तगयतका ६ वटा क्षेिहरूका २० वटा िूचकहरूिाई आलथयक ववकाि क्षेिको 
िूचकका रुपमा ग्रहण गररएको छ । आलथयक क्षेिका ६ वटा नलतजा िक्ष्र् क्षेिहरू क्रमश गररबी, मानव ववकाि, 

आलथयक वृवि, व्र्ापार िशञ्चती, रोजगार, पर्यटन र कृवर् तथा पशपुन्छीपािन रहेका छन ्। घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको 
आवलधक ववकाि र्ोजना लनमायणमा पवुायधार, कृवर्, खाद्य िरुक्षा र टवाटथ्र्िाई प्रमखु िूचकक रुपमा गाउँपालिकाको 
आवश्र्कताका आधारमा चर्न गररएको छ ।  

२.२ र्ोजना खाका  

२.२.१ ददघयकालिन िोच  

िवृि घ्र्ाङिेखको आधारः कृवर्, टवाटथ्र्, शशक्षा र पवुायधार । 

२.२.२ िक्ष्र्  

िामदुावर्क पुँजीको लनमायण गदै खाद्य िरुक्षाको िलुनशश्चतता गने । 

िक्ष्र्मा पररिावर्त िचुकहरूः िामदुावर्क पुँजीिाई लनम्न िात टतम्िमा राशखएको छ । (क) मानवीर् पुजँी – 
शशक्षा, टवाटथ्र्, लिप र आत्म िम्मान (ख) िामाशजक पुजँी – नेततृ्व, िामदुावर्क िहर्ोग, िमहु र िहकार्य (ग) 
िाँटकृलतक पुँजी – िार्ा, िंटकृलत, परम्परा र रहन िहन (घ) प्राकृलतक पुँजी – वन, जैववक ववववधता, जलमन र 
पानी (ङ) ववशत्तर् पुँजी – आर्, िगानी, िम्पलत (च) पवुायधार पुजँी – वाटो, िावयजलनक िवन, खानेपानी एवं ढि, 

ववजिुी र िावयजलनक िंचार (छ) राजनीलतक पुँजी – िहिागीता, िमावेशीकरण र गनुािाका िम्वोधन । िंववधानमा 
उल्िेशखत खाद्य िरुक्षाको मौलिक हकिाई प्रत्र्ािलुत गनय प्राथलमकतामा राशखएको छ । खाद्य िरुक्षाका िवाििाई 
वहपुशक्षर् आधारमा ग्रहण गररएको छ ।  

२.२.३ क्षिेगत उिेश्र्हरू     

१. आलथयक ववकािका क्षेिहरूमा िगानी गरी आत्मलनियर पालिकाको आधार तर्ार गनुय । 

२.  िामाशजक क्षेिको ववकािद्वारा नागररकको आधारितू िेवामा पहुँचको िलुनशश्चतता गनुय । 

३.  प्राथलमकताका आधारमा दीगो एवम ्आधलुनक िौलतक िंरचनाको ववकाि गरी िम्मिृ पालिका लनमायण 
गनुय।  

४. ि ू-उपर्ोग तथा वातावरण िंरक्षण नीलतको कार्ायन्वर्न गरी ववपद्  तथा जिवारू् पररतयनका अिरहरू 
न्रू्लनकरण गनुय ।  

५. िंटथागत ववकाि र िशुािनका माध्र्मबाट िावयजलनक िेवािाई जनउत्तरदार्ी बनाउन ु। 

६. िामाशजक न्र्ार्का आधारमा िमतामिुक िमाजको लनमायण गनुय ।  
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२.२.४ रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 3: घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाका आगामी पाचँ बर्यका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलत कार्यनीलत 

१. आलथयक ववकािका क्षिेहरूमा िगानी गरी आत्मलनियर पालिकाको आधार तर्ार गनुय । 

१.१: कृवर्, वागवानी र पशपुक्षी 
पािन पेशािाई व्र्विावर्क एवं 
मर्ायददत बनाई रोजगारका 
अविरहरू लिजयना गने । 

१. व्र्विावर्क उत्पादन िमहुको पररचािन गररनेछ । 

२. व्र्विावर्क लिप ववकाि कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ । 

३. पकेट क्षेिको ववटतार र उत्पादन िहर्ोग कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ 
। 

४. मागका आधारमा उच्च मलु्र्का वािी प्रवियन गररनेछ । 

५. उत्पाददत वटतकुो गणुटतर कार्म गररनेछ । 

१.2: पर्यटन क्षेिको ववकाि र 
ववटतार गने ।  

१. नर्ाँ गन्तव्र् क्षेिका िंिाव्र्ता अध्र्र्न र ववकाि गररनेछ । 

२. िौलतक िधुार कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ । 

१.३: िघ ु उद्यमशशिता र 
टवरोजगार लनमायण गने । 

१. मौलिक िंटकृलत एवं प्रववलधको िंरक्षण गररनेछ । 

२. िघ ुउद्यमशशिताको ववकाि गररनेछ । 

३. गररवीका आधारमा िशक्षत वगय वकटान गररनेछ । 

१.4: िरुशक्षत श्रम तथा रोजगारको 
िलुनशश्चतता गने । 

१. िरुशक्षत श्रम तथा रोजगार कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ । 

२. िरुशक्षत वैदेशशक रोजगारको व्र्वटथा लमिाइनेछ ।  

३. टथानीर् टतरमा आधाररत पररर्ोजना प्रवियन गररनेछ । 

१.५: ववशत्तर् िंटथा र िहकारीको 
पररचािन व्र्वशटथत गने । 

१. गररवी र उत्पादनका आधारमा अनदुान ददने व्र्वटथा लमिाइनेछ । 

२. एक टोि एक वचत िमहु र िबै घरधरुी िहकारीमा आवि हनुे 
व्र्वटथा लमिाइनेछ । 

३. िहकारीहरूको क्षमता अलिवृवि गररनेछ । 

२. िामाशजक क्षिेको ववकािद्वारा नागररकको आधारितू िेवामा पहुँचको िलुनशश्चतता गनुय । 

२.१: िवयििुि गणुटतररर् टवाटथ्र् 
िेवाको िलुनशश्चतता गने । 

 

१. आधारितू रुपमा िामान्र् शचवकत्िा िेवाको शीघ्र र प्रिावकारी िेवा 
प्रदान गररनेछ । 

२. लनदानात्मक, उपचारात्मक, प्रवधयनात्मक र प्रलतरोधात्मक टवाटथ्र् 
िेवाको प्रवियन गररनेछ ।  

३. जीवनपथको अवधारणा अनरुुप बहपुक्षीर् पोर्ण नीलतको कार्ायन्वर्न 
गरी िमग्र ववकाि गररनेछ ।  

४. पररवार व्र्वटथापन िेवािाई थप ववटतार गररनेछ । 

५. िीमान्त एवं गररबीको अवटथामा रहेका िमदुार्िाई दीघयजीवन 
िहर्ोग प्रदान गररनेछ । 

२.२: िवैका िालग गणुटतररर् र 
अलनवार्य माध्र्लमक  शशक्षाको 
व्र्वटथा गने ।  

 

१. नलतजामा केशन्रत शशक्षण ववलध र जीवन उपर्ोगी शशक्षा िागू गररनेछ 
। 

२. प्राववलधक र व्र्विावर्क शशक्षा िञ्चािन गररनेछ । 

३. िवैका िागी गणुटतररर् शशक्षाका अविर िलुनशश्चत गररनेछ । 

२.३: िबैका िागी टवच्छताको 
अविर र िफा वपउने पानी 
िलुनशश्चतता गने । 

१. िवैिाई खानेपानी र िरिफाईको अविर िलुनशश्चत गररनेछ । 

२. टवच्छताको वातावरण र रोग िंक्रमणको जोशखमबाट िरुक्षाको 
अनिुलुत गराइनेछ । 
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२.4: ववशेर् र खाि िमहुका 
नागररकहरू (जोशखम अवटथाका 
वािवालिका, वहंिा प्रिाववत मवहिा, 
जेष्ठ नागररक, अल्पिं्र्क र लिमान्त   
अवटथाका नागररक) को िंरक्षण र 
िरुक्षामा प्राथलमकता प्रदान गने ।  

१. िव ैक्षेिमा िैंलगक िमानता िलुनशश्चत गररनेछ । 

२. मवहिामाथी हनुे िवै प्रकारका वहंिािाई लनरुत्िावहत गररनेछ । 

३.  जालतर् िमावेशशकरणको िहज पहुँच टथावपत गररनेछ ।  

४. ववशेर् िमहु, वगय र िमदुार्को ववशेर् िंरक्षण, िहिागीता र िरुक्षािाई 
ववकाि र्ोजनामा प्राथलमकता ददइनेछ । 

५. िैंलगक िमानता, राजनीलतक, आलथयक र िामाशजक जीवनमा िवै 
नागररकिारा िावयिौम िमानता र िरुक्षाको अनिुलुत गराइनेछ । 

३. प्राथलमकताका आधारमा दीगो एवम ्आधलुनक िौलतक िंरचनाको ववकाि गरी िम्मिृ पालिका लनमायण 
गनुय। 

३.१: वशटतटतर िम्मका िडक 
िञ्जािहरूको ववटतार गरी वाहै्र 
मवहना चल्ने ददगो िडक लनमायण 
गने । 

१. िङ्घीर् तथा प्रदेश िरकारिँगको िाझेदाररता गररनेछ । 

२.  गाउँपालिका लिि लनमायण हनुे िडकहरूिाई मापदण्डका (क.३० 
लमटर, ख.१६ लमटर, ग.१० लमटर, घ. ८ लमटर र ड. ६ लमटर 
चौडाईका िडकहरू) आधारमा लनमायण गररनेछ । 

३.  िडकका टतरोन्नती र िरुशक्षत र्ातार्ात प्रबन्ध लमिाइनेछ । 

४.  िवै वशटतहरू िम्म िर्ाक खोलिनेछ ।  

३.२: ववद्यतु र िंचार िंजािमा 
पहचु ववटतार गने । 

१. िवै घरमा ववद्यतु उजाय ववटतार गररनेछ ।  

२. िबै बटतीहरूमा ईन्टरनेट िेवाको ववटतार गररनेछ । 

३.३: िरुशक्षत आवाि र वशटत 
ववकाि गने । 

१. एवककृत वशटत ववकािका िालग लनजी क्षेि र िहकारीहरूिँग 
िाझेदारीता गररनेछ । 

२. आवाि तथा वशटतहरूको उत्थानशशिता ववकाि गररनेछ । 

४. ि-ूउपर्ोग तथा वातावरण िंरक्षण नीलतको कार्ायन्वर्न गरी ववपद् तथा जिवारू् पररतयनका अिरहरू 
न्रू्लनकरण गनुय ।  

४.१: ि-ूउपर्ोग  नीलत तथा 
वातावरण िंरक्षण नीलत लनमायण गरी 
कार्ायन्वर्न गने । 

१. गैह्र काष्ठजन्र् पदाथयहरूको व्र्विावर्क उत्पादनमा जोड ददइनेछ ।  
२. जैववक ववववधताको िंरक्षण गररनेछ । 

३. िामदुावर्क वन उपिोक्ता िलमलतिँगको िाझेदारीमा व्र्विावर्क वन 
पैदावर ववकाि गररने छ । 

४. कृलतम लिमिार क्षेिको ववटतार गररनेछ ।  

५. शषु्म जिाधार व्र्वटथापन गररनेछ । 

४.२: जैववक ववववधताको िंरक्षण 
र प्रवियन गरी वैज्ञालनक िउुपर्ोग 
व्र्वटथा िागू गने । 

१. िामदुावर्क वन उपिोक्ता िलमलतिँगको िाझेदाररता गररनेछ । 

२. कृलतम वाँधको लनमायण गरी पोखरी लनमायण गररनेछ । 

३. उपर्ोगका आधारमा जलमनको चक्िावशन्दको व्र्वटथा लमिाइनेछ । 

४. वाँझो जलमनको उपर्ोग गररनेछ । 

५. वैज्ञालनक वनको व्र्वटथापन गररनेछ । 

६. िलुम वैकको व्र्वटथापन गररनेछ । 
४.३: जिवार् ुअनकुुिन ववलधिारा 
ववपद व्र्वटथापन गने । 

१. जिवारू् अनकुुिन कार्य र्ोजना तजुयमा गररनेछ । 

२. परम्परागत रुपमा अभ्र्ाि गरीदै आएको  वर्ायतको पानी  िङ्किन 
पोखरीहरूको िधुार र िंरक्षण गररनेछ । 

४.४: ववपद् व्र्वटथापन र प्रलतकार्य 
क्षमताको ववकाि गने । 

१. ववपद पूवयतर्ारी र्ोजना लनमायण गररनेछ । 

२. ववपद व्र्वटथापन मैिी पूवायधार लनमायण गररनेछ । 

३. टवाटथ्र् ववपद् व्र्वटथापन गररनेछ । 
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४. ववपद्द्का िमर्मा गनुय पने उिार खोज कार्यका िालग ववपद 
व्र्वटथापन िलमलतको िंटथागत क्षमता ववकाि गररनेछ । 

५. िंटथागत ववकाि र िशुािनका माध्र्मबाट िावयजलनक िेवािाई जनउत्तरदार्ी बनाउन ु। 

५.१: कानूनी तथा नीलतगत 
व्र्वटथा  अध्र्ावलधक गने । 

१. आवश्र्क ऐनहरूको लनमायण र िंशोधन गररनेछ । 

२. लनर्माविी र लनदेशशकाहरू लनमायण गररनेछ ।  

३. नीलतहरूको लनमायण अध्र्ावलधक  गररनेछ । 

४. कार्यकाररणी िलमलत अन्तगयतका उप–िलमलतको कार्यिम्पादन 
लनदेशशका तर्ार गररनेछ । 

५.२: िेवाप्रदार्कहरूको  िंटथागत 
िंरचनामा िधुार गने । 

१. गाउँपालिकाको िेवाहरू चटुत र दरुुटत बनाइनेछ । 

२. लडशजटि तथ्र्ाङ्कको व्र्वटथापन गररनेछ । 

३. कमयचारीहरूको क्षमता अलिवृविका िालग कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ 
। 

५.३: िशुािन, जवाफदेवहता र 
पारदशशयताको िलुनशश्चतता गने । 

१. िेवाग्राही िन्तवुष्ट ििेक्षण ड्याि बोडयमा प्रदयशन गररनेछ ।  

२. िाप्तावहक कार्य िम्पादन र खचयको अवटथािाई ड्याि वोडयमा प्रदशयन 
गररनेछ ।   

३. िावयजलनक िेखा परीक्षण, िामाशजक परीक्षण, िावयजलनक िनुवुाई तथा 
GESI परीक्षण लनर्लमत रुपमा गररनेछ । 

६. िामाशजक न्र्ार्का आधारमा िमतामिुक िमाजको लनमायण गनुय । 

६.१: िामाशजक न्र्ार्का आधारमा 
िैवङ्गक, धालमयक, िाँटकृलतक रुपमा 
िारितू िमानता कार्म गने । 

 

१. जालतर् छुवाछुत तथा िेदिाव ववरुिका नीलत, ऐन र िामाशजक 
जागरणका कार्यक्रम तर् गररनेछ ।  

२. जनजालत र दलितको िशशक्तकरणका िालग अलिर्ान िञ्चािन गररनेछ 
। 

३. बाि िंरक्षण िलमलतको िबिीकरण कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ । 

४. टकूिमा आधाररत बािक्िव पररचािन गररनेछ । 

५. जेररर्ावटक केर्र र अथोपेलडक िेवा िवहत टवाटथ्र् उपचारको 
व्र्वटथा गररनेछ । 

६. िङ्घीर् िरकारबाट उपिव्ध िामाशजक िरुक्षा प्राप्त गने नागररकको 
अनगुमन गरी थप व्र्वटथाको आवश्र्कता ठहर िएका नागररकका 
िालग थप ित्ताको व्र्वटथापन गररनेछ । 

७. जालतर् छुवाछुत तथा िेदिाव प्रलत शून्र् िहनशशिता कार्म गररनेछ 
। 

८. बािबालिका तथा वकशोरवकशोरीहरू मालथ हनुे उपेच्छा, वहंिा, 
दवु्र्वयहार र शोर्ण प्रलत शून्र् िहनशशिता लनलत अपनाइनेछ । 

९. जेष्ठ नागररकको हेरचाह, टर्ाहार ििुार र उपर्कु्त वातावरण लिजयना  
गररनेछ ।   

१०. िामाशजक िरुक्षा ित्ताको व्र्वटथापन र ववमा र्ोजना िञ्चािन 
गररनेछ । 

२.३  घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाका गौरवका आर्ोजनाहरू 

1. वपपि िञ्ज्र्ाङ्ग - हारू्टार- िोिा िञ्ज्र्ाङ्ग - रामपरु पक्की िडक लनमायण 



11 
 

2. घ्र्ाङिेख ररङरोड लनमायण (लिम्िे खोिा - रामपरु – लिङ्खपाि – जगेुपानी – कागलिङ – िातदोबाटो 
– फापरचिुी – लिम्िे)  

3. कृवर् प्रालबलधक शशक्षािर् टथापना 
4. टनातक तह िम्मको क्र्ाम्पि िञ्चािन 

5. फापरचिुी पर्यटन क्षेि पूवायधार प्रवियन कार्यक्रम 

6. रामपरु खोिा (पाखरुाफेदी) ड्याम लनमायण गरी लिफ्ट लिंचाइ आर्ोजना िञ्चािन (वाडय नं. ४/५ कररव 
५०० लम. उचाइ)  

7. लिपे खोिा - टुनी िञ्ज्र्ाङ्ग लिफ्ट लिंचाइ आर्ोजना िञ्चािन (कररव २०० लम. उचाइ) 

8. शचटर्ान केन्र लनमायण (५०० मे.ट. क्षमता)  

9. कोखाजोर हाइड्रोपावर आर्ोजना (१२ मे.वा.) 

10. पन्र शैर्ाको िवुवधा िम्पन्न अटपताि लनमायण तथा िञ्चािन 

२.४  िमग्र अपेशक्षत उपिशव्धहरु (प्रिावटतरमा) 
नेपािको िंववधानिे तोकेका मौलिक हक, लनदेशक लििान्त, ददगो राविर् िक्ष्र्, वागमलत प्रदेश िरकारिे प्रटताववत 
ववकािका चािकहरु र  ददगो ववकाि िक्ष्र्हरुिे लनदृष्ट गरेका िचुकहरुिाई टथालनर् तहमा टथानीर्करण गदै 
आवलधक र्ोजना लिि २० वटा िचुकका आधारमा नलतजाहरु तर्ार गररएको छ । हािको राविर्, प्रादेशशक 
अवटथा र िमग्र अपेशक्षत उपिशव्धहरु लनम्न अनिुारको गाउँपालिकाको आवलधक िक्ष्र्हरुिाई तालिकामा प्रटततु 
गररएको छ । 

तालिका 4: िमग्र अपेशक्षत उपिशव्धहरु 

क्र.ि िूचकहरु ईकाई राविर्  प्रदेश  घ्र्ाङिेख िक्ष्र्  

१ िमग्र आलथयक वृवि दर  प्रलतशत ६.८ ६.३  ५ 

२ बहआुर्ालमक गररबीको रेखामनुीका 
जनिं्र्ा  

प्रलतशत २८.९ १२.२  १० 

३ प्रलतव्र्शक्त वावर्यक आर्  र्एुि डिर १०४७ १७६७  २५०० 

४ लनरपेक्ष गररबीको रेखामलुनको जनिं्र्ा  प्रलतशत १८.७ १५.३  १० 

५ मानव ववकाि िूचांङ्क   ०.५७ ०.५६ ०.४७ ०.६ 

६ अपेशक्षत और्त आर् ु वर्य ७०.५ ७०.५ ६९.२ ७३ 

७ कुि कृवर् उत्पादकत्व  मे.ट.प्रलत हे. २.९ २.८   ३.१ 

८ तरकारी उत्पादकत्व (ताजा) मे.ट.प्रलत हे.    १२ 

९ व्र्विावर्क कृवर् र पशपुािन फमय  िं्र्ा   १३ ५०० 

१० र्वुा श्रम िहिालगता  प्रलतशत ३८.५ ४२.५ ३५.४ ४० 

११ रोजगारीमा औपचाररक क्षेिको वहटिा  प्रलतशत ३६.५  ३.०३ ४५ 

१२ टवाटथ्र् िंटथामाफय त प्रिलुत िेवा  प्रलतशत ६३.३  २३.८ ६० 

१३ चारपटक गियवती जाँच गने मवहिा प्रलतशत ५६.३  ४०.६ ६० 

१४ ५ वर्य मलुनका वच्चाको एआरआई 
िवहत लनमोलनर्ावाट प्रिाववत 

प्रलतशत १९ १६ ३१.७ १६ 

१५ िम्पूणय खोप प्राप्त गने बािबालिका प्रलतशत ८६  ५७.९ ७० 

१६ िाक्षरता दर ९१५ वर्यमालथको उमेर 
िमूह 

प्रलतशत ५९.६ ७४.८ ५०.५ ७० 

१७ माध्र्ालमक तहमा खदु िनाय दर प्रलतशत ७१ ८८ ५९.३ ७० 
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१८ व्र्विावर्क शशक्षामा कुि िनाय दर प्रलतशत ३.७ ४.१ १.३ ५ 

१९ उच्च शशक्षामा कुि िनाय दर प्रलतशत ९.५ १७.१ ०.९७ ५ 

२० उच्च मध्र्मटतरको खानेपानीमा पहुँच प्रलतशत २० ३७ २७ ४० 

२१ हरेक घरमा चवपय र पानीको धारा  प्रलतशत ८७.७ ९१ ८८ १०० 

२२ िडकवाट ३० लमनेट िन्दा ववढ पैदि 
र्ािामा घर पगु्ने पररवार 

प्रलतशत    ६० 

नोटः *िचुकहरुिाई बाग्मती प्रदेश िरकारिे गरेका प्रक्षेपणका आधारमा अनमुालनत हनु ्। 
 

२.५ िगानी प्रक्षपेण 

तालिका 5: िगानी स्रोतको हाििम्मको अवटथा 
क्र.ि. वववरण आ.व. २०७४/७५ आ.व. २०७५/७६ आ.व. २०७६/७७ आ.व. २०७७/७८ वृविदर 

१ िंशघर् िरकार १०००००० १९२७७०७४७ २०७९१५९२७ २५००९९९९८ 
 

 ववशत्तर् िमानीकरण 
 ६०००००००० ७०३००००० ७१२००००० 

 

 िशतय अनदुान 
 ९०७६९०५० १००२९२००० १२८०८१५४० 

 

 राजश्व वाँडफाँड 
 ४२००१६९७ ३७३२३९२७ ५०८१८४५८ 

 

 ववशेर् अनदुान 
 ० 

   

 िमपरुक अनदुान 
 ० ० ० 

 

२.  प्रदेश िरकार अनदुान 
 ९०७२८३९७ ३००९३२७५ ६५११७१३६ 

 

 ववशत्तर् िमानीकरण 
 ७६८४००० ९९२६००० ९९७२००० 

 

 िशतय अनदुान 
 १६९३५००० ११५५१००० १६२३८००० 

 

 राजश्व वाँडफाँड 
 ९२१४३९७ ८६१६२७५ ९१४३१३६ 

 

 ववशेर् अनदुान 
 ५००००००० ० ० 

 

 िमपरुक अनदुान 
 ६८९५००० ० २९७६४००० 

 

३.  वैदेशशक िहर्ोग    ३०४८७५ 
   

 वैदेशशक अनदुान 
 ३०४८७५ 

   

 वैदेशशक ऋण 
     

४. आन्तररक स्रोत 
  ९५९५४२९० ९४७५२०७० 

 

 अ. ल्र्ा. र नगद 
 ४७६५९१०० ९२३३०२९० ८७४९२१२० 

 

 आन्तररक राजश्व 
 २८२९४१३ ३६२४००० ५५५९९५० 

 

 शज.वव.ि. ६७९३५८०४ ० ० १७००००० 
 

 आन्तररक शलु्क, दटतरु      

 

२.६ खचयको स्रोत प्रक्षपेण 

तालिका 6: आगामी पाचँ बर्यको खचयको प्रक्षेपण 

        आधार बर्यका आधारमा रु हजारमा प्रके्षपणा 

क्र.ि. 
लबवरण २०७६/७७ 

अfधार बर्य 
२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१  २०८१/८२  २०८२/८३ 

१ 
िंघीर् िरकारको 
अनदुान 

२०७९१५. २५०००९. २८२५१०.२ ३१९२३६.५ ३६०७३७.२ ४०७६३३.१ ४४८३९६.४ 

  लबत्तीर् अनदुान ७०३००. ७१२००. ८०४५६. ९०९१५.३ १०२७३४.३ ११६०८९.७ १२७६९८.७ 

  िशतय अनदुान १००२.९२ ११०३.२१ १२४६.६ १४०८.७ १५९१.८ १७९८.८ १९७८.६ 
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  राजटव वाँडफाँड ३७३२३. ५०८१८. ५७४२४.३ ६४८८९.५ ७३३२५.१ ८२८५७.४ ९११४३.१ 

  लबशेर् अनदुान   ० ०. ०. ०. ०. ०. 

  िमपरुक अनदुान   ० ०. ०. ०. ०. ०. 

२ 
प्रदेश िरकारको 
अनदुान 

३००९३. ६५११७. ७३५८२.२ ८३१४७.९ ९३९५७.१ १०६१७१.६ ११६७८८.७ 

  िमालनकरण अनदुान ९९२६. ९९७२. ११२६८.४ १२७३३.२ १४३८८.६ १६२५९.१ १७८८५. 

  िशतय अनदुान ११५५५१. १६२३८. १८३४८.९ २०७३४.३ २३४२९.८ २६४७५.६ २९१२३.२ 

  
राजटव वाँडफाँडको 
रकम 

८६१६. ९१४३. १०३३१.६ ११६७४.७ १३१९२.४ १४९०७.४ १६३९८.२ 

  लबशेर् अनदुान   ० ०. ०. ०. ०. ०. 

  िमपरुक अनदुान   ० ०. ०. ०. ०. ०. 

३ बैददशक अनदुान   ० ०. ०. ०. ०. ०. 

४ बैददशक ऋण   ० ०. ०. ०. ०. ०. 

५ आन्तररक श्रोत  ९५९५४. ९४७५२. १०७०६९.८ १२०९८८.८ १३६७१७.४ १५४४९०.६ १६९९३९.७ 

  
अल्र्ा र नगद 
िवहत 

९५८.४२ १०५४.२६           

  आन्तररक राजटव ३६२४. ५५५९. ६२८१.७ ७०९८.३ ८०२१.१ ९०६३.८ ९९७०.२ 

   कूि जम्मा रकम ३३३९६२. ४०९८७८. ४६३१६२.१ ५२३३७३.२ ५९१४११.७ ६६८२९५.३ ७३५१२४.८ 

                  

 

२.७ िावयजलनक खचयको बाडँफाटँ   

तालिका ७: िावयजलनक खचयको बाडँफाटँ रु िाखमा  
 

क्र. 
िं. 

वववरण २०७६/७७ 
को वाशटतबक 

२०७७/७८ 
को िंिेधन 

२०७८/७9( 
को प्रक्षपेण 

२०८९/८० 
को प्रक्षपेण 

२०८०/८१ 
को प्रक्षपेण 

२०८१/८२ 
को प्रक्षपेण 

प्रलतशत दर 

१ बजेटको वगीकरण 

1.1 चाि ुखचय १९०३५. २२९५३ २६४००२ २९८३२२ ३३७१०४ ३८०९२८   

1.2 पुजँीगत खचय १४३६०. १८०३४ १९९१५९ २२५०५० २५४३०४ २८७३६६   

   जम्मा बजेट ३३३९५. ४०९८७ ४६३१६१ ५२३३७२ ५९१४०८ ६६८२९४ १३ प्रलतित 

2 खचयको क्षिेगत बाडँफाडँ 

2.1 आलथयक ववकाि १६६९८. २०४९३.० २३१५८.० २६१६८.० ५९१४१.० ६६८२९.० ७३५१२.० 

2.2 िामाशजक ववकाि १५०२८२. १८४४४५.० २०८४२२.० २३५५१७.० २६६१३५.० ३००७३२.० ३३०८०५.० 

2.3 पूवायधार ववकाि ११६८८६. १०२४६९.० ११५७९०.० १३०८४३.० १४७८५२.० १६७०७३.० १८३७८१.० 

2.4 वन वातावरण तथा 
ववपद् व्र्वटथापन 

३३३९६. ४०९८.० ४६३१.० ५२३३.० ५९१४.० ६६८२.० ७३५१.० 

2.5 िंटथागत ववकाि तथा 
िशुािन 

५००९४. ५७३८२.० ६४८४२.० ७३२७२.० ८२७९७.० ९३५६१.० १०२९१७.० 
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पररच्छेद तीनः घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको िमवष्टगत आलथयक 
नीलत 

३.१ िावयजलनक खचय 
पषृ्ठिलूम 

टथानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, २०७४ िे टथानीर् तहिाई आलथयक अलधकार क्षेिलिि केवह िीलमत क्षेि अन्तगयत 
कर िगाउन, नेपाि िरकार तथा प्रदेश िरकारबाट राजटव बाँडफाँट, अनदुान र ऋण प्राप्त गनय, लनजी क्षेिबाट 
तोवकएको िीमािम्म आन्तररक ऋण पररचािन गरी िावयजलनक खचय व्र्वटथापन गने अलधकार प्रदान गरेको छ 
। टथानीर् तहको क्षेिालधकारका ववर्र्मा एकि कर प्रशािनको माध्र्मबाट राजटव पररचािन गने व्र्वटथा 
रहेको छ । नेपाि िरकारबाट टथानीर् तहिाई िमानीकरण अनदुान, िशतय अनदुान, ववशेर् अनदुान र िमपूरक 
अनदुान गरी चार प्रकारका अनदुान प्राप्त हनुे गरेको छ ।  

टथानीर् तह गठन िए पश्चात टथानीर् ववकाि अवधारणा अनरुूपका प्राथलमक कामहरू शरुुवात िएका छन ्। 
आलथयक वर्य २०७३ ̸ ७४ मा टथानीर् रूपमा ववत्तीर् कारोबार िीलमत रहेको लथर्ो िने आ.व. २०७४ ̸ ७५, 

आ.व. २०७५ ̸ ७६  तथा आ.व. २०७६ ̸ ७७ को िालग पूरा अवलधको बजेट तजुयमा गरी कार्ायन्वर्न गररएको 
छ । र्िै गरी आलथयक वर्य २०७७ ̸ ७८ को बजेट कार्ायन्वर्न गरीएको छ िने आलथयक वर्य २०७८/७९ को 
बजेट कार्ायन्वन चरणमा रहेको छ। िेवा प्रवाहकोिालग आवश्र्क पने नीलत, कार्यववलध एवं कार्यप्रवक्रर्ा 
िरिीकरणका कार्यहरू िएका छन ्। िाथै, कार्यपालिकाको कार्य शजम्मेवारी बमोशजम िेवा प्रवाह गनय आवश्र्क 
पने िँगठन िंरचना टथापना िई िेवा प्रवाह तथा ववकाि लनमायणका कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा िलगएको छ । र्िै 
आ.व.मा घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको प्रथम आवलधक र्ोजना तथा मध्र्मकािीन खचय िंरचना तजुयमा गरी बजेट र 
र्ोजनािाई जोड्ने प्रर्ाि गररएको छ । 

प्रमखु िमटर्ा 

र्ोजना तजुयमाकािालग आवश्र्क पने तथ्र्ाङ्कको पर्ायप्तता नहुँदा आधार वर्यको अवटथा, िमग्र पालिका टतरीर् 
आलथयक अवटथाका पररिूचकहरू जटतै कुि गाहयटथ उत्पादन, बचत तथा िगानी आदद ववश्लरे्ण गनय कदठनाइ हनु ु
र र्थाथयपरक बजेट लनमायणमा िमटर्ा देशखएकोछ । कुशि बजेट ववलनर्ोजन र दक्ष एवं प्रिावकारी कार्ायन्वर्नमा 
कमी रहेको छ । पुजँीगत खचय िक्ष्र् िन्दा कम हनु,ु रोजगारी र आर्मा प्रत्र्क्ष प्रिाव पाने पररर्ोजनाहरूमा 
ववलनर्ोजनमा कमी, लनधायररत िमर्, िागतमा र गणुटतरीर् वहिाबिे आर्ोजना कार्ायन्वर्न हनु निक्न ुआदद र्हाँका 
िमटर्ाहरू हनु ्। 

चनुौती र अविर 

िंघीर्ता नर्ाँ अभ्र्ाि र शािकीर् टवरूप िएकोिे स्रोतको बाँडफाँटमा तीनवटै िरकारका बीचमा िमानता र 
िन्तिुन कार्म नहनु;ु  िावयजलनक खचयिाई ददगो र िािकारी प्रलतफि आउने पररर्ोजनामा ववटतार गनुय; 
गाउँपालिकालििका िीमान्तकृत िमूह र िौगोलिक क्षेिको िमन्र्ावर्क ववकाि गनुय;  नागररकको आधारिूत 
आवश्र्ताका रूपमा रहेका शशक्षा, टवाटथ्र्, रोजगारी, न्र्ार्मा पहुँच, वातावरणीर् टवच्छताको पररपूलतय गनुय; दक्ष  ववर्र् 
ववज्ञ, तथा उत्प्ररेरत जनशशक्तको व्र्वटथा गरी पालिकाको प्रशािलनक तथा ववकाि कार्यकािालग आवश्र्क मानव 
स्रोतको पररचािन गनुय; िाववकको एकीकृत ढाँचाको िूचना तथा तथ्र्ाङ्कहरू प्रशोधन तथा नर्ाँ िंरचना अनिुारको 
खण्डीकृत तथ्र्ाङ्क प्राप्त गनुय गाउँपालिकाको िालग चनुौती रुपमा रहेका  छन ्l  
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र्िै गरी पालिकाहरूका बीचमा ववकाि लनमायण, िगानी अलिवृवि, िशुािन प्रवियनमा प्रलतटपधायत्मक वातावरण रहनु;ु 
िामो िमर्देशखको राजनीलतक िंक्रमणको अन्त्र् हनु;ु  र्ोजना छनौट, बजेट ववलनर्ोजन क्षमतामा िधुार हुँदै जान;ु  
तीनै तहका िरकार िहकार्य र िमन्वर् गदै “िमिृ नेपाि, िखुी नेपािी” बनाउन ेराविर् िंकल्प प्रलत प्रलतबि 
रहन;ु  टथानीर् िरकार टथापना पश्चात ्तीन आलथयक वर्यको बजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न िई िावयजलनक खचय 
ववलनर्ोजनमा अनिुव प्राप्त हनु;ु िगानी िहजताकािालग नेपाि िरकारबाट हाििािै एकि ववन्द ुिेवाबाट िेवा 
प्रवाहको थािनी गररन ुतथा जनप्रलतलनलधहरूमा ववकाि प्रलतको उत्कट चाहना र प्रलतबिता हनु ुर्ि गाउँपालिकाको 
िालग अविरको रुपमा रहेका छन l  

दीघयकािीन िोच  
"िवु्र्वशटथत, र्ोजनाबि एवम ्नतीजामखुी िावयजलनक खचय प्रणािी"  

िक्ष्र्  

उपिधध स्रोत िाधनको कुशि पररचािन र दक्षतापूणय ववलनर्ोजनबाट प्रिावकारी िावयजलनक िेवा प्रवाह, ददगो 
तथा उच्च आलथयक ववकाि हालिि गने ।  

उद्दशे्र् 
१. उपिधध िीलमत स्रोतिाई गाउँपालिकाको िमवृि हालिि गनय िघाउने क्षेिमा ववलनर्ोजन गनुय।  

२. िामाशजक न्र्ार् िवहतको आलथयक िमवृि हालिि गनुय ।  

३. पालिकामा रोजगारी लिजयना र उत्पादकत्व बवृि गनुय । 

४. प्रिावकारी िावयजलनक िेवा प्रवाहको ववकाि गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका ८: िावयजलनक खचयका रणनीलत तथा कार्यनीलत 

रणनीलत कार्यनीलत 
उद्दशे्र् १: उपिधध िीलमत स्रोतिाई गाउँपालिकाको िमवृि हालिि गनय िघाउने क्षिेमा ववलनर्ोजन गनुय । 
१.१: िावयजलनक खचयको लमतव्र्र्ी, 
दक्षतापूणय तवरिे आलथयक, िामाशजक 
ववकाि तथा पूवायधार लनमायणमा उपर्ोग 
गने । 

१. िावयजलनक खररद काननुको पररपािनामा जोड ददइनेछ ।  

२. बजेट प्रणािीका िबै प्रवक्रर्ािाई प्रिावकारी बनाउन दक्ष मानव 
िंिाधन ववकािमा जोड ददइनेछ । 

१.२: नेपाि िरकारको टवीकृलतमा 
गौरवका आर्ोजना तथा ठूिा पूवायधार 
लनमायणमा वैदेशशक ऋण पररचािन गने । 

१. ठूिा पूवायधार लनमायण तथा गौरवका आर्ोजनामा वैदेशशक ऋण 
पररचािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: िामाशजक न्र्ार् िवहतको आलथयक िमवृि हालिि गनुय । 
२.१: पूवायधार ववकाि तथा िामाशजक 
क्षेिमा िगानी गदाय िमाजका िबै वगय र 
क्षेिमा िमन्र्ावर्क ववतरण गने । 

१. िावयजलनक लनमायण र िामाशजक क्षेिबाट प्राप्त िगानीको 
प्रलतफि िमाजका िबै वगय र क्षेिमा िमन्र्ावर्क ववतरण हनु े
प्रबन्ध लमिाइनेछ । 

२.२: मूि प्रवाहमा आउन निकेका 
नागररकिाई िामाशजक िंरक्षणका 
माध्र्मबाट मूि प्रवाहीकरण गने ।  

१. आलथयक र िामाशजक रूपिे पछालड परेका नागररकिाई 
िामाशजक िंरक्षणका कार्यक्रम माफय त ्िंरक्षण गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: पालिकामा उत्पादनशीि रोजगारी लिजयना र उत्पादकत्व बवृि गनुय । 
३.१: रोजगारीका अविरको लिजयना, 
उत्पादन र उत्पादकत्वमा बवृि एवम ्पुँजी 
लनमायण हनुे गरी स्रोतको र्थोशचत  रुपिे  
पररचािन गने । 

१. कृवर् तथा गैर कृवर् क्षेिमा रोजगार मूिक उद्योग टथापनामा 
जोड ददइनेछ ।  

२. कृवर् प्रशोधन र खलनजजन्र् उद्योगको टथापना र ववटतारमा 
जोड ददइनेछ । 
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उद्दशे्र् ४: प्रिावकारी िावयजलनक िेवा प्रवाहको ववकाि गनुय । 
4.१: मध्र्मकािीन खचय िंरचना र 
प्रिावकारी मध्र्मकािीन खचय िमीक्षाको 
व्र्वटथा गने । 

१. मध्र्मकािीन खचय िंरचनाका आधारमा माि पालिकाका िंपूणय 
िावयजलनक खचय व्र्वटथापन हनुे िलुनशश्चतता गररनेछ । 

२. हरेक तीन वर्यमा मध्र्मकािीन खचय िमीक्षा अलनवार्य गनुयपने 
प्रावधान गररनेछ । 

४.2: हरेक िावयजलनक खचय तथा िेवा 
प्रवाह िावयजलनक िनुवुाइ माफय त 
अनमुोदन गने । 

१. हरेक उपिोक्ता िलमलत तथा ठेकदारिे र्ोजनाको िमालप्त िँगै 
खचयको वववरण िावयजलनक िनुवुाइ माफय त अनमुोदन गने 
अलनवार्य प्रावधान राशखनेछ । 

अपेशक्षत उपिशधध 

िावयजलनक खचय प्रणािी थप व्र्वशटथत एवम ्िदुृढ िएको हनुेछ । पालिकाको स्रोत िाधनको ववलनर्ोजन र राजटव 
पररचािन क्षमता िदुृढ िएको हनुेछ । उपिधध िीलमत स्रोत र िाधनको िगानी उत्पादनमूिक क्षेिमा केशन्रत 
िएको हनुेछ । 

३.२ राजटव 

पषृ्ठिलूम 

आलथयक ऐन २०७5 र अन्तर िरकारी ववत्त व्र्वटथापन ऐन २०७४ मा घरजग्गा रशजिेशन शलु्क, िवारी िाधन 
कर, घर बहाि कर, िम्पत्ती कर, िलूम कर, व्र्वशार् कर, ववज्ञापन कर र मनोरन्जन करका क्षेिमा टथानीर् तहको 
अलधकार क्षेि तोवकएको छ । र्िका िाथै गैर करका रूपमा िेवा शलु्क दटतरु, पर्यटन शलु्क र दण्ड जररवाना 
िंिग्न गररएको र टथानीर् काननु बमोशजम टथानीर् तहको क्षेिालधकार लििका कर उठाउन पाउने व्र्वटथा 
रहेको छ । कर तथा गैरकरका आधार कमजोर रहेको, कर िङ्किन गने आफ्न ैिंर्न्ि टथावपत िइनिकेको 
अवटथामा राजटव िङ्किन गने व्र्वशटथत पिलत ववकाि िइिकेको छैन । वैज्ञालनक कर प्रणािीको ववकाि गरी 
राजटव िङ्किन र पररचािन गने कार्यिाई थप प्रिावकारी बनाउन आवश्र्क रहेको छ ।  

प्रमखु िमटर्ा 
राजटव िङ्किन गनय नीलतगत व्र्वटथामा अष्पटटता रहेको, कर तथा गैर करको आधार पर्ायप्त रुपमा ववटतार हनु 
निकेको, एउटै प्रकृलतका कर प्रदेश र टथानीर् तह दबैुका िाझा क्षेिालधकारमा रहन ुराजटव िधुारमा देशखउका 
मु् र् िमटर्ाहरू हनु ्। त्र्िैगरी ढुङ्गा, लगटी, बािवुा जटता प्राकृलतक स्रोतको कर िङ्किन हनु निकेको, करका 
िम्बन्धमा जनचेतनाको कमी रहेको, पर्ायप्त र दक्ष जनशशक्तको कमी हनु ुआदद र्ि गाउँपालिकाका िमटर्ाहरू 
हनु ्। 
चनुौती र अविर 
कर लतनुयपने िबै नागररकिाई करको दार्रामा ल्र्ाउन निवकन,ु कर तथा गैरकर राजटवको प्रिावकारी पररचािन 
नहनु,ु कर तथा गैर करको आधार ववटतार गनुय निवकन,ु छररएर रहेका राजटव िङ्किन गने िंर्न्िबाट आशालतत 
कर िङ्किन नहनु,ु गाउँपालिकाको कर तथा गैरकर राजटव पररचािनका आधार कमजोर रहन ुतथा लछमेकी 
टथानीर् तहको कर प्रणािीिँग िमानता कार्म गनय निक्न ुर्हाँका मु् र् चनुौती मान्न िवकन्छ । 
तीनै तहका िरकारबाट िमन्वर् र िहकार्यमा राजनीलतक प्रणािीको िदुृढीकरण गदै आलथयक ववकाि गने अविर 
प्राप्त िएको, िावयजलनक ववत्तको पररचािनमा िबै पक्षको िवक्रर् िहिालगता बढ्दै जान,ु िामो िमर्देशखको 
राजनीलतक िंक्रमणको अन्त्र् िएको, ववगतमा केन्रीकृत रहेका अलधकार ववकेशन्रत िई टथानीर् तहिम्म पगेुको 
तथा करको आधार र दार्रा बृवि गनय िवकने िम्िावना रहेको जटता अविरहरू रहेका छन ्। 
दीघयकािीन िोच  

"प्रिावकारी राजटव प्रणािीको ववकाि-िको िबि अथयतन्ि लनमायणको आधार"  

िक्ष्र्  

पालिकाका िामाशजक ववकािका कार्यक्रमहरू आन्तररक स्रोतबाट पररचािन गनय िक्ने अवटथाको लिजयना गने ।  
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उद्दशे्र्  

१. राजटव पररचािन प्रणािीिाई प्रगलतशीि, कुशि, पारदशी र प्रिावकारी बनाउन ु। 

२. राजटव िधुार कार्यर्ोजना लनमायण र कार्ायन्वर्न गरी राजटव बवृि गनुय । 

 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 7: राजटवका रणनीलत तथा कार्यनीलत 

रणनीलत कार्यनीलत 
उद्दशे्र् १: राजटव पररचािन प्रणािीिाई कुशि, पारदशी र प्रिावकारी बनाउन ु। 
१.१: िंघीर् र प्रदेश 
िरकारिँग िमन्वर् तथा 
िहकार्य गदै 
गाउँपालिकाको प्रिावकारी 
राजटव पररचािनमा जोड 
ददने । 

१. नेपाि िरकारिँगको िहकार्यमा राजटव िङ्किन तथा पररचािनिाई पारदशी 
र प्रिावकारी बनाउन कर पररचािन िम्बन्धमा टपष्ट नीलत तथा काननुी 
व्र्वटथा गररनेछ ।  

२. राजटव पररचािनकािालग प्रदेश िरकारिँग िमन्वर् र िहकार्य गररनेछ । 

१.२: कर प्रणािीमा 
िंटथागत र िंरचानागत 
रूपमा ववकाि गदै 
आधलुनकीकरण र 
प्रगलतशीि बनाउन े। 

१. राजटव िङ्किन प्रणािीका िबै प्रवक्रर्ािाई प्रिावकारी बनाउन दक्ष जनशशक्त 
ववकािमा जोड ददइनेछ ।  

२. नवीनतम ववलध, प्रववलध र उपकरणको प्रर्ोग गरी कर प्रणािीिाई 
आधलुनकीकरण गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: राजटव िधुार कार्यर्ोजना लनमायण र कार्ायन्वर्न गरी राजटव बवृि गनुय । 
२.१: काननुी तथा नीलतगत 
व्र्वटथापन गने । 

१. मौजदुा आलथयक ऐन लनर्मिाई आवश्र्क पररमाजयन गरी व्र्वहाररक र 
प्रिावकारी बनाइनेछ ।  

२. िम्पशत्त कर जटता नर्ाँकरहरू िम्बन्धी काननु बनाइनेछ । 

३. कर लनधायरण,  कर अििुी,  कर छुट,  कर अनपुािन िम्बन्धी टथानीर् 
नीलतगत एवम ् काननुी व्र्वटथाको िन्दियमा आवश्र्क आलथयक ऐन,  
लनर्माविी,  ववलिन्न कार्यववलधहरू िमर्मै तर्ार गरी गाउँििाबाट पाररत 
गराई कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

2.2: प्रिावकारी 
िंगठनात्मक व्र्वटथा, दक्ष 
जनशशक्त र उपर्कु्त 
पूवायधार िवहतको व्र्वटथा 
गने । 

१. राजटव िम्बन्धी उपर्कु्त िफ्टवेर्र,  कम््र्टुर र िूचना प्रणािी िवहतको 
अिग राजटव शाखा व्र्वटथा गररनेछ ।   

२. राजटव िम्बन्धी आवश्र्क दक्ष जनशशक्तको व्र्वटथा गने र िएका 
जनशशक्तिाई उशचत तालिम ददई दक्ष र प्रिावकारी बनाइनेछ ।  

३. वडा कार्ायिर्हरूको िमेत राजटव िङ्किन क्षमता अलिवृवि गरी वडा 
कार्ायिर्हरू माफय त राजटव िङ्किनको प्रिावकारी प्रणािीको व्र्वटथा 
गररनेछ । 

2.3: करिँग िम्बशन्धत 
व्र्वशटथत र वगीकृत 
तथ्र्ाङ्काधार व्र्वशटथत गने 
। 

१. कर िङ्किनको लनशम्त िहजतािाई िमेत ध्र्ानमा राखी गाउँपालिकाको 
प्रोफाइि अद्यावलधक गररनेछ ।  

२. िम्िाववत ववलिन्न कर, शलु्क तथा दटतरुका दार्रा तथा दरहरूको वगीकृत 
वववरण तर्ार गरी आवलधकरूपमा अद्यावलधक गररनेछ ।  

३. राजटवका ववलिन्न स्रोतहरूको प्राथलमकीकरण र नर्ाँ स्रोतहरूको पवहचान गने 
र ववद्यमान स्रोतहरूको दार्रा ववटतार गररनेछ । 
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2.4: करदाताहरूिाई 
कर/शलु्कको महत्त्व, कर 
व्र्वटथा िम्बन्धमा िचेचना 
बवृि गने ।  

१. ववलिन्न छिफि, गोष्ठी, िञ्चार माध्र्म माफय त ्करदाताहरूमा कर िम्बन्धी 
जनचेतना फैिाइनेछ (कर शशक्षा प्रदान गने) ।  

२. मोबाइि एप, वेबिाइट आददको माध्र्मबाट कर व्र्वटथा िम्बन्धी िूचना 
ददइनेछ ।  

३. उत्कृष्ट करदातािाई िम्मान गररनेछ ।  

४. करको दर लनधायरण गदाय िरोकारवािा मु् र् करदाताहरूिँग छिफि 
गररनेछ। 

2.5: िरि, चटुतदरुुटत कर 
अििुी प्रणािी व्र्वशटथत 
गने ।  

१. वडामा कर िङ्किन गने व्र्वटथा गररनेछ ।  

२. करदाताहरूिाई टवरं् कर घोर्णाको िवुवधा प्रदान गररनेछ ।  

३. िमर्मै कर लतनेिाई कर छुटको व्र्वटथा र वढिो गररएमा जररवानाको 
व्र्वटथा गररनेछ ।  

४. कम््र्टुरकृत ववलिङ प्रणािी अविम्बन गररनेछ ।  

५. उत्कृष्ट रूपमा राजटव िङ्किन गने वडािाई प्रोत्िावहत गररनेछ ।  

६. कर दावर्त्व र िेवा प्रवाहिाई एक आपिमा जोलडनेछ । 
2.6: पारदशशयता र 
जवाफदेवहता कार्म राख्ने 
। 

१. गाउँपालिकािे गणुटतरीर् वटत ुतथा िेवा प्रदान गररनेछ ।  

२. आर् व्र्र्को वववरण आवलधक रूपमा प्रकाशन गररनेछ ।  

३. िङ्कलित राजटव रकम बारे आवलधक रूपमा िावयजलनक गररनेछ ।  

४. राजटव उत्पशत्तिाई पलन बजेट ववलनर्ोजनको एक आधारको रूपमा लिइनेछ 
। 

2.7: िरोकारवािा 
लनकार्िँग आवश्र्क 
िमन्वर् गने ।  

१. राजटव बाँडफाँड हनु ेराजटवका शीर्यकहरूमा िंघीर् तथा प्रदेश िरकारिँग 
िरपदो र प्रिावकारी िमन्वर् गररनेछ ।  

२. करदाता िम्बन्धी तथ्र्ाङ्क प्रालप्त र कर अििुीको िन्दियमा अन्र् िम्बशन्धत 
लनकार्हरूिँग पलन िमन्वर् गररनेछ । 

2.8: राजटव अलिवृवि गने 
खािका आर्मूिक 
कार्यक्रम र पूवायधार 
ववकािमा जोड ददने ।
  

१. वावर्यक कार्यक्रममा टथानीर् आलथयक ववकािकािालग व्र्विार्मूिक तथा 
आर्मूिक कार्यहरूमा र्ोगदान परु् र्ाउने कार्यक्रमहरूिाई िमावेश गररनेछ।  

२. लनजी क्षेिको िगानी र उद्यमशीिता प्रलत जोड ददइनेछ ।  

३. राजटव अलिवृवि गने खािका पूवायधारहरूको ववकाि गररनेछ । 

४. हाटबजार/टटिहरू लनमायण र िञ्चािन गररनेछ ।  

५. िडक िगार्तका पूवायधार लनमायण र टतरोन्नलत गररनेछ ।  
 

अपेशक्षत उपिशधध 

करदाताको िङ्ख्र्ामा उल्िे्र् बवृि िई गाउँपालिकाको अथयतन्ि तथा बजेटमा राजटवको र्ागेदानको अनपुातमा 
बवृि िएको हनुेछ । कर प्रणािीमा ववद्यतुीर् प्रववलधको प्रर्ोगगरी पारदशी, कम खशचयिो र प्रिावकारी िएको 
हनुेछ। 
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३.३ िावयजलनक ऋण 

पषृ्ठिलूम 

गाउँपालिकाको चाि ुतथा पुजँीगत खचय व्र्वटथापनकािालग प्रदेश तथा िंघीर् िरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान माि 
पर्ायप्त निएकोिे थप स्रोतको माग हनु गएको छ । नर्ाँ िंरचनाको ववकाि िँगै िावयजलनक खचयको आवश्र्कता 
बढ्दै गएको छ । िामाशजक तथा िौलतक पूवायधारमा िगानीको मागिाई िम्बोधन गनय िावयजलनक ववत्तको प्रचरुता 
हनु ुआवश्र्क रहेको छ । टथानीर् लनकार्िे राविर् प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आर्ोगको लिफाररिमा माि 
आन्तररक ऋण लिन िक्न ेव्र्वटथा रहेको छ । आर्ोगिे प्रदान गरेको िीमालिि रही आन्तररक ऋण पररचािन 
गनय नीलतगत तथा िंरचनात्मक व्र्वटथा निइिकेकोिे पररचािन हनु कठीनाइ रहेको छ । र्ि अथयमा पालिकािे 
आन्तररक राजटव, अनदुान तथा राजटव बाँडफाँटबाट नपगु हनु ेरकम आन्तररक ऋण वा नेपाि िरकारिँग लिने 
ऋणमा लनियर रहन्छ ।  

प्रमखु िमटर्ा 
गाउँपालिकाको के्रलडट रेवटङ नहनु,ु आन्तररक ऋण पररचािनिाई लनशश्चत क्षेिमा िगानी गने गरी मापदण्ड नहनु,ु 
िंटथागत िंर्न्िको आधारिूत तहको अवटथा िमेत नहनु,ु गाउँपालिकाटतरमा िावयजलनक ऋणको पररचािन र 
व्र्वटथापन िम्बन्धी नीलतगत टपष्टता िइनिक्न ु तथा ववत्तीर् क्षेििाई ग्रामीण क्षेििम्म ववटतार गनय निक्न ु
िावयजलनक ऋणको पररचािन र व्र्वटथापनकािालग िमटर्ाका रुपमा रहेका छन ्। 
चनुौती र अविर 
नेपाि िरकारको टवीकृलत र अन्र् प्रवक्रर्ा पूरा गरी िावयजलनक ऋण पररचािन नहनु,ु िावयजलनक ऋणिाई 
प्रिावकारी ढङ्गबाट पूवायधार, रोजगार र उत्पादनमा पररचािन गरी ददगो, उत्पादनमखुी र उच्च प्रलतफिमखुी 
बनाउन निक्न ुतथा ऋणको िाँवा व्र्ाज िकु्तानीको िलुनशश्चतता गनय निक्न ुमु् र् चनुौती हनु ्। 
 
पालिकािे ववकाि लनमायणकािालग ऋण पररचािन गनय िक्ने गरी घाटा बजेट तजुयमा गनय िक्ने व्र्वटथा हनु,ु 
राविर् प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आर्ोगिे ऋण पररचािनमा िहशजकरण गनुय तथा पर्यटन, पूवायधार तथा ऊजाय 
ववकािमा िगानीको आधार हनु ुर्हाँका अविरका रुपमा रहेका छन ्। 
दीघयकािीन िोच 
"उत्पादनमूिक पूवायधार ववकाि र िबि अथयतन्ि लनमायणका लनशम्त िावयजलनक ऋण िदपुर्ोग"  

िक्ष्र्  

पर्यटन पूवायधार र ऊजाय ववकाि तथा उत्पादनको क्षेिमा िगानी बवृि गनय िावयजलनक ऋणको प्रिावकारी पररचािन 
गने। 
उद्दशे्र् 

१. िावयजलनक ऋणिाई गौरवका आर्ोजनाको पूवायधार ववकाि र उत्पादनका क्षेिमा पररचािन गरी आलथयक 
बवृिमा र्ोगदान परु् र्ाउन ु। 

२. िावयजलनक ऋणको प्रिावकारी पररचािन गरी पुँजी लनमायणमा बवृि तथा रोजगारको लिजयना गनुय ।  

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 8: िावयजलनक ऋणका रणनीलत तथा कार्यनीलत 

रणनीलत कार्यनीलत 
उद्दशे्र् १: िावयजलनक ऋणिाई गौरवका आर्ोजनाको पूवायधार ववकाि र उत्पादनका क्षिेमा पररचािन गरी 
आलथयक बवृिमा र्ोगदान परु् र्ाउन ु। 
१.१: ऋणिाई प्रिावकारी पररचािन गनय 
नेपाि िरकारिँग िमन्वर् र िहकार्य गने 
।   

१. नेपाि िरकारिँग िमन्वर् गदै ऋण पररचािनका ववलिन्न 
उपकरण प्रर्ोग गरी आन्तररक ऋण पररचािन गररनेछ ।  

२. ठूिा पूवायधार र गौरवका आर्ोजनामा वैदेशशक ऋण 
पररचािन गररनेछ । 
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१.२: केन्र र प्रदेश िरकारको 
प्राथालमकतामा परेका क्षेिमा िावयजलनक 
ऋणिाई पररचािन गने । 

१. िावयजलनक ऋणिाई उच्च प्रलतफिका पूवायधार र 
उत्पादनका क्षेिहरूमा पररचािन गररनेछ । 

२. िावयजलनक ऋणको िागत िाि ववश्लरे्ण गरी िाँवा व्र्ाज 
िकु्तानी िलुनशश्चत हनुे क्षेिमा पररचािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: िावयजलनक ऋणको प्रिावकारी पररचािन गरी पुजँी लनमायणमा बवृि तथा रोजगारको लिजयना गनुय । 
२.१: िावयजलनक ऋणको पररचािन तथा 
व्र्वटथापन िम्बन्धी नीलत, काननु र िंटथागत 
िंरचना तर्ार पाने ।  

१. नेपाि काननुिँग तादात्म्र्ता हनु े गरी िावयजलनक ऋण 
िम्बन्धी गाउँपालिकाको नीलत, िंटथागत िंरचना र काननुको 
लनमायण गररनेछ । 

२.२: रोजगारी र आर् आजयनका अविरमा 
बवृि हनुे गरी िावयजलनक ऋणको पररचािन 
गने ।  

१. रोजगारी र आर् आजयनका अविर बवृि हनुे गरी िावयजलनक 
ऋणको पररचािन गररनेछ । 

 

अपेशक्षत उपिशधध 

र्ोजनाको अन्त्र्मा िावयजलनक ऋणको व्र्वटथापन िम्बन्धी नीलत, काननु बनेको हनुछे । पुजँी लनमायण तथा 
रोजगारीमा बवृि िएको हनुेछ । िावयजलनक ऋण लनशश्चत िीमालिि रहेर पररचािन िएको हनुेछ । िावयजलनक 
ऋणको पररचािन प्राथलमकता प्राप्त र उत्पादनका क्षेिमा गररएको हनुछे ।  
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पररच्छेद चारः आलथयक ववकाि  

४.१ कृवर्, वागवानी, पशपुशन्छ ववकाि र व्र्विावर्करण  

पषृ्ठिलूम 

कृवर्, वागवानी र पशपुन्छीपािन पेशाको दृवष्टकोबाट हेदाय घ्र्ाङिेख गाउँपालिका पलन नेपािका अन्र् क्षेि िन्दा 
खािै फरक छैन । पालिकाको कुि १६६.७ वगय वक.लम. मध्रे् ३३.२७ वगय वक.मी. क्षेिफिमा कृवर्, वागवानी, 
पशपुशन्छ तथा मौरी पािन गररएको छ जनु कुि जलमनको क्षेिफिको १९.९ प्रलतशत वहटिा हनु आउछ ।   

गाउँपालिका लिि कुि घरधरुी २७११ मध्रे् २५८७ िे कृवर् तथा पशपुािनिाई लनवायहमशुख व्र्विार्को रुपमा 
प्रर्ोग गदै आएका छन ्। कुि जनिङ्ख्र्ा १७,३०३ मध्रे् ४,२८७ जनिङ्ख्र्ािे कृवर्िाई प्रमखु पेशाका रुपमा 
लिएका छन ्। और्त प्रलत पररवार १.६५ जनािे और्त ६.३८ जनाको पररवारिाई खवुाउन ुपने अवटथा देशखन्छ 
। प्रलत पररवार और्त खेलतर्ोग्र् जलमन ०.४६ हेक्टर रहेको छ ।  कुि घरधरुी मध्रे् १२४ घरधरुीको आफ्नो 
नाममा खेलत गने जग्गा जलमन छैन ।  

ववगत एक दशक देशख ताजा तरकारी र दगु्ध उत्पादनिाई कृवर् पेशा लििको आम्दानीको स्रोतका रुपमा ववकाि 
हदैु आएको छ । र्ि पालिकािे काठमाण्डौंका वजारहरूमा ताजा तरकारीको आपलुतय गरररहेको अवटथा छ । 
गेडागडुीमा केराऊ, लिमी, वोडी लनजी क्षेिको िंिग्नतामा िगिग १३ वटा गाई, कुखरुा, बाख्रा र माछाहरूको 
व्र्विावर्क उत्पादनको िालग फमयहरूको टथापना गरी िञ्चािन  गरेका छन ्। शचिो हावापानीका कारण र्हाँ 
उत्पादन हनुे मकैिाई टवाद र पौवष्टकताका आधारमा ववशेर् महत्वपूणय मालनएको छ । आिकुो उत्पादन लनकै्क 
हनुे गदयछ िने टथानीर् बजारमा र्हाँको उत्पादनको लनकै्क माग पलन रहेको उत्पादकहरू बताउँछन ्। ताजा 
तरकारीको उत्पादन अवहिे फटटाउँदो व्र्विार् रवहआएको छ । गाउँपालिकाका अलधकांश उत्पादन र वािीिाई 
प्राङ्गाररक उत्पादन मान्न िवकन्छ । ववर्ाददको कम प्रर्ोग िएकै कारण परम्परागत मौरी पािनको अभ्र्ाि प्रिटत 
देख्न िवकन्छ । िमग्रमा दगु्ध उत्पादन, ताजा तरकारी उत्पादन, फिफूि, मकै र आि ुउत्पादनिाई व्र्विावर्क 
रुपमा अगालड बढाउन वकिानहरूिे प्रर्त्न गरररहेको अवटथा छ । काठमाण्डौ, लिन्धिुी, वनेपा िम्म ताजा तरकारी 
लबक्री गरेर आम्दानी बढेको अवटथा छ । 

प्रमखु िमटर्ा       

आम मालनिको धारणामा कृवर्, वागवानी तथा पशपुन्छीपािनिाई पेशा तथा व्र्विार्का रुपमा िन्दा पलन लनवायहमशुख 
शजववकोपाजयनको माध्र्म मालनएको छ । र्ातार्ात र िूचना तथा िंचार क्षेिमा आएको प्रगलतका कारण उत्पादन 
िागत, वटतकुो गणुटतर, वटतकुो बजार प्रलतटपधाय र उत्पादनमा िंिग्न जनशशक्तको लिप र प्रववलधिे र्हाँको 
उत्पादनिे बजारिाई प्रलतटपधाय गनय िवकराखेको छैन । तर वाटतववकतामा आम मालनिमा रहेको ज्ञान लिप र 
क्षमताको व्र्विार्का रुपमा पलन कृवर् तथा पशपुन्छीपािन नै रहेको छ । कृर्किे बजारको माग र आपूलतयको 
आधारमा उत्पादन गनय िन्दा मौर्मी रुपमा परम्परागत रुपमा खेलत गदै वटतहुरूका नै उत्पादन गने गरेको पाइन्छ 
। उपिोक्तामा आएको जागरण टवरुप वजारको मागका रुपमा ववकाि हदैु गएको टवटथ्र् एवं ववशेर् प्राङ्गाररक 
अन्न, तरकारी र नगदेवािीको उत्पादनिाई कृर्किे वजारीकरण गनय िवकराखेको अवटथा छैन । मागिाई 
अविरको रुपमा लिने र िोही अनिुार उत्पादन चक्र लनमायण गरी र्ोजनाबि उत्पादन गनय िवकराखेको पाईदैन 
। हनुतः हाि लिलमत िङ्ख्र्ामा कृवर्, वागवानी तथा पशपुन्छीपािनको व्र्विावर्क ववकािका रुपमा केही फमयहरू 
टथापना गररएका छन ्र व्र्विावर्क उत्पादनमा प्रर्ाि गरररहेको अवटथा छ । लत व्र्विावर्क फमयको ववकािका 
िालग प्रधानमन्िी कृवर् र्ोजनािगार्त ववगतका कृवर् ववकािका र्ोजनाहरूको प्रिाव रहेको देशखन्छ । 
गाउँपालिकािे कृवर्, बागवानी र पशपुन्छी व्र्विार्कोेे दताय अलिर्ान िञ्चािन गदैछ । गाउँपालिकािे उत्पादनको 
पकेट क्षेि लनमायण र कृवर् जलमनको चक्िावशन्द गनय र कृवर् िडकको ववटतार हनुे गरर ववशेर् कार्यक्रमिाई 
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प्रिावकारी रुपमा िञ्चािन गनय िकेको अवटथा छैन । काठमाण्डौंमा िवायलधक ताजा तरकारी आपलुतय गने वडा 
नं. ४ मा हाि िम्म िडक िंजाििे छुन िकेको अवटथा छैन ।  

चनुौती तथा अविर      

राविर् र्ोजना आर्ोगिे प्रकाशन गरेको पन्रौं पञ्च ववर्यर् र्ोजनाको आधारपििे प्रथम चरणमा  उत्पादन लनर्ायतका 
िालग िौलतक पवुायधारिाई प्राथलमकतामा राख्न ेकुरा उल्िेख छ । गाउँपालिकाको १९८४० रोपनी खेलत र्ोग्र्, 

मलििा एवं लिंचाई र्ोग्र् जलमनिाई अविरका रुपमा लिन िवकन्छ । लनरपेक्ष गररबीको रेखामनुी रहेको 
जनिङ्ख्र्ाको जीवनलनवायहको मूि आधार िनेको िाना वकिान तथा कृवर् मजदरुी रहेको छ । लनवायहमखुी कृवर्मा 
आशश्रत जनिङ्ख्र्ािाई व्र्विावर्क र्ोजना अनिुार कृवर्, वागवानी र पशपुन्छीपािनमा अगालड वढाउदै प्रलतव्र्शक्त 
आर् वढाउन िवकन्छ ।  

र्ि गाउँपालिकाको िूगोि, हावापानी, वातावरण र जनशशक्तको आधारमा फिफूि (बागवानी) खेलतको िंिावना 
रहेको छ । िनु्तिा तथा अलमिा जातका फिफूि, केरा, नाटपाती, आरुबखडा, आरुचा, आरु, खपुायनीको िालग प्र्र्ात 
रहेको छ । उच्च मूल्र्का फिफूि जटतै एिोकाडो, वकवी, ड्रागनिुट, टथानीर् जातका केरा, अनार र जनुारको 
उत्पादन बवृि गनय िवकन्छ । बाख्रा र गाई िैिीपािनको िालग घ्र्ाङिेखकको हावापानी र िगूोिको अवटथा 
प्रचरु मािामा अविरको रुपमा रहेको छ । टथानीर् रैथाने जातका कुखरुापािन, मौरीपािन तफय  रहेको 
वकिानहरूको रुझान र फटटाउदै गएका अवटथामा पर्यटन व्र्विार्िाई कृवर् व्र्विार्को मौलिकतामा िमेट्न 
िवकन्छ । त्र्िका िालग प्राङ्गाररक खेती, एकीकृत ििजुीव व्र्ावटथापन, एकीकृत खेती प्रणािी जटता ववलधहरूको 
प्रर्ोग गरर रािालनक ववर्ाददको प्रिाव रोक्न िवकने अवटथा छ ।  

िोच  

रािार्लनक ववर्ाक्त खाद्य उत्पादन मकु्त क्षेि घोर्णा गदै प्राङ्गाररक ताजा तरकारी तथा फिफुिको व्र्विावर्क 
उत्पादन । 

िक्ष्र्  

कृवर् तथा पशपुशन्छ पािनको व्र्विावर्क ववकाि र क्षमता अलिवृवि गने । 

उद्दशे्र्    
1. कृवर् उत्पादन र उत्पादकत्व बृवि गरी गाउँपालिकािाई कृवर् उपजमा आत्मलनियर गनुय । 

2. लनवायहमखुी कृवर् प्रणािीिाई ददगो र व्र्विावर्क प्रणािीमा रुपान्तरण गनुय । 

3. हरेक उत्पादन िमूहको िालग वटतकुो गणुटतरीर् उत्पादनको िालग क्षमता अलिवृवि गनुय । 

4. पशपुन्छी पािनिाई प्रववलधर्कु्त  र  व्र्विावर्क बनाई पशपुन्छी जन्र् पदाथयको आर्ात घटाउँदै लनर्ायत 
प्रवियन गनुय । 

5. गाउँपालिकामा खाद्य िरुक्षाको िलुनशश्चतता गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 9: कृवर्का रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 
उद्दशे्र् १: कृवर् उत्पादन र उत्पादकत्व बवृि गरी गाउँपालिकािाई कृवर् उपजमा आत्मलनियर गनुय । 
१.१: कृवर् क्षेिको उत्पादकत्व 
बवृि र आधलुनकीकरण गने । 

१. ददगो कृवर् ववकािकािालग आवश्र्क नीलत, ऐन र लनर्महरू तजुयमा तथा 
िंिोधन गरी प्रिावकारी रूपमा कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  
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२. कृवर् वटत ु उत्पादन अलिवृवि गनय कृवर् जन्र् वटतकुो व्र्विावर्क 
उत्पादनका िालग उपर्कु्त र ददगो लिंचाइ िवुवधा िगार्तका आवश्र्क 
पूवायधारको पहुँच बढाइनेछ ।  

३. उन्नत प्रववलध (थे्रलिंग मेशीन, जोते्न, िाइनारे, आदद)मा ििुि कृवर् कजायको 
व्र्वटथा लमिाइनेछ ।  

४. कृवर्मा आधलुनकीकरणका िालग आवटर्क कृवर् औजारको व्र्वटथा 
गररनेछ।  

५. खेती र्ोग्र् जग्गािाई बाँझो राख्न ेप्रवृशत्त लनरुत्िावहत गदै बाँझो रहेका 
कृवर् िलूमको ददगो उपर्ोगकािालग उपर्कु्त र्ोजना बनाई कार्ायन्वर्न 
गररनेछ। 

उद्दशे्र् २: लनवायहमखुी कृवर् प्रणािीिाई ददगो र व्र्विावर्क प्रणािीमा रुपान्तरण गनुय । 
2.१: तिुनात्मक िाि हनु 
िक्न े टथानीर् बािीनािी र 
आधारितू खाद्यवटतकुो 
उपिोगमा आत्मलनियरता हालिि 
गने ।  

१. खाद्य तथा अन्र् कृवर् उत्पादनमा आत्म लनियरताकािालग उत्पादन पकेट 
क्षेि ववकाि गरी िघन व्र्विावर्क खेती प्रणािी अशघ बढाइनेछ ।  

२. कृवर् उपज उत्पादन, प्रशोधन, िण्डारण एवम ् ववतरण प्रणािीमा नर्ाँ 
प्रववलधको ववकािको अनिुरण,  अविम्बन र आधलुनकीकरण गररनेछ ।  

३. उत्पादन र िण्डारणका क्रममा हनुे हानी नोक्िानीिाई न्रू्नीकरण गनय 
कृवर् उपज िङ्किन तथा िण्डारण केन्रको टथापना गररनेछ ।  

४. लनजी तथा िहकारी क्षेिको िंिग्नता बढाउँदै करार िम्झौतामा आधाररत 
तथा िहकारी खेतीिाई प्राथलमकता ददइनेछ ।  

५. मूल्र् शृङ्खिा पिलत अनिुार उत्पादनदेशख बजारीकरणिम्मका 
कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा िञ्चािन गररनेछ । 

६. खाद्यान्न उत्पादन न्र्नु िएका पोर्ण अिरुशक्षत टथानहरूमा टथानीर् 
टतरमै उत्पादन गनय िवकने कृवर्जन्र् उत्पादन (कोदो, च्र्ाउ, िनु्तािा, 
अदवुा, कफी) प्रवियन तथा उपर्ोगमा जोड ददइनेछ। 

७. िरुशक्षत खानपान र पौवष्टकतत्वका स्रोत तथा उपर्ोगबारे िचेतनात्मक 
कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: हरेक उत्पादन िमूहको िालग वटतकुो गणुटतरीर् उत्पादनको िालग क्षमता अलिववृि गनुय । 
३.1: जिवार् ु पररवतयन र 
प्रकोपबाट पने नकारात्मक 
अिर न्रू्नीकरण गदै 
वातावरणमैिी कृवर् प्रववलधको 
ववकाि र ववटतार गने । 

१. प्राङ्गाररक खेतीिाई प्रोत्िावहत गरी उत्पाददत वटतिुाई बजारीकरणमा जोड 
ददइनेछ ।  

२. जिवार् ु पररवतयनिँगै कृवर्मा अनकूुिन गरी कृवर् जैववक ववववधताको 
िंरक्षण,  िम्वियन तथा उपर्ोगमा बवृि गररनेछ ।  

३. िोपोन्मखु तथा रैथाने ववउलबजन र बािीजन्र् जैववक ववववधता िंरक्षणमा 
टथानीर् िमदुार्को अग्रिरतािाई प्रोत्िाहन गररनेछ । 

४. कृवर् अध्र्र्न तथा अनिुन्धानमा आधाररत वातावरणमैिी कृवर् प्रववलधको 
ववकाि एवम ्ववटतार गररनेछ ।  

५. कृवर् उपजको अलधकतम उत्पादन एवम ् उत्पादकत्व बवृिकािालग 
टथानीर् िाधन स्रोत र जैववक प्रववलधको उपर्ोग गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: पशपुन्छी पािनिाई प्रववलधर्कु्त  र  व्र्विावर्क बनाई पशपुन्छी जन्र् पदाथयको आर्ात घटाउँदै 
लनर्ायत प्रवियन गनुय । 
४.1: कृर्किाई पशपुन्छी 
पािन तथा पशपुन्छीजन्र् 

