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पररचे्छद 1: पररचय 

1.1. पृष्ठभूति 

नेपािमा नेपाि िौगोधिक धवधविता, प्राकृधतक सम्पदा तथा मानव संसािनको अवस्था हेदाु समृन्तद्धको प्रशस्त 

सम्भावना रहेको छ । कज नै के्षत्रको सामाधजक-आधथुक धवकासनै सो के्षत्रको रूपािरणको आिार हो । 

नेपािमा अझै पधन जनसङ्ख्याको ठूिो धहस्सा गररबीको रेखामजधन रहेको छ । धवकासको धनरिर  

प्रयासहरूको बावजजद देशका सबै के्षत्रमा आिारिूत सेवा तथा पूवाुिारको समान पहँुच पजग्न सकेको छैन । 

योजनाबद्ध धवकासको कमी यसको मजख्य कारकको रुपमा रहेको देन्तखन्छ ।  

नेपािमा ६ दशक िामो योजनाबद्ध धवकासको अवधिमा नौ वटा पञ्चवषीय र पाँच वटा धत्रवषीय योजना 

कायाुन्वयन िईसकेका छन् । नेपाििे सन् २०१३-२०१८ मा पधहिो पञ्चवषीय योजनाबाट योजनाबद्ध 

धवकासको थािनी िएको हो । हाि नेपािमा पन्ध्ौ ंआवधिक योजना (२०७६/०७७- २०८०/८१) कायाुन्वयनमा 

चरणमा रहेको छ । 

नेपािको संधबिानको कायाुन्वयन पछी नेपािको राज्य प्रणािी संधिय िोकतान्तन्त्रक गणतान्तन्त्रक प्रणािीमा 

रुपािरण  िैसकेको छ ।  तीनै तहका सरकार (संि, प्रदेश र स्थानीय ) संबैिाधनक रुपमा अधिकार सम्पन्न 

िएका छन् । संबैिाधनक रुपमा स्थानीय शान्ति, समृन्तद्ध, सजशासन; सामाधजक तथा आधथुक धवकासका िाधग 

स्वयम स्थानीय तहिाई नै अधिकार प्रत्यायोजन गररएको छ । नेपािको संधबिान बमोधजम स्थानीय तहको 

अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कायाुन्वयन गनु तथा संि, प्रदेश र स्थानीय तह धबचको सहकाररता, सहअन्तस्तत्व 

र समन्वयिाई प्रवदु्धन गनु नेपाि सरकािे स्थाधनय सरकार संचािन ऐन, २०७४ जारी ियो । ऐनिे स्थानीय 

सरकारको अधिकार, िूधमका तथा धजमे्मवारी तोकेको छ । ऐनिे स्थानीय तहको धदगो धवकासका िाधग 

गाउँपाधिका प्रोर्ाइि, स्रोत नक्सा, आवधिक योजना, वाधषुक योजना र दीिुकािीन धवकास योजना तयार 

गनजुपने व्यवस्था गरेको छ । यसै सन्दिुमा प्रदेश सजशासन केन्द्र, बागमती प्रदेशिे सामाधजक तथा आधथुक 

धवकासको िक्ष्य हाधसि गनु तथा स्थानीय तहमा योजनावद्ध धवकास मारु्त सजशासन कायम गनु प्रदेश धित्र 

रहेका धवधिन्न स्थानीय तहको आवधिक योजना तजजुमा गरेको छ । 

स्थानीय समस्यािाई सम्बोिन गनु योजना तजजुमा प्रधिया जनसहिाधगतामा आिाररत, नेपािको संधबिान, 

तथा सन्तम्बन्तन्धत ऐन, कानजन, नीधत तथा धनदेधशकामा आिाररत िएर तजजुमा प्रधिया अगाडी बढेको छ । यो 

स्थानीय तथाको धवकासको गधतिाई धनदेधशत गने एक गधतशीि दस्ताबेज हुनेछ ।  

1.2. आवतिक योजनाको उदे्दश्य 

यस योजनाको मजख्य उदे्दश्य स्थानीय िहको आवधिक योजना तजजुमा गनजु हो । अन्य उदे्दश्यहरुमा : 

 गाउँपाधिकाको धवद्यमान वस्तजन्तस्थधत (प्रथम तथा धितीय तहको तथ्याङ्कमा आिाररत ) तयार गनजु । 



 

 

स्थानीय तहको आवधिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )                                                  पञ्चकन्या गाउँपाधिका  

अन्तिम  प्रधतवेदन   2 

 

 गाउँपाधिकाको समधष्टगत दीिुकािीन सोचं, िक्ष्य, उदे्दश्य, रणनीधत तजजुमा गनजु । 

 गाउँपाधिकाको धवषय उप-के्षत्रगत सोचं, िक्ष्य, उदे्दश्य, रणनीधत तथा प्रमजख कायुिमहरू पधहचान 

गनजु । 

 बहु के्षत्रगत ( MSIP) िगानी योजना तयार गनजु । 

1.3. अध्ययन कायय के्षत्र  

धनधदुष्ट उदे्दश्य प्रान्तिका िाधग देहाय बमोधजमका कायु के्षत्र रहेका छन् । 

 नेपािको संधविान, संिीय तथा प्रदेश सरकारको दीिुकािीन सोचं, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 

२०७४,  स्थानीय तहको योजना तजजुमा धदग्दशुन २०७८ िगायत धवकास योजना तजजुमासँग सम्बन्तन्धत 

धवगतका योजना र धवद्यमान ऐन, नीधत तथा धनदेधशकाहरू अध्ययन तथा धवशे्लषण  गने । 

 स्थिगत अध्ययन तथा सवेक्षणबाट संकधित तथ्याङक, धवधिन्न प्रकाधशत तथा अप्रकाधशत 

प्रधतवेदन, छिर्ि तथा अविोकन, राजनीधतक व्यन्तक्तत्व तथा बजन्तद्धजीवीहरूबाट प्राि जानकारी 

तथा अन्य धितीय तहका तथ्याङ्क / सूचनाका आिारमा गाउँपाधिकाको धवद्यमान वस्तजन्तस्थधत धववरण 

तयार गने। 

 जनसाङन्तख्यक, िौधतक, सामाधजक, आधथुक, वातावरणीय, धवत्तीय, संस्थागत पक्षसँग सान्दधिुक 

तथ्याङ्कहरूको िगत (inventory) तयार गने । 

 स्थानीय तहको धवधिन्न धबषय के्षत्रगत सवि पक्ष, दजवुि पक्ष, अवसर र चजनौतीको पधहचान तथा 

धवशे्लषण गने । 

 स्थानीय तहको समग्र धवकासका िाधग दीिुकािीन सोच, िक्ष्य, उदे्दश्य तथा कायाुन्वयन रणनीधत 

तयार गने । 

 योजना तजजुमाका िाधग गाउँपाधिकाको आिार नक्शा तयार गने । 

 वतुमान िूउपयोग, सामाधजक तथा आधथुक पूवाुिार, प्रमजख बजार केन्द्र तथा प्रमजख प्राकृधतक 

स्रोतहरूको स्थिगत अध्ययनका आिारमा नक्शा अध्यावधिक गने । 

 धवद्यमान पूवाुिारको अवस्था तथा पहँुचको धवशे्लषण गरी सडक तथा यातायात, धसँचाई, खानेपानी, 

धनकास िगायतका पूवाुिार धवकास योजना तयार गने । 

 गाउँपाधिका धित्रका सामाधजक पूवाुिार तथा सेवाहरुको अध्ययन तथा धवशे्लषण गरी धशक्षा, स्वस्थ्य, 

यजवा तथा खेिकज द िगायतका सामाधजक धवकास योजना तजजुमा गने । 

 गाउँपाधिका धित्र रहेका आधथुक धवकासको अवस्था, आधथुक पूवाुिारहरुको अध्ययन तथा 

धवशे्लषण गरी स्थानीय अथुतन्त्रको धवकासको िाधग योजना तयार गने ।  

 गाउँपाधिकाको धवद्यमान जनशन्तक्त र सो को पयाुिता तथा क्षमताको अध्ययन तथा धवशे्लषण गरी 

संस्थागत धवकास तथा सजशासनको िाधग योजना तयार गने । 
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 िूउपयोगको वतुमान अवस्था तथा िधवष्यको मागको धवशे्लषणका आिारमा समू्पणु 

गाउँपाधिकाको िौधतक धवकास योजना तयार गने । 

 प्राकृधतक स्रोतको पधहचान गरी स्रोतको उच्चतम सदजपयोग गनु वातावरण व्यवस्थापन योजना तयार 

गने। 

 गाउँपाधिकाको पधछल्लो तीन वषुको आय व्ययको अध्ययन तथा धवशे्लषण गरी राजस्व प्रके्षपणमा 

आिाररत धवत्तीय व्यवस्थापन योजना तयार गने । 

 सहिाधगतामूिक योजना तजजुमा प्रधियाका िाधग स्थानीय तहका अधिकारीहरू,  प्रमजख जानकार  

तथा स्थानीय व्यन्तक्तहरुसँग धवधिन्न कायुशािा बैठक तथा  छिर्िहरू गने । 

 योजना कायाुन्वयन रणनीधतहरू धसर्ाररस गने तथा  पँूजी िगानी योजना तयार गने । 

 वाधषुक िक्ष्य, सूचक र प्रमाधणकरण आिारको साथ पाँच वषे बहु के्षत्रगत िगानी योजना (MSIP)  

तयार गने । 

1.4. आवतिक योजना िजजयिाका आिारहरु  

नेपािको संधबिानिे स्थानीय तहिाई स्थानीय धवकासको सम्बहक्को उपमा स्थानीय सरकारको रुपमा 

स्थाधनधपत गरेको छ । संधविानको िारा ५७ (४) (५) र अनजसूची ८ र ९ िे स्थानीय तहिाई आधथुक तथा 

सामाधजक धवकासको प्रमजख चािकको रुपमा पररिाधषत गरेको छ । संवैिाधनक प्राविानहरुको अधिनमा 

रही स्थानीय तहिे आवधिक, मध्यमकािीन एवं वाधषुक नीधत, योजना, बजेट तथा कायुिमहरु तजजुमा गरी 

कायाुन्वयन गनु सके्न व्यवस्था छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा २४ को उपदर्ा 

(३) (क देन्तख झ) र संि, प्रदेश र स्थानीयतह (समन्वय तथा अिरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दर्ा ३ को उपदर्ा 

(१) (क देन्तख द) िे स्थानीय तहको धजमे्मवारी र कायु के्षत्र तोकेका छन् । यीनै प्राविानहरु नै स्थानीय तहको 

आवधिक योजना बनाउने आिारका रुपमा धिएको छ । 

1.5. आवतिक योजना िजजयिाका तििाहरु  

संिीयता नेपािको िाधग नौिो अभ्यास हो । िखुरै मात्र स्थानीय सरकारको प्रथम कायुकाि समाि िई 

दोश्रो कायुकािका सजरु िएकािे  स्थानीय तहको कायाुन्वयन संिमणकािमै छ । गाउँपाधिकाको धवद्यमान 

अवस्थाको आिार तथ्यांक स्थापत िईसकेको छैन तसथु, स्थिगत अध्ययन, वडा छिर्ि, कायुशािा गोष्ठी 

बाट प्राि तथ्यांक नै योजना तजजुमाका मजख्य आिारको रुपमा रहेका छन् ।   

गाउँपाधिका के्षत्रमा धियाशीि गैरसरकारी संस्था, सामजदाधयक संि–संस्था, उपिोक्ता सधमधत, सहकारी 

जस्ता सामाधजक ईकाइहरुबाट सञ्चाधित कायुिमहरू, कायु प्रधिया, धवत्तीय स्रोत आधद धवषयहरु 

गाउँपाधिकाको सहमधत तथा स्वीकृधतमा कायाुन्वयन गनजु पने प्राविान िएपधन यस अिगुतका धियाकिाप 

सम्बन्तन्धत सूचनाहरु संङ्किन गनु कधठनाइ रह्यो । 
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यस आवधिक योजनािे गाउँपाधिकाको धवकास तथा समृन्तद्धको िाधग दीिुकािीन सोचं, िक्ष्य र उदे्दश्यको 

मागुधचत्र प्रस्तजत गरेको छ । यो आवधिक योजना ५ वषुको िाधग तजजुमा गररएको िएता पधन यसको 

धदिुकाधिन सोचं राधष्टि य तथा प्रदेशको धदिुकाधिन सोचंसँग तादम्यता कायम हुनेगरी गररएको छ । अथाुत् 

योजनाको सोचंको पररकिना ५ वषु िन्दा बढी अवधिको छ । यस योजनामा प्रस्तजत गररएका  क्षत्रगत सोचं, 

िक्ष्य , उदे्दश्य, तथा रणनीधत धवधिन्न चरणमा िएका छिर्ि साथै आवश्यकता तथा सम्भावना िाई ध्यानमा 

राखी गररएको छ । साथै धदिुकाधिन रुपमा मात्र थािनी गनु सधकने कायुिमहरु समेत समेधटएको छ । 

1.6. आवतिक योजना िजजयिा प्रतिया िथा तवति  

अध्ययन टोिी ियार िथा अतभिजखीकरण  

पाधिकाको आवधिक योजना तजजुमाका िाधग अध्ययन टोिीिाई अधिमजखीकरण गने कायुिमको आयोजना 

गररयो । अधिमजखीकरणको मजख्य उदे्दश्य अध्ययन टोिीका सबै सदस्यहरुिाई योजनाको उदे्दश्य तथा 

अध्ययन धवधि तथा प्रधियाका बारेमा जानकारी धदनज धथयो । बैठकमा प्रते्यक सदस्यको कायु के्षत्र पधन स्पष्ट 

पाररएको धथयो । धवशेषगरी प्राधवधिक टोिी र सामाधजक टोिीिाई स्थिगत कायुका िममा अपनाउनज पने 

धवधि तथा प्रधिया बारे अधिमजखीकरण गररएको छ ।  

तितिय िथ्ाांक िांकिन  

धवषय वस्तजको धवसृ्तत जानकारी प्राि गनु योजना तजजुमा अधि सम्बन्तन्धत धवधिन्न दस्तावेजहरुको धवसृ्तत 

अध्ययन गररयो । पञ्चकन्या  गाउँपाधिका, काधिका गाउँपाधिका, खैरहनी गाउँपाधिका र हररहरपजरगढी 

गाउँपाधिका सँग सम्बन्तन्धत सान्दधिुकदस्ताबेजहरुको अध्ययन गररयो । योजना तजजुमाका िममा, धवकास 

योजना सँग सम्बन्तन्धत नीधत तथा धनदेधशकाहरु, धवद्यमान िू-उपयोग नीधत तथा ऐन, वातावरण संरक्षण नीधत, 

राधष्टि य जनगणना २०६८, बागमती प्रदेशको वस्तजन्तस्थधत धववरण, बगधत प्रदेशको पधहिो आधिक योजना, 

गाउँपाधिकासँग सम्बन्धीत धवधिन्न अध्ययन प्रधतवेदन िगाएतका दस्तावेजको अध्ययन तथा धवशे्लषण गररयो 

। त्यसैगरी आवधिक योजनाका सम्बन्धमा िएका पजवु अध्ययनका प्रधतवेदनहरु, िौधतक धवकास योजना 

तजजुमा, कृधष धवकास योजना, स्थानीय धवकास योजना तजजुमा, तथा सान्दधिुक प्रकाधशत तथा अप्रकाधशत 

तथ्याङ्कहरु तथा सामाग्रीहरुको संकिन, अध्ययन तथा धवशे्लषण गरी योजना तजजुमा कायु अगाधड बढाईएको 

छ । 

धवधिन्न मौजजदा कानजनहरु जसै्त स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४, स्थानीय तहको योजना तजजुमा धदग्दशुन 

२०७५, राधष्टि य िू उपयोग नीधत  २०७२,  Planning Norms and Standard 2015 , वातावरण संरक्षण ऐन 

२०५३, वन्तस्त तथा बजार धवकास, कृधष तथा पशजपािन के्षत्रको धवकास िगायतका सम्बन्धमा नेपाि सरकारका 

नीधत तथा कायुिमहरुमा िएका व्यवस्थाहरुको अध्ययन तथा धवशे्लषण गररयो । त्यसैगरी सम्बन्तन्धत 

गाउँपाधिकािे तयार गरेको आधिक योजना, अधिल्ला वाधषुक योजना तथा नीधत, पाधिका पाशु्वधचत्र िगायत 

गाउँपाधिका सँग सम्बन्तन्धत दस्तावेजको पधन अध्ययन तथा धवशे्लषण गररयो । 
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आिार नक्शा ियारी  

आिार नक्शामा सम्बन्तन्धत स्थानको स्थिाकृधतक सजधविाहरू, वस्तीहरु, सडक, धसंचाई िगायतका पूवाुिार, 

िूउपयोग, नदी तथा पानीका स्रोतहरु, धवशेष के्षत्रहरू खजिा के्षत्र िगायतको जानकारी समावेश हुन्छ । योजना 

तजजुमा प्रधियाका िाधग सम्बन्तन्धत गाउँपाधिका/ गाउँपाधिकाको आिार नक्शा तयार गररयो । आध्ययनका  

िममा प्राि सूचना तथा तथ्यांकका आिारमा आिार नक्शािाई धनरिर अद्यावधिक गदै िधगनेछ ।  

पजवय-योजना िजजुंिा बैठक  

आवधिक योजना सम्बन्धी जानकारी गराउन, अध्ययन धवधि तथा अध्ययन के्षत्रबारे छिर्ि गनु गाउँपाधिका 

सँग एक धदने पजवु योजना तजजुमा बैठकको आयोजना गररयो । यस बैठकमा आवधिक योजनाका धवषयमा 

अधिमजन्तखरण साथै योजना तजजुमा र कायु प्रधियाबारे छिर्ि गररयो । बैठकमा योजना तजजुमा प्रधियामा 

सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गनुका िाधग स्थानीय तह प्रमजखको संयोजकत्वमा एक धनदेधशक सधमधत 

गठन गररयो । साथै योजना तजजुमा प्रधियामा सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरणका िाधग गाउँपाधिका एक 

वा दजइ जना कमुचारीिाई Focal Person को रुपमा धजमे्मवारी तोधकयो । यस बैठकमा, गाउँपाधिका अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, कायुपाधिका सदस्यहरु, प्रमजख प्रशासधकय अधिकृत, धवधिन्न शाखा प्रमजखहरु िगायत अन्य 

कमुचारीहरुको सहिाधगता रहेको धथयो । बैठकमा आवधिक योजनाको महत्व तथा आवश्यकता बारेमा प्रस्ट 

पररयो । यसका साथै अध्ययन अवधिमा स्थिगत अध्ययनको कायु धबधि, योजना प्रधियामा धवधिन्न सधमधत 

तथा शाखाको िूधमका आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक िगायतका धवषयमा छिर्ि िएको धथयो । 

 
 

 

 

 

 

र्ोटो 1: पजवु योजना तजजुमा बैठकमा गाउँपाधिकामा छिर्ि 
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रेकी िवेक्षण 

अध्ययन स्थिको िौधतक, सामाधजक तथा आधथुक पजवाुिारको धवद्यमान अवस्थाको जानकारी प्राि गनु साथै 

िौगोधिक अवन्तस्थधत तथा वातावरणीय अवस्थाको बारेमा प्रारन्तम्भक अध्ययन गनु अध्ययन टोधि िारा 

गाउँपाधिकाको  रेकी सवेक्षणको गररयो । सवेक्षणको मजख्य उदे्दश्य अध्ययन के्षत्रको बारेमा प्रारन्तम्भक 

आँकिन तथा नक्शांकन गने  र अध्ययनका अन्य चरणका िाधग योजना बनाउनज हो । सवेक्षणका िममा 

गाउँपाधिकाको महत्वपजणु संरचना तथा स्थानहरुको र्ोटोहरु समेत धिइयो । 

प्रश्नाविी िथा नक्शा ियारी  

आवधिक योजना तजजुमाका िाधग आवश्यक धबषयगत के्षत्रसँग सम्बन्तन्धत तथ्याङ्क तथा सूचना संकिन गनु 

प्रश्नाविी तयार गररयो । यसका साथै तथ्याङ्क कायुिाई अझ प्रिावकारी बनाउन तथा महत्वपजणु संरचना तथा 

स्थानको नक्शांकन गनु साथै स्थिगत अध्ययनको योजना तयार गने उदे्दश्यिे वडागत नक्शा समेत तयार 

गररयो । 

वडा स्तरीय भेिा/छिफि  

पञ्चकन्या गाउँपाधिकाको आवधिक योजना तजजुमाको िाधग गाउँपाधिकाको प्रते्यक वडामा छिर्िको 

आयोजन गररयो । छिर्िका िममा गाउँपाधिकाका सामाधजक, आधथुक, पूवाुिार, वातावरणीय, संस्थागत 

िगायत धवषयका धवसृ्तत तथ्यांक संकिन गररयो । यस िममा स्थानीय स्तरका समस्या, सम्भावना, 

अवसरहरु तथा आवश्यकता सम्बन्तन्ध िधनिूत छिर्ि गररयो ।  

 
 

बैठकमा तथ्याङ्क संकिनका साथै धवधिन्न स्रोतबाट संकिन गररएका तथ्यांकको प्रमाणीकरण, वडाका 

महत्वपजणु प्राकृधतक स्रोत, िौधतक संरचना, िाधमुक, संसृ्कधतक तथा पयुटकीय स्थि, प्रकोप जोन्तखम के्षत्र, 

कृधष के्षत्र, बजार के्षत्र,सावुजधनक सेवा धवतरण केन्द्र िगाएतको GIS प्रधवधिमा नक्शांकन समेत गररयो ।  

वडा स्तरीय बैठकमा वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,कमुचारी, स्थानीय अगजवा व्यन्तक्त, स्थानीय व्यवसायी, 

मधहिा समजहका प्रधतधनधि, सहकारी प्रधतधनधि, यजवा क्लबका प्रधतधनि, धशक्षक िगाएत सरोकारवािा हरुको 

र्ोटो 2: वडा िेिामा छिर्ि  र्ोटो 3: वडामा नक्शांकन गररदै  
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उपन्तस्थधत रहेको धथयो । बैठकमा सहिागी हरुिाई आवधिक योजनाको महत्व र उदे्दश्यका बारेमा 

अधिमजखीकरण समेत गररयो । 

ताधिका 1: वडा स्तरीय िेिा/छिर्ि समय ताधिका  

तिति ििय स्थान 

२०७९/०१/०८ ७:००  AM १०:०० AM वडा कायाुिय  

२०७९/०१/०८ २: ०० PM ५:०० PM वडा कायाुिय 

२०७९/०१/०९ ७: ००  AM १०:०० AM वडा कायाुिय  

२०७९/०१/०९ २: ०० PM ५:०० PM वडा कायाुिय  

२०७९/०१/१० ८: ०० AM ११:०० AM ईन्द्रयणी मा.धव. बाधनयाँटार 

 

िगि ियारी  

स्थिगत अध्ययन तथा धवधिन्न स्रोतबाट संकिन गररएका तथ्याङ्कको धवसृ्तत िगत तयार गररयो । जसमा 

गाउँपाधिकाको जनसांन्तख्यक, सामाधजक, आधथुक, िौधतक,  वातावरणीय, संस्थागत, िाधमुक तथा संसृ्कधतक, 

पयुटन िगायत धवधिन्न धवषयको धववरणको िगत तयार पररयो । 

गाउँपातिका स्तरीय काययशािा गोष्ठी  

आवधिक योजना तजजुमाका गाउँपाधिकाको धदिुकाधिन सोच, िक्ष्य, उदे्दश्य तथा रणनीधत तय गनु तथा 

धबषयगत योजनाको तजजुमा गनु कायुशािा गोष्ठीको आयोजना गररयो ।  यस िममा सबै धवषयगत क्षत्रको  

सबि पक्ष, दजबुि पक्ष, अवसर तथा चजनौधतका बारेमा छिर्ि साथै वडा स्तरीय बैठक तथा स्थिगत 

अध्ययनबाट प्राि तथ्याङ्क एवं सजचनाको प्रमाणीकरण समेत गररयो । कायुशािामा गाउँकायुपाधिका, 

धवषयगत सधमधत, वडा प्रधतधनधि, प्रमजख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रमजखहरु, कमुचारीहरु, धवकास 

साझेदार संस्थाका प्रधतधनधि स्थानीय अगजवा, उद्यमी, धवधिन्न समूह, नमजना कृषक तथा अन्य 

सरोकारवािाहरुको सहिाधगता रहेको धथयो ।  कायशाुिा गोष्ठी गाउँपाधिकाको सिा हिमा सम्पन्न गररयो 

। 
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1.7. आवतिक योजना िजजयिाका तििाहरु  

संिीयता नेपािको िाधग नौिो अभ्यास हो । िखुरै मात्र स्थानीय सरकारको प्रथम कायुकाि समाि िई 

दोश्रो कायुकािका सजरु िएकािे  स्थानीय तहको कायाुन्वयन संिमणकािमै छ । गाउँपाधिकाको धवद्यमान 

अवस्थाको आिार तथ्यांक स्थापत िईसकेको छैन तसथु, स्थिगत अध्ययन, वडा छिर्ि, कायुशािा गोष्ठी 

बाट प्राि तथ्यांक नै योजना तजजुमाका मजख्य आिारको रुपमा रहेका छन् ।   

गाउँपाधिका के्षत्रमा धियाशीि गैरसरकारी संस्था, सामजदाधयक संि–संस्था, उपिोक्ता सधमधत, सहकारी 

जस्ता सामाधजक ईकाइहरुबाट सञ्चाधित कायुिमहरू, कायु प्रधिया, धवत्तीय स्रोत आधद धवषयहरु 

गाउँपाधिकाको सहमधत तथा स्वीकृधतमा कायाुन्वयन गनजु पने प्राविान िएपधन यस अिगुतका धियाकिाप 

सम्बन्तन्धत सूचनाहरु संङ्किन गनु कधठनाई  रह्यो । 

यस आवधिक योजनािे गाउँपाधिकाको धवकास तथा समृन्तद्धको िाधग दीिुकािीन सोचं, िक्ष्य र उदे्दश्यको 

मागुधचत्र प्रस्तजत गरेको छ । यो आवधिक योजना ५ वषुको िाधग तजजुमा गररएको िएता पधन यसको 

धदिुकाधिन सोचं राधष्टि य तथा प्रदेशको धदिुकाधिन सोचंसँग तादम्यता कायम हुनेगरी गररएको छ । अथाुत् 

र्ोटो 4:  गाउँपाधिकाको दीिुकािीन सोचं तथा योजना तजजुमा कायुशािा गोष्ठी 
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योजनाको सोचंको पररकिना ५ वषु िन्दा बढी अवधिको छ । यस योजनामा प्रस्तजत गररएका  धवषय के्षत्रगत 

सोचं, िक्ष्य , उदे्दश्य, तथा रणनीधत धवधिन्न चरणमा िएका छिर्ि साथै आवश्यकता तथा सम्भावना िाई 

ध्यानमा राखी गररएको छ । साथै धदिुकाधिन रुपमा मात्र थािनी गनु सधकने धकधसमका कायुिमहरु समेत 

सधमधटएको छ । 
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पररचे्छद 2: गाउँपातिकाको वियिान वस्तजस्स्थति   

2.1. पृष्ठभजति  

पञ्चकन्या गाउँपाधिका बागमती प्रदेशको नजवाकोट धजल्लामा पदुछ । नजवाकोट धजल्लाको िाधमुक तथा 

ऐधतहाधसक महत्वको पञ्चकन्या  मन्तन्दरको नामबाट गाउँपाधिकाको नामकरण गररएको हो । राज्यको पजन: 

संरचना गने िममा धव.सं. २०७३ सािमा साधवकका गाधवसहरु कधबिास, पञ्चकन्या, थपे्रक, िद्रजटार र 

चौिाडा (३,४,९) को संयोजनबाट पञ्चकन्या गाउँपाधिकाको गठन गररएको हो । प्रशाधनक रुपमा 

गाउँपाधिकािाई पाँच वडामा धविाजन गररएको छ िने, िाँकज री िञ्ज्ज्याङ प्रशासधनक केन्द्रको रुपमा रहेको 

छ । गाउँपाधिकािे ५३.४७ वगु धक.धम. के्षत्रर्ि ओगटेको छ । यस पाधिकािे नजवाकोट धजल्लाको कज ि 

के्षत्रर्िको ४. ७६ % के्षत्रर्ि ओगटेको छ । 

2.2. भौगोतिक अवस्स्थति  

पहाडी धजल्लामा अवन्तस्थत पञ्चकन्या  गाउँपाधिका समजद्री सतहदेन्तख कररब ४८६.५ धम. देन्तख १७०४.४७ 

धम.को उचाईमा अवन्तस्थत छ । गाउँपाधिकाको िौगोधिक अवन्तस्थधत २७.८८ ° उत्तरी अक्षांश तथा ८५.३१ ° 

पूवी देशािरको धबचमा रै्धिएको छ । 

2.3. जनिांख्या  

पञ्चकन्या गाउँपाधिकाको कज ि जनसङ्ख्या १५,९४५ रहेको छ । जसमधे्य पजरुष ७,७११ (४८.३६ %) र मधहिा 

८,२३४ (५१.६४%) रहेका छन् । पाधिकाको कज ि िरिजरी संख्या ३,३२१ छ । वडा अनजसार जनसंख्या धवतरण 

हेदाु सबैिन्दा बढी जनसंख्या वडा नं. २ र सबैिन्दा कम जनसंख्या वडा नं. १ मा देन्तखन्छ । गाउँपाधिकाको 

औसत पररवार आकार ४.०८ छ, िने कज ि जनिनत्व २९८ जना प्रधत व.धक.धम रहेको छ (पञ्चवषीय प्रगधत 

प्रधतवेदन , २०७८) ।  पञ्चकन्या गाउँपाधिकािे नजवाकोट धजल्लाको कज ि जनसङ्ख्याको ५.७५ प्रधतशत र 

वाग्मती प्रदेशको कज ि जनसंख्याको मातै्र ०.२६ प्रधतशत ओगटेको छ ।   

धव.सं. २०६८ (के.त.धव.) मा १५,९४५ बाट २०७८ ( िरिजरी सवेक्षण गा.पा) सािमा २३,२१८ पजगेको देन्तखन्छ । 

धव.सं. २०६८ देन्तख २०७८ सािको धबचमा गाउँपाधिकाको जनसंख्या वृन्तद्धदर ०.०३८ रहेको छ । 

गाउँपाधिकामा २०७८ सािमा २३,२९८ रहेको जनसंख्या आगामी ५ वषु पछी २०८३ सािमा २८,०१७ र 

आगामी २० वषुमा ४९,२२९ पजगे्न देन्तखन्छ । हाि स्थानीय स्तरमा िईरहेका िौधतक तथा सामाधजक धवकास 

सँगसँगै गाउँपाधिकाबाट बाधहर जानेको संख्यामा कधम आई आगामी धदनमा जनसंख्या बढ्दै जाने अनजमान 

समेत गनु सधकन्छ ।  गाउँपाधिकाको आगामी २० वषुको जनसंख्या प्रके्षपण यसप्रकार धचत्रमा प्रस्तजत गररएको 

छ ।  
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गाउँपाधिकामा सबै िन्दा बढी तामाङ जाधतको बसोबास रहेको छ  ।  जहाँ  तामाङको जनसंख्या २९ % 

तथा  के्षत्रीको जनसंख्या २८ % रहेको छ । त्यसैगरी सबैिन्दा बढी बोधिने िाषा नेपािी ७२.९ % रहेको छ । 

उमेर अनजसारको जनसंख्या हेदाु सबै िन्दा बढी संख्या १५-३९ वषु उमेर समजहको ३९.५२ % रहेको छ । 

त्यसैगरी पाधिकाको कज ि साक्षरता दर ६१.१ % रहेको छ ।  

2.4. भूउपयोगको अवस्था  

पञ्चकन्या गाउँपाधिकाको कज ि के्षत्रर्ि ५३४७.२७ हेक्टर रहेको छ । पाधिकाको िू-उपयोगको धववरण 

अनजसार गाउँपाधिकामा  ७३.६५ %  खेतीयोग्य जधमन, २८.४५ %  झाडी के्षत्र ९.४५ %  िासे के्षत्र ६.१ र जंगि 

के्षत्र ५.७४ % रहेको छ । पाधिकामा १.७२ % जधमन मात्र बन्तस्त के्षत्रिेओगटेको  छ । पाधिकाको िूउपयोग 

धववरण ताधिकामा प्रस्तजत गररएको छ । 

 

 

 

 

 

 

धचत्र 1: पन्चकन्या गाउँपाधिकाको जनसंख्या प्रके्षपण  

२०६८ २०७८ २०८३
२०८८ २०९२ २०९७

१५९४५

२३२१८

२८०१७

३३८०८

४०७९७

४९२२९

०

१००००

२००००

३००००

४००००

५००००

६००००

जनसंख्या प्रके्षपण

वषु जनसंख्या
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नक्शा 1 पञ्चकन्या गाउँपाधिकाको धवद्यमान िूउपयोग नक्शा  
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2.5. आतथयक के्षत्रको अवस्था  

2.5.1. कृति 

पञ्चकन्या गाउँपाधिकाको ७३.६५ % जधमन कृधष योग्य िजधम रहेको छ । पाधिकाका अधिकांश जनता कृधष 

पेशामा आवद्ध छन् । यहाँ उत्पादन हुने  प्रमजख अन्नबािीमा िान, मकै, कोदो, गहँु हुन् । मजख्य नगदे बािीमा, 

अिैची, अदजवा, कर्ी, मसिा बािीमा िसजन, प्याज, बेसार आधद, मजख्य दिहन बािीमा मास, मस्यांग, 

िटमास, केराउ, धसधम, बोडी तथा मजख्य तरकारी बािीमा आिज, बन्दाकोिी, काउिी, मजिा,  साग, इस्कज स, 

टमाटर र र्िर्ज िमा सजििा, कागती, आँप, केरा, धिची मजख्य हुन् । पाधिकामा डि यागन फ्रज टको पधन 

व्यवसाधयक रुपमा खेधत बढ्दै गईरहेको देन्तखन्छ ।  कृधष के्षत्रको धवकासका िाधग धवधिन्न उत्पादनको पकेट 

के्षत्र तोकी सोधह अनजसार धवकास गदै आइरहेको छ । 

2.5.2. उद्योग  

गाउँपाधिका औद्योधगकरणको के्षत्रमा यस गाउँपाधिका हाि धवस्तार धवस्तारै अगाधड बढ्दै गरेको देन्तखन्छ । 

यहाँ ठूिा ठूिा उद्योगहरु हािसम्म स्थापना िएको छैन । गाउँपाधिकामा रहेको सबै िन्दा ठज िो उद्योगमा 

धनमाुण ईटा टायि उद्योग हो । यस पञ्चकन्या गाउँपाधिकामा पाँच वटा डेरी सम्बन्धी, एक वटा खाद्य सम्बन्धी,  

एक वटा धनमाुण सामग्री सम्बन्धी, बाह्र वटा कज टानी धपसानी र दश वटा र्धनुचर गरी जम्मा तीस वटा उद्योगहरु 

रहेका छन् ।  

ताधिका 2: गाउँपाधिकामा संचािनमा रहेका सङ तथा िरेिज उद्योग  

उद्योगको तकतिि   उद्योग िांख्या  िजख्य उत्पादन  िजख्य बजार  

डेरी सम्बन्धी  ५ घ्य, पधनर, दही  स्थानीय, काठमान्डौ,धत्रशजिी  

खाद्य  १ आिज धचप्स  स्थानीय, 

धनमाुण सामग्री  १ इँटा टायि स्थानीय, काठमान्डौ 

दाना  १ पशज दाना  स्थानीय 

कज टानी धपसानी  १२ धपठो,मर मसिा,तेि  स्थानीय 

र्धनुचर  १० टेबि,दराज, कज सी,खात 

आधद  

स्थानीय, काठमान्डौ,धत्रशजिी 

जम्मा  ३०    

(स्रोत: वडा िेिा र स्थानीय स्रोत व्यन्ततत्तसँगको छिर्िको आिारमा)  



 

 

स्थानीय तहको आवधिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )                                                  पञ्चकन्या गाउँपाधिका  

अन्तिम  प्रधतवेदन   14 

2.5.3. पययटन  

चमेरो गजर्ा पद्मसंिव, पञ्चकन्या, घ्याङस्वरा िगायत धवधिन्न मन्तन्दर, प्राकृधतक दृश्याविोकन, गाउिे 

जनजीवन नै यस के्षत्रका मजख्य पयुटन गिव्यहरु हुन् । काठमाडौ ँ , नजवाकोट तथा धछधमधक पाधिकाबाट 

प््रयताखारू आउने गदुछन । 

2.5.4. तवत्तीय िांस्था  

यस पाधिकामा धवधिन्न संस्थाहरुिे साझेदारको रुपमा कायु गदै आईरहेका छन् । गाउँपाधिका, वडा 

कायाुिय, बैंक तथा धवत्तीय संस्था,.स.स.हरु धवधिन्न क्लब तथा समजहहरुको उपन्तस्थधत रहेको छ । 

ताधिका 3: गाउँपाधिकामा िएका धवत्तीय संस्थाको धववरण  

ि. िां तवतिय िांस्थाको प्रकार  िांख्या  

१ कृधष सहकारी  ३४ 

२ वचत तथा ऋण सहकारी  ५ 

३ बहुउदे्दश्य सहकारी  ४ 

४ मधहिा सहकारी  २ 

५ ििजधवत्त  ३ 

६ बाधणज्य बैंक  १ 

७ मधन टि ान्सर्र १ 

  जम्मा ५० 
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2.6. भौतिक पूवायिार  

2.6.1. िडक  

सडक पूवाुिारको पधन पूवाुिार हो । राधष्टि य स्तरको रणनैधतक मागु मध्यपहाडी िोकमागुिे (पजष्पिाि मागु ) 

पञ्चकन्या  गाउँपाधिकािाई धवधिन्न धछमेकी धजल्ला सँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडेको छ । त्यसैगरी धवदजर- टोखा 

सडकिे पधन गाउँपाधिकािाई संधिय राजिानी काठमाण्डौ, धजल्ला सदरमजकाम धवदजर तथा अन्य धछमेकी 

धजल्ला तथा पाधिकासँग धसिा जोडेको छ ।  

 पञ्चकन्या गाउँपाधिकािे सडक तथा यातायातको व्यवन्तस्थत धवकास तथा व्यवस्थापन गनु ग्राधमण सडक 

गजरुयोजना, २०७८ तयार गररसकेको छ । यस योजनािे पाधिकामा रहेका सडकको वगीकरण गने, 

पाधिकाको धवद्यमान तथा िधवष्यमा हुन सके्न धवकासको आिारमा सडकको प्राथधमकीकरण गने, यस्ता 

सडकहरुको अधिकारके्षत्र तोके्न वा सडक मापदण्ड तयार गने, सडकमा हुने िगानीिाई प्रथाधमधककरण 

गने जस्ता कायुहरुिाई प्रष्ट मागुधनदेश गरेको छ । पाधिकाको सडक यातायात गजरुयोजना, २०७८ िे 

पञ्चकन्या गाउँपाधिकामा पने सडकहरुिाई धवधिन्न स्तरमा वगीकरण गरेको छ । जसमधे्य धनम्न सडक 

धजल्ला स्तरका सडकको रुपमा वगीकरण गरेको छ  । 

िडकको नाि  स्तर िडक 

कोड 

 जम्मा 

िम्बाई 

(तक .ति)  

िप्टन िप्टनडाँडा गा.पा. िवन सडक   DRCN 28DR032 ६ .३३  

आरुखकु – स्कज िडाँडा- बहुिोि सडक  DRCN 28DR033 ७ .८५  

छहरे – धिखजखोिा -गल्फज डाँडा- कधविास- ििे िन्ज्याङ 

सडक 

DRCN 28DR034 ३२ .६८  

(गाउँपाधिकाको सडक यातायात गजरुयोजना, २०७८) 

ताधिका 4: जनसंख्या तथा के्षत्रर्िका आिारमा सडकको अनजपात  

वडा नां िडकको 

िम्बाई  

के्षत्रफि 

)वगय.तक.ति.( 

जनिांख्या  प्रति वगय तक.ति. 

िडकको 

अनजपाि  

प्रति १००० जना 

िडकको 

अनजपाि 

१ २२.६२८ ६.२६ २०२७ ३.६१ ११.१६ 

२ ३५.०२१ ८.९५ ४०६३ ३.९१ ८.६२ 

३ ३८.३४२ ८.३१ २६७५ ४.६१ १४.३३ 
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वडा नां िडकको 

िम्बाई  

के्षत्रफि 

)वगय.तक.ति.( 

जनिांख्या  प्रति वगय तक.ति. 

िडकको 

अनजपाि  

प्रति १००० जना 

िडकको 

अनजपाि 

४ ६४.२०५ १५.५२ ३९४२ ४.१४ १६.२९ 

५ ५३.९७५ १४.४४ ३२३८ ३.७४ १६.६७ 

जम्मा २१४.१७१ ५३.४८ १५९४५ ४.०० १३.४३ 

(गाउँपाधिकाको सडक यातायात गजरुयोजना, २०७८) 

गाउँपाधिकाको पाँच वषीय प्रगधत प्रधतवेदनका अनजसार पाधिकामा कािोपते्र, ग्रािेि, ढिान, िजिे सडक गरर 

जम्मा ९००.०१ धक.धम सडक धनमाुण िएको छ । यी सडकहरुको स्तरोन्नधत गने कायु धनरिर रुपमा िईरहेको 

छ । 

2.6.2.  तवद्यजि  

पञ्चकन्या  गाउँपाधिकाका सबै वडामा राधष्टि य प्रसारण मार्तु धवद्यजत सेवा पजगेको छ। वडाका धवधिन्न 

स्थानहरूमा १००, ५०, २५, केधिए क्षमताका टि ान्सर्मुरबाट धवद्यजत धवतरण िईरहेको छ । गाउँपाधिकामा 

सातधबसे धवतरण केन्द्र तथा धत्रशजिी शाखा धवतरण केन्द्र मारु्त धवद्यजत धवतरण िईरहेको छ । धवद्यजत 

धवतरणका िाधग काठ तथा र्िामका खम्बाहरुको प्रयोग गररएको छ । धजणु िएका तथा काठका पोि 

हटाएर र्िामे पोि राख्नका िाधग पाधिकािे प्रयास गरररहेको छ । यसका साथै गाउँपाधिकामा बजद्ध िजधम 

तथा आधद शन्तक्त जस्ता ठज िा जिधवद्यजत आयोजना को उपन्तस्थधत रहेको छ ।    

2.6.3. तिांचाई 

पञ्चकन्या  गाउँपाधिका अधिकांश ब्यन्तक्तहरु कृधष पेशामा संिग्न छन् । कृधष के्षत्रको उत्पादन तथा 

उत्पादकत्व बढाउन धसंचाईको महत्वपूणु िूधमका रहन्छ । गाउँपाधिकामा खोिा, खोल्सी तथा मजि जस्ता 

स्रोतबाट धसंचाईको िईरहेको छ । सबै वडामा कज नै न कज नै प्रकारका पानीका स्रोतबाट धसंचाई हुदै आइरहेको 

छ ।  

पाधिकाको कज ि के्षत्रर्िको कररब २० % खेधतयोग्य जधमन रहेको छ । वडा िेिाका िममा सहिागी सँग  

गररएको छिर्िका अनजसार धसंचाई योजना, पानीका मजि, खोल्सा खोल्सी बाट कररब ७६५० रोपनी जधमनमा 

धसंचाई पजगेको छ । तादी खोिा, धिखज खोिा, गौमती खोिा, अँिेरी खोिा, खंगजिे मजहान आधद धसंचाईका मजख्य 

स्रोत हुन् । धजणु कज िो तथा पूवाुिार, पानीको चजहावट, मौसमी धसंचाई, मम्मत सम्भारको कधम, धसंचाई सम्बन्तन्ध 

व्यवस्थापनका िाधग कज नै संस्थागत व्यवस्था निएको जस्ता समस्याका कारणिे प्रशस्त पानीका स्रोतहरू 

तथा थजपै धसचाई योजनाहरू िएतापधन यसको उधचत प्रयोग तथा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । 
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2.6.4. खानेपानी  

पञ्चकन्या  गाउँपाधिकाका सबै वडामा खानेपानीको सजधबिा पजगेको छ । पञ्चकन्या गाउँपाधिकामा धवधिन्न 

स्रोतबाट खानेपानीको आपूधतु िईरहेको छ । बागमती प्रदेश स्थानीय तहको वस्तजन्तस्थधत धववरण २०७६ का 

अनजसार खानेपानीका िाधग सबै िन्दा िेरै ८५.४९ प्रधतशत िरिजरीिे पाईपबाट, ५.२१ % मजिको पानी तथा 

५.१२ %िे खजिा ईनार, कज वाको पधन प्रयोग गरररहेका छन्   

2.6.5. िूचना िथा प्रतवति  

गाउँपाधिकाका सबै के्षत्रमा मोवाइि सेवाको पहँुच राम्रो छ । पाधिकामा ५९.१४ % िे मोबाईिको प्रयोग 

गदुछन िने मात्र ०.०९ % को ईन्टरनेट पहँुच रहेको छ । टेधिर्ोन तथा इन्टरनेट सेवामा िरिजरीको पहँुच 

बढाउन मोबाइि सेवाको महत्वपूणु योगदान रहेको छ । पाधिकामा नेपाि टेधिकम र एनसेििे मोवाईि 

सेवा सबैिन्दा बढी प्रयोगमा रहेको छ ।  पाधिकाका सबै वडामा धवधिन्न एर्.एम तथा रेधडयो नेपाि िगायत 

धवधिन्न से्टशनहरु सजन्न सधकन्छ िने  धवधिन्न केवि नेटवकु मारु्त टेधिधिजनको पहँुच पधन राम्रो छ । 

पाधिकाका सबै वडामा तथा ईन्टरनेटको सजधबिा छ । पाधिकाकासरकारी कायाुिय जसै्त गाउँपाधिका 

कायाुिय, वडा कायाुिय, धवद्यािय, स्वास्थ्य चौकीमा ईन्टरनेटको सजधबिा धवस्तार िएको छ । 
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2.7. िािातजक के्षत्र  

2.7.1. तशक्षा  

कज नै पधन के्षत्रको सामाधजक तथा आधथुक धवकासमा धशक्षािे महत्वपूणु िूधमका खेिेको हुन्छ । धशक्षा मानव 

धवकासको एक महत्वपूणु सूचक पधन हो । पञ्चकन्या  गाउँपाधिकाको ५ वषु उमेर िन्दा माधथको कज ि 

साक्षरता प्रधतशत ६१.१ % रहेको छ । त्यसैगरी मधहिा साक्षरता प्रधतशत ५३.४ % र पजरुष साक्षरता ६९.५ % 

देन्तखन्छ ।  (जनगणना, २०६८) 

पञ्चकन्या  गाउँपाधिकामा जम्मा ३१ वटा सामजदाधयक धवद्यािय र २ वटा संस्थागत धवद्यािय सधहत जम्मा ३३ 

वटा शैधक्षक संस्थाहरु रहेका छन् । सामजदाधयक धवद्याियमा १० माध्यधमक र १८ आिारिूत तह, २ बाि 

धवकास केन्द्र र १  वेद धवद्याश्रम छन् । संस्थागत धवद्याियमा दजइ वटै धवद्याियमा आिारिूत तह सम्म 

संचािनमा छन् । पाधिकाका पाँचै वटा वडामा कन्तिमा एउटा माध्यधमक तहको धवद्यािय छन् । माध्यधमक 

धवद्यािय मधे्य ३ वटा धवद्याियमा कक्षा १२ सम्म पठनपाठन हुन्छ िने, ईन्द्रायणी मा. धव.मा  प्राधवधिक िारमा 

(TSLC ) बािी धवज्ञान धवषयको पठन पठन हुन्छ ।  

ताधिका 5: शैधक्षक संस्थाको तहगत धववरण  

वडा नां बाि तवकाि केन्द्र वेद तवद्याश्रि  आिारभूि िह  िाध्यतिक िह  जम्मा 

१ - - २ १ ३ 

२ १ १ २ ३ ७ 

३ १ - ५ १ ७ 

४ - - ५ २ ७ 

५ - - ४ ३ ७ 

जम्मा २ १ १८ १० ३१ 

(स्थिगत अध्ययन, २०७९) 

2.7.2. स्वास्थ्य 

पञ्चकन्या  गाउँपाधिकामा ४ स्वास्थ्य चौकी ३ आिारिूत स्वास्थ्य केन्द्र र वटा सामजदाधयक स्वास्थ्य केन्द्र 

रहेका छन् । यी स्वास्थ्य संस्थाबाट धनयधमत रुपमा गाउँिर न्तक्लधनक तथा खोप सेवा संचािन िईरहेका छन् 

।  गाउँपाधिकामा संिीय सरकारको नीधत आनजरूप १० सैयाको अस्पताि धनमाुणको प्रधिया अधि 

बधढसकेको छ ।  
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ताधिका 6 गाउँपाधिकामा िएका स्वास्थ्य संस्थाको धववरण  

ि. िां स्वास्थ्य िांस्थाको प्रकार  िांख्या  

१ स्वास्थ्य चौकी  ४ 

२ सामजदाधयक स्वास्थ्य ईकाई  ४ 

३ अस्पताि (१० शैयाको अस्पताि धनमाुणािीन ) १ 

४ अस्पताि  (धनजी अस्पताि) १ 

५ पोधिन्तक्लधनक  १ 

६ आिारिूत स्वास्थ्य केन्द्र (NGO िारा संचाधित ) १ 

७ स्वास्थ्य कमी  २८ 

८ मधहिा स्वास्थ्य स्वयं सेधवका  ७२ 

९ धवद्यािय नसु ४ 

१० वाधथिंग सेन्टर (Birthing Center) स्थापना िएका स्वास्थ्य संस्था  ४ 

(स्वास्थ्य शाखा, पञ्चकन्या गा.पा. २०७९) 

यस्ता स्वास्थ्य संस्थामा धवरामी जाँच, पोषण सेवा, प्रसजती सेवा, गिुवती जाँच, औषिी धवतरण, ल्याब सेवा, खोप 

सेवा, पररवार धनयोजन सेवा, धिटाधमन ए खजवाउने तथा अन्य उपचारात्मक सेवाहरू उपिि रहेका छन् । 

पाधिकामा समय समयमा धनशजल्क स्वास्थ्य धशधवर संचािन पधन संचािन गने गररएको छ । 

2.7.3. यजवा िथा खेिकज द  

यजवा कज नै पधन स्थानका धवकासका सम्वाहक हुन् । यजवा शन्तक्तको पररचािन बाटनै धवकास सम्भब हुन्छ । 

पञ्चकन्या गाउँपाधिकाको जनसंख्याको बनौट हेदाु कज ि जनसंख्याको झनै्ड ४० % धहस्स्सा यजवाको रहेको छ 

(जनगणना, २०६८) । यो संख्या बागमती प्रदेशमा ३५.७९ % रहेको छ । नेपािमा पधछल्लो समयमा यजवाहरु  

धवदेधशने िम बढ्दै गईरहेको िने यसबाट पञ्चकन्या गाउँपाधिका पधन अछज तो रहन सकेको छैन । 

गाउँपाधिकाबाट धवशेष गरी बैदेधशक रोजगारीका िाधग तथा धशक्षा तथा रोजगारीका िाधग यजवाहरु  बाधहररने 

िम बढ्दो छ । यद्यधप पाधिकािे यजवावगुिाई स्थानीय स्तरमानै धटकाई राख्न धवधिन्न प्रोत्साहनका कायुिम 

गदै आइरहेको छ ।  यजवाहरुको िेिा, सामाधजक कायु, संसृ्कधतको जगेनाु, धवधिन्न खल्कज द प्रधतयोधगताको 

आयोजना िगायत समग्र यजवा वगुको धवकासका िाधग पाधिकाका धवधिन्न वडामा यजवा क्लब सधिय रहेका 

छन् ।  
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ताधिका 7: गाउँपाधिकामा रहेका यजवा क्लब 

वडा नां क्लब र ििजहको नाि  

२ नव सचतेना यजवा क्लब 

३ जनजाती यजवा क्लब  

३ पञ्चकन्या यजवा क्लब  

३ जन कल्याण यजवा समाज  

३ नब प्रधतिा यजवा समाज  

३ राउटार यजवा क्लब  

४ सकारात्मक थपे्रक यजवा क्लब  

५ बच्छािा यजवा समूह क्लब  

 

2.7.4. िातियक िथा पययटकीय  स्थिहरु  

पञ्चकन्या  गाउँपाधिकामा धवधिन्न िाधमुक, संसृ्कधतक तथा ऐधतहाधसक स्थिहरु रहेका छन् । पञ्चकन्या  

मन्तन्दर यस पाधिकाको मजख्य िाधमुक स्थि हो । गाउँपाधिकाको नामकरण समेत यसै मन्तन्दरका आिारमा 

गररएको छ । त्यसैगरी नाट्यश्वरी मन्तन्दर, महांकाि मन्तन्दर, बाराही थान, चैतन्यश्वरी  मन्तन्दर, कधपिेश्वर महादेव, 

काधतुकेश्वर मन्तन्दर, सजन्दरादेवी, बच्छािा देवी मन्तन्दर, मंगिादेवी मन्तन्दर, मजहानेश्वर धशव मन्तन्दर, धबधिन्न 

गजम्बाहरु र चचु यस के्षत्रका मजख्य िाधमुक स्थिहरु हुन् ।  

त्यसैगरी धसदे्धश्वर-चमेरे गजर्ा पद्मसम्भब पररपथ िाम, घ्याँङस्वारा यस के्षत्रका सांसृ्कधतक तथा ऐधतहाधसक 

स्थिहरु हुन् । पद्मसम्भब धतब्बतबाट नेपाि आउदा चमेरे गजर्ामा बस बसेको धकम्बदिी छ िने 

घ्याँङस्वारामा जनयजद्धमा सहादत प्राि शधहदहरुको साधिक सधहत पाकु बनै्द छ । यी के्षत्रहरु पयुटकीय 

दृधष्टिे पधन महत्वपूणु छन् ।  
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पररचे्छद 3: िोच िथा तवकािको अविारणा 

3.1. पृष्ठभूति 

नेपािको संधविानिे नेपािको अथुव्यवस्था समाजवाद उन्मजख बनाउनको िाधग सावुजधनक, धनजी र 

सहकारी के्षत्रको समन्वयात्मक योगदानबाट धदगो र र्राधकिो आधथुक वृन्तद्ध हाधसि गदै सामाधजक न्यायमा 

आिाररत समातामूिक समाज धनमाुणका िाधग मागु प्रशस्त गरेको छ । राज्यको अधिकार र कायु के्षत्रिाई 

संि, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारमा वाँडर्ाँड गररएको छ । संधविान प्रदत्त अधिकारिे प्रते्यक 

तहको एकि र साझा अधिकारको बाँडर्ाँड मारु्त आधथुक, सामाधजक धवकासमा स्थानीय जनताको 

सहिाधगता कज नै न कज नै धकधसमिे गरेको छ । स्थानीय सरकारिे कज नै पधन योजना तजुूमा गदाु 

स्थानीयबासीहरुको कज नै न कज नै धहसाविे सहिाधगता, अनजिवको आदानप्रदान र योजनाको कायाुन्वयनमा 

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहिाधगताका िाधग मागु प्रसस्त गरेको छ । सहिाधगताको सजधनधितताको िाधग 

पाधिका र वडाहरुको िूधमका महत्वपूणु हुन्छ । जनसहिाधगतािे योजनाको अपनत्व र कायाुन्वयनमा 

प्रिावकारीता ल्याउन मद्दत गदुछ ।  

गाउँपाधिकािे धनमाुण गरेका सामाधजक, आधथुक धवकासका कायुहरुिाई सर्ि कायाुन्वयन गनुको िाधग 

धवत्तीय के्षत्रको उधचत व्यवस्थापन गनजुपदुछ । पाधिकाको संस्थागत क्षमता र धवत्तीय के्षत्रको प्रिावकारी 

पररचािनिारा गाउँपाधिकाको दीिुकाधिन सोच, मध्यमकाधिन र अिकाधिन िक्ष्य तथा  उदे्दश्यहरु प्राि 

गनु सहजता हुन्छ । आफ्नो पाधिकाकाको धवधशष्टता अनजसारको िक्ष्य, उदे्दश्य सधहत संि, प्रदेशका 

योजनािे धनधदुष्ट गरेका िक्ष्य, उदे्दश्यिाई समेत पररपजरण गनुको िाधग सहयोगी बने्नछ ।  

पञ्चकन्या गाउँपाधिकासँग आफ्नै प्रकारका धवधशष्ट समस्या, संिावना र अवसरहरुका साथमा स्रोत र 

सािनको उपििता र नू्यनता रहेको छ । उपिि स्रोत र सािनको उच्चतम उपयोगका िाधग संस्थागत 

धवकास र सजशासन मजख्य स्तम्बमा रुपमा धिन सधकन्छ । स्थानीय राजश्व र आयका स्रोत, संि र प्रदेशबाट 

प्राि हुने अनजदान, राजश्व वाँडर्ाँड र बाह्य आम्दानीका अवसरहरुको अधिकतम उपयोग गनु सके्न अवसर 

रहेका छन् । पञ्चकन्या गाउँपाधिकािे आिररक र बाह्य अवसरहरुको अधिकतम उपिोग गदै पाधिकाको 

आधथुक, सामाधजक धवकास, पूवाुिार धवकासका िाधग संस्थागत क्षमता अधिवृन्तद्ध तथा शजसासन कायम 

गनुको सकेमा यस आवधिक योजनािे राखेको धदिुकाधिन सोच, िक्ष्य, उदे्दश्य अनजरुप कायुहरु गरी 

अपेधक्षत उपििी र प्रधतर्ि प्राि  िई  समृद्ध पाधिका बनाउन यो आवधिक योजना कोशेढजङ्गा साधवत 

हुने धवस्वास गररएको छ ।  

3.2. प्रिजख ििस्या िथा चजनौिी 

पञ्चकन्या गाउँपाधिका पहाधड िागमा पदुछ । डाँडाकाँडा, खोचं र खोल्सी, धिरािो िूबनोटका कारण 

धववितामा आिाररत कृधष, धसंचाईको कमी, िूक्षय, पधहरो, उत्पादकत्व नू्यन, नदीमा पानी हुने धसंचाईको 
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िाधग पानी अिाव िगाएतका समस्या र चजनौतीको चाङ नै रहेका छन् । पाधिकाका मजख्यमजख्य समस्या र 

चजनौती उन्तल्लखत रहेका छन् ।  

 

 

ििस्या चजनौिी 

 कृधष योग्य जधमनमा धसंचाईको अिाव । 

 परम्परागत धजधवकोपाजुनमा आिाररत कृधष 

प्रणािी ।  

 प्राकृधतक सािन र स्रोतको उपयोग क्षमता 

ज्यादै नू्यन र नू्यन उपयोग । 

 गजणस्तररय स्वास्थ्य र धशक्षाको नू्यन पहँुच र 

सजधविा धवधहनता । 

  सावुजधनक धशक्षा र स्वास्थ्यको कमजोर 

व्यवस्थापन । 

 पयुटन प्रवदु्धन, धवकास गनु नसक्नज र 

पयुटधकय पूवाुिारको कमी । 

 जोन्तखमयजक्त बस्ती व्यवस्थापन र बस्ती 

धवकास प्रधत ध्यान धदन नसक्नज । 

 दक्ष स्वास्थ्य जनशन्तक्तको पिायन र दक्षा 

जनशन्तक्त धटकाउने योजनाको अिाव ।   

 स्थानीय उत्पादनको बजारीकारण सहज र 

िरपदो गनु नसक्नज । 

 जनतािाई सेवा, सजधविामा सहज पहँुच 

पजयाुउन नसक्नज ।  

 सामाधजक कज ररती, धहंसा र धविेदहरु हटाउन 

नसक्नज । 

 खेती योग्य जधमन खोिा िन्दा अग्लो स्थान तरु् 

िएकोिे नदीहरुबाट धसंचाई गनु ठूिा िगाधन 

गनु कधठनाई ।   

 धवषयगत धशक्षकहरु दरवन्दी िन्दा कम 

िएकोिे गजणस्तरीय धशक्षा प्रदान गनु कधठनाई 

।   

 साधमजक र जाधतय धविेदको जरा बढ्दै 

गएकोिे समतामूिक समाज धनमाुणमा 

कधठनाई ।  

 छररएर रहेका बस्तीहरुमा सामाधजक, आधथुक 

र िौधतक पूवाुिार तथा पाधिकािे सहज सेवा 

पजयाुउन कधठनाई ।   

 धिरािो र िूक्षयको बढी जोन्तखमिे धदगो र 

िरपदो सडक यातायातमा पहँुच पजयाुउन 

कधठनाई ।  

 दक्षजनसन्तक्त र पूवाुिारको कमीिे पयुटन 

प्रवदु्धनमा कधठनाई ।  

 संस्थागत क्षमता, सामाधजक सोच र परम्परागत 

धवचारिारा, सूचनाको अिावका कारण 

पाधिकाबाट प्रवाह हुने सेवा, सजधविा सबै 

जनताको पहँुचमा पजयाुउन कधठनाई ।  

 अधसधमत समस्या र धसधमत स्रोत सािनको 

तािमेि गराउन कधठनाई ।  
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3.3. प्रिजख िांभावना र अविर   

जहाँ समस्या त्यहाँ संिावना र अवसर पधन साथसाथै हुन्छन् । पञ्चकन्यामा िेरै समस्या र चजनौतीहरु िएधपन 

संिावना र अवसरहरु पधन उधतकै रहेको छन् ।  

अविर िांभावना 

 नदीनािाहरुबाट धसंचाई, जिधवद्यजत, 

खानेपानीको व्यवस्थापन गरी उत्पादन र आिररक 

स्रोतिाई बढाउन सधकने । 

 धदगो र िरपदो यातायात सजधविािे कृधष उत्पादन, 

बजारीकरण र पहँुच बढाउन सधकने ।  

 प्राकृधतक स्रोत जसै्तैः  जिस्रोत, खानी, वनको 

उच्चतम प्रयोगबाट रोजगारी सृजना, उत्पादन वृन्तद्ध, 

आय वृन्तद्ध गनु सधकने । 

 कृधष र पयाु पयुटनको धवकासिे आधथुक र 

सामाधजक धवकासमा वृन्तद्ध गनु सधकने । 

 बस्तीहरूिाई स्थािरण गरर संयजक्त बन्तस्त 

बसाल्नमा धवकास पूवाुिार धनमाुण गरर सेवा पजगे्न   

 कृधषमा आिाररत उद्योगिन्दाहरुको स्थापना र 

धवस्तार गनु सधकने । 

 धछमेकी पाधिकाहरुको समेत धशक्षा र स्वास्थ्यको 

केन्द्रका रुपमा धवकास गनु सधकने ।  

 जिधवद्यजत, धसंचाईको धवकास गने । 

 वनको धदगो धवकास गरर वनमा आवद्द समजदायको 

आयस्रोत वृन्तद्ध गने । 

 पयुटन प्रवदु्धन गरी रोजगरी, व्यापार वृन्तद्ध गरर 

आधथुक उन्नधत गने ।    

 िरेिज तथा साना उद्योगहरुको स्थापना र कच्चा 

पदाथुको उपयोग गने ।    
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3.4. आवतिक योजना िजजयिा तनदेशक तिद्धान्त िथा आिार  

संधविानको िारा ५७ (४) (५) र अनजसूची ८ र ९ िे स्थानीय तहिाई आधथुक तथा सामाधजक धवकासको 

अग्रपङ्धतको चािकको रुपमा पररिाधषत गरेको छ । संधविानका प्राविानहरुको अधिनमा रही स्थानीय 

तहिे आवधिक, मध्यमकाधिन एवं वाधषुक नीधत, योजना, वजेट तथा कायुिमहरु तजजुमा गरी कायाुन्वयन 

गनु सतछन् । स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा २४ को उपदर्ा (३) (क देन्तख झ) र संि, प्रदेश 

र स्थानीय तह (समन्वय तथा अिर सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दर्ा ३ को उपदर्ा (१) (क देन्तख द) िे स्थानीय 

तहको धजमे्मवारी र कायु सीमा तोकेका छन् । धदगो धवकास िक्ष्य, मौधिक हक, संिीय सरकारको पन्ध्ौ ं

पञ्चवधषुय योजना र प्रादेधशक योजनािे राखेका अिकाधिन, मध्यकाधिन र दीिुकाधिन िक्ष्य प्राि गनु 

स्थानीय तहको धजमे्मवारी महत्वपूणु छ । कज नै पधन  योजनाको कायाुन्वयन हुने अन्तिम धवन्दज िनेको स्थानीय 

तह नै िएको हँुदा सबै तहका सरकारको सोच, िक्ष्य, उदे्दश्य आपसमा मेिखाने हुन जरुरी छ । एउटै िक्ष्य 

तथा उदे्दश्य िएका कायुिमहरुमा कज नै एक, दजई वा तीनवटै सरकारको संिग्नता रहने व्यवस्था संधविान, 

कानून तथा कायुधवधिहरुिे धनधदुष्ट गरेका छन् । नेपाि सरकार (कायु धविाजन) धनयमाविी २०७४, स्थानीय 

तह योजना तजजुमा  धदग्दशुन, २०७८ र बजेट तजजुमा सम्बन्धी मागुदशुन तथा ढाँचा, २०७६ िे स्थानीय तहका  

योजना धनमाुण, कायाुन्वयन, मूल्याङ्कन र धवत्तीय व्यवस्था बारे दायरा तोकेका छन् । स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन २०७४ को दर्ा २४ र दर्ा ११ िे योजना तजजुमा तथा कायाुन्वयन प्रधियामा सरकारका तीन 

वटै तहका धजमे्मवारी प्रष्ट पारेका छन् ।   

3.5. िोच, िक्ष्य िथा उदे्दश्य 

राजनीधतक स्थाधयत्वको जगमा तीव्र आधथुक धवकास र समृन्तद्ध दजरगामी सोच सधहतको राधष्टि य िक्ष्यहरू 

धनिाुरण गररएका छन् । आय वृन्तद्ध, गजणस्तरीय मानवपजँजी धनमाुण र आधथुक जोन्तखमको नू्यनीकरण गदै 

धव.सं. २०७९ सम्म अधत कम धवकधसत देशबाट धवकासधशि देशमा स्तरोन्नधत गने र धव.सं. २०८७ सम्म धदगो 

धवकास िक्ष्य हाधसि गदै उच्च मध्यम आयस्तर िएको मजिजकमा स्तरोन्नधत हुने गरी राधष्टि य र प्रादेधशक सोच 

िधक्षत रहेको छ । संधिय सरकारिे नेपािको दीिुकािीन सोच, २१०० तजजुमा गररसकेको हँुदा उक्त 

सोचिाई हाधसि हुनेगरी गाँउपाधिकाको धवशेषता र प्राथधमकता झन्तल्कने गरी पञ्चकन्या गाँउपाधिकाको 

दीिुकािीन सोच धनिाुरण गररएको छ ।  

रातरि य दीर्यकातिन िोच 

“ििृद्ध नेपाि ,िजखी नेपािी” 

 

समजन्नत ,स्वािीन र समाजवाद उन्मजख अथुतन्त्र सधहतको सिन 

अिरआबद्धता तथा उच्च उत्पादकत्व िएको समान अवसर 

प्राि ,स्वस्थ ,धशधक्षत र उच्च जीवनस्तर िएका सजखी नागररक 

बसोबास गने मजिजक  । 
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नेपािको राधष्टि य धदिुकाधिन सोच र वाग्मती  प्रदेशको आवधिक योजनाको धदिुकाधिन सोचिाई आत्मसाथ 

गदै पञ्चकन्या गाउँपाधिकाको समग्र धवकासका िाधग गाउँपाधिकाको धदिुकाधिन सोच धनिाुरण कायुशािा 

गोष्ठीबाट गाउँपाधिकाको सािन, स्रोत, आवश्यकता, संिावना र अवसरहरुको आिारमा अग्रणी के्षत्रहरुको 

पधहचान गरी सोही अनजरुप पञ्चकन्या गाउँपाधिकाको धदिुकाधिन सोचको धनिाुरण गररएको छ ।  

“पययटन, पजवायिार, कृति, के्षत्रिा िगाऔां िीप र ज्ञानः  ििृद्ध पञ्चकन्या तनिायण 

हाम्रो अतभयान” 

3.6. िितरगि  िक्ष्य 

धदगो धवकासको अविारणािाई आत्मसात गदै स्थानीय स्रोत सािन र प्रधवधिको उच्चतम प्रयोगका साथ 

अथुतन्त्रमा धदगो वृन्तद्ध हाधसि गरी गाउँपाधिकामा समतामूिक र समावेशी वातावरण धसजुना गदै 

पाधिकाबासीको जीवनस्तरमा सजिार ल्याउने गरी िक्ष्य धनिाुरण गररएको  छ।    

“ उपिब्ध स्थानीय स्रोि र िािनको तववेकपूणय उपयोग गरी पञ्चकन्या गाँउपातिकािाई िािातजक, आतथयक 

िथा िांस्थागि रूपिा स्थातपि गने । “ 

3.7. िितरगि उदे्दश्य 

आतथयक के्षत्र 

आत्मधनिुर ग्रामीण अथुतन्त्र धवकासको िाधग स्थानीय प्राकृधतक स्रोतको धदगो उपयोग र प्रिावकारी 

व्यवस्थापन मारु्त कृधष, पशज, पयुटन के्षत्रको उत्पादकत्व वृन्तद्ध गदै उद्यमधशिता र रोजगारीका अवसरहरु 

सृजना गरी सामाधजक न्याय सधहतको समतामूिक आधथुक धवकास गने ।   

िािातजक के्षत्र 

स्वास्थ्य र धशक्षािाई गजणस्तरीय, सवुसजिि र धन:शजल्क बनाउँदै सबै वगु, समजदायको समतामूिक धवकासका  

िाधग िैधङ्गक तथा सामाधजक समावेशीकरणका आिारमा स्थानीय िाषा, िमु, संसृ्कधत, किा तथा 

साधहत्यको प्रवदु्धन गदै  समतामूिक समृद्ध समाज धनमाुण गने ।  

पूवायिार तवकाि 

गजणस्तररय सावुजधनक पूवाुिार धनमाुण, सडक, सञ्चार, उजाु, धसंचाई, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसर्ाई, 

सूचना प्रधवधि जस्ता आिारिूत पूवाुिारयजक्त पाधिका बनाउन जोड धदने ।     

बागििी प्रदेशको  दीर्यकातिन िोच 

“िजिांसृ्कि र िजखी जनिा ;

ििाजवाद उन्मजख्ज ििृद्ध प्रदेश” 

संसृ्कधत ,कृधष ,उद्योग ,पयुटन ,मानव पजँजी र पूवाुिार ; 

सजसंसृ्कत ,सजखी र समृद्ध प्रदेशको आिार 
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िांस्थागि तवकाि िथा िजशािन  

उच्च संस्थागत सम्झनायजक्त पाधिका संयन्त्र, प्रिावकारी संस्थागत सहकायु र समन्वय, सावुजधनक प्रशासन 

तथा सेवा प्रवाहिाई प्रधवधि मारु्त नागररकमैत्री बनाई स्थानीय सरकारिाई नधतजामजखी र प्रिावकारी  

बनाउँदै जवार्देधहता, पारदधशुता र सजशासन अधिवृन्तद्ध गने । 

3.8. िितरगि रणनीति   

1 कृधष उत्पादन तथा मासजजन्य उत्पादनमा पाधिकािाई आत्मधनिुर बनाउन आिजधनकीकरण र 

व्यावसाधयकीकरणमा जोड धदने ।   

2 कृधषजन्य उद्योग स्थापना  र पयुटन व्यवसाय प्रवदु्धन गरी पाधिकाको उत्पादन, आय, रोजगारी 

वृन्तद्धमा जोड धदने ।  

3 स्थानीय सीप, प्रधवधि र पँूजीको उच्चतम उपयोग एवं संरक्षण गदै रोजगारी धसजुना र स्वरोजगार 

प्रवदु्धनमा जोड धदने ।  

4 गजणस्तरीय, धनैः शजल्क र सवुसजिि धशक्षा र स्वास्थ्य सजधविा सजधनधित गदै  समतामूिक समाज 

धनमाुणमा जोड धदने ।   

5 िैधङ्गक समानता, सामाधजक समावेशीकरण अधिवृन्तद्ध गदै स्थानीय िाषा, िमु, संस्कधत, किा तथा 

साधहत्यको संरक्षण, प्रवदु्धन र धवकासमा जोड धदने ।     

6 गजणस्तररय सडक सञ्जाि मारु्त स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र यातायात पहँुच वृन्तद्धमा जोड 

धदने ।  

7 सजरधक्षत र व्यवन्तस्थत आवासको हकिाई आत्मसात गदै धवपद्् जोन्तखम नू्यधनकरण हुने गरी 

सजरधक्षत बसोबासको प्रवन्धमा जोड धदने ।   

8 सावुजधनक, धनजी र सहकारी के्षत्रको समन्वयात्मक सहकायु मारु्त सामजधहक खेती एवं 

उत्पादनमूिक के्षत्रमा उद्योग र व्यवसाय प्रवदु्धनमा जोड धदने ।  

9 प्रधवधिमैत्री सावुजधनक प्रशासन मारु्त जवार्देधहता, पारदधशुता, नमजनायोग्य र पररणाममजखी 

शासन व्यवस्था सञ्चािनमा जोड धदने ।   

10 स्थानीयस्तरमा योजना छनौटदेन्तख कायाुन्वयन तहसम्म नागररक समाजसँग सहकायु, समन्वय र 

साझेदारीमा जोड धदने ।  
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3.9.  िितरगि पररिाणात्मक िक्ष्य  

ि 

िां. 

िूचक/ िक्ष्य एकाइ आिार वियिम्मको अवस्था योजनाको अन्त्यको अवस्था 

नेपाि प्रदेश स्थानीय िह नेपाि प्रदेश स्थानीय 

िह 

क. िितरगि गन्तव्य िथा िूचक 

१. मानव धवकास 

सूचाङ्क 

इने्डक्स ०.५७४1
 ०.६४११ ०.४६६2 ०.७६०१ ०.८२०१  

२. जन्म हँुदाको 

अपेधक्षत आयज 

वषु ६९.७3 ७२.०१ ७२.१२४२ ७२३ ८५१  

३. गाहुस्थ्य 

प्रधतव्यन्तक्त 

आम्दानी 

यजएस 

डिर 

१०४७१ १९१७१  १२१००१ २२४९०१  

४. साक्षरता दर 

(१५ वषु िन्दा 

माधथ) 

प्रधतशत ५८१ ६९१ ५१.६१ ९८१ ९९१  

५. वेरोजगारी दर प्रधतशत ११.४१ ७.२१  ३१ १.८१  

६. धनरपेक्ष 

गररब्नीको 

रेखामजनीको 

जनसङ्ख्या  

प्रधतशत १८.७१ १५.३१  ०१ ०१  

७. आधथुक रूपिे 

सधिय 

जनसङ्ख्या 

प्रधतशत ३९.९4 ४२.५४     

८. धवपदबाट हुने 

वाधषुक क्षधत 

रकम 

रू 

हजारमा 

२,५४,२८,१२ ७३,४४,६१     

ख. धवषय के्षत्रगत गिव्य र सूचक 

                                                           
1  .व.आ) बागमती प्रदेशको पधहिो आवधिक योजना)२०७६(८१/२०८०-७७/, २०७६( 

2 बागमती प्रदेशको स्थानीय मानव धवकास प्रधतवेदन), २०१९( 
3 (पन्ध्ौ ंआवधिक योजना (आ. व. ७६/७७ - २०८०-८१), २०७६) 
4 (A Province with many Prospects - An Introduction to Bagmati Province , 2019) 
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ि 

िां. 

िूचक/ िक्ष्य एकाइ आिार वियिम्मको अवस्था योजनाको अन्त्यको अवस्था 

नेपाि प्रदेश स्थानीय िह नेपाि प्रदेश स्थानीय 

िह 

१. खाद्यान्न बािी 

उत्पादन 

(हजारमा) 

मे.टन ५३५५२३२5 ६९०९०२५     

२. काठको 

उत्पादन 

(िाखमा) 

ि.धम ५.५6  

 

 ८.४९३   

३. उद्योगबाट 

रोजगारीको 

धसजुना 

(हजारमा) 

सङ्ख्या ३२२८.४7 १२१८.४७     

४. 

 

धनयाुत आयात 

अनजपात 

अनजपात ०.०९8      

५. 

 

पयुटक 

आगमन 

(हजारमा) 

सङ्ख्या ११९७9      

६. पयुटन के्षत्रमा 

रोजगारी 

(हजारमा) 

सङ्ख्या ३७१.१४०10 १६१.६७४१०     

७. धवद्यजतमा 

पहँुच प्राि 

पररवार  

प्रधतशत ९०.७१ ९८.२१  १००१ १००१ १०० 

                                                           
5 (नेपािको जनसान्तन्ख्यक, सामाधजक, आधथुक तथा धवत्तीय न्तस्थधत (प्रदेशगत प्रोर्ाइि) , २०७५) 

6
 (आधथुक सवेक्षण २०७८/२०७९, २०७९) 

7 (राधष्टि य आधथुक जनगणना, २०१८) 

8 (Government of Nepal, Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Trade and Export Promotion Centre, 2022) 

9 (नेपाि पयुटन तथ्यांक, २०१९) 

10 (राधष्टि य आधथुक जनगणना २०१८ - धवशे्लषणात्मक प्रधतवेदन, २०२१) 
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ि 

िां. 

िूचक/ िक्ष्य एकाइ आिार वियिम्मको अवस्था योजनाको अन्त्यको अवस्था 

नेपाि प्रदेश स्थानीय िह नेपाि प्रदेश स्थानीय 

िह 

८. धवद्यजत 

उत्पादन क्षमता 

मे.वा. ७२५४४ 11 १०५६८१2 

 

    

९. 

 

धसधञ्चत 

के्षत्रर्ि 

(हजारमा) 

हेक्टर ७२८.४४७12 १९.५३६13 

 

    

१०. सडक धनमाुण 

िम्बाई (पक्की/ 

ग्रािेि/ िजिे) 

धक.मी       

११. 

 

इन्टरनेट 

प्रयोगकताु 

जनसङ्ख्या 

प्रधतशत ५८१ ७१.२१  १००१ १००१  

१२. साक्षरता दर 

(१५ वषु माधथ) 

प्रधतशत ५८१ ६९१  ९८१ ९९१  

१३. धवद्यािय 

(सामजदाधयक र 

संस्थागत) 

सङ्ख्या सामजदाधयक- 

२९०३५ 

संस्थागत – 

६५६६ 

सामजदाधयक- 

५२४३ 

संस्थागत – 

२१४५ 

सामजदाधयक- 

संस्थागत – 

   

१४. खजद िनाु दर प्रधतशत       

१५. क) आिारिूत 

तह (कक्षा १-८) 

प्रधतशत ९३३ ९३.५२13  ९९३ १००  

ख) माध्यधमक 

तह कक्षा (९-

१२) 

प्रधतशत ४३.९१ ४८.२१  ९५१ ९८१  

१६. काम गने उमेर 

समूहका 

प्रधतशत ३१३   ५०३   

                                                           
11  (Assessment of Hydropower Potential of Nepal, 2019) 
12 (धसंचाई गजरुयोजना, २०१९) 

13 (धशक्षा तथ्यांक, २०१८) 
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ि 

िां. 

िूचक/ िक्ष्य एकाइ आिार वियिम्मको अवस्था योजनाको अन्त्यको अवस्था 

नेपाि प्रदेश स्थानीय िह नेपाि प्रदेश स्थानीय 

िह 

प्राधवधिक र 

व्यावसाधयक 

धशक्षामा ताधिम 

प्राि 

जनसङ्ख्या 

१७. मातृ मृत्यजदर 

(प्रधत िाख 

जीधवत जन्म) 

जना २३९१ ७१.२१  २०१ १०१  

१८. बाि मृत्यजदर 

(प्रधत हजार 

जीधवत जन्म) 

जना ३९१ ३६१  ८१ ४१  

१९.  तौि कम 

िएका 

बािबाधिका (५ 

वषु मजनी) 

प्रधतशत २७१ १३.३१  २१ ११  

२०. आिारिूतस्तर 

खानेपानी 

सजधविाबाट 

िािान्तन्वत 

जनसङ्ख्या 

प्रधतशत ९१14   १००१६   

 उच्च मध्यम 

स्तरको 

खानेपानी 

सजधविा पजगेको 

जनसङ्ख्या 

प्रधतशत २०१ २११  ९५१ ९७१  

                                                           
14 (मन्त्रािय स्तरीय धवकास समस्या समािान सधमधतको बैठक तथा प्रथम चौमाधसक प्रगधत समीक्षा आ.व. २०७६/७७) 
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ि 
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िह 

२१. 

 

सरसर्ाइ 

सजधविा उपिि 

िरपररवार 

प्रधतशत ९९.७१६   १००१६   

२२. 

 

बैंक तथा 

धवत्तीय 

संस्थाको शाखा 

सङ्ख्या ३६७३५ १२६३५     

२३. जधमनमा 

मधहिाको 

स्वाधमत्व हुने 

पररवार 

प्रधतशत १९.७15      

२४. धवपदबाट मृत्यज 

हुने वाधषुक 

जनसङ्ख्या 

जना ५०९ ६१     

२५. धवपदबाट 

प्रिाधवत हुने 

पररवार 

सङ्ख्या 

सङ्ख्या ६५८३ ६९६     

२६. प्रकोपबाट 

कृधष के्षत्रमा 

िएको आधथुक 

क्षधत (वाधषुक) 

रू 

हजारमा 

      

२७. प्रकोपबाट 

खानेपानी 

संरचनामा 

िएको क्षधत 

(वाधषुक) 

वटा       

                                                           
15 (Securing Women’s Land and Property Rights in Nepal, 2022) 
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िह 

२८ प्रकोपबाट 

पूवाुिारमा 

िएको क्षधत 

(वाधषुक) 

वटा       

 

3.10.  गाउँपातिकाको िितरगि तवत्तीय अवस्था  

कृधष पशजपािन, पयुटन, व्यापार व्यावसाय, धवद्याथी, सावुजधनक तथा नीधज के्षत्रको नोकरी वा सेवा के्षत्रमा 

आबद्ध माधनसहरुको आिारमा समजदाय र पाधिकाको बस्तजन्तस्तधथमा र्रक पदुछ । माधनसका अनधगन्ति 

आवश्यकता र आकांक्षाहरु हुन्छन् र धत अनधगन्ति आवश्यकता र आकांक्षाहरु एक्लो प्रयासिे पररपूधतु गनु 

सधकनै्दन र यसका िाधग सामजधहक प्रयत्नहरुको  समन्वय, सहकायु, आपसी सेवाको आदान प्रदानको संयन्त्र 

धनमाुण हुन पजग्दछ । त्यस्ता संयन्त्रहरु टोि, समजदाय, पाधिका, धजल्ला, प्रदेश हँुदै देशिर पजधगरहेका हुन्छन 

। त्यस्ता संयन्त्रहरुको पररचािन, समन्वय, सहकायु, सहिाधगताको िाधग सांगठधनक संरचनाको आिार 

तयार िएका हुन्छ । यसिे जनआकांक्षाहरुको समािन हेतज कायुहरु गरररहेका हुन्छन् । स्थानीय समजदायमा 

बसोबास गने माधनसहरुका आवश्यकता र आकांक्षाहरुको पररपूधतुका िाधग पाधिका मजख्य संयन्त्र हो । 

वस्तज तथा सेवा उत्पादन गने, वस्तज धवधनमय गने, सेवा उपिोग गने, वस्तज तथा सेवाका पररपाटीको धवकधसत 

रुप नै अधहिेको वस्तज तथा सेवा बजार हो । यसिे स्थानीय आधथुक इकाइहरुको (व्यन्तक्त, समाज, स्रोत सािन, 

उद्योग व्यापार, आयात धनयाुत आधद) खाका तयार गछु र समजदाय स्तरका धनजी, सामजदाधयक र सावुजधनक 

धनमाुण तथा सेवाका सबै धियािापहरुको धवत्तीय धसमाङ्कन (धनजी, सामजदाधयक र सरकारी के्षत्रको धवत्तीय 

स्तर धनिाुरण) गछु । आधथुक तथा सामाधजक धवकासका िाधग चाधहने धवत्तीय स्रोत जजटाउन सरकारिे 

राज्यका धवधि तथा कानूको सीमा धित्र रहेर यी नै आधथुक इकाईहरुबाट राजस्व प्राि गछु ।   

राजस्वको आकार तथा पररमाण आधथुक इकाईहरुको धवधत्तय आकारमा िर पने धवषय िएकािे प्राकृधतक 

स्रोत, आधथुक स्तर र राजस्व पररमाणको बीचमा प्रत्यक्ष आनजपाधतक सम्बन्ध रहन्छ । गाउँपाधिकाको आफ्नै 

आिररक स्रोतहरुका साथै संि र प्रदेशबाट प्राि हुने धवधिन्न प्रकार अनजदानहरु, धनजी, सावुजधनक 

धनकायहरुसँगको साझेदारीबाट हुने आयहरुिाई पाधिकािे प्राथधमक के्षत्रहरुमा िगानी गदै आईरहेको छ । 

गाउँपाधिकािाई सम्पन्न बनाई गाउँपाधिका धित्र बसोबास गने नागररकको  जीवनस्तरमा गजणस्तररय 

पररवतुन ल्याउनज,  गजणस्तरीय सेवा प्रवाह गनजु, उपिि स्रोत सािनहरुको प्रिावकारी व्यवस्थापन गनजु, 

स्थानीय पयाुवरण, जैधवक धवधविताको संरक्षण गनजु, संिाधवत प्रकोपबाट हुने क्षधत नू्यनीकरण गरर 
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नागररकहरुको िय रधहत वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सजधनधित गनजु जस्ता कायुमा आवश्यक पने 

धवधत्तय व्यवस्था गनु पाधिकािे धवत्तीय अनजमान र प्रके्षपण गनजु सर्ि योजना कायाुन्वयनका िाधग आवश्यक 

छ । धवधत्तय क्षमताको आकिन र धवधत्तय क्षमतामा वृन्तद्धिे मात्र िधक्षत कायुिमहरुको कायाुन्वयन हुन सके्न 

िएकोिे यस योजनामा धवधत्तय धवशे्लषणिाई महत्वपूणु माधनएको छ ।  

गाउँपाधिकािे आिररक राजश्व, राजस्व बाँडर्ाँडबाट प्राि हुने रकम, धवत्तीय समाधनकरण अनजदान, सशुत 

अनजदान तथा धवशेष कायुिमका िाधग संिीय र प्रदेश सरकार तथा अन्य केन्तन्द्रय धनकायबाट प्राि हुने 

धवधिन्न अनजदान तथा सहयोगबाट आधथुक स्रोत एधककृत गरर धवकास तथा सेवा प्रवाहका कायुहरुमा खचु 

धवधनयोजन गरररहेको छ । स्थानीय धवकासको पँूजीगत खचु बढाउन एकातरु् आिररक राजश्व र समग्र 

स्रोतको दायरा बढाउनज पने बाध्यता छ िने अको तरु् गाउँपाधिकाको खचु गने क्षमता समेत वढाउनज पने 

आवश्यकता छ । आवधिक योजना बनाउँदा गाउँपाधिकािे अनजदान, सहयोग, साझेदारी, िागत सहिाधगता 

तथा आिररक आय िमशैः  धवस्तार गदै जाने रणनीधत धिएकोिे आगामी वषुहरुमा बजेटरी खचु र गैरवजेटरी 

खचु समेतबाट िमशैः  क्षमता बढाउदै िानज आश्यक छ ।   

3.11. गाउँपातिकाको आन्तररक आय  

संि र प्रदेशबाट र्रक र्रक शीषुकमा गाउँपाधिकामा जाने बजेटको २५ प्रधतशत धहस्सा गाउँपाधिकािे 

आिररक स्रोतबाटै जजटाउनज पने कानजनी प्राविान छ । तर यस गाउँपाधिकािे आ. व. २०७७।७८ मा 

आिररक आम्दानी जम्मा आयको २२.५९ प्रधतशत मात्र संकिन गरेको छ । संि र प्रदेशबाट प्राि हुने 

स्रोतको बढोत्तरी गनु गाउँपाधिकािे आिररक आम्दानीमा सजिार गनजु अधनवायु हुने देखाउँछ । हाि 

गाउँपाधिकािे र्रक र्रक शीषुकमा अनजदान तथा आय प्राि गदै आएको देन्तखन्छ । 

१ नेपाि सरकार समानीकरण अनजदान  

२ नेपाि सरकार सशतु अनजदान  

३ नेपाि सरकार समपूरक अनजदान  

४ नेपाि सरकार धवशेष अनजदान  

५ संिीय राजस्व बाँडर्ाँड  

६ प्रदेश सरकार समानीकरण अनजदान  

७ प्रदेश सरकार सशुत अनजदान  

८ प्रदेश सरकार समपजरक अनजदान  

९ प्रदेश सरकार धवशेष अनजदान  

१० प्रदेश सवारी सािन कर बाँडर्ाँड  

११ प्रदेश अन्य आय 
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११ आिररक स्रोत  

१३ नेपाि पयुटन बोडु 

१२ धवधवि (मौज्दात समेत)  

 

3.12. गाउँपातिकाको तवत्तीय स्रोि र आय अनजिान  

गाउँपाधिकािे धवगतका बषुहरुमा गरेको स्रोत बाँडर्ाँडको अवस्थािाई हेदाु सामाधजक धवकासमा १.३६ 

प्रधतशत, आधथुक धवकासमा ८.९८ प्रधतशत, पूवाुिार धवकासमा ७७.६ प्रधतशत, वन, वातावरण तथा धवपद् 

व्यवस्थापनमा ६.३५ प्रधतशतको गरेको देन्तखन्छ । पाधिकाको खचु गने प्रवृधतिाई धवशे्लषण गदाु  पूवाुिार 

धवकासिाई मात्र प्राथधमकता धदइएको देन्तखन्छ । यसरी खचुको सिजधित धवकासका िाधग स्रोतको धववेकपूणु 

र सिजधित रुपमा खचुको बाँडर्ाँड गररनज पदुछ । संि, प्रदेश र अन्य स्रोतबाट के कधत स्रोत प्राि हुन्छ िने्न 

कज रा धवगतका बषुहरुमा प्राि िएको स्रोतिाई आिार माधनएको छ । संि, प्रदेशबाट प्राि हुने आय 

राजनैधतक, सामाधजक, प्राधवधिक र पररन्तस्थधतगत कज रामा िर पदुछ । कज नैपधन स्थानीय तहको आिररक 

स्रोत धदगो र पाधिकाको योजना अनजसार अनजमान, प्रके्षपण र वृन्तद्ध गनु सधकन्छ । त्यसको िाधग पाधिकाहरुिे 

राजश्व सजिार कायुयोजनाको तजजुमा गरर आिररक स्रोत बढाउन र धनयधमत आय स्रोत प्राि गनु सधकन्छ ।  

अन्तररक आयको प्रके्षपण   

गाउँपाधिकाको राजश्व सजिार कायु योजना २०७८ कायाुन्वयनमा िई सकेको सन्दिुमा यस योजनािे उक्त 

योजनािे गरेको प्रके्षपणिाई नै आिार मानेको छ । सो प्रके्षपण अनजसार आ.ब. २०७७/२०७८ को आिररक 

आयको झणै्ड दोब्बर हुने अनजमान गरी आ.ब. २०७८/२०७९ मा कररव ४ करोड ८५ िाख अनजमान गरेको छ 

िने आ.ब. २०७९/२०८० देन्तख ५.६६ प्रधतशतिे वृन्तद्ध िई  कररव ४ करोड ९२ िाख, आ.ब. २०८०/२०८१ मा 

५ करोड १० िाख, आ.ब. २०८१/२०८२ मा ५ करोड ६० िाख र आ.ब. २०८२/२०८३ मा ६ करोड १५ िाख 

अनजमान गररएको छ । यस योजनािे  राजश्व सजिार कायु योजना २०७८ को प्रिावकारी कायाुन्वयनमा जोड 

धदएको छ ।  

 

3.13. के्षत्रगि योजना प्राथतितककरण र बजेट अनजिान 

3.13.1. गाउँपातिकाको तवत्तीय स्स्थति  

कज नैपधन योजना सर्ि हुनको िाधग धवत्तीय सजधनधितता अधनवायु शतु हो । धवधत्तय व्यवस्थापन धवना गररएको 

योजनािे साथुकता पाउन सकै्दन । धवधत्तय सजधनधितता धवना बनाइएका योजनाहरु दस्तावेजको रुपमा मात्र 

कायम हुन्छन् । नेपािमा जधतपधन योजनाहरु बनेका छन् धत योजनाहरु धवधत्तय सजधनधितता निएका कारण 

सर्ि हुन नसकेका हुन । पाधिकाको योजना तजजुमा िममा कधतपय प्रके्षपण धवगतिाई हेरेर र कधतपय 
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अनजमान िधवष्यमा हुन सके्न स्रोतको बढोत्तरीका आिारमा गररएको छ । कधतपय योजनाहरुबाट अपेधक्षत 

उपिन्ति प्राि गनु नसक्नजको पछाधड धवत्तीय सजधनधितता नहुनज मजख्य कारण हो । वस्तजपरक धवत्तीय धवशे्लषण 

हुनज र प्रिावकारी धवत्तीय अनजसासन कायम गनु सके्न हो िने योजना कायाुन्वयनबाट योजना अनजसार नै हुने 

देन्तखन्छ ।  

योजना अिरगत आगामी वषुहरुमा कज न शीषुकमा कधत अनजदान वा राजस्व प्राि हुन सतछ िने्न आिार 

धवगतका वषुहरुमा िएको खजद आयिे धदन सतछ र गत आ.व.हरुमा िएको आयिाई आिार मानेर आगामी 

वषुहरुमा हुने आयको पूवु अनजमान गररएको छ । पञ्चकन्या गाउँपाधिकाको आवधिक योजना (आ.व. 

