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 परिच्छेद एक: परिचय 

 

१.१ पषृ्ठभलूम 
नेपालको िंक्रवधानको कायायन्वयन, “िमरृ्द् नेपाल ि िखुी नेपाली” को वतयमान ििकािको लक्ष्य एवं िन ्२०३० 
िम्ममा हालिल गनुयपने ददगो क्रवकाि लक्ष्यहरू िम्बन्धी अन्तिायक्रिय प्रलतबर्द्ता पूिा गनयकालालग िावयर्लनक खचयको 
प्रभावकािी व्यवस्थापन हनु ु पदयछ । िावयर्लनक खचयको प्रभावकािी व्यवस्थापन गने और्ािको रूपमा िहेको 
मध्यमकालीन खचय िंिचनाले उपयुयि लक्ष्यहरू पूिा गनय िहयोग पयुायउँछ ।  

आवलधक योर्नाले ललएका िमक्रष्टगत क्रविय ि िेत्रगत लक्ष्य ि उद्देश्यहरू क्रविय गनय िावयर्लनक खचय व्यवस्थापनको 
महत्त्वपूणय भलूमका िहन्छ। क्रवलनयोर्न कुशलता, कायायन्वयन दिता ि क्रविीय िशुािन कायम गिी  िावयर्लनक 
स्रोतको प्रभावकािी व्यवस्थापन गनय मध्यमकालीन खचय िंिचना एउटा  महत्त्वपूणय और्ािको रूपमा िहेको छ। 
अन्ति ििकािी क्रवि  व्यवस्थापन  ऐन, २०७४ ले िंर्, प्रदेश ि स्थानीय तहले िावयर्लनक आय-व्ययको  क्रवविण 
प्रस्तत ुगदाय अलनवायय रूपमा आगामी तीन वियमा हनुे खचयको प्रिेपण िक्रहतको मध्यमकालीन खचय िंिचना तर्ुयमा 
गनुयपने व्यवस्था गिेको छ। 

यि ऐन अनिुाि मध्यमकालीन खचय िंिचनामा प्रस्ताक्रवत योर्नाको उद्देश्य तथा िो योर्नाकालालग िम्भाव्यता 
अध्ययन गनय वा खचय छुट्याउन आवश्यकताको पषु्ट्ट्याइँलाई िमेक्रटन ुपने, प्रस्ताक्रवत योर्ना कायायन्वयन हनुे आलथयक 
विय ि त्यिपलछका दईु आलथयक वियमा प्राप्त हनुिक्न ेप्रलतफल ि उपलक्षधध िमेत िाख्नपुने व्यवस्था छ। यिका 
िाथै योर्ना लाग ुगनय आवश्यक पने खचयको क्रवविण ि िो िकम कुन कुन स्रोतबाट के कलत व्यहोने ि खचय 
गरिएको िकमबाट प्राप्त हनु िक्ने प्रलतफल ि उपलक्षधधको प्रिेपण गरिएको हनुपुने प्रावधान छ। यिै प्रावधानलाई 
ध्यानमा िाखी यो मध्यमकालीन खचय िंिचना तर्ुयमा गरिएको छ । 

यो खचय िंिचना तर्ुयमा गदाय काययिम तथा आयोर्नाको प्राथलमकीकिण गने आधािहरू परिमार्यन गिी वस्तगुत 
रूपमा चौधौं योर्ना तथा ददगो क्रवकाि लक्ष्यहरू क्रविय गने ददशामा काययिम/आयोर्ना उन्मखु छ, छैन भन्न े
मु् य आधािमा प्राथलमकीकिणको लनक्षित मापदण्ड बनाइएको छ । िमग्र क्रवकािका क्रविय िेत्रहरूलाई ५ िेत्रमा 
क्रवभार्न मध्यकाललन खचय िंिचना प्रलतवेदन तयाि २०७८/७९-२०८०/८१ गरिएको छ।  

आवलधक योर्ना ि वाक्रियक बरे्टबीच तादात्म्यता ल्याउन घ्याङलेख गाउँपाललकाको मध्यमकालीन खचय िंिचनाले 
महत्त्वपूणय और्ािका रूपमा िहायता गदयछ। िो बमोक्षर्म यि खचय िंिचनामा आगामी पक्रहलो वियको आलथयक 
बरे्टको अनमुान तथा पलछल्लो दईु वियको बरे्ट प्रिेपण गरिएकोछ ।  

 

१.२ अवधािणा तथा उद्दशे्य 
अवधािणा  

मध्यमकालीन खचय िंिचना िावयर्लनक क्रवि व्यवस्थापनको महत्त्वपूणय और्ाि हो । यो खचय िंिचना बरे्ट तर्ुयमा 
गदाय पिम्पिागत ि अल्पकालीन िोचबाट हनुिक्ने कमर्ोिीलाई लनवािण गने िावयर्लनक क्रवि व्यवस्थापन िम्बन्धी 
अवधािणा हो ।उपलधध िीलमत स्रोत िाधनलाई क्रवकािका क्रवलभन्न िेत्रमा बाँडफाँड गने लत्र-विीय चक्रिय योर्नाका 
रूपमा मध्यमकालीन खचय िंिचनाको आवश्यकता हनु्छ ।तिथय यो लनददयष्ट लक्ष्य प्रालप्तकालालग आवलधक योर्ना 
ि वाक्रियक बरे्टबीच तादात्म्यता ल्याउन घ्याङलेख गाउँपाललकाको मध्यमकालीन खचय िंिचनाले िेतकुो काम गनेछ 
। िीलमत आलथयक स्रोत तथा अिीलमत क्रवकािका आवश्यकताबीच िमन्वय गिीप्राथलमकताका आधािमा स्रोत 
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क्रवलनयोर्न गनय मध्यमकालीन खचय िंिचनाको परिकल्पना गरिएको हो ।यिले ििकाििँग उपलधध िाधन स्रोतको 
आकँलन गने ि त्यिलाई योर्नाको प्राथलमकताको िेत्रमा तीन वियकोलालग बाँडफाँड गदयछ ।नीलतगत परिवतयन 
एवं खचयको पनुक्रवयतिणलाई लनदेक्षशत गने स्रोत योर्नाको मध्यमकालीन दृक्रष्ट ि क्रवलभन्न तहमा स्रोतको अनमुान 
योग्यता बढाउने िंयन्त्रका रूपमा यो महत्त्वपूणय हनु्छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उद्दशे्य 

१. घ्याङलेख गाउँपाललकाको क्रवकाि योर्नाको प्राथलमकताका िेत्रमा लगानीको िलुनक्षितता प्रदान 
गनय िाधन स्रोतको क्रवलनयोर्न प्रक्रियाको पनुिंिचना गिी प्राथलमकता प्राप्त क्रवियगत िेत्रमा 
बरे्टको बाँडफाँट गनुय । 

२. िावयर्लनक खचय प्रणालीमा क्रवि अनशुािन कायम गिी िमक्रष्टगत आलथयक स्थाक्रयत्व प्राप्त 
गनयकालालग ििकािलाई प्राप्त हनुे मध्यम अवलधको आन्तरिक ि वाह्य स्रोतको वास्तक्रवक अनमुान 
गिी बरे्ट खाका तर्ुयमा गनुय । 

३. िावयर्लनक खचयलाई बढी प्रभावकािी ि कुशल बनाई लक्षित प्रलतफल िलुनक्षित गने । 

१.३ िंस्थागत व्यवस्था 
नेपाल ििकािले आलथयक विय २०७६/७७ देक्षख २०८०/८१ िम्मको लालग िाक्रिय आकांिा “िमरृ्द् नेपाल, िखुी 
नेपाली” क्रविम िम्वत ् २१०० का  िूचक िक्रहतको पन्रौं  पञ्च विीय योर्ना तयाि गिेको छ। बागमती प्रदेश 
ििकािले प्रदेशको प्रथम पञ्चविीय योर्नाको आधाि–पत्र िंर्ीय लोकताक्षन्त्रक गणतन्त्रात्मक िंक्रवधानको ममय ि 
भावना, नेपाल ििकािले तय गिेका दीर्यकालीन लक्ष्य, अन्तिायक्रिय स्तिमा र्नाएका प्रलतबर्द्ता, ददगो क्रवकाि लक्ष्य, 

नेपाल पि भएका अन्य अन्तिायक्रिय िक्षन्ध िम्झौता, प्रदेशका नागरिकका क्रवकािको चाहना, लनवायक्षचत र्नप्रलतलनलध, 

क्रवज्ञ तथा क्रवलभन्न ििोकािवालाले ददएका िझुाव ि प्रदेश ििकािले िरुुवाती वियमा र्ोिणा गिेका रुपान्तिणकािी 
नीलत तथा काययिमलाई आधाि मानेि तयाि गिेको छ ।  

क्रवकािका परििूचकहरूमा पथृक त्याङ्कहरूको क्रवश्लिेण, तदअनरुूप आवलधक योर्नाहरूमा घ्याङलेख 
गाउँपाललकाको प्रिेपण, योर्नाहरूको तर्ुयमा, आवलधक अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रलतवेदनहरूको अभावले क्रवगतमा 
भएका उपलक्षधध तथा कमी कमर्ोिीहरूलाई केलाउन लनकै कदठन भएको छ । िाक्रिय रूपमा आवलधक योर्नाको 
एउटै नीलतगत आधाि हनुे भएकोले पलन घ्याङलेख गाउँपाललकाको आलथयक, िामाक्षर्क, गरिवी, पूवायधािको क्रवक्षशष्टता 
अनरुूपको नीलत ि िो अनिुािका कायय योर्ना क्रवगतमा बन्न िकेनन ्। यिको प्रथम प्राथलमकताको रूपमा छरिएि 

िमक्रष्टगत आलथयक  

 

 

 

खाका ि लक्ष्य लनधायिण 
(Resource Envelope) 

 

 
 

 

वाक्रियक बरे्ट ि 
आवलधक योर्नाका 
बीचमा तादात्म्यता 

आयोर्ना/काययिम  

 

 

प्राथलमकीकिणका 
आधािमा उपलधध स्रोत 
ि मागबीच िन्तलुन 

मध्यमकालीन क्रविीय 
खाका (MTFF) 

मध्यमकालीन  
नलतर्ा खाका 

(MTRF) 

मध्यमकालीन बरे्ट 
खाका (MTBF) 
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िहेका त्याङ्कको िङ्कलन तलुनात्मक क्रवश्लशेण, िोही अनिुाि िाक्रिय नीलत ि आवलधक योर्नािँग तालमेल हनुेगिी 
घ्याङलेख गाउँपाललकाको क्रवकाि नीलतका आधािहरूको तय गनुय िहेको छ । 

िानो ि लबकट भगूोल लभत्र छरिएि िहेका बस्तीहरू, कृक्रिमा आधारित पिम्पिागत र्ीक्रवकोपार्यन पर्द्लत, बाक्रहिी 
दलुनयािँग उत्पादकको िम्पकय को अभाव, अक्षशिा, बेिोर्गािी, गरिबी, खाद्यान्न अभाव ि िामाक्षर्क कुिीलतहरूको 
कािणले घ्याङलेख गाउँपाललका क्रपछलडएको िेत्रको रूपमा परिक्षचत छ ।तत्कालकोलालग यि िेत्रको कुल गाहयस्थ 
उत्पादन गणना गनय कदठन भए पलन नेपालको कुल गाहयस्थ उत्पादनमा यि िेत्रको योगदान लनकै कम िहेको 
िक्षर्लै आकँलन गनय िक्रकन्छ । मौिममा आधारित कृक्रि उत्पादन, पययटन, ऊर्ाय ि लबप्रिेण यि गाउँपाललकाको 
िमग्र अथयतन्त्रको मु् य आयाम हनु ्। 
नेपालमा िावयर्लनक खचयको प्रभावकािी व्यवस्थापनमा धेिै िमस्याहरू क्रवद्यमान लथए । खािगिी आवलधक योर्ना 
ि वाक्रियक काययिम बीचमा तादाम्यता निहने, कुनै आयोर्नामा आवश्यक बरे्ट नछुट्याइन,ु कुनै आयोर्नामा 
आवश्यकताभन्दा बढी बरे्ट छुट्याइन,ु ददगो नहनुे खक्षचयलो आयोर्नामा पलन लनिन्ति रूपमा बरे्ट क्रवलनयोर्न हनु,ु 

बरे्टको िलुनक्षितता नहनु ुि कायायन्वयन िमता भन्दा बढी आयोर्नाहरू िञ्चालनमा िहन ुयस्ता प्रमखु िमस्याहरू 
हनु । िावयर्लनक खचयमा देक्षखएका यी िमस्याहरूलाई िम्बोधन गनय िावयर्लनक खचय पनुिावलोकन आयोग २०५७ 
ले मध्यमकालीन खचय िंिचनाको तर्ुयमा ि कायायन्वयनको लिफारिश गिेको लथयो। यिलाई ध्यानमा िाखी दशौं 
योर्ना (२०५९–६५) िँगिँगै मध्यमकालीन खचय िंिचना योर्नािँग तालमेल हनुेगिी तर्ुयमा तथा कायायन्वयन 
गनय थाललएको लथयो । नेपालमा पक्रहलो पल्ट आलथयक विय २०५९/६० देक्षख यस्तो खचय िंिचनाको शरुुआत 
भएको लथयो । शरुुमा क्षशिा, स्वास््य, कृक्रि, लिंचाइ, क्रवद्यतु, िडक ि र्लस्रोत र्स्ता मु् य िेत्रमा यिको शरुुआत 
गरिएको लथयो । यिले आवलधक योर्ना ि वाक्रियक बरे्ट बीच तादाम्यता कायम गने, क्रवकाि 
आयोर्ना/काययिमहरूलाई प्राथलमकीकिण गने, आवलधक योर्नाले ललएका उद्देश्य ि लक्ष्यहरू पूिा गने गिी स्रोत 
िाधनको िदपुयोग गने तथा पक्रहलो प्राथलमकतामा पिेका परियोर्नाहरूमा स्रोतको िलुनक्षितता गने उद्देश्य ललएको 
लथयो ि यिबाट क्रवि अनशुािन ि आलथयक स्थाक्रयत्वको अपेिा गरिएको लथयो।  

शरुुका ५–६ वियिम्म यि खचय िंिचना तर्ुयमा काययलाई िंस्थागत गनय प्रयाि गरिएको ि त्यिको फलस्वरूप 
यिका उद्देश्यहरू खािगिी क्रवि अनशुािन ि खचयको िणनीलतक रूपमा क्रवलनयोर्न काययमा िहयोग पयुायएको लथयो 
। ति, यि खचय िंिचना तर्ुयमा गनय काननुी वाध्यता निहेको आदद कािणले त्यि पलछका केही वियहरूमा यिको 
तर्ुयमालाई लनिन्तिता भएन । ति हाल अन्ति ििकािी क्रवि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले कानूनी रूपमा यिलाई 
अलनवायय गिेपलछ यिै खचय िंिचनालाई िंस्थागत गदै िबै प्रदेश ििकाि तथा स्थानीय तहले लनमायणको पहल गिे 
िँगै घ्याङलेख गाउँपाललकाले पलन स्थानीय तहको योर्ना तर्ुयमा ददग्दशयन २०७८ का आधािमा आवलधक योर्ना 
तथा मध्यमकालीन खचय िंिचना तयाि गिेकोछ ।  

१.४ तर्ुयमा प्रक्रिया 
क. लनदेशक िलमलत गठन: 

स्थानीय तहको योर्ना तर्ुयमा ददग्दशयन २०७५ का आधािमा मध्यमकालीन खचय िंिचना तयाि गनय लनम्न 
अनिुािको लनदेशक िलमलत गठन गरियो । 

१. िंयोर्क – श्री र्गत बहादिु भोलान (अध्यि) 
२. िदस्य … श्री दगुाय देबी िनुवुाि (उपाध्यि) 
३. िदस्य … श्री िामकार्ी वाइवा (काययपाललका िदस्य) 
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४. िदस्य … श्री एक बहादिु खडका (काययपाललका िदस्य) 

५. िदस्य … श्री कृष्ट्ण बहादिु लथंङ (काययपाललका िदस्य) 
६. िदस्य … श्री चि बहादिु पाख्नीन (काययपाललका िदस्य) 

७. िदस्य … श्री लबष्ट्ण ुकुमाि कमायचायय (काययपाललका िदस्य) 

८. िदस्य … श्री रे्िनु्दिी माया वइवा (काययपाललका िदस्य) 

९. िदस्य … श्री र्ानकुा थापामगि (काययपाललका िदस्य) 

१०. िदस्य … श्री यम कुमािी दमाइ (काययपाललका िदस्य) 

११. िदस्य … श्री क्रहमाली माया लब क (काययपाललका िदस्य) 

१२. िदस्य … श्री गंगामाया  लबक (काययपाललका िदस्य) 

१३. िदस्य िक्षचव … श्री िाम कुमाि काकी (प्रमखु प्रशािकीय अलधकृत) 
ख. मध्यमकालीन खचय िंिचना िम्बक्षन्ध क्रवियगत िते्र िलमलत गठन: 

१. िंयोर्क – श्री र्गत बहादिु भोलान (अध्यि) 
२. िदस्य … श्री दगुाय देबी िनुवुाि (उपाध्यि) 
३. िदस्य … श्री िामकार्ी वाइवा (काययपाललका िदस्य) 

४. िदस्य … श्री एक बहादिु खडका (काययपाललका िदस्य) 

५. िदस्य … श्री कृष्ट्ण बहादिु लथंङ (काययपाललका िदस्य) 
६. िदस्य … श्री चि बहादिु पाख्नीन (काययपाललका िदस्य) 

७. िदस्य … श्री लबष्ट्ण ुकुमाि कमायचायय (काययपाललका िदस्य) 

८. िदस्य … श्री रे्िनु्दिी माया वइवा (काययपाललका िदस्य) 

९. िदस्य िक्षचव … श्री िाम कुमाि काकी (प्रमखु प्रशािकीय अलधकृत) 
१०. आमक्षन्त्रत िदस्य –  श्री उद्ववोध भण्डािी 
११. आमक्षन्त्रत िदस्य – श्री बलिाम दवाडी 

ख. मध्यमकालीन खचय िंिचना िम्बक्षन्ध काययदल िलमलत गठन: 

१  श्री िाम कुमाि काकी (प्रमखु प्रशािकीय अलधकृत)    िंयोर्क 

२  श्री लगरििार् खनाल – योर्ना अलधकृत   िदस्य 

३ श्री ददपेश नेउपाने - इक्षन्र्लनयि   िदस्य 

४ श्री शिेुश अलधकािी – लेखा अलधकृत   िदस्य  

५ श्री लिमण दि पन्त – योर्ना    िदस्य 

६ श्री लगरििार् खनाल – योर्ना अलधकृत   िदस्य- िक्षचव 

६ श्री उद्ववोध भण्डािी -     आमक्षन्त्रत िदस्य  

७ बलिाम दवाडी -      आमक्षन्त्रत िदस्य  

ग. लत्र–विीय खचय प्रिपेणिक्रहत कुल बरे्टको आकाि तयािी :  

गत आलथयक वियको यथाथय क्षस्थलत, चाल ुआलथयक वियको प्रिेक्रपत अवस्था ि मध्यमकालीन खचय िंिचनाको आधािमा 
काययपाललकामा नीलतगत छलफल गिी आगामी आलथयक वियको बरे्ट प्रिेपणको प्रािक्षम्भक प्रलतवेदन तयाि गरियो 
। िम्बक्षन्धत शाखाहरूले मध्यमकालीन खचय िंिचना प्राक्रवलधक काययदलको िंलग्नतामा काययगत रूपमा स्थानीय 
बरे्ट तथा स्रोत िलमलतद्वािा िमग्रमा पनुिावलोकन गिी अवधािणापत्र तयाि गरियो ।  
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र्. बरे्ट िीमा ि मागयदशयन पठाउने :  

स्रोत िलमलतले तयाि गिेको बरे्टको िीमालभत्र िेत्रगत रूपमा चाल,ु पुरँ्ीगत ि क्रविीय व्यवस्थािक्रहतको बरे्टको 
िीमा ि मागयदशयन तयाि गिी िम्बक्षन्धत क्रविय िेत्र िलमलतहरू तथा शाखाहरूमा पठाइएको मा आयोर्नाहरूमा 
मागयदशयन िक्रहत बरे्टको िीमा तथा आयोर्नाहरूको आवश्यक िंशोधन िक्रहत मध्यमकालीन खचय िंिचना 
प्राक्रवलधक िलमलतमा पठाइयो । 

ड. आयोर्ना छनौट तथा प्राथलमकीकिण : 

प्राथलमकताको रूपमा छरिएि िहेका त्याङ्कको िङ्कलन तलुनात्मक क्रवश्लशेण, िोही अनिुाि िाक्रिय नीलत ि 
आवलधक योर्नािँग तालमेल हनुेगिी घ्याङलेख गाउँपाललकाको क्रवकाि नीलतका आधािहरूमा िबै क्रविय िेत्रगत 
िलमलतहरूमा छलफल गिी आयोर्नाहरूको छनौट तथा प्राथलमकीकिण गरियो । 

च. लत्र–विीय खचय प्रिपेणिक्रहत काययिम तथा बरे्ट तयाि गिी गाउँिभामा पेश गने :  

क्रविय िेत्र िलमलतहरू तथा शाखाहरूले तयाि गिी पठाएको िीमा ि मागयदशयनलभत्र िही मध्यमकालीन खचय िंिचना 
प्राक्रवलधक िलमलतले लत्र-विीय खचय प्रिेपण िक्रहतको बरे्ट तयाि गिी लनदेशक िलमलतमा पठाइयो । उपिोिानिुाि 
प्राप्त भएको बरे्टको आधािमा आफ्नो िमेत बरे्ट तयाि गिी लनदेशक िलमलतले ददएको िझुावका आधािमा िूत्रमा 
प्रक्रवक्रष्ट गिी िम्बक्षन्धत क्रविय िेत्र िलमलतहरू तथा शाखाहरूमा पठाइयो । िम्बक्षन्धत क्रविय िेत्र िलमलतहरू तथा 
शाखाहरूले यििी प्रक्रवक्रष्ट गिी प्राप्त हनु आएको आफ्नो बरे्ट िमेत तयाि गिी िूत्रमा प्रक्रवक्रष्ट गने ि आफ्नो एवम ्
अन्तगयतका आयोर्ना/लनकायहरूको बरे्ट उपि छलफल गिी अक्षन्तम टुगों लगाई मध्यमकालीन खचय िंिचना 
प्राक्रवलधक िलमलतमा पठाइयो । 

छ. लत्र–विीय खचय प्रिपेणिक्रहत काययिम तथा बरे्ट उपि क्रवियगत िलमलतमा छलफल :  

िम्बक्षन्धत क्रविय िेत्र िलमलतहरू तथा शाखाहरूबाट तयाि गिी पठाएको बरे्ट अनमुान चाल ुखचय, पुरँ्ीगत खचय 
एवं क्रविीय व्यवस्थापनिक्रहतको काययगत ि लनकायगत रूपमा छलफल मध्यमकालीन खचय िंिचना प्राक्रवलधक 
िलमलतमामा गरियो । यिमा लनदेशक िलमलतको पलन िहभालगता िहेको लथयो । लनकायगत रूपमा बरे्टको 
छलफल टुक्रङ्गएपलछ मध्यमकालीन खचय िंिचना प्राक्रवलधक िलमलतले बरे्टको मस्यौदा तयाि गिी आवश्यकता 
अनिुाि िम्बक्षन्धत क्रविय िेत्र िलमलतहरू तथा शाखाहरू िमेतको पिामशयमा बरे्टको अक्षन्तम मस्यौदा तयाि गरियो 
। 

र्. गाउँिभामा मध्यमकालीन खचय िंिचना प्रस्ततु गने :  

िार्स्वको प्रिेपण, क्रवलभन्न िेत्रबाट प्राप्त हनुे अनदुान एवम ्ऋण िहायता, आन्तरिक ऋणको प्रिेपणिक्रहत बरे्टको 
उद्देश्य, नीलत, प्राथलमकता, दीर्यकालीन िोच एवम ् योर्नाले लनधायरित गिेको आगामी विय िञ्चालन गरिन े
काययिमहरूलाई िमेत िमेटी आगामी गाउँिभामा पेश गिी मध्यमकालीन खचय िंिचना गाउँिभाबाट स्वीकृत 
गरिनेछ।  
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परिच्छेद दईु: घ्याङलेख गाउँपाललकाको मध्यमकालीन खचय 
िंिचना 

२.१ पषृ्ठभलूम 
नेपाली िमार्मा आएको परिवतयन तथा िाज्यले ललएको िंिचनागत परिवतयनको नीलत अनिुाि स्थानीय ििकाि 
िञ्चालन ऐन २०७४ लाग ुभएको छ । क्रवकािका िम्भावनाहरू तथा स्थानीय बालिन्दाहरूको आधािभतू मागको 
आधािमा गाउँपाललका स्तिमा आवलधक योर्नाको िरुूवात भए अनिुाि घ्याङलेख गाउँपाललकाको आवलधक योर्ना 
तर्ुयमा गने यो प्रथम प्रयाि हो । योर्ना लनमायण गदाय िवयप्रथम दीर्यकालीन, मध्यमकालीन, आवलधक ि वाक्रियक 
गिेि अगालड बढन ुपने अवस्थाको र्ानकािी भएि पलन क्रवलभन्न कािणले िबै चिण पूिा गनय िक्रकएन । िमय ि 
आलथयक कािणले दीर्यकालीन लक्ष्य मात्र लनधायिण गिेि अगालड बढने काम भएको छ । स्थानीय र्नताको 
भावनाको आधािमा गाउँपाललकाको क्रवकािको गलतलाई तीब्रता ददनकालालग आवश्यक आवलधक गाउँपाललकाको 
योर्ना तयाि गदाय मूलतः देशको िाक्रिय लक्ष्यलाई ध्यानमा िाखी गाउँपाललकाका प्रमखु िमस्याहरू, क्रवलभन्न 
िेत्रहरूको उपलक्षधध, िंर्ीय तथा प्रदेश ििकािबाट गाउँपाललकाको क्रवकािकोलालग प्राप्त अनदुान तथा गाउँपाललकाको 
आन्तरिक स्रोत िाधनहरूको अलधकतम मात्रामा परिचालन गिी गाउँपाललकाका काययिमहरूलाई िलमक रूपमा 
अगालड बढाउँदै लैर्ान ेउद्देश्यका िाथ आवलधक योर्ना तर्ुयमाको प्रयाि भएको छ । आवलधक योर्ना तर्ुयमा 
गदाय यि गाउँपाललकाले हालिम्ममा गिेका महत्त्वपूणय प्रयाि तथा उपलक्षधधहरूको िूक्ष्म रूपमा क्रवश्लिेण तथा 
िम्भावना ि चनुौतीहरूको पलन क्रवश्लिेण गरिएको छ । 

२.२ गाउँपाललकाको दीर्यकालीन िोच, लक्ष्य, उद्दशे्य 
२.२.१ ददर्यकाललन िोच  

िवयिलुभ स्वास््य, गणुास्तरिय क्षशिा, कृक्रि,ि पवुायधाि : िवृर्द् घ्याङलेखको आधाि 

२.२.२ लक्ष्य  

िामदुाक्रयक पुँर्ीको लनमायण गदै खाद्य ििुिाको िलुनक्षितता । 

लक्ष्यमा परिभाक्रित िचुकहरूः िामदुाक्रयक पुँर्ीलाई लनम्न िात स्तम्भमा िाक्षखएको छ । (क) मानवीय पुरँ्ी – 
क्षशिा, स्वास््य, लिप ि आत्मा िम्मान (ख) िामाक्षर्क पुरँ्ी – नेततृ्व, िामदुाक्रयक िहयोग, िमहु ि िहकायय (ग) 
िाँस्कृलतक पुँर्ी – भािा, िंस्कृलत, पिम्पिा ि िहन िहन (र्) प्राकृलतक पुँर्ी – वन, रै्क्रवक क्रवक्रवधता, र्लमन ि 
पानी (ङ) क्रवक्षिय पुँर्ी – आय, लगानी, िम्पलत (च) पवुायधाि पुरँ्ी – वाटो, िावयर्लनक भवन, खानेपानी एवं ढल, 

क्रवर्लुी ि िावयर्लनक िंचाि (छ) िार्नीलतक पुरँ्ी – िहभागीता, िमावेशीकिण ि गनुािाका िम्वोधन । िंक्रवधानका 
उल्लेक्षखत खाद्य ििुिाको मौललक हकलाई प्रत्याभलुत प्राथलमकतामा िाक्षखएको छ । खाद्य ििुिाका िवाललाई 
वहपुक्षिय आधािमा ग्रहण गरिएको छ ।  

२.२.३ िते्रगत उर्द्ेश्यहरू     

1. आलथयक क्रवकािका िेत्रहरूमा लगानी गिी आत्मलनभयि पाललकाको आधाि तयाि गनुय ।   

2. िामाक्षर्क िेत्रको क्रवकािद्वािा नागरिकको आधािभूत िेवामा पहुँचको िलुनक्षितता गनुय ।  

3. प्राथलमकताका आधािमा दीगो एवम ्आधलुनक भौलतक िंिचनाको क्रवकाि गिी िम्मरृ्द् पाललका लनमायण 
गनुय।  
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4. भू –उपयोग  तथा वाताविण िंििण नीलतको कायायन्वयन गिी क्रवपद्  तथा र्लवायू परितयनका अििहरू 
न्यूलनकिण गनुय ।  

5. िंस्थागत क्रवकाि ि िशुािनका माध्यमबाट िावयर्लनक िेवालाई र्नउििदायी बनाउन ु। 

6. िामाक्षर्क न्यायका आधािमा िमतामलुक िमार्को लनमायण गनुय ।  

२.२.४.  िणनीलत ि काययनीलत 

ताललका 1: घ्याङलेख गाउँपाललकाका आगामी पाचँ बियका िणनीलत तथा काययनीलतहरू 

िणनीलत काययनीलत 

१. आलथयक क्रवकािका िते्रहरूमा लगानी गिी आत्मलनभयि पाललकाको आधाि तयाि गनुय । 

१.१: कृक्रि, वागवानी ि पशपुक्षन्छ 
पालन पेशालाई व्यविाक्रयक एवं 
मयायददत बनाई िोर्गािका 
अवििहरू लिर्यना गने । 

१. व्यविाक्रयक उत्पादन िमहुको परिचालन गरिनेछ । 

२. व्यविाक्रयक लिप क्रवकाि काययिम िञ्चालन गरिनेछ । 

३. पकेट िेत्रको क्रवस्ताि ि उत्पादन िहयोग काययिम िञ्चालन गरिनेछ  

४. मागका आधािमा उच्च मलु्यका वाली प्रवयधन गरिनेछ । 

५. उत्पाददत वस्तकुो गणुस्ति कायम गरिनेछ । 

१.2: पययटन िेत्रको क्रवकाि ि 
क्रवस्ताि गने ।  

१. नयाँ गन्तव्य िेत्रका िंभाव्यता अध्ययन ि क्रवकाि गरिनेछ । 

२. भौलतक िधुाि काययिम िञ्चालन गरिनेछ । 

१.३: लर् ु उद्यमक्षशलता ि 
स्विोर्गाि लनमायण गने । 

१. मौललक िंस्कृलत एवं प्रक्रवलधको िंििण गरिनेछ । 

२. लर् ुउद्यमक्षशलताको क्रवकाि गरिनेछ । 

३. गरिवीका आधािमा लक्षित वगय क्रकटान गरिनेछ । 

१.4: ििुक्षित श्रम तथा िोर्गािको 
िलुनक्षितता गने । 

१. ििुक्षित श्रम तथा िोर्गाि काययिम िञ्चालन गरिनेछ । 

२. ििुक्षित वैदेक्षशक िोर्गािको व्यवस्था लमलाइनेछ ।  

३. स्थानीय स्तिमा आधारित परियोर्नामाको प्रवर्द्यन गरिनेछ । 

१.५: क्रवक्षिय िंस्था ि िहकािीको 
परिचालन व्यवक्षस्थत गने । 

१. गरिवी ि उत्पादनका आधािमा अनदुान ददने व्यवस्था लमलाइनेछ । 

२. एक टोल एक वचत िमहु ि िबै र्िधिुी िहकािीमा आवर्द् हनुे 
व्यवस्था लमलाइनेछ । 

३. िहकािीहरूको िमता अलभवृक्रर्द् गरिनेछ । 

२. िामाक्षर्क िते्रको क्रवकािद्वािा नागरिकको आधािभतू िेवामा पहुँचको िलुनक्षितता गनुय । 

२.१: िवयिलुभ गणुस्तरिय स्वास््य 
िेवाको िलुनक्षितता गने । 

 

१. आधािभतू रुपमा िामान्य क्षचक्रकत्िा िेवाको शीघ्र ि प्रभावकािी िेवा 
प्रदान गरिनेछ । 

२. लनदानात्मक, उपचािात्मक, प्रवधयनात्मक ि प्रलतिोधात्मक स्वास््य 
िेवाको प्रवर्द्यन गरिनेछ ।  

३. र्ीवनपथको अवधािणा अनरुुप बहपुिीय पोिण नीलतको कायायन्वयन 
गिी िमग्र क्रवकाि गरिनेछ ।  

४. परिवाि व्यवस्थापन िेवालाई थप क्रवस्ताि गरिनेछ । 

५. िीमान्त एवं गरिबीको अवस्थामा िहेका िमदुायलाई दीर्यर्ीवन 
िहयोग प्रदान गरिनेछ । 

२.२: िवैका लालग गणुस्तरिय ि 
अलनवायय माध्यलमक  क्षशिाको 
व्यवस्था गने ।  

१. नलतर्ामा केक्षन्ित क्षशिण क्रवलध ि र्ीवन उपयोगी क्षशिा लागू गरिनेछ  

२. प्राक्रवलधक ि व्यविाक्रयक क्षशिा िञ्चालन गरिनेछ । 

३. िवैका लागी गणुस्तरिय क्षशिाका अविि िलुनक्षित गरिनेछ । 
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२.३: िबैका लागी स्वच्छताको 
अविि ि िफा क्रपउने पानी 
िलुनक्षितता गने । 

१. िवैलाई खानेपानी ि िििफाईको अविि िलुनक्षित गरिनेछ । 

२. स्वच्छताको वाताविण ि िोग िंिमणको र्ोक्षखमबाट ििुिाको 
अनभुलुत गिाइनेछ । 

२.4: क्रवशेि ि खाि िमहुका 
नागरिकहरू )अपाङ्गता , र्ोक्षखम 
अवस्थाका वालवाललका, क्रहंिा 
प्रभाक्रवत, रे्ष्ठ नागरिक, अल्पिं्यक 
ि लिमान्त अवस्थाका नागरिक (
को िंििण ि ििुिामा प्राथलमकता 
प्रदान गने । 

१. िव ैिेत्रमा लैंलगक िमानता िलुनक्षित गरिनेछ । 

२. मक्रहलामाथी हनुे िवै प्रकािका क्रहंिालाई लनरुत्िाक्रहत गरिनेछ । 

३.  र्ालतय िमावेक्षशकिणको िहर् पहुँच स्थाक्रपत गरिनेछ ।  

४. क्रवशेि िमहु, वगय ि िमदुायको क्रवशेि िंििण, िहभागीता ि ििुिालाई 
क्रवकाि योर्नामा प्राथलमकता ददइनेछ । 

५. लैंलगक िमानता, िार्नीलतक, आलथयक ि िामाक्षर्क र्ीवनमा िवै 
नागरिकर्द्ािा िावयभौम िमानता ि ििुिाको अनभुलुत गिाइनेछ । 

३. प्राथलमकताका आधािमा दीगो एवम ्आधलुनक भौलतक िंिचनाको क्रवकाि गिी िम्मरृ्द् पाललका लनमायण 
गनुय। 

३.१: वक्षस्तस्ति िम्मका िडक 
िञ्जालहरूको क्रवस्ताि गिी वाहै्र 
मक्रहना चल्ने ददगो िडक लनमायण 
गने । 

१. िङ्घीय तथा प्रदेश ििकाििँगको िाझेदारिता गरिनेछ । 

२. गाउँपाललका लभत्र लनमायण हनुे िडकहरूलाई मापदण्डका आधािमा 
लनमायण )क.३०  लमटि , ख  .१६  लमटि, ग .१०  लमटि , र्  .८  लमटि  ि  
ड. ६ लमटि चौडाईका िडकहरू (गरिनेछ । 

३. िडकका स्तिोन्नती ि ििुक्षित यातायात प्रबन्ध लमलाइनेछ । 

४. िवै वक्षस्तहरू िम्म ट्रयाक खोललनेछ । 

३.२: क्रवद्यतु ि िंचाि िंर्ालमा 
पहुँ ँच क्रवस्ताि गने । 

१. िवै र्िमा क्रवद्यतु उर्ाय क्रवस्ताि गरिनेछ ।  

२. िबै बस्तीहरूमा ईन्टिनेट िेवाको क्रवस्ताि गरिनेछ । 

३.३: ििुक्षित आवाि ि वक्षस्त 
क्रवकाि गने । 

१. एक्रककृत वक्षस्त क्रवकािका लालग लनर्ी िेत्र ि िहकािीहरूिँग 
िाझेदारिता गरिनेछ । 

२. आवाि तथा वक्षस्तहरूको उत्थानक्षशलता क्रवकाि गरिनेछ । 

४. भू –उपयोग  तथा वाताविण िंििण नीलतको कायायन्वयन गिी क्रवपद् तथा र्लवायू परितयनका अििहरू 
न्यूलनकिण गनुय । 

४.१: भू –उपयोग  नीलत तथा 
वाताविण िंििण नीलत लनमायण गिी 
कायायन्वयन गने । 

१. गैह्र काष्ठर्न्य पदाथयहरूको व्यविाक्रयक उत्पादनमा र्ोड ददइनेछ ।  
२. रै्क्रवक क्रवक्रवधताको िंििण गरिनेछ । 

३. पययटन व्यविायिँग िमन्वय क्रवस्ताि िामदुाक्रयक वन उपभोिा 
िलमलतिँगको िाझेदारिता गरिनेछ । 

४. कृलतम लिमिाि िेत्रको क्रवस्ताि गरिनेछ ।  

५. शषु्ट्म र्लाधाि व्यवस्थापन गरिनेछ । 

४.२: रै्क्रवक क्रवक्रवधताको िंििण 
ि प्रवर्द्यन गिी वैज्ञालनक भउुपयोग 
व्यवस्था लागू गने । 

१. िामदुाक्रयक वन उपभोिा िलमलतिँगको िाझेदारिता गरिनेछ । 

२. कृलतम वाँधको लनमायण गिी पोखिी लनमायण गरिनेछ । 

३. उपयोगका आधािमा र्लमनको चक्लावक्षन्दको व्यवस्था लमलाइनेछ । 

४. वाँझो र्लमनको उपयोग गरिनेछ । 

५. वैज्ञालनक वन व्यवस्थापन गरिनेछ । 

६. भलुम वैकको व्यवस्थापन गरिनेछ । 
४.३: र्लवाय ुअनकुुलन क्रवलधर्द्ािा 
क्रवपद व्यवस्थापन गने । 

१. र्लवायू अनकुुलन कायय योर्ना तर्ुयमा गरिनेछ । 

२. पिम्पिागत रुपमा अभ्याि गदै आएका विे पानी िङ्कलन पोखिीहरूको 
िधुाि ि िंििण गरिनेछ । 
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४.४: क्रवपद् व्यवस्थापन ि प्रलतकायय 
िमताको क्रवकाि गने । 

१. क्रवपद पूवयतयािी योर्ना लनमायण गरिनेछ । 

२. क्रवपद व्यवस्थापन मैत्री पूवायधाि लनमायण गरिनेछ । 

३. स्वास््य क्रवपद् व्यवस्थापन गरिनेछ । 

४. क्रवपद्का िमयमा गनुय पने उर्द्ाि खोर् काययका लालग क्रवपद 
व्यवस्थापन िलमलतको िंस्थागत िमता क्रवकाि गरिनेछ । 

५. िंस्थागत क्रवकाि ि िशुािनका माध्यमबाट िावयर्लनक िेवालाई र्नउििदायी बनाउन ु। 

५.१: कानूनी तथा नीलतगत 
व्यवस्था ि अध्यावलधक गने । 

१. आवश्यक ऐनहरूको लनमायण ि िंशोधन गरिनेछ । 

२. लनयमावली ि लनदेक्षशकाहरू लनमायण गरिनेछ ।  

३. नीलतहरूको लनमायण ि अध्यावधक्षँक गरिनेछ । 

४. काययकारिणी िलमलत अन्तिग्तका उप –िलमलतको काययिम्पादन 
लनदेक्षशका तयाि गरिनेछ । 

५.२: िेवाप्रदायकहरूको  िंस्थागत 
िंिचनामा िधुाि गने । 

१. गाउँपाललकाको िेवाहरू चसु्त ि दरुुस्त बनाइनेछ । 

२. लडक्षर्टल त्याङ्कको व्यवस्थापन गरिनेछ । 

३. कमयचािीहरूको िमता अलभवृक्रर्द्का लालग काययिम िञ्चालन गरिनेछ  

५.३: िशुािन, र्वाफदेक्रहता ि 
पािदक्षशयताको िलुनक्षितता गने । 

१. िेवाग्राही िन्तकु्रष्ट ििभे्िण ड्याि बोडयमा प्रदयशन गरिनेछ । 

२. िाप्ताक्रहक कायय िम्पादन ि खचयको अवस्थालाई ड्याि वोडयमा प्रदशयन 
गरिनेछ ।  

३. िावयर्लनक लेखा पिीिण, िामाक्षर्क पिीिण  िावयर्लनक िनुवुाई 
तथा GESI पिीिण लनयलमत रुपमा गरिनेछ । 

६. िामाक्षर्क न्यायका आधािमा िमतामलुक िमार्को लनमायण गनुय । 

६.१: िामाक्षर्क न्यायका 
आधािमा लैक्रङ्गक, धालमयक, 
िाँस्कृलतक रुपमा िािभूत 
िमानता कायम गने । 

 

१. र्ालतय छुवाछुत तथा भेदभाव क्रवरुर्द्का नीलत, ऐन ि िामाक्षर्क 
र्ागिणका काययिम तय गरिनेछ ।  

२. र्नर्ालत ि दललतको िशक्षिकिणका लालग अलभयान िञ्चालन गरिनेछ  

३. बाल िंििण िलमलतको िबलीकिण काययिम िञ्चालन गरिनेछ । 

४. स्कूलमा आधारित बालक्लव परिचालन गरिनेछ । 

५. रे्रियाक्रटक केयि ि अथोपेलडक िेवा िक्रहत स्वास््य उपचािको व्यवस्था 
गरिनेछ । 

६. िङ्घीय ििकािबाट उपलव्ध िामाक्षर्क ििुिा प्राप्त गने नागरिकको 
अनगुमन गिी थप व्यवस्थाको आवश्यकता ठहि भएका नागरिकका 
लालग थप भिाको व्यवस्थापन गरिनेछ । 

७. र्ालतय छुवाछुत तथा भेदभाव प्रलत शून्य िहनक्षशलता कायम गरिनेछ 
। 

८. बालबाललका तथा क्रकशोिक्रकशोिीहरू मालथ हनुे उपेच्छा, क्रहंिा, दवु्यवयहाि 
ि शोिण प्रलत शून्य िशनक्षशलता लनलत अपनाइनेछ । 

९. रे्ष्ठ नागरिकको हेिचाह, स्याहाि ििुाि ि उपयिु वाताविण लिर्यना  
गरिनेछ ।  

१०. िामाक्षर्क ििुिा भिाको व्यवस्थापन ि क्रवमा योर्ना िञ्चालन गरिनेछ  

२ .३  िमग्र अपेक्षित उपलक्षव्धहरु  (प्रभावस्तिमा) 

नेपालको िंक्रवधानले तोकेका मौललक हक, लनदेशक लिर्द्ान्त, ददगो िाक्रिय लक्ष्य, बाग्मती प्रदेश ििकािले प्रस्ताक्रवत 
क्रवकािका चालकहरु ि  ददगो क्रवकाि लक्ष्यहरुले लनदृष्ट गिेका िचुकहरुलाई स्थालनय तहमा स्थानीयकिण गदै 
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आवलधक योर्ना लभत्र २२ वटा िचुकका आधािमा नलतर्ाहरुका तयाि गरिएको छ । हालको िाक्रिय, प्रादेक्षशक 
अवस्था ि िमग्र अपेक्षित उपलक्षव्धहरु लनम्न अनिुािको गाउँपाललकाको आवलधक लक्ष्यहरुलाई ताललकामा प्रस्ततु 
गरिएको छ । 

ताललका 2: िमग्र अपेक्षित उपलक्षव्धहरु 

ि.ि िूचकहरु ईकाई िाक्रिय  प्रदेश  घ्याङलेख लक्ष्य  

१ िमग्र आलथयक वृक्रर्द् दि  प्रलतशत ६.८ ६.३  ५ 

२ बहआुयालमक गरिबीको िेखामनुीका 
र्निं्या  

प्रलतशत २८.९ १२.२  १० 

३ प्रलतव्यक्षि वाक्रियक आय  यएुि डलि १०४७ १७६७  २५०० 

४ लनिपेि गरिबीको िेखामलुनको र्निं्या  प्रलतशत १८.७ १५.३  १० 

५ मानव क्रवकाि िूचकाङ्क   ०.५७ ०.५६ ०.४७ ०.६ 

६ अपेक्षित औित आय ु विय ७०.५ ७०.५ ६९.२ ७३ 

७ कुल कृक्रि उत्पादकत्व  मे.ट.प्रलत हे. २.९ २.८   ३.१ 

८ तिकािी उत्पादकत्व (तार्ा) मे.ट.प्रलत हे.    १२ 

९ व्यविाक्रयक कृक्रि ि पशपुालन फमय  िं्या   १३ ५०० 

१० यवुा श्रम िहभालगता  प्रलतशत ३८.५ ४२.५ ३५.४ ४० 

११ िोर्गािीमा औपचारिक िेत्रको क्रहस्िा  प्रलतशत ३६.५  ३.०३ ४५ 

१२ स्वास््य िंस्थामाफय त प्रिलुत िेवा  प्रलतशत ६३.३  २३.८ ६० 

१३ चािपटक गभयवती र्ाँच गने मक्रहला प्रलतशत ५६.३  ४०.६ ६० 

१४ ५ विय मलुनका वच्चाको एआिआई िक्रहत 
लनमोलनयावाट प्रभाक्रवत 

प्रलतशत १९ १६ ३१.७ १६ 

१५ िम्पूणय खोप प्राप्त गने बालबाललका प्रलतशत ८६  ५७.९ ७० 

१६ िाििता दि ९⁻१५ विय उमेि िमूह प्रलतशत ५९.६ ७४.८ ५०.५ ७० 

१७ माध्यालमक तहमा खदु भनाय दि प्रलतशत ७१ ८८ ५९.३ ७० 

१८ व्यविाक्रयक क्षशिामा कुल भनाय दि प्रलतशत ३.७ ४.१ १.३ ५ 

१९ उच्च क्षशिामा कुल भनाय दि प्रलतशत ९.५ १७.१ ०.९७ ५ 

२० उच्च मध्यमस्तिको खानेपानीमा पहुँच प्रलतशत २० ३७ २७ ४० 

२१ हिेक र्िमा चक्रपय ि पानीको धािा  प्रलतशत ८७.७ ९१ ८८ १०० 

२२ िडकवाट ३० लमनेट भन्दा वक्रढ पैदल 
यात्रामा र्ि पगु्ने परिवाि 

प्रलतशत    ६० 

नोटः *िचुकहरुलाई बाग्मती प्रदेश ििकािले गिेका प्रिेपणका आधािमा अनमुालनत हनु ्। 

२.४ लगानी प्रिेपण 

ताललका 3: लगानी स्रोतको हालिम्मको अवस्था 
ि.ि. क्रवविण आ.व. 

२०७४/७५ 

आ.व. 
२०७५/७६ 

आ.व. 
२०७६/७७ 

आ.व. 
२०७७/७८ 

वृक्रर्द्दि 

१ िंक्षर्य ििकाि १०००००० १९२७७०७४७ २०७९१५९२७ २५००९९९९८ 
 

 क्रवक्षिय िमानीकिण 
 ६०००००००० ७०३००००० ७१२००००० 

 

 िशतय अनदुान 
 ९०७६९०५० १००२९२००० १२८०८१५४० 

 

 िार्श्व वाँडफाँड 
 ४२००१६९७ ३७३२३९२७ ५०८१८४५८ 
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 क्रवशेि अनदुान 
 ० 

   

 िमपिुक अनदुान 
 ० ० ० 

 

२.  प्रदेश ििकाि अनदुान 
 ९०७२८३९७ ३००९३२७५ ६५११७१३६ 

 

 क्रवक्षिय िमानीकिण 
 ७६८४००० ९९२६००० ९९७२००० 

 

 िशतय अनदुान 
 १६९३५००० ११५५१००० १६२३८००० 

 

 िार्श्व वाँडफाँड 
 ९२१४३९७ ८६१६२७५ ९१४३१३६ 

 

 क्रवशेि अनदुान 
 ५००००००० ० ० 

 

 िमपिुक अनदुान 
 ६८९५००० ० २९७६४००० 

 

३.  वैदेक्षशक िहयोग    ३०४८७५ 
   

 वैदेक्षशक अनदुान 
 ३०४८७५ 

   

 वैदेक्षशक ऋण 
     

४. आन्तरिक स्रोत 
  ९५९५४२९० ९४७५२०७० 

 

 अ. ल्या. ि नगद 
 ४७६५९१०० ९२३३०२९० ८७४९२१२० 

 

 आन्तरिक िार्श्व 
 २८२९४१३ ३६२४००० ५५५९९५० 

 

 क्षर्.क्रव.ि. ६७९३५८०४ ० ० १७००००० 
 

 आन्तरिक शलु्क, 

दस्तिु 
     

 

२.५ खचयको स्रोत प्रिेपण 

ताललका 4: आगामी पाचँ बियको खचयको प्रिेपण 

        आधाि बियका आधािमा रु हर्ािमा प्रिेपणा 

ि.ि. 
लबविण २०७६/७७ 

अfधाि बिय 
२०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१  

१ 
िंर्ीय ििकािको 
अनदुान 

२०७९१५. २५०००९. २८२५१०.२ ३१९२३६.५ ३६०७३७.२ 

  लबिीय अनदुान ७०३००. ७१२००. ८०४५६. ९०९१५.३ १०२७३४.३ 

  िशतय अनदुान १००२.९२ ११०३.२१ १२४६.६ १४०८.७ १५९१.८ 

  िार्स्व वाँडफाँड ३७३२३. ५०८१८. ५७४२४.३ ६४८८९.५ ७३३२५.१ 

  लबशेि अनदुान   ० ०. ०. ०. 

  िमपिुक अनदुान   ० ०. ०. ०. 

२ 
प्रदेश ििकािको 
अनदुान 

३००९३. ६५११७. ७३५८२.२ ८३१४७.९ ९३९५७.१ 

  िमालनकिण अनदुान ९९२६. ९९७२. ११२६८.४ १२७३३.२ १४३८८.६ 

  िशतय अनदुान ११५५५१. १६२३८. १८३४८.९ २०७३४.३ २३४२९.८ 

  
िार्स्व वाँडफाँडको 
िकम 

८६१६. ९१४३. १०३३१.६ ११६७४.७ १३१९२.४ 

  लबशेि अनदुान   ० ०. ०. ०. 

  िमपिुक अनदुान   ० ०. ०. ०. 

३ बैददशक अनदुान   ० ०. ०. ०. 

४ बैददशक ऋण   ० ०. ०. ०. 

५ आन्तरिक श्रोत  ९५९५४. ९४७५२. १०७०६९.८ १२०९८८.८ १३६७१७.४ 
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  अल्या ि नगद िक्रहत ९५८.४२ १०५४.२६       

  आन्तरिक िार्स्व ३६२४. ५५५९. ६२८१.७ ७०९८.३ ८०२१.१ 

   कूल र्म्मा िकम ३३३९६२. ४०९८७८. ४६३१६२.१ ५२३३७३.२ ५९१४११.७ 

              

 

२.६ िावयर्लनक खचयको बाडँफाँट   

ताललका 5: िावयर्लनक खचयको बाडँफाटँ रु लाखमा 
ि. 
िं. 

