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कृतज्ञता ज्ञापन 

 

स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम यि गाउँपासलकाले पहिलो पञ्चवर्षीय आवसिक योिना 
तिजमुा गरी िाविुसनक गन ु पाएकोमा गौरवाजववत मििजि भएको छ । नेपालको िंहविानमा व्यवस्था 
भएबमोजिम स्थानीयतिको कायजुिम्मेवारी र स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐनमा व्यवस्था भएको कायकु्षते्र, 
पवरौं योिना, गण्डकी प्रदेशको प्रथम आवसिक योिना, ददगो हवकािका राहिय लक्ष्यलाई तथा हवर्षयगत 
एवं अवतरिम्बजवित हवर्षय क्षेत्रलाई आिारमा सलई स्थानीयकरण गने कायकुा िाथै िावदसभकु हवर्षयलाई 
आिारमा सलदैँ यो योिना तिजमुा गररएको छ । राहिय योिना आयोगबाट स्थानीय तिको लासग िारी 
भएको योिना तिजमुा ददग्दशनु, २०७५ (नमजना) मा उजललजित सनददुष्ट प्रहिया अवलम्बन गरी यो योिना 
तयार गररएको छ।  
 

शहिद लिन गाउँपासलकाले योिनाबद्ध हवकािद्वारा शहिद लिनवािीको िमहष्टगत िीवनस्तर िजिारका 
लासग ''कृहर्ष, पयटुन र पूवािुारको दीगोपनः िमदृ्ध, िजिंस्कृत शहिद लिन'' भने्न दीर्कुालीन िोचिहित 
आसथकु वर्ष ु २०७८/७९ देजि २०८२/८३ िम्मका लासग प्रथम पञ्चवर्षीय आवसिक गाउँपासलकाको 
योिना तिजमुा गरी कायाुववयन गने प्रसतबद्धता गरेको छ।  
 

आवसिक योिना तिजमुाका गाउँ कायपुासलकाका उपाध्यक्ष श्रीमती इजवदरा सतवारीज्यू, िबै वडाका 
अध्यक्षज्यूिरू लगायत िबै कायपुासलका िदस्यज्यूिरू, रािनीसतक दलका प्रमजि तथा प्रसतसनसििरू, गाउँ 
िभाका िदस्य, जशक्षक, बजहद्धिीवी एव अवतराुहिय र राहिय गैरिरकारी, सनिी र ििकारी क्षेत्र, हवसभन्न 
िंर्–िंस्थािरू एवं नागररक िमािका प्रसतसनसिको िहिय ििभासगता, िजझाव र योगदानका लासग आभार 
व्यक्त गदुछज । यिैगरी आवसिक योिना तिजमुामा मित्वपूण ुजिम्मवेारी सनवाुि गनज ुिजने प्रमजि प्रशािकीय 
असिकृत श्रीिीवन बिादजर आले मगर तथा योिना तिजमुामा िंलग्न िजन जिजन ेलगायत गाउँपासलकाका िबै 
शािा प्रमजि एवं िबै कमचुारीिरूप्रसत िाददुक िवयवाद प्रकट गदुछज । 

 

यि मित्वपूण ु कायमुा िियोग प्रदान गरेर स्थानीय िरकारको हवकाि प्रयािमा योगदान पज¥याउनज 
भएकोमा िंर्ीय मासमला तथा िामावय प्रशािन मवत्रालय, गण्डकी प्रदेश नीसत योिना आयोगका 
पदासिकारीज्यूिरू,  हवज्ञ र िरोकारवालािरू िवयवाद ददन चािवछज । यिै गरी गाउँपासलकाको आवसिक 
योिना तिजमुा गन ु हवशेर्षज्ञ िियोग र िेवा प्रदान गने पूजणमुा पररयोिना (Mott Mac Donald) तथा 
िेसमड नेपाल (CEMID Nepal) िबै हवज्ञिरूलाई हवशरे्ष िवयवाद ददन चािवछज । 

 

अवतमा यि गाउँपासलकाले तिजमुा गरेको आवसिक हवकाि योिना कायाुववयनमा िबै क्षेत्र, िमजदाय, 
सनकाय तथा िाझेदारिरूका िद\भाव, िियोग र हियाशीलताको अपेक्षा गरेको छज ।  
 

मंसिर, २०७८                                                  

                                                          (रमेशबाबज थापा मगर) 
                                                                      अध्यक्ष 

                                                                 शहिद लिन गाउँपासलका 
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िवयवाद ज्ञापन 

 

 

नेपालको िंहविान तथा स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन २०७४ को अिीनमा रिी यि गाउँ पासलकाले 
आफ्नो प्रथम पाँच वरे्ष आवसिक हवकाि योिना तिजमुा गरर कायाुववयनको प्रसतवद्धता िहित प्रकाशन गन ु
लागेकोमा िजशी लागेको छ। यि आवसिक हवकाि योिना तिजमुाका हवसभन्न चरणमा िंलग्न अध्यक्ष ज्यज 
लगायत  िबै वडा अध्यक्षिरू कायपुासलकाका िबै िदस्यिरू, हवर्षयगत िसमसतिरू,  प्रमजि प्रशािकीय 
असिकृत एवं हवर्षयगत शािा प्रमजि लगायत िम्पूण ुकमचुारीिरू र पूजणमुा पररयोिनाका तरु्बाट यि 
गाउँ पासलकाका योिना तथा िजशािन िललािकार र इजविसनयर िबैलाई उिाँिरूको िियोग र 
ििकायकुा लासग िवयवाद ददन चािवछज। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष िियोग र ििकाय ु गने िम्वद्ध िम्पूण ु
पक्षिरूप्रसत मेरो व्यजक्तगत तथा शहिद लिन गाउँपासलकाको तरु्बाट आभार व्यक्त गन ुचािवछज। 

  
''कृहर्ष, पयटुन र पूवािुारको ददगोपनः िमदृ्ध, िजिंस्कृत शहिद लिन'' भने्न दीर्कुालीन िोच िहित सनमाुण 
भएको यि आवसिक योिनाको िर्ल कायाुववयनले िमग्र गाउँपासलकाको मजिार रे्ने कज रामा िामी िबै 
आशावादी छौं। यिको िर्ल कायावुवयनमा यिािँरूको भसूमका अझै मित्वपूण ु र िकारात्मक रिन े
हवश्वाि सलएको छज। यिका लागी िबैको िियोग, ििकाय ुर िदभाव िाम्रा लागी अपररिाय ुछ। अवतमा, 
यो आवसिक हवकाि योिना दस्तावेि सनमाुणमा िियोग गने पूजणमुा पररयोिना (Mott Mac Donald) को 
िम्प"ण ुहटम र परामशदुाता (CEMID Nepal) को प्राहवसिक हटमलाई हवशेर्ष िवयवाद ददन चािवछज .  
 

मंसिर, २०७८ 

  
                                                                  (इन्दिरा तिवारी) 

                                                                       उपाध्यक्ष 

                                                              शहिद लिन गाउँपासलका 
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मवतव्य 

 

 

शहिद लिन गाउँपासलकाको योिनाबद्ध हवकािका लासग स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ बमोजिम 
यि गाउँपासलकाको पहिलो पञ्चवर्षीय आवसिक योिना तिजमुा गरी िाविुसनक गन ुपाएकोमा गौरवाजववत 
मििजि भएको छ। शहिद लिन गाउँपासलकाको योिनाबद्ध हवकािद्वारा िमस्त नागररकको िीवनस्तर 
िजिारको लासग  ''कृहर्ष, पयटुन र पूवािुारको ददगोपनः िमदृ्ध, िजिंस्कृत शहिद लिन'' भने्न दीर्कुालीन 
िोच िहित आसथकु वर्ष ु२०७८ /७९ देजि २०८२/८३ िम्मका लासग शहिद लिन गाउँपासलकाको 
प्रथम पञ्चवर्षीय आवसिक योिना तिजमुा गरी कायाुववयन गने प्रसतबद्धता गरेको छ । 
 

यि आवसिक योिना सनमाुणका लासग नेततृ्वदायी भसूमका िेलनज िजन ेशहिद लिन गाउँपासलकाका अध्यक्ष, 
उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षिरू, कायपुासलका िदस्यिरू लगायत िम्पूण ुिनप्रसतसनसि, हवशेर्षज्ञ, हवज्ञ र िमस्त 
िरोकारवालािरू तथा कमचुारी समत्रिरू िवयवादका पात्र छन।् यि योिना सनमाुणका िवदभमुा 
गाउँपासलकालाई सनरवतर िियोग र िििीकरण गने पूजणमुा पररयोिना तथा िेसमड नेपालको िमग्र 
परामशदुाता  हवज्ञ िमूिका िदस्यिरूप्रसत आभार प्रकट गन ुचािवछज। 
 

अवतमा यि गाउँपासलकाले तिजमुा गरेको आवसिक हवकाि योिना कायाुववयनमा िबै क्षेत्र, िमजदाय, सनकाय 
तथा िाझेदारिरूका िद\भाव, िियोग र हियाशीलताको अपेक्षा गरेको छज। 

 

मंसिर, २०७८ 

       (िीवन बिादजर आले मगर) 
                                                           प्रमजि प्रशािकीय असिकृत 
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पररच्छेद १ 

प्रारजम्भक 

 

१.१ पषृ्ठभसूम 

 

नेपालको िंर्ीय िंहविानले तीन तिको िरकारको व्यवस्था गरी काय ु जिम्मवेारीको बाँडर्ाँट िहित 
प्रत्येक तिले आफ्नो असिकार क्षेत्रसभत्रको हवर्षयमा कानून बनाउन,े नीसत तथा योिना तिजमुा र कायावुवयन 
गने, वाहर्षकु बिेट बनाउने र सनणयु गने असिकार र जिम्मेवारी पसन तिगत िरकारलाई प्रदान गरेको छ। 
िंहविानले प्रत्याभतू गरेका मौसलक िक तथा राज्यका सनदेशक सिद्धावत, नीसत तथा दाहयत्वमा उजललजित 
प्राविानलाई योिनावद्ध रुपमा कायाुववयनमा लयाइनज पने िबै तिका िरकारको दाहयत्व रिेको छ। 
राज्यले अवतरराहिय प्रसतबद्धता अनजरुप हव. िं. २०८७ िाल िम्ममा ददगो हवकािको लक्ष्य िमते िासिल 
गनज ुपने र स्थानीय िरकारले पसन यी लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी तदनजरुप लक्ष्यमा योगदान पजयाुउनज पने 
व्यवस्था िमते रिेको छ । २०७४ िालमा तीनै तिको सनवाुचन पश्चात िनसनवाुजचत प्रसतसनसििरू 
िंहविानबाट पररलजक्षत ददगो शाजवत, िजशािन, हवकाि र िमहृद्धको आकांक्षा पूरा गन ु हियाशील रिेका 
छन।् स्थानीय तिमा िंवैिासनक दाहयत्वलाई प्रणालीगत रुपमा कायाुववयनमा लयाउन स्थानीय िरकार 
िंचालन ऐन, २०७४ तिजमुा भई कायाुववयनमा रिेको छ। यि ऐनमा िम्बजवित गाउँपासलकाले आफ्नो 
असिकारक्षेत्रसभत्रका हवर्षयमा हवकािका लासग आवसिक हवकाि योिना बनाई लागू गनजपुने धयवस्था रिेको 
छ। यस्तो योिना तिजमुा गदाु नेपाल िरकार र प्रदेश िरकारको नीसत, लक्ष्य, उद्देश्य र प्रहियािँग 
अनजकज ल िजने गरी िजशािन, वातावरण, बालमैत्री, िलवायज पररवतनु अनजकज लन, हवपद् व्यवस्थापन, लैहिक तथा 
िामाजिक िमावेशीकरण िस्ता अवतरिम्बजवित हवर्षयलाई िमेत ध्यान ददनज पने व्यवस्था गररएको छ। 
यिै सिलसिलामा राहिय योिना आयोगले िारी गरेको आवसिक योिना तिजमुा ददग्दशनु (नमूना), २०७५, 

नेपालको पविौं योिना र गण्डकी प्रदेशको प्रथम आवसिक योिनाको मूलभतू पक्षलाई िमते िवदभमुा 
रािी शहिदलिन गाउँपासलकाका हवसभन्न िरोकारवालािरूिँग गररएको चरणबद्ध अवतरहिया पश्चात 
गाउँपासलकाले यो आवसिक हवकाि योिना (२०७८÷७९– २०८२÷८३) तिजमुा गरेको िो । 

 

१.२ आवसिक योिना तिजमुाका उद्दशे्य 

 

नेपालको िंहविानको प्रस्तावना, नेपाली नागररकका मौसलक िक र कतवु्य, राज्यका सनदेशक सिद्धावत र 
नीसत तथा िंहविानको िारा ५७ अवतगतुका अनजिूची ८ र ९ मा उललेजित स्थानीय तिको असिकार के्षत्र 
तथा िारा ५९ र ६० मा उललेजित स्थानीय तिको आसथकु असिकारको प्रयोग र रािस्व बाडँर्ाँट 
िम्बविी व्यवस्था तथा िारा २१४ देजि २३० िम्म व्यवस्था भएका स्थानीय तिको व्यवस्थाहपका, 
कायपुासलका र आसथकु कायपु्रणाली िम्बविी व्यवस्था, स्थानीय िरकार िञ्चालन, ऐन २०७४ को पररच्छेद 
६ दर्ा २४ देजि २६ िम्मको योिना िम्वविी व्यवस्था तथा िमदृ्ध नेपाल िजिी नेपाली स्थापना गने 
नेपालको िोच र िमदृ्ध प्रदेश िजिी नागररक िहितको प्रदेश स्थापना गने गण्डकी प्रदेशको िोचलाई यि 
गाउँपासलकामा उपलधि आफ्नो स्व–आिनु, िंर्, प्रदेश तथा हवसभन्न हवकाि िाझेदारबाट प्राप्त िजन ेअनजदान 
तथा बिेट र सनिी, ििकारी तथा िामजदाहयक के्षत्रबाट उपलधि िजने श्रोत िािनलाई योिनाबद्ध, दीगो एवं 
हववकेपूण ुरुपमा पररचासलत गदै अगासड बढ्ने िंकलप गररएको छ ।  
 

यो प्रथम आवसिक योिना तिजमुाको िममा िरोकारवालािरू िमेतको ििभागीतामा गाउँपासलकाले 
सलएको “कृहर्ष, पयटुन र पूवािुारको दीगोपनः िमदृ्ध, िजिंस्कृत शहिद लिन" को दीर्कुालीन िोचलाई 
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योिनावद्ध रुपमा कायाुववयन गरी शहिद लिन गाउँपासलकावािीको आसथकु तथा िामाजिक िीवनस्तरमा 
िजिारका लासग हवकाि प्रहियालाई िंस्थागत गनज ुयि आवसिक योिनाको प्रमजि उद्देश्य रिेको छ । 

 

१.३ आवसिक गाउँ हवकाि योिना तिजमुा हवसि तथा प्रहिया 
 

शहिद लिन गाउँपासलकाको आवसिक योिना तिजमुा गदाु नेपाल िरकार राजयि योिना आयोगबाट 
स्वीकृत स्थानीय तिको योिना तिजमुा नमूना कायहुवसिले सनिाुरण गरेका प्रहिया र कायहुवसिलाई 
अनजशरण गरी पालना गररएको सथयो । यिका िाथै िंर्ीय १५ औ ंआवसिक योिना, गण्डकी प्रदेशको 
प्रथम आवसिक योिनाका लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीसत, कायनुीसत र कायिुमिरूिँग िामविस्य िजनेगरी र िम्भब 
भएिम्म एक अकाुका पररपजरक िजने गरी तिजमुा गररएको छ । यिैगरी शहिद लिन गाउँपासलकाका 
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष्य, वडा अध्यक्ष तथा कायपुासलका िदस्यज्यजिरू, गाउँपासलकाका प्रमजि प्रशािकीय असिकृत 
तथा शािा प्रमजििरू, हवर्षयगत सनकायका प्रमजििरू, हवज्ञ एवं िललािाकार िमूिका िदस्यिरू, 

गाउँपासलकािँग आबद्ध िंर्िंस्था तथा िरोकारवालाका प्रसतसनसििरूको प्रत्यक्ष वा परोक्ष ििभासगता रिने 
गरी कायशुाला, छलर्ल तथा प्रसतहिया प्राप्त िजन े गरी ििभासगतात्मक हवसि अवलम्बन गरी तिजमुा 
गररएको सथयो । 

 

२०७७ िाल मार् महिना देजि २०७८ िाल कासतकु महिनािम्म गाउँपासलकाका पदासिकारी तथा 
कमचुारीिरू र िरोकारवाला िमूि िबैिँग गररएका आवसिक योिना पूव ु तिजमुा पूव ु तयारी देजि 
अबलम्बन गररएका हवसि प्रहिया, छलर्ल, ििभासगता र प्रसतहियाको हवस्ततृ हववरण अनजिूचीमा राजिएको 
छ ।  
 

१.४  योिना तिजमुाका आिारिरू  
 

शहिद लिन गाउँपासलकाको आवसिक योिना तिजमुा गदाु सनम्न दस्ताविेको अध्ययन गररएको सथयो ।  
• नेपालको िंहविान, 

• नेपालको पविौं योिनाको दस्ताविे, 

• नेपालको दीर्कुालीन िोचपत्र हविं २१०० (िन २०४३),  
• दीगो हवकािका लक्ष्यिरू तथा सतनले सनिाुरण गरेका प्रमजि के्षत्रिरू, 

• स्थानीय िरकार िंचालन ऐन, २०७४, 

• अवतर िरकारी हवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४, 

• िङ्घ, प्रदेश र स्थानीय ति (िमववय तथा अवतरिम्बवि) ऐन, २०७७ 

• नेपाल िरकारका के्षत्रगत नीसतिरू, हवर्षयगत रणनीसतिरू, 

• हवपद व्यवस्थापन िम्बविी नेपाल िरकारका नीसत तथा रणनीसतिरू, 

• नेपाल िरकार िंर्ीय मासमला तथा िामावय प्रशािन मवत्रालयका सनदेशनिरू, 

• आवसिक योिना तिजमुा ददग्दशनु (नमूना), २०७५ 

• गाउँ÷नगर वस्तजगत हववरण तयारी कायहुवसि, २०७४ 

• गण्डकी प्रदेश िरकारको पहिलो आवसिक योिना, वाहर्षकु नीसत, कायिुम तथा क्षेत्रगत नीसत 
तथा कायिुमिरू, 

• स्थानीय तिमा हियाशील प्रमजि रािनीसतक दलका र्ोर्षणापत्र, 

• शहिद लिन गाउँपासलकाका हवज्ञ िमूिबाट प्रदान गररएका िजझाविरू 
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• स्थानीय रािनीसतक दलका प्रसतसनसि, बजहद्धजिवी, सनिी, गैरिरकारी तथा नागररक िमािबाट 
प्राप्त िजझाविरू 

• प्रदेश तथा जिललास्तरीय कायाुलयका कायिुम तथा अवतरहियाबाट प्राप्त िजझाविरू 

• ििकारी, वन उपभोक्ता िमूि तथा नागररकबाट प्राप्त िजझाविरू 

• गाउँपासलकाका गत हवगत बर्षकुा वाहर्षकु कायिुम, बिेट, नीसत, सनदेजशका तथा कानूनिरू 

• गाउँपासलकाबाट अध्ययन गराइएका हवसभन्न कायिुम, नीसत, बिेट तथा िम्बजवित दस्तावेििरू 

 

१.५ िालिम्मको हवकाि िमीक्षा  
 

दीर्कुालीन िोच िहितको पवरौं राहिय योिनाले 'िमदृ्ध नेपाल, िजिी नेपाली' को दीर्कुालीन िोच 
बमोजिम िमदृ्ध अथतुवत्र, िामाजिक वयाय तथा पररयकृत िीवन िहितको िमािवाद उवमजि 
लोककलयाणकारी राज्यको रूपमा रूपावतरण गदै उच्च आयस्तर भएको मजलजकमा स्तरोन्नसत िजने आिार 
सनमाुण गने राहिय लक्ष्य सलएको छ । नेपालले अवतराुहिय स्तरमा गरेको प्रसतबद्धता बमोजिम मजलजक िन ्
२०३० िम्ममा ददगो हवकाि लक्ष्य िासिल गने आिार तयार गने, िन ्२०२२ मा असत कम हवकसित 
मजलजकबाट स्तरोन्नसत गदै िन ्२०३० मा मध्यम आय भएको मजलजकमा पजग्न ेदीर्कुालीन लक्ष्यतरु् सनददुष्ट 
रिेको  
छ ।  
 

गण्डकी प्रदेशले २०७७ िाल वैशािमा प्रदेशको वस्तजगत हववरण र प्रथम आवसिक योिना तिजमुा गरी 
िाविुसनक गरेको छ । यि आवसिक योिनाले "िमदृ्ध प्रदेश र िजिी नागररक" भने्न प्रदेशको 
दीर्कुालीन िोच र िमावशेी आसथकु वृहद्ध, गररबी सनवारण, स्थानीय उत्पादनिँग िर्न िम्बवि भएको 
पयटुन क्षेत्रको हवस्तार, उिाुको उत्पादन, प्रयोग र सनकािी, कृहर्षको आिजसनकीकरण, औद्योसगकीकरण, 

गजणस्तरीय भौसतक पूवाुिारको सनमाुण, प्राहवसिक र व्यविाहयक जशक्षाको हवस्तार, गजणस्तरीय स्वास््य 
िेवाको िजदृढीकरण, िलवायज अनजकज लन आसथकु हियाकलाप िञ्चालन र िजशािन िहित उच्च उत्पादन, 

मयाुददत िीवन, िमावेशी, िभ्य, वयायपूण ुर िजशािनयजक्त आिजसनक िमाि भएको िमदृ्ध प्रदेश सनमाुण गने 
लक्ष्य राजिएको छ । यिका उद्देश्यिरूमा 
१) उत्पादन र उत्पादकत्व वृहद्ध गदै िमािवाद उवमजि आत्मसनभरु अथतुवत्र सनमाुण गनज ु।  
२) पयटुन, कृहर्ष, ऊिा,ु उद्योग, पूवाुिार र मानव िंशािन हवकािको माध्यमबाट िमतामूलक तथा 

र्राहकलो उच्च आसथकु वृहद्ध िाँसिल गरी िमदृ्ध प्रदेशको आिारशीला सनमाुण गनज ु।  
३) गजणस्तरीय जशक्षा, स्वास््य, िानेपानी, िरिर्ाइ तथा स्वच्छ वातावरणमा पिजँच पज¥याई िबै नागररकलाई 

िामाजिक िजरक्षा र िजशािनको अनजभसूत गराउनज रिेका छन।् 

 

पवरौं पञ्चवर्षीय योिनाको राहिय लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीसत एवं ददगो हवकािका लक्ष्यिरू र गण्डकी 
प्रदेशका लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीसतमध्ये स्थानीय ति िम्बद्ध लक्ष्य िमेतलाई दृहष्टगत गररनजका िाथै िमदृ्ध 
नेपालका िूचकलाई स्थानीयकरणबाट राहिय र प्रादेजशक लक्ष्यमा पररपजरकता कायम िजने गरी आवसिक 
गाउँ हवकाि योिनाका लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीसत र कायनुीसत पहिचान गररएको छ । हवकािका 
अवतरिम्बजवित हवर्षयिरू िस्तै वातावरण, लैहिक िमानता र िामाजिक िमावशेीकरण, हवपद् व्यवस्थापन, 

िजशािन र बालमैत्री शािन िस्ता हवर्षयिरूलाई िमते यथास्थानमा िम्बोिन गने प्रयाि गररएको छ । 

 

िालिम्मको हवकािको िमीक्षा 
यि गाउँपासलकामा रिेको कज ल भभूाग १४९.०३ वग ु हकलोसमटरमध्ये कररब वन क्षेत्र ६०.५० वग ु
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हक.सम.  र कररब ६८.९४ ब.हक.सम. (६८९४ िे) कृहर्षयोग्य िमीन रिेको छ । कृहर्षयोग्य भमूीमध्य े
३४.७८ ब.हक.सम. (३४७८ िे) सिंचाइ योग्य िसमन रिेको छ।  
 

कज ल िनिंख्या २९५४५ तथा िम्मा र्रिजरी िंख्या ५७८२ रिेको शहिद लिन गाउँपासलकाका असिकािँ 
नागररक कृहर्ष पेशामा िंलग्न रिेका छन ्र प्रायः िबैले पराम्परागत कृहर्ष प्रणाली अनजिार िेती गने गरेका 
छन ्। हवशेर्ष गरी कृहर्ष उत्पादनमा िान, मकै, कोदो, तरकारी, र्लर्ज ल लगायतका अन्नबाली र नगदे 
बाली उत्पादन गछुन ्।  
 

यि गाउँपासलकामा िति सिंचाइ, सिप, सलफ्ट, जस्प्रङ्कल गरी मजख्य मजख्य २० वटा सिचँाइ कायिुम 
िंचासलत छन ्। गण्डकी प्रदेश अवतगतु यि गाउँपासलकामा सनमाुणािीन रिेका ६ वटा सिचँाइ योिनािरू 
िम्पन्न भए पश्चात यिा ँ ७०० िे िसमनमा थप सिचँाइ िजसबिा पजग्नेछ । यि गाउँपासलकामा िोसडएर 
सछमेकी अवय स्थानीय तििँग िीमा नदीको रुपमा रिेका बजढीगण्डकी, सत्रशजली र दरौदी िस्ता ठूला 
नदीिरू तथा गाउँपासलका भएर बग्ने अवय िाना ठूला २० वटा िोलािरू रिेका छन ्। यी नदी र 
िोलािरू यि गाउँपासलकाको िेतीयोग्य िमीनको बतमुान तथा भहवययको थप सिचँाईको प्रमजि स्रोत  
िजन । यिैगरी यी नदी िोलािरूले बरे्षनी आफ्नो हकनारको िमीन कटानगरी नदीिवय प्रकोप पसन बढ्दै 
गएको र हवपद् िोजिम वयजसनकरणमा िमते थप लगानी गनज ुपरेको देजिवछ।  

भौसतक पूवाुिारका हििाबले शहिद लिन गाउँपासलका गोरिा जिलला िदरमजकामबाट ३० हकसम टाढा 
रिेको र गोरिा बिारबाट यि गाउँपासलका केवरिम्म िोड्ने िडकको केिी भाग कालोपते्र, केिी भाग 
ग्राभेल, र केिी िण्ड िजले िडक रिेको देजिवछ । यि गाउँपासलकामा रणनैसतक मित्वका ७ वटा 
िडकिरू प्रदेश अवतगतु सनमाुणािीन छन ् र त्यिमध्य े१२ हकसम िडक िाल कालोपते्र िजँदै गरेको र 
बाकँी ४९.५ हकसम िमागत रुपमा सनमाुण िजँदैछन ्। गाउँपासलकाका िबै वडा केवरिरू िजले िडकले 
छोएका छन ्। गाउँपासलकामा ठूला र िाना गरी १०६ वटा िडकिरू रिेका छन ्। योमध्य े६० हकसम 
िबयुाम िडक (१२ हकसम कालो पते्र िडक, ४६ हकसम ग्राभेल िडक र २ हकसम कंहिट िडक) र 
५७३.५ हकसम िजले िडकिरूको ट्र्याक िोलन ेकाम िम्पन्न भएको छ । यीमध्ये मित्वपूण ु३८ वटा 
िडकिरू गाउँपासलकाले प्राथसमकतामा रािेको र १३ वटा मित्वपूण ु िडकिरूको सड हप आर िमेत 
तयार गरेको छ ।  

गाउँपासलकामा पयटुकीय दृहष्टकोणले सनकै मित्वपूण ु४ वटा पदमागिुरू र कररब ५०० हकसम र्ोडेटो 
बाटो रिेको छ ।िडक सनमाुणको िममा गाउँका बस्तीिरू िोडने सनकै गोरेटोिरू सबस्थाहपत भएको 
िजनाले यस्ता गोरेटोिरूलाई पजन सनमाुण गनज ु पने माग छ। यि गाउँपासलकामा ४ वटा िडकपजलिरू 
िंचासलत तथा एउटा सनमाणुासिन र १० वटा झोलजि े पजल रिेका छन ् । गाउँपासलकाको वडा नं २ 
मनकामनामा जचतवन जिललामा रिेको पृ् वी रािमागिुँग िोसडएको नेपालको पहिलो व्यविाहयक 
केवलकार िमेत िञ्चालनमा छ । 

शहिद लिन गाउँपासलकामा िरकारी कायालुय भवन १७ वटा, िामजदाहयक भवन ३० वटा, स्वास््य 
िंस्था भवनिरू ९ वटा, र एउटा आइिोलेिन िेवटर रिेका छन ्। गाउँपासलकाको कायालुय भवन तथा 
३ वटा वडा कायालुय भवनिरू र प्रिरी चौकी भवन सनमाुणािीन रिेका छन ् । यि गाउँपासलकामा 
वस्तीको स्वरुप लगभग एहककृत रिेको छ । यिा ँ ५७८२ वटा सनिी आवाििरू छन ् र यीमध्य े
िालिम्म ३५२० र्रिरूले नक्िा पाि गरेका छन ् र भ जकम्प प्रसतरोिी छन ् । २०७२ को मिा 
भ जकम्पमा ५७६६ वटा र्रिजरी प्रभाहवत भएकोमा झण्डै ९८% र्रिजररिरू पजन सनमाुण िम्पन्न भएका  
छन ् । यि गाउँपासलकामा रिेका ४७ वटा हवद्यालयिरूमा आवश्यक भवन रिेका छन ् । यि 
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गाउँपासलकामा मनकामनामाइको प्रजशद्ध मजवदर लगायत २० वटा अवय मजवदर र प्रख्यात मठिरू तथा 
जशद्ध लिन गजर्ा, रामशाि र्ाट आदद प्रसिद्ध स्थानिरू रिेका छन ्।   

यो गाउँपासलकामा िबै वडािरू राहिय प्रिारण लाइनिगँ िोसडएका छन।् गाउँपासलकाको ५४६२ वटा 
र्रिजरीमा राहिय हवद्यजत ् प्रशारण (नेिनल सग्रड) लाइन िोसडएको छ । यिा ँ कज नै माइिो िाइिो 
िंचालनमा छैनन ्र ३२५ र्रिजरीिरूले िोलार, गोबर ग्याि आदद अवय उिाकुो श्रोतिरूको प्रयोग गरेको 
देजिवछ । इविनको लासग बिजिंख्यक र्रिरूले काठ दाउराको प्रयोग गदुछन ्भने बिार क्षेत्रमा यल पी 
ग्याि, र सबिजलीको प्रयोग िजवछ । केिी स्थानमा गोबर ग्याि, महितेल, गजइठाको पसन प्रयोग गने गरेको 
पाइवछ । 

यि गाउँपासलकामा ५५३८ र्रिजरीले मोवाइल प्रयोग गदुछन ्। ४२५५ र्रिजरीमा हट सभ को प्रयोग 
िजवछ । १११ र्रिजरीमा लैण्डलाइन टेसलर्ोन छ ।१०९ र्रिजरीमा कम््यजटरको प्रयोग िजवछ भने १३७ 
र्रिजरीमा इवटरनेटको िजसबिा रिेको छ । यिाँ िंचार िेवा प्रदायक िंस्थािरू सनकै भए पसन र्ोन तथा 
इवटरनेटको नेट बकु सनकै कमिोर छ। यि गाउँपासलकामा कज नै स्थानीय पसत्रका प्रकाशन िजने गरेको 
छैन । 

यि गाउँपासलकामा िति िानेपानीको लासग पायक पने श्रोतको कमी भएकोले पासलकाले सनकै स्थानमा 
सलफ्ट प्रणालीबाट िानेपानीको व्यवस्था गरेको छ। गाउँपासलकामा िानेपानी तथा िरिर्ाइ गजरु योिना 
बनेको छैन । गाउँपासलकामा िाल िाना ठूला १०३ वटा िानेपानी योिनािरू िंचासलत छन ्र १६०० 
र्रिजरीले सनिी िाराबाट िानेपानी उपभोग गदुछन ्। यि गाउँपासलकामा ५९ र्रिजरीले फ्लि भएको 
चपीको प्रयोग गदुछन,् ३१४७ र्रिजरीले िेजफ्टक टैक भएको चपीको प्रयोग गदुछन,् २५३५ र्रिजरीले 
िािारण चहपकुो प्रयोग गदुछन ्भने चहप ुनभएको र्रिजरी ४५ वटा छन ्। यिाँ ढल सनकािको कज न ै
योिना िंचालनमा रिेको छैन।  
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पररच्छेद २ 

गाउँपासलकाको वस्तजगत हववरण 

 

२.१ पररचय 

नेपालका प्रथम शहिद लिन थापाको नामबाट नामाकरण भएको शहिद लिन गाउँपासलका गोरिा 
जिललाका ११ वटा स्थानीय तििरूमध्ये एक िो । िङ्घीय व्यवस्था अनजिार यो गाउँपासलका गण्डकी 
प्रदेश अवतगतु गोरिा जिलला सनवाुचन के्षत्र २ र यि अवतगतुको प्रदेश िभा सनवाुचन के्षत्र नम्बर 'ि' मा 
पदुछ । २०७३ िालमा स्थानीय तिको पजनःिंरचना पसछ गोरिा जिललामा रिेका िाहवकका ६ वटा 
गाउँ हवकाि िसमसतिरू बिाि, मनकामना, ताक्लजि, र्ैरुि, बजंकोट र नामिजिलाई िमावशे गरी स्थापना 
गररएको यि गाउँपासलकाको पूवमुा गोरिा जिललाको सभमिेन गाउँपासलका, गण्डकी गाउँपासलका, र िाददङ 
जिलला, पजश्चममा गोरिा नगरपासलका र तनिजँ जिलला, उत्तरमा सभमिेन गाउँपासलका र गोरिा नगरपासलका 
तथा दजक्षणमा गण्डकी गाउँपासलका र तनिजँ तथा जचतवन जिलला रिेका छन ् । यि गाउँपासलकाको 
के्षत्रर्ल १४९.०३ वगहुकलोसमटर रिेको छ । गाउपासलकाको केवर वडा नं ६ रै्रुङ बिारमा रिेको 
छ । २०७३ िालमा पजनिंरचना िजँदा यि गाउँपासलकाको रािनसैतक हवभािन र िनिंख्या देिाय 
बमोजिम रिेको छः 

तासलका १ : गाउँपासलकाको रािनैसतक हवभािन 

ि.िं. वडा िाहवकका गाउँ हवकाि िसमसतिरू िनिंख्या क्षते्रर्ल (वग ुहक.सम..) 

१ १ बिाि(१-९) ३०१९ २६.९ 

२ २ मनकामना(१,२,४,५) २६८२ ६.८३ 

म३ ३ मनकामना(३,६-९) ३५२१ २४.३ 

४ ४ ताक्लजि(१-४) २७८६ १२.२ 

५ ५ ताक्लजि(५-९) २२४२ १३.५ 

६ ६ र्ैरुि(१-९) ३९९० २०.८ 

७ ७ बजंकोट(१-४) ३५५० १४.८ 

८ ८ बजंकोट(५-९) २७१० १३.४ 

९ ९ नामिजि(१-९) ३०५५ १६.३ 

िम्मा २७५५५ १४९.०३ 

स्रोतः गाउँपासलकाको वेबिाइट 



7 

यि गाउँपासलकामा मगर, गजरुि, नेवार, क्षते्री, ब्राम्िण, चेपाि र दसलतिरूको मजख्य बिोवाि रिेको छ भन े
अवय िासतिरूमा बराम, मजजस्लम, माझी आददको पसन बिोबाि रिेको छ ।यिाँका प्रसिद्ध िासमकु तथा 
िांस्कृसतक सतथ ु स्थलिरूमा मनकामना मजवदर, सत्रवणेी मजवदर, बिेश्वरी मजवदर, सिद्ध लिन गजर्ा, 
हिमालामाई मजवदर, अलाुङ्दी मार्को मजवदर सभमहवरेश्वर मिादेव, कोटकाली, थानीथान, िवतानेश्वर मिादेवको 
मजवदर, वच जलुी थान, बालेश्वरी मजवदर मकैपजर श्री बौद्धनाथ गजम्बा आदद रिेका छन।् नेपालकै प्रथम शहिद 
लिन थापा मगर र िैयसिंि च जमी मगरको रगतले सिंजचत बजंकोटको कािजले भंगार अको ऐसतिासिक 
पयटुकीय गवतधय स्थल िो। 

यि गाउँपासलका बजढीगण्डकी, सत्रशजली, दरौंदी र लजदी िोला र ज्यादजल िोलाको बीचमा अवजस्थत रिेको 
छ। यि बािेक ज्यादजल िोला, बिी िोला, िजग्दी िोला, राङ्दी िोला यि गाउँपासलकाका मजख्य नदीिरू 
िजन।् हयनै नदीिरूको हकनारमा ज्यादजल र्ाँट, बराि र्ाटँ, माजझटार, लजदी र्ाँट, करनटार, िजग्दीर्ाँट, कललेरी 
र्ाँट, गह्रौथली र्ाँट, सिसलिटार, ठेउवाटार आदद िस्ता उबरु भसूम रिेका छन।्  

िमग्रमा भौगोसलक अवजस्थसतको बारेमा तलको नक्िामा उललेि गररएको छः 

जचत्र नं. १ 

  

२.२ भौगोसलक अवजस्थसत, क्षते्रर्ल र सिमाना 

गाउँपासलकामा कज ल भभूाग १४९.०३ वग ुहकलोसमटरमध्ये कररब वन क्षते्र ६०.५० वग ु हक.सम., चरण, 

झाडी, सभर चिान कररब ८.४ वग ुहकलोमीटर र आवाि क्षेत्र कररब ३.६९ वग ुहकलोसमटर र बािेकको 
भभूाग ४६.२५ प्रसतशत अथाुत ६८.९४ ब.हक.सम. (६८९४िे) कृहर्षयोग्य िसमन रिेको छ र योमध्ये 
िम्मा ३४.७८ ब.हक.सम. (३४७८ िे) सिंचाइ योग्य िसमन रिेको छ। यो गाउँपासलकाको भ–ूउपयोगको 
अवस्था तलको तासलका २.२ मा ददइएको छ । 
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तासलका २ : भ-ूउपयोगको अवस्था 

िम िङ्ख्या उपयोग क्षते्रर्ल वग ुहक.सम. प्रसतशत 

१ वन िंगलले ढाकेको िसमन ६४.६२ ४३.३६ 

२ कृर्षी िसमन ७४.५६ ५०.०३ 

३ सभर, चिान ०.६५ ०.४४ 

५ अवय १०.२० ६.१७ 

 कज ल १४९.०३ १०० 

स्रोत : र्ोटोग्राहर्क नक्शा, िभेक्षण सबभाग  

 

२.३ िनिंख्या, िातिासत र िम ु

यो गाउँपासलका गठनको बेला उपलधि त्यांक (िनगणना २०६८) अनजिार यि गाउँपासलकामा 
२७५५५ िनिंख्या रिेकोमा र र्रिजरी िभेक्षण २०७७ को त्यांक अनजिार गाउँपासलकामा कज ल 
५७८२ र्रपररवार रिेका छन ् । वडागत रुपमा रिेको र्रपररवारलाई िेदाु वडा नम्बर ६ मा 
िबैभवदा िेरै अथाुत ्८५६, र त्यिपसछ वडा नं ८ मा ८५३, वडा नं ७ मा ७२९, वडा नं ९ मा 
७११ र िबैभवदा कम वडा नं ५ मा ४१५ र्रपररवार बिोबाि गछुन ।  

तासलकाः ३ र्रमजलीको हववरण िहित र्रपररवारको िंख्या 

वडा नं. 
सलि 

िम्मा िम्मा 
र्रिजरी 

औित र्रिजरी 
नं. 

लैहिक 

अनजपात पजरूर्ष महिला अवय 
१ १०१० १००५ ० २०१५ ४८१ ४.१९ १ 

२ १३५१ १२८५ ० २६३६ ५०७ ५.२ १.०५ 

३ १८०१ १७१८ ० ३५१९ ६७७ ५.२ १.०५ 

४ १३९० १२९१ ० २६८१ ५५३ ४.८५ १.०८ 

५ १२८३ ११३७ ० २४२० ४१५ ५.८३ १.१३ 

६ २३९५ २२३४ ० ४६२९ ८५६ ५.४१ १.०७ 

७ १८६१ १७९१ ० ३६५२ ७२९ ५.०१ १.०४ 

८ २१४० २११२ ० ४२५२ ८५३ ४.९८ १.०१ 

९ १९२४ १८१७ ० ३७४१ ७११ ५.२६ १.०६ 

जम्मा १५१५५ १४३९० ० २९५४५ ५७८२ ५.१० १.०५ 

                              ;|f]t M 3/w'/L ;j]If0f @)&^ 
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२.४ िालको िनिंख्या 

२०७६ िालमा गररएको र्रिजरी िवेक्षण अनजिार शहिद लिन गाउँपासलकाको कज ल िनिंख्या २९५४५ 
रिेकोमा १५१५५ (५१.२९%) र महिला १४३९० (४८.७१%) रिेको देजिवछ । यि गाउँपासलकामा 
तेश्रो सलिी रिेका छैनन ्। गाउँपासलकाको िबै वडािरूमा पजरुर्षको िंख्या बढी छ । यि गाउँपासलकामा 
आसथकु रुपले िहिय उमेर िमजि अथाुत ्१५ बर्ष ु देजि ५९ बर्षकुो िनिंख्या १९३१३ अथाुत कज ल 
िनिंख्याको कररव ६५.३७ प्रसतशत रिेका छन।् १५-१९, २०-२४, ४५-४९, ५५-५९ र ६०-६४ बर्ष ु
उमेर िमजिमा पजरुर्ष भवदा महिला बढी छन ्भने अवय िमजिमा पजरुर्ष बढी छन ्। बालबासलका अथाुत ्
१४ बर्ष ुिम्मका िनिंख्या कररव २१.७९ प्रसतशत रिेको छ । यि गाउँपासलकामा बढी उमेरिम्म 
बाँच्ने मासनिको िंख्या सनकै कम अथाुत ७० बर्ष ुभवदा बढी उमेरको िनिंख्या कररव ५.७५% मात्र 
रिेको देजिवछ । 

तासलका -४ उमेर िमूि अनजिार िनिंख्या हववरण 

सि.नं. उमेर िमूि(वर्षमुा) पजरुर्ष महिला अवय िम्मा 

१ ०-३ ९४५ ७९५ ० १७४० 

१ ४-५ ३९४ ३८७ ० ७८१ 

२ ६-९ ८७१ ८०७ ० १६७८ 

३ १०-१४ ११६९ १०७१ ० २२४० 

४ १५-१९ १४६२ १५०७ ० २९६९ 

५ २०-२४ १६२८ १६३८ ० ३२६६ 

६ २५-२९ १६७७ १४०३ ० ३०८० 

७ ३०-३४ १२६१ १०५२ ० २३१३ 

८ ३५-३९ १०५० ९०७ ० १९५७ 

९ ४०-४४ ७८२ ७४४ ० १५२६ 

१० ४५-४९ ७१८ ७९७ ० १५१५ 

११ ५०-५४ ७०८ ६६६ ० १३७४ 

१२ ५५-५९ ६१७ ६९६ ० १३१३ 

१३ ६०-६४ ५०३ ५८१ ० १०८४ 

१४ ६५-६९ ५०९ ५०१ ० १०१० 

१५ ७० ८६१ ८३८ ० १६९९ 

 जम्मा १५१५५ १४३९० ० २९५४५ 

स्रोतः र्रिजरी िवेक्षण २०७६ 

िातिासत, भार्षा भार्षी र िम ु

यि गाउँपासलकामा हवसभन्न ३१ िातिासतको बिोबाि रिेको छ र तीमध्ये मगर िासतको बािजलयता रिेको 
छ। यि गाउँपासलकामा मगरको कज ल िनिंख्या कररब ३४.६१%, नवेारको १४.९५%, ब्राम्िण 
१४.७४% र गजरुङ ८.५३% रिेका छन ्। दसलतको िनिंख्या कररब १२.९६ प्रसतशत रिेको छ। यि 
गाउँपासलकामा नेपाली भार्षीको बािजलयता रिेको छ भन े९५% भवदा बढी हिवदज िम ुमाने्निरू रिेका छन ्
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भने अवय िम ुमाने्निरूमा बजद्ध िम,ु हिजस्चयन िम,ु र इिाई िम ुमाने्निरू रिेका छन।् 

 

पेशागत िनिंख्या 
यि गाउँपासलकाको कज ल िनिंख्यामध्ये १२८२ पजरुर्ष र १२७ महिला हवदेशमा रिेका छन ्। पेशागत 
हििाबले गैरिरकारी के्षत्रमा ७२१ िना, स्वरोिगार ६९७ िना, गहृिणी ३१५७ िना, कृहर्ष कायमुा 
१७६३ िना, िरकारी कायाुलयमा काम गने ८९५, हवद्याथी १८१६ िना र ज्यालामिदजरी गरेर िान े
७३७ िना रिेका छन ्। 

 

२.५ आसथकु अवस्था 
 

गाउँपासलकाको अथतुवत्रका प्रमजि आिार स्तम्भका रुपमा कृहर्ष, पशजपालन, व्यापार व्यविाय र हवप्ररे्षण न ै
रिेका छन ्। हवर्षेशगरी कृहर्ष तथा पशजपालन र तरकारी िेती यो गाउँपासलकाका बासिवदािरूको प्रमजि 
आम्दानीको स्रोत िो ।िाद्यान्नबाली र तरकारी उत्पादनको असतररक्त पशजपवछीपालन नै यिाँको 
िीहवकोपािनुको मजख्य आिार िो । िाना व्यविाय, ज्यामी तथा बैदेजशक रोिगार िमेत आम्दानीको स्रोत 
बनेको छ । अथतुवत्रका प्रमजि आिार स्तम्भका रुपमा कृहर्ष, पशजपालन, व्यापार व्यविाय र हवप्ररे्षण न ै
रिेका छन ्।  
 

शहिद लिन गाउँपासलकाको कज ल गािुस्थ उत्पादनमा कृहर्षके्षत्रको योगदान ३८.९३ प्रसतशत रिेको छ भने 
कृहर्षमा आवद्ध िनिंख्या ४३.०९ प्रसतशत रिेको छ । गाउँपासलकाले ९ वटै वडालाई वडागत हवशेर्षता 
र मागको आिारमा कृहर्ष र पशजपालनका हवसभन्न पकेट के्षत्रिरूका रूपमा हवकाि गने नीसत सलएको  
छ ।यिाँको पािोबारीमा िजवतलािात, केरा, अम्वा लगायतका र्लरू्ल, तरकारी, आलज, मािको दाल आदद 
पयाुप्त उत्पादन िजवछ भने यी कृहर्षवस्तज लगायत िसडवजटी, कृहर्ष वन आददको व्याविाहयक उत्पादनको 
प्रशस्त िम्भावना रिेको देजिवछ । यि गाउँपासलकाको कृहर्ष पकेट के्षत्रिरूमा गररने उत्पादनका मूलय 
शंृ्रिलाको मित्वपूण ुकडीको रुपमा रिेको बिारलाई प्रवद्धुन गन ुआवँज िैरेनीजस्थत नमूना िाट बिारले 
थप प्रवदु्धन गरेको छ । गाई, बाख्रा, भैिी तथा बंगजर पालन; कज िजरा, िाँि, बिाई र माछाको व्यविाहयक 
पालनको िम्भावना राम्रो रिेको र कृहर्ष तथा दजग्ि ििकारी मारु्त वा सनिीके्षत्रको लगानीमा कृहर्ष तथा 
पशजपालन र दजग्ि डेरीको िञ्चालन िजन िक्ने राम्रो िम्भावना देजिवछ ।  
 

कज रीनर्ाट (३,६) र ताकलजङ (४,५) र वडा नं. ६ मा िमते गरी तीन स्थानमा िजवतला िात िंकलन 
केवर तथा वडा नं ४ र ६ मा कोलडस्टोर स्थापना भएको छ । कृहर्षका आिजसनक र्मिुरू ११४ वटा र 
िजि उद्योग २ वटा रिेकाछन ्। एउटा महिला ििकारी रिेकोछ भने कज ल वचत तथा ििकारीको िंख्या 
४६ रिेको छ । एउटा बिाङ र एउटा वजङकोटमा गरी २ वटा सिकाई केवरिरू रिेकाछन ्। 

यि गाउँपासलकामा बैहङ्कङ िेवाको शजरूवात भरिर मात्र भएको र तीन वर्ष ुअगाडी स्थापना भएको प्राइम 
बैङ्कले वाहर्षकु २ करोड ५० लाि ऋण प्रवाि गने गरेको देजिवछ । बैङ्क तथा हवत्तीय िंस्थािरूले कृहर्ष 
तथा पशजपालनमा केिी लगानी गने गरेको भए तथा पसन लगानीको मात्रा नगवय रिेकोले यि के्षत्रलाई 
व्यविाहयकता ददन लगानी बढाउनज पने आवश्यकता देजिवछ । 
 

यि गाउँपासलकामा रिेका ३९ वटा िामजदाहयक वनिरूबाट यिाँका िलािार िराभरा र िंरजक्षत रिेका 
छन ् । िािासिक र िासमकु पयटुनको दृहष्टले गाउँपासलकामा िेरै मित्वपूण ु स्थान रिेका छन ् । 
कृहर्षयोग्य िसमन, प्राकृसतक स्रोत िािनिरू िस्तै वन िंगल, िसनि, िोला, नदी आदद र पयटुन यि 
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पासलकाका मजख्य आसथकु आिारिरू िजन।्  
 

नेपाल िरकारले गरेको िमदृ्ध नेपाल िजिी नेपाली पररकलपना गाउँगाउँमा पयाुप्त मात्रामा उिोग िवदाको 
हवकािले मात्र िम्भव िजने देजिए तापसन यि गाउँपासलकामा उिोगिवदाको हवकाि िजन िकेको देजिदैन। 

यि गाउँपासलकाको कज ल गािुस्थ उत्पादन रु. १ अब ु६९ करोड ५४ लाि रिेको अनजमान गररएको छ। 
गाउँपासलकामा बेरोिगारी १९.५ प्रसतशत रिेको छ । प्रसतधयजक्त कज ल गािुस्थ उत्पादन रु. ५७, ३८२ 
रिेको छ भने प्रसतधयजक्त आय रु. ७१,४०० अथाुत अमरेरकी डलर ५९५ रिेको छ । 

 

२.६ िामाजिक अवस्था  

 

शैजक्षक अवस्था 
यि गाउँपासलकामा िाक्षरता दर ८९.५ रिेको छ (महिला ८५ पजरुर्ष ९४ रिेको छ । आिारभतू ति 
३५ र माध्यसमक ति ११ गरी िम्मा ४६ वटा िामजदाहयक हवद्यालय रिेकाछन ्। ३९ वटा हवद्यालयमा 
बालहवकाि कक्षा िंचालन भैरिेको तथा गाउँपासलकाले एउटा बालहवकाि केवर र बाल हवकाि िििकता ु
आफ्नै स्रोतबाट व्यवस्था गरेको छ। हवद्यालयिरूको भौसतक पूवाुिार तथा प्रहवसिको उपलधिता हवश्लरे्षण 
गदाु बालमैत्री ७६%, बालक्लव २४%, अपािता मैत्री २०%, महिला शौचालयको िजसबिा ८६%, कम््यजटर 
प्रयोगशाला ४३%, ईवटरनेट तथा ई– जशक्षा र पजस्तकालयको िजहविा भएको ३२% रिेको छ । त्यिैगरी 
हवज्ञान प्रयोगशाला भएको २४ प्रसतशत छ भने एउटा प्राहवसिक िारको हवद्यालयमा िम्मा १३ िना 
सबद्याथी रिेकाछन ् |  यि गाउँपासलकामा जशक्षक हवद्याथीको अनजपात १:१५ रिेको छ भने हवद्यालय 
जशक्षाको भनाुमा लैंसगक िमता अनजपात ४९:५० रिेको छ । यि गाउँपासलकामा िजद भनाुदर आिारभतू 
तिमा ९५.५ र माध्यसमक तिमा ५० प्रसतशत रिेको छ । यिैगरी आिारभतू तिमा हवद्यालय िाने 
उमेरका हवद्यालय बाहिर रिेका हवद्याथी प्रसतशत २.१ छ भने हवद्यालय छाड्न ेहवद्याथीको दर ४.७ रिेको 
छ । गजणस्तरीय जशक्षाको लासग गाउँपासलका जचजवतत रिेको देजिवछ । 

 

स्वास््य िेवा 
शहिद लिन गाउँपासलकामा ६ वटा स्वास््य चौकी र ३ वटा िामजदाहयक स्वास््य एकाई गरी िम्मा ९ 
वटा स्वास््य िंस्थािरू रिेका छन ्। िम्मा ६ वटा स्वास््य िंस्थामा बसथिु िेवटर रिेका छन ्। यि 
गाउँपासलकामा ५ वटा एम्बजलेवि रिेका छन ् । त्यस्तै गरी िम्मा ५४ िना महिला स्वास््य 
स्वयंिेहवकािरू रिेका छन ्। 

 

शहिद लिन गाउँपासलकामा पररवार सनयोिनको प्रयोग दर १४ % रिेको छ । चार पटक गभवुती िाँच 
गराउने महिला ३०% रिेका छन ्। िंस्थागत िजत्केरी १६ % रिेको छ। यि गाउँपासलकामा िम्मा ६ 
िना एि.सब.ए तासलम प्राप्त अ.न.सम स्वास््यकमीिरू कायरुत छन ्। तासलम प्राप्त स्वास््य कमीिरूबाट 
िजत्केरी गराउने महिला १७ % छन ्।  मात,ृ नविात जशशज तथा बालमतृ्यज िंख्या शजवय रिेको छ भन े
कज पोर्षणको िंख्या शजवय रिेको छ । यो गाउँपासलका पूण ुिोपयूक्त र्ोर्षणा भईिकेको छ । एच.्आइ.भी. 
एड्ि र ट्राकोमाको सबरामी िंख्या शजवय रिेका छन ्। यि गाउँपासलकामा ददर् ु रोगीिरू ६% रिेका  
छन ्। तर िम्मा ४०% र्रपररवारले मात्र तीि समनेटसभत्र स्वास््य िंस्थामा पजग्न िक्ने देजिवछ ।  
 

यि पासलकामा कोसभड १९ बाट िङ्िमण िजनेको िंख्या ७७९ पजगेको छ । त्यिमध्य े७६७ िना 
सनको भए भन े १२ िनाको मतृ्यज भएको छ। यि पासलकामा क्वारेवटाइन केवरिरू छैनन ् । यि 
पासलकामा १५ शैयाको कोसभड अस्पताल योिनामा छ । कोसभडका लासग स्थानीय कोर्षबाट प्राप्त भएको 
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िम्पजण ुरकम कोसभड रोकथाम, धयबस्थापन तथा उपचार कायिुममा िच ुभएको िनाइएको छ । 

 

२.७ भौसतक पूवािुार 

भौसतक पूवाुिारका हििाबले शहिद लिन गाउँपासलका गोरिा जिलला िदरमजकामबाट ३० हकसम टाढा 
रिेको र गोरिा बिारबाट यि गाउँपासलका केवरिम्म िोड्ने िडकको केिी भाग कालो पते्र, केिी भाग 
ग्राभेल, र केिी िण्ड िजले िडक रिेको छ । यि गाउँपासलकामा रणनैसतक मित्वका ७ वटा िडकिरू 
प्रदेश अवतगतु सनमाुणासिन छन ्र तीमध्ये १२ हकसम िडक िाल कालोपते्र िजँदै गरेको र बाकी ४९.५ 
हकसम िमागत रुपमा सनमाुण िजदैछन ् . गाउँपासलकाका  िबै वडा केवरिरू िजले िडकले छोएका छन ्। 
गाउँपासलकामा ठूला र िाना गरी १०६ वटा िडकिरू रिेका छन ्। योमध्य े६० हकसम िबयुाम िडक 
(१२ हकसम  कालो पते्र िडक, ४६ हकसम ग्राभेल िडक र २ हकसम कंहिट िडक) र ५७३.५ हकसम 
िजले िडकिरूको ट्रयाक िोलने काम िम्पन्न भएको छ । यीमध्ये मित्वपूण ु ३८ वटा िडकिरू 
गाउँपासलकाले प्राथसमकतामा रािेको र १३ वटा मित्वपूण ुिडकिरूको सड हप आर िमेत तयार गरेको 
छ ।  

गाउँपासलकामा पयटुकीय दृहष्टकोणले सनकै मित्वपूण ु४ वटा पदमागिुरू र कररब ५०० हकसम र्ोडेटो 
बाटो रिेको छ ।िडक सनमाुणको िममा गाउँका बस्तीिरू िोडने सनकै गोरेटोिरू सबस्थाहपत भएको 
िजनाले यस्ता गोरेटोिरूलाई पजन सनमाुण गनज ु पने माग छ। यि गाउँपासलकामा ४ वटा िडकपजलिरू 
िंचासलत तथा एउटा सनमाुणािीन िडकपजल र १० वटा झोलजि ेपजल रिेका छन ्। यि गाउँपासलकामा २ 
वटा ठूला नदी (सत्रशजली र बजढीगण्डकी) र २० वटा अवय िाना नदी तथा िोलािरू रिेका छन ्। 
गाउँपासलकाको वडा नं २ मनकामनामा जचतवन जिललामा रिेको पृ् वी रािमागिुगँ िोसडएको नेपालको 
पहिलो व्यविाहयक केवलकार िमेत िञ्चालनमा छ । 

शहिद लिन गाउँपासलकामा िरकारी कायाुलय भवन १७ वटा, ३० वटा िामजदाहयक भवन, स्वास््य 
िंस्था भवनिरू ९ वटा, एउटा आइिोलेिन िेवटर रिेका छन ्। गाउँपासलकाको कायाुलय भवन तथा ३ 
वटा वडा कायालुय भवनिरू र प्रिरी चौकी भवन सनमाुणािीन रिेका छन ्। यि गाउँपासलकामा वस्तीको 
स्वरुप लगभग एहककृत रिेको छ । यिाँ ५७८२ वटा सनिी आवाििरू छन ् र यीमध्य े िालिम्म 
३५२० र्रिरूले नक्िा पाि गरेका छन ्र भ जकम्प प्रसतरोिी छन ्। २०७२ को मिाभ जकम्पमा ५७६६ 
वटा र्रिजरी प्रभाहवत भएको मा झण्डै ९८% र्रिजरीिरू पजन सनमाुण िम्पन्न भएका छन ् । यि 
गाउँपासलकामा रिेका ४७ वटा हवद्यालयिरूमा आवश्यक भवन रिेका छन ् । यि गाउँपासलकामा 
मनकामनामाइको प्रजशद्ध मजवदर लगायत २० वटा अवय मजवदर र प्रख्यात मठिरू तथा जशद्ध लिन गजर्ा, 
रामशाि र्ाट आदद प्रजशद्ध स्थानिरू रिेका छन ्।   

यो गाउँपासलकामा िबै वडािरू राहिय प्रिारण लाइन (नेिनल सग्रड) िंग िोसडएका छन।् गाउँपासलकाको 
५४६२ वटा र्रिजरीमा राहिय प्रिारणको सबद्यजत लाइन िोसडएको छ । यिाँ माइिो िाइिो िंचालनमा 
छैनन ् र ३२५ र्रिजरीिरूले िोलार, गोबर ग्याि आदद अवय उिाुको श्रोतिरूको प्रयोग गरेको  
देजिवछ । इविनको लासग बिजिंख्यक र्रिरूले काठ दाउराको प्रयोग गदुछन ्भने बिार के्षत्रमा यल पी 
ग्याि, र सबिजलीको प्रयोग िजवछ । केिी स्थानमा गोबर ग्याि, महितेल, गजइठाको पसन प्रयोग गने गरेको 
पाइवछ । 

यि गाउँपासलकामा ५५३८ र्र िजरीले मोवाइल प्रयोग गदुछन ् । ४२५५ र्रिजरीमा हटभीको प्रयोग  
िजवछ । १११ र्रिजरीमा लैण्डलाइन टेसलर्ोन छ ।१०९ र्रिजरीमा कम््यजटरको प्रयोग िजवछ भने १३७ 
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र्रिजरीमा इवटरनेटको िजसबिा रिेको छ । यिाँ िंचार िेवा प्रदायक िंस्थािरू सनकै भए पसन र्ोन तथा 
इवटरनेटको नेट बकु सनकै कमिोर छ। यि गाउँपासलकामा कज नै स्थानीय पसत्रका प्रकािन िजदैन । 

यि गाउँपासलकामा िति िानेपानीको लासग पायक पने श्रोतको कमी भएकोले गाउँपासलकाले सनकै 
स्थानमा सलफ्ट प्रणालीबाट िानेपानीको धयबस्था गरेको छ । गाउँपासलकामा िानेपानी तथा िरिर्ाइ 
गजरु योिना बनेको छैन । गाउँपासलकामा िाल िाना ठूला १०३ वटा िानेपानी योिनािरू िंचासलत छन ्
र १६०० र्रिजरीले सनिी िाराबाट िानेपानी उपभोग गदुछन ्। यि गाउँपासलकामा ५९ र्रिजरीले फ्लि 
भएको चहपकुो प्रयोग गदुछन,् ३१४७ र्रिजरीले िेजफ्टक टैक भएको चपीको प्रयोग गदुछन,् २५३५ 
र्रिजरीले िािारण चहपकुो प्रयोग गदुछन ्भने चहप ुनभएको र्रिजरी ४५ वटा छन ्। यिाँ ढल सनकािको 
कज नै योिना िंचालनमा रिेको छैन।  

२.८ वन तथा वातावरण 

प्राकृसतक रुपमा गोरिा जिललाको कज ल के्षत्रर्लमध्ये वनको कज ल क्षेत्रर्ल १,३२,१२० िेक्टर अथाुत 
३६.५५ प्रसतशत रिेको र िोमध्ये िामजदाहयक वनको रुपमा ५०१ गोटा िामजदाहयक वन उपभोक्ता 
िमूिलाई ३२४३१.६१ िेक्टर वन िस्तावतरण गररएको जिलला वन कायाुलयको असभलेिमा  
देजिवछ ।यि जिललामा २८३ वटा कबजसलयती वन िमूिलाई ९८३.०४ िेक्टर वन कबजसलयतीको रुपमा 
प्रदान गररएको छ । शहिद लिन गाउँपासलकाको कज ल क्षेत्रर्लमध्ये ४६.२४ प्रसतशत अथातु ६८.५४ 
वग ु हकलोमीटर क्षेत्र (५४९० िेक्टर वनके्षत्र र ६८५४ िेक्टर) वन रिेको देजिवछ । यो वन के्षत्र 
िरकारी वन, िामजदाहयक वन र सनिी वन, िासमकु वन र िजला स्थानको रुपमा व्यवस्थापन भएको 
देजिवछ । जिललामा रिेका ६ वटा िबसडसभिन वन कायाुलयमध्ये गण्डकी िबसडसभिन अवतगतु यि 
गाउँपासलकाका २ वटा वडािरू (वडा नं ४, ५ र ६) र गोरिकाली वन िबसडसभिन अवतगतु ६ वटा 
वडािरू (वडा नं १-३ र ७-९) पदुछन ्। यिमध्य ेिामजदाहयक वन ५२, कबजसलयती वन ७८ वटा र 
सनिी वन ६ वटा, िासमकु वन १ वटा (कोटकाली) रिेको देजिवछ ।  

यि गाउँपासलकामा बढ्दै गइरिेको वस्ती हवकािबाट कृहर्ष भसूममा परेको चाप, वन हवनाश, वन असतिमण, 
यातायात क्षेत्रमा िसनि इविनको व्यापक प्रयोगका कारण िररतगिृ ग्याँििरूको अत्यसिक उत्ििनुबाट 
िालका वर्षिुरूमा िलवायज पररवतनुमा तीब्रता आएको छ । वैज्ञासनक अध्ययन तथा िलवायज पररवतनु 
िम्बविी अवतरिरकारी मञ्च को प्रसतवदेनबाट िलवायज पररवतनुमा व्यापकता आएको पजहष्ट भएर काबनुको 
उत्ििनु र्टाउनका लासग वन हवनाश तथा वनको गजणस्तरमा आउन े ह्राि रोकी वृक्षारोपण िस्ता 
कायिुम हवकािोवमजि देशमा िञ्चालन गन ु हवश्व बैड्ढले वन काबनु ििकाय ुिजहविा को व्यवस्था गरेको  
छ । िलवायज पररवतनु िम्बविी कायिुमिरू जिलला जस्थत हवसभन्न िामजदाहयक वन उपभोक्तािमूििरूको 
काय ु योिनामा िलवायज पररवतनु, त्यिको अनजकलन र नकारात्मक अिरिरूको वयूनीकरणको बारेमा 
िमेटदै स्थानीय  वन उपभोक्ता िमूििरूलाई िचेतना कायिुमिरू िञ्चालन गदै आएको छ । 

यि गाउँपासलकाको मासथललो भागमा हवशेर्ष गरेर जचलाउने, उसति, कटजि, बोटिँगेरो, िामजन, मजख्य प्रिासतका 
वनस्पसत रिेकाछन ्। तललो नदी तटीय के्षत्रमा उपोयण वन पाइवछ । नदीको हकनारा तललो तटीय 
क्षेत्रमा िाल, सििौ, ियर, सिमल, टजनी, िोटेिलला, पातले िलला, उजत्ति, जचलाउने, सिमल आदद प्रिासतिरू 
पदुछन ्। िसडबजटीिरूमा िरोबरो, तेिपात, कज ररलो, पाङ्ग्रा, अमला आदद पाइने यिाँको वनमा मगृ, वनले, 
जचत्तल, जचतजवा, िरायो, वन सबरालो आदद ववयिवतजिरू पाइवछन ्। 

यि गाउँपासलकामा िामजदाहयक वन मारु्त वन श्रोतको दीगो व्यवस्थापन तथा वन, वातावरण र िैहवक 
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हवहविताको िंरक्षणको माध्यमबाट पयाु-पयटुन बढाउने, िामाजिक िमावजेशकरणका आिारमा 
िनििभासगता र िरोकारवालािरूको िमानजपासतक पिजँच िजसनजश्चत गरी वन श्रोतमासथ स्थानीय िमजदायको 
अपनत्वको भावना हवकाि गने, वन स्रोतको हवकाि र व्यवस्थापनबाट स्थानीय तथा राहिय अथतुवत्रमा 
िकारात्मक प्रभाव पारी गरीब तथा उपेजक्षत िमजदायको िीहवकोपािनुमा िियोग पज¥याउने लक्ष्य प्राप्तीका 
लासग कायिुमिरू िञ्चालन भएका छन ्। िमग्रमा वनको उत्पादकत्व बढाउन िामजदाहयक वन उपभोक्ता 
िसमसत तथा कबजसलयती वन उपभोक्ता िसमसत पररचालन गरी वन व्यवस्थापन गने, िामजदाहयक र 
कबजसलयती वन िमूि मारु्त दसलत, महिला, िनिाती तथा हपछसडएका वगिुरू िबैलाई वन उपभोग तथा 
हवकािका कायिुमिरूमा ििभागी गराउने, वन हवकाि कायिुम मारु्त स्वरोिगारको अविर ििृना 
गरी गररबी वयजनीकरणमा टेवा पज¥याउने भसनए तापसन िामजदाहयक वन िमूििरू अपेजक्षत मात्रामा िकृय िजन 
निकेको गजनािो िमेत रिेको छ । 

हवपद् िोजिम 

शहिद लिन गाउँपासलकाले भकूम्प, बाढी, पहिरो, मिामारी, आगलागी, चिाङ, िडेरी, िडक दजर्टुना आदद 
िस्ता हवपद् िोजिम रिेका र यीनको वयूनीकरण तथा व्यवस्थापन गन ुहवपद् िोजिम वयूनीकरण स्थानीय 
नीसत तथा काय ुयोिना तयर गरी लागू गनजपुने देजिवछ । यि गाउँपासलकामा २०७२ को मिा भ जकम्पमा 
५७६६ वटा र्रिजरी प्रभाहवत भएको मा झण्डे ९८% र्रिजरीिरू पजन सनमाुण िम्पन्न भएका छन ्।सभरालो 
र कमलो िमीन रिेको यि गाउँपासलका के्षत्रमा २ वटा ठूला र १७ वटा िाना पिाडी िोलािरू छन ्यी 
िोलािरूको कारणले िजने नददकटान तथा अध्ययन सबना नै सनमाुण भएका पजबाुिारका योिना कायाुववयन 
गदाु माटोको उजचत धयबस्थापन िजन निक्दा पहिरोिरू िाने िम बढन गएको देजिवछ । यि 
गाउँपासलकामा िाल १७ वटा ठूला िाना पहिरोिरू र ३ वटा ठूला नदी कटान के्षत्र रिेका  
छन ्।हयनको उजचत व्यवस्थापन िजन निक्दा यिाँका िनताले हवपद् िोजिम व्यिोनज ुपरेको देजिवछ । 

 

यि गाउँपासलकामा केिी के्षत्रिरूमा शिरीकरण बढ्दै गएको छ । सबशेर्ष गरेर मनकामना के्षत्र, बजंकोट 
बिार, र्ैरुङ, नाम्िजङ आदद बिार के्षत्रमा शिरीकरण बढ्दै गएको र र्ोिोरमैला उत्पादन भएतापसन 
र्ोिोरमैला व्यवस्थापनको काय ुिालिम्म शजरु भएको छैन । 

 

२.९ िजशािन र िंस्थागत हवकाि 

 

यि गाउँपासलकाको िंस्थागत िंरचनामा गाउँ कायपुासलका, गाउँिभा, वयाहयक िसमसत र वडा िसमसतिरू 
आफ्नो जिम्मवेारी अनजिार हियाशील रिेका छन ् । िाल गाउँ कायपुासलकामा १७ िना सनवाुजचत 
प्रसतसनसि रिनजका िाथै गाउँिभामा ४९ िना िनप्रसतसनसि रिेकाछन ्। योिना तिजमुा िम्बद्ध िसमसतिरू 
गठन भई हियाशील रिेकाछन ् । गाउँपासलका स्तरीय अनजगमन िसमसत तथा रािश्व परामश ु िसमसत 
हियाशील रिेका छन ् । यि गाउँपासलकामा िालिम्म हविायन िसमसत िमते गरर कज ल १० वटा 
िसमसतिरू हियाशील रिेका छन ्। सनवाुजचत प्रसतसनसििरू, कायकुारी असिकृत एवं लेिापाल तथा वडा 
कायालुयिरूमा वडा प्रसतसनसि, वडा िजचव तथा कायाुलय िियोगीबाट प्रदान िजने िेवा प्रदान गने काम 
भएको छ ।  
 

यि गाउँपासलकामा िालिम्म ६४ वटा कानून तथा नीसत, सनदेजशका, कायहुवसि र मापदण्डिरू स्वीकृत 
भयेका छन ्।यिैगरी १० नीसतगत िसमसतिरू हियाजशल रिेका छन ्। यिैगरी स्थानीय िजवचत कोर्ष 
स्थापना भई िजत्रमा आिाररत हवजत्तय कारोवार िंचालन भएको, व्यजक्तगत र्टना दता,ु िामाजिक िजरक्षा, 
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वस्तजगत हववरण आदद कायमुा स्पटवेयरको प्रयोग गररदै आएको छ । िाल गाउँपासलकाबाट नागररकलाई 
कृहर्ष िेवा पशज िेवा, स्वास््य िेवा, जशक्षा िेवा प्रदान भइरिेको छ ।  
    
स्थानीय ति िंस्थागत क्षमता स्व—मूलयाकन मा कज ल ४२ अंकभार प्राप्त गरेको छ । िाविुसनक िेवाका 
िवदभ ु नागररक िंवत जहष्ठ िहितको गजणस्तरीय िेवा प्रवाि गने औिारिरू िामाजिक परीक्षण, िाविुसनक 
परीक्षण, िाविुसनक िजनजवाई, पत्रकार भेटर्ाट, आम्दानी िच ुतथा बैठक तथा िभाका सनणयुिरू िाविुसनक 
गने अभ्याि प्रारम्भ गरेको छ । गाउँपासलका तथा वडा कायाुलयिरूमा नागररक वडा पत्र प्रकाजशत 
भएकाछन ्। स्थानीय भौसतक पूवाुिारका कायिुमिरू उपभोक्ता िसमसत मारु्त कायाुववयन िजन ेगरेको  
छ ।  
 

यि गाउँपासलकामा िम्मा ४६ िनाको दरबवदी रिेकोमा िालिम्म ३३ िनाको पदपूसत ुभएको छ । 
उपरोक्त बािेक स्वास््य चौकीिरूमा ४४ िना कमचुारी िमेत गरी िम्मा ११० वटा (स्थायी, अस्थायी र 
करार) कमचुारीिरू कायरुत रिेकाछन ्। यि गाउँपासलकाको आफ्न ैनयाँ भवन वसन िकेको छ भने ७ 
वटा वडा कायालुयिरूको आफ्नै भवन र २ वटा वडा कायाुलय भवन सनमाुणािीन अवस्थामा छन ्। 
स्थानीय िजवचत कोर्षबाट िजत्रमा आिाररत हवजत्तय कारोवार िञ्चालन, व्यजक्तगत र्टना, िामाजिक िजरक्षा 
तथा वस्तजगत हववरणमा हवद्यजतीय प्रणालीको प्रयोग भएको छ भन ेस्थानीय भौसतक पूवाुिारका कायिुमिरू 
ठेक्का पिा र उपभोक्ता िसमसत मारु्त कायाुववयनमा लयाएकाछन ्। 

 

गाउँपासलकाको भवन १ वटा, वडा कायालुय भवन ५ वटा, िजलाक कायाुलय १ वटा, प्रिरी चौकी १ वटा, 
हवद्यालय २८, ऋण बचत ििकारी िंस्था २७ वटा, र्ाइनावि िंस्था १ वटा, स्वास््यचौकी ४ वटा, आमा 
िमूि ८ वटा महिला िमूि १२ वटा, िामजदाहयक वन १४ वटा छन ्। 

 

िमग्रमा यि गाउँपासलकामा २०७६ िालमा िंकलन गररएको वस्तजगत हववरणको मस्यौदा प्रसतवेदन 
अनजिार देिाय बमोजिमको जस्थसत देजिएको छ; 
 

• कज ल िनिंख्या २९५४५, पजरुर्ष १५१५५, महिला १४३९०, औित र्रिजरी ५.१० िना र लैंसगक 
अनजपात १.०५, नेपाली भार्षी ९५ प्रसतशत, िमकुो हििावले िबभवदा बढी ९८.३३ प्रसतशत हिवदज र 
अवय िम ु१ प्रसतशतभवदा कम रिेका छन ्। 

• िम्मा र्रिजरी ५७८२, र्रमजली पजरुर्ष ३८२९, महिला १९५३, कजम्तमा १ िना िदस्य भएको 
पररवार २२८ र बढीमा १५ िना िदस्य भएको पररवार ११ छन ्।  

• वडागत िनिंख्या िबभवदा बढी वडा नं ६ मा ४६२९ िना र िबभवदा कम वडा नं १ मा 
२०१५ रिेको छ । 

• उत्पादनशील उमेरको िनिंख्या १९०२५  अथाुत ६४.३९ प्रसतशत छ र यिमध्य ेपजरुर्ष ५१.४१ 
प्रसतशत र महिला रु४८.६९ प्रसतशत रिेको छ । 

• िनिंख्याको बनौटको हििाबले िबभवदा बढी ३४.६० प्रसतशत मगर, १४.९५ प्रसतशत नवेार, 
१४.७४ प्रसतशत ब्राह्मण, दसलत १४.३९ प्रसतशत रिेका छन ्। 

• सिमावतकृत िासतमा चेपाङ, बरामज, दराई, र माझी रिेका छन ्। 

• वैदेजशक रोिगारीमा रिेका १४०९ िना (४.७७%) छन ्र यिमध्ये दजवइमा िबभवदा बढी िंख्यामा 
रिेका २३७ िना रिेका छन ्। 

• पेशागत हििावले िबभवदा बढी कृहर्ष पेशामा ६२२५ िना र बेरोिगारको िंख्या ३३६५ िना 
रिेका छन ् । 
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• अपांगता भएका व्यजक्त िम्मा २५१ िना, िबभवदा बढी वडा नं १ मा ४३ िना र कम वडा नं ४ 
मा ६ िना रिेका छन ्। 

• िाक्षरता प्रसतशत पजरुर्ष ८२.३५ प्रसतशत र महिला ७१.१० प्रसतशत रिेको छ । 

• गाउँपासलकामा प्राहवसिक हवर्षय पढ्ने िनशजक्त िम्मा ६५ िना रिेका छन ्। 

• िग्गाको हववरण अनजिार िमीनको स्वासमत्व - २ रोपनी भवदा कम भएका पररवार ३६३६, २ देजि 
छ रोपनी िजन े३००८ पररवार, ११ देजि २० रोपनी िजने १५९५ पररवार, र २० रोपनी भवदा मासथ 
िजने २८५७ पररवार रिेका छन ्। 

• पररवारमध्य े पािाबारी भएका २८६९, पररवार, बारी भएका १७७७ पररवार, िेत भएका १५९४ 
पररवार रिेका छन ्भने महिलाको नाममा र्र भएका १९५२ पररवार रिेका छन ्। 

• छाना अनजिार पक्की छाना भएका १११८ पररवार, िस्ताको छाना भएका ४८६९ पररवार, ढजंगाको 
छाना भएका २२४ पररवार, िरको छाना भएका ३५ र अवय ४१ पररवार रिेका छन ्। 

• िाना पकाउन े इविनको स्रोतमा दाउरा ५४८१ पररवार, महितेल ९९४ पररवार, सबिजली १७५८ 
पररवार, एलपी ग्याि ४२५२ पररवार, गोबर ग्याि ३२५ पररवार र गजइठा ४ पररवार रिेका छन ्। 

• शौचालय नभएका पररवार ४२, पm्लि भएको िाविुसनक ढलमा सनकाि िजन ेशौचालय भएका ५९ 
पररवार, पm्लि भएको िे्टीक िांकमा सनकाि िजने शौचालय भएका २५२ पररवार तथा अवय 
िािारण शौचालय भएका २५३५ पररवार रिेका छन ्। 

• र्रमा िानेपानीको सनिी िारा भएका १६०० पररवार, िाविुसनक िाराबाट पानी िाने ३१७१ 
पररवार, सडप बोररंङबाट ११ पररवार, इनार कज वा ५७ पररवार,, मूलको पानी िान े९०६ पररवार र 
नदीिोला तथा अवय स्रोतबाट पानी िाने ३७ पररवार रिेका छन ्। 

• मोबाइल प्रयोग गने पररवार ५५६८ रिेका छन ् भन े िवारी िािन भएका पररवार २३५ रिेका  
छन ्। 

िमग्रमा यि गाउँपासलकाको रणनैसतक मित्वको स्थानमा अवजस्थसत िजन ज, मनकामना िस्तो मजलजकभर तथा 
भारतमा िमेत प्रसिद्द देवीमजवदर र शहिद लिन स्मारक तथा गजर्ा, मनकामना केबजलकारको िजहविा, 
राििानी र मोर्िल िोड्न े प्रमजि माग ु पृ् वी रािमागमुा पिजँच, काठमाण्डौ, पोिरा, नारायण र्ाट, र 
गोरिा बिारमा ििि पिजँच आदद करणले यो गाउँपासलकाले व्यविाहयक र प्राङगाररक कृहर्ष तथा 
पशजपालन, पयाुपयटुन, नदी हकनारा के्षत्रमा माछा पालन र मनोरविन व्यविाय र्स्टाउने िम्भावना 
अत्यवतै रिेकोले गाउँपासलकाले त्यस्ता कज रािरूमा बढी ध्यान ददई अगासड बढ्नजपने देजिवछ । 
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िण्ड – एक 