२०७९/८०-२०८३/८४) तयार गदाु योजना पधहचान तथा योजना प्राथधमधककरणसंगै योजना कायाुन्वयनका 

िाधग आवश्यक पने बजेट र त्यसको धवत्तीय स्रोत पधन पधहचान गररएको छ ।  आगामी बजेट प्रके्षपण गदाु 

धवगतको धवधत्तय न्तस्थधतिाई आिार माधनएको छ ।  

ताधिका 8: गाउँपाधिकाको आयको धववरण   

 आतथयक विय २०७६/०७७ 

)यथाथय( 

 २०७७/०७८  

(अनजिातनि(  

२०७८/०७९  

)प्रके्षतपि( 

आिररक स्रोत ११,२४४,०६५.१० ६,१२२,५९४.०० ९,४५९,३००.०० 

कर राजस्व       

गैर कर राजस्व       

अनजदान       

संिबाट प्राि अनजदान       

धवत्तीय समानीकरण अनजदान ७४,६००,०००.००   ८०,६००,०००.०० 

शशतु अनजदान (धवषयगत) १११,७८८,०००.००   १४६,१००,०००.०

० 

शशिय अनजदान )िांर्ीय योजना(     १३८,८००,०००.०

० 

शशिय अनजदान )स्थानीय 

योजना( 

    ७,३००,०००.०० 

समपजरक अनजदान  १२,०००,०००.००   ८,३००,०००.०० 

धवशेष अनजदान १०,०००,०००.००   ४,२००,०००.०० 

अन्य सरकारी अनजदान       

सामाधजक सजरक्षा ित्ता       

प्रदेशबाट प्राि अनजदान       

धवत्तीय समानीकरण अनजदान ८,७४८,९३७.००   ६,२५७,०००.०० 

शशतु अनजदान (धवषयगत) १२,१५७,०००.००   १६,८१९,०००.०० 
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 आतथयक विय २०७६/०७७ 

)यथाथय( 

 २०७७/०७८  

(अनजिातनि(  

२०७८/०७९  

)प्रके्षतपि( 

शशिय अनजदान )प्रदेश योजना(       

शशिय अनजदान )स्थानीय 

योजना( 

      

ििपजरक अनजदान  १९,८००,०००.००   २९,९८७,०००.०० 

तवशेि अनजदान ११,८३९,०००.००     

अन्य सरकारी अनजदान       

अिर स्थानीय तहबाट प्राि 

अनजदान 

      

राजस्व बाँडर्ाँड       

राजस्वबाँडर्ाँड ( संि ३५,५१२,९०९.३७   ५२,७८५,०००.०० 

राजस्वबाँडर्ाँड( प्रदेश ९,१८६,३४९.५५   ११,९३९,३८९.६० 

संधचतकोषमा जम्मा रहेको रकम       

बैक मौज्दात १८,७५०,३५६.६६     

नगद िौज्दाि     १५००००००.०० 

 जम्मा ३३५,६२६,६१७.६

८ 

५००,९२७,०००.०० ३८१,४४६,६८९.

६० 

 (पञ्चवषीय प्रगधत प्रधतवेदन , २०७८) 

गाउँपाधिकाको आ व. २०७६/०७७ को पजँजीगत खचुिाई हेदाु सबै िन्दा बढी खचु िौधतक पूवाुिारमा गनेको 

छ । पाधिकािे कज ि बजेटको कररब ७७.६० % बजेट िौधतक पूवाुिारमा खचु गने गरेको देन्तखन्छ । त्यसैगरी 

आधथुक के्षत्रमा ८.९८ , सामाधजक के्षत्रमा १.३६, वन वातावरण के्षत्रमा ५.७१ % र संस्थागत तथा सजशासनमा 

६.३५ % खचु गने गरेको देन्तखन्छ ।    

ताधिका 9: गाउँपाधिकाको आ.व. २०७६/७७ को व्यय धववरण  

व्यय तशियक आ.व. २०७६/०७७ को व्यय प्रतिशि   

सामाधजक      १५,००,०००.००   १.३६ 

तशक्षा 
  

स्वास्थ्य िथा पोिण 
  

खेिकज द १५,००,००० 
 

आधथुक  ९९,००,०००.००   ८.९८ 

कृति िथा पशजपािन     ४३,००,०००.००   
 

उद्योग, व्यपार िथा आपूतिय  
  

पययटन, िांसृ्कति िथा िम्पदा      ५६,००,०००.००  
 

श्रि रोजगारी िथा िािातजक िजरक्षा 
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पूवाुिार     ८५५५००००.००  ७७.६० 

वस्ती, आवाि, भवन िथा िावयजतनक तनिायण       ७३०००००.००   
 

िडक, पजि िथा यािायाि   ४६९०००००.००  
 

खानेपानी िथा िरिफाई      ५२५००००.००  
 

तिांचाई    २०,००,०००.००  
 

जिस्रोि, तवद्यजि िथा वैकस्िक उजाय        २०,००,०००.०० 
 

बैकस्िक उजाय     २०२०००००.००   
 

िूचना िांचार िह प्रतवति 
  

अन्य       ४०००००.००   
 

परािशय       १५०००००.०० 
 

वन, वातावरण तथा धवपद व्यवस्थापन      ६३०००००.००  ५.७१ 

वन िथा जैतवक तवतवििा  
  

भू-िांरक्षण िथा जिािार िांरक्षण  
  

वािावरण िथा फोहोरिैिा व्यवस्थापन  
  

तवपद जोस्खि नू्यनीकरण  
  

सजशासन तथा संस्थागत      ७००००००.००  ६.३५ 

स्थानीय नीति, ऐन िथा िजशािन 
  

िँगठन तवकाि 
  

िानव स्रोि तवकाि  
  

तवत्तीय व्यवस्थापन  
  

राजस्व िजिार िथा तवत्तीय व्यवस्थापन  
  

आकन्तिक खचु     ७८०००००.००  
 

   

जम्मा    ११८०५००००.००  
 

(पञ्चवषीय प्रगधत प्रधतवेदन , २०७८) 

3.13.2. आगािी पाँच वियको तवतत्तय अनजिान   

गत आधथुक वषुहरुमा िएको समष्टीगत आय र के्षत्रगत  चािज तथा पँूजीगत खचुको ढाँचामा आगामी पाँच 

आ.व. हरुमा हुने चािज तथा पँूजीगत खचु प्रके्षपण गररएको छ । आ. व. २०७८।७९ िाई आिार वषु मानेर 

प्रके्षपण गररएको यो तथ्याङ्क धवगत वषुहरुमा िएको आय, छज धट्टएको शीषुकगत खचु र िएको िगानीमा जे 

जस्तो अनजपात धथयो त्यसकै आिारमा आय ब्यय अनजमान गररएको छ । आगामी पाँच वषुको धवत्तीय प्रके्षपण 

धनम्न मान्यताहरुको आिारमा गररएको छ ।   

क. आिार वषु २०७८।७९ मा जम्मा बजेटको के्षत्रगत रुपमा जधत प्रधतशत बजेट धवधनयोजन िएको छ 

बाँकी वषुहरुमा पधन सोही अनजसार धवधनयोजन गररएको छ ।   

ख. अनजमाधनत व्यय प्रके्षपण गदाु अनजमाधनत आयको प्रके्षपण औषत वृन्तद्धदरिाई नै कायम गररएको छ 

।   
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ग. जम्मा बजेटबाट पँूधजगत बजेट प्रके्षपण गररसके बाँकी रकमिाई चािज खचुको रुपमा अनजमान 

गररएको छ । 

ताधिका 10:  गाउँपाधिकाको आगामी ५ वषुको धवत्तीय अनजमान  

   

आतथयक विय  

आिार 

वषु 

२०७८/७९  

प्रके्षतपि व्यय अनजिान 

प्रके्षतपि व्यय )चािज( 

२०७९/८० २०८०/८१  २०८१/८२  २०८२/८३  २०८३/८४  

चािज खचय िौज्दाि 

ििेि )जम्मा( )क(  

      

के्षत्रगि योजना  आिार 

वषु 

प्रके्षधपत ब्यय (पजँधजगत) 

आतथयक विय  २०७८/७९  २०७९/८० २०८०/८१  २०८१/८२  २०८२/८३  २०८३/८४  

आतथयक के्षत्र        

कृति  पशजपांक्षी िथा 

ित्स्य तवकाि  

      

भूति व्यवस्था, 

िहकारी िथा गररबी 

तनवारण  

      

श्रि िथा रोजगारी         

बैङक िथा तवत्तीय 

िांस्था   

      

पययटन – ग्रािीण िथा 

स्थानीय पययटन  

      

उद्योग, व्यापार र 

आपूतिय व्यवस्था  

      

िािातजक के्षत्र        

तशक्षा         
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स्वास्थ्य, पोिण िथा 

खाद्य िजरक्षा  

      

यजवा िथा खेिकज द         

अने्विण िथा 

तिजयनात्मकिा  

      

खानेपानी िथा 

िरिफाइ   

      

िङ्ैतगक िथा 

िािातजक ििावेतशिा   

      

ितक्षि वगय उत्थान – 

ितहिा बािबातिका 

िथा जेष्ठनागररक  

      

भािा, िांसृ्कति, किा 

िातहत्य   

      

भौतिक पूवायिार        

आवाि िथा बस्ती 

तवकाि   

      

िडक िथा यािायाि        

तिांचाई         

तवद्यजि िथा वैकस्िक 

उजाय   

      

िञ्चार िथा िूचना 

प्रणािी   

      

िावयजतनक तनिायण         

वन, वािावरण िथा 

तवपद व्यवस्थापन  

      



 

 

स्थानीय तहको आवधिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )                                                  पञ्चकन्या गाउँपाधिका  

अन्तिम  प्रधतवेदन   40 

वन तवकाि िथा 

व्यवस्थापन  

      

जिािार िथा जैतवक 

तवतवििा िांरक्षण   

      

वािावरण िांरक्षण िथा 

प्रदूिण तनयन्त्रण   

      

जिवायज पररवियन 

अनजकूिन िथा 

नू्यनीकरण  

      

पतहरो िथा भूक्षय 

तनयन्त्रण   

      

तवपद िचेिना, उद्धार 

िथा पूनस्थापना    

      

िोकिन्त्र, िजशािन 

िथा शास्न्त िजरक्षा  

      

िावयजतनक िथा 

िािजदातयक नेिृत्व 

तवकाि   

      

नीति िथा कानजन 

िजजयिा   

      

योजना िजजयिा र 

कायायन्वयनिा 

जनिहभातगिा   

      

तनयिनकारी 

िांरचनाहरुको 

प्रवद््रिन   

      



 

 

स्थानीय तहको आवधिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )                                                  पञ्चकन्या गाउँपाधिका  

अन्तिम  प्रधतवेदन   41 

िािातजक िेितििाप 

र शास्न्त िजरक्षा   

      

पारदतशयिा र 

आन्तररक तनयन्त्रण 

प्रणािी   

      

योजना अनजगिन िथा 

िूल्याङ्कन  

      

जम्मा )ख(        

कज ि बजेट )क+ख(        

  

आिार वषु आ. व. २०७८/७९ मा अनजमान गररएका धवधिन्न शीषुगत व्ययहरुमा औषतमा २०७९/८० को िाधग     

प्रधतशत वृन्तद्धदर कायम गररएको छ िने आ. व. २०८०/८१ मा औषत .....प्रधतशतको  वृन्तद्धदर  कायम हुने 

अनजमान गररएको छ ।  त्यसै्त आ.व. २०८१/८२ मा औषत वृन्तद्धदर .....   प्रधतशत  प्रके्षपण गररएको छ । आ. 

व. २०८२/८३ मा औषत ..... प्रधतशत  प्रके्षपण गररएको छ िने आ. व. २०८३/८४ मा औषत ..... प्रधतशत  व्यय 

प्रके्षपण गररएको छ ।  

आ.व. २०८३/८४ मा ..... प्रधतशत को वृन्तद्धदर कायम गरी जम्मा पँूधजगत िगानी रु. .... ...पजगे्न अनजमान गररएको 

छ । के्षत्रगत रुपमा सवैिन्दा बढी रकम धवधनयोधजत िएको सामाधजक के्षत्रमा जम्मा बजेटको  .....  प्रधतशत, 

आधथुक के्षत्रमा जम्मा बजेटको  ..... प्रधतशत, िौधतक पूवाुिार तरु् जम्मा वजेटको .....प्रधतशत र अन्त्यमा 

धवधवि शीषुक अिगुत जम्मा बजेटको ..... प्रधतशत धवधनयोजन गररएको छ । यसरी धवधनयोजन गरी बाँकी 

रहेको बजेटिाई चािज खचु (मौज्दात समेत) िनेर छज ट्याइएको छ । 
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पररचे्छद 4: आतथयक के्षत्र 

4.1. कृति िथा पशजपािन 

4.1.1. पृष्ठभूति 

कृधष के्षत्र नेपािको अथुतन्त्रको महत्वपूणु अंग हो । हाि मजिजकमा कृधषको यान्तन्त्रकीकरण, आिजधनकीकरण 

र व्यवसायीकरण गने उदे्दश्यिे २० वषीय कृधष धवकास रणनीधत  सन् २०१५-२०३५ ) कायाुन्वयनको चरणमा 

छ । यसका साथै जैधवक खेतीको धवकासका धनन्ति प्रधवधि धवकास, सामजदाधयक तथा सहकारी संस्थाहरूको 

क्षमता धवकासका कामहरू िइरहेका छन् ।  

प्रदेश सरकारको कायु के्षत्रमा कृधष उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कायुिमहरू, प्रिानमन्त्री कृधष 

आिजधनकीकरण पररयोजनाका पकेट, ब्लक, जोन र सजपरजोन धवकास कायुिमस कृधषउपजको नू्यनतम 

समथुन मूल्य धनिाुरण र कायाुन्वयनस कृधष र पशजपन्छी धबमासम्बन्धी योजना र कायाुन्वयन, सहुधियत दरमा 

कृधष ऋणको व्यवस्था, कृधष र्ामु केन्द्रहरूको धवकास र व्यवस्थापन, कृधष तथा पशज रोगको धनदान 

प्रयोगशािा व्यवस्थापन र धनयमन, कृधषजन्य वस्तज, सेवा र प्रधवधिको गजणस्तर धनिाुरण र प्रमाणीकरण, 

सामूधहक खेती प्रणािीको धवकासजस्ता धवषयहरू पदुछन् ।)स्रोि : खाद्य िथा पोिण िजरक्षा योजना 

२०७७/७८- २०८१/८२( 

गाउँपाधिकाको कज ि जनसंख्याको ४५.३८% जनसंख्यािे मजख्य पेशाको रुपमा कृधष तथा पशजपािन अगािेको 

छ । यस पाधिकामा अन्नबािीमा िान, मकै, कोदो, गहँु र नगदे बािीमा अिैची, अम्लीसो, िसजन, अदजवा, बेसार, 

अकबरे खजसाुनी, दिहन बािीमा मास, मस्यांग, िटमास, केराउ, धसधम, बोडी तथा तरकारी बािीमा आिज, 

बन्दाकोिी, काउिी, मजिा, साग, इस्कज स, टमाटर, रहेका छन् । त्यसैगरी र्िर्ज ि खेतीमा धकवी, एिोकाडो, 

सजििा, आँप, धिची, कागती, मजख्य हुन् । केधह वािी बाहेक अन्य उत्पादन िरायसी प्रयोजनका िाधग मात्र 

प्रयोग गररन्छ।  

4.1.2. ििस्या िथा चजनौिी 

ििस्या 

 परम्परागत धनवाुहमूखी खेधत प्रणािी  

 बाहै्र मधहनामा धसंचाईको सजधबिा उपिि निएको  

 आिजधनक एवम् उन्नत मि तथा धबउ धबजनको समयमा पयाुि मात्रामा उपिि नहुने 

 आिजधनक कृधष ताधिमको अिाव  

 दक्ष प्राधवधिकको अिाव 

 यान्तन्त्रकरणको िाधग आिजधनक उपकरणको कमी  

 कृधष उत्पादनको उधचत मूल्य नपाउने  
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 कृधष उपज िण्डारणको कोल्ड स्टोरेज, धचस्यान केन्द्रको  कमी  

 कृधष उपजको िाधग बजारको चरम अिाव  

 रोजगारीको िाधग यजवाको धवदेश पिायन तथा िएका यजवा पधन कृधष पेशामा आकधषुत नहुनज  

चजनौिी 

 पयाुि मात्रामा सडक/बाटोिाटोको धवकास धनमाुण नहुनज। 

 िौगोधिक बनोटका कारण खेतीयोग्य जधमन िेरै जसो धिरािो हुनज। 

 कृधष सडकको कमी।  

 परम्परागत खेधत प्रणािी। 

 यजवाको धवदेश पिायन तथा िएका यजवा पधन कृधष पेशामा आकधषुत नहुनज। 

 बाढी, पधहरो र िू-क्षयको नकारात्मक प्रिाव। 

 खधचुिो धसचाई धवधि अपनाउनज पने।  

 जंगिी जनावरबाट (बाँदर,बँदेि,मृग,स्याि आधद ) नोक्सान पजयाुउनज। 

 आिजधनक कृधष ज्ञान तथा सीपको कमी । 

4.1.3. िांभावना िथा अविर 

िम्भावना 

 बाँझो रहेको जधमन खेतीपातीमा प्रयोग गनु सधकने। 

 धिफ्ट प्रधवधिबाट धसँचाई गनु सधकने। 

 अण्डा र दूिमा आत्मधनिुर िएको हुनािे धनयाुत गनु सधकने। 

अविर  

 कृधष उत्पादनको िाधग राजिानी , धजल्ला केन्द्र िगायतका ठज िा शहरहरु नधजक रहेको। 

 िौगोधिक धवधविता िएकोिे धवधिन्न थरीका कृधष उत्पादन,र्िरू्ि तथा पशजपािन गनु सधकने।  

 स्थानीय स्तरमा श्रमशन्तक्तको समस्या नहुने । 

4.1.4. कृति के्षत्रको तवकाि योजना  

4.1.4.1. िोच 

आधथुक समृ्मन्तद्धको आिार कृधष के्षत्रको धवकास  

4.1.4.2. िक्ष्य  

खाद्यन्न, र्िरू्ि तथा पशज जन्य उत्पादनमा आत्मधनिुर िई धनयाुत समेत गने । 
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4.1.4.3. उदे्दश्य  

१. आिजधनक कृधष प्रणािी बारे कृषकिाई ताधिम प्रदान गनजु, परम्परागत धनवाुहमूखी खेतीको अन्त्य 

गनजु, कृधषिाई आिजधनकीकरण,यांधत्रकरण एवं ब्यवसायीकरण गदै जानज, 

२. कृषकिाई उत्पादनको उधचत मूल्य धदन धवचौधियाको अन्त्य गनजु, 

३. धिफ्ट िगायत सम्भाब्य नधद नािा,मूि आधदबाट धसँचाईको सजधबिा सजधनन्तस्चत गनजु, 

४. समयमा पयाुि मात्रामा धबउ धबजन,मि उपिि गनजु, 

५. दक्ष प्राधवधिकबाट आवश्यकता अनजसार कृधष सेवा उपिि गनजु, 

६. बेरोजगार यजवािाई धवधिन्न सहुधियत प्याकेज (ऋण, जधमन, ताधिम, उपकरण) मारु्त कृधष 

पेशामा आकधषुत गनजु ।   

4.1.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति काययनीति 

१.१  कृधषको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृन्तद्ध गने । 

 

 

१.१.१  कृधष उत्पादन के्षत्र धनिाुरण गरी प्रधवधि, 

पूवाुिार, धसँचाइ, यन्त्र उपकरण, ऋण, धबमा, 

मि, उन्नत धबउधवजन तथा धवरूवा िगायतका 

वस्तज तथा सेवाहरू सहज रूपमा उपिि 

गराउने व्यवस्था धमिाइनेछ । 

१.१.२ स्वस्थ्य बािी उत्पादन प्रवद््रिनको िाधग सबै 

वडाहरुमा बािी धशधवर केन्द्रहरु स्थापना गरर 

बाधि धवरुवा जाँच कायुिाई प्राथधमक्ताका साथ 

अधि बढाइनेछ । 

१.१.३ व्यवसाय दताु गरर आफ्नो व्यवसाय संचािन 

गरररहेका व्यावसाधयक कृषकहरुको सम्भाधवत 

क्षधत नू्यधनकरणको िाधग बािी धवमा 

कायुिमिाई प्रोत्साधहत गररनेछ । 

१.१.४ कृधष तथा पशजपन्छी जन्य उत्पादनिाइु 

बजारीकरणका िाधग धवशेष सजधविा धदइनेछ । 

१.१.५  संिीय कानजन अनजसार गाँउपाधिकाको  िू–

उपयोग नीधत र कानजन तजजुमा गरी कृधष िूधमको 

व्यवन्तस्थत प्रयोगमा जोड धदइनेछ । 
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रणनीति काययनीति 

१.१.६ िजिी कृधष प्रसार, प्रधवधि धवस्तार र कृषक 

अिरधिया कायुिमहरू सञ्चािन गनु 

प्रोत्साधहत गररनेछ । 

१.१.७ कृधष, दजि, मासज तथा माछाजन्य उद्योगहरू 

स्थापना तथा सञ्चाधित उद्योगको 

आिजधनकीकरण र क्षमता अधिवृद्रधि गररनेछ । 

१.१.८ आिजधनक उन्नत पशजहरूको उत्पानमा जोड धददै 

धकसानहरूिाइु दजग्ध र मासजजन्य उत्पादनमा 

प्रोत्साहन गररनेछ ।  

१.१.९ िाँसमा आिाररत पशजपािन व्यवसाय 

कायुिमिाइु प्रोत्साहन गररनेछ ।  

१.१.१० जधमन बाँझो राखे्न प्रवृधतिाइु धनरूत्साधहत 

गररनेछ । 

१.१.११ कृधष पेशािाई सम्मानजनक पेशाको रुपमा 

धवकास गनुको िाधग उतृ्कष्ट धकसान छनौट गरर 

धकसान सम्मान कायुिम अधि बढाइुनेछ। 

१.१.१२ व्यावसाधयक रुपमा कृधष पेशािाई धनरिरता 

धदन  गाउँपाधिका धित्रका कृषक, समूह, 

सहकारीिाई तरकारी खेती, र्िरू्ि खेती, 

सम्बन्धी वडा स्तररय ताधिम सञ्चािन  गररनेछ 

। 

१.२ व्यवसाधयक खेधतको िाधग जग्गा एकीकरणमा 

गाउँपाधिकाबाट सहजीकरण गने  

१.२.१ कृधष िूधमको संरक्षण र चक्लावन्दीिाइु 

प्रोत्साहन गदै साझेदारी, सामूधहक, सहकारी र 

करार खेतीिाइु प्रोत्साधहत गररनेछ । 

१.२.२ गाँउबासीहरूमा स्वरोजगारीको सृजना गनु एक 

गाँउ एक उत्पादनको नीधत धिइने छ । 

१.३ आिजधनक कृधष उपकरण खररदमा 

गाउँपाधिकाबाट सम्भव िएसम्म  आधथुक 

सहयोग गने । 

१.३.१ कृधष व्यवसायको आिजधनधककरण, थान्तन्त्रकरण 

र बजारीकरणमा जोड धदइुनेछ । 
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रणनीति काययनीति 

१.४ सामूधहक जमीनमा धबना धितो सरि एवं कम 

ब्याज दरमा ऋण धदने व्यवस्थाको िाधग 

गाउँपाधिकािे पहि गने । 

१.४.१ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थािे कृधष 

िगायतका उत्पादनशीि के्षत्रमा अधनवायु 

रूपमा किीमा ५० प्रधतशत ऋण प्रवाह गनजुपने 

व्यवस्था गररनेछ । 

१.५ धनयाुत योग्य एवं नगदे बािीिाई पकेट,ब्लक 

आधद जस्ता बृहत स्तरका व्यवसाधयक 

खेतीपातीप्रवदु्धन गनु धनजी के्षत्रको िगानी 

आकृष्ट गने । 

१.५.१ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थािे कृधष 

िगायतका उत्पादनशीि के्षत्रमा अधनवायु 

रूपमा किीमा ५० प्रधतशत ऋण प्रवाह गनजुपने 

व्यवस्था गररनेछ । 

१.५.२ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थािे कृधष 

िगायतका उत्पादनशीि के्षत्रमा अधनवायु 

रूपमा किीमा ५० प्रधतशत ऋण प्रवाह गनजुपने 

व्यवस्था गररनेछ । 

१.५.३ र्िरू्ि दशक अिुगत गाँउपाधिकामा 

धवरूवा रोपण अधियान कायुिम सञ्चािन गरर 

कृषकिाइु र्िरू्िको धवरूवामा ७५ प्रधतशत 

अनजदान प्रदान गरर व्यवसाधयक कृधष नीधत 

अविम्वन गररनेछ । 

१.६ कृधषको यान्तन्त्रकीकरण, सहजीकरण र 

बजारीकरणमा सहयोग गने । 

१.६.१ स्थानीय स्तरमा कृधष औजारहरू उत्पादन गनु 

धनजी के्षत्रिाइु प्रवदु्रिन गररनेछ । 

१.६.२ कृधष सामाग्री, अनजदान, धवमा, ऋण, शीत 

िण्डार, थोक धविी केन्द्र, बजारीकरण र कृधष 

सूचनामा धकसानको सहज पहँुच स्थापनामा 

जोड धदइनेछ । 

१.६.३ कृधष धवकासका िाधग अनजगमन तथा समन्वय 

गररनेछ । 

१.७ सामजधहक खेतीको प्रवद््रिन गने । 

 

१.७.१ प्रदेश सरकारको आवश्यक सहयोग र 

सहकायुमा धिखज र पञ्चकन्या गाउँपाधिकाका 

कृषकहरु सन्तम्मधित सामजधहक खेती प्रवद््रिन 
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रणनीति काययनीति 

कायुिम  र यसै्त प्रकृधतका अन्य सामजधहक खेती 

कायुिमहरु सजचारु गनु अन्य नागररकहरुिाई 

समेत प्रोत्साधहत  गररनेछ । 

२.१ सहकारी वा अन्य उपयजक्त तररका बाट 

धबचौधियाको अन्त्य गने । 

 

२.१.२ प्रते्यक वडाहरूमा गधठत कृषक समजहहरूिाइु 

कृधष सेवा केन्द्रको रूपमा धवकास गररनेछ ।  

३.१ धवधिन्न उपयजक्त प्रधवधिबाट खेती योग्य 

जधमनमा धसँचाइ उपिि गराउने । 

३.१.१  ठूिा धसँचाइ पररयोजना सम्भव निएका के्षत्रमा 

साना प्रकृधतका सतह, िूधमगत, थोपा, धिप्फ्फ्ट र 

अन्य वैकन्तिक धसँचाइ प्रधवधिबाट धसँचाइ 

सजधविाको व्यवस्था गररनेछ ।  

३.१.२ धसँचाइ सजधविा निएको के्षत्रमा बषाुतको पानी 

सङकिन गरी उपयोगमा ल्याउन पोखरी 

संरक्षण र धनमाुणिाइु अधियानको रूपमा 

सञ्चािन गररनेछ। 

४.१ कृषकहरूिाइु समयमा धबउ, धबजन,मि 

उपिि गराउन सहकारी तथा धनजी के्षत्रसँग 

समन्वय गने । 

४.१.१ समयमा धकसानिाई मि,धबउ धबजन धकट 

नाशक औषधि उपिि गनु गाउँपाधिकािे 

पहि गनेछ। 

४.२ रसायनीक मिको प्रयोगिाई नू्यधनकरण गरर 

प्राङ्गारीक मिको प्रयोगिाई बढोत्तरी गने । 

४.२.१ धवषादी रधहत प्राङगाररक खेती िाइु प्रोत्साहन  

गररनेछ । 

४.३ रसायधनक मिमा धदईदै आएको अनजदान 

िधमक रुपमा प्राङ्गाररक मि तरु् स्थानतरण 

गने । 

४.३.१ प्राङगाररक मि उत्पादनमा जोड धदइनेछ । 

५.१ कृधष शाखािाई सजदृढ गरी ताधिम तथा सेवा 

कृषकिाई उपिि गराउने । 

५.१.१ कृधष तथा पशजपािन सम्बन्धी प्राधवधिक 

परामशु उपिि गराउन प्राधवधिक 

जनशन्तक्तिाइ बढाइने छ । 

५.१.२ प्राधवधिक कमुचारीको क्षमता अधिवृन्तद्ध गने । 
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रणनीति काययनीति 

५.१.२ गाइु तथा बाख्रा पािन प्रवदु्धन कायुिमिाइु 

प्राथधमक्ताको साथ अगाडी बढाइुने छ । 

६.१ बेरोजगार यजवािाई कृधष के्षत्रमा स्वरोजगारीको 

अवसर प्रदान गनजु । 

६.१.१ यजवा िधक्षत कायुिमिाइु जोड धददै कृधष 

र्मुको धवकास गररने छ । 

६.१.२ बेरोजगार यजवािाइु माटो उपहार कायुिममा 

धनरिरता धदइुने छ । 

 

4.1.4.5. काययिि िथा आयोजना 

ि.ि. काययििहरू 

िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

१. पकेट तथा ब्लक प्रणािी अिगुत बृहत 

एवंम् व्यवसाधयक धहसाबिे खाद्यन्न, 

तरकारी,र्िरू्ि,नगदे बािी आधद  

खेधतगनुका िाधग सम्भाव्य सबै स्थान/ 

के्षत्रहरुमा कज न उपजकोिाधग जधमन 

उपयजक्त हुन्छ र त्यसबाट के कधत 

पररमाणमा उत्पादन हुन्छ सो धनिाुरण गने 

     

२. गाउँपाधिका कृधष शाखाको मातहतमा 

रहने गरर गाउँपाधिका धित्रका 

कृषकहरुको खेतबारीको माटो जाँचका 

िाधग माटो ल्यावको स्थापना गने 

     

३. प्रते्यक वडामा बािी धशधवर केन्द्र स्थापना 

गरर बाधि धवरूवा जाँच कायु सञ्चािन गने 

     

४. कृषकिे धवमा कम्पनीिाई बजझाउनज पने 

जम्मा धवमांक रकमको २० प्रधतशत रकम 

कृषकहरुिाई अनजदान स्वरुप उपिि 

गराउने 

     

५. खाद्यन्न उत्पादनमा वृन्तद्ध गनु धवद्यमान 

समू्पणु बाँझो जधमनहरुको िगत तयार 

गने। 
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ि.ि. काययििहरू 

िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

६. दजइु वटा नयाँ तरकारी संकिन केन्द्र 

स्थापना गने 

     

७. दजि संकिन केन्द्रहरूिाइु साझेदारीमा 

Chilling vat, Milk Analyzer, Milk Can, 

Weighing Machine धवतरण । 

     

८. Rainbow trout माछाको सम्भाव्यता 

अध्ययन तथा व्यवस्थापन सहयोग 

कायुिम 

     

९. माछापािनको िागी पोखरी धनमाुण 

सहयोग कायुिम । 

     

१०. पशज विशािा धनमाुण कायुिम      

११. गाँउपाधिकाको  िू–उपयोग नीधत र कानजन 

तजजुमा गने  

     

१२. िजिी कृधष प्रसार मारु्त कृषकहरूिाइु 

बािीमा िाग्न सके्न रोग, समािानका 

उपाय, प्राङगाररका मि प्रयोगको िाि 

आधद बारेमा धशक्षा धदने  

     

१३. दजग्ध संकिन केन्द्र स्थापना (बाँकी ४ 

वडामा) 

     

१४. ४०० धिटर सम्म दजि संकिन गने केन्द्रिाइु 

५० प्रधतशत साझेदारीमा ५०० धिटर 

क्षमताको धचधिङ भ्याट धवतरण 

     

१५. दजग्ध धचस्यान केन्द्र स्थापना      

१६. एक वडा एक धचस्यान केन्द्र स्थापना      

१७. गोठ तथा नस्ल सजिार कायुिम      

१८. िाँसको धबउ बेनाुमा अनजदानको व्यवस्था 

धमिाउने  

     

१९. उन्न्त पशज आहारको धबउ बेनाुको स्रोत 

केन्द्र स्थापना गरी सञ्चािन गनु समजहिाइु 

सहयोग गने 
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ि.ि. काययििहरू 

िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

२०. खेती योग्य जमीन बाझो राखे्निाइु जररवाना 

िगाउने 

     

२१. उतृ्कष्ट धकसान छनौट गरर धकसान सम्मान 

कायुिमको थािनी गने 

     

२२. प्रते्यक वडामा कृषक, समूह, सहकारीिाई 

तरकारी खेती, र्िरू्ि खेती, सम्बन्धी 

ताधिम प्रदान गने 

     

२३. स-साना जधमनमा बृहत रुपिे व्यवसाधयक 

खेधत गनजु आधथुक धहसाबिे उपयक्त नहुने 

हुनािे कज न कज न स्थान/के्षत्रहरुमा खेतीको 

िाधग जग्गा एधककरण गनु सधकन्छ सो को 

अध्ययन गने।  

     

२४. सामजधहक खेती गनु वातावरण धनमाुण गने      

२५. मौसम अनजकज ि अदजवा, कधर्, आिज, 

अिैंची, िान, मकै उत्पादन बढाउने 

     

२६. कृधषको आिजधनकीकरणको िाधग 

धकसानिाई उते्प्रररत गनु उपकरण 

खररदमा गाउँपाधिकािे सन्तिडी (आंधशक 

आधथुक सहयोग) प्रदान गने। 

     

२७. कृषकहरूिाइु आिजधनक कृधष औजार 

उपिि गराउने 

     

२८. बैंक तथा धवत्तीय संस्थाहरुबाट सामूधहक 

जमानीमा धबना धितो सरि एवं कम ब्याज 

दरमा ऋण धदने ब्यवथाको िाधग 

गाउँपाधिकािे पहि गने।  

     

२९. उपयजक्त ठाँउमा कृधष पकेट के्षत्र संचािन 

गने  

     

३०. कृधष उपज बजार केन्द्रको स्थापना      

३१. र्िरू्िको धवरूवामा ७५ प्रधतशत 

अनजदान प्रदान गने 

     

३२. एक वडा एक र्िर्ज ि केन्द्र स्थापना गने       
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ि.ि. काययििहरू 

िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

३३. धनरिर रूपमा दजिमा रू ३ र मासजमा रू 

५ अनजदान धदने 

     

३४. धबमा गरेका गाई िैसँी कृधत्रम गिाुिान गरर 

ब्याए पधछ सजते्करी पोषण ित्ता बापत 

सम्बन्धीत कृषकिाई रु ५००० नगद धदने 

     

३५. कृषक दताु व्यवस्थापन गने      

३६. कृधष तथा पशजपंधक्ष सम्बन्तन्ध तथ्याङक 

अध्यावधिक गने 

     

३७. प्रिावकारी रुपमा अधि बधढरहेको धिखज 

पञ्चकन्या गाउँपाधिकाका कृषकहरु 

सन्तम्मधित सामजधहक खेती कायुिमिाई 

थप प्रवद््रिन गनु 

     

३८. धबचौधियाको अन्त्य गनु सहकारी वा अन्य 

कज नै उपयजक्त तररकाबाट  कृधष 

उत्पादनको बजारीकरण गनु 

गाउँपाधिकािे सहजीकरण गने।  

     

३९. कृषक र उपिोक्ता बीच प्रत्यक्ष सम्पकु 

स्थाधपत गनजु 

     

४०. धिफ्ट धसँचाई गनु सधकने स्थान/के्षत्रहरु 

सम्भाव्यता अध्ययन गरी िागत तयार गने। 

     

४१. धसँचाईको सजधविा धवस्तार गनु 

गाउँपाधिकामा धवद्द्ाँमान समू्पणु 

नधद/नािाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन गरी 

क्षमता धनिाुरण गने। 

     

४२. समयमा धकसान िाई मि,धबउ धबजन धकट 

नाशक औषधि उपिि गनु सहकारी 

संस्थाहरुको स्थापना गने  

     

४३. रसायधनक मिको कारोवार गने यस 

गाउँपाधिका धित्रका १७ वटा सहकारी 

संस्थाहरुिाई सहुधियत प्रदान गनु 

“कारोवारमा आिाररत अनजदान” को 

व्यवस्था गने । 
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ि.ि. काययििहरू 

िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

४४. उक्त सहकारीहरुिे गरेको मिको 

कारोवारको िेखाजोखा गरर नगद अनजदान 

उपिि गराईने। 

     

४५. एग्रोिेटहरूको अनजगमन गने      

४६. स्थानीय महत्वका खाद्य तथा पोषण 

कायुिमिाइु प्रोत्साहन गने 

     

४७. सामजधहक धबउ धबकास कायुिम सञ्चािन 

गने  

     

४८. प्राङ्गारीक मि उत्पादन केन्द्र स्थापना गरर 

अगाुनीक खेधतिाई प्रवद््रिन गने  

     

४९. कृधष शाखाको समन्वयमा दक्ष प्राधवधिक 

जनशन्तक्त सम्भव िएसम्म गाउँपाधिकामा 

नै तयार गने (वातावरण तयार गनु )।  

     

५०. आिजधनक कृधष प्रणािीबारे धकसानिाई 

कृधष शाखाको पहिमा प्रदेश सरकारको 

सहयोग समेत धिएर ताधिम प्रदान गने 

(िटीमा वषुमा दजई पटक)। 

     

५१. कृषकहरूिाइु एकीकृत रूपमा प्राधवधिक 

सहायता  उपिि गराउने 

     

५२. धनशजल्क पशज स्वास्थ्य धशधवर संचािनमा 

ल्याउने 

     

५३. पशजसेवा केन्द्रहरूबाट पशज रोग धनदानिाइु 

प्रिावकारी बनाउन सबै सेवा केन्द्रहरूमा 

धवद्यजतीय सजक्ष्म दशुक यन्त्रको व्यवस्था 

गने  

     

५४. यजवा पिायन रोक्न र कृधषमा यजवािाई 

आकधषुत गनु गाउँपाधिकािे धनशजल्क 

जधमन उपिि गराइ धदने, 

     

५५ एक वडा एक सजिारीएको कृधष र्मु      

५६ कृधष र्मुको िाधग पजँजीको व्यवस्था 

गररधदने 

     



 

 

स्थानीय तहको आवधिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )                                                  पञ्चकन्या गाउँपाधिका  

अन्तिम  प्रधतवेदन   53 

ि.ि. काययििहरू 

िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

५७ प्रते्यक वडामा कृधषमा धनिुर ििजउद्यम 

कायुिममा यजवाहरूिाइु  संचािन गनु 

आकुधषत गनु अनजदान धदने  

     

५७ यजवाहरूिाइु पञ्चकन्या कोशेिी िर 

सञ्चिान गनु सहयोग गने  

     

 

4.1.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

पाँच वषु धित्र खाद्यन्नमा आत्मधनिुर हाधसि गरी धनयाुत गररनेछ।  र्िरू्ि,तरकारी,मासज, दूि आधदमा 

आत्मधनिुर हुनेछ। नगदे बािीको उले्लख्य उत्पादन हुनेछ। धसँचाई सजधबिा िेरै हदसम्म पूधतु िई सकेको 

हुनेछ। मि धबउ अिावको वतुमान अवस्थामा सजिार हुनेछ। प्राधवधवधिक जनशन्तक्तको व्यवस्थाबाट 

धकसानिाई आवश्यक कृधष सेवा प्राि िएको अवस्था हुनेछ।  कृधष उत्पादनको िाधग बजारको व्यवस्था िई 

सकेको अवस्था हुनेछ। कृधषको ब्यवसाधयकीकरण, यांधत्रकीकरण एवंम् आिजधनकीकरणमा सजिार िई 

परम्परागत खेती प्रणािीको प्राय: अन्त्य िइसकेको अवस्था हुनेछ ।  

 

4.2. पययटन 

4.2.1. पृष्ठभूति 

पयुटन उद्योगिे नेपािमा, धवशेष गरी देशको ग्रामीण के्षत्रमा जीवनस्तर उकास्न महत्वपूणु िूधमका खेधिरहेको 

छ। धवशाि प्राकृधतक सौन्दयुसँगै सांसृ्कधतक सम्पदाको धमश्रणका कारण पयुटन नेपािको प्रमजख उद्योग बन्न 

पजगेको छ ।  

धवशेषतया धहमािमा रहेको प्राकृधतक सौन्दयु, महत्वपूणु िाधमुक गिव्य र अनजपम सांसृ्कधतक तथा 

पजरातान्तत्वक सम्पदा नेपािको पयुटनका िाधग उच्च सम्भाधवत सम्पदा हुन् । नेपािको संधविानिे यी स्थान र 

सम्पदािाई पयुटकीय गिव्यका रूपमा धवकास गरी राधष्टि य अथुतन्त्रको प्रमजख संवाहकको रूपमा पयुटन 

धवकास गने नीधतहरू समावेश गरेको छ। रोजगारीका अवसरहरू अधिवृन्तद्ध, गररबी नू्यनीकरण र जनताको 

जीवनस्तरमा सजिार गरी आधथुक समृन्तद्धको िक्ष्य हाधसि गनु पयुटनिे महत्वपूणु योगदान पजयाुइरहेको हुनािे 

यो के्षत्रिाई अथुतन्त्रको प्रमजख संवाहकका रूपमा धिन सधकन्छ । 
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आधथुक वषु २०१८/२०१९ मा, पयुटक आगमन १.१९७ धमधियन धथयो; कज ि गाहुस्थ्य उत्पादनमा पयुटनको 

योगदान २.७ प्रधतशत धथयो; २००,००० माधनसहरूिे प्रत्यक्ष रोजगारी पाए; औसत पयुटकिे प्रधत व्यन्तक्त प्रधत 

धदन अमेररकी दिर ४८ खचु गरे, र बसे्न औसत िम्बाइ १२.७ धदन धथयो। कोधिड–१९ को महामारीका बेिा 

पयुटकको आवतजावत ठप्प हँुदा पयुटन उद्योगमा नराम्रो असर परेको छ । सन् २०१९/२०२० मा पयुटक 

आगमन धवगतका वषुहरूको तजिनामा ८० प्रधतशतिे िटेको छ । यसिे पयुटन व्यवसायीिाई ठूिो असर 

गयो र िेरै बेरोजगार िए। २०२१ को अन्त्यमा आउँदै गदाु पयुटनिे गधत धिएको छ र अब धबस्तारै पजन: सजरु 

हँुदैछ। यसिे  रे्रर जनतािाई जीधवकोपाजुन गने अवसर धदएको छ ।  

महामारीको समयमा नेपािको िेरै ठाउँमा आिररक पयुटन र्स्टाएको छ । त्यसैगरी पञ्चकन्या 

गाउँपाधिकािे प्राकृधतक तथा सांसृ्कधतक सम्पदाको प्रयोग गरी आिररक पयुटनको धवकास गने सम्भावना 

रहेको छ । अधहिेको अवस्थामा पयुटनिे यस के्षत्रका केही स्थानीयिाई र्ाइदा मातै्र गरेको छ । 

गाउँपाधिकाको अथुतन्त्रमा पयुटनिे धनकै कम प्रिाव पारेको छ । यधद पयुटनको धवकास गने हो िने यसको 

गजणात्मक प्रिाविे ठूिो संख्यामा माधनसहरूिाई र्ाइदा पजग्न सतछ। पञ्चकन्या गाउँपाधिकामा हाि 

अधहिेसम्म वाधषुक २५००० आिररक पयुटकहरू आउँछन् िने पयुटन के्षत्रको वाधषुक कारोबार रू 

२,५०,००० रहेको छ। यहाँ धवधिन्न िाधमुक पयुटन स्थि तथा पाकुहरू रहेका छन् जसे्ल आिररक 

पयुटकहरूिाइु िोभ्याएको छ। यस गाउँपाधिकामा िाधमुक पयुटन सम्भावना िएतापधन  धवधिन्न कारणिे 

पयुटकको संख्या िने त्यधत िेरै िने छैन। (श्रोतैः स्थिगत अध्ययन,२०७९) 

4.2.2. ििस्या िथा चजनौिी 

प्रमजख समस्याहरू पयुटन उत्पादन र गधतधवधिहरूको कमजोर धवकास र धवधविीकरण समावेश छन्; राधष्टि य 

र अिराुधष्टि य स्तरमा अपेधक्षत रूपमा पयुटन प्रवदु्धन गनु असमथु; अधवकधसत पयुटन पूवाुिार; िाधमुक तथा 

साँसृ्कधतक सम्पदाको संरक्षण र संरक्षणका साथै पयुटन धवकासमा धनजी के्षत्रको पयाुि संिग्नता हुन नसक्नजैः  

उद्यमशीिता धवकासिाई पयुटन धवकाससँग जोड्न नसक्नज; पयुटनबाट प्राि िािहरूको न्यायोधचत धवतरण 

सजधनधित गनु असर्ि; पयुटन गधतधवधििाई प्रधवधिमैत्री बनाउन नसक्नज । 

पञ्चकन्या गाउँपाधिकाको पयुटन प्रवदु्धन गने वातावरण बनाउने; नयाँ पयुटकीय गिव्यहरूको धवकास; 

पदमागु िगायत पयुटन पूवाुिार धनमाुणमा प्रगधत; द्रजत रूपमा धवकासशीि धछमेकीहरूको धनकटता; 

प्राकृधतक सजन्दरता; शान्तिको ठूिो िावना; धमिनसार आध्यान्तत्मकता; र दशुन; जैधवक धवधविता; र पञ्चकन्या 

गाउँपाधिकािाई आिररक पयुटकका िाधग िाधमुक पयुटकीय गिव्य र अिराुधष्टि य पयुटकका िाधग धवधिन्न 

साहधसक पयुटकीय गिव्यको रूपमा धवकास गने सम्भावना छ । 

पञ्चकन्या गाउँपाधिकािाई नेपािको आिररक पयुटन बजार र धवश्व पयुटन बजारमा आकषुक पयुटकीय 

गिव्यको रूपमा स्थाधपत गने प्रमजख चजनौतीहरू छन्; सडक सजरक्षा, सजरक्षा र धवश्वसनीयता सजिार र सडक 

सेवा धवस्तार; पयुटन सेवा र सजधविाहरूको गजणस्तर अधिवृन्तद्ध; नयाँ गिव्यहरू पधहचान र धवधविता; पयुटन 
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पूवाुिारको धवकासमा धनजी िगानी आकधषुत गने; यस के्षत्रमा पयाुि दक्ष जनशन्तक्त; र यस के्षत्रमा जिवायज 

पररवतुनको प्रिाविाई कम गने। अन्य चजनौतीहरूमा खचु बढाउने र बसाइको िम्बाइिाई ध्यानमा राखेर 

पयुटन उत्पादनहरू धवधविीकरण र प्याकेज गने; गजणस्तरीय पयुटक (आिररक र अिराुधष्टि य) को आगमनमा 

वृन्तद्ध; पयुटन सेवािाई िाटु, पयुटकमैत्री, सजरधक्षत र िरपदो बनाउने, आिजधनक प्रधवधि र उपकरणको प्रयोग 

गरी पयुटकीय वस्तजिाई आकषुक र मनोरञ्जनात्मक बनाएर पयुटकिाई व्यस्त राखे्न 

4.2.3. िांभावना िथा अविर 

पाधिकामा प्रचजर प्राधकतक तथा सांसृ्कधतक स्रोत छन्, संिीय तथा प्रादेधशक पयुटन नीधत पयुटन धवकास 

अनजकज ि हुनज, पाधिकामा आिररक पयुटकको संख्या बढ्दैजानज,  आिजधनक प्रधवधिको धवकासका हुनज, 

आिारिूत पूवाुिारको धवकास बढ्दै जानज अवसरको रूपमा रहेका छन् । 

4.2.4. पययटन तवकाि योजना  

4.2.4.1. िोच 

आफ्नो काम आफ्नो रोजगार ,कृषी र पयुटन हाम्रो आिार” सवुसजिि, गजणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहँुच 

4.2.4.2. िक्ष्य 

पञ्चकन्या गाउँपाधिकािाई पयुटन बजारको अग्रपंन्तक्तमा राखे्न 

4.2.4.3. उदे्दश्य 

1. पञ्चकन्या गाउँपाधिकािाई सजरधक्षत, पयुटन मैत्री, गजणस्तरीय बनाउँदै आकषुक पयुटकीय 

गिव्यको रुपमा धवकास गनजु,  

2. पयुटनको गिव्य र उत्पादनहरूको धवधविीकरण गरी अथुतन्त्रमा पयुटनको योगदान बढाउनज, 

3. पयुटनका र्ाइदाहरू समानरूपमा धवतरण िएको सजधनधित गनजु , 

 

 

 

 

4.2.4.4. रणनीति िथा काययनीति 

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: पञ्चकन्या गाउँपातिकािाई िजरतक्षि, पययटन िैत्री, गजणस्तरीय बनाउँदै आकियक पययटकीय 

गन्तव्यको रुपिा तवकाि गनजय । 



 

 

स्थानीय तहको आवधिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )                                                  पञ्चकन्या गाउँपाधिका  

अन्तिम  प्रधतवेदन   56 

रणनीति काययनीति 

१.१  अिराुधष्टि य के्षत्रमा र प्रमजख पयुटन 

बजारहरूकमा पञ्चकन्या गाउँपाधिकाको 

पयुटन प्रवदु्धन र प्रचार प्रसार गने । 

 

 

 

 

१.१.१ गाउँपाधिकाको पधहचानका िाधग सूचना, सञ्चार, 

धशक्षा सामग्रीको धवकास, उत्पादन, र अिराुधष्टि य 

पयुटकहरूमा गाउँपाधिकाको िारणा र छधविाई 

आकार धदनको िाधग अिराुधष्टि य पयुटन 

बजारहरूमा प्रसाररत गररने। 

१.१.२ प्रवदु्धनात्मक कायुिमहरूबाट देश र धवदेशमा 

पयुटन प्रचार प्रसार गररनेछ।  

१.१.३ पयुटन मेिाहरू आयोजना गरी प्रचार प्रसार 

गररनेछ। 

१.१.४ पाधिकामा िएका धवधिन्न मठ मन्तन्दरहरूिाइु 

प्रकाश पारी िाधमुक पयुटनको प्रचार प्रसार 

गररनेछ। 

१.१.५ साहधसक पयुटन पदयात्राको पधहचान गरी 

धवकधसत गररनेछ। 

उदे्दश्य २: पययटनको गन्तव्य र उत्पादनहरूको तवतविीकरण गरी अथयिन्त्रिा पययटनको योगदान 

बढाउनज 

२.१  स्वदेशी तथा धवदेशी िगानी प्रोत्साधहत गदै 

सावुजधनक-धनजी-सहकारी साझेदारीको 

अविारणा अनजरूप आिजधनक पयुटन 

पूवाुिारको धवकास, बजारीकरण र प्रवुद्धन 

गने । 

 

२.१.१ पयुटन के्षत्रमा सावुजधनक-धनजी-सहकारी 

साझेदारी प्रवुद्धन र प्रत्यक्ष वैदेधशक िगानी 

आकधषुत गनु पहि गररनेछ। 

२.१.२ नवप्रवुतनकारी यजवा तथा अन्य उद्यमी र बैदेधशक 

रोजगारबाट र्कुनज िएका अनजिवी तथा सीपयजक्त 

उद्यमधशि यजवाहरुिाई  पयुटन तथा उद्यम 

व्यवसाय सजरु गनु प्रोत्साहन गररनेछ । 

२.१.३ पयुटन पूवाुिार धवकासमा प्रदेश, स्थानीय तह, 

धनजी के्षत्र र   समजदायको िगानीका िाधग साझेदारी 

मोडि धवकास गररनेछ। 

२.२ पयुटन के्षत्रिाइु अथुतन्त्रको संवाहकको 

रूपमा धवकास गररनेछ। 

२.२.१ पयुटकीय गिव्य स्थिको पधहचान, धवकास तथा 

धवधविीकरण गनु धनजी के्षत्रसँग सहकायु गने। 
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रणनीति काययनीति 

२.२.२ पयुटन के्षत्रमा रणनीधतक धहसकाबिे िाि 

अधिवृन्तद्ध गनु अध्ययन, अनजसन्धान, असे्वषण तथा 

तथ्याङ्क व्यवस्थापन गररनेछ। 

२.२.३ पयुटन के्षत्रमा पयाुि जनशन्तक्तको धवकास 

गररनेछ। 

२.२.४ पयुटकीय सम्पदा र पयुटन स्थिहरूिाइु 

पहँुचयोग्य पूवाुिार धवकास गररनेछ। 

उदे्दश्य ३. पययटनका फाइदाहरू ििानरूपिा तविरण भएको िजतनतिि गने । 

३.१. पयुटकीय उपजिाइु मूल्य शंखिा आबद्ध 

गरी स्थानीय स्तरसम्म यस के्षत्रको िाि 

धवतरण गने 

 

३.१.१ पयुटन उपजको धवकासमा स्थानीय सािन र 

उत्पादनिाइु प्रोत्साधहत गररनेछ। 

३.१.२ पयुटकीय के्षत्रको धदगो तथा प्रिावकारी 

व्यवस्थापनका िाधग प्रदेश, स्थानीय तह र 

समजदायसँग सहकायु गररनेछ। 

३.१.३ पयुटनको धवस्तार गरी यस के्षत्रबाट प्राि 

िाििाइु जनस्तरसम्म पयाुइनेछ। 

 

4.2.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

१. गाउँपाधिकाको पयुटन गजरुयोजना तयार 

गने । 

     

२. गाउँपाधिकामा िएका धवधिन्न 

आकषुणहरू पधहचान तथा सजची तयार 

गने । 
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ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

३. गाउँपाधिकामा िएका धवधिन्न 

आकषुणहरूको बारेमा ब्रोसर, पची, 

पजन्तस्तका तयार पारी प्रचार प्रसार गने। 

     

४. गाउँपाधिकाको आकषुणहरूको 

प्रोमोशण धिधडयो बनाउने । 

     

५. गाउँपाधिकामा हरेक बषु पयुटन मेिाको 

आयोजना गने  

     

६. िाधमुक पयुटकहरूिाइु ध्यानमा रान्तख 

िाधमुक पयुटनका उपजहरूको धवकास 

गरी प्रचार प्रसार गररनेछ । 

     

७. पदमागु धनमाुण धगररनेछ।      

८. पयुटन के्षत्रमा सावुजधनक-धनजी-

सहकारी साझेदारी प्रवुद्धन र प्रत्यक्ष 

वैदेधशक िगानी आकधषुत गनु समे्मिन 

कायुिमको आयोजना गररनेछ । 

     

९. पयुटन तथा उद्यम व्यवसाय गनु टोि 

धवकास संस्था मारु्त क्षमता धवकास 

प्रधवधि हस्तािरण, धवधत्तय पहँुच र 

बजारीकरणका कायुिमहरु सञ्चािन 

गररनेछ । 

     

१०. पयुटन पूवाुिार धवकासमा प्रदेश, स्थानीय 

तह, धनजी के्षत्र र समजदायको िगानीका 

िाधग साझेदारी मोडि धवकास गनुका 

िाधग धवशेष कायुिम ( बैठक, 

कायुशािा) गररनेछ। 
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ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

११. पयुटकीय गिव्य स्थिको पधहचान, 

धवकास तथा धवधविीकरण गनु धनजी 

के्षत्रसँग सहकायु गनु कायुशािा, गोधष्ठ, 

बैठक गररनेछ । 

     

१२. घ्याङस्वरा पयुटकीय के्षत्र, कधपिेश्वर 

महादेव मन्तन्दर, चमेरो गजर्ा ,ब्रहम के्षत्र 

पञ्चकन्या मन्तन्दर िगायतका पयुटकीय 

के्षत्रिाई थप प्रिाकारी बनाई  सञ्चािन 

गररनजका साथै धड पी आर अनजसार बाँकी 

काम यथाुधसग्र  कायाुन्वयन गररनेछ । 

     

१३. यस गाउँपाधिकाको पयुटन के्षत्रमा 

धवधिन्न कारणिे पारेको प्रिावको 

अध्ययन गरी पजनरुत्थान िगायत दीगो 

पयुटनका कायुिमहरु कायाुन्वयन 

गररनेछ ।   

     

१४. गाउँपाधिकाको प्रवेश नधजक पयुटन 

सजचना केन्द्रको धनमाुण गररनेछ। 

     

१५. Database Management System 

को धवकास गररनेछ 

     

१६. पयुटन जनशन्तक्तको अनजसन्धान गररनेछ।      

१७. िरवास (homestay) ताधिम कायुिम 

संचािन गररनेछ । 

     

१८. कूक तथा वेटर ताधिम धदइुनेछ ।      

१९. पथप्रदशुक ताधिम धदइुनेछ ।      
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ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

२०. पयुटकीय सम्पदा र पयुटन स्थिहरूको 

पहँुच पूवाुिारको अनजशन्धान तथा धड.पी. 

आर तयार गररनेछ  । 

     

२१. कोशेिी बनाउने कारखाना संचान 

गररनेछ । 

     

२२. कोशेिी िरको धनमाुण गररनेछ ।      

 

4.2.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

योजनाको अन्तिम वषुमा धवदेशी पयुटक आगमन सङख्या १०००० पजगेको हुनेछ । धवदेशी पयुटक र आिररक 

पयुटकको सरदर बसाइ अवधि २ धदन र सरदर दैधनक शचु ३०-४० अमेररकी डिर पजगेको हुनेछ । योजना 

अवधिमा ५०० प्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर धसजुना िएको हुनेछ र कज ि गाहुस्थ्य उत्पादनमा पयुटन के्षत्रको 

योगदान १० प्रधतशत पजगेको हुनेछ । 

 

4.3. उद्योग  

4.3.1. पृष्ठभजति  

उद्योग  के्षत्रिाई  राष्टि  धवकासको प्रमजख आिार स्तम्भको रुपमा धिन सधकन्छ ।  उद्योग के्षत्रको धवकास धबना 

यथेस्ट मात्रमा देशमा रोजगारीका अवसहरु धसजुना र आधथुक धवकास गनु सम्भव प्राय: हँुदैन । तीब्र 

औद्योधगकीकरण िे मजिजकको आधथुक उन्नधत गनु मद्दत गदुछ। नेपािको संधबिानिे पधन राधष्टि य धहत अनजकूि 

आयात व्यवस्थापन र धनयाुत प्रबिुन के्षत्र मा  धवदेशी िगानी आकधषुतगने तरु् जोड धदएको छ । औधद्दधगक 

नीधतिे सावुजधनक, धनजी र सहकारी के्षत्रको सहकायुमा धदगो एवं बृहत आिार सधहतको औधद्दधगक 

धवकासको माध्यमवाट अथुतन्त्रमा उले्लख्य योगदान पजयाुउने िक्ष्य धिएको छ। आ.ब. २०७५/७६ मा कज ि 

गाहुस्थ्य उत्पादनमा धितीय के्षत्रको  योगदान १४.६ प्रधतशत र उत्पादनमूिक उद्योग के्षत्रको योगदान ५.६ 

प्रधतशत रहेको छ। 

नेपािको कज ि गाहुस्थ्य उत्पादनमा उद्योग के्षत्रको योगदान ५.५  छ िने राधष्टि य रोजगारीमा ६.६ प्रधतशत रहेको 

छ। आ.ब. २०७४/७५ सम्ममा देशमा धबधिन्न धकधसमका उद्योग गरी जम्मा ७५२९ रहेका छन् िने िगानी कज ि 
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रु.१६ खबु ८१ अबु िएको देन्तखन्छ।  नेपािको कज ि उद्योग मध्य दजई  धतहाइ ५०९८ (६७.७१%) उद्योग यस 

बागमती प्रदेशमा रहेका छन् ।  नेपािमा रहेका ११ औद्योधगक के्षत्रहरु मधे्य चार वटा यस प्रदेशमा रहेका छन् 

। यस प्रदेशमा स्थाधपत उद्योगहरु मधे्य काठमाडौ ँउपत्यकामा अत्यधिक छन् ।  

रोजगारी तथा आधथुक धवकासका िाधग उद्योग आिारको रुपमा रहन्छ । रोजगारी सृजनाका साथै वस्तज तथा 

सेवा उत्पादनमा पधन उद्योगको महत्वपूणु योगदान रहन्छ । औद्योधगकीकरणको के्षत्रमा पञ्चकन्या गाउँपाधिका 

हािसम्म िेरै अगाढी बढ्न सकेको छैन । पाधिकामा हािसम्म कज नै ठज िा उद्योगको स्थापना िएको छैन । 

धनमाुण ईटा तथा टायि उद्योग  (वडा ५ ) पाधिकामा रहेको सवै िन्दा ठज िो उद्योग हो । त्यसैगरी पञ्चकन्या 

गाउँपाधिकामा पाँच वटा डेरी सम्बन्धी, एक वटा खाद्य सम्बन्धी, एक वटा धनमाुण सामग्री सम्बन्धी, बाह्र वटा 

कज टानी धपसानी र दश वटा र्धनुचर गरी जम्मा तीस वटा उद्योगहरु रहेका छन् । प्रते्यक डेरी उद्योगिे दैधनक 

नू्यनतम रु. २ हजार देन्तख अधिकतम रु.५ हजारको दरिे नू्यनतम वाधषुक रु.  ३६ िाख देन्तख  अधिकतम रु. 

९० िाख सम्म आम्दानी गने अनजमान गनु सधकन्छ । यसै गरी कज टानी धपसानी  उद्योगिे दैधनक नू्यनतम रु. २ 

हजार देन्तख अधिकतम रु.५ हजारको दरिे नू्यनतम वाधषुक रु.  ३६ िाख देन्तख अधिकतम रु. ५४ िाख सम्म 

आम्दानी गने अनजमान गनु सधकन्छ । र्धनुचर उद्योगिे वाधषुक रु. ३६ िाख देन्तख अधिकतम रु. ५४ िाख 

सम्म आम्दानी गने अनजमान गनु सधकन्छ। समग्रमा कज ि ३० वटा धवधिन्न उद्योगहरुिे नू्यनतम वाधषुक रु. ५ 

करोड ४३ िाख देन्तख अधिकतम रु. ९ करोड ४६ िाख सम्म आम्दानी गने अनजमान गनु सधकन्छ । 

4.3.1.1. ििस्या िथा चजनौिी 

ििस्या 

 उद्योग स्थापनाको िाधग हािसम्म धनधित स्थान नतोधकएको  

 उद्योग ग्रामको अिाव 

 गाउँपाधिकामा सम्भाब्य उद्योगहरुबारे हािसम्म कज नै सम्भाव्यता अध्ययन निएको 

 गाउँपाधिकामा उपिि कच्चा पदाथु बारे र तीनको पररमाण बारे कज नै तथ्यांक  निएको 

 सडक यातायात िगायत अन्य िौधतक पूवाुिारको कमी रहेको 

 ठूिा उद्योग स्थापाना गनु धनजी के्षत्रिाई आकधषुत गनु नसकेको 

 नधवन सोचको अिाव 

 

चजनौिी  

 पयाुि मात्रामा  कच्चा पदाथु उपिि निएको । 

 यजवा जनशन्तक्त धवदेश पिायन हुने । 

 उद्योग को िाधग आवश्यक दक्ष जनशन्तक्तको अिाव । 

 पंूजीको अिाव । 
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 बाहै्र मधहना यातायात सजचारु नहुनज  

4.3.1.2. िांभावना िथा अविर 

िम्भावना 

 बजारको उधचत व्यवस्थापन गनु सधकने । 

 ठूिाउद्योग स्थापाना गनु धनजी के्षत्रिाई आकधषुत गनु सधकने ।  

 कृधष तथा वनमा आिाररत उद्योग हरु संचािन गनु सधकने सम्भावना रहेको। 

 बेरोजगार यजवािाई  औद्द्ोधगकीरणको माध्यमबाट रोजगारीका अवसर धदन सधकने ।  

अविर  

 काठमाडौ ँजस्तो ठूिो बजारको पहँुच रहेको । 

 कृधष तथा वनमा आिाररत उद्योग हरु संचािन गनु सधकने सम्भावना रहेको । 

 बेरोजगार यजवािाई  औद्योधगकरणको माध्यमबाट रोजगारीका अवसर धदन सधकने । 

 स्थानीय उपिि कच्चा पदाथुको अधिकतम प्रयोग हुने । 

4.3.1.3. उद्योग तवकाि योजना 

4.3.1.4. िोच 

 आधथुक धवकास र उन्नधतको सपना, उद्योगको स्थापना  

4.3.1.5. िक्ष्य 

उद्योगको स्थापना मारु्त आम्दानी वृन्तद्ध गरी गररवी धनवारण र बेरोजगारीको दर कम गने । 

4.3.1.6. उदे्दश्य 

1. स्थानीय स्तरमा उपिि  कच्चा पदाथुको अधिकतम प्रयोग गनजु,  

2. औद्योधगकीरणबाट रोजगारीका अवसरहरु धसजुना गनजु, 

3. धवशेष गरी ठूिो िगानीको िाधग धनजी के्षत्रिाई आकधषुत गनजु, 

4. औद्योधगक वातावारण तयार गनजु, 

5. धवद्यमान उद्योग हरुको उत्पादनको गजण स्तरमा वृन्तद्ध गरी बढी प्रधतस्पिुत्मक बनाउनज, 

6. आधथुक संमृन्तद्ध हाधसि गनजु 

 

 

4.3.1.7. रणनीति िथा काययनीति  
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रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: स्थानीय स्तरिा उपिब्ध स्रोि िािनको अतिकिि प्रयोग गनजय । 

१.१ स्थानीय स्तरमा उपिि कच्चा पदाथुमा 

आिाररत उद्योगको स्थापना गने ।  

१.१.१ गाउँपाधिकामा िएका स्रोत तथा सािनको 

पधहचान गररनेछ 

१.१.२ कृधष तथा पशजपािनमा आिाररत उद्योगको 

स्थापना गररनेछ । 

१.१.३ वनमा आिाररत उद्योग स्थापना गररनेछ । 

१.२ स्थानीय कच्चा पदाथुमा आिाररत उद्योग 

स्थापनमा िाधग प्रोत्साहन गने । 

१.२.१ गाउँपाधिकामा स्थापना हुने उद्योग 

व्यवसायिाई दताु, नवीकरणमा सहुधियत धदईनेछ । 

१.२.२ गाउँपाधिकामा उद्योग स्थापनाका िाधग  

प्रोत्साहन गनु करमा छज टको व्यवस्था गररनेछ । 

१.२.३ स्थानीय कच्चा पदाथु प्रयोग गने उद्योगिाई 

अनजदान प्रदान गररनेछ  । 

१.२.४ वातावरण मैत्री उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन 

गररनेछ । 

उदे्दश्य २: उद्योग स्थापना िाफय ि रोजगारीका अविरहरु तिजयना गनजय । 

२.१.  दक्ष जनशन्तक्त तयार गरी रोजगारी  धसजुना 

गने । 

२.१.१. ििज उद्यम कायुिम मारु्त धवधिन्न धसपमजिक 

ताधिम प्रदान गररनेछ । 

२.१.२. स्थानीय मौधिक धसप तथा किाको संरक्षण 

तथा प्रवदु्धन गररनेछ । 

२.१.३ आिजधनक प्रधवधि सम्बन्तन्ध ताधिम प्रदान गररनेछ 

। 

२.१.४ स्थानीय प्राधवधिक धवद्याियिाई उद्योग 

व्यवसायसँग आवद्ध गदै िधगनेछ । 

२.२. पाधिकामा स्थापना हुने उद्योगमा स्थानीयिाई 

पधहिो प्राथधमकता धदने नीधत धिने  । 

२.२.१.  स्थानीयका श्रधमक िाधग धनधित कोटाको 

व्यवस्था गररनेछ । 

२.३. स्वरोजगार प्रवदु्धनको तथा रोजगारमूिक 

उद्यमिाई प्रवदु्धन गने । 

२.३.१  स्थानीय यजवािाई स्वरोजगारको िाधग प्रोत्साहन 

गररनेछ । 

२.३.२ स्वोरोजगार हुन चाहने स्थानीयका िाधग िगानी 

पजँजीको व्यवस्था गनु पहि गररनेछ  ।  

उदे्दश्य ३: उद्योग स्थापनाका िातग िगानीिैत्री वािावारण ियार गनजय । 
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रणनीति काययनीति 

३.१  औद्योधगक धवकासका आवश्यक िाधग नीधत, 

योजना तथा मापदण्ड तयार गने । 

३.१.१. उद्योग स्थापनाकाका िाधग अध्ययन गररनेछ  

३.१.२. साना तथा िरेिज उद्योग स्थापना, संचािन तथा 

व्यवस्थापनका िाधग ऐन, कायुधवधि तथा मापदण्ड 

तयार गरर िागज गररनेछ ।  

३.२ उद्योग स्थापनाका िाधग आवश्यक पूवाुिारको 

धवकास गने । 

३.२.१ औद्योधगक ग्रामको स्थापना गररनेछ  

३.२.२उद्योगका िाधग आवश्यक आिारिूत 

पूवाुिारको गररनेछ । 

३.३ उद्योग के्षत्रमा िगानी धित्र्याउन प्रोत्साहन गने 

। 

३.३.१ उद्योग स्थापनामा सावुजधनक धनधज 

साझेदारीिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

३.३.२ सहकारी के्षत्रको धवत्तीय पररचािन गररनेछ । 

३.३.३ साना तथा िरेिज उद्यम धवकासमा सामजधहक 

िगानीिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।   

३.३.४ पाधिका बाधहर रही उद्योग व्यवसाय गने  

स्थानीयिाई पाधिकामा िगानी गनु प्रोत्साहन 

गररनेछ। 

३.३.६ पाधिकामा धित्रीने धवपे्रषणिाई उद्योग के्षत्रमा 

िगानी गनु प्रोत्साहन गररनेछ । 

३.४ उद्योग व्यवसाय के्षत्रको सजरक्षाको प्रत्यािूधत 

गने । 

३.४.१. उद्योग तथा व्यवसाय के्षत्र तोकेर सो के्षत्रको 

सजरक्षाको िाधग सजरक्षा धनकायमा पहि गररनेछ । 

३.४.२. धवमा कायुिमिाई प्रिावकारी रूपमा िागज 

गनु धवमा कम्पनीहरूसँग समन्यव गररनेछ । 

उदे्दश्य ४. औद्योतगक उत्पादनको गजणस्तरिा वृस्द्ध गरी प्रतिस्पिायत्मक बनाउनज । 

४.१. स्थानीय उत्पादनिाई गजणस्तरीय बनाई 

प्रधतस्पिाुत्मक बनाउने । 

४.१.१. एक गाउँ )टोि/वस्ती (एक उत्पादन िाई 

प्रोत्साहन  गररनेछ। 

४.१.२. उद्योगमा प्रधवधिको प्रयोग गररनेछ । 

४.१.३. गजणस्तर पररक्षणका िाधग पहि गररनेछ  । 

 

4.3.1.8. काययिि िथा पररयोजना  
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ि. िां योजना /काययिि िहकायय गने तनकायहरु 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनतज के्षत्र अन्य 

तनकाय  

१ गाउँपाधिकामा रहेका सम्भाधवत औद्योधगक 

कच्चा पदाथुको पधहचान गरी स्रोत नक्शाङ्कन  

गने 

   
 

 

२ स्थानीय वनमा उपिि जधडबजटीको पधहचान 

नक्शाङ्कन तथा संरक्षण गने 

   
 

 

३ राईस धमि स्थापना गने      

४ अदजवाको चकिेट (Toffee) बनाउने उद्योग 

स्थापना गने 

     

५ सवोतम धपठो उत्पादन गने उद्योग स्थापना 

गने 

     

६ आिजको पररकार (धचप्स, दािमोठ) बनाउने 

सम्बन्तन्ध उद्योग स्थापना गने 

   
 

 

७ पशज आहार (दाना) उत्पादन सम्बन्तन्ध उद्योग 

स्थापना गने 

 
    

८ हाि संचािन िईरहेका डेरी उद्योगको क्षमता 

धवकास गने 

  
   

९ डेरी उद्योग स्थापना (छज पी, घ्यज, पधनर्, दधह 

उत्पादन) गने 

   
  

१० मासज प्रसोिन सम्बन्तन्ध उद्योग स्थापना गने  

(dry meat,  ससेज, मासजको अचार उत्पादन) 

  
 

 
 

११ बासका सामग्री (डोको, डािो, थजने्स, नाङिो, 

टजथधपक, सजावटका सामाग्री आधद) उत्पादन 

गने उद्योग स्थापना गने 

  
   

१२ मजढा बनाउने उद्योग स्थापना गने 
  

   

१३ जधडबजटीको सँग सम्बन्तन्धत उद्यम स्थापना गने 
 

    

१४ अदजवाको चकिेट (toffee) बनाउने ताधिम 

धदने 

  
 

 
 

१५ मजढा बनाउने ताधिम संचािन गने 
  

 
 

 

१६ बासका सजावटका सामग्री बनाउने ताधिम 

संचािन गने 

  
   

१७ सवोतम धपठो उत्पादन गने तथा प्याकेजीङ 

गने सम्बन्तन्ध ताधिम संचािन गने 

  
   

१८ र्धनुचर उद्योग स्थापना तथा संचािन गने       
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ि. िां योजना /काययिि िहकायय गने तनकायहरु 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनतज के्षत्र अन्य 

तनकाय  

१९ जधडबजटी प्रोसोिन सम्बन्तन्ध ताधिम संचािन 

गने  

  
   

२० Basic accounting and management 

सम्बन्तन्ध ताधिम संचािन गने 

  
   

२१ उद्यमीका िाधग बजारीकरण सम्बन्तन्ध ताधिम 

संचािन गने 

  
   

२२ बासका सामग्री (डोको, डािो, थजने्स, नाङिो 

आधद)  बनाउन जाने्न स्थानीयको पधहचान गरी 

क्षमता धवकासका िाधग ताधिम धदने 

  
   

२३ परम्परागत रुपमा र्िामका सामग्री उत्पादन 

गरररहेका व्यन्तक्तहरुको (आरनमा काम गने)  

क्षमता धवकास ताधिम संचािन गने  

  
   

२४ परम्परागत रुपमा धसिाई बजनाई गरररहेका 

व्यन्तक्तहरुका िाधग क्षमता धवकास सम्बन्तन्ध 

ताधिम संचािन गने 

  
   

२५ उद्यमी तथा उद्योग संचािन गने चाहने 

व्यन्तक्तका िाधग आिारिूत कम्प्यजटर सम्बन्तन्ध 

तधिम संचािन गने 

 
    

२६ कृधष धवद्याियमा कृधष उत्पादनिाई गे्रडीङ 

गने तथा प्रसोिन गने सम्बन्तन्ध कक्ष संचािन 

गने 

 
    

२७ गाउँपाधिकामा उद्योग स्थापनाका िाधग 

सम्भाव्यता अध्ययन गरर उद्योग धवकास 

योजना तयार गने 

 
    

२८ पाधिकाको उद्योग स्थापना , संचािन तथा 

व्यवस्थापन ऐन तजजुमा गरर िागज गने 

  
   

२९ साना तथा िरेिज उद्यम स्थापना तथा संचािन 

गनु आवश्यक पने मापदण्ड तयार गरर िागज 

गने 

  
   

३० उद्योग स्थापनामा छज ट, सहुधियत धदने सम्बन्तन्ध 

कायुधवधि तयार गरर िागज गने 

  
   

३१ औद्योधगक ग्राम स्थापनाका िाधग जग्गाको 

व्यवस्थापन गने 

  
   

३२ औद्योधगक ग्रामको स्थापनाका िाधग सम््ब्यता 

अध्ययन तथा डी.पी.आर तयार गने 
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ि. िां योजना /काययिि िहकायय गने तनकायहरु 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनतज के्षत्र अन्य 

तनकाय  

३३ औद्योधगक ग्राम स्थिमा आवश्यक आिारिूत 

पूवाुिार (पहँुच बाटो, पानी, धनकास, धवद्यजत 

सेवा आधद) धवकास गने 

     

३४ उद्योगका िाधग आवश्यक आिजधनक मेधसनरी 

सामग्री खररदमा सहुधियत प्रदान गने 

     

३५ िगानी आकधषुत गनु धवधिन्न सरोकारवािा 

बीच अिरधिया कायुिम संचािन गने 

  
   

३६ सहकारीमा िएको धवत्तीय स्रोतिाई उद्योग 

स्थापना तथा संचािनमा पररचािन गनु 

प्रोत्साहन गने 

  
 

 
 

३७ सहकारीको िगानीमा स्थापना िएका 

उद्योगिाई धवशेष छज टको व्यवस्था गने 

  
 

 
 

३८ आिजधनक प्रधवधि सहकारी मारु्त धित्र्याउने र 

सो का िाधग सहकारीिाई सहुधियत धदने 

 
  

 
 

३९ साना तथा िरेिज उद्यम स्थापनामा आमा समजह, 

मधहिा समूह, यजवा समूह (क्लब) िाई 

प्रोत्साहन गनु कायुिम संचािन गने 

  
   

४० उद्योग तथा व्यवसायको सजरक्षाको 

प्रत्यािूधतका िाधग सजरक्षा धनकाय सँग पहि 

गने 

   
 

 

४१ उद्योग व्यवसायको िगानी सजरधक्षत गनु धवमा 

सम्बन्तन्ध छिर्ि गने 

  
   

४१ उद्योगिाई धवमा गराउन प्रोत्साहन गने 
  

   

४३ एक गाउँ एक उत्पादन सम्बन्तन्ध अध्ययन गने 
  

 
 

 

४५ उत्पाधदत सामग्रीको गजणस्तर पररक्षणका िाधग 

धवधिन्न धनकाय सँग समन्वय गने 

   
 

 

४६ उत्पाधदत सामग्रीको ब्रान्ड धनमाुण गनु पहि 

गने 

  
   

४७ धनयधमत अनजगमन तथा मजल्यांकन गने      

 

4.3.1.9. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

पाँच वषु धित्रमा उद्योग सम्बन्धी समू्पणु अध्ययन सम्पन्न िई सके्नछ। औद्योधगक ग्राम स्थापना िई  संचािन 

िएको हुनेछ । सडक िगायत अन्य पूवाुिारको उधचत व्यवस्था िएको हुनेछ। औद्योधगक उत्पादनको िाधग 

बजारको व्यवस्था िई सकेको अवस्था हुनेछ। धनजी के्षत्रिाई आकधषुत गनु उपयजक्त नीधत तजजुमा िई 
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कायाुन्वयनमा आइसकेको हुनेछ । बेरोजगार यजवािाई औद्योधगकीरणको माध्यमबाट रोजगारीका अवसर 

उपिि हुनेछ । पजँजी अिावको समस्याको अन्त्य हुनेछ। स्थानीय तहमा उपिि कच्चा पदाथुको बढी िन्दा 

बढी उपयोग िएको अवस्था हुनेछ । 

4.4.  व्यापार व्यविाय िथा आपूतिय 

4.4.1. पृष्ठभूति 

यस गाउँपाधिकामा धवधिन्न प्रकारका गरी जम्मा अनजमाधनत पसि संख्या १४६ देन्तखन्छ। सबै के्षत्र गाउँ ठाउँमा 

धकराना पसिको संख्या तजिनात्मक रुपिे प्राय: बढी नै हुन्छ। यस गाउँपाधिकामा पधन धकराना पसिको 

संख्या सबै िन्दा बढी ५० वटा त्यस पधछ दोस्रोमा होटि र तेस्रोमा मासज, र्िरू्ि, तरकारी र कपडा पसि 

रहेको देन्तखन्छ । अको शब्दमा, दैधनक उपिोगका सामानको पसि संख्या बढी नै हुन्छ जजन स्वािाधवक छ। 

इिेक्टि ोधनक, से्टशनरी, औषधि, हाडुवेयर आधदको पसि संख्या १० िन्दा कम छ। कज ि पसि संख्या सवा सय 

जधत छ िने कज ि वाधषुक कारोबार रकम रु.३ करोड िन्दा बढी छ ।  

स्थानीय बाधसन्दाको दैधनक खाद्यन्न िगायत अन्य धवधिन्न उपिोग्य सामानको आवश्यकता  पररपूधतु गने 

दजईवटा तररका मधे्य पधहिो तररका िनेको आरू्िाई जे जधत सामान चाधहन्छ त्यो सबै स्थानीय स्तरमा उत्पादन 

गने र उत्पाधदत वस्तज बढी िएमा धनयाुत गने र उत्पादन गनु नसकेका अन्य सामान बाधहरवाट आयात गने। 

परापूवु कािमा ‘बाटुर धसस्टम’ अथाुत् िौधतक सामान साटासाट गरेर पधन आफ्नो आवश्यकता पूधतु गने 

गररन्थ्यो जजन अधहिे प्राय: िजि िइसकेको छ । गाउँपाधिकािे पधन सकेको जधत सामान गाउँ स्तरवाट 

उत्पादन गने गरेको देन्तखन्छ र अन्य उत्पादन गनु नसके्न र हाििाई उत्पादन गनु सम्भव नहुने सामान  

काठमाडौ,ँ धत्रशजिी िगायत अन्य धवधिन्न ठाउँहरुवाट आयात गदै आपूधतु व्यवस्थापन गदै जीवन धनवाुह गदै 

आएको देन्तखन्छ। अन्य सबै सामनाको आपूधतु प्राय: हँुदै आएको िएता पधन खेतीपातीको समयमा मिको 

आपूधतु नहँुदा मिको  हाहाकारको अवस्था अझैसम्म पधन व्यवन्तस्थत हुन् सकेको देन्तखंदैन । 

4.4.1.1. ििस्या िथा चजनौिी 

ििस्या 

 सामानको मूल्यमा एकरुपता नहुनज र गजण स्तरीय सामान प्राय: उपिि नहुनज । 

 धवद्यमान बजार अव्यवन्तस्थत र छररएर रहनज । 

 हाि िएका समू्पणु पसिहरु गाउँपाधिकामा दताु नहुनज । 

 पसिमा धबिीको िाधग ल्याउने सामानको िोड अनिोडको िाधग धनधित स्थान नतोक्नज ।  

 उपिोतत्तामा सामानको मूल्य र गजण स्तरमा (म्याद नािेको सामान प्रधत समेत) चासो नहुनज । 

 सम्बन्तन्धत धनकायबाट समय समयमा अनजगमन नहुनज वा नगनजु । 

चजनौिी  



 

 

स्थानीय तहको आवधिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )                                                  पञ्चकन्या गाउँपाधिका  

अन्तिम  प्रधतवेदन   69 

 धवद्यमान अव्यवन्तस्थत बजारिाई व्यवन्तस्थत गनु नसक्नज। 

 उपिोतत्तामा सामानको मूल्य र गजण स्तर प्रधत चनाखो नहुनज। 

 सम्बन्तन्धत धनकायबाट समय समयमा अनजगमन गने तरु् ध्यान  नजानज। 

 समू्पणु पसिहरुिाई गाउँपाधिकािे हाि सम्म दताु गनु नसक्नज। 

4.4.1.2. िांभावना िथा अविर 

 गाउँपाधिकाको जनसंख्या िधमक रुपिे बढ्दै गैराखेको हुनािे सामानको िाधग माग पधन सोधह  

अनजरुप बढने हुनािे बजार धवस्तारको ठूिो सम्भावना रहेको । 

 जनसंख्या िधमक रुपिे बढ्दै जानज ब्यवसायको धहसाबिे आरै्मा एउटा सकारात्मक पक्ष हो। 

तसथु िधवष्यमा ब्यापार ब्यवसायको िाधग प्रशस्त अवसर हुने अनजमान गनु सधकन्छ । 

4.4.1.3. व्यापार व्यविाय िथा आपूतिय तवकाि योजना  

4.4.1.4. िोच 

स्वच्छ तथा प्रधतस्पिाुत्मक व्यापार व्यवसायको सजधनधित गने । 

4.4.1.5. िक्ष्य 

बजारिाई व्यवन्तस्थत गरी उधचत मूल्यमा गजणस्तरीय सामान आपूधतु गने  

4.4.1.6. उदे्दश्य 

1 गाउँपाधिकाधित्र हुने सबै प्रकारका ब्यापार व्यवसायिाई करको दायरामा ल्याउनज । 

2 व्यापार व्यवसायमा स्वस्थ प्रधतष्पिाुका माध्यमबाट गजणस्तरीय उपिोग्य वस्तजको सहज आपूधतु 

गनजु ।  

3 स्थानीय स्तरमा उत्पादन िएका सामग्रीको धनकासी प्रवदु्धन गनजु । 

4.4.1.7. रणनीति िथा काययनीति  

रणतनति काययनीति 

उदे्दश्य १: गाउँपातिकातभत्र हुने िबै प्रकारका व्यपार व्यविायिाई करको दायरािा ल्याउनज । 

१.१. पाधिकामा स्थापना हुने सबै प्रकारका व्यवसाय 

अधनवायु दताु गनजुपने व्यवस्था गने । 

१.१.१ गाउँपाधिका धित्र संचाधित व्यवसाधयक 

र्मुहरुको दताु तथा नधवकरणिाई गधत धदईनेछ । 

१.१.२ दताु िएका ब्यापार व्यवसायको धवद्यजतीय 

रेकडु रान्तखनेछ ।   

उदे्दश्य २: गजणस्तरीय उपभोग्य वस्तजको िहज आपूतिय िथा तविरणको व्यवस्था गनजय ।  
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रणतनति काययनीति 

२.१ गाउँपाधिकामा आवश्यक धवधिन्न वस्तजको सहज 

र धनयधमत आपूधतुका धवधिन्न सरोकावािासँग 

सहकायु गने  । 

२.१.१  दैधनक उपिोग्य सामग्रीको सहज आपूधतुका 

धनधज के्षत्रसँग सहकायु गररनेछ ।   

२.१.२  कृधष जन्य सामग्रीको आपूधतुका िाधग 

सहकारीको पररचािन गररनेछ । 

२.२  वस्तज तथा सेवाको सहज धवतरणको व्यवस्था 

धमिाउनज । 

२.२.१  व्यवन्तस्थत बजार धवकासको िाधग 

सहजीकरण गररनेछ ।  

२.२.२ सहकारी सँगको सहकायुमा सजपथ मूल्य 

पसि संचािन गनजु । 

२.३  सामग्रीको मजल्यमा एकरुपता र गजणस्तर 

सजधनधित गने  । 

२.३.१  धनयधमत रुपमा अनजगमन गरर गजणस्तर धहन 

सामग्री धबधि गने व्यापारीिाई कारवाही गररनेछ ।  

२.३.२ उपिोक्तािाई सचेत गररनेछ । 

उदे्दश्य ३: स्थानीय स्तरिा उत्पादन भएका िािग्रीको तनकािी प्रवद्धयन गनजय । 

३.१  धनयाुत हुने वस्तजहरुको उत्पादनमा वृन्तद्ध गनजु । ३.१.१ कृधषजन्य सामग्रीको उत्पादनमा वृन्तद्ध गररनेछ 

। 

३.१.२ साना तथा िरेिज उद्यमको प्रवदु्धन गरर 

उत्पादन वृन्तद्ध गररनेछ । 

३.२ स्थानीय सामग्रीको धनकासीमा सहजीकरण 

गररनेछ । 

३.२.१ स्थानीय स्तरमा उत्पाधदत सामग्रीको 

बजारीकरण गररनेछ । 

३.२.२ कोशेिी िरको स्थापना तथा संचािन गररनेछ  

३.२.३ िोड अनिोड गने धनधित स्थान तोधकनेछ  

 

4.4.1.8. काययिि िथा पररयोजना      

ि. 

