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म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
गाउॉ कामाऩाङ्झरकाको कामाारम 

देउराऱी, नुवाकोट 

फागभती प्रदेश, नऩेार 

धतमवाद ऻाऩन 

 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोङ्ञजभ मस गाउॉऩाङ्झरकारे ऩङ्जहरो ऩञ्चवषॉम आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभा गयी 
सावाजङ्झनक गना ऩाएकोभा गौयवाङ्ञतवत भहसङ्टस बएको छ। नेऩारको सॊङ्जवधानभा व्मवस्था बएफभोङ्ञजभ स्थानीमतहको 
कामाङ्ञजम्भेवायी य स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनभा व्मवस्था बएको कामाऺ ेत्र, ऩतरौं मोजना, फागभती प्रदेशको प्रथभ 
आवङ्झधक मोजना, ङ्छदगो ङ्जवकासका याङ्जष्डम रक्ष्मराई तथा ङ्जवषमगत एवॊ अततयसम्फङ्ञतधत ङ्जवषम ऺेत्रराई आधायभा ङ्झरई 
स्थानीमकयण गने कामाका साथै सातदङ्झबाक ङ्जवषमराई आधायभा ङ्झरॉदै मो मोजना तजङ्टाभा गङ्चयएको छ। याङ्जष्डम मोजना 
आमोगफाट स्थानीम तहको राङ्झग जायी बएको मोजना तजङ्टाभा ङ्छदग्दशान, २०७५ (नभङ्टना) भा उङ्ञलरङ्ञित ङ्झनङ्छदाष्ट प्रङ्जिमा 
अवरम्फन गयी तमाय गङ्चयएको छ।  

म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकारे मोजनाफद्ध ङ्जवकासद्वाया सभस्त म्मागङफासीको जीवनस्तय सङ्टधायको राङ्झग  “सङ्टतदय, सङ्टिी, 
सङ्टसॊस्कृत य सभदृ्ध म्मागङ" बङ्ङे दीर्ाकारीन सोच सङ्जहत आङ्झथाक वषा २०७८/७९ देङ्ञि २०८२/८३ सम्भका राङ्झग  
गाउॉऩाङ्झरकाको प्रथभ ऩञ्चवषॉम आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभा गयी कामाातवमन गने प्रङ्झतफद्धता गयेको छ।  

आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभाभा गाउॉ कामाऩाङ्झरकाका उऩाध्मऺ श्रीभती शाङ्ञतत राभा गङ्टरुङ, सफै वडाका 
अध्मऺज्मूहरू रगामत सफै कामाऩाङ्झरका सदस्मज्मूहरू, याजनीङ्झतक दरका प्रभङ्टि तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू, गाउॉ सबाका 
सदस्म, ङ्ञशऺक, फङ्टङ्जद्धजीवी एव अततयााङ्जष्डम य याङ्जष्डम गैयसयकायी, ङ्झनजी य सहकायी ऺेत्र, ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊर्–सॊस्थाहरू एवॊ 
नागङ्चयक सभाजका प्रङ्झतङ्झनङ्झधप्रङ्झत वहाॉहरूको सङ्जिम सहबाङ्झगता, सङ्टझाव य मोगदानका राङ्झग आबाय व्मक्त गदाछङ्ट  । 
मसैगयी आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभाभा भहत्वऩूणा ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनवााह गनङ्टा हङ्टन ेप्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत श्री ऩवनकङ्ट भाय 
प्माकङ्ट येर तथा मोजना तजङ्टाभाभा सॊमोजन गनङ्टा हङ्टन ेङ्ञशऺा शािा प्रभङ्टि श्री शेयङ्झसॊह यावत रगामत गाउॉऩाङ्झरकाका सफै 
शािा प्रभङ्टि एवॊ सफै कभाचायीहरूप्रङ्झत हाङ्छदाक धतमवाद प्रकट गदाछङ्ट। 

मस भहत्वऩूणा कामाभा सहमोग प्रदान गयेय स्थानीम सयकायको ङ्जवकास प्रमासभा मोगदान ऩङ्ट¥माउनङ्ट बएकोभा 
सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा साभातम प्रशासन भतत्रारम, फागभती प्रदेश नीङ्झत मोजना आमोगका  ऩदाङ्झधकायीज्मूहरू तथा ङ्जवऻ, 

ऩूङ्ञणाभा ऩङ्चयमोजना (Mott Mac Donald) का ङ्झसङ्झनमय गबनाातस भेनेजय श्री सततोष ङ्जवष्ट,  श्रीभती सीभा यजौङ्चयमा, 
ऩङ्चयमोजनाका ऺभता ङ्जवकास ङ्जवशेषऻ श्री सयोज शे्रष्ट,  मोजना सलराहकाय श्री ङ्जवशनदेव जोशी य इङ्ञतजङ्झनमय श्री ङ्जवष्णङ्ट 
ऩाठक य अतम ङ्जवऻहरूप्रङ्झत हाङ्छदाक आबाय व्मक्त गदाछङ्ट। मसै गयी गाउॉऩाङ्झरकाको आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभा गना 
ङ्जवशेषऻ सेवा प्रदान गने सेङ्झभड नेऩार (CEMID Nepal) सफै ङ्जवऻहरूराई राई ङ्जवशेष धतमवाद ङ्छदन चाहतछङ्ट। 

अततभा मस गाउॉऩाङ्झरकारे तजङ्टाभा गयेको आवङ्झधक ङ्जवकास मोजना कामाातवमनभा सफै ऺेत्र, सभङ्टदाम, ङ्झनकाम 
तथा साझेदायहरूका सद \बाव, सहमोग य ङ्जिमाशीरताको अऩेऺा गयेको छङ्ट।  
 

   आशा ताभाङ 

भॊङ्झसय, २०७८      अध्मऺ 

 म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
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म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका  

गाउॉ कामाऩाङ्झरकाको कामाारम 

देउयारी, नङ्टवाकोट 

फागभती प्रदेश, नऩेार 

कृतऻता ऻाऩन 
आपूरे ङ्झनवााङ्ञचत गयेका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधरे आफ्नो सॊङ्जवधान रेख्न ेकङ्चयव ६५ वषा ऩङ्टयानो चाहनाको प्राङ्झिऩश्चात ्प्राि 

नेऩारको सॊङ्जवधान २०७२ रे नेऩारराई सङ्घीम सॊयचनाभा ऩङ्टन्संयङ्ञचत गयये  स्थानीम तहहरूराई एक स्वशाङ्झसत, 

अङ्जवङ्ञछछङ्ङ उत्तयाङ्झधकायवारा सॊस्थाका रूऩभा स्थाङ्जऩत गयेको छ। नमाॉ ऩ ङ्टनसंयचना सॉगसॉगै स्थानीमस्तयको सभग्र 
ङ्जवकासको ङ्ञजम्भेवायी स्थानीम तहभा आएको छ। मो एक ऐङ्झतहाङ्झसक अवसय हो बने मस अवसयको सदङ्टऩमोग गयये 
सभग्र ऩाङ्झरकाको सकायात्भक रूऩाततयण हाम्रो दाङ्जमत्व, ङ्ञजम्भेवायी य कताव्म हो। तीनतहको सयकायभध्मे जनताको 
ङ्छदनानङ्टङ्छदनका अवस्थासॉग प्रत्मऺरूऩभा सयोकाय य साझेदायी गने सयकायका रूऩभा यहेको स्थानीम सयकायसाभङ्ट 
स्थानीम नागङ्चयकका चाहना य प्राकता अनङ्टसायको सेवा प्रवाह, ङ्जवकास य सभङृ्जद्धका राङ्झग भहत्वऩूणा ङ्ञजम्भेवायीहरू 
यहेका छन।् 

नेऩारको सॊङ्जवधान तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को अधीनभा यही मस गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो 
प्रथभ ऩाॉच वषे आवङ्झधक ङ्जवकास मोजना तजङ्टाभा गङ्चय कामाातवमनको प्रङ्झतफद्धतासङ्जहत प्रकाशन गना रागेकोभा भराई 
िङ्टशी रागेको छ। मस आवङ्झधक ङ्जवकास मोजना तजङ्टाभाका ङ्झफङ्झबङ्ङ चयणभा सॊरग्न सफै वडा अध्मऺहरू 
कामाऩाङ्झरकाका सफै सदस्महरू, ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतहरू, ङ्जवषमगत शािा प्रभङ्टि रगामत सम्ऩूणा कभाचायीहरू य ऩङ्टङ्ञणाभा 
ऩङ्चयमोजनाका तपा फाट मस ऩाङ्झरकाभा मोजना तथा सङ्टशासन सलराहकाय य इङ्ञतजङ्झनमय सफैराई उहाॉहरूको सहमोग य 
सहकामाका राङ्झग धतमवाद ङ्छदन चाहतछङ्ट। प्रत्मऺ अप्रत्मऺ सहमोग य सहकामा गने सम्फद्ध सम्ऩूणा ऩऺहरूप्रङ्झत भेयो 
व्मङ्ञक्तगत तथा ऩाङ्झरकाको तपा फाट आबाय व्मक्त गना चाहतछङ्ट  ।  

“सङ्टतदय, सङ्टिी, सङ्टसॊस्कृत य सभदृ्ध म्मागङ" को दीर्ाकारीन सऩनासङ्जहत ङ्झनभााण बएको मस आवङ्झधक मोजनाको 
सपर कामाातवमनरे सभग्र ऩाङ्झरकाको भङ्टहाय पेने कङ्ट याभा हाभी सफै आशावादी छौं मसको सपर कामाातवमनभा 
महाॉहरूको बङू्झभका अझै भहत्वऩूणा य सकायात्भक यहने ङ्जवश्वास ङ्झरएको छङ्ट। मसका रागी सफैको सहमोग, सहकामा य 
सदबाव हाम्रा रागी अऩङ्चयहामा छ। अततभा, मो आवङ्झधक ङ्जवकास मोजना दस्तावेज ङ्झनभााणभा सहमोग गने ऩूङ्ञणाभा 
ऩङ्चयमोजना (Mott Mac Donald) को सम्ऩ "णा ङ्जटभ य ऩयाभशादाता ङ्झसभेड नेऩारको प्राङ्जवङ्झधक ङ्जटभराई ङ्जवशेष धतमवाद 
ङ्छदन चाहतछङ्ट .  
 

भॊङ्झसय, २०७८           

(शाङ्ञतत राभा गङ्टरुङ) 
उऩाध्मऺ 
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म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
गाउॉ कामाऩाङ्झरकाको कामाारम 

देउयारी, नङ्टवाकोट 

फागभती प्रदेश, नऩेार 

आबाय ऻाऩन 

 

म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको मोजनाफद्ध ङ्जवकासका राङ्झग स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोङ्ञजभ 
मस गाउॉऩाङ्झरकारे ऩङ्जहरो ऩञ्चवषॉम आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभा गयी सावाजङ्झनक गना ऩाएकोभा गौयवाङ्ञतवत 
भहसङ्टस बएको छ। म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकारे मोजनाफद्ध ङ्जवकासद्वाया सभस्त म्मागङफासीको जीवनस्तय 
सङ्टधायको राङ्झग  “सङ्टतदय, सङ्टिी, सङ्टसॊस्कृत य सभदृ्ध म्मागङ“ बङे्ङ दीर्ाकारीन सोच सङ्जहत आङ्झथाक वषा 
२०७८/७९ देङ्ञि २०८२/८३ सम्भका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाको प्रथभ ऩञ्चवषॉम आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभा 
गयी कामाातवमन गने प्रङ्झतफद्धता गयेको छ । 

  

मस मोजनारे नमाॉ य ऩङ्चयवङ्झतात अवस्थाका याजनीङ्झतक, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक, प्राकृङ्झतक, ङ्जवऻान तथा 
प्रङ्जवङ्झध य भानव सॊसाधनभा अततयङ्झनङ्जहत सम्बावनाहरू प्रष्पङ्ट टन गयी द्र ङ्टत तथा ङ्छदगो ङ्जवकासको भागा कोयेको 
छ जसरे गदाा नमाॉ उत्साह य उभङ्ग ङ्झसजाना बएको छ। मस आवङ्झधक मोजना ङ्झनभााणका राङ्झग नतेतृ्वदामी 
बङू्झभका िेलनङ्ट हङ्टन ेगाउॉऩाङ्झरकाका अध्मक्ष्म, उऩाध्मक्ष्म, वडा अध्मक्ष्महरू रगामत सम्ऩूणा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा 
कभाचायी ङ्झभत्रहरू धतमवादका ऩात्र छन।् मस मोजना ङ्झनभााणका सतदबाभा गाउॉऩाङ्झरकाराई ङ्झनयततयय 
सहमोग य सहजीकयण गने ऩूङ्ञणाभा ऩङ्चयमोजनाको सभग्र ङ्जटभ य ऩयाभशादाता ङ्जवऻ सभूहका सदस्महरूप्रङ्झत 
आबाय प्रकट गना चाहतछङ्ट। 

 

अततभा मस गाउॉऩाङ्झरकारे तजङ्टाभा गयेको आवङ्झधक ङ्जवकास मोजना कामाातवमनभा सफै ऺेत्र, सभङ्टदाम, 

ङ्झनकाम तथा साझेदायहरूका सद\बाव, सहमोग य ङ्जिमाशीरताको अऩेऺा गयेको छङ्ट। 

 

भॊङ्झसय, २०७८ 

 (ऩवनकङ्ट भाय प्माकङ्ट येर) 

प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत 
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ऩङ्चयछछेद - १ 

प्रायङ्ञम्बक 

 

१.१  ऩषृ्ठबङू्झभ 
 

नेऩारको सॊङ्जवधानरे सॊर्ीम रोकताङ्ञतत्रक गणततत्रात्भक शासन व्मवस्था अॊगीकाय गयी याज्मको 
भूर सॊयचना सॊर्, प्रदेश य स्थानीम तहभा यहने व्मवस्था गयेको छ। याज्मका तीनवटै तहरे एकर 
तथा साझा अङ्झधकायको प्रमोग सॊङ्जवधान तथा कानून फभोङ्ञजभ गना ऩाउॉदछन।् सॊङ्जवधानरे नै आफ्नो 
अङ्झधकायङ्झबत्रको ङ्जवषमभा कानून फनाउने, वाङ्जषाक फजेट फनाउने, नीङ्झत तथा मोजना तमाय गने य 
त्मसको कामाातवमन गने ङ्ञजम्भेवायी ऩङ्झन तत-्तत ् सयकायराई प्रदान गयेको छ। सॊङ्जवधानरे 
प्रत्माबतू गयेका भौङ्झरक हक तथा याज्मका ङ्झनदेशक ङ्झसद्धातत, नीङ्झत तथा दाङ्जमत्वभा उङ्ञलरङ्ञित 
प्रावधानराई मोजनाफद्ध रूऩभा कामाातवमनभा लमाइनङ्टऩने सफै तहका सयकायको दाङ्जमत्व यहेको छ । 
याज्मरे अततयााङ्जष्डम प्रङ्झतफद्धतानङ्टरूऩ ङ्जव. सॊ. २०८७ सारसम्भभा ङ्छदगो ङ्जवकासको रक्ष्म सभेत हाङ्झसर 
गनङ्टाऩने य स्थानीम सयकायरे ऩङ्झन मी रक्ष्मराई स्थानीमकयण गयी तदनङ्टरूऩ रक्ष्मभा मोगदान 
ऩङ्टर् माउनङ्टऩने व्मवस्थासभेत यहेको छ।   

२०७४ सारभा तीनै तहको ङ्झनवााचनऩश्चात ्जन ङ्झनवााङ्ञचत प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू  सॊङ्जवधानफाट ऩङ्चयरङ्ञऺत ङ्छदगो 
शाङ्ञतत, सङ्टशासन, ङ्जवकास य सभङृ्जद्धको आकाॊऺा ऩूया गना ङ्जिमाशीर यहेका छन।् मसै ङ्झसरङ्झसराभा 
स्थानीम तहभा सॊवैधाङ्झनक दाङ्जमत्वराई प्रणारीगत रूऩभा कामाातवमनभा लमाउन स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐन, २०७४ तजङ्टाभा बई कामाातवमनभा यहेको छ। मस ऐनरे सम्फङ्ञतधत गाउॉऩाङ्झरकारे 
आफ्नो अङ्झधकायऺेत्रङ्झबत्रका ङ्जवषमभा ङ्जवकासका राङ्झग आवङ्झधक ङ्जवकास मोजना फनाई रागू गनङ्टाऩने 
व्मवस्था गयेको छ। मस्तो मोजना तजङ्टाभा गदाा नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायको नीङ्झत, रक्ष्म, 

उद्देश्म य प्रङ्जिमासॉग अनङ्टकूर हङ्टन ेगयी सङ्टशासन, वातावयण, फारभैत्री, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान अनङ्टकूरन, 

ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन, रैङ्जङ्गक तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयण जस्ता अततयसम्फङ्ञतधत ङ्जवषमराई ध्मान 
ङ्छदनङ्ट ऩने सभेत व्मवस्था गङ्चयएको छ। तसथा याङ्जष्डम मोजना आमोगरे जायी गयेको आवङ्झधक मोजना 
तजङ्टाभा ङ्छदग्दशान (नभूना), २०७५, ऩतधौं मोजना य फागभती प्रदेशको प्रथभ आवङ्झधक मोजनाको 
भूरबतू ऩऺराई सभेत सतदबाभा यािी गाउॉऩाङ्झरकाका ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवारासॉगको चयणफद्ध 
अततयङ्जिमा ऩश्चात म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकारे मो आवङ्झधक ङ्जवकास मोजना (२०७८/७९- २०८२/८३) 
तजङ्टाभा गयी रागू गने प्रङ्झतवद्धता व्मक्त गयेको छ। 

 

१.२  आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभाको उद्दशे्म 
 

“सम्फदृ्ध नऩेार सङ्टिी नेऩारी” य “स्वस्थ, सङ्टसॊस्कृत य सङ्टिी जनता य सभाजवाद उतभङ्टि सभदृ्ध 
प्रदेश” स्थाऩना गने िभश: याङ्जष्डम तथा फागभती प्रदेशको सोचराई मस गाउॉऩाङ्झरकाभा उऩरधध 
आफ्नो स्व-आजान, सॊर्, प्रदेश तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवकास साझेदाय, ङ्झनजी, सहकायी तथा साभङ्टदाङ्जमक 
ऺेत्रफाट उऩरधध हङ्टने स्रोत साधनराई मोजनाफद्ध, ङ्छदगो एवॊ ङ्जववेकऩूणा रूऩभा ऩङ्चयचाङ्झरत गदै 

गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झरएको “सङ्टतदय, सङ्टिी, सङ्टसॊस्कृत य सभदृ्ध म्मागङ” को दीर्ाकारीन सोचराई 
मोजनाफद्ध रूऩभा कामाातवमन गयी म्मागङवासीको आङ्झथाक तथा साभाङ्ञजक जीवनस्तयभा सङ्टधायका 
राङ्झग ङ्जवकास प्रङ्जिमाराई सॊस्थागत गनङ्टा मस आवङ्झधक मोजनाको प्रभङ्टि उद्देश्म यहेको छ।  
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१.३  आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभाको ङ्जवङ्झध य प्रङ्जिमा 
 

क)   प्रायङ्ञम्बक चयण 

 गाउॉऩाङ्झरकाको आवङ्झधक ङ्जवकास मोजना तजङ्टाभा गदाा ङ्झनम्न प्रङ्जिमा अवरम्फन गङ्चयएको छ: 
१.  आवङ्झधक मोजनाराई फागभती प्रदेश सयकाय य सॊर्ीम सयकायफाट प्राि भागादशानका आधायभा 

सॊर्ीम सयकाय य फागभती प्रदेश सयकाय सॉग सभतवम गयी तजङ्टाभा गने कामा गङ्चयएको छ। मसै 
ङ्झसरङ्झसराभा सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा साभातम प्रशासन भतत्रारम य प्रदेश सङ्टशासन केतद्रभा (PCGG) 
प्रदेश नीङ्झत तथा मोजनाका ङ्जवऻ एवभ ्अतम ऩदाङ्झधकायी सॉग िभश: ङ्झभङ्झत २०७७.१०.२० गते य 
२०७७।१०।२८ गतेका ङ्छदन फैठक आमोजन बएको ङ्झथमो य उक्त फैठकभा आवङ्झधक मोजना 
तजङ्टाभा गदाा ङ्झनम्न ङ्जवषमभा ङ्जवशेष ध्मान ऩङ्टर् माउने ङ्झनदेशन प्राि बएको ङ्झथमो; 
अ)  आवङ्झधक मोजनाराई स्थानीम वास्तङ्जवक वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत झङ्ञलकने गयी (spatial) तजङ्टाभा गने य 

रुऩाततयणकायी कामािभभा स्रोत साधनराई सके सम्भ केङ्ञतद्रत गने, 
आ)  भध्मकारीन िचा सॊयचना (MTEF) सभेत तमाय गयी वाङ्जषाक मोजना य आवङ्झधक मोजना फीच 

तादाम्मता ङ्झभराउने,  

इ)  ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्महरूराई गाउॉऩाङ्झरका अनङ्टकूर स्थानीमकयण गयी मोजनाभा प्रङ्झतङ्झफङ्ञम्फत 
गने, 

ई)  आवङ्झधक मोजनारे ङ्झरएका रक्ष्म य उद्देश्मराई हाङ्झसर हङ्टने गयी वाङ्जषाक मोजना तजङ्टाभा गने,  

उ)  प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे ङ्ञजलरास्तयीम य प्रादेङ्ञशक ङ्जवषमऺेत्रगत कामाारमहरूसॉग 
सभतवम स्थाऩनाभा सहजीकयण गनङ्टाका साथै आवश्मक सतदबा साभग्री सभेत उऩरधध गयाउन 
सहमोग ऩङ्टर् माउने, 

२. आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभा गने प्रायङ्ञम्बक चयणभा ङ्झभङ्झत २०७७.१०.२१ गतेका ङ्छदन म्मागङ 
गाउॉऩाङ्झरकाभा आमोजन गङ्चयएको ऩङ्चयचमात्भक फैठक फसी आवङ्झधक मोजनाको रक्ष्म, उद्देश्म य 
चयणहरूका फायेभा गाउॉऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीहरूसॉग छरपर गङ्चयनङ्टका साथै मोजना तजङ्टाभाको 
प्रायङ्ञम्बक कामामोजना ङ्झनधाायण गङ्चयएको ङ्झथमो । (उऩङ्ञस्थङ्झत अनङ्टसूची-१ भा सॊरग्न) 

 उक्त फैठकभा ङ्झनम्न ङ्झनणामहरू ङ्झरइएका ङ्झथए: 
अ)  मोजना तजङ्टाभा प्रङ्जिमाराई सहजीकयण गना सम्ऩका  व्मङ्ञक्तका रूऩभा ङ्ञशऺा शािाका प्रभङ्टि श्री 

शेयङ्झसॊह यावतराई तोङ्जकएको, 
आ) मोजना आमोगफाट जायी गङ्चयएको नभूना ङ्छदग्दशान फभोङ्ञजभका ङ्झनदेशक सङ्झभङ्झत, ऩाॉचवटा 

ङ्जवषमऺेत्रगत सङ्झभङ्झत य प्रावङ्झधक सङ्झभङ्झतको गठन गने,  
इ)  गाउॉऩाङ्झरकाको वस्तङ्टगत ङ्जववयण तमाय गने कामाको सभतवम य सङ्टऩङ्चयवेऺण गना मोजना शािा  

य सूचना शािा प्रभङ्टिहरूराई ङ्ञजम्भेवायी तोङ्जकनङ्टका साथै उक्त दङ्टवै अङ्झधकृतहरूराई सॊर्ीम 
भाङ्झभरा तथा साभातम प्रशासन भतत्रारमफाट तमाय गङ्चयएको सफ्टवेमय एऩ (Ko BO Collect) 
को प्रमोग सम्फतधी काठभाडौंभा सञ्चारन हङ्टन ेताङ्झरभभा बाग ङ्झरन ऩठाउने, 

ई)  गाउॉऩाङ्झरकारे एक भङ्जहनाङ्झबत्र र्यधङ्टयी सवेऺण य सॊस्थागत सवेऺण गयी त्माॊक सॊकरन गना 
आवश्मकतानङ्टसाय सवेऺक छनौट गने य CEMID-Nepal का सफ्टवेमय ङ्जवऻरे ती सवेऺकराई 
भोफाइरका भाध्मभफाट त्माॊक सॊकरन गने सम्फतधी ताङ्झरभ गाउॉऩाङ्झरकाभा नै ङ्छदन।े  

३.  २०७७.११.१३ य १४ गतेका ङ्छदन CEMID-NEPAL रे काठभाण्डौभा आमोजना गङ्चयएको गोिाा, 
नङ्टवाकोट य यसङ्टवा ङ्ञजलराका एउटा नगयऩाङ्झरका य ५ वटा गाउॉऩाङ्झरका गयी कङ्ट र ६ वटा तमाय गङ्चयने 
वस्तङ्टगत ङ्जववयणको भोफाइर एऩ-सफ्टवेमयका भाध्मभफाट सॊकरन गङ्चयने त्माॊक य सूचना सम्फतधी 
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ताङ्झरभभा म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाका तोङ्जकएका दङ्टवै अङ्झधकृत य ऩूङ्ञणाभाका मोजना सलराहकायहरूरे 
बाग ङ्झरई उक्त तमाय गङ्चयएको सफ्टवेमयराई स्थानीमकयण सभेत गङ्चयएको ङ्झथमो। उक्त ताङ्झरभभा 
स्रोत व्मङ्ञक्तका रूऩभा MoFAGA सहसङ्ञचव, PLGSP प्राङ्जवङ्झधक ङ्जटभका सूचना प्रङ्जवङ्झध ङ्जवऻ, 
सफ्टवेमय ङ्जवऻ, तथा CEMID-NEPAL का ङ्जवऻहरूरे ताङ्झरभ प्रदान गनङ्टा बएको ङ्झथमो। उक्त 
ताङ्झरभभा ३५ जनाको सहबाङ्झगता यहेको ङ्झथमो। 

ि)  त्माॊक सॊकरन तथा ङ्जवश्लषेण तथा अङ्झबभङ्टिीकयण चयण 

१.  ङ्झभङ्झत २०७७.११.२५ य २६ गते (भाचा ९ य १०, २०२१) भध्मे आधा ङ्छदन स्थानीम 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध य कभाचायीहरूराई मोजनाको अवधायणा, आवङ्झधक य वाङ्जषाक मोजना तजङ्टाभा प्रङ्जिमा, 
भध्मभकारीन िचा सॊयचना तजङ्टाभा सम्फतधी ताङ्झरभ ङ्छदइनङ्टका साथै फाॉकी डेढ ङ्छदन गाउॉऩाङ्झरकाफाट 
छनौट बएका सवेऺकहरूराई भोफाइर सफ्टवेमयको प्रमोगफाये ङ्जवस्ततृ प्रमोगात्भक ताङ्झरभ सभेत 
ङ्छदई प्रत्मेक सवेऺकको भोफाइरभा सफ्टवेमय सभेत डाउनरोड गङ्चयएको ङ्झथमो। (सहबागीको सूची 
अनङ्टसूची २ भा सॊरग्न) 

२.  र्यधङ्टयी य सॊस्थागत सवेऺण कामा ङ्झभङ्झत २०७७।१२।१ गतेदेङ्ञि एक भङ्जहनाङ्झबत्र सम्ऩङ्ङ गने 
सहभङ्झत सभेत गङ्चयएको ङ्झथमो य कङ्ट नै सभस्मा देङ्ञिएभा गाउॉऩाङ्झरकाका सम्फङ्ञतधत अङ्झधकृत तथा 
CEMID-N का GIS ङ्जवऻसॉग सम्ऩका  गने य सवेऺणको सूचनाराई भॊत्रारमको स्थानीम प्रोपाइर 
(LG profile) प्रणारीभा link गने व्मवस्था सभेत गङ्चयएको । 

३.  CEMID-N का सफै ङ्जवषम ङ्जवऻहरूको टोरी २०७७।१२।१ गते देङ्ञि १० गते सम्भ ङ्जवङ्झबङ्ङ 
मोजना तमाय गङ्चयने ऩाङ्झरकाहरूभा भङ्टख्म स्रोत व्मङ्ञक्त, ङ्ञजलराङ्ञस्थत ङ्ञजलरा/प्रदेशस्तङ्चयम कामाारमहरू 
य गाउॉऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायीसॉग अततयङ्जिमा गयी ङ्छद्वतीम स्रोतको सूचना (secondary data/ 
information) य वस्तङ्टगत ङ्जववयण सॊकरन गने गयी कामास्थरभा यहेको ङ्झथमो। मसै ङ्झसरङ्झसराभा 
प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे सहङ्ञजकयण गयी २०७७।१२।०३ गते यसङ्टवाको धङ्टतचेभा य 
२०७७।१२।०९ गते नङ्टवाकोटको ङ्जवदङ्टयभा ङ्ञजलरा य प्रदेशस्तयीम कामाारमसॉग सूचना आदान 
प्रदान सम्फतधी छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट फैठक आमोजन गङ्चयएको ङ्झथमो। उक्त फैठकभा सम्फङ्ञतधत ऩाङ्झरकाकाका 
ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनवााङ्ञचत ऩदाङ्झधकायी य ऩूङ्ञणाभा कामािभका मोजना सलराहकाय य वङ्चयष्ठ ऺभता ङ्जवकास 
ङ्जवशेषऻ, नङ्टवाकोट सभेतको उऩङ्ञस्थङ्झत यहेको ङ्झथमो। (उऩङ्ञस्थङ्झत-अनङ्टसूची ३) 

४.  ङ्झभङ्झत २०७८।१२।४ य ५ गतेका ङ्छदन ङ्जवऻ टोरीरे म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाका सम्फङ्ञतधत ङ्झनवााङ्ञचत 
ऩदाङ्झधकायी, शािा प्रभङ्टिहरूका साथै वडा/फस्ती तहभा ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवाराहरूसॉग छरपर गयी 
ङ्जवङ्जवध सूचना सॊकरन गङ्चयएको ङ्झथमो।(उऩङ्ञस्थङ्झत-अनङ्टसूची  ४)  

५.  वस्तङ्टगत ङ्जववयणको प्रायङ्ञम्बक दस्तावेज ऩेश गङ्चयएको: ङ्झभङ्झत २०७८।४।१५ गतेका ङ्छदन 
गाउॉऩाङ्झरकाफाट प्राि त्माॊक य सूचनाका आधायभा म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको वस्तङ्टगत ङ्जववयणको 
प्रायङ्ञम्बक दस्तावेज गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩेश गयी प्राि ऩषृ्टऩोषणराई सभावेश गयी ऩङ्चयभाङ्ञजात वस्तङ्टगत 
ङ्जववयण गाउॉऩाङ्झरकाका ऩदाङ्झधकायी फैठकफाट ऩङ्टष्टीकयण गने गयी ङ्झभङ्झत २०७८।५।२ भा ऩेश 
गङ्चयएको ङ्झथमो।  

ग)  आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभा चयण 

सोच कामाशारा  

अ)  ङ्झभङ्झत २०७८.५.१ गतेका ङ्छदन गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩदाङ्झधकायी य कभाचायीहरूसॉग छरपर गयी 
छङ्टट बएका थऩ त्माॊक य सूचना सॊकरन गङ्चयएको य वस्तङ्टगत ङ्जववयणराई सोच 
कामाशाराभा प्रस्तङ्टत गने गयी ऩङ्चयभाजान गङ्चयएको ङ्झथमो। 
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आ)  ङ्झभङ्झत २०७८.५.२ य ३ गते म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाभा सोच कामाशाराको आमोजना गङ्चयएको 
ङ्झथमो। जसभा ५० जना ऩदाङ्झधकायीको उऩङ्ञस्थङ्झत यहेको ङ्झथमो। उऩङ्ञस्थङ्झत अनङ्टसूची ५ भा 
छ।  

 उक्त कामाशारा दङ्टई बागभा फाॉङ्झडएको ङ्झथमो, ऩङ्जहरो ङ्छदन औऩचाङ्चयक शङ्टबायम्ब सत्रऩङ्झछ प्राङ्जवङ्झधक 
सत्रको शङ्टरुवात CEMID-N का ङ्जवऻहरूफाट गङ्चयएको ङ्झथमो। दङ्टई ङ्छदने सोच कामाशाराको ङ्जवस्ततृ 
सभम ताङ्झरका प्रस्तङ्टङ्झत य छरपर ऩश्चात सभम-साङ्चयङ्ञण स्वीकृत गदै कामाशारा सञ्चारनको 
आचायसॊङ्जहता सभेत जानकायी गयाइएको ङ्झथमो। तत्ऩश्चात वस्तङ्टगत ङ्जववयण प्रस्तङ्टत गङ्चयएको ङ्झथमो य 
त्मसभा छरपरऩङ्झछ त्मसको ऩङ्टष्टीकयण गदै नऩङ्टग बएको ङ्छद्वतीम तहको छङ्टट बएको सूचना तथा 
त्माॊक सभावेश गयी वस्तङ्टगत ङ्जववयणभा अङ्ञततभ रूऩ ङ्छदने गयी ऩाङ्चयत गङ्चयएको ङ्झथमो। त्मसऩङ्झछ 
ङ्जवङ्झबङ्ङ सफै सयोकायका ङ्जवषमभा जस्तै GESI, Environment/climate change, MTEF य ऩूवााधाय 
सम्फतधी ङ्जवषम प्रस्तङ्टत गयी छरपर गङ्चयएको।     

ऩङ्जहरो ङ्छदनको अङ्ञततभ सत्रभा सोचको अवधायणा य सहबाङ्झगताभूरक ङ्जवङ्झधफाट सोच ङ्झनधाायण गने 
तङ्चयका प्रस्तङ्टत गदै सफै सहबागी राई एक-एकवटा ङ्जवचाय भेटाकाडाभा रेिी प्रस्तङ्टत गना अनङ्टयोध 
गयी सहबागीहरूका ङ्जवचाय सॊकरन गयी छरपर गङ्चयएको ङ्झथमो। उक्त ङ्जवचायराई छरपरभा 
लमाई काडाहरूराई ङ्जवङ्झबङ्ङ सभूहभा छङ्टट्ट्याई मी ङ्जवचायहरूराई सॊमोजन गयी चायवटा सोचको काडा 
तमाय गना गाउॉऩाङ्झरकाका उऩाध्मऺ ज्मूको सॊमोजकत्वभा सात सदस्मीम कामादर गठन गयी अको 
ङ्छदनको ङ्झफहान ८ फजे प्रस्तङ्टत गना अनङ्टयोध गदै ऩङ्जहरो ङ्छदनको सत्र सभाऩन बएको ङ्झथमो। 

दोस्रो ङ्छदनको छरपरफाट मस गाउॉऩाङ्झरकाको दीर्ाकारीन ङ्जवकासको सोच “सङ्टतदय, सङ्टिी, सङ्टसॊस्कृत 
य सभदृ्ध म्मागङ” ङ्झनधाायण गङ्चयएको ङ्झथमो। दोस्रो ङ्छदनको दोस्रो सत्रभा गाउॉऩाङ्झरकाको सभङ्जष्टगत 
रक्ष्म य उद्देश्म ङ्झनधाायण कसयी गने बङे्ङ अवधायणात्भक प्रस्तङ्टङ्झतऩङ्झछ, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको ५ फषे 
रक्ष्म य उद्देश्म ङ्झनधाायण गङ्चयएको ङ्झथमो। तत्ऩश्चात ् सफै सहबागीहरूराई ५ वटा ङ्जवषमऺेत्रगत 
सभूहभा ङ्जवबाजन गयी ङ्झनम्नानङ्टसायका कामा गङ्चयएका ङ्झथए: (सभूह ङ्जवबाजन ङ्जववयण अनङ्टसूची ६) साथै 
ङ्जवङ्झबङ्ङ चयणभा सहबागीहरूको पोटो सॊरग्न (अनङ्टसूची ९) भा याङ्ञिएको छ। 

 आङ्झथाक ङ्जवकास, साभाङ्ञजक ङ्जवकास, ऩूवााधाय ङ्जवकास, वन, वातावयण ङ्जवकास, सङ्टशासन य 
सॊस्थागत ङ्जवकास गयी ऩाॉच ङ्जवषमऺेत्रगत सङ्झभङ्झतरे आ-आफ्नो ङ्जवषमऺेत्र/उऩऺेत्रको सफर, 
कभजोय ऩऺ, अवसय य च ङ्टनौतीको ङ्झफश्लषेण सभेत गने ङ्जवषमऺते्र/उऩऺेत्रगत रक्ष्म, उद्देश्म, 
यणङ्झनङ्झत, कामानीङ्झत, प्रभङ्टि कामािभ, ऩाॉच वषाको सूचकहरूको आधायभा रक्ष्म (target) य 
ऺेत्र/उऩऺेत्रगत फजेट सभेत प्रस्तङ्टत गने गयी सभूहभा ङ्जवबाजन गङ्चयमो । 

 सफै सभूहरे आ-आफ्नो सभूहको प्रस्तङ्टङ्झत ऩूणा फैठक (plenary) भा प्रस्तङ्टत गयी अनङ्टभोदन 
गङ्चयमो । 

 प्राङ्जवङ्झधक सत्रको अतत्मभा आवङ्झधक गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवकास मोजना तजङ्टाभा सम्फतधी ऩङ्चयभाङ्ञजात 
कामामोजना (अनङ्टसूची ७) सभेत अद्यावङ्झधक गङ्चयएको ङ्झथमो।  

 अतत्मभा कामाशाराभा सहबागी प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको भततव्मसङ्जहत गाउॉऩाङ्झरकाका उऩाध्मऺ, 
अध्मऺज्मूफाट आवङ्झधक मोजना कामाातवमन हङ्टने प्रङ्झतफद्धतासङ्जहत कामाशाराको सभाऩन 
गङ्चयएको ङ्झथमो। 
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१.४  मोजना तजङ्टाभाका आधायहरू  
 

 म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभा गदाा ङ्झनम्न दस्तावेजको अध्ममन गङ्चयएको ङ्झथमो्  
 नेऩारको सॊङ्जवधान, 
 ऩतरौं मोजनाको दस्तावेज, 
 नेऩारको दीर्ाकारीन सोचऩत्र २१०० (सन ्२०४३),  
 ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्महरू तथा ङ्झतनरे ङ्झनधाायण गयेका प्रभङ्टि ऺेत्रहरू, 
 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४, 
 अततय सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४, 
 सङ्घ, प्रदेश य स्थानीम तह (सभतवम तथा अततयसम्फतध) ऐन, २०७७ 

 नेऩार सयकायका ऺेत्रगत नीङ्झतहरू, ङ्जवषमगत यणनीङ्झतहरू, 
 ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फतधी नेऩार सयकायका नीङ्झत तथा यणनीङ्झतहरू, 
 नेऩार सयकाय सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा साभातम प्रशासन भतत्रारमका ङ्झनदेशनहरू, 
 आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभा ङ्छदग्दशान (नभङ्टना), २०७५ 

 गाउॉ/नगय वस्तङ्टगत ङ्जववयण तमायी कामाङ्जवङ्झध, २०७४ 

 फागभती प्रदेश सयकायको ऩङ्जहरो आवङ्झधक मोजना, वाङ्जषाक नीङ्झत, कामािभ तथा ऺेत्रगत नीङ्झत 
तथा कामािभहरू, 

 स्थानीम तहभा ङ्जिमाशीर प्रभङ्टि याजनीङ्झतक दरको र्ोषणाऩत्र, 
 स्थानीम याजनीङ्झतक दरका प्रङ्झतङ्झनङ्झध, फङ्टङ्जद्धजीवी, ङ्झनङ्ञज, गैयसयकायी तथा नागङ्चयक सभाजफाट प्राि 

सङ्टझावहरू 
 प्रदेश तथा ङ्ञजलरास्तयीम कामाारमका कामािभ तथा अततयङ्जिमाफाट प्राि सङ्टझावहरू 
 सहकायी, वन उऩबोक्ता सभूह तथा नागङ्चयकफाट प्राि सङ्टझावहरू 
 गाउॉऩाङ्झरकाका गत ङ्जवगत वषाका वाङ्जषाक कामािभ, फजेट, नीङ्झत, ङ्झनदेङ्ञशका तथा कानूनहरू 
 गाउॉऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत याजस्व सङ्टधाय कामामोजना 
 गाउॉऩाङ्झरकाफाट अध्ममन गयाइएका ङ्जवङ्झबङ्ङ कामािभ, नीङ्झत, फजेट तथा सम्फङ्ञतधत दस्तावेजहरू 

 

१.५ हारसम्भको ङ्जवकास सभीऺा 
 

 नेऩारको सॊङ्जवधान अनङ्टसाय याज्मको ऩङ्टन:सॊयचना बएऩश्चात गङ्छठत मस ऩाङ्झरकाभा सॊर्ीम गणताङ्ञतत्रक 
व्मवस्था अततगात ऩङ्जहरो ऩटक २०७४ सारभा सम्ऩङ्ङ आभ ङ्झनवााचन फभोङ्ञजभ ङ्झनवााङ्ञचत 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधरे कामाबाय सम्हारेको झण्डै ४ वषा नारे्को छ। मसयी ङ्झनवााङ्ञचत जनप्रतङ्झनङ्झधको 
कामाकारको मो अङ्ञततभ वषा बई मसै आङ्झथाक वषाङ्झबत्र स्थानीम तहको नमाॉ ङ्झनवााचन सभेत हङ्टने 
व्मवस्था यहेको छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाको मो नै प्रथभ आवङ्झधक मोजना बएकोरे आङ्झथाक वषा 
२०७७/७८ आधाय वषासम्भ प्राि उऩरङ्ञधधराई सूचकको रूऩभा ङ्झरई सभीऺा गङ्चयएको छ। 

१. सभीऺा अवङ्झधभा प्राि आम 

 मस अवङ्झधभा ङ्झनम्नानङ्टसायको कङ्ट र मथाथा आम प्राि बएको ऩाइएको छ। 
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ङ्झस. 
नॊ. 

आमका स्रोत आ.व. 
२०७४/७५ 

यकभ रु 
००० भा 

२०७५/७६ 

यकभ रु 
००० भा 

२०७६/७७ 

यकभ रु 
००० भा 

२०७७/७८ 

यकभ रु 
००० भा 

कङ्ट र जम्भा 
यकभ रु 
००० भा 

१ आफ्नो स्रोत, सॊर्, 
प्रदेश फाट ङ्जवत्तीम 
हस्ताततयण 
(सभानीकयण, सशता, 
सम्ऩूयक य ङ्जवशेष 
अनङ्टदान) य याजस्व 
फाॉडपाॉटफाट प्राि 
यकभ 

११३०० २४५३२९ २९२६२७ ३४२२९१ ८९१५४७ 

२ ऩङ्टॉजीगत फजेट - - १९४८ १८६२  
३ ऩङ्टॉजीगत िचा - - १०६२ १५६४  
४ िचा प्रङ्झतशतभा    ५४.५ ८४  
 

 आङ्झथाक वषा २०७४⁄७५ भा जम्भाजम्भी रु १३ राि आततङ्चयक स्रोत ऩङ्चयचारन बएकोभा आङ्झथाक 
वषा २०७८⁄७९ भा रु १८ राि प्राि बएको देङ्ञितछ। मसयी गाउॉऩाङ्झरकाको कूर प्राङ्झिभा 
आततङ्चयक याजस्वको मोगदान कङ्चयफ १ प्रङ्झतशतबतदा ऩङ्झन कभ यहेको आॉकडारे मस त्मराई 
प्रष्याउॉदछ। कोङ्झबड–१९ को कायणरे आङ्झथाक वषा २०७७⁄७८ देङ्ञि फतदाफतदी तथा अतम 
प्रङ्झतकूरताको कायणहरूरे गदाा गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथाक गङ्झतङ्जवङ्झधहरू सीङ्झभत हङ्टन गई याजस्व 
सॊकरनभा प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩना गएको छ । ङ्जवद्यभान ङ्ञस्थङ्झतभा फाह्य स्रोतहरूभाङ्झथको अत्मङ्झधक 
ङ्झनबायताराई िङ्झभक रूऩभा र्टाउॉदै रैजान आततङ्चयक याजस्व सॊकरनको ङ्ञस्थङ्झतभा व्माऩक  
सङ्टधायको िाॉचो छ। मसै सतदबाभा, याजस्व प्राङ्झिभा सॊयचनागत, प्रङ्जिमागत तथा कामाात्भक सङ्टधाय 
लमाउन याजस्व सङ्टधाय कामामोजना गाउॉऩाङ्झरकारे ऩाङ्चयत गङ्चयसकेको छ। ऩङ्टॉजीगत िचातपा   
७६।७७ भा ५४% यहेको ङ्झथमो बने ७७।७८ भा केही सङ्टधाय बई ८४ प्रङ्झतशत सयदय िचा  
बएको ऩाइएको छ। 

२. सभङ्जष्टगत आङ्झथाक य साभाङ्ञजक सूचक तथा उऩरङ्ञधध 

 मस गाउॉऩाङ्झरकाको अथाततत्र भङ्टख्म रूऩभा कृङ्जषभा आधाङ्चयत यहेको य जीङ्जवकोऩाजानभा ङ्जवप्रषेण 
आमको उलरेख्म बङू्झभका यहेको छ। महाॉका कङ्चयफ ७४% र्यऩङ्चयवाय कृङ्जषभा सॊरग्न यही मसभध्मे 
४०% रे कृङ्जष उऩज ङ्झफिी गने गयेको ऩाइएको छ।  

 कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादन रु. १ अफा ८० कयोड ७९ राि ४७ हजाय यहेकोभा कृङ्जष ऺते्रको 
४७.२९%, उद्योग ऺेत्रको ९.०५% य सेवा ऺेत्रको ४३.६६% मोगदान यहेको छ। कङ्ट र वाङ्जषाक 
ङ्झनमाात रु. ३ कयोड ९६ राि य कङ्ट र वाङ्जषाक आमात रु. ६८ कयोड ४२ राि १६ हजाय यहेको 
छ। ङ्जवप्रषेण आम रु. ६३ कयोड य कङ्ट र आम रु. २  अफा, ४३ कयोड ७९ राि ४७ हजाय 
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यहेको छ। जनसॊख्माको ८.१३% वैदेङ्ञशक योजगायीभा छन।् मीभध्मे बायत य तमून आम बएका 
भङ्टरङ्टकभा जानकेो सॊख्मा अङ्झधक छ।  

 ५७% र्यऩङ्चयवायको वाङ्जषाक आम्दानी रु. एक रािबतदा कभ छ। आधा र्यऩङ्चयवायको आम्दानी 
रु. ८८,१४५ बतदा कभ छ। ऩाङ्झरकाको प्रङ्झतव्मङ्ञक्त गाहास्थ उत्ऩादन रु. ९३,३७६ छ बने 
प्रङ्झतव्मङ्ञक्त वाङ्जषाक आम २०७७/७८ को भूलमभा रु. १२५९१० यहेको छ। 

३. उद्योग व्मवसाम 

 हार ४०४ व्मवसामभा कङ्चयफ १४०४ जना सॊरग्न बएको ऩाइएको छ।जम्भा ५ वटा फैंक तथा 
ङ्जवत्त कम्ऩनीका शािाहरू य १९ वटा सहकायी सॊस्था यहेका छन।् ६१% र्यऩङ्चयवायको फैंकभा 
िाता यहेको ऩाइएको छ। फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊस्था य सहकायीहरूसॉग सहकामा गयी कृङ्जष, उद्योगभा 
रगानी गना सङ्जकतछ ।  

४. गङ्चयफी ङ्झनवायण  

 आफ्नो उत्ऩादनरे ९ भङ्जहनाबतदा फढी िान ऩङ्टग्न ेऩङ्चयवाय २९% भात्र छ बन े२५.१७% राई ३ 
भङ्जहनाबतदा कभ य ५३.२४% राई ६ भङ्जहनाबतदा कभ िान ऩङ्टग्छ। फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफीभा यहेका 
र्यऩङ्चयवाय ५४% छन ् बन े २५.१७% र्यऩङ्चयवाय अङ्झत गङ्चयफ छन।् मसकायण गाउॉऩाङ्झरकारे 
आङ्झथाक ऺेत्रभा आत्भङ्झनबाय हङ्टन ङ्झनकै भेहनत गयी व्मावसाङ्जमक िेतीका भाध्मभफाट सफै ऩङ्चयवायको 
आम य योजगायीभा वङृ्जद्ध गनङ्टा एवॊ िाद्य सङ्टयऺातपा  ध्मान ङ्छदनङ्टका साथै ङ्झनमाात फढाउनङ्टऩने सभेत 
देङ्ञिएको छ। 

५. ङ्ञशऺा 
 ङ्ञशऺातपा  हार २२ वटा साभङ्टदाङ्जमक य २ वटा सॊस्थागत गयी २४ वटा ङ्जवद्यारम यहेका छन ्। 

साऺयता दय ८०.८२% (ऩङ्टरुष ८६.२१% य भङ्जहरा ७५.११%) यहेको छ। मङ्टवा साऺयता 
४२.७४% यहेको छ। आधायबतू तहभा िङ्टद बनाा दय ९२.३% य भाध्मङ्झभक तहभा ४३.९% 
यहेको छ।  

६. स्वास््म तथा ऩोषण  

 स्वास््मतपा  १५ शय्माको अस्ऩतार ङ्झनभााणाधीन यहेको छ य प्रत्मेक वडाभा स्वास््म केतद्र य चौकी 
य फङ्झथाङ केतद्रफाट स्वास््म सेवा उऩरधध बैयहेको छ।मी स्वास््म सॊस्थाभा आवश्मक प्राङ्जवङ्झधक 
जनशङ्ञक्तका साथै भाऩदण्ड फभोङ्ञजभका उऩकयण, लमाफ आङ्छद साभग्री आऩूङ्झता गनङ्टाऩने ङ्झनतातत 
आवश्मकता देङ्ञिएको छ। 

७. सडक मातामात 

 बौङ्झतक ऩूवााधायतपा  हार ऩाङ्झरकाङ्झबत्र ४५ ङ्झभनेटको ङ्जहॊडाइभा नङ्ञजकको फाहै्र भङ्जहना चलने 
सडकसम्भ ऩङ्टग्न सङ्जकतछ। ५३ ङ्जकङ्झभ सफामाभ सडक छ जसभध्मे २७ ङ्जक.ङ्झभ. ग्राबेर य २६ 
ङ्जक.ङ्झभ. धङ्टरे सडक छ। ३५१ ङ्जक.ङ्झभ. स-सानो य ठूरो गयी ३७ वटा धङ्टरे सडकहरू छन।् 
मसफाट गाउॉऩाङ्झरकाको केतद्रसॉग सफै वडा य भध्म ऩहाडी रोकभागा सभेत जोङ्झडएका छन ्बने मी 
सडकराई सवामाभ फनाउन प्राथङ्झभकता सभेत ङ्छदनङ्टऩने देङ्ञिएको छ। 
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८. ङ्झसॊचाइ  

 ङ्झसॊचाइमोग्म जङ्झभन झण्डै २५६८ हेक्टयभध्मे सतह ङ्झसॊचाइ य वैकङ्ञलऩक उङ्ङत प्रङ्जवङ्झधको ङ्झसॊचाइफाट 
७५० हेक्टय (कङ्चयफ २९%) भा भात्र ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधा ऩङ्टगेको छ। ङ्झसॊचाइको स्रोतको रूऩभा १३ 
िोराहरू य एउटा ऩोियी छन।् ऩाङ्झरकाभा ३३ वटा ङ्झसॊचाइ मोजनाहरू सॊचारनभा यहेका छन ्
जसफाट ङ्झसङ्ञञ्चत ऺते्र फढ्न सक्ने अनङ्टभान गना सङ्जकतछ। मस ऩाङ्झरकाभा उङ्ङत प्रङ्जवङ्झध अवरम्फन 
गयी ग्रीन हाउस (टनरे) भा फेभौसभी तयकायी उत्ऩादन गने, उछच भूलम ऩने ङ्जकवी जस्ता परपूर, 
ङ्ञचमा आङ्छद सभेत उत्ऩादन गने गयेको कृङ्जषराई व्मावसाङ्जमकतातपा  रैजान सङ्जकने सम्बावना यहेको 
छ।  

९. ऊजाा 
सफामाभ ङ्जवद्यङ्टत ्उऩरधध हङ्टन ेगयी याङ्जष्डम प्रशायण राइन उऩरधध यहेकोभा उक्त सङ्टङ्जवधाको उऩमोग 
गयी उद्योग व्मवसामभा रगानीफाट स्वयोजगायी य आम फढाउन सङ्जकने प्रशस्त सम्बावना यहेका 
छन।् मस गाउॉ ऩाङ्झरकाभा िाना ऩकाउने इतधनको रूऩभा दाउयाको प्रमोग गने र्यऩङ्चयवाय 
७३.०४% छन।् ९७.३०% रे फत्ती फालन जरङ्जवद्यङ्टतको प्रमोग गङ्चययहेका छन।् ङ्जवद्यङ्टत वा अतम 
वैकङ्ञलऩक ऊजााको प्रमोग िाना ऩकाउने इतधनको रूऩभा गयी फहङ्टभूलम वन, जॊगर जोगाउन सक्न े
प्रशस्त सम्बावना यहेका छन।् 

१०. िानऩेानी तथा सयसपाइ 

 5७% र्यऩङ्चयवायको साधायण शौचारम छ। ६८.१८% रे व्मवङ्ञस्थत ङ्जऩउन े ऩानीको सङ्टङ्जवधा 
उऩबोग गङ्चययहेका छन ्। नेऩार सयकायको नीङ्झत फभोङ्ञजभ एक र्य एक धाया य एक चऩॉको 
व्मवस्था गयी सफैराई स्वछछ िानेऩानी य शौचारमको ऩहङ्टॉच ऩङ्टर् माउनङ्ट अत्मावश्मक देङ्ञिएको छ। 

११. सॊस्थागत ङ्जवकास 
 सॊङ्जवधान य प्रचङ्झरत ऐन, कानून फभोङ्ञजभ गठन बएको नमाॉ स्वीकृत सॊयचना अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरका 

आ-आफ्नो कामा ङ्ञजम्भेवायी ङ्झनवााह गदै आएका छन ् । गाउॉऩाङ्झरकारे २८ वटा ऐन, ङ्झनदेङ्ञशका,  

कामाङ्जवङ्झध, भाऩदण्ड य नीङ्झत तथा भागादशान स्वीकृत गयेको छ। गाउॉ कामाऩाङ्झरका, गाउॉसबा, 
तमाङ्जमक सङ्झभङ्झत य वडा सङ्झभङ्झतहरू सङ्जहत १० वटा सङ्झभङ्झतहरू ङ्जिमाशीर यहेका छन।् सङ्टशासनका 
सफै औजायहरू (नागङ्चयक फडाऩत्र, सावाजङ्झनक एवॊ साभाङ्ञजक ऩयीऺण, सावाजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ आङ्छद) 
को ऩारना गयी गयाई भ्रष्टाचायभङ्टक्त य जफापदेहीमङ्टक्त गाउॉऩाङ्झरका फनाउनङ्टऩने देङ्ञिएको छ। 
गाउॉऩाङ्झरकारे स्थानीम तह सॊस्थागत ऺभता स्वभूलमाॊकन (LISA) भा कङ्ट र अॊकबाय ३४.२५ प्राि 
गयेको छ। गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झनमङ्झभत रूऩभा वाङ्जषाक मोजना य फजेट ऩाङ्चयत गयी कामािभ अनङ्टसाय 
प्राि यकभको कङ्चयफ ९०% िचा गने गयेको ऩाइएको छ। 

 हार गाउॉऩाङ्झरकाभा आधायबतू बौङ्झतक तथा सॊस्थागत सॊयचना कामभ यहेको छ। सूचक अनङ्टसायका 
कभजोय ऩऺराई ङ्जवशषे ध्मान ङ्छदई ङ्जवगतका प्राथङ्झभकताका आधायभा रगानी फढाउनङ्टका साथै कभी 
कभजोयी हटाउन े य सङ्टशासनमङ्टक्त गाउॉऩाङ्झरकाका भाध्मभफाट नागङ्चयकराई सभमभा नै प्रबावकायी 
सेवा सङ्टङ्जवधाभा सहज ऩहङ्टॉच फढाउॉदै नागङ्चयकको जीवनस्तय उठाउनङ्टऩनेभा ङ्जवशेष ध्मान ङ्छदनङ्टऩने  
देङ्ञितछ।  
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१.६ सीभाहरू (Limitations) 
 

1. आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभाका िभभा कोङ्झबड १९ रे फतदाफतदीको अवस्था सजृना बएकारे 
छरपर य अततयङ्जिमाका कामाहरू सीङ्झभत भात्र हङ्टन सक्मो। 

2. फतदाफतदी य सीङ्झभत सॊख्माभा भात्र उऩङ्ञस्थत हङ्टन सक्न ेसयकायी भाऩदण्डको ऩङ्चयवेशभा मोजना 
तजङ्टाभा गोष्ठीहरूको सभम सीभा य उऩङ्ञस्थङ्झतभा सीङ्झभतता यह्यो ।  

3. सॊिभणका कायण र्यधङ्टयी सवेऺण सभेत प्रबाङ्जवत हङ्टॉदा अऩेङ्ञऺत त्माङ्कको कभी यह्यो ।  
4. ऩङ्टयाना गाङ्जवस एक आऩसभा गाङ्झबएय गाउॉऩाङ्झरका फनेकारे ऩङ्टयाना त्माङ्कहरू प्राि हङ्टन सकेन य 

ङ्ञजलराङ्ञस्थत कामाारमहरूका त्माङ्कहरू सभेत ऩाङ्झरकागत रूऩभा तमाय हङ्टन नसकेकारे सीङ्झभत 
सूचनाका आधायभा मोजना तजङ्टाभा गनङ्टाऩने अवस्था सजृना बमो । 

5. गाॉउऩाङ्झरकाभा कोङ्झबड -१९ को कायणरे, स्थानीम तहभा हङ्टन गएको सावाजङ्झनक स्वास्थ,स्थानीम 
आङ्झथाक अवस्ञा तथा ङ्ञजङ्जवकोऩाजानभा ऩयेको ऺङ्झतफाये त्माॊक य सङ्टचनाको ङ्झनतातत अबाव 
हङ्टन ङ्टका साथै अनङ्टरफधताका कायणरे साभाङ्ञजक आङ्झथाक ऩङ्टनयउत्थान मोजनाराई ङ्झफस्ततृ रुऩभा 
प्रस्तङ्टत गना कङ्छठनाई भहसूस गङ्चयएको ङ्झथमो। 

 

१.७  आवङ्झधक मोजना दस्तावेजको सॊयचना 
 

 आवङ्झधक मोजना मस दस्तावेजराई तीन बागभा फाॉङ्झडएको छ।  
 बाग-१ भा १० वटा ऩङ्चयछछेद यहेका छन।् जङ्टन ङ्झनम्नानङ्टसाय याङ्ञिएका छन:् 

 ऩङ्चयछछेद-१ भा ऩषृ्ठबङू्झभ, उद्देश्म, प्रङ्जिमा, आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभाका आधायहरू, ङ्जवगत 
ऩाॉच वषाको ङ्जवकास प्रमासको सभीऺा 

 ऩङ्चयछछेद-२ भा म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको सॊङ्ञऺि वस्तङ्टगत ङ्जववयण 
 ऩङ्चयछछेद-३ भा आवङ्झधक मोजनाको दूयदृङ्जष्ट सभङ्जष्टगत रक्ष्म, उद्देश्म तथा यणनीङ्झतहरू 
 ऩङ्चयछछेद-४ भा सभङ्जष्टगत आङ्झथाक नीङ्झत 
 ऩङ्चयछछेद-५ भा आङ्झथाक ङ्जवकास ऺते्र तथा उऩऺते्रगत मोजना 
 ऩङ्चयछछेद-६ भा साभाङ्ञजक ङ्जवकास ऺते्र तथा उऩऺेत्रगत मोजना 
 ऩङ्चयछछेद-७ भा बौङ्झतक ऩूवााधाय ङ्जवकास ऺते्र तथा उऩऺते्रगत मोजना 
 ऩङ्चयछछेद-८ भा वन, वातावयण जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन ङ्जवकास ऺेत्र 

तथा उऩऺते्रगत मोजना 
 ऩङ्चयछछेद-९ भा सङ्टशासन तथा सॊस्थागत ङ्जवकास ऺेत्र तथा उऩऺेत्रगत मोजना 
 ऩङ्चयछछेद-१० भा उऩरङ्ञधधको तका फद्ध िाकाहरू 

बाग- २ भा साभाङ्ञजक आङ्झथाक ऩङ्टनस्थााऩना मोजना 
बाग- ३ भा भध्मभकारीन िचा सॊयचनाको िाकाहरू 
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ऩङ्चयछछेद- २ 

गाउॉऩाङ्झरकाको वस्तङ्टगत अवस्था 
 

२.१  ऩङ्चयचम 
 

म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका प्रदेश नॊ. ३ को नङ्टवाकोट ङ्ञजलराको ऩङ्ञश्चभ दङ्ञऺण ङ्छदशाभा यहेको छ । 
साङ्जवकका फसङ्टातचेत, 

ङ्जकम्ताङ, देउयारी, फङ्टङताङ 
य साभयी गाङ्जवस ङ्झभरेय 
फनेको म्मागङ 
गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेत्रपर 
९७.८४ वगा ङ्जकङ्झभ यहेको 
छ। गाउॉ कामाऩाङ्झरकाको 
कामाारम ३ नॊ. वडाको 
ङ्ञचउयीबञ्ज्माङभा यहेको  

छ । 
 

२.२  बौगोङ्झरक अवस्था 
 

गाउॉऩाङ्झरका सभङ्टद्र सतहफाट कङ्चयफ 
तीन हजाय ङ्जपटदेङ्ञि कङ्चयफ १२ 
हजाय ङ्जपटसम्भको उचाइभा 
अवङ्ञस्थत यहेको छ। 

गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र ऺेत्रपर 
९७.८४ वगा ङ्जक.ङ्झभ. यहेको छ। 
जसभध्मे ४७.२३ प्रङ्झतशत 
(४६.२१ वगा ङ्जक.ङ्झभ.) कृङ्जषमोग्म 
छ। कङ्चयफ एक-चौथाइ ब-ूबाग 
अथाात ्२४.६० प्रङ्झतशत (2४.०७ वगा ङ्जक.ङ्झभ.) वन जॊगररे ढाकेको छ बने २७.५६ वगा ङ्जक.ङ्झभ. 
अतम ऺते्र छ। गाउॉऩाङ्झरकाभा केही ङ्झबयारो बबूाग ऩङ्झन यहेको कायण ब-ूऺमको सम्बावना यहेको 
छ। महाॉ सभशीतोष्ण य रेकारी हावाऩानी ऩाइतछ।  

 

२.३  जनसॊख्मा 
 

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्ट र ४५१३ र्यऩङ्चयवाय फसोफास गछान ् । कङ्चयफ ७८.२४ प्रङ्झतशत 
र्यऩङ्चयवायको र्यभूरी ऩङ्टरुष, २१.६५ प्रङ्झतशतको भङ्जहरा य 5 र्य ऩङ्चयवायको र्यभूरी तेस्रो ङ्झरॊगी 
छन।् कङ्ट र जनसॊख्मा १९३६२ यहेको छ बने प्रङ्झतवगा ङ्जक.ङ्झभ. जन र्नत्व कङ्चयफ १९८ जना 
यहेको छ। औसत ऩङ्चयवाय सॊख्मा 4.२९ जना यहेको छ। ऩङ्टरुषको जनसॊख्मा ५१.४१ प्रङ्झतशत, 
भङ्जहराको ४८.5 प्रङ्झतशत य तेस्रो ङ्झरॊगीको ०.०९ प्रङ्झतशत यहेको छ। कङ्ट र जनसॊख्माको वङृ्जद्ध दय 
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वाङ्जषाक 4.११ प्रङ्झतशत छ। प्रजनन उभेयका भङ्जहरा ८६.६% छन।् आङ्झथाक रूऩरे सङ्जिम उभेय 
सभूह (१५ देङ्ञि ५९ वषा) का कङ्चयफ दङ्टई-ङ्झतहाई (६६%), फारफाङ्झरका (14 वषासम्भ)) २२% य 
६० वषाबतदा फढी उभेयका जनसॊख्मा ११% छन।् 

 ताभाङहरूको फाहङ्टलम यहेको (८४.१२%), ब्राम्हण (3.१४%), दङ्झरत सभङ्टदाम, र्रे, नेवाय, भगय य 
ऺत्रीको ऩङ्झन फसोफास यहेको छ। ताभाङ बाषी ८५.६५%, नेऩारी बाषा फोलने १२.१०% य अतम 
र्रे, नवेायी य भगय बाषाहरू फोङ्झरतछ। भङ्टख्मतमा चायवटा धभा भाङे्ङ नागङ्चयकहरूको फसोफास 
यहेको छ। फङ्टद्ध धभा भाङे्ङ नागङ्चयकहरू ६३.८४%, ङ्जहतदङ्ट धभा २७.७७%, ङ्जिङ्ञस्चमन धभा ८.२९% 
य फोन धभा भाङे्ङहरू ०.०८% छन।् कङ्चयफ ७०.७०% ऩाङ्झरकाङ्झबत्र नै फङ्झसयहेका  

छन ्। फाॉकी १९.४०% देशको अतम बबूागभा य ९.८०% ङ्जवदेशभा छन।् 
 

२.४ जीवनस्तय  
 

 ङ्जटनको छानो बएका र्य ८६.८८%, आयङ्झससी ११.९४%, ढङ्टॊगाको छानो बएका र्य २७ वटा य 
पङ्ट स्को छानो बएका १८ वटा छन।् त्मस्तैगयी र्यको जग ङ्झसभेतट य फारङ्टवा ङ्झभसाएय फनाइएको 
५६.१७%, फारङ्टवा य ढङ्टॊगा ङ्झभसाएय फनाएको ४३.३६%, दश वटा र्य फे्रभ स्रक्चयभा फनेका य 
एउटा र्यभात्र रोड ङ्झफमङ्चयङ छ। तय ९२.८९% र्यहरू गाउॉऩाङ्झरकारे तोकेको भाऩदण्ड 
अनङ्टसायका फनेका छन।् िाना ऩकाउने इतधनको रूऩभा दाउया य गङ्टइॉठा प्रमोग गने र्यऩङ्चयवाय 
७३.०४% छन।् 5७% र्यऩङ्चयवायको साधायण शौचारम छ। ६८.१८% रे व्मवङ्ञस्थत ङ्जऩउन े
ऩानीको सङ्टङ्जवधा उऩबोग गङ्चययहेका य ९७.३०% रे फत्ती फालन जरङ्जवद्यङ्टतको प्रमोग गङ्चययहेका 
छन।् तय ५४% र्यऩङ्चयवायसॉग फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयवी भाऩनका राङ्झग तोङ्जकएको सम्ऩङ्ञत्तहरूभध्मे एक 
प्रकायको वा सो बतदा कभ सम्ऩङ्ञत्तको स्वाङ्झभत्व छ तसथा फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयफीभा यहेका र्यऩङ्चयवाय 
५४% छन।् २५.१७% र्यऩङ्चयवाय अङ्झत गङ्चयफ छन।् 

 

२.५ आङ्झथाक अवस्था  
 

 मो गाउॉऩाङ्झरकाको अथाततत्र भङ्टख्म रूऩभा कृङ्जषभा आधाङ्चयत यहेको य जीङ्जवकोऩाजानभा ङ्जवप्रषेण 
आमको उलरेख्म बङू्झभका यहेको छ। गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादन रु. एक अफा ८० 
कयोड ७९ राि ४७ हजाय यहेको छ। जसभा कृङ्जष ऺते्रको ४७.२९%, उद्योग ऺेत्रको ९.०५% 
य सेवा ऺेत्रको ४३.६६% मोगदान यहेको छ। कङ्ट र वाङ्जषाक ङ्झनमाात रु. ३ कयोड ९६ राि य 
कङ्ट र वाङ्जषाक आमात रु. ६८ कयोड ४२ राि १६ हजाय यहेको छ। ङ्जवप्रषेण आम रु. ६३ कयोड 
य कङ्ट र आम रु. दङ्टई अफा, ४३ कयोड ७९ राि ४७ हजाय यहेको छ। तसथा ऩाङ्झरकाको 
प्रङ्झतव्मङ्ञक्त गाहास्थ उत्ऩादन रु. ९३,३७६ छ।  

क.  कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन  

 गाउॉऩाङ्झरकाका नागङ्चयकहरूको भङ्टख्म ऩेशा कृङ्जष हो। िाद्याङ्ङ, तयकायी य ऩशङ्टऩारन महाॉको 
जीङ्जवकोऩाजानको भङ्टख्म आधाय हो। महाॉका कङ्चयफ ७३.७६% र्यऩङ्चयवाय कृङ्जषभा सॊरग्न छन।् 
मीभध्मे ४०% रे कृङ्जष उऩज ङ्झफिी गछान।् हार १३८ वटा कृङ्जष तथा ऩशङ्ट व्मवसाम य ४० वटा 
कृषक सभूह गाउॉऩाङ्झरकाभा दताा छन।् महाॉ भङ्टख्मतमा तयकायीका अङ्झतङ्चयक्त धान, भकै, कोदो, गहङ्टॉ 



 

12 

य जौ िाद्याङ्ङ वारी, गोरबेंडा, आरङ्ट, काउरी, हङ्चयमो सागऩात रगामतका तयकायी वारी य 
केहीभात्राभा सङ्टततरा, ङ्जकवी य एबोकाडो जस्ता परपूर य नगदे फारीको रूऩभा ङ्ञचमा िेङ्झत 
बइयहेको छ। ऩशङ्टऩारन तपा  गाई, बैंसी, फाख्रा य कङ्ट िङ्टया ऩारन गङ्चयएको छ। गाउॉऩाङ्झरकाको 
तपा फाट उङ्ङत जातको फोका ङ्जवतयण गने गङ्चयएको छ। 

 कृङ्जषमोग्म जङ्झभन ४६२३ हेक्टय यहेको छ। प्रङ्झतऩङ्चयवाय औसत १.०२ हेक्टय कृङ्जष मोग्म जङ्झभन 
छ। ङ्झसॊचाइ मोग्म जङ्झभन झण्डै २५६८ हेक्टय य ७५० हेक्टयभा ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधा ऩङ्टगेको छ। 
ङ्झसॊचाइको स्रोतको रूऩभा १३ िोराहरू य एउटा ऩोियी छन।् ऩाङ्झरकाभा ३३ वटा ङ्झसॊचाइ 
मोजनाहरू सञ्चारनभा छन।् कङ्चयफ १०० हेक्टयभा स्प्रीङ्कर प्रणारीफाट ङ्झग्रन हाउस (टनेर) भा 
फेभौसभी तयकायी उत्ऩादन गने, उछच भूलम ऩने ङ्जकवी जस्ता परपूर, ङ्ञचमा आङ्छद उत्ऩादन गने 
गयेकोछ। कङ्ट रो नहय फाहेक थोऩा ङ्झसॊचाइ, प्राङ्जष्टक ऩोियीफाट ङ्झसॊचाइ गयी कृङ्जष उत्ऩादन गयेको 
छ।  

ि.  उद्योग व्मवसाम  

 महाॉ ४०४ वटा व्मवसामभा १४०४ जना सॊरग्न बएका छन।् आरङ्ट ङ्ञचप्स, सस, रारीगङ्टयाॉसको 
जङ्टस, नेऩारी कागज, ङ्झसस्नोको येसा ङ्झनकालन ेजस्ता रर्ङ्ट तथा प्राई य ङ्ञचमा प्रशोधन जस्ता र्येरङ्ट 
तथा साना उद्योग सञ्चारनभा यहेका छन।् महाॉको ङ्ञचमा ङ्जवदेशभा ऩङ्झन ङ्झनमाात हङ्टने गयेको छ। 

ग.  िाद्य सङ्टयऺाको अवस्था 
 आफ्नो उत्ऩादनरे ९ भङ्जहनाबतदा फढी िान ऩङ्टग्ने ऩङ्चयवाय २९% भात्र छ। २५.१७% राई ३ 

भङ्जहनाबतदा कभ य ५३.२४% राई ६ भङ्जहनाबतदा कभ िान ऩङ्टग्छ। गाउॉऩाङ्झरकाभा वाङ्जषाक कङ्ट र 
रु ३५ कयोड २१ राि ४७ हजायको िाद्याङ्ङ आमात हङ्टतछ।  

र्.  ऩमाटन  

 मस ऩाङ्झरकाभा ङ्ञशव भङ्ञतदय, याजाको इनायसङ्जहतको दयफायको बग्नावशषे यहेको ऐङ्झतहाङ्झसक 
स्थरसङ्जहतको टङ्टॉङ्झडऩाका  यहेको छ जसका वङ्चयऩङ्चय पङ्ट लन ेरारीगङ्टयाॉसरे ऩमाटक आकषाण गना सौतदमा 
फढाएको छ। काठभातडौ उऩत्मका देङ्ञिने २५०० ङ्झभटय अग्रो फङ्टङ्ताङ ऺेत्र, याङ्जष्डम एकीकयणसॉग 
जोङ्झडएका साभयी जस्तो ऐङ्झतहाङ्झसक स्थर, साभयी छ धाङ्छदङ य भहादेव य ऩावातीको प्रख्मात भङ्ञतदय 
नङ्टवाकोटको ङ्झसभानाभा ऩने भहादेवस्थान, ऐङ्झतहाङ्झसक स्थर म्मागङ डाॉडा आङ्छद जस्ता ऩमाटकीम 
स्थरहरू मसऩाङ्झरकाभा अवङ्ञस्थत छन।् मस गाउॉऩाङ्झरकाभा आततङ्चयक ऩमाटक वाङ्जषाक कङ्चयफ १५ 
हजाय आउने गयेका छन।् मस गाउॉऩाङ्झरका ताभाङ भौङ्झरक य ङ्जवङ्ञशष्ट सॊस्कृङ्झतको धङ्झन छ। 

ङ.  ङ्जवत्तीम ऩहङ्टॉच  

 जम्भा ५ वटा फैंक तथा ङ्जवत्त कम्ऩनीका शािाहरू सञ्चाङ्झरत छन।् ६१% र्यऩङ्चयवायको फैंकभा 
िाता छ।  
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च,  आम्दानी य िचा  

 जनसॊख्माको ८.१३% वैदेङ्ञशक योजगायीभा छन।् मीभध्मे बायत य तमून आम बएका भङ्टरङ्टकभा 
जानेको सॊख्मा अङ्झधक छ। ५७% र्यऩङ्चयवायको वाङ्जषाक आम्दानी रु. एक रािबतदा कभ छ। 
आधा र्यऩङ्चयवायको आम्दानी रु. ८८,१४५ बतदा कभ छ। नागङ्चयकहरूको आम्दानीभा ठूरो 
अततय छ। Palma ratio ३.३३६ य  Gini Coefficient ०.४८ छ। ४६% र्यऩङ्चयवायको वाङ्जषाक िचा 
रु. एक रािबतदा कभ छ। आधा र्यऩङ्चयवायको वाङ्जषाक िचा रु. १११,१७० बतदा कभ छ। 

 

२.६  बौङ्झतक ऩूवााधाय 
 

 ऩाङ्झरकाङ्झबत्र ४५ ङ्झभनेटको ङ्जहॊडाइभा नङ्ञजकको फाहै्र भङ्जहना चलने सडकसम्भ ऩङ्टग्न सङ्जकतछ। ५३ 
ङ्जक.ङ्झभ. सवामाभ सडक छ जसभध्मे २७ ङ्जक.ङ्झभ. ग्राबेर य २६ ङ्जक.ङ्झभ. धङ्टरे सडक छ। ३५१ 
ङ्जक.ङ्झभ. स-सानो य ठूरो गयी ३७ वटा धङ्टरे सडकहरू छन।् गाउॉऩाङ्झरका केतद्रफाट ६ वटै वडा 
केतद्रसम्भ सडक रमाक ङ्झनभााण बइसकेको छ, जसको कङ्ट र रम्फाइ ४७ ङ्जक.ङ्झभ. छ। धङ्टरे 
सडकहरू को सञ्जार रगबग तमाय बइसकेको अवस्था छ। २ वटा ऩक्की ऩङ्टरहरू, १४ वटा झो. 
ऩङ्टरहरू सञ्चाङ्झरत छन।् ऩाङ्झरका बएय भध्मऩहाडी रोकभागा गएको छ य प्रदेश अततगात ३९ की 
भी राभो ३ वटा सडकहरू ङ्झनभााणाधीन यहेका छन।् ऩाङ्झरकाभा ४७ ङ्जक.ङ्झभ. राभो १३ वटा 
र्ोडेटो फाटोहरू सञ्चाङ्झरत छन।् 

२.७  साभाङ्ञजक ऺते्र  

क.  ङ्ञशऺा  

 ऩाङ्झरकाभा साऺयता दय ८०.८२% (ऩङ्टरुष ८६.२१% य भङ्जहरा ७५.११%) यहेको छ। ङ्जवद्यारम 
जाने उभेय नऩङ्टगेका फारफाङ्झरका ४.५८ प्रङ्झतशत छन।् मङ्टवा साऺयता ४२.७४% यहेको छ। कङ्ट र 
२४ वटा ङ्जवद्यारमभध्मे २२ वटा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम, २ वटा सॊस्थागत ङ्जवद्यारम यहेका छन।् 
आधायबतू तहभा िङ्टद बनाा दय ९२.३% य भाध्मङ्झभक तहभा ४३.९% यहेको छ। आधायबतू तहभा 
ङ्ञशऺक ङ्जवद्याथॉ अनङ्टऩात २३ य भाध्मङ्झभक तहभा ३३ यहेको छ। आधायबतू तहभा ङ्जवद्यारम 
छाड्न ेदय १३% य भाध्मङ्झभक तहभा ८% यहेको छ।  

ि.  स्वास््म  

 एउटा प्राथङ्झभक स्वास््म केतद्र य छ वटा स्वास््म चौकी यहेका छन।् स्वास््म सॊयचना अस्थामी 
रूऩका यहेका छन ्बने स्वास््म कामाकतााहरू ऩङ्झन धेयै कयायभा यहेका छन ्य ६६ जना भङ्जहरा 
स्वास््म स्वमॊसेङ्जवकाहरू कामायत छन।् सफै वडाभा एम्फङ्टरेतसको व्मवस्था छैन। ऩङ्चयवाय 
ङ्झनमोजनको प्रमोग दय ११%, चाय ऩटक गबावती जाॉच गयाउने भङ्जहरा ३०.५%, सङ्टत्केयीऩश्चात ्३ 
ऩटक जाॉच गयाउने भङ्जहरा ५.६%, ताङ्झरभ प्राि स्वास््मकभॉहरूफाट सङ्टत्केयी गयाउने भङ्जहराहरू 
१५.२% य सॊस्थागत सङ्टत्केयी ६२% यहेको छ। भातभृतृ्मङ्ट सॊख्मा, नवजात ङ्ञशशङ्ट तथा ५ वषा 
भङ्टङ्झनका फारफाङ्झरका भतृ्मङ्ट य कङ्ट ऩोषणको सॊख्मा शूतम यहेको छ। कङ्चयफ ६९.६% फारफाङ्झरकारे 
हेऩाटाइङ्जटस फी सङ्जहतको ऩेतटाभ्मारेतट िोऩको तीनवटै भात्रा रगाएका छन।् सम्ऩूणा िोऩ 
रगाएका फारफाङ्झरका ५४.३% छन,् तय उभेयको ङ्जहसाफरे ऩाउनङ्टऩने िोऩ सफै फारफाङ्झरकाहरूरे 
ऩाएका छन।्  

 



 

14 

२.८  वन तथा वातावयण  

 मस गाउॉऩाङ्झरकाभा २४ वटा साभङ्टदाङ्जमक वन यहेका छन ्जसभा जम्भा २१५८ र्यधङ्टयी सदस्मको 
रूऩभा सभेङ्जटएका छन।् 

२.९  सॊस्थागत सङ्टशासन 

 गाउॉसबारे २८ वटा ऐन, ङ्झनदेङ्ञशका, कामाङ्जवङ्झध, भाऩदण्ड य नीङ्झत तथा भागादशान स्वीकृत गयेको छ। 
गाउॉ कामाऩाङ्झरका, गाउॉसबा, तमाङ्जमक सङ्झभङ्झत य वडा सङ्झभङ्झतहरूसङ्जहत १० वटा सङ्झभङ्झतहरू आफ्नो 
ङ्ञजम्भेवायी अनङ्टसाय ङ्जिमाशीर यहेका छन ् । गाउॉऩाङ्झरकारे स्थानीम तह सॊस्थागत ऺभता 
स्वभूलमाॊकन (LISA) भा कङ्ट र अॊकबाय ३४.२५ प्राि गयेको छ। 
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ऩङ्चयछछेद- ३ 
दीर्ाकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

 
३.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 
 

 नेऩारको सॊङ्जवधानभा प्रत्मेक तहका सयकायरे तहगत रूऩभा प्राि अङ्झधकायराई स्वामत्तताऩूवाक 
सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गना ऩाउने व्मवस्था छ। सॊङ्जवधान प्रदत्त अङ्झधकायराई आ-आफ्नो तहभा 
कामाातवमन गदाा तीनै तहका सयकाय फीच आऩसी सहकामा, सहअङ्ञस्तत्व य सभतवमका आधायभा 
गनङ्टाऩने व्मवस्था सभेत यहेको छ। मसङ्चय सञ्चारन य व्मवस्थाऩन गदाा प्रत्मेक तहगत सयकायरे आ-
आफ्नो तहभा नीङ्झत, ऐन, कानून, मोजना, कामािभ, भाऩदण्ड ङ्झनधाायण गना सक्न े व्मवस्था सभेत 
यहेको छ।  

 मसै सतदबाभा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा २४ रे “गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो 
अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्रका ङ्जवषमभा स्थानीमस्तयको ङ्जवकासका राङ्झग आवङ्झधक, वाङ्जषाक, यणनीङ्झतगत 
ङ्जवषमऺते्रगत भध्मकारीन तथा दीर्ाकारीन ङ्जवकास मोजना फनाई रागू गनङ्टाऩने व्मवस्था बएकोरे 
म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकारे सहबाङ्झगतात्भक प्रङ्जिमा अवरम्फन गयी मो आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभा गयेको  
छ । 

 

३.२ सफर, कभजोय ऩऺ तथा अवसय य च ङ्टनौती (SWOC) ङ्जवश्लषेण 
 

 मस गाउॉऩाङ्झरकाको सफर, कभजोय ऩऺ तथा अवसय य च ङ्टनौती (SWOC) ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ यहेकाछन ्
।1 

 

सफर ऩऺ कभजोय ऩऺ 
 आफ्नो ऺते्राङ्झधकायको ङ्जवषमभा नीङ्झत, 

कानून, मोजना, भाऩदण्ड आङ्छद फनाउन े
अङ्झधकाय गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेको, 

 ङ्झनवााङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधराई गाउॉऩाङ्झरका 
सञ्चारनको ङ्जवगत चाय वषाको अनङ्टबव 
हाॉङ्झसर बएको 

 गाउॉऩाङ्झरकाको याजस्व सङ्टधाय 
कामामोजना तमाय बएको 

 वस्तङ्टगत ङ्जववयण तमाय यहनङ्ट 
 आवङ्झधक मोजना तमाय हङ्टने िभभा 

यहनङ्ट 
 सॊर्ीम सडक य प्रदेशरे सडक मातामात 

रगामतका ऩूवााधायभा रगानी गदै गनङ्टा 
 याङ्जष्डम ङ्जवद्यङ्टत ् प्रशायणराइनफाट ङ्जवद्यङ्टत ्

सेवा उऩरधध बइयहेको 

 याजस्व सङ्टधाय मोजनाभा व्मवस्था बए अनङ्टसाय 
याजस्व असङ्टरी गना नसङ्जकनङ्ट 

 सॊगठन सॊयचनानङ्टसाय कभाचायी दयफतदी सफै 
ऩङ्चयऩूङ्झता गना नसङ्जकनङ्ट 

 गाउॉऩाङ्झरकाका आफ्ना फाहेक अतम 
ङ्झनकामहरूफाट सञ्चाङ्झरत सफै आमोजनाहरू 
मोजना प्रङ्जिमाभा नसभेङ्जटनङ्ट 

 सवामाभ चलन ेसडक सञ्जार तमाय बइनसक्नङ्ट 
 कभजोय नटेवका का कायण इतटयनटे सेवा 

प्रबावकायी नहङ्टन ङ्ट 
 गाउॉऩाङ्झरकाभा सफै सङ्झभङ्झतहरू गठन हङ्टन 

नसक्नङ्ट य बएका सङ्झभङ्झतहरू ऩङ्झन सकृम हङ्टन 
नसक्नङ्ट 

 ङ्जवद्यङ्टत ्सेवाको वहङ्ट उऩमोग (उद्योग, व्मवसाम 
य िाना ऩकाउन आङ्छद) हङ्टन नसक्नङ्ट  

                                                           
1 गाउॉऩाङ्झरकाभा आमोजना गङ्चयएको कामाशाराको छरपरभा आधाङ्चयत 
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 गाउॉऩाङ्झरकाभा इतटयनेट सङ्टङ्जवधा ऩहङ्टॉच 
हङ्टन ङ्ट 

 केही सेवाहरूभा ङ्जवद्यङ्टतीम सेवा (online 

services) रागू हङ्टन ङ्ट 
 रेिाप्रणारी SUTRA सॉग आफद्ध यहनङ्ट 
 गाउॉऩाङ्झरकाभा ५१.९ प्रङ्झतशत मङ्टवा 

जनशङ्ञक्त यहनङ्ट 
 गैयसयकायी सॊस्था य ङ्जवकास साझेदायको 

सहकामा यङ्जहयहनङ्ट 

 ङ्जवदेशफाट पङ्जका एका सीऩमङ्टक्त जनशङ्ञक्तको 
उऩमोग गना नसक्नङ्ट 

 सङ्टशासनका सफै औजायको प्रबावकायी 
कामाातवमन हङ्टन नसक्नङ्ट 

 टङ्टिे मोजनाको फाहङ्टलमता यहनङ्ट, 
 मोजना तथा अनङ्टगभन प्रणारी व्मवङ्ञस्थत हङ्टन 

नसक्नङ्ट,  
 ङ्झसॊचाइका सम्बाव्म स्रोतको उऩमोग गना 

नसङ्जकनङ्ट, 
 सफै ऩङ्चयवायभा स्वछछ िानेऩानी तथा 

शौचारम सङ्टङ्झफधा ऩङ्टर् माउन नसङ्जकनङ्ट 
 प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञक्तको आवश्मकता अनङ्टसाय 

व्मवस्था गना नसङ्जकनङ्ट 
 कामा प्रकृङ्झत अनङ्टसाय जनशङ्ञक्तको ऺभता 

ङ्जवकास गना नसङ्जकनङ्ट, 
 आवश्मकता अनङ्टसाय नीङ्झत, कानून य 

भाऩदण्डहरू फङ्झननसक्नङ्ट  
  अवसय च ङ्टनौती 
 गाउॉऩाङ्झरकाको ब ू फनौट, भाटो 

हावाऩानीको कायण फहङ्टकृङ्जष उत्ऩादनको 
उछच सम्बावना हङ्टन ङ्ट, 

 धमावसाङ्जमक ऩशङ्टऩॊऺी ऩारनको उऩमङ्टक्त 
वातावयण हङ्टन ङ्ट, 

 नगदे फारीतपा  कृषकको आकषाण फढ्दै 
जानङ्ट, 

 ङ्जवदेशफाट पङ्जका एका नागङ्चयकहरूको 
कृङ्जषभा आकषाण फढ्नङ्ट,  

 ङ्ञचमा, ङ्जकवी, छमाउ जस्ता उछच भूलमका 
कृङ्जष िेतीको सम्बावना यहेको य फाख्रा 
ऩारन, कङ्ट िङ्टयाऩारन तथा राउट 
भाछाऩारन आङ्छदफाट कृङ्जषराई 
व्मवसामीकयण गना सङ्जकने सॊबावना हङ्टन ङ्ट 

 स्थानीम उत्ऩादनभा आधाङ्चयत रर्ङ्ट, साना 
तथा र्येरङ्ट उद्योगको सम्बावना यहनङ्ट, 

 एक ऩाङ्झरका एक औद्योङ्झगक ग्राभको 
नीङ्झत यहनङ्ट, 

 भनोयभ प्राकृङ्झतक सङ्टतदयता, साभयी य 
म्मागङजस्ता ऐङ्झतहाङ्झसक स्थरहरूको 
अवङ्ञस्थङ्झत यहनङ्ट, 

 स्थानीम बऩूङ्चयङ्ञस्थङ्झत अनङ्टसाय कृङ्जषको 
ङ्जवङ्जवधीकयणका साथै कृङ्जष ऺेत्रको  
व्मवसामीकयण गनङ्टा  

 ऩमााि ङ्झसॊचाइको सम्बावनाको उऩमोग हङ्टन 
नसक्नङ्ट 

 कृङ्जष उत्ऩादनराई भूलम शङृ्खराभा आफद्ध 
गनङ्टा, 

 ऩमाटन ऩूवााधायको ङ्जवकास गनङ्टा 
 औद्योङ्झगक ऩूवााधायको ङ्झनभााण गनङ्टा  
 ङ्झनभााण बएका सडकहरूराई भभात सम्बाय य 

स्तयोङ्ङङ्झत गयी सवामाभ सडकभा रुऩाततयण 
गनङ्टा 

 मङ्टवाभा योजगायभूरक सीऩ ङ्जवकास गयी 
योजगायी सजृना गनङ्टा 

 स्थानीम स्रोत, साधन य सीऩभा आधाङ्चयत 
उद्योगको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गनङ्टा  

  भाऩदण्ड अनङ्टसायका स्वास््म उऩकयण, 
ऩूफााधाय, ङ्ञचङ्जकत्सक रगामत स्वास््म 
सम्फतधी जनशङ्ञक्तको व्मवस्था गनङ्टा, स्वास््म 
फीभाको ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय गनङ्टा, 

 अततयतह य अततय ङ्झनकाम सभतवम गनङ्टा 
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 ताभाङ जाङ्झतको ङ्जवङ्ञशष्ट सॊस्कृङ्झत सङ्जहतको 
साॊस्कृङ्झतक ङ्जवङ्जवधता यहनङ्ट 

 फैंक तथा ङ्जवत्तीम सस्थाहरूको उलरेख्म 
उऩङ्ञस्थङ्झत यहनङ्ट। 

 ङ्जवप्रषेण आम उलरेख्म यहनङ्ट, 
 २ वटा प्राङ्जवङ्झधक धायका ङ्जवद्यारम, १५ 

शय्माको अस्ऩतार य स्वास््म चौकीको 
उऩङ्ञस्थङ्झत हङ्टन ङ्ट, 

 ङ्ञशऺा, स्वास््म जस्ता साभाङ्ञजक सेवा य 
कृङ्जष, उद्योग व्मवसामभा सॊर् तथा प्रदेश 
सयकायको रगानी वृङ्जद्ध हङ्टॉदै 
प्राथङ्झभकताभा ऩनङ्टा 

 ऩाङ्झरकाको केतद्र य सफै वडा कामाारम 
सम्भ कछची सडक मातामातको भौसभी 
ऩहङ्टॉच यहनङ्ट 

 ङ्ञजलरा सदयभङ्टकाभसॉग जोङ्झडएकोरे 
फजायसॉगको सहज ऩहङ्टॉच हङ्टन ङ्ट, 

 भध्म ऩहाडी रोकभागा गाउॉऩाङ्झरका बएय 
जाने हङ्टॉदा ङ्झनकट बङ्जवष्मभा सवामाभ 
मातामात सहज हङ्टन ेसम्बावना यहनङ्ट  

 बकूम्ऩ ऩङ्टनङ्झनाभााण ऩङ्चयमोजनाफाट, 
सावाजङ्झनक, ङ्झनजी य सयकायी ऩूवााधाय 
ङ्झनभााणभा सहमोग यहनङ्ट 

 एउटा ऩोियी रगामतका १३ वटा 
िोराफाट ङ्जवद्यङ्टत, ङ्झसॊचाइ, िानेऩानी य 
अतम जर उऩमोगको सम्बावना यहनङ्ट, 

 २४ वटा साभङ्टदाङ्जमक वन यहनङ्ट, 
जङ्झडफङ्टटीको िेतीको राङ्झग उऩमङ्टक्त भाटो 
य वातावयण यहनङ्ट । 

 ङ्जवत्तीम सॊस्थाफाट गङ्चयने रगानीराई 
उत्ऩादनशीर ऺेत्रभा ऩङ्चयचाङ्झरत गयाउनङ्ट 

 वातावयणीम सततङ्टरन कामभ याख्नङ्ट, जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतान अनङ्टकङ्ट रनता अङ्झबवृङ्जद्ध गनङ्टा य ङ्जवऩद 
जोङ्ञिभ तमूनीकयण एवॊ व्मवस्थाऩन गनङ्टा 

 गङ्चयफ ऩङ्चयवायको सॊख्मा र्टाउनङ्ट य सभङ्जष्टगत 
भानव ङ्जवकास सूचकाॊकभा फढोत्तयी गनङ्टा । 

 
३.३ दीर्ाकारीन सोच 

   “सङ्टतदय, सङ्टिी, सङ्ट-सॊस्कृत य सभदृ्ध म्मागङ” 
 

 उऩयोक्त सोचराइा ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ ऩङ्चयबाङ्जषत गङ्चयएको छ -  
सङ्टतदय: स्वछछ, सपा, वातावयणीम दृङ्जष्टरे हयाबया, व्मवङ्ञस्थत एवॊ भनोयभ गाउॉ, वङ्ञस्त तथा फजाय 

ऺेत्र । 
 सङ्टिी:   

१. ऩङ्चयस्कृत तथा भामााङ्छदत जीवन (Well-being and decent standard of living) 

२.  सभ्म य तमामऩूणा सभाज (Civilized and just society) 

३.  स्वस्थ य सततङ्टङ्झरत ऩमाावयण (Healthy and balanced ecology) 
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४.  सङ्टशासन (Good Governance)  
५.  सफर स्थानीम रोकततत्र (strong local democratic Values and principles) 

६.  आऩसी एकता य सम्भान( mutual unity and dignity) (स्रोत: मोजना आमोग, सोचऩत्र) 
सङ्टसॊस्कृत: ङ्ञशङ्ञऺत, स्वस्थ, सॊस्कायमङ्टक्त, साॉस्कृङ्झतक ङ्जवङ्जवधताको सम्भान, सभमको ऩारना, ङ्ञशष्ट 

फोरी य वचन, अकााको व्मङ्ञक्तत्वको सम्भान य आऩसी सदबाव । 

सभदृ्ध:  

१. उछच य सभताभूरक आम वङृ्जद्ध  

२. भानव ङ्जवकास सूचकाॊकभा वङृ्जद्ध 

३.  प्राि अवसयको अङ्झधकतभ उऩमोग गयी कृङ्जष  औद्यौङ्झगक तथा सेवा ऺेत्रको उत्ऩादन य 
उत्ऩादकत्वभा वङृ्जद्धका साथै, स्वछछ व्मावसाङ्जमक प्रङ्झतस्ऩधाा  

४.  रगानीका अवसयभा वृङ्जद्ध य योजगायी सजृना 
५.  बौङ्झतक तथा साभाङ्ञजक ऩूवााधायभा सवाकाङ्झरक सफैको सहज ऩहङ्टॉच य आफद्धता 

(Connectivity) ।   

३.४ सभङ्जष्टगत रक्ष्म 
 

 सङ्टशासनको प्रत्माबङू्झतसङ्जहतको सभताभूरक ङ्छदगो साभाङ्ञजक, आङ्झथाक ङ्जवकास बएको हङ्टने । 
 

३.५ सभङ्जष्टगत ऩङ्चयभाणात्भक रक्ष्म 

 

िभ 

सॊख्मा  
नङ्झतजा सूचक  इकाई 

आधाय वषा 
२०७७/७८ 

२०८२/८३ 

१ कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादन (०७७/७८ को भूलमभा) रु कयोडभा 180.79 २७०.१९ 

2 प्रङ्झतव्मङ्ञक्त गाहास्थ उत्ऩादन (०७७/७८ को भूलमभा) रु. हजायभा  9३.38 ११४.०९ 

3 कङ्ट र आम (०७७/७८ को भूलमभा) रु कयोडभा  243.79 392.63 

4 प्रङ्झतव्मङ्ञक्त आम (०७७/७८ को भूलमभा)  रु. हजायभा  125.91 165.79 

5 वाङ्जषाक आङ्झथाक वङृ्जद्ध दय प्रङ्झतशत २.५ 10.30 

6 कृङ्जष ऺेत्रको वङृ्जद्धदय  प्रङ्झतशत ४ ९.०० 

7 उद्योग ऺेत्रको वङृ्जद्धदय  प्रङ्झतशत ३ १८.०० 
8 सेवा ऺेत्रको वङृ्जद्धदय  प्रङ्झतशत ५ १०.०० 
9 Gini Coefficient सूचकाॊक  ०.४८ ०.४३५ 
10 Palma Ratio अनङ्टऩात  ३.३६ २.६३४ 

11 
अङ्झत गङ्चयफ र्यऩङ्चयवाय (आफ्नो कृङ्जष उत्ऩादनरे ३ भङ्जहनाबतदा कभ िान 
ऩङ्टग्ने)  

प्रङ्झतशत  २५.१७ १५. 

