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1 

पररच्छेद एकः पररचर् 

१.१ पषृ्ठभलूम 

ऐलतहालसक संवविान सभा माफय त ् लनमायण भएको नेपािको संवविान, स्थानीर् तह, प्रदेश सभा र 
संघीर् संसदको लनवायचन पश्चात कार्ायन्वर्नको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ । सामाम्जक न्र्ार्, 
समतामिुक समाज, िोकतन्र, मानव अलिकार, राजनीलतक स्थावर्त्व, म्स्थर सरकार र समवृर्द्को िाटोमा 
नेपािको कदम अम्घ िविसकेको अवस्थामा संवविान अन्तगयत रहेर हरेक तहका सरकारिे काननु लनमायण, 
नीलत तथा र्ोजना लनमायण, संस्थागत संरचना ववकास र सशुासनको क्षेरमा दीघयकािीन र्ोजना तर्ारी गदै 
ववकासका र्ोजना तथा कार्यक्रमहरू तर्ार पाने कार्य शरुु भएको छ ।  

नेपाि सरकारिे आलथयक वर्य २०७६/७७ देम्ख २०८०/८१ सबमकोिालग राविर् आकांक्षा 
“समरृ्द् नेपाि, सखुी नेपािी” ववक्रम सबवत ्२१०० का सूचक सवहतको पन्रौं पञ्चवर्ीर् र्ोजना तर्ार 
गरेको छ । त्र्सैगरी िमु्बिनी प्रदेश सरकारिे प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजनाद्वारा तर्ार पाररएको र्ोजनामा 
िमु्बिनी प्रदेशको समग्र ववकासकोिालग अल्पकािीन िक्ष्र् ववक्रम सबवत ् २०७६/०७७ देम्ख 
२०८०/०८१, मध्र्मकािीन िक्ष्र् वव.सं. २०७६/७७ देम्ख २०८७ र दीघयकािीन िक्ष्र् २०७६/०७७ 
देम्ख २१०० सबमकािालग समवृर्द् र सखुका मु् र् सूचकहरू लनिायरण गररएका छन ्। र्स सन्दभयमा 
स्थानीर् तहको चासो संस्थागत ववकास र आलथयक समवृर्द्को खाका सवहतको माण्डवी गाउँपालिकाको 
आवलिक र्ोजना लनमायण गररएको छ । 

ववकासका पररसूचकहरूमा पथृक त्र्ाङ्कको ववश्लरे्ण, तदनरुूप आवलिक र्ोजनाहरूमा माण्डवी 
गाउँपालिकाको प्रके्षपण, र्ोजनाहरूको तजुयमा, आवलिक अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रलतवदेनहरूको अभाविे 
ववगतमा भएका उपिम्धि तथा कमी कमजोरीहरूिाई केिाउन लनकै कठठन भएको छ । राविर् रूपमा 
आवलिक र्ोजनाको एउटै नीलतगत आिार हनुे भएकोिे पलन माण्डवी गाउँपालिकाको आलथयक, सामाम्जक, 
गररिी, पूवायिारको ववम्शिता अनरुूपको नीलत र सो अनसुारका कार्य र्ोजना ववगतमा िन्न सकेनन ्। र्सको 
प्रथम प्राथलमकताको रूपमा छररएर रहेका त्र्ाङ्कको सङ्किन तिुनात्मक ववश्लशेण, सोही अनसुार राविर् 
नीलत र आवलिक र्ोजनासँग तािमिे हनुेगरी माण्डवी गाउँपालिकाको समग्र ववकास नीलतका आिारहरू तर् 
गनुय रहेको छ । मौसममा आिाररत कृवर् उत्पादन, पर्यटन, ऊजाय र ववप्ररे्ण र्स गाउँपालिकाको समग्र 
अथयतन्रको मु् र् आर्ाम हनु ्।  
१.२ सन्दभय 

संवैिालनक व्र्वस्था अनसुार स्थावपत संघीर्ताको ममय स्वरूप संघीर् सरकार, ७ प्रदेश सरकार र 
७५३ स्थानीर् सरकारहरू सामाम्जक-आलथयक ववकास र सशुासन कार्म गनय पूणयरूपमा स्वतन्र छन ्। 
राज्र्िे लनमायण गने ववकासका कार्यक्रमिे सीमान्तकृत समदुार्िाई मूििारमा ल्र्ाउन,ु ठदगो आलथयक ववकास 
हालसि गनुय, वातावरणीर् सन्तिुन कार्म गनुय र नागररक सरुक्षामा स्थानीर् सरकारिाई म्जबमवेार हनु प्ररेरत 
गदै समग्र रािको समवृर्द् हालसि गने िक्ष्र् सवहतका कार्यक्रमिाई प्राथलमकता प्रदान गरेको छ । संवविानिे 
संघीर् शासन प्रणािी अन्तगयत तीनै तहका सरकारको आ-आफ्ना स्वार्त्त र साझा अलिकार क्षेरहरूको 
स्पि व्र्वस्था गरेको छ जस अनसुार गाउँपालिकािे आफ्नो ववकास र समवृर्द्कोिालग संघीर् र प्रदेश 
सरकारसँग समन्वर् गदै, स्थानीर् सरकारको अन्तलनयवहत अलिकारको प्रर्ोग गनय स्वतन्र छ ।  
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नेपाि सरकारिे लनजी, सहकारी र सावयजलनक तीन खबवे अथयनीलतिाई राविर् ववकासको 
कार्यठदशाका रूपमा ग्रहण गरेको छ । साथै ठदगो ववकास र सामाम्जक न्र्ार्को आिारमा समवृर्द् हालसि 
गने िक्ष्र् राम्खएको छ । संवविान लभर रहेर काननु तथा नीलतको लनमायण, आलथयक स्रोतको व्र्वस्था, 
स्थानीर् आवश्र्कता अनरुूपका ववकास र्ोजना तजुयमा गने अलिकार रा्दछ । र्सै सन्दभयमा माण्डवी 
गाउँपालिकाको आवलिक र्ोजना तजुयमा गररएको हो । र्स र्ोजनािे गाउँपालिकाको आवलिक िक्ष्र्, 
ववकासका सोच, रणनीलतक तथा कार्यनीलतक ठदशा र क्षरेगत ववकास र्ोजना पवहचान गरेको छ ।  
१.३ सामाम्जक आलथयक प्रणािीमा आएको पररवतयन 

एकाइसौं सताधदीमा ववश्वव्र्ापी रूपमा आएको आलथयक सामाम्जक पररवतयनिाट लसिो नेपाि मार 
प्रभाववत नभई नेपािका साना ठूिा सहर तथा वस्ती समते प्रभाववत हनु ुस्वाभाववक हो । रोजगारीकोिालग 
हनुे आप्रवासन, खलु्िा र प्रलतस्पिायत्मक िजार व्र्वस्थािे श्रम र अथयतन्रको सबिन्िमा नर्ाँ पररभार्ा 
गनुयपने अवस्था छ । शैम्क्षक अवसर एवम ्सूचना र प्रववलिमा भएको प्रगलतिे लनवायहमखुी कृवर् प्रणािी 
िाराशार्ी भएको र गैरकृवर् क्षेरतफय  नागररकको आकर्यण र चासो ििेको देम्खन्छ । 

लनवायहमूखी कृवर्िाट जनशम्ि ववस्थावपत हुँदै जान,ु आर् आजयनकािालग व्र्वसावर्क कृवर् तथा 
अन्र् क्षेरमा िगानी गनय आकर्यण हनु ुर ववप्ररे्णमा पाररवाररक अथयव्र्वस्था आम्श्रत हनु,ु ववप्रशेर्णिाट प्राप्त 
रकम उत्पादनमखुी भन्दा उपभोगमखुी हनु ुजस्ता कारणिे स्पि रूपमा अथय-राजनीलतक पररवतयन आएको 
देखाउँछ । अथय-राजनीलतक पररवतयन, आन्तररक िसाइँसराइिाट भएका अन्तर-घिुन र भौलतक 
पूवायिारहरूमा भएका प्रर्ासिे माण्डवी गाउँपालिकाको सामाम्जक अवस्था उन्नत र सवहष्णतुा तफय  अग्रसर 
रहेको देम्खन्छ । 

नेपािमा सेवा प्रदार्क लनकार्हरूमा सशुासनर्िु नीलत, कार्य प्रणािी र व्र्वहार प्रलत नागररकको 
सन्तवुि राम्रो रहेको देम्खदैँन । र्स महत्त्वपूणय तथा चनुौती र अवसरपूणय क्षणमा िन्न िागेको र्स र्ोजनािे 
सेवा प्रदार्क लनकार् तथा समग्रमा सावयजलनक शासन प्रवक्रर्ामा सशुासनका ववववि पक्षको संस्थागत 
ववकासमा महत्त्वपूणय र्ोगदान पगु्ने ववश्वास गररएको छ । 
१.४ राविर् ववकासको कार्यठदशा 

हािको सन्दभयमा राज्र्िे िम्क्षत गरेको राविर् ववकासका प्रर्ासहरू समाजवादी अविारणाका 
आिारमा तर् गनय खोजकेो पाइन्छ । लनजी, सहकारी र सावयजलनक क्षरेको संिग्नता रहने तीन खबव े
अथयनीलतिाई राविर् ववकासको कार्यठदशाका रूपमा ग्रहण गररएको छ । राज्र्िे लनमायण गने कार्यक्रम 
माफय त ्ववकासका मूिप्रवाहिाट ववमखु समदुार्िाई मिुिारमा ल्र्ाउन,ु ठदगो आलथयक ववकास, वातावरणीर् 
सन्तिुन र नागररककािालग सरुक्षाजाि (Safety net) लनमायण गनुय जस्ता वक्रर्ाकिापहरूिाई प्राथलमकतामा 
राम्खएको पाइन्छ ।  

ववश्व अथयतन्रको लनणायर्क भलूमकामा उदर्मान हाम्रा लछमेकी रािहरू भारत र चीन दिैुसँग 
समदरुीमा आलथयक तथा राजनीलतक सबिन्ि कार्म गदै भौलतक पूवायिार, रेि तथा सडक सञ्जािको ववस्तार 
र औद्योलगक िगानी लभत्र्र्ाएर अथयतन्रको नर्ाँ र ठदगो जग िसाल्न ेउपर्िु अवसर देखा परेको छ । 
र्सिे रोजगारी र जीववकोपाजयनकािालग ववदेम्शएका र्वुािाई देश लभरै रोजगारी र आलथयक समवृर्द्का 
कार्यक्रममा संिग्न गराउने अवसर प्राप्त हनुछे । गणुस्तरर्िु म्शक्षा र स्वास््र् सेवाको ववकास, व्र्वसावर्क 
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र िजारमखुी कृवर् व्र्वसार्, साँस्कृलतक र पर्ायवरणीर् पर्यटन व्र्वसार्को प्रवर्द्यन, जिस्रोत, खलनज र वन 
तथा जडीिटुीको सममु्चत मारामा उत्पादन गरी अन्तरायविर् िजारिाट िाभ लिन े रणनीलत तीनै तहका 
सरकारिे लिन सक्टने अवस्था ववद्यमान छ । 
१.५ उद्दशे्र् 

माण्डवी गाउँपालिकाको समग्र ववकासकािालग क्षरेगत आवलिक र्ोजना तर्ार गनुय र्सको मु् र् 
उद्देश्र् हनुेछ भने अलतररि उद्देश्र्हरू लनबन प्रकारका रहेकाछन ्: 

१. गाउँपालिकाको ववकास र्ोजनाको प्राथलमकताका क्षेरमा िगानीको सलुनम्श्चतता प्रदान गनय सािन 
स्रोतको ववलनर्ोजन प्रवक्रर्ाको पनुसंरचना गरी प्राथलमकताप्राप्त ववर्र्गत के्षरमा िजेटको िाँडफाँट 
गनुय । 

२. सावयजलनक खचय प्रणािीमा ववत्त अनशुासन कार्म गरी समविगत आलथयक स्थावर्त्व प्राप्त गनयकािालग 
सरकारिाई प्राप्त हनु ेपाँच िर्य अवलिको आन्तररक र वाह्य स्रोतको वास्तववक अनमुान गरी िजेट 
खाका तजुयमा गनुय । 

३. सावयजलनक खचयिाई ििी प्रभावकारी र कुशि िनाई िम्क्षत प्रलतफि सलुनम्श्चत गनुय । 
१.६ सीलमतता 

माण्डवी गाउँपालिकाको समग्र ववकासकािालग क्षेरगत आवलिक र्ोजना नेपािको संवविान जारी 
भई संवविानिे लनठदयि गरेको संघीर् स्वरूप अनरुूप संघ, प्रदेश र स्थानीर् सरकार गठन भएर देश ववकासको 
क्रममा समग्र राि नीलत लनमायण तथा भववष्र्को कार्यठदशा लनिायरण गनय जवुटरहेको अवस्थामा तर्ार गररएको 
छ । कोलभड-१९ को िढ्दो सङ्खक्रमणका कारण देशधर्ापी रुपमा भएको आवत-जावत लनशेिाज्ञािे गदाय 
सिै क्षेरको स्थिगत अविोकनमा समस्र्ा भएको तथा आिार त्र्ाङ्कको अभावमा र्ोजना तजुयमा गदाय केही 
कठठनाइ अनभुव गररएको लथर्ो । क्षरेगत नीलत तथा ववर्र्गत ववकास र्ोजना सीलमत िजेट र छोटो 
समर्का िीच तर्ार गनुय आफैं मा चनुौतीपूणय रहेको लथर्ो ।  
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पररच्छेद दईुः माण्डवी गाउँपालिकाको स्रोत ववश्लरे्ण 

२.१ पषृ्ठभलूम 

प्रू्ठान म्जल्िाको दम्क्षणी भागमा अवम्स्थत माण्डवी गाउँपालिका जनसङ्ख्र्ाका वहसािमा म्जल्िाको 
सिैभन्दा सानो गाउँपालिका हो । नेपाि सरकारको लनणयर्अनसुार लमलत २०७३/११/२२ गते साववकका 
गाववसहरू लतराम (१–४), मकायवाङ, नर्ाँगाउँ, रबदी र उदर्परुकोट गाववसहरू समेटेर माण्डवी गाउँपालिका 
घोर्णा गररएको लथर्ो । िमु्बिनी प्रदेशको प्रू्ठान म्जल्िामा रहेको माण्डवी गाउँपालिका भौगोलिक वहसाििे 
८२०४१’३०” देम्ख ८२०५०’३०” र पूवय देशान्तरसबम २७०५९’३०” देम्ख २८०६’३०” उत्तरी अक्षाशं 
सबम अवम्स्थत छ । ११३.०८ वगय.वक.मी. क्षेरफिमा फैलिएको माण्डवी गाउँपालिकाको उत्तरमा 
स्वगयर्द्ारी र प्रू्ठान नगरपालिका पम्श्चमतफय  दाङ म्जल्िा, दम्क्षणमा सरुमारानी गाउँपालिका र पूवयमा ऐरावती 
र मल्िरानी गाउँपालिका रहेका छन ्(माण्डवी गाउँपालिकाको पाश्र्वम्चर, २०७४) । 

र्स गाउँपालिकामा १२ सदस्र्ीर् कार्यपालिका र 2९ सदस्र्ीर् गाउँ सभा रहेको छ । र्स 
गाउँपालिकाको कूि जनसङ्ख्र्ा 15058 रहेको छ जसमा परुुर् 6577 (43.68 प्रलतशत) र मवहिा 
8481 (56.32 प्रलतशत) रहेका छन।् गाउँपालिकाका  वडागत जनसङ्ख्र्ा अनसुारक सिैभन्दा िेरै 
जनसङ्ख्र्ा वडा नं ३(3462) मारहेको छ भने सिैभन्दा थोरै जनसङ्ख्र्ा भएको वडा नं. 5(२434) 
मारहेको छ । राविर् जनगणना २०६८ को त्र्ाङ्क अनसुार सिैभन्दा ििी मगर जालत ६,०७२ जना 
(४०.३२ प्रलतशत), दोस्रोमा क्षेरी ४,४८५ जना (२९.७८ प्रलतशत) र तेस्रोमा कामी १,७३२ (११.५० 
प्रलतशत) हरूको िसोिास रहेको छ । र्स गाउँपालिकामा ५ वडाहरू रहेका छन ्। गाउँपालिकाको सहरी 
क्षेरको रुपमा ववकलसत भएका क्षेरहरूमा धर्ापार, उद्योग, किकारखाना, प्राकृलतक श्रोत तथा सामाम्जक 
महत्वका क्षरेहरू रहेका छन।् और्त पाररवाररक आबदानीमा कृवर् व्र्वसार्को सिैभन्दा ठूिो वहस्सा रहेको 
छ र स्थानीर् िालसन्दाको आबदानीको अको मु् र् श्रोतको रुपमा वैदेम्शक रोजगारी पलन एक हो । 
परबपरागत प्रणािीको कृवर् धर्वसार्को ववकल्प खोम्जरहेका र्हाँका िालसन्दा आिलुनक जीवनशैिीमा रमाउन 
थािेका छन ्। पाँच वटै वडाहरू सडक सञ्जािमा आवर्द् भैसकेको भए तापलन केही वडाहरूमा वर्ाय र्ाममा 
र्ातार्ात तथा िुवानीका सािनहरू सञ्चािन हनु सक्टदैनन ्। 
२.२ भौगोलिक ववभाजन 