िां 
योजना /काययिि  

िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनतज 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

१ 

गाउँपाधिकामा स्थापना हुने व्यवसाधयक र्मु, 

पसिहरुको दताु तथा नवीकरण गनु वाधषुक रुपमा 

चेतनामजिक कायुिम संचािन गने   

 

    

२ 
पाधिकामा रहेको समू्पणु पसि तथा व्यवसायको दताु 

गने कायु िाई अधियानको रुपमा अधि साने 
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ि. 

िां 
योजना /काययिि  

िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनतज 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

३ 
प्रते्यक वषु सबै िन्दा बढी कर बजझाउने एक जना 

व्यवसायीिाई पजरसृ्कत गने  
 

    

४ 
व्यवसाय दताु, नवीकरण तथा खारेजी कम्प्यजटर तथा 

सफ्टवेयरको माध्यमबाट गने     
 

    

५ 
वडा कायाुिय बाटनै व्यवसाय दताु हुने व्यवस्था 

धमिाउने   
 

    

६ 
दैधनक उपिोग्य सामग्री आपूधतु गने धनधज के्षत्रिाई 

सहुधियत तथा कर छज टको व्यवस्था गने   
 

    

७ 
उन्नत जातका धवउ तथा मिको आपूधतु गनु 

सहकारीिाई सहुधियत धदने 
 

    

८ 
कृधष उपकरणको आपूधतु तथा धवतरण सहकारी 

मारु्त गने 
 

    

९ सािाधहक हाटको िाधग व्यवन्तस्थत स्थि धनमाुण गने      

१० वडा नं ३ को बजार व्यवन्तस्थत गने        

११ वडा न ३ र १ मा सजपथ मूल्य पसि संचािन गने      

१२ 
प्रते्यक ६ मधहनामा बजार अनजगमन गने र प्रधतवेदन 

तयार गरर पेश गने 
 

    

१३ 
गजणस्तरीय तथा धनयधमत सामग्री आपूधतु गनु 

व्यापारीहरुिाई अधिमजखीकरण गने  
 

    

१४ 
 धवद्याियमा तथा समजदायमा उपिोक्ता हक सम्बन्तन्ध 

चेतनामजिक कायुिम संचािन गने  
 

    

१५ 
आमा समजह, मधहिा समजह बीच वस्तज तथा सामानको 

गजणस्तर  सम्बन्तन्ध  चेतनामजिक छिर्ि संचािन गने  
 

    

१६ 
रेधडयो कायुिम मारु्त चेतनामजिक सने्दश प्रसारण 

गने  
 

    

१७ 
वस्तज तथा सामानको गजणस्तरप्रधत नागररकिाई सचेत 

गराउन पम्लेट छापे्न र धवतरण गने  
 

    

१८ 
प्रते्यक वषु सबै िन्दा बढी कृधष जन्य सामग्री धनयाुत 

गने १ जना धकसानिाई पजरसृ्कत  गने  
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ि. 

िां 
योजना /काययिि  

िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनतज 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

१९ 
आमा समजह, मधहिा समजह बीच वस्तज तथा सामानको 

गजणस्तर  सम्बन्तन्ध  चेतनामजिक छिर्ि संचािन गने  
 

    

२० 
स्थानीय स्तरमा उत्पाधदत सामग्रीको बजारीकरण 

िाधग धवज्ञापन गने  
 

    

२१ 

स्थानीय स्तरमा उत्पाधदत सामग्रीको बजारीकरणका 

िाधग  बजार के्षत्रमा (छहरे, काठमाडौ,ँ धबदजर ) मा 

पसि (Outlet) संचािन गने  

 

    

२२ 
वडा न २ (छहरे) र ३ मा (िाकज री िन्ज्याङ) कोशेिी 

िरको स्थापना गररनेछ  
 

    

२३ 
वडा न २ मा िोड अनिोड गने स्थान तोकी व्यवन्तस्थत 

गररनेछ 
 

    

 

4.4.1.9. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

ब्यवन्तस्थत बजारको िाधग स्थानको व्यवस्था िई ब्यवन्तस्थत बजार संचािनमा सकेको हुनेछ । गाउँपाधिकामा 

संचािन हुने  समू्पणु पसिहरु तथा व्यवसाय दताु तथा नवीकरण अधनवायु हुने पररपाटीको धवकास िएको 

हुनेछ । उपिोग्य सामग्रीको गजणस्तर तथा उपिोक्ता हक प्रधत उपिोतत्ताहरु जागरुक िएका हुनेछन । 

गाउँपाधिकाबाट धनयधमत रुपमा मधहनामा एक पटक अनजगमन धनयमनको कायु हुनेछ । 

 

4.5. श्रि, रोजगारी र िािातजक िजरक्षा 

4.5.1. पृष्ठभूति 

नेपािको संधबिानिे रोजगारी र श्रमको हकिाई मौधिक हकको रुपमा स्थाधपत गरेको छ । साथै दक्ष र 

व्यावसाधयक श्रमशन्तक्तको धवकास गने, श्रधमक र उद्यमबीच सजसम्बन्ध कायम गने, वैदेधशक रोजगारीबाट 

आधजुत सीप, पजंजी, प्रधवधि आधद देश धितै्र सदजपयोग गने नीधत धिएको छ । देशमा राधष्टि य रोजगार नीधत, २०७१ 

र वैदेधशक रोजगार नीधत, २०६८ कायाुन्वयनमा आएका छन् िने धदगो धवकास िक्ष्य र अिराुधष्टि य श्रम सँगठन 

अधिसन्तन्ध मारु्त सजरधक्षत रोजगारीको प्रधतबद्धता व्यक्त गररएको छ ।  हाि नेपािमा श्रम शन्तक्तको ३६.५ 

प्रधतशत औपचाररक के्षत्रमा संिग्न रहेको र बेरोजगार दर ११.४ प्रधतशत रहेको छ । श्रम, सीप र उत्पादनबीच 

तादम्यता कायम हुन् नसक्नज, श्रम प्रधतको सम्मान कमी हुनज, उद्यमशीिताको धवकास नहुनज आधद यस के्षत्रका 

प्रमजख समस्याहरु हुन्।  
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देशको कज ि जनसंख्यामा आधथुक रुपिे सधिय जनशन्तक्तको धहस्सा ५७ प्रधतशत छ । संधविानिे प्रदेशको 

कायु के्षत्रमा रोजगार प्रवदु्धन सम्बन्धी प्रादेधशक नीधत, मापदण्ड, श्रम शन्तक्त योजना र अध्ययन र श्रम शन्तक्त 

योजना जस्ता धवषय पदुछन् । सन् २०११ मा नेपािमा के्षत्रगत रोजगारीको न्तस्थधत हेदाु कृधषमा ६६.७ प्रधतशत, 

सामजदाधयक कायु तथा समाज सेवामा १२.८ प्रधतशत, ब्यापार, रेस्टजराँ तथा होटेिमा ८.१ प्रधतशत र धनमाुणमा 

के्षत्रमा ३.२ प्रधतशत रोजगारी धसजुना िएको छ । प्रदेशको हकमा जनसंख्या तथा िरिजरी सवेक्षण २०११ 

अनजसार काठमाडौमँा आधथुक दृधष्टिे सक्षम जनसंख्या मधे्य सबैिन्दा बढी सेवा प्रदायकका रुपमा (२६ 

प्रधतशत ) छन् िने दोश्रोमा हस्तकिा र सम्बन्तन्धत ब्यापारीहरु  (१७.२२ प्रधतशत र १९ प्रधतशत ) छन् ।   

पञ्चकन्या गाउँपाधिकाको मजख्य पेशा कृधष हो । दजई धतहाई िन्दा बढी नागररकिे कृधषिाई आफ्नो प्रमजख 

पेशाको रुपमा अंगािेका छन् । नजवाकोट धजल्लामा आधश्रत जनसंख्या दर यो िन्दा िेरै बढी रहेको छ । 

उदाहरणको िाधग कृधष जनगणना २०६८ अनजसार नजवाकोट धजल्लामा कज ि जनसंख्याको ९० प्रधतशत िन्दा 

बढी यस पेशामा संिग्न रहेको देन्तखन्छ । पञ्चकन्या सामान्यतया कृधष मजख्य वा प्रमजख पेशा िए पधछ पररवारको 

कज ि आम्दानीमा कृधष आम्दानीको धहस्सा पधन सबै िन्दा बढी हुनज पदुछ। तर यसो नहुन पधन सक्दछ र कज ि 

आम्दानीमा कृधष िन्दा अन्य के्षत्रको  आम्दानीको धहस्सा बढी पधन  नहोिा िन्न सधकन्न। धकनिने कृधष पधछ 

यहाँका बाधसन्दा ब्यापार व्यवसाय, उद्योग  ,सेवा (धनजामती, प्रहरी, जंगी, धशक्षण ) आधदमा संिग्न रहेका छन् 

र केही  हदसम्म यहाँका यजवाहरु वैदेधशक रोजगारीमा पधन गएका छन्।  

सामाधजक सजराच्या कायुिम संिीय सरकार मारु्त संचािन हुने िएता पधन सेवाग्राहीहरुको धववरण 

सामाधजक सजरक्षा , प्राि गने व्यन्तक्तहरुको धववरण गाउँपाधिकािे अनिाइन प्रणािीमा अध्यावधिक गदै 

आइराखेको छ र यसिाई धनरिरता धदने आशा गनु सधकन्छ। साथै गाउँपाधिकािे समयमा नै रकम प्राि 

गने गराउने व्यवस्था धमिाउँदै सावुजधनक स्थानहरुमा सूचना टाँस गरी सो को जानकारी सवुसािारण नागररक 

सम्म पजयाुउने कायु गम्भीरताकासाथ गदै आइराखेको छ जजन सराहनीय छ।  

4.5.2. ििस्या िथा चजनौिी 

उपिि यजवा श्रमशन्तक्तिाई उत्पादनशीि के्षत्रमा संिग्न गराउन नसक्नजनै सबै िन्दा ठूिो समस्या हो । श्रम 

शन्तक्तको रुपमा रहेको यजवा जनशन्तक्त धवधदशधसनज  तथा गाउँपाधिकाबाट  बाधहररनज , स्थानीय स्तरमा श्रम 

शन्तक्तको माग र आपूधतु धबचको असिजि, बढ्दो बेरोजगारीका कारणिे आपराधिक धियाकिापमा वृन्तद्ध, 

गाउँपाधिकाका यजवा श्रमशन्तक्तिाई उत्पादनशीि के्षत्रमा संिग्न गराउनज नै ठूिो चजनौधतको रुपमा रहेको छ ।  

 

 

4.5.3. िांभावना िथा अविर 
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गाउँपाधिकाको तीब्रतर धवकासको िाधग अन्य िौधतक स्रोत सािनको साथ साथै मानवीय स्रोत सािनको पधन 

उधत्तकै आवश्कता पदुछ ।  तसथु गाउँपाधिकामा धवद्यमान मानवीय संसािनको उपयजक्त पररचािनबाट नै 

धवकास सम्भव हुन सक्दछ । कृधष पशजपािन िगायतका के्षत्रिाई व्यवसायीकरण तथा उद्योग िन्दाको धवकास 

गरर स्थानीय स्तरमानै रोजगारीका अवसर धसजुना गने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । त्यसैगरी प्रिानमन्त्री 

रोजगार कायुिमिे पधन केधह मात्रामा स्थानीय स्तरमा रोजगारीको धसजुना गरेको देन्तखन्छ ।  

4.5.4. श्रि िथा रोजगारी योजना  

4.5.4.1. िोच 

स्थानीय श्रमशन्तक्तको उपयोगरी गाउँपाधिकाको संमृन्तद्ध हाँधसि गनजु   

4.5.4.2. िक्ष्य  

कृधष  िगायत अन्य के्षत्रको धवकासगरी समू्पणु श्रमशन्तक्तिाई उत्पादनशीि के्षत्रमा उपयोग गने ।  

4.5.4.3. उदे्दश्य  

1 स्थानीय स्तरमानै रोजगारीका अवसर धसजुना गनजु  

2 सीपयजक्त दक्ष जनशन्तक्तको धवकास गनजु  

3 श्रधमकको हक धहतको सजरक्षा गनजु 

4.5.4.4. रणनीति िथा काययनीतिहरु  

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १ : स्थानीय स्तरिानै रोजगारीका अविर तिजयना गनजय । 

१.१ रोजगार तथा बेरोजगार श्रम शन्तक्तको िगत 

तयार गने । 

 

 

१.१.१ पाधिका िएका रोजगार तथा बेरोजगारको 

तथ्यांक संकिन तथा व्यवस्थापन गररनेछ ।  

१.१.२ पाधिका के्षत्रमा कायुरत मजदजरको दक्षता र 

अनजिवको आिारमा िागत तयार गरर श्रम बैंकको 

स्थापना गररनेछ । 

१.२  स्थानीय स्तरमानै िगानी गरर उद्यमधशिाता 

प्रवदु्धन गने  । 

१.२.१ स्थानीय स्तरमा िगानी गरर रोजगारी धसजुना 

गने व्यवसायीिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

१.२.२ स्थानीय यजवािाई प्रस्तावका आिारमा सहयोग 

गररनेछ । 



 

 

स्थानीय तहको आवधिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )                                                  पञ्चकन्या गाउँपाधिका  

अन्तिम  प्रधतवेदन   75 

रणनीति काययनीति 

१.२.३ धवदेशबाट र्केका यजवाको ज्ञान, सीप, अनजिव 

िाई रोजगारमूिक के्षत्रमा िगाउन सहजीकरण 

गररनेछ ।  

१.३ प्रिानमन्त्री रोजगार कायुिमिाई प्रिावकारी 

ढंगिे अगाधड बढाउने । 

१.३.१ प्रिानमन्त्री रोजगार कायुिमिाई रोजगार 

सम्बन्तन्ध कायुिमसँग आवद्ध गररनेछ । 

१.३.२ पाधिका स्तरीय योजनाहरु कायाुन्वयन गदाु 

रोजगार सेवा केन्द्रमा सजधचकृत बेरोजगारहरुिाई 

प्राथधमकता धदईनेछ । 

उदे्दश्य २: तवतभन्न तिपिजिक िातििका अविरको वृस्द्ध गदै दक्ष जनशस्िको  तवकाि गनजय  । 

२.१  रोजगारमूिक ताधिम संचािन गने । २.१.१  मागमा आिाररत रोजगारमूिक ताधिम 

संचािन गररनेछ । 

२.२ स्थानीय स्तरमा संचािन गरेका ताधिमहरुको 

प्रमाणीकरणको  गने  । 

२.१.१ स्थानीय स्तरमा दीने धसपमजिक ताधिमको 

प्रमाणीकरण गनु CTEVT सँग समन्वय गररनेछ । 

उदे्दश्य ३ श्रतिकको हक तहिको िजरक्षा गनजय । 

३.१ पाधिका के्षत्रमा कायुरत मजदजरको न्यजनतम हक 

अधिकार सजरधक्षत गने । 

३.१.१ पाधिका के्षत्रमा काम गने श्रधमकको (मधहिा र 

पजरुषको) ज्यािामा समानता कायम गररनेछ । 

 

३.१.२ श्रधमकको धनयधमत िजक्तानी सजधनधित 

गररनेछ। 

३.१.३ पाधिकाको धवकास धनमाुणको काम संग्लग्न 

श्रधमकको दजिुटना धवमा अधनवायु गररनेछ । 

३.१.४ बाि श्रमिाई धनरुत्साधहत गररनेछ ।  

३.१.५ मजदजर पेन्सन कायुिम प्रारम्भ गररनेछ । 

३.२ बैदेधशक रोजगारिाई सजरधक्षत र मयाुधदत 

बनाउन पहि गने । 

३.२.१ धवदेश जान चाहने व्यन्तक्तहरुिाई आिारिूत 

ताधिमको व्यवस्था गररनेछ । 

३.१.२ वैदेधशक रोजगारीबाट र्केका यजवा 

श्रमशन्तक्तको सीप, अनजिव र पजंजीिाई 
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रणनीति काययनीति 

गाउँपाधिकाको धवकासमा िगाउने वातावरण 

गररनेछ । 

 

4.5.4.5. काययिि िथा पररयोजना   

 

ि. 

िां 

योजना िथा काययििहरु   

िहकायय गने तनकाय 

िां

र् 

प्र

दे

श 

स्था

नीय 

िह 

तन

तज 

के्ष

त्र 

अ

न्य 

तन

का

य  

१ 
गाउँपाधिकाका रोजगार तथा बेरोजगार व्यन्तक्तहरुको सिेक्षण गरर 

अधििेख तयार गने  
 

    

२ 
गाउँपाधिकाका रोजगार तथा बेरोजगार व्यन्तक्तहरुको सिेक्षण गरर 

अधििेख धनयधमत अध्यावधिक गनु सफ्टवेयरको प्रयोग गने  
 

    

३ 
स्थानीय रोजगार तथा  बेरोजगारको दताु गने सम्बन्धमा वडा मारु्त 

स्थानीयिाई जानकारी गराउने  
 

    

४ गैरसरकारी संस्थामा रोजगारीमा  स्थानीय यजवािाई  प्राथधमकता धदने       

५ श्रम बैंकको स्थापना गने       

६ रोजगार सेवा केन्द्र संचािन गने       

७ मानव स्रोत धवकास योजना तयार गने      

८ 
रोजगार सेवा केन्द्र सजदृढीकरण गने )कम्प्यजटर , र्धनुचर, क्यामरा तथा 

अन्य धवद्यजतीय उपकरण खररद( 
 

    

९ 
स्थानीय स्तरमा रोजगारी धसजुना गने २ जना उद्यमीिाई सम्मान गने 

)वाधषुक रुपमा (  
 

    

१० 
स्वरोजगारका िाधग स्थानीय यजवािाई प्रस्तावको आिारमा सहयोग गनु 

अध्यक्षसँग रोजगार कायुिम संचािन गने  
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ि. 

िां 

योजना िथा काययििहरु   

िहकायय गने तनकाय 

िां

र् 

प्र

दे

श 

स्था

नीय 

िह 

तन

तज 

के्ष

त्र 

अ

न्य 

तन

का

य  

११ मागका आिारमा ताधिम  (वाधषुक २ प्रकारका ताधिम  (संचािन गने       

१२ 
वाधषुक रुपमा २ जनािाई आिजधनक धसप मजिक  ताधिम धिन पाधिका 

बाधहर पठाउन सहयोग गने   

     

१३ धसप प्रमाणीकरण गनु वाधषुक रुपमा कायुिम संचािन गने       

१४ 
अनौपचाररक के्षत्रमा काम गने श्रधमकको धनयधमत िजक्तानी तथा समान 

ज्यािाका तथा धवषयमा समय समयमा अिरधिया तथा छिर्ि  गने  

     

१५ बाि अधिकार सम्बन्तन्ध सचेतानामजिक कायुिम संचािन गररनेछ       

१६ बाि श्रम धवरुद्धठाउँ ठाउमा जानकारीमजिक होधडिंङ बोडु राखे्न       

१७ मजदजर पेन्सन कायुिमका िाधग कोष स्थापना तथा संचािन गररनेछ       

१८ मजदजर पेन्सन सम्बन्तन्ध कायुधवधि तयार गरी िागज गने       

 

4.5.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

स्थानीय स्तरमानै पयाुि रोजगारीको धसजुना िई वैदेधशक रोजगारीमा जाने यजवाको संख्यामा उले्लख्य रुपमा 

कमी आएको अवस्था हुनेछ । कृधष के्षत्रको आिजधनकीकरण तथा उद्योग व्यवसायको स्थापनाबता थप 

रोजगारीका अवसरहरु धसजुना िएको हुनेछ ।  ब्यापार के्षत्रमा हुने धवस्तारिे स्वरोजगार प्रवदु्धन िई 

बेरोजगारीको समस्या िेरै हद सम्म कम िई सकेको आवस्था हुनेछ । सबै आधथुक के्षत्रमा हुने रोजगारीको 

अधिवृन्तद्धबाट पाररवाररक आयमा हुने वृन्तद्ध हुने र सोबाट  नागररकको जीवनस्तरमा सजिार आएको हुनेछ।   
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4.6. बैंक िथा तवत्तीय के्षत्र  

4.6.1. पृष्ठभूति 

आधथुक धवकासका िाधग िगानीको पररचािन हुनज पदुछ । पञ्चकन्या गाउँपाधिकामा  बैंक र   धवधत्तय संस्थाहरु 

रहेका छन् । सावुजधनक र धनजी के्षत्रको साथै सहकारी के्षत्रको सहिाधगता एवं धवकास मारु्त देश धवकास 

गने नीधत राज्यिे धिएको छ । अथुतन्त्रको तल्लो तह सम्म कायु गने िएकोिे सहकारी के्षत्रिे स-सानो रुपमा 

छररएर रहेका पजँजी, सीप, प्रधवधि आधदिाई एकधत्रत गरी देशको धवकासमा प्रिावकारी ढंगिे िगानी गनु 

सकेको खण्डमा अथुतन्त्रको धवकास हुने मात्र निई देश मा धवद्यमान बेरोजगारको समस्या पधन िेरै हद सम्म 

अन्त्य हुने देन्तखन्छ ।  आ .ब .२०७५/३४सम्ममा देश मा  ०७६ ,७६३ धबधिन्न प्रकृधतका सहकारी संस्थाहरु 

रहेको देन्तखन्छ । सहकारी सम्ब धशक्षान्धी र चेतनाको धवस्तार नहुनज र उत्पादन तथा रोजगारी वृन्तद्धमा यस 

के्षत्रवाट खासै योगदान पजयाुउन नसक्नज र वचत र ऋणको कारोबारमा मात्र केन्तन्द्रत हुनज सहकारीको प्रमजख 

समस्याको रुपमा देन्तखन्छन । धव .स .गते सवु प्रथम यसै प्रदेशको धचतवनमा वचत तथा २० साि चैत्र  २०१३

ऋण सहकारी स्थापना िएपधछ नेपािमा  सहकारी अधियानको सजरुवात िएको हो । ६३ वषुको अवधिमा ३५ 

हजार िन्दा बढी सहकारी संस्थाको स्थापना िई संचािनमा रहेका छन् ।  

पञ्चकन्या गाउँपाधिकामा धवत्तीय सेवा प्रदान गने जम्मा ४० वटा धवधिन्न धकधसमका सहकारी संस्थाहरु रहेका 

छन् । जसमा कृधष सहकारी २९ वटा, बचत तथा ऋण सहकारी छ वटा, बहुउदे्दश्यीय सहकारी ४ वटा, मधहिा 

सहकारी २ वटा रहेका छन् ।  एक बाधणज्य (एन आइ सी एधशया बैंकको शाखा) बैंक रहेको छ ।  त्यसैगरी 

पाधिकामा ३ वटा ििजधवत्त संस्थाहरु पधन सधिय रहेका छन् । ििज धवत्तिे गाउँ वस्तीमा समूह बनाई सो मारु्त 

ऋण िगानी गने गदुछन । आधथुक गधतधवधि जसै्त: व्यापार व्यवसायको वृन्तद्ध, औद्योधगकरण, पयुटनको 

धवकास आधदको कारणिे धनकट िधवष्यमा अन्य वाधणज्य बैंकहरुको शाखा पधन िमश  :यहाँ आउने  अपेक्षा 

गनु  सधकन्छ ।   

4.6.2. ििस्या र चजनौिीहरु 

िरखरै मात्र बैंधकङ्ग सेवाको पहँुचमा गाउँपाधिका पजगेको सन्दिुमा पाधिकाका अन्य वडाहरुका 

माधनसहरुिाई सेवाको िाधग िामो पैदि यात्रा गने पेने बाध्यता रहेको छ । गाउँिरमा सहकारी संस्थाहरु 

स्थापना िएपधन धत सहकारीहरुिे सहकाररत्वको िावनािे कायु गनु सकेका छैनन् । सबै सहकारीिे बचत 

तथा ऋणको काम गने तर उदे्दश्य अनजरुपका कामहरु नगरेकोिे खासै उपििी प्राि हुन सकेको छैन । 

सहकारी प्रधत आम माधनसहरुको नकारात्मक िारणा रहेको छ । नेपाि सरकारिे धवधिन्न योजना मारु्त 

धकसान, साना व्यवसाधय, गररव जनताको पहँुमा धवत्तको सजधनधितता गनु धवधिन्न कायुिम ल्याएपधन ग्रामीण 

के्षत्रमा बैंकहरुिे सेवा धवस्तार नगदाु समस्या िईरहेको छ । बल्लबल्ल बाधणज्य बैंकको एक शाखा खजिेकोिे 

यसिे केवि गाउँपाधिकाको आम्दानी र खचुको सहजताका िाधग मात्र काम गरररहेको छ । धकसानिे सहज 
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ऋण, बचत िगाएतका करोबार गनु सकेका छैनन ।  धवधत्तय संस्थाहरुिे आफ्नो साँख बचाउनको िाधग 

जनतािाई  हुने खािका कामहरु गरी जनताको सकारात्मक िाव सृजना गनु चजनौतीपूणु रहेको छ । धवधत्तय 

के्षत्रमा धवत्तको सजरक्षाको गनु समेत चजनौती रहेको छ । पाधिकािे धवधत्तय के्षत्रसँग परामशु, समन्वय र सहकायु 

गरी जनतामा सेवा पहँुच सहज र सरि बनाउन धनकै चजनौती रहेको छ । 

4.6.3. िभावना र अविरहरु 

बैंक तथा धवधत्तय संस्थाहरुको िाधग पञ्चकन्या गाउँपाधिका धनकै उवुर छ धकनकी गापामा िरखरै मात्र बैंधकङ्ग 

सेवा शजरु िएको बढी िन्दा बढी ग्राहक बनाउने र बचत िगानीको पधन त्यधतकै सजअवसर रहेको छ । स्थानीय 

सरकारसँग धमिेर बैंक तथा धवधत्तय संस्थाहरुिे आफ्नो के्षत्र धवस्तार गनु सक्दछन् िने आम जनता जसिे 

धवधत्तय सेवाको अिावमा व्यवसाधयक बन्न सकेका धथएनन उनीहरुिे िर आँगनमै बैंधकङ्ग सेवा प्राि गरर 

उद्यमी बन्न सक्दछन् । कृधषमा िगानी बढाउन कृधष ऋण, उद्यम तथा व्यवसाय बढाउन सहुधियत ऋणहरुको 

उपयोग गनु सके्न संिावना रहेको छ । पाधिकािे बैंक तथा धवधत्तय संस्थािाई व्यवन्तस्थत पररचािन गनु सके 

। धवधत्तय अिावमा खजन्तम्चएको अथुतन्त्रिाई पजनरुत्थान गनु र मजबजद बनाउन सधकने देन्तखन्छ ।  

4.6.4. बैंक िथा तवत्तीय के्षत्रको योजना  

4.6.4.1. िोच 

“सहज र िरपदो धवधत्तय पहँुच, धदगो आधथुक धवकास आिार” 

4.6.4.2. िक्ष्य 

“गजणस्तररय र धवस्वाधसिो धवधत्तय सेवा सबैको पहँुचमा पजयाुइने छ” 

4.6.4.3. उदे्दश्य 

1= पाधिकाधित्र हुने धवधत्तय गधतधवधिहरुिाई धनयन्त्रण र धनयधमत गने । 

2= बैंक तथा धवधत्तय संस्थाहरुिाई पाधिकामा आकषुण गने । 

3= धवस्वाधसिो धवधत्तय सेवा र सजधविाको पहँुचिाई बढाउने । 

 

4.6.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: पातिकातभत्र हुने तवतत्तय गतितवतिहरुिाई प्रभावकारी तनयिन गने । 
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रणनीति काययनीति 

१.१ सबै धवधत्तय संस्थाको अद्यावधिक गने 

। 

१.१.१ पाधिकामा िएका सबै सहकारी, ििजधवत्त, बैंकहरुको 

तथ्याङ्क अध्यावधिक गरी गापामा अनजगमन डेक्स 

रान्तखनेछ ।  

१.१.२ बैंक, ििजधवत्त, सहकारीहरुका सञ्चािकहरुसँग बैठक 

गरर समस्या, चजनौती, संिावनाका बारेमा छिर्ि गररनेछ 

।  

१.१.३ सबै धवधत्तय संस्थाहरुबाट चौमाधसक प्रधतवेदन धिने 

व्यवस्था धमिाइनेछ ।  

उदे्दश्य २: बैंक िथा तवतत्तय िांस्थाहरुिाई पातिकािा आकियण गने । 

२.१ धवधत्तय संस्थािाई आकषुण गनु 

धवधत्तय मैत्री नीधत धनयम बनाउने । 

२.१.१ सहकारीिाई उदे्दश्य अनजरुप काम गरेमा अनजदान र 

पजरसृ्कत गने धनधत धिइनेछ ।  

२.१.२ धवधत्तय संस्थाका सञ्चािकहरुिाई ताधिमको व्यवस्था 

गररनेछ ।  

उदे्दश्य २: तवस्वातििो तवतत्तय िेवा र िजतविाको पहँुचिाई बढाउने । 

३.१  सबै वडामा धवधत्तय सजधविािाई 

धवस्तार गने । 

३.१.१ सहकारी र ििजधवत्तको कायु के्षत्र सबै वडामा धवस्तार 

गररनेछ ।  

३.१.२ नयाँ बाधणज्य बैंकहरुिाई पाधिकामा सेवा के्षत्र धवस्तारका 

िाधग पहि गररनेछ ।  

 

4.6.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.

ि 
काययििहरु 

िहकायय गने तनकायहरु 

िां

र् 

प्रदे

श 

स्थानी

य िह 

नी

तज 

के्षत्र 

अन्य 

तनका

य 

१ सबै धवधत्तय संस्थाको अध्यावधिक पाशु्वधचत्र तयार गने ।     
 

    

२ हेिडेक्सको व्यवस्था गने     
 

    

३ धवधत्तय संस्थासँग चौमाधसक बैठक गने ।     
 

    

४ 
बैठकमा उठेका समस्या र संिावनाको दस्तावेधजकरण 

गने । 
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ि.

ि 
काययििहरु 

िहकायय गने तनकायहरु 

िां

र् 

प्रदे

श 

स्थानी

य िह 

नी

तज 

के्षत्र 

अन्य 

तनका

य 

६ सबै धवधत्तय संस्थाहरुबाट धनयधमत प्रधतवेदन धिने ।         

९ 
धनयधमत प्रधतवेदनकोआिारमा धवधत्तय संस्थाको नाम 

सावुजधनक गने 
    

 
    

१० धवधत्तय संस्थाहरुिाई पजरसृ्कत गने          

११ 
ग्रामीण के्षत्र र कृधषमा िगानी गने संस्थािाई अनजदान  

सहयोग गने 
    

 
  

 

१२ 
सहकारी संस्थाका संचािकहरुिाई िेखा व्यवस्थापना 

ताधिम धदने । 
    

 
  

 

१३ 
सहकारी संचािनकहरुिाई असि सहकारी भ्रमण 

गराउने 
    

 

  

 

१४ 
सहकारी र ििजधवत्त नपजगेका वडाका बस्तीसम्म पजग्न 

सहयोग गने 
    

 
    

१५ 
स्थानीय समजह बनाउन र कानूनी प्राविान पजरा गराउन 

सहयोग गने   

   

१६ बाधणज्य बैंकसँग बैठक गने       

१७ अनजगमन गने        
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पररचे्छद 5: िािातजक के्षत्र 

5.1. स्वास्थ्य िथा पोिण 

5.1.1. पृष्ठभूति 

स्वस्थ्य जनशन्तक्त समृद्ध मजिजक धनमाुणको महत्वपूणु आिार हो । नेपािको संधविानिे स्वास्थ्यिाई 

नागररकको मौधिक हकका रूपमा प्रत्यािूत गरेको छ । संधविानमा पधन प्रते्यक नेपािीिे आिारिूत स्वास्थ्य 

सेवा र सजधविा धनैः शजल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ । संधविानको व्यवस्थाअनजसार सरकारिे आफ्ना स्वास्थ्य 

चौकी र स्वास्थ्य केन्द्रमा आिारिूत स्वास्थ्य सेवा र सजधविा धनैः शजल्क गरेको छ । 

पोषणयजक्त खानपान, स्वच्छ खानेपानी एवं सरसर्ाइ स्वस्थ जीवनको िाधग अपररहाुय छ । स्वस्थ जीवनको 

िाधग पोषणयजक्त खाद्यवस्तजको उपििता हुनज आवश्यक हुन्छ । गाउँपाधिकामा उत्पाधदत कृधष उपजिे सबै 

िरिजरीिाइु वषुिर खान पजगे्न अवस्था छैन । रासायधनक मिको प्रयोगिे पधन स्वास्थ्यवदु्धक खाद्य पदाथुको 

उत्पादनमा चजनौती धसजुना गरेको छ । यद्यधप गाउँपाधिकाका स्वास्थ्य सूचकहरु सजिारका िममा रहेका छन् 

। अधिकांश मधहिािे स्वास्थ्य सेवासजधविाको उपिोग गरेका छन् । 

पञ्चकन्या गाउँपाधिकामा जम्मा ४ वटा स्वास्थ्य चौकी,  ४ वटा सामजदाधयक स्वास्थ्य इकाइु, १ धनधज अस्पताि, 

१ पोधिन्तक्लधनक, १ NGO िारा संचािन गररएको आिारिूत स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन् । साथै यहाँ संिीय 

सरकारको नीधत अनजरूप १० सैयाको अस्पताि धनमाुणको प्रधिया अधि बधढसकेको छ । पाधिकामा रहेका 

स्वास्थ्य संस्था मधे्य ४ वटामा वाधथिंग सेन्टर संचािन िईरहेको छ । यस पाधिकामा धवधिन्न पदमा रहेर जम्मा 

२८ जना स्वास्थ्यकमीिे स्वास्थ्य सेवा प्रदान गदै आइरहेका छन् ।  त्यसैगरी ७२ जना मधहिा स्वास्थ्य स्वयम 

सेधवकाहरु पधन स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सहयोग गरररहेका छन् ।  च यी स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूिे स्थानीयिाई 

धबरामी जाँच, पोषण सेवा, प्रसजती सेवा, गिुवती जाँच, औषिी धवतरण, ल्याब सेवा, खोप सेवा, पररवार धनयोजन 

सेवा, धिटाधमन ए खजवाउने तथा अन्य उपचारात्मक सेवाहरू प्रदान गदै आएका छन् । त्यसैगरी पाधिकाका 

४ वटा स्वस्थ्य संस्थामा वाधथिंङ सेन्टर संचािन िई सजरधक्षत सजते्करी गराउने कायु िईरहेको छ । गम्भीर 

प्रकृधतका धबरामीहरूिाइु धत्रशजिी अस्पताि र काठमाडौ ंिैजाने गछुन् ।  

(श्रोतैः स्थिगत अध्ययन,२०७९ तथा स्वास्थ्य शाखा, गा.पा. ) 

5.1.2. ििस्या िथा चजनौिी 

ििस्या 

स्वास्थ्य के्षत्रमा गजणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहँुच र सेवामा एकरूपता कायम गनु नसक्नज, जनस्वास्थ्यप्रधत 

उतरदायी तथा पयाुि जनशन्तक्त धवकास गनु नसक्नज, स्वास्थ्य सेवामा िगानी अनजसारको प्रधतर्ि प्राि नहुनज, 

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकता अनजसारको आिजधनक उपकरण र धवशेषज्ञ धचधकत्सकहरूको अिाव 
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हुनज, कज पोषण, आकन्तिक स्वास्थ्य समस्या हँुदा एम्बजिेन्स तथा बाटोको समस्या, स्थानीयमा स्वास्थ्य सम्बन्धी 

चेतनाको कमी धवश्वव्यापीकरण सँगै खानपान तथा जीवनशैिीमा आएको पररवतुनिे नसने रोगहरू तथा 

मानधसक स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्दै जानज, स्वास्थ्य धवमा कायुिममा उले्लखनीय सहिाधगता हुन नसक्नज, 

स्वास्थ्य संस्थाका िौधतक संरचना अपयाुि तथा िएका संरचना मापदण्ड अनजसार निएका, स्थानीयमा 

आयजबेद वा वैकन्तिक उपचार पद्धधत सम्बन्तन्ध जनचेतनाको कधम  जस्ता  प्रमजख समस्याहरु  हुन् ।  

चजनौिी 

स्वास्थ्यका सबै के्षत्रमा नागररकको समतामूिक पहँुच स्थाधपत गनजु, पूणु संस्थागत सजते्करी गराउनज, वा  zero 

home delivery गराउनज,  धनैः शजल्क गजणस्तरीय आिारिूत स्वास्थ्य सेवािाइु सबै स्थानीय तहबाट सवुसजिि 

रूपमा उपिि गराउनज, अधत धवपन्न र जोन्तखममा परेका नागररकिाइु उच्च प्राथधमकतामा राख्दै स्वास्थ्य सेवा 

उपिि गराउनज, संिीय प्रणािी अनजरूप स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापन गनजु, स्वास्थ्य धबमािाइु प्रिावकारी 

रूपमा कायाुन्वयन गराउनज, नार्ामूिक स्वास्थ्य के्षत्रिाइु िमशैः  सेवामूिक के्षत्रमा रूपािरण गरी स्वास्थ्य 

के्षत्रिाइु मानव स्वास्थ्य प्रधत धजमे्मवार बनाउनज जस्ता कायुहरू प्रमजख चजनौतीको रूपमा रहेका छन् । 

5.1.3. िांभावना िथा अविर 

तीनै तहको सरकार धबच स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अधिकारको बाँडर्ाँट हुनज, स्वास्थ्य धबमा कायुिम 

कायाुन्व्यनमा रहनज, प्रदेश तथा स्थानीय तहिे आफ्नै स्रोतको प्रयोग गरी स्वास्थ्यमा िगानी वृन्तद्ध गदै कायुिम 

सञ्चािन गनजु, सूचना प्रधवधिको धवकासका साथै उपकरणहरूको उपििता बढ्दै जानज, पूवाुिारको 

धवकाससँगै नागररकहरूमा चेतना तथा चासो धनरिर बढ्दै जानज, नीधत तथा रणनीधतिे स्वास्थ्य सेवािाइु 

व्यवन्तस्थत तथा गजणस्तरीय बनाउने कायुमा जोड धदनज अवसरको रूपमा रहेका छन् । 

5.1.4. स्वास्थ्य िेवा योजना  

5.1.4.1. िोच 

सवुसजिि, गजणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहँुच । 

5.1.4.2. िक्ष्य 

स्वास्थ्य के्षत्रको व्यवन्तस्थत धवकास गदै जनस्तरमा गजणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहँुच सजधनधित गने । 

5.1.4.3. उदे्दश्य 

1 गाँउपाधिकामा सवुसजिि गजणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहँुच बढाउनज । 

2 स्वास्थ्य के्षत्रमा दक्ष जनशन्तक्तको व्यवस्थापन गनजु । 

3 स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक पूवाुिारहरूको धनमाुण तथा स्तरोन्नती गनजु । 

4 स्वास्थ्य सेवािाइु सूचना मजिक तथा प्रधवधि मैत्री बनाउनज । 
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5 स्वच्छ र पोषणयजक्त खाद्य उपििता तथा पहँुचको वृन्तद्ध गनजु । 

6 वैकिीक धचधकत्साको माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवदु्धन गनजु । 

 

5.1.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: गाँउपातिकािा  िवयिजिभ गजणस्तरीय स्वास्थ्य िेवािा पहँुच बढाउनज । 

१.१  स्वास्थ्य संिसंस्थाको पँहुच अधिवजन्तद्ध तथा 

धवस्तार गने । 

 

 

 

 

१.१.१  सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन गररनेछ । 

१.१.२ स्वास्थ्य संस्था सम्म सहज रूपमा पजग्न 

यातायातका सािन व्यवस्थापन गररने छ । 

१.१.३ आिारिजत स्वास्थ्य केन्द्रमा आकन्तिक उपचार, 

प्रारन्तम्भक ल्याव सेवा तथा अन्य आिारिजत एकीकृत 

उपचार सेवा प्रवाह गररनेछ । 

१.२ सवुसजिि तथा गजणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गने 

। 

 

१.२.१  धनजी के्षत्रको समन्वयमा स्वास्थ्य वीमा कायुिम 

िागज गररने छ । 

१.४.१  सबै वडामा आिारिजत औषिीको पँहुच 

पजयाुइनेछ । 

१.३ मधहिा, बािबाधिका तथा वृद्धहरू साथै 

अपाङ्गहरुको स्वास्थ्यमा पहँुच धवस्तार गने । 

 

१.३.१  सजरधक्षत मातृत्व, बाि स्वास्थ्य, धकशोर धकशोरी 

तथा प्रजनन स्वास्थ्य साथै जेष्ठ नागररकको स्वास्थ्य 

सेवाको धवकास तथा धवस्तार गररनेछ । 

१.३.२ गिुवती मधहिाहरूिाइु आवश्यक स्वास्थ्य सेवा 

प्रदान गररने छ । 

१.३.३  जे्यष्ठ नागररक तथा अपाङ्गहरुको स्वास्थ्य जाँच 

सहज गनु धवधिन्न कायुिमहरू सञ्चािन गररनेछ। 

१.४  आिारिजत औषिीमा स्थानीयबासीको पहँुच 

पजरुयाउने । 

 

१.५  स्वास्थ्य सम्बन्तन्ध सचेतनामजिक कायुिमहरू 

सञ्चािन गने ।  

 

उदे्दश्य २: स्वास्थ्य के्षत्रिा दक्ष जनशस्िको व्यवस्थापन गनजय । 
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रणनीति काययनीति 

२.१  आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य कमीहरू व्यवस्थापनका 

िाधग प्रदेश तथा गै.स.स सँग सहकायु तथा समन्वय 

गने । 

 

२.१.१ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दक्ष स्वास्थ्यकमीहरूको 

व्यवस्थापन गररनेछ 

२.१.२ स्वास्थ्यकमी िाइु समय अनकज ि ताधिम प्रदान 

गररनेछ । 

२.२ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दक्ष स्वास्थ्य कमीहरूको 

धनयधमत उपन्तस्थधतको व्यवस्था धमिाउने । 

२.२.१ स्वास्थकमीहरूिाइु आवश्यक सेवा सजधविा 

प्रदान गररनेछ । 

२.२.२ स्वास्थ्यकमी प्रोत्साहन कायुिमहरू सञ्चािन 

गररनेछ ।   

उदे्दश्य ३: स्वास्थ्य िेवािा आवश्यक पूवायिारहरूको तनिायण िथा स्तरोन्निी गनजय 

३.१. एक वडा एक स्वास्थ्य चौकीको नीधत अविम्बन 

गने । 

३.१.१ आवश्यक स्थानहरूमा स्वास्थ्य चौकी धनमाुण 

गररनेछ । 

३.२ प्रधवधिमैत्री िौधतक पूवाुिारहरू धनमाुण तथा 

स्तरोन्नतीमा जोड धदने । 

 

३.२.१ धवद्यमान स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य स्वास्थ्य 

संस्थाहरूमा आवश्यक प्रधवधिमैत्री पूवाुिारहरू 

धनमाुण गररनेछ । 

३.२.२ धनमाुणािीन पूवाुिारहरूिाइु पजणुता प्रदान गरी 

संचािनमा ल्याइनेछ । 

उदे्दश्य ४: स्वास्थ्य िेवािाइय िूचना िजिक िथा प्रतवति िैत्री बनाउनज 

४.१ स्थानीय स्तरमा नै गजणस्तरीय सेवा उपिि 

गराउन आवश्यक उपकरणहरू व्यवस्थापन तथा 

सञ्चािन गनजु । 

 

४.१.१ सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक 

उपकरणहरू व्यवन्तस्थत गररनेछ । 

४.१.२ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नयाँ प्रधवधि तथा उपकरण 

प्रयोग गररनेछ । 

उदे्दश्य ५: स्वच्छ र पोिणयजि खाद्य उपिब्धिा िथा पहँुचको वृस्द्ध गनजय । 

५.१  पोषणमैत्री गाउँपाधिका धनमाुणका गने । ५.१.१ पोषणयजक्त ,सिजधित खानेकज राको महत्व बारेमा 

ज्ञान अधिवृन्तद्ध गररनेछ । 

५.१.२ पोषणयजक्त खानेकज राको बारेमा ज्ञान अधिवृन्तद्ध 

गने । 

५.२ प्राङ्गाररक खेतीिाइु प्रोत्साहन गने । 

 

५.२.१ सामजधहक तथा व्यवसाधयक कृधषमा प्राङ्गाररक 

मि प्रयोगमा जोड धदइुनेछ । 

उदे्दश्य ६: वैकिीक तचतकत्साको िाध्यिबाट स्वास्थ्य िेवा प्रवद्धयन गनजय 



 

 

स्थानीय तहको आवधिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )                                                  पञ्चकन्या गाउँपाधिका  

अन्तिम  प्रधतवेदन   86 

रणनीति काययनीति 

६.१  आयजवेद, प्राकृधतक धचधकत्साको धवकास तथा 

धवस्तार गने । 

 

६.१.१. स्थानीय स्तरमा उपिि औषिीजन्य जडीबजटी, 

खधनजको पधहचान, संरक्षण, संकिन, प्रबदु्धन गदै 

आयजवेद धचधकत्सा अधिवृन्तद्ध गररनेछ । 

 

5.1.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१. उपयजक्त स्थानहरुमा स्वास्थ्य संस्था थप       

२. धवद्यमान स्वास्थ्य संस्थाहरूिाइु 

स्तरोन्नती ,सामजदाधयक स्वास्थ्य 

इकाइुहरूिाइु स्वास्थ्य चौकीमा 

रूपािर गने 

     

३. गाउँमा बसोबास गने नागररकका िाधग 

अधनवायु स्वास्थ्य वीमा कायुिम  

     

४. नागररक स्वास्थ्य धवमा कायुिम सहज र 

सर्ि बनाउन धवमा अधिकताुहरूिाइु 

उते्प्रररत गने 

     

५. हरेक स्वास्थ्य चौकीमा दक्ष स्वास्थ्य 

कमीहरू व्यवस्थापन 

     

६. वधथुङ सेन्टरमा कायुरत नधसिंग 

स्टार्हरूिाइु समयसापेक्ष ताधिमको 

व्यवस्था गने 

     

७. आिारिजत औषिीहरु धनशजल्क धवतरण      

८. वषुमा २ पटक हरेक वडामा धवषेशज्ञ 

डाक्टर सधहतको स्वास्थ्य धशधवर 

सञ्चािन कायुिम संचािन गररने । 

     

९. सवै वडामा रहेका स्वास्थ्य चौधकहरुमा 

प्रयोगशािा स्थापना गरी संचािन गररने   

     

१०. एम्बजिेन्स साथै रेर्रि धसस्टमिाइु चजस्त 

दजरूस्त बनाइुने 

     

११. प्रते्यक वडामा वषुको एक पटक धवशेषज्ञ 

डाक्टर सधहतको धनैः शजल्क स्वास्थ्य 

धशधवर सञ्चािन  

     

१२. स्वास्थ्य संस्थाहरूमा संचाधित वधथुङ 

सेन्टरहरूिाइु अत्यािजधनक र सजधविा 

सम्पन्न बनाउने 
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ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१३. मधहिा सामजदाधयक स्वास्थ्य स्वयं 

सेधवकाहरूिाइु उच््च मनोबिका साथ 

समजदायमा काम गनु पे्रररत गनु माधसक 

रूपमा उते्प्ररणा खचु प्रदान गने 

     

१४. सम्मानजनक धबदाइु कोष अिुगत ६० 

वषु नािेका  मधहिा सामजदाधयक स्वास्थ्य 

स्वयं सेधवकाहरूिाइु सम्मानजनक 

धवदाइु कायुिमिाइु (दोसल्ला ओढाएर 

जनही रू.१५०००० र कदरपत्र) , 

धनरिरता धदने 

     

१५. स्वास्थ्य स्वयंसेधवकाहरु मारु्त 

बािबाधिका हेरचाह र पौधष्टक आहार 

सम्बन्तन्ध आिारिूत ताधिम  

     

१६. मधहिा रोग सम्बन्तन्ध स्वास्थ्य धशधवर 

सञ्चािन   

     

१७. गिुवधत मधहिाहरूको िाधग प्रते्यक 

मधहना पाधिकाबाट प्रदान गदै 

आइुरहेको धनैः शजल्क क्यान्तल्सयम चक्की 

धवतरण, रगत धपसाव जाँच र धिधडयो 

एक्सरे सेवािाइु थप प्रिावकारी र 

धनरिरता प्रदान गने 

     

१८. गिुवधत जाँच, सजते्करी जाँच, साथै सजते्करी 

होम धिधजट कायुिमिाइु सहज 

बनाउन गिुवधत तथा सजते्करी को साथी 

उपाध्यक्ष कायुिम सञ्चािन  

     

१९. पूणु संस्थागत सजते्करी गाउँपाधिका 

िोषना गने  

     

२०. बाि मृत्यजदर तथा मातृ मृत्यजदर िटाउन 

साथै ५ वषु मजधनका बािबाधिकाहरूमा 

पोषण न्तस्थती सजिार गनु आमा 

समजहहरूिाइु सकृय बनाइुने 

     

२१. जे्यष्ठ नागररक तथा अपाङ्गहरुको स्वास्थ्य 

जाँच गनु िर–िरमा स्वास्थ्यकमी 

कायुिम वषुको २ पटक सञ्चािन गने   

     



 

 

स्थानीय तहको आवधिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )                                                  पञ्चकन्या गाउँपाधिका  

अन्तिम  प्रधतवेदन   88 

ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

२२. बृद्ध बृद्धाको संरक्षक पाधिका अिुगत र 

सम्पजणु ८० बषु माथीका 

जे्यष्ठनागररकहरुिाई औषिी उपचार 

गनु रु. १०००। (एक हजार) माधसक 

रुपमा उपिि गराउने 

     

२३. प्राङ्गाररक मिको प्रयोगमा जोड धदन 

समय समयमा प्राङ्गाररक मि धवतरण 

कायुिम 

     

२४. सामजधहक तथा व्यवसाधयक कृधषमा 

प्राङ्गाररक मि प्रयोगमा जोड धदने 

     

२५. कृधष उपजको धवषादी स्तर परीक्षण 

कायुिम सञ्चािन   

     

२६. सरसर्ाइु सम्बन्तन्ध जनचेतना मजिक 

कायुिम सञ्चािन 

     

२७. वातावरण सर्ा राख्नको िाधग समय 

अिरािमा टोि, बस्ती तथा िर दैिो 

सर्ाइु कायुिम सञ्चािन 

     

२६. प्राकृधतक जधडबजटी पधहचान तथा संरक्षण      

२७. आयजवेद, प्राकृधतक उपचार तथा 

जधडबजटी प्रयोग सम्बन्तन्ध जनचेतनामजिक 

कायुिम 

     

२८. धबगत ३ वषु देन्तख सञ्चाधित बच्चा 

जोख्नजस नजन बोक्नजस कायुिमिाइु  अझ 

प्रिावकारी बनाउने  

( प्रते्यक मधहना बच्चा धिएर आँउदा 

बच्चाको आमािाइु १ प्याकेट आयोनजन 

सँगै रू ५० को ररचाुज काडु प्रदान गरर  

बच्चा जोख्नजस नजन बोकी स्वास्थ्यकमीसँग 

र्ोनमा पोषण परामशु धिनजस 

कायुिमिाइु अगाडी बढाइुने ) 

     

२९. कोधिड िगायत धबधिन्न महामारी 

रोकथामका िाधग स्वास्थ्य सम्बन्तन्ध 

धवधिन्न कायुिम संचािन गररने 

     

३०. पजणु खोपयजक्त, पजणु सरसर्ाइु सजधनित 

गाँउपाधिकाका रूपमा िोधषत 

गाँउपाधिकाको छधवको धनरिरताको 

िाधग आवश्यक कायुिम संचािन गने 
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ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

३१. यौन  रोग बारे जनचेतना कायुिम      

३२. सरूवा रोग बारे जनचेतना कायुिम      

३३ दीिुरोग तथा नसने रोगहरू जसै्त 

मिजमेह, उच््च रक्तचाप, श्वास प्रश्वास रोग 

तथा थाइुराइुड धनयन्त्रण गनु धवधिन्न 

धकधसमका जनचेतनामजिक कायुिम 

सञ्चािन गने 

     

 

5.1.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

योजना अवधिमा आिारिूत स्वास्थ्य सेवा धनैः शजल्क र  सवुसजिि रूपमा प्राि िएको हुने, गाँउपाधिकामा 

अस्पताि स्थापना िएको हुने, स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूधतकमीहरूको सहयोगमा सजते्करी गराउनेकोसंख्या 

बढेको हुनेछ । मातृ मृत्यजदर िटेको हुनेछ, नवजात धशशज मृत्यजदर िटेको हुनेछ, सबै बािबाधिकािे आवश्यक 

खोप िीई , औषत प्रधतव्यन्तक्त उमेर बढी धदगो धवकासका िक्ष्य पूरा गनु धनिाुररत सूचकहरूमा महत्वपूणु 

सजिार आएको हुनेछ । 

 

5.2. तशक्षा 

5.2.1. पृष्ठभूति 

धशक्षा आिजधनक समाज धनमाुण, मयाुधदत जीवन तथा सम्मानजनक रोजगारीको महत्वपजणु आिार हो । 

नेपािको संधविानिे धशक्षािाई मौधिक हकको रुपमा स्थाधपत गदै आिारिूत तहसम्म अधनवायु र धन:शजल्क 

तथा माध्याधमक तह सम्मको धशक्षा धन:शजल्क गरेको छ । संधबिानत: धशक्षा संि, प्रदेश तथा स्थानीय तहको 

साझा दाधयत्वको रुपमा रहेको छ । त्यसैगरी स्थाधनय सरकार संचािन ऐन २०७४ िे आिारिूत र माध्यधमक 

तह सम्मको धशक्षाको धवकास, संचािन तथा धनयमन गने धजमे्मवारी स्थानीय तहिाई प्रदान गरेको छ । 

धशक्षािाई समसापेक्ष, व्यवसाधयक, धसपमजिक तथा व्यवहाररक बनाउन नगरपाधिकामा धवधिन्न नीधत धनयम 

तथा योजना बनाई कायाुन्वयन पधन िईरहेका छन् ।  

त्यसैगरी धदगो धवकास िक्ष्य २०३० िे धशक्षािाई प्राथधमकता धददै चौथो िक्ष्यका रुपमा गजणस्तरीय धशक्षािाई 

राखेको छ । त्यसैगरी Planning norms and standard, 2015 का अनजसार प्रधत ३००० जनसंख्यामा १ वटा 

प्राथधमक धवद्यािय र प्रधत २५००० जनसंख्याका िाधग १ उच्च माध्यधमक (१२ कक्षा सम्म) धवद्यािय चाधहन्छ 

िने प्रधत १०००० जनसंख्यामा १ सामजदाधयक पजस्तकािय आवश्यक हुने उले्लख छ ।  



 

 

स्थानीय तहको आवधिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )                                                  पञ्चकन्या गाउँपाधिका  

अन्तिम  प्रधतवेदन   90 

पञ्चकन्या गाउँपाधिकामा जम्मा ३१ वटा सामजदाधयक धवद्यािय रहेका छन् । पाधिकामा प्राधवधिक धशक्षा (कृधष) 

तथा वेद धवद्या पधन संचािनमा रहेका छन् । यस पाधिकामा कज नै क्याम्पस िने छैन । जनगणना २०६८ का 

अनजसार पाधिकाको ५ वषु िन्दा माधथ उमेर समजहको कज ि साक्षरता दर ६१.१ % प्रधतशत रहेको छ । जजन 

बागमती प्रदेशको साक्षरता दरको तजिनामा न्यजन हो । 

पाधिकाको जनसांन्तख्यक संरचनािाई धवशे्लषण गदाु ५-१४ वषु उमेर समजहको धहस्सा ३०.७७ % रहेको छ, 

जजन धवद्यािय जाने उमेर समजहमा पदुछ । यस गाउँपाधिकामा कज ि साक्षर जनसंख्या मधे्य एसएिसी उत्तीणु 

गनेको संख्या ७.५० % र १०+२ उत्तीणु  गनेको संख्या ३.९३ % छ । स्नातक तह र स्नातकोत्तर तह उत्तीणु 

गनेको संख्या िमश: ०.७८ %  र ०.०४ % मात्र रहेको छ ।  

5.2.2. ििस्या िथा चजनौिी 

    ििस्याहरु  

 सामजदाधयक धवद्याियमा तहगत तथा धवषयगत धशक्षक व्यवस्थापन हुन नसक्नज  

 सब धवद्याियमा िूकम्प प्रधतरोिी िवन, िेराबार, पजस्तकािय, उपयजक्त खेि मैदान, खानेपानी जस्ता 

पूवाुिारको व्यवस्थापन नहुनज   

 सबै धवद्याियमा धवज्ञान प्रयोगशािा तथा कम्प्यजटर प्रयोगशािा नहुनज र िएकामा पधन  पयाुिता नहुनज  

 प्राधवधिक धशक्षाको पाठ्यिम र धवद्याथीको क्षमता र आवश्यकता सँग उधचत तािमेि नहुनज   

 धशक्षकहरुिाई समय सापेक्ष तथा अध्यावधिक ताधिमको व्यवस्था नहुनज  

 धशक्षकहरुिे समय सापेक्ष आर्ज िाई अध्यावधिक गनु नसक्नज  

 सामजदाधयक धवद्याियमा धवद्याथी संख्या न्यजन हुनज वा धवद्याथी िनाुदर कम हुदै जानज 

 प्राथधमक बाि धवकास केन्द्रिाई सजधबिा सम्पन्न र बािमैत्री बनाउन नसक्नज 

 धवद्यािय व्यवस्थापन सधमधतिे प्रिावकारी िूधमका खेल्न नसक्नज  

 धशक्षण धसकाई धियाकिाप बािमैत्री तथा प्रधवधि मैत्री हुन नसक्नज  

 धवद्याथी अनजपातका आिारमा धशक्षकको धवतरण नहुनज  

 शैधक्षक संस्थाहरुको धनयधमत अनजगमन, सजपररवेक्षण तथा मजल्यांकन गनु नसक्नज  

 धशक्षक, धवद्याथी तथा अधविावक धबच अिरधिया तथा छिर्ि नहुनज  

 प्राधवधिक धशक्षािाई सबैको पहँुच योग्य बनाउन नसक्नज  

 धवद्याथी संख्याका आिारमा धशक्षाको व्यवस्थापन नहुनज  

चजनौतिहरु  

 धशक्षािाई गजणस्तरीय तथा व्यवहाररक बनाउन नसक्नज  

 समजदायमा शैधक्षक चेतनाको कमी 
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 अधविावक तथा धवद्याथीमा अंग्रजी माध्यम प्रधतको बढ्दो आकषुणिाई मध्यनजर गदै अंग्रजी 

माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गराउनज  

 राम्रो धशक्षा प्राि गनु पाधिकाबाट बाधहररएका धवद्याथीिाई गाउँ पाधिकामा आकधषुत गनु धवशेष 

कायुिम गनु नसधकनज   

 धशक्षािाई आधथुक उपाजुनमा जोड्नज 

 सबै धवद्याथीिाई माध्यधमक तह सम्म कक्षा धनरिरता गराउनज   

 पाठ्यिममा स्थानीय वस्तजन्तस्थधत समेटी व्यवहाररक ज्ञान धदनज  

 प्रधतिा पिायन रोकी र स्थानीय स्तरमानै व्यवस्थापन गनजु 

 नधतजामजखी धशक्षा प्रदान गनजु  

 महामारीको समयमा बैकन्तिक माध्यमबाट धशक्षण धसकाईिाई धनरिरता धदनज  

5.2.3. िांभावना िथा अविर 

िम्भावना  

 शैधक्षक के्षत्रको सजिारका िाधग रास्टि पधत शैधक्षक सजिार जस्ता राधष्टि य स्तरका कायुिमहरु संचािन 

हुनज   

 संचािन बाि धवकास केन्द्र, पजस्तकािय तथा सामजदाधयक धसकाई केन्द्रको क्षमता धवकास तथा 

प्रधवधिमैत्री बनाई अनौपचारीक धशक्षा प्रदान गनु सधकने   

 प्राधवधिक धशक्षा तथा धसपमजिक व्यवसाधयक ताधिम प्रधत धवद्याथी तथा अधििावकको चासो बढ्दै 

गएकोिे प्राधवधिक धवद्यािय संचािन गनु सधकने  

 सूचना प्रधवधिको माध्यमबाट धशक्षण धसकाईिाई प्रिावकारी बनाउन सधकने 

 प्राधवधिक धशक्षा (कृधष)मा उच्च धशक्षा  संचािन गनु सधकने  

अविर 

 माध्यधमक तह सम्मको धशक्षाको के्षत्राधिकार स्थानीय तहमानै िएकोिे धशक्षामा सबैको पहँुचधवस्तार 

गरी गजणस्तरीय धशक्षा प्रदान गनु सधकने अवसर धसजुना हुनज  

 स्थानीय तहिाई स्थानीय पाठ्यिमको धवकास तथा कायाुन्वयन गने सके्न अधिकार प्राि हुनज  

 सवुजधनक धवद्यािय प्रधतको चासो र जनअपेक्षा बढ्दै जानज ।  

 धवद्यािय स्तरको प्राधवधिक धशक्षा (TSLC) तथा प्राधवधिक उच्च धशक्षािाई प्रवदु्धन गदै रोजगारीको 

अवसर सृजना गनु सधकने ।  

 धवधिन्न साझेदार संस्थाहरु धशक्षा के्षत्रमा कायुरत रहेकोिे धशक्षािाई व्यवहाररक तथा गजणस्तरीय 

बनाउन सधकने  

5.2.4. तशक्षा तवकाि योजना  
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5.2.4.1. िो ांच  

  प्राधवधिक र व्यवहाररक धशक्षामा जोड, गजणस्तर र समान पहँुचको अठोट 

5.2.4.2. िक्ष्य 

 गजणस्तरीय, प्रधवधिमैत्री तथा रोजगारमूिक धशक्षामा सबैको पहँुच सजधनधित गरर दक्ष जनशन्तक्त उत्पादन गने। 

5.2.4.3. उदे्दश्य  

1. धशक्षाका सबै तहिाई गजणस्तरीय बनाई सबैको पहँुच सजधनधित गनजु । 

2. प्राधवधिक, व्यवसाधयक एवं रोजगारमूिक धशक्षाको धवकास एवं धवस्तार गनजु ।  

3. शैधक्षक संस्थाहरुिाई आिारिूत िौधतक पूवाुिार तथा स्रोत सािन सम्पन्न बनाउनज । 

4. धशक्षा के्षत्रमा समय सापेक्ष दक्ष जनशन्तक्तको व्यवस्थापन गनजु । 

5. शैधक्षक के्षत्रको संस्थागत सजिार गनजु । 

5.2.4.4. रणनीति िथा काययिि  

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य: १ तशक्षाका िबै िहिाई गजणस्तरीय बनाई िबैको पहँुच िजतनतिि गनजय 

१.१. धशक्षािाई गजणस्तरीय तथा प्रधतष्पिी बनाउन 

आवश्यक कानजनको तजजुमा गरर िागज गने  

१.१.१. धशक्षा सम्बन्तन्ध स्थानीय ऐन तथा धनयमाविी 

तजजुमा गरर कायाुन्वयन गररनेछ । 

१.१.२ प्रारन्तम्भक बाि धवकास केन्द्र सम्बन्तन्ध मापदण्ड 

बनाई िागज गररनेछ । 

१.१.३ धवषम पररन्तस्थधतमा बैकन्तिक धशक्षण 

धसकाईका िाधग कायुयोजना बनाई िागज गररनेछ । 

१.२ धवद्यािय उमेर समूहका सबै बािबाधिकािाई 

आिारिूत तहमा अधनवायु धनशजल्क धशक्षा तथा 

माध्यधमक तहमा धनशजल्क धशक्षा र अध्ययन 

धनरिरताको व्यवस्था धमिाउने ।  

१.२.१ सबै बािबाधिकािाई प्रारन्तम्भक बाि धवकास 

धशक्षा अधनवायु गररनेछ । 

१.२.२ प्रारन्तम्भक बािधवकास कक्षामा बािमैत्री 

पूवाुिार  , सामग्रीको व्यवस्था तथा बािमैत्री  

गधतधवधिहरु संचािन गररनेछ । 

१.२.३ धवद्यािय उमेरका सबै बािबाधिकािाई 

धवद्यािय धित्र ल्याई अध्ययन धनरिरतािाई प्रोत्साहन 

गररनेछ । 
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रणनीति काययनीति 

१.३ धशक्षामा गजणस्तर वृन्तद्ध गरर सबैको पहँुच 

सजधनधित गने । 

१.३.१ नमजना धवद्याियको धवकास व्यवस्थापन तथा 

संचािन गररनेछ ।  

१.३.२ धवद्याियहरुको धवतरणिाई पजनराविोकन गरर 

समतामजिक धवतरण गररनेछ । 

१.३.३ माध्यधमक तहमा धनरिरताको िाधग 

धवद्याथीिाई प्रोत्साहनका कायुिम संचािन गररनेछ । 

१.३.४ सबै धवद्याियको शैधक्षक गजणस्तरमा समानता 

ल्याउन वैज्ञाधनक परीक्षा प्रणािी िागज गररनेछ । 

१.३.५ उतृ्कष्ट नधतजा ल्याउने धवद्याथी एवं 

धवद्याियिाई पजरसृ्कत गररनेछ ।   

१.४ स्थानीय स्तरमानै उच्च धशक्षाको अवसर प्रदान 

गने । 

१.४.१ उच्च धशक्षा प्रदान गने शैधक्षक संस्थाको स्थापना 

र संचािनका िाधग पहि गररनेछ । 

१.५ व्यवहाररक धशक्षािाई प्राथधमकता धदने  १.५.१ अधतररक्त धियाकिापिाई धशक्षण धसकाईको 

अधिन्न अंगको रुपमा धवकास गररनेछ ।  

१.५.२ धवद्यािय धशक्षामा धजवनोपयोगी ज्ञानिाई 

एकीकृत रुपमा समावेश गररनेछ । 

१.५.३ स्थानीय पाठ्यिम धनमाुण गरर िागज गररनेछ । 

आिारिूत तहमा स्थानीय िाषािाई समावेश गररनेछ 

। 

१.५.४ धसकाईको के्षत्रिाई कक्षा कोठा वा धवद्यािय 

पररसर िन्दा र्राधकिो बनाईनेछ । 

१.५.५ धवद्याथीिाई पढ्दै कमाउदै कायुिमको 

धवस्तार गने । 

१.६ आजीवन धसकाईको अवसर धवस्तार गने  । १.६.१  धवधिन्न कारणिे धवद्यािय जान नपाएका 

बािबाधिका तथा प्रौढ व्यन्तक्तहरुका िाधग 

अनौपचाररक धशक्षाको व्यवस्था गररनेछ । 

१.६.२ औपचाररक धशक्षािाई धनरिरता धदन नसके्न 

तथा नचाहने व्यन्तक्तका िाधग जीवनोपयोगी धशक्षा 

हाधसि गने व्यवस्था धमिाईनेछ । 
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१.६.३ सामजदाधयक धसकाई केन्द्रको स्थापना तथा 

आवश्यक स्रोत सािनको व्यवस्था गररनेछ । 

१.७ धवद्याियमा धशक्षण धसकाईको िाधग उपयजक्त 

वातावरण तयार गने  

  १.७.१  “Clean School Green School" को 

अविारणा िागज गररनेछ ।  

१.७.२ सबै धवद्याियमा प्राधथधमक उपचारको व्यवस्था 

धमिाइनेछ । 

१.७.३ माध्यधमक धवद्याियमा पजस्तकािय र आिारिूत 

धवद्याियमा बजक कनुरको अधनवायु व्यवस्था गररनेछ । 

उदे्दश्य: २ प्रातवतिक व्यविातयक एवां रोजगारिूिक तशक्षा िांचािन गनजय    । 

२ .१ .  गाउँपाधिकामा प्राधवधिक तथा व्यवसाधयक 

धशक्षा संचािन गने  

 

२.१.१ स्थानीय आवश्यकता र  सम्भावनाका आिारमा 

माध्यधमक धवद्याियमा कन्तिमा एक प्राधवधिक वा 

व्यवसाधयक धवषयको पठनपाठनको व्यवस्था 

धमिाईनेछ । 

२ .१. २. सम्भाव्यताका आिारमा व्यवसाधयक 

ताधिमहरु संचािन गररनेछ ।   

२ .१. ३ .औपचाररक धशक्षा हाधसि गररसकेपधछ 

Internship/ On the Job Training को अधनवायु 

व्यवस्था गररनेछ  । 

२. अनौपचाररक २  के्षत्रबाट हाधसि गरेको धसप 

एवं अनजिविाई  औपचाररक तामक्षकस  गने । 

२.२.१ परम्परागत तथा तथा धवदेशबाट हाधसि गरेका 

धसप अनजिविाई मापदण्डका आिारमा प्रमाणीकरण 

गररनेछ । 

२.२.२. परम्परागत रुपमा हाधसि गरेको धसपिाई 

समय सापेक्ष तथा प्रधतष्पिी बनाउन थप ताधिमको 

व्यवस्था गररनेछ । 

उदे्दश्य: ३ शैतक्षक िांस्थाहरुिाई आिारभूि भौतिक पूवायिार िथा स्रोि िािन िम्पन्न बनाउनज  

३. १  शैधक्षक संस्थामा आवश्यक िौधतक 

पूवाुिारको व्यवस्था  गने । 

३.१.१. िूकम्प प्रधतरोिी तथा बािमैत्री पूवाुिारको 

व्यवस्था गरर िौधतक पूवाुिार सम्पन्न बनाउने ।  

३.१.२. सबै धवद्याियमा आवश्यकताका आिारमा 

र्धनुचर, प्रयोगशािा,  व्यवस्था गदै िधगनेछ   
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३.१.३. खानेपानी तथा सरसर्ाईका पूवाुिारको 

व्यवस्था गररनेछ  

३.१.४ प्राधवधिक तथा व्यवसाधयक धवद्याियमा 

प्रयोगात्मक धशक्षण धसकाईको िाधग धवषयगत 

प्रयोगशािाको व्यवस्था धमिाइनेछ ।  

३.२  धशक्षण धसकाईमा सूचना प्रधवधिको प्रयोग गने 

।  

३.२.१. सबै धवद्याियमा इन्टरनेटको धवस्तार गने   

३.२.२. धवधिन्न धवषयमा (अंग्रजी धवज्ञान गधणत र 

प्राधवधिक) धडधजटि पाठ्यसामधग्रको प्रयोग  बढाउने 

। 

३.२.३. धवद्यािय व्यवस्थापनमा सूचना प्रधवधिको प्रयोग 

बढाउने । 

३.२.४. बैकन्तिक धशक्षण धसकाईमा सूचना प्रधवधिको 

उपयोग गररनेछ  । 

३.२.४ सबै धवद्याियमा व्यवस्थापनमा सूचना प्रधवधिको 

प्रयोग गररनेछ  । 

उदे्दश्य: ४ जनशस्िको व्यवस्थापन िथा क्षििा तवकाि गनजय । 

४.१. शैधक्षक संस्थामा आवश्यक मानव 

संसािनको व्यवस्था गने । 

४.१.१. सबै तहमा धवषयगत धशक्षकको व्यवस्था 

गररनेछ । 

४.१.२. धवद्याथी अनजपातका आिारमा धशक्षकको 

व्यवस्थापन गररनेछ । 

४.१.३. स्वयम सेवक धशक्षक कायुिमिाई धनरिरता 

धदईनेछ । 

४.१.४ धवश्वधवद्याियमा उतृ्कष्ट नधतजा हाधसि 

गररनेछ। 

४.१.५ स्थानीय धवद्याथीिाई धशक्षण पेशामा आकधषुत 

गररनेछ । 

४.२.६ काममा उते्प्रररत गनु सबै तहका धशक्षक तथा 

कमुचारीिाई संिीय सरकारको नीधत अनजरुप समान 

पररश्रधमक सजधनधित गररनेछ ।  
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४.२.७ धवधिन्न धवषयका िजिी धशक्षकको व्यवस्था गने 

।  

४.२. धशक्षकको पेशागत क्षमतामा सजदृढ गररनेछ  

।   

४.२.१. सबै तहका धशक्षकिाई आिजधनक धशक्षण 

धसकाई सम्बन्तन्ध ताधिम अधनवायु गररनेछ । 

४.२.२ पेशागत धशक्षकबीच अनजिवको 

आदानप्रदानको व्यवस्था धमिाइनेछ । 

४.२.३ प्राधवधिक धवषयका धशक्षक हरुको क्षमता 

अधिवृन्तद्धका कायुिम संचािन गररनेछ । 

४.२.४ ताधिम पधछ अनजगमन तथा मजल्यांकन 

प्रणािीको धवकास गरर िागज गररनेछ । 

४.२.५ धशक्षकको कायुसम्पादनिाई धवद्याथीको 

नाधतजसँग आवद्ध गररनेछ । 

उदे्दश्य: ५ शैतक्षक के्षत्रको िांस्थागि िजिार गनजय  

५.१ धवद्याियको धनयधमत अनजगमन तथा 

मजल्याङकन गररनेछ । 

५.१.१ प्राधवधिक तथा व्यवसाधयक धशक्षाको 

संचािनका िाधग धनधज के्षत्रसँग   सहकायु गररनेछ । 

५.१.२ धवद्याियमा एक धदन जनप्रधतधनधि कायुिमको 

व्यवस्था गररनेछ । 

 

 

 

5.2.4.5. काययिि िथा पररयोजना 

ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

अन्य 

तनकाय 

१. पाँच वषे गा.पा धशक्षा योजना तयार  गरर कायाुन्वयन गने      

२. शैधक्षक प्रधतस्पिाुको वातावरण धसजुना गनु नू्यनतम 

गजणस्तरको मापदण्ड धनिाुरण गने  

    

३. 

 
धशक्षा ऐन धनमाुण गरर कायाुन्वयनमा ल्याउने 
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४. राज्यकोष बाट सजधविा उपिोग गने नागररकिे धनजका 

सिानिाइु सामजदाधयक धवद्याियमा अध्ययन गराउनजपने 

नीधत िाइु कायाुन्वयनमा िगे्न 

    

५. हरेक धवद्याियमा रहेका बािधवकास केन्द्रहरूिाइु 

नमूनाको रूपमा सञ्चािन गनु गजणस्तरको मापदण्ड 

अनजरूपका धसकाइु सामाग्रीहरूको व्यवस्थापन गने  

    

६. मने्टश्वरी धशक्षा धवधि सधहत बाि धवकास केन्द्र व्यवस्थापन     

७. बाि धवकास कक्षामा Fun Corner को स्थापना गरी 

संचािन 

    

८. प्राथधमक तहका धवद्याथी साथै बाि धवकास केन्द्रका 

धवद्याथीिाइु पोषण यजक्त धदवा खाजा धनयधमत रूपमा 

उपिि गराउने  

    

९. धवद्यािय धदवा खाजाको िाधग छज टै्ट जनशन्तक्त     

१०. साक्षरता, धदवाखाजा कायुिमका िाधग धवधिन््न गैर 

सरकारी संि संस्थासँग साझेदारीमा कायुिम सञ्चािन 

गने 

    

११. बािबाधिकाको नेतृत्व क्षमता धवकासका िाधग बािक्लव 

गठन तथा पररचािन 

    

१२. बाि धवकास कक्षा सञ्चािन गने धशक्षकहरूिाइु  मने्टश्वरी 

ताधिम 

    

१३. धबधिन्न कधठनाइका कारण धवद्याियको पहँुचमा निएका  

धवचैमा धवद्यािय छाडेका बािबाधिकाहरुको पधहचान गने  

    

१४. धनशजल्क पाठ्यपजस्तक धवतरणिाइु प्रिावकारी रूपमा 

अधि बढाउने  

    

१५. ग्राधमण के्षत्रका धसमािकृत बािवाधिकाको िाधग 

छात्रावास धनमाुण तथा संचािन िाई धनरिरता  

    

१६. माध्यधमक तह उतीणु गने दधित धवद्याथीहरूिाइु उच््च 

धशक्षाको िाधग छात्रवृधत प्रदान गने 

    

१७. वैज्ञाधनक परीक्षा प्रणािी िागज गने     

१८. जेहेन्दार, अधत धवपन्न, अपाङग धवद्याथीहरूको िाधग 

छात्रवृधत्त प्रदान गने  

    

१९. उतृ्कष्ट नधतजा हाधसि गरेका धवद्यािय, प्रिानाध्यापक तथा 

धवषय धशक्षकहरुिाई धनरिर रूपमा पजरसृ्कत गने 

    

२०. आिारिजत धशक्षा उतीणाु परीक्षामा ३.२  र सो िन्दा माधथ 

GPA प्राि गने धवद्याथीहरूिाइु पजरसृ्कत गने 

    

२१. आिारिजत र माध्यधमक धवद्यािय व्यवस्थापन तथा 

सञ्चािनको िाधग अनजदानको व्यवस्था 

    

२२. शैधक्षक भ्रमण     

२३. गाँउपाधिका स्तरीय शैधक्षक तथा धवज्ञान प्रदशुनी गरर 

धवद्याथीहरूको प्रधतस्पिाुत्मक क्षमताको धवकास गने 
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२४. धशक्षा यजवा तथा खेिखजदसंग सम्बन्तन्धत कायुिम संचािन 

गदाु सरकारी, गैर सरकारी र धनधज संस्थाहरु संग सहकायु 

गने  

    

२५. नगरस्तरीय र धवद्यािय स्तरीय अधतररक्त धियाकिाप तथा  

संचािन गनु नगद तथा वस्तजगत सहयोग उपिि गराउने  

    

२६. धशक्षक तथा धवद्याथीको िाधग अधतररक्त क्याक्लाप 

सञ्चािन 

    

२७. पाधिकास्तरीय खेिकज द प्रधतयोधगताहरु संचािनका िाधग 

नगद तथा वस्तजगत सहयोग प्रदान गने  

    

२८. धवद्याियस्तरीय खेिकज द प्रधतयोधगताहरु संचािनका िाधग 

सहयोग प्रदान गने  

    

२९. माध्यधमक धवद्याियमा स्काउटको प्रिावकारी व्यवस्थापन     

३०. स्थाधनय पाठ्यिम धनमाुण गरर धवद्याियमा यसको 

अधनवायु उपयोग गने 

    

३१. धवद्याथीहरूिाइु औद्योधगक के्षत्र भ्रमणको व्यवस्था गने      

३२. धवद्याथीहरूिाइु धवधिन्न व्यवसाधयक र्मुहरू  भ्रमणको 

व्यवस्था गने  

    

३३. नृत्य, संधगत र खेिकज दको िजन्ति धशक्षकको व्यवस्था      

३४. धवद्याथीहरूिाइु सकरात्मक सोच धतर उते्प्रररत गनु समय 

अिरािमा Psycho-Socio Counselling गने  

    

३५. साक्षरता र धनरिर धशक्षा कायुिम संचािन     

३६. धवद्यािय वाधटका धनमाुण     

३७. "Clean School Green School" कायुिमको िाधग 

वृक्षारोपण 

    

३८. छात्राहरूको िाधग गजणस्तरीय स्याधनटरी प्याड धवतरण गने      

३९. प्राधवधिक तथा व्यवसाधयक धशक्षािय स्थापना     

४०. प्राधवधिक धशक्षक दरबन्दी धसजुना     

४१. समायोजनबाट खािी िएका र गाँउपाधिकाको बीच 

िागमा रहेका धवद्याियिाई प्राधवधिक धशक्षाको रुपमा 

धवकास गनु सम्भाव्यता अध्ययन  

    

४२.  गाँउपाधिका धित्र स्थानीय बसोबास गने र सामजदाधयक 

धवद्यािय तथा प्राधवधिक धशक्षा अध्ययन गने 

छात्रछात्राहरुिाई प्राधवधिक धशक्षा छात्रवृधत्त प्रदान गने 

कायुिमिाई धनरिरता धदने। 

    

४३. एक धवद्यािय एक उद्यम कायुिम सञ्चािन गरर 

धवद्याथीहरूमा अथोपाजुन सीप धवकास गने 

    

४४. धवद्याियमा आवश्यक्ता अनजरूप प्रधतक्षािय, आराम कक्ष, 

धमधटंग हि धनमाुण गने 

    

४५. धशक्षकहरूको िाधग धकताब, झोिा र पररचय पत्रको  

व्यवस्था गने 
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४६. एक धवद्यािय एक धवज्ञान प्रयोगशािा     

४७. धवद्याियमा अपांग मैत्री, छात्रामैत्री र धसकाई मैत्री िौधतक 

संरचना धनमाुण 

    

४८. सामजदाधयक धसकाइु केन्द्र स्थापना     

४९ धवदयाियिाइु प्रधवधिमैत्री बनाउनको िाधग सबै 

सामजदाधयक धवद्याियमा Fast Speed Internet को 

व्यवस्था गने 

    

५०. सजचना तथा संचार प्रधवधि जडान     

५१. धवद्याियमा रहेको धवषयगत धशक्षक दरवन्दी अिाविाई 

कम गनु गधणत, धवज्ञान र अंगे्रजी धवषय धशक्षण गने 

स्वयमंसेवक धशक्षकको व्यवस्थाको िाधग सम्बन्तन्धत 

गै.स.स सँग समन्वय र सहकायु गने  

    

५२. धवद्याथी संख्याका आिारमा धशक्षक तथा कमुचारीहरूको 

दरवन्दी धमिान तथा समायोजन  गने 

    

५३. गाउँपाधिका अिगुतका धवधिन्न सामजदाधयक 

धवद्याियहरूको मौजजदा धशक्षक संख्या र आवश्यकता 

बमोधजम  स्वयमंसेवक धशक्षकको व्यवस्थापन िाइु 

धनरिरता धदने 

    

५४. नृत्य, संगीत , खेिकज द  धवषयका िजिी धशक्षाको 

व्यवस्थापन गने  

    

५५. स्वयंम सेवक धशक्षक दरबन्दी  तथा पोशाक     

५६. धवदयािय व्यवस्थापन सधमधत, प्रिानाध्यापक, धशक्षक एंव 

अधििावक संिका पदाधिकारीहरुको िाधग क्षमता 

अधिवृन्तद्ध कायुिम  

    

५७. नधवनतम धशक्षण धवधि तथा धसप धवकास ताधिम सञ्चािन     

५८. धशक्षकमा अनजिव साटासाट तथा क्षमता अधिवृन्तद्धको 

िाधग Teacher Exchange Program सञ्चािन 

    

५९. प्रिानाध्यापकको नेतृत्व क्षमता धवकास तथा संस्थागत 

क्षमता धवकासको िाधग धजल्ला तथा अिर धजल्ला स्तरमा 

अविोकन भ्रमणको व्यवस्थामा धनरिरता 

    

६०. गा.पा धित्र राम्रो अभ्यास गरेका धवद्याियहरूको 

अविोकन गरी अनजिव आदान प्रदान गने कायुिम 

संचािन 

    

६१. धशक्षण धसकाई धियाकिापिाइ प्रधवधिमैत्री बनाउन 

धवद्याियहरुिाई प्रधवधिका सामाग्रीहरु उपिि गराउने  

    

६२. धशक्षकहरूको क्षमता अधिवृन्तद्धको िाधग धवषयगत सधमधत 

गठन गरर ताधिम प्रदान 

    

६३. धवज्ञान धशक्षकको िाधग पाधिकास्तरीय छज टै्ट प्रयोगशािा 

स्थापना  

    

६४. धसकाइु उपििी प्रोत्साहन कायुिम     
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5.2.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

योजना अवधिमा साक्षरता दर सात प्रधतशत पजगेको हुनेछ । प्राथधमक र माध्याधमक तहको खजद िनाुदर ९८.०९ 

% बाट १०० % र माध्याधमक तहको खजद िनाुदर ५२.४४ बाट ९० % पजगेको हुनेछ । सबै माध्यधमक धवद्याियमा 

प्राधवधिक तथा व्यवसाधयक  धवषयको पठन पाठन िएको हुने, धवद्याियमा िूकम्प प्रधतरोिी िवन, िेराबार, 

पजस्तकािय, उपयजक्त खेि मैदान, खानेपानी जस्ता पूवाुिारको व्यवस्थापन िएको हुने ,धशक्षकहरु समय 

सापेक्ष ताधिम प्राि गरर धशक्षाको गजणस्तरीमा बढोत्तरी िएको हुने । सामजदाधयक धवद्याियमा तहगत तथा 

धवषयगत धशक्षक व्यवस्थापन िएको हुने, धवद्याियमा धवज्ञान प्रयोगशािा तथा कम्प्यजटर प्रयोगशािाको 

व्यवस्था िई प्रयोगात्मक धशक्षा हाधसि गनु सके्न वातावरण तयार िएको हुनेछ धशक्षण धसकाई धियाकिाप 

बािमैत्री तथा प्रधवधि मैत्री हुने, धशक्षण धसकाई धियाकिाप बािमैत्री तथा प्रधवधि मैत्री िएको हुने । सबै 

धवद्याियमा तहगत तथा धवषयगत धशक्षकको व्यवस्था िएको हुने, अनजगमन तथा मूल्यांकनको माध्यमबाट 

धवद्याियको गजणस्तरमा वृन्तद्ध िएको हुनेछ ।   

5.3. ितहिा, बािबातिका िथा ितक्षि वगय 

5.3.1. पृष्ठभूति 

६५. २० वषु र सो िन्दा माधथ सेवा गरेका स्थायी धशक्षकिाइु  

धवशेष व्यवस्था सधहतको Golden Handshake को 

व्यवस्थामा धनरिरता 

    

६६.  धवद्याियमा जनप्रधतधनधि एक धदन कायुिम सञ्चािन     

६७. वडा अध्यक्षसँग बािबाधिका कायुिम संचािन गने     

६८. धवद्याियको व्यवस्थापकीय अवस्था सजिार गनु कायु 

सम्पादन सूचक धनमाुण गरर प्रिानाध्यापकसंग कायु 

सम्पादन करार गने  

    

६९. कायु सम्पादन सूचकका आिारमा मजल्यांकन गरर 

धवद्यािय एबं धशक्षकिाई थप प्रोत्सोहान उपिि गराउने 

    

७०. धवद्याथी संख्या, िौगोधिक अवस्था र स्थानीय 

आवश्यक्ताको आिारमा धवद्यािय समायोजन कायुिाइु 

अगाधड बढाउने  

    

७१. धवद्यािय अनजगमनिाइु प्रिावकारी बनाइु शैधक्षक 

गजणस्तरको सजदृढीकरणमा पहि गने 

    

७२. सामजदाधयक  धवद्याियमा e-attendance र CCTV जडान 

गने  

    

 आिारिजत तह उतीणु परीक्षािाइु धनरिरता धददै आगामी 

वषु देन्तख SEE ल्याकत परीक्षा, कक्षा ५ को परीक्षा समेत 

गाँउपाधिका स्तरमा सञ्चािन गने 
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सामाधजक धवकासका िाधग िैधङ्गक समानता तथा सामाधजक समावेशीकरण मानव अधिकार अिुगतको 

महत्वपूणु पक्ष हो । संधविानको प्रस्तावना नै समानजपाधतक, समावेशी र सहिाधगताको धसद्धािमा आिाररत 

छ । समतामूिक समाजको धनमाुणका िाधग वगीय, जातीय, के्षत्रीय, िाधषक, िाधमुक, िैधङ्गक धविेद र धहंसा 

तथा सबै प्रकारका जातीय छज वाछज त एवम् धविेदको अन्त्य गरी आधथुक समानता, समृन्तद्ध र सामाधजक न्यायको 

सजधनन्तचचत गने संकि गररएको छ । 

मधहिा अधिकार िगायत धवपन्न, िोपोन्मजख तथा सीमािकृत,  जवार्देहीताका साथै संधविानिे पररकिना 

गरेको कोही पधन छज ट्नज हँुदैन िने्न मान्यताका साथ िैधङ्गक समता र बाधिकािाइु सशक्त बनाउने धदगो 

धवकासको िक्ष्य रहेको छ (वस्तजन्तस्थधत धववरण, बागमती प्रदेश, २०७६)।  

गाउँपाधिकाको कज ि जनसंख्या मधे्य ४८.६८ प्रधतशत मधहिा रहेको यस गाउँपाधिकामा मधहिाहरु 

राजनीधतक रुपमा पधन सधिय छन् । गाउँपाधिकामा उपाध्यक्ष सधहत ५ जना मधहिा सदस्यहरु रहेका 

धनवाुधचत छन् जजन कज ि धनवाुधचत सदस्यको ३८.४६ % हो । यस पाधिकामा मधहिाको साक्षरताको प्रधतशत 

५३.५६ छ िने पजरूषको ६८.९२ % रहेको छ । त्यसैगरर पञ्चकन्या  गाउँपाधिका मधहिाहरु आमा समूह, 

मधहिा समूह जस्ता समूहमा आवद्ध रहेर धवधिन्न सामाधजक धियाकिापमा संग्लग्न रहदै आएका छन् ।  

त्यसैगरी गाउँपाधिकामा संचािन हुने धवधिन्न योजना, कायुिम तथा पररयोजनाको धनमाुण, संचािन, 

व्यवस्थापन र ममुत सम्भार सम्बन्तन्ध कामका िाधग गठन हुने उपिोक्ता सधमधतमा पधन रहेर मधहिाको 

उपन्तस्थधत राम्रो छ । पाधिकाको धवकास धनमाुणका कायुमा पधन मधहिाको सधिय सहिाधगता रहेको देन्तखन्छ 

। 

धवकासको िक्ष्यमा  बािबाधिकाको गजणस्तरीय धशक्षा तथा स्वास्थ्य, सजरधक्षत, हररत सावुजधनक स्थिमा पहँुच, 

बािबाधिका तथा धकशोरधकशोरी धवरूद्ध हुने सबै प्रकारका धविेद, शोषण, दजवु्यवहार र धहंसा अन्त्य जस्ता 

धवषयिाइु सम्बोिन गनजुपने आवश्यक्ता रहेको छ ।  

5.3.2. ििस्या िथा चजनौिी 

दधित, िोपोन्मजख तथा जनजाधत मधहिाहरूको सामाधजक, आधथुक, राजधनधतक, शैधक्षक एवम् वैयन्तक्तक 

न्तस्थधत कमजोर रहनज, मधहिा तथा वधञ्चतीकरणमा परेका समूहको सहिाधगता प्रायैः  औपचाररक प्रधतधनधित्वमा 

मात्र सीधमत रहनज आधद प्रमजख समस्या छन् । यस पाधिकामा समजदायमा मधहिािाइु हेने दृधष्टकोण र्रक 