12 आफ्नो कृङ्जष उत्ऩादनरे ६ भङ्जहना बतदा फढी िान ऩङ्टग्न ेऩङ्चयवाय  प्रङ्झतशत ४७.०० ७०.०० 

13 गाउॉऩाङ्झरका भ्रभण गने फाह्य ऩमाटक  सॊख्मा  0 ५०० 

14 फेयोजगायी  प्रङ्झतशत  २५.२ १८.० 

15 वैंकभा िाता बएका ऩङ्चयवाय प्रङ्झतशत ६१ १०० 

16 ऩूणा फेयोजगाय जनसॊख्मा  प्रङ्झतशत २५.२४ २०.०० 

17 ङ्जवप्रषेण आम  रु कयोडभा  ६३.०० १२०.०० 

18 ङ्जवद्यारमभा अध्ममन गने ५ देङ्ञि १५ वषाका फारफाङ्झरका  प्रङ्झतशत ८०.८२ १००.०० 

19 आधायबतू तहभा िङ्टद बनाा दय  प्रङ्झतशत ९२.३० ९८.०० 

20 साऺयता दय  प्रङ्झतशत  ८०. ९०. 
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21 स्वास््म सॊस्थाभा सङ्टत्केयी गयाउने भङ्जहरा   प्रङ्झतशत  ३०.५ ७५. 

२२ रैंङ्झगक ङ्जवकास सूचकाॊक  सूचकाॊक  ०.९३१ ०.९६० 

2३ सवामाभ सडक  ङ्जक.ङ्झभ. ५३ ९२ 

2४ सवामाभ सडकभा ऩहङ्टॉच बएको ऩङ्चयवाय  प्रङ्झतशत  २१.५८ ३० 

2५ सङ्टयङ्ञऺत आवास तथा एकीकृत फस्ती ङ्जवकास  सॊख्मा  १ २ 

2६ बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी भाऩदण्ड अनङ्टसाय फनेका बवन  प्रङ्झतशत  ९२.८ १०० 

2७ ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधा ऩङ्टगेको कृङ्जषमोग्म बङू्झभ  प्रङ्झतशत  १६.२२ ५४ 

२८ ङ्जवद्यङ्टत ्उऩमोग गने र्यऩङ्चयवाय  प्रङ्झतशत  ९७.४७ १०० 

२९ िाना ऩकाउन ेइतधनभा ङ्जवद्यङ्टत ्प्रमोग गने ऩङ्चयवाय  प्रङ्झतशत  १ २५ 

3० िानेऩानी तथा शौचारम सङ्टङ्जवधा बएको र्यधङ्टयी  प्रङ्झतशत  ९५ १०० 

3१ LISA को औसत प्रािाॊक  प्रङ्झतशत  ३४.२५ ८५ 

 

३.६ सभङ्जष्टगत उद्दशे्म 

१.  म्मागङवासीको योजगायी य आमभा वृङ्जद्ध गयी जीवनस्तय सङ्टधाय गनङ्टा, 
२.  ङ्ञशऺा, स्वास््म रगामत साभाङ्ञजक ऺेत्रको सभताभूरक ङ्जवकास गनङ्टा, 
३.  गङ्टणस्तयीम बौङ्झतक ऩूवााधायको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गनङ्टा, 
४.  वन वातावयण, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण य प्रवद्धानका साथै जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान अनङ्टकूरन य 

ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन सम्फतधी कामा प्रबावकायी रूऩभा गनङ्टा, 
५.  सॊस्थागत सङ्टदृढीकयण गदै सङ्टशासनको प्रत्माबतू गनङ्टा । 

 

३.७ सभङ्जष्टगत यणनीङ्झत 
 

1. कृङ्जषराई व्मवसामीकयण गयी भूलम शङृ्खराभा आफद्ध गने, 
2. उद्यभशीरताको ङ्जवकास गयी स्थानीम उत्ऩादनभा आधाङ्चयत उद्योग, व्माऩाय तथा व्मवसामको 

प्रवद्धान गने 
3. आधायबतू य भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा गङ्टणस्तयीम य योजगायीभूरक वनाउन,े 
4. आधायबतू स्वास््मसेवा सवासङ्टरब फनाउन,े 
5. स्थानीम ङ्जवकास तथा शासन प्रणारीभा सभावेशीताको अङ्झबवृङ्जद्ध गने, 
6. मातामात, ङ्जवद्यङ्टत, ङ्झसॊचाइ, बवन, सञ्चाय जस्ता ऩूवााधायको ङ्झनभााण तथा ङ्जवस्ताय गने 
7. ङ्जवकास य वातावयण फीच सततङ्टरन कामभ गने, 
8. स्थानीम ङ्जवकासराई जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान अनङ्टकङ्ट रन फनाउन ेय ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन गने, 
9. ङ्जवकास य सेवा प्रवाहभा सङ्टशासन अङ्झबवृङ्जद्ध गने । 

 

३.८  ङ्जवकासभा ऺेत्रगत बङू्झभका  

३.८.१ सावाजङ्झनक ऺते्र  

 सङ्टतदय, सङ्टिी, सङ्ट-सॊस्कृत य सभदृ्ध म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको सोच सङ्जहतको ङ्जवकासका रक्ष्महरू प्राि 
गना सावाजङ्झनक ऺेत्ररे अग्रणी बङू्झभका ङ्झनवााह गने गदाछ। कृङ्जषभा आधाङ्चयत उद्योगको ङ्जवकास य 
ङ्जवस्ताय भापा त उछच य ङ्छदगो आङ्झथाक वृङ्जद्ध गना ङ्झनजी, सहकायी य साभङ्टदाङ्जमक ऺेत्रराई रगानी य 
सहबाङ्झगताका राङ्झग उत्प्रङे्चयत गना मस ऺेत्रको अहभ ्बङू्झभका हङ्टनेछ। मस ऺेत्ररे आवश्मक नीङ्झत, 
मोजना, यणनीङ्झत तथा भाऩदण्डको तजङ्टाभा, कामाातवमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन गने गदाछ। 
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(क)  गाउॉऩाङ्झरका  

 सॊङ्जवधानरे सॊर्, प्रदेश य गाउॉऩाङ्झरकाफीचको सम्फतध सहकाङ्चयता, सह-अङ्ञस्तत्व य सभतवमको 
ङ्झसद्धाततभा आधाङ्चयत हङ्टने व्मवस्था गयेको छ। आफ्नो सोच, रक्ष्म य उद्देश्म प्राि गना मस 
गाउॉऩाङ्झरकारे सॊर्ीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य अतम स्थानीम तहसॉग सभतवम, सहमोग य सहकामा 
गने गयेको छ । सॊर् य प्रदेश सयकायको सोच, रक्ष्म, उद्देश्म य यणनीङ्झतसॉग साभतजस्म य 
ऩङ्चयऩूयक हङ्टने गयी स्थानीम अथाततत्रको ङ्जवकास य ङ्जवस्तायफाट सभङृ्जद्धको आधाय ङ्झनभााण गने रक्ष्मका 
साथ् मो मोजना तमाय गङ्चयएको छ । सो अनङ्टसाय प्रबावकायी सेवा प्रफाह य ङ्जवकास व्मवस्थाऩनको 
आधाय केतद्रको रूऩभा यही नागङ्चयकराई सावाजङ्झनक सेवा सङ्टङ्जवधाको प्रत्माबङू्झत ङ्छदन भङ्टख्म बङू्झभका  

िेङ्झरनेछ । मसको राङ्झग ङ्झनजी, सहकायी, गैयसयकायी तथा साभङ्टदाङ्जमक ऺेत्रसॉग ङ्झनयततय सहकामा  

गङ्चयनेछ । 

(ि) प्रदेश  

 गाउॉऩाङ्झरकाको आवङ्झधक मोजना कामाातवमनभा प्रदेशको बङू्झभका सभतवम, सहकामा सहजीकयण गने 
हङ्टनेछ । गाउॉऩाङ्झरकराई तोङ्जकएको ङ्जवङ्झबङ्ङ अनङ्टदान उऩरधध गयाउनङ्टका साथै मोजना कामाातवमनका 
राङ्झग आवश्मक नीङ्झत तथा कानून ङ्झनभााण गने हङ्टनेछ। मसैगयी ऩाङ्झरकाराइा ङ्ञजलरा सदयभङ्टकाभसम्भ 
जोड्ने सवामाभ सडक, ङ्झसॊचाइ, कृङ्जष, उद्योग, उछच ङ्ञशऺा, ङ्जवङ्ञशष्टीकृत सेवा प्रवाह, ऺभता ङ्जवकास 
आङ्छद ऺते्रका कामािभ य फजेटका साथै ङ्जवङ्झबङ्ङ अनङ्टदान, याजस्व फाॉडपाॉटफा फाट स्रोत, साधन 
उऩरधध गयाई प्राङ्जवङ्झधक सहमोग ऩङ्टयमाउनभा सभेत प्रदेशको बङू्झभका भहत्वऩूणा हङ्टनछे ।  

(ग) सॊर्  

 सॊर्रे सॊङ्जवधान कामाातवमनको ङ्झसरङ्झसराभा आवश्मक फाॉकी कानून ङ्झनभााण गने य गाउॉऩाङ्झरकारे 
तम गयेको मोजना कामाातवमन गना आवश्मक सहजीकयण, सभतवम य सहकामा गनेछ । ऩाङ्झरकारे 
भाग गयेको आधायभा ङ्जवशेष तथा सम्ऩूयक अनङ्टदानका साथै याङ्जष्डमस्तयका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्रगत कामािभ 
सभेत ऩाङ्झरका अततगात सञ्चारन गना सहमोग ऩङ्टर् माउनङ्टका साथै गाउॉऩाङ्झरकाको मोजना कामाातवमन 
गना फैंङ्जकॊ ग ऺेत्र, ङ्झनजी ऺेत्र साथै ङ्जवकास साझेदाय सॉग आवश्मक सभतवम य ङ्झनदेशन गनेछ । 

 

३.८.२ ङ्झनजी ऺते्र  
 

 गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथाक य साभाङ्ञजक ङ्जवकासभा सहकामा य सहमोग गना ङ्झनजी ऺेत्रको अहभ ्बङू्झभका 
हङ्टनेछ । ङ्झनजी ऺेत्ररे आफ्नो प्रङ्झतस्ऩधाात्भक ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गदै सावाजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायी 
अवधायणा अनङ्टसाय अथवा स्वततत्र ढॊगरे कृङ्जष, उद्योग, ङ्झनभााण य सेवा ऺेत्रभा रगानी फढाउन े
अऩेऺा गङ्चयएको छ। साथै गङ्टणस्तयीम वस्तङ्ट तथा सेवा उत्ऩादन, सहज य सङ्टरब आऩूङ्झता व्मवस्थाऩन, 
गङ्टणस्तयीम ऩूवााधाय ङ्झनभााण तथा उत्ऩादनशीर य भमााङ्छदत योजगायी ङ्झसजाना गना भहत्वऩूणा बङू्झभका 
िेलने छ । 

३.८.३ सहकायी ऺते्र  
 

 सहकायी ऺेत्ररे सहकायी सॊस्थाभा सङ्टशासन कामभ गदै स्थानीम स्रोत-साधन, श्रभ, सीऩ य ऩङ्टॉजीराई 
धमाऩक रूऩभा ऩङ्चयचारन गयी गाउॉऩाङ्झरकाभा योजगायी तथा आम वृङ्जद्ध य गङ्चयवी ङ्झनवायण गना 
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सहमोगीको बङू्झभका ङ्झनवााह गनेछ । साथै मस ऺेत्ररे भानवीम आवश्मकताका जस्तै कृङ्जष साभग्री 
को सहज ङ्झफिी एवॊ वस्तङ्ट तथा सेवा उत्ऩादन, प्रशोधन य फजायीकयण गदै नागङ्चयकहरूको 
साभाङ्ञजक-आङ्झथाक य साॊस्कृङ्झतक रुऩाततयण तथा सभावेशी आङ्झथाक वृङ्जद्ध हाङ्झसर गना सहमोग 
ऩङ्टयमाउनेछ । सहकायी ऺेत्र गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवकासको भहत्वऩूणा सहमात्रीको रूऩभा यहनेछ । 

 

३.८.४ गैयसयकायी सॊस्था य साभङ्टदाङ्जमक ऺते्र  
 

 गैयसयकायी सॊस्था य साभङ्टदाङ्जमक ऺेत्ररे गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवकास प्रङ्जिमाभा सहमोगीको बङू्झभका िेलन े
छन ्। मस ऺेत्ररे गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवकास रक्ष्म तथा प्राथङ्झभकताको ऺेत्रभा कामािभ सञ्चारन 
तथा आफ्नोतपा फाट मोगदान गयी जनचेतना अङ्झबवृङ्जद्धका साथै स्थानीम ङ्जवकास ङ्झनभााण, गङ्चयवी 
ङ्झनवायण तथा ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध गना सहमोग गने छ । साभङ्टदाङ्जमक सॊस्था, उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत वा 
राबग्राही सभङ्टदाम सङ्जहतको साभङ्टदाङ्जमक ऺेत्र स्थानीम शासन प्रङ्जिमा य ङ्जवकास सहमात्री⁄साझेदायको 
रूऩभा सङ्जिम बङू्झभका ङ्झनवााह गनेछन ्। आवङ्झधक ङ्जवकास मोजनाको कामाातवमन य ङ्जवषमऺेत्रगत 
रक्ष्म प्राङ्झिभा गैयसयकायी य साभङ्टदाङ्जमक ऺेत्रको भहत्वऩूणा बङू्झभका हङ्टने अऩेऺा गङ्चयएको छ ।  

 

 



 

22 

ऩङ्चयछछेद- ४ 
सभङ्जष्टगत आङ्झथाक नीङ्झत 

 

 
४.१  कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादन य ऺते्रगत मोगदान 
 

 आङ्झथाक वषा २०७७/७८ भा मस गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादन रु. १ अफा ८० कयोड 
७९ राि यहेको य मोजना अवङ्झधभा वृङ्जद्ध बई अततभा रु. २ अफा ७० कयोड १९ राि ऩङ्टग्न े
अनङ्टभान गङ्चयएको छ। आधाय वषाभा कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादनभा कृङ्जष ऺेत्रको मोगदान ४७.२९%, 
उद्योग ऺेत्रको ९.०५% य सेवा ऺेत्रको मोगदान ४३.६६% यहेकोभा मोजना अवङ्झधको अततभा 
कृङ्जष ऺेत्रको ४४.९८%, उद्योग ऺेत्रको १०.४९% य सेवा ऺते्रको मोगदान ४४.५३% यहन े
अनङ्टभान छ। मो मोजना अवङ्झधभा कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादन वाङ्जषाक औसत ८.४% रे वङृ्जद्ध हङ्टने 
अनङ्टभान गङ्चयएको छ बन े कृङ्जष ऺेत्रको ७.३%, उद्योग ऺेत्रको ११.७% य सेवा ऺेत्रको ८.८% 
वृङ्जद्ध हङ्टन े अनङ्टभान छ। ङ्जवस्ततृ रूऩभा मी सूचकहरू ताङ्झरका ४.१, ४.२ य ४.३ भा प्रस्तङ्टत 
गङ्चयएको छ। 

ताङ्झरका ४.१ : कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादन  रु. राि 

ऺते्र मोगदान 

% 

आधाय वषा 
२०७७/७८ 

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

कृषष 

47.2
9 

8,550 8,977 9,516 10,230 11,150 12,154 

उद्योग 9.05 1,636 1,734 1,882 2,089 2,402 2,834 
सेवा 43.66 7,893 8,446 9,122 9,943 10,937 12,031 
कुल   18,079 19,157 20,520 22,262 24,489 27,019 

 

भाङ्झथको ताङ्झरकारे मोजना अवङ्झधभा हङ्टने अऩेऺा गङ्चयएको कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादन य कृङ्जष, उद्योग य 
सेवा ऺते्रको गाहास्थ उत्ऩादन देिाएको छ। जस अनङ्टसाय आ.व. २०७७/७८ फाट मोजना अवङ्झधको 
अततभा कृङ्जष ऺेत्रको गाहास्थ उत्ऩादन रु. ८५ कयोड ५० रािफाट रु. १ अफा २१ कयोड ५४ राि, 
उद्योग ऺेत्रको रु. १६ कयोड ३६ रािफाट रु. २८ कयोड ३४ राि य सेवा ऺते्रको रु. ७८ कयोड 
९३ रािफाट १ अफा २० कयोड ३१ राि ऩङ्टग्ने अनङ्टभान गङ्चयएको छ।  

ताङ्झरका ४.२: कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादनभा वङृ्जद्ध प्रङ्झतशत  

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

कुल गाहहस्थ उत्पादन  6.0 7.1 8.5 10.0 10.3 8.4 
कृषष  5.0 6.0 7.5 9.0 9.0 7.3 
उद्योग  6.0 8.5 11.0 15.0 18.0 11.7 
सेवा  7.0 8.0 9.0 10.0 10.0 8.8 

 

ताङ्झरका ४.२ भा कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादन य ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺते्रको गाहास्थ उत्ऩादनको वङृ्जद्धदय ङ्छदइएको 
छ। जस अनङ्टसाय मोजना अवङ्झधभा कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादनको वाङ्जषाक वृङ्जद्ध ६% देङ्ञि १०.३% सम्भ, कृङ्जष 
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ऺेत्रको वृङ्जद्ध ५% देङ्ञि ९% सम्भ, उद्योग ऺेत्रको वृङ्जद्ध ६% देङ्ञि १८% सम्भ य सेवा ऺेत्रको वृङ्जद्ध ७% 
देङ्ञि १०% सम्भ यहन ेआकरन गङ्चयएको छ। मोजना कामाातवमनको तमायी गनङ्टा ऩयेकारे मोजनाको 
शङ्टरुका वषाहरूभा गाहास्थ उत्ऩादनको वृङ्जद्ध केही कभ य मोजना ऩूणा रूऩभा कामाातवमनभा जाने बएकारे 
केही उछच हङ्टने अऩेऺा गङ्चयएको छ। 

ताङ्झरका ४.३ भा कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादनभा ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्रको मोगदानको प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। 
ताङ्झरकाभा देिाए अनङ्टसाय मोजना अवङ्झधभा कृङ्जष ऺेत्रको मोगदान हारको ४७.२९% फाट र्टेय 
४४.९८%, उद्योग ऺेत्रको ९.०५% फाट फढेय १०.४९% य सेवा ऺेत्रको मोगदान ४३.६६% फाट फढेय 
४४.५३% ऩङ्टग्न ेअनङ्टभान गङ्चयएको छ।  

ताङ्झरका ४.३: कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादनभा ऺेत्रगत मोगदान प्रङ्झतशत 

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

कृषष 47.29 46.86 46.38 45.95 45.53 44.98 
उद्योग 9.05 9.05 9.17 9.38 9.81 10.49 
सेवा 43.66 44.09 44.45 44.66 44.66 44.53 
  100 100 100 100 100 100 

 

 

४.२ कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादनको भूलम अङ्झबवङृ्जद्ध य रगानी  
 

 मस गाउॉऩाङ्झरकाको प्रथभ आवङ्झधक मोजना अवङ्झधभा हङ्टने कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादनको भूलम अङ्झबवङृ्जद्ध य 
त्मसको राङ्झग गनङ्टाऩने रगानीराई ताङ्झरका ४.४, ४.५ य ४.६ भा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। जस 
अनङ्टसाय मोजना अवङ्झधभा कृङ्जष ऺेत्रको भूलम अङ्झबवृङ्जद्ध आ.व. २०७७/७८ को भूलमभा रु. ८९ 
कयोड ३९ राि हङ्टने अनङ्टभान गङ्चयएको छ। जसभा कृङ्जष ऺेत्रको भूलम अङ्झबवङृ्जद्ध रु. ३६ कयोड, ४ 
राि य गैय कृङ्जष ऺेत्रको रु. ५३ कयोड ३५ राि यहेको छ।  

 सीभातत ऩङ्टॉजी उत्ऩादन अनङ्टऩातको आधायभा मो मोजना अवङ्झधभा हङ्टने भूलम अङ्झबवृङ्जद्धका राङ्झग कङ्ट र 
रु. ४ अफा, १५ कयोड ५८ राि रगानी आवश्मक ऩने अनङ्टभान छ। नेऩारको ऩतरौँ मोजना य 
फागभती प्रदेशको ऩङ्जहरो आवङ्झधक मोजनाभा ङ्झरइएको सीभातत ऩङ्टॉजी उत्ऩादन अनङ्टऩातको आधायभा 
गणना गदाा कृङ्जष ऺेत्रका राङ्झग रु. १ अफा १८ कयोड ९३ राि य गैयकृङ्जष ऺते्रका राङ्झग रु. २ 
अफा ९६ कयोड ६५ राि रगानी आवश्मक ऩनेछ। उक्त आवश्मक रगानीभध्मे सावाजङ्झनक 
ऺेत्रफाट ६६%, ङ्झनजी ऺेत्रफाट ६४.८%, सहकायी ऺते्रफाट ६.५% य साभङ्टदाङ्जमक ऺेत्रफाट २.७% 
रगानी हङ्टने अऩेऺा गङ्चयएको छ। 

ताङ्झरका ४.४: भूलम अङ्झबवङृ्जद्ध रु. रािभा  
  २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ मोजना अवङ्झधको जम्भा 
क. कृषष 427 539 714 921 1,004 3,605 

ख. गरैकृषष             
उद्योग 98 147 207 313 432 1,197 
सेवा 553 676 821 994 1,094 4,138 
गरैकृषष 651 823 1,028 1,308 1,526 1,526 
जम्मा (क+ख) 1,078 1,362 1,742 2,229 2,530 5,131 
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ताङ्झरका ४.५: मोजनाभा आवश्मक रगानी रु. रािभा  
 सीभातत ऩङ्टॉजी 

उत्ऩादन 
अनङ्टऩात 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

कृषष ३.३ 1,411 1,778 2,355 3,038 3,312 11,894 

गैरकृषष ५.५६* 3,618 4,576 5,715 7,270 8,485 29,664 

जम्मा  4.95 5,029 6,354 8,070 10,308 11,797 41,558 
* बागमती प्रदेशको सीमान्त पुुँजी उत्पादन अनुपातको आधारमा भाररत औसत षवषधबाट गणना गररएको  

४.३ स्रोत साधनको अनङ्टभान  
  

 गाउॉऩाङ्झरकाराइा अफ्नो कामाङ्ञजम्भेवायी अनङ्टसायको कामासम्ऩादन गना स्रोतको आवश्मकता ऩदाछ। 
सॊङ्जवधानप्रदत्त अङ्झधकायको सूचीको कामाातवमनभा िासगयी सावाजङ्झनक सेवा प्रवाह, आङ्झथाक साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास य अतम ऺेत्रको ऩङ्चयचारन गयी गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झरएको ङ्जवकासका रक्ष्म हाङ्झसर गना रगानी 
तथा िचाको आवश्मकता ऩदाछ । मस्तो िचा व्महोने स्रोतहरूभा सावाजङ्झनक, ङ्झनजी, सहकायी, 
साभङ्टदाङ्जमक ऺेत्र ऩदाछन ्।  

 मोजना अवङ्झधभा कङ्ट र ४ अफा १७ कयोड ४१ राि रगानी आवश्मक ऩने अनङ्टभाङ्झनत प्रऺेऩण 
यहेको छ। उक्त स्रोतभा सवााङ्झधक ७४% रगानी सावाजङ्झनक ऺेत्रको यहेको छ बने ङ्झनजी ऺेत्रफाट 
१८ प्रङ्झतशत, सहकायी ऺते्राट ६ य साभङ्टदाङ्जमक ऺेत्रफाट २ प्रङ्झतशत रगानी हङ्टने प्रऺेऩण गङ्चयएको 
छ। आ.व. २०७८/७९ को गाउॉऩाङ्झरकाको िचा प्रऺेऩण अङ्ञर्लरो फषाको मथाथा िचाको तङ्टरनाभा 
अत्मङ्झधक फढी बएकोरे त्मसराई आधाय भाङ्ङङ्टऩने फाध्मात्भक अवस्थाको कायण आ.व. 
२०७८/७९ भा सावाजङ्झनक ऺेत्रको रगानी प्रऺेऩण कङ्ट र आवश्मक रगानीबतदा फढी देङ्ञिन 
आएको छ ।   

ताङ्झरका ४.६: ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺते्रको रगानी रु. रािभा  

रगानी 
प्राि हङ्टन े

ऺते्र  

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

रगानी 
प्रङ्झतशत 

सावाजङ्झनक 5211 
5686 6141 6599 7099 30736 74 

 

ङ्झनजी 
 223 1123 2679 3518 7542 18 

 

सहकायी  
 318 565 722 826 2430 6 

 

साभङ्टदाङ्जमक  
 127 242 309 354 1032 2 

 

जम्भा  
5211 6354 8071 10308 11797 41741 100 

 

४.४ सावाजङ्झनक िचा  
  

 मस गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩङ्जहरो मोजना अवङ्झधभा सावाजङ्झनक ऺेत्रफाट ३ अफा ७ कयोड ३६ राि िचा 
हङ्टन ेअनङ्टभान गङ्चयएको छ। सोभध्मे गाउॉऩाङ्झरकाको सङ्ञञ्चत कोषफाट रु. २ अफा ५९ कयोड ३६ 
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राि य सॊर् तथा प्रदेशफाट प्रत्मामोङ्ञजत कामािभअततगात रु. ४८ कयोड िचा हङ्टने प्रऺेऩण गङ्चयएको 
छ । उक्त िचाका रगानीको ऺेत्र य सो को राङ्झग जङ्टटाइन ेस्रोतको ङ्जवस्ततृ ङ्जववयण ताङ्झरका ४.७ 
य ४.८ भा ङ्छदइएको छ। ताङ्झरकाभा ङ्छदइए अनङ्टसाय मोजना अवङ्झधभा गाउॉऩाङ्झरकाको सङ्ञञ्चत 
कोषभापा त हङ्टन े रगानी रु. २ अफा ५९ कयोड ३६ रािभध्मे ऩङ्टॉजीगततपा  ५२% य चारङ्टतपा  
४८% िचा हङ्टन ेअनङ्टभान गङ्चयएको छ (ङ्ञचत्र ४.१)।  

 

त्मस्तै गयी मोजना अवङ्झधभा गाउॉऩाङ्झरकाको सङ्ञञ्चत कोषभापा त हङ्टने कङ्ट र िचाको सफैबतदा फढी 
साभाङ्ञजक ङ्जवकासभा ३८%, दोस्रोभा ऩूवााधायभा ३०%, कामासञ्चारनभा २२%, आङ्झथाक ङ्जवकासभा ७%, 
वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनभा २% य सॊस्थागत ङ्जवकास य सङ्टशासनभा १% िचा हङ्टन े अनङ्टभान 
गङ्चयएको छ (ङ्ञचत्र ४.२)। प्रत्मेक अततगात ऩने उऩऺते्रगत िचाको प्रऺेऩण अनङ्टसूची ४.१ भा ङ्छदइएको 
छ। 

ङ्ञचत्र ४.२ 
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ताषलका ४.७: क्षते्रगत सावहजषनक खचह रु. लाखमा  

क) स्थानीम सङ्ञञ्चत कोष अततगात 
गाउॉऩाङ्झरकाको फजेट िचा 

आधाय वषा 
२०७७/७८ 

२०७८/ 

७९ 

२०७९/ 

८० 

२०८०/ 

८१ 

२०८१/ 

८२ 

२०८२/
८३ 

मोजना 
अवङ्झधको 

१ कूर फजेट िचा 
३०,०८ ४४,९१ ४८,४१ ५१,७१ ५५,२४ ५९,०९ २,५९,३६ 

१=१ चारङ्ट फजेट 

१४,४४ २१,५६ २३,२४ २४,८२ २६,५२ २८,३६ १,२४,५० 

१=२ ऩङ्टॉजीगत फजेट 

१५,६४ २३,३५ २५,१७ २६,८९ २८,७२ ३०,७३ १,३४,८६ 

२ 

ङ्जवकास फजेट िचाको ऺते्रगत 
फाॉडपाॉड 

२४,५० ३४,४९ ३७,४७ ४०,२२ ४३,१८ ४६,४२ २,०१,७८ 

२=१ आङ्झथाक ङ्जवकास 

९५ २,८० ३,२९ ३,६८ ४,१० ४,५९ १८,४६ 

२=२ साभाङ्ञजक ङ्जवकास 

१२,७४ १७,६९ १८,५३ १९,५४ २०,६१ २१,७६ ९८,१३ 

२=३ ऩूवााधाय ङ्जवकास 

१०,४४ १३,२९ १४,४९ १५,७० १७,०२ १८,४६ ७८,९६ 

२=४ 

वातावयण तथा ङ्जवऩद 
व्मवस्थाऩन 

३० ३३ ६४ ७१ ७९ ८८ ३,३५ 

२=५ 

सॊस्थागत ङ्जवकास, सेवा प्रवाह 
य सङ्टशासन 

७ ३८ ५२ ५९ ६६ ७३ २,८८ 

२=६ कामासञ्चारन िचा 
५,५८ १०,४२ १०,९४ ११,४९ १२,०६ १२,६७ ५७,५८ 

ि. सॊर् य प्रदेशवाट स्थानीम सङ्ञञ्चत कोषभापा त सशता अनङ्टदानको रूऩभा वा सोझै उऩरधध हङ्टन ेप्रत्मामोङ्ञजत कामािभहरू 

३ जम्भा प्रऺङे्जऩत िचा ५,८१ ७,२० ८,४५ ९,७० १०,७५ ११,९० ४८,०० 

४ कूर प्रऺङे्जऩत िचा 
३५,८९ ५२,११ ५६,८६ ६१,४१ ६५,९९ ७०,९९ ३,०७,३६ 

 

४.५ सावाजङ्झनक िचा फेहोने स्रोतहरू  

म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको आवङ्झधक मोजनाको रक्ष्म तथा उद्दशे्महरू प्राङ्झिका राङ्झग आवश्मक 
स्रोतहरूको व्मवस्थाऩन गना सावाजङ्झनक ऺेत्र अततगात भौजङ्टदा तथा सम्बाव्म स्रोतहरूको आकरन एवॊ 
ऩङ्जहचान गयी ऩङ्चयचारन तथा उऩमोग गङ्चयनेछ । सॊङ्जवधान एवॊ प्रचङ्झरत कानूनको दामयाभा यहेय मस 
गाउॉऩाङ्झरकारे आवङ्झधक मोजना अवधीभा ङ्झनम्न फभोङ्ञजभका ङ्जवत्तीम स्रोतहरू ऩङ्चयचारन गनेछ्  

(क)  आततङ्चयक याजस्व  

आवङ्झधक मोजनाभा गाउॉऩाङ्झरकाको आततङ्चयक याजस्व ऩङ्चयचारनराई िङ्झभक रूऩभा फढाउॉदै 
रङ्झगनेछ । फाह्य स्रोतहरूभाङ्झथको अत्मङ्झधक ङ्झनबायताराई िङ्झभक रूऩभा र्टाउॉदै रैजान आततङ्चयक याजस्व 
सॊकरनको ङ्जवद्यभान ङ्ञस्थङ्झतभा व्माऩक सङ्टधाय गङ्चयनङ्टऩदाछ। मसका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाको आततङ्चयक याजस्व 
ऩङ्चयचारनको सम्बावना एवॊ ऺभताभा वृङ्जद्ध हङ्टन ङ्ट अऩङ्चयहामा देङ्ञितछ । गाउॉऩाङ्झरकाको आततङ्चयक याजस्व 
ऩङ्चयचारन ऺभताभा वृङ्जद्ध गने उद्देश्मरे आङ्झथाक वषा २०७८/७९ भा तमाय गङ्चयएको याजस्व सङ्टधाय कामा 
मोजनाराई प्रबावकायी रूऩभा कामाातवमन गङ्चयनछे । गाउॉऩाङ्झरकाको प्रथभ आवङ्झधक मोजना अततगात 
आततङ्चयक याजस्व ऩङ्चयचारनवाट रु. १०.५७ कयोड (कूर प्राङ्झि अनङ्टभानको ४ प्रङ्झतशत) प्राि गने प्रऺेऩण 
यहेको छ ।  
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(ि)  अततय सयकायी ङ्जवत्तीम हस्ताततयण 

गाउॉऩाङ्झरकाराई सॊर् य प्रदेशवाट ङ्जवङ्झबङ्ङ अनङ्टदानका यकभहरूभा सभानीकयण (ङ्झनशता), सशता, 
सम्ऩूयक य ङ्जवशेष अनङ्टदानहरू ङ्झनमङ्झभत रूऩभा उऩरधध हङ्टने अनङ्टभान गङ्चयएको छ । सभानीकयण य 
सशताको अनङ्टदानको यकभ याङ्जष्डम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जवत्त आमोगद्वाया ङ्झनङ्छदाष्ट आधायभा ङ्झसपाङ्चयस गये 
फभोङ्ञजभ सॊर् य प्रदेशफाट गाउॉऩाङ्झरकाराई प्राि हङ्टनछे । सॊर्फाट उऩरधध हङ्टने सम्ऩूयक य ङ्जवशेष 
अनङ्टदानहरू गाउॉऩाङ्झरकाद्वाया ऩेश गङ्चयने प्रस्तावहरूराई याङ्जष्डम मोजना आमोगद्वाया भूलमाॊकन गयी ङ्झसपाङ्चयस 
गये फभोङ्ञजभ य प्रदेशको हकभा सम्फद्ध प्रदेशद्वाया ङ्झनधााङ्चयत प्रङ्जिमा फभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरकाराई उऩरधध 
गयाइनेछ । गाउॉऩाङ्झरकाको आवङ्झधक मोजना अततगात रु. २ अफा ११ कयोड ६ राि (कूर प्राङ्झि 
अनङ्टभानको ८१ प्रङ्झतशत) अततयसयकायी ङ्जवत्तीम हस्ताततयणफाट प्राि हङ्टने अनङ्टभान गङ्चयएको छ। (ताङ्झरका 
४.८)  

(ग)  प्रत्मामोङ्ञजत कामािभहरूफाट प्राङ्झि   

आवङ्झधक मोजनाको अवङ्झधभा सॊर् य प्रदेशवाट प्रत्मामोङ्ञजत कामािभहरूका राङ्झग कङ्चयव रु. ४८ 
कयोड प्राि हङ्टने अनङ्टभान गङ्चयएको छ । सॊर् य प्रदेशवाट प्रत्मामोङ्ञजत कामािभहरूका राङ्झग उऩरधध हङ्टन े
यकभहरू गाउॉऩाङ्झरकाको सङ्ञञ्चत कोष भापा त सशता अनङ्टदानको रूऩभा वा ङ्ञजलरा/प्रदेश कोष तथा रेिा 
ङ्झनमतत्रक कामाारमद्वाया ङ्झसधै ब ङ्टक्तानी गङ्चयनछे ।  

(र्)  वैदेङ्ञशक सहामता   

गाउॉऩाङ्झरकराई वैदेङ्ञशक सहामता अततगात अनङ्टदानतपा  अथा भतत्रारमको सॊमोजनभा ऺेत्रगत 
आधायभा प्राि हङ्टन सक्ने य मस्तो यकभ सम्बवत् सॊर्को अनङ्टदान यकभहरू अततगात सभामोजन हङ्टन सक्ने 
अनङ्टभान गङ्चयएको छ । वैदेङ्ञशक ऋणको हकभा स्थानीम तहसॉग सहामक ऋण सम्झौता गयेय भात्र 
गाउॉऩाङ्झरकाराई वैदेङ्ञशक ऋण उऩरधध हङ्टन सक्ने प्रावधान प्रावधान बएको य मसफाट ऩाङ्झरकाराई ङ्जवत्तीम 
बाय फढ्न ेबएफाट आवङ्झधक मोजनाभा वैदेङ्ञशक ऋण प्राि गने अनङ्टभान गङ्चयएको छैन ।मसथा आवङ्झधक 
मोजनाभा वैदेङ्ञशक सहामताराई अरग्गै स्रोतको रूऩभा उलरेि गङ्चयएको छैन । 

(ङ)  फैंक भौज्दातको उऩमोग 

गाउॉऩाङ्झरकारे सङ्ञञ्चत कोष अततगात हङ्टने फजेट िचाको तमून ऩूङ्झताका राङ्झग अङ्ञर्लरो आङ्झथाक वषाको 
फाॉकी फैंक भौज्दातफाट आवश्मता अनङ्टसाय फेहोने अनङ्टभान गङ्चयएको छ । आवङ्झधक मोजनाको अवङ्झधभा 
फैंक भौज्दातफाट कङ्चयफ रु. ३७ कयोड ७३ राि ऩङ्चयचारन गङ्चयने अनङ्टभान गङ्चयएको छ ।  

(च)  ऋण  

सॊङ्जवधानत् स्थानीम तहराइा आततङ्चयक ऋण ङ्झरने अङ्झधकाय यहेको छ । याङ्जष्डम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा 
ङ्जवत्त आमोगरफाट स्थानीम तहरे उठाउन सक्ने ऋणको सीभा सभेत ङ्झनधाायण गयेको छ । कानूनत् 
नेऩार सयकायको सहभङ्झतभा स्थानीम तहरे आततङ्चयक ऋण ङ्झरन सक्ने बए ताऩङ्झन मस सम्फतधी कानूनी 
व्मवस्थाको अबावभा कामाातवमनभा आउन सकेको छैन । नगय ङ्जवकास कोषफाट प्रवाह हङ्टने ऋण  हार 
गाउॉऩाङ्झरकाभा प्रवाह बएको नदेङ्ञिएकोरे मसभा सभावेश गङ्चयएको छैन । 
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ताङ्झरका ४.८: सावाजङ्झनक िचा फेहोने स्रोतहरू  रु. रािभा  

ि.सॊ   ङ्जववयण  

०७७—

७८ 

मथाथा 

०७८—

७९ 

०७९—

८० 

०८०—

८१ 

०८१—८२ ०८२—८३ आवङ्झधक 
मोजनाको 

१ गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र 
प्राङ्झि  

३४=२९ ४४,९१ ४८,४१ ५१,७१ ५५,२४ ५९,०९ २,५९,३६ 

१.१ अततय सयकायी 
ङ्जवत्तीम हस्ताततयण  

३४०५ ३७४३ ३९६९ ४१९६ ४४५८ ४७४० २११०६ 

१.१.१ सॊर्ीम अनङ्टदान  २२६३ २५२८ २६५८ २७७७ २९२१ ३०७२ १३९५६ 

१.१.२ सॊर्ीम याजस्व 
फाॉडपाॉड  

३९४ ५४४ ५९८ ६५८ ७२४ ७९६ ३३२० 

१.१.३ प्रदेश अनङ्टदान 
५७७ ५३० ५५८ ५९० ६२५ ६६५ २९६८ 

१.१.४ प्रदेश याजस्व 
फाॉडपाॉड 

१७१ १४१ १५५ १७१ १८८ २०७ ८६२ 

१.२ आततङ्चयक स्रोत 

२४ ७,४८ ८,७२ ९,७५ १०,६६ ११,६९ ४८,३० 

१.२.१ आततङ्चयक याजस्व 

२४ १,७१ १,९९ २,१४ २,२९ २,४४ १०,५७ 

१.२.२ नगद भौज्दात 

_ ५,७७ ६,७३ ७,६१ ८,३७ ९,२५ ३७,७३ 

१.३ सॊर् तथा प्रत्मामोङ्ञजत 
कामािभहरू  

५८१ ७२० ८४५ ९७० १०७५ ११९० ४८०० 

 

सावाजङ्झनक ऺेत्रफाट प्रथभ आवङ्झधक मोजना अवङ्झधभा रगानी गने अनङ्टभान गङ्चयएको यकभ रु. ३ 
अफा ७ कयोड ३६ रािभध्मे सफैबतदा फढी अततय सयकायी ङ्जवत्तीम हस्ताततयणफाट ६९%, सॊर् तथा 
प्रदेशफाट प्रत्मामोङ्ञजत कामािभको रूऩभा प्राि हङ्टन ेस्रोतफाट १५% य नगद भौज्दात सङ्जहतको आततङ्चयक 
स्रोतफाट १६% प्राि हङ्टन ेअऩेऺा गङ्चयएको छ (ङ्ञचत्र ४.३)। 

ङ्ञचत्र ४.३ : सावाङ्ञजनक िचाको स्रोत 

 

 मस गाउॉऩाङ्झरकाको नतेतृ्वभा तीनै तहको सॊमङ्टक्त प्रमास तथा ङ्झनजी, सहकायी गैसस एवॊ साभङ्टदाङ्जमक 
ऺेत्रको रगानी तथा प्रमासफाट मस मोजना अवङ्झधभा गाउॉऩाङ्झरकाका आङ्झथाक, सभाङ्ञजक ङ्जवकास य 
सङ्टशासनका ऩङ्चयसूचकहरूभा सकायात्भक प्रबाव ऩना गइा अऩेङ्ञऺत ङ्जवकासको रक्ष्म प्राि हङ्टन े अनङ्टभान 
गङ्चयएको छ। 
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ऩङ्चयछछेद- ५ 

आङ्झथाक ङ्जवकास 

 

५.१  ऩषृ्ठबङू्झभ  
 

 आङ्झथाक ङ्जवकास भानव सभङृ्जद्धको भहत्वऩूणा आधाय हो। मो उत्ऩादनका साधनको अङ्झधकतभ ्
उऩमोग य प्रङ्झतपर प्राङ्झिभा आधाङ्चयत हङ्टतछ। भानव सॊसाधन नै ङ्जवकासको साधन य साध्म दङ्टवै 
बएकारे  ङ्जवकासको रक्ष्म प्राङ्झिभा मसको अङ्झधकतभ उऩमोग गयी फेयोजगायी तमूनीकयण गनङ्टाका 
साथै आङ्झथाक ऺेत्रको ङ्जवकासफाट नै आमको अङ्झबवृङ्जद्ध य योजगायी ङ्झसजाना बई सभङ्जष्टगत आङ्झथाक 
ङ्जवकासका सूचकहरूभा सङ्टधाय हङ्टने बएकोरे मस मोजनाको प्रबावकायी कामाातवमनफाट तम गङ्चयएका 
सूचकहरूभा गङ्टणात्भक सङ्टधाय हङ्टने अऩेऺा गङ्चयएको छ।  आङ्झथाक ङ्जवकासको ङ्जवषमगत ऺेत्रभा कृङ्जष, 
ऩमाटन, उद्योग व्माऩाय, व्मवसाम, सहकायी य ङ्जवत्तीम तथा श्रभ य योजगाय ऺेत्र राई सभेङ्जटएको 
छ।  

 

५.२ सभङ्जष्टगत आङ्झथाक ङ्जवकास  
 

 मस गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादन रु. एक अफा ८० कयोड ७९ राि यहेको छ बने प्रङ्झत 
व्मङ्ञक्त गाहास्थ उत्ऩादन रु. ९३,३७६ यहेको छ। नागङ्चयकको आम्दानीको अततय देिाउन ेGini 

Coefficient  ०.४८ य अङ्झधक आम्दानी हङ्टने १०% नागङ्चयकको कङ्ट र आम्दानी य तमङ्टनतभ आम्दानी 
हङ्टने ४०% नागङ्चयकको कङ्ट र आम्दानीको अनङ्टऩात (Palma Ratio) ३.३६ यहेको छ।   

 मोजनारे ऩङ्चयकलऩना गयेका आङ्झथाक, साभाङ्ञजक रऺ प्राङ्झि हङ्टने हो य ऩूवााधायभा रगानी बई सङ्टशासन 
कामभ गना सक्ने हो बने मोजना अवङ्झधको अततभा कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादन रु. २ अफा ७० कयोड 
१९ राि य प्रङ्झत व्मङ्ञक्त गाहस्था उत्ऩादन १ कयोड १४ राि ९ हजाय ऩङ्टग्ने अनङ्टभान गङ्चयएको 
छ। उक्त सभमभा वाङ्जषाक आङ्झथाक वङृ्जद्ध दय १०.३%, कृङ्जष ऺेत्रको वृङ्जद्ध दय ९%, उद्योग ऺेत्रको 
वृङ्जद्ध दय १८% य सेवा ऺेत्रको वृङ्जद्धदय १०% हङ्टने आॊकरन छ। त्मस्तै गङ्चय Gini Coefficient  

०.४३५ य Palma Ratio २.६३४ भा र्ट्ट्ने अनङ्टभान छ। 

नङ्झतजा सूचक इकाई 
आधाय वषा 
२०७७/७८ 

२०८२/८३ 

कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादन (०७७/७८ को भूलमभा) रु. कयोडभा      180.79    270.19  

प्रङ्झतव्मङ्ञक्त गाहास्थ उत्ऩादन (०७७/७८ को 
भूलमभा) 

रु. हजायभा  93.38 ११४.०९ 

वाङ्जषाक आङ्झथाक वङृ्जद्ध दय प्रङ्झतशत २.५ 10.3 

कृङ्जष ऺेत्रको वङृ्जद्ध दय प्रङ्झतशत ४ 9.0 

उद्योग ऺेत्रको वङृ्जद्ध दय प्रङ्झतशत ३ १८.० 

सेवा ऺेत्रको वङृ्जद्ध दय प्रङ्झतशत ५ १०.० 

Gini Coefficient  सूचकाॊक  0.480 0.435 

PALMA Ratio अनङ्टऩात 3.36 2.634 
स्रोत :  घरधुरी सभके्षण २०७७, समुह छलफल, आर्थथक सवेक्षण २०७७/७८, मानव षवकास प्रषतवेदन २०१४ बाट प्राप्त 

तथयाांकको आधारमा गणना गररएको   

*  २०७८ असार मसान्तको षवषनमय दर षलइएको, जनसांख्या वृषि दर हालको वार्थषक ४.११ प्रषतशत नै कायम रहने अनुमान 

गररएको  
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५.३ कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन 
 

१.  ऩषृ्ठबङू्झभ  
 नेऩारको कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादनभा २०.१५ प्रङ्झतशत मोगदान गने कृङ्जष ऺेत्रभा जनसॊख्माको ठङ्टरो 

ङ्जहस्सा सॊरग्न यहनङ्टका साथै नेऩारीको जीवनमाऩनभा सभेत मस ऺेत्रको अहभ ् बङू्झभका छ। 
सॊङ्झफधानरे कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन, कृङ्जष उत्ऩादन व्मवस्थाऩन, ऩशङ्ट स्वास््म य सहकायीराई स्थानीम 
तहको ङ्ञजम्भेवायीभा यािेको छ। स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनरे कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन, कृङ्जष 
उत्ऩादन व्मवस्थाऩन, ऩशङ्ट स्वास््म सम्फतधी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, मोजना तजङ्टाभा, 
कामाातवमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभनका साथै कृङ्जष प्रसायको व्मवस्थाऩन, सतचारन य ङ्झनमतत्रणराई 
स्थानीम तहको अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्र यािेको छ। मसै ङ्झसरङ्झसराभा कृङ्जषको उत्ऩादन फढाउनभा 
बङू्झभको उऩमोगभा वैऻाङ्झनक व्मवस्थाऩन गना सफै स्थानीम तहरे आ-आफ्नो ऺेत्रभा ब ू उऩमोग 
मोजना फनाई रागू गनङ्टाऩने कानूनी व्मवस्था सभेत गयेको छ। 

 बोकभयी अतत्म गने, िाद्य सङ्टयऺा य उङ्ङत ऩोषण प्राि गने य ङ्छदगो कृङ्जष प्रवद्धान गने १५औ याङ्जष्डम 
मोजनाको ऺेत्रगत सोच एवभ ् ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म यहेको छ। फागभती प्रदेशको प्रथभ आवङ्झधक 
मोजनारे ङ्जवङ्ञशङ्जष्टकृत कृङ्जषराइा ङ्जवकासका प्रभङ्टि चारकका रूऩभा ङ्झरएको छ।  

२.  वस्तङ्टगत अवस्था  

 मस गाउॉऩाङ्झरकाको जीङ्जवकोऩाजानको भङ्टख्म आधाय िाद्याङ्ङ, तयकायी य ऩशङ्टऩारन हो। महाॉका 
कङ्चयफ ७४ प्रङ्झतशत र्यऩङ्चयवाय कृङ्जषभा सॊरग्न छन।् हार १३८ वटा कृङ्जष तथा ऩशङ्ट व्मवसाम य 
४० वटा कृषक सभूह गाउॉऩाङ्झरकाभा दताा छन।् महाॉ भङ्टख्मतमा तयकायीका अङ्झतङ्चयक्त धान, भकै, 
कोदो, गहङ्टॉ य जौ िाद्याङ्ङ वारी, गोरबेंडा, आरङ्ट, काउरी, हङ्चयमो सागऩात रगामतका तयकायी वारी 
य केही भात्राभा सङ्टततरा, ङ्जकवी य एबोकाडो जस्ता परपङ्ट र य नगदे फारीको रूऩभा ङ्ञचमा िेती 
बइयहेको छ। ऩशङ्टऩारनतपा  १७६३ गाई, ३२४१ बैंसी, १२,६०७ फाख्रा य कङ्ट िङ्टया ऩारन 
गङ्चयएको छ। गाउॉऩाङ्झरकाको तपा फाट उङ्ङत जातको फोका ङ्जवतयण गने गङ्चयएको छ। 
गाउॉऩाङ्झरकाका कृषकहरूरे ऩशङ्टजतम उत्ऩादनका साथै भह य येशभ ङ्झफिी गयेय ऩङ्झन आम्दानी गने 
गयेका छन।्  

३.  प्रभङ्टि सभस्मा  

 ङ्झनवााहभङ्टिी कृङ्जष प्रणारी हङ्टन ङ्ट, ङ्झसॊचाइको सङ्टङ्जवधा कभ हङ्टनङ्ट, ङ्झफउ,ङ्झफजन तथा कृङ्जष साभग्रीको आऩूङ्झता 
सभमभा नहङ्टन ङ्ट य तमून हङ्टन ङ्ट य कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधकको कभी हङ्टन ङ्ट, कृङ्जष उऩज सॊकरन केतद्रको अबाव हङ्टन ङ्ट,  
कृङ्जष उऩजको िङ्चयद ङ्जविीभा सीङ्झभत व्माऩायी यहनङ्ट, स्थानीम हवा, ऩानी य भाटो सङ्टहाउॉदो कृङ्जष य 
ऩशङ्टऩारनको ङ्जवकास हङ्टन नसक्नङ्ट, ङ्जकसानको भाग अनङ्टसायको सेवा प्रफाह हङ्टन नसक्नङ्ट, ,कृङ्जष 
ऩकेटऺेत्रभा ऩङ्झन कृङ्जष साभाग्रीको आऩङ्टङ्झता तथा प्राङ्जवङ्झधक सेवा ऩमााि नहङ्टन ङ्ट, कृङ्जषको व्मवसामीकयण 
गना नसङ्जकनङ्ट, सीऩ ङ्झसकेका मङ्टवाराई कृङ्जषभा आकङ्जषात गना नसङ्जकनङ्ट, कृङ्जष भूलम शृ्रिराभा जोडन 
नसङ्जकनङ्ट, व्मावसाङ्जमक रूऩभा ऩशङ्टऩारन हङ्टन नसङ्जकनङ्ट, बउूऩमोग प्रणारी रागू हङ्टन नसङ्जकनङ्ट, अततय 
ङ्झनकाम सभतवमको कभी हङ्टन ङ्ट आङ्छद यहेका छन।् 

 



 

31 

४.  अवसय तथा च ङ्टनौती  

(क)  अवसय 
 सॊर्, प्रदेश य स्थानीम तह सफैको कृङ्जष ऺेत्रको ङ्जवकास प्राथङ्झभकताभा यहनङ्ट, अङ्झतकभ ङ्जवकङ्झसत 

देशको कृङ्जष ऺेत्रभा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानका कायणरे ऩना सक्ने असय तमूनीकयण गना अततयााङ्जष्डम तथा 
वैङ्ञश्वक ध्मान केङ्ञतद्रत यहनङ्ट, ध्मान सॊर् य प्रदेशफाट सभेत ङ्जवङ्झबङ्ङ कामािभ सञ्चारनभा यहनङ्ट, भध्म 
ऩहाडी सडकसॉग जोङ्झडएको हङ्टन ङ्ट, प्रादेङ्ञशक य स्थानीम भौसभी सडक सञ्जारको सफै वडाभा ऩहङ्टॉच 
हङ्टन ङ्ट, ङ्झसॊचाइको स्रोत मथेस्ट हङ्टन ङ्ट, रकडाउनऩङ्झछ कृङ्जष ऩेशाभा आकषाण फढ्नङ्ट, काठभातडौ य 
नङ्टवाकोट ङ्ञजलराको सदयभङ्टकाभ ङ्झफदङ्टय जस्ता फजाय नङ्ञजक हङ्टनङ्ट, ऩकेट ऺते्रहरू जोनको रूऩभा 
रुऩाततयण हङ्टॉदै जानङ्ट, कृङ्जष य ऩशङ्टऩारन सभूह/व्मवसामको सस्थागत ङ्जवकास हङ्टन ङ्ट, कृषकहरू 
नगदेफारी य वेभौसभी तयकायी िेङ्झत तपा  आकङ्जषात हङ्टन ङ्ट, ङ्ञचमा प्रशोधन, आरङ्टङ्ञचप्स, कङ्ट टानी ङ्जऩसानी 
ङ्झभर जस्ता कृङ्जषभा आधाङ्चयत उद्योग सञ्चारन हङ्टन ङ्ट, आङ्छद मस ऺते्रका अवसयको रूऩभा यहेका छन।् 

(ि)  च ङ्टनौती  

 केतद्रफाट स्थानीम आवश्मकता य सम्बाव्मता अनङ्टसाय सशता अनङ्टदानको रूऩभा कामािभ य फजेट 
ऩठाउनङ्ट, कृषकराई आवश्मक प्राङ्जवङ्झधक सेवा/टेवा ऩङ्टर् माउनङ्ट, भर ङ्झफउ रगामतको कृङ्जष साभग्रीको 
सहज आऩङ्टङ्झता गनङ्टा, कृङ्जष उऩज सॊकरन केतद्रको स्थाऩना य सञ्चारन गनङ्टा, भङ्टलम शृॊिराराई कामभ 
याख्न कृङ्जष उऩज िङ्चयद केतद्र स्थाऩना य सञ्चारनभा लमाउनङ्ट, मङ्टवाहरूराई कृङ्जष ऺेत्रभा आकङ्जषात 
गनङ्टा, ङ्झनवााहभङ्टिी कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारनराई धमफसाङ्जमकताभा रुऩाततयण गनङ्टा, फैऻाङ्झनक ब ू उऩमोग 
प्रणारी रागू हङ्टन नसक्नङ्ट, कृङ्जष तथा ऩशङ्टजतम उत्ऩादनको उङ्ञचत भूलम सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनङ्टा, कृङ्जष 
उऩऺेत्रभा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानको प्रबावको ङ्जहसाफ याख्न े व्मवस्थाको सङ्टरुवात गनङ्टा, सॊर्ीम तथा 
प्रादेङ्ञशक अनङ्टदान एवॊ प्रत्मामोङ्ञजत कामािभहरू स्थानीम आवश्मकता य प्राथङ्झभकतासॉग जोड्नङ्ट य 
कृङ्जष ऩेशाभा आकङ्जषात मङ्टवाराई ङ्जटकाई याख्नङ्ट च ङ्टनौतीको रूऩभा यहेका छन।् 

५.  रक्ष्म : कृङ्जष ऺेत्रको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वृङ्जद्ध बएको हङ्टने। 

६.  उद्दशे्म :  

 व्मावसाङ्जमक कृङ्जष/ऩशङ्टऩारनको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गनङ्टा 
७.  यणनीङ्झत  

(१)  कृङ्जषको आधङ्टङ्झनकीकयण य व्मवसामीकयण गने। 

(२)  उङ्ङत तथा व्मावसाङ्जमक ऩशङ्टऩऺी ऩारनभा कृषकहरूराई आकङ्जषात गने 

(३)  आधङ्टङ्झनक कृङ्जष प्रङ्जवङ्झधभा ङ्जकसानको ऩहङ्टॉच फढाउन े

(४)  कृङ्जष उत्ऩादनको फजायीकयण गने 

५)  ऩाङ्झरकाभा बउूऩमोग मोजना रागू गयी कामाातवमन गने 

६)  कृङ्जष ऺते्रराई सभेत केङ्ञतद्रत गयी स्थानीम जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान अनङ्टकूरन कामामोजना (LAPA) 
तजङ्टाभा गने 
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८.  कामानीङ्झतहरू  

यणनीङ्झत कामानीङ्झत 

१. कृङ्जषको 
आधङ्टङ्झनकीकयण य 
व्मवसामीकयण गने। 

(१) उङ्ङत कृङ्जष प्रणारीको प्रमोग गना सम्बाङ्जवत ऩकेट ऺेत्रको ङ्जवकास 
गङ्चयनेछ।  

(२) कृङ्जष/ऩशङ्टऩारनराई व्मवसाङ्जमकतातपा  उत्प्रङे्चयत गना अनङ्टदानको व्मवस्था 
गङ्चयनेछ।। 

(३) सहकायी य ङ्झनजी ऺेत्रसॉग सहकामा गयी कृषकराई आवश्मक भर, 
फीउ, कजाा रगामत कृङ्जष साभग्री य कीटनाशक औषङ्झधको सङ्टरब 
उऩरधध हङ्टने व्मवस्था गङ्चयनछे। 

(४) प्राॊगाङ्चयक कृङ्जष  भर िादको उत्ऩादनका राङ्झग व्मावसाङ्जमक कृषक य 
कृषक सभूहसॉग सहकामा गङ्चयनेछ।  

(५) उङ्ङत कृङ्जष प्रङ्जवङ्झधभा कृषकको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयीनेछ। 

(६) कृषकराई फीउङ्झफजन सङ्टरब य सहज रूऩभा उऩरधध गयाउन एग्रोबेट 
य सहकायी ऩङ्चयचारन गङ्चयनछे।  

(७) उङ्ङत प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गने ङ्जकसानराई त्मस्तो प्रङ्जवङ्झध ङ्झबत्र्माउन 
सहमोग ऩङ्टर् माउन अनङ्टदानको व्मवस्था गङ्चयनछे। 

(८) ङ्जकसानको वगॉकयण गयी व्मावसाङ्जमक कृषक य ङ्झनवााहभङ्टिी कृषकको 
त्माॊक अध्मावङ्झधक गयी व्मवसामीकयण तपा  आकङ्जषात गना आवश्मक 
कामािभ सञ्चारन गङ्चयनेछ।  

(९) सम्बाङ्जवत ऺेत्रको ऩङ्जहचान गयी उऩमङ्टक्त ऺेत्रहरूभा परपूर तथा अतम 
उछच आम फारीहरूको िेती प्रवद्धान गङ्चयनछे। 

(१०) साना, सीभातत य बङू्झभहीन ङ्जकसानराई जग्गा ऩट्टाभा (lease) उऩरधध 
गयाई फाॉझो जङ्झभन रगामत कृङ्जषमोग्म बङू्झभको ऩूणा सदङ्टऩमोग गना 
सहजीकयण गङ्चयनेछ। 

(११) जङ्झभनको भाटोको जाॉच गयी भाटो उऩचायका साथै भाटो अनङ्टकूरको 
िेती प्रणारी रागू गङ्चयनेछ। 

(१२) छमाउ िेतीतपा  ङ्जकसानराई आकङ्जषात गङ्चयनछे। 

(१३) स्थानीम र्ास, स्माउरा, गोफय आङ्छदको प्रमोगफाट स्थानीम भरको 
व्मवस्था गयी प्राङ्गाङ्चयक कृङ्जष िेतीराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ। 

(२) उङ्ङत तथा 
व्मावसाङ्जमक ऩशङ्टऩऺी 
ऩारनभा कृषकहरूराई 
आकङ्जषात गने । 

(१) स्थान ङ्जवशषे अनङ्टसाय ऩशङ्टऩऺीको ऩङ्जहचान गयी उऩमङ्टक्त नश्लको 
ऩशङ्टऩऺी ऩारनभा प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ। 

(२) यैथाने जातका ऩशङ्टको नश्ल सङ्टधाय गङ्चयनेछ। 

(३) गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र चयन ऺते्र य र्ाॉस प्रशस्त हङ्टन े स्थानहरूभा 
व्मावसाङ्जमक फाख्राऩारन ऺेत्रको रूऩभा ङ्जवकास गङ्चयनेछ। 

(४) कृषकहरूभा सचेतना अङ्झबवृङ्जद्ध गना कृङ्जष प्रसाय सेवाराई प्रबावकायी 
फनाइने छ। 

(५) ङ्झनजी ऺेत्र य सहकायीसॉगको सहकामाभा ऩशङ्टजतम उत्ऩादनको फजाय 
सूचना कृषकहरूराई सहज उऩरधध गयाइनछे। 

(६) राउट रगामतका भाछाको व्मावसाङ्जमक उत्ऩादन गना प्रोत्साहनात्भक 
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कामािभ सञ्चारन गङ्चयनेछ। 

(७) हाॉस, फॊगङ्टय, भौयी ऩारन ऩोलरी पाभा सञ्चारनराई प्रोत्साङ्जहत  

गङ्चयनेछ । 
(३) आधङ्टङ्झनक कृङ्जष 
प्रङ्जवङ्झधभा ङ्जकसानको 
ऩहङ्टॉच फढाउन े

(१) गाउॉऩाङ्झरकाका मङ्टवाहरूराई कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺाभा आकङ्जषात गयी 
स्रोत व्मङ्ञक्तभापा त प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा ङ्छदई कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधकको मथेस्ट 
व्मवस्था गङ्चयनछे। 

(२) कृङ्जष ङ्जवषम अध्माऩन गयाउने ङ्ञशऺण सॊस्थासॉग सभतवम गयी कृङ्जष 
ङ्जवषम अध्ममन गङ्चयसकेका ङ्जवद्याथॉहरूराई व्मावहाङ्चयक ऻान ङ्छदराउन 
internship को रूऩभा गाउॉऩाङ्झरकाभा लमाई कृषकराई सेवा ऩङ्टर् माउन े
व्मवस्था ङ्झभराइनछे।  

(३) कृङ्जष ऻानकेतद्रको सहकामाभा र्ङ्टम्ती कृङ्जष ऩाठशारा कामािभ सञ्चारन 
गङ्चयनेछ। 

(४) अगङ्टवा कृषक ऻान, सीऩ तथा अनङ्टबव आदान प्रदान कामािभ सञ्चारन 
गङ्चयनेछ। 

(५) कृङ्जष ऻान केतद्र, ऩशङ्ट सेवा केतद्रसॉग सभतवम गयी ताङ्झरभ कामािभ 
सञ्चारनको व्मवस्था ङ्झभराइने छ। 

(६) हार उत्ऩादनभा यहेको ङ्ञचमा, ङ्जकवी, तथा फेभौसभी तयकायी 
उत्ऩादनराई प्रोत्साङ्जहत गयी ङ्जवस्ताय गना सहङ्टङ्झरमत ङ्छदई ङ्जवस्ताङ्चयत 
गङ्चयनेछ। 

(४) कृङ्जष उत्ऩादनको 
फजायीकयण गने 

(१) स्थानीम उत्ऩादनको वगॉकयण, प्रायङ्ञम्बक प्रशोधन गदै भूलम शृॊिराभा 
आफद्ध गङ्चयनेछ। 

(२) कृङ्जष वारी तथा ऩशङ्ट ङ्जवभाको व्मवस्था गङ्चयनछे। 

(३) शीत बण्डाय कृङ्जष उऩज सॊकरन केतद्र ङ्झनभााण एवॊ सञ्चारनभा 
सहकायी य ङ्झनजी ऺेत्रसॉग सहकामा गङ्चयनेछ। 

(४) गाउॉऩाङ्झरकाभा उत्ऩादन हङ्टने कृङ्जष उऩजहरूको उत्ऩादन क्मारेतडय 
तमाय गङ्चयनछे य सोको आधायभा प्रदेश सयकायसॉग सभतवमभा कृङ्जष 
उत्ऩादनको फजाय ऩङ्जहचान गयी कृषकराई सूचना प्रदान गङ्चयनेछ। 

(५) गाउॉऩाङ्झरकाभा िाद्य फैंक सञ्चारन गयी कृङ्जष उत्ऩादन सहज ङ्झफिी 
गने तथा िाध्म सङ्टयऺा सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गङ्चयनछे। 

५) ऩाङ्झरकाभा बउूऩमोग 
मोजना रागू गयी 
कामाातवमन गने 

(१) स्थानीम मोजना, अवस्था य आवश्मकता अनङ्टसाय बउूऩमोग ऺते्र 
ङ्झनधाायण गङ्चयनेछ। 

(२) गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रको वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत, जनसॊख्मा वृङ्जद्धदय, िाद्याङ्ङ तथा 
आवासको आवश्मकता, आङ्झथाक ङ्जवकास तथा ऩूवााधाय ङ्झनभााणको राङ्झग 
बङू्झभको भागभा हङ्टन ेवृङ्जद्ध रगामतका आधायभा दीर्ाकारीन बउूऩमोग 
मोजनाको आधाय ऩत्र तमाय गङ्चयनेछ। 

(३)  बउूऩमोग ऐन २०७६, भाऩदण्ड तथा कामाङ्जवङ्झध अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरका 
ङ्झबत्रको बङू्झभराई स्थानीम आवश्मकता य अवस्थाको आधायभा 
वगॉकयण गङ्चयनेछ।  
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(४)  बङू्झभ व्मवस्था तथा सहकायी भतत्रारमको प्राङ्जवङ्झधक सहमोग ङ्झरई 
बउूऩमोग ऺेत्र नक्शा अध्मावङ्झधक गङ्चयनछे। 

(५)  बउूऩमोग ऺेत्र नक्शा तथा गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथाक, साभाङ्ञजक य 
ऩूवााधाय ङ्जवकासको मोजनाको आधायभा बउूऩमोग मोजना तमाय 
गङ्चयनेछ य उक्त मोजना कामाातवमनका राङ्झग स्थानीम कानून तजङ्टाभा 
गयी रागू गङ्चयनेछ। 

(६)  गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्रको बउूऩमोग ऺेत्र वगॉकयण नक्सा फभोङ्ञजभ जग्गा 
धनी शे्रस्ता य प्रभाणऩङ्टजााभा अद्यावङ्झधक गङ्चयनेछ। 

६) कृङ्जष ऺेत्रराई सभेत 
केङ्ञतद्रत गयी 
स्थानीम जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतान अनङ्टकूरन 
कामामोजना (LAPA) 
तजङ्टाभा गने 

१.  सॊर्ीम तथा प्रादेङ्ञशक सयकायहरूसॉग, कृङ्जष ऺेत्रभा जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतानका कायणरे ऩना गएको प्रबावको ङ्जहसाफ याख्न े धमवस्थाभा 
सहमोग ऩङ्टर् माउन सहकामा गङ्चयनेछ। 

२.  कृङ्जषराई सभेत केङ्ञतद्रत गयी स्थानीम जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान अनङ्टकूरन 
कामामोजना (LAPA) तजङ्टाभा गङ्चयनेछ। 

३.  सॊर्ीम तथा प्रादेङ्ञशक सयकायहरूका साथै ङ्झछभेकी स्थानीम 
सयकायहरूसॉगको सभतवम य सहकामाभा सभेत स्थानीम जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतान अनङ्टकूरन कामामोजना (LAPA) कामाातवमन गङ्चयनेछ। 

 

९.  प्रभङ्टि कामािभ  

(क)  गाउॉऩाङ्झरकाफाट सञ्चारन हङ्टन ेप्रभङ्टि कामािभहरू 

(१) कृङ्जष ऩकेट ऺेत्र ङ्जवकास तथा ङ्जवस्ताय कामािभ  

(२) कृङ्जष प्रसाय कामािभ  

(३) भाटो ङ्जवश्लषेण तथा सङ्टधाय कामािभ 

(४) व्मावसाङ्जमक ऩशङ्टऩारन प्रवद्धान तथा ऩशङ्ट नश्ल सङ्टधाय कामािभ  

(५) फाख्रा ऩारन प्रवद्धान कामािभ  

(६) डेयी प्रवद्धान कामािभ  

(७) भत्स्म ङ्जवकास कामािभ  

(८) शीत बण्डाय ङ्झनभााण तथा कृङ्जष उऩज फजायीकयण कामािभ 

(९) वैऻाङ्झनक बउूऩमो मोजना तजङ्टाभा य कामाातवमन 

(ि) प्रदेश तहफाट सञ्चारन हङ्टन ेप्रभङ्टि कामािभहरू 

 वैऻाङ्झनक बउूऩमो मोजना तजङ्टाभा 
(ग)  सङ्घीम तहफाट सञ्चारन हङ्टन ेप्रभङ्टि कामािभहरू 

 वैऻाङ्झनक बउूऩमोग मोजना तजङ्टाभा 
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१०. अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध  

 कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादनभा कृङ्जष ऺेत्रको मोगदान रु. १२१.५४ कयोड ऩङ्टगेको हङ्टने, िाद्याङ्ङको 
उत्ऩादन २५०० भे.टन, तयकायी ६०० भे टन, परपूर ८०० भे. टन य ऩशङ्टजतम उत्ऩादन 
(भासङ्ट, अण्डा, दूध) ४०० भे.टन ऩङ्टगेको हङ्टने कृङ्जष उत्ऩादनरे ३ भङ्जहनाबतदा कभ िान ऩङ्टग्ने 
ऩङ्चयवाय २५.१७ प्रङ्झतशतफाट १५ प्रङ्झतशत बएको हङ्टने, ६ भङ्जहनाबतदा फढी िान ऩङ्टग्ने र्यऩङ्चयवाय 
७० प्रङ्झतशत ऩङ्टगेको हङ्टन।े आमाङ्झतत िाधाङ्ङभा गङ्चयने हारको ऩाङ्चयवाङ्चयक कङ्ट र िचाको ३५ 
प्रङ्झतशतफाट र्टी २५ प्रङ्झतशत बएको हङ्टन।े  
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५.४ ऩमाटन तथा सॊस्कृङ्झत 
 

१.  ऩषृ्ठबङू्झभ  

 ऩमाटन स्थानीम आम आजान य योजगायी सजृनाका राङ्झग भहत्वऩूणा ऺेत्र हो। स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐन, २०७४ रे ऩमाटन ऺेत्रको ङ्जवकास, ङ्जवस्ताय य प्रवद्धान, नवीन ऩमाटकीम सेवाहरूको 
ऩङ्जहचान, ङ्जवकास तथा स्थानीम वतमजततङ्ट ऩमाटन य आमआजान, र्यवास ऩमाटन जस्ता कामा 
गाउॉऩाङ्झरकाको अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्र यािेको छ। 

 ऩमाटन ऺते्रराइा १५औॊ मोजनारे आङ्झथाक वृङ्जद्ध य आमका अवसयसॉग जोडेको छ बन े फागभती 
प्रदेशको प्रथभ आवङ्झधक मोजनारे सम्ऩदा भैत्री ऩमाटनराइा ङ्जवकासका भङ्टख्म चारकको रूऩभा 
ङ्झरएको छ। ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मरे ऩमाटनराइा योजगायी ङ्झसजानाका साथै गाहास््म उत्ऩादन य 
आङ्झथाक वङृ्जद्धको सूचकभा आफद्ध गयेको छ।  

२.  वस्तङ्टगत अवस्था 
 मस ऩाङ्झरकाभा ङ्ञशवभङ्ञतदय, याजाको इनायसङ्जहतको दयफायको बग्नावशेष यहेको ऐताहाङ्झसक स्थर 

सङ्जहतको टङ्टॉङ्झडऩाका  यहेको छ जसका वङ्चयऩङ्चय पङ्ट लने रारीगङ्टयाॉसरे ऩमाटक आकषाण गना सौतदमा 
फढाएको छ। काठभाडौं उऩत्मका देङ्ञिन े२५०० ङ्झभटय अग्रो फङ्टङ्ताङ ऺते्र, याङ्जष्डम एकीकयणसॉग 
जोङ्झडएका साभयी जस्तो ऐङ्झतहाङ्झसक स्थर, साभयी -६ धाङ्छदङ य भहादेव य ऩावातीको प्रख्मात भङ्ञतदय 
नङ्टवाकोटको ङ्झसभानाभा ऩने भहादेवस्थान, ऐङ्झतहाङ्झसक स्थर म्मागङ डाॉडा आङ्छद जस्ता ऩमाटकीम 
स्थर मसऩाङ्झरकाभा अवङ्ञस्थत छन।् मस गाउॉऩाङ्झरकाभा आततङ्चयक ऩमाटक वाङ्जषाक कङ्चयफ १५ 
हजाय आउने गयेका छन ्।मो गाउॉऩाङ्झरका ताभाङ भौङ्झरक य ङ्जवङ्ञशष्ट सॊस्कृङ्झतको धनी छ। 

३.  प्रभङ्टि सभस्मा  

 ऩमाटन ऩूवााधायको ङ्जवकास हङ्टन नसक्नङ्ट, ऩमाटन ङ्जवकास सम्फतधी गङ्टरुमोजना नहङ्टन ङ्ट, ऩमाटकीम 
उऩजको ऩङ्जहचान एवॊ फजायीकयण हङ्टन नसक्नङ्ट, ऩमाटकहरूराई आवश्मक ऩने होटर रगामतका 
सेवा सङ्टङ्जवधा उऩरधध नहङ्टनङ्ट, ऩमााि भात्राभा र्यभा आधाङ्चयत (home stay) नहङ्टन ङ्ट य स्थानीमस्तयभा 
उऩरधध ङ्जवङ्ञशष्ट करा सॊस्कृङ्झतको प्रचाय प्रसाय हङ्टन नसक्नङ्ट मस ऺेत्रका प्रभङ्टि सभस्मा हङ्टन।्   

४.  अवसय य च ङ्टनौती  

(क) अवसय  

 ङ्ञजलरा सदयभङ्टकाभ ङ्जवदङ्टयफाट नङ्ञजकको दूयीभा अवङ्ञस्थत हङ्टन ङ्ट, भध्मऩहाडी सडकको ऩहङ्टॉच हङ्टन ङ्ट, सडक 
सञ्जारको ङ्जवस्ताय हङ्टन ङ्ट, ऐङ्झतहाङ्झसक तथा धाङ्झभाक स्थरहरू यहनङ्ट, कृङ्जष ऩमाटनको सम्बावना हङ्टन ङ्ट, 
ताभाङको ङ्जवङ्ञशष्ट भौङ्झरक सॊस्कृङ्झत हङ्टन ङ्ट, रूवीभ्मारी जाने ऩमाटकीम ऩदभागाभा ऩनङ्टा आङ्छद मस 
गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩमाटन ङ्जवकासभा अवसयको रूऩभा यहेका छन।्  

(ि) च ङ्टनौती  

 ऩमाटकीम ऩूवााधाय ङ्जवकास गनङ्टा, ऩमाटकीम गततव्म य उऩजको फजायीकयण गनङ्टा, आधायबतू 
ऩमाटकीम सङ्टङ्जवधाहरूको व्मवस्था गनङ्टा, ङ्झनजी ऺेत्रराई ऩमाटन व्मवसामतपा  आकङ्जषात गनङ्टा, ताभाङ 
सॊस्कृङ्झतराइा ऩमाटकीम आकषाणको रूऩभा ङ्जवकास गनङ्टा, ऩमााऩमाटनको ङ्जवकासभा भङ्जहराको 
सहबाङ्झगतासभेत वङृ्जद्ध गनङ्टा, मस ऺेत्रका प्रभङ्टि च ङ्टनौतीको रूऩभा यहेका छन।् 
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५.  रक्ष्म: यभणीम ऩमाटकीम गततव्म म्मागङ।  

६.  उद्दशे्म  

 ऩमाटन ऺेत्रफाट आम य योजगायी अङ्झबवृङ्जद्ध गनङ्टा ।  

७.  यणनीङ्झत  

(१) ऩमाटकीम ऩूवााधायको ङ्जवकास गने। 

(२) ऩमाटकीम राबराइा स्थानीम आम य योजगायीसॉग आफद्ध गने।  

८. कामानीङ्झत  

यणनीङ्झत कामानीङ्झत 

(१) ऩमाटकीम ऩूवााधायको 
ङ्जवकास गने। 

 

(१)  ऩमाटन ङ्जवकास गङ्टरुमोनना ङ्झनभााण गङ्चयनेछ ।  

(२)  गङ्टरुमोजनाको प्राथङ्झभभङ्जकता अनङ्टसाय ऩमाटकीम ऩूवााधायको 
ङ्जवकास गङ्चयनेछ। 

(२)  ऩमाटन ऺते्रभा सहङ्टङ्झरमत तथा सहजीकयण गयी ङ्झनजी ऺेत्रको 
रगानी आकङ्जषात गङ्चयनछे।  

(४)  फङ्टङताङ ऺेत्रराइा ङ्जहर स्टेशनको रूऩभा ङ्जवकास गङ्चयनेछ। 

५)  ताभाङ सॊस्कृङ्झतभा आधाङ्चयत यही होभस्टेको ङ्जवकास य प्रफध्दान 
गङ्चयनेछ । 

६)  स्थानीम ऩङ्जहचान झङ्ञलकने साॊस्कृङ्झतक सॊग्रहारमको स्थाऩना 
गङ्चयनेछ।  

६)  म्मागङको ऩमाटकीम ऩङ्जहचान य उऩजहरूको प्रचाय प्रसाय 
गङ्चयनेछ। 

७)  ऩमाटकीम गततव्मसम्भका ऩहङ्टॉच भागाहरूको ङ्झनभााण  
गङ्चयनेछ । 

(२) ऩमाटकीम राबराइा स्थानीम 
आम य योजगायीसॉग आफद्ध  
गने ।  

 

(१)  होभस्टे सञ्चारन गना आवश्मक ताङ्झरभ तथा सहमोग उऩरधध 
गयाइनछे।  

(२)  अङ्झतङ्झथ सत्काय सेवा सम्फतधी अङ्झबभङ्टिीकयण गङ्चयनेछ।  

(३)  स्थानीम उत्ऩादनभा आधाङ्चयत िानाको भेनङ्टको ङ्जवकास  
गङ्चयनेछ । 

(४)  स्थानीम उत्ऩादनभा आधाङ्चयत कोशेरीर्य सञ्चारनभा 
प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ।  

 

९.  प्रभङ्टि कामािभहरू  

(क)  गाउॉऩाङ्झरकाफाट सञ्चारन हङ्टन े

(१) म्मागङको ऩमाटकीम ङ्जवकास गङ्टरुमोजना ङ्झनभााण, 
(२) ऩमाटकीम ऩूवााधाय ङ्जवकास,  

(३) म्मागङ ङ्जहर स्टेशन ङ्जवकास कामािभ, 
(४) साॊस्कृङ्झतक सॊग्रहारम,  

(५) ऐङ्झतहाङ्झसक स्थर तथा साॊस्कृङ्झतक सॊयऺण य ङ्जवकास, 
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(६) ताभाङ सॊस्कृङ्झतको होभस्टे ङ्जवकास कामािभ,  

(७) ऺभता ङ्जवकास । 

(ि)  प्रदेश तहफाट सञ्चारन हङ्टन े

 ऩमाटन प्रवद्धान कामािभ 

(ग)  सॊर्ीम सयकायसॉगको सभतवमभा गङ्चयन े

 ऩमाटन फोडाफाट ऩमाटन प्रवद्धान 

 ताङ्झरभ तथा ऩयचाय प्रसाय कामािभ  

१०. अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

 गाउॉऩाङ्झरकाको सेवा ऺेत्रको गाहास्थ ऺेत्रको ङ्जहस्सा १० प्रङ्झतशत ऩङ्टगेको हङ्टने । म्मागङको 
ऩमाटकीम ङ्जवकास गना गङ्टरुमोजना ङ्झनभााण बएको हङ्टनेछ। गाउॉऩाङ्झरकाभा ताभाङ सॊस्कृङ्झतको कम्तीभा 
एउटा होभस्टे सञ्चारनभा आएको हङ्टनेछ। गाउॉऩाङ्झरका भ्रभण गने फाह्य ऩमाटकको सख्मा ५०० 
ऩङ्टगेको य आततङ्चयक ऩमाटकको सॊख्मा १ राि ५० हजाय ऩङ्टगेको हङ्टनेछ। म्मागङभा ङ्जहर स्टेशन 
ङ्झनभााणको शङ्टरुवात बएको हङ्टनेछ। 
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५.५ उद्योग, व्माऩाय तथा व्मवसाम 
 

१.  ऩषृ्ठबङू्झभ 

 उद्योग तथा व्माऩाय स्थानीम आङ्झथाक ङ्जवकासको एक भङ्टख्म आधाय हो। स्थानीम सयकाय सञ्चारन 
ऐनरे स्थानीम तहराई उद्यभशीरता ङ्जवकास गने, रर्ङ्ट, र्येरङ्ट तथा साना उद्योगको ङ्झनमभन, ङ्जवकास 
प्रवद्धान य व्मवस्थाऩन गने, स्थानीम फजाय तथा हाट व्मवस्थाऩनजस्ता अङ्झधकाय तथा ङ्ञजम्भेवायी 
तोकेको छ। मसऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक अवङ्ञस्थङ्झत, रगानी य कछचा ऩदाथाको उऩरधधता य फजायको 
अवस्था हेदाा स्थानीम कछचा ऩदाथाभा आधाङ्चयत रर्ङ्ट, र्येरङ्ट तथा साना उद्योगको सञ्चारन नै आङ्झथाक 
ङ्जवकासको आधाय फङ्ङ सक्छ। १५औॊ मोजनारे ङ्छदगो योजगायभूरक य उछचप्रङ्झतपरमूक्त औद्योङ्झगक 
ङ्जवकास गने सोच ङ्झरएको छ बने फागभती प्रदेशरे औद्योङ्झगक ङ्जवकासराइा प्रदेशको सभङृ्जद्धसॉग 
जोडेको छ। मसैगयी ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मभा रर्ङ्ट साना य भझौरा उद्योगहरूको स्थाऩना य वृङ्जद्धराइा 
प्रोत्साहन गने रक्ष्म सभावेश छ। 

२.  वस्तङ्टगत अवस्था  

 हार मस गाउॉऩाङ्झरकाभा आरङ्ट ङ्ञचप्स, सस, रारीगङ्टयाॉसको जङ्टस, नेऩारी कागज, ङ्झसस्नोको येसा 
ङ्झनकालन े जस्ता रर्ङ्ट तथा प्राई य ङ्ञचमा प्रशोधन जस्ता र्येरङ्ट उद्योग सञ्चारनभा यहेका छन।् 
महाॉको ङ्ञचमा ङ्जवदेशभा ऩङ्झन ङ्झनमाात हङ्टने गयेको छ। मस गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्ट र ४०४ वटा 
व्मावसाङ्जमक सॊस्था यहेका छन ्। ङ्जमनीहरूभध्मे कृङ्जष वन तथा भाछा ऩारन व्मवसाम ३४ वटा, 
उत्ऩादन उद्योग ६३ वटा, ङ्झनभााण साभग्री सम्फतधी ३ वटा, थोक तथा िङ्टद्रा व्माऩाय १६१ वटा, 
ङ्ञशऺा सम्फतधी व्मवसाम २९ वटा, येस्टङ्टयेतट तथा रज ५० वटा य अतम व्मावसाङ्जमक सॊस्था ६४ 
वटा यहेका छन।् ङ्जमनीहरूभा कङ्ट र १४०४ जना व्मङ्ञक्तहरू सॊरग्न बएका छन।् 

३.  प्रभङ्टि सभस्मा  

 सॊर्ीम ऐनसॉग प्रदेश कानून फाङ्ञझएकारे स्थानीम तहको अङ्झधकाय सॊकङ्ट चन हङ्टन ङ्ट, नागङ्चयकभा 
उद्यभशीरताको कभी, वैदेङ्ञशक योजगायी प्रङ्झतको आकषाणरे औद्योङ्झगक व्मावसाङ्जमक गङ्झतङ्जवङ्झध 
तमूनता, औद्योङ्झगक ऩूवााधायको अबाव, उद्योग िोलन आफश्मक ऩङ्टॉजी य प्रङ्जवङ्झधको अबाव हङ्टन ङ्ट, ङ्झनजी 
ऺेत्रसॉग दीर्ाकारीन रगानी गयी प्रङ्झतपर ङ्झरने धैमाता नहङ्टन ङ्ट, स्थानीम उत्ऩादनको रागत भहॉगो ऩनङ्टा, 
ङ्जवप्रषेणराइा औद्योङ्झगक रगानीभा ऩङ्चयचारन गना नसङ्जकनङ्ट, ऩयम्ऩयागत रूऩभा भात्र व्माऩाय य 
व्मवसाम सञ्चारन गनङ्टा, सेवाभूरक व्मवसामको भहत्व कभ फङ्टझ्नङ्ट मस ऺेत्रको प्रभङ्टि सभस्माको 
रूऩभा यहेका छन।् 

४.  अवसय य च ङ्टनौती  

(क)  अवसय  

 नेऩार सयकायको एक गाउॉऩाङ्झरका एक औद्योङ्झगक ग्राभको नीङ्झत यहनङ्ट, प्राई उद्योगका राङ्झग 
उङ्ञत्तस रगामतका फनजतम कछचा ऩदाथाको उऩरधधता, ङ्ञचमा एवॊ जङ्झडफङ्टटी िेङ्झतको ङ्जवस्तायरे गदाा 
सो सम्फतधी प्रशोधन उद्योगको सम्बावना, याङ्जष्डम ङ्जवद्यङ्टत ्प्रशायण राइनभा जोङ्झडनङ्ट, ङ्जवदेशफाट सीऩ य 
ऻान हाङ्झसर गयेका मङ्टवा जनशङ्ञक्त उऩरधध यहनङ्ट, साना तथा रर्ङ्ट उद्योग व्मवसामभा सहङ्टङ्झरमत ऩूणा 
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कजाा उऩरधध गयाउन सयकायको नीङ्झत यहनङ्ट, भध्मऩहाडी रोकभागा हङ्टॉदै याङ्जष्डम सडक सञ्जारसॊग 
जोङ्झडनङ्ट आङ्छद मस ऺेत्रको अवसयहरू हङ्टन।् 

(ि)  च ङ्टनौती  

 नागङ्चयकभा उद्यभशीरताको ङ्जवकास गनङ्टा, औद्योगीक ग्राभको स्थाऩना गनङ्टा, स्थानीम उत्ऩादनराइा 
भूलमशृ्रङ्खराभा आफद्ध गनङ्टा, उध्मभशीर मङ्टवाहरूराई सीऩ य ऩङ्टॉजीको उऩरधध गयाउनङ्ट, सेवाभङ्टरक 
व्मवसामको भहत्व फङ्टझाई सोको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गनङ्टा, ङ्जवप्रषेण आमराइा औद्योङ्झगक ऺेत्रभा 
ऩङ्चयचारन गनङ्टा जस्ता च ङ्टनौतीहरू यहेका छन।् 

५.  रक्ष्म  

 गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र उद्योग, व्माऩाय तथा धमवसाम ङ्जवस्ताय बएको य औद्योङ्झगक उत्ऩादनभा वृङ्जद्ध बएको 
हङ्टन।े  

६.  उद्दशे्म  

(१)  उद्यभशीरताको ङ्जवकास गयी स्थानीम कछचा ऩदाथा, श्रभ य सीऩभा आधाङ्चयत उद्योगको 
ङ्जवकास गनङ्टा। 

(२)  व्मावसाङ्जमक ङ्जिमाकराऩको ङ्जवस्तायका साथै आऩूङ्झता व्मवस्थाराइा सहज फनाउनङ्ट ।  

७.  यणनीङ्झत  

(१)  स्थानीम उद्यभशीरताको ङ्जवकास गने । 

(२)  उद्योग तथा सेवा ऺेत्रको ङ्जवकासभा ङ्झनजी ऺते्र ऩङ्चयचारन गने । 

(३)  उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्टको फजायको ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय गने । 

(४)  आवश्मक उऩबोग्म वस्तङ्टको सहज आऩूङ्झताको व्मवस्था गने ।  

८.  कामानीङ्झत  

यणनीङ्झत कामानीङ्झत 

(१) स्थानीम उद्यभशीरताको 
ङ्जवकास गने । 

(१)  गाउॉऩाङ्झरकाका उद्यभी फङ्ङ चाहने मङ्टवाहरूको ऩङ्जहचान गयी 
उद्यभशीरता सम्फतधी ताङ्झरभको व्मवस्था गङ्चयनेछ। 

(२)  वैदेङ्ञशक योजगायीफाट पङ्जका एका मङ्टवाहरूका साथै गाउॉका अतम 
उद्यभशीर मङ्टवाहरूराई आवश्मक फीउ ऩङ्टॉजी सहज उऩरधध 
गयाउन सहजीकयणको व्मवस्था गङ्चयनेछ। 

(३)  उद्यभी व्मवसामीराई आवश्मक ऩङ्टॉजीको उऩरधध गयाउन 
सम्फङ्ञतधत फैंक ङ्जवत्तीम सॊस्थासॉग सभतवम गङ्चयनछे। 

(४)  योजगायी ङ्झसजाना गने उद्यभ व्मवसामराइा स्थानीम कयभा छङ्टट 
प्रदान गयी रगानी आकङ्जषात गङ्चयनेछ । 

(५)  सहङ्टङ्झरमतऩूणा कजाा कामािभभा रङ्ञऺत उद्यभीको ऩहङ्टॉच ऩङ्टयमाउन 
आवश्मक सहजीकयण गङ्चयनछे। 

६)  स्थानीम कछचा ऩदाथाभा आधाङ्चयत योजगायभूरक उद्यभ ङ्जवकासभा 
स्टाटाअऩ ऩङ्टजी रगामतको सहमोग गङ्चयनेछ। 

(७) ङ्जवङ्झबङ्ङ सभूहभा यहेको फचतराई ऩङ्चयचारन गयी रर्ङ्ट उद्यभ, 
व्मवसाम सञ्चारन गना प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ। 
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८) उद्यभशीरता सम्फतधी सीऩ ङ्झसकाउन ताङ्झरभ आङ्छदको व्मवस्था 
गङ्चयनछे। 

(२) उद्योग तथा सेवा 
ऺेत्रको ङ्जवकासभा ङ्झनजी ऺते्र 
ऩङ्चयचारन गने ।  

(१) आधायबतू ऩूवााधायसङ्जहतको औद्योङ्झगक ग्राभको स्थाऩना गङ्चयनेछ ।  

(२) ङ्झनजी ऺेत्रराइा उद्योग स्थाऩना गना ङ्जवद्यङ्टत ्सेवा य स्थानीम भागाको 
ङ्जवस्ताय गङ्चयनछे ।  

(३) गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र औद्योङ्झगक ङ्जवकास गना औद्योङ्झगक ङ्जवकास 
गङ्टरुमोजना तमाय गङ्चयनछे। 

(४) ङ्ञजलराको उद्योग वाङ्ञणज्म सॊर्सॉग सहकामा गयी स्थानीम उद्योग 
वाङ्ञणज्म सॊर्को गठन गना सहजीकयण गङ्चयनेछ। 

(३) उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्टको 
फजायको ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय  

गने ।  

(१) सम्बाव्म फजायको ऩङ्जहचान गना ङ्झनजी ऺेत्रराइा सहजीकयण  
गङ्चयनेछ ।  

(२) स्थानीम उत्ऩादन तथा आऩूङ्झताको सहज व्मवस्थाऩनका राङ्झग 
स्थानीम हाटफजायराइा प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ। 

(३) स्थानीम उत्ऩादनको िङ्चयद य फजायीकयणभा सहकायीराइा प्रोत्साहन 
गङ्चयनेछ। 

(४) स्थानीम उत्ऩादनराइा फजायश्रङ्खराभा आफद्ध गना अतम उद्योग 
वाङ्ञणज्म सॊर्सॉग सहकामा य औद्योङ्झगक प्रदशानीहरूभा सहबागी 
गयाइनेछ।  

(५) गाउॉभा उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्टहरूको फजाय ङ्जवस्ताय गयी फजाय सम्भ ऩहङ्टॉच 
ऩङ्टर् माउन प्रदेश य अतम स्थानीम तहसॉग सहकामा य सभतवम 
गङ्चयनेछ।  

(६) उद्योगराई आवश्मक ऩने कछचा ऩदाथा य सीऩमङ्टक्त जनशङ्ञक्त 
उऩरधध गना नङ्ञजकका स्थानीम तहसॉग सहकामा गङ्चयनछे।  

(७)  रर्ङ्ट, साना तथा र्येरङ्ट उद्योगहरूरे उत्ऩादन गयेको वस्तङ्टहरूको 
नाभकयण (Branding) गना गाउॉऩाङ्झरकाको तपा फाट आवश्मक 
ऩहर गङ्चयनेछ। 

(८)  सॊर्ीम सयकायसॉगको सहकामाभा रर्ङ्ट उद्यभ ङ्जवकास कामािभ 
सञ्चारन गङ्चयनेछ। 

(४) आवश्मक उऩबोग्म 
वस्तङ्टको सहज आऩूङ्झताको 
व्मवस्था गने ।  

(१)  गाउॉऩाङ्झरकाभा िाद्यवस्तङ्ट रगामत अतम आवश्मक वस्तङ्टको आऩूङ्झता 
अवस्थाको राङ्झग सावाजङ्झनक, सहकायी य ङ्झनजी ऺेत्रवीच सभतवम य 
सहकामा गङ्चयनछे। 

(२)  सहकायीसॉगको सहकामाभा गाउॉऩाङ्झरकाभा िाद्य फैंक स्थाऩना गयी 
गङ्टणस्तयीम िाध्म साभग्री सङ्टरब दयभा सहज उऩरधध हङ्टने व्मवस्था 
ङ्झभराइनेछ। 

(३) गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र सहज आऩूङ्झता व्मवस्थाऩनका साथै कारोफजाय 
ङ्झनमतत्रण गना ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन य ङ्झनमभन गङ्चयनेछ।  

(४) अस्वस्थ व्माऩायभा स्थानीम प्रशासनसॉग सभतवम गयी आवश्मक 
कायफाही गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ। 
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(५) प्रमोगशारासॉग सभतवम गयी अिाद्य वस्तङ्टको ङ्झफिी ङ्जवतयण 
योङ्जकनेछ।  

(६) आवश्मक वस्तङ्टको ङ्झनमङ्झभत आऩूङ्झता व्मवस्था ङ्झभराउन स्थानीम 
उद्योग वाङ्ञणज्म सॊर्सॊग सहकामा गङ्चयनेछ । 

(७) उऩबोक्ताको ङ्जहतराई ध्मानभा यािी म्माद नारे्का अिाद्यको ङ्झफिी 
ङ्जवतयणराई ङ्झनमभन गङ्चयनङ्टका साथै स्वछछ िाद्याङ्ङ, भासङ्ट, दङ्टग्ध 
आङ्छद िाद्य ऩदाथाको ङ्झफिी ङ्जवतयण गने व्मवस्था गङ्चयनछे। 

९.  प्रभङ्टि कामािभ  

(क)  गाउॉऩाङ्झरकाफाट सञ्चारन हङ्टन े

१. रर्ङ्ट उद्यभ प्रवद्धान कामािभ  

२. मङ्टवा उद्यभशीर ङ्जवकास कामािभ  

३. उत्ऩादनको फजायीकयण तथा प्रवद्धान कामािभ  

४. व्मवसाम ङ्जवस्ताय कामािभ  

५. फजाय ङ्झनमभन तथा अनङ्टगभन कामािभ 

(ि) प्रदेश सयकायसॉगको सभतवमभा हङ्टन ेकामािभ 

१. ङ्जवङ्जवध सीऩ ङ्जवकास ताङ्झरभ 

२. उद्योग, धमाऩाय य व्मवसामभा सहजीकयण 

३. उद्योग, व्मवसाम दताा तथा ङ्झनमभन 

(ग) सॊर्ीम सयकायसॉगको सहकामाभा सञ्चारन हङ्टन े

१. फजायीकयण 

२. रगानी अङ्झबवृङ्जद्ध 

३. सीऩ ङ्जवकास य उद्यभशीरता प्रफद्धान 

४. अततय तह सभतवम य सहकामा 
१०. अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध  

 कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादनभा उद्योग ऺेत्रको मोगदान १०.४९ प्रङ्झतशत ऩङ्टगेको हङ्टन े । १० वटा 
ङ्झनकासीजतम उद्योग सञ्चारनभा आएको हङ्टने । स्थानीम उद्योग वाङ्ञणज्म सॊर् गठन बई सङ्जिम 
यहेको हङ्टन े।  
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५.६ ङ्जवत्तीम तथा सहकायी ऺते्र 
 

१.  ऩषृ्ठबङू्झभ 

 सहकायी ऺेत्र मस ऩाङ्झरकाको आङ्झथाक ङ्जवकासभा एक आधायको रूऩभा यहेको छ। ऩतरौँ मोजनारे 
सहकायीभापा त स्वावरम्फी, उत्ऩादनभङ्टिी, ङ्छदगो एवभ ्तमामोङ्ञचत आङ्झथाक ङ्जवकास गने रक्ष्म यािेको 
छ। नेऩारको सॊङ्जवधानरे स्थानीम तहराई आफ्नो बौगोङ्झरक ऺेत्रभा यहेका सहकायीको, दताा, 
प्रवद्धान  ङ्जवकास य ङ्झनमभन गने अङ्झधकाय तथा ङ्ञजम्भेवायीको व्मवस्था गयेको छ।  

२.  वस्तङ्टगत अवस्था  

 मस गाउॉऩाङ्झरकाभा जम्भा ५ वटा वैङ्क तथा ङ्जवत्तीम सॊस्था य १९ वटा सहकायी सॊस्था यहेका छन।् 
मी भध्मे फाङ्ञणज्म फैंक य ङ्जवकास फैंकका दङ्टई-दङ्टई वटा य रर्ङ्ट ङ्जवत्तको एउटा शािा यहेका छन।् 
गाउॉऩाङ्झरकाका झतडै आधा (४९.४१%) र्यऩङ्चयवायका भङ्जहराहरू सहकायी वा सभूहभा सॊरग्न 
छन।् ङ्झत भध्मे अङ्झधकाॊश (९८%) रे रु १०० बतदा फढी ङ्झनमङ्झभत फचत गने गयेका छन।् मस 
गाउॉऩाङ्झरकाका कङ्चयफ ६१ प्रङ्झतशत र्यऩङ्चयवायको फैंक िाता यहेको छ।  