क्रवविण २०७६/७७ 
को वाक्षस्तबक 

२०७७/७८ 
को िंिेधन 

२०७८/७९( 
को प्रिपेण 

२०८९/८० 
को प्रिपेण 

२०८०/८१ 
को प्रिपेण 

प्रलतशत दि 

१ बरे्टको वगीकिण  

1.1 चाल ुखचय १९०३५. २२९५३ २६४००२ २९८३२२ ३३७१०४   

1.2 पुरँ्ीगत खचय १४३६०. १८०३४ १९९१५९ २२५०५० २५४३०४   

   र्म्मा बरे्ट ३३३९५. ४०९८७ ४६३१६१ ५२३३७२ ५९१४०८ १३ प्रलतशत 

2 खचयको िते्रगत बाडँफाडँ  

2.1 आलथयक क्रवकाि १६६९८. २०४९३.० २३१५८.० २६१६८.० ५९१४१.०  

2.2 िामाक्षर्क क्रवकाि १५०२८२. १८४४४५.० २०८४२२.० २३५५१७.० २६६१३५.०  

2.3 पूवायधाि क्रवकाि ११६८८६. १०२४६९.० ११५७९०.० १३०८४३.० १४७८५२.०  

2.4 वन वाताविण तथा 
क्रवपद् व्यवस्थापन 

३३३९६. ४०९८.० ४६३१.० ५२३३.० ५९१४.०  

2.5 िंस्थागत क्रवकाि तथा 
िशुािन 

५००९४. ५७३८२.० ६४८४२.० ७३२७२.० ८२७९७.०  
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परिच्छेद तीनः घ्याङलेख गाउँपाललकाको आलथयक नीलत 

३.१ िावयर्लनक खचय 
पषृ्ठभलूम 

स्थानीय ििकाि िञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई आलथयक अलधकाि िेत्रलभत्र केक्रह िीलमत िेत्र अन्तगयत 
कि लगाउन, नेपाल ििकाि तथा प्रदेश ििकािबाट िार्स्व बाँडफाँट, अनदुान ि ऋण प्राप्त गनय, लनर्ी िेत्रबाट 
तोक्रकएको िीमामा िक्रह आन्तरिक ऋण परिचालन गिी िावयर्लनक खचय व्यवस्थापन गने अलधकाि प्रदान गिेको छ 
। र्ि अनिुाि आलथयक विय २०७३ ̸ ७४ मा स्थानीय रूपमा क्रविीय कािोबाि िीलमत िहेको लथयो भने आ.व. 
२०७४ ̸ ७५, आ.व. २०७५ ̸ ७६  तथा आ.व. २०७६ ̸ ७७ को लालग पूिा अवलधको बरे्ट तर्ुयमा गिी 
कायायन्वयन गरिएको छ । आलथयक विय २०७७ ̸ ७८ को बरे्ट कायायन्वयनका िममा  अक्षन्तम चिणमा िहेको 
छ । िेवा प्रवाहकोलालग आवश्यक पने नीलत, काययक्रवलध एवं काययप्रक्रिया ििलीकिणका काययहरू भएका छन ्। 
िाथै, काययपाललकाको कायय क्षर्म्मेवािी बमोक्षर्म िेवा प्रवाह गनय आवश्यक पने िँगठन िंिचना स्थापना भई िेवा 
प्रवाह तथा क्रवकाि लनमायणका काययिम कायायन्वयनमा ललगएको छ । यिै आ.व.मा घ्याङलेख गाउँपाललकाको 
प्रथम आवलधक योर्ना तथा मध्यमकालीन खचय िंिचना तर्ुयमा गिी बरे्ट ि योर्नालाई र्ोड्ने प्रयाि गरिएको छ 
। 

प्रमखु िमस्या 

योर्ना तर्ुयमाकालालग आवश्यक पने त्याङ्कको पयायप्तता नहुँदा आधाि वियको अवस्था, िमग्र पाललका स्तिीय 
आलथयक अवस्थाका परििूचकहरू र्स्तै कुल गाहयस्थ उत्पादन, बचत तथा लगानी आदद क्रवश्लिेण गनय कदठनाइ हनु ु
ि यथाथयपिक बरे्ट लनमायणमा िमस्या देक्षखएकोछ । कुशल बरे्ट क्रवलनयोर्न ि दि एवं प्रभावकािी कायायन्वयनमा 
कमी िहेको छ । पुरँ्ीगत खचय लक्ष्य भन्दा कम हनु,ु िोर्गािी ि आयमा प्रत्यि प्रभाव पाने परियोर्नाहरूमा 
क्रवलनयोर्नमा कमी, लनधायरित िमय, लागतमा ि गणुस्तिीय क्रहिाबले आयोर्ना कायायन्वयन हनु निक्न ुआदद यहाँका 
िमस्याहरू हनु ्। 

चनुौती ि अविि 

िंर्ीयता नयाँ अभ्याि ि शािकीय स्वरूप भएकोले स्रोतको बाँडफाँटमा तीनवटै ििकािका बीचमा िमानता ि 
िन्तलुन कायम नहनु ु एक हो। अन्यमा िावयर्लनक खचयलाई ददगो ि लाभकािी प्रलतफल आउने परियोर्नामा 
क्रवस्ताि गनुय । गाउँपाललकालभत्रका िीमान्तकृत िमूह ि भौगोललक िेत्रको िमन्याक्रयक क्रवकाि गनुय । नागरिकको 
आधािभतू आवश्यताका रूपमा िहेका क्षशिा, स्वास््य, िोर्गािी, न्यायमा पहुँच, वाताविणीय स्वच्छताको परिपूलतय गनुय 
। दि, क्रविय क्रवज्ञ, तथा उत्प्ररेित र्नशक्षिको व्यवस्था गिी पाललकाको प्रशािलनक तथा क्रवकाि काययकालालग 
आवश्यक मानव स्रोतको परिचालन गनुय । िाक्रवकको एकीकृत ढाँचाको िूचना तथा त्याङ्कहरू प्रशोधन तथा नयाँ 
िंिचना अनिुािको खण्डीकृत त्याङ्क प्राप्त गनुय िहेका छन।्  

अवििका रुपमा पाललकाहरूका बीचमा क्रवकाि लनमायण, लगानी अलभवृक्रर्द्, िशुािन प्रवर्द्यनमा प्रलतस्पधायत्मक वाताविण 
िहनु ु। लामो िमयदेक्षखको िार्नीलतक िंिमणको अन्त्य हनु ु। योर्ना छनौट, बरे्ट क्रवलनयोर्न िमतामा िधुाि 
हुँदै र्ान ु। तीनै तहका ििकाि िहकायय ि िमन्वय गदै “िमरृ्द् नेपाल, िखुी नेपाली” बनाउने िाक्रिय िंकल्प प्रलत 
प्रलतबर्द् िहन ु। स्थानीय ििकाि स्थापना पिात ् तीन आलथयक वियको बरे्ट तथा काययिम कायायन्वयन भई 
िावयर्लनक खचय क्रवलनयोर्नमा अनभुव प्राप्त हनु ु। लगानी िहर्ताकालालग नेपाल ििकािबाट हालिालै एकल क्रवन्द ु
िेवाबाट िेवा प्रवाहको थालनी गरिन ुतथा र्नप्रलतलनलधहरूमा क्रवकाि प्रलतको उत्कट चाहना ि प्रलतबर्द्ता हनु ु।  
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दीर्यकालीन िोच  
"िवु्यवक्षस्थत, योर्नाबर्द् एवम ्नतीर्ामखुी िावयर्लनक खचय प्रणाली"  

लक्ष्य  

उपलधध स्रोत िाधनको कुशल परिचालन ि दितापूणय क्रवलनयोर्नबाट प्रभावकािी िावयर्लनक िेवा प्रवाह, ददगो 
तथा उच्च आलथयक क्रवकाि क्रविय गने ।  

उद्दशे्य 
1. उपलधध िीलमत स्रोतलाई गाउँपाललकाको िमकृ्रर्द् क्रविय गनय िर्ाउने िेत्रमा क्रवलनयोर्न गनुय।  

2. िामाक्षर्क न्याय िक्रहतको आलथयक िमकृ्रर्द् क्रविय गनुय ।  

3. पाललकामा िोर्गािी लिर्यना ि उत्पादकत्व बकृ्रर्द् गनुय । 

4. प्रभावकािी िावयर्लनक िेवा प्रवाहको क्रवकाि गनुय । 

िणनीलतहरु 

ताललका 6: िावयर्लनक खचयका िणनीलत  
उद्दशे्य १: उपलधध िीलमत स्रोतलाई गाउँपाललकाको िमकृ्रर्द् क्रविय गनय िर्ाउने िते्रमा क्रवलनयोर्न गनुय । 
१.१: िावयर्लनक खचयको लमतव्ययी, दितापूणय तविले आलथयक, िामाक्षर्क क्रवकाि तथा पूवायधाि लनमायणमा उपयोग गने  

१.२: नेपाल ििकािको स्वीकृलतमा गौिवका आयोर्ना तथा ठूला पूवायधाि लनमायणमा वैदेक्षशक ऋण परिचालन गने 
। 

उद्दशे्य २: िामाक्षर्क न्याय िक्रहतको आलथयक िमकृ्रर्द् क्रविय गनुय 
२.१: पूवायधाि क्रवकाि तथा िामाक्षर्क िेत्रमा लगानी गदाय िमार्का िबै वगय ि िेत्रमा िमन्याक्रयक क्रवतिण गने  
२.२: मूल प्रवाहमा आउन निकेका नागरिकलाई िामाक्षर्क िंििणका माध्यमबाट मूल प्रवाहीकिण गने । 

उद्दशे्य ३: पाललकामा उत्पादनशील िोर्गािी लिर्यना ि उत्पादकत्व बकृ्रर्द् गनुय । 

३.१: िोर्गािीका अवििको लिर्यना, उत्पादन ि उत्पादकत्वमा बकृ्रर्द् एवम ् पुँर्ी लनमायण हनुे गिी स्रोतको उिम 
परिचालन गने । 
उद्दशे्य ४: प्रभावकािी िावयर्लनक िेवा प्रवाहको क्रवकाि गनुय । 

4.१: मध्यमकालीन खचय िंिचना ि प्रभावकािी मध्यमकालीन खचय िमीिाको व्यवस्था गने । 
४.2: हिेक िावयर्लनक खचय तथा िेवा प्रवाह िावयर्लनक िनुवुाइ माफय त अनमुोदन गने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

 

३ .२ िार्स्व 

पषृ्ठभलूम 

आलथयक ऐन २०७5 ि अन्ति ििकािी क्रवि व्यवस्थापन ऐन २०७४ मा र्िर्ग्गा िक्षर्िेशन शलु्क, िवािी िाधन 
कि, र्ि बहाल कि, िम्पिी कि, भलूम कि, व्यवशाय कि, क्रवज्ञापन कि ि मनोिन्र्न किका िेत्रमा स्थानीय तहको 
अलधकाि िेत्र तोक्रकएको छ । यिका िाथै गैि किका रूपमा िेवा शलु्क दस्तिु, पययटन शलु्क ि दण्ड र्रिवाना 
िंलग्न गरिएको ि स्थानीय काननु बमोक्षर्म स्थानीय तहको िेत्रालधकाि लभत्रका कि उठाउन पाउने व्यवस्था 
िहेको छ । कि तथा गैिकिका आधाि कमर्ोि िहेको, कि िङ्कलन गने आफ्न ैिंयन्त्र स्थाक्रपत भइनिकेको 
अवस्थामा िार्स्व िङ्कलन गने व्यवक्षस्थत पर्द्लत क्रवकाि भइिकेको छैन । वैज्ञालनक कि प्रणालीको क्रवकाि गिी 
िार्स्व िङ्कलन ि परिचालन गने काययलाई थप प्रभावकािी बनाउन आवश्यक िहेको छ ।  

प्रमखु िमस्या 
िार्स्व िङ्कलन गनय नीलतगत व्यवस्थामा अष्ट्पस्टता िहेको, कि तथा गैि किको आधाि पयायप्त रुपमा क्रवस्ताि हनु 
निकेको, एउटै प्रकृलतका कि प्रदेश ि स्थानीय तह दबैुका िाझा िेत्रालधकािमा िहन ुिार्स्व िधुािमा देक्षखउका 
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मु् य िमस्याहरू हनु ्। त्यिैगिी ढुङ्गा, लगटी, बालवुा र्स्ता प्राकृलतक स्रोतको कि िङ्कलन हनु निकेको, किका 
िम्बन्धमा र्नचेतनाको कमी िहेको, पयायप्त ि दि र्नशक्षिको कमी हनु ुआदद यि गाउँपाललकाका िमस्याहरू 
हनु ्। 
चनुौती ि अविि 
कि लतनुयपने िबै नागरिकलाई किको दायिामा ल्याउन निक्रकन,ु कि तथा गैिकि िार्स्वको प्रभावकािी परिचालन 
नहनु,ु कि तथा गैि किको आधाि क्रवस्ताि गनुय निक्रकन,ु छरिएि िहेका िार्स्व िङ्कलन गने िंयन्त्रबाट आशालतत 
कि िङ्कलन नहनु,ु गाउँपाललकाको कि तथा गैिकि िार्स्व परिचालनका आधाि कमर्ोि िहन ुतथा लछमेकी 
स्थानीय तहको कि प्रणालीिँग िमानता कायम गनय निक्न ुयहाँका मु् य चनुौती मान्न िक्रकन्छ ।तीनै तहका 
ििकािबाट िमन्वय ि िहकाययमा िार्नीलतक प्रणालीको िदुृढीकिण गदै आलथयक क्रवकाि गने अविि प्राप्त भएको, 
िावयर्लनक क्रविको परिचालनमा िबै पिको िक्रिय िहभालगता बढ्दै र्ान,ु लामो िमयदेक्षखको िार्नीलतक 
िंिमणको अन्त्य भएको, क्रवगतमा केन्िीकृत िहेका अलधकाि क्रवकेक्षन्ित भई स्थानीय तहिम्म पगेुको तथा किको 
आधाि ि दायिा बकृ्रर्द् गनय िक्रकने िम्भावना िहेको र्स्ता अवििहरू िहेका छन ्। 
दीर्यकालीन िोच  

"प्रभावकािी िार्स्व प्रणालीको क्रवकाि-िको िबल अथयतन्त्र लनमायणको आधाि"  

लक्ष्य  

पाललकाका िामाक्षर्क क्रवकािका काययिमहरू आन्तरिक स्रोतबाट परिचालन गनय िक्ने अवस्थाको लिर्यना गने ।  

 

उद्दशे्य  

1. िार्स्व परिचालन प्रणालीलाई प्रगलतशील, कुशल, पािदशी ि प्रभावकािी बनाउन ु। 

2. िार्स्व िधुाि कायययोर्ना लनमायण ि कायायन्वयन गिी िार्स्व बकृ्रर्द् गनुय । 

 

िणनीलतहरु 

ताललका 7: िार्स्वका िणनीलतहरु 

उद्दशे्य १: िार्स्व परिचालन प्रणालीलाई कुशल, पािदशी ि प्रभावकािी बनाउन ु। 

१.१: िंर्ीय ि प्रदेश ििकाििँग िमन्वय तथा िहकायय गदै गाउँपाललकाको प्रभावकािी िार्स्व परिचालनमा र्ोड 
ददने  
१.२: कि प्रणालीमा िंस्थागत ि िंिचानागत रूपमा क्रवकाि गदै आधलुनकीकिण ि प्रगलतशील बनाउने । 

उद्दशे्य २: िार्स्व िधुाि कायययोर्ना लनमायण ि कायायन्वयन गिी िार्स्व बकृ्रर्द् गनुय । 

२.१: काननुी तथा नीलतगत व्यवस्थापन गने । 
2.2: प्रभावकािी िंगठनात्मक व्यवस्था, दि र्नशक्षि ि उपयिु पूवायधाि िक्रहतको व्यवस्था गने । 

2.3: कििँग िम्बक्षन्धत व्यवक्षस्थत ि वगीकृत त्याङ्काधाि व्यवक्षस्थत गने । 

2.4: किदाताहरूलाई कि/शलु्कको महत्त्व, कि व्यवस्था िम्बन्धमा िचेचना बकृ्रर्द् गने ।  

2.5: ििल, चसु्तदरुुस्त कि अिलुी प्रणाली व्यवक्षस्थत गने ।  

2.6: पािदक्षशयता ि र्वाफदेक्रहता कायम िाख्न े। 

2.7: ििोकािवाला लनकायिँग आवश्यक िमन्वय गने ।  

2.8: िार्स्व अलभवृक्रर्द् गने खालका आयमूलक काययिम ि पूवायधाि क्रवकािमा र्ोड ददने ।  

क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 
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३ .३ िावयर्लनक ऋण 

पषृ्ठभलूम 

नयाँ िंिचनाको क्रवकाि िँगै िावयर्लनक खचयको आवश्यकता बढ्दै गएको छ । िामाक्षर्क तथा भौलतक पूवायधािमा 
लगानीको मागलाई िम्बोधन गनय िावयर्लनक क्रविको प्रचिुता हनु ुआवश्यक िहेको छ । स्थानीय लनकायले िाक्रिय 
प्राकृलतक स्रोत तथा क्रवि आयोगको लिफारििमा मात्र आन्तरिक ऋण ललन िक्न ेव्यवस्था िहेको छ । आयोगले 
प्रदान गिेको िीमालभत्र िही आन्तरिक ऋण परिचालन गनय नीलतगत तथा िंिचनात्मक व्यवस्था नभइिकेकोले 
परिचालन हनु कठीनाइ िहेको छ । यि अथयमा पाललकाले आन्तरिक िार्स्व, अनदुान तथा िार्स्व बाँडफाँटबाट 
नपगु हनुे िकम आन्तरिक ऋण वा नेपाल ििकाििँग ललने ऋणमा लनभयि िहन्छ ।  

प्रमखु िमस्या 
गाउँपाललकाको िेलडट िेक्रटङ नहनु,ु आन्तरिक ऋण परिचालनलाई लनक्षित िेत्रमा लगानी गने गिी मापदण्ड नहनु,ु 
िंस्थागत िंयन्त्रको आधािभूत तहको अवस्था िमेत नहनु,ु गाउँपाललकास्तिमा िावयर्लनक ऋणको परिचालन ि 
व्यवस्थापन िम्बन्धी नीलतगत स्पष्टता भइनिक्न ु तथा क्रविीय िेत्रलाई ग्रामीण िेत्रिम्म क्रवस्ताि गनय निक्न ु
िावयर्लनक ऋणको परिचालन ि व्यवस्थापनकालालग िमस्याका रुपमा िहेका छन ्। 
चनुौती ि अविि 
नेपाल ििकािको स्वीकृलत ि अन्य प्रक्रिया पूिा गिी िावयर्लनक ऋण परिचालन नहनु,ु िावयर्लनक ऋणलाई 
प्रभावकािी ढङ्गबाट पूवायधाि, िोर्गाि ि उत्पादनमा परिचालन गिी ददगो, उत्पादनमखुी ि उच्च प्रलतफलमखुी 
बनाउन निक्न ुतथा ऋणको िाँवा व्यार् भिुानीको िलुनक्षितता गनय निक्न ुमु् य चनुौती हनु ्। 
पाललकाले क्रवकाि लनमायणकालालग ऋण परिचालन गनय िक्ने गिी र्ाटा बरे्ट तर्ुयमा गनय िक्ने व्यवस्था हनु,ु 
िाक्रिय प्राकृलतक स्रोत तथा क्रवि आयोगले ऋण परिचालनमा िहक्षर्किण गनुय तथा पययटन, पूवायधाि तथा ऊर्ाय 
क्रवकािमा लगानीको आधाि हनु ुयहाँका अवििका रुपमा िहेका छन ्। 
दीर्यकालीन िोच 
"उत्पादनमूलक पूवायधाि क्रवकाि ि िबल अथयतन्त्र लनमायणका लनक्षम्त िावयर्लनक ऋण िदपुयोग"  

लक्ष्य  

पययटन पूवायधाि ि ऊर्ाय क्रवकाि तथा उत्पादनको िेत्रमा लगानी बकृ्रर्द् गनय िावयर्लनक ऋणको प्रभावकािी परिचालन 
गने। 
उद्दशे्य 

1. िावयर्लनक ऋणलाई गौिवका आयोर्नाको पूवायधाि क्रवकाि ि उत्पादनका िेत्रमा परिचालन गिी आलथयक 
बकृ्रर्द्मा योगदान परु् याउन ु। 

2. िावयर्लनक ऋणको प्रभावकािी परिचालन गिी पुँर्ी लनमायणमा बकृ्रर्द् तथा िोर्गािको लिर्यना गनुय ।  

िणनीलतहरु 

ताललका 8: िावयर्लनक ऋणका िणनीलतहरु 

उद्दशे्य १: िावयर्लनक ऋणलाई गौिवका आयोर्नाको पूवायधाि क्रवकाि ि उत्पादनका िते्रमा परिचालन गिी 
आलथयक बकृ्रर्द्मा योगदान परु् याउन ु। 
१.१: ऋणलाई प्रभावकािी परिचालन गनय नेपाल ििकाििँग िमन्वय ि िहकायय गने ।  
१.२: केन्ि ि प्रदेश ििकािको प्राथालमकतामा पिेका िेत्रमा िावयर्लनक ऋणलाई परिचालन गने । 

उद्दशे्य २: िावयर्लनक ऋणको प्रभावकािी परिचालन गिी पुरँ्ी लनमायणमा बकृ्रर्द् तथा िोर्गािको लिर्यना गनुय । 

२.१: िावयर्लनक ऋणको परिचालन तथा व्यवस्थापन िम्बन्धी नीलत, काननु ि िंस्थागत िंिचना तयाि पाने । 
२.२: िोर्गािी ि आय आर्यनका अवििमा बकृ्रर्द् हनु ेगिी िावयर्लनक ऋणको परिचालन गने ।  

क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 
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परिच्छेद चािः आलथयक क्रवकाि  

४.१   कृक्रि, वागवानी, पशपुक्षन्छ क्रवकाि ि व्यविाक्रयकिण  

पषृ्ठभलूम 

कृक्रि, वागवानी ि पशपुन्छीपालन पेशाको दृक्रष्टकोबाट हेदाय घ्याङलेख गाउँपाललका पलन नेपालका अन्य िेत्र भन्दा 
खािै फिक छैन । पाललकाको कुल १६६.७ वगय क्रक.लम. मध्ये ३३.२७ वगय क्रक.मी. िेत्रफलमा कृक्रि, वागवानी, 
पशपुक्षन्छ तथा मौिी पालन गरिएको छ र्नु कुल र्लमनको िेत्रफलको १९.९ प्रलतशत क्रहस्िा हनु आउछ । 
गाउँपाललका लभत्र कुल र्िधिुी २७११ मध्ये २५८७ ले कृक्रि तथा पशपुालनलाई लनवायहमकु्षख व्यविायको रुपमा 
प्रयोग गदै आएका छन ्। कुल र्निङ्ख्या १७,३०३ मध्ये ४,२८७ र्निङ्ख्याले कृक्रिलाई प्रमखु पेशाका रुपमा 
ललएका छन ्। औित प्रलत परिवाि १.६५ र्नाले औित ६.३८ र्नाको परिवािलाई खवुाउन ुपने अवस्था देक्षखन्छ 
। प्रलत परिवाि औित खेलतयोग्य र्लमन ०.४६ हेक्टि िहेको छ ।  कुल र्िधिुी मध्ये १२४ र्िधिुीको आफ्नो 
नाममा खेलत गने र्ग्गा र्लमन छैन ।  

क्रवगत एक दशक देक्षख तार्ा तिकािी ि दगु्ध उत्पादनलाई कृक्रि पेशा लभत्रको आम्दानीको स्रोतका रुपमा क्रवकाि 
हदैु आएको छ । यि पाललकाले काठमाण्डौंका वर्ािहरूमा तार्ा तिकािीको आपलुतय गरििहेको अवस्था छ । 
गेडागडुीमा केिाऊ, लिमी, वोडी लनर्ी िेत्रको िंलग्नतामा लगभग १३ वटा गाई, कुखिुा, बाख्रा ि माछाहरूको 
व्यविाक्रयक उत्पादनको लालग फमयहरूको स्थापना गिी िञ्चालन  गिेका छन ्। क्षचिो हावापानीका कािण यहाँ 
उत्पादन हनुे मकैलाई स्वाद ि पौक्रष्टकताका आधािमा क्रवशेि महत्वपूणय मालनएको छ । आलकुो उत्पादन लनकै्क 
हनुे गदयछ भने स्थानीय बर्ािमा यहाँको उत्पादनको लनकै्क माग पलन िहेको उत्पादकहरू बताउँछन ्। तार्ा 
तिकािीको उत्पादन अक्रहले फस्टाउँदो व्यविाय िक्रहआएको छ । गाउँपाललकाका अलधकांश उत्पादन ि वालीलाई 
प्राङ्गारिक उत्पादन मान्न िक्रकन्छ । क्रविाददको कम प्रयोग भएकै कािण पिम्पिागत मौिी पालनको अभ्याि प्रिस्त 
देख्न िक्रकन्छ । िमग्रमा दगु्ध उत्पादन, तार्ा तिकािी उत्पादन, फलफूल, मकै ि आल ुउत्पादनलाई व्यविाक्रयक 
रुपमा अगालड बढाउन क्रकिानहरूले प्रयत्न गरििहेको अवस्था छ । काठमाण्डौ, लिन्धलुी, वनेपा िम्म तार्ा तिकािी 
लबिी गिेि आम्दानी बढेको अवस्था छ । 

प्रमखु िमस्या       

आम मालनिको धािणामा कृक्रि, वागवानी तथा पशपुन्छीपालनलाई पेशा तथा व्यविायका रुपमा भन्दा पलन लनवायहमकु्षख 
क्षर्क्रवकोपार्यनको माध्यम मालनएको छ । यातायात ि िूचना तथा िंचाि िेत्रमा आएको प्रगलतका कािण उत्पादन 
लागत, वस्तकुो गणुस्ति, वस्तकुो बर्ाि प्रलतस्पधाय ि उत्पादनमा िंलग्न र्नशक्षिको लिप ि प्रक्रवलधले यहाँको 
उत्पादनले बर्ािलाई प्रलतस्पधाय गनय िक्रकिाखेको छैन । ति वास्तक्रवकतामा आम मालनिमा िहेको ज्ञान लिप ि 
िमताको व्यविायका रुपमा पलन कृक्रि तथा पशपुन्छीपालन नै िहेको छ । कृिकले बर्ािको माग ि आपूलतयको 
आधािमा उत्पादन गनय भन्दा मौिमी रुपमा पिम्पिागत रुपमा खेलत गदै वस्तहुरूका नै उत्पादन गने गिेको पाइन्छ 
। उपभोिामा आएको र्ागिण स्वरुप वर्ािको मागका रुपमा क्रवकाि हदैु गएको स्वस््य एवं क्रवशेि प्राङ्गारिक 
अन्न, तिकािी ि नगदेवालीको उत्पादनलाई कृिकले वर्ािीकिण गनय िक्रकिाखेको अवस्था छैन । मागलाई 
अवििको रुपमा ललने ि िोही अनिुाि उत्पादन चि लनमायण गिी योर्नाबर्द् उत्पादन गनय िक्रकिाखेको पाईदैन 
। हनुतः हाल लिलमत िङ्ख्यामा कृक्रि, वागवानी तथा पशपुन्छीपालनको व्यविाक्रयक क्रवकािका रुपमा केही फमयहरू 
स्थापना गरिएका छन ्ि व्यविाक्रयक उत्पादनमा प्रयाि गरििहेको अवस्था छ । लत व्यविाक्रयक फमयको क्रवकािका 
लालग प्रधानमन्त्री कृक्रि योर्नालगायत क्रवगतका कृक्रि क्रवकािका योर्नाहरूको प्रभाव िहेको देक्षखन्छ । 
गाउँपाललकाले कृक्रि, बागवानी ि पशपुन्छी व्यविायको दताय अलभयान िञ्चालन गदैछ । गाउँपाललकाले उत्पादनको 
पकेट िेत्र लनमायण ि कृक्रि र्लमनको चक्लावक्षन्द गनय ि कृक्रि िडकको क्रवस्ताि हनुे गरि क्रवशेि काययिमलाई 
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प्रभावकािी रुपमा िञ्चालन गनय िकेको अवस्था छैन । काठमाण्डौंमा िवायलधक तार्ा तिकािी आपलुतय गने वडा 
नं. ४ मा हाल िम्म िडक िंर्ालले छुन िकेको अवस्था छैन ।  

चनुौती तथा अविि      

िाक्रिय योर्ना आयोगले प्रकाशन गिेको पन्रौं पञ्च वक्रियय योर्नाको आधािपत्रले प्रथम चिणमा  उत्पादन लनयायतका 
लालग भौलतक पवुायधािलाई प्राथलमकतामा िाख्न ेकुिा उल्लेख छ । गाउँपाललकाको १९८४० िोपनी खेलत योग्य, 

मललला एवं लिंचाई योग्य र्लमनलाई अवििका रुपमा ललन िक्रकन्छ । लनिपेि गरिबीको िेखामनुी िहेको 
र्निङ्ख्याको र्ीवनलनवायहको मूल आधाि भनेको िाना क्रकिान तथा कृक्रि मर्दिुी िहेको छ । लनवायहमखुी कृक्रिमा 
आक्षश्रत र्निङ्ख्यालाई व्यविाक्रयक योर्ना अनिुाि कृक्रि, वागवानी ि पशपुन्छीपालनमा अगालड वढाउदै प्रलतव्यक्षि 
आय वढाउन िक्रकन्छ ।  

यि गाउँपाललकाको भूगोल, हावापानी, वाताविण ि र्नशक्षिको आधािमा फलफूल (बागवानी) खेलतको िंभावना 
िहेको छ । िनु्तला तथा अलमला र्ातका फलफूल, केिा, नास्पाती, आरुबखडा, आरुचा, आरु, खपुायनीको लालग प्र्यात 
िहेको छ । उच्च मूल्यका फलफूल र्स्तै एभोकाडो, क्रकवी, ड्रागनफु्रट, स्थानीय र्ातका केिा, अनाि ि र्नुािको 
उत्पादन बकृ्रर्द् गनय िक्रकन्छ । बाख्रा ि गाई भैिीपालनको लालग घ्याङलेखकको हावापानी ि भगूोलको अवस्था 
प्रचिु मात्रामा अवििको रुपमा िहेको छ । स्थानीय िैथाने र्ातका कुखिुापालन, मौिीपालन तफय  िहेको 
क्रकिानहरूको रुझान ि फस्टाउदै गएका अवस्थामा पययटन व्यविायलाई कृक्रि व्यविायको मौललकतामा िमेट्न 
िक्रकन्छ । त्यिका लालग प्राङ्गारिक खेती, एकीकृत ित्ररु्ीव व्यावस्थापन, एकीकृत खेती प्रणाली र्स्ता क्रवलधहरूको 
प्रयोग गरि िािालनक क्रविाददको प्रभाव िोक्न िक्रकने अवस्था छ ।  

िोच  

िािायलनक क्रविाि खाद्य उत्पादन मिु िेत्र र्ोिणा गदै प्राङ्गारिक तार्ा तिकािी तथा फलफुलको व्यविाक्रयक 
उत्पादन । 

लक्ष्य  

कृक्रि तथा पशपुक्षन्छ पालनको व्यविाक्रयक क्रवकाि ि िमता अलभवृक्रर्द् । 

उद्दशे्य    
1. कृक्रि उत्पादन ि उत्पादकत्व बृक्रर्द् गिी गाउँपाललकालाई कृक्रि उपर्मा आत्मलनभयि गनुय । 

2. लनवायहमखुी कृक्रि प्रणालीलाई ददगो ि व्यविाक्रयक प्रणालीमा रुपान्तिण गनुय । 

3. हिेक उत्पादन िमूहको लालग वस्तकुो गणुस्तिीय उत्पादनको लालग िमता अलभवृक्रर्द् गनुय । 

4. पशपुन्छी पालनलाई प्रक्रवलधयिु  ि  व्यविाक्रयक बनाई पशपुन्छी र्न्य पदाथयको आयात र्टाउँदै लनयायत 
प्रवर्द्यन गनुय । 

5. गाउँपाललकामा खाद्य ििुिाको िलुनक्षितता गनुय । 

िणनीलतहरु 

ताललका 9: िणनीलतहरू 

उद्दशे्य १: कृक्रि उत्पादन ि उत्पादकत्व बकृ्रर्द् गिी गाउँपाललकालाई कृक्रि उपर्मा आत्मलनभयि गनुय । 

१.१: कृक्रि िेत्रको उत्पादकत्व बकृ्रर्द् ि आधलुनकीकिण गने । 
उद्दशे्य २: लनवायहमखुी कृक्रि प्रणालीलाई ददगो ि व्यविाक्रयक प्रणालीमा रुपान्तिण गनुय । 

2.१: तलुनात्मक लाभ हनु िक्न ेस्थानीय बालीनाली ि आधािभतू खाद्यवस्तकुो उपभोगमा आत्मलनभयिता क्रविय 
गने । 
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उद्दशे्य ३: हिेक उत्पादन िमूहको लालग वस्तकुो गणुस्तिीय उत्पादनको लालग िमता अलभवकृ्रर्द् गनुय । 
३.१. प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्िाक्रहत गिी उत्पाददत वस्तलुाई बर्ािीकिणमा र्ोड ददइनछे ।  
३.२: र्लवाय ु परिवतयन ि प्रकोपबाट पने नकािात्मक अिि न्यूनीकिण गदै वाताविणमैत्री कृक्रि प्रक्रवलधको 
क्रवकाि ि क्रवस्ताि गने । 
उद्दशे्य ४: पशपुन्छी पालनलाई प्रक्रवलधयिु  ि  व्यविाक्रयक बनाई पशपुन्छी र्न्य पदाथयको आयात र्टाउँदै 
लनयायत प्रवर्द्यन गनुय । 

४.1: कृिकलाई पशपुन्छी पालन तथा पशपुन्छीर्न्य व्यविायमा प्ररेित गिी आत्मलनभयि हनु ेकाययिम िञ्चालन 
गने । 
४.२ पशपुन्छी पालनमा यवुा िहभालगता ि मक्रहला िशिीकिणलाई केक्षन्ित गिी व्यविाक्रयक काययिम 
िञ्चालनमा ल्याइनेछ ।  
उद्दशे्य ५: गाउँपाललकामा खाद्य ििुिाको िलुनक्षितता गनुय । 

५.१: गाउँपाललका बािीलाई पोिणयिु खानेकुिा खान पाउने िलुनक्षितता गने । 

५.२ न्यून आय भएका तथा गरिबीको िेखामलुन िहेका परिवािहरूको पक्रहचान गिी काययकम िंचालन  प्रबन्ध 
लमलाइनेछ ।  
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

 

प्रमखु काययिम  

कृक्रि 

1. एक र्ि एक टनेल  

2. एक वडा एक लबउ लबर्न भण्डािण तथा िंकलन केन्ि (अदवुा, आल ुि बकुल्ला) 

3. कृक्रि पकेट िेत्र लनमायण (अदवुा, कागती, केिा, अलैची-वाडय न, १; बकुल्ला, अदवुा-वाडय नं.२; बकुल्ला, लिनु 
ि प्यार्-वाडय नं. ३; कोदो ि आल-ुवाडय नं. ४; बकुल्ला, कागती, अम्लीिो-वाडय नं. ५) 

4. आगायलनक खेलत प्रवर्द्यन काययिम 

5. एक पकेट िेत्र एक हाते ट्रयाक्टि व्यवस्थापन 

6. एक वडा एक कृक्रि प्राक्रवलधक 

7. कृक्रि प्राक्रवलधक क्रवद्यालय 

8. एक वडा एक आधलुनक नियिी िञ्चालन 

9. एक वडा एक कृक्रि प्याथोलोर्ी ल्याब लनमायण तथा िञ्चालन 

10. बाली लबमा काययिम 

11. बाँझो र्ग्गा लनरुत्िाक्रहत काययिम 

12. कृक्रि एम्बलेुन्ि िञ्चालन 

पशपुालन 

1. भैिी पालन पकेट िेत्र (वाडय नं. ४) 

2. दगु्ध िंकलन केन्ि प्रवर्द्यन काययिम (वाडय नं. २, ४ ि ५)  

3. बाख्रा पालन प्रवर्द्यन तथा पकेट िेत्र व्यवस्थापन (वाडय नं. १, २, ३, ४ ि ५)  

4. एक वाडय एक पश ुप्राक्रवलधक (ल्याब िक्रहत) 

5. नश्ल िधुाि काययिम (रै्क्रवक ि AI) 

6. कुखिुा पालन प्रवर्द्यन काययिम 

7. बंगिु पालन प्रवर्द्यन काययिम 
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8. पश ुलबमा काययिम (७५%/२५%) 

9. पशपुालन िम्बन्धी ताललम िञ्चालन  

अपेक्षित उपलक्षधध 

कृक्रि उत्पादन ि उत्पादकत्व बकृ्रर्द् भई गाउँपाललका कृक्रि उपर्मा आत्मलनभयि भएको हनुेछ । लनवायहमखुी कृक्रि 
प्रणाली ददगो एवम ्व्यविाक्रयक प्रणालीमा रुपान्तिण हनुेछ । कृक्रिमा आधारित उद्योगको स्थापना तथा िञ्चालन 
भई िोर्गािी ि आम्दानी बकृ्रर्द् हनुेछ ।व्यविाक्रयक पशपुालनबाट पशरु्न्य पदाथयको आयात अन्त्य भई लनयायत 
प्रवर्द्यन भएको हनुेछ । गाउँपाललकामा कुपोिण मिु पाललका बन्नेछ । 

४.२ पययटन िेत्र क्रवकाि 

पषृ्ठभलूम 

महाभाित पहाडको उचाई शृ्रखलािँग र्ोलडएको घ्याङलेख आफैमा प्राकृलतक िनु्दिता, मौललक िाँस्कृलतक तथा 
पिुाताक्षत्वक िम्पदा ि रै्क्रवक क्रवक्रवधताका िंभावना वोकेका लनधी हो । क्रयन ैपहाड, िम्पदा, रै्क्रवक क्रवक्रवधताका 
प्रवर्द्यन ि क्रवक्रवलधकिण गदै पययटकीय स्थलका रुपमा क्रवकाि गिी अथयतन्त्रमा र्ोड ददन िक्ने कुिामा क्रवश्वाि 
िा्दै पययटन िेत्रमा र्ोड ददइएको हो । हनुतः नेपालको आन्तरिक ि वाह्य िार्नीलतको प्रत्यि प्रभाव वाह्य 
पययटकहरूको िङ्ख्यामा पदयछ । क्रवगत एक दशकदेक्षख वाह्य पययटनको आगमन दिमा लनकै्क आिोह अविोह िहेको 
छ । िन ्२०१९ देक्षख २०२१ िम्मको िमयमा ऋणत्मक बकृ्रर्द्दि िहेको आगमन दि, िन ्२०१५–१८ पलछ 
हालको आ.व.िम्ममा औित १२ प्रलतशत वृक्रर्द् देक्षखन्छ । र्नकपिुमा अवक्षस्थत र्ानकी मक्षन्दिको दशयन गरि 
पशपुलतनाथको दशयन गनय र्ाने वाह्य पययटक ि हलेिीको दशयन गनय र्ाने आन्तरिक पययटकहरूको रुटमा 
घ्याङलेखलाई लिन्धलुी गक्रढ देक्षख कुशेश्वि दमु्र्ा पदयात्रा लभत्र िाख्न िक्रकन्छ । घ्याङलेखका ऐलतहालिक कोट, 
गफुा, झिना, क्रहउँदमा क्रहउँ खेल्ने स्थलहरू िंििण ि क्रवकाि गिी आन्तरिक तथा वाह्य पययटकहरूका लालग नयाँ 
गन्तव्यका रुपमा क्रवकाि गनय िक्रकन्छ । महाभाित पवयत शृ्रखलाको उच्च क्षशखिहरू िहेको यि ईलाकामा क्रवलभन्न 
प्रर्ातीका गिुाँि, चिाचरुुङ्गीहरू ि वनस्पलत एवं पतुलीहरू पाइन्छन ्। काठमाण्डौं उपत्यकावाट िबैभन्दा नक्षर्क 
ि तिाईका नक्षर्क िहेकाले पलन दवैु हावापानीमा हनुे चिाहरूको िंििण िेत्रकारुपमा यहाँका िामदुाक्रयक वन, 
कवलुलयत वन ि िाक्रिय वन िमेतलाई प्रवर्द्यन गनय िक्रकन्छ ।  

प्रमखु िमस्या   

पययटन तथा अलतलथ ित्काि उद्योग िेत्र क्रवकािका लालग लिन्धलुीको ऐलतहालिक, प्राकृलतक ि मौललक 
क्रवशेिताहरूलाई िंििण ि प्रवर्द्यन गनय आवश्यक छ । ऐलतहालिक महत्वका िांस्कृलतक िम्पदा ि रै्क्रवक 
क्रवक्रवधताहरूको िंििण गदै पययटकहरूलाई िाम्रिी िंदेश ददन ुपदयछ । रै्क्रवक क्रवक्रवधता ि ऐलतहालिक महत्व 
िहेका स्थान ि प्रकृलतको व्यवक्षस्थत अध्ययन गनय िक्रकएको छैन । यिका लालग िाँस्कृलतक िम्पदा एवं रै्क्रवक 
क्रवक्रवधताको िंििण, अलभलेखन ि पययटक गाईडहरूलाई अनकु्षशिण गनय आवश्यक हनु्छ । िर्न रै्क्रवक खेती ि 
प्राङ्गारिक खेती प्रणालीको व्यविाक्रयक क्रवकाि गदै स्थानीय ज्ञान िीप ि अनभुवलाई प्रचािप्रिाि गनय िक्रकएको छैन 
। हाल पययटन व्यविायमा िंलग्न होटल, लर्, गेष्टहाउि, िेषु्टिेण्ट ि होमस्टेलाई वाताविणमैत्री क्रवकाि गनयका 
लालग परिचालन हनु िकेको अवस्था छैन । गन्तव्य लबन्दहुरू, पैदलमागय, होमस्टेलाई कृक्रि िंस्कृलतिँग र्ोड्ने, 
वन ि र्लाधाि िेत्रमा िहेका रै्क्रवक क्रवक्रवधतालाई िंिचनागत रुपमा िंििण, प्रवर्द्यन ि प्रचािप्रिाि गनय िक्रकएको 
छैन । ठुलो िङ्ख्या भािलतय पययटकहरूको गन्तव्य िहेको र्नकपिुधामिँग कृक्रि, िंस्कृलत, प्रकृलत ि नेपालीको 
क्रविताको पक्रहचान बोकेका दगुय ि गढीहरूलाई र्ोड्न निक्दा क्रवदेशीको विाई िमय ि आगमन आवतय बढाउन 
िक्रकएको छैन ।    

चनुौती तथा अविि  
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घ्याङलेखमा रै्क्रवक क्रवक्रवधता, िांस्कृलतक क्रवक्रवधता ि पिुाताक्षत्वक महत्वका स्थानहरू छन ्। तिाईको गलमय ि 
वाक्रफला ददनहरूमा करिव ५० क्रक.लम.को दिुीमा िहेको लेखले लितलता ि हरियाली प्रदान गने हुँदा प्राकृलतक 
रुपमा िमाउने पययटकहरूलाई यो स्थान िोर्ाईमा पनय िक्दछ । र्नकपिुको दशयन गनय आउने भािलतय 
पययटकहरूका लालग केक्रह ददनको िमय लम्वाउन ि नेपालका प्र्यात क्रहम शृ्रखलाहरूको अवलोकन गिाउन िक्रकन े
िंभावना छ । पक्षिमलतिका धौलालगिीदेक्षख अन्नपूणय, माछापचु्रे, मनास्ल,ु बरु्द् क्रहमालदेक्षख पूवयका गणेश क्रहमाल, 
लाङ्गटाङ्ग क्रहमशृ्रखलाका िबै १६ वटा चचुिुाहरू देख्न िक्रकन्छ भने मरिण ि कमला नदीले लनमायण गिेका क्रवशाल 
फाँटहरू दे्दा पययटकहरू मन्त्रमगु्ध हनु िक्दछन ्। अक्रहले पलन मोटि िडक देक्षखको करिव डेढ र्ण्टाको 
पैदलमागयबाट क्रवलभन्न ऐलतहालिक िम्पदा ि झिनाहरू अवलोकन गनय ि लिन्धलुी भ्याली एवं क्रहम शृ्रखला अवलोकन 
स्थलहरूमा पगु्न िक्रकन्छ । उिि पक्षिम पदमागयका रुपमा नगिकोट, पनौती, धलुीखेल, नमोबरु्द्मा आउने वाह्रय 
पययटकलाई महाभाित शृ्रखलाका रै्क्रवक क्रवक्रवधता अवलोकन गने ि र्ातीय िंस्कृलतको अनभुव गने गिी करिडोि 
बनाउन िक्रकन्छ भन ेकाठमाण्डौ उपत्यकाका नागरिकले क्रवदा मनाउने केन्िका रुपमा क्रवकाि गनय िक्न ेिंभावना 
िहेको छ ।  

होमस्टेका िबै बस्तीहरूलाई र्ातीय िंस्कृलत, मानव क्रवकाि, वाताविणमैत्री पूवायधािहरूको क्रवकाि गिी 
र्नपयायविणमैत्री गाउँका रुपमा रुपान्तिण गदै पययटन िेत्रबाट हनुे आयलाई गाउँस्तििम्म परु् याउन िक्रकन्छ ।  

िोच 

कृक्रि, िंस्कृलत ि प्रकृलतको अन्योन्याक्षश्रत िम्वन्धमा क्रवकलित पिम्पिागत िम्पदा, मनोिम प्राकृलतक दृश्य ि रै्क्रवक 
क्रवक्रवधतालाई पययटन आकियणका रुपमा क्रवकाि गने । 

लक्ष्य 

अलत गरिबीको िेखामलुन िहेका ि खेलत योग्य र्लमन क्रवक्रहन र्निङ्ख्याका लालग गैि कृक्रि िेत्रमा िोर्गािीका 
अविि शृ्रर्ना गने । 

उद्दशे्य 
१. पययटन व्यविायको गणुस्ति बकृ्रर्द् तथा पययटकीय स्थलको प्रचाि-प्रिाि गनुय ।  
२. पययटकीय पूवायधािहरूको क्रवकाि गनुय । 
३. मानव िंिाधन क्रवकाि गनुय । 
४. स्रोतिाधनको व्यवस्थापन गनुय । 

िणनीलतहरु 
ताललका 10: पययटनका िणनीलतहरु 

उद्दशे्य १: पययटन व्यविायको गणुस्ति बकृ्रर्द् तथा पययटकीय स्थलको प्रचाि-प्रिाि गनुय । 

1.१: गाउँपाललकामा हाल िञ्चालनमा िहेका होटेल लर्, िेस्टुिाँ ि क्षचयापिलहरूको िेवाको स्तिोन्नलत गने । 
1.२: गाउँपाललकालभत्रका पययटकीय स्थलहरूको प्रचािप्रिाि गने। 

उद्दशे्य २: पययटकीय पूवायधािहरूको क्रवकाि गनुय । 

2.1: पययटन िेत्रको क्रवकािकालालग आवश्यक पूवायधािहरूको क्रवकाि गने । 
2.2: क्रवशेि पययटकीय स्थलहरूको पक्रहचान गिी पूवायधाि लनमायण गने  
उद्दशे्य ३: मानव िंिाधन क्रवकाि गनुय ।   

3.1: गाउँपाललकालभत्रका यवुायवुतीलाई पययटन क्रवियको क्षशिा प्रदान गने । 
उद्दशे्य ४: अध्ययन अनिुन्धान गनुय । 

4.1: बाह्य स्रोतिाधनको खोर्ी गने ।  
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4.2: आन्तरिक स्रोतिाधनको परिचालन गने ।   

क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 
प्रमखु काययिम 

1. र्ातीय तथा िांस्कृलतक पक्रहचान िक्रहतको होमस्टे िञ्चालन (िनुवुाि टोल -वाडय नं. १); थामी टोल -वाडय 
नं. २;  ि अमले वाडय नं. १) 

2. पदमागयहरूको लनमायण (हरिहिपिुगढ़ी-मरिन-मधवुनी- डांडी गिुािे-िोला भञ्ज्याङ्ग-चन्दनपिु- नैिने-िार्धानी) 

3. पदमागयहरूको लनमायण (फापिचलुी-िातदोबाटो) 

4. र्गेुपानी (लिन्धलुी/काभ्र ेबोडयि) िहेको लखान गमु्बा िंििण तथा पययटन प्रवर्द्यन  

5. मरिन-बिार् मक्षन्दि िंििण तथा पययटन प्रवर्द्यन 

6. पटवाि र्ोिे गफुालाई िंििण तथा पययटन प्रवर्द्यन 

7. बदुमुचलुी गफुालाई िंििण तथा पययटन प्रवर्द्यन 

अपेक्षित उपलक्षधध  
गाउँपाललका लभत्र उल्ले्य िङ्ख्यामा पययटकको आगमन भई िोर्गािीका थप अवििहरू लिर्यना भएको हनुेछ । 
स्थानीय स्रोत, िीप ि िाधनको अलधकतम परिचालन भई पययटन व्यविायमा आधारित उद्योगहरू स्थापना भएको 
हनुेछ ।  

४.३ लर् ुउद्यमक्षशलता क्रवकाि ि स्व–व्यविाय प्रवर्द्यन 

पषृ्ठभलूम 

मालनिको ज्ञान, िीप, चाहना, द्खल, रुची, अनभुव ि स्रोतको आधािमा व्याविायको छनौट गरिने भएपलन 
घ्याङलेख गाउँपाललकाको अवस्था ि परिवेश भने श्रलमक आपलुतयलाई प्राथलमकतामा िाख्न ेगिेको पाइन्छ । कुल 
र्निङ्ख्या मध्ये ३१७ र्ना मात्र उद्योग ि व्यविायमा िंलग्न िहेको पाइन्छ । ठेक्कापट्टा, कृक्रि फिलको वलनया 
आदद र्स्ता व्यविाक्रयक काममा िंलग्न १४२ र्नामात्र िहेको पाइन्छ । र्लडवटुीको उत्पादन प्रचिु मात्रामा 
पाईने यि पाललकावाट लनकािी गने व्यविायमा केक्रह यवुाहरू िंलग्न िहेको छ । आवालिय होटल, खुिा पिल, 
कुक्रटि एवं र्िेल ु उद्योग ि अन्य िोर्गािमलुक व्यविायमा िंलग्न र्निङ्ख्या १५० को हािाहािीमा िहेको 
पाइन्छ।    

नेपाल ििकािले लर् ुउद्यम, व्यापाि ि िोर्गािको मापदण्डका रुपमा मु् यतया चािवटा आधािलाई ललएको छ 
। र्ि अनिुाि (क) आफैं ले नै व्यवस्थापन हेने (ख) नौं र्नािम्म र्नशक्षि परिचालन हनुे (ग) १० क्रकलो वाट 
भन्दाकम र्लक्रवद्यतु स्रोतवाट िञ्चालन हनुे  (र्) िाना व्यापाि भन्नाले वाक्रियक रु. पाँच लाखदेक्षख एक किोडिम्मको 
व्यापाि कािोवािलाई तोक्रकएको छ ।  

यि क्षर्ल्लामा प्राङ्गारिक खाद्यान्न वस्तमुा आधारित उद्यमक्षशलताहरूको प्रचिु िम्भावना िहेको हुँदा, औद्योगीकिणको 
प्रक्रियामा लैर्ान िक्रकन्छ । तिकािी ि फलफूल उत्पादन तथा वर्ािीकिणको परिमाण दिलाई वढाउने लर् ु
उद्यमक्षशलता ि स्व–िोर्गािमा िसु्त क्रवकाि भई िाखेको अवस्था छ ।  

प्रमखु िमस्या  

खलु्ला बर्ािको िाप ि तापमा क्रपक्षल्िएको हाम्रो िमार्मा स्विोर्गाि, व्याविाय प्रवर्द्यन गनय दरुुह ि कदठन 
मेहनतको आवश्यकता पदयछ । िमग्र रुपमा उपभोगको िंस्कृलत मौलाई िहेको अवस्थामा गाउँको गरिबीको 
खाडल गक्रहरिएि गएको अवस्था छ । अक्रहले देशको अथयतन्त्रको करिब २३ प्रलतशत क्रहस्िा िेलमटेन्िले ओगटेको 
छ भने कुल ग्राहस्थमा चौथो स्थानमा िक्रह िाक्रिय अथयतन्त्रमा िहयोग गरििहेको भए पलन औद्योलगक िेत्रको 
योगदान खकु्षम्चदै गएको अवस्था हो । क्रवकािको अवधािणा अनिुाि कृक्रि तथा पशपुालन िेत्रलाई प्रथम स्तम्भ, 
उद्योग तथा वाक्षणज्य िेत्रलाई दोस्रो स्तम्भ ि िेवा िेत्रलाई तेस्रो स्तम्भका रुपमा क्रवकाि गनुयपने कुिामा क्रवज्ञहरूले 
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र्ोड ददएको पाइन्छ । अलधकांश स्थानीयतहमा िञ्चालन हनुे क्रवकािका परियोर्नाहरूले िामाक्षर्क क्रवकािको िेत्र 
तथा भौलतक पूवायधाि िेत्रहरूमा मात्र प्राथलमकतामा िाख्न ेगिको हदुा लगानी ि लगानीको वाताविणलाई नै प्रमखु 
िमस्याको रुपमा ललइएको छ । िामाक्षर्क क्रवकाि तथा भौलतक पूवायधाि लनमायणको लालग आवश्यक लर् ुउद्यम 
क्रवकाि ि िाना व्याविायको माध्यमबाट िोर्गािी अलभवृक्रर्द् गनय पेशागत िीप ि ज्ञानको क्रवक्रवलधकिण गनय 
निक्नलुाई अको िमस्याको रुपमा ललइएको छ । औद्यौलगक उत्पादनलाई वर्ाि शृ्रखला तयाि गनय निक्न ुतेस्रो 
िमस्याको रुपमा ललइएको छ ।  

चनुौती तथा अविि  

िाक्रिय लक्ष्य अनिुाि ििकािको कुलग्राहस्थ उत्पादनमा लर्,ु िाना ि मझौला उद्योगहरूको योगदान बढाउने ि 
वेिोर्गािी दि र्टाउने कुिालाई िूचकको रुपमा ललएको छ । ति खुल्ला ि प्रलतस्पधायत्मक अथयव्यवस्थाले िाक्रिय 
अथयिार्नीलतमा प्रभाव पारििहेको अवस्थामा स्थानीय माग ि उत्पादनको आधािमा व्यविाक्रयक क्रवकाि गिी आपूलतय 
िन्तलुन गनय लनकै्क चनुौतीपणुय मालनएको छ । वास्तवमा घ्याङलेख गाउँपाललका लभत्र व्यक्षिगत तहबाट गरििहेका 
आयआर्यनको प्रयािलाई स्थानीय ििकािको तफय बाट िहयोग, िाझेदािी ि िहक्षर्किण गनय खोक्षर्एको छ । 
लर्उुद्यमको क्रवकािबाट कृक्रि, बागवानी, पशपुन्छी ि मौिीपालनका उत्पादनमा मलु्य थप गनयको लालग िहयोग 
गनुयको अलावा पययटन िेत्रको लालग आवश्यक वस्त ुतथा िेवा आपूलतय गनय िहयोग लमल्ने छ । व्यविाक्रयक 
प्रवर्द्यनले मालनिहरूको उत्पादन गने िमता अलभवृक्रर्द् हनुे ि स्विोर्गाि लिर्यना गनय िहयोग गने छ ।  

िोच 

उद्यमक्षशलता ि व्यविायको प्रवर्द्यन ि क्रवकाि गिी गाउँपाललका लभत्र स्विोर्गािको अविि लिर्यना गने । 

लक्ष्य  

हाल उद्यमक्षशलता ि स्व–िोर्गािमा िंलग्न कुल र्निङ्ख्याको १.८ प्रलतशतलाई वृक्रर्द् गरि ५ प्रलतशतमा वृक्रर्द् 
गने । 

उद्दशे्य 
1. िहकािी, िेलमट्यान्ि ि वाह्य क्रवक्षिय स्रोतको उत्पादनक्षशल िेत्रमा परिचालन गनुय । 

2. लर् ुउद्यम, स्वव्यविाय ि व्यापाि िंलग्न नागरिकलाई व्यविाक्रयक लिप ि ज्ञान प्रदान गनुय ।  

िणनीलतहरु 
ताललका 11: लर् ुउद्यमक्षशलता क्रवकाि ि स्व–व्यविाय प्रवर्द्यनका िणनीलतहरु 

उद्दशे्य १: िहकािी, िेलमट्यान्ि ि वाह्य क्रवक्षिय स्रोतको उत्पादनक्षशल िते्रमा परिचालन गनयँ  ु। 
१.१: बर्ािको मागमा आधारित उत्पादन ि बर्ाि व्यवस्थापन गने । 
१.२ बर्ाि शृ्रङ्खलामा आधारित लर् ुउद्यम क्रवकािमा िहयोग गने 
उद्दशे्य २: लर् ुउद्यम, स्वव्यविाय ि व्यापाि िंलग्न नागरिकलाई व्यविाक्रयक लिप ि ज्ञान प्रदान गनुय । 

२.१: व्यविाक्रयक लिप ि ज्ञानमा क्रवकाि गिी व्यविायहरूको क्रवकाि ि क्रवस्तािका लालग क्रवक्षिय पहुँचमा वृक्रर्द् गने  
२.२ िाना तथा र्िेल ुउद्योगमा िहेका व्यविायको कािोवािमा बकृ्रर्द् गनय िहक्षर्किण गने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

प्रमखु काययिम  
• लर् ुउद्यम क्रवकाि काययिम  

• स्थानीय बर्ािको माग ि आपूलतयको आधािमा व्यविाय िञ्चालनमा िहक्षर्किण काययिम 

• प्रक्रवलध तथा लिप हस्तान्तिण ि िबलीकिण काययिम 

• लगानी स्रोत िम्मको पहुँच स्थाक्रपत गनय िहक्षर्किण काययिम 
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अपेक्षित उपलक्षधध  
िहकािी, िेलमट्यान्ि ि वाह्य क्रवक्षिय स्रोतको उत्पादनक्षशल िेत्रमा परिचालन भएको हनुेछ । लर् ुउद्यम, स्वव्यविाय 
ि व्यापाि िंलग्न नागरिकलाई व्यविाक्रयक लिप ि ज्ञान प्रदान गरिएको हनुेछ । 

४.४ क्रवक्षिय िंस्था ि िहकािी परिचालन 
पषृ्ठभलूम 

िंक्रवधानले देशको अथयतन्त्रका तीन खम्वाको रुपमा लनर्ी, िहकािी ि िावयर्लनक िेत्रलाई मानेको छ । ििकािी 
तथा क्रवकाि बैंक, लर्कु्रवि िंस्था, वचत तथा ऋण िहकािीहरूको परिचालनलाई देशको अथयतन्त्रलाई चलायमान 
बनाउन ि लगानीको वाताविण तयाि गनयका लालग चाक्रहने क्रविीय स्रोतको परिचालन नीलत िहेको छ । क्रविीय 
परिचालनको माध्यमका रुपमा लनर्ीिेत्रको योगदानलाई क्रवश्वका धेिैर्िो देशले स्वीकाि गिेका छन ्। देश लभत्र 
लनर्ीिेत्रको उन्नत क्रवकाि नभएिम्म वा वाताविण तयाि नभएमा िहकािीलाई अको भिपदो क्रविीय परिचालनको 
माध्यम मालनएको छ ।  

घ्याङलेख गाउँपाललकामा बैंक तथा क्रविीय िंस्थामा खाता िञ्चालन भएका र्िधिुी र्म्मा ४२ प्रलतशत छन ्भने 
बैंक, क्रविीय िंस्था वचत तथा ऋण िहकािीमा पहुँच नभएका र्िधिुी ५८ प्रलतशत िहेका छन ्। गाउँपाललकामा 
एक वैक ि दईु क्रवक्षिय िंस्थाहरू िक्रिय छन ्भन ेपाँचवटा वचत तथा ऋण िहकािीहरू अक्षस्तत्वमा िहेको छन ्
।  

प्रमखु िमस्या   

िहकािी िंस्थाहरूले िहकािीको नीलत, लिर्द्ान्त ि मान्यता अनिुाि काययिम िञ्चालन गनय ि व्यवस्थापन गनय 
कदठन भइिाखेको अवस्था छ । ििकािको केन्िीय टे्रर्िीमा िहेका नगदलाई लिधै गाउँमा िहेको गरिबको 
झपुडीिम्म परु् याउने माध्यमको रुपमा मात्र िहकािीलाई ललएको मात्र छैन क्रक अझ गाउँमा छरिएि िहेका ि–
िाना पुरँ्ीहरूलाई िंकलन गदै पनुः गाउँमा नै लगानी गने िोचका िाथ एक आलथयक आधािका रुपमा ललइएको 
छ । क्रवश्वव्यापीकिण ि खुल्ला अथयबर्ाि नीलतका कािण गाउँको आत्मालनभयिता स्खलन भएको अवस्थामा अब 
उपभोिाहरूको बस्तीका रुपमा क्रवस्ताि भईिहेको छ । िहकािीले िबैका लालग क्रविीय िेवामा पहुँच परु् याउन 
िहयोग गरििहे पलन यि िेत्रहरूमा तमाम क्रवकृलतहरूका कािण िंस्थागत क्रवकाि हनु िकेको छैन । नेपालमा 
िमूहमा आधारित िहकािीको प्रभाव श–िक्षिकिणको एक िाम्रो नमूना बलनिहेको अवस्थामा िङ्घीय ििकािको 
ऐन तथा नीलतहरूिँग िमन्वय गदै यि ददशामा प्रभावकािी कायय गनय घ्याङलेख गाउँपाललकाले क्रवगत दईु दशक 
देक्षख लिन्धलुीको मौललक अभ्यािका रुपमा िहेको िमहुमा आधारित वचत तथा ऋण िहकािीका अनभुवलाई 
आत्मािात गनय ि शहिमा केक्षन्ित िेलमटेन्िलाई नीलतगत ि िमतागत रुपमा परिचालन गनय िके नागरिकको क्रवक्षिय 
पहुँचको अविि प्राप्त हनु िक्दछ ।   

चनुौती तथा अविि   

ििकािले ददगो आलथयक वृक्रर्द् ि उत्पादनक्षशल िोर्गािी ि मयायददत कामका लालग तोक्रकएका दईुवटा िूचकहरूले 
िमशः क्रविीय िेवामा िबैको पहुँच ि हिेक ३० लमनेटको पैदल यात्रामा िहकािी िेवाको िकु्रवधालाई िलुनक्षश्तता 
गने कुिा उल्लेख गिेको छ । वास्तवमा िहकािी ऐन तथा लनयमावलीहरूले व्यक्षिगत िदस्यताको आधािमा 
िहकािीहरूको परिकल्पना मात्र गिेका छन ्ति लामो अनभुव ि व्यवहारिक अभ्यािका आधािमा िमूहमा आधारित 
वचत तथा ऋण िहकािी नै प्रभावकािी ि िामकु्रहक लाभका लालग उपयोग ि नलतर्ामकु्षख देक्षखएको छ । यिको 
नलतर्ा ि प्रभावकारिताको कािण नै यस्तो िहकािीलाई छलफलमा प्रस्ताक्रवत गरिएको हो । कक्षम्तमा २५ र्ना 
व्यक्षिहरूिँग छरिएि िहेको पुँर्ीलाई िंकलन गिी वचत तथा ऋण िहकािीको गठन ि परिचालन गनय िक्रकन े
व्यवस्था कानूनमा उल्लेख छ । ति लबपन्न ि स्रोतिाधनबाट पछालड पनय वाध्य िमदुायलाई लक्षित गिी ििल 
तथा ददगो व्यवस्थापन ि िबैको िमान पहुँच लनमायण गनयका लालग हालिम्मको प्रभावकािी िहकािी िञ्चालनको 
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मोडलहरूमा िमूहमा आधारित िहकािी नै िहेको पाइन्छ । िमूहमा आधारित िहकािीलाई क्रवपन्न िमदुाय िम्म 
पगु्ने आधािका रुपमा पक्रहचान गनय िक्रकन्छ । क्रकनकी यस्ता िहकािीहरूले िमूह–िमूहको िहकायय, िमान ि 
लनक्षित भगूोलमा बिोबाि, वचत तथा ऋणको कािोवाि गने उद्देश्य, िङ्घीय िंिचना, िहकािीको िदस्यताका लालग 
िमहुको लिफारिि, िमूहको र्मानीका आधािमा कािोवाि ि िामकु्रहक नीलत तथा लनयमावलीहरूको लनमायण र्स्ता 
िमावेशी लोकतन्त्रको अभ्याि गिेको हनु्छन ्।  

िोच  

हिेक परिवािलाई िहकािीमा आवर्द् गदै लगानीको लालग स्थानीय परु्ी लनमायण गने । 

लक्ष्य 

क्रविीय पहुँच अलभवृक्रर्द्का लालग हिेक परिवािको आलथयक ििुिा ि क्रविीय स्रोतमा पहुँच अलभवृक्रर्द् हनुे ।  

उद्दशे्य  

1. क्रवक्षिय पहुँच बढाई आलथयक बकृ्रर्द् गनुय । 

िणनीलतहरु 
ताललका 12: क्रवक्षिय िंस्था ि िहकािी िते्र परिचालनका िणनीलतहरु 

उद्दशे्य १: क्रवक्षिय पहुँच बढाई आलथयक बकृ्रर्द् गनुय । 

१.१: बचत ि ऋणलाई प्रभावकािी बनाउने । 
१.२: िहकािीलाई आय आर्यन स्विोर्गािी ि गरिवी न्यूनीकिणका िेत्रमा उपयोग गने । 
१.३ िबै र्िधिुी वचत तथा ऋण िहकािीमा आवर्द् ि हिेक व्याविायी, व्यविाक्रयक िहकािीमा आवर्द् गने 
। 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

प्रमखु काययिम    

• हिेक बस्ती तथा टोलमा मक्रहला आत्मलनभयि िमूहहरूको गठन ि परिचालन 

• िमूहलाई वडास्तिको वचत तथा ऋण िहकािीमा आवर्द्ता ि मक्षर्यङ 

• िहकािीको व्यविाक्रयक योर्ना लनमायण   

• लडर्ीटल अलभलेखनका लालग िहक्षर्किण काययिम 

• िहकािी लिर्द्ान्त ि अन्तििाक्रिय अभ्यािको आधािमा अनगुमन 

• गाउँपाललकाका िबै र्िधिुीलाई िहकािीमा आवर्द् गने काययिम 

• गरिबी स्ति अनिुाि आयआर्यन बकृ्रर्द्का लालग िहकािी माफय त िहायता काययिम  

अपेक्षित उपलक्षव्ध  

गाउँपाललकाका हिेक वस्तीमा एक मक्रहला वा उत्पादन िमहु, एक वडा कक्षम्तमा एक िेवा केन्ि िक्रहतको वचत 
तथा ऋण िहकािी परिचालन गिेि िबै परिवािहरूलाई िहकािीतामा आवर्द् गदै आलथयक कािोवािमा िंलग्न गने 
छ । 