१. कृर्किाई पशपुन्छी पािन तथा पशपुन्छीजन्र् व्र्विार्मा प्ररेरत गरी 
आत्मलनियर हनु ेकार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ ।  
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व्र्विार्मा प्ररेरत गरी 
आत्मलनियर हनुे कार्यक्रम 
िञ्चािन गने ।  

२. र्वुाको ववदेश पिार्न रोक्न तथा ववदेशबाट फवकय एका र बेरोजगार 
र्वुािाई पशपुन्छी पािनमा र्वुा िाशक्षत कार्यक्रमिाई प्राथलमकताका 
िाथ िञ्चािन गररनेछ ।  

३. पशपुन्छी पािनमा र्वुा िहिालगता र मवहिा िशक्तीकरणिाई केशन्रत 
गरी व्र्विावर्क कार्यक्रम िञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ ।  

४. व्र्विावर्क पशपुन्छी पािनका िाथै िाउट जातका माछा पािन तथा 
मौरी पािनका कािालग अनदुान तथा िहलुिर्त ऋणको व्र्वटथा 
गररनेछ।  

५. ववपन्न पररवारिाई पशपुन्छी पािनकािालग प्रोत्िाहन कार्यक्रमहरू 
िञ्चािन गररनेछ । 

६. प्रत्रे्क वाडयमा पश ुप्राववलधकको व्र्वटथा गररनेछ ।  
उद्दशे्र् ५: गाउँपालिकामा खाद्य िरुक्षाको िलुनशश्चतता गनुय । 
५.१: गाउँपालिका बािीिाई 
पोर्णर्कु्त खानेकुरा खान पाउने 
िलुनशश्चतता गने । 

१. न्रू्न आर् िएका तथा गररबीको रेखामलुन रहेका पररवारहरूको पवहचान 
गरी ५ वर्य मलुनका बािबालिकाहरूकािालग पोर्णर्कु्त खानेकुराहरूको 
प्रबन्ध लमिाइनेछ ।  

२. टथानीर् अगायलनक उत्पादनको महत्त्व तथा िन्तलुित आहारका बारेमा 
िचेतना कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ । 

३. गाउँपालिका लिि खाद्य िरुक्षाको अवटथा िन्तोर्जनक राख्न एक घर 
एक टनेि/करेिाबारीको व्थवटथा गररनेछ ।  

४. पोर्ण िरुक्षा िम्बन्धी िचेतनामिुक कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ । 

५. गियवती मवहिा तथा बािबालिकाकोिालग खोप तथा लनर्लमत टवाटथ्र् 
जाँचको िलुनशश्चतता गररनेछ ।   

 

प्रमखु कार्यक्रम 

कृवर् 

1. एक घर एक टनेि  

2. एक वडा एक लबउ लबजन िण्डारण तथा िंकिन केन्र (अदवुा, आि ुर बकुल्िा) 

3. कृवर् पकेट क्षेि लनमायण (अदवुा, कागती, केरा, अिैची-वाडय न, १; बकुल्िा, अदवुा-वाडय नं.२; बकुल्िा, ििनु 
र ्र्ाज-वाडय नं. ३; कोदो र आि-ुवाडय नं. ४; बकुल्िा, कागती, अम्िीिो-वाडय नं. ५) 

4. आगायलनक खेलत प्रवियन कार्यक्रम 

5. एक पकेट क्षेि एक हाते िर्ाक्टर व्र्वटथापन 

6. एक वडा एक कृवर् प्राववलधक 

7. कृवर् प्राववलधक ववद्यािर् 

8. एक वडा एक आधलुनक नियरी िञ्चािन 

9. एक वडा एक कृवर् ्र्ाथोिोजी ल्र्ाब लनमायण तथा िञ्चािन 

10. बािी लबमा कार्यक्रम 

11. बाँझो जग्गा लनरुत्िावहत कार्यक्रम 

12. कृवर् एम्बिेुन्ि िञ्चािन 
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पशपुािन 

1. िैिी पािन पकेट क्षेि (वाडय नं. ४) 

2. दगु्ध िंकिन केन्र प्रवियन कार्यक्रम (वाडय नं. २, ४ र ५)  

3. बाख्रा पािन प्रवियन तथा पकेट क्षेि व्र्वटथापन (वाडय नं. १, २, ३, ४ र ५)  

4. एक वाडय एक पश ुप्राववलधक (ल्र्ाब िवहत) 

5. नश्ल िधुार कार्यक्रम (जैववक र AI) 

6. कुखरुा पािन प्रवियन कार्यक्रम 

7. बंगरु पािन प्रवियन कार्यक्रम 

8. पश ुलबमा कार्यक्रम (७५%/२५%) 

9. पशपुािन िम्बन्धी तालिम िञ्चािन  

 

अपेशक्षत उपिशधध 

कृवर् उत्पादन र उत्पादकत्व बवृि िई गाउँपालिका कृवर् उपजमा आत्मलनियर िएको हनुेछ । लनवायहमखुी कृवर् 
प्रणािी ददगो एवम ्व्र्विावर्क प्रणािीमा रुपान्तरण हनुेछ । कृवर्मा आधाररत उद्योगको टथापना तथा िञ्चािन 
िई रोजगारी र आम्दानी बवृि हनुेछ ।व्र्विावर्क पशपुािनबाट पशजुन्र् पदाथयको आर्ात अन्त्र् िई लनर्ायत 
प्रवियन िएको हनुेछ । गाउँपालिकामा कुपोर्ण मकु्त पालिका बन्नेछ । 
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४.२ पर्यटन ववकाि   

पषृ्ठिलूम 

महािारत पहाडको उचाई शृ्रखिािँग जोलडएको घ्र्ाङिेख आफैमा प्राकृलतक िनु्दरता, मौलिक िाँटकृलतक तथा 
परुाताशत्वक िम्पदा र जैववक ववववधताका िंिावना वोकेका लनधी हो । वर्न ैपहाड, िम्पदा, जैववक ववववधताका 
प्रवियन र ववववलधकरण गदै पर्यटकीर् टथिका रुपमा ववकाि गरी अथयतन्िमा जोड ददन िक्ने कुरामा ववश्वाि 
रा्दै पर्यटन क्षेिमा जोड ददइएको हो । हनुतः नेपािको आन्तररक र वाह्य राजनीलतको प्रत्र्क्ष प्रिाव वाह्य 
पर्यटकहरूको िङ्ख्र्ामा पदयछ । ववगत एक दशकदेशख वाह्य पर्यटनको आगमन दरमा लनकै्क आरोह अवरोह रहेको 
छ । िन ्२०१९ देशख २०२१ िम्मको िमर्मा ऋणत्मक बवृिदर रहेको आगमन दर, िन ्२०१५–१८ पलछ 
हािको आ.व.िम्ममा और्त १२ प्रलतशत वृवि देशखन्छ । जनकपरुमा अवशटथत जानकी मशन्दरको दशयन गरर 
पशपुलतनाथको दशयन गनय जाने वाह्य पर्यटक र हिेिीको दशयन गनय जाने आन्तररक पर्यटकहरूको रुटमा 
घ्र्ाङिेखिाई लिन्धिुीगवढ देशख कुशेश्वर दमु्जा पदर्ािा लिि राख्न िवकन्छ । घ्र्ाङिेखका ऐलतहालिक कोट, 
गफुा, झरना, वहउँदमा वहउँ खेल्ने टथिहरू िंरक्षण र ववकाि गरी आन्तररक तथा वाह्य पर्यटकहरूका िालग नर्ाँ 
गन्तव्र्का रुपमा ववकाि गनय िवकन्छ । महािारत पवयत शृ्रखिाको उच्च शशखरहरू रहेको र्ि ईिाकामा ववलिन्न 
प्रजातीका गरुाँि, चराचरुुङ्गीहरू र वनटपलत एवं पतुिीहरू पाइन्छन ्। काठमाण्डौं उपत्र्कावाट िबैिन्दा नशजक 
र तराईबाट पलन  नशजक रहेकािे पलन दवैु हावापानीमा हनुे चराहरूको िंरक्षण क्षेिकारुपमा र्हाँका िामदुावर्क 
वन, कवलुिर्त वन र राविर् वन िमेतिाई प्रवियन गनय िवकन्छ ।  

प्रमखु िमटर्ा   

पर्यटन तथा अलतलथ ित्कार उद्योग क्षेि ववकािका िालग लिन्धिुीको ऐलतहालिक, प्राकृलतक र मौलिक 
ववशेर्ताहरूिाई िंरक्षण र प्रवियन गनय आवश्र्क छ । ऐलतहालिक महत्वका िांटकृलतक िम्पदा र जैववक 
ववववधताहरूको िंरक्षण गदै पर्यटकहरूिाई राम्ररी िंदेश ददन ुपदयछ । जैववक ववववधता र ऐलतहालिक महत्व 
रहेका टथान र प्रकृलतको व्र्वशटथत अध्र्र्न गनय िवकएको छैन । र्िका िालग िाँटकृलतक िम्पदा एवं जैववक 
ववववधताको िंरक्षण, अलििेखन र पर्यटक गाईडहरूिाई अनशुशक्षण गनय आवश्र्क हनु्छ । िघन जैववक खेती र 
प्राङ्गाररक खेती प्रणािीको व्र्विावर्क ववकाि गदै टथानीर् ज्ञान िीप र अनिुविाई प्रचारप्रिार गनय िवकएको छैन 
। हाि पर्यटन व्र्विार्मा िंिग्न होटि, िज, गेष्टहाउि, रेषु्टरेण्ट र होमटटेिाई वातावरणमैिी ववकाि गनयका 
िालग पररचािन हनु िकेको अवटथा छैन । गन्तव्र् लबन्दहुरू, पैदिमागय, होमटटेिाई कृवर् िंटकृलतिँग जोड्न,े 
वन र जिाधार क्षेिमा रहेका जैववक ववववधतािाई िंरचनागत रुपमा िंरक्षण, प्रवियन र प्रचारप्रिार गनय िवकएको 
छैन । ठुिो िङ्ख्र्ा िारलतर् पर्यटकहरूको गन्तव्र् रहेको जनकपरुधामिँग कृवर्, िंटकृलत, प्रकृलत र नेपािीको 
ववरताको पवहचान बोकेका दगुय र गढीहरूिाई जोड्न निक्दा ववदेशीको विाई िमर् र आगमन आवतय वढाउन 
िवकएको छैन ।    

चनुौती तथा अविर  

घ्र्ाङिेखमा जैववक ववववधता, िांटकृलतक ववववधता र परुाताशत्वक महत्वका टथानहरू छन ्। तराईको गलमय र 
वावफिा ददनहरूमा कररव ५० वक.लम.को दरुीमा रहेको िेखिे लितिता र हररर्ािी प्रदान गने हुँदा प्राकृलतक 
रुपमा रमाउने पर्यटकहरूिाई र्ो टथान रोजाईमा पनय िक्दछ । जनकपरुको दशयन गनय आउने िारलतर् 
पर्यटकहरूका िालग केवह ददनको िमर् िम्वाउन र नेपािका प्र्र्ात वहम शृ्रखिाहरूको अविोकन गराउन िवकन े
िंिावना छ । पशश्चमलतरका धौिालगरीदेशख अन्नपूणय, माछापचु्रे, मनाटि,ु बिु वहमािदेशख पूवयका गणेश वहमाि, 
िाङ्गटाङ्ग वहमशृ्रखिाका िबै १६ वटा चचुरुाहरू देख्न िवकन्छ िने मररण र कमिा नदीिे लनमायण गरेका ववशाि 
फाँटहरू दे्दा पर्यटकहरू मन्िमगु्ध हनु िक्दछन ्। अवहिे पलन मोटर िडक देशखको कररव डेढ घण्टाको 
पैदिमागयबाट ववलिन्न ऐलतहालिक िम्पदा र झरनाहरू अविोकन गनय र लिन्धिुी भ्र्ािी एवं वहम शृ्रखिा अविोकन 
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टथिहरूमा पगु्न िवकन्छ । उत्तर-पशश्चम पदमागयका रुपमा नगरकोट, पनौती, धिुीखेि, नमोबिुमा आउने वाह्रर् 
पर्यटकिाई महािारत शृ्रखिाका जैववक ववववधता अविोकन गने र जातीर् िंटकृलतको अनिुव गने गरी कररडोर 
बनाउन िवकन्छ िन ेकाठमाण्डौ उपत्र्काका नागररकिे ववदा मनाउने केन्रका रुपमा ववकाि गनय िक्न ेिंिावना 
रहेको छ ।  

होमटटेका िबै बटतीहरूिाई जातीर् िंटकृलत, मानव ववकाि, वातावरणमैिी पूवायधारहरूको ववकाि गरी 
जनपर्ायवरणमैिी गाउँका रुपमा रुपान्तरण गदै पर्यटन क्षेिबाट हनुे आर्िाई गाउँटतरिम्म परु् र्ाउन िवकन्छ ।  

िोच 

कृवर्, िंटकृलत र प्रकृलतको अन्र्ोन्र्ाशश्रत िम्वन्धमा ववकलित परम्परागत िम्पदा, मनोरम प्राकृलतक दृश्र् र जैववक 
ववववधता िवहतको  पर्यटन आकर्यक केन्रको  रुपमा घ्र्ाङिेख  l  

िक्ष्र् 

अलत गररबीको रेखामलुन रहेका र िलुमवववहन जनिङ्ख्र्ाका िालग गैर कृवर् क्षेिमा रोजगारीका अविर शृ्रजना गने 
। 

उद्दशे्र् 
१. पर्यटन व्र्विार्को गणुटतर बवृि तथा पर्यटकीर् टथिको प्रचार-प्रिार गनुय ।  
२. पर्यटकीर् पूवायधारहरूको ववकाि गनुय । 
३. मानव िंिाधन ववकाि गनुय । 
४. स्रोतिाधनको व्र्वटथापन गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 
तालिका 10: पर्यटनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 
उद्दशे्र् १: पर्यटन व्र्विार्को गणुटतर बवृि तथा पर्यटकीर् टथिको प्रचार-प्रिार गनुय । 
1.१: गाउँपालिकामा हाि 
िञ्चािनमा रहेका होटेि र 
शचर्ापििहरूको िेवाको 
टतरोन्नलत गने । 

१. टथानीर् होटेि, िज, रेटटुराँ र शचर्ापििका व्र्विार्ीहरूिाई ववर्र्गत 
इन्टिक्टर शझकाई टथानीर् टतरमै पेशागत तालिमको व्र्वटथा गररनेछ 
। 

२. िइरहेका व्र्विार्हरूको टतरोन्नलतकािालग गाउँपालिकाको पहिमा 
िहलुिर्त दरको पुँजीको खोजी गररददइनेछ । 

1.२: गाउँपालिकालििका 
पर्यटकीर् टथिहरूको 
प्रचारप्रिार गने। 

१. पर्यटन प्रवियन बारेमा ववज्ञहरूबाट िंशक्षप्त अध्र्र्न गराइनेछ ।  

२. ववलिन्न िञ्चार माध्र्मको प्रर्ोग गरी ठाउँहरूबारे प्रचार प्रिार गररनेछ ।  

३. पशुटतका (Brochure)  तर्ार गरी लछमेकी शजल्िाहरूमा लबतरण गररनेछ 
।  

४. शजल्िाका धर्ाचििय/ माटटिय तहका ववद्याथीहरूिाई अनिुन्धानकािालग 
र्ी टथानको वफल्ड लिशजटमा प्रोत्िावहत गररनेछ ।  

५. र्ी टथान ववशेर्का बारेमा लनर्ािाकारहरूको भ्रमण आर्ोजना गने र 
िावहशत्र्क िेखरचना िेखाई पिपलिकामा प्रकाशशत गने व्र्वटथा 
गररनेछ। 

६.  वेबिाइट, र्टुु्यव, फेिबकु, ट्वीटर, इन्टटाग्राम जटता िामाशजक 
िञ्जािको प्रर्ोग गरी आवटर्क प्रचार प्रिार गररनेछ।   

उद्दशे्र् २: पर्यटकीर् पूवायधारहरूको ववकाि गनुय । 
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2.1: पर्यटन क्षेिको 
ववकािकािालग आवश्र्क 
पूवायधारहरूको ववकाि गने । 

१. पर्यटकीर् महत्त्वका टथानहरूमा आवागमन िहज बनाउन िडक, पदमागय, 
झोिङु्गे पिु आदद लनमायण गररनेछ ।  

२. िइरहेका िडक र पदमागयको टतरोन्नलत गररनेछ । 
2.2: पर्यटन पूवायधारहरूको 
लनमायण गने । 

१. ववशेर् पर्यटकीर् टथिहरूको पवहचान गरी पूवायधार लनमायणको ववटततृ 
र्ोजना प्रलतवेदन तर्ार पाररनेछ । 

२. पूवायधार लनमायणकािालग आवश्र्क जग्गा खररद तथा अलधग्रहण गररनेछ। 
उद्दशे्र् ३: मानव िंिाधन ववकाि गनुय । 
3.1: गाउँपालिकालििका 
र्वुार्वुतीिाई पर्यटन ववर्र्को 
शशक्षा प्रदान गने ।   

१. पर्यटन व्र्विार्प्रलत र्वुार्वुतीको आकर्यण बढाउन आफ्नो क्षेिलििका 
र्ोग्र् र इच्छुक ववद्याथीहरूिाई पर्यटन तथा अलतलथ ित्कार ववर्र्मा 
धर्ाचििय लडग्रीमा अध्र्र्न गनय पठाइने र आलथयक िहर्ोग गररनेछ । 

२. आफ्नो क्षेिलििका र्ोग्र् र इच्छुक र्वुार्वुतीिाई नेपाि पर्यटन तथा 
होटेि व्र्वटथापन एकेडेमीबाट ददने गररएका Food Preparation and 

Control, Tourist Guide, Trekking Guide िगार्तका छोटो अवलधका 
तालिममा पठाइने र आलथयक िहर्ोग गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: ४. स्रोतिाधनको व्र्वटथापन गनुय । 
4.1: बाह्य स्रोतिाधनको खोजी 
गने ।  

१. गाउँपालिकालिि िामान्र् रूपमा िम्िावना देशखएका र्ोजनाहरूको ववटततृ 
िम्िाव्र्ता अध्र्र्न गनय िंघीर् र प्रदेश िरकारिमक्ष अनरुोध गररनेछ। 

२. गाउँपालिकामा आउने गैरिरकारी िंटथाहरूिाई र्ि र्ोजनामा िमावेश 
िएका कार्यक्रमहरूमा िगानी गनय आह्वान गररनेछ ।  

4.2: आन्तररक स्रोतिाधनको 
पररचािन गने ।   

१. गाउँपालिकाको वावर्यक बजेटको लनशश्चत प्रलतशत रकम पर्यटन क्षेिका 
कार्यक्रमकािालग छुट्याइनेछ ।  

२. पर्यटन क्षेिको ववकािकािालग टथानीर् लनजी क्षेििाई आह्वान गररनेछ। 
 प्रमखु कार्यक्रम 

1. जातीर् तथा िांटकृलतक पवहचान िवहतको होमटटे िञ्चािन (िनुवुार टोि -वाडय नं. १); थामी टोि -वाडय 
नं. २;  र अमिे वाडय नं. १) 

2. पदमागयहरूको लनमायण (हररहरपरुगढ़ी-मररन-मधवुनी- डांडी गरुािे-िोिा िञ्ज्र्ाङ्ग-चन्दनपरु- नैिने-राजधानी) 

3. पदमागयहरूको लनमायण (फापरचिुी-िातदोबाटो) 

4. जगेुपानी (लिन्धिुी/काभ्र ेबोडयर) रहेको िखान गमु्बा िंरक्षण तथा पर्यटन प्रवियन  

5. मररन-बराज मशन्दर िंरक्षण तथा पर्यटन प्रवियन 

6. पटवाि घोिे गफुािाई िंरक्षण तथा पर्यटन प्रवियन 

7. बदुमुचिुी गफुािाई िंरक्षण तथा पर्यटन प्रवियन 

अपेशक्षत उपिशधध  
गाउँपालिका लिि उल्िे्र् िङ्ख्र्ामा पर्यटकको आगमन िई रोजगारीका थप अविरहरू लिजयना िएको हनुेछ । 
टथानीर् स्रोत, िीप र िाधनको अलधकतम पररचािन िई पर्यटन व्र्विार्मा आधाररत उद्योगहरू टथापना िएको 
हनुेछ ।  
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४.३. िघ ुउद्यमशशिता ववकाि र टव–व्र्विार् प्रवियन  

पषृ्ठिलूम 

मालनिको ज्ञान, िीप, चाहना, द्खि, रुची, अनिुव र स्रोतको आधारमा व्र्ाविार्को छनौट गररने िएपलन 
घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको अवटथा र पररवेश िने श्रलमक आपलुतयिाई प्राथलमकतामा राख्न ेगरेको पाइन्छ । कुि 
जनिङ्ख्र्ा मध्रे् ३१७ जना माि उद्योग र व्र्विार्मा िंिग्न रहेको पाइएको छ । ठेक्कापट्टा, कृवर् फििको 
व्र्ापार  आदद जटता व्र्विावर्क काममा िंिग्न १४२ जनामाि रहेको पाइएको छ । जलडवटुीको उत्पादन प्रचरु 
मािामा पाईने र्ि पालिकावाट लनकािी गने व्र्विार्मा केवह र्वुाहरू िंिग्न रहेका छन ्। आवालिर् होटि, 
खरुा पिि, कुवटर एवं घरेि ुउद्योग र अन्र् रोजगारमिुक व्र्विार्मा िंिग्न जनिङ्ख्र्ा १५० को हाराहारीमा 
रहेको पाइएको छ  ।     

नेपाि िरकारिे िघ ुउद्यम, व्र्ापार र रोजगारको मापदण्डका रुपमा मु् र्तर्ा चारवटा आधारिाई लिएको छ 
। जि अनिुार (क) आफैं िे नै व्र्वटथापन हेने (ख) नौं जनािम्म जनशशक्त पररचािन हनुे (ग) १० वकिो वाट 
िन्दाकम जिववद्यतु स्रोतवाट िञ्चािन हनुे  (घ) िाना व्र्ापार िन्नािे वावर्यक रु. पाँच िाखदेशख एक करोडिम्मको 
व्र्ापार कारोवारिाई तोवकएको छ ।  

र्ि शजल्िामा प्राङ्गाररक खाद्यान्न वटतमुा आधाररत उद्यमशशिताहरूको प्रचरु िम्िावना रहेको हुँदा, औद्योगीकरणको 
प्रवक्रर्ामा िैजान िवकन्छ । तरकारी र फिफूि उत्पादन तथा वजारीकरणको पररमाण दरिाई वढाउने िघ ु
उद्यमशशिता र टव–रोजगारमा िटुत ववकाि िई राखेको अवटथा छ ।  

प्रमखु िमटर्ा  

खलु्िा बजारको राप र तापमा वपशल्िएको हाम्रो िमाजमा टवरोजगार र व्र्ाविार् प्रवियन गनय कदठन मेहनतको 
आवश्र्कता पदयछ । िमग्र रुपमा उपिोगको िंटकृलत मौिाई रहेको अवटथामा गाउँको गररबीको खाडि गवहररएर 
गएको अवटथा छ । अवहिे देशको अथयतन्िको कररब २३ प्रलतशत वहटिा रेलमटेन्ििे ओगटेको छ िने कुि 
ग्राहटथमा चौथो टथानमा रवह राविर् अथयतन्िमा िहर्ोग गरररहेको िए पलन औद्योलगक क्षेिको र्ोगदान खशुम्चदै 
गएको अवटथा हो । ववकािको अवधारणा अनिुार कृवर् तथा पशपुािन क्षेििाई प्रथम टतम्ि, उद्योग तथा 
वाशणज्र् क्षेििाई दोस्रो टतम्ि र िेवा क्षेििाई तेस्रो टतम्िका रुपमा ववकाि गनुयपने कुरामा ववज्ञहरूिे जोड 
ददएको पाइन्छ । अलधकांश टथानीर्तहमा िञ्चािन हनुे ववकािका पररर्ोजनाहरूिे िामाशजक ववकािको क्षेि तथा 
िौलतक पूवायधार क्षेिहरूमा माि प्राथलमकतामा राख्न ेिएको  हदुा िगानी र िगानीको वातावरणिाई नै प्रमखु 
िमटर्ाको रुपमा लिइएको छ । िामाशजक ववकाि तथा िौलतक पूवायधार लनमायणको िालग आवश्र्क िघ ुउद्यम 
ववकाि र िाना व्र्ाविार्को माध्र्मबाट रोजगारी अलिवृवि गनय पेशागत िीप र ज्ञानको ववववलधकरण गनय 
निक्निुाई अको िमटर्ाको रुपमा लिइएको छ । औद्यौलगक उत्पादनको िालग वजार शृ्रखिा तर्ार गनय निक्न ु
तेस्रो िमटर्ाको रुपमा लिइएको छ ।  

चनुौती तथा अविर  

राविर् िक्ष्र् अनिुार िरकारको कुिग्राहटथ उत्पादनमा िघ,ु िाना र मझौिा उद्योगहरूको र्ोगदान बढाउने र 
वेरोजगारी दर घटाउने कुरािाई िूचकको रुपमा लिएको छ । तर खुल्िा र प्रलतटपधायत्मक अथयव्र्वटथािे राविर् 
अथयराजनीलतमा प्रिाव पारररहेको अवटथामा टथानीर् माग र उत्पादनको आधारमा व्र्विावर्क ववकाि गरी आपूलतय 
िन्तिुन गनय लनकै चनुौतीपणुय मालनएको छ । वाटतवमा घ्र्ाङिेख गाउँपालिका लिि व्र्शक्तगत तहबाट गरररहेका 
आर्आजयनको प्रर्ाििाई टथानीर् िरकारको तफय बाट िहर्ोग, िाझेदारी र िहशजकरण गनय खोशजएको छ । 
िघउुद्यमको ववकािबाट कृवर्, बागवानी, पशपुन्छी र मौरीपािनका उत्पादनमा मलु्र् थप गनयको िालग िहर्ोग 
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गनुयको अिावा पर्यटन क्षिेको िालग आवश्र्क वटत ुतथा िेवा आपूलतय गनय िहर्ोग लमल्ने छ । व्र्विावर्क 
प्रवियनिे मालनिहरूको उत्पादन गने क्षमता अलिवृवि हनुे र टवरोजगार लिजयना गनय िहर्ोग गने छ ।  

िोच 

उद्यमशशिता र व्र्विार्को प्रवियन र ववकाि गरी गाउँपालिका लिि टवरोजगारको  लिजयना  । 

िक्ष्र्  

हाि उद्यमशशिता र टव–रोजगारमा िंिग्न कुि जनिङ्ख्र्ाको १.८ प्रलतशतिाई वृवि गरर ५ प्रलतशतमा वृवि 
गने । 

उद्दशे्र् 
1. िहकारी, रेलमट्यान्ि र वाह्य ववशत्तर् स्रोतको उत्पादनशशि क्षेिमा पररचािन गनुय । 

2. िघ ुउद्यम, टवव्र्विार् र व्र्ापार िंिग्न नागररकिाई व्र्विावर्क लिप र ज्ञान प्रदान गनुय ।  

रणनीलत तथा कार्यनीलत 
तालिका 11: िघ ुउद्यमशशिता ववकाि र टव–व्र्विार् प्रवियनका रणनीलत तथा कार्यनीलत 

रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: िहकारी, रेलमट्यान्ि र वाह्य ववशत्तर् स्रोतको उत्पादनशशि क्षिेमा पररचािन गनुय । 
१.१: बजारको मागमा आधाररत 
उत्पादन र बजार व्र्वटथापन गने । 

1. बजार शृ्रङ्खिामा आधाररत िघ ुउद्यम ववकािमा िहर्ोग 
गररनेछ । 

2. कृवर्, वागवानी तथा पशपुन्छीजन्र् उत्पादन िङ्किन केन्र 
टथापना गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: िघ ुउद्यम, टवव्र्विार् र व्र्ापार िंिग्न नागररकिाई व्र्विावर्क लिप र ज्ञान प्रदान गनुय । 
२.१: व्र्विावर्क लिप र ज्ञानमा 
ववकाि गरी व्र्विार्हरूको ववकाि र 
ववटतारका िालग ववशत्तर् पहुँचमा वृवि 
गने । 

 

1. हािको लनवायहमशुख आलथयक उपाजयनमा आशश्रत पररवारिाई िघ ु
उद्यमशशितामा रुपान्तरण गररनेछ । 

2. िाना तथा घरेि ुउद्योगमा रहेका व्र्विार्को कारोवारमा बवृि 
गनय िहशजकरण गररनेछ । 

3. िघ ुउद्योग र िाना तथा घरेि ुउद्योगहरूको ववकाि र क्षमता 
अलिवृवि गररनेछ । 

 

प्रमखु कार्यक्रम  
• िघ ुउद्यम ववकाि कार्यक्रम  

• टथानीर् बजारको माग र आपूलतयको आधारमा व्र्विार् िञ्चािनमा िहशजकरण कार्यक्रम 

• प्रववलध तथा लिप हटतान्तरण र िबिीकरण कार्यक्रम 

• िगानी स्रोत िम्मको पहुँच टथावपत गनय िहशजकरण कार्यक्रम 

अपेशक्षत उपिशधध  
िहकारी, रेलमट्यान्ि र वाह्य ववशत्तर् स्रोतको उत्पादनशशि क्षेिमा पररचािन िएको हनुेछ । िघ ुउद्यम, टवव्र्विार् 
र व्र्ापार िंिग्न नागररकिाई व्र्विावर्क लिप र ज्ञान प्रदान गररएको हनुेछ । 
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४.४. ववशत्तर् िंटथा र िहकारी क्षिे पररचािन  

पषृ्ठिलूम 

िंववधानिे देशको अथयतन्िका तीन खम्वाको रुपमा लनजी, िहकारी र िावयजलनक क्षेििाई मानेको छ । िरकारी 
तथा ववकाि बैंक, िघवुवत्त िंटथा, वचत तथा ऋण िहकारीहरूको पररचािनिाई देशको अथयतन्ििाई चिार्मान 
बनाउन र िगानीको वातावरण तर्ार गनयका िालग चावहने ववत्तीर् स्रोतको पररचािन नीलत रहेको छ । ववत्तीर् 
पररचािनको माध्र्मका रुपमा लनजीक्षेिको र्ोगदानिाई ववश्वका धेरैजिो देशिे टवीकार गरेका छन ्। देश लिि 
लनजीक्षेिको उन्नत ववकाि निएिम्म वा वातावरण तर्ार निए िम्म िहकारीिाई अको िरपदो ववत्तीर् पररचािनको 
माध्र्म मालनएको छ ।  

घ्र्ाङिेख गाउँपालिकामा बैंक तथा ववत्तीर् िंटथामा खाता िञ्चािन िएका घरधरुी जम्मा ४२ प्रलतशत छन ्िने 
बैंक, ववत्तीर् िंटथा वचत तथा ऋण िहकारीमा पहुँच निएका घरधरुी ५८ प्रलतशत रहेका छन ्। गाउँपालिकामा 
एक वैक र दईु ववशत्तर् िंटथाहरू िवक्रर् छन ्िन ेपाँचवटा वचत तथा ऋण िहकारीहरू अशटतत्वमा रहेको छन ्
।  

प्रमखु िमटर्ा   

िहकारी िंटथाहरूिे िहकारीको नीलत, लििान्त र मान्र्ता अनिुार कार्यक्रम िञ्चािन गनय र व्र्वटथापन गनय 
कदठन िइराखेको अवटथा छ । िरकारको केन्रीर् िेजरीमा रहेका नगदिाई लिधै गाउँमा रहेको गररबको 
झपुडीिम्म परु् र्ाउने माध्र्मको रुपमा माि िहकारीिाई लिएको माि छैन वक अझ गाउँमा छररएर रहेका ि–
िाना पुजँीहरूिाई िंकिन गदै पनुः गाउँमा नै िगानी गने िोचका िाथ एक आलथयक आधारका रुपमा लिइएको 
छ । ववश्वव्र्ापीकरण र खुल्िा अथयबजार नीलतका कारण गाउँको आत्मालनियरता टखिन िएको अवटथामा अब 
उपिोक्ताहरूको बटतीका रुपमा ववटतार िईरहेको छ । िहकारीिे िबैका िालग ववत्तीर् िेवामा पहुँच परु् र्ाउन 
िहर्ोग गरररहे पलन र्ि क्षेिहरूमा तमाम ववकृलतहरूका कारण िंटथागत ववकाि हनु िकेको छैन । नेपािमा 
िमूहमा आधाररत िहकारीको प्रिाव श–िशक्तकरणको एक राम्रो नमूना बलनरहेको अवटथामा िङ्घीर् िरकारको 
ऐन तथा नीलतहरूिँग िमन्वर् गदै र्ि ददशामा प्रिावकारी कार्य गनय ध्र्ाङदेख गाउँपालिकािे ववगत दईु दशक 
देशख लिन्धिुीको मौलिक अभ्र्ािका रुपमा रहेको िमहुमा आधाररत वचत तथा ऋण िहकारीका अनिुविाई 
आत्मािात गनय र शहरमा केशन्रत रेलमटेन्ििाई नीलतगत र क्षमतागत रुपमा पररचािन गनय िके नागररकको ववशत्तर् 
पहचुको अविर प्राप्त हनु िक्दछ ।   

चनुौती तथा अविर   

िरकारिे ददगो आलथयक वृवि र उत्पादनशशि रोजगारी र मर्ायददत कामका िालग तोवकएका दईुवटा िूचकहरूिे 
क्रमशः ववत्तीर् िेवामा िबैको पहुँच र हरेक ३० लमनेटको पैदि र्ािामा िहकारी िेवाको िवुवधािाई िलुनशश्तता 
गने कुरा उल्िेख गरेको छ । वाटतवमा िहकारी ऐन तथा लनर्माविीहरूिे व्र्शक्तगत िदटर्ताको आधारमा 
िहकारीहरूको पररकल्पना माि गरेका छन ्तर िामो अनिुव र व्र्वहाररक अभ्र्ािका आधारमा िमूहमा आधाररत 
वचत तथा ऋण िहकारी नै प्रिावकारी र िामवुहक िािका िालग उपर्ोग र नलतजामशुख देशखएको छ । र्िको 
नलतजा र प्रिावकाररताको कारण नै र्टतो िहकारीिाई छिफिमा प्रटताववत गररएको हो । कशम्तमा २५ जना 
व्र्शक्तहरूिँग छररएर रहेको पुँजीिाई िंकिन गरी वचत तथा ऋण िहकारीको गठन र पररचािन गनय िवकन े
व्र्वटथा कानूनमा उल्िेख छ ।र्ी पक्षहरु गाउँपालिकाको िालग चनुौतीको रुपमा रहेकव छन l  र्िका अिावा  
लबपन्न र स्रोतिाधनबाट पछालड पनय वाध्र् िमदुार्िाई िशक्षत गरी िरि तथा ददगो व्र्वटथापन र िबैको िमान 
पहुँच लनमायण गनयका िालग हाििम्मको प्रिावकारी िहकारी िञ्चािनको मोडिहरूमा िमूहमा आधाररत िहकारी 
नै रहेको पाइन्छ ।  िमूहमा आधाररत िहकारीिाई ववपन्न िमदुार् िम्म पगु्ने आधारका रुपमा पवहचान गनय 
िवकन्छ  ।  वकनकी र्टता िहकारीहरूिे िमूह–िमूहको िहकार्य, िमान र लनशश्चत िगूोिमा बिोबाि, वचत तथा 
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ऋणको कारोवार गने उद्देश्र्, िङ्घीर् िंरचना, िहकारीको िदटर्ताका िालग िमहुको लिफाररि, िमूहको जमानीका 
आधारमा कारोवार र िामवुहक नीलत तथा लनर्माविीहरूको लनमायण जटता िमावेशी िोकतन्िको अभ्र्ाि गरेको 
हनु्छन ्।  

िोच  

हरेक पररवारिाई िहकारीमा आवि गदै िगानीको िालग टथानीर् पजुीको लनमायण  । 

िक्ष्र् 

ववत्तीर् पहुँच अलिवृविका िालग हरेक पररवारको आलथयक िरुक्षा र ववत्तीर् स्रोतमा पहुँच अलिवृवि हनुे ।  

उद्दशे्र्  

1. ववशत्तर् पहुँच बढाई आलथयक बवृि गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 
तालिका १३: ववशत्तर् िंटथा र िहकारी क्षिे पररचािनका रणनीलत र कार्यनीलत 

रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: ववशत्तर् पहुँच बढाई आलथयक बवृि गनुय । 
१.१: बचत र ऋणिाई 
प्रिावकारी बनाउने । 

1. हरेक बटती तथा टोिमा िमूह गठन र पररचािन गरी वचत तथा 
ऋण पररचािन अलिर्ानका रुपमा िञ्चािन गररनेछ । 

2. एक टोि एक वचत िमूह र हरेक वडामा एक वचत तथा ऋण 
िहकारी िेवा केन्र अलिर्ान िञ्चािन गररनेछ । 

3. गररबीको मापदण्ड अनिुार ददइन ेअनदुानिाई िहकारीको कोर्मा 
वचत जोड कोर्का रुपमा प्रदान गररनेछ । 

4. वचत तथा ऋण िहकारी र ववर्र्गत िहकारीका रुपमा उत्पादन 
िहकारीिाई पररचािन गररनेछ । 

5. िहकारीहरूको िंटथागत ववकाि र स्रोतको िालग िम्बन्ध ववटतार 
गररनेछ । 

१.२: िहकारीिाई आर् आजयन 
टवरोजगारी र गररवी 
न्रू्नीकरणका क्षेिमा उपर्ोग गने 
। 

1. िबै घरधरुी वचत तथा ऋण िहकारीमा आवि र हरेक व्र्ाविार्ी, 
व्र्विावर्क िहकारीमा आवि गररनेछ ।  

2. िहकारीको शेर्र िदटर् िङ्ख्र्ा र रकम, वचतकतायको िङ्ख्र्ा र 
रकम, ऋणी िङ्ख्र्ा र िगानी रकम, िगानी अििुी, व्र्ाज दर र 
मापदण्ड अनिुार िंटथागत ववकाि िहकारीको िंटथागत ववकाि 
गररनेछ ।  

3. िहकारीको कारोवार, व्र्विावर्क आत्मलनियरताका िालग िौलतक 
पूवायधार लनमायणमा िहर्ोग गदै अनिाईन वा मोवाईि िेवामा कारोवार 
गनय िक्नेगरी क्षमता अलिववि गररनेछ । 

4. टथानीर् पुजँीको िङ्किन गने नीलतगत व्र्वटथा लमिाइनेछ । 

5.  स्रोत वववहन पररवारका िालग ववशत्तर् स्रोतमा पहुँच वृवि गररनेछ । 

6. अन्तर िहकारी िमन्वर् र िहकार्य गररनेछ । 
 

प्रमखु कार्यक्रम    

• हरेक बटती तथा टोिमा मवहिा आत्मलनियर िमूहहरूको गठन र पररचािन 
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• िमूहिाई वडाटतरको वचत तथा ऋण िहकारीमा आविता र मशजयङ 

• िहकारीको व्र्विावर्क र्ोजना लनमायण   

• लडजीटि अलििेखनका िालग िहशजकरण कार्यक्रम 

• िहकारी लििान्त र अन्तरायविर् अभ्र्ािको आधारमा अनगुमन 

• गाउँपालिकाका िबै घरधरुीिाई िहकारीमा आवि गने कार्यक्रम 

• गररबी टतर अनिुार आर्आजयन बवृिका िालग िहकारी माफय त िहार्ता कार्यक्रम  

अपेशक्षत उपिशव्ध  

गाउँपालिकाका हरेक वटतीमा एक मवहिा वा उत्पादन िमहु, एक वडा कशम्तमा एक िेवा केन्र िवहतको वचत 
तथा ऋण िहकारी पररचािन गरेर िबै पररवारहरूिाई िहकारीतामा आवि गदै आलथयक कारोवारमा िंिग्न 
गरीनेछ  । 
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४.५. आपलुतय व्र्वटथा 
पषृ्ठिलूम 

ववकािको िंरचना र प्रववलधहरूमा आएका प्रगलतहरूिे अव घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाका कुनै पलन वशटतहरू वाह्य 
क्षेि वा वजारवाट हनुे आर्ात लनर्ायतवाट अिग रहन िकेको अवटथा छैन । िौगोलिक वहिाववाट ववववधता 
रहेको र्ि पालिका लिि खाद्यान्नको ववलनमर् आपिमा आशश्रत रहेको अवटथा छ । मु् र् रुपमा िताकपडा, शशक्षा, 
टवाटथ्र्, िंचार तथा र्ातार्ातका िाधनहरू र कृवर् तथा पशपुशन्छका िालग चावहने मि, ववर्ादद, दाना र और्लधहरू 
नै पालिका लिि आपलुतय हनुे प्रमखु वटतहुरू हनु ्।  गाउँपालिकाको वावर्यक आम्दानी कररब रु. ३०,७४,५४,५०० 
र खचय कररब ७६,५,८४,००० छ । र्ि गाउँपालिका नागररकहरूिे रु. ४८,०५,०२३ ऋण लिएको देशखन 
आउँछ । र्ि तथ्र्ाङ्किाई हेदाय गाँउपालिकाको ववशत्तर् िंशचलत ऋणात्मक देशखन्छ । आर्ातिाई लनर्ायतिे 
प्रलतटथापन गनय पालिका लिि वटतहुरूको उत्पादन र ववववलधकरण गनय आवश्र्क देशखन्छ । त्र्िै गरर कुि 
२७११ घरधरुी मध्रे् १४५० घरधरुीको पाररवाररक ऋण िएको र १२०३ घरधरुीको पाररवाररक ऋण निएको 
ििेक्षणबाट देशखन आउँछ ।  

टथानीर् टतरमा उत्पादन हनुे कच्चा पदाथयको वजार मिुत लिन्धिुी, महोत्तरी, धनरु्ा, वनेपा र काठमाण्डौ नै हो । 
दाि, ताजा तरकारी, माि,ु र अण्डाको वजार प्रलतटपधाय लिन्धलुि, महोत्तरी, धनरु्ा, काभ्र ेर िारलतर् आर्ालतत वटतहुरूिँग 
रहेको छ । ववशेर् गरर टथानीर् अन्नको उत्पादन टवाददिो र पोवर्िो िएको हदुा टथानीर् खपत नै हनुे गरेको 
छ िने िारतीर् वजारका चामिहरू और्त मालिक लतन टनका आर्ात हनुे अनमुान छ ।  

लनर्ायत हनुे िवै िामाग्रीहरूका मु् र् माग हनुे वजार िनेका लिन्धिुी, वनेपा र काठमाण्डौ नै हनु ्। तरकारी, 
दगु्धजन्र् पदाथय, र वनजन्र् पैदावारहरू मु् र् लनर्ायत वटतहुरू रहेका छन ्। आर्ात हनुे वटतहुरूमा दैलनक उपिोग 
हनुे तर्ारी िामाग्रीहरूका अिावा खाद्यान्नमा चामि, तेि, दाि र तर्ारी खाजा आदद रहेका छन ्। वढ्दो िडक 
िंजािको ववटतारका कारण िगुा कपडा, मोवाईि, पाटयि, आददहरूको आर्ात वढ्दो अवटथामा रहेको छ । कृवर्, 

वागवानी, पशपुशन्छका िालग आवश्र्क ववऊ, ववर्ादी, मि, दाना र और्लधहरूमा आर्ात वढ्दो छ िने आर्ालतत 
नश्लको ववकाििे टथानीर् रैथाने नश्लको अवटथा ववटथापनमा परेको अवटथा छ ।  

प्रमखु िमटर्ा  

आर्ात-लनर्ायतको अिन्तिुनका कारण गाउँको शहर प्रलतको परलनयिरतामा वृवि हदैु गईराखेको अवटथा छ । 
आर्ात क्षेिको प्रमखु िमटर्ा िनेको गाउँवाट हनुे प ुजँीको पिार्न नै हो । ववशत्तर् स्रोतको िंकुचनका कारण 
गाउँका आलथयक गलतववलध क्रमश शहरकेशन्रत हदैु गएका छन ्। गाउँका मरुा पनु शहरलतर न ैफकेको अवटथा 
छ । रैथाने नश्ल तथा जातहरूको ववटथापनका कारण कृवर्,वागवानी तथा पशपुशन्छ पािन क्षेिमा िंक्रमणको 
जोशखम फरावकिो हदैु गईरहेको छ । लनमायण िामाग्रीको रुपमा प्रर्ोग हनुे लगट्टी, ढुङ्गा, वािवुा आदद खानी तथा 
नददजन्र् वटतकुो अत्र्लधक र िाँडिैिो तररकािे दोहन हदुा वातावरशणर् अिन्तिुन माि निई ववपद्द्को जोशखम 
उच्च रहेको छ । 

चनुौतीहरू  तथा अविरहरु 

आर्ातमा देशखएको मु् र् चनुौती िन्नु नै गाउँमा हनुे मरुा िंशचती घट्न ुरहेको छ । गाउँको ववशत्तर् स्रोत पनु 
शहर तफय  फवकय दा गाउँ उत्पादन टथिवाट उपिोग गने वजारका रुपमा रुपान्तरण हनु ुरहेको छ । लनर्ायत वृवि 
गनय गाउँमा  हनुे उत्पादनका क्षेि र पररमाणमा वृवि गनय िगानी गने स्रोतको व्र्वटथा गनुय चनुौती रुपमा  रहेको 
छ । पदाथय उत्पादनमा आवश्र्क लिप, ज्ञान, वजार िचुना र ढुवानीिाई अको चनुौतीका रुपमा लिइएको छ । 
र्ी चनुौलतका बाबजदु गाउँ क्षेि लििै उत्पादन हनुे लबलिन्न तरकारी तथा मकै, कोदो जटता वालिहरुको उत्पादनको 
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प्रबधयन गनय िके लनर्ायतिाई बढावा ददई गाउँपालिका को  जीवन टतर मा अत्र्लधक िधुार हनु िक्ने अबिर 
रहेको छ l 

िोच 

कृवर्, वागवानी, पशपुशन्छ ववकाि र वन पैदावारको लनर्ायतमा  जोड दददै आर्ात- लनर्ायतमा िन्तिुन । 

िक्ष्र् 

कृवर्, वागवानी र पशपुशन्छ ववकािका िालग आर्ात गनुय पने वटतमुा आत्मलनियर िई लनर्ायतको अवटथा ववकाि 
गने । 

उद्दशे्र् 

1. गाउँपालिका लििको आपूलतय प्रणािीिाई प्रिावकारी एवम ्ददगो बनाउन ु। 

2. टथानीर् स्रोत, कच्चा पदाथय, िीप र िाधनको अलधकतम पररचािन गनुय । 

3. उत्पाददत वटतहुरूको लबक्री ववतरणकािालग बजार व्र्वटथापन गनुय । 

4. वाशणज्र् क्षेििाई टथानीर् अथयतन्िको महत्त्वपूणय अङ्गको रूपमा ववकाि गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 12: आपतुीका रणनीलत र कार्यनीलत 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 
उद्दशे्र् १: गाउँपालिका लििको आपूलतय प्रणािीिाई प्रिावकारी एवम ्ददगो बनाउन ु। 
१.१: अत्र्ावटर्क 
िामाग्रीहरूको िहज आपूलतयको 
िलुनशश्चतता गने । 

१. िपुथ मलु्र् पििहरू िञ्चािनको व्र्वटथा गररनेछ । 

२. िपुथ मलु्र् पिि िञ्चािनकािालग िहज कजाय तथा लनर्लमत अनगुमनको 
व्र्वटथा लमिाइनेछ । 

३. गाउँपालिका लििको िम्पणुय आपूलतय व्र्वटथािाई प्रिावकारी बनाउन 
उच्चटतरीर् बजार अनगुमनको िंर्न्ि पररचालित गररनेछ। 

उद्दशे्र् २: टथानीर् स्रोत, िीप र िाधनको अलधकतम पररचािन गनुय । 
2.1: टथानीर् स्रोतमा आधाररत 
कच्चा पदाथयको प्रशोधन गनय 
तथा उद्योग िञ्चािन गनय 
िहशजकरण एवम ्प्रोत्िाहन गने 
। 

१. टथानीर् कच्चा पदाथयमा (कोदो, ऐिेँि ुआदद) वाइन लडटटीिरी टथापना 
र व्र्विावर्क उत्पादन गरी वाइन उद्योग िञ्चािन गररनेछ ।  

२. टथानीर् रुपमा उपिधध हनुे कच्चा पदाथयको प्रशोधन गने कार्यिाई 
प्रोत्िाहन गररनेछ । 

३. लनजी-िहकारी िगानी मैिी वातावरण लनमायण गनय आवश्र्क िंटथागत 
िंर्न्ि बनाई वक्रर्ाशीि गररनेछ । 

४. उद्योगी, व्र्विार्ी एवम ् िगानीकतायिाई उद्योग दतायदेशख टथानान्तरण 
िम्मका िेवाहरू िहज उपिधध गराइनेछ । 

उद्दशे्र् ३: उत्पाददत वटतहुरूको लबक्री ववतरणकािालग बजार व्र्वटथापन गनुय ।  
३.१: टथानीर् उत्पादनिाई 
गणुटतरीर्ता िलुनशश्चत गदै 
औद्योलगक वटतकुो  
बजारीकरण गने।  

१. जडीबटुी उत्पादन, प्रशोधन तथा लनकािीमा जोड ददइनेछ।  

२. टथानीर् स्रोतमा आधाररत हटतकिा उद्योगहरूको टथापनाद्वारा परम्परागत 
िीप तथा प्रववलधको िंरक्षण र ववकाि गररनेछ । 

३. औद्योलगक उत्पादनको गणुटतरमा िधुार गनय गणुटतर परीक्षण िम्बन्धी 
व्र्वटथा गररनेछ ।  

उद्दशे्र् ४: वाशणज्र् क्षिेिाई टथानीर् अथयतन्िको महत्त्वपूणय अङ्गको रूपमा ववकाि गनुय । 
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४.1: तिुनात्मक िािका वटत ु
तथा िेवाहरूको पवहचान गरी 
लनर्ायतर्ोग्र् हनुे वटत ु तथा 
िेवाको उत्पादकत्वमा बवृि गनय 
आवश्र्क कार्यक्रमहरू 
िञ्चािन गने ।  

१. तिुनात्मक िािका वटतहुरूको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन 
िम्वशन्धत लनकार्िँग िमन्वर् र िहकार्य गररनेछ ।  

२. िाना, घरेि ुतथा मझौिा उद्योगहरूिाई उत्पादन तथा आपूलतय िञ्जािमा 
आवि गदै माग वमोशजमका वटत ु तथा िेवाहरूको उत्पादनिाई 
प्राथलमकता ददइनछे । 

प्रमखु कार्यक्रम  

1. वपठो तथा च्र्ा्िा उत्पादन तथा ्र्ावकङ्ग उद्योग िञ्चािन 

2. लततेपातीको व्र्विावर्क खेती प्रवियन कार्यक्रम  

3. टथानीर् श्रोतको पवहचान गरी टथानीर् स्रोतमा आधाररत हटतकिा उद्योग िञ्चािन (नाङ्खिो, डािो आदद) 

4. एक वडा एक शपुथ मलु्र् खाद्यान्न पिि 

5. उद्योग व्र्वशार् िञ्चािनकािालग टथानीर् आवटर्कता अनरुुपको कार्यववलध लनमायण 

6. िबै प्रकारका टथानीर् उद्योग-व्र्वशार्को िहज दताय तथा लनर्लमत अनगुमनको व्र्वटथा 
7. गाउँपालिका क्षेिबाट िइराखेको कुचो, बाँि, बोडी, लिलम, अदवुाको लनर्ायतको व्र्विावर्क प्रवियन  

8. टथानीर् उद्योग-व्र्विार्ी प्रोत्िाहन कार्यक्रम 

9. औद्योलगक ग्रामको टथापना  

 

अपेशक्षत उपिशव्ध 

गाउँपालिका लििको आपूलतय प्रणािी प्रिावकारी हनुेछ । टथानीर् स्रोत, कच्चा पदाथय, िीप र िाधनको अलधकतम 
पररचािन िएको हनुेछ । घ्र्ाङिेख का टथानीर् कच्चा पदाथयहरुको िदपुर्ोग हनुे गरेर, जटु, ढाका, टपरी, पानी, 
जडबटुी उद्योगहरू टथापना गरर उत्पाददत वटतहुरूको लबक्री ववतरणकािालग बजार व्र्वटथापन हनुेछ । 
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४.६. खाद्य िरुक्षा र गररवी लनवारण   

पषृ्ठिलूम 

खाद्य िरुक्षा र गररवी मानव ववकाि िचुकका िवायलधक प्रर्ोग गररने िचुकहरू हनु ् । खाद्यान्न उत्पादन र 
उपिोगको अविरिाई वर् दईु िचुकहरूिे महत्व राख्न ेत छदैछ त्र्ो िन्दा पलन र्ी िवाि ववकािका प्रमखु 
एजेण्डा पलन हनु ्। र्ि गाउँपालिकािे उपिव्ध गराएको पालिकाको वववरण अनिुार पालिका लििका कुि घरधरुी 
मध्रे् आफ्नो खेतको अन्न उत्पादनवाट छ मवहना िम्म पलन खान नपगु्ने पररवारको िङ्ख्र्ा ७५ प्रलतित रहेको 
छ िने वाँवक २५ प्रलतित पररवारिेमाि आफुिे उत्पादन गरेको अन्न वर्यददन िरर खान िक्ने हैलिर्त रा्दछन ्
। आफ्नो जलमनको उत्पादनिे आधा वर्य पलन खान नपगु्ने पररवारका कररव आधा वहटिा िन्दा ववढ रहेको 
अवटथा छ । कुि घरधरुी २७११ मध्रे् १३५७ घरधरुीिे आफ्नो खेतवारीको उत्पादनिे आधा वर्य पलन खान 
नपाउने अवटथा छ । उक्त िङ्ख्र्ामा ३७९ घरधरुी वा १४ प्रलतशतिे आफ्नो उत्पादनिे लतन मवहना पलन खान 
नपगु्ने वताएका छन ्िने िोही िमहुका १५.३ प्रलतशत जनिङ्ख्र्ा लनरपेक्ष गररवीको रेखामनुी रहेका छन ्।  

प्रमखु िमटर्ा  

खाद्य अिरुक्षा र गररवीका प्रमखु िमटर्ािाई व्र्शक्तका दैलनक आर्, रोजगारी, वजार िाऊ, जलमनको ववतरण र 
जलमनको उत्पादकत्वको िापेक्षमा ववश्लरे्ण गने प्रचिन रहेको छ । घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाका नागररकिाई प्राप्त 
हनुे आर् आजयन र रोजगारीका अविर वृवि गनय कृवर् क्षेिको र्ोगदान रहन्छ ।  जलमनका ववतरण र 
उत्पादकत्विाई कृवर् क्षेिको उत्पादन गने िाधनका रुपमा लिईन्छ । मु् र् रुपमा घ्र्ाङिेख गाउँपालिका लिि 
िईरहेको जग्गाको खशण्डकरण र कृवर् र्ोग्र् जलमनमा हनुे गैह्र खाद्यान्न वािीको उत्पादनिाई प्रमखु िमटर्ा रुपमा 
लिइएको छ । जलमनका खशण्डकरण रोवकने अवटथा छैन अतः गैह्र कृवर्क्षेिको र्ोगदानिाई खाद्य िरुक्षा र गररवी 
लनवारणको अविरका रुपमा प्रर्ोग गनुयको ववकल्प रहेन । वािवालिकाको पोर्णको प्रलतवेदन अनिुार पाँच वर्य 
मलुनका जम्मा १९०१ वािवालिका मध्रे् ६८२ वािवालिकाका शारररीक वृवि अनगुमन गररएको लथर्ो जिमा 
७४ जनामा कुपोर्णको लतनै वकलिमका िक्षण देशखर्ो । ववशेर् गरर पानीजन्र् िंक्रमणवाट हनुे रोगहरू आऊँ, 

पखािा, ितुो, खवटरावाट वािवालिकाको शारररीक वृवि ववकािमा कलत प्रिाव पारेको नतोवकए पलन उक्त िङ्ख्र्ाका 
वािवालिका कुपोर्णको शशकार हनुिुाई वािटवाटथ्र्का वहिाववाट िमटर्ाका रुपमा लिन आवश्र्क छ ।  

चनुौती तथा अविरहरु 

टथानीर् तहमा खाद्य िरुक्षाको िवाि कृवर्को उत्पादन िन्दा पलन रोजगारीको अविरवाट ववमखु हदुा िजृना हनु े
िवािको रुपमा रहेको छ । खाद्य अिरुक्षा र गररवी एक अकायका ववच पर्ायर्वाची मालनन्छ । गाउँका गररवहरूको 
घरमा पैिा किरी लिि आउन िक्छ,त्र्ो नै चनुौतीका रुपमा रहेको छ । खाद्य िरुक्षाका वहपुशक्षर् आर्ामहरूमा 
लिमान्त िमदुार्हरूको पहचु अलिवृवि गनुय चनुौती रहेको छ।  

लबलिन्न िंघ-िंटथा तथा प्रदेश-िंघ िरकारको नीलत लनर्म र िहर्ोगमा र्ि गाउँपालिकाको िालग पलन खाद्य 
िरुक्षाको कार्यक्रम प्रबि बन्दै जाने अवटथा अबिरको रुपमा रहेको छ l 

िोच 

लनरपेक्ष गररवीका रेखामलुन रहेका जनिङ्ख्र्ािाई आर् आजयनको अविर । 

िक्ष्र् 

खाद्य अिरुक्षा र गररवीका वहआुर्ामहरूमा अवहिेको अवटथामा २५ प्रलतशतिे िधुार गने । 

उद्दशे्र् 
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1. टवटथ जनशशक्त तर्ार गनय तथा रोग प्रलतरोधात्मक क्षमता बढाउन गणुटतरीर् र पोर्णर्कु्त खाद्य िामग्रीमा 
पहुँच बढाउन ु। 

2. गररवी र खाद्य िरुक्षाको जोशखममा रहेका घरधरुीहरूिाई जोशखमका आधारमा अनदुान वा प्रत्र्क्ष काममा 
िंिग्न गराउन ु

3. गाउँपालिकािाइय कुपोर्णको मकु्त बनाउन ु। 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 13: खाद्य िरुक्षा र गररवी लनवारणका रणनीलत र कार्यनीलत 

रणनीलत कार्यनीलत 
उद्दशे्र् १: टवटथ जनशशक्त तर्ार गनय तथा रोग प्रलतरोधात्मक क्षमता बढाउन गणुटतरीर् र पोर्णर्कु्त खाद्य िामग्रीमा 
पहुँच बढाउन ु। 
१.१: पोर्णर्कु्त खानेकुराको बारेमा 
चेतना बढाउँदै र्ि िम्बन्धी िेवाको 
पहुँच िबै बटतीिम्म परु् र्ाउने । 

१. गणुटतरीर् एवम ् टवाटथ्र्वियक खाद्य पदाथयको प्रर्ोग बढाउँदै कुपोर्ण 
न्रू्नीकरण गररनेछ ।  

२. मातशृशश ुपोर्ण अवटथामा िधुार ल्र्ाउन ववद्यमान बहकु्षेिीर् पोर्ण र्ोजनाको 
प्रिावकारी कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

३. "िनुौिा हजार ददन" अलिर्ानिाई लनरन्तरता ददइनेछ।  

४. नागररक टवाटथ्र्मा प्रलतकूि अिर पाने खाद्यपदाथयको ववज्ञापन र बजार 
प्रवियनमा बन्देज िगाइनेछ । 

१.२:  मात ृ तथा नवजात शशश ु
मतृ्र्दुर, शशश ु मतृ्र्दुर र बाि 
मतृ्र्दुर घटाउने र औित आर् ु
बढाउने । 

१. नवजात शशश ुमतृ्र्दुर, शशश ुमतृ्र्दुर, बाि मतृ्र्दुर र मात ृमतृ्र्दुर घटाउनको 
िालग प्रजनन टवाटथ्र्, िरुशक्षत माततृ्व, बाि तथा शशश ु टवाटथ्र् िेवाहरू 
िञ्चािन गररनेछ ।  

२. प्रजनन टवाटथ्र्, िरुशक्षत माततृ्व एवम ्बाि तथा शशश ुटवाटथ्र् िेवा टवाटथ्र् 
तथा पोर्णबारे जनचेतना अलिवृवि कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: गररवी र खाद्य िरुक्षाको जोशखममा रहेका घरधरुीहरूिाई जोशखमका आधारमा अनदुान वा प्रत्र्क्ष काममा 
िंिग्न गराउन ु। 
2.१: तिुनात्मक िाि हनु िक्न े
टथानीर् बािीनािी र आधारितू 
खाद्यवटतकुो उपिोगमा 
आत्मलनियरता हालिि गने ।  

1. खाद्य तथा अन्र् कृवर् उत्पादनमा आत्म लनियरताकािालग उत्पादन पकेट क्षेि 
ववकाि गरी िघन व्र्विावर्क खेती प्रणािी अशघ बढाइनेछ ।  

2. कृवर् उपज उत्पादन, प्रशोधन, िण्डारण एवम ्ववतरण प्रणािीमा नर्ा ँप्रववलधको 
ववकािको अनिुरण,  अविम्बन र आधलुनकीकरण गररनेछ ।  

3. उत्पादन र िण्डारणका क्रममा हनु ेहानी नोक्िानीिाई न्रू्नीकरण गनय कृवर् 
उपज िङ्किन तथा िण्डारण केन्रको टथापना गररनेछ ।  

4. लनजी तथा िहकारी क्षेिको िंिग्नता बढाउँदै करार िम्झौतामा आधाररत तथा 
िहकारी खेतीिाई प्राथलमकता ददइनेछ ।  

5. मूल्र् शृङ्खिा पिलत अनिुार उत्पादनदेशख बजारीकरणिम्मका कार्यक्रमहरू 
एकीकृत रूपमा िञ्चािन गररनेछ । 

6. खाद्यान्न उत्पादन न्र्नु िएका पोर्ण अिरुशक्षत टथानहरूमा टथानीर् टतरमै 
उत्पादन गनय िवकने कृवर्जन्र् उत्पादन (कोदो, च्र्ाउ, िनु्तािा, अदवुा) प्रवियन 
तथा उपर्ोगमा जोड ददइनेछ। 

7. िरुशक्षत खानपान र पौवष्टकतत्वका स्रोत तथा उपर्ोगबारे िचेतनात्मक 
कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: गाउँपालिकािाइय कुपोर्णको मकु्त बनाउन ु। 
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३.१: गाउँपालिकाबािीिाई 
पोर्णर्कु्त खानेकुरा खान पाउन े
िलुनशश्चतता गने । 

1. न्रू्न आर् िएका तथा गररबीको रेखामलुन रहेका पररवारहरूको पवहचान गरी 
५ वर्य मलुनका बािबालिकाहरूकािालग पोर्णर्कु्त खानेकुराहरूको प्रबन्ध 
लमिाइनेछ ।  

2. टथानीर् अगायलनक उत्पादनको महत्त्व तथा िन्तलुित आहारका बारेमा िचेतना 
कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ । 

3. गाउँपालिका लिि खाद्य िरुक्षाको अवटथा िन्तोर्जनक राख्न एक घर एक 
टनेि/करेिाबारीको व्थवटथा गररनेछ ।  

4. पोर्ण िरुक्षा िम्बन्धी िचेतनामिुक कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ । 

5. गियवती मवहिा तथा बािबालिकाकोिालग खोप तथा लनर्लमत टवाटथ्र् जाँचको 
िलुनशश्चतता गररनेछ ।   

 

प्रमखु कार्यक्रम 

1. ितु्केरी प्रोत्िाहन कार्यक्रम  

2. पोर्ण टतररकरण तथा गियवती मवहिा पवहचान कार्यक्रम 

3. पोर्ण िचेतना कार्यक्रम 

4. गररवी नक्िांकन कार्यक्रम 

5. बाँझो जग्गा राख्न ेप्रवृती लनरुत्िाहन कार्यक्रम 

अपेशक्षत उपिशव्ध 

लनरपेक्ष १२ प्रलतशत गररवीको रेखामनुी रहेका जनिङ्ख्र्ािाई कशम्तमा दैलनक १ डिर आर् गनय िक्ने क्षमता र 
अविर प्राप्त गने छन ्। 
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४.७. श्रम तथा रोजगार र वैदेशशक रोजगार 

पषृ्ठिलूम 

गाउँपालिका पाश्र्वशचि, २०७८ अनिुार र्ि गाउँपालिका लिि कुि २७११ घरधरुीमा १७,३०३ जनिङ्ख्र्ा 
रहेका छन ्। उक्त जनिङ्ख्र्ा मध्रे् ५२.०६ प्रलतशत आलथयक रुपिे िवक्रर् जनिङ्ख्र्ा रहेका छन ्। उक्त 
जनिङ्ख्र्ािाई उमेर िमूहको आधारमा लनर्ाल्दा १५-३४ वर्य िमूहका ३२ प्रलतशत देशखन्छ िने ३५-५९ वर्य 
उमेर िमूहका २४ प्रलतशत रहेका छन ्। आलथयक रुपमा िवक्रर् जनशशक्तिाई टथानीर् टतरमा पर्ायप्त रोजगारीको 
अविर प्राप्त नहुँदा र्ि पालिकाबाट वैदेशशक रोजगारमा जाने प्रवृशत्त बढ्दो छ । र्ि गाउँपालिकाको कुि २७११ 
घरधरुी मध्रे् ७८० घरधरुीमा र्वुाहरूको अनपुशटथत रहेको देशखन्छ र र्ि गाउँपालिकाबाट ५४७ परुुर् र ४१ 
मवहिा गरी ५८८ जना मालनिहरू बैदेशशक रोजगारीमा गएका छन ्। िमग्र जनिङ्ख्र्ािाई लनर्ाल्दा आलथयक 
रुपमा िवक्रर् जनिङ्ख्र्ा मध्रे् वैदेशशक रोजगारमा िंिग्नको िङ्ख्र्ा कररव १५.५ प्रलतशत रहेका छन ्। 
वैदेशशक रोजगारमा गएका व्र्शक्तहरूिे वावर्यक रुपमा कररब १ करोड ६१ िाख रुपैर्ा ववप्ररे्ण पालिकामा 
लििाउने अनमुान गनय िवकन्छ । जििाई न्रू्नतम और्त कमाइको रुपमा हेदाय प्रलत व्र्शक्त प्रलत मवहना १५ 
हजार हनु आउछ । 

तालिका 14: वैदेशशक रोजगारी िम्बशन्ध वववरण 

क्र.िं िचुकहरू ईकाइ हािको शटथलत 

१ िीपमूिक तालिम लिएर वैदेशशक रोजगारीमा जाने  प्रलतशत ३ 

२ िरुशक्षत वैदेशशक रोजगारका िालग िूचना प्रवाह िङ्ख्र्ा ५ 

३ ववप्ररे्णिाई उद्यम ववकाि र आर्मूिक क्षेिमा पररचािन प्रलतशत ४ 

४ ववप्ररे्णिाई उद्यम ववकाि र आर्मूिक क्षेिमा पररचािनका िालग 
ववत्तीर् िाक्षरता   

पररवार ०   

५ वैदेशशक रोजगारी िंिग्न घरपररवारहरूिाई उद्यम ववकाि िहर्ोग िङ्ख्र्ा २ 

६ वैदेशशक रोजगारका कारण उत्पन्न  मानलिक िमटर्ाहरूमा 
मनोिामाशजक परामशय िेवा प्रदान (व्र्शक्तगत र िामवुहक परामशय) 

िङ्ख्र्ा ०  

७ ववप्ररे्ण (अनमुालनत करोडमा)  रुपैंर्ा १.६१  

 

प्रमखु िमटर्ा 

र्वुाहरूको पवहिो रोजाई वैदेशशक रोजगार रहेको अवटथामा तर्ारी ववना रोजगारीमा जाने हदुाँ राम्रो काम, तिव 
र िामाशजक िरुक्षाको प्रत्र्ािलुत हनु िकेको अवटथा छैन । ववदेशमा ववशेर् गरर जोशखमर्कु्त, फोहरर्कु्त वातावरण 
र कदठन काम गनुय पने अवटथा रहेको छ । दैलनक ठगी, ववरामी र मतृ्र् ुिम्मका घट्नाहरूिे िमाचारपिहरू 
िररने गरेको अवटथा छ । र्ि गाउँपालिकावाट खाडीमिुकु, िारतको कोईिाखालन र मिेशशर्ा िगार्तका अन्र् 
मिुकुहरूमा जाने प्रचिन धेरै रहेको छ । प्रर्ाप्त िचुनाका अिाव, तर्ारी ववना र खािै लिप ववनाका कामकािागी 
जाने हदुाँ राम्रो तिव र िवुवधा ववनानै काम गनुय पने अवटथा रहेको छ ।   

अविर र चनुौती  

र्ि गाउँपालिकामा र्वुा र आलथयक रुपिे िवक्रर् जनिङ्ख्र्ाको बाहलु्र्ता रहेको छ । जिको पररचािन माफय त 
गाउँपालिकािे टथानीर् ववकािका कार्यिाई लतब्रत्तर रुपमा अगाडी बढाउन िक्दछ ।  त्र्िैिे र्ो िङ्ख्र्ा आफैमा 
एउटा महत्वपूणय अविरको रुपमा लिन िवकन्छ । त्र्िको अिावा ववदेशमा आशजयत ववप्ररे्ण र लिकेको िीप 
आफ्नो थात्थिोमा प्रर्ोग गनय िकेमा आलथयक ववकािमा र्ोगदान पगु्नकुा िाथै उत्पादन एवं रोजगारको अविर 
िमेत ववटतार हनुे अविर देशखन्छ । अको तफय  बढ्दो बिाईिराई र वैदेशशक रोजगारीमा जाने प्रवृशत्तिे टथानीर् 
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टतरमा जनशशक्तको कमी, पाररवारीक तथा िामाशजक िमटर्ा र परलनियरता बवढरहेको छ । गाउँमा लिलि रहेको 
ववप्ररे्ण आर्को उत्पादनमूिक क्षेिमा उपर्ोग हनु निक्दा दैलनक उपिोगमा नै लिलमत रहेको पाइन्छ ।अन्तरायविर् 
बजारिँग प्रलतटपधाय गनय िक्ने दक्ष जनशशक्तको ववकाि गरी वैदेशशक रोजगारमा पठाउन निक्न,ु वैदेशशक रोजगारको 
क्षेिमा ठगी िगार्तका घटनाहरू बढ्न,ु पाररवाररक तथा िामाशजक पनुःएवकरकणका िवािहरू िम्बोधन नहनु ु
िाथै वैदेशशक रोजगारको ददगो ववकल्प ददन ुनिक्न ुर्ि गाउँपालिकाको िालग चनुौती देशखन्छ । 

तथापी शशक्षा को ववटतार तथा प्रालबलधक तालिम र शशक्षा प्रलतको आकर्यण जटता कुराहरुिे र्ि गाउँ पालिकाकोछ 
रोजगारको िालग  पलन अबिरको रुपमा रहन िक्ने छ l 

िोच 

िरुशक्षत र िम्मालनत रोजगारी िवैको िरोकार । 

िक्ष्र्  

िचुना र लिप िवहतको रोजगारीको अविरको छनौट गने क्षमतामा अलिवृवि गने । 

उद्दशे्र् 

वैदेशशक रोजगारीबाट आएका र्वुाहरूको ज्ञान लिपको िदपुर्ोग गदै टथानीर् टतरमा रोजगारीका अविरहरू शृ्रजना 
गनुय । 

रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 15: श्रम तथा रोजगार र वैदेशशक रोजगारका रणनीलत र कार्यनीलत 

रणनीलत कार्यनीलत 
उद्दशे्र् १: वैदेशशक रोजगारीबाट आएका र्वुाहरूको ज्ञान लिपको िदपुर्ोग गदै टथानीर् टतरमा रोजगारीका 
अविरहरू शृ्रजना गनुय । 
रणनीलत १.१: रोजगारी पवुयको तर्ारी 
र अनशुशक्षण गने ।  

१. टथानीर् तहमा टवरोजगार तथा रोजगार िृजना हने खािका 
कार्यक्रमहरू प्राथलमकताका िाथ िञ्चािन गररनेछ । 

२. वैदेशशक रोजगारमा जाने व्र्शक्तहरूको र्ािािाई िरुशक्षत, मर्ायददत 
र उपिशधधमूिक बनाउन िरुशक्षत वैदेशशक रोजगार िम्वन्धी 
व्र्ापक िूचना प्रवाह, िीप तालिम प्रदान तथा आवश्र्क काननुी 
िहार्ता प्रदानका िालग िम्बशन्धत िरोकारवािाहरूिँग िमन्वर् 
तथा िहकार्य गररनेछ ।  

३. िम्बशन्धत िरोकारवािाहरूिँगको िमन्वर् तथा िहकार्यिाई 
बढावा ददई िरुशक्षत वैदेशशक रोजगार िम्बशन्धको िेवाहरू प्रवाह 
गररनेछ । 

रणनीलत १.२: िगानी क्षेिमा पुजँीको 
पररचािन  गने । 

१. गाउँपालिका लिि प्राप्त ववप्ररे्णिाई आर्मूिक क्षेिमा िगानी 
गनयका िालग ववत्तीर् िाक्षरता कक्षा िञ्चािन गदै उद्यम ववकािमा 
िहर्ोग गने िाथै वैदेशशक रोजगारका कारण व्र्शक्त, पररवार तथा 
िमाजमा उत्पन्न नकारात्मक अिरहरूिाई न्रू्नीकरणका िालग 
मनोिामाशजक परामशय िेवा प्रदान गररनेछ ।  

२. वैदेशशक रोजगारवाट फवकय एर आएका व्र्शक्तहरूको ज्ञान, लिप, 

पूजँीिाई व्र्वटथापन तथा िंटथागत ववकाि गररनेछ ।  
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३. मनोिामाशजक परामशय िेवािाई पालिकाको टवाटथ्र् शाखा 
अन्तरगत आन्तररकीकरण गदै िो िम्बन्धी िेवािाई ददगो रुपमा 
प्रवाह गररनेछ । 

  