३.  प्रभङ्टि सभस्मा  

 गाउॉऩाङ्झरकाभा सहकायी व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन सम्फतधी ङ्ञजम्भेवाय शािा नहङ्टन ङ्ट, अङ्झधकाॊश 
सहकायीहरू फचत तथा ऋणभा केङ्ञतद्रत हङ्टन ङ्ट, सहकायी सूचनाकेतद्रको अबाव हङ्टन ङ्ट, सहकायी सॊस्थाहरू 
सहकायीको ङ्झसद्धातत अनङ्टसाय सञ्चारन हङ्टन नसक्नङ्ट, ङ्जवत्तीम साऺयताको कभी हङ्टन ङ्ट, फैंक तथा ङ्जवत्तीम 
सॊस्था ङ्झनङ्ञश्चत ऺेत्रभा केङ्ञतद्रत हङ्टन ङ्ट य सफै वडाभा उऩरधध नहङ्टनङ्ट आङ्छद मस ऺते्रका प्रभङ्टि सभस्मा 
हङ्टन।् 

४.  अवसय य च ङ्टनौती  

(क)  अवसय  

 सहकायीको फायेभा जनचेतना हङ्टन ङ्ट, भङ्जहराको सहकायीभा उलरेख्म सहबाङ्झगता हङ्टन ङ्ट, साना साना फचत 
बइा ऩ ङ्टॉजीको ङ्झनभााण हङ्टन ङ्ट, भङ्जहरा य कृङ्जष उत्ऩादन सभूहरू सहकायीभा आफद्ध हङ्टने अवसय हङ्टन ङ्ट, फैंक 
तथा ङ्जवत्तीम सॊस्थाको उलरेख्म उऩङ्ञस्थङ्झत यहनङ्ट, कङ्चयफ दङ्टइाङ्झतहाइा र्यऩङ्चयवायको फैंक िाता हङ्टन ङ्ट आङ्छद 
मस ऺते्रका अवसयहरू यहेका छन।्  

(ि)  च ङ्टनौती  

 सहकायीको प्रबावकायी ङ्झनमभन गनङ्टा, फचत तथा ऋणभा केतद्रीत सहकायीहरूराई उत्ऩादन य 
ङ्जवतयणभा आकङ्जषात गनङ्टा, उत्ऩादन य ङ्झफतयणभङ्टरक सहकायीको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गनङ्टा, कृङ्जष 
साभग्रीको आऩूङ्झता, कृङ्जष उत्ऩादन य सॊकरन, फजायीकयणराइा सहकायीकयण गनङ्टा, फैंक तथा ङ्जवत्तीम 
सॊस्थाको सेवा⁄सङ्टङ्जवधा सफै वडाभा ङ्जवस्ताय गनङ्टा, सहङ्टङ्झरमतऩूणा ऋणको सङ्टङ्जवधाभा आवश्मक ऩने 
नागङ्चयकको वृङ्जद्ध गनङ्टा मस ऺेत्रका च ङ्टनौतीहरू हङ्टन।् 

५.  रक्ष्म 

 सहज ङ्जवत्तीम ऩहङ्टॉच य उत्ऩादनभूरक रगानी बएको हङ्टने ।  

६.  उद्दशे्म  

(१) सहकायी तथा ङ्जवत्तीम सॊस्थाको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गनङ्टा। 
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(२) नागङ्चयकको ङ्जवत्तीम ऩहङ्टॉच वङृ्जद्ध गनङ्टा। 

७.  यणनीङ्झत  

(१) उत्ऩादन य ङ्जवतयण सहकायीराई प्रोत्साहन गने। 

(२) कृङ्जषऺेत्रको ङ्जवस्ताय य ङ्जवकासभा सहकायीको बङू्झभका वृङ्जद्ध गने। 

(३) सहकायी प्रसाय य प्रवद्धान गने। 

(४) ङ्जवत्तीम सेवाको सहज ऩहङ्टॉच उऩरधध गयाउन े। 

८.  कामानीङ्झत 

यणनीङ्झत कामानीङ्झत 

(१) उत्ऩादन य ङ्जवतयण सहकायीराई 
प्रोत्साहन गने। 

 

(१)  गाउॉऩाङ्झरकाभा उत्ऩादन य ङ्जवतयणभूरक सहकायी 
स्थाऩना य सञ्चारनराई प्रोत्साहन गने नीङ्झत लमाइनेछ। 

(२)  उत्ऩादन य ङ्जवतयणभूरक सहकायीको सहज दतााको 
व्मवस्था गयीन ेछ। 

(३)  उत्ऩादन य ङ्जवतयणभूरक सहकायीको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध 
गना आवश्मक ताङ्झरभ तथा अध्ममन भ्रभणको व्मवस्था 
ङ्झभराइनेछ। 

(४) कृङ्जष साभग्री (भर, फीउको) साथै उत्ऩादनको िङ्चयद 
ङ्झफिी सहकायी भापा त गयाउन सहजीकयण गङ्चयनछे। 

(५)  उत्ऩादन सहकायीको उत्ऩादनराई फजायीकयण गना 
आवश्मक सहमोग गङ्चयनेछ। 

(६)  सहकायी ऩूजीफाट सङृ्ञजत उद्यभ व्मवसामराइा प्रवद्धान गना 
सहङ्ञजकयण गङ्चयनेछ ।  

(७)  कृङ्जषभा आधाङ्चयत औद्योङ्झगक सहकायीको राङ्झग आवश्मक 
भङ्टख्म मतत्र तथा उऩकयणभा अनङ्टदानको व्मवस्था 
गङ्चयनेछ य मस्ता सहकायीको उत्ऩादनको फजाय प्रवद्धान 
गना सहमोग गङ्चयनेछ।  

(२) कृङ्जष ऺेत्रको ङ्जवस्ताय य 
ङ्जवकासभा सहकायीको बङू्झभका वृङ्जद्ध 
गने। 

 

(१)  साना ङ्जकसानहरूराई सहकायीको भाध्मभफाट एकीकृत 
गयी ठूरो आकायको िेती गना प्रोत्साहन गङ्चयनेछ। 

(२) ङ्जकसानहरूको सहकायीको भाध्मभफाट ङ्जकसानहरूराई 
प्राॊगाङ्चयक िेती गना गठन हङ्टने कृषक सहकायीराई 
सहङ्टङ्झरमत तथा अनङ्टदानको व्मवस्था गङ्चयनेछ। 

(३) सहकायीभापा त उत्ऩादन बएको प्राॊगाङ्चयक उत्ऩादनको 
फजायीकयण गना आवश्मक सहमोग गङ्चयनेछ।  

(४) स्थानीम सहकायीहरूराई ङ्ञजलरा, प्रदेश तथा केतद्रीम 
सहकायी सॊर् सॊस्थासॉग सञ्जारीकयण गङ्चयनेछ। 

(३) सहकायी प्रसाय य प्रवद्धान गने।  (१)  ऩाङ्झरकाभा सहकायी सम्फतधी इकाइा य सूचना केतद्रको 
स्थाऩना गयी सहकायी सम्फतधी त्माॊक अध्माफङ्झधक 
गङ्चयनङ्टका साथै ङ्झनमभनको व्मवस्था गङ्चयनेछ। 

(२)  नागङ्चयकहरूराई सहकायी ङ्ञशऺा प्रदान गङ्चयनछे।  
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(३)  सहकायी सदस्महरूराई सहकायी प्रवद्धान य सहकायीको 
मोजना, उत्ऩादन य सेवाको फजायीकयण सम्फतधी 
ताङ्झरभको व्मवस्था गङ्चयनेछ। 

(४) ङ्जवत्तीम सेवाको सहज ऩहङ्टॉच 
उऩरधध गयाउने ।  

(१)  फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊस्थाको सेवा ङ्जवस्ताय गना सहजीकयण 
गङ्चयनेछ ।  

(२) ङ्जवत्तीम सॊस्थाहरूसॉगको सभतवमभा नागङ्चयकहरूराई 
ङ्जवत्तीम साऺयता कामािभ सञ्चारन गना गङ्चयनेछ। 

(३) “एक र्य् एक फैंक िाता” को नायाका साथ प्रत्मेक 
ऩङ्चयवायको कम्तीभा एक फैंङ्क िाता िोलने कामािभराइा 
अङ्झबमानका रूऩभा सञ्चारन गना ङ्जवत्तीम सॊस्थाहरूसॊग 
सहकामा गङ्चयनछे ।  

  

९.  प्रभङ्टि कामािभ  

(क)  गाउॉऩाङ्झरकाफाट सञ्चारन हङ्टन े

(१) उत्ऩादन सहकायी ङ्जवकास तथा प्रवद्धान कामािभ  

(२) सहकायी प्रवद्धान कामािभ  

(३) कृङ्जष सहकायी ङ्जवस्ताय कामािभ  

(४) एक र्य एक िाता कामािभ । 

(ि)  प्रदेश तहफाट सञ्चारन हङ्टन े

१) सहकायी ङ्ञशऺा 
२) अततय तह सभतवम 

(ग)  सङ्घीम तहफाट सञ्चारन हङ्टन े

१)  सहकायी ङ्ञशऺा 
२)  अततय तह सभतवम य सञ्जारीकयण 

१०.  अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

 मोजनाको अवङ्झधभा सहकायी ऺेत्रको रगानीको ङ्जहस्सा कङ्ट र रगानीको ६ प्रङ्झतशत ऩङ्टगेको हङ्टने। 
फाङ्झरग नागङ्चयक ङ्जवत्तीम साऺय बएको हङ्टने, सहकायीहरूको सेवाभा गङ्टणात्भक सङ्टधाय आएका हङ्टने, 
गाउॉऩाङ्झरकाका प्रत्मेक ऩङ्चयवायको कम्तीभा एक फैंक िाता बएको हङ्टने, कम्तीभा एक-एक वटा 
सहकायीभा आधाङ्चयत ङ्जवस्ताङ्चयत िेती य प्राॊगाङ्चयक िेतीको अभ्मास शङ्टरु बएको हङ्टन,े प्रत्मेक वडाभा 
एक एकवटा सहकायीफाट कृङ्जष साभग्री ङ्झफिी ङ्जवतयण बएको हङ्टनेछ।  
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५.७ श्रभ, योजगायी तथा सङ्टयङ्ञऺत आप्रवासन 
 

१.  ऩषृ्ठबङू्झभ  

 नेऩारको सॊङ्जवधानरे योजगायी तथा श्रभको हकराई भौङ्झरक हकको रूऩभा स्थाङ्जऩत गनङ्टाका साथै 
वैदेङ्ञशक योजगायीफाट आजान बएको ऩङ्टॉजी, सीऩ, प्रङ्जवङ्झध य अनङ्टबवराई स्वदेशभा उत्ऩादनभूरक 
ऺेत्रभा रगाउन प्रोत्साहन गने नीङ्झत अङ्गीकाय गयेको छ। ऩतरौँ मोजनारे ङ्जवप्रषेण आमको 
उत्ऩादनभूरक रगानीफाट तीव्र आङ्झथाक वङृ्जद्ध गयी स्वदेशभा योजगायी ङ्झसजाना गने रक्ष्म यािेको 
छ। स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनरे स्थानीम तहराई फसाइॉ सयाइ दताा य ऩाङ्चयवाङ्चयक अङ्झबरेिको 
व्मवस्थाऩन गने ङ्ञजम्भेवायी तोकेको छ। त्मस्तै गयी नागङ्चयकहरूको योजगायीको अवस्थाको 
अङ्झबरेिीकयण य फेयोजगायको त्माॊक सॊकरन य व्मवस्थाऩनका साथै सङ्टयङ्ञऺत वैदेङ्ञशक योजगायी य 
वैदेङ्ञशक योजगायीभा यहेको श्रभशङ्ञक्तको सूचना य त्माॊक सॊकरन य व्मवस्थाऩन गने अहभ ्
ङ्ञजम्भेवायी तोकेको छ। स्थानीम आङ्झथाक साभाङ्ञजक ङ्जवकासभा योजगायीका अवसय वृङ्जद्धरे भहत्वऩूणा 
स्थान यहन ेगयेकोरे मोजना फद्ध ङ्जवकासका भाध्मभफाट मस ऺेत्रको ङ्जवकास गनङ्टाऩने आवस्मकता 
भहसङ्टस गङ्चयएको छ। १५ औॊ मोजना य ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मरे ऩूणा तथा उत्ऩादनशीर योजगायी य 
भमााङ्छदत योजगायीराइा प्रवद्धान गने कङ्ट याभा जोड ङ्छदएको छ बने फागभती प्रदेश प्रथभ आवङ्झधक 
मोजनारे गङ्टणस्तयीम योजगायीभा जोड ङ्छदएको छ। 

२.  वस्तङ्टगत अवस्था  

 मस गाउॉऩाङ्झरकाभा हार कङ्ट र जनसॊख्माको कङ्चयफ ७१ प्रङ्झतशत भात्र फसोफास गङ्चययहेका छन ्बन े
देशको अतम बागभा १९ प्रङ्झतशत य ङ्झफदेशभा १० प्रङ्झतशत फङ्झसयहेका छन।् मस गाउॉऩाङ्झरकाका 
२५.२४ प्रङ्झतशत नागङ्चयकहरू ऩूणा फेयोजगाय छन।् जीङ्जवकोऩाजानभङ्टिी कृङ्जष ऺेत्रभा ३४.२ प्रङ्झतशत 
काभ गङ्चययहेका छन।् मसयी मस गाउॉ ऩाङ्झरकाभा फेयोजगाय, अधाफेयोजगाय जनसॊख्माको ङ्जहस्सा 
कङ्चयफ ६० प्रङ्झतशत यहेको छ। योजगायीभा यहेकाभा वैदेङ्ञशक योजगायभा ८.१३ प्रङ्झतशत (१५७५ 
जना) छन।् जसभध्मे ठूरो ङ्जहस्सा बायतभा छन।् ५४९ जनारे कङ्ट नै न कङ्ट नै प्रकायको सीऩभूरक 
ताङ्झरभ ङ्झरएका छन।् मस गाउॉऩाङ्झरकाभा वाङ्जषाक रु. ६३ कयोड ङ्जवप्रषेण आम ङ्झबङ्झत्रने गयेको 
अनङ्टभान छ। ङ्जवप्रषेण आमको अङ्झधकाॊश ङ्जहस्सा दैङ्झनक उऩबोगभा िचा हङ्टने गयेको छ। 
गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र तमून भात्र योजगायीको अवसय उऩरधध छ। गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मवसामभा 
१४०४ जना सॊरग्न बएका छन ्(आङ्झथाक गणना, २०७५)।  

३.  प्रभङ्टि सभस्मा  

 योजगाय तथा फेयोजगाय श्रभ शङ्ञक्तको अङ्झबरेि नहङ्टनङ्ट, स्थानीम स्तयभा यहेका फाह्य तथा ङ्जवदेशी 
श्रङ्झभकको रगत नहङ्टनङ्ट, ऩूणा फेयोजगाय य अधाफेयोजगायको सॊख्मा अत्मङ्झधक हङ्टनङ्ट, उलरेख्म सॊख्माभा 
मङ्टवा वैदेङ्ञशक योजगायीभा हङ्टन ङ्ट, बायतभा तमून ऩाङ्चयश्रङ्झभकमङ्टक्त योजगायभा जानेको ङ्जहस्सा ठूरो हङ्टन ङ्ट, 
नागङ्चयकहरूभा सीऩको अबाव हङ्टन ङ्ट, ङ्जवप्रषेण आमभा आङ्ञश्रत ऩङ्चयवाय सॊख्मा उलरेख्म हङ्टन ङ्ट, ङ्जवप्रषेण 
आमको अङ्झधकाॊश यकभ दैङ्झनक उऩबोगभा िचा हङ्टन ङ्ट मस ऺेत्रका प्रभङ्टि सभस्मा हङ्टन।् 
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४.  अवसय य च ङ्टनौती  

(क)  अवसय 

 नेऩार सयकायरे गाउॉऩाङ्झरकाभापा त प्रधानभतत्री योजगाय कामािभ सञ्चारन गनङ्टा, नऩेार सयकायरे 
योजगाय य उद्यभशीरता प्रवद्धान कामािभ सयकायको प्राथङ्झभकताभा ऩनङ्टा, ऩाङ्झरकाभा उलरेख्म 
भात्राभा ङ्जवप्रषेण आम ङ्झबङ्झत्रनङ्ट, वैदेङ्ञशक योजगायीफाट पङ्जका एका नागङ्चयकहरूरे ङ्झसकेको सीऩ य 
अनङ्टबव प्रमोग गने जोश जाॉगय हङ्टन ङ्ट, प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकासरे स्थानीम उत्ऩादनको फजायीकयण सहज हङ्टनङ्ट, 
ङ्जवङ्झबङ्ङ उछच प्राङ्जवङ्झधक ऻानभा आधाङ्चयत उत्ऩादन सङ्ञजरै याङ्जष्डम तथा अततयााङ्जष्डम फजायभा ङ्झफिी 
गना सक्न ेसम्बावना फढ्नङ्ट, सीऩ य ङ्ञस्कभभा आधाङ्चयत ऋण प्रवाहको अवसय हङ्टन ङ्ट आङ्छद मस ऺेत्रका 
अवसयहरू हङ्टन।् 

(ि) च ङ्टनौती 
 नागङ्चयकहरूराई सीऩभूरक ताङ्झरभभापा त दऺ फनाई योजगायीको अवसय उऩरधध गयाउनङ्ट, वैदेङ्ञशक 

योजगायीको राबराइा अङ्झधकतभ फनाउनङ्ट, ङ्जवप्रषेणफाट प्राि आमराई उत्ऩादनभूरक ऺेत्रभा रगानी 
गयाउनङ्ट, आप्रवासनका कायण सभाजभा देङ्ञिन े साभाङ्ञजक ङ्जवकृङ्झतको असय तमून गनङ्टा, वैदेङ्ञशक 
योजगायफाट पकेका मङ्टवाको सीऩराइा उद्यभशीरताभा रूऩाततयण गनङ्टा, ऩाङ्झरकाभा योजगायी य सीऩको 
त्माॊक प्रबावकायी रूऩभा व्मवस्थाऩन गयी नागङ्चयकहरूका राङ्झग उऩमोगी फनाउनङ्ट मस ऺेत्रका 
प्रभङ्टि च ङ्टनौती हङ्टन।् 

५.  रक्ष्म 

 भमााङ्छदत योजगायीको अवसय वृङ्जद्ध बएको हङ्टने ।   

६.  उद्दशे्म  

 योजगायीका अवसय वृङ्जद्ध गने ।  

७.  यणनीङ्झत  

(१) योजगाय सूचना प्रणारी व्मवङ्ञस्थत फनाउन े। 

(२) स्थानीम योजगायी प्रवद्धान गने ।  

(३) वैदेङ्ञशक योजगायी व्मवङ्ञस्थत गने। 

८.  कामानीङ्झत  

यणनीङ्झत कामानीङ्झत 

(१) योजगाय सूचना प्रणारी 
व्मवङ्ञस्थत फनाउन े।  

(१)  गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका ङ्जवङ्झबङ्ङ सीऩमङ्टक्त य सीऩ नबएका श्रङ्झभकको 
रागत सॊकरन तथा सूचना व्मवस्थाऩन गङ्चयनछे। 

(२)  गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्रको योजगाय तथा फेयोजगाय श्रभशङ्ञक्तको त्माॊक 
सॊकरनराई ऩूणाता ङ्छदई ङ्झनमङ्झभत रूऩभा अद्यावङ्झधक गङ्चयनछे। 

(३)  योजगाय सूचना केतद्रराइा सङ्टदृढ गयी योजगाय ङ्जवङ्झनभम केतद्रको 
रूऩभा ङ्जिमाशीर गङ्चयनेछ। 

(४)  योजगाय सम्फतधी त्माॊकराई प्रशोधन गयी ङ्झनमङ्झभत प्रवाह हङ्टन े
सूचना प्रणारीको ङ्जवकास गङ्चयनेछ। 
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(५)  गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र यहेका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमका दऺ जनशङ्ञक्तको त्माॊक 
सॊकरन तथा व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ। 

(६)  सॊर्ीम सयकायसॉगको सहकामाभा योजगाय सम्फतधी अङ्झबरेि 
ङ्झडङ्ञजटराइज गयी गाउॉऩाङ्झरकाको वेफसाइटभा याख्न े व्मवस्था 
ङ्झभराइनेछ। 

(२) स्थानीम योजगायी 
प्रवद्धान गने ।  

(१)  स्थानीमस्तयका ङ्जवकास कामािभराइा वातावयण भैत्री, श्रभभूरक 
फनाउॉदै योजगायका अवसयहरूभा भङ्जहरा तथा ङ्जवऩङ्ङ वगाको  
अङ्झधकतभ सहबाङ्झगता हङ्टने गयी ङ्जवस्ताय गङ्चयनछे ।  

(२) योजगायभूरक उद्योग व्मवसाम सञ्चारन गना ङ्झनजी ऺेत्रराइा 
प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।  

(३)  सॊर्ीम सयकायसॉगको सहकामाभा योजगाय य उद्यभशीरता प्रवद्धान 
गना शैङ्ञऺक प्रभाण-ऩत्र ङ्झधतो यािी तमून धमाजदयभा ऋण 
प्रवाहको व्मवस्थाराई गाउॉऩाङ्झरकासम्भ लमाइनेछ। 

(४)  गाउॉऩाङ्झरकाफाट गङ्चयने ऩ ङ्टॉजीगत ङ्जवकास िचाराई स्थानीम योजगायी 
ङ्झसजानासॉग आफद्ध गङ्चयनेछ।  

(३) वैदेङ्ञशक योजगायी 
व्मवङ्ञस्थत गने।  

(१)  सॊर्ीम सयकायसॉग सभतवम गयी वैदेङ्ञशक योजगायीभा जाने 
मङ्टवाहरूराई ङ्जवत्तीम साऺयता एवभ ् सीऩभूरक ताङ्झरभ कामािभ 
सञ्चारन गङ्चयनेछ।   

(२)  सॊर्ीम सयकायसॉगको सहकामाभा वैदेङ्ञशक योजगायीभा जान चाहन े
श्रभशङ्ञक्तराई आधायबतू सूचना उऩरधध गयाउनका साथै ऩूवा-
अङ्झबभङ्टिीकयण गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ। 

(३)  वैदेङ्ञशक योजगायीफाट प्राि ङ्जवप्रषेण आमराइा उत्ऩादनशीर ऺेत्रभा 
रगानी गयी स्वयोजगाय य योजगायी सजृना गना प्रोत्साङ्जहत  
गङ्चयनेछ ।  

(४) सॊर्, प्रदेश य ङ्झनजी ऺेत्रसॉगको सहकामाभा ङ्जवप्रषेणफाट प्राि 
आम्दानीराई स्थानीम उद्योग य व्मवसामभा रगानी गना 
सहजीकयण गङ्चयनेछ।  

(५)  सॊर्ीम सयकायसॉग सहकामा गयी वैदेङ्ञशक योजगायीभा गएका 
श्रङ्झभकको ऩङ्चयवायको राङ्झग भनो-साभाङ्ञजक ऩयाभशा सेवा उऩरधध 
गयाउन ेव्मवस्था ङ्झभराइनेछ। 

(६)  वैदेङ्ञशक योजगायीफाट पङ्जका एका व्मङ्ञक्तहरूको साभाङ्ञजक 
ऩङ्टन:एकीकयण गने कामािभ तमाय गयी कामाातवमन गङ्चयनेछ। 

(७)  वैदेङ्ञशक योजगायीफाट पङ्जका एका व्मङ्ञक्तहरूको सभाजभा सहज 
ऩङ्टनस्थााऩना हङ्टने वातावयण फनाइनेछ। 

  

९.  कामािभ  

(क)  गाउॉऩाङ्झरकाफाट सञ्चारन हङ्टन े

१. योजगाय सूचना केतद्र सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन कामािभ 
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२. प्रधानभतत्री योजगाय कामािभ  

३. सङ्टयङ्ञऺत आप्रवासन कामािभ  

४. ङ्जवत्तीम साऺयता य ङ्जवप्रषेणको उत्ऩादनभूरक उऩमोग सम्फतधी कामािभ  

५. साभाङ्ञजक ऩङ्टनस्थााऩना कामािभ 

६. सचेतना कामािभ 

(ि)  प्रदेश तहफाट सञ्चारन हङ्टन े

 ङ्जवङ्झबङ्ङ सीऩ ङ्जवकास ताङ्झरभ 

(ग)  सङ्घीम तहफाट सञ्चारन हङ्टन े

 योजगाय प्रवद्धान कोष  

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य कलमाण 

 सीऩ ङ्जवकास  

 प्रधानभतत्री योजगाय कामािभ 

१०. अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

 हारको आप्रवासनको दय २९ प्रङ्झतशतफाट र्टी २० प्रङ्झतशत ऩङ्टगेको हङ्टनेछ। वैदेङ्ञशक योजगायीभा 
यहेको हारको जनसॊख्मा ८.१३ प्रङ्झतशत फाट र्टी ६ प्रङ्झतशत ऩङ्टगेको हङ्टनेछ। हारको ऩूणा 
फेयोजगायीको दय २५.२४ प्रङ्झतशतफाट र्टी २० प्रङ्झतशत ऩङ्टगेको हङ्टनछे। कङ्ट नै न कङ्ट नै रूऩको 
फेयोजगायीको हारको दय ६० प्रङ्झतशतफाट र्टी ४० प्रङ्झतशत बएको हङ्टनेछ। गाउॉऩाङ्झरकाभा 
योजगाय सूचना केतद्र ङ्झडङ्ञजटराइज बई व्मवङ्ञस्थत बएको हङ्टनेछ। वैदेङ्ञशक योजगायीभा जान े
अङ्झधकाॊश नागङ्चयकहरू आकषाक गततव्मभा गएको हङ्टनछेन।् ङ्जवप्रषेण आम रु. १२० कयोड बएको 
हङ्टनेछ। ङ्जवप्रषेण आमको उऩबोगभा हङ्टने िचाको ङ्जहस्सा र्टेको हङ्टनेछ। ङ्जवप्रषेण आमको कम्तीभा 
१५ प्रङ्झतशत देङ्ञिने गयी उत्ऩादन ऺेत्रभा रगानी बएको हङ्टनेछ। 
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ऩङ्चयछछेद- ६ 

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
 

६.१ ङ्ञशऺा 
 

१.  ऩषृ्ठबङू्झभ 

 

 ङ्ञशऺा भानव ङ्जवकासको आधायका साथै सभाज ऩङ्चयवतानको भहत्वऩूणा सॊवाहक ऩङ्झन हो । नेऩारको 
सॊङ्जवधानरे प्रत्मेक नागङ्चयकराई आधायबतू तहको ङ्ञशऺा अङ्झनवामा य भाध्मङ्झभक तहसम्भको ङ्ञशऺा 
ङ्झन्शङ्टलक ऩाउने व्मवस्था भौङ्झरक हकको रूऩभा प्रत्माबतू गयेको छ । साथै ङ्ञशऺाराई वैऻाङ्झनक, 

प्राङ्जवङ्झधक, व्मावसाङ्जमक, सीऩभूरक, योजगायभूरक एवॊ जनभङ्टिी फनाउॉदै ङ्ञशऺा ऺेत्रभा याज्मको रगानी 
अङ्झबवृङ्जद्ध गदै ङ्ञशऺाभा बएको ङ्झनजी ऺेत्रको रगानीराई ङ्झनमभन य व्मवस्थाऩन गयी सेवाभूरक तथा 
गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺाको ङ्जवकास गने सयकायको नीङ्झत यहेको छ।   

 १५ औ मोजनाको याङ्जष्डम यणनीङ्झतकै भङ्टख्म ऩऺको रूऩभा ङ्ञशऺा ऺेत्र सभावेश गदै साभाङ्ञजक 
आङ्झथाक रूऩाततयणको प्रभङ्टि भाध्मभको रूऩभा अङ्जङ्गकाय गयेको छ। फागभती प्रदेशरे ऩङ्झन मही 
सोचको ङ्झनयततयता प्रदान गयेको छ बने सभावेशी तथा तमामोङ्ञचत य गङ्टणात्भक ङ्ञशऺाको सङ्टङ्झनङ्ञश्चत 
गने ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म यहेको छ। 

 

२.  वताभान शैङ्ञऺक अवस्था 
 

 मस गाउॉऩाङ्झरकाको १५ वषा भाङ्झथको साऺयता दय ८०.८२ प्रङ्झतशत छ । ऩङ्टरुष साऺय ८६.२१ 
प्रङ्झतशत यहेकाभा भङ्जहरा साऺयता ७५.११ प्रङ्झतशत यहको छ । ङ्जवद्यारमको ऩहङ्टॉचबतदा फाङ्जहय 
यहेका वारफाङ्झरका ४.५८ प्रङ्झतशत छन ्। मङ्टवा साऺयता ४२.७४ प्रङ्झतशत यहेको छ । आधायबतू 
तहभा िङ्टद बनाा दय ९२.३ प्रङ्झतशत यहेको छ बने भाध्मङ्झभक तहभा ४३.९ प्रङ्झतशत यहेको छ । 
आधायब ङ्टत तहभा ङ्ञशऺक ङ्जवद्याथॉ अनङ्टऩात २३ य भाध्मङ्झभक तहभा ३३ यहेको ऩाइतछ । 
आधायबतू तहभा ङ्जवद्यारम छाड्न ेदय १३ प्रङ्झतशत यहेको छ बन ेभाध्मङ्झभकतहका ङ्जवद्यारम छाड्न े
८ प्रङ्झतशत यहको छ । मस गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्ट र २४ वटा ङ्जवद्यारमभध्मे २२ वटा साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्जवद्यारम, २ वटा सॊस्थागत ङ्जवद्यारम यहेका छन ्। मसको अङ्झतङ्चयक्त एउटा क्माम्ऩस य ५ वटा 
साभङ्टदाङ्जमक अध्ममन केतद्र यहेका छन ् । कङ्ट र २२ वटा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभध्मे ५ वटा 
ङ्जवद्यारमभा कम्प्मङ्टटय प्रमोगशारा, ३ वटा ङ्जवद्यारमभा ङ्जवऻान प्रमोगशारा य ६ वटा ङ्जवद्यारमभा 
इभेर, इतटयनेट सङ्टङ्जवधा यहेको छ । मसका साथै ९ वटा ङ्जवद्यारमभा फारक्रफहरू गठन बएका 
छन । १९ वटा ङ्जवद्यारम अऩाङ्ग भैत्री छन ्बने ११ वटा ङ्जवद्यारमभा भङ्जहरा शौचारमको सङ्टङ्जवधा 
यहको छ । कङ्ट र १२७ ङ्ञशऺक दयफतदीभध्मे स्थामीतपा  २३ ऩङ्टरुष य २८ भङ्जहरा ङ्ञशऺक कामायत 
यहेका छन ्बन ेफाॉकी ७६ ङ्ञशऺक कयायभा कामायत यहेका छन ्। कङ्ट र कामायत ङ्ञशऺकभध्मे ३८ 
प्रङ्झतशत भङ्जहरा ङ्ञशऺक यहेका छन ्। ङ्जवङ्झबङ्ङ तहभा अध्ममन गने ङ्जवद्याथॉको कङ्ट र सॊख्मा ३६३६ 
यहेको छ । मसभध्मे िभश् फार कऺाभा ५३३, आधायबतू तहभा (१ देङ्ञि ८) २३२३, 

भाध्मङ्झभक तह (९ देङ्ञि १०) ५१६ जना य उछच भाध्मङ्झभक तह (११ देङ्ञि १२) तहभा २६४ 
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जना ङ्जवद्याथॉहरू सॊस्थागत÷साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा अध्ममन गङ्चययहेका छन ् । कङ्ट र ङ्जवद्याथॉभध्मे 
५२.७८ प्रङ्झतशत (१९१९) छात्रा अध्ममन यहेका छन ्।   

 

३.  सफर ऩऺ 

 

 आधायबतू तथा भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा स्थानीम तहको एकर अङ्झधकायभा यहनङ्ट, बकूम्ऩ ऩङ्टनङ्झनाभााणऩश्चात ्
फनेका प्राम् सफै ङ्जवद्यारम बौङ्झतक सॊयचना याम्रो अवस्थाभा यहनङ्ट, उऩमङ्टक्त ङ्ञशऺक ङ्जवद्याथॉ अनङ्टऩात 
यहनङ्ट, कम्प्मङ्टटय आधाङ्चयत ङ्ञशऺा प्रणारी प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट, १ देङ्ञि ३ कऺा सम्भ स्थानीम बाषाभा 
ऩाठ्यिभ रागू हङ्टन ङ्ट, भङ्जहरा ङ्ञशऺक अनङ्टऩात उलरेख्म यहनङ्ट, ङ्ञशऺक ङ्जवद्याथॉ अनङ्टऩात याम्रो यहनङ्ट 
आङ्छद जस्ता मस ऺते्रका सफर ऩऺ देङ्ञिएका छन ्।  

 

४.  सभस्मा य च ङ्टनौती  
(क)  सभस्मा 
 आधायबतू तथा भाध्मङ्झभक तहभा ङ्जवद्यारम छाड्ने दय फढी, ४.५८ प्रङ्झतशत (५ देङ्ञि १५ 

वषासम्भका) फारफाङ्झरकाहरू ङ्जवद्यारम फाङ्जहय यहेका, सफै ङ्जवद्यारमभा भङ्जहरा शौचारम नहङ्टनङ्ट, 
आवश्मकता अनङ्टसायका शैङ्ञऺक साभग्रीको कभी, स्थामी ऩदऩूङ्झता तमून (७६ जना ङ्ञशऺक कयायभा) 
यहनङ्ट, ताङ्झरभ प्राि ङ्जवषमगत ङ्ञशऺकहरूको कभी, भङ्जहराको साऺयता दय तङ्टरनात्भक रूऩभा तमून 
हङ्टन, कोङ्झबड १९ को कायणरे राभो सभमसम्भ ङ्जवद्यारम फतद यहनङ्ट, सफै ङ्जवद्यारमभा कम्प्मङ्टटय 
प्रणरीभा आधाङ्चयत ङ्ञशऺाको अबावभा ङ्जवद्याथॉको ऩठनऩाठन प्रबाङ्जवत हङ्टन ङ्ट आङ्छद जस्ता मस ऺेत्रका 
भङ्टख्म भङ्टख्म सभस्माहरू यहेका छन ्। 

(ि)  च ङ्टनौती 
 जीवनोऩमोगी य प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺाको ङ्जवस्ताय गनङ्टा, ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺाराई सूचना प्रङ्जवङ्झधभैत्री फनाउनङ्ट, सफै 

भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमभा ङ्जवऻान प्रमोगशाराको व्मवस्था गनङ्टा, ङ्जवद्यारम छोड्ने दय र्टाउनङ्ट, ङ्झसकाइ 
दयभा सङ्टधाय गनङ्टा, फार, अऩाङ्ग, फाङ्झरकाभैत्री ङ्जवद्यारम ङ्झनभााण, ङ्जवषमगत ङ्ञशऺकको व्मवस्थाऩन, भङ्जहरा 
तथा मङ्टवा साऺयता फढाउनङ्ट, ङ्जवद्यारमभा िेरकङ्ट र ऩूवााधायको ङ्जवकास, ङ्जवद्यारमभा कऺा कोठा 
ङ्जवस्ताय गनङ्टा, ङ्जवषमगत (गङ्ञणत, ङ्जवऻान, अॊग्रजेी आङ्छद) दऺ ङ्ञशऺकको व्मवस्था गनङ्टा, भहाभायी 
पैङ्झरएको सभमभा ङ्जवद्याथॉहरूका राङ्झग सूचना प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग गयी वैकङ्ञलऩक बच ङ्टाअर कऺा 
सञ्चारन गनङ्टा,  ङ्जवद्याथॉ सॊख्मा कभ बएका ङ्जवद्यारमको सभामोजन व्मवस्था, कोङ्झबड १९ रगामतका 
भहाभायीको अवस्थाभा वैकङ्ञलऩक ऩठनऩाठनको व्मवस्था गनङ्टा जस्ता मस ऺेत्रका च ङ्टनौती यहेका  
छन ्। 

 

५.  अवसय 
 आधायबतू तथा भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा अङ्झनवामा य ङ्झन्शङ्टलक बएको सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था, आधायबतू तथा 

भाध्मङ्झभकसम्भको ङ्ञशऺा स्थानीम तहको अङ्झधकाय ऺते्रङ्झबत्र यहनङ्ट, ङ्ञशऺाराई ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मका 
साथै याङ्जष्डम प्राथङ्झभकताभा याङ्ञिनङ्ट, प्रत्मेक स्थानीम तहभा एक प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवद्यारम स्थाऩना गने 
सयकायी नीङ्झत हङ्टन ङ्ट, ङ्ञशऺाभा नेऩार सयकायफाट अनङ्टदान प्राि हङ्टन ङ्ट, ङ्जवङ्झबङ्ङ तहका सयकायहरूरे 
ङ्जवद्यारम बनाा अङ्झबमान जस्ता ङ्जवङ्झबङ्ङ जागरुकताभूरक कामािभ सञ्चारन गनङ्टा, ङ्ञशऺाभा अङ्झबबावक 
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य ङ्झनजी ऺेत्रको रगानी हङ्टन ङ्ट, अङ्झबबावक स्वमॊ य जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू शैङ्ञऺक ङ्जवकासप्रङ्झत जागरुक यहनङ्ट, 
ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका छात्रवृङ्ञत्त कामािभहरू सञ्चारनभा यहनङ्ट, फागभती प्रदेशको सभेत ङ्ञशऺाका 
अवसयभा सफैका ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने उद्देश्म यहनङ्ट जस्ता ङ्जवषमराई भङ्टख्म अवसयका रूऩभा 
याङ्ञिएको छ । 

६.  रक्ष्म 

 आधायबतू तथा भाध्मङ्झभक तहसम्भ गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺाभा सफैको ऩहङ्टॉच बएको हङ्टने ।  
७.  उद्दशे्म 

 ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺाको गङ्टणस्तय अङ्झबवृङ्जद्ध गनङ्टा । 

८.  यणनीङ्झत य कामानीङ्झत 

 उऩयोक्त उद्देश्म ऩङ्चयऩूङ्झताका राङ्झग ङ्झनम्न यणनीङ्झत य कामानीङ्झत ङ्झरइएका छन–् 

(क)  यणनीङ्झत 

१.  ङ्जवद्यारमराई आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधमङ्टक्त फनाउने । 

२.  ङ्ञशऺकको ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध गने । 

३. ङ्जवद्यारम शैङ्ञऺक तथा बौङ्झतक ऩूवााधायको ङ्जवकास गने । 

४. ङ्जवद्यमारमको सॊयचना तथा ङ्जिमाकराऩ अऩाङ्गता भैत्री, फारफाङ्झरकाभैत्री फनाउने । 

५. ङ्जवद्यारम जान े सफै उभेयसभूहका फारफाङ्झरकाराई ङ्जवद्यारम लमाउन,े ङ्जटकाउने य ङ्झसकाउने 
वातावयण सजृना गने ।        

(ि) यणनीङ्झत तथा कामानीङ्झत 

यणनीङ्झत कामानीङ्झत 

१. ङ्जवद्यारमराई आधङ्टङ्झनक 
प्रङ्जवङ्झधमङ्टक्त फनाउने । 

 

 ङ्जवद्यारमभा कम्प्मङ्टटय, ङ्जप्रतटय, प्रोजेक्टय सङ्जहतको ICT कऺा 
सञ्चारनको व्मवस्था गङ्चयनछे ।  

 इतटयनेट सङ्जहतको कम्प्मङ्टटय तथा सूचना प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास  
गङ्चयनेछ । 

 ङ्जवद्यारमभा ङ्जवद्यङ्टतीम हाङ्ञजयी अङ्झनवामा गयी CC-Camera को 
व्मवस्था गङ्चयनछे ।  

 सफै भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमभा ङ्जवऻान प्रमोगशारा, गङ्ञणत प्रमोगशारा 
ऩङ्टस्तकारम, ङ्जवषमगत प्रमोगशारा स्थाऩना गङ्चयनछे ।  

 ङ्ञशशङ्ट तथा फारकऺाभा िेर साभग्री, स्भाटा ङ्जट.बी. सङ्जहतको 
फारभैत्री वातावयण ङ्झनभााण गङ्चयनेछ । 

 एक ङ्जवद्यारम एक ङ्जवषम प्रमोगशारा हफ वा ङ्जवषमगत साभग्री हफ  
फनाइनेछ । 

 प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा सूचना प्रङ्जवङ्झधभा दऺ बएको ICT focal teacher 
को व्मवस्था गङ्चयनछे । 

२. ङ्ञशऺकको ऺभता 
अङ्झबवृङ्जद्ध गनङ्टा । 

 वैकङ्ञलऩक ङ्ञशऺा प्रदान गना ङ्ञशऺकहरूको ऺभता ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।  
 ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध 

कामािभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 
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  अङ्झबबावक ङ्ञशऺक बेरा ङ्झनमङ्झभत रूऩभा गङ्चयनङ्टका साथै ङ्जवद्यारमको 
साभाङ्ञजक ऩयीऺण कामा सभेत ङ्झनमङ्झभत रूऩभा गङ्चयनछे । 

 ङ्जवद्यारमका ङ्ञशऺकका राङ्झग आधायबतू, ङ्जवषमसॉग सम्फङ्ञतधत 
ऩङ्टनतााजगी ताङ्झरभको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

 ङ्जवद्यारमको नक्साॊकन गयी ङ्ञशऺक ङ्जवद्याथॉको उङ्ञचत अनङ्टऩात  
कामभ गङ्चयनछे । 

 ङ्ञशऺक भूलमाङ्कनका भातम ऩायदशॉ सूचक ङ्ञशऺक अङ्झबबावक 
बेराफाट तम गयी वाङ्जषाक रूऩभा ङ्ञशऺकको भूलमाॊकन गङ्चयनङ्टका साथै  
उत्कृष्ट ङ्ञशऺकराई ऩङ्टयस्कायको व्मवस्था गङ्चयनछे । 

 ङ्जवद्यारमराई भङ्जहरा, फारफाङ्झरका एवॊ अऩाङ्गभैत्री रूऩभा ङ्जवकास 
गयी ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺा ऩूया गना आकङ्जषात गङ्चयनेछ । 

 आधायबतू तहभा स्थानीम ऩङ्जहचान सङ्जहतको स्थानीम ऩाठ्यिभ 
तमाय गयी ङ्ञशऺण प्रायम्ब गङ्चयनेछ ।  

 ङ्जवद्यारम नजान ेफारफाङ्झरकाको सॊख्मा शूतम फनाइनेछ ।  
 प्राथङ्झभक तहको शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय सङ्टधायको राङ्झग ङ्ञशऺण ङ्झसकाइको 

नभङ्टना ङ्जवद्यारमको ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।  
 भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमभा व्मावसाङ्जमक एवॊ जीवनोऩमोगी सीऩभूरक 

ङ्ञशऺाको ङ्जवस्ताय गङ्चयनछे । 

 ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन तथा प्रधानाध्माऩकसॉग कामा सम्ऩादन सम्झौता 
गङ्चयनेछ । 

 कामासम्ऩादनको आधायभा ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत, ङ्ञशऺक 
अङ्झबबावक सॊर्, प्रधानाध्माऩक, ङ्ञशऺक एवॊ कभाचायीहरूराई ऩङ्टयस्काय 
तथा दण्डको व्मवस्था गङ्चयनछे । 

 शैङ्ञऺक गङ्टणस्तय ऩयीऺण रेिाजोिा केतद्रको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

 ङ्ञशऺकराई प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा य सूचना प्रङ्जवङ्झधको फायेभा आवश्मकता 
ऩङ्जहचान गयी ताङ्झरभ प्रदान गङ्चयनेछ । 

 भङ्जहरा, दङ्झरत, ङ्जवऩङ्ङ तथा ऩछाङ्झड ऩयेका वा ऩाङ्चयएका सभूहको 
गङ्टणस्तयीम, प्राङ्जवङ्झधक एवॊ ङ्जवशेष ङ्ञशऺाभा ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गना 
छात्रवृङ्ञत्त, िाजा रगामत अतम प्रोत्साहनको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

 ङ्झबङ्ङ ऺभता बएका फारफाङ्झरकाराई सीऩभूरक ङ्जवशेष ङ्ञशऺा प्रदान 
गना अततय सयकाय, अततय स्थानीम तह, गैसस य ङ्झनजी ऺेत्र 
सभेतसॉग सभतवम गयी उऩमङ्टक्त ङ्जवद्यारमभा छात्रवृङ्ञत्त सङ्जहत 
ऩठनऩाठनको व्मवस्था गङ्चयनछे । 

 ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺा ऩूया नगयेका ङ्जकशोयङ्जकशोयीहरूराई ङ्जवद्यारम 
केङ्ञतद्रत व्मावसाङ्जमक ङ्ञशऺाका कामािभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

 प्रधानाध्माऩक, ङ्ञशऺक य ङ्जवद्यारम व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको ऺभता 
ङ्जवकासका राङ्झग अलऩकारीन तथा दीर्ाकारीन ताङ्झरभ सञ्चारन 
गङ्चयनेछ । 

 गाउॉऩाङ्झरकास्तयीम शैङ्ञऺक साभग्री प्रदशानी भेरा आमोजना  
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गङ्चयनेछ ।  
 कोङ्झबड १९ को भहाभायीरे ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺण ङ्झसकाइभा ऩायेको 

प्रबावराई तमूनीकयण गना वैकङ्ञलऩक ऩद्धङ्झतभापा त ङ्ञशऺण 
ङ्झसकाइराई नै ङ्झनयततयता ङ्छदइनेछ ।  

 ङ्ञशऺा ऺेत्रका ङ्ञशऺा नीङ्झत, ऐन, ङ्झनमभावरी, ङ्झनदेङ्ञशका तथा 
कामाङ्जवङ्झधहरू ङ्झनभााण गयी रागू गङ्चयनेछन ्।  

३. ङ्जवद्यारमको शैङ्ञऺक तथा 
बौङ्झतक ऩूवााधायको ङ्जवकास 
गने । 

 

 

 वस्तङ्टगत आधाय सङ्जहतको (SIP) ङ्जवद्यारम सङ्टधाय मोजना तजङ्टाभा गयी 
कामाातवमन गङ्चयने छ ।  

 प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा स्मानेटयी प्माडहरूको व्मवस्था एवॊ पेने उङ्ञचत 
सङ्टङ्जवधा सङ्जहतको फाङ्झरका शौचारमको व्मवस्था गङ्चयनछे ।  

 भाऩदण्ड अनङ्टसाय ङ्जवद्याथॉको अनङ्टऩातका आधायभा कऺा कोठाहरूको 
सॊख्मा वृङ्जद्ध गङ्चयनछे । हार ङ्झनभााण गङ्चयएका ङ्जवद्यारम बवनको 
ङ्झनमङ्झभत भभात सम्बायको व्मवस्था गङ्चयनेछ। 

 प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा तमूनतभ शैङ्ञऺक साभग्री तथा आवश्मक 
उऩकयणको व्मवस्था गङ्चयनछे ।  

 थऩ एक वटा फहङ्टप्राङ्जवङ्झधक ङ्जवद्यारम स्थाऩना गयी सञ्चारन  
गङ्चयनेछ ।  

 ङ्जवद्यारमको हाताङ्झबत्र हङ्चयमारी वातावयण ङ्झनभााणका राङ्झग एक 
ङ्जवद्यारम एक फगैंचा, एक ङ्जवद्याथॉ एक ङ्झफरुवा कामािभको सङ्टरुवात 
गयी उत्कृष्ट फगैंचा बएको ङ्जवद्यारमराई ऩङ्टयस्कृत  
गङ्चयनेछ । 

 तीन वटा प्राङ्जवङ्झधक धायका ङ्जवद्यारमको ङ्झनभााण गङ्चयनछे । 

 नेऩार सयकायफाट जायी बएको ङ्झसक्दै काभ गदै अवधायणानङ्टसाय 
ङ्जवद्याथॉहरूराई काभ गने उङ्ञचत वातावयण सजृना गङ्चयनछे ।  

४. ङ्जवद्यारमका सॊयचना तथा 
ङ्जिमाकराऩ अऩाङ्गता भैत्री, 
फारफाङ्झरकाभैत्री फनाउने । 

 

 सफै ङ्जवद्यारमराई फारभैत्री, अऩाङ्ग भैत्री तथा भङ्जहरा भैत्री  
फनाइनङ्टका साथै शौचारमको व्मवस्था सभेत तदनङ्टसाय हङ्टने गयी 
ङ्झनभााण गङ्चयनेछ ।  

 फाङ्झरका ङ्ञशऺाराई प्रोत्साङ्जहत गना अध्ममनयत ङ्जकशोयीहरूराई 
स्वछछ भङ्जहनावायीको राङ्झग सफै ङ्जवद्यारमभा ङ्झन्शङ्टलक प्माड ङ्जवतयण 
कामािभराई ङ्झनयततयता ङ्छदइनेछ ।  

 ङ्जवद्यारमको बवन, कऺा कोठा, पङ्झनाचय, फोडा, िेर तथा ऩठनऩाठन 
साभग्री रगामत अऩाङ्गता भैत्री, ङ्ञशशङ्ट, फारफाङ्झरका तथा छात्राभैत्री 
फनाइनेछ ।  

५. ङ्जवद्यारम जाने सफै 
उभेयका फारफाङ्झरकाराई 
ङ्जवद्यारम लमाउन,े ङ्जटकाउने य 
ङ्झसकाउने वातावयण सजृना 
गने । 

 सफै ङ्जवद्यारम उभेय सभूहका फारफाङ्झरकाराई अङ्झनवामा ङ्जवद्यारम 
बनाा र्यदैरो अङ्झबमान कामािभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

 ङ्छदवा िाजा अङ्झबमानराई ङ्झनयततयता ङ्छदई हार नभङ्टनाको रूऩभा ३ 
वटा ङ्जवद्यारमभा ङ्छदवा िाजा कामािभभा आभाको सहबाङ्झगताराई 
सम्ऩूणा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ ।  

 ङ्छदवा िाजा कामािभराई प्रबावकायी फनाउन ङ्झनजी ऺेत्र तथा 
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 स्थानीम गैयसयकायी सॊर्सॊस्था य ङ्झनकाम सॊर् सभतवम य 
साझेदायीराई ङ्झनयततयता ङ्छदइनेछ ।  

 ऩाङ्झरकाङ्झबत्रका अध्ममनयत सम्ऩूणा ङ्जवद्याथॉका अङ्झबबावकहरूराई 
भहाभायी सचेतना, फारफाङ्झरका हेयचाह, फार अङ्झधकाय, सङ्टयङ्ञऺत 
भाततृ्व, भनोऩयाभशा सेवा रगामतका ङ्जवषमराई सभेटेय अङ्झबबावक 
ङ्ञशऺा शङ्टरु गङ्चयनछे ।  

 सफै फारफाङ्झरकाराई ङ्जवद्यारमभा लमाउन य ङ्जटकाउन आभा सभूह, 

साभङ्टदाङ्जमक सॊस्था, फार क्रफ तथा स्थानीम गैससराई ऩङ्चयचारन 
गङ्चयनेछ । 

 अङ्झनवामा तथा ङ्झन्शङ्टलक ङ्ञशऺाराई कामाातवमनभा लमाउनका राङ्झग 
अङ्झबबावक शैङ्ञऺक चेतना ङ्जवस्ताय तथा अङ्झबवृङ्जद्ध कामािभ सञ्चारन 
गङ्चयनेछ । 

 ङ्जवऩङ्ङ य ऩछाङ्झड ऩयेका वा ऩाङ्चयएका वगा, ङ्झरङ्ग य सभूहराई ङ्जवद्यारम 
ङ्झबत्र्माई ङ्जटकाउन छात्रवृङ्ञत्त, िाजा, ऩोशाक रगामत ङ्जवशषे 
प्रोत्साहनजनक कामािभ सञ्चारन गङ्चयनेछन ्।  

 ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺभता बएका फारफाङ्झरकाराई सीऩभूरक ङ्जवशेष ङ्ञशऺा 
प्रदान गना अततय सयकाय, अततय स्थानीम तह, गैसस य ङ्झनजी ऺेत्र 
सभेतसॉग सभतवम गयी उऩमङ्टक्त ङ्जवद्यारमभा छात्रवृङ्ञत्त सङ्जहत 
ऩठनऩाठनको व्मवस्था गङ्चयन े। 

 साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमराई आकषाणको केतद्र फनाउन अङ्झबबावक 
बेराफाट गङ्चयएको साभाङ्ञजक ऩयीऺणको सङ्टझाव अनङ्टसाय सङ्टधाय गयी 
फढीबतदा फढी ङ्जवद्याथॉ बनाा य ङ्झनयततयता दय फढाउन प्रोत्साहन 
गङ्चयनेछ । 

 ङ्जवद्यारम, अततयङ्जवद्यारम िेरकङ्ट द, वकृ्तत्वकरा, ङ्जहज्जे, ङ्ञक्वज, मोग 
अभ्मास प्रङ्झतमोङ्झगता जस्ता अङ्झतङ्चयक्त ङ्जिमाकराऩ सञ्चारन ङ्झनमङ्झभत 
रूऩभा आमोजना गना प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । 

 

९.  प्रभङ्टि कामािभहरू 

(क)  स्थानीम तह आपैरे सम्ऩादन गने 

 ङ्जवद्यारम सङ्टधाय मोजना । 

 ङ्जवद्यारम ऩूवााधाय सङ्टधाय कामािभ । 

 शैङ्ञऺक साभग्री व्मवस्थाऩन । 

 ङ्जवद्यारम सूचना प्रङ्जवङ्झध ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय । 

 ङ्जवशेष बनाा अङ्झबमान । 

 छात्रवृङ्ञत्त कामािभ । 

 सभङ्टदाम रङ्ञऺत ङ्जवशेष शैङ्ञऺक कामािभ । 

 शैङ्ञऺक नीङ्झत तथा मोजना तजङ्टाभा, अनङ्टगभन तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण । 

 गाउॉऩाङ्झरका तथा अततय ङ्जवद्यारमस्तयीम िेरकङ्ट द तथा अङ्झतङ्चयक्त ङ्जिमाकराऩ प्रङ्झतमोङ्झगता । 

 आधायबतू तहको ऩङ्चयऺा तथा प्रशासङ्झनक व्मवस्थाऩन । 
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 ङ्ञशऺक ऺभता ङ्जवकास तथा ङ्ञशऺक प्रोत्साहन । 

 स्थानीम ऩाठ्यिभ ङ्जवकास । 

 साभाङ्ञजक ऩयीऺण । 

(ि)  प्रदेश सयकायसॉग सहकामाभा सम्ऩादन हङ्टन े

 शैङ्ञऺक प्रोत्साहन (छात्रवृङ्ञत्त, ऩोशाक, िाजा तथा आवासीम सङ्टङ्जवधा) । 

 ङ्जवशेष ङ्ञशऺा । 

 ऩाठ्यऩङ्टस्तक व्मवस्थाऩन तथा ङ्झन्शङ्टलक ऩाठ्यऩङ्टस्तक ङ्जवतयण । 

 ङ्ञशऺक ताङ्झरभ । 

 ङ्जवद्यारम कम्प्मङ्टटय ङ्ञशऺा । 

 प्रमोगशारा, ऩङ्टस्तकारम, अङ्झतङ्चयक्त ङ्जिमाकराऩ ।  
 िेर भैदान ङ्झनभााण । 

 ङ्जवऻान प्रमोगशारा ई—ऩङ्टस्तकारम कम्प्मङ्टटय लमाफ । 

 ऩाठ्यिभ सङ्टधाय ।  
 ङ्ञशऺक दयफतदी य आऩूङ्झता । 

 भाध्मङ्झभक, उछच भाध्मङ्झभक तहको ऩयीऺा सञ्चारन ।  
(ग)  सॊर्ीम सयकायसॉग सहकामाभा सम्ऩादन हङ्टन े

 ङ्जवशेष ङ्ञशऺा । 

 ङ्जवद्यारम ऩङ्टनङ्झनाभााण । 

 ऩाठ्यऩङ्टस्तक व्मवस्थाऩन य ङ्जवतयण । 

 ङ्ञशऺक ताङ्झरभ । 

 दूय ङ्ञशऺा । 

 फहङ्टप्राङ्जवङ्झधक ङ्जवद्यारमको स्थाऩना । 

 आवासीम ङ्जवद्यारमको स्थाऩना । 

 ङ्जवशेष ङ्ञशऺा । 

 शैङ्ञऺक भूलमाॊकन । 

 भाध्मङ्झभक तहको ऩयीऺा सञ्चारन ।  
१०.  अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध  
 मोजना सम्ऩङ्ङ बएऩश्चात ् ङ्जवद्यारम फाङ्जहय यहेका (५ देङ्ञि १५ वषा उभेयका) सफै फारफाङ्झरका 

ङ्जवद्यारमभा ङ्ञशऺाभा आफद्ध बएको हङ्टने, साऺयता १०० प्रङ्झतशत ऩङ्टगेको हङ्टन,े िङ्टद बनाादय १०० 
प्रङ्झतशत ऩङ्टगेको हङ्टन,े प्राङ्जवङ्झधक धायका ५ वटा ङ्जवद्यारम सञ्चारनभा आउन,े कम्तीभा २५ वटा नभङ्टना 
फारङ्जवकास केतद्र सञ्चारनभा यहन,े ३० वटा साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ केतद्र हङ्टने, सफै ङ्जवद्यारमभा 
फारक्रफ गठन बएको हङ्टन,े आधायबतू य भाध्मङ्झभक तहभा स्थानीम ऩङ्जहचान सङ्जहतको ऩाठ्यिभ 
तमाय बई ऩठनऩाठन बएको हङ्टने, छात्रवङृ्ञत्त ऩाउन े ङ्जवद्याथॉ सॊख्मा १५०० ऩङ्टगेका हङ्टन,े ङ्झसकाइ 
उऩरङ्ञधध ७५ प्रङ्झतशत ऩङ्टगेको हङ्टन,े कम्तीभा ८ वटा फस्तीरे सभङ्टदाम केङ्ञतद्रत अनौऩचाङ्चयक य 
ङ्झडङ्ञजटर साऺयता प्रदान बएको हङ्टन,े हयेक ङ्जवद्यारमभा कऺागत रूऩभा सफै ङ्जवद्यारमका 
ङ्ञशऺकहरूको ऩूणा दयफतदी बएको हङ्टनेछ, िानेऩानी, चऩॉ, लमाफसङ्जहतका ऩूवााधाय सम्ऩङ्ङ ङ्जवद्यारमको 
सॊख्मा शत प्रङ्झतशत ऩङ्टग्नेछ, ऺभता ङ्जवकास मोजना तमाय बई कम्तीभा ३५ वटा ताङ्झरभ कामािभ 
सञ्चारन बएका हङ्टनेछन ्। 



 

57 

६.२ आधायबतू स्वास््म य ऩोषण 

 

१.  ऩषृ्ठबङू्झभ 

 स्वस्थ जीवन ङ्जवकासको एक प्रभङ्टि सूचक हो ।नेऩारको सॊङ्जवधानरे आधायबतू स्वास््मराई 
भौङ्झरक हकको रूऩभा स्थाङ्जऩत गयेको छ न आधायबतू स्वास््मको स्थानीम तहको अङ्झधकाय ऺेत्र 
अततगात ऩदाछ । …सभदृ्ध नेऩार, सङ्टिी नेऩारी’ को दीर्ाकारीन सोच सङ्जहतको ऩतरौं मोजनारे 
गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवाभा जोड ङ्छदएको छ । वताभान स्वास््म नीङ्झतरे प्रत्मेक वडाभा स्वास््म 
केतद्र य प्रत्मेक गाउॉऩाङ्झरकाभा ५ देङ्ञि १५ शैमाको अस्ऩतार स्थाऩना गने नीङ्झत अवरम्फन गयेको 
छ । फागभती प्रदेशरे स्वास््म सेवाभा सफैको ऩहॊच य गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवा प्रवाहको रक्ष्म 
ङ्झरएको छ। ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्महरूभध्मे रक्ष्म नॊ …३ स्वस्थ य याम्रो जीवन’ यहेको छ बने मस 
अततगात ६ वटा भङ्टख्म सूचकहरू यहेका छन ्।  

२.  वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत  
 मस म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाभा ६ वटा स्वास््म चौकी यहेका छन ्। वडा नॊ ३ भा यहेको प्राथङ्झभक 

स्वास््म केतद्रराई १५ शैमाको अस्ऩतारभा ऩङ्चयणत गङ्चयॉदैछ । स्वास््म सॊस्थाभा ६ वटा फङ्झथाङ्ग 
सेतटय यहेका छन ्। जम्भा ५० जना स्वास््मकभॉहरू स्वास््म सॊस्थाभा कामायत छन ्। त्मस्तै 
मस ऩाङ्झरकाभा ६६ जना भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवकाहरू यहेका छन ् । स्वास््म सॊयचना फाये 
तरको ताङ्झरकाभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । 

स्वास्थम सॊयचना सॊख्मा स्वास्थम सॊयचना सॊख्मा 
 १५ शय्मा अस्ऩतार १ -वडा नॊ ३_ फङ्झथाङ सेतटय ६ 

प्राथङ्झभक स्वास््म केतद्र १ गाउॉर्य ङ्ञक्रङ्झनक १६ 

स्वास््म चौकी ६ िोऩ ङ्ञक्रङ्झनक १० 

साभङ्टदाङ्जमक स्वास््म इकाइ ० 
  

 

 मस गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जव.सॊ.२०७७÷७८ भा ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजनको प्रमोग दय ११%, चाय ऩटक गबावती 
जाॉच गयाउने भङ्जहरा ३०.५%, सङ्टत्केयीऩश्चात ्३ ऩटक जाॉच गयाउने भङ्जहरा जम्भा ५.६%, ताङ्झरभ 
प्राि स्वास््म कभॉहरूफाट सङ्टत्केयी गयाउने भङ्जहराहरू १५.२% यहेका छन ्। त्मस्तै सॊस्थागत 
सङ्टत्केयी ६२%, भात ृभतृ्मङ्ट दय य नवजात ङ्ञशशङ्ट तथा ५ वषा भङ्टङ्झनका फारफाङ्झरका भतृ्मङ्ट दय शूतम 
यहेको छ ।  हेऩाटाइङ्जटस फी सङ्जहतको ऩेतटाभ्मारेतट तीनवटै िोऩ रगाएका फारफाङ्झरका ६९.६% 
य सम्ऩूणा िोऩ रगाएका फारफाङ्झरका ५४.३% छन ्। रङ्ञऺत जनसॊख्मा फढी बएका कायणरे ऩूणा 
िोऩको प्रङ्झतशत कभ देङ्ञिएको य िोऩ शत प्रङ्झतशतरे रगाएको जनाइएको छ । एच.आई.बी. 
एड्सको सॊख्मा शूतम यहेको छ बने राकोभाको २ ङ्झफयाभी यहेका छन ् । २ जना क्मातसयका 
ङ्झफयाभी, ३४ जना भधङ्टभेहका ङ्झफयाभी य ३१ जना दीर्ा श्वासप्रश्वासका ङ्झफयाभी यहेका छन ्तय भतृ्मङ्टदय 
बन ेिङ्टराइएको छैन । जम्भा २५% र्यऩङ्चयवायरे भात्र तीस ङ्झभनेटङ्झबत्र स्वास््म सॊस्थाभा ऩङ्टग्न 
सक्न ेदेङ्ञितछ ।  

 मस गाउॉऩाङ्झरकाभा कोङ्झबड १९ फाट सङ्िभण हङ्टनेको सॊख्मा १६२ ऩङ्टगेको छ । त्मसभध्मे १६० 
जना ङ्झनको बए बने २ जनाको भतृ्मङ्ट बएको छ । मस ऩाङ्झरकाको स्वास््म सॊस्थाभा कोङ्झबड १९ 
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का ङ्झफयाभीका राङ्झग जम्भा ८ शैमा छङ्टयाइएको छ । त्मस्तै गयी ३ वटा क्वायेतटाइन केतद्रभा 
१२ वटा शैमाको व्मवस्था गङ्चयएको छ । वैदेङ्ञशक योजगायभा धेयै व्मङ्ञक्तहरू ङ्जवदेश जाने य स्वदेश 
पका न े साथै काठभाडौंङ्झतय ऩङ्झन आवतजावत हङ्टने गयेका हङ्टनारे कोङ्झबड जस्ता अरु ऩङ्झन सरुवा 
योगहरू मस ङ्ञजलराभा ङ्झबङ्झत्रन सक्न ेसम्बावना यहेको छ । कोङ्झबडका व्मवस्थाऩनका राङ्झग स्थानीम 
तथा अतम कोषफाट प्राि दङ्टई वषाभा रु. १५ राि सॊर् य प्रदेशफाट प्राि बएको देङ्ञितछ ।  

३.  प्रभङ्टि सभस्मा  
 स्वास््म सॊस्थाभा ङ्छदइयािेको सेवा तथा सङ्टङ्जवधा ऩमााि नहङ्टन ङ्ट,, सङ्टङ्जवधाको गङ्टणस्तय सङ्टधाय गना नसङ्जकनङ्ट, 

ङ्ञचङ्जकत्सक रगामत स्वास््म ऺेत्रका जनशङ्ञक्तको कभी हङ्टन ङ्ट, कामायत जनशङ्ञक्तहरूराई आवश्मक 
ताङ्झरभको व्मवस्था नहङ्टन, एम्वङ्टरेतस सङ्टङ्जवधा नहङ्टन ङ्ट, फजेटभा सशता अनङ्टदानभा उछच ङ्झनबाय यहनङ्ट, 
ङ्झन्शङ्टलक प्रदान गनङ्टाऩने औषङ्झध सभमभा प्राि नहङ्टन ङ्ट य अऩमााि हङ्टन ङ्ट आङ्छद मस ऺेत्रका प्रभङ्टि सभस्मा 
हङ्टन ्।  

 मस गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका १० प्रभङ्टि योगहरू ङ्झनम्न ताङ्झरकाभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ । 

ि=सॊ प्रभङ्टि योगहरू ि=सॊ प्रभङ्टि योगहरू 

१ उछच यक्तचाऩ ६ ऺमयोग  

२ भङ्टटङ्ट योग ७ ज्वयो 
३ भधङ्टभेह ८ ङ्झनभोङ्झनमा  
४ श्वासप्रश्वास सम्फतधी दीर्ा योग ९ झाडाऩिारा 
५ भगृौरा योगी १० ऩाठेर्य िस्ने य क्मातसय 

 

४.  अवसय य च ङ्टनौती 
(क)  अवसय 
 मस गाउॉऩाङ्झरकाभा आभा तथा ऩाॉच वषाभङ्टङ्झनका फारफाङ्झरकाहरूको स्वास््म तथा ऩोषणका सूचकहरू 

प्रगङ्झतशीर हङ्टन ङ्ट, ङ्जवङ्झबङ्ङ गैयसयकायी सॊस्थाहरूफाट सहमोग प्राि हङ्टन ङ्ट, सफै वडाभा स्वास््म सॊस्था हङ्टन ङ्ट, 
६ वटा फङ्झथाङ सेतटयहरू सञ्चारनभा यहनङ्ट,का साथै १५ शैमाको अस्ऩतार स्थाऩना बइसक्नङ्ट तथा 
वडा नॊ १ य २ भा वडा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत सभेत गठन हङ्टन ङ्ट कोङ्झबड १९ का कायणरे 
स्वास्थ ऩूवााधायका साथै उऩकयण िङ्चयद य आऩूङ्झता तथा िोऩ कामािभ उऩरधध बई सॊर्ीम 
सयकायफाट सहमोग प्राङ्झिभा ङ्झनयततयता यहनङ्ट आङ्छद स्वास्थ ऺेत्रका अवसय हङ्टन ्। 

(ि)  च ङ्टनौती 
 प्राथङ्झभक स्वास््म केतद्र तथा चौकीहरुभा लमाफ,, एक्स ये, भेङ्ञशन, इङ्झसजी सङ्टङ्जवधाको व्मवस्था य 

ङ्जवस्ताय गनङ्टा,, सफै गबावती भङ्जहराराई चायै ऩटक जाॉच गना स्वास्थ सॊस्था तथा प्रसूङ्झत केतद्रभा 
लमाउनङ्ट य स्वास््म सस्थाभा सङ्टत्केयी गयाउनङ्ट, सफै नागङ्चयकराई गङ्टणस्तयीम स्वास््म सङ्टङ्जवधाको ऩहङ्टॉच 
ऩङ्टयमाउनङ्ट, ङ्चयपयर स्वास््म सेवाको सहज व्मवस्था गनङ्टा, अस्ऩतारको सॊयचना सङ्टधाय तथा डाक्टय 
रगामत अतम स्वास््मकभॉको दयफतदी ऩूङ्झता गनङ्टा,, दीर्ा योगको ऩङ्जहचान य उऩचाय गनङ्टा, एम्फङ्टरेतस 
सेवा सञ्चारन हङ्टन नसक्नङ्ट, ङ्जकशोयङ्जकशोयीहरूभा देङ्ञिएको दङ्टव्मासन ङ्झनमतत्रण गनङ्टा, ङ्जकशोयावस्थाभा 
गबावती हङ्टनफाट योक्नङ्ट आङ्छद प्रभङ्टि च ङ्टनौतीहरू हङ्टन ्।  



 

59 

 

५.  रक्ष्म 

 आधायबतू स्वास््म सेवाभा सफैको ऩहङ्टॉच बएको हङ्टन े

६.  उद्दशे्म 

 स्वास््म सङ्टङ्जवधाको ङ्जवस्ताय गनङ्टा 
७.  यणनीङ्झतहरू  

क) गङ्टणस्तयीम स्वास्थ सङ्टङ्जवधा ङ्जवस्ताय गने । 

ि) वैकङ्ञलऩक स्वास््म सेवाको ङ्जवस्ताय गने। 

ग) भातङृ्ञशशङ्ट तथा ऩोषण सङ्टयऺा कामभ गने । 

८.   यणनीङ्झत यकामानीङ्झतहरू 

/0fgLlt sfo{gLlt 

१. गङ्टणस्तयीम स्वास््म सङ्टङ्जवधा ङ्जवस्ताय गने १)  अस्ऩतार तथा स्वास्थ चौकीभा लमाफ,, एक्सये, 
इङ्झसजी जस्ता सेवा तथा आधायबतू उऩकयण 
रगामतका आवश्मक अतम सङ्टङ्जवधाको व्मवस्था 
गङ्चयने छ ।  

२)  प्रत्मेक गबावती भङ्जहराराई स्वास््म सॊस्थाभा 
जाॉच तथा सङ्टत्केयी गयाउन प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।  

३)  सफै स्वास््म सॊस्थाहरूभा स्तय अनङ्टसाय एक्स ये, 
लमाफ रगामतका तमूनतभ उऩकयण य 
जनशङ्ञक्तको व्मवस्था गङ्चयनछे ।  

४)  कोङ्झबड रगामत अतम सॊिाभक सरुवा योग 
ङ्जवरुद्ध योकथाभका राङ्झग सफै वडाभा ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयनेछ । भहाभायी 
रगामतका योग योकथाभभा सङ्जिम गयाइनछे ।  

५)  सॊिाभक सरुवा योगको योकथाभका राङ्झग 
आवश्मक ऩदाा क्वायेतटाइनको राङ्झग प्रमोगभा 
आउन सक्ने बवनहरूको ऩङ्जहचान य धमवस्था 
गङ्चयनेछ । 

६)  स्वास््म सॊस्थाभा आवश्मक कभाचायी व्मवस्थाका 
साथै ङ्झन्शङ्टलक प्रदान गनङ्टाऩने औषङ्झध सभमभै 
ऩमााि भात्राभा उऩरधध गयाई त्मस्को 
व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन गङ्चयनछे । 

७)  स्वास््म जनशङ्ञक्तराई ङ्चयफे्रसय ताङ्झरभका साथै 
भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवकाहरूराई आवश्मक 
ताङ्झरभ ङ्छदइनछे । 

८)  स्वास््म ङ्झफभाको ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ । 

९) भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊसेङ्जवकाका राङ्झग उत्प्रयेणा 
हङ्टने िारको कामािभ सञ्चारन गङ्चयनछे ।  
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१०)  ङ्झत्रशङ्टरी अस्ऩतारराई ङ्चयपयर अस्ऩतारको 
रूऩभा ङ्जवकास गना प्रदेश सयकाय य अतम 
सम्फङ्ञतधत ङ्झनकामसॉग सहकामा गङ्चयनेछ ।  

११) स्त्री योग ङ्जवऻ (डाक्टय) द्वाया भङ्जहराहरूको 
ऩाठेर्य तथा स्तन क्मातसयको ऩङ्जहचान य 
उऩचायको राङ्झग स्वास््म ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन 
गङ्चयनेछ ।  

१२) कम्तीभा दङ्टईवटा एम्फङ्टरेतसफाट सेवा शङ्टरु  
गङ्चयनेछ ।  

१३) तत्कार उऩचाय नहङ्टॉदा ज्मानको जोङ्ञिभभा ऩने 
प्रकृङ्झतको सङ्टत्केयी, दङ्टर्ाटनाभा ऩयेका व्मङ्ञक्त 
आङ्छदको उऩचायका राङ्झग सॊर्ीम सयकायसॉग 
सभतवम गयी हेरी– एम्फङ्टरेतस सेवा उऩरधध 
गयाउन सहजीकयण गङ्चयनछे ।  

१४) सभम सभमभा अस्ऩतार वा स्वास््म सॊस्थाभा 
ङ्जवङ्जवध ङ्जवशेषऻ सेवा सङ्जहतको र्ङ्टम्ती ङ्ञशङ्जवय 
सञ्चारन गङ्चयनेछ।  

१५) नसने जङ्जटर प्रकृङ्झतका योगीराई ङ्चयपय गदाा 
ङ्जवङ्ञशङ्जष्टकृत अस्ऩतारसॉग सभतवम गङ्चयनेछ। 

२. वैकङ्ञलऩक स्वास््म सेवाको ङ्जवस्ताय गने 

 

१) आमङ्टवेद, होङ्झभमोऩेथी, प्राकृङ्झतक ङ्ञचङ्जकत्सा उऩचाय 
ऩद्धङ्झत प्रबावकायी देङ्ञिएका योगीहरूराई सो 
उऩचाय ऩद्धङ्झत उऩमोग गना सहजीकयण गङ्चयनेछ ।  

२) ऩयम्ऩयागत उऩचायभा सॊरग्न जनशङ्ञक्तको ऺभता 
ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

३) मोगाभ्मासराई ङ्झनमङ्झभत जीवन ऩद्धङ्झतसॉग आफद्ध 
गना प्रोत्साहन गङ्चयनेछ, साथै मोग ङ्ञशऺाराई 
ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺाभा आफद्ध गङ्चयनेछ । 

३. भातङृ्ञशशङ्ट तथा ऩोषण सङ्टयऺा कामभ गने १)  िाद्य व्मवहायभा सङ्टधाय गना स्थानीम ऩौङ्जष्टक 
िानेकङ्ट याको उऩमोगभा जोड ङ्छदइनेछ ।  

२) गबावती भङ्जहराको गबाावस्थाभा ४ ऩटक जाॉच य 
सङ्टत्केयी भङ्जहराको ३ ऩटक जाॉचराई प्रोत्साहन 
गना भाङ्झसक रूऩभा स्वास््म सॊस्थाफाट 
जनचेतनाभूरक नाटक प्रदशान गङ्चयनेछ । 

३)  ऩाॉच वषा भङ्टङ्झनका फारफाङ्झरका, गबावती तथा 
सङ्टत्केयी भङ्जहराको स्वास््मराई ध्मानभा यािी 
भाङ्झसक रूऩभा अण्डा तथा गेडागङ्टडी ङ्जवतयण 
कामािभ सञ्चारन गङ्चयनछे । अत्मावश्मक 
देङ्ञिएभा आइयन तथा पोङ्झरक चक्की सभेत 
उऩरधध गयाइने छ। 
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४) फार ङ्जववाहरे गदाा ङ्जकशोयावस्थाभै गबाधायण हङ्टने य 
मसरे लमाउन सक्ने जङ्जटरताफाये जनचेतना 
जगाउन ङ्जवद्यारमभापा त वषाको तीन ऩटक ङ्जवशषे  
सचेतना कामािभ आमोजना गङ्चयनेछ । 

९.  प्रभङ्टि कामािभहरू  
क)  गाउॉऩाङ्झरकारे गने 

१) आधायबतू स्वास््म नीङ्झत तजङ्टाभा 
२) अस्ऩतार सञ्चारन 

३) स्वास््म सॊस्थाको ऩूवााधाय ङ्जवकास 

४) स्वास््म ङ्जवऻहरूद्वाया स्वास््म ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन 

५) एम्फङ्टरेतस सेवा  
६) स्वास््म ङ्झफभाको ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय 
७) सङ्टयङ्ञऺत सङ्टत्केयी सेवा 

ि)  प्रदेश सयकायसॉग सहकामाभा सम्ऩादन हङ्टन े

१) स्वास््म सॊस्थाको ऩूवााधाय ङ्जवकास 

२) ङ्झत्रशङ्टरी अस्ऩतारराई ङ्चयपयर अस्ऩतारको रूऩभा ङ्जवकास गना प्रदेश सयकायसॉग सभतवम  
ग)  सॊर्ीम सयकायसॉग सहकामाभा सम्ऩादन हङ्टन सक्न े

१) स्वास््म सॊस्थाको ऩूवााधाय ङ्जवकास 

२) स्वास््म ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन  

१०. अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

 मोजना अवङ्झधको अततसम्भभा स्थानीम स्वास््म नीङ्झत तजङ्टाभा बएको हङ्टने, गाउॉऩाङ्झरकाभा आवश्मक 
औजाय, उऩकयणसङ्जहत १५ फेडको अस्ऩतार सञ्चारनभा आएको हङ्टने, ङ्चयपयर अस्ऩतारसॉग सम्फतध 
स्थाङ्जऩत बएको हङ्टन,े ७५ प्रङ्झतशत भङ्जहराहरू स्वास््म सॊस्थाभा सङ्टत्केयी बएको हङ्टन,े सङ्टत्केयी ऩश्चात ्३ 
ऩटक जाॉच गयाउने भङ्जहरा १५% ऩङ्टर् माउन,े ४ ऩटक गबावती जाॉच गयाउने भङ्जहरा ६०% ऩङ्टगेको 
हङ्टनछे ।  
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६.३ रैङ्जङ्गक सभानता, साभाङ्ञजक सभावेशीकयण तथा रङ्ञऺत वगा 
 

१.  ऩषृ्ठबङू्झभ  
 रैङ्जङ्गक सभानता तथा साभाङ्ञजक सभावेशीकयण (रैससास) वताभान अवस्थाभा अत्मतत भहत्वऩूणा 

सवार हो । सॊङ्जवधानरे सभानङ्टऩाङ्झतक सभावेशी य सहबाङ्झगताको ङ्झसद्धाततका आधायभा सभताभूरक 
सभाजको ङ्झनभााणका राङ्झग वगॉम, जातीम, ऺेत्रीम, बाङ्जषक, धाङ्झभाक, रैङ्जङ्गक ङ्जवबेद ङ्जहॊसा तथा सफै 
प्रकायको जातीम छङ्टवाछूत एवॊ ङ्जवबेदको अतत्म गयी आङ्झथाक सभानता, सभङृ्जद्ध, साभाङ्ञजक तमाम 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने सॊकलऩ गङ्चयएको छ । मसैगयी सॊङ्जवधानरे भङ्जहराको हक, फारफाङ्झरकाको हक, 

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरूको राङ्झग साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको हक, असहाम एकर भङ्जहरा, अऩाङ्गता बएका 
फारफाङ्झरका, आफ्नो हेयचाह आपै गना नसक्ने तथा रोऩोतभङ्टि जाङ्झतका नागङ्चयकराई साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺाको हक, ज्मेष्ठ नागङ्चयकको हकका साथै त्मस्ता वगासभेतराई याज्मफाट ङ्जवशषे सॊयऺण तथा 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा प्रत्माबङू्झत जस्ता भौङ्झरक हकको व्मवस्था गयेको छ । १५औॊ मोजनारे ऩङ्झन 
भङ्जहराको सभान तथा अथाऩूणा सहबाङ्झगतासङ्जहत सायबतू सभानता कामभ गने रक्ष्म यािेको छ । 
“कोङ्जहऩङ्झन छङ्टट्ट्नङ्ट हङ्टॉदैन” बङे्ङ भातमताका साथ ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मको रक्ष्म ५ भा रैङ्जङ्गक सभानता 
हाङ्झसर गने य सफै भङ्जहरा, ङ्जकशोयी य फाङ्झरकाराई सशक्त फनाउने बङे्ङ कङ्ट या उलरेि गङ्चयएको  
छ ।  

२.  वस्तङ्टगत ङ्ञस्थङ्झत 

 मस म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका जम्भा १९,३६२ जनसॊख्मा (स्थरगत सवेऺण) भध्मे भङ्जहराको 
५१.४१% (९९५४) यहेको छ । मसै गयी जनजाङ्झत ९०.७५%, फारफाङ्झरका तथा ङ्जकशोय 
ङ्जकशोयी १९.२४% (जतभदेङ्ञि १९ वषासम्भका सभूह), ज्मेष्ठ नागङ्चयक ३.१६%, अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञक्त १.१२%, तथा एकर भङ्जहरा ३.६५% यहेको छ । मसैगयी गाउॉऩाङ्झरकाको औसत साऺयता 
४४% यहेकोभा भङ्जहरा साऺयता ४६.५१%, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ताभा आफद्ध जनसॊख्मा ३१.०८%, 

कङ्ट र योजगायीभा भङ्जहराको ङ्जहस्सा २४.७%, भङ्जहराको स्वाङ्झभत्वभा यहेका ११.१०% ,सॊमङ्टक्त 
स्वाङ्झभत्वभा २.२६%, यहेको देङ्ञितछ । कृङ्जष ऩेशाभा सॊरग्न भङ्जहरा ५८%, (ऩ ङ्टरुष २९६३ य 
भङ्जहरा ३६६८) यहेको छ । मस ऩाङ्झरकाभा ङ्झनवााङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको सॊख्मा, भङ्जहरा ४०.६३% 
(१३), दङ्झरत तथा अलऩसॊख्मक सभङ्टदामफाट १८.७%(६) यहेको छ । 

३.  प्रभङ्टि सभस्मा 
 ङ्ञशऺा, स्वास््म रगामतका सेवाभा भङ्जहराको ऩहङ्टॉच कभजोय हङ्टन ङ्ट, भङ्जहरा रङ्ञऺत कामािभको कभी, 

हङ्टन ङ्ट, भङ्जहरा, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त तथा फारभैत्री ऩूवााधायको कभी, हङ्टन ङ्ट, ज्मेष्ठ नागङ्चयकको हेयचाहभा 
कभी हङ्टदै जानङ्ट, जाङ्झतम ङ्जवबेद, भङ्जहरा ङ्जहॊसा योङ्जकन नसङ्जकनङ्ट, भङ्जहरा तथा तेस्रोङ्झरङ्गी भाङ्झथ ङ्जवङ्झबङ्ङ 
िारका ङ्जवबेद कामभै हङ्टन ङ्ट, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त एवॊ ज्मेष्ठ नागङ्चयकका सभस्मा सॊवोधन हङ्टन 
नसक्नङ्ट, नेततृ्व तहभा भङ्जहराको सहबाङ्झगता कभ हङ्टनङ्ट, नेततृ्व ऺभता ङ्जवकासको कभी हङ्टन ङ्ट, िण्डीकृत 
त्माङ्कको अबाव हङ्टन ङ्ट आङ्छद प्रभङ्टि सभस्माका रूऩभा यहेका छन ्। 
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४.  अवसय य च ङ्टनौती  
(क)  अवसय  
 रैससास सम्फतधी सङ्टस्ऩष्ट सॊफैधाङ्झनक व्मवस्था हङ्टन ङ्ट, सॊङ्जवधानको भौङ्झरक हकभा सभावेशीकयणराई 

प्राथङ्झभकता ङ्छदई सो अनङ्टसाय ङ्जवङ्झबङ्ङ हक सङ्टयङ्ञऺत हङ्टन ङ्ट, सभावेशी प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वको सॊवैधाङ्झनक एवॊ 
कानूनी व्मवस्था हङ्टन ङ्ट अङ्झधकायभा आधाङ्चयत ङ्जवकास, ऩाङ्झरकाको ङ्झनणाम प्रङ्जिमाभा भङ्जहरा दङ्झरत तथा 
अलऩसॊख्मकको सहबाङ्झगताराई सफै तहका सयकायहरूरे आत्भसात ्गनङ्टा, स्थानीम जनजाङ्झत सभङ्टदामको 
र्यामसी ङ्झनणाम प्रङ्जिमाभा भङ्जहराको बङू्झभका प्रबावकायी हङ्टन ङ्ट, सॊङ्जवधानरे फारफाङ्झरकाको हकराई 
भौङ्झरक हकको रूऩभा अॊगीकाय गनङ्टा, ज्मेष्ठ नागङ्चयकको व्मवस्थाऩन स्थानीम अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्र यहनङ्ट, 
ज्मेष्ठ नागङ्चयकको ऻान, सीऩ य अनङ्टबवराई उऩमोग गने वातावयण सजृना हङ्टॉदै जानङ्ट, सॊङ्जवधानभा 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तको राङ्झग सेवा–सङ्टङ्जवधा य साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको व्मवस्था हङ्टन ङ्टराई गाउॉऩाङ्झरकाको 
अवसयको रूऩभा ङ्झरन, फढ्दो साभाङ्ञजक चेतनारे भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, ज्मेष्ठ नागङ्चयक य अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञक्तहरूप्रङ्झतको दृङ्जष्टकोणभा सङ्टधाय हङ्टॉदै जानङ्ट, आङ्छद मस ऺेत्रका प्रभङ्टि अवसयका रूऩभा 
यहेका छन ्।  

(ि) च ङ्टनौती 
 भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, अऩाङ्गता बएका य ज्मेष्ठ नागङ्चयकभैत्री ऩूवााधायको ङ्जवकास गनङ्टा, आङ्झथाक तथा 

साभाङ्ञजक ङ्ञजवनभा रैङ्जङ्गक सभानता कामभ गनङ्टा, भङ्जहराभाङ्झथ हङ्टन े सफै ङ्जकङ्झसभका ङ्जहॊसा, ङ्जवबेद य 
शोषणको अतत्म गनङ्टा, भङ्जहराको र्यामसी काभको आङ्झथाक भूलमाॊकन गनङ्टा, ङ्जवऩङ्ङ, सीभाततकृत 
भङ्जहराहरूको आङ्झथाक अवस्थाभा सङ्टधाय लमाउनङ्ट, फारफाङ्झरका तथा ङ्जकशोयङ्जकशोयीहरूको आधायबतू 
अङ्झधकाय उऩबोग गना सक्न ेवातावयण सजृना गनङ्टा, ऩाङ्झरका ङ्झबत्रका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकाम एवॊ सङ्झभङ्झतभा 
भङ्जहरा, अऩाङ्गता बएका तथा ङ्जऩछङ्झडएका वगा य सभङ्टदामको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व, अथाऩूणा सहबाङ्झगता य 
ङ्झनणामभा ऩहङ्टॉच स्थाङ्जऩत गनङ्टा, फारभैत्री स्थानीम शासन स्थाऩना गनङ्टा, योजगायीभा अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञक्तको ऩहङ्टॉचका राङ्झग ङ्जवशेष ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झत एवॊ प्राङ्जवङ्झधक व्मवस्थाऩन गनङ्टा, ज्मेष्ठ नागङ्चयकराई 
आनतदभम जीवन ङ्ञजउन ेवातावयण सजृना गनङ्टा, अऩाङ्गताभैत्री ङ्ञशऺा य उनीहरूको राङ्झग आवश्मक 
सहामक साभग्रीको उऩरधधता गनङ्टा,  सफै ङ्जवषमऺेत्र तथा उऩऺेत्रभा रैङ्जङ्गक सभानता तथा साभाङ्ञजक 
सभवेशीकयणराई भूरप्रवाहीकयण गनङ्टा, गाउॉऩाङ्झरकाभा रैङ्जङ्गक सॊवेदनशीर फजेट तथा ऩयीऺण 
कामािभ रागू गनङ्टा आङ्छद च ङ्टनौतीका रूऩभा यहेका छन ्। 

५.  रक्ष्म 

 ङ्जवकास प्रङ्जिमा य अवसयको उऩमोगभा सभताभूरक सभावेशी बएको हङ्टने । 

६.  उद्दशे्म 

 रैङ्जङ्गक सभानता य साभाङ्ञजक सभावेङ्ञशता अङ्झबवृङ्जद्ध गनङ्टा । 

७.  यणनीङ्झत  
1. वङ्ञञ्चङ्झतभा ऩयेका ङ्झरङ्ग, वगा य सभङ्टदामको सशङ्ञक्तकयण, भूरप्रवाहीकयण एवॊ ङ्जहॊसा ङ्जवबेदको 

अतत गने, 

2. ङ्जवकासका अवसयहरूभा सभावेशी, सभताभूरक सहबाङ्झगताद्वाया प्राि राबको ङ्जवतयण गने, 
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3. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरूको साभाङ्ञजक सॊयऺण तथा सङ्टयऺा सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गदै ङ्जवकास तथा 
सशङ्ञक्तकयण गने, 

4. फारफाङ्झरकाकाहरूको हकको सङ्टयऺा (फाॉछन ऩाउन,े ङ्जवकास, सहबाङ्झगता एवॊ सॊयऺण) तथा 
फारभैत्री वातावयण तमाय गने, 

5. ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरूको सम्भान तथा सॊयऺण गने, 

6. रैससास सम्फेदनशीर फजेटको व्मवस्था तथा ऩयीऺण गने । 

८.  कामानीङ्झत 

यणनीङ्झत कामानीङ्झत 

१. वङ्ञञ्चङ्झतभा ऩयेका ङ्झरङ्ग, फगा य 
सभङ्टदामको सशङ्ञक्तकयण, भूरप्रवाहीकयण 
एवॊ ङ्जहॊसा ङ्जवबेदको अतत गने 

 

1. गाउॉऩाङ्झरका तहभा रैससास यणनीङ्झत तमाय गयी 
स्थानीमस्तयभा यहेका सर्ॊ सॊस्थाहरूसॉग सभेत सभतवम 
गयी  कामाातवमन गङ्चयनेछ। 

2. वङ्ञञ्चङ्झतभा ऩयेका वगा, ङ्झरङ्ग य सभङ्टदामको औऩचाङ्चयक 
तथा अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा तथा ताङ्झरभको व्मवस्था गयी 
चेतनास्तय अङ्झबवृङ्जद्ध गङ्चयनेछ । 

3. वङ्ञञ्चतीकयण, ङ्जवबेद य ङ्जहॊसाभा ऩयेका जाङ्झत, वगा य 
सभङ्टदामका भङ्जहराको ऺभता वृङ्जद्धका कामािभ सञ्चारन 
गयी सशङ्ञक्तकयण गङ्चयनेछ । 

4. रैससासभङ्टिी ङ्जवकास प्राङ्झिको राङ्झग ऩङ्टरुष तथा अतम 
फगाको सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गङ्चयनेछ । 

5. सम्फद्ध नागङ्चयकहरूभा तमाङ्जमक सङ्झभङ्झत प्रबाकाङ्चयता 
अङ्झबवृङ्जद्ध गयी तमाङ्जमक सङ्झभङ्झतप्रङ्झत सफै नागङ्चयकको 
ङ्जवश्वास अङ्झबवृङ्जद्ध गङ्चयनछे ।  

6. रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसाको अतत्मको राङ्झग ऩाङ्झरकास्तयीम 
ऩङ्टन्स्थाऩना कोषको स्थाऩना तथा सञ्चारन गङ्चयनङ्टका 
साथै  ऩङ्टन्स्थाऩना केतद्र स्थाऩना गयी सञ्चारन गङ्चयनछे  

7. भानव फेचङ्झफिन तथा रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसाफाट ऩीङ्झडत य 
प्रबाङ्जवतहरूराई आत्भङ्झनबाय फनाउन व्मवसामभूरक 
ताङ्झरभ तथा योजगायीका अवसयहरूभा सहबाङ्झगताका 
राङ्झग व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

8. रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा, भानव फेचङ्झफिन, फारङ्जववाह तमूनीकयण 
गना स्थानीमस्तयभा धमाऩक रूऩभा सचेतनाभूरक 
कामािभहरू सञ्चारन गङ्चयन ेछन ्। 

२. ङ्जवकासका अवसयहरूभा सभावेशी, 
सभताभूरक सहबाङ्झगताद्वाया प्राि 

1. वङ्ञञ्चङ्झतभा ऩयेका वगा, ङ्झरङ्ग य सभङ्टदामको योजगाय, ऩेशा 
य व्मवसामभा सभताभूरक सहबाङ्झगता गयाई अवसयको 



 

65 

राबको ङ्जवतयण गने 

 

उङ्ञचत व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

2. भङ्जहराहरूको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गयी भङ्जहरा ऩङ्टरुषको 
बङू्झभका ऩङ्चयवतान गदै आङ्झथाक ङ्जिमाकराऩभा उनीहरूको 
सॊरग्नताभा वृङ्जद्ध गङ्चयनछे । 

3. ङ्जवकासका सफै चयण य प्रङ्जिमाभा भङ्जहराको अथाऩूणा 
सहबाङ्झगता फढाउॉदै सेवा सङ्टङ्जवधा य अवसयभा ऩहङ्टॉच 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गङ्चयनछे । 

4. गाउॉऩाङ्झरकाभा सञ्चारन हङ्टन ेसफै ङ्जवषमऺेत्र, उऩऺते्रका 
सफै कामािभहरुभा रैङ्जङ्गक सभानता तथा साभाङ्ञजक 
सभवेशीकयणराई भूरप्रवाहीकयण गङ्चयनङ्टका साथै, रैङ्जङ्गक 
सॊवेदनशीर फजेट तथा ऩयीऺण कामािभ रागू 
गङ्चयनेछ। 

5. गाउॉऩाङ्झरकाभा सञ्चारन हङ्टने सफै कामािभ, (सफै 
ङ्जवषमगत शािा, उऩशािाका ङ्जवषमऺते्र य उऩऺते्रगत 
सभेत) कामािभ य फजेट चिभा रैससास ङ्जवषमराई 
भूरप्रवाहीकयण गयी रैससास सॊवेदनशीर कामािभ य 
फजेट सञ्चारन गङ्चयनछे । 

6. भङ्जहरा, एकर भङ्जहरा, दङ्झरत य अलऩसॊख्मक 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको नेततृ्व ऺभता ङ्जवकास गयी 
उनीहरूको बङू्झभका सशक्त फनाइनेछ । 

7. फैंकभा जान नसक्ने उभेय सभूह य अशक्तता आधायभा 
जेष्ठ नागङ्चयक, एकर भङ्जहरा तथा अशक्त एकर 
भङ्जहराको हकभा एकर भङ्जहरा बत्ता वडा एवॊ टोर वा 
र्यदैरोस्तयभा सभेत ङ्जवतयण गने आवश्मक व्मवस्था 
ङ्झभराइनेछ । 

8. भङ्जहराभैत्री ऩूवााधाय एवॊ सॊयचना प्राथङ्झभकताका साथ 
ङ्झनभााण गङ्चयनेछ । 

३. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरूको 
साभाङ्ञजक सॊयऺण तथा सङ्टयऺा सङ्टङ्झनङ्ञश्चत 
गदै ङ्जवकास तथा सशङ्ञक्तकयण गने 

 

1. याज्मरे प्रदान गने ङ्ञशऺा, स्वास््म सेवा रगामतका 
सम्ऩूणा सेवा सङ्टङ्जवधाहरूभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरूको 
सहबाङ्झगता एवॊ ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने व्मवस्था  
ङ्झभराइनेछ । 

2. अऩाङ्गताको ङ्जकङ्झसभ अनङ्टसाय ङ्ञशऺा य सीऩसॉग आफद्ध 
गयाउन ङ्झफशेष ङ्ञशऺा य छात्रवृङ्ञत्त कामािभ सञ्चारन 
गङ्चयनेछ वा त्मस्ता शैङ्ञऺक सॊस्थाभा अध्ममन गयाउन 



 

66 

सम्फतध स्थाङ्जऩत गयी आवश्मक छात्रवृङ्ञत्त रगामतका 
सङ्टङ्जवधा उऩरधध गयाइनेछ। 

3. ङ्जवकासका हयेक तह य चयणभा अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञक्तहरूको सहबाङ्झगता फढाउॉदै उनीहरूको  साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺाको व्मवस्था ङ्झभराइनछे ।  

4. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तहरूराई साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता 
उऩरधध गयाउन वडा एवॊ टोरस्तयभा ङ्जवतयण गना 
सभेत आवश्मक व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।  

5. अऩाङ्गता भैत्री बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभााण गङ्चयनेछ । 

४. फारफाङ्झरकाकाहरूको हकको सङ्टयऺा 
(फाॉछन ऩाउन,े ङ्जवकास, सहबाङ्झगता एवॊ 
सॊयऺण) तथा फारभैत्री वातावयण तमाय 
गने 

1. फारभैत्री सम्फतधी नीङ्झत, यणनीङ्झत य कामािभहरूको 
ङ्झनभााण गदै उनीहरूको हक ङ्जहत सॊयऺणको व्मवस्था 
ङ्झभराइनेछ ।  

2. फारफाङ्झरका भैत्री गाउॉऩाङ्झरका र्ोषणा गयी 
फारफाङ्झरकाको हकको सॊयऺण गङ्चयनेछ । 

3. फारअङ्झधकायका ऺेत्रभा काभ गने सॊस्थाहरूसॉग सहकामा 
गयी फारफाङ्झरका तथा ङ्जकशोयङ्जकशोयी ङ्जवरुद्धको सफै 
प्रकायका ङ्जवबेद, दङ्टव्मावहाय, शोषण, उऩेऺा एव ङ्जहॊसा, 
रगामतका ङ्जवषमभा सचेतना अङ्झबवृङ्जद्ध एवॊ सम्फङ्ञतधत 
कानूनी प्रावधानका साथै नैङ्झतक ङ्ञशऺाको ङ्जवषम 
ङ्जवद्यारमको ऩाठ्यिभभा सभावेश गयाइनेछ । 