४.५ आपतुी व्यवस्था 
पषृ्ठभलूम 

क्रवकािको िंिचना ि प्रक्रवलधहरूमा आएका प्रगलतहरूले अव घ्याङलेख गाउँपाललकाका कुनै पलन वक्षस्तहरू वाह्य 
िेत्र वा वर्ािवाट हनुे आयात लनयायतवाट अलग िहन िकेको अवस्था छैन । भौगोललक क्रहिाववाट क्रवक्रवधता 
िहेको यि पाललका लभत्र खाद्यान्नको क्रवलनमय आपिमा आक्षश्रत िहेको अवस्था छ । मु् य रुपमा लताकपडा, क्षशिा, 
स्वास््य, िंचाि तथा यातायातका िाधनहरू ि कृक्रि तथा पशपुक्षन्छका लालग चाक्रहने मल, क्रविादद, दाना ि औिलधहरू 
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नै पाललका लभत्र आपलुतय हनुे प्रमखु वस्तहुरू हनु ्।  गाउँपाललकाको वाक्रियक आम्दानी करिब रु. ३०,७४,५४,५०० 
ि खचय करिब ७६,५,८४,००० छ । यि गाउँपाललका नागरिकहरूले रु. ४८,०५,०२३ ऋण ललएको देक्षखन 
आउँछ । यि त्याङ्कलाई हेदाय गाँउपाललकाको क्रवक्षिय िंक्षचलत ऋणात्मक देक्षखन्छ । आयातलाई लनयायतले 
प्रलतस्थापन गनय पाललका लभत्र वस्तहुरूको उत्पादन ि क्रवक्रवलधकिण गनय आवश्यक देक्षखन्छ । त्यिै गरि कुल 
२७११ र्िधिुी मध्ये १४५० र्िधिुीको पारिवारिक ऋण भएको ि १२०३ र्िधिुीको पारिवारिक ऋण नभएको 
िभेिणबाट देक्षखन आउँछ ।  

स्थानीय स्तिमा उत्पादन हनुे कच्चा पदाथयको वर्ाि मलुत लिन्धलुी, महोििी, धनिुा, वनेपा ि काठमाण्डौ नै हो । 
दाल, तार्ा तिकािी, माि,ु ि अण्डाको वर्ाि प्रलतस्पधाय लिन्धलुल, महोििी, धनिुा, काभ्र ेि भािलतय आयालतत वस्तहुरूिँग 
िहेको छ । क्रवशेि गरि स्थानीय अन्नको उत्पादन स्वाददलो ि पोक्रिलो भएको हदुा स्थानीय खपत नै हनुे गिेको 
छ भने भाितीय वर्ािका चामलहरू औित मालिक लतन टनका आयात हनुे अनमुान छ ।  

लनयायत हनुे िवै िामाग्रीहरूका मु् य माग हनुे वर्ाि भनेका लिन्धलुी, वनेपा ि काठमाण्डौ नै हनु ्। तिकािी, 
दगु्धर्न्य पदाथय, ि वनर्न्य पैदावािहरू मु् य लनयायत वस्तहुरू िहेका छन ्। आयात हनुे वस्तहुरूमा दैलनक उपभोग 
हनुे तयािी िामाग्रीहरूका अलावा खाद्यान्नमा चामल, तेल, दाल ि तयािी खार्ा आदद िहेका छन ्। वढ्दो िडक 
िंर्ालको क्रवस्तािका कािण लगुा कपडा, मोवाईल, पाटयि, आददहरूको आयात वढ्दो अवस्थामा िहेको छ । कृक्रि, 

वागवानी, पशपुक्षन्छका लालग आवश्यक क्रवऊ, क्रविादी, मल, दाना ि औिलधहरूमा आयात वढ्दो छ भने आयालतत 
नश्लको क्रवकािले स्थानीय िैथाने नश्लको अवस्था क्रवस्थापनमा पिेको अवस्था छ ।  

प्रमखु िमस्या  

आयात लनयायतको अिन्तलुनका कािण गाउँको शहि प्रलतको पिलनयभितामा वृक्रर्द् हदैु गईिाखेको अवस्था छ । 
आयात िेत्रको प्रमखु िमस्या भनेको गाउँवाट हनुे प ुरँ्ीको पलायन नै हो । क्रवक्षिय स्रोतको िंकुचनका कािण 
गाउँका आलथयक गरिक्रवलधहरू िमश शहिकेक्षन्ित हदैु गएका छन ्। गाउँका मिुा पनु शहिलति नै फकेको अवस्था 
छ । िैथाने नश्ल तथा र्ातहरूको क्रवस्थापनका कािण कृक्रि,वागवानी तथा पशपुक्षन्छ पालन िेत्रमा िंिमणको 
र्ोक्षखम फिाक्रकलो हदैु गईिहेको छ । लनमायण िामाग्रीको रुपमा प्रयोग हनुे लगट्टी, ढुङ्गा, वालवुा आदद खानी तथा 
नददर्न्य वस्तकुो अत्यलधक ि भाँडभैलो तरिकाले दोहन हदुा वाताविक्षणय अिन्तलुन मात्र नभई क्रवपद्को र्ोक्षखम 
उच्च िहेको छ । 

चनुौतीहरू  

आयातमा देक्षखएको मु् य चनुौती भन्नु नै गाउँमा हनुे मिुा िंक्षचती र्ट्न ुिहेको छ । गाउँको क्रवक्षिय स्रोत पनु 
शहि तफय  फक्रकय दा गाउँ उत्पादन स्थलवाट उपभोग गने वर्ािका रुपमा रुपान्तिण हनु ुिहेको छ । लनयायत वृक्रर्द् 
गनय गाउँ हनुे उत्पादनका िेत्र ि परिमाणमा वृक्रर्द् गनय लगानी गने स्रोतको व्यवस्था गनुय चनुौती िहेको छ । 
पदाथय उत्पादनमा आवश्यक लिप, ज्ञान, वर्ाि िचुना ि ढुवानीलाई अको चनुौतीका रुपमा ललइएको छ ।  

िोच 

कृक्रि, वागवानी, पशपुक्षन्छ क्रवकाि ि वन पैदावािको लनयायत र्ोड दददै आयात लनयायतमा िन्तलुन । 

लक्ष्य 

कृक्रि, वागवानी ि पशपुक्षन्छ क्रवकािका लालग आयात गनुय पने वस्तमुा आत्म लनभयि भई लनयायतको अवस्था । 

उद्दशे्य 

1. गाउँपाललका लभत्रको आपूलतय प्रणालीलाई प्रभावकािी एवम ्ददगो बनाउन ु। 

2. स्थानीय स्रोत, कच्चा पदाथय, िीप ि िाधनको अलधकतम परिचालन गनुय । 

3. उत्पाददत वस्तहुरूको लबिी क्रवतिणकालालग बर्ाि व्यवस्थापन गनुय । 
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4. वाक्षणज्य िेत्रलाई स्थानीय अथयतन्त्रको महत्त्वपूणय अङ्गको रूपमा क्रवकाि गनुय । 

िणनीलतहरु 
ताललका 13: आपतुीका िणनीलतहरु 

उद्दशे्य १: गाउँपाललका लभत्रको आपूलतय प्रणालीलाई प्रभावकािी एवम ्ददगो बनाउन ु। 
१.१: अत्यावस्यक िामाग्रीहरूको िहर् आपूलतयको िलुनक्षितता गने । 
उद्दशे्य २: स्थानीय स्रोत, िीप ि िाधनको अलधकतम परिचालन गनुय । 

2.1: स्थानीय स्रोतमा आधारित कच्चा पदाथयको प्रशोधन गनय तथा उद्योग िञ्चालन गनय िहक्षर्किण एवम ्
प्रोत्िाहन गने । 
उद्दशे्य ३: उत्पाददत वस्तहुरूको लबिी क्रवतिणकालालग बर्ाि व्यवस्थापन गनुय । 

३.१: स्थानीय उत्पादनलाई गणुस्तिीयता िलुनक्षित गदै औद्योलगक वस्तकुो  बर्ािीकिण गने। 
उद्दशे्य ४: वाक्षणज्य िते्रलाई स्थानीय अथयतन्त्रको महत्त्वपूणय अङ्गको रूपमा क्रवकाि गनुय । 

४.1: तलुनात्मक लाभका वस्त ुतथा िेवाहरूको पक्रहचान गिी लनयायतयोग्य हनु ेवस्त ुतथा िेवाको उत्पादकत्वमा 
बकृ्रर्द् गनय आवश्यक काययिमहरू िञ्चालन गने ।  
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

प्रमखु काययिम  

1. क्रपठो तथा च्या्ला उत्पादन तथा प्याक्रकङ्ग उद्योग िञ्चालन 

2. लततेपातीको व्यविाक्रयक खेती प्रवर्द्यन काययिम  

3. स्थानीय श्रोतको पक्रहचान गिी स्थानीय स्रोतमा आधारित हस्तकला उद्योग िञ्चालन (नाङ्खलो, डालो आदद) 

4. एक वडा एक शपुथ मलु्य खाद्यान्न पिल 

5. उद्योग व्यवशाय िञ्चालनकालालग स्थानीय आवस्यकता अनरुुपको काययक्रवलध लनमायण 

6. िबै प्रकािका स्थानीय उद्योग-व्यवशायको िहर् दताय तथा लनयलमत अनगुमनको व्यवस्था 
7. गाउँपाललका िेत्रबाट भइ िाखेको कुचो, बाँि, बोडी, लिलम, अदवुाको लनयायतको व्यविाक्रयक प्रवर्द्यन  

8. स्थानीय उद्योग-व्यविायी प्रोत्िाहन काययिम 

9. औद्योलगक ग्रामको स्थापना  

अपेक्षित उपलक्षव्ध 

गाउँपाललका लभत्रको आपूलतय प्रणाली प्रभावकािी हनुेछ । स्थानीय स्रोत, कच्चा पदाथय, िीप ि िाधनको अलधकतम 
परिचालन भएको हनुेछ । घ्याङलेखका स्थानीय कच्चा पदाथयहिको िदपुयोग हनुे गिेि, र्टु, ढाका, टपिी, पानी, 
र्डबटुी उद्योगहरू स्थापना गरि उत्पाददत वस्तहुरूको लबिी क्रवतिणकालालग बर्ाि व्यवस्थापन हनुेछ । 

४.६ खाद्य ििुिा ि गरिवी लनवािण   

पषृ्ठभलूम 

खाद्य ििुिा ि गरिवी मानव क्रवकाि िचुकका िवायलधक प्रयोग गरिने िचुकहरू हनु ् । खाद्यान्न उत्पादन ि 
उपभोगको अवििलाई क्रय दईु िचुकहरूले महत्व िाख्न ेत छदैछ त्यो भन्दा पलन यी िवाल क्रवकािका प्रमखु 
एरे्ण्डा पलन हनु ्। यि गाउँपाललकाले उपलव्ध गिाएको पाललकाको क्रवविण अनिुाि पाललका लभत्रका कुल र्िधिुी 
मध्ये आफ्नो खेतको अन्न उत्पादनवाट छ मक्रहना िम्म पलन खान नपगु्ने परिवािको िङ्ख्या ७५ प्रलतशत िहेको 
छ भने वाँक्रक २५ प्रलतशत परिवािलेमात्र आफुले उत्पादन गिेको अन्न वियददन भरि खान िक्ने हैलियत िा्दछन ्
। आफ्नो र्लमनको उत्पादनले आधा विय पलन खान नपगु्ने परिवािका करिव आधा क्रहस्िा भन्दा वक्रढ िहेको 
अवस्था छ । कुल र्िधिुी २७११ मध्ये १३५७ र्िधिुीले आफ्नो खेतवािीको उत्पादनले आधा विय पलन खान 
नपाउने अवस्था छ । उि िङ्ख्यामा ३७९ र्िधिुी वा १४ प्रलतशतले आफ्नो उत्पादनले लतन मक्रहना पलन खान 
नपगु्ने वताएका छन ्भने िोही िमहुका १५.३ प्रलतशत र्निङ्ख्या लनिपेि गरिवीको िेखामनुी िहेका छन ्।  
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प्रमखु िमस्या  

खाद्य अििुिा ि गरिवीका प्रमखु िमस्यालाई व्यक्षिका दैलनक आय, िोर्गािी, वर्ाि भाऊ, र्लमनको क्रवतिण ि 
र्लमनको उत्पादकत्वको िापेिमा क्रवश्लिेण गने प्रचलन िहेको छ । घ्याङलेख गाउँपाललकाका नागरिकलाई प्राप्त 
हनुे आय आर्यन ि िोर्गािीका अविि वृक्रर्द् गनय कृक्रि िेत्रको योगदान िहन्छ ।  र्लमनका क्रवतिण ि 
उत्पादकत्वलाई कृक्रि िेत्रको उत्पादन गने िाधनका रुपमा ललईन्छ । मु् य रुपमा घ्याङलेख गाउँपाललका लभत्र 
भईिहेको र्ग्गाको खक्षण्डकिण ि कृक्रि योग्य र्लमनमा हनुे गैह्र खाद्यान्न वालीको उत्पादनलाई प्रमखु िमस्या रुपमा 
ललइएको छ । र्लमनका खक्षण्डकिण िोक्रकने अवस्था छैन अतः गैह्र कृक्रििेत्रको योगदानलाई खाद्य ििुिा ि गरिवी 
लनवािणको अवििका रुपमा प्रयोग गनुयको क्रवकल्प िहेन । वालवाललकाको पोिणको प्रलतवेदन अनिुाि पाँच विय 
मलुनका र्म्मा १९०१ वालवाललका मध्ये ६८२ वालवाललकाका शारििीक वृक्रर्द् अनगुमन गरिएको लथयो र्िमा 
७४ र्नामा कुपोिणको लतनै क्रकलिमका लिण देक्षखयो । क्रवशेि गरि पानीर्न्य िंिमणवाट हनुे िोगहरू आऊँ, 

पखाला, लतुो, खक्रटिावाट वालवाललकाको शारििीक वृक्रर्द् क्रवकािमा कलत प्रभाव पािेको नतोक्रकए पलन उि िङ्ख्याका 
वालवाललका कुपोिणको क्षशकाि हनुलुाई वालस्वास््यका क्रहिाववाट िमस्याका रुपमा ललन आवश्यक छ ।  

चनुौतीहरू  

स्थानीय तहमा खाद्य ििुिाको िवाल कृक्रिको उत्पादन भन्दा पलन िोर्गािीको अवििवाट क्रवमखु हदुा िरृ्ना हनु े
िवालको रुपमा िहेको छ । खाद्य अििुिा ि गरिवी एक अकायका क्रवच पयाययवाची मालनन्छ । गाउँका गरिवहरूको 
र्िमा पैिा कििी लभत्र आउन िक्छ,त्यो नै चनुौतीका रुपमा िहेको छ । खाद्य ििुिाका वहपुक्षिय आयामहरूमा 
लिमान्त िमदुायहरूको पहुँच अलभवृक्रर्द् गनुय चनुौती छ ।   

िोच 

लनिपेि गरिवीका िेखामलुन िहेका र्निङ्ख्यालाई आय आर्यनको अविि प्रदान गने । 

लक्ष्य 

खाद्य अििुिा ि गरिवीका वहआुयामहरूमा अक्रहलेको अवस्थामा २५ प्रलतशतले िधुाि गने । 

उद्दशे्य 

1. स्वस्थ र्नशक्षि तयाि गनय तथा िोग प्रलतिोधात्मक िमता बढाउन गणुस्तिीय ि पोिणयिु खाद्य िामग्रीमा 
पहुँच बढाउन ु। 

2. गरिवी ि खाद्य ििुिाको र्ोक्षखममा िहेका र्िधिुीहरूलाई र्ोक्षखमका आधािमा अनदुान वा प्रत्यि काममा 
िंलग्न गिाउन ु

3. गाउँपाललकालाइय कुपोिणको मिु बनाउन ु। 

िणनीलतहरु 
ताललका 14: खाद्य ििुिा ि गरिवी लनवािणका िणनीलतहरु 

उद्दशे्य १: स्वस्थ र्नशक्षि तयाि गनय तथा िोग प्रलतिोधात्मक िमता बढाउन गणुस्तिीय ि पोिणयिु खाद्य 
िामग्रीमा पहुँच बढाउन ु। 
१.१: पोिणयिु खानेकुिाको बािेमा चेतना बढाउँदै यि िम्बन्धी िेवाको पहुँच िबै बस्तीिम्म परु् याउने । 
१.२:  मात ृतथा नवर्ात क्षशश ुमतृ्यदुि, क्षशश ुमतृ्यदुि ि बाल मतृ्यदुि र्टाउने ि औित आय ुबढाउने । 

उद्दशे्य २: गरिवी ि खाद्य ििुिाको र्ोक्षखममा िहेका र्िधिुीहरूलाई र्ोक्षखमका आधािमा अनदुान वा प्रत्यि 
काममा िंलग्न गिाउन ु। 

2.१: तलुनात्मक लाभ हनु िक्ने स्थानीय बालीनाली ि आधािभतू खाद्यवस्तमुा आत्मलनभयिता क्रविय गने । 
उद्दशे्य ३: गाउँपाललकालाइय कुपोिणको मिु बनाउन ु। 

३.१: गाउँपाललका बािीलाई पोिणयिु खानेकुिा खान पाउने िलुनक्षितता गने । 
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क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 
प्रमखु काययिम 

1. ितु्केिी प्रोत्िाहन काययिम  

2. पोिण स्तरिकिण तथा गभयवती मक्रहला पक्रहचान काययिम 

3. पोिण िचेतना काययिम 

4. गरिवी नक्िांकन काययिम 

5. बाँझो र्ग्गा िाख्न ेप्रवृती लनरुत्िाहन काययिम 

अपेक्षित उपलक्षव्ध 

लनिपेि १२ प्रलतशत गरिवीको िेखामनुी िहेका र्निङ्ख्यालाई कक्षम्तमा दैलनक १ डलि आय गनय िक्ने िमता ि 
अविि प्राप्त गने छन ्। 

४.७ श्रम तथा िोर्गाि ि वैदेक्षशक िोर्गाि   

पषृ्ठभलूम 

गाउँपाललका पाश्र्वक्षचत्र, २०७८ अनिुाि यि गाउँपाललका लभत्र कुल २७११ र्िधिुीमा १७,३०३ र्निङ्ख्या 
िहेका छन ्। उि र्निङ्ख्या मध्ये ५२.०६ प्रलतशत आलथयक रुपले िक्रिय र्निङ्ख्या िहेका छन ्। उि 
र्निङ्ख्यालाई उमेि िमूहको आधािमा लनयाल्दा १५—३४ विय िमूहका ३२ प्रलतशत देक्षखन्छ भने ३५—५९ विय 
उमेि िमूहका २४ प्रलतशत िहेका छन ्। आलथयक रुपमा िक्रिय र्नशक्षिलाई स्थानीय स्तिमा पयायप्त िोर्गािीको 
अविि प्राप्त नहुँदा यि पाललकाबाट वैदेक्षशक िोर्गािमा र्ाने प्रवृक्षि बढ्दो छ । यि गाउँपाललकाको कुल २७११ 
र्िधिुी मध्ये ७८० र्िधिुीमा यवुाहरूको अनपुक्षस्थत िहेको देक्षखन्छ ि यि गाउँपाललकाबाट ५४७ परुुि ि ४१ 
मक्रहला गिी ५८८ र्ना मालनिहरू बैदेक्षशक िोर्गािीमा गएका छन ्। िमग्र र्निङ्ख्यालाई लनयाल्दा आलथयक 
रुपमा िक्रिय र्निङ्ख्या मध्ये वैदेक्षशक िोर्गािमा िंलग्नको िङ्ख्या करिव १५.५ प्रलतशत िहेका छन ्। 
वैदेक्षशक िोर्गािमा गएका व्यक्षिहरूले वाक्रियक रुपमा करिब १ किोड ६१ लाख रुपैया क्रवप्रिेण पाललकामा 
लभत्राउने अनमुान गनय िक्रकन्छ । र्िलाई न्यूनतम औित कमाइको रुपमा हेदाय प्रलत व्यक्षि प्रलत मक्रहना १५ 
हर्ाि हनु आउछ । 

ताललका 15: वैदेक्षशक िोर्गािी िम्बक्षन्ध क्रवविण 

ि.िं िचुकहरू ईकाइ हालको क्षस्थलत 

१ िीपमूलक ताललम ललएि वैदेक्षशक िोर्गािीमा र्ाने  प्रलतशत ३ 

२ ििुक्षित वैदेक्षशक िोर्गािका लालग िूचना प्रवाह िङ्ख्या ५ 

३ क्रवप्रिेणलाई उद्यम क्रवकाि ि आयमूलक िेत्रमा परिचालन प्रलतशत ४ 

४ क्रवप्रिेणलाई उद्यम क्रवकाि ि आयमूलक िेत्रमा परिचालनका लालग 
क्रविीय िाििता   

परिवाि ०   

५ वैदेक्षशक िोर्गािी िंलग्न र्िपरिवािहरूलाई उद्यम क्रवकाि िहयोग िङ्ख्या २ 

६ वैदेक्षशक िोर्गािका कािण उत्पन्न मानलिक िमस्याहरूमा मनोिमाक्षर्क 
पिामशय िेवा प्रदान (व्यक्षिगत ि िामकु्रहक पिामशय) 

िङ्ख्या ०  

७ क्रवप्रिेण (अनमुालनत किोडमा)  रुपैंया १.६१  

 

प्रमखु िमस्या 
यवुाहरूको पक्रहलो िोर्ाई वैदेक्षशक िोर्गाि िहेको अवस्थामा तयािी क्रवना िोर्गािीमा र्ाने हदुाँ िाम्रो काम, तलव 
ि िामाक्षर्क ििुिाको प्रत्याभलुत हनु िकेको अवस्था छैन । क्रवदेशमा क्रवशेि गरि र्ोक्षखमयिु, फोहियिु वाताविण 
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ि कदठन काम गनुय पने अवस्था िहेको छ । दैलनक ठगी, क्रविामी ि मतृ्य ुिम्मका र्ट्नाहरूले िमाचािपत्रहरू 
भरिने गिेको अवस्था छ । यि गाउँपाललकावाट खाडीमलुकु, भाितको कोईलाखाँद ि मलेक्षशया लगायतका अन्य 
मलुकुहरूमा र्ाने प्रचलन धेिै िहेको छ । प्रयाप्त िचुनाका अभाव, तयािी क्रवना ि खािै लिप क्रवनाका कामकालागी 
र्ाने हदुाँ िाम्रो तलव ि िकु्रवधा क्रवनानै काम गनुय पने अवस्था िहेको छ ।   

अविि ि चनुौती  

यि गाउँपाललकामा यवुा ि आलथयक रुपले िक्रिय र्निङ्ख्याको बाहलु्यता िहेको छ । र्िको परिचालन माफय त 
गाउँपाललकाले स्थानीय क्रवकािका काययलाई लतब्रिि रुपमा अगाडी बढाउन िक्दछ ।  त्यिैले यो िङ्ख्या आफैमा 
एउटा महत्वपूणय अवििको रुपमा ललन िक्रकन्छ । त्यिको अलवा क्रवदेशमा आक्षर्यत क्रवप्रेिण ि लिकेको िीप 
आफ्नो थात्थलोमा प्रयोग गनय िकेमा आलथयक क्रवकािमा योगदान पगु्नकुा िाथै उत्पादन एवं िोर्गािको अविि 
िमेत क्रवस्ताि हनुे अविि देक्षखन्छ । अको तफय  बढ्दो बिाईििाई ि वैदेक्षशक िोर्गािीमा र्ाने प्रवृक्षिले स्थानीय 
स्तिमा र्नशक्षिको कमी, पारिवािीक तथा िामाक्षर्क िमस्या ि पिलनभयिता बक्रढिहेको छ । गाउँमा लभलत्र िहेको 
क्रवप्रिेण आयको उत्पादनमूलक िेत्रमा उपयोग हनु निक्दा दैलनक उपभोगमा नै लिलमत िहेको पाइन्छ । अन्तिाक्रिय 
बर्ाििँग प्रलतस्पधाय गनय िक्ने दि र्नशक्षिको क्रवकाि गिी वैदेक्षशक िोर्गािमा पठाउन निक्न,ु वैदेक्षशक िोर्गािको 
िेत्रमा ठगी लगायतका र्टनाहरू बढ्न,ु पारिवारिक तथा िामाक्षर्क पनुःएक्रकिकणका िवालहरू िम्बोधन नहनु ु
िाथै वैदेक्षशक िोर्गािको ददगो क्रवकल्प ददन ुनिक्न ुयि गाउँपाललकाको लालग चनुौती देक्षखन्छ । 

िोच 

ििुक्षित ि िम्मालनत िोर्गािी िवैको ििोकाि । 

लक्ष्य  

िचुना ि लिप िक्रहतको िोर्गािीको अवििको छनौट गने िमतामा अलभवृक्रर्द् गने । 

उद्दशे्य 

वैदेक्षशक िोर्गािीबाट आएका यवुाहरूको ज्ञान लिपको िदपुयोग गदै स्थानीय स्तिमा िोर्गािीका अवििहरू शृ्रर्ना 
गनुय । 

िणनीलत ि काययनीलत 

ताललका 16: श्रम तथा िोर्गाि ि वैदेक्षशक िोर्गािका िणनीलत ि काययनीलत 

उद्दशे्य १: वैदेक्षशक िोर्गािीबाट आएका यवुाहरूको ज्ञान लिपको िदपुयोग गदै स्थानीय स्तिमा िोर्गािीका 
अवििहरू शृ्रर्ना गनुय । 

१.१: िोर्गािी पवुयको तयािी ि अनकु्षशिण गने । 
िणनीलत १.२: लगानी िेत्रमा पुरँ्ीको परिचालन गने । 

क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 
 प्रमखु काययिमहरू 

१. िोर्गाि िूचना केन्ि स्थापना (स्वदेश तथा वैदेक्षशक िोर्गाि िम्बन्धी) व्यवस्थापन तथा िञ्चालन 

२. आलथयक ि क्रविीय िाििता किा िञ्चालन 

३. व्यविाक्रयक िीप क्रवकाि ताललम िञ्चालन 

४. वैदेक्षशक िोर्गािमा गएका व्यक्षि तथा लतनका परिवािका लालग मनोिामाक्षर्क पिामशय िेवा काययिम 

५. बैदेक्षशक िोर्गाििँग िम्बक्षन्धत ठगी लगायतका िमस्याहरूमा क्रपलडतहरूको न्यायमा पहुँचका लालग क्षर्ल्ला 
प्रशािन कायायलय ि बैदेक्षशक िोर्गाि क्रवभागिँग आवश्यक िमन्वय ि िहक्षर्किण  

६. वैदेक्षशक िोर्गािबाट फकेि आएका व्यक्षिहरूलाई उद्यम क्रवकािका लालग िहक्षर्किण तथा िहयोग 
काययिम 
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अपेक्षित उपलक्षधध 

िोर्गािीमा र्ान ुपवुय आवश्यक पने िवै िचुना ललई, िंझौता िक्रहतको श्रम िोर्गािीमा यवुाहरू गई ठगीवाट हनुे 
र्ट्नामा कलम आएको हनुेछ । 

४ .८ लिंचाइ तथा र्लस्रोत 
पषृ्ठभलूम 

कृक्रि िेत्रको उत्पादन ि उत्पादकत्व वृक्रर्द्मा लिंचाइ महत्वपूणय माध्यम हो । यि गाउँपाललकामा िहेको कूल 
र्मीनको १७२३८ हेक्टि र्लमन लिंक्षचत भएको अवस्था छ । लिंचाइ िकु्रवधाका मरिण खोला, तामार्ोि खोला, 
चाउखोला, िात ुखोला, लिम्ले खोला, ठाडो खोला, चाललिे खोला आदद खोला ि ललपे खोला लगायतका स्रोतहरूबाट 
यहाँका खेतीयोग्य र्मीनका लालग लिंचाइ स्रोतको रूपमा िहेका छन ्। गाउँपाललकामा िहेका पानीका स्रोतहरू 
मध्ये लनकै कमले मातै्र बिैभिी तथा केही कुलाहरूबाट बिाययाममा मात्र लिंचाइ िकु्रवधा उपलव्ध हनुे गिेको छ । 
पाललकको बीच ि उपल्लो भागमा लिंचाइको िमस्या छ । तल्लो भागमा िहेका खोला एवम ्नदीहरूबाट ललक्षफ्टङ 
गिेि लिंचाइ गने िंभावना छ । 

प्रमखु िम्स्या 
कृक्रि योग्य र्लमनमा न्यून लिंचाइ िकु्रवधा हनु,ु लिंचाइ क्रवकािमा आधलुनक प्रक्रवलध (थोपा लिंचाइ, प्लाक्रष्टक पोखिी, 
ललक्षफ्टङ) को प्रयोगमा कमी हनु,ु प्रयाप्त लिंचाइ कुलो ि पोखिी गणुस्तिीय तथा पक्की नहनु,ु भएका लिंचाइ 
आयोर्नाहरू पलन पूणय िमतामा प्रयोगमा आउन निक्न,ु ममयत िम्भािको कमी हनु,ु लिंचाइ स्रोत महुान िकु्दै 
र्ान,ु र्ल उत्पन्न प्रकोपले लिंचाइ आयोर्नामा िलत पगु्न,ु कृक्रि प्रणाली ि लिंचाइ बीच अन्तििम्बन्ध स्थाक्रपत गनय 
निक्रकन ुआदद यि िेत्रका प्रमखु िमस्याहरू िहेका छन ्। 

चनुौती ि अविि 

पहाडी ि र्क्रटल भ–ूधिातल भएकाले लिंचाइ योर्ना लनमायण खक्षचयलो ि कदठन हनु ु, कृक्रियोग्य र्लमनमा िवययाम 
लिंचाइ िकु्रवधा उपलव्ध गिाउन निक्न,ु कृक्रि ि लिंचाइ बीच अन्तििम्बन्ध स्थापना नहनु,ु लिंचाइ आयोर्नाहरू 
पूणय िमतामा उपयोग नहनु ु, स्थानीय िमदुायहरूद्वािा िञ्चालन भईआएका पिम्पिागत लिंचाइ प्रणालीका कुलाहरूको 
िंििण हनु निक्न ुतथा लिंचाइ कुलाहरूको ममयत िम्भािमा लाभग्राही उपभोिा िलमलतहरूलाई क्षर्म्मेवाि बनाउन 
निक्न ुयहाँका चनुौतीहरू हनु ्। 

लिंचाइकालालग प्रयाप्त स्रोतहरूको उपलव्धता हनु ु, आकाशे पानी िङ्कलन ि प्लाक्रष्टक पोखिीको अभ्याि िरुु हनु ु, 
िाना लिंचाइ लनमायणका िेत्रमा िंर्िंस्थाहरू क्रियाशील िहन ु, िाना लिंचाइ गाउँपाललकाको अलधकाि िेत्रमा पनुय , 
गाउँपाललकाको प्राथलमकतामा लिंचाइ िेत्र िमावेश हनु ुतथा लिंचाइका लालग उपयिु फाँटहरूको उपलव्धता हनु ु
अवििहरू हनु ्। 

दीर्यकालीन िोच 

"ददगो लिंचाइको पूवायधाि, उत्पादन ि उत्पादकत्व बकृ्रर्द्को मूल आधाि" 

लक्ष्य  

लिंचाइ प्रणालीको क्रवकाि ि र्लस्रोतको व्यवस्थापनबाट कृक्रिर्न्य उत्पादनमा बकृ्रर्द् गने । 

उद्दशे्य 

१. पिम्पिागत लिंचाइ िंिचनामा िधुाि गदै नयाँ वैकक्षल्पक लिंचाइ स्रोतको पक्रहचान गनुय । 

२. कृक्रियोग्य र्लमनमा लिंचाइको पहुँच बकृ्रर्द् गनय ददगो लिंचाइ प्रणालीको क्रवकाि तथा व्यवस्थापन गनुय । 
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िणनीलत ि काययनीलत 

ताललका 17: लिंचाईका िणनीलतहरू 

उद्दशे्य १: पिम्पिागत लिंचाइ िंिचनामा िधुाि गदै नया ँवैकक्षल्पक लिंचाइ स्रोतको पक्रहचान गनुय । 

1.१: पिम्पिागत लिंचाइ िंिचनामा िधुाि ि व्यवस्थापनबाट खाद्य अििुक्षित िेत्रहरूलाई प्राथलमकतामा िाखी 
लिंचाइको पहुँच बकृ्रर्द् गने । 
1.२: आधािभतू लिंचाइको पहुँच नपगेुका कृक्रिर्न्य िेत्रहरूमा वैकक्षल्पक स्रोतहरूको व्यवस्थापन गिी लिंचाइको 
पहुँच बकृ्रर्द् गने । 

उद्दशे्य २: कृक्रियोग्य र्लमनमा लिंचाइको पहुँच बकृ्रर्द् गनय ददगो लिंचाइ प्रणालीको क्रवकाि तथा व्यवस्थापन गनुय। 
२.1: खेतीयोग्य र्लमन भएको ति लिंचाइको पहुँच नपगेुको वा अपयायप्त भएको िेत्रमा प्राथलमकताको आधािमा 
लिंचाइको पहुँच बकृ्रर्द् गने । 
2.2: ददगो लिंचाइ प्रणालीको लालग िंिचनाको क्रवकाि ि व्यवस्थापन गने । 

2.3: र्लउत्पन्न प्रकोपको िलत लनयन्त्रण गनुय । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

 

प्रमखु काययिम 

१. लिरुटाि-झूगनटाि-लालमटाि-आहाल डाँडा लिंचाइ आयोर्ना लनमायण- (२ क्रकमी - वाडय नं. २) 

२. लिम्ले फाँट र्ट्ट - चाललिे (ठाडो खोला महुान) लिंचाइ कुलो लनमायण (२.५ क्रकमी - वाडय नं. २) 

३. हाँडीखोला – बर्टुोल - हायूटाि लिंचाइ कुलो लनमायण (३ क्रकमी - वाडय नं. २) 

४. कोल्टा लिंचाई (मरिण खोला) ममयत, िम्भाि ि पनुलनमायण (५ क्रकमी - वाडय नं. ३) 

५. दललन भञ्ज्याङ्ग (हाँडी खोला महुान) लिंचाइ कुलो लनमायण (२ क्रकमी - वाडय नं. ३) 

६. तमार्ोि चौकीटाि फाँट लिंचाइ कुलो लनमायण (३ क्रकमी - वाडय नं. ३) 

७. मिानर्ाट – नािकटे– छलबिे- फोक्िे (तामार्ोि खोला) लिंचाइ कुलो लनमायण (५ क्रकमी वाडय नं. 
४)  

८. िामपिु – दोभान -  भैंिे र्ाट (कालीखोला) लिंचाइ कुलो लनमायण (४ क्रकमी - वाडय नं. ४) 

९. बोक्िे ठाडे (डांगडुंगे लिंचाई) लिंचाइ कुलो लनमायण (४ क्रकमी - वाडय नं. ५) 

१०. चौतािा - र्लुानटोल लिंचाइ कुलो लनमायण (२ क्रकमी - वाडय नं. ५) 

११. माटोबािी (महुान िामपिु खोला) क्रकमी (२ क्रकमी -वाडय नं. ५) 

१२. कोल्टाि बागमािा (महुान खानीखोला) लिंचाइ कुलो लनमायण (२ क्रकमी - वाडय नं. ५) 

१३. थोपा लिंचाई प्रवर्द्यन काययिम 

१४. प्लाक्षस्टक पोखिी ५० वटा  

१५. २० वटा लिंचाइको महुान िंििण तथा ममयत-िंहाि 

१६. वाटि ललफ्टीङ्ग परियोर्नाको िंभाव्यता अध्ययन 

 

अपेक्षित उपलक्षधध 

पिम्पिागत लिंचाइ िंिचनामा िधुाि भई नयाँ वैकक्षल्पक लिंचाइ स्रोतको पक्रहचान भएको हनुेछ । कृक्रियोग्य 
र्लमनमा लिंचाइको पहुँच बकृ्रर्द् भई ददगो लिंचाइ प्रणालीको क्रवकाि तथा व्यवस्थापन भएको हनुेछ । 
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परिच्छेद पाचँः िामाक्षर्क िते्र 

५.१ र्निङ्ख्या तथा बिाइँििाइ 

पषृ्ठभलूम  

नेपालमा िामाक्षर्क तथा आलथयक अवस्थामा आएको िकिात्मक परिवतयनले गदाय र्निङ्ख्या ि वृक्रर्द्दि कम हदैु 
गएको छ । र्निङ्ख्या वृक्रर्द्, आकाि, क्रवतिण, र्नत्व, बिाईँििाई आददले कुनै पलन स्थानको र्निङ्ख्या 
व्यवस्थापनमा महत्वपूणय प्रभाव पािेको हनु्छ । स्थानीय र्नतालाई क्षशिा, स्वास््य, िोर्गाि लगायत क्रवलभन्न 
िकु्रवधाहरू उपलधध गिाएि उनीहरूको र्ीवनस्ति मालथ उठाउन िक्रकन्छ । यहाँका मालनिहरूलाई आधलुनक 
क्रवक्रवध िकु्रवधाहरू उपलधध गिाई उनीहरूको गणुस्तिीय र्ीवन कायम गनुय आर्को अपरिहायय आवश्यकता हो । 
पाँच वडामा क्रवभाक्षर्त यि घ्याङलेख गाउँपाललकामा र्म्मा २७११ र्िधिुी छन ्। र्िमध्ये वडा नं.४ मा िबै 
भन्दा बढी र्िधिुी ७२१ ि िबै भन्दा कम र्िधिुी ३७३ वडा नं.१ मा अवक्षस्थत छन ् । यिै गिी यि 
गाउँपाललकामा र्म्मा १७३०३ र्निङ्ख्याको बिोबाि िहेको छ । िबै भन्दा बढी र्निङ्ख्या वडा नं. ४ मा 
४७५६ ि िबै भन्दा कम र्निङ्ख्या वडा नं. १ मा २०६४ छन ्। कुल र्निङ्ख्याको ५१.४ प्रलतशत परुुि 
ि ४८.६ प्रलतशत मक्रहला छन ्। वडा अनिुाि हेदाय पलन िबै वडा परुुिकै बाहलु्यता बढी भएको देक्षखयो । 
मातभृािाको आधािमा र्निङ्ख्यालाई हेने हो भन ेतामाङ भािा मु् य भािाको रुपमा िहेको िभेिणबाट देक्षखन 
आउँछ । कुल र्निङ्ख्याको ७४.१ प्रलतशत बालिन्दाले बढी मात्रामा तामाङ भािा प्रयोग गने गिेको ि दोस्रो 
नं.मा खि पवयते भािा/नेपाली भािा १८ प्रलतशतले मात्रा प्रयोग गने गिेको देक्षखन्छ । यि पिात बाहलु्यताको 
आधािमा बोललने भािाहरूमा मगि भािा, थामी भािा, िनुवुाि भािा तथा  नेवािी भािा िहेका छन ्। अन्य नगन्य 
मात्रामा बोललने भािाहरू िहेका छन ्। यिै गिी यि गाउँपाललकामा बौर्द् धमय मान्ने र्निङ्ख्या िबै भन्दा धेिै 
छन ्। कुल र्निङ्ख्याको ७५ प्रलतशत र्निङ्ख्याले बौर्द् धमय मान्छन ्। बौर्द् धमय मान्ने र्निङ्ख्या पलछ क्रहन्द ु
धमय मान्ने र्निङ्ख्या २३ प्रलतशत छन ्।  यि पिात बाहलु्यताको आधािमा िमशः क्रिक्षियन, क्रकिात, बोन तथा 
प्रकृती परु्क िहेका छन ् । बैबाक्रहक क्षस्थलतको कुिा गदाय घ्याङलेख गाउँपाललकामा ८२७३ र्ना क्रववाक्रहत 
र्निङ्ख्या छन ्। यि गाउँपाललकामा ४७८१ र्निङ्ख्या अक्रववाक्रहत छन ्भने ७७ र्नाले बहकु्रववाह गिेका छन ्
भने २३ र्नाको बालक्रववाह भएको िभेिणबाट देक्षखन आउँछ । 

घ्याङलेख गाउँपाललकाबाट ३६७४ र्नाले अन्यत्र बिाइँििाइ गिेका छन ्। यि गाउँपाललकाबाट काठमाडौंमा 
बिाइँििाइ गनेको िङ्ख्या उच्च मात्रामा देक्षखएको छ । २५६३ र्ना काठमाडौंमा बस्दै आइिहेका छन ्। 
काभ्रपेलाञ्चोक क्षर्ल्लामा ४२१ र्ना ि भिपिुमा क्षर्ल्लामा २८२ र्ना बिाइँििाइ गिेका छन ्। यिै गिी 
र्निङ्ख्याको िानो क्रहस्िा  लललतपिु, िलायही, क्षचतवन, कास्की, िामेछाप, महोििी, धाददङ्ग, लिन्धपुाल्चोक, कक्रपलवस्त,ु 

मकवानपिु, कञ्चनपिु, दोलखा, मोिङ्ग, धनकुटा, िौतहट, लमर्ङु्ग, उदयपिु, ओखलढंुगा तथा खोटाङ्ग क्षर्ल्लामा बिाइँ 
ििेका छ्न ्। वाक्रियक झण्डै ५ लाख यवुा श्रम बर्ािमा प्रवेश गदयछन ्ति करिब १ लाख ५० हर्ािले मात्र 
प्राक्रवलध तथा व्यविाक्रयक ताललम प्राप्त गने गिेका छन ्। र्नािाक्रङ्खक िंिचनालाई क्रवश्लिेण गदाय हाल १०–२४ 
विय उमेि िमहुको क्रहस्िा िवायलधक िहेकोले आगामी वियहरूको लालग क्षशिाको व्यवस्थापनमा यिलाई ध्यान ददन ु
र्रुिी देक्षखन्छ । 

प्रमखु िमस्या 
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गाँउबाट मालनि अन्यत्र बिाइँििाइ गनुय, र्निङ्ख्या व्यवस्थापन िम्वन्धी नीलत लनमाणय ि काययन्वयनमा कमी हनु,ु 
र्निङ्ख्या ि क्रवकाि वीच अिन्तलुन हनु,ु र्नर्ालत तथा दगुयम वक्षस्तमा िहेका परिवािमा िोक्षचए अनिुािको प्रगलत 
हनु निक्न,ु कम उमेिमा क्रववाह हनु ुलैक्रङ्गंक क्रवभेद कायम िहन,ु गिीलब, अक्षशिा ि वेिोर्गाि हनु ुर्स्ता िमस्याहरू 
यि गाउँपाललकमा िहेका छन ्। 

चनुौती तथा अविि    

गाउँबाट हनुे बिाइँििाइ ि क्रवदेक्षशने यवुालाई िोर्गािका अवििहरू लिर्यना गिी गाउँमान न ैबस्न े वाताविण 
काययिम गनय, क्रवदेशमा आर्यन गिेको िीपलाई उपयोग गिी गाउँको क्रवकािको व्यवस्थापन गनय, क्षशिा, स्वास््य, 

िोर्गाि लगायतका िकु्रवधा उपलधध गिाई गाउँमानै बस्ने वााताविण लिर्यना गने, वस्तीहरूमाा पिम्पिागत कृक्रि 
प्रणाली हुँदा गैह्र कृक्रि िेत्रमा िोर्गािी शृ्रर्ना गने र्स्ता चनुौतीहरू िहेका छ्न ्।  

क्रय चनुौतीका बाबर्दु यि गाउँपाललका भूगोलको क्रहिावले िानो, र्निङ्ख्या कम ि श्रोत िाधनले िम्पन्न  भएकाले 
यिको आलथयक एवं िामाक्षर्क क्रवकािमा िहर् भएकोि आददवािी र्निमदुायको बाहलु्यता भएको यि 
गाउँपाललकामा तीनै तहका ििकािको चािो िहन िहेको छ । गाउँपाललकाको ििकाि क्रियाशील, ििम ि 
नेततृ्वदायी भलूमका खेल्न िक्ने भएकाले र्निङ्ख्या व्यवस्थापन िम्बन्धी प्रभावकािी काययिम िञ्चालन हनु िक्न े
छ । यस्तै गिी बिाइँििाइको लालग र्चेट्न ेिचुकहरूमा गाउँपाललकाले िधुाि गनय पहल गनुय (स्वास््य िेवा 
क्रवस्ताि, क्रवद्यालय तथा गणुस्ति क्षशिाको लालग पहल गनुय आदद) र्स्ता अवििहरू िहेका छन ्। 

िोच  

िामाक्षर्क ि िाँस्कृलतक एक्रककिण ि िक्रहष्ट्णुता घ्याङलेखको पक्रहचान । 

लक्ष्य 

गाउँपाललकाको र्ानिाक्षङ्ख्खक व्यवस्थापन गिी बिाइँििाइलाई लनरुत्िाक्रहत गदै िम्पन्न ि िखुी परिवािको लनमायण 
गने । 

उद्दशे्य  
1. बिाइँििाइलाई लनरुत्िाक्रहत गनय गाउँपाललकाका िबै वस्तीहरू व्यवक्षस्थत गनुय । 

2. र्निङ्ख्याको हिेक बगय, ललङ्ग, र्नर्ाती ि भािा -भा िीलाई िमान रुपले क्रवकािको मलु प्रबाहमा ल्याउन ु
। 

िणनीलतहरु 

ताललका 18: र्निङ्ख्या तथा बिाइँििाइ िणनीलतहरू 

िणनीलत 

उद्दशे्य १:  बिाइँििाइलाई लनरुत्िाक्रहत गनय गाउँपाललकाका िबै वस्ती हरू व्यवक्षस्थत गनुय 
१.१: गाउँपाललकाका िबै वस्तीहरू व्यवक्षस्थत गने । 
उद्दशे्य २: र्निङ्ख्याको हिेक बगय, ललङ्ग, र्नर्ाती ि भािा  -भा िीलाई िमान रुपले क्रवकािको मलु प्रबाहमा 
ल्याउन ु

२.१: िमावेशी ि िहभालगतामलुक क्रवकाि को अवधािणाको प्रारुप तयाि पाने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

प्रमखु काययिम 

• र्निङ्ख्या िम्बन्धी िम्पूणय त्याङ्कहरू िङ्कलन तथा अद्यावलधक  
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• गाउँबाट अन्यन्त्र हनुे बिाइँििाइलाई लनरुत्िाक्रहत गनय क्षशिा स्वास््य, िोर्गाि लगायत अन्य  

मानवीय िेवा ि िकु्रवधा उपलधध  

• हिेक वस्तीहरूमा र्निङ्ख्या व्यवस्थापन काययकम िञ्चालन  

• क्रकशोि क्रकशोिी मैत्री तथा यूवामखुी काययिमहरू िञ्चालन  

अपेक्षित उपलक्षधध 

बाह्य बिाइँििाइ लनरुत्िाक्रहत भई गाउँपाललकाका िबै वस्तीहरू आधािभतु िेवा िकु्रवधा िक्रहत व्यवक्षस्थत भएका 
हनुेछन ्।  

५.२ स्वास््य ि पोिण 

पषृ्ठभलूम 

नेपालको िंक्रवधान २०७२ मा आधािभतू स्वास््य िेवालाई लनःशलु्क दावी गनय िक्ने गिी मौललक हकका रुपमा 
व्यवस्था गरिएको छ । िंक्रवधानले परिकल्पना गिेको लोककल्याणकािी िाज्यको अवधािणाले नागरिकको स्वास््य 
तथा पोिण क्षस्थलतमा िधुाि गनयका लालग लगानी गनुय पने कुिालाई केक्षन्ित गदयछ । ददगो क्रवकाि लक्ष्य नं.२ ले 
उन्नत पोिणको िलुनक्षित गने ि लक्ष्य नं.३ अन्तगयत िबै उमेि िमूहका व्यक्षिहरूको लालग स्वस््य र्ीवनको 
िलुनक्षितता गदै िमरृ्द् र्ीवन प्रवर्द्यन गने भनी तोक्रकएको छ ।  

घ्याङलेख गाउँपाललकामा स्वास््य चौक्रक वडा नं. ५ मा, वडा नं. ४ ि ५ मा गिी लनक्षर् क्षक्ललनक, प्राथलमक स्वास््य 
केन्ि एक वटा, िामदुाक्रयक स्वास््य ईकाई वडा नं. २, ३ ि ४ मा एक ̸ एक गिी र्म्मा ३ वटा, स्वास््य चौक्रक 
वडा नं. १, २, ३, ि ४ मा एक ̸ एक वटा गिी कुल ४ वटा स्वास््य चौक्रकहरू गिी कुल १२ वटा िंयन्त्रहरूले 
गाउँपाललकाका कुल ८,९६९ र्निङ्ख्यालाई १२ क्रकलिमका स्वास््य िेवा तथा िकु्रवधाहरू प्रदान गिेकाछन ्। 
लत िेवाहरू िमशः क. प्रिलुत िेवा ख. ल्याव िेवा ग. क्षक्ललनक िेवा ̸ िामान्य फामेिी र्. ििुक्षित माततृ्व िेवा 
ङ.िि िंचाििेवा च. एक्ििे िेवा छ. खोप िेवा र्. एिलिटी िेवा झ.पिामशय िेवाहरू हनु ्। तलुनात्मक रुपमा 
कुल र्निङ्ख्याको ५२ प्रलतशत र्निङ्ख्याले िेवा ललन िफल भएको देक्षखन्छ । तलुनात्मक रुपमा घ्याङलेख 
गाउँपाललकाको िमग्र अवस्थालाई लनम्न ताललकामा प्रस्ततु गरिएको छ । 

ताललका 19: घ्याङलेख गाउँपाललकाको िमग्र स्वास््य अवस्था 
ि.ि िूचकहरू ईकाई िङ्घीय प्रदेश घ्याङलेख 

०१ र्न्मदाको अपेक्षित आय ु विय ७०.५ ७०.५  

०२ मात ृमतृ्यदुि (प्रलतलाख र्न्म) र्ना २०८ २३ ० 

०३ ५ विय मलुनका वच्चाको एआिआई िक्रहत लनमोलनया र्ना १९ १६ १९ 

०४ ५ विय मलुनकाको झाडा पखाला प्रलतहर्ाि ३७५  ५६६ 

०५ २ वियभन्दा मनुीका कम तौल प्रलतशत ३.५  १.१ 

०६ स्वास््य िंस्थामाफय त प्रिलुत िेवा ललन े प्रलतशत ६३.३  ४.८ 

०७ चौथो पटक गभयवती र्ाँच गने मक्रहला प्रलतशत ५६.३  १९.१ 

०८ िम्पूणय खोप प्राप्त गने बालबाललका प्रलतशत ८६  ६६.२ 

०९ अस्पतालमा िेवा ललने वाक्रियकर्निङ्ख्या र्ना   ८९६९ 

१० स्वास््य क्रवमा ललने र्निङ्ख्या र्ना    

११ र्निङ्ख्या ि स्वास््यकमी अनपुात  र्ना   १:१२४७ 

१२ कुल प्रर्नन दि  प्रलतशत २.३  २.२ 
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प्रमखु िमस्या  

िबै वगय तथा िमदुायका व्यक्षिलाई स्वास््य िेवाका पहुँचमा ल्याउन निक्न,ु स्वास््य िेवा ललने अभ्याि कम 
देक्षखन,ु िंिमण ि महामािीर्न्य िोगहरूको िमकु्षचत लनयन्त्रण नहनु,ु प्राकृलतक क्रवपद ि दरु्यटना वा चोटपटकबाट 
िमग्र स्वास््यमा पने र्ोक्षखम न्यूलनकिण गने प्रयाि अव्यवक्षस्थत बिाइँििाइ ि आक्षश्रत र्निङ्ख्याको बढ्दो 
अनपुात स्वास््य तथा पोिण िेत्रमा देखा पिेका प्रमखु िमस्याहरू हनु ्। स्वास््य िेवाहरूलाई गणुस्तिीय ि 
प्रभावकािी वनाउन प्रक्रवलधमैलत्र र्नशक्षि परिचालन िक्रकएको छैन ।  

नागरिकले िंवैधालनक हक अन्तगयत प्राप्त गने स्वास््य िेवाप्रलत उििदायी एवं प्रयाप्त र्नशक्षि क्रवकाि गनय निक्न,ु 

आवश्यकता अनिुाि आधलुनक उपकिण ि क्रवशेिज्ञहरूको अभाव, क्रवश्वव्यापी रुपमा परिवतयन हदैु आएको खानपान 
तथा र्ीवनशैलीबाट उत्पन्न िमग्र स्वास््य हक बढ्दै र्ान ुअको िमस्याका पाटाहरू हनु ्।  

चनुौती तथा अविि  

लनःशूल्क ि गणुस्तिीय आधािभतू स्वास््य िेवालाई स्थानीय तहबाट िबयिलुभ रुपमा प्रदान गनय, गरिव तथा 
िीमान्तकृत िमदुायलाई उच्च प्राथलमकतामा िा्दै स्वास््य िेवा प्रवाह गनय ि स्वास््य उपचािमा लाग्ने खचय 
र्टाउन ुपक्रहलो चनुौती भएको छ ।  

िोच  

स्वास््य उपचाि तथा िेवालाई िाज्य िेवाको प्रमखु लोककल्याणकािी दाक्रयत्व िेत्रमा रुपान्तिण गिी मानवीय 
स्वास््य प्रलत क्षर्म्मेवाि हनुे ि िेवाको गणुस्तिीय िलुनक्षिता । 

लक्ष्य 

नेपाल ििकािले प्रदान गने लनदानात्मक, प्रवर्द्यनात्मक, पनुस्थापनात्मक ि प्रलतिोधात्मक उपचािात्मक स्वास््य 
िेवाहरूको िवयिलुभ लनशलु्क ि गणुस्तरिय िलुनक्षित िक्रहत पहुँच अलभवृक्रर्द् । 

उद्दशे्य 

१. घ्याङलेखका िबै नागरिकहरूको आधािभतू तथा गणुस्तिीय स्वास््य िेवामा िमतामूलक पहुँच 
अलभवृक्रर्द् गिाउन ु। 

२. थप लगानी वाताविण लिर्यना गिी स्वास््य िेवा िधुािकालालग स्वास््य िेवालाई प्रवर्द्यन गनुय। 
िणनीलतहरु 

ताललका 20: स्वास््य तथा पोिणका िणनीलतहरू 

िणनीलतहरू 

उद्दशे्य १: घ्याङलेखका िबै नागरिकहरूको आधािभतू तथा गणुस्तिीय स्वास््य िेवामा िमतामूलक पहुँच 
अलभवकृ्रर्द् गिाउन ु। 

१.१: गणुस्तिीय स्वास््य िेवामा िबैको िहर् पहुँच हनुे गिी प्रभावकािी रूपमा िेवा उपलधध गने । 
१.२: पाललका मातहतका स्वास््य िंस्थाहरूमा तोक्रकएका िङ्ख्यामा स्वीकृत र्नशक्षि व्यवस्थापन गिी िेवा 
प्रवाहको िमता ि पहुँच क्रवस्ताि गने ।  

उद्दशे्य २: थप लगानी वाताविण लिर्यना गिी स्वास््य िेवा िधुािकालालग स्वास््य िेवालाई प्रवर्द्यन गनुय। 

२.१: स्वास््य िेत्रमा लनर्ी, िहकािी तथा गैिििकािी िेत्रको िंलग्नता वृक्रर्द् गिी ती िेत्रहरूबाट हनुेलगानीलाई 
व्यवक्षस्थत गने । 
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२.२: गाउपाललका िेत्रमा उपलधध र्डीबटुीको व्यवस्थापन ि उपयोग गदै आयवेुद क्षचक्रकत्िा प्रणालीको क्रवकाि 
क्रवकाि गने । 

क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 
प्रमखु काययिम 

1. एक वाडय एक एम्बलेुन्ि 
2. तीन वटा बलथंग िेन्टि स्थापना तथा िञ्चालन 
3. १५ शैया अस्पताल लनमायण 
4. स्वास््य कमीलाई SBA ि परिवाि लनयोर्नको ताललम 
5. स्वास््य चौक्रकहरूमा ल्याव िेवाको व्यवस्थापन 
6. नागरिक स्वास््य क्रवमा काययिम 
7. “िवैका लागी स्वास््य” र्नचेतनामलुक काययिम (कोलभड-१९ व्यवस्थापन) 
8. आधािभतू तथा पनुतायर्की तालीम एवं र्नशक्षि व्यवस्थापन 
9. स्वास््य क्षशक्रवि िञ्चालन 

 

अपेक्षित उपलक्षधध 

िबै नागरिकहरूको आधािभतू तथा गणुस्तिीय स्वास््य िेवामा िमतामूलक पहुँच अलभवृक्रर्द् हनुेछ ।15 शैयाको 
अस्पताल बनाई गा.पा.बाट लबशेिज्ञ टोलीबाट िेवा उपलधध हनुे छ ।परिवाि लनयोर्नको प्रयोगकतायको िङ्ख्यामा 
बकृ्रर्द् भएको हनुे छ । वालवाललकको खोप लगाउनेको दिमा उल्लेखलनय बकृ्रर्द् हनुेछ । िस्थागत प्रितुी िेवा 
ललनेको िङ्ख्या बढेको हनुेछ । गणुस्तिीय ि पोिणयिु खाद्य िामाग्रीमा पहुँच बकृ्रर्द् हनुेछ ।  