आवसिक योिना तिजमुा 
 

 

पररच्छेद – ३ 

दीर्कुालीन िोच÷दूरदृहष्ट लक्ष्य र उद्दशे्य 

 

३.१ पषृ्ठभसूम 

 

नेपालको िंहविानमा प्रत्येक तिका िरकारले तिगतरुपमा प्राप्त असिकार र दाहयत्वलाई स्वायत्तता पूवकु 
िंचालन र व्यवस्थापन गन ु पाउन े जिम्मवेारी प्रदान गने धयवस्था रिेको छ । िंहविान प्रदत्त 
असिकारलाई आ–आफ्नो तिमा कायाुववयन गदाु सतनै तिका िरकार बीच आपिी ििकाय,ु ििअजस्तत्व र 
िमववयका आिारमा गनज ु पने व्यवस्था िमेत रिेको छ। यिरी िंचालन र व्यवस्थापन गदाु प्रत्यके  
तिगत िरकारले आ–आफ्नो तिमा नीसत, ऐन, कानून, योिना, कायिुम, मापदण्ड सनिाुरण गन ु िक्न े
व्यवस्था िमेत रिेको छ । 

 

यिै िवदभमुा स्थानीय िरकार िंचालन ऐन, २०७४ को दर्ा २४ ले “गाउँपासलकाले आफ्नो असिकार 
क्षेत्र सभत्रका हवर्षयमा स्थानीयस्तरको हवकािका लासग आवसिक, वाहर्षकु, रणनीसतगत हवर्षयक्षेत्रगत 
मध्यकालीन तथा दीर्कुालीन हवकाि योिना बनाई लागू गनज ु पने धयवस्था भएकोले शहिद लिन 
गाउँपासलकाले ििभासगतात्मक प्रहिया अबलम्बन गरी यो आवसिक योिना तिजमुा गरेको छ । 

 

३.२ िबल, कमिोर पक्ष तथा अविर र च जनौती (SWOC) हवश्लरे्षण 

 

गाउँपासलकामा आयोिन गररएको कायशुालाका ििभागीिरू िँग को छलर्लबाट सनम्न प्रमजि िबल, 

कमिोर पक्ष तथा अविर र च जनौती (SWOC) का क्षेत्र पहिचान गररएका छन ्। 

 

िबल पक्ष कमिोर पक्ष 

१) सनवाुजचत र िंवैिासनक असिकार यजक्त गाउँपासलका 
२) आफ्नै भवन बवदै गरेको 
३) सनवाुजचत िनप्रसतसनसिलाई गाउँपासलका िंचालनको 

हवगत चार बर्षकुो अनजभव िाँसिल भएको 
४) गाउँपासलकाको रािस्व िजिार काययुोिना तयार 

भएको 
५) वस्तजगत हवबरण तयार भएको 
६) िंर्ीय िडक र प्रदेशले िडक यातायात लगायतका 

पूवाुिारमा लगानी गदै रिेको 
७) राहिय हवद्यजत ् प्रशारणलाइनबाट हवद्यजत ् िेवा उपलधि 

भइरिेको 
८) गाउँपासलकामा इवटरनेट िजहविा पिजंच पजगेको 

१) आवतररक रािस्व पररचालन तथा 
िंकलन पयाुप्त मात्रामा िजन 
निकेको 

२) िंगठन िंरचनानजिार कमचुारी 
दरबवदी िबै पररपूसत ुभई निकेको 
र कमचुारीलाई आवश्यकता 
अनजिार क्षमता हवकाि गन ु
निहकएको 

३) बनेका िबै कानून कायाुववयनमा 
लयाउन निहकएको 

४) गररएका िबै सनणयु लागू गन ु
निहकएको 
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९) केहि िेवािरूमा हवद्यजतीय िेवा लागू भएको 
१०) आवश्यक कानूनिरू बनाइएको र थप कानून बनाउन े

असिकार रिेको 
११) कमचुारीको पदपूसत ु र क्षमतावान यजवा कमचुारीको 

बािजलय आफ्नो क्षेत्रासिकारको हवर्षयमा नीसत, कानून, 

योिना, मापदण्ड आदद वनाउने असिकार 
गाउँपासलकामा रिेको, 

१२) आवसिक योिना तयार िजन ेिममा रिेको 
१३) लेिाप्रणाली िजत्र प्रणालीमा आबद्ध भएको 
१४) गाउँपासलकामा यजवा िनशजक्तको बािजलयता रिेको 
१५) गैर िरकारी िंस्था र हवकाि िाझेदारको ििकाय ु

रिी रिेको 
१६) कज ल भभूागको कररब ५०% भवदा केिी बढी 

कृहर्षयोग्य भमूी िजन ज 
१७) उच्च मूलय बालीको लासग अनजकज लता रिेको,  
१८) िसडबजटी तथा हवसभन्न काष्ठिवय स्रोत िहितको वन 

क्षेत्र, केजवरय यातायात, हवद्यजत, िंचार आददको 
िंिालिंग िोसडएको  

१९) वडा नं ५ अउल चौरमा औद्योसगक ग्राम स्थापना गरी 
औद्योसगक हवकाि गने लक्ष्य राजिएको 

५) िरोकारवाला िबै िंर्िंस्थािगँ 
गररएको िमववय प्रभावकारी िजन 
निकेको 

६) लैििाि मैत्री कायहुवसििरूको पूण ु
कायाुववयन िजन निकेकोरािस्व 
िजिार योिनामा भए अनजिार 
रािस्व अिजलीमा गन ुनिहकनज 

७) गाउँपासलकाका आफ्ना बािेक अवय 
सनकायिरूबाट िंचासलत िबै 
आयोिनािरू  योिना प्रहियामा 
निमेहटनज 

८) कमिोर नेटवकुका कारण 
इवटरनेट िेवा प्रभावकारी निजन ज 

९) गाउँपासलकामा गठन भएका िबै 
िसमसतिरू िकृय िजन निक्नज 

१०) सबद्यजत िेवाको विज उपयोग 
(उद्योग, व्यविाय र िाना पकाउन 
आदद) निजन ज  

११) हवदेशबाट र्हकुएका िीपयजक्त 
िनशजक्तको उपयोग गन ुनिकनज 

१२) िजशािनका िबै औिारको 
प्रभावकारी कायाुववन िजन निक्नज 

१३) योिना तथा अनजगमन प्रणाली 
व्यवजस्थत िजन निक्नज र टजिे 
योिनाको बािजलयता रिनज, 

१४) सिंचाइका िम्भाव्य श्रोतको उपयोग 
गन ुनिहकनज, 

१५) प्रासबसिक िनशजक्तको आवश्यकता 
अनजिार धयबस्था गन ुनिहकनज 

१६) काय ु प्रकृसत अनजिार िनशजक्तको 
क्षमता हवकाि गन ुनिहकनज, 

१७) आवश्यकता अनजिार नीसत, कानून 
र मापदण्डिरू बनी निक्नज 

  अविर च जनौती 

१) िासमकु, िाँस्कृसतक, ऐसतिाँसिक र पजराताजत्वक 
मित्वका िरोिरिरू िस्तै प्रथम शहिद लिन 
थापाको िवमभमूी, प्रसिद्ध भगवती मनकामनाको 

१) अवतर सनकाय र अवतर िरकार 
िमववय गनज ु

२) पूवाुिार सनमाुण र ममतु िम्भार 
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मजवदर, हविं १८८८ मा सभमिेन थापाबाट स्थाहपत 
सभम हवरेश्वर मिादेव मजवदर, सिद्ध लिन गजर्ा, 
बिेश्वरी मजवदर, कोटकाली मजवदर, सत्रवेणी भगवती 
मजवदर, हिमालय थान, अलाुिदी माई, िवतानेश्वर 
मिादेव, बरच जली, बालेश्वरी, िलकवया, थानीथान, बौद्ध 
गजम्वा रिेको, 

२) च जलेभीर भ्यू ्वाइवट, सिद्ध लिन भ्यूटावर, बेतीनी 
िामजदाहयक िोमस्टे रिेको, र झाँिी पिरा र तोरेन 
भीर रक लकाइजम्बङ  

३) मनकामना – बिेश्वर – थानडाँडा – तोरेनगढी – 

जचसलम ठजटे – तीनमाने भवज्याङ – िासलमडाँडा – 

च जलेसभर भ्यूपाकु – हर्रहर्रे लेकचौर – बालेश्वरी – 

बरच जली – शहिद लिन हकलला – कोटकाली – मकैपजर 
बौद्ध गजम्वा – ढजंगागाडे भवज्याङ – गोरिा दरबार 
पदमाग ुहवकाि गररएको, 

४) मनकामना केबजलकार िञ्चालनमा रिेको, 
५) हर्रहर्रे लेकचौर र थानडाँडा दजक्षणको सभर 

्याराग्लाइसडङ 

६) शहिद लिन हकलला, 
७) मगर िंस्कृसत, गजरुङ िंस्कृसत, नवेार िंस्कृसत, बालन 

भिन, नाथ िमजदायको रे्री परंपरा, गोरु िजिाइ आदद 

८) चेपाङ िंग्रिाालय, शहिद लिन िंग्रािालय 

९) ऐसतिाँसिक चारकज न ेचौतारो – िातदोबाटो नाम्िजङ 

१०) मनकामना बिाङ, ताक्नजङको िजवतलािात  

११) गाउँपासलकाको भ ू बनौट, माटो िवापानी िजिाउँदो 
आसथकु िमहृद्धको माग ुस्पष्ट िजन ज, 

१२) धयविाहयक पशजपंक्षी तथा माछा पालनको उपयजक्त 
वातावरण िजन ज, 

१३) हवदेशबाट र्हकुएका नागररकिरूको कृहर्षमा आकर्षणु 
बढ्नज,  

१४) नगदे बाली तरु् कृर्षकको आकर्षणु बढ्दै िानज र 
हकहव, च्याउ िस्ता उच्चमूलयका कृहर्ष िेसतको 
िंभावना रिेनज तथा बाख्रा पालन, कज िजरापालन, ट्राउट 
माछापालन आददबाट कृहर्षलाई व्यविायीकरण गन ु
िहकने अवस्था रिनज, 

१५) स्थानीय उत्पादनमा आिाररत लर्ज, िाना तथा र्रेलज 
उद्योगको िम्भावना रिनज र एक पासलका एक 
औद्योसगक ग्रामको नीसत रिनज, 

अत्यवत मिंगो पनज ु
३) हवकािमा िनििभासगता पररचालन 

गनज ु
४) उत्पादनलाई बिार िंगको 

आबद्धता 
५) र्ोिोर हवशिनु स्थल व्यवस्थापन, 

दमकलको व्यवस्थापन, 

६) िसमनको चक्लाबवदी र कृहर्ष 
के्षत्रको व्यविायीकरण गनज ु 

७) कृहर्ष उत्पादनलाई मूलयशृ्रङ्खलामा 
आवद्ध गनज,ु 

८) प्रािाररक कृहर्ष, रैथान े बालीको 
िंरक्षण, उच्च मूलय बाली र 
िसडबजटीिवय उत्पादन र 
बिाररकरण 

९) पयटुन तथा औद्योसगक पूवाुिारको 
सनमाुण गनज ु 

१०) सनमाुण भएका िडकिरूलाई ममतु 
िंभार र स्तरोन्नसत गरी िवयुाम 
िडकमा रुपावतरण गनज ु

११) यजवामा रोिगारमूलक िीप हवकाि 
गरी रोिगारी शृ्रिना गनज ु

१२) स्थानीय स्रोत, िािन र िीपमा 
आिाररत उद्योगको हवकाि र 
हवस्तार गनज ु 

१३) मापदण्ड अनजिार स्वास््य पूबाुिार 
र दक्ष स्वास््य िनशजक्तको 
व्यवस्था गनज,ु 

१४) अवतरति र अवतरसनकाय िमववय 
गनज,ु 

१५) हवत्तीय िंस्थाबाट गररने लगानीलाई 
उत्पादनशील क्षेत्रमा पररचासलत 
गराउनज, 

१६) वाताबरणीय िवतजलन, िलवायू 
पररवतनु अनजकज लनता असभवृहद्ध र 
हवपद् िोजिम व्यवस्थापन गनज,ु 

१७) प्राहवसिक िनशजक्तको हवकाि गनज ु
१८) हवप्ररे्षण आयलाई उत्पादनमूलक 
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१६) बैंक तथा हवत्तीय िस्थािरूको उपजस्थसत बढ्दै िानज, र 
हवप्ररे्षण आय उललेख्य रिनज, 

१७) जशक्षा, स्वास्था्य िस्ता िामाजिक िेवा र कृहर्ष, 

उद्योग व्यविायमा िंर् तथा प्रदेश िरकारको लगानी 
बजृध्द िजंदै प्राथसमकतामा पनज ु

१८) केजवरय यातायात, हवद्यजत, िंचार आददको िंिालिंग 
िोसडनज, 

१९) जिलला िदरमजकामिँग िोसडएकोले बिारिंगको ििि 
पिजंच िजन ज, 

२०) भ जकम्प पजनःसनमाुण पररयोिनाबाट, िाविुसनक, सनिी र 
िरकारी पूवाुिार सनमाुणमा िियोग रिनज 

२१) ३७ वटा िामजदाहयक वन रिनज, िसडबूहटको िेसत तथा 
काठ उत्पादनको लासग उपयजक्त माटो र वातावरण 
रिनज 

के्षत्रमा लगानी गनज ु
 

३.३ दीर्कुालीन िोच 

गाउँपासलकाले गाउँपासलकाका पदासिकारी, कमचुारी र िरोकारवालाको उपजस्थसतमा CEMID Nepal को 
िििीकरणमा िोच कायशुालाले देिायको दीर्कुालीन िोच बनाएको छ । 

“कृहर्ष, पयटुन र पूवािुारको दीगोपनः िमदृ्ध, िजिंस्कृत शहिद लिन” 

गाउँपासलकाले कायशुालामा िबैको ििभासगतामा बनाएको उपयजकु्त िोचको शाजधदक व्याख्या सनम्नानजिार 
गाउँपासलका िावदसभकु िजने गरी कायशुालाले सनदेजशत गरेको छ । 

कृहर्षः व्यविाहयक रुपमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउँदै हवसभन्न हकजशमका मौिमी तथा वमेौिमी 
कृहर्ष बाली, पशजपालन, मत्स्यपालन आददबाट आय आिनु गरी िमहृद्ध प्राप्त गन ु गररने 
आसथकु हियाकलाप । 

पयटुनः पयटुकिरूलाई गाउँपासलका के्षत्रसभत्र वा नेपाल राज्यसभत्र कज नै पसन स्थानमा पूण ुवा आंजशक 
रूपमा पररविन, बिोबाि, भ्रमण व्यवस्था, रेष्टज रेवट िेवा, दृश्यावलोकन, पथ प्रदशनु, पदयात्रा, 
िलयात्रा, तथा अवय िािसिक एवं मनोरविनात्मक िेवा पजयाउुन े र िो वापत हवदेशी मजरा 
आिनु गने प्रकृसतका हवहवि कारोबारिवय हियाकलाप । 

पूवािुारः स्थानीय तिमा आम नागररकले प्रयोग गने तथा यातायात तथा िडक, सिचँाई तथा नदी 
सनयवत्रण, लर्ज िलहवद्यजत ् तथा बैकजलपक उिाु, िानपेानी, ढल सनकाि तथा िरिर्ाइ, 
आवाि भवन तथा शिरी हवकाि, र्ोिोरमैला व्यवस्थापन आदद िस्ता पूबाुिारको सनमाुण 
तथा ममतु िेवा । 

िमदृ्ध : उच्च र िमतामूलक आय बहद्ध, मानव हवकाि िूचकांकमा बहृद्ध, प्राप्त अविरको असिकतम 
उपयोग गरी कृहर्ष, औिोसगक तथा िेवा के्षत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा बहृद्धका िाथै 
स्वच्छ व्यविाहयक प्रसतस्पिाु, लगानीका अविरमा बहद्ध र रोिगारी शृ्रिना, तथा भौसतक तथा 
िामाजिक पूवाुिारमा िवकुासलक िबैको ििि पिजँच र आबद्धता । 

िजिंस्कृतः जशजक्षत, स्वस््य, िंस्कारयजक्त, िाँस्कृसतक हवहविताको िम्मान, िमयको पालना, जशष्ट बोली र 
वचन, अकाुको व्यजक्तत्वको िम्मान र आपिी िद्भाव िहितको गाउँपासलका । 
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३.४ िमहष्टगत लक्ष्य 

 

“वयाय र िमतामा आिाररत दीगो आसथकु हवकाि भएको िजने” 
 

३.५ िमहष्टगत पररमाणात्मक लक्ष्य 

 

िम  

िंख्या 
नसतिा िूचक  इकाई 

आिार वर्ष ु
२०७७/७८ 

२०८२/८३ 

१ कज ल गािुस्थ उत्पादन रु. करोडमा १६९.५४ २३६.३२ 

2 आसथकु बहृद्ध प्रसतशत २.७ ४.९ 

3 प्रसत व्यजक्त कज ल गािुस्थ उत्पादन रू. ििारमा  ५७३८२.४ ७९९८६।० 

4 वाहर्षकु प्रसत व्यजक्त आय यज.यि. डलर ५९५.० ११९६.८ 

5 सनरापेक्ष गररबी\गररबीको रेिामजसन भएको िनिंख्या प्रसतशत ३०.५ ५ 

6 वेरोिगारी प्रसतशत १९.५ ११.५ 

7 
कज ल गािुस्थ उत्पादनमा प्राथसमक क्षेत्र (कृहर्ष, वन र 
िानी) योगदान  

रु. करोडमा ६६.०० ६७५६ 
प्रसतशत ३८.९३ २८.६ 

८ 
कज ल गािुस्थ उत्पादनमा दद्वतीय क्षेत्र (उद्योग, 

सनमाुण...) को योगदान 

रु. करोडमा ७१.१० ९२.७ 
प्रसतशत ४१.९४ ३९.२ 

९ 
कज ल गािुस्थ उत्पादनमा ततृीय क्षेत्र (पयटुन, बैदेजशक 
रोिगार लगायत िेवा क्षेत्र) योगदान  

रु. करोडमा ३२.४४ ७६.०६ 
प्रसतशत १९.१३ ३२.२ 

1० 
कज ल गािुस्थ उत्पादनमा प्राथसमक क्षेत्र (कृहर्ष, वन र 
िासन) योगदान  

रु. करोडमा ६६.०० 
७०.०० 

1१ वैंकमा िाता भएका पररवार प्रसतशत ५१.०० ९५ 

1२ हवप्ररे्षण आय  रु करोडमा  १०.८६ २१.८४ 

1३ आिारभतू तिमा िजद भनाु दर  प्रसतशत ९५.५ १०० 

१४ िाक्षरता दर  प्रसतशत  ८९.५ १०० 

१५ हवद्यालय पररत्याग दर प्रसतशत ३.२ १.०० 
१६ िंस्थागत प्रिजती िेवा प्रसतशत  १५.५ ५० 

१७ लैंसगक हवकाि िूचकांक  िूचकांक  ०.९३२ ०.९६१ 

१८ िवयुाम िडक  हक.सम. ६२ ९० 

१९ िजरजक्षत आवाि तथा एकीकृत वस्ती हवकाि  िंख्या  ० २ 

2० भकूम्प प्रसतरोिी मापदण्ड अनजिार बनेका भवन  प्रसतशत  ९२.८ १०० 

2१ सिंचाइ िजसबिा पजगेको कृहर्षयोग्य भ जसम  प्रसतशत  १८ २९ 

२२ हवद्यजत ्उपयोग गने र्रपररवार  प्रसतशत  ९४.४ १०० 

२३ 
िान पकाउने इविनमा िर्ा इविन (िोलार, 

बायोग्याि, हवद्यजत) प्रयोग गने पररवार  
प्रसतशत  

५.५ ६० 

२४ इवटरनेट प्रयोग गने र्रिजरी प्रसतशत ५ २० 
२५ िानेपानी तथा िौचालय िजसबिा भएको र्रिजरी  प्रसतशत  जक्ल १०० 

२६ LISA को औित प्राप्तांक  प्रसतशत  ४२ ८५ 

३.६ िमहष्टगत उद्दशे्य 
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१)  कृहर्ष र पयटुन के्षत्रको िमावेशी हवकाि मारु्त शहिद लिनवािीको रोिगारी र आयमा वृहद्ध गरी 
िीवनस्तर िजिार गनज ु

२)  गजणस्तरीय भौसतक पूवाुिारको हवकाि र हवस्तार गनज,ु 
३)  जशक्षा, स्वास््य, यजवा र महिला बालबासलका लगायत िामाजिक के्षत्रको िमतामूलक हवकाि गनज ु
४)  वन वातावरण, िैहवक हवहविताको िंरक्षण र प्रवदु्धनका िाथै िलवायज पररवतनु अनजकज लन र हवपद् 

व्यवस्थापन िम्बविी काय ुप्रभावकारी रूपमा िञ्चालन गनज,ु 
५)  िंस्थागत िजदृढीकरण गदै िजशािनको प्रत्याभतू गनज ु
 

३.७ िमहष्टगत रणनीसत 

 

१) कृहर्षलाई व्यविायीकरण गरी मूलय शङृ्खलामा आवद्ध गने, 
२) प्राकृसतक, ऐसतिाँसिक, िासमकु पयटुकीय स्थलिरूको हवकाि तथा प्रचारप्रिार मारु्त पयटुन 

क्षेत्रको व्यविायीकरण तथा प्रवद्धुन गने, 
३) उद्यमशीलताको हवकाि गरी स्थानीय उत्पादनमा आिाररत उद्योग, व्यापार तथा व्यविायको प्रवद्धुन 

गने, 
४) आिारभतू र माध्यसमक जशक्षा गजणस्तरीय र रोिगारीमूलक वनाउन,े 
५) आिारभतू स्वास््यिेवा िविुजलभ बनाउने, 
६) स्थानीय हवकाि तथा शािन प्रणालीलाई ििभासगतामूलक र िमावशेी बनाउने, 
७) यातायात, हवद्यजत, सिंचाइ, भवन, िञ्चार िस्ता पूवाुिारको गजणस्तरीय सनमाुण तथा हवस्तार गने 
८) हवकाि र वातावरण बीच िवतजलन कायम गने, 
९) स्थानीय हवकािलाई िलवायज पररवतनु अनजकज लन बनाउन ेर हवपद् व्यवस्थापन गने, 

१०) हवकाि र िेवा प्रवािमा िजशािन असभवृहद्ध गने । 
 
३.८  हवकािमा क्षते्रगत भसूमका  

 

यो योिनाको लक्ष्य, उद्देश्य प्रासप्तमा गाउँपासलकाको एकल प्रयािले मात्र िम्भव देजिदैन । हवकािका 
लक्ष्यिरू प्राप्त गन ुसनिी, ििकारी, र िामजदाहयक के्षत्रको िमेत अिम ्भसूमका रिवछ । यि योिनामा यी 
िबै के्षत्रको देिाय बमोजिमको भसूमका अपेक्षा गररएको छ ।  

 

३.८.१ िाविुसनक क्षते्र  

 

"कृहर्ष, पयटुन र पूवाुिारको दीगोपनः िमदृ्ध, िजिंस्कृत शहिद लिन" को िोच िहित गाउँपासलकाको 
आवसिक योिनाका लक्ष्य, उदे्धश्यिरू प्राप्त गन ुिाविुसनक के्षत्रको अग्रणी भसूमका रिवछ । सनिी के्षत्र 
आकहर्षतु निजने आिारभतू जशक्षा, स्वास््य, गररवी सनवारण, िामाजिक वयाय, मौसलक िकको िंरक्षण, 

हवतरणात्मक वयाय र िमावेजशताको के्षत्रमा िाविुसनक लगानीको अपररिायतुा िजवछ । यिैले 
गाउँपासलकाले यी के्षत्रमा िंर् र प्रदेश िरकारिँग िमववय गदै लगानी केजवरत गनेछ । यिका असतररक्त 
उत्पादनमूलक के्षत्रमा सनिी, ििकारी र िामजदाहयक के्षत्रको लगानी पररचालन गन ु यि गाउँपासलकाको 
अिम ्भसूमका रिनेछ । गाउँपासलकाले लगानीमैत्री वातावरण सििनुा गन ुअनजकज ल नीसत, योिना, रणनीसत 
तथा मापदण्डको तिजमुा, कायाुववयन, अनजगमन र सनयमन गनेछ । 
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३.८.२ सनिी क्षते्र  

 

कृहर्ष, पयटुन, उद्योग, सनमाुण, िञ्चार आददिस्ता नार्ामूलक के्षत्रमा सनिीके्षत्रको िालको लगानी िंरक्षण गदै 
थप लगानी अपेक्षा गररएको छ । सबशेर्ष गरेर स्थानीय कृहर्ष, माछा तथा पशजिवय र वनिवय 
उत्पादनलाई प्रशोिन, ग्रसेडङ, ्याकेजिङ, बिारको हवकाि तथा ठूला बिारमा पिजँच बढाउन र 
पयटुनिवय लगानी बढाउन यिक्त्रले सबशरे्ष भसूमका िेलने छ । जशक्षा, स्वास््य िस्ता िामाजिक क्षेत्रमा 
पसन सनिी लगानीको िियोगी भ जसमका रिने अपेक्षा गररएको छ । िामाजिक क्षते्रमा आवश्यकता अनजिार 
िाविुसनक तथा सनिी क्षेत्रको र िाविुसनक, सनिी र ििकारी के्षत्रको िाझेदारी िमते िजने अपेक्षा गररएको 
छ। गजणस्तरीय वस्तज तथा िेवा उत्पादन, ििि र िजलभ आपूसत ुव्यवस्थापन, गजणस्तरीय पूवाुिार सनमाुण 
तथा उत्पादनशील र मयाुददत रोिगारी सििनुा गन ुयि के्षत्रले मित्वपूण ुभसूमका िेलने छ । 

 

३.८.३ ििकारी क्षते्र  

 

ििकारी के्षत्रले ििकारी िंस्थामा िजशािन कायम गदै नागररकको िाना िाना बचत तथा स्थानीय स्रोत–
िािन, श्रम, िीप र पजिँीलाई धयापक रुपमा पररचालन गरी गाउँपासलकामा रोिगारी तथा आय वृहद्ध र 
गररवी सनवारण गन ुिियोगीको भसूमका सनवाुि गनेछ । यि के्षत्रले मानवीय आवश्यकताका वस्तज तथा 
िेवा िस्तै कृहर्ष बस्तज तथा िेवाको उत्पादन, प्रशोिन र बिारीकरण गन ुिियोगी भसूमका सनबाुि गनेछ । 
ििकारी के्षत्र गाउँपासलकाको हवकािको मित्वपूण ुिाझेदारको रूपमा रिने छ । 

 

३.८.४ गैर िरकारी िंस्था र िामजदहयक क्षते्र  

 

यि आवसिक योिनाको लक्ष्य प्रासप्तमा गैर िरकारी िंस्था र िामजदाहयक के्षत्रको िमेत अथपूुण ुभसूमका 
रिनेछ । िनचेतना असभबहृद्ध, िमावेशी हवकाि, स्थानीय हवकाि सनमाुणमा िियोग, गररवी सनवारण तथा 
क्षमता असभवहृद्ध, िामजिक पररचालन, नागररक असिकारको पैरवी र हवकाि र िेवा प्रवािमा िििीकरण 
िस्ता कायमुा यिके्षत्रको भसूमका मित्वपूण ु िजने अपेक्षा गररएको छ । प्रािाररक कृहर्ष प्रहवसि र सबउ 
सबिनको िंरक्षण, िामजदाहयक वनमा पयाुपयटुन, पयटुन के्षत्रको हवकाि र स्थानीय िंस्कृसत िंरक्षणमा यि 
के्षत्रले प्रमजि िियोगीको भसूमका िेलने अपेक्षा गररएको छ । 
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पररच्छेद- ४ 
िमहष्टगत आसथकु नीसत 

 

४. 1 कज ल गािसु्थ उत्पादन र क्षते्रगत योगदान  

 

शहिद लिन गाउँपासलकाको आसथकु बर्ष ु२०७७/७८ मा कज ल गािुस्थ उत्पादन रु.२ अब ु२८ करोड 
५३ लाि रिेको र योिना अवसिमा वहृद्ध भई अवतमा रु.३ अब ु८६ करोड ९१ लाि पजग्ने अनजमान 
गररएको छ।आिार बर्षमुा कज ल गािुस्थ उत्पादनमा कृहर्ष तथा पशजपवछी पालनक्षते्रको योगदान २८.८८%, 
उद्योगधयापार तथा धयविायक्षेत्रको ३१.११% र िेवा के्षत्रको योगदान४०.०१% रिेको छ । योिना 
अवसिको अवतमा कृहर्ष के्षत्रको और्षत वृहद्ध दर ०.१ मात्र रिेकोछ भने उद्योग क्षेत्रको८.० र िेवा 
क्षेत्रको५.२%, रिने अनजमान छ। कज ल गािसु्थ उत्पादनको और्षत वृहद्ध दर ८.४ %रिने अनजमान छ ।  

 

तासलका : ४.१.१ कज ल गािसु्थ उत्पादनर मूलय असभवृहद्ध रु.करोडमा (वतमुान जस्थर मूलयमा) 
मूलय 

असभवहृद्धका 
क्षते्रिरू 

योगदान (%) आिार वर्ष ु
०७८/७९ 

०७८/७९ ०७९/८० ८०/८१ ८१/८२ ८२/८३ और्षत वहृद्ध 
दर 

क. कृहर्ष 28.88 ६६.०० ६६.६७ ६७.१० ६७.३५ ६७.४६ ६७.५६ ०.२६ 

ि. गैर कृहर्ष 71.12 १६२.५३ २००.५६ २०९.०५ २५१.९३ ३०१.१६ ३१९.३५ ७.४४ 

उद्योग 31.11 ७१.१० ७४.७० ७६.५० ७९.८० ८५.८० ९२.७० ३.८८ 

िेवा 40.01 ९१.४३ १२५.८६ १३२.५५ १७२.१३ २१५.३६ २२६.६५ ८.८९ 

कज ल िम्मा 
(क+ि) 

100.00 २२८.५३ २६७.२३ २७६.१५ ३१९.२८ ३६८.६२ ३८६.९१ ६.१९ 

 

नोटः शहिद लिन गाउँपासलकाको उपरोक्त कज ल गािुस्थ उत्पादनको आंकलन केवरीय त्याङ्क हवभागले प्रयोगमा 
लयाएको िन १९९३ को राहिय लेिा प्रणाली अथाुत प्राथसमक (कृहर्ष तथा पशजपालन), दद्वतीय (उद्योग तथा धयापार 
धयविाय) र ततृीय (िेवा ) क्षेत्रिरूको वाहर्षकु उत्पादनको मूलय अनजिार कज ल गािुस्थ उत्पादन सनकालने 
अविारणामा आिाररत छ । उजललजित तीन वटै क्षेत्रगतको मजख्य उपक्षेत्रिरूको स्थानीय तिको िीमाक्षेत्र सभत्र 
भएको वाहर्षकु उत्पादन मूलयलाई यिाँ गणना गररएको छ । यि िममा स्थानीय तिमा िवेक्षणबाट प्राप्त त्याङ्क, 

पासलकामा रिेको त्याङ्क तथा कायशुालामा भएको छलर्लबाट प्राप्त त्याङ्कलाइ िमेत आिार मासनएको छ । 
यद्यहप तीन वटै क्षेत्र अवतरगत छजट्न गएका कसतपय उपक्षेत्रिरू आगामी वर्षिुरूमा िमशः िमेट्दै िानज पने 
देजिवछ ।  
 

तासलका : ४.१.२ कज ल गािसु्थ उत्पादनमावृहद्ध (प्रसतशत) 

हववरण २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ 

२०८१/८
२ २०८२/८३ औित 

कज लगािुस्थ उत्पादन  २.७ ३.३ १५.६ १५.५ ५.० ८.४ 

कृहर्ष २.७ ०.६ ०.४ ०.२ ०.१ ०.८ 

उद्योग २.७ २.४ ४.३ ७.५ ८.० ५.० 

िेवा २.७ ५.३ २९.९ २५.१ ५.२ १३.६ 
 

यि योिना अवसिमा कज ल गािुस्थ उत्पादनको वाहर्षकु वृहद्ध वाहर्षकु औित ८.४% ले वृहद्ध िजने अनजमान 
गररएको छ भने कृहर्ष क्षेत्रको ०.८%, उद्योग क्षेत्रको ५% र िेवा के्षत्रको १३.६% वृहद्ध िजने अनजमान 
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छ।  

४.२ कज ल गािसु्थ उत्पादनको मजलय असभवहृद्धका लासग लगानी  

 

यि गाउँपासलकाको प्रथम आवसिक योिना अवसिमा िजने कज ल गािुस्थ उत्पादनको मजलय असभवृहद्धका लासग 
गनजपुने लगानीलाई सनम्न तासलकािरूमा प्रस्तजत गररएको छ। िि अनजिार योिना अवसिमा आ.ब. 
२०७७/७८ को मजलयमा रु. ८ अब ु७७ करोड ५८ लाि लगानी गररन ेअनजमान रिेको छ ।  

 

४.१.३ तासलका : हवसभन्न क्षते्रको लगानी रू. लाि वतमुान जस्थर मजलयमा) 

लगानी प्राप्त िजने 
क्षते्र 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ योिना 
अवसिको 
िम्मा 

लगानी 
प्रसतशत 

(क) िाविुसनक 8,255 8,833 9,452 10,102 10,795 47,437 54.05 

(ि) सनिी 5,779 6,183 6,616 7,071 7,557 33,206 37.84 

(ग) ििकारी 413 442 473 505 540 2,372 2.70 

(र्) िामजदाहयक 826 883 945 1,010 1,080 4,744 5.41 

िम्मा 15,272 16,341 17,486 18,689 19,971 87,758 100 
 

यो योिना अवसिमा आवश्यकलगानीमध्ये िाविुसनक क्षेत्रबाट ५४.०५%, सनिी क्षेत्रबाट ३७.८४%, 
ििकारी क्षेत्रबाट २.७०% र िामजदाहयक के्षत्रबाट ५.४१% लगानीिजनेअनजमान गररएको छ।उजललजित 
तासलकामा िाविुसनक क्षते्रबाट िजने लगानीको िकमा हवकाि बिेट लाइ मात्र गणना गररएको छ । 

 

४.१.४ तासलका : िीमावत पूिँी उत्पादन अनजपात योिनामा आवश्यक लगानी रु. लािमा 
मलू्य 

अभिवृभिका 

क्षते्रहरू 

अनमुाभनत 

सीमान्त पुुँजी 

उत्पादन 

अनपुात 

योजनामाप्रक्षभेपत लगानी (साववजभनक+ भनजी+सहकारी +) सामसुाभयक समतेगरी) 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ योिना 
अवसिको 
िम्मा 

कृभि ५.२ ३,८१८ ४,०८५ ४,३७२ ४,६७२ ४,९९३ २१,९४० 

गैरकृभि * ३.३ ११,४५४ १२,२५६ १३,११५ १४,०१७ १४,९७८ ६५,८१९ 

जम्मा 
४.९ १५,२७२ १६,३४१ १७,४८६ १८,६८९ १९,९७१  

८७,७५८ 

* गण्डकी प्रदेशको िीमावत पूिँी उत्पादन अनजपातको आिारमा ।  

 

नेपालको पवरौँ योिना र गण्डकी प्रदेशको पहिलो आवसिक योिनामा सलइएको सिमावत पूिँी उत्पादन 
अनजपातकोआिारमा गणना गदाु कृहर्ष के्षत्रकालासग रू. २ अब ु१९ करोड ४० लाि रगैर कृहर्ष के्षत्रका 
लासग रु.६ अब५ु८ करोड१९ लाि लगानी आवश्यक पनेछ। िीमावतपूिँी उत्पादन अनजपातको आिारमा 
यो योिना अवसिमा िजने मजलय असभवृहद्धका लासग कज ल रु. ८ अब,ु ७७ करोड ५८ लाि लगानी 
आवश्यक पने अनजमान छ।  
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४.३  िाविुसनक िच ु  

 

४.३.१ िाविुसनक िचकुो प्रक्षपेण आिार  

 

शहिद लिन गाउँपासलकामा िाविुसनक के्षत्रबाट िजनिक्ने आयको िमहष्टगत जस्थसतलाई हवचार गरी  
िाविुसनक क्षते्र अवतरगतको िच ु और्षतमा वाहर्षकु ५ देजि १०  प्रसतशतले बहृद्ध िजने अनजमान 
गररएकोछ। उजललजित अनजिारको के्षत्रगत तथा उपके्षत्रगत िचिुरूको प्रके्षपण गदाु त जलनात्मक रुपमा 
बढी अनजपातमा  िच ु िजने उपके्षत्रिरूमा आवसिक योिनाको पसछलला वर्षिुरूको बहृद्ध प्रसतशतमा भन े
िसमकताका आिारमा कम गररएको छ । यिैगरी आसथकु वर्ष ु २०७७/७८मा िच ु नभएता पसन 
पसछलला वर्षिुरूमा हवर्षयगत  प्राथसमकताको आिारमा िच ुगररने आकँलन गररएका कसतपय हवर्षयिरूमा 
बढी अनजपातमा िमेत िच ुप्रके्षपण गररएको छ ।  

 

४.३.२ िाविुसनक िचकुो प्रक्षपेण  

  

शहिद लिन गाउँपासलकाको आसथकु तथा िामाजिक हवकािका लासग हवत्तीय लगानीका स्रोतिरूको 
व्यवस्थापन गन ुनीजि तथा ििकारी के्षत्रको उललेख्य योगदान निजने हवद्यमान  जस्थसतमा गाउँपासलकाको  
प्रथम आवसिक  योिनाका लासग  िाविुसनक क्षते्रबाट िजन िक्ने आय स्रोतिरूको नै बढी अनजपातमा  
िजटाउनज  पने आवश्यकता छ । गाउँपासलकाको प्रथम आवसिक  योिनामा  िाविुसनक के्षत्रका  
बिजपक्षीय स्रोतिरूबाट गरी कज ल रु. ४ अब ु७४ करोड ३७ लाि िच ुिजने अनजमान गररएको छ । 
िोमध्ये गाउँपासलकाको िंजचत कोर्षबाट बाट रु. ३ अब ु९६ करोड ८६ लाि िच ुिजने प्रके्षपण गररएको 
छ । िंजचत कोर्षबाट िजने कज ल िच ुमध्ये चालज िच ुतरु् रु. २ अब ु३८  करोड १२  लाि  (६०%) 
र पंूिीगत िच ु तरु् रु. १  अब ु५८ करोड ७४  लाि  (४०%) िच ु  िजने अनजमान  गररएको  
छ । यिैगरी िाविुसनक के्षत्र अवतरगत  िंर्ीय तथा प्रदेशका स्रोतिरूबाट गाउँपासलकालाई प्रत्यायोिन 
गररने कायिुमिरू अवतरगत रु ७७ करोड ५१ लाि थप िच ुिजने अनजमान गररएको छ ।   

 

शहिद लिन गाउँपासलकाको प्रथम आवसिक योिना अवतरगत िंजचत कोर्षबाट िजने कज ल िच ु३ अब ु९६ 
करोड ८६ लाि मध्ये रु.३ अब ु१८ करोड ७६ लाि हवकाि िच ु तरु् (८० प्रसतशत) िच ु िजन े
अनजमान  गररएको छ । हवकाि िच ुमध्ये आसथकु हवकाि के्षत्र अवतरगत रु.२४ करोड  ७२  लाि  
(कज ल हवकाि  िचकुो ८%), िामाजिक क्षेत्र अवतरगत रु.१ अब ु५१ करोड ५ लाि (कज ल हवकाि 
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िचकुो ४७%), पूवाुिार  के्षत्र  अवतरगत रु. १ अब ु२७ करोड  ९४  लाि (कज ल हवकाि िचकुो 
४०%) वन, वातावरण तथा हवपद् व्यवस्थापन क्षते्र अवतरगत रु.६ करोड ९८ लाि  (कज ल हवकाि  
िचकुो  २%), तथा िंस्थागत हवकाि, िेवा प्रवाि र िजशािन के्षत्र अवतरगत रु. ८ करोड ७ लाि  
(कज ल हवकाि िचकुो ३%) अनजमान  गररएको छ । आवसिक योिना अवतरगत गाउँपासलकाको िंजचत 
कोर्षबाट िजने कज ल िच ुमध्ये रु. ७८ करोड  १० लाि (२०%)  कायिुञ्चालनमा िच ुिजन ेअनजमान  
छ ।  
 

प्रत्यायोजित कायिुम अवतरगतको प्रके्षहपत िच ुरु. रु ७७ करोड ५१ लाि  पूवाुिार  तथा  अवय  
के्षत्र  अवतरगत िच ु िजने अनजमान गररएको छ । हवकाि िचकुो क्षेत्रगत हववरण सनम्न तासलकामा 
ददइएको छ ।  
 

तासलका : ४.१.५ िाविुसनक िचकुो क्षते्रगत प्रक्षपेण (आ.व ०७७÷७८ को जस्थर मूलयमा  रु. लािमा) 

ि.िं. हववरण  ०७७/७८ 
यथाथ ु िच ु 
 (आिार वर्षु)

 ०७८/७९ 
प्रके्षपण

 ०७९/८०  
प्रके्षपण

 ०८०/८१  
प्रके्षपण

 ०८१/८२ 
 प्रके्षपण

 ०८२/८३ 
 प्रके्षपण

आवसिक योिनाको 
िम्मा (२०७८/७९ 
देजि ०८२÷८३)

1 कूल बिेट िचु       5,079       6,901        7,384        7,901      8,454      9,046               39,686 

1.1 चालज बिेट        3,149        4,141         4,430         4,741        5,072        5,428                 23,812 

1.2 पूिँीगत बिेट         1,930         2,760         2,954          3,160         3,382         3,618                15,874 

2 हवकाि  बिेट िचकुो
के्षत्रगत बाँडर्ाँड

     4,014       5,662        6,009        6,380       6,713       7,112               31,876 

2.1 आसथकु हवकाि           629           423            473           499          525           552                  2,472 

2.2 िामाजिक हवकाि         2,211         2,727          2,866          3,013         3,168         3,331                 15,105 

2.3 पूवाुिार हवकाि 998         2,285       2,409       2,543        2,691       2,866                       12,794 

2.4 वातावरण तथा हवपद 
व्यवस्थापन

          116           108            125            140           155           170                     698 

2.5 िंस्थागत हवकाि, िेवा 
प्रवाि र िजशािन

           60           119             136            185          174           193                    807 

कायिुञ्चालन  िचु         1,065         1,239          1,375          1,521        1,741        1,934                  7,810 

2.6 कूल  िचु       5,079       6,901        7,384        7,901      8,454      9,046               39,686 

2.7 (ख) को  जम्मा प्रक्षेपपि  खर्च        1,212       1,354        1,449        1,551       1,648       1,749                7,751 
2.8 कूल प्रक्षेपपि खर्च            (क)  र 

(ख) को  जम्मा       6,291       8,255        8,833        9,452     10,102     10,795              47,437 

ि. िंर् र  प्रदेशवाट स्थानीय िंजचत कोर्ष मारु्त िशत ु अनजदानको  रुपमा वा  िोझै उपलव्ि  िजन ेप्रत्यायोजित कायिुम अवतरगतका िचिुरु

(क)  स्थानीय िंजचत कोर्ष अवतरगत गाउँपासलकाको बिेट िच ुप्रके्षपण

 
 

स्रोतः  आ.व २०७७/७८ र आ.व २०७८/७९  को बिेटमा आिाररत । गाउँपासलकाको आ.व. 
२०७८/७९ को बिेट पजजस्तका उपलव्ि भएपसछ रुिज गनज ुपने ।   

 

रष्टव्यः SuTRA  Data  बमोजिम आ.व २०७७/७८ को  बिेट अनजमान रु ६६.५० करोड भएकोमा 
यथाथ ु िच ुरु ५०.७९ करोड मात्र भएको। आ.व २०७८/७९ को बिेट अनजमान अजर्ललो आसथकु 
वर्षकुो  यथाथ ुिचकुो तजलनामा सनकै बढी भएबाट २०७८/७९ को बिेट अनजमानलाई आिार सलई 
आवसिक योिनाको  बाँकी अवसिको लासग केहि प्रसतशत बहृद्ध गरी प्रके्षपण गररएको छ। 
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४.४  िाविुसनक िच ुबेिोने स्रोतिरू   

 

४.४.१ िाविुसनक आय स्रोतिरू 

 

शहिद लिन गाउँपासलकाको आवसिक योिना अवतरगत िाविुसनक िचकुो स्रोतिरू िजटाउन िंजचत कोर्ष 
अवतरगत हवसभन्न स्रोतिरूबाट गरी कज ल रु. ३ अब ु९६ करोड ८६ लाि प्राप्त गने प्रके्षपण गररएको  
छ । िो मध्ये रु. २ अब ु९३  करोड  ४९  लाि  बमोजिम  (कज ल  प्रासप्त अनजमानको  ७४ प्रसतशत) 
अवतर िरकारी हवत्तीय िस्तावतरणबाट प्राप्त िजने अनजमान गररएकोछ। अवतर िरकारी हवत्तीय िस्तावतरण 
अवतरगत िंर्ीय िरकारबाट रु. २ अब ुकरोड ४ लाि (कज ल प्रासप्त अनजमानको ६८ प्रसतशत) र प्रदेश 
स्तरबाट रु. २४ करोड ४५ लाि (६ प्रसतशत) प्राप्त िजने अनजमान  गररएको छ । िंर् र प्रदेशको 
आसथकु बर्ष ु २०७७/७८ को बिेट पजजस्तका र SuTRA Data मा आिाररत गरी आवसिक योिनाको 
बाकँी अवसिका लासग और्षतमा कररव ५ प्रसतशतले बहृद्ध गररएको छ ।  
 

गाउँपासलकाको आवतररक स्रोत अवतरगत रािस्व पररचालनबाट रु. ८ करोड ९० लाि  (िंजचत कोर्ष 
अवतरगत कज ल प्रासप्त अनजमानको कररब २ प्रसतशत) िजने अनजमान गररएको छ । रािस्व िजिार काय ु 
योिना २०७७/७८ द्वारा आवतररक रािस्वका स्रोतिरूमा बढी अनजपातमा प्राप्त िजने गरी प्रके्षपण 
गररएकोमा आसथकु वर्ष ु२०७७/७८ िम्मको वयून िंकलन जस्थसत र कोरोना िंिमणको कारणले रािस्व 
िंकलनमा अपेजक्षत प्रगसत िासिल निजने आंकलनमा रािस्व प्रके्षपणको अनजपातलाई वयून गररएको छ । 
अजर्ललो आसथकु वर्षकुो बैंक मौज्दातबाट रु. ९७ करोड ४७ लाि (कज ल प्रासप्त अनजमानको कररव २४ 
प्रसतशत) पररचालन गने अनजमान गररएको छ ।  
 

यिैगरी िंर् तथा प्रदेशद्वारा प्रत्यायोजित कायिुमिरू लासग रु. ७७ करोड ५१ लाि प्राप्त प्राप्त िजने 
प्रके्षपण गररएको छ । आय स्रोतिरूको हववरण अनजिूची ३.५.१ देजि ३.५.३ मा ददइएको छ। 
िाविुसनक क्षते्र अवतरगतका िबै स्रोतिरूबाट गरी गाउँपासलकालाई आवसिक योिना अवसिमा कज ल रु ४ 
अब ु७४ करोड ३७ लाि प्राप्त िजने अनजमान गररएको छ ।  
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तासलका : ४.१.६  एहककृत आयको प्रक्षपेण रु. लािमा (आ.व २०७७÷७८ को मूलयमा) 
ि िं     हववरण ०७७/७८

 यथाथु
०७८—७९ 
      

०७९/८०
  प्रके्षपण

०८०/८१
  प्रके्षपण

०८१/८२
  प्रके्षपण

०८२/८३
  प्रके्षपण

आवसिक  योिनाको 
िम्मा  आय

      1.0 गाउँपासलकाको कज ल प्रासप्त     6,335     6,901    7,384    7,901    8,454    9,046                39,686 

     1.1 
अवतर िरकारी हवत्तीय 
िस्तावतरण

   5,076    5,184    5,540    5,892    6,200     6,533               29,349 

 1.1.1 िंर्ीय अनजदान     4,067     4,053     4,305     4,528     4,764      5,012                22,662 

 1.1.2 िंर्ीय रािस्व   बाँडर्ाँड        731        768        806        846       889        933                4,242 

 1.1.3 प्रदेश अनजदान        213        293        354        438        462       498                2,045 

 1.1.4 प्रदेश रािस्व   बाँडर्ाँड          65         70         75         80         85         90                  400 

     1.2 आवतररक  स्रोत      1,259     1,717    1,844    2,009    2,254     2,513                10,337 

 1.2.1 आवतररक रािस्व          96        125        147        174        205        239                   890 

 1.2.2  बैंक  मौज्दात       1,163      1,592      1,697      1,835     2,049      2,274                9,447 
 

स्रोतः नेपाल िरकारको आ.व २०७८/७९ को अवतर  िरकारी हवत्तीय िस्तावतरण, गण्डकी प्रदेशको 
आ.व २०७८/७९ अवतर  िरकारी हवत्तीय िस्तावतरण, राहिय प्राकृसतक स्रोत तथा हवत्त आयोगको 
िानकारी पजजस्तका, पासलकाको हवत्तीय हववरण र SuTRA  Data. 

 

४.४.२  वैदेजशक ििायता 
 

गाउँपासलकलाई वैदेजशक ििायता अवतरगत अनजदान तरु् अथ ुमवत्रालयको िंयोिनमा के्षत्रगत आिारमा 
प्राप्त िजन िक्ने र यस्तो रकम िंर्बाट ददइने अनजदान रकम अवतरगत िमायोिन िजने अनजमान गररएको  
छ । बैदेजशक ऋणको िकमा स्थानीय तििंग ििायक ऋण िम्झौता गरेर मात्र गाउँपासलकालाई 
बैदेजशक ऋण उपलव्ि िजन िक्ने प्राविान भएको र यिबाट गाउँपासलकालाई हवत्तीय भार बढने भएबाट 
आवसिक योिनामा  बैदेजशक ऋण प्राप्त गने अनजमान गररएको छैन ।यिथ ुआवसिक योिनामा वैदेजशक 
ििायतालाईु अलग्गै स्रोतको रुपमा उललेि गररएको छैन । 

 

४.४.३ बैंक मौज्दातको उपयोग 

 

गाउँपासलकाले िंजचत कोर्ष अवतरगत िजने बिेट िचकुो वयून पूतीका  लासग अजर्ललो आसथकु वर्षकुो 
बाकँी बैंक मौज्दातबाट आवश्यता अनजिार व्योिने अनजमान गररएको छ ।आवसिक  योिनाको अवसिमा  
वयून  हवत्त पूसतकुा लासग अजर्ललो आसथकु वर्षकुो जिम्मेवारी िरी आउने बैंक मौज्दात रकम िमेत 
पररचालन गररने अनजमान गररएको छ ।   
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पररच्छेद - ५  

आसथकु हवकाि योिना 
 

५.१  पषृ्ठभसूम  

 

मानव िमहृद्धको मित्वपूण ु आिारको रुपमा रिेको आसथकु हवकाि उत्पादनका िािनको असिकतम ्
उपयोग र प्रसतर्ल प्रासप्तमा आिाररत िजवछ। एकासतर नागररकिरूलाई िमदृ्ध बनाउनज नै हवकािको उद्देश्य 
िो भन े अकोसतर मानव िंशािननै हवकािको एक प्रमजि िािन पसन िो।  हवकािको लक्ष्य प्रासप्तमा 
यिको असिकतम उपयोग गरी बेरोिगारी वयूनीकरण गनजकुा िाथै आसथकु क्षेत्रको हवकािबाट नै आयको 
असभवृहद्ध र रोिगारी सििनुा भई िमहष्टगत आसथकु हवकािका िूचकिरूमा िजिार िजने भएकोले यि 
योिनाको प्रभावकारी कायाुववयनबाट तय गररएका िूचकिरूमा गजणात्मक िजिार िजने अपेक्षा गररएको छ। 
आसथकु हवकािको हवर्षयगत के्षत्रमा कृहर्ष, पयटुन, उद्योग व्यापार, व्यविाय, ििकारी र हवत्तीय तथा श्रम 
र रोिगार क्षेत्र लाई िमेहटएको छ।  

५.२ िमहष्टगत आसथकु हवकाि 

 

गाउँपासलकामा बेरोिगारी १९.५ प्रसतशत रिेको छ । आसथकु बर्ष ु २०७७/७८ मा प्रसतधयजक्त कज ल 
गािुस्थ उत्पादन रु. ७७, ३५१.३ रिेको छ ।प्रसतधयजक्त आय रु. अमेरीकी डलर ५९५ रिेकोछ भन े
पालमा अनजपात  (Palma Ratio) ०.५ रिेको छ । पालमा अनजपात ०.५ भएकाले आयको अिमानता सनकै 
कम देजिएको छ । 
 

शहिद लिन गाउँपासलकाको आसथकु बर्ष ु२०७७/७८ मा कज ल गािुस्थ उत्पादन रु. २ अब ु२८ करोड 
५३ लाि रिेको र योिना अवसिमा वृहद्ध भई अवतमा रु. ३ अब ु८६ करोड ९१ लाि पजग्न ेअनजमान 
गररएको छ।आिार बर्षमुा कज ल गािुस्थ उत्पादनमा कृहर्ष तथा पशजपवछी पालनक्षते्रको योगदान २८.८८%, 
उद्योगधयापार तथा धयविायक्षेत्रको ३१.११% र िेवा के्षत्रको योगदान ४०.०१% रिेको छ । योिना 
अवसिको अवतमा कृहर्ष के्षत्रको और्षत वृहद्ध दर ०.१ मात्र रिेकोछ भन े उद्योग क्षेत्रको ८.० र िेवा 
क्षेत्रको ५.२%, रिन ेअनजमान छ। कज ल गािुस्थ उत्पादनको और्षत वृहद्ध दर ८.४ %रिने अनजमान छ ।  

 

तासलका: कज ल गािसु्थ उत्पादनर मूलय असभवहृद्ध (वतमुान जस्थर मूलयमा) रु. करोडमा 
 

मूलय 
असभवहृद्धका 
क्षते्रिरू 

योगदान 

(%) 

आिार वर्ष ु
०७८/७९ 

०७८/७९ ०७९/८० ८०/८१ ८१/८२ ८२/८३ और्षत 
वहृद्ध 
दर 

क. कृहर्ष 28.88 ६६.०० ६६.६७ ६७.१० ६७.३५ ६७.४६ ६७.५६ ०.२६ 

ि. गैर कृहर्ष 71.12 १६२.५३ २००.५६ २०९.०५ २५१.९३ ३०१.१६ ३१९.३५ ७.४४ 

उद्योग 31.11 ७१.१० ७४.७० ७६.५० ७९.८० ८५.८० ९२.७० ३.८८ 

िेवा 40.01 ९१.४३ १२५.८६ १३२.५५ १७२.१३ २१५.३६ २२६.६५ ८.८९ 

कज ल िम्मा 
(क+ि) 

100.00 
२२८.५३ २६७.२३ २७६.१५ ३१९.२८ ३६८.६२ ३८६.९१ ६.१९ 
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नोटः शहिद लिन गाउँपासलकाको उपरोक्त कज ल गािुस्थ उत्पादनको आंकलन केवरीय त्याङ्क हवभागले प्रयोगमा 
लयाएको िन १९९३ को राहिय लेिा प्रणाली अथाुत प्राथसमक (कृहर्ष तथा पशजपालन), दद्वतीय (उद्योग तथा धयापार 
धयविाय) र ततृीय (िेवा ) क्षेत्रिरूको वाहर्षकु उत्पादनको मूलय अनजिार कज ल गािुस्थ उत्पादन सनकालने 
अविारणामा आिाररत छ । उजललजित तीन वटै क्षेत्रगतको मजख्य उपक्षेत्रिरूको स्थानीय तिको िीमाक्षेत्र सभत्र 
भएको वाहर्षकु उत्पादन मूलयलाई यिाँ गणना गररएको छ । यि िममा स्थानीय तिमा िवेक्षणबाट प्राप्त त्याङ्क, 

पासलकामा रिेको त्याङ्क तथा कायशुालामा भएको छलर्लबाट प्राप्त त्याङ्कलाइ िमेत आिार मासनएको छ । 
यद्यहप तीन वटै क्षेत्र अवतरगत छजट्न गएका कसतपय उपक्षेत्रिरू आगामी वर्षिुरूमा िमशः िमेट्दै िानज पने 
देजिवछ ।  

ताभलका:  कुल गाहवस्थ उत्पादनमावभृि (प्रभतशत) 
 

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

कुलगाहवस्थ उत्पादन  २.७ ३.३ १५.६ १५.५ ५.० ८.४ 
कृभि २.७ ०.६ ०.४ ०.२ ०.१ ०.८ 
उद्योग २.७ २.४ ४.३ ७.५ ८.० ५.० 
सेवा २.७ ५.३ २९.९ २५.१ ५.२ १३.६ 

 

यि योिना अवसिमा कज ल गािुस्थ उत्पादनको वाहर्षकु वहृद्ध वाहर्षकु औित ८.४% ले वहृद्ध िजने 
अनजमान गररएको छ भन ेकृहर्ष क्षेत्रको०.८%, उद्योग क्षेत्रको ५% र िेवा क्षेत्रको १३.६% वहृद्ध 
िजने अनजमान छ।  

 

गाउँपासलकामा बेरोिगारी १९.५ प्रसतशत रिेको छ । आसथकु बर्ष ु२०७७/७८ मा प्रसतधयजक्त कज ल 
गािुस्थ उत्पादन रु. ७७, ३५१.३ रिेको छ ।प्रसतधयजक्त आय रु. अमेरीकी डलर ५९५ रिेकोछ 
भने पालमा अनजपात  (Palma Ratio) ०.५ रिेको छ । पालमा अनजपात ०.५ भएकाले आयको अिमानता 
सनकै कम देजिएको छ । 
 

५.३ कृहर्ष, पशजपवछी हवकाि तथा िाद्य िजरक्षा 
 

५.३.१ पषृ्ठभसूम 
 

नेपालको पवरौं योिनाले भोकमरीको अवत्य गरी िाद्य िजरक्षण गन ुिंर्, प्रदेश र स्थानीय तिको लगानी 
िमेतलाई धयाविाहयक कृहर्ष तथा पशजपालन हवकािको लासग पररचालन गने कज रा उललेि गरेको छ । 

मजलजकको६०.४ प्रसतशत िनिंख्या कृहर्षमा आवद्धछ भने कज ल गािुस्थ उत्पादनमा कृहर्षके्षत्रको योगदान २७ 
प्रसतशत रिेको छ ।िाद्य िजरक्षा, कृहर्षिवय उद्योगका लासग कच्चा पदाथ ु तथा असिकांश सनकािीिवय 
वस्तजिरू िमेत कृहर्ष क्षेत्रबाटै प्राप्त िजने भएकाले कृहर्ष धयविाय नेपाली िनिीहवकाको माध्यम मात्र नभई 
िमग्र आसथकु हवकाि र िमहृद्धको आिारजशला पसन िो ।  
 

शहिद लिन गाउँपासलकाको कज ल गािुस्थ उत्पादनमा कृहर्षके्षत्रको योगदान ३८.९३प्रसतशतरिेको छ भन े
कृहर्षमा आवद्ध िनिंख्या ४३.०९ प्रसतशत रिेको छ ।गाउँपासलकाले ९ वटै वडालाइ वडागत हवशरे्षता र 
मागको आिारमा कृहर्ष र पशजपालनका हवासभन्न पकेट क्षते्रिरूका रूपमा हवकाि गने नीसत सलएको छ । 
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५.३.२ हवद्यमान अवस्थाा 
 

शहिद लिन गाउँपासलकाको स्थापना हव.िं. २०७३ र्ालगजण २७ गते बिेको मवत्रीपररर्षद बैठकको 
सनणयु अनजिार तत्कासलन बव्रmि, मनकामना, ताक्लजि, र्ैरुि, बजंकोट र नामिजि गरी ६ओटा िाहवकमा रिेका 
गाउँ हवकाि िसमसतिरूलाई एक आपिमा गाभेर स्थापना भएको िो । यि गाउँपासलकाको पजवमुा गोरिा 
जिललाको सभमिेन गाउँपासलका, गण्डकी गाउँपासलका, र िाददङ जिलला, पजश्चममा गोरिा नगरपासलका र 
तनिजँ जिलला, उत्तरमा सभमिेन गाउँपासलका र गोरिा नगरपासलका र दजक्षणमा गण्डकी गाउँपासलका, तनिजँ 
तथा जचतवन जिलला रिेको छ । यि गाउँपासलकाको क्षेत्रर्ल १४९.०३ वगहुकलोसमटर रिेको छ । 
बूढीगण्डकी, सत्रशजली, दरौदी र लजदी िोलाको बीचमा अवजस्थत यि गाउँपासलकाको कज ल क्षते्रर्ल 
१४९.०३ वग ुहक.सम. छ। ज्यादजल िोला, बिीिोला, िजग्दी िोला, राङ्दी िोला, िलकवया िोला, र्ज िले 
िोला आदद नदीिरूको हकनारमा ज्यादजल र्ाँट, बरािा र्ाँट, माजझटार, लजदी र्ाँट, कानटार, िजग्दीर्ाँट, 

कललेरी र्ाँट, गह्रौथली र्ाँट, सिसलङ्टार, ठेउवाटार आदद िस्ता उबरु भसूम रिेका छन ्।  
 

यि गाउँपासलकामा ३९ वटा िामजदाहयक वन िमूििरू रिेका छन।्राहिय िनगणना २०६८ अनजिार यि 
गाउँपासलकाको कज ल िनिंख्या २७,५५५ तथा र्रिजरी ६६८२ रिेको छ ।िाल यि गाउँपासलकाको िन 
िंख्या २९,५४५ रिेको छ । यिा ँ मगर, गजरुि, नेवार, क्षेत्री, ब्राह्मण, चेपाि र दसलतिरूको मजख्य 
बिोबािरिेको छ । त्यिैगरी यिाँका अवय िासतमा बराम, मजजस्लम, माझी, दराई आदद रिेका छन।् 

 

 

वेिीका पपर्ाँटिरूमा सिंचाइको िजहविा छ भे उच्च तथा बढी सभरालो पिाडी भागिरूमा सिंचाइको 
वैकजलपक धयवस्था िजन िकेको अवस्था छैन । यि गाउँपासलकामा रिेका ३९ वटा िामजदाहयक 
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वनिरूबाट यिाँका िलािार िराभरा र िंरजक्षत रिेका छन ्। कृहर्षयोग्य िसमन, प्राकृसतक स्रोत िािनिरू 
िस्तै वन िंगल, िसनि, िोला, नदी आदद यि पासलकाका मजख्य आसथकु आिारिजन।्  
 

त्यिैगरी यिाँको पािो तथा बारी क्षेत्रमा िजवतला, केरा, अम्वालगायतका र्लरू्ल, तरकारी, आलज, मािको 
दाल, िसडवजटी, कृहर्ष वन आददको व्याविाहयक उत्पादनकोप्रशस्त िम्भावना रिेको देजिवछ ।यि 
पासलकाको कृहर्ष पकेट क्षते्रिरूमा गररन े उत्पादनका मूलय शंृ्रिलाको मित्वपूण ुकडीको रुपमा रिेको 
बिारलाई प्रवद्धुन गन ुआवँज िैरेनी जस्थत नमूना िाट बिारले थप प्रवद्धुन गरेको छ । 
 

बैङ्क तथा हवत्तीय िंस्थािरूले कृहर्ष तथा पशजपालनमा केिी लगानी गने गरेको भए तथा पसन लगानीको 
मात्रा नगवय छ । महिला ििकारीको कृहर्ष तथा पशजपालनमा गररने लगानीको िोिी क्षेत्रमा िदजपयोग 
भएको देजिएन । यो आरै्मा च जनौतीपूण ुछ । यिलाई गाउँपासलकाले ििकारी िञ्चालन तथा सनयमन 
गन ुकडाईका िाथ सनयमको कायाुववयन गराउनज पने अवस्था ििृना भएको छ ।  
 

यि गाउँपासलकामा भैिी पालनको िम्भावना राम्रो रिेकोले दजग्ि ििकारी मारु्त वा सनिीक्षेत्रको 
लगानीमा दजग्ि डेरीको िञ्चालन िजन िक्ने राम्रो िम्भावना देजिवछ ।  
 

यि गाउँपासलकामा बैहङ्कङ िेवाको शजरूवात भरिर मात्र भएको छ ।तीन वर्ष ुअगाडी स्थापना भएको 
प्राइम बैङ्कले वाहर्षकु २ करोड ५० लाि ऋण प्रवाि गने गरेको देजिवछ । िि मध्ये कृहर्ष तथा 
पशजपालनमा ६० प्रसतशत, धयविाय िञ्चालनमा १० प्रसतशत र बाँकी ३० प्रसतशत ऋण धयजक्तगत ऋण 
सलने गरेको देजिवछ । सितोको िम्पसत मूलयाङ्कन गने इजवियरको अभाव निजने िो भने कृहर्ष तथा 
पशजपालनके्षत्रमा िाने ऋण तजलनात्मक रुपमा बढने देजिवछ । िर्न रुपमा हवत्तीय िाक्षरताको कायिुम 
िञ्चालन गने योिना रिेको छ ।  
 

कज रीनर्ाट (३,६) र ताकलजङ (४,५) र वडा नं. ६ मा िमेत गरी तीन स्थानमा िंकलन केवर स्थापना 
भएको छ । कोलडस्टोर ४ र ६ मा स्थापना भएको छ । कृहर्षका आिजसनक र्मिुरू ११४ वटा 
रिेकाछन ्। एउटा महिला ििकारी रिेकोछ भन ्कज ल वचत तथा ििकारीको िंख्या ४६ रिेको छ । 
िजवतला िजि उद्योग २ वटा रिेकाछन ्। एउटा बिाङ र  एउटा वजङकोटमा गरी २ वटा सिकाई केवर 
रिेका छन ्। 

 

कृहर्ष तथा पशजपालनको हवकािका लासग गररएको वडा अनजिारको पकेट क्षेत्रबाट कृहर्षमा थप लगानी िजन े
देजिवछ । िाथै गाउँपासलका सभत्र यातायातलाइ धयवजस्थत रुपमा िञ्चालन गन ुिके ऋण प्रवाि थप 
बढने देजिवछ । िाद्य िजरक्षा, कृहर्षिवय उद्योगका लासग कच्चा पदाथ ु तथा असिकांश सनकािीिवय 
वस्तजिरू िमेत कृहर्ष क्षते्रबाटै िजन ेभएबाट कृहर्ष धयविाय नेपाली िनिीहवकाको माध्यम मात्र नभई िमग्र 
आसथकु हवकािको आिारजशला पसन िो ।  
 

बैङ्क मारु्त कृहर्ष तथा पशजपालनमा गररएको लगानी राि बैङ्कको ४ प्रसतशत कृहर्षमा लगानी गने नीसत 
बमोजिम िम्भव भएको छ र यिको ऋण अिजली प्रगसत िमेत राम्रो रिेको छ ।   
 

यि गाउँपासलकाबाट हवभीन्न मजलजकमा वैदेजशक रोिगारीका लासग गएका यजवाबाट यि गाउँपासलकामा 
सभसत्रने गरेको हवप्ररे्षणको और्षत वाहर्षकु रकम देिाय बमोजिम रिेको देजिवछः 
(क) प्राईम बैंक मारु्त (वडा ४,५,६,७ र ८) रु. १ करोड 

(ि) मनकामना जस्थत बैंक मारु्त (वडा १, २, ३ र ४) १.५ करोड (अनजमासनत) 
(ग) गोरिा जस्थत बैंकिरू मारु्त (वडा ७ र ८) १ करोड (अनजमासनत) 
उजललजित बैंकच्यानले बािेक पसन हवप्ररे्षण सभसत्रने गरेको छ । 
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५.३.३ प्रमजि िमस्या 
 

व्याविाहयक अविारणा तथा प्राहवसिक ज्ञानको कमी, कृहर्षमा आिजसनक प्रहवसि र िामाग्री सभसत्रन निक्नज, 
सिंचाइ िजहविाको कमी, बिारिँगको पिजँच वयून िजन ज तथा कृहर्ष उपिको राम्रो बिारीकरण िजन निक्नज, दक्ष 
िनशजक्तको अभाव रिनज, ज्यालामा हवभेद िजन ज, कृहर्ष ििकारीको हवकाि िजन निक्नज, मूलय िूचना वारे 
िानकारी निजन ज, कृहर्ष किा,ु वीमा लगायतका हवत्तीय िेवामा कृर्षकको ििि पिजँच निजन ज आदद यि क्षेत्रका 
प्रमजि िमस्यािरू िजन ्। 

 

५.३.४  अविर र च जनौती 
 

अविर 
धयाविाहयक िजवतला िातका र्लरू्ल उत्पादनका लासग उपयजक्त िावापानी िजन ज, कहर् उत्पादनको 
िम्भावना रिनज, तािा तरकारी, िाद्यान्न, हवउ उत्पादन,अलैंची, कर्ी च्याउ, र मि लगायतका उच्च 
मूलयका वालीवस्तजिरूको उत्पादन धयाविाहयक रुपमा हवकसित भइरिेको र कृहर्ष पकेट क्षेत्रमा गररन े
उत्पादनका मूलय शंृ्रिलाको मित्वपूण ुकडीको रुपमा रिेको बिारलाई प्रवद्धनु गन ुआवँज िैरेनी जस्थत 
नमूना िाट बिारहवस्तारिजन ज अविरका रूपमा देजिएका छन ्। 

 
च जनौती  
बढदै गएको बाँझो िग्गालाई कृहर्ष उपयोगमा लयाउनज,वडा स्तरमा  कृहर्ष उत्पादन िंकलन केवर स्थापना 
गनज,ु थप धयाविाहयक बाख्रा र्मकुो हवकाि गनज,ु उन्नत नश्लका थप भैिी र्मकुो रुपमा हवकाि गनज,ु ददगो 
कृहर्ष हवकािका लासग िलवायज पररवतनुको प्रभाव वयूनीकरण तथा अनजकज लन गनज,ु िाना तथा मझौला 
हकिानको धयाविाहयक क्षमता हवकाि गरी कृहर्ष तथा पशजपालनके्षत्रको धयाविायीकरण गनज,ुकृहर्ष भसूमको 
अधयवजस्थत धयवस्थापनलाई धयवजस्थत गनज,ु  श्रमशजक्तको अभाव पररपूसत ु गनज,ु िैहवक हवहवितालाई 
िोगाउनज र थप दजग्ि डेरीिरूको हवस्तार गनज ुरवैदेजशक रोिगारीबाट र्केका यजवािरूको िीप, पूिँी तथा 
प्रहवसिलाई धयाविाहयक कृहर्ष तथा पशजपालनमा उपयोग गनजचु जनौतीका रुपमा रिेकाछन ्। 

 

५३.५ लक्ष्यः गाउँपासलकाको गािुस््य उत्पादनमा कृहर्ष क्षेत्रको योगदान वृहद्ध भएको िजन े

 

५.३.६ उद्दशे्य 
 

१) कृहर्षिवय (िाद्यान्न, र्लर्ज ल, र तरकारी) तथा पशजिवय उत्पादन र उत्पादकत्वमा मा वृहद्ध गनज ु। 

 

५.३.७ रणनीसत 
 
१) चकलाबवदी िेतीलाई सबस्तार गने  
२) कृहर्ष बाली तथा पशजिवय उत्पादनको हवहवसिकरण गरी मूलय शृ्रङ्खलामा आबद्ध गने  
३) कृहर्ष तथा पशजपालनलाई व्यविायीकरण गने  
४) कृहर्ष तथा पशजिवय उत्पादनको बिारीकरण गने  
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५.३.८ कायनुीसत 
 

रणनीसत कायनुीसत 

१) चक्लाबवदी िेतीलाई 
सबस्तार गने  

  

१. भउूपयोग योिना स्वीकृत गरी कायाुववयन गररने छ । 
२. भमूी बैंकको अविारणालाई िमशः कायाुववयनमा लयाईने छ । 
३. िग्गािनीले भमूी बैंकमा िम्मा गरेको िमीन िजरक्षाको प्रत्याभसूत 

िम्वविी नीसतगत व्यवस्था गररने छ । 
४. चकलाबवदी िेतीलाई प्रोत्िािन गन ुनयाँ प्रहवसि र हवत्तीय पिजँचमा 

िििता लयाइने छ । 
५. कृहर्ष तथा पशजका पकेट के्षत्रिरू सबस्तार गरी त्यिमा प्रहवसि र 

पूवाुिारको व्यवस्था गररने छ ।  
६. कृहर्षपकेट क्षेत्रिरूमा िैहवकउत्पादन केवरको हवकाि गन ु

कृर्षकलाई िचेतना, िैहवक उत्पादन प्रहवसि र प्रिार कायिुम तथा 
अगाुसनक एग्रीमाटु स्थापना र िंचालनको व्यवस्था गररनछे । 

२)  कृहर्ष बाली तथा 
पशजिवय उत्पादनको 
हवहवसिकरण गने  

 

१. िावापानी र माटो िजिाउँदो िाध्यान्न, नगदे बाली तथा र्लर्ज ल 
िेती गन ुप्रोत्िािन गररने छ । 

२. बाली हवहवसिकरण तथा िर्नीकरण गन ुप्रोत्िािन गररन ेछ । 
३. पशजिवय उत्पादन र उत्पादकत्व वढाउन उन्नत िातका पशज, 

पंक्षी, माछा, मौरी पालन गन ुप्रोत्िािन गररने छ। 
४. कृहर्ष िामाग्री, प्रसबसि र हकटनािक और्षिीको सनवाुि आपूसतकुो 

धयबस्था समलाइनेछ िाथै पशजपंक्षीिवय रोगको सनदानकोलासग 
िंरचनात्मक िजिार गररने छ। 

३)  कृहर्ष तथा 
पशजपालनलाई 
व्यविायीकरण गने  

 

१. कम तौल तथा बढी मूलयका बस्तजको उत्पादनलाई प्रोत्िािन 
गररनेछ। 

२. व्यविाहयक कृहर्ष तथा पशजपालनको लासग हवत्तीय िियोग उपलधि 
गराइने छ । 

३. वैदेजशक रोिगारीबाट र्केका यजवािरूलाई व्यविाहयक कृहर्ष तथा 
पशजपालन गन ुप्रोत्िाहित गररने छ । 

४) कृहर्ष तथा पशजिवय 
उत्पादनको 
बिारीकरण गने  

 

१. उत्पाददत वस्तजलाई बिारीकरण गन ु कृर्षक िमूििरूलाई 
ििकारीिँग आबद्ध गराइन ेछ ।  

२. मूलय शृ्रङ्खलामा आबद्ध गन ुप्रशोिन, ्याकेजिङ, ग्रसेडङको व्यवस्था 
समलाइने छ ।  

३. काठमाण्डौ, पोिरा, नारायणर्ाट लगायतका कृहर्षबिार 
केवरिरूको मूलयको िूचना ििकारी मारु्त कृर्षकिरू िमक्ष पजग्न े
व्यवस्था समलाइने छ । 

 

५.३.९ प्रमजि कायिुम 

 

• पकेट क्षेत्र हवस्तार कायिुम ।  
(क) वडा नं. १ मा अक्बरे िजिाुनी, सिताके च्याउ, तरकारी र िानिेती  
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(ि) वडा नं. २ मा र्लरू्ल (िािगरी िजवतलािात) 
(ग) वडा नं. ३ मा तरकारी (आलज), र्लरू्ल (आपँ, सलची) 

(र्) वडा नं. ४ मा मकै, तरकारी  
(ङ) वडा नं. ५ मा र्लरू्ल (िजवतला) 

(च) वडा नं. ६ मा कर्ी, केरा, मािजरी, मकै । 

(छ) वडा नं. ७ मा तरकारी (हपंडालज, आलज, अदजवा, वेिार) ।  

(ि) वडा नं. ८ मा तरकारी (हपंडालज) र्लरू्ल (एवोकाडो), िसनया, विेार, अदजवा । 

(झ) वडा नं. ९ मा तरकारी (टमाटर, आलज), मकै । 

• पशज तथा पवछी पालन पकेट क्षेत्र कायिुम 

(क) वडा नं. १ मा उन्नत वयर िातको वाख्रापालन  
(ि) वडा नं. २ िजँगजरपालन 

(ग) वडा नं. ३ मा माछापालन (दरौदी, सत्रिजलीको पानी प्रयोग गरी पोिरी सनमाुण) 
(र्) वडा नं. ४ मा वाख्रापालन  
(ङ) वडा नं. ५ मा वाख्रापालन  
(च) वडा नं. ६ मा भैंिी पालन (मजराु) 
(छ) वडा नं. ७ मा बंगजर पालन (िेतो) माछा र बाख्रापालन 

(ि) वडा नं. ८ मा त माछा र बाख्रापालन 

(झ) वडा नं. ९ मा भैंिी पालन (मजराु) 
• िंकलन केवर तथा िाट विार हवकाि कायिुम 

• पकेट क्षेत्रिरूमा िैहवक उत्पादन कायिुम  

• मकै, िान लगायत मजख्य वालीको हवउ उत्पादन कायिुम 

• मजख्य उत्पादनिरूको लासग हवज्ञबाट मजलय शं्रिला अध्ययन गरी हवस्ततृ काययुोिना तयार गने 
कायिुम  

• सिंचाइ हवस्तार कायिुम 

 

५.३.१० अपेजक्षत उपलधिजा 
 

कृहर्ष क्षते्रको कज ल गािुस्थ उत्पादन ६७.५६ करोड पजगेको िजन,े वयूनतम पाँच उच्च मूलय बालीको 
व्याविाहयक िेती भएको िजन,े नगदेबालीको उत्पादन (कर्ी, अलैची) ५ प्रसतशत पजगेको िजन,े कृहर्ष उपि 
हविी गने कृर्षकको िंख्या ३० प्रसतशत पजगेको िजने, तरकारी र र्लपूल िेतीमा िंलग्न कृर्षक २५ 
प्रसतशत पजगेको िजन,े िैहवक िेती गाउँपासलका र्ोहर्षत भएको िजन,े कम्तीमा ५ वटा िाटबिार केवर स्थापना 
भएको िजने, ५० प्रसतशत गोठिरू िजिार भएको िजन,े उन्नत नश्लका पशजपालन ५० प्रसतशत पजगेको िजन,े ३० 
प्रसतशत हकिान व्याविाहयक कज िजरापालनमा िंलग्न भएको िजन,े दूिमा आत्मसनभरु भएको िजन,े दजग्ि 
जचस्यान केवरको स्थापना भएको िजन े । 

 

५० प्रसतशत गोठिरू िजिार भएको िजन,े उन्नत नश्लका पशजपालन ५० प्रसतशत पजगेको िजन,े ३० प्रसतशत 
हकिान व्याविाहयक कज िजरापालनमा िंलग्न भएको िजने । 
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५.४ पयटुन 

 