4. फारफाङ्झरका तथा ङ्जकशोयङ्जकशोङ्चयको शायीङ्चयक य 
भानङ्झसक ङ्ञस्थङ्झत एवॊ जीवन ङ्झनवााहको अवस्था अनङ्टरूऩ 
ङ्ञशऺा प्राङ्झिको वातावयण तमाय गना आवश्मक सूचना 
सॊकरन गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

5. फारफाङ्झरका तथा ङ्जकशोयङ्जकशोयी भैत्री ङ्ञशऺा प्रणारीको 
ङ्जवकास य प्रमोग गयाइनेछ । 

6. फारफाङ्झरका भैत्री ऩूवााधायको ङ्झनभााणभा ङ्जवशषे ध्मान 
ङ्छदइनेछ। 

५.ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरूको सम्भान तथा 
सॊयऺण गने 

1. ऩूणा जीवनमाऩनको अनङ्टबङू्झत ङ्छदराउन उनीहरूको अनङ्टबव 
एवॊ ङ्झसऩको सॊयऺण गदै, मोगदानको आधायभा सम्भान 
य आदय गङ्चयनेछ । 

2. ८० वषाबतदा भाङ्झथका ज्मेष्ठ नागङ्चयक तथा अशक्त 
नागङ्चयकका राङ्झग वडा टोरस्तय वा र्य र्यभा 
ङ्जवतयणको व्मवस्थाको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गङ्चयनेछ । 
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3. ज्मेष्ठ नागङ्चयक भैत्री बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभााण गङ्चयनेछ । 

६. रैससास फजेटको व्मवस्था तथा 
ऩयीऺण गने 

1. गाउॉऩाङ्झरका तहको मोजना, फजेट य प्राि 
उऩरङ्ञधधहरूको नीङ्झत शीषाकहरूभा फजेट व्मवस्था बए 
अनङ्टरूऩ रैससास ऩयीऺण गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

2. भङ्जहरा, दङ्झरत, ज्मेष्ठ नागङ्चयक, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्त, 

रैङ्जङ्गक तथा मौङ्झनक अलऩसङ्ख्मक, फारफाङ्झरका, ङ्जवऩङ्ङ 
वगा, रोऩोतभङ्टि य सीभाततकृत सभङ्टदाम सम्फतधी 
िण्डीकृत त्माङ्क य प्रङ्झतवेदन तमाय गने व्मवस्था 
ङ्झभराइनेछ । 

 

९.  प्रभङ्टि कामािभ 

क)  स्थानीम तह आपैरे सम्ऩादन गने  
 रैससास (रैङ्जङ्गक, ज्मेष्ठ नागङ्चयक, फारफाङ्झरका, ङ्जवऩङ्ङ वगा, रोऩोतभङ्टि य सीभाततकृत सभङ्टदाम 

भङ्जहरा) नीङ्झत तजङ्टाभा 
 िण्डीकृत त्माङ्क 

 भङ्जहरा सशङ्ञक्तकयण कामािभ, नेततृ्व ङ्जवकास तथा ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध ताङ्झरभ, अङ्झबभङ्टिीकयण 

 आमआजान तथा योजगायीभूरक कामािभ तथा सम्फङ्ञतधत ताङ्झरभ 

 तमाङ्जमक सङ्झभङ्झतको ऺभता ङ्जवकास 

 रैंङ्जङ्गक ङ्जवबेद, ङ्जहॊसा तथा शोषण अतत्म सम्वतधी अङ्झबभङ्टिीकयण 

 फारभैत्री नीङ्झत तथा कामािभ 

 अऩाङ्गभैत्री सहामक सहमोग साभग्री ङ्जवतयण 

 ज्मेष्ठ नागङ्चयक सम्वतधी ङ्झनङ्झत, सभामोजन, ङ्झनभााण तथा सॊशोधन 

 ज्मेष्ठ नागङ्चयक सम्भान कामािभ 

 ज्मेष्ठ नागङ्चयकका अनङ्टबव एवॊ सीऩको हस्ताततयण कामािभ 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ता ङ्जवतयण 

 रैससास उत्तयदामी फजेट ङ्जवङ्झनमोजन, रैससास फजेट ऩयीऺण । 

ि)  प्रदेश सयकायसॉग सहकामाभा सम्ऩादन हङ्टन े

 भङ्जहरा सशङ्ञक्तकयण कामािभ, नतेतृ्व ङ्जवकास तथा ऺभता अङ्झबवङृ्जद्ध ताङ्झरभ, अङ्झबभङ्टिीकयण 

 फारभैत्री ङ्झनङ्झत तथा कामािभ ङ्झनभााण, सभामोजना तथा सॊशोधन 

 ज्मेष्ठ नागङ्चयक सम्वतधी नीङ्झत, सभामोजना, ङ्झनभााण तथा सॊशोधन 

 अऩाङ्गभैत्री, फारफाङ्झरकाभैत्री, भङ्जहराभैत्री बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभााण (ङ्जवद्यारम, सयकायी कामाारम, 

भतत्रारम, गाउॉऩाङ्झरका बवन, सावाजङ्झनक बवनहरू, सडक) 
 अऩाङ्गभैत्री सहामक सहमोग साभग्री ङ्जवतयण 

ग)  सॊर्ीम सयकायसॉग सहकामाभा सम्ऩादन हङ्टन े

 अऩाङ्गभैत्री, फारफाङ्झरकाभैत्री, भङ्जहराभैत्री बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभााण (ङ्जवद्यारम, सयकायी कामाारम, 

भतत्रारम, गाउॉऩाङ्झरका बवन, सावाजङ्झनक बवनहरू, सडक) 
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१०. अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

 रैससास नीङ्झत तजङ्टाभा बएको हङ्टने, रैङ्जङ्गक उत्तयदामी फजेट प्रणारी अवरम्फन बएको हङ्टने, ३०० 
जनाराई ऺभता ङ्जवकास ताङ्झरभ ङ्छदइएको हङ्टन,े गाउॉऩाङ्झरकाफाट गठन हङ्टने सङ्झभङ्झतहरूभा सभावेशीता 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत बएको हङ्टने, रैससास अततयऺते्रीम िण्डीकृत त्माङ्क सॊकरनको अभ्मास शङ्टरु बएको हङ्टने, 
रैससास फजेट ऩयीऺण ङ्झनमङ्झभत बएको हङ्टनछे । 
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६.४ मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द 

 

१.  ऩषृ्ठबङू्झभ  
 उत्ऩादनशीर मङ्टवा भङ्टरङ्टकको ङ्जवकासका सॊवाहक हङ्टन ्। मसैगयी िेरकङ्ट द शायीङ्चयक तथा भानङ्झसक 

ङ्जवकासको भहत्वऩूणा भाध्मभ हो । सॊङ्जवधानरे याङ्जष्डम ङ्जवकासभा मङ्टवा सहबाङ्झगता अङ्झबवृङ्जद्ध गदै 
याजङ्झनङ्झतक, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक य आङ्झथाक अङ्झधकायहरूको ऩूणा उऩमोग गने वातावयण तमाय गयी 
मङ्टवाको सवााङ्गीण ङ्जवकास, सशङ्ञक्तकयण य मङ्टवा उद्यभशीरताका राङ्झग ङ्ञशऺा, स्वास््म, योजगायी 
रगामतका ऺेत्रभा ङ्जवशेष अवसय प्रदान गने व्मवस्था गयेको छ । मस गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र 
जनसॊख्माभा १५ वषादेङ्ञि ५९ उभेय सम्भको आङ्झथाक रुऩरे सङ्जिम जनसॊख्मा कङ्चयफ ४७.६५ 
प्रङ्झतशत यहेको छ बन ेकङ्चयफ ८.१३ प्रङ्झतशत मङ्टवाहरू वैदेङ्ञशक योजगायभा सॊरग्न देङ्ञितछन ्।  

 ऩतरौं मोजनाभा िेरकङ्ट दको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गयी स्वस्थ, सऺभ य अनङ्टशाङ्झसत नागङ्चयक तमाय ऩादै 
अततयााङ्जष्डम जगताभा याष्डको सम्भान अङ्झबवृङ्जद्ध गदै ऩङ्जहचान स्थाङ्जऩत गने बनी व्मवस्था बएको 
ऩाईतछ । िेरकङ्ट दको ङ्जवकास गयी गाउॉऩाङ्झरकाभा मङ्टवाको सशक्त बङ्जवष्म ङ्झनभााणभा समोग ऩङ्टग्ने 
बएकारे मङ्टवाको भनोवर उछच याख्न य याङ्जष्डम गौयव य गङ्चयभाको सॊयऺण गना िेरकङ्ट दराई 
व्मावसाङ्जमक ढॊगरे ङ्जवकास गदै रगेभा योजगायको सजृना बई ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्म हाङ्झसर गना 
सहज हङ्टन सक्छ ।  

२.  ङ्जवद्यभान अवस्था 
 मस गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र जनसॊख्माभा १५ वषादेङ्ञि ५९ उभेयसम्भको जनसॊख्मा कङ्चयफ ४७.६५ 

प्रङ्झतशत  बने कङ्चयफ ८.१३ प्रङ्झतशत मङ्टवाहरू वैदेङ्ञशक योजगायभा सॊरग्न देङ्ञितछन ्।  
३.  प्रभङ्टि सभस्मा 
 देशका मङ्टवाहरूको भनोबावना अनङ्टरूऩ य सभमानङ्टकूर प्रङ्जवङ्झधमङ्टक्त योजगायको कभी, मङ्टवा शङ्ञक्तको 

ऺभता ङ्जवकास हङ्टन नसक्नङ्ट, मङ्टवा रङ्ञऺत गयी कामािभको कभी, मङ्टवाको सीऩ य ताङ्झरभराई योजगाय 
य स्वयोजगायभा आफद्ध गना नसङ्जकनङ्ट, व्मावसाङ्जमक ताङ्झरभभा सफैको ऩहङ्टॉच नहङ्टन ङ्ट, मङ्टवाशङ्ञक्तराई 
उत्ऩादनशीर ऺेत्रभा ऩङ्चयचारन गना नसङ्जकनङ्ट, मङ्टवा ऩरामन हङ्टन ङ्ट, िेरकङ्ट दको ङ्जवकासका राङ्झग 
ऩूवााधायको कभी, िेरकङ्ट द ऺेत्रभा तमून रगानी, व्मावसाङ्जमक िेरकङ्ट दको कभी हङ्टन ङ्ट, िेरकङ्ट द 
प्रङ्ञशऺणको कभी हङ्टन ङ्ट, क्रव तथा िेरकङ्ट दसॉग सम्वङ्ञतधत सॊस्थाको आमस्रोतभा कभी हङ्टन ङ्ट, आङ्छद मस 
ऺेत्रका प्रभङ्टि सभस्माका रूऩभा यहेका छन ्। 

४.  अवसय य च ङ्टनौती  
क)  अवसय 
 मङ्टवा ऩङ्चयचारन गाउॉऩाङ्झरकाको प्राथङ्झभकताभा यहनङ्ट, मङ्टवा सॊरग्न स्थानीम सॊयचना÷सॊमतत्र यहनङ्ट, 

गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जवङ्झबङ्ङ तहभा साथै भङ्जहरा तथा ङ्जवशेष सभूहका िेराडीहरूको राङ्झग िेरकङ्ट द 
प्रङ्झतमोङ्झगता सञ्चारन गनङ्टा, मङ्टवा ङ्जवकासका राङ्झग सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था हङ्टन ङ्ट, स्थानीम तहभा योजगाय य 
स्वयोजगायका अवसयका राङ्झग सयकायको उछच प्राथङ्झभकता यहनङ्ट, िेरकङ्ट द ऩूवााधायहरूको िभश 
ङ्जवकास हङ्टॉदै जानङ्ट, साहङ्झसक य ऩमाटकीम िेरकङ्ट दको प्रच ङ्टय सम्बावना यहनङ्ट, आङ्छद प्रभङ्टि अवसयका 
रूऩभा यहेका छन ्। 
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ि)  च ङ्टनौती 
 मङ्टवा योजगाय य स्वयोजगायीको वृङ्जद्ध गनङ्टा, मङ्टवाभा उद्यभशीरता ङ्जवकास गनङ्टा, मङ्टवा प्रङ्झतबा ऩरामन 

योक्नङ्ट, मङ्टवाहरूराई ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन तथा स्वमॊसेवी कामािभहरूभा ऩङ्चयचारन गना, मङ्टवाहरूको 
चाहना अनङ्टसाय व्मावसाङ्जमक सीऩ उऩरधध गयाउनङ्ट, कङ्ट रतभा राग्नफाट योक्नङ्ट, मङ्टवा ऺभताको ङ्जवकास 
गनङ्टा, िेरकङ्ट द ऩूवााधायको ङ्झनभााण गनङ्टा, मङ्टवाहरूराई िेरकङ्ट दप्रङ्झत प्रोत्साङ्जहत गयाउनङ्ट, व्मावसाङ्जमक 
िेरकङ्ट दको ङ्जवकास गना िेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगता आमोजना गनङ्टा, िेरकङ्ट दफाट जीङ्जवकोऩाजान हङ्टने अवस्था 
नयहनङ्ट, स्वदेशभा योजगायीका अवसयहरूको वङृ्जद्ध गनङ्टा, मङ्टवाभैत्री रगानीको अवसय फढाउनङ्ट आङ्छद मस 
ऺेत्रका प्रभङ्टि च ङ्टनौती हङ्टन ्।  

५.  रक्ष्म 

 मङ्टवा शङ्ञक्तको सजृनात्भक उऩमोग गङ्चयएको हङ्टने ।  
६.  उद्दशे्म 

१. मङ्टवा योजगायीको अङ्झबवृङ्जद्ध गनङ्टा 
२. िेरकङ्ट दको ङ्जवकास गयी स्वस्थ, सजृनशीर य अनङ्टशाङ्झसत मङ्टवाहरूको ङ्झनभााण गनङ्टा  

७.  यणनीङ्झत 

1. मङ्टवाहरूको ऺभता ङ्जवकास गयी योजगायी फढाउने । 

2. िेरकङ्ट द ऩूवााधाय ङ्झनभााण य ङ्जवस्ताय गने । 

3. व्मावसाङ्जमक िेरकङ्ट दको ङ्जवकासराई सॊस्थागत गने । 
८.  कामानीङ्झत  
 

यणनीङ्झत कामानीङ्झत 

१. मङ्टवाहरूको ऺभता ङ्जवकास गयी 
योजगायी फढाउन 

 

 

 

1. ङ्जवद्यारम अध्ममन सम्ऩङ्ङ गयेका मङ्टवाहरूराई व्मावसाङ्जमक 
ताङ्झरभको अवसय प्रदान गङ्चयनेछ ।  

2. मङ्टवाहरूराई व्मवसामका राङ्झग सहङ्टङ्झरमतऩूणा कजाा उऩरधध 
गयाउन ङ्जवत्तीम सॊस्थाहरूसॉग सहजीकयण गङ्चयनेछ । 

3. मङ्टवाहरूराई जीवनोऩमोगी तथा प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा य सीऩभूरक 
ताङ्झरभ प्रदान गङ्चयनेछ । 

4. ङ्जवदेशफाट सीऩ ङ्झसकेका मङ्टवाहरूराई ङ्झतनको सीऩ य ऻानको 
प्रमोग गना ऩाउने वातावयण सजृना गयी उद्योग, व्मवासाम दताा, 
सञ्चारनभा सहजता आउन ेगयी नीङ्झतगत ङ्झनणाम गङ्चयनङ्टका साथै 
ङ्जवत्तीम सॊस्थाफाट सहज कजाा उऩरधध हङ्टने धमवस्ता गङ्चयनेछ। 

5. स्थानीम तहभा मङ्टवा योजगायभङ्टिी ङ्जवकास कामािभ फनाउन 
प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । 

6. ङ्झनजी ऺते्र, गैसस य ङ्जवकास साझेदायहरूसॉग सभतवम गयी मङ्टवा 
योजगायीराई प्रवद्धान गङ्चयनेछ । 

7. मङ्टवाको ताङ्झरभ, उद्यभशीरता, ङ्जवकास य योजगायीभूरक कामाभा 
रगानी अङ्झबवृङ्जद्ध गङ्चयनेछ ।  

8. मङ्टवाराई स्वयोजगायभूरक कामाभा सहङ्टङ्झरमत रगानी य 
व्माजभा अनङ्टदान प्रदान गने व्मवस्था ङ्झभराइनछे । 

9. ऩयम्ऩयागत ऩेशा व्मवसामीकयणभा रगानी अङ्झबवृङ्जद्ध  
गङ्चयनेछ ।  
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२. िेरकङ्ट द ऩूवााधाय ङ्झनभााण य 
ङ्जवस्ताय गने । 

 

1. ङ्जवद्यारम य गाउॉऩाङ्झरकाको तहभा फहङ्टउद्देश्मीम िेरकङ्ट द स्थर 
ङ्झनभााण गना ऩहर गङ्चयनेछ । 

2. गङ्टणस्तयमङ्टक्त्त िेरकङ्ट द ऩूवााधायहरूको ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

3. अततय ङ्जवद्यारमस्तयीम, ऩाङ्झरकास्तयीम िेरकङ्ट दको आमोजन 
गयी उत्कृष्ट िेराडीराई ङ्ञशलड, ऩङ्टयस्कायको आमोजन  
गङ्चयनेछ । 

4. वडाभा वडास्तयीम िेर भैदान य गाउॉऩाङ्झरकाको उऩमङ्टक्त 
स्थानभा कबडाहरको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

5. उत्कृष्ट िेराडीराई प्रदेश स्तय तथा याङ्जष्डमस्तयको िेर 
प्रङ्झतमोङ्झगताभा बाग ङ्झरन िेरकङ्ट द कोषको व्मवस्था गङ्चयनेछ य 
प्रङ्ञशऺणको राङ्झग छात्रवृङ्ञत्त सभेत प्रदान गङ्चयनछे । 

३. व्मावसाङ्जमक िेरकङ्ट दको 
ङ्जवकासराई सॊस्थागत गने । 

1. व्मावसाङ्जमक िेरकङ्ट द क्रवहरूको स्थाऩना एवॊ ङ्जवकास गना 
प्रोत्साहन गने । 

2. पयक ऺभता बएकाहरूको ङ्जवङ्ञशष्टीकृत िेरकङ्ट द 
प्रङ्झतमोङ्झगताहरूको आमोजना गयी उनीहरूराई िेरकङ्ट दप्रङ्झत 
आकङ्जषात गङ्चयनछे । 

3. िेरकङ्ट द ऺेत्रराई ङ्झनजी ऺेत्रसॉग सहकामा य सभतवम  
गङ्चयनेछ । 

4. मङ्टवाहरूको ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध गयी प्रादेङ्ञशक तथा याङ्जष्डम स्तयका 
प्रङ्झतमोङ्झगताहरूका राङ्झग सऺभ फनाइनछे । 

 

९.  प्रभङ्टि कामािभ 

क)  स्थानीम तह आपैरे सम्ऩादन गने 

 मङ्टवाभङ्टिी ऺभता ङ्जवकास काामिभ 

 रगानी अङ्झबवृङ्जद्ध मोजना 
 मङ्टवाराई जीङ्जवकोऩाजान तथा प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा य सीऩभूरक ताङ्झरभ  
 ङ्जवकासको प्रङ्जिमाभा मङ्टवा ऩङ्चयचारन 

 िेरकङ्ट दको सम्बाव्म ऺेत्र ऩङ्जहचान  
 ङ्जवद्यारम तहभा प्रङ्झतबावान िेराडीको ऩङ्जहचान 

 िेरकङ्ट द स्थर य कबडाहरको ङ्झनभााण 

 व्मावसाङ्जमक िेरकङ्ट द क्रव ङ्झनभााण 

 िेरकङ्ट द ङ्जवकास कोष स्थाऩना  

ि)  प्रदेश सयकायसॉग सहकामाभा सम्ऩादन हङ्टन े

 मङ्टवाराई जीङ्जवकोऩाजान तथा प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा य सीऩभूरक ताङ्झरभ  
 िेरकङ्ट दको सम्बाव्म ऺेत्र ऩङ्जहचान  
 िेरकङ्ट द भैदान य कबडा हरको ङ्झनभााण 

 प्रदेश एवॊ याङ्जष्डमस्तयको िेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगता आमोजना 
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ग)  सॊर्ीम सयकायसॉग सहकामाभा सम्ऩादन हङ्टन े

 िेरकङ्ट दको सम्बाव्म ऺेत्र ऩङ्जहचान  
 सॊर्ीम िेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगता 

१०. अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञव्ध 

 मङ्टवाहरूको ऺभता तथा दऺता अङ्झबवृङ्जद्ध बएको हङ्टन,े ङ्जवकासका ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्रभा मङ्टवाहरूको सॊरग्नता 
फढेको हङ्टन,े ङ्जवऩदजतम अवस्थाभा मङ्टवाहरू ऩङ्चयचारन बएको हङ्टन,े व्मावसाङ्जमक िेरकङ्ट दहरू शङ्टरु 
बएको हङ्टन,े प्रत्मेक वषा स्थानीम, प्रादेङ्ञशक, ङ्ञजलरास्तयीम एवॊ याङ्जष्डम प्रङ्झतमोङ्झगताको आमोजना गयेको 
हङ्टन,े ङ्जवद्यारम तहभा िेरकङ्ट द भैदान ङ्झनभााण बएको हङ्टने, गाउॉऩाङ्झरकास्तयीम िेरकङ्ट द भैदान, कबडाहर 
ङ्झनभााण बएको हङ्टन,े वाङ्जषाक रूऩभा अततय ङ्जवद्यारम िेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगता आमोजना बएको हङ्टन,े मङ्टवा 
िेरकङ्ट द सम्फतधी स्थानीम नीङ्झत ङ्झनभााण बएको हङ्टने । 
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ऩङ्चयछछेद- ७ 

ऩूवााधाय ङ्जवकास 

 

७.१  मातामात 
१. ऩषृ्ठबङू्झभ 
 

 ङ्जवकास कामाराई सभम एवॊ रागत प्रबावी य गङ्टणस्तयीम फनाउन मातामात ऩूवााधायको ङ्जवकास ङ्झनतातत 
आवश्मक हङ्टतछ। मातामात ऩूवााधायराई ङ्जवकासको सॊवाहकको रूऩभा ऩङ्झन ङ्झरइतछ । नेऩारको 
सॊङ्जवधान य स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐनरे सॊर्ीम य प्रादेङ्ञशक नीङ्झत य कानूनको अनङ्टकूर हङ्टने गयी 
स्थानीमस्तयभा ङ्झनभााण हङ्टने मातामात प्रणारीको नीङ्झत, कामाङ्जवङ्झध, भाऩदण्ड, गङ्टरुमोजना, कामािभ 
आङ्छदको ङ्झनभााण, भभात सम्बाय, सञ्चारन, व्मवस्थाऩन आङ्छदको ङ्ञजम्भेवायी स्थानीम सयकायराई 
ङ्छदएको छ । 

२.  सडक मातामातको हारको ङ्ञस्थङ्झत 

 मस ऩाङ्झरकाभा हार सवामाभ सडकसम्भ ऩङ्टग्न अङ्झधकतभ २ र्ण्टा सभम राग्दछ । म्मागङ 
गाउॉऩाङ्झरकाभा सवामाभ सडक ५३ ङ्जकङ्झभ, ग्राबेर सडक२७ ङ्जकङ्झभ, धङ्टरे सडक ३५१ ङ्जकङ्झभ छ बन े
२ वटा ऩक्की सडक ऩङ्टर य १४ वटा झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर (झोऩङ्ट) अवङ्ञस्थत छन ्। ऩाङ्झरकाभा ४७ ङ्जकङ्झभ 
रम्फाइ बएको १३ वटा र्ोडेटो फाटाहरू सञ्चाङ्झरत छन ्। साथै रुङ्जव बतज्माङ ङ्झनकङ्टा  बङू्झभ जस्ता ४ 
वटा भङ्टख्म ऩदभागा छन ्।  

 ऩाङ्झरका केतद्रफाट सफै वडाहरू धङ्टरे सडकफाट सडक सञ्जारसॉग जोङ्झडएका छन ्। मस ऩाङ्झरकाभा 
प्रदेशअततगात ३९ ङ्जकङ्झभ रम्फाइको ३ वटा सडकहरू ङ्झनभााणाधीन यहेका छन ्। रोकभागा सॊर्ीम 
सयकायफाट ङ्झनभााणाधीन भध्मऩहाडी रोकभागा (यणनीङ्झतक सडक) को १७.५ ङ्जकङ्झभ रम्फाइ मस 
ऩाङ्झरकाको वडा नॊ ५ य ६ बएय गएको छ। ऩाङ्झरकाको केतद्रफाट म्मागङ डाॉडा हङ्टॉदै साभयीभा 
यहेको रोकभागासम्भ धङ्टरे सडकफाट जोङ्झडएको छ ।   

३.  प्रभङ्टि सभस्माहरू 

 गाउॉऩाङ्झरका केतद्रसम्भ ऩङ्टग्ने सडकरगामत अङ्झधकाॊश सडक कछची तथा भौसभी हङ्टन ङ्ट, प्राङ्जवङ्झधक 
अध्ममन य ङ्झडजाइन नगयी सडक ङ्झनभााण गने प्रवृङ्ञत्त फढ्नङ्ट, गोयेटो, र्ोडेटोहरू भाऩदण्ड अनङ्टसाय 
ङ्झनभााण नहङ्टन ङ्ट, आवश्मक झोऩङ्ट य सडक ऩङ्टर ङ्झनभााण गना नसङ्जकनङ्ट, ङ्झनङ्झभात सडकहरूको ङ्झनमङ्झभत 
भभात सम्बाय नहङ्टन ङ्ट, सडक ङ्झनभााण गदाा वातावयणीम ऩऺराई ध्मान नङ्छदइनङ्ट आङ्छद प्रभङ्टि सभस्मा 
देङ्ञिएका छन।् 

४.  अवसय य च ङ्टनौती 
(क)  अवसय 

 गाउॉऩाङ्झरकाको वडा नॊ ५ य ६ बएय भध्म ऩहाडी रोकभागा ङ्झनभााण हङ्टन ङ्ट, ऩाङ्झरकाका ३ वटा 
भहत्वऩूणा सडकहरू प्रदेश अततगात ङ्झनभााणाङ्झधन यहनङ्ट, ऩाङ्झरकाराई स्थानीम सडक ङ्झनभााण य 
व्मवस्थाऩनको अङ्झधकाय हङ्टन ङ्ट, सडक ङ्झनभााण तीन वटै सयकायको प्राथङ्झभकताभा ऩनङ्टा, सडक 
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ङ्झनभााणप्रङ्झत ऩाङ्झरका तथा आभ नागङ्चयकको चासो हङ्टन ङ्ट, ऩाङ्झरकाको सफै वडा केतद्रसम्भ सडक रमाक 
ङ्झनभााण हङ्टन ङ्ट, ऩमाटकीम ऩदभागाहरू यहनङ्ट । ऩाङ्झरकाभा झोऩङ्ट ङ्झनभााणभा सॊर्ीम, प्रदेश सयकाय तथा 
गैससहरूको सहकामा हङ्टन ङ्ट, ऩाङ्झरकाभा ङ्झनभााण गनङ्टाऩने सडक ऩङ्टरहरू प्रदेश य केतद्र सयकायको 
प्राथङ्झभकताभा ऩनङ्टा आङ्छद अवसय हङ्टन ्। 

(ि) च ङ्टनौती 
 सञ्चाङ्झरत धङ्टरे सडकहरूको स्तयोङ्ङङ्झत गयी सवामाभ सडकभा रुऩाततङ्चयत गनङ्टा, भहत्वऩूणा फजाय केतद्र 

य ऩमाटकीम स्थानहरू सवामाभ सडक सञ्जारसॉग जोड्नङ्ट, एक र्ण्टाको पेयोभा झोऩङ्टको ङ्झनभााण गनङ्टा, 
प्रभङ्टि ऩमाटकीम स्थरहरूसम्भ ऩमाटकीम ऩदभागाहरू ङ्झनभााण गनङ्टा, सडकको फीचभा ऩने िोराहरूभा 
सडक ऩङ्टर ङ्झनभााण गनङ्टा, आधा र्ण्टाको पेयोभा सवामाभ सडकको ऩहङ्टॉच ऩङ्टर् माउनङ्ट, सडक जोभेरी 
सङ्टधाय गनङ्टा, आमोजनाको तमायी चयणहरू ऩूया गयेय सडक ङ्झनभााण गने प्रणारीको स्थाऩना गना, 
ऩमााि भात्राभा प्राङ्जवङ्झधकको ङ्झनगयानी ङ्झफना सडक ङ्झनभााण कामाभा ठूरा-ठूरा भेङ्ञशन तथा उऩकयणको 
प्रमोगराई ङ्झनमतत्रण गनङ्टा, वातावयण भैत्री सडक ङ्झनभााण गनङ्टा आङ्छद प्रभङ्टि च ङ्टनौती हङ्टन।् 

५.  रक्ष्म  

आधा र्ण्टाको दूयीभा सवामाभ सडकको ऩहङ्टॉच ऩङ्टगेको हङ्टने। 

६.  उद्दशे्म 

मातामात ऩूवााधायको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गनङ्टा । 

७.  यणनीङ्झत  

१. ऩाङ्झरका केतद्र, वडा केतद्र य भहत्वऩूणा स्थानहरूसम्भ सवामाभ सडक ङ्झनभााण गने  

२. सञ्चाङ्झरत सडकहरूको भभात सम्बाय तथा स्तयोङ्ङङ्झत गयी सवामाभ मातामात सञ्चारनमोग्म फनाउने  

३. ऩाङ्झरकाभा यहेका ऩमाटकीम ऩदभागाहरू ङ्झनभााण तथा स्तयोङ्ङङ्झत गने 

८.  कामानीङ्झत 

यणनीङ्झत कामानीङ्झत 

१. ऩाङ्झरका 
केतद्र, वडा 
केतद्र य 
भहत्वऩूणा 
स्थानहरूसम्भ 
सवामाभ सडक 
ङ्झनभााण गने  

 

1. मातामात गङ्टरुमोजना फनाई कामाातवमन गङ्चयनेछ । 

2. सडकहरूको वगॉकयण गयी भाऩदण्ड तोङ्जकनेछ । 

3. ङ्जवस्ततृ ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवेदन (DPR) स्वीकृत बए ऩश्चात ्भात्र सडक ङ्झनभााण गङ्चयनछे 
य मसयी DPR तमाय गदाा सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा साभातम प्रशासन भतत्रारमफाट जायी 
गङ्चयएको नभङ्टना ङ्झनदेङ्ञशकाफभोङ्ञजभ वातावयण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानका भङ्टद्दाहरूराई   
सम्फोधन हङ्टने गयी गङ्चयनेछ। 

4. सडक ङ्झनभााण गदाा फातावयणभैत्री तथा सहबाङ्झगतात्भक अवधायणा अनङ्टरूऩ  
गङ्चयनेछ । 

5. सडक तथा अतम ऩूवााधाय ङ्झनभााणभा ठूरा भेङ्झसन उऩकयणहरूको प्रमोग धमवङ्ञस्थत 
ढॊगफाट गङ्चयनेछ।  

6. स्थानीम सीऩ, साधन, स्रोतको अङ्झधकतभ प्रमोग गयी योजगायी सजृना गङ्चयनेछ । 

7. ऩाङ्झरका केतद्र, वडा केतद्र य भहत्वऩूणा स्थानहरूसम्भ जोड्न े सडक स्तयोङ्ङङ्झत  
गङ्चयनेछ । 
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8. सडकको सीभा येिा (Right of way) ङ्झनधाायण गयी सीभा येिाङ्झबत्रको जग्गाको 
स्वाङ्झभत्व सडकको नाभभा गयी स्थानीम याजऩत्रभा जग्गाको ङ्जकत्ता प्रकाशन 
गङ्चयनेछ। 

9. सडक सङ्टयऺाका सफै भाऩदण्डको ऩारना गङ्चयनछे य फढ्दो दङ्टर्ाटनाको योकथाभका 
राङ्झग नागङ्चयक ङ्झनगयानी सभूह सभेत तमाय गङ्चयनछे । 

२.सञ्चाङ्झरत 
सडकहरूको 
भभात सम्बाय 
तथा स्तयोङ्ङङ्झत 
गयी सवामाभ 
मातामात 
सञ्चारन मोग्म 
फनाउने  

 

1. हयेक वषा भभात सम्बाय कामा गनङ्टा ऩूवा सडकको अवस्था थाहा ऩाउन सडक सतह 
तथा सॊयचनाहरूको इतबेतरी सवेऺण गङ्चयनछे । 

2. भभात कोष िडा गयी सडकहरूको ङ्झनमङ्झभत भभात सम्बाय गङ्चयनेछ। 

3. सडकराई सवामाभ सञ्चारन गना सयोकायवारा उऩबोक्ताहरूराइ सहबागी य 
ङ्ञजम्भेवाय फनाइनछे। 

4. सडक सतहबतदा भाङ्झथको तथा तरको बागभा फामो इङ्ञतजङ्झनमङ्चयङ गदाा स्थानीम 
फाङ्झसतदाहरूराई प्रमोगभा आउने फामो इङ्ञतजङ्झनमङ्चयङ र्ाॉस, ङ्झफरुवाहरूको योऩण  
गङ्चयनेछ ।  

5. एक र्ण्टाको पेयोभा सडक ऩङ्टर वा झो.ऩ ङ्ट को ङ्झनभााण गयी आवागभनराई सहज य 
सङ्टरब तङ्टलमाइनेछ ।  

३. ऩाङ्झरकाभा 
यहेका 
ऩमाटकीम 
ऩदभागाहरू 
ङ्झनभााण तथा 
स्तयोङ्ङङ्झत गने 

1. प्रङ्झसद्ध धाङ्झभाक तथा ऩमाटकीम स्थानसम्भ ऩङ्टग्ने ऩदभागाहरूको अध्ममन गयी 
आवश्मकता अनङ्टसाय ङ्झनभााण वा स्तयोङ्ङङ्झत गङ्चयनछे । 

2. आवश्मकता अनङ्टसाय ऩमाटकीम ऩदभागाहरू ङ्झनमङ्झभत भभात सम्बाय गयी सवामाभ 
सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

 

 

९.  प्रभङ्टि कामािभहरू 

क)  ऩाङ्झरका आपैरे सम्ऩादन गने 

१.  मातामात ऩूवााधाय सम्फतधी नीङ्झत ङ्झनमभ तथा मातामात गङ्टरुमोजना तजङ्टाभा य कामाातवमन 

२.  सडक सञ्जारको ङ्जवस्ताय 
३.  सडक ऩङ्टर तथा झो ऩङ्ट ङ्झनभााण 

४.  भभात सम्बाय कोष स्थाऩना य व्मवस्थाऩन 

५  ऩमाटकीम ऩदभागा एवॊ वैकङ्ञलऩक ऩदभागा ङ्झनभााण 

ि)  प्रदेश सयकायसॉग सहकामा गने 

१  प्रादेङ्ञशक सडक ङ्झनभााण 

२.  ऩमाटकीम ऩदभागा ङ्झनभााण 

३.  प्रादेङ्ञशक सडक तथा स्थानीम सडकभा ऩने सडक ऩङ्टर ङ्झनभााण 

४.  राभो स्ऩानको झो.ऩ ङ्ट. हरूको ङ्झनभााण 

ग)  सॊर्ीम सयकायसॉग सहकामा गयी सम्ऩादन गने 

१. ऩाङ्झरकाभा यणनैङ्झतक सडक ङ्झनभााण 

२.  २५ ङ्झभ. बतदा ठूरो स्ऩानको सडक ऩङ्टर तथा राभो स्ऩानको झो.ऩ ङ्ट ङ्झनभााण 

३. ऩमाटकीम ऩदभागा ङ्झनभााण 
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४.  अततय सयकाय सभतवम 

 

१०. अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

 गङ्टरुमोजना तजङ्टाभा बई कामाातवमन बएको हङ्टनेछ, ऩाङ्झरकाभा फढीभा आधा र्ण्टाको दूयीभा सवामाभ 
मातामातको ऩहङ्टॉच बएको हङ्टन,े सवामाभ सडक ९२ ङ्जकङ्झभ य ५२ ङ्जकङ्झभ प्रादेङ्ञशक सडक फनेको हङ्टने, 
ऩ ङ्टको हङ्टने, ४ वटा सडक ऩङ्टर य १६ वटा झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर ऩङ्टगेको हङ्टने, भाऩदण्ड तमाय बई सडकहरूको 
वगॉकयण बएको हङ्टने, ९२ ङ्जकङ्झभ सडकहरूको स्तयोङ्ङङ्झत बई सवामाभ सडकभा रुऩाततयण बएको 
हङ्टने, ऩमाटकीम ऩदभागाहरूको ङ्झनभााण बएको हङ्टनछे । 
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७.२ आवास, बवन तथा फस्ती ङ्जवकास 

 

१.  ऩषृ्ठबङू्झभ 

 बवन भाङ्झनसको राङ्झग नबई नहङ्टने आधायबतू आवश्मकताभा ऩदाछ । स्थानीम सयकाय सञ्चारन 
ऐनरे सङ्टयङ्ञऺत फस्ती ङ्जवकास य बवन ङ्झनभााण सम्फतधी नीङ्झत, मोजना कामािभ तजङ्टाभा कामाातवमन, 
अनङ्टगभन, ङ्झनमभन, भूलमाॊकन गने; सयकायी बवन, ङ्जवद्यारम, साभङ्टदाङ्जमक बवन, सबागहृ तथा अतम 
सावाजङ्झनक बवन तथा सॊयचनाहरूको ङ्झनभााण, भभात सम्बाय य सञ्चारन, व्मवस्थाऩनको ङ्ञजम्भा 
स्थानीम सयकायराई ङ्छदएको छ । भानव फस्तीहरूराइा सभावेशी, उत्थानशीर य ङ्छदगो फनाउने 
ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म यहेको छ । 

२.  ङ्जवद्यभान ङ्ञस्थङ्झत 

 म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाका ६ वटा वडाभा जम्भा ४५१३ ङ्झनजी र्यधङ्टयी यहेका छन \ । ऩाङ्झरकाभा १० 
वटा सयकायी ३ वटा साभङ्टदाङ्जमक बवन छन\ बने २२ वटा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारमभा ३९ वटा 
बवनहरू यहेका छन।् ऩाङ्झरकाभा १६ वटा भङ्ञतदय, २४ वटा गङ्टम्फा तथा ३ वटा चचा छन,् साथै 
ऩाङ्झरकाभा १५ फेडको एउटा अस्ऩतार य गाउॉऩाङ्झरकाको प्रशासकीम बवन ङ्झनभााणाधीन अवस्थाभा 
यहेका छन।् दङ्टईवटा वडा कामाारमका आफ्ना बवनहरू यहेका छन ्।ऩाङ्झरकाका ३१६ र्यधङ्टयीहरू 
ग्राबेर सडकसॉग जोङ्झडएका छन,् ४१७२ र्यधङ्टयीहरू धङ्टरे सडकसॉग जोङ्झडएका छन ्बने २५ वटा 
र्य धङ्टयीहरू गोयेटो/र्ोडेटोसॉग भात्र जोङ्झडएका छन ्। २०७२ को बकूम्ऩभा ऺङ्झत बएका ४३०९ 
र्यहरूभध्मे हारसम्भ ४२६३ र्यहरू ङ्झनभााण सम्ऩङ्ङ बएका छन ्य फाॉकी ङ्झनभााण प्रकृमाभा छन ्। 
ऩाङ्झरकाभा हार २४ र्यधङ्टयी बएको एउटा एकीकृत फस्ती छ ।  

३.  प्रभङ्टि सभस्माहरू 

 आफ्नै ऩाङ्झरका कामाारम बवन नहङ्टनङ्ट, चायवटा वडा कामाारमहरूको आफ्नो बवन नहङ्टनङ्ट, धमवङ्ञस्थत 
फस्ती ङ्जवकास हङ्टन नसक्नङ्ट, नमाॉ ङ्झनभााण बएका र्यहरूभा स्थानीम भौङ्झरकता रोऩ हङ्टॉदै जानङ्ट, फस्ती 
ङ्जवकास मोजना तमाय नहङ्टन ङ्ट, बवन आचाय सॊङ्जहता ऩूणा रूऩभा रागू हङ्टन नसक्नङ्ट आङ्छद प्रभङ्टि 
सभस्माहरू हङ्टन ्। 

४.  अवसय य च ङ्टनौती 
(क)  अवसय 
 आवास (बवन) सॊर्, प्रदेश, स्थानीम तीनै सयकायहरूको प्राथङ्झभकताको ङ्जवषम हङ्टन ङ्ट, बकूम्ऩभा 

ऺङ्झतग्रस्त बवन तथा सॊयचनाहरू याङ्जष्डम ऩङ्टनङ्झनाभााण प्राङ्झधकयणद्वाया अङ्झधकाॊश ऩङ्टनङ्झनाभााण बई सक्नङ्ट, 
बवन ङ्झनभााण तथा फस्ती ङ्जवकासका राङ्झग स्थानीम सीऩ, स्रोत य साधन उऩरधध हङ्टन ङ्ट बवन भाऩदण्ड 
ऩारन सम्फतधी धायणा ङ्जवकास हङ्टॉदै जानङ्ट, एकीकृत फस्ती ङ्जवकास ऩाङ्झरकाको प्राथङ्झभकताभा ऩनङ्टा 
आङ्छद अवसयहरू हङ्टन ्। 

(ि) च ङ्टनौती 
 सङ्टयङ्ञऺत य व्मवङ्ञस्थत फस्ती ङ्जवकास मोजना तमाय गयी कामाातवमनभा लमाउनङ्ट, बकूम्ऩफाट ऺङ्झतग्रस्त 

बवन तथा सॊयचनाहरू ङ्झनभााण सम्ऩङ्ङ गनङ्टा, फारक, भङ्जहरा तथा अऩाङ्ग भैत्री बवन ङ्झनभााण गनङ्टा, 
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बवन आचाय सॊङ्जहता ऩूणा रूऩभा कामाातवमन गनङ्टा, नमाॉ ङ्झनभााण हङ्टन ेबवनहरूभा स्थानीम भौङ्झरकता 
कामभ गनङ्टा एकीकृत तथा व्मवङ्ञस्थत फस्ती ङ्जवकास गना गनङ्टा आङ्छद च ङ्टनौतीहरू हङ्टन ्। 

५. ङ्जवषमगत रक्ष्म 

 सङ्टयङ्ञऺत बवन, आवास ङ्झनभााण तथा फस्ती ङ्जवकास बएको हङ्टने। 

६.  उद्दशे्म 

 भाऩदण्ड अनङ्टसायका बवन, आवास तथा सङ्टयङ्ञऺत एवॊ व्मवङ्ञस्थत फस्ती ङ्जवकास गनङ्टा । 

७. यणनीङ्झत 

 (१) सङ्टङ्जवधामङ्टक्त, सङ्टयङ्ञऺत आवास तथा बवन ङ्झनभााण गने 

 (२) ऩूवााधायसङ्जहतको एकीकृत फस्ती ङ्जवकास गने 

८. कामानीङ्झत 

यणनीङ्झत कामानीङ्झत 

१. सङ्टङ्जवधामङ्टक्त, सङ्टयङ्ञऺत आवास तथा बवन 
ङ्झनभााण गने 

1. बवन आचाय सॊङ्जहता ऩूणा रूऩभा कामाातवमन गने 
गना रगाइनेछ । 

2. ऩाङ्झरकाङ्झबत्रका सयकायी, सावाजङ्झनक, साभङ्टदाङ्जमक 
तथा ङ्झनजी बवनहरू नक्सा ऩास गयाएय भात्र 
ङ्झनभााण गङ्चयने छन ्। 

3. बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी बवन ङ्झनभााण गना सक्ने दऺ 
जनशङ्ञक्त ऩाङ्झरकाभा नै तमाय गङ्चयनेछ । 

4. सयकायी बवनहरू अऩाङ्गभैत्री हङ्टनेछन ् य सम्बव 
बएसम्भ एकै स्थानभा फनाइने छन ्। 

5. ङ्झनभााणधीन बवनराई सभमभै सम्ऩङ्ङ गयाई सेवा 
सङ्टचारु गङ्चयनछे य फाॉकी वडा कामाारमका 
बवनहरू ङ्झनभााण गङ्चयने छन 

 

२. ऩूवााधायसङ्जहतको एकीकृत फस्ती ङ्जवकास गने 1. फस्ती ङ्जवकास मोजना फनाई रागू गङ्चयनेछ । 

2. जोङ्ञिभमङ्टक्त स्थानहरू ऩङ्जहचान गयी नक्साॊकन 
गङ्चयनेछ । 

3. एकीकृत फस्तीहरूभा तमूनतभ ऩूवााधायहरू 
सङ्जहतको सङ्टङ्जवधाको ङ्झनभााण गङ्चयनेछ ।  

 

९.  प्रभङ्टि कामािभहरू 

क) गाउॉऩाङ्झरका आपैरे गने  

1. फस्ती ङ्जवकास मोजना तजङ्टाभा  

2. बवन आचाय सॊङ्जहता य भाऩदण्ड ऩारना  

3. सयकायी तथा सावाजङ्झनक बवन ङ्झनभााण 

ि)  प्रदेश सयकायको सहकामाभा गने 

1. अततयसयकाय तथा अतम ङ्झनकामसॉग सभतवम 

2. फस्ती ङ्जवकास तथा सेवा ङ्जवस्तायभा सहकामा 
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ग)  सॊर्ीम सयकायको सभतवमभा गने 

1. नीङ्झत य भाऩदण्ड ङ्झनधाायण 

2. ऩङ्टनङ्झनाभााण य ऩङ्टनस्थााऩना 
3. ङ्जवऩङ्ङ वगा आवास 

4. अततयतह सभतवम 

११.  अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधधहरू 

 बकूम्ऩफाट ऺङ्झतग्रस्त ङ्झनजी, सावाजङ्झनक, सयकायी बवन तथा ऩूवााधायका सॊयचनाहरू ऩूणा रूऩरे 
ङ्झनभााण सम्ऩङ्ङ बएको हङ्टनछेन,् २ वटा तमूनतभ ऩूवााधाय एकीकृत फस्तीहरू ङ्झनभााण बएको हङ्टने, 
बवन आचाय सॊङ्जहता ऩूणा रूऩभा कामाातवमन बएको हङ्टने, सावाजङ्झनक, सयकायी बवनहरू फार, 
भङ्जहरा तथा अऩाङ्गभैत्री ङ्झनभााण बएको हङ्टनेछ । 
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७.३ ङ्झसॊचाइ तथा नदी ङ्झनमतत्रण 

 

१.  ऩषृ्ठबङू्झभ 

 कृङ्जष उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउनको राङ्झग ङ्झसॊचाइ अङ्झत भहत्वऩूणा ऩूवााधाय हो। साना ङ्झसॊचाइ 
ङ्झनभााण तथा नदी जतम प्रकोऩ नक्साङ्कन, तटफतध, नदी य ऩङ्जहयोको ङ्झनमतत्रण तथा नदीको 
व्मवस्थाऩन य ङ्झनमभन स्थानीम सयकायको ङ्ञजम्भेवायीभा ऩदाछन।् 

२.  हारको ङ्ञस्थङ्झत 

 म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका भा कृङ्जषमोग्म जङ्झभन कङ्ट र ऺेत्रपरको ४७.२६% अथाात ४६.२३ फ. ङ्जकङ्झभ 
(४६२३ हेक्टय) छ जसभध्मे ङ्झसॊचाइ मोग्म जङ्झभन कङ्ट र ऺेत्रपरको २६.२५%, अथाात २५.६८ 
फ. ङ्जकङ्झभ (२५६८ हे) यहेको छ । ऩाङ्झरकाभा १३ िोराहरू य एक वटा ऩोियीफाट ङ्झसॊचाइ 
सङ्टङ्जवधा उऩरधध हङ्टन सक्न े देङ्ञितछ ।ऩाङ्झरकाभा हारसम्भ रगबग ७.५० फ. ङ्जकङ्झभ (७५० हे 
जङ्झभनभा ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधा उऩरधध छ ।मस ऩाङ्झरकाभा सतह ङ्झसॊचाइ फाहेक थोऩा ङ्झसॊचाइ, प्राङ्जष्टक 
ऩोियी, ऩाइऩ ङ्झसॊचाइ प्रणारी स्प्रीङ्कर ङ्झसॊचाइ जस्ता नमाॉ प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्झसॊचाइ प्रणारी 
सञ्चारनभा यहेका छन ् । हार ३३ वटा साना ङ्झसॊचाइ मोजनाहरू सञ्चारनभा  
यहेका छन ्।  

 मस ऩाङ्झरकाभा जङ्झभनको ङ्झबयारोऩन अत्मङ्झधक बएकोरे नदीजतम प्रकोऩफाट ङ्झनकै ऺङ्झत हङ्टने गयेको, 
महाॉ यहेका १३ वटा िोराहरूरे ङ्जकनायतपा को जङ्झभन कटान गने गयेको साथै वषाामाभभा ऩङ्जहयो 
सभेत आउॉदा जङ्झभनको अङ्झधक ऺङ्झत ऩङ्टगेको देङ्ञितछ । मसका साथै ऩाङ्झरकाभा ङ्झनभााण हङ्टन े
ऩूवााधायका मोजनाहरूभा प्रमोग हङ्टने ठङ्टलठङ्टरा भेङ्झसनहरूरे ऩङ्झन ऩङ्जहयोराई ङ्झनम्त्माइयािेको देङ्ञितछ। 

३.  प्रभङ्टि सभस्मा 
ङ्झसॊचाइ मोग्म सफै जङ्झभनभा ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधा ऩङ्टग्न नसक्नङ्ट, नदीजतम प्रकोऩ फढ्दै जानङ्ट, ङ्झसॊचाइ 
मोजनाभा नमाॉ प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग तमून हङ्टन ङ्ट आङ्छद प्रभङ्टि सभस्मा हङ्टन ्। 

४.  अवसय तथा च ङ्टनौती 
क)  अवसय 
 गाउॉऩाङ्झरकाको नदी रगामत प्राकृङ्झतक स्रोत प्रमोगको भाऩदण्ड फनाई प्रमोग गना सक्ने अङ्झधकाय 

स्थानीम सयकायभा यहनङ्ट, ऩाङ्झरकाभा मथेष्ट ऩानीको स्रोतहरू हङ्टनङ्ट, थोयै ऩानीरे ऩङ्झन ङ्झसॊचाइ गना ऩ ङ्टग्न े
भाटोको प्रकृङ्झत हङ्टन ङ्ट, ङ्झसॊचाइका वैकङ्ञलऩक प्रङ्जवङ्झधहरू ङ्जवकास हङ्टन ङ्ट, कृङ्जष य ङ्झसॊचाइ ऩाङ्झरकाको 
प्राथङ्झभकताभा ऩनङ्टा आङ्छद अवसयहरू हङ्टन ्। 

ि)  च ङ्टनौती 
 ङ्झसॊचाइ मोग्म झण्डै १८०० हे. थऩ जङ्झभनभा ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधा ङ्जवस्ताय गनङ्टा, ङ्झसॊचाइभा वैकङ्ञलऩक तथा 

नमाॉ नमाॉ प्रङ्जवङ्झधहरूको ङ्जवकास गनङ्टा, जर उऩमोग गङ्टरुमोजना तमाय गयी कामाातवमन गनङ्टा, सञ्चाङ्झरत 
ङ्झसॊचाइ प्रणारीहरूको ऩूणा ऺभताभा सञ्चारन गनङ्टा, ऩानीको फहङ्टउऩमोग प्रङ्जवङ्झधहरू कामाातवमनभा 
लमाउनङ्ट, नदीजतम प्रकोऩ ङ्झनमतत्रण य तमूनीकयण गनङ्टा आङ्छद प्रभङ्टि च ङ्टनौतीहरू हङ्टन ्। 

५.  रक्ष्म 

 ङ्झसॊचाइ मोग्म जङ्झभनभा सवामाभ ङ्झसॊचाइ ङ्जवस्ताय बएको हङ्टने।  
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६.  उद्दशे्म 

 ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधा ङ्जवकास य ङ्जवस्तायका साथै नदीजतम प्रकोऩराई तमूनीकयण गनङ्टा । 

७.  यणनीङ्झत 

१. ङ्झसॊचाइ मोग्म बङू्झभभा ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधा ङ्जवस्ताय गने 

२. नदीजतम प्रकोऩ तमूनीकयण गयी धनजनको ऺङ्झत तमूनीकयण गने 

८.  कामानीङ्झत 

 

यणनीङ्झत कामानीङ्झत 

१. ङ्झसॊचाइ मोग्म बङू्झभभा ङ्झसॊचाइ 
सङ्टङ्जवधा ङ्जवस्ताय गने 

1. सतह ङ्झसॊचाइ सॊयचनाहरूको िभश् ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गयी 
ङ्झसॊचाइ मोग्म त बङू्झभभा ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधा फढाउॉदै रङ्झगनछे ।  

2. सम्बाव्म बएको स्थानहरूभा प्राङ्जष्टक ऩोियी, थोऩा ङ्झसॊचाइ, 
ङ्ञस्प्रङ्कर आङ्छद वैकङ्ञलऩक ङ्झसॊचाइ प्रणारीको ङ्जवकास गङ्चयॉदै 
रङ्झगनेछ ।  

3. ङ्झसॊचाइ आमोजना ङ्झनभााणभा स्थानीम साधन स्रोत य सीऩको 
अङ्झधकतभ प्रमोग गङ्चयनछे । 

4. ङ्झसॊचाइ प्रणारी ङ्झनभााण, सञ्चारन तथा भभातसम्बायभा  उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतराई प्रोत्साङ्जहत गना ताङ्झरभ आङ्छद ङ्छदई ङ्ञजम्भेवाय 
फनाइनछे ।  

5. बकूम्ऩ आङ्छदफाट ऺङ्झतग्रस्त बई सञ्चारनभा नयहेका ङ्झसॊचाइ 
आमोजनाहरूको ऩङ्टन: ङ्झनभााण, भभात गयी ऩङ्टन: सञ्चारनभा 
लमाइनछे । साथै ऩयम्ऩयागत कङ्ट रोहरूको ङ्झनमङ्झभत भभात सॊबाय 
गयी सङ्टचारु गङ्चयनछे। 

6. ऩानीको फहङ्टउऩमोग गङ्चयने नीङ्झत अवरम्फन गयी ङ्झसॊङ्ञचत ऺेत्र 
ङ्जवस्ताय गङ्चयनछे।  

7. जर उऩमोग गङ्टरुमोजना तमाय गङ्चयनेछ। 

२. नदीजतम प्रकोऩ तमूनीकयण गयी 
धन जनको ऺङ्झत तमूनीकयण गने 

1. जोङ्ञिभमङ्टक्त स्थानहरूको नक्साङ्कन गङ्चयनेछ । 

2. जोङ्ञिभफाट प्रबाङ्जवत ऺेत्रराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई व्मवस्थाऩन 
गङ्चयनेछ । 

3. नदीजतम प्रकोऩ य ऩङ्जहयो ङ्झनमतत्रणको ङ्जवस्ततृ अध्ममन गना य 
व्मवस्थाऩन गना ऩाङ्झरका जर उऩमोग गङ्टरुमोजना फनाई 
कामाातवमन गङ्चयनेछ । 

4. ऩङ्जहयो तथा नदी ङ्झनमतत्रण कामाभा फामो इङ्ञतजङ्झनमङ्चयङ गने य 
उक्त कामाभा सयोकाय सभूहराई सहबागी गयाइनेछ । 

 
 

९.  प्रभङ्टि कामािभ 

क)  ऩाङ्झरका आपैरे गने  
1.  ङ्झसॊचाइ मोजनाहरू ङ्झनभााण तथा भभात सम्बाय 
2. जर उऩमोग गङ्टरुमोजना तजङ्टाभा 
3. फामो इङ्ञतजङ्झनमङ्चयङ कामा  
4. नदी ङ्झनमतत्रण  
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ि)  प्रदेश सयकायको सभतवमभा गने 

1. प्रदेशस्तयीम ङ्झसॊचाइ प्रणारीको ङ्झनभााण 

2. भझौरा िारे नदी ङ्झनमतत्रण 

3. अततय तह सभतवम 

ग)  सॊर्ीम सयकायको सभतवमभा गने 

1. गङ्टरुमोजना तमायीभा सहकामा 
2. नदी तथा ऩङ्जहयो ङ्झनमतत्रण तथा व्मवस्थाऩन 

3. ऩङ्टनङ्झनाभााण 

4. अततय तह सभतवम 

१०. अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

 मोजनाको अतत्मसम्भभा १८०० हे. थऩ जङ्झभनभा ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधा ङ्जवस्ताय गयी २५५० हे. भा ङ्झसॊचाइ 
सङ्टङ्जवधा ऩङ्टगेको हङ्टने, ऺङ्झतग्रस्त ङ्झसॊचाइ मोजनाहरूको ऩङ्टनस्थााऩना बएको हङ्टने, जर उऩमोग गङ्टरुमोजना 
तमाय बई कामाातवमनभा आएको हङ्टने य नदीजतम प्रकोऩको नक्साङ्कन बएको हङ्टनेछ ।  
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७.४ ङ्जवद्यङ्टत ्तथा वैकङ्ञलऩक ऊजाा 
 

१. ऩषृ्ठबङू्झभ 

 ङ्जवद्यङ्टत ् तथा ऊजाा भानव जीवन प्रणारीको अङ्झबङ्ङ आधाय एवॊ ङ्जवकास य सभङृ्जद्धको ऩूवााधाय हो। 
सॊङ्जवधानरे रर्ङ्ट जरङ्जवद्यङ्टत ्य वैकङ्ञलऩक ऊजााराई स्थानीम सयकायको अङ्झधकाय सूचीभा यािेको छ 
बने स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे एक भेगावाटसम्भको जरङ्जवद्यङ्टत ् आमोजना एवॊ 
स्थानीम तहभा वैकङ्ञलऩक ऊजाा नीङ्झत, कानून, मोजना, भाऩदण्ड वनाई कामाातवमन गने, अनङ्टगभन तथा 
ङ्झनमभन गने,स्थानीम तहभा ङ्जवद्यङ्टत ् ङ्जवतयण प्रणारी य सेवाको व्मवस्थाऩन सञ्चारन अनङ्टगभन य 
ङ्झनमभन सभेतका कामााङ्झधकाय ङ्छदएको छ। ऊजाा ङ्छदगो ङ्जवकासको रक्ष्मभा सभेत सभाङ्जहत बएको य 
याङ्जष्डम य प्रदेश मोजनाको ऩङ्झन प्राथङ्झभकताको ङ्जवषम हो। 

२. हारको ङ्ञस्थङ्झत  
 मस ऩाङ्झरकाको ६ वटै वडाहरू याङ्जष्डम प्रसायण राइनभा जोङ्झडएका छन ्। गाउॉऩाङ्झरकाभा फत्तीको 

राङ्झग ङ्झफजङ्टरी प्रमोग गने र्यधङ्टयी ४३९१ (९७.३%) छन, (फाकी २.७%) र्यधङ्टयी भङ्जट्टतेर य 
सोराय प्रमोग गदाछन ्। 

३. ऩाङ्झरकाभा ऊजााको ङ्ञस्थङ्झत  
 ऩाङ्झरकाभा इतधनको राङ्झग ३२९३ (७३%) र्यधङ्टयीरे इतधनको राङ्झग दाउयाको प्रमोग गदाछन ्बन े

११९७ (२४%) र्यधङ्टयीरे एरऩी ग्मास तथा फामोग्मास य फाॉकीरे अतम स्रोत प्रमोग गदाछन ्। 
ऩाङ्झरकाभा आफ्नो कङ्ट नै भाइिो हाइड्रो छैन। 

४. प्रभङ्टि सभस्मा 
 ङ्जवद्यङ्टत ् आऩूङ्झताभा ङ्झनमङ्झभतताको नहङ्टन ङ्ट, आङ्झथाक ङ्जिमाकराऩभा ङ्जवद्यङ्टतराई जोड्न नसक्नङ्ट, ऊजााको 

राङ्झग दाउयाको प्रमोगरे वनभा दफाफ फढ्दै जानङ्ट आङ्छद प्रभङ्टि सभस्मा हङ्टन।् 

५. अवसय य च ङ्टनौती  
क)  अवसय 
 याङ्जष्डम ङ्जवद्यङ्टत ् प्रसायणभा जोङ्झडनङ्ट, एक भेगावाटसम्भको जरङ्जवद्यङ्टत ् य वैकङ्ञलऩक ऊजाा सम्फतधी 

अङ्झधकाय स्थानीम तहराई हङ्टन ङ्ट, ससाना जर ङ्जवद्यङ्टत ् ङ्जवकासका रङ्झग प्रसस्त ऩानीको स्रोत हङ्टन ङ्ट, 
वैकङ्ञलऩक ऊजााभा स्थानीम चासो फढ्दै जानङ्ट, सडक मातामातको ङ्जवस्तायरे थऩ ङ्जवद्यङ्टत ्मोजनाहरू 
फङे्ङ सम्बावना फढ्दै जानङ्ट, ङ्जवद्यङ्टतको प्रमोगफाट आङ्झथाक गङ्झतङ्जवङ्झधतपा  फढ्दै जानङ्ट, सोराय, गोफयग्मास 
आङ्छद वैकङ्ञलऩक ऊजााको ङ्जवकासरे दाउयाको ङ्झनबायताभा िभश: कभी आउॉदै जानङ्ट आङ्छद अवसय  
हङ्टन ्। 

ि)  च ङ्टनौती 
 वैकङ्ञलऩक ऊजााको प्रमोग फढाई दाउयाको प्रङ्झतस्थाऩन गनङ्टा, वैकङ्ञलऩक ऊजााको ङ्जवकास गनङ्टा, 

ङ्जवद्यङ्टतराई अतम आङ्झथाक कृमाकराऩभा आफद्ध गनङ्टा आङ्छद प्रभङ्टि च ङ्टनौतीहरू हङ्टन ्। 

६. ङ्जवषमगत रक्ष्म  
 सफै नागङ्चयकराई स्वछछ, ङ्छदगो य बयऩदो ऊजााको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत बएको हङ्टने । 

७. उद्दशे्म 

 ऩाङ्झरकाभा यहेका सफै र्यधङ्टयीभा ङ्जवद्यङ्टत ्तथा अतम नवीकयणीम ऊजााको ऩङ्टर् माउनङ्ट। 

८.  यणनीङ्झत 

१. बयऩदो य ङ्जवश्वसनीम ङ्जवद्यङ्टत ्सेवाको ङ्जवस्ताय गने 

२. वैकङ्ञलऩक ऊजााको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गने 
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९. यणनीङ्झत तथा कामानीङ्झत 

 

यणनीङ्झत कामानीङ्झत 

१.बयऩदो य ङ्जवश्वसनीम ङ्जवद्यङ्टत ्
सेवाको ङ्जवस्ताय गने 

 

 

1. ऩाङ्झरकाङ्झबत्र एक भेगावाटसम्भको जरङ्जवद्यङ्टत ् उत्ऩादन गना 
नमाॉ मोजनाहरूको ऩङ्जहचान गङ्चयनेछ ।  

2. केतद्रीम प्रसायण राइनको भभात सम्बाय य स्तयोङ्ङङ्झत गना 
नेऩार ङ्जवद्यङ्टत ्प्राङ्झधकयणसॉग सभतवम गङ्चयनेछ। 

3. सफै र्यधङ्टयीभा ङ्जवद्यङ्टत ्राइन जडान गना ङ्जवद्यङ्टत ्प्राङ्झधकयणसॉग 
सभतवम गङ्चयनेछ।  

4. कृङ्जषको व्मवसामीकयण य औद्यौङ्झगकयणतपा  ङ्जवद्यङ्टत ् िऩत 
फढाउन ने.ङ्जव.प्रा. सॉग सहकामा गङ्चयनेछ । 

5. ङ्जवद्यङ्टतको िऩत आमभूरक ऺेत्रभा प्रमोगभा लमाउन 
उद्यभीहरूराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ। 

२. वैकङ्ञलऩक ऊजााको ङ्जवकास य 
ङ्जवस्ताय गने 

1. िाना ऩकाउने इतधनको रूऩभा ङ्जवद्यङ्टतको प्रमोग गयी 
दाउयाको िऩत िभश: ङ्जवद्यङ्टतफाट प्रङ्झतस्थाऩन गदै  
रङ्झगनेछ ।  

2. वैकङ्ञलऩक ऊजााको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गना वैकङ्ञलऩक ऊजाा 
प्रवद्धान केतद्र य ङ्झनजी ऺेत्रसॉग सहकामा गङ्चयनछे । 

3. वैकङ्ञलऩक ऊजााभा अनङ्टदान तथा भेङ्ञचङ पण्डको व्मवस्था 
गङ्चयनेछ । 

4. सम्बाव्म स्थानभा गोफयग्मास, धङ्टवाॉयङ्जहत आधङ्टङ्झनक च ङ्टरो 
आङ्छदको प्रमोगफाट सभेत दाउयाको िऩत कभ गङ्चयनेछ। 

 

१०. प्रभङ्टि कामािभ 

क)  ऩाङ्झरका आपैरे गने 

1. ङ्जवद्यङ्टत ्मोजनाको ऩङ्जहचान य प्रवद्धान 

2. वैकङ्ञलऩक ऊजाा अनङ्टदान 

3. सङ्टयङ्ञऺत ङ्जवद्यङ्टत ्प्रमोग गना चेतना वङृ्जद्ध 

ि)  प्रदेश सयकायको सभतवमभा गने 

1. भझौरा जरङ्जवद्यङ्टत ्मोजना ङ्झनभााण 

2. ङ्जवद्यङ्टत ्प्रसायण राइन ङ्जवस्ताय य सङ्टदृढीकयण 

3. अततय तह सभतवम 

ग)  सॊर्ीम सयकायसॉगको सभतवमभा गने  
1. प्रसायण राइनको सङ्टदृढीकयण 

2. ङ्जवद्यङ्टत ्आमोजना ङ्झनभााण 

3. अततयतह सभतवम 
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११. अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

 मोजना अवङ्झधभा शत प्रङ्झतशत र्यधङ्टयीभा याङ्जष्डम प्रसायण राइनको ङ्जवद्यङ्टत ्जडान बएको हङ्टनेछ, नमाॉ 
जरङ्जवद्यङ्टत ् आमोजनाहरूको ऩङ्जहचान बई सम्बाव्मता अध्ममन बएको हङ्टनेछ, ऩाङ्झरकाको २५% 
र्यधङ्टयीभा फामोग्मास उत्ऩादन गयी प्रमोग गयेको हङ्टनेछ ।          
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७.५ सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झध 

१.  ऩषृ्ठबङू्झभ 

 आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास गना य ङ्जवकासको उऩबोग गना सूचना तथा सञ्चायको प्रङ्जवङ्झधको ङ्झनकै 
भहत्वऩूणा बङू्झभका यहतछ ।वताभानभा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग अत्मङ्झधक भात्राभा बई सफै व्मङ्ञक्तराई 
मसरे कङ्ट नै न कङ्ट नै रूऩभा सञ्चायसॉग जोडेको छ । नऩेारको सॊङ्जवधानरे सूचनाको हकराई भौङ्झरक 
हकको रूऩभा स्थाङ्जऩत गयेको छ ।स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनरे सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग, ङ्जवद्यङ्टतीम 
शासन, एपएभ सञ्चारन, स्थानीमऩत्र ऩङ्झत्रका आङ्छद जस्ता ङ्जवषमहरू स्थानीम सयकायको कामा 
ङ्ञजम्भेवायीङ्झबत्र यािेको छ । 

२.  हारको ङ्ञस्थङ्झत 

 मस गाउॉऩाङ्झरकाका ३७०५ र्यधङ्टयीरे भोफाइर सेवाको य २०८४ र्यधङ्टयीरे ङ्झडस होभ ङ्जट.बी. को 
प्रमोग गने गयेका छन ्। मस ऩाङ्झरकाभा येङ्झडमो प्रमोग गने र्यधङ्टयी सॊख्मा १०७२ छ । इतटयनेटको 
नेटवका  कभजोय बए ऩङ्झन २१५ र्यधङ्टयीरे इतटयनेट प्रमोग गयेको ऩाइतछ। गाउॉऩाङ्झरकाभा १०६ 
र्यधङ्टयीरे कम्प्मङ्टटयको प्रमोग गने गयेको ऩाइतछ ।  

३.  प्रभङ्टि सभस्मा 
 रैण्डराइन टेङ्झरपोन सेवा नहङ्टन ङ्ट, इतटयनेट सेवा बयऩदो नहङ्टन ङ्ट, स्थानीम एपएभ सेवा सञ्चारनभा नहङ्टन ङ्ट, 

स्थानीम ऩत्रऩङ्झत्रका प्रकाङ्ञशत नहङ्टनङ्ट, ऩाङ्झरकाको कामा सम्ऩादन आॊङ्ञशक भात्राभा भात्र ङ्जवद्यङ्टत ्प्रणारीभा 
आफद्ध हङ्टनङ्टजस्ता प्रभङ्टि सभस्मा हङ्टन ्। 

४.  अवसय य च ङ्टनौती 
(क)  अवसय 
 सडक सङ्टङ्जवधारे वामयरेस नेटवका  य अङ्ञप्टकर पाइफयको ङ्जवस्तायको सम्बावना, सफै ऩाङ्झरका, 

ङ्जवद्यारम, स्वास्थ चौकी/केतद्रसम्भ इतटयनेट सेवा ङ्जवस्तायको सयकायी नीङ्झत यहनङ्ट, सेवा प्रवाहभा सूचना 
प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग फढाउने नीङ्झत यहनङ्ट, आभ भाङ्झनसहरूको सूचना प्रणारीप्रङ्झत फढ्दो आकषाण हङ्टन ङ्ट, ङ्झनजी 
इतटयनेट सेवा प्रदामकहरू उऩङ्ञस्थङ्झत यहनङ्ट, ङ्जवद्यारमहरूभा नवीन सूचना प्रङ्जवङ्झधसङ्जहत कम्प्मङ्टटय ङ्ञशऺाको 
ङ्जवस्ताय, टेङ्झरपोन भोफाइर टावय ङ्झनभााण हङ्टन ङ्ट, भोफाइर पोनको व्माऩक उऩमोग हङ्टन ङ्ट, ऩाङ्झरकाको 
आफ्नै वेफसाइट हङ्टन ङ्ट, ऩाङ्झरकाभा ङ्जवङ्झबङ्ङ एप्सहरूको प्रमोग फढ्दै जानङ्ट आङ्छद अवसय हङ्टन।् 

(ि)  च ङ्टनौती 
 सफै नागङ्चयकसम्भ सूचनाको ऩहङ्टॉच ऩङ्टर् माउनङ्ट, ऩाङ्झरकाफाट ऩङ्टर् माइने आधायबतू सेवाहरूभा सञ्चाय 

प्रङ्जवङ्झधसॉग आफद्ध गनङ्टा, नागङ्चयकभा ङ्जवद्यङ्टतीम सङ्टशासनको प्रत्माबङू्झत गयाउनङ्ट, साभाङ्ञजक सञ्जारको 
दङ्टरूऩमोग योक्नङ्ट, अततयसयकाय सभतवम प्रबावकायी फनाउनङ्ट, इतटयनेट य वाइपाइको ऩहङ्टॉच फढाउनङ्ट, 
ऩाङ्झरकाको सूचना ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारीभा आफद्ध गनङ्टा आङ्छद च ङ्टनौती हङ्टन ्। 
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५. ङ्जवषमगत रक्ष्म 

 ऩाङ्झरकाभा बयऩदो सूचना तथा सञ्चायको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय बएको हङ्टने । 

६.  उद्दशे्म 

 गङ्टणस्तयीम सूचना तथा सञ्चाय सेवाभा नागङ्चयकको सहज ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय गनङ्टा । 

७.  यणनीङ्झत 

१. टेङ्झरपोन, इतटयनेट भोफाइरजस्ता सेवाहरूको ङ्जवस्ताय गने । 

२. सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत सेवा प्रणारीको ङ्जवकास गने । 

८.  यणनीङ्झत तथा कामानीङ्झत 

यणनीङ्झत कामानीङ्झत 

१. सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधको सहज 
ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय गने 

 

1. टेङ्झरपोन टावय ङ्झनभााण य ङ्जवस्ताय गना ऩहर गङ्चयनछे । 

2. स्थानीमस्तयभा एपएभ सेवा स्टेसन सञ्चारन गना सहजीकयण 
गङ्चयनेछ । 

3. स्थानीम ऩत्रऩङ्झत्रका प्रकाशन गना आवश्मक सहमोग गङ्चयनेछ। 

4. सफै ङ्जवद्यारम, स्वास््म चौकी, ङ्जवत्तीम सॊस्था य 
गाउॉऩाङ्झरकाको वडा कामाारमसम्भ बयऩदो इतटयनेट सेवा 
ङ्जवस्ताय गङ्चयनछे। 

5. इतटयनेट/भोफाइर प्रदामक सॊस्थाहरूसॉग सभतवम गयी बयऩदो 
सेवा सङ्टचारु गङ्चयनेछ। 

6. वाइपाइ सेवा ङ्जवस्ताय गयी अत्मावश्मक सावाजङ्झनक स्थानभा 
फ्री वाइपाइ जोन ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।  

7. कृषकहरूराई भोफाइर एऩको भाध्मभफाट कृङ्जष प्रङ्जवङ्झध य 
भूलम सूचना उऩरधध गयाइनछे । 

8. भहत्वऩूणा सचेतना सम्फतधी सूचनाहरूराई भोफाइर एऩको 
भाध्मभफाट सफै नागङ्चयकभा प्रसाङ्चयत गङ्चयनेछ । 

9. ङ्जवशेषऻ अस्ऩतार वा डाक्टयहरूको सेवाराई अस्ऩतारसॉग 
आफद्ध गयी योग ङ्झनदान य उऩचायभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग 
गङ्चयनेछ ।  

 २. सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत सेवा 
प्रणारीको ङ्जवकास गने 

 

1. गाउॉऩाङ्झरका य सफै वडा कामाारमभा ङ्जवद्यङ्टतीम सूचना 
ऩूवााधायको ङ्जवकास गयी सञ्जारीकयण (networking)  
गङ्चयनेछ । 
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2. ङ्जवद्यारम केङ्ञतद्रत ई-राइबे्रयीको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गङ्चयनछे। 

3. ङ्जवद्यारमभा कम्प्मङ्टटय ङ्ञशऺा ङ्जवस्ताय गङ्चयॉदै रङ्झगनेछ। 

4. सूचनाको हक य अङ्झधकाय सम्फतधभा जन चेतनाभा अङ्झबवृङ्जद्ध 
गङ्चयनेछ। 

5. नागङ्चयकको सेवा ऩहङ्टॉचभा सभम य रागत र्टाउन ङ्जवद्यङ्टतीम 
सूचना प्रङ्जवङ्झध सेवाभा व्माऩकता ङ्छदइनछे। 

6.  र्टना दताा, वडा तथा ऩाङ्झरकाफाट ङ्छदइने ङ्झसपाङ्चयशराई 
अनराइन सेवा भापा त ङ्छदइन ेव्मवस्था गङ्चयनछे। 

7. कागजयङ्जहत सङ्टशासनराई फढावा ङ्छदन सॊर्ीम सयकाय य प्रदेश 
सयकायसॉग सभतवम स्थाङ्जऩत गङ्चयनेछ। 

 

९.  प्रभङ्टि कामािभ 

(क)  स्थानीम तह आपैरे गने 

1. एपएभ येङ्झडमो प्रसायणभा सहमोग य सहजीकयण  
2. स्थानीम ऩत्रऩङ्झत्रका प्रकाशन  

3. ङ्जवद्यङ्टतीम सूचना ऩूवााधाय ङ्झनभााण  

4. ई-राइबे्रयी स्थाऩना  
5. वाइपाइ टावय ङ्झनभााण सहजीकयण  

(ि)  प्रदेश सयकायसॉग सभतवम गयी सम्ऩादन गने  
1. टेङ्झरपोन टावय ङ्झनभााण 

2. ङ्जवद्यङ्टत ्सूचना ऩूवााधाय ङ्झनभााण 

3. सॊर्, प्रदेश य स्थानीम तहभा ङ्जवद्यङ्टतीम सूचना प्रणारीको आफद्धता  

(ग)  सॊर्ीम सयकायसॉग सभतवम गयी सम्ऩादन गने 

1. सूचना हाइवे 

2. टेङ्झरपोन टावय ङ्झनभााण 

3. सॊर्, प्रदेश य स्थानीम तहभा ङ्जवद्यङ्टतीम सूचना प्रणारीको आफद्धता  

4. नीङ्झत ङ्झनमभ ङ्झनभााण 

5. अततय सयकाय सभतवम  
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१०.  अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

 ऩाङ्झरकाको शत प्रङ्झतशत ऩङ्चयवायभा कङ्ट नै न कङ्ट नै भाध्मभफाट सूचनाको प्रवाह ऩङ्टगेको हङ्टनेछ, 
ङ्जवद्यारमहरूभा इा-राइबे्रयी स्थाऩना बइसकेको हङ्टनेछ, ९५% ब ू ऺेत्र टेङ्झरपोन टावयको दामयाभा 
आइसकेको हङ्टनेछ, टेङ्झरपोन नेटवका सॉग आफद्ध ऩङ्चयवाय सॊख्माको ७५% सम्भ ऩहङ्टॉच ऩङ्टगेको हङ्टनछे, 
इतटयनेट प्रमोग गने ऩङ्चयवाय शॊख्मा ३०% ऩङ्टगेको हङ्टनेछ, एपएभ स्थाऩना बइसकेको य येङ्झडमो सङ्टङे्ङ 
र्यधङ्टयी ५०% ऩङ्टगेको हङ्टनेछ साथै कम्प्मङ्टटय प्रमोग कताा र्यधङ्टयी १०% ऩङ्टगेको हङ्टनेछ।ऩाङ्झरका सफै 
आधायबतू सेवा ङ्जवद्यङ्टतीम सूचना प्रणारीसॉग आफद्ध बएको हङ्टनेछ ।  
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७.६ िानऩेानी तथा सयसपा]इ 

१.  ऩषृ्ठबङू्झभ 

 ऩानी जीवनको आधाय हो, िानेऩानी ङ्झफना भाङ्झनस फाॉछन सक्दैन । त्मसैरे िानेऩानी भाङ्झनसको 
आधायबतू आवश्मकताङ्झबत्र ऩदाछ । सॊङ्जवधानरे िानेऩानी य सयसपाइराई भौङ्झरक हकको रूऩभा 
व्मवस्था गदै स्थानीम सयकायको अङ्झधकाय ऺेत्रभा सूचीकृत गयेको छ । सफैको ङ्झनङ्झभत्त िानेऩानी य 
सयसपाइको उऩरव्धताका साथै मसको ङ्छदगो व्मवस्थाऩन ङ्छदगो ङ्जवकासको रक्ष्म यहेको छ । ऩतरौ 
मोजनारे सफैराइा आधायबतू स्तयको िानेऩानी तथा सयसपाइ सेवाको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गदै गङ्टणस्तयीम 
सेवा अङ्झबवृङ्जद्ध गने रक्ष्म ङ्झरएको छ । प्रदेश आवङ्झधक मोजनारे स्वछछ िानेऩानी आऩूङ्झता य सयसपाइा 
सेवाभा शतप्रङ्झतशत र्यधङ्टयीको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने उद्देश्म यािेको छ।  

२.  ङ्जवद्यभान अवस्था 
 गाउॉऩाङ्झरकाभा १३ वटा िोराहरूका साथै एउटा ऩोियी यहेका छन ्। मस ऩाङ्झरकाभा स-साना ३८ 

वटा िानेऩानी ङ्ञस्कभहरू सञ्चाङ्झरत छन,् ङ्जवद्यभान स्रोतहरूफाट २३२४ र्यधङ्टयीभा ङ्झनजी धाया, ७६३ 
र्यभा सावाजङ्झनक धाया, ११४४ धाया, २६ वटा र्यधङ्टयीभा फोङ्चयङफाट य २६६ र्यधङ्टयीरे नदी, कङ्ट वा, 
ऩॉधेयो आङ्छद स्रोतफाट िानेऩानीको प्रमोग गङ्चययािेका ऩाइएको छ।मस ऩाङ्झरकाभा ढर ङ्झनकासको कङ्ट नै 
मोजना सञ्चारनभा यहेको छैन। ङ्झबयारो स्थान बएकोरे ढरको धेयै आवश्मकता नदेङ्ञिए ऩङ्झन फजाय 
ऺेत्रको वडा नॊ ५ य ६ भा ढर ङ्झनभााण गने भाग बइयािेको छ । ऩाङ्झरकाभा पोहय व्मवस्थाऩनभा 
५/६ सॊस्थाहरू कामायत यहेका छन ् । हारसम्भ र्यको पोहयराई र्यभै व्मवस्थाऩन गने गयेको 
ऩाइतछ । वडा नॊ २ य ३ भा अस्थामी रूऩभा पोहय ङ्जवसजान गङ्चययािेका छन ्। कङ्ट ङ्जहने पोहयराई 
फायीभा व्मवस्थाऩन गने गयेका छन ्। ऩाङ्झरकाभा साधायण चऩॉ प्रमोग गने २५५४ र्यधङ्टयी छन ्बन े
१७८२ र्यधङ्टयीरे सेङ्ञफ्टक टैंक बएको चऩॉको प्रमोग गने गदाछन ्।मसयी ऩाङ्झरकाभा जम्भा ४३९१ 
र्यधङ्टयीभा चऩॉको प्रमोग गने गयेको ऩाइएको छ। िङ्टरा ङ्छदसाङ्जऩसाफभङ्टक्त ऺेत्र गाउॉऩाङ्झरका र्ोषणा 
गङ्चयएको बए ताऩङ्झन १२३ र्यधङ्टयीरे हारसम्भ ऩङ्झन चऩॉ फनाएको ऩाइएको छैन।  

३.  प्रभङ्टि सभस्मा 
 ऩाङ्झरकाको सफै ऩङ्चयवायभा स्वछछ िानेऩानी ङ्जवतयण गना नसक्नङ्ट, िानेऩानीको स्रोत तमून हङ्टन ङ्ट, सञ्चाङ्झरत 

िानेऩानी मोजनाहरूको भभात सम्बाय ऩद्धङ्झतको ङ्जवकास नहङ्टनङ्ट, ऩाङ्झरकाभा िानेऩानी सम्फतधी काभ गने 
दऺ जनशङ्ञक्तको अबाव हङ्टन ङ्ट, नागङ्चयकको व्माऩक मोगदान य सहबाङ्झगता जङ्टटाउनङ्ट, सयसपाइ सम्फतधी 
जनचेतनाको कभी हङ्टन ङ्ट आङ्छद भङ्टख्म सभस्मा देङ्ञिएका छन ्। 
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४.  अवसय य च ङ्टनौती 
क)  अवसय 
 ऩाङ्झरकाभा िानेऩानी मोजनाको ङ्झनभााणभा ६ वटा अततयााङ्जष्डम गैयसयकायी एवॊ ङ्जवकास साझेदाय सॊस्थाहरू 

य सयोकायवारा ङ्झनकामहरूको चासो य सहकामा हङ्टन ङ्ट, िानेऩानी तथा सयसपाइ केतद्र, प्रदेश य स्थानीम 
ऩाङ्झरकाको प्राथङ्झभकताभा यहनङ्ट, नेऩार सयकायफाट एक धाया एक चऩॉको याङ्जष्डम रक्ष्म ङ्झनधाायण गङ्चयनङ्ट, 
िानेऩानी तथा सयसपाइप्रङ्झत चेतनाको अङ्झबवृङ्जद्ध हङ्टॉदै जानङ्ट आङ्छद अवसयहरू हङ्टन ्। 

ि)  च ङ्टनौती 
 िानेऩानीको गङ्टणस्तयभा वृङ्जद्ध गयी स्वछछ तथा सपा िानेऩानीको ङ्जवतयण गनङ्टा, िानऩेानीराई शङ्टद्धीकयण 

गनङ्टा, ङ्झनभााणाधीन िानेऩानी मोजनाहरूको सभमभै ङ्झनभााण सम्ऩङ्ङ गनङ्टा, एक र्य एक धाया य एक चऩॉको 
याङ्जष्डम रक्ष्म ऩूया गनङ्टा, सयसपाइ सम्फतधी जनचेतना जगाउनङ्ट, पोहयको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन गनङ्टा आङ्छद 
च ङ्टनौती यहेका छन ्। 

५.  ङ्जवषमगत रक्ष्म 

 नागङ्चयकहरूराई स्वछछ तथा सपा िानेऩानी उऩरधध हङ्टन ङ्टका साथै ऩूणा सयसपाइमङ्टक्त ऩाङ्झरका बएको 
हङ्टने । 

६.  उद्दशे्म 

 सफै र्यधङ्टयीभा सपा-स्वछछ िानेऩानी उऩरधध गयाउनङ्ट य सयसपाइ सम्फतधी उङ्ञचत व्मवस्थाऩन गनङ्टा । 

७.  यणनीङ्झत 

१. सफै नागङ्चयकराई गङ्टणस्तयीम स्वछछ सपा िानेऩानीको ऩहङ्टॉच स्थाङ्जऩत गने 

२, सयसपाइको ङ्छदगो व्मवस्था गने 

८.  कामानीङ्झत 

यणनीङ्झत कामानीङ्झत 

१. सफै नागङ्चयकराई गङ्टणस्तयीम स्वछछ 
सपा िानेऩानीको ऩहङ्टॉच स्थाङ्जऩत गने 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. िानेऩानी य सयसपाइराई उङ्ञचत तवयरे व्मवङ्ञस्थत गना 
िानेऩानी तथा सयसपाइ गङ्टरुमोजना तमाय गयी रागू 
गङ्चयनेछ ।  

2. ऩानीको फहङ्टउऩमोग गङ्चयनेछ। 

3. एक र्य एक धायाको याङ्जष्डम रक्ष्म ऩूङ्झताराई कामाातवमनभा 
लमाइनछे। 

4. िानेऩानीको स्रोत सॊयऺणभा ङ्जवशेष ध्मान ङ्छदइनेछ य 
िोराको स्रोत प्रमोग बएकोभा प्रशोधन गयेय भात्र ङ्जवतयण 
गङ्चयनेछ। 
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5. प्रमोग गने िानेऩानीको सभम सभमभा ऩयीऺण गना 
ऩाङ्झरकाभा जनशङ्ञक्तसङ्जहतको प्रमोगशाराको व्मवस्था 
गङ्चयनेछ। 

6. स्वछछ िानेऩानी उऩरधध गयाउन सफै िानेऩानी 
प्रणारीहरूराई प्रशोधनको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

7. िानेऩानीको ङ्जवतयणराई ङ्झनमङ्झभत गना िानेऩानी तथा 
सयसपाइ कामाकताा ङ्झनमङ्टक्त गयी सभम सभमभा ताङ्झरभको 
व्मवस्था गङ्चयनछे । 

8. िानेऩानी उऩबोक्ताहरूराई सञ्चारन तथा भभातको राङ्झग  
ङ्ञजम्भेवाय फनाउनङ्टको साथै िानेऩानी ङ्झभटय जडान गयी 
तमूनतभ शङ्टलक रागू गने व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

9. उऩबोक्ता सभूहभा नै मसयी उठेको शङ्टलकको कोष स्थाऩना 
गयी ऩाङ्झरकाफाट ऩङ्झन उक्त कोषभा यकभ ऩठाइन ेव्मवस्था 
गङ्चयनेछ य उक्त कोषको यकभ भभातसम्बायभा िचा 
गङ्चयनेछ। 

10. ङ्झनभााणाधीन मोजनाहरूराई सभमभै सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ । 
२. सयसपाइको ङ्छदगो व्मवस्था गने 

 
1. चऩॉ ङ्झनभााण नबएको र्यधङ्टयीभा चऩॉ ङ्झनभााण गना प्रोत्साङ्जहत 

गङ्चयनेछ । 

2. एक र्य एक चऩॉको याङ्जष्डम रक्ष्म ऩूङ्झताराई कामाातवमनभा 
लमाइनछे। 

3. चऩॉराई गोफयग्माससॉग एकीकयण गयी िाना ऩकाउन े
इतधनको रूऩभा प्रमोग गङ्चयनछे। 

4. बातछार्यको सयसपाइ य व्मवस्थाऩनभा ङ्जवशेष ध्मान 
ङ्छदइनेछ। 

5. धङ्टवाॉयङ्जहत च ङ्टरोको प्रमोगफाट धङ्टवाॉयङ्जहत र्य हङ्टने गयी जनचेतना 
पैराइनछे। 

6. ङ्जवद्यारमभा छात्रछात्राका राङ्झग छङ्टट्टाछङ्ट टै्ट, सावाजङ्झनक स्थानभा 
अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञक्तका राङ्झग अऩाङ्गभैत्री शौचारमको 
व्मवस्था गङ्चयनछे।  

7. सयसपाइ सम्फतधी जन चेतना जगाउन ङ्जवङ्झबङ्ङ कामािभ 
सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

8. वैमङ्ञक्तक सयसपाइराई ङ्जवद्यारम, साभङ्टदाङ्जमक सभूह, 
सॊस्थासम्भ जनचेतना जगाइनछे। 



 

93 

9. पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको राङ्झग र्यको पोहयराई र्यभै 
व्मवङ्ञस्थत गने प्रणारीको ङ्जवकास गनङ्टाका साथै फजायको 
पोहयराई थातको रगाउन रैण्डङ्जपर साइटको ऩङ्जहचान गयी 
ङ्झनभााण गङ्चयनेछ, मस कामाभा अतम ऩाङ्झरकासॉग ऩङ्झन सभतवम 
गङ्चयनेछ । 

 

९.  प्रभङ्टि कामािभ 

क)  ऩाङ्झरका आपैरे गने 

 गङ्टरुमोजना तजङ्टाभा कामाातवमन  

 प्रमोगशारा स्थाऩना, व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन 

 िानेऩानी तथा सयसपाइ कामाकतााको व्मवस्था य ङ्जवतयण व्मवस्था 

 िानेऩानी सॊयचनाहरूको ङ्झनभााण तथा भभातसम्बाय 
ि)  प्रदेश सयकायको सहकामाभा गने 

 स्रोत सॊयऺण तथा िानेऩानी प्रसोधन   

 प्रदेश स्तयीम िाऩा मोजना ङ्झनभााण 

 प्रमोगशारा स्थाऩना तथा ताङ्झरभ 

ग)  सॊर्ीम सयकायको सहकामाभा  
 िानेऩानी प्रशोधन सम्फतधी सॊयचना ङ्झनभााण 

 प्रमोगशारा स्थाऩना य ताङ्झरभ 

 नीङ्झत, भाऩदण्ड ङ्झनभााण 

 अततयतह सभतवम 

१०.  अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

 मोजना अवङ्झधभा सफै र्यधङ्टयीभा गङ्टणस्तयीम सपा-स्वछछ िानेऩानीको एक र्य एक धाया उऩरधध 
बएको हङ्टनेछ, ङ्झनभााणाधीन िानेऩानी मोजनाहरू सभमभै सम्ऩङ्ङ बएका हङ्टने छन,् िानेऩानीको ऩयीऺण 
गना प्रमोगशारा स्थाऩना बई सञ्चारनभा आएको हङ्टनेछ, िानेऩानी ङ्झभटय जडान भभात, सम्बाय, 
कामाकतााको व्मवस्था बई िानेऩानी ङ्झनमङ्झभत रूऩभा ङ्जवतयण बएको हङ्टनेछ, गङ्टरुमोजना तमाय बई 
कामाातवमन बएको हङ्टनेछ, म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको सफै र्यधङ्टयीभा चऩॉ ङ्झनभााण बई ऩाङ्झरका ऩूणा रूऩभा 
िङ्टरा ङ्छदसाभङ्टक्त बएको हङ्टनछे ।  
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ऩङ्चयछछेद- ८ 

वन, वातावयण, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 

 
८.१  वन, वातावयण जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता तथा पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन 

 

१.  ऩषृ्ठबङू्झभ 

 वन, वातावयण, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान य पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्म 
प्राङ्झिको राङ्झग भहत्वऩूणा अततयसम्फङ्ञतधत ङ्जवषमका रूऩभा यहेका छन।् नेऩारको सॊङ्जवधानभा ऩङ्झन 
वन, वातावयण, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानराई तीनवटै तहका सयकायको कामाऺ ते्रङ्झबत्र 
सभावेश गङ्चयएको छ बन े स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे वातावयण सॊयऺण, जैङ्जवक 
ङ्जवङ्जवधता, जराधाय सॊयऺण, वतमजततङ्ट सॊयऺणसम्फतधी ङ्जवषमराई स्थानीम तहको कामा ङ्ञजम्भेवायीङ्झबत्र 
सभेटेको छ। मसयी सॊङ्जवधान य ऐनरे स्थानीम तहराइा ङ्छदएको ङ्ञजम्भेवायी अनङ्टसाय मी ङ्जवषम 
सम्फतधी नीङ्झत, कानून य यणनीङ्झत तम गयी रागू गनङ्टाऩने व्मवस्था सभेत गङ्चयएको छ। स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐनरे मोजना फनाउॉदा ङ्छदगो ङ्जवकास, वातावयण सॊयऺण तथा सॊवद्धान गना सर्ाउन 
ऩङ्टर् माउन ेङ्जवषमराइा प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्टऩने उलरेि गयेको छ।  

 वातावयणीम ह्रास य जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानरे सफैबतदा फढी प्रबाव स्थानीम सभङ्टदामहरूभा ऩने  
हङ्टतछ ।जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानका कायण हावाहङ्टयी, चयाङ, िडेयी, अङ्झसना, ङ्जहभऩङ्जहयो जस्ता प्राकृङ्झतक 
ङ्जवऩदफाट ऺङ्झत फढ्न ेिभ जायी यहेको छ। त्मस्तै जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानका कायणरे भहत्वऩूणा ऺते्रहरू 
जस्तै कृङ्जष, वन, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता, जरस्रोत ऊजाा जस्ता ऺते्रभा ऩङ्झन ङ्झनकै असय ऩयेको छ । 
स्वछछ य स्वस्थ वातावयणभा फाॉछन ऩाउन े नागङ्चयकको भौङ्झरक हकको सॊयऺण गना, प्राकृङ्झतक 
स्रोतको सभङ्टङ्ञचत उऩमोग एवॊ ङ्छदगो व्मवस्था गना, वातावयण य ङ्जवकासफीच सततङ्टरन कामभ गना तथा 
प्राकृङ्झतक स्रोतहरूका साथै वातावयण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊयऺण गना आवश्मक हङ्टतछ ।  

 

२.  वताभान ङ्ञस्थङ्झत 
 मस गाउॉऩाङ्झरकाभा वन ऺेत्र कङ्ट र बङू्झभको २४.६० प्रङ्झतशत यहेको छ य मसअततगात २६२३.२९ 

हेक्टय ऺेत्रपर यहेको २४ वटा साभङ्टदाङ्जमक वन यहेका छन ्।वन कामाारमको अङ्झबरेिअनङ्टसाय 
दताा बएका ५ वटा ङ्झनजी वनको झतडै ३ हेक्टय ऺेत्रपर यहेको छ । 

 मो गाउॉऩाङ्झरका सभङ्टद्र सतहफाट झतडै ९०० ङ्झभटयभा केही फेंसी बबूाग यहनङ्टका साथै ४००० 
ङ्झभटयसम्भको उचाइभा यहेको उछच ऩहाडी बबूाग यहेको ऩाइतछ । धयातरको उचाइ, बौगङ्झबाक 
फनावट, बसू्वरूऩ, ऩहाडी ऩािा य ऩानी ढरोरे हावाऩानीको अवस्थाभा ङ्जवङ्जवधता हङ्टतछ । ताऩिभ, 

सौमाशङ्ञक्त, वामङ्ट य वामङ्टको चाऩ, वषाा तथा ओङ्झसरोऩन आङ्छदरे हावाऩानीको अवस्था ङ्झनधाायण हङ्टन े
गदाछ।  

 गाउॉऩाङ्झरकाभा सभशीतोष्ण य रेकारी हावाऩानीभा ऩाइने प्राम् सफैजसो वनस्ऩङ्झत ऩाइतछ जसभा 
भङ्टख्म सार, िोटेसलरा, ऩातरे सलरा, ङ्ञचराउन,े उङ्ञत्तस, फकाइनो, फाज, गङ्टयाॉस, धङ्टऩी, िसङ्टा, जस्ता 
प्रजाङ्झत ऩाइतछन ् बने जडीफङ्टटीको हकभा ङ्ञचयाइतो (Swertia chirayita), जटाभसी (Nardostachys 

grandiflora), रोक्ता (Daphne bholua), सतङ्टवा (Paris polyphylla), कङ्ट ङ्चयरो (Asparagus 

racemosus, अभरा (Emblica officinalis), भङ्टसरी (Curculigo orchoides), िोटेसलराको िोटो 
(Pinus roxburghii), च ङ्टत्रो (Berberis aristata, ओिय (Juglans regia), ऩािनवेद (Bergenia 
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ciliata), ङ्चयठ्ठा (Sapindus mukorossi) ङ्जटभङ्टय (Zanthoxylum armatum), रौठसलरा (Taxus 

Baccata) आङ्छद जस्ता भहत्वऩूणा वनस्ऩङ्झत ऩाइतछन।् मस ऩाङ्झरकाभा वाङ्जषाक २२०० केजी िोटो 
उत्ऩादन य ङ्झफिी हङ्टने गयेको देङ्ञितछ।पोहोयभैरा ङ्जवसजान सम्फतधभा र्यर्यभै व्मवस्थाऩन गने 
गङ्चयएको छ य गाउॉऩाङ्झरकाभा पोहोयभैरा ङ्झफसजानको कङ्ट नै सॊस्थागत व्मवस्था यहेको देङ्ञिएन। 
वताभानभा पोहोयको ऩङ्चयभाण धेयै नबएको हॉदा पोहोयभैरा ङ्जवसजानको ठूरो सभस्मा देङ्ञिएको  
छैन । तय प्राङ्जष्टक जतम पोहय व्मवस्थाऩनभा सभस्मा देङ्ञिएको छ। ङ्जवकास हङ्टॉदै गएका फजाय 
केतद्रहरूभा मो सभस्मा फढ्दो रूऩभा देङ्ञितछ। 