५.३ क्षशिा 
पषृ्ठभलूम 

क्षशिा क्रवकािको आधाि हो । िंक्रवधानले आधािभतु तहिम्मको क्षशिामा पहुँच, आधािभतु तहिम्मको अलनवायय ि 
लनशलु्क क्षशिा तथा माध्यलमक तहिम्मको लनःशलु्क क्षशिा पाउने हक प्रत्याभतु गिेको छ । अपांगता भएका ि 
आलथयक रुपले क्रवपनन नागरिकलाई काननु बमोक्षर्म लनःशलु्क उच्च क्षशिा पाउने, प्रत्येक नेपाली िमदुायलाई काननु 
बमोक्षर्म आफ्नो मातभृािामा क्षशिा पाउने ि त्यिका लालग क्रवद्यालय तथा शैक्षिक िंस्था खोल्ने ि िञ्चालन गने 
हक प्रत्याभतु गिेको छ । िाथै क्षशिालाई वैज्ञालनक, प्राक्रवलधक, व्यविाक्रयक, लिपमलुक तथा िोर्गािमलुक बनाउँदै 
क्षशिामा िाज्यको लगानी अलभवृक्रर्द् गदै लनर्ी िेत्रको लागीनलाई लनयमन ि व्यवस्थापन गिी िेवामूलक बनाउन े
लनती अवलम्बन गिेको छ । आ.व. २०७४ ̸ ७५ को अन्तयमा १५ विय मालथको र्निङ्ख्याको िाििता दि 
५८.५ पगेुको छ भने १५ देक्षख २४ विय उमेि िमहुको यवुा िाििता दि ९२.५ पगेुको छ । पूवय प्राथलमक 
क्षशिामा कुल भनाय दि ८४.१ प्रलतशत, पूवय प्राथलमक क्षशिाको अनभुव िक्रहत किा १ मा भनाय हनुे बालबाललकाको 
िङ्ख्या ६६.३५ पगेुको छ । किा १ देक्षख ५ िम्मको खुद भनायदि ९७.२५ ि किा १ देक्षख ८ िम्मको खुद 
भनायदि ९२.३५ ि माध्यलमक तह –किा ९– १२को खुद भनायदि ४६.५ िहेको छ । अध्ययनको िममा 
बीचैमा क्रवद्यालय छाड्ने दि किा १ देक्षख ५ मा ३.८५, किा ६ देक्षख ८ मा ४.४५ ि किा ९ देक्षख १० मा 
३.७५ छ । यिैगिी प्राथलमक तह ि माध्यलमक तह लैक्रङ्गक िमता िूचाकाङ्क िमशः १.० ि १.०२ िहेको छ 
। उच्च क्षशिामा िहरै् देक्षखने भनायदि १३.५ िहेको छ । क्रवदेश पढ्न र्ाने एवं वैदेक्षशक िंस्थामा पढ्ने िमेत 
गदाय यो करिब १५.५ पगेुको देक्षखन्छ । िाज्यको नेततृ्वदायी ि लनर्ी िेत्रको परिपूिक भलूमकामा गणुस्ति अलभवृक्रर्द् 
गदै िमग्र क्षशिा िेत्रको क्रवकाि गने मलुभतू िोच यि योर्नाले िाखेको छ । 
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यि गाउँपललकमा आधािभतु तह ३२ (लनर्ी १ िक्रहत), उच्च माक्रव ३ ि २ माक्रव गिी र्म्मा  ३७ वटा लबद्यालय  
िहेका छन ्। यिै गिी क्रवध्यालथयको िङ्ख्या आधािभतु तहमा २९५९ (छात्रा १४७८ ि छात्र १४८१, मा.क्रव. ि 
उ.मा.क्रव.मा ७६३ (छात्रा ४०६ ि छात्र ३५७) िहेको छ भने उ.मा.क्रव.मा मात्र २५४ (छात्रा १५४ ि छात्र 
१००)  र्ना छात्र छात्रा िहेका छन ्। यस्तै प्रकािले  आधािभतु तहमा ९९ र्ना अध्यापकहरू (३६ क्षशक्षिका 
ि ६३ क्षशिक),  मा.क्रव. ि उ.मा.क्रव. मा १८ र्ना (१ क्षशक्षिका ि १७ क्षशिक) तथा  उ.मा.क्रव. मा र्म्मा ६ 
र्ना मात्र प्रध्यानाध्यापक (१ क्षशक्षिका ि ५ क्षशक्षिक) िहेका छन ्। यिै गिी प्राथलमक लबद्यालयमा स्थायी क्षशक्षिक 
२९ र्ना, अस्थायी क्षशक्षिक १० र्ना, िाहत कोटामा कायायित क्षशक्षिक ४७ र्ना तथा  गाउँपाललकको अनदुानमा 
कायायित क्षशक्षिक १३ र्ना िहेका छन ्भने क्षशक्षिक क्रवध्याथी अनपुात १:२१ िहेको  छ । लन.मा.वी. तहमा 
स्थायी क्षशक्षिक ७ र्ना, अस्थायी १ र्ना, िाहत कोटामा कायायित क्षशक्षिक ५ र्ना तथा गाउँपाललकाको अनदुानमा 
काययित क्षशक्षिक ९ र्ना िहेका छन ्भने क्षशक्षिक लबद्याथी अनपुात १:५३ िहेको छ । यस्तै प्रकािले मा.क्रव.मा 
स्थायी क्षशक्षिक ३ र्ना, अस्थायी क्षशक्षिक ३ र्ना,िाहत कोटामा काययित क्षशक्षिक ५ र्ना तथा गाउँपाललकाको 
अनदुानमा काययित क्षशक्षिक ५ र्ना िहेका छन ्भने क्षशक्षिक लबद्याथी अनपुात १:४१ िहेको छ ।   

प्रमखु िमस्या 
यि गाउँपललकामा ३७ वटा लबद्यालय िञ्चालनमा आएको भए पलन आधािभतु तहमा देश, िमार् ि िमदुायको 
बािेमा पाठ्यिमको क्रवकाि नहनु ुमाध्यलमक ि उच्च माध्यलमक तहमा व्यावहारिक ि प्रालबलधक क्षशिाको कमी 
हनु,ु िामदुाक्रयक ि िंस्थागत लबद्यालय लबचको गणुस्तिमा फिक देखा पनुय, क्षशिक दिवन्दी आवश्यकता अनिुाि 
पिुा नहनु,ु पसु्तकालयको व्यवस्था िमय ि आवश्यकता अनिुाि प्रबन्ध नहनु,ु शैक्षिक िामग्री आवश्यकता अनिुाि 
उपलधध नहनु,ु गरिव लिमान्त्कृत परिवािको बालबच्चाको लालग लबशेि छात्रबलृतको व्यवस्था नहनु,ु िबै क्रवद्यालयमा 
इन्टिनेट को पहुँच नहनु,ु कम्प्यटुिको यथोक्षचत व्यवस्था नहनु,ु किाको स्ति अनिुाि लबज्ञान प्रयोगशला नहनु,ु 

स्थानीय आवश्यकता ि पक्रहचान झल्काउने स्थानीय लबशेितामा आधारित पाठ्यिम अझै िम्म पलन तयाि हनु 
निक्न ुगाउँपाललकाको शैक्षिक िेत्रमा देखा पिेको िमस्या हनु ्।  ददवा खार्ा प्रभावकािी ढँगले व्यवस्था नहनु,ु 

खेलकुद मैदानहरू िबै स्कुलहरूमा यथोक्षचत मात्रामा व्यवस्था नहनु,ु गरिव ि रे्हेन्दािको लागी आबालिय लबद्यालय 
स्थापना हनु निक्न,ु लबद्यालय भवन तथा अन्य भौलतक िलुबधाहरू यथोक्षचत मात्रामा उपलधध नहनु ुआदी यि 
गाउँपललकाको शैक्षिक िेत्रमा देखा पिेका अन्य िमस्याहरू हनु ्। 

चनुौती तथा अविि 

क्रवद्यालय भवन, फलनयचि, खेलकुद मैदान लगायत अन्य भौलतक िकु्रवधा उपलधध गिाउन ुक्रवद्यालयहरू िमायोर्न गिी 
क्षशिण लिकाई क्रियाकलापलाई प्रभावकािी ढंगले िञ्चालन गिाउन ु िाििता दिमा ललङ्ग, र्ालतगत, फिक हुंदा 
िमानस्तिमा ल्याउन ुक्रवद्यालय छोड्ने दि शवु्यमा झानय,  िमदुायलाई क्रवद्यालय प्रलत अपनत्व कायम गनय आदद 
चनुौतीहरू िहेका छन ्। यिै गिी क्रवद्यालय उमेि िमूहका िबै बालबाललकालाई क्रवद्यालयमा भनाय पूवयप्राथलमक 
क्षशिालाई िमदुाय एवं क्रवद्यालयस्तिमा िञ्चालन गनुय प्राक्रवलधक क्रवद्यालय स्थापना ि िञ्चालन गनय यि गाउँपललकाको 
लालग अन्य चनुौतीको रुपमा िहेका छन ् । िाथै अनगुमन पर्द्तीलाई प्रभावकािी बनाउदै कमर्ोि क्रवद्यालय 
व्यवस्थापनलाई व्यवक्षस्थत ि िदुृढ गिाउन ु क्रवद्यालयहरू आपिमा गाभ्न तथा मर्य गनय, दललत ि अलत गरिव 
िमदुायका केटाकेटीहरूलाई क्रवद्यालय ल्याउन ि क्रटकाउन आदी र्स्ता पिहरू पलन चनुौती को रुपमा देखा पिेका 
छन ्।  
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चनुौतीका बाबर्दु अलधकांश अलभभावकमा क्षशिाको र्ागिण िहन,ु गाउँपाललकाको क्षशिाको िम्पूणय क्षर्म्मा स्थानीय 
ििकािलाई भएकाले प्रदेश ि िंर्ीय ििकाििँग िमन्वय गिी क्षशिक दिवन्दी बढाउन पहल गनय िक्रकने, स्थानीय 
ििकाि िञ्चालन िम्बन्धी ऐन अनिुाि न ै पाठयपसु्तक, शैक्षिक िामाग्री, पाठ्यिम, पठनपाठन, भौलतक िकु्रवधा, 
खेलकुद, पसु्तकालय, क्रवद्यालय व्यवस्थापन, अनगुमन ि लनरििणलाई प्रभावकािी ढंगले िञ्चालन गनय िक्रकने 
अवििहरू िहेका छन ्। यिै प्रकािले गाउँपाललकवाट वडा कायायललय तथा वक्षस्तिम्म िडक िन्र्ाल र्ोलडन ु
नेपाल ििकाि, प्रदेश ििकाि ि गाउँपाललकाले क्षशिा िेत्रको गणुस्ति कायम गनय प्रलतवर्द्ता देखाउन ुक्षशिा िेत्रको 
क्रवकािकालालग गाउँपललकाकोलालग अवििहरू हनु ्।  

िोच 

िामाक्षर्क आलथयक रुपान्तिणका लालग शैक्षिक मानव िंिाधनको क्रवकाि गने । 

लक्ष्य  

गणुस्तरिय क्षशिा माफय त लिर्यनशील, दि प्रलतस्पधी, उत्पादनशील ि नवप्रवतयनशील मानव श्रोतको क्रवकाि गने । 

उद्दशे्य  

1. िबै बालबाललकालाई प्रािक्षम्भक बालक्षशिाको अनभुव िक्रहत आधािभतू क्षशिा अलनवायय तथा लनःशलु्क ि 
माध्यलमक क्षशिामा लनःशलु्क पहुँच िलुनक्षित गिी क्षशिालाई गणुस्तिीय, र्ीवनोपयोगी ि प्रक्रवलध मैत्री 
बनाउन ु। 

2. प्राक्रवलधक क्षशिा तथा व्यविाक्रयक लिप क्रवकािमा िमावेशी ि िमतामूलक पहुँच क्रवस्ताि ि गणुस्ति 
िलुनक्षित गनुय । 

3. पहुँच ि गणुस्ति अलभवृक्रर्द् गिी उच्च क्षशिालाई वैज्ञालनक, नवप्रवतयनात्मक, अनिुन्धानात्मक, प्रक्रवधी मैत्री 
ि िोर्गािमूलक बनाउने ज्ञानमा आधारित िमार् ि अथयतन्त्र लनमायण गनुय । 

4. स्थानीय कृक्रिलाई प्रवर्द्यन गनय कृक्रिमा आधारित क्षशिा ि ताललमको व्यवस्था गनुय । 

िणनीलतहरु 

ताललका 21: क्षशिाका िणनीलतहरू 

िणनीलत 

उद्दशे्य १: िबै बालबाललकालाई प्रािक्षम्भक बालक्षशिाको अनभुव िक्रहत आधािभतू क्षशिा अलनवायय तथा लनःशलु्क 
ि माध्यलमक क्षशिामा लनःशलु्क पहुँच िलुनक्षित गिी क्षशिालाई गणुस्तिीय, र्ीवनोपयोगी ि प्रक्रवलध मैत्री बनाउन।ु 

१.१: यि गाउँपललकाको माध्यलमक तह िम्मको क्षशिालाई लनशलु्क, प्रक्रवलध मैत्री तथा भौलतक िलुबधा िम्पन्न 
बनाउन पहल गने तथा काययन्वयन गने । 
उद्दशे्य २: प्राक्रवलधक क्षशिा तथा व्यविाक्रयक लिप क्रवकािमा िमावेशी ि िमतामूलक पहुँच क्रविताि ि गणुस्ति 
िलुनक्षित गनुय । 

२.१: िमावेशी िक्रहतको व्यविाक्रयक लिप क्रवकािको लालग प्राक्रवलधक क्षशिाको आधािक्षशला तयाि पाने । 
उद्दशे्य ३: पहुँच ि गणुस्ति अलभवकृ्रर्द् गिी उच्च क्षशिालाई वैज्ञालनक, नवप्रवतयनात्मक, अनिुन्धानात्मक, प्रक्रवधमैत्री 
ि िोर्गािमूलक बनाउने ज्ञानमा आधारित िमार् ि अथयतन्त्र लनमायण गनुय । 

३.१: क्षशिालाई वैज्ञालनक, नवप्रवतयनात्मक, अनिुन्धानात्मक, प्रक्रवधमैत्री ि िोर्गािमूलक बनाउने । 
उद्दशे्य ४: व्यविाक्रयक क्षशिा ि ताललमको व्यवस्था गनुय । 

४.१: व्यविाक्रयक क्रवकाश क्षशिा लाई प्रोत्िाहन गने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 
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प्रमखु काययिम 

1. क्रवद्यालयमा खानेपानीको व्यबस्था (५ वटा क्रवद्यालय) 
2. छात्रा मैत्री शौचालय लनमायण (१५ वटा क्रवद्यालय) 
3. िाइन्ि ल्याब लनमायण (८ वटा क्रवद्यालय) 
4. क्रवद्यालय रे्िाबािा (३0 वटा क्रवद्यालय) 
5. खेल मैदान िधुाि (५ वटा क्रवद्यालय) 
6. िामदुाक्रयक लिकाई केन्िलाई िाबयर्लनक पसु्तकालयमा स्तिोन्नलत  

7. आधािभतू तहमा स्थानीय तामाङ भािामा पाठ्यिम तर्ुयमा 
8. एक्रककृत पिीिा प्रणाली )किा  ८ िम्म (क्रवकाि  

9. क्रवद्यालयको नक्िाङ्कन ि मक्षर्यङ्को अध्ययन  

10. स्कुल बि िञ्चालन (२ वटा क्रवद्यालय) 
 

अपेक्षित उपलक्षधध 

िबै बालबाललकालाई प्रािक्षम्भक बालक्षशिाको अनभुव िक्रहत आधािभतू क्षशिा अलनवायय तथा लनःशलु्क ि माध्यलमक 
क्षशिामा लनःशलु्क पहुँच िलुनक्षित भएको हनुेछ । प्राक्रवलधक क्षशिा तथा व्यविाक्रयक लिप क्रवकािमा िमावेशी ि 
िमतामूलक पहुँच क्रवस्ताि ि गणुस्ति िलुनक्षित भएको हनुेछ । िाििता दि बढ्ने छ । माध्यलमक तहमा खदु 
भनाय दि 80 प्रलतशत पगु्ने छ । पहुँच ि गणुस्ति अलभवृक्रर्द् भई उच्च क्षशिा वैज्ञालनक, नवप्रवतयनात्मक, 

अनिुन्धानात्मक, प्रक्रवधी मैत्री ि िोर्गािमूलक हनुेछ । ज्ञानमा आधारित िमार् ि अथयतन्त्र लनमायण भएको हनुेछ 
। 

५.४ खानेपानी, िििफाई ि स्वच्छता 
पषृ्ठभलूम  

आधािभतू खानेपानी, िििफाई तथा स्वच्छता िकु्रवधा िबै नागरिकलाई प्रदान गनुय लोककल्याणकािी िाज्यको अको 
मौललक क्षर्म्मेवािी हो । नेपालको िंक्रवधानले खानेपानी तथा िििफाईलाई मौललक हक ि मानव अलधकािको 
रुपमा स्वीकाि गिेको छ । खानेपानी तथा िििफाई िेत्रको िधुािबाट मात्र बालमतृ्यदुि कम गनय तथा ििदि 
आय ुबकृ्रर्द् गनय िहयोग गदयछ । नागरिकको िमग्र स्वास््य क्षस्थलतमा िधुाि भई उत्पादनक्षशल िमयमा वृक्रर्द् भएको 
तथा िामाक्षर्क िहनिहन ि बालबाललकाको क्रवद्यालय उपक्षस्थलत दिमा अनकूुल िधुाि गनय योगदान गनय िक्दछ 
। यि गाउँपाललकाको कुल र्िधिुी मध्ये करिव २० प्रलतशत र्िधिुीमा अझै खानेपानीको िकु्रवधा पगु्न िकेको 
छैन । खानेपानीको पहुँच भएका र्िधुिीहरूमा खानेपानीको लनिन्ति आपूलतय ि प्रयाप्त परिमाण िेवा (प्रलतव्यक्षि 
४५ लल.) का क्रवियमा स्पष्ट मापदण्ड तयाि गनय िक्रकएको छैन । खानेपानीको िािायलनक ि रै्क्रवक तत्वको र्ाँच 
हनु िकेको छैन । बर्ाि ि बस्तीहरूमा ढल लनकािको व्यवस्था नार्कु िहेको छ । 

ताललका 22: घ्याङलेख गाउँपाललकाको िमग्र खानेपानी तथा िििफाईकोँ अवस्था 
ि.ि िूचक िङ्घीय प्रदेश  पाललका 
०१ आधािभतू खानेपानीमा पहुँच हनुे र्िधिुी प्रलतशत ८७.७  ९१ ८१ 

०२ मध्यमस्ति ििुक्षित खानेपानीमा पहुँच र्िधिुी प्रलतशत २०  ३७ २७ 

०३ चपीको प्रयोग गने र्िधिुी िङ्ख्या प्रलतशत ८३  ९१ ९७ 

०४ खानेपानीको महुान, र्लभण्डाि ि शषु्ट्म र्लाधाि िंििणका 
क्रियाकलाप िङ्ख्या 

  २ 
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०५ एकीकृत  र्लस्रोत व्यवस्थापन क्षस्कम िङ्ख्या   १२ 

०६ प्रलतव्यक्षि प्रलतददन उपलव्ध हनुे पानी (लल) ४५ लल.   

०७ खानेपानीको िधुाि वा प्रशोधन गरिएको अनपुात १५%  ३  

०८ खानेपानी तथा िििफाईमा स्थानीय िमदुायको उपभोिा 
िलमलतको िङ्ख्या 

  १८ 

 

प्रमखु िमस्या   

र्निङ्ख्या बिाइँििाइको चाप ि र्निङ्ख्या वृक्रर्द्िंगै बस्ती तथा शहिमा प्रदिुण वढ्दो छ । पयायविणीय 
अिन्तलुन, प्लाक्रष्टकर्न्य फोहिले शहिलाई कुरुप बनाउँदै गएको अवस्था छ । फोहिमैलाको क्रविर्यन ि पनुःप्रयोग 
प्रणालीलाई कायायन्वयन गनय निक्न ुिमग्र शहिी क्रवकािको क्रवकिाल िमस्याको रुपमा िहेको छ । लिन्धुली 
क्षर्ल्ला खुल्ला ददिा मिु िेत्र र्ोिणा भइिकेको छ । िमग्र िििफाई योर्नाको कायायन्वयन गनुय पने अवस्था 
क्रवद्यमान छ । खानेपानीको स्वच्छता ि पानी र्ाँच गिी खानेपानी आपूलतय हनु िक्रकिहेको छैन । खानेपानीको 
क्रट्रटमेन्ट प्लानको योर्ना बनाउन आवश्यक देक्षखन्छ । बस्ती तथा बर्ािको ढल लनकािको बहृत योर्ना ि 
लडक्रपआि लनमायण गनुय पदयछ । खानेपानीलाई स्वच्छ ि मध्यम स्तिको क्रपउनयोग्य मापदण्डको आपूलतय हनु िकेको 
छैन भने आयोर्नाको लाभग्राहीमा दोहोिोपना देक्षखन्छ । आयोर्नाको प्रभावकािीता ि दिुगामी प्रभावलाई आधाि 
मानी अबका खानेपानीका आयोर्नाको तर्ुयमा गरिन ुपदयछ ।  

चनुौती तथा अविि  

िाक्रिय त्याङ्कलाई आधाि मान्ने हो भने ९० प्रलतशत र्निङ्ख्याले आधािभतू खानेपानीको लाभ ललएको देक्षखए 
पलन मध्यमस्तिको खानेपानी आयोर्नाबाट लाभललने र्निङ्ख्या र्म्मा २० प्रलतशतको हािाहािीमा िहेको कुिा 
पन्रौं योर्नाको आधािपत्रमा उल्लेख छ । ददगो क्रवकाि लक्ष्यले िबैका लालग िििफाई तथा खानेपानीको 
उपलव्धता ि ददगो व्यवस्थापनको प्रत्याभलूत गने कुिा उल्लेख गिेको छ । खानेपानीको अवस्थालाई हेदाय पानीको 
क्रट्रटमेन्ट ि ििायलनक तथा रै्क्रवक र्ाँच गिी प्रािक्षम्भक स्वच्छताको िलुनक्षितता गनय िक्रकएको छैन । खानेपानी 
लनिन्ति आपूलतय ि गणुस्तिीयता कायम गनुय यि उपिेत्रका चनुौतीहरू हनु ्। त्यिैगिी ढल लनकािलाई लिधै 
खोलामा लमिाईएको अवस्था छ लतनीहरूको क्रट्रटमेन्ट गरिएको छैन । र्नस्वास््यको प्रमखु ििोकािको क्रविय 
भएको खानेपानी, िििफाई ि स्वच्छतालाई अलभयान िञ्चालन गने गिी क्षर्म्मेवािी स्थानीय ििकािको िहेको छ  
।  

िोच  

गाउँपाललकाले एक र्ि एक धािाको िाक्रिय प्रलतवर्द्तालाई पूणयरुपमा कायायन्वयन गदै हाल आपूलतय गदै आएको 
खानेपानी, िििफाई तथा स्वच्छतालाई मध्यमस्तिको गणुस्ति िलुनक्षिता । 

लक्ष्य 

खानेपानी उपभोिा िलमलत ि गाउँपाललकाको िमन्वय ि िहकाययमा (खानेपानी बोडय) माफय त मध्यम स्तिमा 
खानेपानीको स्तिोन्नती गने । 

उद्दशे्य 

१. आधािभतू खानेपानीको पहुँच क्रवस्ताि गनुय । 
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२. गणुस्तिीय खानेपानी िकु्रवधाको पहुँचमा बकृ्रर्द् गनुय ।  

३. प्रत्येक र्िमा व्यवक्षस्थत शौचालय तथा र्िेल ुफोहिमैलाको व्यस्थापन गनुय । 

िणनीलतहरु 

ताललका 23: खानेपानी तथा िििफाइका िणनीलतहरू 

िणनीलतहरू 

उद्दशे्य 1: आधािभतू खानेपानीको पहुँच क्रवस्ताि गनुय । 

1.१: पहुँच नभएका बस्तीहरूमा खानेपानीको िेवा क्रवस्ताि गनय  खानेपानीका स्रोतहरूको पक्रहचान गने 
उद्दशे्य 2: गणुस्तिीय खानेपानी िकु्रवधाको पहुँचमा बकृ्रर्द् गनुय । 

२.1: आधािभतू खानेपानीको गणुस्ति बढाउन आवश्यक िंिचनाहरू तयाि गने । 
उद्दशे्य ३: प्रत्येक र्िमा व्यवक्षस्थत शौचालय तथा र्िेल ुफोहिमैलाको व्यस्थापन गनुय । 

३.१: प्रत्येक र्िपरिवािमा आधािभतू शौचालय तथा िििफाइको व्यवस्था गने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

प्रमखु काययिम  
१. बाह्रलबिे खानेपानी योर्ना (चौकी डाँडा, गोपे, गोठे डाँडा, बन्दीपिु) 

२. मरिण लिि खानेपानी योर्ना (लप्िे, मगि डाँडा, िाखल, ढंुगे)  

३. खानी खोला ललफ्ट खानेपानी योर्ना (लिमपाल, चैनपिु, िामचा, िामपिु, डाँडा) 

४. छोटाि खोला ललफ्ट लिंचाई काययिम (पर्भया, क्षचलाउने, बार्डुाँडा) 

५.  केिाबािी ललफ्ट खानेपानी योर्ना (आरूबोट, केिाबािी, चौखोला) 

६. खानेपानी उपभोिा िंस्था िामता क्रवकाि तथा कमयचािीहरूको व्यवस्थापन 

 

अपेक्षित उपलक्षधध 

गाउँपाललकामा आधािभतू खानेपानीको पहुँच क्रवस्ताि भएको हनुेछ । िाथै गणुस्तिीय खानेपानी िकु्रवधाको पहुँचमा 
बकृ्रर्द् भएको हनुेछ । प्रत्येक र्िमा व्यवक्षस्थत शौचालय तथा र्िेल ुफोहिमैलाको व्यस्थापन भएको हनुेछ ।  

५.५ लैलगक िमानता, िमावेशीकिण ि िामाक्षर्क िंििण  

पषृ्ठभलूम 

मानव अलधकािको क्रवकाि ि परिभािा अनिुाि नागरिकका आलथयक, िामाक्षर्क ि िाँस्कृलतक अलधकािलाई 
िकािात्मक अलधकािको िूचीमा िाखी िाज्यले नागरिकको ििुिा ि िंििणका लालग क्रवशेि भलूमका खेल्न ुपने 
कुिा उल्लेख गरिन्छ । नेपालको िंक्रवधानको भाग ३ अन्तगयत मौललक हकको व्यवस्था गिी िमानता, र्ातीय 
छुवाछुत तथा भेदभाव क्रवरुर्द्को हक, शोिण क्रवरुर्द्को हक, मक्रहलाको हक, बालबाललकाको हक, दललतको हक, रे्ष्ठ 
नागरिकको हक, िामाक्षर्क न्यायको हक ि िामाक्षर्क ििुिाको हकका लालग िाज्यले क्रवशेि व्यवस्था गने प्रलतवर्द्ता 
उल्लेख गरिएको छ । िंक्रवधानको भाग ४ मा उल्लेक्षखत िाज्यको लनदेशक लिर्द्ान्तहरू अन्तगयत िामाक्षर्क न्याय 
ि िमावेक्षशकिण िम्बक्षन्ध नीलतले अिहाय अवस्थामा िहेकानागरिक, र्ोक्षखममा पिेका, िामाक्षर्क ि पारिवारिक 
बक्रहष्ट्किणमा पिेका तथा क्रहंिा पीलडत मक्रहलाको पनुस्र्थापना, िंििण गने कुिालाई र्ोड ददएको पाइन्छ । 
मक्रहलामालथ हनुे व्यवहािगत क्रवभेद हट्न निक्न,ु अक्षशिा, हानीकािक अभ्याि, लैक्रङ्गक क्रवभेद तथा क्रहंिालाई बढावा 
ददने िामाक्षर्क िंिचना, िोच, मूल्य मान्यता, प्रथा कायमै िहन ु िामाक्षर्क िमस्याहरू हनु ् । लैक्रङ्गक िमानता 
प्रष्ट्ट्याउने पयायप्त खक्षण्डकृत त्याङ्कको कलम हनु ुि िामाक्षर्क रुपमा बक्रहष्ट्किण ि र्ोक्षखम अवस्थामा पिेका िमूह 
तथा वगयलाई ििुिा ि िंििण ददन िक्ने प्रभावकािी काययिम कायायन्वयन हनु निक्न ुप्रशाशलनक िमस्याहरू हनु ्
। आलथयक तथा िामाक्षर्क र्ीवनमा िािभतू लैक्रङ्गक िमानता कायम गनुय, िाज्यका िबै तह ि लनकायहरूमा लैक्रङ्गक 
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दृक्रष्टकोणलाई मूलप्रवाक्रहकिण गिी लैक्रङ्गक उििदायी शािन लाग ुगनुय ि लैक्रङ्गक भलूमकामा परिवतयन ल्याउन ुयि 
िेत्रका चनुौतीहरू हनु ्।  

ददगो क्रवकाि लक्ष्यले आलथयक, िामाक्षर्क ि िार्नीलतक िमावेशीकिण प्रवर्द्यन गने, आलथयक ि िामाक्षर्क नीलत 
अपनाउने काययमा िाज्यको भलूमकालाई तोक्रकएको छ । अको लक्ष्य ले िबै प्रकािका क्रहंिा, शोिण, यातना ि 
दरुुपयोगको लनयन्त्रणका लालग प्रभावकािी, र्वाफदेही ि पािदशी नीलत, कानून ि लनकायहरूको स्थापना गने कुिा 
उल्लेख छ । 

ताललका 24: घ्याङलेख गाउँपाललकाको िमग्र िामाक्षर्क िमावेक्षशकिणको अवस्था 
ि.ि िूचक ईकाई िाक्रिय  प्रदेश  पाललका  

१ लैक्रङ्गक िूचांक अनपुात ०.९४ ०.९३  

२ मक्रहलाको िाििता दि प्रलतशत ५७.७  ४८ 

३ रे्ष्ठ नागरिकको िेवा ललने िङ्ख्या र्ना  ८३,५३९  

४ अपाङ्गता भएका नागरिकको िेवा ललने िङ्ख्या र्ना  ४१,७७२ १०८ 

५ र्िेल ुक्रहंिामा दताय भएका मरु्द्ा िङ्ख्या  २,९०४ ४८ 

६ अनाथ तथा र्ोक्षखम अवस्थामा िहेको 
बालबाललकाको उर्द्ाि िङ्ख्या 

र्ना  ९३३  

७ िार्नीलत िेत्रमा मक्रहलाको िहभालगता दि प्रलतशत    

८ क्षशक्षिका ि  मक्रहला कमयचािी िङ्ख्या र्ना   २५५ 

९ क्रहंिा क्रपलडत मक्रहलाको पनुस्र्थापना ि न्यायमा 
पहुँचका लालग िहर्ीकिण िेवा केन्ि 

िङ्ख्या  २,९०४(१४) ८ 

१० प्रत्यि लैलगंक उििदायी, बरे्ट क्रवलनयोर्न  प्रलतशत २९ ३८ १२ 

११ िबै क्रकलिमका र्ातीय क्रवभेदको मरु्द्ा िङ्ख्या   ० 

 

प्रमखु िमस्या  

िमार्को वणय व्यवस्था प्रणाली ि क्रपत ृििात्मक िामाक्षर्क िंिचनाका कािण ललङ्ग, र्ात ि उमेिका आधािमा 
नागरिकहरू मालथ क्रवभेद ि उत्पीडनको अवस्था कायम छ । लिमान्त िमहु ि वगयको उत्थान ि िशक्षिकिणका 
लालग उनीहरूको अवस्था ि स्थानमा िमानपुालतक प्रलतलनलधत्वको अवस्था नार्कु िहेको छ । िाज्यले उनीहरूको 
िहभागीता ि िमावेक्षशकिणलाई मौललक हकको व्यवस्था गिे पलन िािभतु रुपमा मौललक हकको उपभोग गनय 
िक्रकिाखेको अवस्था छैन । ददगो क्रवकाि लक्ष्य नं.१० मा उल्लेक्षखत लैक्रङ्गक िमानता, बालबाललका ि क्रकशोिक्रकशोिी 
क्रवरुर्द् हनुे िबै प्रकािका क्रवभेद, शोिण, दवु्यवयहाि ि बेचलबखन तथा ओिािपिािको अन्त्य, भोकमिी अन्त्य गने, 

रे्ष्ठ नागरिकका क्रवशेि िंििण ि िामाक्षर्क ििुिाको हक िलुनक्षित गनुय ि अपाङ्गता भएका नागरिकहरूको 
िम्मानर्नक र्ीवनयापनको अलधकािको िलुनक्षित गने क्रवियहरू उल्लेख गरिएको छ । वास्तवमा क्रवकािका 
काययिमहरूमा उनीहरूका मरु्द्ाहरूको िम्वोधन हनु निकेको अवस्थामा िाज्यले प्रलतवर्द्ता र्ाहेि गिेका 
क्रवियवस्तहुरूको िलुनक्षितताका लालग िकािात्मक क्रवभेदको काययिमहरूलाई काययिमको मलु प्रवाहमा प्रभावकािी 
कायायन्वयन हनु िक्रकिाखेको छैन । 

चनुौती तथा अविि 
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मानव क्रवकाि िूचांक िूचीको क्रपधँमा िहेका नागरिकहरूको क्रवकाि ि िमकृ्रर्द्को अविि प्रदान गनय स्थानीय तहको 
ििकािको क्रवशेि क्षर्म्मेवािीलाई आत्मािात गदै क्रवकािको मूलप्रवाहमा प्रवाक्रहकिण गनय क्रवशेि योर्नाको 
आवश्यकता िहन्छ । क्रवक्रवध कािणबाट िीमान्तकृत वगय वा िमूहको खाद्य ििुिा ि उन्नत पोिण प्राप्त गने 
क्रवियलाई क्रवलभन्न परिमाणत्मक िूचकहरूमा िाखी योर्ना तर्ुयमा गरिएको छ । मक्रहलाका प्रिलुतका कािण हनुे 
मतृ्यलुाई शून्य बनाउने ि िि अल्पताको िमस्याबाट मिु गनुय चनुौती ि अविि िहेको छ । र्ातीय भेदभाव ि 
वाल दवु्यवयहाि प्रलतको शून्य िहनक्षशलतालाई पाललकाले कठोि रुपमा अवलम्वन गनेछ । बालमैत्री ि अपाङ्गतामा 
िहेका नागरिक मैत्री शािन पर्द्ती ि भौलतक पूवायधािलाई ििकक्रटङ्ग िवालका रुपमा स्वीकाि गरिएको छ । 
िाज्यले लत खाि िमहु वा वगयको अवस्था ि स्थानमा िधुाि गने िंवैधालनक ि नीलतगत लक्ष्य ललइिहेको परिप्रिेमा 
व्यवहारिक प्रयोग वा अभ्यािलाई अवििका रुपमा ललइएको छ । बहरु्ातीय, बहभुाक्रिक, बहिुाँस्कृलतक तथा 
भौगोललक क्रवक्रवधतायिु क्रवशेितालाई आत्मिात ् गिी क्रवक्रवधतावीचको एकता, िामाक्षर्क िाँस्कृलतक ऐक्यवर्द्ता, 
िक्रहष्ट्णुता ि िद्भावलाई िंििण एवं प्रवर्द्यन गनुय चनुौती पलन िहेको छ । 

िोच 

िामाक्षर्क न्याय िलुनक्षित गनय िमानपुालतक िमावेशी ि िहभालगतामलुक लिर्द्ान्तका आधािमा िमतामूलक िमार्को 
लनमायण । 

लक्ष्य  

नेपालको िंक्रवधानको प्रस्तावना खण्डमा गने िंकल्प ि मौललक हकका रुपमा िहेको िामाक्षर्क िमावेक्षशकिण ि 
लैक्रङ्गक िमानता िलुनक्षितता  ।   

उद्दशे्य 

1. मक्रहला क्रहंिाको अन्त्य तथा लैक्रङ्गक िमता कायम गनुय । 

2. बालबाललकाको िमग्र अलधकािको िंििण तथा बालमैत्री वाताविण लिर्यना गनुय । 

3. ज्येष्ठ नागरिकको हक अलधकािको िंििण ि प्रवर्द्यन गदै ज्ञान, िीप ि अनभुवको उपयोग गनुय 
4. अपाङ्गता भएका व्यक्षिकालालग आधािभतू िेवा, स्रोत ि प्रक्रवलधमा िहर् पहुँचको वृक्रर्द् गदै आलथयक तथा 

िामाक्षर्क िशिीकिण माफय त ्र्ीवनयापनमा िहर्ता तथा आत्मिम्मान प्रदान गनुय 
िणनीलतहरु 

ताललका 25: मक्रहला, बालबाललका, रे्ष्ठनागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्षिहरूका िणनीलतहरू 

िणनीलतहरू 

उद्दशे्य १: मक्रहलाको हक-अलधकािको िंििण ि लैक्रङ्गक िमता कायम गनुय । 

१.१: पाललका मातहतका िबै लनकायहरूमा लैक्रङ्गक िमानता बृक्रर्द् गने । 
१.२:  लैक्रङ्गक क्रहंिा अन्त्य गने काययिम कायायन्वयन गने । 

उद्दशे्य २: बालबाललकाको िमग्र अलधकािको िंििण तथा बालमैत्री वाताविण िरृ्ना गनुय । 

2.1:  क्रवभेद, क्रहंिा,  उत्पीडन, शोिणबाट बालबाललकालाई उक्षचत िंििण गने । 
2.२:  बालबाललकाको िहभालगता बकृ्रर्द् गने । 

२.३: बालमैत्री वाताविणको क्रवकाि गने । 
उद्दशे्य ३: ज्येष्ठ नागरिकको हक अलधकािको िंििण ि प्रवर्द्यन गदै ज्ञान, िीप ि अनभुवको उपयोग गनुय । 
3.१: ज्येष्ठ नागरिकको लालग हेिचाह, स्याहािििुाि ि उपयिु वाताविण लिर्यना गने । 
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३.२: ज्येष्ठ नागरिकको ज्ञान, िीप ि अनभुवलाई उपयोग गिी िहभालगतामा वृक्रर्द् गने ।  
3.3: ज्येष्ठ नागरिकको िामाक्षर्क ििुिा िेवालाई वृक्रर्द् गने । 

उद्दशे्य ४: अपाङ्गता भएका व्यक्षिकालालग आधािभतू िेवा, स्रोत ि प्रक्रवलधमा िहर् पहुँचको वकृ्रर्द् गदै आलथयक 
तथा िामाक्षर्क िशिीकिण माफय त ्र्ीवन यापनमा िहर्ता तथा आत्मिम्मान प्रदान गनुय । 
4.1: अपाङ्गमैत्री भौलतक िंिचना लनमायण तथा िधुाि गिी िावयर्लनक िेवामा पहुँच बढाउने । 
4.2: अपाङ्ग व्यक्षिहरूप्रलत गरिने   क्रहंिाको न्यूनीकिण गने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

प्रमखु काययिम 

मक्रहला 
१. लैक्रङ्गक क्रहंिा लबरुर्द् िचेतनामूलक काययिम 

२. क्रहंिा प्रभाक्रवत मक्रहलाहरूको लालग पनुस्थायपना ि ििुिा गृह स्थापना  

३. िाहतकोिको स्थापना एवम ्िञ्चालन 

४. मक्रहला उद्यमशीलताको क्रवकािका लालग ताललम ि व्यविाक्रयक केन्िको स्थापना 
५. GESI परििण तथा बरे्ट काययन्वयन 

बालबाललका 
१. बालअलधकाि िम्बन्धी िचेतनामूलक काययिम 

२. बाल क्लव तथा बालिञ्जालहरूको गठन, िञ्चालन, िंस्थागत तथा िमता क्रवकाि 

३. बाल-कोि स्थापना तथा िञ्चालन 

४. वाडयस्तिमा बालउद्यान लनमायण 

ज्येष्ठनागरिक  

१. ददवा िेवा केन्ि स्थापना तथा िञ्चालन 

२. ज्येष्ठ नागरिक आश्रमहरू (ित्िङ्ग भवन) को िंस्थागत िमता तथा पूवायधाि क्रवकाि 

३. अन्तिपसु्ता छलफल तथा अन्तिक्रिया 
अपाङ्गता 
1. हेल्प डेक्ि स्थापना 
2. अपाङ्गता मैत्री िंिचना लनमायण िचेतना  

3. अपाङ्गता भएका व्यक्षिहरूका लालग िमता अनिुािको िीप क्रवकाि ताललम िोर्गािी प्रािम्भ  

 

अपेक्षित उपलक्षधध 

मक्रहला क्रहंिाको अन्त्य तथा लैक्रङ्गक िमता कायम  भएको हनुेछ। िाथै बालबाललकाको िमग्र अलधकािको िंििण 
तथा बालमैत्री वाताविण लिर्यना भएको हनुेछ । त्यिैगिी ज्येष्ठ नागरिकको हक अलधकािको िंििण ि प्रवर्द्यन 
गदै ज्ञान, िीप ि अनभुवको उपयोग भएको हनुेछ । अपाङ्गता भएका व्यक्षिकालालग आधािभतू िेवा, स्रोत ि 
प्रक्रवलधमा िहर् पहुँचको वृक्रर्द् गदै आलथयक तथा िामाक्षर्क िशिीकिण माफय त ् र्ीवनयापनमा िहर्ता तथा 
आत्मिम्मान प्राप्त भएको हनुेछ । 
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५.६ खेलकुद, कला, िम्पदा, िंस्कृलत ि भािा  

पषृ्ठभलूम  

हिेक मालनिको र्ीवनको आधाि नै यवुा अवस्थामा नागरिकले प्राप्त गने अविि ि क्रविय गिेको िफलता वा 
नलतर्ाहरूबाट तयाि हनुे गदयछ । िामाक्षर्क िद्भाव, िृर्नक्षशलता ि पक्रहचानका खालति खेलकुद, ऐलतहालिक धिोहि, 

कला, िंस्कृलत ि स्थानीय भािाको र्गेनाय ि प्रवर्द्यनका काययिम गनय आवश्यक हनु्छ । िामाक्षर्क क्रवकािका 
प्रयािहरूले यवुाहरूको मन छुने ि िमतालाई बढाउन खेलकुदमा स्थानीय ििकािले प्रलतयोलगताहरूको आयोर्ना 
गने, कवड हल ि मैदान बनाउनको लालग लगानी गिेका छन ्ति खेलाडीको िमता क्रवकाि एवं बकृ्षि गने योर्नाहरू 
लनमायण गनय िक्रकएको छैन । र्ातीय िंस्कृलतका लालग पोिाक, गिगहना, िामकु्रहक चाडपवय मनाउन ि भािा एवं 
िाक्रहत्य प्रकाशनका लालग केही काम भइिहेको पाइन्छ । िामाक्षर्क क्रवकािको यो िेत्रले उत्िाहर्नक ििकािी 
िाझेदािीता प्राप्त गनय िकेको अवस्था छैन । 

ताललका 26: घ्याङलेख गाउँपाललकाको िमग्र खेलकुदको अवस्था 
ि.ि िूचकहरू िाक्रिय  प्रदेश  पाललका 
१ खेलकुद चौिको मापदण्ड ि िङ्ख्या    ४ 

२ कवडहल िङ्ख्या ि प्रक्षशिक िङ्ख्या   ० 

३ वाक्रियक खेलकुद प्रलतयोगीता िङ्ख्या   १ 

४ व्यविाक्रयक खेलाडी िङ्ख्या     

५ ऐलतहालिक िम्पदाको िंििण ि अध्ययन   २ 

६ स्थानीय मौललक भािामा प्रकाक्षशत कृलत िङ्ख्या    ० 

७ स्थानीय अध्ययन केन्िमा उपलव्ध कृलत िङ्ख्या   ० 

 

प्रमखु िमस्या  

यवुा, खेलकुद ि िंस्कृलतलाई िामाक्षर्क क्रवकािको एक उपिेत्रको रुपमा प्रस्ततु गरिएको छ । यवुाको अक्रहलेको 
प्रमखु िोर्ाई भनेको िोर्गािी प्राप्त गनुय ि परिवािलाई कृक्रिमा आधारित लनवायहमखुी अवस्थाबाट व्यविाक्रयक एवं 
िंगदठत िेत्रमा स्थाक्रपत गिाउन ुिहेको छ । यवुाहरूको िोर्ाईमा वैदेक्षशक िोर्गाि पनुय िहि मात्र होइन वाध्यता 
पलन छ । यवुा तथा क्रकशोि र्नशक्षि देश वाक्रहि िहह्दा स्थानीय स्तिमा खेलाडीहरूको उत्पादन हनु िकेको 
छैन । खेलकुदलाई व्यविायको रुपमा भन्दा मनोिञ्जन ि व्यक्षित्व क्रवकािको माध्यमको रुपमामात्र ललने अभ्याि 
िहेको छ । क्रवश्व परिवेशमा खेलकुद प्रलत आएको धािणागत परिवतयनले व्यविाक्रयक खेलको दायिा क्रवकाि हदैु 
गएको पाइन्छ । यवुाहरूको व्यविाक्रयक क्रवकािमा खेलकुदलाई व्यविाक्रयक धािबाट योर्ना बनाउन ुपदयछ ।  

र्ातीय पक्रहचान, भाक्रिक क्रवकािप्रलत नागरिकहरूमा लनकै्क िंवेदनक्षशलता बढेको छ । पाललका लभत्र िहेका क्रवलभन्न 
र्ातीय िमूहलाई िांस्कृलतक क्रवकािका योर्नामा आवर्द् गदै र्ातीय िक्रहष्ट्णतुा, पक्रहचान ि िम्मानको अनभुतूी गदै 
िाक्रिय एकता ि अखण्डतालाई बललयो बनाउन ुपदयछ । र्ातीय मौललक िंस्कृलतको र्गेनाय गने, भािा ि िाक्रहत्यको 
क्रवकाि गने योर्नाहरू तय गरिएका छन ्।  

चनुौती तथा अविि  

करिब २५ मलुनका धेिै यवुाहरूको िोर्ाईमा खेलकुद िेत्रमा िीप, मनमा आटँ वा दृढता, हृदयमा क्रवश्वाि िरृ्ना 
हनु िकेको अवस्था छैन । खेलकुदलाई मनोिञ्जन भन्दा पलन व्यविाक्रयक ि क्रवश्व परिवेश अनरुुप प्रलतस्पधायको 
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रुपमा र्ागिण गनय िक्न ुपदयछ । खेलकुदका लालग आधाि तयाि गनय वा भौलतक पूवायधाि तयाि गनय, प्रक्षशिण 
किा ि प्रलतयोगीताहरूको आयोर्नालाई अवििका रुपमा ललइएको छ ।  

र्ालतय पक्रहचानको िार्नीलतक िवालले हिेक र्ातर्ालतहरूका आफ्ना ईलतहाि, भािा, िंस्कृलत ि िम्पदाहरू प्रलत 
आम नागरिकमा चािो अलभवृक्रर्द् भएको अवस्था छ । घ्याङलेखमा र्ालतय क्रकम्वदक्षन्त ि दगुयहरूको खोर् अनिुन्धान 
गनय स्थानीयहरूले चािो िाक्षखिाखेको अवस्था क्रवद्यमान छ । 

िोच  

तामाङ्ग र्ातीको मौललक िंस्कृलतको अध्ययन गरि िास्कृलतक र्ीवनका आयामहरूमा क्रवकाि । 

लक्ष्य  

खेलकुद, कला, िाक्रहत्य ि मौललक िंस्कृलतका क्रवक्रवध िेत्र लभत्र िहेको िमता ि िंभावनाहरूलाई व्यवक्षस्थत रुपमा 
उर्ागि गदै भाक्रव पसु्ताको पहुँच स्थाक्रपत गनुय । 

उद्दशे्य 

1. यवुाहरूलाई उद्यमशील, स्विोर्गाि ि स्वावलम्बी बनाउदै क्रवकािमा यवुाको िहभालगता वृक्रर्द् गनुय । 

2. खेलकुद पूवायधािको क्रवकाि गदै यवुा खेलाडीलाई उच्च प्रलतस्पधी ि व्यविाक्रयक बनाउन ु। 

िणनीलतहरु 

ताललका 27: यवुा तथा खेलकुदका िणनीलतहरू 

िणनीलतहरू 

उद्दशे्य १: यवुाहरूलाई उद्यमशील, स्विोर्गाि ि स्वावलम्बी वनाउदै क्रवकािमा यवुाको िहभालगता वकृ्रर्द् गनुय 
। 

1.१: क्रवकािमा यवुा िहभालगता बढाउने । 
1.2: यवुालाई उद्यमशील, व्यविायी ि आत्मलनभयि बनाउन क्रविीय स्रोत िाधनको पहुँचमा वृक्रर्द् गने ।   

1.3: यवुा केक्षन्ित प्राक्रवलधक तथा व्यविाक्रयक क्षशिा ि िीप क्रवकािका अवििहरू क्रवस्ताि गिी उद्यमशील 
बनाउन े।  

1.4: यवुामा िकािात्मक िोच, लिर्यनशीलता ि नेततृ्व िमताको क्रवकाि गने । 
उद्दशे्य २: खेलकुद पूवायधािको क्रवकाि गदै यवुा खेलाडीलाई उच्च प्रलतस्पधी ि व्यविाक्रयक बनाउन ु। 

2.१: खेलकुदको िमकु्षचत क्रवकािका लालग आवश्यक पूवायधािको लनमायण गने । 
2.2: खेल िम्बर्द् िाक्रिय ि अन्तिायक्रिय िंर् िंस्थाहरूिँग िमन्वय ि िहकायय गिी खेलकुद क्रवकाि गने 
।  

2.3: योग तथा ध्यानका िाथै मनोिञ्जनात्मक, पिम्पिागत तथा िंस्कृलतर्न्य खेलकुद क्रवकाि गने ।  
2.4: प्रलतभावान खेलाडीको पक्रहचान, िमता क्रवकाि ि प्रोत्िाहन गने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

प्रमखु काययिम 

१. यवुा िूचना केन्िको स्थापना ि ििुञ्चालन 

२. क्लव दताय गिी बैधालनक रुपमा िञ्चालन   

३. यवुाको िहभागीतामा पिम्पिागत पेशाको आधलुनकीकिण तथा व्यविायीकिण 
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४. यवुाहरूकालालग प्राक्रवलधक तथा व्यविाक्रयक ताललम ि उद्यमशीलताको क्रवकाि  

५. प्रत्येक वाडयमा खेलमैदान लनमायण तथा स्तिबकृ्रर्द्  

६. पाललका स्तिीय कभडय हल लनमायण  

 

अपेक्षित उपलक्षधध 

यवुाहरूलाई उद्यमशील, स्विोर्गाि ि स्वावलम्बी बनाउदै क्रवकािमा यवुाको िहभालगता वृक्रर्द् भएको हनुेछ । िाथै 
खेलकुद पूवायधािको क्रवकािबाट यवुा खेलाडीलाई उच्च प्रलतस्पधी ि व्यविाक्रयक बनाइएको हनुेछ । प्रत्येक वाडयमा 
खेलमैदान लनमायण तथा स्तिबकृ्रर्द् गरिने छ । खेदकुदमा मक्रहलाहरूको उल्लेखलनय िहभालगतामा बरृ्द्ी भएको हनुे  
छ । 
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परिच्छेद छः भौलतक पूवायधाि क्रवकाि   

 ६.१ भ-ूउपयोग ि भलूम व्यवस्थापन 

पषृ्ठभलूम 

घ्याङलेख गाउँपाललका भौगोललक रुपमा २७ लडग्री १८ लमनटदेक्षख २७ लडग्री २१ लमनट उििी अिांश ि पकु्रवय 
देशान्ति ८५ लडग्री ४१ लमनटदेक्षख ८५ लडग्री ५२ लमनटमा क्रवश्वमान क्षचत्रमा ििदि २०.५ क्रक.लम. लम्वाई ि 
६.५ क्रक.लम. चौडाईमा कुल १६६.७७ वगय क्रक.लम. िेत्रफलमा फौललएको छ । िमनु्िी ितहबाट तल्लो ितह 
५२५ लमटि देक्षख मालथल्लो ितह फापिचलुी २२७५ लमटि िम्म उचाइमा अवक्षस्थत यि गाउँपाललकामा उष्ट्ण 
मनिनुी, न्यानो िमक्षशतोष्ट्ण, ठण्डा िमशीतोष्ट्ण प्रकािको हावापानी पाइन्छ ।  

महाभाितको काखमा िहेको यि घ्याङलेख गाउँपाललकामा प्राय लभिालो र्लमन छ । यहाँ खोला क्रकनािामा बलौटे 
पत्थिीलो ि अन्य भागमा िातो फुस्रो माटो पाइन्छ । यि गाउँपाललकाको औित तापिम ३० लडग्री ि औित 
विाय १८४१ लमलललमटि हनु्छ । यि गाउँपाललकामा मरिण खोला, तामार्ोि खोला, चाउखोला, िात ुखोला, लिम्ले 
खोला, ठाडो खोला, चाललिे खोला आदद खोला ि ललपे खोला आदीले खेतवािीहरूमा लिंचाई गनय िहयोग गरििहेका 
छन ्। 

ताललका 28: घ्याङलेख गाउँपाललकाको िमग्र भउूपयोगको अवस्था 
िते्रहरू वडा नं १ वडा नं २ वडा नं ३ वडा नं ४ वडा नं ५ र्म्मा 
खेतीयोग्य र्ग्गा ७९५.२१ ७७४.६५ ६२४.६२ ७४२.२७ ५९४.५४ ३५३१.३० 

बाँझो िेत्र ०.३६ १.१४ ० ० ०.४० १.९० 

रं्गल  िेत्र ३०९९.५८ २१४५.४२ २८७३.८९ २०६३.४२ २४८०.३४ १२६६.६३ 

र्ाँिे मैदान ६६.४४ ५७.९३ ४६.५२ ३३.३७ ५१.३० २५५.५४ 

झाँडी िेत्र १२३.३३ २४.९३ २.४७ ८.९५ २६.५८ १८६.२४ 

नदद ,खोला िेत्र २.३२ ० ० ०.४० ११.४० १४.११ 

 र्म्मा िेत्रफल ४०८७.२४ ३००४.०७ ३५४७.४९ २८४८.४० ३१६४.५४ १६६५१.७० 

 

र्म्मा खेलतयोग्य र्लमन कुल र्लमनको २१.२ प्रलतशत िहेको छ भने करिव १२ प्रलतशत भभुाग रं्गलले ओगटेको 
छ । कुल खेलतयोग्य र्लमनको करिव १ प्रलतशत िेत्रफल वाँझो छोलडएको अवस्था छ । र्लमन वाँझो छोड्न े
िम वढ्दो अवस्थामा िहेको छ । खेलतयोग्य र्लमनमा नै वक्षस्त वस्ने क्षशलक्षशला ि वाँझो छोड्नेका कािण खेलत 
गने र्लमनको िेत्रफल र्ट्दै गएको पाइन्छ ।  

महाभाित पहाड ि मरिण खोलाका कछािमा अवक्षस्थत यि गाउँपाललकाको भभुाग लभिालो ि निम पत्थिहरूको 
भवुनोटमा िहेको पाइन्छ । र्लमनको लभिालोपनका कािण भिुयको अवस्था यहाँको चनुौतीका रुपमा िहेको छ 
। ४० लमटिको उचाई देक्षख ३००० लमटििम्मको उचाईमा फैललएको यहाँको भगुोलमा क्रवक्रवधता पाइन्छ । 
मरिणको कछािमा उष्ट्ण तापिममा पाईने वोटक्रवरुवा देक्षख क्रहमालमा पाईने िमकोणधािी वनस्पलतहरूको क्रवक्रवधता 
पाइन्छ । 



 

55  
 

ताललका 29: घ्याङलेख गाउँपाललकाको भौगोललक उचाइको अवस्था 
उचाइ ( लमटि ) वाड नं १ वाड नं २ वाड नं ३ वाड नं ४ वाड नं ५ र्म्मा 
५००लम= भन्दाकम 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 भन्दा मालथ ४८८.१७ ५३७.४६ ४२३.२९ ३६९.०५ ६२२.५७ २४४०.५४ 

र्म्मा ४८८.९३ २९८५.४६ ३५२०.७८ २८३१३७ ३१२३.३३ १६४८९.९५ 
 

गाउँपाललकाका वडाहरूको क्रवतिण उिि दक्षिण फैलावटमा क्रवतिण गरिएको हुँदा ि खोलाहरूले वनाएका 
कछािहरूका कािण िवै क्रकलिमको भवुनोट िहेको पाइन्छ । तलुनात्मक रुपमा वडा नं. १ ि ३ मा महाभाित 
पवयतको क्षशखि भाग वक्रढ िहेको छ भने वडा नं. २ ि ५ मा खोलाका कछाि भाग वक्रढ िहेको पाइन्छ । 

ताललका 30: घ्याङलेख गाउँपाललकाको िमग्र भौगोललक लभिालोपनको अवस्था 
लभिालो पन  वडा नं १ वडा नं २ वडा नं ३ वडा नं ४ वडा नं ५ र्म्मा 
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 

४०भन्दा मालथ ७७.२३ १२१.८३ ११२.४७ ४४.८६ १४९.३३ ५०५.७० 

र्म्मा ४०८९.६८ ३००४.८० ३५४८.८९ २८४९.५० ३१६६.३३ १६६५९.१८ 
औित १५ देक्षख ३५ लडग्रीको लभिालोपनको भौगोललक वनावट भएका कािण पक्रहिोको र्ोक्षखम धेिै िहेको छ । 
विाययाममा पक्रहिो ि क्रहउँदयाममा िु् याको िमस्या िहन्छ । यस्ता र्लमनको प्रयोग फलफुल तथा पशपुक्षन्छपालनका 
लालग उपयिु हनुे देक्षखन्छ । 

प्रमखु िमस्या 
र्लमनको वनोटका आधािमा भ–ुउपयोगको खािै योर्ना लनमायण हनु निक्दा र्लमनको उवयिाशक्षिको िक्रयकिण 
ि क्रवनाि भएको पाइन्छ । खाि गरि तार्ा तिकािीका क्रवऊ उत्पादन, पशपुक्षन्छ पालन, मौिी पालन ि र्क्रटवटुीहरूको 
खेलत गनयका लालग र्लमनको चक्लावक्षन्द हनु िकेको अवस्था छैन । र्लमनको भवुनौटका आधािमा वक्षस्तको 
क्रवकािका लालग र्लमनको क्रवकाि गनय िक्रकएको छैन भने कृक्रि िडकका लालग मापदण्ड लनमायण गरि र्लमनको 
क्रवकाि गनय िक्रकएको छैन ।  

चनुौती तथा अविि 

र्लमनको व्यवक्षस्थत क्रवकािका लालग योर्ना लनमायण हनु िकेको छैन ति वक्षस्तस्तिमा िडक िंर्ालहरूको िेखाकंन 
ि ट्रयाक खोल्ने कायय लतव्र रुपमा भइिहेको अवस्था छ । िडक लनमायण गनेिममा कृक्रि िडकको लनमायण गनुय 
पवुय र्लमनको वलगयकिण ि क्रवकाि योर्ना गनय िक्रकने अविि िहेको छ ।  

िोच 

भगुोलको वनावट ि उपभोगका आधािमा र्लमनको वलगयकिण ि क्रवकाि गने । 
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लक्ष्य  

आवाि, कृक्रि ि वनको प्रयोर्नका लालग र्लमनको वलगयकिण गने ।  

उद्दशे्य 

1. आवाि िेत्रका लालग र्लमन क्रवकाि गरि िवै वक्षस्तहरू व्यवक्षस्थत गनुय। 

2. कृक्रि तथा पशपुक्षन्छ पालन िेत्रको चक्लावक्षन्द गनुय । 

िणनीलतहरु 

ताललका 31: भउूपयोग तथा भमूी व्यवस्थापनका िणनीलतहरू 

िणनीलत  

उद्दशे्य १: आवाि िते्रको र्लमन क्रवकाि गरि िबै वस्तीहरू व्यवक्षस्थत गनुय । 

१.१: िबै वडा ि बस्ती हरूमा आधािभतु आवश्यकता (ििुक्षित बािस्थान ि पवुायधािहरूको प्रबन्ध) पगु्न िक्ने 
गरि योर्ना लनमायण गने । 
उद्दशे्य २: कृक्रि तथा पशपुक्षन्छ पालनको िते्र लनधायिण गरि चक्लावक्षन्द गनुय । 

१.२: कृक्रि उत्पादनका आधािमा चक्लावक्षन्द गने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

प्रमखु काययिम 

१. ििुक्षित वक्षस्त तथा आवाि िेत्रका लालग र्लमनको एक्रककिण काययिम 

२. व्यविाय क्रवकािको लालग र्लमनको चक्लावक्षन्द काययिम 

अपेक्षित उपलक्षधध 

भ–ुउपयोगको वृहत योर्ना लनमायण हनुे छ ।  

६ .२ िडक ि यातायात पूवायधाि 

पषृ्ठभलूम 

भौलतक पूवायधाि आलथयक क्रवकाि एवं िामाक्षर्क िमकृ्रर्द्का आधािहरू हनु ्र्िमा िडक यातायात तथा पलुको 
िबैभन्दा महत्वपूणय योगदान िहन्छ । पूवायधािको क्रवकािमा स्थानीय ििकाि िञ्चालन ऐन २०७४ स्थानीय 
लनकायलाई क्षर्म्मेवाि बनाएको छ । पूवायधाि लनमायणकालालग स्थानीय लनकायलाई प्रदेश एवं िंर्ीय ििकािबाट 
िमेत आलथयक एवं प्राक्रवलधक िहयोग परु् याउने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपाललकाले पूवायधाि क्रवकािमा िमावेशी,  
वाताविणमैत्री,  गणुस्तिीय पूवायधाि भन्ने अलभयानका िाथ काययिम अगालड बढाएकोछ । गाउँपाललकाको क्रवकाि 
ि िमकृ्रर्द्को प्रमखु आधािका रुपमा िहेको एक िेत्र यातायात पलन हो । । घ्याङलेख  गाउँपाललका अन्तिगयतका 
िबै वडाहरूमा २०५७/५८ देक्षख मोटिबाटो खन्न  िरुु गरिएको ि  हाल िबै वडाहरूमा ग्रामीण िडक खलनएका 
छन ्। गाउँपाललकालभत्र िवै वडाहरूमा िडकको पहुँचलभत्र भए पलन हालिम्म धयवक्षस्थत ि िहर् बिपाकय  तथा 
बिस्टेशनको लनमायण हनु िकेको छैन ि आवस्यक पने िामान्य पूवायधािको व्यवस्था छैन । हालका िडकहरूको 
चौडाइ ि पाकय हरूको व्यवस्था नभएकै कािण ग्रामीण िेत्रमा धेिै दरु्यटनाहरू हनुे गिेका छन ्। यि गाउँपाललकाको 
यातायत गरुुयोर्ना िक्रहत बलनिकेको अवस्था भएकोले िबै काययिमहरूलाइ यातायात गरुुयोर्ना अनरुुप न ै
दीधयकालीन रुपमा काययन्वयनमा ल्याइने छ । र्ि अनरुुप िडकलाई चौडाईको आधािमा चाि बगयमा लबभार्न 
गरिएको छ । 
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हाल लबद्यमान अवस्थामा गा।पा।का लबलभन्न वाडय काययलयमा िहेका िडकको लम्वाई ि अवस्था लनम्न अनिुाि 
िहेको छ । 

ताललका 32: घ्याङलेख गाउँपाललकाको िमग्र िडकको अवस्था 
ि.ि.
  