नेपािको भौगोलिक ववभाजनिाई वहमाि, पहाड र तराई गरी मु् र् तीन भागमा िाँलडएको छ भन े
र्स गाउँपालिकामा पहाडी क्षेर मार रहेको छ । तराई तथा वहमािी क्षरे र्स गाउँपालिकामा ववद्यमान 
छैन । र्स माण्डवी गाउँपालिकाको िरातिीर् स्वरूपिाई उचाइको आिारमा पहाडी ईिाकाको रूपमा 
पररभावर्त गनय सवकन्छ वकनवक र्हा ँ शत-प्रलतशत भभूाग पहाडी क्षेरमा अवम्स्थत छ । र्हाँ पहाडी 
(महाभारत र होचा पवयत) िे िगभग एक चौथाइ (44.59%) भाग ओगटेको छ । त्र्सैगरी ८०० मीटर 
भन्दा कम उचाइको पहाडको फेठदिे 28.94 प्रलतशत के्षर ओगटेको छ । 
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तालिका 1: माण्डवी गाउँपालिकाको िरातिीर् स्वरुप अनसुार भौगोलिक ववभाजन 
क्र.सं. भौगोलिक ववभाजन उचाइ (लम.) क्षरेफि (वगय  वक.लम.) प्रलतशत 

1 पहाडको फेदी  493 - 800 32.89 28.94 

2 पहाडी (महाभारत र होचा 
पवयत) 800 - 1200 50.68 44.59 

3 मध्र्-पहाडी (तल्िो िेक) 1200 - 1400 20.28 17.84 

4 पहाडी िेक 1400 - 1600 6.81 5.99 

5 उच्च पहाडी िेक 1600 - 1878 2.99 2.63 

जबमा 113.08 100.00 
 

२.३ हावापानी 
गाउँपालिका समदु्री सतहिाट ४९3 लम. देम्ख १८78 लम. सबमको उचाइमा अवम्स्थत रहेको छ 

। अलिकांश क्षरेमा चट्टानी पहाड र लभरािो भ-ूिनौट रहेको छ । जिवार्कुो वहसाििे र्स गाउँपालिकामा 
उष्ण तथा समम्शतोष्ण प्रकारको हावापानी रहेको छ । प्रदेशीर् हावापानी पाइएता पलन िाहै्र मवहना 
एकैनासको हावापानी छैन । हावावानीको वहसाििे र्स गाउँपालिकामा मु् र्तर्ा समम्शतोष्ण र उष्ण 
प्रकारको हावापानी रहेको छ । प्रदेशीर् हावापानी पाइएता पलन हावापानी भने पररवतयन भईरहन्छ । चैर 
मवहनादेम्ख आम्श्वनको सरुुसबम गमी हनु्छ । आम्श्वन, कालतयक र फागनुमा र्हाँको हावापानी समम्शतोष्ण 
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हनु्छ भने मंलसर, पौर् र माघमा जाडो हनु्छ । जेष्ठको अन्त्र् देम्ख आम्श्वनको सरुुसबम मनसनुी वार्कुा 
कारण प्रशस्त वर्ाय हनुे गछय । गमीर्ाममा र्हाँको ताफक्रम और्त अलिकतम ३२ लडग्री सेम्ल्सर्ससबम 
पगु्छ भने वहउँदमा न्र्नुतम ताफक्रम १० लडग्री सेम्ल्सर्स सबम पगु्छ । 
२.४ लभरािोपन  

पहाडी िरातिमा लभरािोपनको मापनको ज्र्ादै ठुिो महत्त्व हनु्छ । ववलभन्न र्ोजनाको कार्ायन्वर्न 
वा अन्र् मानवीर् वक्रर्ाकिापमा लभरािोपनको लनर्न्रण रहन्छ । गाउँपालिकाको सबपूणय क्षेरिाई 
लभरािोपनका आिारमा ५ भागमा िाँलडएको छ ।र्स गाउँपालिकामा उल्िे्र् समथर भभूाग (9.68%) 
मार रहेको छ भन े
१०–२० लडग्री 
लभरािोपन भएको 
क्षेर 20.15 
प्रलतशत तथा 20–
30 लडग्री लभरािोपन 
भएको क्षेर 31.77 
प्रलतशत रहेको छ 
जहा ँ खेतीपाती र 
वम्स्तको सबभावना 
रहन्छ भने ३०–४० 
लडग्री लभरािोपन 
भएको के्षरिे कररि 
28.43 प्रलतशत 
भभूाग ओगटेको छ 
। र्सैगरी गाउँपालिकामा ििी 40 लडग्री भन्दा मालथको लभरािोपन भएको भभूाग 9.98 प्रलतशत मार छ 
। र्स क्षेरमा मानव वक्रर्ाकिापहरू अत्र्न्त न्रू्न भएको पाइन्छ । 

तालिका 2: िरातिीर् लभरािोपनको म्स्थलत 
लभरािोपन (लडग्रीमा)  क्षरेफि (वगय  वक.लम.) प्रलतशत 

समथर (10 भन्दा कम) 
10.85 9.68 

10-20  
22.59 20.15 

20-30 
35.62 31.77 

30-40 
31.88 28.43 

40 र सो भन्दा ििी 
11.19 9.98 

जबमा 
11३.08 100.0 
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२.५ पाखाको मोहोडा 
गाउँपालिकाको भ–ूभाग पहाडी क्षेरमा फैलिएको छ । र्ी िरातिीर् स्वरूप वा पाखाको मोहोडाको 

पलन ववकास लनमायण तथा र्ोजना तजुयमा गदाय ववशेर् ध्र्ान ठदइनपुछय । स्थिरूपको Orientation को 
आिारमा Aspect िाई लनबन तहमा वगीकरण गरी तालिकामा प्रस्ततु गररएको छ । गाउँपालिकाको िनौट 
अनसुार उत्तर 
मोहडाको भभूाग 
16.85 
प्रलतशत, उत्तर 
पूवय मोहडािे 
15.25 
प्रलतशत, पूवय 
मोहडािे 
11.23 
प्रलतशत, दम्क्षण 
पूवय मोहडािे 
11.60 
प्रलतशत, दम्क्षण 
मोहडािे 
14.45 
प्रलतशत, दम्क्षण पम्श्चम मोहडािे 9.88 प्रलतशत, पम्श्चम मोहडािे 7.80 प्रलतशत छ भन ेउत्तर पम्श्चम 
मोहडाको भभूाग 10.70 प्रलतशत छ । त्र्स्तै समथर भभूाग 2.20 प्रलतशत रहेको छ । पाखाको 
मोहडािे कृवर्, िसोिास, पशपुािन, उद्योग िगार्त ववलभन्न वक्रर्ाकिापमा प्रभाव पारेको हनु्छ । कृवर्, 
उद्योग र िसोिासकोिालग पूवी तथा दम्क्षणी मोहडा उपर्िु हनु्छ । 
तालिका 3: गाउँपालिकाको पाखाको मोहोडा 
मोहोडा  क्षरेफि (वगय  वक.लम.)  प्रलतशत 

समथर क्षेर 2.47 2.20 

उत्तर 18.97 16.85 

उत्तर पूवय 17.09 15.25 

पूवय 12.59 11.23 

दम्क्षण पूवय 13.01 11.60 

दम्क्षण 16.20 14.45 

दम्क्षण पम्श्चम 11.07 9.88 

पम्श्चम 8.74 7.80 

उत्तर पम्श्चम 11.99 10.70 

जबमा 11३.०८ 100 
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२.६ भौगलभयक अवस्था 
गाउँपालिकाको भौगलभयक संरचना महाििुर वहम शं्रखिा (वक्रििाइन) लनमायण हुँदाका िखत भएको 

हो । र्द्यवप िरातिीर् प्रोफाइि हेदाय माटो र चट्टानहरूको स्वरुपमा वववविता पाइन्छ । र्सको कारण 
भ–ूिरातिमा लनरन्तर भैरहने प्राकृलतक प्रकृर्ाहरू जस्तै मौसम तथा ऋत ुपररवतयन, भकू्षर्, वार्मुण्डिीर् 
चाप, वर्ाय, शीत, वहमपात, पवहरो, भकूबप आदी हनु।् तथावप र्स गाउँपालिकाको माटो र चट्टान नेपािको 
मध्र् पहाडी शृ्रङखिा अन्तगयत पाइने आग्नरे् (Igneous Rock) तथा परे चट्टान (Sedimentary Rock) 
को लमश्रण वा लतलनहरूमा भौलतक र रासार्लनक पररवयतन हुँदै जाँदा िने्न पररवलतयत चट्टान (Metamorphic 
Rock) टुवकँ्रदै जाँदा िनेको छ । सामान्र्तर्ा नदीको वकनारातफय को भागमा वा िेशी के्षरमा िर्ौदेम्ख 
नदीिे िगाएर ल्र्ाएको िुिा, लगट्टी, िािवुा र पाँगो लमम्श्रत माटोको िाहलु्र्ता छ । केही स्थानहरूमा रातो 
माटोको तह समते रहेको छ । जनु उवयराशम्िका वहसाििे तिुनात्मकरुपमा कमजोर हनु्छ । 
२.७ भ-ूउपर्ोग 
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माण्डवी गाउँपालिकाको समग्र भ–ूउपर्ोगको म्स्थलत हेदाय कुि के्षरफि ११३.०८ वगय वक.लम. 
रहेको छ जसअनसुार १९.१९ प्रलतशत (२१.७० वगय वक.लम.) जग्गा हाि खन–जोत हनुे उपर्िु जलमनको 
रुपमा रहेको छ भने ६७.४९ प्रलतशत (७६.३२ वगय वक.लम.) वनिे ओगटेको छ । खेतीर्ोग्र् जलमनमध्र् े
अलिकांश जलमन मौसमी वर्ायमा लनभयर रहेको छ । गाउँपालिकामा िलगरहेका ववलभन्न खोिानािाको वकनारमा 
अवम्स्थत र्स गाउँपालिकाको खेतीर्ोग्र् जलमनको उवयराशम्ि उच्च रहेको छ । त्र्स्तै चरन के्षरिे कररव 
१.३० प्रलतशत (१.१५ वगय वक.लम.) जग्गा ओगटेको पाइन्छ । माण्डवी गाउँपालिकामा जि के्षरिे कररव 
२.३५ प्रलतशत (१.९९ वगय वक.लम.) जलमन ओगटेको छ । गाउँपालिकामा माटोको िनावट, खेतीर्ोग्र् 
जलमन, संरम्क्षत क्षेर, िस्तीर्ोग्र् के्षर आठदको ववस्ततृ अध्र्र्नको आिारमा गाउँपालिकािासीहरूको आलथयक 
हैसीर्त वृवर्द् गनय र वातावरणमा प्रलतकुि असर पनय नठदन के–कस्ता उत्पादन प्रणािी तथा लनतीहरू 
अविबिन गनय सवकन्छ, भने्न सन्दभयमा ववस्ततृ अध्र्र्न गरी र्ोजना लनमायण तथा कार्ायन्वर्न गनुयपने देम्खन्छ 
। भ–ूउपर्ोगको ववस्ततृ वववरण तालिकामा उल्िेख गररएको छ । 
तालिका 4: माण्डवी गाउँपालिका को वडागत भ-ूउपर्ोगको अवस्था 
वववरण क्षरेफि {वगय वक.लम.} प्रलतशत 
झाडी 8.29 7.33 
खेलतर्ोग्र् जलमन 21.70 19.19 
वनजंगि 76.32 67.49 
चरर चरन 1.30 1.15 
िािवुा {नठद वकनार} 2.12 1.87 
खोिा नठद पोखरी आठद 2.35 1.99 
कुि क्षरेफि 113.08 100 

 
२.८ वन तथा वन्र्जन्त ु

र्स म्जल्िामा उष्ण देम्ख समम्शतोष्णमा हनु े लिलभन्न वनस्पलत तथा वन्र्जन्तहुरू पाईन्छ । र्स 
गाउँपालिकाको कुि के्षरफि ११३.०८ वगय वक.लम. मध्र्े ६७.४९ प्रलतशत वन के्षरको रुपमा रहेको छ 
। माण्डवी गाउँपालिकामा पाइने प्रमखु िनस्पतीका प्रजालतहरूमा साि, श्रीखण्ड, अस्ना, सल्िा, म्चउरी, 
लसमि, चाँप, टुनी, खर्र,सलतसाि, अजुयन, रातो लसररस, लभमि, लगठा, काउिो, अमिा, सगुन्िकोवकिा, 
दािम्चनी, िर, सगुन्िवाि, पार्णिेद, वटमरु, कुररिोआठद पाईन्छन । र्सै गरी म्घस्रने जन्तहुरूमा अम्जिर, 
गोमन, िामन, लतरीच, घोरगराईच, करेट, हररर्ो काना, सगुा सपय, दईु मखेु, पानी सपय, डोम जातका सपय, 
गोहोरा, सनु गोहोरो, कछुवा, टोक्टने रुख भ्र्ागतुा आठद पाईन्छ । चराचरुुिीहरूमा राज िनशे, मरू्र, 
कािोलतरा, लसम लतरा, िईुंचे, खैरो िनेश,सगुा, कण्ठे सगुा, मदन सगुा/टुईके सगुा, जुगेँ सगुा, कािो लगर्द्, 
डंगर लगर्द्, िामो ठँुडे लगर्द्, लसिलसिे, कटुस टाउके मौरी चरी, जििी िाटोकोसेरो, खैरो हाँस, सानो 
माटोकोरे, भदुुर्ङ, म्चि, म्जिर काँडे िाज, कण्ठे िाज, घकुुती िुकुर, सानो िौडाई, ठूिो िहाँचे, लछके 
िहाँचे, कोईिी, हटु्टी ट्याउँ, कािो िाडे िाहाँचे, भादे्र, सानो जिेवा, सानो िकुिा, िािसर, कािो भूँडीफोर, 
म्चभे, तोप चरा, कोकिे, जरेुिी÷ििुििु, गाजिे चरी, िोिी चरा, श्र्ामा, रानी चरी, लछरलिरे माटो कोरे, 
कालिज, लनिकण्ठ, िट्टाई, कुथु्रके, ठूिो चमेरो, भँगेरी िाज, थोप्िे िाटोकोसेरो, िकुिा, मिेवा आठद 
प्रजालतका स्थानीर् र आप्रवासी चराचरुुिीहरू पाइन्छन ्। गाउँपालिकाको वन के्षरमा ववलभन्न प्रकारका 
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जडीिटुी तथा गैह्रकाष्ठ वन पैदावारहरू पाइन्छन।् र्स गाउँपालिकामा मु् र् रुपमा पाइने गैह्रकाष्ठ वन 
पैदावारहरूमा श्रीखण्ड, अल्िो, िालिर्ो, सगुन्िवाि, सगुन्िकोवकिा, अमिा, िोिा, अलम्रसो, िहरा, िाँस, 
पावन िोक्रा, वटमरु, तेजपात, ररठ्ठा, खोटो, कुररिो, वटमरु, राजवृक्ष, िलसँग्र ेआठद मु् र् हनु।् (माण्डवी 
गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण, २०७५)।  
२.९ नदी तथा ताि तिैर्ा 

गाउँपालिकाका ववलभन्न भौगोलिक के्षर तथा वडाहरूमा फैलिएर रहेका नठद नािा, खोिा र असं्र् 
पोखरीहरूिे प्रशस्त जिभण्डार गनुयका साथै ववलभन्न वकलसमका जिचरहरू र पंछीहरूिाई सरुम्क्षत 
िासस्थानको रुपमा आश्रर् ठदइरहेको पाइन्छ । साथै र्स्ता नदी तथा पोखरीहरूिाट पशहुरूिे पानी वपउन े
र वकसानहरूिे समते िेिािखत आंम्शकरुपमा लसंचाईको िालग पानीको प्रर्ोग गरेको देम्खन्छ । मानव 
वस्तीको ववकास र िसाईसराईको चापका साथै अनतु्पादक पशहुरूको अत्र्लिक चरीचराउ र उपर्ोगिे 
प्राकृलतक नदी/खोिा तथा पोखरीमा भकू्षर् भई परुरने क्रम जारी छ । म्झमरुक खोिा, माडी खोिा र 
अरि खोिा र्स गाउँपालिकामा रहेका प्रमखु खोिाको रुपमा रहेको छ ।  
२.१० कृवर् 