रहेको छ । साथै अधििावकत्वको पधन कधम रहेको छ । 

मधहिा तथा वधञ्चतीकरणमा परेका सीमािकृत समूहको राज्य संरचनामा प्रधतधनधित्व बढाउनज, जातीय र 

वगीय धविेद अन्त्य गनजु, िैधङ्गक धहंसा तथा िरेिज धहंसा अन्त्य गनजु, धवपन््न, सीमािकृत मधहिाहरूको आधथुक 

अवस्थामा सजिार ल्याउनज, बािबाधिका तथा धकशोर धकशोरीहरूको आिारिूत अधिकार उपिोग गनु सके्न 

वातावरण सृजना गनजु, अपाङ्गताप्रधतको सामाधजक दृधष्टकोणमा पररवतुन ल्याउनज, सामाधजक, आधथुक र 

राजनीधतक के्षत्रमा व्याि िैधङ्गकता सम्बन्धी नकारात्मक सोचको अन्त्य गनजु, िैधङ्गक संवेदनशीि र िैधङ्गक 
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उत्तरदायी  सोचिाइु व्यवहारमा उतानजु आधद यस के्षत्रका प्रमजख चजनौती हुन् । यस पाधिकामा मधहिा तथा 

बािबाधिका िधक्षत कायुिमको पूणुरूपमा प्रधतर्ि प्राि नहुनज चजनौतीको रूपमा रहेको छ । 

5.3.3. िांभावना िथा अविर 

िैधङ्गक संवेदनशीिता, सामाधजक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्तन्ध सजस्पष्ट संवैिाधनक व्यवस्था हुनज, संिीय 

तहमा के्षत्रगत रूपमा िैससास नीधत तथा रणनीधत तयार हुनज, वतुमान राधष्टि य बजेटमा प्रत्यक्ष िैधङ्गक उत्तरदायी 

बजेटको धहस्सा ३८.६५ प्रधतशत पजग्नज, कायुस्थिमा हुने यौनजन्य दजवु्यवहार (धनवारण) एन, २०७१ कायाुन्वयनमा 

हुनज, िैधङ्गक धहंसा धनवारण कोष र एकि मधहिा सजरक्षा कोषको स्थापना तथा सञ्चािन हुनज, िैधङ्गक धहंसा 

अन्त्यसम्बन्धी रणनीधत (२०७५ – ७९) हुनज, धदगो धवकासको पाँचौ ंिक्ष्यमा यो धवषय समेधटनज, प्रदेशिे िैधङ्गक 

तथा समावेशी धवकासिाइु प्राथधमकता धदनज, िैधङ्गक धहंसा अन्त्य तथा सशक्तीकरण र धवकास साझेदार  

गै.स.स.हरूको यस प्रदेशमा उले्लख्य उपन्तस्थधत रहनज आधदिी सामाधजक समावेशीकरण तथा 

मूिप्रवाहीकरण धवस्तारका िाधग महत्वपूणु अवसरहरू हुन् । 

यस पाधिकामा सामाधजक, सांसृ्कधतक चेतना स्तरमा वृन्तद्ध, मधहिा सहिाधगतामा वृन्तद्ध, मधहिा क्षमता धवकास 

ताधिम, मधहिा उद्यमधशिता सम्बन्धी ताधिम, मधहिा स्वास्थ्य सम्बन्धी धशधवर सञ्चािन (पाठेिर) ,वािक्लब 

गठन तथा व्यवस्थापन, धवपन्न बािबाधिकाको साहारा अध्यक्ष कायुिम संञ्चािन, आमा बाबा धवधहन 

बािबाधिकािाइु नगद हस्तािरण कायुिम संिावनाका रूपमा रहेका छन् िने मधहिाहरू मात्र रहेको 

उपिोक्ता सधमधत गठन गरेमा राजश्व छज ट साथै मधहिा तथा बािबाधिका सम्बन्धी सचेतना कायुिम सञ्चािन 

अवसरको रूपमा रहेको छ । 

5.3.4. ितहिा िथा बािबातिका तवकाि योजना 

5.3.4.1. िोच 

अधिकार र सहिाधगता सधहत िधक्षत वगुको धहत, मधहिा, बािबाधिका र अपाङ्गिाइु समताको सजधनधित 

5.3.4.2. िक्ष्य 

मधहिा, बािबाधिका र असहाय /अपाङ्गहरूिाइु क्षमता धवकास सधहत न्यायपूणु र समतामजिक अवस्थाको 

धसजुना गने । 

5.3.4.3. उदे्दश्य 

1 सबै खािका िौगोधिक जाधतय, िाधषक, िाधमुक, साम्प्रदाधयक, आधथुक अवस्थाका बािबाधिकािाइु 

दबाव रधहत, बािमैत्री र िय रधहत वातावरणमा धशक्षा हाधसत गने व्यवस्था धमिाउने । 

2 सबै बािबाधिका र अपाङ्गहरूको धवकास, संरक्षण र सहिाधगताको सजधनधित गने । 

3 पाररवाररक र सामाधजक धनणुय प्रधिया, स्रोत र सम्पतीमा मधहिाको पहँुच अधिवृन्तद्ध गदै जाने । 
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4 अपाङ्ग र मधहिािाइु रोजगारीको संसार र आयआजुनका के्षत्रमा िमश सवि बनाउँदै िैजाने । 

5 जेष्ठ नागररकहरूिाइु सम्मानजनक जीवन व्यतीत गनु सहज वातावरण धसजुना गने । 

5.3.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति काययनीतिहरू 

उदे्दश्य १: िबै खािका भौगोतिक जातिय, भातिक, िातियक, िाम्प्रदातयक, आतथयक अवस्थाका 

बािबातिकािाइय दबाव रतहि, बाििैत्री र भय रतहि वािावरणिा तशक्षा हातिि गने व्यवस्था 

तििाउने । 

१. १ बािबाधिकाको संरक्षण गने र सावुजधनक 

धनकायिाइु बािमैत्री बनाउने । 

१.१.१  बािबाधिका तथा धकशोर धकशोरीहरूमाधथ 

हुने सबै प्रकारको दजवु्यवहारशोषण र 

िेदिावको अन्त्यको िाधग धहंसा, अन्त्यका िाधग 

समजदाय, धवद्यािय, संचार जगत र धनधज के्षत्र 

िगायत बाि अधिकारको के्षत्रमा धियाशीि 

संस्थाहरुसँग सहकायु गररनेछ ।  

१.१.२ आनाथ अशक्त , असहाय, अपाङ्गता िएका 

धवशेष संरकं्शको आवश्यकता िएका 

बािबाधिका तथा धकशोर धकशोरीहरुको 

संरक्षणको व्यवस्थापन गररनेछ ।   

१.१.३ बाि क्लब  ,बाि समजह ,धकशोरधकशोरी समूह 

जस्ता संस्थाको गठन तथा सञ्चािनिाइु धवस्तार 

गरी बािबाधिका तथा धकशोरधकशोरीहरूको 

सहिाधगता बढाइुनेछ । 

उदे्दश्य २: िबै बािबातिका र अपाङ्गहरूको तवकाि, िांरक्षण र िहभातगिाको िजतनतिि गने । 

२.१ आिारिूत धशक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आयआजुन र 

राज्यिे धदने अन्य सेवा सजधविाहरूमा मधहिा 

तथा अपाङ्गता िएका व्यन्तक्तहरूको पहँुच 

सजधनधित गने । 

२.१.१  मधहिा  ,अपाङ्ग व्यन्तक्तहरूका िाधग वृद्ध तथा 

आिारिूत धशक्षा, सहज स्वास्थ्य सेवा साथै 

आयआजुन को व्यवस्था गररनेछ । 

२.१.२  मधहिा र अपाङ्गिे दताु गरर सञ्चािन गने 

उद्योग व्यवसायका िाधग सहयोग का साथै कर 

छज टको व्यवस्था गररनेछ । 
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रणनीति काययनीतिहरू 

२.१.३  अपाङ्गता िएका व्यन्तक्तहरूको दैधनक जीवन 

यापन सहज बनाउन सहायक सामाग्रीको 

व्यवस्थापन गररनेछ । 

उदे्दश्य ३: पाररवाररक र िािातजक तनणयय प्रतिया, स्रोि र िम्पिीिा ितहिाको पहँुच अतभवृस्द्ध 

गदै जाने । 

३.१  अपाङ्गता िएका व्यन्तक्तहरूको संरक्षण र 

सशक्तीकरण गने । 

३.१.१ अपाङ्ग िएका व्यन्तक्तिाइु सरकारी र धनजी 

के्षत्रमा रोजगारीको अवसर वृन्तद्ध गररनेछ । 

३.१.२ अपाङ्गिाइु सानाधतना धसप र रोजगारी मजिजक 

ताधिम प्रदान गने 

उदे्दश्य: ४ अपाङ्ग र ितहिािाइय रोजगारीको िांिार र आयआजयनका के्षत्रिा ििश िवि बनाउँदै 

िैजाने  

४.१  िैधङ्गक धविेदिाइु बढावा धदने हाधनकारक 

सामाधजक प्रचिनिाइु धनरूत्साधहत गने 

कायुिम सञ्चािन गने । 

४.१.१  मधहिाहरूको आधथुक  ,सामाधजक ,

राजनीधतक सशक्तीकरण गरी अथुपूणु 

सहिाधगता बढाउँदै िधगनेछ । 

उदे्दश्य ५: जेष्ठ नागररकहरूिाइय िम्मानजनक जीवन व्यिीि गनय िहज वािावरण तिजयना गने । 

५.१ जेष्ठ नागररकिाइु सम्माधनत जीवन व्यधतत गने 

वातावरण सृजना गने । 

५.१.१  सामाधजक सजरक्षा िता धवतरण सहज गररनेछ 

। 

५.१.२  जेष्ठ नागररकको उपचारिाइु प्राथधमक्ताका 

साथ सहुधियत प्रदान गररनेछ । 

५.१.३ जेष्ठ नागररकको प्रोत्साहनका साथै 

मनोरञ्जनको व्यवस्था धमिाइुनेछ । 

 

5.3.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

१. दधित वािवाधिका, टजहुरा वािवाधिका सँग 

अध्यक्ष कायुिम   
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२. धहंसा तथा िेदिाव धवरुद्ध सामाधजक 

िूधमका सम्बन्धमा धवद्याियमा 

अधिमजन्तखकरण कायुिम संचािन गने 

  

  

 

३. बािमैत्री समाज धनमाुणका िाधग 

बािबाधिका माधथ हुने शारीररक तथा 

मानधसक सजाय धवरुद्ध आधियान संचािन 

गने 

 

   

 

४. पाधिकामा  बािमैत्री स्थानीय शासन  

(CFLG)  िागज गने 
     

५. अपाङ्ग मैत्री तथा बािमैत्री पूवाुिार 

धनमाुणमा जोड धदने 
     

६. अनाथ, सडक बािबाधिका र िरेिज धहंसा 

पीधडतहरूिाई संरक्षण गनु आपतकािीन 

र सहायता कोष स्थापना र सञ्चािन गने 

     

७. अनाथ, सडक बािबाधिका र िरेिज धहंसा 

पीधडतका िाधग आकन्तिक आश्रय केन्द्रको 

स्थापना र सञ्चािन 

     

८. जजनसजकै के्षत्रमा कायुरत श्रधमकको धनयधमत 

अनजगमन गरर बािश्रधमकको उद्धार तथा 

पजनस्थापना गने 

  

  

 

९. बािश्रम धवरुद्ध धनधज के्षत्रका 

व्यवसाधयहरुिाई अधिमजन्तखकरण कायुिम 

संचािन गने 

  

  

 

१०. स्थानीय पाठ्यिममा मधहिा, बािबाधिका 

सम्बन्तन्ध हक अधिकारका धवषयहरु समेट्ने 
  

  
 

११. दधित, धसमािकृत धहंसा तथा िन्द पीधडत 

बािबाधिकाका िाधग प्राधवधिक 

धशक्षाियमा १५ % कोटाको व्यवस्था गने 

 

   

 

१२. अपाङ्गसँग जनप्रधतधनधि  कायुिम संचािन      

१३. अपाङ्गता पररचयपत्र धवतरण धशधवर 

सञ्चािन 
  

  
 

१४. बािक्लब, अपाङ्ग समूह िगायत सामाधजक 

समूह गठन तथा पररचािनमा सहयोग गने 
  

  
 

१५. क्षमता अधिवृन्तद्धको िाधग बाि क्लब, यजवा 

क्लब, धकशोर समूहको गठन 
  

  
 

१६. पाधिकामा रहेका आधथुक तथा सामाधजक 

रुपमा पछी परेका मधहिा, 

बािबाधिका,दधित, अपाङ्ग, अिसंख्यक, 

धसमािकृत व्यन्तक्तहरुको अधििेख तयार 

र अध्यावधिक गने 
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१७. मधहिा शशक्तीकरण तथा क्षमता धवकास 

सम्बन्धी  कायुिम 
  

  
 

१८. मधहिा िधक्षत धसपमजिक  कायुिम      

१९. बेवाररसे तथा जोन्तखममा रहेका मधहिा, 

बािबाधिका, अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागररकका 

िाधग संरक्षण केन्द्रको स्थापना तथा 

संचािन गने 

 

   

 

२०. मधहिा ,अिसंख्यक, अपाङ्ग तथा 

धसमािकृतिाइु व्यवसाय संचािन गने धवउ 

पजंजी धदने   

 

   

 

२१. मधहिा , अिसंख्यक, अपाङ्ग तथा 

धसमािकृत व्यन्तक्तिाई व्यवसाय 

संचािनका िाधग सहुधित ऋणका िाधग 

धवत्तीय संस्थासँग समन्वय गने 

  

  

 

२२. उच्च धशक्षा पढ्न चाहने  दधित, धसमािकृत 

धहंसा तथा िन्द पीधडत अपाङ्ग धवद्याथीका 

िाधग पाधिका धित्र िएका धशक्षण संस्थामा 

छज टको व्यवस्था गने 

  

  

 

२३. जोन्तखममा रहेका मधहिा, बािबाधिका तथा 

िधक्षत वगुका िाधग पाधिका धित्र रहेका 

स्वास्थ्य संस्थामा औषोधि उपाचारमा २५% 

छज टको व्यवस्था धमिाउने 

  

  

 

२४. बधहराहरुका िाधग दोिाषे (सांकेधतक 

िाषा) सम्बन्तन्ध प्रधशक्षण संचािन गने 
  

  
 

२५. अपाङ्गता िएका व्यन्तक्तहरूको िाधग 

सहायक सामाग्री (वैशाखी, व्हीि धचयर 

आदी) धवतरण गने 

  

  

 

२६. रोजगारीमा िधक्षत वगुिाई अवसर प्रदान 

गनु धनधज के्षत्र सँग समन्यव गने 
  

  
 

२७. नगरपाधिकािे सेवा करारमा धिने स्थानमा 

क्षमताका आिारमा िधक्षत वगुिाई 

प्राथधमकता धदने 

  

 

  

२८. मधहिा, दधित, अपाङ्ग, बािबाधिकाको 

नेतृत्व क्षमता धवकासका कायुिम संचािन 

गने 

  

  

 

२९. प्राधवधिक धशक्षामा मधहिा, दधित तथा 

अपांगता िएका व्यन्तक्तिाई प्रोत्साहन गनु 

अधिमजखीकरण कायुिम गने 

  

  

 

३०. छोटो अवधिका व्यवसाधयक ताधिम संचािन 

गने 
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5.3.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

एकीकृत िधक्षत कायुिमका प्रिावकारी कायाुन्वयन, अनजगमनका कारण िधक्षत समूहको आधथुक, 

सामाधजक धवकासको सूचाङ्कमा प्रगधत हुने, दजगुम एवम् धवकट के्षत्रमा सेवा सजधविाको पहँुच उपिि हुने, 

िैधङ्गक धहंसापीधडतहरूको उधचत संरक्षण तथा सेवाको व्यवस्था हुनेछ । िैधङ्गक समता तथा मधहिा एवम् 

बाधिकाहरूको सशक्तीकरण सम्बोिन हुने, जोन्तखम अवस्थाका बािबाधिका, अपाङ्गता तथा जे्यष्ठ 

नागररकहरूको उधचत संरक्षण हुने, सामाधजक सजरक्षाका सेवाग्राहीहरूको एकीकृत अधििेख व्यवन्तस्थत 

िएको हुनेछ । 

 

5.4. यजवा िथा खेिकज द 

5.4.1. पृष्ठभूति 

३१. रोजगारीका िागी क्षमता अधिवृन्तद्ध ताधिम 

प्रदान गने 
  

  
 

३२. िैधङ्गक धविेद अन्त्य सम्बन्धी जनचेतना  

कायुिम  सञ्चािन 
  

  
 

३३. अपाङ्ग तथा जेष्ठ नागररकको सामाधजक 

सजरक्षा ित्ता िरिरमा नै धवतरण गने 
  

  
 

३४. जे्यष्ठ नागररक िधक्षत धनशजल्क स्वास्थ्य 

धशधवर 
  

  
 

३५. जेष्ठ नागररकका िाधग पाधिका धित्र रहेका 

स्वास्थ्य संस्थामा औषोधि उपाचारमा २५% 

छज टको व्यवस्था धमिाउने 

  

  

 

३६. जेष्ठ नागररक बाट ज्ञान तथा अनजिव आदान 

प्रदान कायुिम सञ्चािन 
  

  
 

३७. जेष्ठ नागररकिाइु िाधमुक स्थि भ्रमण 

गराउने 
  

  
 

३८. ६० वषु माधथ को एकि मधहिा प्रोत्साहन  

कायुिम 
  

  
 

३९. ८० वषु माधथ जेष्ठ नाधगरक प्रोत्साहन  

कायुिम 
  

  
 

४०. सतं्सग िवनमा सञ्चािन खचु      

४१. वडाहरूमा जे्यष्ठ नागररक धदवा सेवा केन्द्र 

स्थापना तथा सञ्चािन 
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यजवाशन्तक्त धवकासका संवाहक हुन् । यजवाशन्तक्तको सङ्ख्यात्मक तथा गजणात्मक धवकास र पररचािनबाट नै 

धवकास सम्भव छ । संधविानिे पधन यजवाहरूको धवकास गरी उनीहरूिाइु राष्टि को सवाुङ्गीण धवकासमा 

पररचािन गने नीधत धिएको छ । पञ्चकन्या गाउँपाधिकाको कज ि जनसंख्याको ३९ .५२  % धहस्सा (१५ -३९ वषु 

) यजवाको रहेको छ । गाउँपाधिकािे यजवािाई पाधिकाको अहम धहस्साको रुपमा न्तस्वकार गदै यजवा स्वोरोजगार 

तथा यजवा व्यवसायीिाई प्रोत्साहन गने नीधत धिएको छ । 

यजवाशन्तक्तिाइु शारीररक, मानधसक, वौन्तद्धक र संवेगात्मक रूपमा सबि र नैधतकवान् बनाइु अनजशाधसत र 

मयाुधदत समाज धनमाुण गदै धवकास तथा समृन्तद्धमा रूपान्तिरत गनु खेिकज दको महत्वपूणु िूधमका रहन्छ । 

गाउँपाधिकािे “पञ्चकन्या गाउँपाधिकाका िाधग खेिकज द, स्वास्थ्यक िाधग खेिकज द” िने्न नाराका साथ 

खेिकज द के्षत्रको धवकासिाई धवशेष प्राथधमकतामा राखेको छ । गाउँपाधिकािे गाउँपाधिका स्तरीय चेयरमेन 

कप िधिबि, रास्टि पधत रधनङ धशल्ड जस्ता खेिकज द प्रधतयोधगताको आयोजना साथै यस्ता खेि प्रधतयोधगतामा 

सहिाधगता जनाउदै आएको छ, िने खेि पूवाुिारको धनमाुणमा धवशेष ध्यान धददै एक वडा एक खेि मैदानको 

नीधत समेत धिएको छ । साथै खेि पररषद्को गठन गरी धियाशीि रहेको छ ।    

5.4.2. ििस्या िथा चजनौिी 

बढ्दो यजवा जनसङ्ख्यािाइु उद्यम र रोजगारीसँग आबद्ध गनु नसधकनज, जनसाड्न्तख्यक िािको उपयोग गनु 

नसक्नज, यजवा पिायन हुनज, स्रोतमा यजवाको सहज पँहुच सजधनित गनु नसक्नज साथै खेिकज द पूवाुिारको 

अपयाुिता, खेिकज द के्षत्रमा नू्यन िगानी, खेिकज दमा धनरिरताको अिाव, व्यवसाधयकताको कमी, 

अधििावकमा खेिकज दप्रधत आकषुण नहुनज, खेिकज दबाट जीधवकोपाजुन हुने अवस्था नरहनज , 

खेिाडीहरूिाइु धनयधमत सेवा सजधविाको अिाव आधद यस के्षत्रका प्रमजख समस्या हुन् । 

यजवाहरूको आधथुक अवस्था कमजोर हुनज, यजवा िधक्षत जीवनोपयोगी प्राधवधिक र व्यवसाधयक धशक्षा 

सबुसजिि बनाउनज, रोजगारीका अवसरहरूको बृन्तद्ध गनजु, यजवामैत्री िगानीका अवसर बढाउनज, उद्योग, उद्यम 

र धवतीय स्रोतमा यजवाको सहज पँहुच सजधनित गनजु, यजवािाइु धवकास र स्वयंसेवामा व्यापक रूपमा पररचािन 

गनजु साथै खेिकज द पूवाुिारहरूको धवकास गनजु, खेिकज दको धवकासमा धनजी के्षत्रिाइु आकधषुत गनजु, 

खेिकज दमा व्यवसाधयकताको धवकास गनजु, खेिकज दको संस्थागत धवकास र सजशासन कायम गनजु तथा 

स्थानीयको यजवा तथा खेिकज द प्रधतको िारणा त्यधत सकारात्मक नहुनज पधन यस के्षत्रका प्रमजख चजनौतीहरू हुन् 

। 

5.4.3. िांभावना िथा अविर 

जनसङ्ख्याको ठूिो धहस्सा यजवाशन्तक्त रहेको, राधष्टि य यजवा धनधत र यजथ धिजन – २०२५ सधहतको दश वषे 

रणनीधतक योजना कायाुन्वयनमा रहेको, प्रदेशमा धवधिन्न यजवा िधक्षत उद्यम धवकास तथा स्वरोजगारमूिक 

कायुिमहरू सञ्चािनमा रहनज र दक्ष जनशन्तक्त उत्पादन गने शैधक्षक संि संस्था तथा ताधिम केन्द्रहरूको 

बढ्दो उपन्तस्थधत हुनज आधद यजवा धवकासका अवसरहरू हुन् । 
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तीनै तहका सरकारहरूमा खेिकज द धवकासको धजमे्मवारी रहनज, राधष्टि य र अिराुधष्टि य खेिकज द 

प्रधतयोधगताहरूमा नेपािको धनरिर सहिाधगता हुनज, खेिकज द प्रधत समाजमा सकारात्मक दृधष्टकोण धवकास 

हँुदै जानज, खेिकज दका पूवाुिारहरूको िमश धवकास हँुदै जानज, खेिकज द शारीररक र मानधसक धवकासको 

प्रमजख माध्यमको रूपमा अधङ्गकार गररनज, साहधसक र पयुटकीय खेिकज दको प्रचजर सम्भावना रहनज र यसमा 

अिराुधष्टि य चाख बढ्दै जानज, प्रहरी, सेना र व्यवसाधयक प्रधतष्ठानहरू आधदमा व्यवसाधयक खेिकज द क्लब 

प्रणािी सजरू हुनज आधद खेिकज द धवकासका अवसरहरू हुन् । यस पाधिकामा पधन खेिकज द प्रधत यूवाहरूको 

आकुषण, धवधिन्न स्थानमा खेि मैदानहरू धनमाुण,  गाउँपाधिका स्तररय खेिकज द प्रधतयोधगता आयोजना, 

धवधिन्न कायुिम तथा योजनाहरूमा यूवाहरूको सधिय सहिाधगता, पाधिकािे धिएको एक वडा एक 

खेिकज द मैदान धनमाुणको नीधत, स्थानीय खेिकज द धवकासका अवसरहरू हुन् । साथै यहाँ यजवामैधत्र कायुिम 

सञ्चािन गनु सधकने, खेिाडीहरूमा क्षमता धवकास, ताधिम सञ्चािन गनु सधकने वातावरण रहेको छ । 

5.4.4. यजवा िथा खेिकज द तवकाि योजना  

5.4.4.1. िोच 

खेिकज दमा सबैको सहिाधगता र अधिरूची, स्वदेशमै रोजगारी मारु्त यजवा र गाँउपाधिकाको समृ्वन्तद्ध 

 

5.4.4.2. िक्ष्य 

खेिकज दको माध्यमबाट नागररकमा खेि, धसप, शारररीक र मानधसक तन्दजरूस्ती सधहत आपसी सम्बन्ध 

र अनजशासनको मजवजतीकरण गने साथै यजवाहरूको सवाुधङ्गण पक्षको धवकासबाट गाँउपाधिकाको 

समृ्वन्तद्धमा यजवाको िजधमका सजधनधित गने । 

5.4.4.3. उदे्दश्य 

1 खेिकज द मारु्त आपसी अिुधिया र सम्बन्धको धवस्तार गने । 

2 आत्म अनजशासन र शारीररक तथा मानधसक तन्दजरूस्ती सधहत स्वस्थ्य जनशन्तक्त तयार गने । 

3 यजवा जनशन्तक्तिाइु धवदेश पिायन हुन बाट रोकी स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण धसजुना गने । 

4 यजवा रोजगारी मारु्त राधष्टि य उत्पादनिाइु बढाँउदै परधनिुर अथुतन्त्रिाइु आत्मधनिुर बनाँउदै 

िैजाने । 

5.4.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति काययनीतिहरू 

उदे्दश्य १: खेिकज द िाफय ि आपिी अन्तयतिया र िम्बन्धको तवस्तार गने । 
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१. यजवा िधक्षत कायुिम सञ्चािन गने १.१  गाँउपाधिका के्षत्रधित्रका यजवाहरूको 

धसरु्ज्धशिता धवकासको िाधग यजवा 

क्लवहरूिाइु धियाधशि गराउन आवश्यक 

सहयोग गररनेछ । 

१.२  यजवाहरूिाइु बजारको आवश्यकता अनजरूप 

जीवनोपयोगी तथा प्राधवधिक धशक्षा र 

धसपमूिक ताधिम प्रदान गररनेछ। 

१.३  धनजी के्षत्र, गैसस र धवकास साझेदारहरूसँग 

समन्वय गरी यजवा रोजगारीिाइु प्रवदु्धन 

गररनेछ। 

१.४  सर्ि यजवाहरूको राम्रा धसकाइ र अनजिव 

हस्तािरण हुने गरी यजवा अगजवाहरूको 

अिरधिया, अविोकन भ्रमण  र ज्ञान तथा 

अनजिव आदानप्रदानको व्यवस्था गररनेछ । 

उदे्दश्य २: आत्म अनजशािन र शारीररक िथा िानतिक िन्दजरूस्ती ितहि स्वस्थ्य जनशस्ि ियार 

गने । 

२. धवकास धनमाुणमा यजवाहरूको समावेशी 

सहिाधगता अधिवृन्तद्ध गने 

२.१  धवकास प्रधियामा यजवा पररचािन गदाु 

समावेधशताको धसद्धाि अविम्वन गरी 

सहिाधगता सजधनधित गररनेछ । 

२.२  धवदेशबाट र्केका यजवाहरूिाइु सामाधजक 

पजनैः एकीकरण गरी आधजुत ज्ञान, धसप र दक्षता 

आफ्नो गाँउ ठाँउमा प्रयोग गनु आधथुक एवम् 

प्राधवधिक सहयोग पजयाुइनेछ । 

उदे्दश्य ३: यजवा जनशस्ििाइय तवदेश पिायन हुन बाट रोकी स्वदेशिै रोजगारीको वािावरण 

तिजयना गने । 

३.  स्थाधनय खेिकज दको प्रवदु्धन गने ३.१  यजवाहरूिाइु खेिकज दमा आकुधषत गनु 

खेिकज द ताधिम सञ्चािन तथा गाँउपाधिका 

स्तरीय खेिकज द प्रधतयोधगतािाइु धनरिरता 

धदइने छ । 

३.२  स्थानीय यजवाहरूिाइु खेिकज दको के्षत्रमा 

धियाशीि गराउन धवधवि खेिकज द 

कायुिमहरू आयोजना गररनेछ । 

३.३  खेिकज दका पूवाुिारहरू धनमाुण गदै िधगने छ  

उदे्दश्य ४: यजवा रोजगारी िाफय ि रातरि य उत्पादनिाइय बढाँउदै परतनभयर अथयिन्त्रिाइय आत्मतनभयर 

बनाँउदै िैजाने । 

४. खेिकज द पूवाुिार धनमाुण र धबस्तार गने ४.१  खेिकज दका सम्भाव्य के्षत्रहरू पधहचान गरी 

आवश्यक पूवाुिारहरू धवकास र प्रवदु्धन 

गररनेछ । 
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४.२  धवद्यािय खेि मैदान र बहुउिेश्यीय खेिकज द 

स्थि धनमाुण गनु प्रदेश सँग सहकायु गररनेछ । 

 

 

5.4.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

१ यजवा क्लवहरूिाइु धियाधशि गराउन 

समय अिरािमा आवश्यक सहयोग 

प्रदान 

     

२ जीवनोपयोगी तथा प्राधवधिक धशक्षा प्रदान 

गने  

     

३ समय समयमा  धसपमूिक ताधिम प्रदान      

४ सीप धसकाइुिाइु व्यवसायीकरण गनु 

स्वरोजगारमूिक कायुमा सहुधियत 

िगानी र व्याजमा अनजदान प्रदान 

     

५ सर्ि यजवाहरूको राम्रा धसकाइ र 

अनजिव हस्तािरण हुने गरी यजवा 

अगजवाहरूको अिरधिया, अविोकन 

भ्रमण  र ज्ञान तथा अनजिव आदानप्रदान 

कायुिम सञ्चािन 

     

६ धवकास प्रधियामा यजवा पररचािन 

अिगुत स्थानीय यजवािाइु धवकासका 

आयोजना तथा कायुिममा सहिाधग 

गराउने 

     

७ धवदेशबाट र्केका यजवाहरूिाइु 

सामाधजक पजनैः एकीकरण गरी आधजुत 

ज्ञान, धसप र दक्षता आफ्नो गाँउ ठाँउमा 

प्रयोग गनु आधथुक एवम् प्राधवधिक 

सहयोग  

     

८ यजवाहरूिाइु खेिकज दमा आकुधषत गनु 

समय अिरािमा धनशजल्क खेिकज द 

ताधिम सञ्चािन 

     

९ समय अिरािमा धवधिन्न खेिकज द 

प्रधतयोधगता सञ्चािन 

     

१० अिर वडा खेिकज द प्रधतयोधगता सञ्चािन      

११ गाँउपाधिका स्तरीय चेयरमेन कप 

िधिबि प्रधतयोधगता सञ्चािन 

     

१२ अिर पाधिका खेिकज द प्रधतयोधगता 

सञ्चािन 

     

१३ खेिकज दका सम्भाव्य के्षत्रहरू पधहचान      

१४ एक वडा एक खेि मैदान धनमाुण      
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5.4.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

यजवाहरूको क्षमता अधिवृन्तद्ध िएको हुने, अिरपाधिका तथा प्रादेधशक खेिकज द प्रधतयोधगताहरूमा 

प्रधतस्पिाुत्मक क्षमता बढेको हुने, व्यवसाधयक खेिकज दहरू सजरू िएकामो हुने, पाधिकास्तरीय  खेिमैदान 

धनमाुण िएकामो हुने, धवद्यािय तहमा खेिकज दमैदान धनमाुण िएको हुनेछ । 

5.5. िांसृ्कति िथा  िम्पदा  

5.5.1. पृष्ठभजति  

िमुदेवी नगरपाधिकामा बहुजाधत, बहुिाधष, बह संसृ्कधतक समजदाय रहेका छन् । यस नगरपाधिकामा मजख्य 

रुपमा नेपािी याख्खा, तामाङ्ग, मगर र राइु िाषा बोल्दछन । साथै गजरुङ, शेपाु, नेवार, धिम्बज, धजमी, बािवा 

िाषा पधन बोिीचािीमा रहेका छन् । सबै जातजाती र सम्प्रदायका आ–आफ्नै िमु संसृ्कधत र चािचिनहरु 

छन् । िमुको सन्दिुमा अंधिकाशिे धहन्दज िमु मान्दछन् िने बौद्ध िमु, इसाई िमु र धकराँत िमु माने्नको संख्या 

पधन उले्लख्य छ । 

नगरपाधिकाका  सबै वडामा धवधिन्न िाधमुक स्थिहरु रहेका छन् । िमुदेवी मन्तन्दर नगरपाधिकामा पने प्रमजख 

िाधमुक स्थि हो । यस मन्तन्दरको नामबाट नगरपाधिकाको नामाकरण गररएको छ । त्यसैगरी पाधथिरा मन्तन्दर 

पधन नगरपाधिकामा पने मजख्य िाधमुक पयुटकीय स्थि हो । यो मन्तन्दर तेह्रथजम धजल्लाको िािीगजराँस 

गाउँपाधिकातथा िमुदेवी नगरपाधिकाको धसमानामा पदुछ । यस मन्तन्दरमा संखजवासिा, तेह्रथजम, झापा, मोरङ, 

सजनसरी िगायतका धवधिन्न धजल्लाबाट दैधनक हजारौको संख्यामा िमाुविन्तम्बहरु आउने गदुछन् । यो के्षत्र 

तीनजजरे धमले्क संरक्षण के्षत्रमा पने हुनािे धवशेषगरी गजराँस र्ज ल्ने तथा धहउँ पने समयमा  पयुटकको िजईचो 

िागे्न गदुछ । त्यसैगरी दजिनाथ महादेव मन्तन्दर पधन यहाँको सबैिन्दा पजरानो मन्तन्दर हो । गजधठ संस्थान अिगुत 

रहेको यो मन्तन्दरमा पधहिे दैधनक पजजापाठ हुन्थ्यो िने हाि धवशेष धदनहरुमा मातै्र पजजा गररन्छ ।  स्थानीय 

मौधिक िाषा, संसृ्कधत तथा परम्पराको संरक्षण गरर मौधिक स्वरुपमा पररवतुन नहुने गरी समयानजकज ि 

पररमाजुन गदै िाधव पजस्ताहरुिाई हस्तािरण गनु सके यसको धदगो संरक्षणमा टेवा पजगे्न देन्तखन्छ। स्थानीय 

किा, संसृ्कधत प्राकृधतक सम्पदा, ऐधतहाधसक महत्वका स्थिहरू, िाधमुक स्थि तथा सम्पदाहरुको खोजी 

तथा संरक्षण र सम्बिुन गरी व्यवस्थापन गदै िैजानज अपरीहायु छ । 

 

5.5.2. ििस्या िथा चजनौिी 

 स्थानीय िाषा, किा तथा संसृ्कधत िोप हुदै गएका 

 स्थानीय िाषा, किा तथा संसृ्कधतमा पधिमा प्रिाव पदै गएको  

१५ गाँउपाधिका स्तरीय  बहुउिेश्यीय 

खेिकज द स्थि धनमाुण 

     

१६ धवद्यािय  खेिकज द पूवाुिारहरूको 

धवकास 
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 यजवा पजस्तामा िाषा, किा, संसृ्कधत तथा सम्पदा प्रधत कम चासो रहेको  

 िाषा, किा, संसृ्कधत तथा सम्पदा संरक्षणका िाधग पयाुि बजेटको व्यवस्था गनजु  

 आिजधनक जीवनशैिी संगै परम्परागत िाषा, किा, संसृ्कधत तथा सम्पदाको संरक्षण गनजु चजनौतीपूणु 

छ । 

5.5.3. िांभावना िथा अविर 

 सबै जातजाधतको सौहादुपजणु वातावरणमा बसोबास 

 आफ्नो जात िमु, तथा परम्पराको धनबाुि रुपमा अभ्यास 

 वेद धवद्याश्रम संचािन  

 स्थानीय िाषा, किा, संसृ्कधत तथा सम्पदाको पधहचान, िगत राखे्न तथा सो को संरक्षण गने 

 किा तथा संसृ्कधतको संरक्षण तथा धवकास गरर पयुटन के्षत्रसँग आवद्ध  गनु सधकने  

 किा तथा संसृ्कधतको संरक्षणका िाधग धवधिन्न सरोकारवािासँग समन्वय र सहकायु गनजु  

 धवधिन्न कायुिम संचािन गरी िाषा, किा, संसृ्कधत तथा सम्पदाको संरक्षण तथा धवकासमा सबैको 

सहिाधगता गराउनज,  

 

5.5.4. िांसृ्कति िथा िम्पदा िांरक्षण योजना 

5.5.4.1. िोच 

िाषा, किा, संसृ्कधत तथा सम्पदा जगेना गरर पाधिकाको मौधिकतामा टेवा पजयाुउनज ।   

5.5.4.2. िक्ष्य 

नगरपाधिकामा रहेका सबै िाषा, िमु, किा, संसृ्कधत तथा सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सम्बिुन  गने ।  

5.5.4.3. उदे्दश्य 

1. सबै जाती र समजदायहरुको िाषा, मौधिक किा, संसृ्कधत तथा परम्पराको जगेनाु गरी सांसृ्कधतक 

पधहचानको सम्बिुन गनजु । 

2. िाधमुक, ऐधतहाधसक तथा सांसृ्कधतक महत्वका सम्पदाको व्यवस्थापन गनजु । 

5.5.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १  :िबै जािी र ििजदायहरुको भािा ,िौतिक  किा  ,िाांसृ्कति िथा परम्पराको जगेनाय गरी 

िाांसृ्कतिक पतहचानको िम्बियन  गनजय  ।  
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रणनीति काययनीति 

१.१ स्थानीय िाषा, धिधप तथा संसृ्कधतको संरक्षण  

तथा प्रवदु्धन गने  

1.1.1. स्थानीय िाषा  ,धिधप,तथा संसृ्कधतको 

संरक्षण तथा प्रवदु्धनका िाधग नीधतगत 

तथा संस्थागत व्यवस्था गररनेछ ।  

1.1.2.  स्थानीय िाषा  ,धिधप,  तथा संसृ्कधतको 

संरक्षण तथा प्रवदु्धनको व्यवस्था 

धमिाइनेछ । 

1.1.3. परम्परागत िोक धगत संगीत  ,नृत्य 

िगायतका श्रब्य ,दृश्य किाको उधचत 

संरक्षण तथा प्रवदु्धन गररनेछ । 

उदे्दश्य   ऐतिहातिक, िातियक िथा िाांसृ्कतिक िहत्वका िम्पदाको व्यस्थापन  गनजय । 

२.१  धजणु अवस्थामा रहेका िाधमुक  ,ऐधतहाधसक 

तथा  सांसृ्कधतक महत्वका सम्पदाको संरक्षण 

तथा सम्विुनगने  

  

2.1.1. नगरमा रहेका िाधमुक  ,ऐधतहाधसक तथा 

सांसृ्कधतक महत्वका सम्पदाको पधहचान ,

गरर जीणोद्धार तथा धवकास गररनेछ ।  

2.1.2.  िाधमुक  ,ऐधतहाधसक तथा सांसृ्कधतक 

महत्वका सम्पदाकाको  प्रवदु्धन गरर 

पयुटन धवकास सँग जोधडनेछ । 

 

5.5.1. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

यस योजनाको अन्त्य सम्ममा यस पाधिकामा रहेका सबै जातजाधतका मौधिक िाषा, किा संसृ्कधतको 

पधहचान तथा संरक्षण हुनेछ, पजराना मठ मन्तन्दर, गजम्बा िगायतको पजनरुत्थान हुनेछ, यस के्षत्रको मौधिक िाषा, 

किा, संसृ्कधत तथा िाधमुक तथा संसृ्कधतक तथा ऐधतहाधसक महत्वक स्थिहरुिाई पयुटन सँग जोडी यस 

के्षत्रको आधथुक उपाजुनमा टेवा पजगेको हुनेछ ।  
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पररचे्छद 6: पूवायिार के्षत्र 

6.1. बस्ती तवकाि िथा आवाि  

6.1.1. पृष्ठभूति 

राधष्टि य शहरी धवकास रणनीधत, २०७३ अनजसार काठमाण्डौ ंमहानगरपाधिकाको तजिनामा अन्य शहरहरूको 

आिारिूत पूवाुिार (जसै्त सडक, खानेपानी, सरसर्ाइ, र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन, आवास र धबजजिी) को 

पहँुचकोस्तरमा धनकै धिन्न्ता रहेको छ ।  

धनजी आवास पररवार आरै्िे जग्गा खरीद गरी िधमक रूपमा धनमाुण गने र बाटो, यसको स्तर र अन्य 

सजधविाहरू िमशैः  थप्फ्दै जाने गरेको देन्तखन्छ । यस्ता आवासहरूमा योजना तथा िवनसम्बन्धी मापदण्ड र 

संधहतामा व्यापक कमी हुने गरेको देन्तखन्छ ।  

6.1.2. ििस्या िथा चजनौिी 

ििस्या 

 आिजधनक औजारहरु ( धमक्सर, िाइबे्रटर) कधम 

 दक्ष जनशन्तक्त कधम 

 आवास के्षत्रको िाधग जग्गाको उपििता निएको 

 जग्गाको वधगुकरण निएको 

चजनौिी 

 बजेटको अिाव 

 िौगोधिक धवकटता 

 प्राकृधतक प्रकोप (बाढी पधहरो) 

6.1.3. िांभावना िथा अविर 

िम्भावना 

 स्थानीय स्तरमानै धनमाुण सामाग्रीहरूको उपििता (ढजङ्गा, बािजवा, धगटी) 

 पयाुि जनशन्तक्त उपिि हुनज  

अविर 

 एधककृत वन्तस्त धवकास 

 जोन्तखममा रहेका वस्तीिाई सजरधक्षत स्थानमा स्तानािरण गने  



 

 

स्थानीय तहको आवधिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )                                                  पञ्चकन्या गाउँपाधिका  

अन्तिम  प्रधतवेदन   116 

6.1.4. वस्ती िथा आवाि तवकाि योजना  

6.1.4.1. िोच 

“ सजन्दर, सजरधक्षत, सवुसजिि र गजणस्तरीय आवास तथा वस्तीको व्यापकता, 

प्रधवधिमैत्री आिारिूत पूवाुिारयजक्त पञ्चकन्या धनमाुणको  सजधनिता “ 

6.1.4.2. िक्ष्य 

सजन्दर, सवुसजिि  ,समृद्ध र धदगो धवकास गनजुका साथै ग्रामीण अथुतन्त्र र सामाधजक धवकासमा सिाउ पजगे्न गरी 

ग्रामीण पूवाुिार धनमाुण एवम धवकास गने । 

6.1.4.3. उदे्दश्य  

1 सजरधक्षत ,सजन्दर, सर्ा र व्यवन्तस्थत गाँउ धनमाुण गनजु । 

2 सावजुधनक जग्गाको िगत तयार गरी समजधचत उपयोग गनजु । 

6.1.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १.  िजरतक्षि, िजन्दर, िफा र व्यवस्स्थि गाँउ तनिायण गनजय 

१.१  गाँउको योजना, धनमाुण, व्यवस्थापन, सजिार 

तथा धवस्तारका िाधग प्राधवधिक क्षमता अधिवृन्तद्ध 

र सजरधक्षत ग्रामीण पूवाुिारको धवकास गनजु । 

१.१.१  आिारिूत ग्रामीण िौधतक पूवाुिारहरू िधमक 

रूपमा धवकास गररनेछ । 

१.१.२  िौधतक पूवाुिार धनमाुणमा दक्ष प्राधवधिकको 

संिग्नता अधनवायु गररनेछ । 

१.१.३  नयाँ िर धनमाुण गदाु नक्सापास सधहत िवन 

धनमाुण संधहता मापदण्ड २०७२ िाई पूणु रुपमा 

पािना गनु अधिपे्रररत गररनेछ । 

१.२   पूवाुिार धनमाुणमा उपयजक्त आिजधनक 

प्रधवधि र स्थानीय धनमाुण सामग्रीको प्रयोग 

समेतिाई प्रोत्साहन गरी सजरधक्षत, धटकाउ, सजिि 

र धकर्ायती िवनहरूको धनमाुण गनजु। 

१.२.१   िवन धनमाुणमा उपयजक्त आिजधनक प्रधवधिको 

प्रयोग गररनेछ । 

१.२.२  पूवाुिार तथा िवन धनमाुणमा  स्थानीय धनमाुण 

सामग्रीको प्रयोगिाई प्रोत्साहन  गररनेछ । 

१.२.३   पूवाुिार धनमाुणमा ताधिम प्राि जनशन्तक्तको 

मात्र प्रयोग गररनेछ । 
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6.1.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

१.३   एकीकृत आवास तथा वस्ती धवकास गरी 

अनधिकृत, अव्यवन्तस्थत र छररएर रहेका धवपन्न र 

सीमािकृत िर पररवारिाई उपयजक्त, सजरधक्षत, 

वातावरणमैत्री र सजिि आवास धनमाुण तथा 

स्तरोन्नधत गनजु । 

 

१.३.१  आवास तथा पूवाुिार सेवाको धवकास र 

धवस्तारमा धनजी के्षत्र तथा स्थानीय जनासहिाधगतािाई 

प्रोत्साधहत गरी एकीकृत रूपमा कायुिम सञ्चािन 

गररनेछ। 

१.३.२  अधत धवपन्न, िोपोन्मजख र अधत सीमानृ्कत 

जातजाधत र  समजदायको िाधग सजरधक्षत आवास 

उपिि गराइनेछ। 

१.४  धवपदको उच्च जोन्तखमयजक्त स्थानमा रहेका 

वस्तीहरूिाई धनरुत्साधहत गने। 

 

१.४.१   जोन्तखमयजक्त स्थानमा वस्तीहरूिाइु 

धनरूत्साधहत गनजुका साथै संिाधवत जोन्तखम 

धनराकणका उपाय अविम्वन गररनेछ । 

१.४.२  उच्च जोन्तखमयजक्त स्थानमा रहेका वस्तीहरुिाइु 

स्थानािरण गनु प्रोत्साहन गररनेछ।   

१.४.३  िनत्व र जनसंख्याका आिारमा आिारिूत 

सेवा-सजधविा सधहतको एकीकृत वस्ती धवकास गररनेछ 

।  

उदे्दश्य २.   िावजयतनक जग्गाको िांरक्षण िथा िदजपयोग गनजय । 

२.१  सावजुधनक जग्गाको  समजधचत उपयोग गनजु २.१.१  गाउँपाधिका के्षत्रमा रहेको सावुजधनक जग्गाको 

अधििेख तयार गररनेछ साथै अधतिधमत सावुजधनक 

जग्गा खािी गराईनेछ । 

२.१.२  सावजुधनक जग्गािाइु सामजदाधयक प्रयोगमा 

ल्याइनेछ । 

ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

१ 

िौधतक धवकास योजना तयार गने 

     

२ दक्ष प्राधवधिक िाइु समयानजकज ि ताधिम प्रदान 

गने 

     

३ गाँउपाधिका धित्रका नक्सापास िएका तथा 

निएका िरहरूको िगत तयार गने  
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6.1.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

गाँउपाधिकामा वस्ती धवकासका कायुहरू िौधतक धवकास योजना अनजरूप िएका हुनेछन्, पूवाुिार धनमाुण 

कायु धनमाुण संधहता अनजरूप िएको, पूवाुिार धनमाुणमा स्थानीय धनमाुण सामाग्रीको प्रयोग िएको,  स्थानीय 

यजवाहरूिे प्रधवधि मैत्री धसप धसकेको, धवपन््न र सीमािकृत िर पररवारको सजरधक्षत आवासको व्यवस्था िएको, 

उच्च जोन्तखमका वस्तीहरू स्थानािरण िएको र सावजुधनक जग्गाको समजधचत सदजपयोग िएको हुनेछ । 

 

४ गाँउपाधिका धित्रका नक्सापास निएका 

िरहरूिाइु नक्सा पासको दायरा धित्र ल्याउन 

प्राधवधिक सहयोग प्रदान गने   

     

५ सू्फतु रूपमा नक्सा पास गराउन आउने प्रते्यक 

पजराना िरिजरीिाइु धनधित समयसम््म नक्सा पास 

दस्तजरमा सहुधियत प्रदान गने  

     

६ नयाँ पूवाुिार / िवन धनमाुणमा नक्सापास सधहत 

िवन धनमाुण संधहता पािना िए निएको कडाइु 

का साथ अनजगमन गने 

     

७ िवन धनमाुणसँग सम्बन्तन्धत आिजधनक प्रधवधिको 

ताधिम प्रदान गने  

     

८ पूवाुिार तथा िवन धनमाुणमा  स्थानीय धनमाुण 

सामग्रीको उधचत प्रयोग सम्बन्तन्ध जनचेतना 

कायुिम संचािन गने  

     

९ स्थानीय यजवािाइु धसकमी तथा डकमी ताधिम 

प्रदान गने  

     

१० वस्ती धवकासमा धनजी के्षत्रको िगानी मारु्त 

संिग्नता बढाउने  

     

११ धवपन््न र सीमािकृत िर पररवारिाइु उपयजक्त, 

सजरधक्षत आवास धनमाुण गने  

     

१२ धवपन््न र सीमािकृत िर पररवारको आवास 

स्तरोन्नधत गने  

     

१३ उच्च जोन्तखमयजक्त स्थानमा रहेका वस्तीहरुको 

नक्साङकन गने 

     

१४ संिाधवत जोन्तखमको पूवुतयारी, जोन्तखमका 

समयमा गृनजपने कायु तथा जोन्तखम पिात गररने 

कायु सम्बन्धमा स्थानीय यजवािाइु ताधिम प्रदान 

गने 

     

१५ स्थानािरण गनजुपने बस्तीको िरिजरी सवेक्षण गने      

१६ वस्ती स्थानािरणको कायु योजना बनाउने       

१७ सावुजधनक जग्गाको अधििेख तयार गने      

१८ अधतिधमत सावुजधनक जग्गा खािी गराउने       

१९ सावजुधनक जग्गामा सामजदाधयक प्रयोगमा आउने 

खेि मैदान, पाकु, योगशािा आदीको धनमाुण गने  
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6.2. िडक, पजि िथा यािायाि 

6.2.1. पृष्ठभूति 

राधष्टि य स्तरको रणनैधतक मागु मध्यपहाडी िोकमागुिे )पजष्पिाि मागु  ( पञ्चकन्या  गाउँपाधिकािाई धवधिन्न 

धछमेकी धजल्ला सँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडेको छ । त्यसैगरी टोखा -धवदजर सडकिे पधन गाउँपाधिकािाई संधिय 

राजिानी काठमाण्डौ  ,धजल्ला सदरमजकाम धवदजर तथा अन्य धछमेकी धजल्ला तथा पाधिकासँग धसिा जोडेको 

छ । पञ्चकन्या गाउँपाधिकाको ग्राधमण सडक गजरुयोजना, २०७८ िे पाधिकामा पने सडकहरुिाई धवधिन्न 

स्तरमा वगीकरण गरेको छ । गाउँपाधिकामा िेरै जसो वस्तीमा सडक संजाि पजगेको िएता पधन िेरै जसो 

सडक कच्ची छन्, केधह सडक ग्रािेि िएका छन् िने छहरे  –  धिखजखोिा-कधविास – ििेिन्ज्याङ सडक 

कािोपते्र हुने िममा रहेको छ । 

सावुजधनक यातायातको सन्दिुमा छहरे  – धिखजखोिा-कधविास – ििेिन्ज्याङ – थपे्रक  – गोल्फज िन्ज्याङ 

सडकमा सावुजधनक यातायात संचािन छ । पाधिकाबाट छहरे हुदै काठमाडौसम्म धतन वटा बस संचािनमा 

छन् ।  धनधज सवारी सािन िने अन्य िेरै सडक खण्डमा संचािन हुन्छन । गाउँपाधिकामा चल्ने यातायातका 

सािनहरूमा मोटरसाइकि मजख्य रहेको छ ।  गाउँपाधिकामा िएका सडकहरुमा सजख्खा मधहनामा यातायात 

संचािन िएता पधन आवश्यक स्थानमा कल्भटु, ग्याधवन वाि, नािीको व्यवस्था निएका तथा कच्ची सडक 

िएकोिे वषाुतको मौसममा िने सबै ठाउँमा यातायात संचािनमा समस्या छ । 

6.2.2. ििस्या िथा चजनौिी 

ििस्या 

 मौसमी तथा िजिे सडक 

 िस डि े नेज, ग्याधबयन पखाुि, Masonary Wall, कल्भटु, पजि आधद जस्ता सहयोगी संरचनाहरूिाई 

कम प्राथधमकता  धदइएको  

 बाटो धनमाुण मापदण्ड अनजसार नहुनज 

 सडकको अधिकार के्षत्र (Road Right of way) अधतिमण  

 वषाुको समयमा पधहरो, वषाुको पानीिे क्षधतग्रस्त सडक 

 आधथुक अिावका कारणिे पयाुि बजेट चजत्तौना नसधकनज 

 स्थानीय दबाबका कारण प्राधवधिक सिेक्षण अनजसार सडक धनमाुण नहुनज 

 दक्ष जनशन्तक्तको कधम  

 बाटोमा आइसकेको जग्गाको िगत कट्टा निएको  

 

चजनौिी 
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 िौगोधिक कधठनाुइ (ठज िा ठज िा चट्टानहरू) 

 पधहरो, िजक्षय धनयन्त्रण 

 यातायात गजरु योजना अनजसार सडकको धनमाुण गनजु  

 पयाुि बजेटको व्यवस्थापन गनजु 

 सडकको स्तरोन्नधत गरर बाहै्र मधहना यातायात संचािन गनजु  

6.2.3. िांभावना िथा अविर 

िम्भावना 

 सडक स्तरोन्नती (कािो पते्र, ग्रािेि, सरसर्ाइु) 

 सहिगानीको पररपाटीको धवकास 

 बजारीकरण धवस्तार 

 धनयधमत रूपमा अनजगमन गनु सधकने 

अविर 

 सबै वडाहरू सडक संजाि मारु्त जोधडएका छन् 

 सडक संजािको स्तरोन्नधत 

 सावुजधनक सवारी सािन संचािनमा रहेको 

6.2.4.  िडक िथा यािायाि तवकाि योजना  

6.2.4.1. िोच 

आिजधनक बैज्ञाधनक ढंगबाट सडक तथा यातायातको धवस्तार, पञ्चकन्या गाँउपाधिकाको सहज पँहुच तथा 

धवकासको आिार  

6.2.4.2. िक्ष्य   

सहज तथा सरि यातायात सञ्जािको धवकास गरर बाहै्र मधहना यातायात संचािन हुने प्रमजख सडक सञ्जािको 

धवकास गने । 

6.2.4.3. उदे्दश्य  

1 गाउटोि देन्तख गाँउपाधिकाको प्रमजख सेवासजधविा समधहत तहगत सडक सञ्जािको धवकास गने । 

2 प्रमजख सडकहरुमा बसपाकु तथा बसधबसौधन सधहतको यातायात सजधबिा पजयाुउने । 

 

6.2.4.4. रणनीति िथा काययनीति  
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रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १. गाउटोि देस्ख गाँउपातिकाको प्रिजख िेवािजतविा िितहि िहगि िडक िञ्जािको 

तवकाि गने 

१.१  सडक धबस्तार तथा स्तरोन्नधत मारु्त 

व्यवसाधयक धियाक्लाप वृन्तद्ध गने 

१.१.१  गाँउटोिमा सडकको धवस्तार तथा स्तरोन्नधत 

गरी ग्रामीण व्यावसाधयक धियाक्लापको 

व्यवन्तस्थत रूपमा धवकास गररनेछ। 

१.१.२  कृधष सडकको धनमाुण गरी कृधष बजारको 

धवकास गररनेछ । 

१.२ गाँउपाधिकाका प्रशासधनक धनकायसम््म पहँुच 

पजयाुउन वडा कायाुिय र वस्ती जोड्ने सडक 

धनमाुणिाइु प्राथधमक्ता धदने । 

१.२.१  गाँउपाधिका केन्द्र र वडा कायाुिय जोड्ने 

सडक िाइु प्राथधमक्तामा रान्तख व्यवन्तस्थत गदै 

िधगनेछ । 

१.२.२  स्थानीय वस्ती वरपर सडक धनमाुणमा 

अग्रसर स्थानीयिाइु सहयोग गररनेछ । 

१.३  सडक ममुत तथा धनमाुण कायु गदाु यातायात 

गूरूयोजना (MTMP) को धनदेशनिाइु 

अविम्बन गने । 

१.३.१  ग्राधमण सडकहरूको धनमाुण तथा स्तरोन्नती 

गदाु अधनवायु रूपमा नािी धनमाुण गनजुपने 

नीधतिाइु कडाइुका साथ कायाुन्वयनमा 

ल्याइुनेछ । 

१.३.२  गाँउपाधिका धित्रका सडकहरूिाइु 

मापदण्ड अनजसारको स्तरोन्नतीको कायुिाइु 

प्रिावकारी बनाइुनेछ । 

उदे्दश्य २. प्रिजख िडकहरुिा बिपाकय  िथा बितबिौतन ितहिको यािायाि िजतबिा पजयायउने 

२.१  स्थानीयको आवत जावत िाइु सहज गनु 

यातायातको धवस्तार गने 

२.१.१  अत्यधिक मात्रामा आवत जावत हुने के्षत्रमा 

यातायातको पूवाुिार धनमाुण गररनेछ ।  

२.१.२ आवश्यक खोिाहरूमा झोिजङे्ग पजि धनमाुण 

कायुिाइु धनरिरता धदइुनेछ । 

 

 

 

 

 

6.2.4.5. काययिि िथा पररयोजना  
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6.2.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

गाँउपाधिकामा MTMP तथा मापदण्ड अनजरूप सडक धवस्तार तथा स्तरोन्नती, कृधष सडकको धनमाुण, वडाका 

केन्द्रहरू जोड्ने सडक धनमाुण, सडक धनमाुण सँग सँगै नािी धनमाुण, उपयजक्त ठाँउमा बसपाकु तथा 

बसधबसौधनहरू धनमाुणका साथै यातायात सेवा धवस्तार तथा सहज पँहुचको िाधग आवश्यक ठाँउमा झोिजङे्ग 

पजि धनमाुण िएको हुनेछ ।  

ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

१ गाउँपाधिकामा यातायात गजरुयोजना 

(MTMP) अनजरूप सडक धवस्तार तथा 

स्तरोन्नती गने 

     

२ िधमक रूपमा कृधष सडकको धनमाुण गने      

३ िाँकज री िन्ज्याङ, ििे िन्ज्याङ, बानीयाटार, 

सहरेटार जोडने सडकहरू िधमक रूपमा 

धनमाुण गने 

     

४ स्थानीय वस्ती वरपर सडक धनमाुणमा 

अग्रसर स्थानीयिाइु धनरिर सहयोग गने 

     

५ MTMP मा उले्लन्तखत ग्राधमण सडकहरूको 

धनमाुण तथा स्तरोन्नतीमा अधनवायु रूपमा 

नािी धनमाुण गने 

     

६ सबै सडकहरू िधमक रूपमा मापदण्ड  

अनजरूप स्तरोन्नती गने  

     

७ बसपाकु तथा बसधबसौधनहरूको िाधग ठाँउ 

पधहचान गने 

     

८ बसपाकु धनमाुणको िाधग Feasibility 

Study गने 

     

९ यातायात सेवा थप गने       

१० आवश्यक स्थानमा सडक बत्ती राखे्न       

११ खोिाहरूमा झोिजङे्ग पजि धनमाुण गने      
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6.3. खानेपानी िथा िरिफाई 

6.3.1. पृष्ठभूति 

पञ्चकन्या  गाउँपाधिकाका सबै वडामा खानेपानीको सजधबिा पजगेको छ । पञ्चकन्या गाउँपाधिकामा धवधिन्न 

स्रोतबाट खानेपानीको आपूधतु िईरहेको छ । बागमती प्रदेश स्थानीय तहको वस्तजन्तस्थधत धववरण २०७६ का 

अनजसार खानेपानीका िाधग सबै िन्दा िेरै ८५.४९ प्रधतशत िरिजरीिे पाईपबाट, ५.२१ % मजिको पानी तथा 

५.१२ %िे खजिा ईनार, कज वाको पधन प्रयोग गरररहेका छन् । खानेपानीको स्रोत अनजसार िरिजरीको धववरण 

तिको धचत्रबाट प्रष्ट पाररएको छ । 

पञ्चकन्या गाउँपाधिकामा धवधिन्न खनेपधनआयोजन संचािनमा रहेका छन्, जसिे स्थानीय स्तरमा खानेपानी 

धवतरणमा सहयोग गरररहेका छन् । ठाँटीिन्ज्याङ- कधपिेश्वोर रे्दी , आपचौर खानेपानी योजना, बच्छािा 

मा.धव. चजवानडाँडा खानेपानी र स्कज िडाँडा  बृहत खानेपानी योजनाहरु पाधिकामा रहेका मजख्य खानेपानी 

योजनाहरु हुन् । वडा नं २, ३ र ४ मा खानेपानीको समस्या समािान गनु धडपबोररंग संचािन गररएको छ ।  

त्यसैगरी गौमती - धसउरानी- ठज िो खोिा खानेपानी, धसंगारे- काभे्र खोिा  खानेपानी , कल्चे महांकाि  ( तादी 

खोिा ) डाँडा थोक – मजिपानी,  धपपि गैरी मजहान पधन पाधिकामा पने मजख्य खानेपानी योजनाहरु हुन्, जहाँबाट 

पाधिकाका सबै वडामा खानेपानी धवतरण िईरहेको छ ।  

6.3.2. ििस्या िथा चजनौिी 

ििस्या 

 िौगोधिक धवकटता ( िर िरको दजरी टाढा ) 

 मजिमा धववादका कारण वृहत खानेपानीमा अवरोि 

 आिजधनक यन्त्रको उपििता नहुनज ( धडपवोररङ गने मेधशन नहुनज ) 

 अव्यवन्तस्थत खानेपानी आपूधतु प्रणािी 

  ररजिु ट्याङ्की तथा धवतरण ट्याङ्कीमा filtration र sedimentation को व्यवस्था निएको  

 व्यन्तक्तगत पाइप मारु्त सीिै स्रोतबाट पानी ताने्न प्रचिन बढी रहेको  

 खानेपानी आपूधतु सम्बन्तन्ध व्यवस्थापन हेने संस्थागत संरचनाको अिाव 

 िाकज रीिञ्ज्ज्याङ, बाहुनडाँडा, काधत्तके के्षत्रमा पानीको स्रोतको अिाव 

 ममुत, सम्भार तथा व्यवस्थापनिाई कम प्राथधमकतामा पने  

चजनौिी 

 पयाुि बजेटको व्यवस्थापन गनु नसधकनज  

 दक्ष जनशन्तक्तको अिाव 

 िौगोधिक धवकटताका कारण पानीको धवतरण सहज निएको  
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 बाढी, पधहरो, िजक्षयिे खानेपानी धवतारणका िौधतक संरचनाको क्षधत 

6.3.3. िांभावना िथा अविर 

    िम्भावना  

 प्रशस्त पानीका स्रोतहरू 

 धवसृ्तत पररयोजना प्रधतवेदन तयार िएका खचगाउ खा.पा. कधपिेश्वर (बृहत खानेपानी योजना) 

 पञ्चकन्या धिखज बृहत खानेपानी योजना धनमाुणाधिन 

 गधहरो बोररङ खानेपानी आयोजना धनमाुण िइरहेको 

     अविर 

 D.P.R िएका खानेपानी योजनािाइु धनमाुण चरणमा िैजाने 

 पानीका मजि पधहचान तथा दताु गने 

 पानीको सदजपयोग तथा व्यवस्थापन गनु धमटर जडान गने 

 खानेपानी सम्बन्तन्ध संचािन तथा व्यवस्थापन हेने संस्थागत संरचना बनाई कायाुन्वयन गने  

 गाउँपाधिका खजिा धदसामजक्त पाधिका िोषणा िईसकेको  

6.3.4. खानेपानी िथा िरिफाई योजना 

6.3.4.1. िोच 

शजद्ध खानेपानीको पँहुच धवस्तार  

6.3.4.2. िक्ष्य 

गाउँपाधिकामा आिारिूत स्तरको खानेपानी तथा सरसर्ाई सेवाको पहँुच सजधनधित गने  

6.3.4.3. उदे्दश्य 

1 गाँउपाधिकाका सबै िरिजरीमा स्वच्छ खानेपानी आपूधतु गने । 

2 सरसर्ाइु व्यवस्थापन गने । 

 

6.3.4.1. रणनीति िथा काययनीति  
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6.3.4.2. काययिि िथा पररयोजना  

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: गाँउपातिकाका िबै र्रिजरीिा स्वच्छ खानेपानी आपूतिय गने । 

१.१  स्वच्छ र सर्ा खानेपानीिाइु सवुसजिि गने १.१.१  सबै बस्ती र समजदायमा एक िर एक िाराको 

नीधत अनजरूप स्वच्छ र सर्ा पानी आपूधतु प्रणािी 

व्यवन्तस्थत गररनेछ । 

१.१.२  खानेपानी आपूधतुका िाधग संस्थागत 

संरचनाको व्यवस्था गररनेछ । 

१.१.३  पानीको स्वच्छता कायम गररनेछ । 

१.१.४  वहुवधषुय खानेपानी आयोजना सम्पन्न गनु 

ग्रामीण धवकास केन्द्र, गै.स.स तथा अन्य 

सहयोगीहरूसँग समन्वय र सहकायु गररनेछ । 

१.२ खानेपानीको मजहान संरक्षण गने १.२.१  पानीका मजहानहरूको अधििेन्तखकरण गदै 

धवसृ्तत पररयोजना प्रधतवेदन धनमाुणमा धतव्रता 

धदइनेछ । 

१.२.२  खानेपानीको मजहान संरक्षण तथा सजरधक्षत 

खानेपानीको िाधग जनचेतना मजिक कायुिम 

संचािन गररनेछ । 

उदे्दश्य २. िरिफाइय व्यवस्थापन गने  । 

२.१  पजणु सरसर्ाइु अधियान संचािन गने २.१.१ वडा तथा पाधिका स्तरमा सरसर्ाइुका 

धवधिन््न कायुिम संचािन गररनेछ । 

२.१.२ वातावरधणय तथा पयाुवरधणय सिजिन 

कायम गनु आवश्यक नीधत धिइुनेछ । 

२.१. ३समजदायमा आिारिूत सरसर्ाइु कायुिम 

संचािन गररनेछ । 

ि.ि. योजना िथा काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

 िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

१ िाकज रीिञ्ज्ज्याङ, बाहुनडाँडा, काधत्तके के्षत्रमा 

पानीको स्रोतको व्यवस्थापन गने  

     

२. धडपवोररङ मेधशन व्यवस्थापन गने      



 

 

स्थानीय तहको आवधिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )                                                  पञ्चकन्या गाउँपाधिका  

अन्तिम  प्रधतवेदन   126 

 

6.3.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

आगामी ५ वषु धित्रमा गाउँपाधिकामा पानीको स्रोतको व्यवस्थापन, धनयधमत ममुत संिार तथा संचाधित 

योजनाहरू धनमाुण सम्पन््न िई सबै के्षत्रमा स्वस्छ तथा सर्ा खानेपानीको धनयधमत आपूधतु िएको हुनेछ । 

साथै मजहान संरक्षण, खानेपानीका सधमधतहरू उत्तरदाधय, सरसर्ाइु सम्बन्तन्ध जनचेतना अधिवृन्तद्ध िएको हुनेछ 

।  त्यसैगरी समू्पणु स्थानीय हरुमा सरसर्ाई सम्बन्तन्ध सचेत िई व्यन्तक्त, पररवार तथा पजरै पाधिका सर्ा र 

स्वच्छ िएको हुनेछ । 

  

३. धनयधमत ममुत संिारको व्यवस्थापन गने      

४. धवसृ्तत पररयोजना प्रधतवेदन तयार िएका खचगाउ 

खा.पा. कधपिेश्वर (बृहत खानेपानी योजना) 

संचािनमा ल्याउने  

     

५. धनमाुणाधिन पञ्चकन्या धिखज वृहत खा.पािाइु 

धनमाुण सम्पन्न गने  

     

६. खानेपानी धवतरणिाइु सहज र प्रिावकारी बनाउन 

मजहानको एकात्मक अधिकार अन्त्य गदै सामजधहक 

अधिकार स्थाधपत गने 

     

७. पाधिकामा रहेको मजि धववादिाइु टजङग्याउने      

८. पानीको सदजपयोग गनु धमटर जडान गने      

९. धवतरण ट्याङ्कीमा शजदिीकरण व्यवस्थापन गने      

१०. मजि पधहचान, अधििेन्तखकरण तथा दताु गने      

११. मजहानहरूको धवसृ्तत पररयोजना प्रधतवेदन िधमक 

रूपमा धनमाुण गने 

     

१२.  प्रते्यक वडामा मजहान संरक्षण तथा सजरधक्षत 

खानेपानीको िाधग जनचेतना मजिक कायुिम 

संचािन  

     

१३. खानेपानीका सधमधतहरूिाइु वातावरण तथा 

सरसर्ाइु प्रधत उत्तरदाधय बनाउने 

     

१४.  प्रते्यक वडामा सरसर्ाइुका  जनचेतना मजिक 

कायुिम संचािन गने   

     

१५. प्रते्यक वडामा मधहिा समजह, आमा समजह, स्थानीय 

यजवा समजह साथै धवद्याथीर् माझ पजणु सरसर्ाइु 

सम्बन्तन्ध जनचेतना मजिक कायुिम संचािन गने 

(नाटक प्रदशुन) 
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6.4. तिांचाई  

6.4.1. पृष्ठभजति  

कररब ७६५० रोपनी जधमनमा धसंचाई पजगेको गाउँपाधिकामा तादी खोिा, धिखज खोिा  ,गौमती खोिा, अँिेरी 

खोिा, खंगजिे मजहान आधद धसंचाईका मजख्य स्रोत हुन् । धजणु कज िो तथा पूवाुिार, पानीको चजहावट, मौसमी 

धसंचाई  ,मम्मत सम्भारको कधम  ,धसंचाई सम् वन  ््धि व्यवस्थापनका िाधग कज नै संस्थागत व्यवस्था निएको 

जस्ता समस्याका कारणिे प्रशस्त पानीका स्रोतहरू तथा थजपै धसचाई योजनाहरू िएतापधन यसको उधचत 

प्रयोग तथा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । (श्रोतैः  वडा िेिा, २०७९) 

6.4.2. ििस्या िथा चजनौिी  

 धसँचाइ प्रणािी धवकासको िाधग उधचत योजनाको अिाव 

 कमजोर पूवाुिार 

 धसँचाइ पूवाुिारको ममुत सम्भारको अिाव 

 जनसहिाधगताको कधम 

 िएका पानीका स्रोतको उच्चतम उपयोग गरी समू्पणु खेतीयोग्य जधमनमा धसंचाईसेवा पजयाुउनज  

 ममुत सम्भार तथा व्यस्थापनिाई धनयधमत गनजु  

6.4.3. िम्भावना िथा अविर  

 पानीका पयाुि स्रोत िएकोिे धसंचाईको व्यवस्था गरी कृधष उत्पादन बढाउन सधकने  

 धिप्फ्फ्ट धसँचाइुको सम्भावना 

 पयाुि कृधष योग्य जधमन 

 धसमरा धसँचाइ योजना संचािनमा रहेको 

 थोपा धसँचाइ सञ्चािन ( ििेिन्ज्याङ्ग, िाकज रीिन्ज्याङ्ग, घ्याङस्वारा, आँपचौर ) 

6.4.4. तिांचाई योजना  

6.4.4.1. िो ांच  

प्रते्यक कृधष योग्य िूमीमा धसंचाइुको सजधनच्ता पञ्चकन्याको आवद्धता 

6.4.4.2. िक्ष्य 

कृधष योग्य िूमीमा धसंचाइु पजयाुइ उत्पादन वृन्तद्ध गने  

6.4.4.3. उदे्दश्य 

1. कृधषयोग्य जधमनमा धदगो धसँचाइ सजधविा पजयाुउनज । 
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6.4.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: कृतियोग्य जतिनिा तदगो तिँचाइ िजतविा पजयायउनज । 

१.१ उपयजक्त प्रधवधिमा आिाररत धसँचाइ प्रधवधिको 

प्रयोग गरी धसँचाइ सजधविा धवस्तार गने 

१.१.१  गाँउपाधिका के्षत्रधित्र रहेको धसँचाइु 

कज िोहरूको ममुत संिार गरी बाहै्र मधहना 

धसँचाइु सजधविा पजरुयाउने कायुिाइु उच््च 

प्राथधमक्ता धदइुनेछ । 

१.१.२  कृधष योग्य िूमीमा धसँचाइुको िाधग स्रोतको 

खोजी गदै नहर, कूिोबाट धसँचाइु हुन 

नसके्न स्थानमा धिफ्ट धसँचाइ, पिाधष्टक 

पोखरी जस्ता कायुिमिाइु प्राथधमकता 

धदइु िधमक रूपमा धसँचाइु सजधविा 

पजयाुइनेछ । 

१.१.३  धसँचाइका िाधग वषाुतको पानी सङ्किन, 

पोखरी, ताि तिैया, धसमसार र जिािार 

के्षत्रको संरक्षण तथा सजदृढीकरण गररनेछ । 

१.१.४  सम्भाधवत नयाँ धसँचाइु आयोजनाहरू धनमाुण 

गरी थप जग्गामा धसँचाइु सजधविा पजयाुइु 

कृधष उत्पादनमा बृन्तद्ध गदै जाने धनधत 

अबिम्बन गररनेछ । 

२.१ संचािनमा रहेका धसँचाइ योजनाहरू धनयधमत 

रूपमा संचािन गने 

२.१.१  संचाधित धसँचाइ योजनाहरू दीगो रूपमा 

अधि बढाइुनेछ । 

 

6.4.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

 िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

१ 
ममुत संिार गनजुपने कज िोहरूको िगत तयार गने 

     

२ ममुत संिार गनजुपने कज िोहरू िधमक रूपमा 

ममुत गने 

     

३ धसँचाइुको स्रोतको अध्ययन गने      
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6.4.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

गाँउपाधिकामा कज िोहरूको धनयधमत ममुत िएको, धसँचाइको स्रोतहरूको अध्ययन िएको, पोखरी, ताि 

तिैया, धसमसार र जिािार के्षत्रको संरक्षण तथा सजदृढीकरण िएको, पोखरी, ताि तिैया, धसमसार  जिािार 

के्षत्रको संरक्षण तथा सजद्ढीकरण तथा उपयजक्त धसँचाइ आयोजनाहरू दीगो रूपमा सञ्चािन िएको हुनेछ । 

 

6.5. तवद्यजि् िथा वैकस्िक ऊजाय 

6.5.1. पृष्ठभूति 

नेपािमा जिधवद्यजतको धवकासको यात्रा धव. सं १९६८ देन्तख सजरू िएको हो । आ. व २०७४/०७५ सम्ममा 

नेपािमा कज ि जिधवद्यजत जडान क्षमता १०२० मेगावाट पजगेको छ। धवद्यजत धग्रडमा जनसंख्याको पहँुच ७० 

प्रधतशत छ । ६२३ स्थानीय तहमा धवद्यजत पूवाुिार पजगेको छ िने प्रधत व्यक्ती धवद्यजत उपयोग १९८ धकिोवाट 

प्रधतिण्टा रहेको छ। ( स्रोत :पन्ध्ौ योजना अिार पत्र ) 

पञ्चकन्या गाउँपाधिकामा ८५. १६ % िे दैधनक वधत्त बाल्नका िाधग धवद्यजतको प्रयोग गदुछन । वधत्त 

बाल्नकाका िाधग सौयु उजाुको प्रयोग गनेको संख्या ०.२१ % मात्र रहेको छ । (वस्तजन्तस्थधत धववरण, बागमती 

प्रदेश, २०७६) 

४ कूिोबाट धसँचाइ हुन नसके्न स्थानमा धिफ्ट धसँचाइ 

संचािन गने 

     

५ पिाधष्टक पोखरी कायुिम प्राथधमकताका साथ 

संचािन गने 

     

६ वषाुतको पानी सङ्किन गने      

७ पाधिकामा रहेको मजि धववादिाइु टजङग्याउने       

८ धनरिर रूपमा पोखरी, ताि तिैया, धसमसार र 

जिािार के्षत्रको संरक्षण तथा सजदृढीकरण गने 

     

९ सम्भाधवत नँया धसँचाइु आयोजनाहरू धनमाुण गने      

१० ििेिन्ज्याङ्ग, िाकज रीिन्ज्याङ्ग, घ्याङस्वारा, 

पािोक, आँपचौर के्षत्रमा थोपा धसँचाइ सञ्चािन गने 

     

११ धसमरा धसँचाइ योजना दीगो रूपमा सञ्चािन गने      
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गाउँपाधिकाका सबै वडाहरूमा राधष्टि य प्रसारण मार्तु धवद्यजत सेवा पजगेको छ । सातधबसे धवतरण केन्द्र र 

धत्रशजिी शाखा बाट पाधिकामा धवद्यजत धवतरण िईरहेको छ । वडाका धवधिन्न स्थानहरूमा १५, २५ र ५०र 

१००  के.धि.ए क्षमताका टि ान्सर्मुरहरुबात धवद्यजत धवतरण िईरहेको छ । गाउँपाधिकामा बजद्धिूधम तथा 

आधदशन्तक्त जस्ता ठज िा जिधवद्यजत आयोजनाहरु संचािनमा रहेका छन् ।  

वैकन्तिक उजाुको रुपमा गाउँपाधिकामा सोिारको प्रयोग िईरहेको छ । धवद्यजत सेवा नपजगेका केधह िरिजरी, 

धवद्यािय, स्वास्थ्य संस्था हरुमा सोिार प्यानिको प्रयोग गररएको छ । 

6.5.2. ििस्या िथा चजनौिी 

पाधिकाका धवधिन्न के्षत्रमा टि ान्सर्मुर क्षमता कमजोर रहेको, धजणु काठका पोि रहेको, धवद्यजत धनयधमत 

नहुने, हावाहुरीका तथा पाधन पदाु पधन धवद्यजत अवरोि हुने, टि ान्सर्मुर क्षमता कम िएका कारणिे धवध्यजधतया 

मेधसनरी प्रयोग गनु समस्या, धवद्यजत सब-से्टशन निएको, साना तथा ििज उद्यम संचािनका िाधग धवद्यजत 

क्षमता अपजग जस्ता प्रमजख समस्या रहेका छन् । पाधिकाका सबै के्षत्रमा पयाुि क्षमताको धवद्यजत पहँुच धवस्तार 

गनजु प्रमजख चजनौधतका रुपमा रहेको छ ।  

6.5.3. िम्भावना िथा अविर 

राधष्टि य प्रसारण िाईनबाट धवद्यजत धवतरण िईरहेको, ठज िा जिधवद्यजत आयोजनाहरु संचािनमा रहेको, 

धवद्यजतीय उजाुको प्रयोग गरर उद्योग व्यवसाय संचािन गनु सधकने सम्भावना, धवद्यजत सेवा नपजगेका के्षत्रमा 

वैकन्तिक उजाुका माध्यमबाट धवद्यजत धवस्तार गनु सधकने, साना जिधवद्यजत तथा वैकन्तिक उजाु सम्बन्तन्ध 

कायु गनु सधकने प्रमजख अवसर हुन् । 

6.5.4. तवद्यजि् िथा वैकस्िक ऊजाय योजना  

6.5.4.1. िो ांच  

गाउँपाधिकामा सत प्रधतशत धवद्यजत पजयाुउने 

6.5.4.2. िक्ष्य  

धदगो, िरपदो र धनयधमत उजाुको पहँुच सजधनधित गने  

6.5.4.3. उदे्दश्य  

१. राष्टि ीय प्रसारण िाईनको सजदृढीकरण गरी उत्पादनशीि के्षत्रमा खपत गनजु , 

२. वातावरण मैत्री वैकन्तिक उजाुको पहँुच बढाई धजवनस्तरमा सजिार ल्याउनज , 

३.  दक्ष जनशक्तीको उत्पादन तथा व्यवस्थापन गनजु , 
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6.5.4.4. रणनीति िथा काययनीति 

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: रारि ीय प्रिारण िाईनको िजदृढीकरण गरी उत्पादनशीि के्षत्रिा खपि गनजय । 

१.१. गाउँपाधिकामा धवद्यजत धवतरणिाई 

प्रणािीिाई  प्रिावकारी बनाउने । 

१.१.१ धवद्यजत धवतरण िरपदो तथा धनयधमत बनाउन 

पूवाुिारको धवकास गररनेछ । 

१.१.२ धवद्यजत धवतरण धनयधमत तथा व्यवन्तस्थत गनु 

अनजगमन तथा धनयमन गररनेछ । 

१.१.३ पाधिकाको सबै के्षत्रमा धवद्यजत धवस्तार गररनेछ 

। 

१.२ उत्पादनशीि के्षत्रमा धवद्यजत उजाुको 

प्रयोगिाई प्रोत्साहन गने  । 

१.२.१ िरेिज उद्यम, धिफ्ट धसंचाई, खानेपानी, 

िगायतको के्षत्रमा खपत हुने धवद्यजतमा सहुधियतको 

व्यवस्था धमिाईनेछ । 

उदे्दश्य २: वािावरण िैत्री वैकस्िक उजायको पहँुच बढाई तजवनस्तरिा िजिार ल्याउनज । 

२.१. वैकन्तिक उजाुको उत्पादन तथा प्रवदु्धन गने  

। 

२.१.१ वैकन्तिक उजाु सम्बन्तन्ध कानजनी आिार तयार 

गररनेछ । 

२.१.२ साना तथा ििज जिधवद्यजत उत्पादनिाई 

प्रोत्साहन गररनेछ । 

२.२ स्वच्छ तथा धदगो उजाुको प्रयोगिाई बढावा 

धदने । 

२.१.१ सबै सावुजधनक के्षत्रमा सौयु उजाुको प्रयोगिाई 

धवस्तार गररनेछ । 

२.१.२ बायोग्यासको प्रयोगिाई प्रवदु्धन गररनेछ । 

२.१.३ सजिाररएको चजिो प्रवदु्धन गररनेछ । 

उदे्दश्य ३: दक्ष जनशिीको उत्पादन िथा व्यवस्थापन गने  

३.१.  धवधिन्न प्राधवधिक ताधिम संचािन गने । ३.१.१  धवद्यजत धवतरण ममुत सम्भार सम्बन्तन्ध ताधिम 

संचािन गररनेछ  

३.१.२ वैकन्तिक उजाु सम्बन्तन्ध धवधिन्न ताधिम संचािन 

गररनेछ  । 
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6.5.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि. िां. योजना /काययिि  

िहकायय गने तनकायहरू 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनतज 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

१ धमिडाँडा के्षत्रमा टि ान्सर्मुरको व्यवस्था गने       

२ 
धसिे, मजहने, बाहुनडाँडा, धवताु टोि, ह्यजवा टोिमा 

टि ान्सर्मुको क्षमता धवकास गने  

     

३ धजणु धवद्यजत पोि (काठ, र्िामका) हरु रे्ने       

४ 
धवद्यजत धवतरणका धजणु तार िएका स्थानमा गजणस्तरीय 

तर राखे्न  

     

५ 
धवद्यजतको धनयधमत आपूधतुको तथा अनधिकृत प्रयोग 

रोक्न धनयधमत अनजगमन तथा धनयमन गने  

     

६ 

स्थानीय स्तरमा संचािन िएका बजद्ध िजधम तथा आधद 

शन्तक्त जिधवद्यजत आयोजनासँग समन्यव गरी धवद्यजत 

नपजगेका स्थानमा धवद्यजत धवस्तार गने    (काकी गाउँको 

जजडीमा, काधतुके र अन्य पधहचान िएका स्थानमा ) 

     

७ सबै माध्यधमक धवद्याियमा धवद्यजत सेवा पजरयाउने       

८ 
सबै स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक क्षमताको धवद्यजतको 

व्यवस्था गने  

     

९ पाधिकाका मजख्य सडकमा सडक बधत्तको व्यवस्था गने       

१० 
ििज तथा साना जिधवद्यजत उत्पादन तथा संचािन 

सम्बन्तन्ध स्थानीय ऐन तजजुमा गने  

     

११ 
ििज तथा साना जिधवद्यजत उत्पादन सम्बन्तन्ध सम्भाव्यता 

अध्ययन गने  

     

१३ 
सबै वडा कायाुिय प्राङगणमा सोिार बधत्तको व्यवस्था 

गने  
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ि. िां. योजना /काययिि  

िहकायय गने तनकायहरू 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनतज 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

१४ 
सबै स्वास्थ्य संस्थामाको प्राङगणमा सोिार बधत्तको 

व्यवस्था गने  

     

१५ 
सबै आिारिजत धवद्याियमा उजाुका िाधग सोिार 

प्यानि जडान गने  

     

१६ 
आगामी ५ वषु धित्र गाउँपाधिकाका १५ % िरिजरीमा 

बायो ग्यास लान्ट जडान गने   

     

१७ 
िान्सामा स्वच्छ उजाुको प्रवदु्धन गनु सजिाररएको चजिो 

कायुिम संचािन गने  

     

१८ 
सामान्य धवद्यजत जडान तथा ममुत सम्बन्तन्ध Eletrician 

talim sanchalan garne  

     

१९ 
बायोग्यास जडान तथा ममुत सम्बन्तन्ध ताधिम संचािन 

गने 

     

२० सोिार जडान तथा ममुत सम्बन्तन्ध ताधिम संचािन गने       

२१ सजिाररएको चजिो बनाउने सम्बन्तन्ध ताधिम संचािन गने       

 

6.5.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध िथा नतिजा खाका 

यस योजनाको अन्त्य सम्ममा गाउँपाधिकाको सबै िजरीमा धवद्यजत सेवा पजगेको हुनेछ । पयाुि धवद्यजतीय क्षमता 

पजगी उद्योग िन्दा संचािन िएका हुनेछन । आवश्यक स्थानमा सडक बधत्त को व्यवस्था हुनेछ । वैकन्तिक 

उजाुको रुपमा सोिार वधत्तको प्रवदु्धन िएको हुनेछ िने सबै सावुजधनक कायाुियमा सोिार व्वाधत्तको 

व्यवस्था िएको हुनेछ ।  बायोग्यासको प्रयोग तथा सजिाररएको चजिोको प्रयोगबाट िरिजरीमा स्वच्छ उजाुको 

प्रवदु्धन िएको हुनेछ । 
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6.6. िूचना, िञ्चार िथा प्रतवति 

6.6.1. पृष्ठभूति 

गाउँपाधिकाका सबै के्षत्रमा मोवाइि सेवाको पहँुच राम्रो छ । यहाँ नेपाि टेधिकम र एनसेििे मोवाईि सेवा 

सबैिन्दा बढी प्रयोगमा रहेको छ । गाउँपाधिकामा ५९.१४ % िे  मोबाईिको प्रयोग गदुछन िन,  मात्र ०.०९ 

% मा ईन्टरनेटको पहँुच रहेको छ । सबै वडामा धवधिन्न एर् .एम तथा रेधडयो नेपाि िगायत धवधिन्न से्टशनहरु, 

धवधिन्न केवि नेटवकु मारु्त टेधिधिजनको पहँुच र ईन्टरनेटको सजधबिा छ । पाधिकाका सरकारी कायाुिय 

जसै्त गाउँपाधिका कायाुिय, वडा कायाुिय  ,धवद्यािय ,स्वास्थ्य चौकीमा ईन्टरनेटको सजधबिा धवस्तार िएको 

छ । गाउँपाधिकािे आफ्नो वेबसाइट मारु्त आफ्ना सूचनाहरु जसै्त वाधषुक कायुिम  ,ऐन तथा कानजनहरु 

सावुजधनक गने गरेको छ । त्यसैगरी राजस्व संकिन तथा िटना दताु जस्ता कायुिाई कम्प्यजटरमा मारु्त 

प्रधवष्ट गरी सूचना राखे्न गरेको छ । 

6.6.2. ििस्या िथा चजनौिी 

पाधिकाको केधह स्थानमा नेटवकु राम्रो निएको, पत्रपधत्रकाको पहँुच कम िएको ,ईन्टरनेट सेवा सबै के्षत्रमा 

नपजगेको, ईन्टरनेट सेवाको धशक्षा , स्वास्थ्य, तथा सावुजधनक सेवा प्रवाहमा यथेष्ट सदजपयोग गनु नसधकनज प्रमजख 

समस्याका रुपमा रहेका छन् । 

6.6.3. िांभावना िथा अविर 

NTC, Ncell, Smart, िगायत मोबाईि नेटवकु राम्रो रहेको, धवधिन्न कम्पनीका नेटवुक केबि रहेको ( 

Websurfer, Broadlink, subisu ), आिजधनक सूचना तथा संचार प्रधवधिको धवस्तार गरी सावुजधनक सेवामा 

जोड्न सधकने जस्ता सम्भावना तथा अवसर रहेको छ । 

6.6.4.  िूचना, िञ्चार िथा प्रतवति योजना 

6.6.4.1. िो ांच  

सूचना, सञ्चार तथा प्रधवधिको समजधचत धवस्तार प्रधवधि मैत्री पञ्चकन्याको आिार  

6.6.4.2. िक्ष्य  

गाँउपाधिकामा सूचना, सञ्चार तथा प्रधवधिको सवुसजिि पँहुच धवस्तार गनजु । 

6.6.4.3. उदे्धश्य   

१. समग्र गाँउपाधिकामा सूचना, सञ्चार तथा प्रधवधिको सहज तथा सवुसजिि पँहुच पजयाुउनज । 
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6.6.4.4. रणनीति िथा काययनीति 

रणनीति काययनीति 

उदे्धश्य १ : ििग्र गाँउपातिकािा िूचना ,िञ्चार िथा प्रतवतिको िहज िथा िवयिजिभ पँहुच पजयायउनज  

१.१  गाँउपाधिकामा सूचना ,सञ्चार प्रधवधि 

सेवाहरूिाइु सरि र सजिि बनाउने । 

१.१.१  सबै स्थानमा दजरसञ्चार सेवा धवस्तार गररनेछ । 

१.१.२ गाँउपाधिका, व्यवसाधयक तथा नीधज संस्था तथा 

समजदायबीच सहकायुमा संचार 

संरचनाहरूको धवस्तार र सेवाहरूिाइु 

संस्थागत गररनेछ । 

१.१.३  दजर सञ्चार नपजगेका वडाहरूमा सो सेवा 

पजयाुउन सेवा प्रदायक संस्थाहरूिाइु 

सहजीकरण गररने । 

१.१.४ गाउँपाधिकाको सूचना प्रवाह प्रिावकारी 

बनाईनेछ ।   

 