३.  प्रभङ्टि सभस्मा 
 इतधनको राङ्झग दाउयाभा अत्मङ्झधक ङ्झनबायता हङ्टन ङ्ट, सावाजङ्झनक जग्गाभा वन तथा वृऺयोऩण नहङ्टनङ्ट, 

दाउयाको फढ्दो प्रमोग, ङ्जवकास प्रङ्जिमा सञ्चारन आङ्छद ङ्जवङ्जवध कायणरे वन ऺेत्रको अङ्झतिभण हङ्टॉदै 
जानङ्ट, जॊगरभा अत्मङ्झधक आगरागीफाट भहत्वऩूणा वनस्ऩङ्झत य वतमजततङ्ट य चयाच ङ्टरुङ्गीको ङ्जवनाश हङ्टन ङ्ट, 
चोयी ङ्झसकायीका कायणरे भहत्वऩूणा भगृ तथा चयाच ङ्टरुङ्गीको सॊख्मा र्ट्ट्दै जानङ्ट, वन प्राङ्जवङ्झधक 
कभाचायीको तमून उऩङ्ञस्थङ्झत हङ्टन ङ्ट, िोटो सॊकरन कामा जथाबावी हङ्टन ङ्ट, वन ऩैदावाय चोयी ङ्झनकासी 
फढ्नङ्ट, वातावयणीम चेतनाको कभी, ङ्जवकास य वातावयण फीच उङ्ञचत सततङ्टरन ङ्झभराउन नसङ्जकनङ्ट 
आङ्छद मस ऺेत्रका सभस्मा हङ्टन ्। 

४.  अवसय य च ङ्टनौती 
क) अवसय 

वन, वातावयण सॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता, जराधाय, वतमजततङ्ट सॊयऺण, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान तथा 
ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनको ङ्जवषम सॊङ्जवधानद्वाया नै स्थानीम तहको अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्र सभावेश गङ्चयनङ्ट, 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे ऩङ्झन वातावयण सॊयऺण, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता, जराधाय 
सॊयऺण, वतमजततङ्ट सॊयऺण ङ्जवषमको नीङ्झत, ऐन य ङ्झनदेङ्ञशका तथा मोजना तजङ्टाभा य कामाातवमनको 
ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकामको रूऩभा स्थाङ्जऩत गङ्चयनङ्ट, नेऩारको सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची ५ भा काफान सेवा 
सम्फतधी ङ्जवषम सभाफेश बएको य तदनङ्टसाय सॊङ्जवधानको धाया ५७(१) य १०९ फभोङ्ञजभ काफान 
व्माऩायफाट आमआजान हङ्टन सक्ने अवसय यहनङ्ट, सॊङ्जवधानको धाया ५७,२१४, २२१ तथा २२६ 
जराधायको सॊयऺण, वतमजततङ्ट तथा िानी य िङ्झनज ऩदाथा जस्ता ङ्जवषमको ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकाम बएफाट 
मसको सभङ्टङ्ञचत प्रमोगफाट स्थानीम तह याजस्व वृङ्जद्धका साथै आङ्झथाक वृङ्जद्धको अवसय यहनङ्ट, 
वातावयण प्रबाव भूलमाॊकन (EIA) वातावयणीम प्रायङ्ञम्बक ऩयीऺण (IEE) को िाका य सॊयचना 
ङ्जवद्यभान यहनङ्ट, सावाजङ्झनक तथा ङ्झनजी ऺेत्ररे ङ्जवकास ङ्झनभााण कामा गदाा स्थानीम ऩमाावयण य 
प्राकृङ्झतक स्रोत साधनको उऩमोगभा मी सॊयचनाहरुको प्रमोगफाट सपरताऩूवाक रागू गना सङ्जकनङ्ट, 
कृङ्जष प्रसाय य प्राकृङ्झतक श्रोतको व्मवस्थाऩन सॊङ्जवधानफाट नै स्थानीम तहको अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्र 
याङ्ञिएकोरे य नवप्रवतान (Innovative) तथा जरवामङ्ट अनङ्टकूरन प्रङ्जवङ्झध भैत्री ङ्जवषम कामाातवमनभा 
लमाउन सहज हङ्टनङ्ट, स्थानीम सयकायहरु स्थानीम तहभा ब ूतथा जराधाय सॊयऺण मोजनाफाट जराधाय 
ऺेत्रभा यहन ेभाङ्झथलरो य तलरो तटीम ऺेत्रको व्मवस्थाऩनफाट ऩानीको स्रोतको फहङ्टउऩमोगका साथै 
याङ्जष्डम ऩाका  तथा वतमजततङ्ट सॊयऺण ऐन २०१७ फभोङ्ञजभ उऩमङ्टक्त ङ्झनदेङ्ञशका तजङ्टाभा गयी रागू गना 
सङ्जकन ेअङ्झधकाय यहनङ्ट, सफै वडाभा साभङ्टदाङ्जमक वन हङ्टन ङ्ट, वन ऩैदावायजतम उद्योग स्थाऩना सम्बावना 
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हङ्टनङ्ट, जडीफङ्टटी सॊकरन, ङ्झनकासी य फजायीकयणफाट आमआजान हङ्टन ङ्ट, साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतरे वन ऩैदावाय ङ्झफिी तथा उऩमोगसम्फतधी आफ्नो कामािभको वाङ्जषाक मोजना फनाई 
गाउॉऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत गयाउनङ्टका साथै वन ऩैदावाय ङ्झफिीफाट प्राि आमको दश प्रङ्झतशत 
गाउॉऩाङ्झरकाको सङ्ञञ्चत कोषभा जम्भा गनङ्टाऩने कानूनी व्मवस्था हङ्टन ङ्ट, स्थानीमस्तयभा हङ्चयत ऺते्रको 
सॊयऺण य प्रवद्धान हङ्टन ङ्ट, र्यर्यभै पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन गनङ्टा, ६ वटा गैससहरूको पोहोयभैरा य 
िानेऩानी सयसपाइ व्मवस्थाऩनभा सहकामा हङ्टन ङ्ट, तमून काफानभङ्टिी तथा वातावयण भैत्री ङ्जवकास 
अवरम्फनका कामा गनङ्टा, स्थानीम तहभा हङ्चयमारी कामभ गना सावाजङ्झनक जङ्झभनको उऩमोग फढाउनङ्ट 
जस्ता अवसय यहेका छन ्। 

ि) च ङ्टनौती 
वन नीङ्झत २०१५, वन ऺते्र यणनीङ्झत २०१६ तथा ब ङ्टउऩमोग नीङ्झत २०१५ रे नेऩारको बउूऩमोग 
मोजनाराई ङ्झनदेङ्ञशत गदाछ। नीङ्झतहरुरे कामाातवमनका राङ्झग ठोस प्रङ्जिमा तथा सॊस्थागत सॊयचना 
फायेभा स्ऩष्ट ऩानङ्टा, स्थानीम तहभा वन, वातावायण तथा जरवामङ्ट अनङ्टकूरन सम्फतधी स्थानीम 
कानूनहरूको ङ्झनभााण गनङ्टा, उऩयोक्त नीङ्झतहरूको आधायभा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान य वन व्मवस्थाऩन 
सम्फतधी ठोस यणनीङ्झत तजङ्टाभा गयी कामाातवमनभा लमाउनङ्ट, स्थानीम तहभा सभङ्टदामभा आधाङ्चयत 
जरवामङ्ट अनङ्टकूरन कामािभराई प्रबावकायी रूऩभा रागू गनङ्टा, वातावयण प्रबाव भूलमाॊकन (EIA) 
वातावयणीम प्रायभङ्झबक ऩङ्चयऺण (IEE) राइा ऩूणा कामाातवमनभा लमाउनङ्ट, वातावयण प्रबाव भूलमाॊकन 

(EIA) वातावयणीम प्रायङ्ञम्बक ऩयीऺणराई सहज गयाउॉदै सयोकायवाराहरुरे सभेत ऩारना गने 
वातावयण ङ्झनभााण गनङ्टा, वन, वातावयण सॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता, जराधाय, वतमजततङ्ट सॊयऺण, 
जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन याङ्जष्डम, प्रादेङ्ञशक नीङ्झत, कानून, यणनीङ्झत तथा भाऩदण्ड 
तजङ्टाभा गयी स्थानीमकयण गनङ्टा, वडाहरुरे साभङ्टदाङ्जमक वनहरूफाट ऩमााि भात्राभा साधन स्रोत  
नऩाएको कायणरे त्मसको अबावभा वन ऺेत्रको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गनङ्टा, साभङ्टदाङ्जमक वनको 
कामामोजनाराई स्थानीम मोजना प्रङ्जिमाभा भूरप्रवाहीकयण गयी सभावेश गङ्चयनङ्ट, साभङ्टदाङ्जमक वनको 
आमराई स्थानीम कोषभा जम्भा गनङ्टा, चोयी ङ्झसकायी ङ्झनमतत्रण गनङ्टा, आगरागी य वन ऩैदावाय चोयी 
ङ्झनमतत्रण गङ्चयनङ्ट, स्थानीम ऩूवााधाय जस्तै सडक, ऩङ्टर आङ्छद ङ्झनभााण गदाा वातावयण भैत्री नीङ्झतको 
कामाातवमन गङ्चयनङ्ट, ङ्जवकास ङ्झनभााण कामागदाा प्राङ्जवङ्झधकको येिदेि य ङ्झनमतत्रण ङ्जवना ठूरा-ठूरा 
भेङ्ञशनको प्रमोगराई योक्नङ्ट, वन तथा वातावयणको ङ्जवकास सॊयऺणराई स्थानीम आमआजानसॉग 
आफद्ध गनङ्टा, इतधनको राङ्झग दाउयाको ङ्झनबायता र्टाउनङ्ट, अततय तह सभतवम गनङ्टा आङ्छद प्रभङ्टि 
च ङ्टनौतीका रूऩभा यहेका छन।् 

५.  रक्ष्म  
 वन, वातावयण तथा जराधाय सॊयऺण बएको हङ्टन।े 
६.  उद्दशे्म 
 ङ्जवकास य वातावयणफीच सततङ्टरन कामभ गनङ्टा । 
७.  यणनीङ्झत 

१. वनको सॊयऺण, सॊवद्धान, तथा व्मवस्थाऩन गने,  

२. जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता तथा जराधाय ऺेत्रको सॊयऺण गने,  
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३. वातावयण सॊयऺण, ङ्झनमभन य पोहोयभैराको व्मवस्थाऩन गने । 
८.  कामानीङ्झत 

यणनीङ्झत कामानीङ्झत 
१. वनको सॊयऺण, 
सॊवद्धान  तथा  
व्मवस्थाऩन गने 

 

 याङ्जष्डम वन नीङ्झत, वन ऺते्रगत यणनीङ्झत तथा बउूऩमोग नीङ्झत एवॊ सॊर्ीम तथा 
प्रादेङ्ञशक कानङ्टनका आधायभा स्थानीम कानङ्टन तजङ्टाभा गयी रागू गङ्चयनछे । 

 नेऩारको बउूऩमोग नीङ्झतफभोङ्ञजभ गाउॉऩाङ्झरकाभा बउूऩमोग नीङ्झत तजङ्टाभा गयी  
प्रबावकायी कामाातवमस गङ्चयनछे। 

 वनको ऺते्रपर याङ्जष्डम औसतबतदा कभ यहेकोरे वृङ्जद्ध गना प्रोत्साङ्जहत 
गङ्चयनछे। 

 वडाभा यहेका साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई मसको ऺते्र, वनस्ऩङ्झत, 
फङ्टयान, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता तथा जडीफङ्टटीको रगत सॊकरन गयी कामामोजना 
तमाय गनाभा सहजीकयण गङ्चयनेछ य म्माद सङ्जकएका कामामोजना  नवीकयण 
गङ्चयनछे । 

 साभङ्टदाङ्जमक वनको कामामोजनाफभोङ्ञजभ कामािभ सञ्चारन गना प्रोत्साङ्जहत 
गङ्चयनछे य वडास्तयभा साभङ्टदाङ्जमक वनफाट प्राि स्रोत साधन उऩरधध गयाई 
प्रत्मेक वडाभा वन ऺेत्रको ङ्जवकास गङ्चयनछे। 

 कफङ्टङ्झरमती वन, धाङ्झभाक वन य ङ्झनजी वनको सभङ्टङ्ञचत रूऩभा सॊयऺण, 
सॊवद्धानभा सहजीकयण गङ्चयनछे। 

 गाउॉऩाङ्झरकाभा स्थानीम आवश्मकतानङ्टसाय फोटङ्झफरुवा उत्ऩादन गने गयी वन 
नसायी स्थाऩना गङ्चयनछे । वन नसायी स्थाऩना गना साभङ्टदाङ्जमक वन 
उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराइा प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनछे ।   

 वन उऩबोक्ता सभूहको ऺभता ङ्जवकासको कामािभ सञ्चारन गङ्चयनछे । 
 स्थानीम वन उऩबोक्ताहरूवाट उत्ऩादन हङ्टन े काठ, दाउया, स्माउरा य 

र्ाॉसऩात जस्ता वन ऩैदावायको भाग य आऩूङ्झताफीच सततङ्टरन कामभ गना 
सहजीकयण गङ्चयनछे । 

 वन ऩैदावायभा आधाङ्चयत ङ्जवङ्झबङ्ङ आमआजानका कामािभहरू सञ्चारन गयी 
स्थानीमस्तयभा योजगायी प्रवद्धान गङ्चयनछे । 

 वन व्मवस्थाऩन तथा सदङ्टऩमोगभा जनसहबाङ्झगता य सयोकायवाराको 
सभानङ्टऩाङ्झतक ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयी वनस्रोत भाङ्झथ स्थानीम फाङ्झसतदाको 
अऩनत्वको बावना ङ्जवकास गङ्चयनेछ। 

 ङ्झनजी वन ङ्जवकास य सॊयऺणराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनछे य वन कामाारमसॉग 
सभतवम गयी त्मसको व्मवस्थाऩन तथा फजायीकयणभा सहजीकयण 
गङ्चयनछे। 

 वनजॊगरराई आगरागीफाट जोगाउन जनचेतनाका साथै अङ्ञग्न ङ्झनमतत्रणका 
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उऩाम अवरम्फन गना प्रोत्साहन गङ्चयनछे । 
 वन ऺेत्रका सयोकायवाराहरू, स्थानीम ङ्झनकाम, गैयसयकायी सॊर् सॊस्थासॉग 

सभतवम गङ्चयनेछ ।  
 गाउॉऩाङ्झरकाको जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको अङ्झबरेिीकयणभा आवश्मक सहमोग 

गङ्चयनछे। 
 प्राकृङ्झतक स्रोत साधन जस्तै ढङ्टॊगा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा तथा अतम वन ऩैदावायको 

सभङ्टङ्ञचत प्रमोगभा वातावयणीम ऩऺराई ध्मान ङ्छदएय भात्र सञ्चारन गना 
प्रोत्साहन गङ्चयनेछ।  

२. जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता 
तथा जराधाय 
ऺेत्रको सॊयऺण गने  

 १३ वटा िोराहरूको जराधाय ऺेत्रराई सॊयऺण गनाका राङ्झग ऩङ्जहचान 
गङ्चयनङ्टका साथै प्रादेशक सयकायसॉगको सभतवमभा जराधाय सॊयऺण मोजना 
तजङ्टाभा गङ्चयनछे य स्थानीम मोजना प्रङ्जिमाभा सभावेश गयी सॊयऺण कामा 
गङ्चयनछे । 

 िोलसािोलसीहरूभा चेक ड्याभ फनाई ङ्झनमतत्रणको कामा गङ्चयनछे । 
 बूऺ म हङ्टने य ऩङ्जहयो जान सक्ने सम्बाङ्जवत ऺेत्रराई सॊयऺण गने कामाराई 

उछच प्राथङ्झभकाताभा यािी गङ्चयनेछ। 
 िोरा, ऩोियी तथा जराधाय ऺेत्रको सॊयऺणको कामािभ सञ्चारन  

गङ्चयनछे । 
 सडक ङ्जकनायभा नारीको व्मवस्थाऩन गयी वषाातको ऩानीको उङ्ञचत ङ्झनकास 

गयी बूऺ म योकथाभका उऩाम अवरम्फन गङ्चयनेछ । 
 सडक ङ्जकनायाभा परपूर तथा सौतदमा वृङ्जद्ध गने जातका फोटङ्झफरुवाको 

वृऺयोऩण य सॊयऺण कामा गने ङ्जवकासका कामािभहरू सञ्चारन गदाा कृङ्जष 
जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺणराइा ङ्जवशषे भहत्व ङ्छदइनछे। 

 जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता य वातावयण जङ्झनत ऩयम्ऩयागत ऻान, सीऩ तथा 
अभ्मासहरूको सॊयऺण य प्रवद्धान गङ्चयनछे। 

 जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊयऺणभा वन उऩबोक्ता सभूहहरूराई आवश्मक सहमोग 
उऩरधध गयाइनछे। 

 ङ्झनजी ऺेत्रराई काङ्झरज, भगृ जस्ता वतमजततङ्ट ऩारनका राङ्झग प्रोत्साङ्जहत गयी 
त्मसको दताा, ङ्झनमभन तथा फजायीकयणभा सहमोग ऩङ्टर् माइनछे । 

 भङ्जहरा तथा ङ्जवऩङ्ङ वगाराई वन, वातावयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता 
सॊयऺणकभॉ सॊरग्न गयाई स्थानीम तहभा योजगायीसभेत सजृना गङ्चयनछे। 

३. वातावयण 
सॊयऺण  ङ्झनमभन य  
पोहोयभैराको 
व्मवस्थाऩन गने  

 वातावयण तथा प्राकृङ्झतक स्रोत सॊयऺणसम्फतधी कानूनी व्मवस्था गङ्चयनछे। 
 वातावयण सॊयऺणभा सॊरग्न सफै सॊर् सॊस्थाहरूसॉग सभतवम य सहकामा 

गङ्चयनछे । 
 वातावयण सॊयऺण सम्फतधी स्थानीम नीङ्झत, भाऩदण्ड, मोजना तजङ्टाभा तथा 
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त्मसको कामाातवमन, अनङ्टगभन य ङ्झनमभन गङ्चयनछे । 
 प्राङ्जष्टक झोराहरूराइा ऩूणा प्रङ्झतफतध रगाइनछे । 
 स्थानीम िङ्टरा तथा सावाजङ्झनक ऺेत्रहरू सङ्टयङ्ञऺत गदै हङ्चयमारी प्रवद्धानका 

साथै सॊयऺण गङ्चयनछे । 
 ङ्जवद्यारम तहभा वातावयण सॊयऺण सम्फतधी अङ्झबभङ्टिीकयण य वातावयणीम 

सचेतना अङ्झबवृङ्जद्ध सम्फतधी कामािभहरू सञ्चारन गङ्चयनछे । 
 वातावयण सॊवेदनशीर, ङ्जवशषे गयेय बौङ्झतक ऩूवााधायका मोजना य प्राकृङ्झतक 

स्रोतको प्रमोग गदाा प्रायङ्ञम्बक ऩयीऺण (IEE) तथा वातावयणीम भूलमाॊकन 
अध्ममन (EIA) गयेय भात्र कामािभ स्वीकृत गने प्रणारी अवरम्फन गयी 
वातावयण य ङ्जवकासफीच सततङ्टरन कामभ गङ्चयनेछ । 

 वातावयण भैत्री स्थानीम ऩूवााधाय ङ्जवकास कामािभ सॊचारन गङ्चयनङ्टका साथै 
ङ्झनभााण कामाभा ठूरा-ठूरा भेङ्ञशनको प्रमोगराई हतोत्साङ्जहत गङ्चयनछे। 

 स्थानीमस्तयभा हङ्चयत ऺेत्रको ङ्जवकास, सॊयऺण य प्रवद्धान गङ्चयनछे । 
 वातावयणीम जोङ्ञिभ तमूनीकयणका राङ्झग जनचेतना अङ्झबवृङ्जद्ध य सॊयऺण 

कामािभ सञ्चारन गङ्चयनछे । 
 वडा-वडाभा िङ्टरा ऩाका , उद्यान तथा ङ्जऩकङ्झनक स्ऩटको ङ्झनभााण गयी   

हङ्चयमारी कामभ गना सहजीकयण गङ्चयनेछ ।  
 र्य, आॉगन य फजाय ऺते्र सयसपाइमङ्टक्त फनाउन पोहोयभैरा व्मवस्थाऩनका 

कामािभ सञ्चारन गङ्चयनछे । 
 उत्ऩादन हङ्टने पोहोयराई कङ्ट ङ्जहने, ऩ ङ्टन: प्रमोग हङ्टने य पाङ्झरने गयी वगॉकयण 

गङ्चयनछे । 
 फजाय ऺते्रको पोहोयराई व्मवङ्ञस्थत गना व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन गयी 

व्मवस्थाऩनका राङ्झग ङ्ञजम्भेवायी ङ्छदइनछे ।  
 कङ्ट ङ्जहने पोहोयराई कम्ऩोष्टको रूऩभा प्रमोग गना प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनछे । 
 ऩङ्टन् प्रमोग गङ्चयन े पोहोयराई ङ्झफिी ङ्जवतयणको सॊस्थागत रूऩभा सॊकरन 

गयी ङ्झनकासी गना ङ्झनजी ऺेत्रसॉग सहकामा गङ्चयनछे य मसयी ङ्झनकासी बएको 
पोहोयको आमराई ङ्झनदेङ्ञशका तमाय गयी सम्फङ्ञतधत सङ्झभङ्झत य 
गाउॉऩाङ्झरकाभा यहने गयी व्मवस्था गङ्चयनछे । 

 फजाय ऺते्रभा व्मवङ्ञस्थत नारी य ढरको व्मवस्था गङ्चयनछे । 
 

९.  प्रभङ्टि कामािभ 
क) गाउॉऩाङ्झरका आपैरे सञ्चारन गने 

 साभङ्टदाङ्जमक वनको रगत तमायी य कामामोजना तजङ्टाभा य स्वीकृङ्झत 
 वन, ऩैदावाय व्मवस्थाऩन य फजायीकयण 
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 जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊयऺण य फजायीकयण 
 अङ्ञग्न ङ्झनमतत्रण 
 अततय ङ्झनकाम, अततय तह सभतवम य सहकामा 
 ब ूतथा जराधाय सॊयऺण  
 पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन 
 ऺभता ङ्जवकास 

ि) प्रदेश सयकायको सभतवमभा गने 
 साभङ्टदाङ्जमक, ङ्झनजी, धाङ्झभाक तथा याङ्जष्डम वनको वगॉकयण  
 याङ्जष्डम वनको सॊयऺण य सॊवद्धान 
 बूऺ म ङ्झनमतत्रण य जराधाय सॊयऺण 
 अङ्ञग्न ङ्झनमतत्रण 
 चोयी ङ्झसकायी ङ्झनमतत्रण 

ग) सॊर्ीम सयकायको सभतवमभा गने 
 स्रोत ऩङ्चयचारन 
 साभङ्टदाङ्जमक वनको ऩैदावाय, नदीजतम प्राकृङ्झतक स्रोतको ङ्झफिी य ङ्झनमभन 
 अततय तह सभतवम 

१०. अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध  
 मोजना अवङ्झधको अतत्मसम्भभा वन नसायीको स्थाऩना बएको हङ्टन,े वन ऺेत्र वृङ्जद्ध गयी ३५% फनाइने, 

वातावयण सॊयऺणसम्फतधी स्थानीम नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड, हङ्चयत ऺेत्रभा २ प्रङ्झतशतरे वृङ्जद्ध बएको 
हङ्टने, प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण कामाङ्जवङ्झध रागू बएको हङ्टन,े ङ्जवद्यारम तहभा वातावयण 
सॊयऺणसम्फतधी अङ्झबभङ्टिीकयण य वातावयणीम सचेतना अङ्झबवङृ्जद्धसम्फतधी कामािभहरू सञ्चारन 
बएको हङ्टनछे । 
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८.२ जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान य ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 

 
१.  ऩषृ्ठबङू्झभ  
 भानवजतम ङ्जिमाकराऩहरूका कायण फढ्दो वन ङ्जवनाश, औद्योङ्झगकीकयण, मातामात ऺते्रभा ऩायम्ऩङ्चयक 

िङ्झनज इतधनको व्माऩक प्रमोग य अव्मवङ्ञस्थत फस्ती ङ्जवकास य शहयीकयणरे गदाा हङ्चयतगहृ ग्मासको 
ङ्ञचतताजनक उत्सजानफाट जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानभा तीव्रता आएको छ । जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानको कायकको 
रूऩभा भाङ्झनएको हङ्चयतगहृ ग्माॉसको उत्सजानभा नेऩारको नगण्म बङू्झभका हङ्टॉदाहङ्टॉदै ऩङ्झन जभानवाचद्वाया 
प्रकाङ्ञशत ‘ग्रोफर क्राइभेट ङ्चयस्क इतडेक्स–२०२१ को १६ सॊस्कयणका अनङ्टसाय सन ्२०००–
२०१९ को अवङ्झधभा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानफाट प्रबाङ्जवत प्रभङ्टि दस देशको सूचीभा नेऩार दशौँ स्थानभा 
ऩयेको छ ।  

 नेऩार ङ्जवश्वका १९८ भङ्टरङ्टकभध्मे एक बकूम्ऩीम जोङ्ञिभको ङ्जहसाफरे ऩङ्झन ११ औॊ 
(मङ्ट.एन.ङ्जव.ङ्झस.ङ्जऩ.आय २००४), ऩानीजतम प्रकोऩफाट हङ्टने ऺङ्झतका ङ्जहसाफरे ३० औॊ (भानव ङ्जवकास 
प्रङ्झतवेदन २००९) स्थानभा यहेको छ । जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानका कायण जीङ्जवकोऩाजान, प्राकृङ्झतक स्रोत, 

कृङ्जष तथा िाद्य सङ्टयऺा, जरस्रोत तथा ऊजाा, वन तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता, भानव स्वास््म, ग्राभीण 
फसोवास तथा बौङ्झतक ऩूवााधायभा धेयै नकायात्भक असय ऩयेको ङ्जववयण याङ्जष्डम अनङ्टकूरन कामािभ 
(NAPA) २०६७ रे जनाएको छ । मसको असयफाट गङ्चयफ,  ङ्जवऩङ्ङ, भङ्जहरा, फारवाङ्झरका, 
वृद्धवृद्धाहरू, साधन स्रोतभा कभ ऩहङ्टॉच बएका र्यधङ्टयी साथै प्राकृङ्झतक स्रोतभा आङ्ञश्रत सभङ्टदामहरू फढी 
प्रबाङ्जवत हङ्टतछन ्बङे्ङ त्म सभेत ङ्जवङ्झबङ्ङ अध्ममनहरूरे प्रष्ट ऩाङ्चयसकेका छन।्  

   नेऩारको सॊङ्जवधानरे जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान य ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनराई तीनवटै तहका सयकायको 
कामाऺ ते्रङ्झबत्र सभावेश गयी आ-आफ्नो तहभा मी ङ्जवषम सम्फतधी नीङ्झत, कानून, यणनीङ्झत य भाऩदण्ड 
तजङ्टाभा गयी रागू गना सङ्जकने व्मवस्था गयेको छ। स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनरे ऩङ्झन स्थानीम 
तहको आवङ्झधक तथा वाङ्जषाक मोजनाभा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान, अनङ्टकूरन, ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन जस्ता 
अततयसम्फङ्ञतधत ङ्जवषमराई सभावेश गयी कामाातवमन गङ्चयनङ्टऩने व्मवस्था गङ्चयएको छ। सॊर्ीम सयकाय 
य प्रदेश सयकायरे सभङ्टदामराई उत्थानशीर फनाउन स्थानीम तहहरूराई सॊस्थागत य प्राङ्जवङ्झधक 
सहमोग गने कानङ्टनी व्मवस्था यहेको छ ।जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान य मसको प्रबावसॉग जङ्टझ्न तत्कार कामा 
अङ्ञर् फढाउन े ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्म यहेको छ जसभा स्थानीम अनङ्टकूरन मोजना, जरवामङ्टका दृङ्जष्टरे 
व्मवङ्ञस्थत गाउॉ फस्तीहरू, जरवामङ्ट दृङ्जष्टरे िेती प्रणारी, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानसम्फतधी ङ्ञशऺा जस्ता 
ङ्जवषमहरू ङ्छदगो ङ्जवकासको स्थानीमकयणका रक्ष्म सूचकभा सभाङ्जवष्ट छन।्  

२.  वताभान ङ्ञस्थङ्झत 
 मस गाउॉऩाङ्झरकाको छङ्ट टै्ट जरवामङ्टसम्फतधी त्माॊक नबएकोरे ङ्ञजलराको औसत त्माॊकराई आधाय 

भातदा गभॉ भौसभभा अङ्झधकतभ ताऩिभ ३२ ङ्झडग्री य तमूनतभ ताऩिभ १५ ङ्झडग्री सेङ्ञलसमस वङ्चयऩङ्चय 
ऩङ्टग्छ। आषाढ भङ्जहनाफाट भनसङ्टनी वषाा हङ्टने हङ्टॉदा ङ्ञजलराको अतम बागभा जस्तै मस ऩाङ्झरकाभा ऩङ्झन 
ऩानी ऩना थालदछ य ताऩिभभा कभी बएको भहसङ्टस हङ्टतछ । मस गाउॉऩाङ्झरका तङ्टरनात्भक रूऩभा 
उछच बेगभा अवङ्ञस्थत यहेकोरे ङ्जहउॉदभा अत्मतत ङ्ञचसो हङ्टॉदा ङ्जहउॉसभेत ऩने गदाछ य जनजीवन 
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कष्टकयसभेत हङ्टन सक्ने देङ्ञितछ। असाय य साउनभा अङ्झधकतभ ६९१.७ ङ्झभङ्झरङ्झभटयसम्भ वषाा हङ्टतछ 
बने ङ्जहउॉदका भङ्जहनाहरूभा मसको भात्रा नगतम यहतछ । वाङ्जषाक औसत वषाा १८४.६४ 
ङ्झभङ्झरङ्झभटयसम्भ हङ्टने गदाछ । सन ् २०२१ भा वन तथा वातावयण भतत्रारम तमाय गयेको 
सॊकटाऩङ्ङता तथा जोङ्ञिभ ङ्जवश्लषेण अध्ममनरे नेऩारको सभग्र सॊकटाऩङ्ङ ङ्जवश्लषेण अनङ्टसाय नङ्टवाकोट 
ङ्ञजलरा अङ्झत उछच जोङ्ञिभभा यहेको देिाएको छ। 

 गाउॉऩाङ्झरकाभा स्थानीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन बई कोङ्झबड-१९, तथा अतम स-साना आउन े
ङ्जवऩद् कामाको व्मवस्थाऩन गने गङ्चयएको छ । दङ्टई वडाभा वडास्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत 
सभेत गठन बएको छ ।  

३.  प्रभङ्टि सभस्मा 
 जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान य ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनसम्फतधी स्थानीम नीङ्झत, कानून य भाऩदण्ड तजङ्टाभा हङ्टन नसक्नङ्ट, 

स्थानीम जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान अनङ्टकूरन कामा मोजना रागू गना प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञक्त य आङ्झथाक स्रोतको 
कभी हङ्टन ङ्ट, जीङ्जवकोऩाजानका राङ्झग प्राकृङ्झतक स्रोतहरू य वषाातको ऩानीभा अत्मङ्झधक ङ्झनबाय यहनङ्ट, 
जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानको कायण अङ्झतवृङ्जष्ट हङ्टन ङ्ट य िडेयी ऩनङ्टा, भौसभ ऩूवाान ङ्टभानसम्फतधी सूचनाभा 
नागङ्चयकको सहज ऩहङ्टॉच हङ्टन नसक्नङ्ट, फाढी, ऩङ्जहयो, िडेयी, हावाहङ्टयी, भानव योगको भहाभायी, अङ्झसना, 
चयाङ, कृङ्जषभा योग ङ्जकया य ङ्झभचाहा प्रजाङ्झत जस्ता प्रकोऩहरूरे स्थानीम स्तयभा प्रत्मऺ रूऩभा 
असय ऩयेको भहसङ्टस हङ्टन ङ्ट, वातावयण सॊयऺण, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनसम्फतधी कामा 
हेने सम्ऩका  व्मङ्ञक्त न तोङ्जकनङ्ट, व्मवङ्ञस्थत कामा मोजना फनाई कामािभ सञ्चारन हङ्टन नसक्नङ्ट, 
जॊगरभा आगरागी, चयाङ आङ्छदका र्टनाभा वृङ्जद्ध हङ्टन ङ्ट, िहये िोरा बएको कायणरे कटान तथा 
बूऺ मको जोङ्ञिभ यहनङ्ट, स्थानीम वातावयण सङ्झभङ्झतको ऺभता कभजोय यहनङ्ट फसेङ्झन प्राकृङ्झतक तथा 
गैयप्राकृङ्झतक ङ्जवऩद्रे जीउधनका साथै, सावाजङ्झनक ङ्झनजी सम्ऩङ्ञत्त, बौङ्झतक सॊयचनाहरू सभेत प्रबाङ्जवत 
हङ्टन ङ्ट आङ्छद मस ऺेत्रका प्रभङ्टि सभस्मा हङ्टन ्।  

४.  अवसय य च ङ्टनौती 
क)  अवसय 
 नेऩारको सॊङ्जवधानरे जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान य ङ्जवऩद व्मवस्थाऩनराई भहत्वऩूणा उऩ-ऺेत्रको रूऩभा यािी 

ङ्झतनवटै तहको अङ्झधकाय ऺेत्रभा सभावेश गङ्चयनङ्ट, केतद्रीमस्तायभा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान य ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩनसम्फतधी नीङ्झत, कानून, यणनीङ्झत तजङ्टाभा बएको बई कामाातवमनभा यहनङ्ट, नऩेार सयकायको 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४, ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ तमूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन ऐन २०७४, 
वातावयण सॊयऺण ऐन २०७६ य जरवामङ्ट नीङ्झत २०७६, स्थानीम अनङ्टकूरन मोजनाको याङ्जष्डम 
सॊयचना २०७६ कामाातवमनभा यहनङ्ट। मसै प्रकायरे सफै तहका सयकायरे प्राकृङ्झतक तथा भानव 
जङ्झनत प्रकोऩ व्मवस्थाऩन जस्तै, उद्धाय, याहत य ऩङ्टनस्थााऩनको अङ्झधकायसभेत यहेफाट स्थानीम तहभा 
जरवामङ्ट अनङ्टकूरन ङ्जवकास कायािभ सञ्चारन गने अवसय यहनङ्ट, स्थानीम आवश्मकता य 
प्राथङ्झभकताका आधायभा स्थानीम सयकायहरुराई िानेऩानी, सयसपाई, रर्ङ्ट जरङ्जवद्यङ्टत ् मोजना, 
वैकङ्ञलऩक ऊजाा तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन जस्ता मोजना ऩङ्चयमोजना सञ्चारन य व्मवस्थाऩनको 
ङ्ञजम्भेवायी यहनङ्ट, वातावयण य साभाङ्ञजक रूऩभा भातम ङ्छदगो ऩूवााधाय ङ्झनभााणभा तमूनतभ ऩमाावयणीम 
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असय ऩने गयी सञ्चारनभा लमाउन वातावयण प्रबाव भूलमाॊकन (EIA) वातावयणीम प्रायभङ्झबक ऩयीऺण 

(IEE) को िाका य सॊयचना ङ्जवद्यभान यहनङ्ट य मी िाकाहरुरे सम्फद्ध सफै ऩेशाङ्जवद्, सयकायी, 
गैयसयकायी तथा इछछङ्टक सफैराई ङ्जवद्यभान ऐन, कानङ्टन, नीङ्झत य ङ्झनदेङ्ञशका ती िाका अनङ्टसाय छन ्
छैनन ् सभीऺा गयी ऩङ्टनयावरोकन गने अवसय प्राि हङ्टन ङ्ट, स्थानीमस्तयभा जरवामङ्ट अनङ्टकङ्ट रन कामा 
मोजना (LAPA) साथै ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ तमूनीकयणका यणनीङ्झतभा उङ्ञलरङ्ञित प्रावधानहरूराई सफै 
कामािभभा भूरप्रवाहीकयण गने नीङ्झत ङ्झरइनङ्ट य जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानको नकायात्भक असयराई 
तमूनीकयण गना सर्ाउ ऩङ्टग्नङ्ट, अततयााङ्जष्डम य याङ्जष्डमस्तयका भञ्चहरूभा नेऩार सयकायरे ङ्छदगो ङ्जवकासका 
रऺराई सफै तहका सयकायभा रागू गने उछच प्रङ्झतफद्धता व्मक्त गङ्चयनङ्ट य तदनङ्टरुऩ प्रगङ्झतको 
त्माॊकीम आधाय तमाय गयी प्रङ्झतवेदन सभेत प्रस्तङ्टत हङ्टन ङ्ट, सन ् २०१५ देङ्ञि २०३० सम्भ 
कामाातवमनभा यहने, ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ तमूनीकयणका राङ्झग तमाय गङ्चयएको सेनडाई िाकारे ऩङ्झन ङ्जवऩद् 
जोङ्ञिभराई सम्फोधन गना ङ्जवकेतद्रीकयणभा जोड ङ्छदइनङ्ट, जरवामङ्ट भैत्री प्रङ्जवङ्झधहरू जस्तै तयकायी िेती 
तथा कभ काफानमङ्टक्त ऩमाावयण भैत्री ङ्जिमाकराऩहरूराई कामाातवमनभा लमाउने स्थानीम तहभा उछच 
सम्बावना यहनङ्ट, स्थानीमस्तयभा यहेको फाॉझो य ऐरानी प्रङ्झत जग्गाभा काफान ङ्झन्सतृ गने जातका 
रूिङ्झफरुवा योऩणफाट हङ्चयत वन जॊगरमङ्टक्त काफानको व्माऩाय गना य नेऩार सयकायका REED+ 
मोजनाराई सर्ाउ ऩङ्टर् माउन अवसय यहनङ्ट, स्थानीम तहराई ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन गने कामासम्फतधी 
अङ्झधकायका साथै मससॉग सम्फङ्ञतधत सॊस्थाहरूराई सभतवम य सहकामा गना सक्ने गयी कानङ्टनी 
व्मवस्था जस्ता ङ्जवषमहरू मस ऺेत्रका अवसयको रूऩभा यहेका छन ्। 

ि) च ङ्टनौती 
  ऩेङ्चयस सम्झौता, याङ्जष्डम ङ्झनधााङ्चयत मोगदान  ( Nationally Determined Contributions-

NDCs)  याङ्जष्डम अनङ्टकूरन कामा मोजनाहरू ( National Adaption Plan of Actions-

NAPs) तथा  ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्महरू ( Sustainable Development Goals-SDGs) 
को सहमोगफाट स्थानीमस्तयभा यहेका स्थानीम सभङ्टदामराई स्थानीम अनङ्टकूरन मोजनाको प्रङ्जिमा 

स्थाङ्जऩत गना य आङ्झथाक सहमोग ऩङ्टर् माउनका राङ्झग यकभ प्राङ्झिभा कङ्छठनाइ हङ्टन ङ्ट, स्थानीम तहभा ङ्छदगो 
ङ्जवकासका रऺहरूराई सफै ऺेत्र, उऩऺेत्र तथा कामािभहरूभा भूरप्रवाहीकयण गयी रागू गना 
त्माॊकीम आधाय तथा प्रङ्झतवेदन गने प्रणारी स्थाङ्जऩत गनङ्टा, स्थानीम तहको सॊस्थागत तथा मोजना 
तजङ्टाभा तथा फजेट प्रणारीको कभजोय ऺभताका कायणरे स्थानीम मोजना तथा फजेट प्रणारीभा 
सहबाङ्झगताभूरक एवॊ रैङ्जङ्गक भैत्री जरवामङ्ट अनङ्टकूरन सॊवेदनशीर मोजना रागू गनङ्टा, जरवामङ्ट 
अनङ्टकूरन मोजना य नीङ्झतरे ङ्जवकास िचाको रागत फढ्दछ बङे्ङ गरत फङ्टझाइका कायणरे ऩङ्झन 
जरवामङ्ट अनङ्टकूरन नीङ्झत प्रवद्धान गना कङ्छठनाइ हङ्टन ङ्ट, बयऩदो त्माॊकीम आधायको कभीरे 
स्थानीमस्तयभा जरवामङ्ट अनङ्टकूरन कामा मोजना (LAPA) तजङ्टाभा य कामाातवमनको दस्तावेज तमायीभा 
कङ्छठनाइ हङ्टन ङ्ट, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानफाट ऩङ्टग्न गएको ऺङ्झतको अङ्झबरेिको कभीका साथै मसको भातम 
ऩङ्चयबाषाको स्ऩष्टताको कभीका कायण मसको फायेभा स्थानीम तहभा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानका कायणरे 
ऩना सक्ने असयफायेभा नागङ्चयकराई व्माऩक ऻान य सचेतना जगाउनङ्ट, जरवामङ्ट भैत्री तथा ऩङ्चयवतान 
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अनङ्टकूरन सम्फतधभा स्थानीम नागङ्चयकभा यहेको ऩयम्ऩयागत ऻान य व्मवहायकोफाये िोज अध्ममन य 
ऻानको सॊस्थागत अङ्झबरेिको कभीको कायणरे ऩयम्ऩयागत ऻान य व्मवहायराई व्मवङ्ञस्थत गनङ्टा, 
स्थानीम फस्तीस्तयभा सञ्चारन हङ्टने ङ्जवकासका कामािभरे जराधाय ऺेत्रको भाङ्झथलरो प्रवाहको 
अध्ममन गने प्रणारी स्थाङ्जऩत हङ्टन नसकेको कायणरे भाङ्झथलरो तटीम य तलरो तटीम दृङ्जष्टकोणका 
आधायभा जराधाय व्मवस्थाऩन मोजना प्रवद्धान गनङ्टा, ऩमाावयणीम सेवा प्रणारीका आधायभा ब ङ्टक्तानी 
प्रणारी कामाातवमन गनङ्टा, कभजोय त्माॊकीम आधाय यहेफाट जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानका कायणरे ऺङ्झतको 
भूलमाॊकन गने वैऻाङ्झनक आधाय कामभ गनाका साथै ङ्जवऩदभा ऩयेका सभङ्टदाम ङ्जवशषे गयेय भङ्जहरा, 
फारफाङ्झरका तथा ङ्जवऩङ्ङ वगाराई वास्तङ्जवक ऺङ्झतऩूङ्झता उऩरधध गयाउन कङ्छठनाइ हङ्टन ङ्ट, स्थानीमस्तयभा 
जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानसम्फतधी आङ्झधकाङ्चयक त्माॊक कामभ गनङ्टा, स्थानीम जरवामङ्ट अनङ्टकूरन कामामोजना 
रागू गनङ्टा, जरवामङ्ट अनङ्टकूरनसम्फतधी जनचेतना अङ्झबवृङ्जद्ध गनङ्टा, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान अनङ्टकूरन सॊयचना 
ङ्झनभााण गनङ्टा, कृङ्जष तथा वन ऺेत्रभा जरवामङ्ट अनङ्टकूरन प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग फढाउनङ्ट, जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतानफाट हङ्टने ऺङ्झत कभ गनङ्टा, िेतफायीभा यासामङ्झनक भरको प्रमोग ङ्झनरुत्साङ्जहत गयी जैङ्जवक 
प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग फढाउनङ्ट जस्ता च ङ्टनौती देङ्ञिएका छन ्। 

५.  रक्ष्म  
 जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान य ङ्जवऩद् जोङ्ञिभफाट बएको प्रबाव तमूनीकयण बएको हङ्टन।े 
६.  उद्दशे्म 

  जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान य ङ्जवऩद् जोङ्ञिभको ऺङ्झत कभ गनङ्टा । 

७. यणनीङ्झत 

१. स्थानीम जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान अनङ्टकूरन कामामोजनाअनङ्टसायका कामािभ सञ्चारन गने । 

२. ङ्जवऩदफाट हङ्टने ऺङ्झतको भात्रा कभ गने । 
३. ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ तमूनीकयणको अवधायणाफभोङ्ञजभका कामािभहरूराई ङ्जवकास व्मवस्थाऩनको 

ऺेत्रभा भूरप्रवाहीकयण गने । 
 

यणनीङ्झत कामानीङ्झत 

१.  स्थानीम जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान 
अनङ्टकूरन कामामोजना  
अनङ्टसायका कामािभ 
सञ्चारन गने  

 स्थानीमस्तयभा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानफाट सङृ्ञजत जोङ्ञिभ य 
सॊकटाऩङ्ङताको ऩङ्जहचान, अङ्झबरेिीकयण य प्राथङ्झभकीकयण गना   
त्माॊकीम आधाय सभेत तमाय गना सहमोग ऩङ्टर् माइनेछ। 

 ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्महरुराई सफै ऺेत्र–उऩऺेत्र तथा सफै 
सॊस्थाहरूद्वाया सञ्चारन हङ्टन े कामािभहरूभा भूरप्रवाहीकयण य 
स्थानीमकयण गङ्चयनङ्टका साथै मसका राङ्झग चाङ्जहने त्माॊकीम 
आधायका साथै प्रङ्झतवेदन प्रणारीराई सभेत गाउॉऩाङ्झरकाभा 
स्थाङ्जऩत गङ्चयनेछ। 

 स्थानीम जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान अनङ्टकूरन कामामोजना तजङ्टाभाका साथै  
स्थानीमकयण गयी सम्फङ्ञतधत ङ्जवषम ऺते्रगत मोजना तथा 
कामािभभा स्थानीमकयण गयी कामाातवमनभा लमाइनेछ । 
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 स्थानीमस्तयभा कामाातवमन गङ्चयने ङ्जवकास ङ्झनभााण य स्रोत 
व्मवस्थाऩनको सभग्र मोजना प्रङ्जिमाराई रैङ्जङ्गक भैत्री य 
सहबाङ्झगताभूरक जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान अनङ्टकूरन तथा ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ 
तमूनीकयणसॉग सम्फङ्ञतधत ङ्जवषम भूरप्रवाहीकयण गयी 
कामाातवमनभा लमाइनेछ। 

 स्थानीमस्तयभा ङ्झनभााण गङ्चयन ेबौङ्झतक ऩूवााधायहरूका साथै ङ्ञशऺा, 
स्वास््म, िानेऩानी य स्थानीम प्रङ्जवङ्झधराई जरवामङ्ट उत्थानशीर 
ङ्जवऩद जोङ्ञिभ तमूनीकयण हङ्टने गयी तजङ्टाभा य कामाातवमन गना 
सहजीकयण गङ्चयनेछ। 

 जरवामङ्ट भैत्री स्थानीम ऻान य व्मवहायहरूराई रागू गना 
प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ य गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जवद्यभान त्मस्ता ऻान य 
व्मवहायहरूको फायेभा अध्ममन गयी अङ्झबरेिीकयणसभेत गङ्चयने 
छ। 

 हङ्चयत ग्मास उत्सजानका कायक तत्वफाये अध्ममन गयी त्मसराई 
तमूनीकयण हङ्टने गयी ङ्जवकासका कृमाकराऩ सञ्चारन गङ्चयनेछ। 

 जोङ्ञिभभा यहेका तथा सॊकटाऩङ्ङ व्मङ्ञक्त, र्यधङ्टयी, सभूह य 
सभङ्टदामको अनङ्टकूरन ऺभताभा फढोत्तयी गना य जरवामङ्ट 
उत्थानशीर ङ्जिमाकराऩहरू ऩङ्जहचान गयी कामाातवमन गना 
सहजीकयण गङ्चयनेछ। 

 जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान अनङ्टकूरनसम्फतधी सॊस्थागत सॊमतत्र स्थाऩना य 
फजेट व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

 वन तथा वातावयण, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान, वतमजततङ्ट य 
जराधायहरूको वैऻाङ्झनक व्मवस्थाऩन गदै उत्थानशीर ऺभता 
अङ्झबवृङ्जद्ध गने य कफोंन सॊङ्ञचतीकयण फढाउनभा नीङ्झतगत य 
कामागत सहमोग ऩङ्टर् माइनेछ । 

 प्राकृङ्झतक स्रोत य साधनको वैऻाङ्झनक व्मवस्थाऩन गयी वन तथा 
प्राकृङ्झतक स्रोतहरूराई वैकङ्ञलऩक आमआजान, ऩमााऩमाटन प्रवद्धान 
य योजगाय प्रदान गने ऺते्रको रूऩभा ङ्जवकास गङ्चयनछे ।  

 हङ्चयमारी य वातावयणीम सततङ्टरन कामभ गयी जरस्रोत य 
जङ्झभनको सॊयऺण गना ङ्जवशषे ध्मान ङ्छदइनछे। 

 सॊयऺण य ङ्जवकासभा ङ्छदगोऩन य जनसहबाङ्झगता फढाई सॊयऺण य 
ङ्जवकासभा अऩनत्वऩन ङ्जवकास गने । 

 स्थानीम िेती प्रणारीभा, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानरे ऩयेको असय 
तमूनीकयण गने कामािभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 
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 तमून ऩानी उऩमोग हङ्टने आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गङ्चयनेछ । 

 ऩानीको फहङ्टउऩमोग गङ्चयनेछ । 

२. ङ्जवऩदफाट हङ्टन ेऺङ्झतको भात्रा 
कभ गने । 

 

 

 गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ तमूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन 
सम्फतधी कानून तजङ्टाभा गयी कामाातवमन गङ्चयनेछ । 

 ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान अनङ्टकूरन ङ्झसकाइ 
केतद्रको स्थाऩना, सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ।प्रकोऩ एवॊ 
ऩूवा तमायीमङ्टक्त मोजना तमाय गङ्चयनङ्टका साथै  सभङ्टदामको ऺभता 
अङ्झबवृङ्जद्ध गङ्चयनेछ । 

 ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ ऺेत्रको नक्साॊकन गङ्चयनेछ । 

 भाङ्झथलरो तटीम ऺेत्रको सॊयऺणफाट फस्तीभा ऩने प्रबावराई 
ध्मानभा यािी ङ्जवकासकामािभ सॊचारन गङ्चयने छन ् य भाङ्झथलरो 
तटीम तथा तलरो तटीमको सॊयऺणका दृङ्जष्टगत गयी जराधायको 
धमवस्थाऩन गङ्चयनेछ। 

 ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोषको स्थाऩना य कामाङ्जवङ्झध फनाई सञ्चारन 
गङ्चयनेछ । 

 भौसभ ऩूवाान ङ्टभानको बयऩदो सूचनाभा नागङ्चयक ऩहङ्टॉच फढाई ङ्जवऩद् 
जोङ्ञिभ तमूनीकयण गङ्चयनेछ। 

 गाउॉऩाङ्झरकाभा आऩतकारीन अवस्थाका राङ्झग आवश्मक तमूनतभ 
साभग्री बण्डायणको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

 स्थानीम मङ्टवाहरूराइा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनसम्फतधी ताङ्झरभ ङ्छदई 
स्वमॊसेवकको रूऩभा ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।  

 स्थानीमस्तयभा येडिसको स्थाऩना य ङ्जिमाशीर फनाउन सहकामा 
गङ्चयनेछ । 

 सभङ्टदामभा आधाङ्चयत ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनसम्फतधी कामािभ ऩङ्जहचान 
गयी सञ्चारन गङ्चयनेछन ्। 

 ङ्जवऩद् तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानका कायणरे बएको ऺङ्झतको बयऩदो 
त्माॊकीम आधाय तमाय गङ्चयनेछ य मसकै आधायभा ऩीङ्झडत 
ऩङ्चयवाय ङ्जवशषे गयेय, फारफाङ्झरका, भङ्जहरा तथा ङ्जवऩङ्ङ वगाराई 
सहमोग तथा ऺङ्झतऩूङ्झता ङ्जवतयण गङ्चयनेछ जङ्टन वास्तङ्जवक नोक्सानी 
य ऺङ्झतका आधायभा भात्र गणना हङ्टने ऩङ्चयऩाटीको ङ्जवकासफाट 
दङ्टरुऩमोग कभ हङ्टनेछ। 

 ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनभा सॊर्, प्रदेश तथा सयोकाय ङ्झनकामफीच 
सभतवम कामभ गयी कामािभ सञ्चारन गङ्चयनछे । 

 भङ्जहरा सभूहहरूराई जरवामङ्ट अनङ्टकूरन ङ्जिमाकराऩ सञ्चारन 
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गना उत्प्रङे्चयत गङ्चयनेछ। 

 

३.ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ तमूनीकयणको 
अवधायणाफभोङ्ञजभका 
कामािभहरूराई ङ्जवकास 
व्मवस्थाऩनको ऺेत्रभा   
भूरप्रवाहीकयण गने 
 

 गाउॉऩाङ्झरकाफाट सञ्चारन हङ्टने ङ्जवकास ङ्जिमाकराऩभा ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानअनङ्टकूरन अवधायणाअनङ्टसाय 
सभावेश गयी सञ्चारन गङ्चयनछे। 

 गाउॉऩाङ्झरकाको ऺभता ङ्जवकास गयी ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ तमूनीकयण 
तथा  अनङ्टकूरनका ङ्जिमाकराऩराई वाङ्जषाक नीङ्झत तथा कामािभा 
सभावेश हङ्टने गयी तजङ्टाभा गङ्चयनेछ। 

 ङ्जवऩद् तमूनीकयण तथा व्मवस्थाऩनका प्रमासहरूराई 
गाउॉऩाङ्झरकाको मोजना प्रङ्जिमाभा सभावेश गङ्चयनेछ। 

 ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतानको ङ्जवषमराई अङ्झनवामा 
रूऩभा सभाफेश गयी सञ्चारन य ऩङ्चयचारन गना गाउॉऩाङ्झरकाको 
ऺभता ङ्जवकास मोजनाभा भूरप्रवाहीकयण गङ्चयनेछ। 

 जोङ्ञिभ योकथाभ, ङ्जवऩदको ऩूवा तमायी तथा जोङ्ञिभ तमूनीकयण य 
व्मवस्थाऩन कामािभहरूराई गैयसयकायी सॊस्था, नागङ्चयक सभाज  
सभङ्टदामभा आधाङ्चयत सॊस्था तथा सञ्चाय भाध्मभसॉगको सहकामाभा 
प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

 जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान य ङ्जवऩदको कायणरे ऩीङ्झडत हङ्टन ऩङ्टगेका 
ऩङ्चयवायराई ऩङ्टनरुत्थान य उद्धाय कामाका राङ्झग साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺाको व्मवस्था गङ्चयनेछ।  

 

९.  प्रभङ्टि कामािभ 
क) गाउॉऩाङ्झरका आपैरे सञ्चारन गने 

 कानूनी ऩूवााधाय ङ्झनभााण, 
 त्माॊकीम आधाय तमाय 
 ऺङ्झतको भूलमाॊकन तथा जरवामङ्ट अनङ्टकूरन मोजना 
 आऩतकारीन बण्डायण 
 वडा तहसम्भ सॊस्थागत आधाय 
 ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ नक्साङ्कन 
 ङ्जवऩद् याहत तथा उद्धाय, ऩङ्टन्स्थाऩना  
 सभङ्टदामभा आधाङ्चयत ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत  
 ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन ऺभता ङ्जवकास 
 जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान अनङ्टकूरन कामामोजना (LAPA) तजङ्टाभा 

ि) प्रदेश सयकायको सभतवमभा गने 
 आऩतकारीन बण्डायण 
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 ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ नक्साङ्कन 

 ङ्जवऩद् याहत तथा उद्धाय, ऩङ्टन्स्थाऩना  
 ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन ऺभता ङ्जवकास 

 आऩतकारीन उऩचाय 
 प्राङ्जवङ्झधक तथा दऺ भानव स्रोत साधनका साथै जरवामङ्ट अनङ्टकूरन मोजना तजङ्टाभाभा य 

कामाातवमन 

ग) सॊर्ीम सयकायको सभतवमभा गने 
 नभूना कानून  

 आऩतकारीन बण्डायण 

 ङ्जवऩद् जोङ्ञिभ नक्साङ्कन 

 ङ्जवऩद् याहत तथा उद्धाय, ऩङ्टन्स्थाऩना  
 स्रोत व्मवस्थाऩन 
 आऩतकारीन उऩचाय 
 प्राङ्जवङ्झधक तथा दऺ भानव स्रोत साधनका साथै जरवामङ्ट अनङ्टकूरन मोजना तजङ्टाभा य कामाातवमन 

१०.  अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

 मोजना कामाातवमनफाट जरवामङ्ट अनङ्टकूरन मोजना तजङ्टाभा बइा कामाातवमनभा आएको हङ्टने, 
गाउॉऩाङ्झरकास्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभत ङ्जिमाशीर बएको हङ्टने, ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोष स्थाऩना 
बइा सञ्चारनभा आएको हङ्टन,े ङ्जवऩद् आऩतकारीन बण्डायण व्मवस्था बएको हङ्टने, ङ्जवऩद् नक्साङ्कन 
बएको हङ्टने, सफै वडाभा सभङ्टदामभा आधाङ्चयत ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन बएको हङ्टने, ङ्जवऩद्जतम 
ऺङ्झत आधारे कभ बएको हङ्टनेछ।  
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ऩङ्चयछछेद – ९ 

सङ्टशासन तथा सॊस्थागत ङ्जवकास 

 

९.१ सङ्टशासन तथा सॊस्थागत ङ्जवकास 

१.  ऩषृ्ठबङू्झभ 

 स्थानीम सयकाय नागङ्चयकका ङ्झनकटका सयकाय हङ्टन ् । याज्मफाट प्रदान गङ्चयने आधायबतू 
सेवाहरूराई प्रवाह गने भङ्टख्म ङ्ञजम्भेवायी स्थानीम तहको यहेको छ । नागङ्चयकरे ऩङ्चयवतान य 
रोकततत्रको अनङ्टबङू्झत तफभातै्र गना सक्दछ जफ स्थानीम तहभा सङ्टशासन स्थाऩना हङ्टतछ । मसका 
राङ्झग स्थानीम तहहरू सऺभ, ऩायदशॉ, भ्रष्टाचायभङ्टक्त, उत्तयदामी य सहबाङ्झगताभूरक हङ्टन आवश्मक  
छ ।  

२. सङ्टशासन तथा सॊस्थागत ङ्जवकासको वताभान अवस्था  
 मस म्मागङ गाउॉ कामाऩाङ्झरकाभा १४ जना ङ्झनवााङ्ञचत प्रङ्झतङ्झनङ्झध यहनङ्टका साथै गाउॉसबाभा ३४ जना 

जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध यहेका छन ्। मस ऩाङ्झरकाभा मोजना तजङ्टाभा सम्फद्ध सङ्झभङ्झतहरू, अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत, याजश्व 
ऩयाभशा सङ्झभङ्झत तथा ङ्जवधामन सङ्झभङ्झत सभेत गयी कङ्ट र १० वटा सङ्झभङ्झतहरू ङ्जिमाशीर यहेका छन ्। 
कङ्ट र ६ वटा वडाभध्मे ४ वटा वडाभा भातै्र वडा सङ्ञचव कामायत यहेका छन ्। २ वटा वडा 
कामाारमको भात्र बवन यहेको छ बन ेगाउॉऩाङ्झरकाको बवन ङ्झनभााणाधीन अवस्थाभा यहेको छ । 
मस ऩाङ्झरकाको कङ्ट र ३१ वटा स्वीकृत दयफतदीभध्मे २२ वटा ऩदभा भातै्र कभाचायीको ऩदऩूङ्झता बई 
कामायत यहेका छन ्। ८८ वटा स्थानीम भेरङ्झभराऩकतााहरू सूचीकृत यहेकोभा हार सफै ङ्जिमाशीर 
छैनन ्। मस ऩाङ्झरकारे स्थानीम तह सॊस्थागत ऺभता स्व—भूलमाकन कामाङ्जवङ्झध २०७७ अनङ्टसाय 
कङ्ट र अॊकबाय ३४.२५ प्राि गयेको छ । मस गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र हार ३ ङ्जवकास साझेदाय य ८ वटा 
गैयसयकायी सॊस्था कृमाङ्ञशर यहेका छन ्।    

 मस गाउॉऩाङ्झरकारे हारसम्भ कङ्ट र २८ वटा ऐन, ङ्झनदेङ्ञशका, कामाङ्जवङ्झध÷भाऩदण्ड य नीङ्झत तथा 
भागादशान स्वीकृत गयेको छ । मसैगयी स्थानीम सङ्ञञ्चत कोष स्थाऩना बई सूत्रभा आधाङ्चयत ङ्जवत्तीम 
कायोवाय सञ्चारन बएको छ । व्मङ्ञक्तगत र्टना दताा, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा, वस्तङ्टगत ङ्जववयण आङ्छद 
कामाभा स्ऩटवेमयको प्रमोग गङ्चयॊ दै आएको छ । गाउॉऩाङ्झरका तथा वडा कामाारमहरूभा नागङ्चयक 
वडा ऩत्र याङ्ञिएका छन ् । स्थानीम बौङ्झतक ऩूवााधायका कामािभहरू ठेक्काऩट्टा य उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतभापा त कामाातवमन हङ्टने गयेको छ । साथै सावाजङ्झनक ऩयीऺण य सावाजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ गने 
गङ्चयएको छ ।  

३.  सफर ऩऺ  
 ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेत्रका २८ वटा ऐन कानङ्टन, ङ्झनदेङ्ञशका, कामाङ्जवङ्झध÷भाऩदण्ड य नीङ्झत तथा भागादशान स्वीकृत 

गयी रागू गङ्चयएको, ङ्झनवााङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध हङ्टन ङ्ट, ऩाङ्झरकाको जनशङ्ञक्त÷सॊगठन सॊयचना हङ्टन ङ्ट, सूत्रभा 
आधाङ्चयत रेिा प्रणारी सञ्चारनभा हङ्टन ङ्ट, ऩाङ्झरकाको शािा उऩशािाभा कम्प्मङ्टटय, इतटयनेट सङ्टङ्जवधा 
हङ्टन ङ्ट, ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्झभङ्झतहरू सङ्जिम हङ्टनङ्ट, ऩाङ्झरकाफाट सञ्चाङ्झरत कामािभको अनङ्टगभन प्रणारी हङ्टन ङ्ट, याजश्व 
सङ्टधाय कामामोजना कामाातवमनभा आउनङ्ट, आततङ्चयक आमभा वृङ्जद्ध हङ्टॉदै जानङ्ट, वडा कामाारमफाट याजश्व 
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सङ्जहतका सेवा प्रवाहको व्मवस्था हङ्टन ङ्ट, ठूरा मोजनाहरू सम्बाव्मता अध्ममन गने प्रमास आयम्ब हङ्टन ङ्ट, 
मोजनाहरूको सावाजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ तथा सावाजङ्झनक ऩयीऺण हनङ्ट, गङ्टनासो सङ्टन ङ्टवाइको व्मवस्था हङ्टन ङ्ट, 
ऩाङ्झरका तथा वडा कामाारमभा नागङ्चयक फडाऩत्रको हङ्टन ङ्ट, ऩाॉच रािबतदा फढी फजेट रागतका 
मोजनाहरूको मोजनास्थरभा होङ्झडाङ फोडा याख्न े प्रणारी यहनङ्ट आङ्छद मस ऩाङ्झरकाका प्रभङ्टि सफर 
ऩऺहरू हङ्टन ्।  

४.  सभस्मा य च ङ्टनौती 
क)  प्रभङ्टि सभस्मा 
 स्वीकृत दयफतदी अनङ्टसायका सफै कभाचायीको ऩदऩूङ्झता हङ्टन नसक्नङ्ट, कभाचायीको कभीरे सेवा प्रवाह य 

फजेट कामाातवमनभा कङ्छठनाइ हङ्टन ङ्ट, आफ्नो कामाारम बवन नहङ्टनङ्ट, चायवटा वडा कामाारमको आफ्नो 
बवन नहङ्टनङ्ट, कानून ऩयाभशा सम्फतधी कभाचायीको अबाव, सेवा प्रवाहभा एकद्धाय प्रणारीको कभी, सफै 
वडाभा फैङ्क सङ्टङ्जवधा नहङ्टन ङ्ट, फजेटभा आततङ्चयक स्रोतको ङ्जहस्सा अत्मतत तमून हङ्टन ङ्ट, सबाका सङ्झभङ्झत गठन 
हङ्टन नसक्नङ्ट (सङ्टशासन य रेिा सङ्झभङ्झत), उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई रेिा व्मवस्थाऩन व्मवङ्ञस्थत गना 
अङ्झबभङ्टिीकयण नहङ्टनङ्ट, अततय सयकाय य अततय ऩाङ्झरका सभतवम कभजोय हङ्टन ङ्ट, स्थानीम 
आवश्मकताका आधायभा सॊगठन व्मवस्थाऩन ऩङ्टनयावरोकन हङ्टन नसक्नङ्ट, नङ्झतजा सूचकभा आधाङ्चयत 
अनङ्टगभन हङ्टन नसक्नङ्ट, सङ्टशासनका औजायहरूको ऩूणा रूऩरे प्रमोगभा लमाई नसक्नङ्ट, ऩदाङ्झधकायी तथा 
कभाचायीका राङ्झग ऺभता ङ्जवकासका कामािभ उलरेख्म रूऩभा नहङ्टन ङ्ट, साभङ्टदाङ्जमक वन, स्थानीम गैसस 
य अतम सहकायी सॊस्था गाउॉऩाङ्झरकाको मोजना तजङ्टाभाको याजस्व ऩङ्चयचारनको दामयाभा आउन 
नसक्नङ्ट, ऩाङ्झरकाको त्माॊक तथा जानकायीहरू ऩमााि सॊकरन तथा सावाजङ्झनक नहङ्टनङ्ट मस ऩाङ्झरकाका 
प्रभङ्टि सभस्मा देङ्ञिएका छन ्।   

ि)  च ङ्टनौती 
 स्थानीम सेवा सञ्चारन सम्फतधी कानून तजङ्टाभा गनङ्टा, ऩाङ्झरका य वडाफीच ङ्जवद्यङ्टतीम सञ्जारको स्थाऩना 

गनङ्टा, ऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र सञ्चाङ्झरत (गैसस, साभङ्टदाङ्जमक वन, सहकायी सॊस्था, ङ्झनजी ऺेत्र, अततयााङ्जष्डम गैसस 
य अतम सॊर् सॊस्थाहरू) सफै कामािभहरू ऩाङ्झरकाको वाङ्जषाक मोजनाभा सभेट्ट्नङ्ट, वडास्तयफाट 
एकीकृत सेवा प्रवाहको व्मवस्था गनङ्टा, याजश्व सङ्टधाय गयी आततङ्चयक आम वङृ्जद्ध गनङ्टा, आङ्झथाक अनङ्टशासन 
कामभ गयी ङ्जवत्तीम जोङ्ञिभ तमूनीकयण गनङ्टा, साङ्जवकका गाउॉ ङ्जवकास सङ्झभङ्झत, ङ्ञजलरा ङ्जवकास 
सङ्झभङ्झतफाट सम्ऩङ्ञत्त हस्ताततयण गयी ङ्झरनङ्ट, सॊर्ीम कभाचायीको अङ्ञस्थयता योक्नङ्ट आङ्छद मस ऩाङ्झरकाका 
च ङ्टनौती देङ्ञिएका छन ्।    

५.  अवसय ऩऺ 

 स्थानीम कानून तजङ्टाभा य कामाातवमन गने अङ्झधकाय हङ्टन ङ्ट, स्थानीम तहका कभाचायीको ऩदऩूङ्झता गने 
अङ्झधकाय गाउॉऩाङ्झरकाभा यहनङ्ट, नमाॉ ऊजाावान कभाचायीको प्रवेश फढ्दै जानङ्ट, नागङ्चयकका आधायबतू 
सेवा प्रवाह सम्फतधी अङ्झधकाय गाउॉऩाङ्झरकाभा हङ्टन ङ्ट, ऩाङ्झरकाको ऺेत्रङ्झबत्र कृङ्जष तथा ऩशङ्ट सभूह, 

साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूह, भङ्जहरा सञ्जार, आभा सभूह जस्ता नागङ्चयक उत्तयदामी सॊयचनाहरू 
यहनङ्ट, अङ्झधकाॊश सभूहहरूभा फचत कामभ यहनङ्ट, सॊर्, प्रदेश तथा अतम स्रोतफाट ङ्जवत्तीम हस्ताततयण 
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प्राि हङ्टन, ऩूङ्ञणाभा कामािभ जस्ता फाह्य सॊस्थाफाट प्राङ्जवङ्झधक य आङ्झथाक सहमोग राभो सभमसम्भ 
प्राि यङ्जहयहनङ्ट जस्ता अवसय यहेका छन ्।  

 

६.  रक्ष्म  
 सङ्टशासन प्रत्माबङू्झत बएको हङ्टने ।  
७.  उद्दशे्म 

१. सेवा प्रवाहभा प्रबावकाङ्चयता अङ्झबवृङ्जद्ध गनङ्टा,  
२. साभाङ्ञजक उत्तयदाङ्जमत्वराई सॊस्थागत गनङ्टा ।  

८.  यणनीङ्झत य कामानीङ्झत 

 उऩयोक्त उद्देश्म ऩङ्चयऩूङ्झताका राङ्झग ङ्झनम्न यणनीङ्झत य नीङ्झत ङ्झरइएका छन-् 
क)  यणनीङ्झत 

१. सॊस्थागत सङ्टदृढीकयण गने । 

२. सहज, सयर, सङ्टङ्झनङ्ञश्चत, बयऩदो य गङ्टणस्तयीम सेवा प्रबावकायी रूऩभा प्रवाह गने । 

३. तमाङ्जमक सङ्झभङ्झतफाट सम्ऩादन गङ्चयने कामाराई सेवाग्राहीभैत्री फनाउने ।  
४. साभङ्टदाङ्जमक तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरूराई साभाङ्ञजक सचेतीकयण तथा आङ्झथाक सभङृ्जद्ध 

प्राङ्झिका राङ्झग ऩङ्चयचारन गने । 

५. साभाङ्ञजक उत्तयदाङ्जमत्वको अङ्झबवृङ्जद्ध गने । 

ि) यणनीङ्झत य कामानीङ्झत 

/0fgLlt sfo{gLlt 

१. सॊस्थागत सङ्टदृढीकयण 
गने 

१. ऩाङ्झरकाको सॊगठन सॊयचना राई स्थानीम आवश्मकता अनङ्टसाय  
सॊगठन तथा धमवस्थाऩन सवेऺण (O&M) का भाध्मभफाट 
ऩङ्टनयावरोकन गयी सॊगठनराई कामाभूरक फनाइनछे ।  

२. कभाचायी तथा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको आवश्मकता ऩङ्जहचान गयी तदनङ्टरुऩ 
ऺभता ङ्जवकासका कामािभहरू सञ्चारन गङ्चयनछेन ।  

३.  गाउॉऩाङ्झरकाको सॊस्थाको स्व—भूलमाॊकन प्रणारीराई ङ्झनयततयता ङ्छदई 
३ वषाभा कम्तीभा ८५ प्रङ्झतशत अॊकबाय प्राि गङ्चयनेछ । 

४.  सबाका रेिा तथा सङ्टशासन सङ्झभङ्झत गठन गयी फेरुजङ्ट तथा 
सावाजङ्झनक साभाङ्ञजक नागङ्चयक सङ्टनङ्टवाइ य गङ्टनासा व्मवस्थाऩन  
प्रङ्झतवेदनहरू छरपर गने ऩद्धङ्झत अवरम्फन गयी ङ्जिमाशीर  
गयाइनेछ ।  

५.  सङ्झभङ्झत तथा  शािाहरूको सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास गङ्चयनछे । 

६.  गाउॉऩाङ्झरकाराई आवश्मक ठहङ्चयएका नीङ्झत, ऐन, कानून, कामाङ्जवङ्झध, 

भाऩदण्ड, नभास तमाय गयी याजऩत्रभा प्रकाशन गङ्चयनङ्टका साथै 
वेफसाइटभा ऩङ्झन याङ्ञिनछे ।  
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७.  मोजना, ङ्ञजतसी य याजस्व सम्फतधी कामाहरू सफ्टवेमय प्रणारीभा 
आफद्ध गङ्चयनेछन ्।  

८. अनङ्टगभन भूलमाॊकन प्रणारी सम्फतधी कामाङ्जवङ्झध ङ्झनभााण गयी नङ्झतजा 
सूचकका आधायभा अनङ्टगभन भूलमाॊकन गङ्चयनेछ ।  

९.  गाउॉऩाङ्झरकाभा रगानी हङ्टन ेसफै ठूरा मोजना मोजना फैंकभा सभावेश  
गङ्चयनेछ ।  

१०. गाउॉऩाङ्झरकारे वाङ्जषाक िङ्चयद मोजना फनाई रागू गङ्चयनेछ ।  
११.  कामाारमको रेिा, प्रशासन, मोजना, कामािभ जस्ता भहत्वऩूणा 

सूचनाहरूको अङ्झबरेि सॊयऺणका राङ्झग अङ्झबरेिहरूराई 
ङ्झडङ्ञजटाइजेसन (Digitization) गङ्चयनेछ । 

१२. साझेदाय सॊस्थाहरू सभेतको सहकामा य सभतवमभा गाउॉऩाङ्झरकाको 
आवङ्झधक मोजना, प्रोपाइर, याजस्व सङ्टधाय कामामोजना आङ्छद जस्ता 
कामाहरू सभम-सभमभा अद्यावङ्झधक गङ्चयनछेन ्।  

१३. आभ जनता य व्मवसामीको याजस्वको भहत्वफाये जनचेतना अङ्झबवङृ्जद्ध 
गने य कय ङ्ञशऺा अङ्झबमान सञ्चारन गङ्चय कयको दामया  
फढाइनेछ । 

२.  सहज, सयर, सङ्टङ्झनङ्ञश्चत, 

बयऩदो य गङ्टणस्तयीम 
सेवा प्रबावकायी रूऩभा 
प्रवाह गने 

1. व्मङ्ञक्तगत र्टना दतााका कामाहरू अनराइन प्रणारीफाट सञ्चारन 
गयी याङ्जष्डम सञ्जारभा सञ्जारीकयण गङ्चयनेछ । 

2. गाउॉऩाङ्झरका तथा वडा कामाारमफाट दङ्टगाभ फस्तीभा वषाको ङ्झतन 
ऩटक एकीकृत र्ङ्टम्ती सेवा उऩरधध गयाइनछे ।   

3. कोङ्झबड १९ का कायण व्मवसाम तथा अतम कयदाताको सभस्माको 
अध्ममन गयी आवश्मक सहङ्टङ्झरमत ङ्छदइनेछ ।  

4. ऩाङ्झरकाको आम व्मम तथा कामािभको कामाप्रगङ्झतहरूको भाङ्झसक, 

चौभाङ्झसक, अधावाङ्जषाक तथा वाङ्जषाक रूऩभा सावाजङ्झनक गङ्चयनेछ ।  
5. रेिा सङ्झभङ्झतभा फेरुजङ्ट ङ्जववयण सङ्जहतको वाङ्जषाक प्रङ्झतवेदन प्रस्तङ्टत गयी 

सभमङ्झबत्र ऩेस्की तथा फेरुजङ्ट पर्छ्योटराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ । 

6. भ्रष्टाचायभा शूतम सहनशीरता अऩनाइनछे ।  
7. सावाजङ्झनक ङ्झनभााण बवन सॊङ्जहता ऩूणा रूऩभा रागू गयी सफै 

सॊयचनाहरूराई भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी य अऩाङ्गता भैत्री 
फनाइनेछ ।  

8. गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवकास सम्फतधी सकायात्भक सभाचाय सम्प्रषेण गने 
ऩत्रकाय छनौट गयी ङ्जवकास ऩत्रकाङ्चयता ऩङ्टयस्काय प्रदान गङ्चयनेछ ।  

३.  भेरङ्झभराऩका 
भाध्मभफाट 
गाउॉऩाङ्झरकाका 
फाङ्झसतदाभा सदबाव 

१.  तमाङ्जमक सङ्झभङ्झतराई कानूनी ऩयाभशा ङ्छदन कानूनी ऩयाभशादाताको 
व्मवस्था गङ्चयनछे ।  

२.  तमाङ्जमक सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूराई कामादऺता अङ्झबवृङ्जद्ध 
कामािभ सञ्चारन गङ्चयनेछन ्। 
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कामभ गना तमाङ्जमक 
सङ्झभङ्झतफाट सम्ऩादन 
गङ्चयने कामाराई 
सेवाग्राहीभैत्री फनाउन े

३.  तमाङ्जमक सङ्झभङ्झतको कामासम्ऩादन वेतचको स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

४.  तमाम ङ्झनरुऩण तथा भेरङ्झभराऩका राङ्झग दताा तथा पर्छ्योट बएका 
उजङ्टयीको अङ्झबरेिीकयण गङ्चयनेछ ।  

५.  वडा कामाारमभा भेरङ्झभराऩ कऺको व्मवस्था गयी वडा वडाभा 
ताङ्झरभ प्राि भेरङ्झभराऩ सहजकतााको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

४. साभङ्टदाङ्जमक तथा 
गैयसयकायी 
सॊस्थाहरूराई 
साभाङ्ञजक सचेतीकयण 
तथा आङ्झथाक सभङृ्जद्ध 
प्राङ्झिका राङ्झग 
ऩङ्चयचारन गने 

१.  भङ्जहरा सभूह, आभा सभूह, फार क्रफ, ङ्जकशोयङ्जकशोयी सभूह, अऩाङ्गता 
बएकाहरू रगामतका सेवाग्राहीहरूको सञ्जारीकयण गयी ऩषृ्ठऩोषण 
प्राि गङ्चयनेछ । 

२.  अततयााङ्जष्डम÷याङ्जष्डम गैयसयकायी सॊस्था य स्थानीम गैससहरूको 
कामािभ य फजेटराई ऩाङ्झरकाको मोजना तथा फजेट प्रणारीभा 
सभावेश गयाइनछे ।  

३. सहकायी, गैसस, नागङ्चयक सभाज, स्थानीम क्रफ, सॊर् सस्था दताा, 
नङ्झफकयण, अनङ्टगभन य ङ्झनमभनको राङ्झग सम्ऩका  व्मङ्ञक्त तोङ्जकनेछ ।  

४.  अततय सयकाय तथा अततय ङ्झनकाम सभतवम प्रबावकायी  
फनाइनेछ । 

५.  ङ्झनजी ऺेत्रसॉगको सहकामाराई सङ्टदृढ गयी ऩाङ्झरकाभा उद्योग 
व्मवसाम य उद्यभशीरता ङ्जवकासभा सहजीकयण गङ्चयनेछ।  

५. साभाङ्ञजक 
उत्तयदाङ्जमत्वको 
अङ्झबवृङ्जद्ध गने 

 

१. सावाजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ, सावाजङ्झनक÷साभाङ्ञजक ऩयीऺण कामाङ्जवङ्झध तजङ्टाभा 
गयी कामाातवमन गङ्चयनेछ । 

२. ङ्झडङ्ञजटर नागङ्चयक फडाऩत्र तमाय गयी कामाातवमभा लमाइनेछ ।  
३.  ऩाङ्झरका तथा वडा कामाारमहरूभा ङ्जवद्यङ्टतीम हाङ्ञजयी, कम्प्मङ्टटय य 

इतटयनेटको प्रमोगराई प्रबावकायी फनाइनेछ । 

४. स्थानीम गङ्टनासो सङ्टङे्ङ ऩषृ्ठऩोषण ङ्झरने य व्मवस्थाऩन गने सॊमतत्रको 
ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।  

५. सहबाङ्झगतात्भक मोजना तजङ्टाभा तथा अनङ्टगभन भूलमाॊकन प्रणारीराई 
सङ्टदृढ गयी ङ्झनमङ्झभत सभीऺा गङ्चयनेछ ।  

 

९. प्रभङ्टि कामािभहरू 

क)  स्थानीम सयकायफाट सम्ऩङ्ङ हङ्टन ेकामािभ ङ्जिमाराऩ 

१. कामाारमको सॊयचना तथा जनशङ्ञक्त व्मवस्थाऩन । 

२. सहबाङ्झगतात्भक मोजना तजङ्टाभा तथा अनङ्टगभन भूलमाकन व्मवस्थाऩन । 

३. ऺभता ङ्जवकास व्मवस्थाऩन । 

४. याजश्व ऩङ्चयचारन तथा ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन । 

५. सेवा प्रवाह व्मवस्थाऩन । 
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६. सूचना तथा अङ्झबरेि व्मवस्थाऩन । 

७. ऩायदशॉ एॊव जवापदेङ्जहता व्मवस्थाऩन । 

८. ङ्झनजी, साभङ्टदाङ्जमक तथा गैयसयकायी सॊस्थासॉगको सहकामा व्मवस्थाऩन । 

ि)  प्रदेश सयकायसॉग सहकामाभा सम्ऩादन हङ्टन े

१. O&M भा सहजीकयण ।  
२. बवन ङ्झनभााण । 

३. ऺभता ङ्जवकास । 

४. सपट वेमय । 

५. ङ्जवद्यङ्टतीम प्रङ्झतवेदन प्रणारी ।  
ग)  सॊर्ीम सयकायसॉग सहकामाभा सम्ऩादन हङ्टन े

१. नभङ्टना कानून भाऩदण्ड ।  
२. ङ्जवशेषऻ सेवा । 

३. ऺभता ङ्जवकास । 

४. सफ्टवेमय । 

५. ङ्जवद्यङ्टतीम प्रङ्झतवेदन प्रणारी ।  
१०. अऩेङ्ञऺत प्रङ्झतपर 

 मोजना अवङ्झधको अततभा गाउॉऩाङ्झरका य वडा कामाारमफीच इतटयनेट सङ्टङ्जवधा स्थाङ्जऩत बएको हङ्टन,े 

गाउॉऩाङ्झरका य चायवटा वडा कामाारमको आफ्नै सङ्टङ्जवधामङ्टक्त बवन ङ्झनभााण बई सेवा सङ्टचारु रुऩभा 
सञ्चारन हङ्टन,े वेफसाइड अद्यावङ्झधक बएको हङ्टनछे, ४५ वटा नीङ्झत, ऐन, कानून, कामाङ्जवङ्झध, भाऩदण्ड 
तजङ्टाभा बएका हङ्टन,े वषाभा २ ऩटक आमोजनागत सावाजङ्झनक ऩयीऺण य २ ऩटक सावाजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ 
बएको हङ्टन,े सॊगठन तथा व्मवस्थाऩनको ऩङ्टनयावरोकन बई सफै कभाचायीको ऩदऩूङ्झता बएको हङ्टन,े 

नागङ्चयक सेवाको स्तय ७५ प्रङ्झतशत ऩङ्टगेको हङ्टन,े सस्थागत स्व भूलमाॊकन ऩद्धङ्झतराई ङ्झनयततयता ङ्छदॉदै 
८५ प्रङ्झतशत अॊकबाय कामभ गने, फेरुजङ्टको आकाय कङ्ट र िचा यकभको २ प्रङ्झतशतबतदा कभ बएको 
हङ्टन,े वषाभा दङ्टई ऩटक प्रबावकायी रूऩभा एकीकृत र्ङ्टम्ती सेवा सञ्चारन बएको हङ्टन,े कम्तीभा ६५ 
प्रङ्झतशत जनतारे अनराइन सेवाको प्रमोग गयेको हङ्टने, साभाङ्ञजक सङ्टयऺाका सेवाहरूभा वृङ्जद्ध हङ्टनेछ, 

ङ्जवङ्ञशष्टीकृत सेवाभापा त गैसस ऺेत्रको रगानी ऩायदशॉ, प्रबावकायी य नङ्झतजाभङ्टिी फङे्ङछ, रङ्ञऺत वगा 
तथा सभङ्टदामको सशङ्ञक्तकयण य भूरप्रवाहीकयणभा ङ्जवशषे सहमोग ऩङ्टग्नेछ, आततङ्चयक याजश्वको स्रोत 
मोजना अवङ्झधभा कम्तीभा २० प्रङ्झतशत ऩङ्टमााउन,े ङ्झनमङ्झभत सूचना प्रवाहको सॊमतत्र ङ्जिमाशीर हङ्टनेछ, 

ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन मोजना तमाय बई कामाातवमभा हङ्टनछे, सावाजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ, सावाजङ्झनक ऩयीऺण 
तथा ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन बएको हङ्टनेछ, भ्रष्टाचाय तथा स्थानीम सभस्मा गङ्टनासो सम्फतधी दय तमून 
हङ्टनेछ, ङ्जहॊसा हत्मासॉग सम्फतधी र्टनाहरू तमूनीकयण बएका हङ्टनेछन,् गाउॉऩाङ्झरकाभा आएका भङ्टद्दाहरू 
ङ्झछटो छङ्चयतो य तमाङ्जमक प्रणारीअनङ्टसाय सम्ऩादन हङ्टनेछन ्।  
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९.२ त्माङ्क तथा मोजना 
 

१.  ऩषृ्ठबङू्झभ    

सॊङ्जवधानरे ङ्झनधाायण गयेको अङ्झधकायको सूचीअनङ्टसायका ङ्ञजम्भेवायीराई व्मवङ्ञस्थत रूऩभा सम्ऩादन गना 
मोजनाफद्ध प्रमास आवश्मक हङ्टतछ। मोजनाफद्ध कामाप्रणारीरे भात्र ङ्झनधााङ्चयत सभमभा ऩूवा अनङ्टभाङ्झनक 
स्रोत य साधनको अङ्झधकतभ प्रमोगद्वाया ङ्झनमोङ्ञजत कामा सम्ऩादन य रक्ष्म हाङ्झसर गना सङ्जकतछ। 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनरे गाउॉऩाङ्झरका तथा नगयऩाङ्झरकाहरूरे आफ्नो अङ्झधकायऺेत्रका 
ङ्जवषमभा स्थानीम स्तयको ङ्जवकासका राङ्झग आवङ्झधक, वाङ्जषाक, यणनीङ्झतगत ङ्जवषमऺेत्रगत भध्मकाङ्झरन 
तथा दीर्ाकाङ्झरन ङ्जवकास मोजना फनाइा रागू गनङ्टाऩने उलरेि गयेको छ। मोजना तजङ्टाभाभा मथाथा 
फस्तङ्टगत अवस्थाफाये जानकायी ङ्छदन त्माङ्कको अवश्मकता ऩदछा। स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनरे 
स्थानीमस्तयको त्माङ्क सङ्करन य प्रशोधन गयी ऩाश्वाङ्ञचत्र तथा स्रोत नक्साको अद्यावङ्झधक अङ्झबरेिन 
गनङ्टाऩने उलरेि गयेको छ। मस्ता त्माङ्क य सूचनाहरूरे मोजना प्रङ्जिमाराइा फस्तङ्टगत फनाउनका 
साथै स्थानीम तहको ङ्झनणमा प्रङ्जिमाराइा सभेत त्म त्माङ्क य सूचना आधाङ्चयत (Evidence-based 

decision Making) फनाउन सहमोग ऩङ्टर् माउॉदछ। 

२.  वताभान अवस्था 
गाउॉऩाङ्झरका स्थाऩनाऩश्चात ् याङ्जष्डम जनगणनाभा २०६८ भा जनसाॊङ्ञख्मक ङ्जववयण, स्वास््म सूचना 
प्रणारी य ङ्ञशऺा सूचना प्रणारीभा आधाङ्चयत ङ्जववयण तथा ङ्जवषमगत शािाहरूरे स्थानीम स्तयभा 
सॊकरन गयेका त्माङ्क तथा सूचनाहरू प्रमोगभा लमाइएको छ। २०७२ सारको बकूम्ऩऩश्चात 
प्रबाङ्जवत र्यधङ्टयीको सवेऺण सम्ऩङ्ङ बएको छ। वाङ्जषाक मोजना तथा फजेट तजङ्टाभा रगामतका 
कामाहरूभा ङ्जमनै त्माङ्हरूको प्रमोग गङ्चयदै आइएको छ। २०७८ सारभा र्यधङ्टयी तथा सॊस्थागत 
सवेऺणको भाध्मभफाट ऩङ्जहरोऩटक वस्तङ्टगत ङ्जववयण तमाय गङ्चयएको छ बने ऩङ्जहरो आवङ्झधक 
मोजनाको रूऩभा मो मोजना तजङ्टाभा गङ्चयएको छ।  

३.  भङ्टख्म सभस्मा 
स्थानीम अङ्झबरेि सम्फतधी वस्तङ्टगत ङ्जववयण नहङ्टनङ्ट, साथै ङ्झनमङ्झभत रूऩभा त्माङ्क सॊकरन, प्रशोधन य 
प्रकाशन नहङ्टनङ्ट, स्थानीम तहभा यहेको सावाजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको अङ्झबरेि नयहनङ्ट, ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामहरूको 
त्माङ्कभा एकरूऩता नहङ्टन ङ्ट, त्माङ्क एकीकृत गयी व्मवङ्ञस्थत याख्न े सॊस्थागत व्मवस्था नहङ्टन ङ्ट, 
सहबाङ्झगताभूरक मोजना प्रणारी प्रबावकायी रूऩभा स्थाङ्जऩत हङ्टन नसक्नङ्ट, फजेट तजङ्टाभा ङ्झसङ्झभङ्झतहरू 
ऩूणातमा ङ्जिमाङ्ञशर नहङ्टनङ्ट, आमोजनाको प्राथङ्झभकीकयण गयी कामािभ ङ्जवङ्झनमोजन नहङ्टनङ्ट, आमोजना 
सम्बाव्मता अध्ममन गयी कामाातवमन गने अभ्मासको कभी, अवण्डा दाभासाही य टङ्टिे तथा 
ङ्जवतयणकायी मोजनाको फाहङ्टलमता आङ्छद मस ऺते्रका प्रभङ्टि सभस्माको रूऩभा यहेका छन।्  

४.  अवसय य च ङ्टनौती  

(क) अवसय 

स्थानीम त्माङ्क सॊकरन तथा अङ्झबरेि व्मवस्थाऩन, मोजना प्रणारी सम्फतधी अङ्झधकाय हङ्टन ङ्ट, 
ङ्झनवााङ्ञचत ऩदाङ्झधकायीको नतेतृ्वभा स्थानीम तहको सञ्चारन हङ्टन ङ्ट, र्यधङ्टयी सवेऺण तथा सॊस्थागत 
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सवेऺणफाट तमाय गङ्चयएको फस्तङ्टगत ङ्जववयणरे मोजना तजङ्टाभा तथा अतम ङ्जवकास आमोजनाहरूफाट 
प्राि आधायबतू त्माङ्क उऩरधध हङ्टन ङ्ट, स्थानीम तहभा ङ्जवङ्झबङ्ङ मोजना तथा फजेट तजङ्टाभा सङ्झभङ्झतहरू 
गठन हङ्टन ङ्ट, फजेटराई सूत्रभा आधाङ्चयत गयाउनङ्ट, ङ्झनकट बङ्जवष्मभा हङ्टने याङ्जष्डम जनगणनारे थऩ उछच 
स्तयीम त्माङ्क प्राि हङ्टन ङ्ट, ङ्जवकास आमोजना सम्फतधभा साभाङ्ञजक चेतना वृङ्जद्ध हङ्टॉदै जानङ्ट आङ्छद मस 
ऺेत्रका प्रभङ्टि अवसय हङ्टन।् 

(ि) च ङ्टनौती 
त्माङ्कको भहत्वफाये जानकाय फनाउॉदै मोजना तजङ्टाभा य ङ्झनणाम प्रङ्जिमाभा त्म-त्माङ्कको प्रमोग गने 
ऩङ्चयऩाटीको ङ्जवकास गनङ्टा, फस्ती स्तयफाट सहबाङ्झगतभूरक मोजना तजङ्टाभा प्रणारीराई सॊस्थागत गनङ्टा, 
सफै ङ्जवकास साझेदाय, अततययाङ्जष्डम, याङ्जष्डम गैयसयकायी सॊस्थाका आमोजना कामािभहरूराइा वाङ्जषाक 
ङ्जवकास कामािभभा सभावेश गयी सभतवमात्भक ढङ्गरे कामाातवमन गनङ्टा, ठोस य ऩङ्चयवतानकायी 
आमोजनाको ङ्झफस्ततृ ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवेदन तमाय गयी प्राङ्झथभकताका साथ कामाातवमन गनङ्टा, ऩङ्चयमोजना 
फैंक स्थाङ्जऩत गनङ्टा, ङ्जवकास प्रङ्जिमा य अवसयभा सफैको सभावेशी ऩहङ्टॉच कामभ गनङ्टा, मोजनाको 
अङ्झबरेि अद्यावङ्झधक गनङ्टा, ङ्झनङ्ञश्चत सभमभा ऩूवाङ्झनधााङ्चयत गङ्टणस्तयभा आमोजना सम्ऩङ्ङ गनङ्टा आङ्छद मस 
ऺेत्रका प्रभङ्टि च ङ्टनौती यहेका छन।् 

५.  रक्ष्म 

 त्मभा आधाङ्चयत मोजना प्रणारी स्थाङ्जऩत बएको हङ्टने । 

६.  उद्दशे्म  

ङ्जवश्वसनीम त्माङ्क प्रणारीको स्थाऩना य मोजना प्रणारीराई सॊस्थागत गनङ्टा। 

७.  यणनीङ्झत  

१. त्माङ्क एवॊ अङ्झबरेि प्रणारीको स्थाऩना गने, 
२. सहबाङ्झगताभूरक मोजना तजङ्टाभा प्रणारी स्थाङ्जऩत गने, 
३. आमोजना तजङ्टाभा य कामाानवमन प्रङ्जिमाराइा व्मवङ्ञस्थत य सॊस्थागत गने,  

४. स्थानीम ङ्जवकास-साझेदाय य अततय ङ्झनकाम सभतवम प्रबावकायी फनाउने । 

८.  कामानीङ्झत 

यणनीङ्झत कामानीङ्झत 

१. त्माङ्क एवॊ अङ्झबरेि 
प्रणारीको स्थाऩना गने, 

१.  ऩाङ्झरकाको आधायबतू तथा सॊस्थागत त्माॊकराई स्थाङ्जऩत गयी 
त्माङ्कसङ्जहतको वस्तङ्टगत ङ्जववयण तमाय गयी वाङ्जषाक रूऩभा आवङ्झधक 
गङ्चयनछे । 

२.  स्रोत नक्सा तमाय गयी प्रकाशन गङ्चयनेछ । 

३.  त्माङ्क तथा अङ्झबरेि शािाको स्थाऩना गयी ऩाङ्झरकास्तको सूचना 
तथा त्माङ्क उऩरधध हङ्टने व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

४.  गाउॉऩाङ्झरकाको त्माङ्कराइा सूचना प्रणारीभा आफद्ध गयी सवासङ्टरब 
गयाइनछे । 

५.  सूचना तथा त्माङ्क सम्फतधी ऺभता ङ्जवकास गङ्चयनेछ। 
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६.  वस्तङ्टगत ङ्जववयण, स्रोत नक्सा तथा अतम ङ्जववयण गाउॉऩाङ्झरकाको 
वेफसाइटभा यहने व्मवस्था गनाका साथै वेफसाइटराइा इतटयएङ्ञक्टब 
फनाइनेछ। 

२. सहबाङ्झगताभूरक 
मोजना तजङ्टाभा प्रणारीको 
स्थाङ्जऩत गने 

१.  फजेट ऩङ्टवाान ङ्टभान प्रणारीराई बयऩदो फनाइने छ य सभमभानै उऩरधध 
गयाइनछे। 

२. फस्ती स्तयफाट नै चयणफद्ध सहबाङ्झगताभूरक मोजना तजङ्टाभा प्रङ्जिमा 
अवरम्फन गङ्चयनेछ । 

३.  ङ्जवकास प्रङ्जिमभा कोही नछङ्टटङ्टन ् बङे्ङ अवधायणा अनङ्टसाय फस्ती 
तहदेङ्ञि नै सफै सयोकायवाराको अथाऩूणा सहबाङ्झगता फढाइनेछ । 

४.  मोजना तजङ्टाभा सङ्झभङ्झत य ङ्जवषमऺेत्रगत सङ्झभङ्झतहरूको ङ्जिमाशीरता 
अङ्झबवृङ्जद्ध गङ्चयनेछ । 

५.  वाङ्जषाक मोजना तथा कामािभ सबाभा ङ्जवस्ततृ छरपर हङ्टने व्मवस्था 
ङ्झभराइनछे । 

३. आमोजना तजङ्टाभा य 
कामाातवमन प्रङ्जिमाराइा 
व्मवङ्ञस्थत य सॊस्थागत गने 

१.  ऩङ्चयमोजना फैङ्कको स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

२.  मोजना तजङ्टाभा गदाा आमोजना प्राथङ्झभकीकयणका आधायभा छनौट गयी 
वाङ्जषाक कामािभभा सभावेश गङ्चयनेछ।  

३.  रु. १० रािबतदा भाङ्झथका आमोजना सम्बाव्मता अध्ममनका 
आधायभा भात्र सभावेश गङ्चयनेछ । 

४.  सावाजङ्झनक ऩयीऺण य साभाङ्ञजक ऩयीऺण जस्ता नाङ्झगयक उत्तयदामी 
प्रणारीको अङ्झनवामा ऩारन गयाइनेछ ।  

५. हार ऩङ्जहचान गङ्चयएका प्राथङ्झभकता प्राि मोजनाहरूराई (अनङ्टसूची ८) 
ऩङ्चयमोजना फैंक भा सभावेश गना ङ्जवस्ततृ ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवेदन तमाय 
गयी याङ्ञिनेछ । 