माण्डवी गाउँपालिकामा पलन लनिायहमखुी खेती प्रणािी परबपरादेम्ख चलिआएको छ । र्हाँका प्रमखु 
उत्पादनमा मकै, गहुँ, कोदो, लसमी, भटमास, फापर र िान िािीहरू हनु ्। र्स गाउँपालिकाको कुि 
क्षेरफि कररि ११३.08 वगय वक.लम. मध्र्े खेतीर्ोग्र् जलमनको क्षेरफि अन्दाजी २१.94 वगय वक.लम. 
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रहेकोमा त्र्सको कररव ३५ प्रलतशत लसंचाइर्िु खेत रहेको छ । र्स गाउँपालिकामा प्रशस्त चरन क्षेर 
भएकोिे गाई, भैंसी, भेडा, िाख्रा र ििुर तथा हाँस, कुखरुा जस्ता पशपुन्छी पािनको सबभावना रहेको 
देम्खन्छ । र्स गाउँपालिकामा रहेको खेती र्ोग्र् जलमनमा खाद्यान्नको साथै अन्र् नगदे तरकारी िािी, 
फिफूि, उख,ु तोरी, तरकारी मसिा तथा जडीिटुी र पशजुन्र् उत्पादन िवृर्द् गनय सवकने प्रशस्त 
सबभावनाहरू रहेको छ । आिलुनक कृवर् प्रववलि, मि तथा औजारको अभाव हनुाको साथै सो को अलिकतम 
िागत मूल्र्िे गदाय सो को प्रर्ोगमा कमी हनु गई कृवर् उत्पादनमा आवश्र्कताअनसुार वृवर्द् हनु सकेको 
छैन । जनचेतना, सीप तथा व्र्ावसार्ीकरणको अलभवृवर्द्, प्रववलि हस्तान्तरणको साथै आवश्र्क प्रववलि, 
मि, कजाय िीउ लिजनको उपिधितामा सरिीकरण गरेर कृवर् तथा पशजुन्र् उत्पादनमा वृवर्द् ल्र्ाई आलथयक 
म्स्थलतमा सिुार ल्र्ाउन सवकने प्रशस्त सबभावनाहरू रहेको छ ।  

गाउँपालिकामा रहेको अत्र्न्त उवयर भलूममा वस्ती ववकास तथा अन्र् लनमायणिे गदाय खेतीर्ोग्र् 
भलूमको उपिधितामा ठदन प्रलतठदन कमी हुँदै गएको छ भने अको तफय  माटोको उवयराशिी क्रमशः क्षीण 
हुँदै उत्पादन र उत्पादकत्वमा ह्रास आएको देम्खन्छ । जथाभावी हनुे गरेको वस्ती ववकासिाई व्र्वम्स्थत 
गनायको साथै परुाना परबपरागत कूिोहरूको ममयत सिुार गरी माटोको उवयराशिी ििाई वातावरणीर् प्रदरु्ण 
कम गनय सकेमा भावी पसु्ताको िालग र्स गाउँपालिकािाई िस्न िार्क ठाउँको रुपमा ववकलसत गनय 
सवकन्छ । 

गाउँपालिकाको ग्रामीण के्षरमा दगु्ि उत्पादन तथा पशपुञ्छी उत्पादनको प्रशस्त सबभावना रहेको 
हुँदा र्ो व्र्वसार्िाई ववस्तार गनुयको साथै र्ातार्ात सेवािाई सवयसिुभ तररकािे उनीहरूको पहुँचसबम 
ववस्तार गनय सकेको खण्डमा िेरैवटा स्थानहरूमा दिु म्चस्र्ान केन्द्र, कृवर् उत्पादनको सङ्किन केन्द्र-कोल्ड 
स्टोर, मासजुन्र् उद्योग, आठद ववकास गनय सवकनेछ । जसिाट रोजगार शृ्रजना गरी समग्र गाउँपालिकाको 
आर्मा वृवर्द् गनय सवकने प्रशस्त सबभावना देम्खन्छ (माण्डवी गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण, २०७४)।  
२.११ म्शक्षा 
माण्डवी गाउँपालिका र र्हाँका नागररकको सामाम्जक तथा आलथयक ववकास गनय म्शक्षाको ववकासिाई 
आत्मसात गरी अगालड िढ्नपुने आवश्र्क रहेको छ । सामाम्जक एवं मानव ववकासको एक महत्वपूणय 
आर्ामको रुपमा रहेको म्शक्षा के्षरमा माण्डवी गाउँपालिका प्रू्ठान म्जल्िाका अन्र् गाउँपालिकाको तिुनामा 
केही अगालड रहेको देम्खन्छ । पलछल्िो राविर् जनगणना, २०६८ अनसुार र्स गाउँपालिकाको साक्षरता 
दर ६८.३० प्रलतशत रहेको छ । िैंलगक वहसाििे र्ो गाउँपालिकामा पलन अन्र्र झैं केही ववभेद रहेको 
पाईन्छ । जस्तैः र्स गाउँपालिकाको परुुर्को साक्षरता दर ८१.५७ प्रलतशतको तिुनामा मवहिाको साक्षरता 
दर ५८.६२ प्रलतशत मार रहेको छ । परुुर् र मवहिाको साक्षरता दरमा िगभग २२.९४ प्रलतशतको 
फरक देम्खन्छ । 

र्स गाउँपालिकामा कुि जनसङ्ख्र्ाको म्स्थलत वणयन गनुयपदाय सिै भन्दा िवि साक्षरता दर वडा नं. 
३ मा ७४.९७ प्रलतशत रहेकोछ जसमध्र्े परुुर् साक्षरता दर ८८.९० प्रलतशत र मवहिा साक्षरता दर 
६४.९१ प्रलतशत रहेको छ । त्र्स्तै गरर सिै भन्दा कम साक्षरता दर वाडय नं.१ मा रहेको छ । जसमा 
कुि साक्षरता दर ६७.३७ प्रलतशत रहेको छ । जसमध्र्े परुुर् साक्षरता दर ७९.४३ प्रलतशत र मवहिा 
साक्षरता दर ५८.६२ प्रलतशत रहेको छ (माण्डवी गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण, २०७४) । 
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गाउँपालिकामा पठनपाठनका िालग  सामदुावर्क तफय  प्रा. वव./आ. वव. सङ्ख्र्ा २१ र मा. वव. ५ 
तथा संस्थागत तफय  २ गरी जबमा २८ वटा म्शक्षण संस्थाहरू रहेका छन।् वतयमान समर्मा लनजी के्षरको 
संिग्नता िढ्दै गईरहेको अवस्थामा ग्रामीण के्षरमा भने लनजी के्षरको न्र्नु संिग्नता देम्खन्छ र्द्यवप 
समदुावर्क र संस्थागत लनजी के्षरिे म्शक्षाको के्षरमा ववलभन्न समस्र्ाको िावजतु उल्िे्र् र्ोगदान प¥ुर्ाउँदै 
आएको देम्खन्छ ।  
२.१२ स्वास््र् तथा पोर्ण 

स्वास््र्सेवा र सवुविाको वहसाििे माण्डवी गाउँपालिका औसत अवस्थामा रहेको देम्खन्छ । माण्डवी 
गाउँपालिकािासीहरू स्वास््र् सबिम्न्ि सेवा लिन म्जल्िा सदरमकुाम जाने गरेको देम्खन्छ । र्सै आ. व.मा 
पालिकाको केन्द्र जस्परुमा १५ शैर्ाको अस्पताि लनमायणको प्रकृर्ा शरुु भएको छ । हाि र्स 
गाउँपालिकामा  ५ स्वास््र् चौकी र २ सामदुावर्क स्वास््र् इकाई तथा ६ िलथयङ सेन्टर साथै एक आर्वेुद 
और्िािर्िाट नागररकिे सेवा प्राप्त गरर रहेका छन ्। र्स गाउँपालिकामा जनसमदुार्हरूिे चेतनाको 
क्रलमक ववकास संगै स्वास््र्, सरसफाइ तथा समदुार्को स्वस्थकर िानी व्र्वहार अििबिन गदै गैरहेको 
देम्खन्छ । तथापी जनतािे आवश्र्कता अनसुारको स्वास््र् सवुविा लिन सकेका छैनन ्। गाउँपालिकाको 
केन्द्र के्षरका जनताहरूको पहुँच सहज देम्खएता पलन िाँकी जनताको पहुँच केवि स्वास््र् चौकी सबम 
रहेको छ जहाँ सिै स्वास््र् समस्र्ाको समािान संभव छैन । हेल्थपोिहरूमा पर्ायप्त स्वास््र्कमी र 
और्िीको उपिधिता नहुँदा समस्र्ा झेल्नपुने िाध्र्ता छ (माण्डवी गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण, 
२०७४)। 
२.१३ पूवायिार 

माण्डवी गाउँपालिकाको पूवायिार ववकासको अवस्था कमजोर रहेको छ । सीलमत स्रोत सािनका 
कारण पलन पूवायिार ववकासमा छुट्याउन ेगरेको िजेट अपगु देम्खन्छ । माण्डवी गाउँपालिका अन्तगयतका 
सिै वडाहरूमा ववगत िर्यहरू देम्ख न ैमोटर िाटो खलनएको तथा जीपहरू गडु्न थािेका हनु ्। साववकका 
सिै गाववसहरू तथा हािका सिै वडाहरूमा ग्रामीण सडक खलनएको छ । ग्रामीण सडकिाई अवहिे पलन 
सबपूणय ववकासको पूवायिारको रुपमा लिइएको छ । तर लनमायण भएर पलन सवारीका सािनहरू गडु्दै आएका 
र्ी कम्च्च सडकहरू अवहिे पलन व्र्वम्स्थत हनु सकेका छैनन ्।  अलिकांश ग्रामीण सडकहरू ववना 
ईम्न्जलनर्रीङ खलनएका छन ्।  

आवश्र्कता अनसुार िजेट तथा जनशम्ि नहुँदा र्स क्षरेमा सामदुावर्क भवन, लसंचाइ, खानेपानी, 
ऊजाय, सडक, पिु, स्वास््र् तथा शैम्क्षक संस्था िगार्त ववलभन्न पूवायिार तथा र्ातार्ात ववकासका 
संरचनाहरूको लनमायण अत्र्न्त ससु्त गलतमा छ ।  

गाउँपालिकामा रहेका सरकारी तथा सामदुावर्क पूवायिारका संरचनाहरू समते ममयत सबभारको 
पखायइमा रहेका छन ्। र्स क्षेरमा गाउँपालिकाको केही वडाहरूमा सामदुावर्क भवनहरू सञ्चािनमा छन ्
। र्ी भवनहरू ववलभन्न संघ-संस्था एवम ्समूहहरूिे आ–आफनो प्रर्ोजनकोिालग उपर्ोग गदै आइरहेका 
छन ्। गाउँपालिकाको  िगार्त ५ वटा वडाहरूको कार्यिर्हरू आफ्नै भवनमा सञ्चािन भइरहेको अवस्था 
छ । ववद्यािर् स्वास््र् तथा प्रहरी भवनहरू पलन अपर्ायप्त रहेको छ । भौगोलिक लिकटताको कारण र्स 
क्षेरमा ठुिा खेि मैदान तथा कभडयहिहरू लनमायण भएका छैनन ्। र्हाँ सबम वक फुटिि खेल्ने स्तरीर् 
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मैदान समेत नभएको अवस्था छ तर स–साना खेि मैदानहरू भने उपिधि छन ्। त्र्सरी न ै८ वटा 
झोििु ेपिुहरू र ४ वटा पक्की पिुहरू लनमायण भइसकेका छन ्। 
२.१४ सूचना तथा सञ्चार 

वतयमान अवस्थामा माण्डवी र्ो गाउँपालिका के्षरलभर पी.एस.वट.एन सेवा हािसबम छैन । ईन्टरनटे 
तथा जी.पी.आर.एस. सेवा प्रार् सिै वडामा प्रर्ोग भइरहेको छ । मोवाइि टावर जी.एस.एम.सेवा दईु 
ठाउँमा सञ्चालित छ । गाउँपालिकाका केही ववद्यािर्मा आइलसटी (ICT) कक्षा सञ्चािन र कबप्र्टुर कक्षा 
सञ्चािन भएको, ववद्याथीहरूिाई अलतररि अध्र्ापन शरुुआत भएको आठद राम्रा पक्षहरू रहेकाछन ्।  

त्र्स्तै र्स गाउँपालिकाको कमजोर पक्षको रूपमा, गाउँपालिका लभर एफएम रेलडर्ोको कभरेज थोरै 
रहेको, भौगोलिक लिकटताको कारण सूचना तथा सञ्चार प्रववलिको ववस्तारिाई द्रतुता ठदन समस्र्ा रहेको, 
दूरसञ्चार सेवामा सवै नागररकको पहुँच पगु्न नसक्टन,ु सावयजलनक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रववलिको न्रू्न उपर्ोग 
हनु,ु हिुाक सेवािाई वववविीकरण गनय नसक्टन,ु र्स के्षरसँग सबिम्न्ित दक्ष जनशम्िको अभाव रहेको, 
जनचेतना तथा सचेतनाको अभाव, सूचना तथा सञ्चारको संरचनागत ववकासका पूवायिारमा कमी, र्वुा 
जनशम्िको पिार्न, केही वडाका लिकट स्थानहरूमा मोवाइिको नेटवकय  ज्र्ादै कमजोर, अम्प्टकि 
फाइिर पगु्न नसकेको, ववद्यािर्हरूमा इन्टरनेटको लनर्लमत आपूलतयको अभावमा आइलसटी कक्षा सञ्चािन 
गनय वािा भएको आठद रहेका छन ्। 
२.१५ खेिकुद 

माण्डवी गाउँपालिकामा खेिकुदसँग सबिम्न्ित पूवायिारहरूको ववकासको क्रम तिुनात्मक रूपमा 
कमजोर रहेको छ । र्स गाउँपालिका को सिै वडामा खेि मैदानका सामान्र् पूवायिारहरू लनमायण भए 
तापलन कलतपर् ठाँउमा लनमायण हनु ेक्रममा रहेको तथा कलतपर्मा उपर्िु स्थानको खोजी गने प्रवक्रर्ा शरुु 
भएको, प्रार्: ववद्यािर्हरूमा खेि मैदानको व्र्वस्था भए तापलन आवश्र्कता अनरुूप खेि मैदानको क्षेरफि 
अपगु रहेको तथा खेि मैदानकािालग आवश्र्क आिारभतू भौलतक संरचनाका अभावमा असरुम्क्षत रहेको, 
हरेक टोिमा र्वुा क्टिि गठन भएको भए तापलन, प्रार्: जसो क्टििहरू दताय हनु िाँकी रहेको साथै 
क्टििहरूमा भौलतक सवुविा (भवन, खेि मैदान, खेि सामाग्री आठद) को अभाव रहेको, ववलभन्न स्थानहरूमा 
समर् समर्मा मेिा िगाई खेिकुद तथा मनोरञ्जनात्मक वक्रर्ाकिापहरू सञ्चािन हनुे भए तापलन कुशि 
व्र्वस्थापनको अभावमा अपेम्क्षत िाभ प्राप्त हनु सवकरहेको छैन । 
२.१६ ऊजाय 

माण्डवी गाउँपालिकामा जिववद्यतु तथा वैकम्ल्पक ऊजाय ववकासको कम सबभावना रहेको छ । 
र्स गाउँपालिकामा म्झमरुक जिववद्यतु आर्ोजनािाट १२ मेगावाटको जिववद्यतु उत्पादन भेरहेको छ ।  

माण्डवी गाउँपालिका जिववद्यतुको अिावा सौर्य ऊजाय र वार् ुऊजायकोिालग पलन सबभावना भएको 
क्षेर हो । र्हाँका उच्च पहाडी समथर भभूागहरूिाट प्रशस्त वैकम्ल्पक ऊजाय उत्पादन गरी गाउँपालिकाका 
साथै समग्र रािकै ऊजाय ववकासमा महत्त्वपूणय र्ोगदान हनु सक्टनेछ । 
२.१७ उद्योग,  व्र्ापार तथा रोजगारी 