प्रमखु कार्यक्रमहरू 

१. रोजगार िूचना केन्र टथापना (टवदेश तथा वैदेशशक रोजगार िम्बन्धी) व्र्वटथापन तथा िञ्चािन 

२. िचेतनामिुक (ररटनी टवरं्िेवक पररचािन र अन्तरवक्रर्ा र होलडयङ बोडय र जानकारीमिुक पचाय ववकाि 
तथा ववतरण) कार्यक्रम िञ्चािन 

३. आलथयक र ववत्तीर् िाक्षरता कक्षा िञ्चािन 

४. व्र्विावर्क िीप ववकाि तालिम िञ्चािन 

५. वैदेशशक रोजगारमा गएका व्र्शक्त तथा लतनका पररवारका िालग मनोिामाशजक परामशय िेवा कार्यक्रम 

६. बैदेशशक रोजगारिँग िम्बशन्धत ठगी िगार्तका िमटर्ाहरूमा वपलडतहरूको न्र्ार्मा पहुँचका िालग शजल्िा 
प्रशािन कार्ायिर् र बैदेशशक रोजगार वविागिँग आवश्र्क िमन्वर् र िहशजकरण  

७. वैदेशशक रोजगारबाट फकेर आएका व्र्शक्तहरूिाई उद्यम ववकािका िालग िहशजकरण तथा िहर्ोग 
कार्यक्रम 

अपेशक्षत उपिशधध 

रोजगारीमा जान ुपवुय आवश्र्क पने िवै िचुना लिई, िंझौता िवहतको श्रम रोजगारीमा र्वुाहरू गई ठगीवाट हनुे 
घट्नामा कलम आएको हनुेछ । 
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४.८ लिंचाइ तथा जिस्रोत 
पषृ्ठिलूम 

कृवर् क्षेिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृविमा लिंचाइ महत्वपूणय माध्र्म हो । र्ि गाउँपालिकामा रहेको कूि 
जमीनको १७२३८ हेक्टर जलमन लिंशचत िएको अवटथा छ । लिंचाइ िवुवधाका मररण खोिा, तामाजोर खोिा, 
चाउखोिा, रात ुखोिा, लिम्िे खोिा, ठाडो खोिा, चालििे खोिा आदद खोिा र लिपे खोिा िगार्तका स्रोतहरूबाट 
र्हाँका खेतीर्ोग्र् जमीनका िालग लिंचाइ स्रोतको रूपमा रहेका छन ्। गाउँपालिकामा रहेका पानीका स्रोतहरू 
मध्रे् लनकै कमिे मािै बर्ैिरी तथा केही कुिाहरूबाट बर्ायर्ाममा माि लिंचाइ िवुवधा उपिव्ध हनुे गरेको छ । 
पालिकाको  बीच र उपल्िो िागमा लिंचाइको िमटर्ा छ । तल्िो िागमा रहेका खोिा एवम ्नदीहरूबाट लिशफ्टङ 
गरेर लिंचाइ गने िंिावना छ । 

प्रमखु िम्टर्ा 

कृवर् र्ोग्र् जलमनमा न्रू्न लिंचाइ िवुवधा हनु,ु लिंचाइ ववकािमा आधलुनक प्रववलध (थोपा लिंचाइ, ्िावष्टक पोखरी, 
लिशफ्टङ) को प्रर्ोगमा कमी हनु,ु प्रर्ाप्त लिंचाइ कुिो र पोखरी गणुटतरीर् तथा पक्की नहनु,ु िएका लिंचाइ 
आर्ोजनाहरू पलन पूणय क्षमतामा प्रर्ोगमा आउन निक्न,ु ममयत िम्िारको कमी हनु,ु लिंचाइ स्रोत महुान िकु्दै 
जान,ु जि उत्पन्न प्रकोपिे लिंचाइ आर्ोजनामा क्षलत पगु्न,ु कृवर् प्रणािी र लिंचाइ बीच अन्तरिम्बन्ध टथावपत गनय 
निवकन ुआदद र्ि क्षेिका प्रमखु िमटर्ाहरू रहेका छन ्। 

चनुौती र अविर 

पहाडी र जवटि ि–ूधराति िएकािे लिंचाइ र्ोजना लनमायण खशचयिो र कदठन हनु ु, कृवर्र्ोग्र् जलमनमा िवयर्ाम 
लिंचाइ िवुवधा उपिव्ध गराउन निक्न,ु कृवर् र लिंचाइ बीच अन्तरिम्बन्ध टथापना नहनु,ु लिंचाइ आर्ोजनाहरू 
पूणय क्षमतामा उपर्ोग नहनु ु, टथानीर् िमदुार्हरूद्वारा िञ्चािन िईआएका परम्परागत लिंचाइ प्रणािीका कुिाहरूको 
िंरक्षण हनु निक्न ुतथा लिंचाइ कुिाहरूको ममयत िम्िारमा िािग्राही उपिोक्ता िलमलतहरूिाई शजम्मेवार बनाउन 
निक्न ुर्हाँका चनुौतीहरू हनु ्। 

लिंचाइकािालग प्रर्ाप्त स्रोतहरूको उपिव्धता हनु ु, आकाशे पानी िङ्किन र ्िावष्टक पोखरीको अभ्र्ाि िरुु हनु ु, 
िाना लिंचाइ लनमायणका क्षेिमा िंघिंटथाहरू वक्रर्ाशीि रहन ु, िाना लिंचाइ गाउँपालिकाको अलधकार क्षेिमा पनुय , 
गाउँपालिकाको प्राथलमकतामा लिंचाइ क्षेि िमावेश हनु ुतथा लिंचाइका िालग उपर्कु्त फाँटहरूको उपिव्धता हनु ु
र्ि गाउँपालिकाको िालग  अविरहरू हनु ्। 

दीघयकािीन िोच 

"ददगो लिंचाइको पूवायधार, उत्पादन र उत्पादकत्व बवृिको मूि आधार" 

िक्ष्र्  

लिंचाइ प्रणािीको ववकाि र जिस्रोतको व्र्वटथापनबाट कृवर्जन्र् उत्पादनमा बवृि गने । 

उद्दशे्र् 

१. परम्परागत लिंचाइ िंरचनामा िधुार गदै नर्ाँ वैकशल्पक लिंचाइ स्रोतको पवहचान गनुय । 

२. कृवर्र्ोग्र् जलमनमा लिंचाइको पहुँच बवृि गनय ददगो लिंचाइ प्रणािीको ववकाि तथा व्र्वटथापन गनुय । 

 

रणनीलत र कार्यनीलत 
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तालिका 16: लिंचाईका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 
उद्दशे्र् १: परम्परागत लिंचाइ िंरचनामा िधुार गदै नर्ा ँवैकशल्पक लिंचाइ स्रोतको पवहचान गनुय । 
1.१: परम्परागत लिंचाइ 
िंरचनामा िधुार र 
व्र्वटथापनबाट खाद्य 
अिरुशक्षत क्षेिहरूिाई 
प्राथलमकतामा राखी 
लिंचाइको पहुँच बवृि गने 
। 

१. परम्परागत लिंचाइका परम्परागत स्रोतहरूको वववरण तर्ार पाररनेछ । 

२. परम्परागत स्रोतहरूको क्षमताको प्राववलधक टोिीबाट मूल्र्ाङ्कन गराइनेछ । 

३. र्टता स्रोतहरूको िंरक्षण गने कार्यको थािनी गररनेछ । 

४. आधारितू लिंचाइको पहुँच बदृद्दकोिालग खाद्य अिरुशक्षत क्षेिहरूको पवहचान 
गरी प्राथलमकता लनधायरण गररनेछ । 

५. िंरचना लनमायणकोिालग ववत्तीर् स्रोतको व्र्वटथा गररनेछ । 

६. लनमायण कार्य िम्पन्न गनय लनमायण तथा अनगुमन िलमलतको गठन गररनेछ । 
1.२: आधारितू लिंचाइको 
पहुँच नपगेुका कृवर्जन्र् 
क्षेिहरूमा वैकशल्पक 
स्रोतहरूको व्र्वटथापन 
गरी लिंचाइको पहुँच बवृि 
गने । 

१. लिंचाइका वैकशल्पक स्रोतहरूको पवहचान गररनेछ ।  

२. पवहचान गररएका स्रोतहरूको ववज्ञ िशम्मलित टोिीबाट िम्भ्र्ाव्र्ता अध्र्र्न 
गररनेछ । 

३. िंरचना लनमायणकोिालग आवश्र्क ववत्तीर् स्रोतको व्र्वटथापन गररनेछ। 

४. लिंचाइको पहुँच नपगेुका कृवर्जन्र् क्षेिहरूको वववरण तर्ार गरी 
प्राथलमकताको िूची तर्ार गररनेछ । 

५. प्राथलमकताको आधारमा वैकशल्पक लिंचाइ िंरचनाको लनमायण गररनेछ । 

६. ितह लिंचाइको िम्िावना निएको क्षेिमा लिशफ्टङ प्रणािीबाट लिंचाइ गने 
र्ोजना तथा िागत इवष्टमेट गररनेछ । 

७. िंरचना लनमायणको लनलमत लनजी वा अन्र् क्षेििँग िाझेदारीको प्रर्ाि गररनेछ। 

८. िंरचना लनमायणको प्रर्ोजनकोिालग लनमायण तथा अनगुमन िलमलत गठन 
गररनेछ। 

९. िंरचना ववटतारकोिालग उपिोक्ताको िागत िहिालगता िलुनशश्चत गररनेछ। 

१०.  लिंचाइ आर्ोजनाहरूको ममयत िम्िारको िालग कृर्क तथा िमदुार्को क्षमता 
बवृि गररनेछ । 

११. लिंचाइको आवश्र्क रेखदेख, अनगुमन र िञ्चािनकोिालग जनशशक्तको 
व्र्वटथा गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: कृवर्र्ोग्र् जलमनमा लिंचाइको पहुँच बवृि गनय ददगो लिंचाइ प्रणािीको ववकाि तथा व्र्वटथापन गनुय। 
२.1: खेतीर्ोग्र् जलमन 
िएको तर लिंचाइको पहुँच 
नपगेुको वा अपर्ायप्त िएको 
क्षेिमा प्राथलमकताको 
आधारमा लिंचाइको पहुँच 
बवृि गररनेछ । 

१. लिंचाइ नपगेुका अथवा अपर्ायप्त खेतीर्ोग्र् जलमनको वववरण तर्ार पाररनेछ।  

२. लनमायण िए तापलन िमशुचत प्रर्ोगमा नआएका लिंचाइ कुिोहरूको प्रर्ोगमा 
आउनेगरी पनुलनयमायण गररनेछ । 

३. एक र्ोजनाबाट िमदुार्मा खानेपानी र लिंचाइको व्र्वटथापन गनय िम्िब 
िएको अवटथामा त्र्टता र्ोजनािाई प्राथलमकता ददइनेछ । 

४. लिंचाइकोिालग प्राथलमकताको आधारमा िाना जिािर्, पोखरी आदद िंरचना 
तर्ार गररनेछ । 

५. लिंचाइका िंरचनाको ममयत िम्िारकोिालग िामूवहक कोर्को व्र्वटथा 
गररनेछ। 

६. िंरचना ववटतारकोिालग उपिोक्ताको िागत िहिालगता िलुनशटचत गररनेछ। 

७. लिंचाइको व्र्वटथापनकोिालग उपिोक्ताहरूको िलमलतको गठन गररनेछ। 
2.2: ददगो लिंचाइ 
प्रणािीको िालग िंरचनाको 

१. जि उपिोक्ता िंटथाको िंटथागत क्षमताको ववकाि गररनेछ । 



45 
 

ववकाि र व्र्वटथापन गने 
। 

२. लिंचाइ र्ोजनाको िञ्चािन र व्र्वटथापनिाई ददगो बनाउन लिंचाइ िेवा शलु्क 
लनधायरण गरी िङ्किन र उपर्ोग गनय काननुी व्र्वटथा गररनेछ । 

३. ददगो लिंचाइको व्र्वटथापनकोिालग उपिोक्ता र िमदुार्को दक्षतामा बवृि 
गररनेछ । 

४. लिंचाइ पगेुका क्षेिमा उत्पादकत्व बढाउन िवकने खािका नगदेबािी, फिफूि 
तथा खाद्यवटतकुो उत्पादनिाई प्रोत्िावहत गररनेछ । 

५. लिंचाइ आर्ोजनाका महुानहरूको िंरक्षण गररनेछ । 
2.3: जिउत्पन्न प्रकोपको 
क्षलत लनर्न्िण गनुय । 

१. जि उत्पन्न जोशखमको क्षेि पवहचान गरी न्रू्नीकरणका उपार्हरू अविम्बन 
गररनेछ । 

२. नदीजन्र् प्रकोपका ददगो लनर्न्िणमा टथानीर् प्रववलध र रैथाने ज्ञानको उपर्ोग 
गररनेछ । 

३. खोिाखोल्िीको लनर्न्िणमा वार्ोइशन्जलनर्ररङ प्रववलधको उपर्ोग गररनेछ। 

४. नदी वकनाराको वनको िंरक्षणमा ववशेर् ध्र्ान ददइनेछ । 

५. नदी वकनारका जोशखमर्कु्त टथानमा बटती ववटतार तथा नदी खोिा अलतक्रमण 
र अव्र्वशटथत दोहनको लनर्न्िण गररनेछ । 

प्रमखु कार्यक्रम 

1. लिरुटार-झूगनटार-िालमटार-आहाि डाँडा लिंचाइ आर्ोजना लनमायण- (२ वकमी - वाडय नं. २) 

2. लिम्िे फाँट घट्ट - चालििे (ठाडो खोिा महुान) लिंचाइ कुिो लनमायण (२.५ वकमी - वाडय नं. २) 

3. हाँडीखोिा – बजटुोि - हारू्टार लिंचाइ कुिो लनमायण (३ वकमी - वाडय नं. २) 

4. कोल्टा लिंचाई (मररण खोिा) ममयत, िम्िार र पनुलनमायण (५ वकमी - वाडय नं. ३) 

5. दलिन िञ्ज्र्ाङ्ग (हाँडी खोिा महुान) लिंचाइ कुिो लनमायण (२ वकमी - वाडय नं. ३) 

6. तमाजोर चौकीटार फाँट लिंचाइ कुिो लनमायण (३ वकमी - वाडय नं. ३) 

7. मिानघाट – नारकटे – छलबिे - फोक्िे (तामाजोर खोिा) लिंचाइ कुिो लनमायण (५ वकमी - वाडय नं. 
४)  

8. रामपरु – दोिान -  िैंिे घाट (कािीखोिा) लिंचाइ कुिो लनमायण (४ वकमी - वाडय नं. ४) 

9. बोक्िे ठाडे (डांगडुंगे लिंचाई) लिंचाइ कुिो लनमायण (४ वकमी - वाडय नं. ५) 

10. चौतारा - घिुानटोि लिंचाइ कुिो लनमायण (२ वकमी - वाडय नं. ५) 

11. माटोबारी (महुान रामपरु खोिा) वकमी (२ वकमी -वाडय नं. ५) 

12. कोल्टार बागमारा (महुान खानीखोिा) लिंचाइ कुिो लनमायण (२ वकमी - वाडय नं. ५) 

13. थोपा लिंचाई प्रवियन कार्यक्रम 

14. ्िाशटटक पोखरी ५० वटा  

15. २० वटा लिंचाइको महुान िंरक्षण तथा ममयत-िंहार 

16. वाटर लिफ्टीङ्ग पररर्ोजनाको िंिाव्र्ता अध्र्र्न 

 

अपेशक्षत उपिशधध 

परम्परागत लिंचाइ िंरचनामा िधुार िई नर्ाँ वैकशल्पक लिंचाइ स्रोतको पवहचान िएको हनुेछ । कृवर्र्ोग्र् 
जलमनमा लिंचाइको पहुँच बवृि िई ददगो लिंचाइ प्रणािीको ववकाि तथा व्र्वटथापन िएको हनुेछ । 
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पररच्छेद पाचँः िामाशजक क्षिे 

५.१ जनिङ्ख्र्ा तथा बिाइँिराइ 

पषृ्ठिलूम  

नेपािमा िामाशजक तथा आलथयक अवटथामा आएको िकरात्मक पररवतयनिे गदाय जनिङ्ख्र्ा र वृविदर कम हदैु 
गएको छ । जनिङ्ख्र्ा वृवि, आकार, ववतरण, घनत्व, बिाईँिराई आददिे कुनै पलन टथानको जनिङ्ख्र्ा 
व्र्वटथापनमा महत्वपूणय प्रिाव पारेको हनु्छ । टथानीर् जनतािाई शशक्षा, टवाटथ्र्, रोजगार िगार्त ववलिन्न 
िवुवधाहरू उपिधध गराएर उनीहरूको जीवनटतर मालथ उठाउन िवकन्छ । र्हाँका मालनिहरूिाई आधलुनक 
ववववध िवुवधाहरू उपिधध गराई उनीहरूको गणुटतरीर् जीवन कार्म गनुय आजको अपररहार्य आवश्र्कता हो । 
पाँच वडामा वविाशजत र्ि घ्र्ाङिेख गाउँपालिकामा जम्मा २७११ घरधरुी छन ्। जिमध्रे् वडा नं.४ मा िबै 
िन्दा बढी घरधरुी ७२१ र िबै िन्दा कम घरधरुी ३७३ वडा नं.१ मा अवशटथत छन ् । र्िै गरी र्ि 
गाउँपालिकामा जम्मा १७३०३ जनिङ्ख्र्ाको बिोबाि रहेको छ । िबै िन्दा बढी जनिङ्ख्र्ा वडा नं. ४ मा 
४७५६ र िबै िन्दा कम जनिङ्ख्र्ा वडा नं. १ मा २०६४ छन ्। कुि जनिङ्ख्र्ाको ५१.४ प्रलतशत परुुर् 
र ४८.६ प्रलतशत मवहिा छन ्। वडा अनिुार हेदाय पलन िबै वडा परुुर्कै बाहलु्र्ता बढी िएको देशखर्ो । 
मातिृार्ाको आधारमा जनिङ्ख्र्ािाई हेने हो िन ेतामाङ िार्ा मु् र् िार्ाको रुपमा रहेको ििेक्षणबाट देशखन 
आउँछ । कुि जनिङ्ख्र्ाको ७४.१ प्रलतशत बालिन्दािे बढी मािामा तामाङ िार्ा प्रर्ोग गने गरेको र दोस्रो 
नं.मा खि पवयते िार्ा/नेपािी िार्ा १८ प्रलतशतिे मािा प्रर्ोग गने गरेको देशखन्छ । र्ि पश्चात बाहलु्र्ताको 
आधारमा बोलिने िार्ाहरूमा मगर िार्ा, थामी िार्ा, िनुवुार िार्ा तथा  नेवारी िार्ा रहेका छन ्। अन्र् नगन्र् 
मािामा बोलिने िार्ाहरू रहेका छन ्। र्िै गरी  र्ि  गाउँपालिकामा बौि धमय मान्ने जनिङ्ख्र्ा िबै िन्दा धेरै 
छन ्। कुि जनिङ्ख्र्ाको ७५ प्रलतशत जनिङ्ख्र्ािे बौि धमय मान्छन ्। बौि धमय मान्ने जनिङ्ख्र्ा पलछ वहन्द ु
धमय मान्ने जनिङ्ख्र्ा २३ प्रलतशत छन ्।  र्ि पश्चात बाहलु्र्ताको आधारमा क्रमशः वक्रशश्चर्न, वकरात, बोन तथा 
प्रकृती पजुक रहेका छन ् । बैबावहक शटथलतको कुरा गदाय घ्र्ाङिेख गाउँपालिकामा ८२७३ जना वववावहत 
जनिङ्ख्र्ा छन।् र्ि गाउँपालिकामा ४७८१ जनिङ्ख्र्ा अवववावहत छन ्िने ७७ जनािे बहवुववाह गरेका छन ्
िने २३ जनाको बािवववाह िएको ििेक्षणबाट देशखन आउँछ । 

घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाबाट ३६७४ जनािे अन्र्ि बिाइँिराइ गरेका छन ्। र्ि गाउँपालिकाबाट काठमाडौंमा 
बिाइँिराइ गनेको िङ्ख्र्ा उच्च मािामा देशखएको छ । २५६३ जना काठमाडौंमा बटदै आइरहेका छन ्। 
काभ्रपेिाञ्चोक शजल्िामा ४२१ जना र िक्तपरुमा शजल्िामा २८२ जना बिाइँिराइ गरेका छन ्। र्िै गरी 
जनिङ्ख्र्ाको िानो वहटिा  िलितपरु, ििायही, शचतवन, काटकी, रामेछाप, महोत्तरी, धाददङ्ग, लिन्धपुाल्चोक, कवपिवटत,ु 

मकवानपरु, कञ्चनपरु, दोिखा, मोरङ्ग, धनकुटा, रौतहट, िमजङु्ग, उदर्परु, ओखिढंुगा तथा खोटाङ्ग शजल्िामा बिाइँ 
िरेका छ्न ्। वावर्यक झण्डै ५ िाख र्वुा श्रम बजारमा प्रवेश गदयछन ्तर कररब १ िाख ५० हजारिे माि 
प्राववलध तथा व्र्विावर्क तालिम प्राप्त गने गरेका छन ्। जनािावङ्खक िंरचनािाई ववश्लरे्ण गदाय हाि १०–२४ 
वर्य उमेर िमहुको वहटिा िवायलधक रहेकोिे आगामी वर्यहरूको िालग शशक्षाको व्र्वटथापनमा र्ििाई ध्र्ान ददन ु
जरुरी देशखन्छ । 

प्रमखु िमटर्ा 

गाँउबाट मालनि अन्र्ि बिाइँिराइ गनुय, जनिङ्ख्र्ा व्र्वटथापन िम्वन्धी नीलत लनमाणय र कार्यन्वर्नमा कमी हनु,ु 
जनिङ्ख्र्ा र ववकाि वीच अिन्तिुन हनु,ु जनजालत तथा दगुयम वशटतमा रहेका पररवारमा िोशचए अनिुारको प्रगलत 
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हनु निक्न,ु कम उमेरमा वववाह हनु,ु िैवङ्गंक वविेद कार्म रहन,ु गरीलब, अशशक्षा र वेरोजगार हनु ुजटता िमटर्ाहरू 
र्ि गाउँपालिकमा रहेका छन ्। 

चनुौती तथा अविर    

गाउँबाट हनुे बिाइँिराइ र ववदेशशने र्वुािाई रोजगारका अविरहरू लिजयना गरी गाउँमान न ैबटन े वातावरण 
कार्यक्रम गनय, ववदेशमा आजयन गरेको िीपिाई उपर्ोग गरी गाउँको ववकािको व्र्वटथापन गनय, शशक्षा, टवाटथ्र्, 

रोजगार िगार्तका िवुवधा उपिधध गराई गाउँमानै बटने वाातावरण लिजयना गने, वटतीहरूमा परम्परागत कृवर् 
प्रणािी हुँदा गैह्र कृवर् क्षेिमा रोजगारी शृ्रजना गने जटता चनुौतीहरू रहेका छ्न ्।  

वर् चनुौतीका बाबजदु र्ि गाउँपालिका िूगोिको वहिाविे िानो, जनिङ्ख्र्ा कम र श्रोत िाधनिे िम्पन्न  िएकािे 
र्िको आलथयक एवं िामाशजक ववकािमा िहज हनु िक्ने अबटथा रहेको छ l आददवािी जनिमदुार्को बाहलु्र्ता 
िएको र्ि गाउँपालिकामा तीनै तहका िरकारको चािो रहन रहेको छ । गाउँपालिकाको िरकार वक्रर्ाशीि, 

िक्षम र नेततृ्वदार्ी िलूमका खेल्न िक्ने िएकािे जनिङ्ख्र्ा व्र्वटथापन िम्बन्धी प्रिावकारी कार्यक्रम िञ्चािन 
हनु िक्न ेछ । र्टतै गरी बिाइँिराइको िालग घचेट्ने िचुकहरूमा गाउँपालिकािे िधुार गनय पहि गनुय (टवाटथ्र् 
िेवा ववटतार, ववद्यािर् तथा गणुटतर शशक्षाको िालग पहि गनुय आदद) जटता अविरहरू रहेका छन ्। 

िोच  

िामाशजक र िाँटकृलतक एवककरण र िवहष्णुता घ्र्ाङिेखको पवहचान । 

िक्ष्र् 

गाउँपालिकाको जनिाशन्खक व्र्वटथापन गरी बिाइँिराइिाई लनरुत्िावहत गदै िम्पन्न र िखुी पररवारको लनमायण 
गने । 

उद्दशे्र्  
1. बिाइँिराइिाई लनरुत्िावहत गनय गाउँपालिकाका िबै वटतीहरू व्र्वशटथत गनुय । 

2. जनिङ्ख्र्ाको हरेक बगय, लिङ्ग, जनजाती र िार्ािावर्िाई िमान रुपिे ववकािको मिु प्रबाहमा ल्र्ाउन ु। 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 17: जनिङ्ख्र्ा तथा बिाइँिराइ रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १:  बिाइँिराइिाई लनरुत्िावहत गनय गाउँपालिकाका िबै वटती हरू व्र्वशटथत गनुय 
१.१: गाउँपालिकाका िबै वटतीहरू 
व्र्वशटथत गने । 

 

1. िबै वडा र बटतीहरूमा आधारितू आबश्र्कताको रुपमा   
शशक्षा, टवाटथ्र्, िरुशक्षत बािटथानको प्रबन्ध पररपूलतय गने 
र्ोजनाहरू ल्र्ाइनेछ । 

2. हरेक वाडयमा गाउँटतरमै रहेको श्रोत र िाधनिाई िमशुचत 
रुपमा िञ्चािन  गरी िाना तथा घरेि ुउद्योग टथापना गरी 
रोजगारीको धर्ापक रुपमा शृ्रजना गररनेछ ।  

3. व्र्वशटथत आबाि र्ोजना िञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ । 

उद्दशे्र् २: जनिङ्ख्र्ाको हरेक बगय, लिङ्ग, जनजाती र िार्ािावर्िाई िमान रुपिे ववकािको मिु प्रबाहमा 
ल्र्ाउन ु। 

२.१: िमावेशी र िहिालगतामिुक ववकाि 
को अवधारणाको प्रारुप तर्ार पाने । 

1. िहिालगतामा ववकाि लनमायणका काम हरूिाई अगाडी बढाउँदै 
िबैमा गाउँ िमाजप्रती  अपनत्व ववकाि गराइनेछ । 
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2. लिन्न क्षमता िएका व्र्शक्त र िमदुार्िाई  िीपमूिक ववशेर् 
तालिम  प्रदान गनय अन्तरिरकार, अन्तर टथानीर् तह, गैिि 
िमेतिँग िमन्वर् गररनेछ । 

3. र्वुाहरू लबदेश जाने क्रमिाई रोक्न “ आफ्नो माटो आफ्नो  
िम्बिृी”  िन्ने नारािाई मतुय रुप ददन िमहुगत र िंगदठत 
कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ । 

 
 

प्रमखु कार्यक्रम 

• जनिङ्ख्र्ा िम्बन्धी िम्पूणय तथ्र्ाङ्कहरू िङ्किन तथा अद्यावलधक  

• गाउँबाट अन्र्न्ि हनुे बिाइँिराइिाई लनरुत्िावहत गनय शशक्षा टवाटथ्र्, रोजगार िगार्त अन्र्  

मानवीर् िेवा र िवुवधा उपिधध  

• हरेक वटतीहरूमा जनिङ्ख्र्ा व्र्वटथापन कार्यकम िञ्चािन  

• वकशोर वकशोरी मैिी तथा रू्वामखुी कार्यक्रमहरू िञ्चािन  

• वटतीहरूमा टवाटथ्र् िेवा परु् र्ाउने िालग गाउँघर वकशल्नक कार्यक्रम िञ्चािन  

• गणुटतररर् टवाटथ्र् िेवा प्रदान गरी बिाइँिराइिाई कम गने कार्यक्रम िञ्चािन  

• ववद्यािर् टवाटथ्र् कार्यक्रम िञ्चािन  

 

अपेशक्षत उपिशधध 

बाह्य बिाइँिराइ लनरुत्िावहत िई गाउँपालिकाका िबै वटतीहरू आधारितु िेवा िवुवधा िवहत व्र्वशटथत िएका 
हनुेछन ्। िमाजका िबै बगय, लिङ्ग, जनजाती र िार्ािार्ी िमान रुपिे ववकािको मिु प्रबाहमा प्रवावहत िएका 
हनुेछन ्। गा.पा.का मालथल्िो टथानहरूबाट बिाइँ िरररहेका पररवारहरूको िं्र्ा घटेर जाने छ । आधारितू 
आवश्र्कतको उििधधता पश्चात बिाइँिराइ रोवकन िहर्ोगी हनुेछ । 
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५.२ टवाटथ्र् र पोर्ण  

पषृ्ठिलूम 

नेपािको िंववधान २०७२ मा आधारितू टवाटथ्र् िेवािाई लनःशलु्क दावी गनय िक्ने गरी मौलिक हकका रुपमा 
व्र्वटथा गररएको छ । िंववधानिे पररकल्पना गरेको िोककल्र्ाणकारी राज्र्को अवधारणािे नागररकको टवाटथ्र् 
तथा पोर्ण शटथलतमा िधुार गनयका िालग िगानी गनुय पने कुरािाई केशन्रत गदयछ । ददगो ववकाि िक्ष्र् नं.२ िे 
उन्नत पोर्णको िलुनशश्चत गने र िक्ष्र् नं.३ अन्तगयत िबै उमेर िमूहका व्र्शक्तहरूको िालग टवटथ्र् जीवनको 
िलुनशश्चतता गदै िमिृ जीवन प्रवियन गने िनी तोवकएको छ ।  

घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मा टवाटथ्र् चौवक,  वडा नं. ४ र ५ मा  लनशज शक्िलनक, प्राथलमक टवाटथ्र् 
केन्र एक वटा, वडा नं. २, ३ र ४ मा  एक ̸ एक  गरी जम्मा ३ वटा  िामदुावर्क टवाटथ्र् ईकाई,  वडा नं. 
१, २, ३, र ४ मा एक ̸ एक वटा गरी कुि ४ वटा टवाटथ्र् चौवकहरू गरी कुि १२ वटा िंर्न्िहरूिे 
गाउँपालिकाका कुि ८,९६९ जनिङ्ख्र्ािाई १२ वकलिमका टवाटथ्र् िेवा तथा िवुवधाहरू प्रदान गरेकाछन ्। 
लत िेवाहरू क्रमशः क. प्रिलुत िेवा ख. ल्र्ाव िेवा ग. शक्िलनक िेवा ̸ िामान्र् फामेिी घ. िरुशक्षत माततृ्व िेवा 
ङ.रक्त िंचारिेवा च. एक्िरे िेवा छ. खोप िेवा ज. एिलिटी िेवा झ.परामशय िेवाहरू हनु ्। र्िरी गाउँपालिकामा  
कुि जनिङ्ख्र्ाको ५२ प्रलतशत जनिङ्ख्र्ािे िेवा लिन िफि िएको देशखन्छ । तिुनात्मक रुपमा घ्र्ाङिेख 
गाउँपालिकाको िमग्र अवटथािाई लनम्न तालिकामा प्रटततु गररएको छ । 

तालिका 18: घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको िमग्र टवाटथ्र् अवटथा 
क्र.ि िूचकहरू ईकाई िङ्घीर् प्रदेश घ्र्ाङिेख 

०१ जन्मदाको अपेशक्षत आर् ु वर्य ७०.५ ७०.५  

०२ मात ृमतृ्र्दुर (प्रलतिाख जन्म) जना २०८ २३ ० 

०३ ५ वर्य मलुनका वच्चाको एआरआई िवहत लनमोलनर्ा जना १९ १६ १९ 

०४ ५ वर्य मलुनकाको झाडा पखािा प्रलतहजार ३७५  ५६६ 

०५ २ वर्यिन्दा मनुीका कम तौि प्रलतशत ३.५  १.१ 

०६ टवाटथ्र् िंटथामाफय त प्रिलुत िेवा लिन े प्रलतशत ६३.३  ४.८ 

०७ चौथो पटक गियवती जाँच गने मवहिा प्रलतशत ५६.३  १९.१ 

०८ िम्पूणय खोप प्राप्त गने बािबालिका प्रलतशत ८६  ६६.२ 

०९ अटपतािमा िेवा लिने वावर्यकजनिङ्ख्र्ा जना   ८९६९ 

१० टवाटथ्र् ववमा लिने जनिङ्ख्र्ा जना    

११ जनिङ्ख्र्ा र टवाटथ्र्कमी अनपुात  जना   १:१२४७ 

१२ कुि प्रजनन दर  प्रलतशत २.३  २.२ 

 

प्रमखु िमटर्ा  

िबै वगय तथा िमदुार्का व्र्शक्तिाई टवाटथ्र् िेवाका पहुँचमा ल्र्ाउन निक्न,ु टवाटथ्र् िेवा लिने अभ्र्ाि कम 
देशखन,ु िंक्रमण र महामारीजन्र् रोगहरूको िमशुचत लनर्न्िण नहनु,ु प्राकृलतक ववपद र दघुयटना वा चोटपटकबाट 
िमग्र टवाटथ्र्मा पने जोशखम न्रू्लनकरण गने प्रर्ाि त्र्लत प्रिावकारी नहनु,ु  अव्र्वशटथत बिाइँिराइ र आशश्रत 
जनिङ्ख्र्ाको बढ्दो अनपुात टवाटथ्र् तथा पोर्ण क्षेिमा देखा परेका प्रमखु िमटर्ाहरू हनु ्। टवाटथ्र् िेवाहरूिाई 
गणुटतरीर् र प्रिावकारी वनाउन प्रववलधमैलि जनशशक्त पररचािन िवकएको छैन ।  
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नागररकिे िंवैधालनक हक अन्तगयत प्राप्त गने टवाटथ्र् िेवाप्रलत उत्तरदार्ी एवं प्रर्ाप्त जनशशक्त ववकाि गनय निक्न,ु 

आवश्र्कता अनिुार आधलुनक उपकरण र ववशेर्ज्ञहरूको अिाव, ववश्वव्र्ापी रुपमा पररवतयन हदैु आएको खानपान 
तथा जीवनशैिीबाट उत्पन्न िएका िमटर्ाहरु िमटर्ाका अको पाटाहरू हनु ्।  

चनुौती तथा अविर  

लनःशूल्क र गणुटतरीर् आधारितू टवाटथ्र् िेवािाई टथानीर् तहबाट िबयििुि रुपमा प्रदान गनय, गररव तथा 
िीमान्तकृत िमदुार्िाई उच्च प्राथलमकतामा रा्दै टवाटथ्र् िेवा प्रवाह गनय र टवाटथ्र् उपचारमा िाग्ने खचय 
घटाउन ुपवहिो चनुौती िएको छ । र्िका ववपरीत िंलबधान तथा िंघको कानूनिे प्रत्र्ािलूत गरेको टवाटथ्र् 
िम्बशन्ध मौलिक अलधकारको महििे र्ि गाउँपालिकाको िालग पलन टवटथ्र् िेवाको अलनवार्यता िम्बशन्ध नीलत 
लनमायण गनयको िालग महत्वपूणय अविर रहेको छ l  

िोच  

गाउँपालिका मानवीर् टवाटथ्र् प्रलत शजम्मेवार  र िेवाको गणुटतरीर्ता प्रलतको  िलुनशश्चता । 

िक्ष्र् 

नेपाि िरकारिे प्रदान गने लनदानात्मक, प्रवियनात्मक, पनुटथापनात्मक र प्रलतरोधात्मक उपचारात्मक टवाटथ्र् 
िेवाहरूको िवयििुि लनशलु्क र गणुटतररर्तामा  िलुनश्तता  िवहत पहुँच अलिवृवि गने । 

उद्दशे्र् 

१. घ्र्ाङिेखका िबै नागररकहरूको आधारितू तथा गणुटतरीर् टवाटथ्र् िेवामा िमतामूिक पहुँच 
अलिवृवि गराउन ु। 

२. थप िगानी वातावरण लिजयना गरी टवाटथ्र् िेवा िधुारकािालग टवाटथ्र् िेवािाई प्रवियन गनुय। 
रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 19: टवाटथ्र् तथा पोर्णका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: घ्र्ाङिेखका िबै नागररकहरूको आधारितू तथा गणुटतरीर् टवाटथ्र् िेवामा िमतामूिक पहुँच 
अलिववृि गराउन ु। 
१.१: गणुटतरीर् टवाटथ्र् िेवामा 
िबैको िहज पहुँच हनुे गरी 
प्रिावकारी रूपमा िेवा उपिधध 
गने । 

१. आवश्र्क एम्बिेुन्ि, और्धी, उपकरण, प्रववलध र दक्ष टवाटथ्र्कमीहरू 
िवहतको प्रिावकारी एवम ् जवाफदेहीपूणय टवाटथ्र् िेवा प्रणािीको 
ववकाि गररनेछ ।  

२. गणुटतरीर् टवाटथ्र् िेवामा िबैको पहुँच परु् र्ाउन टवाटथ्र् लबमा 
कार्यक्रम िाग ुगररनेछ ।  

३. िने वा निने रोगहरूका बारेमा प्रवियनात्मक, लनरोधात्मक र 
उपचारात्मक कार्यक्रमहरू िञ्चािन गररनेछ ।  

४. टवाटथ्र्को िहज पहुँचकािालग आधलुनक िूचना प्रववलधको अलधकतम 
प्रर्ोग गररनेछ ।  

५. टवाटथ्र् िेवा प्रवाहिाई पारदशी, जवाफदेही एवम ् जनउत्तरदार्ी 
बनाउन िशुािनमा जोड ददइनेछ ।  

६. ल्र्ाब िेवा िञ्चािनकािालग आवश्र्क पहि अशघ बढाइनेछ । 
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१.२: पालिका मातहतका टवाटथ्र् 
िंटथाहरूमा तोवकएका िङ्ख्र्ामा 
टवीकृत जनशशक्त व्र्वटथापन 
गरी िेवा प्रवाहको क्षमता र पहुँच 
ववटतार गने ।  

१. पालिका लििका टवाटथ्र् िंटथाहरूमा टवीकृत कुि दरबन्दीको िङ्ख्र्ा 
र्वकन गरी आवश्र्क जनशशक्तको व्र्वटथा गररनेछ । 

२. दरबन्दी अनिुार माग िई प्राप्त जनशशक्त वा पालिकाको लनजी स्रोतबाट 
लनर्कु्त गररएका टवाटथ्र्कमीहरूिाई पालिकाको मातहतमा आवश्र्क 
तालिमको व्र्वटथा गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: थप िगानी वातावरण लिजयना गरी टवाटथ्र् िेवा िधुारकािालग टवाटथ्र् िेवािाई प्रवियन गनुय। 
२.१: टवाटथ्र् क्षेिमा लनजी, 
िहकारी तथा गैरिरकारी क्षेिको 
िंिग्नता वृवि गरी ती 
क्षेिहरूबाट हनु े िगानीिाई 
व्र्वशटथत गने । 

१. लनजी र गैरिरकारी क्षेिमा टथावपत टवाटथ्र्िम्बन्धी व्र्विावर्क िङ्घ–
िंटथाहरूबीच टवाटथ्र् िेवा प्रवाह, अध्र्र्न, अनिुन्धान कार्यमा 
िहकार्यिाई बढावा ददइनेछ । 

२. टवाटथ्र् िेवा प्रवाहमा िरकारी, लनजी, िामदुावर्क एवम ् िहकारी 
क्षेििाई िमेट्दै गणुात्मक िेवा िलुनशश्चत गराउन िशुािन कार्यर्ोजना 
बनाई कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

२.२:  पालिका क्षेिमा उपिधध 
जडीबटुीको व्र्वटथापन र उपर्ोग 
गदै आर्वेुद शचवकत्िा प्रणािीको 
ववकाि ववकाि गने । 

१. आर्वेुद पिलतको प्रिावकारी कार्ायन्वर्नको िालग उपर्कु्त िंरचनाको 
ववकाि र ववटतार तथा टथानीर् जडीबटुीमा आधाररत और्धी तर्ार 
गरी प्रर्ोग तथा ववतरण गररनेछ ।  

२. आर्वेुद प्रणािीको क्रमबि ववकाि प्रणािीको िंरक्षण, ववकाि एवम ्
ववटतारका िालग दीघयकािीन र्ोजना तजुयमा गरी िागू गररनेछ । 

प्रमखु कार्यक्रम 

1. एक वाडय एक एम्बिेुन्ि 
2. तीन वटा बलथिंग िेन्टर टथापना तथा िञ्चािन 
3. १५ शैर्ा अटपताि लनमायण 
4. टवाटथ्र् कमीिाई SBA र पररवार लनर्ोजनको तालिम 
5. टवाटथ्र् चौवकहरूमा ल्र्ाव िेवाको व्र्वटथापन 
6. नागररक टवाटथ्र् ववमा कार्यक्रम 
7. “िवैका िागी टवाटथ्र्” जनचेतनामिुक कार्यक्रम (कोलिड-१९ व्र्वटथापन) 
8. आधारितू तथा पनुतायजकी तािीम एवं जनशशक्त व्र्वटथापन 
9. टवाटथ्र् शशववर िञ्चािन 

 

अपेशक्षत उपिशधध 

िबै नागररकहरूको आधारितू तथा गणुटतरीर् टवाटथ्र् िेवामा िमतामूिक पहुँच अलिवृवि हनुेछ ।15 शैर्ाको 
अटपताि बनाई गा.पा.बाट लबशेर्ज्ञ टोिीबाट िेवा उपिधध हनुे छ ।पररवार लनर्ोजनको प्रर्ोगकतायको िङ्ख्र्ामा 
बवृि िएको हनुे छ । वािवालिकको खोप िगाउनेको दरमा उल्िेखलनर् बवृि हनुेछ । िटथागत प्रितुी िेवा 
लिनेको िङ्ख्र्ा बढेको हनुेछ । गणुटतरीर् र पोर्णर्कु्त खाद्य िामाग्रीमा पहुँच बवृि हनुेछ । िगानी मैिी 
वातावरण लिजयना िई टवाटथ्र् िेवा प्रवियन हनुेछ । 
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५.३ शशक्षा 
पषृ्ठिलूम 

शशक्षा ववकािको आधार हो । िंववधानिे आधारितु तहिम्मको शशक्षामा पहुँच, आधारितु तहिम्मको अलनवार्य र 
लनशलु्क शशक्षा तथा माध्र्लमक तहिम्मको लनःशलु्क शशक्षा पाउने हक प्रत्र्ािलुत गरेको छ । िाथै अपांगता िएका 
र आलथयक रुपिे ववपन्न  नागररकिाई काननु बमोशजम लनःशलु्क उच्च शशक्षा पाउने, प्रत्रे्क नेपािी िमदुार्िाई 
काननु बमोशजम आफ्नो मातिृार्ामा शशक्षा पाउन ेर त्र्िका िालग ववद्यािर् तथा शैशक्षक िंटथा खोल्ने र िञ्चािन 
गने हक प्रत्र्ािलुत गरेको छ । िाथै शशक्षािाई वैज्ञालनक, प्राववलधक, व्र्विावर्क, लिपमिुक तथा रोजगारमिुक 
बनाउँदै शशक्षामा राज्र्को िगानी अलिवृवि गदै लनजी क्षेिको िागीनिाई लनर्मन र व्र्वटथापन गरी िेवामूिक 
बनाउन ेलनती अविम्बन गरेको छ । आ.व. २०७४ ̸ ७५ को अन्तर्मा १५ वर्य मालथको जनिङ्ख्र्ाको िाक्षरता 
दर ५८.५ पगेुको छ िने १५ देशख २४ वर्य उमेर िमहुको र्वुा िाक्षरता दर ९२.५ पगेुको छ । पूवय प्राथलमक 
शशक्षामा कुि िनाय दर ८४.१ प्रलतशत, पूवय प्राथलमक शशक्षाको अनिुव िवहत कक्षा १ मा िनाय हनुे बािबालिकाको 
िङ्ख्र्ा ६६.३५ पगेुको छ । कक्षा १ देशख ५ िम्मको खुद िनायदर ९७.२५ र कक्षा १ देशख ८ िम्मको खुद 
िनायदर ९२.३५ र माध्र्लमक तह –कक्षा ९– १२को खुद िनायदर ४६.५ रहेको छ । अध्र्र्नको क्रममा 
बीचैमा ववद्यािर् छाड्ने दर कक्षा १ देशख ५ मा ३.८५, कक्षा ६ देशख ८ मा ४.४५ र कक्षा ९ देशख १० मा 
३.७५ छ । र्िैगरी प्राथलमक तह र माध्र्लमक तह िैवङ्गक िमता िूचाकाङ्क क्रमशः १.० र १.०२ रहेको छ 
। उच्च शशक्षामा िहजै देशखने िनायदर १३.५ रहेको छ । ववदेश पढ्न जाने एवं वैदेशशक िंटथामा पढ्ने िमेत 
गदाय र्ो कररब १५.५ पगेुको देशखन्छ । राज्र्को नेततृ्वदार्ी र लनजी क्षेिको पररपूरक िलूमकामा गणुटतर अलिवृवि 
गदै िमग्र शशक्षा क्षेिको ववकाि गने मिुितू िोच र्ि र्ोजनािे राखेको छ । 

र्ि गाउँपलिकमा आधारितु तह ३२ (लनजी १ िवहत), उच्च मावव ३ र २ मावव गरी जम्मा  ३७ वटा लबद्यािर्  
रहेका छन ्। र्िै गरी ववध्र्ालथयको िङ्ख्र्ा आधारितु तहमा २९५९ (छािा १४७८ र छाि १४८१, मा.वव. र 
उ.मा.वव.मा ७६३ (छािा ४०६ र छाि ३५७) रहेको छ िने उ.मा.वव.मा माि २५४ (छािा १५४ र छाि 
१००)  जना छाि छािा रहेका छन ्। र्टतै प्रकारिे  आधारितु तहमा ९९ जना अध्र्ापकहरू (३६ शशशक्षका 
र ६३ शशक्षक),  मा.वव. र उ.मा.वव. मा १८ जना (१ शशशक्षका र १७ शशक्षक) तथा  उ.मा.वव. मा जम्मा ६ 
जना माि प्रध्र्ानाध्र्ापक (१ शशशक्षका र ५ शशशक्षक) रहेका छन ्। र्िै गरी प्राथलमक लबद्यािर्मा टथार्ी शशशक्षक 
२९ जना, अटथार्ी शशशक्षक १० जना, राहत कोटामा कार्ायरत शशशक्षक ४७ जना तथा  गाउँपालिकको अनदुानमा 
कार्ायरत शशशक्षक १३ जना रहेका छन ्िने शशशक्षक ववध्र्ाथी अनपुात १:२१ रहेको  छ । लन.मा.वी. तहमा 
टथार्ी शशशक्षक ७ जना, अटथार्ी १ जना, राहत कोटामा कार्ायरत शशशक्षक ५ जना तथा गाउँपालिकाको अनदुानमा 
कार्यरत शशशक्षक ९ जना रहेका छन ्िने शशशक्षक लबद्याथी अनपुात १:५३ रहेको छ । र्टतै प्रकारिे मा.वव.मा 
टथार्ी शशशक्षक ३ जना, अटथार्ी शशशक्षक ३ जना,राहत कोटामा कार्यरत शशशक्षक ५ जना तथा गाउँपालिकाको 
अनदुानमा कार्यरत शशशक्षक ५ जना रहेका छन ्िने शशशक्षक लबद्याथी अनपुात १:४१ रहेको छ ।   

प्रमखु िमटर्ा 

र्ि गाउँपलिकामा ३७ वटा लबद्यािर् िञ्चािनमा आएको िए पलन आधारितु तहमा देश, िमाज र िमदुार्को 
बारेमा पाठ्यक्रमको ववकाि नहनु,ु  माध्र्लमक र उच्च माध्र्लमक तहमा व्र्ावहाररक र प्रालबलधक शशक्षाको कमी 
हनु,ु िामदुावर्क र िंटथागत लबद्यािर् लबचको गणुटतरमा फरक देखा पनुय, शशक्षक दरवन्दी आवश्र्कता अनिुार 
परुा नहनु,ु पटुतकािर्को व्र्वटथा िमर् र आवश्र्कता अनिुार प्रबन्ध नहनु,ु शैशक्षक िामग्री आवश्र्कता अनिुार 
उपिधध नहनु,ु गररव लिमान्त्कृत पररवारको बािबच्चाको िालग लबशेर् छािबलृतको व्र्वटथा नहनु,ु िबै ववद्यािर्मा 
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इन्टरनेट को पहुँच नहनु,ु कम््र्टुरको र्थोशचत व्र्वटथा नहनु,ु कक्षाको टतर अनिुार लबज्ञान प्रर्ोगशिा नहनु,ु 

टथानीर् आवश्र्कता र पवहचान झल्काउने टथानीर् लबशेर्तामा आधाररत पाठ्यक्रम अझै िम्म पलन तर्ार हनु 
निक्न ुगाउँपालिकाको शैशक्षक क्षेिमा देखा परेको िमटर्ा हनु ्।  ददवा खाजा प्रिावकारी ढँगिे व्र्वटथा नहनु,ु 

खेिकुद मैदानहरू िबै टकुिहरूमा र्थोशचत मािामा व्र्वटथा नहनु,ु गररव र जेहेन्दारको िागी आबालिर् लबद्यािर् 
टथापना हनु निक्न,ु लबद्यािर् िवन तथा अन्र् िौलतक िलुबधाहरू र्थोशचत मािामा उपिधध नहनु ुआदी र्ि 
गाउँपलिकाको शैशक्षक क्षेिमा देखा परेका अन्र् िमटर्ाहरू हनु ्। 

चनुौती तथा अविर 

ववद्यािर् िवन, फलनयचर, खेिकुद मैदान िगार्त अन्र् िौलतक िवुवधा उपिधध गराउन ुववद्यािर्हरू िमार्ोजन गरी 
शशक्षण लिकाई वक्रर्ाकिापिाई प्रिावकारी ढंगिे िञ्चािन गराउन ु िाक्षरता दरमा लिङ्ग, जालतगत, फरक हुंदा 
िमानटतरमा ल्र्ाउन ुववद्यािर् छोड्ने दर शवु्र्मा झानय,  िमदुार्िाई ववद्यािर् प्रलत अपनत्व कार्म गनय आदद 
चनुौतीहरू रहेका छन ्। र्िै गरी ववद्यािर् उमेर िमूहका िबै बािबालिकािाई ववद्यािर्मा िनाय पूवयप्राथलमक 
शशक्षािाई िमदुार् एवं ववद्यािर्टतरमा िञ्चािन गनुय प्राववलधक ववद्यािर् टथापना र िञ्चािन गनय र्ि गाउँपलिकाको 
िालग अन्र् चनुौतीको रुपमा रहेका छन ् । िाथै अनगुमन पितीिाई प्रिावकारी बनाउदै कमजोर ववद्यािर् 
व्र्वटथापनिाई व्र्वशटथत र िदुृढ गराउन ु ववद्यािर्हरू आपिमा गाभ्न तथा मजय गनय, दलित र अलत गररव 
िमदुार्का केटाकेटीहरूिाई ववद्यािर् ल्र्ाउन र वटकाउन आदी जटता पक्षहरू पलन चनुौती को रुपमा देखा परेका 
छन ्।  

चनुौतीका बाबजदु अलधकांश अलििावकमा शशक्षाको जागरण रहन,ु गाउँपालिकाको शशक्षाको िम्पूणय शजम्मा टथानीर् 
िरकारिाई िएकािे प्रदेश र िंघीर् िरकारिँग िमन्वर् गरी शशक्षक दरवन्दी बढाउन पहि गनय िवकने, टथानीर् 
िरकार िञ्चािन िम्बन्धी ऐन अनिुार न ै पाठर्पटुतक, शैशक्षक िामाग्री, पाठ्यक्रम, पठनपाठन, िौलतक िवुवधा, 
खेिकुद, पटुतकािर्, ववद्यािर् व्र्वटथापन, अनगुमन र लनररक्षणिाई प्रिावकारी ढंगिे िञ्चािन गनय िवकने 
अविरहरू रहेका छन ्। र्िै प्रकारिे गाउँपालिकवाट वडा कार्ायििर् तथा वशटतिम्म िडक िन्जाि जोलडन ु
नेपाि िरकार, प्रदेश िरकार र गाउँपालिकािे शशक्षा क्षेिको गणुटतर कार्म गनय प्रलतविता देखाउन ुशशक्षा क्षेिको 
ववकािकािालग गाउँपलिकाकोिालग अविरहरू हनु ्।  

िोच 

िामाशजक आलथयक रुपान्तरणका िालग  गाउँपालिकाको शैशक्षक मानव िंिाधनको ववकाि । 

िक्ष्र्  

गणुटतररर् शशक्षा माफय त लिजयनशीि, दक्ष प्रलतटपधी, उत्पादनशीि र नवप्रवतयनशीि मानव श्रोतको ववकाि गने । 

उद्दशे्र्  

1. िबै बािबालिकािाई प्रारशम्िक बािशशक्षाको अनिुव िवहत आधारितू शशक्षा अलनवार्य तथा लनःशलु्क र 
माध्र्लमक शशक्षामा लनःशलु्क पहुँच िलुनशश्चत गरी शशक्षािाई गणुटतरीर्, जीवनोपर्ोगी र प्रववलध मैिी 
बनाउन ु। 

2. प्राववलधक शशक्षा तथा व्र्विावर्क लिप ववकािमा िमावेशी र िमतामूिक पहुँच ववटतार र गणुटतरता 
िलुनशश्चत गनुय । 

3. पहुँच र गणुटतर अलिवृवि गरी उच्च शशक्षािाई वैज्ञालनक, नवप्रवतयनात्मक, अनिुन्धानात्मक, प्रववधी मैिी 
र रोजगारमूिक बनाउने ज्ञानमा आधाररत िमाज र अथयतन्ि लनमायण गनुय । 
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4. टथानीर् कृवर्िाई प्रवियन गनय कृवर्मा आधाररत शशक्षा र तालिमको व्र्वटथा गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका २२: शशक्षाका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: िबै बािबालिकािाई प्रारशम्िक बािशशक्षाको अनिुव िवहत आधारितू शशक्षा अलनवार्य तथा लनःशलु्क 
र माध्र्लमक शशक्षामा लनःशलु्क पहुँच िलुनशश्चत गरी शशक्षािाई गणुटतरीर्, जीवनोपर्ोगी र प्रववलध मैिी बनाउन।ु 

१.१: र्ि गाउँपलिकाको माध्र्लमक तह 
िम्मको शशक्षािाई लनशलु्क, प्रववलध मैिी 
तथा िौलतक िलुबधा िम्पन्न बनाउन पहि 
गने तथा कार्यन्वर्न गने । 

1. शैशक्षक िामाग्री, टतरीर् िवन, फलनयचर, प्रर्ोगशािा तथा िवारी 
िाधन िवहत िवुवधा िम्पन्न ववद्यािर् बनाइनेछ । 

2. गाउँपालिकामा  कशम्तमा १ वटा िवुवधा िम्पन्न प्राववलधक 
ववद्यािर् टथापना गरी िञ्चािन गररनेछ । 

3. िवै ववद्यािर्मा आधारितू तह देशख नै अंग्रजेी, गशणत, 

ववज्ञान,कम््रू्टर र नैलतक शशक्षा ववर्र् अलनवार्य गने नीलत 
लिइनेछ । 

4. िबै ववद्यािर् उमेर िमूहका बािबालिकािाई अलनवार्य ववद्यािर् 
िनाय अलिर्ान िञ्चािन गररनेछ । 

5. िबै बािबालिकािाई ववद्यािर्मा ल्र्ाउन र वटकाउन आमा 
िमूह, िामदुावर्क वन िलमती, क्िव तथा टथानीर् गैिििाई 
पररचािन गररनेछ ।  

उद्दशे्र् २: प्राववलधक शशक्षा तथा व्र्विावर्क लिप ववकािमा िमावेशी र िमतामूिक पहुँच ववटतार र गणुटतर 
िलुनशश्चत गनुय । 

२.१: िमावेशी िवहतको व्र्विावर्क 
लिप ववकािको िालग प्राववलधक शशक्षाको 
आधारशशिा तर्ार पाने । 

1. मवहिा, दलित, अपाङ्ग, ववपन्न तथा लिमान्तकृत िमूहको 
गणुटतरीर्, प्राववलधक एवं ववशेर् शशक्षामा पहुँच िलुनशश्चत गदै 
िलगनेछ । 

2. लिन्न क्षमता िएका बािबालिकािाई िीपमूिक ववशेर् शशक्षा 
प्रदान गनय अन्तर िरकार, अन्तर टथानीर् तह, गैिि र लनजी 
क्षेि िमेतिँग िमन्वर् गरी उपर्कु्त ववद्यािर्मा छािवृशत्त िवहत 
पठनपाठनको व्र्वटथा गररनेछ । 

3. िवै ववद्यािर्मा आधारिूत तह अन्तगयत  शरुु देशख नै अंग्रजेी, 
गशणत, ववज्ञान,कम््रू्टर र नैलतक शशक्षा ववर्र् अलनवार्य गने नीलत 
लिइनेछ । 

 

उद्दशे्र् ३: पहुँच र गणुटतर अलिववृि गरी उच्च शशक्षािाई वैज्ञालनक, नवप्रवतयनात्मक, अनिुन्धानात्मक, प्रववधमैिी 
र रोजगारमूिक बनाउने ज्ञानमा आधाररत िमाज र अथयतन्ि लनमायण गनुय । 

३.१: शशक्षािाई वैज्ञालनक, 

नवप्रवतयनात्मक, अनिुन्धानात्मक, 

प्रववधमैिी र रोजगारमूिक बनाउने । 

1. आधारितू शशक्षाबाट वशञ्चत ववद्यािर् उमेर िमूह का  
वकशोरवकशोरीहरूिाई उनीहरूको अनकूुि अनौपचाररक 
िीपमूिक र लडशजटि िाक्षरता कक्षा िञ्चािन गररनेछ । 

2. आधारितु तहमा टथानीर् लिपको प्रलतलनलधत्व हनुे गरी टथानीर् 
पाठ्यक्रममा र्ि िम्बन्धी िामग्री  िमावेश गररनेछ । 

3. हरेक ववद्यािर्मा लबज्ञान प्रर्ोगशािा लनमायण गनय  िौलतक र 
प्राववलधक पक्षिाई िदुृवढकरण गररनेछ ।   
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4.  िाधारण ववर्र् पढाउने ववद्यािर्िाई कशम्तमा एउटा प्राववलधक 
र एउटा व्र्विावहक ववर्र् पढाउन प्रोत्िाहन गदै  जनाशक्ती 
र श्रोतको िालग िहर्ोग गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: टथानीर् कृवर्िाई प्रवियन गनय कृवर्मा आधाररत शशक्षा र तालिमको व्र्वटथा गनुय । 

४.१: कृवर्िाई व्र्विावर्करण गने 
खािको शशक्षा िाई प्रोत्िाहन गने । 

1. आधारितु तह देखी नै कृवर् िम्बन्धी प्राववलधक र िैिाशन्तक 
ज्ञानिाई प्रोत्िाहन लमल्ने खािको शशक्षाको शरुुवात गररनेछ । 

2. गाउँपालिका क्षेि लििै प्रांगाररक मि तथा फिफुि र लबलिन्न 
तकायरीको लबउ उत्पादनिाई प्रोत्िाहन गनय तालिम र आधारितु 
तह देखी नै पाठ्य ववर्र्को व्र्वटथा गररनेछ । 

3. कृवर् र दगु्ध पदाथयमा आधाररत उत्पादन, ्र्ावकङ र टटोरेज को 
िालग ववद्यािर् टतरमै ऐशक्षक ववर्र्को व्र्वटथा गररनेछ । 

 

प्रमखु कार्यक्रम 

1. ववद्यािर्मा खानेपानीको व्र्बटथा (५ वटा ववद्यािर्) 
2. छािा मैिी शौचािर् लनमायण (१५ वटा ववद्यािर्) 
3. िाइन्ि ल्र्ाब लनमायण (८ वटा ववद्यािर्) 
4. ववद्यािर् घेराबारा (३0 वटा ववद्यािर्) 
5. खेि मैदान िधुार (५ वटा ववद्यािर्) 
6. िामदुावर्क लिकाई केन्रिाई िाबयजलनक पटुतकािर्मा टतरोन्नलत  

7. आधारितू तहमा टथानीर् तामाङ िार्ामा पाठ्यक्रम तजुयमा 
8. एवककृत परीक्षा प्रणािी )कक्षा ८ िम्म (ववकाि  

9. ववद्यािर्को नक्िाङ्कन र  अध्र्र्न  

10. टकुि बि िञ्चािन (२ वटा ववद्यािर्) 
 

अपेशक्षत उपिशधध 

िबै बािबालिकािाई प्रारशम्िक बािशशक्षाको अनिुव िवहत आधारितू शशक्षा अलनवार्य तथा लनःशलु्क र माध्र्लमक 
शशक्षामा लनःशलु्क पहुँच िलुनशश्चत िएको हनुेछ । प्राववलधक शशक्षा तथा व्र्विावर्क लिप ववकािमा िमावेशी र 
िमतामूिक पहुँच ववटतार र गणुटतर िलुनशश्चत िएको हनुेछ । िाक्षरता दर बढ्ने छ । माध्र्लमक तहमा खदु 
िनाय दर 80 प्रलतशत पगु्ने छ । पहुँच र गणुटतर अलिवृवि िई उच्च शशक्षा वैज्ञालनक, नवप्रवतयनात्मक, 

अनिुन्धानात्मक, प्रववधी मैिी र रोजगारमूिक हनुेछ । ज्ञानमा आधाररत िमाज र अथयतन्ि लनमायण िएको हनुेछ 
। 
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५.४ खानेपानी, िरिफाई र टवच्छता 
पषृ्ठिलूम  

आधारितू खानेपानी, िरिफाई तथा टवच्छता िवुवधा िबै नागररकिाई प्रदान गनुय िोककल्र्ाणकारी राज्र्को अको 
मौलिक शजम्मेवारी हो । नेपािको िंववधानिे खानेपानी तथा िरिफाईिाई मौलिक हक र मानव अलधकारको 
रुपमा टवीकार गरेको छ । खानेपानी तथा िरिफाई क्षेिको िधुारबाट माि बािमतृ्र्दुर कम गनय तथा िरदर 
आर् ुबवृि गनय िहर्ोग गदयछ । नागररकको िमग्र टवाटथ्र् शटथलतमा िधुार िई उत्पादनशशि िमर्मा वृवि िएको 
तथा िामाशजक रहनिहन र बािबालिकाको ववद्यािर् उपशटथलत दरमा अनकूुि िधुार गनय र्ोगदान गनय िक्दछ 
। र्ि गाउँपालिकाको कुि घरधरुी मध्रे् कररव २० प्रलतशत घरधरुीमा अझै खानेपानीको िवुवधा पगु्न िकेको 
छैन । खानेपानीको पहुँच िएका घरधुरीहरूमा खानेपानीको लनरन्तर आपूलतय र प्रर्ाप्त पररमाण िेवा (प्रलतव्र्शक्त 
४५ लि.) का ववर्र्मा टपष्ट मापदण्ड तर्ार गनय िवकएको छैन । खानेपानीको रािार्लनक र जैववक तत्वको जाँच 
हनु िकेको छैन । बजार र बटतीहरूमा ढि लनकािको व्र्वटथा नाजकु रहेको छ । 

तालिका 20: घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको िमग्र खानेपानी तथा िरिफाईकोँ अवटथा 
क्र.ि िूचक िङ्घीर् प्रदेश  पालिका 
०१ आधारितू खानेपानीमा पहुँच हनुे घरधरुी प्रलतशत ८७.७  ९१ ८१ 

०२ मध्र्मटतर िरुशक्षत खानेपानीमा पहुँच घरधरुी प्रलतशत २०  ३७ २७ 

०३ चपीको प्रर्ोग गने घरधरुी िङ्ख्र्ा प्रलतशत ८३  ९१ ९७ 

०४ खानेपानीको महुान, जििण्डार र शषु्म जिाधार िंरक्षणका 
वक्रर्ाकिाप िङ्ख्र्ा 

  २ 

०५ एकीकृत  जिस्रोत व्र्वटथापन शटकम िङ्ख्र्ा   १२ 

०६ प्रलतव्र्शक्त प्रलतददन उपिव्ध हनुे पानी (लि) ४५ लि.   