िडकको 
बगय 

न्यूनतम चौडाई 
दाया(बाँया  
(लमटि)/ अलधकाि िेत्र 

िडकको लम्वाई ( क्रक.मी.) र्म्मा 
लम्वाइ ( 
क्रक.मी) 

कालो पते्र 
िडक 

ग्राभेल 

िडक 

धूले 
िडक 

नयाँ 
ट्रयाक 

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 र् ६ ०.०३– – १०२.७५ ७३.७६ १९६.५४ 

र्म्मा  ०.०९ १९.८३ २९६.६४ १२३.५९ ४४०.१४ 

गा.पा.को िडक गरुुयोर्ना २०७८ अनिुाि हालको िडकको अवस्था लनम्न अनिुाि िहेको छ ।  

✓ क्षर्ल्ला िडक २ वटाको लम्बाई र्म्मा ५१.२७ क्रक. लम. 
✓ गाउँपाललका स्तिीय िडक िमेत कुल लम्बाई करिब ३१६.५५ क्रक.लम. र्िमा १२३.५ क्रक.मी. नयाँ 

िडक िात वटाको  कुल लम्वाई ४४०.१४ क्रक.मी. िहेको छ ।  

लबद्यमान अवस्थामा गा.पा.का लबलभन्न वडाहरूमा िहेका िडकको लम्वाई ि अवस्था लनम्न अनिुाि िहेको छ। 

वडा नं १ मा िहेका लबद्यमान िडकहरू   

✓ “क” बगयको िडकले खट्टाि, अमले, आमबोटे, थलागाउँ, लिरुडाँडा बस्तीलाई र्ोडने काम गरििहेको छ भने 
“ख” बगयको िडकले अमले, डल्लडुाँडा, पतवाि, बिुी आदद बस्तीलाई र्ोडी िहेको छ ।  

✓ “ग” बगयको िडकले धणु्डेखोला, आपँडाडा, गोठे, मढेुधािा लाइ र्ोडने काम गिेको छ  

✓ “र्” बगयको िडकले मढेुधािा, बछुटाि ि मदनवाि बस्तीलाई र्ोडेको छ । 

वडा नं २ मा िहेका लबद्यमान िडकहरू  

✓ “क” बगयको िडकले चन्दनपिु, मिुीटाि, केिावािी, िल्ले, गैिी, भैिे र्ोडेको छ । 

✓ “ख” बगयको िडकले बस्तीपिु, बिेिी, फापिचलुी आदद बस्तीलाई र्ोडी िहेको छ ।  

✓ “ग” बगयको िडकले बमटुोल, हायटुाि, माफगाउँ, चाललिेखोला लाइ र्ोडने काम गिेको छ । 

✓ “र्” बगयको िडकले आहलडाँडा, गोन्िेटोल, बस्तीपिु बस्तीलाई र्ोडेको छ । 

वडा नं ३ मा िहेका लबद्यमान िडकहरू  

✓ “क” बगयको िडकले खट्टाि, तामार्ोि, टेकानपिु, लिेडाँडा, गोठडाँडा बस्तीलाई र्ोडेको छ । 

✓ “ख” बगयको िडकले मलुडाँडा, क्षचलाउने, तीनर्िे, लस्िे, िातदोबाटो आदद बस्तीलाई र्ोडी िहेको छ । 

✓ “ग” बगयको िडकले केउिाधािी, पाँचर्िे, टाकुिथानलाई र्ोडने काम गिेको छ । 

✓ “र्” बगयको िडकले र्ोलगनटाि, चामार्ोि, बाधमािा, मगिडाँडा बस्तीलाई र्ोडेको छ । 

वडा नं ४ मा िहेका लबद्यमान िडकहरू  

✓ “क” बगयको िडकले बक्षन्दपिु, गोपे, िामभेडा, र्गेुपानी बस्तीलाई र्ोडने काम गरििहेको छ ।  
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✓ “ख” बगयको िडकले ध्याङखेल ३,४ बस्तीलाई र्ोडी िहेको छ । 

✓ “ग” बगयको िडकले गोपे, पाखिुीफेदीलाई र्ोडने काम गिेको छ । 

✓ “र्” बगयको िडकले िामपिु, मदानी, कालीखोला, न्यामीिे, िनुाडाँडा बस्तीलाई र्ोडेको छ । 

वडा नं ५  मा िहेका लबद्यमान िडकहरू 

✓ “क” बगयको िडकले िामभेडा, पाखिुीफेदी, पिुानोगाउँ, ठाकुिस्थान आदद बस्तीलाई र्ोडेको छ ।  

✓ “ख” बगयको िडकले मर्वुन, िामपिु, बेलबोट बस्तीलाई र्ोडी िहेको छ । 

✓ “ग” बगयको िडकले अडचले, चैनपिु, लिपाल आदद वस्तीलाई र्ोडने काम गिेको छ । 

✓ “र्” बगयको िडकले माटोखानी, कामीटोल, िामपिुबर्ाि बस्तीलाई र्ोडेको छ । 

प्रमखु िमस्या 
पयायप्त मात्रामा आलथयक,  प्राक्रवलधक एवम ्भौलतक स्रोतको अभाव हनु,ु यातायात पूवायधािमा अपेक्षित एकीकृत क्रवकाि 
नहनु,ु मापदण्ड लबना योर्ना पक्रहचान तथा छनोट हनु,ु वतयमान अवस्थामा अलत िीलमत मात्रामा यातायात िञ्जाल 
क्रवकाि हनु,ु भौगोललक लबकटता हनु,ु कच्ची िडकमात्र भएकोले यहाँको िडकको भाडादि महङ्गो हनु,ु िमता भन्दा 
बढी यात्रहुरू बोकी र्ोक्षखमयिु यात्रा गने प्रवृक्षि वढ्दो हनु,ु िवािी लनयमको बेवास्ता गने प्रवृक्षि वढ्दो हनु,ु लनमायण 
भइिकेका िडकहरू ममयत तथा िंििणको अभावमा हनु,ु अलधकांश लनमायणाधीन िडकहरू बरे्ट नपगुका कािण 
िसु्त गलतमा लनमायण हनु,ु िडकको लम्बाइ बकृ्रर्द् िाथै ममयत िम्भािको दाक्रयत्व बकृ्रर्द् भए अनरुुप स्रोत व्यवस्थापन 
नहनु ुर्स्ता िमस्याहरू यि पाललकामा िहेकाछन ्।  

चनुौती तथा अविि  

 उच्च पहाडी कदठन भौगौललक अवस्थाका कािण लनमायण कायय खक्षचयलो हनु ु

 लनलमयत िंिचनाहरूको ममयत(िम्भाि ि ििुिाकालालग स्रोत–िाधनको पयायप्त व्यवस्था नहनु ु

 बाहै्र मक्रहना चल्ने भिपदो ि ििुक्षित िडक िंिचना लनमायण गनुय,  
 छरिएि िहेका बस्तीहरूमा िडक क्रवस्ताि गनुय,  
 प्राकृलतक प्रकोप एवं र्लवाय ुपरिवतयनको पिलाई िमेत ध्यानमा िाखी िडक लनमायण गनुय, 
 पक्रहले लनमायण भएका िाँर्िुा बाटाहरू चौडा गने िममा ददन ुपने र्ग्गा,  िंिचना आददको िलतपूलतय प्रदान 
गनुय  

 पूवायधाि क्रवकािबाट आलथयक तथा िामाक्षर्क िंिचनाको क्रवकाि भई आलथयक िमनु्नलत तथा िोर्गािीका 
अवििहरू लिर्यना हनुे 

 स्थानीय स्तिमा औद्योगीकिणमा िहर्ता हनुे 
 स्थानीय स्रोत िाधनको िंििण तथा ददगो प्रयोग हनुे  

 पूवायधाि क्रवकािबाट स्थानीयहरूको आलथयक क्षस्थलत मर्बतु हनुे 
 स्थानीय तहमा थप िोर्गािी लिर्यना हनुे 
 गाउँपाललकाको क्रवकािकोलालग िडक िञ्जालको क्रवकाि एवं िदुृढीकिणको िणनीलत तयाि हनुे ।   

िोच 

िडक िञ्जाल तथा यातायात पूवायधाि, घ्याङलेखको आलथयक िमकृ्रर्द्को आधाि । 
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लक्ष्य 

ददगो पूवायधाि क्रवकाि माफय त नागरिकको िहर् पहुँच हनुे ।   

उद्दशे्य 

1. गणुस्तरिय यातायात पूवायधािको क्रवकाि, लबस्ताि ि व्यवस्थापन गरि िामाक्षर्क आलथयक अवििहरूमा 
गा.पा.का नागरिकहरूको पहुँच बरृ्द्ी गनुय ।  

2. यातायात पूवायधािको उक्षचत ममयत िम्भाि तथा व्यवस्थापन गिी िहर् आवतर्ावत ि स्थानीय र्नताको 
िकु्रवधा, आयआर्यन तथा िोर्गािी लिर्यना गनुय । 

िणनीलतहरु 

ताललका 33: यातायात तथा पूवायधािका िणनीलतहरू 

िणनीलतहरू 

उद्दशे्य १: गणुस्तरिय यातायात पूवायधािको क्रवकाि, लबस्ताि ि व्यवस्थापन गरि िामाक्षर्क आलथयक 
अवििहरूमा  पहुँच बृर्द्ी गनुय । 

१.१: योर्नाको दीर्यकालीन उपयोगकोलालग  लनमायण भइिकेका पूवायधािहरूको िंििण, क्रवस्ताि तथा 
ममयतकोलालग कोिको व्यवस्था गने । 
१.२: गाउँपाललकाको आलथयक तथा िामाक्षर्क गलतक्रवलधलाई िन्तलुलत, िमावेशी, गलतशील बनाउन योगदान 
परु् याउन िक्ने िणनीलतक िडक िञ्जाल िदुृढ गने । 

१.३: लछटो, भिपदो ि वाताविण मैत्री िडक िञ्जाल क्रवकाि गनय िहयोगी हनुे प्रक्रवलध तथा उपायहरू 
अबलम्बन गने । 

उद्दशे्य २: यातायात पूवायधािको उक्षचत ममयत िम्भाि तथा व्यवस्थापन गिी िहर् आवतर्ावत ि स्थानीय 
र्नताको िकु्रवधा, आयआर्यन तथा िोर्गािी लिर्यना गनुय । 

२.१:  प्रमखु ग्रामीण बस्तीहरू ि प्रमखु पययटकीय केन्ि र्ोड्ने गिी यातायात पहुँच बढाउन िडक क्रवस्ताि 
गने  
२.२: पययटकीय पदमागयहरूको पक्रहचान तथा लनमायण काययलाई अलभयानका रुपमा िञ्चालन गने । 

क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 
 

प्रमखु काययिम 

गाउँपाललकाका िवै वडाहरूको िडक लनमाणाको गरुुयोर्ना लनमायण गरि िकेको अवस्था छ । उि गरुुयोर्ना 
अन्तगयत िवै वडाहरूमा िडक यातायातको आधािभतु आवश्यकताका रुपमा िहेको िडक ट्रयाक खोल्ने, 
धलेुवाटोलाई ग्रावेल गने ि मु् य िणनीलतक िडकहरूमा कालोपते्र गने लक्ष्य िाक्षखएको छ ।  

1. गाउँपाललकाको लालग बनाइएको MTMP काययन्वयन गने 

2. ठाडे खोला, मरिन खोला, तमार्ोि खोला, िामपिु खोला ५ वटा पदक्क पलु लनमायण (औित १०० लम.) 
3. अमले र्ाने पदक्क पलु (वाडय नं. १) 
4. हायूटाि देक्षख लिरुटाि क्रहददंग िम्म पदक्क पलु 

5. पाँच वटै वाडयमा कल्भडय स्ल्याब आवश्यकता अनिुाि लनमायण  

6. कज्वे स्ल्याब २० वटा 
7. झोलुंगे पलु ८ वटा 
8. िामपिु बर्ाि ि हायूटाि मा २ वटा बि पाकय  
9. एक वडा एक बि स्टेशन 



 

60  
 

10. चौकीटाि- तमार्ोि-गोटडाँडा िडक स्तिउन्नती 
11. िोलाभंज्यांग-क्षचलाउने-पर्माया-ढंुगे िडक स्तिउन्नती 

अपेक्षित उपलक्षधध 

गाउँपाललका यातायात गरुुयोर्ना लनमायण भई कायायन्वय प्रािम्भ भएको हनुे, िडक मापदण्ड ि िडक िेत्र (Right 
of way) लनधायिण भएको हनुे, िबैवडा केन्ि िवययाम िडकले र्ोलडएको हनुे, २ र्ण्टाको दिुीमा िवययाम 
िडकिम्मको पहुँच पगेुको हनुे, गाउँपाललकाबाट लनलमयत िडकको इक्षन्र्लनयरिङ िपुरिवेिण पिात यातायात 
िञ्चालनको अनमुलत प्रदान भएको हनुे, लनलमयत िडक ििुक्षित भएको हनुे, िडक ममयत िम्भाि कोि स्थापना भएको 
हनुेछ  । बिस्टप ि प्रलतिालय लनमायण हनुेछ । 

६.३ उर्ाय 
पषृ्ठभलूम 

र्ल िम्पदामा धनी हाम्रो देश नेपालको उज्र्ल भक्रवष्ट्य र्ल उपयोगमा लनभयि गछय । नेपाल ििकािको उच्च 
प्राथलमकतामा पिेको र्लक्रवद्यतु आलथयक बकृ्रर्द् ि आलथयक रुपान्तिणको एक महत्वपूणय िाधन हो । नेपालको क्रवद्यतु 
क्रवकािको यात्रा क्रव.ि. १९६८ देक्षख फक्रपयङबाट िरुु भए ८३ हर्ाि मेगावाट िमता भए पलन हालिम्म भाित 
बाट िमेत लबर्लुी ल्याइिहेको अवस्था छ । हाल क्रवश्वभि वैकक्षल्पक ऊर्ाय, पिम्पिागत ऊर्ाय अथायत खलनर् 
ऊर्ायमा आधारित ऊर्ायको प्रलतस्पधी बनेि उदाउँदो छ । नपेालको िंक्रवधानले वैकक्षल्पक ऊर्ायको क्रवकाि गिी 
आधािभतू आवश्यकता परिपूलतयकालालग िपुथ ि िलुभ रूपमा भिपदो ऊर्ायको आपूलतय गने नीलत अङ्गीकाि गिेको 
छ ि यिबाट दगुयम िेत्रमा िहेका िाक्रष्टय प्रशािण लाइन परु् याउन िम्भाव्यता नभएका तथा छरिएि िहेका 
बस्तीहरूमा आधलुनक ऊर्ायको पहुँच परु् याउन ि शहिी िेत्रको बढ्दो ऊर्ाय भागको व्यवस्थापन गनय ि पिम्पिागत 
तथा आयालतत ऊर्ाय मालथको लनभयितालाई कम गनय क्रवलभन्न क्रकलिमका नवीकिणीय ऊर्ायको प्रवर्द्यन, क्रवकाि ि 
ददगो व्यवस्थापन गिी यि िेत्रलाई मलु प्रवाहमा लयाउन र्रुिी छ । नक्रवकिणीय ऊर्ाय िेत्रमा नेपालमा भैिहेका 
काययहरूमा लर् ुर्लक्रवद्यतु िधुारिएको पालन र्ट्ट, िौयय ऊर्ाय, वाय ुऊर्ाय, िधुारिएको चलुो, क्रवद्यतुीय चलुो, गोबिग्याि 
ि वायोग्याि आदद िहेको छ । 

हाल घ्याङलेख गाउँपाललकामा केक्रह लध ुर्लक्रवद्यतु अयोर्नाहरू िञ्चालनमा िहेका छन ्। वडा नं २ मा िहेको 
मरिण खोला लर् ुर्लक्रवद्यतु १५ क्रकलोवाट, ठाडो खोलामा िहेको १२ क्रकलोवाट िमता, त्यििी नै र्टे्ट खोलामा ि 
खानीखोलामा िहेका लर् ुर्लक्रवद्यतु अयोर्नाहरूका िाथै वडा नं ३ मा िहेको तामार्ोि खोलामा िहेको १५ 
क्रकलोवाट िमताका लर् ुर्लक्रवद्यतु अयोर्नाहरू िञ्चालनमा िहेका छन ्। 

प्रमखु िमस्या 
पहाडी िेत्र धेिै भएकोले बाढी तथा पक्रहिो प्रकोप र्ोक्षखम यिु भबूनौट भएको िमग्र र्लस्रोत तथा नदी 
व्यवस्थापनको गरुुयोर्ना लनमायण गिी योर्नाबर्द् क्रवकाि हनु निकेको, वैकक्षल्पक ऊर्ायको प्रवर्द्यन ि क्रवस्तािको 
लालग िहलुलयत ऋण, र्ोखीम व्यवस्थापनको व्यवस्था नहनु,ु वैकक्षल्पक ऊर्ाय क्रवकािमा लनर्ी िेत्र अपेिाकृत रूपमा 
आकक्रियत हनु निक्न,ु वैकक्षल्पक ऊर्ाय प्रक्रवलध प्रवर्द्यन तथा प्रयोग िम्वन्धमा िमताको कमी हनु,ु र्ोक्षखम व्यवस्थापन 
ि क्रवमा िम्वन्धी आवश्यक व्यवस्था नहनु ु पयायप्त मानव, आलथयक ि भौलतक स्रोत नभएको, वैकक्षल्पक ऊर्ाय 
व्यवस्थापनको गरुुयोर्ना लनमायण गिी योर्नाबर्द् क्रवकाि हनु निक्न ुआदद िमस्या िहेका छन ्। 

चनुौती तथा अविि 
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➢ बर्ािीकिण तथा आलथयक गलतक्रवलधको क्रवस्तािका कािण बढ्दै गएको क्रवद्यतुको माग पिुा गनुय 
➢ भौगोललक लबकटता ि बस्ती छरिएको भएकाले एकीकृत िेवा प्रदान गनय गाह्रो हनु ु

➢ नक्रवकिणीय ऊर्ाय िेत्रमा िहलुलयत कर्ायको व्यवस्थापन गनुय 
➢ खाना पकाउने प्रयोर्नकालालग प्रयोग हनुे पिम्पागत ऊर्ायको स्रोतलाई स्वच्छ ि आधलुनक ऊर्ायले 

प्रलतस्थापन गनुय 
➢ िौयय तथा वाय ुऊर्ाय उत्पादनमा लनर्ी तथा िमदुायको लगानी आकक्रियत गनुय 
➢ ग्रामीण िेत्रका लर् ुर्ल तथा िौयय क्रवद्यतु आयोर्नाबाट खेि गैिहेको क्रवद्यतु प्रशािण लाइनमा प्रवाह गिी 

आय बकृ्रर्द् गनुय  

➢ आधलुनक प्रक्रवलधको प्रयोग गिी पिम्पिागत व्यवहािलाई परिवतयन गिी उत्पादन बकृ्रर्द् गने 

➢ ऊर्ाय क्रवकािबाट अन्य िाना तथा र्िेल ुउधोग स्थापना तथा िञ्चालनमा िहर्ता हनुे 
➢ दाउिाको खपत कम हनु गई वनर्ङ्गल िंििणमा योगदान हनुे 
➢ स्थानीय स्रोत िाधनको िंििण तथा ददगो प्रयोग हनुे 
➢ वैकक्षल्पक ऊर्ाय माफय त धवुाँ िक्रहत भान्छाको अवधािणा लाग ुहनुे  

➢ लिंचाइ तथा खानेपानीको पहुँच पुययाउन िम्भावना निहेका िेत्रमा िौयय ऊर्ायको प्रयोग गिी ललफ्ट 
खानेपानीको िञ्चालन गनय िक्रकने । 

 िोच 

ऊर्ायको अलधकतम प्रयोग, घ्याङलेखको ददगो आलथयक ि िामाक्षर्क क्रवकािको आधाि । 

लक्ष्य 

नवीकिणीय तथा वैकक्षल्पक ऊर्ायको उत्पादन ि उपभोगमा दिता बढाई वाताविण मैत्री,  ददगो,  भिपदो, गणुस्तिीय 
ि स्वच्छ ऊर्ायमा िवैको पहुँचमा बकृ्रर्द् गने । 

उद्दशे्य 

1. ऊर्ायको उपभोगमा दिता बढाई वाताविण–मैत्री, ददगो, भिपदो, गणुस्तिीय ि स्वच्छ ऊर्ायमा िवैको 
पहुँचमा बकृ्रर्द् गनुय । 

2. पिम्पिागत ऊर्ायको िट्टामा वैकक्षल्पक ऊर्ायको प्रयोगमा बकृ्रर्द् गनुय । 

िणनीलतहरु 

ताललका 34: उर्ायका िणनीलतहरू 

िणनीलत 

उद्दशे्य १: ऊर्ायको उपभोगमा दिता बढाई वाताविण–मैत्री, ददगो, भिपदो, गणुस्तिीय ि स्वच्छ ऊर्ायमा िवैको 
पहुँचमा बकृ्रर्द् गनुय । 

१.१: ऊर्ाय िेत्रको िंस्थागत िंिचना तयाि गिी ददगो ि अलधकतम ्उपयोगको आधाि तयाि गने । 
१.२: उपलधध िम्पूणय ऊर्ाय स्रोतको पक्रहचान, उत्पादन, वतयमान तथा भक्रवष्ट्यमा ऊर्ायको माग ि आपूलतय िम्बन्धी 
डाटाबेि तयाि गिी िंस्थागत क्रवकािमा र्ोड ददने । 

उद्दशे्य २: पिम्पिागत ऊर्ायको िट्टामा वैकक्षल्पक ऊर्ायको प्रयोगमा बकृ्रर्द् गनुय । 

२.१: ऊर्ायको प्रयोगलई ददगो, भिपदो  गणुस्तिीय ि प्रभावकािी रूपमा क्रवकाि गिी बहउुपयोलग बनाउने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 
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प्रमखु काययिम 

1. वैकक्षल्पक ऊर्ायको प्रयोगमाफय त वाताविण िंििण तथा ऊर्ायमा आत्मलनभयिता िम्बन्धी िचेतना काययिम  

2. िामदुायमा िामदुाक्रयक क्रवद्यतुीकिणको पूवायधाि तर्ुयमा 
3. दाउिा मालथको लनभयितालाई कम गनय क्रवद्यतुीय उपकिण प्रयोग गनय प्रोत्िाहन काययिम  

4. वैकक्षल्पक ऊर्ाय माफय त धवुाँिक्रहत भान्छा काययिम  

5. लर्कु्रवद्यतु िञ्चालनमा िमन्वय तथा व्यवस्थापन 

6. िौयय उर्ाय प्रवर्द्यन काययिम िञ्चालनमा िहेका लर् ुर्लक्रवद्यतुको ममयत ि नयाँको िम्भाव्यता अध्ययन  

अपेक्षित उपलक्षधध 

आवश्यकता अनरुूप िबैले क्रवद्यतुीय ऊर्ाय खपत गनय िक्ने अवस्था लिर्यना भएको हनुेछ । र्िायिी प्रयोर्नकालागी 
ऊर्ायको अलधकतम ्प्रयोग भएको हनुेछ । खाना पकाउन क्रवद्यतुीय इन्धनको प्रयोगमा बकृ्रर्द् भई दाउिाको प्रयोगमा 
ह्राि आएको हनुेछ । 

६.४ आवाि तथा बस्ती क्रवकाि 

पषृ्ठभलूम 

नेपालको िंक्रवधानले अव्यवक्षस्थत बिोबािलाई योर्नाबर्द् पूणय पूवायधाि वाताविणमैत्री तथा नागरिकको ििुक्षित 
आवािको हकलाई प्रत्याभलूत गिेको छ । बागमती प्रदेशाम ७२.५७ प्रलतशत र्नता शहिमा ि २७.४३ प्रलतशत 
मालनिहरू गाउँमा बस्ने गिेका छन । देशको कुल िेत्रफल मध्ये १३.७९ प्रलतशत यो प्रदेशमा छ । यि 
प्रदेशको ििदि र्नर्नत्व प्रलत बगय लमटि २७२ र्ना िहेको छ । ति ग्रामीण चरित्रको र्नि्यालाई भगूोलको 
आधािमा शहिी परिभाक्रित गरिए पलन काययपर्द्लत ि चरित्रको आधािमा अलधकांश शहिी र्निङ्ख्या ग्रामीण चरित्रको 
नै छ । घ्याङलेख गाउँपाललका भौगोललक क्रहिाबले लबकट ि छरिएि िहेका तथा क्रवपद् र्ोक्षखममा िहेका र्ि 
परिवािलाई िकु्रवधा िम्पन्न वाताविणमैत्री आवािको व्यवस्थापन ि लबपन्न तथा बर्ािी िेत्रमा अनलधकृत अव्यवक्षस्थत 
रुपले बिोबाि गिेका परिवािलाई उक्षचत व्यवस्था गनय यि िते्रलाई प्राथलमकतामा िाखी कायय गनुयपने आवश्यकता 
िहेको छ । व्यवक्षस्थत बस्ती क्रवकािकोलालग गाउँपाललकाले उपयिु नीलत तयाि गिेि प्राक्रवलधक क्रवज्ञहरूको 
िहयोगमा उि कायय गनुयपने टड्कािो आवश्यकता देक्षखन्छ । भवन लनमायण तथा व्यवक्षस्थत बस्तीहरूकोलालग 
प्रभावकािी अध्ययन अनिुन्धान तथा आवलधक योर्ना तर्ुयमा गिी यि िेत्रमा योर्नाबर्द् क्रकलिमको योर्ना तयाि 
गिेि र्ान िक्रकन्छ । 

प्रमखु िमस्या 
भउूपयोग नीलत अनिुाि बस्ती क्रवकाि नहनु,ु लबलभन्न ठाउँहरूमा मापदण्ड क्रवपरित आवाि लनमायण हनु ुतथा मापदण्ड 
अनिुाि भएको वा नभएको अनगुमन गने कायय प्रभावकािी नहनु,ु गाउँपाललकामा क्रवद्यमान अवस्थामा शहिी क्रवकािको 
पूवायधाि क्रवकाि गनय आवश्यक आलथयक िमस्या िहेको छ,  एकै पटकमा िेवा प्रदान गनय बनाउन पने भवनहरू ि 
लतनीहरूकोलालग आवश्यक मानव स्रोत एवं िाधनहरूकोलालग गनुय पने लगानी  परु् याउन ििम हनु निक्न,ु ग्रामीण 
िेत्रमा आवािको लनमायण गदाय प्राक्रवलधकको पिामशय नललन,ु लनमायण िामाग्री कम गणुस्ति ि खक्षचयलो हनु,ु ििुक्षित 
स्वास््य ि िकु्रवधायिु आवाि नहनु ुिामकु्रहक आवाि लनमायणमा र्नचािो नहनु ुआदद यहाँका िमस्याहरू हनु ्। 

चनुौती तथा अविि 
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➢ शहिीिेत्रमा अनालधकृत रुपमा बिोबाि गने धिपरिवाि स्थानान्तिण गनुय  

➢ स्थानीय निमायण िामाग्री उच्चतम प्रयोग गिी ििुक्षित आवािको लनमायण गनुय  

➢ भौगोललक क्रहिाबले क्रवकट ि क्रवपदको यच्च र्ोक्षखममा िहेका धिपरिवािको लालग भउूपयोगमा एकीकृत 
आवाि तथा बस्ती क्रवकाि गनुय  

➢ शहिी क्रवकािगने कामकोलालग आधलुनक िबै िेवाहरू उपलधध गिाउन धेिै िकमको आवश्यकता पनुय  

➢ पहाडी एवं उच्च पहाडी भौगोललक अवस्था, उच्च प्रक्रवलधहरू, र्न शक्षिहरूको परिपूलतय गनुय  

➢ शहिी पूवायधािको लनमायण पिात ्िहि बिाल्न,ु िडक, चसु्त यातायात िकु्रवधा, पयायप्त गणुस्तिीय खानेपानी, 
गणुस्तिीय लबर्लुी तथा िूचना प्रणालीको व्यवस्था गनुय  

➢ यि गाउँपाललकामा कुनै ठुलो अव्यवक्षस्थत क्रकलिमको शहिीकिण नभइिकेकोले शरुुको अवस्थाबाट न ै
बैज्ञालनक ढङ्गले यिलाई अगालड बढाउन िक्रकने  

➢ भौगोललक अवस्था ि बस्तीलाई एकीकृत काययमूलक योर्ना माफय त बस्ती क्रवकाि काययिम िञ्चालन गनय 
िक्रकने  

➢ गरिब तथा न्यून आय भएका परिवािको लालग ििुक्षित आवाि काययिम िचालन गनय िक्रकने  

➢ ििुक्षित आवाि लनमायणमा र्नचेतना बकृ्रर्द् हनु ु  

➢ पूवायधाि क्रवकाि ि आवाि लनमायण गदै स्थानीय पक्रहचानयिु िहि बिाल्ने िम्भावना िहन ु 

➢ भउूपयोग नीलत अनिुाि लबलभन्न मापदण्ड लाग ुगनय पाललकाको चािो हनु ु।  

िोच 

“ददगो क्रवकािकालालग ििुक्षित आवाि तथा पक्रहचानयिु शहि तथा बस्ती क्रवकाि” । 

लक्ष्य 

ििुक्षित, िलुभ ि वातावािणमैत्री एकीकृत आवाि तथा बस्ती क्रवकाि गने । 

उद्दशे्य 

1. एकीकृत आवाि तथा बस्ती क्रवकाि गिी अव्यवक्षस्थत ि छरिएका र्िपरिवािलाई एकताबर्द् ि प्रभावकािी 
िेवा प्रवाहको क्रवकाि गनुय । 

2. स्थानीय लनमायण िामग्रीको अलधकतम प्रयोग गिी स्थानीय वास्तकुला ि नवीनतम प्रक्रवलध लमक्षश्रत ििुक्षित 
ि क्रकफायती भवनहरू लनमायण गनुय । 

िणनीलतहरु 

ताललका 35: आवाि तथा बस्ती क्रवकािका िणनीलतहरू 

िणनीलत  

उद्दशे्य १: एकीकृत आवाि तथा बस्ती क्रवकाि गिी अव्यवक्षस्थत ि छरिएका र्िपरिवािलाई एकताबर्द् ि 
प्रभावकािी िेवा प्रवाहको क्रवकाि गनुय । 

१.१: ग्रामीण िेत्रमा भौगोललक क्रहिाबले लबकट ि छरिएि िहेका तथा क्रवपद्को र्ोक्षखममा िहेका ि िीमान्तकृत 
र्ि परिवािलाई आधािभतू िकु्रवधा िक्रहतको एकीकृत बस्ती लनमायण गने । 
१.२: भउूपयोग नीलत तथा योर्ना लनमायण गने ि योर्नाबर्द् रुपमा एकीकृत बस्ती क्रवकाि गने काययलाई 
अलभयानको रुपमा अगालड बढाउने । 
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उद्दशे्य २: स्थानीय लनमायण िामग्रीको अलधकतम प्रयोग गिी स्थानीय वास्तकुला ि नवीनतम प्रक्रवलध लमक्षश्रत 
ििुक्षित ि क्रकफायती भवनहरू लनमायण गनुय । 

२.१: स्थानीय पक्रहचान भएको ि िबै वगय तथा िमदुायले क्रकन्न िक्ने भवनहरूको लनमायण गने । 
२.२: भवन लडर्ाइन, लनमायण तथा िपुिीवेिणका काययमा िंलग्न र्नशक्षिको िमता क्रवकाि गने । 

क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 
 

प्रमखु काययिम 

1. गाउँपाललका भवन लनमायण 

2. कमयचािी आवाि भवन लनमायण 

3. वाडय कायायलय भवन (५ वटा) 

4. एक वाडय  २  िामदुाक्रयक भवन गिी र्म्मा १४ वटा िामदुाक्रयक भवन लनमायण  

5. वाडय नं. ३-४ मा िामभेड़ा, लतनर्िे, र्िेु ि िाम्चाकोदाले स्थानान्तिण 

6. अमले वस्ती, िखुाचोिी ढोडे र्ोक्षखम न्यूनीकिण 

7. मर्वुा तथा िोमबािे (वाडय नं. ३) र्ोक्षखम बक्षस्त व्यवस्थापन   

8. बगिटोल, दललत बक्षस्त, िामपिु बर्ाि, ठाकुि थान, चौक्रकटाि, पर्माया बक्षस्त, केिाबािी बक्षस्त र्ोक्षखम 
न्यूनीकिण (वाडय नं. ५ )  

9. र्नप्रमेी प्राक्रव िोलाभंज्यांग, लिङपाल स्कूल, चैनपिु आधािभतू क्रवद्यालय (वाडय नं. ५) र्ोक्षखम न्यूनीकिण 

10. शािदा माक्रव, िखुाचोिी प्राक्रव र्ोक्षखम न्यूनीकिण (वाडय नं. २) 

अपेक्षित उपलक्षधध 

एकीकृत आवाि तथा बस्ती क्रवकाि गिी अव्यवक्षस्थत ि छरिएका र्िपरिवािलाई एकताबर्द् ि प्रभावकािी िेवा 
प्रवाह भएको हनुेछ । स्थानीय लनमायण िामग्रीको अलधकतम प्रयोग गिी स्थानीय वास्तकुला ि नवीनतम प्रक्रवलध 
लमक्षश्रत ििुक्षित ि क्रकफायती भवनहरू लनमायण भएको हनुेछ । 

६.५ िञ्चाि तथा िचुना प्रक्रवलध  

पषृ्ठभलूम 

नागरिकको िंक्रवधान प्रदि मौललक हकको रूपमा िहेको िूचनाको हकको िंििण ि िम्बधयन गदै आमिञ्चािलाई 
स्वच्छ, ििम, लनष्ट्पि, मयायददत, क्षर्म्मेवाि ि व्यविाक्रयक बनाउन आवश्यक व्यवस्था गने िाज्यको नीलत हनुे 
िंवैधालनक व्यवस्था िहेको छ । क्रवगत केही वियदेक्षख नेपालमा िूचना तथा िञ्चाि प्रक्रवलधको िेत्रमा क्रवलभन्न नीलतगत 
प्रयािहरू भएका छन ्। बदललंदो परिवेश तथा त्यिबाट लिक्षर्यत चनुौती िामना गनय तथा लिक्षर्यत अवििहरू 
प्रभावकािी रूपले उपयोग गनय तदनरुूपको नीलतगत, काननुी, िंस्थागत व्यवस्था तथा िणनैलतक उपायहरू अवलम्वन 
गनुयपने आवश्यकता महशिु गिी एक्रककृत िूचना तथा िञ्चाि प्रक्रवलध नीलत २०७२ तर्ुयमा गरिएको छ । प्रक्रवलधको 
व्यापक प्रयोगबाट काननुको शािन, भ्रष्टाचािमूि ि चसु्त प्रशािन, क्रवकेक्षन्िकिण, आलथयक अनशुािन तथा िावयर्लनक 
िेवा प्रवाह ि स्रोतको कुशल व्यवस्थापन र्स्ता अिल शािनका आधािभतू मान्यतालाई आत्मिात गिी 
िवयिाधािणले पाउन ुपने िेवा लछटो, छरितो तथा कम खक्षचयलो ढङ्गबाट प्रदान गनय िक्रकन्छ ।  

प्रमखु िमस्या 
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िूचना तथा िचाि िम्बन्धी पयायप्त नीलतगत ि काननुी व्यवस्था नहनु,ु आमिञ्चाि माध्यम पूणयरूपमा मयायददत, 

क्षर्म्मेवाि, र्वाफदेही हनु निक्न,ु भौगोललक लबकटताको कािण िूचना तथा िञ्चाि प्रक्रवलधको क्रवस्तािलाई ितुता 
ददन िमस्या िहेको, िाइवि ििुिाका लालग िंस्थागत ि प्राक्रवलधक र्नशक्षिको अभाव हनु,ु  केही वडाका लबकट 
स्थानहरूमा अक्षप्टकल फाइवि पगु्न निकेको आदद यि िेत्रका िमस्याका रुपमा िहेकाछन ्। 

चनुौती तथा अविि 

➢ गाउँपाललका लभत्र िूचना तथा िञ्चाि पहुँचको एक्रककृत ि अद्यावलधक क्रवविण तयाि पानुय ि िञ्चाि 
माध्यमहरूलाई ग्रामीण भेगिम्म क्रवस्ताि गनुय  

➢ भौगोललक लबकटता हनु ु ि िेवा प्रवाहकोलालग बस्ती छरिएि िहन ु 

➢ िञ्चाि माध्यमहरूलाई क्रवश्विलनय ि र्वाफदेही बनउदै गणुस्तिीय िेवा प्रदायकका रुपमा क्रवकाि गनुय  

➢ िामाक्षर्क िञ्जालको बकृ्रर्द्िँगै यिमा बढ्दै गएको दरुूपयोग लनयन्त्रण गनुय  

➢ िाइवि ििुिा िम्वन्धी िंस्थागत िंिचना तयाि गिी आम र्नतामा यि िम्वन्धी र्नचेतना अलभवृक्रर्द् गनुय  

➢ िूचना तथा िञ्चाि िम्बन्धी अलधकािलाई िंक्रवधानमा नै मौललकहकका रुपमा ललक्रपबर्द् हनु ु

➢ िावयर्लनक लनकायका काम कािबाहीका बािेमा नागरिकलाई र्ानकािी गिाउने िामाक्षर्क िञ्जालको 
क्रवकाि हुँदै र्ान ु 

➢ प्रशािलनक लगायत दैलनक कामकार्कालालग आधलुनक िूचना प्रक्रवलधको प्रयोग माफय त िहर् एवं चसु्त 
बनाउन िक्रकने  

➢ पययटकीय, कला, भािा तथा िंस्कृलतको दृक्रष्टकोणले महत्त्वपूणय स्थलहरूको िंििण एवम ्प्रवर्द्यन गनय िक्रकने  

➢ ब्रोडधयान्ड ईन्टिनेटको प्रयोग ि अनलाइन प्रकाशनको बढ्दो प्रयोगले िूचनाको पहुँचमा िहर् हनु ु 

➢ िूचना तथा िञ्चाि प्रक्रवलधलाई क्रवद्यमान योर्ना तथा नीलत अनरुूप गाउँपाललकालाई िूचना तथा िञ्चाि 
प्रक्रवलध मैत्री बनाउन िक्रकने । 

िोच 

िूचना तथा िञ्चािको गणुस्तिीय िेवाहरूमा िबै वगयको पहुँच । 

लक्ष्य 

िूचना तथा िञ्चाि प्रक्रवलधको क्रवकाि गदै िबै नागरिकको पहुँच तथा उच्चतम उपयोग िलुनक्षित गिी आमनागरिकको 
र्ीवनस्तिलाई िहर् बनाउने । 

उद्दशे्य 

1. आम िञ्चाि माध्यमलाई स्वच्छ, ििम, लनष्ट्पि, मयायददत, क्रवश्विनीय बनाई िूचना तथा िञ्चाि प्रक्रवलध ि 
िेवाहरू िबै नागरिकको पहुँचमा परु् याउन ु। 

2. िूचना तथा िञ्चाि प्रक्रवलधको िेवालाई िवयिलुभ, गणुस्तिीय ि भिपदो बनाई प्रक्रवलधको उच्चतम िेवा 
प्रयोग गनुय । 

िणनीलतहरु 

ताललका 36: िूचना तथा िञ्चाि प्रक्रवलधका िणनीलतहरू 

िणनीलतहरू 

उद्दशे्य १: आम िञ्चाि माध्यमलाई स्वच्छ,  ििम,  लनष्ट्पि,  मयायददत,  क्रवश्विनीय बनाई िूचना तथा िञ्चाि प्रक्रवलध 
ि िेवाहरू िबै नागरिकको पहुँचमा परु् याउन ु। 
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१.१: िूचना तथा िञ्चाि प्रक्रवलध िम्बन्धी नयाँ खोर् तथा अनिुन्धान ि क्रवकािको लालग काननुी आधाि तयाि 
गने । 
१.२: बर्ाि तथा चलक्षचत्र िेत्रको पूवायधाि क्रवकाि गिी उद्योगको रूपमा क्रवकाि तथा प्रवर्द्यन गने । 

१.३: िमग्र प्रक्रवलधका क्रवकािकालालग लडक्षर्टाइरे्िन माफय त िामाक्षर्क, आलथयक ि शािकीय व्यवस्थामा िधुाि 
गने । 

उद्दशे्य २: िूचना तथा िञ्चाि प्रक्रवलधको िेवालाई िवयिलुभ, गणुस्तिीय ि भिपदो बनाई प्रक्रवलधको उच्चतम िेवा 
प्रयोग गनुय । 

२.१: िूचना तथा िञ्चाि िेवालाई प्रलतस्पधी, मयायददत, िवयिलुभ तथा लनयलमत पहुँचको स्थापना गिी िूचना 
प्रक्रवलधको उच्चतम िेवा प्रयोग गने । 
२.२: िूचनामा िम्पूणय नागरिकहरूको पहुँच ि िञ्चाि प्रक्रवलधको उच्चतम प्रयोगको िलुनक्षितता गने । 

क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 
प्रमखु काययिम 

1. पाँच वटा टेललकम टावि लनमायण  
2. एक वडा एक टेललमेलडलिन स्थापना 
3. एक वडा एक लडक्षर्टल िूचनापाक्रट व्यवस्था 
4. एक वडा एक free Wi-Fi zone व्यवस्था 

अपेक्षित उपलक्षधध  
आम िञ्चाि माध्यमलाई स्वच्छ, ििम, लनष्ट्पि, मयायददत, क्रवश्विनीय बनाई िूचना तथा िञ्चाि प्रक्रवलध ि िेवाहरू 
िबै नागरिकको पहुँचमा पगेुको हनुेछ । िाथै िूचना तथा िञ्चाि प्रक्रवलधको िेवालाई िवयिलुभ, गणुस्तिीय ि 
भिपदो बनाई प्रक्रवलधको उच्चतम िेवा उपलधध भएको हनुेछ । गाउँपाललकाका लबलबध लबियगत िेत्रका 
त्याङ्कहरूको िंकलन, प्रिोधन, व्यवस्थापन कायय िम्पन्न भएको हनुेछ ।  
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परिच्छेद िातः वन, वाताविण ि क्रवपद् व्यवस्थापन 

७.१ वन िते्रको िंििण, िम्बधयन ि क्रवकाि   

पषृ्ठभलूम 

घ्याङलेख गाउँपाललकाको करिव १२ प्रलतशत िेत्रफल वन िेत्रले ओगटेको अवस्था छ ।  अलधकांश कृिकहरूले 
कृक्रि तथा पशपुालनलाई लनवायहमखुी व्यविायका रुपमा प्रयोग गदै आईिाखेको अवस्थामा  वन िेत्रको आधािमा 
मालनिहरूले कृक्रि तथा पशपुालन धालनिाखेका छन ्। गाउँपाललकाको कृक्रि उत्पादकत्वको वढाउनका लालग वन 
िेत्रको िंिििण ि क्रवकािको आवश्यकता िहन्छ । गाउँपाललकाको स्थानीय आयको प्रमखु स्रोतकारुपमा 
िामदुाक्रयक वनको आय ि वन पैदावािको व्यविाक्रयक क्रवकाि पलन हो । कृक्रि वनको आधािमा नै क्रवकािको 
िम्भावना िहेको यि गाउँपाललकामा हाल उपलव्ध स्रोतको अवस्थालाई क्रवकाि गनय िके प्रमखु आम्दानीको स्रोत 
वन्न िक्ने िंभावना िहेको अवस्था छ । कलतपय र्लडवटुीहरूको प्रशोधन ि व्यवस्थापनको अभावमा त्यिै खेि 
गईिाखेको अवस्था छ भने उक्षचत िंििणको अभावमा लोप हदैु गईिाखेको अवस्था छ । िाना िरििपृ र्ातका 
प्राणीहरू लोपोन्मखु अवस्थामा छन ्भने केही चिाहरू अब देक्षखन छाडेका छन ्। रं्गलमा खानेपानीको अभाव ि 
वाताविणीय प्रदिुणका कािण चिाहरूको प्रर्नन िमताको अभाव मात्र होईन आगन्तकु चिाहरू आउन छोडेको 
अवस्था छ ।  

प्रमखु िमस्या 
वन तथा वाताविणका क्रहिावबाट देक्षखएको प्रमखु िमस्या भनेको वन पैदावािलाई गरिबी लनवािणको िाधनका 
रुपमा प्रयोग गदै स्थानीय िमदुायलाई उद्यमक्षशल बनाउन निक्न ुिहेको छ । काबयन उत्िर्यनको िमता अलभवृक्रर्द् 
गिे वापत प्राप्त हनुे (िेड परििण) िकममा स्थानीय िमदुायको पहुँच स्थापना गनुय ि गैह्रकाष्ठ पैदावि पकेट िेत्रको 
रुपमा क्रवकाि गनय निक्न ुहाल स्थानीय तहमा देक्षखएका िमस्याहरू हनु ्। वन िेत्रलभत्र िहेका पानीका महुान, 

पोखिी ि लिमिाि िेत्रको िंििण गनय निक्न ुअन्य कोटीका िमस्याका रुपमा ललन िक्रकन्छ ।  

चनुौती तथा अविि 

वन, रै्क्रवक क्रवक्रवधता तथा र्लाधािको ददगो ि िहभागीमूलक व्यवस्थापनबाट वाताविणीय िन्तलुन ि ददगो क्रवकाि 
गनय वनर्न्य उद्यम तथा पययटनको क्रवकाि तथा वनर्न्य वस्त ुतथा िेवा उत्पादन गने िाक्रिय लक्ष्य अनिुाि वन 
िेत्रको पूणयिमताको उपयोग हनुे गिी वस्त ुतथा िेवा क्रवक्रवलधकिण गने चनुौती तथा अविि िहेको छ ।  

गाउँपाललकाको एकीकृत  क्रवकािका लालग कृक्रि तथा पशपुालन ि पययटनको व्यविाक्रयक क्रवकािमा िामदुाक्रयक 
वनलभत्रको रै्क्रवक क्रवक्रवधतालाई परिचालन गिी वाताविण िन्तलुनलाई अछुण्य िाख्न ेिोच िाक्षखएको छ ।  

िोच 

वन तथा वाताविणको िंििण गिी ददगो क्रवकािका अवधािणा अनिुाि वन, रै्क्रवक क्रवक्रवधता ि र्लाधािको िंििण, 

पनुस्र्थापना ि प्राप्त लाभको न्यायोक्षचत क्रवतिण गने िोच िहेको छ । 

लक्ष्य  

वन िेत्रलाई रै्क्रवक क्रवक्रवधताका आधािमा करिडोिको (रै्क्रवक मागय) लनमायण गिी मानव तथा वन्यर्न्तकुो द्वन्द 
न्यूलनकिण गने ि शकु्ष्म तथा लर् ुर्लाधाि िेत्रहरूको िंििण ि िम्बधयन गने । 
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उद्दशे्य 

1. स्थानीय वनको िंििण ि वैज्ञालनक व्यवस्थापन,  वन्यर्न्त ुि रै्क्रवक क्रवक्रवधताको िंििण, िम्वर्द्यन गनुय। 

2. भिंूििण तथा वाताविणीय िन्तलुन कायम गिी उपलधध क्रविीय स्रोतिाधनको िमूक्षचत व्यवस्थापन गनुय। 

िणनीलतहरु 

ताललका 37: वन तथा भिंूििणका िणनीलतहरू 

िणनीलतहरू 

उद्दशे्य १: स्थानीय वनको िंििण ि वैज्ञालनक व्यवस्थापन वन्यर्न्त ुि रै्क्रवक क्रवक्रवधताको िंििण, िम्बर्द्यन 
गनुय। 

२.१: वनलाई उत्पादनमखुी बनाई वनर्न्य उत्पादनको व्यविायीकिण गने । 
१.२:  िमदुायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली अनिुाि वनको िंििण गने । 

उद्दशे्य २: भिंूििण तथा वाताविणीय िन्तलुन कायम गिी उपलधध क्रविीय स्रोतिाधनको िमूक्षचत व्यवस्थापन 
गनुय। 

२.१: र्निहभालगता माफय त ्ददगो माटो व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गिी भलूमको उत्पादकत्व बकृ्रर्द् गने । 
२.२: बाह्य ि  आन्तरिक स्रोतिाधनको परिचालन गने ।  

क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 
प्रमखु काययिम 

१. पक्रहिो तथा नदी कटान लनयन्त्रण 
२. बाढी तथा पक्रहिोको पूवय-िूचक यन्त्र र्डान 
३. महत्त्वपूणय क्रवकािे आयोर्नाहरूको प्रािक्षम्भक वाताविणीय पिीिण (IEE) तथा वाताविणीय प्रभाव 

मूल्याङ्कन (EIA)  

४. वृिािोपण तथा िंििण  

५. वन िेत्रमा बढ्दो लमचाहा प्रर्ालतको िोकथाम काययिम  

६. वन्यर्न्तकुो अलतिमण न्यूनीकिण काययिम 
अपेक्षित उपलक्षधध 

स्थानीय वनको िंििण ि वैज्ञालनक व्यवस्थापन भएको हनुेछ तथा वन्यर्न्त ुि रै्क्रवक क्रवक्रवधताको िंििण गरिएको 
हनुेछ । भिंूििण तथा वाताविणीय िन्तलुन कायम गिी उपलधध क्रविीय स्रोतिाधनको िमूक्षचत व्यवस्थापन 
भएको हनुेछ । 

७.२ वाताविण िंििण ि र्लवाय ुअनकुुलन 

पषृ्ठभलूम 

वाताविण तथा र्लवाय ुपरिवतयनका अििहरू एकआपिमा िम्बक्षन्धत हनुे भएकोले यिको प्रभावको िामना गनय 
वाताविण िंििण तथा र्लवाय ु परिवतयनको प्रभाव अनकूुलन गदै िमक्रष्टगत क्रवकािका लक्ष्यहरू क्रविय गने 
महत्त्वपूणय िवाललाई मध्यनर्ि गिी नेपालको िंक्रवधानमा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ ि स्वस्थ वाताविणमा बाँच्न 
पाउने हक हनुेछ भनी मौललक हकको रुपमा उल्लेख गरिएको छ । यि िेत्रमा भएका अन्तिायक्रिय िक्षन्ध 
(महािक्षन्ध)हरूको अनमुोदन तथा िक्षम्मलन गदै तदनरुुप िाक्रिय नीलत, काननु तथा िंस्थागत िंयन्त्रहरूको व्यवस्था 
गिेको छ । वाताविणीय पिमा पने प्रभाव तथा र्लवाय ुपरिवतयनको अिि न्यूनीकिण गनय हरित क्रवकािको 
अवधािणालाई आत्मिात गरिएको छ । ििकािी तथा िाक्रिय ि अन्तिायक्रिय िङ्घ–िंस्था िमेतको िक्रियतामा 
िाक्रिय तथा स्थानीय अनकूुलनकालालग िणनीलतक काययिमहरू, काबयन व्यापािको थालनी,  वाताविणीय 
िंवेदनशीलताका मदु्दाहरूको आन्तरिकीकिण ि िम्बोधनर्स्ता प्रयािहरू भइिहेका छन ् । वाताविण 
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व्यवस्थापनलाई क्रवकाि काययिँग आबर्द् गने िममा वाताविणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई िंस्थागत गने प्रयत्न भएको 
छ । वायकुो गणुस्ति िम्बन्धी मापदण्ड एवं नेपाल िवािी प्रदूिण िम्बन्धी मापदण्डहरू लनधायिण गिी कायायन्वयनमा 
ल्याइएको छ । क्योटो प्रोटोकल अन्तगयत काबयन व्यापािबाट नेपालले आम्दानी प्राप्त गनय िरुु गरििकेको छ । 

प्रमखु िमस्या 
वाताविण तथा र्लवाय ुपरिवतयन िम्बन्धी त्याङ्क िङ्कलन ि िूचना प्रवाहको कमी, स्थानीय स्तिमा वाताविण तथा 
र्लवाय ु परिवतयन िम्बन्धी कायय गनय प्रभावकािी लनकायको अभाव, वाताविण तथा र्लवाय ु परिवतयनबाट पने 
नकािात्मक अििहरू न्यूनीकिण गनय पयायप्त मानव, आलथयक ि भौलतक स्रोतहरूको कमी, वाताविण तथा र्लवाय ु
िम्बन्धी काययिमहरू गाउँपाललका स्तिीय क्रवकािका काययिमहरूिँग आबर्द् गिी योर्ना तर्ुयमाको अभाव, र्लवाय ु
परिवतयनको प्रभाव, र्ोक्षखम िम्बन्धी अध्ययन तथा अनिुन्धान यथेष्ठ रूपमा नहनु ुआदद िमस्याहरू िहेका छन ्। 

चनुौती तथा अविि 

➢ र्लवाय ुपरिवतयनको अििबाट अनकूुललत हनु ु 

➢ खोला तथा िावयर्लनक स्थलहरूबाट ढुङ्गा, लगट्टी, बालवुा, माटोको अलधक दोहन 

➢ होटल, उद्योग, कलकािखाना, यातायात तथा अन्य मानवीय क्रियाकलापहरूबाट हनुे फोहि उत्िर्यन 
लनयन्त्रण  

➢ बढ्दो िममा िहेको वन क्रवनािलाई िोक्न ु 

➢ र्लवाय ुपरिवतयन िम्बन्धी काययिमहरूलाई र्नस्तिमा आन्तरिकीकिण गनुय  

➢ वाताविण तथा र्लवाय ुपरिवतयन िम्बन्धी ज्ञान तथा चेतना अलभवृक्रि  

➢ स्थानीय स्रोत िाधनहरूमा र्लवाय ुपरिवतयनबाट पने प्रभाव कम हुँदै अनकूुललत वाताविण लिर्यना  

➢ गाउँपाललकाको प्राकृलतक स्रोत िाधनलगायत स्थानीय िम्पदाहरूको िंििण  

िोच 

“स्वच्छ एव स्वस्थ वाताविणमा बाँच्न पाउने अलधकाि ददगो क्रवकािको आधाि” । 

लक्ष्य 

वाताविणमैत्री ि र्लवाय ु परिवतयनिँग अनकूुललत हनुे गिी स्वच्छ एवम ् िफा वाताविण िक्रहतका क्रवकाि 
काययिमहरू िञ्चालन गने । 

उद्दशे्य 

1. ददगो क्रवकािको लक्ष्य क्रविय गनय वाताविणमैत्री िफा स्वच्छ ि हरित वाताविण िंििण गनुय । 

2. प्रदिुणमिु ि स्वच्छ वाताविण कायम गनय मानवीय क्रियाकलाप तथा क्रवकाि प्रक्रियालाई र्लवाय ु
परिवतयन अनकूुललत गिाउन ु। 

िणनीलतहरु 

 ताललका 38: वाताविण िंििणा तथा र्लवाय ुपरिवतयनका िणनीलतहरू 

िणनीलतहरू 

उद्दशे्य १: ददगो क्रवकािको लक्ष्य क्रविय गनय वाताविणमैत्री िफा स्वच्छ ि हरित वाताविण िंििण गनुय । 

1.१:  क्रवकाििँग िम्बक्षन्धत काययिममा वाताविण व्यवस्थापन तथा र्लवाय ुपरिवतयनलाई आन्तरिकीकिण 
गने  



 

70  
 

१.२: र्लवाय ुपरिवतयनबाट प्राकृलतक स्रोत तथा मालनिमा पने प्रभावलाई न्यूनीकिण गनय अनकूुलन काययिम 
चलाउने । 

१.३: वाताविण प्रदूिण हनु नददने तथा फोहिमैला व्यवस्थापनलाई प्रभावकािी वनाउने । 

उद्दशे्य २: प्रदिुणमिु ि स्वच्छ वाताविण कायम गनय मानवीय क्रियाकलाप तथा क्रवकाि प्रक्रियालाई र्लवाय ु
परिवतयन अनकूुललत गिाउन ु। 

२.१: र्ल तथा मौिम िम्बन्धी िूचना तथा िेवालाई लनयलमत रूपमा िम्प्रिेण गिी िम्बक्षन्धत िंस्था तथा 
ििोकािवालाहरूलाई र्लवाय ुपरिवतयन न्यून गने काययहरूमा परिचालन गने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

प्रमखु काययिम 

1. घ्याङलेख डाँडा, िातदोबाटो एरिया, लिपाल डाँडा लगायतक  ठाउँहरूमा २० वटा रिचार्य पोखिी लनमायण  
2. हिेक वाडयमा एक एक वटा डक्षम्पङ िाइट लनमायण 
3. र्लवाय ुपरिवतयनको प्रभाव र्ोक्षखम िम्बन्धी िचेतना काययिम िञ्चालन 
4. र्लवाय ुपरिवतयनको प्रभाव र्ोक्षखम िम्बन्धी अध्ययन तथा अनिुन्धान 
5. प्लाक्रष्टक पोखिी लनमायण (उपभोिा िलमलतलाई प्लाक्रष्टक उपलधध गिाउने)  

6. आयोर्नाहरूको प्रचललत काननु वमोक्षर्म प्रािक्षम्भक वाताविणीय पिीिण (IEE) तथा वाताविणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन (EIA)  

7. वाताविण क्षशिा तथा प्रचािप्रिािका काययिम िञ्चालन  
अपेक्षित उपलक्षधध 

स्थानीय तहमा अनकुुलन योर्ना तयाि भई काययन्वयन भएको हनुेछ । ददगो क्रवकािको लक्ष्य क्रविय गनय 
वाताविणमैत्री िफा स्वच्छ ि हरित वाताविण िंििण भएको हनुेछ । िाथै प्रदिुणमिु ि स्वच्छ वाताविण कायम 
गिी मानवीय क्रियाकलाप तथा क्रवकाि प्रक्रियालाई र्लवाय ुपरिवतयन अनकूुललत गिाइएको हनुेछ ।  
 