५.  राबग्राहीहरूराइा प्रायम्बदेङ्ञि नै सॊरग्न गयाइा सम्ऩङ्ङ आमोजनाको 
भभातसम्बाय तथा ङ्छदगोऩनाका राङ्झग ङ्ञजम्भेवायी य ऺभतावान 
फनाइनछे । 

६.  गाउॉऩाङ्झरकाको (अनङ्टसूची ८ य १० भा उलरेङ्ञित)  प्राथङ्झभकता प्राि 
ऺेत्रगत मोजना (spatial plan) राई अध्मावङ्झधक गयी सॊस्थागत 
गङ्चयनेछ । 

४. स्थानीम ङ्जवकास-
साझेदाय य अततय ङ्झनकाम 
सभतवम प्रबावकायी 
फनाउने। 

१.  स्थानीमस्तयका आमोजना दोहोयो नऩने गयी अततयतह सभतवम 
गङ्चयनछे । 

२  अततयतह य अततयसयकाय साझेदायीभूरक आमोजनाहरूराइा 
प्राथङ्झभकता ङ्छदइनछे।  

३.  मोजना तजङ्टाभा प्रङ्जिमाभा गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा काभ गने ङ्जवङ्झबङ्ङ 
ङ्झनकाम य स्थानीम ङ्जवकास साझेदायहरूराइा सभेत सॊरग्न गयाइा 
त्मस्ता आमोजना गाउॉऩाङ्झरकाको वाङ्जषाक मोजनाभा सभावेश गङ्चयनेछ।  
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९.  प्रभङ्टि कामािभ  
(क) गाउॉऩाङ्झरकाफाट सञ्चारन हङ्टन े

१.  वस्तङ्टगत ङ्जववयण ङ्झनभााण, अद्यावङ्झधक य प्रकाशन, 
२.  स्रोत नक्साको ङ्झनभााण य प्रकाशन, 
३.  सहबाङ्झगताभूरक मोजना तजङ्टाभा, 
४.  ङ्छदगो ङ्जवकासको स्थानीमकयण, 
५.  ऩूवा सम्बाव्मता, सम्बाव्मता अध्ममन य ङ्जवस्ततृ आमोजना प्रङ्झतवेदन ङ्झनभााण, 
६.  भाङ्झसक चैभाङ्झसक तथा वाङ्जषाक सभीऺा य प्रङ्झतवेदन, 
७. मातामात गङ्टरुमोजना, िानेऩानी तथा सयसपाइ गङ्टरुमोजना रगामतका ऺेत्रगत गङ्टरुमोजनाको 

ङ्झनभााण य कामाातवमन, 
८.  मोजना प्रणारी सम्फतधी ऺभता ङ्जवकास, 
९.  भध्मभकारीन िचा सॊयचनाको ङ्झनभााण, 
१०.  ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन, 
११.  अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको ङ्जिमाशीरता, 
१२.  साभाङ्ञजक ऩयीऺण, सावाजङ्झनक ऩयीऺण। 

१३. ऩङ्चयमोजना फैंक स्थाऩना 
(ि)  प्रदेश तहफाट सञ्चारन हङ्टन े

 सभमभा फजेट ऩूवाान ङ्टभानका साथै मोजना तजङ्टाभा सङ्टदृढीकयण 

(ग)  सङ्घीम तहफाट सञ्चारन हङ्टन े

१. सहबाङ्झगताभूरक तजङ्टाभा ऩद्धङ्झत सङ्टदृढीकयण 

२.  ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ऐन ङ्झनमभरगामत मोजना तजङ्टाभा सम्फङ्ञतधत मोजना सञ्चारनराई 
सङ्टदृढीकयण 

ऩङ्चयमोजना फैंक स्थाऩना 
९.  अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

आधायबतू त्माङ्क ङ्झनमङ्झभत रूऩभा उऩरधध बएको हङ्टने, वस्तङ्टगत ङ्जववयण तमाय बइा अध्माङ्जवधक 
बएको हङ्टने, सहबाङ्झगताभूरक मोजना तजङ्टाभा प्रणारी कामाातवमनभा आएको हङ्टने, गाउॉऩाङ्झरकाको 
प्रथभ आवङ्झधक ङ्जवकास मोजना कामाातवमनभा आएको हङ्टने, सफै ङ्जवकास साझेदायहरूको कामािभ 
ऩाङ्झरकाको वाङ्जषाक मोजनाभा सभावेश बइा सावाजङ्झनक बएको हङ्टने, भध्मभकारीन िचा सॊयचना 
ङ्झनभााण बएको हङ्टने, गाउॉऩाङ्झरकाको मातामात गङ्टरुमोजना तजङ्टाभा बइा कामाातवमनभा आएको हङ्टने,  
ऩङ्चयमोजना फैंक स्थाङ्जऩत बएको हङ्टने,वाङ्जषाक अनङ्टगभन कामाताङ्झरका तमाय गयी कामाातवमनभा आएको 
हङ्टने, ङ्जवकास सभीऺा प्रणारी सॊस्थागत हङ्टने, अततय तह प्रङ्झतवेदन प्रणारी ङ्झनमङ्झभत य ङ्जवद्यङ्टतीम 
प्रणारीभा आफद्ध बएको हङ्टने, ङ्जवकास आमोजनाको वाङ्जषाक प्रगङ्झत ९० प्रङ्झतशतबतदा भाङ्झथ ऩङ्टगेको 
हङ्टनछे।  
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९.३ अनङ्टगभन तथा भूलमाङ्कन 

 

१.  ऩषृ्ठबङू्झभ    

स्थानीमतहको ङ्जवकासको भेरुदण्डको रूऩभा यहेका ङ्जवकास नीङ्झत, मोजना तथा कामािभहरूको सपर 
कामाातवमनका राङ्झग अनङ्टगभन तथा भूलमाङ्कनको भहत्वऩूणा बङू्झभका यहतछ। मोजना तजङ्टाभा तथा 
कामाातवमन चयणको सभमभा नै आमोजनाहरूभा बएको रगानी तथा साधनको प्रवाह सभूङ्ञचत ढङ्गरे 
बएको छ वा छैन, कामाताङ्झरका अनङ्टसाय ङ्जिमाकराऩहरू सङ्टचारु बएका छन ् वा छैनन ् साथै 
प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मवस्थाऩकीम कभजोयीहरू के के छन ्बङे्ङ जानकायी प्राि गनङ्टाऩने हङ्टतछ, सम्ऩाङ्छदत 
काभ तोङ्जकएको रागत य गङ्टणस्तयभा बए नबएको सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनङ्टाऩने हङ्टतछ। गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो 
स्वीकृत कामािभ अनङ्टसायका आमोजना अरावा आफ्नो बगूोरङ्झबत्र सञ्चाङ्झरत अतम ङ्जवकास 
कामािभहरूको सभेत अनङ्टगभन गयी तत ्तत ्ङ्झनकामभा जानकायी ऩठाउने गदाछ।  

२.  वताभान अवस्था 
गाउॉऩाङ्झरकाभा अनङ्टगभन तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण/मुल्यांकन सङ्झभङ्झत गठन बएको बएताऩङ्झन अनङ्टगभनको 
वाङ्जषाक मोजना कामाातवमन कामाताङ्झरका फनाएय कामाातवमन हङ्टन सकेको छैन, अनङ्टगभन भूलमाॊकन 
कामाङ्जवङ्झध तजङ्टाभा हङ्टन नसक्नङ्ट, वाङ्जषाक अनङ्टगभन मोजना  ऩङ्झन तमाय गङ्चय स्वीकृत बएको ऩाइएको 
छैन। अनङ्टगभन गदाा ऩूवाङ्झनधााङ्चयत सूचकहरूको आधायभा हङ्टने गयेको देङ्ञिॉदैन । अनङ्टगभनराई 
साभातम प्राङ्जवङ्झधक ङ्झनयीऺणको ङ्जवषमको रूऩभा ग्रहण गने गयेको वा ङ्झरने गङ्चयएको ऩाइतछ, 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूफाट सभमफद्ध रूऩभा नबई कङ्जहरेकाही ॊ कङ्ट नै कङ्ट नै मोजनाभात्र अनङ्टगभन हङ्टने गयेको। 
ङ्जवषमगत शािा तथावडास्तयभा अनङ्टगभन गङ्चयने मोजना तथा कामािभको सूची य सूचक ङ्झनधाायण 
गङ्चयएको छैन, मदाकदा ङ्झनवााङ्ञचत जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरू सङ्जहतको सॊमङ्टक्त अनङ्टगभनको अभ्मास ऩङ्झन बएको 
ऩाइतछ। मसैगयी चौभाङ्झसक तथा वाङ्जषाक सभीऺाभा प्रगङ्झतको ङ्ञस्थङ्झतको सभीऺा ऩङ्झन हङ्टने गयेको  
बएताऩङ्झन ङ्झनमङ्झभत य धमवङ्ञस्थत हङ्टने नगयेको, अनङ्टगभनराई मोजना चिको अङ्झबङ्ङ हॊगको रूऩभा 
ऩङ्झन स्वीकाय गयेको ऩाइएको छैन। ङ्झनयीऺण, सङ्टऩङ्चयवेऺण य अनङ्टगभनराई िासै ङ्झबङ्ङता छ बङे्ङ एकै 
रूऩभा भहसङ्टस गङ्चयएको देङ्ञितछ। अनङ्टगभनराई मोजना चिको ङ्जहस्साको रूऩभा ऩमााि फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन सभेत हङ्टने बएको देङ्ञिॊदैन। अनङ्टगभनको ऩयम्ऩयागत प्रणारी सभस्मा सभाधानको दृङ्जष्टरे 
त्मङ्झत प्रबावकायी हङ्टन सकेको देङ्ञिॉदैन। मोजनाफद्ध ङ्जवकासको प्रमासभा अनङ्टगभनराई मोजना चिको 
अङ्झबङ्ङ ङ्जहस्सा य प्रगङ्झत ङ्झसॊहावरोकन गने प्रभङ्टि आधाय भाङे्ङ गङ्चयतछ। स्थानीम मोजना तथा 
कामािभहरूको ङ्झनमङ्झभत य व्मवङ्ञस्थत अनङ्टगभन तथा भूलमाङ्कन प्रणारी स्थाऩना गयी ङ्जवकास 
मोजनाको प्रबावकाङ्चयता अङ्झबवृङ्जद्ध गना आवश्मक बएको छ ।  

३.  प्रभङ्टि सभस्मा 
अनङ्टगभन ङ्झसङ्झभत गठन बए ताऩङ्झन ङ्झनमङ्झभत य प्रणारीगत अनङ्टगभन हङ्टन नसक्नङ्ट, अनङ्टगभनराई 
प्राथङ्झभकताभा नयाङ्ञिनङ्ट, कभ सभम ङ्छदनङ्ट, ससाना टङ्टिे आमोजनाको वचाश्व य अत्मङ्झधक छङ्चयएय यहेका 
आमोजनारे गदाा सफै आमोजना अनङ्टगभन गना सम्बव नहङ्टनङ्ट, अनङ्टगभनको राङ्झग प्राङ्जवङ्झधक कभाचायीको 
सीङ्झभतता हङ्टन ङ्ट, अनङ्टगभनका राङ्झग ङ्झबतदै फजेटको ङ्जवङ्झनमोजन नहङ्टनङ्ट, अनङ्टगभनका नङ्झतजा सूचकहरू 
ङ्झनधाायण हङ्टन नसक्नङ्ट, अनङ्टगभनको प्रङ्झतवेदन प्रणारी ङ्झनमङ्झभत य व्मवङ्ञस्थत नहङ्टनङ्ट, अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन 
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कामाऩाङ्झरकाको फैठकभा छरपरको ङ्झनमङ्झभत प्रङ्जिमाभा सभावेश नहङ्टन ङ्ट, सभमफद्ध सभीऺा नहङ्टन ङ्ट, 
प्राङ्जवङ्झधक भूलमाङ्कनराइा अङ्ञततभ ब ङ्टक्तानीको आधायको रूऩभा भात्र ङ्झरइनङ्ट, मोजना भूलमाॊकन नहङ्टन ङ्ट, 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूराई सूचकभा आधाङ्चयत अनङ्टगभनफाये जानकायीको कभी, प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूराई अनङ्टगभनको 
भहत्वफोध गयाउन नसङ्जकॉ दा अनङ्टगभनरे उङ्ञचत प्राथङ्झभकता प्राि गना नसक्नङ्ट, अनङ्टगभन कभाकाण्डी 
फङ्ङङ्ट आङ्छद मस ऺेत्रका प्रभङ्टि सभस्माका रूऩभा यहेका छन।्  

४.  अवसय य च ङ्टनौती 
क)  अवसय 

गाउॉऩाङ्झरकास्तयभा उऩाध्मऺ य वडा तहभा वडा अध्मऺको सॊमोजकत्वभा मोजना तथा कामािभको 
अनङ्टगभन तथा सङ्टऩङ्चयवेऺण गयी सोको प्रङ्झतवेदन फैठकभा ऩेस गनङ्टाऩने कानङ्टनी व्मवस्था यहनङ्ट, स्थानीम 
तहको प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृतरे अध्मऺ वा सभमोजकको ङ्झनदेशनभा अनङ्टगभन तथा भूलमाङ्कन 
गने गयाउने कानङ्टनी व्मवस्था यहनङ्ट, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनरे गाउॉऩाङ्झरकाराई आफ्नो 
कामाऺ ेत्रङ्झबत्र ऩने ङ्जवकास मोजनाको अनङ्टगभनसम्फतधी कानङ्टनी सॊस्थागत तथा कामाङ्जवङ्झधगत ङ्ञजम्भेवायी 
सभेत ङ्जकटानी व्मवस्था हङ्टन ङ्ट, अनङ्टगभन तथा भूलमाङ्कन प्रणारी सङ्टदृढीकयण ङ्जवकास साझेदायको 
प्राथङ्झभकताभा सभेत यहनङ्टराई प्रबावकायी अनङ्टगभन प्रणारी स्थाऩना गने अवसयको रूऩभा ङ्झरनङ्टऩने 
हङ्टतछ । 

ि) च ङ्टनौती 
अनङ्टगभन भूलमाङ्कन सम्फतधी सॊस्थागत ङ्जवकास गनङ्टा, कामािभअनङ्टसायका चयणगत अनङ्टगभन गयी 
ऩूवाङ्झनधााङ्चयत सभम, गङ्टणस्तय, रागतभा कामा बए नबएको मङ्जकन गना कामाातवमन चयणदेङ्ञि नै 
प्रबावकायी अनङ्टगभन प्रणारी स्थाङ्जऩत गयी नङ्झतजाभङ्टिी अनङ्टगभन प्रणारीको स्थाऩना गनङ्टा, आमोजना 
कामािभको अनङ्टगभनराइा ङ्झनमङ्झभत गयाउनङ्ट, अनङ्टगभन य भूलमाङ्कनराइा मोजनाचिको ङ्जहस्साको 
रूऩभा व्मवङ्ञस्थत गनङ्टा, आमोजनाको स्वततत्र तेस्रोऩऺ भूलमाङ्कन गनङ्टा आङ्छद मस ऺेत्रका प्रभङ्टि 
च ङ्टनौतीको रूऩभा यहेका छन।्   

५. रक्ष्म 

 मोजनाको अऩेङ्ञऺत नङ्झतजा प्राङ्झि य त्मसको उऩमोगभा वृङ्जद्ध बएको हङ्टने । 

६.  उद्दशे्म 

१. नङ्झतजाभङ्टिी अनङ्टगभन प्रणारी स्थाङ्जऩत गनङ्टा । 

२. मोजनाको भूलमाङ्कन ऩद्धङ्झतराइा स्थाङ्जऩत गनङ्टा। 

७.  यणनीङ्झत 

१. आवङ्झधक मोजनाको कामाातवमनको ङ्झनयततय अनङ्टगभन गने। 

२. अनङ्टगभन तथा भूलमाङ्कन प्रणारीराई सङ्टदृढ फनाउने। 

३. सभीऺा य प्रङ्झतवेदन प्रणारी प्रबावकायी फनाउने। 
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८.  कामानीङ्झत 

यणनीङ्झत कामानीङ्झत 

१. आवङ्झधक मोजनाको 
कामाातवमनको ङ्झनयततय 
अनङ्टगभन गने 

1. आवङ्झधक मोजनाका आधायभा, भध्मावङ्झध िचा सॊयचना य वाङ्जषाक मोजना 
तजङ्टाभा गयी आवङ्झधक मोजनारे ङ्झनङ्छदाष्ट गयेका रक्ष्महरू प्राि उतभङ्टि बए 
नबएको अनङ्टगभन गङ्चयनेछ।  

2. आवङ्झधक मोजनारे ङ्झनङ्छदाष्ट गयेका रक्ष्म, उद्देश्म हाॉङ्झसर बए नबएको 
उऩरङ्ञधध य नङ्झतजा सूचकहरूको ङ्जवकास गयी भध्मावङ्झध भूलमाङ्कन 
गङ्चयनेछ। 

3. आवङ्झधक ङ्जवकास मोजनाको तेश्रो वषाभा भध्मावङ्झध भूलमाङ्कन य अङ्ञततभ 
भूलमाङ्कन आवङ्झधक मोजनाको सभाङ्झि ऩङ्झछ गङ्चयनेछ। 

२. अनङ्टगभन तथा 
भूलमाङ्कन प्रणारीराई 
सङ्टदृढ फनाउन े

१. अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको ऺभता ङ्जवकास गदै अनङ्टगभन प्रणारीराई सॊस्थागत य 
ङ्जिमाशीर गयाइनेछ। 

२.  वाङ्जषाक अनङ्टगभन ताङ्झरका तजङ्टाभा गयी तदअनङ्टसाय ऺभता ङ्जवकासका साथै 
फजेटको व्मवस्था सभेत गयी अनङ्टगभन गङ्चयनछे।  

३.  ङ्जवषमगत कामािभहरूको कामािभगत सूचकहरूको ङ्झनभााण गयी 
तदअनङ्टसाय अनङ्टगभन गङ्चयनेछ। 

४.  आमोजनाको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभनको ङ्ञजम्भेवायी तोङ्जकनेछ ।  

५. अनङ्टगभन ऩश्चात अनङ्टगभनकतााफाट ङ्झरङ्ञित रूऩभा अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन ङ्झरन,े 

मसराई कामाऩाङ्झरकाको ङ्झनमङ्झभत फैठकभा छरपर गयी देङ्ञिएका फाधा 
अड्चन पङ्ट काइनछे। 

६. अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको प्रङ्झतवेदनहरू कामाऩाङ्झरकाको ङ्झनमङ्झभत फैठकभा प्रस्तङ्टत 
य छरपर हङ्टन ेव्मवस्था गङ्चयनेछ।  

७.  अनङ्टगभन य भूलमाङ्कन प्रङ्झतवेदन गाउॉऩाङ्झरकाको वेफसाइटभा याङ्ञिनङ्टका 
साथै सावाजङ्झनक सभेत गङ्चयनछे । 

३. आवङ्झधक तथा 
वाङ्जषाक मोजना य 
कामािभ आमोजनाको 
सभीऺा य प्रङ्झतवेदन 
प्रणारी प्रबावकायी 
फनाउन े

१. चौभाङ्झसक तथा वाङ्जषाक सभीऺा य स्थानीम सभस्मा सभाधान सीङ्झभतको 
फैठक यािी वाङ्जषाक ङ्जवकास मोजना तथा कामािभको ङ्झनमङ्झभत प्रगङ्झत 
सभीऺा गङ्चयनेछ ।  

२. सभीऺा फैठकभा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतफाट सभङ्जष्टगत अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदनभा 
छरपर गयी सभस्माको सभाधान गने प्रणारीको स्थाऩना गङ्चयनेछ। 

३. चौभाङ्झसक य वाङ्जषाक सभीऺाभा ङ्झनमङ्झभत रूऩभा गाउॉऩाङ्झरकाभा सफै 
सयोकायवाराहरूको सॊरगनताभा गङ्चयनेछ य तत्कार सभस्माको सभाधान 
गयी मोजना सभमभा नै सम्ऩङ्ङ गना तदारुकता ङ्झरइनछे। 

४. मोजनाको आङ्झथाक तथा बौङ्झतक प्रगङ्झतको प्रङ्झतवेदन सम्फङ्ञतधत तह, 

ङ्झनकामभा तोङ्जकएको सभमभा ऩठाइनेछ। मसका राङ्झग सॊर् य प्रदेशसॉग 
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सभतवम गयी कम्प्मङ्टटयभा आधाङ्चयत एकीकृत सूचना प्रणारीका पभेटहरू 
ङ्जवकास गयी आफद्ध गङ्चयनेछ ।  

५. ङ्जवकास आमोजनाको प्रगङ्झत ङ्झनमङ्झभत रूऩभा सम्फङ्ञतधत ङ्झनकामहरूभा 
ऩठाइनछे । 

 

९.  प्रभङ्टि कामािभ  
1. अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको सॊस्थागत ङ्जवकास य ऺभता अङ्झबवृङ्जद्ध,  
2. अनङ्टगभन प्रणारी, कामामोजना य आमोजनागत सूचकहरूको ङ्झनभााण  
3. वाङ्जषाक अनङ्टगभन कामामोजना (सूचक सङ्जहत) तमाय गने, 
4. अनङ्टगभन कामािभ,  
5. सभीऺा तथा स्थानीम सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झत, 
6. छाङ्झनएका आमोजनाको तेस्रो ऩऺ अनङ्टगभन तथा भूलमाङ्कन,  
7. अनङ्टगभन तथा भूलमाङ्कन (monitoring and evaluation guidelines) ङ्झनदेङ्ञशका ङ्झनभााण, 
8. आवङ्झधक ङ्जवकास मोजनाको भध्मावङ्झध सभीऺा ।  

१०. अनङ्टगभन तथा भूलमाङ्कनको ङ्ञजम्भेवायी 
(क)  आवङ्झधक गाउॉ ङ्जवकास मोजना 

आवङ्झधक मोजनाको असय, प्रङ्झतपरको नङ्झतजा भाऩन तथा सञ्चाङ्झरत कामािभको प्रङ्जिमा अनङ्टगभन 
गङ्चयनेछ। प्रङ्जिमा अनङ्टगभन तथा प्राि नङ्झतजाको भाऩन गने ङ्ञजम्भेवायी गाउॉ कामाऩाङ्झरकाको हङ्टनेछ 
बने मस कामा अध्मऺको भागाङ्झनदेशनभा यही गाउॉऩाङ्झरका फजेट तथा कामािभ तजङ्टाभा सङ्झभङ्झत 
ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ। 

आवङ्झधक मोजनाको अनङ्टगभन तथा भूलमाङ्कन प्रङ्जिमा देहाम फभोङ्ञजभ हङ्टनेछ- 
ताङ्झरका नॊ 

आवङ्झधक मोजनाका अनङ्टगभन य भूलमाङ्कन 

आवङ्झधक मोजनाको अनङ्टगभन तथा भूलमाङ्कन प्रङ्जिमा 
ङ्जववयण ङ्ञजम्भेवायी अनङ्टगभनका सभम  अनङ्टगभनको तङ्चयका  

१.भध्मकारीन 
िचा सॊयचना 
एवॊ आवङ्झधक 
मोजनाको 
अततयसम्फतध  

गाउॉ कामाऩाङ्झरका १.  वाङ्जषाक मोजना 
तथा कामािभको 
भस्मौदा 
ङ्झनभााणका 
चयणभा । 

 

१.  आवङ्झधक मोजनाको 
प्राथङ्झभकता य रक्ष्म सूचकसॉग 
तादात्म्मता बए नबएका 
तङ्टरनात्भक ङ्जवश्लषेणभा 
आधाङ्चयत, 

२.  आवङ्झधक मोजनाका नीङ्झत य 
ङ्झसद्धातत कामारूऩभा⁄ 
आमोजनाभा रूऩाततयण बए 
नबएको 

२. वाङ्जषाक 
कामािभ य 

गाउॉ कामाऩाङ्झरका १.  वाङ्जषाक मोजना 
तथा कामािभको 

१. भध्मभकारीन िचा सॊयचनाभा 
आधाङ्चयत वाङ्जषाक कामािभ बए 
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भध्मकारीन 
िचा 
सॊयचनाको 
अततयसम्फतध 

तजङ्टाभाका चयणभा 
२. वाङ्जषाक सभीऺाभा 

आवङ्झधक 
मोजनाको 
ऩङ्चयभाण  

३. वाङ्जषाक कामािभ 
कामाातवमनका 
चयणभा नङ्झतजा 
सूचकभा 
आधाङ्चयत बइा 
नङ्झतजाराइा 
ऩङ्चयभाणात्भक 
(Qunatative) य 
गङ्टणात्भक  
(Qualitative) 
रूऩभा अनङ्टगभन 
गयी सभीऺा गने 

नबएका भूलमाङ्कन गने । 

२.  आमोजनाका राङ्झग 
भध्मभकारीन िचा सॊयचनाभा 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गङ्चयएको यकभ 
वाङ्जषाक कामािभभा ङ्जवङ्झनमोजन 
बए नबएको 

२. आवङ्झधक 
मोजनाका 
भध्मावङ्झध 
सभीऺा 

गाउॉ कामाऩाङ्झरका कामाातवमनको दङ्टइा 
वषाऩश्चात ्अथाात ्
आ.व. २०८०⁄८१ 

सहबाङ्झगताभूरक भध्मावङ्झध सभीऺा 
(तेस्रो ऩऺफाट स्वततत्र भूलमाङ्कन) 
फाट सभङ्जष्ट मोजनाको अऩेङ्ञऺत 
उऩरङ्ञव्धको अवस्था य मसका 
सभूङ्ञचत ङ्जवतयणको अवस्था सभीऺा 
गयी ऩषृ्ठऩोषण गने 

३.आङ्जवधक 
मोजनाको 
अङ्ञततभ 
भूलमाङ्कन  

गाउॉकामाऩाङ्झरका आ.व २०८२⁄८३ 
ऩङ्झछ 

मोजनाको अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञव्ध य 
मसका प्रबाव भूलमाङ्कन हङ्टन ेगयी 
सहबाङ्झगताभूरक अङ्ञततभ सभीऺा 
(तेस्रो ऩऺफाट स्वततत्र भूलमाङ्कन) 

 

(ि) वाङ्जषाक मोजनाभा सॊरग्न कामािभ तथा आमोजना 
वाङ्जषाक मोजनाभा सभावेश कामािभ तथा आमोजना कामाातवमनको िभभा सभमभा गङ्टणस्तय कामभ 
गना य जाॉच वा ङ्झनयीऺण गयी कामासम्ऩादन सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गना अनङ्टगभनको कामा सञ्चारन गङ्चयनेछ । 
अनङ्टगभनका िभभा कामाातवमनभा बएका गलती कभजोयी तत्कार सङ्टधाय गयी सभमभा नै आमोजना 
सम्ऩङ्ङ गनाका साथै गाउॉऩाङ्झरकाको कोषको अऩव्मम हङ्टनफाट योङ्जकनछे। 

(अ)  अनङ्टगभन तथा भूलमाङ्कन प्रणारी 
 ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन् सम्फङ्ञतधत शािा प्रभङ्टि वा प्राङ्जवङ्झधक वा तोङ्जकएको कभाचायीफाट कामािभ⁄ 

आमोजनाको ङ्झनमङ्झभत सङ्टऩयीवेऺण, ङ्झनङ्ञश्चत कामासम्ऩादन बएऩङ्झछ ब ङ्टक्तानी अगावै सम्ऩङ्ङ बएका 
कामाको प्रावङ्झधक य गङ्टणस्तय भूलमाझ्कन य कामासम्ऩङ्ङ बएऩङ्झछ कामासम्ऩनन प्रङ्झतवेदनद्वाया 
गङ्चयने अनङ्टगभन तथा भूलमाङ्कन कामा । 
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 अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतफाट हङ्टन ेअनङ्टगभन् स्वीकृत अनङ्टगभन कामामोजना अनङ्टसाय अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतफाट 
गङ्चयने कामािभ⁄आमोजनाको अनङ्टगभन। 

 कामऩााङ्झरकाफाट अनङ्टगभन् कामाऩाङ्झरकाफाट आवश्मकता अनङ्टसाय वाङ्जषाक कामािभ तथा 
आमोजना य ऩाङ्झरकाको बगूोरङ्झबत्र सञ्चाङ्झरत कामािभहरूको अनङ्टगभन। गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र अतम 
ङ्झनकामफाट सञ्चाङ्झरत कामािभको अनङ्टगभनऩश्चात ् सो सम्फतधभा केही गनङ्टाऩने देङ्ञिएभा 
सम्फङ्ञतधत ङ्झनकामभा सभेत जानकायी गयाइनछे। 

(आ) गाउॉऩाङ्झरकारे अनङ्टगभन गने आमोजना 
गाउॉऩाङ्झरकारे देहामका आमोजनाहरूको अनङ्टगभन गनेछ- 
1. गाउॉऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत कामािभ वा आमोजनाहरू । 

2. गाउॉऩाङ्झरकाफाट रगानी बएको आमोजनाहरू । 

3. नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायफाट प्राि स्रोत साधनभापा त सञ्चाङ्झरत आमोजनाहरू। 

4. गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेत्रङ्झबत्र गैयसयकायी सॊस्थाभापा त सञ्चाङ्झरत आमोजनाहरू । 

5. गाउॉऩाङ्झरकारे आफश्मक ठानेका अतम आमोजनाहरू । 

(इ) अनङ्टगभनभा भूरबतू रूऩभा ङ्झनम्न ङ्जवषमहरू हेङ्चयनछेन:्  

1. कामाताङ्झरका अनङ्टसाय काभ बए नबएको, 
2. तोङ्जकएको काभको सभम, रागत य गङ्टणस्तय बए नबएको, 
3. सावाजङ्झनक ऩयीऺण बए नबएको, 
4. कामासम्ऩादनको िभभा कङ्ट नै त्र ङ्टङ्जट बए नबएको, 
5. ङ्झडजामनभा वा कामाातवमनभा कङ्ट नै गलती वा कभी कभजोयी बए नबएको, 
6. आमोजना कामातवमनभा प्राि गङ्टनासाको सम्फोधन बए नबएको । 

(ई)  अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत 

गाउॉऩाङ्झरकाका वाङ्जषाक मोजना तथा सभावेश बएका कामािभ⁄आमोजनाको अनङ्टगभनका राङ्झग 
उऩाध्मऺको सॊमोजकत्वभा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत गठन गङ्चयन ेकानङ्टनी धमवस्था अनङ्टसाय गठन गङ्चयएको छ 
छ । मस अरावा वडास्तयीम य ङ्जवषमगत शािाका कामािभ⁄आमोजनाको अनङ्टगभन वडास्तयीम 
अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतफाट य ङ्जवषमगत शािाफाट सभेत हङ्टने धमवस्था यहेको छ।  

अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतरे अनङ्टगभन मोजना स्वीकृत गयाई त्मसैभा ङ्ञजम्भेवायी ताङ्झरका सभेत तोकी तदनङ्टसाय 
ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभनको व्मवस्था ङ्झभराउनछे। सङ्झभङ्झतरे मोजना कामािभको सूचकका आधायभा 
अनङ्टगभन गयी प्रङ्झतवेदन ऩेश गने गयाउनेछ। आपूरे गयेको अनङ्टगभनका आधायभा तत्कार सभाधान 
गनङ्टाऩने ङ्जवषमको हकभा तत्कारै प्रङ्झतवेदन गने य अतमको हकभा भाङ्झसक रूऩभा कामाऩाङ्झरकाको 
फैठकभा प्रस्तङ्टत गङ्चयनेछ। कामाऩाङ्झरकाको फैठकभा अनङ्टगभन प्रङ्झतवेदन ङ्झनमङ्झभत एजेण्डाको रूऩभा 
छरपरभा लमाइनेछ य सभीऺा वैठकभा सभेत अनङ्टगभन सम्फतधी अवस्थाका फायेभा छरपर 
गङ्चयनछे। 

अनङ्टगभनभा देहामका भध्मे कङ्ट नै तङ्चयकाहरू अऩनाइनेछ्  

1. ङ्झनमङ्झभत प्रङ्झतवेदन ङ्झरएय । 
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2. स्थरगत अवरोकन गयेय । 

3. सयोकायवाराहरूसॉग छरपर गयेय । 

4. नागङ्चयक सभाजका सॊस्थाहरू ऩङ्चयचारन गयेय (ङ्झभङ्झडमा आङ्छद) ।  

5. सावाजङ्झनक ऩयीऺण, सावाजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ, साभाङ्ञजक ऩयीऺण जस्ता ङ्जवङ्झधहरू अऩनाएय ।  

(उ) भूलमाङ्कन 

गाउॉऩाङ्झरकारे सम्ऩङ्ङ गयेका कामािभ⁄आमोजनारे अऩेङ्ञऺत प्रङ्झतपर प्राि बमो बएन ? त्मसको 
असय तथा प्रबावको रेिाजोिा गयी नङ्झतजाप्रङ्झत जवापदेङ्जहता अङ्झबवृङ्जद्ध गनाका साथै मसको 
अनङ्टबवफाट ऩाठ ङ्झसकेय बावी कामािभ⁄आमोजनाभा सङ्टधाय गना ऩाङ्झरकारे आवस्मक देिेका 
प्राथङ्झभकता प्राि मोजना (एकबतदा फढी वषाभा कामाातवमन हङ्टने सभेत) आमोजना य तोङ्जकएका 
रङ्ञऺत वगाउतभङ्टि कामािभ⁄आमोजनाहरूको भूलमाङ्कन गङ्चयनेछ। मसयी भूलमाङ्कन गदाा आततङ्चयक वा 
स्वभूलमाङ्कन वा स्वततत्र वा तेस्रो ऩऺभापा त सभेत गयाइनेछ । आमोजनाको भूलमाङ्कनऩश्चात ्प्राि 
नङ्झतजा कामाऩाङ्झरकाको फैठकभा प्रस्तङ्टत गयी सयोकायवाराराइा सभेत जानकायी गयाइनेछ । 

१०. अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 
 आवङ्झधक मोजना कामाातवमन सम्ऩङ्ङ हङ्टॉदासम्भ कामाङ्जवङ्झध तजङ्टाभाका साथै वााङ्जषाक अनङ्टगभन 

कामाताङ्झरका तमाय गयी कामाातवमनभा आएको हङ्टने, सफै आमोजनाको कामाातवमन चयणभा कम्तीभा 
तीन ऩटक अनङ्टगभन बएको हङ्टने, प्रत्मेक वषा एक आमोजनाको तेस्रोऩऺ भूलमाङ्कन नबएको हङ्टने, ९० 
प्रङ्झतशत कामािभ⁄ आमोजना सभमभानै सम्ऩङ्ङ बएको हङ्टने, ठूरा ऩूवााधाय तथा रङ्ञऺत 
कामािभहरूको प्रबाव भूलमाङ्कन प्रायम्ब बएको हङ्टने ङ्जवकास सभीऺा प्रणारी सॊस्थागत हङ्टने, अततय 
तह प्रङ्झतवेदन प्रणारी ङ्झनमङ्झभत य ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारीभा आफद्ध बएको हङ्टनेछ।  
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९.४ आततङ्चयक याजस्व ऩङ्चयचारन 

१.  ऩषृ्ठबङू्झभ  
 म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको सावाजङ्झनक ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन अततगात सावाजङ्झनक ऺेत्रभा गङ्चयने िचाहरू 

जङ्टटाउन प्राङ्झिका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्रोतहरूको व्मवस्थाऩन गनङ्टा ऩने हङ्टतछ। मस्का राङ्झग आततङ्चयक तथा फाह्य 
याजस्व ऩङ्चयचारनको भहत्वऩूणा मोगदान यहनेछ । सभग्र रूऩभा याजस्व ऩङ्चयचारन प्रबावकायी हङ्टन 
सकेभानै आवङ्झधक मोजनाको राङ्झग चाङ्जहने िचा जङ्टटाउन सहज हङ्टनेछ । आततङ्चयक स्रोतहरू फढी 
अनङ्टऩातभा ऩङ्चयचारन गयी िचा गदाा गाउॉऩाङ्झरकारे फाह्य शताहरू ऩारना गनङ्टा नऩने बई गाउॉफासीरे 
फढीभात्राभा स्वामत्तताको अनङ्टबङू्झत गनेछन।्तय म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको वाङ्जषाक फजेटभा आततङ्चयक 
याजस्वको अनङ्टऩात तमून यहेको ङ्जवद्यभान ङ्ञस्थङ्झतभा सॊर्ीम तथा प्रदेश सयकायको अनङ्टदानभा ङ्झनबाय 
यहनङ्टऩने फाध्मता यहेको छ। आततङ्चयक याजस्व फढी अनङ्टऩातभा उठाउन ङ्जवद्यभान कङ्छठनाईहरूभा, 
नागङ्चयक सचेतना जागतृ गयाउन नसङ्जकनङ्ट, गाउॉऩाङ्झरकाभा उद्यभशीरताको अबावरे व्मावसाङ्जमक 
उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व तमून यहनङ्ट, अङ्झधकाॊश गाउॉवासीको आङ्झथाक ङ्ञस्थङ्झत कभजोय यहनङ्ट, कयको 
दामया एवॊ आधाय सीङ्झभत यहनङ्ट य सम्बाव्म कय तथा गैय कयका थऩ अवसयहरूको उऩमोग हङ्टन 
नसक्नङ्ट जस्ता कायणहरू यहेका छन ्। ङ्जवद्यभान सीङ्झभतताराई सभाधान गदै थऩ आततङ्चयक याजस्व 
ऩङ्चयचारन गनाका ङ्झनङ्झभत्त गाउॉऩाङ्झरकाको अङ्झधकाय ऺेत्रङ्झबत्र उऩरधध ङ्जवद्यभान एवॊ सम्बाव्म 
स्रोतहरूफाट याजस्व ऩङ्चयचारन गनङ्टाऩने हङ्टतछ । 

२.  आततङ्चयक याजस्वको ङ्जवद्यभान ङ्ञस्थङ्झत   
 म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको आततङ्चयक आमका प्रभङ्टि स्रोतहरूभा सम्ऩङ्ञत्त कय, भारऩोत कय, व्मवसाम 

कय, ङ्झसपाङ्चयस तथा अतम दस्तङ्टय, सेवा शङ्टलक दस्तङ्टय, फहार कय, फआर ङ्झफटौयी कय, प्राकृङ्झतक स्रोत 
उऩमोग कय, दताा नवीकयण आङ्छद यहेका छन ्। आततङ्चयक याजस्व अततगात सॊर् य प्रदेशसॉग हङ्टन े
याजस्व तथा योमलटी फाॉडपाॉटराई ङ्झरइएको छैन। आततङ्चयक याजस्वका ङ्जवद्यभान ङ्जवङ्जवध स्रोतहरूभा 
मस गाउॉऩाङ्झरकाको आततङ्चयक याजस्व सॊकरनको अनङ्टऩात बने एकदभै तमून यहेको छ । आङ्झथाक 
वषा २०७७÷७८ भा गाउॉऩाङ्झरकाको कूर प्राङ्झिभा आततङ्चयक याजस्वको मोगदान कङ्चयव १ 
प्रङ्झतशतबतदा ऩङ्झन कभ यहेको आॉकडारे मस त्मराई प्रष्याउॉदछ । आङ्झथाक वषा २०७७÷७८ भा 
मथाथा याजस्व सॊकरन रु. २४ रािभा सीङ्झभत यहेको छ । कोङ्झबड–१९ को कायण हङ्टन े
फतदाफतदी तथा अतम प्रङ्झतकूरताको कायणहरूरे गदाा गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथाक गङ्झतङ्जवङ्झधहरू सीङ्झभत 
हङ्टन गई याजस्व सॊकरनभा प्रङ्झतकूर प्रबाव ऩना सक्ने सम्बावनाहरू देङ्ञिएका छन।् तथाऩी आ.फ. 
२०७८/७९ भा गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र आमभा आततङ्चयक याजश्वको मोगदान ४% ऩङ्टग्ने अनङ्टभान 
गङ्चयएको छ। ङ्जवद्यभान ङ्ञस्थङ्झतभा फाह्य स्रोतहरूभाङ्झथको अत्मङ्झधक ङ्झनबायताराई िङ्झभक रूऩभा 
र्टाउॉदै रैजान आततङ्चयक याजस्व सॊकरनको ङ्जवद्यभान ङ्ञस्थङ्झतभा व्माऩक सङ्टधायको िाॉचो छ।  

३.  आततङ्चयक याजस्व ऩङ्चयचारनका सम्बावनाहरू  
 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे गाउॉऩाङ्झरकराई ङ्छदएको अङ्झधकायङ्झबत्र यहेय गाउॉऩाङ्झरकाको 

आततङ्चयक याजस्वका ङ्जवद्यभान तथा सम्बाव्म प्रभङ्टि स्रोतहरूभा सम्ऩङ्ञत्त कय, बङू्झभकय (भारऩोत), 
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व्मवसाम कय, फहार ङ्झफटौयी कय, व्माऩाय व्मवसाम दताा÷नवीकयण, अतम ङ्झफिी (प्राकृङ्झतक स्रोत), र्य 
जग्गा फहार कय, नक्साऩास दस्तङ्टय, र्य अङ्झबरेिीकयण य ङ्जवङ्झबङ्ङ सेवा शङ्टलकहरू ऩदाछन ् । 
आततङ्चयक याजस्व सॊकरनको तमून ङ्ञस्थङ्झतराईा सङ्टधाय गना सम्बाव्म आततङ्चयक याजस्वका 
स्रोतहरूराई ऩङ्चयचारन गङ्चयनङ्ट ऩदाछ । मसका राङ्झग आततङ्चयक याजस्व सम्फद्ध उऩमङ्टक्त नीङ्झत तथा 
कामानीङ्झतहरूको आवश्मकता छ। आततङ्चयक याजस्वराई फढी अनङ्टऩातभा ऩङ्चयचारन गनाका राङ्झग 
कयदाता तथा सेवाग्राही भैत्री हङ्टने गयी ङ्झतना सक्ने ऺभता य ङ्झतने तत्ऩयता सभेतराई ङ्जवचाय गयी 
आततङ्चयक याजस्वका दयहरू ङ्झनधाायण एवॊ सोको दामया ङ्जवस्ताय गङ्चयएभा गाउॉऩाङ्झरकको आततङ्चयक 
याजस्व ऩङ्चयचारनराई फढाउन सम्बव हङ्टनेछ । मस ऩषृ्ठबङू्झभभा गाउॉऩाङ्झरकाको याजस्व सङ्टधाय 
कामामोजना, २०७७ भा उलरेि बए फभोङ्ञजभ आततङ्चयक याजस्व ऩङ्चयचारनका राङ्झग सम्बावनाका 
ऺेत्रहरू ङ्झनम्न फभोङ्ञजभ उलरेि गङ्चयएका छन ्:  

३.१ आततङ्चयक याजस्व ऩङ्चयचारनका राङ्झग सम्बावनाका ऺते्रहरू 

३.१.१ कय याजस्व  
(क) सम्ऩङ्ञत्त कय  
 गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रको र्य य सो र्यरे चचेको ऺेत्रपर फयाफयसम्भको जग्गाभा सम्ऩङ्ञत्त 

कय रगाउन सक्ने व्मवस्था यहेको छ । हार सम्ऩङ्ञत्त कय अभ्मासभा नयहेकोरे र्य जग्गा बएका 
व्मङ्ञक्तराई सम्ऩङ्ञत्त कयको दामयाभा लमाउन सकेभा मसफाट ङ्झनमङ्झभत रूऩभा याजस्व प्राि गना 
सङ्जकनछे । गाउॉऩाङ्झरकाभा हार कङ्चयफ ४,५१३ र्यऩङ्चयवाय सॊख्मा यहेकोरे सोफाट सम्ऩङ्ञत्त कय 
उठ्न सक्ने सम्बावना यहेको छ । मसका राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे हयेक र्यधङ्टयीको त्माॊक, 

र्यजग्गाको वास्तङ्जवक भूलमाॊकन अनङ्टसायको त्माॊकभा आधाङ्चयत कयदाताका रगत तमायी, स्ऩष्ट दय 
ङ्झनधाायण तथा गाउॉसबाफाट स्वीकृङ्झत य स्वीकृत नीङ्झत गाउॉऩाङ्झरका तथा वडास्तयफाट कामाातवमन, 

अनङ्टगभन य सभीऺा गनङ्टाऩने देङ्ञितछ । 

(ि)  बङू्झभकय (भारऩोत)  
 ङ्झसॉचाइ ऩङ्टगेको य नऩङ्टगेको स्थानभा वगॉकयण गयी बङू्झभकय (भारऩोत) रगाउन सङ्जकनछे । 

गाउॉऩाङ्झरकाभा ४६.२१ वगा ङ्जकङ्झभ (कङ्चयव ९०,८३३ योऩनी) जङ्झभन िेतीऩातीका राङ्झग उऩमोग 
बएको आॉकडाराई ङ्जवचाय गदाा बङू्झभकय (भारऩोत) रगाउन सङ्जकने सम्बावना यहेको छ । 
र्यर्डेयीराई सम्ऩङ्ञत्त कयको स्रोतका रूऩभा ङ्झरएऩङ्झछ फाॉकी यहने जङ्झभनभा भारऩोत वा बङू्झभकय 
रगाउन सङ्जकनछे ।मस्का राङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे हयेक वडाभा यहेको जङ्झभन भध्मे सम्ऩङ्ञत्त कय 
रगाएको फाहेकको जङ्झभनराई भारऩोत य बङू्झभकय प्रमोजनका राङ्झग वगॉकयण अनङ्टसायको वडागत 
अनङ्टसाय रगत तमाय गनङ्टा ऩदाछ । नमाॉ बउूऩमोग ऐन अनङ्टसाय आपनो गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रको 
जग्गाजङ्झभनको नक्साॊकन गयी वगॉकयणका अधायभा दययेट कामभ गङ्चयनङ्टऩने देङ्ञितछ। बङू्झभकय 
(भारऩोत) रगाउॉदा प्रगङ्झतशीर य व्मावहाङ्चयक भारऩोतको दय ङ्झनधाायण य असङ्टरीका आधायहरू 
अनङ्टसाय रगाउनङ्टऩदाछ ।  
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(ग)  र्य फहार कय (वाङ्जषाक १० प्रङ्झतशत)  
 गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्चयव आठ समको सॊख्माभा उद्योग, व्माऩाय, व्मवसामहरू सञ्चारनभा यहेका य ती 

व्मवसामहरूभध्मे २५% फहारभा यहेको अनङ्टभानका आधायभा दङ्टई समबतदा फढीको सॊख्माफाट 
र्यजग्गा फहार कय उठ्ने सम्बावना देङ्ञितछ ।मस्का राङ्झग व्मावसाङ्जमक तथा आवासीम प्रमोजनका 
राङ्झग फहारभा प्रमोग बएका र्य तथा जग्गाको ऩङ्चयभाण य भाङ्झसक फहारको दय अनङ्टसायको रगत 
तमाय गयी कामाातवमन गनङ्टाऩनेछ । 

(र्)  व्मवसाम कय  
 गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र कङ्चयफ आठ सम उद्यभ तथा व्मवसामहरू यहेकोरे गाउॉऩाङ्झरका अततगातका 

उद्योग, व्माऩाय तथा व्मवसामहरूराई दताा प्रङ्जिमाभा लमाई ङ्झतनीहरूको ऩूॉजीगत रगानी, आम्दानी, 
भङ्टनापा, सेवा आङ्छद ऩऺहरूराई भध्मनजय गयी व्मवसाम कय सॊकरन गना सङ्जकन ेसम्बावना यहेको 
छ ।स्थानीम उद्योग वाङ्ञणज्म सॊर्सॉगको सहकामाभा व्मवसाम कय प्राि गने सम्बावना यहेको 
देङ्ञितछ । ममसका राङ्झग वडागत रूऩभा भङ्टख्म फजाय केतद्रहरूभा सचाॊरीत व्मवसामहरूको रगत 
तमाय गनङ्टा ऩनेछ।  

(ङ)  जङ्झडफङ्टटी, कवाडी य जीवजततङ्टको व्मावसाङ्जमक उऩमोग कय 
 गाउॉऩाङ्झरकावाट ङ्ञचयाइतो रगामत अतम जङ्झडफङ्टटी ङ्झनमाातको सम्बावना छ। फजाय ङ्जवस्तायसॉगै 

कवाडी साभानभा कय उठाउन सङ्जकनेछ । मस्का राङ्झग साभङ्टदाङ्जमक वन तथा ङ्झनजी ऺेत्रसॉगको 
सहकामाभा जङ्झडफङ्टटीको ऩङ्चयभाण अनङ्टभान गने य तोङ्जकएका दयहभा याजस्व असङ्टर गनङ्टाऩने देङ्ञितछ ।  

(च) ङ्जवऻाऩन कय 
 गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जवऻाऩनको दय ङ्झनधाायण गयेको बए ताऩङ्झन ङ्जवऻाऩन कय शीषाक अततगात याजस्व प्राि 

गयेको अवस्था देङ्ञिॉदैन । महाॉका फजाय केतद्रहरूभा ङ्जवङ्झबङ्ङ व्मावसाङ्जमक ङ्झनकामहरूरे व्माऩाङ्चयक 
प्रमोजनका राङ्झग ङ्जवऻाऩन यािेभा सोको रगत यािी कयको दामयाभा लमाउन सङ्जकनछे । 

३.३.२ गैयकय याजस्व  
(क)  फहार ङ्झफटौयी शङ्टलक 

 हाट, फजाय तथा सावाजङ्झनक, ऐरानी एवॊ गाउॉऩाङ्झरकाको स्वाङ्झभत्वभा यहेका जग्गाभा फनकेा 
सॊयचनाहरूको ऩङ्जहचान गयेय फहार ङ्झफटौयी शङ्टलक दय ङ्झनधाायण गयी याजस्व ऩङ्चयचारन गना  
सङ्जकनछे ।  

(ि) अतम ङ्झफिीफाट प्राि (प्राकृङ्झतक एवॊ िानीजतम वस्तङ्ट)  
 गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्र वातावयणीम प्रबाव भूलमाॊकन तथा प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम 

ऩयीऺणफाट तोङ्जकएको ऩङ्चयभाणभा स्रेट, ढङ्टॊगा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा, भाटोजतम वस्तङ्ट य सावाजङ्झनक तथा 
ऐरानी जग्गाभा यहेका काठ, दाउया, जयाजङ्टयी, दहत्तय फहत्तय आङ्छदको ङ्झफिी गना सङ्जकनेछ । 
रोकभागाको साथै अतम गाउॉऩाङ्झरका स्तय सडक ङ्झनभााण कामा बइयहेको, नमाॉ फजाय केतद्रहरू 
ङ्जवकास हङ्टॉदै गइयहेको अवस्था हङ्टनारे ङ्झनभााण साभग्रीको भाग फढ्न सक्ने हङ्टनारे प्राकृङ्झतक तथा 
िानीजतम वस्तङ्टको ङ्जविी तथा उऩमोगको सम्बावना यहेको छ । 
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(ग)  नक्सा ऩास दस्तङ्टय 
 गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्र ङ्झनभााण हङ्टने बवन तथा सॊयचनाराई नक्साऩास अङ्झनवामा रूऩभा गनङ्टाऩनेछ । 

बवनको प्रकृङ्झत, आकाय अनङ्टसाय नक्सा ऩास दस्तङ्टय ङ्झनधाायण गयी कामाातवमनभा लमाउनङ्ट जरुयी 
देङ्ञितछ ।  

(र्)  व्मवसाम दताा÷नवीकयण शङ्टलक  
 गाउॉऩाङ्झरकाभा सञ्चारनभा यहेका सफै व्मवसामहरूराई गाउॉऩाङ्झरकको अङ्झबरेिङ्झबत्र सभेटने गयी 

दताा÷नवीकयण गयी गाउॉऩाङ्झरकाराई याजस्व प्राि हङ्टन े सम्बावना यहेको देङ्ञितछ । मसक्ा राङ्झग 
गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रङ्झबत्रका व्माऩाय तथा व्मवसामको दताा तथा नवीकयण प्रङ्जिमाराई प्रबावकायी 
रूऩभा कामाातवमन गनाका राङ्झग वडागत रूऩभा व्मवसामहरूको रगत तमाय गयी उद्यभ÷ 
व्मवसामको ऩूॉजी रगानी वाङ्जषाक कायोफाय यकभका आधायभा वगॉकयण गङ्चयनङ्ट ऩदाछ ।  

(ङ)  ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत दस्तङ्टय 
 प्रकृङ्झतका आधायभा ङ्झसपाङ्चयस तथा प्रभाङ्ञणत दस्तङ्टयको दय ऩङ्टनयावरोकन गनङ्टाऩने छ । जस्तै् जतभ 

दताा सछमाउन,े दङ्झरत जनजाङ्झतको प्रभाङ्ञणत य छात्रवृङ्ञत्त ङ्झसपाङ्चयस । 

(च)  सेवा शङ्टलक 

 ऩमाटकीम स्थर शङ्टलक, स्थानीम सडक ऩूवााधाय, ङ्झसॉचाइ आमोजना शङ्टलक, भनोयञ्जन तथा साहङ्झसक 
िेरकङ्ट द सम्फतधी सेवा वा व्मवसामभा सेवा शङ्टलक अतम सेवा शङ्टलकको सम्बावना यहेको छ ।मस्का 
राङ्झग शङ्टलक दय ङ्झनधाायण गने, ङ्झनजी ऺेत्रसॉग साझेदायी वा व्मवस्थाऩन कयाय गयी कामाातवमन गदै 
जाने जस्ता ङ्जवङ्झधहरू अॉगालन सङ्जकनछे ।  

(छ)  साभङ्टदाङ्जमक वनफाट प्राि आम  
 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनभा साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतरे वन ऩैदावाय ङ्झफिी तथा 

उऩमोग सम्फतधी आफ्नो वाङ्जषाक कामामोजना गाउॉऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत गनङ्टाऩने य त्मसफाट बएको 
आम्दानीको १०% सम्फङ्ञतधत गाउॉऩाङ्झरकाको सङ्ञञ्चत कोषभा जम्भा गनङ्टाऩने व्मवस्था यहेको छ । 
गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र हार २४ वटा साभङ्टदाङ्जमक वन यहेका हङ्टनारे वनको ङ्छदगो उऩमोगका राङ्झग 
कामामोजना स्वीकृत गयी प्राि यकभको १०% यकभ गाउॉऩाङ्झरकाका राङ्झग भहत्वऩूणा स्रोत हङ्टन 
सक्नेछ । वन ऐन, २०७६ दपा २२ (१) अनङ्टसाय साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता सभूहरे कामामोजना 
फभोङ्ञजभ आजान गयेको वाङ्जषाक आमफाट कम्तीभा ५० प्रङ्झतशत यकभ सम्फङ्ञतधत स्थानीम तहसॉग 
सभतवम गयी गङ्चयफी तमूनीकयण, भङ्जहरा सशङ्ञक्तकयण तथा उद्यभ ङ्जवकास कामाभा िचा गनङ्टाऩने 
प्रावधान यहेकोरे ऩङ्झन मो एउटा याम्रो स्रोत हङ्टन सक्नछे ।  

(ज)  र्यजग्गा यङ्ञजषे्डशन दस्तङ्टय 
 गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऺेत्रङ्झबत्रका र्यजग्गाको स्वाङ्झभत्व हस्ताततयण गदाा ङ्झरने य ङ्छदने व्मङ्ञक्तफाट 

प्रदेश आङ्झथाक ऐनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ असूर गङ्चयएको याजस्वको ६० प्रङ्झतशत प्राि गने गदाछ । 
मो एउटा ङ्जवश्वसङ्झनम स्रोत हङ्टन सक्नेछ । स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनभा मस्तो स्वाङ्झभत्व 
हस्ताततयणको कामा गाउॉऩाङ्झरकारे नै गने उलरेि गये ताऩङ्झन हार गाउॉऩाङ्झरकाभा ऺभता ऩमााि 
नयहेको य सॊर्ीम सयकाय भातहत यहेको ङ्ञजलरा भारऩोत कामाारमफाट र्यजग्गाको अङ्झबरेि सभेत 
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हस्ताततयण बइनसकेकोरे ङ्ञजलरा भारऩोत कामाारमरे नै प्रदेश कानूनभा तोङ्जकए फभोङ्ञजभ दस्तङ्टय 
असङ्टर उऩय गने गयेको छ य असूर बएको यकभ प्रदेश कोष तथा रेिा ङ्झनमतत्रक कामाारमरे 
भाङ्झसक रूऩभा सम्फङ्ञतधत स्थानीम तह य प्रदेश सयकायको सङ्ञञ्चत कोषभा दाङ्ञिरा हङ्टने गयी ऩठाउने 
गयेको छ । 

३.२ आततङ्चयक याजस्व ऩङ्चयचारनको यणनीङ्झत तथा कामानीङ्झत 

 गाउॉऩाङ्झरकाको याजस्व सङ्टधाय कामामोजना, २०७७ भा उलरेि बए फभोङ्ञजभ आततङ्चयक याजस्व 
ऩङ्चयचारन सम्फतधभा देहाम अनङ्टसायका यणनीङ्झतहरू अवरम्फन गङ्चयनेछन ्। उङ्ञलरङ्ञित यणनीङ्झतहरू 
कामाातवमनका राङ्झग याजस्व सङ्टधाय कामामोजनाभा ङ्जवङ्झबङ्ङ कामानीङ्झतहरू सभेत उलरेि गङ्चयएका  
छन ्। 

(१) गाउॉऩाङ्झरकाभा तमाय गङ्चयएका याजस्वसॉग सम्फङ्ञतधत ऐन तथा ङ्झनमभहरूराई अझ फढी 
व्मावहाङ्चयक फनाउन सङ्टधाय गङ्चयनेछ । साथै ऐन, ङ्झनमभभा अऩमााि बएका ऩऺहरूराई सभेङ्जटने 
छ । 

(२) गाउॉऩाङ्झरकाको सभग्र याजस्व ऩङ्चयचारन सम्फतधी नीङ्झतहरूराई कामाातवमन गना याजस्व 
शािाको गठन तथा सङ्टदृढीकयण गयी ऺभतावान फनाइनछे । 

(३) याजस्वराई वङृ्जद्ध गना कयका दामयाराई पयाङ्जकरो गदै रङ्झगनेछ । 

(४) कय तथा सेवा शङ्टलकराई सम्फङ्ञतधत कयदाता एवॊ ङ्जवषम ऺेत्रसॉग आफद्ध गयाउॉदै रगानी 
गङ्चयनेछ । 

(५) कय, शङ्टलक, सेवा शङ्टलक आङ्छदको दय तथा दामया ङ्झनधाायण गदाा ङ्झनजी ऺेत्र तथा 
सयोकायवाराहरूको सहबाङ्झगता जङ्टटाइनेछ । मसैगयी कय सॊकरनभा मथासम्बव ङ्झनजी ऺेत्र, 

उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत एवॊ सहकायी सॊस्थासॉग सहकामा गङ्चयनछे । 

(६) याजस्व ऩङ्चयचारनराई सभावेशी एवॊ प्रगङ्झतशीर फनाइनेछ । 

(७) कय प्रशासनराई ऩायदशॉ गयाउन कय सम्फतधी सूचनाहरूभा नागङ्चयकहरूको ऩहङ्टॉच  
ऩङ्ट¥माइनेछ । 

(८) याजस्व प्रशासनराई प्रबावकायी फनाउन प्रदेश सयकाय तथा ङ्ञजलरा सभतवम सङ्झभङ्झतसॉगको 
सहकामा तथा सभतवमभा जोड ङ्छदइनेछ । 

४. आततङ्चयक याजस्वको प्रऺऩेण   
 गाउॉऩाङ्झरकाको आततङ्चयक याजस्व सॊकरनको प्रऺेऩण गदाा  ङ्जवद्यभान तमून अवस्थाभा सङ्टधाय गनाका 

राङ्झग कय दाता एवॊ सेवाग्राहीको ङ्झतना सक्ने ऺभता य कय ङ्झतने फानी फसालदै आततङ्चयक याजस्वको 
दामयाराई िङ्झभक रूऩभा फढाउॉदै रैजाने भातमता याङ्ञिएको छ । आवङ्झधक मोजना अततगात 
गाउॉऩाङ्झरकाको आततङ्चयक स्रोत अततगात नगद भौज्दात फाहेकको याजस्व ऩङ्चयचारनफाट रु. 
१०.५७ कयोड (कूर प्राङ्झि अनङ्टभानको ४ प्रङ्झतशत) प्राि हङ्टने अनङ्टभान गङ्चयएको छ । 
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ताङ्झरका नॊ ९.१ 

आततङ्चयक याजश्व प्रऺऩेण 

(आ.व. २०७७/७८ को भूलमभा) 
रु. रािभा 

 
ङ्जववयण ०७७÷७८  

 मथाथा  
०७८÷७९  

अनङ्टभान 

०७९÷८०  

 प्रऺऩेण  

०८०÷८१  

 प्रऺऩेण  

०८१÷८२  

 प्रऺऩेण  

०८२÷८३  

 प्रऺऩेण  

आवङ्झधक 
मोजनाको जम्भा 

सम्ऩङ्ञत्त 
कय 

3=00 5=00 7=00 9=00 11=00 13=00 45=00 

र्यजग्गा 
कय तथा 
यङ्ञजषे्डसन  

_ _ 9=00 10=00 11=00 12=00 42=00 

बङू्झभकय 
भारऩोत 

११=८० 54=00 55=00 56=00 57=00 58=00 280=00 

र्यजग्गा 
फहार तथा 
ङ्झफटौयी कय 

0=50 10=00 12=00 13=00 14=00 15=00 64=00 

व्मवसाम 
कय 

2=50 35=30 36=00 37=00 38=00 39=00 185=30 

अतम कय  
_ _ 5=00 6=00 7=00 8=00 26=00 

 कय आम 
जम्भा १७=८० 1,04=30 124=00 131=00 138=00 145=00 642=30 

प्रशासङ्झनक 
तथा 
तमाङ्जमक 
शङ्टलक 

_ 7=40 10=00 12=00 14=00 16=00 59=40 

नक्सा ऩास 
दस्तङ्टय १=८० 12=00 13=00 14=00 15=00 16=00 70=00 

अतम 
दस्तङ्टय ०=११ 10=00 11=00 12=00 13=00 14=00 60=00 

ङ्झफिीफाट 
प्राि यकभ 
(प्राकृङ्झतक 
स्रोत) 

4=00 37=50 39=00 42=00 45=00 48=00 211=50 

 अतम 
गैयकय 
याजस्व 

_ _ 2=00 3=00 4=00 5=00 14=00 
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गैयकय 
याजस्व 
जम्भा 

५=९१ 66=90 75=00 83=00 91=00 99=00 414=90 

कङ्ट र जम्भा २३=७१ १,७१=२० १,९९=०० २१,४=०० २,२९=०० २४४=०० १०,५७=२० 

 

 

स्रोत् गाउॉऩाङ्झरकाको आ.व २०७८÷७९ को याजस्व  अनङ्टभान ,  याजस्व सङ्टधाय  कामा मोजना (RIAP),  

नेऩार सयकायको आ.व २०७८÷७९ को अततय  सयकायी ङ्जवत्तीम हस्ताततयण, फागभती प्रदेशको आ.व 
२०७८÷७९ अततय  सयकायी ङ्जवत्तीम हस्ताततयण, याङ्जष्डम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा  ङ्जवत्त आमोगको जानकायी 
ऩ ङ्टङ्ञस्तका, ऩाङ्झरकाको ङ्जवत्तीम ङ्जववयण  य SUTRA को तथयाांक  
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ऩङ्चयछछेद – १० 

नङ्झतजा िाका 
 

तका फद्ध िाका (Logical Framework) 

 

१०.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

मोजना प्रङ्जिमाराई नङ्झतजाभङ्टिी फनाउन मस आवङ्झधक मोजनाको रक्ष्मदेङ्ञि कामािभसम्भको कायण य असयहरूफीचको अततयसम्फतध एवॊ नङ्झतजाका 
तहहरूको अततयसम्फतध कामभ हङ्टने गयी नङ्झतजा िाकाको रूऩभा तका फद्ध िाका (Logical Framework) तमाय गङ्चयएको छ।  

मो तका फद्ध िाका तमाय गदाा ङ्जवषमगत ऺेत्रका आधायभा तहगत नङ्झतजा सूचक (Key result indicators) ङ्झनधाायण गयी सफै ङ्जवषमगत ऺेत्र तथा उऩऺेत्रको रक्ष्म 
प्राङ्झिभा मोगदान स्थाङ्जऩत गयाउन प्रमास गङ्चयएको छ।मसका साथै सफै ङ्जवषमगत ऺेत्रको नङ्झतजा एउटै ताङ्झरकाभा हेना सङ्जकमोस ्बनी एकीकृत नङ्झतजा िाका 
सभेत तमाय गङ्चयएको छ।एकीकृत नङ्झतजा िाका ङ्झनभााण गदाा गाउॉऩाङ्झरकाको सभङ्जष्टगत रक्ष्म य उदे्दश्म प्राङ्झिराई िभश: प्रबाव य असयस्तयको नङ्झतजा 
सूचक ङ्झनधाायण गङ्चयएको छ। 

तका फद्ध िाकाभा प्रमोग गङ्चयएका सूचकहरू वाङ्जषाक बनी उलरेि बएकोभा फाहेक अतम वाङ्जषाक सूचकहरू सभङ्जष्टगत (Cumulative) रूऩभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको 
छ।प्रमङ्टक्त त्माॊकहरू गा.ऩा. को वस्तङ्टगत ङ्जववयण, कामाशारा गोष्ठीफाट प्राि ङ्जववयण, गा.ऩा. सम्फतधी अतम दस्तावेजहरूफाट सॊकङ्झरत गङ्चयएका छन।् 
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१०.२ ङ्जवषमगत तका फद्ध िाका 
१. म्मागङ- एकीकृत तका फद्ध िाका 

नङ्झतजाको 
स्तय 

नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषा 
०७७/७८ 

रक्ष्म सूचनाको स्रोत कामाातवमन ङ्झनकाम जोङ्ञिभ/ 

अनङ्टभान आ.व. 
०७८/७९ 

आ.व. 
०७९०/८० 

आ.व. 
०८०/८१ 

आ.व. 
०८१/८२ 

आ.व. 
०८२/८३ 

प्रबाव  कङ्ट र गाहास््म 
उत्ऩादन 

रु कयोडभा  

१८०.७९  
१९१.६४  २०५.२४ २२२.६९ २४४.९६ २७०.१९ 

फजेट वक्तधम 
गाउॉऩाङ्झरका 

गाउॉऩाङ्झरका  

आङ्झथाक वङृ्जद्ध दय 
प्रङ्झतशत २.५ ६.० ७.१ ८.५ १०.० १०.३ 

फजेट वक्तधम 
गाउॉऩाङ्झरका 

गाउॉऩाङ्झरका  

असय-१  प्रङ्झतधमङ्ञक्त आम रु हजायभा ९३.३८ ९५.५ १००.२ १०८.६ ११८.३ ११९.२७  

 

गा.ऩा.को प्रगङ्झत 
प्रङ्झतवेदन 

 

 

 

 

गाउॉऩाङ्झरका 

 

प्रदेश य सॊर् 
सयकाय, 

ङ्झनजीऺेत्र को 
सहमोग य 

साझेदायी हङ्टने। 

गङ्चयवीको येिाभङ्टनीको 
जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत २५.१७ २४.५ २३. २१. १८. १५. 

असय-२    साऺयता  दय प्रङ्झतशत ८० ८५ ८७ ९० ९२ ९५ 

अऩेङ्ञऺत आमङ्ट प्रङ्झतशत ७०.९ ७१ ७१.५ ७१.५ ७२.० ७२.० 

 

िानेऩानी तथा 
शौचारमको सङ्टङ्जवधा 
बएका ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० 

असय- ३ सफामाभ सडकसम्भ 
ऩङ्टग्न राग्न े
अङ्झधकतभा सभम 

र्ण्टा:ङ्झभनेट २:०० २:०० १:४५ १:३० १:०० ०:३० 

ङ्जवद्यङ्टत ऩङ्टगकेो 
जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत ९७.३ ९८ ९९ १०० १०० १०० 

कम्तीभा एक 
सञ्चायको साधन 
उऩमोग गने नागङ्चयक 

प्रङ्झतशत ७७.६ ८० ८२ ८५ ९० ९५ 

असय- ४ साभङ्टदाङ्जमक वनको 
ऺेत्रपर 

हेक्टय २६२३ २६२३ २८०० २८०० ३००० ३००० 

 ङ्जवऩदवाट वाङ्जषाक 
भानव ऺङ्झत 

भतृ्मङ्ट सॊख्मा १०० ७५ ५० २५ १० ५ 

असय-५ सेवा सततङ्टङ्जष्ट प्रङ्झतशत 20 30 35 50 60 70 
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२. सभङ्ञष् टगत आङ्झथाक ऺते्र  

नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई 
आधाय वषा 
२०७७/७८ 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ सूचनाका स्रोत 
ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

अनङ्टभान तथा जोङ्ञिभ 

प्रबाव 

क) कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादन 
(०७७/७८ को भूलमभा) रु कयोडभा  १८०.७९  १९१.६४  २०५.२४ २२२.६९ २४४.९६ २७०.१९ 

गाउॉऩाङ्झरकाको 
त्माॊक 

गाउॉऩाङ्झरका  

  

ि) वाङ्जषाक आङ्झथाक वङृ्जद्ध दय प्रङ्झतशत na  ६.० ७.१ ८.५ १०.० १०.३ 

गाउॉऩाङ्झरकाको 
त्माॊक 

गाउॉऩाङ्झरका  

सॊर्ीम य प्रदेश सयकाय य 
ङ्झनजी ऺते्रसॉग सभतवम 
बएको हङ्टन।े नमाॉ आउन े

जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध मोजना 
कामाातवमनभा तदारुक हङ्टन।े 

असय  १ 

क) कृङ्जष ऺेत्रको वङृ्जद्ध दय प्रङ्झतशत na  ५. ६. ७.५ ९.० ९. 

ि) उद्योग ऺेत्रको वङृ्जद्ध दय प्रङ्झतशत na  ६. 8.5 ११. १५. १८.० 

ग) सेवा ऺेत्रको वङृ्जद्ध दय प्रङ्झतशत na  ७. ८.० ९. १०. १०.० 

असय २  

क) आमभा आधाङ्चयत 
असभानता जनाउने सूचकाॊक 
(० देङ्ञि १) 

(Gini 
Coefficient  ०.४८० ०.४७१ ०.४६१ ०.४५२ ०.४४३ ०.४३५ 

ि) भाङ्झथलरो १० य तलरो 
४० प्रङ्झतशत जनसॊख्माको 
आम्दानीको अनङ्टऩात (PALMA 

Ratio) 

अनङ्टऩात ३.३६ ३.२०२ ३.०४९ २.९०४ २.७६६ २.६३४ 

असय १ आङ्झथाक वङृ्जद्ध दय अततगातका प्रङ्झतपर सूचकहरू 

प्रङ्झतपर १ 
कृङ्जष ऺेत्रको उत्ऩादन 
(०७७/७८ को भूलमभा) रु कयोडभा ८५.५ ८९.७७ ९५.१६ १०२.३ १११.५ १२१.५४ 

गाउॉऩाङ्झरकाको 
त्माॊक 

गाउॉऩाङ्झरका  

सॊर्ीम सयकाय, प्रदेश सयकाय  

य ङ्झनजी ऺेत्रसॉग सभतवम 
बएको हङ्टन े। 

प्रङ्झतपर २ 
उद्योग ऺेत्रको उत्ऩादन 
(०७७/७८ को भूलमभा) रु कयोडभा १६.३६ १७.३४ १८.८२ २०.८९ २४.०२ २८.३४ 

प्रङ्झतपर ३ 
सेवा ऺेत्रको उत्ऩादन 
(०७७/७८ को भूलमभा) रु कयोडभा ७८.९३ ८४.४६ ९१.२२ ९९.४३ १०९.३७ १२०.३१ 

प्रङ्झतपर ४ फैंकभा िाता बएका ऩङ्चयवाय प्रङ्झतशत ६१ ६५ ७० ८० ९० १०० 
गाउॉऩाङ्झरकाको 

त्माॊक 

सॊर्ीम सयकाय, प्रदेश सयकाय   

तथा फैंकहरूको सहमोग 
बएको हङ्टन े
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प्रङ्झतपर ५ 
गाउॉऩाङ्झरकाको फजेट िचा 
(०७७/७८ को भूलमभा) रु कयोडभा ३०.०८ ३९.१७ ४२.३९ ४५.१८ ४८.०० ५१.३७   

प्रङ्झतपर ६ 
आततङ्चयक याजस्व 
(०७७/७८ को भूलमभा) रु रािभा १८.६३ १७३.०० १९०.०० २०९.०० २३०.०० २५३.००   

प्रङ्झतपर ७ 
मोजनाको कङ्ट र रगानी 
(०७७/७८ को भूलमभा) रु कयोडभा 

  

५२.११ ६३.५३ ८०.७१ १०३.०८ ११७.९७ 
गाउॉऩाङ्झरकाको 

त्माॊक 

सयकायी, ङ्झनजी,  सहकायी  तथा 
साभङ्टदाङ्जमक ऺेत्रहरूको 
सहकामा बएको हङ्टन े

असय २ आमभा असभानता अततगातका प्रङ्झतपर सूचकहरू  

प्रङ्झतपर १ 

तलरो ४० प्रङ्झतशत 
जनसॊख्माको आम्दानीभा 
ङ्जहस्सा 

प्रङ्झतशत ११.५ १२.३६ १३.२९ १४.२९ १५.३६ १६.५१ 
गाउॉऩाङ्झरकाको 

त्माॊक 
गाउॉऩाङ्झरका  

सॊर्ीम  तथा प्रदेश सयकाय, 

सहकायी, ङ्झनजी य साभङ्टदाङ्जमक 
ऺेत्रसॉग सभतवम बएको हङ्टन े 

प्रङ्झतपर २ फहङ्टआमाङ्झभक गङ्चयवी प्रङ्झतशत ५४. ५०.२३ ४६.५१ ४२.२८ ३८.४४ ३४.९४ 
गाउॉऩाङ्झरकाको 

त्माॊक 

गाउॉऩाङ्झरका  

प्रङ्झतपर ३ 
गङ्चयवीको येिाभङ्टङ्झन यहेका 
जनसॊख्मा प्रङ्झतशत २५.१७ २४.५ २३. २१. १८. १५. गाउॉऩाङ्झरकाको 

त्माॊक 
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३. कृङ्जष, ऩशङ्टऩऺी  

नङ्झतजा सूचक नङ्झतजा सूचक इकाई 
आधाय वषा 
२०७७/७८ 

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

कामाातवमन 
गने 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

अनङ्टभान तथा 
जोङ्ञिभ 

प्रबाव 
कूर गाहास््म उत्ऩादनभा कृङ्जषको मोगदान 

(०७७/७८ को भूलमभा) 

प्रङ्झतशत ४७.२९ 46.86 46.38 45.95 45.53 44.98 गाउॉऩाङ्झरकाको 
त्माॊक 

गाउॉऩाङ्झरका 

ङ्जवत्तीम 
सॊर्सस्था, 
सहकायी 

रगामत सफै 
कृङ्जष 

सम्वङ्ञतध 
काभ गने 

ङ्झनकामहरूको 
सहकामा 
बएको हङ्टन े

रु कयोड  85.5 89.77 95.16 102.3 111.5 121.54 

असय १ कृङ्जषजतम उत्ऩादन भे. टन  १९५८ 2087 2340 2760 3270 3900 

गाउॉऩाङ्झरकाको 
त्माॊक 

असय 2 कृङ्जष उऩजको  ङ्झनमाात (०७७/७८को भूलमभा) रु.रािभा 224 263.7 321.7 405.45 536.75 680 

असय 3 
ऩशङ्टऩॊऺीजतम उत्ऩादन (०७७/७८को 
भूलमभा) 

रु 
रािभा  

१६० 180 210 260 320 400 

असय १ कृङ्जषजतम उत्ऩादन अततगातका प्रङ्झतपर सूचकहरू 

प्रङ्झतपर   1.1 िाद्याङ्ङ उत्ऩादन भे. टन  १३७० 1437 1600 1850 2150 2500 
गाउॉऩाङ्झरकाको 

त्माॊक 
गाउॉऩाङ्झरका 

ङ्जवत्तीम 
सॊर्सस्था, 
सहकायी 

रगामत सफै 
कृङ्जष 

सम्वतधी 
काभ गने 

ङ्झनकामहरूको 
सहकामा 
बएको हङ्टन े

१.२ तयकायी उत्ऩादन भे.टन  २७६ ३०० ३४० ४१० ५०० ६०० 

१.३ परपङ्ट र उत्ऩादन भे.टन  ३१२ 350 400 500 620 800 

असय  २  कृषष उपजको षनयाहत अततगातका प्रङ्झतपर सूचकहरू     

प्रङ्झतपर 2.1 धानको ङ्झनमाात  रु.रािभा 0 0 1 10 25 50 

गाउॉऩाङ्झरकाको 
त्माॊक 

गाउॉऩाङ्झरका 

२.२ भकैको ङ्झनमाात  रु.रािभा 0 0 0.5 2 5 10 

२.३ गॉहङ्टको ङ्झनमाात  रु.रािभा 0 0 0.2 1 2.5 5 

२.४ कोदोको ङ्झनमाात  रु.रािभा 0 0 0.05 0.25 1 2 

२.५ आरङ्टको ङ्झनमाात  रु.रािभा 19 22 27 33 40 50 

२.६ टभाटयको ङ्झनमाात  रु.रािभा 150 180 220 250 300 400 

२.७ भटय कोसाको ङ्झनमाात  रु.रािभा 0 0 0.1 0.25 0.75 15 

२.८ हङ्चयमो ङ्झसभीको ङ्झनमाात  रु.रािभा 0 0 0.5 20 50 1 

२.९ फतदा, काउरीको ङ्झनमाात  रु.रािभा 32 36 42 52 65 80 

2.10 ङ्जकङ्जवको ङ्झनमाात  रु.रािभा 1 1.2 2 3 5 8 

२.११ सङ्टततराको ङ्झनमाात  रु.रािभा 15 17 20 24 30 40 

२.१२ अरैंची ङ्झनमाात  रु.रािभा 7 7.5 8.2 9.5 11 15 



 

138 

२.१३ अङ्झम्रसो ङ्झनमाात  रु.रािभा 0 0 0.1 0.25 0.8 2 

२.१४ भह ङ्झनमाात  रु.रािभा 0 0 0.05 0.2 0.7 2 

असय ३ ऩशङ्टऩऺीजतम उत्ऩादन अततगातका प्रङ्झतपर सूचकहरू       

प्रङ्झतपर ३.1 भासङ्टको ङ्झनमाात  रु.रािभा 0 0 0.5 1.5 5 10 

गाउुँपाषलकाको 

तथयाांक गाउुँपाषलका  

षवत्तीय 

सांघसस्था, 
सहकारी 

लगायत सबै 

कृषष सम्वषन्ध 

काम गने 

षनकायहरूको 

सहकायह 

भएको हुन े

३.२ फनेरको फछचा ङ्झनमाात  रु.रािभा 0 0 0.4 1.5 5 10 

३.३ फाख्रा रगामत ङ्ञजउॉदो ऩशङ्टको ङ्झनमाात  रु.रािभा 120 १३० १५० १८० २२० ३०० 

३.४ रोकर कङ्ट िङ्टयाको ङ्झनमाात  रु.रािभा 0 0 0.1 0.5 1.5 3 

३.५ दङ्टध  उत्ऩादन ङ्झरटय  46780 49119 51575 54154 56861 59704 

३.६ भासङ्ट उत्ऩादन भे.टन  114 ११९.७ १२५.६९ १३१.९७ १३८.५७ १४५.५ 

 
 

४. ऩमाटन तथा सॊस्कृङ्झत  
नङ्झतजा 
स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषा 

२०७७/७८ 
२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ सूचनाका स्रोत कामाातवमन गने 

ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकाम 

अनङ्टभान तथा 
जोङ्ञिभ 

प्रबाव सेवा ऺते्रको कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादनभा 
ऩमाटन ऺते्रको ङ्जहस्सा  प्रङ्झतशत ०. ०. १. २.५ ५. १० 

गाउॉ ऩाङ्झरकाको 
त्माॊक  गाउॉ ऩाङ्झरका   

असय १   ऩमाटक आगभन  सॊख्मा ५०००० ५५००० ६०५०० ११०१०० १२०२०० १५०५०० 
गाउॉ ऩाङ्झरकाको 

त्माॊक  गाउॉ ऩाङ्झरका 

सॊर्ीम 
सयकाय, 
ऩमाटन वोडा, 
प्रदेश सयकाय 
य ङ्झनजीऺते्र 
वीच सहकामा 
बएको हङ्टन े 

असय १ ऩमाटक आगभन अततगातका प्रङ्झतपर सूचकहरू   

प्रङ्झतपर 
१ 

ऩमाटन ङ्झफकास गङ्टरुमोजना ङ्झनभााण  सॊख्मा  ० ० १ १ १ १ 

गाउॉ ऩाङ्झरकाको 
त्माॊक  गाउॉ ऩाङ्झरका 

सॊर्ीम 
सयकाय, 

ऩमाटन वोडा, 
प्रदेश सयकाय 
य ङ्झनजीऺेत्र 
वीच सहकामा 
बएको हङ्टन े 

प्रङ्झतपर 
२ 

होम स्टे सञ्चालन (तामाङ सषन्स्िषतको) सॊख्मा ० ० ० १ १ १ 

प्रङ्झतशत 
३ 

ऩमाटकीम स्थर  सॊख्मा १ १ १ २ ३ ३ 

प्रङ्झतशत 
४ 

आततङ्चयक ऩमाटक आगभन  सॊख्मा ५०००० ५५००० ६०५०० ११०००० १२०००० १५०००० 

प्रङ्झतशत फाह्य ऩमाटक आगभन  सॊख्मा ० ० ० १०० २०० ५०० 
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५. उद्योग  
नङ्झतजा 
सूचक 

नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषा 
२०७७/७८ 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ सूचनाका स्रोत 
कामाातवमन 
गने ङ्ञजम्भेवाय 

ङ्झनकाम 

अनङ्टभान तथा 
जोङ्ञिभ 

प्रबाव गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र 
गहास््म उत्ऩादनभा 
उद्योग ऺते्रको 
मोगदान  

प्रङ्झतशत 

9.05 9.05 9.17 9.38 9.81 10.49 

गाउॉऩाङ्झरकाको 
त्माॊक  

गाउॉऩाङ्झरका    

असय 
१ 

उद्योग ऺेत्रको 
आङ्झथाक वदृ्धी दय 

प्रङ्झतशत   

6 8.5 11 15 18 
गाउॉऩाङ्झरकाको 
त्माॊक 

गाउॉऩाङ्झरका  ङ्झनजी, सयकायी तथा 
सहकायी ऺेत्र वीच 
सहकामा बएको हङ्टन े

असय 
१ 

उद्योग ऺते्रको आङ्झथाक वङृ्जद्ध दय अततगातका प्रङ्झतपर सूचकहरू 

प्रङ्झतपर 
१ 

साना  उद्योग सॊख्मा  २.०० २.०० २.०० ३.०० ४.०० ६.०० गाउॉऩाङ्झरकाको 
त्माॊक 

गाउॉऩाङ्झरका  ङ्झनजी, सयकायी तथा 
सहकायी ऺेत्र वीच 
सहकामा बएको हङ्टन ेप्रङ्झतपर 

२ 

रर्ङ्ट उद्योग सॊख्मा    १०. २५. ५०. १५०. ३००. 

प्रङ्झतपर 
३ 

ङ्झनकासीजतम उद्योग सॊख्मा २ २ ३ ४ ६ १० गाउॉऩाङ्झरकाको 
त्माॊक 

प्रङ्झतपर 
४ 

स्थानीम उद्योग 
फाङ्ञणज्म सॊर् 

सॊख्मा ० १ १ १ १ १ 
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६. सहकायी तथा ङ्जवत्तीम ऺते्र  

 

नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषा 
२०७७/७८ 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ सूचनाका स्रोत ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकाम 
अनङ्टभान तथा 

जोङ्ञिभ 

प्रबाव 
मोजना कामाातवमनभा 

गङ्चयन ेरगानीभा सहकायी 
ऺते्रको रगानी  

प्रङ्झतशत   
 

५ ७ ७ ७ 
गाउॉऩाङ्झरकाको 
अङ्झबरेि 

गाउॉऩाङ्झरका 

स्थानीम तह, 

सहकायी 
सस्थाहरू य 
ङ्झनजीऺेत्रको 

सहकामा बएको 
हङ्टने  

 
  

असय १ सहकायी सॊस्था  सॊख्मा  १९ २० २१ २३ २६ ३० 
गाउॉऩाङ्झरकाको 

अङ्झबरेि 

गाउॉऩाङ्झरका 

प्रङ्झतपर १ 
कृङ्जष साभग्री ङ्जवतयण 
गने सहकायी  सॊख्मा 

० ० १ २ ४ ६ 

    

प्रङ्झतपर २ सहकायीभा आधाङ्चयत 
प्राॊगाङ्चयक िेती   सॊख्मा 

० ० ० १ १ 
१ 

  

प्रङ्झतपर ३ सहकायीभा आधाङ्चयत 
ङ्झफस्ताङ्चयत िेती   

०  
० 

  
०  १ १ १  

प्रङ्झतपर ४ 
फचत ऋण सहकायी 
सॊस्था   सॊख्मा 

० ० १ २ ३ ५ 
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७. श्रभ तथा योजगाय  

नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई 
आधाय वषा 
२०७७/७८ 

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

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

अनङ्टभान 
तथा जोङ्ञिभ 

प्रबाव फयेोजगायी दय  प्रङ्झतशत २५.२४ २५.१० २४.०० २३.०० २२.०० २०.०० 
गाउॉऩङ्झरअक्को 

त्माॊक 
गाउॉऩाङ्झरका    

असय १ 

कङ्ट र जनसॊख्माको 
फैदेङ्ञशक योजगायीभा 
यहेको ङ्जहस्सा  

प्रङ्झतशत ८.१३ ८.१० ८.०० ७.५० ७.०० ६.०० 
गाउॉऩङ्झरअक्को 

त्माॊक 
गाउॉऩाङ्झरका  

सॊर् य प्रदेश 
सयकायसॉग 
सहकामा 
बएको  

प्रङ्झतपर १ 
सीऩ/उद्यभ ङ्जवकास 
ताङ्झरभ 

जना  ५४९. ६५० ८०० ११०० १५०० २००० 

गाउॉऩङ्झरअक्को 
त्माॊक 

गाउॉऩाङ्झरका  

अततय 
सयकाय तथा 
ङ्झनजी ऺेत्र 

वीच सहकामा 
बएको हङ्टन े

प्रङ्झतपर २ ङ्जवप्रषेण आम  रु.कयोड ६३ ६५ ७० ८० ९५ १२० 

प्रङ्झतपर 3 
ङ्जवप्रषेण आमको उत्ऩादन 
ऺेत्रभा रगानी  

प्रङ्झतशत  ० १ ३ ५ ८ १५ 

 

८. ङ्ञशऺा ङ्जवकास ऺते्रको तका फद्ध िाका (Logical Framework) म्मागङ 
 

नङ्झतजा 
स्तय 

नङ्झतजा सूचक इकाई 
आधाय वषा 
०७७/७८ 

रक्ष्म सूचनाका 
स्रोत 

कामाातवमन 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञिभ/ 

अनङ्टभान ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

प्रबाव तह १. साऺयता दय प्रङ्झतशत ८० ८५ ८७ ९० ९२ ९५ गाऩा 
प्रगङ्झत 
प्रङ्झतवेदन 

गाऩा 
ङ्ञशऺा 
शािा 

 

२. िङ्टद बनाादय (आधायबतू तह) प्रङ्झतशत 93 94 95 96 98 100 ,, ,,  

असय-१ क) ङ्झसकाई उऩरङ्ञव्ध दय  ५०.५६ ५५ ६० ६५ ७० ७५ गाऩा 
प्रगङ्झत 
प्रङ्झतवेदन 

गाऩा 
ङ्ञशऺा 
शािा 

अततय 
सयकायको 
सभतवम 
हङ्टन,े 

साभङ्टदाङ्जमक 
य ङ्झनजीकृत 
सहमोग हङ्टन े

ि) ङ्झनयततय दय (आधायबतू तह) प्रङ्झतशत 66.78 68 70 72 75 80 

ग) ङ्झनयततय दय (भाध्मङ्झभक तह) प्रङ्झतशत 51.54 53 55 57 60 65 

प्रङ्झतपर 
           

१ छात्रछात्रा अनङ्टऩात अनङ्टऩात 94:100 95:100 96:100 97:100 98:100 98:100    
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२ फारक्रफ गठन बएका ङ्जवद्यारम सॊख्मा 9 10 12 12 12 14    

३ ङ्जवद्यारम केङ्ञतद्रत साऺयता कऺा सॊचारन गने 
ङ्जवद्यारम 

सॊख्मा          

४ सभङ्टदाम केङ्ञतद्रत अनौऩचाङ्चयक य ङ्झडङ्ञजटर 
साऺयता प्रदान गङ्चयने फस्ती 

प्रङ्झतशत 0 0 1 2 6 8    

५ अऩाङ्ग भङ्जहरा भैत्री ङ्जवद्यारम सॊख्मा 19 20 21 22 24 24    

६ फारभैत्री ङ्झसकाइ ङ्जवङ्झध अवरम्फन गने 
ङ्जवद्यारम 

प्रङ्झतशत 12 15 18 21 24 27    

७ भङ्जहरा ङ्ञशऺकको अनङ्टऩात प्रङ्झतशत 44 45 46 48 50 52    

८ अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा कऺा सॊचारन गयेका 
ङ्जवद्यारम 

सॊख्मा 1 1 3 6 6 6    

९ छात्रवङृ्ञत्त ऩाउने ङ्जवद्याथॉको सॊख्मा सॊख्मा 1148 1200 1300 1400 1500 1600 IEMIS    

१० ङ्जवद्यारम ऩङ्चयत्माग दय (आधायबतू तह) प्रङ्झतशत 13 12 10 8 6 4   प्रस्ट हङ्टन े

११ ङ्जवद्यारम ऩङ्चयत्माग दय (भाध्मङ्झभक तह) प्रङ्झतशत 8 6 5 3 1 1   प्रस्ट हङ्टन े

१२ फार कऺा÷ऩूवा प्राथङ्झभक तहको अनङ्टबव 
सङ्जहत कऺा १ भा बनाा दय 

प्रङ्झतशत 63 70 75 80 85 90     

१३ प्राङ्जवङ्झधक धायको ङ्जवद्यारम सॊचारन सॊख्मा 0 0 1 1 1 1    

१४ प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवषमभा अध्ममनयत ङ्जवद्याथॉ सॊख्मा 0 0 100 150 200 250    

१५ साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाइ केतद्र सॊख्मा 5 10 15 20 25 30   प्रस्ट हङ्टन े

१६ अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा कऺा सॊख्मा 1 1 3 6 6 6    

१७ िेरभैदान सङ्जहत बौङ्झतक ऩूवााधाय  
(िानेऩानी, शौचारम) बएका ङ्जवद्यारम 

सॊख्मा 14 16 18 20 22 24    

१८ कम्प्मङ्टटय प्रमोगशारा बएका ङ्जवद्यारम सॊख्मा 5 6 8 10 12 14    

१९ ङ्जवऻान प्रमोगशारा बएका ङ्जवद्यारम सॊख्मा 3 4 5 6 7 9    

२० कम्प्मङ्टटय इतटयनेट तथा ई– ङ्ञशऺा सङ्टङ्जवधा 
बएका ङ्जवद्यारम 

सॊख्मा 6 10 15 20 24 24    
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९. तका फद्ध िाका- स्वास््म 

स्वास््म तथा ऩोषण  

नङ्झतजा  स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई 
आधाय वषा 
०७७/७८ 

०७८/७९ ०७९/८०  ०८०/८१  ०८१/८२ 

मोजनाको 
अङ्ञततभ वषा 
२०८2/८3 

सूचनाका  

स्रोत 

कामाा
तवमन 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञिभ/ 

अनङ्टभान 

ङ्छदगो 
ङ्जवकास  

रक्ष्म 

सूचक 

प्रबाव अऩङे्ञऺत आमङ्ट (जतभ हङ्टॉदाको फित) वषा ७७.०९ ७८.० ७८.५ ७९.५ ८०.० ८०.० Local HDI report 
2019 

    ३.१ 

असय १ आधा र्ण्टाको दूयीभा स्वास््म 

सेवाभा ऩहङ्टॉच 

प्रङ्झतशत  २५ ३० ३५ ४५ ४७ ४८ र्यधङ्टयी सवेऺण   cGt/ ;/sf/sf] 

;dgjo x'g], 

;fd'bfls / 

lghLsQ 

;xof]u x'g] 

३.८ 

असय २  भात ृभतृ्मङ्टदय  प्रङ्झत राि 

जीङ्जवत जतभभा 
० ० ० ० ० ० HMIS 2077   ,, ३.१ 

असय  ३  ऩाॉच वषाभ ङ्टङ्झनको फार भतृ्मङ्टदय प्रङ्झतशत  ० ० ० ० ० ० HMIS 2077   ,, ३.२ 

असय १ आधा र्ण्टाको दूयीभा स्वास््म सेवाभा ऩहङ्टॉच अततगातका प्रङ्झतपर सूचक 

प्रङ्झतपर १ अस्ऩतार सॊख्मा  सॊख्मा  १ १ १ २ २ २ ऩाङ्झरकाको 
स्वास््म 
प्रङ्झतवेदन 

      

प्रङ्झतपर २ ङ्ञचङ्जकत्सक सॊख्मा  सॊख्मा  ० १ १ २ २ २         

असय २  भात ृभतृ्मङ्टदय अततगातका प्रङ्झतपर सूचकहरू 

प्रङ्झतपर १ प्रोटोकोर अनङ्टसाय ( ४ ऩटक) को 
सॊस्थागत गबा जाॉच  

प्रङ्झतशत  ३०.५ ३५ ४० ६५ ६७ ७० ऩाङ्झरकाको 
स्वास््म 
प्रङ्झतवेदन 

    ३.८ 

प्रङ्झतपर २ सॊस्थागत प्रसूङ्झत सेवा  प्रङ्झतशत  ६२ ६५ ६८ ७२ ७४ ७५       ३.८ 

प्रङ्झतपर ३ प्रोटोकोर अनङ्टसाय ( ३ ऩटक) को 
सॊस्थागत सङ्टत्केयी जाॉच (PNC) 

प्रङ्झतशत  ५.६ १० १५ २५ २७ २८       ३.८ 

प्रङ्झतपर ४ फङ्झथंग सेतटय  सॊख्मा  ६ ६ ७ ७ ७ ७         

प्रङ्झतपर ५ दऺ प्रसूङ्झतकभॉफाट प्रसूङ्झत  प्रङ्झतशत  १५.२ २० २२ ३० ३२ ३२       ३.८ 

असय ३ ऩाॉच वषाभ ङ्टङ्झनको फार भतृ्मङ्टदयराई असय गने प्रङ्झतपर सूचक 

प्रङ्झतपर १ नवजात ङ्ञशशङ्ट भतृ्मङ्टदय प्रङ्झतहजाय 

जीङ्जवत जतभभा 
१ ० ० ० ० ० HMIS 2077     ३.२ 

प्रङ्झतपर ३ ऩूणा िोऩ कबयेज  प्रङ्झतशत  ५४.३ ६० ६२ ७० ७५ ७५ HMIS 2077       
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१०. रैङ्जङ्गक सभानता, साभाङ्ञजक सभावेशीकयण तथा रङ्ञऺत वगा ऺेत्रको तका फद्ध िाका (रैससास) 

नङ्झतजा 
स्तय 

नङ्झतजा सूचक इकाई 
आधाय वषा 
०७७/७८ 

रक्ष्म सूचनाका 
स्रोत 

कामाातवमन 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञिभ/ 

अनङ्टभान 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

   

प्रबाव रैङ्जङ्गक ङ्जवकास सूचकाङ्क सूचकाॊक ०=९३१ ०=९३५ ०=९४० ०=९४५ ०=९५० ०=९६० फाप्रअओ गाऩा  

असय  
र्य जङ्झभनभा भङ्जहरा स्वाङ्झभत्व प्रङ्झतशत ११=१० १५ २५ ५० ५५ 

 गाऩाको 
प्रङ्झतवेदन 

गाऩा ;+3Lo tyf 

k|b]z ;/sf/ 

/ lghL tyf 

u};;sf] 

;dGjodf x'g] 

असय 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सॊयऺण प्राि जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत ३१=०८ ३५ ४० ४५ ५० ५५ ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा ;+3Lo tyf 

k|b]z 

;/sf/sf] 

;dGjodf ug'{ 

 

असय १ का प्रङ्झतपर सूचकहरू 

प्रङ्झतपर-
१ 

र्यऩङ्चयवायभा भङ्जहरा नेततृ्व प्रङ्झतशत २१=६५ २५ २८ ३० ३५ ४० ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा  

प्रङ्झतपर-
२ 

र्यभा भङ्जहराको एकर स्वाङ्झभत्व प्रङ्झतशत ११=१० १५ २० २५ ३५ ५० ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा  

प्रङ्झतपर-
३ 

जङ्झभनभा भङ्जहराको एकर स्वाङ्झभत्व प्रङ्झतशत ११ १५ २० २५ ३५ ५० ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा  

प्रङ्झतपर-
४ 

फैंक वा सहकायीभा िाता बएका भङ्जहरा प्रङ्झतशत ६१=०३ ६५ ७० ७५ ८० ८५ ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा  

प्रङ्झतपर-
५ 

सहकायीभा आफद्ध बएका भङ्जहरा प्रङ्झतशत ४६=४७ ५० ५३ ५५ ५८ ६० ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 

गाऩा  



 

147 

२०७८ 

प्रङ्झतपर-
६ 

योजगायीभा आफद्ध बएका भङ्जहरा प्रङ्झतशत २४=०७ ३० ३५ ४० ४५ ५० ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा  

प्रङ्झतपर-
७ 

र्य व्मवहाय तथा कायोफाय सम्फतधी 
ङ्झनणामभा भङ्जहरा सहबागीता 

प्रङ्झतशत ७=३१ १० १३ १५ १८ २० ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा  

प्रङ्झतपर-
८ 

व्मावसाङ्जमक सीऩभूरक ताङ्झरभ प्राि भङ्जहरा प्रङ्झतशत÷ 
सॊख्मा 

२८५ ३८५ ४८५ ६०० ८०० १००० ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा  

प्रङ्झतपर- 
९ 

नेततृ्व ङ्जवकास सम्फतधी ताङ्झरभ प्राि भङ्जहरा प्रङ्झतशत ० १० २० ३० ४० ५० 
 गाऩा  

प्रङ्झतपर-
१० 

साभङ्टदाङ्जमक स्थानभा भङ्जहरा भैत्री शौचारम प्रङ्झतशत÷ 
सॊख्मा 

० २ ३ ५ ८ १० ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा  

प्रङ्झतपर-
११ 

िेरकङ्ट दभा भङ्जहरा सहबाङ्झगता प्रङ्झतशत ० ५ ७ १० १३ २० 
 गाऩा  

प्रङ्झतपर-
१२ 

स्थानीम तहभा भङ्जहरा प्रङ्झतङ्झनङ्झधको 
सहबाङ्झगता 

प्रङ्झतशत ४०=६३ ४२ ४४ ४६ ४८ ५० ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा  

प्रङ्झतपर-
१३ 

स्थानीम सङ्झभङ्झत÷सॊयचनाको नेततृ्वदामी ऩदभा 
भङ्जहराको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व 

प्रङ्झतशत ० १५ २० २५ ३५ ४५ 
 गाऩा  

प्रङ्झतपर-
१४ 

स्थानीम सङ्झभङ्झत÷सॊयचनाको नेततृ्वदामी ऩदभा 
ङ्झसभाततकृत वगाको प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्व 

प्रङ्झतशत ० ५ १० १५ १८ २० 
 गाऩा  

प्रङ्झतपर-
१५ 

स्थानीम तहभा दङ्झरत तथा अतम सीभाततकृत 
सभङ्टदामको सहबाङ्झगता 

प्रङ्झतशत १८=७ २१ २२ २३ २४ २५ ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा  

प्रङ्झतपर-
१६ 

फाङ्झरका भैत्री ङ्जवद्यारम प्रङ्झतशत १९ २० २१ २२ २३ २४ ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 

गाऩा  
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२०७८ 

प्रङ्झतपर-
१७ 

फार क्रफ गठन प्रङ्झतशत ९ ११ १२ १५ २० २४ ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा  

प्रङ्झतपर-
१८ 

भङ्जहरा ङ्जहॊसा सम्फतधी र्टना तमूनीकयण प्रङ्झतशत ०=४२ ०=३२ ०=३० ०=२५ ०=१५ ०=५ ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा  

प्रङ्झतपर-
१९ 

फारफाङ्झरका ङ्जहॊसा सम्फतधी र्टना 
तमूनीकयण 

प्रङ्झतशत ० १० ९ ७ ५ ३ 
 गाऩा  

प्रङ्झतपर-
२० 

फार ङ्जववाह सम्फतधी र्टना तमूनीकयण प्रङ्झतशत ८३=४७ ७५ ६० ५० ४० ३० ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा  

प्रङ्झतपर-
२१ 

रैङ्जङ्गक उत्तयदामी फजेट ङ्जवङ्झनमोजन प्रङ्झतशत ० १० १५ २० २५ ३० 
 गाऩा  

 

असय २ का प्रङ्झतपर सूचकहरू   

प्रङ्झतपर-
१ 

ज्मेष्ठ नागङ्चयक ऩङ्चयचमऩत्र ऩाएका प्रङ्झतशत ३=१६ ५ १० १५ २० २५ ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा  

प्रङ्झतपर-
२ 

नागङ्चयकता ऩाएका भङ्जहरा तथा ऩङ्टरुष प्रङ्झतशत ६९=१६ ७५ ७७ ८० ८५ ९० ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा  

प्रङ्झतपर-
३ 

एकर भङ्जहरा ऩङ्चयचमऩत्र ऩाएका प्रङ्झतशत १=२४ १० १५ २० ३५ ५० ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा  

प्रङ्झतपर-
४ 

साभाङ्ञजक सङ्टयऺाफाट राबाङ्ञतवत रङ्ञऺत 
वगा 

प्रङ्झतशत ३१=०८ ३५ ४० ४५ ५० ५५ ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा  

प्रङ्झतपर- ज्मेष्ठ नागङ्चयक भैत्री सावाजङ्झनक स्थान सॊख्मा ० १ २ ३ ४ ५ 
 गाऩा  
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५ 

प्रङ्झतपर-
६ 

वगॉकृत अऩाङ्ग प्रङ्झतशत १=१२ 
     ऩाङ्झरका 

प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा  

प्रङ्झतपर-
७ 

अऩाङ्गताको ऩङ्चयचम ऩत्र बएका व्मङ्ञक्त प्रङ्झतशत ५९=४४ ६५ ७० ७५ ८० ८५ ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा  

प्रङ्झतपर-
८ 

अऩाङ्गताको ऩङ्चयचम ऩत्र बएका भङ्जहरा प्रङ्झतशत ० २० ३० ४० ५० ६० 
 गाऩा  

प्रङ्झतपर-
९ 

ताङ्झरभ प्राि अऩाङ्गता बएका भङ्जहरा प्रङ्झतशत ० १० २० ३० ४० ५० 
 गाऩा  

प्रङ्झतपर-
१० 

अऩाङ्गता भैत्री सावाजङ्झनक स्थान सॊख्मा ० ५ ७ ९ १० १२ 
 गाऩा  

प्रङ्झतपर-
११ 

िेरकङ्ट दभा सहबागी अऩाङ्ग प्रङ्झतशत ० २=५ ३=५ ४=५ ७ १० ऩाङ्झरका 
प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

गाऩा  

 

११. मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द तका फद्ध िाका 

नङ्झतजाको 
स्तय 

 

नङ्झतजा सूचक 

इकाई आधाय वषा 
७७/७८ 

रक्ष्म सूचनाको  

स्रोत 

कामाातवमन 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञिभ/ 
अनङ्टभान आ.व. 