०७ खानेपानीको िधुार वा प्रशोधन गररएको अनपुात १५%  ३  

०८ खानेपानी तथा िरिफाईमा टथानीर् िमदुार्को उपिोक्ता 
िलमलतको िङ्ख्र्ा 

  १८ 

 

प्रमखु िमटर्ा   

जनिङ्ख्र्ा बिाइँिराइको चाप र जनिङ्ख्र्ा वृवििंगै बटती तथा शहरमा प्रदरु्ण वढ्दो छ । पर्ायवरणीर् 
अिन्तिुन, ्िावष्टकजन्र् फोहरिे शहरिाई कुरुप बनाउँदै गएको अवटथा छ । फोहरमैिाको वविजयन र पनुःप्रर्ोग 
प्रणािीिाई कार्ायन्वर्न गनय निक्न ुिमग्र शहरी ववकािको ववकराि िमटर्ाको रुपमा रहेको छ । लिन्धुिी 
शजल्िा खुल्िा ददिा मकु्त क्षेि घोर्णा िइिकेको छ । िमग्र िरिफाई र्ोजनाको कार्ायन्वर्न गनुय पने अवटथा 
ववद्यमान छ । खानेपानीको टवच्छता र पानी जाँच गरी खानेपानी आपूलतय हनु िवकरहेको छैन । खानेपानीको 
विटमेन्ट ्िानको र्ोजना बनाउन आवश्र्क देशखन्छ । बटती तथा बजारको ढि लनकािको बहृत र्ोजना र 
लडवपआर लनमायण गनुय पदयछ । खानेपानीिाई टवच्छ र मध्र्म टतरको वपउनर्ोग्र् मापदण्डको आपूलतय हनु िकेको 
छैन िने आर्ोजनाको िािग्राहीमा दोहोरोपना देशखन्छ । आर्ोजनाको प्रिावकारीता र दरुगामी प्रिाविाई आधार 
मानी अबका खानेपानीका आर्ोजनाको तजुयमा गररन ुपदयछ ।  
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चनुौती तथा अविर  

राविर् तथ्र्ाङ्किाई आधार मान्ने हो िने ९० प्रलतशत जनिङ्ख्र्ािे आधारितू खानेपानीको िाि लिएको देशखए 
पलन मध्र्मटतरको खानेपानी आर्ोजनाबाट िािलिने जनिङ्ख्र्ा जम्मा २० प्रलतशतको हाराहारीमा रहेको कुरा 
पन्रौं र्ोजनाको आधारपिमा उल्िेख छ । ददगो ववकाि िक्ष्र्िे िबैका िालग िरिफाई तथा खानेपानीको 
उपिव्धता र ददगो व्र्वटथापनको प्रत्र्ािलूत गने कुरा उल्िेख गरेको छ । खानेपानीको अवटथािाई हेदाय पानीको 
विटमेन्ट र रिार्लनक तथा जैववक जाँच गरी प्रारशम्िक टवच्छताको िलुनशश्चतता गनय िवकएको छैन । खानेपानी 
लनरन्तर आपूलतय र गणुटतरीर्ता कार्म गनुय र्ि उपक्षेिका चनुौतीहरू हनु ्। त्र्िैगरी ढि लनकाििाई लिधै 
खोिामा लमिाईएको अवटथा छ लतनीहरूको विटमेन्ट गररएको छैन । जनटवाटथ्र्को प्रमखु िरोकारको ववर्र् 
िएको खानेपानी, िरिफाई र टवच्छतािाई अलिर्ान िञ्चािन गने गरी शजम्मेवारी टथानीर् िरकारको रहेको छ  
।  

िोच  

गाउँपालिकािे एक घर एक धाराको प्रलतविता िवहत  खानेपानी, िरिफाई तथा टवच्छतामा  मध्र्मटतरको गणुटतर 
िलुनशश्चता । 

िक्ष्र् 

खानेपानी उपिोक्ता िलमलत र गाउँपालिकाको िमन्वर् र िहकार्यमा (खानेपानी बोडय) माफय त मध्र्म टतरमा 
खानेपानीको टतरोन्नती गने । 

उद्दशे्र् 

१. आधारितू खानेपानीको पहुँच ववटतार गनुय । 

२. गणुटतरीर् खानेपानी िवुवधाको पहुँचमा बवृि गनुय ।  

३. प्रत्रे्क घरमा व्र्वशटथत शौचािर् तथा घरेि ुफोहरमैिाको व्र्टथापन गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 21: खानेपानी तथा िरिफाइका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् 1: आधारितू खानेपानीको पहुँच ववटतार गनुय । 
1.१: पहुँच निएका बटतीहरूमा 
खानेपानीको िेवा ववटतार गनय  
खानेपानीका स्रोतहरूको पवहचान गने 

१. ववद्यमान तथा वैकशल्पक खानेपानीका स्रोतहरूको प्राववलधक 
टोिीबाट मूल्र्ाङ्कन गराइनेछ । 

२. खानेपानीका स्रोतहरूको िंरक्षण गररनेछ। 

३. “एकघर एक धारा” कार्यक्रम िाग ुगररनेछ ।  
४. आधारितू खानेपानीको पहुँच बवृिकोिालग ठाउँ ठाउँमा पानी 

ट्यांकीको िम्भ्र्ाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ । 

५. नर्ाँ िंरचनाकोिालग आवश्र्क जग्गाको व्र्वटथा  लमिाइनेछ । 
उद्दशे्र् 2: गणुटतरीर् खानेपानी िवुवधाको पहुँचमा बवृि गनुय । 
२.1: आधारितू खानेपानीको गणुटतर 
बढाउन आवश्र्क िंरचनाहरू तर्ार 
गने । 

१. ववद्यमान खानेपानीका िंरचनाको क्षमता मूल्र्ाङ्कन गररनेछ । 

२. आवश्र्कता अनिुार पानी शिुीकरण प्रवक्रर्ाकोिालग िंरचना 
लनमायण गररनेछ । 

३. िामूवहक कोर्को लनमायण गरी उपिोक्ताको िागत िहिालगता 
िलुनशटचत गररनेछ । 
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४. लनजी वा अन्र् क्षेििँग िाझेदारीको प्रर्ाि गररनेछ ।  

५. व्र्वशटथत खानेपानीको रेखदेख र िञ्चािनकोिालग जनशशक्तको 
व्र्वटथा गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: प्रत्रे्क घरमा व्र्वशटथत शौचािर् तथा घरेि ुफोहरमैिाको व्र्टथापन गनुय । 
३.१: प्रत्रे्क घरपररवारमा आधारिूत 
शौचािर् तथा िरिफाइको व्र्वटथा 
गने । 

१. लनमायण िएका शौचािर्हरूको िमशुचत प्रर्ोगबारे अनगुमन 
गररनेछ। 

२. घरबाट लनशटकने अन्र् फोहर व्र्वटथापन गनय घर पररवारिाई 
आवश्र्क प्रशशक्षणको व्र्वटथा गररनेछ । 

३. हरेक घरबाट लनशटकने कुवहने प्रकृलतका फोहरमैिाबाट कम्पोटट 
मि बनाउन प्रत्रे्क पररवारिाई प्ररेरत गररनेछ । 

४. घरबाट लनशटकने पानीिाई िङ्किन गरी करेिाबारीमा उपर्ोग गनय 
प्रोत्िावहत गररनेछ ।  

५. िमदुार्का केही िावयजलनक ठाउँहरूमा अपाङ्गमैिी,  बािमैिी 
शौचािर्को लनमायण गररनेछ । 

६. िरिफाइ िम्बन्धी जनचेतनामिुक कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ । 
प्रमखु कार्यक्रम  

1. बाह्रलबिे खानेपानी र्ोजना (चौकी डाँडा, गोपे, गोठे डाँडा, बन्दीपरु) 

2. मररण लिर खानेपानी र्ोजना (ि्िे, मगर डाँडा, राखि, ढंुगे)  

3. खानी खोिा लिफ्ट खानेपानी र्ोजना (लिमपाि, चैनपरु, रामचा, रामपरु, डाँडा) 

4. छोटार खोिा लिफ्ट लिंचाई कार्यक्रम (पजिर्ा, शचिाउने, बाजडुाँडा) 

5.  केराबारी लिफ्ट खानेपानी र्ोजना (आरूबोट, केराबारी, चौखोिा) 

6. खानेपानी उपिोक्ता िंटथा क्षामता ववकाि तथा कमयचारीहरूको व्र्वटथापन 

 

अपेशक्षत उपिशधध 

गाउँपालिकामा आधारितू खानेपानीको पहुँच ववटतार िएको हनुेछ । िाथै गणुटतरीर् खानेपानी िवुवधाको पहुँचमा 
बवृि िएको हनुेछ । प्रत्रे्क घरमा व्र्वशटथत शौचािर् तथा घरेि ुफोहरमैिाको व्र्टथापन िएको हनुेछ ।  
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५.५ िैलगक िमानता, िमावेशीकरण र िामाशजक िंरक्षण  

पषृ्ठिलूम 

मानव अलधकारको ववकाि र पररिार्ा अनिुार नागररकका आलथयक, िामाशजक र िाँटकृलतक अलधकारिाई 
िकारात्मक अलधकारको िूचीमा राखी राज्र्िे नागररकको िरुक्षा र िंरक्षणका िालग ववशेर् िलूमका खेल्न ुपने 
कुरा उल्िेख गररन्छ । नेपािको िंववधानको िाग ३ अन्तगयत मौलिक हकको व्र्वटथा गरी िमानता, जातीर् 
छुवाछुत तथा िेदिाव ववरुिको हक, शोर्ण ववरुिको हक, मवहिाको हक, बािबालिकाको हक, दलितको हक, जेष्ठ 
नागररकको हक, िामाशजक न्र्ार्को हक र िामाशजक िरुक्षाको हकका िालग राज्र्िे ववशेर् व्र्वटथा गने प्रलतविता 
उल्िेख गररएको छ । िंववधानको िाग ४ मा उल्िेशखत राज्र्को लनदेशक लििान्तहरू अन्तगयत िामाशजक न्र्ार् 
र िमावेशशकरण िम्बशन्ध नीलतिे अिहार् अवटथामा रहेका नागररक, जोशखममा परेका, िामाशजक र पाररवाररक 
बवहष्करणमा परेका तथा वहंिा पीलडत मवहिाको पनुस्र्थापना, िंरक्षण गने कुरािाई जोड ददएको पाइन्छ । 
मवहिामालथ हनुे व्र्वहारगत वविेद हट्न निक्न,ु अशशक्षा, हानीकारक अभ्र्ाि, िैवङ्गक वविेद तथा वहंिािाई बढावा 
ददने िामाशजक िंरचना, िोच, मूल्र् मान्र्ता, प्रथा कार्मै रहन ु िामाशजक िमटर्ाहरू हनु ् । िैवङ्गक िमानता 
प्रष्ट्याउने पर्ायप्त खशण्डकृत तथ्र्ाङ्कको कलम हनु ुर िामाशजक रुपमा बवहष्करण र जोशखम अवटथामा परेका िमूह 
तथा वगयिाई िरुक्षा र िंरक्षण ददन िक्ने प्रिावकारी कार्यक्रम कार्ायन्वर्न हनु निक्न ुप्रशाशलनक िमटर्ाहरू हनु ्
। आलथयक तथा िामाशजक जीवनमा िारितू िैवङ्गक िमानता कार्म गनुय, राज्र्का िबै तह र लनकार्हरूमा िैवङ्गक 
दृवष्टकोणिाई मूिप्रवावहकरण गरी िैवङ्गक उत्तरदार्ी शािन िाग ुगनुय र िैवङ्गक िलूमकामा पररवतयन ल्र्ाउन ुर्ि 
क्षेिका चनुौतीहरू हनु ्।  

ददगो ववकाि िक्ष्र्िे आलथयक, िामाशजक र राजनीलतक िमावेशीकरण प्रवियन गने, आलथयक र िामाशजक नीलत 
अपनाउने कार्यमा राज्र्को िलूमकािाई तोवकएको छ । अको िक्ष्र् िे िबै प्रकारका वहंिा, शोर्ण, र्ातना र 
दरुुपर्ोगको लनर्न्िणका िालग प्रिावकारी, जवाफदेही र पारदशी नीलत, कानून र लनकार्हरूको टथापना गने कुरा 
उल्िेख छ । 

तालिका 22: घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको िमग्र िामाशजक िमावेशशकरणको अवटथा 
क्र.ि िूचक ईकाई राविर्  प्रदेश  पालिका  

१ िैवङ्गक िूचांक अनपुात ०.९४ ०.९३  

२ मवहिाको िाक्षरता दर प्रलतशत ५७.७  ४८ 

३ जेष्ठ नागररकको िेवा लिने िङ्ख्र्ा जना  ८३,५३९  

४ अपाङ्गता िएका नागररकको िेवा लिने िङ्ख्र्ा जना  ४१,७७२ १०८ 

५ घरेि ुवहंिामा दताय िएका मिुा िङ्ख्र्ा  २,९०४ ४८ 

६ अनाथ तथा जोशखम अवटथामा रहेको 
बािबालिकाको उिार िङ्ख्र्ा 

जना  ९३३  

७ राजनीलत क्षेिमा मवहिाको िहिालगता दर प्रलतशत    

८ शशशक्षका र  मवहिा कमयचारी िङ्ख्र्ा जना   २५५ 

९ वहंिा वपलडत मवहिाको पनुस्र्थापना र न्र्ार्मा 
पहुँचका िालग िहजीकरण िेवा केन्र 

िङ्ख्र्ा  २,९०४(१४) ८ 

१० प्रत्र्क्ष िैलगंक उत्तरदार्ी, बजेट ववलनर्ोजन  प्रलतशत २९ ३८ १२ 

११ िबै वकलिमका जातीर् वविेदको मिुा िङ्ख्र्ा   ० 

 



60 
 

 

प्रमखु िमटर्ा  

िमाजको वणय व्र्वटथा प्रणािी र वपत ृित्तात्मक िामाशजक िंरचनाका कारण लिङ्ग, जात र उमेरका आधारमा 
नागररकहरू मालथ वविेद र उत्पीडनको अवटथा कार्म छ । लिमान्त िमहु र वगयको उत्थान र िशशक्तकरणका 
िालग उनीहरूको अवटथा र टथानमा िमानपुालतक प्रलतलनलधत्वको अवटथा नाजकु रहेको छ । राज्र्िे उनीहरूको 
िहिागीता र िमावेशशकरणिाई मौलिक हकको व्र्वटथा गरे पलन िारितु रुपमा मौलिक हकको उपिोग गनय 
िवकराखेको अवटथा छैन । ददगो ववकाि िक्ष्र् नं.१० मा उल्िेशखत िैवङ्गक िमानता, बािबालिका र वकशोरवकशोरी 
ववरुि हनुे िबै प्रकारका वविेद, शोर्ण, दवु्र्वयहार र बेचलबखन तथा ओिारपिारको अन्त्र्, िोकमरी अन्त्र् गने, 

जेष्ठ नागररकका ववशेर् िंरक्षण र िामाशजक िरुक्षाको हक िलुनशश्चत गनुय र अपाङ्गता िएका नागररकहरूको 
िम्मानजनक जीवनर्ापनको अलधकारको िलुनशश्चत गने ववर्र्हरू उल्िेख गररएको छ । वाटतवमा ववकािका 
कार्यक्रमहरूमा उनीहरूका मिुाहरूको िम्वोधन हनु निकेको अवटथामा राज्र्िे प्रलतविता जाहेर गरेका 
ववर्र्वटतहुरूको िलुनशश्चतताका िालग िकारात्मक वविेदको कार्यक्रमहरूिाई कार्यक्रमको मिु प्रवाहमा प्रिावकारी 
कार्ायन्वर्न हनु िवकराखेको छैन । 

चनुौती तथा अविर 

मानव ववकाि िूचांक िूचीको वपधँमा रहेका नागररकहरूको ववकाि र िमवृिको अविर प्रदान गनय टथानीर् तहको 
िरकारको ववशेर् शजम्मेवारीिाई आत्मािात गदै ववकािको मूिप्रवाहमा प्रवावहकरण गनय ववशेर् र्ोजनाको 
आवश्र्कता रहन्छ । ववववध कारणबाट िीमान्तकृत वगय वा िमूहको खाद्य िरुक्षा र उन्नत पोर्ण प्राप्त गने 
ववर्र्िाई ववलिन्न पररमाणत्मक िूचकहरूमा राखी र्ोजना तजुयमा गररएको छ । मवहिाका प्रिलुतका कारण हनुे 
मतृ्र्िुाई शून्र् बनाउने र रक्त अल्पताको िमटर्ाबाट मकु्त गनुय चनुौती र अविर रहेको छ । जातीर् िेदिाव र 
वाि दवु्र्वयहार प्रलतको शून्र् िहनशशितािाई पालिकािे कठोर रुपमा अविम्वन गनेछ । बािमैिी र अपाङ्गतामा 
रहेका नागररक मैिी शािन पिती र िौलतक पूवायधारिाई क्रिकवटङ्ग िवािका रुपमा टवीकार गररएको छ । 
राज्र्िे लत खाि िमहु वा वगयको अवटथा र टथानमा िधुार गने िंवैधालनक र नीलतगत िक्ष्र् लिइरहेको पररप्रके्षमा 
व्र्वहाररक प्रर्ोग वा अभ्र्ाििाई अविरका रुपमा लिइएको छ । बहजुातीर्, बहिुावर्क, बहिुाँटकृलतक तथा 
िौगोलिक ववववधतार्कु्त ववशेर्तािाई आत्मिात ् गरी ववववधतावीचको एकता, िामाशजक िाँटकृलतक ऐक्र्विता, 
िवहष्णुता र िद्भाविाई िंरक्षण एवं प्रवियन गनुय चनुौती पलन रहेको छ । 

िोच 

िामाशजक न्र्ार् िलुनशश्चत गनय िमानपुालतक िमावेशी र िहिालगतामिुक लििान्तका आधारमा िमतामूिक िमाजको 
लनमायण । 

िक्ष्र्  

नेपािको िंववधानको प्रटतावना खण्डमा गने िंकल्प र मौलिक हकका रुपमा रहेको िामाशजक िमावेशशकरण र 
िैवङ्गक िमानता िलुनशश्चतता गने ।   

उद्दशे्र् 

1. मवहिा वहंिाको अन्त्र् तथा िैवङ्गक िमता कार्म गनुय । 

2. बािबालिकाको िमग्र अलधकारको िंरक्षण तथा बािमैिी वातावरण लिजयना गनुय । 
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3. ज्रे्ष्ठ नागररकको हक अलधकारको िंरक्षण र प्रवियन गदै ज्ञान, िीप र अनिुवको उपर्ोग गनुय 
4. अपाङ्गता िएका व्र्शक्तकािालग आधारितू िेवा, स्रोत र प्रववलधमा िहज पहुँचको वृवि गदै आलथयक तथा 

िामाशजक िशक्तीकरण माफय त ्जीवनर्ापनमा िहजता तथा आत्मिम्मान प्रदान गनुय 
रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका २६: मवहिा, बािबालिका, जेष्ठनागररक तथा अपाङ्गता िएका व्र्शक्तहरूका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: मवहिाको हक-अलधकारको िंरक्षण र िैवङ्गक िमता कार्म गनुय । 

१.१: पालिका मातहतका िबै 
लनकार्हरूमा िैवङ्गक िमानता बृवि गने 
। 

१. गाउँपालिकाका नीलत लनमायण र कार्ायन्वर्नमा िमान मवहिाको 
िमान िहिालगता तथा प्रलतलनलधत्वमा बढोत्तरी गररनेछ ।  

२. िैवङ्गक िमानता प्रालप्तको िालग परुुर्को िमेत िवक्रर् िहिालगतामा 
वृवि गररनेछ । 

१.२:  िैवङ्गक वहंिा अन्त्र् गने 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गने । 

 

१. मवहिा ववरुि हनुे िबै प्रकारका वहंिा, शोर्ण र वविेद लनर्न्िणको 
काननुी उपचार प्रणािीिाई पहुँच र्ोग्र् बनाइनेछ । 

२. टथानीर् तहमा वहंिा प्रिाववत मवहिाहरूको िालग पनुटथायपना तथा 
िरुक्षा गृह टथापना तथा िञ्चािन का िाथै पालिकामा राहतकोर्को 
िञ्चािन गररने छ। 

उद्दशे्र् २: बािबालिकाको िमग्र अलधकारको िंरक्षण तथा बािमैिी वातावरण िजृना गनुय । 

2.1:  वविेद, वहंिा,  उत्पीडन, 

शोर्णबाट बािबालिकािाई उशचत 
िंरक्षण गने । 

१. बािबालिका ववरुि हनुे वहंिा, र्ौनदवु्र्यवहार, बािश्रम,  बिात्कार, 

बेचववखनजटता अपराध ववरुि िचेतनामूिक कार्यक्रमहरू 
िञ्चािन गररनेछ । 

२. वहंिा प्रिाववत बािबालिकाको उशचत िंरक्षण तथा पनुटथायपनाका 
िालग बाि हेल्पिाइन िेवाको व्र्वटथा गररनेछ । 

३. अनाथ, अिहार्, पूणय अपाङ्गता िएका र ववशेर् िंरक्षणको 
आवश्र्कता िएका बािबालिकाको िालग पनुटथायपना केन्र तथा 
बािकोर्को टथापना गररनेछ । 

2.२:  बािबालिकाको िहिालगता 
बवृि गने । 

१. बाि क्िब तथा बाि िञ्जािको गठन, ववटतार तथा पररचािन गरी 
बािबालिकाको िहिालगता बढाइनेछ । 

२. टथानीर् नीलत लनमायण तहमा बािबालिकाको िहिालगता िलुनशश्चत 
गररनेछ । 

३. बािबालिकाको शारीररक, मानलिक र शैशक्षक ववकािमा अवरोध 
तथा बाधा नपने गरी बाि िहिालगतामा बवृि गररनेछ । 

२.३: बािमैिी वातावरणको ववकाि 
गने । 

 

१. बािबालिकाहरूको िवायङ्गीण ववकािका िालग प्रत्रे्क वाडयमा बाि 
उद्यान लनमायण गररनेछ । 

२. बािमैिी टथानीर् शािनका माध्र्मबाट बाि अलधकार िूचकहरू 
पूरा गनय बािमैिी पालिका घोर्णा गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: ज्रे्ष्ठ नागररकको हक अलधकारको िंरक्षण र प्रवियन गदै ज्ञान, िीप र अनिुवको उपर्ोग गनुय । 
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3.१: ज्रे्ष्ठ नागररकको िालग हेरचाह, 

टर्ाहारििुार र उपर्कु्त वातावरण 
लिजयना गने ।  

१. आफ्ना आमाबाबिुाई िन्तानिे हेरचाह तथा उशचत व्र्वटथापन 
गनुयपने पिलतको प्रवियन गररनेछ । 

२. आवश्र्कता अनिुार ज्रे्ष्ठ नागररक ददवा िेवा केन्र तथा 
आश्रमको व्र्वटथा गररनेछ ।  

३.२: ज्रे्ष्ठ नागररकको ज्ञान, िीप र 
अनिुविाई उपर्ोग गरी िहिालगतामा 
वृवि गने ।  

१. ज्रे्ष्ठ नागररकको ज्ञान, िीप र अनिुविाई उपर्ोग गनय अविर 
प्रदान गनुयका िाथै अन्तरपटुता हटतान्तरण गररनेछ । 

3.3: ज्रे्ष्ठ नागररकको िामाशजक 
िरुक्षा िेवािाई वृवि गने । 

१. ज्रे्ष्ठ नागररकिाई िम्मान टवरुप िेवा र िवुवधामा ववशेर् 
िहलुिर्तको व्र्वटथा गररनेछ । 

२. ज्रे्ष्ठ नागररकिे िमाज र रािको िालग परु्ायएको र्ोगदानको 
आधारमा िम्मान गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: अपाङ्गता िएका व्र्शक्तकािालग आधारितू िेवा, स्रोत र प्रववलधमा िहज पहुँचको ववृि गदै आलथयक 
तथा िामाशजक िशक्तीकरण माफय त ्जीवन र्ापनमा िहजता तथा आत्मिम्मान प्रदान गनुय । 
4.1: अपाङ्गमैिी िौलतक िंरचना 
लनमायण तथा िधुार गरी िावयजलनक 
िेवामा पहुँच बढाउने । 

 

 

 

१. िौलतक िंरचना,पूवायधार तथा र्ातार्ातका िाधनहरू अपाङ्गमैिी 
बनाई िहज हनुे वातावरण लनमायण गररनेछ ।  

२. शशक्षण लिकाइ पिलत अपाङ्गमैिी बनाई गणुटतरीर् शशक्षामा िबै 
अपाङ्गता िएका बािबालिकाहरूको पहुँच वृवि गररनेछ । 

३. अपाङ्गता िएका व्र्शक्तहरूिाई िरकारी र लनजी क्षेिमा रोजगारीको 
अविर वृवि गररनेछ । 

4.2: अपाङ्ग व्र्शक्तहरूप्रलत गररने   
वहंिाको न्रू्नीकरण गने । 

१. अपाङ्ग व्र्शक्तहरूप्रलत गररने वविेद र वहंिा लनराकरण गने कार्यक्रम 
िञ्चािन गररनेछ । 

२. अपाङ्गता िएका व्र्शक्तको िहिालगतामा  बवृिका िालग  आवटर्क 
नीलत तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

प्रमखु कार्यक्रम 

मवहिा 
१. िैवङ्गक वहंिा लबरुि िचेतनामूिक कार्यक्रम 

२. वहंिा प्रिाववत मवहिाहरूको िालग पनुटथायपना र िरुक्षा गृह टथापना  

३. राहतकोर्को टथापना एवम ्िञ्चािन 

४. मवहिा उद्यमशीिताको ववकािका िालग तालिम र व्र्विावर्क केन्रको टथापना 
५. GESI पररक्षण तथा बजेट कार्यन्वर्न 

बािबालिका 
१. बािअलधकार िम्बन्धी िचेतनामूिक कार्यक्रम 

२. बाि क्िव तथा बाििञ्जािहरूको गठन, िञ्चािन, िंटथागत  क्षमता ववकाि 

३. बाि-कोर् टथापना तथा िञ्चािन 

४. वाडयटतरमा बािउद्यान लनमायण 

ज्रे्ष्ठनागररक  

१. ददवा िेवा केन्र टथापना तथा िञ्चािन 
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२. ज्रे्ष्ठ नागररक आश्रमहरू (ित्िङ्ग िवन) को िंटथागत क्षमता तथा पूवायधार ववकाि 

३. अन्तरपटुता छिफि तथा अन्तरवक्रर्ा 
अपाङ्गता 

1. हेल्प डेक्ि टथापना 
2. अपाङ्गता मैिी िंरचना लनमायण िचेतना  

3. अपाङ्गता िएका व्र्शक्तहरूका िालग क्षमता अनिुारको िीप ववकाि तालिम र रोजगारी प्रारम्ि  

 

अपेशक्षत उपिशधध 

मवहिा वहंिाको अन्त्र् तथा िैवङ्गक िमता कार्म  िएको हनुेछ। िाथै बािबालिकाको िमग्र अलधकारको िंरक्षण 
तथा बािमैिी वातावरण लिजयना िएको हनुेछ । त्र्िैगरी ज्रे्ष्ठ नागररकको हक अलधकारको िंरक्षण र प्रवियन 
गदै ज्ञान, िीप र अनिुवको उपर्ोग िएको हनुेछ । अपाङ्गता िएका व्र्शक्तकािालग आधारितू िेवा, स्रोत र 
प्रववलधमा िहज पहुँचको वृवि गदै आलथयक तथा िामाशजक िशक्तीकरण माफय त ् जीवनर्ापनमा िहजता तथा 
आत्मिम्मान प्राप्त िएको हनुेछ । 
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५.६ खेिकुद, किा, िम्पदा, िंटकृलत र िार्ा  

पषृ्ठिलूम  

हरेक मालनिको जीवनको आधार नै र्वुा अवटथामा नागररकिे प्राप्त गने अविर र हालिि गरेको िफिता वा 
नलतजाहरूबाट तर्ार हनुे गदयछ । िामाशजक िद्भाव, िृजनशशिता र पवहचानका खालतर खेिकुद, ऐलतहालिक धरोहर, 

किा, िंटकृलत र टथानीर् िार्ाको जगेनाय र प्रवियनका कार्यक्रम गनय आवश्र्क हनु्छ । िामाशजक ववकािका 
प्रर्ािहरूिे र्वुाहरूको मन छुने र क्षमतािाई बढाउन खेिकुदमा टथानीर् िरकारिे प्रलतर्ोलगताहरूको आर्ोजना 
गने, कवड हि र मैदान बनाउनको िालग िगानी गरेका छन ्तर खेिाडीको क्षमता ववकाि एवं बशृत्त गने र्ोजनाहरू 
लनमायण गनय िवकएको छैन । जातीर् िंटकृलतका िालग पोर्ाक, गरगहना, िामवुहक चाडपवय मनाउन र िार्ा एवं 
िावहत्र् प्रकाशनका िालग केही काम िइरहेको पाइन्छ । िामाशजक ववकािको र्ो क्षेििे उत्िाहजनक िरकारी 
िाझेदारीता प्राप्त गनय िकेको अवटथा छैन । 

तालिका 23: घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको िमग्र खेिकुदको अवटथा 
क्र.ि िूचकहरू राविर्  प्रदेश  पालिका 
१ खेिकुद चौरको मापदण्ड र िङ्ख्र्ा    ४ 

२ कवडहि िङ्ख्र्ा र प्रशशक्षक िङ्ख्र्ा   ० 

३ वावर्यक खेिकुद प्रलतर्ोगीता िङ्ख्र्ा   १ 

४ व्र्विावर्क खेिाडी िङ्ख्र्ा     

५ ऐलतहालिक िम्पदाको िंरक्षण र अध्र्र्न   २ 

६ टथानीर् मौलिक िार्ामा प्रकाशशत कृलत िङ्ख्र्ा    ० 

७ टथानीर् अध्र्र्न केन्रमा उपिव्ध कृलत िङ्ख्र्ा   ० 

 

प्रमखु िमटर्ा  

र्वुा, खेिकुद र िंटकृलतिाई िामाशजक ववकािको एक उपक्षेिको रुपमा प्रटततु गररएको छ । र्वुाको अवहिेको 
प्रमखु रोजाई िनेको रोजगारी प्राप्त गनुय र पररवारिाई कृवर्मा आधाररत लनवायहमखुी अवटथाबाट व्र्विावर्क एवं 
िंगदठत क्षेिमा टथावपत गराउन ुरहेको छ । र्वुाहरूको रोजाईमा वैदेशशक रोजगार पनुय रहर माि होइन वाध्र्ता 
पलन छ । र्वुा तथा वकशोर जनशशक्त देश वावहर रहदा टथानीर् टतरमा खेिाडीहरूको उत्पादन हनु िकेको छैन 
। खेिकुदिाई व्र्विार्को रुपमा िन्दा मनोरञ्जन र व्र्शक्तत्व ववकािको माध्र्मको रुपमामाि लिन ेअभ्र्ाि 
रहेको छ । ववश्व पररवेशमा खेिकुद प्रलत आएको धारणागत पररवतयनिे व्र्विावर्क खेिको दार्रा ववकाि हदैु 
गएको पाइन्छ । र्वुाहरूको व्र्विावर्क ववकािमा खेिकुदिाई व्र्विावर्क धारबाट र्ोजना बनाउन ुपदयछ ।  

जातीर् पवहचान, िावर्क ववकािप्रलत नागररकहरूमा लनकै िंवेदनशशिता बढेको छ । पालिका लिि रहेका ववलिन्न 
जातीर् िमूहिाई िांटकृलतक ववकािका र्ोजनामा आवि गदै जातीर् िवहष्णतुा, पवहचान र िम्मानको अनिुतूी गदै 
राविर् एकता र अखण्डतािाई बलिर्ो बनाउन ुपदयछ । जातीर् मौलिक िंटकृलतको जगेनाय गने, िार्ा र िावहत्र्को 
ववकाि गने र्ोजनाहरू तर् गररएका छन ्।  

चनुौती तथा अविर  

कररब २५ वर्य  मलुनका धेरै र्वुाहरूको रोजाईमा खेिकुद क्षेिमा िीप, मनमा आटँ वा दृढता, हृदर्मा ववश्वाि 
िजृना हनु िकेको अवटथा छैन । खेिकुदिाई मनोरञ्जन िन्दा पलन व्र्विावर्क र ववश्व पररवेश अनरुुप 
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प्रलतटपधायको रुपमा जागरण गनय िक्न ुपदयछ । खेिकुदका िालग आधार तर्ार गनय वा िौलतक पूवायधार तर्ार 
गनय, प्रशशक्षण कक्षा र प्रलतर्ोगीताहरूको आर्ोजनािाई अविरका रुपमा लिइएको छ ।  

जालतर् पवहचानको राजनीलतक िवाििे हरेक जातजालतहरूका आफ्ना ईलतहाि, िार्ा, िंटकृलत र िम्पदाहरू प्रलत 
आम नागररकमा चािो अलिवृवि िएको अवटथा छ । घ्र्ाङिेखमा जालतर् वकम्वदशन्त र दगुयहरूको खोज अनिुन्धान 
गनय टथानीर्हरूिे चािो राशखराखेको अवटथा ववद्यमान छ । 

िोच  

तामाङ्ग जातीको मौलिक िंटकृलतको अध्र्र्न गरर िाटकृलतक जीवनका आर्ामहरूको ववकाि । 

िक्ष्र्  

खेिकुद, किा, िावहत्र् र मौलिक िंटकृलतका ववववध क्षेि लिि रहेको क्षमता र िंिावनाहरूिाई व्र्वशटथत रुपमा 
उजागर गदै िावव पटुताको पहुँच टथावपत गनुय । 

उद्दशे्र् 

1. र्वुाहरूिाई उद्यमशीि, टवरोजगार र टवाविम्बी बनाउदै ववकािमा र्वुाको िहिालगता वृवि गनुय । 

2. खेिकुद पूवायधारको ववकाि गदै र्वुा खेिाडीिाई उच्च प्रलतटपधी र व्र्विावर्क बनाउन ु। 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 24: र्वुा तथा खेिकुदका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: र्वुाहरूिाई उद्यमशीि, टवरोजगार र टवाविम्बी वनाउदै ववकािमा र्वुाको िहिालगता ववृि गनुय ।  

1.१: ववकािमा र्वुा िहिालगता 
बढाउन े। 

 

१. ववकाि लनमायणमा र्वुाहरूिाई पररचािन गनय र्वुा टवरं्िेवा 
कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ ।  

२. पालिकाका नीलत-कार्यक्रम लनमायण तथा अनगुमन-मूल्र्ाङ्कनमा र्वुा 
िहिालगता वृवि गररनेछ ।  

1.2: र्वुािाई उद्यमशीि, व्र्विार्ी र 
आत्मलनियर बनाउन ववत्तीर् स्रोत 
िाधनको पहुँचमा वृवि गने ।   

१. रोजगार तथा टवरोजगार लिजयनाका िालग िावयजलनक, लनजी, 
िाझेदारीका ववत्तीर् िंटथाहरू माफय त ्िहलुिर्त व्र्ाजदरमा ऋण 
उपिधध गराइनेछ ।  

1.3: र्वुा केशन्रत प्राववलधक तथा 
व्र्विावर्क शशक्षा र िीप ववकािका 
अविरहरू ववटतार गरी उद्यमशीि 
बनाउन े।  

 

१. र्वुामा उद्यमशीिता ववकािका िालग टवदेश तथा ववदेशको 
बजारको माग अनरुूप व्र्विावर्क तथा प्राववलधक तालिम उपिव्ध 
गराइनेछ। 

२. वैदेशशक अध्र्र्न तथा रोजगारीबाट आजयन िएका पूँजी, ज्ञान,  िीप, 

प्रववलध र अनिुविाई टवदेशमा नै उत्पादनमूिक क्षेिमा िगाउन 
प्रोत्िाहन गररनेछ । 

३. परम्परागत पेशा र व्र्विार्को जगेनाय, आधलुनकीकरण, र 
व्र्विार्ीकरण गनय र्वुाहरूिाई प्रोत्िाहन गररनेछ ।  

1.4: र्वुामा िकारात्मक िोच, 

लिजयनशीिता र नेततृ्व क्षमताको 
ववकाि गने । 

१. लिजयनात्मक अन्वेर्ण र नवप्रवतयन कार्य गरी रािको गौरव वढाउन 
र्ोगदान ददन र्वुाहरूिाई प्रोत्िावहत गररनेछ । 
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२. ववकाि वा खेिकुद िम्बन्धी ववलिन्न क्िवहरूको टथापना तथा 
प्रिावकारी िञ्चािन माफय त र्वुाहरूको नेततृ्व र व्र्शक्तत्वको 
ववकाि गररनेछ ।  

३. र्वुाहरूिाई पररवार र िमाजप्रलत शजम्मेवारी गराइनेछ । 

४. र्वुाहरूिाई िाग ुपदाथय दवु्र्यिन तथा लनर्न्िण िम्बन्धी चेतना 
मिुक कार्यक्रम तर्ारी तथा िञ्चािनमा िहिागी गराइनेछ ।  

५. वातावरण िंरक्षण र ददगो ववकािमा र्वुा िहिालगतािाई 
प्राथलमकता ददइनेछ । 

६. ववज्ञान तथा िूचना प्रववलधमा र्वुाको पहुँचका िालग प्रत्रे्क वाडयमा 
िूचना प्रववलध िम्पन्न र्वुा िूचना केन्रको टथापना गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: खेिकुद पूवायधारको ववकाि गदै र्वुा खेिाडीिाई उच्च प्रलतटपधी र व्र्विावर्क बनाउन ु। 
2.१: खेिकुदको िमशुचत ववकािका 
िालग आवश्र्क पूवायधारको लनमायण गने 
। 

 

१. पालिकामा कशम्तमा एउटा न्र्नुतम िवुवधा िम्पन्न वहउुद्देश्र्ीर् 
खेिकुद रङ्गशािा लनमायण गररनेछ ।   

२. िावयजलनक लनजी िाझेदारीमा खेिकुद पूवायधार लनमायण र िदुृढ 
गररनेछ । 

३. प्रत्रे्क वाडयमा किडयहि तथा आवटर्क खेि िामग्रीको व्र्वटथा 
गररनेछ ।  

2.2: खेि िम्बि राविर् र 
अन्तरायविर् िंघ िंटथाहरूिँग िमन्वर् 
र िहकार्य गरी खेिकुद ववकाि गने 
।  

१. खेिकुद ववकािका िालग िरोकारवािा राविर् तथा अन्तरायविर् 
िंघ िंटथािँग िहर्ोग र िहकार्य गररनेछ ।  

२. खेिकुद पूवायधारको ववकाि र खेि क्षेिको उत्थानका िालग ववज्ञता 
हाँलिि गरेका ववदेशी खेिाडीिँग ज्ञान र िीपको आदानप्रदान गनय 
आवश्र्क िमझदारीको व्र्वटथा लमिाइनेछ । 

2.3: र्ोग तथा ध्र्ानका िाथै 
मनोरञ्जनात्मक, परम्परागत तथा 
िंटकृलतजन्र् खेिकुद ववकाि गने ।  

 

१. र्ोग तथा ध्र्ान माफय त र्वुाहरूमा िकारात्मक ववकािका िालग 
र्ोग तथा ध्र्ानका प्रशशक्षक तर्ार गररने छ । 

२. प्रत्रे्क वाडयमा र्ोग तथा ध्र्ान प्रशशक्षण केन्र टथापना तथा 
ििुञ्चािन गररनेछ ।   

३. मनोरञ्जनात्मक तथा िंटकृलतजन्र् खेििाई प्रोत्िाहन गररनेछ । 

४. िोपोन्मखु रैथाने (Indigenous) खेि उत्थान तथा ववकािका िालग 
आवश्र्क व्र्वटथा गररनेछ । 

2.4: प्रलतिावान खेिाडीको पवहचान, 

क्षमता ववकाि र प्रोत्िाहन गने । 

 

१. राि र प्रदेशको गौरव राख्न िफि खेिाडीहरूिाई िम्मान एवम ्
परुटकार ददइनेछ । 

२. टथानीर् टतरदेशख प्रलतर्ोलगता िञ्चािन गदै प्रलतिावान खेिाडीको 
पवहचान, ववकाि, िम्मान तथा प्रोत्िाहन गररनेछ ।  

३. ववद्यािर् तथा पालिका तहमा खेिकुद पूवायधारको ववकाि गरी 
खेिकुद प्रलतर्ोलगता िञ्चािन गररनेछ । 

४. खेिकुदमा र्वुाहरूको िहिालगता वृवि गने कार्यक्रमहरू िञ्चािन 
गररनेछ । 

 प्रमखु कार्यक्रम 

1. र्वुा िूचना केन्रको टथापना र ििुञ्चािन 

2. क्िव दताय गरी बैधालनक रुपमा िञ्चािन   
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3. र्वुाको िहिागीतामा परम्परागत पेशाको आधलुनकीकरण तथा व्र्विार्ीकरण 

4. र्वुाहरूकािालग प्राववलधक तथा व्र्विावर्क तालिम र उद्यमशीिताको ववकाि  

5. प्रत्रे्क वाडयमा खेिमैदान लनमायण तथा टतरबवृि  

6. पालिका टतरीर् किडय हि लनमायण  

7. एक वडा एक एक र्ोग केन्र टथापना  

 

अपेशक्षत उपिशधध 

र्वुाहरूिाई उद्यमशीि, टवरोजगार र टवाविम्बी बनाउदै ववकािमा र्वुाको िहिालगता वृवि िएको हनुेछ । िाथै 
खेिकुद पूवायधारको ववकािबाट र्वुा खेिाडीिाई उच्च प्रलतटपधी र व्र्विावर्क बनाइएको हनुेछ । प्रत्रे्क वाडयमा 
खेिमैदान लनमायण तथा टतरबवृि गररने छ । खेदकुदमा मवहिाहरूको उल्िेखलनर् िहिालगतामा बिृी िएको हनुे  
छ । 
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पररच्छेद छः िौलतक पूवायधार ववकाि   

६.१. ि–ूउपर्ोग र िलूम व्र्वटथापन  

पषृ्ठिलूम 

घ्र्ाङिेख गाउँपालिका िौगोलिक रुपमा २७ लडग्री १८ लमनटदेशख २७ लडग्री २१ लमनट उत्तरी अक्षांश र पवुवय 
देशान्तर ८५ लडग्री ४१ लमनटदेशख ८५ लडग्री ५२ लमनटमा ववश्वमान शचिमा िरदर २०.५ वक.लम. िम्वाई र 
६.५ वक.लम. चौडाईमा कुि १६६.७७ वगय वक.लम. क्षेिफिमा फौलिएको छ । िमनु्री ितहबाट तल्िो ितह 
५२५ लमटर देशख मालथल्िो ितह फापरचिुी २२७५ लमटर िम्म उचाइमा अवशटथत र्ि गाउँपालिकामा उष्ण 
मनिनुी, न्र्ानो िमशशतोष्ण, ठण्डा िमशीतोष्ण प्रकारको हावापानी पाइन्छ ।  

महािारतको काखमा रहेको र्ि घ्र्ाङिेख गाउँपालिकामा प्रार् लिरािो जलमन छ । र्हाँ खोिा वकनारामा बिौटे 
पत्थरीिो र अन्र् िागमा रातो फुस्रो माटो पाइन्छ । र्ि गाउँपालिकाको औित तापक्रम ३० लडग्री र और्त 
वर्ाय १८४१ लमलिलमटर हनु्छ । र्ि गाउँपालिकामा मररण खोिा, तामाजोर खोिा, चाउखोिा, रात ुखोिा, लिम्िे 
खोिा, ठाडो खोिा, चालििे खोिा आदद खोिा र लिपे खोिा आदीिे खेतवारीहरूमा लिंचाई गनय िहर्ोग गरररहेका 
छन ्। 

तालिका 25: घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको िमग्र िउूपर्ोगको अवटथा 
क्षिेहरू वडा नं १ वडा नं २ वडा नं ३ वडा नं ४ वडा नं ५ जम्मा 
खेतीर्ोग्र् जग्गा ७९५.२१ ७७४.६५ ६२४.६२ ७४२.२७ ५९४.५४ ३५३१.३० 

बाँझो क्षेि ०.३६ १.१४ ० ० ०.४० १.९० 

जंगि  क्षेि ३०९९.५८ २१४५.४२ २८७३.८९ २०६३.४२ २४८०.३४ १२६६.६३ 

घाँिे मैदान ६६.४४ ५७.९३ ४६.५२ ३३.३७ ५१.३० २५५.५४ 

झाँडी क्षेि १२३.३३ २४.९३ २.४७ ८.९५ २६.५८ १८६.२४ 

नदद ,खोिा क्षेि २.३२ ० ० ०.४० ११.४० १४.११ 
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 जम्मा क्षेिफि ४०८७.२४ ३००४.०७ ३५४७.४९ २८४८.४० ३१६४.५४ १६६५१.७० 

 

जम्मा खेलतर्ोग्र् जलमन कुि जलमनको २१.२ प्रलतशत रहेको छ िने कररव १२ प्रलतशत ििुाग जंगििे ओगटेको 
छ । कुि खेलतर्ोग्र् जलमनको कररव १ प्रलतशत क्षेिफि वाँझो छोलडएको अवटथा छ । जलमन वाँझो छोड्न े
क्रम वढ्दो अवटथामा रहेको छ । खेलतर्ोग्र् जलमनमा नै वशटत वटने शशिशशिा र वाँझो छोड्नेका कारण खेलत 
गने जलमनको क्षेिफि घट्दै गएको पाइन्छ ।  

महािारत पहाड र मररण खोिाका कछारमा अवशटथत र्ि गाउँपालिकाको ििुाग लिरािो र नरम पत्थरहरूको 
िवुनोटमा रहेको पाइन्छ । जलमनको लिरािोपनका कारण िकु्षर्को अवटथा र्हाँको चनुौतीका रुपमा रहेको छ 
। ४० लमटरको उचाई देशख ३००० लमटरिम्मको उचाईमा फैलिएको र्हाँको िगुोिमा ववववधता पाइन्छ । 
मररणको कछारमा उष्ण तापक्रममा पाईने वोटववरुवा देशख वहमािमा पाईने िमकोणधारी वनटपलतहरूको ववववधता 
पाइन्छ । 

तालिका 26: घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको िौगोलिक उचाइको अवटथा 
उचाइ ( लमटर ) वाड नं १ वाड नं २ वाड नं ३ वाड नं ४ वाड नं ५ जम्मा 
५००लम= िन्दाकम १७२.२० १६७.७८ १६९.९१ १४५.९६ १५१.१६ ८०६.९९ 

५००-१००० ७५३.०३ ३९५.२२ ५६०.४४ ४०२.४७ ३८४.७३ २४९५.८८ 

१०००-२००० १३९२.६८ ८०५.७० ११५९.७९ ८६३.३१ ८८८.७९ ५११०.२६ 

२०००-३००० १२२२.८६ १०७९.४१ १२०७.३६ १०५०.६० १०७६.०९ ५६३६.३१ 

४० िन्दा मालथ ४८८.१७ ५३७.४६ ४२३.२९ ३६९.०५ ६२२.५७ २४४०.५४ 

जम्मा ४८८.९३ २९८५.४६ ३५२०.७८ २८३१३७ ३१२३.३३ १६४८९.९५ 
 

गाउँपालिकाका वडाहरूको ववतरण उत्तर दशक्षण फैिावटमा ववतरण गररएको हुँदा र खोिाहरूिे वनाएका 
कछारहरूका कारण िवै वकलिमको िवुनोट रहेको पाइन्छ । तिुनात्मक रुपमा वडा नं. १ र ३ मा महािारत 
पवयतको शशखर िाग ववढ रहेको छ िने वडा नं. २ र ५ मा खोिाका कछार िाग ववढ रहेको पाइन्छ । 
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तालिका 27: घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको िमग्र िौगोलिक लिरािोपनको अवटथा 
लिरािो पन  वडा नं १ वडा नं २ वडा नं ३ वडा नं ४ वडा नं ५ जम्मा 
०-१० २.००७     २.००७ 

१०-२० २२३९.१६ ५२८.४१ ३९२.६२ ७६५.०२ १२२२.६३ ५१४७.८३ 

२०-३० ९०३.६१ १४१२.५० २४८९.६३ १३१८.१८ १२४४२३ ७३६८.१५ 

३०-४० ८६७.६९ ९४२.०७ ५५४.१८ ७२१.४५ ५५०.१५ ३६३५.५२ 

४०िन्दा मालथ ७७.२३ १२१.८३ ११२.४७ ४४.८६ १४९.३३ ५०५.७० 

जम्मा ४०८९.६८ ३००४.८० ३५४८.८९ २८४९.५० ३१६६.३३ १६६५९.१८ 
और्त १५ देशख ३५ लडग्रीको लिरािोपनको िौगोलिक वनावट िएका कारण पवहरोको जोशखम धेरै रहेको छ । 
वर्ायर्ाममा पवहरो र वहउँदर्ाममा िु् र्ाको िमटर्ा रहन्छ । र्टता जलमनको प्रर्ोग फिफुि तथा पशपुशन्छपािनका 
िालग उपर्कु्त हनुे देशखन्छ । 

प्रमखु िमटर्ा 
जलमनको वनोटका आधारमा ि–ुउपर्ोगको खािै र्ोजना लनमायण हनु निक्दा जलमनको उवयराशशक्तको क्षवर्करण 
र ववनाि िएको पाइन्छ । खाि गरर ताजा तरकारीका ववऊ उत्पादन, पशपुशन्छ पािन, मौरी पािन र जवटवटुीहरूको 
खेलत गनयका िालग जलमनको चक्िावशन्द हनु िकेको अवटथा छैन । जलमनको िवुनौटका आधारमा वशटतको 
ववकािका िालग जलमनको ववकाि गनय िवकएको छैन िने कृवर् िडकका िालग मापदण्ड लनमायण गरर जलमनको 
ववकाि गनय िवकएको छैन ।  
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चनुौती तथा अविर 

जलमनको व्र्वशटथत ववकािका िालग र्ोजना लनमायण हनु िकेको छैन तर वशटतटतरमा िडक िंजािहरूको रेखाकंन 
र िर्ाक खोल्ने कार्य लतव्र रुपमा िइरहेको अवटथा छ । िडक लनमायण गनेक्रममा कृवर् िडकको लनमायण गनुय 
पवुय जलमनको वलगयकरण र ववकाि र्ोजना गनय िवकने अविर रहेको छ ।  

िोच 

िगुोिको वनावट र उपिोगका आधारमा जलमनको वलगयकरण र ववकाि  । 

िक्ष्र्  

आवाि, कृवर् र वनको प्रर्ोजनका िालग जलमनको वलगयकरण गने ।  

उद्दशे्र् 

1. आवाि क्षेिका िालग जलमन ववकाि गरर िवै वशटतहरू व्र्वशटथत गनुय। 

2. कृवर् तथा पशपुशन्छ पािन क्षेिको चक्िावशन्द गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 28: िउूपर्ोग तथा िमूी व्र्वटथापनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलत  कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: आवाि क्षिेको जलमन ववकाि गरी िबै वटतीहरू व्र्वशटथत गनुय । 

१.१: िबै वडा र बटती हरूमा आधारितु 
आवश्र्कता (िरुशक्षत बािटथान र 
पवुायधारहरूको प्रबन्ध) पगु्न िक्ने गरर 
र्ोजना लनमायण गने । 

१. गाउँपालिकाका िबै वटतीहरूका आवाि क्षेिहरूको 
नक्िाकंन अलििेख व्र्वशटथत गररनेछ । 

२. हरेक वडाका वशटतटतरमै रहेको श्रोत र िाधनिाई िमशुचत 
रुपमा िञ्चािन  गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: कृवर् तथा पशपुशन्छ पािनको क्षिे लनधायरण गरर चक्िावशन्द गनुय । 

१.२: कृवर् उत्पादनका आधारमा 
चक्िावशन्द गने ।   

 

१. जनिहिालगताका आधारमा अन्नबािी, तरकारी बािी, 
मििाबािी, नगदेबािी, फिफूिबािी र जवटववुटबािीहरूको 
खेलत गने गरी जलमनको चक्िावशन्द गररनेछ ।  

२. पशपुशन्छ, मौरी तथा माछापािनको पकेट क्षेि लनमायण गरर 
जलमनको चक्िावशन्द गररनेछ । 

प्रमखु कार्यक्रम 

१. िरुशक्षत वशटत तथा आवाि क्षेिका िालग जलमनको एवककरण कार्यक्रम 

२. अन्नबािी जलमनको चक्िावशन्द कार्यक्रम  

३. तरकारी बािी जलमनको चक्िावशन्द कार्यक्रम   

४. मििाबािी जलमनको चक्िावशन्द कार्यक्रम  

५. नगदेबािी जलमनको चक्िावशन्द कार्यक्रम  

६. फिफूिबािी जलमनको चक्िावशन्द कार्यक्रम  

७. जवटववुटबािी जलमनको चक्िावशन्द कार्यक्रम  

८. पशपुशन्छ व्र्विार्को िालग जलमनको चक्िावशन्द कार्यक्रम  

९. मौरी व्र्विार्को िालग जलमनको चक्िावशन्द कार्यक्रम 

१०. माछापािनको व्र्विार्को िालग जलमनको चक्िावशन्द कार्यक्रम 
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अपेशक्षत उपिशधध 

ि–ुउपर्ोगको वृहत र्ोजना लनमायण हनुे छ । उक्त र्ोजनािाई पाँच वर्य लिि प्राथलमकताको आधारमा चरणबि 
रुपमा िाग ुगररनेछ l  
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६.२ िडक र र्ातार्ात पूवायधार 

पषृ्ठिलूम 

िौलतक पूवायधार आलथयक ववकाि एवं िामाशजक िमवृिका आधारहरू हनु ्जिमा िडक र्ातार्ात तथा पिुको 
िबैिन्दा महत्वपूणय र्ोगदान रहन्छ । पूवायधारको ववकािमा टथानीर् िरकार िञ्चािन ऐन,  २०७४ िे टथानीर् 
लनकार्िाई शजम्मेवार बनाएको छ । पूवायधार लनमायणकािालग टथानीर् लनकार्िाई प्रदेश एवं िंघीर् िरकारबाट 
िमेत आलथयक एवं प्राववलधक िहर्ोग परु् र्ाउने व्र्वटथा गररएको छ । गाउँपालिकािे पूवायधार ववकािमा िमावेशी,  
वातावरणमैिी,  गणुटतरीर् पूवायधार िन्ने अलिर्ानका िाथ कार्यक्रम अगालड बढाएकोछ । गाउँपालिकाको ववकाि 
र िमवृिको प्रमखु आधारका रुपमा रहेको एक क्षेि र्ातार्ात पलन हो । । घ्र्ाङिेख  गाउँपालिका अन्तगयत 
िबै वडाहरूमा २०५७/५८ देशख मोटरबाटो खन्न  िरुु गररएको र  हाि िबै वडाहरूमा ग्रामीण िडक खलनएका 
छन ्। गाउँपालिकालिि िवै वडाहरूमा िडकको पहुँचलिि िए पलन हाििम्म धर्वशटथत र िहज बिपाकय  तथा 
बिटटेशनको लनमायण हनु िकेको छैन र आवटर्क पने िामान्र् पूवायधारको व्र्वटथा छैन । हािका िडकहरूको 
चौडाइ र पाकय हरूको व्र्वटथा निएकै कारण ग्रामीण क्षेिमा धेरै दघुयटनाहरू हनुे गरेका छन ्। र्ि गाउँपालिकाको 
र्ातार्त गरुुर्ोजना िवहत बलनिकेको अवटथा िएकोिे िबै कार्यक्रमहरूिाइ र्ातार्ात गरुुर्ोजना अनरुुप न ै
दीधयकािीन रुपमा कार्यन्वर्नमा ल्र्ाइने छ । जि अनरुुप िडकिाई चौडाईको आधारमा चार बगयमा लबिाजन 
गररएको छ । 

हाि लबद्यमान अवटथामा गा.पा. का लबलिन्न वाडय कार्यिर्मा रहेका िडकको िम्वाई र अवटथा लनम्न अनिुार 
रहेको छ । 

तालिका 29: घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको िमग्र िडकको अवटथा 
क्र.ि.
  

िडकको 
बगय 

न्रू्नतम चौडाई 
दार्ा(बाँर्ा  
(लमटर)/ अलधकार क्षेि 

िडकको िम्वाई ( वक.मी.) जम्मा 
िम्वाइ ( 
वक.मी) 

कािो पिे 
िडक 

ग्रािेि 

िडक 

धूिे 
िडक 

नर्ाँ 
िर्ाक 

१ क २० – १९.८३ ६३.१५ ६.८९ ८९.८६ 

२ ख १० ०.०५ – ७८.४५ १८.४३ ९६.९३ 

३ ग ८ – – ५२.२९ ४.५२ ५६.८१ 

४ घ ६ ०.०३– – १०२.७५ ७३.७६ १९६.५४ 

जम्मा  ०.०९ १९.८३ २९६.६४ १२३.५९ ४४०.१४ 

 

गा.पा.को िडक गरुुर्ोजना २०७८ अनिुार हािको िडकको अवटथा लनम्न अनिुार रहेको छ ।  

✓ शजल्िा िडक २ वटाको िम्बाई जम्मा ५१.२७ वक. लम. 
✓ गाउँपालिका टतरीर् िडक िमेत कुि िम्बाई कररब ३१६.५५ वक.लम. जिमा १२३.५ वक.मी. नर्ाँ 

िडक िात वटाको  कुि िम्वाई ४४०.१४ वक.मी. रहेको छ ।  

लबद्यमान अवटथामा गा.पा.का लबलिन्न वडाहरूमा रहेका िडकको िम्वाई र अवटथा लनम्न अनिुार रहेको छ। 

वडा नं १ मा रहेका लबद्यमान िडकहरू   

✓ “क” बगयको िडकिे खट्टार, अमिे, आमबोटे, थिागाउँ, लिरुडाँडा बटतीिाई जोडने काम गरररहेको छ िने  

✓ “ख” बगयको िडकिे अमिे, डल्िडुाँडा, पतवाि, बकु्ती आदद बटतीिाई जोडी रहेको छ ।  
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✓ “ग” बगयको िडकिे धणु्डेखोिा, आपँडाडा, गोठे, मढेुधारा िाइ जोडने काम गरेको छ  

✓ “घ” बगयको िडकिे मढेुधारा, बछुटार र मदनवाि बटतीिाई जोडेको छ । 

वडा नं २ मा रहेका लबद्यमान िडकहरू  

✓ “क” बगयको िडकिे चन्दनपरु, मिुीटार, केरावारी, िल्िे, गैरी, िैिे जोडेको छ । 

✓ “ख” बगयको िडकिे बटतीपरु, बिेरी, फापरचिुी आदद बटतीिाई जोडी रहेको छ ।  

✓ “ग” बगयको िडकिे बमटुोि, हार्टुार, माफगाउँ, चालििेखोिा िाइ जोडने काम गरेको छ । 

✓ “घ” बगयको िडकिे आहिडाँडा, गोन्रेटोि, बटतीपरु बटतीिाई जोडेको छ । 

वडा नं ३ मा रहेका लबद्यमान िडकहरू  

✓ “क” बगयको िडकिे खट्टार, तामाजोर, टेकानपरु, ििेडाँडा, गोठडाँडा बटतीिाई जोडेको छ । 

✓ “ख” बगयको िडकिे मिुडाँडा, शचिाउने, तीनघरे, िटिे, िातदोबाटो आदद बटतीिाई जोडी रहेको छ । 

✓ “ग” बगयको िडकिे केउराधारी, पाँचघरे, टाकुरथानिाई जोडने काम गरेको छ । 

✓ “घ” बगयको िडकिे जोलगनटार, चामाजोर, बाधमारा, मगरडाँडा बटतीिाई जोडेको छ । 

वडा नं ४ मा रहेका लबद्यमान िडकहरू  

✓ “क” बगयको िडकिे बशन्दपरु, गोपे, रामिेडा, जगेुपानी बटतीिाई जोडने काम गरररहेको छ ।  

✓ “ख” बगयको िडकिे ध्र्ाङखेि ३,४ बटतीिाई जोडी रहेको छ । 

✓ “ग” बगयको िडकिे गोपे, पाखरुीफेदीिाई जोडने काम गरेको छ । 

✓ “घ” बगयको िडकिे रामपरु, मदानी, कािीखोिा, न्र्ामीरे, िनुाडाँडा बटतीिाई जोडेको छ । 

वडा नं ५  मा रहेका लबद्यमान िडकहरू 

✓ “क” बगयको िडकिे रामिेडा, पाखरुीफेदी, परुानोगाउँ, ठाकुरटथान आदद बटतीिाई जोडेको छ ।  

✓ “ख” बगयको िडकिे मघवुन, रामपरु, बेिबोट बटतीिाई जोडी रहेको छ । 

✓ “ग” बगयको िडकिे अडचिे, चैनपरु, लिपाि आदद वटतीिाई जोडने काम गरेको छ । 

✓ “घ” बगयको िडकिे माटोखानी, कामीटोि, रामपरुबजार बटतीिाई जोडेको छ । 

प्रमखु िमटर्ा 

पर्ायप्त मािामा आलथयक,  प्राववलधक एवम ्िौलतक स्रोतको अिाव हनु,ु र्ातार्ात पूवायधारमा अपेशक्षत एकीकृत ववकाि 
नहनु,ु मापदण्ड लबना र्ोजना पवहचान तथा छनोट हनु,ु वतयमान अवटथामा अलत िीलमत मािामा र्ातार्ात िञ्जाि 
ववकाि हनु,ु िौगोलिक लबकटता हनु,ु कच्ची िडकमाि िएकोिे र्हाँको िडकको िाडादर महङ्गो हनु,ु क्षमता िन्दा 
बढी र्ािहुरू बोकी जोशखमर्कु्त र्ािा गने प्रवृशत्त वढ्दो हनु,ु िवारी लनर्मको बेवाटता गने प्रवृशत्त वढ्दो हनु,ु लनमायण 
िइिकेका िडकहरू ममयत तथा िंरक्षणको अिावमा हनु,ु अलधकांश लनमायणाधीन िडकहरू बजेट अपगुका कारण 
िटुत गलतमा लनमायण हनु,ु िडकको िम्बाइ बवृि िाथै ममयत िम्िारको दावर्त्व बवृि िए अनरुुप स्रोत व्र्वटथापन 
नहनु ुजटता िमटर्ाहरू र्ि पालिकामा रहेकाछन ्।  
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चनुौती तथा अविर  

उच्च पहाडी कदठन िौगौलिक अवटथाका कारण लनमायण कार्य खशचयिो हनु;ु  लनलमयत िंरचनाहरूको ममयत(िम्िार 
र िरुक्षाकािालग स्रोत–िाधनको पर्ायप्त व्र्वटथा नहनु;ु  बाहै्र मवहना चल्ने िरपदो र िरुशक्षत िडक िंरचना लनमायण 
गनुय;  छररएर रहेका बटतीहरूमा िडक ववटतार गनुय;   प्राकृलतक प्रकोप एवं जिवार् ुपररवतयनको पक्षिाई िमेत 
ध्र्ानमा राखी िडक लनमायण गनुय; पवहिे लनमायण िएका िाँघरुा बाटाहरू चौडा गने क्रममा ददन ुपने जग्गा,  िंरचना 
आददको क्षलतपूलतय प्रदान गनुय जटता चनुौलतहरु रहेका छन ्l पूवायधार ववकािबाट आलथयक तथा िामाशजक िंरचनाको 
ववकाि िई आलथयक िमनु्नलत तथा रोजगारीका अविरहरू लिजयना हनुे; टथानीर् टतरमा औद्योगीकरणमा िहजता 
हनुे; टथानीर् स्रोत िाधनको िंरक्षण तथा ददगो प्रर्ोग हनुे; टथानीर् तहमा थप रोजगारी लिजयना हनुे; गाउँपालिकाको 
ववकािकोिालग िडक िञ्जािको ववकाि एवं िदुृढीकरणको रणनीलत तर्ार हनुे जटता अबिरहरु गाउँपालिकाको 
अगाडी रहेका छन ्l  

िोच 

िडक िञ्जाि तथा र्ातार्ात पूवायधार, घ्र्ाङिेखको आलथयक िमवृिको आधार । 

िक्ष्र् 

ददगो पूवायधार ववकाि माफय त नागररकको िहज पहुँच हनुे ।   

उद्दशे्र् 

1. गणुटतररर् र्ातार्ात पूवायधारको ववकाि, लबटतार र व्र्वटथापन गरर िामाशजक आलथयक अविरहरूमा 
गा.पा.का नागररकहरूको पहुँच बिृी गनुय ।  

2. र्ातार्ात पूवायधारको उशचत ममयत िम्िार तथा व्र्वटथापन गरी िहज आवतजावत र टथानीर् जनताको 
िवुवधा, आर्आजयन तथा रोजगारी लिजयना गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

1. तालिका ३४: र्ातार्ात तथा पूवायधारका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: गणुटतररर् र्ातार्ात पूवायधारको ववकाि, लबटतार र व्र्वटथापन गरी िामाशजक आलथयक 
अविरहरूमा  पहुँच बृिी गनुय ।  

१.१: र्ोजनाको दीघयकािीन 
उपर्ोगकोिालग  लनमायण िइिकेका 
पूवायधारहरूको िंरक्षण, ववटतार तथा 
ममयतकोिालग कोर्को व्र्वटथा गने 
। 

१. नेपाि िरकारिे लनधायरण गरेका न्रू्नतम मापदण्ड लनधायरण गरी 
िोको पािना गरी िडकको गणुटतर कार्म गररनेछ ।  

२. पिु लनमायण कार्यहरूको गणुटतर कार्म गनय  अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन गररनेछ । 

३. र्ोजनाको दीघयकािीन उपर्ोगकोिालग लनमायण िइिकेका 
पूवायधारहरूको िंरक्षण, ववटतार तथा ममयतकोिालग कोर्को व्र्वटथा 
गररनेछ । 

१.२: गाउँपालिकाको आलथयक तथा 
िामाशजक गलतववलधिाई िन्तलुित, 

िमावेशी, गलतशीि बनाउन र्ोगदान 
परु् र्ाउन िक्ने रणनीलतक िडक 
िञ्जाि िदुृढ गने । 

1. व्र्विावर्क गलतववलधिाई गलतशीि बनाउन िडकको लनमायण तथा 
टतरवृवि गररनेछ । 

2. प्राथलमकता प्राप्त िोकमागय तथा गाउँपालिकाको  रणनीलतक िडक 
िञ्जािको लनमायणमा तीब्रता ददइनेछ ।  
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3. िडकमा वर्ैिरर लनवायध र्ातार्ात िञ्चािनको िालग िडक पिुको 
लनमायणिाई प्राथलमकताका िाथ तीब्रता ददइनेछ । 

१.३: लछटो, िरपदो र वातावरण मैिी 
िडक िञ्जाि ववकाि गनय िहर्ोगी 
हनुे प्रववलध तथा उपार्हरू अबिम्बन 
गने । 

१. बजार क्षेिमा िडक, पानी लनकाि र ढि, खानेपानी पाइप, लबजिुी 
तथा इन्टरनेट ववतरण िाइन, फूटपाथ आददको एकीकृत रुपमा 
लनमायण गररनेछ। 

२. बजार क्षेि तथा जोशखमर्कु्त िडक खण्डहरूमा आवश्र्कताका 
आधारमा आकाशे पिु तथा िलूमगत बाटो लनमायण कार्यिाई 
प्राथलमकताका िाथ अगालड बढाइनेछ । 

३. िडक छेउछाउका पवहरो तथा िकू्षर् लनर्न्िण गनय िौलतक 
िंरचनाका िाथिाथै बार्ोइशन्जलनर्ररङ् िगार्तका गैरिंरचनात्मक 
वातावरण मैिी प्रववलधहरूको प्रर्ोग गररनेछ ।   

उद्दशे्र् २: र्ातार्ात पूवायधारको उशचत ममयत िम्िार तथा व्र्वटथापन गरी िहज आवतजावत र टथानीर् 
जनताको िवुवधा, आर्आजयन तथा रोजगारी लिजयना गनुय । 

२.१:  प्रमखु ग्रामीण बटतीहरू र 
प्रमखु पर्यटकीर् केन्र जोड्ने गरी 
र्ातार्ात पहुँच बढाउन िडक ववटतार 
गने । 

1. र्ोजनाहरूको िम्िाव्र्ता अध्र्र्न, ववटततृ लडजाइन र िागत 
अनमुान गरेर माि वातावरणमैिी पूवायधारको लनमायण गररनेछ । 
टथानीर् तहको श्रम एवम ्िीपिाई केन्रलबन्दमुा राशखनेछ । 

2. िम्पूणय पूवायधार र्ोजनाहरूिाई आधलुनक िूचना प्रणािी अनिुार 
अद्यावलधक गदै लनर्लमतरूपमा कार्ायन्वर्न गदै िलगनेछ । 

3. प्रमखु ग्रामीण बटतीहरू र प्रमखु पर्यटकीर् केन्र जोड्ने पूवायधार 
ववकािका लनमायणमा व्र्ापक जनिहिालगता बढाइनेछ । 

4. र्ोजनाहरूिाई लनधायररत िमर्मा नै िम्पन्न गनय र्ोजनाको प्रकृलत 
अनरुूप आवश्र्क स्रोत तथा वटत ु र गणुटतरको आधारमा 
वगीकरण गरी िोही अनरुूप व्र्वटथा लमिाइनेछ । 

२.२: पर्यटकीर् पदमागयहरूको 
पवहचान तथा लनमायण कार्यिाई 
अलिर्ानका रुपमा िञ्चािन गने । 

१. पदमागय लनमायण तथा व्र्वटथापनको िालग िमदुार् तथा टथानीर् 
तहिाई व्र्ापक रुपमा पररचािन गररनेछ । 

२. पर्यटकीर् पदमागय ववकाि तथा व्र्वटथापन गरुुर्ोजना तर्ार गरी 
टतरोन्नलत, लनमायण तथा व्र्वटथापन कार्यिाई क्रमागत रुपमा 
अगालड बढाइनेछ । 

३. ऐलतहालिक, धालमयक, िांटकृलतक तथा पर्यटकीर् ठाउँहरूको प्रवियन 
गनय पदमागयहरूको लनमायण गररनेछ । 

 

प्रमखु कार्यक्रम 

गाउँपालिकाका िवै वडाहरूको िडक लनमाणाको गरुुर्ोजना लनमायण गरर िकेको अवटथा छ । उक्त गरुुर्ोजना 
अन्तगयत िवै वडाहरूमा िडक र्ातार्ातको आधारितु आवश्र्कताका रुपमा रहेको िडक िर्ाक खोल्ने, 
धिेुवाटोिाई ग्रावेि गने र मु् र् रणनीलतक िडकहरूमा कािोपिे गने िक्ष्र् राशखएको छ । पालिकािे राविर् 
नीलत अनरुुप िडकको टतररकरण गरर जनिङ्ख्र्ा र वशटतको घनत्वका आधारमा िडकको वलगयकरण गरेको छ 
जो लबबरण लनम्न अनिुार  छ । 
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तालिका 30: वडा नं १ मा रहेका लबद्यमान टतरोन्नलत गनय पने िडकहरू र प्रटताववत नर्ा ँिर्ाकहरू 

क्र.
ि. 

िडकको नाम बगय कािोप
िे 
िडक 

धूिे 
िडक 

ग्रािेि 

िडक 

नर्ाँ िर्ाक जम्मा 
िम्वाइ 

(वक.मी) 

१ वपपि िन्ज्र्ाङ – हारू्टार– नेिकािी 
िडक 

s – – !!=(( – !!=(( 

२ मढेुधार – मदनवाि कृर्ी िडक क – ३.८२ – – ३.८२ 

३ खट्टार अमिे – फापरचिुी िडक ख ०.०५ १६.३८ – – १६.४३ 

४ अमािे – डल्िडुाँडा– ठूिो खट्टार ग – ७.७६ – – ७.७६ 

५ मढेुडाडाँ – बाच्छुतार हदैु मदावाि  ग – ७.०२   ७.०२ 

६ लिम्िेपारी हदैु धानमान िडक घ    ४.५४ ४.५४ 

७ ज्र्ालमरे – लिम्िे िडक घ  १.१६  ०.५९ १.७५ 

८ बकु्ती – नर्ाँगाउ िडक घ  ०.०८   ०.०८ 

९ आचार्यडाडाँ – लिम्िे िडक घ  ०.२१  १.८४ २.०५ 

१० लिम्िे हदैु पातमाि िडक घ  ३.७३   ३.७३ 

११ अमिे मन्जर्ाड. – डाडाँ िडक घ    १.१० १.१० 
१२ मैनटार िडक     १.०४ १.०४ 
१३ थािागाउँ– कोल्टार हदैु पतामाि  घ  १.८५  १.२५ ३.०९ 
१४ कोिटार हदैु वलिड. टकुि िडक घ    ०.७४ ०.७४ 
१५ कोल्टार– बच्छुमतार िडक घ    २.६३ २.६३ 
१६ थिागाउँ –िाड.दी बच्छुमटार िडक घ  ३.७३   ३.७३ 
१७ िनुवुारटोि – िाड.दी िडक  घ    ०.२७ ०.२७ 
१८ िनुवुारटोि – िाड.दी – तेिो िडक घ    ०.९५ ०.९५ 
१९ अम्बोटे िडक घ  ०.८७   ०.८७ 
२० अमािे मा.लब. जाने बाटो घ  ०.१७   ०.१७ 
२१ अमािे वडा कार्यिर् हदैु लबररवाि 

जाने 
घ  ०.१३   ०.१३ 

२२ जोगीटार – घटे्टटार िडक घ    ०.५४ ०.५४ 
२३ खट्टार – बाझाखेत हदैु बजारडाँडा घ    १.९८ १.९८ 
२४ लिम्िे बट्टार हदैु बजारडाँडा  िडक घ    ०.४४ ०.४४ 
२५ िखुाचौरी डोटे – मढेुघारा िडक घ  ८.२७   ८.२७ 
२६ ढोङढुर डाँढा – लबररवाि िडक घ  २.७४   २.७४ 
२७ िकुाचौरी – टुनीिन्जर्ाङ  घ    १.८३ १.८३ 
२८  टुनीिन्जर्ाड – लिरगाउँ िडक घ    १.२१ १.२१ 
२९ डोटे – फापरचिुी िडक घ    १.८२ १.८२ 
३० राजावाि – खोििे – मरशेणखोिा  घ    १.६० १.६० 
३१ टुनीिन्जर्ाड.–खोल्िे –मररणखोिा घ    २.७१ २.७१ 
३२ टुनीिन्जर्ाड.–बेशीटोि हदैु टकुि 

िम्म 
घ    १.२९ १.२९ 

  जम्मा  ०.०५ ५८.६२ ११.९९ ३४.९९ १०४.८५ 
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तालिका 31: वडा नं २ मा रहेका लबद्यमान टतरोन्नलत गनय पने िडकहरू र  प्रटताववत नर्ा ँिर्ाकहरू 
क्र.ि. िडकको नाम बगय कािो 

पिे 
िडक 

धूिे 
िडक 

ग्रािेि 

िडक
  

नर्ाँ 
िर्ाक 

जम्मा 
िम्वाइ 

(वक.मी) 

१ वपपििन्जर्ाङ – हार्टुार –नेिकािी–
बेिबोटे िडक 

क   ५.२५  ५.२५ 

२ िातदोबाटो – फापरचिुी िडक ख  २.३६  ४.०५ ६.४१ 

३ चन्दनपरु – िातदोबाटो िडक ख  १२.१९   १२.१९ 

४ लिपेखोिा – डािीिन्जर्ाङ –चालििे िडक ग   २.२६  २.२६ 

५ टवार – आहािडाँडा– ओखिे िडक ग  १.४६  २.०७ ३.५३ 

६ िैिे – गोिे – बटतीपरु िडक ग  ३.७५   ३.७५ 
७ डािीिन्जर्ाङ – लिपेडाँडा िडक घ  १   १ 
८ च्रू्रेवाि जानेबाटो घ   ३.४६  ३.४६ 
९ हारू्टार हदैु SBI बैक जाने बाटो घ ०.०३ ०.४४   ०.४८ 
१०  २ नं वडाकार्ायिर् जाने बाटो घ घ  ०.१७   ०.१७ 
११ हरू्टार – वहददयङ िडक घ  ०.१३   ०.१३ 
१२ ग.पा. जानेबाटो घ  ०.१९   ०.१९ 
१३ आपडाँडा – िानोिके्तनी –ठुिो िके्तनी  घ  २.८९   २.८९ 
१४ आपडाँडा – िानोिके्तनी –ठुिो िके्तनी  घ  ४.७०   ४.७० 
१५ िल्िे – मररनखोिा  िडक घ  १.६२   १.६२ 
१६ िैिे प्रदानटोि हदैु चारघरे िडक घ  १.५६   १.५६ 
१७ िातदोबाटो देखी बटतीपरु िडक ध  १.४६   १.४६ 
१८ िैिे – अधेरी िडक घ  १.२०  ०.५२ १.७२ 
१९ िातदोबाटो – अधेरी िडक घ  १.५२   १.५२ 
२० िा्िे – अधेरी – िैिे िडक घ    ०.८१ ०.८१ 
२१ मशम्हिा िवन जाने बाटो घ  ०.०७   ०.०७ 
२२ कृर्ी शाखा कार्यिर् जाने बाटो घ  ०.०७   ०.०७ 
२३ केराबारी टकुि जाने बाटो घ  ०.२१   ०.२१ 

२४ बटतीपरु – मोतीपरु िडक घ    ४.४७ ४.४७ 
२५ तल्िो गैरा मगरटोि जाने बाटो घ  ०.८१   ०.८१ 
   जम्मा  ०.०३ ४५.३९ ५.२५ ११.९

३ 
६२.६० 

तालिका 32: वडा नं ३ मा रहेका लबद्यमान टतरोन्नलत गनय पने िडकहरू र  प्रटताववत नर्ा ँिर्ाकहरू 
क्र.ि. िडकको नाम बगय कािो 

पिे 
िडक 

धूिे 
िडक 

ग्रािेि 

िडक 
नर्ाँ 
िर्ाक 

जम्मा िम्वाइ 

(वक.मी) 

१ वपपििन्जर्ाङ – हारू्टार–बेिबोट 
िडक 

क  ४.४५ २.८९
  

 ७.०४ 

२ शक्पिकोट – मधवुनी– रामपरु–दमु्जा 
िडक 

ख  ५.१२   ५.१२ 



79 
 

३ िोिािन्ज्र्ाङ – िातदोबाटो िडक ख  १२.५२   १२.५२ 

४ रमापरु िैिेफाट – छलबिे चौकीटार 
िडक 

ख  ३.७५   ३.७५ 

५ गोठडाँडा – िन्जर्ाङ िडक ग  ३.७५   ३.७५ 

६ ि्िे – अधेरी – िैिे िडक घ    ०.८९ ०.८९ 

७  ि्िे मगरा डाँडा हदैु मजवुाथाम घ  ३.३२   ३.३२ 

८ खट्टार – गरुािे – शम्िडुाँडा िडक घ  २.७७   २.७७ 

९ गरुािे कामीडाँडा िडक घ  ०.४६   ०.४६ 
१० कोल्टार –रातखुोिा– किीशशर िडक घ  १.२५  १.०२ २.२७ 
११ कोिटार –कट्िे िडक घ  ०.८४  ०.३३ १.१७ 
१२ िोिा िन्जर्ाङ –लिररिे शघलिङ िडक घ  २.६६  ०.५४ ३.१९ 
१३ लिररिे – मररनखोिा िडक घ    ०.०९ ०.०९ 
१४ तीनघरे – िटमाि िडक घ    ०.४१ ०.४१ 
१५ पाँचघरे – िेडेखकय  िडक घ    ०.८२ ०.८२ 
१६ तामाजोर – खोल्िे –पाँचघरे िडक घ  ५.०७   ५.०७ 
१७ पाँचघरे – लबिौनी – डाँडा िडक घ    ०.४० ०.४० 
१८ तामाजोर – शशरानटोि –फेदी िडक घ    ०.९३ ०.९३ 
१९ तामाजोर – िोमबारे िडक घ    २.२५ २.२५ 
२० तामाजोर – रेडक्रि – रातोडाँडा िडक घ  ०.५३  ०.०९ ०.६२ 
२१ तामाजोर – शचिाउने डाँडा िडक घ  ३.३४   ३.३४ 
२२ चौकीटार – शचिाउने िडक घ    १.१७ १.१७ 
२३ चौवकटार – जागाशजते िडक घ  ०.६४   ०.६४ 
२४ िोिोिन्ज्र्ाङ – आहािे िडक घ  २.२१   २.२१ 
२५ मलथल्िो आहािे – कालििडक घ    १.७७ १.७७ 
२६ केरावारी िडक घ  ०.९२  ०.२६ १.१८ 
२७ बागमारा – केरावारी िडक घ  ०.८१  ९.४६ १.२७ 
२८ तामजोर –बाधमारा िडक घ    ०.५३ ०.५३ 
२९ नेिकािी मा.लब. – आरुवोट िडक घ  ३.३९   ३.३९ 
३० तामजोर बाधमारा िडक घ    ०.३१ ०.३१ 
३१ ठुिोडाँडा िडक घ  ०.३१   ०.३१ 
३२ चौकी िडक घ  ०.२१   ०.२१ 
३३ टेकनपरु –बिेनी िडक घ    २.५३ २.५३ 
३४ तामाजोर – मजवुा मोटरबाटो  घ    ४.०९ ४.०९ 
जम्मा   ५५.०४ २.५९ २३.३५ ८०.९७ 

तालिका 33: वडा नं ४ मा रहेका लबद्यमान टतरोन्नलत गनय पने िडकहरू र  प्रटताववत नर्ा ँिर्ाकहरू 

क्र.ि. िडकको नाम बगय धूिे 
िडक 

नर्ाँ िर्ाक जम्मा िम्वाइ 

(वक.मी) 

१ वपपििन्जर्ाङ – हारू्टार –नेिाकिी,बेिबोट 
िडक 

क ०.६२  ०.६२ 

२ कवपिाकोट – रामपरु –दमु्जा िडक क १३.९९  १३.९९ 
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३ बशन्दपरु – जगेुपानी िडक क ८.२० ०.९० ९.१० 
४ जगेुपानी – चौकीडाँढा िडक क ५.४  ५.४ 
५ रोशी – पाखरेुफेदी –माहािारत गोपे िडक क ४.२४  ४.२४ 
६ रामपरु – िैिेफाट िडक ख ४.४५  ४.७५ 
७ कािीखोिा –कटुन्चे िडक ख १.३ ३.३६ ४.६६ 
८ रामिेडे फेदी – कामीटोि िडक ख  १.४९ १.४९ 
९ तामाजोर – गोठाडाँडा – िन्जर्ाङ िडक ग २.७४  २.७४ 
१० गोपे मा.लब. –पाखरेु फेदी िडक ग २.७४  २.७४ 
११ नरकटे तल्िो आहािे –मलथल्िो आहािे िडक ग २.०९ १.२४ ३.३३ 
१२ आपडाँडा – बाहलबिे िडक ग २.२७  २.२७ 
१३ लिम्फेदी – िाहाकारी डाँडा  िडक ग १.०७ ०.६० १.६७ 
१४ दमाइडाँडा – मगरडाँडा िडक ग १.५६ ०.६१ २.१७ 
१५ िैिे – रामपरु िडक ग १.८६  १.८६ 
१६ टर्ाउरे डाँडा, पवहरो डाँडा हदैु रामपरु िडक ग ५.७३  ५.७३ 
१७ पवहरो िन्जर्ाङ – रामपरु िडक   ग १.८२  १.८२ 
१८ आहािे – मिानघाट  िडक ग ०.४५  ०.४५ 
१९ चैकीटार – लिरुटार िडक ग ०.५१  ०.५१ 
२० छलबिे – कापिे िडक ग ०.४७  ०.४७ 
२१ जरेु – आडमारा िडक ग २.३४  २.३४ 
२२ लिहौटार –मिुडाँडा – िन्जर्ाङ िडक ग १.६६ १.५५ ३.२२ 
२३ गोठडाँडा – शघलिङ िडक ग ०.८७  ०.८७ 
२४ चैकीडाडा डाँडा – गोठ डाँडािडक ग २.१५  २.१५ 
२५ मजवुा थमु्का – बाहलबिे िडक ग ०.९४ १.७६ २.७० 
२६ तीनघरे – मजवुा िडक घ १४९ २.०६ ३.५५ 
२७ धेते – पाखरुी िडक घ  १.९१ १.९१ 
२८ बशन्दपरु – थानलिङ डाँडा िडक घ  १.१४ १.१४ 
२९ िोरथमु – बगरटोि िडक घ ०.८५ ०.९२ १.७६ 
३० चारघरे मोटर बाटो घ  १.०१ १.०१ 
३१ बशन्दपरु – वपपिबोट िडक घ  ३.३८ ३.३८ 
  जम्मा  ७२.६१ २६.१२ ९८.७३ 