वतयमान अवस्थामा र्स गाउँपालिकामा राविर् स्तरका ठूिा उद्योग एवम ्कारखानाहरू नभए पलन 
स्थानीर् स्तरमा पाइन ेकच्चा पदाथयहरू र जडीिटुीमा आिाररत उद्योग ववकासको प्रचरु सबभावना रहेको छ 
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। घरेि ु स्तरमा उत्पाठदत उत्पादनहरूको िजारीकरणकोिालग स्थानीर् पालिकािे खेल्ने सहजीकरण र 
समन्वर्कारी भलूमका अलत महत्त्वपूणय हनु्छ । र्स र्स गाउँपालिकामा झोिा उद्योग, जसु उद्योग, अल्िोिाट 
कपडा उद्योग, नेपािी कागजका सामाग्रीहरू, गिैंचा, भाङग्रा, स्वीटर, िाका कपडा फलनयचर उद्योग, ग्रीि 
उद्योग, कागज उद्योग, कुटानी- वपसानी लमिहरू, लसिाइ एवम ्िनुाइ उद्योग, होटि एवम ्िजहरू, मेटि 
उद्योग आठद गरेर १७० वटा ववलभन्न उद्योगहरू ववलिवत ्रूपमा घरेि ुतथा साना उद्योग ववकास सलमलतमा 
दताय भएर सञ्चािनमा रहेका छन ्(माण्डवी गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण, २०७४) । 
२.१८ सामाम्जक ववकास तथा समावेशीकरण 

राविर् जनगणना, २०६८ अनसुार प्रू्ठान म्जल्िामा कुि २० वकलसमका जातजालतको िसोिास 
रहेको छ । माण्डवी गाउँपालिका पलन सामाम्जक संरचनाको दृिीकोणिाट ववववितार्िु रहेको पाइन्छ । 
गाउँपालिकाको सामाम्जक संरचना हेदाय वहभुावर्क, वहिुालमयक र वहजुालतर् संरचना रहेको पाइन्छ । ववलभन्न 
जातजालत, समूहअनसुार जनसङ्ख्र्ाको अवस्थािाई हेदाय सिैभन्दा ििी जालत मगर ६,०७२ जना (४०.३२ 
प्रलतशत), दोस्रोमा क्षेरी ४,४८५ (२९.७८ प्रलतशत) र तेस्रोमा कामी १,७३२ (११.५०%), ब्राबण पहाडी 
८७१ (५.७१ प्रलतशत) दमाई/िोिी ४५६ (३.०३ प्रलतशत) रहेका छन ् त्र्सैगरर नेवार, साकी, ठकुरी 
िगार्तका जातजालतको िसोिास रहेको छ । मालसक पाररवाररक आबदानी रु १०,००० भन्दा कम रहेका 
घर पररवार २१.६ प्रलतशत रहेको छ । कुि ५५६१ घर पररवार मध्र्े १३ (0.23%) घर पररवार 
सकुुबिासी रहेका छन ्। पररवार वववहन तथा श्रलमक िाििालिकाको सङ्ख्र्ा ८५ रहेको छ । १८ वर्य 
मलुनका वववावहत र्वुार्वुतीको सङ्ख्र्ा २६०७ रहेको छ । मवहिाको साक्षरता सिै वडामा र समस्त 
गाउँपालिकामै मवहिाको साक्षरता परुुर्को तिुनामा लनकै कम छ । जलत जलत शैम्क्षक स्तर ििदै जान्छ, 
मवहिाको वहस्सा लनकै कम हुँदै जान्छ । मवहिा वहंसाको ररपोटेड केस ६१ मध्र्े झण्डै आिी (४९.४२%) 
िे सौताका कारण वहंसा भोगेका लथए (माण्डवी गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण, २०७४) ।  

२.१९ पर्यटन 

र्स गाउँपालिकामा पलन नेपािका अन्र् पहाडी भेगमा झैं रमणीर् डाडँाकाँडा, सनु्दर वहमािका 
दृश्र्, िालमयक मठमम्न्दर, गफुा, झरना, किा तथा सांस्कृलतक नाचँगान िगार्तका सबपदा छन ्। अनपुम 
प्राकृलतक सौन्दर्य, प्रचरु जैववक वववविता, िहजुातीर्, िहभुार्ीर् िहिुमय र सामाम्जक वववविता एवं ऐलतहासक 
तथा साँस्कृलतक सबपदािे भररपूणय नेपाि ववश्व पर्यटन मानम्चरमा प्रमखु पर्यटकीर् गन्तव्र्स्थिको रुपमा 
सपुररम्चत छ । उदर्परुकोट, िरबपा, पकुु्रक, िामपोखरा, ठूिीिेक िगार्त अन्र् िेरै उच्च पर्यटकीर् 
महत्व िोकेका स्थिहरूको संरक्षण एवम ्प्रवर्द्यनिे माण्डवी गाउँपालिकाको समग्र ववकासमा टेवा पगु्न े
देम्खन्छ । 

ववज्ञान, प्रववलि र सञ्चार प्रणािीमा भएको अभतूपूवय ववकासिे समचु्च ववश्व नै एउटा गाउँको रुपमा 
पररणत हुँदै गइरहेको अवस्थामा नेपाििे र्स्ता राविर् सबपदािाई ववश्व साम ु प्रस्ततु गदै ववश्व पर्यटन 
िजारिाई आकवर्यत गरी अत्र्लिक िाभ लिन सक्टने क्षमता अलभवृवर्द् गनुय आवश्र्क छ । पर्यटन व्र्वसार् 
आफैं मा राविर् अथयतन्रको ववकासको प्रमखु आिार भएकोिे र्स व्र्वसार्को वववविीकरण र ववस्तारद्वारा 
आम नागररकको जीववकोपाजयन र रोजगारीका अवसरमा वृवर्द् गरी जनताको जीवनस्तरमा सिुार गनुय 
अपररहार्य भएको छ । र्स प्रर्ोजनाथय एकातफय  नेपािका र्ी ववववि सबपदाको सममु्चत संरक्षण र सबवर्द्यन 
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गनय अत्र्ावश्र्क भएको छ भने अकोतफय  अन्तरायविर् हवाई र्ातार्ात सेवा िगार्त पर्यटन सेवासँग सबिर्द् 
सिै प्रकारका पूवायिार ववकास गदै पर्यटन सेवा उद्योगको सङ्ख्र्ात्मक एवं गणुात्मक वृवर्द् गनुय आवश्र्क 
छ ।  
२.२० लसंचाइ तथा खानेपानी 
 प्राकृलतक स्रोतिे भररपूणय र्ो गाउँपालिकामा सामदुावर्क वन, पानीका स्रोतहरू जस्तैः ठाडाखोिा, 
मूि, खोल्सा, पोखरी आठद रहेका छन ्। उत्पादनमूिक जलमन, नदीजन्र् उत्पादनका वस्तहुरू, िुिाका 
खानीहरू आठद र्हाँका प्रमखु स्रोतहरू हनु ्। पहाडी भ–ूिराति भएतापलन माण्डवी गाउँपालिकाको २१.९४ 
प्रलतशत जलमनमा एक वा अको तररकािे खेती गनय सवकन्छ । र्स गाउँपालिकामा िान, मकै, कोदो, गहुँ, 
अदवुा, आि,ु तोरी, िदाम साथै दिहन र तरकारीिािीहरू उत्पादन गनय सवकने प्रवि सबभावनाहरू रहेका 
छन।् तर कृर्कहरूिे परबपरागत वहसाििे स्थानीर् प्रववलिमा लनमायण गरेका स–साना कुिोहरू िाहेक 
वैज्ञालनक वहसाििे आिलुनक प्रववलिर्िु नहर तथा लसंचाइ प्रणािीको ववकास नभएको र लसंम्चत तथा अलसंम्चत 
के्षरको वस्तगुत त्र्ाङ्क समेत नभएकोिे कृवर् उत्पादनका िालग अपररहार्य लसंचाइ प्रणािीको आिारभतू 
तहिाट नै ववकास गनुयपने देम्खन्छ । 

गाउँपालिकाको नीलत तथा कार्यक्रममा उत्पादनमखुी ववकासिाई ववशरे् महत्व ठदई कृवर् के्षरको 
ववकासिाई प्राथलमकतामा राम्खएको साथै आलथयक क्राम्न्तको आिारको रुपमा दीघयकािीन ववकासका 
दृविकोणिे कृवर् के्षरको ववकासको न ैअहम भलूमका हनु ेभएकोिे लसंचाइिाई समते कृवर् ववकासको अलभन्न 
अंगको रूपमा िैजानपुने हनु्छ तसथय गाउँपालिकाको लसंचाइ प्रणािी ववकासका कार्यक्रम सञ्चािन गनुयपने 
देम्खन्छ । खानेपानीका महुानहरू एकदमै न्रू्न रहेको र्स पालिकामा एक घर एक िाराको अविारणा 
अनरुुप कार्यक्रमहरू सञ्चािनमा रहेका भएता पलन पर्ायप्त आलथयक स्रोतको अभाव तथा महुान संरक्षणमा 
चासो नहुँदा अझ पलन आिा भन्दा घरिरुीमा खानेपानीको सवुविाको सलुनम्श्चतता हनु सकेको छैन ।  
२.२१ सेवा प्रवाह र सेवा क्षरेको ववतरण 

मानवीर् गलतववलिहरू, आलथयक वक्रर्ाकिाप, सेवा के्षर तथा िसोिासका वहसाििे हेदाय गाउँपालिका 
केन्द्र रहेको जस्परु, देववस्थान िजार, अरिखोिा िजार, वडा नं. ३ नर्ाँगाउँ, िामचौर मालसयवाङ, लतराम, 
रातापानी, िामपोखरा जस्ता िजार र िस्ती केन्द्रहरूमा मालनसहरूको चहिपहि देम्खन्छ र भववष्र्मा ववशरे् 
एकीकृत वस्ती ववकास गनय र्ी मध्र् े संभाववत के्षर पवहचान गरी अगालड िढ्न सवकन्छ भने ववकलसत 
भैरहेका के्षरहरूिाई थप सवुविा सबपन्न र पूवायिारर्िु िनाउन सवकन्छ । र्सरी वस्ती ववकास गदाय हाि 
सडक र्ातार्ातको राम्रो पहुँच तथा अन्र् पवुायिारहरू जस्तै वपउनेपानी, ववद्यतु, सञ्चार, सरुक्षा आदी पलुगसकेका 
क्षेरहरूिाई प्राथलमकता ठदएर ववकास गदाय ववकास लनमायण सहज र कम खम्चयिो हनु जान्छ । गाउँपालिकामा 
उपिधि नभएका सेवाहरू जस्तै: म्शक्षा, स्वास््र्, वकनमेि र अन्र् प्रशासलनक वक्रर्ाकिापका िालग 
गाउँपालिकाका िालसन्दाहरू प्र्ठुानको ववजवुार, घोराही उपमहानगरपालिका, भािवुाङ, प्रदेश मकुाम िटुवि 
वा नेपािगञ्ज जाने गदयछन ्। पहाडी ववर्म भिूराति भएकािे वडा केन्द्रिाट गाउँपालिका केन्द्र पगु्न समर् 
िाग्ने र र्ातार्ातको र्थेष्ठ ववकास नभएकािे कठठन रहेको छ । र्स िाहेक दीघयकािीन ववकासका 
दृविकोणिे गाउँपालिकाका ववकट वस्तीहरूमा सेवा प¥ुर्ाउन जवटि र खम्चयिो हनुे भएकािे क्रमश 
स्थानान्तरण गरी एकीकृत र सवुविा सबपन्न आवास के्षर लनमायण गने चनुौलत रहेको देम्खन्छ ।  
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गाउँपालिका भरी प्रशस्त साना र ठुिा पानीका महुानहहरूका साथै माडी जस्तो अववरि िग्न े
वहमनदीको पहुँच भएतापलन वपउनेपानीको समस्र्ा समािान भएको देम्खदैँन । र्सकािालग महुान संरक्षण, 
व्र्वस्थापन र वपउने पानी ववतरणका ठदगो प्रणािीहरूको ववकास गनुयपने देम्खन्छ । हाि सञ्चािनमा रहेका 
वपउनेपानी प्रणािीको स्तरोन्नलत, ठदगो संरक्षण तथा एवककृत व्र्वस्थापन माफय त ्खानेपानीको समस्र्ािाई 
दीघयकािीन वहसाििे सबिोिन गनय सवकन्छ । समग्र भौलतक पूवायिारहरू जस्तै सडक, म्शक्षा, खानेपानी र 
स्वास््र् के्षरको पूणयत ववकास गनय िेरै काम गनुयपने भएको र पूवायिार ववकासको प्रारम्बभक लिन्दमैु रहेकािे 
गाउँपालिकािे आिारभतू तहिाटनै ववकास र्ोजना लनमायण, कार्ायन्वर्न र अनगुमन गनुयपदयछ । स्थालनक 
ववश्लरे्णको महत्चपूणय पाटो गाउँपालिकाको आिार नक्टशा भएकािे थप जानकारी गाउँपालिकाको आिार 
नक्टसािाट लिन सवकन्छ । 

सामान्र्तर्ा: सरकारी सेवा प्रवाहको अवस्थािाई हेदाय प्रशासलनक सेवा प्रदान गने काम एवककृत 
रुपमा गाउँपालिकाको हािको केन्द्र रहेको जस्परुिाट भइरहेको छ भने सिै वडास्तरमा वडा कार्ायिर्हरूिे 
गरररहेका छन।् सरुक्षाको अवस्था हेदाय वडा नं. १ को िामपोखरा र वडा नं. ३ को देववस्थानमा प्रहरी 
चौकी रहेका छन।् र्स िाहेक वडा नं. २, ४ र ५ मा प्रहरीचौकी रहेका छैनन।् सामान्र् झैझगडा, 
होहल्िा, जवुातास र अन्र् सामाम्जक घटनाहरू घ्ने गरेकोमा उपिधि सरुक्षा लनकार्िे र्ी घटनाहरू हेने 
गरेका छन ्। सरुक्षा सेवािाई थप प्रभावकारी िनाउन र्थाम्शघ्र नगर प्रहरीको थप तथा व्र्वम्स्थत गनुयपने 
देम्खन्छ । अकोतफय  सरुक्षा लनकार्का र्लुनटहरूिाई प्रत्र्ेक वस्तीहरूमा ववस्तार गरी जनताको सरुक्षा 
चासोिाई सबिोिन गनुयपने देम्खन्छ । 
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पररच्छेद तीन: माण्डवी गाउँपालिकाको स्थानीर् र्ोजना 
३.१ पषृ्ठभलूम 

नेपािी समाजमा आएको पररवतयन तथा राज्र्िे लिएको संरचनागत पररवतयनको नीलत अनसुार 
स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िाग ु भएको छ । ववकासका सबभावनाहरू तथा स्थानीर् 
िालसन्दाहरूको आिारभतू मागको आिारमा गाउँपालिका स्तरमा आवलिक र्ोजनाको सरुूवात भए अनसुार 
माण्डवी गाउँपालिकाको आवलिक र्ोजना तजुयमा गने र्ो प्रथम प्रर्ास हो । जन आन्दोिन २०६२/०६३ 
िे ल्र्ाएको पररवतयनका मूि ममय र भावना तथा नेपािको संवविानको भावनाको आिारमा गाउँपालिकाको 
ववकासको गलतिाई तीब्रता ठदनकािालग गाउँपालिकाको आवलिक र्ोजना तर्ार गदाय मूितः देशको राविर् 
िक्ष्र्िाई ध्र्ानमा राखी गाउँपालिकाका प्रमखु समस्र्ाहरू, ववलभन्न क्षेरहरूको उपिम्धि, संघीर् तथा प्रदेश 
सरकारिाट गाउँपालिकाको ववकासको िालग प्राप्त अनदुान तथा गाउँपालिकाको आन्तररक स्रोत सािनहरूको 
अलिकतम मारामा पररचािन गरी गाउँपालिकाका कार्यक्रमहरूिाई क्रलमक रूपमा अगालड ििाउँदै िैजान े
उद्देश्र्का साथ आवलिक र्ोजना तजुयमाको प्रर्ास भएको छ । आवलिक र्ोजना तजुयमा गदाय र्स 
गाउँपालिकािे हािसबममा गरेका महत्त्वपूणय प्रर्ास तथा उपिम्धिहरूको सूक्ष्म रूपमा ववश्लरे्ण तथा सबभावना 
र चनुौतीहरूको पलन ववश्लरे्ण गररएको छ । 
३.२ गाउँपालिकाको ववकासका समस्र्ाहरू 

जनसहभालगतामा आिाररत र्ोजना कार्ायन्वर्न ववलिको पािना हनु ुपनेमा स्थानीर् उपभोिा सलमलतिे 
पलन र्ोजना कार्ायन्वर्नमा ठेकेदारको प्रर्ोगिे सशुासनमा समस्र्ा देम्खएको छ । दीघयकािीन सोचका 
आिारमा र्ोजनावर्द् ववकास प्रवक्रर्ा अम्घ ििाउन ेपररपाटीको थािनी भए तापलन सोही अनरुूप कार्ायन्वर्न 
हनु सकेको छैन । 