७.३ क्रवपद् व्यवस्थापन 

पषृ्ठभलूम 
नेपाल क्रवपद्को उच्च र्ोक्षखममा िहेकाले क्रवपद्का कािण विेनी धनर्नको ठुलो िलत हनु ेगिेको छ । मु् यतः 
भकूम्प,  अलतवृक्रष्ट,  बाढी,  पक्रहिो,  हावाहिुी,  चट्याङ,  आगलागी,  खडेिी,  महामािी,  शीतलहि ि क्रहमताल 
क्रवष्ट्फोटन हनुिक्ने कािण नेपाल क्रवपद्को उच्च र्ोक्षखममा िहेको छ । यिैगिी कोिोना, हैर्ा, बडयफ्ल,ु स्वाइन 
फ्लरु्स्ता िोगहरू पलन क्रवपद्को कािकका रूपमा देक्षखएका छन ्।घ्याङलेख गाउँपाललका िेत्र क्रवक्षशष्ट भौगोललक 
बनौट, लभिालोपन, कमर्ोि चट्टान ि प्राकृलतक तथा र्लवाय ुएवम ्मानवीय क्रियाकलापबाट लिक्षर्यत क्रवपद्का दृक्रष्टले 
र्ोक्षखममा िहेको छ । प्राकृलतक तथा मानव लिक्षर्यत क्रवपद्का र्टनाहरूबाट धनर्न तथा क्रवकािका पूवायधािहरूको 
िलतले आलथयक तथा िामाक्षर्क क्रवकािमा ठुलो अिि पनय िक्छ । दगुयम ि कदठन भौगोललक बनावटका कािण 
यो िेत्रको आधािभूत िेवामा पहुँच कदठन भएको ि क्रवकाि प्रक्रियाहरूमा वाधा पदै आएको छ ।  

प्रमखु िमस्या 
मनिनुको िमयमा हनुे मेर्गर्यन ि चट्याङ्ग, मनिनुी बिायले लिर्यना गने बाढी पक्रहिो ि डोर्िको र्थाभावी प्रयोगले 
भिूय भई खेतवािी तथा भौलतक पूवायधािमा िलत, क्रवपद् िम्बन्धी त्याङ्क िङ्कलन ि िूचना प्रवाहमा िमन्वयको 
कमी, क्रवपद् हनु ुअक्षर् त्यिको तयािी ि प्रलतकाययका क्रियाकलापहरू क्रियाशील हनु निक्रकएको अवस्था छ । 
त्यिैगिी गणुस्तिीय स्वास््य िेवा नहनु,ु पयायप्त मानव, आलथयक, भौलतक स्रोत को अभाव, एक द्वाि प्रणाली माफय त 
क्रवपद् िम्बन्धी भएका र्टनाहरूको िूचना तथा त्याङ्क िङ्कलन तथा प्रिेपण हनु निक्न,ु िलत न्यूनीकिण िम्बन्धी 
अध्ययन अनिुन्धानको कमी, स्थानीय स्तिको क्रवपद् िम्बन्धी भिपदो त्याङ्क अद्यावलधक गनय निक्रकएको अवस्था 
क्रवद्यमान िहेको छ । 
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चनुौती तथा अविि 
➢ क्रवकािका नाममा उक्षचत िवेिण नै नगिी यत्रतत्र डोर्ि लगाई पूवायधाि लनमायण गनुय  
➢ पूवायनमुान िूचना प्रणालीको प्रभावकािी व्यवस्था नहनु ु 
➢ उर्द्ाि िाहात ि पनुस्र्थापनाको लालग प्रभावकािी ियन्त्रको कमी हनु ु
➢ क्रवपद् न्यूनीकिण गने ठोििउपयिु योर्ना, नीलत, लनदेक्षशकाहरूको अभाव हनु ु 
➢ क्रवपद् न्यूनीकिण गनय नयाँ प्रक्रवलध, लिकाइहरू क्रवकाि ि क्रवस्ताि नहनु ु 
➢ क्रवपद् व्यवस्थापनमा कायय गने िङ्घििंस्थाहरूको काम कतयव्यमा अलधकाि बाक्षझने वा दोहोिोपन लिर्यना 

हनु ु 
➢ नयाँ बन्ने िंिचना तथा पूवायधािहरू क्रवपद् प्रलतिोधी हनुे 
➢ र्निमदुाय तथा क्रवपद् िम्बन्धी र्नचेतना अलभवृक्रर्द् हनुे 
➢ खलुा िेत्रहरूको िंििण हनुे  
➢ पिम्पिागत ज्ञान, िीप ि स्थानीय स्रोतहरूको ददगो प्रयोग हनुे 
➢ आकियक भ-ूवाताविण लिर्यना हनुे ।  

िोच 
ििुक्षित र्ीवनकालालग क्रवपद् न्यूनीकिण तथा व्यवस्थापन । 

लक्ष्य 
क्रवपदबाट हनुे मानवीय, आलथयक, िामाक्षर्क, िांस्कृलतक ि पयायविणीय िलतमा कमी ल्याउने । 

उद्दशे्य 

१. र्ोक्षखम न्यूनीकिणकालालग िम्भाव्य ठाँउहरूको पक्रहचान गिी पूवय चेतावनी प्रणालीको क्रवकाि गनुय ।  

२. मानव लिक्षर्यत तथा प्राकृलतक कािणबाट हनुे प्रकोप/क्रवपद्को र्ोक्षखमलाई न्यूनीकिण गिी घ्याङलेख 
गाउँपाललकालाई कम प्रकोप/क्रवपद् र्ोक्षखम हनु ेिेत्रको रूपमा क्रवकाि गनुय ।  

िणनीलतहरु 

ताललका 39: क्रवपद् व्यवस्थापनका िणनीलतहरू 

िणनीलतहरू 

उद्दशे्य १: र्ोक्षखम न्यूनीकिणका लालग िम्भाव्य ठाउँहरूको पक्रहचान गिी पूवय चेतावनी प्रणालीको क्रवकाि गनुय 
। 

१.१: क्रवपद् िोकथाम माफय त ्क्रवपद् न्यूनीकिण गदै क्रवपद् उत्थानशील िमार्को लनमायण गने । 
१.२:  ििोकािवालाहरूको िमन्वय ि िंलग्नतामा क्रवपद् व्यवस्थापन काययहरूलाई प्रभावकािी रूपले िञ्चालन 
गने । 

१.३: क्रवपद् व्यवस्थापन िम्बन्धी र्नचेतना अलभवृक्रर्द् गने प्रभावकािी प्रचाि/प्रिािका काययहरू िञ्चालन गने । 

उद्दशे्य २: मानव लिक्षर्यत तथा प्राकृलतक कािणबाट हनु ेप्रकोप/क्रवपद्को र्ोक्षखमलाई न्यूनीकिण गिी  घ्याङलेख 
गाउँपाललकालाई कम प्रकोप/क्रवपद् र्ोक्षखम हनुे िते्रको रूपमा क्रवकाि गनुय । 

२.१: क्रवपद् िंवेदनशील िेत्रहरूको पक्रहचान, िंििण, िोकथाम, पनुः स्थापना ि स्थानान्तिण गने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

 

प्रमखु काययिम 

१. िखुाचोिी, डोठे (वाडय नं.१ ) मा चट्याङ प्रोंन एरिया भएकोले अलथंग व्यवस्थापन 
२. अप्र्िे, पली (वाडय नं. ५) चट्याङ प्रोंन एरिया भएकोले अलथंग व्यवस्थापन 
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३. एक वडा एक उर्द्ाि िामग्री भण्डािण केन्ि स्थापना 
४. Fire extinguisher टोल टोलमा िाख्न ेव्यवस्था 

 

अपेक्षित उपलक्षधध 

र्ोक्षखम न्यूनीकिणकालालग िम्भाव्य ठाँउहरूको पक्रहचान गिी पूवय चेतावनी प्रणालीको क्रवकाि भएको हनुेछ । 
गा .पा.मा प्रकोप ि लबपद् व्यवस्थापन िूचना प्रणालीको स्थापना हनुकुो िाथै  आधलुनक उपकिण  ,बन्दोवस्ती ,
प्रक्रवलध ि दि र्नशिीको क्रवकािले मानव लिक्षर्यत तथा प्राकृलतक कािणबाट हनुे प्रकोप/क्रवपद्को र्ोक्षखमलाई 
न्यूनीकिण गिी घ्याङलेख गाउँपाललकालाई कम प्रकोप /क्रवपद् र्ोक्षखम हनुे िेत्रको रूपमा क्रवकाि  भएको हनुेछ 
। हिेक बिय िोशी खोला, ध्याम्पे खोला, भोटेखोलामा आउने बाढी, खाल्टे लनगौली खोलाको तटबन्धनको दीर्यकालीन 
व्यवस्थापन कायय  गनय अलत आवश्यक छ । 
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परिच्छेद आठः िंस्थागत क्रवकाि, िशुािन ि िावयर्लनक िेवा  

८.१ लोकताक्षन्त्रक िंर्ीय शािन प्रणालीको प्रवर्द्यन 

पषृ्ठभलूम 
नेपालको िंक्रवधानले िहकारिता, िहअक्षस्तत्व ि िमन्वयको लिर्द्ान्तलाई िंर्ीय शािन पर्द्लतको मूल आधाि मानेको 
छ । िोही ममयलाई आत्मिात गदै िंक्रवधानले लनधायिण गिेको िेत्रालधकािको अभ्यािबाट िशुािनमैत्री ि िंक्षर्य 
शािन प्रणाली प्रवर्द्यन गनय आवश्यक छ । क्रवलभन्न र्ात, र्ालत, वगय, िेत्र, ललङ्ग ि िमदुायका नागरिकहरूको 
स्वालमत्व, िहभालगता ि पहुँच अलभवृक्रर्द् गदै क्रवक्रवधताको व्यवस्थापनका माध्यमबाट िाि लनमायण गने उद्देश्यका 
िाथ लोकताक्षन्त्रक िंर्ीय शािन प्रणाली लाग ुभएको हो ।  

प्रमखु िमस्या 
िंर्ीयता कायायन्वयनको स्पष्ट मागयक्षचत्र तयाि भई निक्न ुि लनतान्त नवीन िंवैधालनक स्थानीय िंिचना हनु ुतथा 
िंर्, प्रदेश ि स्थानीय तहका ििकाि बीच अन्तििम्बक्षन्धत काययिमहरूको कलतपय कायायन्वयनका िेत्रहरू 
परिभाक्रित भए तापलन कायायन्वयनमा प्रष्टता नभएको ि दोहोिोपन देक्षखएको अवस्था छ ।  

चनुौती तथा अविि 
➢ कलतपय स्रोत परिचालन ि कायायन्वयनमा स्पष्ट काननुी आधाि तयाि गने । 
➢ पयायप्त िंस्थागत िंिचना तथा भौलतक पूवायधािको व्यवस्था गदै र्ान ु। 
➢ आवश्यकता ि आवश्यकताका आधािमा कमयचािी व्यवस्थापन गनय क्रढलाई । 
➢ क्रविीय िंर्ीयताको वैज्ञालनक क्रवलध अपनाई कायायन्वयन गनय काययक्रवलध तयाि गने कोक्षशि । 
➢ िंर्ीयताको मूल्य ि मान्यतालाई आत्मिात गनय कलतपय ििकािी िंयन्त्र नै तयाि गने प्रयाि 
➢ िबैतहका बीचमा िमन्वय स्थाक्रपत गनय िार्नीलतक अन्यौलतामा वहि हनु ु।  
➢ हाल प्रशािलनक िंिचना ि आवश्यक आधािभूत काननुहरूको उपलधधता ।  
➢ िार्नीलतक प्रलतबर्द्ता िक्रहतको लनवायक्षचत क्षस्थि ििकाि । 
➢ िंर्ीयता कायायन्वयनकालालग िहयोगी वाताविण । 
➢ िकािात्मक नागरिक िोच । 

िोच  
िहकारिता, िहअक्षस्तत्व ि िमन्वयमा आधारित िमावेशी िंर्ीय शािन प्रणालीको अभ्याि । 

लक्ष्य  
िबै नागरिकको िमान पहुँच ि अविि िक्रहत र्िदैलोमै प्रभावकािी िेवा प्रवाहको िलुनक्षितता गने ।  

उद्दशे्य  
1. िंर्ीय शािन प्रणालीबाट प्राप्त हनुे लाभको िमन्याक्रयक क्रवतिण गदै लछटो छरितो िेवा प्रवाह हनुे वाताविण 

लिर्यना गनुय । 

िणनीलत तथा काययनीलत 
ताललका 40: लोकताक्षन्त्रक िंर्ीय शािन प्रणालीको प्रवर्द्यनका िणनीलतहरू 

िणनीलत 
उद्दशे्य १: िंर्ीय शािन प्रणालीबाट प्राप्त हनुे लाभको िमन्याक्रयक क्रवतिण गिदै लछटो छरितो िेवा प्रवाह हनु े
वाताविण लिर्यना गनुय । 
१.१: िमावेशी तथा िमन्याक्रयक क्रवकािकालालग आवश्यक काननुी ि िंस्थागत आधाि तयाि गने । 
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१.२: पाललकाबाट प्रदान गरिने िेवालाई प्रभावकािी रूपमा प्रवाह गनय आवश्यक व्यवस्था गने । 
१.३: र्नप्रलतलनलध, पदालधकािी ि कमयचािीको िमता क्रवकाि गने । 
१.४: िंर् तथा प्रदेश ििकाििँगको िमन्वयलाई व्यवक्षस्थत बनाई लनिन्ति िंवादको आधाि तयाि पाने  । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

  
प्रमखु काययिम 

1. र्नचेतनामूलक तथा अन्तक्रिय यात्मक काययिम िञ्चालन  
2. स्थानीय िार्नीलतक नेततृ्व, र्नप्रलतलनलधको लालग िमता क्रवकािका लालग ताललम तथा अलभमखुीकिण 

काययिम िञ्चालन  
3. कमयचािीकोलालग िमता क्रवकािकालालग ताललम तथा अलभमखुीकिण काययिम िञ्चालन  

अपेक्षित उपलक्षधध 
आवश्यक काननु, नीलत, िंस्थागत िंिचना लनमायण भएको हनुेछ । र्नताले ििल, िहर् ि छरितो िेवा प्राप्त 
गिेका हनुेछन ्। र्नप्रलतलनलध, पदालधकािी तथा कमयचािीको िमता अलभवृक्रर्द् भएको हनुेछ । 

८.२ गाउँपाललकाको िंस्थागत िमता अलभवकृ्रर्द् एवं िशक्षिकिण  

पषृ्ठभलूम  
शीघ्र िेवा ि तीब्र क्रवकािको लालग घ्याङलेख गाउँपाललका भन्ने िोचका िाथ िावयर्लनक िेवालाई अझ बढी 
प्रभावकािी ि चसु्त बनाउनको लालग िंस्थागत क्रवकाि गने लक्ष्य िाक्षखएको छ । पाललकामा िेवा ललन आउन े
िेवाग्राहीले ििकाििंगको िक्षन्नकटताको पूणयप्रत्याभलूत गने, पाललकालाई आफ्नो िंििण ि अलभभावकको रुपमा 
आभाि गने ि िामाक्षर्क िेवामा तत्पि िस्थाको रुपमा महििु गनय िक्ने गिी योर्ना लनमायण गनय लालगएको छ 
। हाल यि पाललकामा िार्नीलतक नेततृ्व गनय यवुा पसु्ताहरूको चाहना देक्षखन्छ ति त्यिका लालग ििकािी 
िंिचना, कायय िम्पादन गने पर्द्ती ि न्यनुतम मापदण्डका क्रवियमा र्ानकािीको अभाव िहेको पाइन्छ । 
नेततृ्वकतायमा हनुपुने गणु, िमता ि योग्यताका क्रवियमा हनु ु पने छलफलहरू ि ताललमहरूको व्यवस्था गनय 
गाउँपाललकाले केक्रह लगानी गिेको भए पलन अन्य िेत्रहरूवाट खािै लगानी भएको पाइंदैन ।  

प्रमखु िमस्या 
गाउँपाललकामा हाल नेततृ्व क्रवकाि, िमता अलभवृक्रर्द् ि िशक्षिकिणका िेत्रमा कायय गने अनभुवी िंर् िंस्थाहरूको 
क्रवध्यमानता देक्षखदैन । िार्नीलतक दलहरूले पलन यस्ता क्रवियमा खािै प्रक्षशिणहरू िञ्चालन गिेको पाइंदैन । 
नेततृ्व क्रवकािका लालग अन्तिपसु्तामा िमता क्रवकािका काययिमहरूको िञ्चालन गनय िक्रकएको छैन । स्थानीय 
ििकाि िञ्चालन ऐनले स्थानीय ििकाि िञ्चालनका लालग क्रवलभन्न क्रवियगत िलमलतहरूको लनमायण गरि लतनीहरूको 
क्रवलभन्न पाँच क्रवियगत िलमलत, न्याक्रयक िलमलत, िार्श्व पिामशय िलमलत, अनगुमन िलमलत ि अन्य काययदल आददहरूको 
लनमायण गरि कायय िम्पादन गने कुिाहरू उल्लेख छ । लत िवै िंयन्त्रहरूका काययक्रवलध, लनदेक्षशका ि प्रलतवेदनहरूलाई 
व्यवक्षस्थत रुपमा वाक्रियक काययपाललका िभामा पेश गनय िक्रकिाखेको अवस्था छैन  

चनुौती तथा अविि 
✓ िंक्रवधान, स्थानीय ििकाि िञ्चालन ऐन, लनयम, लनदेक्षशकाहरूले क्रवलभन्न िलमलत, उपिलमलतहरूको गठन 

गने व्यवस्था गरि लतनीहरूले िम्पादन गने काम, कतयव्य ि क्षर्म्मेवािीहरू तोक्रकएको छ । 
✓ गाउँपाललकाले लनमायण गनुय पने िलमलतहरूको गठन ि परिचालन गदै आएको अवस्था छ । 
✓ लत िलमलतहरूले आ–आफ्ना काम,  कतयव्य ि क्षर्म्मेवािीहरूलाई आत्मािाथ गरििहेको अवस्था छ । 
✓ िलमलतहरूले आ–आफ्ना कायय िेत्रहरूको ददर्य काललन गरुुयोर्ना लनमायण गने प्रयािित छन ्। 
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✓ िलमलतहरूको िमता क्रवकाि ताललम तथा प्रक्षशिणहरूमा कमयचािी ि िलमलतका िदस्यहरूको रुक्षच 
िहनेगिेको अवस्था छ ।  

िोच  
लोकतन्त्रको िस्थागत अभ्याि स्थानीय तहमा अनभुलुत गनय िक्ने वाताविण तयाि गने । 
लक्ष्य  
लिघ्र िेवा लतव्र क्रवकाि अलभयान िञ्चालन गनय िक्ने िामकु्रहक नेततृ्व तयाि गने । 
उद्दशे्य 

1. काययपाललका ि व्यवस्थाक्रपकालाई क्रवकाि, क्रवकािप्रलतको दृक्रष्टकोण ि कायय योर्नामा केक्षन्ित छलफल 
िभाका रुपमा क्रवकाि गने क्रवियगत िलमलतहरूको िबलीकिण गनुय । 

2. िेवा प्रदायकहरूको िंस्थागत िंिचनामा िवललकिण गनुय ।  
3. िशुािन, पािदक्षशयता ि र्वाफदेक्रहता कायम गनुय । 
4. पाललकाको िंस्थागत स्मिण, अलभलेख ि त्याङ्कहरूको प्रभावकािी व्यवस्थापन गनय िेवा प्रदायक 

शाखाहरूको िमता अलभवृक्रर्द् गनुय ।  

िणनीलतहरु 
ताललका 41: गाउँपाललकाको िंस्थागत िमता अलभवकृ्रर्द् एवं िशक्षिकिणका िणनीलतहरू 

िणनीलत 
उद्दशे्य १: काययपाललका ि व्यवस्थाक्रपकालाई क्रवकाि, क्रवकािप्रलतको दृक्रष्टकोण ि कायय योर्नामा केक्षन्ित छलफल 
िभाका रुपमा क्रवकाि गने क्रवियगत िलमलतहरूको िबलीकिण गनुय । 
१.१: कानूनी तथा नीलतगत व्यवस्था ि अध्यावलध गने । 
उद्दशे्य २: िेवा प्रदायकहरूको िंस्थागत िंिचनामा िवललकिण गनुय । 
२.१: िङ्घीयताको लिर्द्ान्त, िंक्रवधान ि स्थानीय ििकाि िञ्चालन ऐन तथा काययक्रवलध अनिुाि आवश्यक ऐन, 
लनयमावली ि लनदेक्षशकाहरू तयाि गने । 
उद्दशे्य ३: िशुािन, पािदक्षशयता ि र्वाफदेक्रहता कायम गनुय । 
३.१: अन्ति िमन्वय क्रवस्ताि ि  िबलीकिण गने । 
३.२: वरे्ट,वस्त ुतथा िेवाका गणुस्तिलाई र्नता िमि अनमुोदन वा र्ानकािी गिाउने प्रक्रियालाई िवललकिण 
गने । 
उद्दशे्य ४: पाललकाको िंस्थागत स्मिण, अलभलेख ि त्याङ्कहरूको प्रभावकािी व्यवस्थापन गनय िेवा प्रदायक 
शाखाहरूको िमता अलभवकृ्रर्द् गनुय । 
४.१: आन्तरिक मूल्याङ्कन पर्द्लतको क्रवकाि गने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

 
प्रमखु काययिम  

1. क्रवियगत िलमलतहरूका िक्षचवालय लनमायण तथा अलभलेखन 
2. िक्षचवालयका लालग आवश्यक भौलतक तथा व्यवस्थापक्रकय व्यवस्थापन  
3. लनयलमत पिामशय िेवा ललने ि िचुकका आधािमा मूल्याङ्कन काययक्रवलध तर्ुयमा  
4. प्रदेश िशुािन केन्ि, नीलत तथा योर्ना आयोगहरूिंगको लनयलमत िमन्वय क्रवस्ताि 

अपेक्षित उपलक्षधध  
घ्याङलेख गाउँपाललकाले प्रदान गने िेवाको गणुस्ति ि िेवाग्राक्रहको िन्तकु्रष्टमा गणुत्मक परिवतयन हनुेछ ।  
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८.३ शािकीय प्रवन्ध ि िशुािन  

पषृ्ठभलूम  
घ्याङलेख गाउँपाललकाको अबको काययददशा भनेको िावयर्लनक प्रशािनलाई स्वच्छ, ििम, लनष्ट्पि, पािदशी, 
भ्रष्टाचािमिु, र्नउििदायी ि िहभालगतामूलक बनाउँदै गाउँपाललकाबाट प्रवाह हनुे िेवा िकु्रवधामा र्नताको िमान 
ि िहर् पहुँच िलुनक्षित गिी िशुािन प्रत्याभतू गनुय हनुेछ । िबै र्नप्रलतलनलध तथा कमयचािीको कुशल शािकीय 
व्यवस्थापनद्वािा नागरिकका िामाक्षर्क तथा आलथयक आकांिा पूिा गनय ि शािन िञ्चालनकालालग क्रवद्यमान पर्द्लत 
ि और्ािलाई िमयिापेि बनाउँदै लैर्ान ुआवश्यक छ । यिका लालग पाललकाको ददर्यकाललन योर्ना छैन ति 
ि–िाना क्रियाकलापहरू भने िञ्चालन गरिएका छन ्। आयोर्नाहरूको अनगुमन तथा योर्नाको प्राथलमक्रककिण 
तदथय शैलीमा गरिएको छ । आवश्यक दि ि प्रयाप्त र्नशक्षिका अभावमा कायय िम्पादनका काययहरू भई िहँदा 
गणुस्तिका क्रवियमा िधै अनमुानका आधािमा कायय गनुय पने अवस्था छ ।  
प्रमखु िमस्या  
र्नप्रलतलनलध तथा कमयचािीको कायय क्षर्म्मेवािी बमोक्षर्मको िमता अलभवृक्रर्द् नहनु,ु कायय िेत्रका आधािमा प्रयाप्त 
दि र्नशक्षि नहनु,ु िावयर्लनक िेवा प्रवाहको िेत्रमा प्रचललत क्रवकाि एवं प्रक्रवलधको िमकु्षचत उपयोग गनय निक्न ु
िाथै पािदक्षशयता ि र्वाफदेक्रहताको प्रणालीमा पूणय रूपमा क्रवकाि भई निक्न ुआदद यहाँका िमस्याका रुपमा िहेका 
छन ्। 
चनुौती तथा अविि 

➢ िावयर्लनक िेत्रमा पािदक्षशयता, लनष्ट्पिता, र्वाफदेक्रहता ि प्रभावकारिता कायम गनुय ।  
➢ र्नताको र्ि दैलोमा क्रवकािका काययिम परु् याउन ु। 
➢ अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकािी बनाउन ु।  
➢ क्रवकाि प्रशािनको िमता अलभवृक्रर्द् गनुय ।  
➢ शािन िञ्चालनमा िदाचाि ि लमतव्यक्रयता कायम गनुय । 
➢ िावयर्लनक व्यवस्थापनप्रलत नागरिकको क्रवश्वाि बढाई स्थानीय ििकािप्रलत उत्िाह पैदा गनुय ।  
➢ पाललकाको काम कािबाहीमा नागरिक स्तिबाट लनगिानी गनय िक्ने वाताविण तयाि हनु ु। 
➢ िाज्यका तीनै तहमा लनवायचन िम्पन्न भई क्षस्थि ििकाि गठन हनु ु। 
➢ नागरिकले आफ्नो र्िदैलोमै ििकािी िेवा ि िकु्रवधा पाउने अवस्था लिर्यना हनु ु। 
➢ आयोर्नाको छनौट, प्राथलमकीकिण ि कायायन्वयनमा र्निहभालगता बढ्ने वाताविण बन्नु ।  
➢ अपेक्षित क्रवकािको लक्ष्यमा पगु्न अनकूुल वाताविण तयाि हनु ु। 

िोच  
पािदशी, र्वाफदेही, नागरिकमैत्री ि र्निहभालगतामूलक शािन व्यवस्था । 
लक्ष्य 
प्रक्रवलधमैत्री, र्नउििदायी, प्रभावकािी िेवा प्रवाह माफय त िशुािनको प्रत्याभलूत गने ।  
उद्दशे्य  

1. भ्रष्टाचािमिु, पािदशी, र्नउििदायी, नागरिकमैत्री तथा प्रक्रवलधमैत्री शािन व्यवस्था माफय त िमकृ्रर्द् क्रविय 
गनुय । 

िणनीलतहरु 
ताललका 42: शािक्रकय प्रवन्ध ि िशुािनका िणनीलतहरू 

िणनीलत 
उद्दशे्य १: भ्रष्टाचािमिु, पािदशी, र्नउििदायी, नागरिकमैत्री तथा प्रक्रवलधमैत्री शािन व्यवस्था माफय त िमकृ्रर्द् 
क्रविय गनुय । 
१.१: क्रवकाि आयोर्नाहरूको अनगुमन गिी कायायन्वयनमा आइपिेका िमस्यालाई तत्काल िम्बोधन गने । 
१.२: काननु तथा व्यवहािमा िधुाि गिी िेवा प्रवाहलाई पािदशी ि प्रभावकािी बनाउने । 
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१.३: पदालधकािी तथा कमयचािीको काययिम्पादनलाई मापन योग्य बनाउने । 
१.४: पाललकाका काम कावायहीप्रलत र्नक्रवश्वाि अलभवृक्रर्द् गने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

 
प्रमखु काययिम 

1. िावयर्लनक नागरिक िनुवुाइलाई व्यवक्षस्थत बनाउँदै िबै र्नताको उपक्षस्थलतको िलुनक्षितता अलभयान 
िञ्चालन  

2. लनयलमत वेविाइट अद्यावलधक तथा व्यवस्थापन पिीिण  
3. काययिम्पादनमा आधारित प्रोत्िाहन प्रणाली क्रवकाि  
4. कमयचािीको काययिम्पादनलाई कायय प्रगलतिँग आवर्द्ता गने व्यवस्था  
5. िूचना प्रक्रवलधमा आधारित िेवा प्रवाह िञ्चालन  

 

अपेक्षित उपलक्षधध 
घ्याङलेखका काम कािबाही स्वच्छ, लनष्ट्पि, पािदशी, भ्रष्टाचािमिु, र्नउििदायी, िहभालगतामूलक, नागरिकमैत्री 
तथा प्रक्रवलधमैत्री भएको हनुेछ । नागरिकको गनुािो प्रत्यि रूपमा िनुवुाइ हनुे व्यवस्थाबाट र्नक्रवश्वाि अलभवृक्रर्द् 
भई िावयर्लनक र्वाफदेक्रहतामा िधुाि भएको हनुेछ ।  

८.४ प्रशािकीय िधुाि ि िावयर्लनक िेवा 

पषृ्ठभलूम 
शािकीय लनणययहरू तथा कायायन्वयन प्रक्रियालाई पािदशी बनाउन लनयलमत िूचना प्रवाह, िावयर्लनक िनुवुाइ, 
िामाक्षर्क लेखा पिीिण र्स्ता नक्रवन शािकीय उपिमहरू िञ्चालन गिी िशुािन प्रत्याभतू गनय घ्याङलेख 
गाउँपाललका अग्रिि िहेको छ । र्वाफदेहीताको िंस्कृलत क्रवकाि गनुयका िाथै नागरिक(मैत्री शािन, िंर्ीय शािन 
प्रणाली अनरुूपको िेवाप्रवाह, काननुी शािनको प्रत्याभलूत ि िमन्वय तथा िहकाययलाई व्यवक्षस्थत गदै प्रशािकीय 
िशुािन िलुनक्षित गनुयपदयछ । नागरिकको िमकृ्रर्द् तथा िखुी र्ीवनको िलुनक्षितता गनुय प्रशािलनक िशुािन 
घ्याङलेखको प्रमखु लक्ष्य हो । िशुािन कायम गिी िेवा प्रवाहमा ििलता एवं िहर्ता ल्याउन ु पाललकाको 
मलुभतू दाक्रयत्त्व हो । िावयर्लनक प्रशािनलाई स्वच्छ, लनष्ट्पि, पािदशी, भ्रष्टाचािमिु, र्नउििदायी ि 
िहभालगतामूलक बनाउँदै पाललकावाट प्राप्त हनुे िेवा िकु्रवधामा र्नताको िमान ि िहर् पहुँच िलुनक्षित गिी 
िशुािनको प्रत्याभलूत गनय आवश्यक भएको छ ।  
प्रमखु िमस्या 
प्रशािलनक िेत्रमा बढ्दो िार्नीलतक हस्तिेप, कमयचािीमा िशुािन कायम गनय चाक्रहने िीप ि ज्ञानको कमी, 
िशुािन कायम गनय िाििेवक कमयचािीलाई ददशालनदेश गने िंयन्त्रको कमी, प्रशािलनक अनशुािनमा ह्राि आउन,ु 
प्रोत्िाहन ि प्रक्षशिणको अभाव हनु ुतथा आवश्यकता अनरुूप कमयचािीको पदपूलतय नहनु ुआदद प्रमखु िमस्या हनु ्
। 
चनुौती तथा अविि 

➢ िावयर्लनक िेवामा काययित िाििेवकहरूमा िािप्रलत िमपयण ि र्नताप्रलत िेवाभाव र्गाई िंर्ीय व्यवस्थाको 
ममय अनरुूप प्रदेश ििकािको उपक्षस्थलत, लनयलमतता, गलतशीलता ि प्रभावकारिता स्थाक्रपत गनुय । 

➢ िंक्रवधानले गिेका व्यवस्था अनरुूप प्रभावकािी ढङ्गले प्रशािलनक पनुिंिचना गिी प्रशािकीय 
िंिमणकालको व्यवस्थापन गनुय । 

➢ र्नताको र्िदैलोमा िहभालगतामूलक गणुस्तिीय िेवाप्रवाहको िलुनक्षितता गनुय । 
➢ कमयचािीको िमता क्रवकाि गनुय । 
➢ िेवा प्रवाहमा िूचना प्रक्रवलधको प्रयोग अलभवृक्रर्द् हनु ु। 
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➢ िंर्, प्रदेश ि स्थानीय तहमा कमयचािी िमायोर्न हनु ु। 
➢ िंक्रवधानको ममय ि र्नताको चाहना अनरुूप िशुािनको व्यवस्थापन गनय क्रवलभन्न आवश्यक ऐन, लनयम 

तर्ुयमा हनु ु। 
िोच  
र्नमखुी िावयर्लनक प्रशािन । 
िोच 
िावयर्लनक प्रशािनलाई र्नताप्रलत उििदायी, क्रवकािमैत्री, क्रवद्यतुीय(िशुािन यिु ि िेवामूलक बनाउने ।  
उद्दशे्य  
िावयर्लनक प्रशािनलाई पािदशी, परिणाममखुी, र्वाफदेही बनाई िावयर्लनक िेवा प्रवाहलाई प्रभावकािी बनाउन ु
।  
िणनीलतहरु 
ताललका 43: प्रशािकीय िधुाि ि िावयर्लनक िेवाका िणनीलतहरू 

िणनीलत 
उर्द्शे्य  िावयर्लनक प्रशािनलाई पािदशी, परिणाममखुी, र्वाफदेही बनाई िावयर्लनक िेवा प्रवाहलाई प्रभावकािी 
बनाउन ु। 
प्रशािनलाई र्नउििदायी बनाउन आवश्यक व्यवस्था गने । 
आयोर्ना कायायन्वयनमा प्रभावकारिता बकृ्रर्द् गने । 
प्रशािलनक िशुािन कायम गनय कमयचािीको प्रशािलनक िमता बकृ्रर्द् गने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

 
प्रमखु काययिम 

1. कमयचािीहरूको मनोवल ि उत्प्रिेणा अलभवृक्रर्द् गनय कमयचािीकालालग ताललम, आवाि, क्षशशसु्याहाि केन्ि 
तथा स्वास््य लबमा र्स्ता काययिम िञ्चालन  

2. लनयलमत व्यवस्थापन पिीिण ि िूचना प्रक्रवलधको क्रवकाि ि क्रवस्तािको माध्यमबाट स्वचाललत कायय प्रणालीको 
क्रवस्ताि  

3. काययिम्पादनमा आधारित प्रोत्िाहन प्रणाली अवलम्बन गिी प्रत्येक कमयचािीको कायय(िम्पादनलाई 
कायायलयको कायय प्रगलतिँग आवर्द्ता काययिम  

4. र्नगनुािो व्यवस्थापन गनय उर्िुी पेक्रटकाको व्यवस्थापन  
 

अपेक्षित उपलक्षधध 
िूचना प्रक्रवलधको प्रयोग ि क्रवस्तािबाट स्वचाललत काययप्रणालीको क्रवस्ताि भएको हनुेछ । गणुस्तिीय िेवाप्रवाह 
भएको हनुेछ । उत्प्ररेित ि उच्च मनोबलयिु कमयचािीबाट प्रभावकािी िेवा प्रवाह भएको हनुेछ । 
 

८.५ क्रविीय अनशुािन 

पषृ्ठभलूम  
िावयर्लनक आयको अद्यावलधक क्षस्थलतको लेखाङ्कन तथा प्रलतवेदन प्रणालीलाई लनयलमत ि एकरूपता कायम गिी 
प्रभावकािी बनाउँदै लैर्ानकोलालग िूचना प्रक्रवलधमा आधारित क्रविीय व्यवस्थापनको क्रवकािमा र्ोड दददै एकल 
खाताकोि प्रणाली ि िार्स्व व्यवस्थापन िूचना प्रणालीको क्रवकाि आवश्यकता छ । िावयर्लनक स्रोतको लमतव्ययी 
ि अलधकतम परिचालन, प्रलतवेदन तथा लेखापिीिण माफय त ् क्रविीय व्यवस्थापनमा पािदक्षशयता ि र्वाफदेक्रहता 
अलभवृक्रर्द् गिी नागरिकलाई क्रविीय िशुािनको प्रत्याभलूत ददन ुघ्याङलेख गाउँपाललकाको दाक्रयत्व हो । िावयर्लनक 
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खचयको पािदक्षशयता अलभवृक्रर्द् गनय ििकािी लनकायका काययिम तथा खचयलाई िावयर्लनकीकिण गने पर्द्लतको क्रवकाि 
र्रुिी भएकोछ । 
प्रमखु िमस्या 
गाउँपाललकाहरूका वाक्रियक लेखापरििण प्रलतवेदनहरूमा वाक्रियक रुपमा वेरुर्कुो मात्रामा बकृ्रर्द् हुँदै र्ान ु। आलथयक 
उििदाक्रयत्व तथा र्वाफदेक्रहताको अवस्था कमर्ोि हनु ु। क्रवकाि खचय अपेक्षित गलत ि परिमाणमा नहनु ु। चाल ु
खचयमा भएको बढोििीगै क्रविीय िशुािनको क्षस्थलत खस्कदै र्ान ु।  
चनुौती तथा अविि 

➢ िंर्ीय क्रविीय ढाँचा अनरुूप िंर्ीय तथा प्रदेश ििकािबाट प्राप्त गने अनदुान िमयमै प्राप्त गनुय । 
➢ िमयमै काययिम स्वीकृत गिी वाक्रियक खरिद योर्ना तयाि गनुय । 
➢ िमयमा ठेक्का बन्दोबस्त गनुय, पुँर्ीगत खचय बकृ्रर्द् गनुय । 
➢ आन्तरिक लेखापिीिण तथा लनयन्त्रण प्रणाली िदुृढीकिण गनुय । 
➢ अनगुमन काययिमलाई यथाथयपिक बनाउन ु। 
➢ खरिद काययलाई िावयर्लनक खरिद ऐनको ममय अनरुूप लमतव्ययी ि प्रलतस्पधी बनाउदै लगी आलथयक वियको 

अन्त्यमा मात्र अत्यलधक खचय गने प्रवृक्षिमा िोक लगाउने कायय गनुय ।  
➢ िार्स्व ि व्ययको अनमुान प्रत्येक विय आिाढ १५ लभत्र गाउँिभामा पेश गने व्यवस्था िहेको । 
➢ पाललकाको लेखा प्रणालीलाई िूचना प्रक्रवलधमा आधारित क्रविीय व्यवस्थापन प्रणाली, िावयर्लनक िेवा 

लेखामान तयाि गिी िो अनिुाि प्रलतवेदन प्रणाली क्रवकाि गरिन ु। 
िोच  
प्रभावकािी क्रवकाि खचय व्यवस्थापनद्वािा क्रविीय िशुािन । 
लक्ष्य 
िावयर्लनक आय ि व्ययलाई व्यवक्षस्थत, पािदशी ि अनमुानयोग्य बनाई िमग्र क्रवकाि प्रक्रियालाई प्रभावकािी 
बनाउने ।  
उद्दशे्य  

1. िावयर्लनक आय ि खचय प्रणाली पािदशी एवं प्रभावकािी बनाउन ु। 
िणनीलतहरु 
ताललका 44: क्रवक्षिय अनशुािनका िणनीलतहरू 

िणनीलत 
उद्दशे्य १: िावयर्लनक आय ि खचय प्रणाली पािदशी एवं प्रभावकािी बनाउन ु। 
 क्रविीय व्यवस्थापन प्रणाली िदुृढीकिण गने । 
िावयर्लनक आय व्यय ि खरिदलाई प्रभावकािी, व्यवक्षस्थत ि पािदशी बनाउने । 
 बेरुर् ुन्यूनीकिण गिी बेरुर् ुफछ्र्यौटलाई प्राथलमकता ददने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

प्रमखु काययिम 
1. लाभ ि लागतको क्रवश्लेिणिक्रहत योर्ना तथा काययिम अवलधका आधािमा वाक्रियक बरे्ट क्रवलनयोर्न  
2. िार्स्व परिचालन िमता बकृ्रर्द् ताललम िञ्चालन  
3. लेखा प्रणाली िदुृढीकिण ताललम िञ्चालन  
4. क्रवद्यतुीय आलथयक कािोबाि प्रणालीको िदुृढीकिण काययिम  

 

अपेक्षित उपलक्षधध 
वाक्रियक खरिद योर्ना िमयमै तयाि भई खरिद कायय भएको हनुेछ । िार्स्व परिचालन प्रभावकािी रूपमा भएको 
हनुेछ । िावयर्लनक खचय व्यवक्षस्थत भई बेरुर् ुकम भएको हनुेछ । 
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८.६ िन्तलुलत क्रवकाि 

पषृ्ठभलूम 
िरं्, प्रदेश ि स्थानीय तह बीच प्राकृलतक स्रोतिाधन प्रलतको अलधकाि ि उपलधध स्रोत िाधनको बाँडफाँट गदाय 
क्रवलभन्न तहहरूको िन्तलुलत क्रवकािको अवधािणालाई आत्मिात गिी उपलधध स्रोतिाधन ि अवििमा पहुँच िक्रहत 
िमन्याक्रयक क्रवकाि गनुयपने अवधािणा िहेको छ । लामो िमयदेक्षख क्रवकाि लनमायणमा पछालड पिेका वगय, िमदुाय 
ि िेत्रलाई क्रवकािको मूल धािमा ल्याई िमान रूपमा क्रवकािको प्रलतफल उपलधध गिाउने िंर्ीयताको मूल ध्येय 
िहेको छ । नेपालको िंक्रवधानले यही अन्तिवस्तलुाई आत्मिात गदै क्रवकािका दृक्रष्टले पछालड पिेका िेत्र ि 
वगयलाई प्राथलमकता दददैं िन्तलुलत, वाताविण अनकूुल, गणुस्तिीय तथा ददगो रूपमा पूवायधािको क्रवकाि गने नीलत 
ललएको छ ।  
प्रमखु िमस्या 
भौगोललक लबकटताले गदाय घ्याङलेखका केही लबकट वडाहरू गाउँपाललकाको क्रवकािको मूल प्रवाहमा िमाक्रहत हनु 
निक्न ुतथा लनमायण तथा भौलतक पूवायधािहरू बर्ाि िेत्र तथा िार्मागयका आिपािमा केक्षन्ित हनु ुयहाँको िन्तलुलत 
क्रवकािकालालग मु् य िमस्याका रुपमा िहेका छन ्।  
चनुौती तथा अविि 

➢ दगुयम वडाहरूमा पूवायधाि क्रवकािकालालग आवश्यक पने स्रोत िाधनको व्यवस्था गनुय । 
➢ भौगोललक कदठनाइ ि लबकटताको कािण पूवायधाि लनमायणमा कदठनाइ हनु ु। 
➢ र्निहभालगता, पािदक्षशयता ि उििदाक्रयत्व प्रवर्द्यन गिी िशुािन प्रवर्द्यन गनुय । 
➢ क्रपछलडएको िेत्र ि वगयलाई क्रवशेि प्राथलमकता ददने नीलतगत व्यवस्था हनु ु। 
➢ गरिबी लनवािण तथा िोर्गािीकालालग क्रवशेि काययिम िक्रहत िंस्थागत व्यवस्था हनु ु। 
➢ क्रवकाि काययिमको मागमा अत्यलधक बकृ्रर्द् हनु ु। 

िोच 
घ्याङलेखको िन्तलुलत क्रवकािमा व्यवहारिक योर्ना तर्ुयमा तथा कायायन्वयन । 
लक्ष्य  
िन्तलुलत क्रवकािका माध्यमबाट िामाक्षर्क न्यायको िलुनक्षित गने । 
उद्दशे्य  

१. लबकट भगुोल, उत्पीडन ि मानव क्रवकािका आधािमा पछाडी पिेका िमदुायलाई क्रवकािको प्रलतफल 
िमन्याक्रयक आधािमा क्रवतिण गनुय  । 

िणनीलत तथा काययनीलत 
ताललका 45: िन्तलुलत क्रवकािका िणनीलतहरू 

िणनीलत 
उद्दशे्य १: लबकट भगुोल,उत्पीडन ि मानव क्रवकािका आधािमा पछाडी पिेका िमदुायलाई क्रवकािको प्रलतफल 
िमन्याक्रयक आधािमा क्रवतिण गनुय । 
१.१: गरिवीका आधािमा  स्थानीय स्तिमा उपलधध स्रोत िाधनको िम्भाव्यताका आधािमा लगानी बकृ्रर्द् गिी 
िन्तलुलत क्रवकाि गने ।  
(गरिवी मापनको मापदण्ड अनिुकु्षचमा ददईएको छ) 
१.२: र्नतालाई दैलनक आवश्यकताका वस्त ुतथा िेवाको पहुँच िहर् बनाउने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

 
प्रमखु काययिम 

1. हिेक लतन वियमा र्िधिुीको गरिवी मापन  
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2. गरिवीका आधािमा अनदुानको काययक्रवलध लनमायण तथा कायायन्वयन 
3. स्थानीय िोर्गािी प्रवर्द्यन ि िमता क्रवकािका काययिम िञ्चालन  
4. खानेपानी, िििफाइ, क्षशिा ि भौलतक पूवायधािको लनमायणलाई पक्रहलो प्राथलमकतामा िाख्न ेव्यवस्था  
5. िहभागीमलुक गरिवी लनवािणको व्यवहारिक योर्नाको तर्ुयमा ि कायायन्वयन  
6. िावयर्लनक िहकािी िाझेदािीमा क्रवकािका काययिम  

 

अपेक्षित उपलक्षधध 
क्रपछालडएका वगय तथा िेत्र लक्षित काययिमहरूको प्रभावकारितामा अलभवृक्रर्द् भई क्रवपन्न, क्रपछलडएको िेत्र ि 
िीमान्तकृत वगय तथा िमदुाय थप लाभ ललई िीप क्रवकाि ि आयआर्यनका अवििलाई गरिबी न्यूनीकिणमा 
परिचालन गिेका हनुेछ । 
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परिच्छेद नौः अन्ति िम्वक्षन्धत िते्रहरू 

९ .१ मानव अलधकाि ि न्याय प्रणाली 
पषृ्ठभलूम  
नेपालको िंक्रवधानले नागरिकका आधािभूत मानव अलधकािलाई मौललक हकका रूपमा प्रत्याभलूत गिेको छ।नेपाल 
िंयिु िाि िंर्को बडापत्र तथा मानव अलधकाि िम्बन्धी क्रवलभन्न महत्त्वपूणय अन्तिायक्रिय महािक्षन्धको पि िाि 
भइिकेको छ । नेपालले र्नाएको मानव अलधकाि िम्बन्धी अन्तिायक्रिय प्रलतबर्द्ता कायायन्वयन गनयकालालग 
िंवैधालनक, काननुी, नीलतगत एवम ्िंस्थागत िंिचनाको व्यवस्था गदै आएको छ । त्यििी नै न्यायीक प्रणाली 
अन्तिगत र्नतालाइ लछटो ि छरितो न्याय पाउने काननुी धयबस्था अनरुूप गाउँपाललकामा गा।पा।को उपाध्यिाको 
नेततृ्वमा िहेको न्ययीक िलमलतले स्थानीय स्तिका झैझगडा देखी अन्य लमलापत्रका कामहरू िम्पादन गदै अएको 
अवस्था छ ।  
आलथयक, िामाक्षर्क वा शैक्षिक दृक्रष्टले पछालड पिेका वगय ि िमदुायलाई िमानपुालतक ि िमावेशी लिर्द्ान्तका 
आधािमा िाज्यका लनकायमा िहभालगताको हक हनुेछ भनी िंक्रवधानमा नै िामाक्षर्क न्यायको हकको व्यवस्था 
गरिएको छ । मानव अलधकािको िम्मान, िंििण ि प्रवर्द्यनकालालग िंर्ीय तहमा क्रवद्यमान स्थायी िंिचना एवम ्
िंस्थाहरूलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पलन क्रवकाि गनुयपने देक्षखन्छ । अन्ति तहबीच िमन्वय तथा िहकायय 
माफय त मानव अलधकाि तथा िामाक्षर्क न्याय िम्बन्धी र्नचेतनामूलक काययिमलाई क्रवकािका मदु्दािँग िंिचनागत 
एवम ्कायायत्मक रूपमा र्ोड्दै लान ुआवश्यक देक्षखन्छ । 
प्रमखु िमस्या 
मानव अलधकािको िम्मान, िंििण ि प्रवर्द्यन गनुयपने कुिामा नागरिक ि िाज्यका िबै लनकायमा िचेतना अलभवृक्रर्द् 
भए तापलन मानव अलधकाि िम्बन्धी िंस्थागत ि नीलतगत स्पष्ट व्यवस्था नहनु ुतथा भेदभाव, छुवाछुत, बालक्रववाह, 
बहकु्रववाह, लैक्रङ्गक क्रहंिा र्स्ता कुप्रथा, आलथयक, शैक्षिक तथा िामाक्षर्क पछौटेपन, भौगोललक िंिचना, पूवायधाि 
एवम ्िेवा िकु्रवधाको उपलधधता र्स्ता कुिाहरू मानव अलधकाि ि िामाक्षर्क न्यायको प्रत्याभलूत गनय निक्न ुआदद 
यहाँका िमस्याका रुपमा िहेका छन ्। पाललका स्तिमा उपाध्यिको नेततृ्वमा िहेको िलमलतमा िमता क्रवकािको 
अभाव िहेको छ । 
चनुौती तथा अविि 

➢ िंक्रवधान, काननु ि अन्तिायक्रिय प्रलतबर्द्ता अनरुूप मानव अलधकािको िम्मान, िंििण, प्रवर्द्यन तथा 
परिपालना गनुय ि गिाउन ु। 

➢ मानव अलधकािमैत्री तथा िामाक्षर्क न्यायिक्रहतको िामाक्षर्क एवम ्आलथयक क्रवकाि लनमायण क्रियाकलाप 
िञ्चालन गनुय । 

➢ क्रवश्वमा िवयस्वीकायय भएका मानव अलधकाि िम्बन्धी मूल्य(मान्यतालाई नेपालको िंक्रवधानले मौललक 
हकको रूपमा प्रत्याभतू गनुय । 

➢ मौललक हक कायायन्वयनकालालग आवश्यक काननुी व्यवस्था हनु ु।  
➢ िंक्रवधान एवम ् काननुद्वािा िंिक्षित मानव अलधकािको कायायन्वयनको अनगुमन गने, मानव अलधकाि 

उल्लङ्घनमा अनिुन्धान गने लगायतका कायय गने स्वतन्त्र ि ििम िंवैधालनक आयोगको व्यवस्था तथा 
न्याय िम्पादनकालालग स्वतन्त्र न्यायालयको व्यवस्था हनु ु। 

िोच  
स्वअनशुालित ि िमतामूलक िमार्को लनमायण । 
लक्ष्य  
िंक्रवधानले तोकेका िामाक्षर्क, आलथयक, िांस्कृलतक ि िार्नैलतक अलधकािहरूको प्रत्याभलूत गिाउने । 
उद्दशे्य 

1. मानव अलधकािमैत्री िमार् ि शािन पर्द्लतको क्रवकाि एवम ्क्रवस्ताि गनुय । 
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िणनीलतहरु 
ताललका 46: मानव अलधकाि ि न्याय प्रणालीका िणनीलतहरू 

िणनीलतहरू 
उद्दशे्य १: मानव अलधकािमैत्री िमार् ि शािन पर्द्लतको क्रवकाि एवम ्क्रवस्ताि गनुय । 
१.१: िमार्मा क्रवद्यमान िबै प्रकािका भेदभाव, छुवाछुत, क्रहंिा तथा कुप्रथाको अन्त्य गने । 
१.२: मौललक हक िम्बन्धी काननुहरूको प्रभावकािी रूपमा कायायन्वयन गने । 
१.३: मानव अलधकाि उल्लङ्घनको र्टनामा दण्डहीनताको अन्त्य गिी पीलडतलाई िलतपूलतयको िलुनक्षितता गने 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

 
प्रमखु काययिम 

1. वडा तथा क्रवद्यालय स्तिमा मानव अलधकाि िम्बन्धी िचेतनामूलक अलभमखुीकिण काययिम िञ्चालन  
2. फिक िमता भएका, अिहाय, िीमान्तकृत ्वगय ि िेत्रका िेवाग्राहीलाई िेवाप्रवाहमा क्रवशेि व्यवस्था  
3. पीलडत मक्रहला ि वालवाललकालाई आलथयक तथा काननुी िहायता प्रदान काययिम  

 
अपेक्षित उपलक्षधध 
मानव अलधकाि तथा िामाक्षर्क न्याय िम्बन्धमा लनमायण भएका काननुको पूणय पालना भएको हनुेछ । मानव 
अलधकािको व्यावहारिक ि िंस्थागत रूपमा उपभोग गनय िक्ने अवस्था िलुनक्षित भएको हनुेछ । मानव अलधकािमैत्री 
नीलत, योर्ना तथा काययिम ि कायययोर्ना तर्ुयमा भएको हनुेछ ।  
 

९ .२ शाक्षन्त ि िवु्यवस्था  

पषृ्ठभलूम  
नेपालको िंक्रवधानले नेपालको स्वतन्त्रता, िावयभौलमकता, भौगोललक अखण्डता, िाक्रिय एकता, स्वाधीनता ि 
स्वालभमानलाई अिुण िाखी र्नताको िावयभौम अलधकाि, स्वायिता ि स्वशािनको अलधकािलाई आत्मिात ्गिेको 
छ । वगीय, र्ातीय, िेत्रीय, भाक्रिक, धालमयक, लैक्रङ्गक लगायत िबै प्रकािका क्रवभेद ि छुवाछुतको अन्त्य गिी 
आलथयक िमानता, िंमकृ्रर्द् ि िामाक्षर्क न्याय िलुनक्षित गनय िमानपुालतक िमावेशी ि िहभालगतामूलक लिर्द्ान्तका 
आधािमा िमतामूलक िमार्को लनमायण गने िङ्कल्प गिेको छ । प्रभावकािी ििुिा प्रबन्ध िशुािन ि क्रवकािको 
पूवय शतय हो । घ्याङलेखमा शाक्षन्त ििुिा ि िवु्यवस्था कायम गिी र्नताको र्ीउ, धन ि स्वतन्त्रताको ििा गनय, 
शाक्षन्तपूवयक बाँच्न पाउने अलधकाि िलुनक्षित गनय, पूवायधाि लनमायण ि आलथयक क्रवकािकालालग िमेत प्रभावकािी 
ििुिा व्यवस्था गनय आवश्यक छ ।  
प्रमखु िमस्या 
िंवैधालनक व्यवस्था अनिुाि शाक्षन्त ििुिाकोलालग स्थानीय तहले िम्पादन गने काययको िञ्चालन, िपुिीवेिण ि 
िमन्वय िम्बन्धी व्यवस्था गने िंर्ीय काननु बनी निकेको,  भइिहेको प्रहिी िङ्गठनकोलालग पलन िाधन स्रोत 
िीलमत भएको िाथै प्रादेक्षशक प्रहिी िमेत व्यवस्था हनु निकेको अवस्थामा िंर्ीय प्रहिीले िम्पूणय शाक्षन्त ििुिाको 
क्षर्म्मा ललनपुने अवस्था िहेको छ ।  
चनुौती तथा अविि 

➢ ििुिा लनकायहरूको आधलुनकीकिण गनुय । 
➢ िूचना िञ्जालको व्यवस्था गनुय । 
➢ ििकािी एवम ्िावयर्लनक िम्पक्षिको बढ्दो अलतिमण िोक्न ु। 
➢ पयायप्त स्रोत िाधनको व्यवस्था गनुय । 
➢ क्षर्म्मेवाि लनकाय बीच िमन्वय कायम गनुय ।  
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➢ ििुिा लनकायका िंिचना पाललकास्तिमा क्रवस्ताि हनु ु। 
➢ र्नचेतनतामा अलभवृक्रर्द् हनु ु। 
➢ अनिुन्धान प्रक्रवलधमा ितु क्रवकाि हनु ु। 
➢ िूचना प्रक्रवलध तथा िञ्चाि िकु्रवधाको तीव्र क्रवकाि ि क्रवस्ताि हनु ु।  

िोच  
शाक्षन्तपूणय ि ििुक्षित घ्याङलेख । 
लक्ष्य  
घ्याङलेखमा भिपदो शाक्षन्त ििुिा ि िवु्यवस्था कायम गने ।  
उद्दशे्य  

1. शाक्षन्त, िवु्यवस्था ि अमनचयन कायम गिी नागरिकको र्ीउ, धन ि स्वतन्त्रताको िंििण गनुय ।  
2. अपिाध लनयन्त्रण गिी काननुी शािन पर्द्लतको क्रवकाि गनुय । 

िणनीलतहरु 
ताललका 47: शाक्षन्त ि िवु्यवस्थाका िणनीलतहरू 

िणनीलतहरू 
उद्दशे्य १: शाक्षन्त, िवु्यवस्था ि अमनचयन कायम गिी नागरिकको र्ीउ, धन ि स्वतन्त्रताको िंििण गनुय । 
१.१: पाललकालभत्र शाक्षन्त ििुिा ि िवु्यवस्था कायम गने । 
१.२: शाक्षन्त ििुिा स्थापनामा क्रवलधको शािनलाई प्राथलमकतामा िाखी काम गने । 
उद्दशे्य २: अपिाध लनयन्त्रण गिी काननुी शािन पर्द्लतको क्रवकाि गनुय । 
२.१:  मानव बेचक्रवखन, अपिाध लनयन्त्रण तथा लागू औिध लनयन्त्रण गने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

   
प्रमखु काययिम 

1. प्रक्रवलधमैत्री अपिाध अनिुन्धानको क्रवकाि  
2. पाललकाको ििुिा नीलत तर्ुयमा  
3. क्रवद्यतुीय शािनको अवधािणाको प्रभावकािी कायायन्वयन  
4. लाग ुऔिध लनयन्त्रण ि अनगुमन काययिम  
5. प्राकृलतक प्रकोपबाट हनुे िलत न्यूनीकिण गनय पूवय-िूचना प्रणालीको क्रवकाि  
6. शाक्षन्त ििुिा िम्बन्धी काननुको िंशोधन, परिमार्यन एवम ्आवश्यक नयाँ काननुको लनमायण  

अपेक्षित उपलक्षधध 
पाललकाबािी नागरिकहरूले शाक्षन्त ि ििुिाको अनभुलूत स्पष्ट रूपमा गनेछन ्। ििुिा लनकायको िमता अलभवृक्रर्द् 
तथा िंगठन िदुृढीकिण भई र्नतामा काननु कायायन्वयनको प्रभावकारिता, दण्डहीनताको अन्त्य, अपिालधक 
र्टनाहरूको न्यूनीकिण तथा िामाक्षर्क शाक्षन्त कायम भएको हनुेछ । 
 

९ .३ भ्रष्टाचाि लनवािण 

पषृ्ठभलूम  
िावयर्लनक लनकायमा हनुे क्रढलािसु्ती, अलनयलमतता तथा अलनणययर्स्ता क्रवकृलत एवम ्भ्रष्टाचािर्न्य क्रियाकलापको 
लनिाकिण गनय आवश्यक िहेको छ । िावयर्लनक िेवा प्रवाहलाई पािदशी, उििदायी, र्नमखुी, अनमुानयोग्य ि 
काननु िम्मत रूपमा िहर् ि ििल तरिकाले उपलधध गिाई िबै तह ि स्वरूपका भ्रष्टाचाि एवम ्अलनयलमततालाई 
लनयन्त्रण गिी िदाचाियिु िमार् बनाउन र्रुिी छ । घ्याङलेख गाउँपाललकामा भ्रष्टाचाि क्रवरुर्द् शून्य 
िहनशीलताको क्रवकाि गिी िदाचाि ि िशुािन प्रवर्द्यन गनय र्रुिी छ ।  
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प्रमखु िमस्या 
िावयर्लनक लनकायहरूमा अपेक्षित उििदाक्रयत्व ि र्वाफदेक्रहता बहन गने िंस्कृलत नहनु ु । भ्रष्टाचाि क्रविोधी 
िंस्कृलतको क्रवकाि नहनु ु। भ्रष्टाचाि लनयन्त्रण गनय िंर्, प्रदेश ि स्थानीय तहका ििकाि बीच प्रभावकािी िञ्चाि, 
िमन्वय ि िहकायय कायम गनय निक्रकन ु।  
चनुौती तथा अविि 