तालिका 34: वडा नं ५ मा रहेका लबद्यमान टतरोन्नलत गनय पने िडकहरू र  प्रटताववत नर्ा ँिर्ाकहरू 

क्र.ि. िडकको नाम बगय धूिे 
िडक 

नर्ाँ िर्ाक जम्मा िम्वाइ 

(वक.मी) 

१ कवपिकोट – रामपरु बजार – दमु्जा िडक क ७.२६  ७.२६ 

२ रोशी गा.पा. – महािारत गा.पा. िडक क ९.३७ ३.५३ १२.९१ 
३ अडचिे –रन्चा िडक क ०.६७ २.४६ ३.१३ 
४ माटोखानी – रामपरु –मररन– िािबशन्द मोटरबाटो ख ०.५५ १.९५ २.५० 
५ रामिेडे – फेदी – गोपे िडक ख  ०.९७ ०.९७ 
६ थकुरीडाँडा – जगेुपानी िडक ख १०.२६  १०.२६ 
७ अचयिे – चैनपरु – जगेुपानी िडक ख १८.१०  १८.१० 
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८ धोते – रान्चा िडक ख  ०.९५ ०.९५ 
९ लिङपाि – जगेुपानीिडक ख  ३.७७ ३.७७ 
१० पवहरो िन्जर्ाङ– िोरयथूम – रामपरु बजार िडक ग १.२४  १.२४ 
११ बशन्दपरु गाउँ – थाशन्िङ डाडा िडक ग  १.७६ १.७६ 
१२ िोरयथमु – बगरटोि िडक घ  ०.७७ ०.७७ 
१३ चारघरे मोटर बाटो घ  ०.६३ ०.६३ 
१४ घटे्टटवारा – िोते मोटरबाटो घ  २.२५ २.२५ 
१५ गके – रमापरु डाँडामोटर बाटो घ  २.२५ २.२५ 
१६ पाखरुीफेदी हदैु पैरखेि मोटरबाटो घ  २.३८ २.३८ 
१७ खानीखोिा – खररबोट मोटरबाटो घ १.५८  १५८ 
१८ रामपरु आनीखोिा – चैनपरु िडक घ ३.८०  ३.८० 
१९ जोगीडाँडा – िान्देन मोटर बाटो घ ०.७४  ०.७४ 
२० लिंहपाि – रानागाउँ मोटरबाटो     
२१ कोिबोटे – दशक्षणकािी िडक     
२२ वपपििन्जर्ाङ – दशक्षणकािी मोटरबाटो घ    
२३ रतवुादोवान –बदुमुचिुी मोटरबाटो घ    
२४  दरीगाउँ –दोते मोटरबाटो घ  २.१४ २.१४ 
२५ रामपरु बजार – धरीगाउँ मोटरबाटो घ  १.३३ १.३३ 
२६ रात ु– शाहीटार मोटरबाटो घ  ०.८७ ०.८७ 
२७ बारबारे  मोटर बाटो घ  ०.७६ ०७६ 
  जम्मा  ६४.९८ २६.६८ ९९.६६ 

 

कार्यर्ोजना 
1. गाउँपालिकाको िालग बनाइएको MTMP कार्यन्वर्न गने 

2. ठाडे खोिा, मररन खोिा, तमाजोर खोिा, रामपरु खोिा ५ वटा पदक्क पिु लनमायण (औित १०० लम.) 
3. अमिे जाने पदक्क पिु (वाडय नं. १) 
4. हारू्टार देशख लिरुटार वहददिंग िम्म पदक्क पिु 

5. पाँच वटै वाडयमा कल्िडय टल्र्ाब आवश्र्कता अनिुार लनमायण  

6. कज्वे टल्र्ाब २० वटा 
7. झोिुंगे पिु ८ वटा 
8. रामपरु बजार र हारू्टार मा २ वटा बि पाकय  
9. एक वडा एक बि टटेशन 

10. चौकीटार- तमाजोर-गोटडाँडा िडक टतरउन्नती 
11. िोिािंज्र्ांग-शचिाउने-पजमार्ा-ढंुगे िडक टतरउन्नती 

अपेशक्षत उपिशधध 

गाउँपालिका र्ातार्ात गरुुर्ोजना लनमायण िई कार्ायन्वर् प्रारम्ि िएको हनुे, िडक मापदण्ड र िडक क्षेि (Right 
of way) लनधायरण िएको हनुे, िबैवडा केन्र िवयर्ाम िडकिे जोलडएको हनुे, २ घण्टाको दरुीमा िवयर्ाम 
िडकिम्मको पहुँच पगेुको हनुे, गाउँपालिकाबाट लनलमयत िडकको इशन्जलनर्ररङ िपुररवेक्षण पश्चात र्ातार्ात 
िञ्चािनको अनमुलत प्रदान िएको हनुे, लनलमयत िडक िरुशक्षत िएको हनुे, िडक ममयत िम्िार कोर् टथापना िएको 
हनुेछ  । बिटटप र प्रलतक्षािर् लनमायण िएको  हनुेछ । 
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६.३ ऊजाय 
पषृ्ठिलूम 

जि िम्पदामा धनी हाम्रो देश नेपािको उज्जि िववष्र् जि उपर्ोगमा लनियर गछय । नेपाि िरकारको उच्च 
प्राथलमकतामा परेको जिववद्यतु आलथयक बवृि र आलथयक रुपान्तरणको एक महत्वपूणय िाधन हो । नेपािको ववद्यतु 
ववकािको र्ािा वव.ि. १९६८ देशख फवपयङबाट िरुु िएपलन तथा  ८३ हजार मेगावाट देश लिि लबधतु उत्पादन 
गने  क्षमता िए पलन हाििम्म िारत बाट िमेत लबजिुी ल्र्ाइरहेको अवटथा छ । हाि ववश्विर वैकशल्पक ऊजाय, 
परम्परागत ऊजाय अथायत खलनज ऊजायमा आधाररत ऊजायको प्रलतटपधी बनेर उदाउँदो छ । नेपािको िंववधानिे 
वैकशल्पक ऊजायको ववकाि गरी आधारितू आवश्र्कता पररपूलतयकािालग िपुथ र ििुि रूपमा िरपदो ऊजायको 
आपूलतय गने नीलत अङ्गीकार गरेको छ र र्िबाट दगुयम क्षेिमा रहेका रावष्टर् प्रशारण िाइन परु् र्ाउन िम्िाव्र्ता 
निएका तथा छररएर रहेका बटतीहरूमा आधलुनक ऊजायको पहुँच परु् र्ाउन र शहरी क्षेिको बढ्दो ऊजाय िागको 
व्र्वटथापन गनय र परम्परागत तथा आर्ालतत ऊजाय मालथको लनियरतािाई कम गनय ववलिन्न वकलिमका नवीकरणीर् 
ऊजायको प्रवियन, ववकाि र ददगो व्र्वटथापन गरी र्ि क्षेििाई मिु प्रवाहमा िर्ाउन जरुरी छ । नववकरणीर् 
ऊजाय क्षेिमा नेपािमा िैरहेका कार्यहरूमा िघ ुजिववद्यतु िधुाररएको पानी घट्ट, िौर्य ऊजाय, वार् ुऊजाय, िधुाररएको 
चिुो, ववद्यतुीर् चिुो, गोबरग्र्ाि र वार्ोग्र्ाि आदद रहेको छ । 

हाि घ्र्ाङिेख गाउँपालिकामा केवह िध ुजिववद्यतु अर्ोजनाहरू िञ्चािनमा रहेका छन ्। वडा नं २ मा रहेको 
मररण खोिा िघ ुजिववद्यतु १५ वकिोवाट, ठाडो खोिामा रहेको १२ वकिोवाट क्षमता, त्र्िरी नै घटे्ट खोिामा र 
खानीखोिामा रहेका िघ ुजिववद्यतु अर्ोजनाहरूका िाथै वडा नं ३ मा रहेको तामाजोर खोिामा रहेको १५ 
वकिोवाट क्षमताका िघ ुजिववद्यतु अर्ोजनाहरू िञ्चािनमा रहेका छन ्। 

प्रमखु िमटर्ा 

पहाडी क्षेि धेरै िएकोिे बाढी तथा पवहरो प्रकोप जोशखम र्कु्त िबूनौट िएको िमग्र जिस्रोत तथा नदी 
व्र्वटथापनको गरुुर्ोजना लनमायण गरी र्ोजनाबि ववकाि हनु निकेको, वैकशल्पक ऊजायको प्रवियन र ववटतारको 
िालग िहलुिर्त ऋण, जोखीम व्र्वटथापनको व्र्वटथा नहनु,ु वैकशल्पक ऊजाय ववकािमा लनजी क्षेि अपेक्षाकृत रूपमा 
आकवर्यत हनु निक्न,ु वैकशल्पक ऊजाय प्रववलध प्रवियन तथा प्रर्ोग िम्वन्धमा क्षमताको कमी हनु,ु जोशखम व्र्वटथापन 
र ववमा िम्वन्धी आवश्र्क व्र्वटथा नहनु ु पर्ायप्त मानव, आलथयक र िौलतक स्रोत निएको, वैकशल्पक ऊजाय 
व्र्वटथापनको गरुुर्ोजना लनमायण गरी र्ोजनाबि ववकाि हनु निक्न ुआदद िमटर्ा रहेका छन ्। 

चनुौती तथा अविर 

बजारीकरण तथा आलथयक गलतववलधको ववटतारका कारण बढ्दै गएको ववद्यतुको माग परुा गनुय;  िौगोलिक लबकटता 
र बटती छररएको िएकािे एकीकृत िेवा प्रदान गनय गाह्रो हनु;ु नववकरणीर् ऊजाय क्षेिमा िहलुिर्त कजायको 
व्र्वटथापन गनुय;  खाना पकाउने प्रर्ोजनकािालग प्रर्ोग हनुे परम्पागत ऊजायको स्रोतिाई टवच्छ र आधलुनक 
ऊजायिे प्रलतटथापन गनुय; िौर्य तथा वार् ुऊजाय उत्पादनमा लनजी तथा िमदुार्को िगानी आकवर्यत गनुय जटता 
चनुौलतहरु रहेका छन ्l  

यसका विपरित र्ि  पालिकामा लनलमयत तथा लनमायणाधीन िघ ुजि तथा िौर्य ववद्यतु आर्ोजनाबाट उत्पादन हनुे  
ववद्यतु प्रशारण िाइन प्रवाह गरी आर् बवृि गनुय तथा  आधलुनक प्रववलधको प्रर्ोग गरी परम्परागत व्र्वहारिाई 
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पररवतयन गरी उत्पादन बवृि गनुय अविरका रुपमा रहेको छ l ऊजाय ववकािबाट अन्र् िाना तथा घरेि ुउधोग 
टथापना तथा िञ्चािनमा िहजता हनुे; दाउराको खपत कम हनु गई वनजङ्गि िंरक्षणमा र्ोगदान हनुे; टथानीर् 
स्रोत िाधनको िंरक्षण तथा ददगो प्रर्ोग हनुे; वैकशल्पक ऊजाय माफय त धवुाँ रवहत िान्छाको अवधारणा िाग ुगनय 
िवकने; लिंचाइ तथा खानेपानीको पहुँच पुयर्ाउन िम्िावना नरहेका क्षेिमा िौर्य ऊजायको प्रर्ोग गरी लिफ्ट 
खानेपानीको िञ्चािन गनय िवकने जटता अबिरहरु पलन र्ि गाउँ पालिकाका अगाडी लबध्र्मान रहेका छन ्l 

 िोच 

ऊजायको अलधकतम प्रर्ोग, घ्र्ाङिेखको ददगो आलथयक र िामाशजक ववकािको आधार । 

िोच 

नवीकरणीर् तथा वैकशल्पक ऊजायको उत्पादन र उपिोगमा दक्षता बढाई वातावरण मैिी,  ददगो,  िरपदो, गणुटतरीर् 
र टवच्छ ऊजायमा िवैको पहुँचमा बवृि गने । 

उद्दशे्र् 

1. ऊजायको उपिोगमा दक्षता बढाई वातावरण–मैिी, ददगो, िरपदो, गणुटतरीर् र टवच्छ ऊजायमा िवैको 
पहुँचमा बवृि गनुय । 

2. परम्परागत ऊजायको िट्टामा वैकशल्पक ऊजायको प्रर्ोगमा बवृि गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 35: उजायका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: ऊजायको उपिोगमा दक्षता बढाई वातावरण–मैिी, ददगो, िरपदो, गणुटतरीर् र टवच्छ ऊजायमा िवैको 
पहुँचमा बवृि गनुय । 

१.१: ऊजाय क्षेिको िंटथागत िंरचना 
तर्ार गरी ददगो र अलधकतम ्उपर्ोगको 
आधार तर्ार गने । 

1. िंघीर् टवरूप अनिुार ऊजाय क्षेिको टथानीर् टतरमा िंटथागत 
िंरचना तर्ार गररनेछ ।  

2. िंगठनात्मक िंरचना अनिुार ववद्यतु जडान गने र ममयत िम्िार 
गनय तालिम प्राप्त दक्ष जनशशक्तको व्र्वटथा गरी उनीहरूको 
क्षमता अलिवृवि गररनेछ । 

3. घरार्िी प्रर्ोजनकािालग अलधकतम ् ऊजाय प्रर्ोग गने 
पररवारिाई िम्मान र प्रोत्िाहनको व्र्वटथा गररनेछ । 

१.२: उपिधध िम्पूणय ऊजाय स्रोतको 
पवहचान, उत्पादन, वतयमान तथा िववष्र्मा 
ऊजायको माग र आपूलतय िम्बन्धी डाटाबेि 
तर्ार गरी िंटथागत ववकािमा जोड ददने 
। 

1. घ्र्ाङिेख गाउँपालिकामा ऊजायको स्रोत पवहचान, कुि िम्िाव्र् 
जिववद्यतु क्षमता, माग र आपूलतयको अध्र्र्न गररनेछ । 

2.  घ्र्ाङिेखमा उत्पाददत ऊजाय, वतयमान तथा िववष्र्को माग र 
आपूलतयको तथ्र्ाङ्क िङ्किन गरी डाटाबेि तर्ार गररनेछ । 

3. लनमायण िम्पन्न िई िञ्चािनमा रहेका िघ ुतथा िाना जिववद्यतु 
आर्ोजनाको ममयत, िम्िार र िंटथागत ववकाि गररनेछ ।  

4. र्ि क्षेिमा रहेका मु् र् ऊजाय उत्पादन केन्र िम्मको िडक 
र प्रशारण िाइनको िञ्जाि लनमायण गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: परम्परागत ऊजायको िट्टामा वैकशल्पक ऊजायको प्रर्ोगमा बवृि गनुय । 
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२.१: ऊजायको प्रर्ोगिई ददगो, िरपदो  
गणुटतरीर् र प्रिावकारी रूपमा ववकाि 
गरी बहउुपर्ोलग बनाउने । 

1. ऊजायको खपत प्रिावकारी ढङ्गबाट गनयकािालग ववशेर् िचेतना 
कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ । 

2. िावयजलनक िंटथा वा टथानहरू जटतै, अटपताि, ववद्यािर्, 

धालमयकटथि, िडक, पर्यटकर् टथि, आददमा अधारिूत ऊजायको 
लनर्लमत आपूलतय गनय िौर्य ऊजाय जडान गररनेछ ।  

3. ववद्यतुीर् चिुो प्रर्ोग गनय िहलुिर्त ऋण र अनदुानको व्र्वटथा 
गररनेछ । 

4. लिंचाइ तथा खानेपानीको पहुँच परु्ायउन िम्िावना नरहेका 
क्षेिमा िौर्य ऊजायको प्रर्ोग गरी लिफ्ट खानेपानीको िञ्चािन 
गररनेछ । 

5. जिववद्यतु, वैकशल्पक ऊजायको अलधकतम प्रर्ोग गरी दैलनक 
जीवनर्ापनमा िहजता ल्र्ाउदै परम्परागत ईन्धनको प्रर्ोग 
घटाइनेछ। 

6. वैकशल्पक ऊजाय क्षेििाई प्रोत्िाहन गनय बैंक तथा ववत्तीर् 
क्षेिबाट िहलुिर्त दरमा ऋणको व्र्वटथा गररनेछ । 

प्रमखु कार्यक्रम 

1. वैकशल्पक ऊजायको प्रर्ोगमाफय त वातावरण िंरक्षण तथा ऊजायमा आत्मलनियरता िम्बन्धी िचेतना कार्यक्रम  

2. िामदुार्मा िामदुावर्क ववद्यतुीकरणको पूवायधार तजुयमा 
3. दाउरा मालथको लनियरतािाई कम गनय ववद्यतुीर् उपकरण प्रर्ोग गनय प्रोत्िाहन कार्यक्रम  

4. वैकशल्पक ऊजाय माफय त धवुाँरवहत िान्छा कार्यक्रम  

5. िघवुवद्यतु िञ्चािनमा िमन्वर् तथा व्र्वटथापन 

6. िौर्य उजाय प्रवियन कार्यक्रम िञ्चािनमा रहेका िघ ुजिववद्यतुको ममयत र नर्ाँको िम्िाव्र्ता अध्र्र्न  

अपेशक्षत उपिशधध 

आवश्र्कता अनरुूप िबैिे ववद्यतुीर् ऊजाय खपत गनय िक्ने अवटथा लिजयना िएको हनुेछ । घरार्िी प्रर्ोजनकािागी 
ऊजायको अलधकतम ्प्रर्ोग िएको हनुेछ । खाना पकाउन ववद्यतुीर् इन्धनको प्रर्ोगमा बवृि िई दाउराको प्रर्ोगमा 
ह्राि आएको हनुेछ । 
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६.४ आवाि तथा बटती ववकाि 

पषृ्ठिलूम 

नेपािको िंववधानिे अव्र्वशटथत बिोबाििाई र्ोजनाबि पूणय पूवायधार वातावरणमैिी तथा नागररकको िरुशक्षत 
आवािको हकिाई प्रत्र्ािलूत गरेको छ । बागमती प्रदेशमा ७२.५७ प्रलतशत जनता शहरमा र २७.४३ प्रलतशत 
मालनिहरू गाउँमा बटने गरेका छन । देशको कुि क्षेिफि मध्रे् १३.७९ प्रलतशत र्ो प्रदेशमा छ । र्ि 
प्रदेशको िरदर जनघनत्व प्रलत बगय लमटर २७२ जना रहेको छ । तर ग्रामीण चररिको जनि्र्ािाई िगूोिको 
आधारमा शहरी पररिावर्त गररए पलन कार्यपिलत र चररिको आधारमा अलधकांश शहरी जनिङ्ख्र्ा ग्रामीण चररिको 
नै छ । घ्र्ाङिेख गाउँपालिका िौगोलिक वहिाबिे लबकट र छररएर रहेका तथा ववपद् जोशखममा रहेका घर 
पररवारिाई िवुवधा िम्पन्न वातावरणमैिी आवािको व्र्वटथापन र लबपन्न तथा बजारी क्षेिमा अनलधकृत अव्र्वशटथत 
रुपिे बिोबाि गरेका पररवारिाई उशचत व्र्वटथा गनय र्ि क्षिेिाई प्राथलमकतामा राखी कार्य गनुयपने आवश्र्कता 
रहेको छ । व्र्वशटथत बटती ववकािकोिालग गाउँपालिकािे उपर्कु्त नीलत तर्ार गरेर प्राववलधक ववज्ञहरूको 
िहर्ोगमा उक्त कार्य गनुयपने टड्कारो आवश्र्कता देशखन्छ । िवन लनमायण तथा व्र्वशटथत बटतीहरूकोिालग 
प्रिावकारी अध्र्र्न अनिुन्धान तथा आवलधक र्ोजना तजुयमा गरी र्ि क्षेिमा र्ोजनाबि वकलिमको र्ोजना तर्ार 
गरेर जान िवकन्छ । 

प्रमखु िमटर्ा 

िउूपर्ोग नीलत अनिुार बटती ववकाि नहनु,ु लबलिन्न ठाउँहरूमा मापदण्ड ववपररत आवाि लनमायण हनु ुतथा मापदण्ड 
अनिुार िएको वा निएको अनगुमन गने कार्य प्रिावकारी नहनु,ु गाउँपालिकामा ववद्यमान अवटथामा शहरी ववकािको 
पूवायधार ववकाि गनय आवश्र्क आलथयक िमटर्ा रहन,ु  एकै पटकमा िेवा प्रदान गनय बनाउन पने िवनहरू र 
लतनीहरूकोिालग आवश्र्क मानव स्रोत एवं िाधनहरूकोिालग गनुय पने िगानी  परु् र्ाउन िक्षम हनु निक्न,ु ग्रामीण 
क्षेिमा आवािको लनमायण गदाय प्राववलधकको परामशय नलिन,ु लनमायण िामाग्री कम गणुटतर र खशचयिो हनु,ु िरुशक्षत 
टवाटथ्र् र िवुवधार्कु्त आवाि नहनु ुिामवुहक आवाि लनमायणमा जनचािो नहनु ुआदद र्हाँका िमटर्ाहरू हनु ्। 

चनुौती तथा अविर 

शहरीक्षेिमा अनालधकृत रुपमा बिोबाि गने धरपररवार टथानान्तरण गनुय; टथानीर् लनमायण िामाग्री उच्चतम प्रर्ोग 
गरी िरुशक्षत आवािको लनमायण गनुय; िौगोलिक वहिाबिे ववकट र ववपदको र्च्च जोशखममा रहेका धरपररवारको 
िालग िउूपर्ोगमा एकीकृत आवाि तथा बटती ववकाि गनुय;  शहरी ववकािगने कामकोिालग आधलुनक िबै िेवाहरू 
उपिधध गराउन धेरै रकमको आवश्र्कता पनुय; पहाडी एवं उच्च पहाडी िौगोलिक अवटथा, उच्च प्रववलधहरू, जन 
शशक्तहरूको पररपूलतय गनुय;  शहरी पूवायधारको लनमायण पश्चात ् िहर बिाल्न,ु िडक, चटुत र्ातार्ात िवुवधा, पर्ायप्त 
गणुटतरीर् खानेपानी, गणुटतरीर् लबजिुी तथा िूचना प्रणािीको व्र्वटथा गनुय जटता पक्षहरु चनुौतीको रुपमा रहेका 
छन ्l  

यसै गिी  र्ि गाउँपालिकामा कुनै ठुिो अव्र्वशटथत वकलिमको शहरीकरण निइिकेकोिे शरुुको अवटथाबाट नै 
बैज्ञालनक ढङ्गिे र्ििाई अगालड बढाउन िवकने;   िौगोलिक अवटथा र बटतीिाई एकीकृत कार्यमूिक र्ोजना 
माफय त बटती ववकाि कार्यक्रम िञ्चािन गनय िवकने; गररब तथा न्रू्न आर् िएका पररवारको िालग िरुशक्षत आवाि 
कार्यक्रम िचािन गनय िवकन;े  िरुशक्षत आवाि लनमायणमा जनचेतना बवृि हनु;ु पूवायधार ववकाि र आवाि लनमायण 
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गदै टथानीर् पवहचानर्कु्त िहर बिाल्ने िम्िावना रहन;ु  िउूपर्ोग नीलत अनिुार लबलिन्न मापदण्ड िाग ुगनय 
पालिकाको चािो हनु ुर्ि पालिकाको िालग अविरको रुपमा रहेका छन ्l  

िोच 

“ददगो ववकािकािालग िरुशक्षत आवाि तथा पवहचानर्कु्त शहर तथा बटती ववकाि” । 

िक्ष्र् 

िरुशक्षत, ििुि र वातावारणमैिी एकीकृत आवाि तथा बटती ववकाि गने । 

उद्दशे्र् 

1. एकीकृत आवाि तथा बटती ववकाि गरी अव्र्वशटथत र छररएका घरपररवारिाई एकताबि र प्रिावकारी 
िेवा प्रवाहको ववकाि गनुय । 

2. टथानीर् लनमायण िामग्रीको अलधकतम प्रर्ोग गरी टथानीर् वाटतकुिा र नवीनतम प्रववलध लमशश्रत िरुशक्षत 
र वकफार्ती िवनहरू लनमायण गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 36: आवाि तथा बटती ववकािका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलत  कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: एकीकृत आवाि तथा बटती ववकाि गरी अव्र्वशटथत र छररएका घरपररवारिाई एकताबि र 
प्रिावकारी िेवा प्रवाहको ववकाि गनुय । 

१.१: ग्रामीण क्षेिमा िौगोलिक 
वहिाबिे लबकट र छररएर रहेका 
तथा ववपद्द्को जोशखममा रहेका र 
िीमान्तकृत घर पररवारिाई 
आधारितू िवुवधा िवहतको एकीकृत 
बटती लनमायण गने । 

1. ि–ूउपर्ोग नीती तथा बटती ववकाि र्ोजना तजुयमा गरी िागू 
गररनेछ। 

2. िौगोलिक वहिाबिे लबकट र छररएर रहेका तथा ववपद्द्को जोशखममा 
रहेका घर पररवारकािालग िरुशक्षत, वातावारणमैिी, ििुि, आधारितू 
िवुवधार्कु्त र मौलिक पवहचान बोकेको एकीकृत बटती लनमायण 
गररनेछ । 

3. िौगोलिक रूपिे लबकट र ववपद्द्को उच्च जोशखममा रहेका टथानमा 
हनु िक्ने थप बटती ववटतारिाई लनरुत्िावहत गररनेछ । 

4. ग्रामीण क्षेि र छररएर रहेका घरपररवारिाई आधारितू िवुवधा 
िवहतको बटती लनमायण गररनेछ । 

१.२: िउूपर्ोग नीलत तथा र्ोजना 
लनमायण गने र र्ोजनाबि रुपमा 
एकीकृत बटती ववकाि गने कार्यिाई 
अलिर्ानको रुपमा अगालड बढाउन े
। 

1. एकीकृत बटती ववकाि गनय जग्गा प्रालप्त व्र्वटथािाई िरि 
बनाइनेछ। 

2. िडक क्षेिमा हनु िक्ने थप बटती ववटतारिाई लनरुत्िावहत गररनेछ 
र मापदण्डहरूिाई पूणयरूपिे कार्न्वर्न गररनेछ । 

3. कृवर्र्ोग्र् जलमनमा हनुे गरेको जग्गा ्िवटङ्गिाई लनर्न्िण गरी 
व्र्वशटथत गररनेछ । 

4. शारीररक अपाङ्गता िएका व्र्शक्त, ज्रे्ष्ठ नागररक िगार्त ववपद्द्को 
उच्च जोशखममा रहेका व्र्शक्तकािालग ववशेर् िामाशजक आवािको 
ववकाि गररनेछ । 
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5. राजमागयिँग जोलडएका मु् र् बजारी क्षेिहरूिाई व्र्वशटथत वजार 
क्षेिका रुपमा ववकाि गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: टथानीर् लनमायण िामग्रीको अलधकतम प्रर्ोग गरी टथानीर् वाटतकुिा र नवीनतम प्रववलध लमशश्रत 
िरुशक्षत र वकफार्ती िवनहरू लनमायण गनुय । 

२.१: टथानीर् पवहचान िएको र 
िबै वगय तथा िमदुार्िे वकन्न िक्न े
िवनहरूको लनमायण गने । 

1. िरकारी तथा लनजी क्षेििँग िमन्वर् गरी उपर्कु्त िवन लडजाइन 
तथा लनमायण गररनेछ । 

2. पालिकामा लनमायण हनुे िवनहरूको लडजाइनमा एकरूपता ल्र्ाउन 
िवन लनमायण मापदण्ड बनाई िाग ुगररनेछ । 

3. टथानीर् वाटतकुिा र नवीनतम प्रववलध लमशश्रत िरुशक्षत र वकफार्ती 
लनजी िवन लनमायण गनय लनजी क्षेि तथा िमदुार्िाई प्राववलधक 
िहर्ोग गररनेछ । 

२.२: िवन लडजाइन, लनमायण तथा 
िपुरीवेक्षणका कार्यमा िंिग्न 
जनशशक्तको क्षमता ववकाि गने । 

1. िरुशक्षत, वकफार्ती, वातावरणमैिी र पवहचानर्कु्त िवन लनमायण बारे 
जनचेतना बवृि गनय िमदुार् िशक्षत कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ । 

2. टथानीर् रूपमा उपिधध लनमायण िामग्रीहरूको प्रर्ोगिाई अलधकतम 
प्रर्ोग गनय प्रोत्िाहन गररनेछ । 

3. एकीकृत िेवा प्रदार्क बहपुर्ोगी र बहउुद्देश्र्ीर् िवन लनमायण गरी 
एकीकृत जनिेवा प्रदान गररनेछ । 

 

प्रमखु कार्यक्रम 

1. गाउँपालिका िवन लनमायण 

2. कमयचारी आवाि िवन लनमायण 

3. वाडय कार्ायिर् िवन (५ वटा) 

4. एक वाडय  २  िामदुावर्क िवन गरी जम्मा १४ वटा िामदुावर्क िवन लनमायण  

5. वाडय नं. ३-४ मा रामिेड़ा, लतनघरे, जरेु र राम्चाकोदािे टथानान्तरण 

6. अमिे वटती, िखुाचोरी ढोडे जोशखम न्रू्नीकरण 

7. मजवुा तथा िोमबारे (वाडय नं. ३) जोशखम बशटत व्र्वटथापन   

8. बगरटोि, दलित बशटत, रामपरु बजार, ठाकुर थान, चौवकटार, पजमार्ा बशटत, केराबारी बशटत जोशखम 
न्रू्नीकरण (वाडय नं. ५ )  

9. जनप्रमेी प्रावव िोिािंज्र्ांग, लिङपाि टकूि, चैनपरु आधारितू ववद्यािर् (वाडय नं. ५) जोशखम न्रू्नीकरण 

10. शारदा मावव, िखुाचोरी प्रावव जोशखम न्रू्नीकरण (वाडय नं. २) 

अपेशक्षत उपिशधध 

एकीकृत आवाि तथा बटती ववकाि गरी अव्र्वशटथत र छररएका घरपररवारिाई एकताबि र प्रिावकारी िेवा 
प्रवाह िएको हनुेछ । टथानीर् लनमायण िामग्रीको अलधकतम प्रर्ोग गरी टथानीर् वाटतकुिा र नवीनतम प्रववलध 
लमशश्रत िरुशक्षत र वकफार्ती िवनहरू लनमायण िएको हनुेछ ।  
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६.५ िञ्चार तथा िचुना प्रववलध 

पषृ्ठिलूम 

नागररकको िंववधान प्रदत्त मौलिक हकको रूपमा रहेको िूचनाको हकको िंरक्षण र िम्बधयन गदै आमिञ्चारिाई 
टवच्छ, िक्षम, लनष्पक्ष, मर्ायददत, शजम्मेवार र व्र्विावर्क बनाउन आवश्र्क व्र्वटथा गने राज्र्को नीलत हनुे 
िंवैधालनक व्र्वटथा रहेको छ । ववगत केही वर्यदेशख नेपािमा िूचना तथा िञ्चार प्रववलधको क्षेिमा ववलिन्न नीलतगत 
प्रर्ािहरू िएका छन ्। बदलिंदो पररवेश तथा त्र्िबाट लिशजयत चनुौती िामना गनय तथा लिशजयत अविरहरू 
प्रिावकारी रूपिे उपर्ोग गनय तदनरुूपको नीलतगत, काननुी, िंटथागत व्र्वटथा तथा रणनैलतक उपार्हरू अविम्वन 
गनुयपने आवश्र्कता महशिु गरी एवककृत िूचना तथा िञ्चार प्रववलध नीलत २०७२ तजुयमा गररएको छ । प्रववलधको 
व्र्ापक प्रर्ोगबाट काननुको शािन, भ्रष्टाचारमूक्त र चटुत प्रशािन, ववकेशन्रकरण, आलथयक अनशुािन तथा िावयजलनक 
िेवा प्रवाह र स्रोतको कुशि व्र्वटथापन जटता अिि शािनका आधारितू मान्र्तािाई आत्मिात गरी 
िवयिाधारणिे पाउन ुपने िेवा लछटो, छररतो तथा कम खशचयिो ढङ्गबाट प्रदान गनय िवकन्छ ।  

प्रमखु िमटर्ा 

िूचना तथा िचार िम्बन्धी पर्ायप्त नीलतगत र काननुी व्र्वटथा नहनु,ु आमिञ्चार माध्र्म पूणयरूपमा मर्ायददत, 

शजम्मेवार, जवाफदेही हनु निक्न,ु िौगोलिक लबकटताको कारण िूचना तथा िञ्चार प्रववलधको ववटतारिाई रतुता 
ददन िमटर्ा रहेको, िाइवर िरुक्षाका िालग िंटथागत र प्राववलधक जनशशक्तको अिाव हनु,ु  केही वडाका लबकट 
टथानहरूमा अश्टकि फाइवर पगु्न निकेको आदद र्ि क्षेिका िमटर्ाका रुपमा रहेकाछन ्। 

चनुौती तथा अविर 

गाउँपालिका लिि िूचना तथा िञ्चार पहुँचको एवककृत र अद्यावलधक वववरण तर्ार पानुय र िञ्चार माध्र्महरूिाई 
ग्रामीण िेगिम्म ववटतार गनुय; िौगोलिक लबकटता हनु ु  र िेवा प्रवाहकोिालग बटती छररएर रहन;ु  िञ्चार 
माध्र्महरूिाई ववश्विलनर् र जवाफदेही बनउदै गणुटतरीर् िेवा प्रदार्कका रुपमा ववकाि गनुय;  िामाशजक 
िञ्जािको बवृििँगै र्िमा बढ्दै गएको दरुूपर्ोग लनर्न्िण गनुय;  िाइवर िरुक्षा िम्वन्धी िंटथागत िंरचना तर्ार 
गरी आम जनतामा र्ि िम्वन्धी जनचेतना अलिवृवि गनुय चनुौलतका रुपमा रहेका छन l  

यसका अलािा  िूचना तथा िञ्चार िम्बन्धी अलधकारिाई िंववधानमा नै मौलिकहकका रुपमा लिवपबि हनु;ु 
िावयजलनक लनकार्का काम कारबाहीका बारेमा नागररकिाई जानकारी गराउने िामाशजक िञ्जािको ववकाि हुँदै 
जान;ु  प्रशािलनक िगार्त दैलनक कामकाजकािालग आधलुनक िूचना प्रववलधको प्रर्ोग माफय त िहज एवं चटुत 
बनाउन िवकन ेअवटथा रहन;ु पर्यटकीर्, किा, िार्ा तथा िंटकृलतको दृवष्टकोणिे महत्त्वपूणय टथिहरूको िंरक्षण 
एवम ्प्रवियन गनय िवकन;ु  ब्रोडधर्ान्ड ईन्टरनेटको प्रर्ोग र अनिाइन प्रकाशनको बढ्दो प्रर्ोगिे िूचनाको पहुँचमा 
िहज हनु;ु िूचना तथा िञ्चार प्रववलधिाई ववद्यमान र्ोजना तथा नीलत अनरुूप गाउँपालिकािाई िूचना तथा िञ्चार 
प्रववलध मैिी बनाउन ; गाउँपालिकािाई  आइ वट  मैिी  बनाउन िवकने अवटथा रहन;ु िम्पूणय टकुिहरुमा नेट 
को िलुबधा टथापना गनय िवकने पररशटथलत रहन ुजटता िवािहरु गाउँपालिकाको िालग अबिरको रुपमा रहेका 
छन ्l   

िोच 

िूचना तथा िञ्चारको गणुटतरीर् िेवाहरूमा िबै वगयको पहुँच । 
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िक्ष्र् 

िूचना तथा िञ्चार प्रववलधको ववकाि गदै िबै नागररकको पहुँच तथा उच्चतम उपर्ोग िलुनशश्चत गरी आमनागरीकको  
जीवनटतरिाई िहज बनाउने । 

उद्दशे्र् 

१. आम िञ्चार माध्र्मिाई टवच्छ, िक्षम, लनष्पक्ष, मर्ायददत, ववश्विनीर् बनाई िूचना तथा िञ्चार प्रववलध र 
िेवाहरू िबै नागररकको पहुँचमा परु् र्ाउन ु। 

२. िूचना तथा िञ्चार प्रववलधको िेवािाई िवयििुि, गणुटतरीर् र िरपदो बनाई प्रववलधको उच्चतम िेवा 
प्रर्ोग गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 37: िूचना तथा िञ्चार प्रववलधका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: आम िञ्चार माध्र्मिाई टवच्छ,  िक्षम,  लनष्पक्ष,  मर्ायददत,  ववश्विनीर् बनाई िूचना तथा िञ्चार प्रववलध 
र िेवाहरू िबै नागररकको पहचुमा परु् र्ाउन ु। 

१.१: िूचना तथा िञ्चार प्रववलध 
िम्बन्धी नर्ाँ खोज तथा अनिुन्धान र 
ववकािको िालग काननुी आधार तर्ार 
गने । 

१. िञ्चार माध्र्मिँग िाझेदारीको नीलतिाई प्रिावकारी बनाइनेछ । 
२. िूचना प्रववलध क्षेिको ववकािकािालग लनजी क्षेििाई प्रोत्िाहन र 

प्रवियन गनय िहशजकरण गररनेछ ।  
३. ववद्यमान हिुाक िेवािाई आधलुनवककरण गदै हिुाक िेवा 

प्रिावकारी बनाइनेछ । 
 

१.२: बजार तथा चिशचि क्षेिको 
पूवायधार ववकाि गरी उद्योगको रूपमा 
ववकाि तथा प्रवियन गने । 

१. र्ि क्षेििाई पररशचत गराउने खािका िावर्क, िांटकृलतक, 

िौगोलिक तथा िामाशजक पषृ्ठिूलम झल्कने प्रवधयनात्मक िूचनाका 
िामग्रीहरूको लनमायण र लनमायण िएका िामग्रीहरूको 
लडशजटिाइजेशन गरी र्ि क्षेिको ववकाििाई टेवा परु् र्ाउन िूचना 
तथा िञ्चार प्रववलध र्कु्त पर्यटकीर् र्ोजना बनाइनेछ । 

२. र्ि क्षेिको किा िंटकृलतको पवहचानमा जोड ददई मौलिक, 

िामाशजक तथा गणुटतरीर् िघ ुचिशचि तथा डकुमेन्िी लनमायणिाई 
प्रोत्िाहन गररनेछ । 

३. टेिीमेलडलिन केन्रको टथापना गरी िबै नागररकिाई घरमै बिी 
टवाटथ्र् उपचार िम्बन्धी परामशय िेवा लिने अविरको िलुनशश्चतता 
गररनेछ । 

४. ववज्ञापन बजारको व्र्वटथापन एवम ् लनर्मन गनय लनर्ामक 
लनकार्को टथापना तथा िञ्चािन गररनेछ । 

५. िावयजलनक क्षेिबाट प्रचार प्रिार हनु े ववज्ञापनमा िमानपुालतक 
ववतरण प्रणािीको व्र्वटथा गररनेछ । 

१.३: िमग्र प्रववलधका ववकािका िालग 
लडशजटाइजेिन माफय त िामाशजक, 

आलथयक र शािकीर् व्र्वटथामा िधुार 
गने ।  

१. िावयजलनक तथा लनजी िेवाहरू क्रमश िफ्टवेर्र अनिाइन माफय त 
िूचना तथा िेवा प्रदान गररनेछ । 

२. िञ्चार तथा िूचना प्रववलधको ववकािकािालग टथानीर् प्राववलधक 
जनशशक्त उत्पादनको आधार तर्ार गररनेछ । 

३. लडशजटि लडिाइड कम गनयकोिालग लडशजटि िाक्षरता र िचेतना 
अलिवृवििाई अलिर्ानको रूपमा िञ्चािन गररनेछ । 
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४. िूचना प्रववलधिाई शशक्षा र आधुलनक प्रववलधमा उपर्ोग गररनेछ । 
५. िूचना प्रववलधको प्रर्ोग माफय त टथलनर् िार्ा, िंटकृलत तथा 

मौलिकताको िंरक्षण गररनेछ । 

६. आधारितू तह देशख न ै हरेक ववद्याथीिे कम््र्टुर तथा िूचना 
प्रववलध िम्बन्धी अध्र्र्न गनय पाउने अविरको िलुनशश्चतता गररनेछ 
। 

उद्दशे्र् २: िूचना तथा िञ्चार प्रववलधको िेवािाई िवयििुि, गणुटतरीर् र िरपदो बनाई प्रववलधको उच्चतम िेवा 
प्रर्ोग गनुय । 
२.१: िूचना तथा िञ्चार िेवािाई 
प्रलतटपधी, मर्ायददत, िवयििुि तथा 
लनर्लमत पहुँचको टथापना गरी िूचना 
प्रववलधको उच्चतम िेवा प्रर्ोग गने । 

१. गाउँपालिकाका िबै वडाहरूमा अश्टकि फाइबरको ववटतार गरी 
इन्टरनेटको पहुँच िवयििुि बनाइनेछ ।  

२. िबै कार्ायिर्का वेविाइट,  इमेि, ट्वीटर, िाइबरजटता माध्र्मबाट 
नागररकको गनुािो प्रालप्त तथा िनुवुाइ हनुे व्र्वटथा लमिाइनेछ । 

३. िबै वडाहरूमा लडशजटि िूचना पाटीको व्र्वटथा गरी िम्पूणय 
िूचना, वक्रर्ाकिाप तथा गलतववलधहरूका बारेमा ििूुशचत हनु े
अलधकारको िलुनशश्चतता गररनेछ । 

४. िावयजलनक आमिञ्चार माध्र्मिाई टवच्छ, प्रलतटपधी, मर्ायददत, 

उत्तरदार्ी र व्र्विावर्क बनाइनेछ । 

५. गाउँपालिकाका िम्पूणय वक्रर्ाकिापहरूिाई िूचना प्रववलध मैिी 
बनाई िबैकािालग  िहज एवम ् िवयििुि िेवाको िलुनशश्चतता 
गररनेछ । 

२.२: िूचनामा िम्पूणय नागररकहरूको 
पहुँच र िञ्चार प्रववलधको उच्चतम 
प्रर्ोगको िलुनशश्चतता गने । 

१. िञ्चार क्षेिकािालग ववद्यमान िौलतक िंरचनामा आवश्र्कता 
अनिुार थप िंरचना ववटतार गररनेछ । 

२. गाउँपालिकाका िबै ठाँउमा टेलिफोन िेवाको नेटवकय  उपिधध 
हनु िक्ने गरी आवश्र्कता अनरुूप मोबाइि टावरको ववटतार 
गररनेछ। 

३. गाउँपालिकाका िम्पूणय िावयजलनक कार्ायिर्हरू िगार्त हरेक 
िमदुार्मा कशम्तमा एकवटा Landline टेलिफोन िेवा उपिधध 
गररनेछ। 

४. गाउँपालिकाका िबै वडाहरूमा टथानीर् तथा राविर् पि-
पलिकाहरूको ताजा खबर लनर्लमत रूपमा पढ्न पाउने व्र्वटथा 
लमिाइनेछ । 

प्रमखु कार्यक्रम 
1. पाँच वटा टेलिकम टावर लनमायण  
2. एक वडा एक टेलिमेलडलिन टथापना 
3. एक वडा एक लडशजटि िूचनापावट व्र्वटथा 
4. एक वडा एक free Wi-Fi zone व्र्वटथा 

अपेशक्षत उपिशधध  
आम िञ्चार माध्र्मिाई टवच्छ, िक्षम, लनष्पक्ष, मर्ायददत, ववश्विनीर् बनाई िूचना तथा िञ्चार प्रववलध र िेवाहरू 
िबै नागररकको पहुँचमा पगेुको हनुेछ । िाथै िूचना तथा िञ्चार प्रववलधको िेवािाई िवयििुि, गणुटतरीर् र 
िरपदो बनाई प्रववलधको उच्चतम िेवा उपिधध िएको हनुेछ । गाउँपालिकाका लबलबध लबर्र्गत क्षेिका 
तथ्र्ाङ्कहरूको िंकिन, प्रिोधन, व्र्वटथापन कार्य िम्पन्न िएको हनुेछ ।  
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पररच्छेद िातः वन, वातावरण र ववपद् व्र्वटथापन 

७.१ वन क्षिेको िंरक्षण, िम्बधयन र ववकाि   

पषृ्ठिलूम 

घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको कररव १२ प्रलतशत क्षेिफि वन क्षेििे ओगटेको अवटथा छ ।  अलधकांश कृर्कहरूिे 
कृवर् तथा पशपुािनिाई लनवायहमखुी व्र्विार्का रुपमा प्रर्ोग गदै आईराखेको अवटथामा  वन क्षेिको आधारमा 
मालनिहरूिे कृवर् तथा पशपुािन धालनराखेका छन ्। गाउँपालिकाको कृवर् उत्पादकत्वको वढाउनका िालग वन 
क्षेिको िंरक्षरण र ववकािको आवश्र्कता रहन्छ । गाउँपालिकाको टथानीर् आर्को प्रमखु स्रोतकारुपमा 
िामदुावर्क वनको आर् र वन पैदावारको व्र्विावर्क ववकाि पलन हो । कृवर् वनको आधारमा नै ववकािको 
िम्िावना रहेको र्ि गाउँपालिकामा हाि उपिव्ध स्रोतको अवटथािाई ववकाि गनय िके प्रमखु आम्दानीको स्रोत 
वन्न िक्ने िंिावना रहेको अवटथा छ । 

तालिका 38: घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको िमग्र वन तथा वन्र्जन्तकुो अवटथा 
क्र.ि. शशर्यक ईकाइ घ्र्ाङिेख 

१ वन क्षेििे ओगटेको कुि क्षेिफि  प्रलतशत १२ 

२ कृवर् तथा पशपुािन िलूम क्षेिफि प्रलतशत २१.२  

३ बाँझो छोलडएको जलमन क्षेिफि प्रलतशत १ 

४ िामदुावर्क वन उपिोक्ता िलमलत िङ्ख्र्ा  

५ िामदुावर्क वन उपिोक्ता घरधुरी िङ्ख्र्ा  

६ वनटपलत प्रजालत  िङ्ख्र्ा २० 

७ जवटववुट प्रजालत  िङ्ख्र्ा ५ 

८ चराचरुुङ्गी प्रजालत  िङ्ख्र्ा ६२ 

९ पतुिी प्रजालत  िङ्ख्र्ा २१ 

१० वन्र्जन्तहुरू प्रजालत िङ्ख्र्ा ६५ 

कलतपर् जलडवटुीहरूको प्रशोधन र व्र्वटथापनको अिावमा त्र्िै खेर गईराखेको अवटथा छ िने उशचत िंरक्षणको 
अिावमा िोप हदैु गईराखेको अवटथा छ । िाना िररिपृ जातका प्राणीहरू िोपोन्मखु अवटथामा छन ्िने केही 
चराहरू अब देशखन छाडेका छन ्। जंगिमा खानेपानीको अिाव र वातावरणीर् प्रदरु्णका कारण चराहरूको 
प्रजनन क्षमताको अिाव माि होईन आगन्तकु चराहरू आउन छोडेको अवटथा छ ।  

प्रमखु िमटर्ा 

वन तथा वातावरणका वहिावबाट देशखएको प्रमखु िमटर्ा िनेको वन पैदावारिाई गररबी लनवारणको िाधनका 
रुपमा प्रर्ोग गदै टथानीर् िमदुार्िाई उद्यमशशि बनाउन निक्न ुरहेको छ । काबयन उत्िजयनको क्षमता अलिवृवि 
गरे वापत प्राप्त हनुे (रेड पररक्षण) रकममा टथानीर् िमदुार्को पहुँच टथापना गनुय र गैह्रकाष्ठ पैदावर पकेट क्षेिको 
रुपमा ववकाि गनय निक्न ुहाि टथानीर् तहमा देशखएका िमटर्ाहरू हनु ्। वन क्षेिलिि रहेका पानीका महुान, 

पोखरी र लिमिार क्षेिको िंरक्षण गनय निक्न ुअन्र् कोटीका िमटर्ाका रुपमा लिन िवकन्छ ।  

चनुौती तथा अविर 
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वन, जैववक ववववधता तथा जिाधारको ददगो र िहिागीमूिक व्र्वटथापनबाट वातावरणीर् िन्तिुन र ददगो ववकाि 
गनय वनजन्र् उद्यम तथा पर्यटनको ववकाि तथा वनजन्र् वटत ुतथा िेवा उत्पादन गने राविर् िक्ष्र् अनिुार वन 
क्षेिको पूणयक्षमताको उपर्ोग हनुे गरी वटत ुतथा िेवा ववववलधकरण गने चनुौती तथा अविर रहेको छ ।  

गाउँपालिकाको एकीकृत  ववकािका िालग कृवर् तथा पशपुािन र पर्यटनको व्र्विावर्क ववकािमा िामदुावर्क 
वनलििको जैववक ववववधतािाई पररचािन गरी वातावरण िन्तिुनिाई अछुण्र् राख्न ेिोच राशखएको छ जनु र्ि 
गाउँ पालिकाको िालग अविरको रुपमा रहेको छ l   

िोच 

वन तथा वातावरणको िंरक्षण गरी ददगो ववकािका अवधारणा अनिुार प्राप्त िािको न्र्ार्ोशचत ववतरण । 

िक्ष्र्  

वन क्षेििाई जैववक ववववधताका आधारमा कररडोरको (जैववक मागय) लनमायण गरी मानव तथा वन्र्जन्तकुो द्वन्द 
न्रू्लनकरण गने र शकु्ष्म तथा िघ ुजिाधार क्षेिहरूको िंरक्षण र िम्बधयन गने । 

उद्दशे्र् 

१. टथानीर् वनको िंरक्षण र वैज्ञालनक व्र्वटथापन,  वन्र्जन्त ुर जैववक ववववधताको िंरक्षण, िम्वियन गनुय। 

२. ििंूरक्षण तथा वातावरणीर् िन्तिुन कार्म गरी उपिधध ववत्तीर् स्रोतिाधनको िमूशचत व्र्वटथापन गनुय। 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 39: वन तथा ििंूरक्षणका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: टथानीर् वनको िंरक्षण र वैज्ञालनक व्र्वटथापन वन्र्जन्त ुर जैववक ववववधताको िंरक्षण, िम्बियन 
गनुय। 

२.१: वनिाई उत्पादनमखुी बनाई 
वनजन्र् उत्पादनको 
व्र्विार्ीकरण गने । 

१. वनलििका ढिेका तथा िकेुका रुखहरू लबक्रीववतरणको व्र्वटथा 
गररनेछ ।  

२. काठजन्र् वटतकुो उत्पादन, प्रशोधन र उपर्ोगमा ववववधीकरण र 
प्रववलध ववकाि गरी नर्ाँ रोजगारी र उत्पादनका क्षेि लिजयना गररनेछ। 

३. गैरकाष्ठ वन पैदावरको खेती ववटतार तथा वजारीकरण गररनेछ । 
४. जडीबटुी प्रशोधन उद्योग टथापना गनय प्रोत्िावहत गररनेछ ।  
५. वन्र्जन्त ु पािन, प्रजनन तथा व्र्विार्ीकरणकािालग टथानीर् 

जनतािाई प्ररेरत गररनेछ । 

६. वनजन्र् व्र्विार्प्रलत टथानीर् र्वुार्वुतीको आकर्यण बढाउन आफ्नो 
क्षेिलििका र्ोग्र् र इच्छुक ववद्याथीहरूिाई वनववज्ञान ववर्र्मा 
अध्र्र्न गनय आलथयक िहर्ोग गररनेछ । 

१.२:  िमदुार्मा आधाररत वन 
व्र्वटथापन प्रणािी अनिुार वनको 
िंरक्षण गने । 

१. टथानीर् जनतािाई वनको महत्त्व र र्िका फाइदाबारे जानकारी 
गराइनेछ । 

२. वनको िीमा लनधायरण गरी तारबार गररनेछ । 
३. खािी ििूागमा वृक्षारोपण गररनेछ । 
४. वन नियरी टथापना गररनेछ । 
५. िामदुावर्क वनहरूका कार्यर्ोजना अनिुार वनको िंरक्षण गररनेछ । 
६. टथानीर् जनतािाई फिफूिका ववरुवाहरू ववतरण गररनेछ । 
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रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

७. तालिम, गोष्ठी, अध्र्र्न भ्रमण आददका माध्र्मबाट उपिोक्ता िलमलतका 
िदटर्हरूको क्षमता अलिवृवि गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: ििंूरक्षण तथा वातावरणीर् िन्तिुन कार्म गरी उपिधध ववत्तीर् स्रोतिाधनको िमूशचत व्र्वटथापन 
गनुय। 

२.१: जनिहिालगता माफय त ् ददगो 
माटो व्र्वटथापन प्रणािी 
अविम्बन गरी िलूमको उत्पादकत्व 
बवृि गने । 

१. बाटोमलुन िकू्षर् रोक्न अलम्रिो िगार्त प्राववलधक रूपिे उपर्कु्त 
लबरुवाहरू िगाइनेछ ।  

२. पैर्ुँ, शचउरी, िाकुरी जटता मह आउने जातका लबरुवा िएमा 
मौरीपािनमा िमेत टेवा पगु्ने लबरुवाहरू िगाइनेछ । 

३. कृवर्र्ोग्र् जलमनिाई पवहरोबाट जोगाउन तटबन्ध गने, ग्र्ालिन जािी 
िररनेछ ।   

४. ववपद िूचक र्न्ि जडान गररनेछ ।   

२.२: बाह्य र  आन्तररक 
स्रोतिाधनको पररचािन गने ।
  

१. र्ोजनाहरूको ववटततृ िम्िाव्र्ता अध्र्र्न गनय िंघीर् र प्रदेश 
िरकारिमक्ष अनरुोध गररनेछ । 

२. गैरिरकारी िंटथाहरूिाई वन तथा ििंूरक्षणका कार्यक्रमहरूमा 
िगानी गनय आह्वान गररनेछ । 

३. गाउँपालिकाको वावर्यक बजेटको लनशश्चत प्रलतशत रकम वन तथा 
ििंूरक्षण क्षेिका कार्यक्रमकािालग  छुट्याइनेछ ।  

४. वनजन्र् उद्योगको ववकाि र व्र्विार्ीकरणकािालग टथानीर् लनजी 
क्षेििाई प्रोत्िाहन गररनेछ । 

प्रमखु कार्यक्रम 

१. पवहरो तथा नदी कटान लनर्न्िण 
२. बाढी तथा पवहरोको पूवय-िूचक र्न्ि जडान 
३. महत्त्वपूणय ववकािे आर्ोजनाहरूको प्रारशम्िक वातावरणीर् परीक्षण (IEE) तथा वातावरणीर् प्रिाव 

मूल्र्ाङ्कन (EIA)  

४. वृक्षारोपण तथा िंरक्षण  

५. वन क्षेिमा बढ्दो लमचाहा प्रजालतको रोकथाम कार्यक्रम  

६. वन्र्जन्तकुो अलतक्रमण न्रू्नीकरण कार्यक्रम 
अपेशक्षत उपिशधध 

टथानीर् वनको िंरक्षण र वैज्ञालनक व्र्वटथापन िएको हनुेछ तथा वन्र्जन्त ुर जैववक ववववधताको िंरक्षण गररएको 
हनुेछ । ििंूरक्षण तथा वातावरणीर् िन्तिुन कार्म गरी उपिधध ववत्तीर् स्रोतिाधनको िमूशचत व्र्वटथापन 
िएको हनुेछ । 
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७.२ वातावरण िंरक्षण र जिवार् ुअनकुुिन  

पषृ्ठिलूम 

वातावरण तथा जिवार् ुपररवतयनका अिरहरू एकआपिमा िम्बशन्धत हनुे िएकोिे र्िको प्रिावको िामना गनय 
वातावरण िंरक्षण तथा जिवार् ु पररवतयनको प्रिाव अनकूुिन गदै िमवष्टगत ववकािका िक्ष्र्हरू हालिि गने 
महत्त्वपूणय िवाििाई मध्र्नजर गरी नेपािको िंववधानमा प्रत्रे्क नागररकिाई टवच्छ र टवटथ वातावरणमा बाँच्न 
पाउने हक हनुेछ िनी मौलिक हकको रुपमा उल्िेख गररएको छ । र्ि क्षेिमा िएका अन्तरायविर् िशन्ध 
(महािशन्ध)हरूको अनमुोदन तथा िशम्मिन गदै तदनरुुप राविर् नीलत, काननु तथा िंटथागत िंर्न्िहरूको व्र्वटथा 
गरेको छ । वातावरणीर् पक्षमा पने प्रिाव तथा जिवार् ुपररवतयनको अिर न्रू्नीकरण गनय हररत ववकािको 
अवधारणािाई आत्मिात गररएको छ । िरकारी तथा राविर् र अन्तरायविर् िङ्घ–िंटथा िमेतको िवक्रर्तामा 
राविर् तथा टथानीर् अनकूुिनकािालग रणनीलतक कार्यक्रमहरू, काबयन व्र्ापारको थािनी,  वातावरणीर् 
िंवेदनशीिताका मदु्दाहरूको आन्तररकीकरण र िम्बोधनजटता प्रर्ािहरू िइरहेका छन ् । वातावरण 
व्र्वटथापनिाई ववकाि कार्यिँग आबि गने क्रममा वातावरणीर् प्रिाव मूल्र्ाङ्कनिाई िंटथागत गने प्रर्त्न िएको 
छ । वार्कुो गणुटतरिम्बन्धी मापदण्ड एवं नेपाि िवारी प्रदूर्ण िम्बन्धी मापदण्डहरू लनधायरण गरी कार्ायन्वर्नमा 
ल्र्ाइएको छ । क्र्ोटो प्रोटोकि अन्तगयत काबयन व्र्ापारबाट नेपाििे आम्दानी प्राप्त गनय िरुु गररिकेको छ । 

प्रमखु िमटर्ा 

वातावरण तथा जिवार् ुपररवतयन िम्बन्धी तथ्र्ाङ्क िङ्किन र िूचना प्रवाहको कमी, टथानीर् टतरमा वातावरण तथा 
जिवार् ु पररवतयन िम्बन्धी कार्य गनय प्रिावकारी लनकार्को अिाव, वातावरण तथा जिवार् ु पररवतयनबाट पने 
नकारात्मक अिरहरू न्रू्नीकरण गनय पर्ायप्त मानव, आलथयक र िौलतक स्रोतहरूको कमी, वातावरण तथा जिवार् ु
िम्बन्धी कार्यक्रमहरू गाउँपालिका टतरीर् ववकािका कार्यक्रमहरूिँग आबि गरी र्ोजना तजुयमाको अिाव, जिवार् ु
पररवतयनको प्रिाव, जोशखम िम्बन्धी अध्र्र्न तथा अनिुन्धान र्थेष्ठ रूपमा नहनु ुआदद िमटर्ाहरू रहेका छन ्। 

चनुौती तथा अविर 

जिवार् ु पररवतयनको अिरबाट अनकूुलित हनु;ु खोिा तथा िावयजलनक टथिहरूबाट ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा, माटोको 
अलधक दोहन; होटि, उद्योग, किकारखाना, र्ातार्ात तथा अन्र् मानवीर् वक्रर्ाकिापहरूबाट हनुे फोहर उत्िजयन 
लनर्न्िण;  बढ्दो क्रममा रहेको वन ववनाििाई रोक्न;ु जिवार् ुपररवतयन िम्बन्धी कार्यक्रमहरूिाई जनटतरमा 
आन्तररकीकरण गनुय;  वातावरण तथा जिवार् ुपररवतयन िम्बन्धी ज्ञान तथा चेतना अलिवृवि गनुय;  टथानीर् स्रोत 
िाधनहरूमा जिवार् ुपररवतयनबाट पने प्रिाव कम हुँदै अनकूुलित वातावरण लिजयना; गाउँपालिकाको प्राकृलतक स्रोत 
िाधनिगार्त टथानीर् िम्पदाहरूको िंरक्षण  गने जटता कुराहरु चनुौलतको रुपमा रहेका छन ्l 

र्िै गरी गाउँ पालिका क्षेि लिि वातावरण  िंरक्षण िम्बशन्ध चेतनामा वृवि हदैु जान;ु िामदुावर्क वनको  
िंरक्षणमा जनिहिालगता  बढदै जान;ु पालिका कार्ायिर् लिि वन तथा वातावरण वविाग कार्यरत  रहन ुपालिकाको 
िालग अविरको रुपमा  रहेको छ l  

िोच 

“टवच्छ एव टवटथ वातावरणमा बाँच्न पाउने अलधकार पालिकाको िालग ददगो ववकािको आधार” । 
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िक्ष्र् 

वातावरणमैिी र जिवार् ु पररवतयनिँग अनकूुलित हनुे गरी टवच्छ एवम ् िफा वातावरण िवहतका ववकाि 
कार्यक्रमहरू िञ्चािन गने । 

उद्दशे्र् 

१. ददगो ववकािको िक्ष्र् हालिि गनय वातावरणमैिी िफा टवच्छ र हररत वातावरण िंरक्षण गनुय । 

२. प्रदरु्णमकु्त र टवच्छ वातावरण कार्म गनय मानवीर् वक्रर्ाकिाप तथा ववकाि प्रवक्रर्ािाई जिवार् ु
पररवतयन अनकूुलित गराउन ु। 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

 तालिका ४५: वातावरण िंरक्षणा तथा जिवार् ुपररवतयन का रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: ददगो ववकािको िक्ष्र् हालिि गनय वातावरणमैिी िफा टवच्छ र हररत वातावरण िंरक्षण गनुय । 

1.१:  ववकाििँग िम्बशन्धत 
कार्यक्रममा वातावरण व्र्वटथापन तथा 
जिवार् ुपररवतयनिाई आन्तररकीकरण 
गने ।  

१. ववद्यमान वातावरणीर् ऐन, नीलत, लनर्महरू अनरुूप ववकाि 
कार्यक्रमहरूको वातावरण प्रिाव मूल्र्ाङ्कन गररनेछ । 

२. राविर् अनकूुिन कार्य र्ोजनाअनरुूप टथानीर् अनकूुिन कार्य 
र्ोजना बनाई कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

३. ववकािका पूवायधारहरूमा वातावरण िंरक्षणका कार्यक्रमहरू 
िमावेश गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

४. वातावरण तथा जिवार् ु पररवतयनका वक्रर्ाकिापहरूमा टथानीर् 
गैरिरकारी िंटथा, लनकार्, िामदुावर्क िंटथा एवम ् अन्र् 
लनकार्हरूबीच िमन्वर् कार्म गररनेछ । 

५. वातावरण तथा जिवार् ु पररवतयनिम्बन्धी जनचेतना जगाउन े
कार्यक्रमहरू िञ्चािन गररनेछ । 

१.२: जिवार् ुपररवतयनबाट प्राकृलतक 
स्रोत तथा मालनिमा पने प्रिाविाई 
न्रू्नीकरण गनय अनकूुिन कार्यक्रम 
चिाउने ।  

१. ववकािका िंरचनाहरू लनमायण गदाय हररर्ािी ववकाि गने 
कार्यहरूिाई िमार्ोजन गदै िलगनेछ । 

२. ववकािका (पूवायधार) िंरचनाहरू लनमायण गदाय वातावरणमैिी तथा 
जिवार् ु पररवतयन अनकूुिन हनुे खािका िंरचनाहरूिाई 
प्राथलमकता ददइनेछ । 

३. प्रदरु्णमकु्त र टवच्छ वातावरण कार्म गनय जिवार् ुमाटो ध्वलन 
िगार्त िबै प्रकारका प्रदरु्णको रोकथाम लनर्न्िण तथा 
व्र्वटथापन गररनेछ । 

४. पानीको स्रोतिाई पनुियरण गनय ्िावष्टक पोखरी लनमायण गररनेछ 
। 

१.३: वातावरण प्रदूर्ण हनु नददने तथा 
फोहरमैिा व्र्वटथापनिाई प्रिावकारी 
वनाउने । 

१. "प्रदूर्किे लतनुयपछय" िन्न ेलििान्त िाग ुगनय आवश्र्क िंर्न्िको 
ववकाि एवम ्कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

२. नकुवहन ेतथा पनु प्रर्ोग हनु निक्ने फोहरमैिा व्र्वटथापन गनय 
उशचत टथानमा ल्र्ाण्ड वफि िाइटको व्र्वटथा गररनेछ । 

३. कुवहने फोहरिाई कम्पोटट मि बनाउन े तथा पनु प्रर्ोगहनुे 
फोहरहरू िङ्किन तथा बेचलबखन गनय प्रोत्िाहन गररनेछ । 

४. फोहरमैिा िङ्किन तथा व्र्वटथापन र्ोजना तर्ार गरी िाग ु
गररनेछ। 
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उद्दशे्र् २: प्रदरु्णमकु्त र टवच्छ वातावरण कार्म गनय मानवीर् वक्रर्ाकिाप तथा ववकाि प्रवक्रर्ािाई जिवार् ु
पररवतयन अनकूुलित गराउन ु। 

२.१: जि तथा मौिम िम्बन्धी िूचना 
तथा िेवािाई लनर्लमत रूपमा िम्प्ररे्ण 
गरी िम्बशन्धत िंटथा तथा 
िरोकारवािाहरूिाई जिवार् ुपररवतयन 
न्रू्न गने कार्यहरूमा पररचािन गने । 

१. वातावरण तथा जिवार् ु पररवतयन अनकूुिन, वातावरणीर् तथा 
जिवार् ुपररवतयन िम्बन्धी अध्र्र्न अनिुन्धान गररनेछ । 

२. मौिम, जिवार् ुिम्बन्धी िूचना तथा जानकारी उपिोक्ताहरूिाई 
िशजिै उपिधध हनु िक्ने िंर्न्ि ववकाि गररनेछ । 

३. वातावरण प्रदरु्ण गने बटत ुउत्पादन कम गनय पनुः प्रशोधन एवम ्
प्रर्ोग गररनेछ । 

प्रमखु कार्यक्रम 

१. घ्र्ाङिेख डाँडा, िातदोबाटो एररर्ा, लिपाि डाँडा िगार्तक  ठाउँहरूमा २० वटा ररचाजय पोखरी लनमायण  
२. हरेक वाडयमा एक एक वटा डशम्पङ िाइट लनमायण 
३. जिवार् ुपररवतयनको प्रिाव जोशखम िम्बन्धी िचेतना कार्यक्रम िञ्चािन 
४. जिवार् ुपररवतयनको प्रिाव जोशखम िम्बन्धी अध्र्र्न तथा अनिुन्धान 
५. ्िावष्टक पोखरी लनमायण (उपिोक्ता िलमलतिाई ्िावष्टक उपिधध गराउने)  

६. आर्ोजनाहरूको प्रचलित काननु वमोशजम प्रारशम्िक वातावरणीर् परीक्षण (IEE) तथा वातावरणीर् प्रिाव 
मूल्र्ाङ्कन (EIA)  

७. वातावरण शशक्षा तथा प्रचारप्रिारका कार्यक्रम िञ्चािन  
अपेशक्षत उपिशधध 

टथानीर् तहमा अनकुुिन र्ोजना तर्ार िई कार्यन्वर्न िएको हनुेछ । ददगो ववकािको िक्ष्र् हालिि गनय 
वातावरणमैिी िफा टवच्छ र हररत वातावरण िंरक्षण िएको हनुेछ । िाथै प्रदरु्णमकु्त र टवच्छ वातावरण कार्म 
गरी मानवीर् वक्रर्ाकिाप तथा ववकाि प्रवक्रर्ािाई जिवार् ुपररवतयन अनकूुलित गराइएको हनुेछ ।  
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७.३ ववपद् व्र्वटथापन 

पषृ्ठिलूम 

नेपाि ववपद्द्को उच्च जोशखममा रहेकािे ववपद्द्का कारण वर्ेनी धनजनको ठुिो क्षलत हनु ेगरेको छ । मु् र्तः 
िकूम्प,  अलतवृवष्ट,  बाढी,  पवहरो,  हावाहरुी,  चट्याङ,  आगिागी,  खडेरी,  महामारी,  शीतिहर र वहमताि 
ववष्फोटन हनुिक्ने कारण नेपाि ववपद्द्को उच्च जोशखममा रहेको छ । र्िैगरी कोरोना, हैजा, बडयफ्ि,ु टवाइन 
फ्िजुटता रोगहरू पलन ववपद्द्को कारकका रूपमा देशखएका छन ्।घ्र्ाङिेख गाउँपालिका क्षेि ववशशष्ट िौगोलिक 
बनौट, लिरािोपन, कमजोर चट्टान र प्राकृलतक तथा जिवार् ुएवम ्मानवीर् वक्रर्ाकिापबाट लिशजयत ववपद्द्का दृवष्टिे 
जोशखममा रहेको छ । प्राकृलतक तथा मानव लिशजयत ववपद्द्का घटनाहरूबाट धनजन तथा ववकािका पूवायधारहरूको 
क्षलतिे आलथयक तथा िामाशजक ववकािमा ठुिो अिर पनय िक्छ । दगुयम र कदठन िौगोलिक बनावटका कारण 
र्ो क्षेिको आधारिूत िेवामा पहुँच कदठन िएको र ववकाि प्रवक्रर्ाहरूमा वाधा पदै आएको छ ।  

प्रमखु िमटर्ा 

मनिनुको िमर्मा हनुे मेघगजयन र चट्याङ्ग, मनिनुी बर्ायिे लिजयना गने बाढी पवहरो र डोजरको जथािावी प्रर्ोगिे 
िकू्षर् िई खेतवारी तथा िौलतक पूवायधारमा क्षलत, ववपद् िम्बन्धी तथ्र्ाङ्क िङ्किन र िूचना प्रवाहमा िमन्वर्को 
कमी, ववपद् हनु ुअशघ त्र्िको तर्ारी र प्रलतकार्यका वक्रर्ाकिापहरू वक्रर्ाशीि हनु निवकएको अवटथा छ । 
त्र्िैगरी गणुटतरीर् टवाटथ्र् िेवा नहनु,ु पर्ायप्त मानव, आलथयक, िौलतक स्रोत को अिाव, एक द्वार प्रणािी माफय त 
ववपद् िम्बन्धी िएका घटनाहरूको िूचना तथा तथ्र्ाङ्क िङ्किन तथा प्रक्षेपण हनु निक्न,ु क्षलत न्रू्नीकरण िम्बन्धी 
अध्र्र्न अनिुन्धानको कमी, टथानीर् टतरको ववपद् िम्बन्धी िरपदो तथ्र्ाङ्क अद्यावलधक गनय निवकएको अवटथा 
ववद्यमान रहेको छ । 

चनुौती तथा अविर 

ववकािका नाममा उशचत िवेक्षण नै नगरी र्िति डोजर िगाई पूवायधार लनमायण गनुय; पूवायनमुान िूचना प्रणािीको 
प्रिावकारी व्र्वटथा नहनु;ु उिार राहात र पनुस्र्थापनाको िालग प्रिावकारी िर्न्िको कमी हनु;ु  ववपद् न्रू्नीकरण 
गने ठोिरउपर्कु्त र्ोजना, नीलत, लनदेशशकाहरूको अिाव हनु;ु  ववपद् न्रू्नीकरण गनय नर्ाँ प्रववलध, लिकाइहरू 
ववकाि र ववटतार नहनु;ु  ववपद् व्र्वटथापनमा कार्य गने िङ्घरिंटथाहरूको काम कतयव्र्मा अलधकार बाशझने वा 
दोहोरोपन लिजयना हनु ुजटता पक्षहरु र्ि पालिकाको िालग चनुौती रुपमा खडा िएका छन ्l  

यसैगिी  नर्ाँ बन्न े िंरचना तथा पूवायधारहरू ववपद् प्रलतरोधी हनुे; जनिमदुार् तथा ववपद् िम्बन्धी जनचेतना 
अलिवृवि हनु;े खिुा क्षेिहरूको िंरक्षण हनुे;  परम्परागत ज्ञान, िीप र टथानीर् स्रोतहरूको ददगो प्रर्ोग हनुे; 
आकर्यक ि-ूवातावरण लिजयना हनुे जटता प्रवृलतहरु अबिरहरुको रुपमा रहेका छन l    

िोच 

िरुशक्षत जीवनकािालग ववपद् न्रू्नीकरण तथा व्र्वटथापन । 

िक्ष्र् 

ववपदबाट हनुे मानवीर्, आलथयक, िामाशजक, िांटकृलतक र पर्ायवरणीर् क्षलतमा कमी ल्र्ाउने । 
 

उद्दशे्र् 

१. जोशखम न्रू्नीकरणकािालग िम्िाव्र् ठाँउहरूको पवहचान गरी पूवय चेतावनी प्रणािीको ववकाि गनुय ।  
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२. मानव लिशजयत तथा प्राकृलतक कारणबाट हनुे प्रकोप/ववपद्द्को जोशखमिाई न्रू्नीकरण गरी घ्र्ाङिेख 
गाउँपालिकािाई कम प्रकोप/ववपद् जोशखम हनु ेक्षेिको रूपमा ववकाि गनुय ।  

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 40: ववपद् व्र्वटथापनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: जोशखम न्रू्नीकरणका िालग िम्िाव्र् ठाउँहरूको पवहचान गरी पूवय चेतावनी प्रणािीको ववकाि गनुय 
। 

१.१: ववपद् रोकथाम माफय त ् ववपद् 
न्रू्नीकरण गदै ववपद् उत्थानशीि 
िमाजको लनमायण गने । 