५.४.१ पषृ्ठभसूम 
 

भौगोसलक तथा िांस्कृसतक हवहविताले भररपूण ुनेपालको िौवदयले पयटुकलाई िदाकाल आकर्षणु गरर न ै
रिनेछ । अतः नेपाल पयटुनको ठजलो िम्भावना बोकेको मजलजक िो ।पयटुनको माध्यमबाट रोिगारीको 
अविरमा वहृद्ध गरी गरीबी सनबारण गनरु िनताको िीवनस्तरमा िजिार लयाउन मित्वपूण ुयोगदान िजने 
देजिवछ । नेपालको कज ल गािुस्थ उत्पादनमा पयटुनक्षेत्रको योगदान २.७ प्रसतशतमात्र रिेता पसन 
यिक्षेत्रमा उच्च िम्भावना रिेको छ ।  
 

तजलनात्मक रूपमा काठमाडौंबाट नजिक रिेको शहिदशहिद लिन गाउँपासलकामा िािगरी प्रजशद्ध 
मनकामना मजवदर, शहिद लिन, बागेश्वरीस्थान लगायत मित्वपूण ुऐसतिासिक तथा पजराताजत्वक मजवदरिरू 
रिेका छन ्। शहिद लिन गाउँपासलकामा िासमकु तथा िाँस्कृसतक पयटुनको िम्भावना रिेको छ । 
िासमकु, ऐसतिासिक तथा पयटुकीय िम्पदाको िंरक्षण तथा हवकािबाट यि गाउँपासलकाको पहिचानमा 
असभवृद्धजा गन ुिहकवछ ।  
 

यिाँका प्रसिद्ध िासमकु तथा िांस्कृसतक स्थलिरूमा मनकामना मजवदर, सत्रवेणी मजवदर, बिेश्वरी मजवदर, सिद्ध 
लिन गजर्ा, हिमालामाई मजवदर, अलाुङ्दी माईको मजवदर, भीमहवरेश्वर मिादेव, कोटकाली, थानीथान, 

िवतानेश्वर मिादेवको मजवदर, वच जलुी थान, बालेश्वरी मजवदर, मकैपजर बौद्धनाथ गजम्बा आदद रिेका छन।् यिा ँ
रिेको नेपालको प्रख्यात मनकामना भगवतीकोमजवदर दशनुका लासग भक्तिनिरू आउने गरेका छन।्  
 

५.४.२ हवद्ममान अवस्था 
 

नेपालका प्रथम शहिद लिन थापाको िवम स्थल भएको िजनाले उनैको नामबाट यि गाउँपासलकाको 
नामाकरण गररएको छ । नपेालकै प्रथम शहिद लिन थापा मगर र िैसिंि च जमी मगरको रगतले सिंजचत 
बजंकोटको कािजले भंगार अको ऐसतिासिक पयटुकीय गवतधय स्थल िो ।यि गाउँपासलकाको वडा नं. ७ 
बजंकोट, कािजले भंगारमा नेपालका प्रथम शहिद लिन थापा मगरको िवमस्थान, हवरोिी हकलला एवं राणा 
शािनका प्रवतकु िंग बिादजर राणाको आदेशमा उनलाई झजण्याएर मतृ्यज दण्ड ददइएको ऐसतिासिक 
मित्वको हकलला रिेको छ । शहिद लिन थापा मगरको हकललादेजि ५०० समटर दजक्षण पूवी भागमा 
शहिद लिन थापा गजर्ा रिेको छ । मनकामना मजवदरको उत्तरमा देजिने मिाभारत िण्डको १५०० 
समटर अग्लो पिाडको शीर्ष ु भागमा ठूलो ढजिाको वीचमा रिेको भीमिेनपातीको रुििँगै ऐसतिासिक 
ओडारलाई सिद्ध लिन थापा गजर्ा भनेर जचसनवछ । यो गजर्ाको ऐसतिासिकता नेपालका प्रथम शहिद 
लिन थापा मगरको हवरोििँग िोसडएको छ । कदठन हििाबले मासनििरू ओिोर दोिोर गन ु िहकन े
कररब ५० समटर लम्बाई रिेको यो गजर्ा वस्ती क्षेत्रबाट केिी टाढाको दजरीमा पिाडमजसन अवजस्थत यो 
गजर्ासभत्र लिन थापाको नतेतृ्वमा चलेको पहिलो िनहवरोिको सिलसिलामा गो्य हििाबले मित्वपूण ु
बैठक बस्न ेर िनयजद्घका रणनीसतिरू बनाउन ेस्थलको रुपमा प्रयोग गरेको हवश्वाि गररवछ । 

 

यिाँका प्रसिद्ध िासमकु तथा िांस्कृसतक तीथसु्थलिरूमा मनकामना मजवदर, सत्रवेणी मजवदर, बिेश्वरी मजवदर, 
सिद्ध लिन गजर्ा, हिमालामाई मजवदर, अलाङु्दी माईको मजवदर, भीमहवरेश्वर मिादेव, कोटकाली, थानीथान, 

िवतानेश्वर मिादेवको मजवदर, वच जलुी थान, बालेश्वरी मजवदर, मकैपजर बौद्धनाथ गजम्बा आदद रिेका छन।् 
नेपालको पहिलो केवलकारका रुपमा पररजचत मनकामना केवलकार पसन जचतवन जिललाको इच्छाकामना 
गाउँपासलका र यो गाउँपासलकामा पदुछ । 



38 

गोरिा जिललाको शहिद लिन गाउँपासलका वडा नं. २ मा रिेको मनकामना भगवतीको िजप्रजशद्ध मजवदर 
नेपालकै आवतररक पयटुनको केवर िो । मनकामना माईको दशनु गनाुले जचताएको ईच्छा (मनोकाकं्षा) 
पूरा िजनेिासमकु हवश्वाि रिेको छ ।  
 

शीलाको रुपमा प्रकट भएपसछ स्थानीयिरूले मजवदर बनाई पूिा आिा गन ु थालेको हकंवदवती रिेको 
हिमालयमाईको मजवदर शहिद लिन गाउँपासलका वडा नं. ६, र्ैरुि, हपपलछापमा अवजस्थत रिेको छ । 
मारे् ििाजवतको ददन हवशरे्ष मेला लाग्ने गदुछ । आफ्नो भाकल पूरा गन ुटाढा टाढादेजि रू्लको डोली 
लयाउन ेप्रचलन रिेको छ । 

 

वडा नं. ७ कै िलकवया माईको मजवदर शहिद लिन थापाको हकलला देजि कररब ६०० समटर दजक्षण 
पूवमुा अवजस्थत छ । यिैगरी मिाभारत पिाड िण्डको बीचमा लालीगजरँाि रू्लको वृक्षिरू रिेको 
िंगलको बीचमा बिेश्वर मिादेव मजवदर रिेको छ । नेपालका प्रथम प्रिानमवत्री श्री सभमिेन थापाद्वारा 
ज्यादजल िोला, मस्टे िोला र वजढी गण्डकी नदीको िंगमस्थल सत्रवेणी वजंकोट र्ाटमा हव.ि.१८८८ मा 
स्थापना गररएको भीमहवरेश्वर मिादेव मजवदर रिेको छ ।  
 

यिाँको बौद्ध िमाुलम्बी गजरुि िमजदायद्वारा स्थापना गररएको वडा नं. ७ मकैपजरमा अवजस्थत िासमकु तथा 
िांस्कृसतक मित्व बोकेको गजम्बा छ । यिा ँदैसनक पूिाआिा तथा चाडपवमुा हवशेर्ष पजिा र मलेा लाग्न े
गदुछ ।  
 

वडा नं. ८ बजंकोटमा अवजस्थत िवतानेश्वर मिादेवको मजवदर हव.िं. १९५८ मा स्थानीय भण्डारी पररवारले 
स्थापना गरेको बताइवछ । हव.िं. २०७५ मा पजनसनमुाुण िम्पन्न गररएको यि मजवदरमा दशनु गनाुले 
िवतान नभएकाको िवतान प्रासप्त िजने र पररवारमा िजि शाजवत समलन ेिनहवश्वाि रिेको छ । यिै ठाउँको 
कोटकाली मजवदरको िम्बवि गोरिाको कासलका मजवदरिँग रिेको छ । रू्लपासतका ददन कासलका 
मजवदरबाट लयाइएको रू्लपाती यि कोटकाली मजवदरमा चढाएर बूढीगण्डकी नदी तारी िाददि िजदै 
काठमाडौँको िनजमानढोकामा सभत्राउन ेपरम्परा रिेकोपाइवछ । वडा नं. ९ नामिजिमा अवजस्थत बच जलुी 
थान, वडा नं.४ ताक्लजिमा अवजस्थत अलाङु्दी देवी मजवदर छन।्  
 

िमजवरी ितिदेजि १३०३ समटरको उचाईमा रिेको यो मजवदरको पररिरबाट दजक्षणसतर मिाभारत लेक र 
सछम्केश्वरी डाडँाका िाथै उत्तरी भागमा अन्नपूण ु हिमाल र मनािस्लज हिमालका मनमोिक दृश्य देख्न 
िहकवछ ।  
 

मनकामना मजवदरिम्म िान े मागिुरूमा कज ररनटार (केवलकार), तनिजँको आबँजिैरेनी, गोरिा तरु् 
रामशािर्ाट, अवँजवा, गोरिा बिार लगायतका िडक माग ुएवं पैदलमागिुरूबाट पसन पजग्न िहकवछ । यिा ँ
नेपालका हवसभन्न स्थान र भारतबाट िमते गरी वाहर्षकु कररब १५ लाि पयटुकले भ्रमण गने गरेको 
अनजमान छ । 

 

गोरिा जिललाको दजक्षणमा िबैभवदा िोचो भ-ूभागमा अवजस्थत सत्रवेणी मजवदर गोरिा, जचतवन, तनिजँ 
जिललाको सिमानामा रिेको हिमालबाट बगेर आएको मस्र्याङ्दी र सत्रशजलीको िंगम स्थल िो । वडा नं. 
२ मा वेतेनी िामजदाहयक िोमस्टे २०६७ िाल देजि िञ्चालन गररएको छ । वेतेनी दीगो पयटुन हवकाि 
धयवस्थापन िसमसतबाट िजरुवात गररएको यो िोमस्टेमा मनकामना माईको मजवदरबाट १५ समनेटको पैदल 
दजरीमा पजसगवछ । यिाँबाट मकैसिि, ताक्लजि, सछम्केश्वरी, इच्छाकामना, मनकामना केबलकार लगायतका 
मनोरम दृश्यिरूको पसन अवलोकन गन ुिहकवछ ।  
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यिैगरी प्रथम शहिद लिन थापा मगरको ऐसतिासिक हकलला रिेको स्थान शहिद लिन गाउँपासलका वडा 
नं. ७, बजंकोट, कािजले भंगारमा हव.िं. २०७५ िाल देजि “शहिद लिन िामजदाहयक िोमस्टे” िंचालनमा 
रिेको छ।िूयोदयको िाथै यि गाउँबाट मनास्लज हिमाल र गणेश हिमालको मनमोिक दृश्यावलोकन गन ु
िहकवछ । यी िोमस्टेिरूमा मगर िासतको बािजलयता भएको तथा मगर भेर्षभरू्षा र मगर िमजदायको 
पहिचान झलकने परम्परा देजि न ैचली आएको च जड्का, कौरा र र्ाँटज लगायतका नतृ्यबाट मनोरञ्जन सलन 
िहकवछ । 

 

बागेश्वरी मजवदर, मनकामना मजवदर, बजद्धनाथ गजम्बा, सिबलया मजवदर, वेसलभि ुइस्टन ुचच,ु प्रथम शहिद 
लिनथापा मगर स्मारक स्थल, थानी मजवदर, रािाकृयण मजवदर, िरस्वती मजवदर, कोटकाली मजवदर 
लगायत स्थानिरूलाइ िमते धयवजस्थत असभलेि तयार गरी गजरूयोिनामा िमावशे गरी िंरक्षण तथा 
हवकाि गन ुआवश्यक छ । 

 
५.४.३ प्रमजि िमस्या 
 
पयटुकीय स्थल र उपििरूको िंरक्षण तथा हवकािका लासग गजरू योिना िहित काम िजन निक्नज, 
यातायात िजहविाको कमी िजन ज, पयटुकीय पूवाुिारको अभाव, पयटुकीय उद्यान तथा पैदल यात्रा मागिुरूको 
हवकाि िजन निक्नज, आसत्य िेवा िम्बविी तासलमको अभाव, िञ्चार िजहविा तथा पयटुक िजरक्षाको 
प्रवविमा कमी िजन ज, पयटुकीय िोटल, िोमस्टे आददको अवस्था कमिोर िजन ज, प्रचार प्रिारको कमी िजन ज, 
तासलम प्राप्त पयटुकीय िनशजक्त (िस्तै भररया, कज क, गाइड) को कमी िजन ज, मौसलक िंस्कृसतको क्षय िजँदै 
िानज, स्थानीय िानहपन भेर्षभरू्षा लोप िजँदै िानज, भकूम्पबाट िम्पदािरूमा केिी क्षसत िमेत पजग्नज आदद यि 
क्षेत्रका प्रमजि िमस्या िजन ्। 

 

५.४.४ अविर र च जनौती 
 

अविर 
मनकामना तथा वृित शहिद लिन पयटुन गजरूयोिना अनजिार मनकामना-बिेश्वरी-जचसलसमश्वरी-मान े
भञ्ज्याङ-िासलम डाँडा-च जलेभीर-हर्रहर्रे-डाँडा-भीरहवश्वशे्वर मजवदर-लिनथापा हवरोिी हकलला-मकैपजर-
वौद्धगजम्बा- गोरिकाली िम्म दजइ ददने पैदल माग ु हवकाि, झाँिी पिरा रक कलाइजम्वि, शहिद स्मसृत 
पाकु, च जलेभीर पाकु, लिनथापा हवरोिी हकलला, बिेश्वरी जशद्धलिन योगकेवर, वजढी गण्डकी वोहटङ 
लगायत िंरक्षण र हवकािगन ुिहकन ेअविर देजिएका छना् ।  
 

च जनौती 
कोसभड -१९ को कारण सिसथल िजन पजगेको पयटुनको आगमनलाइ पजनः लयमा लयाउनज, कच्ची िजले 
िडकिरूलाइ स्तरोन्नसत गरी िवयुाम चलने िडक सनमाुण गनज,ु पयटुनको गजरुयोिना िहित योिनावद्ध 
रुपमामासथ उजललजित पयटुीय स्थलिरूको पूवाुिार सनमाुण तथा प्रचार प्रिार गनज,ु शहिद लिन 
गाउँपासलकाकोवन, वातावरण तथा िैहवक हवहविताको िंरक्षण गनज,ु िलवायज पररवतनुकोप्रभाव वयूनीकरण 
गनज ु तथा अनजकज लन गनज ु र गाउँपासलका क्षेत्रमा िोम-स्टे, रिोटेलको उजचत धयवस्था गनज ु तत्कासलन 
च जनौतीका रूपमा रिेकाछन ्। 
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५.४.५ लक्ष्य 

 

 कज ल गािुस््य उत्पादनमा पयटुन के्षत्रको योगदान बढेको िजने । 

 

५.४.६ उद्दशे्य 

 
 प्रवद्धुन २)  पयटुकको आगमन र बिाइ अवसि लम्याइ स्थानीय आय र रोिगारीमा वृहद्ध गनज ु।  

 

५.४.७ रणनीसत  

 

१) गाउँपासलका तथा वररपरर क्षेत्रमा रिेका पयटुकीय स्थलको पहिचान िंरक्षण, र प्रवद्धुन गने  

२) पयटुकीय स्थलमा पयटुन पूवाुिार हवकाि गने । 
३) पयटुकीय केवरिरूको प्रचार प्रिार गने । 

 

५.४.८ कायनुीसत 
 

रणनीसत कायनुीसत 

१) गाउँपासलका तथा 
वररपरर क्षेत्रमा 
रिेका पयटुकीय 
स्थलको पहिचान 
िंरक्षण, र प्रवद्धुन 
गदै पयटुन पूवाुिार 
हवकाि गने । 

१) गापाको पयटुन िंरक्षण, र प्रवद्धुन र पयटुन पूवाुिार हवकािका लासग 
गजरुयोिना योिना तयार गररनेछ ।   

२) मनकामना-बिेश्वरी-जचसलसमश्वरी-माने भञ्ज्याङ-िासलम डाँडा-च जलेभीर-
हर्रहर्रे -डाँडा-भीरहवश्वशे्वर मजवदर-लिनथापा हवरोिी हकलला-
...मकैपजर-वौद्धगजम्बा- गोरिकाली िम्म दजइ ददन े पैदल माग ु सनमाणु 
गररनेछ झाँिी पिरा रक कलाइजम्वि, शहिद स्मसृत पाकु, च जलेभीर पाकु, 

लिनथापा हवरोिी हकलला, बिेश्वरी जशद्धलिन योगकेवर, र वजढी 
गण्डकी वोहटङ िस्ता पयटुकीय क्षते्र को पहिचान तथा हवकाि 
प्रवद्धुनगररनेछ । 

३) िािासिक पयटुनका औिारिरू िस्तो रक क्लाइजम्बङ, बञ्जी िजम्पङ, 
राफ्टीङ, कायाहकङ, जिपलाइन, ्यारािजहटङ, ्याराग्लाइसडङ आददको 
िम्भाव्यताको िोिी गररने छ । 

२) पयटुकीय स्थलमा 
पयटुन पूवाुिार 
हवकाि गने 

१) पहिचान गररएका पयटुकीय क्षेत्रिरूमा पूवाुिार हवकाि, िंरक्षण तथा 
प्रवदु्धन गन ुसनिीके्षत्रिँग ििकाय ुगररने छ । 

२) पयटुकीय क्षेत्रमा लगानी गन ु सनिी क्षेत्र तथा हवत्तीय िंस्थािरूलाई 
प्रोत्िािन गररने छ । 

३) पयटुकीय 
केवरिरूको प्रचार 
प्रिार गने । 

 

१. सनिीक्षेत्रको ििकायमुा मनकामनामा पयटुकीय व्यविायका लासग 
पयटुक गाइड, कज क, वेटर आदद तासलम कायिुम िंचालन गररनछे । 

२) पयटुन बोडकुो िियोगमा पयटुन िूचना केवर स्थापना गरी पयटुकीय 
क्षेत्रिरूको प्रचार प्रिार गररनेछ । 

३) स्थानीय उत्पादन सबिी केवर र कोशलेी र्रको स्थापना गररनेछ । 
४) पयटुकीय क्षते्रिरूको बारेमा िामाजिक िञ्जाल र हवद्यजतीय िूचना 

प्रणालीिँग आबद्ध गररने छ । 
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रणनीसत कायनुीसत 

५) यि गाउँपासलकाका पयटुकीय के्षत्रिरूलाई िमेत पयटुन ्याकेिमा 
िमावशे गन ु गण्डकी प्रदेश िरकार र पोिराका पयटुन 
व्यविायीिरूिँग िमववय र िििीकरण गररने छ ।  

६) गाउँपासलका, सनिीके्षत्र, िमजदाय र पयटुन व्यविायीिरूिँगको िाझेदारीमा 
िोमस्टेको प्रविुन तथा हवस्तार गररनेछ । 

 

५.४.९ प्रमजि कायिुम 
 

• शहिद लिन गाउँपासलकाको पयटुन हवकाि गजरुयोिना सनमाुण । 

• स्थानीय  िासमकु, िांस्कृसतक, ऐसतिासिक स्थानको िंरक्षण र प्रवद्धुनकायिुम । 

• िोमस्टेको स्थापना र हवस्तार कायिुम। 

• पयटुकीय पैदल मागकुो पहिचान, नक्िांकन तथा सनमाुण कायिुम । 

• पयटुन पूवाुिार हवकाि कायिुम । 

• स्थानीय िाद्य पदाथकुो प्रवद्धुन गन ु स्थानीय उत्पादन सबिी केवर/कोशलेी र्रिरूको स्थापना 
कायिुम । 

• िांस्कृसतक िंग्रिालय सनमाुण गरी परम्परागत िंस्कृसत, भेर्षभरू्षाको िंरक्षण र प्रवद्धुन कायिुम । 

• पयटुन िेवा िम्बविी तासलम 

 

५.४.१० अपेजक्षत उपलधिजा 
 

लिनथापा गाउँपासलकाको पयटुन हवकाि गजरुयोिना तयार भै कायाुववयनमा आएको िजन,े पयटुनके्षत्रबाट 
वाहर्षकु २५.३ बाट ६४.५ करोड बराबर आम्दानी िजन,े पयटुकको औित बिाई १ ददनबाट ३ ददन 
पजगेको िजने, पयटुकको और्षत विाई अवसिन १ बाट ३ ददन पजगेको िजने, वाहर्षकु पयटुकको िंख्या १२ 
लािबाट १६ लाि पजगेको िजन,े र िोटेल िंख्या १५० बाट २५० पजगेको िजनेछ । 
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५.५ उद्योग, व्यापार तथा व्यविाय 

 

५.५.१ पषृ्ठभसूम 
 

उद्योग क्षेत्र आयात प्रसतस्थापन गन ुमित्वपूण ुयोगदान गने क्षेत्रका रुपमा रिेको छ । नेपालले अपेजक्षत 
रूपमा उद्योगको हवकाि गन ुअगाडी बढन निकेको अवस्थामा िमते यि क्षेत्रको कज ल गािुस्थ उत्पादनमा 
१४.६ प्रसतशत योगदान रिेको छ । उद्योगको हवकाि तथा धयापार मजलजकको आसथकु िमहृद्धको प्रमजि 
आिारस्तम्भ पसन िो । 

 

शहिद लिनमा उद्योगको हवस्तार भने सनकै कम भएकोछ र िाि गरी कृहर्षमा आिाररत र्रेलज उद्योगको 
हवस्तार िजन थालेको देजिवछ । कज ल गािुस्थ उत्पादनमा उद्योग के्षत्रको योगदान २.७ प्रसतशत रिेको  
छ । 

 

५.५.२ हवद्ममान अवस्था 
 

यि गाउँपासलकाका असिकािं वासिवदािरूको मजख्य पेशा कृहर्ष भएता पसन मासनििरू हवस्तारै  व्यापार 
रउद्योगमा िंलग्न िजन थालेकाछन ्।आम उपभोक्तािरूको पहिलो रोिाईमा रिेको मनकामनाको िजवतला 
उत्पादन स्थलका रुपमा रिेको यि गाउँपासलकाबाट आबँजिैरेनी, मजजग्लन, नारायणगढ, पोिरा, काठमाण्डौ 
लगायतका प्रमजि बिारकेवरिरूमा ििि पिजँचको िजहविा उपलधि रिेको छ । यिैलाई उपयोग गदै 
गाउँपासलकाले र्लरू्ल तथा कृहर्षको व्याविायीकरण िहितिाद्यान्न वाली, नगदे बाली, तरकारी उत्पादन 
तथा पशजपालनमा िोड दददै आएको छ । स्थानीय कच्चा पदाथमुा आिाररत प्रारजम्भक प्रशोिन तथा 
सनकािीको िम्भावना देजिएको तथा हवसभन्न हकजशमका िाना तथा र्रेलज उद्यम र व्यविायको हवकाि तथा 
हवस्तारमा िोड ददन िहकने िम्भावना देजिएको छ । यिा ँिमशः स्थानीय बिार तथा स्थानीय उत्पादन 
हविी केवर स्थापना भइरिेकाले व्यविाय करको िम्भावना िमेत रिेको देजिवछ । 

 

यि गाउँपासलकाका िबै वडािरूमा िाना बिार केवरिरू िमशः हवकाि भै रिेकाछन ्। मनकामना 
भगवतीको मजवदरिँग िोसडएर गररएको व्यापार व्यविाय यिाँको उललेिनीय व्याविाहयक क्षते्र िो । 
यिैगरी बजंकोट बिार, नाम्िजङ बिार, र्ैरुङक्षेत्रमा रिेको बिार र अवय वडामा रिेका िाना िाना 
बिारिरूले यिाँको आवश्यकता पूरा गदुछन ्। 

 

यिा ँ दैसनक उपभोग्य वस्तज िम्बविी आपूसत,ु िेवामूलक व्यविाय, उत्पादनमूलक व्यविाय, हवत्तीय िंस्था 
आदद गरी आसथकु गणना २०७६ अनजिार ५८५ वटा व्यापार व्यविाय तथा उद्यम िञ्चालनमा रिेको 
पाइवछ ।  

 

५.५.३ प्रमजि िमस्या 
 

स्थानीय स्तरमा उद्यमशीलता तथा िीपको कमी, उद्योग तथा औद्योसगक ग्रामको स्थापना िजन निक्नज, 
िसडवजटी िवय वस्तज प्रशोिन गने उद्योगको अभाव िजन ज, उत्पाददत वा आयासतत वस्तजको उत्पादन लागत 
उच्च िजन ज, प्राहवसिक िनशजक्त को कसम िजन ज लगानीको लासग हवत्तीय पिजँच कमिोर िजन ज, ििकारीको लगानी 
उद्यम हवकाितरु् पररचासलत िजन निक्नज आदद यि क्षेत्रका प्रमजि िमस्या िजन ्। 
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५.५.४ अविर र च जनौती 
 

अविर 

कोदोको स्थानीय रक्िीलाई थप धयवजस्थत गरी ब्राजण्डि गन ुिहकने अवस्था रिेको, यिाँको िजवतलाको 
गजणस्तर र उत्पादन सनकै राम्रो मासनएकाले िजि उद्योग िञ्चालन गन ु िहकने, विेार, हटमजर, तेिपात र 
गजिोको प्रशोिन तथा ्याकेजिि उद्योग स्थापना गन ुपयाुप्त आिार रिेको, र बाँिबाट मजडा, र्सनचुर तथा 
िस्तकलाका िमान बनाउन उद्योग िञ्चालन गन ुिहकने अविर देजिवछ । मासथ उजललजित र्रेलज तथा 
िाना उद्योगबाट उत्पाददत वस्तजको स्थानीय, क्षते्रीय तथा राहियरुपमा बिार हवस्तार िजन ेदेजिवछ ।  

 

च जनौतीिरू 

उद्योग ग्रामको स्थापना तथा िञ्चालन गनज,ु स्थानीय बैंक तथा हवत्तीय िंस्था एवम ििकारीिरूलाई र्रेलज 
तथा िाना उद्योगमा लगानी गन ुआकहर्षतु गनज,ु डेरी उद्योग, कृहर्ष उपि प्रशोिन उद्योग, आददमा यजवालाई 
आकहर्षतु गनज,ु र बैदेजशक रोिगारीबाट र्केका वा र्कुने िममा रिेका यजवाको िीप, पूिँी तथा प्रहवसिलाई 
उद्योग धयविायमा लगाउन उत्प्ररेरत गनज ुर महिला तथा िीमावतकृत िमूिलाइ र्रेलज तथा िाना उद्यममा 
िंलग्न गराउनज यि क्षते्रका मजख्य च जनौती िजन ्। 
 

५.५.५ लक्ष्य 
 

गाउँपासलकाको गािुस््य उत्पादनमा उद्योग तथा व्यापार धयविायको योगदान वृहद्ध भएको िजने।  
 

५.५.६ उद्दशे्य 

 

१)  उद्यमजशलताको हवकाि गनज ु। 
२)  प्रसतस्पिाुत्मक लाभका वस्तजिरू उत्पादन गने उद्योगिरू स्थापना गन ुसनिीक्षेत्रिंग िमववय गनज ु। 

३) व्यापार व्यविायमा लगानी वृहद्ध गनज ु। 

 

५.५.७ रणनीसत 
 

१) प्राहवसिक ज्ञान र उद्यमशीलताको हवकाि गदे यजवा िमूिलाई उद्योग क्षेत्रमा आकहर्षतु गने । 

२) स्थानीय तजलनानात्मक लाभका क्षेत्र तथा प्रसतस्पिाुत्मक क्षमता भएका स्थानीय कच्चा पदाथमुा 
आिाररत उद्योगिरूको स्थापना गने । 

३) ििकारी र सनिी लगानीलाई आकहर्षतु गदै औद्योसगक उत्पादन तथा व्यापार व्यविायमा वृहद्ध गने । 

 

५.५.८ कायनुीसत 
 

रणनीसत कायनुीसत 

१) प्राहवसिक ज्ञान र 
उद्यमशीलताको हवकाि 
गदे यजवा िमूिलाई 
उद्योग क्षेत्रमा आकहर्षतु 
गने । 

१) वैदेजशक रोिगारबाट र्हकुएका यजवािरूलाई उनीिरूले सिकेको िीप 
अनजरूप उद्योग व्यविाय क्षते्रमा लगानी गन ुआकहर्षतु गररनेछ । 

२) रैथान े प्रहवसिमा आिाररत उद्योगिरूलाई नया ँ प्रहवसििँग िोडी 
आयस्तर वृहद्ध गन ुिियोग पजयाुइनछे ।  

३) महिला तथा िीमावतकृत िमूिलाइ पराम्परागत िीप पहिचान गरी 
नयाँ प्रहवसििँग आवद्ध गदै व्याविायीकरण गन ु ििजसलयत प्रदान 
गररनेछ । 
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रणनीसत कायनुीसत 

४) यजविरूलाई उद्यमशीलता प्रबदु्धन तासलम ददइनेछ।  

२) स्थानीय तजलनानात्मक 
लाभका क्षते्र तथा 
प्रसतस्पिाुत्मक क्षमता 
भएका स्थानीय कच्चा 
पदाथमुा आिाररत 
उद्योगिरूको स्थापना 
गने । 

१) स्थानीय तजलनानात्मक लाभका क्षेत्र तथा प्रसतस्पिातु्मक क्षमताको 
पहिचान गररनेछ। 

२) कृहर्ष पकेट क्षते्रमा थप पूवाुिारको हवकाि गरी स्थानीय कृहर्ष उपि 
-वेिार, अदजवा, र्लपूल (िजवतला) तथा तरकारी प्रशोिन िम्बविी 
उद्योगिरूको स्थापना र हवकािमा प्रोत्िािन गररने छ । 

३) स्थानीय उत्पादन (मनकामना िजवतलाको िजि, कोदोको स्थानीय 
ब्राजण्डङ रक्िी,) को व्राजण्डि गरी उत्पादनको बिारीकरणका लासग 
ििकारी र सनिी के्षत्रिँग िञ्जालीकरण र ििकाय ुगररनछे । 

४) स्थानीय उत्पादन सबिी केवर र कोशलेी र्रको स्थापना गररनेछ । 
५) सिमवेट उद्योगको िम्भावनाबारे िभेक्षण गन ुपिल गररने छ । 

३) ििकारी र सनिी 
लगानीलाई आकहर्षतु गदै 
औद्योसगक उत्पादन तथा 
व्यापार व्यविायमा वृहद्ध 
गने । 

१) औद्योसगक ग्रामको स्थापना गररनेछ र यिमा पूवाुिार हवकाि गदै 
सबशेर्ष गरेर कृहर्षवस्तजमा आिाररत उद्योगिरूलाई आकहर्षतु गने नीसत 
सलइने छ । 

२) हवर्षयगत उत्पादन िंस्था र उद्योग वाजणज्य िंर्िंगको ििकायमुा 
िबै हकसिमका व्यापार व्यविायलाई दताु गरी असभलेिीकरण 
गररनेछ ।  

३) औद्योसगक ग्राममा स्थाहपत उद्योगलाई कर तथा अवय ििजसलयत 
उपलव्ि गराइनेछ । 

४) स्थानीय उद्योग,धयापार व्यविाय प्रबद्धुन गन ुहवत्तीय िियोग प्रदान 
गन ुबैंक तथा हवत्तीय िस्थािरूिंग िमववय गररनेछ। 

५) बिार अनजगमन प्रभावकारी वनाई कालोबिारी रोक्ने तथा 
अत्यावश्यक उपभोग्य िामाग्रीको अभाव िजन ददइने छैन । 

 

५.५.९ प्रमजि कायिुम 
 

• गजरुयोिना तयार गरी औद्योसगक ग्रामको स्थापनाकायिुम । 

• स्टाटुअप (नवपवतुक) उद्योग तथा धयविायमा यजवा कायिुम । 

• हवदेशबाट र्हकुएका यजवािरूको िीप, पूिँी तथा प्रहवसि) उद्योग तथा धयविाय िञ्चालनमापररचालन  
िम्बविी कायिुम । 

• स्थानीय तजलनात्मक लाभका उत्पादनको मूलय शं्रिलाको हवकाि तथा उत्पादन(िजवतलाको िजि, 
कोदोको स्थानीय ब्राजण्डङ रक्िी,वेिार, अदजवाकोप्रशोिन)कायिुम । 

• दजग्ि डेरी िञ्चालनकायिुम । 

• प्रदशनु स्थलिरूको सनमाुणकायिुम । 

• उद्योग तथा धयविाय िञ्चालनमािाविसुनक सनिी िाझेदारी कायिुम। 
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५.५.१० अपेजक्षत उपलधिजा 
 

पाँच वर्षकुो अवसिमामा ३ वटा डेरी उद्योगमा िञ्चालनमा आएको िजने, कोदोको स्थानीय ब्राजण्डङरक्िी, 
वेिार, अदजवाकोप्रशोिन उत्पादन शजरु गररएको िजन,े र्रेलज तथा िाना उद्योग तथा व्यविाय िंचालन 
िम्बविी हवर्षयमा १५०िनाले िीप हवकाि तथा उद्यमशीलता हवकाि िम्बविी तासलम प्राप्त गरेको िजने, 
औद्योसगक ग्रामको स्थापना भएको िजने, कृहर्ष पैदावारमा आिाररत र्रेलज उद्योगिरूको िंख्या ५० पजगेको 
िजने, आसथकु प्रसतष्ठानिरूको िंख्या ७५० पजगेको िजन,े र उद्योग, धयापार धयविायमा रोिगारी ििृना भएको 
िजनेछ ।  

 



46 

५.६  हवत्तीय तथा ििकारी हवकाि 

 

५.६.१ पषृ्ठभसूम 
 

नेपाल िरकारले सनिीक्षेत्र, िरकार र ििकारी िहितको तीन िम्वे नीसतलाई आत्मिात गरेको छ । 
स्थानीय स्तरमा ििकारी के्षत्रले छररएर रिेको श्रम, िीप, प्रहवसि, र पूिँीलाई एकसत्रत गरी उत्पादन, 

उत्पादकत्व र रोिगारी वृहद्धमा योगदान ददन मित्वपूण ुभसूमका िेलन िक्दछ । िािगरी हवत्तीय पिजँचमा 
असभवृहद्ध, महिला िशजक्तकरण, नेततृ्व हवकाि तथा क्षमता हवकाि, उद्यमशीलता प्रवद्धुन, िामाजिक 
एकीकरण र गरीवी वयूनीकरणमा ििकारीको मित्वपूण ुभसूमका देजिएको छ ।यि गाउँपासलकामा रिेका 
५० ििकारी िंस्थािरूले उजललजित क्षेत्रमा रूपावतरणकारी भसूमका िेलन िक्तछन ्।   

 

५.६.२  हवदाय्मान अवस्था 
 

यि गाउँपासलकामा तीन वर्ष ुअगाडी स्थापना भएको प्राइम बैङ्कले वाहर्षकु २ करोड ५० लाि ऋण प्रवाि 
गरेको देजिवछ । िि मध्ये कृहर्ष तथा पशजपालनमा ६० प्रसतशत, धयविाय िञ्चालनमा १० प्रसतशत र 
बाँकी ३० प्रसतशत ऋण धयजक्तगत ऋण ददने गरेको देजिवछ ।  
 

सितोको िम्पसत मूलयाङ्कन गने इजवियरको अभाव पूसत ुगन ुिकेमा कृहर्ष तथा पशजपालनके्षत्रमा िाने ऋण 
तजलनात्मक रुपमा बढन े देजिवछ । प्राइम बैंकले गाउँपासलका िंगको ििकायमुा िर्न रुपमा हवत्तीय 
िाक्षरताको कायिुम िञ्चालन गने योिना अजर् िारेको छ । कृहर्ष तथा पशजपालनको हवकािका लासग 
गररएको वडा अनजिारको पकेट क्षेत्रबाट कृहर्षमा थप लगानी िजन े देजिवछ । िाथै गाउँपासलका सभत्र 
यातायातलाई धयवजस्थत रुपमा िञ्चालन गन ु िके बैंक िम्म पजग्न ििि भै ऋण प्रवाि थप बढन े 
देजिवछ । बैङ्क मारु्त कृहर्ष तथा पशजपालनमा गररएको लगानी राि बैङ्कको ४ प्रसतशत कृहर्षमा लगानी गने 
नीसत बमोजिम िम्भव भएको छ र यिको ऋण अिजली प्रगसत िमते राम्रो रिेको छ ।   
 

यि गाउँपासलकामा ििकारी िंस्थािरू ४६, मनी ट्राविर्र र बैंकको शािा स्थापना भई हवत्तीय िेवा 
प्रदान गने गरेका छन ्।कृहर्ष तथा पशजपालनके्षत्रमा लर्ज हवत्त िंस्थािरू (लक्ष्मी लर्ज हवत्त िंस्था सलसमटेड, 

िािना ल.हव.िं.सल., स्पश ुल.हव.िं.सल., ग्लोवल ल.हव.िं.सल., मनकामना, एन.एम.हव. ल.हव.िं.सल.,) वैङ्क 
(प्राइम वैङ्क), ििकारी िंस्थािरू, गाउँपासलका, प्रदेश, िंर्, कृर्षक र सनिीक्षेत्रका िंस्थािरूले कृहर्ष तथा 
पशजपालनमा केिी लगानी गने गरेको भए तथा पसन लगानीको मात्रा उललेिनीय छैन  ।  
 

महिला ििकारीको कृहर्ष तथा पशजपालनमा गररने लगानीको िोिी क्षेत्रमा िदजपयोग भएको देजिएन । यो 
आरै्मा च जनौतीपूण ु छ । गाउँपासलकाले ििकारी िञ्चालन तथा सनयमन गन ुकडाईका िाथ सनयमको 
कायाुववयन गरानज पने अवस्था ििृना भएको छ । िालको अवस्था यस्तो रिेता पसन भैिी पालनको 
िम्भावना राम्रो रिेकोले दजग्ि ििकारी मारु्त वा सनिीक्षेत्रको लगानीमा दजग्ि डेरीको िञ्चालन िजन ेिक्ने 
राम्रो िम्भावना देजिवछ ।  

 

५.६.३ प्रमजि िमस्या 
 

ििकारी िाक्षरताको कमी, उद्यमशीलताको कमी, ििकारी िंस्थािरूले स्थानीय कृहर्ष, पयटुन, उद्योगका 
िम्भावनालाई उपयोग गन ुनिक्नज, ििकारीमा आिाररत उद्यम व्यविायको अभ्याि निजन ज, अपेजक्षत रूपमा 
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ििाना वचत पररचालन गन ुनिक्नज, बढी उत्पादनशील र पजिँी सनमाुणको क्षेत्रमा वयून लगानी िजन ज आदद 
यि क्षते्रका प्रमजि िमस्या िजन ्।  

 

५.६.४ अविर र च जनौती 
 

अविर 

मनकामना क्षते्रमा वाहर्षकु १२ लाि भवदा वढी िंख्यामा आउने पयटुकिरूको विाइ १.५ ददनबाट 
अवसि ३ ददन िम्म लम्धयाउन िकेमा मातै्र वर्षमुा सनकै ठजलो िनराशी यिक्षेत्रमा सभसत्रन िक्छ िाथै 
रोिगारीहवस्तार गन ु िहकन े ठजलो अविर छ । कोदोको उत्पादन सनकै राम्रो िजने भएकाले कोदोको 
रक्िीलाइ प्रख्यात व्राण्डका रुपका हवकाि गन ुिहकनेअविर पसन देजिवछ ।  

 

च जनौती 
ििकारी िाक्षरता कायिुमलाई लजक्षत वग ु(महिला, गरीब तथा िीमावतकृत िमजदाय) िम्म हवस्तार गनज,ु 
िेवा क्षते्र अवतगतु हवशेर्ष गरेर जशक्षा, स्वास््य तथा िंचार क्षेत्रमा ििकारी िंस्थािरूको हियाशीलता 
बढाउनज, ििकारीको लगानीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा पररचालन गनज,ु ि-िाना ऋण र बचत पररचालन गनज,ु 
सनिी क्षेत्र र ििकारी बीच ििकाय ुवृहद्ध गनज,ु ििकारीमा आिाररत उद्योग व्यविाय िञ्चालन गनज,ु स्थानीय 
िीप तथा प्रहवसिकोउपयोग गनज,ु ििकारी िंस्थािरूद्वारा उत्पाददत वस्तजिरू बिार िम्मको मजलय शृ्रङ्खलामा 
आवद्ध गनज,ु बचत तथा ऋण बीचको व्यािदरलाई िवतजसलत तजलयाउनज, बचत तथा ऋणको िजरक्षण िजसनजश्चत 
गनज ुिस्ता कायिुरू च जनौतीका रूपमा रिेका छन ्।  

 

५.६.५ लक्ष्य 
 

ििि हवत्तीय पिजँच र उत्पादनमूलक लगानी भएको िजने ।  

 

५.६.६ उद्दशे्य 
 

१)  ििकारी तथा हवत्तीय क्षते्रको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा पररचालन गनज ु। 

 

५.६.७ रणनीसत  

 

१) हवत्तीय िेवाको पिजँच असभवृहद्ध गने । 

२) ििकारी क्षेत्रको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाि गन ुप्रोत्िािन गने । 
 

५.६.८ कायनुीसत 
 

रणनीसत कायनुीसत 

१) हवत्तीय िेवाको 
पिजँच असभवृहद्ध  
गने । 

१) हवप्ररे्षण आयलाई पासलकासभत्र रिेका बैंहकि िेवाबाट प्रवाि गन ु
प्रोत्िाहित गररनेछ, । 

२) हवत्तीय िाक्षरता कायिुम िञ्चालन गरी  ििाना बचत पररचालन 
मारु्त पजिँी सनमाुण गररनछे ।  

३) बैंकबाट प्रदान िजने ििजसलयत ऋण तथा अनजदानको उपयोगका 
िम्बविमा िूचना प्रवाि गरी िानकारी गराईनेछ । 
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रणनीसत कायनुीसत 

४) हवत्तीय िंस्थािरूलाई उद्यम व्यविायका क्षेत्रमा लगानी प्रवाि गन ु
प्रोत्िािन गररनेछ ।   

५) ििकारीको उद्देश्य अनजरुप कृहर्ष तथा गैर कृहर्षिवय उत्पादनूलक 
उद्योग व्यविायका लासग ििजसलयतपूण ुऋण प्रवाि गराउन प्रोत्िाहित 
गररनेछ ।  

६) ििकारी एवं हवत्तीय िंस्थािरूद्वारा िंकसलत बचत तथा प्रवाि गररएको 
ऋणको िजरक्षणका लासग अनजगमन र सनयमन प्रभावकारी बनाइनेछ । 

७. र्जजम्त बैंहकङ िेवा मारु्त वचत िंकलन तथा लगानी प्रवद्धुन गन ु
बैंहकङके्षत्रिंग िमववय गररनछे। 

२) ििकारी क्षेत्रको 
लगानी 
उत्पादनशील क्षेत्रमा 
प्रवाि गन ुप्रोत्िािन 
गने । 

१) ििकारी मारु्त कृहर्ष पकेटके्षत्र र पशजपालन क्षेत्रका कृहर्ष, र 
पशजपालनका मजख्य  उत्पादनलाई मूलय श्रङ्खलामा आवद्ध गरी 
बिारीकरण  गररनेछ । 

२) ििकारी िंस्थािरूलाई धयवजस्थत लेिा राख्न लेिा परीक्षण गराउन र 
ििकारी अविारणामा आिाररत धयवस्थापन िम्बविी तासलम  
ददइनेछ ।  

३) ििकारी िंस्थािरूलाई स्थानीय स्रोत र िािनमा आिाररत आसथकु 
हियाकलापमा लगानी गन ुप्रोत्िाहित गररनेछ । 

 

५.६.९ प्रमजि कायिुम 
 

• ििकारी िंस्थािरूको दता,ु अनजगमन र सनयमन कायिुम । 

• लेिापालन र धयवस्थापन क्षते्रमाििकारी िंस्थािरूको क्षमता हवकािकायिुम । 

• हवत्तीय तथा ििकारी िाक्षरताकायिुम । 

• धयाविाहयक कृहर्ष तथा पशजपालनमा ििकारी लगानी कायिुम 

• उद्यम हवकािमा ििकारीकोलगानीकायिुम । 

 

५.६.१० अपेजक्षत उपलजधि 
 

गाउँपासलकाको ििकारी नीसत र कानून अनजिार ििकारीिरूको सनमयन तथा अनजगमन भएको िजन,े स्थानीय 
तजलनात्मक तथा प्रसतस्पिी क्षेत्रमा उद्यमहवकाि गनकुा लासगबैंक तथा हवत्तीय िंस्था र ििकारीको लगानी 
भएको िजने, िबै ििकारी िंस्थाले लेिा परीक्षण गराएको िजन ेतथा ििकारी िंस्थाको असभलेि व्यवजस्थत 
भएको िजने, ७५ प्रसतशत र्र पररवार ििकारी िंस्थामा आवद्ध भएको िजन,े हवत्तीय िाक्षरता असभयान 
१०० प्रसतशत र्र पररवारमा पजगेको िजन,े िजपथ ििकारी पिल िजलेको िजन,े ििकारी िंस्था र हवत्तीय 
िंस्थािरूद्वारा िंकसलत बचत तथा प्रवाि गररएको ऋणको िजरक्षण व्यवस्था भएको िजनेछ । 
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५.७ श्रम तथा रोिगार 

 

५.७.१ पषृ्ठभसूम 
 

नेपालको िंहविानले रोिगारी र श्रमको िकलाई मौसलक िकको रुपमा प्रत्याभतू गरी धयाविाहयक श्रम 
शजक्तको हवकाि गने, श्रसमक र उद्यमीवीच िजिम्बवि कायम गने, वैदेजशक रोिगारीबाट आजितु पूिँी, िीप, 

प्रहवसि र अनजभवलाई उपयोग गरी मयाुददत कामको अविर िजसनजश्चत गने नीसत सलएको छ । िबै 
नागररकले स्वदेश वा वैदेजशक रोिगारीको छनौट गन ुपाउने असिकारपसन िंहविानमा िजसनजश्चत गररएको 
छ । वैदेजशक रोिगारीलाई िजरजक्षत, व्यवजस्थत एवं उपलजधिमूलक बनाउन र वैदेजशक रोिगारीबाट प्राप्त 
ज्ञान, िीप, पूिँी तथा अनजभवलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पररचालनका लासग प्रोत्िािन गन ुिजरजक्षत वैदेजशक 
रोिगारीको िवाललाई गाउँपासलकाले आफ्नो योिनामा िमेटेको छ । 
 

यि गाउँपासलकाबाट वैदेजशक रोिगारीमा िान े यजवाको िंख्या बढाद्ो छ । यि गाउँपासलकाबाट 
असिकांि यजवा तथा यजवतीिरू रोिगारीको लासग िािगरी भारत, मलेसिया, दजबई, कतार आदद देशिरूमा 
िान े गरेको पाइवछ । बवदाववदीको अवसिमा गाउँ र्केका यजवािरूलेवैदेजशक रोिगारीबाट प्राप्त ज्ञान, 

िीप, पूिँी तथा अनजभव िमते उपयोग गरी नया ँधयविाय िमेत थालेकाछन ्। 

 

५.७.२ हवदाय्मान अवस्था 
 

िाक्षरता करीव ७७ प्रसतशतमात्र रिेको यि गाउँपासलकाबाट िाि गरी यजवािरू रोिगारीका लासगहवदेश 
पलायन िजन े जस्थसत रिेको छ । यि गाउँपासलकाबाट असिकािं यजवा तथा यजवतीिरू रोिगारीको लासग 
िािगरी भारत, मलेसिया, दजबई, कतार आदद देशिरूमा िाने गरेको पाइवछ । 
 

हयनै यजवािरूले हवदेशबाट पठाएको हवप्ररे्षणबाट आजश्रत पररवारको लालानपालन, बालबासलकािरूको जशक्षा, 
स्वास््य उपचार आददमा िियोग पजगेको छ । हवप्ररे्षणको असिकाँश हिस्िा अनजत्पादक कायमुा िच ु
भैरिेको िजनाले बैदेजशक रोिगारीमा गएका यजवािरूको आसथकु िैसियतमा उललेिनीय पररवतनु आउन 
िहकरिेको छैन। यदद गाउँपासलकाले िाविुसनक सनिीिाझेदारीमा कज नै उद्योग वा उत्पादकमजलक कायमुा 
िामूहिक कोर्ष वा िेयर प्रणाली अपनाएर हवप्ररे्षणलाई िदजपयोग गन ुिकेमा उसनिरूको आसथकु भहवयय 
िजसनजश्चत िजन िक्न े देजिवछ ।यिमा पसन गरीव, िीमावतकृत िमजदाय, महिला र बढृापाकाको अवस्था 
अझपेजचलो बन्न पजगेको छ ।  
 

केिी िमय यता कोसभड-१९ को दोस्रो लिर िंगै रे्री अको पटक बवदाववदीको अवस्था झेलन पदाु 
उद्योग, कलकारिाना, यातायात, िोटेल, रेस्टजँरा र अवय िेवा प्रदायक िंस्थािरू र उत्पादनका इकाईिरू 
सिसथल िजन पजगेकाछन ्। उत्पादन र हवकाि सनमाुणका कामिरू यि अवसिमा प्रभाहवत िजन पजगेकाछन ्। 
सनमाुण लगायतका िामानिरूको आपूसत ु िीसमत मात्रामा भएको छ । दैसनक ज्यालादारी गरेर िीवन 
सनबाुि गने श्रसमक वग,ु डोकोमा तरकारी बेच्ने, िानो पिल था्ने, िाना जचयापिल तथा िजरा पिल 
िञ्चालक, गररब, महिला, अपाि, बदृ्ध तथा गभवुती तथा िजत्केरी महिला र अनौपचाररक क्षेत्रमा काम गने 
बढी प्रभाहवत िजन पजगेका छन ्।  
 

शहिद लिन गाउँपासलकाबाट १९४६२ िना हवदेशका हवभीन्न ठाउँमा कामदारका रुपमा वस्दै आएका 
छन ्। यि गाउँपासलकामा वाहर्षकु रु. ७ करोड रेसमिावि सभसत्रने अनजमान छ । हवप्ररे्षणको ठूलो हिस्िा 
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उत्पादक क्षेत्रमा लयाउन िकेमा मात्र यिाँका वासिवदाको आसथकु िैसियत उकास्न िहकने िम्भावना भन े
देजिवछ 
 

गाउँमा रिेका यजवािरूमा िीप छैन । यि गाउँपासलकामा िम्मा इलेक्टजशयन ८ िना, डकमी १६ िना, 
्लम्बर १ सिकमी ३, िूचना प्राहवसिक ३ िना मात्र अनजभवी प्राहवसिक िनशजक्त उपलधि रिेको 
अवस्थाछ । यि त्यले यि पासलकामा प्राहवसिक िनशजक्तको तासलमको माग प्रष्ट देजिवछ ।र्लस्वरूप 
सिकमी, डकमी, पलम्बर, मेकासनक, यातायात समस्त्री असिकांश नेपालको तराई र भारतको हविार तथा उत्तर 
प्रदेशबाट आउने गरेका छन ्। यस्तै कृहर्ष क्षेत्रमा पसन श्रसमकिरूको अभाव प्रत्येक वर्ष ुबढ्दै गएको 
देजिवछ । त्यिैले प्राहवसिक दक्ष िनशजक्त उत्पादन गरी हवकाि सनमाुण र कृहर्षका क्षेत्रतरु् आकहर्षतु गनज ु
ठजलो च जनौतीरिेको छ । 
 

िालको २९,५४५ िनिंख्या मध्ये आसथकु रुपमा ििीय िनिंख्या (१५ देजि ६९ उमेर िमूि) ७२.५ 
प्रसतशत रिेको छ । हवभीन्न पेशा िमूिमा आवद्ध भएको कज ल िनिङ्ख्या मध्ये कृहर्ष पेशामा २१.०७ 
प्रसतशत िनिंख्या आबद्ध रिेको देजिवछ । गहृिणीका रुपमा १४.४२ प्रसतशत गिृणी छन ्।बैदेजशक 
रोिगारीमा रिेको िनिंख्या ६.५९ प्रसतशत, िरकारी िागीरमा रिेका ३.२८, धयापारमा िंलग्न २.८८ 
प्रसतशत, ज्याला मिदजरी गनेिरू २.७३ प्रसतशत, स्वरोगारीमा रिेका २.८३ प्रसतशत, जशक्षक ०.९४ 
प्रसतशत, िरकारी तथा गैरिरकारी क्षेत्रमा काम गने ०.९५ प्रसतशत, औद्योसगक मिदजर ०.२५ प्रसतशत, 

हवद्याथी १६.२८ प्रसतशत, बेरोिगार ११.३९ प्रसतशत र अवय १६.३९ प्रसतशत रिेकाछन ् । िाल 
अनजमान गररएको बेरोिगार दर १९.५१ प्रसतशत रिेको छ । 
 

५.७.३ प्रमजि िमस्या 
 
यजवा िनशजक्तको बढ्दो आकार र चािना अनजिार यि गाउँपासलकामा र स्वदेशमा रोिगारीको अविर 
ििृना गन ु निक्नज, परम्परागत िीवन प्रणालीमा यजवािरूको र्ट्दो रूची लगायतका कारणले यजवािरू 
वैदेजशक रोिगारीमा िाने िम नरोहकनज, बैदेजशक रोिगारीबाट र्र र्केका यजवाको लासग कृहर्ष र पशजपाल 
क्षेत्रमा धयाविाहयक वातावरण ििृना िजन निक्नज, बढ्दो बिाईिराई र वैदेजशक रोिगारीमा िान ेप्रवजृत्तले 
स्थानीय स्तरमा िनशजक्तको अभाव िजन जर हवप्ररे्षणको उपयोग (लगानी) उत्पादनमूलक क्षेत्रमा िजन निक्दा 
अनजत्पादक क्षेत्रमा वा उपभोगमा िच ुबढ्नजिस्ता मजख्य िमस्या देजिएकाछन ्।  

 

५.७.४ अविर र च जनौती 
 

अविर 

आसथकु रूपले ििीयतथा िानिाजख्यक लाभ सलनिहकने िनिंख्या(७२.५%)को बािजलयता रिनज, हवदेशमा 
आजितु हवप्ररे्षण, प्रहवसि र सिकेको िीप आर्नो थातथलोमा प्रयोग गन ु थालनी भएको, िकेमा आसथकु 
हवकािमा योगदान पजग्नजका िाथै उत्पादन एवं रोिगारको अविर िमेत हवस्तार िजने अविर देजिवछ । 

 

च जनौती  

अवतराुहिय बिारिँग प्रसतस्पिाु गन ु िक्न े दक्ष िनशजक्तको हवकाि गरी वैदेजशक रोिगारमा पठाउन 
निक्नज, वैदेजशक रोिगारको के्षत्रमा ठगी लगायतका र्टनािरू बढ्नज, पाररवाररक तथा िामाजिक पजनः 
एकीकरणका िवालिरू िम्बोिन निजनज, यजवािरू अवस्था ििि वढाउन गाउँमा आकर्षणु को   निजन ज, गाउँमा 
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रोिगारी ििृना गनकुा लासग स्थानीय िम्भावनािरूको पहिचान र पररचालन गनज ु र वैदेजशक रोिगारको 
ददगो हवकलप ददनजगाउँपासलकाको लासग च जनौती देजिवछ । 

 

५.७.५ लक्ष्य 

 

रोिगारीमा बदृ्धी भएको िजने । 

 

५.७.६ उद्दशे्य 

 
१) यजवा लजक्षत स्वरोिगार कायिुम िञ्चालन गनज।ु 

 
५.७.७ रणनीसत  

 
१)  स्वरोिगारमूलक धयाविाहयक कृहर्ष तथा पशजपालन र्म ु िञ्चालन गन ुयजवा वगलुाइ पररचालन गने। 

२)  वैदेजशक रोिगारीबाट र्केका यजवािरूका लासग धयविाय िञ्चालन गन ुआवस्यक िििीकरण गने । 

 

५.७.८ कायनुीसत  
 

रणनीसत कायनुीसत 

१) स्वरोिगारमूलक धयाविाहयक 
कृहर्ष तथा पशजपालन र्म ु 
िञ्चालन गन ु यजवा वगलुाइ 
पररचालन गने। 

१) गाउँपासलकामा रिेका श्रम र श्रमको माग िम्बविी असभलेि 
तयार गररनेछ । 

२) िरेक वडामा स्वरोिगार तथा रोिगार ििृना िजन ेिालका 
धयाविाहयक कृहर्ष तथा पशजपालन कायिुमिरू िंचालन 
गररनेछ ।  

३) तजलनात्मक लाभ भएका धयाविाहयक कृहर्ष तथा पशजपालन 
र्म ु िञ्चालन गन ु यजवा उद्ममीलाइ आवस्यक अनजदान, 
ििजसलयत ऋण तथा तासलमको धयवस्थागररनेछ । 

२) वैदेजशक रोिगारीबाट र्केका 
यजवािरूका लासग धयविाय 
िञ्चालन गन ु आवस्यक 
िििीकरण गने । 

१) उद्मम हवकािलाइ धयवजस्थत र िंस्थागत गन ु िनशजक्त 
िहितको स्थानीय आसथकु हवकाि शािा स्थापना गररन ेछ। 

२) गाउँपासलकासभत्र प्राप्त हवप्ररे्षणलाई आयमूलक क्षेत्रमा लगानी 
गन ुप्रोत्िािन गररनेछ ।  

३) वैदेजशक रोिगारका कारण व्यजक्त, पररवार तथा िमािमा 
उत्पन्न नकारात्मक अिरिरूलाई वयूनीकरणका लासग 
मनोिामाजिक परामश ुिेवा प्रदान गररनछे । 

 

५.६.९ प्रमजि कायिुम 
 

• श्रम र श्रमको माग िम्बविी असभलेिनकायिुम 

• रोिगार िूचना केवर स्थापना कायिुम । 

• हवत्तीय िाक्षरता कायिुम िंचालनकायिुम । 

• आसथकु/हवत्तीय िाक्षरता कक्षा िञ्चालनकायिुम । 
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• व्याविाहयक िीप हवकाि तासलम िञ्चालनकायिुम । 

• वैदेजशक रोिगारमा गएका व्यजक्त/पररवारका लासग मनोिामाजिक परामश ुिेवाकायिुम । 

 

५.६.१० अपेजक्षत उपलजधि 
 

• श्रम र श्रमको माग िम्बविी धयवजस्थत असभलेि तयार भएको िजनेछ । 

• हवभजान्न िीपमूलक तासलम प्राप्त गरी स्वरोिगारीमा लाग्निेरूको िंख्या ६६३ बाट ९०० पजगेको 
िजनेछ ।  

• बैदेजशक रोिगारीबाट र्केका यजवा/व्यजक्तिरूले कम्ताीमा १० वटा धयाविाहयक कृहर्ष तथा 
पशजपालन र्म ुिञ्चालनमा लगानी गरेका िजनछेन ्।  
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पररच्छेद – ६ 

िामाजिक हवकाि 
 

६.१ जशक्षा 
 

६.१.१  पषृ्ठभूसम 

   
जशक्षा मानव हवकािको मूल आिार िो । िंहविानले पसन आिारभ जत जशक्षालाई मौसलक िकको रूपमा 
स्थाहपत गरेको छ । पवरौं योिना, दीगो हवकािको लक्ष्यमा पसन जशक्षालाई मित्वका िाथ स्थान 
ददइएको छ।िंहविानले असनवायु आिारभूत जशक्षा र सनःशजलक माध्यसमक जशक्षाको व्यवस्था गदै 
यिलाई स्थानीय तिको एकल असिकारको रूपमा स्थाहपत गरेको छ । जशक्षालाई िमय िापेक्ष 
आिजसनकरण गरी रोिगारमूलक बनाई सनजि के्षत्रको लगानीलाई िमते सनयमन र व्यवस्थापन गरी 
िेवामूलक तथा गजणस्तरीय जशक्षाको हवकाि गने िरकारको प्रमजि नीसत रिेको छ । स्थानीय िरकार 
िञ्चालन ऐन, २०७४ मा पसन आिारभतू जशक्षा एवं माध्यसमक जशक्षालाई व्यवजस्थत र गजणस्तरीय बनाउन 
स्थानीय तिलाई जिम्मेवारी ददइएको छ । 

 

६.१.२  हविमान अवस्था 
 

यि गाउँपासलकामा िाक्षरता दर ८९.५ रिेको छ (महिला ८५ पजरुर्ष ९४ रिेको छ । अिारभूत ति 
३५ माध्यसमक ति ११ गरर िम्मा ४६ वटा िामजदाहयक सबद्यालय रिेकाछन ्ििमध्ये  ३९ वटा 
सबद्यालयामा बालहवकाि कक्षा िंचालन भैरिेका छन ् । गाउँपासलकाले एउटा बालहवकाि केवर र 
िििकताुको आफ्नै स्रोत बाट व्यवस्थापन गरेको छ र आगामी आ.व.को लासग २० िना 
स्वयमिेवकको लासग बिेट व्यवस्था गरेको छ । हवद्यालयिरूको भौसतक पूवाुिार तथा प्रहवसिको 
उपलधिताको प्रसतित वालमैत्री ७६, वालक्लव २४, अपािता मैत्री २०, महिला शौचालयको िजसबिा ८६,  
कम््यजटर प्रयोगशाला ४३,  ईवटरनेट तथा ई– जशक्षा र पजस्तकालयको िजहविा भएको ३२ रिेको छ । 
त्यिैगरी हवज्ञान प्रयोगशाला भएको २४ प्रसतशत छ भने एउटा प्राहवसिक िारको हवद्यालयमा िम्मा १३ 
िना सबद्याथी रिेकाछन ् |  यि गाउँपासलकामा जशक्षक हवद्याथीको अनजपात १:१५ रिेको छ भनें 
हवद्यालय जशक्षा को भनाुमा लैंसगक िमता अनजपात ४९:५० रिेको छ । यि गाउँपासलकामा िजद भनाुदर 
आिारभतू तिमा ९५.५  र माध्यसमक तिमा ५० प्रसतशत रिेको छ । यिैगरी आिारभतू तिमा 
हवद्यालय िाने उमेरका हवद्यालय बाहिर रिेका हवद्याथी प्रसतशत २.१ छ भने हवद्यालय छाड्ने हवद्याथीको 
दर ४.७ रिेको छ ।  
 

६.१.३  मजख्य िमस्या 
 

िामजदाहयक हवद्यालयको गजणस्तर कमिोर भएकोले हवद्याथी िंख्या कम िजदै िानज, असिकाँश हवद्यालयिरूमा 
वयूनतम शैजक्षक पूवाुिार तथा असतररक्त हियाकलापको कमी रिनज, पूव ुप्राथसमक तिमा शैजक्षक िामाग्रीको 
कमी िजन ज,  हवर्षयगत जशक्षक तथा महिला जशजक्षकामा आिजसनक जशक्षण सिकाई िीपको कमी िजन ज, 
असभभावकमा जशक्षा प्रसतको चािो कम िजनज, छात्रा छात्राबाट कक्षा छाडन ेदर वढी िजन ज, दरबवदी अनजिार 
जशक्षक आपूसत ुनिजन ज, हवर्षयगत जशक्षकको कमीिजन ज, िूचना प्रहवसि पक्ष कमिोर रिनज, असभभावक जशक्षाको 
कमी िजन ज, गाउँपासलका तथा हवद्यालय व्यवस्थापन िसमसतबाट जशक्षक जशजक्षकाको उपजस्थसत र अध्यापन 
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सनयसमत अनजगमन तथा मजलयांकन िजन निक्नज आदद यि के्षत्रका प्रमजि िमस्याका रूपमा रिेका छन ्। 

 

६.१.४  अविर र च जनौती 
 

क)     अविर 
आिारभूत तथा माध्यसमक जशक्षा स्थानीय तिको असिकारमा रिनज, माध्यसमक तििम्मको जशक्षा 
सनःशजलक िजन ज, एक स्थानीय ति एक प्राहवसिक हवद्यालयको नीसत रिनज, हवद्यालय नक्िांकन र 
िमायोिनको असिकार स्थानीय तिमा रिनज, योग्यता पजगेका र तासलम प्राप्त जशक्षकको उपलव्िता िजन ज, 
जशक्षामा महिला जशक्षक र छात्रािरूको पिजँचमा वृहद्ध िजन ज, हवपन्न, दसलत, अपाि, छात्रा, िीमावतकृत र 
िेिेवदार हवद्याथीिरूको लासग छात्रवृजत्तको व्यवस्था िजन ज, जशक्षाप्रसत बिजिंख्यक असभभावकिरू िंबेदनशील 
िजन ज र िनप्रसतसनसििरूको प्राथसमकता रिनज आदद प्रमजि अविरिरू िजन ्। 

 

ि)     च जनौती  
हवद्याथी िंख्या कम भएका हवद्यालयको िमायोिन गनज,ु हवद्यालय व्यवस्थापन िसमसत तथा जशक्षक 
जशजक्षकालाई रािनीसतक प्रभावबाट मजक्त राख्न आचार िंहिता लागू गनज,ु जशक्षण सिकाइ उपलजधि दरमा 
िजिार गनज,ु हवर्षयगत (गजणत, हवज्ञान, अग्रिेी आदद) दक्ष जशक्षकको व्यवस्था गनज,ु हवद्यालय उमेर िमूिका 
िबै बालबासलकालाई हवद्यालयमा भनाु गनज,ु हवद्यालय छाड्ने दर कम गनज,ु हवद्यालय उमेर िमूिका िबै 
बालबासलकालाई हवद्यालयमा भनाु गनज,ु हवद्यालय छाड्ने दर कम गनज,ु हवद्यालयमा अपाितामैत्री तथा 
िेलकज द पूवाुिारको हवकाि गनज,ु  प्राहवसिक हवद्यालय स्थापना र िंचालन गनज,ु िमय िापेक्ष हवद्यालय 
पूवाुिारको व्यवस्था गनज ुआदद प्रमजि च जनौती िजन ्। 

 

६.१.५ लक्ष्य 

 

गजणस्तरीय जशक्षामा िबैको पिँच भएको िजने । 

 

६.१.६ उद्देश्य 

 

प्रहवसिमैत्री गजणस्तरीय आिारभ जत तथा माध्यसमक जशक्षामा िबै वालबासलकाको पिजँच िजसनजश्चत गनज ु। 

 

६.१.७ रणनीसत  
 

१) हवद्यालयमा पूवाुिार धयवस्था गने  

२) हवद्यालय जशक्षामा िबै वालबासलकाको िमतामूलक पिजँच िजसनजश्चत गने 

३) प्रहवसिक तथा व्यविाहयक जशक्षालाई िंस्थागत गने 

४) अनौपचाररक जशक्षाको हवस्तार गने 
 



55 

६.३.८ कायनुीसत 

 

रणनीति कायचनीति 
१) हवद्यालयमा 

पूवाुिार 
धयवस्था गने 

१) हवर्षयगत, शे्रणीगत, तिगत तथा हवद्यालयगत सिकाइ उपलजधि तयार गरी 
िमग्र पासलकाको सिकाइ उपलजधि सनिाुरण गररनेछ। 

२) जशक्षण सिकाइमा िूचना प्रहवसि, हवज्ञान प्रयोगशाला, पजस्तकालय, हवर्षयगत 
प्रयोगशालाका िािनको धयवस्था गररनेछ । 

३) हवद्यालयिरूमा कक्षाकोठािरू, िानेपानी, शौचालय, कम्पाउण्ड र रे्रावार,  
अपाि,बालमैत्री पूवाुिार, महिला शौचालय िस्ता भौसतक पूवाुिार सनमाणु 
गररनेछ । 

४) हवद्यालयमा हवद्यजतीय जशक्षा, ई–पजस्तकालय, िेलमैदान, िरिर्ाइ एवं 
वातावरणीय जशक्षा, नैसतक एबं शारीररक जशक्षा, प्रयोगशाला िस्ता आिारभतू 
िजहविा उपलव्ि गराइनेछ । 

५) प्रत्येक हवद्यालयमा जशक्षक हवद्याथी र जशक्षक कक्षा कोठाको अनजपात 
समलाई शैजक्षक िामग्रीको व्यवस्था समलाइनेछ । 

६) शैजक्षक गजणस्तर कायम गन ुिामाजिक परीक्षण लगायत  जशक्षक, हवद्याथी र 
असभभावक वीच सनयसमत रूपमा िम्वाद एवं अवतरहिया गररनेछ । 

७) मातभृार्षी जशक्षकिरूलाई तासलम कायिुम िंचालन गररनछे । 

८) बाल हवकाि केवरलाई औपचाररक जशक्षा प्रणालीमा आबद्ध गररनेछ । 

९) महिला जशक्षकको अनजपात वहृद्ध गदै लसगनछे । 

१०) हवद्यालय व्यवस्थापन िसमसतलाई िजढृढ गरी सतनको क्षमता हवकािका 
कायिुम िंचालन गररनेछ । 

११) जशक्षक तथा असभभावकिरूलाई िमशः तासलम तथा िचेतनाका कायिुम 
िंचालन गररनछे । 

१२) पाठ्यिममा िजिार गरी माहव तिमा असिकतम हवर्षयमा अंग्रिेी माध्यममा 
पढाउने कायिुम िंचालन गररनेछ । 

२) हवद्यालय  
जशक्षामा िबै 
वालबासलकाको 
िमतामूलक 
पिजँच िजसनजश्चत 
गने 

१) िबै वालबासलकाको आिारभ जत जशक्षामा पिजँच िजसनजश्चत गन ुििभासगतात्मक 
जशक्षण हवसिलाई प्रभावकारी बनाई िमतामजलक नीसत लागू गररनेछ । 

२) महिला, दसलत, सभन्न क्षमता भएका बालबासलका, हवपन्न तथा पछासड परेका 
िमूिको गजणस्तरीय, प्राहवसिक एवं हवशेर्ष जशक्षामा पिजँच िजसनजश्चत गन ु
छात्रवृजत्त, िािा, पोशाक लगायत हवशेर्ष प्रोत्िािनिनक कायिुम कायाुववयन 
गररनेछ। 

३) हवद्यालय भनाु असभयान मारु्त हवद्यालय उमेर पजगेका िबै 
वालबासलकािरूलाई असनवाय ुरुपमा हवद्यालय भनाु गररन ेछ । 

४) िबै बालबासलकालाई हवद्यालयमा लयाउन र हटकाउन आमा िमूि, 

िामजदाहयक िंस्था, क्लव तथा स्थानीय गैििलाई पररचालन गररनेछ । 

५) बासलका जशक्षालाई प्रोत्िाहित गन ुमहिला मैत्री शौचालय, स्यानेटरी ्याडको 
उपलव्िता र व्यवस्थापनको िमजजचत व्यवस्था गररनेछ । 

६) बाल जशक्षा हवकािमा िंलग्न िरकारी, िामजदाहयक तथा अवय हवकािका 
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कायिुमिरूलाई िमववयात्मक रुपमा अजर् बढाउदै लसगने छ ।  
७) बाल क्लब बाल िंञ्जालको स्थापना र हवकाि गरी बाल िरोकारको 

हवर्षयमा बाल ििभासगता िजसनजश्चत गरीने छ । 

८) र्र देजि हवद्यालयिम्म आउने वातावरण सििनुा गरी उनीिरूको िजरक्षामा 
हवशेर्ष िोडददइने छ । 

९) हवद्यालयमा िेलकज द र असतररक्त हियाकलाप िंञ्चालन गररने छ। 

१०) अपािता भएका बालबासलका  अपािता भएका लाई हवर्षेश जशक्षाको 
व्यवस्था गररने छ। 

११) अपािता भएका व्यजक्तको िंरक्षणको लासग आवश्यक व्यवस्था गरीने छ। 

३) प्रहवसिक तथा 
व्यविाहयक 
जशक्षालाई 
िंस्थागत गने 

१)  प्राहवसिक जशक्षाको क्षेत्रगत िम्भाव्यता अध्ययन गरी हवद्यालयिरूलाई 
प्राहवसिक जशक्षालय स्थापना गन ुििकायमुा लगानी गने नीसत सलईनेछ । 

२)  प्राहवसिक जशक्षा र व्यविाहयक तासलमलाई छज िै िारको रुपमा हवकाि र 
हवस्तार गदै असिकासिक यजवािरूलाई तासलमका अविरिरू प्रदान  
गररनेछ । 

३)  प्राहवसिक जशक्षा र व्यविाहयक तासलमका क्षेत्रमा सनिी क्षेत्रलाई लगानी 
गने अनजकज ल वातावरण शृ्रिना गररनेछ । 

४)  प्राहवसिक िनशजक्त उत्पादन गन ु एनेक्ि कायिुम तथा प्राहवसिक 
हवद्यालयको स्तरोन्नसत गरी िंख्या असभवजृध्द गररनेछ । 

५)  प्राहवसिक जशक्षा एवं रोिगारमूलक व्यविाहयक तासलमका अविरिरूमा 
असिकासिक यजवािरूलाई ििभागी गराइनेछ ।  

६)  यजवा वगमुा भएको िीपलाई प्रमाजणकरण गने पद्धसतको हवकाि तथा 
उनीिरूिँग औपचाररक जशक्षाका हवद्याथीिरू बीच ििकाय ु गने धयवस्था 
िमेत समलाइनछे । 

४) अनौपचाररक 
जशक्षाको 
हवस्तार गने 

१)  आिारभतू जशक्षाबाट वजञ्चत हवद्यालय उमेर िमूिभवदा मासथका 
हकशोरहकशोरीिरूलाई उनीिरूको आवश्यकता अनजकज ल अनौपचाररक 
िीपमूलक र सडजिटल िाक्षरता कक्षा िंचालन गररनछे । 

२)  हवद्यालय केजवरत िाक्षरता कयिुमलाई असभयानको रूपमा िंचालन गररनेछ 
िाक्षरता कायिुम सडजिटल र िीवनोपयोगी शैजक्षक पाठ्यिमिँग आबद्ध 
गराइनेछ । 

३)  पेशागत हवर्षय केजवरत व्यविाहयक जशक्षा तथा िाक्षरता कायिुममा 
गैरिरकारी िंस्था र स्थानीय नागररक िमाििरूलाई िमेत पररचालन 
गररनेछ ।  

४)  हवद्यालय जशक्षा पूरा नगरेका हकशोरहकशोरीिरू केजवरत व्यविाहयक 
जशक्षाका कायिुम िञ्चालन गररनेछ । 

 

६.१.९ प्रमजि कायिुमिरू 

 

क)  स्थानीय ति आरै्ले िम्पादन गने 

• शैजक्षक नीसत तथा योिना तिजमुा 
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• हवद्यालय पूवाुिार िजिार तथा शैजक्षक िामग्री 
• बिज प्राहवसिक जशक्षालय स्थापना 
• हवद्यालय भनाु असभयान  
• िेिेवदार, अनाथ तथा गररब हवद्याथीिरूलाई छात्रवृजत्त 

• गाउँपासलका तथा अवतर हवद्यालयस्तरीय िेलकज द तथा असतररक्त हियाकलाप 

• हवद्याथीिरू सबच हवसभन्न बौहद्धक र शारीररक हवकािका कायुिम िंचालन   
• जशक्षक, हवद्याथी र असभभावक सबच अवतरहिया  
• बालक्लव गठन तथा िंचालन 

• जशक्षक तासलम (पजनताुिगी) र जशक्षकको कायिुम्पादन व्यवस्थापन  

• हवद्याथी र हवर्षय जशक्षक पजरस्कृत कायुिम 

• सडजिटल िाक्षरता कक्षा िंचालन 

• स्थानीय पाठ्यिम हवकाि 

 

ि)  प्रदेश िरकारिँग ििकायमुा िम्पादन िजने 
• शैजक्षक नीसत तथा योिना तिजमुा 
• हवद्यालय पूवाुिार िजिार तथा शैजक्षक िामग्री 
• बिज प्राहवसिक जशक्षालय स्थापना 
• पाठ्यिममा िजिार 
• जशक्षक दरववदी र आपूसतु 
• जशक्षक तासलम 

• परीक्षा िंचालन 

• गाउँपासलकास्तरीय िेलकज द रंगशाला 
 

(ग)  िंर्ीय िरकारिँग ििकायमुा िम्पादन िजने  

• शैजक्षक नीसत तथा योिना तिजमुा 
• प्राहवसिक जशक्षालयको स्थापना । 

 

६.१.१० अपेजक्षत उपलजव्ि 

 

यो गाउँपासलका पूण ु िाक्षर र्ोहर्षत भएको िजने, बाल हवकाि केवरको िजद भनाु दर १०० प्रसतशत 
पजगेको िजने।आिारभ जत तिको िजद भनाुदर शतप्रसतशत भएको िजने तथा माध्यसमक तिमा िजद भनाुदर 
९० प्रसतशतले बृहद्ध भएको िजने, हवद्याथीको हवद्यालय छाड्ने दर एक प्रसतशतमा झरेको िजनेछ । 
गाउँपासलकाले आफ्नै स्रोतबाट बालहवकाि केवरिरूमा २० िना स्वयमिेवकिरू पररचालन गरेको िजने 
।िबै सबद्यालयिरूमा  वालमैत्री, ईवटरनेट तथा ई– जशक्षा, वालक्लव, महिला शौचालयको िजसबिा भएका 
िजने तथा ८० प्रसतशत सबद्यालयिरूमा अपािता मैत्री र कम््यजटर प्रयोगशाला भएका िजन जका िाथै ९५ 
प्रसतशत सबद्यालयमा पजस्तकालयको िजहविा भएको िजने, हवज्ञान प्रयोगशाला भएका ६० प्रसतशत र ३ वटा 
प्राहवसिक िारका हवद्यालयमा पठन पाठन भएको िजने | त्यिैगरी ३ वटा अनौपचाररक जशक्षा कक्षा 
(िामजदाहयक सिकाई केवर) स्थापना भई पठन पाठन िजन ज, िबै जशक्षक पदपूसतु भएको िजने तथा 
गाउँपासलका स्तरीय िेलकज द मैदान सनमाुण िस्ता प्रमजि अपेजक्षत उपलव्िी िजन । 
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६.२ आिारभूत स्वास््य र पोर्षण 

 

६.२.१ पषृ्ठभसूम 

 

स्वस्थ िीवन हवकािको एक प्रमजि िूचक िो ।नेपालको िंहविानले आिारभतू स्वास््यलाई मौसलक 
िकको रूपमा स्थाहपत गरेको छ र आिारभतू स्वास््यको जिम्मवेारी स्थानीय तिको असिकार क्षेत्र 
अवतगतु पदुछ । …िमदृ्ध नपेाल, िजिी नेपाली’ को दीर्कुालीन िोच िहितको पवरौं योिनाले गजणस्तरीय 
स्वास््य िेवामा िोड ददएको छ । वतमुान स्वास््य नीसतले प्रत्येक वडामा स्वास््य केवर र प्रत्येक 
गाउँपासलकामा ५ देजि १५ शैयाको अस्पताल स्थापना गने नीसत अवलम्बन गरेको छ । ददगो हवकािका 
लक्ष्यिरूमध्ये लक्ष्य नं …३ स्वस्थ र राम्रो िीवन’ रिेको छ भन ेयि अवतगतु ६ वटा मजख्य िूचकिरू पूरा 
गन ुतिगत िरकारिरू प्रसतबद्ध रिेका छन ्। 

 

६.२.२ वस्तजजस्थसत  
 

यि शहिद लिन गाउँपासलकामा ६ वटा स्वास््य चौकी र ३ वटा िामजदाहयक स्वास््य एकाई गरी िम्मा 
९ वटा स्वास््य िंस्थािरू रिेका छन ्। िम्मा ६ वटा स्वास््य िंस्थामा बसथिु िेवटर रिेका छन ्। 
यि गाउँपासलकामा ५ वटा एम्बजलेवि रिेका छन ् । त्यस्तै गरी िम्मा ५४ िना महिला स्वास््य 
स्वयंिेहवकािरू रिेका छन ्। स्वास््य िंरचना बारे तलको तासलकामा प्रस्तजत गररएको छ । 