र्ोजना तथा कार्यक्रमको प्राथलमकीकरण गरी सोही अनसुार स्रोत पररचािनका आिारमा र्ोजना र 
कार्यक्रम सञ्चािन हनु नसक्टन,ु गाउँपालिकालभर रहेका ववर्र्गत शाखाहरूमा जनशम्िको अभाव हनु ुतथा 
कमयचारीको लछटो लछटो तथा अप्रत्र्ालसत सरुवा हनुे प्रणािीको ववकासका कारण कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा 
समस्र्ा भएको छ । ववपद् व्र्वस्थापन, जिवार् ुपररवतयन, वातावरणको संरक्षण जस्ता ववर्र्मा आवश्र्कता 
अनसुार नर्ा ँ प्रववलि प्रर्ोग गनय नसक्टन ु तथा र्सको प्रभाव न्रू्नीकरणमा ठोस कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा 
समस्र्ा देम्खन्छ । 

भौलतक पूवायिार सबिन्िी र्ोजनाहरू एउटा पूरा नहुँदै अको नर्ा ँर्ोजना छनौट गने प्रवक्रर्ािे एकालतर 
िम्क्षत िाभ लिन नसकेको अवस्था छ भने अकोतफय  स-साना र्ोजना छनौट गदाय त्र्सिाट लसजयना हनु े
िाभ सानो जनसङ्ख्र्ािे मार प्राप्त गने अवस्था हनु ु ववकासको लसर्द्ान्त ववपररत भएको देम्खन्छ । 
गाउँपालिकामा उपिधि स्रोत, सािन र सीपको सदपुर्ोग गने तफय  अपेम्क्षत रूपमा ध्र्ान पगु्न नसक्टदा 
गाउँपालिका िाह्य स्रोतमा लनभयर रहन ुपने अवस्था छ । 

वन ववनाश र वातावरणको संरक्षण ववकासको समस्र्ाको रूपमा देम्खएका छन ्।ववकासका आिारभतू 
मापदण्डहरूको संरक्षणमा समस्र्ा देम्खएको छ । एक वडा एक पवहचानका कार्यक्रमहरू सञ्चािन गनय 
सवकएको छैन ।ववकासका पूवायिारहरूको समान ववतरण गनय सकेको अवस्था छैन । उत्पादन भएका 
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वस्तहुरूको िजार र मूल्र् लनिायरणको समस्र्ा देम्खएको छ । माण्डवीको कृवर् र पर्यटन क्षरेको ववकास 
र ववस्तारको िालग लडवपआर (DPR) तर्ार हनु सकेको छैन । 

 

३.३ गाउँपालिकाको ववकासका चनुौती तथा अवसरहरू 

चनुौती 
माण्डवी गाउँपालिकामा सामाम्जक, सांस्कृलतक, आलथयक तथा पर्यटकीर् ववकासका सबभावनाको 

सँगसँगै चनुौतीका चाङहरू पलन प्रशस्त रहेका छन ्। र्स के्षरको समग्र ववकासको प्रमखु चनुौती भनेको 
नै आलथयक स्रोतको व्र्वस्था गरी दीघयकािीन र ठदगो वकलसमको भौलतक पूवायिारको लनमायण र ववस्तार गनुय 
रहेको छ । 

1. व्र्वस्थापन गरी कृवर्र्ोग्र् जमीनमा िाहै्र मवहना लसंचाइको सलुनम्श्चतता गनुय । 
2. घ्दो जन्म दर तथा िढ्दो िसाँइसराइिाई लनर्न्रण गरी गाउँपालिकाको जनसङ्ख्र्ा वृवर्द् दरिाई 

र्थावत राख्न ु। 
3. भ्रिाचार तथा फजिू खचयको राजस्व सङ्किन र आलथयक स्रोत पररचािनका सबिन्िमा अलिकारहरूको 

व्र्वस्था अनसुारको आलथयक, प्रशासलनक संरचनाको अभाव तथा कमजोर मानव संशािन ववकासका 
कारण अपेम्क्षत रुपमा आन्तररक राजस्व सङ्किन नहनु ु।  

4. िेरैजसो भ–ूभागमा वन क्षेर, चरनपाखा, खोिा, िगर, भीर पाखा र लभरािो जलमन भएकोिे कृवर्को 
आिनुीवककरण गरी व्र्वसावर्क कृवर्िाई अम्घ ििाउन ु। 

5. ववलनर्ोम्जत िजेट िेरैजसो भौलतक पूवायिारमा मार केम्न्द्रत हनुे गरेकोमा मानव संसािन ववकासमा 
कम िजेट छुट्याउने परबपरािाई पररवतयन गनुय । 

6. गाउँपालिकाका ववलभन्न वडाहरूमा ववलभन्न प्रकारका नर्ाँ नर्ाँ फिफूि तथा जडीिटुीहरूको 
व्र्वसावर्क रुपमा खेती शरुु गरे तापलन वर्नीहरूका िालग िजार व्र्वस्थापन गरी कृर्कहरूिाई 
र्सतफय  दीघयकािीन रुपमा आकवर्यत गराउन ु ।  

7. गाउँपालिकाका पाँच वटै वडाहरूमा मोटरिाटो पगेु तापलन ग्रामीण सडकहरू साँघरुा, जीणय तथा 
कच्ची रहेका कारण सडक र्ारा जोम्खमपूणय र खम्चयिो िन्दै गएको अवस्थामा सिै वडाहरूमा पगु्न े
सडकमागयिाई कािोपरे गनुय । 

8. गाउँपालिकाका सिै वडाहरूमा प्राकृलतक स्रोत तथा सािन र आलथयक स्रोतहरू समान रुपमा नरहेका 
कारण सिै वडाहरूका आलथयक तथा प्राकृलतक स्रोतहरूिाट प्राप्त हनु ेराजस्विाई समान ववतरण गदै 
सिैिाई ववकासका समान अवसर प्रदान गनुय । 

9. पर्यटकीर् ववकासको उच्च सबभावना िोकेका उदर्परुकोट, िरबपा, पकुु्रक, िामपोखरा, ठूिीिेक 
िगार्त अन्र् क्षेरमा पर्यटन ववकासका पूवायिारहरूको ववस्तार गनुय । 

10. गाउँपालिकामा रहेका सामदुावर्क वन के्षरमा वरे्नी िाग्न ेडिेिोका कारण ठूिो वन के्षर, चररचरन 
क्षेर, महत्त्वपूणय जडीिटुी, वन्र्जन्त ुिापोन्मखु हनु ेअवस्थाको अन्त्र् गनुय । 

11. सामदुावर्क वन तथा अन्र् वन के्षरिाट जथाभावी वन फँडानी गरी िहमूुल्र् काठको अवैि चोरी 
लनकासी िाई लनर्न्रण गनुय । 

12. स्थानीर् स्रोत, सािन, जडीिटुी आठदको उम्चत प्रर्ोग व्र्वस्थापन र संरक्षण गनुय ।  
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13. ऐलतहालसक तथा िालमयक सबपदास्थिहरूको संरक्षण र संवर्द्यन गनुय । 
14. सामदुावर्क ववद्यािर् प्रलतको भरोसा एवम ्ववश्वासिाई कार्म राख्न ु। 
15. सिै गाउँिासीिाई आिारभतू स्वास््र् सेवाको सलुनम्श्चतता गनुय । 

अवसर  

आफ्नो के्षरलभर रहेका आलथयक, प्राकृलतक तथा मानवीर् स्रोत तथा सािनको पररचािन गरी 
समवृर्द्को मागयमा अगालड िढ्ने महत्त्वपूणय अवसर गाउँपालिकािाई प्राप्त भएको छ । र्स गाउँपालिकाका 
ववकास र समवृर्द्का मु् र् अवसरहरूिाई लनबन रुपमा उल्िेख गनय सवकन्छः 

 संवैिालनक रुपमा ववलभन्न राजनैलतक, आलथयक तथा प्रशासलनक अलिकारहरूको उपर्ोग गनय सक्टन े
म्स्थलत रहेको छ ।  

 माण्डवी गाउँपालिकाको हावापानी तथा स्थान ववशेर् कृवर्र्ोग्र् भलूमको उपिधिताका कारण र्स 
गाउँपालिकािाई पवहचान ठदने गरी कृवर् उत्पादन गनय सक्टने गाउँपालिकाका रूपमा ववकास गनय 
सवकनछे । 

 कृवर्जन्र् उत्पाठदत वस्तकुोिालग आवश्र्क िजारको समस्र्ा नरहेको, र्स गाउँपालिकामा उत्पादन 
हनुे तरकारी र कृवर् तथा पशजुन्र् उत्पादनिे राम्रो िजार पाउन ेप्रशस्त सबभावना रहेको छ । 

 प्राकृलतक तथा अन्र् आलथयक स्रोतहरूको पररचािनिाट स्थानीर्िासीको जीवनस्तरमा सिुार 
ल्र्ाउन सवकने अवस्था रहेको छ । 

 एक दजयन ििी रमणीर्, भौगोलिक, सांस्कृलतक तथा िालमयक पर्यटकीर् महत्त्व िोकेका स्थानहरू 
भएकािे र्सको ववशेर् महत्त्व र पर्यटन ववकासको सबभावना रहन गएको छ । 

 माण्डवी नदी तटीर् के्षरमा रहेको अथाह नदीजन्र् िस्तहुरूको दीगो उत्खनन ्तथा सङ्किनिाट 
आन्तररक राजस्व अलभवृवर्द् गनय सवकने अवस्था रहेको छ । 

 ऐलतहालसक तथा पौराम्णक महत्व िोकेको उदर्र्परुकोट क्षेरिाई िमु्बिनी प्रदेशकै प्रमखु 
पर्यटकीर् गन्तधर्स्थिका रुपमा ववकास गनय सवकने अवस्था रहेको छ । 

 गाउँपालिकाका सिै वडाहरूमा सडक सञ्जाि, सञ्चार तथा ववद्यतुीकरण जस्ता ववकासका आिारभतू 
पूवायिारहरूको सवुविा पगेुको छ । 

 वनजिि, जडीिटुी, जिस्रोत, िुिाखानी आठदजस्ता प्राकृलतक स्रोतको िाभ लिन सवकने अवस्था 
रहेको छ । 

 पशपुािन व्र्वसार्को माध्र्मिाट दगु्िजन्र् पदाथयको उत्पादनमा वृवर्द् गनय सवकने अवस्था रहेको 
छ । 

 सनु्तिा,  आपँ, आि,ु  अदवुा,  वटमरु,  भटमास,  िसनु,  ववलभन्न मौसमी/िेमौसमी तरकारीहरू,  
मौरीपािन जस्ता कृवर् तथा पशजुन्र् उत्पादनकािालग र्स गाउँपालिकािे आफ्नो पवहचान स्थावपत 
गनय सक्टने र र्स क्षेरको आिलुनकीकरण गनय सकेको अवस्थामा र्सको उत्पादकत्वमा िवृर्द् आई 
थप आलथयक उपिम्धि हालसि गनय सवकनछे । 
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 गाउँपालिकामा रहेको वन जिििाई संरक्षण गरी त्र्सिाट प्राप्त गनय सवकन ेिाभ जस्तैः प्रािाररक 
मि, जडीिटुी र मसिा उत्पादन जस्ता वक्रर्ाकिापका माध्र्मिाट आलथयक उपाजयन गनय सवकन े
देम्खन्छ । 

 आवलिक र्ोजनाको लनमायण प्रवक्रर्ासँगै जनमानसमा देम्खएको उत्साह र ववकास तथा समवृर्द्प्रलतको 
चाहनािाई संस्थागत गनय सवकने अवसर रहेको छ । 

३.४ गाउँपालिकाको दीघयकािीन सोच, िक्ष्र्, उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"फिफूि, कृवर् उपज, पर्यटन र पवुायिार– सखुी, समरृ्द् र समतामूिक माण्डवीको आिार " 

िक्ष्र् 

गाउँपालिकाको ववकासकोिालग प्राप्त अनदुान तथा आन्तररक स्रोत सािनहरूको अलिकतम मारामा 
पररचािन गरी समरृ्द् एवम ्समतामूिक माण्डवी लनमायणको आिार तर्ार गने । 

उद्दशे्र् 

1. उत्पादनशीि क्षरेको उच्चतम पररचािन गरी गणुस्तरीर् उत्पादन र उत्पादकत्वमा िवृर्द् गदै 
आलथयक ववकासको आिार तर्ार गनुय । 

2. गणुस्तरीर् म्शक्षा, स्वास््र् तथा खानेपानी जस्ता आिारभतू सेवाको सवयसिुभ पहुँचको सलुनम्श्चतता 
गरी सामाम्जक ववकासमा सशि पालिका लनमायण गनुय । 

3. स्थानीर् आवश्र्कताका पवहचान गरी पूवायिार ववकासिाई प्राथलमकता ठदन ु। 

4. वातावरण तथा जैववक वववविताको संरक्षण गदै ववपद् व्र्वस्थापन र जिवार् ु पररवतयनका 
असरहरूको न्रू्नीकरण गनुय । 

5. सामाम्जक न्र्ार् तथा सशुासन स्थावपत गरी समवृर्द् हालसि गनुय । 

३.५ गाउँपालिकाका प्रमखु रणनीलतहरू तथा कार्यनीलतहरू 

तालिका 5: गाउँपालिकाका प्रमखु रणनीलतहरू तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: उत्पादनशीि क्षरेको उच्चतम पररचािन गरी गणुस्तरीर् उत्पादन र उत्पादकत्वमा िवृर्द् गदै ववकासको 
आिार तर्ार गनुय । 

१.१: प्रलतस्पिायत्मक िाभका 
क्षेरमा िगानी ििाउने । 

1. कृवर्मा आिाररत उद्यमशीिताका माध्र्मिाट रोजगारी लसजयना गरी आबदानीमा 
िवृर्द् ल्र्ाइनेछ । 

2. प्रववलिमा आिाररत पर्यटनको ववकास गरी र्सिाई रोजगारमूिक उद्योगको रूपमा 
ववकास गररनेछ । 

3. आिलुनक शहरीकरणका माध्र्मिाट माण्डवीिाई सवुविासबपन्न आकर्यक वम्स्तका 
रूपमा ववकास गररनेछ । 

१.२: ववकासका अवसरहरूमा 
समतामूिक पहुँच सलुनम्श्चत 
गने । 

1. ववकासका पूवायिारहरू सामाम्जक तथा आलथयक रूपमा ववपन्न समदुार्िाई 
मूिप्रवाहमा ल्र्ाइनेछ ।  

2. गणुस्तरीर् लसंचाइ सवुविा, सङ्किन केन्द्र, िजार व्र्वस्थापन एवम ्प्रवर्द्यन, िीउ ववजन, 

मिखादको सहज आपूलतय र प्रववलिको पहुँचको सलुनम्श्चतता गररनेछ । 
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3. जनताको पहुँच लसजयना हनु ेगरी गणुस्तरर्िु सडक, लसंचाइ, िगार्त अन्र् भौलतक 
पूवायिारको लनमायण गदाय लनम्श्चत मापदण्ड िनाई िाग ुगररनेछ । 

4. कृवर् तथा पशजुन्र् उपजमा आत्मलनभयर हुँदै खाद्य सरुक्षाको प्रत्र्ाभलूत गराई 
गररिी लनवारणमा उल्िे्र् सिुार गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: गणुस्तरीर् म्शक्षा, स्वास््र् तथा खानेपानी जस्ता आिारभतू सेवाको सवयसिुभ पहुँचको सलुनम्श्चतता गरी 
सामाम्जक ववकासमा सशि पालिका लनमायण गनुय । 

२.१: म्शक्षा, स्वास््र्, खानेपानी 
जस्ता आिारभूत सेवाहरूको 
गणुस्तर र पहुँच अलभवृवर्द् गदै 
मौलिक हकको प्रत्र्ाभलूत गने 
। 

1. मवहिा, िाििालिकासँग प्रत्र्क्ष सरोकार राख्न े म्शक्षा, स्वास््र् क्षेरमा जनचेतना 
अलभवृवर्द् र पूवायिार ववकास तफय  स्वास््र् चौकी लनमायण, प्रसलुतगृह लनमायण, एबििेुन्स 
सेवा सञ्चािन िािववकास केन्द्रहरूको व्र्वस्थामा जोड ठदइनेछ । 

2. खिुा ठदशामिु गाउँ कार्यक्रमिाई व्र्वम्स्थत गनय आवश्र्कता अनसुार सावयजलनक 
शौचािर् लनमायण तथा त्र्सको व्र्वस्थापनकािालग कार्य र्ोजना तर्ार पारी 
कार्ायन्वर्न गने नीलत लिइनेछ । 

3. म्शक्षा, स्वास््र्, खानेपानी जस्ता आिारभतू सेवाहरूिाई गाउँपालिकाको सामाम्जक 
समवृर्द्को मेरुदण्डका रूपमा अंलगकार गरी त्र्सको ववकासकािालग आवश्र्क कार्य 
र्ोजना िाग ुगररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: स्थानीर् आवश्र्कताका पवहचान गरी पूवायिार ववकासिाई प्राथलमकता ठदन ु। 