१. पूवायनमुान तथा पूवय चेतावनी प्रणािीको ववकाि तथा िञ्चािन 
गररनेछ ।  

२. ववपद् िूचना केन्र, आपतकािीन कार्य िञ्चािन केन्र, खोज तथा 
उिार, जोशखम िगार्तका कार्यहरू गनय अलधकार िम्पन्न ववपद् 
व्र्वटथापन िलमलत टथापना गरी एक द्वार प्रणािीबाट उक्त 
कार्यहरू िञ्चािन गररनेछ । 

३. ववपदबाट हनु िक्ने क्षलत कम गनय ववकाि लनमायणमा र टथानीर् 
टतरको र्ोजना तजुयमामा जोशखम व्र्वटथापनिाई आन्तररकीकरण 
गररनेछ । 

४. ववपद् जोशखम पूवयतर्ारी र जोशखम न्रू्नीकरणमा टथानीर् क्षमता 
अलिवृवि गररनेछ । 

१.२:  िरोकारवािाहरूको िमन्वर् र 
िंिग्नतामा ववपद् व्र्वटथापन 
कार्यहरूिाई प्रिावकारी रूपिे 
िञ्चािन गने । 

१. ववपद् िम्बन्धी जोशखम तथा प्रकोपबारे जानकारी एवम ् तथाङ्क 
अद्यावलधक गनय ववपद् व्र्वटथापन इकाइहरू टथापना गररनेछ । 

२. गाउँपालिकामा ववपद् व्र्वटथापनिँग कार्य गने िम्बशन्धत 
लनकार्हरूिाई िूचना िङ्किन, प्रशोधन, प्रक्षेपण जटता ववर्र्हरूमा 
तालिमको व्र्वटथा गररनेछ । 

३. गाउँपालिकामा कार्यरत िरकारी, लनजी, िहकारी, टथानीर् लनकार्, 
गैरिरकारी क्षेि िगार्त टथानीर् िमदुार् तथा 
िरोकारवािाहरूिाई ववपद् व्र्वटथापन िम्बन्धी उत्कृष्ट कार्य 
िएका पालिकाहरूमा अविोकन भ्रमण गराइनेछ । 

४. ववपद् जोशखम न्रू्नीकरण तथा पूवय तर्ारी गने कार्यहरूमा 
िम्बशन्धत ववपद् व्र्वटथापन इकाइहरू बीच िमन्वर्ात्मक 
िहिालगता कार्म गररनेछ । 

१.३: ववपद् व्र्वटथापन िम्बन्धी 
जनचेतना अलिवृवि गने प्रिावकारी 
प्रचार/प्रिारका कार्यहरू िञ्चािन गने 
। 

१. ववपद् व्र्वटथापन िम्बन्धी गोष्ठी, अन्तवक्रय र्ा र ववचार आदान 
प्रदानका कार्यहरू िञ्चािन गररनेछ । 

२. गाउँपालिकामा कार्यरत लनकार्हरूिे आआफ्नो वावर्यक कार्य 
र्ोजनामा ववपद् व्र्वटथापन िम्बन्धी प्रचारप्रिारका कार्यहरू 
िमावेश गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

३. ववपद् व्र्वटथापनिाई ववद्यािर् तथा शैशक्षक िंटथाहरूमा ववशेर् 
रूपिे अध्र्ापन गराउन ववद्यािर् तथा शैशक्षक िंटथाको 
पाठ्यक्रममा ववपद् व्र्वटथापन ववर्र्िाई िमावेश गररनेछ । 

४. ववद्यािर् तथा शैशक्षक िंटथाहरूमा ववपद् व्र्वटथापन िम्बन्धी 
ववर्र्हरूको कक्षा िञ्चािन गररनेछ । 
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५. ववपद् व्र्वटथापन िम्बन्धी उत्कृष्ट कार्य िएको शजल्िाहरूमा 
िम्बशन्धत ववर्र्का शशक्षक तथा कमयचारीिाई अध्र्र्न भ्रमण 
गराइनेछ । 

उद्दशे्र् २: मानव लिशजयत तथा प्राकृलतक कारणबाट हनु ेप्रकोप/ववपद्द्को जोशखमिाई न्रू्नीकरण गरी  घ्र्ाङिेख 
गाउँपालिकािाई कम प्रकोप/ववपद् जोशखम हनुे क्षिेको रूपमा ववकाि गनुय ।  

२.१: ववपद् िंवेदनशीि क्षेिहरूको 
पवहचान, िंरक्षण, रोकथाम, पनुः टथापना 
र टथानान्तरण गने । 

१. बाढीपवहरो, चट्याङ, डुबान, खानी तथा उद्योग क्षेि आददका 
आधारमा बढी ववपद् िंवेदनशीि क्षेिहरूको पवहचान गरी त्र्टता 
क्षेिहरूबाट बटती अन्र्ि िारी व्र्वशटथत एवम ्िवुवधा िम्पन्न 
बनाइनेछ ।  

२. जोशखमर्कु्त क्षेिहरूको पवहचान गरी िम्िाव्र्ता अध्र्र्नका 
आधारमा पनुः टथापना तथा टथानान्तरण गररनेछ । 

३. िकूम्पको जोशखमिाई उच्च प्राथलमकतामा राखी नर्ाँ लनमायण हनुे 
िम्पूणय िौलतक िंरचनािाई िकूम्प प्रलतरोधी बनाइनेछ। 

४. िाथै लनमायण िइिकेका िंरचनाहरूिाई िम्िव िएिम्म 
प्रविीकरण गनय जोड गररनेछ । 

 

प्रमखु कार्यक्रम 

१. िखुाचोरी, डोठे (वाडय नं.१ ) मा चट्याङ प्रोंन एररर्ा िएकोिे अलथिंग व्र्वटथापन 
२. अ्जिे, पिी (वाडय नं. ५) चट्याङ प्रोंन एररर्ा िएकोिे अलथिंग व्र्वटथापन 
३. एक वडा एक उिार िामग्री िण्डारण केन्र टथापना 
४. Fire extinguisher टोि टोिमा राख्न ेव्र्वटथा 

 

अपेशक्षत उपिशधध 

जोशखम न्रू्नीकरणकािालग िम्िाव्र् ठाँउहरूको पवहचान गरी पूवय चेतावनी प्रणािीको ववकाि िएको हनुेछ । 
गा .पा.मा प्रकोप र लबपद् व्र्वटथापन िूचना प्रणािीको टथापना हनुकुो िाथै  आधलुनक उपकरण  ,बन्दोवटती ,
प्रववलध र दक्ष जनशक्तीको ववकाििे मानव लिशजयत तथा प्राकृलतक कारणबाट हनुे प्रकोप/ववपद्द्को जोशखमिाई 
न्रू्नीकरण गरी घ्र्ाङिेख गाउँपालिकािाई कम प्रकोप /ववपद् जोशखम हनुे क्षेिको रूपमा ववकाि  िएको हनुेछ 
। हरेक बर्य रोशी खोिा, ध्र्ाम्पे खोिा, िोटेखोिामा आउने बाढी, खाल्टे लनगौिी खोिाको तटबन्धनको दीघयकािीन 
व्र्वटथापन कार्य  िएको हनुे छ । 
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पररच्छेद आठः िंटथागत ववकाि, िशुािन र िावयजलनक िेवा  

८.१ िोकताशन्िक िंघीर् शािन प्रणािीको प्रवियन 

पषृ्ठिलूम 

नेपािको िंववधानिे िहकाररता, िहअशटतत्व र िमन्वर्को लििान्तिाई िंघीर् शािन पिलतको मूि आधार मानेको 
छ । िोही ममयिाई आत्मिात गदै िंववधानिे लनधायरण गरेको क्षेिालधकारको अभ्र्ािबाट िशुािनमैिी र िंशघर् 
शािन प्रणािी प्रवियन गनय आवश्र्क छ । ववलिन्न जात, जालत, वगय, क्षेि, लिङ्ग र िमदुार्का नागररकहरूको 
टवालमत्व, िहिालगता र पहुँच अलिवृवि गदै ववववधताको व्र्वटथापनका माध्र्मबाट राि लनमायण गने उद्देश्र्का 
िाथ िोकताशन्िक िंघीर् शािन प्रणािी िाग ुिएको हो ।  

प्रमखु िमटर्ा 

िंघीर्ता कार्ायन्वर्नको टपष्ट मागयशचि तर्ार िई निक्न ुर लनतान्त नवीन िंवैधालनक टथानीर् िंरचना हनु ुतथा 
िंघ, प्रदेश र टथानीर् तहका िरकार बीच अन्तरिम्बशन्धत कार्यक्रमहरूको कलतपर् कार्ायन्वर्नका क्षेिहरू 
पररिावर्त िए तापलन कार्ायन्वर्नमा प्रष्टता निएको र दोहोरोपन देशखएको अवटथा छ ।  

चनुौती तथा अविर 

कलतपर् स्रोत पररचािन र कार्ायन्वर्नमा टपष्ट काननुी आधार तर्ार गने;  पर्ायप्त िंटथागत िंरचना तथा िौलतक 
पूवायधारको व्र्वटथा गदै जान;ु  आवश्र्कताका आधारमा कमयचारी व्र्वटथापन गनय वढिाई;  ववत्तीर् िंघीर्ताको 
वैज्ञालनक ववलध अपनाई कार्ायन्वर्न गनय कार्यववलध तर्ारी; िंघीर्ताको मूल्र् र मान्र्तािाई आत्मिात गनय कलतपर् 
िरकारी िंर्न्ि नै तर्ार गनुय; िबैतहका बीचमा िमन्वर् टथावपत गनय राजनीलतक अन्र्ौितामा वहि हनु ुअन्र् 
गाउँपालिका िरह र्ि गाउँपालिका को िालग पलन चनुौतीको रुपमा रहेको छ l 

यसै गिी  हाि प्रशािलनक िंरचना र आवश्र्क आधारितू काननुहरूको उपिधधता;  राजनीलतक प्रलतबिता 
िवहतको लनवायशचत शटथर टथानीर् शटथर  िरकार; िंघीर्ता कार्ायन्वर्नकािालग िहर्ोगी वातावरण तथा िकारात्मक 
नागररक िोच जटता पक्षहरु पालिकाको िालग अविरको रुपमा रहेका छन l 

िोच  

िहकाररता, िहअशटतत्व र िमन्वर्मा आधाररत िमावेशी िंघीर् शािन प्रणािीको अभ्र्ाि । 

िक्ष्र्  

िबै नागररकको िमान पहुँच र अविर िवहत घरदैिोमै प्रिावकारी िेवा प्रवाहको िलुनशश्चतता गने ।  

उद्दशे्र्  

1. िंघीर् शािन प्रणािीबाट प्राप्त हनुे िािको िमन्र्ावर्क ववतरण गदै लछटो छररतो िेवा प्रवाह हनुे वातावरण 
लिजयना गनुय । 
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रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 41: िोकताशन्िक िंघीर् शािन प्रणािीको प्रवियनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलत कार्यनीलत 
उद्दशे्र् १: िंघीर् शािन प्रणािीबाट प्राप्त हनुे िािको िमन्र्ावर्क ववतरण गरदै लछटो छररतो िेवा प्रवाह हनु े
वातावरण लिजयना गनुय । 
१.१: िमावेशी तथा िमन्र्ावर्क 
ववकािकािालग आवश्र्क काननुी र 
िंटथागत आधार तर्ार गने । 

1. नीलत, र्ोजना, काननु तजुयमा गदाय िामाशजक, आलथयक, 
िौगोलिक रूपिे वपछलडएका वगय तथा क्षेििाई प्राथलमकतामा 
राशखनेछ । 

१.२: पालिकाबाट प्रदान गरीन े िेवािाई 
प्रिावकारी रूपमा प्रवाह गनय आवश्र्क 
व्र्वटथा गने । 

1. िेवा प्रवाहकोिालग आवश्र्क नीलतगत र काननुी आधार तर्ार 
गरी िंटथागत िंरचनाको ववकाि गररनेछ । 

2. िेवा प्रवाह िम्बन्धी कार्यववलध, लनदेशशका, मापदण्ड आदद जारी 
गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

3. नागररक िमाज, लनजी क्षेि र गैरिरकारी क्षेििँग िाझेदारी 
गररनेछ । 

१.३: जनप्रलतलनलध, पदालधकारी र 
कमयचारीको क्षमता ववकाि गने । 

1. जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीकोिालग क्षमता ववकाि कार्यक्रम 
िञ्चािन गररनेछ । 

2. िंघीर्ता कार्ायन्वर्न िम्बन्धी जनचेतना बवृि तालिम, गोष्ठी, 
िेलमनार आर्ोजना गररनेछ । 

१.४: िंघ तथा प्रदेश िरकारिँगको 
िमन्वर्िाई व्र्वशटथत बनाई लनरन्तर 
िंवादको आधार तर्ार पाने  । 

1. मालथल्िा तहका िरकार तथा िरकारी कार्ायिर्िँग दोहोरो 
िंवादको प्रवक्रर्ािाई व्र्वशटथत गररनेछ । 

2. र्ोजना तजुयमा तथा बजेट ववलनर्ोजन गदाय मालथल्िा तहका 
िरकार तथा िरकारी कार्ायिर्को परामशय लिने पिलतको 
थािनी गररनेछ  । 

  
प्रमखु कार्यक्रम 

1. जनचेतनामूिक तथा अन्तवक्रय र्ात्मक कार्यक्रम िञ्चािन  
2. टथानीर् राजनीलतक नेततृ्व, जनप्रलतलनलधको िालग क्षमता ववकािका िालग तालिम तथा अलिमखुीकरण 

कार्यक्रम िञ्चािन  
3. कमयचारीकोिालग क्षमता ववकािकािालग तालिम तथा अलिमखुीकरण कार्यक्रम िञ्चािन  

अपेशक्षत उपिशधध 

आवश्र्क काननु, नीलत, िंटथागत िंरचना लनमायण िएको हनुेछ । जनतािे िरि, िहज र छररतो िेवा प्राप्त 
गरेका हनुेछन ्। जनप्रलतलनलध, पदालधकारी तथा कमयचारीको क्षमता अलिवृवि िएको हनुेछ । 

 
  



102 
 

८.२ गाउँपालिकाको िंटथागत क्षमता अलिववृि एवं िशशक्तकरण 

पषृ्ठिलूम  

शीघ्र िेवा र तीब्र ववकािको िालग घ्र्ाङिेख गाउँपालिका िन्ने िोचका िाथ िावयजलनक िेवािाई अझ बढी 
प्रिावकारी र चटुत बनाउनको िालग िंटथागत ववकाि गने िक्ष्र् राशखएको छ । पालिकामा िेवा लिन आउन े
िेवाग्राहीिे िरकारिंगको िशन्नकटताको पूणयप्रत्र्ािलूत गने, पालिकािाई आफ्नो िंरक्षण र अलििावकको रुपमा 
आिार् गने र िामाशजक िेवामा तत्पर िटथाको रुपमा महििु गनय िक्ने गरी र्ोजना लनमायण गनय िालगएको छ 
। हाि र्ि पालिकामा राजनीलतक नेततृ्व गनय र्वुा पटुताहरूको चाहना देशखन्छ तर त्र्िका िालग िरकारी 
िंरचना, कार्य िम्पादन गने पिती र न्र्नुतम मापदण्डका ववर्र्मा जानकारीको अिाव रहेको पाइन्छ । 
नेततृ्वकतायमा हनुपुने गणु, क्षमता र र्ोग्र्ताका ववर्र्मा हनु ु पने छिफिहरू र तालिमहरूको व्र्वटथा गनय 
गाउँपालिकािे केवह िगानी गरेको िए पलन अन्र् क्षेिहरूवाट खािै िगानी िएको पाइंदैन ।  

प्रमखु िमटर्ा 

गाउँपालिकामा हाि नेततृ्व ववकाि, क्षमता अलिवृवि र िशशक्तकरणका क्षेिमा कार्य गने अनिुवी िंघ िंटथाहरूको 
ववध्र्मानता देशखदैन । राजनीलतक दिहरूिे पलन र्टता ववर्र्मा खािै प्रशशक्षणहरू िञ्चािन गरेको पाइंदैन । 
नेततृ्व ववकािका िालग अन्तरपटुतामा क्षमता ववकािका कार्यक्रमहरूको िञ्चािन गनय िवकएको छैन । टथानीर् 
िरकार िञ्चािन ऐनिे टथानीर् िरकार िञ्चािनका िालग ववलिन्न ववर्र्गत िलमलतहरूको लनमायण गरर लतनीहरूको 
ववलिन्न पाँच ववर्र्गत िलमलत, न्र्ावर्क िलमलत, राजश्व परामशय िलमलत, अनगुमन िलमलत र अन्र् कार्यदि आददहरूको 
लनमायण गरर कार्य िम्पादन गने कुराहरू उल्िेख छ । लत िवै िंर्न्िहरूका कार्यववलध, लनदेशशका र प्रलतवेदनहरूिाई 
व्र्वशटथत रुपमा वावर्यक कार्यपालिका ििामा पेश गनय िवकराखेको अवटथा छैन ।  

चनुौती तथा अविर 

िंववधान, टथानीर् िरकार िञ्चािन ऐन, लनर्म, लनदेशशकाहरूिे ववलिन्न िलमलत, उपिलमलतहरूको गठन गने व्र्वटथा 
गरर लतनीहरूिे िम्पादन गने काम, कतयव्र् र शजम्मेवारीहरू तोवकएको छ । र्ी शजम्मेवारी परुा गनुय पने चनुौती  
गाउँपालिका िंग रहेको छ l 

 र्िै गरी गाउँपालिकािे लनमायण गनुय पने िलमलतहरूको गठन र पररचािन गदै आएको अवटथा छ ।लत िलमलतहरूिे 
आ–आफ्ना काम,  कतयव्र् र शजम्मेवारीहरूिाई आत्मािाथ गरररहेको पररशटथलत रहेको छ lिलमलतहरूिे आ–
आफ्ना कार्य क्षेिहरूको ददघयकालिन गरुुर्ोजना लनमायण गनय  प्रर्ािरत छन ्।िलमलतहरूको क्षमता ववकाि तालिम 
तथा प्रशशक्षणहरूमा कमयचारी र िलमलतका िदटर्हरूको रुशच रहने गरेको पाइएको छ l र्ी िबै पक्षहरु गाउँपालिका 
को िालग अविरको रुपमा रहेका छन l 

िोच  
गाउँपालिका लिि रहेका आम जनतािे अनिुलुत गनय िक्ने वातावरण िवहतको िोकतन्िको िटथागत अभ्र्ाि । 
िक्ष्र्  
लिघ्र िेवा लतव्र ववकाि अलिर्ान िञ्चािन गनय िक्ने िामवुहक नेततृ्व तर्ार गने । 
उद्दशे्र् 

1. गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा ववकाि, ववकािप्रलतको दृवष्टकोण र कार्य र्ोजनामा केशन्रत छिफि 
ििाका रुपमा ववकाि गने ववर्र्गत िलमलतहरूको िबिीकरण गनुय । 

2. िेवा प्रदार्कहरूको िंटथागत िंरचनामा िवलिकरण गनुय ।  
3. िशुािन, पारदशशयता र जवाफदेवहता कार्म गनुय । 



103 
 

4. पालिकाको िंटथागत टमरण, अलििेख र तथ्र्ाङ्कहरूको प्रिावकारी व्र्वटथापन गनय िेवा प्रदार्क 
शाखाहरूको क्षमता अलिवृवि गनुय ।  

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 42: गाउँपालिकाको िंटथागत क्षमता अलिववृि एवं िशशक्तकरणका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलत कार्यनीलत 
उद्दशे्र् १: 1. गाउँपालिकाको कार्यपालिकामा ववकाि, ववकािप्रलतको दृवष्टकोण र कार्य र्ोजनामा केशन्रत 
छिफि ििाका रुपमा ववकाि गने ववर्र्गत िलमलतहरूको िबिीकरण गनुय ।  
१.१: कानूनी तथा नीलतगत 
व्र्वटथा  अध्र्ावलध गने । 

1. ऐनहरूको लनमायण र िंशोधन गररनेछ ।  
2. लनर्माविी र लनदेशशकाहरू लनमायण गररनेछ । 
3. नीलतहरूको लनमायण र अध्र्ावधी गररनेछ । 
4. ववर्र्गत िलमलतहरू र अन्र् उप–िलमलतहरूको कार्यिम्पादन लनदेशशका 

तर्ार गररनेछ । 
उद्दशे्र् २: िेवा प्रदार्कहरूको िंटथागत िंरचनामा िवलिकरण गनुय । 
२.१: िङ्घीर्ताको लििान्त, 
िंववधान र टथानीर् िरकार 
िञ्चािन ऐन तथा कार्यववलध 
अनिुार आवश्र्क ऐन, 
लनर्माविी र लनदेशशकाहरू तर्ार 
गने । 

1. वडा िलमलत र िशचवािर् कार्ायिर्को िबिीकरण गररनेछ । 
2. शाखाहरूको क्षमता अलिवृवि गररनेछ । 
3. पालिकाको िौलतक पूवायधार ववकाि गररनेछ । 
4. लडशजटि तथ्र्ाङ्कको व्र्वटथापन गररनेछ । 
5. कमयचारीहरूको क्षमता अलिवृवि गररनेछ । 
6. ववर्र्गत िलमलतहरूको कार्यर्ोजना गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: िशुािन, पारदशशयता र जवाफदेवहता कार्म गनुय । 
३.१: अन्तर िमन्वर् ववटतार र  
िबिीकरण गने । 

1. िङ्घीर् िरकारका लनकार्हरूिंग िमन्वर् गररनेछ । 
2. अन्र् टथानीर् तहहरूिंगको िमन्वर् गररनेछ । 
3. अन्तरशाखा र वडा िमन्वर् गररनेछ । 
4. जन पररचािन र िाझेदाररता गररनेछ । 

३.२: वजेट,वटत ु तथा िेवाका 
गणुटतरिाई जनता िमक्ष 
अनमुोदन वा जानकारी गराउन े
प्रवक्रर्ािाई िवलिकरण गने । 

1. र्ोजना तजुयमा र अनगुमन लनदेशशका तर्ार गररनेछ । 
2. हटिाईन टेलिफोन िेवा र कि केन्र एवं लडजीटि ्िाटफमय िञ्चािन 

गररनेछ । 
3. ववलिन्न ववधामा उत्कृष्ट कार्य िम्पादन गनेिाई परुटकृत गररनेछ । 
4. िेवाग्राही िन्तवुष्ट िवेक्षण ड्याि बोडयमा प्रदयशन गररनेछ । 
5. िाप्तावहक कार्य िम्पादन र खचयको अवटथािाई ड्याि वोडयमा प्रदशयन 

गररनेछ । 
6. िावयजलनक िेखा, जेण्डर पररक्षण गररनेछ । 
7. आर्ोजना टथिमा आर्ोजना िूचना बोडय राशखनेछ । 

उद्दशे्र् ४: पालिकाको िंटथागत टमरण, अलििेख र तथ्र्ाङ्कहरूको प्रिावकारी व्र्वटथापन गनय िेवा प्रदार्क 
शाखाहरूको क्षमता अलिववृि गनुय । 
४.१: आन्तररक मूल्र्ाङ्कन 
पिलतको ववकाि गने । 
 

1. लनजी र िहकारीिंगको िाझेदाररता गररनेछ । 
2. िवै अलििेखहरूको लडशजटि अलििेखन गररनेछ ।  
3. लनणयर्हरूिाई र्थालिघ्र िावयजलनक गररनेछ । 
4. अलििेख तथा से्रटताका आधारमा अनगुमन गररनेछ । 
5. आन्तररक टवमूल्र्ाङ्कन (लििा)को अभ्र्ाि गररनेछ । 
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6. कमयचारी तथा जनप्रलतलनलधहरूिाई प्रशशक्षण ददइनेछ । 
 
 
प्रमखु कार्यक्रम  

1. ववर्र्गत िलमलतहरूका िशचवािर् लनमायण तथा अलििेखन 
2. िशचवािर्का िालग आवश्र्क िौलतक तथा व्र्वटथापवकर् व्र्वटथापन  
3. लनर्लमत परामशय िेवा लिने र िचुकका आधारमा मूल्र्ाङ्कन कार्यववलध तजुयमा  
4. प्रदेश िशुािन केन्र, नीलत तथा र्ोजना आर्ोगहरूिंगको लनर्लमत िमन्वर् ववटतार 

अपेशक्षत उपिशधध  

घ्र्ाङिेख गाउँपालिकािे प्रदान गने िेवाको गणुटतर र िेवाग्रावहको िन्तवुष्टमा गणुत्मक पररवतयन हनुेछ ।  
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८.३ शािवकर् प्रवन्ध र िशुािन  

पषृ्ठिलूम  
घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको अबको कार्यददशा िनेको िावयजलनक प्रशािनिाई टवच्छ, िक्षम, लनष्पक्ष, पारदशी, 
भ्रष्टाचारमकु्त, जनउत्तरदार्ी र िहिालगतामूिक बनाउँदै गाउँपालिकाबाट प्रवाह हनुे िेवा िवुवधामा जनताको िमान 
र िहज पहुँच िलुनशश्चत गरी िशुािन प्रत्र्ािलूत गनुय हनुेछ । िबै जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीको कुशि शािकीर् 
व्र्वटथापनद्वारा नागररकका िामाशजक तथा आलथयक आकांक्षा पूरा गनय र शािन िञ्चािनकािालग ववद्यमान पिलत 
र औजारिाई िमर्िापेक्ष बनाउँदै िैजान ुआवश्र्क छ । र्िका िालग पालिकाको ददघयकालिन र्ोजना छैन तर 
ि–िाना वक्रर्ाकिापहरू िने िञ्चािन गररएका छन ्। आर्ोजनाहरूको अनगुमन तथा र्ोजनाको प्राथलमवककरण 
तदथय शैिीमा गररएको छ । आवश्र्क दक्ष र प्रर्ाप्त जनशशक्तका अिावमा कार्य िम्पादनका कार्यहरू िईरहँदा 
गणुटतरका ववर्र्मा िधै अनमुानका आधारमा कार्य गनुय पने अवटथा छ ।  
प्रमखु िमटर्ा  
जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीको कार्य शजम्मेवारी बमोशजमको क्षमता अलिवृवि नहनु,ु कार्य क्षेिका आधारमा प्रर्ाप्त 
दक्ष जनशशक्त नहनु,ु िावयजलनक िेवा प्रवाहको क्षेिमा प्रचलित ववकाि एवं प्रववलधको िमशुचत उपर्ोग गनय निक्न ु
िाथै पारदशशयता र जवाफदेवहताको प्रणािीमा पूणय रूपमा ववकाि िई निक्न ुआदद र्हाँका िमटर्ाका रुपमा रहेका 
छन ्। 
चनुौती तथा अविर 
िावयजलनक क्षेिमा पारदशशयता, लनष्पक्षता, जवाफदेवहता र प्रिावकाररता कार्म गनुय;  जनताको घर दैिोमा ववकािका 
कार्यक्रम परु् र्ाउन;ु अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रणािीिाई प्रिावकारी बनाउन;ु ववकाि प्रशािनको क्षमता अलिवृवि 
गनुय; शािन िञ्चािनमा िदाचार र लमतव्र्वर्ता कार्म गनुय तथा  िावयजलनक व्र्वटथापनप्रलत नागररकको ववश्वाि 
बढाई टथानीर् िरकारप्रलत उत्िाह पैदा गनुय जटता पक्षहरु पालिकाको िालग चनुौलतको रुपमा रहेका छन l  
 
र्िका अिाबा पालिकाको काम कारबाहीमा नागररक टतरबाट लनगरानी गनय िक्ने वातावरण तर्ार हनु;ु राज्र्का 
तीनै तहमा लनवायचन िम्पन्न िई शटथर िरकार गठन हनु;ु नागररकिे आफ्नो घरदैिोमै िरकारी िेवा र िवुवधा 
पाउने अवटथा लिजयना हनु;ु आर्ोजनाको छनौट, प्राथलमकीकरण र कार्ायन्वर्नमा जनिहिालगता बढ्ने वातावरण 
बन्नु तथा  अपेशक्षत ववकािको िक्ष्र्मा पगु्न अनकूुि वातावरण तर्ार हनु ुजटता प्रवृलतहरु र्ि गाउँ पालिकाको 
िालग अविरको रुपमा रहेका छन ्l 
िोच  
पारदशी, जवाफदेही, नागररकमैिी र जनिहिालगतामूिक गाउँपालिकाको शािन व्र्वटथा । 
िक्ष्र् 
प्रववलधमैिी, जनउत्तरदार्ी, प्रिावकारी िेवा प्रवाह माफय त िशुािनको प्रत्र्ािलूत गने ।  
उद्दशे्र्  

1. भ्रष्टाचारमकु्त, पारदशी, जनउत्तरदार्ी, नागररकमैिी तथा प्रववलधमैिी टथानीर्  शािन व्र्वटथा माफय त 
िमवृि हालिि गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 
तालिका 43: शािवकर् प्रवन्ध र िशुािनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलत कार्यनीलत 
उद्दशे्र् १: भ्रष्टाचारमकु्त, पारदशी, जनउत्तरदार्ी, नागररकमैिी तथा प्रववलधमैिी  टथानीर् शािन व्र्वटथा माफय त 
िमवृि हालिि गनुय । 
१.१: ववकाि आर्ोजनाहरूको अनगुमन 
गरी कार्ायन्वर्नमा आइपरेका िमटर्ािाई 
तत्काि िम्बोधन गने । 

1. वटतगुत िूचकमा आधाररत अनगुमन प्रणािी ववकाि गररनेछ 
। 

2. अनगुमनको अनगुमन गने प्रणािी ववकाि गररनेछ ।  
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3. ववकाि लनमायणका काममा आइपने िमटर्ाको तत्काि 
िमाधान गररनेछ । 

१.२: काननु तथा व्र्वहारमा िधुार गरी 
िेवा प्रवाहिाई पारदशी र प्रिावकारी 
बनाउने । 

1. लछटो छररतो गणुटतरीर् र प्रिावकारी िेवा प्रवाह गनय काननुी 
तथा नीलतगत आधार तर्ार गररनेछ । 

2. िरकारी कार्ायिर्िाई आधलुनक प्रववलधमैिी र िेवाग्राही मैिी 
कार्यटथिको रूपमा टथावपत गरी कमयचारीको कार्यिम्पादन 
अलिवृवि गररनेछ । 

3. िरकारी लनकार्का कामकारबाहीहरूको वववरण वेबिाइटमा 
लनर्लमत प्रकाशन तथा अद्यावलधक गररनेछ ।  

4. िबै िावयजलनक लनकार्मा नागररक बडापि र िझुाव 
पेवटकाको व्र्वटथा गररनेछ । 

१.३: पदालधकारी तथा कमयचारीको 
कार्यिम्पादनिाई मापन र्ोग्र् बनाउने । 

1. िावयजलनक पद धारण गरेका व्र्शक्तिे िदाचारिाई 
जीवनशैिीकै रूपमा अनिुरण गनुयपने व्र्वटथा गररनेछ ।  

2. मूल्र्ाङ्कन पिलतिाई वैज्ञालनक र वटतपुरक बनाई प्रोत्िाहन 
प्रणािीको ववकाि गररनेछ । 

१.४: पालिकाका काम कावायहीप्रलत 
जनववश्वाि अलिवृवि गने । 

1. पालिकाका कामकावायहीिाई लमतव्र्र्ी बनाउन र एउटै 
काममा एक िन्दा बढी लनकार्िे दोहोरो खचय गनय निक्ने 
वातावरण लिजयना गनय आधलुनक िूचना प्रववलधको प्रर्ोग गने 
तथा लनशश्चत मापदण्डका आधारमा खचय गने व्र्वटथा गररनेछ 
।  

2. िावयजलनक िनुवुाइ, िामाशजक परीक्षण, िूचना िम्प्ररे्ण, 
खचयको वववरण िावयजलनक गररनेछ । 

 
प्रमखु कार्यक्रम 

1. िावयजलनक नागररक िनुवुाइिाई व्र्वशटथत बनाउँदै िबै जनताको उपशटथलतको िलुनशश्चतता अलिर्ान 
िञ्चािन  

2. लनर्लमत वेविाइट अद्यावलधक तथा व्र्वटथापन परीक्षण  
3. कार्यिम्पादनमा आधाररत प्रोत्िाहन प्रणािी ववकाि  
4. कमयचारीको कार्यिम्पादनिाई कार्य प्रगलतिँग आविता गने व्र्वटथा  
5. िूचना प्रववलधमा आधाररत िेवा प्रवाह िञ्चािन  

 

अपेशक्षत उपिशधध 
घ्र्ाङिेखका काम कारबाही टवच्छ, लनष्पक्ष, पारदशी, भ्रष्टाचारमकु्त, जनउत्तरदार्ी, िहिालगतामूिक, नागररकमैिी 
तथा प्रववलधमैिी िएको हनुेछ । नागररकको गनुािो प्रत्र्क्ष रूपमा िनुवुाइ हनुे व्र्वटथाबाट जनववश्वाि अलिवृवि 
िई िावयजलनक जवाफदेवहतामा िधुार िएको हनुेछ ।  
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८.४ प्रशािकीर् िधुार र िावयजलनक िेवा  

पषृ्ठिलूम 
शािकीर् लनणयर्हरू तथा कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ािाई पारदशी बनाउन लनर्लमत िूचना प्रवाह, िावयजलनक िनुवुाइ, 
िामाशजक िेखा परीक्षण जटता नववन शािकीर् उपक्रमहरू िञ्चािन गरी िशुािन प्रत्र्ाितू गनय घ्र्ाङिेख 
गाउँपालिका अग्रिर रहेको छ । जवाफदेहीताको िंटकृलत ववकाि गनुयका िाथै नागररक(मैिी शािन, िंघीर् शािन 
प्रणािी अनरुूपको िेवाप्रवाह, काननुी शािनको प्रत्र्ािलूत र िमन्वर् तथा िहकार्यिाई व्र्वशटथत गदै प्रशािकीर् 
िशुािन िलुनशश्चत गनुयपदयछ । नागररकको िमवृि तथा िखुी जीवनको िलुनशश्चतता गनुय प्रशािलनक िशुािन 
घ्र्ाङिेखको प्रमखु िक्ष्र् हो । िशुािन कार्म गरी िेवा प्रवाहमा िरिता एवं िहजता ल्र्ाउन ु पालिकाको 
मिुितू दावर्त्त्व हो । िावयजलनक प्रशािनिाई टवच्छ, लनष्पक्ष, पारदशी, भ्रष्टाचारमकु्त, जनउत्तरदार्ी र 
िहिालगतामूिक बनाउँदै पालिकावाट प्राप्त हनुे िेवा िवुवधामा जनताको िमान र िहज पहुँच िलुनशश्चत गरी 
िशुािनको प्रत्र्ािलूत गनय आवश्र्क िएको छ ।  
प्रमखु िमटर्ा 
प्रशािलनक क्षेिमा बढ्दो राजनीलतक हटतक्षेप, कमयचारीमा िशुािन कार्म गनय चावहने िीप र ज्ञानको कमी, 
िशुािन कार्म गनय राििेवक कमयचारीिाई ददशालनदेश गने िंर्न्िको कमी, प्रशािलनक अनशुािनमा ह्राि आउन,ु 
प्रोत्िाहन र प्रशशक्षणको अिाव हनु ुतथा आवश्र्कता अनरुूप कमयचारीको पदपूलतय नहनु ुआदद प्रमखु िमटर्ा हनु ु
जटता िमटर्ाहरु रहेका छन ्। 
चनुौती तथा अविर 
िावयजलनक िेवामा कार्यरत राििेवकहरूमा रािप्रलत िमपयण र जनताप्रलत िेवािाव जगाई िंघीर् व्र्वटथाको ममय 
अनरुूप प्रदेश िरकारको उपशटथलत, लनर्लमतता, गलतशीिता र प्रिावकाररता टथावपत गनुय; िंववधानिे गरेका व्र्वटथा 
अनरुूप प्रिावकारी ढङ्गिे प्रशािलनक पनुििंरचना गरी प्रशािकीर् िंक्रमणकािको व्र्वटथापन गनुय तथा  जनताको 
घरदैिोमा िहिालगतामूिक गणुटतरीर् िेवाप्रवाहको िलुनशश्चतता गनुय जटता ववलिन्न पक्षहरु र्ि गाउँपालिकाको 
िालग  चनुौतीको रुपमा रहेका छन ्l 
 
यसै गरी  कमयचारीको क्षमता ववकाि गनुय; िेवा प्रवाहमा िूचना प्रववलधको प्रर्ोग अलिवृवि हनु;ु िंघ, प्रदेश र 
टथानीर् तहमा कमयचारी िमार्ोजन हनु ुतथा िंववधानको ममय र जनताको चाहना अनरुूप िशुािनको व्र्वटथापन 
गनय ववलिन्न आवश्र्क ऐन, लनर्म तजुयमा हनु ुजटता िवािहरु र्ि गाउँपालिकाको िालग  पलन अबिरको रुपमा 
रहेका छन ्l 
िोच  
जनमखुी िावयजलनक प्रशािन घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको जनताको िखुको आधार  । 
िोच 
िावयजलनक प्रशािनिाई जनताप्रलत उत्तरदार्ी, ववकािमैिी, ववद्यतुीर् िशुािन र्कु्त र िेवामूिक बनाउने ।  
उद्दशे्र्  
िावयजलनक प्रशािनिाई पारदशी, पररणाममखुी, जवाफदेही बनाई िावयजलनक िेवा प्रवाहिाई प्रिावकारी बनाउन ु
।  
रणनीलत तथा कार्यनीलत 
तालिका 44: प्रशािकीर् िधुार र िावयजलनक िेवाका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलत कार्यनीलत 
िावयजलनक प्रशािनिाई पारदशी, पररणाममखुी, जवाफदेही बनाई िावयजलनक िेवा प्रवाहिाई प्रिावकारी बनाउन ु
। 

१. प्रशािनिाई जनउत्तरदार्ी 
बनाउन आवश्र्क व्र्वटथा गने । 

1. कमयचारीको क्षमता ववकािकािालग तालिम िञ्चािन गररनेछ ।  
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2. िावयजलनक प्रशािनिाई चटुत, दरुुटत र लमतव्र्र्ी बनाउन ववद्यतुीर् 
िशुािन अविम्बन गररनेछ । 

3. लनर्लमत व्र्वटथापन परीक्षण र िूचना प्रववलधको ववकािबाट टवचालित 
कार्य प्रणािीको ववटतार गररनेछ । 

२. आर्ोजना कार्ायन्वर्नमा 
प्रिावकाररता बवृि गने । 

1. आर्ोजना कार्ायन्वर्नमा पारदशशयताको अलिवृवि गदै शजम्मेवार 
पदालधकारीको कार्य शजम्मेवारी र जवाफदेवहता तोकेर कार्य िम्पादन 
िूचक िवहतको कार्यिम्पादन िम्झौता गने काननुी व्र्वटथा गररनेछ  

2. पालिकालिि िञ्चालित आर्ोजनाको प्रगलत अनगुमन गरी प्राप्त पषृ्ठपोर्ण 
अनरुूप कार्ायन्वर्नमा िलगनेछ  

3. आर्ोजना कार्ायन्वर्नकोिालग िरपदो िरुक्षा व्र्वटथा गररनेछ । 
३. प्रशािलनक िशुािन कार्म गनय 
कमयचारीको प्रशािलनक क्षमता बवृि 
गने । 

1. कार्य प्रिावकाररताकािालग कमयचारीिाई िक्षम र प्रलतटपधी बनाउन 
क्षमता अलिवृविकािालग तालिम िगार्तका उत्प्ररेणाका कार्यक्रम 
िञ्चािन गररनेछ ।  

2. भ्रष्टाचार ववरुिको शून्र् िहनशीिताको मान्र्ता अनरुूप प्रशािनमा 
िदाचाररता अलिवृवि गनय जनगनुािो व्र्वटथापन गरी उजरुी पेवटकाको 
व्र्वटथापन गररनेछ । 

 
प्रमखु कार्यक्रम 

1. कमयचारीहरूको मनोवि र उत्प्ररेणा अलिवृवि गनय कमयचारीकािालग तालिम, आवाि, शशशटुर्ाहार केन्र 
तथा टवाटथ्र् लबमा जटता कार्यक्रम िञ्चािन  

2. लनर्लमत व्र्वटथापन परीक्षण र िूचना प्रववलधको ववकाि र ववटतारको माध्र्मबाट टवचालित कार्य प्रणािीको 
ववटतार  

3. कार्यिम्पादनमा आधाररत प्रोत्िाहन प्रणािी अविम्बन गरी प्रत्रे्क कमयचारीको कार्य िम्पादनिाई 
कार्ायिर्को कार्य प्रगलतिँग आविता कार्यक्रम  

4. जनगनुािो व्र्वटथापन गनय उजरुी पेवटकाको व्र्वटथापन  
 

अपेशक्षत उपिशधध 
िूचना प्रववलधको प्रर्ोग र ववटतारबाट टवचालित कार्यप्रणािीको ववटतार िएको हनुेछ । गणुटतरीर् िेवाप्रवाह 
िएको हनुेछ । उत्प्ररेरत र उच्च मनोबिर्कु्त कमयचारीबाट प्रिावकारी िेवा प्रवाह िएको हनुेछ । 
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८.५ ववशत्तर् अनशुािन 

पषृ्ठिलूम  
िावयजलनक आर्को अद्यावलधक शटथलतको िेखाङ्कन तथा प्रलतवेदन प्रणािीिाई लनर्लमत र एकरूपता कार्म गरी 
प्रिावकारी बनाउँदै िैजानकोिालग िूचना प्रववलधमा आधाररत ववत्तीर् व्र्वटथापनको ववकािमा जोड दददै एकि 
खाताकोर् प्रणािी र राजटव व्र्वटथापन िूचना प्रणािीको ववकाि आवश्र्कता छ । िावयजलनक स्रोतको लमतव्र्र्ी 
र अलधकतम पररचािन, प्रलतवेदन तथा िेखापरीक्षण माफय त ् ववत्तीर् व्र्वटथापनमा पारदशशयता र जवाफदेवहता 
अलिवृवि गरी नागररकिाई ववत्तीर् िशुािनको प्रत्र्ािलूत ददन ुघ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको दावर्त्व हो । िावयजलनक 
खचयको पारदशशयता अलिवृवि गनय िरकारी लनकार्का कार्यक्रम तथा खचयिाई िावयजलनकीकरण गने पिलतको ववकाि 
जरुरी िएकोछ । 
प्रमखु िमटर्ा 
गाउँपालिकाहरूका वावर्यक िेखापररक्षण प्रलतवेदनहरूमा वावर्यक रुपमा वेरुजकुो मािामा बवृि हुँदै जान;ु  आलथयक 
उत्तरदावर्त्व तथा जवाफदेवहताको अवटथा कमजोर हनु;ु  ववकाि खचय अपेशक्षत गलत र पररमाणमा नहनु ुतथा चाि ु
खचयमा िएको बढोत्तरीगै ववत्तीर् िशुािनको शटथलत खटकदै जान ु प्रमखु िमटर्ाका रुपमा रहेका छन l   
चनुौती तथा अविर 

 

िंघीर् ववत्तीर् ढाँचा अनरुूप िंघीर् तथा प्रदेश िरकारबाट प्राप्त गने अनदुान िमर्मै प्राप्त गनुय; िमर्मै कार्यक्रम 
टवीकृत गरी वावर्यक खररद र्ोजना तर्ार गनुय; िमर्मा ठेक्का बन्दोबटत गनुय, पुँजीगत खचय बवृि गनुय; आन्तररक 
िेखापरीक्षण तथा लनर्न्िण प्रणािी िदुृढीकरण गनुय; अनगुमन कार्यक्रमिाई र्थाथयपरक बनाउन;ु खररद कार्यिाई 
िावयजलनक खररद ऐनको ममय अनरुूप लमतव्र्र्ी र प्रलतटपधी बनाउदै िगी आलथयक वर्यको अन्त्र्मा माि अत्र्लधक 
खचय गने प्रवृशत्तमा रोक िगाउने कार्य गनुय जटता पक्षहरु चनुौतीको रुपमा रहेका छन ्l 
 
यसका अलािा  राजटव र व्र्र्को अनमुान प्रत्रे्क वर्य आर्ाढ १५ लिि गाउँििामा पेश गने व्र्वटथा रहेको; 
पालिकाको िेखा प्रणािीिाई िूचना प्रववलधमा आधाररत ववत्तीर् व्र्वटथापन प्रणािी, िावयजलनक िेवा िेखामान 
तर्ार गरी िो अनिुार प्रलतवेदन प्रणािी ववकाि गररन ुजटता पक्षहरु अबिरको रुपमा रहेका छन ्l 
िोच  
प्रिावकारी ववकाि खचय व्र्वटथापनद्वारा ववत्तीर् िशुािन । 
िक्ष्र् 
िावयजलनक आर् र व्र्र्िाई व्र्वशटथत, पारदशी र अनमुानर्ोग्र् बनाई िमग्र ववकाि प्रवक्रर्ािाई प्रिावकारी 
बनाउने ।  
उद्दशे्र्  

1. िावयजलनक आर् र खचय प्रणािी पारदशी एवं प्रिावकारी बनाउन ु। 
रणनीलत तथा कार्यनीलत 
तालिका 45: ववशत्तर् अनशुािनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलत कार्यनीलत 
उद्दशे्र् १: िावयजलनक आर् र खचय प्रणािी पारदशी एवं प्रिावकारी बनाउन ु। 
१.१: ववत्तीर् व्र्वटथापन प्रणािी िदुृढीकरण गने 
। 

1. ववशत्तर् व्र्वटथापन िम्बन्धी लनकार्को िंटथागत 
िदुृढीकरण गरी राजटव पररचािनको क्षमता बवृि तथा िेखा 
प्रणािी िधुारका गनय तलिमको व्र्वटथा गररनेछ ।  
2. ववशत्तर् व्र्वटथापनका िबै क्षेिमा िूचना प्रववलधको 
प्रर्ोगिाई ववटतार गररनेछ । 
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१.२: िावयजलनक आर् व्र्र् र खररदिाई 
प्रिावकारी, व्र्वशटथत र पारदशी बनाउने । 

1. ववकाि आर्ोजनाहरूको ठेक्कापट्टा लनधायररत िमर्लििै गने 
तथा ववद्यतुीर् बोिपिको दार्रािाई ववटतार गररनेछ ।  
2. लनधायररत िमर् अगावै काम िम्पन्न गने ठेकेदारिाई 
प्रोत्िाहनको व्र्वटथा गररनेछ ।  

१.३: बेरुज ुन्रू्नीकरण गरी बेरुज ुफछ्र्र्ौटिाई 
प्राथलमकता ददने । 

1. खररद प्रवक्रर्ािाई व्र्वशटथत बनाइनेछ । 
2. आर्ोजनाहरूकािालग ग्राहक र उपिोक्ता िमहु छनौट 
तथा प्रथम वकटता िकु्तानी आ.व. को दोश्रो चौमालिक लििै 
िम्पन्न गररनेछ । 
3. आर्ोजना छनौट तथा बजेट ववलनर्ोजन गदाय िम्बशन्धत 
िरोकारवािा तथा उपिोक्ताहरूको रार् िझुाव लिइनेछ । 
4. खचय गनुयपवुय हरेक शशर्यकको नीलतगत आधार टपष्ट गररनेछ 
। 

 
प्रमखु कार्यक्रम 

1. िाि र िागतको ववश्लेर्णिवहत र्ोजना तथा कार्यक्रम अवलधका आधारमा वावर्यक बजेट ववलनर्ोजन  
2. राजटव पररचािन क्षमता बवृि तालिम िञ्चािन  
3. िेखा प्रणािी िदुृढीकरण तालिम िञ्चािन  
4. ववद्यतुीर् आलथयक कारोबार प्रणािीको िदुृढीकरण कार्यक्रम  

 

अपेशक्षत उपिशधध 
वावर्यक खररद र्ोजना िमर्मै तर्ार िई खररद कार्य िएको हनुेछ । राजटव पररचािन प्रिावकारी रूपमा िएको 
हनुेछ । िावयजलनक खचय व्र्वशटथत िई बेरुज ुकम िएको हनुेछ । 
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८.६ िन्तलुित ववकाि  

पषृ्ठिलूम 
िघं, प्रदेश र टथानीर् तह बीच प्राकृलतक स्रोतिाधन प्रलतको अलधकार र उपिधध स्रोत िाधनको बाँडफाँट गदाय 
ववलिन्न तहहरूको िन्तलुित ववकािको अवधारणािाई आत्मिात गरी उपिधध स्रोतिाधन र अविरमा पहुँच िवहत 
िमन्र्ावर्क ववकाि गनुयपने अवधारणा रहेको छ । िामो िमर्देशख ववकाि लनमायणमा पछालड परेका वगय, िमदुार् 
र क्षेििाई ववकािको मूि धारमा ल्र्ाई िमान रूपमा ववकािको प्रलतफि उपिधध गराउने िंघीर्ताको मूि ध्रे्र् 
रहेको छ । नेपािको िंववधानिे र्ही अन्तरवटतिुाई आत्मिात गदै ववकािका दृवष्टिे पछालड परेका क्षेि र 
वगयिाई प्राथलमकता दददैं िन्तलुित, वातावरण अनकूुि, गणुटतरीर् तथा ददगो रूपमा पूवायधारको ववकाि गने नीलत 
लिएको छ ।  
प्रमखु िमटर्ा 
िौगोलिक लबकटतािे गदाय घ्र्ाङिेखका केही लबकट वडाहरू गाउँपालिकाको ववकािको मूि प्रवाहमा िमावहत हनु 
निक्न ुतथा लनमायण तथा िौलतक पूवायधारहरू बजार क्षेि तथा राजमागयका आिपािमा केशन्रत हनु ुर्हाँको िन्तलुित 
ववकािकािालग मु् र् िमटर्ाका रुपमा रहेका छन ्।  
चनुौती तथा अविर 

दगुयम वडाहरूमा पूवायधार ववकािकािालग आवश्र्क पने स्रोत िाधनको व्र्वटथा गनुय;  िौगोलिक कदठनाइ र 
लबकटताको कारण पूवायधार लनमायणमा कदठनाइ हनु;ु िंघीर्ता कार्ायन्वर्न र दीघयकािीन ववकािका लनर्लमत 
कार्यक्रम र आर्ोजनाका बीच िामञ्जटर् कार्म गरी स्रोतिाधनको िन्तलुित िंर्ोजन कार्म गनुय;  जनिहिालगता, 
पारदशशयता र उत्तरदावर्त्व प्रवियन गरी िशुािन प्रवियन गनुय जटता चनुौतीहरु गाउँपालिका अगाडी रहेका छन ्l   
 
र्िै गरी  जनताको प्रत्र्क्ष िहिालगतामा टथानीर् र्ोजना तजुयमा हनु;ु  वपछलडएको क्षेि र वगयिाई ववशेर् प्राथलमकता 
ददने नीलतगत व्र्वटथा हनु;ु गररबी लनवारण तथा रोजगारीकािालग ववशेर् कार्यक्रम िवहत िंटथागत व्र्वटथा हनु;ु 
ववकाि कार्यक्रमको मागमा अत्र्लधक बवृि हनु ुजटता पक्षहरु अविरको रुपमा रहेका छन ्l 
िोच 
घ्र्ाङिेखको िन्तलुित ववकािमा व्र्वहाररक र्ोजना तजुयमा तथा कार्ायन्वर्न । 
िक्ष्र्  
िन्तलुित ववकािका माध्र्मबाट िामाशजक न्र्ार्को िलुनशश्चत गने । 
उद्दशे्र्  

१. लबकट िगुोि, उत्पीडन र मानव ववकािका आधारमा पछाडी परेका िमदुार्िाई ववकािको प्रलतफि 
िमन्र्ावर्क आधारमा ववतरण गनुय  । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 
तालिका 46: िन्तलुित ववकािका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलत कार्यनीलत 
उद्दशे्र् १: लबकट िगुोि,उत्पीडन र मानव ववकािका आधारमा पछाडी परेका िमदुार्िाई ववकािको प्रलतफि 
िमन्र्ावर्क आधारमा ववतरण गनुय । 
१.१: गररवीका आधारमा  टथानीर् टतरमा 
उपिधध स्रोत िाधनको िम्िाव्र्ताका आधारमा 
िगानी बवृि गरी िन्तलुित ववकाि गने ।  
(गररवी मापनको मापदण्ड अनिुशुचमा ददईएको 
छ) 

1. गररवी मापनका आधारमा अनदुानको व्र्वटथा गने 
कृवर् तथा गैरकृवर् क्षेिको पवहचान गरी त्र्टता क्षेिमा लनजी 
िगानीिाई प्रोत्िावहत गररनेछ ।  

२. टथानीर् मौलिक िंटकृलत र पर्यटकीर् टथिको प्रचारप्रिार 
गरी पर्यटन प्रवियन गररनेछ ।  
३. टथानीर् स्रोत िाधनमा आधाररत आलथयक वक्रर्ाकिापद्वारा 
उद्यमशीिता र रोजगारी लिजयना गररनेछ । 
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१.२: जनतािाई दैलनक आवश्र्कताका वटत ु
तथा िेवाको पहुँच िहज बनाउने । 

1. पछालड परेका वा पाररएका क्षेि वा िमदुार् िशक्षत 
ववकाि कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ ।  
2. पछालड परेका क्षेि, िीमान्तकृत ्व्र्शक्त, वगय र िमदुार्को 
उत्थान तथा िंरक्षणकोिालग िावयजलनक लनजी िाझेदारीमा 
ववकािका कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ ।  
3. खानेपानी, िरिफाइ िगार्त िौलतक पूवायधार तथा 
उपिोग्र् वटतकुो पहुँच िबै क्षेि र वगयका जनतामा पुयर्ाउन े
व्र्वटथा गररनेछ । 

 
प्रमखु कार्यक्रम 

1. हरेक लतन वर्यमा घरधरुीको गररवी मापन  
2. गररवीका आधारमा अनदुानको कार्यववलध लनमायण तथा कार्ायन्वर्न 
3. टथानीर् रोजगारी प्रवियन र क्षमता ववकािका कार्यक्रम िञ्चािन  
4. खानेपानी, िरिफाइ, शशक्षा र िौलतक पूवायधारको लनमायणिाई पवहिो प्राथलमकतामा राख्न ेव्र्वटथा  
5. िहिागीमिुक गररवी लनवारणको व्र्वहाररक र्ोजनाको तजुयमा र कार्ायन्वर्न  
6. िावयजलनक िहकारी िाझेदारीमा ववकािका कार्यक्रम  

 

अपेशक्षत उपिशधध 
वपछालडएका वगय तथा क्षेि िशक्षत कार्यक्रमहरूको प्रिावकाररतामा अलिवृवि िई ववपन्न, वपछलडएको क्षेि र 
िीमान्तकृत वगय तथा िमदुार्िे  थप िाि लिई िीप ववकाि र आर्आजयनका अविरिाई गररबी न्रू्नीकरणमा 
पररचािन गरेका हनुेछ । 
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पररच्छेद नौः अन्तर िम्वशन्धत क्षिेहरू 

९.१ मानव अलधकार र न्र्ार् प्रणािी 
पषृ्ठिलूम  
नेपािको िंववधानिे नागररकका आधारिूत मानव अलधकारिाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्र्ािलूत गरेको छ।नेपाि 
िंर्कु्त राि िंघको बडापि तथा मानव अलधकार िम्बन्धी ववलिन्न महत्त्वपूणय अन्तरायविर् महािशन्धको पक्षपाती राि 
िइिकेको छ । नेपाििे जनाएको मानव अलधकार िम्बन्धी अन्तरायविर् प्रलतबिता कार्ायन्वर्न गनयकािालग 
िंवैधालनक, काननुी, नीलतगत एवम ्िंटथागत िंरचनाको व्र्वटथा गदै आएको छ । त्र्िरी नै न्र्ार्ीक प्रणािी 
अन्तगयत  जनतािाइ लछटो र छररतो न्र्ार् पाउने काननुी धर्बटथा अनरुूप गाउँपालिकामा गा. पा.  उपाध्र्क्षाको 
नेततृ्वमा रहेको न्र्र्ीक िलमलतिे टथानीर् टतरका झैझगडा देखी अन्र् लमिापिका कामहरू िम्पादन गदै अएको 
अवटथा छ ।  
 
आलथयक, िामाशजक वा शैशक्षक दृवष्टिे पछालड परेका वगय र िमदुार्िाई िमानपुालतक र िमावेशी लििान्तका 
आधारमा राज्र्का लनकार्मा िहिालगताको हक हनुेछ िनी िंववधानमा नै िामाशजक न्र्ार्को हकको व्र्वटथा 
गररएको छ । मानव अलधकारको िम्मान, िंरक्षण र प्रवियनकािालग िंघीर् तहमा ववद्यमान टथार्ी िंरचना एवम ्
िंटथाहरूिाई प्रदेश तथा टथानीर् तहमा पलन ववकाि गनुयपने देशखन्छ । अन्तरतहबीच िमन्वर् तथा िहकार्य 
माफय त मानव अलधकार तथा िामाशजक न्र्ार् िम्बन्धी जनचेतनामूिक कार्यक्रमिाई ववकािका मदु्दािँग िंरचनागत 
एवम ्कार्ायत्मक रूपमा जोड्दै िान ुआवश्र्क देशखन्छ । 
प्रमखु िमटर्ा 
मानव अलधकारको िम्मान, िंरक्षण र प्रवियन गनुयपने कुरामा नागररक र राज्र्का िबै लनकार्मा िचेतना अलिवृवि 
िए तापलन मानव अलधकार िम्बन्धी िंटथागत र नीलतगत टपष्ट व्र्वटथा नहनु ुतथा िेदिाव, छुवाछुत, बािवववाह, 
बहवुववाह, िैवङ्गक वहंिा जटता कुप्रथा, आलथयक, शैशक्षक तथा िामाशजक पछौटेपन, िौगोलिक िंरचना, पूवायधार 
एवम ्िेवा िवुवधाको उपिधधता जटता कुराहरू मानव अलधकार र िामाशजक न्र्ार्को प्रत्र्ािलूत गनय निक्न ुआदद 
र्हाँका िमटर्ाका रुपमा रहेका छन ्। पालिका टतरमा उपाध्र्क्षको नेततृ्वमा रहेको िलमलतमा क्षमता ववकािको 
अिाव रहेको छ । 
चनुौती तथा अविर 
िंववधान, काननु र अन्तरायविर् प्रलतबिता अनरुूप मानव अलधकारको िम्मान, िंरक्षण, प्रवियन तथा पररपािना गनुय 
र गराउन;ु मानव अलधकारमैिी तथा िामाशजक न्र्ार्िवहतको िामाशजक एवम ्आलथयक ववकाि लनमायण वक्रर्ाकिाप 
िञ्चािन गनुय; ववश्वमा िवयटवीकार्य िएका मानव अलधकार िम्बन्धी मूल्र्(मान्र्तािाई नेपािको िंववधानिे मौलिक 
हकको रूपमा प्रत्र्ाितू गनुय जटता िवािहरु चनुौतीको रुपमा रहेका छन l 
 
र्िै गरी मौलिक हक कार्ायन्वर्नका िालग आवश्र्क काननुी व्र्वटथा हनु;ु  िंववधान एवम ्काननुद्वारा िंरशक्षत 
मानव अलधकारको कार्ायन्वर्नको अनगुमन गने, मानव अलधकार उल्िङ्घनमा अनिुन्धान गने िगार्तका कार्य गने 
टवतन्ि र िक्षम िंवैधालनक आर्ोगको व्र्वटथा तथा न्र्ार् िम्पादनका िालग टवतन्ि न्र्ार्ािर्को व्र्वटथा हनु ु
जटता पक्षहरु  र्ि गाउँपालिका पलन अविरको रुपमा रहेका छन । 
िोच  
टवअनशुालित र िमतामूिक िमाजको लनमायण । 
िक्ष्र्  
िंववधानिे तोकेका िामाशजक, आलथयक, िांटकृलतक र राजनैलतक अलधकारहरूको प्रत्र्ािलूत गराउने । 
उद्दशे्र् 

1. मानव अलधकारमैिी िमाज र शािन पिलतको ववकाि एवम ्ववटतार गनुय । 
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रणनीलत तथा कार्यनीलत 
तालिका 47: मानव अलधकार र न्र्ार् प्रणािीका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 
उद्दशे्र् १: मानव अलधकारमैिी िमाज र शािन पिलतको ववकाि एवम ्ववटतार गनुय । 
१.१: िमाजमा ववद्यमान िबै प्रकारका 
िेदिाव, छुवाछुत, वहंिा तथा कुप्रथाको अन्त्र् 
गने । 

1. जोशखममा रहेका ववपन्न, िीमान्तकृत एवम ्उत्पीलडत वगयका 
अलधकार िंरक्षण गररनेछ ।  

2. िमाजमा ववद्यमान िेदिाव र छुवाछुत ववरुि 
जनचेतनामूिक कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ । 

१.२: मौलिक हक िम्बन्धी काननुहरूको 
प्रिावकारी रूपमा कार्ायन्वर्न गने । 

1. मौलिक हक कार्ायन्वर्न गने काननुहरूको कार्ायन्वर्नको 
िालग स्रोत िाधनको व्र्वटथा गररनेछ ।  

2. न्र्ार्मा पहुँच िलुनशश्चत गनय िंघिँगको िमन्वर्मा लनःशलु्क 
काननुी िहार्ता िम्बन्धी नीलतगत, काननुी एवम ्िंटथागत 
व्र्वटथा गररनेछ । 

१.३: मानव अलधकार उल्िङ्घनको घटनामा 
दण्डहीनताको अन्त्र् गरी पीलडतिाई 
क्षलतपूलतयको िलुनशश्चतता गने 

1. मानव अलधकार उल्िङ्घनका घटनाको अनिुन्धान कार्यिाई 
प्रिावकारी बनाइनेछ ।  

2. मानव अलधकार उल्िङ्घनको घटनाका पीडकिाई कारबाही 
र पीलडतिाई उशचत क्षलतपूलतय तथा पररपूरणको व्र्वटथा 
गररनेछ । 

 
प्रमखु कार्यक्रम 

1. वडा तथा ववद्यािर् टतरमा मानव अलधकार िम्बन्धी िचेतनामूिक अलिमखुीकरण कार्यक्रम िञ्चािन  
2. फरक क्षमता िएका, अिहार्, िीमान्तकृत ्वगय र क्षेिका िेवाग्राहीिाई िेवाप्रवाहमा ववशेर् व्र्वटथा  
3. पीलडत मवहिा र वािवालिकािाई आलथयक तथा काननुी िहार्ता प्रदान कार्यक्रम  

 
अपेशक्षत उपिशधध 
मानव अलधकार तथा िामाशजक न्र्ार् िम्बन्धमा लनमायण िएका काननुको पूणय पािना िएको हनुेछ । मानव 
अलधकारको व्र्ावहाररक र िंटथागत रूपमा उपिोग गनय िक्ने अवटथा िलुनशश्चत िएको हनुेछ । मानव अलधकारमैिी 
नीलत, र्ोजना तथा कार्यक्रम र कार्यर्ोजना तजुयमा िएको हनुेछ ।  
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९.२ शाशन्त र िवु्र्वटथा  

पषृ्ठिलूम  
नेपािको िंववधानिे नेपािको टवतन्िता, िावयिौलमकता, िौगोलिक अखण्डता, राविर् एकता, टवाधीनता र 
टवालिमानिाई अक्षुण राखी जनताको िावयिौम अलधकार, टवार्त्तता र टवशािनको अलधकारिाई आत्मिात ्गरेको 
छ । वगीर्, जातीर्, क्षेिीर्, िावर्क, धालमयक, िैवङ्गक िगार्त िबै प्रकारका वविेद र छुवाछुतको अन्त्र् गरी 
आलथयक िमानता, िंमवृि र िामाशजक न्र्ार् िलुनशश्चत गनय िमानपुालतक िमावेशी र िहिालगतामूिक लििान्तका 
आधारमा िमतामूिक िमाजको लनमायण गने िङ्कल्प गरेको छ । प्रिावकारी िरुक्षा प्रबन्ध िशुािन र ववकािको 
पूवय शतय हो । घ्र्ाङिेखमा शाशन्त िरुक्षा र िवु्र्वटथा कार्म गरी जनताको जीउ, धन र टवतन्िताको रक्षा गनय, 
शाशन्तपूवयक बाँच्न पाउने अलधकार िलुनशश्चत गनय, पूवायधार लनमायण र आलथयक ववकािकािालग िमेत प्रिावकारी 
िरुक्षा व्र्वटथा गनय आवश्र्क छ ।  
 
प्रमखु िमटर्ा 
िंवैधालनक व्र्वटथा अनिुार शाशन्त िरुक्षाकोिालग टथानीर् तहिे िम्पादन गने कार्यको िञ्चािन, िपुरीवेक्षण र 
िमन्वर् िम्बन्धी व्र्वटथा गने िंघीर् काननु बनी निकेको,  िइरहेको प्रहरी िङ्गठनकोिालग पलन िाधन स्रोत 
िीलमत िएको िाथै प्रादेशशक प्रहरी िमेत व्र्वटथा हनु निकेको अवटथामा िंघीर् प्रहरीिे िम्पूणय शाशन्त िरुक्षाको 
शजम्मा लिनपुने अवटथा रहेको छ ।  
चनुौती तथा अविर 
िरुक्षा लनकार्हरूको आधलुनकीकरण गनुय; िूचना िञ्जािको व्र्वटथा गनुय; िरकारी एवम ्िावयजलनक िम्पशत्तको 
बढ्दो अलतक्रमण रोक्न;ु पर्ायप्त स्रोत िाधनको व्र्वटथा गनुय;  शजम्मेवार लनकार् बीच िमन्वर् कार्म गनुय जटता 
िवािहरु र्ि गाउँपालिकाको िालग चनुौतीको रुपमा रहेका छन l  
 
र्िै गरी िरुक्षा लनकार्का िंरचना पालिकाटतरमा ववटतार हनु;ु जनचेतनतामा अलिवृवि हनु;ु अनिुन्धान प्रववलधमा 
रतु ववकाि हनु;ु िूचना प्रववलध तथा िञ्चार िवुवधाको तीव्र ववकाि र ववटतार हनु ु र्ि गाउँपालिकामा अविरको 
रुपमा रहेका छन ्l  
िोच  
शाशन्तपूणय र िरुशक्षत घ्र्ाङिेख । 
िक्ष्र्  
घ्र्ाङिेखमा िरपदो शाशन्त िरुक्षा र िवु्र्वटथा कार्म गने ।  
उद्दशे्र्  

1. शाशन्त, िवु्र्वटथा र अमनचर्न कार्म गरी नागररकको जीउ, धन र टवतन्िताको िंरक्षण गनुय ।  
2. अपराध लनर्न्िण गरी काननुी शािन पिलतको ववकाि गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 
तालिका 48: शाशन्त र िवु्र्वटथाका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 
उद्दशे्र् १: शाशन्त, िवु्र्वटथा र अमनचर्न कार्म गरी नागररकको जीउ, धन र टवतन्िताको िंरक्षण गनुय । 
१.१: पालिकालिि शाशन्त िरुक्षा र 
िवु्र्वटथा कार्म गने । 

1. िूचना िम्प्ररे्ण प्रणािीिाई केन्रीर् िञ्जािमा आबि गरी 
िरुक्षा प्रणािीिाई प्रववलधमैिी बनाई आधलुनकीकरण गररनेछ 
। 

2. िरुक्षा िम्बन्धी िूचना िङ्किन तथा जोशखम ववश्लरे्ण र 
िरुक्षा लनकार्हरूबीच िूचना आदानप्रदान गरी िमन्वर् र 
िहकार्यमा जोड ददइनेछ ।  
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3. शाशन्त िरुक्षा र िवु्र्वटथा कार्म गनय प्रिावकारी रूपमा 
प्रहरी पररचािन गररनेछ ।  

4. प्राकृलतक ववपद् बाट हनुे अलत िंवेदनशीि एवम ्महत्त्वपूणय 
िौलतक पूवायधारको ववशेर् िरुक्षा प्रबन्ध गररनेछ । 

१.२: शाशन्त िरुक्षा टथापनामा ववलधको 
शािनिाई प्राथलमकतामा राखी काम गने । 

1. प्रहरीिाई जनमैिी बनाई िामदुावर्क प्रहरीमा ववशेर् जोड 
ददइनेछ । 

2. शाशन्त िरुक्षा कार्म राख्न बि प्रर्ोग गदाय मानव अलधकारको 
मूल्र् र मान्र्तािाई अविम्बन गररनेछ ।  

3. िरुक्षाकमीहरूकािालग मानव अलधकार, मानवीर् काननु तथा 
ववलधको शािन िम्बन्धमा अलिमखुीकरण कार्यक्रम िञ्चािन 
गररनेछ ।  

4. घ्र्ाङिेख नगर प्रहरीको व्र्वटथा गनुय । 
उद्दशे्र् २: अपराध लनर्न्िण गरी काननुी शािन पिलतको ववकाि गनुय । 
२.१:  मानव बेचववखन, अपराध लनर्न्िण 
तथा िागू और्ध लनर्न्िण गने । 

1. िंवेदनशीि नाका तथा क्षेिमा िरुक्षाकमी पररचािन गरी 
मानव वेचलबखन तथा अपराध लनर्न्िण गररनेछ ।  

2. िाग ुऔर्धको अवैध उत्पादन, ओिारपिार, ववक्री ववतरण 
र उपिोगिाई कडाइका िाथ लनर्न्िण गररनेछ । 

   
प्रमखु कार्यक्रम 

1. प्रववलधमैिी अपराध अनिुन्धानको ववकाि  
2. पालिकाको िरुक्षा नीलत तजुयमा  
3. ववद्यतुीर् शािनको अवधारणाको प्रिावकारी कार्ायन्वर्न  
4. िाग ुऔर्ध लनर्न्िण र अनगुमन कार्यक्रम  
5. प्राकृलतक प्रकोपबाट हनुे क्षलत न्रू्नीकरण गनय पूवय-िूचना प्रणािीको ववकाि  
6. शाशन्त िरुक्षा िम्बन्धी काननुको िंशोधन, पररमाजयन एवम ्आवश्र्क नर्ाँ काननुको लनमायण  

 
अपेशक्षत उपिशधध 
पालिकाबािी नागररकहरूिे शाशन्त र िरुक्षाको अनिुलूत टपष्ट रूपमा गनेछन ्। िरुक्षा लनकार्को क्षमता अलिवृवि 
तथा िंगठन िदुृढीकरण िई जनतामा काननु कार्ायन्वर्नको प्रिावकाररता, दण्डहीनताको अन्त्र्, अपरालधक 
घटनाहरूको न्रू्नीकरण तथा िामाशजक शाशन्त कार्म िएको हनुेछ । 
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९.३ भ्रष्टाचार लनवारण 

पषृ्ठिलूम  
िावयजलनक लनकार्मा हनुे वढिािटुती, अलनर्लमतता तथा अलनणयर्जटता ववकृलत एवम ्भ्रष्टाचारजन्र् वक्रर्ाकिापको 
लनराकरण गनय आवश्र्क रहेको छ । िावयजलनक िेवा प्रवाहिाई पारदशी, उत्तरदार्ी, जनमखुी, अनमुानर्ोग्र् र 
काननु िम्मत रूपमा िहज र िरि तररकािे उपिधध गराई िबै तह र टवरूपका भ्रष्टाचार एवम ्अलनर्लमततािाई 
लनर्न्िण गरी िदाचारर्कु्त िमाज बनाउन जरुरी छ । घ्र्ाङिेख गाउँपालिकामा भ्रष्टाचार ववरुि शून्र् 
िहनशीिताको ववकाि गरी िदाचार र िशुािन प्रवियन गनय जरुरी छ ।  
प्रमखु िमटर्ा 
िावयजलनक लनकार्हरूमा अपेशक्षत उत्तरदावर्त्व र जवाफदेवहता बहन गने िंटकृलत नहनु;ु  भ्रष्टाचार ववरोधी िंटकृलतको 
ववकाि नहनु;ु  भ्रष्टाचार लनर्न्िण गनय िंघ, प्रदेश र टथानीर् तहका िरकार बीच प्रिावकारी िञ्चार, िमन्वर् र 
िहकार्य कार्म गनय निवकन ुजटता िवािहरु िमटर्ाका रुपमा खडा छन ्l  
चनुौती तथा अविर 
प्रिावकारी अनिुन्धान तहवककात िम्बन्धी क्षमता ववकाि गनुय; िूचनादाताको िंरक्षण गनुय; िाक्षी बटन े तथा 
अलिर्ोजन गने कमयचारीहरूको उशचत िंरक्षण गनुय; भ्रष्टाचारीिाई िामाशजक बवहष्कार हनुपुनेमा िम्मान प्राप्त हनु ु
जटता पक्षहरु चनुौतीको रुपमा रहेका छन ्।  
 
र्िका िाथै भ्रष्टाचार ववरुि िवक्रर् नागररक िमाज तथा िञ्चार जगत हनु;ु अन्तरायविर् िहर्ोग, िहकार्य र 
िमन्वर् तथा अश्तर्ार दरुूपर्ोग अनिुन्धान आर्ोगको क्षेिीर् र िम्पकय  कार्ायिर्हरूको टथापना िई भ्रष्टाचार 
ववरुिको अलिर्ानिाई प्रिावकारी रूपमा अगालड बढाउन ुजटता पक्षहरु र्ि गाउँपालिकाको िालग पलन अविरको  
रुपमा रहेका छन ्l 
िोच  
भ्रष्टाचारमकु्त घ्र्ाङिेख । 
िक्ष्र्  
भ्रष्टाचार ववरुि शून्र् िहनशीिताको नीलत अश्तर्ार गरी िशुािन कार्म गने ।  
उद्दशे्र्  

1. भ्रष्टाचारजन्र् वक्रर्ाकिापको लनर्न्िण गरी िशुािनको प्रत्र्ािलूत गनुय ।  
रणनीलत तथा कार्यनीलत 
तालिका 49: भ्रष्टाचार लनवारणका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 
उद्दशे्र् १: भ्रष्टाचारजन्र् वक्रर्ाकिापको लनर्न्िण गरी िशुािनको प्रत्र्ािलूत गनुय ।  
१.१: भ्रष्टाचार ववरुि शून्र् 
िहनशीिताको नीलत अविम्बन गने । 

1. नीलतगत, काननुी तथा िंटथागत व्र्वटथा गरी िावयजलनक 
प्रशािनिाई पारदशी तथा जवाफदेही बनाइनेछ ।  