 

स्वास््य िंरचना िंख्या स्वास््य िंरचना िंख्या 
अस्पताल 

) बसथिु िेवटर ६ 

 

प्राथसमक स्वास््य केवर 
) गाउँर्र जक्लसनक २९ 

 

स्वास््य चौकी ६ िोप जक्लसनक उपलधि भएन 

िामजदाहयक स्वास््य एकाई ३ 
  

 

यि गाउँपासलकामा पररवार सनयोिनका िािनको प्रयोग दर १४% रिेको छ । चार पटक गभवुती िाँच 
गराउने महिला ३०% रिेका छन ् । िंस्थागत िजत्केरी गराउनेको िंख्या १६% रिेको छ । यि 
गाउँपासलकामा िम्मा ६ िना एि.सब.ए तासलम प्राप्त अ.न.सम स्वास््यकमीिरू कायरुत छन ्। तासलम प्राप्त 
स्वास््यकमीिरूबाट िजत्केरी गराउने महिला १७% छ । मात,ृ नविात जशशज तथा बालमतृ्यज िंख्या शजवय 
रिेको छ कज पोर्षणको िंख्या शजवय रिेको छ । यो गाउँपासलका पूण ुिोपयूक्त र्ोर्षणा भईिकेको छ । 
एच.्आइ.भी. एड्ि र ट्राकोमाको सबरामी िंख्या शजवय रिेका छन ्। यि गाउँपासलकामा दीर् ु रोगीिरू 
६% रिेका छन ् । िम्मा ४०% र्रपररवारले मात्र तीि समनेट सभत्र स्वास््य िंस्थामा पजग्न िक्ने  
देजिवछ ।  
 

यि गाउँपासलकामा कोसभड १९ बाट िङ्िमण िजनेको िंख्या ७७९ पजगेको छ । त्यिमध्य े७६७ िना 
सनको भए भन े१२ िनाको मतृ्यज भएको छ । िाल यिाँ क्वारेवटाइन केवरिरू छैनन ्। १५ शैयाको 
कोसभड अस्पताल बने्न योिनामा छ । कोसभडका लासग स्थानीय कोर्षबाट प्राप्त भएको िम्पूण ु रकम 
कोसभड रोकथाम, धयवस्थापन तथा उपचार कायिुममा िच ुभएको िनाइएको छ ।  
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६.२.३ प्रमजि िमस्या 
  
स्वास््य चौकीमा पिजँच निजन ज, स्वास््य िंस्थामा ददइरािेको िेवा, िजहविाको गजणस्तर िजिार निजन ज रस्वास््य 
क्षेत्रमा िनशजक्तको अभाव िजन जलाई स्वास््य िम्वविी मजख्य िमस्या मासनएको छ । स्वास््य िंस्थाका 
कायरुत िनशजक्तिरूलाई आवश्यक तासलम निजनज पसन िमस्याको रुपमा देजिएको छ । 
गाउँपासलकास्तरीय अस्पताल निजनज, स्वास््य िूचकिरूको िकमा गभवुती िाँच चारै पटक गराउनज पछु भने्न 
चेतना िबैमा निजन ज, निने दीर् ु रोगीिरूको िंख्या बढ्दै िानज, स्वास््य िंस्थामा िजने िजत्केरीको िंख्या 
बढाउन निक्नज र तासलम प्राप्त स्वास््यकमीिरू पयाुप्त निजन ज आदद िमस्याका रुपमा रिेका छन ्।  
 

६.२.४ अविर र च जनौती 
 

(क) अविर 
यि गाउँपासलकामा पाँच वर्षमु जसनका बालबासलकािरूको िोप तथा पोर्षणका िूचकिरू प्रगसतशील देजिनज, 
गाउँपासलकाको प्रत्येक वडामा एक एक वटा बसथङु्घ िेवटर िहितको स्वास््य िंस्था रिनज, गाउँपासलका 
सभत्र १५ बेडको अस्पताल सनमाुणको काम शजरु िजन ज, केहि स्वास््य चौकीमा कोरोना रोकथाम तथा 
व्यवस्थापन िसमसत गदठत िजन ज र आयजवेददक उपचार केवर र परम्परागत जचहकत्िा पद्धसत गाउँपासलकामा 
उपलधि िजन ज पसन स्वास््य िेवा िबल बनाउने अविरिरू िजन ्। 

 

(ि) च जनौती 
वडामा रिेका िबै स्वास््य िंस्थालाई पिजँचयजक्त बनाउनज, गभवुती महिलाद्धारा िजत्केरी गराउन स्वास््य 
िंस्थाको उपयोग बढाउनज, लयाब तथा अवय िेवािरू गजणस्तरीय बनाउनज, ररर्रल स्वास््य िेवाको ििि 
व्यवस्था गनज,ु अस्पतालको िंरचना तथा डाक्टरको दरबवदी व्यवस्थापन गनज,ु दीर् ुरोगको पहिचान गनज ुर 
दजव्यिुनीमा परेका हकशोरहकशोरीिरूको पजनसु्थापना गनज ुआदद यि गाउँपासलकाका स्वास््य िम्बविी प्रमजि 
च जनौतीिरू िजन ्।  
 

६.२.५ लक्ष्य  
 

स्वस््य िमाि सनमाुण भएको िजन े। 

 

६.२.६ उद्दशे्य 
 

आिारभ जत स्वास््य िेवामा िबैको पिजँच िजसनजश्चत गनज ु। 

 

६.२.७ रणनीसतिरू  
 

१) आिारभतू स्वास््य िेवाको स्तर र पिजँच बढाउन े

२) स्वास््य िेवाको गजणस्तर वृहद्ध गने 

३) ररर्रल स्वास््य िेवा ििि गराउन े

४) मातजृशशज तथा पोर्षण िजरक्षा कायम गने 

५) वैकजलपक स्वास््य िेवाको हवस्तार गने 
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६.२.८ रणनीसत  
 

रणनीसत कायनुीसत 

१) आिारभतू 
स्वास््य 
िेवाको स्तर र 
पिजँच बढाउन े

१) िरूवा रोगिरू (स्वािप्रस्वाि िम्बविी, पानीिवय, हकटिवय तथा अवय), 
मातजृशशज िेवा, िोप िेवा, आमा िजरक्षा िस्ता आिारभतू स्वास््य िेवाको पिजँच 
तथा गजणस्तर बहृद्ध गररने छ । 

२) नेपाल िरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड अनजिार स्वास््य िंस्थामा सनशजलक 
उपलधि िजन जपने और्षिीको व्यवस्था गररने छ । 

३) आिारभ जत स्वास््य िेवाको पिजँचबारे िमय िमयमा िवेक्षण गररनछे । 

४) वडा तथा वस्तीस्तरमा आवश्यकता अनजिार िेटलाइट जक्लसनकिरू स्थापना 
गरी िेष्ठ नागररक, महिला तथा बालबासलका र हवपन्न िमजदायको सनयसमत 
स्वास््य पररक्षण िजने व्यवस्था गररनेछ । 

५) गाउँपासलकामा कजम्तमा १५ शैयाको अस्पताल सनमाणु गररनेछ । 

६) प्रत्येक िजत्केरीलाई आफ्नै वडाको स्वास््य िंस्थामा िाँच तथा िजत्केरी 
गराउने व्यवस्थाका िाथै महिला स्वास््य स्वयंिेहवका मारु्त प्रोत्िािन 
गररनेछ ।  

७) स्वास््य िंस्थाको स्तर अनजिार एक्ि रे, लयाब लगायतका वयूनतम उपकरण 
र िनशजक्तको व्यवस्था गररनेछ ।  

८) कोसभड लगायत अवय िंिामक िरुवा रोग हवरुद्ध िबै स्वास््य केवरमा र जत 
रेस्पोवि िसमसत गठन गरी पररचालन गररनेछ ।  

९) िंिामक िरुवा रोगका रोकथाम गन ुआवश्यक पदाु क्वारेवटाइनको लासग 
प्रयोगमा आउन िक्ने िाविुसनक भवनिरूको पहिचान गररनेछ । 

१०) निने रोगिरू, िरुवा रोगिरू, महिला सबशेर्षका रोगिरू, िनस्वास््य तथा 
िरिर्ाइ बारे िनचेतना िगाउने कायिुमिरू िञ्चालन गररनेछ । 

  

२) स्वास््य 
िेवाको 
गजणस्तर वृहद्ध 
गने 

१) स्वास््य िंस्थाका आवश्यक कमचुारी सनयजजक्त गररनछे । 

२) स्वास््य िंस्थाका लयाबका िामानिरूको ममतु गररनेछ । 

३) महिला स्वास््य स्वयंिेहवकािरूलाई आवश्यक तासलम ददइनछे । 

४) स्वास््य िनशजक्तलाई आवश्यक ररफे्रिर तासलम प्रदान गररनेछ ।  
५) स्वास््य सबमाको पिजँच सबस्तार गररनेछ । 

६) स्वास््य िंस्थामा रिेका बसथिु िेवटरिरूको गजणस्तरमा वृहद्ध गररनछे । 

३) ररर्रल 
स्वास््य िेवा 
ििि गराउन े

१) ररर्रल अस्पतालिरूको पहिचान तथा िमववय गररनेछ ।  
२) स्त्री रोग हवज्ञ(डाक्टर) द्वारा महिलािरूको पाठेर्र तथा स्तन क्याविरको 

पहिचान र उपचारको लासग स्वास््य जशहवर िंचालन गररनेछ ।  
३) बररष्ट र हवज्ञ जचहकत्िक तथा स्वास््यकमीिरूको िेवा उपलधि िजनेगरी िमय 

िमयमा र्जजम्त जक्लसनक तथा शीवीर िञ्चालन गररनेछ ।  
४) तत्काल उपचार निजँदा ज्यानको िोजिममा पने प्रकृसतको िजत्केरी, दजर्टुनामा 

परेका व्यजक्त आददको उपचारका लासग िंर्ीय िरकारिगँ िमववय गरी िेली– 
एम्बजलेवि िेवा उपलधि गराउन िििीकरण गररनेछ ।  
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४) मातजृशशज तथा 
पोर्षण िजरक्षा 
कायम गने 

१) िाद्य व्यविारमा िजिार गन ु स्थानीय पौहष्टक िानेकज राको उपयोगमा िोड 
ददइनेछ ।  

२) गभवुती महिलाको गभाुवस्थामा ४ पटक िाँच र िजत्केरी महिलाको ३ पटक 
िाँचलाई प्रोत्िािन गन ुमासिक रुपमा  स्वास््य िंस्थाबाट िनचेतना मजलक 
कायिुमिरू िञ्चालन गररनछे । 

३) पाँच वर्ष ुमजसनका बालबासलका, गभवुती तथा िजत्केरी महिलाको स्वास््यलाई 
ध्यानमा रािी अण्डा तथा गेडागजडी िजवाउने असभयान िञ्चालन गररनेछ ।  

४) हकशोरवस्थाको गभिुारणले लयाउन िक्न े िहटलताबारे िनचेतना िगाउन 
हवद्यालय मारु्त वर्षकुो तीन पटक हवशेर्ष कायिुम आयोिना गराइनछे । 

५) वैकजलपक 
स्वास््य 
िेवाको हवस्तार 
गने 

१) आयजवेद, िोसमयोपेथी, प्राकृसतक जचहकत्िा उपचार पद्धसत प्रभावकारी देजिएका 
रोगीिरूलाई िो उपचार पद्धसत उपयोग गन ुिििीकरण गररनेछ । 

२) परम्परागत उपचारमा िंलग्न िनशजक्तको क्षमता हवकाि गररनेछ । 

३) योगाभ्यािलाई सनयसमत िीवन पद्धसतिँग आबद्ध गन ुप्रोत्िािन गररनेछ, िाथै 
योग जशक्षालाई हवद्यालय जशक्षामा आवद्ध गररनछे । 

 

६.२.९ प्रमजि कायिुमिरू  
 

क)  गाउँपासलकाले गने 

• कोसभड अस्पताल 

• स्वास््य िंस्थाको पूवाुिार हवकाि 

• स्वास््य हवज्ञिरूद्वारा स्वास््य जशहवर िंचालन 

• एम्बजलेवि िेवा  
• स्वास््य बीमाको पिजँच सबस्तार 
• िजरजक्षत िजत्केरी िेवा 
• िनस्वास््य र िरिर्ाइ िम्वविी चेतनामूलक कायिुम 

ि)  प्रदेश िरकारिँग ििकायमुा िम्पादन िजन े

• स्वास््य िंस्थाको पूवाुिार हवकाि 

• जिलला अस्पताललाई ररर्रल अस्पतालको रुपमा हवकाि गन ुप्रदेश िरकारिँग िमववय  
ग)  िंर्ीय िरकारिँग ििकायमुा िम्पादन िजनिक्न े

• स्वास््य िंस्थाको पूवाुिार हवकाि 

• स्वास््य जशहवर िंचालन 

 

६.२.१० अपेजक्षत उपलजधि 

 

योिनाको अवत्यिम्म स्थानीय स्वास््य नीसत तिजमुा भएको िजने, गाउँपासलकामा कम्तीमा १५ बेडको 
अस्पताल स्थापना भएको िजने, ररर्रल अस्पतालिँग िम्बवि स्थाहपत भएको िजने, ४० प्रसतशत महिलािरू 
स्वास््य िंस्थामा िजत्केरी भएको िजने, दीर् ुरोगीको िंख्या २ प्रसतशतमा र्टाउने, ४ पटक गभवुती िाचँ 
गराउने महिला ५० प्रसतशत पजयाुउन,े स्वास््य िंस्थामा ३० समनेटमा सभत्र पजग्ने ५०% पजयाुउन े
।िनस्वास््य प्रसत िचेत िनता शतप्रसतशत पजयाुउने । 
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६.३ लैहिक िमानता, िामाजिक िमावेशीकरण तथा लजक्षत वग ु

 

६.३.१ पषृ्ठभसूम  
 

नेपालको िंहविानको प्रस्तावनामा िमानजपासतक िमावेशी र ििभासगताको सिद्धावतका आिारमा िमतामूलक 
िमािको सनमाुणका लासग वगीय, िातीय, क्षेत्रीय, भाहर्षक, िासमकु, लैहिक हवभेद, हिंिा तथा िबै प्रकारको 
छजवाछजत एवं हवभेदको अवत्य गरी आसथकु िमानता, िमहृद्ध, िामाजिक वयाय िजसनजश्चत गने िंकलप गररएको 
छ । मौसलक िक अवतगतु महिला, बालबासलका, अपािता भएका व्यजक्तिरू, अििाय, एकल महिला, 
अपािता भएका बालबासलका, आफ्नो िेरचाि आरै् गन ु निक्ने तथा लोपोवमजि िासतका नागररकलाई 
कानजन वमोजिम िामाजिक िजरक्षा तथा िंरक्षण र ज्येष्ठ नागररकलाई छज िै िकको व्यवस्था गररएको छ । 
नेपालको १५ औ ंयोिनाले महिलाको िमान तथा अथपूुण ुििभासगता िहित िारभतू िमानता कायम गने 
लक्ष्य सलएको छ । “कोहिपसन छजटनज िजदैन” भने्न मावयताका िाथ ददगो हवकाि लक्ष्यको लक्ष्य ५ मा 
लैहिक िमानता िासिल गने र िबै महिला, हकशोरी र बासलकालाई िशक्त बनाउने भने्न कज रा उललेि 
गररएको छ ।  
 

६.३.२ वस्तजगत जस्थसत  
 

यि गाउँपासलकाको वस्तजगत हववरण २०७६ अनजिार २९,५४५ िनिंख्या रिेकोमा महिला ४८.७१% 
(१४३९० िंख्या), िनिासत ६१.७१% (१८२३१ िंख्या), बालबासलका ३१.७९% (िवमे देजि १४ वर्ष ु
िमजि), ज्येष्ठ नागररक १९.९९%, अपािता भएका व्यजक्त ०.८५% तथा एकल महिला २.३७% रिेका 
छन ्। गाउँपासलकाको औित िाक्षरता ३३.२५% रिेकामा महिला िाक्षरता १८.८६%, िामाजिक िजरक्षा 
भत्तामा आवद्ध िनिंख्या ५.६७%, रोिगारीमा महिलाको हिस्िा ८.०३%, महिलाको स्वासमत्वमा 
१८.२५% र्र भएको,  कृहर्षमा आबद्ध िंख्या (पजरुर्ष ३१५७ र महिला ३०६८) र गिृणी िंख्या (पजरुर्ष 
१४९, महिला ४११०) रिेको छ । यि गाउँपासलकामा सनवाुजचत िनप्रसतसनसिमा महिला ४२.५५% (२० 
िना) र दसलत तथा अलपिंख्यक िमजदायबाट १९.१५% (९ िना) रिेको छ ।िाल गाउँपासलकाको 
पिलमा ५६ वटा महिला िमूििरू पूनगठुन भई िाल महिला िशजक्तकरणमा िहिय रिेका छन ्। 

 

६.३.३ प्रमजि िमस्या 
 

िमजदायमा जशक्षा, स्वास््य लगायत के्षत्रिंग िम्बजवित िनचेतनाको कमी िजन ज, महिला तथा लजक्षत बगकुो 
रोिगारीमा पिजँच तथा रोिगारीमा िंलग्नता वयून िजन ज, महिलाको श्रोत िािन माथी पिजँचमा कमी िजन ज, 
नेततृ्व तिमा महिला, वजञ्चसतकरणमा परेका वग ुर िमजदाय, अपािता भएका व्यजक्त, दसलत, िनिासतिरू तथा 
लजक्षत वगकुो िमावेशीकरण र ििभासगतामा कमी िजन ज, िाक्षर िनिंख्याको कमी िजन ज, नतेतृ्व क्षमता 
हवकािको कमी िजन ज, महिला तथा यजवा लजक्षत कायिुम तजलनात्मक रुपमा कम िजनज, महिला, अपािता 
भएका व्यजक्त तथा बालमैत्री पूवाुिारको कमी िजन ज, ज्येष्ठ नागररकको िेरचािमा सबशेर्ष व्यवस्था गन ु
निहकनज, िातीय हवभेद र महिला हिंिा रोक्न निहकनज, दसलत र अपािता भएका व्यजक्त प्रसत गरीने अिमान 
व्यविारमा कमी नआउनज, अपािता भएका व्यजक्त एवं ज्येष्ठ नागररकको िक असिकारको कायाुववयन पक्ष 
हर्तलो िजन ज आदद प्रमजि िमस्याका रुपमा रिेका छन ्।  
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६.३.४ अविर र च जनौती  
 

(क) अविर  
उवरु कृहर्षयोग्य िमीन िजन ज, यजवा िनशजक्त िजनज, गाउँपासलकाको सनणयु प्रहियामा महिला दसलत तथा 
अलपिंख्यकलाई िबै तिका िरकारिरूले आत्मिात गनज,ु स्थानीय िनिासत िमजदायको र्रायिी सनणयु 
प्रहियामा महिलाको भसूमका प्रभावकारी िजन ज, िंहविानले बालबासलकाको िकलाई मौसलक िकको रुपमा 
स्थाहपत गनज,ु िंर्ीयता अनजरुप बालबासलका िम्बविी कानून, नीसत, योिना, कायिुम तथा िंस्थागत 
िंयवत्रको हवकाि िजदै िानज, ज्येष्ठ नागररकको व्यवस्थापन स्थानीय असिकार के्षत्रसभत्र रिनज, ज्येष्ठ 
नागररकको ज्ञान, िीप र अनजभवलाई उपयोग गने वातावरण ििृना िजदै िानज, िंहविानमा अपािता भएका 
व्यजक्तको लासग िेवा–िजहविा र िामाजिक िजरक्षाको व्यवस्था िजन जलाई गाउँपासलकाको अविरको रुपमा 
सलन िहकवछ ।  
 

(ि) च जनौती 
रणनीसतक योिना सनमाुण तथा कायाुववयन गनज,ु लगानीको लासग आवश्यक स्रोत िािनको िोिो गनज,ु श्रम 
पलायन रोक्नज, स्थानीय तिमा नै रोिगारीका अविर वृहद्ध गनज,ु पयटुन हवकािमा महिला ििभासगता र 
बढाउनज, गजणस्तरीय भौसतक पूवाुिार हवकाि गनज,ु िमावशेीकरणको नीसतलाई पूण ुकायाुववयनमा लयाउनज, 
पयाुप्त प्राहवसिक दक्ष िनशजक्त उत्पादन गनज,ु महिलामासथ िजने िबै हकसिमका हिंिा, हवभेद र शोर्षणको 
धयबिाररक रुपमा अवत्य गनज,ु रोिगारीमा अपािता भएका व्यजक्तको पिजँचका लासग हवशेर्ष जशक्षा एवं प्रहवसि 
व्यवस्थापन गनज ुआददलाई गाउँपासलकाको च जनौतीको रुपमा सलन िहकवछ ।   
 

६.३.५ लक्ष्य 

 

गाउँपासलकाको आसथकु िामाजिक िंरचनालाई िमावशेी बनाउने । 

  

६.३.६ उद्दशे्य 

 

१. िामाजिक िंरचनामा बजञ्चतीमा परेका िबै िमजदाय र महिला, बालबासलका, िेष्ठ नागररक तथा अपािता 
भएका व्यजक्तिरूको िशजक्तकरण, अथपूुण ुििभागीता र अविरिरूमा िमान पिजँच स्थाहपत गने । 

२. लैहिकता र िासतयतामा आिाररत हिंिा, भेदभाव तथा बहियकरणको अवत्य गने । 

 

६.३.७ रणनीसत  
 

१) महिलािरूलाई िामाजिक आसथकु रािनैसतक हवकाि प्रहियामा मूलप्रवाहिकरण गने 

२) वजञ्चसतकरण र भेदभावमा परेका िमजदायको िशजक्तकरण गरी हवकाि प्रहियामा ििभागीता वढाउने  
३) बालबासलका र हकशोर हकशोरीमा सििनुजशलताको हवकाि िजने वातावरण सििनुा गने, 

४) अपािगता भएका व्यजक्तको िंरक्षण तथा क्षमता हवकाि गरी अविरमा पिजँच वढाउन े

५) ज्येष्ठ नागररकको योगदानको कदर गदै, उसनिरूको िक असिकारको प्रत्याभ जसत एवं िंरक्षण गने र 
िम्मानपूण ुिीवनको अनजभसूत गराउन े

६) स्थानीय आवश्यकता अनजिारको लैहिक िमानता तथा िामाजिक िमावशेीकरण िम्बविी कानून, नीसत,  

   सनयम एवं कायिुमको व्यवस्था गने  
७) महिला, बालबासलका तथा हकशोरहकशोरी हवरुद्ध िजन ेिबै प्रकारका हवभेद, दजव्यवुिार, शोर्षण, उपेक्षा एव 
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हिंिा, बेचसबिन, ओिार पिारको अवत्य गने  
८) लैििाि बिेटको धयबस्था तथा पररक्षण गने 

 

६.३.८ कायनुीसत 

 

रणनीसत कायनुीसत 

१) महिलािरूलाई िामाजिक  
आसथकु रािनैसतक हवकािमा 
मूलप्रवािीकरण गने 

 

१) हवकािका िबै ति र सनणयु प्रहियामा महिलाको अथपूुण ु
ििभासगता बढाउदै िेवा िजहविा र अविरमा पिजँच 
िजसनजश्चत गररनछे । 

२) वजञ्चतीकरण, हवभेद र हिंिामा परेका िासत, र िमजदायका 
महिला तथा कमिोर वगकुो िशजक्तकरणका लासग 
हवकािका प्रत्येक चरणमा अथपूुण ुििभासगताका िजसनजश्चत 
गररनेछ । 

३) महिला, एकल महिला, दसलत र अलपिंख्यक 
िनप्रसतसनसििरूको नतेतृ्व क्षमता हवकाि गरी उसनिरूको 
भसूमका िशक्त्त बनाइनेछ । 

४) िाविुसनक िंरचनािरूलाई िमावशेी बनाइने छ । 

२) वजञ्चसतकरण र भेदभावमा परेका 
िमजदायको िशजक्तकरण गरी 
हवकाि प्रहियामा ििभासगता 
वढाउने  

 

१) िामाजिक हवभेद हवरुद्ध चेतनामूलक कायिुम र असभयान 
िंचालन गररनछे । 

२) दसलत तथा हपछसडएका िमजदायको परम्परागत पेशालाई 
आिजसनकीकरण र व्यविायीकरण गररनेछ । 

३) िातीय हवभेद, हिंिा, शोर्षण िस्ता िामाजिक अपरािबाट 
हपसडतको िंरक्षण तथा उपचारात्मक उपायिरू अवलम्वन 
गदै लसगनेछ । 

३) बालबासलका र हकशोर हकशोरीमा 
सििनुजशलताको हवकाि गने 

 

१) बालबासलकाको िवमदताुको असिकार स्थाहपत िजने गरी 
व्यजक्तगत र्टनादताुलाई असभयानको रुपमा िंचालन 
गररनेछ। 

२) सनकृष्ट प्रकारका बालश्रमको अवत्यको लासग पिल 
गररनेछ। 

३) बाल क्लव बाल िञ्जालको स्थापना र हवकाि गरी बाल 
िरोकारको हवर्षयमा बाल ििभासगता िजसनजश्चत गरीनेछ । 

 

४) अपािगता भएका व्यजक्तको 
िंरक्षण तथा क्षमता हवकाि गरी 
अविरमा पिजँच वढाउन े

 

१) अपािगता भएका व्यजक्त, ज्येष्ठ नागररक, महिला, 
बालबासलकालाई उमेर अनजिारको िीवनोपयोगी हवर्षशे 
जशक्षाको व्यवस्था गररनेछ । 

२) अपािगता भएका व्यजक्तको क्षमता हवकाि गरी रोिगारी 
र स्वरोिगारीका अविरमा पिजँच बढाइने छ । 

३) अपािगतामैत्री  भौसतक पजवाुिार हवकाि गररनेछ । 
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५) ज्येष्ठ नागररकको योगदानको 
कदर गदै, उसनिरूको िक 
असिकारको प्रत्याभ जसत एवं िंरक्षण 
गने र िम्मानपूण ु िीवनको 
अनजभसूत गराउन े

 

१) िेष्ठ नागररकमासथ िजने हिंिा र हवभेदको अवत्य गररनेछ । 

२) िेष्ठ नागररक भेटर्ाट तथा िंरक्षण केवरिरू स्थापना गरी 
स्वास््य परीक्षण, और्षिोपचार, उमेर अनजिारको 
मनोरञ्जनको व्यवस्था गररने छ । 

३) अवतरपजस्ता िीप तथा अनजभविरू आदानप्रदान एवं 
िस्तावतरण तथा िेष्ठ नागररक मारु्त बालबासलकालाई 
नैसतक जशक्षा प्रदान गने व्यवस्था समलाईने छ । 

६) स्थानीय आवश्यकता अनजिारको 
लैहिक िमानता तथा िामाजिक 
िमावशेीकरण िम्बविी कानून, 
नीसत, सनयम एवं कायिुमको 
व्यवस्था गने  

१) लैििाि िम्बविी रणनीसत सनमाुण गरी िम्वजवित 
सनकायलाई िोको कायावुवयन गन ुिमववय गररनछे । 

२) लैििाि िम्बविी असभलेि धयबस्थापनलाई िोड  
ददइनेछ  । 

३) लैििािमजिी हवकािमा पजरुर्षको िमेत ििभागीता िजसनजश्चत 
गररनेछ । 

७) महिला, बालबासलका तथा 
हकशोरहकशोरी हवरुद्ध िजन े िबै 
प्रकारका हवभेद, दजव्यवुिार, शोर्षण, 

उपेक्षा एव हिंिां, बेचसबिन, 

ओिार पिारको अवत्य गने  
 

१) लैहिक हिंिाको अवत्य गन ुगाउँपासलका स्तरीय िामाजिक 
िजरक्षा कोर्षको स्थापना तथा िंचालन गरीनछे । 

२) मानव बेचसबिन तथा लैहिक हिंिाबाट पीसडत र 
प्रभाहवतिरूको िंरक्षण तथा पजनस्थाुपना गन ु िेवा 
केवरिरूको स्थापना र िञ्चालन गररनछे । 

३) मानव बेचसबिन तथा लैहिक हिंिाबाट पीसडत र 
प्रभाहवतिरूलाई आत्मसनभरु बनाउन धयबिायमजलक 
तासलम प्रदान तथा रोिगारीका अवशरिरूमा 
ििभासगताको व्यवस्था गररनछे । 

४) लैहिक हिंिा, मानव बेचसबिन, बालहववाि वयजसनकरण गन ु
िचेतना मूलक कायिुमिरू गरीनेछ । 

८) लैििाि बिेटको धयबस्था तथा 
पररक्षण गने 

 

१) नगरपासलका तिको योिनामा लैििाि बिेट र लैििाि 
पररक्षण गररनेछ । 

२) महिला, दसलत, ज्यषे्ठ नागररक, अपािता भएका धयजक्त, 

लैहिक तथा यौसनक अलपिङ्ख्यक, बालबासलका, हवपन्न 
वग,ु लोपोवमजि र िीमावतकृत िमजदाय िम्बविी िण्डीकृत 
त्याङ्क र प्रसतवदेन तयार गने धयबस्था समलाईनेछ । 

 

६.३.९ प्रमजि कायिुम 

 

क) स्थानीय ति आरै्ले िम्पादन गने  
• लैििाि नीसत तिजमुा तथा िमायोिन, िंशोिन 

• िमावशेी के्षत्रको िशजक्तकरण र क्षमता हवकाि  
• िनचेतना असभयान 

• लैंसगक हवभेद, हिंिा तथा शोर्षण िम्वविी हवद्यमान कानजनको वारेमा िचेतना एवं असभमूजिकरण  
• बालबासलका, अपािता भएका तथा ज्येष्ठ नागररक िम्वविी नीसत, िमायोिना, सनमाुण तथा िंशोिन 
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• ज्येष्ठ नागररक िम्मान कायिुम 

• ज्येष्ठ नागररकका अनजभव एवं सिपको िस्तावतरण कायिुम 

• अपािमैसत्र, बालबासलकामैसत्र, महिलामैसत्र भौसतक िंरचना सनमाुण 

• िामाजिक िजरक्षा भत्ता हवतरण प्रणासलको गठन (अशक्तकालासग) 
 

ि) प्रदेश िरकारिंग ििकायमुा िम्पादन िजने  
• लैंसगक हवभेद हिंिा तथा शोर्षण हवरुद्ध असभमूजिकरण 

• िामाजिक िजरक्षा, िामाजिक िंरक्षण 

• हवशेर्ष जशक्षा 
 

ग) िंर्ीय िरकारिंग ििकायमुा िम्पादन िजने  
• अपािता भएकालाई आवश्यक िियोगी िामाग्री, कृसतम अि प्रदान 

• िामाजिक िजरक्षा, िामाजिक िंरक्षण 

• हवशेर्ष जशक्षा 
 

६.३.१० अपेजक्षत उपलजधि 

 

लैििाि नीसत तिजमुा भएको िजने, लैहिक बिेट प्रणाली अवलम्बन भएको िजन,े ३५० िनालाई क्षमता 
हवकाि तासलम ददइएको िजन,े गाउँपासलकाबाट गठन िजने िसमसतिरूमा ५० प्रसतशत िमावेशीता भएको िजन,े 

लैििाि अवतरुके्षसत्रय िण्डीकृत त्यांक िंकलनको अभ्याि शजरुभएको िजन,े प्रादेजशक आयमा महिलाको 
र्रायिी कामको लेिािोिा भएको िजन,े िबै सनकायमा लैहिक उत्तरदायी बिेट प्रणाली िंस्थागत भएको 
िजने, लैििाि बिेट पररक्षण सनयसमत भएको िजनेछ । 
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६.४ यजवा तथा िेलकज द 

  

६.४.१ पषृ्ठभसूम 

 

उत्पादनशील यजवा मजलजक हवकािका िंवािक िजन ् । िेलकज द शाररररक तथा मानजशक हवकािको 
मित्वपूण ुमाध्यम िो । िंहविानले राहिय हवकािमा यजवा ििभासगता असभवहृद्ध गदै रािनीसतक, िामाजिक, 

िांस्कृसतक र आसथकु असिकारिरूको पूण ु उपयोग गने वातावरण िाथ यजवाको िवाुिीण हवकाि, 

िशजक्तकरण र उद्यमजशलताका लासग जशक्षा, स्वास््य, रोिगारी लगायतका के्षत्रमा हवशेर्ष अविर प्रदान गने 
व्यवस्था गरेको छ ।  
 

६.४.२ हवद्यमान अवस्था 
 

यि गाउँपासलकाको कज ल िनिख्यामा ४० बर्ष ु उमरे िम्मको िनिंख्या कररव ६७.७७ प्रसतशत 
(२०,०२४) रिेको छ भन ेकररव ७ प्रसतशत यजवािरू वैदेजशक रोिगारमा िंलग्न देजिवछन ्। पवरौ 
योिनामा िेलकज दको हवकाि र हवस्तार गरी स्वस्थ, िक्षम र अनजशासित नागररक तयार पादै अवतराुहिय 
िगतामा रािको िम्मान असभवृहद्ध र पहिचान स्थाहपत गने भसनएको छ । िेलकज दको हवकािबाट यजवाको 
भहवयय सनमाुणमा ियोग पजग्ने भएकाले यजवाको मनोवल उच्च राख्न र राहिय गौरव र गररमाको िंरक्षण 
गन ु िेलकज दलाई व्यविाहयक ढंगले हवकाि गदै लगेमा रोिगारको ििृना भई ददगो हवकािका लक्ष्य 
िासिल गन ुििि िजनिक्छ ।  
 

६.४.३ प्रमजि िमस्या  
 

देशका यजवािरूको मनोभावना अनजरुप र िमयानजकज ल प्रहवसियजक्त रोिगारीको कमी, यजवा शजक्तको यथोजचत 
क्षमता हवकािकालासग उपयजक्त वातावरणको कमी, यजवा लक्षीत कायिुम तथा योिना सनमाुणमा कमी िाथै 
जिवनोपयोगी व्यविाहयक जशक्षा, तासलममा िबैको पिजँच निजन ज, यजवाशजक्तलाई उत्पादनशील के्षत्रमा पररचालन 
गन ुनिक्नज, यजवा पलायन िजन ज, िेलकज दको हवकािका लासग पजवाुिारको कमी, िेलकज द क्षते्रमा लगानीको 
कमी िजन ज, आदद यि के्षत्रका प्रमजि िमस्याका रुपमा रिेका छन ्। 

 

६.४.४ अविर र च जनौती  
 

(क) अविर 
यजवा िंलग्न स्थानीय िंरचना÷िंयवत्र रिनज, गाउँपासलकाका हवसभन्न तिमा िाथै महिला तथा हवशेर्ष िमजिका 
िेलाडीिरूको लासग िेलकज द प्रसतयोसगता िंचालन गन ुिक्नज, यजवा हवकािकालासग िंवैिासनक व्यवस्था िजन ज, 
राहिय अवतराहिय स्तरमा िेलाडीको पंिजच िजन ज आददलाई यि के्षत्रका प्रमजि अवशरका रुपमा सलन 
िहकवछ ।  
 

(ि) च जनौती 
यजवा क्षमताको हवकाि गनज,ु यजवा प्रसतभा पलायन रोक्नज, यजवामा िकारात्मक िोचको सनमाुण गनज,ु स्थानीय 
स्तरमा ििृना गन ुिहकने रोिगारीका िंभावनािरूमा यजवािरूको आकर्षणु बढाउनज, यजवािरूलाई िेलकज द 
प्रसत प्रोत्िाहित गराउनज, िेलकज द पूवाुिारको सनमाुण गनज,ु व्यविाहयक िेलकज दको हवकाि गन ु िेलकज द 
प्रसतयोसगता आयोिना गनज ुआदद यि के्षत्रका प्रमजि च जनौती िजन ्।  
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६.४.५ लक्ष्यः  यजवाको क्षमताको िहि िदजपयोग गरी राि सनमाुणमा टेवा ददन े

 

६.४.६ उद्दशे्य 

 

१. यजवा उद्यमजशलता र रोिगारीको असभवृहद्ध गनज ु 
२. िेलकज लको हवकाि र प्रदेश तथा राहिय स्तरमा िेलाडी उत्पादन गनज ु  

 

६.४.७ रणनीसत  
 

१. यजवाको तासलम, उद्यमजशलता, हवकाि र रोिगारीमजलक कायमुा लगानी असभवृहद्ध गने 

२. राहिय तथा क्षसेत्रय प्रसतयोसगतामा ििभासगताको अविर सििनुा गने 

३. स्थानीय स्तरमा िेलमैदानिरू सनमाुण गने 

 

६.४.८ कायनुीसत 

 

रणनीसत कायनुीसत 
१) यजवाको तासलम, उद्यमजशलता, 
हवकाि र रोिगारीमजलक कायमुा 
लगानी असभवृहद्ध गने 

 

१) यजवाको जशक्षा, तासलम तथा रोिगारी असभवृहद्ध गने 
िालका कायिुममा लगानी बढाइनेछ  

२) यजवामा आिजसनक प्रहवसियजक्त िीप र क्षमता हवकािका 
कायिुम िञ्चालन गररनेछ । 

३) यजवा स्वरोिगारमूलक कायमुा पूजँिगत लगानी तथा 
उत्पादनको बिार व्यवस्थापनमा िििीकरण, बीमा तथा 
व्याि अनजदान कायिुम िञ्चालन गररनेछ । 

४) परम्परागत पेशामा व्यविाहयकरण गन ु िििीकरण 
गररनेछ । 

२) राहिय तथा क्षेत्रीय िेलकज द 
प्रसतयोसगतामा ििभासगताको अविर 
सििनुा गने 

 

१) प्रदेश तथा राहिय िेलकज द प्रसतयोसगतामा ििभागी िजने 
िेलाडी तयार गन ु स्थानीय स्तरमा िेलकज द 
प्रसतयोसगतािरू िंचालन गररनेछ । 

२) हवद्यालयमा िेलकज द एवं असतररक्त हियाकलापिरू 
िंचालन गररनछे । 

३) हवद्यालय तिदेजिन ै प्रसतभावान ् िेलाडीको पहिचान गरी 
िेलकज द क्षेत्रमा प्रसतभा प्रयर्ज टनको अविर प्रदान  
गररनेछ । 

३) स्थानीय स्तरमा िेलमैदानिरू 
सनमाुण गने 

 

१) गजणस्तरयजक्त्त िेलकज द पजवाुिारिरूको हवकाि गन ु
लगानीमा वृहद्ध गररनछे । 

२) हवद्यालय िेलमैदान र गाउँपासलकाको तिमा बिजउद्दशे्यीय 
िेलकज दस्थल सनमाण ुगन ुपिल गररनेछ । 

३) प्रत्येक वर्ष ु कजम्तमा एक स्तररय िेल मैदान सनमाणु 
गररनेछ । 
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६.४.९ प्रमजि कायिुमिरू 

 

क. स्थानीय ति आरै्ले िम्पादन गने  
• यजवा स्वरोिगार र रोिगारीमूलक िीप हवकाि । 

• िेलकज द के्षत्रको िंस्थागत हवकाि 

• िेलकज द पूवाुिार तथा िेलमैदान,  

• िेलकज द प्रसतयोसगता र प्रजशक्षक प्रजशक्षण 

 

ि.  प्रदेश िरकारिंग ििकायमुा िम्पादन िजन े

• यजवा अनजभव आदान प्रदान 

• िेलकज द मैदान 

• प्रजशक्षक प्रजशक्षण र िेलकज द प्रसतयोसगता 
 

ग. िंर्ीय िरकारिंग ििकायमुा िम्पादन िजन े

• यजवा अनजभव आदान प्रदान 

• िेलकज द मैदान 

• प्रजशक्षक प्रजशक्षण र िेलकज द प्रसतयोसगता 
 

 

६.४.१० अपेजक्षत उपलजव्ि 

 

हवकािका हवसभन्न के्षत्रमा यजवािरूको िंलग्नता बढेको िजन,े यजवा िंिाल सनमाुण भएको िजन,े यजवािरू 
पररचासलत भएको िजन,े गाउँपासलका स्तरीय िेलकज द मैदान तथा कभडिुल सनमाुण भएको िजन,े िबै 
माध्यसमक हवद्यालयमा िेलकज द जशक्षक तोहकएको िजन,े वाहर्षकु रुपमा अवतर हवद्यालय िेलकज द प्रसतयोसगता 
आयोिना भएको, गाउँपासलकमा व्यबिाहयक िेलकज द शजरु भएको िजन,े यजवा िम्बविी स्थानीय नीसत सनमाुण 
भएको िजनेछ । 

 



70 

६.५ िानेपानी तथा िरिर्ाइ 

६.५.१ पषृ्ठभसूम 

 

िानेपानी र िरिर्ाइ िजसबिा नागररकको असिकारको रुपमा स्थाहपत भई िकेको छ। नेपालको  
िंसबिानले नागररकको िानपेानी तथा िरिर्ाइमा पिजचलाई मौसलकिकको रुपमा सलएको छ। नेपालको  
िंसबिानमा िानेपानी तथा िरिर्ाइको धयबस्थापन काय ुसतनवटै िरकारको जिम्मेवारीको रुपमा उललेि 
भएकोछ। 

 

६.५.२ वस्तजगत अवस्था 
 

शहिद लिन गाउँपासलकामा िति िानेपानीको लासग पायक पने श्रोतको कमी भएकोले गाउँपासलकाले 
सनकै स्थानमा सलफ्ट प्रणालीबाट िानेपानीको व्यवस्था गरेको छ ।गाउँपासलकामा २ वटा नदी र १४ 
वटा िोलािरूलाई स्रोत बनाई िाना ठूला १०३ वटा िानेपानी योिनािरू िंचासलत छन।्  
गाउँपासलकाका १६०० र्रिजरीले सनिी िाराबाट िानेपानी उपभोग गर्दछन ्।३१७१ र्रिजरीले िाबिुसनक 
िाराको पानी प्रयोग गदुछन ् र ९४४ र्रिजरीले मजलको िाराको िानेपानी प्रयोग गदुछन ् । ११५ 
र्रिजररले बोररङको पानीलाई िानेपानीको रुपमा प्रयोग गदुछन ् भने बाकी ६७ वटा र्रिजरीिरूले 
परंपरागत इनार, कज वा, नदीको िानेपानीको प्रयोग गदुछन।् 
 

गाउँपासलकामा ५९ र्रिजरीले फ्लि भएको चहपकुो प्रयोग गदुछन,् ३१४७ र्रिजरीले िेजफ्टक टैक भएको 
चहपकुो प्रयोग गदुछन,् २५३५ र्रिजरीले िािारण चहपकुो प्रयोग गदुछन ्भने चहप ुनभएको र्रिजरी ४५ 
वटा छन ्। यि गाउँपासलकामा केिी ििरीकरण िजँदै गएका बस्तीिरू बािेक अवयत्र िालिम्म र्रको 
र्ोिरलाई र्रमै धयबस्थापन गने गररएको छ। मनकामना मवदीर रिेको के्षत्र र बजकँोटमा टोलबािीले न ै
आपिमा समलेर िरिर्ाइ र र्ोिोरमैला व्यवस्थापन गने गरेका छन ्। गाउँसतर कज हिने र्ोिरको मल 
बनाउने र नकज हिने र्ोिरलाई नष्ट गने गरीवछ । िबै बस्तीिरूमा प्रत्येक र्रिजरीले आर्ज ले उत्पादन 
गरेको र्ोिोरमैला आरै्ले िर्ाइ गने र आफ्नै आगँन करेिा वा बारीमा व्यवस्थापन गने गरेका छन ्। 
यि गाउँपासलकामा िालिम्म अस्पतालिवय र्ोिोर व्यवस्थापन गनज ुपरेको छैन । 
 

६.५.३ प्रमजि िमस्या 
 

नागररकिरूलाई स्वच्छ िानेपानी सबतरण गन ु निक्नज, िानेपानी योिनािरूको ममतु िंभार पद्धसतको 
हवकाि गन ुनिहकदा सबतरण सनयसमत निजनज, गाउँपासलकामा िानेपानी िम्बविी काम गने दक्ष िनशजक्तको 
अभाव िजन ज, िल प्रशोिन गन ुनिक्नज, गाउँपासलकामा रिेका िाना िाना िानेपानीका श्रोतिरूको व्यवस्थापन 
िजन निक्नज, िरिर्ाइ िम्बविी िनचेतनाको कमी िजन ज, आदद मजख्य िमस्यािरू िजन  । 

 

६.५.४ अविर र च जनौती, 
 

क) अविर 

गाउँपासलकाको िेरै स्थानमा मजलिरू िजनज, िानेपानी तथा िरिर्ाइ, केवर िरकार, प्रदेश िरकार र 
गाउँपासलकाको प्राथसमकतामा िजन ज, िानेपानी तथा िरिर्ाइ प्रसत आम उपभोक्तािरूको चेतनामा िमश 
बढोत्तरी िजदै िानज आदद अविरिरू िजन ्। 
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ि) च जनौती 
िानेपानीको गजणस्तरमा बहृद्ध गरी श्वच्छ तथा िर्ा िानपेानीको सबतरण गनज,ु िानेपानीलाई िजहद्धकरण गनज,ु 
सनमाुणासिन िानेपानी योिनािरूको िमयमै सनमाुण िम्पन्न गनज,ु िरिर्ाइ िम्बविी िनचेतना िगाउनज, 
र्ोिरको उजचत धयबस्थापन गनज ुआदद च जनौतीिरू रिेका छन।् 

 

६.५.५ लक्ष्यः पानीिवय रोगमजक्त स्वस््य िमाि सििनुा गने । 

 

६.५.६ उद्दशे्य 

 

१. िबै र्रिजरीमा िर्ा-श्वच्छ िानेपानी उपलधि गराउनज,     

२. िरिर्ाइ िम्बविी उजचत धयबस्थापन गनज ु
 

६.५.७ रणनीसत  

 

१. गजणस्तरीय श्वच्छ िर्ा िानेपानी सबतरण गने 

२. िरिर्ाइको ददगो र उजचत धयबस्था गने 

 

६.५.८ रणनीसत  
 

रणनीसत कायचनीति 
१) गजणस्तरीय श्वच्छ 

िर्ा िानेपानी 
सबतरण गने 

१) िानेपानी र िरिर्ाइलाई उजचत तवरले धयबजस्थत गन ुिानेपानी तथा 
िरिर्ाइ गजरुयोिना तयार गरी लागू गरीनेछ  । 

२) िानेपानीको िमय िमयमा परीक्षण गन ु गाउँपासलकामा िनशजक्त 
िहितको प्रयोगशालाको धयबस्था गरीनेछ । 

३) प्रदजहर्षत िानेपानीलाई प्रशोिन गने प्रणालीिरूको व्यवस्था गरीनेछ । 

४) िानेपानीको सबतरणलाई सनयसमत गन ु िानेपानी तथा िरिर्ाइ 
कायकुताु सनयजक्त गरी िमय िमयमा तासलमको व्यवस्था गरीनेछ । 

५) िानेपानी उपभोक्तािरूलाई िंचालन तथा ममतुको लासग जिम्मेबार 
बनाउनजको िाथै िानेपानी समटर िडान गरी वयजनतम शजलकको धयबस्था 
गरीनेछ । 

६) सनमाुणासिन योिनािरूलाई िमयमै िम्पन्न गररनेछ । 

२) िरिर्ाइ को ददगो 
र उजचत धयबस्था 
गने 

७) शौचालय सनमाुण नभएको र्रिजरीमा शौचालय सनमाुण गन ुिििीकरण 
गररनेछ । 

८) िरिर्ाइ िम्बविी िनचेतना िगाउन हवसभन्न चेतनामूलक कायिुम 
िंचालन गररनछे । 

९) र्ोिर व्यवस्थापनको लासग र्ोिरलाई मोिर बनाउन र्रको र्ोिर 
र्रमै धयबजस्थत गने प्रणालीको हवकाि गररनेछ । 
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६.५.९ प्रमजि कायिुम  

 

क) पासलका आरै्ले गने 

• गजरु योिना तयार गने र कायाुववयन गने 

• प्रयोगशाला स्थापना, धयबस्थापन तथा िंचालन 

• िानेपानी तथा िरिर्ाइ कायकुताुको धयबस्था र सबतरण धयबस्था 
• िानेपानी िंरचनािरूको सनमाुण तथा ममतु 

 

ि) प्रदेश िरकारको ििकायमुा गने 

• िानेपानी प्रिोिन िम्बविी िंरचना सनमाुण 

• प्रदेश स्तरीय िानेपानी योिना सनमाुण 

• प्रयोगशाला स्थापना तथा तासलम 

 

ग) िंर् िरकारको ििकायमुा गने  

• िानेपानी प्रिोिन िम्बविी िंरचना सनमाुण 

• प्रयोगशाला स्थापना र तासलम 

• नीसत सनमाुण 

• िमववय 

 

६.५.१० अपेजक्षत उपलजधििरू 

 

िबै र्रिजरीमा गजणस्तरीय िर्ा-श्वच्छ िानेपानी उपलधि भएको िजनछे । सनमाुणासिन िानेपानी योिनािरू 
सनिाुररत िमयमै िम्पन्न भएका िजने, िानेपानीको परीक्षण गन ु प्रयोगशालाको स्थापना भई िंचालनमा 
आएको िजन,े िानेपानी समटर िडान तथा ममतु िंभार कायकुताकुो धयबस्था भई सनयसमत िानेपानी सबतरण 
भएको िजनेछ, गजरु योिना तयार भई लागू भएको िजन,े शहिद लिन गाउँपासलका पूण ु िरिर्ाइयजक्त 
गाउँपासलका र्ोर्षणा भएको िजने िस्ता प्रमजि उपलजधि िजन ्। 
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पररच्छेद - ७ 

पूवािुार हवकाि 

 
७.१ यातायात पूवािुार 

 

७.१.१ पषृ्ठभसूम 

 

नेपालको िंसबिानले स्थानीय स्तरमा सनमाुण िजन े यातायात प्रणालीिरूको सनमाुण, िंचालन, ममतु आदद 
िबैकज राको असिकार र जिम्मेवारी स्थानीय िरकारलाई ददएको छ । यातायात पजवाुिार, पजवाुिारिरूको पसन 
पजवाुिार िो भने्न मावयता छ ।यातायात भन्नाले िडक मात्र नभइ पदमागिुरू, पजलपजलेिािरू, गोरेटो, 
र्ोडेटोिरू, रेल आदद िबै माग ु र िंरचनालाई िनाउँछ । स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐनले पसन 
स्थानीयस्तरमा सनमाुण िजने यातायात प्रणालीिरूको सनमाणु, िंचालन, ममतु आदद िबै कज राको असिकार र 
जिम्मेवारी स्थानीय िरकारलाई प्रदान गरेको छ ।  

 

७.१.२ वस्तजगत जस्थसत 

 

यि गाउँपासलकामा ठूला र ि-िाना ११९ वटा िडकिरू छन ्। तीमध्य े६० हक. मी. िबयुाम िडक, 

१२ हक. मी. कालोपते्र,  ४६ हक. मी. ग्राभेल २ हक. मी. कंहिट र ५७३.५ हक. मी. िजले िडकिरूको 
ट्र्याक िोलन ेकाम िम्पन्न भएको छ । गाउँपासलकाको िबै वडा केवरिम्म िजले िडकले छोएको छ । 

यि गाउँपासलकामा रणनैसतक मित्वका ७ वटा िडकिरू प्रदेश अवतगतु सनमाुणासिन छन ्त्यि मध्ये १२ 
हक. मी.िडक िाल कालोपते्र िजँदैछ र ४९.५ हक. मी. िमागत रुपमा सनमाुण िजँदैछन ्। १३ वटा 
मित्वपूण ु िडकिरूको सड. हप. आर. गाउँपासलकाले तयार गरेको छ र यी िडकिरूको लम्बाइ 
१५४.०४ हक. मी. छ ।  
 

गाउँपासलकाले िडकिरूलाई धयबजस्थत गन ुिडकको असिकार क्षते्र िडकको मित्वको आिारमा क, ि, 
ग र र् चार शे्रणीमा बसगकुरण गरी िमशः १०.५ ९.५, ७.५ र ४.५, मी िडकको असिकारके्षत्र (राइट 
अर् वे) तोकेको छ । यिैगरी यि गाउँपासलकामा ममतु िंभार नीसत िमेत तयार भई लागू भएको छ । 
गाउँपासलकामा “क” बगकुा िडकिरू २० वटा, "ि” बगकुा िडकिरू १८ वटा, “ग” बगकुा िडकिरू 
७५ वटा र "र्” बगकुा िडकिरू ६ वटा छन ्। गाउँपासलकामा पदासिकारी र िरोकारवालािरूिँग 
भएको अवतकुृया तथा छलर्लमा गाउँपासलकामा िडकिरूको ट्र्याक मात्र िजलेको तर िंचासलत 
िडकिरूको मापदण्डिरू नपजगेकोले यस्ता िडकिरूको स्तर उन्नसत गनज ु पने आवश्यकता रिेको र 
आगामी ददनमा िजले िडकिरूको स्तरोन्नसत गने नीसत रिेको छ । 
 

गाउँपासलकामा पयटुकीय दृहष्टकोणले सनकै मित्वपूण ु४ वटा पदमागिुरू छन ्िाल हयनीिरूको अवस्था 
पसन राम्रो नभएकोले स्तरोन्नसत गनजपुने जस्थसत छ । गाउँपासलकामा कररब ५०० हक. मी. र्ोडेटो बाटो 
रिेको छ शहिद लिन गाउँपासलकामा ४ वटा िडकपजलिरू िंचासलत छन ्र एउटा सनमाुणासिन छ । ३ 
वटा िडकपजलिरूको थप माग रिेको छ ।गाउँपासलकामा २ वटा  (सत्रिजली र बजढीगण्डकी) ठूला नदी र 
२० वटा िाना िोलािरू रिेका छन ्। गाउँपासलकामा िाल १० वटा  झोलजिे पजल िंचासलत रिेकाछन ्
। गाउँपासलकामा यातायातको दृहष्टकोणले सनकै पजवाुिारिरूको सनमाुण प्रारम्भ भएको देजिवछ । सनमाुण 
िजरु भएका यातायातका पजबाुिारिरूलाई िंरक्षण, व्यबजस्थत र स्तरीय बनाइ िंचालन गने गाउँपासलकाको 
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ठजलो जिम्मेबारी रिेको छ । गाउँपासलकाको वडा नं २ मनकामनामा सनिीक्षेत्रबाट िञ्चासलत केवलकार 
रिेको छ। 

 

७.१.३ प्रमजि िमस्यािरू 

 

गाउँपासलका िदरमजकामिम्म पजग्ने कालोपते्र िडक िालिम्म सनमाुणासिन िजन ज,  िडकको सबचमा पने 
िोलािरूमा पजलको कमी िजन ज,  अवय िडकिरू िबयुाम निजन ज,  िडकिरूको ज्यासमती (ज्योमेहट्र) नसमलेको 
िजन ज, िडकको पानी को उजचत धयबस्थापन निजन ज, िडकमा काम गने दक्ष कामदारिरूको कमी िजन ज, 
पदमागिुरू, र्ोडेटोिरू, गोरेटोिरूको स्तरोन्नसत र धयबस्थापन िजन निक्नज, िरोकारवाला सनकाय बीच 
िमववयको कमी िजन ज आदद प्रमजि िमस्या िजन । 

 

७.१.४ अविर र च जनौती 
 

क अविर 

गाउँपासलकाका ९ वटै वडािम्म िडकको ट्र्याक सनमाुण िजन ज, िडक सनमाुणमा िबै पक्ष िकारात्मक िजनज , 

िडक सनमाुण गने सनकाय (िरोकारवाला) सबच िमववय र ििकायमुा बहृद्ध िजने िम्भावनािरू देजिनज, केवर 
तथा प्रदेशिंग िमववय र ििकायमुा बहृद्ध िजन ज, गाउँपासलकामा पजवाुिार िम्बविी नीसत तथा सनयमिरू 
तयार भई लागू िजन ज आदद अविर रिेका छन ्। 

 

ि च जनौती 
सबद्यमान ठजलो िंख्यामा रिेका िजले िडकिरूको स्तरउन्नसत गरी िबयुाम बनाउनज, िडक सनमाुणमा 
ििभासगतात्मक र वाताबरण मैत्री अविारणा अनजिार िडकिरूको सनमाुण काय ु िम्पन्न गनज,ु आवश्यक 
पदमागिुरूको, र्ोरेटोिरूको, गोरेटोिरूको सनमाुण गनज,ु मापदण्ड अनजरुपको दजरीको रे्रोमा िडक पजल तथा 
झोलजिे पजलिरू सनमाुण गनज ुप्रमजि च जनौतीिरू िजन ्।   

 

७.१.५ लक्ष्य 

 

नागररकिरूको यातायातमा पिजँच िजसनजश्चत गने । 

 

७.१.६ उद्दशे्य 

 

िडकिरू िबयुाम बनाउन िडक तथा पजलिरूको हवकाि र सबस्तार गरी यातायात िजगम र िजलभ  
बनाउनज । 

 

७.१.७ रणनीसत 

 

१)  िडकिरूको गजणस्तरमा िजिार गने िबयुाम बनाउन े। 

२)  िडकपजल  झोलजिे पजल तथा पदमागिुरूको सनमाुण तथा सबस्तार गने । 
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७.१.८ कायनुीसत 

रणनीसत कायनुीसत 
१) िडकिरूको 

गजणस्तरमा िजिार 
गने िबयुाम 
बनान े

 

 

 

 

 

 

 

 

१) गाउँपासलकामा ट्र्याक िजलेका िबै िडकिरूको  स्तरउन्नसत गररनछे । 

२) िडक मापदण्ड अनजरुप िडक िंरचनािरू सनमाुण गररनछे । 

३) िोलािरूमा कलभटु तथा पजलिरू सनमाुण गररनछे । 

४) यातायात  गजरुयोिना तयार  गरी लागू गररनछे । 

५) िडक सनमाणु तथा स्तरउन्नसतमा ििभासगतात्मक, बातावरणमैत्री,  अविारणा 
लागू गररन ेछ । 

६) २०७२ को  भ जकम्पबाट प्रभाहवत िडक तथा पद मागिुरू को ममतु तथा 
स्तर उन्नसत गरी आवागमन िजगम र िजचारु गररनेछ । 

७) लागत िाझेदारीको आिारमा िडक  ममतु गन ु उपभोक्तािरूलाई 
जिम्मवेार बनाइन ेछ । 

२) िडकपजल  झोलजि े
पजल तथा 
पदमागिुरूको 
सनमाुण तथा सबस्तार 
गने  

१) मापदण्ड अनजरुप र्ोडेटो तथा वस्ती िोडने पदमागिुरूको  सनमाुण र 
सबस्तार गररनछे    

२) िडक तथा बाटोको सबचमा पने िोला, नदी-नालािरूमा पजल ,कलभटु, 

झोलोिे पजलिरू को सड हप  आर तयार गरी  सनमाुण गररनेछ । 

३) पयटुकीय पदमागिुरूको सनमाुण तथा सबस्तार गररनेछ । 

४) झोलजिेप जलिरूिरूको ममतु तथा िंम्भार गन ु महिलािरूलाई तासलम ददई 
महिला पजल िेरालजको धयबस्था गररनछे । 

५) पजलिरू तथा झोलजिेप जलिरूको सनमाुण गन ुकेवर, प्रदेशिंग ििकाय ुगनजकुा 
िाथै िरोकरवाला सनकायिरू बीच िमववय गररनछे  । 

 

७.१.९ प्रमजि कायिुम 

 

क)  स्थानीय सनकाय आरै्ले गने, 

• यातायात गजरु योिना सनमाुण गने;  

• िडक मापदण्ड तथा नीसत सनयम सनमाुण गने; 

• गाउँस्तरीय मागमुा परेका पजल, कलभटु, र िडक पजलिरू सनमाुण गने; 

• पदमागमुा परेका झोलजि े पजलिरू सनमाुण गने र आवश्यकता अनजिार बैकजलपक माग ु सनमाुण 
गने; 

• िडक, गोरेटो बाटो, पदमागिुरूको ममतु तथा स्तर उन्नसत गने; 

• िभेक्षण कायिुरू गने र सड हप आर तयार गरी सनमाुण प्रहियािरू गने 

 

ि)  प्रदेश िरकारको िियोगमा िम्पन्न गने 

• लामो र बढी प्राहवसिक ज्ञान आवश्यक पने झोलजि ेपजलिरू  अध्ययन तथा सनमाुण गने; 

• प्रादेजशक िडकिरूको सनमाणु गने; 

• पयटुकीय पदमागिुरूको सनमाुण तथा स्तर उन्नसत गने; 

• िरोकारवाला सबच िमववय गने 
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ग)  िंर्ीय िरकारको िियोगमा िम्पन्न गने  

• गाउँपासलकामा िोसडएका लोक मागिुरूको सनमाुण; 

• ठजल ठूला नदीिरूमा पने पजलिरूको अध्ययन तथा सनमाुण गने; 

• रणनैसतक िडकिरूमा पने बिपाकुिरू सनमाुण गने;  

• िरोकारवाला सनकायिरू सबच िमववय गने 

 

७.१.१० अपेजक्षत उपलजधि 

 

यातायात गजरु योिना सनमाुण भएको िजने, िजले िडकिरूको स्तरउन्नसत भई १२० हकसम िबयुाम िडकको 
िजसबिा उपलधि भएको िजने, एक र्ण्टाको रे्रोमा झोलजिे पजलिरू सनमाुण भई वस्तीिरूमा सनबाुि 
आवागमनको िजसबिा प्राप्त भएको िजन,े  िडकको सबचमा पने िडकपजलिरू सनमाणु भई आिा र्ण्टाको 
रे्रोमा िबयुाम िडकमा पिजँच भएको िजने, पयटुकीय पदमागिुरू मापदण्ड अनजिार स्तरउन्नसत भएको  
िजनेछ । 
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७.२ भवन, आवाि बस्ती हवकाि तथा िामाजिक पूवािुार 
 

७.२.१ पषृ्ठभसूम 

 
नेपालको िंहविानले आवािको िकलाई मौलक िकको रुपमा अंसगकार गरी िबै नागररकको िजरजक्षत, 
िजहविायजक्त र वातावरणमैत्री आवािको व्यवस्था िजन जपने उललेि गरेको छ । व्यवजस्थत बस्ती भएमा 
िजरक्षाका िाथै हवकाि गन ुर िेवा प्रवाि प्रदान गन ुििि िजवछ । हवद्यालय, स्वास््य िंस्था, िामजदाहयक 
भवन, िभागिृ िस्ता िामाजिक पूवाुिार नागररकलाई िेवा िजहविाको पिजँच बहृद्ध गने आिारिरू िजन। 
स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐनले राहिय भवन िंहिता तथा मापदण्ड वमोजिम भवन सनमाुण अनजमसत, अनजगमन 
र सनयमन, िरकारी भवन, हवद्यालय, स्वास््य िस्था, िामजदाहयक भवन, िभागिृ र अवय िरकारी भवन तथा 
िंरचनाको सनमाुण र ममतु िंभार, िंचालन र व्यवस्थापन गने, िजरजक्षत बस्ती हवकाि िम्वविी नीसत, 

योिना, कायिुम तिजमुा, कायाुववयन, अनजगमन, सनयमन र मूलयांकनको जिम्मवेारी स्थानीय िरकारलाई 
िजम्पेको छ।  

७.२.२ वस्तजगत जस्थसत  

 

शहिद लिन गाउँपासलकामा िरकारी कायालुय भवन १७ वटा, िामजदाहयक भवन ३० वटा, स्वास््य िंस्था 
भवनिरू ९ वटा रिेका छन ्। गाउँपासलकाको कायालुय भवन सनमाुणासिन रिेको छ । ३ वटा वडा 
कायालुय भवनिरू र प्रिरी चौकी भवन सनमाुणासिन रिेका छन ् ।गाउँपासलकामा रिेका पजराना वडा 
कायाुलय भवन बािेक ६ वटा नयाँ वडा कायालुय भवनिरू िालै सनमाुण िम्पन्न भएका छन ्। शहिद 
लिन गाउँपासलकामा लगभग वस्तीको एहककृत स्वरुप रिेको छ ।गाउँपासलकामा रिेका कररब २०० 
वजस्तिरूमा रिेका ५७८२ वटा सनिी आवाििरू मध्ये िस्ता पाताको छाना भएको ४८६१ वटा, आर. िी. 
िी. ढलान भएको १११८ वटा, ढजंगाको छाना भएको २२४ वटा, िरको छाना भएको ३५ वटा, र बाकँी 
अवय बस्तजको छाना भएका र्र ४१ वटा छन ्।यि गाउँपासलकामा भवन आचार िंहिता लागू गररएको  
छ । गाउँपासलकामा िालिम्म ३५२० र्रिरूले नक्िा पाि गरेका छन ् र भ जकम्प प्रसतरोिी 
छन।्गाउँपासलकामा रिेका ४७ वटा हवद्यालयका आफ्नै भवनिरू छन ्। शहिद लिन गाउँपासलकामा 
२०७२ को मिाभ जकम्पमा ५७६६ वटा र्रिजरी प्रभाहवत भएकोमा झण्डै ९८% र्रिजरीिरू पजन सनमाुण 
िम्पन्न भएका छन ्। यि गाउँपासलकामा मनकामनामाइको  प्रजशद्ध मजवदर लगायत २० वटा  प्रजशद्ध 
मजवदर तथा मठिरू र जशद्ध लिन गजर्ा, रामशािर्ाट आदद प्रजशद्ध स्थानिरू रिेका छन ् । 
गाउँपासलकामा एहककृत र धयबजस्थत वस्ती हवकाि योिना तयार भएको छैन । गाउँपासलकामा िेरैिस्तो 
वस्तीिरू एहककृत स्वरुपमा न ै रिेकाछन ् र गाउँपासलकाको नीसत र कायिुममा पसन एहककृत वस्ती 
हवकाि गरी पजवाुिारयजक्त बनाउन ेरिेको छ।   

७.२.३ प्रमूि िमस्या 
 

२०७२ िालको भकूम्पबाट प्रभाहवत िरकारी, सनिी तथा िाविुसनक िंरचना तथा भवनिरूको 
पजनसनमुाुणको काय ुअझै िम्पन्न भै निक्नज,  केिी स्थानमा रिेका र्रिरू अिजरजक्षत र िोजिमयजक्त स्थानमा 
रिेका कारण पहिरोको िोजिममा रिनज, स्थानीय भवन िंहिता तिजमुा भए पसन पूणरुुपमा लागू िजन निक्नज, 
मौसलक शैलीका भवनिरू हवस्थाहपत िजंदै िानज, स्थानीय दक्ष कामदारको कमी िजन ज,  वस्ती हवकाि योिना 
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निजनज, िोजिमयजक्त र्ना वस्ती,  विार तथा पानी िम्न े स्थानमा ढल सनकाि निजनज आदद प्रमूि िमस्या  
िजन ्। 

७.२.४ अविर तथा च जनौती 

(क) अविर 

व्यवजस्थत वस्ती हवकाि गने नीसत तथा कायिुममा िजन ज, मापदण्ड िहितको भवन िंहिता सनमाुण र 
कायाुववयनको असिकार गाउँपासलकामा िजन ज, पजनसनमुाुणकालासग पजनसनमुाुण प्रासिकरणबाट अनजदान प्राप्त िजन ज, 
िोजिमयजक्त वस्ती िाने व्यवस्था िजन ज,  एहककृत स्वरुपको वस्ती सनमाुण गन ु गाउँपासलका अग्रिर िजन ज,  
स्थानीय सनमाुण िामाग्रीको उपलव्िता िजन ज, २०७२ िालको भकूम्पले नागररकिरूमा िजरजक्षत आवाि 
िम्बविी चेतनामा असभवृहद्ध िजन ज आदद अविर िजन । 

(ि) च जनौती 

क्षसतग्रस्त िंरचनाको पजनसनमुाुण िम्पन्न गनज,ु हवपद् तथा मिामारीमा उपयोग गन ुआइिोलेिन िेवटर सनमाुण 
गनज,ु भवन िंहिताको कायाुववयन गनज,ु मौसलक िस्कृसतको िंरक्षण गरी िंरचना सनमाुण गनज,ु  व्यवजस्थत 
वस्ती हवकाि गनज,ु स्थानीय स्तरमा दक्ष िनशजक्त तयार गनज,ु गजणस्तरीय सनमाुण िामाग्री व्यवस्थापन गनज,ु 
पजनसनमुाुणमा िंलग्न िंस्थािरू वीच िमववय गनज ुआदद प्रमूि च जनौती रिेका छन ्। 

७.२.५ लक्ष्य 

 

िजरजक्षत र उत्थानशील वस्ती हवकाि र सबस्तार भएको िजने । 

 

७.२.६ उद्दशे्य 

 

िजरजक्षत तथा व्यवजस्थत आवाि भवन र एहककृत वस्ती हवकाि गनज ु। 

 

७.२.७ रणनीसत  

 

१) पूवाुिार िहितका एहककृत बजस्त हवकाि गने । 

२)  िजरजक्षत आवाि मापदण्डको हवकािगरी कायावुवयन गने। 

 

७.२.८ कायनुीसत 

 

रणनीसत कायनुीसत 

१) पूवाुिार िहितका 
एहककृत बजस्त हवकाि 
गने 

 

१) स्थानीय भवन िंहिता  पूणरुुपमा लागू गररनछे । 

२) भकूम्पबाट क्षसतग्रस्त भवनिरूको मापदण्ड बमोजिम पजनसनमुाुण िम्पन्न 
गनज ु

३) िजसबिायजक्त एहककृत वस्तीको लासग आवश्यक आिारभतू िेवा िजहविा 
िहितका बस्तीके्षत्र पहिचान गरी सनिीके्षत्र िमतेको ििकायमुा  
पजवाुिारिरूको सनमाुण शजरु गररनछे । 
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४) वस्तीिरूको हवकािमा स्थानीय िंस्कृसत, परम्परा आदद मौसलकता 
झजलकने गरी कम लागत, िजलभ र वातावरणमैत्री प्रहवसिको प्रयोग िजन े
भवनको नमूना सडिाइन  तयार गरी उपलधि गराइनछे। 

५) स्थानीय डकमी र सिकमीिरूलाई िजरजक्षत र्र सनमाणुको तासलम 
ददइनेछ। 

६)  िाविुसनक िग्गा र भवनिरूको लगत िंकलन गरी असभलेि 
राजिनछे। 

७)  गाउँपासलकामा रिेका कररब १७ वटा बिार तथा बिार उवमजि 
के्षत्रमा ढल सनकािको व्यवस्था गररनछे। 

८) वस्तीिरूमा एहककृत िेवा प्रवाि गन ु िमश: व्यवस्था समलाउंदै 
लसगनछे। 

२) िजरजक्षत आवाि 
मापदण्डको 
हवकािगरी 
कायावुवयन गने। 

१) िजरजक्षत आवाि वा भवन सनमाुणको मापदण्ड जस्वकृत गरी कायाुववयन 
गररनछे। 

२)  भकूम्पबाट क्षसतग्रस्त िामाजिक िंरचनािरूको पजनसनमुाुण र पजनस्थाुपना 
गररनछे। 

३) िामजदाहयक भवनिरू वनाएर वस्तीिरूमा एहककृत िेवा प्रवाि गररनेछ। 

४) िाविुसनक िंरचनािरू सनमाुण गदा ुमहिला, िषे्ठ नागररक, वालवासलका र 
अपाितामैत्री  बनाइनछे। 

५) अती सबपन्न  नागररकको लासग ििजसलयत िहित ििकारी आवाि 
सनमाुणलाई प्राथसमकता ददई कायाुववयन गररनछे र िंर्ीय र प्रदेश 
िरकारिंगको ििकायमुा िजरजक्षत आवाि उपलधि गराइने छ । 

 

७.२.९ प्रमूि कायिुम 

 

(क)  गाउँपासलकाले गने 

• क्षसतग्रस्त िंरचनािरूको पजनसनमुाुण  

• भवनको नमूना सडिाइन सनमाुण 

• स्थानीय डकमी र सिकमी तासलम 

• िाविुसनक िग्गा र भवनिरूको लगत िंकलन र असभलेि व्यवस्थापन 

• ढल सनकािको व्यवस्था  

• िामजदाहयक भवन 

• र्ोिर मैला धयबस्थापन 

• िभागिृ 

• महिला, िेष्ठ नागररक, वालवासलका र अपाितामैत्री िंरचना सनमाुण।  
 

(ि)  प्रदेश िरकारको िमववयमा गने 

• िाविुसनक िग्गा र भवनिरूको लगत िंकलन र असभलेि व्यवस्थापन। 

• ििकारी आवाि र असतसबपन्न नागररक आवाि व्यवस्था, 
• िभागिृ र आइिोलेिन िेवटर सनमाुण 

• िमववय 
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(ग)  िंर्ीय िरकारको िमववयमा गने 

• भवन िंहिता अध्याबसिक  

• पजनसनमुाुण  

• भवनको नमूना सडिाइन सनमाुण 

• स्थानीय  प्रासबसिकलाई नया ँप्रसबसि िम्बविी तासलम 

• िभागिृ सनमाुण 

• अती सबपन्न बग ुआवाि सनमाुण 

 

७.२.१० अपेजक्षत उपलजव्ि 

 

भवन िंहिता कायाुववयनमा आएको िजने, भकूम्पबाट क्षसतग्रस्त िंरचनािरू पजनसनमुाुण तथा पजनस्थाुपना भएका 
िजने, आइिोलेिन िेवटर सनमाुण भइिक्ने, १०० िनालाई डकमी, सिकमी तासलम ददइएको िजन,े िामाजिक 
पूबाुिारिरू महिला, िेष्ठ नागररक, वालवासलका र अपाितामैत्री सनमाुण भएको िजन,े िाविुसनक िग्गा र 
भवनको व्यवजस्थत असभलेि तयार भएको िजने, असत हवपन्न वगकुो आवाि सनमाुण भई सनििरूलाई 
उपलधि भएको िजनछे।  
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७.३ सिंचाइ तथा नदी सनयवत्रण क्षते्र 

 
७.३.१ पषृ्ठभसूम 
 

ग्रामीण िनताको िमहृद्धको कृहर्ष उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सिंचाइ मित्वपूण ुपजवाुिारमा पदुछ। 
िंहविानले सिंचाइ िाना िलहवद्यजत ् तथा वैकजलपक उिाु स्थानीय िरकारको जिम्मेवारीमा रािेको छ। 
स्थानीय िरकार िंचालन ऐनले स्थानीयस्तरका सिचँाई प्रणालीको सनमाुण, िञ्चालन, रेिदेि, ममतुिम्भार, 
अनजगमन र मूलयांकन तथा एक मेर्ाबाट िम्मको िलहवद्यजत ्आयोिना तथा वैकजलपक उिाु एवं सिंचाइ 
िम्वविी नीसत कानून योिना मापदण्ड सनमाुण कायावुवयन अनजगमन तथा सनयमनको असिकार प्रदान गरेको 
छ। 

 
७.३.२ वस्तजगत जस्थसत  

 

यि गाउँपासलकामा रिेको कृहर्षयोग्य िसमनको कज ल के्षत्रर्ल ६८.९४ ब.हक.सम. (६८९४िे) छ । 
गाउँपासलकामा िम्मा ३४.७८ ब.हक.सम. (३४७८ िे) सिंचाइयोग्य िसमन रिेकोछ। यि गाउँपासलकामा 
िति सिंचाइ, सिप, सलफ्ट, जस्प्रङ्कल गरी मजख्य मजख्य २० वटा सिंचाइ कायिुम िंचासलत छन ्। िाल 
गाउँपासलका स्तरीय ९ वटा अवय सिंचाइ योिनािरू िंचासलत छन ् र यीनबाट लगभग ५५० िेक्टर 
िसमनमा सिंचाइ भएकोले गाउँपासलका के्षत्रमा िम्मा १२५० िेक्टर िसमनमा सिंचाइ िजहविा पजगेको 
देजिवछ । त्यिका िाथै यि गाउँपासलकामा प्रदेश अवतगतु सनमाुणासिन ६ वटा सिंचाइ योिनािरू रिेका 
छन।् सनमाुणासिन  योिनािरू िम्पन्न भए पश्चात पासलकामा ७०० िेक्टर थप िसमनमा सिंचाइ िजसबिा 
पजग्नेछ । यिैगरी गाउँपासलकामा िति सिंचाइको िाथ िाथै सलफ्ट सिंचाइ, जस्प्रङकल सिंचाइ आददको पसन 
प्रयोग भएको छ।  
 

बजढीगण्डकी, त्रीशजली र दरौदी िस्ता ठूला नदीिरू र अवय सनकै िोलािरू रिेकोले यस्ता नदी र 
िोलािरूले बरे्षनी आफ्नो हकनारको िमीन कटानगरी नदीिवय प्रकोप बरे्षनी बढदै गएको छ। यिैगरी 
यि गाउँपासलकामा िञ्चालन भएका हवकाि सनमाुणका ठूलाठूला योिनािरूमा िथाभाबी प्रयोग गरीने ठूला 
मेशीनरी उपकरणिरूले सनकालने अव्यबजस्थत माटोले पसन बाढी र पहिरोमा बहृद्ध गरेको देजिवछ। नदी 
सनयवत्रण र पहिरो रोकथामलाई धयबस्थापन गन ु गाउँपासलकाले िल उपयोग गजरु योिना तयार गरी 
कावाुववयन गन ुउपयजक्त िजन ेदेजिवछ। 

 
७.३.३ प्रमूि िमस्या 
 

कृहर्षयोग्य िसमनमा सिंचाइ िजहविा पजयाुउन निक्नज, नया ँप्रहवसिमा आिाररत सिंचाइको हवस्तार िजन निक्नज, 
लर्ज उिाुको विजउपयोग िजन निक्नज, प्राहवसिक िनशजक्तको कमी िजन ज, पूवाुिार सनमाुणको उच्च िजन ज, 
यातायातको पूवाुिारको अभावमा लगानी आकर्षणु निजन ज, नददकटान रोक्न नददसनयवत्रण काय ुमाग बमोजिम 
िम्पादन िजन निक्नज, भौगौसलक सबकटताको कारणले तजलनात्मक रुपमा बढी लागत पन ुिानज आदद प्रमूि 
िमस्या िजना।्  
 



82 

७.३.४ अविर तथा च जनौती 
 

(क) अविर 
स्थानीयस्तरका सिंचाइको असिकार स्थानीय िरकारको कायकु्षते्रमा िजन ज, िलश्रोतको उपलव्िता िजन ज, थप 
सिंचाइ आयोिनािरूको िभेक्षण भई रिेको िजन ज, िडक सनमाुणले योिनािरूको लागतमा कमी िजन ेिजँदा 
सिंचाइ योिनािरूको सनमाणुको िम्भावना बढ्दै िानज, सिंचाइ प्रणालीको हवकाि गाउँपासलकाको 
प्राथसमकतामा पनज ुआदद प्रमूि अविरको रुपमा रिेका छन।् 

 

(ि) च जनौती  
सिंचाइयोग्य झण्डै २१०० िेक्टर िसमनमा सिंचाइ िजसबिा सबस्तार गनज,ु िंचासलत सिंचाइ प्रणालीिरूको 
िंरक्षण र ममतु गरी िंचालनमा लयाउनज, सिंचाइमा नयाँ प्रसबसिको प्रयोग गनज,ु नदीिवय प्रकोपको 
वयजसनकरण गनज ुआदद प्रमजि च जनौतीिरू िजन । 