3.1: गणुस्तरीर् 
पूवायिारहरूमा सिैको पहुँच 
सलुनम्श्चत गने । 

1. ववकासका पूवायिारको गणुस्तर सलुनम्श्चत गररनेछ । 

2. कृवर् र पर्यटनकािालग उपर्िु ठालनएका क्षेरहरूको DPR गरी उि क्षेरहरूिाई 
पकेट र पर्यटकीर् क्षेरका रूपमा ववकास गनय आवश्र्क पूवायिारको व्र्वस्थापन 
तथा आिलुनक प्रववलिमा आिाररत कृवर् सबिन्िी वक्रर्ाकिापमा जोड ठदइनेछ । 

3. ट्रर्ाक खोलिएका सडकको ममयत, सबभार, संरचनाको काम गरी सवारी सािनिाई 
सचुारु गनय िजेट िाँडफाँड गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: वातावरण तथा जैववक वववविताको संरक्षण गदै ववपद् व्र्वस्थापन र जिवार् ु पररवतयनका असरहरूको 
न्रू्नीकरण गनुय । 

4.1: वातावरणीर् सन्तिुन 
एवम ्जि, जलमन, जिि, जैववक 
वववविता आठद प्राकृलतक स्रोत 
र सबपदाको संरक्षण तथा 
ववकास गने । 

1. वन जिि संरक्षणमा आिलुनक प्रववलिको प्रर्ोग गररनेछ । 

2. एकघर एक िारा र पूणय सरसफाइ सवहतको गाउँपालिका िनाउने नीलत अविबिन 
गररने छ । 

3. प्रकोपिाट लसजयना हनुे मानवीर् तथा आलथयक क्षलतिाई न्रू्नीकरण, वातावरणीर् 
संरक्षण जस्ता कार्यक्रम र जिवार् ुपररवतयन अनकूुिन र्ोजनािाई आिर्द् गरी 
कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

4. सडक लनमायण गदाय क्षलत भएको खानेपानी र्ोजना, लसंचाइ कुिोहरू सबिम्न्ित र्ोजना 
सञ्चािन गने उपभोिा सलमलतिाई न ैपनुलनयमायणमा म्जबमेवार िनाइनेछ । 

उद्दशे्र् ५: सामाम्जक न्र्ार् तथा सशुासन स्थावपत गरी समवृर्द् हालसि गनुय । 

5.1: सशुासन सबिन्िी 
नीलतगत, काननु एवम ्संस्थागत 
व्र्वस्था गरी प्रभावकारी 
कान्वयर्न गने । 

1. समावेशी र सन्तलुित ववकासको माध्र्मद्वारा ववभेदमिु समाज लनमायण गररनेछ । 

2. गररिी लनवारणकािालग सञ्चालित कार्यक्रमहरूिाई एकीकृत गरी वास्तववक 
गररिहरूको पवहचान र सङ्ख्र्ा घटाउने नीलत अविबिन गररनछे । 

3. गाउँपालिकाको आन्तररक स्रोत सङ्किनमा सावयजलनक लनजी साझेदारी अन्तगयत 
गररएको सहकार्यिाई अझ व्र्वम्स्थत र प्रभावकारी गराइनेछ । 
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4. समाजमा पछालड परेका िम्क्षत वगयकािालग अनदुान रकम र आन्तररक स्रोत 
तफय को लनम्श्चत िजेट िम्क्षत वगयकािालग प्रत्र्क्ष फाइदा पगु्ने कार्यक्रममा 
ववलनर्ोजन गररनेछ । 

5. सशुासन, पारदम्शयता, िैविक सशिीकरण, सामाम्जक सरुक्षा, आर्मूिक, सीपमूिक 
कार्यक्रमिाई ध्र्ान ठदई कार्यक्रम लनमायण गररनेछन ्। 

6. समावेशी सामाम्जक संरचनाका माध्र्मिाट माण्डवीिासीमा पारस्पररक सद्भाव र 
एकताको भावना ववकास गररनेछ ।  

7. गाउँपालिकाको वावर्यक कार्यक्रम तजुयमा गदाय मूितः आवलिक र्ोजनासँग आवर्द् 
गरी गाउँपालिकाको र्ोजना तजुयमा प्रवक्रर्ािाई वैज्ञालनक िनाइनेछ । 

 
३.६ गाउँपालिकाका गौरवका आर्ोजनहरू 

1. वडा नं. ३ कार्ायिर् देम्ख – उदर्परुकोट पक्की सडक लनमायण (२६ वक.लम.) । 

2. ठूिीिेक, उदर्परुकोट र आपँचौरमा िहृद पर्यटकीर् पवुायिार लनमायण तथा पर्यटन प्रवर्द्यन ।   

3. कुमािटार – कुन्द्राचौर – रातापानी – मकुुय टी पक्की सडक लनमायण (१६ वक.लम.)  ।  

4. खैरेनी – लतलमिे – गणेश मा. वव. – वडा नं. १ कार्ायिर् पक्की सडक लनमायण (१२ वक.लम.)।  

5. स्र्ाउिीघारी – सम्ल्िकोट – लसरुवारी – िरबपा पक्की सडक लनमायण (१८ वक.लम.)  

6. वडा नं. ४ कार्ायिर् – लतल्केनी – मकुचौर नर्ाँ सडक लनमायण (१४ वक.लम.)   

7. िेिीपोखरी – नेरा प्रा.वव. – िाँड – वकटतालसङ ग्राभेि सडक लनमायण (२६ वक.लम.) 

8. एवककृत िस्ती ववकास कार्यक्रमः गाउँपालिकािे वस्ती ववकास र्ोजना तजुयमा गरी सिै वडामा 
एक⁄एक वटा उपर्िु ठाउँ छनोट गरी उि ठाउँहरूमा पूवायिार ववकासका सिै सवुविाहरू उपिधि 
गराइ एवककृत वस्ती ववकास कार्यक्रम कार्ायन्वर्न ।    

9. ववद्यािर्सबम सिैको पहुँच ववस्तार गनयको िालग गाउँपालिकाको िस⁄जीप आठदको धर्वस्था ।  

10. एक वडा एक कृवर् तथा पशपुािन नमनुा पकेट के्षर लनमायण ।  

 

३.७ अपेम्क्षत पररमाणात्मक उपिम्धि 

तालिका 6: अपेम्क्षत पररमाणात्मक उपिम्धि 
सूचक (आ.व. २०७६/७७ 
को म्स्थर मूल्र्मा) 

एकाई आिार वर्य आ.व. 
२०७७/७८ को अवस्था 

र्ोजना समालप्त वर्य 
आ.व.२०८२/८३ को िक्ष्र् 

मानव ववकास सूचकाङ्क*  सूचकाङ्क 0.46 ०.5१ 
आलथयक िवृर्द्*  प्रलतशत 4.3 9.5 
वावर्यक प्रलत व्र्म्ि आर्* रु. 5४५00 70000 
िहआुर्ालमक गररिी प्रलतशत १६ 5 
साक्षरता प्रलतशत 68 90 
ववद्यािर्मा खदु भनाय दर* प्रलतशत 8८ 9६ 
औसत आर्*ु वर्य 72 75 
कािोपरे सडक वक.लम. 13 60 
ग्राभेि सडक वक.लम. 10 64 
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ट्रर्ाक खोलिएको सडक वक.लम. 110 1५0 
वेरोजगारी प्रलतशत 22 5 
ववद्यतु सेवा प्राप्त घरिरुी प्रलतशत 98 100 
खानेपानी सेवा प्राप्त घरिुरी प्रलतशत 4८ 100 
*प्रू्ठान म्जल्िाका सूचकहरू  

३.८ िगानी प्रक्षपेण 

तालिका 7: िगानी प्रक्षपेण 

क्र.सं. आ.व. अपेम्क्षत आलथयक िवृर्द् दर 

अपेम्क्षत गाहयस्थ उत्पादन    
(रु करोडमा) 

प्रक्षवेपत िगानी (रु 
करोडमा) 

1 ०७८/७९ ३.५० - 38 

2 ०७९/८० ८.०० - 42 

3 ०८०/८१ ८.५० - 46 

४ ०८१/८२ 9.00  50 
५ ०८२/८३ 9.00  55 

र्ोजना अवलिमा हनु ेकुि प्रक्षवेपत िगानी 231 

३.९ आवलिक र्ोजनामा खचय धर्होने स्रोतहरू 

तालिका 8: आवलिक र्ोजनामा खचय धर्होने स्रोतहरू 
क्र.सं. 

स्रोत 

र्ोजना अवलिमा हनुे िगानी  
(रु करोडमा) 

प्रलतशत 

१ सरकारी (प्रदेश तथा संघीर् सरकार) क्षेर 19१ 82.7 

२ सहकारीक्षेर ४ 1.7 

३ लनजी क्षेर 10 4.3 
४ गै.स.स. 8 3.5 

५ उपभोिा समूह, सामदुावर्क संस्था आठदको र्ोगदान 8 3.5 

६ अन्तर स्थानीर् तह साझेदारी 10 4.3 

 कुि 231 100 

३.१० माण्डवी गाउँपालिकाको आर् अनमुान 

तालिका 9: माण्डवी गाउँपालिकाको आर् अनमुान 
रू. िाखमा 

क्र. 
सं. 

वववरण २०७७/७८ 
को र्थाथय 

२०७८/७९ 
को अनमुान 

२०७९/८० 
को अनमुान 

२०८०/८१ 
को अनमुान 

२०८१/८२ 
को अनमुान 

२०८२/८३ 
को अनमुान 

1 नगद मौज्दात       

2 आन्तररक राजस्व ७० ७७ ८५ ९४ १०३ ११३ 

3 संघीर् सरकारिाट प्राप्त ववत्तीर् 
समानीकरण अनदुान 

७६४ 840 924 1017 1119 1230 

4 सशतय अनदुान  (संघीर् सरकार)  १५०९ 1660 1826 2008 2209 2430 
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5 संघीर् सरकारिाट राजस्व 
िाडँफाँट प्राप्त आर् 

६१७ 679 747 821 903 994 

6 प्रदेश सरकारिाट प्राप्त ववत्तीर् 
समानीकरण अनदुान 

५० 55 61 67 73 81 

7 सशतय अनदुान  (प्रदेश सरकार)  २७८ 306 336 370 407 448 

8 राजस्व िाँडफाँट  (प्रदेश सरकार)  ३७ 41 45 49 54 60 

9 समपरुक कोर् (संघ तथा प्रदेश 
सरकार)  

२६८ 295 324 357 392 432 

10 अन्र्  ० 20 22 24 27 29 

 जबमा 3593 3973 4370 4807 5287 5817 

३.११ सावयजलनक खचयको िाडँफाटँ 

तालिका 10: सावयजलनक खचयको िाडँफाटँ 
क्र. 
सं. 

वववरण २०७७/७८ 
को अनमुान 
रु िाखमा 

२०७८/७९ 
को प्रक्षपेण 

२०७९/८० 
को प्रक्षपेण 

२०८०/८१ 
को प्रक्षपेण 

२०८१/८२ 
को प्रक्षपेण 

२०८२/८३ 
को प्रक्षपेण 

आवलिक 
र्ोजनाको 
जबमा 

१ िजेटको वगीकरण 

1.1 चाि ुखचय २५०२ 2752 3027 3330 3663 4029 16802 

1.2 पुजँीगत खचय १३७२ 1509 1660 1826 2009 2210 9214 

1.3 सशतय तफय  
खचय  

१५०० 1650 1815 1997 2196 2416 10073 

1.4 सामाम्जक 
सरुक्षा खचय 

300 330 363 399 439 483 2015 

जबमा िजेट ५६७४ 6241 6866 7552 8307 9138 38104 

2 खचयको क्षरेगत िाडँफाटँ 
2.1 आलथयक 

ववकास 

७२३ 795 875 962 1059 1164 4855 

2.2 सामाम्जक 
ववकास 

१७२१ 1893 2082 2291 2520 2772 11558 

2.3 पूवायिार 
ववकास 

६२६ 689 757 833 917 1008 4204 

2.4 वन वातावरण 
तथा ववपद् 
व्र्वस्थापन 

५० 55 61 67 73 81 336 

2.5 संस्थागत 
ववकास तथा 
सशुासन 

१८२ 200 220 242 266 293 1222 

 जबमा िजेट 3302 3632 3995 4395 4834 5318 22175 
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पररच्छेद चार: माण्डवी गाउँपालिकाको समविगत आलथयक नीलत 

खण्ड एक: सावयजलनक खचय 
1.1 पषृ्ठभलूम 

स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे स्थानीर् तहिाई आलथयक अलिकार क्षरेलभरका सीलमत 
क्षेरमा कर िगाउन, नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारिाट राजस्व िाडँफाँट, अनदुान र ऋण प्राप्त गनय, 
लनजी क्षरेिाट तोवकएको सीमासबम आन्तररक ऋण पररचािन गरी सावयजलनक खचय व्र्वस्थापन गने अलिकार 
प्रदान गरेको छ । स्थानीर् तहको क्षेरालिकारका ववर्र्मा एकि कर प्रशासनको माध्र्मिाट राजस्व 
पररचािन गने व्र्वस्था रहेको छ । नेपाि सरकारिाट स्थानीर् तहिाई समानीकरण अनदुान, सशतय 
अनदुान, ववशरे् अनदुान र समपूरक अनदुान गरी चार प्रकारका अनदुान प्राप्त हनुे गरेको छ ।  

स्थानीर् तह गठन भए पश्चात ्स्थानीर् ववकास अविारणा अनरुूपका प्राथलमक कामहरू शरुुवात 
भएका छन ्। आलथयक वर्य २०७३/७४ मा स्थानीर् रूपमा ववत्तीर् कारोिार सीलमत रहेको लथर्ो भन े
आ.व. २०७४/७५, आ.व. २०७५/७६  तथा आ.व. २०७६/७७ कोिालग पूरा अवलिको िजेट तजुयमा 
गरी कार्ायन्वर्न गररएको छ भन ेआलथयक वर्य २०७७/७८ को िजेट कार्ायन्वर्नका क्रममा रहेको छ । 
सेवा प्रवाहकोिालग आवश्र्क पने नीलत, कार्यववलि एवम ्कार्यप्रवक्रर्ा सरिीकरणका कार्यहरू भएका छन ्
। साथै, कार्यपालिकाको कार्य म्जबमेवारी िमोम्जम सेवा प्रवाह गनय आवश्र्क पने संगठन संरचना स्थापना 
भई सेवा प्रवाह तथा ववकास लनमायणका कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा िलगएको छ । र्सै आ.व.मा माण्डवी 
गाउँपालिकाको प्रथम आवलिक र्ोजना तथा मध्र्मकािीन खचय संरचना तजुयमा गरी िजेट र र्ोजनािाई 
जोड्न ेप्रर्ास गररएको छ । 

1.2 प्रमखु समस्र्ा 
र्ोजना तजुयमाकािालग आवश्र्क पने त्र्ाङ्कको पर्ायप्तता नहुँदा आिार वर्यको अवस्था, समग्र 

पालिका स्तरीर् आलथयक अवस्थाका पररसूचकहरू जस्तै कुि गाहयस्थ उत्पादन, िचत तथा िगानी आठद 
ववश्लरे्ण गनय कठठनाइ हनु ुर र्थाथयपरक िजेट लनमायणमा समस्र्ा देम्खएकोछ । कुशि िजेट ववलनर्ोजन 
र दक्ष एवम ्प्रभावकारी कार्ायन्वर्नमा कमी रहेको छ । पुजँीगत खचय िक्ष्र् भन्दा कम हनु,ु रोजगारी र 
आर्मा प्रत्र्क्ष प्रभाव पाने पररर्ोजनाहरूमा ववलनर्ोजनमा कमी, लनिायररत समर्, िागतमा र गणुस्तरीर् 
वहसाििे आर्ोजना कार्ायन्वर्न हनु नसक्टन ुआठद र्हाँका समस्र्ाहरू हनु ्। 
1.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. संघीर्ता नर्ाँ अभ्र्ास र शासकीर् स्वरूप भएकोिे स्रोतको िाँडफाँटमा तीनवटै सरकारका िीचमा 

समानता र सन्तिुन कार्म नहनु ु।  

2. सावयजलनक खचयिाई ठदगो र िाभकारी प्रलतफि आउने पररर्ोजनामा ववस्तार गनुय ।  

3. गाउँपालिकालभरका सीमान्तकृत समूह र भौगोलिक क्षेरको समन्र्ावर्क ववकास गनुय । 

4. नागररकको आिारभतू आवश्र्ताका रूपमा रहेका म्शक्षा,  स्वास््र्, रोजगारी, न्र्ार्मा पहुँच,  
वातावरणीर् स्वच्छताको पररपूलतय गनुय ।  