2. शशक्षण िंटथाको पाठ्यक्रममा भ्रष्टाचार ववरुिको ववर्र्वटत ु
िमावेश गररनेछ ।  

3. लनजी क्षेिमा हनुे भ्रष्टाचार लनर्न्िण गनय नीलतगत तथा काननुी 
व्र्वटथा गररनेछ ।  

4. भ्रष्टाचारजन्र् वक्रर्ाकिाप लनर्न्िणकािालग जनचेतनामूिक 
कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ ।  

5. भ्रष्टाचारको िूचना ददनेिाई परुटकृत गररनेछ । 
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१.२: भ्रष्टाचार लनवारण िम्बन्धमा 
प्राववलधक िहार्ता र िूचना आदान 
प्रदानिम्बन्धी नेपाि िरकारिे गरेको 
व्र्वटथािाई िहर्ोग र कार्ायन्वर्न गने 
। 

1. भ्रष्टाचारिँग िम्बशन्धत फौजदारी ववर्र्, िम्पशत्त वफताय िम्बन्धी 
काननु लनमायण, िपदुयगी र पारटपररक काननुी िहर्ोगकािालग 
नेपाि िरकारिाई िहर्ोग गररनेछ ।  

2. अनिुन्धान र छानलबनको क्रममा अन्तरलनकार् िमन्वर् एवम ्
िूचना आदानप्रदानिाई िघन र प्रिावकारी बनाइनेछ ।  

3. पालिकाका िवै जनप्रलतलनध तथा राििेवक कमयचारीहरूिाई 
आ(आफ्नो व्र्विावर्क लनष्ठािवहत िादा जीवन र िहर्ोगी 
व्र्वहारिवहत िेवा प्रवाह गनय प्ररेरत गररनेछ ।  

4. ववकाि आर्ोजनाको खचय लनमायण टथिमै िावयजलनकीकरण गने 
तथा लनर्लमत िावयजलनक िनुवुाइ गररनेछ । 

 
प्रमखु कार्यक्रम 

1. भ्रष्टाचार ववरुि नागररक िचेतना अलिवृवि कार्यक्रम  
2. भ्रष्टाचारको िूचना ददनेिाई परुटकारको व्र्वटथा  
3. लनर्लमत िावयजलनक िनुवुाइ कार्यक्रम  
4. ववकाि आर्ोजनाको खचय लनमायण टथिमै िावयजलनकीकरण गने व्र्वटथा  
5. िंटथागत क्षमता ववकािकािालग आधलुनक िूचना प्रववलधको प्रर्ोग  

 

अपेशक्षत उपिशधध 
भ्रष्टाचार ववरुिमा लनर्ोशजत रूपमा अलिर्ान िञ्चािन िई भ्रष्टाचार लनर्न्िण हनुेछ । भ्रष्टाचार ववरुिको शून्र् 
िहनशीिताको नीलतिाई बि लमिेको हनुेछ । िबै िंघ िंटथाहरूिँग िहकार्य बवृि िई िूचना आदान प्रदान र 
आवश्र्क िमन्वर्मा प्रिावकाररता आएको हनुेछ ।  
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९.४ तथ्र्ाङ्क प्रणािी 
पषृ्ठिलूम 
र्ोजना तजुयमािाई प्रिावकारी बनाउनकािालग तथ्र्ाङ्क िङ्किन, प्रशोधन र ववश्लरे्ण गनय िंटथागत िंरचनाको 
आवश्र्क पदयछ । घ्र्ाङिेख गाउँपालिकािे प्राथलमक िवेक्षण तथा दद्वतीर् स्रोतको तथ्र्ाङ्कको प्रर्ोग गरेर 
“घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको वटतशुटथलत वववरण, २०७५” प्रकाशन गरी तथ्र्ाङ्क प्रर्ोगको एक तहको आधारशीिा 
तर्ार गरेको छ । िाथै िबै वडाहरूिे आन्तररक प्रर्ोजनकोिालग खशण्डत रूपमा तथ्र्ाङ्क िङ्किन गने कामको 
शरुुवात गरेका छन,् तर व्र्वशटथत िइिकेको छैन ।  
प्रमखु िमटर्ा  
तथ्र्ाङ्क िङ्किन र व्र्वटथापन हेने शाखा व्र्वशटथत नहनु;ु  वडा टतरमा तथ्र्ाङ्क खण्डीकृत गनय कदठनाइहरू रहन;ु   
तथ्र्ाङ्क िङ्किन, प्रशोधन र ववश्लरे्ण गनय दक्ष जनशशक्त उपिधध नहनु ुिाथै तथ्र्ाङ्कहरू एकीकृत नहुँदा प्रर्ोगमा 
एकरूपकता कार्म गनय निक्न ुआदद मु् र् िमटर्ाका रुपमा रहेका छन ्।  
चनुौती तथा अविर  
तथ्र्ाङ्कमा आधाररत रहेर र्ोजना तजुयमा गने र र्ोजनाहरूको प्राथलमकीकरण गने पररपाटीको आधारशीिा तर् गनुय 
; तथ्र्गत अध्र्र्न, अनिुन्धान र ववश्लरे्ण गदै ववर्र्गत िमटर्ा, चनुौती र अविरहरूको पवहचान गनय िघाउ 
परु् र्ाउन आवश्र्क तथ्र्ाङ्कहरूको िङ्किन र व्र्वटथापन गनुय;  तथ्र्ाङ्कको प्रर्ोगमा एकरूपकता कार्म गनुय जटता 
पक्षहरु चनुौतीको रुपमा रहेका छन ्l  
 
र्िै गरी तथ्र्ाङ्कको आबटर्कता र महत्त्वको बोध हनु;ु  तथ्र्ाङ्कमा आधाररत रहेर र्ोजनाहरू लनमायण हनुे पररपावटको 
ववकाि हनु;ु  लछटो र छररतो रूपमा तथ्र्ाङ्क िङ्किन, प्रशोधन र ववतरण गनय िघाऊ परु् र्ाउन िक्ने नर्ा ँप्रववलधहरू 
ववकाि हुँदै जान ुजटता पक्षहरु र्ि गाउँपालिकाको िालग अविरको रुपमा रहेका छन ्l 
िोच 
र्थाथय तथ्र्ाङ्कमा आधाररत घ्र्ाङिेख को नीलत तथा र्ोजना । 
िक्ष्र्  
गाउँपालिकाका िबै वकलिमका तथ्र्ाङ्कहरू लनर्लमत रूपमा अद्यावलधक गरी िबैकािालग पहुँचर्ोग्र् बनाउने ।  
उद्दशे्र्  

1. तथ्र्ाङ्कहरू लनर्लमत रूपमा अद्यावलधक गने प्रणािीको ववकाि गनुय ।  
2. तथ्र्ाङ्क िङ्किन प्रवक्रर्ािाई आधलुनकीकरण गनुय ।  

रणनीलत तथा कार्यनीलत  
तालिका 50: तथ्र्ाङ्क प्रणािीका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 
उद्दशे्र् १: तथ्र्ाङ्कहरू लनर्लमत रूपमा अद्यावलधक गने प्रणािीको ववकाि गनुय । 
१.१: तथ्र्ाङ्कको िङ्किन, प्रशोधन, व्र्वटथापन र 
प्रकाशनिाई व्र्वशटथत बनाउने । 

1. तथ्र्ाङ्कको प्रशोधन र ववश्लरे्ण गरी वेब पोटयि र 
ववलिन्न प्रकाशनमाफय त ् प्रर्ोगकताय माझ परु् र्ाउने 
कार्यिाई लनर्लमत रूपमा िञ्चािन गररनेछ। 

2. अनिुन्धानको माध्र्मबाट आवश्र्क 
तथ्र्ाङ्कहरूको िूची तर्ार गरी लनर्लमत तथ्र्ाङ्क 
िङ्किन गने प्रणािीको ववकाि गररनेछ । 

3. ववश्विनीर्, िही र िमर्मै तथ्र्ाङ्क उपिधध 
गराउने प्रणािीको ववकाि गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: तथ्र्ाङ्क िङ्किन प्रवक्रर्ािाई आधलुनकीकरण गनुय । 
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२.१: तथ्र्ाङ्क िङ्किन, प्रशोधन र ववतरण प्रणािीको 
आधलुनकीकरण गने । 

1. तथ्र्ाङ्क िङ्किन, प्रशोधन र व्र्वटथापन िम्बन्धी 
नीलत तथा कार्यर्ोजना तर्ार गरी कार्ायन्वर्न 
गररनेछ ।  

2. आवश्र्कता पवहचान गरी ववर्र्गत तथ्र्ाङ्कहरू 
िङ्किन गररनेछ 

3. आर्ोजना िञ्चािन अवलध, मध्र्मकािीन अवलध, 
र अशन्तम अवटथाको तथ्र्ाङ्क िङ्किन र ववश्लरे्ण 
गने कार्यिाई लनर्लमत रूपमा िञ्चािन गररनेछ । 

 
प्रमखु कार्यक्रम 

1. तथ्र्ाङ्क िङ्किन िम्बन्धी नीलत लनमायण  
2. तथ्र्ाङ्कका मानक र मापदण्डहरू ववकाि  
3. पालिकाको तथ्र्ाङ्क वेब पोटयि लनमायण गरी तथ्र्ाङ्कहरूको एकीकृत रूपमा व्र्वटथापन र िावयजलनकीकरण  
4. तथ्र्ाङ्क िङ्किन, प्रशोधन र ववश्लरे्णकोिालग कमयचारी तथा ववज्ञहरूको क्षमता र दक्षता बवृि कार्यक्रम  

 

अपेशक्षत उपिशधध  
ववद्यतुीर् तथ्र्ाङ्क प्रणािीको टथापना र िञ्चािन िएको हनुेछ । आर्ोजना अनगुमन र मूल्र्ाङ्कनकोिालग आवश्र्क 
िूचना उपिधध िएको हनुेछ । प्रमाणमा आधाररत र्ोजना तजुयमा गनय आवश्र्क तथ्र्ाङ्क उपिधध िएका हनुेछ 
। 
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पररच्छेद दशः र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्वर्न र अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

१०.१ र्ोजना तजुयमा  

पषृ्ठिलूम 

पन्रौं र्ोजनाको राविर् िक्ष्र् हालिि गनय वागमती प्रदेश िरकारिे “ ििंुटकृत र िखुी जनता िमाजबाद उन्मखु 
िमिृ प्रदेश” लनमायण गने िक्ष्र्का िाथ प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजनाको आधारपि तजुयमा गरेको छ । 
र्ोजनाबि ववकािकािालग तथ्र्गत अध्र्र्न, अनिुन्धान र ववश्लरे्ण गदै ववर्र्गत िमटर्ा, चनुौती र अविरहरूको 
पवहचान गने र त्र्िका आधारमा ववर्र् केशन्रत रणनीलत र व्र्वहाररक कार्यनीलतिवहतको र्ोजना आवश्र्क पदयछ 
। त्र्िैिे घ्र्ाङिेख गाउँपालिकािे पलन पन्रौं र्ोजना तथा वागमती प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजनाका आधारमा 
ती र्ोजनाका िक्ष्र् तथा उद्देश्र्हरू प्राप्ती आधारमा घ्र्ाङिेख गाउँपालिकािे आफ्नो पवहिो पञ्चवर्ीर् र्ोजना तर्ार 
पारेको छ । र्ोजनाहरूिाई तथ्र् र प्रमाणमा आधाररत र नलतजामखुी बनाउन हरेक आर्ोजनाको नलतजा खाका 
ववकाि गने र पालिकािे कार्ायन्वर्न गरेको र्ोजनाको लनर्लमत रूपमा मूल्र्ाङ्कन गरी उपिशधध िावयजलनक गने 
व्र्वटथाको ववकाि गनय पलन आवश्र्क िएको छ ।  
प्रमखु िमटर्ा 
राविर् र्ोजना आर्ोग र प्रदेश र्ोजना आर्ोगिँग लनर्लमत रूपमा परामशय गरी नीलत तथा र्ोजना तजुयमा गने र 
कार्यक्रमहरूको वगीकरण गने वातावरण बन्न निक्न;ु र्ोजना तजुयमािाई मागयलनदेश गनय आवश्र्क खण्डीकृत 
तथ्र्ाङ्कको उपिधधता नहनु;ु  पर्ायप्त जनशशक्त, िौलतक िंरचना र बजेटको अिाव रहन;ु  कमयचारीहरूको टथावर्त्व 
नहनु ुर िमर्मा नै र्ोजनाको तर्ारी हनु निक्न ुमु् र् मटर्ाहरू हनु। 

चनुौती तथा अविर 

प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना, वावर्यक ववकाि कार्यक्रम र मध्र्मकािीन खचय िंरचना बीचको िामन्जटर् कार्म गदै 
र्ोजना कार्ायन्वर्निाई प्रिावकारी बनाउन;ु  र्ोजना लनमायणकोिालग आवश्र्क ववज्ञ जनशशक्तहरू पालिका टतरमा 
न ैउत्पादन गरी र्ोजना लनमायणको प्रणािीिाई मजबतु र ददगो बनाउन;ु लनर्लमत रूपमा ववर्र्गत तथ्र्ाङ्क िङ्किन, 

प्रशोधन र ववश्लेर्ण गरी र्ोजना छनौट गने प्रणािीको आधारशीिा तर्ार गनुय;  र्ोजना कार्ायन्वर्न गने लनकार्को 
क्षमता र दक्षता अलिवृवि गरी र्ोजना कार्ायन्वर्न गनुय जटता िवािहरु र्ि गाउँपालिकाको िालग चनुौतीको रुपमा 
रहेका छन ्l 
  

र्ोजना तजुयमाप्रलत िबै िमदुार्को जनचािो र िहिालगता बढ्दै जान;ु राविर् र्ोजना आर्ोग तथा प्रादेशशक नीलत 
तथा र्ोजना आर्ोगको अनिुव र्ोजना लनमायणमा उपर्ोग गनय िक्ने िम्िावनाहरू रहन;ु  घ्र्ाङिेख पालिकािे 
पञ्चवर्ीर् र्ोजना लनमायण गरी र्ोजनाबि रूपमा ववकाि लनमायणका कार्यहरू अगालड बढाउने कार्यको थािनी हनु;ु  
राविर् र्ोजना आर्ोग र प्रदेश नीलत तथा र्ोजना आर्ोग बीच िहकार्य र िमन्वर् बवृि िई टथानीर् तहिाई 
िहजीकरण गने वातारण बन्नु घ्र्ाङिेख गाउँ पालिकाकोिालग पलन अविरको रुपमा रहेका छन ्l  

िोच 

"टथानीर् आवश्र्कताका आधारमा र्ोजना लनमायण तथा प्राथलमकीकरण गने पिलतको ववकाि"  
िक्ष्र्  

पररणाममखुी र्ोजना लनमायणको घ्र्ाङिेखिाई िमिृ बनाउने ।  

 

उद्दशे्र् 

1. वैज्ञालनक तथ्र्मा आधाररत पररणाममखुी र्ोजना तजुयमा गनुय ।  
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2. र्ोजनाको प्रिावकारी कार्ायन्वर्न गनुय ।  

3. र्ोजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन िंरचनाको ववकाि गनुय ।  

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 51: र्ोजना तजुयमाका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: वैज्ञालनक तथ्र्मा आधाररत पररणाममखुी र्ोजना तजुयमा गनुय ।  
१.१: तथ्र्का आधारमा टथानीर् 
आवश्र्कतािाई िमेटेर पररणाममखुी 
नीलत तथा र्ोजना बनाउने ।  

1. र्ोजना लनमायणिाई पररष्कृत र िहिालगतामूिक बनाउन आवश्र्कता 
र ववशशष्टताको आधारमा ववश्वववद्यािर्, आन्तररक तथा वाह्य 
ववर्र्गत अध्र्र्न अनिुन्धान केन्र, ववलिन्न िंघिंटथा तथा ववज्ञ 
व्र्शक्तत्वहरू र ववकाि िाझेदारहरूिँग लनरन्तर िहकार्य र िमन्वर् 
गररनेछ ।  

2. र्ोजना लनमायणमा उपर्ोगी हनुे तथ्र्ाङ्कहरूको िूची तर्ार गरी 
अलधकतम प्रर्ोग गररनेछ र उक्त तथ्र्ाङ्क टथानीर् तह, र्ोजनाकार 
वा िम्बशन्धत लनकार्हरूिाई पलन उपिधध गराइनेछ ।  

3. र्ोजना लनमायणकोिालग राविर् र्ोजना आर्ोग र नेपाि िरकार 
अन्तगयतका मन्िािर् तथा वविागहरूिँग लनरन्तर िहकार्य र 
िमन्वर् गररनेछ ।  

4. पालिकाको नीलत तथा र्ोजना उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगार बवृि 
गनयतफय  अग्रिर िएको हनुेछ ।  

5. नीलत तथा र्ोजना लनमायणिाई िहर्ोगी हनु ेववर्र् तथा मदु्दाहरूमा 
राविर् र्ोजना आर्ोग, प्रादेशशक नीलत तथा र्ोजना आर्ोग, ववकाि 
िाझेदार िंघिंटथा, ववश्वववद्यािर्हरू र लनजी िंघिंटथाहरूिँग 
िहकार्य गरी खोजमूिक अनिुन्धान गररनेछ ।  

उद्दशे्र् २: र्ोजनाको प्रिावकारी कार्ायन्वर्न गनुय ।  
२.१: ववर्र्गत िलमलतहरू बनाई 
तहगत िम्बन्ध तथा अन्तरिरकारी 
िमन्वर् कार्म गने ।  

1. र्ोजना तजुयमा तथा कार्यन्वर्नकोिालग उच्चटतरीर् अन्तरलनकार् 
िमन्वर् गरी आर्ोजना कार्ायन्वर्नमा िहजीकरण गररनेछ  

2. घ्र्ाङिेखको ववकाििाई मध्र् ववन्दमुा राखी िौगोलिक र क्षेिगत 
िन्तिुन कार्म हनुे गरी आर्ोजनाको पवहचान, छनौट र 
कार्ायन्वर्नको िालग व्र्वटथा गररनेछ ।   

3. हरेक र्ोजनाको िमर् तालिका, िागत, अध्र्र्न, टथान, िहिालगता, 
स्रोत, गणुटतर र पररणामको बारेमा मापदण्ड बनाई कार्ायन्वर्न 
गररनेछ ।  

4. र्ोजना कार्ायन्वर्न गने लनकार्को िंटथागत िधुार तथा क्षमता र 
दक्षता अलिवृवि गररनेछ ।  

5. र्ोजनाका हरेक चरणका कमजोरी र पररणामिाई र्थाथय ववश्लरे्ण 
गरी िबै लनकार्िँग िमन्वर् र अन्तरिम्बन्ध टथापना गररनेछ ।  

उद्दशे्र् ३: र्ोजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन िंरचनाको ववकाि गनुय ।  
३.१: र्ोजना अनगुमन लनदेशशका र 
िर्न्ि बनाई लनर्लमत िमीक्षा गने 

1. ववशेर् आर्ोजनाहरूको तेस्रो पक्षबाट पलन मूल्र्ाङ्कन गराई 
िझुावहरूिाई र्ोजना तजुयमा गदाय िमावेश गररनेछ ।  
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िाथै तेस्रो र टवतन्ि पक्षबाट ववशेर् 
आर्ोजनाहरूको मूल्र्ाङ्कन गने ।  

2. उपिशधध मापनकोिालग पररर्ोजनाको नलतजा िूचकिवहतको प्रत्रे्क 
आर्ोजनाको नलतजा खाका तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

प्रमखु कार्यक्रम 

1. र्ोजनाको वगीकरण गनय मापदण्ड तजुयमा  

2. अनगुमनको लनदेशशका लनमायण तथा कार्ायन्वर्न  

3. आर्ोजनाको पवहचान, छनौट र कार्ायन्वर्न गने उच्चटतरीर् िंर्न्ि लनमायण  

4. राविर् र्ोजना आर्ोग, प्रादेशशक नीलत तथा र्ोजना आर्ोग,  ववकाि िाझेदार िंघ िंटथा, र लनजी िंघ–
िंटथाहरूिँग िहकार्य गरी अनिुन्धानमूिक कार्य िञ्चािन  

5. तोवकएका आर्ोजनाहरूको मूल्र्ाङ्कन आफै वा तेस्रो पक्षद्वारा मूल्र्ाङ्कन  

6. र्ोजना तजुयमाका िबै चरणमा िािग्राही र िरोकारवािाको िहिालगतामा छिफि कार्यक्रम  

 

अपेशक्षत उपिशधध  

र्ोजना तजुयमा प्रणािीको िंटथागत ववकाि र नीलतगत व्र्वटथा िाग ु हनुेछ । िूचकहरूको आधारमा 
आर्ोजनाहरूको कार्ायन्वर्न र बजेटको लनशश्चत प्रलतशत अध्र्र्न अनिुन्धानकािालग छुट्याइएको हनुेछ । 
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१०.२ आर्ोजना बैंक 

पषृ्ठिलूम 
घ्र्ाङिेखको लतब्र आलथयक ववकाि तथा िामाशजक रुपान्तरणकािालग आवश्र्क आर्ोजनाहरूको पवहचान गदै 
लतनको प्राथलमकताक्रम लनधायरण गरी बीत्तीर् अनशुािन कार्म गनय र िगानीका थप अविर जटुाउन प्रारम्ि देशख 
न ैआर्ोजना बैंकको अवधारणािाई आत्मिात गरी  िोही अनरुूप अर्ोजना बैकको तर्ारीबाट टथानीर् माग र 
आवश्र्कता अनरुूप आलथयक रूपमा िंिाव्र्, िामाशजक िांटकृलतक रूपमा ग्राह्य, वातावरणीर् रूपमा अनकुुलित र 
व्र्वटथापकीर् रूपमा कार्ायन्वर्न र्ोग्र् आर्ोजनाहरूको छनौट गनय र कुशि कार्ायन्वर्न गरी अपेशक्षत उपिशधध 
हालिि गनय घ्र्ाङिेख आर्ोजना बैंकिे आवलधक र्ोजना बनाउन िहर्ोग गरेको छ। 
प्रमखु िमटर्ा 
पूवयतर्ारी र ववश्लरे्ण ववना आर्ोजनाहरूको छनोट गरी कार्ायन्वर्न गने पररपाटीिे लनरन्तरता पाउन;ु  आवश्र्कता, 
िागत र िाि ववश्लरे्ण गरी आर्ोजनाहरूको बैंक बनाउने पररपाटी ववकाि हनु ुपनेमा राजनीलतक र प्रशािलनक 
पहुँच हाबी हनु;ु  िंटथागत िंरचना र पर्ायप्त जनशशक्त नहुँदा आर्ोजना बैंक बनाउने कार्यहरू अगालड बढ्न निक्न;ु  
अध्र्र्न र अनिुन्धानको आधारमा आर्ोजनाहरूको िागत र मनुाफाबारे टपष्ट हनु निक्दा अन्तररक िगानी 
व्र्वटथापन र िगानी आकवर्यत गनयमा कदठनाइहरू हनु ुजटता बहआुर्ालमक पक्षहरु र्ि गाउँ पालिकाको िालग 
प्रमखु िमटर्ाको रुपमा रहेका छन ्l   
चनुौती तथा अविर 
िंघीर् तथा प्रदेश िरकारिँग तादत्म्र्ता हनुे गरी आर्ोजनाहरूको बैंक तर्ार पानुय;  आर्ोजना बैंक बनाउनकोिालग 
िंटथागत िंरचना लनमायण गनुय;  िागत र मनुाफा हेरी िरकारी आर्ोजनाहरूको प्राथलमकीकरण गने पररपाटीको 
ववकाि गनय िरकारिे कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने आर्ोजनाहरूको आर्ोजना बैंक बनाउन;ु  िरकारी स्रोतिे माि 
ववकाि गनय निवकने पालिकाका गौरवका आर्ोजनाहरूको ववकािकोिालग लनजी क्षेि तथा वैदेशशक िगानीकताय 
आकवर्यत गनय िहर्ोगी हनुे गरी आर्ोजना बैंक बनाउन;ु  आर्ोजनाहरूको छनौट प्रवक्रर्ा वैज्ञालनक बनाउन ु
िगाएतका पक्षहरु चनुौतीको रुपमा रहेका छन ्l 
 
र्िै गरी  िम्िाव्र्ता अध्र्र्नका आधारमा टथानीर् टतरको आर्ोजना बैंक बनाउन ेअभ्र्ाि प्रारम्ि गनुय;  आर्ोजना 
बैंक बनाउने कार्यिाई प्राथलमकतामा राख्न;ु  आर्ोजना बैंक बनाएर माि बजेट ववलनर्ोजन र्ोजना तजुयमािाई 
िरपदो बनाउन आर्ोजनाको िूची तर्ार गने अभ्र्ािहरूको प्रारम्ि हनु ुजटता पक्षहरु अविरको रुपमा रहेका छन ्
l   
िोच 
"आर्ोजना बैंक माफय त घ्र्ाङिेखको रणनैलतक आर्ोजनाहरूको पवहचान र छनौट"  
िक्ष्र्  
आर्ोजनाहरूका लनधायररत िक्ष्र्हरू तोवकएको गणुटतर, िागत र िमर्ावलध लिि िम्पन्न गरी िगानीको उच्चतम 
प्रलतफि प्राप्त गने ।  
उद्दशे्र्  

1. घ्र्ाङिेखको लतब्र ववकािकािालग आर्ोजना बैंक बनाउने आधारशीिा लनमायण गनुय ।  

2. आर्ोजना कार्ायन्वर्न मोडालिटी पवहचान गरी लिफाररि गनुय ।  

3. ववत्तीर् स्रोतको पवहचान गरी प्रिावकारी ढङ्गबाट पररचािन गनुय ।  
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रणनीलत तथा कार्यनीलत 
तालिका 52: आर्ोजना बैंकका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 
उद्दशे्र् १: घ्र्ाङिेखको लतब्र ववकािकािालग आर्ोजना बैंक बनाउने आधारशीिा लनमायण गनुय ।  
१.१: आर्ोजना बैंक 
लनमायणको थप बैज्ञालनक 
आधार तर्ार गने ।  

1. आर्ोजना बैंक लनमायणकोिालग आवश्र्क िंटथागत िंरचनाको लनमायण गररनेछ 
।  

2. आर्ोजना बैंक लनमायणकोिालग आवश्र्क नीलत, लनर्म, लनदेशशका तर्ार 
पाररनेछ ।  

3. आर्ोजना बैंकमा िएका आर्ोजनाहरूिाई पारदशी र र्थाथयपरक ढङ्गबाट 
अलििेख राख्न र छनौट गररनेछ । 

4. आर्ोजना छनौट गनय िम्िाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ ।  
उद्दशे्र् २: आर्ोजना कार्ायन्वर्न मोडालिटी पवहचान गरी लिफाररि गनुय ।  
२.१: कार्ायन्वर्न 
मोडालिटीको िालग 
आवश्र्क नीलत लनर्म 
बनाई लनर्मन गने ।  

1. पररर्ोजना कार्ायन्वर्नको िालग आवश्र्क नीलत लनर्म तर्ार पारी िाग ु
गररनेछ ।  

2. आर्ोजना बैंकिाई व्र्वशटथत गनयको िालग आवश्र्क िफ्टवेर्रको ववकाि 
गरी ववद्यतुीर् प्रणािीमा आवि गररनेछ ।  

उद्दशे्र् ३: ववत्तीर् स्रोतको पवहचान गरी प्रिावकारी ढङ्गबाट पररचािन गनुय । 
३.१: िंघीर् तथा प्रदेश 
िरकारिँग िमन्वर् गरी 
आवश्र्क ववत्तीर् स्रोत तथा 
िाधनको पवहचान तथा 
पररचािन गने ।  

1. आर्ोजना बैंकमा आबि िएका आर्ोजना िञ्चािन गनय िावयजलनक, लनजी, 
िहकारी र िामदुावर्क र वैदेशशक िगानीको िम्िावनाहरू पवहचान गरी 
ववत्तीर् स्रोतको व्र्वटथापन गररनेछ ।  

2. आर्ोजनाहरूको प्रथालमकताको आधारमा आर्ोजना छनौट गरी मध्र्मकािीन 
खचय िंरचनामा िमावेश गररनेछ ।  

3. ववत्तीर् िधुारकािालग राजटव िधुार कार्य र्ोजना तजुयमा गरी िाग ुगररनेछ 
। 

 
प्रमखु कार्यक्रम 

1. आर्ोजना बैंक िलमक्षा  
2. िम्िाव्र्ता अध्र्र्न गरी आर्ोजना बैंक अनरुूप कार्यक्रम तजुयमा  
3. छनौटमा परेका आर्ोजनािाई आवश्र्क बजेट ववलनर्ोजन गने र मध्र्मकािीन खचय िंरचनामा िमावेश 

गने व्र्वटथा  
4. आर्ोजनाको पवहचान, वगीकरण, प्राथलमकीकरण, छनौट र मूल्र्ाङ्ककनको मापदण्ड लनमायण  
5. आर्ोजना बैंकिाई ववद्यतुीर् प्रणािीमा अलििेख राख्न कमयचारीको दक्षता अलिवृवि  
6. राजटव िधुार कार्य र्ोजना तजुयमा  

 
अपेशक्षत उपिशधध 
बजेट ववलनर्ोजन पारदशी, िमतामूिक र वैज्ञालनक िएको हनुेछ । ववकािका आर्ोजनाहरू आर्ोजना बैंकमा 
आवि गरी िञ्चािन िएको हनुेछ । आर्ोजनाहरूको प्राथलमकीकरण र छनौट अध्र्र्न अनिुन्धान र मापदण्डको 
आधारमा िएका हनुेछन ्।  
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१०.३ र्ोजनाको िंटथागत कार्ायन्वर्नको व्र्वटथा 
पषृ्ठिलूम 

िमिृ घ्र्ाङिेख लनमायण गनय बनेका र्ोजनाहरूको िफि कार्ायन्वर्नकािालग तीन तहका िरकारहरू बीच माि 
निई पालिका लििैका िबै वडा कार्ायिर्हरू तथा ववलिन्न िरकारी कार्ायिर्हरू बीच िमन्वर् एवम ्िहकार्य 
अत्र्ावटर्क हनु्छ । नेपािको िंववधानको धारा २३२ मा तीन तहका िरकारहरूको िम्बन्ध िहकाररता, 
िहअशटतत्व र िमन्वर्को लििान्तमा आधाररत हनु ेउल्िेख गरेको छ । त्र्िैगरी अनिूुची ५ मा नेपाि िरकारिे 
िम्पादन गने एकि अलधकार क्षेि लििका कार्यहरू, अनिूुची ६ मा प्रदेश िरकारिे िम्पादन गने कार्यहरू, अनिूुची 
७ मा िंघ र प्रदेशिे िाझा रूपमा िम्पादन गने कार्यहरू, अनिूुची ८ मा टथानीर् तहका एकि अलधकार क्षेि 
लििका कार्यहरू र अनिूुची ९ मा तीन तहका िरकारिे िम्पादन गने िाझा अलधकारका कार्यहरू उल्िेख गररएको 
छ । देशमा िंघीर्ताको अभ्र्ाि प्रारम्ि िए पश्चात ्तीन तहमा (िंघ, प्रदेश र टथानीर् तह) िरकार गठन िई 
वक्रर्ाशीि िएका छन ्। तीन तहका िरकारिे कार्ायन्वर्न गने एकि अलधकार क्षेिका कार्यहरूमा प्रष्टता िए 
तापलन िाझा अलधकार लििका कार्यहरू कार्ायन्वर्न गने कार्यहरूमा प्रष्टता आएको छैन । तिथय तीन तहका 
िरकारिे प्रिावकारी काम िम्पादन गनय आपिी िामन्जटर्, िमन्वर् र िहकार्य आवश्र्क पदयछ । प्रष्टता निएका 
कार्यहरू आपिी िहकार्य र िमन्वर्मा िम्पादन गरी जनतािाई िरकारको उपशटथलत र अनिुलूत गराउन िवकन्छ 
।  

प्रमखु िमटर्ा  
टथानीर् तहका क्षेिालधकारहरू मोटामोटी रूपमा माि उल्िेख गररएको र तोकेर नछुट्याइएको हुँदा कार्य िम्पादन 
गनय केही अटपष्टताहरू रहेको;  कार्य ववटततृीकरणमा केही व्र्ा्र्ा गररएको िए तापलन व्र्ा्र्ा निएका कैर्ौं 
िबािहरू रहेको;  कार्ायन्वर्न चरणमा ती कार्यहरू दोहोररने, एक अकायको क्षेि अलतक्रमण हनुे तीन तहका 
िरकारिे कार्यन्वर्न गने आर्ोजनाहरूको हाििम्म वगीकरण निएको;  र्ोजना तजुयमा तथा कार्ायन्वर्नमा थप 
िमटर्ा पैदा गरेको जटता पक्षहरु  िमटर्ाको रुपमा रहेका छन ्l 
चनुौती तथा अविर 

तीन तहका िरकारिे कार्ायन्वर्न गने आर्ोजनाहरूको वगीकरण गरी कार्य प्रष्टता गनुय;  प्राथलमकतामा परेका 
आर्ोजनाहरू कार्ायन्वर्नको िालग स्रोत व्र्वटथापन गनुय; आर्ोजना कार्ायन्वनमा प्रिावकररता ल्र्ाउन;ु  
आर्ोजनाहरूको वगीकरण गरी कार्य प्रष्टता ल्र्ाउन आर्ोजना वगीकरण िम्बन्धी छिफििे नीलत लनमायताको ध्र्ान 
आकर्यण गनुय जटता पक्षहरु चनुौलतको रुपमा रहेका छन ्l  
 
र्िै गरी िंघीर्ता कार्ायन्वर्नको िालग कार्यतालिका लनमायण हनु ुर्ि गाउँपालिकाको िालग  पलन अबिरको रुपमा 
रहेको छ l 
िोच 

"िबै तहका िरोकारवािा तथा िरकारी लनकार्िँग िहअशटतत्व िवहतको िहकार्य"  

िक्ष्र्  

िहकार्य र िमन्वर्का आधारमा आर्ोजनाहरूका वकफार्त र िमर्मा नै कार्ायन्वर्न गने क्षमतामा अलिवृवि गने 
l  

उद्दशे्र्  

आर्ोजना पवहचान, बजेट ववलनर्ोजन तथा लनमायणमा िबै तहका िरोकारवािा िरकारहरु  तथा िरकारी लनकार्िँग 
िमन्वर् एवम ्िहकार्य गनुय ।  
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रणनीलत तथा कार्यनीलत 

 
तालिका 53: र्ोजनाको िंटथागत कार्ायन्वर्नको व्र्वटथाका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: आर्ोजना पवहचान, बजेट ववलनर्ोजन तथा लनमायणमा िबै तहका िरोकारवािा  िरकारहरू तथा 
िरकारी लनकार्िँग िमन्वर् एवम ्िहकार्य गनुय ।  
१.१: तीन तहका िरकारको कार्यक्षेि 
र क्षेिालधकार प्रष्ट गनय आर्ोजनाहरूको 
वगीकरण गनय प्रदेश िरकारिँग 
िहकार्य गने ।   

1. ठूिा र रणनीलतक आर्ोजनाहरूकोिालग आवश्र्क स्रोत बहपुक्षीर् 
िमन्वर् र िहकार्य माफय त ्व्र्वटथा गररनेछ ।  

2. रणनीलतक महत्त्वका ठूिा आर्ोजनाहरू िंघीर् तथा प्रदेश 
िरकारिँगको िहकार्य र िमन्वर्मा पवहचान, ववकाि र 
कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

3. जनतामा िेवाप्रवाह गने िाना आर्ोजनाहरूको पवहचान, ववकाि र 
कार्ायन्वर्न गनय िरोकारवािाहरूिँग िहकार्य गररनेछ ।  

प्रमखु कार्यक्रम 

1. आर्ोजनाहरूको पवहचान, ववकाि तथा कार्ायन्वर्न  

2. ठुिा आर्ोजनाहरूको कार्यन्वर्न िमर्न्वर् िहजीकरण   

3. र्ोजना तजुयमा गनय ववज्ञहरूिँग प्राववलधक परामशय  

 

अपेशक्षत उपिशधध 

िंघीर् तथा प्रदेश िरकारवाट राजटवको बाँडफाँड, िमपूरक, िितय र ववशेर् अनदुान आवश्र्कता अनिुार िमर्मै 
प्राप्त हनुेछ । ठुिा रणनीलतक आर्ोजनाहरूको ववटततृ अध्र्र्न गने र कार्ायन्वर्नकोिालग आवश्र्क स्रोतको 
व्र्वटथा हनुेछ ।  
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१०.४ अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन र वावर्यक िलमक्षा  
पषृ्ठिलूम 

अनगुमनिे ववकाि कार्यक्रम र आर्ोजनाहरूको नलतजा खोज्ने र कार्ायन्वर्न गने पक्षिाई बढी शजम्मेवार बनाउनकुो 
िाथै जवाफदेही पलन बनाउँछ । अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनिे कार्यक्रम वा आर्ोजनाका िबि र दबुयि पक्ष पत्ता 
िगाई दबुयि पक्षिाई न्रू्नीकरण गने उपार्को खोजी गनुयका िाथै िमीक्षा गरी िूचना िङ्किन गरी प्रमाणमा 
आधाररत िधुार तथा लनणयर् गनय िहर्ोग परु्ायउँछ ।  

नीलत, र्ोजना, कार्यक्रम तथा आर्ोजनाहरूको कार्ायन्वर्नको िलुनशश्चतता िालग अनगुमन तथा त्र्िबाट प्राप्त नलतजाको 
ववश्लरे्णकािालग मूल्र्ाङ्कनको आवश्र्कता पदयछ । ववकाि आर्ोजनाहरूबाट, लनधायररत िमर्ावलध लिि लनशश्चत 
उपिशधध तथा िागत अनिुारको प्रलतफि प्राप्त िए/निएको र्वकन गनय िशक्त एवम ् लनष्पक्ष अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कनको व्र्वटथा हनुपुदयछ । अनगुमन एउटा लनरन्तर चलिरहने प्रवक्रर्ा हो, जो आर्ोजना कार्ायन्वर्नको 
चरणमा गररन्छ, र्िको मु् र् उद्देश्र् चाि ुपररर्ोजनाको प्रगलत र वढिािटुतीको बारेमा िरोकारवािाहरूिाई िमर्मा 
न ैजानकारी गराई पररर्ोजनािाई िही बाटोमा वहंडाउन ुहो ।  

प्रमखु िमटर्ा 
कमयचारीहरूको टथावर्त्व नहनु,ु आवश्र्क तथ्र्ाङ्क र िूचनाहरू उपिव्ध र व्र्वशटथत नहनु;ु  िीलमत बजेट, तथ्र्ाङ्कको 
कमजोर आधारहरू, िंटथागत िंरचनाहरू व्र्वशटथत नहनु;ु  पर्ायप्त जनशशक्त र िौलतक िंरचना नहनु ुजटता पक्षहरु 
र्ि गाउँपालिको  िालग पलन िमटर्ाको रुपमा रहेका छन l 
चनुौती तथा अविर 

िफितापूवयक अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन पिलतको कार्ायन्वर्न गनुय; अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रणािीको टथापना गनुय; 
नलतजामूिक तथ्र्हरूको पवहचान गरी आर्ोजनामा िमावेश गनुय जटता िवािहरु चनुौतीको रुपमा रहेका छन ्l  
 
र्िै गरी अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन बारे िंटथागत धारण बन्नु;  अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कार्यकोिालग िंगठन िंरचना 
लनमायण गदाय महत्त्व ददन ुजटता िवािहरु अविरको रुपमा रहेका छन ्l  

िोच 

"प्रिावकारी अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रणिीको ववकाि"  

िक्ष्र्  

नलतजामूखी अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रणिीिाई ववकाि लनमायण तथा व्र्वटथापनमा िंटथागत एवम ्टथावपत गने ।  

उद्दशे्र्  

1. र्ोजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनिाई प्रिावकारी बनाउन ु।  

2. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन िंरचनाको लनमायण तथा नीलतगत व्र्वटथा गनुय ।  

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 54: अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन र वावर्यक िलमक्षाका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: र्ोजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनिाई प्रिावकारी बनाउन ु।  
1.१: जनशशक्तको क्षमता अलिवृवि गने 
।  

1. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनको क्षेिमा काम गने िबै जनशशक्तिाई 
बलिर्ो िाझेदारीको लनमायण, M&E Matrix, Project Performance 

Information System (PPIS) Software, M&E data को प्रर्ोग, 

अलििेख व्र्वटथापन िम्बन्धी तालिम प्रदान गररनेछ । 
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१.२: अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन लनदेशशका 
बनाई तहगत रूपमा अनगुमन िंर्न्ि 
ववकाि गने ।  

1. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन ददग्दशयनको प्रर्ोगबारे अलिमखुीकरण 
कार्यक्रम िञ्चािन गररनेछ ।  

2. हरेक वडािे मवहनाको एकपटक र कार्यपालिकािे चौमालिक 
रूपमा कार्यक्रम तथा आर्ोजनाको कार्ायन्वर्न प्रगलत अनगुमन 
गने व्र्वटथा गररनेछ । 

१.३: आर्ोजनाहरूको हरेक पक्षिाई 
आधार मानी अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनिाई 
प्रिावकारी बनाउने ।  

1. िावयजलनक नीलत, पञ्चवर्ीर् र्ोजना, आलथयक नीलत तथा कार्यक्रम, 

बजेट तथा आर्ोजनाको दटतावेज र अन्तरायविर् प्रलतविताको 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गररनेछ ।  

2. हरेक आर्ोजनाको िमर्मा अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन ववश्लेर्णको 
आधारमा र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्वर्निाई पररणाममखुी र 
प्रिावकारी बनाइनेछ । 

उद्दशे्र् २: अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन िंरचनाको लनमायण तथा नीलतगत व्र्वटथा गनुय । 
2.१: अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनकोिालग 
टपटट नीलत बनाई िाग ुगने । 

1. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन ददग्दशयन पनुराविोकन गरी प्रिावकारी 
ढङ्गबाट कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

2.२: अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कार्य 
प्रिावकारी रूपमा कार्ायन्वर्न गने ।  

1. आर्ोजनागत अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन शाखािाई प्रिावकारी 
बनाइनेछ । 

२.3: र्ोजना कार्ायन्वर्न र अनगुमन 
तथा मूल्र्ाङ्कनिाई र्थाथयपरक र 
परीणाममखुी बनाउने । 

1. ददगो ववकाि िक्ष्र्का िूचकहरूको प्रगलतिाई अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कनमा एकीकृत गररनेछ । 

प्रमखु कार्यक्रम 

1. आर्ोजनाहरूको आवश्र्क अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन  

2. लनदेशशका तथा अन्र् िामग्रीको ववकाि  

3. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन मापदण्ड लनमायण तथा कार्ायन्वर्न  

4. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन र्ोजना तजुयमा  

5. िूचकहरूको लनमायण  

6. जनशशक्तको क्षमता अलिवृवि कार्यक्रम  

 

अपेशक्षत उपिशधध 

आर्ोजना अनगुमन र मूल्र्ाङ्कनकोिालग छुट्टाछुटै लनदेशशका बनेको हनुेछ । हरेक  आर्ोजनाको िालग अनगुमन 
तथा मूल्र्ाङ्कनका िूचकहरू बनेका हनुेछन ्। िूचकहरूको आधारमा आर्ोजनाहरूको मूल्र्ाङ्कन गररएको हनुेछ । 
ववकािकोिालग छुट्याइएको बजेटको लनशश्चत प्रलतशत अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनकोिालग छुट्याइएको हनुेछ । 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनबाट लनटकेका पररणामहरू र लिफाररिहरूिाई र्ोजना तजुयमा िमावेश गरीएको  हनुेछ । 
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पररच्छेद एघारः कार्यक्रम खाका 
तालिका 55: घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको िमग्र ववकाि र्ोजना/कार्यक्रम खाका 

कार्यक्रमहरू इकाइ 
आधार  

वर्य 

िक्ष्र् र्ोजना अवलधको जम्मा 
बजेट 
प्रलतशत पवहिो 

आ.व. बजेट 
दोस्रो 
आ.व. बजेट 

तेस्रो 
आ.व. बजेट 

चौथो 
आ.व. बजेट 

पाचँौं 
आ.व. बजेट िक्ष्र् 

बजेट (रू. 
हजारमा) 

घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाका गौरवका 
आर्ोजनाहरू 

             ६३९००० ३३.३ 

वपपि िञ्ज्र्ाङ्ग - हारू्टार- िोिा िञ्ज्र्ाङ्ग - 
रामपरु पक्की िडक लनमायण 

वकलम ८ ५ ७५००० ५ ७५००० ५ ७५००० ५ ७५००० ५ ७५००० २५ ३७५००० १९.५ 

घ्र्ाङिेख ररङरोड लनमायण (लिम्िे खोिा - 
रामपरु – लिङ्खपाि – जगेुपानी – 

कागलिङ – िातदोबाटो – फापरचिुी – 
लिम्िे) 

वकलम 0 २ ३०००० २ ३०००० २ ३०००० २ ३०००० २ ३०००० १० १५०००० ७.८ 

कृवर् प्रालबलधक शशक्षािर् टथापना िङ्ख्र्ा 0    ५०००  ५०००     १ १०००० ०.५ 

टनातक तह िम्मको क्र्ाम्पि िञ्चािन िङ्ख्र्ा 0        १००००   १  १०००० ०.५ 

फापरचिुी पर्यटन के्षि पूवायधार प्रवियन 

कार्यक्रम 
एकमषु्ट 0  १५००  १५००  १५००  २०००  २००००  २६५०० १.४ 

रामपरु खोिा (पाखरुाफेदी) ड्याम लनमायण 
गरी लिफ्ट लिंचाइ आर्ोजना िञ्चािन (वाडय 

नं. ४/५ कररव ५०० लम. उचाइ) 

िङ्ख्र्ा 0  १०००  ५०००  ५०००     १ ११००० ०.६ 

लिपे खोिा - टुनी िञ्ज्र्ाङ्ग लिफ्ट लिंचाइ 
आर्ोजना िञ्चािन (कररव २०० लम. 

उचाइ) 
िङ्ख्र्ा 0  १०००      ५०००  ५०००  ११००० ०.६ 

शचटर्ान केन्र लनमायण (५०० मे.ट. 
क्षमता) िङ्ख्र्ा १  ५००  ५०००  ५०००  ५०००    १५५०० 0.8 

कोखाजोर हाइड्रोपावर आर्ोजना (१२ 
मे.वा.) 

             0 0.0 



131 
 

कार्यक्रमहरू इकाइ 
आधार  

वर्य 

िक्ष्र् र्ोजना अवलधको जम्मा 
बजेट 
प्रलतशत पवहिो 

आ.व. बजेट 
दोस्रो 
आ.व. बजेट 

तेस्रो 
आ.व. बजेट 

चौथो 
आ.व. बजेट 

पाचँौं 
आ.व. बजेट िक्ष्र् 

बजेट (रू. 
हजारमा) 

पन्र शैर्ाको िवुवधा िम्पन्न अटपताि 
लनमायण तथा िञ्चािन 

िङ्ख्र्ा 0  १००००  २००००        ३०००० १.६ 

कृवर्, वागवानी, पशपुशन्छ ववकाि र 
व्र्विावर्करण 

             ९९४५० ५.२ 

कृवर्              ५८४५० ३.० 

एक घर एक टनिे िङ्ख्र्ा २०० १०० ५०० १५० ७५० २०० १००० ३०० १५०० ५०० २५०० 
१५
५० 

६२५० ०.३ 

एक वडा एक लबउ लबजन िण्डारण तथा 
िंकिन केन्र (अदवुा, आि ुर बकुल्िा) िङ्ख्र्ा 0 १ ३०० १ ३०० १ ३५० १ ४०० १ ४५० ५ १८०० ०.१ 

कृवर् पकेट के्षि लनमायण (अदवुा, कागती, 
केरा, अिैची-वाडय न, १; बकुल्िा, अदवुा-वाडय 
नं.२; बकुल्िा, ििनु र ्र्ाज-वाडय नं. ३; 

कोदो र आि-ुवाडय नं. ४; बकुल्िा, कागती, 
अम्िीिो-वाडय नं. ५) 

िङ्ख्र्ा 0 १ ५०० १ ५०० १ ५०० १ ६०० १ ६०० ५ २७०० ०.१ 

आगायलनक खेलत प्रवियन कार्यक्रम एकमषु्ट   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 

एक पकेट के्षि एक हाते िर्ाक्टर 
व्र्वटथापन 

िङ्ख्र्ा 0 ५ १००० १० २००० १०  २००० २० ४००० २० ४००० ६५ १३००० ०.७ 

एक वडा एक कृवर् प्राववलधक िङ्ख्र्ा २ १ ४०० १ ४०० १ ४०० १ ४००   ६ १६०० ०.१ 

कृवर् प्राववलधक ववद्यािर् िङ्ख्र्ा 0     १ २००००      २०००० १.० 

एक वडा एक आधलुनक नियरी िञ्चािन िङ्ख्र्ा 0 १ ३०० १ ३०० १ ३५० १ ३५० १ ४०० ५ १७०० ०.१ 

एक वडा एक कृवर् ्र्ाथोिोजी ल्र्ाब 
लनमायण तथा िञ्चािन 

िङ्ख्र्ा 0 १ ३०० १ ३५० १ ३५० १ ४०० १ ४०० ५ १८०० ०.१ 

बािी लबमा कार्यक्रम एकमषु्ट   ४००  ४००  ५००  ६००  ७००  २६०० ०.१ 

बाँझो जग्गा लनरुत्िावहत कार्यक्रम एकमषु्ट   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० ०.१ 

कृवर् एम्बिेुन्ि िञ्चािन िङ्ख्र्ा 0   १ ३०००       १ ३००० ०.२ 

पशपुािन              १९९५० १.० 
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कार्यक्रमहरू इकाइ 
आधार  

वर्य 

िक्ष्र् र्ोजना अवलधको जम्मा 
बजेट 
प्रलतशत पवहिो 

आ.व. बजेट 
दोस्रो 
आ.व. बजेट 

तेस्रो 
आ.व. बजेट 

चौथो 
आ.व. बजेट 

पाचँौं 
आ.व. बजेट िक्ष्र् 

बजेट (रू. 
हजारमा) 

िैिी पािन पकेट के्षि (वाडय नं. ४) िङ्ख्र्ा 0       १ १५००   १ १५०० ०.१ 

दगु्ध िंकिन केन्र प्रवियन कार्यक्रम (वाडय 
नं. २, ४ र ५) िङ्ख्र्ा २ १ ५०० १ ५०० १ ५००     ५ १५०० ०.१ 

बाख्रा पािन प्रवियन तथा पकेट के्षि 

व्र्वटथापन (वाडय नं. १, २, ३, ४ र ५) 
िङ्ख्र्ा 0 १ ५०० १ ५०० १ ६०० १ ६०० 1 700 5 2900 ०.२ 

एक वाडय एक पश ुप्राववलधक (ल्र्ाब 
िवहत) िङ्ख्र्ा २ १ ४०० १ ४०० १ ४०० १ ४००   ६ १६०० ०.२ 

नश्ल िधुार कार्यक्रम (जैववक र AI) एकमषु्ट   ७००  ८००  ९००  १०००  १०००  ४४०० ०.२ 

कुखरुा पािन प्रवियन कार्यक्रम एकमषु्ट   ३००  ३५०  ४००  ४५०  ५००  २००० ०.१ 

बंगरु पािन प्रवियन कार्यक्रम एकमषु्ट   २००  २५०  ३००  ३००  ३००  १३५० ०.१ 

पश ुलबमा कार्यक्रम (७५%/२५%) एकमषु्ट   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 

पशपुािन िम्बन्धी तालिम िञ्चािन िङ्ख्र्ा 0 २ ५०० २ ५००   २ ६०० २ ६००  २२०० ०.१ 

पर्यटन ववकाि              ४१००० २.१ 

जातीर् तथा िांटकृलतक पवहचान िवहतको 
होमटटे िञ्चािन (िनुवुार टोि -वाडय नं. 

१); थामी टोि -वाडय नं. २;  र अमिे वाडय 
नं. १) 

िङ्ख्र्ा 0     १ ५०० १ ५०० ३ १५०० ५ २५०० ०.१ 

पदमागयहरूको लनमायण (हररहरपरुगढ़ी-
मररन-मधवुनी- डांडी गरुािे-िोिा िञ्ज्र्ाङ्ग-

चन्दनपरु- नैिने-राजधानी) 
वकलम 0 ३ १५०० ४ २००० ५ २५०० १० ५००० १५ ७५०० ३७ १८५०० १.० 

पदमागयहरूको लनमायण (फापरचिुी-
िातदोबाटो) वकलम 0     ३ १५०० ५ २५०० ७ ३५०० १० ७५०० ०.४ 

जगेुपानी (लिन्धिुी/काभ्र ेबोडयर) रहेको 
िखान गमु्बा िंरक्षण तथा पर्यटन प्रवियन 

एकमषु्ट   ५००    १५००    २०००  ४००० ०.२ 

मररन-बराज मशन्दर िंरक्षण तथा पर्यटन 
प्रवियन 

एकमषु्ट   ५००  १०००    १५००    ३००० ०.२ 



133 
 

कार्यक्रमहरू इकाइ 
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बजेट (रू. 
हजारमा) 

पटवाि घोिे गफुािाई िंरक्षण तथा 
पर्यटन प्रवियन 

एकमषु्ट         २५००    २५०० ०.१ 

बदुमुचिुी गफुािाई िंरक्षण तथा पर्यटन 
प्रवियन 

एकमषु्ट           ३०००  ३००० ०.२ 

िघ ुउद्यमशशिता ववकाि र टव–व्र्विार् 
प्रवियन 

             १२३०० ०.६ 

िघ ुउद्यम ववकाि कार्यक्रम एकमषु्ट   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 

टथानीर् बजारको माग र आपूलतयको 
आधारमा व्र्विार् िञ्चािनमा िहशजकरण 

कार्यक्रम 

एकमषु्ट   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० ०.१ 

प्रववलध तथा लिप हटतान्तरण र 
िबिीकरण कार्यक्रम 

िङ्ख्र्ा 0 १ ५००  ८००  १०००  १२००  १५००  ५००० ०.३ 

िगानी स्रोत िम्मको पहुँच टथावपत गनय 
िहशजकरण कार्यक्रम 

एकमषु्ट   ३००  ५००  ७००  ८००  १०००  ३३०० ०.२ 

ववशत्तर् िंटथा र िहकारी क्षिे पररचािन              ८५०० ०.४ 

हरेक बटती तथा टोिमा मवहिा 
आत्मलनियर िमूहहरूको गठन र पररचािन 

एकमषु्ट   २००  २००  २००  २००  २००  १००० ०.१ 

िमूहिाई वडाटतरको वचत तथा ऋण 
िहकारीमा आविता र मशजयङ 

िङ्ख्र्ा 0   १ ५००       १ ५०० 0.0 

िहकारीको व्र्विावर्क र्ोजना लनमायण िङ्ख्र्ा 0 १ ४००         १ ४०० 0.0 

लडजीटि अलििेखनका िालग िहशजकरण 
कार्यक्रम 

िङ्ख्र्ा 0     १ ५००     १ ५०० 0.0 

िहकारी लििान्त र अन्तरराविर् 
अभ्र्ािको आधारमा अनगुमन 

एकमषु्ट   २००  २००  २००  २००  २००  १००० ०.१ 

गाउँपालिकाका िबै घरधरुीिाई िहकारीमा 
आवि गने कार्यक्रम 

िङ्ख्र्ा ६५० ३०० २०० ५०० ३०० ५०० ३०० ३०० २०० २०० २०० 
२४
५० 

१२०० ०.१ 
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िक्ष्र् र्ोजना अवलधको जम्मा 
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आ.व. बजेट 

पाचँौं 
आ.व. बजेट िक्ष्र् 

बजेट (रू. 
हजारमा) 

गररबी टतर अनिुार आर्आजयन बृविका 
िालग िहकारी माफय त िहार्ता कार्यक्रम 

एकमषु्ट   ५००  ५००  ७००  १०००  १२००  ३९०० ०.२ 

उद्योग बाशणज्र् तथा आपलुतय व्र्वटथा              ९०३०० ४.७ 

वपठो तथा च्र्ा्िा उत्पादन तथा ्र्ावकङ्ग 
उद्योग िञ्चािन 

एकमषु्ट   ५००  १०००  १५००      ३००० ०.२ 

लततेपातीको व्र्विावर्क खेती प्रवियन 

कार्यक्रम 
एकमषु्ट   २००  २००  २००      ६०० 0.0 

टथानीर् श्रोतको पवहचान गरी टथानीर् 
स्रोतमा आधाररत हटतकिा उद्योग िञ्चािन 

(नाङ्खिो, डािो आदद) 
िङ्ख्र्ा 0 १ ३०० २ ६०० २ ६००     ५ १५०० ०.१ 

एक वडा एक शपुथ मलु्र् खाद्यान्न पिि िङ्ख्र्ा 0   १ ५०० १ ५०० १ ५०० २ १००० ५ २५०० ०.१ 

उद्योग व्र्वशार् िञ्चािनकािालग टथानीर् 
आवटर्कता अनरुुपको कार्यववलध लनमायण 

िङ्ख्र्ा 0 १ ३००         १ ३०० 0.0 

िबै प्रकारका टथानीर् उद्योग-व्र्वशार्को 
िहज दताय तथा लनर्लमत अनगुमनको 

व्र्वटथा 
एकमषु्ट   १००  १००  १००  १००  १००  ५०० 0.0 

गाउँपालिका के्षिबाट िइ राखेको कुचो, 
बाँि, बोडी, लिलम, अदवुाको लनर्ायतको 

व्र्विावर्क प्रवियन 

एकमषु्ट   ३००  ३००  ३००      ९०० 0.0 

टथानीर् उद्योग-व्र्विार्ी प्रोत्िाहन 
कार्यक्रम 

िङ्ख्र्ा 0 १ २०० १ २०० १ २०० १ २०० १ २०० ५ १००० ०.१ 

औद्योलगक ग्रामको टथापना िङ्ख्र्ा         ३००००  ५००००  ८०००० ४.२ 

खाद्य िरुक्षा र गररवी लनवारण              १३७०० ०.७ 

ितु्केरी प्रोत्िाहन कार्यक्रम एकमषु्ट   १०००  १०००  ११००  १२००  १२००  ५५०० ०.३ 

पोर्ण टतररकरण तथा गियवती मवहिा 
पवहचान कार्यक्रम 

एकमषु्ट   २००  २००  २००  २००  २००  १००० ०.१ 
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बजेट (रू. 
हजारमा) 

पोर्ण िचेतना कार्यक्रम िङ्ख्र्ा 0 ५ १००० ५ १००० ५ १००० ५ १००० ५ १००० २५ ५००० ०.३ 

गररवी नक्िाकंन कार्यक्रम िङ्ख्र्ा 0 १ ७००         १ ७०० 0.0 

बाँझो जग्गा राख्न ेप्रवृती लनरुत्िाहन 
कार्यक्रम 

एकमषु्ट     ५००  ५००  ५००    १५०० ०.१ 

श्रम तथा रोजगार र वैदेशशक रोजगार              १०५०० ०.५ 

रोजगार िूचना केन्र टथापना (टवदेश तथा 
वैदेशशक रोजगार िम्बन्धी) व्र्वटथापन 

तथा िञ्चािन 

िङ्ख्र्ा 0     १ १५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 

िचेतनामिुक (ररटनी टवरं्िेवक पररचािन 
र अन्तरवक्रर्ा र होलडयङ बोडय र 

जानकारीमिुक पचाय ववकाि तथा ववतरण) 
कार्यक्रम िञ्चािन 

िङ्ख्र्ा 0 १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० ५ १५०० ०.१ 

आलथयक र ववत्तीर् िाक्षरता कक्षा िञ्चािन िङ्ख्र्ा 0 १ ५००         १ ५०० 0.0 

व्र्विावर्क िीप ववकाि तालिम िञ्चािन िङ्ख्र्ा 0 १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० ५ १५०० ०.१ 

वैदेशशक रोजगारमा गएका व्र्शक्त तथा 
लतनका पररवारका िालग मनोिामाशजक 

परामशय िेवा कार्यक्रम 

िङ्ख्र्ा 0 १ २०० १ २०० १ २०० १ २०० १ २०० ५ १०० ०.१ 

बैदेशशक रोजगारिँग िम्बशन्धत ठगी 
िगार्तका िमटर्ाहरूमा वपलडतहरूको 
न्र्ार्मा पहुँचका िालग शजल्िा प्रशािन 
कार्ायिर् र बैदेशशक रोजगार वविागिगँ 

आवश्र्क िमन्वर् र िहशजकरण 

एकमषु्ट   २००  २००  २००  २००  २००  १००० ०.१ 

वैदेशशक रोजगारबाट फकेर आएका 
व्र्शक्तहरूिाई उद्यम ववकािका िालग 
िहशजकरण तथा िहर्ोग कार्यक्रम 

िङ्ख्र्ा 0 १ ५०० १ ५०० १ ५०० १ ५०० १ ५००  २५०० ०.१ 

लिंचाइ तथा जिस्रोत              ८७८०० ४.६ 
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बजेट (रू. 
हजारमा) 

लिरुटार-झूगनटार-िालमटार-आहाि डाडँा 
लिंचाइ आर्ोजना लनमायण- (२ वकमी - वाडय 

नं. २) 
बहवुवर्यर्   ५००  १०००  २०००  ३०००    ६५०० ०.३ 

लिम्िे फाँट घट्ट - चालििे (ठाडो खोिा 
महुान) लिंचाइ कुिो लनमायण (२.५ वकमी - 

वाडय नं. २) 
बहवुवर्यर्   ५००  २०००  २०००  २०००    ६५०० ०.३ 

हाँडीखोिा – बजटुोि - हारू्टार लिंचाइ 
कुिो लनमायण (३ वकमी - वाडय नं. २) बहवुवर्यर्   ५००  १०००  १०००  १०००  ३५००  ७००० ०.४ 

कोल्टा लिंचाई (मररण खोिा) ममयत, 

िम्िार र पनुलनमायण (५ वकमी - वाडय नं. 
३) 

वावर्यक   १०००  १०००  १०००  १०००  १०००  ५००० ०.३ 

दलिन िञ्ज्र्ाङ्ग (हाँडी खोिा महुान) लिंचाइ 
कुिो लनमायण (२ वकमी - वाडय नं. ३) 

बहवुवर्यर्   ५००      ३०००  ३०००  ६५०० ०.३ 

तमाजोर चौकीटार फाटँ लिंचाइ कुिो 
लनमायण (३ वकमी - वाडय नं. ३) बहवुवर्यर्   ५००  १०००  १०००  १५००  २०००  ६००० ०.३ 

मिानघाट – नारकटे – छलबिे - फोक्िे 
(तामाजोर खोिा) लिंचाइ कुिो लनमायण (५ 

वकमी - वाडय नं. ४) 
बहवुवर्यर्     ५००  १५००  २५००  ३०००  ७५०० ०.४ 

रामपरु – दोिान -  िैंिे घाट 
(कािीखोिा) लिंचाइ कुिो लनमायण (४ 

वकमी - वाडय नं. ४) 
बहवुवर्यर्     ५००  २०००  २५००  २५००  ७५०० ०.४ 

बोक्िे ठाडे (डांगडुंगे लिंचाई) लिंचाइ कुिो 
लनमायण (४ वकमी - वाडय नं. ५) बहवुवर्यर्     ५००  १०००  १५००  ३५००  ६५०० ०.३ 

चौतारा - घिुानटोि लिंचाइ कुिो लनमायण 
(२ वकमी - वाडय नं. ५) बहवुवर्यर्       ५००  ३०००  ३०००  ६५०० ०.३ 
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माटोबारी (महुान रामपरु खोिा) वकमी (२ 
वकमी -वाडय नं. ५) बहवुवर्यर्       ५००   २५००  ३०००  ६००० ०.३ 

कोल्टार बागमारा (महुान खानीखोिा) 
लिंचाइ कुिो लनमायण (२ वकमी - वाडय नं. 

५) 
बहवुवर्यर्       ५००  ३०००  २५००  ६००० ०.३ 

थोपा लिंचाई प्रवियन कार्यक्रम एकमषु्ट   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 

्िाशटटक पोखरी ५० वटा िङ्ख्र्ा 0 ५ १०० १० २०० १० २०० १० २०० १५ ३००  १०० ०.१ 

२० वटा लिंचाइको महुान िंरक्षण तथा 
ममयत-िंहार 

िङ्ख्र्ा 0 १ ३०० ४ १२०० ५ १५०० ५ १५०० ५ १५०० २० ६००० ०.३ 

वाटर लिफ्टीङ्ग पररर्ोजनाको िंिाव्र्ता 
अध्र्र्न 

िङ्ख्र्ा 0 १ ८००         १ ८०० 0.0 

जनिङ्ख्र्ा तथा बिाइँिराइ              १०००० ०.५ 

जनिङ्ख्र्ा िम्बन्धी िम्पूणय तथ्र्ाङ्कहरू 
िङ्किन तथा अद्यावलधक 

एकमषु्ट   ५००          ५०० 0.0 

हरेक वटतीहरूमा जनिङ्ख्र्ा व्र्वटथापन 
कार्यकम िञ्चािन 

िङ्ख्र्ा 0 २० ५०० २० ५०० २० ५०० २० ५०० २० ५०० 
१०
० 

२५०० ०.१ 

वकशोर वकशोरी मैिी तथा रू्वामखुी 
कार्यक्रमहरू िञ्चािन 

िङ्ख्र्ा 0 १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० ५ १५०० ०.१ 

वटतीहरूमा टवाटथ्र् िेवा प¥ुर्ाउन ेिालग 
गाउँघर वकशल्नक कार्यक्रम िञ्चािन 

िङ्ख्र्ा 0 १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० ५ १५०० ०.१ 

गणुटतररर् टवाटथ्र् िेवा प्रदान गरी 
बिाइँिराइिाई कम गने कार्यक्रम िञ्चािन 

िङ्ख्र्ा 0 १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३००  १५०० ०.१ 

ववद्यािर् टवाटथ्र् कार्यक्रम िञ्चािन एकमषु्ट   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 

टवाटथ्र् र पोर्ण              ५०६०० २.६ 

एक वाडय एक एम्बिेुन्ि िङ्ख्र्ा १   १ २००० १ २००० १ २००० १ २००० ५ ८००० ०.४ 
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तीन वटा बलथिंग िेन्टर टथापना तथा 
िञ्चािन 

िङ्ख्र्ा ३ १ २०००   १ २०००   १ २००० ५ ६००० ०.३ 

१५ शैर्ा अटपताि लनमायण बहवुवर्यर्   १००००  १००००   १०००
० 

    ३०००० १.० 

टवाटथ्र् कमीिाई SBA र पररवार 
लनर्ोजनको तालिम 

िङ्ख्र्ा 0 १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० ५ १५०० ०.१ 

टवाटथ्र् चौवकहरूमा ल्र्ाव िेवाको 
व्र्वटथापन 

एकमषु्ट   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 

नागररक टवाटथ्र् ववमा कार्यक्रम एकमषु्ट   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० ०.१ 

“िवैका िागी टवाटथ्र्” जनचेतनामिुक 
कार्यक्रम (कोलिड-१९ व्र्वटथापन) एकमषु्ट   २०००  १५००  ५००  ३००  ३००  ४६०० ०.२ 

आधारितू तथा पनुतायजकी तािीम एवं 
जनशशक्त व्र्वटथापन 

िङ्ख्र्ा 0 १ ५०० १ ५०० १ ५०० १ ५०० १ ५०० ५ २५०० ०.१ 

टवाटथ्र् शशववर िञ्चािन िङ्ख्र्ा  १ ८०० १ ८०० १ ८०० १ ८०० १ ८०० ५ ४०० ०.२ 

शशक्षा              ३२०५० १.७ 

ववद्यािर्मा खानेपानीको व्र्बटथा (५ वटा 
ववद्यािर्) 

िङ्ख्र्ा २५ ३ ६०० २ ४००       ३० १००० ०.१ 

छािा मैिी शौचािर् लनमायण (१५ वटा 
ववद्यािर्) 

िङ्ख्र्ा ३ २ १००० ३ १५०० ४ २००० ६ ३०००   १८ ७५०० ०.४ 

िाइन्ि ल्र्ाब लनमायण (८ वटा ववद्यािर्) िङ्ख्र्ा २ २ ५०० २ ५०० २ ५०० २ ५००   १० २००० ०.१ 

ववद्यािर् घेराबारा (३0 वटा ववद्यािर्) िङ्ख्र्ा २ २ ५०० ३ ७५० ५ १२५० ७ १७५० १३ ३३०० ३२ ७५५० ०.४ 

खेि मैदान िधुार (५ वटा ववद्यािर्) िङ्ख्र्ा 0   १ १००० १ १००० १ १००० २ २००० ५ ५००० ०.३ 

िामदुावर्क लिकाई केन्रिाई िाबयजलनक 
पटुतकािर्मा टतरोन्नलत 

एकमषु्ट   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 

आधारितू तहमा टथानीर् तामाङ िार्ामा 
पाठ्यक्रम तजुयमा एकमषु्ट   १०००          १००० ०.१ 
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ववद्यािर्को नक्िाङ्कन र मशजयङ्को अध्र्र्न िङ्ख्र्ा 0 १ ५००         १ ५०० 0.0 

टकुि बि िञ्चािन (२ वटा ववद्यािर्) िङ्ख्र्ा 0     १ २५००   १ २५०० २ ५००० ०.३ 

खानेपानी, िरिफाई र टवच्छता              २५००० १.३ 

बाह्रलबिे खानेपानी र्ोजना (चौकी डाँडा, 
गोपे, गोठे डाँडा, बन्दीपरु) 

बहवुवर्यर्   १५००  १५००  १५००      ४५०० ०.२ 

मररण लिर खानेपानी र्ोजना (ि्िे, मगर 
डाँडा, राखि, ढंुगे) बहवुवर्यर्     ५००  १०००  १५००  २०००  ५००० ०.३ 

खानी खोिा लिफ्ट खानेपानी र्ोजना 
(लिमपाि, चैनपरु, रामचा, रामपरु, डाँडा) बहवुवर्यर्   ५००  १०००  १५००  १५००    ४५०० ०.२ 

छोटार खोिा लिफ्ट लिंचाई कार्यक्रम 
(पजिर्ा, शचिाउन,े बाजडुाँडा) बहवुवर्यर्       ५००  २०००  २५००  ५००० ०.३ 

केराबारी लिफ्ट खानेपानी र्ोजना 
(आरूबोट, केराबारी, चौखोिा) बहवुवर्यर्   ५००  १०००  १०००  १०००  १५००  ५००० ०.३ 

खानेपानी उपिोक्ता िंटथा क्षामता ववकाि 
तथा कमयचारीहरूको व्र्वटथापन 

एकमषु्ट   ५००  ५००        १००० ०.१ 

िैलगक िमानता, िमावेशीकरण र 
िामाशजक िंरक्षण 

             ४९१०० २.६ 

मवहिा              १९००० १.० 

िैवङ्गक वहंिा लबरुि िचेतनामूिक 
कार्यक्रम 

िङ्ख्र्ा 0 १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० ५ १५०० ०.१ 

वहंिा प्रिाववत मवहिाहरूको िालग 
पनुटथायपना र िरुक्षा गहृ टथापना िङ्ख्र्ा 0         १ १०००० १ १०००० ०.५ 

राहतकोर्को टथापना एवम ्िञ्चािन एकमषु्ट   २००  २००  २००  २००  २००  १००० ०.१ 

मवहिा उद्यमशीिताको ववकािका िालग 
तालिम र व्र्विावर्क केन्रको टथापना िङ्ख्र्ा 0       १ ५०००   १ ५००० ०.३ 
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GESI पररक्षण तथा बजेट कार्यन्वर्न िङ्ख्र्ा 0 १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० ५ १५०० ०.१ 

बािबालिका              ११५०० ०.६ 

बािअलधकार िम्बन्धी िचेतनामूिक 
कार्यक्रम 

िङ्ख्र्ा 0 १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० ५ १५०० ०.१ 

 बाि क्िव तथा बाििञ्जािहरूको गठन, 

िञ्चािन, िंटथागत तथा क्षमता ववकाि 
एकमषु्ट   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० ०.१ 

बाि-कोर् टथापना तथा िञ्चािन एकमषु्ट   २००  २००  २००  २००  २००  १००० ०.१ 

वाडयटतरमा बािउद्यान लनमायण िङ्ख्र्ा 0 १ १५०० १ १५०० १ १५०० १ १५०० १ १५०० ५ ७५०० ०.४ 

ज्रे्ष्ठनागररक              १२५०० ०.७ 

ददवा िेवा केन्र टथापना तथा िञ्चािन िङ्ख्र्ा 0       १ ५०००   १ ५००० ०.३ 

ज्रे्ष्ठ नागररक आश्रमहरू (ित्िङ्ग िवन) 
को िंटथागत क्षमता तथा पूवायधार ववकाि 

बहवुवर्यर्   १०००  १०००  १०००  १०००  १०००  ५००० ०.३ 

अन्तरपटुता छिफि तथा अन्तरवक्रर्ा वावर्यक   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 

अपाङ्गता              ६१०० ०.३ 

हेल्प डेक्ि टथापना िङ्ख्र्ा 0 १ ५०० १ ५०० १ ५०० १ ५०० २ १००० ६ ३००० ०.२ 

अपाङ्गता मैिी िंरचना लनमायण िचेतना एकमषु्ट   २००  २००  २००      ६०० 0.0 

अपाङ्गता िएका व्र्शक्तहरूका िालग क्षमता 
अनिुारको िीप ववकाि तालिम रोजगारी 

प्रारम्ि 

वावर्यक   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 

खेिकुद, किा, िम्पदा, िंटकृलत र िार्ा              ४१००० २.१ 

र्वुा िूचना केन्रको टथापना र ििुञ्चािन िङ्ख्र्ा 0         १ ५००० १ ५००० ०.३ 

क्िव दताय गरी बैधालनक रुपमा िञ्चािन वावर्यक   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० ०.१ 

र्वुाको िहिागीतामा परम्परागत पेशाको 
आधलुनकीकरण तथा व्र्विार्ीकरण 

वावर्यक   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 
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आ.व. बजेट 
दोस्रो 
आ.व. बजेट 

तेस्रो 
आ.व. बजेट 

चौथो 
आ.व. बजेट 

पाचँौं 
आ.व. बजेट िक्ष्र् 

बजेट (रू. 
हजारमा) 

र्वुाहरूकािालग प्राववलधक तथा व्र्विावर्क 
तालिम र उद्यमशीिताको ववकाि 

िङ्ख्र्ा 0 १ ५०० १ ५०० १ ५०० १ ५०० १ ५०० ५ २५०० ०.१ 

प्रत्र्ेक वाडयमा खेिमैदान लनमायण तथा 
टतरबृवि 

एकमषु्ट   १५००  १५००  १५००  २०००  २५००  ९००० ०.५ 

पालिका टतरीर् किडय हि लनमायण बहवुवर्यर्       ५००  ५०००  १००००  १५५०० ०.८ 

एक वडा एक एक र्ोग केन्र टथापना िङ्ख्र्ा 0 १ १००० १ १००० १ १००० १ १००० १ १०००  ५००० ०.३ 

ि–ूउपर्ोग र िलूम व्र्वटथापन              १६५०० ०.९ 

िरुशक्षत वशटत तथा आवाि के्षिका िालग 
जलमनको एवककरण कार्यक्रम 

एकमषु्ट   १०००  १०००  १०००  १०००  १०००  ५००० ०.३ 

अन्नबािी जलमनको चक्िावशन्द कार्यक्रम एकमषु्ट   १५००          १५०० ०.१ 

तरकारी बािी जलमनको चक्िावशन्द 
कार्यक्रम 

एकमषु्ट     १५००        १५०० ०.१ 

मििाबािी जलमनको चक्िावशन्द कार्यक्रम एकमषु्ट       १०००      १००० ०.१ 

नगदेबािी जलमनको चक्िावशन्द कार्यक्रम एकमषु्ट         १५००    १५०० ०.१ 

 फिफूिबािी जलमनको चक्िावशन्द 
कार्यक्रम 

एकमषु्ट           २०००  २००० ०.१ 

 जवटववुटबािी जलमनको चक्िावशन्द 
कार्यक्रम 

एकमषु्ट       ५००      ५०० 0.0 

पशपुशन्छ व्र्विार्को िालग जलमनको 
चक्िावशन्द कार्यक्रम 

एकमषु्ट         १०००  १०००  २००० ०.१ 

मौरी व्र्विार्को िालग जलमनको 
चक्िावशन्द कार्यक्रम 

एकमषु्ट     ५००        ५०० 0.0 

माछापािनको व्र्विार्को िालग जलमनको 
चक्िावशन्द कार्यक्रम 

एकमषु्ट           १०००  १००० ०.१ 

िडक र र्ातार्ात पूवायधार              ३१९५०० १६.६ 
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दोस्रो 
आ.व. बजेट 

तेस्रो 
आ.व. बजेट 

चौथो 
आ.व. बजेट 

पाचँौं 
आ.व. बजेट िक्ष्र् 

बजेट (रू. 
हजारमा) 

ठाडे खोिा, मररन खोिा, तमाजोर खोिा, 
रामपरु खोिा ५ वटा पदक्क पिु लनमायण 

(औित १०० लम.) 