 
७.३.५ लक्ष्य : सिंचाइ िजहविामा बहृद्ध भएको िजन।े 

 
७.३.६ उद्दशे्य : सिंचाइ योग्य िसमनमा सिंचाइ िजहविा हवस्तार गनज।ु 

 
७.३.७ रणनीसत  
 

१)   सिंचाइ प्रणाली हवकाि गने। 
२)  नदी कटान सनयवत्रण गने 
 

७.३.८ कायनुीसत 
 

रणनीसत कायनुीसत 
१) सिंचाइ प्रणाली हवकाि गने। 
 
 

१) गाउँपासलकास्तरको िलउपयोग गजरु योिना तिजमुा  
गररनछे । 

२)  सिंचाइयोिना सनमाुणमा नया ँ प्रहवसिको उपयोग गरी 
सिंचाइ िजहविा हवस्तार गने। 

३) िम्भाव्यता अध्ययन गरी िति सिंचाइ योिनािरूको 
हवस्तार गररनेछ। 

४) िम्भाव्यता िेरी बोरीङ, लजाफ्ट सिंचाइ, जस्प्रङ्कल,्लाजस्टक 
पोिरी आदद उपयजक्त प्रहवसिको उपयोग गरी सिंचाइ 
िजहविा हवस्तार गररनछे। 

५)  ठूला ठूला नदी हकनारका उबरुा भमूजामा निर प्रणालीको 
हवकाि र सबस्तार गरी िीजचत भ जमी बहृद्ध गररनछे।  

६)  सिंचाइ योिनािरूको ममतु गन ुममतु िंभार कोर्ष स्थापना 
गररनछे । 

७)  िंचासलत योिनािरूको ममतु गनज ुपारूाव् यथाथ ुअवस्था 
थािा पाउन योिनाको इवभेजण्ट्र िभे गरजानेछ । 
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१) नदी कटान सनयवत्रण गने २) हकिानिरूिँगको ििकायमुा िाना िाना नददकटान के्षत्र 
पहिचान गरी रोकथाम काय ुगररनछे ।  

३) ठूला नददकटान के्षत्रमा िंर् र प्रदेशिँग िमववय गरी नदी 
सनयवत्रण काय ुिम्पादन गररने छ । 

 

७.३.९ प्रमजि कायिुम      

  

क गाउँपासलका आरै्ले गने 
• िलश्रोत गजरु योिना सनमाुण गने;  
• िलश्रोत उपयोग नीसत सनयम सनमाुण गने; 
• सिंचाइ योिनािरूको िबेक्षण गने र सड हप आर तयार गने; 
• मजिान िम्बविी सबबाद िजलझाएर योिना सनमाुण गने  गराउन;े 
• गाउँपासलका सभत्रको कृहर्षयोग्य िसमन र सिंचाइ प्रणालीिरूको असभलेजिकरण गने ।         

  

ि) प्रदेश िरकारको िियोगमा िम्पन्न गन ु
• ठूला ठूला सिंचाइ प्रणालीिरूको अध्ययन तथा सनमाुण गने; 
• बिज उदे्धश्यीय सिंचाइ प्रणालीिरूको सनमाुण तथा सबस्तार गने; 
• िरोकारवाला सबच िमववय गने । 

 

ग) िंर्ीय िरकारको िियोगमा िम्पन्न गने  
• गाउँपासलकामा बिजउदे्धश्यीय सिंचाइ प्रणालीिरूको सनमाुण गने; 
• ठूला ठूला नदी तथा िोलािरूको अध्ययन तथा सिंचाइ प्रणालीको सनमाुण गने; 
• नदीिवय प्रकोप सनयवत्रण वयजसनकरण गने । 

 
७.३.१० अपेजक्षत उपलजधि 
 
िल उपयोग गजरु योिाना सनमाुण भएको िजनेछ । २१०० िे थप सिंचाइ योग्य िसमनमा सिंचाइ िजसबिा 
पजगेको िजनेछ,  सिंचाइ प्रणालीिरूको हवकाि भई वस्तीिरूमा बेमौिमी तरकारी उत्पादन तथा आयस्तरमा 
बदृद भएको िजनेछ, पासलकामा बिजउद्देश्यीय सिमचाइ प्रणालीको सनमाुण भएको िजनछे । नदीिवय प्रकोप 
वयजसनकरण भएको िजनछे । 
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७.४ हवद्यजत ्तथा वैकजलपक ऊिा ु
 

७.४.१ पषृ्ठभसूम 

 

गाउँको िसमसतको िमहृद्धको लासग उिा ुतथा हवद्यजतको हवकाि असत आवश्यक िजवछ। हवकािको लासग 
सबद्यजत मित्वपूण ुपजवाुिारमा पदुछ। िंहविानले िाना िलहवद्यजत ्तथा वैकजलपक उिाु स्थानीय िरकारको 
जिम्मवेारीमा रािेको छ। स्थानीय िरकार िंचालन    गाउँपासलकालाई एक मेर्ाबाट िम्मको िलहवद्यजत ्
आयोिना तथा बैकजलपक उिाु  , सिंचाइ िम्वविी नीसत कानून योिना, मापदण्ड सनमाुण कायाुववयन  ,  
अनजगमन तथा सनयमनको असिकार प्रदान गरेको छ। 

 

७.४.२ वस्तजगत जस्थसत  

 

शहिद लिन गाउँपासलकामा सत्रशजली, बजढी गण्डकी र दरौदद िस्ता ठूला नदीिरू र अवय १४ वटा िाना 
नदीनदी तथा िोलािरू छन ्। गाउँपासलकाको केिी भाग बजढी गण्डकी िल सबद्यजत पररयोिनामा पसन 
परेको छ यो गाउँपासलकामा िालिम्म कज नै माइिो िाइिो िंचालनमा छैनन ्।गाउँपासलकाको िबै वडािरू 
राहिय प्रिारण लाइनिंग िोसडएका छन।् गाउँपासलकामा रिेका ५४६२ वटा र्रिजरीमा राहिय प्रशारण 
लाइन (नेिनल सग्रड) को सबद्यजत लाइन िोसडएको छ । ३२५ र्रिजरीिरूले िोलार, गोबर ग्याि आदद 
अवय उिाुको श्रोतिरूको प्रयोग गरेको त्याङ्क छ । इविनको लासग बिजिंख्यक र्रिरूले काठ दाउराको 
प्रयोग गदुछन ्। बिार के्षत्रमा रिेका र्रिरूमा एल पी ग्याि र सबिजलीको प्रयोग िजवछ । केिी स्थानमा 
गोबर ग्याि र महितेल, गजइठाको पसन प्रयोग गरेको पाइवछ । 

 

७.४.३ प्रमजि िमस्या 
 

सबद्यजत आपजसतमुा सनयसमतताको अभाव, आसथकु हियाकलापमा सबद्यजतलाई िोडन निक्नज, सबद्यजत लाइनमा 
िडान िामाग्रीिरू कमिोर िजन ज आदद प्रमजि िमस्या िजन । 

  

७.४.४ अविर तथा च जनौती 
 

(क) अविर 

स्थानीयस्तरका सिंचाइ र १ मे.वा. िम्मको िल सबद्यजत तथा वैकजलपक उिाकुो असिकार स्थानीय 
िरकारको कायकेु्षत्रमा िजन ज, िलश्रोतको उपलव्िता, हवसभन्न आयोिनािरूको िभेक्षण िजनज, िडक सनमाुणले 
थप योिनािरू सनमाुणको लागत कम िजन ेिजनाले नयाँ योिना सनमाुणको िम्भावना बढ्दै िानज, िलश्रोत 
हवकाि गाउँपासलकाको प्राथसमकतामा पनज ुआदद प्रमूि अविरको रुपमा रिेका छन।् 

 

(ि) च जनौती  

स्थानीय स्तरमा रिेका नदी तथा िोलािरूबाट लर्ज िल सबद्यजतको सनमाुण गनज,ु नेिनल सग्रडबाट प्राप्त 
सबद्यजत को सनयसमत प्रिारण गरी ददगो सबद्यजत िेवा उपलधि गराउनज, सबद्यजतको प्रयोग उद्योग क्षते्रमा सबस्तार 
गनज ुआदद च जनौतीिरू िजन ्। 

 

७.४.५ लक्ष्य :  िबै नागररकलाई हवद्यजत तथा ऊिाुको पिजँच पजगेको िजने । 

 

७.४.६ उद्दशे्य : िलहवद्यजत ्तथा वैकजलपक उिाुको हवकाि तथा हवस्तार गनज;ु  
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७.४.७ रणनीसत : सबद्यजत आपजसतलुाई सनयसमत गने । 

 

७.४.८ कायनुीसत  

 

रणनीसत कायनुीसत 

१) सबद्यजत तथा वैकजलपक 
उिाकुो हवकाि गदै 
आपजसतलुाई सनयसमत 
गने 

१)  िल उपयोग गजरु योिना तयार गररनछे। 

२)  िम्भाव्यता अध्ययन गरी िाना िल हवद्यजत ्आयोिनाको हवकाि 
र हवस्तार गररनछे। 

३)  गाउँपासलकामा िडान भएको केवरीय हवद्यजत ् प्रशारण लाइनमा 
सनयसमत आपजसतकुो लासग नपेाल सबद्यजत प्रासिकरणमा पिल गरी 
िडान भएका  पोल आदद िामाग्रीिरू स्तरयजक्त र भरपदो हवद्यजत ्
िेवाको उपलधि गराउन पिल गरीनछे।  

४)  सबद्यजतको प्रयोग बत्ती बालन ेबािेक अवय आसथकु हियाकलापमा  
प्रयोग गन ु प्रोतिाहित गररनछे र यिको लासग गाउँपासलकाबाट 
सबशेर्ष ििजसलयतको धयबस्था गरीनछे । 

५)  बैकजलपक उिाु केवर तथा सनिीके्षत्रिंग िमववय गरी वैकजलपक 
उिाुको हवकाि र प्रयोग बढाउन प्रोत्िािन गररनछे।  

 

७.४.९ प्रमजि कायिुम 

  

क) गाउँपासलका आरै्ले गने 

• िलउपयोग गजरु योिना सनमाुण गने  

• िलश्रोत उपयोग िम्वविी नीसत सनयम बनाउन े 

• सिंचाइ योिनािरूको िबेक्षण गने र सड हप आर तयार गने 

• मजिान िम्बविी सबबाद िजलझाएर योिना सनमाुण गने गराउने 
• गाउँपासलका सभत्रको िलश्रोतको श्रोत नक्िा तयार गने                      

ि) प्रदेश िरकारको िियोगमा िम्पन्न गने 

• ठूला ठूला सिंचाइ प्रणालीिरू र िलहवद्यजतको  अध्ययन ,  सनमाुण  र बिजदे्धश्यीय योिना सनमाुण गने 

• ५ मे बाट भवदा ठजलो माइिो िाइिोिरू सनमाुण गने 

• िरोकारवाला सबच िमववय गने 

 

ग) िंर्ीय िरकारको िियोगमा िम्पन्न गने  

• गाउँपासलका मा  बिजद्धेश्यीय सिंचाइ प्रणालीिरूको सनमाणु 

• ठजल ठूला नदी तथा िोलािरूको अध्ययन तथा सिंचाइ प्रणालीको सनमाुण गने 

• िरोकारवाला सनकायिरू सबच िमववय गने 
 

७.४.१० अपेजक्षत उपलजधि 

िल उपयोग गजरु योिाना सनमाुण भएको िजनछे, सबद्यजत आपजती सनयसमत र भरपदो भएको िजनेछ,        
गाउँपासलकामा बिजद्दशे्यीय िल सबद्यजत आयोिनाको सनमाणु भई सिंचाइ िजसबिा िमेत बढेको िजनेछ, शहिद 
लिन गाउँपासलकामा लर्ज तथा िाना उिोगिरूको स्थापना भई िंचालनमा आएको िजनेछ। 
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७.५ िूचना तथा िञ्चार प्रहवसि 
  

७.५.१ पषृ्ठभसूम 
 

िूचना तथा िंचार मासनििरूको लासग अपररिाय ुआिारको रुपमा स्थाहपत भएको छ। िूचना प्रहवसि एवं 
िंचार िजहविाले िंिारलाइ एक िजत्रमा  बािेको छ । यिको मित्वलाई दृहष्टगत गरी िंहविानले िूचना 
िम्वविी िकलाई मौसलक िकको रुपमा व्यवजस्थत गरेको छ।  

 

७.५.२ वस्तजगत जस्थसत  

 

यि गाउँपासलकामा ५५३८ र्र िजरीले मोवाइल प्रयोग गदुछन,्  गाउँपासलकाका ३६६१ र्रिजरीले  
रेसडयो र ४२५५ र्रिजरीमा हट सभ को प्रयोग िजवछ । १११ र्रिजरीमा लैण्डलाइन टेसलर्ोन छ ।१०९ 
र्रिजरीमा कम््यजटरको प्रयोग िजवछ भने १३७ र्रिजरीमा इवटरनेटको िजसबिा रिेको छ।यि 
गाउँपासलकामा   एन हट सि, एन. िेल,  मोबाइल िेवाका िाथै वलड ु सलंक, िज.सब.िज, ब्रौड सलङ्क िस्ता 
इवटरनेट िेवा प्रदायक कम्पनीिरू रिेका छन ्। िंचार िेवा प्रदायक िंस्थािरू सनकै भए पसन र्ोन तथा 
इवटरनेटको नेट वकु सनकै कमिोर छ। गाउँपासलकामा कज नै स्थानीय पसत्रका प्रकािन िजदैन । 

 
७.५.३ प्रमूि िमस्या 
 

लयाण्डलाइन टेसलर्ोन िेवाको पिजँच कम िजनज, मोवाइल तथा इवटरनेट िेवाको पिजँच कमिोर िजन ज, 
इवटरनेट प्रदायक िंस्थािरूको िेवा हवश्विनीय निजन ज, स्थानीय पत्रपसत्रका प्रकाशन निजनज, गाउँपासलकाका 
वडा कायलुयिरूलाई इवटरनेटले िोडन िजचारु िजन निक्नज आदद प्रमूि िमस्या रिेका छन।् 

 

७.५.४ अविर र च जनौती 
 

(क) अविर 

मोवाइल िेवाको पिजँच पजगेको, टेसलसभिन र रेसडयोको प्रयोग वढ्दै गएको, इवटरनेट तथा वाइर्ाइको 
प्रयोग वढ्दै गएको, िूचना िंचार स्थानीय िरकार र िनताको प्राथसमकताको हवर्षय भएको, आिारभतू 
िरकारी िेवामा नागररकको पजिजँच वढाउन िूचना प्रहवसिको प्रयोग गने नीसत रिेको, गाउँपासलका कायालुय 
र वडा कायाुलयलाई िूचना प्रहवसि मैत्री वनाउदै पासलकाको आफ्नै वैब िाइट रिेको िूचना प्रबाि र 
पत्राचारमा ई. िेवाको प्रयोग भइरािेको र प्रबदु्धन र सबस्तार गने नीसत रिेको, गाउँपासलका कायाुलयको 
िूचना ववेिाइटबाट प्रवाि गने गरेको आदद प्रमजि अविर िजन। 

 

(ि) च जनौती 
िबै िाले िंचार माध्यमिरूको पिजँच हवस्तार गनज,ु मोवाइल, इवटरनेट र वाइर्ाईको क्षमता हवस्तार गनज,ु 
गाउँपासलका र वडािरू वीच िूचना िञ्जालीकरण गनज,ु िबै त्यांक र िूचनालाई हवद्यजतीय प्रणालीमा 
आवद्ध गनज,ु अनलाईन प्रणाली मारु्त िेवा प्रवाि गनज,ु स्थानीय पसत्रका प्रकाशन र एर्.एम िंचालन गनज ु
आदद प्रमूि च जनौती िजन। 

  

७.५.५ लक्ष्य : भरपदो िूचना प्रणालीको हवकाि र सबस्तार भएको िजन े

 



87 

७.५.६ उद्दशे्य : िूचना प्रहवसिमैत्री गाउँपासलकाको सनमाुण गनज।ु 

 

७.५.७ रणनीसत : िबै प्रकारका िंचार िजहविािरू हवकाि र हवस्तार गने। 

 

७.५.८ कायनुीसत 

 

रणनीसत कायनुीसत 

१) १) िबै प्रकारका 
िंचार िजहविािरू 
हवकाि र हवस्तार 
गने। 

 

१) लयाण्डलाईन िेवा हवस्तार, मोवाइल र इवटरनेटको क्षमतामा वृद्धी गन ु
िंर्ीय िरकारिंग िमववय गररनेछ।  

२) इवटरनेट प्रदायक कम्पनीिरूिंग िमववय गरी िेवालाई व्यवजस्थत र 
सनयसमत गराइनेछ। 

३) िूचना शािालाई व्यवजस्थत गरी िबै त्यांक एवं िूचनािरूलाई हवद्यजतीय 
प्रणालीमा आवद्ध गरी अद्यावसिक गदै लसगनेछ। 

४) गाउँपासलका र वडािरूबाट प्रदान गररने िेवालाई िमश: अनलाइन 
प्रणालीमा आवद्ध गदै लसगनछे। 

५) कम्पयजटरको प्रयोगमा वृद्धी गरी िमश: कागि रहित गाउँपासलकाको 
रुपमा हवकसित गदै लसगनेछ। 

६) गाउँपासलका, स्थानीय िरकारी कायालुयिरू र वडािरू आददमा िूचना 
िञ्जालीकरण गररने छ। 

७) नागररकिरूलाई कानून वमोजिम ददनजपने िूचना माग भएका वित 
तत्काल उपलव्ि गराउने व्यवस्था गररनेछ। 

८) स्थानीय एर्.एम. र पत्रपसत्रका प्रकाशनमा प्रोत्िािन गररनेछ। 

 

७.५.९  प्रमजि कायिुम 

 

(क) गाउँपासलका आरै्ले गने 

▪ अवतर िरकार िमववय, 

▪ इवटरनेट प्रदायक कम्पनीिरूिंग िमववय,  

▪ त्यांक एवं िूचनािरूलाई हवद्यजतीय प्रणालीमा आवद्धता,  
▪ अनलाइन िेवा,  
▪ िूचना िञ्जालीकरण,  

▪ स्थानीय एर्.एम. िंचालन तथा पत्रपसत्रका प्रकाशन 

 

(ि) प्रदेश िरकारको िमववयमा गने 

▪ िंचार प्रहवसिको क्षमता हवकाि  

▪ िूचना िञ्जालीकरण 

▪ िमववय 
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(ग) िंर्ीय िरकारको िमववयमा गने 

▪ टावरिरूको सनमाुण 

▪ अवतर िरकार िमववय 

▪ िूचना मािांमागकुो आवद्धता िम्वविी अध्ययन । 

  

७.५.१०  अपेजक्षत उपलजव्ि 

 

८० प्रसतशत नागररकमा मोवाइल िेवा, ५० प्रसतशतमा इवटरनेट, ५० प्रसतशतमा र्रपररवारमा 
टेसलसभिनको गजणस्तरीय पिजँच पजगेको िजने, त्यांक तथा िूचनािरू हवद्यजतीय प्रणालीमा आवद्ध भएको िजने, 
िूचनािरूको िञ्जालीकरण भएको िजने, अनलाइन िेवा शजरु भएको िजने, कायाुलयिरूमा ६० प्रसतशत 
कागिको प्रयोग र्टेको िजनछे। 
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पररच्छेद- ८ 
वन वातावरण तथा हवपद् व्यवस्थापन 

 

८.१  वन, वातावरण िैहवक हवहविता तथा र्ोिोरमैला व्यवस्थापन 

८.१.१ पषृ्ठभसूम 

 

वन, वनस्पसत, ववयिवतज, िैहवक हवहविता, िलािार व्यवस्थापन, िलवायज पररवतनु र हवपद् व्यवस्थापन 
कृहर्ष, पशजपालन, उद्योग, रोिगारी तथा ददगो हवकािका लक्ष्य प्रासप्तको लासग मित्वपूण ुअवतरिम्बजवित 
हवर्षयका रूपमा रिेका छन।् नेपालको िंहविानले वन, वातावरण, िैहवक हवहविता, िलवायज पररवतनु र 
हवपद् व्यवस्थापन तीनवटै तिका िरकारको कायकेु्षत्रसभत्र िमावशे गरी यि िम्बविी नीसत, कानून र 
रणनीसत तय गरी लागू गनजपुने व्यवस्था गरेको छ भन ेवातावरण िंरक्षण, िैहवक हवहविता, िलािार र 
ववयिवतज िंरक्षणलाई स्थानीय िरकारको असिकार क्षते्रसभत्र राजिएको छ । स्थानीय िरकार िञ्चालन 
ऐनले पसन यी क्षते्रलाई स्थानीय तिको आवसिक तथा वाहर्षकु योिनामा अवतरिम्बजवित हवर्षयका रूपमा 
िमावशे गरी कायाुववयन गने प्रसतबद्धता दशाुएको छ। िलवायज पररवतनु र िैहवक हवहविताको हवनाश 
िबैभवदा ठूला र िलदोबलदो वातावरणीय िमस्याको रूपमा उिागर भएको छ । यिैले स्वच्छ र स्वास््य 
वातावरणमा बाँच्न पाउन ेनागररकको मौसलक िकको िंरक्षण गन,ु प्राकृसतक स्रोतको िमजजचत उपयोग एवं 
ददगो व्यवस्था गन ुवातावरण र हवकाि बीच िवतजलन कायम गन ुतथा प्राकृसतक स्रोत वातावरण र िैहवक 
हवहविता िंरक्षण गन ुआवश्यक िजवछ ।  
 

८.१.२ वतमुान जस्थसत 

शहिद लिन गाउँपासलकामा वन क्षेत्र कज ल भसूमको कररब ४६.२३ प्रसतशत रिेको छ र यि अवतगतु ५३ 
वटा िामजदाहयक वन (मिािरँ्मा आबद्ध ३९ मात्र), १३ वटा कबजसलयती वन र ४ वटा सनिी वन रिेको 
छ । वन कायाुलयको असभलेिअनजिार दताु भएका एउटा सनिी वनको झवडै ०.१४ िेक्टर के्षत्रर्ल 
रिेको छ ।यो गाउँपासलका िमजवर ितिबाट झवडै १४३ समटर देजि १६५३ समटरिम्मको उचाइमा 
रिेको पिाडी भभूाग रिेकोले िरातलको उचाइ, भौगसभकु बनावट, भसू्वरूप, पिाडी पािा र पानी ढलोले 
िावापानीको अवस्थामा िामावय हवहविता रिेको छ । यिाँका असिकाँश वस्तीिरू ३५३ मीटर देजि 
११७८ मीटरको उचाइमा ५ सडग्री देजि ३० सडग्री स्लोप भएको िमीनमा बनेका छन।्यिाँ वाहर्षकु 
औित १५०० समसलसमटर बर्षाु िजने गरेको पाइवछ । 

शहिद लिन गाउँपासलकाको िमीनको उचाई, सभरालोपन र डाडँाको मोिोडा (रे्ि) ददशा 

ि.ि. भमूीको उचाइ भमूीको सभरालोपना डाडँाको मोिडा 

 उचाइ (मीटर) क्षते्रर्ल (वग ु
हक.सम.) 

सभरालोपना 
(सडग्री) 

क्षते्रर्ल 
(वग ु

हक.सम.) 

डाडँाको मोिडा (ददशा) क्षते्रर्ल (वग ु
हक.सम.) 

 १८३-४९३ मी २३.४२ ०-१० ८.४८ उत्तर र उत्तर पजव ुमोिडा २७.०० 

 ४९३-७१९ मी ४०.६५ १०-२० ३८.८३ पजव ुर दजक्षणपजव ुमोिडा ४०.११ 
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 ७१९-९२६ मी ४४.२७ २०-३० ५८.५७ दजक्षण र दजक्षणपजश्चम मोिडा ३७.७६ 

 ९२६-११७८ मी २९.९५ ३०-४० ३२.५७ पजश्चम र पजश्चमउत्तर मोिडा ३४.३२ 

 ११७८-१६५३ मी १०.७४ ४०-७२.४९ ९.८० उत्तर मोिडा ९.०२ 

यि गाउँपासलकाको भबूनौट िेतीपाती र मानब बिोबािको लासग उपयजक्त रिेको, वनके्षत्र वातावरण 
िवतजलन कायम गन ुपयाुप्त रिेको देजिवछ । यिाँ रिेको नदी प्रणाली र ठूलािाना नददिरूको प्राच जयतुाले 
सिंचाइ, मत्स्यपालन र नगदेबाली िेती तथा वातावरणीय िवतजलनको दृहष्टले िमते उपयजक्त देजिवछ । 

यि गाउँपासलकामा पाइने वनस्पसतिरूमा िाल, सििौ, िोटेिलला, जचलाउने, कटजि, सिमल, िाि, िरो, 
बकाइनो, ििज,ु िस्ता प्रिासत पाइवछन ्भने िडीबजटीको िकमा कज ररलो, अमला, तेिपात, िललाको िोटो 
आदद पाइवछन। ववयिवतजिरूमा जचतजवा, मगृ, बाँदर, िरायो, स्याल, वन सबरालो, भालज, िप,ु वयाउरीमजिो, 
छेपारो, मलिाँप्रो आदद र चराच जरुिीमा िजरेली, लापजछे्र, पानीिाँि, गौथली, काग, जचल, बकज लला आदद 
रिेकाछन ्। 

र्ोिोरमैला हवििनु िम्बविमा र्रर्रमै व्यवस्थापन गने गररएको र िालिम्म र्ोिोरको पररमाण थोरै िजँदा 
र्ोिोरमैला हवििनुको ठूलो िमस्या देजिएको छैन । तर ििरीकरण िजँदै गएका बिार केवरिरूमा यो 
िमश िमस्याको रुपमा बढ्ने देजिवछ। 

८.१.३ प्रमजि िमस्या 
 

वनके्षत्रको अथतुवत्रमा उललेख्य योगदान िजनेगरी व्यविाहयक रुपमा व्यवस्थापन गन ुनिहकनज, इविनको 
लासग दाउरामा सनभरुता बढी िजन ज, िाविुसनक िग्गामा वन तथा वृक्षारोपण आवश्यक मात्रामा िजन निक्नज, 
िरकारी वन के्षत्रमा असतिमण िजनज, िंगलमा आगलागी र चोरी सिकारीका कारण मित्वपूण ुवनस्पसत र 
ववयिवतज र चराच जरुिीको हवनाश िजन ज, वन प्राहवसिक कमचुारीको वयून उपजस्थसत िजन ज, वनको उत्पादनशील 
उपयोगको काययुोिना नबन्नाले वन पैदावार चोरी सनकािी बढ्नज, िरोकारवाला सनकाय र वन कायाुलय 
बीच िमववयको कमी िजन ज, वातावरणीय चेतनाको कमी िजन ज, हवकाि र वातावरण बीच उजचत िवतजलन 
समलाउन निहकनज, पहिरो सनयवत्रण गन ु निक्नज, िलवायज पररवतनु, असतबर्षा,ु बाढीपैरो आददको िूचना 
तललोतििम्म पजयाुउन निक्नज, आदद यि के्षत्रका िमस्या िजन ्। 
 

८.१.४ अविर र च जनौती 
 

क) अविर 
वन, ववयिवतज, िैहवक हवहविता, िलािार, िंरक्षण, िलवायज पररवतनु वातावरण िंरक्षण तथा हवपद् 
व्यवस्थापनको हवर्षय िंहविानद्वारा नै स्थानीय तिको असिकार के्षत्रसभत्र िमेत िमावेश गररनज, यी हवर्षय 
िम्बविी नीसत, कानून, मापदण्ड तथा योिनाको कायाुववयन र सनयमन िम्बविी हवर्षय गाउँपासलकाको 
असिकार के्षत्रसभत्र रिनज, िबै वडामा िामजदाहयक वन िजन ज, वन पैदावारिवय उद्योग स्थापनाको िम्भावना 
िजन ज, िडीबजटी िंकलन, सनकािी र बिारीकरणबाट आयआिनुको िम्भावना िजन ज, िामजदाहयक वन उपभोक्ता 
िसमसतले वन पैदावार सबिी तथा उपयोग िम्बविी आफ्नो कायिुमको वाहर्षकु योिना बनाई 
गाउँपासलकाबाट स्वीकृत गराउनजपने र वन पैदावार सबिीबाट प्राप्त आयको दश प्रसतशत गाउँपासलकाको 
िजञ्चत कोर्षमा िम्मा गनजपुने कानूनी व्यवस्था िजन ज, स्थानीयस्तरमा िररत क्षते्रको िंरक्षण र प्रवद्धनु िजन ज, 
र्रर्रमै र्ोिोरमैला व्यवस्थापन गनज,ु ५-६ वटा गैिििरूको र्ोिोरमैला व्यवस्थापनमा ििकाय ु िजन ज, 
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ठूला पहिरो सनयवत्रणमा िंर्ीय भ ूतथा िलािार िंरक्षणको चािो रिनज आदद िस्ता अविर रिेका छन ्। 
 
ि) च जनौती 
वन, वातावरण िंरक्षण र िैहवक हवहविता, िलािार, ववयिवतज िंरक्षण, िलवायज पररवतनु तथा हवपद् 
व्यवस्थापन राहिय, प्रादेजशक नीसत, कानून, रणनीसत तथा मापदण्डको स्थानीयकरण गनज,ु गाउँ 
अथवु्यवस्थामा वन क्षेत्र उललेख्य योगदान िजनेगरी वनको हवकाि, हवस्तार तथा उपयोग गनज,ु िामजदाहयक 
वन व्यवस्थापनमा गाउँपासलकाको भसूमका बहृद्ध गनज,ु चोरी सिकारी सनयवत्रण गनज,ु आगलागी सनयवत्रण गनज,ु 
वन तथा वातावरणको हवकाि िंरक्षणलाई स्थानीय आयआिनुिँग आबद्ध गनज ुइविनको लासग दाउराको 
सनभरुता र्टाउनज, अवतर ति िमववय गनज,ु पहिरो सनयवत्रण गरी वस्तीका िोजिम र्टाउनज आदद च जनौती 
देजिएका छन ्। 
 

८.१.५ लक्ष्य 
 

वन, िैहवक हवहविता, वातावरण तथा िलािार िंरक्षणबाट ग्रासमण अथतुवत्रमा योगदानमा  बहृद्ध िजन।े 
 

८.१.६ उद्दशे्य 
 

१) हवकाि र वातावरणवीच िवतजलन कायम गदै वनक्षते्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बहृद्ध गनज ु। 
२) र्ोिर मैला व्यवस्थापनको स्थानीय रणनीसत तिजमुा तथा कायावुवयन गने 

 

८.१.७ रणनीसत 

 

१) वनको िंरक्षण, िम्बदु्धन, तथा व्यवस्थापन गरी अथतुवत्रमा वनके्षत्रको योगदान बढाउने,  
१) िलािार के्षत्रको िंरक्षण, भकू्षय र पहिरो सनयवत्रण गने,  
२) र्ोिोरमैलाको व्यवस्थापन गने । 
 

८.१.८ कायनुीसत 
 

रणनीसत कायनुीसत 

१) वनको िंरक्षण, 

िम्बद्धुन   तथा 
व्यवस्थापन  
गरी  अथतुवत्रमा 
वनक्षेत्रको 
योगदान बढाउने  

१) गाउँपासलकामा रिेका िामजदाहयक, कबजसलयती वन उपभोक्ता िसमसतलाई 
यिको क्षते्र, वनस्पसत, बजिान, िैहवक हवहविता तथा िडीबजटीको लगत 
िंकलन गरी काययुोिना तयार गनमुा िििीकरण गररनछे र म्याद 
िहकएका काययुोिना नवीकरण गररनछे । 

२) कवजसलयती वन, िासमकु वन र सनिी वनको िमजजचत रूपमा िंरक्षण, 
िंबदु्धनमा िििीकरण गररन ेछ। 

३) गाउँपासलकामा स्थानीय आवश्यकतानजिार बोटसबरुवा उत्पादन गने गरी 
वन निरुी स्थापना गररनेछ । वन निरुी स्थापना गन ु िामजदाहयक वन 
उपभोक्ता िसमसतलाइु प्रोत्िाहित गररनछे ।   

४) स्थानीय वन उपभोक्ता िमूििरू र सनिीवनबाट उत्पादन िजन े काठ, 
दाउरा, स्याउला र र्ाँिपात िस्ता वन पैदावारको माग र आपूसत ु वीच 
िवतजलन कायम गन ुिििीकरण गररनछे । 
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५) वन, वनस्पसत, ववयिवतजको असतिमण र चोरी सनकािी सनयवत्रण गन ु
जिलला वन कायाुलयलाई िियोग र िििीकरण गररनछे  

६) िामजदाहयक तथा कबजसलयती वन र िरकारी वनमा स्थानीय िनताको आय 
आिनु र वन िंरक्षणिँग िम्वजवित हवसभन्न कायिुमिरू िञ्चालन गरी 
वनस्रोत मासथ स्थानीय बासिवदाको अपनत्वको भावना हवकाि तथा 
स्थानीयस्तरमा रोिगारी प्रवद्धनु र िनताको िमहृद्धमा योगदान बहृद्ध 
गररनछे । 

७) सनिी वन हवकाि र िंरक्षणलाई प्रोत्िाहित गररनछे र वन कायाुलयिँग 
िमववय गरी त्यिको व्यवस्थापन तथा बिारीकरणमा िििीकरण गन ु
कानून बनाई कायाुववयन गररनेछ। 

८) वनिंगललाई आगलागीबाट िोगाउन िनचेतनाका िाथै अजग्न सनयवत्रणका 
उपाय अवलम्बन गन ुप्रोत्िािन गररनछे । 

९) वन उपभोक्ता िमूिको क्षमता हवकािको कायिुम िञ्चालन गररनछे । 
१०) वन क्षेत्रका िरोकारवालािरू, स्थानीय सनकाय, गैरिरकारी िंर् िंस्थािगँ 

िमववय गररनेछ ।  
११) सनिी क्षते्रलाई काठ, दाउरा, कासलि, मगृ िस्ता ववयिवतज पालनका 

लासग प्रोत्िाहित गरी त्यिको दताु, सनयमन तथा बिारीकरणमा िियोग 
पजयाुइनछे । 

२) िलािार क्षते्रको 
िंरक्षण, भकू्षय र 
पहिरो सनयवत्रण 
गने  

१) १३ वटा िोला तथा १२ वटा पहिरोिरूको िंरक्षण गनजपुने क्षते्रको 
पहिचान, िवेक्षण गरी असभलेि गररनेछ । 

२) पहिचान भएका पहिरोिरू सनयवत्रण गन ु तिगत िरकार र स्थानीय 
िनतािँग ििकाय ुगररनछे । 

३) िलािार िंरक्षण र भकू्षय सनयवत्रणलाई योिना प्रहियामा िमावेश गरी 
व्यवस्थापन गररनेछ । 

४) िोलिािोलिीिरूमा चेक याम बनाई सनयवत्रणको काय ुगररनछे । 
५) बर्षाुको पानी िंकलन र िलािार िंिक्षण गन ुडाँडािरूमा पोिरी सनमा,ु 

मजलिरूको िंरक्षण, नदी िोलाको िलािार क्षते्रको िंरक्षणको कायिुम 
िञ्चालन गररनछे । 

६) िलािार व्यवस्थापन गदाु िलवायज पररवतनु अनजकज लन िम्वविी 
कायिुमिरूलाई िमेत मूलप्रवािीकरण गररनछे । 

३) र्ोिोरमैलाको 
व्यवस्थापन गने  

१) र्र, आगँन र बिार के्षत्र िरिर्ाइयजक्त बनाउन र्ोिोरमैला 
व्यवस्थापनका कायिुम िञ्चालन गररनेछ । 

२) उत्पादन िजन े र्ोिोरलाई कज हिने, पजन: प्रयोग िजन े र र्ासलने गरी 
वगीकरण गररनछे । 

३) गाउँपासलकामा रिेका १७ वटा बिार के्षत्र (बजंकोट िाधदी भवज्याङ, 
पोिरी डाँडा, लाके डाँडा देउराली, नाम्िजङ छलानीचोक, बनलेी चोक, 
जचिान डाँडा, बाँिकोट बिार, हपपल छाप बिार, बतािे, तीनमान,े िजम्ली 
चौतारा, रागीनािपजरी, मनकामना बिार, रामशािर्ाट, मैलजङ, िहटया, 
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छापथोक, िजसलङटार आदद) को र्ोिोरलाई व्यवजस्थत गन ु व्यवस्थापन 
िसमसत गठन गरी व्यवस्थापनका लासग जिम्मवेारी ददइनछे ।  

४) कज हिने र्ोिोरलाई कम्पोष्टको रूपमा प्रयोग गन ुप्रोत्िाहित गररनछे । 
५) पजनः प्रयोग गररन ेर्ोिोरलाई सबिी हवतरणको िंस्थागत रूपमा िंकलन 

गरी सनकािी गन ु सनिी के्षत्रिगँ ििकाय ु गररनेछ र यिरी सनकािी 
भएको र्ोिोरको आयलाई सनदेजशका तयार गरी िम्बजवित िसमसत र 
गाउँपासलकामा रिने गरी व्यवस्था गररनछे । 

६) गाउँपासलकामा रिेका बिार क्षेत्रमा व्यवजस्थत नाली र ढलको व्यवस्था 
गररनछे । 

७) स्थायी डजम्पङ िाइट सनमाुणको लासग स्थानको िोिीगरी हवस्ततृ 
िम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ । 

 

८.१.९ प्रमजि कायिुम 

क) गाउँपासलका आरै्ले िञ्चालन गने 
• िामजदाहयक वनको लगत तयारी र काययुोिना तिजमुा र स्वीकृसत 
• वन, पैदावार व्यवस्थापन र बिारीकरण 
• अजग्न सनयवत्रण 
• अवतर सनकाय, अवतर ति िमववय र ििकाय ु
• भ ूतथा िलािार िंरक्षण र पहिरो सनयवत्रण  
• र्ोिोरमैला व्यवस्थापन 
• क्षमता हवकाि 

ि) प्रदेश िरकारको िमववयमा गने 
• िामजदाहयक, सनिी, िासमकु तथा राहिय वनको वगीकरण  
• राहिय वनको िंरक्षण र िम्बद्धुन 
• भकू्षय सनयवत्रण र िलािार िंरक्षण 
• अजग्न सनयवत्रण 
• चोरी सिकारी सनयवत्रण 

ग) िंर्ीय िरकारको िमववयमा गने 
• स्रोत पररचालन 
• िामजदाहयक वनको पैदावार, नदीिवय प्राकृसतक स्रोतको सबिी र सनयमन 
• अवतर ति िमववय 

८.१.१० अपेजक्षत उपलजधि  

योिना अवसिको अवत्यिम्ममा वन निरुीको स्थापना भएको िजने, वन क्षते्रमा कृहर्षवनको लासग प्रयोग गने 
प्रारुप बनाइने, वातावरण िंरक्षण िम्बविी स्थानीय नीसत, कानून, मापदण्ड, िररत के्षत्रमा २ प्रसतशतले 
वृहद्ध भएको िजन,े प्रारजम्भक वातावरणीय परीक्षण कायहुवसि लागू भएको िजने, हवद्यालय तिमा वातावरण 
िंरक्षण िम्बविी असभमजिीकरण र वातावरणीय िचेतना असभवहृद्ध िम्बविी कायिुमिरू िञ्चालन भएको 
िजने र पहिरो सनयवत्रण भएको िजनछे । 
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८.२ िलवायज पररवतनु र हवपद् व्यवस्थापन 
८.२.१ पषृ्ठभसूम  
 

नेपालको िंहविानले िलवायज पररवतनु र हवपद् व्यवस्थापनलाई तीनवटै तिका िरकारको कायकु्षते्रसभत्र 
िमावशे गरी आ-आफ्नो तिमा यी हवर्षय िम्बविी नीसत, कानून, रणनीसत र मापदण्ड तिजमुा गरी लागू गन ु
िहकन ेव्यवस्था गरेको छ। स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐनले पसन स्थानीय तिको आवसिक तथा वाहर्षकु 
योिनामा िलवायज पररवतनु, अनजकज लन, हवपद् व्यवस्थापन िस्ता अवतरिम्बजवित हवर्षयलाई िमावशे गरी 
कायावुवयन गररनजपने व्यवस्था गरेको छ। 
 

८.२.२ वतमुान जस्थसत 
 

यि गाउँपासलकाको छज िै िलवायज िम्बविी त्यांक नभएकोले जिललाको औित त्यांकलाई आिार मावदा 
गमी मौिममा असिकतम तापिम ३२ सडग्री र वयूनतम तापिम १५ सडग्री िेजलियि वररपरर पजग्छ। 
आर्षाढ महिनाबाट मनिजनी वर्षाु िजन ेिजँदा जिललाको अवय भागमा िस्तै यि गाउँपासलकामा पसन पानी पन ु
थालदछ र तापिममा कमी भएको मििजि िजवछ । यि गाउँपासलका अिार र िाउनमा असिकतम ७०० 
समसलसमटरिम्म वर्षाु िजवछ भने हिउँदका महिनािरूमा यिको मात्रा नगवय रिवछ र वाहर्षकु औित १५०० 
समसलसमटरिम्म वर्षाु िजन ेगदुछ । िलवायज पररवतनुका कारण िावािजरी, चिाङ, िडेरी, असिना, पहिरो 
िस्ता प्रकोपका र्टना पसन िजने गरेका छन ्र हयनको नकारात्मक अिर िनिीहवकाका आिारिरू कृहर्ष, 
वन, िैहवक हवहविता, भौसतक पूवाुिारका क्षते्रमा पने गरेको छ । पररणामस्वरूप िरेक वर्ष ु िनिन, 
िीहवकोपािनु र भौसतक िंरचनािरूमा क्षसत पजग्ने गरेको छ।िन ्२०२१ मा वन तथा वातावरण मवत्रालय 
तयार गरेको िंकटािन्नता तथा िोजिम हवश्लरे्षण अध्ययनले नेपालको िमग्र िंकटािन्न हवश्लरे्षण अनजिार 
गोरिा जिलला असत उच्च िोजिममा रिेको देिाएको छ। 
 

यि गाउँपासलकामा रिेका ठूला िाना पहिरोिरू िस्तै असमलेपानी पोिरी ररकथाप (५० र्र िमस्यामा), 
ढाक चौतारी पहिरो, लजिीिोला पहिरो, िलदेबी मा हव को ठजलोपहिरो, ित्री िोह्रिाते पािोपहिरो, पहिरेनी 
पािो पहिरो, नामरुङ थान, हपपालछाप पहिरो, सतनर्रे पहिरो, अंिेरी नेवार वस्तीको पहिरो, तोरेन प्रा हव 
पहिरो, ित्री तललो गाउँ पहिरो, ित्री बैरेजण चौर पहिरो, र वडा नं ९ को िानो पहिरो िमेत गरी १२ 
वटा पहिरोले िोजिम सििनुा गरेको छ । 
 

२०७२ िालको भकूम्पले कररब ९० प्रसतशत र्रिरू क्षसतग्रस्त भएकोमा कररब ९५ प्रसतशतको 
पजनसनमाुण िम्पन्न भैिकेको छ । यद्यहप बढ्दो अव्यवजस्थत बिोबाि तथा शिरीकरण, गररबी तथा 
िनचेतनाको कमी, कमिोर भौसतक िंरचना सनमाुण, िूचनामा ििि पिजँचको कमी र प्रभावकारी हवपद् 
पूवतुयारी िजन निक्दा यि गाउँपासलकामा पसन हवपद् व्यवस्थापनको च जनौती िमेत बढेको देजिवछ ।  
 

गाउँपासलकामा स्थानीय हवपद् व्यवस्थापन िसमसत गठन भई कोसभड-१९, तथा अवय िा-िाना आउन ेहवपद् 
कायकुो व्यवस्थापन गने गररएको छ । दजई वडामा वडास्तरीय हवपद् व्यवस्थापन िसमसत िमते गठन 
भएको छ ।  
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८.२.३ प्रमजि िमस्या 
 

िलवायज पररवतनु र हवपद् व्यवस्थापन िम्बविी यथाथ ु त्यांक उपलधि निजनज, यि िम्बविी स्थानीय 
नीसत, कानून र मापदण्ड तिजमुा िजन निक्नज, िीहवकोपािनुका लासग प्राकृसतक स्रोतिरू र वर्षाुतको पानीमा 
असिक सनभरु रिनज, िलवायज पररवतनुको कारण असतबहृष्ट िजन ज र िडेरी पनज,ु  बाढी, पहिरो, िडेरी, 
िावािजरी, मानव रोगको मिामारी, असिना, चिाङ, कृहर्षमा रोग हकरा र समचािा प्रिासत िस्ता प्रकोपिरूले 
स्थानीय स्तरमा प्रत्यक्ष रूपमा अिर परेको मििजि िजन ज, स्थानीय िलवायज पररवतनु अनजकज लन काय ुयोिना 
लागू गन ुप्राहवसिक िनशजक्त र आसथकु स्रोतको कमी भई वातावरण िंरक्षण, िलवायज पररवतनु तथा हवपद् 
व्यवस्थापन िम्बविी काय ुिेने िम्पकु व्यजक्त न तोहकनज तथा िलवायज पररवतनु अनजकज लनका कायिुमिरू 
व्यवजस्थत काय ुयोिना बनाई कायाुववयन िजन निक्नज, िंगलमा आगलागी, चिाङ आददका र्टनामा वृहद्ध 
िजन ज, ििरे िोला भएको कारणले कटान तथा भकू्षयको िोजिम रिनज, स्थानीय वातावरण िसमसतको क्षमता 
कमिोर रिनज बरे्षनी प्राकृसतक तथा गैरप्राकृसतक हवपद्ले िीउ िनका िाथै, िाविुसनक सनिी िम्पजत्त, 
भौसतक िंरचनािरू िमते प्रभाहवत िजन ज आदद यि के्षत्रका प्रमजि िमस्या िजन ्।  
 

८.२.४ अविर र च जनौती 
 

क) अविर 
केवरीयस्तारमा िलवायज पररवतनु र हवपद् व्यवस्थापन िम्बविी नीसत, कानून, रणनीसत तिजमुा भई 
कायाुववयनमा रिनज, नेपाल िरकारको स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन २०७४, हवपद् िोजिम वयूनीकरण 
तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४, वातावरण िंरक्षण ऐन २०७६, िलवायज नीसत २०७६,र दीगो हवकाि 
लक्ष्य अवतगतु िलवायज पररवतनु रणनीसत कायाुववयनमा रिनज, स्थानीयस्तरमा िलवायज अनजकज लन काय ु
योिना तथा हवपद् िोजिम वयूनीकरण, व्यवस्थापनलाई मूलप्रवािीकरण गने नीसत सलइनज, वयून काबनुमजिी 
तथा वातावरण मैत्री हवकाि अवलम्बनका काय ु गनज,ु स्थानीय तिलाई हवपद् व्यवस्थापन गने र यि 
िम्बविी कायिुँग िम्बजवित िंस्थािरूलाई िमववय र ििकाय ु गन ु िक्न े गरी कानजनी व्यवस्था िमेत 
रिेको िस्ता अविरिरू रिेका छन ्। 
 
ि) च जनौती 
स्थानीयस्तरमा िलवायज पररवतनु िम्बविी आसिकाररक त्यांक कायम गनज,ु स्थानीय िलवायज अनजकज लन 
काययुोिना लागू गनज,ु िलवायज अनजकज लन िम्बविी िनचेतना असभवृहद्ध गनज,ु िलवायज पररवतनु अनजकज लन 
िंरचना सनमाुण गनज,ु कृहर्ष तथा वन के्षत्रमा िलवायज अनजकज लन प्रहवसिको उपयोग बढाउनज, िलवायज 
पररवतनुबाट िजने क्षसत कम गनज,ु िलवायज पररवतनुको अिरबाट प्रभाहवत गररब, हवपन्न, महिला, 
बालबासलका, वदृ्धवृद्धािरू, िािन स्रोतमा कम पिजँच भएका र्रिजरीलाई िेवा र टेवा ददनज र िेतबारीमा 
रािायसनक मलको प्रयोग सनरुत्िाहित गरी िैहवक प्रहवसिको उपयोग बढाउनज, गाउँपासलकामा हवपद् 
पूवाुनजमान, पूव ुचेतावनी प्रणाली हवकाि गरी कायाुववयन गनज ुआदद च जनौती देजिएका छन ्। 

 

८.२.५ लक्ष्य : िलवायज पररवतनु र हवपद् िोजिमबाट िजन ेप्रभाव वयूनीकरण भएको िजन।े 
 

८.२.६ उद्दशे्य :  िलवायज पररवतनु र हवपद् िोजिमको क्षसत कम गनज ु। 
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८.२.७ रणनीसत  
 
१) स्थानीय िलवायज पररवतनु अनजकज लन काययुोिना अनजिारका कायिुम िञ्चालन गने 

२) हवपदबाट िजने क्षसतको मात्रा कम गने । 

 

८.२.८ रणनीसत र कायनुीसत 

 

रणनीसत कायनुीसत 

१) स्थानीय  िलवायज  
पररवतनु अनजकज लन 
काययुोिना अनजिारका 
कायिुम िञ्चालन गने 

.  

१) गाउँपासलकामा रिेको िैहवक हवहविता र वातावरण िंरक्षण 
िम्बविी नीसत, कानून, मापदण्ड, योिना तिजमुा तथा त्यिको 
कायाुववयन, अनजगमन र सनयमन गररनेछ । 

२) गाउँपासलकामा रिेको िैहवक हवहविता, वातावरण िसनत 
परम्परागत ज्ञान, िीप तथा अभ्याििरूको िंरक्षण, िैहवक 
हवहविताको असभलेिीकरण गररनेछ।  

३) िडक हकनारामा र्लरू्ल तथा िौवदय ु वहृद्ध गने िातका 
बोटसबरुवाको वकृ्षरोपण र िंरक्षण काय ु गने हवकािका 
कायिुमिरू िञ्चालन गदाु कृहर्ष िैहवक हवहविताको िंरक्षणलाइ ु
हवशेर्ष मित्व ददइनछे। 

४) हवद्यालय तिमा वातावरण िंरक्षण िम्बविी असभमजिीकरण र 
वातावरणीय िचेतना असभवृहद्ध िम्बविी कायिुमिरू िञ्चालन 
गररनेछ । 

५) वातावरण िंवदेनशील हवशरे्ष गरेर भौसतक पूवाुिारका योिना र 
प्राहकतक स्रोतको प्रयोग गदाु प्रारजम्भक परीक्षण गरेर मात्र 
कायिुम स्वीकृत गने प्रणाली अबलम्बन गरी वातावरण र 
हवकाि बीच िवतजलन कायम गररनेछ । 

६) वडा-वडामा िजला पाकु, उद्यान तथा हपकसनक स्पटको 
सनमाुणगरी   िररयाली कायम गन ुिििीकरण गररने छ।राहिय 
िलवायज पररवतनु अनजकज लन काययुोिनालाई स्थानीयकरण गरी 
कायाुववयनमा लयाइनेछ । 

७) स्वीकृत मापदण्डभवदा पातला ्लाहष्टक झोलािरूलाइ ु प्रसतबवि 
लगाइनछे । 

८) स्थानीय िजला तथा िाविुसनक के्षत्रिरू िजरजक्षत गरी िररत 
क्षेत्रको हवकाि, िंरक्षण र प्रवद्धुन गदै िेती प्रणालीमा िलवायज 
पररवतनुले परेको नकारात्मक अिर वयूनीकरण कायिुम 

िञ्चालन गररनेछ । 

९) िजख्िाको कारणले मूलिरू िजक्दै गएकाले पानी पजनभरुण िजने गरी 
उपयजक्त क्षेत्रमा पोिरी सनमाुण गररनेछन ्। 

१०) वयून पानी उपयोग िजने आिजसनक प्रहवसिको प्रयोग गररनेछ । 
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११) वातावरणीय िोजिम वयूनीकरणका लासग िनचेतना असभवृहद्ध र 
िंरक्षण कायिुम िञ्चालन गररनेछ । 

१२) िलवायज पररवतनु अनजकज लन िम्बविी िंस्थागत िंयवत्र स्थापना 
र बिेट व्यवस्था गने तथा वातावरण िंरक्षणमा िंलग्न िबै 
िंर् िंस्थािरूिँग िमववय र ििकाय ुगररनछे । 

१३) काबनु उत्ििनु गने हियाकलापिरूलाई सनयवत्रण गररनछे ।  
२) हवपदबाट िजने क्षसतको मात्रा 

कम गने । 
 

 

१) गाउँपासलकामा हवपद् िोजिम वयूनीकरण तथा व्यवस्थापन 
िम्बविी कानून तिजमुा गरी कायाुववयन गररनेछ । 

२) गाउँपासलकामा हवपद् िोजिम क्षेत्रको नक्िाकंन गरी हवपद् 
पूवाुनजमान, पूव ु चेतावनी प्रणाली हवकाि गन ु िंर् तथा प्रदेश 
िरकारिँग ििकाय ुगररनछे । 

३) हवपद् व्यवस्थापनमा िरकारी सनकाय तथा अनजमसत प्राप्त राहिय 
अवतराुहिय िंर् िंस्थािँग ििकाय ु र िाझेदारी गरी "गाउँ 
हवपद् व्यवस्थापन काययुोिना" तिजमुा तथा कायाुववयन  
गररनेछ । 

४) हवपद पश्चात राित र आिारभतू आवश्यकता पररपूसतमुा िियोग 
गन ु हवपद् व्यवस्थापन कोर्ष िडा गरी यिको िञ्चालन गन ु
कायहुवसि बनाई कायावुवयनमा लयाइनछे । 

५) हवपदबाट िजनिक्ने क्षसत कमगन ुहवपद् िोजिम व्यवस्थापनलाई 
हवकाि सनमाुणमा मूलप्रवािीकरण गन ु योिना तिजमुा तथा 
कायाुववयन गदाु िाझा िरोकारको हवर्षय बनाइनछे । 

६) हवपद् िोजिम पूव ुतयारी र िोजिम वयूनीकरणमा प्रसतकाय ुगने 
क्षमता असभबहृद्ध तथा यजवािरूलाइु हवपद् िम्बविी तासलम ददई 
स्वयंिेवकको रूपमा पररचालन गररनेछ ।  

७) गाउँपासलकामा आपतकालीन अवस्थाका लासग आवश्यक 
वयूनतम िामग्री भण्डारणको प्रववि गररनछे । 

८) स्थानीयस्तरमा रेडििको स्थापना र हियाशील बनाउन 
ििकाय ुगररनछे । 

९) िमजदायमा आिाररत हवपद् व्यवस्थापन िम्बविी कायिुम 
पहिचान गरी िञ्चालन गररनछेन ्। 

१०) हवपद् व्यवस्थापनमा िंर्, प्रदेश तथा िरोकार सनकाय बीच 
िमववय कायम गरी कायिुम िञ्चालन गररनछे । 

११) िम्पादन गररएका कायिुमको असभलेिीकरण गररनेछ ।  
 

८.२.९ प्रमजि कायिुम 

क) गाउँपासलका आरै्ले िञ्चालन गने 

• कानूनी पूवािुार सनमाुण, 
• िलवायज अनजकज लन योिना 
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• आपतकालीन भण्डारण 
• हवपद् िोजिम नक्िाङ्कन, 
• हवपद् राित तथा उद्धार, पजनःस्थापना  
• िमजदायमा आिाररत हवपद् व्यवस्थापन िसमसत  
• गाउँ हवपद् व्यवस्थापन काययुोिना" तिजमुा तथा कायाुववयन 
• हवपद् व्यवस्थापन क्षमता हवकाि 

ि) प्रदेश िरकारको िमववयमा गने 
• आपतकालीन भण्डारण 

• हवपद् िोजिम नक्िाङ्कन, 

• हवपद् राित तथा उद्धार, पजनस्थापना  
• हवपद् व्यवस्थापन क्षमता हवकाि 

• आपतकालीन उपचार 
• िैहवक हवहविता िंरक्षण  

ग) िंर्ीय िरकारको िमववयमा गने 
• नमूना कानून  
• आपतकालीन भण्डारण 

• हवपद् िोजिम नक्िाङ्कन 

• हवपद् राित तथा उद्धार, पजनःस्थापना  
• स्रोत व्यवस्थापन 
• आपतकालीन उपचार 

 

८.२.१० अपेजक्षत उपलजधि 

 

योिना कायाुववयनबाट िलवायज अनजकज लन योिना तिजमुा भइु कायाुववयनमा आएको िजने, गाउँपासलका 
स्तरीय हवपद् व्यवस्थापन िसमत हियाशील भएको िजने, हवपद् व्यवस्थापन कोर्ष स्थापना भइ ुिञ्चालनमा 
आएको िजन,े हवपद् आपतकालीन भण्डारण व्यवस्था भएको िजने, हवपद् नक्िाङ्कन भएको िजन,े िबै वडामा 
िमजदायमा आिाररत हवपद् व्यवस्थापन िसमसत गठन भएको िजने, हवपद्िवय क्षसत आिाले कम भएको 
िजनेछ। गाउँ हवपद् व्यवस्थापन काययुोिना" तिजमुा तथा कायाुववयन भएको िजनछे । 
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पररच्छेद – ९ क्षते्र  
िजशािन तथा िंस्थागत हवकाि 

 

९.१ िजशािन तथा िेवा प्रवाि 

 

९.१.१ पषृ्ठभसूम 

 

स्थानीय तिको िरकारले िनताको सनकटतम ्रिेर प्रत्यक्ष रूपमा िेवा प्रदान गने भएकोले स्थानीय तिमा 
िजशािन स्थापना भएमा मात्र नागररकले पररवतनु र लोकतवत्रको अनजभसूत गने अविर प्राप्त गन ु 
िक्दछन ् । िोिी ममलुाई आत्मिात ् गदै स्थानीय िरकारले िंस्थागत िंरचना र मानव िंिािनको 
हवकािगरी िजशािनमैत्री वातावरण सनमाुण गन ु गाउँपासलकाको काम कारवािीलाई पारदशी, िवार्देिी 
िदाचारयजक्त, वयाहयक र िूचना प्रहवसिमैत्री बनाई िनििभासगता र िनहवश्वाि असभबहृद्ध गन ु िरुरी  
देजिवछ । यिका सनसमत्त स्थानीय तििरू िक्षम, पारदशी, भ्रष्टाचार मजक्त, उत्तरदायी र ििभासगतामूलक 
िजन आवश्यक छ । िाथै िाल हवद्यमान िंगठनात्मक िंरचनाको िजिार, िमावशेी तथा िमवयाहयक 
हवकािका लासग आवश्यक कानून र कमचुारीका तथा िनप्रसतसनसििरूको क्षमता हवकाि गन ु िरुरी 
देजिवछ । 

 

९.१.२ हवद्यमान अवस्था 
 

यि पासलकामा िालिम्म ६४ वटा कानून तथा नीसत, सनदेजशका, कायहुवसि र मापदण्डिरू स्वीकृत भयकेा 
छन ्।यिैगरी १० वटा नीसतगत िसमसतिरू s[oflzn /x]sf 5g . :yfgLo tx ;+:yfut Ifdtf 

:j—d"Nofsg df s'n $२ c+sef/ k|fKt u/]sf] 5 .  िाविुसनक िेवाका िवदभ ुनागररक िवतजहष्ठ 
िहितको गजणस्तरीय िेवा प्रवाि गने औिारिरू िामाजिक परीक्षण, िाविुसनक परीक्षण, िाविुसनक िजनजवाई, 

पत्रकार भेटर्ाट, आम्दानी िच ुतथा बैठक तथा िभाका सनणयुिरू िाविुसनक गने अभ्याि प्रारम्भ गरेको 
छ । यि गाउँपासलकामा िम्मा ४६ िना कमचुारीको दरबवदी रिेकोमा िालिम्म ३३ िनाको पदपूसत ु
भएको छ । उपरोक्त बािेक स्वास््य चौकीिरूमा ४४ िना कमचुारी िमेत गरी िम्मा ११० वटा 
(स्थायी, अस्थायी र करार) कमचुारीिरू कायरुत रिेकाछन ् । यि गाउँपासलकाको आफ्नै नया ँ भवन 
सनमाुण भैिकेको छ भने ७ वटा वडा कायाुलयिरूको आफ्नै भवन र २ वटा वडा कायालुय भवन 
सनमाुणािीन अवस्थामा छन ् । स्थानीय िजवचत कोर्षबाट िजत्रमा आिाररत हवत्तीय कारोवार िञ्चालन, 

व्यजक्तगत र्टना, िामाजिक िजरक्षा तथा वस्तजगत हववरणमा हवद्यजतीय प्रणालीको प्रयोग भएको छ भने 
स्थानीय भौसतक पूवाुिारका कायिुमिरू ठेक्का पिा र उपभोक्ता िसमसत मारु्त कायाुववयनमा लयाएका  
छन ् ।लेिापरीक्षणबाट देिाइएका कैहर्यत कलम र बेरुिज र्र्छ्यौट गन ु सबशरे्ष कायदुल गठन भई 
कायरुत रिेको छ । 

 

९.१.३ प्रमजि िमस्या 
 

गाउँ िभाका िसमसतिरू हियाशील निजनज, आफ्नो असिकार के्षत्रसभत्रका िबै कानजन, कायहुवसि तथा 
मापदण्डिरू बनी निक्नज, अवतर िरकार िमववय िजन निक्नज, पारदजशतुाका औिारिरू िविुसनक 
िामाजिक परीक्षण, िाविुसनक परीक्षण, िाविुसनक िजनजवाई आददको यथेस्ट प्रयोग निजन ज,, िंगठनात्मक 
िंरचनाको हवश्लयेण निजन ज, आवश्यक दक्ष कमचुारीको कमी तथा कमचुारीिरूको सनरवतर िरुवा र 
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अजस्थरता रिनज कमचुारीको काय ु िम्पादन मजलयांकन पद्धसतको हवकाि िजन निक्नज, िूचना प्रहवसि 
पूवाुिारको अभाव िजँदा िरल रूपमा िूचना प्रवािको कदठनाई िजन ज, िनप्रसतसनसि र कमचुारीको क्षमता 
हवकाि कायिुमिरूको कमी, आवतररक स्रोतको कमी िजन ज यि के्षत्रका प्रमजि िमस्या रिेका छन ्। 

 

९.१.४  अविर र च जनौती  
 

क) अविर 
आसथकु कायपु्रणाली व्यवजस्थत गने िम्बविी आसथकु ऐन लगायत ६४ वटा आवश्यक आिारभतू ऐन 
कानूनिरूको सनमाुण, हवसभन्न नीसतगत िसमसतिरू र हवर्षयगत िमसत÷िािा र श्रोत केवरिरूको स्थापना र 
कायाुववयन, वयाहयक िसमसत लगायत हवसभन्न हवर्षयगत िसमसतिरूको स्थापना र कायाुववयन, रािस्व 
कायाुववयन काय ु योिनाको सनमाुण र कायाुववयन, हवकाि िाझेदारिरूको उपजस्थसत र िकारात्मक 
िियोगको वातावरण िजन ज, गाउकायपुासलकाको आफ्न ैभवन बनीिकेको तथा ७ वटा वडा कायाुलयिरूको 
िमेत आफ्नै भवनबाट िेवा िूचारु भएको, गाउँपासलका अन्र्तगत शािा–उप िािािरूकामा कम््यजटर, 
इवटरनेट िस्ता वयजनतम भौसतक श्रोत िािनको उपलधिता िजन ज यि के्षत्रका प्रमजि अविर िजन ्। 

 

 

ि) च जनौती  
स्थानीय िरकार िंचालन िम्बविमा िरोकारवालाको िमान बजझाई बनाउन िक्नज, आवश्यक ऐन कानजनको 
कानजन, कायहुवसि तथा मापदण्डिरू सनमाुण र असिकारको अभ्याि गनज,ु कमचुारी र िनप्रसतसनसि बीच 
अवतरिम्बवि पररभाहर्षत गनज,ु िदाचार प्रवदु्धन तथा भ्रष्टाचार हवरुद्ध प्रभावकारी उपायिरूको अवलम्बन गनज,ु 
स्थानीय गैिि र अवय ििकारी िंस्था गाउँपासलकाको दायरामा लयाउनज, िमानजपासतक ििभासगता र हवतरण 
प्रणालीको कायाुववयन गनज,ु कमचुारीको पदपूसत ु गरी िबै वडा तथा हवर्षयगत कायाुलयिरूमा दरबवदी 
अनजिारको कमचुारी पदपूसत ुगनज,ु िंर्ीय िरकारबाट िहटने कमचुारीिरूमा स्थाहयत्व लयाउनज, िमायोजित 
कमचुारीिरूलाई स्थानीय िेवाअनजिार िंचालन गरी व्यवजस्थत गनज,ु िंस्थागत िंरचना तथा भौसतक 
पूवाुिारको व्यवस्था गनज ु प्रमजि च जनौती िजन ्। 

 

९.१.५ लक्ष्य 

 

शािकीय िजिारभई गजणस्तरीय िेवा प्रवाि भएको िजने  
 

९.१.६ उद्दशे्य 

 

हवसि र प्रहियामा आिाररत पारदशी िवार्देिी िदाचारयजक्त प्रहवसिमैत्री गजणस्तरीय िेवा प्रवाि गरी 
नागररक िंवत जष्ठीमा असभवृहद्ध गनज ु। 

 

९.१.७ रणनीसत  
 

१) हवसि र प्रहियामा आिाररत शािन व्यवस्था स्थापना गने 

२) िाविुसनक िेवामा पारदजशतुा र िवार्देहिता कायम गरर िमवयाहयक हवतरण प्रणलुीको हवकाि गने 

३) कायमूुलक िंगठन िंरचना सनमाुण गरी काय ुिम्पादन प्रणालीलाई िंस्थागत बनाउने । 

४) िूचना प्रहवसिको प्रयोग मारु्त िेवा प्रवािलाई िजलभ, िरल र ििि बनाउने । 

५) गाउँपासलकाको िंस्थागत क्षमता असभवहृद्ध गने । 
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९.१.८ रणनीसत  
 

रणनीसत कायनुीसत 

१) हवसि र प्रहियामा 
आिाररत शािन 
व्यवस्था स्थापना  
गने । 

१) ऐन, कानून, सनदेजशका, कायहुवसि÷मापदण्ड बनाई मौिजदा कानूनलाई 
िमयानजकज ल पररमािनु गरी लागू गररनेछ । 

२) सबद्यमान नीसतगत िसमसतिरू र हवर्षयगत िमसतिरूलाई हियाजशल 
गररने छ । 

३) हवकट क्षेत्रिरूलाई लजक्षतगरी एहककृत रूपमा र्रदैलोमा पज¥याउन 
र्जम्ती िेवा कायिुम िञ्चालन गररने छ । 

४) प्रभावकारी िजशािन कायम गन ुभ्रष्टाचार हवरुद्ध प्रभावकारी उपायको 
अवलम्बन गररनेछ । 

५) िदाचार र नैसतकता प्रवदु्धन गन ु आवश्यक कायिुम िंचालन 
गररनछेन ्। 

६) िाविुसनक पदासिकारीका लासग आचार िंहिता सनमाुण गरी 
कायाुववयनमा लयाइनेछ । 

७) िाविुसनक प्रशािनलाई सछटो, छररतो च जस्त बनाउन कमचुारी काय ु
िम्पादन मजलयांकन पद्धसतको हवकाि गरर पजरस्कार तथा दण्डलाई 
उनीिरूको कायपु्रगसतिंग आवद्ध गररनेछ । 

८) गाउँ कायपुासलकाका उपाध्यक्ष, िबै वडा अध्यक्षिरू र कायपुासलका 
िदस्यिरू तथा प्रमजि प्रशािकीय असिकृतिँग अध्यक्षले तथा प्रमजि 
प्रशािकीय असिकृतले िबै शािा प्रमजि िँग काय ु िम्पादन करार 
गरी नसतिाको अनजगमन गने पद्धसत सनमाुण गरी कायाुववयनमा 
लयाइने छ । 

९) स्थानीय िरकार िंस्थागत स्वमूलयाङ्कनलाई गजणस्तरीय र िेवा 
प्रवािमा आिाररत िजचक सनमाुण गरी लागू गररनेछ । 

१०) अवय गाउँपासलकािरू बीच िाझा चािोका हवर्षय र पररयोिनािरूको 
पहिचान गरी ििकाय ुगररनछे ।  

२) िाविुसनक िेवामा 
पारदजशतुा र 
िवार्देहिता कायम 
गरी िमवयाहयक 
हवतरण प्रणालीको 
हवकाि गने 

१) वाहर्षकु बिेट, कायिुम, योिना र यिका प्रगसतिरू अध्यावसिक गरी 
वेविाइटमा राख्न ेव्यवस्था समलाइने छ । 

२) पारदजशतुा र िवार्देिीता कायम गन ु र िेवा प्राविलाई गजणस्तरीय 
वनाउन िाविुसनक परीक्षण, िामाजिक परीक्षण, गजनािो व्यवस्थापन 
तथा क्षसतपजसत ु िहितको नागररक बडापत्र िस्ता िजशािनक 
औिारिरूको असिकतम ्प्रयोग गररनेछ । 

३) आसथकु कारोवार िम्बविी हववरण मासिक रूपमा िाविुसनक िजन े
व्यवस्था समलाइनछे । 

४) िाविुसनक िेवामा िबै नागरीकको िमान पिजँच र अविरको लासग 
िमतामजलक नीसत अपनाईनछे 

५) आसथकु, भौगोसलक रुपले हपछसडएका िमजदाय, वग ु तथा क्षेत्रलाई 
प्राथसमकतामा राख्न ेनीसत बनाई कायवुवयनमा लयाइनेछ । 
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६) टोल हवकाि िंस्थािरूको प्रत्यक्ष ििभासगता मारु्त आम नागररकको 
ििभासगतालाई असभवृहद्ध गररनेछ । 

३) कायमूुलक िंगठन 
िंरचना सनमाुण गरी 
काय ु िम्पादन 
प्रणालीलाई िंस्थागत 
बनाउने । 

१) स्थानीय आवश्यकताको आिारमा गाउँपासलकाको िंगठन तथा 
व्यवस्थापनको (O&M) पजनरावलोकन तथा िजझावका आिारमा शािा, 
उपशािा, िेवा केवरको हवस्तार तथा कमचुारीको व्यवस्थापन  
गररनेछ ।  

२) गाउँपासलकाको काय ु िम्पादन तथा काय ु हवभािन सनयमावलीमा 
आवश्यक पररमािनु गरी िबै सनवाुजचत प्रसतसनसििरू र गाउँपासलका 
तथा िभाका िसमसतिरूको काय ुहववरण स्पष्ट  गररनेछ । 

३) स्वीकृत दरववदी अनजिार आवश्यक कमचुारीिरूको पद पूसत ु 
गररनेछ ।  

४) कमचुारी, िनप्रसतनीसि, शािा–उपशािा िरूका काय ु हववरण तयार 
गरी कायाुववयनमा लयाइने छ । 

५) कमचुारीलाई कायिुम्पादन गन ु उपयजकु्त भौसतक पूवाुिार तथा 
उपकरणिरूको  धयवस्था गररनेछ । 

४) िूचना प्रहवसिको 
प्रयोग मारु्त िेवा 
प्रवािलाई िजलभ, 

िरल र ििि 
बनाउने । 

१) हवद्यमान वेविाइटलाई अध्यावसिक गरी गाउँपासलकाका सनणयु, बिटे 
तथा कायिुम र प्रगसत, िचकुो हववरण िस्ता िाविुसनक चािोका 
हवर्षय सनयसमत रूपमा ववेिाइटमा राख्न ेव्यवस्था समलाइने छ ।  

२) िूचना तथा असभलेि केवरको स्थापना गररनेछ । 

३) वडा गाउँ टोल स्तरिम्म अनलाईन िेवा प्रणालीलाई हवस्तार  
गररनेछ । 

४) गाउँपासलकाका गसतहवििरू मोवाई ए्िको प्रयोग मारु्त 
नागररकलाई िजिजजचत गराइनछे । 

५) गाउँपासलकाकाबाट प्रदान गररने िेवा प्रवािमा हवद्यजतीय िूचना 
प्रहवसिको प्रयोग गररनेछ ।  

६) िामाजिक िूरक्षा तथा व्यजक्तगत र्टना दताु, आसथकु कारोवार, रािश्व 
िस्ता नागररकिँग िम्बजवित िेवा प्रवािमा हवद्यजतीय प्रणालीको प्रयोग 
गररनेछ ।  

७) िूचना प्रहवसि के्षत्रको हवकािका लासग सनिी के्षत्रलाई प्रोत्िािन र 
िििीकरण गररनेछ । 

५) गाउँपासलकाको 
िंस्थागत क्षमता 
असभवृहद्ध गने । 

१) िनप्रसतसनसि तथा कमचुारीको क्षमता हवकािका क्षेत्रिरू पहिचान 
िमग्र के्षत्रमा क्षमता हवकाि गररनेछ। 

२) वयाहयक िसमसतको क्षमता असभवृहद्ध गरी प्रभावकारी बनाइनेछ ।  
३) गाउँिभाका िसमसतिरूलाई हियाशील गराइनछे । 

४) गाउँपासलकाको कानून सनमाुण क्षमता असभबहृद्ध िजने गरी िंस्थागत 
क्षमता हवकािका कायिुम िञ्चालन गररनेछ । 
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९.१.९ प्रमजि कायिुम 

 

क) गाउँपासलका आरै्ले िम्पादन गने 

•  कानून नमाुण÷पजनरावलोकन । 

•  िदाचार प्रवद्र्िन र भ्रष्टाचार सनयवत्रण 

•  पारदजशतुा र िवार्देहितामा असभवहृद्ध ।  
•  िंगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन । 

•  िस्थागत स्व–मूलयांकन 

•  र्जम्ती िेवा । 

•  िूचना िञ्जालीकरण ।  
•  क्षमता हवकाि । 

 

ि) प्रदेश िरकारिँग ििकायमुा िम्पादन िजन े

•  कानून सनमाुण र पजनरावलोकन । 

•  क्षमता हवकाि ।, 

 

ग) िंर्ीय िरकारिगँ ििकायमुा िम्पादन िजन िक्न े

• नमजना ऐन, सनयम, कायहुवसि र मापदण्डिरू ।  
 

९.१.१० अपेजक्षत उपलजधि  
 

८५ वटा स्थानीय कानून, मापदण्ड तथा कायहुवसििरू सनमाुण भएको िजने, हवसभन्न नीसतगत तथा हवर्षयगत 
िसमसतिरू प्रभावकारी रुपमा हियाशील िजन े। िस्थागत स्व मूलयाकँन पद्धसतलाई सनरवतरता दददै ८५ 
प्रसतशत अंकभार िासिल िजने, बर्षमुा कजम्तमा ६ पटक एहककृत र्जम्ती िेवा मारु्त नागररकले िेवा पाउने,  
िनप्रसतनीसि र कमचुारीको आचारिंहित लागू भै िदाचार र नैसतकतको प्रविुन िजने, स्थानीय शािनका 
िाझेदारको िमववयमा बहृद्ध िजन,े िाविुसनक परीक्षण, िामाजिक परीक्षण, गजनािो व्यवस्थापन तथा क्षसतपजसत ु
िहितको नागररक बडापत्र िस्ता िजशािनका औिारिरूको असिकतम ् प्रयोग भई िाविुसनक िेवाको 
पारदजशतुा र िवार्देिीता र गजणस्तरीयतामा बहृद्ध िजन,े लजक्षत वग ु तथा िमजदायको िशजक्तकरण र 
मजलप्रवािीकरणमा हवशेर्ष िियोग पजग्ने, िंगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन भई शािा, उपशािा, इकाई र 
कमचुारीको हववरण तयार िजने, ८५ प्रसतशत कमचुारीिरूको पद पूसत ुभएको िजने, कायिुम्पादन पद्धसतको 
हवकाि तथा कायाुववयन िजन,े कमचुारीलाई कायिुम्पादन गन ु उपयजकु्त भौसतक पूवाुिार तथा 
उपकरणिरूको  धयवस्था िजने, गाउँपासलकाका ९ वटै वडा कायालुयिरूमा १०० प्रसतशत िूचना प्रहवसिको 
प्रयोग िजन,े  िनप्रसतसनसि र कमचुारी,  लजक्षत हवपन्न वग ुर उपभोक्ता िसमसतिरूको ९५ प्रसतशत क्षमता 
असभबहृद्ध भएको िजने र ५०० प्राहवसिक िनशजक्त्त उत्पादन भएको िजने । 
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९.२ योिना तथा त्याङ्क 

९.२.१  पषृ्ठभसूम 

 

योिनाबद्ध काय ु प्रणाली अपनाएमा मात्र सनिाुररत िमयमा, पूव ु अनजमासनत स्रोत र िािनको असिकतम 
प्रयोगद्वारा सनयोजित काय ुवा िेवा िम्पन्न गन ुिहकवछ । यिैले हवकाि काय ुगदाु योिना तिजमुा पूव ु
आवश्यकता, व्यवस्थापन, स्रोतको उपलव्िता, लगायत िंलग्न िमूि, उपलजधि, लाभदायी िमूि आददको पूव ु
पहिचान िजन ज आवश्यक पदुछ । स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐनले गाउँपासलकािरूले आफ्नो असिकारके्षत्रका 
हवर्षयमा स्थानीय स्तरको हवकािका लासग आवसिक, वाहर्षकु, रणनीसतगत हवर्षयक्षते्रगत मध्यकासलन तथा 
दीर्कुासलन हवकाि योिना बनाई लागू गनज ुपने उललेि गनजकुा िाथै स्थानीयस्तरको त्याङ्क िङ्कलन र 
प्रशोिन गरी पाशवुजचत्र तथा स्रोत नक्िाको अध्यावसिक असभलेिन गनज ु पने धयवस्था गरेको छ । 
पररणाममजिी योिना तिजमुा र कायाुववयन यिका लासग त्यमा आिाररत शजचना प्रणाुलीको हवकाि गनज ु
असत आवश्यक पदुछ ।  
 

९.२.२ हवद्यमान अवस्था 
 

यि गाउँपासलकाले हवकािको लक्ष्य प्राप्त गन ुििभासगतामूलक प्रणालीको अवलम्बन गने गरेको, स्थानीय 
िरकार िंचालन ऐन २०७४ अनजिार वस्तजगत हववरण तयार भएको, रािस्व िजिार काययुोिना 
कायाुववयनमा रिेको, पञ्चवहर्षयु आवसिक योिना सनमाणु अजवतम तयारीमा रिेको छ । स्वास््य िूचना 
प्रणाली र जशक्षा िूचना प्रणाली कायाुववनयमा रिेको,  छ । त्यिैगरी हवर्षयगत शािािरूले स्थानीय स्तरमा 
िंकलन गरेका त्याङ्क तथा िूचनािरू प्रयोगमा लयाइएको छ । २०७२ िालको भकम्पपश्चात प्रभाहवत 
र्रिजरीको िवेक्षण िम्पनन भएको छ । त्यिैगरी गाउँपासलकाको वेभिाईट, हवसभन्न िफ्टवेयर, हवद्यजतीय 
उपकरणिरूको प्रयोग र िूचना असिकृतको उपजस्थसत रिेको छ । वाहर्षकु योिना तथा बिेट तिजमुा 
लगायतका कायिुरूमा हयनै त्याङ्िरूको प्रयोग गररदै आइएको छ ।  
 