6.6.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

 िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय  

१ दजर सञ्चार नपजगेका वडाहरूमा सो सेवा पजयाुउन 

सेवा प्रदायक संस्थाहरूिाइु सहजीकरण 

     

२ वडाहरूको धविजतीय शासन क्षमता धवकास      

३ सूचना प्रधवधि पूवाुिारहरूको धनमाुण तथा 

धवकास 

     

४ गाँउपाधिकाको धविजतीय शासन क्षमता धवकास      
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6.6.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

गाँउपाधिकाको  सबै के्षत्रमा सूचना प्रधवधि पूवाुिारहरूको धनमाुण तथा धवकासका िएको हुने, गजणस्तरीय 

ईन्टरनेट सेवाको धवस्तार िई सावुजधनक सेवा प्रवाहमा समेत सूचना प्रधवधिको प्रयोग िएको हुनेछ । 

गाउँपाधिकाको Digital Profile तयार िई सूचना तथा तथ्यांक अध्यावधिक रुपमा प्राि िएको हुनेछ ।   

५ गाउँपाधिकाको Digital Profile बनाउने       
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पररचे्छद 7: वन, वािावरण िथा तवपद् व्यवस्थापन के्षत्र 

7.1. वन िथा जैतवक तवतवििा 

7.1.1. पृष्ठभूति 

नेपािको कज ि के्षत्रर्िको ४४.७४ प्रधतशत जधमन वन के्षत्रिे ढाकेको छ। पयाुवरणीय सिजिनका दृधष्टकोणिे 

कज ि जधमनको ४० प्रधतशत जधमन वन के्षत्रिे ढाधकएको हुनजपदुछ । पञ्चकन्या  गाउँपाधिकाको कज ि के्षत्रर्ि 

५३.४७ वगु धक.मी. मधे्य  कररब २१.३ % वन, झाडी तथा िाँसेमैदानिे ढाकेको छ । पाधिकामा रहेका 

सामजदाधयक वनहरु स्थानीय वन उपिोक्ता समजहिारा संरक्षण तथा व्यवस्थापन हुदै आइरहेका छन् ।  हाि 

पाधिकामा २२ सामजदाधयक रहेका छन् जसिे कररव १३४५ हेक्टर वन के्षत्र ओगटेको छ । धय २२ वटा 

सामजदाधयक वनमा २२९३ पररवार आवद्ध रहेको देन्तखन्छ । यी समजहिे वनको संरक्षण िाधग वृक्षारोपण गने  ,

आगिाधगबाट बचाउन अधग्नरेखा धनमाुण गने, समजहका सदस्यहरुबीच बचत तथ्ता ऋण िगानी गने तथा िास, 

दाउरा, काठ, स्याउिा, पत्कर, जधडबजटी, चररचरन आधदको प्रयोग गरररहेका छन् ।  

यहाँको वन के्षत्रमा पाइने मजख्य वनस्पधतमा उधत्तस, सल्लो, िोठ सल्लो, पहेिे, काभ्रो, खन्यज, चजथ्रो, गजराँस, र्ज से्र, 

िोक्ता, खयर, अिेिी, बर, धपपि, बराठ, कज टधमरो, बदहर, रुद्राक्ष, धचिाउने, धसमि, साि, बेि आधद हुन् । 

यहाँका वन के्षत्रमा अमिा, हरो, बरो, धचराईतो, पाखनबेद, धटमजर, ठज िो ओखती, बोझो, धततेपाती, मधजटो, 

कज ररिो, जस्ता जधडबजटी पाईन्छ । त्यसैगरी पशजपन्छीमा धनगािे बाि, बाँदर, खरायो, दजम्सी, स्याि, िोरि, 

सािक, मृग, थार, धनगािे, धचतजवा, िस्रने जनावरमा सपु, पानी सपु, गोहोरो, भ्यागजता, कछज वा, पाईन्छन । 

चराचजरंुगीमा कोइिी, डाँरे्, काधिज, ढजकज र, न्याउिी, िजइचे, काग, बट्टाई, भ्याकज र, रुपी, िंगेरा, गौथिी तथा 

अनेकौ धकटपतंगहरु पाईन्छ । पञ्चकन्या  गाउँपाधिकामा मौसमी धवधविता हुनािे गाउँपाधिका जैधवक 

धवधविताका दृधष्टिे िनी रहेको पाईन्छ ।   

7.1.2. ििस्या िथा चजनौिी 

वन जंगिको र्डानी, अधतिमण, अधनयन्तन्त्रत बसोवास, अधनयन्तन्त्रत मानधवय गधतधवधिहरुका कारण बाढीको 

जोन्तखम धदनजनजधदन बढ्दै गएको छ । वनको उधचत व्यवस्थापनको अिाविे सामाधजक, आधथुक र वातावरणीय 

र्ाइदाहरु धिन सधकएको छैन । वन के्षत्रको अधतिमण हुने िम जारी रहेको छ ।अनावश्यक झाडी 

रै्धिएकािे काष्ठजन्य बोटधवरुवाहरु नास िइरहेका छन् ।  

पञ्चकन्या गाउँपाधिका बासीहरुमा वातावरण प्रधत नू्यन चासो र योजना तथा प्रिावकारी वन व्यवस्थापन हुन 

नसक्दा वनबाट वातावरणीय तथा आधथुक र्ाइदाहरु धिन सधकएको छैन । अधहिे माधनसहरुिाई वनको 

र्ाइदाबारे चेतना निएर जथािावी वन कटान गने, वृक्षारोपण नगने, वन संरक्षण नगने, जथािावी जनावरहरु 

छोड्ने गरेका छन् । पधहरो, नदी कटान र डडेिोको कारण वन धवनास िईरहेको  छ । वन अधतिमण, 

काठको चोरी धनकासीिे र अन्य के्षत्रमा धदनानजधदन बंजर िईरहेको  छ । वनको अत्यधिक दोहनका कारण 
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वन धवनास र धवपद् दजवै साथमा आउने र आईरहेको छ । वन संरक्षणको िाधग धदगो तथा वैज्ञाधनक वन 

व्यवस्थापन गनजुपने देन्तखन्छ जसमा झाडी सजिार गने, उन्नत जातको धवरुवाको वृक्षारोपण गने, वातावरमैत्री 

र्िरू्ि खेती, जनावरहरुिाई वन प्रवेश धनशेष गने र प्रयोगमा नआउने बोटधवरुवािाई र्डानी गने कायुहरु 

पदुछ । कधतपय सामजदाधयक वनहरु अकाष्ठ बोट धवरुवाहरुिे ढाकेको छ । अनावश्यक झाडीिे 

बोटधवरुवाहरुिाई असर गरररहेको छ । वन धवनासिे पानीका मूिहरु सजधकरहेका छन् । डढेिो, िूक्षयिे पधन 

वन धवनास िइरहेको छ त्यसैिे डढेिो, िू–क्षय धनयन्त्रणको उपायहरु खोर्ज् आवश्यक छ । यसैगरी, वनको 

अध्ययन गरेर िौगोधिकता अनजसार आयआजुन हुने वन पैदावर रोपेर वनिाई आधथुक स्रोतको रुपमा प्रयोग 

गनु सक्नजपदुछ ।  

वन्यजिजको चोरी धशकारी बढ्दो र वन्यजिजिे नष्ट गरेको बािीको क्षधतपूधतुको व्यवस्था कज नै पक्षबाट िएको 

छैन । वन्यजिजहरुको धनयन्त्रण गनु आवश्यक देन्तखएको छ । वन्यजिजको धनयन्त्रण गने िरपदो उपायको 

खोजी नगरी कृधषमा व्यवसाधयकरणको नारा र िगानीिे साथुकता पाउँदैन् ।  

7.1.3. िांभावना िथा अविर 

वनको वैज्ञाधनक व्यवस्थापन गनु सके वन्यजन्य उद्योगको स्थापना, रोजगारी स्थापना, वन र्िरू्ि बगैचाका 

संिावनाहरु रहेका छन् । वैज्ञाधनक वन व्यवस्थापनिे पजराना उमेर पजगेका रुखहरुको कटानी गरी काष्ठजन्य 

उत्पादन धविी धवतरण गरी आयआजुन गनु सधकन्छ िने नयाँ धवरुवाको िाधग सहज हुन्छ । राम्रा खािका 

काठहरुको उपििता हुने वनहरु िएकािे आम्दानीको स्रोत हुन जान्छ । वनका कधतय के्षत्रहरु खािी परेका 

छन् जहाँ कृधष, जधडबजधठ िगाएत खेत गनु सधकन्छ । वनजंगििे स्वच्छ हावापानी िाँस, दाउरा, काठ, पानीका 

स्रोत बचाउन मद्दत गरेको छ । वन जंगििे िूक्ष्य तथा बाढी पधहरो धनयन्त्रणमा सहयोग पजयाुएको छ । वन 

जंगिमा जधडवजधट खेती गनु सधकन्छ । हररयो वन नेपािको िन िने झै वन पञ्चकन्याको िन नै हो । यसको 

सधह सदजपयोग गनजु पने हुन्छ ।  

कायु योजना बनाएर सम्पदा संरक्षण, आय आजुन, अध्ययन, अनजसन्धान जस्ता कायु गनु सधकनेछ । 

सामजदाधयक वनिाई धवशेष प्रकारका बािीहरुको परीक्षण उत्पादन, गजणस्तर मापन, िाि, िागत, धवशे्लषण 

गने कायुको प्रयोगशािाको रुपमा धवकास गरी कृधषका सर्ि नमूनाहरु धवकास गनु सधकने अवस्था छ ।  

अधिकांश वनहरु समजदायिाई हस्तािरण हुनज, सामजदाधयक वनहरु आफ्नो वाधषुक कायुयोजना बनाउन सके्न 

हँुदै जानज, वनजन्य उत्पादनको बजार प्रवद््रिन हुने िम बढ्नज, सा.व.उ.स. (कायुसधमधत) मा दधित र मधहिाको 

सहिाधगता बढ्दै जानज, वन व्यवस्थापन ताधिमको व्यवस्था हुनज, बाटो िाटोको सजधविािे वनजन्य उद्योगको 

स्थापना हुने िम बढ्नज वन के्षत्रका अवसरहरु हुन् । वनपैदावारको चोरी धनकासी धनयन्त्रण गनजु, वतुमान वन 

के्षत्रर्ि धवस्तार गनजु, नदी कटान धनयन्त्रण गनजु, वन सम्पदाको पूणु सदजपयोग गनजु, वन आिाररत रोजगारीको 

अवसर धसजुना गनजु र वैज्ञाधनक वन व्यवस्थापन व्यवहारमा कायाुन्वयन गनजु वन के्षत्रका प्रमजख अवसरहरु हुन् 

।   
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वन र चरन के्षत्रहरु िएकोिे पशजपािन ठूिो संिावना र वन के्षत्र प्रयाुि िएकोिे व्यवस्थापकीय पक्ष सजिार 

गरी वनजन्य उत्पादनको धतव्र धवकास गनु सधकने संिावना रहेको छ ।  

7.1.4. वन िथा जैतवक तवतवििा िांरक्षण योजना  

गापाको वन तथा वातावरण के्षत्रको धवसृ्तत अध्ययन, धवशे्लषण, समस्या तथा सम्भावनाहरुको पधहचान गरे 

पिात् वन, वातावरण तथा जैधवक धवधविताको धदिुकाधिन, धदगो र सिजधित धवकासका िाधग धनम्नानजसारका 

सोच, िक्ष्य, उदे्दश्यहरुको तय गररएको छ ।   

7.1.4.1. िोच 

“दीगो, सिजधित, उत्पादनधशि वन र जैधवक धवधविता” 

7.1.4.2. िक्ष्य 

“प्रिावकारी वन व्यवस्थापन गरी वनजन्य उत्पादनको उपयोगबाट आम जनताको आयस्तरमा बृन्तद्ध साथै 

जैधवक धवधविता बारे आम जनताहरु सचेत हुनेछन्” 

7.1.4.3. उदे्दश्य 

1. वन र वनको महत्व बारे आम माधनसिाई सचेतना अधिवृन्तद्ध गरी वन संरक्षणमा सहिाधग हुन 

उते्प्रररत गने । 

2. प्रिावकारी वन व्यवस्थापनको माध्यामद्धारा वन उपिोक्ताको आयस्रोत बृन्तद्ध गने । 

3. वन, जैधवक धवधविता तथा जिािार के्षत्रको धदगो संरक्षण, व्यवस्थापन र पररचािन गने ।  

7.1.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: वन र वनको िहत्व बारे आि िातनििाई िचेिना अतभवृस्द्ध गरी वन िांरक्षणिा िहभातग 

हुन उते्प्रररि गने । 

१.१ वनको प्रिावकारी व्यवस्थापन गने 

। 

 

१.१.१  वन व्यवस्थापनका िाधग आवश्यक कानूनी व्यवस्थाहरु 

तय गररनेछ । 

१.१.२ अनावश्यक झाडीको र्डानी गररनेछ । 

१.१.३ उपयोगी वोटधवरुवकाको संरक्षण, उपयोग, र बृक्षारोपण 

गररनेछ ।  

१.१.४ अिर खेतीको कायुिम िागज गररनेछ । 
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रणनीति काययनीति 

१.१.५ काष्ठजन्य उद्योगको स्थापना र रोजगारीका अवसर सृजना 

गररनेछ । 

१.१.६ वनमा चरीचरणिाई प्रधतबन्ध िगाइनेछ ।  

१.१.७ वन उपिोक्ताहरुको सधियता बढाइनेछ ।  

उदे्दश्य २: प्रभावकारी वन व्यवस्थापनको िाध्यािद्धारा वन उपभोिाको आयस्रोि बृस्द्ध गने । 

२.१ धवपन्न तथा धनम्न आय स्तरका 

जनताको सामजदायीक वनमा 

आवद्धता वृन्तद्ध गने । 

२.१.१ धवपन्निाई खािी जधमनमा खेती गनु धदइनेछ ।  

२.१.२ वनमा र्िरू्ि, जधडबजधट खेतीको संिावना बारे खोज 

तथा स्थानीयिाई सचेत गराइनेछ ।  

२.१.३ वन व्यवस्थापनमा धवपन्न र धनम्न आयका माधनसहरुको 

सहिाधगता बढाईनेछ । 

२.२ वनको धदगो र पयाुवरणमैत्री 

धवकास गररनेछ । 

२.२.१ िौधतक पूवाुिार धनमाुण गदाु वातावरण अध्ययनिाई 

अधनवायु र कडाई गररनेछ ।  

२.२.२ वनमा िरेिज जनावरहरुको प्रवेश धनषेि गररनेछ ।  

२.२.३ नदी कटान र िूक्षयिाई धनयन्त्रण गररनेछ ।  

२.२.४ धदगो धवकास र पयाुवरण बारे सचेतना रै्िाउने कायुिम 

तय गररनेछ ।  

२.२.५ माधनस र वन्यजिज वीचको द्धन्द्ध धनरारकण गररनेछ । 

२.३ र्िरू्ि तथा जधडवटी वन धवकास 

कायुिम िागज गररनेछ । 

२.३.१ धनधित मापदण्ड बनाई र्िरू्ि, जधडबजधट खेती गनु 

सधकने िएकोिे संिाव्यता अध्ययन गरी कायु प्रारम्भ 

गररनेछ ।  

२.३.२ वनमा र्िरू्ि खेती गनेिाई अनजदानको व्यवस्था 

गररनेछ । 

२.३.३ वनमा खेती गनु सधकने र्िरू्ि बारे अध्ययन गररनेछ ।  

उदे्दश्य ३: वन, जैतवक तवतवििा िथा जिािार के्षत्रको तदगो िांरक्षण, व्यवस्थापन र पररचािन गने। 

३.१ जैधवक धवधविताको उपयोग र 

महत्व बारे आम समजदायिाई 

सजसजधचत गररनेछ । 

३.१.१ वनमा जधडबजधट खेतीको थािनी गररनेछ ।  

३.१.२ जधडबजधट प्रशोिन उद्योगिाई प्राथधमकता धदईनेछ ।  

३.१.३ जैधवक धवधविता बारे सचेतना कायुिम वडा वडामा 

सञ्चानि गररनेछ । 
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रणनीति काययनीति 

३.१.४ जैधवक धवधविता सम्बन्तन्ध काम गने गैससहरुसँग समन्वय 

गररनेछ । 

३.१.५ जैधवक धवधविता के्षत्रको पधहचान र संरक्षण योजना 

बनाइने छ । 

 

7.1.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१. वन्यजिज तथा वनजन्य सामाग्रीको चोरी 

धशकारी धनयन्त्रण (कानजनी जनचेतना तथा 

वन सजरक्षा) 

     

२. समू्पणु सामजदाधयक वन उपिोक्ता 

सधमधतहरुको वन कायुयोजना तयारी तथा 

पररमाजुन र अद्यावधि 

     

३. समू्पणु सामजदाधयक वन उपिोक्ता 

सधमधतहरुको धनरिर अनजगमन तथा 

सजपररवेक्षण र ताधिम 

     

४. गापाको धदगो वन कायुयोजना       

५. धदगो वन व्यवस्थापनका िाधग िेखा ताधिम       

६. वन जङ्गि व्यवस्थापन (आवधिक रुख 

कटान तथा झाडी तथा पतझड सरसर्ाई) 

     

७. डािे िाँस धबरुवा उत्पादन तथा धवतरण      

८. बाँदर तथा जङ्गिी जिज धनयन्त्रण कायुिम       

९. खजल्ला के्षत्रमा बहु प्रजाधतका बोट 

धवरुवाहरुको वृक्षारोपण  

     

१०. उतृ्कष्ट सामजदाधयक वनिाई पजरस्कार 

(नमजना वन पजरस्कार) 

     

११. खािी रहेका बाझो ँजधमनमा धनजी वनको 

धवकास तथा वन सम्बन्धी ताधिम 

(वृक्षारोपण अनजदान) 
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ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१२. धवपन्न तथा धनम्न आय स्रोत िएका 

माधनसहरुको वन व्यवस्थापनमा आवद्धता 

र धवशेष कायुिम 

     

१३. बहु उदे्दश्यीय नसुरी स्थापना (गाउँपाधिका 

स्तर) 

     

१४. एक वडा एक नसुरी धनमाुण      

१५. र्िरू्ि वनको धवकास अध्ययन र 

शजरुवात 

     

१६. वन जङ्गि आगोिागी धवरुद्ि प्रचार प्रसार 

तथा अधियान सञ्चािन 

     

१७. जङ्गिमा उधचत तररकािे वषाुतको पानी 

संकिन हुने पोखरीहरु धनमाुण 

     

१८. वन्यजिज र माधनसको सहअन्तस्तत्व बारे 

सचेतना 

     

१९. जधडबजटी तथा र्िरू्ि धबरुवा उत्पादन 

तथा धवतरण 

     

२०. िोपोन्मजख प्रजाधतका बोट धवरुवा पधहचान 

तथा संरक्षण  

     

 

7.1.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

योजना अवधिमा वन के्षत्र, जिािार संरधक्षत तथा व्यवन्तस्थत, जैधवक धवधविता के्षत्रको संरक्षण, जडीबजटी खेती 

तथा प्रशोिन, र्िरू्ि तथा जधडवजटी वन धवकास तथा वनको धदगो र पयाुवरणमैत्री धवकास िएको हुनेछ । 

 

7.2. भूिांरक्षण िथा जिािार व्यवस्थापन 

7.2.1. पृष्ठभूति 

जिािार संरक्षण र व्यवस्थापन पक्ष पाधिकाको िाधग समस्याको रुपमा रहेको छ । एकातरु् वनको दोहनका 

कारण पानीका स्रोतहरु माधसनै्द गएका छन् िने अको तरु् सचेतनाको अिाविे माधनसहरुमा र्ोहर धसिैं 

खोिामा र्ाल्ने प्रवृधत बढ्दो छ । त्यसैगरी, पशजपािन जसै्तैः  बंगजरपािनबाट धनन्तस्कएको र्ोहर पानी खोिामा 
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र्ाल्दा पधन जि प्रदजषण िैरहेको छ । यस्तो प्रदजषणबाट खानेपानीको मजहानहरुिाई जोगाउन अत्यिै जरुरी 

छ । मजहान संरक्षणको िाधग योजना तजरुिै बनाउन आवश्यक छ । नदीनािा तथा खोिाहरुबाट ढजंगा, बािजवा 

धनकाल्ने प्रचिन अधिकतम छ । नदीबाट धनकाल्न धमल्ने क्षमतािन्दा बढी मात्रामा ढजंगा तथा बािजवाहरु 

धनकाधिरहँदा प्राकृधतक जोन्तखम बधढरहेको छ । यसको असरिे नदी नािाको बहाव पररवतुन हुने, नदी 

कटानको समस्या हुने, पानीका मूि सजके्न, धसंचाई तथा कज िोका मजहानहरु सने िगायतका समस्याहरु देखा 

परररहेका छन् । नदीनािाहरुको बहाव के्षत्र यधकन नगररंदा नदीनािाहरुको बहाव के्षत्र अधतिमण िई रहेको 

छ । तादी, धिखज, गाडे, राज खोिाहरु मजख्य रुपमा रहेका छन् ।  

7.2.2. ििस्या िथा चजनौिी 

गाउँपाधिकाको सबै िागमा यातायात सजधविा पजयाुउन नसक्नजमा मजख्यत खोिा नािा र पहाधड िूबनोटको 

समस्या पधन देन्तखन्छ । तादी, धिखज, गाडे, राज खोिाहरु मजख्य रुपमा रहेका छन् ।धय खोिाहरुिे खेती योग्य 

जधमन कटान तथा बस्ती कटान िगाएतका समस्याहरु रहेका छन् । िएका नदीबाट खेती योग्य जधमनमा 

धसंचाई गनु सधकएको छैन् । पानीका स्रोतहरु जताततै िएपधन व्यवस्थापन पक्ष कमजोर िएकोिे खानेपानी 

धसंचाईको िने दजख देन्तखन्छ । नदीनािा डाँडाको रे्दीमा र खेती योग्य जधमन धिरािो तथा उच्च िागमा 

िएकोिे धसंचाई कज िो बनाउन समस्या र धिन्तफ्टङ्ग प्रणािीिाई िान्न समस्या पने िएकोिे नदी खोिामा पानी 

बगे्न र खेतीपातीको िाधग आकासे पानीको िर पनजु पने समस्या रहेको छ । यो समस्या समािानको िाधग बृहत 

योजनाको खाँचो पने जजन गाउँपाधिकाको बजेट, क्षमतािे नभ्याउने िएकोिे िगानी जजटाउने वा संि तथा 

प्रदेश सरकारिाई समन्वय गरी योजना कायाुन्वयमा ल्याउन धनकै चजनौतीपूणु देन्तखन्छ । नदीहरु वा पानीको 

उपयोग गनु सधकएको छैन । कधतपय स्थानहरुमा नदीहरुको कारण पाधिकािे करोडौ क्षती र नदी कटानिे 

बस्ती खेतीपाती डजवान िई टाउको दजखाइ िएको छ ।  

7.2.3. िांभावना िथा अविर 

पानीको स्रोतका धहसाविे पाधिका धनकै िनी छ । पानीको उपयोग गरी एकातरु् धसंचाईको प्रचजर संिावन छ 

िने धविजत उत्पादन, मनोरञ्जनात्मक स्थिहरुको धनमाुण गनु सधकने संिावना छ । नदीमा बगेर आएका 

नधदजन्य सामाग्रीको उपयोगबाट धनमाुण सामाग्री उत्पादन र सोसँग सम्बन्तन्धत उद्योग प्रवदु्धनको समेत प्रचजर 

संिावना रहेको छ ।खानेपानी, धसंचाई, जिधविजत जस्ता पररयोजनाको िाधग प्रसस्त पानी  हुनज अवसर हो । 

पानीको उपयोगबाट पाधिकािे धनकै राजश्व संकिन गनु सक्न संिावना छ । यसका िाधग बृहत योजना 

सञ्चािन गनु संि सरकारसँग समन्वयको अवसर र संिावना रहेको देन्तखन्छ ।  

7.2.4. भूिांरक्षण िथा जिािार व्यवस्थापन योजना  

7.2.4.1. िोच 

जनस्रोतको धदगो र प्रिावकारी उपयोग आधथुक समृ्मद्दीको िरपदो आिार   
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7.2.4.2. िक्ष्य 

जिािार के्षत्रहरुको पधहचान र व्यवन्तस्थत संरक्षण गनु जिािार बचाउ अधियान सञ्चािन गररनेछ । 

7.2.4.3. उदे्दश्य 

१. जिािार के्षत्रहरुको पधहचान र संरक्षण गने । 

२. जिािार संरक्षण र व्यवस्थापनमा स्थानीयको सहिाधगता वृन्तद्ध गने । 

३. जिस्रोतको प्रिावकारर उपयोग र जि उत्पन्न प्रकोप धनयन्त्रण गने । 

7.2.4.4. रणनीति िथा काययनीति 

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: जिािार के्षत्रहरुको पतहचान र िांरक्षण गने । 

१.१ पाधिकधित्रका जिािार के्षत्र र 

पानीका स्रोतहरुको अध्ययन गरर 

स्रोत पधहचान गने । 

१.१.१ अध्ययन टोिी पररचािन गररनेछ । 

१.१.२ समजदायिाई जिािार र यसको महत्वका बारेमा सचेतना 

धदइनेछ ।  

१.१.३ पानीका स्रोत खानेपानी, धसंचाई र धवद्यजत धवकासमा 

प्रयोग गररनेछ । 

१.१.४ साझेदारसँगको सहकायुिाई जोड धदइने छ । 

१.१.५ जथािावी पशजचौपाय प्रवेश धनषेि र चरीचरणिाई 

प्रधतबन्ध िगाइनेछ । 

१.१.६ बृक्षारोपण र तारवार गरी गाउँपाधिका के्षत्रधित्रका 

जिािार संरक्षण गने तथा पानी िकारी धनमाुणका िाधग 

आवश्यक योजना संञ्चािन गररनेछ ।  

उदे्दश्य २: जिािार िांरक्षण र व्यवस्थापनिा स्थानीयको िहभातगिा वृस्द्ध गने । 

२.१ जनसहिाधगतामा आिाररत 

जिािार संरक्षण तथा व्यवस्थापन 

कायुयोजना तय गने । 

 

२.१.१ जि उपिोक्ता सधमधत गठन र धियाधशि गराइनेछ ।  

२.१.२ वन उपिोक्ता सधमधत र उपिोक्ताहरुको सधियता 

बढाइनेछ ।  

२.१.३ स्थानीयिाई वनबाट आम्दानी हुने कायुिम सञ्चािन 

गररनेछ ।  

उदे्दश्य २: जिस्रोिको प्रभावकारी उपयोग र जि उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण गने । 
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रणनीति काययनीति 

३.१ जिस्रोतको प्रिावकारी उपयोगका 

िाधग संिाव्य योजनाहरुको 

अध्ययन, िगानी र प्रकोप 

धनयन्त्रणका उपायहरु अविम्बन 

गने ।   

३.१.१ तादी, धिखज, गाडे, राज र अन्य ससाना खोिाबाट हुने सके्न 

धसंचाई, खानेपानी र धवद्यजत धवकासका आयोजनाहरु 

बारेमा अध्ययन गररनेछ ।  

३.१.२ नदी कटान धनयन्त्रण र तटबन्ध धनमाुणका िाधग सरकारी 

गैसससँग सहकायु गररनेछ ।  

३.१.३ नदीजन्य प्रकोप नू्यनीकरणका िाधग साइरन जधडत 

सूचना प्रणािीको धवकास गररनेछ ।  

३.१.४ नधदजन्य सामाग्रीमा आिाररत उद्योगिाई प्राथधमकता 

धदईनेछ ।  

३.१.५ जोन्तखम के्षत्रका बस्ती र समजदायिाई सजरधक्षत स्थानमा 

स्थानािरण गररनेछ ।  

३.१.६ जोन्तखम के्षत्रको नक्सांकन गरर जोन्तखमको आिारमा 

कायुिम तय गररनेछ ।  

7.2.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१. वायो इन्तन्जधनयररङिारा खोिा धकनारा 

संरक्षण गने  

   
    

२. ठूिा तथा ऐनिे तोकेका सबै आयोजनाहरु 

संचािन पूवु BES, IEE, EIA गराउने र सो 

नगररएका आयोजनािाई अनजमधत नधदइने 

नीधत र अनजगमन गने । 

    

  

३. पानीका स्रोत पधहचान गने ।         

४. नदीहरुबाट धसंचाई कज िो, नहर धनमाुण गने ।        

५. गापाका सबै नदी खोिा, खोल्सीहरुको के्षत्र 

तोके्न  

   
    

६. धवस्थाधपत आहाि तथा पोखरी पजनधनमाुण        

७. ताि तिैया, पोखरी तथा जिािार संरक्षण       

८. धसमसार के्षत्रहरुको पधहचान र संरक्षण        

९. वन व्यवस्थापनमा गैससको पररचािन गने ।      
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ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१०. तटबन्ध धनमाुणका िाधग प्रदेश र संिसँग 

सहकायु गने 

   
    

११. जिप्रकोपबाट जनतािाई बचाउन 

नदीहरुमा साइरन जडान गने ।  

   
    

१२. नदीजन्य उद्योग स्थापनामा अनजदानको 

व्यवस्था गने । 

   
   

 

7.2.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

यस योजना अवधिमा पानी मजहान के्षत्र, ताितिैया र धसमसार के्षत्र संरधक्षत, प्रकोप धनयन्त्रणका कायुहरू 

धनयधमत रूपमा सञ्चािन तथा सजरधक्षत, एकीकृत र व्यवन्तस्थत वस्तीको व्यवस्थापन तथा अयोग्य वस्ती 

स्थािरण िएको हुनेछ । 

7.3. वािावरण िथा फोहोरिैिा व्यवस्थापन 

7.3.1. पृष्ठभूति 

िखुरै मात्र ग्रामीण पररवेशबाट सहरी पररवेशमा उनू्मख रहँदै गदाु यस पाधिकाका केही मजख्य बजार 

बाधनयाटार, सहरेटार, बजढीसेरा, धशवािय, कज ण्डिाका मजख्य बजारहरुमा र्ोहोरको मात्रा बढ्ने िम धतव्र 

रुपमा बढेको देन्तखन्छ । ग्रामीण पररवेश बढी के्षत्र िएकोिे यहाँको वातावरण स्वच्छ, सर्ा र आकषुक रहेको 

छ । हररयािी, खेतीयोग्य र्ाँटहरु, रमधणय पहाड र हररया वनिे ज्यादै सजन्दर वातावरण रहेको छ । शहरी 

के्षत्रमा जस्तो र्ोहोरमैिाको समस्या नै देन्तखनै्दन यद्यपी र्ोहोर मैिाको व्यवस्थापन तरु् नसोधचएको अवस्था 

छ । र्ोहोर मैिा धदनानजधदन बढीरहेको छ । कज धहने र्ोहोर िन्दा नकज धहने र्ोहोरको समस्या बढ्दो छ । 

यसिे बािीनािीको उत्पादकत्व िटाउन, वातावरणिाई प्रदजधषत गनु र स्वच्छ वातावरणिाई चजनौती धदइरहेको 

छ ।सडक छेउका बजार र बस्तीहरुमा र्ोहोर मैिाको व्यवस्थापन निएको देन्तखन्छ । हािसम्म र्ोहोरिाई 

खासै महत्व नधदएको देन्तखन्छ । धवस्तारै सहरीकरण हुने िम जारी रहेकोिे अधहिे नै र्ोहोर व्यवस्थापनका 

कदमहरु चाल्नज पनेछ तर त्यसो हुन सधकरहेको छैन । 

7.3.2. ििस्या िथा चजनौिी 

गाउँपाधिकािे हािसम्म कज नै पधन ल्यान्डधर्ि साइट तथा र्ोहर संकिन केन्द्रहरु, र्ोहर संकिनको 

व्यवस्थापन गररएको छैन् । यहाँका माधनसहरुमा कज धहने, नकज धहने र्ोहर छज ट्याउने, पजनैः  प्रयोग गने र र्ोहर 

धनधित ठाँउमा र्ाल्ने कज राको सचेतनाको अिाव छ । र्ोहरहरु खोिा तथा वन के्षत्रमा यत्रतत्र र्ाल्ने प्रवृधत 
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बढी देन्तखन्छ । लान्तस्टकजन्य र्ोहरिाई धनयन्त्रण गने र पजनैः  प्रयोग गनु धमल्ने र्ोहरिाई प्रयोग गरेमा पधन 

र्ोहरको मात्रा धनकै कम हुन्छ । वातावरणीय धहसाविे अधतसंवेदनधशि के्षत्रहरुको पधहचान र पधहचान 

गररएका के्षत्रहरुको समेत संरक्षण गनजु नसक्नज मजख्य समस्याको रुपमा रहेको छ । 

7.3.3. िांभावना िथा अविर 

आवादी के्षत्रिन्दा वनको के्षत्र िेरै िएकोिे पाधिकामा हररयािी प्रवदु्धनमा िेरै ठूिो िनराशी खचु गरररहनज 

पने छैन । िएको वन के्षत्रिाई यथावत राखे्न र खािी जधमनमा बोटधवरुवाहरु रोपे्न, संरक्षण गने, सचेतना र 

जनतामा जागरुकता सृजना गनु सके वातावरण र र्ोहोरमैिा व्यवस्थापनको के्षत्रमा धनकै काम हुने देन्तखन्छ 

। िरखरै सडकको पहँुच पजगेको र सहरीकरण धवस्तार िई नसकेकोिे तत्कािै र्ोहोर धनयन्त्रणका 

योजनाबद्ध कायुहरु गरेमा र्ोहोर मैिा व्यवन्तस्थत गनु र र्ोहोर मैिाको व्यवस्थापनको िाधग सावुजधनक 

जधमनको समेत उपिितािे अरुमा िर पनजु पने अवस्था छैन ।  

7.3.4. वािावरण िथा फोहोरिैिा व्यवस्थापन योजना  

7.3.4.1. िोच 

स्वच्छ वातावरण, सजन्दर पञ्चकन्या  

7.3.4.2. िक्ष्य 

हररयािी प्रवदु्धन र व्यवन्तस्थत र्ोहोरमैिा व्यवस्थापनका िाधग योजना वद्ध कायुिम सञ्चािन गररनेछ ।  

7.3.4.3. उदे्दश्य 

१. वातावरण संरक्षणका िाधग हररयािी प्रवदु्धन गधतधवधि सञ्चािन गनजु , 

२. र्ोहोर मैिाको व्यवन्तस्थत व्यवस्थपनको िाधग उपायहरु पधहचान गनजु, 

 

7.3.4.4. रणनीति िथा काययनीति 

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: वािावरण िांरक्षणका िातग हररयािी प्रवद्धयन गतितवति िञ्चािन गने । 

१.१ हररयािी प्रवदु्धनका िाधग खाधि 

जधमनमा बृक्षारोपण, िूक्षय, पधहरो 

र नदी कटान रोकथाम गने ।  

१.१.१ समजदायमा हस्तािरण िएका सामजदायक कबजधियत र 

िाधमुक वन उपिोक्ताहरुको सहिाधगतामा प्रवदु्धन 

गने कायुिमहरु तय गररनेछ । 

१.१.२ वातावरणिाई कायम राख्न वातावरणीय अध्ययनिाई 

प्रिावकारी बनाउँदै िधगनेछ ।  
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रणनीति काययनीति 

१.१.३ आम जनतािाई वातावरण प्रधत सचेत र उत्तरदाधय 

बनाउन ताधिम प्रधशक्षणको व्यवस्था गररनेछ ।   

१.१.४ हररयािी प्रवदु्धन र पानीका स्रोत बीचको अिर सम्बन्ध 

बारे नागररकिाई सचेत गराइनेछ । 

जनसहिाधगतामा आिाररत कायुिमहरुिाई 

प्रोत्साहन गररनेछ । 

१.१.५ साझेदारसँगको सहकायुिाई जोड धदइने छ । 

१.१.६ वन उपिोक्ताहरुको सधियता बढाइनेछ । वन के्षत्रमा 

पशजचौपाय प्रवेश धनषेि र चरीचरणिाई प्रधतबन्ध 

िगाइनेछ । 

१.१.७ स्थानीयिाई वनबाट आम्दानी हुने कायुिम सञ्चािन 

गररनेछ । 

उदे्दश्य २: फोहोर िैिाको व्यवस्स्थि व्यवस्थपनको िातग उपायहरु पतहचान गने । 

२.१ स्रोतमै र्ोहोरको बधगुकरण गनु र 

जथािाधव र्ोहोर नर्ाल्न सबैिाई 

सचेत गने ।  

२.१.१ समजदायिाई समजह गठन गरी र्ोहोर मैिा 

व्यवस्थापनका िाधग पररचािन गररनेछ ।  

२.१.२ र्ोहोर छज ट्टाउन समजह गठन समजहका नेतािाई ताधिम र 

नेता मारु्त अरु सदस्यिाई ताधिम धदइनेछ । 

२.१.३ पजनैः  प्रयोग गनु सधकने र्ोहोरबाट िरेिज प्रयोजनका 

सामाग्री उत्पादन धसप धवकास गररनेछ । 

२.१.४ र्ोहोर मैिा व्यवस्थापनको िाधग र्ोहोर डन्तम्पङ्ग 

साइटको खोजी गररनेछ । 

२.१.५ साझेदार संस्थाहरुसँगको सहकायुमा लाधष्टकजन्य बस्तज 

वातावरणीय दृष्टीकोणमा हानीकारक िएको सचेत 

गराउँदै धवकिमा कपडा वा कागजका झोिा 

बनाउने प्रोत्साहन गररनेछ ।  

 

 

 

 

 



 

 

स्थानीय तहको आवधिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )                                                  पञ्चकन्या गाउँपाधिका  

अन्तिम  प्रधतवेदन   149 

7.3.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.

ि. 

काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१. बृक्षारोपण कायुिम       

२. सजिाररएको चल्हो धनमाुण अनजदान  
   

    

३. पयाु पयुटनको प्रवदु्धन कायुिम      

४. वायोग्यास प्रवदु्धन       

५. सावुजधनक िवनहरुमा सौयु उजाु जडान      

६. सडक तथा बाटोमा सौयु बत्ती जडान       

७. र्ोहर मैिा संकिनको शजरुवात गने        

८. धवद्यािय तथा टोि, बस्ती, समजदाय तथा वडा 

सरसर्ाई कायुिम 
    

   

९. 
र्ोहर मैिा प्रशोिन केन्द्र धनमाुण  

  
     

१०. र्ोहरिाई स्रोतमै छज ट्याउने कायुिम         

११. र्ोहरको पजनैः  प्रयोग सम्बन्धी सचेतना तथा 

जागरण कायुिम   
   

  
  

१२. र्ोहरबाट मि र ग्याँस बनाउने प्रधवधि 

अध्ययन र उपयोग 

    
  

१३. र्ोहोर व्यवस्थापनका िाधग संिाव्यता 

अध्ययन 
 

  
  

 

7.3.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

योजना अवधिमा खाधि जधमनमा बृक्षारोपण, िूक्षय, पधहरो धनयन्त्रण, स्रोतमा नै र्ोहोर वगीकरण, धनयधमत 

सरसर्ाइुको अभ्यास िएको हुनेछ । 
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7.4. तवपद् जोस्खि नू्यनीकरण र व्यवस्थापन िथा जिवायज पररवियन 

7.4.1. पृष्ठभूति 

यस गाउँपाधिकामा प्राकृधतक प्रकोपका दृष्टीिे जोन्तखमयजक्त स्थानहरू िेरै रहेका छन् । बाढी, पधहरो, 

आगिागी, हावाहुरी यहाँका प्रमजख प्राकृधतक प्रकोपहरू हुन । यस्ता प्रकोपको धनयन्त्रणको िाधग कज नै ठोस 

कदम चाधिएको छैन । यद्यपी सडक छेउको  पधहरो जोन्तखम के्षत्रमा ग्याधवन वाि बनाउने, सामजदाधयक 

वनहरूमा अग्नी िेरा धनमाुण गने, सजकेका काठ तथा पत्कर सर्ा गने, वृक्षारोपण गने, नधद धनयन्त्रण गने जस्ता 

जोन्तखम नू्यनीकरणका प्रयास हुदै आइरहेका छन् ।  

स्थानीयका अनजसार अन्य स्थानमा जसै्त यस बेमौसमी पानी पने, बािीनािी पाके्न समयमा पररवतुन, र्ज ि 

र्ज ल्ने समयमा पररवतुन, पानीका मजि सजकै्द जानज, नयाँ- नयाँ प्रजाधतका र्ि र्ल्ने तथा स्थानीय रैथाने जाधतका 

धवउ धवजन हराउदै गएका, कृधष तथा पशजमा नयाँ रोग देन्तखनज जस्ता जिवायज पररवतुनका प्रिाब देन्तखदै 

गईरहेका छन् । 

गाउँपाधिकाको िेरैजसो के्षत्रको जधमन अधत धिरािो र पहाडैपहाड िएकोिे पधहरो, िू–क्षय, बाढी र 

िूकम्पबाट समेत बढी क्षती हुने जोन्तखमयजक्त के्षत्र हो । पहाडी िेगमा पने िएको र जथािावी सडक खन्नािे 

पधहरोको जोन्तखम बढेको छ । वातावरणीय असरको मूल्यांकन नगरी यत्रतत्र मापदण्ड धवपररत नयाँ सडकहरु 

बने्न र सडकको पानी धनकास राम्रो नहँुदा ठाउँ ठाउँमा पधहरोको संिावना छ । वन तथा झाडी बढेकािे डढेिो 

र आगिागीको समस्या पधन देन्तखन्छ । िवन तथा सावुजधनक धनमाुण कायु हँुदा मापदण्डको कडाइका साथ 

पािना नहँुदा मानव धनधमुत संरचनाहरुिे नै ठूिो धवपद् ल्याउने तरु् सोधचएको देन्तखनै्दन् । 

जिवायज पररवुतनको बारेमा सचेतना, जिवायज पररवुतनको बारेमा मापन गने तररका र स्थानीय समजदायिे 

जिवायज पररवुतन अनजकूिनको िाधग अपनाएको ज्ञान र सीप बारेमा अध्ययन गने, अनजकूिन योजना 

कायाुन्वयनको िाधग सम्बन्तन्धत धनकायहरुसँग सहकायु र समन्वय राखे्न । हाि सम्म हामीिे गरर आएका 

कायुहरु जिवायज अनजकज िनको कोणबाट हेने गररएको छैन िने दीगो धवकासका िक्ष्य आत्मसात् गने हो िने 

जिवायू पररवतुनका कारक तत्वहरुको नू्यनीकरण र धवद्यमान असरहरुको नू्यनीकरण गनजु अत्यावश्यक छ 

। जिवायज पररवतुनिे सबै के्षत्रमा प्रिाव पारररहेको छ । जिवायज पररवतुनको आँकिन नगरर योजनाहरु बने्न 

र कायाुन्वयन चरणमा समस्या आउने गरेका छन् । स्थानीयबासीमा जिवायज पररवतुन सम्बन्धी सचेतनाको 

अिाव छ । पानीका मूि सजके्न, सने, बािी पात्रो पररवतुन हुने, धवधिन्न प्रकारका रोगहरुको प्रकोप बढ्ने 

िगाएतका समस्या देन्तखन थािेका छन् । जिवायज पररवतुन अनजकज िनका िाधग स्थानीय प्रधवधिको पधहचान र 

धवकास तरु् सोधचएको छैन् । पानीका स्रोतहरु सजकेकािे खानेपानीको समस्या बढ्दो छ साथै स्थानीय धवऊ, 

स्थानीय प्रधवधिको धवनास िएको छ । जिवायज पररवतुनको सबिन्दा ठूिो असर बािी पात्रो पररवतुनमा 

देन्तखन्छ । माधनस, जीवजिज, बािीनािीमा धवधिन्न नयाँ रोगहरु देखा पनु थािेको छ । साथसाथै यहाँ पधहरो 
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तथा िूक्षयको जोन्तखम पधन िेरै िएको कारणिे यहाँका बस्ती सानजु पने देन्तखन्छ । त्यसैिे जिबायज पररवुतन 

मापन, अनजकज िन योजना हुनज अत्यि आवश्यक छ । 

7.4.2. ििस्या िथा चजनौिी 

बाढी, पधहरो, आगिागी, हावाहुरी यहाँका प्रमजख प्राकृधतक प्रकोपहरू हुन । यो पाधिकामा सबैिन्दा बढी 

जोन्तखम बाढीके रहेको छ । धिरािो पहाधड जधमन िएकोिे िूक्षय िेरै हुने गरेको छ । जिबायज पररवतुनिे 

खेतीपाती बािीनािीमा िेरै पररवतुन आएको छ । बािीनािीमा िेरै प्रकारका रोग र समस्या आएका छन् । 

जिबायज पररवतुन र त्यसिे पारररहेको समस्याका बारेमा आम माधनसमा नू्यन ज्ञान र सूचनाको अिाव रहेको 

छ । जिबायज पररवतुनसँग समायोजनको योजनाको खाँचो रहेको छ । परम्परागत र आिजधनक वा व्यवसाधयक 

खेती प्रणािीको धमश्रीत रुपमा िागज िई रहेको छ । स्थानीय धवउ, धवजनहरु हराउँदै गएका र आयाधतत धवउ, 

मिमा िर पने परेको छ । स्थानीय रैथाने धवउ, प्रधवधि र ज्ञानको संरक्षण हुन वा गनु सधकएको छैन ।  

7.4.3. िांभावना िथा अविर 

धवपद् व्यवस्थापनिाई प्रिावकारी बनाउनको िाधग धवपद् व्यवस्थापन योजना, स्रोतको व्यवस्थापन, 

साझेदारहरुको पररचािन योजना बनाउन सके र जोन्तखमयजक्त स्थानमा बसोबास गरररहेका पाधिका 

बासीहरुिाई सचेत एवं सजरधक्षत स्थानमा स्थानािरण गनु सके्न संिावना रहेको छ । योजनावद्द धदगो 

कायुिमहरु स्थानीयहरुको सहिाधगता र साझेदारीमा िूक्षय, पधहरो धनयन्त्रणका कायुहरु गनु सधकन्छ । 

स्थानीय रैथाने धवउहरुको संरक्षण गनुको िाधग पाधिकािाई अझै अवसरका रुपमा रहेको देन्तखन्छ । कधतपय 

धकसानहरुिे हािसम्म पधन रैथाने धवउ िगाइ रहेका छन् । परम्परागत कृधष प्रणािीबाट परम्परागत ज्ञान 

आजुन गनु सधकन्छ ।   

7.4.4.  तवपद् जोस्खि नू्यनीकरण र व्यवस्थापन योजना  

7.4.4.1. िोच 

सजरधक्षत वन्तस्त धवकास र जिबायज अनजकज िनताका िाधग वातावरणमैत्री गधतधवधि 

7.4.4.2. िक्ष्य 

संवेदनधशि र असजरधक्षत स्थानमा रहेका बस्ती सजरधक्षत बनाउँदै नदी कटानिाई धनयन्त्रण वातावरण मैत्री ढंगिे 

गररनेछ । 

7.4.4.3. उदे्दश्य 

१. पाधिकाका सबै संवेदनधशि र असजरधक्षत बस्तीहरुको पधहचान गरी धतनिाई स्थानािरण र 

व्यवन्तस्थत गने ।  

२. धवपद् व्यवस्थापन योजना र त्यसको प्रिावकारी कायाुन्वयनमा जोड गने ।  
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३. जिबायज पररवतुन बारे सजचना प्रणािी धवकास गने । 

7.4.4.4. रणनीति िथा कायय नीति 

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: पातिकाका िबै िांवेदनतशि र अिजरतक्षि बस्तीहरुको पतहचान गरी तिनिाई 

स्थानान्तरण र व्यवस्स्थि गने ।  

१.१ संवेदनधशिताका आिारमा 

धवकासिाई धनयोधजत गररने साथै 

जोन्तखम के्षत्रका बस्ती 

स्थानािरण योजना तजजुमा गने । 

१.१.१ जोन्तखम के्षत्रको अध्ययन गरी अधत संवेदनधशि 

संवेदनधशि र सामान्यमा बधगुकरण गररनेछ ।  

१.१.२ अधत संवेदनधशि के्षत्रका बाधसन्दािाई स्थानािरण 

योजनामा आवद्ध गररनेछ ।  

१.१.३ संिाधवत धवपद जोन्तखम नू्यधनकरणका िाधग 

गाउँपाधिकाका सबै वडमा प्राकृधत प्रकोप जनचेतना 

कायुिम सञ्चािन गररनेछ ।   

१.१.४ गाउँपाधिकाबाट सडक धनमाुण िगाएतका धबकास 

धनमाुण कायु संचािन गदाु वातावरणीय प्रिाव 

मूल्याङकन गरी वातावरण मैत्री बनाईनेछ । 

उदे्दश्य २: तवपद् व्यवस्थापन योजना र त्यिको प्रभावकारी कायायन्वयनिा जोड गने ।  

२.१ धवपत व्यवस्थापनमा समजदाय र 

संस्थागत सहिाधगता र 

पररचािनमा जोड धदइनेछ ।  

२.१.१ धबपद ब्यवस्थापन िाई स्थानीय सरकारको मजख्य 

धजमे्मवारीको रुपमा धिई धवपद ब्यवस्थापन कोषको 

स्थापना गररएको छ । कोषको रकम बृन्तद्ध गरर 

प्रिावकारी काम गनु धवपत् के्षत्रमा काम गने 

गैह्रसरकारी संि संस्थाहरुसँग सहकायु गररनेछ । 

२.१.२ टोि धवकास संस्थाहरुको संस्थागत सजदृढीकरण गररनेछ 

। 

२.१.३ पञ्चकन्या गाउँपाधिका धित्र रहेका वन जङ्गिको 

संरक्षणको िाधग सामजदाधयक वन उपिोक्ता  मारु्त 

सचेतनामूिक कायुिम संचािन गररने छ ।   

२.१.४ नेपाि रेडिस सोसाइटी िगायत अन्य सरोकारवािा 

धनकायहरुसँगको सहकायुमा धवपद व्यवस्थापन 

कायुयोजना तयार गरी कायाुन्वयन गररनेछ ।  

२.१.५ धवपत पिात आइपने जोन्तखमबाट बच्चनका िाधग पूवु 

तयारी सचेतना कायुिम सञ्चािन गररनेछ ।   
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रणनीति काययनीति 

२.१.६ आकन्तिक रुपमा िटेका प्राकृधतक तथा मानव धनधमुत 

प्रकोपबाट िटेका िटनाको सहयोगका िागी धवपद 

व्यबस्थापन कोषको व्यबस्था गने धनधत धिईने छ । 

उदे्दश्य ३: जिबायज पररवियन बारे िजचना प्रणािी तवकाि गने । 

३.१ जिबायज पररवतुनको सूचना 

संकिन तथा अनजकज िन कायु गनुमा 

समजदायिाई उते्प्ररणा धदने । 

३.१.१ िेधगय धहसाविे वडामा किीमा एक वा आवश्कता 

अनजसार स्थानीय जानकारहरुको समजह गठन गरी ३ 

मधहनामा जिबायज पररवतुन पात्रो अध्यावधिक 

गराइनेछ ।  

३.१.२ समजहमा रहने जनाकारहरुिाई पात्रो अध्यावधिक सम्बन्धी 

ताधिम धदइनेछ ।  

३.१.३ गापामा सबै वडाबाट आएका अध्याधविक पात्रोको 

धवशे्लष गरर कायुयोजना बनाइनेछ । 

३.१.४ जिबायज पररवतुन अध्ययनका िाधग जनशन्तक्त धवकास 

गररनेछ ।  

३.१.५ जिबायज पररवतुनको असरिाई नू्यनीकरण गनु बािी पात्रो 

पररवतुन गने, आिजधनक औजार धवउ धवजन पररवतुन 

गनु ताधिम धदइनेछ ।  

३.१.६ रैथाने धवउ र स्थानीय ज्ञानको खोजी र संरक्षण गने नीधत 

धिइनेछ । 

३.२ जिबायज अनजकज िनका िाधग 

प्रधतकारात्कम कायु गने ।  

३.२.१ जिबायज पररवतुनको असर तथा धवधवि कारणिे पानीका 

मजहानहरु सजकै्द जाने न्तस्थधत देन्तखएको सन्दिुमा 

परम्परागत कज वा, िारा पंिेरा जस्ता पानीको स्रोतहरुको 

धबशेष संरक्षण गररने छ । 

३.२.२ जिवायज पररवतुन अनजकज ि क्षमता बढाउन धबधिन्न 

कायुिमहरु संचािन गररनेछ । 

३.२.३ पञ्चकन्या गाउपाधिकाकाको हरेक योजना तथा 

कायुिमहरुमा वातावरण तथा पयाुवरण र जिवायजमैत्री 

पूवाुिार धवकासमा जोडधदइनेछ । 
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रणनीति काययनीति 

३.२.४ जिवायज पररवतुनको प्रिावबाट पने असरहरुबाट बचे्न 

उपायका सम्बन्धमा अधिमजखीकरण कायुिम 

आयोजना गररनेछ ।     

 

7.4.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१. धवपद् व्यवस्थापन सधमधत धनमाुण र 

पररचािन (गापा स्तरीय तथा वडा स्तरीय)  
  

 
  

२. वडा स्तरमा धवपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना       

३. राहत तथा सजरक्षण प्रदान गनु प्रदेश सरकार, 

संिीय सरकार  तथा दातृ धनकायसँग 

साझेदारी  

     

४. पधहरोग्रस्त के्षत्रको रोकथाम तथा वृक्षारोपण      

५. समजदाय स्तरमा धवपद् व्यवस्थापन सधमधत 

गठन (टोि धवकास संस्था वा नयाँ सधमधत) र 

सामजदाधयक क्षमता धवकास 

  

 

  

६. सबै माध्याधमक धवद्यािय, अस्पताि, स्वस्थ्य 

चौकी, गापा तथा वडा कायाुियमा Fire 

Extinguisher अधनवायु 

  

   

७. टोि धवकास संस्थाको रोहवरमा रहने गरी 

Fire Extinguisher को व्यवस्थापन 
  

 
  

८. शव वाहनको व्यवस्था      

९. एम्बजिेन्सको सेवाको धनरिरता तथा धवस्तार 
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ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१०. हरेक वडा िवनमा धवपद् सामाग्री िण्डारण 

कक्ष 

   
  

११. गापा बासीसँग धवपद्का सूचना आदान प्रदान 

गनु गापा स्तरमा आपद्काधिन सेवा सञ्चािन 

केन्द्र स्थापना तथा सञ्चािन 

   

  

१२. गापा स्तरीय धवपद् उद्दार सम्बन्धी अभ्यास 

(साझेदारहरुको सहकायुमा) 
 

   
 

१३. वडा स्तरीय धवपद् उद्दार सम्बन्धी अभ्यास 

(साझेदारहरुको सहकायुमा) 
  

   

१४. धवद्याियमा धवपद् सम्बन्धी ताधिम (धवद्याथी 

तथा धशक्षक दजवैिाई) 
  

 
 

 

१५. गापास्तरीय प्राथधमक उपचार सम्बन्धी ताधिम      

१६. धवद्यािय (माधव) स्तरमा प्राथधमक उपचार 

सम्बन्धी ताधिम 
 

  
 

 

१७. यातायात मजदजरहरुिाई धवपद् उद्दार तथा 

प्राथधमक उपचार ताधिम 
  

 
 

 

१८. प्रमजख सडकहरुमा टि ाधर्क धचन्ह व्यवस्था      

१९. गापा स्तरीय धवपद् पजनैः स्थापना केन्दको 

स्थापना 

   
  

२०. धवपद् पूवुतयारी तथा प्रधतकायु योजना धनमाुण 

अद्यावधि तथा कायुिमहरु सञ्चािन 
 

  
  

२१. दक्ष धनमाुण मजदजरको प्रमाणीकरण      
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ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

२२. िवन धनमाुण मापदण्ड तथा आचार संधहता 

बारे ताधिम 
  

 
  

२३. िवन धनमाुणमा कडाई      

२४. एकीकृत बस्ती धवकास कायुिम      

२५. प्रकोप नक्सांकन तथा जोन्तखम नू्यनीकरण 

कायुिम 

   
  

२६. जोन्तखमपूरु्ण स्थानको पधहचान (नदी कटान, 

पधहरो, चट्यांग आधद) 

   
  

२७. गापाधित्रका खजिा के्षत्र पधहचान तथा 

अधििेखाङ्कन 
  

 
  

२८. बाढी तथा पधहरो जोन्तखम के्षत्रमा पूवु सूचना 

प्रणािी तथा साइरन जडान 

   
  

२९. धवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना      

३०. धवपद् सचेतना कायुिम (धवद्यािय तथा 

समजदायमा) 
  

 
 

 

३१. जोन्तखमयजक्त तथा धवपद्मा परेका व्यन्तक्त वा 

पररवारिाई पजनैः स्थापना र बसोबासको 

कायुिम 

   

 

 

३२. जोन्तखमयजक्त बस्ती पधहचान गरी एकीकृत 

बस्तीको योजना धनमाुण 

   
  

३३. पयाुवरणमा आिाररत जिवायज पररवतुन 

अनजकूिन (जिवायज पररवुतन अनजकज िन 

योजना धनमाुण) 
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ि.ि. काययििहरू िहकायय गने तनकाय 

िांर् प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

३४. जिवायज पररवुतन सामायोजन ज्ञानको 

अध्ययन तथा मापन संयन्त्रको धवकास 
 

  
 

 

३५. समजदायमा आिाररत जिवायज पररवतुन 

अनजकूिन कायुिम 
  

 
 

 

३६. धवकास गधतधवधिहरु जिवायज पररवतुनका 

असरहरु नू्यनीकरण हुने तवरिे िागू गने नीधत  

  

 

 

३७. सामजदाधयक जनचेतनामूिक अधियान      

 

7.4.5.  अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

संवेदनशीि तथा जोन्तखम के्षत्र पधहचान, खजल्ला के्षत्र पधहचान, नक्साङकन तथा व्यवस्थापन, धवपद 

व्यवस्थापनको िाधग कोष खडा तथा सञ्चािन, धवपद् व्यवस्थापनमा संि संस्थाहरू धियाशीि, धवपद 

पूवुतयारीका कायुहरू सम्पन्न, आपद्काधिन सेवा सञ्चािन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चािन साथै जिवायज 

पररवतुन अनजकूिन नू्यनीकरण सम्बन्धी सचेतना कायुिमहरू संचािन िएको हुनेछ । 
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पररचे्छद 8: िांस्थागि तवकाि िथा िजशािन के्षत्र 

8.1. िांस्थागि तवकाि िथा िजशािन 

8.1.1. पृष्ठभूति 

कज नै पधन संस्थाको संस्थागत धवकास धवना त्यस संस्थािे गरेका धियाकिापहरु र त्यसका उपििीहरुको 

संस्थागत हुन सकै्दन । उपििीहरु संस्थागत हुनको िाधग सम्बन्तन्धत संस्था बधियो सक्षम र पारदशी हुनज 

आवश्यक छ । नेपािको संधविानिे गाउँपाधिकािाई स्थानीय सरकार बनाएको छ । सरकारिे गने र गनु 

सके्न अधिकारहरु समेत स्पष्ट गरेको सन्दिुमा स्थानीय सरकार बधियो सक्षम र पारदधशु हुनज जरुरी छ । 

संधविानिे तोकेको संस्थागत संरचनाको आिारमा स्थानीय सरकारहरु चल्नज पदुछ । संस्थागत संरचना 

अनजसारको अधिकार, कतुव्य, जनशन्तक्त व्यवस्थापनको माग हुन्छ । संस्थागत धवकासको िाधग सक्षम र 

क्षमतावान जनशन्तक्त, समजह कायु, क्षमताको उधचत कदर, जनशन्तक्तको कायुधविाजन र कायु धववरण, 

संस्थागत मेमोरी, स्वस्च्छ प्रधतस्पिाु र नधवनतम कायुको प्रशंसा आधद कज राहरुको धववेकपूणु ढंगिे पररचािन 

गररएको हुनज पदुछ ।  

8.1.2.  ििस्या िथा चजनौिी 

संधविानिे स्थानीय सरकारिाई समू्पणु अधिकारहरु धदएको िएपधन व्यवहारमा एकात्मक राज्य केन्द्रीय 

शासन प्रणािीको िामो अनजिव र त्यसबाट पोधषत राज्य सञ्चािनकहरुमा केही धिधविा र अप्फ्ठारो महशजस 

गरी अधिकार हस्तािरणमा केही समस्याहरु देन्तखएका छन् ।  कधतपय कानूनहरु संि, प्रदेश र स्थानीय तह 

कसिे बनाउने िने्न मै धिधविा रहेको छ िने कधतपय कानूनी अधिकार संििे धदन धहन्तच्कचाहट गरेको छ । 

यसिे स्थानीय सरकारिाई समेत अप्फ्ठारो िएको देन्तखन्छ । कधतपय स्थानीय तहहरुमा आिररक स्रोतको 

अिाव िएकोिे संिमै िरपनु परेकोिे अधिकार अनजसार काम गनु बािा परररहेको छ । जनशन्तक्तको आपूधतु 

देन्तख स्रोतको बाँडर्ाँड र व्यवस्थापनमा समेट संिको मजख ताक्नज परेको छ । यसिे स्थानीय तहहरुिाई 

सरकारकै रुपमा काम गनु असधजिो िएको छ ।  

8.1.3. िांभावना िथा अविर 

संधविानिे स्थानीय सरकारिाई आफ्नो आवश्यकता अनजसारको कानून बनाई स्थानीय धवकासका कायुहरु 

गनुको िाधग अधिकार धदएकोिे सरकारहरुिे आफ्नो आवश्यकता पधहचान गरी काम गनु स्वतन्त्र र 

सरकारको अधिकार उपयोग गनु पाएका छन् । संि तथा  प्रदेशिे स्थानीय सरकारिाई एक मजष्ट अनजदान धदने 

र स्थानीय सरकारिे स्थानीय आवश्यकता अनजसार स्रोतको बाँडर्ाँड गनु पाउने, धशक्षा, स्वास्थ्य िगाएतका 

धवषयहरुमा योजना बनाइ आवश्यकता अनजसार काम गनु पाउने, स्थानीय स्रोतको पररचािन गनु स्वतन्त्र 

िएकािे स्थानीय अवसर र संिावनाहरुको अधिकतम उपयोग हुने धवस्वास गनु सधकन्छ ।  
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नेपािको संधविानिे स्थानीय तहका सबै सावुजधनक, धनजी के्षत्रको रेखदेख, व्यवस्थापन, समन्वय, सहकायुको 

धजमे्मवारी स्थानीय सरकारिाई धदएको छ र त्यो सरकार िनेको गाउँपाधिका हो । गाउँपाधिकािे आफ्नो 

के्षत्रमा रहेका अन्य धनकायहरुिाई समेत धवकास धनमाुण कायुमा प्रिावकारी रुपमा सहिाधग गराउँनज पने 

िएकोिे गाउँपाधिकाका सबै शाखा, वडाका कमुचारीहरु काममा अब्बि हुन जरुरी छ । यसका िाधग 

गाउँपाधिकाको धशक्षा, स्वास्थ्य, िेखा, राजश्व, प्रशासन, संि संस्था व्यवस्थापना तथा पररचािन (प्राधवधिक तथा 

अप्राधवधिक) सम्बन्धी आफ्ना कमुचारीहरुको क्षमता धवकासमा समेत ध्यान धदनज पदुछ । योजनाको 

प्रिावकारी कायाुन्वयनका िाधग सक्षम कमुचारी हुनज आवश्यक छ । गाउँपाधिकाको क्षमता िन्नज नै त्यहाँ 

कायुरत कमुचारीको क्षमता िएकोिे यसिाई धवशेष ध्यान धदनज जरुरी देन्तखन्छ । 

कमुचारीहरुिाई प्रोत्साधहत गनुको िाधग क्षमता धवकास ताधिम, बृधत्त धवकास, दण्ड, जररवानाको व्यवस्था गनजु 

पदुछ । पाधिकाका योजनाहरुिाई प्रिावकारी कायाुन्वयन गरी गाउँबासीिाई सहज सेवाको प्रत्यािूत गनुको 

िाधग कमुचारी िूधमका सबैिन्दा महत्वपूणु हुन्छ । कमुचारीिे धढिासजस्ती, सेवाग्राहीिाई अनावश्यक झन्झट 

धदएमा गाउँबासीको गाउँपाधिका कायाुिय प्रधतको दृधष्टकोण नकरात्मक र असहयोगी हुन जान्छ । यसिे 

सावुजधनक धवकास धनमाुणमा जनसहिाधगता िट्ने र सावुजधनक सम्पधतको सजरक्षामा समेत वेवास्ता हुन जान्छ 

। गाउँपाधिकामा कज नै कमुचारी प्रिावकारी काम गने र कज नै नगने दजबै खािे हुन्छन् । राम्रो काम गनेिाई 

पजरसृ्कत गने र नराम्रो काम गनेिाई धनयमानजसार तजरुि दण्ड सजाय धदनज पदुछ । यसिे अन्य कमुचारीिाई 

पधन राम्रो काम गनु प्रोत्साहन र नराम्रो काम गनु धनरुत्साधहत गदुछ । 

कमुचारी दरबन्दी अनजसार पदपूधतु नहँुदा सेवा प्रवाहमा धढिासजस्ती िई रहेको छ । सम्बन्तन्धत धनकायहरुिे 

कमुचारी पूधतुतरु् ध्यान धदनज जरुरी छ । तोधकएको दरवन्दी पूधतु पिात सेवामा कमी कमजोरी देन्तखएमा 

तत्कािै कायुवाही गने व्यवस्था गररनज पदुछ । कमुचारीहरुिाई कायु धववरण धदने र कायु धववरणको आिारमा 

कायु दक्षता, कामको प्रिावकारीता मापन गने प्रणािीको धवकास गररनज पदुछ । कायु धववरण कमुचारीको 

क्षमता मापनको औजार बनाइनज पदुछ । संस्थातग धवकासको मजख्य कडीनै कमुचारीको व्यवस्थापन हो र 

कमुचारीिाई दक्षता अनजसारको कायु धववरण धदइ नपाको कायु क्षमता वृन्तद्ध गनु ५ वषुमा सम्म धवधिन्न 

कायुिमहरु तजजुमा गररनेछ ।  

गाउँपाधिका, वडा कायाुिय, अन्य सावुजधनक संस्थाहरुको संस्थागत सम्झना शन्तक्त ज्यादै नू्यन रहेको छ । 

यसो हुनजमा पूवाुिारको कमी, दक्षताको कमी, दाधयत्व बोिको कमी नै हो । कज नै एक कमुचारी वा धनवाुधचत 

पदाधिकारीको अनजपन्तस्थधचमा उसिे तयार गरेका समू्पणु दस्तावेज, सामाग्री वेपत्ता हुने, आवश्यक पदाु रे्िा 

नपने वा माधनससँगै संस्थाको सम्झना हराउने प्रवृधत्तिे धदगो धवकास हुन सकै्दन् । संस्था अजर अमर हुन्छ र 

माधनस मरणधशि छ आजको सम्झना िोधिको िाधग आवश्यक हुन्छ र त्यो प्राि गनुको िाधग संस्थागत 

मेमोरीको धवकास गररनज पदुछ ।  
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8.1.4. िांस्थागि तवकाि योजना  

8.1.4.1. िोच 

पूवाुिार सम्पन्न धियात्मक प्रशासधनक संरचना र उच्च स्तरको संस्थागत संझना  

8.1.4.2. िक्ष्य 

“दक्ष जनशन्तक्त र सजधविायजक्त प्रशासधनक संरचना धनमाुण गरर सजचनामा सबैको पहँुच अधिबृन्तद्ध गने। 

8.1.4.3. उदे्दश्य 

1 दक्ष जनशन्तक्त र सजधविायजक्त प्रशासनीक संरचनाको धनमाुण गने । 

2 संस्थागत सूचना प्रणािी सजदृढ तथा व्यवन्तस्थत गनु पूवाुिार र दक्ष जनशन्तक्त सधहतको सूचना शाखा 

स्थापना गने । 

8.1.4.4. रणनीति िथा काययनीति 

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: दक्ष जनशस्ि र िजतविायजि प्रशािनीक िांरचनाको तनिायण गने । 

१.१ संस्थागत संरचनाको प्रिावकारी 

कायाुन्वयमा जोड धदइनेछ । 

१.१.१  स्थानीय सरकार संचािन ऐनको ममु अनजरुप नपाको 

काम कायुवाहीिाई व्यवहाररक कायाुन्वयनको िाधग पहि 

गररनेछ । 

१.१.२  सबै कमुचारीहरुको कायु धववरण तयार गरी कायु धववरण 

अनजसारको काम िए निएको अनजगमन र मजल्याङ्कन गररनेछ । 

अथाुत कमुचारीको मजल्याङ्कनको आिार कायु धववरण हुनेछ । 

१.१.३  नागररक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका हरेक के्षत्रमा 

िैंधङ्गक समतामूिक कायुनीधत अबिम्बन गररनेछ । 

१.१.४  नपा र नपाका सवै कायाुियहरुिाई सेवाग्राही मैत्री 

बनाईदै Help Desk स्थापना गररनेछ । 

१.१.५ धवधिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी धनकाय िगायत धनजी 

के्षत्र समेतको सधिय सहिाधगतामा स्थानीय सरकारको 

धवकासको कायु सञ्चािन गने नीधत अबिम्बन गररनेछ ।  
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उदे्दश्य २: िांस्थागि िूचना प्रणािी िजदृढ िथा व्यवस्स्थि गनय पूवायिार र दक्ष जनशस्ि ितहिको 

िूचना शाखा स्थापना गने । 

२.१ गाउँको सबै सूचना सबै 

गाउँवासीको पहँुचमा पजयाुइनेछ । 

२.१.१ गाउँपाधिकामा कायुरत धवकासका साझेदारहरुिाई 

धवकासको खम्बाको रुपमा स्थाधपत गरी उनीहरुको 

योगदानिाई िधक्षत वगु र के्षत्रसम्म पजयाुउन नपाको योजना 

प्रणािी मारु्त सञ्चाधित गराईनेछ । 

 

8.1.4.5. काययिि िथा पररयोजना 

ि.ि योजना िथा काययििहरु 

िहकायय गने तनकायहरु 

िांर् प्रदेश 
स्यानीय 

िह 

नीतज 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१ धनयधमत बैठक, समन्वय तथा शाखा प्रमजखको बैठक           

२ 
कमुचारी तथा प्रशासन सम्बन्धी कायुधवधि धनमाुण 

तथा कायाुन्वयन 
    

 
    

३ धनयधमत अनजगमन÷मूल्याङ्कन गनु धनदेधशका धनमाुण       
 

४ 

कमुचारी मजल्यांकन कायुधवधि (दण्ड तथा पजरस्कारको 

नीधत) धनमाुण र कायुक्षमतामा आिाररत कमुचारी 

मूल्याङ्कन प्रणािी धवकास  

    

 

    

५ धवकासमा समावेशी सहिाधगता अधिबृन्तद्ध       
 

६ 
कायाुिय व्यवस्थापन तथा िेखा प्रशासन सम्बन्धी 

ताधिम 
  

  
  

 

७ क्षमता धवकास योजना तजुूमा       
 

८ गैसससँग वाधषुक अिरधिया कायुिम          

९ सामजदाधयक मेिधमिाप सशन्तक्तकरण र व्यवस्थापन        

१० टोि धवकास संस्था गठन र प्रिावकारी पररचािन        

११ 

टोि धवकास संस्थाको गठन र क्षमता धवकास गरी 

सावुजधनक सम्पतीको सजरक्षा तथा धवकास धनमाुण 

सधिय गने 
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ि.ि योजना िथा काययििहरु 

िहकायय गने तनकायहरु 

िांर् प्रदेश 
स्यानीय 

िह 

नीतज 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१२ 
सहकारी तथा ििज धवत्तीय संस्थाहरुिाई गापाको 

दायरामा ल्याउन सरोकारवािासँग समन्वय      

   

१३ सावुजधनक सजनजवाई कायुिम  
    

 

  

 

१४ 
वडा सधचव तथा प्राधवधिक कमुचारीको क्षमता 

धवकास ताधिम 
    

 
  

 

१५ 

कमुचारी तथा जनप्रधतधनधिहरुका िाधग धवद्यमान ऐन 

(खररद ऐन, मजिजकी ऐन), कानजन, सफ्टवेयर, अंगे्रजी, 

प्राधवधिक, प्रधतवेदन िेखन, डि ाइधिङ, सकरात्मक 

सोच जस्ता तािीमहरु सञ्चािन 

    

 

  

 

१६ कमुचारी हकधहतका िाधग अक्षय कोषको व्यवस्था          

१७ 
सरोकारवािाहरुिाई ICT सम्बन्धी क्षमता धवकास 

ताधिम  
    

 
    

१८ संस्थागत मेमोरी सजदृढीकरण       
 

१९ नपाको आवश्यकता अनजसार िगानी        

 

8.1.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

गाउँपाधिका आवश्यक कानजनको धनमाुण िएको हुने, सँगठनात्मक पजनसिंरचना (O and M) िई शाखा 

अनजसार तह गत संरचना धियाशीि िएको हुनेछ, सावुजधनक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रधवधिको प्रयोग िई धछटो 

छररतो रुपमा सेवा प्रवाह िएको हुने जनशन्तक्त धवकास योजना तजजुमा िई सो को कायाुन्वयन िएको हुनेछ 

।   

8.2. राजश्व िथा स्रोि पररचािन 

8.2.1. पृरभूति  

राजश्व संकिन र प्रिावकारी पररचािन धवना सावुजधनक सेवाहरुको प्रिावकारीता हुन सकै्दन । धवना राजश्व 

र स्रोत कज नै पधन तहका सरकारहरुिे जनतािाई धदनज पने सेवा सजधविाको प्रत्यािूत गनु सकै्दनन । सरकारिे 

धवधिन्न धकधसमका राजश्व र स्रोतहरुको पररचािन गरेको हुन्छ । जनताका अनधगिी मागहरु वा सरकारसँग 

िएको धसधमत स्रोत बीचमा तािमेि हुन सकेन िने जन असिजधष्ट बढेर जान्छ । सरकारिे धसधमत स्रोतको 
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प्रिावकारी पररचािन गरररहेको जनधवस्वास हुनज पदुछ । जनतािे धतने करको सधह सदजपयोग िएको 

जनतािाई धवस्वास िएनिने कर धतनु धहकधकचाउने, कर छल्ने जस्ता नकारात्मक असर देन्तखन थाल्दछन । 

कर प्रणािी पारदधशु र जनिावना अनजकज ि िएमा मात्र जनतािे कर प्रधत सकारात्मक अविारणा धवकास 

गदुछन । राजश्व र स्रोतको पररचािन प्रिावकारी बनाउन प्रणािी धवकास, जनशन्तक्त धवकास, संयन्त्रहरुको 

धवकास, करका दरहरुको समयसापेक्ष पजनराविोकन गररनज पदुछ । 

8.2.2. ििस्या िथा चजनौिी  

आिररक स्रोतको अिावमा स्थानीय सरकारहरु संधिय र प्रदेश सरकारमा िर पनजु धनयधत िएको छ । 

आिररक स्रोत पररचािनको क्षमता, स्रोतको खोजी गनु सके्न जनशन्तक्त धवकास, धदगो र िरपदो स्रोतको 

अिाव छ । धवधत्तय अनजशासनको अिाविे स्थानीय सरकारहरु बेरुजजको चाङमा रहेको महािेखा पररक्षकको 

प्रधतवेदनिे देखाएको छ । नागररक वडापत्र केवि देखाउने िाडो िएको छ । क्षधतपूधतु धवनाको नागररक 

वडापत्र केवि कामको सूधचका रुपमा धिन सधकन्छ । जनतामा सरकारप्रधतको धवस्वास गजम्दो छ । स्थानीय 

सरकारको साँखिाई जोगाइ राख्नको िाधग सरकारिे नागररक केन्द्रीत शासन प्रशासनको व्यवस्था, धछटो र 

छररतो सेवा धदने कायुहरु गररनज पने र जनतामा सरकारको प्रत्यािूधत धदने चजनौती रहेको छ । अधसधमत 

जनआकांक्षाका बीच धसधमत सािन र स्रोतको प्रिावकारी पररचािन गनु सके्न स्थानीय सरकारका िाधग 

चजनौतीपूणु धवषय बधनरहेको छ ।   

8.2.3. िांभावना िथा अविर  

गाउँपाधिकामा हािसम्म कज नै पधन योजनाहरु सावुजधनक धनजी साझेदारीको अविारणामा कायाुन्वयन िएका 

छैनन् । गाउँबासीका असीधमत आकांक्षा र गाउँपाधिकाको सीधमत स्रोतिाई व्यवस्थापन गनुको िाधग धनजी 

के्षत्रको िगानी र साझेदारीको आवश्यकता देन्तखन्छ । गाउँपाधिकामा साना साना आयोजनाहरु मात्र संचािन 

हुनजका धवधिन्न कारणहरु मधे्य साझेदारीको योजना नहुनज पधन एक हो । िगानीमैत्री वातावरण बनाई ठूिा, 

नार्ामूिक तथा दीिुकािीन महत्वका योजनाहरुमा िगानी गनु धनजी के्षत्रिाई आकषुण गररनज पदुछ । धशक्षा, 

स्वास्थ्य, पयुटन, कृधष, औद्योधगक धवकासका िाधग सावुजधनक धनजी साझेदारीिाई प्रवद््रिन गररनज उपयजक्त 

हुनेछ । 

पूवाुिार धवकासमा संधिय र प्रदेश सरकारमा िर पदाु कधतपय धवकास धनमाुणका कायुहरु समयमा सम्पन्न 

नहुनज, स्थानीबासीिे धवकास प्रधत अपनत्व ग्रहण नगने, सावुजधनक पूवाुिारको हेरचाह र संरक्षण नहुने िएिे 

गाउँपाधििे धवकास धनमाुणमा स्थानीय जनताको सहिाधगता, िगानीिाई प्रोत्साहन गनु समपजरक कोष खडा 

गरी धियाधशि जनताहरुिाई आफ्नो स्थानको धवकासको िाधग गाउँपाधिकािे कोष मारु्त िगानी गरी धदने 

र स्थानीय जनताको समेत िगानी हुने व्यवस्था धमिाउनज पदुछ । यस्तो व्यवस्थािे जनतािाई धवकास धनमाुणमा 

सहिाधग हुन र िगानी गनु आकषुण गदुछ । 
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गाउँपाधिकाधित्र रहेका सावजुधनक जग्गाहरुको पधहचान गनु नसक्दा कधतपय जग्गाहरुको अधतिमण र 

प्रयोग धवधहन िएका छन् । गाउँपाधिकामा िएका यस्ता सावुजधनक जमीनहरुको िगत तयार गरी सावुजधनक 

प्रयोगमा ल्याउन सधकन्छ । गाउँपाधिकािे कधत सावुजधनक जमीन कहाँ कहाँ छन् र धतनको प्रयोग अवस्था 

बारे पूणु धववरण राखी दीिुकािीन महत्व, उत्पादनमूिक, सावुजधनक पूवाुिार, साझेदारीका योजनाहरु 

संचािन गने, धिजमा उपयोग गनु धदई त्यसबाट आम्दानी र त्यस्ता जमीनको संरक्षण गनजु पदुछ।  

एकीकृत सम्पधत्त करिे सबै गाउँबासीिाई सम्पधत्तको आिारमा कर धतनजु पने व्यवस्था गरेको छ । 

गाउँपाधिकामा एकीकृत सम्पधत्त करिाई प्रिावकारी बनाउनज पदुछ । यसिे सबै गाउँबासीिाई आफ्नो 

सम्पधत्तको आिारमा कर आर्ैं  मूल्यांकन गने समेत धजमे्मवारी धदएको छ । यसिे सबैिाई आफ्नो सम्पधत्तमा 

अधिकार अनजसार कर धतनजु पने दाधयत्वको समेत बोि गराउँदै गाउँपाधिकाको धवकास धनमाुणमा सहिाधग 

गराउनज पदुछ । करको दायरा र्राधकिो पारी कर सबैिाई करको दायरामा ल्याउनज पदुछ । 

गाउँपाधिकािे सावुजधनक धहतका िाधग धनमाुण गरेका पूवाुिारहरुको उपयोग गरेवापत शजल्क िगाउनज पदुछ 

। यसिे जसिे उपयोग गदुछ उसिे शजल्क बजझाउने व्यवस्थाको वकाित गदुछ । यसिे सामाधजक न्यायको 

धसद्धािको समेत पक्षपोषण गदुछ । जसै्तैः  सडक धपचबाट मजख्य र्ाईदा धनजी सवारी हुने, सावुजधनक 

यातायात प्रयोग गनेिाई हुन्छ िने त्यसको उपयोग गरेका वापत धतनै सावरीिनी, प्रयोगकताुिे शजल्क धतनजु 

पदुछ । धसंचाई कज िो, खेि मैदान, सामजदाधयक िवन जस्ता पूवाुिारमा शजल्क िगाउने र त्यही शजल्कको रकमिे 

ममुत संिार गने व्यवस्था गदाु पूवाुिारमा धदगोपना आउँछ । 

गाउँपाधिकाको आिररक आम्दानी नै करबाट सङ्कधित रकम हुने िएकोिे गाउँपाधिकाका योजनाहरु 

संचािन गनु, आिररक खचु व्यवस्थापन गनु करमा िर पनजु पदुछ । कर गाउँिे प्रवाह गरररहेका र गने सेवा 

सजधविाहरुको िाधग गाउँबासीिे धतनजु पने दाधयत्व हो िने्न बारेमा सबै गाउँबासीहरुिाई सचेत गररनज पदुछ । 

सचेत नागररकिे मात्र गाउँिे िगाएको कर समयमा बजझाउँदछन् । गाउँिे कर र त्यसको दायरा र्राधकिो 

पादै सबै करदातािाई करको दायरामा ल्याउनज पदुछ । एकतरु् करको दाधयत्व बारेमा सचेत गनजु पदुछ िने 

अकोतरु् कर धतनेिाई पजरसृ्कत र नधतनेिाई दण्ड जररवाना िगाई करको दायरामा ल्याउनज पदुछ । कर गाउँ 

सञ्चािनको मजख्य स्रोत हो िने्न बारेमा सबैिाई बोि गराउने गरर योजनाहरु धनमाुण गररनेछ ।  

8.2.4.  राजश्व िथा स्रोि पररचािन योजना   

8.2.4.1. िोच 

धदगो, सिजधित धवकास र स्वाविम्बनका िाधग आिररक स्रोत पररचािन 

8.2.4.2. िक्ष्य 

“सािन स्रोतिे सम्पन्न र धनयधमत आयस्रोतको सजधनधितता सधहत पजँजीगत बजेट वृन्तद्ध गने” 
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8.2.4.3. उदे्दश्य 

१. करको दायरा र्राधकिो बनाउँदै धनजी के्षत्रको सहिाधगता तथा सावुजधनक धनजी साझेदारी बढाउने 

। 

२. संस्थागत समन्वय वृन्तद्ध गदै स्रोत र सािनको न्यायोधचत धवतरण सजधनधित गने । 

 

8.2.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: करको दायरा फरातकिो बनाउँदै तनजी के्षत्रको िहभातगिा िथा िावयजतनक तनजी 

िाझेदारी बढाउने । 

१.१ गा.पा.को राजश्व वृन्तद्धका िाधग करको 

दायरा पजनराविोकन गररनेछ ।  

 

१.१.१  सबै जनतािाई करबारे चेतनामूिक कायुहरु सञ्चािन 

गररनेछ । 

१.१.२  कर चजहावट रोक्न करदाता धशक्षा, कर दाधयत्वबारेमा 

सचेतना कायुिमहरुको आयोजना गररनेछ । 

१.१.३ गा.पा.मा सञ्चाधित सबै सेवा प्रदायक संिसंस्था, 

व्यवसायहरुको दताु, नवीकरण गरी धनयधमत कर सङ्किनको 

आिार खडा गररनेछ ।्ौ 

१.१.४ धछमेकी गाउँपाधिका, नगरपाधिका, धजल्लासँग 

प्राकृधतक स्रोतको संरक्षण र उपयोग िगायत अिर सम्बन्ध 

तथा आपसी सहयोगका धवषयहरु (समस्या चजनौधत तथा 

सम्भावनाहरु) मा समन्वय र सहकायु गररनेछ ।  

१.१.५ सावुजधनक जग्गाहरुको िगत तयार गरी त्यस्ता 

जग्गाहरुको उपयोगको नीधत अविम्बन गररनेछ । 

उदे्दश्य २: िांस्थागि ििन्वय वृस्द्ध गदै स्रोि र िािनको न्यायोतचि तविरण िजतनतिि गने । 

२.१ दीिुकािीन महत्व राखे्न र ठूिा पूवाुिार 

धवकासका आयोजनाहरुमा ऋण सहायता 

धिने नीधत िागू गररनेछ । 

 

२.२ संिीय, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय 

सरकारिाई राजश्व बाँडर्ाँट वापत प्राि 
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रणनीति काययनीति 

हुने रकम फ्रीज नगरी सो रकम स्थानीय 

सरकारको कोषमा सजिि रुपमा प्राि हुने 

नीधत अबिम्बन गनु तहगत सरकार समक्ष 

पहि गररनेछ । 

२.३ आधथुक अनजशासन कायम गनुका 

िाधग योजना पररयोजनाहरुको िागत सबै 

जनतािे थाहा पाउने गरी प्रकाशन गररनेछ 

। 

२.३.१ खचुका स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी आम्दानी र खचुिाई 

पारदशी बनाउन धनयधमत रुपमा सावुजधनकीकरण गररनेछ 

। र्जूि खचु तथा बेरुजज रोक्न कायुधविी तयार गररनेछ । 

२.४ कृधष, पयुटन, उद्योग, धशक्षा, स्वास्थ्य 

के्षत्रका पररयोजना सञ्चािनको िाधग 

सावुजधनक धनजी साझेदारी अविारणाको 

कायाुन्वयन गररनेछ । 

 

२.५ गाउँपाधिकाको पजँजीगत स्रोतको बाँडर्ाँटगदाु देहायको नीधत अपनाईनेछ । 

व्यय तशियक उपके्षत्रगि तविरण % अिकािीन िध्यकािीन तदर्यकातिन 

सामाधजक धवकास २५ १२.५० ६.२५ ६.२५ 

आधथुक धवकास २० ११ ५ ४ 

पूवाुिार धवकास ३० १५ ९ ६ 

वन, वातावरण तथा धवपद् व्यवस्थापन  १५ ६.७५ ४.५० ३.७५ 

संस्थागत धवकास तथा सजशासन  १० ५ २.२५ २.७५ 

जम्मा १०० ५०.२५ २७ २२.७५ 

 

पजँजीगत खचु अिरगत सामाधजक धवकासका िाधग २५ प्रधतशत, आधथुक धवकासका िाधग २० प्रधतशत, िौधतक पूवाुिार 

धवकासका िाधग ३० प्रधतशत, वन, वातावरण तथा धवपद् व्यवस्थापनमा १५ प्रधतशत र संस्थागत धवकास तथा सजशासनमा 

१० प्रधतशत खचु गने गरर बाँडर्ाँड गररएको छ । त्यसैगरी सामाधजक धवकासका िाधग गररने खचुिाई अिकाधिन, 

मध्यकाधिन र धदिुकाधिन गरर बाँडर्ाँड गररएको छ । जसमा िमश १२.५, ६.२५ र ६.२५ प्रधतशतमा बाँडर्ाँड गररएको 

छ । त्यसैगरर आधथुक धवकासका िाधग िमश ११, ५ र ४ प्रधतशत, पूवाुिार धवकासका िाधग १५, ९ र ६ प्रधतशत, वन, 

वातावरण र धवपद् व्यवस्थापनका िाधग िमश ६.७५ ४.५ र ३.७५ र संस्थागत धवकास तथा सजशासनमा ५, २.२५ र २.७५ 

प्रधतशत खचु गने गरर योजना बनाइएको छ ।  
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व्यय तशियक उपके्षत्रगि तविरण %  वडा स्तरीय   नगर स्तरीय   अन्तर नगर  

सामाधजक धवकास २५ १० १० ५ 

आधथुक धवकास २० १० ८ ५ 

पूवाुिार धवकास ३० ९ १५ ६ 

वन, वातावरण तथा धवपद व्यवस्थापन  १५ ३.७५ ६.७५ ४.५० 

सजशासन तथा संस्थागत  १० ३ ५.५० १.५ 

जम्मा १०० ३२.७५ ४५.२५ २२ 

 

स्थानीय तह अिरगत गररने खचु पाधिका स्तर, वडास्तर¸ अिर नगर गरी धबिाजन गररएको छ । उपके्षत्र अिरगत 

प्रस्ताधवत खचु (सामाधजक धवकासका िाधग २५ प्रधतशत, आधथुक धवकासका िाधग २० प्रधतशत, िौधतक पूवाुिार 

धवकासका िाधग ३० प्रधतशत, वन, वातावरण तथा धवपद् व्यवस्थापनमा १५ प्रधतशत र संस्थागत धवकास तथा सजशासनमा 

१० प्रधतशत ) संरचना अनजसारको खचुिाई सामाधजक धवकास अिरगत वडास्तरमा १० प्रधतशत, नगरस्तरमा १० प्रधतशत, 

अिरनगर स्तरमा ५ प्रधतशत खचु गने नीधत धिइएको छ । त्यसैगरी आधथुकमा िमशैः  ७, ८ र ५ प्रधतशत, पूवाुिारमा ९, 

१५ र ६ प्रधतशत, वन, वातावरण तथा धवपद् व्यवस्थापनमा ३.७५, ६.७५ र ४.५ र संस्थागत धवकास तथा सजशासनमा ३, 

५.५ र १.५ प्रधतशत खचु गने नीधत धिईएको छ ।  

 

8.2.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.ि काययििहरु 

िहकायय गने तनकायहरु 

िांर् प्रदेश 
स्थानीय 

िह 

नीतज 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१ 
राजस्व दायरा र्ाराधकिो बनाउन 

अध्ययन 
     

२ 
एक िार कर प्रणािी बारे अध्ययन तथा 

कायाुन्वयन  
  

 
  

३ 
एधककृत सम्पधत्त कर बारे नीधत धनमाुण 

तथा िागू  
  

 
  

४ 
MIS प्रणािीमा नक्शा पास तथा िर 

धनमाुण स्वीकृधत दरको पजनराविोकन  
  

 
 

 

५ राजस्व सचेतना कायुिम संचािन     
 

६ िजन्ति कर संकिन       

७ 
आयात तथा धनयाुत अनजगमन गनु डेस्क 

संचािन 
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ि.ि काययििहरु 

िहकायय गने तनकायहरु 

िांर् प्रदेश 
स्थानीय 

िह 

नीतज 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

८ 
ढजङ्ग धगधट वािजवा उत्खखन तथा धवधि 

धवतरण धनयमन  
 

  
  

९ 

प्रदेश तथा संिीय सरकारसँग पाधिका 

एधककृत धवकास योजना संबन्धी परामशु 

तथा समन्वय बैठक  

    
 

१० 

पाधिकाको आम्दानी वृद्धि गनु पाकु, 

व्यापाररक िवन, बसपाकु आधद धनमाुण 

(नगर धवकास कोषसँग ऋण सहायता 

माग) 

   

  

११ 
संिावना बोकेका बहुउदे्दश्यीय ठूिा 

पररयोजनाहरुमा िगानी गनु समन्वय  

     

१२ 

चािू पररयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गनु 

सम्बन्तन्धत धनकाय, केन्द्र तथा प्रदेश 

सरकारिाई ताकेता गने   

     

१३ 
आयोजना सहधवत्तीयकरण कायुिम 

सञ्चािन 

   
  

१४ 
प्राथधमकता प्राि के्षत्रमा सहुधियत ऋण 

कायुिम सञ्चािनमा सहकायु 

    
 

१५ 
पाधिका उद्यमशीिता धवकास कोष 

स्थापना र सञ्चािनमा सहकायु 
  

  
 

१६ 
िागानीकताु प्रोत्साहन गनु नगरको नीधत 

धनमाुण  
  

  
 

१७ 
तजिनात्मक िािका केही सावुजधनक 

धनजी साझेदारीमा पररयोजना संचािन  
  

  
 

१८ 
िगानीकताु आकधषुत गनु वृहत् उद्यमी 

िेिा 
  

  
 

 

8.2.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

यस योजना पछी गा.पा.को अिररक आय वृन्तद्ध िई पाधिका धवकासको गधतमा अगाडी बढेको हुनेछ  । 
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8.3. िजशािन िथा जनिहभातगिा  

8.3.1. पृष्ठभूति  

असि शासनका िाधग असर र जनधहतका कामहरु गररनज पदुछ । जनताका दैधनक समस्या समािानिाई 

सम्बोिन गनु सहज प्रशासन, क्षमतावान र इमान्दार कमुचारी, चजस्तदजरुस्त सँगठनात्मक स्वरुप हुन आवश्क 

छ । जनउत्तरदायी योजना बनाएर मात्र पजगै्दन त्यसको कायाुन्वयन पक्ष धर्तिो ियोिने त्यसिे जनताका 

समस्या सजझाउन सकै्दन ।  

8.3.2. ििस्या िथा चजनौिी  

स्थानीय सरकारहरुिे शजशासन र जनसहिाधगताको िाधग खासै काम गरेको देन्तखनै्दन । स्थानीय सरकारिे 

गरेका कामहरुको सामाधजक पररक्षण ज्यादै नू्यन गरेका, धवधिन्न प्रधियागत झण्झटको कारण सेवाग्राहीहरु 

हैरानी महशजस गदुछन । सरकारका काम कारवाही जनतािाई थाहा नहुने कसिे के गरररहेको छ चासो नहुने 

िएपधन कसैिे सूचना नधदने जस्ता समस्या रहेका छन् । कामकारहाहीमा राजनीधतक हस्तछेप हुनज, आधथुक 

प्रिोिन र शन्तक्त केन्द्रमा केन्द्रीत हुने प्रचिन, सावुजधनक, नीधज साझेदारीिाई व्यवहाररक बनाउन नसक्नज, 

धवधत्तय अनजशासनमा कमी, िएका ऐन कानूनको कायाुन्वयन गनु र गराउन स्थानीय सरकारहरुिाई चजनौती 

िएको देन्तखन्छ ।  

8.3.3. िांभावना िथा अविर  

गाउँपाधिका आर्ज िे प्रवाह गने सेवा, सजधविा प्रधत सचेत रहनज पदुछ । जनतािे धवना कारण सेवा धिनबाट 

बधञ्चत हुन नपरोस् िनी सेवा प्रवाह सम्बन्ध जानकारीमूिक नागररक वडापत्र गाउँपाधिका, वडा कायाुिय, 

अन्य सम्बन्धीत सावुजधनक सेवा प्रदायहरुिे आ–आफ्नो कायाुियबाट प्रवाह गररने सेवा, सेवाको मूल्य, सेवा 

प्राि गने प्रधिया, सेवा प्राि गनु िागे्न समय सधहतको धववरणपत्र आफ्नो कायाुियमा सेवाग्राहीिे सधजिै देख्न 

र पढ्न पाउने स्थानमा रान्तखनज पदुछ । उक्त वडापत्र अनजसार प्रधियागत रुपमा सेवा माग गदाु प्राि निएमा 

त्यसको सजनजवाई र सेवा प्राि निएका कारण सेवाग्राहीिे िोग्नज परेको तनाव, समयको खचु र अन्य खचुहरुको 

समेत धहसाव गरी सेवा प्रवाहमा धढिासजस्ती वा सेवा प्रदान नगने सावुजधनक पदमा रहेका कमुचारी वा 

व्यन्तक्तबाट क्षधतपूधतु िराउने व्यवस्था सधहतको नागररक वडापत्र िागू गररनज पदुछ । नमूना गाउँपाधिका 

धनमाुणका िाधग क्षधतपूधतु सधहतको नागररक वडापत्र िागू गररनेछ ।  

धवकास धनमाुण गदाु पटकै धपचे्छ उपिोक्ता सधमधत गठन गने र धनमाुण सम्पन्न िएपधन हराउने अवस्थाको 

अन्त्य गरी टोि टोिमा टोि धवकास संस्था गठन गने, धत संस्थाहरुिाई सावुजधनक सम्पधतको संरक्षण, हेरचाह, 

धवकास धनमाुणको समेत उत्तरदाधयत्व धदनज पदुछ । यसिे उपिि स्रोतको सधह सदजपयोग गनु र 

जनपररचािनमा धदगोपना आउँछ । टोि धवकास संस्थामा सहिाधग हुने सदस्यहरु रोटेशनको आिारमा बसे्न 

व्यवस्था धमिाई एकाधिकार र पहँुचवािामा धनयन्त्रण गनु सके्न संिावना छ । िखुरै व्यवहारमा आएको 
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संधियता र यसिे धदएको अधिकारको सदजपयोगबाट स्थानीय सरकारिाई जनमजन्तख बनाउन अवसर रहेको छ 

। 

8.3.4.िजशािन िथा जनिहभातगिा योजना  

8.3.4.1. िोच 

जनिावना अनजरुपको नमूना शासन प्रणािी स्थाधपत गने ।  

8.3.4.2. िक्ष्य 

असि शासनको प्रत्यािूधत गराउने 

8.3.4.3. उदे्दश्य 

१.  सेवाग्राहीमैत्री कायु वातावरण तथा आधथुक अनजशासन कायम गदै पारदधशु एवं जनउत्तरदायी 

प्रशासनको धवकास गने । 

२. जनमजन्तख सरकारको अविारणा अनजरुप कायुहरु गने गराउने । 

8.3.4.4. रणनीति िथा काययनीति 

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: िेवाग्राहीिैत्री कायय वािावरण िथा आतथयक अनजशािन कायि गदै पारदतशय एवां 

जनउत्तरदायी प्रशािनको तवकाि गने । 

१.१ स्थानीय सरकारहरुिाई सक्षम र सवि 

बनाई स्थानीय स्रोत र सािनको बढी िन्दा 

बढी मात्रामा सदजपयोग गररने नीधत 

अविम्बन गररनेछ । 

१.१.१ नपाका सवै सरोकारवािाहरुिाई ICT Friendly 

बनाउन क्षमता अधिवृन्तद्ध र तािीम कायुिम सञ्चािन 

गररनजका साथै समू्पणु कायाुियहरुमा E-governance िाई 

कायाुन्वयनमा ल्याईनेछ । 

१.२ योजना तजजुमा, कायाुन्वयन, मूल्यांकन र 

अनजगमन प्रधियामा प्रिावकाररता ल्याउन 

एकीकृत सूचना प्रणािीको धवकास गनु 

धवशेष पहि गररनेछ । 

१.२.१ नपाका सवै सरोकारवािाहरुिाई ICT Friendly 

बनाउन क्षमता अधिवृन्तद्ध र तािीम कायुिम सञ्चािन 

गरीनजका साथै समू्पणु कायाुियहरुमा E-governance िाई 

कायाुन्वयनमा ल्याईनेछ । 

१.२.२ नपास्तरीय अनजगमन तथा सजपररवेक्षण सधमधतको 

धनमाुण एवं िूधमका र कायुके्षत्र बढाइनेछ । 
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रणनीति काययनीति 

१.२.३ कायुसम्पादन र मजल्याङ्कनिाई बस्तजधनष्ट बनाई कायु 

सम्पादनको आिारमा दण्ड र पजरस्कार प्रणािीको 

अबिम्बन गरीनेछ । 

१.३ गाउँपाधिका स्तरीय कायाुियहरुमा 

हुन सके्न आधथुक अधनयधमतता, 

भ्रष्टाचारिाई प्रिावकारी धनयन्त्रण गनु 

उपयजक्त नीधत अविम्बन गररनेछ । 

 

उदे्दश्य २: जनिजस्ख िरकारको अविारणा अनजरुप काययहरु गने गराउने । 

२.१ एकीकृत गाउँपाधिका धवकास 

योजनाको पररधिधित्र रही वाधषुक 

कायुिमहरुको तजजुमा स्वीकृधत र 

कायाुन्वयन गने पररपाटीको धवकास 

गररनेछ ।  

२.१.१ वडास्तरबाट गररनज पने िनी धसर्ाररस िई आएका 

योजनाहरुिाई एकीकृत धवकास योजनाको पररधिधित्र रही 

प्राथधमकता धदइनेछ ।  

२.१.२ धवगतका अिजरा योजनाहरुिाई र्रर्ारक गरी 

नू्यनतम िागतमा बढी प्रधतर्ि हाधसि हुने खािका 

योजनाहरु मात्र सञ्चािन गररनेछ । 

 २.१.३ आचार संधहताको धनमाुण गरर गैसस धवकास 

साझेदारहरुको िगानी नपाको आवश्यकता िन्दा बाधहरका 

के्षत्रमा पररचािन हुन नपाउने प्राविान िागू गररनेछ । 

२.२ सहिाधगतामूिक योजना पद्धधतको 

अबिम्बन मारु्त योजना तजजुमा र 

कायाुन्वयनमा िागत प्रिावकारीता हाधसि 

गने नीधत धिईनेछ । 
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8.3.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.