िङ्ख्र्ा ३ १ ३००० १ ३००० १ ३००० १ ३००० १ ३००० ८ १५००० ७.८ 

अमिे जाने पदक्क पिु (वाडय नं. १) िङ्ख्र्ा 0         १ ३०००० १ ३०००० १.६ 

हारू्टार देशख लिरुटार वहददिंग िम्म पदक्क 
पिु 

िङ्ख्र्ा 0       १ ३००००   १ ३०००० १.६ 

पाँच वटै वाडयमा कल्िडय टल्र्ाब 
आवश्र्कता अनिुार लनमायण 

िङ्ख्र्ा ५  ५ ५००० ५ ५००० ५ ५००० ५ ५००० ५ ५००० २५ २५००० १.३ 

कज्वे टल्र्ाब २० वटा िङ्ख्र्ा 0 २ २००० ३ ३००० ४ ४००० ५ ५००० ६ ६००० २० २०००० १.० 

झोिुंगे पिु ८ वटा िङ्ख्र्ा १५ १ १५०० २ ३००० ३ ४५०० २ ३०००   ८ १२००० ०.६ 

रामपरु बजार र हारू्टार मा २ वटा बि 
पाकय  िङ्ख्र्ा 0       १ ५००० १ ५००० २ १०००० ०.५ 

एक वडा एक बि टटेशन िङ्ख्र्ा 0 १ १५०० १ १५०० १ १५०० १ १५०० १ १५०० ५ ७५०० ०.४ 

चौकीटार- तमाजोर-गोटडाँडा िडक 
टतरउन्नती वकलम 0   ३ ३००० ३ ३००० ४ ४००० ५ ५००० १५ १५००० ०.८ 

िोिािंज्र्ांग-शचिाउने-पजमार्ा-ढंुगे िडक 
टतरउन्नती वकलम 0 २ २००० ३ ३००० ४ ४००० ५ ५००० ६ ६००० २० २०००० १.० 

ऊजाय              १९००० १.० 

वैकशल्पक ऊजायको प्रर्ोगमाफय त वातावरण 
िंरक्षण तथा ऊजायमा आत्मलनियरता 

िम्बन्धी िचेतना कार्यक्रम 

िङ्ख्र्ा 0 १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० ५ १५०० ०.१ 

िामदुार्मा िामदुावर्क ववद्यतुीकरणको 
पूवायधार तजुयमा वावर्यक   १०००  १०००  १०००  १०००  १०००  ५००० ०.३ 

दाउरा मालथको लनियरतािाई कम गनय 
ववद्यतुीर् उपकरण प्रर्ोग गनय प्रोत्िाहन 

कार्यक्रम 

एकमषु्ट   २००  २००  २००  २००  २००  १००० ०.१ 
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आ.व. बजेट 

पाचँौं 
आ.व. बजेट िक्ष्र् 

बजेट (रू. 
हजारमा) 

वैकशल्पक ऊजाय माफय त धवुाँरवहत िान्छा 
कार्यक्रम 

एकमषु्ट   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 

िघवुवद्यतु िञ्चािनमा िमन्वर् तथा 
व्र्वटथापन 

एकमषु्ट   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० ०.१ 

िञ्चािनमा रहेका िघ ुजिववद्यतुको ममयत 
र नर्ाँको िम्िाव्र्ता अध्र्र्न 

िङ्ख्र्ा 0 १ १०००         १ १००० ०.१ 

िौर्य उजाय प्रवियन कार्यक्रम एकमषु्ट     ५००  १०००  २०००  ३०००  ६५०० ०.३ 

आवाि तथा बटती ववकाि              १२६५०० ६.६ 

गाउँपालिका िवन लनमायण बहवुवर्यर्   ५००  १००००        १५००० ०.८ 

कमयचारी आवाि िवन लनमायण िङ्ख्र्ा      १ १५०००      १५००० ०.८ 

वाडय कार्ायिर् िवन (५ वटा) िङ्ख्र्ा 0 १ ८०००     २ १६००० २ १६००० ५ ४०००० २.१ 

एक वाडय  २  िामदुावर्क िवन गरी जम्मा 
१0 वटा िामदुावर्क िवन लनमायण 

िङ्ख्र्ा 0 २ ५००० २ ५००० २ ५००० २ ५००० २ ५००० १० २५००० १.३ 

वाडय नं. ३-४ मा रामिेड़ा, लतनघरे, जरेु र 

राम्चाकोदािे टथानान्तरण 
बहवुवर्यर्   ५००  १५००  १५००  २५००  ३०००  ९००० ०.५ 

अमिे वटती, िखुाचोरी ढोडे जोशखम 
न्रू्नीकरण 

बहवुवर्यर्   ५००  १०००  १०००  १०००  १०००  ४५०० ०.२ 

मजवुा तथा िोमबारे (वाडय नं. ३) जोशखम 
बशटत व्र्वटथापन 

बहवुवर्यर्   ५००  १०००  १०००  १०००  १०००  ४५०० ०.२ 

बगरटोि, दलित बशटत, रामपरु बजार, ठाकुर 
थान, चौवकटार, पजमार्ा बशटत, केराबारी 
बशटत जोशखम न्रू्नीकरण (वाडय नं. ५ ) 

बहवुवर्यर्   ५००  १०००  १०००  १०००  १०००  ४५०० ०.२ 

जनप्रमेी प्रावव िोिािंज्र्ांग, लिङपाि टकूि, 

चैनपरु आधारितू ववद्यािर् (वाडय नं. ५) 
जोशखम न्रू्नीकरण 

बहवुवर्यर्   ५००  १०००  १०००  १०००  १०००  ४५०० ०.२ 
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आ.व. बजेट 

पाचँौं 
आ.व. बजेट िक्ष्र् 

बजेट (रू. 
हजारमा) 

शारदा मावव, िखुाचोरी प्रावव जोशखम 
न्रू्नीकरण (वाडय नं. २) 

बहवुवर्यर्   ५००  १०००  १०००  १०००  १०००  ४५०० ०.२ 

 िञ्चार तथा िचुना प्रववलध              १४५०० ०.८ 

पाँच वटा टेलिकम टावर लनमायण िङ्ख्र्ा ३ १ ५०० १ ५०० २  १००० १ ५००   ५ २५०० ०.१ 

एक वडा एक टेलिमेलडलिन टथापना िङ्ख्र्ा 0         १ १००००  १०००० ०.५ 

एक वडा एक लडशजटि िूचनापावट 
व्र्वटथा एकमषु्ट     ५००  ५००  ५००    १५०० ०.१ 

एक वडा एक free Wi-Fi zone व्र्वटथा िङ्ख्र्ा 0 १ १०० २ २०० २ २००      ५०० 0.0 

वन क्षिेको िंरक्षण, िम्बधयन र ववकाि              ५३००० २.८ 

पवहरो तथा नदी कटान लनर्न्िण वावर्यक   ३०००  ४०००  ५०००  ६०००  ७०००  २५००० १.३ 

बाढी तथा पवहरोको पूवय-िूचक र्न्ि जडान िङ्ख्र्ा 0 १ १५०० २ ३००० २ ३००० ३ ४५०० ३ ४५०० ११ १६५०० ०.९ 

महत्त्वपूणय ववकािे आर्ोजनाहरूको 
प्रारशम्िक वातावरणीर् परीक्षण (IEE) तथा 

वातावरणीर् प्रिाव मूल्र्ाङ्कन (EIA) 

िङ्ख्र्ा 0 १ ५०० २ १००० २ १००० २ १००० २ १०००  ४५०० ०.२ 

वृक्षारोपण तथा िंरक्षण वावर्यक   २००  २००  २००  २००  २००  १००० ०.१ 

वन के्षिमा बढ्दो लमचाहा प्रजालतको 
रोकथाम कार्यक्रम 

एकमषु्ट   २००  २००  २००  २००  २००  १००० ०.१ 

वन्र्जन्तकुो अलतक्रमण न्रू्नीकरण 
कार्यक्रम 

वावर्यक   १०००  १०००  १०००  १०००  १०००  ५००० ०.३ 

वातावरण िंरक्षण र जिवार् ुअनकुुिन              ३३५०० १.७ 

घ्र्ाङिेख डाँडा, िातदोबाटो एररर्ा, लिपाि 
डाँडा िगार्तक  ठाउँहरूमा २० वटा 

ररचाजय पोखरी लनमायण 

िङ्ख्र्ा 0 २ ५०० ४ १००० ४ १००० ६ १५०० ४ १००० २० ५००० ०.३ 

हरेक वाडयमा एक एक वटा डशम्पङ िाइट 
लनमायण 

िङ्ख्र्ा 0     १ ५००० २ १०००० २ १०००० ५ २५००० १.३ 



145 
 

कार्यक्रमहरू इकाइ 
आधार  

वर्य 
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चौथो 
आ.व. बजेट 

पाचँौं 
आ.व. बजेट िक्ष्र् 

बजेट (रू. 
हजारमा) 

जिवार् ुपररवतयनको प्रिाव जोशखम 
िम्बन्धी िचेतना कार्यक्रम िञ्चािन 

िङ्ख्र्ा 0 १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० ५ १५०० ०.१ 

जिवार् ुपररवतयनको प्रिाव जोशखम 
िम्बन्धी अध्र्र्न तथा अनिुन्धान 

िङ्ख्र्ा 0 १ ५००         १ ५०० 0.0 

वातावरण शशक्षा तथा प्रचारप्रिारका 
कार्यक्रम िञ्चािन 

वावर्यक   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० ०.१ 

ववपद् व्र्वटथापन              २४००० १.२ 

िखुाचोरी, डोठे (वाडय नं.१ ) मा चट्याङ 
प्रोंन एररर्ा िएकोिे अलथिंग व्र्वटथापन 

एकमषु्ट   १०००          १००० ०.१ 

अ्जिे, पिी (वाडय नं. ५) चट्याङ प्रोंन 
एररर्ा िएकोिे अलथिंग व्र्वटथापन 

एकमषु्ट     १०००        १००० ०.१ 

एक वडा एक उिार िामग्री िण्डारण 
केन्र टथापना िङ्ख्र्ा 0     १ २००० २ ४००० २ ४००० ५ १०००० ०.५ 

Fire extinguisher टोि टोिमा राख्न े
व्र्वटथा िङ्ख्र्ा 0 २०  २००० २० २००० ३० ३००० ३० ३००० २० २००० 

१०
० 

१२००० ०.६ 

िोकताशन्िक िंघीर् शािन प्रणािीको 
प्रवियन 

             ४५०० ०.२ 

जनचेतनामूिक तथा अन्तवक्रय र्ात्मक 
कार्यक्रम िञ्चािन 

िङ्ख्र्ा 0 १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३००  १५०० ०.१ 

टथानीर् राजनीलतक नतेतृ्व, जनप्रलतलनलधको 
िालग क्षमता ववकािका िालग तालिम तथा 

अलिमखुीकरण कार्यक्रम िञ्चािन 

िङ्ख्र्ा 0 १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३००  १५०० ०.१ 

कमयचारीकोिालग क्षमता ववकािकािालग 
तालिम तथा अलिमखुीकरण कार्यक्रम 

िञ्चािन 

िङ्ख्र्ा 0 १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३००  १५०० ०.१ 
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कार्यक्रमहरू इकाइ 
आधार  

वर्य 

िक्ष्र् र्ोजना अवलधको जम्मा 
बजेट 
प्रलतशत पवहिो 

आ.व. बजेट 
दोस्रो 
आ.व. बजेट 

तेस्रो 
आ.व. बजेट 

चौथो 
आ.व. बजेट 

पाचँौं 
आ.व. बजेट िक्ष्र् 

बजेट (रू. 
हजारमा) 

गाउँपालिकाको िंटथागत क्षमता अलिवृवि 
एवं िशशक्तकरण 

             ३८०० ०.२ 

ववर्र्गत िलमलतहरूका िशचवािर् लनमायण 
तथा अलििेखन 

एकमषु्ट   ५००          ५०० 0.0 

िशचवािर्का िालग आवश्र्क िौलतक तथा 
व्र्वटथापवकर् व्र्वटथापन 

एकमषु्ट   ३००          ३०० 0.0 

लनर्लमत परामशय िेवा लिने र िचुकका 
आधारमा मूल्र्ाङ्कन कार्यववलध तजुयमा िङ्ख्र्ा 0   १ ५००       १ ५०० 0.0 

प्रदेश िशुािन केन्र, नीलत तथा र्ोजना 
आर्ोगहरूिंगको लनर्लमत िमन्वर् ववटतार 

वावर्यक   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 

शािवकर् प्रवन्ध र िशुािन              ८५०० ०.४ 

िावयजलनक नागररक िनुवुाइिाई व्र्वशटथत 
बनाउँदै िबै जनताको उपशटथलतको 

िलुनशश्चतता अलिर्ान िञ्चािन 

वावर्यक   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 

लनर्लमत वेविाइट अद्यावलधक तथा 
व्र्वटथापन परीक्षण 

वावर्यक   २००  २००  २००  २००  २००  १००० ०.१ 

कार्यिम्पादनमा आधाररत प्रोत्िाहन प्रणािी 
ववकाि 

वावर्यक   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० ०.१ 

कमयचारीको कार्यिम्पादनिाई कार्य 
प्रगलतिँग आविता गने व्र्वटथा वावर्यक   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० ०.१ 

िूचना प्रववलधमा आधाररत िेवा प्रवाह 
िञ्चािन 

एकमषु्ट   २००  ३००  ४००  ५००  ६००  २००० ०.१ 

प्रशािकीर् िधुार र िावयजलनक िेवा              ४००० ०.२ 
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कार्यक्रमहरू इकाइ 
आधार  

वर्य 

िक्ष्र् र्ोजना अवलधको जम्मा 
बजेट 
प्रलतशत पवहिो 

आ.व. बजेट 
दोस्रो 
आ.व. बजेट 

तेस्रो 
आ.व. बजेट 

चौथो 
आ.व. बजेट 

पाचँौं 
आ.व. बजेट िक्ष्र् 

बजेट (रू. 
हजारमा) 

कमयचारीहरूको मनोवि र उत्प्ररेणा 
अलिवृवि गनय कमयचारीकािालग तालिम, 

आवाि, शशशटुर्ाहार केन्र तथा टवाटथ्र् 
लबमा जटता कार्यक्रम िञ्चािन 

िङ्ख्र्ा 0 १ ५०० १ ५०० १ ५०० १ ५०० १ ५००  २५०० ०.१ 

लनर्लमत व्र्वटथापन परीक्षण र िूचना 
प्रववलधको ववकाि र ववटतारको माध्र्मबाट 

टवचालित कार्य प्रणािीको ववटतार 

एकमषु्ट   २००  २००  २००  २००  २००  १००० ०.१ 

जनगनुािो व्र्वटथापन गनय उजरुी 
पेवटकाको व्र्वटथापन 

एकमषु्ट   १००  १००  १००  १००  १००  ५०० 0.0 

ववशत्तर् अनशुािन              ४८०० ०.२ 

िाि र िागतको ववश्लरे्णिवहत र्ोजना 
तथा कार्यक्रम अवलधका आधारमा वावर्यक 

बजेट ववलनर्ोजन 

वावर्यक   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० ०.१ 

राजटव पररचािन क्षमता बृवि तालिम 
िञ्चािन 

िङ्ख्र्ा 0 १ ५००          ५०० 0.0 

िेखा प्रणािी िदुृढीकरण तालिम िञ्चािन िङ्ख्र्ा 0 १ ३००          ३०० 0.0 

ववद्यतुीर् आलथयक कारोबार प्रणािीको 
िदुृढीकरण कार्यक्रम 

एकमषु्ट   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 

िन्तलुित ववकाि              १२४०० ०.६ 
हरेक लतन वर्यमा घरधरुीको गररवी मापन िङ्ख्र्ा 0   १ १०००     १ १००० २ २००० ०.१ 

गररवीका आधारमा अनदुानको कार्यववलध 
लनमायण तथा कार्ायन्वर्न 

िङ्ख्र्ा 0 १ ५००         १ ५०० 0.0 

टथानीर् रोजगारी प्रवियन र क्षमता 
ववकािका कार्यक्रम िञ्चािन 

एकमषु्ट   २००  २००  ५००  ५००  ५००  १९०० ०.१ 

िहिागीमिुक गररवी लनवारणको 
व्र्वहाररक र्ोजनाको तजुयमा र कार्ायन्वर्न 

एकमषु्ट   ५००           ५०० 0.0 
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कार्यक्रमहरू इकाइ 
आधार  

वर्य 

िक्ष्र् र्ोजना अवलधको जम्मा 
बजेट 
प्रलतशत पवहिो 

आ.व. बजेट 
दोस्रो 
आ.व. बजेट 

तेस्रो 
आ.व. बजेट 

चौथो 
आ.व. बजेट 

पाचँौं 
आ.व. बजेट िक्ष्र् 

बजेट (रू. 
हजारमा) 

िावयजलनक िहकारी िाझेदारीमा ववकािका 
कार्यक्रम 

एकमषु्ट   ५००  १०००  १५००  २०००  २५००  ७५०० ०.४ 

मानव अलधकार र न्र्ार् प्रणािी              ११५०० ०.६ 

वडा तथा ववद्यािर् टतरमा मानव अलधकार 
िम्बन्धी िचेतनामूिक अलिमखुीकरण 

कार्यक्रम िञ्चािन 

िङ्ख्र्ा 0 १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० १ ३०० ५ १५०० ०.१ 

फरक क्षमता िएका, अिहार्, िीमान्तकृत ्
वगय र के्षिका िेवाग्राहीिाई िेवाप्रवाहमा 

ववशेर् व्र्वटथा 
एकमषु्ट   १५००  १५००  १५००  १५००  १५००  ७५०० ०.४ 

पीलडत मवहिा र वािवालिकािाई आलथयक 
तथा काननुी िहार्ता प्रदान कार्यक्रम 

वावर्यक   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 

शाशन्त र िवु्र्वटथा              १२५०० ०.७ 

प्रववलधमैिी अपराध अनिुन्धानको ववकाि एकमषु्ट       १०००  १०००  १०००  ३००० ०.२ 

पालिकाको िरुक्षा नीलत तजुयमा िङ्ख्र्ा 0 १ ५००         १ ५०० 0.0 

नगर प्रहरीको व्र्वटथा िङ्ख्र्ा 0 २ ५०० २ १००० २ १५०० २ २५००  २५०० ८ ८००० ०.४ 

िाग ुऔर्ध लनर्न्िण र अनगुमन कार्यक्रम एकमषु्ट   २००  २००  २००  २००  २००  १००० ०.१ 

भ्रष्टाचार लनवारण              ५००० ०.३ 

भ्रष्टाचार ववरुि नागररक िचेतना अलिवृवि 

कार्यक्रम 
वावर्यक   २००  २००  २००  २००  २००  १००० ०.१ 

भ्रष्टाचारको िूचना ददनिेाई परुटकारको 
व्र्वटथा वावर्यक   १००  १००  १००  १००  १००  ५०० 0.0 

लनर्लमत िावयजलनक िनुवुाइ कार्यक्रम वावर्यक   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 

ववकाि आर्ोजनाको खचय लनमायण टथिमै 
िावयजलनकीकरण गने व्र्वटथा वावर्यक   २००  २००  २००  २००  २००  १००० ०.१ 

तथ्र्ाङ्क प्रणािी              २३०० ०.१ 
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कार्यक्रमहरू इकाइ 
आधार  

वर्य 

िक्ष्र् र्ोजना अवलधको जम्मा 
बजेट 
प्रलतशत पवहिो 

आ.व. बजेट 
दोस्रो 
आ.व. बजेट 

तेस्रो 
आ.व. बजेट 

चौथो 
आ.व. बजेट 

पाचँौं 
आ.व. बजेट िक्ष्र् 

बजेट (रू. 
हजारमा) 

तथ्र्ाङ्क िङ्किन िम्बन्धी नीलत लनमायण िङ्ख्र्ा 0 १ ३००         १ ३०० 0.0 

तथ्र्ाङ्कका मानक र मापदण्डहरू ववकाि एकमषु्ट     ५००        ५०० 0.0 

पालिकाको तथ्र्ाङ्क वेब पोटयि लनमायण गरी 
तथ्र्ाङ्कहरूको एकीकृत रूपमा व्र्वटथापन 

र िावयजलनकीकरण 

एकमषु्ट   २००  २००  २००  २००  २००  १००० ०.१ 

तथ्र्ाङ्क िङ्किन, प्रशोधन र ववश्लरे्णकोिालग 

कमयचारी तथा ववज्ञहरूको क्षमता र दक्षता 
बृवि कार्यक्रम 

एकमषु्ट   ५००           ५०० 0.0 

र्ोजना तजुयमा              १५००० ०.८ 

र्ोजनाको वगीकरण गनय मापदण्ड तजुयमा िङ्ख्र्ा 0   १ ५००        ५०० 0.0 

अनगुमनको लनदेशशका लनमायण तथा 
कार्ायन्वर्न 

िङ्ख्र्ा 0     १ ५००      ५०० 0.0 

आर्ोजनाको पवहचान, छनौट र कार्ायन्वर्न 
गने उच्चटतरीर् िंर्न्ि लनमायण तथा 

पररचािन 

वावर्यक   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 

राविर् र्ोजना आर्ोग, प्रादेशशक नीलत तथा 
र्ोजना आर्ोग,  ववकाि िाझेदार िंघ 

िंटथा, र लनजी िंघ–िंटथाहरूिँग िहकार्य 
गरी अनिुन्धानमूिक कार्य िञ्चािन 

वावर्यक   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 

तोवकएका आर्ोजनाहरूको मूल्र्ाङ्कन आफै 
वा तेस्रो पक्षद्वारा मूल्र्ाङ्कन 

वावर्यक   ५००  १०००  १५००  २०००  २५००  ७५०० ०.४ 

र्ोजना तजुयमाका िबै चरणमा िािग्राही र 

िरोकारवािाको िहिालगतामा छिफि 
कार्यक्रम 

वावर्यक   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० ०.१ 

आर्ोजना बैंक              ३५०० ०.२ 
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कार्यक्रमहरू इकाइ 
आधार  

वर्य 

िक्ष्र् र्ोजना अवलधको जम्मा 
बजेट 
प्रलतशत पवहिो 

आ.व. बजेट 
दोस्रो 
आ.व. बजेट 

तेस्रो 
आ.व. बजेट 

चौथो 
आ.व. बजेट 

पाचँौं 
आ.व. बजेट िक्ष्र् 

बजेट (रू. 
हजारमा) 

िम्िाव्र्ता अध्र्र्न गरी आर्ोजना बैंक 
अनरुूप कार्यक्रम तजुयमा वावर्यक १ १ २०० १ २००  २००  २००  २००  १००० ०.१ 

छनौटमा परेका आर्ोजनािाई आवश्र्क 
बजेट ववलनर्ोजन गने र मध्र्मकािीन खचय 

िंरचनामा िमावेश गने व्र्वटथा 
वावर्यक   १००  १००  १००  १००  १००  ५०० 0.0 

आर्ोजनाको पवहचान, वगीकरण, 

प्राथलमकीकरण, छनौट र मूल्र्ाङ्ककनको 
मापदण्ड लनमायण 

वावर्यक   २००  २००  २००  २००  २००  १००० ०.१ 

राजटव िधुार कार्य र्ोजना तजुयमा िङ्ख्र्ा 0 १ ५००     १ ५००   २ १००० ०.१ 

र्ोजनाको िंटथागत कार्ायन्वर्नको 
व्र्वटथा 

             ५५०० ०.३ 

आर्ोजनाहरूको पवहचान, ववकाि तथा 
कार्ायन्वर्न 

वावर्यक   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० ०.१ 

ठुिा आर्ोजनाहरूको कार्यन्वर्न िमर्न्वर् 
िहजीकरण 

वावर्यक   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 

र्ोजना तजुयमा गनय ववज्ञहरूिँग प्राववलधक 

परामशय वावर्यक   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० ०.१ 

अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन र वावर्यक िलमक्षा              10600 ०.६ 

आर्ोजनाहरूको आवश्र्क अनगुमन र 
मूल्र्ाङ्कन 

वावर्यक   १०००  १०००  १०००  १०००  १०००  ५००० ०.३ 

लनदेशशका तथा अन्र् िामग्रीको ववकाि एकमषु्ट   ५००          ५०० 0.0 

अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन मापदण्ड लनमायण 
तथा कार्ायन्वर्न 

एकमषु्ट     ५००         ५०० 0.0 

अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन र्ोजना तजुयमा वावर्यक   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० ०.१ 

िूचकहरूको लनमायण एकमषु्ट   २००    २००    २००  ६०० 0.0 

जनशशक्तको क्षमता अलिवृवि कार्यक्रम वावर्यक   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० ०.१ 
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कार्यक्रमहरू इकाइ 
आधार  

वर्य 

िक्ष्र् र्ोजना अवलधको जम्मा 
बजेट 
प्रलतशत पवहिो 

आ.व. बजेट 
दोस्रो 
आ.व. बजेट 

तेस्रो 
आ.व. बजेट 

चौथो 
आ.व. बजेट 

पाचँौं 
आ.व. बजेट िक्ष्र् 

बजेट (रू. 
हजारमा) 

              १९२०७०० १०० 
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पररच्छेद बाह्रः नलतजा खाका 
 

आवलधक र्ोजनाको िक्ष्र् देशख कार्यक्रम िम्मको कारण र अिरहरु वीचको अन्तर िम्वन्ध र 
नलतजाहरु वीचको तहगत अन्तरिम्बन्ध टथापना गरी र्ोजना प्रवक्रर्ािाई नलतजामखुी बनाउन 
नलतजाखाकाको रुपमा तकय वि खाका (Logical Framework) तर्ार गररएको छ ।र्ो तकय बि खाका 
तर्ार गदाय ववर्र्गत के्षिका आधारमा तहगत नलतजा िूचक (Key result indicators) लनधायरण गरी 
िबै ववर्र्गत क्षेि तथा उपक्षेिको र्ोगदानको अन्तरिम्बन्ध टथावपत गराउन प्रर्ाि गररएको छ। 

 

तकय वि खाकामा प्रर्ोग गररएका वावर्यक िक्ष्र् िम्वशन्ध तथ्र्ांकहरु हरेक वर्यको र्ोग गरी 
िमवष्टगत (Cumulative) रुपमा प्रटततु गररएको छ। प्रर्कु्त तथ्र्ांकहरु गाउँपालिकाको वटतगुत 
वववरण, कार्यशािा गोवष्ठवाट प्राप्त वववरण, प्रदेश शटथलत पि २०७५, गाउँपालिका िम्वन्धी अन्र् 
दटतावेजहरु र िमहु छिफिबाट िंकलित गररएका छन ्। तकय वि खाकामा दीघयकालिन राविर् 
िक्ष्र्, प्रदेश िमवृिका िंवाहक र ददगो ववकाि िक्ष्र्हरुको िंकेत नं. उल्िेख गररएको छ । 
कलतपर् ददगो ववकाि िक्ष्र्का पररमाणात्मक िक्ष्र्हरु आपिमा अन्तरिम्वशन्धत रहेकािे िक्ष्र्को 
ववढ िारिाई आधार मानी उल्िेख गररएको छ । ददगो ववकाि िक्ष िंकेतमा एउटै िक्ष्र् लिि 
पने नलतजा िूचकहरुिाई शशर्य महिमा माि उल्िेख गररएको छ  । 

तालिका ६२: दीघयकािीन राविर् िक्ष्र्का िंकेतहरु 

िंकेत नं १ उच्च र िमतामूिक राविर् आर् 

िंकेत नं २ मानवपुजँी लनमायण तथा िम्िावनाको पूणय उपर्ोग 

िंकेत नं ३ िवयििुि आधलुनक पूवायधार एबं िघन अन्तर आबिता 
िंकेत नं ४ उच्च र ददगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व 

िकेत नं ५ पररटकृत र मर्ायददत जीवन 
िंकेत नं ६ िरुशक्षत  ,िभ्र् र न्र्ार्पूण िमाज  
िंकेत नं ८ िशुािन 
िंकेत नं ९ िवि िोकतन्ि र रािीर् एकता 
िंकेत नं १० िरुक्षा र िम्मान 

 

तालिका 56: दीगो ववकाि िक्ष्र्को टथानीर्करण  
िक्ष्र् नं िंकेत नं  िक्ष्र् 

१ १ हरेक के्षिमा रहेको िबै टवरुपका वविम गररबीको अन्त्र् गने । 

२ २ िोकमरीको अन्त्र् गने,  खाद्य िरुक्षा तथा उन्नत पोर्ण प्रालप्त र ददगो 
कृवर्को प्रवियन गने । 

३ ३ िबै उमेर िमूहका व्र्शक्तका िालग टवटथ जीवनको िलुनशश्चतता गदै िमिृ 
जीवन टतर प्रवियन गने । 

४ ४ िबैका िालग िमावेशी तथा िमतामूिक गणुटतरीर् शशक्षा िलुनशश्चत गदै 
जीवनपर्यन्त लिकाइका अविरहरू प्रवियन गने । 
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िक्ष्र् नं िंकेत नं  िक्ष्र् 

५ ५ िैवङ्गक िमानता हाँलिि गने,  िबै मवहिा, वकशोरी र बािबालिकाहरूको 
िशक्तीकरण गने । 

६ ६ िबैका िालग खानेपानी र िरिफाइको उपिधधता तथा र्िको ददगो 
व्र्वटथापन िलुनशश्चत गने । 

७ ७ खचयिे धान्न िवकने, िरपदो, ददगो र आधलुनक उजायमा िबैको पहुँच िलुनशश्चत 
गने । 

८ ८ शटथर,, िमावशेी र ददगो आलथयक वृवि र िबैका िालग पूणय तथा उत्पादनशीि 
रोजगारी र मर्ायददत श्रम प्रवियन गने । 

९ ९ उत्थानशीि पूवायधारको लनमायण, िमावेशी र ददगो औद्योगीकरणको प्रवियन र 
नव प्रवतयनिाई प्रोत्िाहन गने । 

१० १० मिुकुलिि र अन्र् मिुकुहरूबीचको अिमानता न्रू्न गने । 

११ ११ शहर तथा मानव वटतीहरूिाई िमावशेी, िरुशक्षत, उत्थानशीि र ददगो 
बनाउने । 

१२ १२ ददगो उपिोग र उत्पादनका ढाँचा िलुनशश्चत गने । 

१३ १३ जिवार् ुपररवतयन र त्र्िका प्रिावहरूिँग जधु्न तत्काि कार्य अगालड 
बढाउने । 

१४ १४ घ्र्ाङिेख गा .पा.   को िालग िान्दलियक निएको । 

१५ 
 

१५ 
 

पथृ्वीको िपूररलध टतरीर् पाररशटथलतकीर् प्रणािीहरूको ददगो उपर्ोग, रक्षा र 
पनुस्र्थापन गनय, वनको ददगो रुपमा व्र्वटथापन गने, मरुिलूमकरणववरुि 
िड्न र िकू्षर् रोक्नकुा िाथै र्ििाई उल्टाउने र जैववक ववववधताको 
ह्राििाई रोक्ने । 

१६ १६ ददगो ववकािका िालग शाशन्तपूणय र िमावशेी िमाजहरूको प्रवियन गने, 

िबैका िालग न्र्ार्मा पहुँच िलुनशश्चत गने र प्रिावकारी, जवाफदेही तथा 
िमावशेी िंटथाहरूको लनमायण गने । 

१७ १७ ददगो ववकािका िालग कार्ायन्वर्नको माध्र्म िदुृढ गने र ववश्वव्र्ापी 
िाझेदारीिाई पनुःजीवन्त तलु्र्ाउने । 
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तालिका 57: घ्र्ाङिेख गाउँपालिकाको िमग्र ववकािको नतीजा खाका 

िूचक इकाई आधार वर्य 

उपिशधध र्ोजना 
अवलधको 
जम्मा 

उपिशधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

शजम्मेवार 
लनकार् 

जोशखम  

अनमुान 

दीराि  

िंकेत 

प्रििं  

िंकेत 

दीववि  

िंकेत पवहिो वर्य दोस्रो वर्य तेस्रो वर्य चौथो वर्ष प ाँचौं वर्ष 

िमवष्टगत ववकाि                              

मानव ववकाि िूचकाङ्क* िूचकाङ्क 
०.४७ 

  
०.४७ ०.४८ ०.४९ ०.५० ०.५१ ०.५१ 

  

  

  

      

आलथयक बृवि* प्रलतशत ६ ६ ७ ८ ८ ९ ९       

वावर्यक प्रलत व्र्शक्त आर्* रु. ५१३५४ ५२००० ५५००० ६०००० ६५००० ७२००० ७२०००       

बहआुर्ालमक गररबी प्रलतशत २३ २० १५ १२ ८ ५ ५       

िाक्षरता प्रलतशत ७६ ८० ८५ ९० ९० ९० ९०  
  

      

ववद्यािर्मा खदु िनाय दर* प्रलतशत ७५ ७८ ८० ८४ ८७ ९२ ९२       

औित आर्*ु वर्य ७० ७१ ७१ ७२ ७३ ७५ 75         

कािोपि ेिडक वक.लम. 0 १५ ३० ४० ५० ६० ६० 

  

  

      

ग्रािेि िडक वक.लम. ६०  ८०  १०० १२० १५० १६४ १६४       

िर्ाक खोलिएको िडक वक.लम. १८४ २०० २१० २१५ २२० २२४ २२४       

वेरोजगारी प्रलतशत ३५ ३० २५ २० १५ १० १०         

विद्युत सेिा प्राप्त घिधुिी 
(सोलाि समते) प्रलतशत ८५ ९० ९५ १०० १०० १०० १००         

खानेपानी िेवा प्राप्त घरधरुी प्रलतशत ८८ ९० ९२ ९५ ९७ १०० १००         

कुि गाहयटथ्र् उत्पादनमा 
कृवर् तथा 
पशपुन्छीपािनको वहटिा 

प्रलतशत ४२ ४२ ४२ ४१ ४१ ४० ४० 

      

      

प्रमखु खाद्यान्न बािीको 
उत्पादकत्त्व (धान, मकै, 

कोदो, फापर, जौ र गहुँ) 

मे. टन 
प्रलत 
हेक्टर 

१३ १३ १४ १४ १५ १५ १५       



155 
 

िूचक इकाई आधार वर्य 

उपिशधध र्ोजना 
अवलधको 
जम्मा 

उपिशधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

शजम्मेवार 
लनकार् 

जोशखम  

अनमुान 

दीराि  

िंकेत 

प्रििं  

िंकेत 

दीववि  

िंकेत पवहिो वर्य दोस्रो वर्य तेस्रो वर्य चौथो वर्ष प ाँचौं वर्ष 

िनु्तिा िगार्तको 
उत्पादकत्त्व 

मे. टन 
प्रलत 
हेक्टर 

१.५ १.६ १.७ १.७ १.८ १.८ १.८       

आि ुबािीको उत्पादकत्त्व 

मे. टन 
प्रलत 
हेक्टर 

१०  ११ १२ १४ १५ १६ १६       

३० लमनेटिम्मको दरुीमा 
कृवर् उपज लबक्रीका िालग 
बजार उपिव्ध िएका 
कृर्क पररवार 

प्रलतशत ५ १५ १८ २० २२ २५ २५       

वर्यिरी  लिंचाइ हनु े

खेलतर्ोग्र् जलमन 
प्रलतशत १५ १८ २० २५ २७ ३० ३०       

तरकारी व्र्विावर्क 
उत्पादन के्षि 

प्रलतशत २ ५ ६ ६ ७ ७ ७       

कृवर् िहकारी िंटथा िङ्ख्र्ा ३ ४ ५ ६ ७ ८ ८        

िहकारीमा आवि कृर्क िङ्ख्र्ा ४५० ७०० १००० १२०० १६०० १९०० १९००       

कृवर्मा आधाररत उद्योग 
िञ्चािन 

िङ्ख्र्ा 0 0 १ १ २ ३ ३       

कृवर्मा आधाररत रोजगारी िङ्ख्र्ा १५० १६० २०० २५० ३०० ४०० ४००       

कृवर् तालिम प्राप्त जनशशक्त जना १८० २०० २५० ३०० ३५० ४०० ४००       

शीत िण्डार िङ्ख्र्ा 0 0 0 १ १ १ १       

कृवर् उपज िङ्किन केन्र िङ्ख्र्ा १ २ ३ 8 10 12 12       

टनेि िङ्ख्र्ा 20 १०० २०० ३०० ५०० ७०० ८००       

कृवर् प्राववलधक जना 6 7 7 7 7 7 7       

व्र्विावर्क पशपुािन फमय िङ्ख्र्ा 102 120 160 170 180 200 200           
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िूचक इकाई आधार वर्य 

उपिशधध र्ोजना 
अवलधको 
जम्मा 

उपिशधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

शजम्मेवार 
लनकार् 

जोशखम  

अनमुान 

दीराि  

िंकेत 

प्रििं  

िंकेत 

दीववि  

िंकेत पवहिो वर्य दोस्रो वर्य तेस्रो वर्य चौथो वर्ष प ाँचौं वर्ष 

अण्डाको उत्पादकत्व 
िङ्ख्र्ा 

(हजारमा) 
720 800 1000 1200 1500 1800 1800       

दधुको उत्पादकत्व 
िीटर 

(हजारमा) 
3500 3550 3600 3700 3900 4000 4000       

मािकुो उत्पादकत्व मेविक टन 10000 11000 12000 13000 14000 15000 15000       

पश ुप्राववलधक जना 4 6 8 8 8 8 8       

कुपोर्ण प्रिाववत 
जनिङ्ख्र्ा प्रलतशत 5 4 3 2 1 0 0 

  

  

  
      

करेिाबारी िएको 
घरपररवार  

प्रलतशत 95 96 96 97 98 99 99 

  

  

      

आफ्नो उत्पादनबाट 
वर्यिरी खान पगु्ने घरधरुी प्रलतशत 70 70 72 75 80 85 85       

प्रलतव्र्शक्त खाद्य उत्पादन वकिोग्राम 165 170 175 180 190 200 200       

आधारितू खाद्य िरुक्षाको 
शटथलतमा रहेका पररवार 

प्रलतशत 90 91 92 92 93 95 95       

कशम्तमा एक गाई/िैंिी 
िएको पररवार 

प्रलतशत 85 85 86 87 87 88 88 

  

      

कशम्तमा एक मािजुन्र् 
पशपंुक्षी पाल्न ेघर पररवार 

प्रलतशत 95 95 96 96 96 97 97       

उच्च खाद्य अिरुक्षाको 
शटथलतमा रहेका पररवार 

प्रलतशत 3 2 1 0 0 0 0         

उपिोगको दइु लतहाई 
खानामा खचय गने 
जनिङ्ख्र्ा 

प्रलतशत 40 38 38 35 35 30 30         
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िूचक इकाई आधार वर्य 

उपिशधध र्ोजना 
अवलधको 
जम्मा 

उपिशधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

शजम्मेवार 
लनकार् 

जोशखम  

अनमुान 

दीराि  

िंकेत 

प्रििं  

िंकेत 

दीववि  

िंकेत पवहिो वर्य दोस्रो वर्य तेस्रो वर्य चौथो वर्ष प ाँचौं वर्ष 

उद्योग व्र्विार्मा िंिग्न 
(उद्यमी, व्र्विार्ी) प्रलतशत 2 3 5 7 9 10 10   

    

      

उद्योग व्र्विार्बाट 
रोजगारी प्राप्त गनेको 
िङ्ख्र्ा (थप) 

िङ्ख्र्ा 450 500 550 700 900 1000 1000         

प्रत्र्क्ष रोजगरीमा बृवि 
(वावर्यक) प्रलतशत  2 3 6 10 15 15         

िीपमूिक तालिम प्राप्त 
जनशशक्त 

िङ्ख्र्ा 40 50 60 70 80 80 80         

घरेि ुतथा िाना उद्योग 
दताय िङ्ख्र्ा 140 200 250 300 400 500 500 

  

      

मझौिा उद्योग दताय िङ्ख्र्ा 0 0 1 1 2 2 2       

टथानीर् िीप तथा स्रोत 
िाधनमा आधाररत उद्योग 

िङ्ख्र्ा 0 1 2 3 4 5 5       

टथानीर् कच्चा पदाथय 
प्रशोधन उद्योग  

िङ्ख्र्ा 0 0 1 1 2 2 2       

ववलिन्न ठाउमा हाट बजार 
िञ्चािन 

िङ्ख्र्ा 0 2 4 8 10 10 10       

लनकािीजन्र् कच्चा 
पदाथयको पररमाण 

मे. टन 0 5 10 15 20 25 30       

ववलिन्न ठाउमा टथानीर् 
िामानको बजार िञ्चािन 

िङ्ख्र्ा 0 1 1 2 2 3 3       

उत्पादन र बजारीकरण 
िहकारी िंटथा िङ्ख्र्ा 0 1 1 1 1 2 2       
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िूचक इकाई आधार वर्य 

उपिशधध र्ोजना 
अवलधको 
जम्मा 

उपिशधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

शजम्मेवार 
लनकार् 

जोशखम  

अनमुान 

दीराि  

िंकेत 

प्रििं  

िंकेत 

दीववि  

िंकेत पवहिो वर्य दोस्रो वर्य तेस्रो वर्य चौथो वर्ष प ाँचौं वर्ष 

थोक तथा खरुा व्र्ापारमा 
रोजगारी लिजयना िङ्ख्र्ा 150 200 250 300 350 400 400       

िपुथ मूल्र् पिि िङ्ख्र्ा 0 1 2 5 6 7 7       

िहकारी पिि िङ्ख्र्ा 0 1 1 2 2 3 3       

होििेि पििको िङ्ख्र्ा िङ्ख्र्ा 0 0 1 1 2 3 3       

टथानीर् वजार र आपूलतय 
अनगुमन 

िङ्ख्र्ा 0 2 2 2 2 2 2       

पर्यटन व्र्विार्बाट प्रत्र्क्ष 
रोजगारी पाउनकेो िङ्ख्र्ा िङ्ख्र्ा 0 5 10 15 20 25 25 

      

      

पर्यटक िङ्ख्र्ामा बृवि दर 
(आन्तररक) प्रलतशत 0 2 5 7 9 10 10       

पर्यटक िङ्ख्र्ामा बृवि दर 
(बाह्य) 

प्रलतशत 0 20 20 30 30 30 30       

पालिकामा भ्रमण गनय 
आएका पर्यटकहरूको 
वावर्यक हजार 

िङ्ख्र्ा 50 200 500 800 800 1000 1000       

पर्यटन र िेवामूिक 
व्र्विार्मा िंिग्न व्र्शक्त 

िङ्ख्र्ा 50 60 80 150 180 200 200       

पर्यटन िचुना केन्र 
टथापना िङ्ख्र्ा 0 0 0 0 1 1 1       

आधारितु पूवायधार 
िवहतको पर्यटकीर् टथि 

िङ्ख्र्ा 0 0 1 2 3 4 4       

पर्यटकीर् टतरका होटि  

तथा  बेड 

िङ्ख्र्ा 0 0 1 1 2 3 3       

िङ्ख्र्ा 0 0 5 10 20 30 30       

साधािण होटल  तथा बेड िङ्ख्र्ा 12 15 20 22 25 27 27       
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िूचक इकाई आधार वर्य 

उपिशधध र्ोजना 
अवलधको 
जम्मा 

उपिशधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

शजम्मेवार 
लनकार् 

जोशखम  

अनमुान 

दीराि  

िंकेत 

प्रििं  

िंकेत 

दीववि  

िंकेत पवहिो वर्य दोस्रो वर्य तेस्रो वर्य चौथो वर्ष प ाँचौं वर्ष 

िङ्ख्र्ा 40 50 65 75 90 100 100       

होम टटे  तथा बेड 
िङ्ख्र्ा 0 5 10 10 15 15 15       

िङ्ख्र्ा 0 20 40 40 60 60 60       

पदमागय लनमायण तथा 
टतरोन्नलत 

वक.लम. 0 5 7 10 12 15 15       

िेवकङ गाइड तालिम प्राप्त 
जनशशक्त 

िङ्ख्र्ा 0 5 10 10 15 15 15       

कुक तालिम प्राप्त जनशशक्त िङ्ख्र्ा 0 10 10 10 20 20 20       

होटि व्र्वटथापन तालिम 
प्राप्त जनशशक्त 

िङ्ख्र्ा 0 10 20 30 40 50 50       

खलनज तथा खानी के्षिको 
कुि आम्दानी बृवि  

प्रलतशत 0       

      

      

खानी के्षिमा िंिग्न 
राेेजगारी िङ्ख्र्ा 0     10 10       

पालिकाको कुि आन्तरीक 
आर्मा खानी के्षिको 
र्ोगदान  

प्रलतशत 0     5 2       

खानीको िम्िाव्र्ता 
अध्र्र्न 

िङ्ख्र्ा 0 1 2    2       

पवहचान िएका खानी के्षि िङ्ख्र्ा 0      2       

वातावरणीर् प्रिाव अध्र्र्न 
िएका खानी के्षि 

िङ्ख्र्ा 0  1 2 3 3 3       

नदी जन्र् उत्खननबाट 
बावर्कय  आम्दानी बृवि  

प्रलतशत 0 10 12 13 15 20 20       

उत्खनन ्शरुु िएका खानी िङ्ख्र्ा 0 1 2 1 1 1 5       



160 
 

िूचक इकाई आधार वर्य 

उपिशधध र्ोजना 
अवलधको 
जम्मा 

उपिशधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

शजम्मेवार 
लनकार् 

जोशखम  

अनमुान 

दीराि  

िंकेत 

प्रििं  

िंकेत 

दीववि  

िंकेत पवहिो वर्य दोस्रो वर्य तेस्रो वर्य चौथो वर्ष प ाँचौं वर्ष 

खेलतर्ोग्र् जलमन मध्रे् 
लिंशचत जलमन 

प्रलतशत 37 40 45 50 50 55 55 

      

      

िचुारु लिंचाइ आर्ोजना  िङ्ख्र्ा 45 47 48 50 52 55 55       

िंरशक्षत महुान िङ्ख्र्ा 30 35 40 40 45 45 45       

प्रर्ोगमा आएका लिंचाइ 
प्रववलध (ितह, पोखरी, लड्रप, 

लिफ्ट आदद) 

िङ्ख्र्ा 0 10 10 10 15 15 15       

 बाहै्र मवहना लिंचाइ हनुे 
घरधरुी प्रलतशत 12 15 16 18 20 20 20       

लिफ्ट लिंचाइ आर्ोजना िङ्ख्र्ा 0 1 2 3 4 5 5       

कुिो तथा नहर टतरीकरण 
(वकलम) 

वक.लम. 0 5 10 15 20 25 25       

्िाशटटक पोखरी िङ्ख्र्ा 60 150 300 500 700 1000 1000       

बेराेेजगारी दर  प्रलतशत 35 30 25 20 15 10 10             

िहकारीमा  आवि मवहिा   प्रलतशत 23 25 28 30 33 35 35             

र्वुा व्र्विार्ीहरूबाट 
िञ्चािन िएका 
व्र्विार्को िङ्ख्र्ा 

िङ्ख्र्ा 0 10 20 30 40 50 50 

            

उद्यमशीिता तालिम प्राप्त 
जनशशक्तरूको वावर्यक 

िङ्ख्र्ा 
िङ्ख्र्ा 18 30 50 70 90 110 110 

            

उद्यम, व्र्विार् र 
टवरोजगारीमा िंिग्न 
श्रलमक 

प्रलतशत 3 5 8 10 15 20 20 

            

जनिङ्ख्र्ा बृविदर प्रलतशत 1.54 1.58 1.6 1.6 1.62 1.62 1.62             

जनघनत्व पलत वग वकमी जना 60 61 62 62 63 63 63             
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िूचक इकाई आधार वर्य 

उपिशधध र्ोजना 
अवलधको 
जम्मा 

उपिशधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

शजम्मेवार 
लनकार् 

जोशखम  

अनमुान 

दीराि  

िंकेत 

प्रििं  

िंकेत 

दीववि  

िंकेत पवहिो वर्य दोस्रो वर्य तेस्रो वर्य चौथो वर्ष प ाँचौं वर्ष 

प्रलत पररवार और्त िदटर् 
िङ्ख्र्ा जना 5.78 5.7 5.6 5.3 5 4.9 4.9 

      
      

जनिङ्ख्र्ामा िक्रीर् 
उमेरको वहटिा 
(जनिांश्र्क िािांश) 

प्रलतशत 54.6 54 53.5 53 53 52.5 52.5 

      

      

जनिङ्ख्र्ामा आशश्रत 
अनपुात 

अनपुात 40.61 40.7 40.9 41 41 41.5 41.5 
      

      

जनिङ्ख्र्ामा िैवङ्गक 
अनपुात 

अनपुात 95 96 96 97 97 98 98 
      

      

सहिी जनसङ्ख्या  प्रलतशत 0 0 1 2 2 3 3             

जन्मदताय प्रलतशत 99 100 100 100 100 100 100             

मतृ्र्दुताय प्रलतशत 98 100 100 100 100 100 100             

वववाह दताय प्रलतशत 99 100 100 100 100 100 100             

बिाइँिराइ दताय प्रलतशत 99 100 100 100 100 100 100             

वैदेशशक रोजगारमा जान े
१५-४० उमेको 
जनिङ्ख्र्ा 

प्रलतशत 35 32 30 25 20 15 15 

      

      

खानेपानी िेवा प्राप्त घरधरुी प्रलतशत 88      100             

ितु्केरी -टर्ाहार ित्ता 
पाउने मवहिा िङ्ख्र्ा 270 270 280 280 300 300 300             

कुपोर्ण प्रिाववत 
जनिङ्ख्र्ा प्रलतशत 5 4 3 2 1 0 0 

      
      

पररवार लनर्ोजनका 
आधलुनक िाधनको प्रर्ोग 
गने प्रजननर्ोग्र् उमेरका 
मवहिा 

प्रलतशत 40 45 50 55 60 65 65 
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िूचक इकाई आधार वर्य 

उपिशधध र्ोजना 
अवलधको 
जम्मा 

उपिशधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

शजम्मेवार 
लनकार् 

जोशखम  

अनमुान 

दीराि  

िंकेत 

प्रििं  

िंकेत 

दीववि  

िंकेत पवहिो वर्य दोस्रो वर्य तेस्रो वर्य चौथो वर्ष प ाँचौं वर्ष 

प्रजननर्ोग्र् उमेरका 
मवहिामा पररवार 
लनर्ोजनका आधलुनक 
िाधनको न्र्नुता  

प्रलतशत 45 40 20 15 12 10 10 

      

      

वकशोरी अवटथाको प्रजनन 
(प्रजननर्ोग्र् उमेरका 
मवहिाको अनपुात) 

प्रलतशत 10 8 5 3 0 0 0 

      

      

पवहिो बच्चा जन्माउने 
और्त उमेर (प्रजननर्ोग्र् 
उमेरका मवहिा) 

प्रलतशत 20 20 21 21 22 22 22 

      

      

जानिाङ्ख्र्ीक तथ्र्ाङ्कको 
लडजीटाइज्ट  िचुना प्रणािी 
ववकाि 

िङ्ख्र्ा 0 1     1 

      

      

िाक्षरता वर्ष्क प्रलतशत 76      90     
  

      

ववद्यािर्मा खदु िनाय दर* प्रलतशत 75      96           

वर्र्क िाक्षरता दर (१५ 
वर्य मालथ) 

प्रलतशत 58.8 78 79 80 80 81 81 

      

      

र्वुा िाक्षरता दर (१५-
२४ वर्य) प्रलतशत 92.5 99 99 99 99 99 99       

बाि कक्षा/पूवय प्राथलमक 
तहको अनिुव िवहत कक्षा 
१ मा िनाय दर 

प्रलतशत 99 100 100 100 100 100 100       

मावव ववद्यािर् शशक्षा (९-
१२) को िनायमा िैवङ्गक 
िमता 

प्रलतशत १०२ 94 95 95 96 97 97       

उच्च शशक्षामा कुि िनायदर प्रलतशत 0 0 30 40 60 65 65       
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िूचक इकाई आधार वर्य 

उपिशधध र्ोजना 
अवलधको 
जम्मा 

उपिशधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

शजम्मेवार 
लनकार् 

जोशखम  

अनमुान 

दीराि  

िंकेत 

प्रििं  

िंकेत 

दीववि  

िंकेत पवहिो वर्य दोस्रो वर्य तेस्रो वर्य चौथो वर्ष प ाँचौं वर्ष 

माध्र्लमक तह (९-१२) 
मा खदु िनायदर 

प्रलतशत 78 80 82 85 88 90 90       

आधारितू तह (१-५) मा 
कुि िनायदर 

प्रलतशत ९७ 98 99 100 100 100 100       

आधारितू तह (१-८) मा 
खदु िनायदर 

प्रलतशत ९२ 84 85 88 90 95 95       

आधारितू तहमा ववद्यािर् 
जाने उमेरका ववद्यािर् 
बावहर रहेका ववद्याथी 

प्रलतशत 3 1 0 0 0 0 0       

मावव ववद्यािर् छाड्न े
ववद्याथीको दर (९-१२) प्रलतशत 3.7             

अधारितु ववद्यािर् छाड्न े
ववद्याथीको दर (१-८) प्रलतशत ४             

अधारितु ववद्यािर् छाड्न े
ववद्याथीको दर (१-५) प्रलतशत ३.८ 0 0 0 0 0 0       

ववद्यािर् शशक्षा (१-१२) 
शशक्षक- ववद्यालथय अनपुात 

अनपुात 1:34 1:34 1:34 1:34 1:34 1:34 1:34       

प्राववलधक धारको ववद्यािर् 
िञ्चािन  

िङ्ख्र्ा 0 1 1 2 2 2 2       

प्राववलधक शशक्षािर्मा 
अध्र्र्नरत ववद्याथी 
िङ्ख्र्ा 

िङ्ख्र्ा 0 30 60 120 180 240 240       
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िूचक इकाई आधार वर्य 

उपिशधध र्ोजना 
अवलधको 
जम्मा 

उपिशधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

शजम्मेवार 
लनकार् 

जोशखम  

अनमुान 

दीराि  

िंकेत 

प्रििं  

िंकेत 

दीववि  

िंकेत पवहिो वर्य दोस्रो वर्य तेस्रो वर्य चौथो वर्ष प ाँचौं वर्ष 

प्राववलधक तथा व्र्विावर्क 
शशक्षा कार्यक्रम िञ्चािन 

िइरहेका ववद्यािर्हरू 

िङ्ख्र्ा 0 1 2 3 4 5 5       

टनातक तहको पढाइ हनु े
किेज 

िङ्ख्र्ा 0 1     1       

टनातक तहको ववद्याथी िङ्ख्र्ा 0 30 60 90 120 120 120       

बाि क्िब गठन िएका 
ववद्यािर् 

िङ्ख्र्ा 41      41       

कम््र्टुर प्रर्ोगशािा 
िएका ववद्यािर् 

िङ्ख्र्ा 9 10 11 12 13 14 14       

ववज्ञान प्रर्ोगशािा िएका 
ववद्यािर् 

िङ्ख्र्ा 9      9       

ईन्टरनेट तथा ई- शशक्षा 
िवुवधा िएका ववद्यािर् 

िङ्ख्र्ा 9 15 20 25 30 41 41       

छािामैिी ववद्यािर् िङ्ख्र्ा 12 15 18 20 22 25 25       

अपाङ्गतामैिी ववद्यािर् िङ्ख्र्ा 0 0 1 2 3 4 4       

आवािीर् ववद्यािर् िङ्ख्र्ा 0 0 1    1       

माध्र्लमक शशक्षा कक्षा(९-
१२) िञ्चालित िामदुावर्क 

ववद्यािर् 

िङ्ख्र्ा 6 6 6 7 7 8 8       

अधारितु ववद्यािर् 
िामदुावर्क  

िङ्ख्र्ा ३२      41       

िंटथागत ववद्यािर् िङ्ख्र्ा 0      0       
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िूचक इकाई आधार वर्य 

उपिशधध र्ोजना 
अवलधको 
जम्मा 

उपिशधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

शजम्मेवार 
लनकार् 

जोशखम  

अनमुान 

दीराि  

िंकेत 

प्रििं  

िंकेत 

दीववि  

िंकेत पवहिो वर्य दोस्रो वर्य तेस्रो वर्य चौथो वर्ष प ाँचौं वर्ष 

प्राववलधक ववर्र्मा 
अध्र्र्नरत दलित 
छािवृशत्त प्राप्त ववद्याथी 

िङ्ख्र्ा 0 5 5 5 5 5 5       

ववध्र्ािर्मा अध्र्र्नरत 
ववपन्न छािवृशत्त  

िङ्ख्र्ा 0 10 10 10 10 10 10       

अटपताि  िङ्ख्र्ा 0 0 1    1             

अपेशक्षत आर् ु(जन्म 
हुँदाको) वर्य 71      75 

      
      

३० लमनेटिम्मको दरुीमा 
टवाटथ्र् िेवामा पहुचँ 
रहेका पररवार 

प्रलतशत 38 45 50 60 70 80 80 

      

      

िंटथागत ितु्केरी िेवाको 
दार्रा प्रलतशत 64 70 75 90 95 100 100 

      
      

दक्ष टवाटथ्र्कमीबाट 
प्रिलुत िेवा लिएका मवहिा प्रलतशत 64 70 75 90 95 100 100 

      

      

बलथिंङ िेन्टर िङ्ख्र्ा 7 7 7 8 9 10 10             

गिायवटथाको परीक्षण दर प्रलतशत 84 85 88 90 95 100 100             

५ वर्य मलुनको वाि 
मतृ्र्दुर (प्रलतहजार जीववत 
जन्ममा) 

दर 0 0 0 0 0 0 0 

      

      

शशश ुमतृ्र्दुर (प्रलतहजार 
जीववत जन्ममा) 

दर 0.75 0 0 0 0 0 0 
      

      

नवजात शशश ुमतृ्र्दुर 
(प्रलतहजार जीववत जन्ममा) 

दर 1 0 0 0 0 0 0 
      

      

पूणय खोप प्रलतशत 91 95 100 100 100 100 100             
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िूचक इकाई आधार वर्य 

उपिशधध र्ोजना 
अवलधको 
जम्मा 

उपिशधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

शजम्मेवार 
लनकार् 

जोशखम  

अनमुान 

दीराि  

िंकेत 

प्रििं  

िंकेत 

दीववि  

िंकेत पवहिो वर्य दोस्रो वर्य तेस्रो वर्य चौथो वर्ष प ाँचौं वर्ष 

लिटालमन ए खान े
बािबालिका प्रलतशत 100      100 

      
      

झाडा पखािाको िंक्रमण 
दर 

प्रलतशत 5 3 2 1 0 0 0 
      

      

मवहिा टवाटथ्र् टवरं् 
िेववका िङ्ख्र्ा 81 82 84 86 88 91 91 

      
      

िामान्र् टवाटथ्र् उपकरण 
उपिधध िएका िवन 

िङ्ख्र्ा 7 9 10 11 12 13 13 
      

      

आधलुनक उपकरण 
िवहतका टवाटथ्र् िवन 

अनपुात 1 2 3    3 
      

      

आधारितू िवुवधा िवहतका 
टवाटथ्र् िंटथा िङ्ख्र्ा 7 9 10 11 12 13 13 

      

      

टथार्ी बन्ध्र्ाकरण गने 
दम्पलत 

प्रलतशत 24 26 28 30 32 34 34 
      

      

प्राथलमक उपचार केन्र िङ्ख्र्ा 1      1             

बेड िङ्ख्र्ा 3   18   18             

हेल्थ पोष्ट िङ्ख्र्ा 6      6             

टवाटथ्र् एकाई िङ्ख्र्ा 5      5             

ववशेर्ज्ञ शचवकत्िक िङ्ख्र्ा 0      2             

मध्र्म टतरको टवाटथ्र् 
कार्यकताय िङ्ख्र्ा 56      70 

      
      

िवारी िाधन र्कु्त टवाटथ्र् 
िंटथा िङ्ख्र्ा 0      2 

      
      

टवाटथ्र् बीमा गने पररवार प्रलतशत 0 5 20 40 60 80 80             

एम्बिेुन्ि िञ्चािन िङ्ख्र्ा 1   1   2             
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िूचक इकाई आधार वर्य 

उपिशधध र्ोजना 
अवलधको 
जम्मा 

उपिशधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

शजम्मेवार 
लनकार् 

जोशखम  

अनमुान 

दीराि  

िंकेत 

प्रििं  

िंकेत 

दीववि  

िंकेत पवहिो वर्य दोस्रो वर्य तेस्रो वर्य चौथो वर्ष प ाँचौं वर्ष 

पालिका माफय त लनशलु्क 
उपिधध िएको और्धी  िङ्ख्र्ा 70      72 

      

      

एच आईलि एड्ि 
रोकथामबारे जानकारी प्राप्त 
प्रजननर्ोग्र् उमेरका 
मवहिा 

प्रलतशत 90 95 100 100 100 100 100 

      

      

टवाटथ्र् शशववर िञ्चािन िङ्ख्र्ा 0 2 2 2 2 2 2             

घमुन्ते टवाटथ्र् िेवा  पटक 1 2 2 2 2 2 2             

दक्ष टवाटथ्र् िेवा तालिम िङ्ख्र्ा 0 1 1 1 1 1 1             

प्रर्ोगशािा शरुु िएका 
टवाटथ्र् िंटथा िङ्ख्र्ा 1 1 2 3 4 5 5 

      

      

आधारितू खानेपानीको 
पहुँच िएको जनिङ्ख्र्ा प्रलतशत 90 95 100 100 100 100 100 

      

      

टवच्छ खानेपानीको पहुचँ 
िएको जनिङ्ख्र्ा प्रलतशत 15 18 20 25 30 35 35       

शौचािर् िएका घरपररवार प्रलतशत 98 100 100 100 100 100 100       

पाईपद्वारा ववतररत पानी 
उपर्ोग गने पररवार 

प्रलतशत 56 60 65 75 80 85 85       

खानेपानीको मूहान िंरक्षण िङ्ख्र्ा 97 120 150 180 210 250 250       

िेशफ्टट्यांकी िवहतको 
शौचािर् िएको पररवार 

प्रलतशत 75 80 85 88 90 95 95       

िाधारण शौचािर् िएको 
पररवार 

प्रलतशत 20 18 15 10 5 3 3       

िावयजलनक शौचािर् िङ्ख्र्ा 1 3 4 5 6 7 7       
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िूचक इकाई आधार वर्य 

उपिशधध र्ोजना 
अवलधको 
जम्मा 

उपिशधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

शजम्मेवार 
लनकार् 

जोशखम  

अनमुान 

दीराि  

िंकेत 

प्रििं  

िंकेत 

दीववि  

िंकेत पवहिो वर्य दोस्रो वर्य तेस्रो वर्य चौथो वर्ष प ाँचौं वर्ष 

जोशखमर्कु्त अवटथामा 
िाबनु पानीिे हात धनु े

प्रलतशत 40 45 60 70 75 80 80       

उपचार गररएको वा 
िरुशक्षत खानेपानी िवुवधा 
प्राप्त घरधरुी 

प्रलतशत 5 10 15 20 50 70 70       

मवहिा/घरेि ुवहंिा प्रलतशत 30 25 20 15 10 0 0 

      

      

बािश्रम प्रलतशत 10 5 0 0 0 0 0       

अपाङ्गमैिी िावयजलनक िेवा 
प्रदार्क िंटथा िङ्ख्र्ा 0 0 1 2 3 4 4       

बैङ्क माफय त िामाशजक 
िरुक्षा ित्ता प्राप्त गने जेष्ठ 
नागररक 

प्रलतशत 0 30 50 100 100 100 100       

व्र्विावर्क िीपमूिक 
तालिम प्राप्त मवहिा िङ्ख्र्ा 73 80 100 120 140 160 160       

तालिम प्राप्त अपाङ्गता 
िएका व्र्शक्त 

िङ्ख्र्ा 0 5 10 15 20 25 25       

कुि िहिागीहरूमा 
मवहिाको प्रलतशत 

प्रलतशत 37 40 40 40 40 40 40       

िैवङ्गक वहंिा र छुवाछुत 
िम्बन्धी घटना दताय िङ्ख्र्ा 7 0 0 0 0 0 0       

िैवङ्गक वहंिा र छुवाछुत 
िम्बन्धी िचेतना कार्यक्रम 

िङ्ख्र्ा 5 2 2 2 2 2 2       

वपलडत मवहिाहरूको िालग 
िरुशक्षत आवाि गहृ 

िङ्ख्र्ा 0    1 1 1       

GESI पररक्षण िङ्ख्र्ा 0 1 1 1 1 1 1       
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िूचक इकाई आधार वर्य 

उपिशधध र्ोजना 
अवलधको 
जम्मा 

उपिशधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

शजम्मेवार 
लनकार् 

जोशखम  

अनमुान 

दीराि  

िंकेत 

प्रििं  

िंकेत 

दीववि  

िंकेत पवहिो वर्य दोस्रो वर्य तेस्रो वर्य चौथो वर्ष प ाँचौं वर्ष 

बाि हेल्पिाइन िञ्चािन िङ्ख्र्ा 0 1     1       

बाि उद्यान िङ्ख्र्ा 0 1 2 4 5 7 7       

िरुशक्षत बाि गहृ िङ्ख्र्ा 0   1   1       

जेष्ठ नागररक ददवा िेवा 
केन्र 

िङ्ख्र्ा 0    1  1       

जेष्ठ नागररक िम्मान  िङ्ख्र्ा 54 100 150 200 250 300 300       

जेष्ठ नागररक ित्िङ्ग केन्र िङ्ख्र्ा 0 1 2 3 5 7 7       

अपाङ्गता िएकाहरूको 
िालग ददवा िेवा केन्र 

िङ्ख्र्ा 0   1   1       

र्ौलनक तथा िैवङ्गक 
अल्पिं्र्क मैिी 
िावयजलनक शौचािर् 

िङ्ख्र्ा 0 1   2  2       

अपाङ्गता िम्बशन्ध हेल्प 
डेक्ि िञ्चािन 

िङ्ख्र्ा 0 1     1       

कुि िहिागीहरूमा 
अपाङ्गता िएका प्रलतशत 0 2 5 10 10 10 10       

र्वुाहरूको नेततृ्वमा रहेको 
िामाशजक िंघिंटथा प्रलतशत 0 5 10 15 20 25 25             

राविर् अन्तराविर् खेिाडी 
िङ्ख्र्ा िङ्ख्र्ा 0 1 2 3 4 5 5 

      
      

प्रदेश तथा शजल्िाटतरीर् 
खेिाडी िङ्ख्र्ा 0 5 10 15 15 15 15 

      
      

र्वुाक्िब, िंजाि तथा 
िंटथा िङ्ख्र्ा 7 15 20 30 30 30 30 

      
      

लनर्लमत र्ोगाभ्र्ाि गने 
जनिङ्ख्र्ा प्रलतशत 0 3 5 7 8 9 10 
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िूचक इकाई आधार वर्य 

उपिशधध र्ोजना 
अवलधको 
जम्मा 

उपिशधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

शजम्मेवार 
लनकार् 

जोशखम  

अनमुान 

दीराि  

िंकेत 

प्रििं  

िंकेत 

दीववि  

िंकेत पवहिो वर्य दोस्रो वर्य तेस्रो वर्य चौथो वर्ष प ाँचौं वर्ष 

पालिकाटतरीर् खेिमैदान िङ्ख्र्ा 0  1    1             

खेि मैदान िएका 
ववद्यािर् 

िङ्ख्र्ा 25 28 30 35 38 41 41 
      

      

अन्तर ववद्यािर् 
प्रलतर्ोलगतात्मक खेिकुद 
कार्यक्रम 

िङ्ख्र्ा 1 1 1 1 1 1 1 

      

      

पालिकामा िंचालित 
खेिकुद प्रलतर्ोलगता िङ्ख्र्ा 0 1 1 1 1 1 1 

      

      

खेिाडी प्रशशक्षण कार्यक्रम िङ्ख्र्ा 0 1 1 1 1 1 1             

पालिकाटतरीर् 
प्रलतर्ोलगतात्मक खेिकुद 
कार्यक्रम 

िङ्ख्र्ा 0 1 1 1 1 1 1 

      

      

िफि एवम ्क्षमतावान 
खेिाडी प्रोत्िाहन तथा 
िम्मान  

िङ्ख्र्ा 0 1 1 1 1 1 1 

      

      

र्ोगा प्रशशक्षण पटक 0 1 1 1 1 1 1             

कवडयहि तथा खेिकुद 
मैदान 

िङ्ख्र्ा 0    1  1 
      

      

प्रदेशटतरको खेि मैदान िङ्ख्र्ा 0      0           

आधारितू िामाशजक 
िरुक्षामा आबि 
जनिङ्ख्र्ा (कुि िाि 
ग्राही मध्रे्) 

िङ्ख्र्ा  आिस्यकता अनुसाि सबै                  

कृवर् तथा पश ुलबमामा 
आवि पररवार 

प्रलतशत 0 2 5 7 10 15 15 
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िूचक इकाई आधार वर्य 

उपिशधध र्ोजना 
अवलधको 
जम्मा 

उपिशधध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

शजम्मेवार 
लनकार् 

जोशखम  

अनमुान 

दीराि  

िंकेत 

प्रििं  

िंकेत 

दीववि  

िंकेत पवहिो वर्य दोस्रो वर्य तेस्रो वर्य चौथो वर्ष प ाँचौं वर्ष 

िामाशजक िरुक्षा तथा 
िंरक्षण िम्बन्धी आवश्र्क 

काननु लनमायण 

िङ्ख्र्ा 0 1     1 

    

        

िामाशजक िरुक्षा िम्बशन्ध 
एकीकृत िूचना प्रणािी 
व्र्वटथापन 

िङ्ख्र्ा 0 1     1 

    

        

डाटाबेि तर्ार िएको  िङ्ख्र्ा 0 1     1             
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बंगरुको पाठा पाठी ववतरण िं्र्ा ५ 
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खानेपानी    

प्रलत आर्ोजना )ववकाि चरण(   १००० 
 

प्रलत आर्ोजना )कार्ायन्वर्न चरण(   ५५०० 
 

खानेपानी उत्पादन वृवि प्रलत र्मर्िलड ३२६०० 
 

ढि प्रशोधन केन्रको िालग जग्गा 
अलधग्रहण 

रोपनी ६१०० 
 

र्वुा तथा खेिकुद    

र्वुा प्रलतिा िम्मान hgf १०० 
 

टवरोजगार व्र्विार्को ववमा वटा ३ .२५  
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उपशाखा नहर लनमाण कार्य वक .लम.  २०००  

लिंशचत क्षेि वचावट कार्य वक .लम.  ४००००  

नहर िंचािन तथा मयमत प्र .ि .  ३००  

िालियि रोद ममयत तथा बचावट कार्य 
अन्वेर्ण लडप टर्वेुि लनमायण तथा पम्प 
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र्ि अनिुचुीमा िएको वववरण नेपाि िरकारिे प्रकाशशत गरेको मध्र्मकालिन खचय िंर  )आ .ब .  बाट  
िािार गररएको हो ।( – 

र्ि अनिूुचीमा िएको लबबरणनेपाि िरकारिे प्रकाशशत गरेको आ.ब.२०७७÷७८-२०७९/८० बाट 
िािार गररएको हो । 
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