९.२.३ प्रमजि िमस्या  
 
ििभासगतामूलक योिना प्रणाली पूणरुूपमा स्थाहपत भइनिक्नज, योिना प्राथसमकीकरणको आिारमा तिजमुा 
िजन निक्नज, हवस्ततृ आयोिना प्रसतवेदन हवना आयोिनाको छनौट िजन ज, टजिे र हवतरणकारी आयोिनाको 
बािजलयता िजन ज, योिना छनौटका आिार प्रष्ट निजनज, दक्ष िनशजक्तको अभाव िजन ज, ममतु िम्भारको कमी, 
प्राहवसिक िनशजक्तको अभावमा योिना िंचालन र अनजगमनमा िमस्या भएको देजिवछ । त्यिैगरी 
स्थानीय असभलेि िम्बविी बस्तजगत हववरण निजनज, िाथै सनयसमत रुपमा त्याङ्क िंकलन, प्रशोिन र 
प्रकाशन निजनज, गाउँपासलकको िबै िाविुसनक िम्पजत्तको असभलेि नरिनज, हवसभन्न सनकायिरूको त्याङ्कमा 
एकरूपता निजन ज, त्याङ्क एहककृत गरी व्यवजस्थत राख्न ेिंस्थागत व्यवस्था निजन ज, आदद प्रमजि िमस्या रिेका 
छन ्। 

 

९.२.४ अविर र च जनौती  
 

क) अविर 
स्थानीय तिको योिनाको तिजमुा, कायाुववयन, अनजगमन र मूलयाङ्कनमा गाउँपासलकालाई पूण ुअसिकार िजन ज, 
सनवाुजचत पदासिकारीिरूले नेततृ्वदायी भसूमका िेलनज, योिनाबद्ध हवकाि प्रसत िनप्रसतसनसििरूमा िानकारी 
िजन ज, हवकाि योिनामा िनििभासगता प्राप्त िजन ज, उपभोक्ता िसमसतिरू हियाशील िजन ज, हवकाि योिना 
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िम्बविमा िामाजिक िचेतना बढ्दै गइरिेको छ । त्यिैगरी स्थानीय त्याङ्क िंकलन तथा असभलेि 
व्यवस्थापन, योिना प्रणाली िम्बविी असिकार िजन ज, र्रिजरी िवेक्षण तथा िंस्थागत िवेक्षणबाट तयार 
गररएको बस्तजगत हववरणले योिना तिजमुा तथा अवय हवकाि आयोिनािरूबाट प्राप्त आिारभतू त्याङ्क 
उपलव्ि िजन र गाउँपासलकाको वेभिाईट, हवसभन्न िफ्टवेयर, हवद्यजतीय उपकरणिरूको प्रयोग िजन ज यि 
के्षत्रका प्रमजि अविरिरू िजन । 

 

ि) च जनौती  
ििभासगतमूलक योिना तिजमुा प्रणाली िंस्थागत गनज,ु दीगो हवकािका अविारणा अनजिार योिना तिजमुा र 
हवकाि कायिुरूको कायाुववयन गनज,ु पूव ुिंभाव्यताका आिारमा आयोिनािरूको छनौट र कायाुववयन गनज,ु 
िच जवाका भरमा योिना तथा बिेट हवसनयोिन गने अभ्यािलाई योिना अनजशािनमा लयाउनज, 
ििभासगतामूलक योिना तिजमुा प्रणाली िंस्थागत गनज,ु हवतरणमजिी बिेट सनयवत्रण गरी टजिे योिनामा िजने 
हवसनयोिन रोक्नज, योिना प्रणालीलाई नसतिािँग आवद्ध गनज,ु योिना कायाुववयन क्षमता बढाउनज, हवकाि 
योिनाका बारेमा आम नागररकलाई िजिूजचत गनज,ु हवकािमा िबै सलि, वग,ु र िमजदायको िमतामूलक पिजँच 
स्थाहपत गनज,ु सनयसमत अनजगमन गरी सनिाुररत िमय, लागत र गजणस्तरमा आयोिना िम्पन्न गनज,ु त्याङ्कको 
मित्वबारे िानकार बनाउदै योिना तिजमुा र सनणयु प्रहियामा त्य–त्याङ्कको प्रयोग गने पररपाटीको 
हवकाि गनज,ु योिना असभलेि व्यवस्थापन अध्यावसिक गनज,ु नागररकको िूचनाको िक स्थाहपत गराउनज 
प्रमजि च जनौती रिेका छन ्।  
 

९.२.५ लक्ष्य : त्याङ्कमा आिाररत ििभासगतात्मक योिना प्रणाली िंस्थागत भएको िजने  
 

९.२.६ उद्दशे्य  : ििभासगतात्मक तथा िमतामजलक योिना छनौट प्रणालीको हवकाि गनज ु
 

९.२.७ रणनीसत  
 

१) ििभासगतामूलक योिना तिजमुा िंस्थागत गने  
२) त्याङ्कमा आिाररत योिना सनमाुण गने । 

३) हवद्यजतीय िूचना प्रणालीको स्थापना गर्र्ने । 

 

९.२.८ कायनुीसत 

 

रणनीति कायचनीति 
१) ििभासगतामूलक 

योिना तिजमुा िंस्थागत 
गने  

१) योिना तिजमुा प्रहिया÷चरण िम्वविी सनदेजशका तरिजमा गरी लागू 
गररनछे । 

२) बिेट पजवाुन जमान प्रणालीलाई भरपदो बनाइने छ र िमयमान ै
िम्बजवित शािा र वडा कायाुलयमा उपलधि गराइनछे। 

३) हवसभन्न सनकायबाट गाउँपासलका के्षत्रसभत्र िंचालन िजने हवकाि 
कायिुमिरू गाउँ हवकाि योिनामा एहककृत गररनछे । 

४) ििभासगतात्मक योिना तिजमुा प्रणालीमा कोिी नछजटजन ् भने्न 
अविारणा अवतगतु वस्ती तिदेजि नै टोल हवकाि िंस्था, महिला 
िमजि लागायतका िरोकारवालािरूको अथपूुण ु ििभासगता िजसनजश्चत 
गन ुआवश्यक नीसत बनाइनछे । 
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५) योिना तिजमुा प्रहिया÷चरण िम्वविमा नीसतगत िसमसतका 
पदासिकारी,  िनप्रसतनीसि, कमचुारी, उपभोक्ता िसमसत र 
िरोकारवालािरूको क्षमता हवकाि गने धयवस्था समलाइने छ । 

६) गाउँपासलकामा पररयोिना बैंक स्थापना गररनेछ। िाल पहिचान 
गररएका प्रातसमकता प्राप्त योिनािरू  अनजिूची ९मा िमाबेश गररएका 
छन।् 

२) त्याङ्कमा आिाररत 
योिना सनमाुण गने । 

१) गाउँ बस्तजगत हववरण, आवसिक योिना, हवर्षयगत गजरु योिना, 
मध्यमकालीन िच ु िंरचना र प्रदेशको नीसत तथा कायिुमिरूको 
िजचकलाई आिारमानी योिना तिजमुा गन ुसबज्ञ िललािकार पररचालन 
गररनछे । 

२) ठूला आयोिना छनौट गदाु आसथकु, िामाजिक र प्राहवसिक अध्ययन 
गरी िम्भाव्य आयोिनामात्र छनौट गररनेछ ।  

३) िम्पन्न योिनाको ममतु िम्भार िम्वविी काययुोिना तयार गरी 
कायाुववयन गररनेछ ।  

४) स्थानीय योिना व्यवास्थापन प्रणालीलाई िूचना प्रहवसिमा आवद्ध 
गररनेछ । 

३) हवद्यजतीय िूचना 
प्रणालीको स्थापना 
गर्र्ने । 

१) गाउँपासलकाको श्रोत नक्िा िहितको बस्तजगत हववरण तयार  
गररनेछ । 

२) वस्तजगत हववरण वाहर्षकु रूपमा अध्यावसिक गररनेछ ।  
३) गाउँपासलकासभत्रको िूचना तथा त्याङ्क प्रणालीलाई एकरूपता कायम 

गरी िूचना केवरको स्थापना गररनेछ । 

४) गाउँपासलकाको त्याङ्कलाई हवद्यजतीय प्रणालीमा आवद्ध गरी राहिय 
तथा प्रादेजशक त्याङ्क प्रणालीिँग िञ्जालीकरण गररनेछ । 

५) िूचना तथा त्याङ्क िंकलन तथा पररमािनु िम्बविी क्षमता हवकाि 
गररनेछ । 

 

९.२.९ प्रमजि कायिुम 

 

क) गाउँपासलका आरै्ले िम्पादन गने 

• योिना तिजमुा÷कायाुववयन सनदेजशका तयारी  
• क्षमता हवकाि  
• िमववय र ििकाय ु

• मध्यमकालीन िच ुिंरचना सनमाुण  
• आयोिनाको हवस्ततृ अध्ययन प्रसतवदेन 

• ममतु िम्भार कोर्ष  
• िामाजिक परीक्षण, िाविुसनक परीक्षण  
• वस्तजगत हववरण अद्यावसिक  
• हवद्यजतीय िञ्जालीकरण 

• िूचना केवरको स्थापना  
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• पररयोिना बैंक स्थापना 
 

ि) प्रदेश िरकारिँग ििकायमुा िम्पादन िजन े

• क्षमता हवकाि 

• हवद्यजतीय िञ्जालीकरण  
• िमववय र ििकाय ु 
 

ग) िंर्ीय िरकारिँग ििकायमुा िम्पादन िजन िक्न े

• हवद्यजतीय िञ्जालीकरण 

• प्रसतवदेनको ढाँचा र िपm्टवयेरको सनमाुण 

• िमववय र ििकाय।ु  
 

९.२.१० अपेजक्षत उपलजधि 

 

ििभासगतात्मक योिना तिजमुा प्रहिया÷चरण िम्वजवि सनदेजशका तयार िजने,  ििभासगतात्मक योिना तिजमुा 
प्रणालीमा वस्ती तिदेजि न ैटोल हवकाि िंस्था, महिला िमजि लागायतका िरोकारवालािरूको अथमुजलक 
ििभासगता ८५ प्रसतशतले बसृि िजने, योिना तिजमुा प्रहिया÷चरण िम्वविी  १००० भवदा वहढ िंख्यामा 
नीसतगत िसमसतका पदासिकारी, िनप्रसतनीसि, कमचुारी, उपभोक्ता िसमसत र िरोकार वालिरूको क्षमता 
हवकाि बसृि िजन,े आवसिक गाउँ हवकाि योिना तथा हवर्षय के्षत्रगत गजरुयोिना तिजमुा भई कायाुववन 
रिेका िजन,े १०० प्रसतशत ठूला आयोिनाको हवस्ततृ अध्ययन प्रसतवेदन तयाि िजने, ७० प्रसतशत 
आयोिनािरूको ममतु िम्भार कोर्ष स्थापना िजने, ५०० स्थानीय गौरबका आयोिना िमेतं आयोिना बैङ्क 
तयार भई प्राथसमकताका आिारमा िंचालन भएको िजने, िण्डीकृत त्याङ्क तथा शजचनािरू एहककृत 
हवद्यजतीय प्रणालीमा आवद्ध भई राहिय तथा प्रादेजशक त्याङ्क प्रणालीिँग िञ्जालीकरण भएको िजने र 
प्रहवसियजक्त िूचना केवरको स्थापना िजने र श्रोत नक्शा िहित वस्तजगत हववरण अद्यावसिक भएको िजने । 
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९.३ अनजगमन तथा मूलयाकंन 
 

९.३.१  पषृ्ठभसूम 

 

राज्यका मूलनीसत तथा िो अवतगतुका िविुसनक नीसतिरूको कायाुववयन अवस्था बारे सनरवतर अनजगमन 
गरी पररआउने कदठनाइ बािा धयविाकनिरूको धयविापन गन ुर िम्पन्न कामबाट सनिाुररत लक्ष्य एवं 
उद्देश्यिरू िासिल भए नभएको स्वतवत्र र सनश्पक्ष्य ढंगबाट मजलयांकन गरी भहवश्यका लासग ददशा सनदेश 
गन ु िंर्, प्रदेश र स्थानीय ति हवसभन्न तिमा अनजगमन तथा मजलयांकन िसमसतिरूको धयवस्था गररएको  
छ । स्थानीय िरकारिरू स्वायत्त भएकोले बिेट बाडँर्ाँट लगायत योिना सनमाुणका हवहवि चरणिरूमा 
ििभागी भएको अवस्थामा तोहकएको काम तोहकएको िमय, तोहकएको लागत र गजणस्तरमा काय ु भए 
नभएको िजसनजश्चत गन ुर िम्पन्न कामबाट सनिाुररत लक्ष्य एवं उद्देश्यिरू िासिल भयो भएन लगानी िाथकु 
भयो भएन भनी स्वतवत्र र सनश्पक्ष्य ढंगबाट मजलयांकन गरी भहवश्यका लासग ददशा सनदेश गन ुआवश्यक 
देजिएको छ । गाउँपासलकाले आफ्ना स्वीकृत कायिुमको अलावा आफ्नो भगूोलसभत्र िञ्चासलत अवय 
हवकाि कायिुमिरूको िमते अनजगमन गरी िमवजवित सनकायमा िानकारी पठाउने गदुछ । अनजगमन 
तथा मजलयांकनको लासग गाउँपासलकास्तरीय अनजगमन तथा िजपररवेक्षण िसमसतको धयवस्था गररएको छ । 

 

९.३.२  हवद्यमान अवस्था 
 

गाउँपासलकाले आफ्ना स्वीकृत कायिुमको अलावा आफ्नो भगूोलसभत्र िञ्चासलत अवय हवकाि 
कायिुमिरूको िमेत अनजगमन गन ु उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा अनजगमन तथा िजपररवेक्षण िसमसतको 
धयवस्था गररएको छ भन े ९ वटै वडाका वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा वडास्तरीय अनजगमन तथा 
िजपररवेक्षण िसमसत गठन गरर कायाुववयनमा रिेकाछन ् । ििभासगतामजलक अनजगमन तथा मजलयांकन 
प्रहियामा लजक्षत वग÷ुिमजदायको प्रसतसनसित्व ३३ प्रसतशत रिेको, िामाजिक परीक्षण तथा आयोिनािरूको 
िाविुसनक िजनवाइ एक पटक, िमयमा िम्पन्न आयोिनािरू ९२ प्रसतशत रिेको, अनजगमन तथा मजलयांकन 
िम्विी नीसतगत िसमसतिरू आजँम्िक रुपमा मात्र हियाशील रिेका छन ्। 

 

९.३.३ प्रमजि िमस्या 
 

गाउँपासलकामा स्तरमा सबद्यमान अनजगमन तथा िजपररवके्षण मूलयांकन िसमसत पूण ुरुपमा हियाशील निजनज, 
अनजगमन मजलयांकन िम्वविी काय ु योिना निजन ज, हवकाि कायिुमको िूचकमा आिाररत नसतिामूलक 
अनजगमन पद्धसत निजन ज, सनयसमत अनजगमन र मजलयांकनका लासग िंयवत्र सनमाुण गरी पररचालन गन ुनिक्नज, 
अनजगमनलाई िनििभासगतामूलक बनाउन निक्नज, सनयसमत रूपमा माहर्षक, चौमासिक तथा वाहर्षकु प्रगसत 
िसमक्षा निजन ज, अनजगमन मजलयांकन गरी प्रगसत प्रसतवदेन बनाउने क्षमताको कमी िजन ज, िाविुसनक िेवामा 
पारदजशतुा र िवार्देिीता कायम गन ु र िेवा प्राविलाई गजणस्तरीय वनाउन िजशािनका औिारिरूको 
यथेष्ट कायाुववयन गन ु निक्नज र आयोिना शजरु िजन ज भवदा अगासड तथा योिना िम्पन्न भइिकेपसछ 
त्यिाँको िनिीवनमा के कस्तो अिर प्रभाव प¥यो र आगामी योिना तिजमुाको लासग कस्तो पषृ्ठपोर्षण र के 
सिकाइ रह्यो भने्न हवर्षय वस्तजिरू हवश्लयेण गरर प्रसतवेदन  तयार गन ु निक्नज प्रमजि िमस्यािरू रिेका  
छन ्। 
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९.३.४ अविर र च जनौती  
 

क) अविर 
स्थानीय तिका योिनाको अनजगमन र मूलयाङ्कनमा गाउँपासलकालाई पूण ु असिकार िजन ज, स्थानीय तिको 
प्रमजि प्रशािकीय असिकृतले प्रमजिको सनदेशनमा अनजगमन तथा मूलयाङ्कन गने गराउने कानजनी व्यवस्था 
रिनज, स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐनमा गाउँपासलकालाई आफ्नो कायकेु्षत्रसभत्र पने हवकाि योिनाको 
अनजगमनिम्बविी कानजनी िंस्थागत तथा कायहुवसिगत जिम्मेवारी िमेत हकटानी व्यवस्था िजन ज, गाउपासलका 
र वडा स्तरीय अनजगमन तथा िजपररवेक्षण िसमसतको गठन भई कायाुववयनमा रिनज, योिनाबद्ध हवकाि र 
अनजगमन मजलयांकन िम्बविमा िनप्रसतसनसििरूको चािो रिनज, हवकाि योिनामा िनििभासगता प्राप्त िजन ज, 
उपभोक्ता िसमसतिरू हियाशील िजन ज, हवकाि योिना िम्बविमा िामाजिक िचेतना बढ्दै िानज आदद यि 
के्षत्रका प्रमजि अविरिरू िजन ्। 

 

ि) च जनौती  
अनजगमन तथा मजलयांकन प्रणालीलाई िंस्थागत गनज,ु नसतिामा आिाररत अनजगमन तथा मजलयांकन पद्दसत 
तयार गनज,ु िजशािनका औिारिरूको सनरवतर प्रयोग गनज,ु सनयसमत अनजगमन गरी सनिाुररत िमय, लागत र 
गजणस्तरमा आयोिना िम्पन्न गनज,ु िनििभासगतामा आिाररत अनजगमन तथा मजलयाकन प्रणलीको हवकाि 
गनज,ु अनजगमन तथा मजलयांकनका चरण, प्रहिया, प्रसतवदेन, व्यवस्थापन तथा असभलेि िम्वविी क्षमताको 
हवकाि गनज,ु अनजगमन र मूलयाङ्कनलाई योिनाचिको अंगको रूपमा व्यवजस्थत गनज,ु आयोिनाको स्वतवत्र 
तेस्रोपक्ष मूलयाङ्कन गनज ुगराउनज आदद प्रमजि च जनौती रिेका छन ्।  

९.३.५ लक्ष्य : सनिाुररत िमयमा गजणस्तरीय नसतिा िासिल गनज ु 

९.३.६ उद्दशे्य : नसतिामजलक अनजगमन तथा मजलयांकनका िंयवत्र स्थाहपत गनज ु
 

९.३.७ रणनीसत  
 

१) नसतिामूलक अनजगमन तथा मूलयाड्ढन प्रणालीको स्थापना गने । 

२) अनजगमन तथा मूलयांकन प्रणालीलाई िंस्थागत गने । 

३) अनजगमन तथा मूलयांकन िम्बविाी क्षमता हवकाि गरी आवश्यक िािन श्रोतयजक्त बनाउन े। 

 

९.३.८ कायनुीसत 

 

/0fgLlt sfo{gLlt 

उद्देश्य १:  नसतिामजलक अनजगमन तथा मजलयांकनका िंयवत्र स्थाहपत गनज ु
१) नसतिामूलक अनजगमन 

तथा मूलयाड्ढन प्रणालीको 
स्थापना गने । 

१) गाउँ पासलकाले स्पष्ट अनजगमन तथा मूलयाड्ढन गने आिारिूचक 
िहित वाहर्षकु काययुोिना बनाई लागू गररनेछ । 

२) अनजगमन तथा मजलयांकन िंयवत्र सनमाुण गरी सनयसमत पररचालन 
गररनेछ ।  

३) अनजगमन तथा मजलयांकन प्रणालीलाई िन ििभासगतामूलक 
बनाइनेछ ।  

४) सनयसमत रूपमा चौमासिक तथा वाहर्षकु प्रगसत िमीक्षा गरी 
हवकाि कायमुा आइपने िमस्याको िमािान गररनछे । 
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५) अनजगमन तथा मालूयांकनबाट प्राप्त अनजभव र उपलजधिलाई 
िमावशे गरी प्रसतवेदन तयार गने र उक्त अनजभवलाई अगामी 
वर्षिुरूमा लागू गने धयवस्था समलाइनछे । 

६) मजलयांकन प्रहियालाई पारदशी र उपयोगी बनाउन स्वतवत्र सबज्ञ 
तथा िंस्थािरूलाई पररचालन गने पररपाहटको हवकाि गररनेछ । 

२) अनजगमन तथा मूलयाड्ढन 
प्रणालीलाई िंस्थागत गने 

 

१) गाउँ पासलकाले अनजगमन तथा मूलयाङ्कनको लासग स्पष्ट नीसत तथा 
कायहुवसि बनाई प्रभावकारी ढंगबाट कायाुववयन गररनेछ । 

२) अनजगमन िसमसतलाई हियाशील गराई गाउँपासलकाबाट िंचालन 
गररने िबै कायिुमको असनवाय ुरुपमा अनजगमन तथा मजलयांकन 
गने पररपाहटको हवकाि गररने छ । 

३) अनजगमन तथा मजलयांकन प्रसतबेदन मासथ कायपुासलकाको बैठकमा 
छलर्ल गरी पररपाहटको हवकाि गररने छ । 

४) गाउँपासलकामा गजणस्तर प्रयोगशालाको स्थापना गरी योिनािरूको 
गजणस्तर पररक्षण गने धयवस्था समलाइने छ । 

३) अनजगमन तथा मूलयांकन 
िम्बजवि क्षमता हवकाि 
गरी आवश्यक िािन 
श्रोतयजक्त बनाउने । 

१) अनजगमन तथा मजलयांकन िसमसत, िनप्रसतसनसि, कमचुारी, उपभोक्ता 
िसमसत र िरोकारवालािरूको क्षमता हवकाि गररने छ । 

२) अनजगमन तथा मजलयांकनको लासग आवश्यक विेट हवसनयोिन 
गने धयवस्था समलाइने छ । 

 

९.३.९ प्रमजि कायिुम 

 

क) गाउँपासलका आरै्ले िम्पादन गने  
•  अनजगमन तथा मूलयाङ्कनको नीसत तथा कायहुवसि सनमाुण 

•  अनगमन तथा मजलयांकन गने आिारिरू र िूचकिरू सनमाुण  
•  स्वतवत्र मजलयांकन गन ुिनशजक्त पररचालन 

•  अनजगमन तथा मजलयांकन प्रसतवदेन तयारी र हवश्लरे्षण 

•  क्षमता हवकाि  
 

ि) प्रदेश िरकारिँग ििकायमुा िम्पादन िजने । 

• अनजगमन तथा मूलयाङ्कनको नीसत तथा कायहुवसि सनमाुण 

ग) िंर्ीय िरकारिँग ििकायमुा िम्पादन िजन िक्न े

• अनजगमन तथा मूलयाङ्कनको नीसत तथा कायहुवसि सनमाुण 

९.३.१० अपेजक्षत उपलजधि 

 

अनजगमन तथा मूलयाङ्कनको लासग स्पष्ट नीसत तथा कायहुवसि तिजमुा तथा कायाुववयन भएको िजने, 
आयोिनाको अनजगमन चरणिरूमा लजक्षत वगकुो ििभासगता ९० प्रसतशतले बढ्ने, अनजगमन तथा मजलयांकन 
प्रसतबेदन माथी कायपुासलकाको बैठकमा कजम्तमा बर्षकुो ६ पटक छलर्ल भएको िजने, गाउँपासलका 
स्तरमा कजम्तमा १ वटा आयोिना गजणस्तर प्रयोगशालाको धयबस्था िजने, अनजगमन तथा मजलयांकन िम्वविी 
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काय ुयोिना तयार भई कायाुववयनमा अएको िजने, िूचकमा आिाररत नसतिामूलक अनजगमन तथा मजलयांकन 
प्रणालीको हवकाि भएको िजने, सनयसमत रूपमा पषृ्ठपोयण िहितको मासिक, चौमासिक अि ु वाहर्षकु तथा 
वाहर्षकु प्रसतवेदन तयार िजने, अनजगमन तथा मजलयांकन प्रसतवदेनको आिारमा आगामी योिना तिजमुाको लासग 
पषृ्ठपोर्षण िजन,े िमयमा िम्पन्न आयोिना÷ कायिुमिरू १०० िजन,े अनजगमन तथा मजलयांक गने प्रहिया, 
िूचकिरूको सनमाुण, प्रसतवदेनको तयारी िम्बविी ५०० िना िनप्रसतसनसि÷कमचुारीको र िरोकारवालािरू 
क्षमता हवकाि िजन ज, िाविुसनक िेवामा पारदजशतुा र िवार्देिीता कायम भई भ्रष्टाचार वयजसनकरण योिनाको 
गजणस्तरमा िजिार िजन ज प्रमजि उपलजधि रिेकाछन ्। 
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९.४  आवतररक रािस्व पररचालन 

९.४.१. पषृ्ठभसूम  

 

शहिद लिन गाउँपासलकामा प्रसिद्ध िासमकु तथा िांस्कृसतक तीथ ुस्थल मनकामना मजवदर  लगायत  अवय  
मजवदर तथा  गजम्बा  रिेका  छन ्। नेपालको पहिलो केवलकारका रुपमा पररजचत मनकामना केवलकार 
पसन यिै गाउँपासलकामा िञ्चालनमा रिेको छ । यिाका प्राकृसतक िम्पदाका रुपमा उवरु िसमन, िोला, 
नदी (सिचँाईको स्रोत) उपलधिता, वन िंगल, िसनि आदद यिाँको प्रमजि प्राकृसतक िम्पदा रिेका छन।् 
यी िासमकु  तथा प्राकृसतक िम्पदािरूको अवजस्थसतले शहिद लिन गाउँपासलका के्षत्रमा िासमकु  तथा  
पैदल यात्रा  गने पयटुनको प्रशस्त िम्भावनािरू छन ् । वरे्षनी कररव पवर  लाि भक्तिन तथा  
आवतररक  पयटुकिरू आउने गरेका  छन ्। यिाँको िजवतलािातले देशभरर नै ज्यादै स्वाददलो िजवतलाका 
रुपमा ख्यासत कमाएको छ । मनकामना  क्षेत्र  िजवतलािात उत्पादन स्थलका रुपमा रिेको यि 
गाउँपासलकाबाट आवजिैरेनी, मजजग्लन, नारायणगढ, पोिरा, काठमाण्डौ लगायतका प्रमजि बिार केवरिरूमा 
ििि पिजँचको िजहविा उपलधि रिेको छ । यिैलाई उपयोग गदै गाउँपासलकामा  र्लरू्ल तथा कृहर्षको 
व्यविायीकरण, िाद्यान्न वाली, नगदे बाली, तरकारी उत्पादन तथा पशजपालनलाई व्यविाहयक रुपमा हवस्तार  
गन ुिहकनेछ । शहिद लिन गाउँपासलकाका सछमकेी स्थानीय तििरूको रािमाग ुप्रवेशको सबवदज, पजश्चम 
तथा दजक्षण िीमािँग िमानावतर भएर गएको पृ् वी रािमाग ुर सत्रशजली, मस्याङु्दी िस्ता नेपालका प्रमजि 
नदी िीमानदी भएर िोसडएको कारणले यि गाउँपासलकामा आसथकु तथा िामाजिक हवकािको दृहष्टकोणले 
रणनीसतक मित्वका हवशरे्षतािरू रिेका छन ्। यिाँका असिकांश वडािरू िडक िञ्जालले िोसडनजका िाथै 
कालोपते्र गरेर िडकिरूको स्तरोन्नसत िजन ेकाय ुिमशः िजँदै रिेको र हवसभन्न व्यविायिरू िञ्चालनको 
काय ुिमशः हवस्तार िजँदै गइरिेको छ । 

 

९.४.२ आवतररक रािस्वको हवद्यमान जस्थसत  

 

मासथ उललेि गररए बमोजिमका हवशेर्षतािरूले शृ्रिना गरेका  िम्भाव्यतािरूले शहिद लिन 
गाउँपासलकामा हवसभन्न आसथकु हियाकलापिरूको िम्भावनािरू भएबाट आवतररक रािस्व पररचालनका 
राम्रा  अविरिरू हवद्यमान छन ्। यी अविरिरूलाई उपयोग  गरी आवतररक रािस्व पररचालन  भने िजन 
िकेको  छैन । उपलव्ि  आकँडा अनजिार  आ.व २०७७/७८  मा  रु ९६  लाि मात्र आवतररक 
रािस्व िंकलन  िजन  िकेको छ । यिले गदाु  मौिजदा जस्थसतमा िंर्ीय  तथा प्रदेश िरकारको 
अनजदानमा बढी सनर्र्भरु रिनज  पने बाध्यता रिेकोछ। आवतररक स्रोतिरूको उपयोग अनजपात  बढाएर िंर्  
र  प्रदेशबाट  सलइन ेबाह्य स्रोतिरू माथीको सनभरुतालाई कम  गन ु  िकेमानै  गाउँपासलकाको आसथकु 
िाम्यतुामा बहृद्ध िजन  िक्नेछ। गाउँपासलकाको आवतररक रािस्व िम्वद्ध नीसत तथा  व्यवस्थापनमा  
ठोि  िजिार  गरी भहवययमा आवतररक रािस्व पररचालनलाई  उललेख्य अनजपातमा  बढाउनज पने  
देजिवछ । यिका  लासग  गाउँपासलकाकाद्वारा आसथकु वर्ष ु२०७७/७८ मा तयार  गररएको रािस्व 
िूिार काय ुयोिना  लाई प्रभावकारी रुपमा  कायाुवयवन गनज ुपने आवश्यकताछ ।  

 

९.४.३ आवतररक रािस्व पररचालनका  स्रोतगत िम्भावनािरू  

 

शहिद लिन गाउँपासलकाको  आवतररक रािस्व िंकलनको  हवद्यमान  वयून अनजपातलाई आगामी 
वर्षिुरूमा िसमक रुपमा  बहृद्ध गदै  लैिान िम्भाव्य  कर  तथा गैर कर रािस्वको  िम्भावनािरू 
िम्वविमा िूक्ष्म अध्ययन  तथा हवश्लरे्षण गरेर  हवर्षयगत  आिारमा िजिारका  के्षत्रिरू पहिचान  गरी 
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प्रभावकारी कायाुववयनको आवश्यकताछ ।गाउँपासलकाको रािस्व  आम्दानीलाई बढाउन कर  तथा गैर 
करका  दरिरू  बढाउदा वा  नया ँदरिरू कायम  गदाु   करदातािरूको सतन ु िक्ने क्षमता का िाथै 
करदाताको कर सतने तत्परतालाई  िमेत ध्यान ददइनज  पनेछ । यि पररप्रके्षमा गाउँपसलकाको  रािस्व 
िूिार काययुोिना, २०७७  ले  प्रस्ताव  गरे  बमोजिम  स्थानीय स्तरमा  लगाइने कर  तथा गैर कर 
रािस्व प्रणालीलाई प्रगसतशील  एवं  िमवयाहयक स्वरुप  ददई  करदाता एवं िेवाग्रािी  मैत्री तजलयाइनज 
पने िजवछ ।गाउँपासलकाको आवतररक रािस्व बहृद्धका लासग स्रोतगत आिारमा सनम्न बमोजिमका 
िम्भावनािरूलाई ध्यान ददइनज पदुछः 
 

९.४.४ आवतररक रािस्व पररचालनका लासग िम्भावनाका क्षते्रिरू 

 

९.४.४.१ कर रािस्व  

 

क) िम्पजत्त कर 

यि गाउँपासलकामा छ ििार  भवदा बढी र्रिरू रिेका छन ् । यिाँका कररब िाठी प्रसतशत र्रिरू 
िालिम्म करको दायरामा नआएका अनजमान गररएको छ । गाउँपासलकाले तयार पारेको िरेक र्रिजरीको 
त्यांकलाई  रािश्वको लगत बनाउने  आिार सलई  िम्पसत करको दर तथा स्लयाबमा िामावय पररमािनु 
गरी गाउँपासलका तथा वडास्तरबाट कायाुववयन, अनजगमन तथा मूलयांकन गने व्यवस्थाले िम्पसत करको  
आय  बढाउन  िहकनेछ ।  

 

ि) भसूमकर (मालपोत) 
शहिद लिन गाउँपासलकाको कज ल के्षत्रर्ल १४९.३ वग ु हकसम रिेको मध्ये कररब ३०% िेतीयोग्य 
िसमन भएको अनजमान गन ु िहकवछ । यिमध्य े र्रर्डेरीलाई िम्पजत्त करको स्रोतका रुपमा सलएपसछ 
बाँकी रिने िसमनमा भसूमकर (मालपोत) लगाउनज पने िजवछ । गाउँपासलकाले िरेक वडामा रिेको िसमन 
मध्ये िम्पजत्त कर लगाएको वािेकको िसमनलाई भसूमकर (मालपोत) प्रयोिनका लासग मूलयांकन गररए 
अनजिारको करदाताको व्यजक्तगत लगत तयार गनज ु पदुछ । मालपोत (भसूमकरको बतमुान मूलयांकन 
िीमालाई पररमािनु गरी प्रगसतशील दरमा कर लगाउन िहकने देजिवछ । 

 

ग) र्र िग्गा बिाल कर 

यि गाउँपासलकामा कररव आठिय भवदा  बढी  उद्योग, व्यापार, व्यविायिरू िञ्चालनमा रिेको र कररव 
तीनिय  पररवार भाडामा रिेको  आंकडामा उललेि छ । उद्योग व्यापार व्यविायिरू, वैंक तथा हवत्तीय 
िंस्थािरू, सनिी हवद्यालयिरू तथा आवािीय प्रयोिनका लासग बिालमा सलएका र्रिरूको वाहर्षकु भाडा 
रकमको १०% का दरले र्रिग्गा बिाल कर लगाउँदा गाउँपासलकालाई वाहर्षकु बिाल कर प्राप्त िजन े
देजिवछ । व्यविाहयक तथा आवािीय प्रयोिनका लासग बिालमा प्रयोग भएका र्र तथा िग्गाको 
पररमाण, मासिक विालको दर अनजिारको लगत तयारी, विाल करको स्वीकृत दर वमोजिम प्रभावकारी 
कायाुववयन गनजपुने देजिवछ । 

 

र्) व्यविाय कर 

आठिय भवदा  बढी  उद्योग, व्यापार, व्यविायिरू यि गाउँपासलकामा िञ्चालनमा रिेको देजिएकोले यी 
व्यविायिरूको पूिँीगत लगानी र आसथकु कारोवारका आिारमा स्थानीय उद्योग वाजणज्य िंर्िँगको 
ििकायमुा वयूनतम कर सनिाुरण गरी रािश्व प्राप्त गने िम्भावना रिेको देजिवछ । गाउँपासलकाको के्षत्रमा 
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िञ्चालनमा रिेका िबै  उद्योग व्यविायलाई दताु प्रहियामा लयाएपसछ व्यविाय करलाई वैज्ञासनक र 
प्रगसतशील बनाउदा यो एउटा सनयसमत आय  स्रोत िजन  िक्नेछ ।  

 

ङ) िसडबजटी, कवाडी र िीविवतजको धयविाहयक उपयोग कर 

यिाँ उत्पादन िजने िसडवजटी, कवाडी र गाइ, गोरु, भैिी, बाख्रा िस्ता पशजिरू र िाँि कज िजरा िस्ता र्रपालजवा 
पशजपंक्षीिरू पालन गने हकिानिरूबाट िंकलन भई हविी हवतरण िजने पशज आददबाट रािस्व िंकलन 
िजनिक्ने देजिवछ । यि गाउँपासलकामा रिेका ३९ वटा िामजदाहयक वन मध्य ेकेिी वन के्षत्रमा िडीवजटी 
िेती प्रवद्र्िन तथा बिारीकरण गरी सनयसमत  आय  स्रोत कायम गन ु  िहकनेछ ।   

 

च) िाना िवारी कर 

यिाँ भौसतक पूवाुिार िािगरी िडक कालोपते्र िजने िममा रिेको िजनाले मजख्य बिार केवरिरूमा िाना 
िवारी अटो ररक्िा र इ–ररक्िा िञ्चालन िजन ेिम्भावना रिेको छ ।  

 

छ) हवज्ञापन कर 

यि गाउँपासलकाको दजक्षणी िीमा सत्रशजली नदीको पारी पिीबाट पृ् वी रािमाग ु गएको िजँदा हवसभन्न 
व्यविाहयक हवज्ञापन राख्न ेगररएको पाइवछ । िाथै यिाँका बिार केवरिरूमा पसन हवसभन्न हवज्ञापन िामग्री 
राख्न ेगररएको र भहवययमा यिको अझ बढोत्तरी िजने िम्भावना रिेको छ ।  गाउँपासलका के्षत्रमा रिेका 
व्यापाररक प्रयोिनका हवज्ञापन िामग्रीिरूको लगत रािी िोको सनयमन र आसथकु ऐनमा तोहकए वमोजिम 
कर अिजल गनज ुपनेछ । 

 

९.४.४.२ गैर कर रािश्व  

 

क) हविीबाट प्राप्त (प्राकृसतक एवं िानीिवय वस्तज) 
यि गाउँपासलकाले िानीिवय वस्तज (ढजंगा, सगिी, वालजवा, स्लेट, माटो) तथा प्राकृसतक स्रोत व्यवस्थापन 
कायहुवसि २०७४ तिजमुा गरी यिको उत्िनन ् तथा िंकलन अनजमसत दस्तजर तथा ढजवानी गने िािन 
अनजिारको सनकािी दस्तजरको दर सनिाुरण गरेको छ । यि गाउँपासलका पृ् वी रािमाग,ु मध्यपिाडी 
लोकमाग,ु गोरिा िदरमजकाम िान े माग ुआददिँग िोसडएको तथा हवसभन्न नदी तथा िोलािरू भएकाले 
सनमाुण िामग्रीको माग िजन ेदेजिवछ । यिाँका दरौदी, मस्र्यादंी, सत्रशजली र अवय हवसभन्न नदी तथा िोलािरू 
रिेको िजनाले प्राकृसतक तथा िानीिवय वस्तजको हविी तथा उपयोगको िम्भावना भएबाट रािस्व प्राजाप्तको  
राम्रो िम्भावना  रिेको छ ।  

 

ि) बिाल हवटौरी शजलक 

िाविुसनक, ऐलानी, पसत ुर िरकारी तथा िामजदाहयक िग्गाको स्वासमत्व नेपाल िरकारको िजने भएता पसन 
यिको िंरक्षण, ममतु िम्भार र अवय प्रववि गाउँपासलकाले गनजपुने भएकोले गाउँपासलका के्षत्रसभत्रका यस्ता 
िग्गािरूको िोिीगरी लगत तयार गनजपुने िजवछ । यिैले गाउँपासलकाले िबपु्रथम आफ्नो के्षत्रसभत्र 
आरू्ले सनमाुण, रेिदेि वा िञ्चालन गरेको िाट, बिार वा पिल वा िरकारी िग्गामा बनेका िंरचनाको 
लगत हववरण तयार गने र आसथकु ऐनमा व्यवस्था गरी रािश्व अिजली गनजपुने देजिवछ । 

 

ग. नक्िा पाि दस्तजर 

यि गाउँपासलकामा बिारीकरण हवस्तार िजँदै गएको तथा आगामी ददनमा पक्की र्रिरू सनमाुण िजँदै िान े
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िम्भावना बढ्दै गएको छ । यिका िाथै हवगत २०७२ िालको भकूम्प पसछ बनेका िबै िंरचना तथा 
अवय भवन लगायतका िंरचनालाई राजयि भवन मापदण्ड अनजिार गाउँपासलकाको आफ्नै भवन मापदण्ड 
बनाई सनयसमत गने कायकुो थालनी िमेत तत्कालै शजरु गनजपुने र यि के्षत्रमा हवपत िोजिमका दृहष्टले 
िम्वदेनशीलतालाई दृहष्टगत गरी भवन सनमाुण मापदण्ड पालना गनज ुगराउनज पसन िरुरी देजिएको छ । 
यिरी नक्िापािलाई असनवाय ुगरी िोको लासग प्राहवसिक िेवा ददए वापत तथा हवगतमा िम्पन्न भएका 
सनमाुणलाई सनयसमत गदाु दस्तजर आम्दानी िजने देजिवछ । 

 

र्. व्यविाय दता/ुनवीकरण शजलक 

यिाँ  आठिय भवदा बढी व्यापार व्यविायिरू िञ्चालनमा रिेको िजनाले व्यविाय करिँग दोिोरो नपने 
गरी िािगरी उद्योगिरूलाई वाहर्षकु रुपमा दताु÷नवीकरण गरी व्यविाय व्यविाय दता/ुनवीकरण शजलक 
उठाउँन िहकवछ । यिैगरी ििकारी ऐन अवतगतु दताु िजने ििकारी िंस्थािरूले िमेत गने कारोबारलाई 
िंर्ीय औद्योसगक व्यविाय ऐनको प्राविान बमोजिम दताु गरी रािस्व प्राप्त  गने प्राविान कायावुवयनमा 
लैिान िमते िहकने देजिवछ । 

 

ङ. सिर्ाररि तथा प्रमाजणत दस्तजर 

स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐनमा गाउँपासलकाले प्रचसलत कानून वमोजिम गने सिर्ाररि तथा  वडाबाट 
सिर्ासिर तथा प्रमाजणत गने ३६ वटा हवर्षयिरू उललेि भएका छन ्। सिर्ाररि तथा प्रमाजणत गरे वापत 
गाउँपासलकालाई  प्राप्त िजने दस्तजरका  दरिरूलाई िमवयाहयक एवं  मनासिव  तजलयाई  सनयसमत आय  
स्रोत कायम िजन िक्नछे ।   

 

च. िेवा शजलक  

गाउँपासलकाले प्रदान गरेका िेवािरू (पशजपवछी तथा वोका िरिर्ाइ िेवा, पशज पवछी स्वास््य िेवा, 
िानेपानी तथा िरिर्ाइ उपभोक्ता िसमसत िजलक, पाहकुङ शजलक, गाउँपासलकाले सनमाुण गरेको भौसतक 
पूवाुिार उपयोग शजलक आदद) बाट िेवा शजलक आय गने तथा िेवािरू थप गदै िेवा शजलकमा पसन बहृद्ध 
िजने िम्भावना देजिवछ । 

 

छ. र्रिग्गा रजििेशन दस्तजर 

गाउँपासलकाले आफ्नो के्षत्रसभत्रका र्रिग्गा एक व्यजक्तको स्वासमत्वबाट अको व्यजक्तको स्वासमत्वमा 
िस्तावतरण गदाु सलने र ददने व्यजक्तबाट प्रदेश आसथकु ऐनमा तोहकए बमोजिम अिूल गररएको रािस्वको 
६० प्रसतशत प्राप्त गने गदुछ । िाल गाउँपासलकामा क्षमता पयाुप्त नरिेको र िंर्ीय िरकार मातित 
रिेको जिलला मालपोत कायाुलयबाट र्रिग्गाको असभलेि िमते िस्तावतरण भई निकेकोले जिलला 
मालपोत कायाुलयले नै प्रदेश कानूनमा तोहकए बमोजिम दस्तजर अिूल उपर गने गरेको छ र अिूल भएको 
रकम प्रदेश कोर्ष तथा लेिा सनयवत्रक कायाुलयले मासिक रुपमा िम्वजवित स्थानीय ति र प्रदेश 
िरकारको िजञ्चत कोर्षमा दाजिला िजनेगरी पठाउने गरेको छ । िग्गा िमीनको रजििेशन दस्तजर िमेत 
ध्यानमा रािी गाउँपासलकाले िग्गाको प्रचसलत भाउ िमेत सिर्ाररश गने प्रणाली स्थाहपत गन ुिहकएमा 
यिरी िग्गाको वयूनतम मूलय र्रक परेर रािस्वमा आउने कमीलाई व्यवजस्थत गनज ु पने देजिवछ ।  

 

ि. िामजदाहयक वनबाट आय  

यि गाउँपासलकामा ३९ वटा िामजदाहयक वन रिेका िजनाले वनको ददगो उपयोगका लासग काययुोिना 
स्वीकृत गरी प्राप्त रकमको १०% रकम गाउँपासलकाका लासग मित्वपूण ु स्रोत िजन िक्ने देजिवछ । 
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िामजदाहयक वन िमूिले गाउँपासलकाको परामशमुा स्वीकृत गरेको काय ु योिना बमोजिम भएको 
आम्दानीको १० प्रसतशत स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐनको प्राविान बमोजिम स्थानीय िरकारको िातामा 
दाजिला गने र बाँकी ९० प्रसतशतलाई शतप्रसतशत मानी त्यिको २५ प्रसतशत वनको हवकािमा, ५० 
प्रसतशत गाउँपासलकाको िमववयमा गररबी वयूसनकरण, महिला िशजक्तकरण तथा उद्यम हवकािमा िच ुगने 
र बाँकी रकम िमूिको हितमा िच ुगने गदाु िबै कानूनका प्राविानलाई कायाुववयन गन ुिहकने िजवछ । 
यिमा स्थानीय तिले यिरी िामजदाहयक वन िमूिबाट प्राप्त गरेको रकम िामजदाहयक वनको हितमा र 
वातावरणीय िंरक्षणमा मात्र िच ुगन ुपाउने प्राविान अगासड िारेर िामजदाहयक वन िमूििरूिँग छलर्ल 
गरी ििमसत गनज ुउपयजक्त िजनेछ । 

 

झ. िग्गा एहककरण तथा वस्ती हवकाि दस्तजर  

 शहिद लिन गाउँपासलकाको बिार के्षत्रमा िाल प्रिस्त र्रिरू बनी रिेका छन ्भन ेभकूम्प प्रभाहवत 
भएका लेक र डाँडाको िोजिम के्षत्रका बासिवदालाई िमथर र िोजिम कम भएका के्षत्रमा िानजिुमेत 
परेको छ । यि दृहष्टकोणले मनकामना, बजंकोट, र्ैरुङ, नाम्िजङ के्षत्रमा िाल िोसडएका िडकको िजहविा 
िेरेर गाउँपासलकाले िग्गा एहककरण गरी वस्ती हवकाि योिना लागजगन ु िहकन े र यिबाट हवकसित 
िजहविायजक्त र्डेरी हविी गरी रािस्व पररचालन गन ुिहकने देजिवछ । 

 

९.४.५ आवतररक रािस्व पररचालनको रणनीसत तथा कायनुीसत 

 

शहिद लिन गाउँपासलकाको रािस्व िजिार काययुोिना, २०७७ मा  उललेि  भए  बमोजिम आवतररक 
रािस्व पररचालन िम्बविमा देिाय अनजिारका रणनीसतिरू अवलम्बन गररनेछन ्। उजललजित रणनीसतिरू 
कायाुववयनका  लासग रािस्व िजिार काययुोिनामा  हवसभन्न कायनुीसतिरू  िमेत  उललेि गररएका  छन ् 

(क) रािश्व िम्बविी कानूनी व्यवस्थामा िजिार गरी आवतररक आयको दायरा र्राहकलो बनाउने ।  

(ि) रािश्व प्रशािनको िंस्थागत िजदृढीकरण गरी व्यवजस्थत बनाउने । 

(ग) रािस्व प्रणालीलाई िरल, ििि र करदाता मैत्री बनाउने ।  

(र्) िमववय र ििकायकुो असभवृहद्ध गररने । 

 

९.४.६ आवतररक रािस्वको प्रक्षपेण 

 

शहिद लिन गाउँपासलकाको आवतररक आयका प्रमजि स्रोतिरूमा िम्पजत्त कर, मालपोत कर, व्यविायकर, 

र्ाररि तथा अवय दस्तजर, िेवा शजलक दस्तजर, बिाल कर, बआल सबटौरी कर,  प्राकृसतक स्रोत उपयोग कर,  

दताु नवीकरण आदद रिेका छन ्।  यि  गाउँपासलकाको  आवतररक रािस्व िंकलनको  अनजपात भन े 
एकदमै वयून  रिेको छ । आसथकु वर्ष ु२०७७/७८ मा क्गत्च्ब ् को  आकंडा  बमोजिम  यथाथ ु 
आवतररक रािस्व िंकलन रु. ९६  लाि  मात्र रिेको छ । आवसिक  योिना अवतरगत 
गाउँपासलकाको आवतररक स्रोत अवतरगत  रािस्व पररचालनबाट हकजारव   रु. ९ करोड प्राप्त  िजन े
अनजमान  गररएको। , उक्त  रकम िंजचत कोर्षमा  कज ल प्रासप्त अनजमानको कररव  २  प्रसतशत  मात्र िजन े 
अनजमान गररएकोछ।  कोसभड-१९ को कारणले आसथकु वर्ष ु२०७७/७८ देजि बवदाबवदी तथा  अवय 
प्रसतकज लताको कारणिरूले गर्र्दाु   गाउँपासलकाको   आसथकु गसतहवसििरू िीसमत िजन  गई रािस्व 
िंकलनमा प्रसतकज ल  प्रभाव  पन ुगएकोछ। रािस्व िजिार काय ुयोिना, २०७७/७८ द्वारा आवतररक 
रािस्वका िोतिरूमा बढी अनजपातमा बहद्ध िजने गरी प्रके्षपण गररएकोमा आसथकु वर्ष ु२०७७/७८ िम्मको 
वयून िंकलन जस्थसत र कोरोना िंिमणको कारणले रािस्व िंकलनमा अपेजक्षत प्रगसत िासिल निजन े



117 

आंकलनमा आवसिक योिनामा रािस्व प्रके्षपणको अनजपातलाई वयून गररएको छ । आगामी ददनिरूमा 
गाउँपासलकाको आवतररक रािस्व पररचालन क्षमतामा वृहद्ध गने उदेश्यले आसथकु वर्ष ु२०७७/७८ मा 
तयार  गररएको रािस्विूिार काय ु योिनालाई प्रभावकारी रुपमा कायावुयवन गनज ु पनेछ ।आवसिक 
योिना अवसिमा आवतररक रािस्व प्रासप्तलाई िसमक रूपमा बढाउदै लैिाने गरी सनम्न बमोजिम  
आवतररक रािस्व प्रके्षपण गररएको छ ।    

तासलका : आवतररक रािस्वको प्रक्षपेण आ.व २०७७/७८ को मूलयमा  रु. लािमा 

०७७/७८ ०७८/७९ ०७९÷८० ०८०÷८१ ०८१/८२ ०८२÷८३ योजना 
अविधिको जम्मा

1.1 सम्पत्ति कर 15 18 22 26 31 37 134

1.2 भतू्तिकर िालपोत 10 12 15 18 22 77

1.3 घर जग्गा बहाल कर 4 6 9 14 20 26 75

1.4 व्यवसाय कर 0.15 1 2 4 6 8 21

1.5  अन्य कर 2 5 6 7 9 11 38

जम्मा  कर राजस्व 21.2 40 51 66 84 104 345

2.1 त्तवत्तभन्न  सेवा शलु्क 17 19 21 23 25 27 115

2.2  नक्सा पास  र्स्तरु 2 3 4 5 6 7 25

2.3 त्तसफाररश   तथा   र्स्तरु 43 47 52 57 63 70 289

2.4 रत्तजष्े्रशन   तथा  अन्य र्स्तरु 5 6 7 9 11 13 46

2.5 अन्य गैर कर  राजस्व 8 10 12 14 16 18 70

जम्मा गैर  कर राजस्व 75 85 96 108 121 135 545

कुल जम्मा राजस्व 96.2 125 147 174 205 239 890

राजश्ि अनमुान तथा प्रके्षपण
न्शर्षकक्र=स=ं

स्रोतः  

• पासलकाको  एहककृत  आसथकु हववरण र राहिय प्राकृसतक स्रोत तथा  हवत्त आयोगको िानकारी 
पजजस्तका   

• RIAP र SuTRA त्यांक  

• रष्टव्यः  आ.व  २०७८/७९ को  आवतररक  रािस्व अनजमानको शीर्षकुगत हववरण उपलव्ि 
नभएबाट  आ.व  २०७७/७८ को  यथाथ ुआयलाई आिार  मानी  प्रके्षपण गररएको ।  
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पररच्छेद १० 

नसतिा िाका 
 

तकुबद्ध िाका  

(Logical Framework) 
 

१०.१ पषृ्ठभसूम 

 

योिना प्रहियालाई नसतिामजिी बनाउन यि आवसिक योिनाको लक्ष्यदेजि कायिुमिम्मको अवतरिम्बवि 
स्थाहपत गदै नसतिाका तििरूको अवतरिम्बवि कायम िजने गरी नसतिा िाकाको रूपमा तकुबद्ध िाका 
(Logical Framework) तयार गररएको छ।यो तकुबद्ध िाका तयार गदाु हवर्षयगत क्षेत्रका आिारमा 
तिगत नसतिा िूचक (Key Result Indicators) सनिारुण गरी िबै हवर्षयगत क्षेत्र तथा उपक्षेत्रको लक्ष्य 
प्रासप्तमा योगदान स्थाहपत गराउन प्रयाि गररएको छ। तकुबद्ध िाकामा प्रयोग गररएका िूचकिरू वाहर्षकु 
भनी उललेि भएकोमा बािेक अवय वाहर्षकु िूचकिरू िमहष्टगत (Cumulative) रूपमा प्रस्तजत गररएको 
छ।प्रयजक्त त्यांकिरू गा.पा. को वस्तजगत हववरण, कायशुाला गोष्ठीबाट प्राप्त हववरण, गा.पा. िम्बविी 
अवय दस्ताविेिरूबाट िंकसलत गररएका छन।् 
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१०.२ हवर्षयगत तकुबद्ध िाका 
 

िमग्र नसतिा िाका: आसथकु हवकाि योिना 
नसतिास्तर नसतिा िूचक इकाई आिार वर्ष ु उपलजधि पजयिाइँको 

स्रोत 

जिम्मेवार 
सनकाय 

िोजिम 
अनजमान 

दीहवल 
िंकेत 

०७८/७९ ०७९/८० ८०/८१ ८१/८२ ८२/८३     

िमहष्टगत हवकाििूचक 

प्रभाव गाउँपासलकाको 
गािुस््य 
उत्पादनमा 
कृहर्ष क्षेत्रको 
योगदान वृहद्ध 
भएको िजने 

कज ल गािुस्थ 
उत्पादन 

रु. करोडमा १६९.५४ १८४.६४ १८९.४२ २०५.४५ २२५.२० २३६.३२ प्रोर्ाइल, 

कृहर्ष, पशज 
हवकािशा
िाको 
प्रसतवेदन 

कृहर्ष, 
पशज 
हवकाि
शािा 

पासलका 
सभत्र 
नयाँ 
उद्योग 
व्यविा
यिरू 
िञ्चालन
माआए
को िजन े

८.१ 

आसथकु बहृद्ध प्रसतशत २.७ २.७ २.६ ८.५ ९.६ ४.९ 

प्रसत व्यजक्त कज ल 
गािुस्थ उत्पादन 

रू. ििारमा ५७३८२.४ ६२४९३.० ६४११३.
१ 

६९५३८.९ ७६२२२.१ ७९९८६.० ८.१ 

वाहर्षकु प्रसत व्यजक्त 
आय 

यज.यि. 
डलर 

५९५.० ६८४.३ ७८६.९ ९०४.९ १०४०.७ ११९६.८ ८.१ 

पालमा अनजपात 
(PALMA Ratio) 

अनजपात ०.५ ०.५ ०.५ ०.५ ०.५ ०.५ १०.१ 

वेरोिगारी प्रसतशत १९.५ १७.६ १५.८ १४.२ १२.८ ११.५ ८.० 

कज ल 
गािुस्थउत्पादनमा 
प्राथसमक क्षेत्र 
(कृहर्ष, वन र 
िासन) योगदान 

रु. करोडमा ६६.०० ६६.६७ ६७.१० ६७.३५ ६७.४६ ६७.५६ २.० 

प्रसतशत ३८.९३ ३६.१ ३५.४ ३२.८ ३०.० २८.६ 

कज ल 
गािुस्थउत्पादनमा 
दद्वतीय क्षेत्र 
(उद्योग, सनमाुण...) 
को योगदान 

रु. करोडमा ७१.१० ७४.७० ७६.५० ७९.८० ८५.८० ९२.७० ९.० 

प्रसतशत ४१.९४ ४०.५ ४०.४ ३८.८ ३८.१ ३९.२ 

कज ल 
गािुस्थउत्पादनमा 
ततृीय क्षेत्र 

रु. करोडमा ३२.४४ ४३.२७ ४५.८२ ५८.३० ७१.९४ ७६.०६ ९.९ 

प्रसतशत १९.१३ २३.४ २४.२ २८.४ ३१.९ ३२.२ 
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(पयटुन, बैदेजशक 
रोिगार लगायत 
िेवाक्षेत्र) को 
योगदान 

कृहर्ष, पशजपंक्षी हवकाि र िाद्य िजरक्षा 

अिर १ कृहर्षिवय 
(िाद्यान्न, 

र्लर्ज ल, र 
तरकारी) 
तथा पशजिवय 
उत्पादन र 
उत्पादकत्व
मा मा वृहद्ध 
गनज ु

कज लगािुस्थ 
उत्पादनमा 
प्राथसमक क्षेत्र 
(कृहर्ष, पशजपालन) 
योगदान 

रु.करोड ६६.०० ६६.६७ ६७.१० ६७.३५ ६७.४६ ६७.५६ प्रोर्ाइल, 

कृहर्ष, पशज 
हवकािशािा

को 
प्रसतवेदन 

कृहर्ष, 

पशज 
हवकाि 

कृहर्ष, पशज 
र िाद्य 
िजरक्षा 
क्षेत्रले थप 
प्रोत्िािन र 
प्राथसमकता 
पाएको िजन े

८.० 

कृहर्ष उपििरूको 
वाहर्षकु मजलय 
(एकमजष्ट) 

रु.करोड ५.४५ ६.१२ ६.५५ ६.८० ६.९१ ७.०१ ८.० 

पशज तथा पवछी 
पालनक्षेत्रको 
उत्पादन 

रु.करोड ६०.५५ ६०.५५ ६०.५५ ६०.५५ ६०.५५ ६०.५५ ८.० 

प्रसतर्ल 
१ 

प्रमजििाद्यान्न 
बालीको 
उत्पादकत्त्वमा 
वृहद्ध भएको 
िजनेछ  

कज लकृहर्षयोग्य भसूम िे. ६८५५.४ ६८५५.४ ६८५५.४ ६८५५.४ ६८५५.४ ६८५५.४ ८.० 

प्रमजि िाद्यान्न 
बालीको 
उत्पादकत्त्व 

मे.ट. प्रसत 
िे 

०.९ ०.९ ०.९ ०.९ ०.९ १.० ८.० 

प्रसतर्ल 
२ 

प्रमजिवालीिरू
को उत्पादनमा 
वृहद्ध भएको 
िजनेछ । 

प्रमजििाद्यान्न 
बालीको उत्पादन 
(िान, मकै, कोदो, 
र्ापर, िौ र गिजँ) 

मे.ट. ७८६५.० ७९२०.० ७९३७.० ७९४०.० ७९५०.० ७०६०.० ८.० 

र्लपरू्ल 
उत्पादन 

मे.ट. ३५०.० ३५२.० ३५४.० ३५६.० ३५८.० ३६०.० ८.० 

मिउत्पादन मे.ट. ०.५ ०.६ ०.७ ०.८ ०.८ ०.९ ८.० 

प्रसतर्ल 
३ 

व्यविाहयककृहर्ष 
क्षेत्रमा हवस्तार 

आलजव्याविाहयक 
उत्पादन क्षेत्र 

िे. ८५.० ८८.० ९०.० ९२.० ९४.० ९६.० ८.० 
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भएको िजनेछ । व्याविाहयक 
तरकारी उत्पादन 
क्षेत्र 

िे. १८७.० ११०.० ११५.० ११७.० १२०.० १२३.० ८.० 

व्यविाहयक कृहर्ष 
निरुी (तरकारी..) 

िङ्ख्या १.० २.० ३.० ४.० ४.० ४.० ८.० 

प्रसतर्ल 
४ 

व्यविाहयककृहर्ष 
प्रणाली 
अपनाउन े
कृर्षकिरूको 
िंख्यामा वृहद्ध 
भएको िजनेछ । 

उन्नतहवउ, िैहवक 
मल, र प्रहवसि 
प्रयोग गने कृर्षक 
पररवार 

िङ्ख्या ४४००.० ५८८०.० ४६२०.० ४८५०.० ४८५८०.० ४९५९०.० ८.० 

िहिय 
व्याविाहयक कृर्षक 
िूमि 

िङ्ख्या ४५.० ५०.० ५४.० ६०.० ६५.० ७०.० ८.० 

स्थानीय 
व्यविाहयक कृहर्ष 
र्ाम ु

िङ्ख्या ११४.० १२०.० १३०.० १४५.० १५५.० १६५.० ८.० 

अगजवा कृर्षक 
कृर्षक 

िंख्या ६७५.० ६९०.० ७१०.० ७५०.० ६७५.० ६७५.० ८.० 

व्यविाहयक 
उत्पादनमा िंलग्न 
कृर्षक पररवार 

िंख्या १३५०.० १४५०.० १५५०.० १६८०.० १७००.० १७३०.० ८.० 

प्रसतर्ल 
५ 

आिारभतू िाद्य 
िजरक्षामा 
िजिारभएको 
िजनेछ। 

आिारभतूिाद्य 
िजरक्षा (3 महिना 
िम्म) को 
जस्थसतमा रिेका 
पररवार 

प्रसतशत ३२.० ३५.० ३८.० ४०.० ४३.० ४७.० २.० 

४-६ महिना िम्म 
कृहर्ष उत्पादनले 
िान्नेपररवार 

प्रसतशत ३५.० ४०.२ ४५.२ ५०.२ ५५.२ ६०.२ २.० 

प्रसतर्ल 
६ 

िालको उच्च 
िाद्य िजरक्षाको 
अवस्थामा रिेका 

७-९महिना िम्म 
कृहर्ष उत्पादनले 
िान्ने पररवार 

प्रसतशत ५.३ ५.३ ५.३ ५.३ ५.३ ५.३ २.० 
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कृर्षकपररवारको 
िंख्या यथावत 
रूपमा कायम 
रिनेछ। 

१०-१२ महिना 
िम्म कृहर्ष 
उत्पादनले 
िान्नेपररवार 

प्रसतशत २९.५ २९.५ २९.५ २९.५ २९.५ २९.५ २.० 

अिर २ पशजपवछीपालन 
क्षेत्रको 
हवजशहष्टकरण, 

व्याविायीकरण, 

र 
बिारीकरणबाट 
उत्पादन 
रउत्पादकत्वमा 
वृहद्ध भई 
कृर्षकको 
िीवनस्तरमा 
िजिार भएको 
िजनेछ । 

पशज तथा 
पवछीपालनक्षेत्रको 
उत्पादन 

रु. करोड ६०.६ ६०.६ ६०.६ ६०.६ ६०.६ ६०.६ प्रोर्ाइल, 

कृहर्ष, पशज 
हवकािशािा

को 
प्रसतवेदन 

कृहर्ष, 

पशज 
हवकाि 

  ८.० 

प्रसतर्ल 
१ 

व्यविाहयकपशज
पालनबाट 
आम्दानीमा बहद्ध 
भएको िजनेछ । 

अण्डाको 
उत्पादनगोटा 

िंख्या 
(लािमा) 

५.० ५.० ५.० ५.० ५.० ५.० ८.० 

प्रसतर्ल२ अणडा रमािजमा 
आत्मसनभरु 
भएको िजने। 

अण्डाको 
हविीबाटआम्दानी 

रु. करोडमा ५.० ५.० ५.० ५.० ५.० ५.० ८.० 

    मािज उत्पादन हक.ग्रा. १००००.० १००००.० १००००.० १००००.० १००००.० १००००.० ८.० 

    मािजको 
हविीबाटआम्दानी 
रु 

रु. करोडमा ०.८ ०.८ ०.८ ०.८ ०.८ ०.८ ८.० 

प्रसतर्ल 
५ 

  दजि उत्पादन लाि 
सलटरमा 

५४.८ ५४.८ ५४.८ ५४.८ ५४.८ ५४.८ ८.० 
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प्रसतर्ल 
६ 

व्यविाहयकपशज
पालनबाट 
आम्दानीमा बहद्ध 
भएको िजनेछ 

दजिको हविीबाट 

आम्दानी 
रु. करोडमा २७.४ २७.४ २७.४ २७.४ २७.४ २७.४ ८.० 

प्रसतर्ल 
७ 

  गाई िङ्ख्या ५४९६.० ५६०५.९ ५७१८.० ५८३२.४ ५९४९.० ६०६८.०   

प्रसतर्ल 
८ 

  भैंिी िङ्ख्या ५३११.० ५४४३.८ ५५७९.९ ५७१९.४ ५८६२.४ ६००८.९   

प्रसतर्ल 
९ 

  उन्नत िातकोभैंिी िङ्ख्या २०५.० २२८.६ २५४.९ २८४.२ ३१६.८ ३५३.३   

    बाख्रा िङ्ख्या ३७५४०.० ३८१०३.१ ३८६७४.६ ३९२५४.८ ३९८४३.६ ४०४४१.२   

    वंगजर िङ्ख्या २१७४.० २३२६.२ २४८९.० २६६३.२ २८४९.७ ३०४९.१   

    कज िजरा िङ्ख्या १७५०००.० १७९८६५.० १८४८६५.२ १९०००४.५ १९५२८६.६ २००७१५.६   

    पशजपवछी र्म ु िङ्ख्या २५१.० २७५.० ३००.० ३५०.० ३७५.० ५००.०   

    िाट बिार िङ्ख्या १.०   १.० २.० ३.० ३.०   

उद्योग, व्यापार, व्यविाय 

अिर गाउँपासलका
को गािुस््य 
उत्पादनमा 
उद्योग तथा 
व्यापार 
धयविायको 
योगदान वृहद्ध 
भएको िजने।  

कज लगािुस््य 
उत्पादनमा धयापार 
तथा उद्योगक्षेत्रको 
योगदान 

  71 75 77 80 86 93 पासलकाप्रग
सत हववरण, 

वाहर्षकु नीसत 
तथा 
कायिुम, 

नगर 
प्रोर्ाइल, 

िम्वजवित 
शािाकोप्रसत
वेदन 

पासलका, 
िम्बजवि
त वडा 
कायाुल
य 
तथासन
िीक्षेत्र 

  ९.० 

 

गाउँपासलका
को गािुस््य 
उत्पादनमा 

धयापार/उद्योगक्षेत्र
को उत्पादन 

रु.करोडमा ७०.२ ७३.८ ७५.६ ७८.० ८४.० ९०.० ९.० 
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उद्योग तथा 
व्यापार 
धयविायको 
योगदान वृहद्ध 
भएको िजने।  

    डेरीउद्योग क्षेत्रको 
उत्पादन 

रु.करोडमा ०.९ ०.९ ०.९ १.८ १.८ २.७ ९.० 

प्रसतर्ल 
१ 

धयापार तथा 
व्यविाहयकगसत
हवसिमा हवस्तार 
भएको िजन े। 

धयापारधयविाय 
िंस्थान 

िङ्ख्या ५८५.० ६१५.० ६३०.० ६५०.० ७००.० ७५०.०   

व्याविाहयक 
िीपमूलक तासलम 
प्राप्त व्यजक्त 

िंख्या ०.० २५.० ५०.० ५०.० १००.० १००.० ९.० 

प्रसतर्ल 
२ 

उद्योगको 
िंख्यामा वृहद्ध 
भएको िजन े। 

िजिउद्योग िंख्या २.० २.० ३.० ४.० ५.० ६.० ९.० 

डेरी उद्योगको 
िंख्या 

िंख्या १.० १.० १.० २.० २.० ३.० ९.० 

पयटुन 

अिर कज लगािुस््य 
उत्पादनमा 
पयटुन क्षेत्रको 
योगदान बढेको 
िजने । 

कज लगािुस््य 
उत्पादनमा पयटुन 
क्षेत्रको योगदान 

रु.करोडमा २५.३ ३५.४ ३७.२ ४८.८ ६१.५ ६४.५ पासलका 
प्रगसत 
हववरण, 

वाहर्षकु नीसत 
तथा 
कायिुम, 

नगर 
प्रोर्ाइल, 

िम्वजवित 
शािाको 
प्रसतवेदन 

पासलका, 
िम्बजवित 
वडा 
कायाुलय 

पयटुन 
क्षेत्रमा 
तीनै 
तिको 
िरकार
को 
लगानी 
वृहद्ध 

भएको 
िजन े

नीजि 
क्षेत्रको 
लगानी 

८.० 

पूवाुिार यजक्त र 
व्यवजस्थत 
पयटुकीयस्थलिरू 

िङ्ख्या १.० ३.० ५.० ७.० ९.० १०.० ८.० 

प्रसतर्ल 
१ 

आवतररक र 
वाह्य पयटुकको 
िंख्या वाहर्षकु 
१५ लािबाट 

पयटुककाऔर्षत 
विाई ददन 

ददन १.५ २.० २.० २.५ ३.० ३.० ८.० 

आवतररक र वाह्य 
पयटुक (वाहर्षकु) 

िंख्या 
(लाि) 

१४.१ १४.८ १५.५ १६.३ १७.१ १८.० ८.० 
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२० लाि िना 
पजयाुउन े

मनकामना विाई 
गने पयटुक (कज ल 
पयटुकको 
३प्रसतशतमात्र) 

िंख्या 
(लाि) 

०.४ ०.४ ०.५ ०.५ ०.५ ०.५ वृहद्ध 

भएको 
िजन,े  

 

पयटुकीय 

स्थलिरू
को 
बारेमा 
प्रभावका
री 
प्रचार 
प्रिार र 
आवश्यक 

पूवाुिारि
रू 

तयार 
भएको 
िजन े

८.० 

पयटुक गवतधय 
स्थल 

िंख्या ३०.० ३५.० ३६.० ३८.० ४२.० ४५.० ८.० 

पयटुन धयविायी िंख्या २५०.० २७५.० ३००.० ३५०.० ४००.० ५००.० ८.० 

पयटुनमा तासलम 
प्राप्त िनशजक्त 

िंख्या ५०.० ७५.० १००.० १५०.० २००.० २५०.० ८.० 

िोटेल िंख्या िंख्या १५०.० १७५.० १८०.० २००.० २२५.० २५०.० ८.० 

भ्यू टावर सनमाुण िंख्या १.० १.० १.० १.० १.० १.० ८.० 

पयटुन िूचना 
केवर स्थापना 

िंख्या ०.० १.० २.० ३.० ५.० ५.० ८.० 

आवतररक र वाह्य 
पयटुक (वाहर्षकु) 

िंख्या ५००.० ६५०.० ७५०.० १०००.० १२५०.० १५००.०   

िोटल िंख्या १५०.० १५०.० १७५.० १७५.० २००.० २००.० ८.० 

प्रसतर्ल 
२ 

पयटुनबाट १५ 
िना वाट४० 
िना 
व्यजक्तिरूले 
रोिगार प्राप्त 
गरेकािजनेछन ्

पयटुनक्षेत्रमारोिगा
री 

िंख्या १५.० २०.० २५.० ३०.० ४०.० ५०.०   

स्थानीय स्रोतमा 
आिाररत कोशेली 
र्र िंचालन 

िंख्या ०.० १.० २.० ३.० ५.० ५.० ८.० 

प्रसतर्ल 
३ 

पयटुककोविोवा
िको लासग 12 
वटा िोमस्टेिरू 
िञ्चालनमा 
रिेका  
िजनेछन ्। 

िोमस्टे िङ्ख्या ३.० ५.० ७.० ८.० १०.० १२.० प्रोर्ाइल, 

िम्बजवित 
शािाको 
प्रसतवेदन 

पासलका, 
िम्बजवित 
वडा 
कायाुलय 

  ८.० 
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ििकारी, बैंक तथा हवत्तीय िेवा 

अिर ििि हवत्तीय 
पिजँच र 
उत्पादनमूल
क लगानी 
भएको िजन े

उत्पादनशीलक्षेत्रमा
ििकारी, बैंक तथा 
हवत्तीयिेवा क्षेत्रको 
लगानी 

प्रसतशत   ४० ५० ७५ ८० ९० प्रोर्ाइल, 

िम्बजवित 
शािाको 
प्रसतवेदन 

पासलका, 
िम्बजवि
त वडा 
कायाुल
य तथा 
िम्बजवि
तहवत्तीय 
िंस्था 

  ८.० 

प्रसतर्ल 
१ 

कृहर्षक्षेत्रमाउत्पा
दन, हवतरण र 
िेवामा 
ििकारीको 
िंलग्नता 
हवस्तार भएको 
िजनेछ । 

ििकारीमाआवद्ध 
कृर्षक र्र पररवार 

प्रसतशत   ४० ५० ७५ ८० ९०       ८.० 

प्रसतर्ल 
२ 

कृहर्षििकारीिरू
ले कृहर्ष र पशज 
पालन क्षेत्रमै 
िम्पूण ु लगानी 
गरेका िजनेछन।् 

कृहर्षतथा 
पशजपवछीपालनमाि
िकारीको लगानी 

प्रसतशत ५० ७० ८० ९० ९० १००       ८.० 

प्रसतर्ल 
३ 

५ बर्ष ुसभत्र शत 
प्रसतशत 
र्रिजरीिरूको 
बैंक तथाहवजत्तय 
िंस्थामा िाता 
िञ्चालन भई 
हवत्तीय िेवामा 
आिारभ जत पिजँच 
पजग्नेछ। 

बैंकतथा हवजत्तय 
िंस्थामा िाता 
िञ्चालन भई 
हवत्तीय िेवामा 
आिारभ जत पिजँच 
पजगेकोपररवार 

प्रसतशत ५१ ५५ ६५ ७५ ८५ ९५       ८.० 



127 

प्रसतर्ल 
४ 

पाँच वर्षसुभत्र थप 
५ वटा कृहर्ष 
ििकारीिरू 
स्थापना भएका 
िजनेछ । 

बचततथा ऋण 
ििकारी िंस्था 

िङ्ख्या ४६ ५० ५५ ६० ६५ ६०       ८.० 

श्रम तथा रोिगार -वैदेजशक रोिगार 

प्रभाव रोिगारीमा 
बदृ्धी भएको 
िजन े

कज लगािुस््य 
उत्पादनमाश्रम 
तथा रोिगार 
(वैदेजशक रोिगार) 
क्षेत्रको योगदान 

रु.करोडमा ७ ८ ९ १० १० १२ प्रोर्ाइल, 

िम्बजवित 
शािाको 
प्रसतवेदन 

पासलका, 
िम्बजवित 
वडा 
कायाुलय 
तथा 
िम्बजवित
सनकाय 
वा 
हवकाि 
िाझेदार 

  ८.० 

अिर यजवा लजक्षत 
स्वरोिगार 
कायिुम 
िञ्चालन 
गनज।ु 

प्रसतधयजक्तआयमा 
वृहद्ध भएको िजन े

यज.एि.डलर ५९५ ६८४ ७८७ ९०५ १०४१ ११९७ ८.० 

और्षत हवप्ररे्षण दर  
(प्रसत महिना, प्रसत 
धयजक्त ) 

रु. ३६७५.० ४०४२.५ ४४४६.८ ४८९१.४ ५३८०.६ ५९१८.६ ८.० 

बैदेजशक 
रोिगारीमा रिेका 
यजवा यजवती 

िङ्ख्या १९४६ १९४६ १९४६ १९४६ १९४६ १९४६   

प्रसतर्ल 
१ 

स्वरोिगारीमाला
ग्निेरूको 
िंख्यामा वृहद्ध 
भएको िजन े

हवसभन्न िीपमूलक 
तासलम प्राप्त गरी 
स्वरोिगारीमा 
लाग्नेिरू 

िङ्ख्या १६० १७५ २०० २५० ३०० ३५० ८.० 

प्रसतर्ल 
२ 

बैदेजशक 
रोिगारीबाट 
र्केका ३५० 
यजवाले कजम्तमा 
१० वटा 
व्यविाहयक 
कृहर्ष तथा 
पशजपालन र्म ु

व्यविाहयककृहर्ष 
तथा पशजपालन 
र्म ु िञ्चालनमा 
लगानी गरेका 
धयजक्त 

िङ्ख्या १६० १७५ २०० २५० ३०० ३५० ८.० 
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िञ्चालनमा 
लगानी गरेका 
िजनछेन ्। 

प्रसतर्ल 
३ 

कजम्तमा ९५ 
िना श्रसमकले 
तासलम प्राप्त गरेर 
मात्र बैदेजशक 
रोिगारीमा गएका 
िजनछेन ्। 

तासलम प्राप्त गरेर 
मात्र बैदेजशक 
रोिगारीमा िान े
श्रसमक 

प्रसतशत २० ३० ५० ७५ ८० ९५ ८.० 

प्रसतर्ल 
४ 

वैदेजशकरोिगार
का कारण उत्पन्न 
मानसिक 
िमस्यािरूमा 
मनोिामाजिक 
परामश ु िेवा 
प्रदान प्राप्त गरेका 
िजनछेन ्। 

मानसिकिमस्यािरू
मा मनोिमाजिक 
परामश ुिेवा प्रदान 

िङ्ख्या १६ १५ १५ १५ १५ १५   

गररबी वयूनीकरण 

अिर रोिगारीका 
अविरमा वृहद्ध, 

र प्रसतधयजक्त 
आयमावृहद्ध 
िहित नीरपेक्ष 
गरीवी र्टेको 
िजने । 

प्रसतधयजक्तआय यज.यि.डलर ५९५.०० ६८४.२५ ७८६.८९ ९०४.९२ १०४०.६६ ११९६.७
६ 

मानव 
हवकाि 
प्रसतवेदन, 

प्रोर्ाइल, 

िम्वजवित 
शािाकोप्रसत
वेदन 

िंर्, प्रदेश, 

पासलका र 
िम्बजवित 
वडा 

तीनै 
तिका 
िरकारले 
गररबी 
वयूसनकरण
का लासग 
उललेख्यप
िल गरेको 
िजन े

८.० 

प्रसतर्ल 
१ 

बेरोिगारी 
र्टेको िजनेछ । 

बेरोिगारी प्रसतशत १९.५१ १७.५६ १५.८० १४.२२ १२.८० ११.५२ २.० 

प्रसतर्ल 
३ 

सनरपेक्ष गरीवी 
र्टेको िजनेछ । 

३महिना भवदा 
कम िमय कृहर्ष 
उत्पादनले िाने्न 
पररवार 

प्रसतशत ३०.२५ २५.०० २०.०० १५.०० १०.०० ५.०० २.० 



129 

तकुबद्ध िाका : जशक्षा 

नसतिा स्थर िूचक इकाई 

आिार वर्ष ु
०७७/७८ 

लक्ष्य  िूचनाको क्ष्रोत  कायवुवयन 
सनकाय  

िोजिम 
अवस्था   ०७८/

७९ 

०७८/
७९ 

०७८/
७९ 

०७८/
७९ 

०७८/
७९ 

प्रभाव 

िाक्षरता दर प्रसतशत ८९.५ ९१ ९३ ९५ ९८ १००    

िजद भना ुदर (कक्षा १–८) प्रसतशत ९५.५ ९५.५ ९६ ९७ ९८ १००    

िजद भना ुदर (कक्षा ९–१२)  प्रसतशत ५० ५५ ६५ ७५ ८० ९०    

अिर 

अनौपचाररक जशक्षा कक्षा (िामजदाहयक 
सिकाई केवर) 

िंख्या २ ३ ५ ७ ९ ९    

हवद्यालय पररत्यागदर (आिारभतू ति)  प्रसतशत ३.२ ३ २.५ २ १.५ १ 

नगर बस्तजगत 
हववरण, गा.पा. 
सिक्षा िािा  
गण्डकी प्रदेश 
आवसिक योिना 

गा.पा. 
सिक्षा 
िािा  

 

अवतर 
िरकार 

िमववय िजनज   

हवद्यालय पररत्यागदर (माध्यसमक ति) प्रसतशत ९.०३ ९ ८.५ ७ ६ ५ 

प्राहवसिक हवर्षयमा कक्षा ९–१२ मा 
अध्ययनरथ हवद्याथी 

िंख्या  १३ २० १२० २०० २५० ३०० 

प्रसतर्ल १ जशक्षक हवद्यासथ ुअनजपात अनजपात  १:१५ १:१५ १:१८ १:२० १:२२ १:२५ 

प्रसतर्ल २ वालमैत्री सबिालय  प्रसतशत ७६ ७५ ८० ९० १०० १०० 

प्रसतर्ल ३ अपािता मैत्री हवद्यालय  प्रसतशत २० २५ ४५ ५५ ६५ ८० 

प्रसतर्ल ४ कम््यजटर प्रयोगशाला भएका हवद्यालय  प्रसतशत ४३ ४५ ६६ ६५ ७० ८० 

प्रसतर्ल ५ ईवटरनेट तथा ई– जशक्षा भएका माहव प्रसतशत ३२ ४० ९० १०० १०० १०० 

प्रसतर्ल ६ हवज्ञान प्रयोगशाला भएको माहव  प्रसतशत २४ २६ ३५ ४० ५० ६० 

प्रसतर्ल ७ प्राहवसिक िारको हवद्यालय िंचालन  िंख्या १ ० १ १ १ ३ 

प्रसतर्ल ८ वालक्लव भएका हवद्यालय प्रसतशत २४ ३० ६० ८० ९० १०० 

प्रसतर्ल ९ हवद्यालय  जशक्षामा िबै वालबासलकाको 
िमतामूलक पिजँच (िजद भनाु दर) 

प्रसतशत 
९८ ९८ ९९ ९९ ९९ १०० 

प्रसतर्ल १० बाल कक्षा पूव ु प्राथसमक तिको अनजभव 
िहित कक्षा १ मा भनाु दर  

प्रसतशत 
९२.११ ९२ ९४ ९६ ९८ १०० 

प्रसतर्ल ११ कज ल भना ुदर (कक्षा ९–१२) प्रसतशत ५० ५५ ६० ६५ ७० ८० 

प्रसतर्ल १२ आिारभतू तिमा हवद्यालय िान े उमेरका 
हवद्यालय बाहिर रिेका हवद्याथी  

प्रसतशत 
२.११ २ १.५ १ ०५ ० 

प्रसतर्ल १३ प्राहवसिक िारका हविालय िंख्या िंख्या  १ १ २ २ ३ ३ 
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तकवबि खाका  : स्वास््य तथा पोिण 

 

नसतिाको 
स्तर  

 

िूचक 

इकाई आिार  
वर्ष ु

०७७/७
८ 

लक्ष्य िूचनाको श्रोत कायाुववय
न सनकाय 

िोजिम/ 
अनजमान आ .व .  