ि 
काययििहरु 

िहकायय गने तनकायहरु 

िांर् प्रदेश 
स्थानीय 

िह 

नीतज 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१ 
सबै धवषगत कायाुिय र धवद्याियहरुमा धडधजटि 

हाधजरीको व्यवस्था 
    

 
  

 

२ 
आधथुक प्रशासन सम्बन्धी सफ्टवेयर जडान तथा 

प्रयोग ताधिम 
    

 
  

 

३ सूचना प्रधवधिमैत्री प्रशासन िागज        

४ सूचना अधिकारीको व्यवस्था          

५ 
टोि धवकास संस्थाको धवकास धनररक्षणमा 

पररचािन 
    

 
    

६ 
सहज सेवा प्राि गनु जनताको सहयोगका िाधग 

सहयोगी पररचािन 
    

 
  

 

७ 
पाधिकाका सबै  सजचना संरक्षण र आवश्यक 

परेको वेिा प्राि गनु पजस्तकाियको व्यवस्था 
    

 
  

 

८ 
सबै योजना तथा कायुिमको प्रकाशन र सबैको 

पहँुचमा रहने व्यवस्था 
    

 
  

 

९ 
भ्रष्टाचार धवरुद्धको शून्य सहनधशिता कायाुन्वयन 

(जनचेतना, आचार संधहता, गजनासो सजनजवाई, आधद) 
    

 
  

 

१० क्षधतपूधतु सधहतको नागररक वडापत्र      
 

    

११ 

गजनासो सजनजवाई कक्षको व्यवस्था ୵वडाहरु र 

नपामा उजजरी पेधटकाको व्यवस्था र तत्कािै 

सजनजवाईको व्यवस्था  

    

 

    

१२ ठूिा साना आयोजनाको सावुजधनक सजनजवाई     
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पररचे्छद 9: कायायन्वयन व्यवस्था 

9.1. योजना अनजगिन िथा िूल्याङ्कन 

माधनसहरुको समग्र धजवनस्तर सजिार गनु धनयोजन गररएका धवकास धनमाुणका कायुहरु सधह ढङ्गिे िए 

निएको, धनधदुष्ट िक्ष्य तथा उदे्दश्यहरु प्राि िए निएको हेनु र नधतजा थाह पाउन अनजगमन तथा मजल्याङ्कन 

कायु अत्यावश्यक हुन्छ ।  िएका कायुहरुको उधचत अनजगमन नहुदा त्यसको गजणस्तरमा प्रश्न धचह्न आउछ 

िने मजल्याङ्कन धबना सो कायुको प्रिाव थाह हुदैन र प्रिाव धवना कज नै धवकास कायुको अथु रहदैन । योजनाको 

मजल्याङ्कन दजई चरणमा हुन्छ, पधहिो चरणमा योजना िागू गनु िन्दा पधहिे त्यसको सम्भाधवत आवश्यकता 

तथा प्रिावबारे र दोस्रो चरणमा योजना कायाुन्वयन पिात् सोको असर बारे । धवकास धनमाुणमा जाने रकमको 

दजरुपयोग राक्न र त्यसको सधह कायाुन्वयन गनु उक्त कायुहरुमा मजल्याङ्कन अत्यावश्यक हुन्छ नत्र धनमजखा र 

धसमािकृत वगुहरु छायामा पने खतरा हुन्छ र स्रोतहरु केन्तन्द्रकृत िएर एकै स्थानमा जान सतछन् । अनजगमन 

तथा मजल्याङ्कनिा धविीको बारेमा बजझ्न िन्दा पधहिे धयनको शान्तब्दक पररिाषा बजझ्न जरुरी छ ।  

कायाुन्वयनकताुिे धवश्वास गरर धनधित योजना, कायुिम, पररयोजना तथा नीधतहरुको कायाुन्वयन तथा 

प्रगधतको अवस्था बारे धनरिर वा आवधिक रुपमा गररने तहगत संस्थागत वा व्यन्तक्तगत व्यवस्थापन नै मूििूत 

रुपमा अनजगन हो । कायुहरु कसरी िैरहेको छ , तोकेको मापदण्ड पजरा िए निएको, कायु शैिी अपेधक्षत 

रहे नरहेको र योजनाका समू्पणु गधतधविीहरु कायाुन्वयन िए–निएको हेने कायु अनजगमन हो । अनजगमन 

धनरिर चल्ने प्रधिया हो िने यसिे धनम्न कज राहरुको उत्तर धदन्छ । 

– उपिि स्रोतहरुिाई धवधिन्न इकाईहरुिे धनधित समय र छज ट्याएको बजेट सीमा धित्र प्रयोग गरे 

गरेन् 

– समयमै र धकर्ायती तवरिे अनजमाधनत नधतजा प्रधतर्ि प्राि ियो धक िएन  

– कायाुन्वन गने क्षमताको स्तर के कस्तो छ  

– के–कस्ता समस्या तथा व्यविानहरुको समना गनजु परररहेको छ र के–कस्ता समािानका उपायहरु 

अपनाउन सधकन्छ  

सजन्दा अनजगमन र मजल्याङ्कन उसै्त उसै्त िागेतापधन मजल्याङ्कनिे योजना, कायुिम, पररयोजना तथा नीधतहरुको 

कायाुन्वयन पिात्को प्रिावकारीता, प्रासधङ्गीकता तथा दीगोपनाबारे अध्ययन गदुछ । यो कायु गनु आिररक 

वा वाह्य मजल्याङ्कनकताुको आवश्यकता पदुछ र यसिे योजना, कायुिम, पररयोजना तथा नीधत जजन उदे्दश्य 

प्राि गनु कायाुन्वयन गररएको हो, सो उदे्दश्य प्राि िएको या निएको िनेर जवार् धदन्छ । अझ 

पररयोजनाको स्तरमा हेदाु पररयोजना कायाुन्वयन पिात् सो पररयोजना पररकिना गरेको िन्दा कधत्तको 

र्रक ढङ्गिे सम्पन्न ियो िने्न कज रा पधन हेदुछ । योजना, कायुिम, पररयोजना तथा नीधत कायाुन्वयनको 

समयमा िएको कमजोरी र देन्तखएका राम्रा पक्षहरुको धमधहन अध्ययन गरर अको चरणमा अपनाउनज पने 
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साविानी बारे सूचना धदन्छ । मजल्याङ्कन कायु धनरिर चलै्दन र योजना कायाुन्वयनको सूरुवाती चरण, मध्य 

चरण, अन्तिम चरण तथा प्रिाव चरण गरर धवधिन्न चरण हरुमा गररन्छ । 

आवधिक योजनामा  प्रस्तधवत िए अनजरुपको िक्ष्य र उदे्दश्य प्राि गनु तय गररएका रणनीधत तथा कायुयोजना 

कसरी कायाुन्वयन िइरहेका छन् ?, कायुिमहरुमा िधक्षत वगुको पहँुच पजगेको छ वा छैन ?, कायुिमहरुको 

प्रिावकारीता कस्तो रह्यो ? कज न कायुिमको कायाुन्वयनबाट कस्तो असर र प्रिाव परररहेको छ? कज नै 

आयोजनाहरुको थप वा पजनराविोकन गनु पने छ वा कसरी अझ प्रिावकारी बनाउन सधकन्छ । िगायतका 

धवषयवस्तजको जानकारी धिने माध्यम नै योजनाको समग्र अनजगमन हो । योजनामा धनधदुष्ट गररएका िक्ष्य, 

उपिन्ति तथा सूचकहरुको मूल्याङ्कनका िाधग योजना अनजगमन अधनवायु माधनन्छ । धवधिन्न चरण पार गदै 

तजजुमा गररएको योजना आरँै्मा एक उतृ्कष्ट िाधव कायु योजनाको दस्तावेज हो । योजना बनाउँदा जजन 

प्रकारिे सोधचएको वा जजन प्रकारका सजचना र तथ्याङ्किे धनधदुष्ट गरेको हुन्छ त्यसमा बदिाव आउना साथ 

योजनाको असर र प्रिाव र्रक पदुछ । यसरी बनाइएको योजनाको वास्तधवक परीक्षण जव योजनाको 

कायाुन्वयन हुन्छ तव मात्र थाहा हुन्छकी योजना यथाथुपरक ियो वा िएन । त्यसैिे योजनाको अनजगमन 

गररनज मजख्य प्रधियामा पदुछ ।  

नेपािको संधविान २०७२ िे धनदेश गरेका प्राविान अनजसार बनेको स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िागज 

हुनज अधि स्थाधनय तहमा सञ्चािन हुने पररयोजनाहरुको अनजगमन तथा मूल्याङ्कन पररपाटी व्यवन्तस्थत धथएनन् 

तर उक्त ऐन िागज िएपधछ स्थानीय धियाकिापका िाधग स्थानीय सरकारिाई नै अन्तियारी धदने पररपाटी 

बसेको छ ।  

कानजनी प्राविान अनजसार योजना तजजुमा, कायाुन्वयन एवं अनजगमन तथा मूल्यांकनको धजमे्मवारी स्वयं 

गाउँपाधिकािे प्राि गरेको छ ।  योजनाको कायाुन्वयन खाकाका आिारमा गाउँपाधिकाको धनवाुधचत 

सरकार, राजनीधतक दिहरु, सावुजधनक धवषय के्षत्रगत सरोकारवािाहरु, गाउँपाधिकाको वाधषुक नीधत तथा 

कायुिम आधदका माध्यमिारा योजनाको कायाुवयन गररन्छ । 

9.1.1. नतिजािा आिाररि व्यवस्थापन, अनजगिन िथा िजल्याङ्कन 

यस योजनािे तोकेका कायुिम तथा पररयोजनाहरुको कायाुन्वयन व्यवस्थापन, त्यसको अनजगमन तथा 

मजल्याङ्कन गनु गाउँपाधिकािे गा.पा.को उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सधमधत धनमाुण गनेछ । सधमधतको गठन 

धनम्म अनजसार रहनेछ । 

संयोजकैः   गाउँपाधिका उपाक्ष्यक्ष  

सदस्यहरुैः   समू्पणु वडा अध्यक्षहरु  

    धवषयगत शाखा प्रमजखहरु  

   आमन्तन्त्रत २ जना (स्थानीय वजन्तद्धधजवी, समाजसेवी, पत्रकार)  
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सदस्य सधचवैः  योजना शाखा प्रमजख/ इन्तन्जधनयर   

9.1.2. अनजगिन िथा िूल्याङ्कन 

आवधिक योजनाको सोच, िक्ष्य एवं उदे्दश्य बमोधजम योजना कायाुन्वयन सही धदशातरु् उन्मजख िए निएको, 

योजनािे धनिाुरण गरेका आयोजनाको सामाधजक प्रिाव तथा धवत्त पररचािन प्रणािी पारदशी िए निएको, 

आयोजना पररचािनका कमी कमजोरीहरु आधदका बारेमा सत्थ तथ्य जानकारी प्राि गने माध्यमका रुपमा 

अनजगमन तथा मूल्यांकन प्रणािीको प्रयोग गने गररन्छ ।   

गाउँपाधिकामा धवकास साझेदारको सहयोगमा सञ्चाधित कायुिमहरु बाहेक गाउँपाधिकाको आफ्नै वाधषुक 

योजना कायाुन्वयन ताधिका अनजसार िागज गने पद्धधतको धवकास िई नसकेको अवस्थामा यो आवधिक 

योजना मारु्त वाधषुक योजना कायाुन्वयनको वातावरण धसजुना िई योजना अनजगमन तथा मूल्यांकनका 

िाधग सहज वातावरण धसजुना हुने अपेक्षा गररएको छ । के्षत्र धवषयगत सूचकको आिारमा योधजत 

कायुिमहरुको अनजगमन तथा मूल्यांकन गने पद्धधतको धवकास हुने अपेक्षा गररएको छ ।   

9.1.3. अनजगिन िथा िूल्याङ्कन काययको उदे्दश्य 

आवधिक योजनािे तय गरेका गाउँपाधिकाका कायुयोजनाहरुको प्रिावकाररता तथा उपिन्तिको मापन 

प्रणािीको धवकास गनजु 

9.1.4. रणनीति  

1 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन वमोधजमको अनजगमन संयन्त्रको पररचािन गने । 

2 आवधिक योजनाको मध्यावधि मूल्याङ्कन गने व्यवस्था गने ।    

3 पारदधशुता तथा संस्थागत सजशासन कायम गनुका िाधग अनजगमन र मूल्यांकन प्रधतवेदन सावुजधनक 

गने ।   

9.1.5. िजख्य काययिि   

 योजना कायाुन्वयन धनकायहरुको क्षमता धवकास ।  

 के्षत्र धवषयगत मूल्यांकन र धवशे्लषण सूचकहरुको धनमाुण ।  

 तै्रमाधसक, अिुवाधषुक, वाधषुक अनजगमन कायाुन्वयन कायुिम ।    

 समीक्षा तथा स्थानीय समस्या समािान सधमधतको बैठक । 

9.1.6. अनजगिन िथा िूल्याङ्कन काययको प्रतिया र तजमे्मवारी  

आवधिक योजनाको अनजगमन तथा मूल्याङ्कनका िाधग गाउँपाधिकािे सजपरीवेक्षण तथा अनजगमन सधमधत 

मारु्त धनम्न ताधिका बमोधजमको अन्तियारीमा अनजगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रधिया अविम्बन गनेछ ।   
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ताधिका 11: आवधिक योजना अनजगमन तथा मजल्यांकन प्रधिया खाका  

के अनजगिन गने कतहिे अनजगिन गने किरी अनजगिन गने कििे अनजगिन गने 

चािज योजना 

अिगुतका 

धियाकिाप कसरी 

कायाुन्वयन 

िइराखेका छन् िने्न 

वारेको  

अनजगमन

 पररयोजना 

पटके, माधसक,   

चौमाधसक र वाधषुक 

  

चौमाधसक कायुयोजनाको 

िक्ष्य र प्रगधत, धववरणको 

तजिना गने, स्थिगत 

अनजगमन गने,  

सजपरीवेक्षण तथा अनजगमन   

सधमधत, वडा सधमधत, 

सरकारी  

र गै.स.स. 

प्रधतर्ि  अनजगमन 

  

 

चौमाधसक,  

अिुवाधषुक,   

वाधषुक र मध्यावधि  

 

स्थिगत अनजगमन गने, 

वाधषुक कायुयोजनाको 

िक्ष्य र प्रगधत,   

धववरणको तजिना गने,  

नधतजामूिक अनजगमन 

खाका अनजसार   

नधतजा मापन गने 

गाउँकायुगाउँपाधिका,  

सजपररवेक्षण   

तथा अनजगमन सधमधत 

असर तह    वाधषुक,  

मध्यावधि र  अन्तिम 

बषु 

सहिाधगतामूिक छिर्ि 

गने, नधतजामूिक अनजगमन 

खाका अनजसार   

नधतजा मापन गने, नमूना 

सवेक्षण गने 

सजपरीवेक्षण तथा अनजगमन  

सधमधत र तेस्रो पक्ष 

प्रिाव तह   
मध्यावधि र  अन्तिम 

बषु 

नधतजामूिक अनजगमन 

खाका अनजसार   

नधतजा मापन गने,  

सहिाधगतामूिक छिर्ि 

गने, अध्ययन तथा सवेक्षण 

गने 

सजपररवेक्षण तथा अनजगमन  

सधमधत र तेस्रो पक्ष 
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पररचे्छद 10:  अनजिान िथा जोस्खि 

यस योजनािे तय गरेको सोच, िक्ष्य, उदे्दश्य, रणनीधत, कायुनीधत, कायुिम तथा योजनाहरुको सर्ि र 

प्रिावकारी कायाुन्वय हुने धवश्वास गररएको छ । प्रते्यक आधथुक वषुमा बाधषुक योजना तथा कायुिम बनाउँदा 

गाउँपाधिकािे आवधिक योजनािे धनधदुष्ट गरेका उदे्दश्य, रणनीधत, कायुनीधत, कायुिम तथा योजना अनजसार 

नै बनाउने धवश्वास गररएको छ । प्रिावकारी कायाुन्वयनका िाधग धवधत्तय िगानी वृन्तद्ध गनु समयानजकज ि 

कायुयोजना बनाई संि प्रदेश िगाएतका साझेदारहरुसँग समन्वय, सहकायु गररनज आवश्यक छ । धदन दजई 

गजणा रात चौगजणाका रुपमा प्रधवधिको धवकास िई रहेको सन्दिुमा राधष्टि य तथा अिराधष्टि य प्रधवधि, ज्ञान र 

धशपको आदान प्रदान गनु सके्न  र गने संस्थागत धवकास पाधिकाको िाधग सर्ि योजना कायाुन्वयनमा 

कोशेढजंगा साधवत हुने अनजमान गररएकोछ । योजना तजजुमाको िममा गररएका प्रके्षपणहरु धसिा रेन्तखए वा 

गधणधतय धहसाविे गररएको र सोही अनजसार धवकास िमहरु िधमक रुपमा अगाधड बढ्ने अनजमान छ । 

समाज र धवकासको िम गधणतीय धहसाविे मात्र नहुन सके्न र २१ औ ंशाताब्दीमा धवश्व जगतको कज नै एक 

कज नामा िएको िमिंगता वा समस्यािे नेपाििाई समेत असर गने िएकोिे पररन्तस्थधतसँग जजध्न सके्न 

क्षमताको धवकास पाधिकािे गने अनजमान गररएको छ ।  

राजनीधतक ईच्छा शन्तक्त र कमुचारी प्रशासनको सधियतामा कधम िएमा योजना कायाुन्यन जोन्तखममा पनु 

सतछ । बाधषुक कायुिमहरुिे आवधिक योजनािाई पछ्याउन सकेन िने वा आवधिक योजनाको ममु 

अनजसार अगाधड बढ्न नसकेमा िक्ष्य अनजसार काम नहुने जोन्तखम रहन्छ । गाउँपाधिकािे प्रके्षधपत राजश्व 

संकिनको िाधग आवश्यक प्रयत्न, संि र प्रदेशबाट आउने अनजदान, संधिय वा केन्द्रीय धनकायहरुसँगको 

कायाुत्मक समन्वय आधदमा कधम रहन गएमा योजना जोन्तखममा पनु सतछ । योजनािे तय गरेका सबै पक्षमा 

सिजधित र धदगो धवकासका िाधग प्रयत्न गरेमा जोन्तखमिाई नू्यनीकरण गनु सधकने प्रवि संिावना रहन्छ । 

पाधिकािे आवधिक योजनािाई कानूनी रुपमा स्वीकृत गरेपधन व्यवहाररक रुपमा प्रयोग गनु तरु् ध्यान नधदने 

र योजनाको दस्तावेजिाई दराजको कज नामा थन्काउन सके्न जोन्तखम मजख्य रुपमा रहेको छ ।  

संधियताको कायाुन्वयन पछी स्थानीय तहहरु अझै पधन संिमण कािमानी रहेको र तथ्यांक प्रणािीको 

व्यवन्तस्थत िैनसकेको अवस्थामा  तथ्यपरक सूचना प्राि गनजु र अनजमाधनत तथ्यांकमा आिाररत योजना तजजुमा 

गनजुनै यस योजनाको मजख्य जोन्तखम पक्ष हो ।  

प्राकृधतक प्रकोप, एवं महामारी जसै्त िूकम्प, बाढी पधहरो, कोरोना महामारी आधदका कारण पधन प्रस्ताधवत 

कधतपय योजना तथा कायुिम कायाुन्वयनहरु नहुने न्तस्थधत धसजुना हुन् सके्न अनजमान गनु सधकन्छ ।   
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पररचे्छद 11:  बहुके्षत्रीय िगानी योजना  

बहुके्षत्रीय िगानी योजनाको (Multi Secetoral Investment Plan) मजख्य उदे्दश्य आवधिक योजनािे 

धिएको धदिुकाधिन सोचं तथा आगामी ५ वषुका िाधग प्रस्ताव गरेका योजना तथा कायुिमहरुको 

कायाुन्वयनको िाधग आवश्यक स्रोतहरू पधहचान गनजु हो । बहुके्षत्रीय िगानी योजनािे धवशेष गरी पाधिकाको 

आवश्यकता र प्राथधमकतािाई ध्यान नधदई योजना तथा कायुिमहरूमा उपिि सीधमत स्रोतको समान 

रुपमा धवतरण गने परम्परागत अभ्यासिाई तोड्ने प्रयास गदुछ । MSIP अिगुत उपिि सीधमत स्रोत 

सािनिाई पाधिकाको आवश्यकता र प्राथधमकता अनजसार धवतरण गररन्छ । MSIP िे पररयोजनाहरूको 

धवत्त पोषण गनु सीधमत उपिि स्रोतहरू व्यवस्थापन गनु महत्त्वपूणु िूधमका खेल्न सतछ । बहुके्षत्रीय 

योजनािे पाधिकाको अिररक स्रोत बाहेक सरकारी के्षत्र (संि, प्रदेश, तथा अन्य धनकाय ), धनजी के्षत्र, 

गैरसरकारी के्षत्र िगायत अन्य सम्भाधवत स्रोतहरूको पधहचान गदुछ, जसिे उपिि स्रोत र स्रोतको 

आवश्यकता बीचको अिरिाई पूधतु गदुछ ।  

  



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

कृषि

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१

पकेट तथा ब्लक प्रणाली अन्तर्गत बृहत एवंम् व्यवसायिक यहसाबले खाद्यन्न, 

तरकारी,फलफूल,नर्दे बाली आयद  खेयतर्नगका लायर् सम्भाव्य सबै स्थान/ 

के्षत्रहरुमा कुन उपजकोलायर् जयमन उपिुक्त हुन्छ र त्यसबाट के कयत 

पररमाणमा उत्पादन हुन्छ सो यनर्ागरण र्ने।

१००० १०००
र्ा.पा., यनजी 

के्षत्र र सहकारी
र्ा.पा., कृयि शाखा

र्ा.पा., यनजी के्षत्र र 

सहकारी
र्ा.पा., कृयि शाखा

१.१.१.२
र्ाउँपायलका कृयि शाखाको मातहतमा रहने र्रर र्ाउँपायलका यित्रका 

कृिकहरुको खेतबारीको माटो जाँचका लायर् माटो ल्यावको स्थापना र्ने
१००० ४५०० ५५००

प्रदेश, 

र्ा.पा.यनजी के्षत्र
माटो ल्यावको स्थापना

र्ा.पा., यनजी के्षत्र र 

सहकारी
र्ा.पा., कृयि शाखा

१.१.१.३
कृयि उत्पादन र बजार मूल्यवारे तथ्याङ्क प्रणाली यवकास र्नग आवश्यक पहल 

र्ने
२०००० १०० १०० १०० १०० २०४००

प्रदेश, 

र्ा.पा.यनजी के्षत्र
तथ्याङ्क प्रणाली

र्ा.पा., यनजी के्षत्र र 

सहकारी
र्ा.पा., कृयि शाखा

१.१.२ १.१.२.१
प्रते्यक वडामा बायल यशयवर केन्द्र स्थापना र्रर बायल यवरूवा जाँच कािग 

सञ्चालन र्ने
५०० ३०० ३०० ३०० ३०० १७००

र्ा.पा., यनजी 

के्षत्र र सहकारी
बायल यवरूवा जाँच

र्ा.पा., यनजी के्षत्र र 

सहकारी
र्ा.पा., कृयि शाखा

१.१.३ १.१.३.१
कृिकले यवमा कम्पनीलाई बुझाउनु पने जम्मा यवमांक रकमको २० प्रयतशत 

रकम कृिकहरुलाई अनुदान स्वरुप उपलब्ध र्राउने
१००० १००० १००० १००० १००० ५००० र्ा.पा., यनजी के्षत्र कृिकलार्ग राहत

र्ा.पा., यनजी के्षत्र र 

सहकारी
र्ा.पा., कृयि शाखा

१.१.४ १.१.४.१
खाद्यन्न उत्पादनमा वृद्धि र्नग यवद्द्यमान समू्पणग बाँझो जयमन हरुको लर्त 

तिार र्ने।
३०० ३००

प्रदेश, 

र्ा.पा.यनजी के्षत्र
प्रयतवे्रदन

र्ा.पा., यनजी के्षत्र र 

सहकारी
र्ा.पा., कृयि शाखा

१.१.४.२ दुर्ग वटा नँिा तरकारी संकलन केन्द्र स्थापना र्ने १०००० १०००० २०००० र्ा.पा.यनजी के्षत्र प्रयतवे्रदन र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.१.४.३
 दुर् संकलन केन्द्रहरूलार्ग साझेदारीमा Chilling vat, Milk Analyzer, 

Milk Can, Weighing Machine यवतरण ।
१००० १००० १००० १००० १००० ५००० र्ा.पा., यनजी के्षत्र कृिकलार्ग राहत

र्ा.पा., यनजी के्षत्र र 

सहकारी
र्ा.पा., कृयि शाखा

१.१.४.४
 Rainbow trout माछाको सम्भाव्यता अध्यिन तथा व्यवस्थापन सहिोर् 

कािगक्रम।
५०० ५०० १००० र्ा.पा., यनजी के्षत्र  व्यवसायिक माछा पालन

र्ा.पा., यनजी के्षत्र र 

सहकारी
र्ा.पा., कृयि शाखा

१.१.४.५ माछापालनको लार्ी पोखरी यनमागण सहिोर् कािगक्रम । ५०० ५०० ५०० ५०० २००० र्ा.पा., यनजी के्षत्र  व्यवसायिक माछा पालन
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र 

सहकारी
र्ा.पा., कृयि शाखा

१.१.४.६ पशु वर्शाला यनमागण कािगक्रम १००० १००० २००० र्ा.पा., यनजी के्षत्र पशु वर्शाला
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र 

सहकारी
र्ा.पा., कृयि शाखा

१.१.५ १.१.५.१ र्ाँउपायलकाको  िू–उपिोर् नीयत र कानुन तजुगमा र्ने १५०० १५०० र्ा.पा.यनजी के्षत्र प्रयतवे्रदन र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.१.६ १.१.६.१
घुम्ती कृयि प्रसार माफग त कृिकहरूलार्ग बालीमा लाग्न सके्न रोर्, समार्ानका 

उपाि, प्राङर्ाररका मल प्रिोर्को लाि आयद बारेमा यशक्षा यदने
२५० २५० २५० २५० २५० १२५०

र्ा.पा.,यनजी के्षत्र, 

सहकारी

कृयि बाली समस्या र 

पशुपन्छी स्वास्थ्य 

समस्यामा कमी

र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.१.७ १.१.७.१ दुग्ध संकलन केन्द्र स्थापना (बाँकी ४ वडामा) २०००० २०००० ४००००
र्ा.पा.,यनजी के्षत्र, 

सहकारी

दुग्ध संकलन केन्द्र 

स्थापना
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.१.७.२
४०० यलटर सम्म दुग्ध संकलन र्ने केन्द्रलार्ग ५० प्रयतशत साझेदारीमा ५०० 

यलटर क्षमताको यचयलङ भ्याट यवतरण
२००० २००० २००० २००० २००० १००००

र्ा.पा.,यनजी के्षत्र, 

सहकारी

 दुग्ध संकलन केन्द्रमा 

यचयलङ भ्याट
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.१.७.३ दुग्ध यचस्यान केन्द्र स्थापना १०००० १०००० २००००
र्ा.पा.,यनजी के्षत्र, 

सहकारी
दुग्ध यचस्यान केन्द्र स्थापना र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.१.८ १.१.८.१ र्ोठ तथा नस्ल सुर्ार कािगक्रम २०० २०० २०० २०० २०० १०००
र्ा.पा.,यनजी के्षत्र, 

सहकारी

पशु तथा पशुजन्य 

उत्पादनमा वृदयर्
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.१.१० १.१.१०.१ खेती िोग्य जमीन बाझो राखे्नलार्ग जररवाना लर्ाउने १०० १०० १०० १०० १०० ५०० र्ा.पा.,यनजी के्षत्र
खेती िोग्य जमीन बाझो 

निएको हुने
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.१.११ १.१.११.१ उतृ्कष्ट यकसान छनौट र्रर यकसान सम्मान कािगक्रमको थालनी र्ने ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० १५००
र्ा.पा.,यनजी के्षत्र, 

सहकारी
यकसानको मनोबल वृदयर् र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.१.१२ १.१.१२.१
प्रते्यक वडामा कृिक, समूह, सहकारीलाई तरकारी खेती, फलफूल खेती, 

सम्बन्धी तायलम प्रदान र्ने
६०० ३०० ३०० ३०० ३०० १८००

र्ा.पा.,यनजी के्षत्र, 

सहकारी
कृयि उत्पादनमा वृद्रयर् र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.२ १.२.१ १.२.१.१

स-साना जयमनमा बृहत रुपले व्यवसायिक खेयत र्नुग आयथगक यहसाबले 

उपिक्त नहुने  हुनाले कुन कुन स्थान/के्षत्रहरुमा खेतीको लायर् जग्गा 

एयककरण र्नग सयकन्छ सो को अध्यिन र्ने।

३०० ३०० ३०० ३०० ३०० १५००
र्ा.पा.,यनजी के्षत्र, 

सहकारी

जग्गा एयककरण अध्यिन 

प्रयतवेदन
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.२.१.२ सामुयहक खेती र्नग वातावरण यनमागण र्ने २०० २०० २०० २०० २०० १००० र्ा.पा.,यनजी के्षत्र सामुयहक खेतीमा वृदयर् र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

१.२.२ १.२.२.१ मौसम अनुकुल अदुवा, कयफ, आलु, अलैंची, र्ान, मकै उत्पादन बढाउने ३००० ३००० ३००० ३००० ३००० १५०००
र्ा.पा.,यनजी के्षत्र, 

सहकारी
उत्पादनमा वृदयर् र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.३ १.३.१ १.३.१.१
कृयिको आरु्यनकीकरणको लायर् यकसानलाई उते्प्रररत र्नग उपकरण 

खररदमा र्ाउँपायलकाले सबयसयड (आंयशक आयथगक सहिोर्) प्रदान र्ने।
५००० ५००० ५००० ५००० ५००० २५०००

र्ा.पा.,यनजी के्षत्र, 

सहकारी
 उपकरण खररदमा वृदयर् र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.३.१.२ कृिकहरूलार्ग आरु्यनक कृयि औजार उपलब्ध र्राउने २०० २०० २०० २०० २०० १००० र्ा.पा.,यनजी के्षत्र
आरु्यनक कृयि औजार 

उपलब्धता
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.४ १.४.१ १.४.१.१
बैंक तथा यवत्तीि संस्थाहरुबाट सामूयहक जमानीमा यबना यर्तो सरल एवं कम 

ब्याज दरमा ऋण यदने ब्यवथाको लायर् र्ाउँपायलकाले पहल र्ने।
०

र्ा.पा.,यनजी के्षत्र, 

सहकारी

यबना यर्तो सरल एवं कम 

ब्याज दरमा ऋण यदने 

ब्यवस्था

र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.५ १.५.१ १.५.१.१ उपिुक्त ठाँउमा कृयि पकेट के्षत्र संचालन र्ने १००० १५००० १०० ५० ५० १६२००
र्ा.पा.,यनजी के्षत्र, 

सहकारी
कृयि पकेट के्षत्र संचालन र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.५.२ १.५.२.१ कृयि उपज बजार केन्द्रको स्थापना १००० १००० १००० ३०००
र्ा.पा.,यनजी के्षत्र, 

सहकारी

कृयि उपज बजार 

केन्द्रको स्थापना
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.५.३ १.५.३.१ फलफूलको यवरूवामा ७५ प्रयतशत अनुदान प्रदान र्ने ५० ५० ५० ५० ५० २५०
र्ा.पा.,यनजी के्षत्र, 

सहकारी

फलफूलको यवरूवामा 

७५ प्रयतशत अनुदान
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.६.२ १.६.२.१ एक वडा एक फलफुल केन्द्र स्थापना र्ने २५०० २५०० १२५० ६२५०
र्ा.पा.,यनजी के्षत्र, 

सहकारी

एक वडा एक फलफुल 

केन्द्र स्थापना
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.६.२.२ यनरन्तर रूपमा दुर्मा रू ३ र मासुमा रू ५ अनुदान यदने (यलटर) १००० १००० १००० १००० १००० ५००० र्ा.पा.,सहकारी
दुर् र मासुमा यदने 

अनुदानमा यनरन्तरता
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.६.२.३
यबमा र्रेका र्ाई िैसँी कृयत्रम र्िागर्ान र्रर ब्याए पयछ सुते्करी पोिण ित्ता 

बापत सम्बन्धीत कृिकलाई रु ५००० नर्द यदने
३०० ३०० ३०० ३०० ३०० १५००

र्ा.पा.,यनजी के्षत्र, 

सहकारी

पशु पोिण ित्तामा 

यनरन्तरता
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.६.३ १.६.३.१ कृिक दताग व्यवस्थापन र्ने १०० ५० ५० ५० ५० ३०० न्.पा. कृिक दताग िएको हुने र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.६.३.२ कृयि तथा पशुपंयक्ष सम्बद्धन्ध तथ्याङक अध्यावयर्क र्ने १०० १०० १०० १०० १०० ५०० र्ा.पा.,यनजी के्षत्र प्रयतवे्रदन र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

१.७ १.७.१ १.७.१.१
प्रिावकारी रुपमा अयघ बयढरहेको यलखु पञ्चकन्या र्ाउँपायलकाका कृिकहरु 

सद्धम्मयलत सामुयहक खेती कािगक्रमलाई थप प्रवद््रर्न र्नग
१०० १०० १०० १०० १०० ५०० र्ा.पा.,यनजी के्षत्र सामुयहक खेतीमा वृदयर् र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

2 २.१ २.१.१.१
यबचौयलिाको अन्त्य र्नग सहकारी वा अन्य कुनै उपिुक्त तररकाबाट  कृयि 

उत्पादनको बजारीकरण र्नग र्ाउँपायलकाले सहजीकरण र्ने।
५० ५० ५० ५० ५० २५०

र्ा.पा.,यनजी के्षत्र, 

सहकारी

यबचौयलिाको प्रिोर्मा 

कमी
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

२.१.१.२ कृिक र उपिोक्ता बीच प्रत्यक्ष सम्पकग  स्थायपत र्नुग ३०० २५० ५५० र्ा.पा.,यनजी के्षत्र
यबचौयलिाको प्रिोर्मा 

कमी
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

२.१.१.३
कृयि उपज बजारीकरण र्नग सहकारी र नीयज के्षत्रसंर् आवश्यक सहकािग 

र्री वजार प्रणाली यवकास र्ने
०

र्ा.पा.,यनजी के्षत्र, 

सहकारी
वजार प्रणाली यवकास र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

3 ३.१ ३.१.१ ३.१.१.१
यलफ्ट यसँचाई र्नग सयकने स्थान/के्षत्रहरु सम्भाव्यता अध्यिन र्री लार्त तिार 

र्ने।
२००० २००० र्ा.पा.,यनजी के्षत्र

यलफ्ट यसँचाई लार्त 

तिार र्ने
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

३.१.१.२
यसँचाईको सुयवर्ा यवस्तार र्नग र्ाउँपायलकामा यवद्द्याँमान समू्पणग 

नयद/नालाहरुको सम्भाव्यता अध्यिन र्री क्षमता यनर्ागरण र्ने।
२००० २००० र्ा.पा.,यनजी के्षत्र यसंचार्ग सुयवर्ाको अध्यिन र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

4 ४.१ ४.१.१ ४.१.१.१
समिमा यकसान लाई मल,यबउ यबजन यकट नाशक औियर् उपलब्ध र्नग 

सहकारी संस्थाहरुको स्थापना र्ने
२५० १७०० १९५०

प्रदेश,र्ा.पा.,यन

जी के्षत्र

मल,यबउ यबजन यकट 

नाशक औियर् सहज 

रूपमा उपलब्ध

र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा
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२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

४.१.१.२

रसाियनक मलको कारोवार र्ने िस र्ाउँपायलका यित्रका १७ वटा सहकारी 

संस्थाहरुलाई सहुयलित प्रदान र्नग “कारोवारमा आर्ाररत अनुदान” को 

व्यवस्था र्ने ।

१०० १०० १०० १०० १०० ५००
प्रदेश,र्ा.पा.,यन

जी के्षत्र

कारोवारमा आर्ाररत 

अनुदानको व्यवस्था
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

४.१.१.३
उक्त सहकारीहरुले र्रेको मलको कारोवारको लेखाजोखा र्रर नर्द 

अनुदान उपलब्ध र्राईने।
५० ५० ५० ५० ५० २५०

प्रदेश,र्ा.पा.,यन

जी के्षत्र

मलको कारोबारमा  नर्द 

अनुदान
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

४.२ ४.२.१ ४.२.१.१ स्थानीि महत्वका खाद्य तथा पोिण कािगक्रमलार्ग प्रोत्साहन र्ने ५० ५० ५० ५० ५० २५०
प्रदेश,र्ा.पा.,यन

जी के्षत्र
अर्ागनीक खेयत प्रवद््रर्न र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

४.२.१.२ सामुयहक यबउ यबकास कािगक्रम सञ्चालन र्ने ५० ५० ५० ५० ५० २५० र्ा.पा., यनजी के्षत्र
एग्रोिेटहरू बाट सहज 

रूपमा सुयवर्ा प्राप्त
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

४.२.१.३

कृयि उत्पादनलाई मानव स्वास्थ्य प्रयतकुल नहुने र्रर उत्पादन र्नग यविादीको 

प्रिोर् घटाउनुको  साथै यविादी प्रिोर् र्ने तररकाको वारेमा व्यापक 

जनचेतना कािगक्रम संचालन र्ने

१०० १०० १०० १०० १०० ५०० र्ा.पा., यनजी के्षत्र यविादी प्रिोर्मा कमी र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

४.३ ४.३.१ ४.३.१.१ प्राङ्गारीक मल उत्पादन केन्द्र स्थापना र्रर अर्ागनीक खेयतलाई प्रवद््रर्न र्ने २०० २०० ४०० र्ा.पा., यनजी के्षत्र अर्ागनीक खेयत प्रवद््रर्न र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

5 ५.१ ५.१.१ ५.१.१.१
कृयि शाखाको समन्विमा दक्ष प्रायवयर्क जनशद्धक्त सम्भव िएसम्म 

र्ाउँपायलकामा नै तिार र्ने (वातावरण तिार र्नग )।
५०० ५०० र्ा.पा., यनजी के्षत्र

पायलकामै दक्ष जनशद्धक्त 

तिार
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

५.१.१.२
आरु्यनक कृयि प्रणालीबारे यकसानलाई कृयि शाखाको पहलमा प्रदेश 

सरकारको सहिोर् समेत यलएर तायलम प्रदान र्ने घटीमा विगमा दुई पटक।
१०० १०० र्ा.पा.

आरु्यनक कृयि प्रणाली 

प्रिोर्
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

५.१.१.३ कृिकहरूलार्ग एकीकृत रूपमा प्रायवयर्क सहािता  उपलब्ध र्राउने ५० ५० ५० ५० ५० २५० र्ा.पा.
 कृयिमा प्रायवयर्क 

सहािता उपलब्ध
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

५.१.१.४ यनशुल्क पशु स्वास्थ्य यशयवर संचालनमा ल्याउने ५० ५० ५० ५० ५० २५० र्ा.पा.
यनशुल्क पशु स्वास्थ्य 

यशयवर संचालन
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा., कृयि शाखा

५.१.२ ५.१.२.१ र्ार्ग तथा बाख्रा पालनको लायर् सहुयलित दरमा ॠण उपलब्ध र्राउने ० ० र्ा.पा.

र्ार्ग तथा बाख्रा पालनको 

लायर् सहुयलित दरमा 

ॠण उपलब्ध

र्ा.पा. र्ा.पा., कृयि शाखा

५.१.२.२
पशुसेवा केन्द्रहरूबाट पशु रोर् यनदानलार्ग प्रिावकारी बनाउन सबै सेवा 

केन्द्रहरूमा यवद्िुतीि सुक्ष्म दशगक िन्त्रको व्यवस्था र्ने
५०० ५०० प्रदेश,र्ा.पा.

पशु सेवा केन्द्रमा   

यवद्िुतीि सुक्ष्म दशगक 

िन्त्रको व्यवस्था

र्ा.पा. र्ा.पा., कृयि शाखा

५.१.२.३ सुर्ाररएको व्यवसायिक फामग, र्ोठहरूलार्ग साझेदारीमा Cow Mat यवतरण ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० १५०० र्ा.पा.

सुर्ाररएको व्यवसायिक 

फामग, र्ोठहरूमा Cow 

Mat को व्यवस्था

५.१.३ ५.१.३.१
पशु सेवा अन्तगर्त रहेका सबै प्रायवयर्क कमगचारीहरूलार्ग क्षमता अयिवृद्धि 

तायलम,
१००

पशु सेवामा तायलम प्राप्त 

कमगचारीहरू

६ ६.१ ६.१.१ ६.१.१.१
िुवा पलािन रोक्न र कृयिमा िुवालाई आकयिगत र्नग र्ाउँपायलकाले यनशुल्क 

जयमन उपलब्ध र्रार् यदने, -(समन्वि)
० र्ा.पा. र्ा.पा., कृयि शाखा र्ा.पा. र्ा.पा., कृयि शाखा

६.१.१.२ एक वडा एक सुर्ारीएको कृयि फमग १००० १००० प्रदेश,र्ा.पा.
वडार्त सुर्ाररएको कृयि 

फामग
र्ा.पा. र्ा.पा., कृयि शाखा

जम्मा बजेट १०२८५० ९२२५० २५१५० १७३५० १७३५० २५४८५०
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योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट
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२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन
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अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

व्यापार व्यवसाय

1 १.१ १.१.१ १.१.१.१
र्.पा.मा स्थापना हुने व्यवसायिक फमग, पसलहरुको दताग तथा नवीकरण र्नग 

वायिगक रुपमा चेतनामुलक कािगक्रम संचालन र्ने
संख्या ५ ३० ४० ४० ५० ५० २१० र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा., वडा कािागलि र्ा. पा.

१.१.१.२
पायलकामा रहेको समू्पणग पसल तथा व्यवसािको दताग र्ने कािग लाई 

अयििानको रुपमा अयघ साने
पटक निएको ५ २० २० २० २० ८० र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा. र्ा. पा.

१.१.१.३ प्रते्यक विग सबै िन्दा बढी कर बुझाउने एक जना व्यवसािीलाई पुरसृ्कत र्ने संख्या निएको ५ ५० ५० ५० ५५ ५५ २६० र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा. रै्.स.स. र्ा. पा.

१.१.२ १.१.२.१
व्यवसाि दताग, नवीकरण तथा खारेजी कम्प्युटर तथा सफ्टवेिरको 

माध्यमबाट र्ने
संख्या १ २०० २०० २०० २०० २०० १००० र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा. र्ा. पा.

१.१.२.२ वडा कािागलि बाटनै व्यवसाि दताग हुने व्यवस्था यमलाउने संख्या निएको ५ ३०० १०० १०० १०० १०० ७०० र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा., वडा कािागलि र्ा. पा.

2 २.१ २.१.१ २.१.१.१
दैयनक उपिोग्य सामग्री आपूयतग र्ने यनयज के्षत्रलाई सहुयलित तथा कर 

छुटको व्यवस्था र्ने
निएको ५ ५० ५० ५० ५० २०० र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा. र्ा. पा.

२.१.२ २.१.२.१ उन्नत जातका यवउ तथा मलको आपूयतग र्नग सहकारीलाई सहुयलित यदने प्रयतशत नु्यन १००० १००० १००० १००० १००० ५००० र्ा.पा.
सहकारीको वायिक 

प्रयतवेदन
र्ा.पा. र्ा. पा.

२.१.२.२ कृयि उपकरणको आपूयतग तथा यवतरण सहकारी माफग त र्ने 1000 1000 1000 1000 1000 5000 र्ा.पा. सहकारी
सहकारीको वायिक 

प्रयतवेदन
र्ा.पा. र्ा. पा.

२.२ २.२.१ २.२.२.१ साप्तायहक हाटको लायर् व्यवद्धस्थत स्थल यनमागण र्ने संख्या निएको 1 700 700 र्ा.पा. यनयज के्षत्र
र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन 

तथा पार्श्गयचत्र
र्ा.पा.  यनयज के्षत्र र्ा. पा.

२.२.२.२ वडा नं ३ को बजार व्यवद्धस्थत र्ने संख्या निएको १ ५०० ५०० र्ा.पा. यनयज के्षत्र र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा. बजार सयमयत र्ा. पा.

२.२.२ २.२.२.१ वडा न ३ र १ मा सुपथ मूल्य पसल संचालन र्ने संख्या निएको २ १००० ११०० २१०० र्ा.पा. सहकारी
र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन 

तथा पार्श्गयचत्र
र्ा.पा. र्ा. पा.

२.३ २.३.१ २.३.१.१ जनप्रयतयनयर्/ व्यापारी सयहतको अनुर्मन सयमयत र्ठन र्ने संख्या निएको १ १० १० १० १० १० ५० र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा. र्ा. पा.

२.३.१.२ प्रते्यक ६ मयहनामा बजार अनुर्मन र्ने र प्रयतवेदन तिार र्रर पेश र्ने पटक निएको १० ६० ६० ७० ८० २७०
र्ा.पा., यनयज 

के्षत्र , सहकारी

र्ा.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन,अनुर्मन 

प्रयतवेदन

र्ा.पा. र्ा. पा.

२.३.२ २.३.२.१
रु्णस्तरीि तथा यनियमत सामग्री आपूयतग र्नग व्यापारीहरुलाई अयिमुखीकरण 

र्ने
संख्या निएको ५ २० २० २० २० ८० र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा. रै्.स.स. र्ा. पा.
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प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन
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कायाक्रम तथा पररयोजना

२.३.२.२
 यवद्यालिमा तथा समुदािमा उपिोक्ता हक सम्बद्धन्ध चेतनामुलक कािगक्रम 

संचालन र्ने
संख्या निएको ५ २० २० २० २० ८० र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन

िुवा समुह, वडा 

कािागलि
र्ा. पा.

२.३.२.३
आमा समुह, मयहला समुह बीच वसु्त तथा सामानको रु्णस्तर  सम्बद्धन्ध  

चेतनामुलक छलफल संचालन र्ने
संख्या निएको १० २० २० २० २० ८० र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन

रै्.स.स., आमा समुह 

, मयहला समुह
र्ा. पा. रै्.स.स

२.३.२.४ रेयडिो कािगक्रम माफग त चेतनामुलक सने्दश प्रसारण र्ने संख्या निएको १ ५० ३० ३० ३० १४० र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा. रै्.स.स. र्ा. पा. रै्.स.स

२.३.२.५
वसु्त तथा सामानको रु्णस्तरप्रयत नार्ररकलाई सचेत र्राउन पम्प्लेट छापे्न र 

यवतरण र्ने
संख्या निएको १ ५० ५० ५० १५० र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा. रै्.स.स. र्ा. पा. रै्.स.स

3 ३.१ ३.१.१ ३.१.१.१
प्रते्यक विग सबै िन्दा बढी कृयि जन्य सामग्री यनिागत र्ने १ जना यकसानलाई 

पुरसृ्कत  र्ने
संख्या निएको १ ५० ६० ६० ७० २४० र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा. र्ा. पा.

३.२ ३.२.१ ३.२.१.१ स्थानीि स्तरमा उत्पायदत सामग्रीको बजारीकरण लायर् यवज्ञापन र्ने संख्या निएको १ ३० ३० ३० ३० १२० र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा. र्ा. पा.

३.२.१.२
स्थानीि स्तरमा उत्पायदत सामग्रीको बजारीकरण बजार के्षत्रमा (काठमाडौ ,ँ 

नुवाकोट) मा पसल संचालन र्ने
संख्या निएको १ २५०० २५०० र्ा.पा.

र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन 

तथा पार्श्गयचत्र
सहकारी, यनयज के्षत्र र्ा. पा.

३.२.२ ३.२.२.१
वडा न २ (छहरे) र ३ को (लाकुरी िन्याङमा) कोशेली घरको स्थापना 

र्ररनेछ
संख्या निएको २ १००० १००० २००० र्ा. पा. सहकारी

र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन 

तथा पार्श्गयचत्र

सहकारी, मयहला 

समुह
र्ा. पा. सहकारी

३.२.२.२ वडा न २ मा लोड अनलोड र्ने स्थान तोकी व्यवद्धस्थत र्ररनेछ संख्या निएको १ १५०० १५०० र्ा.पा. यनयज के्षत्र
र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन 

तथा पार्श्गयचत्र
यनयज के्षत्र र्ा. पा.

जम्मा बजेट ५१८० १०४४० ६९२० १७७७० ५६१० ४५९२०



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

उद्योग

१ १.१. १.१.१ १.१.१.१
र्ाउँपायलकामा रहेका सम्भायवत औद्योयर्क कच्चा पदाथगको पयहचान र्री 

स्रोत नक्शाङ्कन  र्ने
संख्या निएको १ १२०० १२०० र्ा.पा.

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन
र्ा.पा. र्ा.पा.

१.१.१.२ स्थानीि बनमा उपलब्ध जयडबुटीको पयहचान नक्शाङ्कन तथा संरक्षण र्ने संख्या निएको १ ५०० ५०० र्ा.पा.
र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन
र्ा.पा. र्ा.पा.

१.२ १.१.२ १.१.२.१ राईस यमल स्थापना र्ने संख्या निएको २ १५०० १८०० ३३०० नीजी के्षत्र, र्ा.पा. र्ा.पा.पार्श्गयचत्र
यनयज के्षत्र, वडा 

कािागलि

र्ा.पा., उ.बा.सं, 

नुवाकोट

१.१.२.२ अदुवाको चकलेट (toffee) बनाउने उद्योर् स्थापना र्ने संख्या निएको १ २००० २००० यनयज के्षत्र
र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन
यनयज के्षत्र

र्ा.पा., उ.बा.सं, 

नुवाकोट

१.१.२.३ सवोतम यपठो उत्पादन र्ने उद्योर् स्थापना र्ने संख्या निएको ३ ५०० १२०० १७०० यनयज के्षत्र र्ा.पा.पार्श्गयचत्र यनयज के्षत्र
र्ा.पा., उ.बा.सं, 

नुवाकोट

१.१.२.४ आलुको पररकार (यचप्स, दालमोठ) बनाउने सम्बद्धन्ध उद्योर् स्थापना र्ने संख्या १ ५ ३०० ३०० यनयज के्षत्र र्ा.पा.पार्श्गयचत्र यनयज के्षत्र
र्ा.पा., उ.बा.सं, 

नुवाकोट

१.१.२.५ पशु आहार (दाना) उत्पादन सम्बद्धन्ध उद्योर् स्थापना र्ने संख्या १ ३ २००० २००० ४०००
यनयज के्षत्र,  

र्ा.पा.
र्ा.पा.पार्श्गयचत्र यनयज के्षत्र

र्ा.पा., उ.बा.सं, 

नुवाकोट

१.१.२.६ हाल संचालन िईरहेका डेरी उद्योर्को क्षमता यवकास कािगक्रम संचालन र्ने पटक निएको ५ १०० १०० १५० १५० ५००

र्ा.पा.( 

लघुउद्यम 

यवकास 

कािगक्रम)

र्ा.पा.पार्श्गयचत्र र्ा.पा. वडा कािागलि
र्ा.पा., उ.बा.सं, 

नुवाकोट

१.१.२.७ डेरी उद्योर् स्थापना (छुपी, घु्य, पयनर्, दयह उत्पादन) र्ने संख्या ५ ८ ८०० ८०० १००० २६००
यनयज के्षत्र, 

सहकारी
र्ा.पा.पार्श्गयचत्र यनयज के्षत्र, सहकारी

र्ा.पा., उ.बा.सं, 

नुवाकोट

बेकरी स्थापना र्ने संख्या निएको २ ४०० ४५० ८५० यनयज के्षत्र र्ा.पा.पार्श्गयचत्र यनयज के्षत्र, सहकारी
र्ा.पा., उ.बा.सं, 

नुवाकोट

१.१.२.८
मासु प्रसोर्न सम्बद्धन्ध उद्योर् स्थापना र्ने  (dry meat,  ससेज, मासुको 

अचार उत्पादन)
संख्या निएको २ १००० १२०० २२००

प्रदेश सरकार, 

र्ा.पा.
र्ा.पा.पार्श्गयचत्र यनयज के्षत्र

र्ा.पा., उ.बा.सं, 

नुवाकोट

१.१.३ १.१.२.१
बासका सामग्री (डोको, डालो, थुने्स, नाङलो, टुथयपक, सजवटका सामाग्री 

आयद) उत्पादन र्ने उद्योर् स्थापना र्ने
संख्या निएको २ १००० १२०० २२०० यनयज के्षत्र र्ा.पा.पार्श्गयचत्र यनयज के्षत्र

र्ा.पा., उ.बा.सं, 

नुवाकोट

१.१.२.२ मुढा बनाउने उद्योर् स्थापना र्ने संख्या निएको ३ ५०० ६०० ७०० १८०० यनयज के्षत्र र्ा.पा.पार्श्गयचत्र यनयज के्षत्र
र्ा.पा., उ.बा.सं, 

नुवाकोट

१.१.२.३ फयनगचर उद्योर् स्थापना तथा संचालन र्ने संख्या १० १५ १००० १२०० २५०० १३०० ६००० यनयज के्षत्र र्ा.पा.पार्श्गयचत्र यनयज के्षत्र
र्ा.पा., उ.बा.सं, 

नुवाकोट

१.२ १.२.१ १.२.१.१
र्ाउँपायलकामा स्थापना हुने उद्योर् व्यवसािलाई दताग , नवीकरणमा सहुयलित 

यदईनेछ
संख्या निएको ५० ५० १०० र्ा.पा. र्ा.पा.पार्श्गयचत्र यनयज के्षत्र

१.२.२ १.२.२.१
र्ाउँपायलकामा उद्योर् स्थापनाका लायर्  प्रोत्साहन र्नग स्थानीि करमा छुटको 

व्यवस्था र्ररनेछ ।
संख्या निएको ० र्ा.पा. र्ा.पा.पार्श्गयचत्र यनयज के्षत्र

१.२.३ १.२.३.१ स्थानीि कच्चा पदाथग प्रिोर् र्ने उद्योर्लाई अनुदान प्रदान र्ररनेछ संख्या निएको ० र्ा.पा. र्ा.पा.पार्श्गयचत्र यनयज के्षत्र

१.२.४ १.२.४.१ वातावरण मैत्री ठुला उद्योर् स्थापनमा कर छुटको व्यवस्था र्ने संख्या निएको ० यनयज के्षत्र

२ २.१. २.१.१ २.१.१.१ अदुवाको चकलेट (toffee) बनाउने तायलम यदने संख्या निएको २ ७०० ७५० १४५०

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), 

रै्.स. स

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन
यनयज के्षत्र र्ा.पा.

२.१.१.२ मुढा बनाउने तायलम संचालन र्ने पटक ५ २०० २०० २४० ३०० ३२५ १२६५

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), 

रै्.स. स

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), रै्.स. स
र्ा.पा.

२.१.१.३ बासका सजावटका सामग्री बनाउने तायलम संचालन र्ने पटक ५ २०० २०० २४० ३०० ३२५ १२६५

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), 

रै्.स. स

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), रै्.स. स
र्ा.पा.

२.१.१.४ सवोतम यपठो उत्पादन र्ने तथा याकेजीङ र्ने सम्बद्धन्ध तायलम संचालन र्ने पटक ५ २०० २०० २२० २७५ ३०० ११९५

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), 

रै्.स. स

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), रै्.स. स
र्ा.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

२.१.१.५ आरु्यनक फयनगचर बनाउने सम्बद्धन्ध तायलम यदने पटक ५ ४०० ४०० ४०० ४०० ४००

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), 

रै्.स. स

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), रै्.स. स
र्ा.पा.

२.१.१.६ Basic accounting and management सम्बद्धन्ध तायलम संचालन र्ने पटक १० १०० १२० १३० १५० १६० ६६०

उ.बा. सं, 

नुवाकोट  

सहकारी,

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), रै्.स. स
र्ा.पा.

२.१.१.७ उद्यमीका लायर् बजारीकरण सम्बद्धन्ध तायलम संचालन र्ने पटक ५ १०० १२० १३० १५० १६० ६६०

उ.बा. सं, 

नुवाकोट  

सहकारी,

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), रै्.स. स
र्ा.पा.

२.१.२ २.१.२.१
हाल परम्परार्त रुपमा उद्यम संचालन र्रररहेका व्यद्धक्तहरुको पयहचान ( 

यसलाई, फलामका सामग्री यनमागण, बाँसका सामग्री यनमागण आयद  )
पटक १ ३०० ३००

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम )

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), रै्.स. स
र्ा.पा.

बासका सामग्री (डोको, डालो, थुने्स, नाङलो आयद)  बनाउन जाने्न स्थानीि 

व्यद्धक्तहरुलाई क्षमता यवकासका लायर् तायलम यदने
संख्या ३ १५० २०० २२५ ५७५

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम )

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), रै्.स. स
र्ा.पा.

२.१.२.२
परम्परार्त रुपमा फलामका सामग्री उत्पादन र्रररहेका व्यद्धक्तहरुको 

(आरनमा कम र्ने)  क्षमता यवकास तायलम संचालन र्ने
पटक ३ १५० २०० २२५ ५७५

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम )

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), रै्.स. स
र्ा.पा.

२.१.२.३
परम्परार्त रुपमा यसलाई बुनाई र्रररहेका व्यद्धक्तहरुका लायर् क्षमता 

यवकास सम्बद्धन्ध तायलम ( Advance level) संचालन र्ने
पटक ३ २५० २०५ २५० ७०५

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम )

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), रै्.स. स
र्ा.पा.

२.१.३.१
उद्यमी तथा उद्योर् संचालन र्ने चाहने व्यद्धक्तका लायर् आर्ारिूत कम्प्युटर 

सम्बद्धन्ध तयलम संचालन र्ने
पटक ५ २०० ३०० ३२० ३५० ४०० १५७०

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम )

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), रै्.स. स
र्ा.पा.

२.१.४.१
कृयि यवद्यालिमा कृयि उत्पादनलाई गे्रडीङ र्ने तथा प्रसोर्न र्ने सम्बद्धन्ध 

कक्षा  संचालन र्ने
संख्या निएको १ ५० ५० ५० ५० ५० २५०

कृयि ज्ञान केन्द्र, 

नुवाकोट, र्ा.पा.

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन

कृयि यवद्यालि, वडा 

कािागलि

कृयि ज्ञान केन्द्र, 

नुवाकोट, र्ा.पा.

३ ३.१ ३.१.१ ३.१.१.१
र्ाउँपायलकामा उद्योर् स्थापनाका लायर् सम्भाव्यता अध्यिन र्रर उद्योर् 

यवकास िोजना तिार र्ने
संख्या निएको १ १००० १००० र्ा.पा.

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन
र्ा.पा. र्ा.पा.

३.१.२ ३.१.२.१ उद्योर् स्थापना तथा संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन तजुगमा र्रर लारु् र्ने संख्या निएको १ ५० ५० र्ा.पा.
र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन
र्ा.पा. र्ा.पा.

३.१.२.२
सबै प्रकारका उद्यम स्थापना तथा संचालन र्नग आवश्यक पने मापदण्ड 

तिार र्रर लारु् र्ने
संख्या निएको १ ४० ४० र्ा.पा.

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन
र्ा.पा. र्ा.पा.

३.१.२.४ उद्योर् स्थापनामा छुट, सहुयलित यदने सम्बद्धन्ध कािगयवयर् तिार र्रर लारु् र्ने संख्या निएको १ ३० ३० र्ा.पा.
र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन
र्ा.पा. र्ा.पा.

३.२ ३.२.१ ३.२.१.१ औद्योयर्क ग्राम स्थापनाका लायर् जग्गाको व्यवस्थापन र्ने संख्या निएको १ ३० ३० र्ा.पा.
र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन
र्ा.पा. र्ा.पा.

औद्योयर्क ग्रामको स्थापनाका लायर् सम्प््ब्यता अध्यिन तथा डी.पी.आर 

तिार र्ने
संख्या निएको १ १५०० १५०० र्ा.पा.

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन
र्ा.पा. र्ा.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

३.१.२ ३.१.२.१
औद्योयर्क ग्राम स्थलमा आवश्यक आर्ारिूत पूवागर्ार (पहँुच बाटो, पानी, 

यनकास, यवद्िुत सेवा आयद) यवकास र्ने
२०००० २०००० २०००० २०००० ८००००

संघीि सरकार, 

प्रदेश सरकार, 

यवद्िुत 

प्रायर्करण, 

र्ा.पा. यनयज के्षत्र

संघीि सरकार, प्रदेश 

सरकार, यवद्िुत 

प्रायर्करण, र्ा.पा. यनयज 

के्षत्र

संघीि सरकार, 

प्रदेश सरकार, 

यवद्िुत प्रायर्करण, 

र्ा.पा. यनयज के्षत्र

संघीि सरकार, 

प्रदेश सरकार, 

र्ा.पा.

३.१.२.२
उद्योर्का लायर् आवश्यक आरु्यनक मेयसनरी सामग्री खररदमा सहुयलित 

प्रदान र्ने
१००० १००० १००० १००० ४००० र्ाउँपायलका

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), रै्.स. स
र्ा.पा. रै्.स.स.

३.३ ३.३.१ ३.३.१.१
लर्ानी आकयिगत र्नग यवयिन्न सरोकारवाला  (यनयज के्षत्र, सहकारी, सरकारी ) 

बीच  अन्तरयक्रिा कािगक्रम संचालन र्ने
पटक निएको ५ ३० ४० ४५ ५० ६० २२५ र्ा.पा. सहकारी

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन

र्ा.पा.यनयज के्षत्र, 

बैंक, लघुयवत्त, 

सहकारी

र्ा.पा.

३.३.२ ३.३.२.१
सहकारीमा िएको यवत्तीि स्रोतलाई उद्योर् स्थापनामा पररचालन र्नग 

प्रोत्साहन र्ने
१०० १०० १०० १०० १०० ५०० र्ा.पा. सहकारी

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन

र्ा.पा. सहकारी, 

रै्.स.स.
र्ाउँपायलका

३.३.२.२ सहकारीको लर्ानीमा स्थापना िएका उद्योर्लाई यवशेि छुटको व्यवस्था र्ने ५० ५० ५० ५० ५० २५० र्ा.पा.
र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन
र्ा.पा.सहकारी र्ा.पा.सहकारी

३.३.२.३
आरु्यनक प्रयवयर् सहकारी माफग त यित्र्याउने सो का लायर् सहकारीलाई 

सहुयलित यदने
संख्या निएको १००० १००० १००० १००० ४००० र्ा.पा.

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन

र्ा.पा., सहकारी, 

यनयज के्षत्र
र्ा.पा. सहकारी

३.३.३ ३.३.३.१
साना तथा घरेलु उद्यम स्थापनामा आमा समुह, मयहला समूह, िुवा समूह 

(क्लब) लाई प्रोत्साहन र्नग कािगक्रम संचालन र्ने
पटक निएको १० १२० १२५ १३० १३५ १४० ६५० र्ा.पा.

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन

र्ा.पा. सहकारी, 

रै्.स.सं,

र्ा.पा. सहकारी, 

रै्.स.सं,

३.४ ३.४.१ ३.४.१.१
उद्योर् तथा व्यवसािको सुरक्षाको प्रत्यािूयतका लायर् सुरक्षा यनकाि संर् 

पहल र्ने
५० ४० ३० १२०

संयघि सरकार, 

र्ाउँपायलका

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन
र्ा.पा. संघीि सरकार

र्ा.पा. संघीि 

सरकार

३.४.२ ३.४.२.१ उद्योर् व्यवसािको लर्ानी सुरयक्षत र्नग यवमा सम्बद्धन्ध छलफल र्ने संख्या निएको ५ २५ २५ २५ २५ २५ १२५
र्ा.पा. यवमा 

कम्पनीहरु

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन
यवमा कम्पनीहरु र्ा.पा.

३.४.२.२ उद्योर्लाई यवमा र्राउन प्रोत्साहन र्ने ५०० ५०० ५०० ५०० १५००
र्ा.पा. यवमा 

कम्पनीहरु

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन
यवमा कम्पनीहरु र्ा.पा.

४ ४.१ ४.१.१ ४.१.१.१ एक र्ाउँ एक उत्पादन सम्बद्धन्ध अध्यिन र्ने संख्या निएको १ ५०० ५०० र्ा.पा.
र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन
र्ा.पा. र्ा.पा.

४.१.२ ४.१.२.१
उत्पायदत सामग्रीको रु्णस्तर पररक्षणका लायर् यवयिन्न यनकाि संर् समन्वि 

र्ने
१ ३०० २०० ५०० र्ा.पा.

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन
र्ा.पा. र्ा.पा.

४.१.२.२ उत्पायदत सामग्रीको ब्रान्ड यनमागण र्नग पहल र्ने संख्या निएको १ ५०० ५०० र्ा.पा.
र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन
र्ा.पा. र्ा.पा.

यनियमत अनुर्मन  तथा मुल्यांकन र्ने  (वायिगक रुपमा) संख्या निएको ५ २० ५० ५० ५० १७० र्ा.पा.
र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन

र्ा.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), रै्.स. स

उ.बा.सं, नुवाकोट, 

र्ा.पा. प्रदेश 

सरकार

जम्मा बजेट १९५५१ ६५००१ ५५९७१ ७५०५२ ६०२५२ २७०८२०



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

 श्रम तथा रोजगारी

1 १.१ १.१.१ १.१.१.१
र्ाउँपायलकाका रोजर्ार तथा बेरोजर्ार व्यद्धक्तहरुको सिेक्षण र्रर अयिलेख 

तिार र्ने
पटक निएको 1 1000 1000 र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा रै्.स.स. र्ा.पा.

१.१.१.२
र्ाउँपायलकाका रोजर्ार तथा बेरोजर्ार व्यद्धक्तहरुको सिेक्षण र्रर अयिलेख 

यनियमत अध्यावयर्क र्नग सफ्टवेिरको प्रिोर् र्ने
संख्या निएको 1 1000 1000 र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा र्ा.पा.

१.१.१.३
स्थानीि रोजर्ार तथा  बेरोजर्ारको दताग र्ने सम्बन्धमा वडा माफग त 

स्थानीिलाई जानकारी र्राउने
संख्या निएको 50 50 50 50 200 र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा र्ा.पा.

१.१.१.४ रै्रसरकारी संस्थामा रोजर्ारीमा  स्थानीि िुवालाई  प्राथयमकता यदने

१.१.२ १.१.२.१ श्रम बैंकको स्थापना र्ने संख्या निएको 1 50 50 50 50 50 250

र्ा.पा. 

प्रर्ानमन्त्री 

रोजर्ार 

कािगक्रम

र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा र्ा.पा.

१.१.२.२ मानव स्रोत यवकास िोजना तिार र्ने संख्या निएको १ १५०० १५०० र्ा.पा. िोजना  प्रयतवेदन र्ा.पा र्ा.पा.

१.१.२.२ रोजर्ार सेवा केन्द्र संचालन र्ने संख्या 1 १ २६५ २६८ २७० २७५ २८५ १३६३

र्ा.पा., िुवा 

रोजर्ारीका 

लायर् रुपान्तरण 

पहल पररिोजना

र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा र्ा.पा.

१.१.२.३
रोजर्ार सेवा केन्द्र सुदृढीकरण र्ने (कम्प्युटर, फयनगचर, क्यामरा तथा अन्य 

यवद्िुतीि उपकरण खररद)
३०० २० २० २० २० ३८०

र्ा.पा., िुवा 

रोजर्ारीका 

लायर् रुपान्तरण 

पहल पररिोजना

र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा र्ा.पा.

१.२ १.२.१ १.२.१.१
स्थानीि स्तरमा रोजर्ारी यसजगना र्ने २ जना उद्यमीलाई सम्मान र्ने (वायिगक 

रुपमा )
संख्या निएको ८ १०० १०० १०० १०० १०० ५०० र्ा.पा. रै्.स.स. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा र्ा.पा.

१.२.१.२
स्वरोजर्ारका लायर् स्थानीि िुवालाई प्रस्तावको आर्ारमा सहिोर् र्नग 

अध्यक्षसंर् रोजर्ार कािगक्रम संचालन र्ने
संख्या निएको १ २००० २००० र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा र्ा.पा.

बैदेयशक रोजर्ारीबाट फकेका व्यद्धक्तलाई आिमुलक के्षत्रमा लर्ाउन र्नग 

यवत्तीि साक्षरता किगक्रम संचालन र्ने
पटक निएको ४ ७५ ७५ ७५ ७५ ३०० र्ा.पा. रै्.स.स. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन रै् स.स. र्ा.पा.

2 २.१ २.१.१ २.१.१.१ मार्का आर्ारमा तायलम  (वायिगक २ प्रकारका तायलम) संचालन र्ने पटक ५ १००० १००० १००० १००० १००० ५०००
र्ा.पा.( मेड्पा 

कािगक्रम)
र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा र्ा.पा.

२.१.१.२
वायिगक रुपमा २ जनालाई आरु्यनक यसप मुलक  तायलम यलन पायलका बायहर 

पठाउन सहिोर् र्ने
संख्या निएको ८ ५०० ५०० ५०० ५०० २०००

र्ा.पा.  संयघि 

सरकार, प्रदेश 

सरकार

र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा र्ा.पा.

२.२ २.२.१ २.२.१.१ यसप प्रमाणीकरण र्नग वायिगक रुपमा कािगक्रम संचालन र्ने पटक निएको ४ १५० १५० १५० १५० ६०० र्ा.पा. रै्.स.स. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन रै्.स.स. CTEVT र्ा.पा.

3 ३.१ ३.१.१ ३.१.१.१
अनौपचाररक के्षत्रमा काम र्ने श्रयमकको यनियमत िुक्तानी तथा समान 

यालाका तथा यवििमा समि समिमा अन्तरयक्रिा तथा छलफल  र्ने
पटक निएको ४ १०० १०० १०० १०० ४०० र्ा.पा. रै्.स.स. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन रै्.स.स. र्ा.पा.

३.१.४ ३.१.४.१ बाल अयर्कार सम्बद्धन्ध सचेतानामुलक कािगक्रम संचालन र्ररनेछ पटक ५ ८० ८० ८० ८० ८० ४०० र्ा.पा. रै्.स.स. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन रै्.स.स. र्ा.पा.

३.१.५ ३.१.४.२ बाल श्रम यवरुिठाउँ ठाउमा जानकारीमुलक होयडिंङ बोडग राखे्न संख्या निएको १० १०० १०० १०० १०० ४०० र्ा.पा. रै्.स.स. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन रै्.स.स. र्ा.पा.

३.१.५.१ मजदुर पेन्सन कािगक्रमका लायर् कोि स्थापना तथा संचालन र्ररनेछ संख्या निएको १ २००० २०० २०० २०० २६००
र्ा.पा. प्रदेश 

सरकार
र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा र्ा.पा.

३.१.५.२ मजदुर पेन्सन सम्बद्धन्ध कािगयवयर् तिार र्री लारु् र्ने संख्या निएको १ ५० ५० र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा र्ा.पा.

जम्मा बजेट ५६९० १७९८६ ५३९० ५४०० ५४२० ३९८८६
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२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

पयाटन

१ १.१. १.१.१ १.१.१.१ पिगटन रु्रुिोजना तिार र्ने । संख्या निएको १ १००० १००० र्ाउँपायलका पिगटन रु्रुिोजना  र्ाउँपायलका र्ाउँपायलका

१.१.१.२ र्ाउँपायलकामा िएका यवयिन्न आकिगणहरू पयहचान तथा सुची तिार र्ने । संख्या निएको १ १०० १०० र्ाउँपायलका प्रयतवेदन  र्ाउँपायलका, वडा र्ाउँपायलका

१.१.१.३
र्ाउँपायलकामा िएका यवयिन्न आकिगणहरूको बारेमा ब्रोसर, पची, पुद्धस्तका 

तिार पारी प्रचार प्रसार र्ने।
संख्या निएको १ २०० ५० ५० ५० ५० ४००  र्ाउँपायलका र्ाउँपायलका पार्श्गयचत्र  र्ाउँपायलका, वडा र्ाउँपायलका

१.२ १.१.२ १.१.२.१ र्ाउँपायलकाको आकिगणहरूको प्रोमोशण यियडिो बनाउने संख्या निएको १ २०० २००
यनयज के्षत्र,  

र्ाउँपायलका

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन

यनयज के्षत्र,  

र्ाउँपायलका

र्ाउँपायलका, वडा 

कािागलि

१.१.३ १.१.३.१ र्ाउँपायलकामा हरेक बिग पिगटन मेला मनाउने संख्या निएको १ १००० ८०० ८०० ८०० ८०० ४२००
यनयज के्षत्र,  

र्ाउँपायलका

र्ाउँपायलकाको वायिगक 

प्रयतवेदन

यनयज के्षत्र,  

र्ाउँपायलका

र्ाउँपायलका, वडा 

कािागलि

१.१.४ १.१.४.१
र्ायमगक पिगटकहरूलार्ग ध्यानमा राद्धख र्ायमगक पिगटनका उपजहरूको 

यवकास र्री प्रचार प्रसार र्ने
संख्या निएको १ ५० ५० १००

यनयज के्षत्र,  

र्ाउँपायलका
िात्रा कािगक्रम यनयज के्षत्र र्ाउँपायलका

१.१.५ १.१.५.१ पदमार्ग यनमागण र्ने यक.मी निएको १ २००० २००० र्ाउँपायलका पदमार्ग यनमागण र्ाउँपायलका
यनयज के्षत्र,  

र्ाउँपायलका

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१
पिगटन के्षत्रमा सावगजयनक-यनजी-सहकारी साझेदारी प्रवगिन र प्रत्यक्ष 

वैदेयशक लर्ानी आकयिगत र्नग समे्मलन कािगक्रमको आिोजना र्ने  ।
संख्या निएको २ १००० १०००  र्ाउँपायलका समे्मलन कािगक्रम

यनयज के्षत्र,  

र्ाउँपायलका,वडा

यनयज के्षत्र,  

र्ाउँपायलका

२.१.२ २.१.१.२

पिगटन तथा उद्यम व्यवसाि र्नग टोल यवकास संस्था माफग त क्षमता यवकास 

प्रयवयर् हस्तान्तरण, यवयत्ति पहँुच र बजारीकरणका कािगक्रमहरु सञ्चालन र्ने 

 ।

संख्या निएको २ ५०  र्ाउँपायलका
यनयज के्षत्र,  

र्ाउँपायलका
 र्ाउँपायलका

२.१.२ २.१.२.१

पिगटन पूवागर्ार यवकासमा प्रदेश, र्ा.पा.  यनजी के्षत्र र समुदािको लर्ानीका 

लायर् साझेदारी मोडल यवकास र्नगका लायर् यवशेि कािगक्रम ( बैठक, 

कािगशाला) र्ने ।

संख्या निएको २ १५० १५० र्ाउँपायलका
कािगक्रम  (वैठक, 

कािगशाला)

यनयज के्षत्र,  

र्ाउँपायलका, वडा
र्ाउँपायलका

२.२ २.२.१ २.२.१.१
पिगटकीि र्न्तव्य स्थलको पयहचान, यवकास तथा यवयवर्ीकरण र्नग यनजी 

के्षत्रसँर् सहकािग र्नग कािगशाला, र्ोयि, बैठक र्ने ।
संख्या निएको २ १५० १५० र्ाउँपायलका

कािगशाला, र्ोयि, बैठक 

र्रेको हुनेछ

यनयज के्षत्र,  

र्ाउँपायलका, वडा
र्ाउँपायलका

२.२.१.२

घ्याङस्वरा पिगटकीि के्षत्र, कयपलेर्श्र महादेव मद्धन्दर, चमेरो रु्फा ,ब्रहम के्षत्र 

पञ्चकन्या मद्धन्दर लर्ाितका पिगटकीि के्षत्रलाई थप प्रिाकारी बनाई  

सञ्चालन र्ररनुका साथै यड पी आर अनुसार बाँकी काम िथागयसग्र  कािागन्विन 

र्ने।

संख्या निएको २ ५०० ५०० र्ाउँपायलका
घ्याङस्वरा पिगटकीि के्षत्र 

यवकास

यनयज के्षत्र,  

र्ाउँपायलका
र्ाउँपायलका

२.२.१.३
िस र्ाउँपायलकाको पिगटन के्षत्रमा यवयिन्न कारणले परेको प्रिावको अध्यिन 

र्री पुनरुत्थान लर्ाित दीर्ो पिगटनका कािगक्रमहरु कािागन्विन र्ने ।
संख्या निएको २ ५०० १०० १०० ५० ७५० र्ाउँपायलका

यनयज के्षत्र,  

र्ाउँपायलका
र्ाउँपायलका
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२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

२.२.२ २.२.२.१ र्ाउँपयलकाको प्रवेश नयजक पिगटन सुचना केन्द्रको यनमागण संख्या निएको २ ८०० ८०० र्ाउँपायलका
पिगटन सुचना केन्द्रको 

यनमागण
र्ाउँपायलका र्ाउँपायलका

२.२.२.२ Database Management System को यवकास संख्या निएको २ १५० १५० र्ाउँपायलका

Database 

Management 

Systemको यवकास

र्ाउँपायलका र्ाउँपायलका

२.२.३ २.२.३.१ पिगटन जनशद्धक्तको अनुसन्धान संख्या निएको २ १०० १०० र्ाउँपायलका  अनुसन्धान प्रयतवेदन र्ाउँपायलका र्ाउँपायलका

२.२.३.२ घरवास तायलम कािगक्रम संचालन संख्या निएको २ १०० १००
यनयज के्षत्र,  

र्ाउँपायलका
घरवासको यवकास

यनयज के्षत्र,  

र्ाउँपायलका
र्ाउँपायलका

२.२.३.३ कूक तथा वेटर तायलम संख्या निएको २ १०० १०० १०० ३०० यनयज के्षत्र
जनशद्धक्तको यवकास 

हुनेछ
यनयज के्षत्र र्ाउँपायलका

२.२.३.४ पथप्रदशगक तायलम संख्या निएको २ १०० १०० १०० ३०० यनयज के्षत्र
जनशद्धक्तको यवकास 

हुहनेछ
यनयज के्षत्र र्ाउँपायलका

२.२.४ २.२.४.१
पिगटकीि सम्पदा र पिगटन स्थलहरूको पहँुच पूवागर्ारको अनुशन्धान तथा 

यड.पी. आर तिार
संख्या निएको २ १००० १००० र्ाउँपायलका

यड.पी. आर तिार िएको 

हुनेछ
र्ाउँपायलका र्ाउँपायलका

२.२.४.२ पिगटकीि सम्पदा र पिगटन स्थलहरूमा पहँुचिोग्य पूवागर्ार यनमागण यक.मी निएको २ १०००० १०००० १०००० ३०००० र्ाउँपायलका पहँुच यनमागण िएको हुनेछ र्ाउँपायलका र्ाउँपायलका

३ ३.१ ३.१.१ ३.१.१.१
स्थानीि स्रोत र सार्न प्रिोर् र्री पिगटन कोशेली तिार पानग आवश्यक 

तायलम कािगक्रम
संख्या निएको ३ १०० १०० १०० १०० १०० ५००

र्ाउँपायलका, 

यनयज के्षत्र

जनशद्धक्तको यवकास 

हुनेछ
र्ाउँपायलका र्ाउँपायलका

३.१.१.२ कोशेली बनाउने कारखाना संचालन संख्या निएको ३ ५००० ५०००
र्ाउँपायलका, 

यनयज के्षत्र
कोशेली घरको यनमागण

यनयज के्षत्र,  

र्ाउँपायलका
र्ाउँपायलका

३.१.१.३ कोशेली घरको यनमागण संख्या निएको ३ २००० २०००
र्ाउँपायलका, 

यनयज के्षत्र
कोशेली घरको यनमागण

यनयज के्षत्र,  

र्ाउँपायलका
र्ाउँपायलका

जम्मा बजेट ५००० ९८५० १३७५० ११०५० ११२०० ५०८००
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२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

 षिक्षा

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१ पाँच विे र्ा.पा यशक्षा िोजना यनमागण र्रर कािागन्विन र्ने संख्या निएको ५०० ५०० न.पा.