०७८/७९ 

आ.व. 
०७९/८० 

आ.व. 
०८०/८१ 

आ.व. 
०८१/८२ 

आ.व. 
०८२/८३ 

असय मङ्टवा योजगाय 

प्रङ्झतशत 

० २० ३० ४० 
५० 

 

६० 

 गाऩा सॊर्ीम तथा 
प्रदेश 
सयकायको 
सभतवमभा गनङ्टा 

प्रङ्झतपर 
१ 

मङ्टवा रङ्ञऺत कामािभहरू प्रङ्झतशत 
० १० २० ३० ४० ५० 

 गाऩा  

प्रङ्झतपर वैदेङ्ञशक योजगायभा प्रङ्झतशत ८=१३ ८ ७=५ ७ ६ ५ ऩाङ्झरका गाऩा  



 

150 

२ सॊरग्न मङ्टवा प्रङ्झतवेदन 
२०७८ 

प्रङ्झतपर 
३ 

वैदेङ्ञशक योजगायभा 
सॊरग्न भङ्जहरा 

प्रङ्झतशत 
० ७ ६ ५ ४ ३ 

 गाऩा  

प्रङ्झतपर 
४ 

सहङ्टङ्झरमत दयभा िृण प्राि 
गने मङ्टवा 

प्रङ्झतशत 
० २० २५ ३० ४० ५० 

 गाऩा  

प्रङ्झतपर 
५ 

सहङ्टङ्झरमत दयभा ऋण प्राि 
गने अऩाङ्गता बएका मङ्टवा 

प्रङ्झतशत 
० ५ १२ १५ १८ २० 

 गाऩा  

प्रङ्झतपर 
६ 

जीवनोऩमोगी ङ्ञशऺा, 
ताङ्झरभ, सीऩ प्राि मङ्टवा 

प्रङ्झतशत 
० १० २० ३० ४० ५० 

 गाऩा  

प्रङ्झतपर 
७ 

जीवनोऩमोगी ङ्ञशऺा, 
ताङ्झरभ, सीऩ प्राि अऩाङ्गता 
बएका 

प्रङ्झतशत 
० ५ १० १५ २० ३० 

 गाऩा  

असय 

िेरकङ्ट दभा सॊरग्न मङ्टवा प्रङ्झतशत 

० १५ २० २५ ३० ५० 

 गाऩा सॊर्ीम तथा 
प्रदेश 
सयकायको 
सभतवमभा गनङ्टा 

प्रङ्झतपर 
१ 

मङ्टवा क्रफ, सञ्जार तथा 
सॊस्था 

प्रङ्झतशत 
० १० १३ १६ २० ३० 

 गाऩा  

प्रङ्झतपर 
२ 

िेरकङ्ट द भैदान प्रङ्झतशत 
० १ १ १ १ १ 

 गाऩा  

प्रङ्झतपर 
३ 

कबडाहर प्रङ्झतशत 
० १  १  १ 

 गाऩा  

प्रङ्झतपर 
४ 

ऩाङ्झरका स्तयीम 
प्रङ्झतमोङ्झगता 

प्रङ्झतशत 
० २ ३ ४ ५ ६ 

 गाऩा  

प्रङ्झतपर 
५ 

याङ्जष्डम स्तयका िेराडी प्रङ्झतशत 
० २ ४ ६ ८ १० 

 गाऩा  

प्रङ्झतपर 
६ 

याङ्जष्डम स्तयका भङ्जहरा 
िेराडी 

प्रङ्झतशत 
० १ २ ३ ४ ५ 

 गाऩा  
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प्रङ्झतपर 
७ 

याङ्जष्डम स्तयका अऩाङ्गता 
बएका िेराडी 

प्रङ्झतशत 
० १ २ ३ ४ ५ 

 गाऩा  

प्रङ्झतपर 
८ 

िेरकङ्ट द सम्फतधी ताङ्झरभ, 

सीऩ प्राि मङ्टवा िेराडी 
प्रङ्झतशत 

० ५ ७ १० १५ २० 

 गाऩा  

प्रङ्झतपर 
९ 

िेरकङ्ट द सम्फतधी ताङ्झरभ, 

सीऩ प्राि अऩाङ्गता बएका 
िेराडी 

प्रङ्झतशत 
० १ २ ३ ४ ५ 

 गाऩा  

प्रङ्झतपर 
१० 

व्मावसाङ्जमक िेरकङ्ट द 
क्रफ 

सॊख्मा 
० १ १ १ १ १ 

 गाऩा  

 

१२. तका फद्ध िाका- मातामात ऺते्र 

नङ्झतजाको 
स्तय 

 

सूचक 

इकाई आधाय वषा 
७७/७८ 

रक्ष्म सूचनाको स्रोत कामाातवमन ङ्झनकाम जोङ्ञिभ/अनङ्टभान 

आ.व. 
०७८/७९ 

आ.व. 
०७९/८० 

आ.व. 
०८०/८१ 

आ.व. 
०८१/८२ 

आ.व. 
०८२/८३ 

प्रबाव 

सवामाभ सडकसम्भ 
ऩङ्टग्न राग्न े

अङ्झधकतभ दूयी 

र्ण्टा 
 

     गाउॉऩाङ्झरकाको 
प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन 

गाउॉऩाङ्झरका तथा 
प्रदेश 

 

असय 

सवामाभ सडकभा 
ऩहङ्टॉच बएको र्य 

ऩङ्चयवाय  

  

प्रङ्झतशत २१.५८ 

 

२२.८७ 

  

२३।९ 

 

२५.७ 

 

२७ 

 

३० 

गाउॉऩाङ्झरकाको 
प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन 

गाउऩाङ्झरका तथा  
प्रदेश सयकाय  

प्रदेश सयकायसॉग 
सभतवम बएको हङ्टन े

प्रङ्झतपर-
१ 

कारोऩते्र सडक ङ्जकङ्झभ - २९ ३२ ३५ ४० ४५ गाउॉऩाङ्झरकाको 
प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन 

 गाउऩाङ्झरका तथा  
प्रदेश सयकाय 

 

प्रङ्झतपर-
२  

ग्राबेर ङ्जकङ्झभ २७ ३५ ४० ४८ ५२ ६५ गाऩाको प्रगङ्झत 
प्रङ्झतवेदन 

 गाऩा  

प्रङ्झतपर-
३ 

कछची सडक ङ्जकङ्झभ २५४ ३५१ ३५५ ३५५ २५७ ३६० गाऩाको प्रगङ्झत 
प्रङ्झतवेदन 

 गाऩा  

प्रङ्झतपर-
४ 

ऩक्की ऩङ्टर सॊख्मा २ २ ३ ३ ३ ४    
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प्रङ्झतपर-
५ 

झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर सॊख्मा १४ १४ १५ १५ १६ १६    
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१३. तका फद्ध िाका- आवास तथा फस्ती ङ्जवकास 

नङ्झतजाको 
स्तय 

 

सूचक 

इकाई आधाय 
वषा 

७७/७८ 

रक्ष्म सूचनाको स्रोत कामाातवमन ङ्झनकाम जोङ्ञिभ/अनङ्टभान 

आ.व. 
०७८/७९ 

आ.व. 
०७९/८० 

आ.व. 
०८०/८१ 

आ.व. 
०८१/८२ 

आ.व. 
०८२/८३ 

प्रबाव 

सङ्टयङ्ञऺत आवास  तथा 
एकीकृत  फस्ती ङ्जवकासभा 
फस्ने जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत 

 

     गाउॉऩाङ्झरकाको प्रगङ्झत 
प्रङ्झतवेदन 

गाउॉऩाङ्झरका  

असय 
सङ्टयङ्ञऺत आवास  तथा 
एकीकृत  फस्ती ङ्जवकास 

सॊख्मा 
१ 

१ १ २ २ २ गाउॉऩाङ्झरकाको प्रगङ्झत 
प्रङ्झतवेदन 

गाउॉऩाङ्झरका  

प्रङ्झतपर-
१ 

आय सी सी र्य  सॊख्मा ५३९ ५५० ५७० ५८५ ५९० ६०० गाउॊऩाङ्झरकाको प्रगङ्झत 
प्रङ्झतवेदन 

गाउॉऩाङ्झरका सॊर्, प्रदेश य 
ङ्झनजी ऺेत्रको 
सहमोग प्राि 
बएको हङ्टन े

प्रङ्झतपर-
२  

बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी भाऩदण्ड 
अनङ्टसाय फनकेा बवन 

प्रङ्झतशत ९२.८ ९३ ९५.५ ९६.९ ९९ १०० गाऩाको प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन गाउॉऩाङ्झरका व्मवस्थाऩन\स्रोत 

प्रङ्झतपर-
४ 

आफ्नै र्य बएका ऩङ्चयवाय प्रङ्झतशत ९२८५ ९३ ९५ ९६ ९९ १०० गाऩाको प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन गाउॉऩाङ्झरका  

प्रङ्झतपर-
५ 

ङ्जटनका छानो बएका र्य प्रङ्झतशत  ८६.८ ८६.८ ८६.९ ८७ ८७.३ ८७.५ गाऩाको प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन गाउॉऩाङ्झरका  
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१४. तका फद्ध िाका- ङ्झसॊचाइ तथा नदी ङ्झनमतत्रण 

नङ्झतजाको 
स्तय 

 

सूचक 

इकाई आधाय 
वषा 

७७/७८ 

रक्ष्म सूचनाको स्रोत कामाातवमन ङ्झनकाम जोङ्ञिभ/अनङ्टभान 

आ.व. 
०७८/७९ 

आ.व. 
०७९/८० 

आ.व. 
०८०/८१ 

आ.व. 
०८१/८२ 

आ.व. 
०८२/८३ 

प्रबाव 

 सवामाभ ङ्झसङ्ञञ्चत बङू्झभ 
(ङ्झसॊचाइमोग्म जङ्झभन 

भध्म) 

 

 ३० 

३५ ४५ ५०  ५५ ६०  गाउॉऩाङ्झरकाको 
प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन 

 

गाउॉऩाङ्झरका 

 

असय जङ्झभन 

१. ङ्झसङ्ञञ्चत जङ्झभन 

हेक्टय 

९०० 

 

१२०० 

 

 १४०० 

 

१६०० 

१८००  

२००० 

गाउॉऩाङ्झरकाको 
प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन 

 

गाउॉऩाङ्झरका 

अततय सयकाय 
सहकामा बएको हङ्टन े

२. नदी ङ्झनमतत्रण सॊख्मा ० ० १ २ ३ ४  

प्रङ्झतपर १ कङ्ट रो वा नहय 
प्रणारीफाट ङ्झसङ्ञञ्चत 

जङ्झभन 

हे. ८५० ११०० १२५० १५२५ १००० १७५० ऩाङ्झरका ऩाङ्झरका\प्रदेश  

प्रङ्झतपर-२  नमाॊ अतम प्रङ्जवङ्झधवाट 
ङ्झसङ्ञञ्चत जङ्झभन 

हे. ५० १०० १५० १७५ २०० २५० ऩाङ्झरका ऩाङ्झरका\प्रदेश  

प्रङ्झतपर-३ स्ऩय ङ्झनभााण सॊख्मा ० ० २ ५ ७ १०    

प्रङ्झतपर ४ फामो इङ्ञञ्जङ्झनमङ्चयङ सॊख्मा ० ० २ ५ ७ १०    
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१५. तका फद्ध िाका- ङ्जवद्यङ्टत ्तथा ऊजाा ङ्जवकास ऺते्र 

नङ्झतजाको 
स्तय 

 

सूचक 
इकाई आधाय वषा 

७७/७८ 

रक्ष्म सूचनाको स्रोत कामाातवमन ङ्झनकाम जोङ्ञिभ/अनङ्टभान 

आ.व. 

०७८/७९ 

आ.व. 

०७९/८० 

आ.व. 

०८०/८१ 

आ.व. 

०८१/८२ 

आ.व. 

०८२/८३ 

प्रबाव 
ङ्जवद्यङ्टत ्उऩमोग गने 

र्यऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 
९७.३ 

९८ ९९ १०० १०० १०० गाऩाको प्रगङ्झत 
प्रङ्झतवेदन 

ऩाङ्झरका\ङ्जव.  प्रा  

असय  

ङ्जवद्यङ्टत ्उऩमोग गने 
र्यऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 
९७.३ 

९८ ९९ १०० १०० १०० गाऩाको प्रगङ्झत 
प्रङ्झतवेदन 

गाऩा स्रोत\धमवस्थाऩन 
नेङ्जवप्रा, वैकङ्ञलऩक 
ऊजाा तथा ङ्झनजी 
ऺते्रसॉग सभतवम 
बएको हङ्टन े

वैकङ्ञलऩक  
ऊजााको प्रमोग 
गने ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 

२.७ 

३ ५ ८ १० १४ 

प्रङ्झतपर-१ स्थानीम स्तयभा 
ङ्जवद्यङ्टत ्उत्ऩाद 

ङ्ञस्कभ 

सॊख्मा ० ० १ २ २ ३ गाऩाको प्रगङ्झत 
प्रङ्झतवेदन 

 

गाऩा 

गाऩा 

 

ङ्झनजी ऺेत्रसॉग 
सहकामा बएको 
हङ्टन ेप्रङ्झतपर-२  सोराय जडान गने 

ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत   २ .३ ५ १० १५ २० 

प्रङ्झतपर-३ स्थानीमस्तयभा 
ङ्जवद्यङ्टत ्उत्ऩादन 

भे.वा. ० ० १ २ २ ३ 
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१६. तका फद्ध िाका- सञ्चाय ऺते्र 

नङ्झतजाको 
स्तय 

 

सूचक 
इकाई आधाय वषा 

७७/७८ 

रक्ष्म सूचनाको स्रोत कामाातवमन ङ्झनकाम जोङ्ञिभ/अनङ्टभान 

आ.व. 
०७८/७९ 

आ.व. 
०७९/८० 

आ.व. 
०८०/८१ 

आ.व. 
०८१/८२ 

आ.व. 
०८२/८३ 

प्रबाव सञ्चायभा ऩहङ्टॉच 
बएको जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत 
७७.६ 

८० ८२ ८५ ९० ९५ गाउॉऩाङ्झरकाको 
प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन 

ऩाङ्झरका\प्रदामक सॊस्था  

असय 

इतटयनेट प्रमोग  प्रङ्झतशत  ५ १० २० २५ २७ ३० ऩाङ्झरका ऩाङ्झरका\प्रदामक सॊस्था ङ्झनजी ऺेत्र य सेवा 
प्रदामक सॊस्थासॉग 
सहकामा बएको हङ्टन े

प्रङ्झतपर  सूचकहरू 

१ लमाण्डराइन ⁄ 
भोफाइर प्रमोग 

(१६ वषा भाङ्झथ) 

प्रङ्झतशत  -  ५ १० २० २२ २५ गाउॉऩाङ्झरका ऩाङ्झरका\प्रदामक सॊस्था ङ्झनजी ऺेत्र य सेवा 
प्रदामक सस्थासॉग 
सहकामा बएको हङ्टन े

२ येङ्झडमो प्रमोग प्रङ्झतशत  ३३ ३५ ३८ ४० ४५ ५० ऩाङ्झरका ऩाङ्झरका\प्रदामक सॊस्था ङ्झनजी ऺेत्र य सेवा 
प्रदामक सस्थासॉग 
सहकामा बएको हङ्टन े
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१७. तका फद्ध िाका- िानऩेानी तथा सयसपाइ 

नङ्झतजाको 
स्तय 

 

सूचक 

इकाई आधाय 
वषा 

७७⁄७८ 

रक्ष्म सूचनाको 
स्रोत 

कामाातवमन 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञिभ/अनङ्टभान 

आ.व. 
०७८⁄७९ 

आ.व. 
०७९⁄८० 

आ.व. 
०८०⁄८१ 

आ.व. 
०८१⁄८२ 

आ.व. 
०८२⁄८३ 

प्रबाव िानेऩानी य सयसपाइ सङ्टङ्जवधा 
बएका र्यधङ्टयी 

ऩङ्चयवाय ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १०० 
   

असय ऩाइऩद्वाया ङ्जवतयीत ऩानी 
उऩबोग गने ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत ९३ ९५ ९७ ९८ ९९ १०० ऩाङ्झरका ऩाङ्झरका/प्रदेश स्रोत जनचेतना व्मवस्थाऩन 

प्रङ्झतपर सूचकहरू 

१ ङ्झनजी धाया जङ्झडत ऩङ्चयवाय प्रङ्झतशत ५१.२ ६० ७५ ८० ९० १०० ऩाङ्झरका ऩाङ्झरका/प्रदेश स्रोत जनचेतना व्मवस्थाऩन 

२ १. यङ्टफवेरको ऩानी तथा 
अतम ऩानी उऩबोग गने 
ऩङ्चयवाय  

प्रङ्झतशत ६.५ ५ ३ २ ० ० ऩाङ्झरका ऩाङ्झरका/प्रदेश स्रोत जनचेतना व्मवस्थाऩन 

३ २. शौचारम बएको र्यधङ्टयी प्रङ्झतशत ९७ ९८ ९९ १०० १०० १०० ऩाङ्झरका ऩाङ्झरका स्रोत जनचेतना व्मवस्थाऩन 

४ फ्रस तथा सेङ्ञफ्टयाॊकी 
सङ्जहतको शौचारम प्रमोग 

प्रङ्झतशत ४०.७ ५५ ६७ ७८ ९१ १०० ऩाङ्झरका ऩाङ्झरका स्रोत जनचेतना व्मवस्थाऩन 
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१८. तका फद्ध िाका- वन, वातावयण जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता तथा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन 

नङ्झतजाको 
तह 

नङ्झतजा सूचक एकाइ आधाय वषा आ.व. सूचनाको स्रोत ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

अनङ्टभान 
जोङ्ञिभ २०७७⁄७८ २०७८⁄७९ २०७८⁄७९ २०७९⁄८० २०८०⁄८१ २०८१⁄८२ 

प्रबाव साभङ्टदाङ्जमक 
वन  ऺेत्र 

हे. २६२३.२९ २६२३.२९ २८०० २८०० ३००० ३००० गाउॉऩाङ्झरका का 
अङ्झबरेि य 
ङ्झडङ्झबजन वन 
कामाारमको 
प्रकाशन 

गाऩा  

ङ्जवऩदवाट 
फाङ्जषाक भानव 
ऺङ्झत 

फाङ्जषाक 
भत्मङ्ट 

१०० ७५ ५० २५ १० ५ गाऩाको 
अङ्झबरेि 

गाऩा  

असय १ साभङ्टदाङ्जमक 
वन उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झत 

सॊख्मा २४ २४ २६ २६ २८ २८ गाउॉऩाङ्झरका का 
अङ्झबरेि य 
ङ्झडङ्झबजन वन 
कामाारमको 
प्रकाशन 

गाऩा अततय 
सयकाय 
सभतवम 
बएको हङ्टन,े 
ङ्झनजी ऺेत्र, 
साभङ्टदाङ्जमक 
वन य 
साभङ्टदाङ्जमक 
सॊर्सॊस्थाको 
सहमोग 
बएको हङ्टन े

असय २ कामााङ्ञतवत 
आमोजनाभा 
प्रायङ्ञम्बक 
वातावयणीम 
ऩयीऺण 
अनङ्टऩात 

प्रङ्झतशत २० ३० ४० ५० ६० ८० गाउॉऩाङ्झरका का 
अङ्झबरेि 
कामाारमको 
प्रकाशन 

गाऩा  
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असय ३ राऩा 
कामाातवमन 
बएका वडा 

सॊख्मा १ २ ४ ६ ६ ६ गाउॉऩाङ्झरका का 
अङ्झबरेि य 
ङ्झडङ्झबजन फन 
कामाारमको 
प्रकाशन 

गाऩा  

असय ४  वडा ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत गठन 
बएका वडा 

सॊख्मा २ ४ ५ ६ ६ ६ गाउॉऩाङ्झरका का 
अङ्झबरेि य 
ङ्झडङ्झबजन वन 
कामाारमको 
प्रकाशन 

गाऩा  

असय १ को प्रङ्झतपर सूचकहरू 
१ साभङ्टदाङ्जमक 

वनको वन 
व्मवस्थाऩन 
मोजना ङ्झनभााण 
य अध्मावङ्झधक 

गोटा २२ २४ २४ २५ २६ २८ गाऩा अङ्झबरेि गाऩा  

२ साभङ्टदाङ्जमक 
वन उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झतभा 
भङ्जहरा  
सदस्मको 
अनङ्टऩात 

प्रङ्झतशत ३५ ३८ ४२ ४५ ४८ ५० गाऩा अङ्झबरेि गाऩा साभङ्टदाङ्जमक 
वन वन 
उऩबोक्ता 
सङ्झभङ्झत तथा 
नागङ्चयक 
सभाजरे 
सहमोग 
गयेको हङ्टने 
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असय २ कामााङ्ञतवत आमोजनाभा प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण अनङ्टऩातका प्रङ्झतपरहरू 

१ वातावयण 
वाये 
जनचेतना 
अङ्झबवृङ्जद्ध 
गङ्चयएका 
फस्ती 

प्रङ्झतशत २० ४० ६० ८० १००  गाऩा अङ्झबरेि गाऩा  

2 IEE वाये 
ऺभता 
ङ्जवकास 
ताङ्झरभ 

जना २ ४ ६ ८ १०   

असय ३ को राऩा कामाातवमन सम्फतधी प्रङ्झतपर सूचकहरू 
१ राऩावाये 

जनचेतना 
कामािभ 
सञ्चाङ्झरत 
वडा 

वडा 
सॊख्मा 

१ २ ३ ४ ६  गाऩा अङ्झबरेि गाऩा  

२ राऩाफाये 
ऺभता ङ्जवकास 
ताङ्झरभ 

जना ३ ४ ५ ७ ८  गाऩा अङ्झबरेि गाऩा  

असय ४ वडा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन अततगातका प्रङ्झतपरहरू 
१ ङ्जवऩद तथा 

जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतानफाट 
वाङ्जषाक ऺङ्झत 

रु 
हजायभा 

१००० ९०० ८०० ७०० ६०० ५००   १ 

२ सङ्झभङ्झत गठन 
गङ्चयएका वडा 

सॊख्मा १ २ ४ ५ ६ ६ गाऩा अङ्झबरेि गाऩा २ 
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३ ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन 
फाये 
जनचेतना 
अङ्झबवृङ्जद्ध 
गङ्चयएका वडा 

सॊख्मा २ ४ ६ ६ ६ ६ गाऩा अङ्झबरेि गाऩा ३ 

४ ङ्जवऩद 
जोङ्ञिभ 
तमङ्टङ्झनकयण 
तथा जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतानफाये 
स्वमॊसेवक 
ताङ्झरभ 

जना २०० २५० ३०० ३०० ३५० ५००  गाऩा अङ्झबरेि गाऩा ४ 

 

१९. सॊस्थागत ऺते्रको ५ वषे नङ्झतजा सूचक अनङ्टसूची म्मागङ 

 

नङ्झतजाको 
स्तय 

 

सूचक 

इकाई आधाय वषा 
७७⁄७८ 

रक्ष्म सूचनाको 
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

अनङ्टभान 
जोङ्ञिभ आ.व. 

०७८⁄७९ 

आ.व. 
०७८⁄७९ 

आ.व. 
०७८⁄७९ 

आ.व. 
०७८⁄७९ 

आ.व. 
०७८⁄७९ 

प्रबाव तह नागङ्चयकको राङ्झग सेवा सततङ्टङ्जष्ट प्रङ्झतशत २० ३० 
 

३५ ५० ६० ७० गाउॉऩाङ्झरका
को वाङ्जषाक 
प्रङ्झतवेदन 

गाऩा  

असय  स्थानीम तह सॊस्थागत ऺभता 
स्वभूलमाङ्कन  
 

प्राि 
अॊक 

३४.२५ ३८ ४० ५० ६० ७५ गाउॉऩाङ्झरका
को वाङ्जषाक 
प्रङ्झतवेदन 

गाऩा अततय सयकाय 
सभतवमका 
साथै नागङ्चयक 
सभाज आङ्छदको 
सहमोग बएको 
हङ्टने  
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प्रङ्झतपर सूचकहरू 

१ क) अनराइन सेवा प्रङ्झतशत 10 25 35 45 55 65    

ि) सेवा प्रदान गना राग्ने औषत 
सभम 

र्ण्टा 5 4 3 2 1 1    

ग) सावाजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ ऩटक 1 4 4 4 4 4    

र्) चौभाङ्झसक रुऩभा िचा ङ्जववयण 
सावाजङ्झनक 

 0 3 3 3 3 3    

२ फेरुजङ्ट पर्छ्योट प्रङ्झतशत 15 35 55 70 85 100    

३ कङ्ट र फजेटभा आततङ्चयक याजश्वको 
ङ्जहस्सा 

प्रङ्झतशत 2=10 2=46 2=95 3 3=10 3=25    

४ सङ्टशासन प्रवद्धान फाये जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध य 
कभाचायीराई ताङ्झरभ ङ्छदने 

सॊख्मा 20 55 75 85 90 120    

५ आमोजना अनङ्टसायका उऩबोक्ता 
ङ्झसङ्झभङ्झतराई ताङ्झरभ÷अङ्झबभङ्टिीकयण 

सॊख्मा ३५० ५०० ६५० ७०० ७५० १०००    

 

क) चौभाङ्झसक सभीऺा ऩटक ३ ३ ३ ३ ३ ३    

ि) वाङ्जषाक सभीऺा ऩटक १ १ १ १ १ १    

६ गाउॉऩाङ्झरकारे स्वीकृत गयेका कानून 
तथा नीङ्झत, ङ्झनदेङ्ञशका, कामाङ्जवङ्झध य 
भाऩदण्ड 

सॊख्मा 28 33 38 43 48 50    

७ सॊस्थागत ङ्जिमाशीर नीङ्झतगत सङ्झभङ्झत 
तथा सॊमतत्र 

सॊख्मा 10 12 14 16 18 20    

८ गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जिमाशीर गैसस, 

अगैसस, ङ्जवकास साझेदाय 
सॊख्मा  8 15 15 25 30 35    

९ स्वीकृत दयफतदीभा ऩदऩूङ्झता प्रङ्झतशत 22 17            

१० सॊगठन सॊयचना ऩङ्टनयावरोकन ऩटक 0 1 स्वीकृत O&M रागू गने    

११ गाउॉऩाङ्झरका तथा वडा कामाारम बवन 
ङ्झनभााण 

सॊख्मा  2 2 2 6        

 



 

163 

 
 
 
 
 
 
 

िण्ड २ 

साभाङ्ञजक आङ्झथाक ऩङ्टनस्थााऩना मोजना 
१. ऩषृ्ठबङू्झभ  

१.१ कोङ्झबड-१९ भहाभायीको सतदबा  

 

नेऩारभा कोङ्झबड-१९रे जनस्वास््म, अथाततत्र, ङ्ञशऺा रगामत जन जीवनभा  ऩयेको असय सम्फतधी सूचना 
एवभ ्त्माङ्क ऩमााि भात्राभा स्थानीम स्तयभा उऩरधध छैन । मस कायण महाॉ याङ्जष्डमस्तयको सूचनाहरु 
सभावेश गङ्चयएकोछ । कोङ्झबड-१९ को ङ्झफश्वधमाऩी भहाभायीफाट नेऩारभा सफैबतदा ऩङ्जहरे ऩमाटन ऺेत्र य 
त्मसऩङ्झछ िभश् उद्योग य धमाऩायभा असय ऩयेको छ । कोङ्झबड-१९ भहाभायीको ङ्झनमतत्रण गना नेऩार 
सयकायरे २०७६ चैत्र ८ गते देङ्ञि देश धमाऩी फतदाफतदीको र्ोषणा गयेको ङ्झथमो ।  फतदाफतदीको असय 
औद्योङ्झगक तथा कृङ्जष उत्ऩादन य सेवा ऺेत्रभा सभेत गम्बीय रुऩभा देङ्ञिमो । उदाहयणका राङ्झग औद्योङ्झगक 
ऺेत्रको ऺभता उऩमोग २५ प्रङ्झतशतरे र्ट्ट्न ऩङ्टग्मो बने ङ्झनङ्ञज ऺते्रराई उऩरधध ऋण सङ्टङ्जवधा ६४.७ 
प्रङ्झतशतरे िङ्टङ्ञम्चनङ्टका साथै २०७६ चैत्र भङ्जहनाभा फाह्य ऩमाटकको आगभन शङ्टतम प्राम: हङ्टन ऩङ्टग्मो । 

 

फतदाफतदीको सभमभा जनताको दैङ्झनकीभा नयाम्रो असय ऩयमो, गङ्चय िान े फगारे शायीङ्चयक श्रभ गने 
वातावयण बएन साथै सावाजङ्झनक  सेवा प्रवाह सभेत सीङ्झभत सीङ्झभतहङ्टन गए । अत्मावश्मक सेवाहरु जस्तै 
स्वास््म सेवा, मातामात, फस्तङ्ट तथा अतम सेवाको ओसाय प्रसायका साथै बौङ्झतक ऩूवााधाय ङ्झनभााण ऺेत्र ऩङ्झन 
नयाम्रो सॉग प्रबाङ्जवत हङ्टन गमो । 

 

कोङ्झबड-१९ को भहाभायीका कायणरे आङ्झथाक फषा २०७६/७७ भा अङ्ञर्रो फषाको तङ्टरनाभा कङ्ट र गाहास्थ 
उत्ऩादन ७.३ प्रङ्झतशतरे िङ्टङ्ञम्चन ऩङ्टग्मो । नेऩार सयकायरे स्रोतको अबाव ऩङ्टया गना ङ्जवकास 
साझेदायहरुफाट  सहङ्टङ्झरमत सङ्टङ्जवधाऋणका साथै आततङ्चयक ऋणफाट सभेत श्रोत जङ्टटाउने प्रमास गयेको 
ङ्झथमो । आ.फ. २०७५/७६ भा ६.६६% यहेको कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादन २०७६/७७ भा २.०९ 
प्रङ्झतशतरे ऋणात्भक हङ्टनङ्टका साथै  २०७७/७८ भा ऩङ्टन: १.९% रे फङृ्जद्ध बएको ऩाइएको ङ्झथमो । 

 

सभङ्जष्टभा हेदाा, कोङ्झबड-१९ भहाभायीफाटप्राम: सफैऺेत्र तथा उऩऺेत्र जस्तै मातामात, उद्योग, व्माऩाय 
व्मवसाम, ऩमाटन, ङ्ञशऺा, स्वास््म, ऩूवााधाय ङ्जवकास, योजगायी य सावाजङ्झनक सेवा प्रवाहभा नयाम्रो असय ऩना 
गएको छ । मस भहाभायीको कायण ११,७०० बतदा फढी नेऩारीहरुको भतृ्मङ्ट बएकोछ (February, 01, 

2022, COVID-19 Tracker) ।  

 

कोङ्झबड-१९ भहाभायीभा योजगायी गङ्टभाएका य फैदेङ्ञशक योजगायीफाट पङ्जका एकाहरुका राङ्झग ऩङ्टन: योजगायी 
ङ्झसजाना गनङ्टा ठङ्टरो च ङ्टनौतीको रुऩभा देिा ऩयेकोछ । 
 

शङ्टरुभा, नेऩार सयकायको िोऩ सम्फतधी कामािभ अङ्झत नै कभजोय  ङ्झथमो तय हार उत्साहजनक रुऩभा 
अङ्ञर् फङ्जढयहेको छ । नेऩार सयकाय स्वास््म भतत्रारमफाट प्रकाङ्ञशत सूचना अनङ्टसाय  ७१% नागङ्चयकरे  
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कोङ्झबड-१९को दङ्टवै भात्रा िोऩ ङ्झरई सकेका छन ्बन ेआङ्झथाक फषा २०७८/७९ को अतत सम्भभा शत 
प्रङ्झतशत नागङ्चयकहरुराई वङ्टष्टय सङ्जहत ऩूणा िोऩ रगाई सक्ने रक्ष्म यहेकोछ । हार सम्भ सयकायरे 
२,९६,६४,६०७ डोज कोङ्झबड-१९ ङ्झफरुद्धको िोऩको व्मवस्था गङ्चयसकेको छ । मसको साथै ङ्जवश्व 
स्वास््म सॊगठन य नेऩारका सॊिाभक योग ङ्जवऻहरुरे आगाभी फषाभा कोङ्झबड-१९ भहाभायी सॊिभण कभ 
हङ्टने अनङ्टभान गयेका छन ्। 

 

१.२ हार सम्भ गङ्चयएका उऩामहरू   

 

क) नेऩार सयकायरे कोङ्झबड-१९ ऩयीऺण केतद्रको ङ्जवस्ताय य क्वायेतटाइन सङ्टङ्जवधाको व्मवस्था रगामत 
आकङ्ञस्भक सङ्टङ्जवधाहरुको व्मवस्था गनङ्टाका साथै कोङ्झबड-१९ सॉग सम्फङ्ञतधत स्वास््म साभग्रीहरु 
िासगयी भास्क, स्माङ्झनटाईजय य सङ्ञजाकर ग्रोफ आङ्छदभा राग्न ेबतसाय छङ्टट गयेकोछ ।  

ि) सयकायरे िाद्य साभग्री ङ्जवतयण कामािभ रागङ्ट गने  एवॊ प्रधानभतत्री योजगाय कामािभभा सहबागी 
हङ्टन ऩाउने प्रावधानराइ सहज फनाउने कामािभ रगामत िानेऩानी, य फत्ती जस्ता अत्मावश्मक 
सेवाको कय ङ्जवजक (ङ्झफर) भा छङ्टटको व्मवस्था सभेत गयेको ङ्झथमो । 

ग) सयकायरे उद्योग व्मवसामीहरुराई कय ङ्झतने अवङ्झध फढाउने, अङ्झत प्रबाङ्जवत व्मवसामराई फैंक 
सहङ्टङ्झरमतऩङ्टणा ऋण उऩरधध गयाउने जस्ता आङ्झथाक सहमोगको कामािभ कामाातवमनभा लमाएको 
ङ्झथमो । मी कामािभहरुको सम्ऩूणा रागत देशको कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादनको ५% हङ्टने आॊकरन 
यहेकोछ ।  

र्) नेऩार याष्ड फैंकरे िास गयी धमाजको ऺेत्रभा फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊस्थाको राङ्झग ङ्झनमभन व्मवस्था 
केही हद सम्भ िङ्टकङ्ट रो फनामो ।  

नेऩारभा कामायत ङ्जवकास साझेदायहरुरे सभेत नेऩार सयकायको उङ्ञलरङ्ञित प्रमासभा सहमोग ऩङ्टयमाउनङ्टका 
साथै अतम थऩ सहमोग गयेकाछन ।   

 

१.३ आङ्झथाक ऩङ्चयदृश्म तथा च ङ्टनौती  

 

कोङ्झबड-१९ को कायण  बएको आङ्झथाक ङ्झगयावटराई तमूनीकयण गना नेऩार सयकायरे गयेको ङ्झफङ्झबङ्ङ 
प्रमासका फाफजङ्टद ऩङ्झन स्थानीम जीवनस्तय य अथाततत्रभा मसको असय गङ्जहङ्चयॉदो हङ्टने देङ्ञितछ । ङ्जवश्वभा 
सॊिभण र्ट्ट्न थारेको य आङ्झथाक अवस्था सहज हङ्टन थारेको अवस्थाभा आ.फ. २०७७/७८ भा नेऩारको 
फाङ्जषाक आङ्झथाक वङृ्जद्ध २.१% हङ्टन ेसॊशोङ्झधत प्रऺेऩण गङ्चयएको छ । िङ्झभक रुऩभा आङ्झथाक ऩङ्टनस्थााऩन हङ्टन े
अऩेऺा गङ्चयएता ऩङ्झन ऩमाटन तथा ङ्जवप्रषेण आमको च ङ्टनौतीऩूणा ऩङ्चयदृश्म य आऩूङ्झता शृ्रॊिराभा देङ्ञिएको 
अवयोधका साथै औद्योङ्झगक तथा कृङ्जष उत्ऩादनभा आएको कभीरे प्रऺेङ्जऩत आङ्झथाक वृङ्जद्ध हाॉङ्झसर गनङ्टा 
च ङ्टनौतीऩूणा नै यहेको छ । आ.फ. २०७७/७८ को फजेटभा र्ोषणा गङ्चयएको आङ्झथाक उऩामहरु जस्तै 
बतसाय दयभा गङ्चयएको हेयपयरे ऩङ्झन सो रक्ष्म प्राि गना सहमोग गने अऩेऺा गङ्चयएको छ । मी सवै 
प्रमासहरूको परस्वरूऩ आ.फ. २०७७/७८ भा फजेट र्ाटाराई कङ्ट र गाहास्थ उत्ऩादनको ६.६% भा 
सीङ्झभत गने रक्ष्म याङ्ञिएको छ ।  

 

सयकायका तीनवटै तह, सॊर्, प्रदेश, य स्थानीम तहफाट  हङ्टने अङ्झत नै तमून ऩङ्टॉजीगत िचाको कायण 
फजायभा तयरता भाङ्झथ दफाफ ऩना गएको छ ।  
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ङ्झफगतभा अनङ्टबव नगङ्चयएको कोङ्झबड-१९ को ङ्झफश्वधमाऩी आङ्झथाक अङ्झनङ्ञश्चतता अझै ऩङ्झन कामभ छ । 

नेऩारभा अनौऩचाङ्चयक अथाततत्ररे ठङ्टरो ङ्जहस्सा ओगटेका कायण आङ्झथाक सॊकङ्ट चन बै  गङ्चयवी, असभानता य 
िाद्य असङ्टयऺा फढाउन सक्न ेजोङ्ञिभ यहेको छ ।  

 

आ.फ. २०७७/७८ को फजेटरे भहाभायीको सॊकटका कायण, साभाङ्ञजक तथा आङ्झथाकस्तयभा ऩङ्टग्ने सक्न े
ऺङ्झतराई व्मवस्थाऩन गने िभभा याजस्वभा हङ्टन सक्ने सम्बाङ्जवत ङ्झगयावटराई कभ गनङ्टाका साथै िचाभा हङ्टने 
सॊबाव्म  वृङ्ञद्द्धराई सर्ाउन उऩामहरु प्रस्ताङ्जवत गङ्चयएका छन ।  

 

जोङ्ञिभ सम्फोधन गनाका ङ्झफगतभा गङ्चयएका प्रमासका अङ्झतङ्चयक्त थऩ यणनीङ्झतक तथा प्रणारीगत उऩाम 
अफरम्फन गनङ्टा आवश्मक देङ्ञिएकोछ । उङ्ञलरङ्ञित फभोङ्ञजभका भध्मभ तथा ङ्छदर्ाकारीन ङ्जवकास 
अवधायणाभा हङ्चयत तथा सभावेशी आङ्झथाक वृङ्जद्धभा  सहमोग गने सभङ्टङ्ञचत सङ्टधायका उऩामहरू सभावेश गनङ्टा 
ऩदाछ ।  

सॊिभणकारीन अथाततत्रका यणनीङ्झतक उऩामहरुभा याहत, ऩङ्टनसंयचना, ऩ ङ्टनयोत्थान तथा अनङ्टकूरनका 
चयणभा आवस्मक ऩने तत्वहरु सभावेश हङ्टन ङ्ट ऩदाछ ।   

 

१.४ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको सतदबा   

 

म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाभा १६२ जनाराई कोङ्झबड-१९को सॊिभण बएको ङ्झथमो जसभध्मे २ जनाको दङ्टिद 
भतृ्मङ्ट हङ्टन ङ्टका साथै १६० जना सॊिभण भङ्टक्त बएका ङ्झथए । मो गाउॉऩाङ्झरकाभा कोङ्झबड-१९ को ङ्झफयाभीका 
राङ्झग अस्ऩतारभा ८ शैमाको व्मवस्था गङ्चयएको ङ्झथमो बने ३ वटा क्वायेतटाइन केतद्रभा १२ वटा फेडको 
व्मवस्था गङ्चयएको ङ्झथमो । मो गाउॉऩाङ्झरकारे कोङ्झबड-१९को ङ्झनमतत्रण, ङ्झनदान य उऩचायका राङ्झग सॊर्ीम य 
प्रदेश सयकायफाट रु. १५ राि यकभ प्राि गयेको गाउॉऩाङ्झरकाको अङ्झबरेिभा देङ्ञितछ ।  

 

२. म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको अवस्था  

 

कोङ्झबड-१९ भहाभायीभा गङ्चयएको फतदाफतदीको कायणरे म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाका सम्ऩूणा साभाङ्ञजक तथा 
आङ्झथाक ङ्जिमाकराऩहरुभा असय ऩयेको देङ्ञिमो । फतदाफतदीरेकृङ्जष य औद्योङ्झगक उत्ऩादनका साथै अङ्झत 
आवश्मक फस्तङ्टको ङ्झफिी ङ्जवतयण य आऩूङ्झताभा सभेत असय गयेको ङ्झथमो । मसका साथै गाउॉऩाङ्झरका 
अततगातका तथा अतम ङ्झनकामफाट गङ्चयने ङ्जवकास ङ्झनभााणका काभहरु सभमभा सम्ऩङ्ङ हङ्टन सकेनन ् । 
एकाङ्झतय  स्वीकृत फभोङ्ञजभका मोजनाभा ऩङ्टॉजीगत िचा हङ्टन सकेन बने अकोङ्झतय याजस्व सॊकरनभा सभेत 
ह्रास देङ्ञिमो । ङ्झफकासका ङ्जिमाकराऩका राङ्झग छङ्टयाईएको फजेट ऩङ्झन कोङ्झबड-१९ को ङ्झनमतत्रण य 
सॊिङ्झभतहरुको उऩचायभा िचा गनङ्टा ऩने फाध्मताको सजृना बमो ।  धेयै भाङ्झनसहरुरे योजगायी गङ्टभाउनङ्टका 
साथै अङ्झधकाॊस गङ्चयव य सॊकटाऩङ्ङ सभूहरे आङ्झथाक सॊकटको साभना सभेत गनङ्टा ऩयमो। कोङ्झबड-१९ को 
कायणरे राभो सभम ङ्जवद्यारम फतद हङ्टॉदा समौं ङ्जवद्याथॉको ऩठनऩाठन य ङ्ञशऺा आजानभा असय ऩना गमो ।  

 

कोङ्झबड-१९ भहाभायीका कायणरे  स्वास््म सेवाभा ऩङ्झन नयाम्रो असय ऩना गमो ।  मो गाउॉऩाङ्झरकाभा 
साभातम अवस्थाभा सभेत अऩङ्टग स्वास््म कामाकताा यहने बएकारे कोङ्झबड-१९ भहाभायीको सभमभा 
स्वास््म कामाकताा य स्वास््म सङ्टङ्जवधाहरु अझ कभ बएको भहशङ्टस हङ्टन गमो ।  स्वास््म कामाकताा, 
प्रमोगशारा य स्वास््म उऩकयणको अबावका कायण, नागङ्चयकहरु साभातम उऩचायको राङ्झग ऩङ्झन ङ्ञजलराको 
सदयभङ्टकाभ जान फाध्म बए साथै गाउॉ र्यभा साभातम ङ्ञक्रङ्झनक ऩङ्झन सॊचारन गना सङ्जकएन ।  
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कोङ्झबड-१९रे साभाङ्ञजक ऺते्र, उत्ऩादन ऺेत्र, बौङ्झतक ङ्झनभााण य अतम साझा ऺेत्रभा ऩना गएको असयको 
आवश्मक ऩने बयऩदो तथा ङ्झफस्ततृ त्माङ्क तथा सूचना नबएकै कायणरे ऩङ्झन गाउॉऩाङ्झरका तहभा 
साभाङ्ञजक आङ्झथाक ऩङ्टनयोत्थान मोजना तजङ्टाभा गनाको राङ्झग कङ्छठनाई भहसङ्टस हङ्टन गमो । तसथा  ऩङ्टनयोत्थान 
मोजना कामाातवमन तथा अनङ्टगभन गनाका ऩङ्झन साभाङ्ञजक-आङ्झथाक असयको ङ्झफस्ततृ अध्ममन गनङ्टा आवश्मक 
देङ्ञिएकोछ ।  

 

म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाकाभा कृङ्जष, उद्योग य ऩमाटन रगामतका ऺेत्रभा ङ्झगयावट आएको आॊकरन गङ्चयएकोछ 
। स्वास््म भतत्रारम तथा ङ्जवश्व स्वास््म सॊगठनको सूचना अनङ्टसाय ओङ्झभिोनको सॊिभणदय कभ हङ्टदै 
गएको, भ्माङ्ञक्सन रगाउनेको सॊख्मा फढेको य साभङ्टङ्जहक योग प्रङ्झतयोधात्भक ऺभताभा फङृ्जद्ध बएफाट मस 
गाॉउऩाङ्झरका ऩङ्झन िभश् साधायण अवस्थाभा पङ्जका न रागेको अनङ्टभान गना सङ्जकतछ ।   ।  मस 
ऩषृ्ठबङू्झभभा म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकारे  स्थानीम अथाततत्रराई सभावेशी फनाई साभाङ्ञजक तथा आङ्झथाक  
ऩङ्टनयोत्थानका राङ्झग मो मोजना ङ्झनभााण  गयेको छ ।  

  

स्वास््म : केङ्जह स्वास््म सेवा जस्तै, एम्फङ्टरेतस, उऩकयण, ङ्जऩङ्झसआय ऩयीऺण रगामत अतम साभातम 
स्वास््म सेवाभा ङ्ञजलरा अस्ऩतारभा बय ऩनङ्टा ऩने बएता ऩङ्झन म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्झफगत दङ्टई फषाभा 
स्वास््म सङ्टङ्जवधाभा केही हद सम्भ प्रगङ्झत गयेको छ । मस गाउॉऩाङ्झरकारे ऩूवााधाय ङ्झनभााण रगामत ङ्झफङ्झबङ्ङ 
ऺेत्रको फजेट कटौती गयेय बएऩङ्झन कोङ्झबड-१९ ङ्झनमतत्रण गना थऩ आङ्झथाक स्रोतको व्मवस्था गयेको छ । 
मो गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩङ्झन जनताहरु कोङ्झबड ङ्झफरुद्धको भ्माङ्ञक्सनको दोस्रो िोऩ य फङ्टस्टय डोजको प्रङ्झतऺाभा 
छन ् । सीङ्झभत साधन स्रोत यहेको अवस्थाभा सभेत सॊर्ीम य प्रदेश सयकाय सॊगको सभतवमभा मस 
गाउॉऩाङ्झरकारे ङ्जऩङ्झसआय ऩयीऺण गना, कोङ्झबड-१९ सॊिङ्झभतहरुराई स्वास््म सेवा प्रदान गना य कोङ्झबड-
१९भहाभायीको सॊिभण ङ्झनमतत्रण गना  सपरता प्राि गयेकोछ ।  

  

स्थानीम अथाततत्र : फतदा-फतदीको अवङ्झधभा स्थानीम मातामात सञ्चारन नबएकारे  स्थानीम आऩूङ्झता 
प्रणारीभा अवयोध ऩङ्टग्नङ्टका साथै नागङ्चयकहरुको आवतजावत सभेत ठप्ऩ बएको ङ्झथमो । फतदाफतदी 
अवङ्झधभा ङ्झनभााण साभग्रीको आऩूङ्झता फतद बएको य काभदायरे मोजना ङ्झनभााण स्थर छोड्नङ्ट ऩयेका कायण 
ऩूवााधाय ङ्जवकासका काभभा ङ्झफरम्फ बएको ङ्झथमो । फतदाफतदी अवङ्झधभा सॊकटाऩङ्ङ अवस्थाभा यहेको सभूह 
(२५.१७ % अङ्झत गङ्चयव नागङ्चयक) रे (गाउॉ ऩाङ्झरकाको फस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत ङ्जववयण २०७८) िाद्य अबावको 
अवस्था साभना गनङ्टा ऩयेको ङ्झथमो । साथै गङ्चयव तथा अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ ऩङ्चयवाय य मस अवङ्झधभा योजगायी 
गङ्टभाएका नागङ्चयकहरू गम्बीय रुऩभा प्रबाङ्जवत हङ्टन ऩङ्टगेका ङ्झथए । गाउॉऩाङ्झरकारे ऩङ्टवा अनङ्टभान गये अनङ्टसाय  
याजस्व सॊकरन गना सकेन । याजस्वको उठङ्झत कभ बएताऩङ्झन मस गाॉउऩाङ्झरकारे ङ्जवदेश य स्वदेशभा 
योजगायी गङ्टभाएका आफ्ना नागङ्चयकहरुराई योजगायी ङ्झसजाना गनङ्टा आवश्मक देङ्ञिएको छ । तसथा, 
सभतवमात्भक कामामोजना भापा त ्स्थानीम अथाततत्रराई ऩङ्टनजॉङ्जवत गनङ्टा आवश्मक देङ्ञिएको छ । 

 

ङ्ञशऺा : फतदा-फतदीको अवङ्झधभा ङ्ञशऺा ऺेत्र ऩङ्झन ङ्झनकै नै प्रबाङ्जवत बमो । व्मवङ्ञस्थत सूचना प्रङ्जवङ्झध 
सम्फतधी ऩूवााधायको अबावभा सफै ङ्जवद्यारमरे अनराईन ऩढाइ सॊचारन गना सकेनन ्। ङ्ञशऺा ऺेत्रराइ 
ऩङ्टवावत अवस्थाभा लमाउन सूचना प्रङ्जवङ्झध सम्फतधी ऩूवााधाय ङ्जवकास य प्रवधान गनङ्टाका अङ्झतङ्चयक्त शैङ्ञऺक 
सॊस्था तथा ङ्जवद्यारमहरुराई आवश्मक सहमोग उऩरधध गयाउनङ्ट आवश्मक देङ्ञिएको छ ।   

 
 
 
 



 

167 

 

१. प्रभङ्टि सभस्माहरु  

  

स्वास््म केतद्र तथा चौकीहरुफाट अऩमााि य तमून गङ्टणस्तयको सेवा प्रवाह हङ्टन ङ्ट, ङ्ञचङ्जकत्सक तथा स्वास््म 
जनशङ्ञक्तको अबाव, स्वास््म कामाकतााहरुराई ताङ्झरभको ऩमााि व्मवस्था नहङ्टन ङ्ट य गाउॉऩाङ्झरकाभा 
एम्फङ्टरेतसको व्मवस्था नहङ्टन ङ्ट मस ऺेत्रका प्रभङ्टि सभस्माका रुऩभा यहेका छन ् । फजेटको हकभा, मो 
गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्झनबायता सॊर्ीम सशता अनङ्टदानभा यहेको छ बने ङ्झनशङ्टलक ङ्जवतयण गनङ्टाऩने औषङ्झध सभेत 
सभमभा उऩरधध हङ्टन सकेको छैन ।  

 

२. भहत्वऩूणा सवारहरु  

 

गाउॉऩाङ्झरकाभा कोङ्झबड-१९ को भहाभायी ङ्झनमतत्रण तथा आङ्झथाक साभाङ्ञजक ऩङ्टनयोत्थान सम्फतधी भहत्वऩूणा 
भङ्टद्दाहरू (issues) देहाम फभोङ्ञजभ यहेकाछन्  

 साभाङ्ञजक-आङ्झथाक ऩङ्टनयोत्थान मोजना ङ्झनभााण तथा कामाातवमन गना आवस्मक  तथा बयऩदो त्माङ्क 
एवभ ् साधन स्रोत  (जनशङ्ञक्त तथा आङ्झथाक) को अबाव  हङ्टन ङ्ट। 

 ऩङ्टनयोत्थान मोजना  कामाातवमन गने ङ्ञजम्भेवाय ईकाईको स्थाऩना हङ्टन नसक्नङ्ट । 

 गाउॉऩाङ्झरकाको कभाचायीको ऩङ्टनयोत्थान मोजना कामाातवमन गना सक्न ेऺभताको अबाव हङ्टन ङ्ट ।  

 ङ्जऩङ्झसआय ऩयीऺण प्रमोगशारा य ताङ्झरभ प्राि स्वास््मकभॉको अझै ऩङ्झन अबाव यहनङ्ट । 

 ङ्जवगतभा कोङ्झबड-१९ जस्ता भहाभायीको साभना गयेको अनङ्टबवको अबाव हङ्टन ङ्ट ।  

 

३. अवसय तथा च ङ्टनौती  

 

३.१ अवसय  

सॊर्ीम य प्रदेश  सयकायरे गाउॉऩाङ्झरकाराई स्वास््म सङ्टङ्जवधाको स्तयोङ्ङङ्झत गना उऩकयण, जनशङ्ञक्त रगामत 
आङ्झथाक सहमोग उऩरधध गयाएको छ । ऩङ्टङ्ञणाभा कामािभ जस्ता ङ्जवकास साझेदायरे आङ्झथाक तथा 
साभाङ्ञजक ऩङ्टनयोत्थान मोजना ङ्झनभााण गना सहमोग गयेका छन । वैदेङ्ञशक योजगायीफाट सीऩ प्राि गयेय 
पङ्जका एका मङ्टवाहरू व्मवङ्ञस्थत आङ्झथाक ङ्जिमाकराऩभा सॊरग्न हङ्टन उत्साङ्जहत यहेको ऩाइएको छ । 
गाउॉऩाङ्झरका रगामत सफै ङ्जवद्यारम, स्वास््म सॊस्थाभा इतटयनेट सङ्टङ्जवधा उऩरधध गयाउने नेऩार सयकायको 
नीङ्झत यहेको छ ।  

 मसै सतदबाभा मस ऺेत्र सॉग सम्फङ्ञतधत देहाम अनङ्टसायका अवसयहरु यहेको ऩाइतछ्  

 १. मो गाउॉऩाङ्झरकाभा कामायत ङ्झफङ्झबङ्ङ गैय सयकायी सॊस्था तथा ङ्जवकास साझेदायहरुरे ऩङ्टनयोत्थान मोजना 
कामाातवमन गना सहमोग गने इछछा देिाउनङ्ट ।  

२. सॊर्ीम भाङ्झभरा तथा साभातम प्रशासन भतत्रारमरे सभावेशी य ऩङ्टनयोत्थान भङ्टिी स्थानीम आङ्झथाक 
ङ्झफकास सॉग सम्फङ्ञतधत नङ्जवन आमोजनाराई सहमोग गने कामािभ फनाउनङ्ट । 

३.  गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेको स्वास््म केतद्र १५ शैमाको अस्ऩतारभा स्तयोंङ्ङती हङ्टन ङ्ट । 

४. वडा नॊ. १ य २ भा स्थाऩना बएका ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन केतद्रहरुराई बङ्जवष्मभा आउने भहाभायीहरुरे 
लमाउने ङ्जवऩद व्मवस्थाऩन गना प्रमोग गना सङ्जकन ेहङ्टन ङ्ट । 

५. कोङ्झबड-१९ भहाभायी बतदा अङ्ञर्को तङ्टरनाभा स्वास््म ऩूवााधाय य सेवाभा स्तयोङ्ङङ्झत बएको हङ्टन ङ्ट य 
ङ्जमनीहरुराई अङ्जहरेको भहाभायीको ङ्झनमतत्रण, योकथाभ, ङ्झनदान तथा उऩचायभा प्रमोग गना सङ्जकने 
अवस्थाभा यहनङ्ट । 



 

168 

६. वैदेङ्ञशक योजगायीफाट ऩेशागत सीऩ ङ्झरएय पङ्जका एका मङ्टवाहरूरे नवीन एवभ ् ङ्झसजानात्भक व्मवसाम 
शङ्टरु गना थालनङ्ट, जङ्टन सभङ्टदामका अतम मङ्टवाहरुराई सभेत प्रयेणाको स्रोत फङ्ङ सक्छ  य स्थानीम 
आङ्झथाक ङ्जवकास य ऩङ्टनयोत्थान भा मोगदान ऩङ्टयमाउन सक्छ  य ङ्ञस्थङ्झत साभातम बए ऩश्चात ऩङ्झन 
सङ्टचारु यहन सक्ने अवस्था यहनङ्ट।   

 

३.२ च ङ्टनौती  

 

कोङ्झबड-१९ भहाभायीरे स्वास््म सङ्टङ्जवधाको स्तयोङ्ङङ्झत गने, योजगायी ङ्झसजाना गने, भहाभायीको कायण फतद 
बएका व्मवसाम सॊचारन गना सहमोग गने, अङ्झत गङ्चयवहरुराई सहमोग गने तथा आङ्झथाक साभाङ्ञजक 
ऩङ्टनयोत्थानकाराङ्झग थऩ स्रोतको ऩङ्चयचारन गने जस्ता च ङ्टनौती लमाएको छ । मस गाॉउऩाङ्झरकाभा सने तथा 
नसने योग जस्तै उछच यक्तचाऩ, भङ्टटङ्टयोग, भधङ्टभेह, स्वासप्रश्वस सभस्मा, भगृौरा योग, ङ्झनभोङ्झनमा,  ऺमयोग, 
झाडाऩिारा, ऩाठेर्य िस्ने य नासूय जस्ता योगहरुको य कोङ्झबड-१९ को उऩचाय गनङ्टा जस्ता च ङ्टनौङ्झत यहेका 
छन । 

 

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा मस ऺेत्रका देहामका च ङ्टनौङ्झतहरु देङ्ञितछन : 
१.  योकथाभ केतद्र (Holding Center),  क्वायेतटाइन, स्वास््म केतद्र य अस्ऩतारभा आवश्मक 

स्वास््म सेवाभा गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनङ्टा, 
२. भहाभायीको सभमभा प्राथङ्झभकताभा ऩयेका िोऩ व्मवस्थाऩन, ङ्झनमभन य प्रङ्झतवेदन प्रणारी स्थाऩना 

जस्ता स्वास््म धमवस्थाऩकीम सङ्टङ्जवधा सङ्टङ्झनङ्ञस्श्चत गनङ्टा , 
३.  आङ्झथाक गङ्झतङ्झफङ्झधको सङ्टचारु य ऩङ्टनयोत्थानको अवस्थाभा नागङ्चयक, (ङ्जवशेष गयेय ङ्जवऩङ्ङ वगा) को 

स्वास््म य सङ्टयऺा सङ्टङ्झनङ्ञस्चत गनङ्टा,  

४. गाउॉऩाङ्झरकाभा हारको भहाभायीको सभम य बङ्जवष्मभा आउने कङ्छठनाइ व्मवस्थाऩन गना प्रबावकायी 
स्वास््म य आङ्झथाक याहत ङ्जवतयण गना ऩायदशॉ तथा प्रबावकायी सॊयचना  स्थाङ्जऩत गनङ्टा , 

५. गाउॉऩाङ्झरकाभा बङ्जवष्मभा आउन सक्ने भहाभायीको साभना गना सक्न ेय बङ्जवष्मभा आइऩने मस्ता 
सभस्माको साभना गना सक्न ेबयऩदो सॊस्थागत ऺभताको ङ्जवकास गनङ्टा, 

६. शैङ्ञऺक एवभ ्अतम सेवा प्रवाहभा सम्फद्ध सॊर् सॊस्थाहरुराई बङ्जवष्मभा ङ्झडङ्ञजटाइज गने य अनराईन 
सेवा प्रबावकायी रुऩभा उऩरधध गयाउन सक्ने प्रङ्जवङ्झध भैत्री फनाउन सहमोग गनङ्टा,  

७. अफको ६ भङ्जहनाभा सफै नागङ्चयकहरुराई सफै चयणका िोऩ रगाई सङ्जकएको अवस्था सङ्टङ्झनङ्ञश्चत 
गनङ्टा। 

 

४. रक्ष्म  

म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथाक ऩङ्टनयोत्थान बई जनताहरु साभातम अवस्थाभा  स्थानीम आङ्झथाक 
ङ्जिमाकराऩभा सॊरग्न बएको अवस्था हङ्टन ङ्टका साथै अङ्झधकाॊश सॊकटाऩङ्ङ नागङ्चयक  आङ्झथाक तथा स्वास््म 
सम्फतधी सहमोग प्राि गना सऺभ बएको हङ्टनेछन । 

 

५. उद्दशे्म  

 

साभाङ्ञजक तथभ आङ्झथाक ऩङ्टनयोत्थान मोजनाफाट स्थानीम अथाततत्रको ऩङ्टनस्थााऩन गनङ्टाका साथै म्मागङ 
गाउॉऩाङ्झरकाका जनता य सॊर् सॊस्थाहरूको अनङ्टकूरन ऺभता फढाउनङ्ट  । 

 

६.  यणनीङ्झत  
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१. कोङ्झबड-१९ फाट प्रबाङ्जवत उद्योग, व्माऩाय, कृङ्जष, ऩमाटन य शैङ्ञऺक सॊस्थाहरुराई साभातम अवस्थाभा 
पकााउन सहमोग गने । 

२. याहत व्मवस्थाऩन, ऩङ्टनसंयचना य बङ्जवष्मभा आइऩने भहाभायी व्मवस्थाऩन गना स्थानीम अनङ्टकूरन 
ऺभताको ङ्जवकास गने ।   

 

साभाङ्ञजक आङ्झथाक ऩङ्टनयोत्थानको ढाॊचा  

 

अततयााङ्जष्डम, ऺेत्रीम य याङ्जष्डम अभ्मासको आधायभा म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक- आङ्झथाक ऩङ्टनयोत्थान 
मोजनाको ढाॉचाराई, तीनवटा चयणभा ङ्जवबाजन गङ्चय देहाम फभोङ्ञजभ तजङ्टाभा गङ्चयएकोछ:  

(क) याहत (ि) ऩङ्टनसंयचना  य (ग) अनङ्टकङ्ट रन य ङ्छदगो वङृ्जद्ध   

 

ऩङ्जहरो चयण : याहत  

मस चयणभा, भहाभायीको तत्कार स्वास्थभा ऩनासक्ने असयफाट जनताराइ फचाउनङ्टका साथै जीवनमाऩन य 
सॊकटाऩङ्ङ अवस्था तमङ्टङ्झनकयणभा सहमोग उऩरधध गयाउनभा प्राथङ्झभकता ङ्छदइने छ ।    

दोस्रो चयण : ऩङ्टनसंयचना   

भहाभायी ङ्झनमतत्रणभा आएऩङ्झछ य सॊिभण दय र्टेऩङ्झछ, मो चयणभा  अथाततत्र ङ्जवस्तायै िङ्टरा गङ्चयनछे य 
ऺभता वृङ्जद्ध तपा  ङ्झनदेङ्ञशत गङ्चयनेछ । मो चयणभा, स्वास््म प्रणारीको सफरीकयण एवॊ नमाॉ साभातम 
अवस्थाभा पकााउन स्थानी योजगायी ङ्झसजानाका भाध्मभफाट हङ्चयत य ङ्झडङ्ञजटर अथाततत्रको ङ्जवकासभा 
सहमोग ऩङ्टयमाइने छ।  

 

तेस्रो चयण : अनङ्टकङ्ट रन य ङ्छदगो वङृ्जद्ध   

मस अनङ्टकूङ्झरत ऩङ्टनयोत्थानको चयणभा कामाातवमन गङ्चयने यणनैङ्झतक ङ्जिमाकराऩराइ नमाॉ रगानीका 
अवसयभा केङ्ञतद्रत गदै भहाभायी ऩङ्झछको अवस्थाभा गङ्चयने स्थानीम आङ्झथाक वृङ्ञध्दराइ ङ्छदगो, सभावेशी, य 
अनङ्टकूङ्झरत फनाउने ध्मेमका साथ ऩङ्टनासॊयचना गनाभा केङ्ञतद्रत गङ्चयनछे । मस चयणफाट भाङ्झथ उठेऩङ्झछ, 
बङ्जवष्मभा आइऩने भहाभायीको सॊकट धमवस्थाऩन गना गाॉउऩाङ्झरका थऩ सऺभ बएको हङ्टनेछ ।  

 

७. यणनीङ्झत तथा कामानीङ्झत  

 

यणनीङ्झत कामानीङ्झत 

१. कोङ्झबड-१९ फाट प्रबाङ्जवत उद्योग, व्माऩाय, कृङ्जष, ऩमाटन य शैङ्ञऺक सॊस्थाहरुराई साभातम अवस्थाभा 
पकााउन सहमोग गने 
१.१ नागङ्चयकको जीवन 
फचाउन प्राथङ्झभकता ङ्छदने 
। 

याहत चयण  

क) सावाजङ्झनक स्वास््म सम्फतधी आकङ्ञस्भक सेवा य आवश्मकता अनङ्टसाय 
सावाजङ्झनक स्वास््म तथा सयसपाई सम्फतधी अङ्झबमान (हात धङ्टने, भास्क 
प्रमोग गने य साभाङ्ञजक दङ्टयी कामभ गने) सॊचारन गङ्चयनछे । 

ि) कोङ्झबड-१९को ऩयीऺण, सम्ऩका  ऩङ्जहचान, य भहाभायी सम्फतधी त्माङ्क 
सॊकरन गङ्चयनेछ । 

ग) भहाभायीको अवस्थाभा य त्मसऩङ्झछ ऩङ्झन प्रबावकायी रुऩभा िानेऩानी य 
सयसपाई (WATSAN) राई व्मवस्थाऩन गङ्चयनछे । 
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ऩङ्टनसंयचना चयण : स्वास््म प्रणारी   

क) ङ्झनङ्ञज ऺेत्रको सहबाङ्झगता सङ्टदृढ फनाइनेछ । 

ि) िोऩ कामािभ ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ य ङ्झफशेषगयी गङ्चयव य सॊकटाऩङ्ङ ऩङ्चयवायराई 
प्राथङ्झभकता ङ्छदइनङ्टका साथै कसैराई ऩङ्झन सेवाफाट फङ्ञतचत गङ्चयने छैन । 

ग) ङ्झफकट ऺेत्रका फङ्ञस्तहरुभा टेरी–भेङ्झडङ्झसनको शङ्टरुवात गङ्चयनेछ । 

ङ्छदगो अनङ्टकङ्ट रन ऺभता वङृ्जद्ध चयण: भहाभायीको असय फहन गना सक्न ेस्वास््म 
प्रणारी स्थाङ्जऩत गना आकङ्ञस्भक य आवश्मक दङ्टवै िारे स्वास््म सेवा प्रवाहराइ 
धमवङ्ञस्थत गनाका राङ्झग standard operating procedures (SOPs) रागङ्ट गङ्चयनेछ । 

१.२ सॊर्ीम य प्रदेश 
सयकाय तथा ङ्जवकास 
साझेदाय एवॊ 
गैयसयकायी सॊस्था 
सॊगको सभतवमभा 
गङ्चयव तथा सॊकटाऩङ्ङ 
ऩङ्चयवायको सॊयऺण 
गने  । 

याहत चयण: आकङ्ञस्भक साभाङ्ञजक उद्धाय 

(क) फतदा-फतदीको सभमभा य ङ्जवऩद ऩयेको फेरा िाद्य सङ्टयऺाका राङ्झग गङ्चयव य 
सॊकटाऩङ्ङ सभूहहरुराई नगद तथा िाद्य साभाग्री हस्ताततयण गङ्चयनेछ । 

(ि) भहाभायीभा योजगायी गङ्टभाएका य सॊकटाऩङ्ङ नागङ्चयकहरु (गङ्चयफ, जेष्ठ 
नागङ्चयक, जग्गा जङ्झभन य र्यफास ङ्झफहीन, ङ्जवऩङ्ङ  य फङ्ञञ्चङ्झतभा ऩयेका य 
अऩाङ्गता बएका) राई ङ्झछटो योजगायी ङ्झसजाना गना प्रधानभतत्री योजगाय 
कामािभभा आफद्ध गङ्चयनेछ । 

ऩङ्टनसंयचना: भानव ऩङ्टॉजी ङ्जवकास  

क) थऩ योजगायी ङ्झसजाना गना सावाजङ्झनक बौङ्झतक ङ्झनभााणका आमोजनाराई 
श्रभभूरक ङ्झफङ्झधफाट कामाातवमन गङ्चयनेछ । 

ि) स्थानीम अथाततत्रराइ चरामभान फनाउनका राङ्झग नमाॉ व्मवसाम शङ्टरु गना 
एवभ साङ्जवकभा यहेको धमवसाम सॊचारन गना सॊर्, प्रदेश य स्थानीम 
तहतहफाट सयकायी अनङ्टदान उऩरधध गयाउने य फाङ्ञणज्म फैंक, तथा रर्ङ्ट 
ङ्जवत्तीम एवॊ सहकायी सॊस्था भापा त सहङ्टङ्झरमतऩूणा ऋण ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । 

ग) सेवा प्रवाहभा ङ्झडङ्ञजटर सॊयचनाको ङ्जवकास य प्रमोग गङ्चयनेछ । 

र्) सवै वडाभा यहेका सॊकटाऩङ्ङ य गङ्चयवराई रङ्ञऺत गयी योजगायी य श्रभ 
शङ्ञक्तको उऩरधधताको अवस्था सम्फतधी अध्मावङ्झधक अङ्झबरेि तमाय 
गङ्चयनेछ  । 

अनङ्टकूरन ङ्छदगो ऺभता वङृ्जद्ध चयण:    

क) योजगायी ङ्झसजाना गने कामािभभा सभता य सभावेङ्ञशता रागङ्ट गङ्चयनेछ । 

ि) सावाजङ्झनक ङ्जवद्यारमका राङ्झग  इ-सेवा य दङ्टय ङ्ञशऺाको राङ्झग आवश्मक ऩङ्टवााधाय 
य सॊयचना ङ्जवकास गङ्चयनछे य गङ्चयव य सॊकटाऩङ्ङ फार फाङ्झरकाको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत  
गङ्चयनेछ ।  

२. याहत व्मवस्थाऩन, ऩङ्टनसंयचना य बङ्जवष्मभा आइऩने भहाभायी व्मवस्थाऩन गना स्थानीम अनङ्टकूरन ऺभताको 
ङ्जवकास गने । 
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२.१ योजगायी ङ्झसजाना  

 

 

 

 

 

२.२ ङ्छदगो व्मवसाम वृङ्जद्ध   

याहत चयण:  आकङ्ञस्भक आङ्झथाक प्माकेज   

क) भहाभायीको कठीन सभमभा धमाऩाङ्चयक पाभा, कृङ्जष पाभा, उद्योग,  तथा 
व्मङ्ञक्तगत उद्यभीराई तयरता अबाव हङ्टन नङ्छदन आवस्मक नगद उऩरधध 
गयाइने छ । 

 ि) सॊर्ीम सयकाय य फैंक ङ्जवत्तीम सॊस्था सॉग सभतवम गयी भहाभायीको सभमभा 
ऋण ङ्झतने अवङ्झध ऩङ्टन्सॊयचना गने नीङ्झत अवरम्फन गना ऩहर गङ्चयनेछ । 

ग)  योजगायीको दय कामभ याख्न ङ्झफशेष गङ्चय कृङ्जष य ऩमाटन ऺेत्रभा भहाभायीफाट 
अङ्झत प्रबाङ्जवत बएका व्मवसामराई सॊर्ीम य प्रदेश सयकायको सभतवमभा 
आङ्झथाक सहमोग प्माकेज लमाउन ऩहर गङ्चयनछे । 

ऩङ्टनसंयचना चयण : व्मवसाम ऩङ्टनसंयचना तथा ऋण व्मवस्था   

क) फैदेङ्ञशक योजगायीफाट पङ्जका एका मङ्टवाराई आधङ्टङ्झनक तथा उछच प्रङ्जवङ्झधभा 
आधाङ्चयत कृङ्जष धमवसाम, ऩमाटनभा आधाङ्चयत आङ्झथाक ङ्जिमाकराऩ तथा साना 
तथा भझौरा व्मवसामभा आकङ्जषात गङ्चयनछे । 

ऺभता वङृ्जद्ध तह:  हङ्चयत व्मवसाम ङ्जवकास तथा योजगायी ङ्झसजाना   

(क) इ-कभसाको सॊयचना ङ्जवकास गना ङ्जवत्तीम ऩूवााधाय सङ्टदृढ गङ्चयनेछ य ङ्झनङ्ञज 
ऺेत्रराई हङ्चयत कृङ्जष व्मवसामभा सॊरग्न गयाइनेछ । 

 

८. प्रभङ्टि कामािभ तथा ङ्जिमाकराऩ  

 

भङ्टख्म आमाभहरू प्रभङ्टि कामािभ तथा ङ्जिमाकराऩ 

याहत तह ऩङ्टनसंयचना तह ऺभता वङृ्जद्ध तह 

स्वास््म   (क) HOLDING केतद्र य 
क्वायेतटाइन सङ्टङ्जवधा 
स्तयोङ्ङङ्झत  

(ि) अङ्झत आवश्मक स्वास््म 
सेवा प्रवाहभा तमूनतभ 
कामाातवमनका राङ्झग 
भाऩदण्ड सङ्जहतको 
प्रकृमा  (Standard 

Operating Procedures 
(SOPs) तजङ्टाभा गयी 
कामाातवमन । 

(ग) स्वास््म कभॉको ऺभता 
ङ्जवकास । 

(क) सावाजङ्झनक स्वास््म 
प्राथङ्झभकता जस्तै, िोऩ, 
सङ्टऩङ्चयवेऺण य प्रङ्झतवेदन 
प्रणारीको स्तयोङ्ङङ्झत  

(ि) कोङ्झबड-१९ य अतम स्वास््म 
सेवा प्रवाहभा ङ्झनङ्ञज ऺते्रको 
प्रबावकायी सहबाङ्झगता । 

(ग) अथाततत्र िङ्टरेऩङ्झछ ङ्झनजी 
ऺेत्रको स्वास््मभा 
सहबाङ्झगता य सङ्टयऺा 
सम्फतधी रुऩयेिा सङ्जहतको 
ङ्झनदेङ्ञशका ङ्झनभााण । 

(क) आकङ्ञस्भक य 
अङ्झतआवश्मक सेवाभा 
आकङ्ञस्भक याहत मोजना 
य SOPs रागङ्ट । 

(ि) स्वास््म ऺेत्रको पोहय 
व्मवस्थाऩनका राङ्झग 
कामाङ्जवङ्झध ङ्झनभााण य 
कामाातवमन ।टेरी–
भेङ्झडङ्झसन जस्ता नमाॉ सेवा 
प्रवाह ङ्जवङ्झधको प्रमोग । 

(ग) स्थानीम स्वास््म सेवा 
प्रफाह सॊयचनाको 
सङ्टदृङ्जढकयण । 



 

172 

भङ्टख्म आमाभहरू प्रभङ्टि कामािभ तथा ङ्जिमाकराऩ 

याहत तह ऩङ्टनसंयचना तह ऺभता वङृ्जद्ध तह 

साभाङ्ञजक  

 

(क) आकङ्ञस्भक रुऩभा नगद 
तथा वस्तङ्टको रुऩभा  
स्थाङ्जऩत सेवाप्रवाह 
प्रणारीका भाध्मभफाट 
सेवा हस्ताततयण 
गङ्चयनङ्टका साथै साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺाका साथै स्थानीम 
योजगायी कामािभ 
सॊचारन  । 

(ि) प्रधानभतत्री योजगाय 
कामािभ जस्ता 
ङ्झफध्मभान कामािभको 
सेवा ङ्जवस्ताय   

(ग) ङ्जटबी, येङ्झडमो, एसएभएस, 

इतटयनेट, भङ्टङ्छद्रत साभग्री 
प्रमोग गने सफैका राङ्झग 
दूय ङ्ञशऺा कामािभहरू 
रागङ्ट गना सावाजङ्झनक 
ङ्जवद्यारमहरूराई 
सहमोग । 

 

(क) गङ्चयफ य सॊकटाऩङ्ङ हरूराई 
नगद वा वस्तङ्टगत 
हस्ताततयण गने य 
इरेक्रोङ्झनक ब ङ्टक्तानी 
प्रणारीहरू प्रमोग गने । 

 (ि) सावाजङ्झनक ऩूवााधाय ङ्झनभााण 
(ऩङ्चयमोजना) भा योजगायी 
ङ्झसजाना । 

 (ग) राबग्राहीहरू ऩङ्जहचान गना 
का साथै कामािभहरू 
सभतवम गना भद्दत गनाका 
राङ्झग साभाङ्ञजक दताा य 
अङ्झबरेङ्ञिकयण कामािभ 
सङ्टचारु गने । 

 (र्) भहाभायीको सभमभा ङ्जवद्यारम 
छाडेका फारफाङ्झरकाराई 
ङ्जवद्यारमभा पकााउनका 
राङ्झग कामािभ सॊचारन 
गने । 

 

(ङ) कृङ्जष ऺेत्रसॉग सम्फतधी छोटो 
अवङ्झधको व्मावसाङ्जमक 
ताङ्झरभको आमोजना गने 
। 

 

(क) अनौऩचाङ्चयक ऺते्रभा कामायत 
जनशङ्ञक्तराई सॊरग्न 
गयाउन ङ्जवद्यभान मोगदान 
भूरक मोजना तथा  
कामािभहरूको ढाॉचा 
राई सङ्टदृढ गने  । 

 

(ि) साभाङ्ञजक सङ्टयऺा बत्ताराई 
प्रबावकायी रूऩभा रागङ्ट 
गना साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
प्रणारीराई सङ्टदृढ गने । 

 

(ग) बङ्जवष्मभा आउने भहाभायी 
साभना सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गना 
साभाङ्ञजक 
अङ्झबरेङ्ञिकयणराई ऩूणा 
रूऩभा प्रमोग गने । 

 

(र्) जीङ्जवकोऩाजान  

योजगायी गङ्टभाएकाहरूराई ऩङ्टन: 
सीऩभरक ताङ्झरभ ङ्छदई  
ऩङ्टन: योजगायी प्रदान गने 
। 

 (e) सॊचाय ऩङ्टवााधायको 
सॊजारीकयण य ङ्जवस्ताय 
फढाएय, आऩतकारीन 
ङ्ञशऺा सञ्चारन प्रङ्जिमाहरू 
अऩनाई ई-ङ्ञशऺा 
सेवाहरूको ङ्जवकास य 
ङ्जवतयण गयेय थऩ 
भहाभायीहरू साभना गना 
ङ्ञशऺा प्रणारीराई फङ्झरमो 
फनाउने । 
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भङ्टख्म आमाभहरू प्रभङ्टि कामािभ तथा ङ्जिमाकराऩ 

याहत तह ऩङ्टनसंयचना तह ऺभता वङृ्जद्ध तह 

आङ्झथाक  

(क) कृङ्जष तथा 
ऩशङ्टऩारन 

(ि) उद्योग तथा 
व्माऩाय  

(ग) सेवा ऺते्र  

(ऩमाटन, व्माऩाय, 

होटर, 

मातामात..) 