०७८/
७९ 

आ .व .  

०७९/
८० 

आ .व .  

०८०/
८१ 

आ .व .  

०८१/
८२ 

आ .व .  

०८२/
८३ 

प्रभाव अपेजक्षतआयज (िवम िजदाको वित) वर्ष ु ७० ७०.५ ७१,० ७२,० ७४ ७५ 
Local HDI 
report २०१९ 

गा.पा.  

अिर १ आिारं्टाको दजरीमा स्वास््य िेवामा पिजंच प्रसतशत ४० ४२ ५० ६५ ७० ७५ र्रिजरी िवेक्षण 

अिर २ 
 

मातमृतृ्यू दर प्रसतलाि 
जिवत िवमा 

० ० ० ० ० ० 

अिर ३ 
 

पाँचवर्ष ुमूसनको बाल मतृ्यजदर प्रसतशत ० ० ० ० ० ० HMIS २०७७ 

अिर १ आिारं्टाको दजरीमा स्वास््य िेवामा पिजंच         

प्रसतर्ल 
१ 

अस्पताल िंख्या िंख्या 
० १ १ २ ३ ३ 

पासलकाको 
स्वास्ग्थ प्रसतवेद 

गा.पा. अवतर 
िरकार 
िमववय  
िामजदाहक र 
सनिी 
स्थरको  
िियोग  

प्रसतर्ल 
२ 

जचहकत्िक िंख्या िंख्या 
० १ १ २ ३ ४ 

अिर २ मातमृतृ्यू दर        

प्रसतर्ल 
१ 

प्रोटोकोलअनजिार ( ४ पटक)को िंस्थागत 
गभ ुिांच 

प्रसतशत 
३.८ ४२ ५० ६० ६५ ६५ 

प्रसतर्ल 
२ 

िंस्थागतप्रिजसत िेवा प्रसतशत 
१५.५ १८ २० ३० ४० ५० 

प्रसतर्ल 
३ 

प्रोटोकोलअनजिार ( ३ पटक)को िंस्थागत 
िजत्केरी िांच (PNC) 

प्रसतशत 
१४.७ १६ २० २८ ३५ ४० 

प्रसतर्ल 
४ 

बसथंगिेवटर िंख्या 
६ ६ ७ ७ ७ ८ 

प्रसतर्ल 
५ 

दक्षप्रिजतीकमीबाट प्रिजती प्रसतशत 
१७ २० २२ ३० ४० ५० 

HMIS २०७७ 
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अिर ३ पाचँवर्ष ुमूसनको बाल मतृ्यजदर        

प्रसतर्ल 
३ 

पूणिुोप कभरेि प्रसतशत 
१०० १०० १०० १००   

प्रसतर्ल 
१ 

नविातजशशज मतृ्यजदर प्रसतििार 
िीहवत 

० ० ० ०   

 तकुबद्ध िाका : लैहिकिमानता, िामाजिक िमावेशीकरण तथा लजक्षत वग ु 
नसतिाको स्तर  

िूचक 
इकाई आिार वर्ष ु

७७/७८ 
लक्ष्य िूचनाको श्रोत कायाुवव

यन 
सनकाय 

िोजिम/अनज
मान आ.व. 

०७८/७
९ 

आ.व. 
०७९/८

० 

आ.व. 
०८०/८

१ 

आ.व. 
०८१/८

२ 

आ.व. 
०८२/८

३ 

प्रभाव  लैहिक हवकाि िूचकाङ्क िूचकाङ्क ०.९३१ ०. ९३५ ०.९४० ०.९४५ ०.९५० ०.९६० बाप्रअओ 
  

अिर र्र िसमनमा महिलाको स्वासमत्व प्रसतशत ० ५ १० १५ २० २५   िंर्ीय तथा 
प्रदेश 
िरकारको 
िमववयमा 
गनज ु

अिर िामाजिक िजरक्षा तथा िंरक्षण प्राप्त िनिंख्या  प्रसतशत ५ १५ २० २५ ३० ५० पसलका 
प्रसतवेदन  
२०७८ 

गा पा 
अिर १ र्र िसमनमा महिलाको स्वासमत्व        

प्रसतर्ल-१ र्रपररवारमा महिला नेततृ्व प्रसतशत ० ५ १० १५ २० २५ 

२ र्रमा महिलाको एकल स्वासमत्व प्रसतशत ८.४८ १२ १७ २० २५ ३० 

३ िसमनमा महिलाको एकल स्वासमत्व प्रसतशत ८.४८ १२ १७ २० २५ ३०   ,, 

४ बैंक वा ििकारीमा िाता भएका महिला प्रसतशत ५९.४५ ६५ ७० ७५ ८० ९०    

५ ििकारीमा आबद्ध भएका महिला प्रसतशत ३४.२ ३८ ४० ४४ ४७ ५०    

६ रोिगारीमा आबद्ध भएका महिला प्रसतशत १७.२ २० २६ ३३ ३५ ४०    

७ र्र व्यविार तथा कारोबार िम्बविी सनणयुमा 
महिला ििभागीता 

प्रसतशत ६.६९ ९ १२ १८ २५ ३३    

८ व्याविाहयक िीपमूलक तासलम प्राप्त महिला प्रसतशत २ ३ ५ ७.५ १० १२    

९ नेततृ्व हवकाि िम्बजवि तासलम प्राप्त महिला  प्रसतशत ० २ ५ १० २० २५    

१० 

िामजदाहयक स्थानमा महिला मैसत्र िौचालय प्रसतशत÷िं
ख्या 

१ २ ३ ४ ५ ६    

११ िेलकज दमा महिला ििभासगता प्रसतशत २० ३० ४० ५० ६० ७०    

१२ स्थानीय तिमा महिला प्रसतसनसिको ििभासगता प्रसतशत ४०.७४ ४२ ४४ ४६ ४८ ५०    

१३ स्थानीय िसमसत÷िंरचनाको नेततृ्वदायी पदमा 
महिलाको प्रसतसनसित्व 

प्रसतशत ० ५ १० १५ २५ ३३    
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१४ स्थानीय िसमसत÷िंरचनाको नेततृ्वदायी पदमा 
सिमावतकृत वगकुो प्रसतसनसित्व 

प्रसतशत ० २ ६ १० १५ २०    

१५ 

स्थानीय तिमा दसलत तथा अवय सिमावतकृत 
िमजदायको ििभासगता 

प्रसतशत २५.९३ २८ ३० ३२ ३४ ३५    

१६ वासलका मैत्री हवद्यालय प्रसतशत ० २ ३ ४ ५ ६    

१७ 
वाल क्लव गठन  प्रसतशत÷िं

ख्या 
१० १४ १८ २५ ३० ४०    

18 महिला हिंिा िम्बविी र्टना वयूसनकरण प्रसतशत ५ ३ २ १ ० ०    

19 बालबासलका हिंिा िम्बविी र्टना वयूसनकरण प्रसतशत ० ५ ४ ३ २ १    

२० वाल हववाि िम्बविी र्टना वयूसनकरण प्रसतशत १९.३ १५ १० ५ ३ १    

२१ लैहिक उत्तरदायी बिटे सबनीयोिन प्रसतशत ० १० १५ २० ३० ४०    

अिर २ िामाजिक िजरक्षा तथा िंरक्षण प्राप्त िनिंख्या            

प्रसतर्ल-१ ज्येष्ठ नागररक पररचयपत्र पाएका प्रसतशत ४.१४ ६ ९ १२ २० २५    

२ नागरीकता पाएका महिला तथा पजरुर्ष प्रसतशत ६७.८५ ७५ ८० ८५ ९० ९९    

३ एकल महिला पररचयपत्र पाएका प्रसतशत १.७१ २.५ ४.५ ८ १५ २०    

४ िामाजिक िजरक्षाबाट लाभाजववत लजक्षत वग ु प्रसतशत ४ ६ ९ १३ २० २५    

५ ज्येष्ठ नागररक मैसत्र शाविुसनक स्थान िंख्या ० १ २ ३ ४ ५    

६ बसगकृुत अपाि प्रसतशत १.१८ २ २.२५ २.२९ ३ ३.५    

७ अपािताको पररचय पत्र भएका धयजक्त प्रसतशत ४३.५ ५० ५५ ६० ६५ ७०    

८ अपािताको पररचय पत्र भएका महिला  प्रसतशत १५ २० २५ ३० ३५ ४०    

९ तासलम प्राप्त अपािता भएका महिला प्रसतशत ० ५ ६ ८ ११ १५    

१० अपािता मैसत्र शाविुसनक स्थान िंख्या ० २ ३ ४ ५ ६    

११ िेलकज दमा ििभागी अपाि प्रसतशत १.२८ २ ३ ४ ५ ६    

 

 

 



133 

तकुबद्ध िाका : यजवा तथा िेलकज द 

नततजाकोस्तर  

सूचक 
इकाई आिारिर्ष 

७७/७८ 
लक्ष्य सूचनाको

श्रोत 

कायाषन्िय
नतनकाय 

जोखिम/अ
नुमान आ.व. 

०७८/७९ 
आ.व. 

०७९/८० 
आ.व. 

०८०/८१ 

आ.व. 
०८१/८२ 

आ.व. 
०८२/८३ 

अिर १ यजवा रोिगार प्रसतशत ० २० ३० ४० ५० ६०   िंर्ीय 
तथाप्रदेश 
िरकारको 
िमववयमा 
गनज ु

अिर २ िेलकज दमा िंलग्नयजवा प्रसतशत ० ५ १० १४ १८ २५   
अिर १ यजवा रोिगार          
प्रसतर्ल १ यजवा लजक्षत कायिुमिरू प्रसतशत ० १० २० ३० ४० ५० जिप्रो 

२०७६ 
गापा 

प्रसतर्ल २ बैदेशीक रोिगारमा िंलग्नयजवा प्रसतशत ७ ६ ५ ४ ३ २ 
प्रसतर्ल ३ बैदेशीक रोिगारमा िंलग्नमहिला प्रसतशत ० १.५ १ ०.९० ०.७० ०.५० 
प्रसतर्ल ४ ििजसलयत दरमा िृण प्राप्त गने यजवा प्रसतशत ० २० २५ ३० ४० ५० 
प्रसतर्ल५ ििजसलयत दरमा िृण प्राप्त गने 

अपािताभएकायजवा 
प्रसतशत ० ५ १२ १५ १८ २० 

प्रसतर्ल६ जिवनोपयोसग जशक्षा, तासलम, सिपप्राप्तयजवा प्रसतशत ० ७ १० १४ २० २५ 
प्रसतर्ल७ जिवनोपयोसग जशक्षा, तासलम, सिपप्राप्त अपािता 

भएका 
प्रसतशत ० २ ५ ७ १० १२ 

अिर २ िेलकज दमा िंलग्नयजवा        
प्रसतर्ल१ यजवाक्लब, िंिालतथा िंस्था प्रसतशत ० १० १३ १६ २० ३० 
प्रसतर्ल२ िेलकज द मैदान प्रसतशत ० १ २ ३ ४ ५ 
प्रसतर्ल३ कभडिुल प्रसतशत ० १ ० २ ० ३ 
प्रसतर्ल४ पासलका स्तरीय प्रसतयोसगता प्रसतशत ० २ ३ ४ ५ ६ 
प्रसतर्ल५ राहष्टय स्तरका िेलाडी प्रसतशत ० २ ४ ६ ८ १० 
प्रसतर्ल६ राहष्टय स्तरका महिला िेलाडी प्रसतशत ० १ २ ३ ४ ५ 
प्रसतर्ल७ राहष्टय स्तरका अपािताभएका िेलाडी प्रसतशत ० १ २ ३ ४ ५ 
प्रसतर्ल८ िेलकज द िम्वजवितासलम, सिपप्राप्तयजवा िेलाडी प्रसतशत ० ५ ७ १० १५ २० 
प्रसतर्ल९ िेलकज द िम्वजवि तासलम, सिपप्राप्त अपािता 

भएका िेलाडी 
प्रसतशत ० १ २ ३ ४ ५ 

प्रसतर्ल१० व्यविाहयक िेलकज दक्लव िंख्या ० १ १ १ १ १ 
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तकुबद्ध िाका : िानेपानी तथा िरिर्ाइ  

नसतिाको 
स्तर 

 

िूचक 

इकाई आिार वर्ष ु

७७⁄७८ 

लक्ष्य िूचनाको 
स्रोत 

कायाुववयन 
सनकाय 

िोजिम/ 

अनजमान आ.व. 
०७८⁄७९ 

आ.व. 
०७९⁄८
० 

आ.व. 
०८०⁄८
१ 

आ.व. 
०८१⁄८
२ 

आ.व. 
०८२⁄८
३ 

प्रभाव िानेपानी र िरिर्ाइु िजहविा भएका 
र्रिजरी 

प्रसतित 

९५.६६ ९६ ९९ १०० १०० १०० 

गा.पा.  गा.पा. प्रदेि  स्रोत िनचेतना 
व्यवस्थापन 

अिर पाइप द्वारा सबतररत पासन उपभोगकताु प्रसतशत ९७ . ९९० १००. १०० १०० १०० 

प्रसतर्ल िूचकिरूः  

१ सनिीिारा िसडत पररवार प्रसतशत ४२ ५५ ६० ६५ ७० ७५ गा.पा.  गा.पा. प्रदेि  स्रोत 
िनचेतना 
व्यवस्थापन 

२ १. िजववेलको पानी तथा अवयपानी 
उपभोग गने पररवार  

प्रसतशत 

३.० १ .५ ० ० ० 

३ . शौचालय भएको र्रिजरी प्रसतशत  

९९ 

 

९९.५ १०० १०० १०० १०० 

४  शौचालय नभएको र्रिजरी प्रसतशत ०.७५ .५ ० ० ० ० 
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तकुबद्ध िाका : यातायात 

नसतिाको 
स्तर  

 
िूचक 

इकाई आिार  
वर्ष ु
०७७/
७८ 

लक्ष्य िूचनाको श्रोत कायाुववयन 
सनकाय 

िोजिम/अनजमान 
आ .व .  
०७८/
७९ 

आ .व .  
०७९/
८० 

आ .व .  
०८०/
८१ 

आ .व .  
०८१/८
२ 

आ .व .  
०८२/
८३ 

अिर १ 

िवयुाम िडकमा पिजंच भएको र्र पररवार  प्रसतशत 
 ११ 

 
११ 

 
१५ 
 

 
१८ 
 

 
२० 
 

 
२२ 

 गा.पा\प्रदेश गाउँपासलका/ 
प्रदेि  

श्रोतिािन र 
,िनिजक्तको 

कमी 

प्रसतर्ल १ 
कालोपते्र िडक हक.सम. .  

१२ 
 
१२ 

 
३५ 

 
५५ 

 
८५ 

 
११२ 
 

   

प्रसतर्ल २  ग्राभेल हक.सम. . ४६  ४६ १०० 
 

१५०  १९०  २५०    

प्रसतर्ल ३  कजच्च िडक हकसम  ५७३ ५७३ ५७५ ५८९ ५८५ ५९०    

प्रसतर्ल ४  पक्की पजल िंख्या  ४ १० ११ ११ १२ १३    

प्रसतर्ल ५  झोलजिे प जल िंख्या १० १० १५ १६ १६ १७    

प्रसतर्ल ६ र्ोडेटो बाटो हकसम ५०० ५५० ५०० ६०० ६३०  ६५०     

प्रसतर्ल ७  
पयटुहकय पदमाग ु िंख्या ४ ४ 

 
 

४ ४ ४ ४    

प्रसतर्ल ८ िडक िम्म पजग्न लागन ेअसिकतम िमय समनेट ७० ७० ६६ ६० ४५ ३०    
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तकुबद्ध िाका : आवाि तथा वस्ती हवकाश 

नसतिाको 
स्तर  

 

िूचक 
इकाई आिार  

वर्ष ु

०७७/
७८ 

लक्ष्य िूचनाको श्रोत कायाुववयन 
सनकाय 

िोजिम/अनजमान 
आ .व .  

०७८/
७९ 

आ .व .  

०७९/
८० 

आ .व .  

०८०/
८१ 

आ .व .  

०८१/
८२ 

आ .व .  

०८२/
८३ 

अिर 
िजरजक्षत आवाि  तथा एहककृत  
वस्ती हवकाि 

िंख्या 
 

 
 
 
 

 
 
१ 

 
 
१ 

 
 
२ 

 
 
२ 

पासलका \ र्रिजरी 
िबेक्षण 

गा.पा. श्रोत 
व्यवस्थापन  

अिर आवाि शंक्या७ ५७८२ ५७८२ ५७८५ ५७९० ५७९५ ६०००    

प्रसतर्ल १  आर िी िी र्र  िंख्या १११८ ११७० १२०० १३५० १३५० १५००    

प्रसतर्ल २  भकूम्प प्रसतरोिी मापदण्ड 
अनजिार बनेका भवन 

 शंख्या ३४५७ ४००० ४५९९ ५२०० ५६७५ ५७८२    

प्रसतर्ल ३  आफ्नै र्र भएका पररवार प्रसतशत ९१ ९३ ९५ ९७ ९९ ९९    

प्रसतर्ल ४    टीनका छानो भएका र्र प्रसतशत ४८६१ ४८६५ ४८७० ४८७३ ४८७५ ४८८०    
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तकवबि खाका : ससिंचाइ  तथा नदी भनयन्त्रण 

 

नसतिाको 
स्तर  

 

िूचक 
इकाई आिार  

वर्ष ु

०७७/७८ 

लक्ष्य िूचनाको 
श्रोत 

कायाुववयन 
सनकाय 

िोजिम/ 
अनजमान आ .व .  

०७८/७९ 

आ .व .  

०७९/८० 

आ .व .  

०८०/८१ 

आ .व .  

०८१/८२ 

आ .व .  

०८२/८३ 

अिर 

कज ल कृहर्ष िसमनमध्ये 
िंजचत िसमन 

प्रसतशत 

१८ 

 
 

२० 

 
 

२१।३ 

 
 

२३ 
 

 
 

२५.७ 

 
 

२९ 
 
 

पासलका \ 
र्रिजरी 
िबेक्षण 

गा.पा. श्रोत 
व्यव
स्थापन  

प्रसतर्ल १  िबयुाम सिंजचत िसमन प्रसतशत  १८ २० २१ .२३ २५ २९    

प्रसतर्ल २  कज लो वा निर 
प्रणालीबाट सिंजचत िसमन 

िे . १२३० १२८० १३०० १५४० १६५० १८००    

प्रसतर्ल ३  नयाँ अवय प्रहवसिबाट 
सिंजचत िसमन 

िे १२  १२.७ १३.४ १५० १७ १८    
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तकुबद्ध िाका : हवद्यजत ्तथा वैकजलपक ऊिा ु
 

नसतिाको 
स्तर 

 

िूचक 
इकाई 

आिार  
वर्ष ु

०७७/७
८ 

लक्ष्य 

िूचनाको श्रोत 

कायाुववयन 
सनकाय 

िोजिम/ 
अनजमान 

आ .व .  

०७८/७९ 

आ .व .  

०७९/८
० 

आ .व .  

०८०/

८१ 

आ .व .  

०८१/८
२ 

आ .व .  

०८२/

८३ 

अिर 
हवद्यजत ् उपयोग गने 
र्रपररवार 

प्रसतशत ९४.४ ९५ ९६.८ ९७.७ ९९.५ १०० 

पासलका \ 
र्रिजरी 
िबेक्षण 

गा.पा. श्रोत 
व्यवस्थापन  

प्रसतर्ल १  केजवरय प्रशारणबाट हवद्यजत ्
उपयोग 

प्रसतशत १ १.७२ २.५ ३.४ ४.३ ५.१   
 

प्रसतर्ल २  
िोलार िडान गने पररवार प्रसतशत १.१ १.७ २.५ ४ ४.४ ५.४   

 

प्रसतर्ल ३  
बायोग्याि प्रसतशत ३.४ १२.१ २०.४ ३४ ४८ ६०   
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तकुबद्ध िाका : िूचना तथा िञ्चार प्रहवसि 

नसतिाको 
स्तर  

 

िूचक 

इकाई आिार  
वर्ष ु

०७७/ 
७८ 

लक्ष्य िूचनाको 
श्रोत 

कायावुवयन 
सनकाय 

िोजिम/अ
नजमान आ  .व .  

०७८/

७९ 

आ  .व .  

०७९/

८० 

आ  .व .  

०८०/

८१ 

आ  .व .  

०८१/८
२ 

आ  .व .  

०८२/

८३ 

अिर 

रेसडयो, हटसभ, इवटमोवायल, 

टेसलर्ोन मध्ये कज नै एक 
िंचारको िािन प्रयोग गने 
पररवार 

प्रसतशत ९५.८७ ९६ ९७ ९८ ९९ 

 

१०० 

 

पासलका \ 
र्रिजरी 
िबेक्षण 

गा.पा. श्रोत 
व्यवस्थाप
न  

प्रसतर्ल १  लयाण्डलाइन ⁄मोवायल प्रयोग 

(१६ वर्ष ुमासथ) 
प्रसतशत १.९ ६ १० १५ २० २५    

प्रसतर्ल २  इवटरनेट प्रयोग प्रसतशत २.४ ५ १० १५ २० २५    

प्रसतर्ल ३  रेडीयो प्रयोग प्रसतशत ६३.३ ६५ ७० ७२ ७५ ७८    
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तकवबि खाका : सशुासन तथा सिंस्थागत भवकास 

नसतिा 
स्थर  

िूचक इकाई  आिार 
वर्ष ु
०७७
/८८ 

लक्ष्य  िूचनाको श्रोत कायाु
ववयन 
सनकाय 

िोजिम/
अनजमान 

०७८
/७९ 

०७९ 
/८० 

०८०/
८१ 

०८१
/८२ 

०८२
/८३ 

प्रभाव िेवा प्रवािमा नागररक िंवतजहष्ठ प्रसतशत २० ३० ४० ५० ६० ६५    

अिर 

िस्थागत स्व मूलयाकँन पद्धसतलाई सनरवतरता प्रसतशत ४२ ५० ६० ७० ८० ८५    

िंगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन कायावुवयन  प्रसतशत ० १ १ १ २ २ गाउँ वस्तजगत हववरण  
िवेक्षण प्रसतवेदन  
प्रगसत÷अनजगमन प्रसतवेदन 

गा.पा. 
प्रदेि  

िंर् र 
प्रदेशको 
िियोग  

हविजतीय िूचना प्रणालीमा आबद्ध िेवािरू प्रसतशत ९ ४० ६० ८० ९० १०० 

प्रसतर्ल 
१ 

कानून, नीसत, सनदेजशका, कायहुवसि र मापदण्ड िंख्या 
६४ ६६ ७४ ८० ८३ ८५ 

२ हियाजशल नीसतगत िसमसत तथा िंयवत्र  िंख्या १० ११ १२ १३ १४ १५ ि.क्ष.स्व.मू.प्र. 
प्रगसत÷अनजगमन प्रसतवेदन  
अध्ययन प्रसतवेदन 

सनणयु पजजस्तका 

स्थानीय 
सनवाुचन  ३ एहककृत र्जजम्तिेवा िंचालन पटक १ २ ३ ४ ५ ६ 

४ िदाचार र नैसतकता प्रवद्धन तथा  भष्टाचार 
सनयवत्ररण कायकुम 

िंख्या ० २ ६ ८ १० १० 

५ गैिि, अगैिि, हवकाि िाझेदार िंख्या ४ १ १ १ १ ९ 

६ क्षसतपूसत ुिहिको नागररक वडापत्र िंख्या ० ३ १० १० १० १० वाहर्षकु अि ु वाहर्षकु प्रगसत 
प्रसतवेदन 

अध्ययन प्रसतवेदन  
िवेक्षण प्रसतवेदन 

तासलम प्रसतवेदन 

 

७ िाविुसनक िजनवाई  पटक १ २ २ २ २ २ 

८ आयोिनाको िविुसनक पररक्षण  प्रसतशत १८ ३० ४० ५० ६० ७० 

९ नागररक पषृ्ठपोर्षण तथा िजझाव सलने माध्यमिरू  िंख्या ४ ४ ५ ६ ६ ७ 

१० क्षमता हवकाि काय ुयोिना  िंख्या ० १ १ १ १ १ 

११ काय ुिंपादन िम्झौताको अबस्था िंख्या ० १ १ १ १ १ 

१२ कमचुारीलाई पजरस्कार  िंख्या २ ३ ४ ५ ६ ७ 

१४ पदपूसतकुो अवस्था प्रसतशत  ७२ ७४ ८० ८५ ९० १०० 

१५ वडा कायाुलयको आफ्न ैभवन िंख्या  ७ ० ९ ९ ९ ९ 

1६ वडा कायाुलयमा इवटरनटे िजसबिा प्रसतशत १० ६० १०० १०० १०० १०० 

1७ लजक्षत हवपन्न वगकुो क्षमता हवकाि  प्रसतशत २ ३ ३ ३ ३ ४ 

१८ िनप्रसतसनसि र कमचुारी क्षमता हवकाि प्रसतशत ७ ० ९ ९ ९ ९ 
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तकुबद्ध िाका :  योिना तथा त्याङ्क 

नसतिा 
स्थर  

िूचक इकाई  आिार 
वर्ष ु
०७७/
८८ 

लक्ष्य  िूचनाको 
श्रोत 

कायावुवयन 
सनकाय 

िोजिम/
अनजमान 

०७/
७९ 

०७९/
८० 

०८०/
८१ 

०८१/
८२ 

०८२/ 

८३ 

प्रभाव त्यांकमा आिाररत योिना छनौट  प्रसतशत १० १५ ३० ५० ७० ८०    

अिर 
वाहर्षकु कायमुा वस्ती स्तरबाट छनौट भएका 
योिना 

प्रसतशत ४० ५० ६० ७० ९० १०० 
   

प्रसतर्ल 
१ 

योिना तिजमुा सनदेजशका तयार  िंख्या 
० १ १ १ २ २ 

वाहर्षकु प्रगसत 
प्रसतवेदन 

अध्ययन 
प्रसतवेदन  
िवेक्षण 
प्रसतवेदन 

गा.पा. 
 

िंर्, प्रदेश 
र स्थानीय 
िरकारको 
िमववय 

२ आवसिक योिना अनजिार वाहर्षकु योिना 
तयार  

िंख्या  
० १ १ १ २ २ 

३ हवर्षयगत क्षेत्रका आवसिक रणनीसतक 
योिना  

िंख्या  
० ५ ५ ५ ६ ६ 

४ रािस्व िजिार काययुोिना कायाुववयमा 
लयाउने  

िंख्या  
१ १ १ १ २ २ 

५ योिना तिजमुा कायाुववयनमा लजक्षत वगकुो 
ििभासगता  

प्रसतशत 
४० ५० ६० ७० ८० ८५ 

६ कज ल आयोिना मध्ये उपभोक्ता िसमसतबाट 
कायाुववयन भएका आयोिना 

प्रसतशत 
७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० 

७ िनप्रसतनीसि, कमचुारी नीसतगत िसमसत र 
िरोकार वालिरूको क्षमता हवकाि 

िंख्या 
२० २०० ४०० ६०० ८०० १००० 

८ मध्यमकालीन िच ुिंरचना तयार िंख्या ० १ १ १ २ २ 

९ ठूला आयोिनाको हवस्ततृ अध्ययन प्रसतवेदन प्रसतशत ५० ८० ९० १०० १०० १०० 

१० आयोिनािरूको ममतु िम्भार कोर्ष स्थापना प्रसतशत १० ३० ४० ५० ६० ७० 

११ स्थानीय गौरबका आयोिनाको बैङ्क िंख्या  ५८५ ५८५ ४०० ३०० ४०० ५०० 

१२ श्रोत नक्शा िहित वस्तजगत हववरण िंख्या  ० १ १ १ २ २ 
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अद्यावसिक 
१३ िूचना केवरको स्थापना िंख्या  ० १ १ १ १ १ 

१४ अनलाइन प्रसतवेदन प्रणाली स्थापना भएका 
वडा 

प्रसतशत 
२० ४० १०० १०० १०० १०० 

 

तकुबद्ध िाका :  अनजगमन तथा मूलयाकंन 

नसतिा 
स्थर  

िूचक इकाई  आिार 
वर्ष ु
०७/ 
८८ 

लक्ष्य  िूचनाको श्रोत कायावुवयन 
सनकाय 

िोजिम/अनजमान 

०७८/
७९ 

०७९/ 
८० 

०८०/
८१ 

०८१/
८२ 

०८२/ 

८३ 

प्रभाव 

सनरिाररत िमय र लागतमा िम्पन्न गजणस्तरीय 
योिनािरू 

 
९० ९५ ९६ ९७ ९८ १००    

अिर 
अनजगमन र मजलयागंन गरेका आयोिनािरू  प्रसतशत २० ३० ६० ८० ९० १००    

आयोिनाको अनजगमनमा लजक्षत वगकुो 
ििभासगता 

प्रसतशत 
३३ ४० ६० ८० ८५ ९०    

प्रसतर्ल १ अनजगमन तथा मूलयाङ्कन नीसत कायहुवसि तयारी 
र कायाुववयन 

िंख्या  
० १ १ १ २ २ 

वाहर्षकु 
अिवुाहर्षकु 
प्रगसत प्रसतवेदन, 

अध्ययन 
प्रसतवेदन,  

िवेक्षण 
प्रसतवेदन, 

तासलम प्रसतवेदन 

गा.पा. स्थानीय सनवाुचन  

२ अनजगमन तथा मजलयांकन प्रसतबेदन माथी 
कायपुासलकाको बैठकमा छलर्ल  

पटक 
१ २ ३ ४ ६ ६ 

३ आयोिना गजणस्तर प्रयोगशालाको धयबस्था िंख्या  ० ० १ १ १ १ 

४ मध्यमकालीन िच ुिंरचना तिजमुा िंख्या  ० १ १ १ २ २ 

५ कायिुम कायाुववयन काय ुयोिना िंख्या  ० १ १ १ १ १ 

६ आयोिनाको अनजगमन चरणिरूमा लजक्षत 
वगकुो ििभासगता (महिला, दसलत, िनिाती, 
वालवालीका) 

प्रसतशत 

३३ ४० ६० ८० ८५ ९० 

७ आयोिनािरूको अनजगमन  प्रसतशत २० ३० ६० ८० ९० १०० 

८ िमयमा िम्पन्न आयोिना कायिुमिरू  प्रसतशत ९० ९५ ९६ ९७ ९८ १०० 

९ अनजगमन तथा मजलयांकन िम्बजवि 
िरोकारवालािरूको क्षमता हवकािमा  

िंख्या 
२० १०० २०० ३०० ४०० ५०० 
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िण्ड - दजई  
पजनरुत्थान योिना 

 

पररच्छेद- ११ 

आसथकु पजनरुत्थान योिना   

११.१ पषृ्ठभसूम 

हवश्वव्यापी मिामारीको रुपमा रै्सलएको कोरोना भाईरिको  अिरबाट नेपाल पसन अछजतो रिेन। कोसभड-

१९को कारण िबै क्षेत्रमा  बिजआयासमक अिर पन ुगएको छ। यि मध्ये िबै भवदा बढी उद्योग, व्यापार 
व्यविाय, पयटुन, यातायात, रोिगारी, जशक्षा, स्वास््य, पूवाुिार सनमाुण धयवस्थापन लगायत िेवा िजसबिा 
पिजँच र िस्तावतरणमा प्रत्यक्ष्य अिर पन ुगएको छ। यिका िाथै देश भररमा कररव ११ ििार िनाले 
ज्यान गजमाएका छन ्भने िम्पूण ुनागररकले मनोबैज्ञासनक, आसथकु, िामाजिक र िांस्कृसतक हपडा मिशजि 
गनज ु परररिेको छ। कोसभड-१९ को कारण नेपालबाट बैदेजशक रोिगारीमा गएका लािौं नेपाली देश 
र्हकुन े र िेरैको रोिगारी गजम्ने अनजमान गररएको छ।यिैगरी देशको कज ल गािुस्थ उत्पादनमा आएको 
सगरावट, आवतररक एवम ् वैदेजशक रोिगारीमा आएको वयूनता,  रािश्व िंकलनमा कमी, हवप्ररे्षण र्टेका 
कारण उपभोग िचमुा कटौसत िजनगई दैसनक िीवन यापनमा आइपने कदठनाई िस्ता प्रत्यक्ष अिर र 
गररवी बढ्ने तथा  ददगो हवकाि लक्ष्य  प्रासप्तमा हढलाई िजने  िस्ता  अप्रत्यक्ष अिर देजिएका छन।्शहिद लिन 
गाउँपासलका पसन यी प्रत्यक्ष र परोक्ष अिरबाट अछजत रिनेिक्ने अवस्था रिेन।   

११.२ बस्तजगत अवस्था  

कोसभड सनयवत्रण गन ुगररएको बवदाबजवदको कारण यि गाउँपासलकामा पसन आवागमन पूण ुबवद भएकाले 
कृहर्ष उत्पादन, बेच सबिन र िाद्यान्न लगायत अवय आवश्यकीय बस्तज तथा िेवाको उत्पादन र आपूसतमुा 
व्यविान उत्पन्न भयो। यिका िाथै गाउँपासलका लगायत अवय सनकायबाट िञ्चासलत हवकाि सनमाुणका 
कायिुरू पसन प्रभाहवत भई िमयमा िम्पन्न िजन िकेनन।यिबाट यिबाट एकातरु् हवसनयोजित रकम पसन 
िच ुिजन िकेन भनें अकोतरु् आवतररक रािश्व िंकलन पसन लजक्षत रुपमा िंकलन गन ुिहकएन।हवकाि 
सनमाुणको काममा उपयोग गनजपुने रकम मािांमारी सनयवत्रणमा िच ुगनजपुने वाध्यता िजन गयो। ििले र 
रोिगारीमा आयमा पसन प्रत्यक्ष अिर पायो, यिमा पसन सबपन्न बग ुबढी प्रभाहवत िजन पजगे।   

कोसभडको कारण बालबासलकाको जशक्षामा पसन गम्भीर अिर परेको छ। िाम्रो िस्तो अलपहवकसित देशमा 
अझ बहढअिर परेको छ। लामो िमय हवद्यालयिरू बवद रिेकाले एकासतर सबद्याथीिरूको पठनपाठन 
अबरुद्ध भयो भनें अकाुसतर उसनिरूको मनोहवज्ञानमा िमते अिर पन ुगयो। । 

यदाकदा देजिएको िंिमणलाई गाउँपासलकाको िहियतामा क्वारेवटाइन केवरर िोम आइशोलेशन 
व्यवस्थापन गरी सनयवत्रणमा लयाइएको सथयो। कोसभड िंिमण सनयवत्रण गन ु िंर्ीय िरकारबाट प्राप्त 
अनजदानको प्रयोग गररएको सथयो।कोसभड-१९ को िंिमण रोक्न राि धयापी भएको लकडाउनको कारण 
केहि ददन बवद गनज ु परेतापसन िदाको लासग व्यविाय बवद भएनन।्कोसभडको कारण र अवय िमयमा 
बैदेजशकरोिगारीबाट र्की आएका व्यजक्त िरू िमूि बनाई व्यविाहयक कृर्षीपेशामा िंलग्न भएका छन।् 
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स्वास््य िेवा प्रणाली कोसभड-१९ बाट िेरैन ै प्रभाहवत िजन पजग्यो, िािारण जस्थसतमा पसन िनिंख्याको 
अनजपातमा स्वास््यकमीिरूको कमीको अबस्था िामना गदै आएकोमा कोसभड १९ को मिामारी सबरुद्ध 
लड्न स्वास््यकमी र स्वास््य िंस्थािरूको झन ठजलो आवश्यकता मिशूि भयो। गाउँपासलकाले यि 
िमस्या िमािानको लासग स्वास््यकमी र एम्बजलेवि िेवा िमतेको व्यवस्था अस्पतालिम्म पिजँच िजन े
व्यवस्था समलायो।तर यिको कारणले गाउँर्र जक्लसनक, सनयसमत र असनवाय ु लगाउनजपने िोप िस्ता 
कायिुमिरू पसन िमयमा िंचालन गन ुकदठन भयो। यिैगरी यिाँको स्वास््य केवरमा कोसभडको छज िै 
शैया व्यवस्था गन ु िहकएको छैन। कोसभड िंिमण सनयवत्रण गन ु िंर्ीय र प्रदेश िरकारबाट प्राप्त 
अनजदान प्राप्त भएको सथयो । 

११.३ प्रमजि िमस्या  

आसथकु क्षसतको त्यांक उपलधि निजनज, प्रभावकारी पजनारोत्थान कायिुम िंचालन गन ुआवतररक स्रोतको 
अभाव िजन ज , पजनरोत्थान  कायिुमको लासग जिम्मेवार शािा वा इकाई निजन ज , कायिुम िंचालन गने क्षमता 
कम िजनज, स्वास््य क्षेत्रमा कोसभड १९ ले पारेको प्रसतकज ल अिरको िबेक्षण निजनज, दरबवदी अनजिार 
स्वास््यकसमकुो पदपूसत ुनिजन ज, लयाबको व्यवस्था निजन ज, कोसभड १९ को व्यवस्थापनको लासग आवश्यक 
तासलमिर िञ्चालन निजनज, ५शैय्या अस्पताल र स्वास््य केवर एवं चौकीको सनमाुण काय ु प्रभाहवत िजन ज, 
कायिुमका प्रमजि िमस्या देजिएका छन ्। 

११.४ अविर र च जनौती 

क) अविर   

कोसभड रोकथाम तीन ै तिका िरकारको प्राथसमकतामा पनज,ु स्वास््य क्षते्रको, उपकरण, प्रयोगशाला र 
स्वास््य िामग्री िररद गन ुथप बिेट वृहद्ध धयबस्था िजन ज, िालको स्वास््य केवर, अस्पतालमा स्तरोन्नसत 
िजन ज, स्वास््य केवर र स्वास््य चौकी िजदृढ गने योिना बन्नज, कोसभडको िोप कायिुम स्थानीय वडा र 
स्वास्थ िंस्था मारु्त नै  उपलधि िजन ज, स्वास््य िम्बजवि िनचेतना असभवृहद्ध िजन ज र आफ्नो स्वास््यप्रसत 
नागररक ििग रिनज,, गाउँपासलका लगयत िबै हवद्यालय, स्वास्थ िंस्थामा इवटरनेट िजसबिा उपलधि 
गराउने नेपाल िरकारको नीसत िजन ज, िजिारा, केयर नेपाल, वन िड ुनेपाल िस्ता गैर िरकारी िंस्थािरू 
िहिय िजनज, िात िजने, मास्क लगाउने बानीको हवकािको कारणले अवय िरुवा रोगको िंिमण कम िजनज, 
आसथकु  पजनारोत्थान  िरकार तथा हवकाि िाझेदारको प्राथसमकतामा पनज,ु पजजणमुा कायिुम मारु्त िियोग 
प्राप्त िजन ज, सनिी के्षत्र आसथकु पजनारोत्थानमा ििकाय ुगन ु तयार िजन ज,   बैदेजशक रोिगारीबाट िीप सलएर 
र्हकुएका यजबािरू व्यवजस्थत  आसथकु हियाकलापमा िंलग्न िजन उत्िाहित िजन ज  आदद यि क्षते्रका 
अविरको रुपमा रिेका छ । 

ि) च जनौती   

मािामारी तथा आपतकालीन अवस्थाको लासग स्वास््य िंरचनाको धयबस्था गनज ु स्वास््य िस्थामा 
िनशजक्त, प्रयोगशाला, उपकरण तथा अवय भौसतक िामाग्रीको धयबस्था गनज,ु िबै नागररकलाई िम्पजण ु
कोसभड हवरुद्धको िोप  ददनज, भहवययमा िजनिक्न े कोसभडको नयाा ँ भेररयवटलाई सनयवत्रणको असग्रम 
व्यवस्था गनज,ु मिामारीका कारण भएको आसथकु क्षसतको त्यांक िंकलन गरी िम्भाहवत क्षसत आंकलन 
गनज,ु कोसभड १९ बाट प्रभाहवत हवकाि सनमाुणका कायिुमलाई सनरवतरता ददनजप्रभावकारी आसथकु 
पजनरोत्थान  कायिुम िंचालन गनज,ु गाउँपासलकामा हवसभन्न क्षेत्रमा बेरोिगार र अवय आसथकु क्षसत 
धयिोरेकालाई उत्थानको कायिुममा िमेटी आसथकु पजनरोत्थान गनज,ु  आदद प्रमूि च जनौती िजन।्   
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११.५ लक्ष्य - कोसभड १९ बाट भएको क्षसतको पजनरउत्थान भएको िजन।े 

११.६ उद्दशे्य - कोसभडबाट िजने क्षसत कम गनज।ु 

११.७ रणनीसत 

१) आसथकु पजनारोत्थान काययुोिना बनाई कायाुववयन गने। 

२)  िंर्, प्रदेश र स्थानीय िरोकारवालािरू िंगको ििकायमुा कोसभड िंिमण धयवस्थापन गने 

३) मिामारी धयवस्थापन गन ुिक्ने क्षमता हवकाि गने 
 

११.८ कायनुीसत 

रणनीसत कायनुीसत 

१) आसथकु पजनरोत्थान 
काय ु योिना बनाई 
कायाुववयन गने। 

१)  िंर् र प्रदेश िरकारिगँ िमववय र ििकाय ुगरी मिामारीबाट परेको 
आसथकु अिरको त्यांक िंकलन र अध्यावसिक गरी क्षसत अिरको  
िमीक्षा गररनेछ। 

२) मिामारीबाट भएको क्षसतको पजनरोत्थान काययुोिना बनाई 
कायाुववयनका लासग आबश्यक जिम्मवेारी तोहकनेछ। 

३)  मिामारीबाट पीसडत बालबासलका, महिला, िेष्ठ नागररक र हपछसडएका 
िमजदायको उत्थानमा सबशेर्ष ध्यान ददइने छ। 

४) स्थानीय स्तरमा पजनरोत्थान कायिुम िंचालन गन ु पजनरोत्थान कोर्ष 
स्थापना र िंचालन गररने छ। 

५)  हवत्तीय र ििकारी िंस्थाबाट कोसभड प्रभाहवत व्यजक्त, िंस्थालाई  
नेपाल िरकारको नीसत बमोजिम िस्तो दरमा ऋणको िजसबिा 
उपलधि गराउन िििीकरण गररने छ। 

६)  यस्तो व्यविाहयक  कायकुा लासग रकम अपजग भएमा पजनरोत्थान 
कोर्षबाट हवत्तीय िंस्थालाई अनजदान ददइने छ।  

७)  मिामारीको िमयमा स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएका कृहर्ष उपििरूको 
सनयसमत बिार पिजँचकालासग प्रदेश िरकार, अवय स्थानीय ति र सनजि 
के्षत्रिँग ििकाय ुगरी  आपूसत ुशृंिलामा ििजिकरण गररनेछ। 

८)   बैदेजशक रोिगारी र आवतररक रोिगारी गजमाएकािरूलाई िीप  र 
उद्यमशीलता हवकाि गन ुअसभप्ररेरत गरी आसथकु पजनरोत्थान कोर्षबाट 
आवश्यक शजरुवाती पजिँी उपलधि गराउने व्यवस्था गररनछे। 

९)   स्थानीय पूवाुिार हवकाि लगायत अवय काममा िके िम्म ठूला 
मेजशनको प्रयोगलाई दरुत्िाहित गरी श्रममा आिाररत प्रहवसिको प्रयोग 
गने  नीसत सलई स्थानीयस्तरमा असिकतम रोिगारी सििनुा गररनेछ। 

१०)  मिामारीका कारण रोहकएका हवकाि सनमाुणका कायिुरू यथाजशघ्र 
िंचालन गरी िम्पन्न गन ुििजिकरण गररनेछ। 

११) पजनरोत्थान ढाँचा तयार गरी लागू गररने छ। 

१२) िंचासलत कायिुमको सनयसमत िमीक्षाका िमयमानै कमी कमिोरी 
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११.९ प्रमजि कायिुमिरू 

(क) गाउँपासलकाबाट िञ्चालन िजन े

• मिामारीबाट भएको आसथकु क्षसत मजलयांकन  

• आसथकु पजनरोत्थान काययुोिना सनमाुण  

• आसथकु पजनारोत्थान कोर्ष िंचालन 

• स्वास््य िस्थाको स्तरोन्नसत 

• पजनरोत्थान ढाँचा सनमाुण  

• अवतरति र सनकाय िमववय 

• आपजसत ुधयवस्थापन 

 

िटाउनजका िाथै सनयमन िमते गररने छ । 

२)   िंर्, प्रदेश र 
स्थानीय 
िरोकारवालािरू 
िंगको ििकायमुा 
कोसभड िंिमण 
धयवस्थापन गने 

 

१) कोसभड िंिमणलाइ कम गन ु िरोकारवालािरूिंगको ििकायमुा  
िनचेतनाका िाथै वाििस्ता कायिुमिरू व्यापकरुपमा िंचालन 
गररनेछ । 

२)  क्वारेवटाइन तथा आइिोलेिन बनाउनमा िकृय िंस्थािरूिँग 
िमववय गररनेछ । 

३) कोसभड िंिसमतको उपचारका लासग अस्पतालमा िजसबिायजक्त छज िै 
शैय्याको  व्यवस्था गररनछे ।  

४)  ररर्रल व्यवस्था अन्र्तगत एम्बजलेविको व्यवस्था गररनेछ । 

५)  पासलकालाई कोसभड हवरुद्ध पूण ुिोप पासलका बनाइनेछ । 

६) िंिमणका बेलामा असत आवस्यक िामाग्रीको िूजच तयार गरी 
पासलकामा आपजसतकुो धयवस्था समलाइने छ । 

७)  कोसभड िंिमणको सबरुद्ध व्यापक िनचेतनाको असभयान िंचालन 
गररनेछ। 

३) मिामारी धयवस्थापन 
गन ुिक्न ेक्षमता हवकाि 
गने 

 

१) पासलका अवतगतुका वतमुान  स्वास्थ िंस्थाको दरधनदीको िमीक्षा 
गन ुर भावी िंगठन िंरचनाका लासगत िंगठन धयवस्थापन अध्ययन 
गररने छ । 

२) अध्ययनबाट प्राप्त िजझाव अनजिार नयाँ िंगठन िंरचना तयार गररने छ 
र आवस्यक पदपूसत ुगररने छ । 

३) िासबकमा भएका र नयाँ भनाु भएका िनशजक्तलाई आवस्यकतानजिार 
तासलमको धयवस्था गररने छ । 

४)  िंर् र प्रदेश िरकार िंग िमववय गरी आवस्यक उपकरण, और्षिी, 
प्रयोगशाला र तासलम प्राप्त िनशजक्त आपजसतकुो धयवस्था गररने छ । 

५) गाउँपासलका लगायतका िबै हवद्यालय, स्वास्थ िंस्थामा भरपदो 
इवटरनेट िजसबिा सबस्तार गन ुििजिकरण गररने छ। 

६) आवस्यक नीसत, सनयम, सनदेजशका तथा कायहुवसि तयार गरी लागू 
गररने छ । 
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ि) प्रदेशिंगको ििकायमुा गररने 
• क्वारेवटाइन र आइिोलेशन केवर धयवस्थापन 

• और्षिी, उपकरण आपजसत,ु प्रयोगशाला स्थापना र धयवस्थापन 

• क्षमता हवकाि 

 

ग) िंर्ीय िरकारिंगको ििकाय ुर िमववयमा गररन े

• भौसतक पूवाुिार, और्षिी, उपकरण आपजसत,ु प्रयोगशाला स्थापना र धयवस्थापन 

• क्षमता हवकाि 

• थप  िनशजक्त र श्रोत पररचालन 

 

११.१० अपेजक्षत उपलजधि  

 

मिामारीबाट भएको आसथकु क्षसत मजलयांकन भएको िजने, आसथकु पजनरोत्थान काय ुयोिना तयार भएको 
िजने, गाउँपासलकामा आसथकु पजनरोत्थान कोर्ष िंचालन भई मिामारी प्रभाहवतिरूलाई हवत्तीय ििजसलयत 
उपलधि भएको िजन,े मिामारीबाट हपसडत िमजदायको िीवनयापन ििि भएको िजने, ५ शैय्याको अस्पताल 
तयार भई िजचारु भएको िजनेछ।  
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११.२ स्वास््य क्षेत्र पजनःस्थापना 
११.२.१ पषृ्ठभसूम 

 

नेपालमा कोसभड १९ को पहिलो केि २४ िनवरी २०२० मा ररपोटु गररएको सथयो। भाइरिको पहिलो 
िंिमण पसछ, िंिसमत केििरूको िंख्यामा वृहद्ध िारी छ र नेपालको स्वास््य िेवा प्रणाली कोसभड १९ 
बाट िेरै प्रभाहवत छ । नेपालले िनिंख्याको अनजपातमा स्वास््यकमीिरूको कमी भएको िमस्याको 
िामना पहिले देजि गदै आएको सथयो भने कोसभड–१९ को मिामारीको सबरुद्ध लड्न स्वास््यकमी र 
स्वास््य िंस्थािरूको ठूलो िंख्यामा आवश्यकता छ । यस्तो मिामारीमा िीवन बचाउन र मानवीय 
आवश्यकतािरू पूरा गन ुतथा नेपाली िमाि र आप्रवािीिरूमा िमते कोसभड १९ को प्रभावलाई कम 
गनकुो लासग पिल, िाथै पजनसु्थापना िजन ज आवश्यक छ । 

 

११.२.२ वस्तजगत अवस्था 
 

कोसभड १९ को िङ्िमणबाट यि गाउँपासलकामा स्वास््य िेवािरू िंचालनमा पसन अिर परेको छ । 
कसतपय िोप कायिुमिरू िम्पन्न िजन पाएन । त्यस्तै गरी गाउँर्र जक्लसनक लगायत कसतपय स्वास््यका 
कायिुमिरू पसन स्थसगत भएको पाइयो । यि गाउँपासलकामा कोसभड अस्पतालको सनमाुण भएको छैन । 
यि गाउँपासलकामा कोसभड १९ को िङ्िमणबाट मतृ्यज भएको िंख्या १२ रिेको छ । वैदेजशक 
रोिगारमा िेरै धयजक्तिरू हवदेश िाने र स्वदेश र्कुने िाथै काठमाडौं सतर पसन आवत िावत िजने गरेका 
िजनाले कोसभड रे्ररपसन यि गाउँपासलकामा सभसत्रन िक्ने िम्भावना रिेको छ । यस्तै मौिम पररवतनुको 
कारणले िमय िमयमा िजन े भाइरल आिमण तथा अवय िरुवा रोग र प्रकोपिगँ िजध्निक्ने क्षमता 
हवकाि िजन ज आवश्यक देजिएको छ । 

 

११.२.३ प्रमजि िमस्या 
 

श्वािप्रश्वािका रोगीिरूको िंख्या बढी िजन ज, स्वास््य के्षत्रमा कोसभड १९ ले पारेको प्रसतकज ल अिरको 
िवेक्षण निजनज, पजनस्थापुनाको लासग गदठत हवर्षेश िसमसतलाई काम गने वातावरण उपलधि िजन निक्नज, 
पयाुप्त मात्रामा स्वास््य िनशजक्त उपलधि निजनज, लयाबको व्यवस्था निजन ज, उजचत स्वास््य िंरचना निजन ज, 
कोसभड १९ को व्यवस्थापनका लासग आवश्यक तासलमिरू िंचालन निजनज आदद पजनसु्थापना कायिुमका 
मजख्य िमस्यािरू िजन ्। 

 

११.२.४ अविर र च जनौती 
 

क) अविर 
कोसभडको िोप उपलधि िजन ज, स्वास््य के्षत्रलाई िरकारले प्राथसमकता ददनज, हवसभन्न दातरृािबाट िियोग 
प्राप्त िजन जलाई अविरका रुपमा सलन िहकवछ । 

 

ि) च जनौती 
कोसभड १९ ले अिर पारेका कायिुमिरूलाई पजन िञ्चालनमा लयाउनज र क्षसतको िवेक्षण गनज,ु िम्पजण ु
गाउँपासलकालाई कोसभड हवरुद्धको िोप पूरा गने, हवसभन्न स्रोतिरूबाट प्राप्त िियोगको िहि उपयोग गनज,ु 
भहवययमा िजनिक्ने कोसभडको नयाँ भेररयवट तथा अवय िंिमणलाई सनयवत्रण गनज,ु पयाुप्त स्वास््य 
िनशजक्त, लयाबको िजहविाको तयारी गनज ुलाई च जनौतीको रुपमा सलन िहकवछ । 
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११.२.५ लक्ष्य 

 

कोसभडको िंिमणबाट िजने प्रसतकज ल अिर वयजन भएको िजने । 

 

११.२.६ उद्दशे्य 

 

कोसभडको िंिमण व्यवस्थापन गनज ु। 

 

११.२.७ रणनीसत 

 

१) गाउँपासलका, िंर् तथा प्रदेश िरकारिंग िमववय गरी कोसभड बाट पजगेको क्षसतलाई पजनसु्थापना गने  
२) गाउँपासलका तथा अवय िरोकारवालािरू एकिजट भई कोसभडको िंिमण व्यवस्थापन गने 

 

११.२.८ कायनुीसतिरू 

 

रणनीसत कायनुीसत 
१) गाउँपासलका,िंर् तथा प्रदेश 
िरकारिंग िमववय गरी 
कोसभडबाट पजगेको क्षसतलाइ 
पजनसु्थापना गने  

१) िंर् तथा प्रदेश िरकारिंग िमववय गरी कोसभडबाट पजगेको 
क्षसतबारे अध्ययन गररनेछ । 

२) िोप तथा अवय हवसभन्न कायिुमलाई पजन िंचालनमा 
लयाइनेछ।  

३) असत अिजरजक्षत वगमुा पने िमजि (महिला, बालबासलका, बदृ्ध) 
लाई लजक्षत गरी स्वास््यका कायिुमिरू िंचालन गररनछे । 

२) गाउँपासलका तथा अवय 
िरोकारवालािरू एकिजट भई 
कोसभडको िंिमण व्यवस्थापन 
गने 

 

१) स्वास््य िंस्थामा कोसभड सनयवत्रणका लासग आवश्यक 
िनशजक्त तयार गररनेछ । 

२) कोसभड िंिमणलाइ कम गन ुWASH िस्ता कायिुमिरू िेरै 
िंचालनमा गररनछे । 

३) क्वारेवटाइन तथा आइिोलेिन बनाउन समलने िंस्थािरूिंग 
िमववय गररनेछ । 

४) गाउँपासलका सभतै्र कोसभड पररक्षण गने व्यवस्था समलाइनेछ । 

५) सिमाना िोसडएका अवय स्थानीय तििँग िमववय गरी कोसभड 
िंिसमतको उपचारका लासग आवश्यक िजहविायजक्त 
अस्पतालको व्यवस्था गररनछे । 

६) गाउँपासलकालाई कोसभड हवरुद्ध पूण ु िोप पासलका  
बनाइनेछ । 

७) कोसभडको रोकथाम, सनयवत्रण तथा उपचार बारे िनचेतना 
कायिुमिरू िंचालन गररनछे । 
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िण्ड - तीन  
मध्यकालीन िच ुिंरचना 

 

पररच्छेद- १२ 

मध्यकालीन िच ुिंरचना 
१२.१ पररचय  

१२.१.१ पषृ्ठभसूम 

 आवसिक योिना र वाहर्षकु बिेट तथा कायिुम बीच अवतरिम्बवि स्थाहपत गन ु तथा िीसमत स्रोत 
िािनलाई आदशतुम उपयोगका लासग प्राथसमकताका क्षते्रमा िच ुगरी उच्च प्रसतर्ल प्राप्त गन,ु िाविुसनक 
हवत्त व्यवस्थापनमा कज शलता असभवृहद्ध र पारदशी एवम अनजमानयोग्य बिेट प्रणालीको हवकाि गन ु
मध्यमकालीन िच ुिंरचना एक मित्वपूण ुमाध्यम िो।दशौं योिना (२०५९-२०६४) देजि शजरु भएको 
यो प्रणाली बीचको अवसिमा हवहवि कारणले सनरवतरता पाउन निके पसन यिको प्रभावकाररतालाई 
हृदयंगम गदै लोकतवत्रको स्थापनापसछ अवतर िरकारी हवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा आसथकु 
कायहुवसि तथा हवत्तीय उत्तरदाहयत्व ऐन, २०७४ ले तीनै तिका िरकार (िंर्, प्रदेश र स्थानीय ति) ले 
प्रत्येक आसथकु वर्ष ुवाहर्षकु आय व्ययको हववरण प्रस्तजत गदाु असनवाय ुरूपमा मध्यमकालीन िच ुिंरचना 
तिजमुा गनजपुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको िो प्राविानलाई अनजशरण गदै यि गाउँपासलकाको पहिलो 
आवसिक योिना (२०७८-०८३) का नीसत र प्राथसमकता तथा स्थानीय आवश्यकता र प्राथसमकता बीच 
िामञ्जस्यता कायम गदै स्थानीय तिको मध्यमकालीन िच ु िंरचना ददग्दशनु २०७८ को मागदुशनुको 
अिीनमा रिी यो मध्यकालीन िच ुिंरचना तयार गररएको छ। 

१२.१.२ अविारणा तथा उद्दशे्य 

 यो िाविुसनक हवत्त व्यवस्थापनको मित्वपूण ुऔिार िो।यिले स्रोत िािनको यथाथमूुलक आकलन गने 
र त्यिको आदशतुम उपयोगका लासग प्राथसमकता सनिाुरण गरी मध्यमकालीन (सत्रवर्षीय) प्रके्षपण  
गदुछ । यि अवतगतु िमहष्टगत बिेट तथा नसतिा िाका तयार गररवछ। यो चहिय हििाबले प्रत्येक 
वर्ष ुतयार गररवछ।यिमा पहिलो वर्षकुो वास्तहवक िच ुर स्रोतको अनजमान गररएको छ भने आगामी दजई 
वर्षकुो लासग प्रके्षपण गररएको छ।चालज वर्षकुो कायाुववयन िमीक्षाका आिारमा आगामी २ वर्षकुो 
पररमािनु गदै एक वर्ष ुथ्दै लसगनछे।यिका उद्दशे्य सनम्नानजिार छन:् 

क)  आवसिक योिना र वाहर्षकु कायिुमबीच अवतरिम्बवि स्थाहपत गदै हवसनयोिन कज शलता कायम 
गनज।ु 

ि)  योिनाको प्राथसमकीकरण गरी प्राथसमकता प्राप्त योिनामा स्रोत िजसनजश्चत गनज।ु 

ग)  स्थानीय तिलाई प्राप्त िजने आवतररक तथा वाह्यश्रोयको वस्तजसनष्ठ अनजमान गरी बिेट िाका तयार 
गनज,ु 

र्)  िाविुसनक िचलुाई कज शल, प्रभावकारी र नसतिामजिी बनाउनज। 

ङ)  बिेट अनजमानलाई यथाथपुरक बनाउनज। 
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१२.१.३ िंस्थागत व्यवस्था 

 स्थानीय िरकार िञ्चालन ऐन, २०७४ को दर्ा ६६ मा गाउँपासलकाको अध्यक्षको िंयोिकत्वमा विेट 
अनजमान तथा स्रोत सनिाुरण िसमसतको व्यवस्था गररएको छ।यिै िसमसतले मध्यकालीन िच ु िंरचना 
िम्बविमा िमग्र सनदेशन ददने, आगामी ३ वर्षकुो िमग्र िचकुो प्रके्षपण गने, प्रके्षहपत कज ल स्रोत र िचकुो 
आिारमा हवर्षयक्षेत्रगत िचकुो िीमा सनिाुरण गने काय ुगदुछ।मध्यमकालीन िच ुिंरचना तयारीका लासग 
प्रमजि प्रशािकीय असिकृतको िंयोिकत्वमा गाउँपासलकाका िबै हवर्षयगत शािा प्रमजििरू िदस्य र 
योिना शािा प्रमजि िदस्य िजचव रिने गरी कायदुलको व्यवस्था गररएको छ। 

१२.१.४ तिजमुा प्रहिया 

कायदुलबाट हवसभन्न हवर्षयगत िसमसतिँग िमववय गरी आयोिनािरूको सत्रवर्षीय प्रक्षेपण िहितको छलर्ल 
तथा हवश्लरे्षण, हवर्षयगत रूपमा प्राथसमकीकरण िहित बिेट अनजमान तथा स्रोत सनिाुरण िसमसतमा पेि 
गररनेछ र िसमसतबाट उक्त सत्रवहर्षयु स्रोत र िचकुो अनजमान िहितको प्रके्षपण कायपुासलकामा पेि गरी 
स्वीकृत भएपसछ कायाुववयन गररनेछ। 

१२.२ मध्यकालीन िच ुिंरचनाको िोच, लक्ष्य, उद्दशे्य तथा रणनीसत 

क) दीर्कुालीन िोच : ''िजिंस्कृत, िमतामूलक, िमदृ्ध शहिद लिन'' 
 

ि) आवसिक योिनाको िमहष्टगत लक्ष्य :  ''िजशािनको प्रत्याभसूत िहितको िमतामूलक ददगो िामाजिक, 

आसथकु हवकाि भएको िजने'' 
 

ग) आवसिक योिनाको िमहष्टगत उद्दशे्य 

१) शहिद लिनवािीको रोिगारी र आयमा बहृद्ध गरी िीवनस्तर िजिार गनज ु। 

२) जशक्षा, स्वास््य लगायत िामाजिक के्षत्रको िमतामूलक हवकाि गनज ु। 

३) गजणस्तरीय भौसतक पूवाुिारको हवकाि र हवस्तार गनज ु। 

४) वन वातावरण, िैहवक हवहविता को िंरक्षण र प्रबद्धुनका िाथै िलवायू पररवतनु अनजकज लन र 
हवपद् व्यवस्थापन िम्बविी काय ुप्रभावकारी रुपमा गनज ु। 

५) िस्थागत िजदृढीकरण गदै िजशािनको प्रत्याभतू गनज ु। 

र्) िमहष्टगत रणनीसत 

१) कृहर्ष, उद्योग, पयटुन लगायत आसथकु के्षत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बहृद्ध गरी हवतरणात्मक 
वयाय िासिल गने । 

२) गजणस्तरीय आिारभतू जशक्षा र स्वास््य प्रणालीको हवकािका िाथै िामाजिक वयायमा आिाररत 
िमावशेी िमािको सनमाुण गने । 

३) ददगो भौसतक पूवाुिारको हवकाि गने । 

४) हवकाि र वातावरण वीच िवतजलन कायम गने । 
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१२.३ हवत्तीय व्यवस्था 
१२.३.१ िाविुसनक िचकुो क्षते्रगत प्रक्षपेण (रु. लािमा) 

ि िं हववरण ०७७—७८ 
यथाथ ु(आिार 

वर्ष)ु 

०७८—७९ 
प्रक्षपेण 

०७९—८०  
प्रक्षपेण 

०८०—८१  
प्रक्षपेण 

०८१—८२  
प्रक्षपेण 

०८२—८३  
प्रक्षपेण 

आवसिक 
योिनको िम्मा 
(२०७८÷७९ - 
०८२÷८३) 

क) स्थानीय िंजचत कोर्ष अवतगतु  गाउँपासलकाको  बिेट  िच ु प्रक्षपेण 

१ कज ल बिेट िच ु ३४,७० ३८,१७ ४१,९३ ४६,१२ ४९,७३ ५३,७० २,२९.६५ 

१.१ चालज बिेट १८,१० १९,८५ २१,८० २३,९८ २५,८६ २७,९२ १,१९,४१ 

१.२ पंूिीगत बिेट १६,६० १८,३२ २०,१३ २२,१४ २३,८७ २५,७८ १,१०,२४ 

२ हवकाि बिेट िचकुो क्षते्रगत बाडँर्ाटँ २७,५१ ३०,२७ ३२,१३ ३५,४१ ३८,३६ ४१,५५ १,७७,७२ 

२.१ आसथकु हवकाि २,०८ २,४७ २,६७ २,९१ ३,१६ ३,४४ १४,६५ 

२.१.१ कृहर्ष तथा पशजपालन  १,१५ १,२७ १,३९ १,५३ १,६८ १,८५ ७,७२ 

२.१.२ उद्योग  तथा  व्यापार  २१ २३ २५ २८ ३१ ३४ १,४१ 

२.१.३ श्रम  तथा  रोिगारी  — १० ११ १२ १३ १५ ६१ 

२.१.४ पयटुन  तथा  िंस्कृसत ७२ ७५ ७८ ८२ ८६ ९० ४,११ 

२.१.५ गररबी सनवारण  — १० ११ १२ १३ १४ ६० 

२.१.६  हवत्तीय  तथा  ििकारी  क्षेत्र — २ ३ ४ ५ ६ २० 

२.२ िामाजिक हवकाि १२,६५ १३,९२ १५,३० १६,८४ १८,२५ १९,७९ ८४,१० 

२.२.१ जशक्षा  ६,८५ ७,५३ ८,२८ ९,१२ ९,७६ १०,४५ ४५,१४ 

२.२.२ यजवा  तथा िेलकज द १४ १५ १७ १९ २१ २३ ९५ 

२.२.३ स्वास््य  तथा पोर्षण  ३,१५ ३,४७ ३,८१ ४,१९ ४,६१ ५,०७ २१,१५ 

२.२.४ लैसगक िमानता तथा िमाजिक िमावेशीकरण १,०५ १,१६ १,२७ १,४० १,५४ १,६९ ७,०६ 

२.२.६ िनेपानी  तथा िरिर्ाइ १,४६ १,६१ १,७७ १,९४ २,१३ २,३५ ९,८० 

२.३ पूवािुार हवकाि १२,२४ १२,९७ १३,१६ १४,५६ १५,७५ १७,०१ ७३,४५ 

२.३.१ िडक  तथा पूल ८,७१ ९,५८ १०,५४ ११,५९ १२,४० १३,२७ ५७,३८ 
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२.३.२ भवन  तथा बजस्त हवकाि १,६७ १,८४ २,०२ २,२२ २,४५ २,६९ ११,२२ 

२.३.३ िाविुसनक पूनसुनमाुण  १,५७ १,१० — — — — १,१० 

२.३.३ हवद्यजत ् तथा उिाु ११ २० ३० ४० ५० ६० २,०० 

२.३.४ िलस्रोत तथा सिंचाइ १८ २५ ३० ३५ ४० ४५ १,७५ 

२.४ वातावरण तथा हवपद् व्यवस्थापन ३९ ७० ७५ ८० ८५ ९१ ४,०१ 

२.४.१ वन  तथा  भिंूरक्षण  — १० ११ १२ १३ १५ ६१ 

२.४.२ िलािार  िंरक्षण  — ८ ९ १० ११ १२ ५० 

२.४.३ वातावरण तथा िलवायज िंरक्षण  ३९ ४२ ४४ ४६ ४८ ५० २,३० 

२.४.४ हवपद व्यवस्थापन  — १० ११ १२ १३ १४ ६० 

२.५ िंस्थागत हवकाि, िेवा प्रवाि र िजशािन   १५ २१ २५ ३० ३५ ४० १,५१ 

२.५.१ िंस्थागत  क्षमता  हवकाि — २ ३ ४ ५ ६ २० 

२.५.२ कानून  सनमाुण  — १ २ ३ ४ ५ १५ 

२.५.३ योिना तथा त्यांक — १ २ ३ ४ ५ १५ 

२.५.४ िजशािन १५ १७ १८ २० २२ २४ १,०१ 

२.६ कायिुञ्चालन  िच ु ७,१९ ७,९० ९,८० १०,७१ ११,३७ १२,१५ ५१,९३ 

३ कज ल  िच ु ३४,७० ३८,१७ ४१,९३ ४६,१२ ४९,७३ ५३,७० २,२९.६५ 

ि.  िंर् र  प्रदेशबाट स्थानीय िंजचत कोर्ष मारु्त िशत ुअनजदानको  रुपमा वा  िोझै उपलव्ि  िजने प्रत्यायोजित कायिुमि अन्र्तगतका िचिुरू 

४ िामाजिक िजरक्षा ५,०० ५,५० ६,०० ६,५० ७,०० ७,५० ३२,५० 

५ स्थानीय पूवाुिार िाझेदारी कायिुम ७५ ९० १,७० २,५० २,८० ३,१० ११,०० 

६ प्रिानमवत्री रोिगार कायिुम ११ १२ १३ १४ १५ १६ ७० 

७ अवय क्षेत्रगत प्रत्यायोजित कायिुमिरुः ५० ८५ १,२० १,५५ १,९० २,२५ ७,७५ 

  (क) आसथकु  क्षेत्र २० ३० ४० ५० ६० ७० २,५० 

  (ि) िामाजिक  क्षेत्र १५ ३० ४० ५० ६० ७० २,५० 

  (ग)वातावरण  क्षेत्र १० १५ २० २५ ३० ३५ १,२५ 

  (र्) िंस्थागत हवकाि ५ १० २० ३० ४० ५० १,५० 

८ “ि“को  िम्मा प्रक्षहेपत  िच ु ६,३६ ७,३७ ९,०३ १०,६९ ११,८५ १३,०१ ५१,९५ 
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९ कज ल प्रक्षहेपत िच ु(“क” “ ि “को  िम्मा) ४१०६ ४५,५४ ५०,९६ ५६,८१ ६१,५८ ६६,७१ २,८१,६० 

 

१२.३.२  अवतर िरकार हवत्तीय िस्तावतरणको प्रक्षपेण 

एहककृत  आयको प्रक्षपेण (आ.व २०७७÷७८ को मूलयमा रु.लािमा) 
ि िं      हववरण  ०७७—७८ 

यथाथ ु

०७८—७९       
अनजमान  

०७९—८०  
प्रक्षपेण  

०८०—८१  
प्रक्षपेण 

०८१—८२  
प्रक्षपेण 

०८२—८३  
प्रक्षपेण 

आवसिक  
योिनाको 
िम्मा  आय  

१ गाउँपासलकाको कज ल प्रासप्त 

४४,३९ ४५,५४ ५०,९६ ५६,८१ ६१,५८ ६६,७१ २,८१,६० 

१.१ अवतर िरकारी हवत्तीय िस्तावतरण    ३६,१२  ३५,०८  ३७,४४  ३९,३७   ४१,४०    ४३,५४    १,९६,८३ 

१.१.१ िंर्ीय अनजदान   २३,९९  २४,१४  २५,९४  २७,२७  २८,६७  ३०,१४    १३६,१६ 

१.१.२ िंर्ीय रािस्व   बाँडर्ाँट  ४,६२ ४,८५  ५,०९  ५,३५   ५,६२   ५,९०     २६,८१ 

१.१.३ प्रदेश अनजदान   ६,५७   ५,१०    ५,३७   ५,६६    ५,९७   ६,३०   २८,४० 

१.१.४ प्रदेश रािस्व   बाँडर्ाँट ९४ ९९    १,०४    १,०९    १,१४     १,२०     ५,४६ 

१.२ आवतररक  स्रोत  ७,१५ ३,०९ ४,४९ ६,७५  ८,३३ १०,१६  ३२,८२ 

१.२.१ आवतररक रािस्व    १,९१ २,२८  २,४८ २,६५    २,८३    ३,०० १३,२४ 

१.२.२  बैंक  मौज्दात  
) ८१  २,०१ ४,१० ५,५० ७,१६ 

  ८,७ 
१९,५८ 

१.३ िंर्  तथा प्रत्यायोजित कायिुमिरू अन्र्तगतको  
प्रासप्त  

  ६,३६ ७,३७ ९,०३ १०,६९   ११,८५ १३,०१ ५१,९५ 

स्रोतः नेपाल िरकारको आ.व २०७८÷७९ को अवतर  िरकारी हवत्तीय िस्तावतरण, गण्डकी प्रदेशको आ.व २०७८÷७९अवतर  िरकारी हवत्तीय िस्तावतरण, राहिय प्राकृसतक स्रोत तथा  हवत्त 
आयोगको िानकारी पजजस्तका , पासलकाको हवत्तीय हववरण र SuTRA Data 
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१२.३.३  आवतररक आयको प्रक्षपेण 

ि िं      हववरण  ०७७—

७८ 
यथाथ ु

०७८—

७९       
अनजमान  

०७९—

८०  
प्रक्षपेण  

०८०—

८१  
प्रक्षपेण 

०८१—

८२  
प्रक्षपेण 

०८२—८३  
प्रक्षपेण 

आवसिक  
योिनाको िम्मा  
आय  

१ िम्पजत्त कर   १३ १४ १६ १७ १८ ७० 

 २ भसूमकर मालपोत २ ९ ११ १२ १३ १४ ५० 

 ३ र्र िग्गा बिाल कर ९८    १,०८ ११३ ११९    १,२५ १३१ ५९६ 

 ४ व्यविाय कर २ ३ ४ ५ ६ ७ २५ 

 ५ िम्मा  कर रािस्व  १,०२ १,३३ १,४२ १,५२ १,६१ १,७० ७,५८ 

 ६ हवसभन्न  िेवा शजलक ११ १२ १३ १४ १५ १६ ७० 

 ७  नक्िा पाि  दस्तजर २ ३ ४ ५ ६ ७ २५ 

 ८ सिर्ाररश  दस्तजर   ५ ६ ७ ८ ९ ३५ 

 ९ दितर वितर को हविी रकम    ६८ ७५ ७८ ८३ ८७     ३,९१ 

 १० अवय गैर कर  रािस्व  ७६ ७ ८ ९ १० ११ ४५ 

 ११ िम्मा गैर  कर रािस्व ८९ ९५ १,०६ १,१३ १,२२ १,३० ५,६६ 

  कज ल िम्मा रािस्व १,९१ २,२८ २,४८ २,६५ २,८३ ३,०० १३,२४ 

स्रोतः पासलकाको  एहककृत  आसथकु हववरण र राहिय प्राकृसतक स्रोत तथा  हवत्त आयोगको िानकारी पजजस्तका, RIAP र SuTRA Data 

 

१२.४ हवर्षयगत उद्दशे्य  
  

 हवर्षयगत उद्देश्य तथा रणनीसत यिै दस्तावेिको िण्ड १ (आवसिक योिनाको हवर्षयगत क्षेत्र) मा उललेि गररएको छ। 
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१२.५  हवर्षयगत मध्यमकालीन नसतिा िाकािरू 

१२.५.१ आसथकु क्षते्रको मध्यकालीन नसतिा िाका  

क. िमहष्टगत आसथकु हवकाि 

ि
.ि
. 