१ १.१.१.२
शैयक्षक प्रयतस्पर्ागको वातावरण यसजगना र्नग नू्यनतम रु्णस्तरको मापदण्ड 

यनर्ागरण र्ने
निएको ३०० ३०० न.पा., प्रदेश,संघ

१ १.१.१.३ यशक्षा ऐन यनमागण र्रर कािागन्विनमा ल्याउने निएको ५०० ५०० न.पा., प्रदेश,संघ

१ १.१.१.४
रायकोि बाट सुयवर्ा उपिोर् र्ने नार्ररकले यनजका सन्तानलार्ग 

सामुदायिक यवद्यालिमा अध्यिन र्राउनुपने नीयत लार्ग कािागन्विनमा लगे्न
निएको ५० ५० ३० २० २० १७०

प्रदेश, र्ा.पा.  र 

नीयज के्षत्र
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

१ १.१.२ १.१.२.१

हरेक यवद्यालिमा रहेका बालयवकास केन्द्रहरूलार्ग नमूनाको रूपमा 

सञ्चालन र्नग रु्णस्तरको मापदण्ड अनुरूपका यसकार्ग सामाग्रीहरूको 

व्यवस्थापन र्ने

५०० ५०० २०० २०० २०० १६००
प्रदेश, र्ा.पा.  र 

नीयज के्षत्र

रु्णस्तरीि यसकार्ग 

सामाग्रीहरूको उपलब्धता
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

१ १.१.२.२ मने्टर्श्री यशक्षा यवयर् सयहत बालयवकास केन्द्र व्यवस्थापन संख्या सुर्ार र्नुगपने २०० २०० १०० १०० १०० ७००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र
बालमैत्री यशक्षा र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

१ १.१.२.३ बाल यवकास कक्षामा Fun Corner को स्थापना र्री संचालन संख्या निएको २०० २०० १०० १०० १०० ७००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

बालयवकास कक्षामा Fun 

Corner को स्थापना
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

१ १.२ १.२.२ १.२.२.४
प्राथयमक तहका यवदिाथी साथै बाल यवकास केन्द्रका यवदिाथीहरू लार्ग 

पोिण िुक्त यदवा खाजा यनियमत रूपमा उपलब्ध र्राउने
३००० ३००० ३००० ३००० ३००० १५०००

संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

यनियमत यदवा खाजा 

उपलब्ध
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

१ १.२.२.५ यवद्यालि यदवा खाजाको लायर् छुटै्ट जनशद्धक्त १००० १००० १००० १००० १००० ५०००
प्रदेश, र्ा.पा.  र 

नीयज के्षत्र
जनशद्धक्त व्यवस्थापन र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

१ १.२.२.६
साक्षरता, यदवाखाजा कािगक्रमका लायर् यवयिन््न रै्र सरकारी संघ संस्थासँर् 

साझेदारीमा कािगक्रम सञ्चालन र्ने
१००० १००० १००० १००० १००० ५०००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र
र्ा.पा. प्रयतवेदन

र्ा.पा., यशक्षा शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा.

१ १.२.२.७ बालबायलकाको नेतृत्व क्षमता यवकासका लायर् बालक्लव र्ठन तथा पररचालन २००० २००० १००० १००० १००० ७०००
प्रदेश, र्ा.पा.  र 

नीयज के्षत्र

बालक्लव र्ठन तथा 

पररचालन
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

१ १.२.२.८ बाल यवकास कक्षा सञ्चालन र्ने यशक्षकहरूलार्ग  मने्टर्श्री तायलम ५०० ५०० ३०० ३०० ३०० १९००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

मने्टर्श्री तायलम प्राप्त 

यशक्षकहरू

र्ा.पा., यशक्षा शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा.

१ १.२.३ १.२.३.१
यबयिन्न कयठनार्का कारण यवद्यालिको पहँुचमा निएका  यवचैमा यवद्यालि 

छाडेका बालबायलकाहरुको पयहचान र्ने
५०० ५०० १०० १०० १०० १३००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

 यवचैमा यवद्यालि छाडेका 

बालबायलकाहरुको 

पयहचान

र्ा.पा., यशक्षा शाखा, 

नीयज के्षत्र
र्ा.पा.

१ १.२.५ १.२.५.१ यनशुल्क पाठ्यपुस्तक यवतरणलार्ग प्रिावकारी रूपमा अयघ बढाउने १००० १००० ५०० ५०० ५०० ३५००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

यनशुल्क पाठ्यपुस्तक 

यवतरण

र्ा.पा., यशक्षा शाखा, 

नीयज के्षत्र
र्ा.पा.

१ १.२.७ १.२.७.१
ग्रायमण के्षत्रका यसमान्तकृत बालवायलकाको लायर् छात्रावास यनमागण तथा 

संचालन लाई यनरन्तरता
६००० ६००० ४००० २००० २००० २००००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

छात्रावास यनमागण तथा 

संचालन

र्ा.पा., यशक्षा शाखा, 

नीयज के्षत्र
र्ा.पा.

१ १.३ १.३.३ १.३.३.१
माध्ययमक तह उतीणग र्ने दयलत यवद्याथीहरूलार्ग उच््च यशक्षाको लायर् 

छात्रवृयत प्रदान र्ने
२००० २००० २००० २००० २००० १०००० प्रदेश र र्ा.पा.

दयलत यवद्याथीको 

यशक्षामा पहँुच

र्ा.पा., यशक्षा शाखा, 

नीयज के्षत्र
र्ा.पा.

१ १.३.४ १.३.४.१ वैज्ञायनक परीक्षा प्रणाली लारु् र्ने ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

वैज्ञायनक परीक्षा प्रणाली 

लारु्

र्ा.पा., यशक्षा शाखा, 

नीयज के्षत्र
र्ा.पा.

१ १.३.५ १.३.५.१ जेहेन्दार, अयत यवपन्न, अपाङर् यवद्याथीहरूको लायर् छात्रवृयत्त प्रदान र्ने १२०० १२०० १२०० १२०० १२०० ६०००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र
यवद्याथीको यशक्षामा पहँुच

र्ा.पा., यशक्षा शाखा, 

नीयज के्षत्र
र्ा.पा.

१ १.३.५.२
उतृ्कष्ट नयतजा हायसल र्रेका यवद्यालि, प्रर्ानाध्यापक तथा यविि 

यशक्षकहरुलाई यनरन्तर रूपमा पुरसृ्कत र्ने
५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र
र्ा.पा. प्रयतवेदन

र्ा.पा., यशक्षा शाखा, 

नीयज के्षत्र
र्ा.पा.

१ १.३.५.३
आर्ारिुत यशक्षा उतीणाग परीक्षामा ३.२  र सो िन्दा मायथ GPA प्राप्त र्ने 

यवर्ाथीहरूलार्ग पुरसृ्कत र्ने
३०० ३०० ३०० ३०० ३०० १५००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र
र्ा.पा. प्रयतवेदन

र्ा.पा., यशक्षा शाखा, 

नीयज के्षत्र
र्ा.पा.

१ १.४ १.४.१ १.४.१.१
आर्ारिुत र माध्ययमक यवद्यालि व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको लायर् 

अनुदानको व्यवस्था
२००० २००० २००० २००० २००० १००००

प्रदेश, र्ा.पा.  र 

नीयज के्षत्र
अनुदानको व्यवस्था र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

१ १.५ १.५.१ १.५.१.१ शैयक्षक भ्रमण १००० १००० १००० १००० १००० ५०००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र
शैयक्षक भ्रमण

र्ा.पा., यशक्षा शाखा, 

नीयज के्षत्र
र्ा.पा.

१ १.५.१.२
र्ाँउपायलका स्तरीि शैयक्षक तथा यवज्ञान प्रदशगनी र्रर यवद्याथीहरूको 

प्रयतस्पर्ागत्मक क्षमताको यवकास र्ने
१००० १००० १००० १००० १००० ५०००

प्रदेश, र्ा.पा.  र 

नीयज के्षत्र
अनुदानको व्यवस्था र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

५ १.५.१.२
यशक्षा िुवा तथा खेलखुदसंर् सम्बद्धन्धत कािगक्रम संचालन र्दाग सरकारी, रै्र 

सरकारी र यनयज संस्थाहरु संर् सहकािग र्ने
२०० २०० २०० २०० २०० १०००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

सरकारी, रै्र सरकारी र 

यनयज संस्थाहरु संर् 

सहकािग

र्ा.पा., यशक्षा शाखा, 

नीयज के्षत्र
र्ा.पा.

१ १.५.१.३
नर्रस्तरीि र यवद्यालि स्तरीि अयतररक्त यक्रिाकलाप तथा  संचालन र्नग 

नर्द तथा वसु्तर्त सहिोर् उपलब्ध र्राउने ।
५००० ५००० ५००० ५००० ५००० २५०००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

नर्द तथा वसु्तर्त 

सहिोर् उपलब्ध

र्ा.पा., यशक्षा शाखा, 

नीयज के्षत्र
र्ा.पा.

५ १.५.१.४ यशक्षक तथा यवद्याथीको लायर् अयतररक्त क्याक्लाप सञ्चालन २००० २००० २००० २००० २००० १००००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

अयतररक्त क्याक्लाप 

सञ्चालन

र्ा.पा., यशक्षा शाखा, 

नीयज के्षत्र
र्ा.पा.

१ १.५.१.४
पायलकास्तरीि खेलकुद प्रयतिोयर्ताहरु संचालनका लायर् नर्द तथा वसु्तर्त 

सहिोर् प्रदान र्ने
१००० १००० १००० १००० १००० ५०००

प्रदेश, र्ा.पा.  र 

नीयज के्षत्र

नर्रस्तरीि खेलकुद 

प्रयतिोयर्ताहरु संचालन
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

१ १.५.१.५
यवद्यालिस्तरीि खेलकुद प्रयतिोयर्ताहरु संचालनका लायर् नर्द तथा वसु्तर्त 

सहिोर् प्रदान र्ने
५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

यवदिालिस्तरीि खेलकुद 

प्रयतिोयर्ताहरु संचालन

र्ा.पा., यशक्षा शाखा, 

नीयज के्षत्र
र्ा.पा.

१ १.५.२ १.५.२.१ माध्ययमक यवद्यालिमा स्काउटको प्रिावकारी व्यवस्थापन ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० १५००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

स्काउटको प्रिावकारी 

व्यवस्थापन

र्ा.पा., यशक्षा शाखा, 

नीयज के्षत्र
र्ा.पा.

१ १.५.३ १.५.३.१ स्थायनि पाठ्यक्रम यनमागण र्रर यवद्यालिमा िसको अयनवािग उपिोर् र्ने १०० १०० १०० १०० १०० ५००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

स्थायनि पाठ्यक्रमको 

अयनवािग उपिोर्
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

१.५.६ १.५.६.१ यवर्ाथीहरूलार्ग औद्योयर्क के्षत्र भ्रमणको व्यवस्था र्ने ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० १५००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

यवर्ाथीहरूको औद्योयर्क 

के्षत्र भ्रमण

यशक्षा शाखा, 

यवद्यालि
र्ा.पा.

१.५.६.२ यवर्ाथीहरूलार्ग यवयिन्न व्यवसायिक फमगहरू  भ्रमणको व्यवस्था र्ने ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० १५००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

यवर्ाथीहरूको यवयिन्न 

व्यवसायिक फमगहरू 

भ्रमण

यशक्षा शाखा, 

यवद्यालि
र्ा.पा.

१.५.७ १.५.७.१ नृत्य, संयर्त र खेलकुदको घुद्धम्त यशक्षकको व्यवस्था १०० १०० १०० १०० १०० ५००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

घुम्ती यशक्षक बाट नृत्य, 

संयर्त तथा खेलकुद 

प्रयशक्षण

र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

१ १.६ १.६.१ १.६.१.१
यवर्ाथीहरूलार्ग सकरात्मक सोच यतर उते्प्रररत र्नग समि अन्तरालमा 

Psycho-Socio Counselling र्ने
१०० १०० १०० १०० १०० ५००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

यवर्ाथीहरू सकरात्मक 

सोच यतर उते्प्रररत
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

१ १.६.२ १.६.२.१ साक्षरता र यनरन्तर यशक्षा कािगक्रम संचालन ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० १५००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र
साक्षरतामा वृद्रयर् र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

१ १.७ १.७.१ १.७.१.१ यवद्यालि वायटका यनमागण १००० १००० १००० १००० १००० ५०००
प्रदेश,र्ा.पा.  र 

नीयज के्षत्र
यवद्यालि वायटका यनमागण र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

१ १.७.१.२ "Clean School Green School" कािगक्रमको लायर् वृक्षारोपण २०० २०० २०० २०० २०० १०००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

सफा र हररिाली िुक्त 

यवद्यालि
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

१ १.७.२ १.७.२.१ छात्राहरूको लायर् रु्णस्तरीि स्यायनटरी याड यवतरण र्ने १००० १००० १००० १००० १००० ५०००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

छात्राहरूले रु्णस्तरीि 

स्यायनटरी याड प्राप्त
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१ प्रायवयर्क तथा व्यवसायिक यशक्षालि स्थापना १०००० १०००० १०००० ३००००
प्रदेश,र्ा.पा.  र 

नीयज के्षत्र

प्रायवयर्क तथा 

व्यवसायिक यशक्षालि 

स्थापना

र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

२.१.१.२ प्रायवयर्क यशक्षक दरबन्दी यसजगना ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० २५०००
प्रदेश,र्ा.पा.  र 

नीयज के्षत्र

प्रायवयर्क यशक्षक 

व्यवस्थापन
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

२.१.१.३
समािोजनबाट खाली िएका र र्ाँउपायलकाको बीच िार्मा रहेका 

यवद्यालिलाई प्रायवयर्क यशक्षाको रुपमा यवकास र्नग सम्भाव्यता अध्यिन
५००० ५००० १००००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

सम्भाव्यता अध्यिन 

प्रयतवेदन
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

२.१.१.४

 र्ाँउपायलका यित्र स्थानीि बसोबास र्ने र सामुदायिक यवद्यालि तथा 

प्रायवयर्क यशक्षा अध्यिन र्ने छात्रछात्राहरुलाई प्रायवयर्क यशक्षा छात्रवृयत्त 

प्रदान र्ने कािगक्रमलाई यनरन्तरता यदने।

१००० १००० १००० १००० १००० ५०००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

प्रायवयर्क यशक्षा छात्रवृयत्त  

यनरन्तरता
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

२.१.३ २.१.३.५
एक यवद्यालि एक उद्यम कािगक्रम सञ्चालन र्रर यवर्ाथीहरूमा अथोपाजगन 

सीप यवकास र्ने
१००० १००० १००० १००० १००० ५०००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

यवर्ाथीहरूमा अथोपाजगन 

सीप यवकास
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

३ ३.१ ३.१.१ ३.१.१.१
यवद्यालिमा आवश्यक्ता अनुरूप प्रयतक्षालि, आराम कक्ष, यमयटंर् हल यनमागण

र्ने
१०००० १०००० १०००० १०००० १०००० ५००००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

आवश्यक्ता अनुरूप 

प्रयतक्षालि, आराम कक्ष, 

यमयटंर् हल यनमागण

र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

३.१.१.२ यशक्षकहरूको लायर् यकताब, झोला र पररचि पत्रको  व्यवस्था र्ने ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

यशक्षकहरूको लायर् 

यकताब, झोला र पररचि 

पत्रको  व्यवस्था

र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

३.१.२ ३.१.२.१ एक यवद्यालि एक यवज्ञान प्रिोर्शाला ६००० ६००० ३००० २००० २००० १९०००
प्रदेश, र्ा.पा.  र 

नीयज के्षत्र

 यवद्यालिमा  यवज्ञान 

प्रिोर्शाला व्यवस्थापन
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

३.१.३ ३.१.३.१ यवद्यालिमा अपांर् मैत्री, छात्रामैत्री र यसकाई मैत्री िौयतक संरचना यनमागण ५००० ५००० ३००० २००० १००० १६०००
प्रदेश, र्ा.पा.  र 

नीयज के्षत्र

यवद्यालिमा  अपांर् मैत्री, 

छात्रामैत्री  र यसकाई मैत्री 

िौयतक संरचना

र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

३.१.३.२  सामुदायिक यसकार्ग केन्द्र स्थापना ५००० ५००० १००००
प्रदेश, र्ा.पा.  र 

नीयज के्षत्र
सामुदायिक यसकार्ग केन्द्र र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

३.२ ३.२.१ ३.२.१.१
यवदिालिलार्ग प्रयवयर्मैत्री बनाउनको लायर् सबै सामुदायिक यवद्यालिमा 

Fast Speed Internet को व्यवस्था र्ने
१००० १००० ५०० ५०० ५०० ३५००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र
प्रयवयर्मैत्री यवदिालि र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

३.२.३ ३.२.३.१ सुचना तथा संचार प्रयवयर् जडान १००० १००० ५०० ५०० ५०० ३५००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र
प्रयवयर्मैत्री यवदिालि र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

४ ४.१ ४.१.१ ४.१.१.१

यवद्यालिमा रहेको यवििर्त यशक्षक दरवन्दी अिावलाई कम र्नग र्यणत , 

यवज्ञान र अंगे्रजी यविि यशक्षण र्ने स्विमंसेवक यशक्षकको व्यवस्थाको लायर् 

सम्बद्धन्धत रै्.स.स सँर् समन्वि र सहकािग र्ने

१०० १०० १०० १०० १०० ५००
प्रदेश, र्ा.पा.  र 

नीयज के्षत्र

यवििर्त यशक्षकको 

व्यवस्थापन
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

४.१.२ ४.१.२.१
यवद्याथी संख्याका आर्ारमा यशक्षक तथा कमगचारीहरूको दरवन्दी यमलान 

तथा समािोजन  र्ने
२०० २०० २०० २०० २०० १०००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

यवद्याथी यशक्षक अनुपात 

यमलान तथा समािोजन
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

४.१.२.३

र्ाउँपायलका अन्तर्गतका यवयिन्न सामुदायिक यवद्यालिहरूको मौजुदा यशक्षक 

संख्या र आवश्यकता बमोयजम  स्विमंसेवक यशक्षकको व्यवस्थापन लार्ग 

यनरन्तरता यदने

२०० २०० २०० २०० २०० १०००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

स्विंम सेवक यशक्षक 

दरबन्दी  तथा पोशाक 

व्यवस्थापन

र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

४.१.२.४ नृत्य, संर्ीत , खेलकुद  यवििका घुम्ती यशक्षाको व्यवस्थापन र्ने २६० ५२० ७८० ७८० २३४०
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र
र्ा.पा. प्रयतवेदन र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

४.१.३ ४.१.३.१ स्विंम सेवक यशक्षक दरबन्दी  तथा पोशाक ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० १५००
प्रदेश, र्ा.पा.  र 

नीयज के्षत्र
र्ा.पा. यशक्षा प्रयतवेदन र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

४.२ ४.२.१ ४.२.१.१
यवदिालि व्यवस्थापन सयमयत, प्रर्ानाध्यापक, यशक्षक एंव अयििावक 

संघका पदायर्कारीहरुको लायर् क्षमता अयिवृद्धि कािगक्रम
२०० २०० २०० २०० २०० १०००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

नयवन्तम यशक्षण यवयर् 

प्रिोर्
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

४.२.१ ४.२.१.२ नयवनतम यशक्षण यवयर् तथा यसप यवकास तायलम सञ्चालन २०० २०० २०० २०० २०० १०००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

यशक्षकहरूको क्षमता 

अयिवृद्धि
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

४.२.२.१
यशक्षकमा अनुिव साटासाट तथा क्षमता अयिवृद्धिको लायर् Teacher 

Exchange Program सञ्चालन
१००० १००० १००० १००० १००० ५०००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

प्रर्ानाध्यापकहरूको  

अन्तर यजल्ला अवलोकन 

भ्रमण

र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

४.२.२.२

प्रर्ानाध्यापकहरूको नेतृत्व क्षमता यवकास तथा संस्थार्त क्षमता यवकासको 

लायर् यजल्ला तथा अन्तर यजल्ला स्तरमा अवलोकन भ्रमणको व्यवस्थामा 

यनरन्तरता

५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र
अनुिव आदान प्रदान र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

४.२.२.३
र्ा.पा यित्र राम्रो अभ्यास र्रेका यवद्यालिहरूको अवलोकन र्री अनुिव 

आदान प्रदान र्ने कािगक्रम संचालन
५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५००

प्रदेश, र्ा.पा.  र 

नीयज के्षत्र
र्ा.पा. यशक्षा प्रयतवेदन र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

४.२.३ ४.२.३.१
यशक्षण यसकाई यक्रिाकलापलार् प्रयवयर्मैत्री बनाउन यवद्यालिहरुलाई 

प्रयवयर्का सामाग्रीहरु उपलब्ध र्राउने
५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

यशक्षकहरूको क्षमता 

अयिवृद्धि
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

४.२.३.२
यशक्षकहरूको क्षमता अयिवृद्धिको लायर् यवििर्त सयमयत र्ठन र्रर तायलम 

प्रदान
५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

यशक्षकहरूको क्षमता 

अयिवृद्धि
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

४.२.३.३ यवज्ञान यशक्षकको लायर् पायलकास्तरीि छुटै्ट प्रिोर्शाला स्थापना २००० २००० १००० २०० ५२००
प्रदेश, र्ा.पा.  र 

नीयज के्षत्र

प्रिोर्शाला 

स्थापना+P223
र्ा.पा., यशक्षा शाखा

४.२.४ ४.२.४.१ यसकार्ग उपलब्धी प्रोत्साहन कािगक्रम २०० २०० २०० २०० २०० १०००
प्रदेश, र्ा.पा.  र 

नीयज के्षत्र
 उपलब्धी मुलक यसकार्ग र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

४.२.५ ४.२.५.१
२० विग र सो िन्दा मायथ सेवा र्रेका स्थािी यशक्षकलार्ग  यवशेि व्यवस्था 

सयहतको Golden Handshake को व्यवस्थामा यनरन्तरता
२०० २०० २०० २०० २०० १०००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र
र्ा.पा. यशक्षा प्रयतवेदन र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

५ ५.१ ५.१.१ ५.१.१.१  यवद्यालिमा जनप्रयतयनयर् एक यदन कािगक्रम सञ्चालन १०० १०० १०० १०० १०० ५००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र
 यवद्यालिमा जनप्रयतयनयर् र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

५.१.१.२ वडा अध्यक्षसँर् बालबायलका कािगक्रम संचालन र्ने १०० १०० १०० १०० १०० ५००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र
 यवद्यालिमा वडा अध्यक्ष र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

५.१.२ ५.१.२.१
यवद्यालिको व्यवस्थापकीि अवस्था सुर्ार र्नग कािग सम्पादन सूचक यनमागण 

र्रर प्रर्ानाध्यापकसंर् कािग सम्पादन करार र्ने
२०० १०० १०० १०० १०० ६००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

 कािग सम्पादन सूचक 

यनमागण
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

५.१.२.२
 कािग सम्पादन सूचकका आर्ारमा मुल्यांकन र्रर यवद्यालि एबं यशक्षकलाई 

थप प्रोत्सोहान उपलब्ध र्राउने
२०० २०० २०० २०० २०० १०००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

कािग सम्पादन सूचकका 

आर्ारमा मुल्यांकन
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

५.१.२.३
यवद्याथी संख्या, िौर्ोयलक अवस्था र स्थानीि आवश्यक्ताको आर्ारमा 

यवद्यालि समािोजन कािगलार्ग अर्ायड बढाउने
२०० २०० २०० २०० २०० १०००

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र
यवद्यालि समािोजन र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

५.१.२.४
यवद्यालि अनुर्मनलार्ग प्रिावकारी बनार्ग शैयक्षक रु्णस्तरको सुदृढीकरणमा 

पहल र्ने
२५० २५० २५० २५० २५० १२५०

र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र

यशक्षकहरूको क्षमता 

अयिवृद्धि
र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

५.१.० ५.१.०.१ सामुदायिक  यवद्यालिमा e-attendance र CCTV जडान र्ने २५० २५० २५० २५० २५० १२५०
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र
र्ा.पा. यशक्षा प्रयतवेदन र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

५ ५.१.०.२ कक्षा ५, कक्ष्य ८,  SEE प्रवेश परीक्षा  र्ाँउपायलका स्तरमा सञ्चालन र्ने २०० २०० २०० २०० २०० १०००
र्ा.पा.  र नीयज 

के्षत्र
र्ा.पा. यशक्षा प्रयतवेदन र्ा.पा., यशक्षा शाखा र्ा.पा.

जम्मा बजेट ८९७५० ९५६१० ८०२५० ६०५०० ५८७०० ३८४८१०
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२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 
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कायाक्रम तथा पररयोजना

स्वास्थ्य तथा पोिि
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२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१ उपिुक्त स्थानहरुमा स्वास्थ्य चौकी थप संख्या अपुर् २०००० २०००० २०००० २०००० २०००० १०००००
पायलका, प्रदेश, 

संघ, रै्.स.स

स्वास्थ्य चौकी थप तथा 

व्यवस्थापन

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा

र्ा.पा., यजल्ला 

जनस्वास्थ्य 

कािागलि

१.१.१.२
यवद्यमान स्वास्थ्य संस्थाहरूलार्ग स्तरोन्नती , सामुदायिक स्वास्थ्य 

र्कार्गहरूलार्ग स्वास्थ्य चौकीमा रूपान्तरण र्ने
संख्या अपुर् १०००० १०००० १०००० १०००० १०००० ५००००

पायलका, प्रदेश, 

संघ, रै्.स.स

 स्वास्थ्य संस्थाहरू 

स्तरोन्नती

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा

र्ा.पा., यजल्ला 

जनस्वास्थ्य 

कािागलि

१.२ १.२.१ १.२.१.१ र्ाउँमा बसोबास र्ने नार्ररकका लायर् अयनवािग स्वास्थ्य वीमा कािगक्रम प्रयतशत निएको १०० १०० १०० १०० १०० ५०० पायलका, रै्.स.स स्वास्थ्य वीमामा वृद्धि
पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
पायलका

१.२.१.२
नार्ररक स्वास्थ्य यवमा कािगक्रम सहज र सफल बनाउन यवमा 

अयिकतागहरूलार्ग उते्प्रररत र्ने
निएको ५० ५० ५० ५० ५० २५०

पायलका,यवमा 

कम्पनी

यवमा कािगक्रम सहज र 

सफल

स्वास्थ्य शाखा, यवमा 

कम्पनी
पायलका

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१ हरेक स्वास्थ्य चौकीमा दक्ष स्वास्थ्य कमीहरू व्यवस्थापन संख्या अपुर् ८०० ८०० ८०० ८०० ८०० ४०००
पायलका, प्रदेश, 

रै्.स.स

स्वास्थ्य चौकीमा दक्ष 

स्वास्थ्य कमीहरू

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा

यजल्ला जनस्वास्थ्य 

कािागलि

२.१.२ २.१.२.१
वयथगङ सेन्टरमा कािगरत नयसिंर् स्टाफहरूलार्ग समिसापेक्ष तायलमको 

व्यवस्था र्ने
पटक अपुर् २०० २०० २०० २०० २०० १००० पायलका, रै्.स.स

वयथगङ सेन्टरमा तायलम 

प्राप्त नयसिंर् स्टाफ

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा

यजल्ला जनस्वास्थ्य 

कािागलि

१ १.४ १.४.० १.४.०.१ आर्ारिुत औिर्ीहरु यनशुल्क यवतरण पटक अपुर् ६० ६० ६० ६० ६० ३००
पायलका, प्रदेश, 

रै्.स.स
आर्ारिुत औिर्ीमा पँहुच

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा

यजल्ला जनस्वास्थ्य 

कािागलि

१ १ १.३.१ १.३.१.१
विगमा २ पटक हरेक वडामा यविेशज्ञ डाक्टर सयहतको स्वास्थ्य यशयवर 

सञ्चालन कािगक्रम संचालन र्ररने ।
पटक अपुर् १००० १००० १००० १००० १००० ५०००

पायलका, प्रदेश, 

रै्.स.स

यविेशज्ञ डाक्टर सयहतको 

स्वास्थ्य यशयवर सञ्चालन

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा

यजल्ला जनस्वास्थ्य 

कािागलि

३ ३.२ ३.२.१ ३.२.१.१
सवै वडामा रहेका स्वास्थ्य चौयकहरुमा प्रिोर्शाला स्थापना र्री संचालन 

र्ररने
संख्या अपुर् ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० २५०००

पायलका, प्रदेश, 

रै्.स.स

प्रते्यक वडाका  स्वास्थ्य 

चौयकहरुमा प्रिोर्शाला 

स्थापना

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा

यजल्ला जनस्वास्थ्य 

कािागलि

३ ३.३ ३.३.१ ३.३.१.१ समु्पणग स्वास्थ्य संस्थाहरूमा क्रयमक रूपमा वयथगङ्ग सेन्टर स्थापना संख्या अपुर् ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० २५०००
पायलका, प्रदेश, 

रै्.स.स

प्रते्यक वडाका  स्वास्थ्य 

चौयकहरुमा वयथगङ्ग सेन्टर 

स्थापना

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा

यजल्ला जनस्वास्थ्य 

कािागलि

१ १ १.३.१ ३.२.१.२ एमु्बलेन्स साथै रेफरल यसस्टमलार्ग चुस्त दुरूस्त बनार्गने ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० पायलका, रै्.स.स
एमु्बलेन्स साथै रेफरल 

यसस्टम चुस्त दुरूस्त

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा

यजल्ला जनस्वास्थ्य 

कािागलि

१.३.१.२
प्रते्यक वडामा विगको एक पटक यवशेिज्ञ डाक्टर सयहतको यनिः शुल्क स्वास्थ्य 

यशयवर सञ्चालन
पटक अपुर् १००० १००० १००० १००० १००० ५००० पायलका, रै्.स.स र्ा.पा. यशक्षा प्रयतवेदन

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा

यजल्ला जनस्वास्थ्य 

कािागलि

१.३.२ १.३.२.१
स्वास्थ्य संस्थाहरूमा संचायलत वयथगङ सेन्टरहरूलार्ग अत्यारु्यनक र सुयवर्ा 

सम्पन्न बनाउने
अपुर् ८०० ८०० ८०० ८०० ८०० ४०००

पायलका, प्रदेश, 

रै्.स.स

अत्यारु्यनक र सुयवर्ा 

सम्पन्न वयथगङ सेन्टरहरू

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा

यजल्ला जनस्वास्थ्य 

कािागलि

२ २.२ २.२.१ २.२.१.१
मयहला  स्वास्थ्य स्विं सेयवकाहरूलार्ग उच््च मनोबलका साथ समुदािमा काम 

र्नग पे्रररत र्नग मायसक रूपमा उते्प्ररणा खचग प्रदान र्ने
अपुर् २५०० २५०० २५०० २५०० २५०० १२५०० पायलका, रै्.स.स र्ा.पा. यशक्षा प्रयतवेदन

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
पायलका
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२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

२.२.१.२

सम्मानजनक यबदार्ग कोि अन्तगर्त ६० विग नाघेका  मयहला सामुदायिक 

स्वास्थ्य स्विं सेयवकाहरूलार्ग सम्मानजनक यवदार्ग कािगक्रमलार्ग (दोसल्ला 

ओढाएर जनही रू.१५०००० र कदरपत्र) , यनरन्तरता यदने

७५० ७५० ७५० ७५० ७५० ३७५०
पायलका, प्रदेश, 

रै्.स.स
र्ा.पा. यशक्षा प्रयतवेदन

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
पायलका

५ ५.१ ५.१.१ ५.१.१.१
स्वास्थ्य स्विंसेयवकाहरु माफग त बालबायलका हेरचाह र पौयष्टक आहार 

सम्बद्धन्ध आर्ारिूत तायलम
पटक निएको १५०० १५०० १५०० १५०० १५०० ७५०० पायलका, रै्.स.स र्ा.पा. यशक्षा प्रयतवेदन

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा, रै्.स.स
पायलका

१.३.२.४ मयहला रोर् सम्बद्धन्ध स्वास्थ्य यशयवर सञ्चालन पटक ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० २५००० पायलका, रै्.स.स मयहला रोर्मा कमी
पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा, रै्.स.स
पायलका

१.३.२.५

र्िगवयत मयहलाहरूको लायर् प्रते्यक मयहना पायलकाबाट प्रदान र्दै 

आर्गरहेको यनिः शुल्क क्याद्धििम चक्की यवतरण , रर्त यपसाव जाँच र यियडिो 

एक्सरे सेवालार्ग थप प्रिावकारी र यनरन्तरता प्रदान र्ने

६०० ६०० ६०० ६०० ६०० ३०००
पायलका, प्रदेश, 

रै्.स.स

र्िगवती मयहला स्वास्थ्य 

जाँचमा सहजता

नर्रपायलका, 

स्वास्थ्य शाखा

यजल्ला जनस्वास्थ्य 

कािागलि

१.३.२.६
र्िगवयत जाँच, सुते्करी जाँच, साथै सुते्करी होम यियजट कािगक्रमलार्ग सहज 

बनाउन र्िगवयत तथा सुते्करी को साथी उपाध्यक्ष कािगक्रम सञ्चालन
४०० ४०० ४०० ४०० ४०० २०००

पायलका, प्रदेश, 

रै्.स.स

र्िगवती तथा सुते्करी 

जाँचमा सहजता

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा, रै्.स.स
पायलका

१.३.०.२

बाल मृतु्यदर तथा मातृ मृतु्यदर घटाउन साथै ५ विग मुयनका 

बालबायलकाहरूमा पोिण द्धस्थती सुर्ार र्नग आमा समुहहरूलार्ग सकृि 

बनार्गने

संख्या निएको २०० २०० २०० २०० २०० १०००
पायलका, प्रदेश, 

रै्.स.स

बाल मृतु्यदर तथा मातृ 

मृतु्यदरमा कमी

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा, रै्.स.स

यजल्ला जनस्वास्थ्य 

कािागलि

१.३.३ १.३.३.१
येि नार्ररक तथा अपाङ्गहरुको स्वास्थ्य जाँच र्नग घर–घरमा स्वास्थ्यकमी 

कािगक्रम विगको २ पटक सञ्चालन र्ने
पटक ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० २०००

पायलका, प्रदेश, 

रै्.स.स

येि नार्ररक तथा 

अपाङ्गहरुको स्वास्थ्य 

जाँचमा सहजता

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा, रै्.स.स
पायलका

१.३.३.२

बृि बृिाको संरक्षक पायलका अन्तगर्त र समु्पणग ८० बिग मायथका 

येिनार्ररकहरुलाई औिर्ी उपचार र्नग रु. १०००। (एक हजार) मायसक 

रुपमा उपलब्ध र्राउने

३०० ३०० ३०० ३०० ३०० १५०० पायलका, रै्.स.स

 ८० बिग माथीका 

येिनार्ररकहरुलाई 

औिर्ी उपचार र्नग रु. 

१००० उपलब्ध

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
पायलका

५ ५.२ ५.२.१ ५.२.१.१
प्राङ्गाररक मलको प्रिोर्मा जोड यदन समि समिमा प्राङ्गाररक मल यवतरण 

कािगक्रम
४०० ४०० ४०० ४०० ४०० २०००

पायलका, प्रदेश, 

रै्.स.स

 प्राङ्गाररक मल प्रिोर्मा 

वृद्धि
पायलका, कृयि शाखा कृयि शाखा

५.२.१.२ सामुयहक तथा व्यवसायिक कृयिमा प्राङ्गाररक मल प्रिोर्मा जोड यदने २०० २०० २०० २०० २०० १०००
पायलका, प्रदेश, 

रै्.स.स

 सामुयहक तथा 

व्यवसायिक कृयिमा 

प्राङ्गाररक मल प्रिोर्मा 

वृद्धि

पायलका, कृयि शाखा कृयि शाखा

५.२.१.३ कृयि उपजको यविादी स्तर परीक्षण कािगक्रम सञ्चालन ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० १५००
पायलका, प्रदेश, 

रै्.स.स

कृयि उपजको यविादी 

स्तरमा  यनिन्त्रण
पायलका, कृयि शाखा कृयि शाखा

१ १.५ १.५.१ १.५.१.१ सरसफार्ग सम्बद्धन्ध जनचेतना मुलक कािगक्रम सञ्चालन ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० पायलका, रै्.स.स सरसफार्गमा वृद्धि
पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
पायलका

१.५.१.२
वातावरण सफा राख्नको लायर् समि अन्तरालमा टोल, बस्ती तथा घर दैलो 

सफार्ग कािगक्रम सञ्चालन
५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५००

पायलका, प्रदेश, 

रै्.स.स
वातावरण सफार्गमा वृद्धि

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
पायलका

६ ६.१ ६.१.१ ६.१.१.१ प्राकृयतक जयडबुटी पयहचान तथा संरक्षण ६०० ६०० ६०० ६०० ६०० ३००० पायलका, रै्.स.स
प्राकृयतक जयडबुटी 

पयहचान तथा संरक्षण

पायलका, वन तथा 

वातावरण शाखा
पायलका



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

६.१.१.२
आिुवेद, प्राकृयतक उपचार तथा जयडबुटी प्रिोर् सम्बद्धन्ध जनचेतनामुलक 

कािगक्रम
४०० ४०० ४०० ४०० ४०० २०००

पायलका, प्रदेश, 

रै्.स.स

आिुवेद, प्राकृयतक 

उपचार तथा जयडबुटीको 

प्रिोर्मा

पायलका, वन तथा 

वातावरण शाखा
पायलका

५ ५.१ ५.१.१ ५.१.१.२

२ विगको उमेर समुहका बच्चाहरूको प्रते्यक मयहनाको पोिण द्धस्थतीको 

लेखाजोखा र्नग यबर्त ३ विग देद्धख सञ्चायलत बच्चा जोख्नुस नुन बोकु्नस सफल 

कािगक्रमलार्ग  अझ प्रिावकारी बनाउने ( प्रते्यक मयहना बच्चा यलएर आँउदा 

बच्चाको आमालार्ग १ याकेट आिोनुन सँरै् रू ५० को ररचागज काडग प्रदान 

र्रर  बच्चा जोख्नुस नुन बोकी स्वास्थ्यकमीसँर् फोनमा पोिण परामशग यलनुस 

कािगक्रमलार्ग अर्ाडी बढार्गने )

५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० पायलका, रै्.स.स

२ विगको उमेर समुहका 

बच्चाहरूको पोिण 

द्धस्थयतमा सुर्ार

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
पायलका

१ १.५ १.५.१ १.५.१.१
कोयिड लर्ाित यबयिन्न महामारी रोकथामका लायर् स्वास्थ्य सम्बद्धन्ध यवयिन्न 

कािगक्रम संचालन र्ररने
४० ३०० ३०० १०० १०० १०० ९०० पायलका, रै्.स.स

महामारी सम्बद्धन्ध 

जनचेतना  अयिवृद्धि

स्वास्थ्य चौकी, िुवा 

क्लब, रै्.स.स

यजल्ला जनस्वास्थ्य 

कािागलि, 

रै्रसरकारी संस्था

१.५.१.२
पुणग खोपिुक्त, पुणग सरसफार्ग सुयनश्चत र्ाँउपायलकाका रूपमा घोयित 

र्ाँउपायलकाको छयवको यनरन्तरताको लायर् आवश्यक कािगक्रम संचालन र्ने
८०० ८०० २०० १०० १०० २००० पायलका, रै्.स.स

पुणग खोपिुक्त, पुणग 

सरसफार्ग सुयनश्चत 

र्ाँउपायलका

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा

यजल्ला जनस्वास्थ्य 

कािागलि

१.५.१.३ िौन  रोर् बारे जनचेतना कािगक्रम १०० १०० १०० १०० १०० ५०० पायलका, रै्.स.स
िौन  रोर् बारे जनचेतना 

अयिवृद्धि

स्वास्थ्य चौकी, िुवा 

क्लब, रै्.स.स

यजल्ला जनस्वास्थ्य 

कािागलि, 

रै्रसरकारी संस्था

१.५.१.४ सरूवा रोर् बारे जनचेतना कािगक्रम ३०० ३०० १०० १०० १०० ९०० पायलका, रै्.स.स
सरूवा रोर् बारे 

जनचेतना अयिवृद्धि

स्वास्थ्य चौकी, िुवा 

क्लब, रै्.स.स

यजल्ला जनस्वास्थ्य 

कािागलि, 

रै्रसरकारी संस्था

१.५.१.५

दीघगरोर् तथा नसने रोर्हरू जसै्त मरु्मेह, उच््च रक्तचाप, र्श्ास प्रर्श्ास रोर् 

तथा थार्गरार्गड यनिन्त्रण र्नग यवयिन्न यकयसमका जनचेतनामुलक कािगक्रम 

सञ्चालन र्ने

३०० ३०० १०० १०० १०० ९०० पायलका, रै्.स.स
दीघगरोर् बारे जनचेतना 

अयिवृद्धि

स्वास्थ्य चौकी, िुवा 

क्लब, रै्.स.स

यजल्ला जनस्वास्थ्य 

कािागलि, 

रै्रसरकारी संस्था

जम्मा बजेट ६१३६० ६१३६० ६०१६० ६००६० ६००६० ३०३०००



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

मषिला, बालबाषलका तथा लषक्षत वगा

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१ दयलत वालवायलका, टुहुरा वालवायलका सँर् अध्यक्ष कािगक्रम संख्या १००० १००० १००० १००० १००० ५००० र्ा.पा, रै्.स.स

दयलत तथा टुहुरा 

बालबायलकाको 

संरक्षणमा वृद्धि

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

१.१.१.२
यहंसा तथा िेदिाव यवरुि सामायजक िूयमका सम्बन्धमा यवद्यालिमा 

अयिमुद्धखकरण कािगक्रम संचालन र्ने
संख्या १०० १०० १०० १०० १०० ५०० र्ा.पा,  रै्.स.स

यहंसा तथा िेदिाव यवरुि 

सामायजक िूयमकाको 

बुझार्गमा वृद्धि

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

१.१.१.३
बालमैत्री समाज यनमागणका लायर् बालबायलका मायथ हुने शारीररक तथा 

मानयसक सजाि यवरुि आयििान संचालन र्ने
पटक २०० २०० २०० २०० २०० १००० र्ा.पा, रै्.स.स

 बालबायलका मायथ हुने 

शारीररक तथा मानयसक 

सजािमा कमी

र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

१.१.१.४ पायलकामा  बालमैत्री स्थानीि शासन  (CFLG)  लारु् र्ने ५०० ५०० १००० र्ा.पा,
बालमैत्री स्थानीि शासन 

लारु्
र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

१.१.२ १.१.२.१ अपाङ्ग मैत्री तथा बालमैत्री पूवागर्ार यनमागणमा जोड यदने संख्या २०००० २०००० ५००० ४५०००
प्रदेश, र्ा.पा,  

रै्.स.स

अपाङ्ग मैत्री तथा बालमैत्री 

पूवागर्ार यनमागण
र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

१.१.२.२
अनाथ, सडक बालबायलका र घरेलु यहंसा पीयडतहरूलाई संरक्षण र्नग 

आपतकालीन र सहािता कोि स्थापना र सञ्चालन र्ने
२००० ५०० ५०० ५०० ५०० ४००० र्ा.पा, रै्.स.स

आपतकालीन र सहािता 

कोि स्थापना र सञ्चालन
र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

१.१.२.३
अनाथ, सडक बालबायलका र घरेलु यहंसा पीयडतका लायर् आकद्धिक आश्रि 

केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन
१०००० ५०० ५०० ५०० ५०० १२०००

प्रदेश, र्ा.पा,  

रै्.स.स

आकद्धिक आश्रि 

केन्द्रको स्थापना र 

सञ्चालन

र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

१.१.२.४
जुनसुकै के्षत्रमा कािगरत श्रयमकको यनियमत अनुर्मन र्रर बालश्रयमकको 

उिार तथा पुनस्थापना र्ने
५०० ५०० २०० २०० २०० १६०० र्ा.पा, रै्.स.स

बाल श्रयमकको उिार 

तथा पुनस्थापना
र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

१.१.१ १.१.१.५
बाल श्रम यवरुि यनयज के्षत्रका व्यवसायिहरुलाई अयिमुद्धखकरण कािगक्रम 

संचालन र्ने
२०० २०० २०० २०० २०० १००० र्ा.पा, रै्.स.स

यनयज के्षत्रका 

व्यवसायिहरु माझ 

बालश्रम यवरुि चेतनामा 

वृद्धि

र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

२ २.१ २.१.३ २.१.३.१
स्थानीि पाठ्यक्रममा मयहला, बालबायलका सम्बद्धन्ध हक अयर्कारका 

यवििहरु समेट्ने
५०० ५०० १००० र्ा.पा, रै्.स.स स्थानीि पाठ्यक्रम यवकास र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

१ १.१ १.१.२ १.१.२.५
दयलत, यसमान्तकृत यहंसा तथा द्वन्द पीयडतका बालबायलकाका लायर् 

प्रायवयर्क यशक्षालिमा १५ % कोटाको व्यवस्था र्ने
कोटा १००० १००० १००० १००० १००० ५००० र्ा.पा, रै्.स.स

दयलत, यसमान्तकृत यहंसा 

तथा द्वन्द पीयडतका 

बालबायलकाका लायर् 

प्रायवयर्क यशक्षालिमा १५ 

% कोटाको व्यवस्था

र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

२.१ २.१.३ २.१.३.२ अपाङ्गसँर् जनप्रयतयनयर्  कािगक्रम संचालन ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० र्ा.पा, रै्.स.स
अपाङ्गसँर् सम्बद्धन्धत 

सुयवर्ामा वृद्धि
र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा
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२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

२.१.३.३ अपाङ्गता पररचिपत्र यवतरण यशयवर सञ्चालन ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० र्ा.पा, रै्.स.स
अपाङ्गता पररचिपत्र 

यवतरण
र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

१ १.१ १.१.३ १.१.३.१
बालक्लब, अपाङ्ग समूह लर्ाित सामायजक समूह र्ठन तथा पररचालनमा 

सहिोर् र्ने
२०० १०० १०० १०० १०० ६०० र्ा.पा, रै्.स.स

बालक्लब, अपाङ्ग समूह 

लर्ाित सामायजक समूह 

र्ठन तथा पररचालन

र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

१.१.३.२ क्षमता अयिवृद्धिको लायर् बाल क्लब, िुवा क्लब, यकशोर समूहको र्ठन ३०० २०० १०० १०० १०० ८०० र्ा.पा, रै्.स.स

बाल समुह, िुवा समुह 

तथा यकशोर समुहको 

क्षमता अयिवृद्धि

र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१

पायलकामा रहेका आयथगक तथा सामायजक रुपमा पछी परेका मयहला , 

बालबायलका,दयलत, अपाङ्ग, अल्पसंख्यक, यसमान्तकृत व्यद्धक्तहरुको 

अयिलेख तिार र अध्यावयर्क र्ने

८०० ८०० १६०० र्ा.पा, रै्.स.स

आयथगक तथा सामायजक 

रुपमा पछी परेका 

मयहला, 

बालबायलका,दयलत, 

अपाङ्ग, अल्पसंख्यक, 

यसमान्तकृत व्यद्धक्तहरुको 

अयिलेख तिार

र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

४ ४.१ ४.१.१ ४.१.१.१ मयहला शशक्तीकरण तथा क्षमता यवकास सम्बन्धी  कािगक्रम पटक १००० १००० ५०० ५०० ५०० ३५०० र्ा.पा, रै्.स.स
मयहला शशक्तीकरण 

तथा क्षमता यवकास
र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

४.१.१.२ मयहला लयक्षत यसपमुलक  कािगक्रम पटक २ १००० १००० ५०० ५०० ५०० ३५०० र्ा.पा, रै्.स.स
मयहलाहरूको यसपमुलक 

कािगमा सहिायर्ता
र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

२ २.१ २.१.३ २.१.३.१
बेवाररसे तथा जोद्धखममा रहेका मयहला, बालबायलका, अपाङ्ग तथा जेि 

नार्ररकका लायर् संरक्षण केन्द्रको स्थापना तथा संचालन र्ने
३००० १५०० ५०० ५०० ५०० ६०००

प्रदेश, र्ा.पा,  

रै्.स.स

समस्यामा रहेका मयहला, 

बालबायलका, अपाङ्ग तथा 

जेि नार्ररकका  संरक्षण 

केन्द्र व्यवद्धस्थत रूपमा 

संचालन

र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

२ २.१ २.१.२ २.१.२.१
मयहला ,अल्पसंख्यक, अपाङ्ग तथा यसमान्तकृत वर्गलार्ग व्यवसाि संचालन 

र्ने यवउ पंुजी यदने
१००० १००० १००० १००० १००० ५००० र्ा.पा, रै्.स.स

मयहला ,अल्पसंख्यक, 

अपाङ्ग तथा यसमान्तकृत 

वर्गको व्यवसाि 

संचालनमा वृद्धि

र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा
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२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

२.१.२.२
मयहला , अल्पसंख्यक, अपाङ्ग तथा यसमान्तकृत वर्गलार्ग व्यवसाि 

संचालनका लायर् सहुयलित ऋणका लायर् यवत्तीि संस्थासंर् समन्वि र्ने
१०० १०० १०० १०० १०० ५०० र्ा.पा, रै्.स.स

मयहला , अल्पसंख्यक, 

अपाङ्ग तथा यसमान्तकृत 

वर्गलार्ग व्यवसाि 

संचालनका लायर् 

सहुयलित ऋण उपलब्धता

र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

२ २.१ २.१.१ २.१.१.२
उच्च यशक्षा पढ्न चाहने  दयलत, यसमान्तकृत यहंसा तथा द्वन्द पीयडत अपाङ्ग 

यवद्याथीका लायर् पायलका यित्र िएका यशक्षण संस्थामा छुटको व्यवस्था र्ने
प्रयतशत २०० २०० २०० २०० २०० १००० र्ा.पा, रै्.स.स

उच्च यशक्षा पढ्न चाहने  

दयलत, यसमान्तकृत यहंसा 

तथा द्वन्द पीयडत अपाङ्ग 

यवद्याथीका लायर् पायलका 

यित्र िएका यशक्षण 

संस्थामा छुट

यशक्षा शाखा, रै्.स.स र्ा.पा

१ १.१ १.१.२ १.१.२.६

जोद्धखममा रहेका मयहला, बालबायलका तथा लयक्षत वर्गका लायर् पायलका 

यित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थामा औिोयर् उपाचारमा २५% छुटको व्यवस्था 

यमलाउने

१०० १०० १०० १०० १०० ५०० र्ा.पा, रै्.स.स

समस्यामा रहेका मयहला, 

बालबायलका, अपाङ्ग तथा 

जेि नार्ररकका  संरक्षण 

केन्द्र व्यवद्धस्थत रूपमा 

संचालन

स्वास्थ्य शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

२ २.१ २.१.३ २.१.३.४ बयहराहरुका लायर् दोिािे (सांकेयतक िािा) सम्बद्धन्ध प्रयशक्षण संचालन र्ने पटक १००० १००० १००० १००० १००० ५००० र्ा.पा, रै्.स.स

बयहराहरुका लायर् दोिािे 

(सांकेयतक िािा) सम्बद्धन्ध 

प्रयशक्षण संचालन

यशक्षा शाखा, रै्.स.स र्ा.पा

२.१.३.५
अपाङ्गता िएका व्यद्धक्तहरूको लायर् सहािक सामाग्री (वैशाखी, व्हील यचिर 

आदी) यवतरण र्ने
संख्या २००० २००० २००० २००० २००० १०००० र्ा.पा, रै्.स.स

लयक्षत वर्गको क्षमता 

यवकास
र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

४ ४.१ ४.१.१ ४.१.१.१ रोजर्ारीमा लयक्षत वर्गलाई अवसर प्रदान र्नग यनयज के्षत्र संर् समन्यव र्ने १०० १०० १०० १०० १०० ५०० र्ा.पा, रै्.स.स
रोजर्ारीमा लयक्षत 

वर्गलाई अवसर प्राप्त
र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

४.१.१.२
नर्रपायलकाले सेवा करारमा यलने स्थानमा क्षमताका आर्ारमा लयक्षत 

वर्गलाई प्राथयमकता यदने
५० ५० ५० ५० ५० २५० र्ा.पा

लयक्षत वर्गको क्षमता 

यवकास
र्ा.पा र्ा.पा

४.१.१.३
मयहला, दयलत, अपाङ्ग, बालबायलकाको नेतृत्व क्षमता यवकासका कािगक्रम 

संचालन र्ने
१००० १००० १००० १००० १००० ५००० र्ा.पा, रै्.स.स

लयक्षत वर्गको क्षमता 

यवकास

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

४.१.१.४
प्रायवयर्क यशक्षामा मयहला, दयलत तथा अपांर्ता िएका व्यद्धक्तलाई प्रोत्साहन 

र्नग अयिमुखीकरण कािगक्रम र्ने
५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० र्ा.पा, रै्.स.स

लयक्षत वर्गको क्षमता 

यवकास
यशक्षा शाखा, रै्.स.स र्ा.पा
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२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

४.१.१.५ छोटो अवयर्का व्यवसायिक तायलम संचालन र्ने पटक १००० १००० १००० १००० १००० ५००० र्ा.पा, रै्.स.स
साना व्यवसािमा लयक्षत 

वर्गको संलग्नता
र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

४.१.१.६ रोजर्ारीका लार्ी क्षमता अयिवृद्धि तायलम प्रदान र्ने १००० १००० १००० १००० १००० ५००० र्ा.पा, रै्.स.स
क्षमता अयिवृद्धिका साथ 

रोजर्ारी संचालन
र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा

४.१.१.७ लैयङ्गक यविेद अन्त्य सम्बन्धी जनचेतना  कािगक्रम  सञ्चालन पटक ५०० ५०० ३०० २०० २०० १७०० र्ा.पा, रै्.स.स लैयङ्गक यविेदमा कमी
सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

५ ५.१ ५.१.१ ५.१.१.१ अपाङ्ग तथा जेि नार्ररकको सामायजक सुरक्षा ित्ता घरघरमा नै यवतरण र्ने पटक ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० र्ा.पा, रै्.स.स
सामायजक सुरक्षा ित्ता 

सहज रूपमा प्राप्त

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

५.१.२ ५.१.२.१ येि नार्ररक लयक्षत यनशुल्क स्वास्थ्य यशयवर २००० २००० २००० २००० २००० १०००० र्ा.पा, रै्.स.स
येि नार्ररकको स्वास्थ्य 

सेवामा  वृद्धि

स्वास्थ्य शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

५.१.२.२
जेि नार्ररकका लायर् पायलका यित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थामा औियर् 

उपाचारमा २५% छुटको व्यवस्था यमलाउने
२५० २५० २५० २५० २५० १२५० र्ा.पा, रै्.स.स

येि नार्ररकको स्वास्थ्य 

परीक्षणमा  वृद्धि

स्वास्थ्य शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

५.१.३ ५.१.३.१
समाजमा पुिागएको िोर्दानका आर्ारमा जेि नार्ररकलाई सम्मान कािगक्रम 

र्ने
संख्या ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० १५०० र्ा.पा, रै्.स.स

जेि नार्ररक सम्मानमा 

वृद्धि

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

५.१.३.२ जेि नार्ररक बाट ज्ञान तथा अनुिव आदान प्रदान कािगक्रम सञ्चालन पटक ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० १५०० र्ा.पा, रै्.स.स
जेि नार्ररक बाट ज्ञान 

तथा अनुिव आदान प्रदान

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

५.१.३.३ जेि नार्ररकलार्ग र्ायमगक स्थल भ्रमण र्राउने पटक २००० २००० २००० २००० २००० १०००० र्ा.पा, रै्.स.स
जेि नार्ररक मनोरञ्जनमा 

वृद्रयर्

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

५.१.३.४ ६० विग मायथ को एकल मयहला प्रोत्साहन  कािगक्रम पटक ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० र्ा.पा, रै्.स.स
६० विग मायथको एकल 

मयहला सेवामा वृद्रयर्

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

५.१.३.५ ८० विग मायथ जेि नायर्रक प्रोत्साहन  कािगक्रम पटक ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० २००० र्ा.पा, रै्.स.स
८० विग मायथका जेि 

नायर्रक सेवामा  वृद्रयर्

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

५.१.३.६ सतं्सर् िवनमा सञ्चालन खचग ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० र्ा.पा, रै्.स.स
सतं्सर् िवन व्यवद्धस्थत 

रूपमा सञ्चालन

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

५.१.३.७ वडाहरूमा येि नार्ररक यदवा सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन १०००० १००० १००० १००० १००० १४०००
प्रदेश, र्ा.पा,  

रै्.स.स

येि नार्ररक यदवा सेवा 

केन्द्र स्थापना तथा 

सञ्चालन

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

जम्मा बजेट 68600 46100 28300 22400 22400 187800



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

युवा तथा खेलकुद

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१
िुवा क्लवहरूलार्ग यक्रिायशल र्राउन समि अन्तरालमा आवश्यक सहिोर् 

प्रदान
संख्या 2 ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० र्ा.पा, रै्.स.स

खेलकुद प्रयतिोयर्ता 

सञ्चालन

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

१.१.२ १.१.२.१ जीवनोपिोर्ी तथा प्रायवयर्क यशक्षा प्रदान र्ने संख्या 2 १००० १००० १००० १००० १००० ५००० र्ा.पा, रै्.स.स
प्रायवयर्क रूपमा सक्षम 

िुवाहरू

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

१.१.२.२ समि समिमा  यसपमूलक तायलम प्रदान संख्या 2 ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० र्ा.पा, रै्.स.स
यसपमूलक तायलम प्राप्त 

िुवाहरू

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

१ १.१ १.१.३ १.१.३.१
सीप यसकार्गलार्ग व्यवसािीकरण र्नग स्वरोजर्ारमूलक कािगमा सहुयलित 

लर्ानी र व्याजमा अनुदान प्रदान
प्रयतशत ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० र्ा.पा.

िुवा व्यवसािीकरणमा  

वृद्रयर्

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

१.१.४ १.१.४.१

सफल िुवाहरूको राम्रा यसकार् र अनुिव हस्तान्तरण हुने र्री िुवा 

अरु्वाहरूको अन्तरयक्रिा, अवलोकन भ्रमण  र ज्ञान तथा अनुिव 

आदानप्रदान कािगक्रम सञ्चालन

संख्या 2 १००० १००० १००० १००० १००० ५००० र्ा.पा, रै्.स.स

सफल िुवाहरूको राम्रा 

यसकार् र अनुिव 

हस्तान्तरण

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१
यवकास प्रयक्रिामा िुवा पररचालन अन्तर्गत स्थानीि िुवालार्ग यवकासका 

आिोजना तथा कािगक्रममा सहिायर् र्राउने
प्रयतशत २००० २००० २००० २००० २००० १०००० र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा. प्रयतवेदन

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

२.१.२ २.१.२.१
यवदेशबाट फकेका िुवाहरूलार्ग सामायजक पुनिः एकीकरण र्री आयजगत ज्ञान , 

यसप र दक्षता आफ्नो र्ाँउ ठाँउमा प्रिोर् र्नग आयथगक एवम् प्रायवयर्क सहिोर्
प्रयतशत १०००० १०००० १०००० १०००० १०००० ५०००० र्ा.पा, रै्.स.स र्ा.पा. प्रयतवेदन

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

३ ३.१ ३.१.१ ३.१.१.१
िुवाहरूलार्ग खेलकुदमा आकग यित र्नग समि अन्तरालमा यनशुल्क खेलकुद 

तायलम सञ्चालन
संख्या 2 २००० २००० २००० २००० २००० १०००० र्ा.पा, प्रदेश र्ा.पा. प्रयतवेदन

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

३.१.१.२ समि अन्तरालमा यवयिन्न खेलकुद प्रयतिोयर्ता सञ्चालन संख्या 3 ३००० ३००० ३००० ३००० ३००० १५००० र्ा.पा, प्रदेश र्ा.पा. प्रयतवेदन
सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

३.१.२ ३.१.२.१ अन्तर वडा खेलकुद प्रयतिोयर्ता सञ्चालन संख्या 3 ३००० ३००० ३००० ३००० ३००० १५००० र्ा.पा. र्ा.पा. प्रयतवेदन
सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

३.१.२.२ र्ाँउपायलका स्तरीि चेिरमेन कप ियलबल प्रयतिोयर्ता सञ्चालन संख्या 1 ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० २५००० र्ा.पा, प्रदेश र्ा.पा. प्रयतवेदन
सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

३.१.२.३ अन्तर पायलका खेलकुद प्रयतिोयर्ता सञ्चालन संख्या 1 ३००० ३००० ३००० ३००० ३००० १५००० र्ा.पा, प्रदेश र्ा.पा. प्रयतवेदन
सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

४ ४.१ ४.१.१ ४.१.१.१ खेलकुदका सम्भाव्य के्षत्रहरू पयहचान के्षत्रहरू १००० १००० १००० ३००० र्ा.पा.
सम्भाव्य खेलकुद के्षत्रहरू 

पयहचान

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

४.१.१.२ एक वडा एक खेल मैदान यनमागण संख्या २०००० २०००० १०००० ५०००० र्ा.पा, प्रदेश वडा र्त खेल मैदान
सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

४.१.२ ४.१.२.१ र्ाँउपायलका स्तरीि  बहुउदे्वश्यीि खेलकुद स्थल यनमागण संख्या ४०००० २०००० ५००० ६५००० र्ा.पा, प्रदेश
बहुउदे्वश्यीि खेलकुद 

स्थल

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

४.१.२.२ यवद्यालि  खेलकुद पूवागर्ारहरूको यवकास संख्या २०००० १०००० १०००० ४०००० र्ा.पा, प्रदेश
यवद्यालिमा खेलकुद 

पूवागर्ारहरू

सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
र्ा.पा

जम्मा बजेट ११२५०० ८२५०० ५७५०० ३१५०० ३१५०० ३१५५००



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१
न.पा.को  मौयलक कला, संसृ्कयत, यवयिन््न जातजातीका िािाहरू संरक्षणको

लायर् समिसमिमा सांसृ्कयतक कािगक्रमहरू सञ्चालन र्ने
संख्या अपुर् 2 प्रयत विग १००० १००० १००० १००० १००० ५००० र्ा.पा, रै्.स.स सांसृ्कयतक कािगक्रमहरू

सामायजक यवकास 

शाखा, रै्.स.स
न.पा

१.१ १.१.२ १.१.२.१ यवद्यालिमा यवयिन्न िािाहरू एद्धिक यवििको रूपमा सञ्चालन र्ने निएको ८०० ८०० ८०० ८०० ८०० ४००० र्ा.पा, रै्.स.स

यवद्यालिमा यवयिन्न 

िािाहरू एद्धिक 

यवििको रूपमा सञ्चालन

सामायजक यवकास 

शाखा, रै्.स.स
न.पा

१.१ १.१.३ १.१.३.१
परम्परार्त रूपमा प्रचलनमा रहेका नाच, र्ान, बाजा तथा र्मग संसृ्कयतको

संरक्षण र्नग प्रयशक्षण कािगक्रम सञ्चालन र्ने
संख्या अपुर् 2 प्रयत विग १००० १००० १००० १००० १००० ५००० र्ा.पा, रै्.स.स

परम्परार्त नाच, र्ान, 

बाजा तथा र्मग संसृ्कयतको 

संरक्षण र्नग प्रयशक्षण 

कािगक्रम सञ्चालन

सामायजक यवकास 

शाखा, रै्.स.स
न.पा

१.१ १.१.३ १.१.३.२
प्रचलनमा रहेका मेला, जात्रा, पवग, महोत्सवको संरक्षण र्नग सयमयत र्ठन तथा

सञ्चालन र्ने
संख्या निएको

१ प्रयत 

वडा
९०० ९०० ९०० ९०० ९०० ४५०० र्ा.पा, रै्.स.स संरक्षण सयमयत र्ठन

सामायजक यवकास 

शाखा, रै्.स.स
न.पा

१.१ १.१.३ १.१.३.३
सायहत्य, कला तथा यवयिन्न जातजातीका िेििूिा एवं सांसृ्कयतक दृयष्टकोणले

महत्वपूणग मायनएका यचज वसु्तहरूको सङ्कलन र्ने
संख्या निएको १००० ८०० ६०० ४०० २०० ३००० र्ा.पा, रै्.स.स

सांसृ्कयतक दृयष्टकोणले 

महत्वपूणग  यचज 

वसु्तहरूको सङ्कलन

सामायजक यवकास 

शाखा, रै्.स.स
न.पा

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१
सांसृ्कयतक महत्वका यचजहरूको संरक्षण र संविगनका लायर् हाङ िलम्बर

पाकग मा र्मगदेवी सङर ग्राहलिको स्थापना र्ने
संख्या निएको १ ५००० ३००० २००० १०००० र्ा.पा, रै्.स.स

हाङ िलम्बर पाकग मा 

र्मगदेवी सङर ग्राहलिको 

स्थापना

सामायजक यवकास 

शाखा, रै्.स.स
न.पा

२ २.१ २.१.२ २.१.२.१
न.पा. का जानकार व्यद्धक्तहरूबाट लोप हँुदै र्एका संसृ्कयत तथा

परम्पराहरूबारे जानकारी संकलन र्ने
निएको यनरन्तर ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० र्ा.पा, रै्.स.स

संसृ्कयत तथा परम्पराहरू 

बारे प्रयतवेदन

सामायजक यवकास 

शाखा, रै्.स.स
न.पा

२ २.१ २.१.२ २.१.२.२
लोप हँुदै र्एका संसृ्कयतहरूको खोयज तथा अध्यिन र्री जरे्नाग का लायर्

साना संसृ्कयत सम्बद्धन्ध यकताबहरू प्रकाशन र्ने
संख्या निएको 2 प्रयत विग ८०० ८०० ८०० ८०० ८०० ४००० र्ा.पा, रै्.स.स

संसृ्कयत सम्बद्धन्ध साना 

यकताबहरू

सामायजक यवकास 

शाखा, रै्.स.स
न.पा

जम्मा बजेट ११००० ८८०० ७६०० ५४०० ५२०० ३८०००

भािा, कला, सांसृ्कषत र सम्पदा



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

षवद्युत तथा बैकल्पल्पक उजाा 

1 1.1 १.१.१ १.१.१.१ यमलडाँडा के्षत्रमा टर ान्सफमगरको व्यवस्था र्ने संख्या निएको १ २०००० २००००

नेपाल यवद्िुत 

प्रायर्करण, 

र्ा.पा.

र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन
नेपाल यवद्िुत 

प्रायर्करण, र्ा.पा.
र्ा.पा.

१.१.१.२
यसके्र, मुहाने, बाहुनडाँडा, यबताग टोल, ह्िुवा टोलमा टर ान्सफमगको क्षमता वृद्धि 

मा पहल र्ने
संख्या ५ १००० १००० १००० ५०० ५०० ४०००

नेपाल यवद्िुत 

प्रायर्करण, 

र्ा.पा. प्रदेश 

सरकार

र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन
नेपाल यवद्िुत 

प्रायर्करण, र्ा.पा.
र्ा.पा.

१.१.१.३ यजणग यवद्िुत पोल (काठ, फलामका) हरु फेने संख्या २०० २००० २००० २००० २२५ २२५ ६४५०
र्ा.पा. स्थानीि 

सहिायर्ता
र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन

नेपाल यवद्िुत 

प्रायर्करण, र्ा.पा.
र्ा.पा.

१.१.१.४ यवद्िुत यवतरणका यजणग तार िएका स्थानमा रु्णस्तरीि तर राखे्न ५००० ४००० ३००० १००० १००० १४०००
र्ा.पा. स्थानीि 

सहिायर्ता
र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन

नेपाल यवद्िुत 

प्रायर्करण, र्ा.पा.
र्ा.पा.

थ्री फेज लाईन यवतारंका लायर् यवद्िुत प्रायर्करण संर् समन्वि र्ने संख्या १५ ०

नेपाल यवद्िुत 

प्रायर्करण, 

र्ा.पा.

र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा. र्ा.पा.

1.2 १.१.२ १.१.२.१
यवद्िुतको यनियमत आपूयतगको तथा अनयर्कृत प्रिोर् रोक्न यनियमत 

अनुर्मन तथा यनिमन र्ने
पटक निएको १० २०० २०० २०० २०० ८००

नेपाल यवद्िुत 

प्रायर्करण, 

र्ा.पा.

र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन
नेपाल यवद्िुत 

प्रायर्करण, र्ा.पा.
र्ा.पा.

1.3 १.१.३ १.१.३.१

स्थानीि स्तरमा संचालन िएका बुि िुयम तथा आयद शद्धक्त जलयवद्िुत 

आिोजनासंर् समन्यव र्री यवद्िुत नपुरे्का स्थानमा यवद्िुत यवस्तार र्ने    

(काकी र्ाउँको जुडीमा, कायतगके र अन्य पयहचान िएका स्थानमा )

संख्या १००० ८०० ८०० ६०० ६०० ३८००

र्ा.पा. 

जलयवद्िुत 

कम्पनी

र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा. र्ा.पा.

१.१.३.२ सबै माध्ययमक यवद्यालिमा यवद्िुत सेवा पुरिाउने संख्या 9 ९ ८०० १००० १००० ४०० ३०० ३५००
र्ा.पा. संयघि 

सरकार
र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा. यवद्यालि र्ा.पा.

सबै स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक क्षमताको यवद्िुतको व्यवस्था र्ने संख्या 9 ९ ५०० १००० ८०० ४०० ३०० ३०००
र्ा.पा. संयघि 

सरकार
र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा. स्वास्थ्य संस्था र्ा.पा.

१.१.३.३ पायलकाका मुख्य सडकमा सडक बयत्तको व्यवस्था र्ने संख्या निएको १०० ८०० १००० १००० ८०० ८०० ४४००

नेपाल यवद्िुत 

प्रायर्करण, 

र्ा.पा. प्रदेश 

सरकार

र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन
नेपाल यवद्िुत 

प्रायर्करण, र्ा.पा.
र्ा.पा.

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१
लघु तथा साना जलयवद्िुत उत्पादन तथा संचालन सम्बद्धन्ध स्थानीि ऐन 

तजुगमा र्ने
निएको १ १०० १००  र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा. र्ा.पा.

२.१.१.२ लघु तथा साना जलयवद्िुत उत्पादन सम्बद्धन्ध सम्भाव्यता अध्यिन र्ने संख्या निएको १ ५००० ५०००  र्ा.पा. र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा. र्ा.पा.

२.२ २.२.१ २.२.१.१ सबै वडा कािागलि प्राङर्णमा सोलार बयत्तको व्यवस्था र्ने संख्या ५ १०० २०० २०० ५० ५० ६००

र्ा. पा. 

वैकद्धल्पक उजाग 

प्रवर्गन केन्द्र

र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा. पा. र्ा.पा.
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२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

२.२.१.२ सबै स्वास्थ्य संस्थाको प्राङर्णमा सोलार बयत्तको व्यवस्था र्ने संख्या ९ १५० १५० १५० ८० ८० ६१०

र्ा. पा. 

वैकद्धल्पक उजाग 

प्रवर्गन केन्द्र

र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा. पा. र्ा.पा.

२.२.१.३ सबै आर्ारिुत यवद्यालिमा उजागका लायर् सोलार यानल जडान र्ने संख्या २० २०० ३०० ३०० १०० १०० १०००

र्ा. पा. 

वैकद्धल्पक उजाग 

प्रवर्गन केन्द्र

र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा. पा. र्ा.पा.

२.२.२ २.२.२.१
आर्ामी ५ विग यित्र र्ाउँपायलकाका १० % घररु्रीमा बािोग्यास लान्ट जडान 

र्ने
प्रयतशत 0.6 १० १२०० १००० १२०० ८०० ६०० ४८००

र्ा. पा. 

वैकद्धल्पक उजाग 

प्रवर्गन केन्द्र

र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा. स्थानीि र्ा.पा.

२.२.३ २.२.३.१ िान्सामा स्वि उजागको प्रवर्गन र्नग सुर्ाररएको चुलो कािगक्रम संचालन र्ने संख्या १००० ६०० ६०० १२००

र्ा. पा. 

वैकद्धल्पक उजाग 

प्रवर्गन केन्द्र

र्ा.पा. वायिगक प्रयतवेदन र्ा.पा. र्ा.पा.

२.२.३.२ सहुयलितमा यवद्िुयति चुलो यवतरण र्ने संख्या ४०० १२० १५० २०० २०० १५० ८२० रै्.स.स. र्ा.पा. रै्.स.स. प्रर्यत प्रयतवेदन
र्ा.पा. रै्.स.स., 

स्थानीि
र्ा.पा.

२.२.३.३ स्वि उजागको प्रिोर् सम्बद्धन्ध सचेतनामुलक कािगक्रम संचालन र्ने संख्या ५ ७५ १०० १०० १२५ १२५ ५२५ रै्.स.स. रै्.स.स. प्रर्यत प्रयतवेदन रै्.स.स. र्ा.पा.

३ ३.१ ३.१.१ ३.१.१.१ सामान्य यवद्िुत जडान तथा ममगत सम्बद्धन्ध Eletrician तायलम संचालन र्ने पटक ८ ८० ८० १०० १०० ३६० रै्.स.स. रै्.स.स. प्रर्यत प्रयतवेदन र्ा.पा, रै्.स.स. र्ा.पा.

३.१.२ ३.१.२.१ बािोग्यास जडान तथा ममगत सम्बद्धन्ध तायलम संचालन र्ने पटक निएको ४ ८० १०० १०० १०० १०० ४८० रै्.स.स. रै्.स.स. प्रर्यत प्रयतवेदन र्ा.पा, रै्.स.स. र्ा.पा.

३.१.२.२ सोलार जडान तथा ममगत सम्बद्धन्ध तायलम संचालन र्ने पटक निएको ४ ८० १०० १०० १०० १०० ४८० रै्.स.स. रै्.स.स. प्रर्यत प्रयतवेदन र्ा.पा, रै्.स.स. र्ा.पा.

३.१.२.३ सुर्ाररएको चुलो बनाउने सम्बद्धन्ध तायलम संचालन र्ने पटक निएको ४ ८० १०० १०० १०० १०० ४८० रै्.स.स. रै्.स.स. प्रर्यत प्रयतवेदन र्ा.पा, रै्.स.स. र्ा.पा.

जम्मा बजेट १३८८५ ३८८८० १२३३० ५८८० ५४३० ७६४०५
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२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

वस्ती  षवकास तथा आवास

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१ िौयतक यवकास िोजना तिार र्ने संख्या निएको १ ३००० ३००० र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा. प्रयतवेदन न.पा. न.पा.

१.१.२ १.१.२ दक्ष प्रायवयर्क लार्ग समिानुकुल तायलम प्रदान र्ने पटक निएको २ प्रयत विग १००० १००० १००० १००० १००० ५०००
र्ा.पा., यनजी 

के्षत्र, रै्.स.स
र्ा.पा. प्रयतवेदन न.पा. , रै्.स.स न.पा.

१.२.१ १.२.१.१ िवन यनमागणसँर् सम्बद्धन्धत आरु्यनक प्रयवयर्को तायलम प्रदान र्ने पटक निएको २ प्रयत विग ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५००
र्ा.पा., यनजी 

के्षत्र, रै्.स.स
र्ा.पा. प्रयतवेदन न.पा. , रै्.स.स न.पा.

१.३.१ १.३.१.१ वस्ती यवकासमा यनजी के्षत्र र स्थानीिलार्ग सहिार्ी र्राउने प्रयतशत निएको
सत 

प्रयतशत
२०० २०० २०० २०० २०० १०००

र्ा.पा., यनजी 

के्षत्र, रै्.स.स
र्ा.पा. प्रयतवेदन न.पा. , यनजी के्षत्र न.पा.

१.३.२ १.३.२.१ यवपन््न र सीमान्तकृत घर पररवारलार्ग उपिुक्त , सुरयक्षत आवास यनमागण र्ने प्रयतशत निएको
सत 

प्रयतशत
८००० ६००० ४००० २००० १००० २१०००

प्रदेश, र्ा.पा., 

यनजी के्षत्र
र्ा.पा. प्रयतवेदन न.पा. , यनजी के्षत्र न.पा.

१.३.२.२ यवपन््न र सीमान्तकृत घर पररवारको आवास स्तरोन्नयत र्ने प्रयतशत निएको
सत 

प्रयतशत
५००० ३००० २५०० १००० १००० १२५००

र्ा.पा., यनजी 

के्षत्र, रै्.स.स
र्ा.पा. प्रयतवेदन न.पा. , यनजी के्षत्र न.पा.

१.४.१ १.४.१.१ उच्च जोद्धखमिुक्त स्थानमा रहेका वस्तीहरुको नक्साङकन र्ने पटक निएको ५००० ३००० ८०००
र्ा.पा., यनजी 

के्षत्र, रै्.स.स
र्ा.पा. प्रयतवेदन न.पा. , यनजी के्षत्र न.पा.

जम्मा बजेट १३७०० ८२०० ४७०० ३७००



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

सडक तथा यातायात

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१ र्ाँउटोलमा RMTMP अनुरूप सडक यवस्तार तथा स्तरोन्नती र्ने संख्या अपुर्

आवश्य

क्ता 

अनुरूप

१०००० १११७० १४०१५ १४५४५ १४९३० ६४६६० प्रदेश, पायलका, सडक यवस्तार न.पा. र्ा.पा.

१.१.२ १.१.२.१ क्रयमक रूपमा कृयि सडकको यनमागण र्ने संख्या अपुर्

आवश्य

क्ता 

अनुरूप

८००० ६००० ४००० २००० २००० २२००० प्रदेश, पायलका,  कृयि सडक यनमागण पायलका, यनजी के्षत्र र्ा.पा.

१.२ १.२.१ १.२.१.१
लाँकुरी िन्याङ, घले िन्याङ, बानीिाटार, सहरेटार जोडने सडकहरू 

क्रयमक रूपमा यनमागण र्ने
संख्या अपुर्

आवश्य

क्ता 

अनुरूप

१५००० १२००० १०००० ८००० ५००० ५०००० प्रदेश, पायलका, सडक स्तोरन्नती न.पा. र्ा.पा.

१.२.२ १.२.२.१
स्थानीि वस्ती वरपर सडक यनमागणमा अग्रसर स्थानीिलार्ग यनरन्तर सहिोर् 

र्ने
संख्या निएको

आवश्य

क्ता 

अनुरूप

५००० ५००० ५००० ५००० ५००० २५००० र्ा.पा
स्थानीि वस्ती वरपर 

सडक यनमागण
पायलका, यनजी के्षत्र र्ा.पा.

१.३ १.३.१ १.३.१.१
RMTMP मा उले्लद्धखत ग्रायमण सडकहरूको यनमागण तथा स्तरोन्नतीमा 

अयनवािग रूपमा नाली यनमागण र्ने
संख्या निएको

सबै 

सडक
१०००० ८००० ८००० ६००० ३००० ३५००० र्ा.पा सडकहरूमा नाली यनमागण पायलका, यनजी के्षत्र र्ा.पा.

१.३.२ १.३.२.१ सबै सडकहरू क्रयमक रूपमा मापदण्ड  अनुरूप स्तरोन्नती र्ने संख्या अपुर्
सबै 

सडक
२०००० १८००० १६००० १५००० १०००० ७९००० र्ा.पा

मापदण्ड  अनुरूपका 

सडकहरू
पायलका, यनजी के्षत्र र्ा.पा.

२.१ २.१.१ २.१.१.१ बसपाकग  तथा बसयबसौयनहरूको लायर् ठाँउ पयहचान र्ने संख्या निएको

आवश्य

क्ता 

अनुरूप

३००० ३००० ६००० र्ा.पा.,यनजी के्षत्र

बसपाकग  तथा 

बसयबसौयनहरूको लायर् 

ठाँउ पयहचान

पायलका, यनजी के्षत्र र्ा.पा.

२.१.१.२ बसपाकग  यनमागणको लायर् Feasibility Study र्ने संख्या निएको

आवश्य

क्ता 

अनुरूप

५००० ३००० २००० १०००० र्ा.पा.
मापदण्ड  अनुरूपका 

सडकहरू
पायलका, यनजी के्षत्र र्ा.पा.

२.१.१.१ िातािात सेवा थप र्ने संख्या अपुर्

आवश्य

क्ता 

अनुरूप

३००० ३००० २००० ८००० प्रदेश, पायलका, िातािात सेवा थप पायलका, यनजी के्षत्र र्ा.पा.

जम्मा बजेट ७४००० ७११७० ६२०१५ ५२५४५ ३९९३० २९९६६०
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२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

खानेपानी तथा सरसफार्ा

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१
लाकुरीिञ्ज्याङ , बाहुनडाँडा, कायत्तके के्षत्रमा पानीको स्रोतको व्यवस्थापन 

र्ने
संख्या अपुर्

आवश्य

क्ता 

अनुरूप

२०००० १०००० १०००० ५००० ५००० ५००००

प्रदेश,पायलका, 

यनजी के्षत्र, 

रै्.स.स

पानीको स्रोतको 

व्यवस्थापन
पायलका, यनजी के्षत्र र्ा.पा.

१.१.१.२ यडपवोररङ मेयशन व्यवस्थापन र्ने संख्या निएको

आवश्य

क्ता 

अनुरूप

८००० ६००० ४००० १००० १००० २००००
पायलका, यनजी 

के्षत्र, रै्.स.स
यनियमत ममगत संिार पायलका, यनजी के्षत्र र्ा.पा.

१.१.१.३ यनियमत ममगत संिारको व्यवस्थापन र्ने संख्या निएको

आवश्य

क्ता 

अनुरूप

२००० २००० १००० १००० १००० ७०००
पायलका, यनजी 

के्षत्र, रै्.स.स
यनियमत ममगत संिार पायलका, यनजी के्षत्र र्ा.पा.

१.१.१.४
यवसृ्तत पररिोजना प्रयतवेदन तिार िएका खचर्ाउ खा.पा. कयपलेर्श्र (बृहत 

खानेपानी िोजना) संचालनमा ल्याउने
संख्या निएको ६००० ५००० २००० २००० १००० १६०००

प्रदेश,पायलका, 

यनजी के्षत्र, 

रै्.स.स

पानीको स्रोतको 

व्यवस्थापन
पायलका, यनजी के्षत्र र्ा.पा.

१.१.१.५ यनमागणायर्न पञ्चकन्या यलखु वृहत खा.पालार्ग यनमागण सम्पन्न र्ने संख्या यनमागणायर्न १०००० १०००० ५००० २००० १००० २८०००

प्रदेश,पायलका, 

यनजी के्षत्र, 

रै्.स.स

पानीको स्रोतको 

व्यवस्थापन
पायलका, यनजी के्षत्र र्ा.पा.

१.१.२ १.१.२.१
खानेपानी यवतरणलार्ग सहज र प्रिावकारी बनाउन मुहानको एकात्मक 

अयर्कार अन्त्य र्दै सामुयहक अयर्कार स्थायपत र्ने
२००० २००० १००० २००० १००० ८०००

पायलका, यनजी 

के्षत्र, रै्.स.स
खानेपानी यवतरण सहज पायलका, यनजी के्षत्र र्ा.पा.

१.१.२.२ पायलकामा रहेको मुल यववादलार्ग टुङग्याउने ५० ५० र्ा.पा.

१.१.२.३ पानीको सदुपिोर् र्नग यमटर जडान र्ने संख्या ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० र्ा.पा.

१.१.३ १.१.३.१ यवतरण ट्याङ्कीमा शुदर्ीकरण व्यवस्थापन र्ने संख्या १०० १०० १०० १०० १०० ५०० र्ा.पा.

१.२.१ १.२.१.१ मुल पयहचान, अयिलेद्धखकरण तथा दताग र्ने संख्या सबै ५००० ० ० ० ० ५०००
 पायलका, यनजी 

के्षत्र, रै्.स.स
मुल अयिलेद्धखकरण र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा.

१.२.१.२ मुहानहरूको यवसृ्तत पररिोजना प्रयतवेदन क्रयमक रूपमा यनमागण र्ने संख्या निएको सबै २००० १५०० १५०० १५०० १००० ७५००
 पायलका, यनजी 

के्षत्र, रै्.स.स
प्रयतवेदन र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा.

१.२.२ १.२.२.१
प्रते्यक वडामा मुहान संरक्षण तथा सुरयक्षत खानेपानीको लायर् जनचेतना 

मुलक कािगक्रम संचालन
संख्या अपिागप्त

प्रते्यक 

विग २ 

पटक

१००० १००० १००० १००० १००० ५०००
 र्ा.पा., यनजी 

के्षत्र, रै्.स.स

जनचेतना मुलक 

कािगक्रम संचालन
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा.

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१
खानेपानीका सयमयतहरूलार्ग वातावरण तथा सरसफार्ग प्रयत उत्तरदायि 

बनाउने
१००० १००० ५०० ५०० ५०० ३५००

 र्ा.पा., यनजी 

के्षत्र, रै्.स.स

उत्तरदायि खानेपानी 

सयमयत
र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा.

२.१.१.१ प्रते्यक वडामा सरसफार्गका  जनचेतना मुलक कािगक्रम संचालन र्ने संख्या निएको

प्रते्यक 

विग २ 

पटक

१००० १००० ५०० ५०० ५०० ३५००
 र्ा.पा., यनजी 

के्षत्र, रै्.स.स

जनचेतना मुलक 

कािगक्रम संचालन िएको 

हुने

र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा.

२.१.३ २.१.३.१

प्रते्यक वडामा मयहला समुह, आमा समुह, स्थानीि िुवा समुह साथै यवद्याथीर् 

माझ पुणग सरसफार्ग सम्बद्धन्ध जनचेतना मुलक कािगक्रम संचालन र्ने (नाटक 

प्रदशगन)

संख्या निएको

प्रते्यक 

विग २ 

पटक

१००० ५०० ५०० ५०० ५०० ३०००
 र्ा.पा., यनजी 

के्षत्र, रै्.स.स

जनचेतना मुलक 

कािगक्रम संचालन िएको 

हुने

र्ा.पा., यनजी के्षत्र र्ा.पा.
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बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

 षसिँचार्ा

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१ ममगत संिार र्नुगपने कुलोहरूको लर्त तिार र्ने संख्या निएको १ ३००० २००० ५००० र्ा.पा.
कुलोहरूको लर्त तिार 

िएको हुने
र्ा.पा. र्ा.पा.

१.१.१.१ ममगत संिार र्नुगपने कुलोहरू क्रयमक रूपमा ममगत र्ने संख्या अपिागप्त १०००० ८००० ६००० २००० २००० २८००० र्ा.पा., रै्.स.स कुलोहरू ममगत िएको हुने र्ा.पा. र्ा.पा.

१.१.२ १.१.२.१ यसँचार्गको श्रोतहरूको अध्यिन र्ने संख्या निएको १ ५००० ५००० १०००० र्ा.पा., रै्.स.स
यसँचार्गको श्रोतहरूको 

पयहचान िएको हुने
र्ा.पा. र्ा.पा.

१.१.२.२
कूलोबाट यसँचार् हुन नसके्न स्थानमा यलफ्ट यसँचार् संचालनको अध्यिन तथा 

संचालन र्ने
संख्या १ ३००० ३००० २००० १००० १००० १०००० र्ा.पा. र्ा.पा. र्ा.पा.

१.१.२.३ पलायष्टक पोखरी कािगक्रम प्राथयमकताका साथ संचालन र्ने संख्या ३००० २००० १००० १००० १००० ८००० र्ा.पा., रै्.स.स र्ा.पा. र्ा.पा.

१.१.३ १.१.३.१ विागतको पानी सङ्कलन र्ने २५०० २००० १५०० ५०० ५०० ७००० र्ा.पा., रै्.स.स
विागतको पानी सङ्कलन 

िएको हुने
र्ा.पा. र्ा.पा.

१.१.४ १.१.४.१
 पोखरी, ताल तलैिा, यसमसार र जलार्ार के्षत्रको संरक्षण तथा सुदृढीकरण 

र्ने
संख्या अपिागप्त ३००० ३००० २००० २००० २००० १२००० र्ा.पा.

पोखरी, ताल तलैिा, 

यसमसार र जलार्ार 

के्षत्रको संरक्षण तथा 

सुदृढीकरण िएको हुने

र्ा.पा.

१.१.४.२
घलेिन्याङ्ग, लाकुरीिन्याङ्ग, घ्याङस्वारा, पार्ोक, आँपचौर के्षत्रमा थोपा 

यसँचार् सञ्चालन र्ने
संख्या ५००० ३५०० २००० १००० १००० १२५०० र्ा.पा., रै्.स.स थोपा यसँचार् सञ्चालन र्ा.पा.

२. २.२ २.२.१ २.२.१.१ यसमरा यसँचार् िोजना दीर्ो रूपमा सञ्चालन र्ने संख्या १०००० ८००० ६००० ३००० २००० २९००० र्ा.पा., रै्.स.स
यसमरा यसँचार् िोजना 

सत्रचालन
र्ा.पा.

जम्मा बजेट ४४५०० ३६५०० २०५०० १०५०० ९५०० १२१५०० र्ा.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

 सूचना, सञ्चार तथा प्रषवषध र्ा.पा.

२ १.१ १.१.१ १.१.१.१ र्ाँउपायलकाको यवरु्तीि शासन क्षमता यवकास क्षमता १०००० १०००० ५००० ५००० ५००० ३५०००
प्रदेश, यनजीके्षत्र, 

र्ा.पा.

र्ा.पा.को यवरु्तीि  क्षमता 

यवकास
र्ा.पा. र्ा.पा.

१.१.१.२
दुर सञ्चार नपुरे्का वडाहरूमा सो सेवा पुिागउन सेवा प्रदािक संस्थाहरूलार्ग 

सहजीकरण
संख्या ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० र्ा.पा.

सबै ठाँउमा दुरसञ्चार 

सेवा यवस्तार
र्ा.पा. र्ा.पा.

१.१.१.३ वडाहरूको यवरु्तीि शासन क्षमता यवकास क्षमता ४००० ३००० १००० १००० १००० १०००० र्ा.पा.
वडाहरूको यवरु्तीि 

क्षमता यवस्तार
र्ा.पा. र्ा.पा.

१.१.१.४ सूचना प्रयवयर् पूवागर्ारहरूको यनमागण तथा यवकास संख्या ३०००० ५०००० २०००० १०००० १०००० १२०००० प्रदेश, र्ा.पा.

सूचना प्रयवयर् 

पूवागर्ारहरूको यनमागण 

तथा यवकास िएको हुने

र्ा.पा. र्ा.पा.

१.१.४ १.१.४.१ र्ाउँपायलकाको Digital Profile तिार र्ने संख्या निएको १ २००० १००० ५०० ३०० ३०० ३०० प्रदेश, र्ा.पा. Digital Profile र्ा.पा. र्ा.पा.