➢ प्रभावकािी अनिुन्धान तहक्रककात िम्बन्धी िमता क्रवकाि गनुय ।  
➢ िूचनादाताको िंििण गनुय ।  
➢ िािी बस्ने तथा अलभयोर्न गने कमयचािीहरूको उक्षचत िंििण गनुय ।  
➢ भ्रष्टाचािीलाई िामाक्षर्क बक्रहष्ट्काि हनुपुनेमा िम्मान प्राप्त हनु ु।  
➢ भ्रष्टाचाि क्रवरुर्द् िक्रिय नागरिक िमार् तथा िञ्चाि र्गत हनु ु।  
➢ अन्तिायक्रिय िहयोग, िहकायय ि िमन्वय तथा अक्ष्तयाि दरुूपयोग अनिुन्धान आयोगको िेत्रीय ि िम्पकय  

कायायलयहरूको स्थापना भई भ्रष्टाचाि क्रवरुर्द्को अलभयानलाई प्रभावकािी रूपमा अगालड बढाउन ु।  
िोच  
भ्रष्टाचािमिु घ्याङलेख । 
लक्ष्य  
भ्रष्टाचाि क्रवरुर्द् शून्य िहनशीलताको नीलत अक्ष्तयाि गिी िशुािन कायम गने ।  
उद्दशे्य  

1. भ्रष्टाचािर्न्य क्रियाकलापको लनयन्त्रण गिी िशुािनको प्रत्याभलूत गनुय ।  
िणनीलतहरु 
ताललका 48: भ्रष्टाचाि लनवािणका िणनीलतहरू 

िणनीलतहरू 
उद्दशे्य १: भ्रष्टाचािर्न्य क्रियाकलापको लनयन्त्रण गिी िशुािनको प्रत्याभलूत गनुय । 
१.१: भ्रष्टाचाि क्रवरुर्द् शून्य िहनशीलताको नीलत अवलम्बन गने । 
१.२: भ्रष्टाचाि लनवािण िम्बन्धमा प्राक्रवलधक िहायता ि िूचना आदान प्रदानिम्बन्धी नेपाल ििकािले गिेको 
व्यवस्थालाई िहयोग ि कायायन्वयन गने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

 

प्रमखु काययिम 
1. भ्रष्टाचाि क्रवरुर्द् नागरिक िचेतना अलभवृक्रर्द् काययिम  
2. भ्रष्टाचािको िूचना ददनेलाई पिुस्कािको व्यवस्था  
3. लनयलमत िावयर्लनक िनुवुाइ काययिम  
4. क्रवकाि आयोर्नाको खचय लनमायण स्थलमै िावयर्लनकीकिण गने व्यवस्था  
5. िंस्थागत िमता क्रवकािकालालग आधलुनक िूचना प्रक्रवलधको प्रयोग  

 

अपेक्षित उपलक्षधध 
भ्रष्टाचाि क्रवरुर्द्मा लनयोक्षर्त रूपमा अलभयान िञ्चालन भई भ्रष्टाचाि लनयन्त्रण हनुेछ । भ्रष्टाचाि क्रवरुर्द्को शून्य 
िहनशीलताको नीलतलाई बल लमलेको हनुेछ । िबै िंर् िंस्थाहरूिँग िहकायय बकृ्रर्द् भई िूचना आदान प्रदान ि 
आवश्यक िमन्वयमा प्रभावकारिता आएको हनुेछ ।  
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९ .४ त्याङ्क प्रणाली 

पषृ्ठभलूम 
योर्ना तर्ुयमालाई प्रभावकािी बनाउनकालालग त्याङ्क िङ्कलन, प्रशोधन ि क्रवश्लिेण गनय िंस्थागत िंिचनाको 
आवश्यक पदयछ । घ्याङलेख गाउँपाललकाले प्राथलमक िवेिण तथा दद्वतीय स्रोतको त्याङ्कको प्रयोग गिेि 
“घ्याङलेख गाउँपाललकाको वस्तकु्षस्थलत क्रवविण, २०७५” प्रकाशन गिी त्याङ्क प्रयोगको एक तहको आधािशीला 
तयाि गिेको छ । िाथै िबै वडाहरूले आन्तरिक प्रयोर्नकोलालग खक्षण्डत रूपमा त्याङ्क िङ्कलन गने कामको 
शरुुवात गिेका छन,् ति व्यवक्षस्थत भइिकेको छैन ।  
प्रमखु िमस्या  
त्याङ्क िङ्कलन ि व्यवस्थापन हेने शाखा व्यवक्षस्थत नहनु,ु  वडा स्तिमा त्याङ्क खण्डीकृत गनय कदठनाइहरू िहन,ु  
त्याङ्क िङ्कलन, प्रशोधन ि क्रवश्लिेण गनय दि र्नशक्षि उपलधध नहनु ुिाथै त्याङ्कहरू एकीकृत नहुँदा प्रयोगमा 
एकरूपकता कायम गनय निक्न ुआदद मु् य िमस्याका रुपमा िहेका छन ्।  
चनुौती तथा अविि  

➢ त्याङ्कमा आधारित िहेि योर्ना तर्ुयमा गने ि योर्नाहरूको प्राथलमकीकिण गने परिपाटीको आधािशीला 
तय गनुय । 

➢ त्यगत अध्ययन, अनिुन्धान ि क्रवश्लिेण गदै क्रवियगत िमस्या, चनुौती ि अवििहरूको पक्रहचान गनय 
िर्ाउ परु् याउन आवश्यक त्याङ्कहरूको िङ्कलन ि व्यवस्थापन गनुय । 

➢ त्याङ्कको प्रयोगमा एकरूपकता कायम गनुय । 
➢ त्याङ्कको आविेयकता ि महत्त्वको बोध हनु ु। 
➢ त्याङ्कमा आधारित िहेि योर्नाहरू लनमायण हनुे परिपाक्रटको क्रवकाि हनु ु। 
➢ लछटो ि छरितो रूपमा त्याङ्क िङ्कलन, प्रशोधन ि क्रवतिण गनय िर्ाऊ परु् याउन िक्ने नयाँ प्रक्रवलधहरू 

क्रवकाि हुँदै र्ान ु। 
िोच 
यथाथय त्याङ्कमा आधारित घ्याङलेख को नीलत तथा योर्ना । 
लक्ष्य  
गाउँपाललकाका िबै क्रकलिमका त्याङ्कहरू लनयलमत रूपमा अद्यावलधक गिी िबैकालालग पहुँचयोग्य बनाउने ।  
उद्दशे्य  

1. त्याङ्कहरू लनयलमत रूपमा अद्यावलधक गने प्रणालीको क्रवकाि गनुय ।  
2. त्याङ्क िङ्कलन प्रक्रियालाई आधलुनकीकिण गनुय ।  

िणनीलतहरु  
ताललका 49: त्याङ्क प्रणालीका िणनीलतहरू 

िणनीलतहरू 
उद्दशे्य १: त्याङ्कहरू लनयलमत रूपमा अद्यावलधक गने प्रणालीको क्रवकाि गनुय । 
१.१: त्याङ्कको िङ्कलन, प्रशोधन, व्यवस्थापन ि प्रकाशनलाई व्यवक्षस्थत बनाउने । 
उद्दशे्य २: त्याङ्क िङ्कलन प्रक्रियालाई आधलुनकीकिण गनुय । 
२.१: त्याङ्क िङ्कलन, प्रशोधन ि क्रवतिण प्रणालीको आधलुनकीकिण गने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

 
प्रमखु काययिम 

1. त्याङ्क िङ्कलन िम्बन्धी नीलत लनमायण  
2. त्याङ्कका मानक ि मापदण्डहरू क्रवकाि  
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3. पाललकाको त्याङ्क वेब पोटयल लनमायण गिी त्याङ्कहरूको एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन ि िावयर्लनकीकिण  
4. त्याङ्क िङ्कलन, प्रशोधन ि क्रवश्लिेणकोलालग कमयचािी तथा क्रवज्ञहरूको िमता ि दिता बकृ्रर्द् काययिम  

 

अपेक्षित उपलक्षधध  
क्रवद्यतुीय त्याङ्क प्रणालीको स्थापना ि िञ्चालन भएको हनुेछ । आयोर्ना अनगुमन ि मूल्याङ्कनकोलालग आवश्यक 
िूचना उपलधध भएको हनुेछ । प्रमाणमा आधारित योर्ना तर्ुयमा गनय आवश्यक त्याङ्क उपलधध भएका हनुेछ 
। 
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परिच्छेद दशः योर्ना तर्ुयमा, कायायन्वयन ि अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

१०.१ योर्ना तर्ुयमा  

पषृ्ठभलूम 

पन्रौं योर्नाको िाक्रिय लक्ष्य क्रविय गनय वागमती प्रदेश ििकािले “ ििंुस्कृत ि िखुी र्नता िमार्बाद उन्मखु 
िमरृ्द् प्रदेश” लनमायण गने लक्ष्यका िाथ प्रदेशको प्रथम पञ्चविीय योर्नाको आधािपत्र तर्ुयमा गिेको छ । 
योर्नाबर्द् क्रवकािकालालग त्यगत अध्ययन, अनिुन्धान ि क्रवश्लिेण गदै क्रवियगत िमस्या, चनुौती ि अवििहरूको 
पक्रहचान गने ि त्यिका आधािमा क्रविय केक्षन्ित िणनीलत ि व्यवहारिक काययनीलतिक्रहतको योर्ना आवश्यक पदयछ 
। त्यिैले घ्याङलेख गाउँपाललकाले पलन पन्रौं योर्ना तथा वागमती प्रदेशको प्रथम पञ्चविीय योर्नाका आधािमा 
ती योर्नाका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरू प्राप्ती आधािमा घ्याङलेख गाउँपाललकाले आफ्नो पक्रहलो पञ्चविीय योर्ना तयाि 
पािेको छ । योर्नाहरूलाई त्य ि प्रमाणमा आधारित ि नलतर्ामखुी बनाउन हिेक आयोर्नाको नलतर्ा खाका 
क्रवकाि गने ि पाललकाले कायायन्वयन गिेको योर्नाको लनयलमत रूपमा मूल्याङ्कन गिी उपलक्षधध िावयर्लनक गने 
व्यवस्थाको क्रवकाि गनय पलन आवश्यक भएको छ ।  

प्रमखु िमस्या 
िाक्रिय योर्ना आयोग ि प्रदेश योर्ना आयोगिँग लनयलमत रूपमा पिामशय गिी नीलत तथा योर्ना तर्ुयमा गने ि 
काययिमहरूको वगीकिण गने वाताविण बन्न निक्न ु। योर्ना तर्ुयमालाई मागयलनदेश गनय आवश्यक खण्डीकृत 
त्याङ्कको उपलधधता नहनु ु। पयायप्त र्नशक्षि, भौलतक िंिचना ि बरे्टको अभाव िहन ु। कमयचािीहरूको स्थाक्रयत्व 
नहनु ुि िमयमा नै योर्नाको तयािी हनु निक्न ुमु् य मस्याहरू हनु। 

चनुौती तथा अविि 

➢ प्रथम पञ्चविीय योर्ना, वाक्रियक क्रवकाि काययिम ि मध्यमकालीन खचय िंिचना बीचको िामन्र्स्य कायम 
गदै योर्ना कायायन्वयनलाई प्रभावकािी बनाउन ु।  

➢ योर्ना लनमायणकोलालग आवश्यक क्रवज्ञ र्नशक्षिहरू पाललका स्तिमा न ैउत्पादन गिी योर्ना लनमायणको 
प्रणालीलाई मर्बतु ि ददगो बनाउन ु।  

➢ लनयलमत रूपमा क्रवियगत त्याङ्क िङ्कलन, प्रशोधन ि क्रवश्लिेण गिी योर्ना छनौट गने प्रणालीको आधािशीला 
तयाि गनुय ।  

➢ योर्ना कायायन्वयन गने लनकायको िमता ि दिता अलभवृक्रर्द् गिी योर्ना कायायन्वयन गनुय ।  

➢ योर्ना तर्ुयमाप्रलत िबै िमदुायको र्नचािो ि िहभालगता बढ्दै र्ान ु।  

➢ िाक्रिय योर्ना आयोग तथा प्रादेक्षशक नीलत तथा योर्ना आयोगको अनभुव योर्ना लनमायणमा उपयोग गनय 
िक्ने िम्भावनाहरू िहन ु।  

➢ घ्याङलेख पाललकाले पञ्चविीय योर्ना लनमायण गिी योर्नाबर्द् रूपमा क्रवकाि लनमायणका काययहरू अगालड 
बढाउन ेकाययको थालनी हनु ु।  

➢ िाक्रिय योर्ना आयोग ि प्रदेश नीलत तथा योर्ना आयोग बीच िहकायय ि िमन्वय बकृ्रर्द् भई स्थानीय 
तहलाई िहर्ीकिण गने वातािण बन्नु ।  

िोच 

"स्थानीय आवश्यकताका आधािमा योर्ना लनमायण तथा प्राथलमकीकिण गने पर्द्लतको क्रवकाि"  
लक्ष्य  

परिणाममखुी योर्ना लनमायणको घ्याङलेखलाई िमरृ्द् बनाउने ।  
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उद्दशे्य 

1. वैज्ञालनक त्यमा आधारित परिणाममखुी योर्ना तर्ुयमा गनुय ।  

2. योर्नाको प्रभावकािी कायायन्वयन गनुय ।  

3. योर्नाहरूको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन िंिचनाको क्रवकाि गनुय ।  

िणनीलतहरु 

ताललका 50: योर्ना तर्ुयमाका िणनीलतहरू 

िणनीलत 

उद्दशे्य १: वैज्ञालनक त्यमा आधारित परिणाममखुी योर्ना तर्ुयमा गनुय । 

१.१: त्यका आधािमा स्थानीय आवश्यकतालाई िमेटेि परिणाममखुी नीलत तथा योर्ना बनाउने । 
उद्दशे्य २: योर्नाको प्रभावकािी कायायन्वयन गनुय । 

२.१: क्रवियगत िलमलतहरू बनाई तहगत िम्बन्ध तथा अन्तिििकािी िमन्वय कायम गने । 
उद्दशे्य ३: योर्नाहरूको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन िंिचनाको क्रवकाि गनुय । 

३.१: योर्ना अनगुमन लनदेक्षशका ि ियन्त्र बनाई लनयलमत िमीिा गने िाथै तेस्रो ि स्वतन्त्र पिबाट क्रवशेि 
आयोर्नाहरूको मूल्याङ्कन गने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

प्रमखु काययिम 

1. योर्नाको वगीकिण गनय मापदण्ड तर्ुयमा  

2. अनगुमनको लनदेक्षशका लनमायण तथा कायायन्वयन  

3. आयोर्नाको पक्रहचान, छनौट ि कायायन्वयन गने उच्चस्तिीय िंयन्त्र लनमायण  

4. िाक्रिय योर्ना आयोग, प्रादेक्षशक नीलत तथा योर्ना आयोग,  क्रवकाि िाझेदाि िंर् िंस्था, ि लनर्ी िंर्–
िंस्थाहरूिँग िहकायय गिी अनिुन्धानमूलक कायय िञ्चालन  

5. तोक्रकएका आयोर्नाहरूको मूल्याङ्कन आफै वा तेस्रो पिद्वािा मूल्याङ्कन  

6. योर्ना तर्ुयमाका िबै चिणमा लाभग्राही ि ििोकािवालाको िहभालगतामा छलफल काययिम  

 

अपेक्षित उपलक्षधध  

योर्ना तर्ुयमा प्रणालीको िंस्थागत क्रवकाि ि नीलतगत व्यवस्था लाग ु हनुेछ । िूचकहरूको आधािमा 
आयोर्नाहरूको कायायन्वयन ि बरे्टको लनक्षित प्रलतशत अध्ययन अनिुन्धानकालालग छुट्याइएको हनुेछ । 

१०.२ आयोर्ना बैंक 

पषृ्ठभलूम 
घ्याङलेखको लतब्र आलथयक क्रवकाि तथा िामाक्षर्क रुपान्तिणकालालग आवश्यक आयोर्नाहरूको पक्रहचान गदै 
लतनको प्राथलमकतािम लनधायिण गिी बीिीय अनशुािन कायम गनय ि लगानीका थप अविि र्टुाउन प्रािम्भ देक्षख 
न ैआयोर्ना बैंकको अवधािणालाई आत्मिात िोही अनरुूप अयोर्ना बैकको तयािी गिे बाट स्थानीय माग ि 
आवश्यकता अनरुूप आलथयक रूपमा िंभाव्य, िामाक्षर्क िांस्कृलतक रूपमा ग्राह्य, वाताविणीय रूपमा अनकुुललत ि 
व्यवस्थापकीय रूपमा कायायन्वयन योग्य आयोर्नाहरूको छनौट गनय ि कुशल कायायन्वयन गिी अपेक्षित उपलक्षधध 
क्रविय गनय घ्याङलेख आयोर्ना बैंकले आवलधक योर्ना बनाउन िहयोग गिेको छ। 
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प्रमखु िमस्या 
पूवयतयािी ि क्रवश्लिेण क्रवना आयोर्नाहरूको छनोट गिी कायायन्वयन गने परिपाटीले लनिन्तिता पाउन ु। आवश्यकता, 
लागत ि लाभ क्रवश्लिेण गिी आयोर्नाहरूको बैंक बनाउने परिपाटी क्रवकाि हनु ुपनेमा िार्नीलतक ि प्रशािलनक 
पहुँच हाबी हनु ु। िंस्थागत िंिचना ि पयायप्त र्नशक्षि नहुँदा आयोर्ना बैंक बनाउने काययहरू अगालड बढ्न 
निक्न ु। अध्ययन ि अनिुन्धानको आधािमा आयोर्नाहरूको लागत ि मनुाफाबािे स्पष्ट हनु निक्दा अन्तरिक 
लगानी व्यवस्थापन ि लगानी आकक्रियत गनयमा कदठनाइहरू हनु ु।  
चनुौती तथा अविि 

➢ िंर्ीय तथा प्रदेश ििकाििँग तादत्म्यता हनुे गिी आयोर्नाहरूको बैंक तयाि पानुय ।  
➢ आयोर्ना बैंक बनाउनकोलालग िंस्थागत िंिचना लनमायण गनुय ।  
➢ लागत ि मनुाफा हेिी ििकािी आयोर्नाहरूको प्राथलमकीकिण गने परिपाटीको क्रवकाि गनय ििकािले 

कायायन्वयनमा ल्याउने आयोर्नाहरूको आयोर्ना बैंक बनाउन ु।  
➢ ििकािी स्रोतले मात्र क्रवकाि गनय निक्रकने पाललकाका गौिवका आयोर्नाहरूको क्रवकािकोलालग लनर्ी 

िेत्र तथा वैदेक्षशक लगानीकताय आकक्रियत गनय िहयोगी हनु ेगिी आयोर्ना बैंक बनाउन ु।  
➢ आयोर्नाहरूको छनौट प्रक्रिया वैज्ञालनक बनाउन ु।  
➢ िम्भाव्यता अध्ययनका आधािमा स्थानीय स्तिको आयोर्ना बैंक बनाउने अभ्याि प्रािम्भ गनुय ।  
➢ आयोर्ना बैंक बनाउने काययलाई प्राथलमकतामा िाख्न ु।  
➢ आयोर्ना बैंक बनाएि मात्र बरे्ट क्रवलनयोर्न योर्ना तर्ुयमालाई भिपदो बनाउन आयोर्नाको िूची तयाि 

गने अभ्यािहरूको प्रािम्भ हनु ु।  
िोच 
"आयोर्ना बैंक माफय त घ्याङलेखको िणनैलतक आयोर्नाहरूको पक्रहचान ि छनौट"  
लक्ष्य  
आयोर्नाहरूका लनधायरित लक्ष्यहरू तोक्रकएको गणुस्ति, लागत ि िमयावलध लभत्र िम्पन्न गिी लगानीको उच्चतम 
प्रलतफल प्राप्त गने ।  
उद्दशे्य  

1. घ्याङलेखको लतब्र क्रवकािकालालग आयोर्ना बैंक बनाउने आधािशीला लनमायण गनुय ।  
2. आयोर्ना कायायन्वयन मोडाललटी पक्रहचान गिी लिफारिि गनुय ।  
3. क्रविीय स्रोतको पक्रहचान गिी प्रभावकािी ढङ्गबाट परिचालन गनुय ।  

िणनीलतहरु 
ताललका 51: आयोर्ना बैंकका िणनीलतहरू 

िणनीलतहरू 
उद्दशे्य १: घ्याङलेखको लतब्र क्रवकािकालालग आयोर्ना बैंक बनाउने आधािशीला लनमायण गनुय । 
१.१: आयोर्ना बैंक लनमायणको थप बैज्ञालनक आधाि तयाि गने । 
उद्दशे्य २: आयोर्ना कायायन्वयन मोडाललटी पक्रहचान गिी लिफारिि गनुय । 
२.१: कायायन्वयन मोडाललटीकोलालग आवश्यक नीलत लनयम बनाई लनयमन गने । 
उद्दशे्य ३: क्रविीय स्रोतको पक्रहचान गिी प्रभावकािी ढङ्गबाट परिचालन गनुय । 
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३.१: िंर्ीय तथा प्रदेश ििकाििँग िमन्वय गिी आवश्यक क्रविीय स्रोत तथा िाधनको पक्रहचान तथा परिचालन 
गने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

प्रमखु काययिम 
1. आयोर्ना बैंक िलमिा  
2. िम्भाव्यता अध्ययन गिी आयोर्ना बैंक अनरुूप काययिम तर्ुयमा  
3. छनौटमा पिेका आयोर्नालाई आवश्यक बरे्ट क्रवलनयोर्न गने ि मध्यमकालीन खचय िंिचनामा िमावेश 

गने व्यवस्था  
4. आयोर्नाको पक्रहचान, वगीकिण, प्राथलमकीकिण, छनौट ि मूल्याङ्ककनको मापदण्ड लनमायण  
5. आयोर्ना बैंकलाई क्रवद्यतुीय प्रणालीमा अलभलेख िाख्न कमयचािीको दिता अलभवृक्रर्द्  
6. िार्स्व िधुाि कायय योर्ना तर्ुयमा  

अपेक्षित उपलक्षधध 
बरे्ट क्रवलनयोर्न पािदशी, िमतामूलक ि वैज्ञालनक भएको हनुेछ । क्रवकािका आयोर्नाहरू आयोर्ना बैंकमा 
आवर्द् गिी िञ्चालन भएको हनुेछ । आयोर्नाहरूको प्राथलमकीकिण ि छनौट अध्ययन अनिुन्धान ि मापदण्डको 
आधािमा भएका हनुेछन ्।  

१०.३ योर्नाको िंस्थागत कायायन्वयनको व्यवस्था 
पषृ्ठभलूम 

िमरृ्द् घ्याङलेख लनमायण गनय बनेका योर्नाहरूको िफल कायायन्वयनकालालग तीन तहका ििकािहरू बीच मात्र 
नभई पाललका लभतै्रका िबै वडा कायायलयहरू तथा क्रवलभन्न ििकािी कायायलयहरू बीच िमन्वय एवम ्िहकायय 
अत्यावस्यक हनु्छ । नेपालको िंक्रवधानको धािा २३२ मा तीन तहका ििकािहरूको िम्बन्ध िहकारिता, 
िहअक्षस्तत्व ि िमन्वयको लिर्द्ान्तमा आधारित हनु ेउल्लेख गिेको छ । त्यिैगिी अनिूुची ५ मा नेपाल ििकािले 
िम्पादन गने एकल अलधकाि िेत्र लभत्रका काययहरू, अनिूुची ६ मा प्रदेश ििकािले िम्पादन गने काययहरू, अनिूुची 
७ मा िंर् ि प्रदेशले िाझा रूपमा िम्पादन गने काययहरू, अनिूुची ८ मा स्थानीय तहका एकल अलधकाि िेत्र 
लभत्रका काययहरू ि अनिूुची ९ मा तीन तहका ििकािले िम्पादन गने िाझा अलधकािका काययहरू उल्लेख गरिएको 
छ । देशमा िंर्ीयताको अभ्याि प्रािम्भ भए पिात ्तीन तहमा (िंर्, प्रदेश ि स्थानीय तह) ििकाि गठन भई 
क्रियाशील भएका छन ्। तीन तहका ििकािले कायायन्वयन गने एकल अलधकाि िेत्रका काययहरूमा प्रष्टता भए 
तापलन िाझा अलधकाि लभत्रका काययहरू कायायन्वयन गने काययहरूमा प्रष्टता आएको छैन । तिथय तीन तहका 
ििकािले प्रभावकािी काम िम्पादन गनय आपिी िामन्र्स्य, िमन्वय ि िहकायय आवश्यक पदयछ । प्रष्टता नभएका 
काययहरू आपिी िहकायय ि िमन्वयमा िम्पादन गिी र्नतालाई ििकािको उपक्षस्थलत ि अनभुलूत गिाउन िक्रकन्छ 
।  

प्रमखु िमस्या  

स्थानीय तहका िेत्रालधकािहरू मोटामोटी रूपमा मात्र उल्लेख गरिएको ि तँोकेि नछुट्याइएको हुँदा कायय 
िम्पादन गनय केही अस्पष्टताहरू िहेको । कायय क्रवस्ततृीकिणमा केही व्या्या गरिएको भए तापलन व्या्या नभएका 
कैयौं िबालहरू िहेको । कायायन्वयन चिणमा ती काययहरू दोहोरिने, एक अकायको िेत्र अलतिमण हनु े। तीन 
तहका ििकािले काययन्वयन गने आयोर्नाहरूको हालिम्म वगीकिण नभएको । योर्ना तर्ुयमा तथा कायायन्वयनमा 
थप िमस्या पैदा गिेको ।  
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चनुौती तथा अविि 

1. तीन तहका ििकािले कायायन्वयन गने आयोर्नाहरूको वगीकिण गिी कायय प्रष्टता गनुय ।  

2. प्राथलमकतामा पिेका आयोर्नाहरू कायायन्वयनकोलालग स्रोत व्यवस्थापन गनुय ।  

3. आयोर्ना कायायन्वनमा प्रभावकरिता ल्याउन ु।  

4. आयोर्नाहरूको वगीकिण गिी कायय प्रष्टता ल्याउन आयोर्ना वगीकिण िम्बन्धी छलफलले नीलत 
लनमायताको ध्यान आकियण गनुय ।  

5. िंर्ीयता कायायन्वयनकोलालग काययताललका लनमायण हनु ु।  

िोच 

"िबै तहका ििोकािवाला ििकािहरू तथा ििकािी लनकायिँग िहअक्षस्तत्व िक्रहतको िहकायय"  

लक्ष्य  

िहकायय ि िमन्वयका आधािमा आयोर्नाहरूका क्रकफायत ि िमयमा नै कायायन्वयन गने िमतामा अलभवृक्रर्द्   

उद्दशे्य  

क आयोर्ना पक्रहचान, बरे्ट क्रवलनयोर्न तथा लनमायणमा िबै तहका ििोकािवाला ििकािहरू तथा ििकािी लनकायिँग 
िमन्वय एवम ्िहकायय गनुय ।  

िणनीलतहरु 

ताललका 52: योर्नाको िंस्थागत कायायन्वयनको व्यवस्थाका िणनीलतहरू 

िणनीलत 

उद्दशे्य १: आयोर्ना पक्रहचान, बरे्ट क्रवलनयोर्न तथा लनमायणमा िबै तहका ििोकािवाला ििकािहरू तथा 
ििकािी लनकायिँग िमन्वय एवम ्िहकायय गनुय । 

१.१: तीन तहका ििकािको काययिेत्र ि िेत्रालधकाि प्रष्ट गनय आयोर्नाहरूको वगीकिण गनय प्रदेश ििकाििँग 
िहकायय गने । 
क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

प्रमखु काययिम 

1. आयोर्नाहरूको पक्रहचान, क्रवकाि तथा कायायन्वयन  

2. ठुला आयोर्नाहरूको काययन्वयन िमयन्वय िहर्ीकिण   

3. योर्ना तर्ुयमा गनय क्रवज्ञहरूिँग प्राक्रवलधक पिामशय  

अपेक्षित उपलक्षधध 

िंर्ीय तथा प्रदेश ििकािवाट िार्स्वको बाँडफाँड, िमपूिक, िितय ि क्रवशेि अनदुान आवश्यकता अनिुाि िमयमै 
प्राप्त हनुेछ । ठुला िणनीलतक आयोर्नाहरूको क्रवस्ततृ अध्ययन गने ि कायायन्वयनकोलालग आवश्यक स्रोतको 
व्यवस्था हनुेछ ।  

१०.४ अनगुमन, मूल्याङ्कन ि वाक्रियक िलमिा  
पषृ्ठभलूम 

अनगुमनले क्रवकाि काययिम ि आयोर्नाहरूको नलतर्ा खोज्ने ि कायायन्वयन गने पिलाई बढी क्षर्म्मेवाि बनाउनकुो 
िाथै र्वाफदेही पलन बनाउँछ । नीलत, योर्ना, काययिम तथा आयोर्नाहरूको कायायन्वयनको िलुनक्षिततालालग 
अनगुमन तथा त्यिबाट प्राप्त नलतर्ाको क्रवश्लिेणकालालग मूल्याङ्कनको आवश्यकता पदयछ । क्रवकाि आयोर्नाहरूबाट, 

लनधायरित िमयावलध लभत्र लनक्षित उपलक्षधध तथा लागत अनिुािको प्रलतफल प्राप्त भए/नभएको यक्रकन गनय िशि 
एवम ्लनष्ट्पि अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको व्यवस्था हनुपुदयछ । अनगुमन एउटा लनिन्ति चललिहने प्रक्रिया हो, र्ो 
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आयोर्ना कायायन्वयनको चिणमा गरिन्छ, यिको मु् य उद्देश्य चाल ुपरियोर्नाको प्रगलत ि क्रढलािसु्तीको बािेमा 
ििोकािवालाहरूलाई िमयमा न ैर्ानकािी गिाई परियोर्नालाई िही बाटोमा क्रहंडाउन ुहो ।  

प्रमखु िमस्या 

कमयचािीहरूको स्थाक्रयत्व नहनु,ु आवश्यक त्याङ्क ि िूचनाहरू उपलव्ध ि व्यवक्षस्थत नहनु ु । िीलमत बरे्ट, 

त्याङ्कको कमर्ोि आधािहरू, िंस्थागत िंिचनाहरू व्यवक्षस्थत नहनु ु। पयायप्त र्नशक्षि ि भौलतक िंिचना नहनु ु 

चनुौती तथा अविि 

➢ िफलतापूवयक अनगुमन तथा मूल्याङ्कन पर्द्लतको कायायन्वयन गनुय ।  

➢ अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको स्थापना गनुय ।  

➢ नलतर्ामूलक त्यहरूको पक्रहचान गिी आयोर्नामा िमावेश गनुय । 

➢ अनगुमन तथा मूल्याङ्कन बािे िंस्थागत धािण बन्नु ।  

➢ अनगुमन तथा मूल्याङ्कन काययकोलालग िंगठन िंिचना लनमायण गदाय महत्त्व ददन ु। 

िोच 

"प्रभावकािी अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रणलीको क्रवकाि"  

लक्ष्य  

नलतर्ामूखी अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रणलीलाई क्रवकाि लनमायण तथा व्यवस्थापनमा िंस्थागत एवम ्स्थाक्रपत गने ।  

उद्दशे्य  

1. योर्नाहरूको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकािी बनाउन ु।  

2. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन िंिचनाको लनमायण तथा नीलतगत व्यवस्था गनुय ।  

िणनीलतहरु 

ताललका 53: अनगुमन, मूल्याङ्कन ि वाक्रियक िलमिाका िणनीलतहरू 

िणनीलत 

उद्दशे्य १: योर्नाहरूको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकािी बनाउन ु। 

1.१: र्नशक्षिको िमता अलभवृक्रर्द् गने । 
१.२: अनगुमन तथा मूल्याङ्कन लनदेक्षशका बनाई तहगत रूपमा अनगुमन िंयन्त्र क्रवकाि गने ।  

१.३: आयोर्नाहरूको हिेक पिलाई आधाि मानी अनगुमन तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकािी बनाउने ।  

उद्दशे्य २: अनगुमन तथा मूल्याङ्कन िंिचनाको लनमायण तथा नीलतगत व्यवस्था गनुय । 

2.१: अनगुमन तथा मूल्याङ्कनकोलालग स्पस्ट नीलत बनाई लाग ुगने । 
2.२: अनगुमन तथा मूल्याङ्कन कायय प्रभावकािी रूपमा कायायन्वयन गने ।  

२.3: योर्ना कायायन्वयन ि अनगुमन तथा मूल्याङ्कनलाई यथाथयपिक ि परिणामखुी बनाउने । 

क्रवस्ततृ र्ानकािीका लालग हेनुयहोि ्आवलधक योर्ना 

प्रमखु काययिम 

1. आयोर्नाहरूको आवश्यक अनगुमन ि मूल्याङ्कन  

2. लनदेक्षशका तथा अन्य िामग्रीको क्रवकाि  

3. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन मापदण्ड लनमायण तथा कायायन्वयन  

4. अनगुमन तथा मूल्याङ्कन योर्ना तर्ुयमा  

5. िूचकहरूको लनमायण  

6. र्नशक्षिको िमता अलभवृक्रर्द् काययिम  
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अपेक्षित उपलक्षधध 

आयोर्ना अनगुमन ि मूल्याङ्कनकोलालग छुट्टाछुटै लनदेक्षशका बनेको हनुछे । हिेको आयोर्नाको लालग अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कनका िूचकहरू बनेका हनुेछन ्। िूचकहरूको आधािमा आयोर्नाहरूको मूल्याङ्कन गरिएको हनुेछ । 
क्रवकािकोलालग छुट्याइएको बरे्टको लनक्षित प्रलतशत अनगुमन तथा मूल्याङ्कनकोलालग छुट्याइएको हनुेछ । 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कनबाट लनस्केका परिणामहरू ि लिफारििहरूलाई योर्ना तर्ुयमा िमावेश गरिएको हनुेछ । 
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परिच्छेद एर्ािः काययिम खाका 
ताललका 54: घ्याङलेख गाउँपाललकाको िमग्र क्रवकाि योर्ना/काययिम खाका 

काययिमहरू इकाइ 
आधाि  

विय 

लक्ष्य योर्ना अवलधको र्म्मा 
बरे्ट प्रलतशत 

प्राथलमक्रकिण 

पक्रहलो आ.व. बरे्ट दोस्रो आ.व. बरे्ट तेस्रो आ.व. बरे्ट लक्ष्य 
बरे्ट (रू. 
हर्ािमा) 

घ्याङलेख गाउँपाललकाका गौिवका आयोर्नाहरू         
 382000 37.80  

क्रपपल भञ्ज्याङ्ग - हायूटाि- िोला भञ्ज्याङ्ग - िामपिु 
पक्की िडक लनमायण 

क्रकलम 8 5 75000 5 75000 5 75000 23 
225000 22.27 

P1 

घ्याङलेख रिङिोड लनमायण (लिम्ले खोला - िामपिु 
– लिङ्खपाल – र्गेुपानी – कागललङ – 
िातदोबाटो – फापिचलुी – लिम्ले) 

क्रकलम 0 2 30000 2 30000 2 30000 6 

90000 8.91 

P1 

कृक्रि प्रालबलधक क्षशिालय स्थापना िङ्ख्या 0    5000  5000  10000 0.99 P2 

फापिचलुी पययटन िेत्र पूवायधाि प्रवर्द्यन काययिम एकमषु्ट 0  1500  1500  1500  4500 0.45  

िामपिु खोला (पाखिुाफेदी) ड्याम लनमायण गिी 
ललफ्ट लिंचाइ आयोर्ना िञ्चालन (वाडय नं. ४/५ 

करिव ५०० लम. उचाइ) 

िङ्ख्या 0  1000  5000  5000  
11000 1.09 

P1 

ललपे खोला - टुनी भञ्ज्याङ्ग ललफ्ट लिंचाइ 
आयोर्ना िञ्चालन (करिव २०० लम. उचाइ) 

िङ्ख्या 0  1000      
1000 0.10 

P1 

क्षचस्यान केन्ि लनमायण (५०० मे.ट. िमता) िङ्ख्या 1  500  5000  5000 1 10500 1.04 P2 

पन्र शैयाको िकु्रवधा िम्पन्न अस्पताल लनमायण तथा 
िञ्चालन 

िङ्ख्या 0  10000  20000    
30000 2.97 

P1 

कृक्रि, वागवानी, पशपुक्षन्छ क्रवकाि ि व्यविाक्रयकिण          50550 5.00  

कृक्रि           39550 3.91  

एक र्ि एक टनले िङ्ख्या 200 100 500 150 750 200 1000 650 2250 0.22 P1 

एक वडा एक लबउ लबर्न भण्डािण तथा िंकलन 
केन्ि (अदवुा, आल ुि बकुल्ला) िङ्ख्या 0 1 300 1 300 1 350 3 

950 0.09 

P2 
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काययिमहरू इकाइ 
आधाि  

विय 

लक्ष्य योर्ना अवलधको र्म्मा 
बरे्ट प्रलतशत 

प्राथलमक्रकिण 

पक्रहलो आ.व. बरे्ट दोस्रो आ.व. बरे्ट तेस्रो आ.व. बरे्ट लक्ष्य 
बरे्ट (रू. 
हर्ािमा) 

कृक्रि पकेट िेत्र लनमायण (अदवुा, कागती, केिा, 
अलैची-वाडय न, १; बकुल्ला, अदवुा-वाडय नं.२; 

बकुल्ला, लिनु ि प्यार्-वाडय नं. ३; कोदो ि आल-ु
वाडय नं. ४; बकुल्ला, कागती, अम्लीिो-वाडय नं. ५) 

िङ्ख्या 0 1 500 1 500 1 500 3 

1500 0.15 

P1 

आगायलनक खेलत प्रवर्द्यन काययिम एकमषु्ट   500  500  500  1500 0.15 P2 

एक पकेट िेत्र एक हाते ट्रयाक्टि व्यवस्थापन िङ्ख्या 0 5 1000 10 2000 10 2000 25 5000 0.49 P1 

एक वडा एक कृक्रि प्राक्रवलधक िङ्ख्या २ १ 400 1 400 1 400 5 1200 0.12 P2 

कृक्रि प्राक्रवलधक क्रवद्यालय िङ्ख्या 0     1 20000 1 20000 1.98 P2 

एक वडा एक आधलुनक नियिी िञ्चालन िङ्ख्या 0 1 300 1 300 1 350 3 950 0.09 P2 

एक वडा एक कृक्रि प्याथोलोर्ी ल्याब लनमायण तथा 
िञ्चालन 

िङ्ख्या 0 1 300 1 350 1 350 3 
1000 0.10 

P2 

बाली लबमा काययिम एकमषु्ट   400  400  500  1300 0.13 P1 

बाँझो र्ग्गा लनरुत्िाक्रहत काययिम एकमषु्ट   300  300  300  900 0.09 P1 

कृक्रि एम्बलेुन्ि िञ्चालन िङ्ख्या 0   1 3000   1 3000 0.30 P1 

पशपुालन           11000 1.09  

दगु्ध िंकलन केन्ि प्रवर्द्यन काययिम (वाडय नं. २, 

४ ि ५) िङ्ख्या 2 1 500 1 500 1 500 5 
1500 0.15 

 

बाख्रा पालन प्रवर्द्यन तथा पकेट िेत्र व्यवस्थापन 
(वाडय नं. १, २, ३, ४ ि ५) िङ्ख्या 0 1 500 1 500 1 600 3 

1600 0.16 

P1 

एक वाडय एक पश ुप्राक्रवलधक (ल्याब िक्रहत) िङ्ख्या 2 1 400 1 400 1 400 5 1200 0.12 P2 

नश्ल िधुाि काययिम (रै्क्रवक ि AI) एकमषु्ट   700  800  900  2400 0.24 P2 

कुखिुा पालन प्रवर्द्यन काययिम एकमषु्ट   300  350  400  1050 0.10 P1 

बंगिु पालन प्रवर्द्यन काययिम एकमषु्ट   200  250  300  750 0.07 P1 

पश ुलबमा काययिम (७५%/२५%) एकमषु्ट   500  500  500  1500 0.15 P1 
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काययिमहरू इकाइ 
आधाि  

विय 

लक्ष्य योर्ना अवलधको र्म्मा 
बरे्ट प्रलतशत 

प्राथलमक्रकिण 

पक्रहलो आ.व. बरे्ट दोस्रो आ.व. बरे्ट तेस्रो आ.व. बरे्ट लक्ष्य 
बरे्ट (रू. 
हर्ािमा) 

पशपुालन िम्बन्धी ताललम िञ्चालन िङ्ख्या 0 2 500 2 500   4 1000 0.10 P1 

पययटन क्रवकाि          11500 1.14  

र्ातीय तथा िांस्कृलतक पक्रहचान िक्रहतको होमस्टे 

िञ्चालन (िनुवुाि टोल -वाडय नं. १); थामी टोल -
वाडय नं. २;  ि अमले वाडय नं. १) 

िङ्ख्या 0     1 500 1 

500 0.05 

P2 

पदमागयहरूको लनमायण (हरिहिपिुगढ़ी-मरिन-
मधवुनी- डांडी गिुािे-िोला भञ्ज्याङ्ग-चन्दनपिु- 

नैिने-िार्धानी) 
क्रकलम 0 3 1500 4 2000 5 2500 12 

6000 0.59 

P1 

पदमागयहरूको लनमायण (फापिचलुी-िातदोबाटो) क्रकलम 0     3 1500 3 1500 0.15 P2 

र्गेुपानी (लिन्धलुी/काभ्र ेबोडयि) िहेको लखान 

गमु्बा िंििण तथा पययटन प्रवर्द्यन 
एकमषु्ट   500    1500  

2000 0.20 

P2 

मरिन-बिार् मक्षन्दि िंििण तथा पययटन प्रवर्द्यन एकमषु्ट   500  1000    1500 0.15 P2 

लर् ुउद्यमक्षशलता क्रवकाि ि स्व–व्यविाय प्रवर्द्यन          6200 0.61  

लर् ुउद्यम क्रवकाि काययिम एकमषु्ट   500  500  500  1500 0.15 P1 

स्थानीय बर्ािको माग ि आपूलतयको आधािमा 
व्यविाय िञ्चालनमा िहक्षर्किण काययिम 

एकमषु्ट   300  300  300  
900 0.09 

P1 

प्रक्रवलध तथा लिप हस्तान्तिण ि िबलीकिण 
काययिम 

िङ्ख्या 0 1 500  800  1000 1 
2300 0.23 

P2 

लगानी स्रोत िम्मको पहुँच स्थाक्रपत गनय 
िहक्षर्किण काययिम 

एकमषु्ट   300  500  700  
1500 0.15 

P1 

क्रवक्षिय िंस्था ि िहकािी िते्र परिचालन          5100 0.50  

हिेक बस्ती तथा टोलमा मक्रहला आत्मलनभयि 
िमूहहरूको गठन ि परिचालन 

एकमषु्ट   200  200  200  
600 0.06 

P1 

िमूहलाई वडास्तिको वचत तथा ऋण िहकािीमा 
आवर्द्ता ि मक्षर्यङ 

िङ्ख्या 0   1 500   1 
500 0.05 

P1 
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काययिमहरू इकाइ 
आधाि  

विय 

लक्ष्य योर्ना अवलधको र्म्मा 
बरे्ट प्रलतशत 

प्राथलमक्रकिण 

पक्रहलो आ.व. बरे्ट दोस्रो आ.व. बरे्ट तेस्रो आ.व. बरे्ट लक्ष्य 
बरे्ट (रू. 
हर्ािमा) 

िहकािीको व्यविाक्रयक योर्ना लनमायण िङ्ख्या 0 1 400     1 400 0.04 P2 

लडर्ीटल अलभलेखनका लालग िहक्षर्किण काययिम िङ्ख्या 0     1 500 1 500 0.05 P2 

िहकािी लिर्द्ान्त ि अन्तििाक्रिय अभ्यािको 
आधािमा अनगुमन 

एकमषु्ट   200  200  200  
600 0.06 

P1 

गाउँपाललकाका िबै र्िधिुीलाई िहकािीमा आवर्द् 
गने काययिम 

िङ्ख्या 650 300 200 500 300 500 300 1950 
800 0.08 

P1 

गरिबी स्ति अनिुाि आयआर्यन बृक्रर्द्का लालग 
िहकािी माफय त िहायता काययिम 

एकमषु्ट   500  500  700  
1700 0.17 

P1 

उद्योग बाक्षणज्य तथा आपलुतय व्यवस्था          8200 0.81  

क्रपठो तथा च्या्ला उत्पादन तथा प्याक्रकङ्ग उद्योग 

िञ्चालन 
एकमषु्ट   500  1000  1500  

3000 0.30 

P1 

लततेपातीको व्यविाक्रयक खेती प्रवर्द्यन काययिम एकमषु्ट   200  200  200  600 0.06 P2 

स्थानीय श्रोतको पक्रहचान गिी स्थानीय स्रोतमा 
आधारित हस्तकला उद्योग िञ्चालन (नाङ्खलो, डालो 

आदद) 
िङ्ख्या 0 1 300 2 600 2 600 5 

1500 0.15 

P1 

एक वडा एक शपुथ मलु्य खाद्यान्न पिल िङ्ख्या 0   1 500 1 500 2 1000 0.10 P1 

उद्योग व्यवशाय िञ्चालनकालालग स्थानीय 
आवस्यकता अनरुुपको काययक्रवलध लनमायण 

िङ्ख्या 0 1 300     1 
300 0.03 

P2 

िबै प्रकािका स्थानीय उद्योग-व्यवशायको िहर् 
दताय तथा लनयलमत अनगुमनको व्यवस्था एकमषु्ट   100  100  100  

300 0.03 

P2 

गाउँपाललका िेत्रबाट भइ िाखेको कुचो, बाँि, बोडी, 
लिलम, अदवुाको लनयायतको व्यविाक्रयक प्रवर्द्यन 

एकमषु्ट   300  300  300  
900 0.09 

P1 

स्थानीय उद्योग-व्यविायी प्रोत्िाहन काययिम िङ्ख्या 0 1 200 1 200 1 200 3 600 0.06 P1 

खाद्य ििुिा ि गरिवी लनवािण          8400 0.83  

ितु्केिी प्रोत्िाहन काययिम एकमषु्ट   1000  1000  1100  3100 0.31 P1 
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काययिमहरू इकाइ 
आधाि  

विय 

लक्ष्य योर्ना अवलधको र्म्मा 
बरे्ट प्रलतशत 

प्राथलमक्रकिण 

पक्रहलो आ.व. बरे्ट दोस्रो आ.व. बरे्ट तेस्रो आ.व. बरे्ट लक्ष्य 
बरे्ट (रू. 
हर्ािमा) 

पोिण स्तरिकिण तथा गभयवती मक्रहला पक्रहचान 
काययिम 

एकमषु्ट   200  200  200  
600 0.06 

P1 

पोिण िचेतना काययिम िङ्ख्या 0 5 1000 5 1000 5 1000 15 3000 0.30 P1 

गरिवी नक्िाकंन काययिम िङ्ख्या 0 1 700     1 700 0.07 P1 

बाँझो र्ग्गा िाख्न ेप्रवृती लनरुत्िाहन काययिम एकमषु्ट     500  500  1000 0.10 P1 

श्रम तथा िोर्गाि ि वैदेक्षशक िोर्गाि          6500 0.64  

िोर्गाि िूचना केन्ि स्थापना (स्वदेश तथा 
वैदेक्षशक िोर्गाि िम्बन्धी) व्यवस्थापन तथा 

िञ्चालन 

िङ्ख्या 0     1 1500 1 
1500 0.15 

P1 

िचेतनामलुक (रिटनी स्वयंिेवक परिचालन ि 

अन्तिक्रिया ि होलडयङ बोडय ि र्ानकािीमलुक पचाय 
क्रवकाि तथा क्रवतिण) काययिम िञ्चालन 

िङ्ख्या 0 1 300 1 300 1 300 3 

900 0.09 

P1 

आलथयक ि क्रविीय िाििता किा िञ्चालन िङ्ख्या 0 1 500     1 500 0.05 P1 

व्यविाक्रयक िीप क्रवकाि ताललम िञ्चालन िङ्ख्या 0 1 300 1 300 1 300 3 900 0.09 P1 

वैदेक्षशक िोर्गािमा गएका व्यक्षि तथा लतनका 
परिवािका लालग मनोिामाक्षर्क पिामशय िेवा 

काययिम 

िङ्ख्या 0 1 200 1 200 1 200 3 
600 0.06 

P1 

बैदेक्षशक िोर्गाििँग िम्बक्षन्धत ठगी लगायतका 
िमस्याहरूमा क्रपलडतहरूको न्यायमा पहुचँका लालग 

क्षर्ल्ला प्रशािन कायायलय ि बैदेक्षशक िोर्गाि 
क्रवभागिँग आवश्यक िमन्वय ि िहक्षर्किण 

एकमषु्ट   200  200  200  

600 0.06 

P1 

वैदेक्षशक िोर्गािबाट फकेि आएका व्यक्षिहरूलाई 

उद्यम क्रवकािका लालग िहक्षर्किण तथा िहयोग 
काययिम 

िङ्ख्या 0 1 500 1 500 1 500 3 
1500 0.15 

P1 

लिंचाइ तथा र्लस्रोत          29800 2.95  
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लिरुटाि-झूगनटाि-लालमटाि-आहाल डाडँा लिंचाइ 
आयोर्ना लनमायण- (२ क्रकमी - वाडय नं. २) 

बहवुक्रियय   500  1000  2000  
3500 0.35 

P1 

लिम्ले फाँट र्ट्ट - चाललिे (ठाडो खोला महुान) 

लिंचाइ कुलो लनमायण (२.५ क्रकमी - वाडय नं. २) बहवुक्रियय   500  2000  2000  
4500 0.45 

P1 

हाँडीखोला – बर्टुोल - हायूटाि लिंचाइ कुलो 
लनमायण (३ क्रकमी - वाडय नं. २) 

बहवुक्रियय   500  1000  1000  
2500 0.25 

P1 

कोल्टा लिंचाई (मरिण खोला) ममयत, िम्भाि ि 

पनुलनमायण (५ क्रकमी - वाडय नं. ३) वाक्रियक   1000  1000  1000  
3000 0.30 

P1 

दललन भञ्ज्याङ्ग (हाँडी खोला महुान) लिंचाइ कुलो 
लनमायण (२ क्रकमी - वाडय नं. ३) बहवुक्रियय   500      

500 0.05 

P1 

तमार्ोि चौकीटाि फाटँ लिंचाइ कुलो लनमायण (३ 
क्रकमी - वाडय नं. ३) 

बहवुक्रियय   500  1000  1000  
2500 0.25 

P1 

मिानर्ाट – नािकटे – छलबिे - फोक्िे 
(तामार्ोि खोला) लिंचाइ कुलो लनमायण (५ क्रकमी - 

वाडय नं. ४) 
बहवुक्रियय     500  1500  

2000 0.20 

P1 

िामपिु – दोभान -  भैंिे र्ाट (कालीखोला) 
लिंचाइ कुलो लनमायण (४ क्रकमी - वाडय नं. ४) बहवुक्रियय     500  2000  

2500 0.25 

P1 

बोक्िे ठाडे (डांगडुंगे लिंचाई) लिंचाइ कुलो लनमायण 
(४ क्रकमी - वाडय नं. ५) 

बहवुक्रियय     500  1000  
1500 0.15 

P1 

चौतािा - र्लुानटोल लिंचाइ कुलो लनमायण (२ 
क्रकमी - वाडय नं. ५) 

बहवुक्रियय       500  
500 0.05 

P1 

माटोबािी (महुान िामपिु खोला) क्रकमी (२ क्रकमी 
-वाडय नं. ५) बहवुक्रियय       500  

500 0.05 

P1 
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हर्ािमा) 

कोल्टाि बागमािा (महुान खानीखोला) लिंचाइ 
कुलो लनमायण (२ क्रकमी - वाडय नं. ५) 

बहवुक्रियय       500  
500 0.05 

P1 

थोपा लिंचाई प्रवर्द्यन काययिम एकमषु्ट   500  500  500  1500 0.15 P1 

प्लाक्षस्टक पोखिी ५० वटा िङ्ख्या 0 5 100 10 200 10 200 25 500 0.05 P1 

२० वटा लिंचाइको महुान िंििण तथा ममयत-
िंहाि 

िङ्ख्या 0 1 300 4 1200 5 1500 10 
3000 0.30 

P1 

वाटि ललफ्टीङ्ग परियोर्नाको िंभाव्यता अध्ययन िङ्ख्या 0 1 800     1 800 0.08 P1 

र्निङ्ख्या तथा बिाइँििाइ          6200 0.61  

र्निङ्ख्या िम्बन्धी िम्पूणय त्याङ्कहरू िङ्कलन 

तथा अद्यावलधक 
एकमषु्ट   500      

500 0.05 

P2 

हिेक वस्तीहरूमा र्निङ्ख्या व्यवस्थापन काययकम 

िञ्चालन 
िङ्ख्या 0 20 500 20 500 20 500 60 

1500 0.15 

P2 

क्रकशोि क्रकशोिी मैत्री तथा यूवामखुी काययिमहरू 

िञ्चालन 
िङ्ख्या 0 1 300 1 300 1 300 3 

900 0.09 

P1 

वस्तीहरूमा स्वास््य िेवा प¥ुयाउन ेलालग गाउँर्ि 

क्रकक्षल्नक काययिम िञ्चालन 
िङ्ख्या 0 1 300 1 300 1 300 3 

900 0.09 

P1 

गणुस्तरिय स्वास््य िेवा प्रदान गिी 
बिाइँििाइलाई कम गने काययिम िञ्चालन 

िङ्ख्या 0 1 300 1 300 1 300 3 
900 0.09 

P1 

क्रवद्यालय स्वास््य काययिम िञ्चालन एकमषु्ट   500  500  500  1500 0.15 P1 

स्वास््य ि पोिण          39200 3.88  

एक वाडय एक एम्बलेुन्ि िङ्ख्या 1   1 2000 1 2000 3 4000 0.40 P1 

तीन वटा बलथंग िेन्टि स्थापना तथा िञ्चालन िङ्ख्या 3 1 2000   1 2000 5 4000 0.40 P1 

१५ शैया अस्पताल लनमायण बहवुक्रियय   10000  10000    20000 1.98 P1 

स्वास््य कमीलाई SBA ि परिवाि लनयोर्नको 
ताललम 

िङ्ख्या 0 1 300 1 300 1 300 3 
900 0.09 

P1 
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स्वास््य चौक्रकहरूमा ल्याव िेवाको व्यवस्थापन एकमषु्ट   500  500  500  1500 0.15 P1 

नागरिक स्वास््य क्रवमा काययिम एकमषु्ट   300  300  300  900 0.09 P1 

“िवैका लागी स्वास््य” र्नचेतनामलुक काययिम 

(कोलभड-१९ व्यवस्थापन) एकमषु्ट   2000  1500  500  
4000 0.40 

P1 

आधािभतू तथा पनुतायर्की तालीम एवं र्नशक्षि 

व्यवस्थापन 
िङ्ख्या 0 1 500 1 500 1 500 3 

1500 0.15 

P1 

स्वास््य क्षशक्रवि िञ्चालन िङ्ख्या  1 800 1 800 1 800 3 2400 0.24 P1 

क्षशिा          17000 1.68  

क्रवद्यालयमा खानेपानीको व्यबस्था (५ वटा 
क्रवद्यालय) 

िङ्ख्या 25 3 600 2 400   30 
1000 0.10 

P1 

छात्रा मैत्री शौचालय लनमायण (१५ वटा क्रवद्यालय) िङ्ख्या 3 2 1000 3 1500 4 2000 12 4500 0.45 P1 

िाइन्ि ल्याब लनमायण (८ वटा क्रवद्यालय) िङ्ख्या 2 2 500 2 500 2 500 8 1500 0.15 P1 

क्रवद्यालय रे्िाबािा (३0 वटा क्रवद्यालय) िङ्ख्या 2 2 500 3 750 5 1250 12 2500 0.25 P2 

खेल मैदान िधुाि (५ वटा क्रवद्यालय) िङ्ख्या 0   1 1000 1 1000 2 2000 0.20 P2 

िामदुाक्रयक लिकाई केन्िलाई िाबयर्लनक 
पसु्तकालयमा स्तिोन्नलत 

एकमषु्ट   500  500  500  
1500 0.15 

P2 

आधािभतू तहमा स्थानीय तामाङ भािामा 
पाठ्यिम तर्ुयमा एकमषु्ट   1000      

1000 0.10 

P1 

क्रवद्यालयको नक्िाङ्कन ि मक्षर्यङ्को अध्ययन िङ्ख्या 0 1 500     1 500 0.05 P2 

स्कुल बि िञ्चालन (२ वटा क्रवद्यालय) िङ्ख्या 0     1 2500 1 2500 0.25 P1 

खानेपानी, िििफाई ि स्वच्छता          13000 1.29  

बाह्रलबिे खानेपानी योर्ना (चौकी डाँडा, गोपे, गोठे 

डाँडा, बन्दीपिु) बहवुक्रियय   1500  1500  1500  
4500 0.45 

P1 

मरिण लिि खानेपानी योर्ना (लप्िे, मगि डाँडा, 
िाखल, ढंुगे) बहवुक्रियय     500  1000  

1500 0.15 

P1 
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खानी खोला ललफ्ट खानेपानी योर्ना (लिमपाल, 

चैनपिु, िामचा, िामपिु, डाँडा) बहवुक्रियय   500  1000  1500  
3000 0.30 

P1 

छोटाि खोला ललफ्ट लिंचाई काययिम (पर्भया, 
क्षचलाउने, बार्डुाँडा) बहवुक्रियय       500  

500 0.05 

P1 

केिाबािी ललफ्ट खानेपानी योर्ना (आरूबोट, 

केिाबािी, चौखोला) बहवुक्रियय   500  1000  1000  
2500 0.25 

P1 

खानेपानी उपभोिा िंस्था िामता क्रवकाि तथा 
कमयचािीहरूको व्यवस्थापन 

एकमषु्ट   500  500    
1000 0.10 

P1 

लैलगक िमानता, िमावेशीकिण ि िामाक्षर्क 
िंििण 

         
17400 1.72 

 

मक्रहला          0 0.00  

लैक्रङ्गक क्रहंिा लबरुर्द् िचेतनामूलक काययिम िङ्ख्या 0 1 300 1 300 1 300 3 900 0.09 P1 

िाहतकोिको स्थापना एवम ्िञ्चालन एकमषु्ट   200  200  200  600 0.06 P1 

GESI परििण तथा बर्ेट काययन्वयन िङ्ख्या 0 1 300 1 300 1 300 3 900 0.09 P2 

बालबाललका          0 0.00 P2 

बालअलधकाि िम्बन्धी िचेतनामूलक काययिम िङ्ख्या 0 1 300 1 300 1 300 3 900 0.09 P1 

बाल क्लव तथा बालिञ्जालहरूको गठन, िञ्चालन, 

िंस्थागत तथा िमता क्रवकाि 
एकमषु्ट   300  300  300  

900 0.09 

P1 

बाल-कोि स्थापना तथा िञ्चालन एकमषु्ट   200  200  200  600 0.06 P1 

वाडयस्तिमा बालउद्यान लनमायण िङ्ख्या 0 1 1500 1 1500 1 1500 3 4500 0.45 P2 

ज्येष्ठनागरिक          0 0.00  

ज्येष्ठ नागरिक आश्रमहरू (ित्िङ्ग भवन) को 
िंस्थागत िमता तथा पूवायधाि क्रवकाि 

बहवुक्रियय   1000  1000  1000  
3000 0.30 

P1 

अन्तिपसु्ता छलफल तथा अन्तिक्रिया वाक्रियक   500  500  500  1500 0.15 P2 
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अपाङ्गता          0 0.00  

हेल्प डेक्ि स्थापना िङ्ख्या 0 1 500 1 500 1 500 3 1500 0.15 P1 

अपाङ्गता मैत्री िंिचना लनमायण िचेतना एकमषु्ट   200  200  200  600 0.06 P1 

अपाङ्गता भएका व्यक्षिहरूका लालग िमता 
अनिुािको िीप क्रवकाि ताललम िोर्गािी प्रािम्भ 

वाक्रियक   500  500  500  
1500 0.15 

P1 

खेलकुद, कला, िम्पदा, िंस्कृलत ि भािा          11900 1.18  

यवुा िूचना केन्िको स्थापना ि ििुञ्चालन िङ्ख्या 0        0 0.00 P1 

क्लव दताय गिी बैधालनक रुपमा िञ्चालन वाक्रियक   300  300  300  900 0.09 P2 

यवुाको िहभागीतामा पिम्पिागत पेशाको 
आधलुनकीकिण तथा व्यविायीकिण 

वाक्रियक   500  500  500  
1500 0.15 

P2 

यवुाहरूकालालग प्राक्रवलधक तथा व्यविाक्रयक ताललम 
ि उद्यमशीलताको क्रवकाि 

िङ्ख्या 0 1 500 1 500 1 500 3 
1500 0.15 

P1 

प्रत्येक वाडयमा खेलमैदान लनमायण तथा स्तिबृक्रर्द् एकमषु्ट   1500  1500  1500  4500 0.45 P2 

पाललका स्तिीय कभडय हल लनमायण बहवुक्रियय       500  500 0.05 P2 

एक वडा एक एक योग केन्ि स्थापना िङ्ख्या 0 1 1000 1 1000 1 1000 3 3000 0.30 P2 

भ–ूउपयोग ि भलूम व्यवस्थापन          8000 0.79  

ििुक्षित वक्षस्त तथा आवाि िेत्रका लालग र्लमनको 
एक्रककिण काययिम 

एकमषु्ट   1000  1000  1000  
3000 0.30 

P1 

अन्नबाली र्लमनको चक्लावक्षन्द काययिम एकमषु्ट   1500      1500 0.15 P1 

तिकािी बाली र्लमनको चक्लावक्षन्द काययिम एकमषु्ट     1500    1500 0.15 P1 

मिलाबाली र्लमनको चक्लावक्षन्द काययिम एकमषु्ट       1000  1000 0.10 P1 

र्क्रटवकु्रटबाली र्लमनको चक्लावक्षन्द काययिम एकमषु्ट       500  500 0.05 P2 

मौिी व्यविायको लालग र्लमनको चक्लावक्षन्द 
काययिम 

एकमषु्ट     500    
500 0.05 

P2 
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बरे्ट (रू. 
हर्ािमा) 

िडक ि यातायात पूवायधाि          142500 14.10  

ठाडे खोला, मरिन खोला, तमार्ोि खोला, िामपिु 
खोला ५ वटा पदक्क पलु लनमायण (औित १०० 

लम.) 