कायिुम/आयोि
ना 

प्राथ
सम
क
ता 

ि
म 

आयोिना 
शजरु 
समसत 

आयोिना िमाप्त 
समसत 

उद्द
ेश्य

 

कज ल 
लागत 
(रू. 
लािमा) 

पजयिाइ सबसनयोजित बिेट (रु लािमा) आयोिनाको ३ बर्षकुो 
अपेजक्षत उपलजधि 

उपलजधिका हवस्ततृ 
िूचकिरू आसथकु 
हवकाि योिनाको 
एकीकृत तकुवद्ध 
िाकामािमावेश 
गररएको छ । िल

वा
यज  

िंके
त 

  दद.
सब
.ल

. 
  लैह
िक

 िं
के
त 

आिार 
बर्ष ु

(०७७-
०७८) 

आ.व. 
०७८/८
९ 

आ.व. 
०७९
/८० 

आ.व. 
०८०/
८१ 

कृहर्ष तथा िाद्यिजरक्षा         686.0   353 225 229 232         

1 (क) र्लरू्ल 
पकेट क्षेत्र 
कायिुम 

P1 शजरू भै 
िकेको 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

१ 72.4 पासलका
कोबिेट 
तथा 
कायिुम 
पजजस्तका, 
र 

मूलयांकन 
प्रसतवेदन 

  23.8 24.2 24.5 कृहर्षक्षेत्रकोकज ल गािुस्थ 
उत्पादन ६७.१ करोड 
पजगेको िजन,े वयूनतम 
पाँच उच्च मूलय 
बालीकोव्याविाहयक 
िेती भएको िजन,े 

नगदेबालीको उत्पादन 
(कर्ी, अलैची) ५ 
प्रसतशत पजगेकोिजन,े कृहर्ष 
उपि हविी गने 
कृर्षकको िंख्या ३० 
प्रसतशत पजगेको िजन,े 

तरकारी रर्लपूल 
िेतीमा िंलग्न कृर्षक 
२५ प्रसतशत पजगेको 
िजन,े  

13.1 2.0 4, 5 

2 (ि) तरकारी 
पकेट क्षेत्र 
कायिुम 

P1 २०७८ 
मंिीर 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

१ 38.1   12.5 12.7 12.9 13.1 2.0 4, 5 

3 (ग) मजख्य वाली 
पकेट क्षेत्र 
कायिुम 

P1 शजरू भै 
िकेको 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

१ 38.1   12.5 12.7 12.9 13.1 2.0 4, 5 

4 (र्) पशज तथा 
पवछी पालन 
पकेट क्षेत्र 
कायिुम 

P1 २०७८ 
मंिीर 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

२ 38.1   12.5 12.7 12.9 13.1 2.0 4, 5 

5 (ङ) िंकलन केवर 
तथा िाट विार 
हवकाि कायिुम 

P1 २०७८ 
मंिीर 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

१ 38.1   12.5 12.7 12.9 13.1 2.0 4, 5 

6 (च) पकेट 
क्षेत्रिरूमा िैहवक 

P1 शजरू भै 
िकेको 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

1,2  38.1   12.5 12.7 12.9 13.1 2.0 4, 5 
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उत्पादन कायिुम 

पयटुन हवकाि         457.0   62 100 167 190         

1 शहिद लिन 
गाउँपासलकाको 
पयटुन हवकाि 
गजरुयोिना   
सनमाुण । 

P1 २०७८ 
मंिीर 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

1, 2 87.2 पासलका
कोबिेट 
तथा 

कायिुम 
पजजस्तका, 

र 

मूलयांकन 
प्रसतवेदन 

  19.1 31.9 36.3 पयटुनहवकाि गजरुयोिना 
तयार भै कायाुववयनमा 
आएको िजन,े 

पयटुनक्षेत्रबाट 
वाहर्षकु२५.३ बाट 
४८.८ करोड बराबर 
आम्दानी िजन,े पयटुकको 
औित बिाई १ 
ददनबाट ३ ददनपजगेको 
िजन,े पयटुकको और्षत 
विाई अवसिन १ बाट 
३ ददन पजगेको िजन,े 

वाहर्षकुपयटुकको िंख्या 
१२ लािबाट १६ 
लाि पजगेको िजन,े 

  8.0   

2 स्थानीयिासमकु, 

िांस्कृसतक, 

ऐसतिासिक 
स्थानको िंरक्षण 
रप्रवद्र्िन  
कायिुम । 

P1 २०७८ 
मार् 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

1, 2 41.5   9.1 15.2 17.3   8.0   

3 िोमस्टेको स्थापना 
र 
हवस्तारकायिुम। 

P1 २०७८ 
मार् 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

2 18.7   4.1 6.8 7.8   8.0 4, 5 

4 पयटुकीय पैदल 
मागकुो पहिचान, 

नक्िांकन तथा 
सनमाुण    
कायिुम । 

    आवसिक योिना 
अवसि भर 

                  

5 पयटुन पूवाुिार 
हवकाि    
कायिुम । 

    आवसिक योिना 
अवसि भर 

                  

6 स्थानीय िाद्य 
पदाथकुो प्रवद्र्िन 
गन ु स्थानीय 
उत्पादन 
सबिीकेवर/कोशेली 
र्रिरूको 

    आवसिक योिना 
अवसि भर 

                4, 5 
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स्थापनाकायिुम  

7 िांस्कृसतक 
िंग्रिालय सनमाुण 
गरी परम्परागत 
िंस्कृसत, 

भेर्षभरू्षाकोिंरक्षण 
र प्रवद्र्िन   
कायिुम । 

P1 २०७८ 
मार् 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

1, 2 41.5   9.1 15.2 17.3   8.0 4, 5 

8 पयटुन िेवा 
िम्बविी तासलम 

P1 २०७८ 
मार् 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

1, 2 41.5   9.1 15.2 17.3   8.0 4, 5 

उद्योग, व्यापार, व्यविाय 
तथा िसनि 

  शजरू भै 
िकेको 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

  67.0   112 23 22 22         

1 गजरुयोिना तयार 
गरी औद्योसगक 
ग्रामको स्थापना 
कायिुम । 

P1 शजरू भै 
िकेको 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

2 17.9 पासलका
कोबिेट 
तथा 
कायिुम 
पजजस्तका, 
र 

मूलयांकन 
प्रसतवेदन 

  6.1 5.9 5.9 २ वटाडेरी उद्योगमा 
िञ्चालनमा आएको िजने, 
कोदोको स्थानीय 
ब्राजण्डङ रक्िी, वेिार, 

अदजवाको प्रशोिन 
उत्पादन शजरु गररएको 
िजन,े र्रेलज तथा िाना 
उद्योग तथा 
व्यविायिंचालन 
िम्बविी हवर्षयमा १५० 
िनाले िीप हवकाि 
तथा उद्यमशीलता 
हवकाि िम्बविीतासलम 
प्राप्त गरेको िजने, 
औद्योसगक ग्रामको 

13 9.0   

2 स्टाटुअप 
(नवपवतुक) 
उद्योग तथा 
धयविायमा यजवा 
कायिुम । 

P1 २०७८ 
मार् 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

2 11.2   3.8 3.7 3.7 13 9.0 4, 5 

3 हवदेशबाट 
र्हकुएका 
यजवािरूको िीप, 

पूिँी तथा प्रहवसि) 
उद्योग तथा 
धयविाय 

P1 शजरू भै 
िकेको 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

1 7.8   2.7 2.6 2.6 13 9.0 4, 5 
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िञ्चालनमा 
पररचालनिम्बविी 
कायिुम । 

स्थापना भएको िजने, 
कृहर्ष पैदावारमाआिाररत 
र्रेलज उद्योगिरूको 
िंख्या ५० पजगेको िजने, 
आसथकु प्रसतष्ठानिरूको 
िंख्या६३० पजगेको िजने, 
र उद्योग, व्यपार 
धयविायमा रोिगारी 
ििृना भएको िजनेछ 

4 स्थानीय 
तजलनात्मक 
लाभका 
उत्पादनको मूलय 
शं्रिलाको हवकाि 
तथाउत्पादन(िजवत
लािातको िजि, 

कोदोकोस्थानीय 
ब्राजण्डङ रक्िी, 
वेिार, अदजवाको 
प्रशोिन)  
कायिुम । 

    आवसिक योिना 
अवसि भर 

            13 9.0 4, 5 

5 दजग्ि डेरी िञ्चालन 
कायिुम । 

    आवसिक योिना 
अवसि भर 

            13 9.0   

6 प्रदशनु 
स्थलिरूको 
सनमाुण   
कायिुम । 

    आवसिक योिना 
अवसि भर 

            13 9.0   

7 उद्योग तथा 
धयविाय 
िञ्चालनमा 
िाविसुनक सनिी 
िाझेदारी 
कायिुम। 

    आवसिक योिना 
अवसि भर 

            13 17.
0 

  

वैंक, हवत्तीय तथाििकारी   शजरू भै आवसिक योिना   75.0     25 25 25         
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हवकाि िकेको अवसि भर 

1 ििकारी 
िंस्थािरूको दताु, 
अनजगमन र 
सनयमन   
कायिुम । 

P1 शजरू भै 
िकेको 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

1 12.5 पासलका
कोबिेट 
तथा 
कायिुम 
पजजस्तका, 
र 

मूलयांकन 
प्रसतवेदन 

  4.2 4.2 4.2 स्थानीयतजलनात्मक तथा 
प्रसतस्पिी क्षेत्रमा उद्यम 
हवकाि गनकुा लासग 
बैंक तथा हवत्तीयिंस्था 
र ििकारीको लगानी 
भएको िजन,े िबै ििकारी 
िंस्थाले लेिा परीक्षण 
गराएकोिजने तथा 
ििकारी िंस्थाको 
असभलेि व्यवजस्थत 
भएको िजन,े ७५ प्रसतशत 
र्र पररवारििकारी 
िंस्थामा आवद्ध भएको 
िजने, हवत्तीय िाक्षरता 
असभयान १०० प्रसतशत 
र्रपररवारमा पजगेको 
िजन,े िजपथ ििकारी 
पिल िजलेको िजने, 
ििकारी िंस्था र 
हवत्तीयिंस्थािरूद्वारा 
िंकसलत बचत तथा 
प्रवाि गररएको ऋणको 
िजरक्षण व्यवस्था भएको 
िजने . 

  10.
5 

  

2 ििकारी 
िंस्थािरूको 
क्षमता हवकाि 
कायिुम । 

P1 शजरू भै 
िकेको 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

1 8.8   2.9 2.9 2.9   10.
5 

4, 5 

3 हवत्तीय तथा 
ििकारी िाक्षरता 
कायिुम । 

P1 शजरू भै 
िकेको 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

1 12.5   4.2 4.2 4.2   8.0 4, 5  

4 व्यविाहयक कृहर्ष 
तथा पशजपालनमा 
ििकारी लगानी 
कायिुम 

P1 शजरू भै 
िकेको 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

1 12.5   4.2 4.2 4.2   8.0   

5 उद्यम हवकािमा 
ििकारीको 
लगानी कायिुम 
। 

P1 शजरू भै 
िकेको 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

2 20.0   6.7 6.7 6.7   8.0 4, 5 

श्रमतथा रोिगार, गरीवी 
वयूनीकरण 

  शजरू भै 
िकेको 

आवसिक योिना 
अवसि भर 

  110.0   १०२ ५० ३० ३०         

1 श्रम र श्रमको 
मागिम्बविी असभलेिन 

P1 २०७८ 
मार् 

आवसिक 
योिना 
अवसि भर 

1, 2 8.3 पासलका
कोबिेट 
तथा 

  3.75 2.25 2.25 (क)श्रम र श्रमको माग 
िम्बविी धयवजस्थत 
असभलेि तयार भएको 

  8.0 4, 5 
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2 रोिगार िूचना केवर। P1 २०७८ 
मार् 

आवसिक 
योिना 
अवसि भर 

2 13.8 कायिुम 
पजजस्तका, 
र 

मूलयांकन 
प्रसतवेदन 

  6.25 3.75 3.75 िजनेछ । 

(ि) हवभीन्न िीपमूलक 
तासलम प्राप्त गरी 
स्वरोिगारीमा 
लाग्निेरूको िंख्या 
६६३बाट ९०० पजगेको 
िजनेछ । 

(ग) बैदेजशक 
रोिगारीबाट र्केका 
यजवा/व्यजक्तिरूले 
कजम्तमा १० वटा 
व्यविाहयक कृहर्षतथा 
पशजपालन र्म ु
िञ्चालनमा लगानी गरेका 
िजने । 

  8.0 4, 5 

3 हवत्तीय 
िाक्षरताकायिुम 
िंचालन । 

P1 २०७८ 
मार् 

आवसिक 
योिना 
अवसि भर 

1 13.8   6.25 3.75 3.75   8.0   

4 आसथकु/हवत्तीयिाक्षरता 
कक्षा िञ्चालन । 

P1 २०७८ 
मार् 

आवसिक 
योिना 
अवसि भर 

1 13.8   6.25 3.75 3.75   8.0 4, 5 

5 व्याविाहयक िीप 
हवकाितासलम   
िञ्चालन । 

P1 २०७८ 
मार् 

आवसिक 
योिना 
अवसि भर 

2 13.8   6.25 3.75 3.75   8.0 4, 5 

6 वैदेजशक रोिगारमा 
गएकाव्यजक्त/पररवारका 
लासग मनोिामाजिक 
परामश ुिेवा । 

P1 २०७८ 
मार् 

आवसिक 
योिना 
अवसि भर 

2 24.8   11.25 6.75 6.75   8.0 4, 5 

कज लिम्मा बिेट (रू. लािमा)         1395.0   629.0 423.0 473.0 499.0         
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१२.५.२ िामाजिक क्षते्रको मध्यकालीन िच ुिंरचना 
१२.५.२.१ मध्यकासलन नसतिा िाका : जशक्षा  
सि.नं िूचक इकाइ गत आ.व. 

िम्मको 
वास्तसबक 
उपलजधि 

चालज आ.व. को 
अनजमानीत 
उपलजधि 
०७८\७९ 

आ.ब 

०७९\८० को 
लक्ष्य 

 आ.ब 

०८०\८१को 
लक्ष्य 

िोजिम 
अनजमान 

१ जशक्षक हवद्याथी अनजपात प्रसतशत  १.१८ १.१८ १.१८ १.१८  
२ हवद्याथकु कक्षा कोठा अनजपात प्रसतशत  १.२३ १.२३ १.२३ १.२३  
३ छात्र छात्रा अनजपात ४७:५३ ४८:५२ ४८:५२ ४९:५१  
४ महिला जशजक्षका  प्रसतशत  ४७ 48 ४८ ५९  
५ वालमैत्री सबिालय  प्रसतशत  २६ ४० ५० ६०  
६ अपांग मैत्री हवद्यालय भवन  प्रसतशत  २६ ४० ५० ६०  
७ मात ृ भार्षामा कक्षा िंचालन गने बाल 

हवकाि केवर 
िंख्या  १ २ ३ ४  

८ पजस्तकालय भएको भएको माहव प्रसतशत  २६ ४० ५० ६५  
९ वालक्लव भएका हवद्यालय प्रसतशत  ४३ ५० ६० ७०  
१० तासलम प्राप्त प्राथसमक जशक्षक जशजक्षका प्रसतशत  ५० ६० ७० ८०  
११ बाल हवकाि केवर िजद भनाु दर प्रसतशत  ८४ ९० ९५ ९६  
१२ आिारभतू जशक्षा (५—१२ वर्ष)ु 

उमेरका हवद्यालय बाहिर रिेका 
बालबासलका 

प्रसतशत  २१ २० १५ १३ 
 

१३ प्राहवसिक िारका हवद्यालय िंख्या िंख्या  १ १ २ २  
१४ प्राहवसिक हवर्षयमा कक्षा ९–१२ मा 

भनाु िजने हवद्याथीको िंख्र्या िंख्या  ९० १०० १५० २००  

१५ अनौपचाररक सिकाई केवर िंख्या  ५ ५ ६ ७  
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१२.५.२.२ मध्यकासलन नसतिा िाका : स्वास््य तथा पोर्षण 
 
 

सि.नं िूचक इकाइ गत आ.व. 
िम्मको 
वास्तसबक 
उपलजधि 

चालज आ.व. 
कोअनजमानीत 
उपलजधि 
०७८\७९ 

आ.ब 

०७९\८० 
को लक्ष्य 

आ.ब 

०८०\८१को 
लक्ष्य 

िोजिम 
अनजमान 

१ सति समनेट सभत्र स्वास््य िंस्थामा पिजँच 
भएको पररवार 

प्रसतशत 40% 42% 48% 50%  

२ 

चार पटक गभवुती िाँच गराउन े
महिलाको दर 

प्रसतशत 33.8% 35% 35% 45%  

३ िंस्थागत िूत्केरी दर प्रसतशत 15.5% 16% 20% 20%  
४ िजत्केरी पश्चात ् ३ पटक िाँच गराउन े

महिला 
प्रसतशत 14.7% 14% 20% 25%  

५ मात ृमतृ्यज िंख्या 1 0 0 0  
६ जशशज मतृ्यज िंख्या 0 0 0 0  
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१२.५.२.३ मध्यकाभलन नभतजा खाका : लभैगगक समानता, सामाभजक समावशेीकरण तथा लभक्षत वगव  

सि.नं िूचक इकाइ गत आ.व. 
िम्मको 
वास्तसबक 
उपलजधि 

चालज आ.व. 
कोअनजमानीत 
उपलजधि 
०७८\७९ 

आ.ब 

०७९\८० 
को लक्ष्य 

आ.ब 

०८०\८१को 
लक्ष्य 

िोजिम 
अनजमान 

१ लैहिक हवकाि िूचकाङ्क िूचकाङ्क ०.९३१ ०. ९३५ ०.९४० ०.९४५  

२ र्र िसमनमा महिला स्वासमत्व प्रसतशत ० ५ १० १५   

३ र्र धयबिार तथा कारोबार िम्बजवि सनणयु  प्रहकयामामहिला 
ििभागीता 

प्रसतशत ६.६९ ९ १२ १८ 
 

४ लैंसगक हिंिा र छजवाछजत िम्बविी र्टना वयूसनकरण प्रसतशत ५ ३ २ १   

५ बालबासलका तथा हकशोरहकशोरी हवरुद्ध िजने िबै प्रकारका 
हवभेद, शोर्षण, दजव्र्यविार र हिंिा वयूसनकरण 

प्रसतशत ० ५ ४ ३ 
 

 

६ वालहववाि िम्बविी र्टना वयूसनकरण प्रसतशत १९.३ १५ १० ५   

७ स्थानीय तिमा महिला प्रसतसनसिको ििभासगता प्रसतशत ४०.७४ ४२ ४४ ४६   

८ महिला तथा अवय लजक्ष तवगकुो क्षमता असभबहृद्ध प्रसतशत २ ३ ५ ७.५  

९ िामाजिक िजरक्षा तथा िंरक्षण प्राप्त िनिंख्या प्रसतशत ५.६७ १०.६७ १५.६७ २०.६७   

१० ज्येष्ठ नागररक पररचय पत्र पाएका प्रसतशत ४.१४ ६ ९ १२  
 

११ एकल महिला पररचय पत्र पाएका प्रसतशत १.७१ २.५ ४.५ ८  
 

१२ अपािताको पररचय पत्र भएकाब ्व्यजक्त  प्रसतशत १५ २० २५ ३०  
 

१३ 
लैहिक उत्तरदायी बिेट सबसनयोिन प्रसतशत ० १० १५ २०  
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१२.५.२.४ मध्यकाभलन नभतजा खाका : यवुा तथा खलेकुद 

सि.नं िूचक इकाइ गत आ.व. 
िम्मको 
वास्तसबक 
उपलजधि 

चालज आ.व. 
कोअनजमानीत 
उपलजधि 
०७८\७९ 

आ.ब 

०७९\८० 
को लक्ष्य 

आ.ब 

०८०\८१को 
लक्ष्य 

िोजिम अनजमान 

१ यूवा रोिगारी प्रसतशत ० २० ३० ४० 
 

 

२ यजवा लजक्षत कायिुमिरू प्रसतशत ० १० २० ३० 
 

 

३ िेलकज दमा िंलग्न यजवा प्रसतशत ० ५ १० १४ 
 

 

४ िेलकज द मैदान प्रसतशत ० १ २ ३ 
 

५ कभड ुिल प्रसतशत ० १ ० २ 
 

६ पासलका स्तरीय प्रसतयोसगता प्रसतशत ० २ ३ ४ 
 

 

७ राहष्टय स्तरका िेलाडी प्रसतशत ० २ ४ ६ 
 

८ राहष्टय स्तरका महिला िेलाडी प्रसतशत ० १ २ ३ 
 

९ राहिय स्तरका अपािता भएका िेलाडी प्रसतशत ० १ २ ३  
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१२.५.२.५ मध्यकासलन नसतिा िाका : िानेपानी तथा िरिर्ाइ 

.नं िूचक इकाइ गत आ 
बिम्मको 
वास्तसबक 
उपलजधि 

चालजआ.ब 
०७८/७९को 
अनजमानत उपलजधि 

आ.ब 

०७९/८० को 
लक्ष्य 

आ.ब 

०८०/८१ 
को 
लक्ष्य 

िोजिम 
अनजमान 

 १ शौचालय भएको र्र  प्रसतित ९९ ९९.५ १०० १०० 
 

२ शौचालय नभएको र्र प्रसतित  ० .७३ .५ ० ० 
 

 ३ िर्ापाइपको पानीिारा   प्रसतित ९७ ९९ १०० १००  

४ सनिी िारा  प्रसतित ४२ ५५ ६० ६५  

५ िाबिुसनक िारा प्रसतित 
५५ ५५ ५५ ५०  

६ अवयस्रोत प्रयोग गने र्र प्रसतित ३ १ ०.५ ०  
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१२.५.३ पूवािुार क्षते्रको नसतिािाका 
१२.५.३.१ मध्यकासलन नसतिा िाका :  यातायात 

सि.नं िूचक 

 

 

इकाइ गत आ.व. 
िम्मको 
वास्तसबक 
उपलजधि 

चालज आ.व. 
कोअनजमानीत 
उपलजधि 
०७८\७९ 

आ.ब 

०७९\८० 
को लक्ष्य 

आ.ब 

०८०\८१को 
लक्ष्य 

िोजिम 
अनजमान 

 
क) यातायात  िबयुाम िडक हकसम ४६ ६८ ७५ ८०  

१ कालोपत्र रणनैसतक िडक) हक.सम. १२ ३५ ५५ ८५  

२ ग्राभेल िडक हक.सम. ४६ ७० १०० १५०  

३ िजले िडक  हक.सम. ५७३ ५७५ ५७८ ५८०  

४ िडकपजल गोटा ४ ५ ६ ७  

५ िञ्चासलत झो.पज.  गोटा १० ११ १२ १५  

६ र्ोडेटो बाटो हक.सम. ५०० ५७० ६०० ६५८  
७ पयटुकीय पदमाग ु वटा  ४ ४ ४ ४  
८ िडकिम्मपजग्न लागन े

असिकतम िमय 
समनेट ७० ६० ६० ४५  
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१२.५.३.२ मध्यकासलन नसतिा िाका : आवाि तथा वस्ती हवकाश 

सि.नं िूचक इकाइ गत आ बिम्मको 
वास्तसबक 
उपलजधि 

चालज आ.ब 
०७८\७९कोअनज
मानीत उपलजधि 

आ.ब 

०७९\८० को 
लक्ष्य 

 आ.ब 

०८०\८१को 
लक्ष्य 

िोजिम 
अनजमान 

!= :s'nejg uf]6f ४७ ४७ ४८ ४८ 
 

@= lghLcfjf; uf]6f ५७८२ ५७८२ ५७८५ ५७९० 
 

#= h:tfkftfsf] 5fgf 

ePsf] 3/ 
uf]6f ४८६१ ४८६५ ४८७० ४८४८७३ 

 

$= cf/;L;L 9nfg uf]6f १११८ ११७० १२०० १२५० 
 

%= sf7sf] 5fgf uf]6f ७६ २० १० ५ 
 

६. kflnsfejg 

सनमाुणासिन 

uf]6f १ १ १ १ 
 

*== वडा कायाुलय भवन uf]6f ८ ९ ९ ९ 
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१२.५.३.३ मध्यकासलन नसतिा िाका : सिंचाइ  तथा नदी सनयवत्रण 

सि.नं िूचक इकाइ 

गत आ बिम्मको 
वास्तसबक 
उपलजधि 

चालज आ.ब 
०७८\७९कोअनज
मानीत उपलजधि 

आ.ब 

०७९\८० को 
लक्ष्य 

आ.ब 

०८०\८१को 
लक्ष्य 

िोजिम 
अनजमान 

!= कृहर्षयोग्य िसमन िेक्टर=  ६८९४  ६८९५ ६८९९७     ६८९७   

@= सिंचाइ योग्य िेक्टर  ३४७८  ३५००  ३५२५  ३५५०  

#= िाल सिंजचत  िेक्टर  १२५०     १३५० १४५०   १६००  
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१२.५.३.४ मध्यकासलन नसतिा िाका : हवद्यजत ्तथा वैकजलपक ऊिा ु
सि.नं िूचक इकाइ गत आ 

बिम्मको 
वास्तसबक 
उपलजधि 

चालज आ.ब 
०७८\७९कोअनज
मानीत उपलजधि 

आ.ब 

०७९\८० को 
लक्ष्य 

 आ.ब 

०८०\८१को 
लक्ष्य 

िोजिम 
अनजमान 

१ नेिनल सग्रडको 
सबिजलीिडान र्र 

गोटा  ५४६२ ५५०० ५६०० 
 

५६५० 

 

२ िोलार तथाअवय स्रोत गोटा ५८ १०० १५० २००  

३ बायो ग्याि िडान 
र्रिजरी 

गोटा 
६१ १०० १५० २००  

४ िजवारहित च जलो िडान 
भएको र्र 

गोटा 
२०० ७०० १५०० २५००  
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१२.५.३.५ मध्यकासलन नसतिा िाका : िूचना तथा िञ्चार प्रहवसि 

सि.नं िूचक इकाइ गत आ 
बिम्मको 
वास्तसबक 
उपलजधि 

चालज आ.ब 
०७८\७९कोअनज
मानीत उपलजधि 

आ.ब 

०७९\८० को 
लक्ष्य 

 आ.ब 

०८०\८१को 
लक्ष्य 

िोजिम 
अनजमान 

१ मोबायल प्रयोगकथाु र्रिजरी प्रसतशत ९५.७८ ९६ ९७ ९८  
२ ईवटरनेट भएको र्रिजरी प्रसतशत २.४ ५ १० १५  
३ रेसडयो प्रयोग गने र्रिजरी प्रसतशत ६३.३ ६५ ७० ७२  
४ कम््यजटर प्रयोग गने र्रिजरी प्रसतशत १.८ ६ १० १५  
५ टेसलसभिन प्रयोग गने र्रिजरी प्रसतशत ७३ ७५ ७८ ८५  
६ लैण्डलाइन टेसलर्ोन प्रसतशत १.९ १० १५ २०  
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१२.५.४ सशुासन तथा सिंस्थागत भवकास 

१२.५.४.१ मध्यकासलन नसतिा िाका : िजशािन तथा िंस्थागत हवकाि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१२. 

सि.नं िूचक इकाइ गत आ.व. िम्मको 
वास्तसबक 
उपलजधि 

चालज आ.व. को 
अनजमानीत 
उपलजधि 
०७८\७९ 

आ.ब 

०७९\८० को 
लक्ष्य 

 आ.ब 

०८०\८१को 
लक्ष्य 

िोजिम 
अनजमान 

१ िेवा प्रवािमा नागररक िंवतजष्ठी प्रसतशत २० ३० ४० ५०  
२ िस्थागत स्व मूलयाकँन पद्धसतलाई सनरवतरता प्रसतशत ४२ ५० ६० ७०  
३ िंगठन तथा व्यवस्थापन अध्ययन कायाुववयन  प्रसतशत ० १ १ १  
४ हविजतीय िूचना प्रणालीमा आबद्ध िेवािरू प्रसतशत ९ ४० ६० ८०  
५ कानून, नीसत, सनदेजशका, कायहुवसि र मापदण्ड िंख्या ६४ ६६ ७४ ८०  
६ हियाजशल नीसतगत िसमसत तथा िंयवत्र  िंख्या १० ११ १२ १३  
७ एहककृत र्जजम्तिेवा िंचालन पटक १ २ ३ ४  
८ िदाचार र नैसतकता प्रवद्धन र भष्टाचार सनयवत्ररण  िंख्या ० २ ६ ८  
९ गैिि, अगैिि, हवकाि िाझेदार िंख्या ४ १ १ १  
१० क्षसतपूसत ुिहिको नागररक वडापत्र िंख्या ० ३ १० १०  
११ िाविुसनक िजनवाई  पटक १ २ २ २  
१२ आयोिनाको िविुसनक पररक्षण  प्रसतशत १८ ३० ४० ५०  
१३ नागररक पषृ्ठपोर्षण तथा िजझाव सलने माध्यमिरू  िंख्या ४ ४ ५ ६  
१४ क्षमता हवकाि काय ुयोिना  िंख्या ० १ १ १  
१५ काय ुिंपादन िम्झौताको अबस्था िंख्या ० १ १ १  
१६ कमचुारीलाई पजरस्कार  िंख्या २ ३ ४ ५  
१७ पदपूसतकुो अवस्था प्रसतशत  ७२ ७४ ८० ८५  
18 वडा कायाुलयको आफ्नै भवन िंख्या  ७ ० ९ ९  
19 वडा कायाुलयमा इवटरनेट िजसबिा प्रसतशत १० ६० १०० १००  
२० लजक्षत हवपन्न वगकुो क्षमता हवकाि  प्रसतशत २ ३ ३ ३  
२१ िनप्रसतसनसि र कमचुारी क्षमता हवकाि प्रसतशत ७ ० ९ ९  
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१२.५.४.२ मध्यकासलन नसतिा िाका : योिना तथा त्याङ्क 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सि.नं िूचक इकाइ गत आ.व. िम्मको 
वास्तसबक उपलजधि 

चालज आ.व. को 
अनजमानीत उपलजधि 
०७८\७९ 

आ.ब 

०७९\८० को 
लक्ष्य 

 आ.ब 

०८०\८१को 
लक्ष्य 

िोजिम 
अनजमान 

१ त्याङ्मा आिाररत योिना छनौट  प्रसतशत १० १५ ३० ५०  

२ 

वाहर्षकु कायमुा वस्ती स्तरबाट छनौट भएका 
योिना 

प्रसतशत ४० ५० ६० ७० 
 

३ योिना तिजमुा सनदेजशका तयार  िंख्या ० १ १ १  
४ आवसिक योिना अनजिार वाहर्षकु योिना तयार  िंख्या  ० १ १ १  
५ हवर्षयगत क्षेत्रका आवसिक रणनीसतक योिना  िंख्या  ० ५ ५ ५  
६ रािस्व िजिार काययुोिना कायाुववयमा लयाउने  िंख्या  १ १ १ १  
७ योिना तिजमुा कायाुववयनमा लजक्षत वगकुो 

ििभासगता  
प्रसतशत 

४० ५० ६० ७० 
 

८ कज ल आयोिना मध्ये उपभोक्ता िसमसतबाट 
कायाुववयन भएका आयोिना 

प्रसतशत 
७५ ७६ ७७ ७८ 

 

९ िनप्रसतनीसि, कमचुारी नीसतगत िसमसत र 
िरोकार वालिरूको क्षमता हवकाि 

िंख्या 
२० २०० ४०० ६०० 

 

१० मध्यमकालीन िच ुिंरचना तयार िंख्या ० १ १ १  
११ ठूला आयोिनाको हवस्ततृ अध्ययन प्रसतवेदन प्रसतशत ५० ८० ९० १००  
१२ आयोिनािरूको ममतु िम्भार कोर्ष स्थापना प्रसतशत १० ३० ४० ५०  
१३ स्थानीय गौरबका आयोिनाको बैङ्क िंख्या  ५८५ ५८५ ४०० ३००  
१४ श्रोत नक्शा िहित वस्तजगत हववरण अद्यावसिक िंख्या  ० १ १ १  
१५ िूचना केवरको स्थापना िंख्या  ० १ १ १  
१६ अनलाइन प्रसतवेदन प्रणाली स्थापना भएका वडा प्रसतशत २० ४० १०० १००  
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१२.५.४.३ मध्यकासलन नसतिा िाका : अनजगमन तथा मजलयाकंन 

सि.नं िूचक इकाइ गत आ.व. िम्मको 
वास्तसबक 
उपलजधि 

चालज आ.व. को 
अनजमानीत 
उपलजधि 
०७८\७९ 

आ.ब 

०७९\८० को 
लक्ष्य 

 आ.ब 

०८०\८१को 
लक्ष्य 

िोजिम 
अनजमान 

१ सनरिाररत िमय र लागतमा िम्पन्न गजणस्तरीय 
योिनािरू 

 

९० ९५ ९६ ९७ 
 

२ अनजगमन र मजलयागंन गरेका आयोिनािरू  प्रसतशत २० ३० ६० ८०  
३ आयोिनाको अनजगमनमा लजक्षत वगकुो 

ििभासगता 
प्रसतशत 

३३ ४० ६० ८० 
 

४ अनजगमन तथा मूलयाङ्कन नीसत कायहुवसि तयारी 
र कायाुववयन 

िंख्या  
० १ १ १ 

 

५ अनजगमन तथा मजलयांकन प्रसतबेदन मासथ 
कायपुासलकाको बैठकमा छलर्ल  

पटक 
१ २ ३ ४ 

 

६ आयोिना गजणस्तर प्रयोगशालाको धयबस्था िंख्या  ० ० १ १  
७ मध्यमकालीन िच ुिंरचना तिजमुा िंख्या  ० १ १ १  
८ कायिुम कायाुववयन काय ुयोिना िंख्या  ० १ १ १  
९ आयोिनाको अनजगमन चरणिरूमा लजक्षत 

वगकुो ििभासगता (महिला, दसलत, िनिासत, 

वालवासलका) 

प्रसतशत 

३३ ४० ६० ८० 
 

१० आयोिनािरूको अनजगमन  प्रसतशत २० ३० ६० ८०  
११ िमयमा िम्पन्न आयोिना कायिुमिरू  प्रसतशत ९० ९५ ९६ ९७  
१२ अनजगमन तथा मजलयांकन िम्बविी 

िरोकारवालािरूको क्षमता हवकािमा  

िंख्या 
२० १०० २०० ३०० 
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अनुसूर्ी 
अनजिूची १ : शहिद लिन गाउँपासलकाको आवसिक योिना तिजमुा गदा ु अवलम्बन गररएको हवसि र 
प्रहिया 
 

शहिद लिन गाउँपासलकाको आवसिक हवकाि योिना तिजमुा गदाु सनम्न प्रहिया अवलम्बन गररएको छः 
१.  आवसिक योिनालाई गण्डकी प्रदेश िरकार र िंर्ीय िरकारबाट प्राप्त मागदुशनुका आिारमा 

िंर्ीय िरकार र गण्डकी प्रदेश िरकारिँग िमववय गरी तिजमुा गने काय ु गररएको छ। यिै 
सिलसिलामा िंर्ीय मासमला तथा िामावय प्रशािन मवत्रालय र र प्रदेश िजशािन केवरमा (PCGG) 
प्रदेश नीसत तथा योिना िम्वविी हवज्ञ एवम ्अवय पदासिकारीिँग छलर्ल गररएको तथा प्रदेश 
िजशािन केवर, पोिराले आयोिना गरेको आवसिक योिना िम्वविी असभमजिीकरण तासलममा 
िमशः समसत २०७७/१०/२७ र २८ गतेका ददन CEMID का हवज्ञ िदस्यिरू ििभागीता भएको 
सथयो । उक्त वैठकमा आवसिक योिना तिजमुा गदाु सनम्न हवर्षयमा हवशरे्ष ध्यान पजयाुउने सनदेशन 
प्राप्त भएको सथयो । 

अ)  आवसिक योिनालाई (Spatial) बनाउने र रुपावतरणकारी कायिुममा श्रोत िािनलाई 
िकेिम्म  लगानी गन ुकेजवरत गने  

इ)  दीगो हवकािका अनजकज लका लक्ष्यिरूलाई स्थानीयकरण गरी योिनामा प्रसतसबजम्बत गने, 

ई)  आवसिक योिनाले सलइएका लक्ष्य र उद्देश्यिरू िासिल िजने गरी वाहर्षकु योिना तिजमुा गने,   

उ)  प्रदेश नीसत तथा योिना आयोगले जिललास्तरीय र प्रादेजशक हवर्षय क्षेत्रगत कायालुयिरूिँग  
िमववय स्थापनामा िििीकरण गनजकुा िाथै आवश्यक िवदभ ुिामाग्री िमते उपलधि गराउन 
िियोग पजयाुउन,े 

२. आवसिक योिना तिजमुा गने प्रारजम्भक चरणमा समसत २०७७/११/७ गतेका ददन शहिद लिन 
गाउँपासलकामा आयोिन गररएको पररचयात्मक बैठकमा आवसिक योिनाको लक्ष्य, उद्देश्य र 
चरणिरूका बारेमा गाउँपासलकाका पदासिकारीिरूिँग छलर्ल गररनजका िाथै योिना तिजमुाको 
काययुोिना सनिाुरण गररएको सथयो । 

उक्त वैठकमा  सनम्न सनणयुिरू सलइएका सथएः 
अ) योिना तिजमुा प्रकयालाई ििजिकरण गन ुिम्पकु व्यजक्तका रुपमा प्रशािन असिकृत श्री हिमलाल 

चापागाईलाई तोहकएको, 
आ)  योिना आयोगबाट िारी गररएको नमूना ददग्दशनु बमोजिमका सनदेशक िसमसत, पाँचवटा हवर्षयक्षेत्रगत 

िसमसत र प्रावसिक िसमसतको गठन गररएको,  
इ)  गाउँपासलकाको वस्तजगत हववरण तयार गने कायकुो िमववय र िजपररवेक्षण गन ुयोिना शािा प्रमजि 

र िूचना शािा प्रमजिलाई जिम्मेवारी तोहकएको सथयो र उक्त दजवै असिकृतिरूलाई काठमाण्डौमा 
िंचालन िजन े िंर्ीय मासमला तथा िामावय प्रशािन मवत्रालयबाट तयार गररएको िफ्टवेयर एप 
(CO-Bo-Collect) को प्रयोग िम्बविी तासलममा भागसलन पठाउन,े 

ई)  गाउँपासलकाले यि अजर् न ैआफ्नै तरु्बाट गाउँपासलकाको वस्तजगत हववरण तयार गरी िकेकोले 
त्यिैलाई आिारमा सलएर आवसिक योिना तयार गने गरी कारबािी अगासड बढाउन अनजरोि गरे 
अनजरूप वस्तजगत हववरणको अजवतम प्रसत माग गररएको ।  

३.  २०७७/११/१३ र १४ गतेका ददन (CEMID-Nepal) ले काठमाण्डौमा आयोिना गररएको 
गोरिा, नजवाकोट र रिजवा जिललाका ६ वटा नगरपासलका तथा गाउँपासलकािरूमा तयार गररने 
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वस्तजगत हववरणको मोबाइल एप–िफ्टवयेरका माध्यमबाट िंकलन गररने त्यांक र िूचना िम्बविी 
तासलममा शहिद लिन गाउँपासलकाका तोहकएका दजवै असिकृतिरू हिमलाल चापागाई र मनोि 
लासमछाने तथा पूजणमुाका योिना िललािकारिरूले भाग सलई उक्त तयार गररएको िफ्टवयेरलाई 
स्थानीयकरण िमते गररएको सथयो। उक्त तासलममा श्रोत व्यजक्तका रुपमा MoFAGA िि िजचव, 

PLGSP प्राहवसिक टीमका िूचना प्रहवसि हवज्ञ, िफ्टवयेर हवज्ञ, तथा (CEMID) का हवज्ञिरूले आवसिक 
योिनाबारे असभमजि गनज ुभएको सथयो । 

६.   समसत २०७८/१२/२९ र ३० गतेका ददन सबज्ञ टोलीले शहिद लिन गाउँपासलकाका िम्बजवित 
सनवाुजचत पदासिकारी, शािाप्रमजििरूका िाथै वडा÷वस्ती तिमा हवसभन्न िरोकारवालािरू िँग 
छलर्ल गरी हवहवि िूचना िंकलन गररएको सथयो। 

८.  यि कायिुमका िममा अध्यक्षज्यू, उपाध्यक्षज्यू िहित केिी वडाअध्यक्षज्यजिरू र गाउँपासलकाका 
असिकृत र अवय कमचुारी गरी २८ िनाको उपजस्थसतमा सबर्षेश छलर्ल िमते भएको सथयो । 
गाउँपासलकाबाट वस्तजगत हववरणको प्रारजम्भक दस्तावेि प्राप्त भएपसछ िो दस्ताविेको अध्ययन गदाु 
यिमा िमावेश गररएका त्यांक गाउँपासलकाको आवसिक योिनाको लासग अपयाुप्त रिेको िानकारी 
िमेत गाउँपासलकालाई गराइएको सथयो। 

९. २०७८।४।२३ गते शहिद लिन गाउँपासलकाको आयोिनामा गाउँपासलकाका अध्यक्षज्यू, 
उपाध्यक्षज्यू, वडा नं १ देजि ९ िम्मका वडा अध्यक्षिरू, प्रमजि प्रशािकीय असिकृत तथा 
गाउँपासलकाका हवज्ञ िमूि ििमा सबहपन मलल, आसथकु िसमसत, िनबिादजर शे्रष्ठ, िामाजिक िसमसत, 
ददपक शे्रष्ठ, पूवाुिार हवकाि िसमसत, डा. एकबिादजर राना, वन तथा वातावरण िसमसत, नरिरी 
वयौपाने िजशािन िसमसत, लाल कज मार शे्रष्ठ, प्रमे शे्रष्ठ, गगन लाह्यौ, प्रा. दजगाु बिादजर शे्रष्ठ, सिताराम 
शे्रष्ठ, भरतबाबज शे्रष्ठ लगायतको उपजस्थसतमा गाउँपासलकाको आवसिक योिनाले सलनजपने लक्ष्य तथा 
ददनजपने प्राथसमकताको बारेमा छलर्ल भएको तथा िजझाविरू प्राप्त भएको सथयो । 

 

१०.  िोच कायशुालाः  
अ)   समसत २०७८/४/३१ र ३२ गते शहिद लिन गाउँपासलकामा िोच कायशुालाको आयोिना 

गररएको सथयो । ििमा िमश ४७ िना र ५७ िना ििभागी र पदासिकारीको उपजस्थसत 
रिेको सथयो । उपजस्थसत अनजिूचीमा रिेको छ ।  

 

िोच तथा आवसिक योिना तिजमुा कायशुाला दजई भागमा बाँसडएको सथयो, पहिलो ददन औपचाररक 
िजभारम्भ ित्र पसछ प्राहवसिक ित्रको शजरुवात CEMID-N का हवज्ञिरूबाट गररएको सथयो। दजई ददने 
िोच तथा आवसिक योिना तिजमुा कायशुालाको हवस्ततृ िमय तासलका प्रस्तजसत र छलर्ल पश्चात 
िमय–िाररजण स्वीकृत गदै कायशुाला िंचालनको आचारिंहिता िमेत िानकारी गराइएको सथयो। 
तत्पश्चात वस्तजगत हववरणका अंशिरू प्रस्तजत गररएको र त्यिमा नपजग भएका त्यांक दद्वत्तीय 
स्रोतबाट प्राप्त गरी आवसिक योिना तयार गने ििमसत भएको सथयो। हवसभन्न िरोकारका हवर्षयिरू 
िस्तै GIS, Environment/Climate Change, MTEF र पजवाुिार िम्बविी हवर्षय प्रस्तजत गरी छलर्ल 
गररएको सथयो ।  
अजवतम ित्रमा िोचको अविारणा प्रस्तजत गदै ििभासगतामूलक हवसिबाट िोच सनिाुरण गने तररकामा 
ििमसत भएको सथयो ।यि कायमुा िबै ििभागीलाई एक–एकवटा हवचार मेटाकाडमुा लेिी प्रस्तजत 
गन ुअनजरोि गरी ििभागीिरूका हवचार िंकलन गररएको र ती प्रत्येक हवचारमा छलर्ल गररएको 
सथयो ।यिरी प्राप्त हवचारलाई छलर्लमा लयाईए पश्चात समलने हवचार रिेका काडिुरूलाई हवसभन्न 
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िमूिमा िमूिीकृत गररएको र िमूिका िबै हवचारिरूलाई िंयोिन गरी चारवटा िोचको काड ु
तयार गन ुगाउँपासलकाका अध्यक्षज्यूको िंयोिकत्वमा पाँच िदस्यीय कायदुल गठन भएको र िो 
कायदुलले  अको ददनको हविान ८ बिे प्रस्तजत गन ु अनजरोि गदै पहिलो ददनको ित्र िमापन 
गररएको सथयो। 

दोस्रो ददनको पहिलो ित्रमा कायदुलका िंयोिकज्यूले हवसभन्न चारवटा सबचार प्रस्तजत गरी छलर्ल 
भएको र अवत्यमा मजयतयक मवथन पश्चात, “कृहर्ष, पयटुन र पूवािुारको दीगोपनः िमदृ्ध, िजिंस्कृत 
शहिद लिन ” भने्न दीर्कुालीन िोच सनिाुरण गररएको सथयो।  
दोस्रो ददनको दोश्रो ित्रमा गाउँपासलकाको िमहष्टगत लक्ष्य र उद्देश्य सनिाुरण किरी गने भने्न 
अविारणात्मक प्रस्तजसत पसछ, शहिद लिन गाउँपासलकाको ५ बरे्ष लक्ष्य र उद्देश्य सनिाुरण गररएको 
सथयो। कायशुालामा िबै ििभागीिरूलाई ५ वटा हवर्षयके्षत्रगत िमूिमा हवभािन गरी 
सनम्नानजिारका काय ुगररएका सथएः 
• आसथकु हवकाि, िामाजिक हवकाि, पूवाुिार हवकाि, वन वातावरण र हवपद् व्यवस्थापन, र 

िजशािन तथा िंस्थागत हवकाि गरी पाँच हवर्षयके्षत्रगत िसमसतले आ–आफ्नो 
हवर्षयक्षेत्र÷उपक्षते्रको िबल, कमिोर पक्ष, अविर र च जनौतीको सबश्लरे्षण िमेत गरी 
हवर्षयक्षेत्र÷उपक्षते्रगत लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीसत, कायनुीसत, प्रमजि कायिुम, पाँच बर्षकुो 
िूचकिरूको आिारमा पररमाणात्मक लक्ष्य र क्षेत्र÷उपके्षत्रगत बिेट िमेत प्रस्तजत गने गरी 
िमूिमा हवभािन गररएको सथयो । 

• िबै िमूिले आ–आफ्नो िमूिको प्रस्तजसत पूण ु बैठकमा गनज ु भएको र पूण ु बैठकमा िमूिले 
तयार गरेका हवर्षयबस्तज मासथ िामावय छलर्ल पश्चात अनजमोदन गररएको सथयो । 

• प्राहवसिक ित्रको अवत्यमा आवसिक गाउँपासलका हवकाि योिना तिजमुा िम्बविी पररमाजितु 
काययुोिना (अनजिूची) िमते अद्यावसिक गररएको सथयो ।  

• अवत्यमा कायशुालामा ििभागी प्रसतसनसििरूको मवतव्य िहित गाउँपासलकाका अध्यक्षज्यूबाट 
आवसिक योिना कायाुववयन िजने प्रसतबद्धता िहित कायशुालाको िमापन गररएको सथयो । 
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अनजिूची २ 

गाउँपासलका स्तरमा आवसिक गाउँ हवकाि योिना तिजमुाका लासग पूव ुतयारी गोष्ठी 
 

स्थानः  शहिद लिन गाउँपासलकाको कायालुय, गोरिा   
समसत २०७७ र्ालगजन ७ गते (तदनजिार १९ रे्ब्रजवरी २०२१) शहिद लिन गाउँपासलकाका अध्यक्ष श्री 
रमेश बाबज थापा ज्यूको अध्यक्षतामा सनम्न उपजस्थसतमा देिायका हवर्षयमा छलर्ल गररएको सथया ।  
 

छलर्लका हवर्षयवस्तजः 
१ गाउँ हवकाि आवसिक योिना तिजमुा प्रहिया िम्बविमा । 

२ योिना तिजमुाका लासग आवश्यक िसमसतिरू गठन गने िम्बविमा । 

३  गाउँपासलकाको सनमाुणािीन पाश्र्वजचत्र प्रगसत िसमक्षा, छलर्ल र िजझाव िम्बविमा । 

४  आवसिक योिना तिजमुा काय ुयोिना तिजमुा िम्बविमा । 

 

ििभागीिरूको हववरण : 
ि.िं. नाम थर पद कायालुयको नाम 
१ रमेशबाबज थापा मगर अध्यक्ष शहिद लिन गा.पा. 
२ इजवदरा सतवारी उपाध्यक्ष शहिद लिन गा.पा. 
३ दीप बिादजर के.िी. वडा अध्यक्ष  शहिद लिन १ 
४ गणेशबाब थापा मगर वडा अध्यक्ष  शहिद लिन ३ 
५ कृयण बिादजर प्रिा वडा अध्यक्ष  शहिद लिन ४ 
६ शरण शे्रष्ठ वडा अध्यक्ष  शहिद लिन ७ 
७ रामप्रिाद लासमछान े वडा अध्यक्ष  शहिद लिन ९ 
८ नारायणबाबज बराम कायपुासलका िदस्य शहिद लिन गा.पा. 
९ कृयण बिादजर हव.क. कायपुासलका िदस्य शहिद लिन ९ 
१० िकज न थापा मगर कायपुासलका िदस्य शहिद लिन गा.पा. 
११ िीवन बिादजर आले मगर प्र.प्र. असिकृत प्रशािन 
१२ हिमाल चापागाईं  प्रिािहकय असिकृत प्रशािन 
१३ िवतोर्ष लासमछाने  लेिा असिकृत आसथकु प्रशािन 
१४ हवरेवर शे्रष्ठ सि.अ.िे.ब. स्वास््य शािा 
१५ ऋहर्ष रोका असिकृत छैटौँ कृहर्ष हवकाि शािा 
१६ ऋहर्षराम मरििा असिकृत छैटौँ पशज िेवा शािा 
१७ रािन रानाभाट इजविसनयर योिना नक्िपाि 
18 श्री रािेवर िनाल असिकृत छैटौँ जशक्षा यजवा िेलकज द 
19 हवयणज थापा मगर इजविजियर प्राहवसिक 
२० प्रददप शे्रष्ठ रोिगार िंयोिक रोिगार केवर 
२१ हिरा हव.क. हर्लड ििायक िा.िज.व्य.र्.द. 
२२ ििृना राना आले हर्लड ििायक िा.िज.व्य.र्.द. 
२३ रंिन राना मगर  सबतीय िाक्षरता िििकताु  वडा न. २ 
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२४ बवदना वली  उिम हवकाि िििकताु  शहिद लिन गापा  
२५ भसूमका वली उिम हवकाि िििकताु  शहिद लिन गापा  
२६ कण ुबिादजर थापा वडा िजचव  वडा न. १ 
२७ कृयण प्रिाद अयाुल वडा िजचव  वडा न. २ 
२८ रमेश ढकाल वडा िजचव  वडा न. ३ 
२९ रायमा थापा  वडा िजचव  वडा न. ४ 
३० मनोिारी ज्ञवाली वडा िजचव  वडा न. ५ 
३१ अमतृा सिग्देल  वडा िजचव  वडा न. ७ 
३२ शम्भ ज शरण िापकोटा वडा िजचव  वडा न. ९ 
३३ श्री सिवानी िाँण यो.िज.िललािकार पजजणमुा कायिुम 

३४ प्रवेश गौतम  इंजिनीयर पजजणमुा कायिुम 

३५ हवकाश पवथी  वररष्ठ क्षमता हवकाि हवज्ञ पजजणमुा कायिुम 

३६ पजरुर्षोत्तम नेपाल  उप-टोसल नेता  िेसमड नेपाल 
३७ श्री नरेवर सिि हवष्ट िििकताु/शजिान सबज्ञ िेसमड नेपाल 

३८ श्री भगीरथ भि िििकताु/शजिान सबज्ञ िेसमड नेपाल 
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अनजिूची ३ 

गाउँ÷नगरपासलकाको पाश्र्वजचत्र÷आवसिक योिना तयारीको लासग आवश्यक त्याकं िंकलन दजई ददन े
असभमजिीकरण÷तासलम कायिुममा उपजस्थत ििभागीिरूको हववरण 

२०७७ र्ागजन १३ तथा १४ गते 

ििभागीिरूको हववरण : 
ि.िं. नाम थर पद कायरुत कायालुय िम्पकु नं 

बेलकोटगढी नगरपासलकाः नजवाकोट 

१ श्री जशवराम असिकारी  योिना असिकृत बेलकोटगढी न.पा ९८४११२९३८३ 

२ श्री िजिनकज मार डोटेल आई.हट.अहर्िर बेलकोटगढी न.पा ९८६४४९०४३६ 

३ श्री कमल िनाल यो.िजशािन िललािकार पजजणमुा कायिुम ९८५१०१०७१४ 

िूयगुढी गाउँपासलकाः नजवाकोट 
४ श्री कमल तामाङ ई.सि. िजयगुढी 

गाउँपासलका 
९८४६२६४३७५ 

५ श्री चवर गजरुङ यो.िजशािन िललािकार पजजणमुा कायिुम ९८४१४७८७४२ 

म्यागङ गाउँपासलकाः नजवाकोट 
६ श्री शेरसिि राउत जशक्षा असिकृत म्यागङ 

गाउँपासलका 
९८४९१२४०६९ 

७ श्री वीरेवर तामाङ आई.हट.अहर्िर म्यागङ 
गाउँपासलका 

९८५१२५५२६७ 

८ श्री हवयणज प्रिाद पाठक ईजविसनयर पजजणमुा कायिुम ९८५११९८८२५ 

हकस्पाङ गाउँपासलकाः नजवाकोट 
९ श्री िररप्रिाद ्याकज रेल योिना असिकृत हकस्पाङ 

गाउँपासलका 
९८५११९८०२३ 

१० श्री मोसतमाया तामाङ आई.हट.अहर्िर हकस्पाङ 
गाउँपासलका 

९८५११४७५०४ 

११ श्री सनरक िजनार  यो.िजशािन िललािकार पजजणमुा कायिुम ९८४१४८९६६८ 

नौकज ण्ड गाउँपासलकाः रिजवा 
१२ श्री सबयणज असिकारी असिकृत छैटौं नौकज ण्ड ९८४९५७०२४१ 

१३ श्री िजसमत कज मार िंगौला आई.हट.अहर्िर नौकज ण्ड ९८२३२९०८८२ 

१४ श्री गेिेवर वम यो.िजशािन िललािकार पजजणमुा कायिुम ९८१८९५७६८४ 

शहिद लिन गाउँपासलकाः गोरिा 
१५ श्री िेमलाल चौलागाई प्रशािकीय असिकृत शहिद लिन ९८५६०१०५३४ 

१६ श्री मंग लासमछान े आई.हट.अहर्िर शहिद लिन ९८६६८०४९३९ 

१७ श्री सिवानी िांड यो.िजशािन िललािकार पजजणमुा कायिुम ९८४३१७१४८१ 

िर्ीय मामीला तथा िा. प्र. मवत्रालय 
१८ श्री हवयणजदत्त गौताम िििजचव योिना मिाशािा ९८४१६६५३६८ 

19 श्री नागेश बडज इ.गभनेवि हवज्ञ हपएलजिएिपी ९८५११७६०८८ 
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पजजणमुा कायिुम 
२० श्री िवतोर्ष हवष्ट सि.गभनेवि म्यानिेर पजजणमुा कायिुम ९८५१०७८७४४ 

२१ श्री सिमा रिौररया सि. आई.जि.ए. पजजणमुा कायिुम ९८५१०६२८२२ 

िेसमड नेपाल 
२२ श्री गंगादत्त अवस्थी टोली नेता िेसमड नेपाल ९८४१४०४९७२ 
२३ डा.श्री रर्ज शे्रष्ठ  उप टोली नतेा िेसमड नेपाल ९८४१२१०९९६ 

२४ श्री िगन्नाथ असिकारी Log-frame/MTEF हवज्ञ िेसमड नेपाल ९८४१५८५०४३ 
२५ श्री बाल गोहववद हवष्ट PFM हवज्ञ िेसमड नेपाल ९८४१३०६१८१ 
२६ श्री मदनराि िोशी पूवाुिार हवज्ञ िेसमड नेपाल ९८४१५५८९७८ 
२७ डा.श्री नारायण बास्कोटा अथ ुहवज्ञ िेसमड नेपाल ९८५१०५०२०९ 
२८ श्री मनोि ओझा वन बातावरण हवज्ञ िेसमड नेपाल ९८४८८४४६६६ 
२९ श्री नरेवर सिि हवष्ट िििकताु/शजिान सबज्ञ िेसमड नेपाल ९८५८४२२७४८ 
३० श्री भगीरथ भि िििकता/ुशजिान सबज्ञ िेसमड नेपाल ९८४१६६५५५३ 
३१ श्री हवदजर बस्नते लेिा असिकृत  िेसमड नेपाल ९८४१३७८९७० 
३२ श्री सनरि काकी  GIS हवज्ञ िेसमड नेपाल ९८४१५२२९५७ 
३३ श्री केिज सनरौला अहर्ि िेिेटरी िेसमड नेपाल  

NAXA (नक्िा) कविलटेविी 
३४ सनिोन तवडजकार प्रोगाम म्यानेिर नक्िा 

कविलटेविी 
९८४९५०३५०९ 

३५ अनजका शमाु हविवयाि एनालेिेि नक्िा 
कविलटेविी 

९८४१७९७९८५ 
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अनजिूची ४ 

गाउँपासलका स्तरमा आवसिक गाउँहवकाि योिना तिजमुाका लासग िंस्थागत त्यांक  
िंकलन एवं र्ोकि ग्र जप छलर्ल कायिुम 

 

स्थानः शहिद लिन   गाउँपासलकाको कायालुयः (गोरिा) 
समसत २०७७ चैत्र २९ र ३० गते (तदनजिार ११ र १२ अहप्रल २०२१) शहिद लिन गाउँपासलकाका अध्यक्ष श्री 
रमेश बाबज थापा ज्यूको अध्यक्षतामा सनम्न उपजस्थसतमा देिायका हवर्षयमा छलर्ल गररएको सथयो ।  
छलर्लका हवर्षयवस्तज 
१ आवसिक योिना तिजमुा काययुोिना तिजमुा िम्बविमा िनप्रसतनीसि तथा कमचुारीिरूलाई असभमजिीकरण  

गने । 

२  हवर्षय हवज्ञिरूलाई हवर्षयगत क्षेत्रका त्याँक तथा प्रगसत उपलव्ि गराउने ।  
३  हवर्षय हवज्ञिरूलाई वडा वडामा वस्तजगत अध्ययन, िमजिगत छलर्लका लासग ििजिकरण 

ििभागीिरूको हववरण : 
ि.िं. नाम थर पद कायालुयको नाम 
१ रमेशबाबज थापा मगर अध्यक्ष  शहिद लिन 
२ इजवदरा सतवारी उपाध्यक्ष  शहिद लिन 
३ दीप बिादजर के.िी. वडा अध्यक्ष  शहिद लिन १ 
४ यम बिादजर राना वडा अध्यक्ष  शहिद लिन ५ 
५ ददसलप नारायण थापा वडा अध्यक्ष  शहिद लिन ६ 
६ रामप्रिाद लासमछाने वडा अध्यक्ष  शहिद लिन ९ 
७ ऋहर्ष रोका असिकृत छैटौँ कृहर्ष हवकाि शािा 
८ िवतोर्ष लासमछाने असिकृत छैटौँ आसथकु प्रशािन  
९ श्री रािेवर िनाल असिकृत छैटौँ जशक्षा यजवा/िेलकज द 
१० हवयणज थापा मगर इजविजियर प्राहवसिक 
११ मनोि लासमछाने IT Officer प्राहवसिक 
१२ प्रददप शे्रष्ठ रोिगार िंयोिक रोिगार केवर 
१३ िानजकािी बस्नेत नायव िजव्वा योिना शािा 
१४ िजनजमाया र्सतु ििायक पाचौँ प्रशािन 

१५ ददपकराि सत्रपाठी आवतररक लेिा पररक्षक लेिा 
१६ ददपा पोख्रले प्रहवसि ििायक ज्शक्षा यजवा/िोलकज द 

१७ सतलकज मारी राना झेंडी िव इजविसनयर योिना नक्िापाि 

18 रािेश्वर भिराई असमन  नक्िापाि 

19 बवदना वासल  उिम हवकाि िििकताु  शहिद लिन गापा  
२० श्री सिवानी िाण ु यो.िज.िललािकार पजजणमुा कायिुम 

२१ श्री मदनराि िोशी पूवाुिार हवज्ञ िेसमड नेपाल 

२२ मसनराम सिंि मित  अथ ुहवज्ञ िेसमड नेपाल 

२३ श्री मनोि ओझा वन बातावरण हवज्ञ िेसमड नेपाल 

२४ श्री नरेवर सिि हवष्ट िििकताु/शजिान सबज्ञ िेसमड नेपाल 
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अनजिूची ५ 

गाउँपासलका प्रथम आवसिक योिना तिजमुा दीर्कुालीन िोच सनिारुण तथा योिना तिजमुा िम्बविी कायशुाला गोष्ठी 
 

स्थानः शहिद लिन गाउँपासलकाको कायाुलयः (गोरिा) 
समसत २०७८ श्रावण ३० देजि ३२ गते (तदनजिार १४ देजि १६ अगस्त २०२१) शहिद लिन गाउँपासलकाका 
अध्यक्ष श्री श्री रमेश बाबज थापा ज्यूको अध्यक्षतामा सनम्न उपजस्थसतमा देिायका हवर्षयमा छलर्ल गररएको सथयो ।  
 

कायशुाला गोष्ठीका हवर्षयवस्तजः 
१ दीर्कुालीन िोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीसत, कायनुीसत तथा कायिुम सनिाुरण िम्वविी । 

२ हवद्यजतीय पाश्र्व जचत्रका त्याक अध्यावसिक तथा Validation िम्वविी । 

ििभागीिरूको हववरण 

ि.िं. नाम थर पद कायालुयको नाम 
१ रमेशबाबज थापा मगर अध्यक्ष शहिद लिन गा.पा. 
२ इजवदरा सतवारी उपाध्यक्ष शहिद लिन गा.पा. 
३ मनोि िोशी गाउँ कसमहट अध्यक्ष  ने.क.पा.ए.मा.ले. 
४ िोम नाथ रेग्मी प्रसतसनसि नेपाली कांग्रिे  
५ मनोि शे्रष्ठ  अध्यक्ष ििपा नेपाल  
६ र जब िनाल  िंयोिक  ने.क.पा.माओवादी केवर  
७ िजरेवर थापा  िदस्य  ने.क.पा.ए.मा.ले. 
८ कमला लासमछाने कायकुारी अध्यक्ष  पद्धती िेवा केवर  
९ दीप बिादजर के.िी. वडा अध्यक्ष  शहिद लिन १ 
१० कृयण बिादजर प्रिा वडा अध्यक्ष  शहिद लिन ४ 
११ ददसलप नारायण थापा वडा अध्यक्ष  शहिद लिन ६ 
१२ शरण शे्रष्ठ वडा अध्यक्ष  शहिद लिन ७ 
१३ काशीनाथ चापागाईं  वडा अध्यक्ष  शहिद लिन ८ 
१४ नारायणबाबज बराम कायपुासलका िदस्य शहिद लिन ९ 
१५ कृयण बिादजर हव.क. कायपुासलका िदस्य शहिद लिन गा.पा. 
१६ िकज न थापा मगर कायपुासलका िदस्य शहिद लिन गा.पा. 
१७ रक्मणी गजरुङ कायपुासलका िदस्य शहिद लिन गा.पा. 
18 कलपना बयलहकहि    कायपुासलका िदस्य शहिद लिन २ 
19 सलना थापा  वडा िदस्य  शहिद लिन ६ 
२० िजन प्रिाद रेग्मी  िदस्य  गाउँ जश.िसमसत  
२१ देव रत्न िनाल अध्यक्ष वया.ि.ि.व.ि. 
२२ रोिणी प्रिाद िनाल प्र.अ. जक्ष.ि.ि. शहिद स्मसृत मा.सब. 
२३ रािन समश्र  प्र.ि. बजङकोट चौकी  
२४ रमेश कज मार शे्रष्ठ  अध्यक्ष िानेपानी मिािंर्  
२५ िरर शे्रष्ठ  अध्यक्ष उ.बा.िंर् मनकामना  
२६ िीवन बिादजर आले मगर प्र.प्र. असिकृत प्रशािन 
२७ हिमाल चापागाईं  प्रिािहकय असिकृत प्रशािन 
२८ िवतोर्ष लासमछाने  लेिा असिकृत आसथकु प्रशािन 
२९ हवरेवर शे्रष्ठ सि.अ.िे.ब. स्वास््य शािा 
३० ऋहर्ष रोका असिकृत छैटौँ कृहर्ष हवकाि शािा 
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३१ ऋहर्षराम मरििा असिकृत छैटौँ पशज िेवा शािा 
३२ रािन रानाभाट इजविसनयर योिना नक्िपाि 
३३ श्री रािेवर िनाल असिकृत छैटौँ जशक्षा यजवा तथा िेलकज द 
३४ हवयणज थापा मगर इजविजियर  प्राहवसिक 
३५ प्रददप शे्रष्ठ रोिगार िंयोिक रोिगार केवर 
३६ िोम आले  MIS अपरेटर शहिद लिन गा.पा. 
३७ मोिनराि हवष्ट जशक्षा िमववय कताु  जशक्षा यजवा तथा िेलकज द 

३८ पूण ुबिादजर गितराि नायव िजव्वा जिजवि शािा 
३९ िजनजमाया र्सतु ििायक पाचौँ प्रशािन 

४० ददपकराि सत्रपाठी आ.ले.पररक्षक लेिा 
४१ रामचवर सगरी कम््यूटर अपरेटर  

५२ िवतोर्ष थापामगर  प्रा.ि. शहिद लिन गा.पा. 
५३ िानज कािी बस्नेत  ना.िज. शहिद लिन गा.पा. 
५४ सतलकज मारी राना झेंडी िव इजविसनयर योिना नक्िापाि 

५५ िञ्जय राना मगर कम््यूटर अपरेटर प्रशािन 

५६ िोल आले  एम.आइ.एि. अपरेटर िा.िज.व्य.र्.द. 
५७ गणेश कज मार शे्रष्ठ भसलबल प्रजशक्षक जशक्षा यजवा तथा िेलकज द 

५८ बवदना वासल  उ.हव.िििकताु  शहिद लिन गापा  
५९ रािन असिकारी  बैि सनररक्षक  िी.आ.स्वा.केवर  
६० हिर्षण बाबज शे्रष्ठ  िंचालक  NACCFL 
६१ बलराम जर्मेरे  ि.िानेपानी  ि.ल.गा.पा.  
६२ रािेवर वयौपाने  पत्रकार  पत्रकार मिािंर्  
६३ आकाश गजरुङ  अध्यक्ष ि.ल.गा.पा.अपांग   
६४ श्री सिवानी िाण ु यो.िज.िललािकार पजजणमुा कायिुम 

६५ सबनोद बाबज िनाल प्रोप्र राइटर  कियाग सनमाुण िेवा 
६६ कज िल िजवाल  इंजिनीयर पजजणमुा कायिुम 

६७ सबकाश पवथी  वररष्ठ क्षमता हवकाि हवज्ञ पजजणमुा कायिुम 

६८ सनमलुा मििनु  लै.ि.ि.ि. पजजणमुा कायिुम 

६९ श्री िगनाथ असिकारी Log-frame/MTEF हवज्ञ िेसमड नेपाल 

७० श्री मदनराि िोशी पूवाुिार हवज्ञ िेसमड नेपाल 

७१ मसनराम सिंि मित  अथ ुहवज्ञ िेसमड नेपाल 

७२ पजरुर्षोत्तम नेपाल  टोसल नेता  िेसमड नेपाल 
७३ श्री नरेवर सिि हवष्ट िििकताु/शजिान सबज्ञ िेसमड नेपाल 

 

 

 

 



185 

अनजिूची ६ 

शहिद लिन गाउँपासलकाको समसत २०७८ श्रावण ३० देजि ३२ गते (तदनजिार १४ देजि १६ अगस्त २०२१) 
िम्म आयोिना गररएको आवसिक हवकाि योिना तिजमुा कायमुा हवर्षयगत िसमसत अनजिार उपजस्थत ििभागीिरूको 

हववरण : 
 

ि.िं. नाम थर पद कायालुयको नाम 
क  आसथकु सबकाश क्षते्र  
१  कृयण बिादजर चेपाि  ियोिक  शहिद लिन गाउँपासलका 
२  कलपना वयालकोटी िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
३  रािेवर िनाल  िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
४  हवरेवर शे्रष्ठ िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
५  रोहिजण प्रिाद िनाल िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
६  रािेवर वयौपाने िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
७  रािेश असिकारी िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
८.  िजनज माया र्ती िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
९. मसनराम सिंि मित  िििकताु िेसमड नेपाल 

ि िामाजिक सबकाश क्षते्र  

१.  कृयण बिादजर चेपाि  ियोिक  शहिद लिन गाउँपासलका 
२.  कलपना वयालकोटी िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
३.  रािेवर िनाल  िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
४.  हवरेवर शे्रष्ठ िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
५.  रोहिजण प्रिाद िनाल िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
६.  रािेवर वयौपाने िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
७.  रािेश असिकारी िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
८.  िजनज माया र्ती िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
९.  श्री पजरुर्षोत्तम नेपाल  िििकताु िेसमड नेपाल 

ग पूवािुार हवकाि क्षते्र 

१.  िकज न थापा  ियोिक  शहिद लिन गाउँपासलका 
२.  िजरेवर बिादजर थापा  िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
३.  हवनोद िनाल  िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
४.  ई रािन रानाभाट  िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
५.  ई कज शल िजवाल  िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
६.  ि ई सतल कज मारी झेँडी मग िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
७. मदन  राि िोशी िििकताु िेसमड नेपाल 

र् वन वातावरण हवकाि क्षते्र 

१  देवराि िनाल  िंयोिक  शहिद लिन गाउँपासलका 
२  नारायण बराम कायपुासलका िदस्य शहिद लिन गाउँपासलका 
३  लीना थापा  कायपुासलका िदस्य शहिद लिन गाउँपासलका 
४  िजन प्र. रेग्मी  िभापसत  शहिद लिन गाउँपासलका 
५  जशवनी िाण  वडा िजचव  शहिद लिन गाउँपासलका 
६  सबयणज थापा मगर  वडा िजचव  शहिद लिन गाउँपासलका 
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७  िोम आले  िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
८  श्री िगनाथ असिकारी िििकताु िेसमड नेपाल 

ङ िंस्थागत हवकाि क्षते्र 

१  ददसलप नारायण थापा  िंयोिक  शहिद लिन गाउँपासलका 
२  कृयण बिादजर हव.क. िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
३  िोमनाथ रेग्मी   िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
४  मनोि शे्रष्ठ  िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
५  िवतोर्ष लासमछाने  िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
६  हिमलाल चापागाई  िदस्य  शहिद लिन गाउँपासलका 
७  नरेवरसिंि हवष्ट  िििकताु िेसमड नेपाल 
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अनजिूची ७ 

आवसिक गाउँपासलका हवकाि योिना तिजमुा िम्बविी पररमाजितु काययुोिना 
 

ि ि. हियाकलाप समसत 

१ आवसिक योिना तिजमुा तयारी गोष्ठी (गाउँपासलकाको सनमाुणािीन 
पाश्र्वजचत्रको प्रगसत िसमक्षा, छलर्ल र िजझाव िम्बविमा तथा आवसिक 
योिना तिजमुा िसमसतको गठन र हवर्षयगत उपिसमसतिरूको सनमाुण) 

 

 

०७७/११/०7 

२ गाउँपासलका स्तरमा आवसिक गाउँ हवकाि योिना तिजमुाका लासग 
िंस्थागत त्यांक िंकलन एवं र्ोकि ग्र जप छलर्ल कायिुम 

 

२०७७/१२/२९-३० 

३ आवसिक योिना तिजमुा कायशुाला (आवसिक योिना िोच तथा 
दृहष्टकोण सनमाुण) 

०७८/४/३०-३२ 

४ बस्तजगत हववरण (पाश्र्वजचत्र) िंस्थागत वस्तजजस्थसत िंकलन र सनमाुण 
िम्पन्न 

०७८/४/२० 

५ क्षेत्रगत योिना तिजमुा (हवर्षय क्षेत्रगत िसमसतबाट एहककृत प्रारजम्भक 
िाका सनमाुण) 

०७८/५/९ 

६ आवसिक हवकाि योिनाको मस्यौदा तयारी तथा पषृ्ठपोर्षण ०७८/५/२५  
७ आवसिक योिनाको अजवतम मस्यौदा सनमाुण ०७८/५/३० 

८ कायपुासलका बैठकबाट सनणयु ०७८/  / 

९ िभाबाट स्वीकृत ०७८/  / 
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अनजिूची ८ 

पररयोिना बैंक 

 

प्रत्येक गाउँपासलकामा पररयोिना बैंक स्थापना गने नेपाल िरकारको नीसत भएकोले यि शहिद लिन   
गाउँपासलकामा पसन पररयोिना बैंक स्थापना गररएको छ। योिना बैंकमा िमावशे गने गरी िाललाई 
उपके्षत्रगत हििाबले प्राथसमकता प्राप्त योिनाको रूपमा िमावेश गने गरी सनम्न योिना पहिचान गररएका 
छन।् यीमध्य ेकेिी योिना िञ्चालनमा रिेका छन ्भन ेकज न ैकज न ैयोिनाको हवस्ततृ पररयोिना प्रसतवेदन 
तयार गनजपुने िमेत देजिएको छ। गाउँपासलकाको प्राथसमकताको आिारमा योिना बैंकमा रिने िूची 
थपर्ट िजन िक्नेछ। 

 

प्राथसमकता प्राप्त आयोिना 
उपक्षेत्रगत प्राथसमकता प्राप्त योिना 
क) कृहर्ष र पशजपालन 

कृहर्ष तरु्:  
•   वडा नं. १ मा अक्बरे िजिाुनी, सिताके च्याउ, तरकारी र िानिेती  
•   वडा नं. २ मा र्लरू्ल (िजवतला)  
•   वडा नं. ३ मा तरकारी (आलज), र्लरू्ल (आपँ, सलची)  
•   वडा नं. ४ मा मकै, तरकारी  
•   वडा नं. ५ मा र्लरू्ल (िजवतला)  
•   वडा नं. ६ मा कर्ी, केरा, मािजरी, मकै  
•   वडा नं. ७ मा तरकारी (हपंडालज, आलज, अदजवा, वेिार)   
•   वडा नं. ८ मा तरकारी (हपंडालज) र्लरू्ल (एवोकाडो), िसनया, विेार, अदजवा  
•   वडा नं. ९ मा तरकारी (टमाटर, आलज), मकै  

 

    पशजपालन तरु्: 
• वडा नं. १ मा उन्नत वयर िातको वाख्रापालन  
• वडा नं. २ िजँगजरपालन 

• वडा नं. ३ मा माछापालन (दरौदी, सत्रिजली, बजढीगण्डकीको हकनारामा पोिरी सनमाुण) 
• वडा नं. ४ मा वाख्रापालन  
• वडा नं. ५ मा वाख्रापालन  
• वडा नं. ६ मा भैंिी पालन (मजराु) 
• वडा नं. ७ मा बंगजर पालन (िेतो), माछा र बाख्रापालन 

• वडा नं. ८ मा माछा र बाख्रापालन 

• वडा नं. ९ मा भैंिी पालन (मजराु) 
ि) यातायात 

िडक 

• देउराली-अहियाक-रानीश्वरा-सतनर्रे-चीिापानी िडक  ७.३३२ हकसम  

• गजदजुम-ठजलोददपसलङ-िानोददपसलङ-ढोकारी िडक १७.८६४ हकसम 

• अबजंवा-मनकामना िडक १४.१२९ हकसम 
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• रामशािर्ाट-ढोरबारी-सतउरी भंज्याङ-िजजम्लचौतारा िडक १७.९५ हकसम  

• सत्रबेणी –मनकामना-ग्याला-लामाछाप-िहटया िडक १३.४७४ हकसम  

• िजजम्लचौतारा-राइनाि-िडक १२.०६१ हकमी (वडा४) 
• लजिीिोला-गजदुम-मजस्कछाप- सतनमान े–िजजम्लचौतारा िडक  ११.०३९ हकसम  

• पोिरीडाडा-काउले भंगार-रामभंज्याङ िडक १६.६२ हकसम 

• ग्राहिचौतारा-माजस्कछाप-िजकारा िडक ६.३८७हकसम 

• ग्राहिचौतारा –िहटया-शैलजङ-बजङकोटर्ाट िडक ९.२४१ हकसम (वडा नं८) 
• ज्यासमश्वारा-राइनाि-िडक ८.९३९ हकसम 

• बच जलुा-रामभंज्याङ –बजङकोटर्ाट-७.९९९हकसम 

• लजजधििोला-िजविार-हर्र हर्रेिडक १०.९८८हकसम 

• ढजंगाडे भण्ज्याङ – बजंकोट – नाम्िजङ – र्रैुङ िडक 

• ररपथोक - िडका गाउँ – डाँडागाउँ – बतािे िडक  

 

पजल 

• वडा नं ४ र / िोडने भकारीढजिा िडकपजल 

• गण्डकी गा पा िोडने िजजग्दिोला िडकपजल 

• डा नं ४ ढोडेनी िडक पजल 

• देउवाटार देिी लेउवाटार िोडने िडक पजल 

• वडा नं ३ सत्रबेणी – मजजग्लङ िोडने िडकपजल 

• वडा नं ५ लजिीिोला िडक पजल 

 

झोलजि ेप जल 

• लजिीिोला झोलजिे पजल 

• राजङ्दिओला झोलजिे पजल 

• राजम्द रू्माउने ढजिा झोलजि ेपजल  

• सित्तले झोलजिे पजल 

 

पयटुकीय पदमाग ु

• िातदोबाटो-नामडाणा-बच जलुीथान-बालेश्वरी-मनकामना-शहिद लिन पदमाग ु

• सत्रबेणी-मनकामना-जशद्ध लिन गजर्ा –रामशाि र्ाट पदमाग ु 

• अलाुजङ्दमाइ मजवदर-िजजम्लचौतारा-चेपाङ बजस्तिाने पदमाग ु

• िजजम्लचौतारा-लेकडाडा पदमाग ु

• नामडाडामाइ-बच जसुलमाइ मजवदर-बालेश्वरर मजवदर पदमाग ु

• शहिद लिन गाउँपासलकाको पयटुन हवकाि गजरुयोिना सनमाुण । 

• पयटुकीय पैदल मागकुो पहिचान, नक्िांकन तथा सनमाुण कायिुम । 

• िांस्कृसतक िंग्रिालय सनमाुण गरी परम्परागत िंस्कृसत, भेर्षभरू्षाको िंरक्षण र प्रवदु्धन कायिुम 

ग)  आवाि भवन र बस्ती सबकाि 

• पासलका भवन 

• अस्पताल भवन 
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• वडा कायालुय भवन 

• कृहर्ष उपि िंकलन स्टल 

• िमजदायक भवन 

• KOVID भवन 

 

र्)  िानेपानी 
• िबैिानेपानी जस्कमिरूमा प्रिोिन िंरचना सनमाुण  

• िानेपानी  प्रयोगशाला सनमाुण योिना 
• सलफ्ट िानेपानी योिना िंचालन तथा धयबस्थापन नीसत र काययुोिना तयारी र कायाुववयन 

 

ङ)  सिंचाइ 

• ज्यादजल र्ाट, सिंचाइ 

• बारािा र्ाट, सिंचाइ 

• माझीटार, सिंचाइ 

• लजदी र्ाट,कानटार , सिंचाइ 

• िजजग्द र्ाट, सिंचाइ 

• कललेरी र्ाट, सिंचाइ 

• गह्रौथली र्ाट, सिंचाइ 

• सिसलङटार, सिंचाइ 

• ढेउवाटार, सिंचाइ 

• रोिीटार सिंचाइ 

 

च)  वन तथा वातावरण 

• ढाक चौतारी पहिरो  

• लजिीिोला पहिरो 
• िलदेबी मा बी को ठजलोपहिरो 
• ित्री िोिुिाते पािोपहिरो 
• पहिरेनी पािो पहिरो 
• नामरुङ थान, हपपालछाप पहिरो 
• सतनर्रे पहिरो 
• अंिेरी नेवार बजस्तको पहिरो 
• शोिु िाते पहिरो (६) 
• तोरेन प्रा बी पहिरो (५) 
• ित्री तललो गाउ पहिरो 
• ित्री बैरेजण चौर पहिरो 
• वडा नं ९ को ि-िानो १२ वटा पहिरो 
 

छ)  िजशािन र िंस्थागत हवकाि  
• िूचना प्रहवसि मैत्री (िबै वडा, हवद्यालय, स्वास््य िंस्थामा इवटरनेट िजहविा िम्पन्न) 
• र्टना दता,ु रािस्व िंकलन, योिना र अनजगमन िम्बविी िूचना तथा अवय मित्वपूण ुिूचना  
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• िफ्टवयेरमा आिाररत हवद्यजतीय िूचना प्रणालीमा आबद्धता  

 

अवय आयोिनािरू 

१ 

२ 

३ 

 

नोटः माथी िाली के्षत्र उपके्षत्रगत आयोिनाको नाम आवश्यकता र प्राथसमकता अनजिार गाउँपासलकाले भनज ु
िजन  
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अनजिूची ९  

आवसिक योिना तिजमुािँग िम्बजवित दृश्यिरू 
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