 

(क) ऩमाटन य कृङ्जष जस्ता 
प्राथङ्झभकताका 
ऺेत्रहरूका राङ्झग 
ङ्झनधााङ्चयत सभमका राङ्झग 
अनङ्टदानको रुऩभा  
आऩतकारीन ङ्जवत्तीम 
याहत प्माकेजको 
व्मवस्था । 

 

(ि) साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
सहङ्टङ्झरमत  सभमभै 
ङ्जवतयण । 

(ग) कयहरू य सेवा शङ्टलकभा 
ङ्झतने अफङ्झध फढाई 
अस्थामी याहत प्रदान,  

ज्माराको रागी अनङ्टदान 
प्रदान, भहत्वऩूणा 
साभग्रीहरूको राङ्झग 
आमात शङ्टलक ङ्झनरम्फन, 

य िेङ्झडट स्कोयहरूभा 
ऩने प्रबावफाट हटाउने 
। 

 (र्) प्रबाङ्जवत ङ्जकसानहरूराई 
वडा कामाारमहरू  फाट 
याहत प्माकेजहरू (फीउ 
य भर) को ङ्जवतयण य 
िाद्य सङ्टयऺा 
आवश्मकताहरू ऩूया 
गना कृङ्जष उत्ऩादनहरू 
िङ्चयद । 

(क) छनोट बएका पभा हरुराई 
ङ्झनङ्ञश्चत सभम सम्भ 
सम्ऩङ्टयक  वा सशता 
अनङ्टदानहरू, ऋणको 
ऩङ्टनसंयचना य इङ्ञक्वटी  
जस्ता थऩ सङ्टङ्जवधा प्रदान 
गने  । 

(ि) ऊजाा दऺता, स्वछछता य 
सयसपाइ, पोहोय 
व्मवस्थाऩन,  सपा 
प्रङ्जवङ्झधहरू अऩनाउने य 
हङ्चयत रगानीका राङ्झग 
ङ्जवत्तीम प्रोत्साहनहरू प्रदान 
। 

 (ग) रगानीको स्वीकृङ्झतको 
प्रङ्जिमाहरूराई व्मवङ्ञस्थत 
य सयर फनाउने । 

 

(र् ) भोफाइर फैंङ्जकङ य ङ्झडङ्ञजटर 
ङ्जवत्तीम सेवाहरूको ऩहङ्टॉच य 
कबयेज ङ्जवस्ताय तथा ङ्झफना 
ङ्झधतोभा आधाङ्चयत ऋणको 
प्रमोग फढाउने । 

(ङ) ङ्झडङ्ञजटर साऺयता प्रवद्धान गना 
य इतटयनेट य 

कम्प्मङ्टटयहरूभा ऩहङ्टॉच सहज 
फनाउन सूचना प्रङ्जवङ्झध 
केतद्रहरूको  स्थाऩनाभा 

सहमोग गने । 

 

(क) अनौऩचाङ्चयक उद्यभहरूको 
राङ्झग ङ्झडङ्ञजटर ङ्जवत्तीम 
सेवाहरू, भोफाइर फैंङ्जकङ, 

य ङ्झडङ्ञजटर साऺयता 
भापा त ङ्जवत्तीम ऩहङ्टॉच 
फढाउने। 

 (ि) ङ्झनङ्ञश्चत जभानतबतदा फढी 
ऋण ङ्छदने आधायराई 
ङ्जवस्ताय गना िेङ्झडट 
सूचना य ङ्चयऩोङ्जटाङ ऐन य 
सॊशोङ्झधत सङ्टयङ्ञऺत 
कायोफाय ऐन रागू गने 
। 

 (ग) िाद्य बण्डायण य ङ्जवतयण 
ऩूवााधायभा रगानी । 

(र्) रगानी सम्फतधी वातावयण 
सङ्टधायभा जोड ङ्छदने। 

 ङ) ऩमाटन गततव्महरूभा 
वातावयणीम व्मवस्थाऩन 
( पोहयभैरा व्मवस्थाऩन, 
शङ्टद्ध हवा प्रवाह, सङ्टयङ्ञऺत  
य गङ्टणस्तयीम ऩानी) 
ऩमाटन गततव्म तथा 
इको-ऩमाटन प्रफद्धान 
गनाका राङ्झग ङ्झनदेङ्ञशका 
तजङ्टाभा गने । 
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९. अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध  

 

साभाङ्ञजक य स्वास््म ऩङ्टनस्थााऩन आमाभ् मोजना अवङ्झधको अतत्म सम्भभा मोजनाभा ऩयेको १५ शैमाको 
अस्ऩतारराई उऩकयण (एम्फङ्टरेतस, ऩयीऺण प्रमोगशारा, अत्मावश्मक औषङ्झध), स्वास््मकभॉको ऺभता 
अङ्झबवृङ्जद्ध, ङ्जवशेष सेवा (ऩीसीआय ऩयीऺण, कोङ्झबड–१९) सङ्जहत ऩूणा रूऩभा सञ्चारन बएको हङ्टनेछ । 
कोङ्झबड-१९ य अतम बाइयर भहाभायीको उऩचाय सहज रूऩभा उऩरधध बएको हङ्टनेछ । ङ्जवकेतद्रीकृत 
स्वास््म सेवाका राङ्झग एकैसाथ ६ स्वास््म चौकीको सेवा प्रवाहभा स्तयोङ्ङङ्झत बएको हङ्टनेछ ।  
 

आङ्झथाक ऩङ्टनरुत्थान आमाभ् स्थानीम तहभा वाङ्जषाक रूऩभा कङ्ञम्तभा १०० योजगायी ङ्झसजाना बएको हङ्टनेछ । 
कङ्ञम्तभा ऩाॉचवटा ऩमाटन गततव्म सङ्टचारु बएका हङ्टन ेछन । कम्तीभा १० वटा स्टाटा-अऩ व्मवसामराई 
सहमोग गङ्चयएको हङ्टनेछ । वैदेङ्ञशक योजगायीफाट पकेका कङ्चयफ १० मङ्टवाराई हाईटेक कृङ्जष पाभा य 
ऩशङ्टऩारन पाभा स्थाऩनाभा सहमोग ऩङ्टगेको हङ्टनछे । फैङ्क, सहकायी, ङ्झनजी ऺेत्र, ङ्जवकास साझेदाय य 
सङ्घीम कोषराई ऩङ्चयचारन गयी योजगायी गङ्टभाएका सफै ङ्जवऩङ्ङ, गङ्चयफ, सीभाततकृत जनताराई स्वयोजगाय 
मोजना स्थाऩना गना सहमोग ऩङ्टगेको हङ्टनेछ ।  
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िण्ड- ३ 
भध्मकारीन िचा सॊयचना 

 

१.१ ऩङ्चयचम 

१. ऩषृ्ठबङू्झभ 

 आवङ्झधक मोजना य वाङ्जषाक फजेट तथा कामािभ फीच अततयसम्फतध स्थाङ्जऩत गना तथा सीङ्झभत स्रोत 
साधनराई आदशातभ उऩमोगका राङ्झग प्राथङ्झभकताका ऺेत्रभा िचा गयी उछच प्रङ्झतपर प्राि गना, 
सावाजङ्झनक ङ्जवत्त व्मवस्थाऩनभा कङ्ट शरता अङ्झबवृङ्जद्ध य ऩायदशॉ एवभ अनङ्टभानमोग्म फजेट प्रणारीको 
ङ्जवकास गना भध्मभकारीन िचा सॊयचना एक भहत्वऩूणा भाध्मभ हो।दशौं मोजना (२०५९-२०६४) 
देङ्ञि शङ्टरु बएको मो प्रणारी फीचको अवङ्झधभा ङ्जवङ्जवध कायणरे ङ्झनयततयता ऩाउन नसके ऩङ्झन मसको 
प्रबावकाङ्चयताराई रृदमॊगभ गदै रोकततत्रको स्थाऩनाऩङ्झछ अततय सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन, 

२०७४ तथा आङ्झथाक कामाङ्जवङ्झध तथा ङ्जवत्तीम उत्तयदाङ्जमत्व ऐन, २०७४ रे तीनै तहका सयकाय 
(सॊर्, प्रदेश य स्थानीम तह) रे प्रत्मेक आङ्झथाक वषा वाङ्जषाक आम व्ममको ङ्जववयण प्रस्तङ्टत गदाा 
अङ्झनवामा रूऩभा भध्मभकारीन िचा सॊयचना तजङ्टाभा गनङ्टाऩने व्मवस्था गयेको छ । ऐनको सो 
प्रावधानराई अनङ्टशयण गदै मस गाउॉऩाङ्झरकाको ऩङ्जहरो आवङ्झधक मोजना (२०७८-०८३) का नीङ्झत 
य प्राथङ्झभकता तथा स्थानीम आवश्मकता य प्राथङ्झभकता फीच साभञ्जस्मता कामभ गदै स्थानीम तहको 
भध्मभकारीन िचा सॊयचना ङ्छदग्दशान २०७८ को भागादशानको अधीनभा यही मो भध्मकारीन िचा 
सॊयचना तमाय गङ्चयएको छ। छ।मस गाउॊऩाङ्झरकाभा वहङ्टफङ्जषाम मोजनाको रुऩभा कङ्ट नै ऩङ्झन मोजना 
सॊचारनभा नआएकोरे आमोजनागत रुऩभा ङ्झत्र-वषॉम फजेट प्रऺेऩण गङ्चयएको छैन।फाङ्जषाक 
कामािभभा उलरेि गङ्चयएका सफै आमोजना ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकताकै बएकोरे कामािभक प्राथङ्झभकता 
उलरेि गङ्चययहनङ्टऩने बएन।जोङ्ञिभ ऩऺको उलरेि भाङ्झथ तका फद्ध िाकाभा नै उलरेि बैसकेकोरे 
महाॉ उलरेि गङ्चयएको छैन। 

 

२. अवधायणा तथा उद्दशे्म 

 मो सावाजङ्झनक ङ्जवत्त व्मवस्थाऩनको भहत्वऩूणा औजाय हो।मसरे स्रोत साधनको मथाथाभूरक 
आकरन गने य त्मसको आदशातभ उऩमोगका राङ्झग प्राथङ्झभकता ङ्झनधाायण गयी भध्मभकारीन 
(ङ्झत्रवषॉम) प्रऺेऩण गदाछ । मस अततगात सभङ्जष्टगत फजेट तथा नङ्झतजा िाका तमाय गङ्चयतछ। मो 
चङ्जिम ङ्जहसाफरे प्रत्मेक वषा तमाय गङ्चयतछ।मसभा ऩङ्जहरो वषाको वास्तङ्जवक िचा य स्रोतको अनङ्टभान 
गङ्चयएको छ बने आगाभी दङ्टई वषाको राङ्झग प्रऺेऩण गङ्चयएको छ।चारङ्ट वषाको कामाातवमन सभीऺाका 
आधायभा आगाभी २ वषाको ऩङ्चयभाजान गदै एक वषा थप्दै रङ्झगनछे।मसका उद्दशे्म ङ्झनम्नानङ्टसाय छन:् 
क.  आवङ्झधक मोजना य वाङ्जषाक कामािभफीच अततयसम्फतध स्थाङ्जऩत गदै ङ्जवङ्झनमोजन कङ्ट शरता 

कामभ गनङ्टा। 

ि.  मोजनाको प्राथङ्झभकीकयण गयी प्राथङ्झभकता प्राि मोजनाभा स्रोत सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनङ्टा। 
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ग.  स्थानीम तहराई प्राि हङ्टने आततङ्चयक तथा वाह्यश्रोमको वस्तङ्टङ्झनष्ठ अनङ्टभान गयी फजेट िाका 
तमाय गनङ्टा, 

र्.  सावाजङ्झनक िचाराई कङ्ट शर, प्रबावकायी य नङ्झतजाभङ्टिी फनाउनङ्ट। 

ङ.  फजेट अनङ्टभानराई मथाथाऩयक फनाउनङ्ट। 

३.  सॊस्थागत व्मवस्था 
 स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६६ भा गाउॉऩाङ्झरकाको अध्मऺको सॊमोजकत्वभा 

वजेट अनङ्टभान तथा स्रोत ङ्झनधाायण सङ्झभङ्झतको व्मवस्था गङ्चयएको छ।मसै सङ्झभङ्झतरे भध्मकारीन िचा 
सॊयचना सम्फतधभा सभग्र ङ्झनदेशन ङ्छदन,े आगाभी ३ वषाको सभग्र िचाको प्रऺेऩण गने, प्रऺेङ्जऩत कङ्ट र 
स्रोत य िचाको आधायभा ङ्जवषमऺेत्रगत िचाको सीभा ङ्झनधाायण गने कामा गदाछ।भध्मभकारीन िचा 
सॊयचना तमायीका राङ्झग प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृतको सॊमोजकत्वभा गाउॉऩाङ्झरकाका सफै ङ्जवषमगत 
शािा प्रभङ्टिहरू सदस्म य मोजना शािा प्रभङ्टि सदस्म सङ्ञचव यहने गयी कामादरको व्मवस्था 
गङ्चयएको छ। 

४. तजङ्टाभा प्रङ्जिमा 
 कामादरफाट ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतसॉग सभतवम गयी आमोजनाहरूको ङ्झत्रवषॉम प्रऺेऩण सङ्जहतको 

छरपर तथा ङ्जवश्लषेण, ङ्जवषमगत रूऩभा प्राथङ्झभकीकयण सङ्जहत फजेट अनङ्टभान तथा स्रोत ङ्झनधाायण 
सङ्झभङ्झतभा ऩेस गङ्चयनेछ य सङ्झभङ्झतफाट उक्त ङ्झत्रवङ्जषाम स्रोत य िचाको अनङ्टभान सङ्जहतको प्रऺेऩण 
कामाऩाङ्झरकाभा ऩेस गयी स्वीकृत बएऩङ्झछ कामाातवमन गङ्चयनेछ। 

१.२  भध्मकारीन िचा सॊयचनाको सोच, रक्ष्म, उद्दशे्म तथा यणनीङ्झत 

(१) दीर्ाकारीन सोच: “सङ्टतदय, सङ्टिी, सङ्ट-सॊस्कृत य सभदृ्ध म्मागङ” 
(२)  आवधिक मोजनाको समष्टटगत ऱक्ष्य:  

सङ्टशासनको प्रत्माबङू्झत सङ्जहतको सभताभूरक ङ्छदगो साभाङ्ञजक, आङ्झथाक ङ्जवकास बएको हङ्टने  

(३) आवङ्झधक योजनाको सभङ्जष्टगत उद्दशे्म 
१.  म्मागङवासीको योजगायी य आमभा वृङ्जद्ध गयी जीवनस्तय सङ्टधाय गनङ्टा 
२.  ङ्ञशऺा, स्वास््म रगामत साभाङ्ञजक ऺेत्रको सभताभूरक ङ्जवकास गनङ्टा 
३.  गङ्टणस्तयीम बौङ्झतक ऩूवााधायको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय गनङ्टा, 
४.  वन वातावयण, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता को सॊयऺण य प्रफधानका साथै जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान 

अनङ्टकूरन य ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फतधी कामा प्रबावकायी रूऩभा गनङ्टा, 
५.  सस्थागत सङ्टदृढीकयण गदै सङ्टशासनको प्रत्माबतू गनङ्टा 

(४)  सभङ्जष्टगत यणनीङ्झत 

1. कृङ्जषराई व्मवसामीकयण गयी भूलम शृ्रङ्खराभा आफद्ध गने, 
2. उद्यभशीरताको ङ्जवकास गयी स्थानीम उत्ऩादनभा आधाङ्चयत उद्योग, व्माऩाय तथा 

व्मवसामको प्रवधान गने 
3. आधायबतू य भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा गङ्टणस्तयीम य योजगायीभूरक वनाउन,े 
4. आधायबतू स्वास््म सेवा सवासङ्टरब फनाउन,े 
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5. स्थानीम ङ्जवकास तथा शासन प्रणारीभा सभावेशीताको अङ्झबवृङ्जद्ध गने, 
6. मातामात, ङ्जवद्यङ्टत, ङ्झसॊचाई, बवन, सञ्चाय जस्ता ऩूवााधायको ङ्झनभााण तथा ङ्जवस्ताय गने 
7. ङ्जवकास य वातावयण वीच सततङ्टरन कामभ गने, 
8. स्थानीम ङ्जवकासराई जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान अनङ्टकङ्ट रन फनाउन ेय ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन गने, 
9. ङ्जवकास य सेवा प्रवाहभा सङ्टशासन अङ्झबवृङ्जद्ध गने 

ि (३.१) सावाजङ्झनक िचाको ऺते्रगत प्रऺऩेण (रु. रािभा) 
ि.सॊ ङ्जववयण ०७७—७८  

मथाथा 
०७८—७९ ०७९—८०  

प्रऺऩेण 
०८०—८१  
प्रऺऩेण 

(आधाय वषा) फजेट अनङ्टभान 
१ कूर फजेट िचा ३००८ ४४९१ ४८४१ ५१७१ 

१.१ चारङ्ट फजेट १४४४ २१५६ २३,२४ २४,८२ 

१.२ ऩङ्टॉजीगत फजेट १५,६४ २३,३५ २५,१७ २६,८९ 

२ ङ्जवकास फजेट िचाको 
ऺेत्रगत फाॉडपाॉड 

२४,५० ३४,४९ ३७,४७ ४०,२२ 

२.१ आङ्झथाक ङ्जवकास ९५ २,८० ३,२९ ३,६८ 

२.१.१ कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन  ४४ २,०९ २,३० २,५३ 

२.१.२ उद्योग तथा व्माऩाय  २१ ३५ ४० ४४ 

२.१.३ श्रभ तथा योजगायी  — — १२ १५ 

२.१.४ ऩमाटन तथा सॊस्कृङ्झत ३० ,३५ ३९ ४३ 

२.१.५  गङ्चयफी ङ्झनवायण  — १ ५ ८ 

२.१.६ ङ्जवत्तीम तथा सहकायी ऺते्र — — ३ ५ 

२.२ साभाङ्ञजक ङ्जवकास १२,७४ १७,६९ १८,५३ १९,५४ 

२.२.१ ङ्ञशऺा  ६,९९ १०,९९ ११,४६ १२,०३ 

२.२.२ मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द ४३ ४६ ५१ ५६ 

२.२.३ स्वास््म तथा ऩोषण  ३,८४ ३,७१ ३,९० ४,०९ 

२.२.४ रैङ्झगक सभानता तथा 
साभाङ्ञजक सभावेशीकयण 

१६ १,३६ १,४३ १,५७ 

२.२.६ िानेऩानी तथा सयसपाइ १,३२ १,१७ १,२३ १,२९ 

२.३ ऩूवााधाय ङ्जवकास १०,४४ १३,२९ १४,४९ १५,,७० 

२.३.१ सडक तथा ऩङ्टर ४,२४ ८,४१ ९,२५ १०,१८ 

२.३.२ बवन तथा फस्ती ङ्जवकास ८७ ३,२४ ३,४० ३,५७ 

२.३.३ सम्ऩदा सॊयऺण÷ऩङ्टनङ्झनाभााण ९ १३ १५ १७ 

२.३.४ जरस्रोत, ङ्झसॊचाइ तथा ऊजाा १,५७ १,५१ १,५९ १,६६ 

२.३.५ अतम सावाजङ्झनक ङ्झनभााण ३,६७ — १० १२ 

२.४ वातावयण तथा ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन 

३० ३३ ६४ ७१ 

  वन तथा बसूॊयऺण  — — १० १२ 



 

178 

२.४.१ जराधाय सॊयऺण  ९ — १० ११ 

२.४.२ वातावयण सॊयऺण तथा 
पोहय भैरा व्मवस्थाऩन  

८ ५ ११ १२ 

२.४.३ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन  १३ २८ ३३ ३६ 

२.५ सॊस्थागत ङ्जवकास, सेवा प्रवाह 
य सङ्टशासन   

७ ३८ ५२ ५९ 

२.५.१ सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास ७ २५ २७ ३० 

२.५.२ मोजना तथा त्माॊक — १३ १५ १७ 

२.५.३ सङ्टशासन — — १० १२ 

२.६ कामासञ्चारन िचा  ५,५८ १०,४२ १०,९४ ११,४९ 

३ “क” को जम्भा प्रऺेङ्जऩत िचा  ३०,०८ ४४,९१ ४८,४१ ५१,७१ 

४ साभाङ्ञजक सङ्टयऺा ४,५० ५,०० ५,५० ६,०० 

५ स्थानीम ऩूवााधाय साझेदायी 
कामािभ 

५० ७५ ९५ १,१५ 

६ प्रधानभतत्री योजगाय 
कामािभ 

११ १५ २० २५ 

७ अतम ऺेत्रगत प्रत्मामोङ्ञजत 
कामािभहरू् 

७० १,३० १,८० २,३० 

 (क) आङ्झथाक ऺेत्र     

 (ि) साभाङ्ञजक ऺते्र ३० ४० ५० ६० 

 (ग) वातावयण ऺते्र २० ५० ७० ९० 

 (र्) सॊस्थागत ङ्जवकास १० २० ३० ४० 

८ “ि” को जम्भा प्रऺेङ्जऩत  
िचा 

५,८१ ७,२० ८,४५ ९,७० 

९ कूर प्रऺेङ्जऩत िचा  
(“क” “ि” को जम्भा) 

३५,८९ ५२,११ ५६,८६ ६१,४१ 

 

ि (३.२)भध्मभकारीन िचा सॊयचनाको ङ्झत्रवषॉम फजेट अनङ्टभान तथा प्रऺऩेण (रु. रािभा) 
 

क) स्थानीम सॊङ्ञचत कोष अन्र्तगत 
गाउॉऩाङ्झरकाको फजेट िचा 

आधाय वषा 
२०७७/७८ 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

१ कूर फजेट िचा ३००८ ४४९१ ४८४१ ५१७१ 

१.१ चारङ्ट फजेट १४,४४ २१५६ २३,२४ २४,८२ 

१.२ ऩङ्टॉजीगत फजेट १५,६४ २३,३५ २५,१७ २६,८९ 

२ ङ्जवकास फजेट िचाको ऺेत्रगत 
फाॉडपाॉड 

२४,५० ३४,४९ ३७,४७ ४०,२२ 

२.१ आङ्झथाक ङ्जवकास ९५ २,८० ३,२९ ३,६८ 

२.२ साभाङ्ञजक ङ्जवकास १२,७४ १७,६९ १८,५३ १९,५४ 

२.३ ऩूवााधाय ङ्जवकास १०,४४ १३,२९ १४,४९ १५,,७० 

२.४ वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन ३० ३३ ६४ ७१ 
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२.५ सॊस्थागत ङ्जवकास, सेवा प्रवाह य 
सङ्टशासन   

७ ३८ ५२ ५९ 

२.६ कामासञ्चारन िचा  ५,५८ १०,४२ १०,९४ ११,४९ 

३ जम्भा प्रऺेङ्जऩत िचा ५,८१ ७,२० ८,४५ ९,७० 

४ कूर प्रऺेङ्जऩत िचा  ३५,८९ ५२,११ ५६,८६ ६१,४१ 
 

ि (३.३) अततय सयकाय ङ्जवत्तीम हस्ताततयणको प्रऺेऩण (रु. रािभा) 
ि= 

सॊ= 
अम ङ्जववयण ०७७/७८  

 मथाथा  
०७८/७९  
अनङ्टभान  

०७९/८०  
 प्रऺऩेण 

०८०/८१  
प्रऺऩेण 

१ सॊर्ीम अनङ्टदान २२,६३ २५,२८ २६,५८ २७,७७ 

१.१ सभानीकयण अनङ्टदान ७,०८ ७,२९ ७,६५ ८,०४ 

१.२ सशता अनङ्टदान १५,५५ 
१६,१० १६,९१ १७,५६ 

१.३  ङ्जवशेष अनङ्टदान 
— १,०८ १,१३ १,१९ 

१.४ सभऩूयक अनङ्टदान 
— ८१ ८९ ९८ 

२ सॊर्ीम याजस्व फाॉडपाॉड ३,९४ ५,४४ ५,९८ ६,५८ 

३ सॊर्ीम अततय सयकायी  
हस्ताततयण जम्भा 

२६,५७ ३०,७२ ३२,५६ ३४,३५ 

ि (३.४)प्रदेश अततय सयकायी ङ्जवत्तीम हस्ताततयण 

      (रु. रािभा) 
ि= 

सॊ= 
अम ङ्जववयण ०७७/७८  

 मथाथा  
०७८/७९  
अनङ्टभान  

०७९/८०  
 प्रऺऩेण 

०८०/८१  
प्रऺऩेण 

१ प्रदेश अनङ्टदान ५,७७ ५,३० ५,५८ ५,९० 

१.१ सभानीकयण अनङ्टदान ९९ ५५ ५८ ६४ 

१.२ सशता अनङ्टदान १,६६ १,५८ १,६६ १,७४ 

१.३  ङ्जवशेष अनङ्टदान ५० २८ ३१ ३४ 

१.४ सभऩूयक अनङ्टदान २,६२ २,८९ ३,०३ ३,१८ 

२ प्रदेश याजस्व फाॉडपाॉड १,७१ १,४१ १,५५ १,७१ 

३ प्रदेश अततय सयकायी  
हस्ताततयण जम्भा 

७,४८ ६,७१ ७,१३ ७,६१ 

द्रष्टव्म् आङ्झथाक २०७८÷७९ को फजेट ऩङ्टङ्ञस्तका उऩरव्ध नबएकोरे अतम आधायभा प्रऺेऩण गङ्चयएको ।  

स्रोत् फागभती प्रदेशको आ.व २०७८÷७९ अततय सयकायी ङ्जवत्तीम हस्ताततयण, ऩाङ्झरकाको आङ्झथाक वषा २०७७÷७८ 
आमको मथाथा अॊक, याङ्जष्डम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जवत्त आमोगको जानकायी ऩङ्टङ्ञस्तका य SuTRA  Data.  
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ि (३.५) आततङ्चयक आमको प्रऺेऩण 

आततङ्चयक याजश्व प्रऺऩेण 

(आ.व. २०७७/७८ को भूलमभा) 
रु. रािभा 

 
ङ्जववयण ०७७/७८  

 मथाथा  
०७८/७९  
अनङ्टभान  

०७९/८०  
 प्रऺऩेण 

०८०/८१  
प्रऺऩेण 

सम्ऩङ्ञत्त कय 3.00 5.00 7.00 9.00 

र्यजग्गा कय तथा यङ्ञजषे्टशन _ _ 9.00 10.00 

बङू्झभकय भारऩोत 11.80 
54.00 55.00 56.00 

र्य जग्गा फहार तथा ङ्झफटौयी कय 0.50 10.00 12.00 13.00 

व्मवसाम कय 2.50 35.30 36.00  37.00 

अतम कय _ _ 5.00 6.00 

कय आम जम्भा 17.80 1,04.30   124.00 131.00 

प्रशासङ्झनक तथा तमाङ्जमक शङ्टलक _ 7.40 10.00 12.00 

नक्सा ऩास दस्तङ्टय 1.80 12.00 13.00 14.00 

अतम दस्तङ्टय 0.11   
10.00 11.00 12.00 

ङ्झफिीफाट प्राि यकभ (प्राकृङ्झतक 
स्रोत) 4.00 

37.50 39.00  42.00 

अतम गैयकय याजस्व _ _ 2.00 3.00 

गैयकय याजस्व जम्भा 5.91 66.90 75.00 83.00 

कङ्ट र जम्भा 23.71  1,71.20  1,99.00 21,4.00 

 

 

१.३ ङ्जवषमगत उद्दशे्म  

 ङ्जवषमगत उद्देश्म तथा यणनीङ्झत मसै दस्तावेजको िण्ड १ (आवङ्झधक मोजनाको ङ्जवषमगत ऺते्र) भा 
उलरेि गङ्चयएको छ। 
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१.४  ङ्जवषमगत भध्मकारीन नङ्झतजा िाकाहरू 

३(१.४) कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ङ्जवकास 

सूचक इकाई आधाय वषा 
०७७/७८ 

रक्ष्म 

आ.व. 
०७८/७९ 

आ.व. 
०७९/८० 

आ.व. 
०८०/८१ 

िाद्यभा आत्भङ्झनबायता (आफ्नो 
उत्ऩाभनरे ६ भङ्जहनाबतदा फढी 
िान ऩङ्टग्न ऩङ्चयवाय) 

प्रङ्झतशत 

४६.७६ ४६ ४८ ५३ 

दूध उत्ऩादन ङ्झर. 
(हजाय) ४७ ५० ५५ ६५ 

भासङ्ट उत्ऩादन  ङ्जक.ग्रा. 
(हजाय) ११४ १२० १३५ १६० 

छारा उत्ऩादन ङ्जक.ग्रा. 
(हजाय) ११ ११ १२ १३ 

व्मावसाङ्जमक उत्ऩादनभा सॊरग्न 
कृषक 

जना  
३७५० ४५०० ४८०० ५३०० 

आरङ्ट व्मावसाङ्जमक उत्ऩादन ऺेत्र हेक्टय ५.३ ५.५ ६ ७ 

तयकायी व्मावसाङ्जमक उत्ऩादन ऺेत्र  हेक्टय ७ ८ ९. १०.५ 

अगङ्टवा वा व्मावसाङ्जमक कृषक सॊख्मा १४० २०० ३०० ४५० 

ङ्जिमाशीर ग्राभीण कृङ्जष कामाकताा सॊख्मा ११ १५ २० ३५ 

स्थानीम व्मावसाङ्जमक कृङ्जष पाभा  सॊख्मा ३९० ४०० ४४० ५०० 

िाद्याङ्ङ (धान, भकै, गहङ्टॉ य जौ) 
उत्ऩादन 

भे.ट. 
१३७० १४०० १५०० १७०० 

तयकायी उत्ऩादन भे.ट. २७६ ३०० ३३० ३९० 

परपूर उत्ऩादन भे.ट. ३१२ ३५० ४०० ४८० 

भह उत्ऩादन भे.ट. ०.५ ०.७ १ १.५ 

कम्ऩोष्ट य जैङ्जवक भर उत्ऩादन भे.ट. ४९५ ५१५ ६०० ८०० 

व्मावसाङ्जमक कृङ्जष नसायी सॊख्मा ५ ७ १० १८ 

सङ्जिम व्मावसाङ्जमक कृषक सभूह सॊख्मा ६२ ७५ ९० १२० 

सहकायीभा आफद्ध कृषक जना ३१०० ३२०० ३३५० ३४८० 

यङ्जष्टक स्टोय सॊख्मा ० ० १ १ 

कृङ्जष उऩज सॊकरन तथा फजाय 
प्रवधान केतद्र 

सॊख्मा 
२ ३ ५ ८ 
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व्मावसाङ्जमक ऩशङ्टऩारन पभा  सॊख्मा ३९० ४०० ४३० ४८० 

दूध तथा दूध जतम उत्ऩादन भे. टन ४० ४१ ४४ ४८ 

ब ङ्टइॉ र्ाॉसको व्मावसाङ्जमक उत्ऩादन 
ऺेत्र 

हेक्टय 
३ ३.५ ४ ४.५ 

सङ्जिम ऩशङ्टऩारन सभूह सॊख्मा २२ २४ ३० ३८ 

नश्ल सङ्टधाय तथा उऩचाय केतद्र सॊख्मा ३ ३ ४ ४ 

ऩशङ्ट सेवा केतद्र  ऩशङ्ट सेवा ३ ३ ४ ४ 

ङ्जिमाशीर ग्राभीण ऩशङ्ट स्वास््म 
कामाकताा 

सॊख्मा 
१० १० १२ १४ 

सङ्टचारु कृङ्झत्रभ गबााधान केतद्र सॊख्मा १ ३ ४ ४ 

दङ्टग्ध ङ्ञचस्मान केतद्र÷सॊकरन केतद्र सॊख्मा 
० १ १ ३ 

 

३(१.५) उद्योग, वाङ्ञणज्म य ऩमाटन ऺते्र  

ि= 

सॊ= 
सूचक इकाई आधाय वषा 

०७७/७८ 

रक्ष्म 
आ.व. 

०७८/७९ 

आ.व. 
०७९/८० 

आ.व. 
०८०/८१ 

१           उद्योग तथा व्मवसामभा सॊरग्न व्मङ्ञक्त जना १४०४ १५०० १८०० २२०० 

२           ङ्झनकासीजतम उद्योग सॊख्मा २ २ ४ ६ 

३           चारङ्ट साना उद्योग सॊख्मा २ २ ३ ४ 

४           उद्यभ सजृना य ङ्जवकास सम्फतधी 
ताङ्झरभ प्राि उद्यभी 

सॊख्मा 
० १० २० ३० 

५          व्मवङ्ञस्थत ऩमाटकीम स्थान तथा स्थर सॊख्मा १ १ १ २ 

६           व्मवङ्ञस्थत होभस्टे य ग्राभीण ऩमाटकीम 
गाउॉ 

सॊख्मा 
० ० ० १ 

७         ऩमाटकीमस्तयको होटर तथा येष्टङ्ट येतट सॊख्मा ० ० ० १ 

८         कृङ्जष ऩमाटन सञ्चारन स्थान सॊख्मा ० ० ० १ 

९         स्तयोङ्ङङ्झत गङ्चयएका ऩमाटकीम सम्ऩदा  सॊस्था ० ० १ १ 

१०         ताङ्झरभ प्राि कङ्ट क तथा वेटय सॊख्मा ५ १० १५ २० 

११        व्मावसाङ्जमक सीऩभूरक ताङ्झरभ प्राि 
व्मङ्ञक्त 

सॊख्मा 
५४९ ५८० ६२० ७०० 

१२         भ्रभण गने वाङ्जषाक ऩमाटक (फाह्य) सॊख्मा ० ० ० १०० 

१३         भ्रभण गने वाङ्जषाक ऩमाटक (आततङ्चयक) सॊख्मा 
(हजाय) 

१५ १८ २५ ५० 

१४         आततङ्चयक ऩमाटकको फसाइ ङ्छदन  ० ० ० १ 

१५         ऩमाटन य सेवाभूरक व्मवसामभा 
सॊरग्न व्मङ्ञक्त 

जना 
० ० १० ३० 
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३(१.६) फैंक तथा ङ्जवत्तीम ऺते्र 

 

ि= 

सॊ= 
सूचक इकाई आधाय वषा 

०७७/७८ 

रक्ष्म 
आ.व. 

०७८/७९ 

आ.व. 
०७९/८० 

आ.व. 
०८०/८१ 

१ सहकायी सॊस्था सॊख्मा १९ २० २१ २३ 

२ 
फैंकभा िाता हङ्टने तथा सेवा 
उऩमोग गने ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत ६१ ६३ ६६ ७५ 

३ सङ्टचारु फैंक तथा ङ्जवत्तीम सॊस्था  सॊख्मा ४ ४ ४ ५ 

४ ङ्जवत्तीम सहकायी सॊख्मा ० ० १ २ 

 

३(१.७) शैङ्ञऺक ऺेत्रको नङ्झतजा िाका 
 

ि= 

सॊ= 
सूचक इकाई आधाय वषा 

०७७/७८ 

रक्ष्म 
आ.व. 

०७८/८९ 

आ.व. 
०७९/८० 

आ.व. 
०८०/८१ 

१ कूर साऺयता दय प्रङ्झतशत 80.82 83 85 87 

२ भङ्जहरा साऺयता दय प्रङ्झतशत 75.11 78 85 90 

३ ऩङ्टरुष साऺयता दय प्रङ्झतशत 86.21 88 90 93 

४ मङ्टवा साऺयता दय (१५–२४ वषा) प्रङ्झतशत 42.74 48 58 68 

५ िङ्टद बनाादय (सभग्र) प्रङ्झतशत 93 94 95 96 

६ आधायबतू तह (१–८) भा िङ्टद 
बनाादय  

प्रङ्झतशत 46 48 50 55 

७ ङ्जवद्यारम छाड्ने ङ्जवद्याथॉको दय 
(Dropout Rate) सभग्र 

प्रङ्झतशत 9 8 7 6 

८ ङ्जवद्यारम ऩङ्चयत्माग दय (आधायबतू 
तह) 

प्रङ्झतशत 13 12 10 8 

९ ङ्जवद्यारम ऩङ्चयत्माग दय (भाध्मङ्झभक 
तह) 

प्रङ्झतशत 8 6 5 3 

१० ङ्ञशऺक ङ्जवद्याथॉ अनङ्टऩात (सभग्र) अनङ्टऩात 1:23 1:22 1:21 1:20 

११ अऩाङ्ग भङ्जहरा भैत्री ङ्जवद्यारम सॊख्मा 19 20 21 22 

१२ भङ्जहरा शौचारम बएको ङ्जवद्यारम  सॊख्मा 11 13 15 17 

१३ अनौऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा कऺा सॊख्मा 1 1 3 6 

१४ नभङ्टना फार ङ्जवकास केतद्र सङ्ख्मा 3 6 9 15 

१५ साभङ्टदाङ्जमक ङ्झसकाई केतद्र सङ्ख्मा 5 10 15 20 

१६ ङ्ञशशङ्ट फार कऺा÷ऩूवा प्राथङ्झभक 
तहको अनङ्टबव सङ्जहत कऺा १ भा 
बनाा दय 

प्रङ्झतशत 63 70 75 80 
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१७ ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺा (१–१२) ङ्ञशऺक– 

ङ्जवद्याङ्झथा अनङ्टऩात 
अनङ्टऩात 1:33 1:30 1;25 1:22 

१८ फार क्रफ गठन बएका ङ्जवद्यारम सङ्ख्मा 9 10 12 12 

१९ कम्प्मङ्टटय प्रमोगशारा बएका 
ङ्जवद्यारम 

सङ्ख्मा 5 6 8 10 

२० ङ्जवऻान प्रमोगशारा बएका ङ्जवद्यारम सङ्ख्मा 3 4 5 6 

२१ कम्प्मङ्टटय इतटयनेट तथा ई– ङ्ञशऺा 
सङ्टङ्जवधा बएका ङ्जवद्यारम 

सङ्ख्मा 6 10 15 20 

२२ आवासीम ङ्जवद्यारम (साभङ्टदाङ्जमक) सङ्ख्मा 1 0 1 1 

२३ भङ्जहरा ङ्ञशऺकको अनङ्टऩात प्रङ्झतशत 44 45 46 48 

२४ कङ्ट र छात्र छात्रा  सङ्ख्मा  3632  4700 6000   7000 

२५ अध्ममनयत छात्र ङ्जवद्याथॉ 
(आधायबतू य भाध्मङ्झभक) 

सॊख्मा 1729 2200 3000 3500 

२६ अध्ममनयत छात्रा ङ्जवद्याथॉ 
(आधायबतू य भाध्मङ्झभक) 

सॊख्मा 1919 2500 3000 3500 

२७ छात्र छात्रा अनङ्टऩात अनङ्टऩात 94:100 95:100 96:100 97:100 

२८ ङ्झसकाइ उऩरङ्ञव्ध दय प्रङ्झतशत 50.56 55 60 65 

२९ ङ्झनयततय दय (आधायबतू तह) प्रङ्झतशत 66.78 68 70 72 

३० ङ्झनयततय दय (भाध्मङ्झभक तह) प्रङ्झतशत 51.54 53 55 57 

३१ आधायबतूफाट भाध्मङ्झभक तहभा 
जाने ङ्जवद्याथॉ  

प्रङ्झतशत 62 65 70 75 

३२ ङ्जवद्याथॉ कऺा कोठा अनङ्टऩात प्रङ्झतशत 42/1 40/1 38/1 35/1 

३३ फारभैत्री ङ्झसकाइ ङ्जवङ्झध अवरम्फन 
गने ङ्जवद्यारम 

प्रङ्झतशत 12 15 18 21 

३४ ङ्जवद्यारम फाङ्जहय यहेका (५ देङ्ञि 
१५ वषा) फारफाङ्झरका 

प्रङ्झतशत 4.58 4 3.5 2.5 

३५ प्रायङ्ञम्बक फार कऺाभा अध्ममनयत 
४—५ वषासम्भका फारफाङ्झरका 

प्रङ्झतशत 55 60 65 70 

३६ छात्रवङृ्ञत्त ऩाउने ङ्जवद्याथॉको सॊख्मा सॊख्मा 1148 1200 1300 1400 

३७ बनाा फढी गयाउने य ङ्जटकाउने 
ङ्जवद्यारमराई प्रोत्साहन 

सॊख्मा     

३८ िेर भैदानसङ्जहत बौङ्झतक ऩूवााधाय 
बएका ङ्जवद्यारम 

सॊख्मा 14 16 18 20 
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३(१.८) स्वास््म ऺते्रको नङ्झतजा िाका 
 

ि= 

सॊ= 
सूचक इकाई आधाय वषा 

०७७/७८ 

रक्ष्म 
आ.व. 

०७८/८९ 

आ.व. 
०७९/८० 

आ.व. 
०८०/८१ 

१ कोङ्झबड सॊिभण सॊख्मा सॊख्मा १७२ ५० २५ १० 

२ कोङ्झबडफाट भतृ्मङ्ट सॊख्मा सॊख्मा २ ० ० ० 

३ कोङ्झबड ङ्झनको हङ्टने सॊख्मा सॊख्मा÷ 

प्रङ्झतशत 
१६० जना १०० % १०० % १०० % 

४ क्वायेतटाइन शैमा सॊख्मा सॊख्मा १२ १५ १७ २० 

५ आइसोरेसन फेड सॊख्मा सॊख्मा ० ५ ७ १० 

६ स्वास््म सॊस्थाभा थऩ बएको 
फेड सॊख्मा 

सॊख्मा ० २ ३ ४ 

७ स्वास््म सॊस्थाभा कोङ्झबडको 
राङ्झग छङ्टयाएको फेड सॊिमा 

सॊख्मा ८ ८ १० १० 

८ नवजात ङ्ञशशङ्ट भतृ्मङ्ट दय प्रङ्झतहजाय १  ० ० ० 

९ २५०० ग्राभबतदा कभ तौर 
बएको ङ्ञशशङ्ट 

सॊख्मा १ ० ० ० 

१० स्टङ्ञतटङको सॊख्मा सॊख्मा ० ० ० ० 

११ कङ्ट ऩोषणको सॊख्मा सॊख्मा ० ० ० ० 

१२ श्वासप्रश्वासको सॊिभण (ARI) 
दय (प्रङ्झत हजायभा) 

प्रङ्झतहजाय ५१३ ८ ६ ५ 

१३ ङ्झबटाङ्झभन ए प्राि गने 
फारफाङ्झरका 

 प्रङ्झतशत १०० १०० १०० १०० 

१४ सफै िोऩ ङ्झरएका फारफाङ्झरका प्रङ्झतशत ५५ ६० ६२ ७० 

१५ ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजनका साधनको 
प्रमोग दय  

प्रङ्झतशत ११ १५ २० २५ 

१६ कङ्ट र प्रजनन दय (१५–४९ वषा 
उभेयका भङ्जहराहरू प्रङ्झतजतभ) 

प्रङ्झतशत २.१ २.१ २ २ 

१७ भात ृभतृ्मङ्टदय अनङ्टऩात सॊख्मा ० ० ० ० 

१८ सङ्टत्केयी जाॉच ४ ऩटक गयाउन े
भङ्जहरा 

प्रङ्झतशत ३० ३५ ४० ६५ 

२० रृदम योग, क्मातसय, भधङ्टभेह य 
ऩङ्टयानो योगहरूको भतृ्मङ्ट दय 

सॊख्मा ० ० ० ० 
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२१ आत्भहत्मा भतृ्मङ्ट दय 
(१००००००) 

सॊख्मा ० ० ० ० 

२२ स्वास््म ङ्जवभा गने ऩङ्चयवाय सॊख्मा ० १० २० ३० 

२३ स्वास््म सूचना, ङ्ञशऺा य सञ्चाय 
सचेतना कामािभभा सहबागी 

जना २०० ३०० ४०० ५०० 

२४ स्वास््म ङ्ञशङ्जवय ऩटक  जना १ १ १ २ 

२५ भाङ्झसक रुऩभा परोअऩभा 
आएका ङ्जवयाभी  

सॊख्मा ३५ ४० ४२ ४५ 

२६ स्वास््म सॊस्थाभा उऩरधध 
तमूनतभ सेवा सङ्टङ्जवधा 

प्रकाय ६ ६ ६ ६ 

२७ ङ्जिमाङ्ञशर भङ्जहरा स्वास््म 
स्वमॊसेङ्जवका 

सॊख्मा ६५ ६७ ६७ ६७ 

२८ आमोङ्झडनमङ्टक्त नून प्रमोग गने 
जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत ९० ९१ ९२ ९५ 

२९ धङ्टवाॉयङ्जहत च ङ्टलहो वा वैकङ्ञलऩक 
इतधन प्रमोग गने ऩङ्चयवाय 

सॊख्मा ७० ८० ९० १०० 

३० आधायबतू सङ्टङ्जवधा (िानेऩानी, 
शौचारम, फङ्झथाङ्ग वाडा य 
ऩयाभशा केतद्र आङ्छद) उऩरधध 
स्वास््म सॊस्था 

सॊख्मा ६ ६ ६ ६ 

३१ ३० ङ्झभनेटबतदा कभ सभमभा 
नङ्ञजकको स्वास््म केतद्रभा 
ऩहङ्टॉचको र्य ऩङ्चयवाय  

प्रङ्झतशत २५ ३० ३५ ४५ 

३२ PHC सॊख्मा १ १ १ १ 

३३ ङ्झनजी ङ्ञक्रङ्झनक सॊख्मा ० १ २ ३ 

३४ साभङ्टदाङ्जमक स्वास््म एकाइ सॊख्मा ० १ १ २ 

३५ स्वास््म सॊस्थाभा वछचा ऩाउने  प्रङ्झतशत ६२ ६५ ६८ ७२ 

३६ स्वास््म चौकी  सॊख्मा ६ ६ ७ ७ 

३७ एम्वङ्टरेतस सॊख्मा ० १ १ २ 

३८ स्वास््म सॊस्थाभा कामायत 
स्वास््मकभॉ  

जना ५० ५२ ५५ ६० 
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३(१.९) रैङ्जङ्गक सभानता, साभाङ्ञजक सभावेशीकयण तथा रङ्ञऺत वगा⁄ऺते्रको भध्मकारीन नङ्झतजा िाका 
 

सूचक इकाई गत 
आ.व. 
सम्भको 
वास्तङ्जवक 
उऩरङ्ञधध 

चाऱु rfn' 

आ.व. को 
अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

आ.व. 
०७८/८
९ को 
रक्ष्म 

आ.व. 
०७९/८
० को 
रक्ष्म 

आ.व. 
०८०/८
१ को 
रक्ष्म 

रैङ्जङ्गक ङ्जवकास सूचकाङ्क ;"rsfª\s )=(#!  )= (#% )=($) )=($% 

र्य जङ्झभनभा भङ्जहरा स्वाङ्झभत्व प्रङ्झतशत 
!!=!) !% @% %) %% 

ङ्जवत्तीम ऩहङ्टॉच प्रङ्झतशत 
^!=)# ^% &% *% () 

र्य व्मवहाय तथा कायोफाय सम्फतधी ङ्झनणाम 
प्रङ्जिमाभा भङ्जहरा सहबाङ्झगता 

प्रङ्झतशत 
&=#! !) !% @) @% 

रैंङ्झगक ङ्जहॊसा य छङ्टवाछूत सम्फतधी र्टना 
तमूनीकयण 

प्रङ्झतशत 
)=$@ )=#@ )=#) )=@% )=!% 

फारफाङ्झरका तथा ङ्जकशोयङ्जकशोयी ङ्जवरुद्ध हङ्टने 
सफै प्रकायका ङ्जवबेद, शोषण, दङ्टव्मावहाय य 
ङ्जहॊसा तमूनीकयण 

प्रङ्झतशत 
) !) ( & % 

फार ङ्जववाह सम्फतधी र्टना तमूनीकयण प्रङ्झतशत 
*#=$& &% ^) %) $) 

स्थानीम तहभा भङ्जहरा प्रङ्झतङ्झनङ्झधको 
सहबाङ्झगता 

प्रङ्झतशत 
$)=^# $@ $$ $^ $* 

भङ्जहरा तथा अतम रङ्ञऺत वगाको ऺभता 
अङ्झबवङृ्जद्ध 

प्रङ्झतशत 
) @) #) $) %) 

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सॊयऺण प्राि 
जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत 
#!=)* #% $) $% %) 

ज्मेष्ठ नागङ्चयक ऩङ्चयचमऩत्र ऩाएका प्रङ्झतशत 
#=!^ % !) !% @) 

एकर भङ्जहरा ऩङ्चयचमऩत्र ऩाएका प्रङ्झतशत 
!=@$ !) !% @) #% 

अऩाङ्गताको ऩङ्चयचम ऩत्र बएका धमङ्ञक्त प्रङ्झतशत 
%(=$$ ^% &) &% *) 

रैङ्जङ्गक उत्तयदामी फजेट ङ्जवङ्झनमोजन प्रङ्झतशत 
) !) !% @) @% 

 

३(१.१०) स्वास््म  

सूचक इकाई आधाय वषा 
०७७÷७८ 

रक्ष्म 

०७८÷७९ ०८०÷८१ ०८१÷८२ 

अऩेङ्ञऺत आमङ्ट (जतभ 
हङ्टॉदाको फित) 

फषा ७०.९ ७१.० ७१.५ ७२.० 

आधा र्ण्टाको दङ्टयीभा 
स्वास््म सेवाभा ऩहङ्टॉच 
बएको जनसॊख्मा 

प्रङ्झतशत ३५.५ ३६ ४० ४५ 
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भात ृभतृ्मङ्टदय  प्रङ्झत 
हजाय 

० ० ० ० 

ऩाॉच वषाभ ङ्टङ्झनको फार 
भतृ्मङ्टदय 

प्रङ्झत 
हजाय 

० ० ० ० 

ऩूणा िोऩ कबयेज प्रङ्झतशत ५५ ६० ६५ ७० 
सस्थागत प्रसूङ्झत सेवा प्रङ्झतशत १४.३ १७ २० २२ 

फङ्झथाङ सेतटय सॊख्मा ३ ४ ५ ५ 

 

३(१.११) मङ्टवा तथा िेरकङ्ट द ऺेत्रको भध्मकारीन नङ्झतजा िाका 

 

सूचक 
इकाई गत आ.व. 

सम्भको 
वास्तङ्जवक 
उऩरङ्ञधध 

चाऱु rfn' 

आ.व. को 
अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

आ.व. 
०७८/८९ 
को रक्ष्म 

आ.व. 
०७९/८० 
को रक्ष्म 

आ.व. 
०८०/८१ 
को रक्ष्म 

मङ्टवा योजगायी प्रङ्झतशत ० २० ३० ४० ५० 

मङ्टवा रङ्ञऺत कामािभहरू प्रङ्झतशत ० १० २० ३० ४० 

िेरकङ्ट दभा सॊरग्न मङ्टवा प्रङ्झतशत ० १५ २० २५ ३० 

िेरकङ्ट द भैदान प्रङ्झतशत ० १ १ १ १ 

कबडा हर प्रङ्झतशत ० १ 
 १ 

 

ऩाङ्झरका स्तयीम प्रङ्झतमोङ्झगता प्रङ्झतशत ० २ ३ ४ ५ 

याङ्जष्डमस्तयका िेराडी प्रङ्झतशत ० २ ४ ६ ८ 

याङ्जष्डमस्तयका भङ्जहरा िेराडी प्रङ्झतशत ० १ २ ३ ४ 

याङ्जष्डमस्तयका अऩाॊगता बएका िेराडी  प्रङ्झतशत ० १ २ ३ ४ 

 

 

३(१.१२) मातामात ऺते्र भध्मकारीन नङ्झतजा िाका 
 

ि= 

सॊ= 
ङ्जववयण इकाई ऩङ्चयभाण आ.व. 

०७७/७८ 

आ.व. 
०७८/८९ 

आ.व. 
०७९/८० 

आ.व. 
०८०/८१ 

मातामात सवामाभ सडक ङ्जकङ्झभ ५३ ६१ ६५ ६८ 

१ यणनैङ्झतक सडक ङ्जकङ्झभ ३०.५ ३८ ४० ४१ 

२ कारोऩत्र यणनैङ्झतक 
सडक 

ङ्जकङ्झभ - २९ ३२ ३५ 
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३ ग्राबेर सडक ङ्जकङ्झभ २७ ३५ ४० ४८ 

४ धङ्टरे सडक ङ्जकङ्झभ ३५१ ३५१ ३५५ ३५५ 

५ सडक ऩङ्टर  गोटा २ २ ३ ३ 

६ सञ्चाङ्झरत झोरङ्टॊगे ऩ ङ्टर  गोटा १४ १४ १५ १५ 

७ र्ोडेटो फाटो वटा १३ १४ १५ १७ 

८ ऩमाटकीम ऩदभागा वटा ४ ४ ४ ४ 

 

३(१.१३) ङ्झसॉचाइ तथा नदी ङ्झनमतत्रण ऺते्र भध्मकारीन नङ्झतजा िाका 
 

ि= 

सॊ= 
ङ्जववयण इकाई ऩङ्चयभाण 

आ.व. 

०७७/७८ 

आ.व. 
०७८/८९ 

आ.व. 
०७९/८० 

आ.व. 
०८०/८१ 

१ ङ्झसॊचाइ मोग्म   हेक्टय २५६८ २६०० २७०० २८०० 

२ हार ङ्झसङ्ञञ्चत 
बङू्झभ 

हेक्टय ७५० ८५० १००० १५०० 

 
 

३(१.१४) आवास, बवन तथा फस्ती ङ्जवकास ऺते्र भध्मकारीन नङ्झतजा िाका 
 

ि= 

सॊ= 
आवास  
बवन 

इकाई ऩङ्चयभाण आ.व. 
०७७/७८ 

आ.व. 
०७८/८९ 

आ.व. 
०७९/८० 

आ.व. 
०८०/८१ 

१ स्कङ्ट र बवन गोटा ३९ ४० ४१ ४२ 

२ ङ्झनजी ङ्झनवास गोटा ४५१३ ४५१३ ४५२५ ४५५० 

३ जस्ताऩाताको छाना 
बएको र्य 

गोटा ३९२१ ३९२१ ३९२१ ३९२१ 

४ आयसीसी ढरान गोटा ५३९ ५५० ५७० ५८५ 

५ काठको छाना गोटा ६ ६ ६ ६ 

६ ढङ्टॊगाको छाना गोटा ४७ 

 

३० १० ० 

७ ऩाङ्झरका बवन 
ङ्झनभााणाधीन 

गोटा १ १ १ १ 

८ वडा कामाारम बवन गोटा ३ ४ ४ ५ 

९ भाऩदण्डअनङ्टसाय फनेको 
बवन 

गोटा  

४१९२ 

 

४२०० 

 

४३१० 

 

४३२० 
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३(१.१५) ङ्जवद्यङ्टत ्तथा वैकङ्ञलऩक ऊजाा ऺेत्र भध्मकारीन नङ्झतजा िाका 

ङ्झस नॊ ङ्जववयण इकाइ ऩङ्चयभाण 

आ.व. 
०७७\७८ 

आ.व. 
०७८/८९ 

आ.व. 
०७९/८० 

आ.व. 
०८०/८१ 

१ नेसनर ङ्झग्रडको 
ङ्झफजङ्टरी जडान र्य 

गोटा ४३९९ ४४०० ४४२५ ४४५० 

२ सोराय तथा अतम 
स्रोत 

गोटा ५८ ७५ १०० १५० 

          

३(१.१६) सञ्चाय ऺते्र भध्मकारीन नङ्झतजा िाका 

षस नां षववरण इकाई पररमाण 

आ.व 

०७७\७८ 

आ.व 

०७८\७९ 

आ.व 

०७९\८० 

आ.व 

०८०\८१ 

 

!= मोबायल प्रयोग गने घरधुरी  प्रषतशत ७७.६ ८० ८२ ८५ 

२=  रेषियो प्रयोग गने घरधुरी प्रषतशत ३३ ३५ ३८ ४० 

३ इन्टरनेट प्रयोग गने घरधुरी प्रषतशत ५ १० २० २५ 
४ कम््युटर प्रयोग गने घरधुरी प्रषतशत २.५ ३.५ ४.५ ६ 

 

३(१.१७) िानऩेानी तथा सयसपाइ ऺेत्र भध्मकारीन नङ्झतजा िाका 

ङ्झस नॊ ङ्जववयण इकाई ऩङ्चयभाण 

आ.व 

०७७\७८ 

आ.व 

०७८\७९ 

आ.व 

०७९\८० 

आ.व 

०८०\८१ 

 

१ शौचारम बएको र्य गोटा ४३९९ ४४०० ४४१० ४४२० 

२ शौचारम नबएको र्य गोटा ११२ ८० ७० ५० 

३ सपा ऩाइऩको ऩानी 
धाया  

गोटा ४२२१ ४३०० ४३५० ४४०० 

४ अतम स्रोत प्रमोग    गोटा २९० २०० १५० १०० 

 

३(१.१८) वन, वातावयण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतान 

ि=सॊ= सूचक इकाई आधाय वषा 
०७७\७८ 

रक्ष्म 

    ०७८\७९ ०८०\८१ ०८२\८३ 

१ साभङ्टदाङ्जमक वन  ऺेत्र हे. २६२३.२९ २६२३.२९ २८०० २८०० 
२ साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोक्ता 

सङ्झभङ्झत 
सॊख्मा २४ २४ २६ २६ 
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३ कामााङ्ञतवत आमोजनाभा 
प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम 
ऩयीऺण अनङ्टऩात 

प्रङ्झतशत २० ३० ४० ५० 

४ वडाभा राऩा कामाातवमन  सॊख्मा १ २ ४ ६ 
५  वडा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 

सङ्झभङ्झत गठन बएका वडा 
सॊख्मा २ ४ ५ ६ 

 

३(१.१९) सॊस्थागत ङ्जवकास तथा सङ्टशासन 

 

सूचक इकाई गत आ.व. 
सम्भको 
वास्तङ्जवक 
उऩरङ्ञधध 

चाऱु rfn' 

आ.व. को 
अनङ्टभाङ्झनत 
उऩरङ्ञधध 

आ.व. 
०७८/८
९ को 
रक्ष्म 

आ.व. 
०७९/८
० को 
रक्ष्म 

आ.व. 
०८०/

८१ 
को 
रक्ष्म 

सॊस्थागत ङ्जवकास तथा सङ्टदृढीकयण 
            

गाउॉऩाङ्झरकारे स्वीकृत गयेका कानून तथा 
नीङ्झत, ङ्झनदेङ्ञशका, कामाङ्जवङ्झध य भाऩदण्ड 

सॊख्मा 28 28 33 38 43 

सॊस्थागत ङ्जिमाशीर नीङ्झतगत सङ्झभङ्झत तथा 
सॊमतत्र 

सॊख्मा 10 10 12 14 16 

गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जिमाशीर गैसस, अगैसस, 

ङ्जवकास साझेदाय 
सॊख्मा 8 8 15 15 25 

ऺभता ङ्जवकास कामािभ (ताङ्झरभ)             

ऺभता ङ्जवकास कामािभफाट ङ्जवऩङ्ङ य 
ङ्जऩछङ्झडएको वगा रङ्ञऺत वगा राबाङ्ञतवत 

जना 150 150 250 350 450 

जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध य कभाचायीराई ताङ्झरभ ङ्छदने सॊख्मा 20 25 55 75 85 

ऺभता ङ्जवकास य जवापदेङ्जहता अङ्झबवङृ्जद्ध 
कामाभा सहबागी जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध य नागङ्चयक 
सभाज 

जना 80 80 300 350 400 

आमोजना अनङ्टसायका उऩबोक्ता सङ्झभङ्झतराई 
ताङ्झरभ 

सॊख्मा 350 350 500 650 700 

वाङ्जषाक रूऩभा कय ङ्ञशऺा अङ्झबमानभा सञ्चारन ऩटक 2 2 4 4 4 

कय ङ्ञशऺा अङ्झबमानभा सहबाङ्झगता जना 100 100 250 300 350 

सहबाङ्झगतात्भक मोजनाको चयणहरूभा रङ्ञऺत 
वगाको सहबाङ्झगता (भङ्जहरा, दङ्झरत, जनजाङ्झत, 

फारफाङ्झरका) 

जना 660 660 800 1000 1250 

गाउॉऩाङ्झरकाभा उऩरधध ङ्ञशऩ ङ्जवकास प्राङ्जवङ्झधक 
भानव सॊशाधन (ङ्जवद्यङ्टत,् ऩलभवय, ङ्झसकभॉ, डकभॉ, 
हेमयकङ्जटङ आङ्छद जस्ता ङ्जवषमभा ताङ्झरभ) 

प्रङ्झतशत 6 6 10 12 15 
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सॊस्थागत सॊयचना तथा भानव सॊसाधन ङ्जवकास 
            

गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्ट र ङ्ञस्वकृत दयवतदी 
(ङ्जवषमगत, वडा य ऩाङ्झरका सभेत 

सॊख्मा 31 31 स्वीकृत O&M ङ्झनधाायण हङ्टने 

कङ्ट र स्वीकृत दयफतदीभध्मे ऩदऩूङ्झता (ङ्जवषमगत, 

वडा य ऩाङ्झरका सभेत 

सॊख्मा 22 22 9     

गाउॉऩाङ्झरका तथा वडा कामाारम बवन सॊख्मा 2 2 2 2 6 

भेरङ्झभराऩ कताा सॊख्मा (८८) जना जना 10 10 18 24 30 

सभग्र सॊस्थागत ऺभा स्वभूलमाॊकन (ङ्झरसा) प्रङ्झतशत           

सभग्र ङ्ञस्थङ्झत प्रङ्झतशत 8.25 8.26       

प्रङ्जिमागत प्रङ्झतशत 11.5 11.6       

ऩङ्चयणात्भक प्रङ्झतशत 14.5 14.6       

औसत प्रािाङ्क प्रङ्झतशत 34.25 34.26 44 54 65 

कङ्ट र फजेटभा आततङ्चयक याजस्वको ङ्जहस्सा प्रङ्झतशत 2.10 2.10 2.46 2.95 3 

प्रबावकायी सेवा प्रवाह तथा सङ्टशासन प्रणारी             

सेवा सङ्टचारु सेवा तथा स्रोत केतद्र (स्वास््म, 

कृङ्जष, ऩशङ्ट सेवा, ङ्ञशऺा, सूचना............) 
सॊख्मा 4 4 6 8 10 

गाउॉऩाङ्झरकाफाट प्रवाङ्जहत सेवा तथा सङ्टङ्जवधाका 
प्रकाय 

सॊख्मा 7 7 10 12 15 

अभ्मास गङ्चयएका साभाङ्ञजक जवापदेङ्जहताका 
औजाय 

सॊख्मा 2 2 5 5 5 

एङ्जककृत र्ङ्टङ्ञम्तसेवा चौभासीक रुऩभा ऩटक 1 1 4 4 4 

अनराइन प्रङ्झतवेदन प्रणारी स्थाऩना बएका 
वडा 

सॊख्मा 1 1 5 6 6 

ऩाङ्झरका तथा वडाको सावाजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ 
गयेको 

ऩटक 1 1 2 2 2 

अनराइन सेवा प्रङ्झतशत 10 10 25 35 45 

नागङ्चयक सततङ्टङ्जष्ट प्रङ्झतशत 20 20 30 35 50 

ऩाङ्झरका य वडाभा नागङ्चयक फडाऩत्र सॊख्मा 1 1 6 6 6 

सयकाय सञ्चारन तथा सेवा प्रवाहसम्फतधी 
गङ्टनासो सङ्टन ङ्टवाइ गने गङ्टनासो सङ्टङ्ङ ेअङ्झधकायीको 
व्मवस्था 

जना नबएको नबएको 1 1 1 

अतम सयकायी तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरूको 
चौभाङ्झसक रूऩभा सावाजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ गयेको 

ऩटक नगयेको नगयेको 2 2 2 
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अनङ्टसूचीहरू 

 

अनङ्टसूची - १ 

गाउॉऩाङ्झरका स्तयभा आवङ्झधक गाउॉ ङ्जवकास मोजना तजङ्टाभाका राङ्झग  
ऩूवा तमायी गोष्ठीका उऩङ्ञस्थङ्झत सहबागीहरूको ङ्जववयण 

 

स्थान् म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको कामाारम (नङ्टवाकोट) 
ङ्झभङ्झत २०७७ भार् २१ गते (तदनङ्टसाय ३ पेब्रङ्टवयी २०२१) म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ श्री आशा 
ताभाङज्मूको अध्मऺताभा ङ्झनम्न उऩङ्ञस्थङ्झतभा देहामका ङ्जवषमभा छरपर गङ्चयएको ङ्झथामो ।  
छरपरका ङ्जवषमवस्तङ््ट  
 गाउॉ ङ्जवकास आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभा प्रङ्जिमा सभवतधभा 
 मोजना तजङ्टाभाका राङ्झग आवश्मक सङ्झभङ्झतहरू गठन गने सभवतधभा 
 गाउॉऩाङ्झरकाको ऩार्श्रवाङ्ञचत्र ङ्झनभााणको राङ्झग आवश्मक गणक छनौट तथा ऩङ्चयचारन सभवतधभा 
 आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभा कामामोजना तजङ्टाभा सम्फतधभा 
 

उऩङ्ञस्थत सहबागीहरूको ङ्जववयण (२०७७ भार् २१ गते) 
ि.सॊ. नाभ थय ऩद कामायत कामाारम 

१ श्री आशा ताभाङ अध्मऺ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२ श्री शाङ्ञतत राभा गङ्टरुङ उऩाध्मऺ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
३ श्री ऩवनकङ्ट भाय प्माकङ्ट येर प्रभङ्टि प्रशासङ्जकम अङ्झधकृत म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
४ श्री हङ्चय फहादङ्टय ताभाङ वडा अध्मऺ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
५ श्री रुऩ वहादङ्टय ताभाङ वडा अध्मऺ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
६ श्री सङ्टसन फास्तोरा इङ्ञतजङ्झनमय म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
७ श्री शेय ङ्झसॊह याउत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
८ श्री हेभयाज जोशी सव इङ्ञतजङ्झनमय म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
९ श्री सजना केसी नामफ सङ्टधफा म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१० श्री नायामणी ऩॊगेनी स.भ.ङ्जवकास ङ्झनङ्चयऺक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
११ श्री ङ्जपयाज ताभाङ स्वास््म सॊमोजक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१२ श्री ङ्जवनोद कोइयारा प्रशासन सहामक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१३ श्री सजृना केसी कम्प्मङ्टटय अऩयेटय म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१४ श्री सङ्ञजव्व ङ्झसॊह ताभाङ ङ्जपलड सहामक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१५ श्री साग्रीरा थाऩा मोजना तथा सङ्टशासन सलराहकाय ऩूङ्ञणाभा कामािभ 

१६ श्री ङ्जवष्णङ्ट प्रसाद ऩाठक इङ्ञतजङ्झनमय ऩूङ्ञणाभा कामािभ 

१७ श्री अयवज ताभाङ गाउॉ नगय प्रहयी म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१८ श्री गॊगादत्त अवस्थी ङ्जटभ ङ्झरडय सेङ्झभड नेऩार 

१९ श्री रक्ष्भण ऩाण्डेम सहजकताा÷स्थानीम सङ्टशासन ङ्जवऻ सेङ्झभड नेऩार 

२० श्री बगीयथ बट्ट सहजकताा÷स्थानीम सङ्टशासन ङ्जवऻ सेङ्झभड नेऩार 
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अनङ्टसूची- २ 

गाउॉऩाङ्झरका स्तयभा आवङ्झधक गाउॉ ङ्जवकास मोजना तजङ्टाभाका राङ्झग ङ्जवद्यङ्टतीम  
त्माॊक सॊकरन सम्फतधी ताङ्झरभका उऩङ्ञस्थत सहबागीहरूको ङ्जववयण (गणक ताङ्झरभ) 

 

स्थान् म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको कामाारम् (नङ्टवाकोट)  
ङ्झभङ्झत २०७७ पागङ्टन २५ तथा २६ गते (तदनङ्टसाय ९ य १० भाचा २०२१) म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाका 
अध्मऺ श्री आशा ताभाङज्मूको अध्मऺताभा ङ्झनम्न उऩङ्ञस्थङ्झतभा देहाका ङ्जवषमभा छरपर गङ्चयएको  
ङ्झथमो ।  
 

ताङ्झरभका ङ्जवषमवस्तङ््ट  
 गाउॉ ङ्जवकास आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभा प्रङ्जिमा सम्फतधभा । 

 गाउॉऩाङ्झरकाको ऩार्श्रवाङ्ञचत्र ङ्झनभााणको राङ्झग गाण्कहरूराई ङ्जवद्यङ्टतीम त्माॊक सॊकरन ताङ्झरभ  
सम्फतधभा । 

 सङ्झभङ्झत गठन तथा कामामोजना फाये । 

 

उऩङ्ञस्थत सहबागीहरूको ङ्जववयण (२०७७ पागङ्टन २५ य २६ गते) 
    

ि.सॊ. नाभ थय ऩद कामायत कामाारम 
१ श्री आशा ताभाङ अध्मऺ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२ श्री शाङ्ञतत राभा गङ्टरुङ उऩाध्मऺ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
३ श्री ऩवनकङ्ट भाय प्माकङ्ट येर प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
४ श्री दरङ्झसॊह ताभाङ वडा अध्मऺ १ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
५ श्री रुऩ फहादङ्टय ताभाङ वडा अध्मऺ २ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
६ श्री कभर फहादङ्टय ताभाङ वडा अध्मऺ ४ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
७ श्री याभ फहादङ्टय ताभाङ वडा अध्मऺ ५ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
८ श्री आतभ ङ्झसॊह ताभाङ वडा अध्मऺ ६ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
९ श्री ऩावाती ब ङ्टजेर कामाऩाङ्झरका सदस्म म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१० श्री शेय ङ्झसॊह याउत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
११ श्री हेभयाज जोशी सव ईङ्ञतजङ्झनमय म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१२ श्री नकङ्ट र साऩकोटा  वडा सङ्ञचव ३ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१३ श्री पङ्ट रभामा िजङ्टभ वडा सङ्ञचव ६ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१४ श्री वीयेतद्र ताभाङ सूचना प्रङ्जवङ्झध अङ्झधकृत म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१५ श्री प्रङ्झतबा ताभाङ ऩशङ्टसेवा प्राङ्जवङ्झधक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१६ श्री यभान ङ्झसॊह ताभाङ गाऩा प्राङ्जवक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१७ श्री ब ङ्टवन साऩकोटा गाऩा प्राङ्जवक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१८ श्री शेयफहादङ्टय ङ्जवष्ट ि.ऩा.स.टे. म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१९ श्री सङ्टयज ताभाङ वाडा २, कामाारम सहामक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२० श्री शाङ्ञतत ताभाङ गणक वडा नॊ. ३ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२१ श्री ङ्झनतङ्ट ताभाङ गणक वडा नॊ. ३ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२२ श्री सङ्टङ्ञस्भता ताभाङ गणक वडा नॊ. ३ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 



 

195 

२३ श्री भेकभामा गङ्टरुङ गणक वडा नॊ. ४ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२४ श्री ऩङ्टष्ऩा गङ्टरुङ गणक वडा नॊ. ४ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२५ श्री प्रताऩ ताभाङ गणक वडा नॊ. ५ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२६ श्री सम्झना शे्रष्ष्ट गणक वडा नॊ. ५ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२७ श्री सतजीवा ताभाङ गणक वडा नॊ. ६ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२८ श्री ङ्जवष्णङ्ट प्रसाद ऩाठक इङ्ञतजङ्झनमय ऩूङ्ञणाभा कामािभ 

२९ श्री गॊगादत्त अवस्थी ङ्जटभ ङ्झरडय सेङ्झभड नेऩार 

३० श्री बगीयथ बट्ट सहजकताा÷स्थानीम सङ्टशान ङ्जवऻ सेङ्झभड नेऩार 

३१ श्री अङ्झनरकङ्ट भाय भण्डर ङ्ञज.आइ.एस.ङ्जवऻ सेङ्झभड नेऩार 

३२ श्री अयवज ताभाङ गाउॉ नगय प्रहयी म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
दोस्रो ङ्छदन् उऩङ्ञस्थत सहबागीको ङ्जववयण (ङ्झभङ्झत् २०७७ पागङ्टन २६ गते) 
१ श्री शाङ्ञतत ताभाङ गणक वडा नॊ. ३ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२ श्री ङ्झनतङ्ट ताभाङ गणक वडा नॊ. ३ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
३ श्री सङ्टङ्ञस्भता ताभाङ गणक वडा नॊ. ३ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
४ श्री भेकभामा गङ्टरुङ गणक वडा नॊ. ४ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
५ श्री ऩङ्टष्ऩा गङ्टरुङ गणक वडा नॊ. ४ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
६ श्री प्रताऩ ताभाङ गणक वडा नॊ. ५ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
७ श्री सम्झना शे्रष्ठ गणक वडा नॊ. ५ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
८ श्री सतजीवा ताभाङ गणक वडा नॊ. ६ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
९ श्री सङ्जवना र्रे गणक वडा नॊ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१० यनेज ताभाङ गणक वडा नॊ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
११ श्री सङ्ञजता ताभाङ गणक वडा नॊ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१२ श्री शेय ङ्झसॊह याउत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (पोकर ऩसान) म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१३ श्री वीयेतद्र ताभाङ सूचना प्रङ्जवङ्झध अङ्झधकृत म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१४ श्री ङ्जवष्णङ्ट प्रसाद ऩाठक इङ्ञतजङ्झनमय ऩूङ्ञणाभा कामािभ 

१५ श्री गॊगादत्त अवस्थी ङ्जटभ ङ्झरडय सेङ्झभड नेऩार 

१६ श्री बगीयथ बट्ट सहजकताा÷स्थानीम सङ्टशासन ङ्जवऻ सेङ्झभड नेऩार 

१७ श्री अङ्झनरकङ्ट भाय भण्डर ङ्ञज.आइ.एस.ङ्जवऻ सेङ्झभड नेऩार  
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अनङ्टसूची- ३ 

गाउॉऩाङ्झरका स्तय पोकस ग्र ङ्टऩ छरपर कामािभका उऩङ्ञस्थत सहबागीहरूको ङ्जववयण 

 

स्थान् म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको कामाारम् (नङ्टवाकोट)  

ङ्झभङ्झत २०७७ चैत्र ५ तथा ६ गते (तदनङ्टसाय १८, १९ भाचा २०२१) म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाका उऩाध्मऺ 
श्री शाङ्ञतत राभा गङ्टरुङज्मूको अध्मऺताभा ङ्झनम्न उऩङ्ञस्थङ्झतभा देहाका ङ्जवषमभा छरपर गङ्चयएको ङ्झथामो ।  

 

ताङ्झरभका ङ्जवषमवस्तङ््ट  
 आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभा कामामोजना तजङ्टाभा सम्फतधभा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा कभाचायीहरूराई 

अङ्झबभङ्टिीकयण गने । 

 ङ्जवषम ङ्जवऻहरूराई ङ्जवषमगत ऺेत्रका त्माॊक तथा प्रगङ्झत उऩरव्ध गयाउन े।  

 ङ्जवषम ङ्जवऻहरूराई वडा वडाभा वस्तङ्टगत अध्ममन, सभूहगत छरपरका राङ्झग सहजीकयण गने । 

 

उऩङ्ञस्थत सहबागीहरूको ङ्जववयण (२०७७ चैत्र ५ य ६ गते) 
ि.सॊ. नाभ थय ऩद कामायत कामाारम 

१ श्री शाङ्ञतत राभा गङ्टरुङ उऩाध्मऺ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२ श्री दरङ्झसॊह ताभाङ वडा अध्मऺ १ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
३ श्री रुऩ फहादङ्टय ताभाङ वडा अध्मऺ २ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
४ श्री हयी फहादङ्टय ताभाङ वडा अध्मऺ ३ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
५ श्री आतभ ङ्झसॊह ताभाङ वडा अध्मऺ ६ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
६ श्री सङ्टशन फाॉस्तोरा ङ्झन. प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
७ श्री ङ्छदर फहादङ्टय गङ्टरुङ वडा सदस्म ३ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
८ श्री शेय ङ्झसॊह याउत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत (पोकर ऩसान) म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
९ श्री हेभयाज जोशी सव ईङ्ञतजङ्झनमय म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१० श्री बवानी थाऩा ऺेत्री वडा सङ्ञचव १ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
११ श्री नकङ्ट र साऩकोटा  वडा सङ्ञचव ३ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१२ श्री पङ्ट रभामा िजङ्टभ वडा सङ्ञचव ६ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१३ श्री सङ्झभारा भोक्तान प्रशासन सहामक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१४ श्री ङ्जवनोद कोइयारा प्रशासन सहामक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१५ श्री प्रङ्झतबा ताभाङ ऩशङ्टसेवा प्राङ्जवङ्झधक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१६ श्री नायामणी ऩॊगेनी सहामक भङ्जहरा ङ्जवकास  म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१७ श्री सम्ऩदा तमौऩान े आ.रे.ऩ. सहामकक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१८ श्री शेयफहादङ्टय ङ्जवष्ट ि.ऩा.स.टे. म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१९ श्री फङ्टङ्जद्धभान ताभाङ योजगाय सॊमोजक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
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२० श्री सङ्टदशान साऩकोटा कृङ्जष शािा सॊमोजक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२१ श्री यभान ङ्झसॊह ताभाङ गाऩा प्राङ्जवक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२२ श्री सतजीव ङ्झसॊह ताभाङ ङ्जपलड सहामक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२३ श्री ब ङ्टवन साऩकोटा गाऩा प्राङ्जवक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२४ श्री वीयेतद्र ताभाङ सूचना प्रङ्जवङ्झध अङ्झधकृत म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२५ श्री ङ्जवष्णङ्ट प्रसाद ऩाठक ईङ्ञतजङ्झनमय ऩूङ्ञणाभा कामािभ 

२६ श्री भदनयाज जोशी ऩूवााधाय ङ्जवऻ सेङ्झभड नेऩार 

२७ श्री बगीयथ बट्ट सहजकताा/स्थानीम सङ्टशान ङ्जवऻ सेङ्झभड नेऩार 

२८ डा. श्री नायामण प्र. फास्कोटा अथा ङ्जवऻ/त्माॊक ङ्जवश्लषेक सेङ्झभड नेऩार 

२९ डा. श्री भनीता बट्ट जनस्वास््म ङ्जवऻ सेङ्झभड नेऩार 

३० श्री भनोज प्रसाद ओझा वातावयण ङ्जवऻ सेङ्झभड नेऩार 
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अनङ्टसूची- ४  

नगय ङ्जवकास य गाउॉ ङ्जवकास मोजना तथा वस्तङ्टगत ङ्जववयण सम्वतधी ङ्ञजलरास्तय  

सङ्टझाव सॊकरन तथा अततयङ्जिमा कामािभका उऩङ्ञस्थत सहबागीहरूको ङ्जववयण 

 

स्थान् ङ्ञजलरा सभतवम सङ्झभङ्झतको सबा हर ङ्जवदङ्टय नङ्टवाकोट  

ङ्झभङ्झत २०७७ चैत्र ९ गते (तदनङ्टसाय २२ भाचा २०२१) फेरकोटगढी नगयऩाङ्झरका तथा सूमागढी, ङ्जकस्ऩाङ, म्मागङ 
गाउॉऩाङ्झरकाहरूको आवङ्झधक नगय ङ्जवकास य गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवकास मोजना तथा वस्तङ्टगत ङ्जववयण सम्वतधी ङ्ञजलरास्तय 
सङ्टझाव सॊकरन तथा अततयङ्जिमा कामािभ ङ्जकस्ऩाङ गाउॉऩाङ्झरका अध्मऺ श्री छत्रफहादङ्टय राभाज्मूको अध्मऺताभा 
सभऩङ्ङ गङ्चयएको ङ्झथमो । जसभा उऩङ्ञस्थङ्झतभा देहाका ङ्जवषमभा छरपर गङ्चयएको ङ्झथमो ।  

छरपरका ङ्जवषमवस्तङ््ट  
 आवङ्झधक गाउॉङ्जवकास मोजना तजङ्टाभा तथा वस्तङ्टगत ङ्जववयण सम्वतधी ङ्जवषमगत सयकायी एॊव गैयसयकायी 

कामाारमहरूसॉग सङ्टझाव सॊकरन तथा अततयङ्जिमा गने । 

 

उऩङ्ञस्थत सहबागीहरूको ङ्जववयण (२०७७ चैत्र ९ गते) 
ि.सॊ. नाभ थय ऩद कामायत कामाारम 

१ कामािभका अध्मऺ श्री छत्रफहादङ्टय 
राभा 

उऩाध्मऺ ङ्जकस्ऩाङ, गाउॉऩाङ्झरका 

२ श्री प्रा.डा. याभचतद्र ढकार भाननीम सदस्म फागभङ्झत प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना 
आमोग 

३ श्री अप्सया थाऩा उऩ प्रभङ्टि ङ्ञज.स.स नङ्टवाकोट 

४ श्री सङ्टङ्जवना प्रधान सदस्म ङ्ञजलरा सभतवम सङ्झभङ्झत 

५ श्री आशा ताभाङ अध्मऺ म्मागङ 

६ श्री शाङ्ञतत राभा उऩाध्मऺ म्मागङ 

७ श्री ऩङ्टष्कर शे्रष्ठ ङ्जवऻ प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोग 

८ श्री तायाफहादङ्टय काकी अध्मऺ नङ्ट.उ.वा.सॊर् 

९ श्री र्नेतद्र प्रसाद ङ्चयजार कमािभ सॊमोजक नङ्ट.उ.वा.सॊर् 

१० श्री प्रभे प्रसाद साऩकोटा कामाारम प्रभङ्टि  ङ्झडङ्झबजन वन कामाारम 

११ श्री शेयङ्झसॊह याउत ङ्ञशऺा अङ्झधकायी म्मागङ 

१२ डा. श्री योजनी ताम्राकाय कमाारम प्रभङ्टि ङ्ञजलरा आमङ्टावेद 

१३ श्री ऩदभ ङ्झसॊह धाभी  िानेऩानी ङ्झडङ्झबजन कामाारम 

१४ श्री ङ्छदऩक प्रसाद िङ्झतवडा प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत फेरकोटगढी न.ऩा 
१५ श्री ङ्ञशवयाभ अङ्झधकायी अङ्झधकृत फेरकोटगढी न.ऩा  

१६ श्री सङ्टजन डोटेर सूचना अङ्झधकृत फेरकोटगढी न.ऩा 
१७ श्री शङ्टिकङ्ट भाय शे्रष्ठ अङ्झधकृत सातौ फेरकोटगढी न.ऩा 
१८ श्री मऻयाज ऩाण्डेम प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत सूमागढी गाऩा 
१९ श्री सङ्टशीर ऩाण्डेम सूचना अङ्झधकृत सूमागढी गाऩा 
२० श्री िङ्टभ फहादङ्टय र्तॉ प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधकृत ङ्जकस्ऩाङ, गाऩा 
२१ श्री हङ्चयप्रशाद प्माकङ्ट येर अङ्झधकृत ङ्जकस्ऩाङ, गाऩा 
२२ श्री हङ्चयप्रसाद गङ्टयागाई ङ्झडङ्झबजन प्रभङ्टि जरश्रोत तथा ङ्झसॊचाइ ङ्जवकास 

ङ्झडङ्झबजन 
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२३ श्री केशव िनार  कामाारम प्रभङ्टि कृङ्जष ऻान केतद्र 

२४ श्री याजेतद्र प्रसाद नेऩार कामाारम प्रभङ्टि र्येरङ्ट तथा साना उद्योग कामाारम 

२५ श्री उत्तभयाज िनार कामाारम प्रभङ्टि स्वास््म कामाारम 

२६ श्री यङ्जवतद्र थाऩा कामाारम प्रभङ्टि उऩोष्ण प्रदेशीम फागवानी ङ्जवकास 
केतद्र 

२७ श्री बयत ऩाण्डेम ङ्झन. कामाारम प्रभङ्टि बेटेङ्चयनयी अस्ऩतार तथा ऩशङ्टसेवा 
ङ्जवकास केतद्र 

२८ श्री मङ्टगर ङ्जकशोय याम इङ्ञतजङ्झनमय िानेऩानी तथा सयसपाइ ङ्झडङ्झबजन 

२९ श्री सतजम ऩाण्डेम  सहयी ङ्जवकास तथा बवन कामाारम 

३० श्री प्रकाश राङ्झभछाने  इङ्ञतजङ्झनमय प्रादेङ्ञशक सडक ङ्झडङ्झबजन 

३१ श्री भदन कङ्ट भाय आरेभगय  ऩूवााधाय ङ्जवकास कामाारम 

३२ श्री मादव प्रसाद ङ्झसरवार इङ्ञतजङ्झनमय  

३३ श्री फाफङ्टयाभ पमङ्टवा कामाारम प्रभङ्टि एप.ङ्झस.ङ्झड.ओ.÷मङ्टकेएड 

३४ श्री चतद्र आरे ङ्ञजलरा को अङ्झडानेटय ऩूङ्ञणाभा कामािभ ङ्जवदङ्टय 

३५ श्री सयोज शे्रष्ठ वङ्चयष्ठ ऺभता ङ्जवकास ङ्जवऻ ऩूङ्ञणाभा कामािभ ङ्जवदङ्टय 

३६ श्री ङ्जवकास ऩतथी वङ्चयष्ठ ऺभता ङ्जवकास ङ्जवऻ ऩूङ्ञणाभा कामािभ ङ्जवदङ्टय 

३७ श्री कभर िनार मोजना तथा सङ्टशान 
सलराहकाय 

ऩूङ्ञणाभा कामािभ, फेरकोटगढी नऩा 

३८ श्री गेहेतद्र फभ मोजना तथा सङ्टशासन 
सलराहकाय 

ऩूङ्ञणाभा कामािभ, नौकङ्ट ण्ड 

३९ श्री चतद्रङ्जकयण गङ्टरुङ मोजना तथा सङ्टशासन 
सलराहकाय 

ऩूङ्ञणाभा कामािभ, सङ्टमागढी 

४० श्री तङ्टरजा गङ्टरुङ इङ्ञतजङ्झनमय ऩूङ्ञणाभा कामािभ, सङ्टमागढी 
४१ श्री ङ्झनयक सङ्टनाय मोजना तथा सङ्टशासन 

सलराहकाय 
ऩूङ्ञणाभा कामािभ, ङ्जकस्ऩाङ 

४२ श्री प्रभोद ऩोियेर इङ्ञतजङ्झनमय ऩूङ्ञणाभा कामािभ, ङ्जकस्ऩाङ 

४३ श्री ङ्जवष्णङ्ट प्रसाद ऩाठक  इङ्ञतजङ्झनमय ऩूङ्ञणाभा कामािभ, म्मागङ 

४४ श्री याभफहादङ्टय ङ्झधङ्झभये इङ्ञतजङ्झनमय ऩूङ्ञणाभा कामािभ 

४५ ई. श्री भदनयाज जोशी ऩूवााधाय ङ्जवऻ सेङ्झभड नेऩार 

४६ श्री बगीयथ बट्ट सहजकताा/स्थानीम सङ्टशासन 
ङ्जवऻ 

सेङ्झभड नेऩार 

४७ डा. श्री नायामण प्र. फास्कोटा अथा ङ्जवऻ/त्माॊक ङ्जवश्लषेक सेङ्झभड नेऩार 

४८ डा.श्री भनीता बट्ट जनस्वास््म ङ्जवऻ सेङ्झभड नेऩार 

४९ श्री भनोज प्रसाद ओझा वातावयण ङ्जवऻ सेङ्झभड नेऩार 

५० श्री नयेतद्र ङ्झसॊह ङ्जवष्ट सहजकताा/स्थानीम सङ्टशासन 
ङ्जवऻ 

सेङ्झभड नेऩार 
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अनङ्टसूची- ५ 

गाउॉऩाङ्झरका स्तयभा दङ्टई ङ्छदन ेप्रथभ आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभा दीर्ाकारीन सोच  
ङ्झनधाायण सम्फतधी कामाशारा गोष्ठीका उऩङ्ञस्थत सहबागीहरूका ङ्जववयण 

 

स्थान् म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको कामाारम् (नङ्टवाकोट) 
ङ्झभङ्झत २०७८ बदौ २ य ३ गते (तदनङ्टसाय १७ देिी १८ अगस्त २०२१) का ङ्छदन म्मागङ 
गाउॉऩाङ्झरकाका अध्मऺ श्री आशा ताभाङज्मूको अध्मऺततभा प्रथभ आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभा दीर्ाकारीन 
सोच ङ्झनधाायण सम्वतधी कामाशारा गोष्ठीभा देहाम फभोङ्ञजभको उऩङ्ञस्थङ्झत सङ्जहत तऩङ्ञशरभा उलरेङ्ञित 
ङ्जवषमभा छरपर गङ्चयएको ङ्झथमो ।  
ताङ्झरभका ङ्जवषमवस्तङ््ट  
 दीर्ाकारीन सोच, रक्ष्म, उद्दशे्म, यणनीङ्झत, कामानीङ्झत तथा कामािभ ङ्झनधाायण सम्वतधी । 

 ङ्जवद्यङ्टतीम ऩार्श्रव ङ्ञचत्रका त्माक अध्मावङ्झधक तथा ख्फङ्ञष्भफतष्मर सम्वतधी । 

उऩङ्ञस्थत सहबागीको ङ्जववयण (२०७८ बदौ २ य ३ गते) 
ि.सॊ. नाभ थय ऩद कामायत कामाारम 

१ श्री आशा ताभाङ अध्मऺ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२ श्री शाङ्ञतत राभा गङ्टरुङ उऩाध्मऺ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
३ श्री ऩवन कङ्ट भाय प्माकङ्ट येर प्रभङ्टि प्रशासङ्जकम अङ्झधकृत म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
४ श्री रुऩ फहादङ्टय ताभाङ वडा अध्मऺ २ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
५ श्री हङ्चय फहादङ्टय ताभाङ वडा अध्मऺ ३ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
६ श्री कभर फहादङ्टय ताभाङ वडा अध्मऺ ४ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
७ श्री आतभ ङ्झसॊह ताभाङ वडा अध्मऺ ६ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
८ श्री शेय ङ्झसॊह याउत ङ्ञशऺा अङ्झधकृत म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
९ श्री वीयेतद्र ताभाङ सूचना प्रङ्जवङ्झध अङ्झधकृत म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१० श्री पैयाज ताभाङ ङ्झस.जनस्वास््म अङ्झधकृत म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
११ श्री बवानी थाऩा ऺेत्री वडा सङ्ञचव १ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१२ श्री बावना काकी वडा सङ्ञचव २ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१३ श्री नकङ्ट र साऩकोटा  वडा सङ्ञचव ३ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१४ श्री रक्ष्भी ताभाङ वडा सदस्म म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१५ श्री भान फहादङ्टय ताभाङ वडा सदस्म म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१६ श्री ङ्जवजङ्टरी सङ्टनाय  दङ्झरत भङ्जहरा वडा सदस्म ४ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१७ श्री ङ्झभना ङ्जवश्वकभाा दङ्झरत भङ्जहरा वडा सदस्म ३ म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१८ श्री प्रङ्झतबा ताभाङ ऩशङ्टसेवा प्राङ्जवङ्झधक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
१९ श्री शेय फहादङ्टय ङ्जवष्ट ि.ऩा.स.टे. म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२० श्री शङ्झभारा भोक्तान प्रशासन सहामक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२१ श्री ङ्जवनोद कोइयारा प्रशासन सहामक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२२ श्री नायामणी ऩॊगेनी सहामक भङ्जहरा ङ्जवकास  म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२३ श्री सततङ्टभामा ताभाङ प्रा.स. ङ्ञशऺा म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२४ श्री अरुण चाऩागाई रेिाऩार म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२५ श्री सम्ऩदा तमौऩान े आ.रे.ऩ. सहामक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
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२६ श्री फङ्टङ्जद्धभान ताभाङ योजगाय सॊमोजक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२७ श्री सङ्जवता ताभाङ उद्यभ ङ्जवकास सहजकताा म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२८ श्री शङ्झभारा ताभाङ ना.प्रा.स. कृङ्जष म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
२९ श्री यभान ङ्झसॊह ताभाङ प्राङ्जवङ्झधक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
३० श्री सङ्झभऺा ताभाङ उद्यभ ङ्जवकास सहजकताा म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
३१ श्री सजृना केसी कम्प्मङ्टटय अऩयेटय म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
३२ श्री भङ्झनषा वाइफा Is Operator म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
३३ श्री सङ्टदशान साऩकोटा कृङ्जषशािा सॊमोजक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
३४ श्री सङ्जवता ताभाङ कानङ्टनी सहजकताा म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
३५ श्री सतजीव ङ्झसॊह ताभाङ ङ्जपलड सहामक म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
३६ श्री प्रभे फहादङ्टय काकी वन कामाारम म्मागङ गाउॉऩाङ्झरका 
३७ श्री तायाफहादङ्टय  अध्मऺ नङ्टवाकोट उ.वा.सॊर्  
३८ श्री र्नेतद्र प्रसाद ङ्चयजार कामािभ सॊमोजक नङ्टवाकोट उ.वा.सॊर्  
३९ श्री चतद्र आरे  प्रभङ्टि ऩूङ्ञणाभा क्ष्भऋ् कामािभ 

४० श्री सततोष ङ्जवष्ट क्न््  ऩूङ्ञणाभा कामािभ 

४१ श्री सयोज शे्रष्ठ वङ्चयष्ट ऺभता ङ्जवकास ङ्जवऻ ऩूङ्ञणाभा कामािभ 

४२ श्री ङ्जवसनदेव जोशी मो. तथा सङ्टशासन सलराहकाय ऩूङ्ञणाभा कामािभ 

४३ श्री ङ्जवष्णङ्ट प्रशाद ऩाठक ईङ्ञतजङ्झनमय ऩूङ्ञणाभा कामािभ 

४४ श्री चिऩाङ्ञण ङ्झतङ्झभङ्ञलसना उधभ ङ्जवकास सॊमोजक ऩूङ्ञणाभा कामािभ 

४५ श्री गॊगादत्त अवस्थी ङ्जटभ ङ्झरडय सेङ्झभड नेऩार 

४६ श्री बगीयथ बट्ट सहजकताा÷स्थानीम सङ्टशासन 
ङ्जवऻ 

सेङ्झभड नेऩार 

४७ श्री भदनयाज जोशी ऩङ्टवााधाय ङ्जवऻ सेङ्झभड नेऩार 

४८ डा. श्री नायामण प्र. फास्कोटा अथा ङ्जवऻ÷त्माॊक ङ्जवश्लषेक सेङ्झभड नेऩार 

४९ श्री जगनाथ अङ्झधकायी रगफे्रभ ङ्जवऻ सेङ्झभड नेऩार 

५० श्री अङ्झनरकङ्ट भाय भण्डर ङ्ञज.आइ.एस.ङ्जवऻ सेङ्झभड नेऩार 
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अनङ्टसूची- ६  
आवङ्झधक ङ्जवकास मोजना तजङ्टाभा् ङ्जवषमऺेत्रगत सभूहको उऩङ्ञस्थत सहबागीहरूको ङ्जववयण 

 

उऩङ्ञस्थत सहबागीहरूको ङ्जववयण (२०७८ बदौ २ य ३ गते) 
 

ि.सॊ. नाभ थय सभूहको ऩद कामायत कामाारम 

१ आङ्झथाक ङ्जवकास ऺते्र   

२ श्री रुऩ फहादङ्टय ताभाङ सॊमोजक वडा अध्मऺ 

३ श्री सङ्टदशान साऩकोटा  सदस्म  

४ श्री प्रङ्झतबा ताभाङ सदस्म  

५ श्री नायामणी ऩॊगेनी  सदस्म सङ्जवच स.भ.ङ्जवकास ङ्झनयीऺक 

६ डा.नायामण फास्कोटा सहजकताा अथा ङ्जवऻ÷त्माॊक ङ्जवश्लषेक — सेङ्झभड 

७ साभाङ्ञजक ङ्जवकास ऺेत्र   

८ श्री हङ्चय फहादङ्टय ताभाङ सॊमोजक वडा अध्मऺ 

९ श्री पैयाज ताभाङ सदस्म स्वास््म सॊमोजक 

१० श्री सततङ्टभामा ताभाङ सदस्म  

११ श्री कङ्ट भायरार शे्रष्ठ सदस्म  

१२ श्री नायामणी ऩॊगेनी सदस्म स.भ.ङ्जवकास ङ्झनङ्चयऺक 

१३ श्री शेय ङ्झसॊह यावत सदस्म सङ्ञचव ङ्ञशऺा अङ्झधकृत 

१४ श्री गॊगादत्त अवस्थी सहजकताा ङ्जटभ ङ्झरडय — सेङ्झभड 

१५ ऩूवााधाय ङ्जवकास ऺेत्र   

१६ श्री ङ्झभन ङ्जवश्वकभाा  सॊमोजक  

१७ श्री शङ्झभारा भोक्तान सदस्म प्रशासन सहामक 

१८ श्री शेय फहादङ्टय ङ्जवष्ट सदस्म ि.ऩा.स.टे. 
१९ श्री यभान ङ्झसॊह ताभाङ सदस्म सङ्ञचव प्राङ्जवङ्झधक 

२० श्री भदनयाज जोशी  सहजकताा ऩूवााधाय ङ्जवऻ — सेङ्झभड 

२१ वन वातावयण ङ्जवकास ऺत्र   

२२ श्री आतभ ङ्झसॊह ताभाङ सॊमोजक वडा अध्मऺ 

२३ श्री ङ्जवजङ्टरी सङ्टनाय सदस्म  

२४ श्री ङ्जवशन देव जोशी सदस्म मो. तथा सङ्टशासन सलराहकाय ऩूङ्ञणाभा 
कामािभ 

२५ श्री दाभोदय अङ्झधकायी सदस्म  

२६ श्री अङ्झनर कङ्ट भाय भण्डर सहजकताा आइटी ङ्झफऻ — सेङ्झभड 

२७ श्री जगनाथ आङ्झधकायी सहजकताा मोजना ङ्जवऻ — सेङ्झभड 

२८ सॊस्थागत ङ्जवकास ऺेत्र   

२९ श्री कभर फहादङ्टय ताभाङ सॊमोजक वडा अध्मऺ 

३० श्री बावना काकी सदस्म वडा सङ्ञचव 

३१ श्री बवानी थाऩा ऺेत्री  सदस्म वडा सङ्ञचव 

३२ श्री ङ्जवष्णङ्ट प्रसाद ऩाठक सदस्म इङ्ञतजङ्झनमय, ऩूङ्ञणाभा कामािभ 

३३ श्री ङ्जवनोद कोइयारा सदस्म सङ्ञचव प्रशासन, शािा प्रभङ्टि 

३४ श्री बगीयथ बट्ट सहजकताा स्थानीम सङ्टशासन ङ्जवऻ — सेङ्झभड 
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अनङ्टसूची- ७ 
म्मागङ गाउॉऩाङ्झरकाको आवङ्झधक ङ्जवकास मोजना तजङ्टाभाका सम्ऩङ्ङ चयण÷कामामोजना 

 

ङ्झस.नॊ. कामामोजना ङ्जववयण कामा मोजना सम्ऩङ्ङ ङ्झभङ्झत 

१ आवङ्झधक गाउॉ ङ्जवकास मोजना तजङ्टाभाका राङ्झग १ ङ्छदन े
गाउॉऩाङ्झरका स्तयभा ऩङ्टवा तमायी गोष्ठी 

2077÷10÷21 गते 

२ गाउॉऩाङ्झरकाका पोकर ऩशान, सूचना अङ्झधकृत य मोजना 
सलराहकायराई ङ्जवद्यङ्टतीम त्माॊक सॊकरन सम्वतधी रङ्झरतऩङ्टयभा 
२ ङ्छदने ताङ्झरभ  

2077÷11÷13—14 गते 

३ आवङ्झधक गाउॉङ्जवकास मोजना तजङ्टाभा य वस्तङ्टगत ङ्जववयण 
तमायीका  राङ्झग ङ्झफदू्यङ्झतम त्माॊक सॊकरन सम्वतधी ऩाङ्झरका 
स्तयभा गणकहरुराई २ ङ्छदन ेताङ्झरभ  

2077÷11÷25—26 गते 

४ गाउॉऩाङ्झरकास्तयभा २ ङ्छदने पोकस ग्र ङ्टऩ छरपर 2077÷12÷05—06 गते ] 
५ गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवकास मोजना ङ्झनभााणका राङ्झग दोस्रो तहका 

आवश्मक त्माॊक सूचना  एवॊ सङ्टझाव सॊकरन सम्वतधी ङ्ञजलरा 
स्तयीम १ ङ्छदने अततयङ्जिमा गोष्ठी  

2077÷12÷09 गते 

६ गणकहरुफाट गाउॉऩाङ्झरकास्तयका त्माङ्क सॊकरन सभऩङ्ङ  2077÷12÷1—26 गते 
७ प्रथभ आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभा दीर्ाकारीन सोच, रक्ष्म, उद्धेश्म, 

यणनीङ्झत, ङ्झनधाायण, ङ्जवद्यङ्टतीम ऩार्श्रव ङ्ञचत्रका त्माक अध्मावङ्झधक 
तथा Validation य ङ्जवषमगत ऺेत्र मोजना तजङ्टाभा सम्वतधी २ 
ङ्छदने गाउॉऩाङ्झरकास्तयभा  कामाशारा गोष्ठी 

2078÷5÷02—03 गते 

८ गाउॉऩाङ्झरकाको वस्तङ्टगत ङ्जववयणको (ऩार्श्रवाङ्ञचत्र) Final दस्तावेज 
ङ्झनभााण सम्ऩङ्ङ 

2078÷5÷15 गते 

९ आवङ्झधक ङ्जवकास मोजनाको भसौदा ङ्झनभााण तथा गाउॉऩाङ्झरकाफाट 
ऩषृ्ठऩोषण  

2078÷5÷20 गते 

१० प्रथभ आवङ्झधक गाउॉ ङ्जवकास ङ्जवकास मोजनाको भसौदा तथा 
ऩार्श्रवाङ्ञचत्रको भसौदाको अततीभ छरपर तथा गाउॉऩाङ्झरकाराई 
हस्ताततयण   

2078÷8÷01 गते 

११ कामाऩाङ्झरकाको फैठकफाट आवङ्झधक मोजना तथा ऩार्श्रव ङ्ञचत्रको 
दस्तावेजराई सबाफाट ङ्ञस्वकृङ्झतको राङ्झग ऩेश गने ङ्झनणाम  

2078÷==÷== गते 

१२ गाउॉ सबाफाट आवङ्झधक मोजना तथा ऩार्श्रवा ङ्ञचत्रको दस्तावेज 
स्वीकृत कामािभ 

2078÷==÷== गते 
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अनङ्टसूची– ८ 

ऩङ्चयमोजना फैंक 

 प्रत्मेक गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩङ्चयमोजना फैंक स्थाऩना गने नेऩार सयकायको नीङ्झत बएकोरे मस म्मागङ 
गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩङ्झन ऩङ्चयमोजना फैंक स्थाऩना गङ्चयएको छ। मोजना फैंकभा सभावेश गने गयी हारराई 
उऩऺेत्रगत ङ्जहसाफरे प्राथङ्झभकता प्राि मोजनाको रूऩभा सभावेश गने गयी  ङ्झनम्न मोजना ऩङ्जहचान गङ्चयएका 
छन।् मीभध्मे केही मोजना सञ्चारनभा यहेका छन ्बन ेकङ्ट नै-कङ्ट नै मोजनाको ङ्जवस्ततृ ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवेदन 
तमाय गनङ्टाऩने सभेत देङ्ञिएको छ। गाउॉऩाङ्झरकाको प्राथङ्झभकताको आधायभा मोजना फैंकभा यहने सूची 
थऩर्ट हङ्टन सक्नछे। 
क) प्राथङ्झभकता प्राि आमोजना 

उऩऺेत्रगत प्राथङ्झभकता प्राि मोजना 
क) कृङ्जष य ऩशङ्टऩारन 

१. पासाङ कृङ्जष ऺेत्र ङ्जवकास 

२. ङ्जकम्ताङ य देउयारी ङ्ञचमाफायी  

३. फङ्टङताङ ऺेत्र १,२,३,४ सङ्टततरा िेती 
ि) मातामात 

१. कोरेनी (ङ्जवदङ्टय न.ऩा)-गोगने-देउयारी-म्मागङ-नेत्रावती सडक 

२ म्मागङ डाॉडा-साभयी सडक 

३. म्मागङ–भाछा पभा-ङ्जकभताङ–दाङचेत सडक 

४.  रङ्टङताङ ठङ्ट रेगाउॉ-फीयभानेसार सडक 
ग)  बवन, आवास य फस्ती ङ्जवकास 

१.   गाउॉऩाङ्झरका बवन (ङ्झनभााणाधीन) ४ वटा वडा कामाारम बवन 

२.   तमूनतभ आवस्मक उऩकयण जडान य लमाफ सङ्जहतका १५ शय्मा अस्ऩत्तार बवन य 
सफै स्वास््म केतद्र तथा चौकीहरू 

र्)  िानऩेानी 
१.  वडा नॊ ५ िानेऩानी  

२.  िानेऩानी सङ्टदृढीकयण मोजना  

ङ)  ङ्झसॊचाई 

१.  छमाङ्जप्रङ ङ्झसॊचाइ मोजना 
२.  तोभजोङ ङ्झसॊचाइ मोजना 
३.  नादङिोरा ङ्झसॊचाइ मोजना 
४.  साऩचेत िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना 
५. ङ्झसयानी िोरा ङ्झसॊचाइ मोजना 

च)  ङ्जवद्यङ्टत 

१. होङ काङसङ िोरा रर्ङ्ट ङ्जवद्यङ्टत आमोजना  

छ)  ऩमाटन ऩूवााधाय य सॊस्कृङ्झत 

ऩमाटकीम ऩदभागाहरू: 
१.  कङ्ट भताङ-रुफीभ्मारी (धाङ्छदङ)  

२. तप्काकाङ ऩाका  ऩदभागा  
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३   कङ्ट ङ्गाय ग्माङ छङ्ट तेन स्तङ्टऩा (Kungar Gang Chhyurten (stupa) 

४. नकङ्ट यग्माङ छङ्ट तेन स्तङ्टऩा (Nakur Gang Chhyurten (stupa) 

५. रोक्मङ्टर डाॉडा ङ्जऩकङ्झनक स्थर (Lokyul Dada Picnic Spot) 

६. छाभ छप्ऩा ङ्जऩकङ्झनक स्थर (Cham Chhappa Picnic Spot) 

ज)  वन तथा वातावयण 

१.  टङ्टॉडी स्भङृ्झत उद्यान (Tundi Memorial Park) 

२.  ङ्ञचउयीबतज्माङ पोहय व्मवस्थाऩन केतद्र (Chiuribhanjyang Dumping Site) 

झ)  सङ्टशासन य सॊस्थागत ङ्जवकास  

१. सूचना प्रङ्जवङ्झध भैत्री (सफै वडा, ङ्जवद्यारम, स्वास््म सॊस्थाभा इतटयनेट सङ्टङ्जवधा सम्ऩङ्ङ) 

२.   र्टना दताा, याजस्व सॊकरन, मोजना य अनङ्टगभन सम्फतधी सूचना थथा अतम भहत्वऩूणा 
सूचना सफ्टवेमयभा आधाङ्चयत ङ्जवद्यङ्टतीम सूचना प्रणारीभा आफद्ध हङ्टने 

ि)  अतम आमोजनाहरू 

१. 
२. 
३. 
४. 
५. 

 

नोट: मससम्फतधी फाॉकी आमोजनाको नाभ आवश्मकता य प्राथङ्झभकता अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरकारे बना सक्नछे । 
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अनङ्टसूची- ९  
आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभासॉग सम्फङ्ञतधत तङ्ञस्फयहरू 

  

 

 

 

 

 

 

गाउॉऩाङ्झरकास्तयभा दङ्टईङ्छदन ेप्रथभ आवङ्झधक मोजना तजङ्टाभा दीर्ाकारीन सोच ङ्झनधाायण सभफ्तधी कामाशारा गोष्ठीका 
उऩङ्ञस्थत सहबागीहरूको दृश्म 

ङ्झभङ्झत २०७८ बदौ २ य ३ गते (तदनङ्टसाय १७ देङ्ञि १८ अगस्त २०२१) 
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गाउॉऩाङ्झरकास्तयभा आवङ्झधक गाउॉ ङ्जवकास मोजना तजङ्टाभाका राङ्झग ङ्जवद्यङ्टतीम त्माॊक सॊकरन सभफ्तधी ताङ्झरभका 
उऩङ्ञस्थत सहबागीहरूको ङ्जववयण 

ङ्झभङ्झत २०७७ पागङ्टन २५ तथा २६ गते (तदनङ्टसाय ९ य १० भाचा २०२१) 
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गाउॉऩाङ्झरकास्तय पोकस ग्र ङ्टऩ छरपर कामािभ 
ङ्झभङ्झत २०७७ चैत्र ५ तथा ६ गते (तदनङ्टसाय १८, १९ भाचा २०२१) 

 

 

ङ्झभङ्झत २०७८ भॊङ्झसय १ गते सम्ऩङ्ङ आवङ्झधक मोजना य गाउॉऩाङ्झरकाको वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत ङ्जववयण  
हस्ताततयण कामािभका झरकहरू 
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अनङ्टसूची १० 

स्थानीम ऺते्रगत (Spatial) मोजना 

१. गाउॉऩाङ्झरकाका हारका आमोजनाको अवङ्ञस्थङ्झत  

 

नक्साभा देिाए अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा प्रभङ्टि ८ वटा आमोजनाहरू यहेका छन।् ङ्झत भध्मे २ वटा 
स्तङ्टऩा, २ वटा बवन, ऩानी याॊकी, ऩाका , वनबोज स्थर य पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन ऺेत्र १-१ वटा यहेका 
छन।् ङ्झतनीहरूको सूची देहाम अनङ्टसाय यहेको छ। 

१. गाउॉऩाङ्झरका बवन 
२. कङ्ट ङ्गयग्माङ छमङ्टतेन स्तङ्टऩा 
३. नकङ्ट यग्माङ छमङ्टतेन स्तङ्टऩा 
४. देउयारी -८ िानेऩानी याॊकी  
५. देउयारी अस्ऩतार  
६. टङ्टॊडी स्भङृ्झत ऩाका   
७. छाभछप्ऩा वनबोज स्थर  
८. छमङ्टयी बतज्माङ पोहय व्मवस्थाऩन ऺेत्र  
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२. गाउॉऩाङ्झरकाका सम्बाङ्जवत आमोजनाको ऺते्रगत अवङ्ञस्थङ्झत 

 

भाङ्झथको नक्साभा देिाए अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र यहेको सम्बाङ्जवत आमोजना ऺेत्र य जोङ्ञिभ ऺेत्रहरू 
देहाम अनङ्टसाय यहेका छन:् 

१. कृङ्जष ऺेत्र : पसाङ कृङ्जष ऺेत्र, देउयारी ङ्ञचमाफायी, ङ्जकम्ताङ ङ्ञचमाफायी, फङ्टङ्ताङ सङ्टततरा ऺते्र ४ वटा  

२. ऩमाटकीम स्थर : रोक्मङ्टर डाॉडा वनबोज स्थर   