िङ्ख्या 3 1 30000 1 30000 1 30000 6 
90000 8.91 

P1 

पाँच वटै वाडयमा कल्भडय स्ल्याब आवश्यकता 
अनिुाि लनमायण 

िङ्ख्या 5 5 5000 5 5000 5 5000 20 
15000 1.48 

P1 

कज्वे स्ल्याब २० वटा िङ्ख्या 0 2 2000 3 3000 4 4000 9 9000 0.89 P2 

झोलुंगे पलु ८ वटा िङ्ख्या 15 1 1500 2 3000 3 4500 21 9000 0.89 P2 

एक वडा एक बि स्टेशन िङ्ख्या 0 1 1500 1 1500 1 1500 3 4500 0.45 P2 

चौकीटाि- तमार्ोि-गोटडाँडा िडक स्तिउन्नती क्रकलम 0   3 3000 3 3000 6 6000 0.59 P1 

िोलाभंज्यांग-क्षचलाउने-पर्माया-ढंुगे िडक 
स्तिउन्नती क्रकलम 0 2 2000 3 3000 4 4000 9 

9000 0.89 

P1 

ऊर्ाय          9400 0.93  

वैकक्षल्पक ऊर्ायको प्रयोगमाफय त वाताविण िंििण 

तथा ऊर्ायमा आत्मलनभयिता िम्बन्धी िचेतना 
काययिम 

िङ्ख्या 0 1 300 1 300 1 300 3 
900 0.09 

P2 

िामदुायमा िामदुाक्रयक क्रवद्यतुीकिणको पूवायधाि 

तर्ुयमा वाक्रियक   1000  1000  1000  
3000 0.30 

P1 

दाउिा मालथको लनभयितालाई कम गनय क्रवद्यतुीय 
उपकिण प्रयोग गनय प्रोत्िाहन काययिम 

एकमषु्ट   200  200  200  
600 0.06 

P2 

वैकक्षल्पक ऊर्ाय माफय त धवुाँिक्रहत भान्छा काययिम एकमषु्ट   500  500  500  1500 0.15 P2 

लर्कु्रवद्यतु िञ्चालनमा िमन्वय तथा व्यवस्थापन एकमषु्ट   300  300  300  900 0.09 P2 

िञ्चालनमा िहेका लर् ुर्लक्रवद्यतुको ममयत ि 
नयाँको िम्भाव्यता अध्ययन 

िङ्ख्या 0 1 1000     1 
1000 0.10 

P2 

िौयय उर्ाय प्रवर्द्यन काययिम एकमषु्ट     500  1000  1500 0.15 P2 
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काययिमहरू इकाइ 
आधाि  

विय 

लक्ष्य योर्ना अवलधको र्म्मा 
बरे्ट प्रलतशत 

प्राथलमक्रकिण 

पक्रहलो आ.व. बरे्ट दोस्रो आ.व. बरे्ट तेस्रो आ.व. बरे्ट लक्ष्य 
बरे्ट (रू. 
हर्ािमा) 

आवाि तथा बस्ती क्रवकाि          69000 6.83  

गाउँपाललका भवन लनमायण बहवुक्रियय   5000  10000    15000 1.48 P2 

कमयचािी आवाि भवन लनमायण िङ्ख्या      1 15000 1 15000 1.48 P2 

वाडय कायायलय भवन (५ वटा) िङ्ख्या 0 1 8000     1 8000 0.79 P2 

एक वाडय  २  िामदुाक्रयक भवन गिी र्म्मा १0 वटा 
िामदुाक्रयक भवन लनमायण 

िङ्ख्या 0 2 5000 2 5000 2 5000 6 
15000 1.48 

P2 

वाडय नं. ३-४ मा िामभेड़ा, लतनर्िे, र्िेु ि 

िाम्चाकोदाले स्थानान्तिण 
बहवुक्रियय   500  1500  1500  

3500 0.35 

P1 

अमले वस्ती, िखुाचोिी ढोडे र्ोक्षखम न्यूनीकिण बहवुक्रियय   500  1000  1000  2500 0.25 P1 

मर्वुा तथा िोमबािे (वाडय नं. ३) र्ोक्षखम बक्षस्त 

व्यवस्थापन 
बहवुक्रियय   500  1000  1000  

2500 0.25 

P1 

बगिटोल, दललत बक्षस्त, िामपिु बर्ाि, ठाकुि थान, 

चौक्रकटाि, पर्माया बक्षस्त, केिाबािी बक्षस्त र्ोक्षखम 
न्यूनीकिण (वाडय नं. ५ ) 

बहवुक्रियय   500  1000  1000  
2500 0.25 

P1 

र्नप्रमेी प्राक्रव िोलाभंज्यांग, लिङपाल स्कूल, चैनपिु 
आधािभतू क्रवद्यालय (वाडय नं. ५) र्ोक्षखम 

न्यूनीकिण 

बहवुक्रियय   500  1000  1000  
2500 0.25 

P1 

शािदा माक्रव, िखुाचोिी प्राक्रव र्ोक्षखम न्यूनीकिण 

(वाडय नं. २) 
बहवुक्रियय   500  1000  1000  

2500 0.25 

P1 

िञ्चाि तथा िचुना प्रक्रवलध          3500 0.35  

पाँच वटा टेललकम टावि लनमायण िङ्ख्या 3 1 500 1 500 2 1000 7 2000 0.20 P1 

एक वडा एक लडक्षर्टल िूचनापाक्रट व्यवस्था एकमषु्ट     500  500  1000 0.10 P2 

एक वडा एक free Wi-Fi zone व्यवस्था िङ्ख्या 0 1 100 2 200 2 200 5 500 0.05 P2 

वन िते्रको िंििण, िम्बधयन ि क्रवकाि          26200 2.59  

पक्रहिो तथा नदी कटान लनयन्त्रण वाक्रियक   3000  4000  5000  12000 1.19 P1 
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काययिमहरू इकाइ 
आधाि  

विय 

लक्ष्य योर्ना अवलधको र्म्मा 
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प्राथलमक्रकिण 

पक्रहलो आ.व. बरे्ट दोस्रो आ.व. बरे्ट तेस्रो आ.व. बरे्ट लक्ष्य 
बरे्ट (रू. 
हर्ािमा) 

बाढी तथा पक्रहिोको पूवय-िूचक यन्त्र र्डान िङ्ख्या 0 1 1500 2 3000 2 3000 5 7500 0.74 P1 

महत्त्वपूणय क्रवकािे आयोर्नाहरूको प्रािक्षम्भक 

वाताविणीय पिीिण (IEE) तथा वाताविणीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन (EIA) 

िङ्ख्या 0 1 500 2 1000 2 1000 5 
2500 0.25 

P1 

वृिािोपण तथा िंििण वाक्रियक   200  200  200  600 0.06 P2 

वन िेत्रमा बढ्दो लमचाहा प्रर्ालतको िोकथाम 

काययिम 
एकमषु्ट   200  200  200  

600 0.06 

P2 

वन्यर्न्तकुो अलतिमण न्यूनीकिण काययिम वाक्रियक   1000  1000  1000  3000 0.30 P1 

वाताविण िंििण ि र्लवाय ुअनकुुलन          9800 0.97  

घ्याङलेख डाँडा, िातदोबाटो एरिया, लिपाल डाडँा 
लगायतक  ठाउँहरूमा २० वटा रिचार्य पोखिी 

लनमायण 

िङ्ख्या 0 2 500 4 1000 4 1000 10 
2500 0.25 

P1 

हिेक वाडयमा एक एक वटा डक्षम्पङ िाइट लनमायण िङ्ख्या 0     1 5000 1 5000 0.49 P1 

र्लवाय ुपरिवतयनको प्रभाव र्ोक्षखम िम्बन्धी 
िचेतना काययिम िञ्चालन 

िङ्ख्या 0 1 300 1 300 1 300 3 
900 0.09 

P2 

र्लवाय ुपरिवतयनको प्रभाव र्ोक्षखम िम्बन्धी 
अध्ययन तथा अनिुन्धान 

िङ्ख्या 0 1 500     1 
500 0.05 

P2 

वाताविण क्षशिा तथा प्रचािप्रिािका काययिम 

िञ्चालन 
वाक्रियक   300  300  300  

900 0.09 

P2 

क्रवपद् व्यवस्थापन          11000 1.09  

िखुाचोिी, डोठे (वाडय नं.१ ) मा चट्याङ प्रोंन 

एरिया भएकोले अलथंग व्यवस्थापन 
एकमषु्ट   1000      

1000 0.10 

P1 

अप्र्िे, पली (वाडय नं. ५) चट्याङ प्रोंन एरिया 
भएकोले अलथंग व्यवस्थापन 

एकमषु्ट     1000    
1000 0.10 

P1 
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काययिमहरू इकाइ 
आधाि  

विय 

लक्ष्य योर्ना अवलधको र्म्मा 
बरे्ट प्रलतशत 

प्राथलमक्रकिण 

पक्रहलो आ.व. बरे्ट दोस्रो आ.व. बरे्ट तेस्रो आ.व. बरे्ट लक्ष्य 
बरे्ट (रू. 
हर्ािमा) 

एक वडा एक उर्द्ाि िामग्री भण्डािण केन्ि 
स्थापना िङ्ख्या 0     1 2000 1 

2000 0.20 

P1 

Fire extinguisher टोल टोलमा िाख्न ेव्यवस्था िङ्ख्या 0 20 2000 20 2000 30 3000 70 7000 0.69 P1 

लोकताक्षन्त्रक िंर्ीय शािन प्रणालीको प्रवर्द्यन          2700 0.27  

र्नचेतनामूलक तथा अन्तक्रिय यात्मक काययिम 

िञ्चालन 
िङ्ख्या 0 1 300 1 300 1 300 3 

900 0.09 

P2 

स्थानीय िार्नीलतक नतेतृ्व, र्नप्रलतलनलधको लालग 

िमता क्रवकािका लालग ताललम तथा 
अलभमखुीकिण काययिम िञ्चालन 

िङ्ख्या 0 1 300 1 300 1 300 3 
900 0.09 

P2 

कमयचािीकोलालग िमता क्रवकािकालालग ताललम 
तथा अलभमखुीकिण काययिम िञ्चालन 

िङ्ख्या 0 1 300 1 300 1 300 3 
900 0.09 

P2 

गाउँपाललकाको िंस्थागत िमता अलभवृक्रर्द् एवं 

िशक्षिकिण 
         

2800 0.28 

 

क्रवियगत िलमलतहरूका िक्षचवालय लनमायण तथा 
अलभलेखन 

एकमषु्ट   500      
500 0.05 

P2 

िक्षचवालयका लालग आवश्यक भौलतक तथा 
व्यवस्थापक्रकय व्यवस्थापन 

एकमषु्ट   300      
300 0.03 

P2 

लनयलमत पिामशय िेवा ललने ि िचुकका आधािमा 
मूल्याङ्कन काययक्रवलध तर्ुयमा िङ्ख्या 0   1 500   1 

500 0.05 

P2 

प्रदेश िशुािन केन्ि, नीलत तथा योर्ना 
आयोगहरूिंगको लनयलमत िमन्वय क्रवस्ताि 

वाक्रियक   500  500  500  
1500 0.15 

P2 

शािक्रकय प्रवन्ध ि िशुािन          4800 0.47  

िावयर्लनक नागरिक िनुवुाइलाई व्यवक्षस्थत 
बनाउँदै िबै र्नताको उपक्षस्थलतको िलुनक्षितता 

अलभयान िञ्चालन 

वाक्रियक   500  500  500  
1500 0.15 

P1 
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काययिमहरू इकाइ 
आधाि  
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लक्ष्य योर्ना अवलधको र्म्मा 
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बरे्ट (रू. 
हर्ािमा) 

लनयलमत वेविाइट अद्यावलधक तथा व्यवस्थापन 

पिीिण 
वाक्रियक   200  200  200  

600 0.06 

P2 

काययिम्पादनमा आधारित प्रोत्िाहन प्रणाली क्रवकाि वाक्रियक   300  300  300  900 0.09 P2 

कमयचािीको काययिम्पादनलाई कायय प्रगलतिँग 

आवर्द्ता गने व्यवस्था वाक्रियक   300  300  300  
900 0.09 

P2 

िूचना प्रक्रवलधमा आधारित िेवा प्रवाह िञ्चालन एकमषु्ट   200  300  400  900 0.09 P1 

प्रशािकीय िधुाि ि िावयर्लनक िेवा          2400 0.24  

कमयचािीहरूको मनोवल ि उत्प्रिेणा अलभवृक्रर्द् गनय 
कमयचािीकालालग ताललम, आवाि, क्षशशसु्याहाि केन्ि 

तथा स्वास््य लबमा र्स्ता काययिम िञ्चालन 

िङ्ख्या 0 1 500 1 500 1 500 3 

1500 0.15 

P2 

लनयलमत व्यवस्थापन पिीिण ि िूचना प्रक्रवलधको 
क्रवकाि ि क्रवस्तािको माध्यमबाट स्वचाललत कायय 

प्रणालीको क्रवस्ताि 

एकमषु्ट   200  200  200  
600 0.06 

P2 

र्नगनुािो व्यवस्थापन गनय उर्िुी पेक्रटकाको 
व्यवस्थापन 

एकमषु्ट   100  100  100  
300 0.03 

P1 

क्रवक्षिय अनशुािन          3200 0.32  

लाभ ि लागतको क्रवश्लिेणिक्रहत योर्ना तथा 
काययिम अवलधका आधािमा वाक्रियक बरे्ट 

क्रवलनयोर्न 

वाक्रियक   300  300  300  
900 0.09 

P1 

िार्स्व परिचालन िमता बृक्रर्द् ताललम िञ्चालन िङ्ख्या 0 1 500     1 500 0.05 P2 

लेखा प्रणाली िदुृढीकिण ताललम िञ्चालन िङ्ख्या 0 1 300     1 300 0.03 P2 

क्रवद्यतुीय आलथयक कािोबाि प्रणालीको िदुृढीकिण 

काययिम 
एकमषु्ट   500  500  500  

1500 0.15 

P1 

िन्तलुलत क्रवकाि          5900 0.58  

हिेक लतन वियमा र्िधिुीको गरिवी मापन िङ्ख्या 0   1 1000   1 1000 0.10 P1 
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गरिवीका आधािमा अनदुानको काययक्रवलध लनमायण 
तथा कायायन्वयन 

िङ्ख्या 0 1 500     1 
500 0.05 

P1 

स्थानीय िोर्गािी प्रवर्द्यन ि िमता क्रवकािका 
काययिम िञ्चालन 

एकमषु्ट   200  200  500  
900 0.09 

P1 

िहभागीमलुक गरिवी लनवािणको व्यवहारिक 
योर्नाको तर्ुयमा ि कायायन्वयन 

एकमषु्ट   500      
500 0.05 

P1 

िावयर्लनक िहकािी िाझेदािीमा क्रवकािका 
काययिम 

एकमषु्ट   500  1000  1500  
3000 0.30 

P1 

मानव अलधकाि ि न्याय प्रणाली          6900 0.68  

वडा तथा क्रवद्यालय स्तिमा मानव अलधकाि 
िम्बन्धी िचेतनामूलक अलभमखुीकिण काययिम 

िञ्चालन 

िङ्ख्या 0 1 300 1 300 1 300 3 
900 0.09 

P2 

फिक िमता भएका, अिहाय, िीमान्तकृत ्वगय ि 

िेत्रका िेवाग्राहीलाई िेवाप्रवाहमा क्रवशेि व्यवस्था एकमषु्ट   1500  1500  1500  
4500 0.45 

P1 

पीलडत मक्रहला ि वालवाललकालाई आलथयक तथा 
काननुी िहायता प्रदान काययिम 

वाक्रियक   500  500  500  
1500 0.15 

P1 

शाक्षन्त ि िवु्यवस्था          54900 5.43  

प्रक्रवलधमैत्री अपिाध अनिुन्धानको क्रवकाि एकमषु्ट       1000  1000 0.10 P2 

पाललकाको ििुिा नीलत तर्ुयमा िङ्ख्या 0 1 500     1 500 0.05 P2 

नगि प्रहिीको व्यवस्था िङ्ख्या 0 2 500 2 1000 2 1500 6 3000 0.30 P2 

लाग ुऔिध लनयन्त्रण ि अनगुमन काययिम एकमषु्ट   200  200  200  600 0.06 P1 

भ्रष्टाचाि लनवािण          3000 0.30  

भ्रष्टाचाि क्रवरुर्द् नागरिक िचेतना अलभवृक्रर्द् 

काययिम 
वाक्रियक   200  200  200  

600 0.06 

P2 

भ्रष्टाचािको िूचना ददनलेाई पिुस्कािको व्यवस्था वाक्रियक   100  100  100  300 0.03 P2 
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काययिमहरू इकाइ 
आधाि  

विय 

लक्ष्य योर्ना अवलधको र्म्मा 
बरे्ट प्रलतशत 

प्राथलमक्रकिण 

पक्रहलो आ.व. बरे्ट दोस्रो आ.व. बरे्ट तेस्रो आ.व. बरे्ट लक्ष्य 
बरे्ट (रू. 
हर्ािमा) 

लनयलमत िावयर्लनक िनुवुाइ काययिम वाक्रियक   500  500  500  1500 0.15 P2 

क्रवकाि आयोर्नाको खचय लनमायण स्थलमै 
िावयर्लनकीकिण गने व्यवस्था वाक्रियक   200  200  200  

600 0.06 

P1 

त्याङ्क प्रणाली          1900 0.19  

त्याङ्क िङ्कलन िम्बन्धी नीलत लनमायण िङ्ख्या 0 1 300     1 300 0.03 P2 

त्याङ्कका मानक ि मापदण्डहरू क्रवकाि एकमषु्ट     500    500 0.05 P2 

पाललकाको त्याङ्क वेब पोटयल लनमायण गिी 
त्याङ्कहरूको एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन ि 

िावयर्लनकीकिण 

एकमषु्ट   200  200  200  
600 0.06 

P1 

त्याङ्क िङ्कलन, प्रशोधन ि क्रवश्लिेणकोलालग 

कमयचािी तथा क्रवज्ञहरूको िमता ि दिता बृक्रर्द् 
काययिम 

एकमषु्ट   500      
500 0.05 

P2 

योर्ना तर्ुयमा          7900 0.78  

योर्नाको वगीकिण गनय मापदण्ड तर्ुयमा िङ्ख्या 0   1 500   1 500 0.05 P1 

अनगुमनको लनदेक्षशका लनमायण तथा कायायन्वयन िङ्ख्या 0     1 500 1 500 0.05 P1 

आयोर्नाको पक्रहचान, छनौट ि कायायन्वयन गने 

उच्चस्तिीय िंयन्त्र लनमायण तथा परिचालन 
वाक्रियक   500  500  500  

1500 0.15 

P1 

िाक्रिय योर्ना आयोग, प्रादेक्षशक नीलत तथा योर्ना 
आयोग,  क्रवकाि िाझेदाि िंर् िंस्था, ि लनर्ी िंर्–
िंस्थाहरूिँग िहकायय गिी अनिुन्धानमूलक कायय 

िञ्चालन 

वाक्रियक   500  500  500  

1500 0.15 

P2 

तोक्रकएका आयोर्नाहरूको मूल्याङ्कन आफै वा तेस्रो 
पिद्वािा मूल्याङ्कन 

वाक्रियक   500  1000  1500  
3000 0.30 

P2 

योर्ना तर्ुयमाका िबै चिणमा लाभग्राही ि 

ििोकािवालाको िहभालगतामा छलफल काययिम 
वाक्रियक   300  300  300  

900 0.09 

P1 
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काययिमहरू इकाइ 
आधाि  

विय 

लक्ष्य योर्ना अवलधको र्म्मा 
बरे्ट प्रलतशत 

प्राथलमक्रकिण 

पक्रहलो आ.व. बरे्ट दोस्रो आ.व. बरे्ट तेस्रो आ.व. बरे्ट लक्ष्य 
बरे्ट (रू. 
हर्ािमा) 

आयोर्ना बैंक          2000 0.20  

िम्भाव्यता अध्ययन गिी आयोर्ना बैंक अनरुूप 

काययिम तर्ुयमा वाक्रियक 1 1 200 1 200  200 3 
600 0.06 

P1 

छनौटमा पिेका आयोर्नालाई आवश्यक बर्ेट 
क्रवलनयोर्न गने ि मध्यमकालीन खचय िंिचनामा 

िमावेश गने व्यवस्था 
वाक्रियक   100  100  100  

300 0.03 

P2 

आयोर्नाको पक्रहचान, वगीकिण, प्राथलमकीकिण, 

छनौट ि मूल्याङ्ककनको मापदण्ड लनमायण 
वाक्रियक   200  200  200  

600 0.06 

P2 

िार्स्व िधुाि कायय योर्ना तर्ुयमा िङ्ख्या 0 1 500     1 500 0.05 P1 

योर्नाको िंस्थागत कायायन्वयनको व्यवस्था          3300 0.33  

आयोर्नाहरूको पक्रहचान, क्रवकाि तथा कायायन्वयन वाक्रियक   300  300  300  900 0.09 P2 

ठुला आयोर्नाहरूको काययन्वयन िमयन्वय 
िहर्ीकिण 

वाक्रियक   500  500  500  
1500 0.15 

P2 

योर्ना तर्ुयमा गनय क्रवज्ञहरूिँग प्राक्रवलधक पिामशय वाक्रियक   300  300  300  900 0.09 P2 

अनगुमन, मूल्याङ्कन ि वाक्रियक िलमिा          6800 0.67  

आयोर्नाहरूको आवश्यक अनगुमन ि मूल्याङ्कन वाक्रियक   1000  1000  1000  3000 0.30 P2 

लनदेक्षशका तथा अन्य िामग्रीको क्रवकाि एकमषु्ट   500      500 0.05 P2 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन मापदण्ड लनमायण तथा 
कायायन्वयन 

एकमषु्ट     500    
500 0.05 

P2 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन योर्ना तर्ुयमा वाक्रियक   300  300  300  900 0.09 P2 

िूचकहरूको लनमायण एकमषु्ट   200    200  400 0.04 P2 

र्नशक्षिको िमता अलभवृक्रर्द् काययिम वाक्रियक   500  500  500  1500 0.15 P2 

          1010550 100.00  
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परिच्छेद बाह्रः नलतर्ा खाका 
 

आवलधक योर्नाको लक्ष्य देक्षख काययिम िम्मको कािण ि अििहरु वीचको अन्ति िम्वन्ध ि नलतर्ाहरु 
वीचको तहगत अन्तििम्बन्ध स्थापना गिी योर्ना प्रक्रियालाई नलतर्ामखुी बनाउन नलतर्ाखाकाको रुपमा 
तकय वर्द् खाका (Logical Framework) तयाि गरिएको छ । 

यो तकय बर्द् खाका तयाि गदाय क्रवियगत िेत्रका आधािमा तहगत नलतर्ा िूचक (Key result indicators) 

लनधायिण गिी िबै क्रवियगत िेत्र तथा उपिेत्रको योगदानको अन्तििम्बन्ध स्थाक्रपत गिाउन प्रयाि गरिएको 
छ । 

तकय वर्द् खाकामा प्रयोग गरिएका वाक्रियक लक्ष्य िम्वक्षन्ध त्यांकहरु हिेक वियको योग गिी िमक्रष्टगत 
(Cumulative) रुपमा प्रस्ततु गरिएको छ। प्रयिु त्यांकहरु गाउँपाललकाको वस्तगुत क्रवविण, काययशाला 
गोक्रष्ठवाट प्राप्त क्रवविण, प्रदेश क्षस्थलत पत्र २०७५, गाउँपाललका िम्वन्धी अन्य दस्तावेर्हरु ि िमहु 
छलफलबाट िंकललत गरिएका छन ्। तकय वर्द् खाकामा दीर्यकाललन िाक्रिय लक्ष्य, प्रदेश िमकृ्रर्द्का िंवाहक 
ि ददगो क्रवकाि लक्ष्यहरुको िंकेत नं. उल्लेख गरिएको छ । कलतपय ददगो क्रवकाि लक्ष्यका परिमाणात्मक 
लक्ष्यहरु आपिमा अन्तििम्वक्षन्धत िहेकाले लक्ष्यको वक्रढ भािलाई आधाि मानी उल्लेख गरिएको छ । 
ददगो क्रवकाि लि िंकेतमा एउटै लक्ष्य लभत्र पने नलतर्ा िूचकहरुलाई क्षशिय महलमा मात्र उल्लेख गरिएको 
छ  । 

ताललका 55: दीर्यकालीन िाक्रिय लक्ष्यका िंकेतहरु 

िंकेत नं १ उच्च ि िमतामूलक िाक्रिय आय 

िंकेत नं २ मानवपुरँ्ी लनमायण तथा िम्भावनाको पूणय उपयोग 

िंकेत नं ३ िवयिलुभ आधलुनक पूवायधाि एबं िर्न अन्ति आबर्द्ता 
िंकेत नं ४ उच्च ि ददगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व 

िकेत नं ५ परिस्कृत ि मयायददत र्ीवन 
िंकेत नं ६ ििुक्षित  ,िभ्य ि न्यायपूण िमार्  
िंकेत नं ८ िशुािन 
िंकेत नं ९ िवल लोकतन्त्र ि िक्रटक्िय एकता 
िंकेत नं १० ििुिा ि िम्मान 

 

ताललका 56: दीगो क्रवकाि लक्ष्यको स्थानीयकिण 

लक्ष्य नं िंकेत 
नं 

 लक्ष्य 

१ १ हिेक िेत्रमा िहेको िबै स्वरुपका क्रविम गरिबीको अन्त्य गने । 

२ २ भोकमिीको अन्त्य गने, खाद्य ििुिा तथा उन्नत पोिण प्रालप्त ि ददगो कृक्रिको प्रवर्द्यन गने  
३ ३ िबै उमेि िमूहका व्यक्षिका लालग स्वस्थ र्ीवनको िलुनक्षितता गदै िमरृ्द् र्ीवन स्ति 

प्रवर्द्यन गने । 

४ ४ िबैका लालग िमावेशी तथा िमतामूलक गणुस्तिीय क्षशिा िलुनक्षित गदै र्ीवनपययन्त 
लिकाइका अवििहरू प्रवर्द्यन गने । 
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लक्ष्य नं िंकेत 
नं 

 लक्ष्य 

५ ५ लैक्रङ्गक िमानता हाँलिल गने िबै मक्रहला, क्रकशोिी ि बालबाललकाहरूको िशिीकिण 
गने  

६ ६ िबैका लालग खानेपानी ि िििफाइको उपलधधता तथा यिको ददगो व्यवस्थापन 
िलुनक्षित गने । 

७ ७ खचयले धान्न िक्रकने, भिपदो, ददगो ि आधलुनक उर्ायमा िबैको पहुँच िलुनक्षित गने । 

८ ८ क्षस्थि, िमावेशी ि ददगो आलथयक वृक्रर्द् ि िबैका लालग पूणय तथा उत्पादनशील िोर्गािी ि 
मयायददत श्रम प्रवर्द्यन गने । 

९ ९ उत्थानशील पूवायधािको लनमायण, िमावेशी ि ददगो औद्योगीकिणको प्रवर्द्यन ि नव 
प्रवतयनलाई प्रोत्िाहन गने । 

१० १० मलुकुलभत्र ि अन्य मलुकुहरूबीचको अिमानता न्यून गने । 

११ ११ शहि तथा मानव वस्तीहरूलाई िमावेशी, ििुक्षित, उत्थानशील ि ददगो बनाउने । 

१२ १२ ददगो उपभोग ि उत्पादनका ढाँचा िलुनक्षित गने । 

१३ १३ र्लवाय ुपरिवतयन ि त्यिका प्रभावहरूिँग र्धु्न तत्काल कायय अगालड बढाउने । 

१४ १४ िनुकेशी गा  .पा.को लालग िान्दलभयक नभएको । 

१५ 
 

१५ 
 

पृ् वीको भपूरिलध स्तिीय पारिक्षस्थलतकीय प्रणालीहरूको ददगो उपयोग, ििा ि पनुस्र्थापन 
गनय, वनको ददगो रुपमा व्यवस्थापन गने, मरुभलूमकिणक्रवरुर्द् लड्न ि भिूय िोक्नकुा 
िाथै यिलाई उल्टाउने ि रै्क्रवक क्रवक्रवधताको ह्रािलाई िोक्ने । 

१६ १६ ददगो क्रवकािका लालग शाक्षन्तपूणय ि िमावेशी िमार्हरूको प्रवर्द्यन गने, िबैका लालग 
न्यायमा पहुँच िलुनक्षित गने ि प्रभावकािी, र्वाफदेही तथा िमावेशी िंस्थाहरूको लनमायण 
गने । 

१७ १७ ददगो क्रवकािका लालग कायायन्वयनको माध्यम िदुृढ गने ि क्रवश्वव्यापी िाझेदािीलाई 
पनुःर्ीवन्त तलु्याउने । 
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ताललका 57: घ्याङलेख गाउँपाललकाको िमग्र क्रवकािको नतीर्ा खाका 

िूचक इकाई आधाि विय 
उपलक्षधध योर्ना अवलधको 

र्म्मा उपलक्षधध पक्रहलो विय दोस्रो विय तेस्रो विय 
िमक्रष्टगत क्रवकाि              

मानव क्रवकाि िूचकाङ्क* िूचकाङ्क 0=47 0=47 0=48 0=49 0=51 
आलथयक बृक्रर्द्* प्रलतशत 6 6 7 8 9 
वाक्रियक प्रलत व्यक्षि आय* रु. 51354 52000 55000 60000 72000 
बहआुयालमक गरिबी प्रलतशत 23 20 15 12 5 
िाििता प्रलतशत 76 80 85 90 90 
क्रवद्यालयमा खदु भनाय दि* प्रलतशत 75 78 80 84 92 
औित आय*ु विय 70 71 71 72 75 
कालोपत्र ेिडक क्रक.लम. 0 15 30 40 60 
ग्राभेल िडक क्रक.लम. 60 80 100 120 164 
ट्रयाक खोललएको िडक क्रक.लम. 184 200 210 215 224 
वेिोर्गािी प्रलतशत 35 30 25 20 10 
विद्युत सेिा प्राप्त घरधुरी (सोलार समेत) प्रलतशत 85 90 95 100 100 
खानेपानी िेवा प्राप्त र्िधिुी प्रलतशत 88 90 92 95 100 
कुल गाहयस््य उत्पादनमा कृक्रि तथा पशपुन्छीपालनको क्रहस्िा प्रलतशत 42 42 42 41 40 
प्रमखु खाद्यान्न बालीको उत्पादकत्त्व (धान, मकै, कोदो, फापि, र्ौ ि 

गहुँ) 
मे. टन प्रलत हे. 13 13 14 14 15 

िनु्तला लगायतको उत्पादकत्त्व मे. टन प्रलत हे. 1=5 1=6 1=.7 1=7 1=8 
आल ुबालीको उत्पादकत्त्व मे. टन प्रलत हे. 10 11 12 14 16 
३० लमनेटिम्मको दिुीमा कृक्रि उपर् लबिीका लालग बर्ाि 
उपलव्ध भएका कृिक परिवाि 

प्रलतशत 5 15 18 20 25 

वियभिी  लिंचाइ हनु ेखेलतयोग्य र्लमन प्रलतशत 15 18 20 25 30 
तिकािी व्यविाक्रयक उत्पादन िेत्र प्रलतशत 2 5 6 6 7 
कृक्रि िहकािी िंस्था िङ्ख्या 3 4 5 6 8 
िहकािीमा आवर्द् कृिक िङ्ख्या 450 700 1000 1200 1900 
कृक्रिमा आधारित उद्योग िञ्चालन िङ्ख्या 0 0 1 1 3 
कृक्रिमा आधारित िोर्गािी िङ्ख्या 150 160 200 250 400 
कृक्रि ताललम प्राप्त र्नशक्षि र्ना 180 200 250 300 400 
शीत भण्डाि िङ्ख्या 0 0 0 1 1 
कृक्रि उपर् िङ्कलन केन्ि िङ्ख्या १ २ ३ 8 12 
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िूचक इकाई आधाि विय 
उपलक्षधध योर्ना अवलधको 

र्म्मा उपलक्षधध पक्रहलो विय दोस्रो विय तेस्रो विय 
टनेल िङ्ख्या 20 १०० २०० ३०० ८०० 
कृक्रि प्राक्रवलधक र्ना 6 7 7 7 7 
व्यविाक्रयक पशपुालन फमय िङ्ख्या 102 120 160 170 200 

अण्डाको उत्पादकत्व 
िङ्ख्या 

(हर्ािमा) 
720 800 1000 1200 1800 

दधुको उत्पादकत्व लीटि (हर्ािमा) 3500 3550 3600 3700 4000 
मािकुो उत्पादकत्व मेक्रट्रक टन 10000 11000 12000 13000 15000 

पश ुप्राक्रवलधक र्ना 4 6 8 8 8 
कुपोिण प्रभाक्रवत र्निङ्ख्या प्रलतशत 5 4 3 2 0 
किेिाबािी भएको र्िपरिवाि  प्रलतशत 95 96 96 97 99 
आफ्नो उत्पादनबाट वियभिी खान पगु्न ेर्िधिुी प्रलतशत 70 70 72 75 85 
प्रलतव्यक्षि खाद्य उत्पादन क्रकलोग्राम 165 170 175 180 200 
आधािभतू खाद्य ििुिाको क्षस्थलतमा िहेका परिवाि प्रलतशत 90 91 92 92 95 
कक्षम्तमा एक गाई/भैंिी भएको परिवाि प्रलतशत 85 85 86 87 88 
कक्षम्तमा एक मािरु्न्य पशपंुिी पाल्न ेर्ि परिवाि प्रलतशत 95 95 96 96 97 
उच्च खाद्य अििुिाको क्षस्थलतमा िहेका परिवाि प्रलतशत 3 2 1 0 0 
उपभोगको दइु लतहाई खानामा खचय गने र्निङ्ख्या प्रलतशत 40 38 38 35 30 
उद्योग व्यविायमा िंलग्न (उद्यमी, व्यविायी) प्रलतशत 2 3 5 7 10 
उद्योग व्यविायबाट िोर्गािी प्राप्त गनेको िङ्ख्या (थप) िङ्ख्या 450 500 550 700 1000 
प्रत्यि िोर्गिीमा बृक्रर्द् (वाक्रियक) प्रलतशत  2 3 6 15 
िीपमूलक ताललम प्राप्त र्नशक्षि िङ्ख्या 40 50 60 70 80 
र्िेल ुतथा िाना उद्योग दताय िङ्ख्या 140 200 250 300 500 
मझौला उद्योग दताय िङ्ख्या 0 0 1 1 2 
स्थानीय िीप तथा स्रोत िाधनमा आधारित उद्योग िङ्ख्या 0 1 2 3 5 
स्थानीय कच्चा पदाथय प्रशोधन उद्योग  िङ्ख्या 0 0 1 1 2 
क्रवलभन्न ठाउमा हाट बर्ाि िञ्चालन िङ्ख्या 0 2 4 8 10 
लनकािीर्न्य कच्चा पदाथयको परिमाण मे. टन 0 5 10 15 30 
क्रवलभन्न ठाउमा स्थानीय िामानको बर्ाि िञ्चालन िङ्ख्या 0 1 1 2 3 
उत्पादन ि बर्ािीकिण िहकािी िंस्था िङ्ख्या 0 1 1 1 2 
थोक तथा खिुा व्यापािमा िोर्गािी लिर्यना िङ्ख्या 150 200 250 300 400 
िपुथ मूल्य पिल िङ्ख्या 0 1 2 5 7 
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िूचक इकाई आधाि विय 
उपलक्षधध योर्ना अवलधको 

र्म्मा उपलक्षधध पक्रहलो विय दोस्रो विय तेस्रो विय 
िहकािी पिल िङ्ख्या 0 1 1 2 3 
होलिेल पिलको िङ्ख्या िङ्ख्या 0 0 1 1 3 
स्थानीय वर्ाि ि आपूलतय अनगुमन िङ्ख्या 0 2 2 2 2 
पययटन व्यविायबाट प्रत्यि िोर्गािी पाउनेको िङ्ख्या िङ्ख्या 0 5 10 15 25 
पययटक िङ्ख्यामा बृक्रर्द् दि (आन्तरिक) प्रलतशत 0 2 5 7 10 
पययटक िङ्ख्यामा बृक्रर्द् दि (बाह्य) प्रलतशत 0 20 20 30 30 
पाललकामा भ्रमण गनय आएका पययटकहरूको वाक्रियक हर्ाि िङ्ख्या 50 200 500 800 1000 
पययटन ि िेवामूलक व्यविायमा िंलग्न व्यक्षि िङ्ख्या 50 60 80 150 200 
पययटन िचुना केन्ि स्थापना िङ्ख्या 0 0 0 0 1 
आधािभतु पूवायधाि िक्रहतको पययटकीय स्थल िङ्ख्या 0 0 1 2 4 

पययटकीय स्तिका होटल  तथा  बेड 
िङ्ख्या 0 0 1 1 3 
िङ्ख्या 0 0 5 10 30 

साधारण होटल  तथा बेड 
िङ्ख्या 12 15 20 22 27 
िङ्ख्या 40 50 65 75 100 

होम स्टे  तथा बेड 
िङ्ख्या 0 5 10 10 15 
िङ्ख्या 0 20 40 40 60 

पदमागय लनमायण तथा स्तिोन्नलत क्रक.लम. 0 5 7 10 15 
टे्रक्रकङ गाइड ताललम प्राप्त र्नशक्षि िङ्ख्या 0 5 10 10 15 
कुक ताललम प्राप्त र्नशक्षि िङ्ख्या 0 10 10 10 20 
होटल व्यवस्थापन ताललम प्राप्त र्नशक्षि िङ्ख्या 0 10 20 30 50 
खलनर् तथा खानी िेत्रको कुल आम्दानी बृक्रर्द्  प्रलतशत 0     

खानी िेत्रमा िंलग्न िाँेर्गािी िङ्ख्या 0    10 
पाललकाको कुल आन्तिीक आयमा खानी िेत्रको योगदान  प्रलतशत 0    2 
खानीको िम्भाव्यता अध्ययन िङ्ख्या 0 1 2  2 
पक्रहचान भएका खानी िेत्र िङ्ख्या 0    2 
वाताविणीय प्रभाव अध्ययन भएका खानी िेत्र िङ्ख्या 0  1 2 3 
नदी र्न्य उत्खननबाट बाक्रिकय  आम्दानी बृक्रर्द्  प्रलतशत 0 10 12 13 20 
उत्खनन ्शरुु भएका खानी िङ्ख्या 0 1 2 1 5 
खेलतयोग्य र्लमन मध्ये लिंक्षचत र्लमन प्रलतशत 37 40 45 50 55 
िचुारु लिंचाइ आयोर्ना  िङ्ख्या 45 47 48 50 55 
िंिक्षित महुान िङ्ख्या 30 35 40 40 45 
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िूचक इकाई आधाि विय 
उपलक्षधध योर्ना अवलधको 

र्म्मा उपलक्षधध पक्रहलो विय दोस्रो विय तेस्रो विय 
प्रयोगमा आएका लिंचाइ प्रक्रवलध (ितह, पोखिी, लड्रप, ललफ्ट आदद) िङ्ख्या 0 10 10 10 15 
 बाहै्र मक्रहना लिंचाइ हनुे र्िधिुी प्रलतशत 12 15 16 18 20 
ललफ्ट लिंचाइ आयोर्ना िङ्ख्या 0 1 2 3 5 
कुलो तथा नहि स्तिीकिण (क्रकलम) क्रक.लम. 0 5 10 15 25 
प्लाक्षस्टक पोखिी िङ्ख्या 60 150 300 500 1000 
बेिाँेर्गािी दि  प्रलतशत 35 30 25 20 10 
िहकािीमा  आवर्द् मक्रहला   प्रलतशत 23 25 28 30 35 
यवुा व्यविायीहरूबाट िञ्चालन भएका व्यविायको िङ्ख्या िङ्ख्या 0 10 20 30 50 
उद्यमशीलता ताललम प्राप्त र्नशक्षिरूको वाक्रियक िङ्ख्या िङ्ख्या 18 30 50 70 110 
उद्यम, व्यविाय ि स्विोर्गािीमा िंलग्न श्रलमक प्रलतशत 3 5 8 10 20 
र्निङ्ख्या बृक्रर्द्दि प्रलतशत 1=54 1=58 1=6 1=6 1=62 
र्नर्नत्व पलत वग क्रकमी र्ना 60 61 62 62 63 
प्रलत परिवाि औित िदस्य िङ्ख्या र्ना 5=78 5=7 5=6 5=3 4=9 
र्निङ्ख्यामा ििीय उमेिको क्रहस्िा (र्निांक्ष्यक लाभांश) प्रलतशत 54=6 54 53=5 53 52=5 
र्निङ्ख्यामा आक्षश्रत अनपुात अनपुात 40=61 40=7 40=9 41 41=5 
र्निङ्ख्यामा लैक्रङ्गक अनपुात अनपुात 95 96 96 97 98 
सहरी जनसङ्ख्या  प्रलतशत 0 0 1 2 3 
र्न्मदताय प्रलतशत 99 100 100 100 100 
मतृ्यदुताय प्रलतशत 98 100 100 100 100 
क्रववाह दताय प्रलतशत 99 100 100 100 100 
बिाइँििाइ दताय प्रलतशत 99 100 100 100 100 
वैदेक्षशक िोर्गािमा र्ान े१५-४० उमेको र्निङ्ख्या प्रलतशत 35 32 30 25 15 
खानेपानी िेवा प्राप्त र्िधिुी प्रलतशत 88    100 
ितु्केिी -स्याहाि भिा पाउन ेमक्रहला िङ्ख्या 270 270 280 280 300 
कुपोिण प्रभाक्रवत र्निङ्ख्या प्रलतशत 5 4 3 2 0 
परिवाि लनयोर्नका आधलुनक िाधनको प्रयोग गने प्रर्ननयोग्य 
उमेिका मक्रहला प्रलतशत 40 45 50 55 65 

प्रर्ननयोग्य उमेिका मक्रहलामा परिवाि लनयोर्नका आधलुनक 
िाधनको न्यनुता  प्रलतशत 45 40 20 15 10 

क्रकशोिी अवस्थाको प्रर्नन (प्रर्ननयोग्य उमेिका मक्रहलाको 
अनपुात) प्रलतशत 10 8 5 3 0 
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िूचक इकाई आधाि विय 
उपलक्षधध योर्ना अवलधको 

र्म्मा उपलक्षधध पक्रहलो विय दोस्रो विय तेस्रो विय 
पक्रहलो बच्चा र्न्माउने औित उमेि (प्रर्ननयोग्य उमेिका मक्रहला) प्रलतशत 20 20 21 21 22 
र्ानिाङ्ख्यीक त्याङ्कको लडर्ीटाइज्ट  िचुना प्रणाली क्रवकाि िङ्ख्या 0 1   1 
िाििता वयष्ट्क प्रलतशत 76    90 
क्रवद्यालयमा खदु भनाय दि* प्रलतशत 75    96 
वयिक िाििता दि (१५ विय मालथ) प्रलतशत 58.8 78 79 80 81 
यवुा िाििता दि (१५-२४ विय) प्रलतशत 92=5 99 99 99 99 
बाल किा/पूवय प्राथलमक तहको अनभुव िक्रहत किा १ मा भनाय 
दि 

प्रलतशत 99 100 100 100 100 

माक्रव क्रवद्यालय क्षशिा (९-१२) को भनायमा लैक्रङ्गक िमता प्रलतशत १०२ 94 95 95 97 
उच्च क्षशिामा कुल भनायदि प्रलतशत 0 0 30 40 65 
माध्यलमक तह (९-१२) मा खदु भनायदि प्रलतशत 78 80 82 85 90 
आधािभतू तह (१-५) मा कुल भनायदि प्रलतशत ९७ 98 99 100 100 

आधािभतू तह (१-८) मा खदु भनायदि प्रलतशत ९२ 84 85 88 95 
आधािभतू तहमा क्रवद्यालय र्ान ेउमेिका क्रवद्यालय बाक्रहि िहेका 
क्रवद्याथी प्रलतशत 3 1 0 0 0 

माक्रव क्रवद्यालय छाड्न ेक्रवद्याथीको दि (९-१२) प्रलतशत 3=7     

अधािभतु क्रवद्यालय छाड्न ेक्रवद्याथीको दि (१-८) प्रलतशत ४     

अधािभतु क्रवद्यालय छाड्न ेक्रवद्याथीको दि (१-५) प्रलतशत ३.८ 0 0 0 0 
क्रवद्यालय क्षशिा (१-१२) क्षशिक- क्रवद्यालथय अनपुात अनपुात 1==34 1==34 1==34 1==34 1==34 
प्राक्रवलधक धािको क्रवद्यालय िञ्चालन  िङ्ख्या 0 1 1 2 2 
प्राक्रवलधक क्षशिालयमा अध्ययनित क्रवद्याथी िङ्ख्या िङ्ख्या 0 30 60 120 240 
प्राक्रवलधक तथा व्यविाक्रयक क्षशिा काययिम िञ्चालन भइिहेका 
क्रवद्यालयहरू 

िङ्ख्या 0 1 2 3 5 

स्नातक तहको पढाइ हनु ेकलेर् िङ्ख्या 0 1   1 
स्नातक तहको क्रवद्याथी िङ्ख्या 0 30 60 90 120 
बाल क्लब गठन भएका क्रवद्यालय िङ्ख्या 41    41 
कम्प्यटुि प्रयोगशाला भएका क्रवद्यालय िङ्ख्या 9 10 11 12 14 
क्रवज्ञान प्रयोगशाला भएका क्रवद्यालय िङ्ख्या 9    9 
ईन्टिनेट तथा ई- क्षशिा िकु्रवधा भएका क्रवद्यालय िङ्ख्या 9 15 20 25 41 
छात्रामैत्री क्रवद्यालय िङ्ख्या 12 15 18 20 25 
अपाङ्गतामैत्री क्रवद्यालय िङ्ख्या 0 0 1 2 4 
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िूचक इकाई आधाि विय 
उपलक्षधध योर्ना अवलधको 

र्म्मा उपलक्षधध पक्रहलो विय दोस्रो विय तेस्रो विय 
आवािीय क्रवद्यालय िङ्ख्या 0 0 1  1 
माध्यलमक क्षशिा किा(९-१२) िञ्चाललत िामदुाक्रयक क्रवद्यालय िङ्ख्या 6 6 6 7 8 
अधािभतु क्रवद्यालय िामदुाक्रयक  िङ्ख्या ३२    41 
िंस्थागत क्रवद्यालय िङ्ख्या 0    0 
प्राक्रवलधक क्रवियमा अध्ययनित दललत छात्रवृक्षि प्राप्त क्रवद्याथी िङ्ख्या 0 5 5 5 5 
क्रवध्यालयमा अध्ययनित क्रवपन्न छात्रवृक्षि  िङ्ख्या 0 10 10 10 10 
अस्पताल  िङ्ख्या 0 0 1  1 
अपेक्षित आय ु(र्न्म हुँदाको) विय 71    75 
३० लमनेटिम्मको दिुीमा स्वास््य िेवामा पहुँच िहेका परिवाि प्रलतशत 38 45 50 60 80 
िंस्थागत ितु्केिी िेवाको दायिा प्रलतशत 64 70 75 90 100 
दि स्वास््यकमीबाट प्रिलुत िेवा ललएका मक्रहला प्रलतशत 64 70 75 90 100 
बलथङं िेन्टि िङ्ख्या 7 7 7 8 10 
गभायवस्थाको पिीिण दि प्रलतशत 84 85 88 90 100 
५ विय मलुनको वाल मतृ्यदुि (प्रलतहर्ाि र्ीक्रवत र्न्ममा) दि 0 0 0 0 0 
क्षशश ुमतृ्यदुि (प्रलतहर्ाि र्ीक्रवत र्न्ममा) दि 0=75 0 0 0 0 
नवर्ात क्षशश ुमतृ्यदुि (प्रलतहर्ाि र्ीक्रवत र्न्ममा) दि 1 0 0 0 0 
पूणय खोप प्रलतशत 91 95 100 100 100 
लभटालमन ए खान ेबालबाललका प्रलतशत 100    100 
झाडा पखालाको िंिमण दि प्रलतशत 5 3 2 1 0 
मक्रहला स्वास््य स्वयं िेक्रवका िङ्ख्या 81 82 84 86 91 
िामान्य स्वास््य उपकिण उपलधध भएका भवन िङ्ख्या 7 9 10 11 13 
आधलुनक उपकिण िक्रहतका स्वास््य भवन अनपुात 1 2 3  3 
आधािभतू िकु्रवधा िक्रहतका स्वास््य िंस्था िङ्ख्या 7 9 10 11 13 
स्थायी बन्ध्याकिण गने दम्पलत प्रलतशत 24 26 28 30 34 
प्राथलमक उपचाि केन्ि िङ्ख्या 1    1 
बेड िङ्ख्या 3   18 18 
हेल्थ पोष्ट िङ्ख्या 6    6 
स्वास््य एकाई िङ्ख्या 5    5 
क्रवशेिज्ञ क्षचक्रकत्िक िङ्ख्या 0    2 
मध्यम स्तिको स्वास््य काययकताय िङ्ख्या 56    70 
िवािी िाधन यिु स्वास््य िंस्था िङ्ख्या 0    2 
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िूचक इकाई आधाि विय 
उपलक्षधध योर्ना अवलधको 

र्म्मा उपलक्षधध पक्रहलो विय दोस्रो विय तेस्रो विय 
स्वास््य बीमा गने परिवाि प्रलतशत 0 5 20 40 80 
एम्बलेुन्ि िञ्चालन िङ्ख्या 1   1 2 
पाललका माफय त लनशलु्क उपलधध भएको औिधी  िङ्ख्या 70    72 
एच आईलभ एड्ि िोकथामबािे र्ानकािी प्राप्त प्रर्ननयोग्य उमेिका 
मक्रहला प्रलतशत 90 95 100 100 100 

स्वास््य क्षशक्रवि िञ्चालन िङ्ख्या 0 2 2 2 2 
र्मुन्ते स्वास््य िेवा  पटक 1 2 2 2 2 
दि स्वास््य िेवा ताललम िङ्ख्या 0 1 1 1 1 
प्रयोगशाला शरुु भएका स्वास््य िंस्था िङ्ख्या 1 1 2 3 5 
आधािभतू खानेपानीको पहुँच भएको र्निङ्ख्या प्रलतशत 90 95 100 100 100 
स्वच्छ खानेपानीको पहुचँ भएको र्निङ्ख्या प्रलतशत 15 18 20 25 35 
शौचालय भएका र्िपरिवाि प्रलतशत 98 100 100 100 100 
पाईपद्वािा क्रवतरित पानी उपयोग गने परिवाि प्रलतशत 56 60 65 75 85 
खानेपानीको मूहान िंििण िङ्ख्या 97 120 150 180 250 
िेक्षफ्टट्यांकी िक्रहतको शौचालय भएको परिवाि प्रलतशत 75 80 85 88 95 
िाधािण शौचालय भएको परिवाि प्रलतशत 20 18 15 10 3 
िावयर्लनक शौचालय िङ्ख्या 1 3 4 5 7 
र्ोक्षखमयिु अवस्थामा िाबनु पानीले हात धनु े प्रलतशत 40 45 60 70 80 
उपचाि गरिएको वा ििुक्षित खानेपानी िकु्रवधा प्राप्त र्िधिुी प्रलतशत 5 10 15 20 70 
मक्रहला/र्िेल ुक्रहंिा प्रलतशत 30 25 20 15 0 
बालश्रम प्रलतशत 10 5 0 0 0 
अपाङ्गमैत्री िावयर्लनक िेवा प्रदायक िंस्था िङ्ख्या 0 0 1 2 4 
बैङ्क माफय त िामाक्षर्क ििुिा भिा प्राप्त गने रे्ष्ठ नागरिक प्रलतशत 0 30 50 100 100 
व्यविाक्रयक िीपमूलक ताललम प्राप्त मक्रहला िङ्ख्या 73 80 100 120 160 
ताललम प्राप्त अपाङ्गता भएका व्यक्षि िङ्ख्या 0 5 10 15 25 
कुल िहभागीहरूमा मक्रहलाको प्रलतशत प्रलतशत 37 40 40 40 40 
लैक्रङ्गक क्रहंिा ि छुवाछुत िम्बन्धी र्टना दताय िङ्ख्या 7 0 0 0 0 
लैक्रङ्गक क्रहंिा ि छुवाछुत िम्बन्धी िचेतना काययिम िङ्ख्या 5 2 2 2 2 
क्रपलडत मक्रहलाहरूको लालग ििुक्षित आवाि गहृ िङ्ख्या 0    1 
GESI परििण िङ्ख्या 0 1 1 1 1 
बाल हेल्पलाइन िञ्चालन िङ्ख्या 0 1   1 
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िूचक इकाई आधाि विय 
उपलक्षधध योर्ना अवलधको 

र्म्मा उपलक्षधध पक्रहलो विय दोस्रो विय तेस्रो विय 
बाल उद्यान िङ्ख्या 0 1 2 4 7 
ििुक्षित बाल गहृ िङ्ख्या 0   1 1 
रे्ष्ठ नागरिक ददवा िेवा केन्ि िङ्ख्या 0    1 
रे्ष्ठ नागरिक िम्मान  िङ्ख्या 54 100 150 200 300 
रे्ष्ठ नागरिक ित्िङ्ग केन्ि िङ्ख्या 0 1 2 3 7 
अपाङ्गता भएकाहरूको लालग ददवा िेवा केन्ि िङ्ख्या 0   1 1 
यौलनक तथा लैक्रङ्गक अल्पिं्यक मैत्री िावयर्लनक शौचालय िङ्ख्या 0 1   2 
अपाङ्गता िम्बक्षन्ध हेल्प डेक्ि िञ्चालन िङ्ख्या 0 1   1 
कुल िहभागीहरूमा अपाङ्गता भएका प्रलतशत 0 2 5 10 10 
यवुाहरूको नेततृ्वमा िहेको िामाक्षर्क िंर्िंस्था प्रलतशत 0 5 10 15 25 
िाक्रिय अन्तिाक्रिय खेलाडी िङ्ख्या िङ्ख्या 0 1 2 3 5 
प्रदेश तथा क्षर्ल्लास्तिीय खेलाडी िङ्ख्या 0 5 10 15 15 
यवुाक्लब, िंर्ाल तथा िंस्था िङ्ख्या 7 15 20 30 30 
लनयलमत योगाभ्याि गने र्निङ्ख्या प्रलतशत 0 3 5 7 10 
पाललकास्तिीय खेलमैदान िङ्ख्या 0  1  1 
खेल मैदान भएका क्रवद्यालय िङ्ख्या 25 28 30 35 41 
अन्ति क्रवद्यालय प्रलतयोलगतात्मक खेलकुद काययिम िङ्ख्या 1 1 1 1 1 
पाललकामा िंचाललत खेलकुद प्रलतयोलगता िङ्ख्या 0 1 1 1 1 
खेलाडी प्रक्षशिण काययिम िङ्ख्या 0 1 1 1 1 
पाललकास्तिीय प्रलतयोलगतात्मक खेलकुद काययिम िङ्ख्या 0 1 1 1 1 
िफल एवम ्िमतावान खेलाडी प्रोत्िाहन तथा िम्मान  िङ्ख्या 0 1 1 1 1 
योगा प्रक्षशिण पटक 0 1 1 1 1 
कवडयहल तथा खेलकुद मैदान िङ्ख्या 0    1 
प्रदेशस्तिको खेल मैदान िङ्ख्या 0    0 
कृक्रि तथा पश ुलबमामा आवर्द् परिवाि प्रलतशत 0 2 5 7 15 
िामाक्षर्क ििुिा तथा िंििण िम्बन्धी आवश्यक काननु लनमायण िङ्ख्या 0 1   1 
िामाक्षर्क ििुिा िम्बक्षन्ध एकीकृत िूचना प्रणाली व्यवस्थापन िङ्ख्या 0 1   1 
डाटाबेि तयाि भएको  िङ्ख्या 0 1   1 
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