जम्मा बजेट 46500 64500 27000 16800 16500 167500



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

वातावरि – वन तथा जैषवक षवषवधता

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१
वन्यजनु्त तथा वनजन्य सामाग्रीको चोरी यशकारी यनिन्त्रण (कानुनी जनचेतना 

तथा वन सुरक्षा)
– – 

१० 

अयििान

संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.
दस्तावेज, प्रयतवेदन

र्ापा र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

१.१.१.२
समू्पणग सामुदायिक वन उपिोक्ता सयमयतहरुको वन कािगिोजना तिारी तथा 

पररमाजगन र अद्यावयर्
केयह 30 १५०० १००० १००० ५०० ५०० ४५०० र्ा.पा.  नीयज के्षत्र

लेखा, शाखा प्रयतवेदन, 

दस्तावेज

र्ाउँपायलका 

सम्बद्धन्धत शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

१.१.१.३
समू्पणग सामुदायिक वन उपिोक्ता सयमयतहरुको यनरन्तर अनुर्मन तथा 

सुपररवेक्षण र तायलम
नू्यन ७० ७० ७० ७० ७० ३५० र्ा.पा. दस्तावेज, प्रयतवेदन

र्ापा र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

१.१.१.४ र्ापाको यदर्ो वन कािगिोजना केयह (वायिगक) १००० ५०० ५०० ५०० ५०० ३००० र्ा.पा. दस्तावेज, प्रयतवेदन
र्ापा र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

१.१.१.५ यदर्ो वन व्यवस्थापनका लायर् लेखा तायलम छैन 1 ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५००
र्ा.पा.  अन्य 

यनकाि
प्रयतवेदन, सहिायर् सुयच

र्ापा र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

१.१.२ १.१.२.१
वन जङ्गल व्यवस्थापन (आवयर्क रुख कटान तथा झाडी तथा पतझड 

सरसफाई)

सरकारी 

वनमा नहुने
१०० हे. २०० २०० २०० २०० २०० १०००

संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.
दस्तावेज, प्रयतवेदन

र्ापा र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

१.१.३ १.१.३.१ डाले घाँस यबरुवा उत्पादन तथा यवतरण अपिागप्त
५,०००÷व

िग
१००० १००० १००० १००० १००० ५०००

स्थायनि यनकाि, 

नीयज के्षत्र, अन्य 

यनकाि

दस्तावेज, प्रयतवेदन
र्ापा र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

१.१.३ १.१.३.२ बाँदर तथा जङ्गली जनु्त यनिन्त्रण कािगक्रम निएको

क्षयतपूयतग 

तथा 

िर्ाउने 

२००० २००० २००० २००० २००० १००००
प्रदेश, र्ा.पा.  

यनयज के्षत्र
दस्तावेज, प्रयतवेदन

र्ापा र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

१.१.४ १.१.४.१ खुल्ला के्षत्रमा बहु प्रजायतका बोट यवरुवाहरुको वृक्षारोपण निएको २० हे. ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० २००० प्रदेश, र्ा.पा. दस्तावेज, प्रयतवेदन
र्ापा र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

१.१.७ १.१.७.१ उतृ्कष्ट सामुदायिक वनलाई पुरस्कार (नमुना वन पुरस्कार) निएको 5 २०० २०० २०० २०० २०० १२५०
र्ा.पा.  अन्य 

यनकाि
प्रयतवेदन

र्ापा र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.१ २.१.१.१
खाली रहेका बाझो ँजयमनमा यनजी वनको यवकास तथा वन सम्बन्धी तायलम 

(वृक्षारोपण अनुदान)
केयह िएको ५० हे. १००० १००० १००० १००० १००० ५०००

र्ा.पा.  नीयज 

के्षत्र, अन्य 

यनकाि

दस्तावेज, प्रयतवेदन
र्ापा र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.३ २.१.३.१
यवपन्न तथा यनम्न आि श्रोत िएका मायनसहरुको वन व्यवस्थापनमा आविता 

र यवशेि कािगक्रम
छैन १ वन १५०० १५०० १५०० १५०० १००० ७०००

प्रदेश, र्ा.पा.  

यनयज के्षत्र
दस्तावेज, प्रयतवेदन

र्ापा र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.३.१ २.३.१.१ बहु उदे्दश्यीि नसगरी स्थापना (र्ाउँपायलका स्तर) निएको 5 ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० १०००० संघ प्रदेश, र्ा.पा. नसगरी, प्रयतवेदन
र्ापा र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.३.१.२ एक वडा एक नसगरी यनमागण निएको 1 १५०० १५०० १५०० १२००० र्ा.पा.  नीयज के्षत्र दस्तावेज, प्रयतवेदन
र्ापा र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.३.३ २.३.३.१ फलफूल वनको यवकास अध्यिन र शुरुवात निएको
५० 

(पोखरी)
२०० २०० २०० २०० २०० ७५००

संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.
दस्तावेज, प्रयतवेदन

र्ापा र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.२.४ २.२.४.१ वन जङ्गल आर्ोलार्ी यवरुद्घ प्रचार प्रसार तथा अयििान सञ्चालन – – ५०० हे. २०० २०० २०० २०० २०० २५००

र्ा.पा. नीयज 

के्षत्र, अन्य 

यनकाि

दस्तावेज, प्रयतवेदन
र्ापा र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.२.४.२ जङ्गलमा उयचत तररकाले विागतको पानी संकलन हुने पोखरीहरु यनमागण निएको
५ 

(वायिगक)
२००० २००० २००० २००० २००० २५००

प्रदेश, र्ा.पा. 

अन्य यनकाि
दस्तावेज, प्रयतवेदन

र्ापा र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.२.५    २.२.५.१ वन्यजनु्त र मायनसको सहअद्धस्तत्व बारे सचेतना निएको 5 २४०० २४०० २४०० २४०० २४०० ५०००
र्ा.पा.  नीयज 

के्षत्र अन्य यनकाि
दस्तावेज, प्रयतवेदन

र्ापा र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

३.१.१ ३.१.१.१ जयडबुटी तथा फलफूल यबरुवा उत्पादन तथा यवतरण अपिागप्त 6 ३००० १५०० १५०० १००० ५०० २५००

संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.  अन्य 

यनकाि

दस्तावेज, प्रयतवेदन
र्ापा र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

३.१.५ ३.१.५.१ लोपोनु्मख प्रजायतका बोट यवरुवा पयहचान तथा संरक्षण निएको १ अध्यिन २५०० १५०० १५०० १००० १००० ५०००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.  नीयज के्षत्र
दस्तावेज, प्रयतवेदन

र्ापा र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

जम्मा बजेट २१५७० १८०७० १८०७० १५०७० १४०७० ८८६००



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

जलाधार सांरक्षि तथा व्यवस्थापन ९०० ४०० ४०० ४०० ४००

१ १.१ १.१.१. १.१.१.१ वािो र्द्धन्जयनिररङद्वारा खोला यकनारा संरक्षण केयह िएको ५ यकमी २००० १००० १००० ५०० ५०० ५०००

१.१.१.२
ठूला तथा ऐनले तोकेका सबै आिोजनाहरु संचालन पूवग BES, IEE, EIA 

र्राउने र सो नर्ररएका आिोजनालाई अनुमयत नयदर्ने नीयत र अनुर्मन र्ने

नीयत 

कािागन्विन 

निएको

नीयत 

कािागन्वि

न र्ने

११०० १००० १००० १००० १००० ५१००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.

लेखा, शाखा प्रयतवेदन, 

दस्तावेज

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

१.१.१.३ पानीका स्रोत पयहचान र्ने । १५०० १००० १००० ३५००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.  यनयज के्षत्र
दस्तावेज, प्रयतवेदन

र्ा.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

१.१.३. १.१.३.१ नदीहरुबाट यसंचाई कुलो, नहर यनमागण र्ने । १५०० १५०० १५०० १००० १००० ६५०० प्रदेश, र्ा.पा. यसंचाई कुलो, नहर यनमागण
र्ा.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

१.१.६. १.१.६.१ र्ापाका सबै नदी खोला, खोिीहरुको के्षत्र तोके्न र अयतक्रम हुन नयदने । निएको

सबै 

खोलाको 

के्षत्र तोके्न

२५०० २००० १००० १००० १००० ७५००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.

नदी खोला, खोिीहरुको 

के्षत्र तोयकएको र अयतक्रम 

रोयकएको हुने

र्ा.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

१.१.६.२ यवस्थायपत आहाल तथा पोखरी पुनयनमागण निएको २५०० २००० १००० १००० १००० ७५००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.
दस्तावेज, प्रयतवेदन

र्ा.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

१.१.६.३ ताल तलैिा, पोखरी तथा जलार्ार संरक्षण केयह िएको 20 २०० २०० २०० २०० २०० १०००
प्रदेश, र्ा.पा.  

अन्य यनकाि
दस्तावेज, प्रयतवेदन

र्ा.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

१.१.६.४ यसमसार के्षत्रहरुको पयहचान र संरक्षण छैन 2 २५०० १००० ५०० ५०० ५०० ५०००

प्रदेश, र्ा.पा.  

यनयज के्षत्र, अन्य 

यनकाि

यसमसार के्षत्रहरुको 

पयहचान र संरक्षण िएको 

हुने

र्ा.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२ २.१ २.१.३ २.१.३.१ वन व्यवस्थापनमा रै्ससको पररचालन र्ने । २०० २०० २०० २०० २०० १०००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.
वन व्यवस्थापन िएको हुने

र्ा.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

३ ३.१ ३.१.२ ३.१.२.१ तटबन्ध यनमागणका लायर् प्रदेश र संघसँर् सहकािग र्ने १०० १०० १०० १०० १०० ५००

र्ा.पा.  यनयज 

के्षत्र, अन्य 

यनकाि

न.पा. को प्रदेश र संघसँर् 

सहकािग

र्ा.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

३.१.३ ३.१.३.१ जलप्रकोपबाट जनतालाई बचाउन नदीहरुमा सार्रन जडान र्ने । ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.

नदीहरुमा सार्रन जडान 

िएको हुने

र्ा.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

३.१.४ ३.१.४.१ नदीजन्य उद्योर् स्थापनामा अनुदानको व्यवस्था र्ने । २००० १००० १००० ५०० ५०० ५०००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.

नदीजन्य उद्योर्को 

स्थापना

र्ा.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

जम्मा बजेट १७५०० ११९०० ९४०० ६९०० ६९०० ५०१००



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

१. १.१ १.१.१ १.१.१.१ बृक्षारोपण कािगक्रम १०० १०० १०० १०० १०० ५००

१.१.३ १.१.३.१ सुर्ाररएको चल्हो यनमागण अनुदान – – 500 २०० २०० २०० २०० २०० १०००

प्रदेश, र्ा.पा.  

यनयज के्षत्र, अन्य 

यनकाि

१.१.४ १.१.४.१ पिाग पिगटनको प्रवर्गन कािगक्रम ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० १५००
संघ, प्रदेश, 

स्थायनि तह

१.१.४.२ वािोग्यास प्रवर्गन निएको 20 ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.  नीयज के्षत्र

१.१.५ १.१.५.१ सावगजयनक िवनहरुमा सौिग उजाग जडान नू्यन

१० 

(कािागलि

)

५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.  नीयज के्षत्र

१.१.५.२ सडक तथा बाटोमा सौिग बत्ती जडान 10 १०० स्थान ५०० १००० १००० ५०० ५०० ३५००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१ फोहर मैला संकलनको शुरुवात र्ने निएको

बजार 

केन्द्रमा 

शुरु र्ने

५०० ४०० ४०० ४०० ३०० २०००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.

२.१.१.२ यवद्यालि तथा टोल, बस्ती, समुदाि तथा वडा सरसफाई कािगक्रम अपिागप्त

कम्तीमा 

विगमा 

एक पटक

१०० १०० १०० १०० १०० ५०० र्ा.पा.
लेखा, शाखा प्रयतवेदन, 

दस्तावेज

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.१.३ फोहर मैला प्रशोर्न केन्द्र यनमागण निएको
१ केन्द्र 

यनमागण
१००० १५०० २५००

र्ा.पा.  नीयज 

के्षत्र, अन्य 

यनकाि

२.१.२ २.१.२.१ फोहरलाई श्रोतमै छुट्याउने कािगक्रम छैन्
मुख्य 

बजार के्षत्र
२००० २००० १००० १००० १००० ७०००

संघ, प्रदेश, 

नीयज के्षत्र
दस्तावेज, प्रयतवेदन

र्ा.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.३ २.१.३.१ फोहरको पुनिः  प्रिोर् सम्बन्धी सचेतना तथा जार्रण कािगक्रम निएको 5 ४०० २५० २०० २०० २०० १२५० र्ा.पा.  यनयज के्षत्र
र्ा.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

२.१.३.२ फोहरबाट मल र ग्याँस बनाउने प्रयवयर् अध्यिन र उपिोर् छैन् 1 २०००० १०००० १०००० ५००० ५००० ५०००० र्ा.पा.  नीयज के्षत्र दस्तावेज, प्रयतवेदन
र्ा.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.४ २.१.४.१ फोहोर व्यवस्थापनका लायर् संिाव्यता अध्यिन २००० २०००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.  नीयज के्षत्र
दस्तावेज, प्रयतवेदन

र्ा.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

जम्मा बजेट २८१०० १६८५० १४३०० ८८०० ८७०० ७६७५०

वातावरि तथा फोिोर मैला व्यवस्थापन



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१ यवपद् व्यवस्थापन सयमयत यनमागण र पररचालन (र्ापा स्तरीि तथा वडा स्तरीि)
१ र्ा.पा. 

स्तरीि

६ वडा 

सयमयत
१०० १०० १०० १०० १०० ५००

र्ा.पा.  अन्य 

यनकाि

लेखा, शाखा प्रयतवेदन, 

दस्तावेज

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.१.२ वडा स्तरमा यवपद् व्यवस्थापन कोि स्थापना – – 
कोि 

स्थापना
२००० १००० १००० १००० १००० ६००० प्रदेश, र्ा.पा. यवपद् व्यवस्थापन कोि

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.१.३
राहत तथा सुरक्षण प्रदान र्नग प्रदेश सरकार, संघीि सरकार  तथा दातृ 

यनकािसँर् साझेदारी
अपिागप्त

यनियमत 

समन्वि
०

संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.  नीयज 

के्षत्र, अन्य 

यनकाि

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.१.४ पयहरोग्रस्त के्षत्रको रोकथाम तथा वृक्षारोपण केयह ५ हे. ६०० ३०० २०० २०० २०० १५०० प्रदेश, र्ा.पा. वृक्षारोपण

२.१.२ २.१.२.१
समुदाि स्तरमा यवपद् व्यवस्थापन सयमयत र्ठन (टोल यवकास संस्था वा निाँ 

सयमयत) र सामुदायिक क्षमता यवकास
निएको

५० 

सयमयत
३०० ३०० २०० १०० १०० १०००

र्ा.पा.  अन्य 

यनकाि

यवपद् व्यवस्थापन सयमयत 

र्ठन

न.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.४ २.१.४.१
सबै माध्यायमक यवद्यालि, अस्पताल, स्वस्थ्य चौकी, र्ापा तथा वडा 

कािागलिमा Fire Extinguisher अयनवािग
1 50 ९०० ९०० ९०० ९०० ९०० ४५००

प्रदेश, र्ा.पा.  

नीयज के्षत्र, अन्य 

यनकाि

सावगजयनक स्थानमा  Fire 

Extinguisher

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.४.२
टोल यवकास संस्थाको रोहवरमा रहने र्री Fire Extinguisher को 

व्यवस्थापन
निएको 150 २७० २७० २७० २७० २७० १३५० र्ा.पा.

Fire Extinguisher 

व्यवस्थापन िएको हुने

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.४.३ शव वाहनको व्यवस्था निएको 1 २००० २००० ४०००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.

शव वाहनको व्यवस्था 

िएको हुने

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.४.४ एमु्बलेन्सको सेवाको यनरन्तरता तथा यवस्तार 1 4 ७००० ७००० २००० २००० २००० २००००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.

एमु्बलेन्सको सेवाको 

यवस्तार िएको हुने

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.४.५ हरेक वडा िवनमा यवपद् सामाग्री िण्डारण कक्ष निएको 6 ३००० ९००० ९००० ६००० ३००० ३००००

संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.  अन्य 

यनकाि

यवपद् सामाग्री िण्डारण 

कक्षको व्यवस्था

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.४.६
र्ापा बासीसँर् यवपद्का सूचना आदान प्रदान र्नग र्ापा स्तरमा आपद्कायलन 

सञ्चालन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन
निएको

१ केन्द्र 

स्थापना
६००० १००० १००० १००० १००० १००००

संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.

आपद्कायलन सञ्चालन 

केन्द्र स्थापना तथा 

सञ्चालन

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.४.७ र्ापा स्तरीि यवपद् उद्दार सम्बन्धी अभ्यास (साझेदारहरुको सहकािगमा) 1
 २ 

(वायिगक)
२००० २००० १००० ५०००

प्रदेश, र्ा.पा.  

नीयज के्षत्र

यवपद् उद्दार सम्बद्धन्ध 

अभ्यास

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.४.८ वडा स्तरीि यवपद् उद्दार सम्बन्धी अभ्यास (साझेदारहरुको सहकािगमा) निएको 30 ५०० ५०० ५०० १५००

र्ा.पा.  नीयज 

के्षत्र, अन्य 

यनकाि

यवपद् उद्दार सम्बद्धन्ध 

अभ्यास

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

 षवपद तथा जलवायु पररवतान



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

२.१.४.९ यवद्यालिमा यवपद् सम्बन्धी तायलम (यवद्याथी तथा यशक्षक दुवैलाई) निएको 25 २५० २५० २५० २५० २५० १२५०
र्ा.पा.  अन्य 

यनकाि
तायलम

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.४.१० र्ापास्तरीि प्राथयमक उपचार सम्बन्धी तायलम निएको 5 ५० ५० ५० ५० ५० २५०
प्रदेश, र्ा.पा.  

अन्य यनकाि
तायलम

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.४.११ यवद्यालि (मायव) स्तरमा प्राथयमक उपचार सम्बन्धी तायलम निएको 6 ९० ९० ९० ९० ९० ४५०
प्रदेश, र्ा.पा.  

अन्य यनकाि
तायलम

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.४.१२ िातािात मजदुरहरुलाई यवपद् उद्दार तथा प्राथयमक उपचार तायलम – – ५ १५ १५ १५ १५ १५ ७५

र्ा.पा.  नीयज 

के्षत्र, अन्य 

यनकाि

तायलम
र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.४.१३ प्रमुख सडकहरुमा टर ायफक यचन्ह व्यवस्था छैन् १० ७० ७० २० २० २० २००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.

प्रमुख सडकहरुमा 

टर ायफक यचन्ह

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.४.१४ र्ापा स्तरीि यवपद् पुनिः स्थापना केन्दको स्थापना छैन् 1 ३०००० २०००० ५००००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.
यवपद् पुनिः स्थापना केन्द्र

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.४.१५
यवपद् पूवगतिारी तथा प्रयतकािग िोजना यनमागण अद्यावयर् तथा कािगक्रमहरु 

सञ्चालन
निएको 1 ६०० १०० १०० १०० १०० १०००

प्रदेश, र्ा.पा.  

अन्य यनकाि
यवपद् पूवगतिारी कािगक्रम

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.४.१६ दक्ष यनमागण मजदुरको प्रमाणीकरण छैन् ३०० जना ६० ६० ६० ६० ६० ३०० र्ा.पा.
र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.४.१७ िवन यनमागण मापदण्ड तथा आचार संयहता बारे तायलम निएको
शुल्क 

लारू्
१५० १५० १५० १५० १०० ७०० प्रदेश, र्ा.पा. तायलम

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.४.१८ िवन यनमागणमा कडाई निएको २ पटक ० र्ा.पा.
र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.४.१९ एकीकृत बस्ती यवकास कािगक्रम निएको

नक्सा 

पास 

अयनवािग

२००० २५०० १००० १००० १००० ७५००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.४.२० प्रकोप नक्सांकन तथा जोद्धखम नू्यनीकरण कािगक्रम निएको लारु् र्ने ४०० ५०० २०० २०० २०० १५००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.

२.१.४.२१ जोद्धखमपूर्गण स्थानको पयहचान (नदी कटान, पयहरो, चट्यांर् आयद) निएको
र्ापाको 

सबै स्थान
४०० ५०० २०० ११००

संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.

२.१.४.२२ र्ापायित्रका खुला के्षत्र पयहचान तथा अयिलेखाङ्कन निएको १ पटक ३०० ३०० २०० ८०० र्ा.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

२.१.४.२३ बाढी तथा पयहरो जोद्धखम के्षत्रमा पूवग सूचना प्रणाली तथा सार्रन जडान निएको 3 ५०० ५०० ५०० १५००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.

२.१.५. २.१.५.१ यवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना निएको 5 १०० १०० १०० १०० १०० ५००
र्ा.पा.  अन्य 

यनकाि

२.१.५.२ यवपद् सचेतना कािगक्रम (यवद्यालि तथा समुदािमा) केयह िएको ३० ६०० ६०० ६०० ६०० ६०० ३०००
र्ा.पा.  अन्य 

यनकाि
दस्तावेज, प्रयतवेदन

र्ा.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.१.६. २.१.६.१
जोद्धखमिुक्त तथा यवपद्मा परेका व्यद्धक्त वा पररवारलाई पुनिः स्थापना र 

बसोबासको कािगक्रम
केयह िएको ५ बस्ती ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५००

संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.  अन्य 

यनकाि

२.१.६.२ जोद्धखमिुक्त बस्ती पयहचान र्री एकीकृत बस्तीको िोजना यनमागण केयह िएको

५ बस्ती 

यवकास 

िोजना

४००० ३५०० ७५००
संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.
दस्तावेज, प्रयतवेदन

३ ३.१ ३.१.३. ३.१.३.१
पिागवरणमा आर्ाररत जलवािु पररवतगन अनुकूलन (जलवािु पररवगतन 

अनुकुलन िोजना यनमागण)
– –

कािगिोज

ना यनमागण
१०० १०० १०० १०० १०० ५००

संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.  अन्य 

यनकाि

३.१.४ ३.१.४.१ जलवािु पररवगतन सामािोजन ज्ञानको अध्यिन तथा मापन संिन्त्रको यवकास – – १ अध्यिन २५०० २५००

संघ, प्रदेश, 

र्ा.पा.  अन्य 

यनकाि

३.१.५ ३.१.५.१ समुदािमा आर्ाररत जलवािु पररवतगन अनुकूलन कािगक्रम केयह िएको 50 १००० १००० १००० १००० १००० ५०००
र्ा.पा.  अन्य 

यनकाि

३.१.६ ३.१.६.१
यवकास र्यतयवयर्हरु जलवािु पररवतगनका असरहरु नू्यनीकरण हुने तवरले 

लारू् र्ने नीयत
– –

नीयत 

कािागन्वि

न

५०० ५००
प्रदेश, र्ा.पा.  

अन्य यनकाि

३.२ ३.२.४ ३.२.४.१ सामुदायिक जनचेतनामूलक अयििान – –
५ 

(वायिगक)
१५०० १५०० १५०० १५०० १५०० ७५००

र्ा.पा.  अन्य 

यनकाि

जम्मा बजेट ७०३५५ ५६७५५ २२८०५ १७३०५ १४२५५ १८१४७५
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२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

१ १.१.१ १.१.१.१ यनियमत बैठक, समन्वि तथा शाखा प्रमुखको बैठक निएको १२० १२० १२० १२० १२० ६०० र्ा.पा.
लेखा, शाखा प्रयतवेदन, 

दस्तावेज

र्ा.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ाउँपायलका 

अनुर्मन सयमयत

१.१.१.२ कमगचारी तथा प्रशासन सम्बन्धी कािगयवयर् यनमागण तथा कािागन्विन निएको १०० १०० १०० १०० १०० ५०० र्ा.पा. दस्तावेज, प्रयतवेदन
र्ा.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ाउँपायलका 

अनुर्मन सयमयत

१.१.१.३ यनियमत अनुर्मन÷मूल्याङ्कन र्नग यनदेयशका यनमागण िएको व्यवद्धस्थत ०
र्ा.पा.  नीयज 

के्षत्र अन्य यनकाि

र्ा.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

१.१.३ १.१.३.१
कमगचारी मुल्यांकन कािगयवयर् (दण्ड तथा पुरस्कारको नीयत) यनमागण र 

कािगक्षमतामा आर्ाररत कमगचारी मूल्याङ्कन प्रणाली यवकास

कािगयवयर् 

यनमागण
० र्ा.पा. दस्तावेज, प्रयतवेदन

र्ा.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ाउँपायलका 

अनुर्मन सयमयत

१.१.३ १.१.३.२ यवकासमा समावेशी सहिायर्ता अयिबृद्धि निएको 3 २०० २०० २०० २०० २०० १०००
प्रदेश, र्ा.पा.  र 

अन्य यनकाि

१.१.५ १.१.५.१ रै्सससँर् वायिगक अन्तरयक्रिा कािगक्रम निएको 5 २५ २५ २५ २५ २५ १२५ र्ा.पा.

१.१.५ १.१.५.२ सामुदायिक मेलयमलाप सशद्धक्तकरण र व्यवस्थापन निएको 5 २०० २०० २०० २०० २०० १०००

र्ा.पा.  नीयज 

के्षत्र, अन्य 

यनकाि

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१ वडा सयचव तथा प्रायवयर्क कमगचारीको क्षमता यवकास तायलम निएको १००० १००० १००० १००० १००० ५००० र्ा.पा.

२.१.१.२

कमगचारी तथा जनप्रयतयनयर्हरुका लायर् यवद्यमान ऐन (खररद ऐन, मुलुकी 

ऐन), कानुन, सफ्टवेिर, अंगे्रजी, प्रायवयर्क, प्रयतवेदन लेखन, डर ार्यिङ, 

सकरात्मक सोच जस्ता तालीमहरु सञ्चालन

कमगचारी 

पुरसृ्कत
५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० र्ा.पा.

२.१.१.३ कमगचारी हकयहतका लायर् अक्षि कोिको व्यवस्था निएको ३००० ५०० ५०० ५०० ५०० ५००० र्ा.पा.

२.१.१.४ सरोकारवालाहरुलाई ICT सम्बन्धी क्षमता यवकास तायलम तायलम १५० १५० १५० १५० १५० ७५० र्ा.पा.

२.१.१.५ संस्थार्त मेमोरी सुदृढीकरण 5 ६०० १०० १०० १०० १०० १०००
प्रदेश, र्ा.पा. 

अन्य यनकाि

२.१.१.६ र्ा.पा.को आवश्यकता अनुसार लर्ानी िएको ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० २०००

र्ा.पा.  नीयज 

के्षत्र, अन्य 

यनकाि

१ १.१ १.१.०.१ कािागलि व्यवस्थापन तथा लेखा प्रशासन सम्बन्धी तायलम – – १०० १०० १०० १०० १०० ५००
प्रदेश, र्ा.पा.  

अन्य यनकाि

१.१ १.१.०.२ क्षमता यवकास िोजना तजूगमा निएको
कोि 

स्थापना
१०० १०० २००

संघ,प्रदेश, 

स्थायनि यनकाि, 

अन्य यनकाि

१.१ १.१.०.३ टोल यवकास संस्था र्ठन र प्रिावकारी पररचालन समन्वि बैठक १२०० १२०० १००० १००० ६०० ५०००

र्ा.पा.  नीयज 

के्षत्र, अन्य 

यनकाि

१.१ १.१.०.४
टोल यवकास संस्थाको र्ठन र क्षमता यवकास र्री सावगजयनक सम्पतीको 

सुरक्षा तथा यवकास यनमागण सयक्रि र्ने
शाखा स्थापना ९०० ६५० ६५० ६५० ६५० ३५००

र्ा.पा.  अन्य 

यनकाि

१.१ १.१.०.५
सहकारी तथा लघु यवत्तीि संस्थाहरुलाई र्ापाको दािरामा ल्याउन 

सरोकारवालासँर् समन्वि
निएको ५ तायलम ५० ५० ५० ५० ५० २५०

र्ा.पा.  नीयज 

के्षत्र, अन्य 

यनकाि

१.१ १.१.०.६ सावगजयनक सुनुवाई कािगक्रम छैन्
सबै 

वडाहरुमा
०

र्ा.पा.  र अन्य 

यनकाि

जम्मा बजेट ८४२५ ५१७५ ४८७५ ४८७५ ४४७५ २७८२५

सुिासन– सांस्थागत षवकास



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

राजस्व तथा श्रोत पररचालन

१ १.१ १.१.०.१ राजस्व दािरा फारायकलो बनाउन अध्यिन निएको 1 २०० १०० १०० ५० ५० ५०० र्ा.पा

१ १.१ १.१.०.२ एक द्वार कर प्रणाली बारे अध्यिन तथा कािागन्विन निएको
अध्यिन 

र्ने
१०० ५० ५० ५० ५० ३०० र्ा.पा

१ १.१ १.१.०.३ एयककृत सम्पयत्त कर बारे नीयत यनमागण तथा लारू् निएको 1 १०० ५० ५० ५० ५० ३०० र्ा.पा., प्रदेश

१ १.१ १.१.०.४ MIS प्रणालीमा नक्शा पास तथा घर यनमागण स्वीकृयत दरको पुनरावलोकन निएको 1 १५०० १००० २५०० र्ा.पा., प्रदेश

१ १.१ १.१.०.५ राजस्व सचेतना कािगक्रम संचालन केयह िएको 10 ३० ३० ३० ३० ३० १५० र्ा.पा

१ १.१ १.१.०.६ घुद्धम्त कर संकलन – – 15 ३० ३० ३० ३० ३० १५० र्ा.पा

१ १.१ १.१.०.७ आिात तथा यनिागत अनुर्मन र्नग डेस्क संचालन – – 1 २०० २०० २०० २०० २०० १००० र्ा.पा

१ १.१ १.१.०.८ ढुङ्ग यर्यट वालुवा उत्खखन तथा यवयक्र यवतरण यनिमन अपिागप्त

यनिमन 

सयमयत 

र्ठन

५० ५० ५० ५० ५० २५० र्ा.पा., प्रदेश

१.१.४ १.१.४.१
प्रदेश तथा संघीि सरकारसँर् पायलका एयककृत यवकास िोजना संबन्धी 

परामशग तथा समन्वि बैठक
– – 1 १५० १५० १०० ५० ५० ५०० र्ा.पा., प्रदेश,संघ

२ २.१ २.१.०.१
पायलकाको आम्दानी वृद्यघ र्नग पाकग , व्यापाररक िवन, बसपाकग  आयद 

यनमागण (नर्र यवकास कोिसँर् ऋण सहािता मार्)
1 3 १०० १०० १०० १०० १०० ५०० र्ा.पा., प्रदेश,संघ

२ २.१ २.१.०.२ प्राथयमकता प्राप्त के्षत्रमा सहुयलित ऋण कािगक्रम सञ्चालनमा सहकािग पत्राचार २००० २००० २००० २००० २००० १०००० र्ा.पा., प्रदेश

२ २.२ २.२.०.१
चालू पररिोजनाहरु समिमै सम्पन्न र्नग संबन्धीत यनकाि तथा केन्द्र ÷ प्रदेश 

सरकारलाई ताकेता

कािागशाला 

र्ोिी
० र्ा.पा., प्रदेश,संघ

२ २.४ २.४.०.१ संिावना बोकेका बहुउदे्दश्यीि ठूला पररिोजनाहरुमा लर्ानी र्नग समन्वि निएको
समन्वि 

र्ने
१००० १००० १००० १००० १००० ५००० र्ा.पा., प्रदेश,संघ

२ २.४ २.४.०.२ आिोजना सहयवत्तीिकरण कािगक्रम सञ्चालन निएको 10 १०००० १०००० १०००० १०००० १०००० ५०००० र्ा.पा., प्रदेश,संघ

२.४ २.४.०.३ र्ा.पा. उद्यमशीलता यवकास कोि स्थापना र सञ्चालनमा सहकािग – – 

वायिगक 

रुपमा १ 

करोड 

यवयनिोज

न

१०००० १०००० १०००० १०००० १०००० ५०००० न.पा., प्रदेश,संघ

२.४ २.४.०.४ लार्ानीकताग प्रोत्साहन र्नग नर्रको नीयत यनमागण – – 5 ५०० ५०० न.पा.

२.४ २.४.०.५ तुलनात्मक लािका केही सावगजयनक यनजी साझेदारीमा पररिोजना संचालन
के्षत्रमा 

सुरुवात र्ने
४००० ४००० ४००० ४००० ४००० २०००० न.पा., प्रदेश,संघ

२.४ २.४.०.६ लर्ानीकताग आकयिगत र्नग वृहत् उद्यमी िेला निएको

५ 

करोडको 

कोि 

स्थापना

१००० १००० १००० १००० १००० ५००० न.पा., प्रदेश,संघ

जम्मा ३०९६० २९७६० २८७१० २८६१० २८६१० १४६६५०
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२०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४ कायाान्वयन गने अनुगमन गने

प्रमाषित गने आधार
षजमे्मवार षनकाय 

योजना कायाान्वयन अवषध /बजेट

एकाई

आधार विा 

तथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य कुल बजेट बजेटको स्रोत

दीर्ाकाषलन

मध्यकालीन

अल्पकालीन 
उदे्दश्य रिनीषत कायानीषत

कायाक्रम 

कोड
कायाक्रम तथा पररयोजना

१ १.२ १.२.१ १.२.१.१ सबै यविर्त कािागलि र यवद्यालिहरुमा यडयजटल हायजरीको व्यवस्था निएको 50 १००० २००० २००० ५००० र्ा.पा.

१ १.२.१ १.२.१.२ आयथगक प्रशासन सम्बन्धी सफ्टवेिर जडान तथा प्रिोर् तायलम प्रचार प्रसारू २०० ३०० ५०० र्ा.पा.

१ १.२.१ १.२.१.३ सूचना प्रयवयर्मैत्री प्रशासन लारु् निएको 1 १५०० १००० २५००
प्रदेश, र्ा.पा.  

अन्य यनकाि

१.२.१ १.२.१.४ सूचना अयर्कारीको व्यवस्था
दरबन्दी 

निएको
1 ५० ५० ५० ५० ५० २५०

 र्ा.पा. अन्य 

यनकाि

१.२.२ १.२.२.१ टोल यवकास संस्थाको यवकास यनररक्षणमा पररचालन यनियमत १००० १००० १००० १००० १००० ५००० र्ा.पा.

१.२.२ १.२.२.२ सहज सेवा प्राप्त र्नग जनताको सहिोर्का लायर् सहिोर्ी पररचालन १०० १०० १०० १०० १०० ५०० र्ा.पा.

१.२.२ १.२.२.३
पायलकाका सबै  सुचना संरक्षण र आवश्यक परेको वेला प्राप्त र्नग 

पुस्तकालिको व्यवस्था
छैन 1 ६००० १००० १००० १००० १००० १००००

र्ा.पा.  नीयज 

के्षत्र, अन्य 

यनकाि

१.२.३ १.२.३.१ सबै िोजना तथा कािगक्रमको प्रकाशन र सबैको पहँुचमा रहने व्यवस्था केही सबै १००० १००० १००० १००० १००० ५०००
र्ा.पा. अन्य 

यनकाि

१.३ १.३.०.१
भ्रष्टाचार यवरुिको शून्य सहनयशलता कािागन्विन (जनचेतना, आचार संयहता, 

रु्नासो सुनुवाई, आयद)
– – 5 ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० र्ा.पा.

१.३.०.२ क्षयतपूयतग सयहतको नार्ररक वडापत्र निएको 10 १२० १०० १०० १०० १०० ५२० र्ा.पा. दस्तावेज, प्रयतवेदन
र्ा.पा. र सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२ २.२ २.२.०.१
रु्नासो सुनुवाई कक्षको व्यवस्था ÷वडाहरु र नपामा उजुरी पेयटकाको 

व्यवस्था र तत्कालै सुनुवाईको व्यवस्था
– – १ कक्ष ६० १० १० १० १० १०० र्ा.पा.

लेखा, शाखा प्रयतवेदन, 

दस्तावेज

र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

२.२.०.१ ठूला साना आिोजनाको सावगजयनक सुनुवाई निएको

नीयत 

कािागन्वि

न

१००० १००० १००० १००० १००० ५००० र्ा.पा. दस्तावेज, प्रयतवेदन
र्ा.पा. सम्बद्धन्धत 

शाखा

र्ा.पा. अनुर्मन 

सयमयत

जम्मा बजेट १२५३० ८०६० ६७६० ४७६० ४७६० ३६८७०

सुिासन
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पररचे्छद 12: नतिजा खाका  

12.1.1. पररचय  

आवधिक योजनािे  पररकिना गरेका सोचं, िक्ष्य, उदे्दश्य कसरर प्राि हुन्छ िने्न तथ्यिाई तकुसँगत ढंगबाट 

नधतजा खाकामा प्रस्तजत गररएको छ । राधष्टि य योजना आयोगिे ल्याएको नधतजा खाकाको  ढाँचािाई  नै आिार 

माधन यस आवधिक योजनाको नधतजा खाका तयार गररएको छ । गाउँपाधिकािाई वाधषुक र के्षत्रगत 

योजनाहरु तय गनु तथा संचाधित योजनाको अनजगमन तथा मजल्यांकन गनु र आवधिक योजना कायाुन्वयनको 

सधमक्षा गनु साथै मध्यकािीन खचु संरचना तयार गनु यस नधतजा खाकािे मदत गदुछ ।
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12.1.2. गाउँपातिकाको िितरगि  के्षत्र  

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा िूचक एकाइ आिार विय 

२०७९/८० 

िक्ष्य िूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

स्थानीय 

रणनीति िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय  

िक्ष्य  

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

प्र
ि

ाव
 

प्रधतव्यन्तक्त 

आय  

अमेररकी 

डिर  

१९१७ २१११ २३२४ २५४० २८०२ ३०८७ राष्टि  बैंक  के.त.धव.   १.४ १ 

मानव धवकास 

सूचकांक  

सूचकांक ०.४६६ ०.४६९ ०.४७२ ०.४७५ ०.४७८ ०.४८१ के.त.धव. के.त.धव.   १.३ ८ 

 

गररबीको 

रेखामजनी 

रहेको 

जनसंख्या  

प्रधतशत             ८ 

 

आय सूचकांक सजचकांक ०.३६३ ०.३६९ ०.३७२ ०.३७५ ०.३७८ ०.३८१ ०.३८४      

 

औषत आयज वषु  ७२.१२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७       

अ
स

र
 पौढ साक्षरता 

दर 

प्रधतशत  ५१.६१ ५५ ६० ६५ ७० ७५       

 

रोजगारी दर प्रधतशत  ५६.२१ ५७.३३ ५८.४८ ६०.२३ ६२.०४ ६३.९०       

प्र
धत

र्
ि

  

११९ 

पाधिकामा 

पञ्चकन्या को 

स्थान  

स्थान  ११३ ११० १०५ 

 

९५ ८७ ८५       
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12.1.3. कृति िथा पशजपािन  

न
ति

ज
ा 

स्त
र
 

न
ति

ज
ा 

िू
च

क
 

ए
क

ाइ
 

आिार 

विय 

२०७९/८० 

िक्ष्य िूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय  

िक्ष्य  

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 

िूचनाको 

स्रोि 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

प्र
ि

ाव
 

व्यवसाधयक 

उत्पादनमा 

संिग्न कृषक 

संख्या              

अ
स

र
 

अगजवा वा 

व्यवसाधयक 

कृषक 

संख्या              

 

सधिय 

व्यवसाधयक 

कृषक समूह 

संख्या              

प्र
धत

र्
ि

 

स्थानीय 

व्यवसाधयक 

कृधष र्ामु 

संख्या              

 तरकारी 

उत्पादन 

मे.टन              

 र्िर्ज ि 

उत्पादन 

मे.टन              

 व्यवसाधयक 

कृधष नसुरी 

संख्या २          ४.२.१ १.३ २ 

 कृधष उपज 

संकिन तथा 

बजार 

प्रवद््रिन 

केन्द्र 

संख्या           ४.२.१ १.१ २ 
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न
ति

ज
ा 

स्त
र
 

न
ति

ज
ा 

िू
च

क
 

ए
क

ाइ
 

आिार 

विय 

२०७९/८० 

िक्ष्य िूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय  

िक्ष्य  

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 

िूचनाको 

स्रोि 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

 कृधष 

सहकारी 

संस्था 

संख्या              

 कोल्ड स्टोर 

संख्या  

संख्या              

 कृधष वीमा 

सेवावाट 

िािान्तन्वत 

कृषक 

संख्या              

 संचािनमा 

रहेको 

कृधषवजार, 

हाटवजार 

तथा कृधष 

थोकवजार 

संख्या निएको  १ १ १ २ २ गा.पा.  गा.पा.  गा.पा.      

 कृधष सूचना 

तथा वजार 

मूल्य 

जानकारीका 

िाधग 

वनाइएको 

मोवाइि एप्स 

संख्या              

 संचािनमा 

रहेको कृधष 

व्लक, पकेट, 

जोन तथा 

सजपरजोन 
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12.1.4. पययटन  

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  नतिजा िूचक एकाइ आिार 

विय 

२०७९/८० 

िक्ष्य िूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय  

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक  

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय  

िक्ष्य  

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४        

प्र
ि

ाव
 

गाउँपाधिकाको राजश्व 

संकिनमा पयुटन के्षत्रको  

योगदान 

प्रधतशत              

अ
स

र
 पयुटन के्षत्रको आयको 

वृन्तद्धदर 

प्रधतशत              

प्र
धत

र्
ि

 

पयुटन के्षत्रमा रोजगारी धसजुना संख्या 

(हजारमा) 

             

पाधिकामा वाधषुक  आउने 

पयुटक 

संख्या               

 

पयुटकीय गिव्य संख्या              

 

पयुटन सूचना केन्द्र संख्या निएको ० १ १ १ १ गा.पा.  गा.पा.      

 पदमागु संख्या              

 हेधिप्याड संख्या              

 पयुटकीय सम्पदाको संरक्षण, 

नवधनमाुण र तरोन्नधत 

संख्या              

 पयुटकीय पदमागु धक.धम.              

 होमसे्ट (सामजदाधयक/धनधज) संख्या निएको  १ १ २ ३ ४        

 कोशेिी िर संख्या निएको  ० ० १ १ १        
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12.1.5. उद्योग 

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा िूचक  एकाइ आिार विय 

२०७८/७९ 

िक्ष्य िूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय  

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक  

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 
२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

प्र
ि

ाव
 

गाउँपाधिकाको राजस्व 

संकिनमा उद्योग के्षत्रको 

योगदान  

प्रधतशत       गा.पा. गा.पा.   ४.३.१ १.३ ९ 

अ
स

र
 

औद्योधगक के्षत्रमा औपचाररक 

तथा अनौपचाररक रोजगारी 

धसजुना  

संख्या       ४.३.१ १.३  २.२.१ ४.३.१ १.३ ९ 

प्र
धत

र्
ि

 उद्योग दताु संख्या          ३.२.१ ४.३.१ १.३ ९ 

 

मझौिा उद्योग  (रु. १५ करोड 

सम्मको ) 

संख्या  १   १   गा.पा. गा.पा.  ३.१.२ ४.३.१ १.३ ९ 

 

िरेिज तथा साना उद्योग  (रु. १ 

करोड सम्मको ) 

संख्या  २ २ ३ ४ ५  गा.पा. गा.पा.  १.१.३ ४.३.१ १.३ ९ 

 

साना उद्योग   संख्या २९  ३९ ४९ ५९ ६५ गा.पा. गा.पा.  १.१.३ ४.३.१ १.३ ९ 

 

स्थानीय धसप शैिीमा आिाररत 

उद्योग  

संख्या १०  १५ २० २५ ३० गा.पा. गा.पा.  १.१.२ ४.३.१ १.३ ९ 

 

बाँसमा आिाररत उद्योग  संख्या ०  १ २ ३ ५ गा.पा. गा.पा.  १.१.३ ४.३.१ १.३ ९ 

 

उद्योगबाट रोजगारी धसजुना  संख्या  १५० १७५ २०० ३०० ४५० ६०० गा.पा. गा.पा.  २.२.१ ४.३.१ १.३ ९ 
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न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा िूचक  एकाइ आिार विय 

२०७८/७९ 

िक्ष्य िूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय  

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक  

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 
२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

 

औद्योधगक ग्राम स्थापना र 

संचािन  

संख्या  ०  १ १ १ १ गा.पा. गा.पा.  ३.२.१ ४.३.१ १.३ ९ 

 

बैंक तथा धवत्तीय संस्थाबाट ऋण 

धिएका सङ तथा िरेिज उद्योग  

उद्योग  

प्रधतशत       गा.पा. गा.पा.  ३.३.२ ४.३.१ १.३ ९ 

 

12.1.6. व्यापार, व्यविाय िथा आपूतिय  

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा िूचक  एकाइ आिार विय 

२०७८/७९ 

िक्ष्य िूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 
२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

प्र
ि

ाव
 

गाउँपाधिकाको कज ि 

ग्राहस्थ्य उत्पादनमा  

(थोक तथा खजद्रा व्यापार 

के्षत्रको योगदान  

प्रधतशत       गा.पा 

वाधषुक 

प्रधतवेदन  

गा.पा.  १.१ ४.४.१. १.४  
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न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा िूचक  एकाइ आिार विय 

२०७८/७९ 

िक्ष्य िूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 
२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

अ
स

र
 

व्यापार व्यवसायको 

धवस्तार  

       गा.पा 

वाधषुक 

प्रधतवेदन  

गा.पा.  १.१ 

 

४.४.१. १.४  

कज ि दताु िएका पसि 

संख्या  

       गा.पा 

वाधषुक 

प्रधतवेदन  

गा.पा.  १.१ ४.४.१. १.४  

प्र
धत

र्
ि

 सजचारु व्यापार व्यवसाय  संख्या १२१ १३० 

 

१५० 

 

१६० 

 

१६५ 

 

२०० 

 

गा.पा 

वाधषुक 

प्रधतवेदन  

गा.पा.  १.१ ४.४.१. १.४  

 

व्यापार व्यवसायको 

के्षत्रमा संग्लग्न व्यन्तक्त  ) 

संख्या        गा.पा 

वाधषुक 

प्रधतवेदन  

गा.पा.  २.१ ४.४.१. १.४  

 

सजपथ मूल्यका पसि ) संख्या   १ १ २ ३ गा.पा 

वाधषुक 

प्रधतवेदन  

गा.पा.  २.२ ४.४.१. १.४  

 

बजार अनजगमन  पटक     २ ४ ६ ८ १० गा.पा 

वाधषुक 

प्रधतवेदन 

गा.पा.  २.३ ४.४.१. १.४  
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12.1.7. श्रि िथा रोजगारी  

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा िूचक एकाइ आिार विय 

२०७८/७९ 

िक्ष्य िूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 
२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

प्र
ि

ाव
 

रोजगारीको 

धसजुनामा वृन्तद्ध 

िएको हुने  

प्रधतशत  ५  

 

८ १० १५ २० गा.पा. 

प्रधतवेदन  

ग.पा  १.१ ८.१.२ १.४ ८ 

अ
स

र
 

रोजगारीको 

िाधग सूचना 

केन्द्र   

संख्या  १ १ १ १ १ १ गा.पा. 

प्रधतवेदन  

ग.पा  १.१ ८.१.२ १.४ ८ 

बेरोजगारहरुको 

अध्यावधिक 

िागत तयार हुने  

 १ १ १ १ १ १ गा.पा. 

प्रधतवेदन  

ग.पा  १.१ ८.१.२ १.४ ८ 

प्र
धत

र्
ि

 

धसपमजिक 

ताधिम सधहत 

रोजगारीमा 

जानेको 

संख्या  १००० ११०० १२०० १३०० १४०० १५०० गा.पा. 

प्रधतवेदन  

ग.पा  १.१ ८.१.२ १.४ ८ 

 

ताधिम प्रदान 

गने संस्था  

संख्या   १ १ २ २ २ गा.पा. 

प्रधतवेदन  

ग.पा  २.१ ८.१.२ १.४ ८ 

 

वैदेधशक 

रोजगारीबाट 

र्केर व्यवसाय 

गनेको संख्या  

संख्या        गा.पा. 

प्रधतवेदन  

ग.पा  १.२ ८.१.२ १.४ ८ 

 

बाि श्रम मजक्त 

गाउँपाधिका 

हुने  

       गा.पा., 

गै.स.स 

प्रधतवेदन,  

ग.पा  ३.१ ८.१.२ १.४ ८ 
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12.1.8. स्वास्थ्य िथा पोिण  

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा िूचक एकाइ आिार विय 

२०७९/८० 

िक्ष्य िूचना

को 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य  

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४        

प्र
ि

ाव
 अपेधक्षत आयज (जन्म 

हँुदाको) 

वषु ७२.१ ७२.४ ७३.१ ७३.२ ७३.३ ७३.४ रा.यो.

आ. 

रा.यो.आ   ५.२.२ २.३ ३ 

अ
स

र
 

मातृमजत्यज दर (प्रते्यक 

१ िाख जीधवत 

जन्ममा) 

संख्या        स्वास्थ्य 

मन्त्रािय 

  ५.२.२ २.३ ३ 

 

५ वषु मजनीको वाि 

मृत्यजदर (प्रधत हजार 

जीधवत जन्ममा) 

संख्या           ५.२.२ २.३ ३ 

 

आिा िण्टाको दजरीमा 

आिारिूत स्वास्थ्य 

सेवामा पहँुच िएका 

िरिजरी 

संख्या           ५.२.२ २.३ ३ 

 

पूणु खोप प्राि १ वषु 

मजधनका बािबाधिका 

प्रधतश

त 

४६.८ ५० ५५ ५८ ६० ६५ प्रदेश 

पाशु्वधच

त्र  

के.त.धव.  १.४  २.३ ३ 

 

धवरामी पदाु सवुप्रथम 

स्वास्थ्य 

चौकी/प्राथधमक 

स्वास्थ्य केन्द्र/ 

अस्पताि जाने 

जनसंख्या 

संख्या            २.३ ३ 
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न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा िूचक एकाइ आिार विय 

२०७९/८० 

िक्ष्य िूचना

को 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य  

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४        

 

२५०० ग्रामिन्दा कम 

जन्मतौि िएका 

धशशज 

संख्या            २.३ ३ 

 

धबधसजी खोप प्राि १ 

वषु मजधनको 

बािबाधिका  

प्रधतश

त 

४४.२ ४५ ४७ ५० ५५ ६० प्रदेश 

पाशु्वधच

त्र 

के.त.धव.  १.४  २.३ ३ 

 

डीपीधट, हेपा.बी र 

एचआईिी ३ खोप १ 

वषु मजधनको 

बािबाधिका  

प्रधतश

त  

५८.३ ६० ६२ ६५ ६६ ६८ प्रदेश 

पाशु्वधच

त्र 

के.त.धव.      

 

कज पोषणका कारण ५ 

वषु मजनीका 

वािवाधिकाहरुको 

पजड्कोपन र उचाई 

अनजसारको कम तौि 

िएकाहरु 

संख्या           ५.२.२ २.३ ३ 

 नधजकको प्राथधमक 

स्वास्थ्य केन्द्र वा 

अस्पताि पजग्न िागे्न 

औषत समय  

धमनेट   ६० ४५ ३० ३० ३० ३० गा.पा गा.पा   ५.२.२ २.३ ३ 

प्र
धत

र्
ि

 

स्वास्थ्य संस्थामा 

प्रसजधत गराउने 

गिुवती मधहिा (गापा 

धित्र) 

प्रधतश

त  

          ५.२.२ २.३ ३ 
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न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा िूचक एकाइ आिार विय 

२०७९/८० 

िक्ष्य िूचना

को 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य  

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४        

 प्रसजधत पूवु प्रसूधत सेवा 

४ पटक प्राि गने 

मधहिा 

प्रधतश

त 

          ५.२.२ २.३ ३ 

 प्रसजधत सेवा उपिव्ि 

िएका स्वास्थ्य 

संस्थाहरु 

प्रधतश

त 

४ ५ ५ ६ ७ ७ गा.पा. गा.पा.  १.३ ५.२.२ २.३ ३ 

 ५ वषु मजधनको 

बािबाधिकामा 

पखािाको उपचार 

(धजंक र ओआरएस)  

प्रधतश

त 

९८.५७ ९८.७५ ९९ ९९.५ १०० १०० प्रदेश 

पाशु्वधच

त्र  

के.त.धव  १.३ ५.२.२ २.३ ३ 

 ५ वषु मजधनको 

बािबाधिकामा 

श्वासप्रश्वास रोगीको 

संख्या  

संख्या  ५५८ ५३० ५०० ४७५ ३२५ ३०० प्रदेश 

पाशु्वधच

त्र  

के.त.धव    ५.२.२ २.३ ३ 

 दादजरा/ रुबेिा २ खोप 

प्राि १२-२३ मधहना 

मजधनको बािबाधिका  

प्रधतश

त  

५०.३ ५३ ५७ ६० ६५ ७० गा.पा.  गा.पा.      

 जापाधनज 

एने्सर्िाईधटसको 

खोपप्राि १२-२३ 

मधहना मजधनको 

बािबाधिका  

प्रधतश

त  

६४.६ ६६ ६८ ७० 

 

७२ ७५ प्रदेश 

पाशु्वधच

त्र  

के.त.धव  १.३ ५.२.२ २.३ ३ 

 स्वास्थ्य संस्थामा 

कायुरत स्वास्थ्यकमी 

(स्वास्थ्यकमीको 

अनजपात) 

संख्या           ५.२.२ २.३ ३ 
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न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा िूचक एकाइ आिार विय 

२०७९/८० 

िक्ष्य िूचना

को 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य  

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४        

 धिटाधमन ए प्राि गने 

बािबाधिका 

प्रधतश

त 

          ५.२.२   

 पररवार धनयोजनका 

सािनको प्रयोग दर  

प्रधतश

त 

          ५.२.२ २.३ ३ 

 स्वास्थ्य वीमा गने 

पररवार 

संख्या            ५.२.२ २.३ ३ 

 स्वास्थ्य सूचना, धशक्षा 

र संचार सचेतना 

कायुिममा सहिाधग 

संख्या           ५.२.२ २.३ ३ 

 वाधषुक िजिी िगायत 

स्वास्थ्य धशधवर पटक  

संख्या           ५.२.२ २.३ ३ 

 आिारिूत स्वास्थ्य 

सेवाहरु उपिव्ि 

िएका वडाहरु 

संख्या ५ ५ ५ ५ ५ ५ ग.पा. ग..पा.    ५.२.२ २.३ ३ 

 आिारिजत सजधविा 

(खानेपानी, शौचािय, 

वधथुङ्ग वाडु , परामशु 

केन्द्र आदी) उपिि 

स्वास्थ्य संस्था 

संख्या           ५.२.२ २.३ ३ 

 धियाधशि मधहिा 

स्वास्थ्य स्वयंसेधवका 

संख्या           ५.२.२ २.३ ३ 

 योग, ध्यान तथा 

वैकन्तिक प्राकृधतक 

धचधकत्सा 

(आयजवेधदक,) उपचार 

संख्या ० १ १ १ १ १ ग.पा. ग.पा.   ५.२.२ २.३ ३ 
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पद्धधत संचािन गने 

संस्था  

 किीमा १० शैयाको 

सजधविा सम्पन्न 

अस्पताि संचािन  

संख्या ० ० १ १ १ १ ग.पा 

प्रधतवे

दन 

गा.पा.  ३.२ ५.२.२ २.३ ३ 

 गाउँिर न्तक्लधनकको 

संख्या 

संख्या          १.२ ५.२.२ २.३ ३ 

 

12.1.9. तशक्षा 
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ज
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२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

प्र
ि

ाव
 

धवद्यािय वाधहर रहेका ५–

१५ वषु उमेर समूहका 

बािबाधिका 

प्रधतशत          १.२ ५.१.२ १.२ ४ 

 माध्याधमक तह को खूद 

िनाुदर 

 ५२.४४ ५५ ५८ ६२ ६५ ७० प्रदेश 

पाशु्वधचत्र  

के.त.धव.  १.२ ५.१.२ १.२ ४ 

 माध्याधमक तहको कज ि 

िनाुदर 

 ६१.४ ६३ ६५ ६८ ७० ७२ प्रदेश 

पाशु्वधचत्र  

के.त.धव.  १.२ ५.१.२ १.२ ४ 
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२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

 आिारिूत तहको खजद 

िनाु दर 

 ९८.०९ ९८.३० ९८.५० ९९ ९९.१० ९९.५ प्रदेश 

पाशु्वधचत्र  

के.त.धव.  १.२ ५.१.२ १.२ ४ 

 आिारिूत तहको कज ि 

िनाु दर 

 १२१.५२ १२२ १२३ १२४ १२५ १२६ प्रदेश 

पाशु्वधचत्र  

के.त.धव.  १.२ ५.१.२ १.२ ४ 

 कक्षा १२ को धनरिरता 

दर 

प्रधतशत          १.२ ५.१.२ १.२ ४ 

 कक्षा ८ धसकाई उपििी 

दर 

प्रधतशत           ५.१.२ १.२ ४ 

 बािमैत्री धसकाइ धवधि 

अविम्बि गने धवद्यािय 

संख्या            ५.१.२ १.२ ४ 

 वािमैत्री आिारिूत 

पूवाुिार र सजधविा (िवन, 

चपी, खानेपानी, खेिकज द 

मैदान, िेरावार, र्धनुचर) 

उपिि िएका धवद्यािय 

संख्या           ५.१.२ १.२ ४ 

 वािमैत्री, छात्रामैत्री, 

अपाङ्गतामैत्री र िूकम्प 

प्रधतरोिात्मक संचरना 

िएको धवद्यािय 

संख्या           ५.१.२ १.२ ४ 

 आइधसधट सेवा उपिव्ि 

िएको धवद्यािय 

संख्या           ५.१.२ १.२ ४ 

 छात्रवृत्ती पाउने धवद्याथी 

संख्या 

संख्या           ५.१.२ १.२ ४ 

 वािक्लव गठन िएका 

धवद्यािय 

संख्या           ५.१.२ १.२ ४ 
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२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

 मधहिा धशक्षकको 

अनजपात (धशक्षकसँग) 

संख्या           ५.१.२ १.२ ४ 

 व्यवन्तस्थत धवज्ञान र 

कम्प्यजटर प्रयोगशािा 

िएका धवद्यािय 

संख्या           ५.१.२ १.२ ४ 

 उच्च धशक्षा अध्यापन गने 

(क्याम्पस) धशक्षण संस्था 

संख्या ० 

 

 १ १ १ १ गा.पा. गा.पा.  १.४ ५.१.२ १.२ ४ 

 धवषयगत ताधिम प्राि 

धशक्षकहरु 

संख्या           ५.१.२ १.२ ४ 

 धसधटईधिधटवाट 

सम्वद््रिनमा संचाधित 

प्राधवधिक धवद्यािय 

संख्या           ५.१.२ १.२ ४ 

 सामजदाधयक धवद्याियमा 

प्राधवधिक िारको 

अध्यापन गराउने 

धवद्यािय 

संख्या १ १ २ २ २ २ गा.पा. गा.पा.   ५.१.२ १.२ ४ 

 आिारिूत तहमा स्थानीय 

मातृिाषामा पठनपाठन 

गने धवद्यािय 

संख्या ० १ २ ३ ४ ५ गा.पा. गा.पा.  १.५ ५.१.२ १.२ ४ 

 राष्टि पधत शैधक्षक सजिार 

कायुिमबाट  िािान्तन्वत 

धवद्यािय 

संख्या           ५.१.२ १.२ ४ 

 जनसंख्या वनौट र 

िौगोधिक अवस्थाको 

आिारमा नक्साङ्कन गरी 

समायोजना तथा 

संख्या           ५.१.२ १.२ ४ 
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एकीकरण िएका 

धवद्यािय 

 धदवा खाजा प्रदान गने 

धवद्याियहरु 

संख्या           ५.१.२ १.२ ४ 

 स्यानीटरी प्याड र नसु 

सेवा उपिव्ि िएको 

धवद्यािय 

संख्या           ५.१.२ १.२ ४ 

 

12.1.10. ितहिा, बािबातिका िथा ितक्षि वगय 

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

 

नतिजा िूचक एकाइ आिार 

विय 

२०७९/८

० 

िक्ष्य िूचना

को 
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तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिा

न िथा 

जोस्खि 
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२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४        

प्र
भ

ाव
 

िैधङ्गक धवकास 

सूचकांक 

 ०.९३१ 

(बागमती 

प्रदेश ) 

      मानव 

धवकास 

प्रधतवेदन  

 ४.१ ५.३.२ २.२ ५ 

 

मधहिा पररवार 

मजिी िएको पररवार  

प्रधतशत  १६.४७ १८ १९ २०.५ २१.५ २३ के.त.धव

. 

गा.पा.  ४.१ ५.३.२ २.२ ५ 

 

वृद्ध अवस्थाको 

सूचाङ्क (Index of 

Ageing) 

सूचाङ्क       सवेक्षण    ५.३.४ २.२ ५ 

 

अपाङ्गता िएका 

व्यन्तक्त 

प्रधतशत           ४.१ ५.३.५ २.२ ५ 
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बािमैत्री स्थानीय 

शासन  

 निएको       MOF

GA   

गा.पा.   २.१ ५.३.३ २.२ ५ 

अ
ि

र
 

सजरधक्षत तथा 

सम्मानजनक 

जीवनयापन गने 

जे्यष्ठ नागररक 

प्रधतशत       Happi

ness 

Index 

   ५.३.४ २.२ ५ 

प्र
ति

फ
ि

 

सजधविा सम्पन्न जे्यष्ठ 

नागररक 

सामजदाधयक िवन 

स्थापना तथा 

सञ्चािन 

संख्या        सा.धव.

म. 

सा.धव.म. 

अिगुत

का 

धनकाय 

  ५.३.४ २.२ ५ 

 धदवा सेवा केन्द्रको 

स्थापना 

संख्या       गा.पा. गा.पा.  ५.१ ५.३.४ २.२ ५ 

 जे्यष्ठ नागररक 

कल्याण  कोषको 

स्थापना 

संख्या ० १ १ १ १ १     ५.३.४ २.२ ५ 

 अनाथ तथा 

समस्यामा रहेका 

बािबाधिका  

संरक्षण केन्द्र 

संचािन  

संख्या  निएको   १ १ १ १ गा.पा. गा.पा.  २.१ ५.३.३ २.२ ५ 

 िर स्वाधमत्व िएका 

मधहिा  

प्रधतशत ५.६ ७.५ ९ ११ १३ १५ के.त.धव

. 

गा.पा.  ४.१ ५.३.२ २.२ ५ 

 जग्गा स्वाधमत्व 

िएका मधहिा 

प्रधतशत १२.७७ १४ १५.५ १७ १९ २२ के.त.धव

. 

गा.पा.  ४.१ ५.३.२ २.२ ५ 
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२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४        

 नीधत धनमाुण तहमा 

मधहिाको 

सहिाधगता  

(जनप्रधतधनधि ) 

प्रधतशत  ३८.४६ ३९ ३९.५ ४० ४०.५ ४१ गा.पा. गा.पा.  ४.१ ५.३.२ २.२ ५ 

 मधहिा सहकारी 

संस्था  

संख्या  २ २ ३ ४ ५ ५ गा.पा. गा.पा.  ४.१ ५.३.२ २.२ ५ 

 बािबाधिका धवरुद्ध 

हुने धहंसा धवरुद्ध 

अधियान (वाधषुक) 

पटक  २ ३ ३ ३ ३ ३ गा.पा. गैसस, 

गा.पा.  

 २.१ ५.३.३ २.२ ५ 

 धकशोर धकशोरीका 

िाधग धसपमजिक 

ताधिम (वाधषुक)  

संख्या               
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12.1.11. यजवा िथा खेिकज द  

ति
ज

ा 
स्त

र
 

नतिजा 

िूचक 

एकाइ आिार विय 

२०७९/८० 

िक्ष्य िूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४        

प्र
ि

ाव
 

यजवा 

वेरोजगार 

दर  

संख्या       के.त.धव गा.पा.   ५.४.१ १.४  

अ
स

र
 

उद्योग, 

व्यापार 

व्यवसायमा 

यजवाहरुको 

आवद्धता 

प्रधतशत              

प्र
धत

र्
ि

 

प्रिानमन्त्री 

रोजगार 

कायुिम 

अिगुत 

यजवा रोजगार 

सेवा 

केन्द्रवाट 

िािान्तन्वत 

यजवाहरु 

संख्या १७३ २०० २५० २७० ३०० ३५० गा.पा. 

प्र.रोजगार 

कायुिम  

   ५.४.१ १.४  
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ति
ज

ा 
स्त

र
 

नतिजा 

िूचक 

एकाइ आिार विय 

२०७९/८० 

िक्ष्य िूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४        

 स्थानीय 

तहको 

संरचनामा 

यजवाहरुको 

संिग्नता 

प्रधतशत       वाधषुक 

प्रधतवेदन 

   ५.४.१ १.४  

 यजवा क्लव, 

संजाि तथा 

संस्था 

संख्या       वाधषुक 

प्रधतवेदन 

   ५.४.१ १.४  

 यजवा 

खेिकज द 

अभ्यास 

प्रधशक्षण 

केन्द्र 

संख्या       वाधषुक 

प्रधतवेदन 

   ५.४.५ २.६  

 कवडुहि  संख्या निएको   १ १ १ १ गा.पा. गा.पा.   ५.४.५ २.६  

 खेिकज द 

मैदान (वडा 

स्तरका ) 

संख्या ४ ५ ५ ५ ५ ५ गा.पा.  गा.पा.    ५.४.५ २.६  

 पाधिकािारा 

संचाधित 

संख्या २ ३ ४ ४ ४ ४ वाधषुक 

प्रधतवेदन 

   ५.४.५ २.६  
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ति
ज

ा 
स्त

र
 

नतिजा 

िूचक 

एकाइ आिार विय 

२०७९/८० 

िक्ष्य िूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४        

पाधिका 

स्तरीय 

खेिकज द 

प्रधतयोधगता 

 व्यवसाधयक 

खिाडी  

संख्या               

 

12.1.12. िांसृ्कति िथा िम्पदा  

न
ति

ज
ा 

स्त
र
 

नतिजा िूचक एकाइ आिार विय 

२०७९/८० 

िक्ष्य िूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

िक्ष्य रणनी

ति िांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य रणनी

ति िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 
२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

प्र
ि

ाव
 संरधक्षत 

सम्पदाको 

संख्यामा वृन्तद्ध  

संख्या  १० १२ १४ १६ १८ २० गा.पा.  गा.पा.    ५.५.२   

आ
स

र
 

मौधिक 

संसृ्कतको 

संरक्षण र 

सम्विुन  

संख्या  १ १ १ १ १ १ गा.पा.  गा.पा.    ५.५.२   

प्र
धत

र्
ि

  जातीय संसृ्कधत 

तथा किा 

झल्कने 

संख्या  १ १ १ १ १ गा.पा.  गा.पा.    ५.५.२   



 

 

स्थानीय तहको आवधिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )                                                                                                                                                             पञ्चकन्या गाउँपाधिका  

अन्तिम  प्रधतवेदन                           201 

न
ति

ज
ा 

स्त
र
 

नतिजा िूचक एकाइ आिार विय 

२०७९/८० 

िक्ष्य िूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

िक्ष्य रणनी

ति िांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य रणनी

ति िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 
२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

संग्रहाियको 

स्थापना   

 

संरक्षण 

गररएका 

मन्तन्दरहरु  

संख्या  ४०  ४०  ४०  ४०  ४०  ४०  गा.पा.  गा.पा.    ५.५.२   
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12.1.13. वस्ती िथा आवाि 

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

न
ति

ज
ा 

िू
च

क
 

एकाइ आिार विय 

२०७९/८० 

िक्ष्य िूचना

को स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािी

न रातरय 

िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

प्र
ि

ाव
 

सजरधक्षत तथा 

प्रवुदु्धन गररएका 

आवास के्षत्र 

संख्या निएको  १ १ १ १ १ गा.पा. गा.पा.  १.१ ६.१.३ १.१ ११ 

अ
स

र
 जोन्तखम यजक्त 

वस्तीहरु 

संख्या १२ ११ १० ९ ८ ७ गा.पा. गा.पा.  १.४ 

 

६.१.३ १.१ ११ 

प्र
धत

र्
ि

 

िूकम्प प्रधतरोिी 

िवन धनमाुण 

सम्बन्धी दक्ष 

जनशन्तक्त 

संख्या       गा.पा गा.पा  १.२ ६.१.३ १.१ ११ 

 मापदण्ड अनजसार 

धनमाुण िएका 

सावुजधनक िवन 

संख्या       गा.पा गा.पा  १.२ ६.१.३ १.१ ११ 

 मापदण्ड अनजसार 

धनमाुण िएका 

धनजी आवाधसय 

िवन  

संख्या       गा.पा गा.पा  १.२ ६.१.३ १.१ ११ 

 ढिान 

धपल्लरवािा जग 

िएको िरमा बसे्न 

पररवार  

प्रधतशत  ०.०६ १ २ ३ ४ ५ के.त.धव. गा.पा  १.१ ६.१.३ १.१ ११ 

 माटोको जोडाई 

िएको ढजङ्गा/ 

ईटाको जग 

िएको पररवार  

प्रधतशत ९७.६५ ९६ ९५ ९४ ९३ ९२ के.त.धव. गा.पा  १.१ ६.१.३ १.१ ११ 



 

 

स्थानीय तहको आवधिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )                                                                                                                                                             पञ्चकन्या गाउँपाधिका  

अन्तिम  प्रधतवेदन                           203 

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

न
ति

ज
ा 

िू
च

क
 

एकाइ आिार विय 

२०७९/८० 

िक्ष्य िूचना

को स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािी

न रातरय 

िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

 धसमेन्टको गाह्रो 

िएको िरमा बसे्न 

पररवार  

प्रधतशत १.७२ २.५ ४ ६ ८ १० के.त.धव. गा.पा  १.१ ६.१.३ १.१ ११ 

 ढिानको छानो 

िएको िरमा बसे्न 

पररवार  

प्रधतशत ०.२४ 

 

१ २ ३ ४ ५ के.त.धव. गा.पा  १.१ ६.१.३ १.१ ११ 

 जस्ताको छानो 

िएको िरमा बसे्न 

पररवार  

प्रधतशत ५०.७५ ४९ ४८ ४५ ४३ ४२ के.त.धव. गा.पा  १.१ ६.१.३ १.१ ११ 

 टायि/खपटाको 

छानो िएको 

िरमा बसे्न पररवार  

प्रधतशत ३९.४७ ३७.५ ३५ ३३.५ ३२ 

 

३० के.त.धव. गा.पा  १.१ ६.१.३ १.१ ११ 

 

12.1.14. िडक पजि िथा यािायाि 

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा िूचक एकाइ आिार विय 

२०७९/८० 

िक्ष्य िूचना

को 

स्रोि 

तजमे्मवा

र 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४        

प्र
ि

ाव
 

कज ि सडक 

िम्बाई 

(कािोपते्र, 

ग्रािेि, ढिान 

िजिे ) 

धक.धम ९००.०१      गा.पा. 

प्रगधत 

धववरण

, 

२०७८ 
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प्र
ि

ाव
 कािोपते्र 

सडकको िम्वाई 

धक.धम       गा.पा.     ६.२.१ १.१  

अ
स

र
 ग्रािेि सडकको 

िम्वाई 

धक.धम       गा.पा.  गा.पा.    ६.२.१ १.१  

प्र
धत

र्
ि

 िजिे सडक 

िम्वाई 

धक.धम       गा.पा.  गा.पा.    ६.२.१ १.१  

 कृधष सडकको 

िम्वाई 

धक.धम       गा.पा.  गा.पा.    ६.२.१ १.१  

 पैदि मागु  संख्या  ५ ६ ७ ८ ९ १० गा.पा.  गा.पा.    ६.२.१ १.१  

 पक्की पजि (वेिी 

धव्रज समेत) 

संख्या ९      गा.पा. गा.पा.   ६.२.१ १.१  

 नदीमा झोिजङे्ग 

पजि 

संख्या २  ६ ६ ६ ६ गा.पा. गा.पा.   ६.२.१ १.१  

 आंधशक रुपमा 

सावुजधनक 

यातायात सजचारु 

सडक िम्वाई 

धक.धम       गा.पा. गा.पा.   ६.२.१ १.१  

 स्थानीय स्तरमा 

संचाधित 

सावुजधनक 

यातायात 

संख्या       गा.पा. गा.पा.   ६.२.१ १.१  

 पाधिका 

केन्द्रवाट वडा 

कायाुिय सम्म 

जोधडएको सडक 

संख्या       गा.पा. गा.पा.   ६.२.१ १.१  
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 सडक 

संजािवाट 

नजोधडएका 

वस्तीहरु 

संख्या           ६.२.१ १.१  

 ३० धमनेटको 

पैदि यात्रामा  

यातायातको  

पहँुच िएको 

जनसंख्या  

संख्या           ६.२.१ १.१  

 नधजकको धपच 

िएको पक्की 

सडकमा पजग्न 

िागे्न समय 

िण्टा           ६.२.१ १.१  

 धजल्ला, सडक  

राधष्टि य स्तरका 

सडक संजाि 

संख्या ३ ३ ३ ३ ३ ३ RMT

MP, 

2078 

गा.पा.   ६.२.१ १.१  

 सडक नािीको 

िएको सडक 

संख्या र िम्वाई 

संख्या

धक.धम 

          ६.२.१ १.१  

 धनयधमत ममुत 

संिार िएको 

सडकको िम्वाई 

धक.धम           ६.२.१ १.१  

 वायो 

इन्तन्जधनयररङ्ग 

प्रधवधि प्रयोग 

िएका   सडक  

धक.धम           ६.२.१ १.१  

 धडधपआर तयार, 

गरी धनमाुण 

िएका सडक 

िम्वाई 

धक.धम           ६.२.१ १.१  
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12.1.15. खानेपानी िथा िरिफाई 

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा िूचक एका

इ 

आिार 

विय 

२०७९/८

० 

िक्ष्य िूचना

को 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक  

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यका

िीन 

रातरय 

िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४        

प्र
ि

ाव
 पाइपको पानी प्रयोग 

गने पररवार  

प्रधतश

त 

८५.४९ ८६ ८७ ८९ ९० ९२ के.त.धव गा.पा.   ६.७.१ १.१ ६ 

अ
स

र
 

उपचार गररएको वा 

सजरधक्षत खानेपानी 

सजधविा प्राि िरिजरी 

प्रधतश

त 

      के.त.धव गा.पा.   ६.७.१ १.१ ६ 

 

खजल्ला ईनार/कज वाको 

पानी प्रयोग गने 

पररवार 

प्रधतश

त 

५.१२ ५ ४.५ ४ ३ २ के.त.धव गा.पा.   ६.७.१ १.१ ६ 

 पाधिकाको 

के्षत्रर्ि र  सडक 

िनत्व   

धक.धम. ५३.४८ ५४ ५५ ५५ ५५      ६.२.१ १.१  

 प्रधत १००० जना 

सडकको 

अनजपात 

धक.धम १३.४३ १४ १५ १६ १७      ६.२.१ १.१  

 वाधषुक सडक 

दजिुटनाको संख्या 

संख्या           ६.२.१ १.१  
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न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा िूचक एका

इ 

आिार 

विय 

२०७९/८

० 

िक्ष्य िूचना

को 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक  

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यका

िीन 

रातरय 

िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४        

 

खानेपानी िारा  संख्या  १६३१ १७०० १७५० १८०० १९५० २००० गा.पा.  गा.पा.   ६.७.१ १.१ ६ 

 

सेधप्टक ट्याङ्कमा 

जोधडएको फ्लस 

शौचािय  

प्रधतश

त 

३९.१४ ३७ ३५ ३३ ३१ २९ के.त.धव गा.पा.   ६.७.२ १.१ ६ 

प्र
धत

र्
ि

 वषुिरी खानेपानी सेवा 

उपिव्ि निएका 

िरिजरी 

संख्या       वाधषुक 

प्रधतवेद

न 

   ६.७.२ १.१ ६ 

 सािारण सौचािय 

िएको पररवार 

प्रधतश

त  

२२.३१ २५ ३० ३५ ४० ४५ के.त.धव गा.पा.   ६.७.२ १.१ ६ 

 सावुजधनक 

शौचाियहरु 

संख्या २ ३ ४ ५ ६ ७ गा.पा. गा.पा.      

 जोन्तखमयजक्त 

अवस्थामा 

साबजनपानीिे हातिजने 

जनसंख्या 

प्रधतश

त 

      वाधषुक 

प्रधतवेद

न 

      

 र्ोहोर वगीकरण गरी 

धवसजुन गने पररवार 

संख्या       वाधषुक 

प्रधतवेद

न 

      

 सधिय खानेपानी र 

सरसर्ाई उपिोक्ता 

सधमधत 

संख्या       गा.पा.       

 शौचािय निएका 

िरिजरी 

प्रधतश

त  

३६.२८ ३३ ३० २५ २० १५ के.त.धव गा.पा.      

 



 

 

स्थानीय तहको आवधिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )                                                                                                                                                             पञ्चकन्या गाउँपाधिका  

अन्तिम  प्रधतवेदन                           208 

 

 

12.1.16. तिांचाई 

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा 

िूचक 

एकाइ आिार विय 

२०७९/८० 

िक्ष्य िूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

िक्ष्य रणनी

ति िांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य रणनी

ति िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

धवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

प्र
ि

ाव
 

धसंचाई हुने 

कृधषयोग्य 

िूधम 

हेक्टर ३९५ ४२० ४४० ४८० ५०० ५५० गा.पा 

प्रगधत 

प्रधतवेदन, 

२०७८  

गा.पा 

प्रगधत 

प्रधतवेदन, 

२०७८ 

  ६.५.१ १.१ २ 

अ
स

र
 

आकाशे 

पानीको 

िरमा 

धसंचाई हुने 

िजधम  

हेक्टर           ६.५.१ १.१ २ 

 

धसंचाईका 

आिजधनक 

पूवाुिार 

धनमाुणबाट 

धसंचाई के्षत्र 

धवस्तार  

हेक्टर           ६.५.१ १.१ २ 
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न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा 

िूचक 

एकाइ आिार विय 

२०७९/८० 

िक्ष्य िूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

िक्ष्य रणनी

ति िांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य रणनी

ति िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

धवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

 

धिफ्ट 

धसंचाई 

आयोजना   

संख्या  ४ ४ ५ ५ ५ ६ गा.पा 

प्रगधत 

प्रधतवेदन, 

२०७८ 

गा.पा    ६.५.१ १.१ २ 

 

12.1.17. तवद्यजि िथा वैकस्िक उजाय 

न
ति

ज
ा 

स्त
र
 

नतिजा िूचक एका

इ 

आिार विय 

२०७८/७

९ 

िक्ष्य िूच

नाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्यिथा 

रणनीति  

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 

२०७९/८

० 

२०८०/८

१ 

२०८१/८

२ 

२०८२/८

३ 

२०८३/८४ 

प्र
ि

ाव
 

गाउँपाधिका

मा धवद्यजत 

सेवा  पजगेका 

पररवार  

प्रधतशत  ८५.१६ ८७ ८९ ९२ ९४ ९६ के.त.

धव. 

गा.पा  १.१ ६.३.१ १.१ ७ 

उजाु 

उपिोगमा 

सौयु उजाुको 

उपिोग 

प्रधतशत 

प्रधतशत  ०.२१ १ १.५ २ २.५ ३ के.त.

धव. 

गा.पा.,    ६.३.१ १.१ ७ 

अ
स

र
 प्रधत व्यन्तक्त 

धवद्यजत खपत  

धकिो 

वाट 

 ७०० 

 

८०० ९०० 

 

९५० ९७५ के.त.

धव. 

गा.पा., 

के.सरका

र 

  ६.३.१ १.१ ७ 
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न
ति

ज
ा 

स्त
र
 

नतिजा िूचक एका

इ 

आिार विय 

२०७८/७

९ 

िक्ष्य िूच

नाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्यिथा 

रणनीति  

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 

२०७९/८

० 

२०८०/८

१ 

२०८१/८

२ 

२०८२/८

३ 

२०८३/८४ 

धवद्यजतमा 

पहँुच प्राि 

जनसंख्या  

प्रधतशत  ८५.१६ 

 

८७ ९० ९३ ९७ १०० गा.पा. 

पाशु्व

धचत्र  

   ६.३.१ १.१ ७ 

सजिाररएको 

चजिोको प्रयोग  

संख्या        गा.पा.     ६.३.१ १.१ ७ 

सडक बधत्तको 

संख्या  

       गा.पा.  गा.पा.  २.२ ६.३.१ १.१ ७ 

प्र
धत

र्
ि

 

बायोग्यास 

जडान िरिजरी 

संख्या  

प्रधतशत  ०.६ १ २ ३ ४ ५ गा.पा.  गा.पा.   २.२ ६.१.३ १.१ ७ 

सोिार प्यानि 

जडान  

संख्या        गा.पा.  गा.पा.     १.१ ७ 

 

12.1.18. िूचना िांचार िथा प्रतवति 

नतिजा 

स्तर  

नतिजा 

िूचक 

एकाइ आिार 

विय 

२०७९/८

० 

िक्ष्य िूचना

को स्रोि 

तजमे्मवा

र तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािी

न रातरय 

िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४        

प्रिाव केवि 

नेटवकुवाट 

प्रधतश

त 

३.८२ ५ ७ १० १५ २० के.त.धव.  गा.पा.  १.१ ८.४.२ २.१ १७ 
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नतिजा 

स्तर  

नतिजा 

िूचक 

एकाइ आिार 

विय 

२०७९/८

० 

िक्ष्य िूचना

को स्रोि 

तजमे्मवा

र तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािी

न रातरय 

िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४        

िािान्तन्वत 

िरिजरी 

असर स्थानीय 

केवि नेटवकु 

सेवा प्रदायक 

संस्था 

संख्या          १.१ ८.४.२ २.१ १७ 

प्रधतर्

ि 

ल्याण्डिाइन 

टेधिर्ोन 

सजधविा 

प्रधतश

त  

२.२६ ३ ३.५ ४ ४.५ ५ के.त.धव.  गा.पा.  १.१ ८.४.२ २.१ १७ 

 मोबाइि 

प्रयोगकताु 

प्रधतश

त  

५९.१४ ६५ ७० ७५ ८० ८५ के.त.धव.  गा.पा.  १.१ ८.४.२ २.१ १७ 

 ईन्टरनेट 

प्रयोगकताु  

प्रधतश

त  

०.०९ ५ १० १५ २० २५० के.त.धव.  गा.पा.  १.१ ८.४.२ २.१ १७ 

 धस.धस.क्यामे

रा जडान 

िएका 

संख्या १      गा.पा. गा.पा.  १.१ ८.४.२ २.१ १७ 
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नतिजा 

स्तर  

नतिजा 

िूचक 

एकाइ आिार 

विय 

२०७९/८

० 

िक्ष्य िूचना

को स्रोि 

तजमे्मवा

र तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािी

न रातरय 

िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य 

िांकेि 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४        

सावुजधनक 

स्थि 

 धवद्यािय 

िगायत 

सावुजधनक 

िवन तथा 

कायाुियहरु

मा इन्टरनेट 

सेवा सजचारु 

संख्या             १७ 

 स्थानीय 

स्तरमा 

संचाधित 

एर्एम 

रेधडयो 

संख्या             १७ 

 धियाशीि 

पत्रकार 

संख्या             १७ 

 

 



 

 

स्थानीय तहको आवधिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )                                                                                                                                                             पञ्चकन्या गाउँपाधिका  

अन्तिम  प्रधतवेदन                           213 

12.1.19. वन िथा जैतवक तवतवििा 

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा िूचक एकाइ 
आिार विय 

२०७९/८० 
५ विे िक्ष्य िूचनाको स्रोि तजमे्मवार तनकाय 

अनजिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

िक्ष्य/रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य/रणनीति 

िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य िांकेि 

प्र
ि

ाव
  वन के्षत्रिे ओगटेको 

के्षत्रर्ि  
हेक्टर  १३४५.३९ कायम राखे्न  

 धद.वन 

कायाुिय  गा.पा.     २.२ 
 ७.१.२  २.१  १२ र १५ 

अ
स

र
 संरधक्षत तथा व्यवन्तस्थत 

वन के्षत्र  
प्रधतशत  १५० ३० % िे बढाउने 

        
 ७.१.२  २.१  १२ र १५ 

 प्र
धत

र्
ि

 

िूक्षय र बाढी 

समे्बदनशीि के्षत्र  
के्षत्रर्ि ५० रोपनी 

५ %अझ व्यवन्तस्थत 

गने          

 ७.१.२  २.१  १२ र १५ 

  
जिािार संरक्षण  संख्या  ४० २१ % िटाउने  

        
 ७.१.२  २.१  १२ र १५ 

  

वनमा आिाररत उद्योग 

बाट रोजगारी धसजुना  

प्रधतशत   

   १० % पजयाुउने  
        

 ७.१.२  २.१  १२ र १५ 

  

जिवायज पररवतुन 

सम्बन्तन्ध ताधिम  

संख्या  

    
        

 ७.१.२  २.१  १२ र १५ 

 

सामजदाधयक वन बाट 

िािान्तन्वत िरिजरी  

संख्या  

२१५९ २५०० पजयाुउने  
    

 ७.१.२  २.१  १२ र १५ 

  वृक्षारोपण गररएको के्षत्र   हेक्टर              ७.१.२  २.१  १२ र १५ 

  

मनोरंजन पाकु तथा 

हररत पाकु  
संख्या  २ ५ पजयाुउने 

        
 ७.१.२  २.१  १२ र १५ 
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12.1.20. वािावरण िथा फोहोरिैिा व्यवस्थापन  

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

न
ति

ज
ा 

िू
च

क
 एकाइ 

आिार 

विय 

२०७९/८० 

५ विे 

िक्ष्य 

िूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य िांकेि 

प्र
ि

ाव
 

  

                  
१७ 

अ
स

र
 

संरधक्षत पानी मजहान के्षत्र संख्या     
            

१७ 

प्र
धत

र्
ि

 

संरधक्षत खेतबारीको के्षत्रर्ि प्रधतशत ८० ९० 

            

१७ 

  नदी धनयन्त्रण िम्बाई धकधम ४० ४५             १७ 

  
स्पर तथा बाँि, चेकड्याम धकधम २५ 

५ % िे 

बढाउने              

१७ 

  संरधक्षत गल्छी र पधहरो  संख्या                 १७ 

  संरधक्षत िू–क्षय र बाढी संवेदनशीि के्षत्र संख्या                 १७ 

  

संरधक्षत र व्यवन्तस्थत ताितिैया र 

धसमसार के्षत्र 
संख्या     

            

१७ 

  

जि उत्पन्न प्रकोपवाट प्रिाधवत 

िरपररवार 
संख्या      

            

१७ 

  

वायोइधञ्जधनयररङ प्रधवधि प्रयोग 

संरचनाको िम्बाई  
धकधम      

            

१७ 
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सजरधक्षत, एकीकृत र व्यवन्तस्थत 

वस्ती÷आवास के्षत्र 
संख्या     

            

१७ 

  

अयोग्य वस्ती वा स्थानमा बसोबास गरेका 

पररवार 
संख्या     

            

१७ 

 

12.1.21. तवपद व्यवस्थापन िथा जिवायज पररवियन  

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा िूचक एकाइ 
आिार विय 

२०७९/८० 

५ विे 

िक्ष्य 

िूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य िांकेि 

प्र
ि

ाव
 

                      

अ
स

र
 

धवपदबाट िएको बाधषुक क्षती (जग्गा, 

संरचना, बािी नािी, पशजपंक्षी र अन्य 

सम्पत्ती) 

रु. 

हजार 
    

              

प्र
धत

र्
ि

 

खजल्ला के्षत्र तथा स्थानहरु  संख्या     

              

  

आपतकािीन उद्धारका िाधग ताधिम 

प्राि स्वयंसेवक 
जना ६ ३५ 

              

 

धवपद जोन्तखम नक्शांकन    

सबै के्षत्र 

नक्शांक

न गने         
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न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा िूचक एकाइ 
आिार विय 

२०७९/८० 

५ विे 

िक्ष्य 

िूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजिान 

िथा जोस्खि 

स्थानीय 

रणनीति 

िांकेि 

प्रादेतशक 

रणनीति िांकेि 

दीर्यकािीन 

रातरय िक्ष्य 

िांकेि 

दीगो 

तवकाि 

िक्ष्य िांकेि 

  

धवपद् व्यवस्थापन स्थानीय कोषमा िएको 

रकम  
रु.     

              

  

धवपद् व्यवस्थापनमा धियाशीि 

संि/संस्थाहरु 
संख्या     

              

  

धवपद पूवुतयारी तथा प्रधतकायु सधमधत 

गठन िएका वडाहरु 
संख्या १ ५ 

              

  

धवपद प्रधतकायुका िाधग िएको 

आपतकािीन नमूना अभ्यास 
संख्या २ ८ 

              

  

धवपद व्यवस्थापन सूचना प्रणािी तथा 

पूवुचेतावनी प्रणािी जडान िएका के्षत्रहरु 
संख्या      

              

  

आपतकािीन उद्धारका िाधग 

अत्यवश्यक एम्वजिेन्स तथा वरुणयन्त्रको 

व्यवस्था  

संख्या     

              

  

जिवायज पररवतुन अनजकूिन नू्यनीकरण 

सम्वन्धी सचेतना िगायतका कायुिम 

संचािन 

संख्या      

              

  तटबन्ध धनमाुण धक.मी.                   

  नदी उकास व्यवास्थापन धक.मी.                   
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अनजिूची 

नक्शा  

फोटोग्राफ 

िाइन्यजट 

प्रश्नाविी 
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नेष्ट प्रा .लि  

लपकासो कन्सले्टन्ट प्रा .लि  

पारागन इन्जिलनयररङ्ग कन्सले्टन्सी एण्ड ररसर्श सेन्टर प्रा .लि  

 
(email: info@picasso.com.np; Sanepa, Lalitpur; 01-5422185) 

 

mailto:info@picasso.com.np

	Annex Compiled.pdf
	01. Kickoff-Orientation Meeting_ Panchakanya
	02. Ward Level Meeting- Panchkanya
	panchakanya_Page1
	panchakanya_Page2
	panchakanya_Page3
	panchakanya_Page4
	panchakanya_Page5
	panchakanya_Page6
	panchakanya_Page7
	panchakanya_Page8

	03. vision workshop minute panchkanya
	MapsCombined_Panchakanya.pdf
	index Mapjpg_Page1.jpg
	satellite Mapjpg_Page1.jpg
	Landuse Map.jpg
	Road Netowrk Map.jpg
	Population Density Map.jpg
	dot density map.jpg
	Digital Elevation Model.jpg
	slope Map.jpg
	social infrastructure map.jpg
	Religious Place Map.jpg
	Government Institutions.jpg

	photos combined.pdf
	02. photos
	03. photos
	04. photos