5. दक्ष, ववर्र् ववज्ञ, तथा उत्प्ररेरत जनशम्िको व्र्वस्था गरी पालिकाको प्रशासलनक तथा ववकास 
कार्यकािालग आवश्र्क मानव स्रोतको पररचािन गनुय ।  
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6. साववकको एकीकृत िाँचाको सूचना तथा त्र्ाङ्क प्रशोिन तथा नर्ा ँसंरचना अनसुारको खण्डीकृत 
त्र्ाङ्क प्राप्त गनुय ।  

अवसर  
1. पालिकाहरूका िीचमा ववकास लनमायण,  िगानी अलभवृवर्द्, सशुासन प्रवर्द्यनमा प्रलतस्पिायत्मक वातावरण 

रहनु ु।  

2. िामो समर्देम्खको राजनीलतक संक्रमणको अन्त्र् हनु ु। 

3. र्ोजना छनौट, िजेट ववलनर्ोजन क्षमतामा सिुार हुँदै जान ु।  

4. तीनै तहका सरकार सहकार्य र समन्वर् गदै “समरृ्द् नेपाि,  सखुी नेपािी” िनाउन ेराविर् संकल्प 
प्रलत प्रलतिर्द् रहन ु। 

5. स्थानीर् सरकार स्थापना पश्चात ्तीन आलथयक वर्यको िजेट तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न भई सावयजलनक 
खचय ववलनर्ोजनमा अनभुव प्राप्त हनु ु।  

6. िगानी सहजताकािालग नेपाि सरकारिाट हािसािै एकि ववन्द ुसेवािाट सेवा प्रवाहको थािनी गररन ु
तथा जनप्रलतलनलिहरूमा ववकास प्रलतको उत्कट चाहना र प्रलतिर्द्ता हनु ु।  

1.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच  
"सवु्र्वम्स्थत, र्ोजनािर्द् एवम ्नतीजामखुी सावयजलनक खचय प्रणािी"  

िक्ष्र्  

उपिधि स्रोत सािनको कुशि पररचािन र दक्षतापूणय ववलनर्ोजनिाट प्रभावकारी सावयजलनक सेवा 
प्रवाह, ठदगो तथा उच्च आलथयक ववकास हालसि गने ।  

उद्दशे्र् 
1. उपिधि सीलमत स्रोतिाई गाउँपालिकाको समवृर्द् हालसि गनय सघाउन ेक्षेरमा ववलनर्ोजन गनुय।  

2. सामाम्जक न्र्ार् सवहतको आलथयक समवृर्द् हालसि गनुय ।  

3. पालिकामा रोजगारी लसजयना र उत्पादकत्व िवृर्द् गनुय । 

4. प्रभावकारी सावयजलनक सेवा प्रवाहको ववकास गनुय । 

1.5 रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 11: सावयजलनक खचयका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: उपिधि सीलमत स्रोतिाई गाउँपालिकाको समवृर्द् हालसि गनय सघाउने क्षरेमा ववलनर्ोजन गनुय । 
१.१: सावयजलनक खचयको लमतव्र्र्ी, 
दक्षतापूणय तवरिे आलथयक, सामाम्जक 
ववकास तथा पूवायिार लनमायणमा उपर्ोग गने 
। 

1. सावयजलनक खररद काननुको पररपािनामा जोड ठदइनेछ ।  

2. िजेट प्रणािीका सिै प्रवक्रर्ािाई प्रभावकारी िनाउन दक्ष मानव 
संसािन ववकासमा जोड ठदइनेछ । 

१.२: नेपाि सरकारको स्वीकृलतमा 
गौरवका आर्ोजना तथा ठूिा पूवायिार 
लनमायणमा वैदेम्शक ऋण पररचािन गने । 

1. ठूिा पूवायिार लनमायण तथा गौरवका आर्ोजनामा वैदेम्शक ऋण 
पररचािन गररनेछ । 
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उद्दशे्र् २: सामाम्जक न्र्ार् सवहतको आलथयक समवृर्द् हालसि गनुय । 
२.१: पूवायिार ववकास तथा सामाम्जक 
क्षेरमा िगानी गदाय समाजका सिै वगय र 
क्षेरमा समन्र्ावर्क ववतरण गने । 

1. सावयजलनक लनमायण र सामाम्जक क्षेरिाट प्राप्त िगानीको प्रलतफि 
समाजका सिै वगय र क्षेरमा समन्र्ावर्क ववतरण हनुे प्रिन्ि 
लमिाइनेछ । 

२.२: मूि प्रवाहमा आउन नसकेका 
नागररकिाई सामाम्जक संरक्षणका 
माध्र्मिाट मूि प्रवाहीकरण गने । 

1. आलथयक र सामाम्जक रूपिे पछालड परेका नागररकिाई सामाम्जक 
संरक्षणका कार्यक्रम माफय त ्संरक्षण गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: पालिकामा उत्पादनशीि रोजगारी लसजयना र उत्पादकत्व िवृर्द् गनुय । 
३.१: रोजगारीका अवसरको लसजयना, 
उत्पादन र उत्पादकत्वमा िवृर्द् एवम ्पुजँी 
लनमायण हनुे गरी स्रोतको महत्तम पररचािन 
गने । 

1. कृवर् तथा गैर कृवर् क्षेरमा रोजगार मूिक उद्योग स्थापनामा जोड 
ठदइनेछ ।  

2. कृवर् प्रशोिन र खलनजजन्र् उद्योगको स्थापना र ववस्तारमा जोड 
ठदइनेछ । 

उद्दशे्र् ४: प्रभावकारी सावयजलनक सेवा प्रवाहको ववकास गनुय । 
4.१: मध्र्मकािीन खचय संरचना र 
प्रभावकारी मध्र्मकािीन खचय समीक्षाको 
व्र्वस्था गने । 

1. मध्र्मकािीन खचय संरचनाका आिारमा मार पालिकाका सबपूणय 
सावयजलनक खचय व्र्वस्थापन हनुे सलुनम्श्चतता गररनेछ । 

2. हरेक तीन वर्यमा मध्र्मकािीन खचय समीक्षा अलनवार्य गनुयपने 
प्राविान गररनेछ । 

४.2: हरेक सावयजलनक खचय तथा सेवा 
प्रवाह सावयजलनक सनुवुाइ माफय त ्अनमुोदन 
गने । 

1. हरेक उपभोिा सलमलत तथा ठेकदारिे र्ोजनाको समालप्त सँगै 
खचयको वववरण सावयजलनक सनुवुाइ माफय त ्अनमुोदन गने अलनवार्य 
प्राविान राम्खनेछ । 

1.6 अपेम्क्षत उपिम्धि 

सावयजलनक खचय प्रणािी थप व्र्वम्स्थत एवम ्सदुृि भएको हनुेछ । पालिकाको स्रोत सािनको 
ववलनर्ोजन र राजस्व पररचािन क्षमता सदुृि भएको हनुेछ । उपिधि सीलमत स्रोत र सािनको िगानी 
उत्पादनमूिक क्षेरमा केम्न्द्रत भएको हनुेछ । 
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खण्ड दईु: राजस्व 

2.1 पषृ्ठभलूम 

आलथयक ऐन २०७5 र अन्तर सरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन २०७४ मा घरजग्गा रम्जिेशन शलु्क, 

सवारी सािन कर, घर िहाि कर, सबपत्ती कर, भलूम कर, व्र्वसार् कर, ववज्ञापन कर र मनोरन्जन करका 
क्षेरमा स्थानीर् तहको अलिकार क्षेर तोवकएको छ । र्सका साथै गैर करका रूपमा सेवा शलु्क दस्तरु, 

पर्यटन शलु्क र दण्ड जररवाना संिग्न गररएको र स्थानीर् काननु िमोम्जम स्थानीर् तहको क्षेरालिकार 
लभरका कर उठाउन पाउने व्र्वस्था रहेको छ । कर तथा गैरकरका आिार कमजोर रहेको, कर सङ्किन 
गने आफ्न ैसंर्न्र स्थावपत भइनसकेको अवस्थामा राजस्व सङ्किन गने व्र्वम्स्थत पर्द्लत ववकास भइसकेको 
छैन । वैज्ञालनक कर प्रणािीको ववकास गरी राजस्व सङ्किन र पररचािन गने कार्यिाई थप प्रभावकारी 
िनाउन आवश्र्क रहेको छ ।  

2.2 प्रमखु समस्र्ा 
राजस्व सङ्किन गनय नीलतगत व्र्वस्थामा अष्पस्टता रहेको, कर तथा गैर करको आिार पर्ायप्त 

रुपमा ववस्तार हनु नसकेको, एउटै प्रकृलतका कर प्रदेश र स्थानीर् तह दिैुका साझा क्षेरालिकारमा रहन ु
राजस्व सिुारमा देम्खउका मु् र् समस्र्ाहरू हनु ्। त्र्सैगरी िुिा, लगटी, िािवुा जस्ता प्राकृलतक स्रोतको 
कर सङ्किन सबिन्िमा िारबिार वववाद िढ्ने गरेको, करका सबिन्िमा जनचेतनाको कमी रहेको, पर्ायप्त 
र दक्ष जनशम्िको कमी हनु ुआठद र्स गाउँपालिकाका समस्र्ाहरू हनु ्। 
2.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

1. कर लतनुयपने सिै नागररकिाई करको दार्रामा ल्र्ाउन ु।  

2. कर तथा गैर कर राजस्वको प्रभावकारी पररचािन गनुय । 

3. कर तथा गैर करको आिार ववस्तार गनुय ।  

4. छररएर रहेका राजस्व सङ्किन गने संर्न्रिाट आशालतत कर सङ्किन गनुय । 

5. गाउँपालिकाको कर तथा गैरकर राजस्व पररचािनका आिार कमजोर रहन ु।  

6. लछमेकी स्थानीर् तहको कर प्रणािीसँग समानता कार्म गनुय । 

अवसर  

1. तीनै तहका सरकारिाट समन्वर् र सहकार्यमा राजनीलतक प्रणािीको सदुृिीकरण गदै आलथयक 
ववकास गने अवसर प्राप्त भएको । 

2. सावयजलनक ववत्तको पररचािनमा सिै पक्षको सवक्रर् सहभालगता िढ्दै जान ु। 

3. िामो समर्देम्खको राजनीलतक संक्रमणको अन्त्र् भएको ।  

4. ववगतमा केन्द्रीकृत रहेका अलिकार ववकेम्न्द्रत भई स्थानीर् तहसबम पगेुको । 

5. करको आिार र दार्रा िवृर्द् गनय सवकने सबभावना रहेको । 

2.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच  

"प्रभावकारी राजस्व प्रणािीको ववकास-माण्डवीको सिि अथयतन्र लनमायणको आिार"  
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िक्ष्र्  

पालिकाका सामाम्जक ववकासका कार्यक्रमहरू आन्तररक स्रोतिाट पररचािन गनय सक्टने अवस्थाको 
लसजयना गने ।  

उद्दशे्र्  

1. राजस्व पररचािन प्रणािीिाई प्रगलतशीि, कुशि, पारदशी र प्रभावकारी िनाउन ु। 

2. राजस्व सिुार कार्यर्ोजना लनमायण र कार्ायन्वर्न गरी राजस्व िवृर्द् गनुय । 

2.5 रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 12: राजस्वका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: राजस्व पररचािन प्रणािीिाई कुशि, पारदशी र प्रभावकारी िनाउन ु। 
१.१: संघीर् र प्रदेश 
सरकारसँग समन्वर् तथा 
सहकार्य गदै गाउँपालिकाको 
प्रभावकारी राजस्व 
पररचािनमा जोड ठदने । 

1. नेपाि सरकारसँगको सहकार्यमा राजस्व सङ्किन तथा पररचािनिाई पारदशी र 
प्रभावकारी िनाउन कर पररचािन सबिन्िमा स्पि नीलत तथा काननुी व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

2. राजस्व पररचािनकािालग प्रदेश सरकारसँग समन्वर् र सहकार्य गररनेछ । 

१.२: कर प्रणािीमा 
संस्थागत र संरचानागत 
रूपमा ववकास गदै 
आिलुनकीकरण र प्रगलतशीि 
िनाउन े। 

1. राजस्व सङ्किन प्रणािीका सिै प्रवक्रर्ािाई प्रभावकारी िनाउन दक्ष जनशम्ि 
ववकासमा जोड ठदइनेछ ।  

2. नवीनतम ववलि, प्रववलि र उपकरणको प्रर्ोग गरी कर प्रणािीिाई आिलुनकीकरण 
गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: राजस्व सिुार कार्यर्ोजना लनमायण र कार्ायन्वर्न गरी राजस्व िवृर्द् गनुय । 
२.1:काननुी तथा नीलतगत 
व्र्वस्थापन गने । 

1. मौजदुा आलथयक ऐन लनर्मिाई आवश्र्क पररमाजयन गरी व्र्वहाररक र प्रभावकारी 
िनाइनेछ ।  

2. सबपम्त्त कर जस्ता नर्ाँकरहरू सबिन्िी काननु िनाइनेछ । 

3. कर लनिायरण,  कर असिुी,  कर छुट,  कर अनपुािन सबिन्िी स्थानीर् नीलतगत 
एवम ्काननुी व्र्वस्थाको सन्दभयमा आवश्र्क आलथयक ऐन,  लनर्माविी,  ववलभन्न 
कार्यववलिहरू समर्मै तर्ार गरी गाउँसभािाट पाररत गराई कार्ायन्वर्न गररनेछ 
। 

2.2: प्रभावकारी 
संगठनात्मक व्र्वस्था, दक्ष 
जनशम्ि र उपर्िु पूवायिार 
सवहतको व्र्वस्था गने । 

1. राजस्व सबिन्िी उपर्िु सफ्टवेर्र,  कबप्र्टुर र सूचना प्रणािी सवहतको अिग 
राजस्व शाखा व्र्वस्था गररनेछ ।   

2. राजस्व सबिन्िी आवश्र्क दक्ष जनशम्िको व्र्वस्था गने र भएका जनशम्ििाई 
उम्चत तालिम ठदई दक्ष र प्रभावकारी िनाइनेछ ।  

3. वडा कार्ायिर्हरूको समेत राजस्व सङ्किन क्षमता अलभवृवर्द् गरी वडा 
कार्ायिर्हरू माफय त ्राजस्व सङ्किनको प्रभावकारी प्रणािीको व्र्वस्था गररनेछ। 

2.3: करसँग सबिम्न्ित 
व्र्वम्स्थत र वगीकृत 

1. कर सङ्किनको लनम्बत सहजतािाई समेत ध्र्ानमा राखी गाउँपालिकाको प्रोफाइि 
अद्यावलिक गररनेछ ।  
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त्र्ाङ्कािार व्र्वम्स्थत गने 
। 

2. सबभाववत ववलभन्न कर, शलु्क तथा दस्तरुका दार्रा तथा दरहरूको वगीकृत 
वववरण तर्ार गरी आवलिकरूपमा अद्यावलिक गररनेछ ।  

3. राजस्वका ववलभन्न स्रोतहरूको प्राथलमकीकरण र नर्ाँ स्रोतहरूको पवहचान गने र 
ववद्यमान स्रोतहरूको दार्रा ववस्तार गररनेछ । 

2.4: करदाताहरूिाई 
कर/शलु्कको महत्त्व, कर 
व्र्वस्था सबिन्िमा सचेचना 
िवृर्द् गने ।  

1. ववलभन्न छिफि, गोष्ठी, सञ्चार माध्र्म माफय त ् करदाताहरूमा कर सबिन्िी 
जनचेतना फैिाइनेछ (कर म्शक्षा प्रदान गने) ।  

2. मोिाइि एप, वेिसाइट आठदको माध्र्मिाट कर व्र्वस्था सबिन्िी सूचना 
ठदइनेछ ।  

3. उत्कृि करदातािाई सबमान गररनेछ ।  

4. करको दर लनिायरण गदाय सरोकारवािा मु् र् करदाताहरूसँग छिफि गररनेछ। 
2.5: सरि, चसु्तदरुुस्त कर 
असिुी प्रणािी व्र्वम्स्थत 
गने ।  

1. वडामा कर सङ्किन गने व्र्वस्था गररनेछ ।  

2. करदाताहरूिाई स्वरं् कर घोर्णाको सवुविा प्रदान गररनेछ ।  

3. समर्मै कर लतनेिाई कर छुटको व्र्वस्था र वििो गरम् एमा जररवानाको 
व्र्वस्था गररनेछ ।  

4. कबप्र्टुरकृत ववलिङ प्रणािी अविबिन गररनेछ ।  

5. उत्कृि रूपमा राजस्व सङ्किन गने वडािाई प्रोत्सावहत गररनेछ ।  

6. कर दावर्त्व र सेवा प्रवाहिाई एक आपसमा जोलडनेछ । 
2.6: पारदम्शयता र 
जवाफदेवहता कार्म राख्न े। 

1. गाउँपालिकािे गणुस्तरीर् वस्त ुतथा सेवा प्रदान गररनेछ ।  

2. आर् व्र्र्को वववरण आवलिक रूपमा प्रकाशन गररनेछ ।  

3. सङ्कलित राजस्व रकम िारे आवलिक रूपमा सावयजलनक गररनेछ ।  

4. राजस्व उत्पम्त्तिाई पलन िजेट ववलनर्ोजनको एक आिारको रूपमा लिइनेछ। 
2.7: सरोकारवािा 
लनकार्सँग आवश्र्क 
समन्वर् गने ।  

1. राजस्व िाँडफाँड हनुे राजस्वका शीर्यकहरूमा संघीर् तथा प्रदेश सरकारसँग 
भरपदो र प्रभावकारी समन्वर् गररनेछ ।  

2. करदाता सबिन्िी त्र्ाङ्क प्रालप्त र कर असिुीको सन्दभयमा अन्र् सबिम्न्ित 
लनकार्हरूसँग पलन समन्वर् गररनेछ । 

2.8: राजस्व अलभवृवर्द् गने 
खािका आर्मूिक 
कार्यक्रम र पूवायिार 
ववकासमा जोड ठदने ।
  

1. वावर्यक कार्यक्रममा स्थानीर् आलथयक ववकासकािालग व्र्वसार्मूिक तथा 
आर्मूिक कार्यहरूमा र्ोगदान परु् र्ाउने कार्यक्रमहरूिाई समावेश गररनेछ।  

2. लनजी क्षेरको िगानी र उद्यमशीिता प्रलत जोड ठदइनेछ ।  

3. राजस्व अलभवृवर्द् गने खािका पूवायिारहरूको ववकास गररनेछ । 

4. हाटिजार/स्टिहरू लनमायण र सञ्चािन गररनेछ ।  

2.6 अपेम्क्षत उपिम्धि 

करदाताको सङ्ख्र्ामा उल्िे्र् िवृर्द् भई गाउँपालिकाको अथयतन्र तथा िजटेमा राजस्वको 
र्ागेदानको अनपुातमा िवृर्द् भएको हनुेछ । कर प्रणािीमा ववद्यतुीर् प्रववलिको प्रर्ोगगरी पारदशी, कम 
खम्चयिो र प्रभावकारी भएको हनुछे । 
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खण्ड तीन: सावयजलनक ऋण 

३.1 पषृ्ठभलूम 

गाउँपालिकाको चाि ुतथा पुजँीगत खचय व्र्वस्थापनकािालग प्रदेश तथा संघीर् सरकारिाट प्राप्त हनु े
अनदुान मार पर्ायप्त नभएकोिे थप स्रोतको माग हनु गएको छ । नर्ाँ संरचनाको ववकास सँगै सावयजलनक 
खचयको आवश्र्कता िढ्दै गएको छ । सामाम्जक तथा भौलतक पूवायिारमा िगानीको मागिाई सबिोिन 
गनय सावयजलनक ववत्तको प्रचरुता हनु ुआवश्र्क रहेको छ । स्थानीर् लनकार्िे राविर् प्राकृलतक स्रोत तथा 
ववत्त आर्ोगको लसफाररसमा मार आन्तररक ऋण लिन सक्टने व्र्वस्था रहेको छ । आर्ोगिे प्रदान गरेको 
सीमालभर रही आन्तररक ऋण पररचािन गनय नीलतगत तथा संरचनात्मक व्र्वस्था नभइसकेकोिे पररचािन 
हनु कठीनाइ रहेको छ । र्स अथयमा पालिकािे आन्तररक राजस्व, अनदुान तथा राजस्व िाडँफाँटिाट नपगु 
हनुे रकम आन्तररक ऋण वा नेपाि सरकारसँग लिने ऋणमा लनभयर रहन्छ ।  

३.2 प्रमखु समस्र्ा 
गाउँपालिकाको के्रलडट रेवटङ नहनु,ु आन्तररक ऋण पररचािनिाई लनम्श्चत क्षेरमा िगानी गने गरी 

मापदण्ड नहनु,ु संस्थागत संर्न्रको आिारभतू तहको अवस्था समेत नहनु,ु गाउँपालिकास्तरमा सावयजलनक 
ऋणको पररचािन र व्र्वस्थापन सबिन्िी नीलतगत स्पिता भइनसक्टन ुतथा ववत्तीर् क्षरेिाई ग्रामीण क्षेरसबम 
ववस्तार गनय नसक्टन ुसावयजलनक ऋणको पररचािन र व्र्वस्थापनका िालग समस्र्ाका रुपमा रहेका छन ्। 
३.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. नेपाि सरकारको स्वीकृलत र अन्र् प्रवक्रर्ा पूरा गरी सावयजलनक ऋण पररचािन गनुय । 

2. सावयजलनक ऋणिाई प्रभावकारी िििाट पूवायिार, रोजगार र उत्पादनमा पररचािन गरी ठदगो, 
उत्पादनमखुी र उच्च प्रलतफिमखुी िनाउन ु। 

3. ऋणको सावँा व्र्ाज भिुानीको सलुनम्श्चतता गनुय । 

अवसर 
1. पालिकािे ववकास लनमायणकािालग ऋण पररचािन गनय सक्टने गरी घाटा िजेट तजुयमा गनय सक्टन े

व्र्वस्था हनु ु। 

2. राविर् प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आर्ोगिे ऋण पररचािनमा सहजीकरण गनुय । 

3. पर्यटन, पूवायिार तथा ऊजाय ववकासमा िगानीको आिार हनु ु। 

३.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 
"उत्पादनमूिक पूवायिार ववकास र सिि अथयतन्र लनमायणका लनम्बत सावयजलनक ऋण सदपुर्ोग"  

िक्ष्र्  

पर्यटन पूवायिार र ऊजाय ववकास तथा उत्पादनको क्षेरमा िगानी िवृर्द् गनय सावयजलनक ऋणको 
प्रभावकारी पररचािन गने । 

उद्दशे्र् 

1. सावयजलनक ऋणिाई गौरवका आर्ोजनाको पूवायिार ववकास र उत्पादनका क्षेरमा पररचािन गरी 
आलथयक िवृर्द्मा र्ोगदान परु् र्ाउन ु। 
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2. सावयजलनक ऋणको प्रभावकारी पररचािन गरी पुजँी लनमायणमा िवृर्द् तथा रोजगारको लसजयना गनुय 
।  

३.5 रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 13: सावयजलनक ऋण पररचािनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: सावयजलनक ऋणिाई गौरवका आर्ोजनाको पूवायिार ववकास र उत्पादनका क्षरेमा पररचािन गरी आलथयक 
िवृर्द्मा र्ोगदान परु् र्ाउन ु। 
१.१: ऋणिाई प्रभावकारी पररचािन गनय 
नेपाि सरकारसँग समन्वर् र सहकार्य गने ।
   

1. नेपाि सरकारसँग समन्वर् गदै ऋण पररचािनका ववलभन्न 
उपकरण प्रर्ोग गरी आन्तररक ऋण पररचािन गररनेछ ।  

2. ठूिा पूवायिार र गौरवका आर्ोजनामा वैदेम्शक ऋण पररचािन 
गररनेछ । 

१.२: केन्द्र र प्रदेश सरकारको प्राथालमकतामा 
परेका क्षेरमा सावयजलनक ऋणिाई पररचािन 
गने । 

1. सावयजलनक ऋणिाई उच्च प्रलतफिका पूवायिार र उत्पादनका 
क्षेरहरूमा पररचािन गररनेछ । 

2. सावयजलनक ऋणको िागत िाभ ववश्लरे्ण गरी साँवा व्र्ाज 
भिुानी सलुनम्श्चत हनुे क्षेरमा पररचािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: सावयजलनक ऋणको प्रभावकारी पररचािन गरी पुजँी लनमायणमा िवृर्द् तथा रोजगारको लसजयना गनुय । 
२.१: सावयजलनक ऋणको पररचािन तथा 
व्र्वस्थापन सबिन्िी नीलत, काननु र संस्थागत 
संरचना तर्ार पाने ।  

1. नेपाि काननुसँग तादात्बर्ता हनु े गरी सावयजलनक ऋण 
सबिन्िी गाउँपालिकाको नीलत, संस्थागत संरचना र काननुको 
लनमायण गररनेछ । 

२.२: रोजगारी र आर् आजयनका अवसरमा 
िवृर्द् हनु े गरी सावयजलनक ऋणको पररचािन 
गने ।  

1. रोजगारी र आर् आजयनका अवसर िवृर्द् हनुे गरी सावयजलनक 
ऋणको पररचािन गररनेछ । 

 

३.6 अपेम्क्षत उपिम्धि 

र्ोजनाको अन्त्र्मा सावयजलनक ऋणको व्र्वस्थापन सबिन्िी नीलत, काननु िनकेो हनुछे । पुजँी 
लनमायण तथा रोजगारीमा िवृर्द् भएको हनुेछ । सावयजलनक ऋण लनम्श्चत सीमालभर रहेर पररचािन भएको 
हनुेछ । सावयजलनक ऋणको पररचािन प्राथलमकता प्राप्त र उत्पादनका क्षेरमा गररएको हनुछे ।  
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खण्ड चार: सावयजलनक, लनजी र सहकारी साझेदारी 
४.1 पषृ्ठभलूम 

सावयजलनक के्षरिे माण्डवी गाउँपालिकाको सामाम्जक आलथयक ववकासमा नीलत लनर्मको लनमायण गने, 

लनर्मन गने, लनजी क्षरे र सहकारी क्षेर आकवर्यत नभएको क्षेरमा िगानी केम्न्द्रत गने, िगानीमैरी 
वातावरणको लसजयना गने, उत्पाठदत वस्तहुरूको िजार व्र्वस्थापन गनय सघाउने जस्ता भलूमका खेल्न आवश्र्क 
देम्खन्छ । 

नेपाि सरकारको समविगत आलथयक नीलतमा आलथयक ववकासकोिालग सावयजलनक, लनजी र सहकारी 
क्षेरको सहकार्य र साझेदारी गने पररकल्पना गररएको छ । लनजी के्षरिे सावयजलनक के्षरिे लनमायण गरेका 
नीलत लनर्मको पररलिलभर रही उत्पादनमूिक क्षेरमा िगानी गने, उत्पादन कार्यमा स्थानीर् स्रोत, सािन र 
जनशम्िको अलिकतम पररचािन गरी आत्मलनभयर अथयतन्र लनमायण गनयमा सहर्ोगी भलूमका खेल्ने अपेक्षा 
गररएको छ । त्र्स्तै, सहकारी के्षरिे आफ्ना सदस्र्हरूिाई उत्पादनमूिक क्षेरमा िगानी गनय प्रोत्साहन 
गरी उत्पादन र उत्पादकत्व िवृर्द् गनय सघाउने अपेक्षा गररएको छ ।  

४.2 प्रमखु समस्र्ा 
अपेक्षा अनसुार उत्पादनको क्षेरमा िगानी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व ििाउन नसक्टन,ु ठूिा 

पररर्ोजनामा िगानी गनय स्रोतको कमी हनु,ु लनजी क्षेर िजार प्रणािीिे अपेक्षा गरे अनरुूप प्रलतस्पिी रूपमा 
व्र्वसार् गने संस्कृलतमा कमी हनु,ु कम नाफा हनुे सोचेर िगानीकतायहरू ग्रामीण क्षेरमा उपम्स्थलत ििाउन 
अनतु्प्ररेरत रहन,ु िगानीकतायहरू औद्योलगक उत्पादन भन्दा आर्ालतत सामग्रीको व्र्ापारमा आकवर्यत रहन ु
तथा साझेदारीका क्षेरहरू पवहचान गनय नसक्टन ुर्स गाउँपालिकाका समस्र्ाहरू हनु ्।  

४.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. सावयजलनक, सहकारी र लनजी क्षेरिाई प्रलतस्पिी भन्दा पररपूरकको रूपमा सहकार्य गने संस्कारको 

ववकास गनुय । 

2. सैर्द्ाम्न्तक रूपमा सरकारी, लनजी र सहकारी क्षरेका िीचमा साझेदारी, समन्वर्, सहकार्य गनुय । 

3. सहकारीको लसर्द्ान्त िमोम्जम िचत र िगानी गने वातावरणको लसजयना गनुय । 

4. िहृत ्पररर्ोजनामा आवश्र्कता अनसुारको िगानी गने वातावरण लसजयना हनु ु।  

5. तीन तहका सरकारी संरचनाहरूिाट िजार अनगुमनिाई व्र्वम्स्थत गनुय ।  

अवसर 

1. अथयतन्रका तीन सरोकारवािा िीच सहकार्य हुँदै जान ु।  

2. गाउँपालिका केन्द्रसबम आलथयक केन्द्रको ववकास र ववस्तार हुँदै जान ु।  

3. र्वुा पसु्तामा उद्यमशीिताप्रलत सकारात्मक िारणाको ववकास हुँदै जान ु।  

4. लनजी के्षरिे नाफामूिक मार नभई ववस्तारै सामाम्जक उत्तरदावर्त्व वहनिाई समते अविबिन गने 
संस्कारको शरुुवात हनु ु।  

5. उत्पादनमूिक क्षेरमा िगानी गनय चावहने ऊजायको उपिधिता िढ्दै जान ु। 
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४.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"माण्डवीको ठदगो ववकास तथा समवृर्द्कोिालग सावयजलनक,  लनजी र सहकारी साझेदारी"  

िक्ष्र् 

लनजी तथा सहकारी क्षेरको पुजँीिाई उत्पादनमूिक क्षेरमा आकवर्यत गरी माण्डवी गाउँपालिकाको 
समवृर्द् हालसि गने ।  

उद्दशे्र् 

1. िगानीमैरी वातावरण लसजयना गरी लनजी क्षेर र सहकारी क्षेरिाई उत्पादन तथा ववतरणको 
क्षेरमा िगानी गनय उत्प्ररेणा जगाउन ु।  

2. सहकारी क्षेरिाई ववत्तीर् पारदम्शयता प्रवर्द्यन गदै ग्रामीण क्षेरको पुजँी पररचािन तथा समूह 
िगानीमा प्रोत्साहन गनुय । 

3. लनजी क्षेर आकवर्यत नहनु ेपूवायिार ववकास क्षरेमा सरकारी िगानी केम्न्द्रत गनुय ।  

४.5 रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 14: सावयजलनक, लनजी र सहकारी साझेदारीका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: िगानीमैरी वातावरण लसजयना गरी लनजी क्षरे र सहकारी क्षरेिाई उत्पादन तथा ववतरणको क्षरेमा 
िगानी गनय उत्प्ररेणा जगाउन ु। 
१.१: प्रदेश तथा संघीर् सरकारको 
सहकार्यमा िगानी मैरी नीलत, काननु र 
संस्थागत प्रिन्ि गने ।  

1. लनजी तथा सहकारी क्षेरको िगानी आकर्यण गनय काननुी व्र्वस्था 
गररनेछ।  

2. गाउँपालिकामा समेत िगानीकतायिाई आकवर्यत गनय एकद्वार प्रणािीिाट 
सेवा प्रवाह गने संस्थागत प्रिन्ि गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: सहकारी क्षरेिाई ववत्तीर् पारदम्शयता प्रवर्द्यन गदै ग्रामीण क्षरेको पुजँी पररचािन तथा समूह िगानीमा 
प्रोत्साहन गनुय । 
२.१: सरकारी, लनजी र सहकारी 
क्षेरको िगानीिाई प्रलतस्पिाय भन्दा 
पररपूरकको रूपमा िगानी गने 
वातावरण लसजयना गने ।  

1. सरकारी क्षेरको िगानीिाई लनजी र सहकारी क्षेरको पररपूरकको 
रूपमा िगानी गररनेछ ।  

2. सहकारी क्षेरिाई ग्रामीण क्षेरको पुँजी पररचािन तथा समूह िगानी 
गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 

२.२: सहकारी क्षेरको पुजँीिाई 
उत्पादनमूिक क्षेरमा िगानी गनय 
उत्प्ररेरत गने । 

1. सहकारी क्षेरमा संकलित िचतिाई एकीकृत गदै उत्पादनमूिक 
क्षेरमा िगानी गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: लनजी क्षरे आकवर्यत नहनुे पूवायिार ववकास क्षरेमा सरकारी िगानी केम्न्द्रत गनुय । 
३.१: लनजी क्षेर आकवर्यत नहनुे ठूिा 
पूवायिार क्षेरमा सरकारी िगानी 
केम्न्द्रत गने । 

1. सरकारी िगानीिाई ठूिा पूवायिार लनमायणमा केम्न्द्रत गररनेछ ।  

2. लनजी क्षेरको औद्योलगकीकरणकािालग सडक पहुँच मागय, ववद्यतु, पानी 
जस्ता आिारभूत संरचनाको लनमायण गररनेछ । 
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३.२: आलथयक ववकास र समवृर्द्को 
संिाहकको रूपमा लनजी क्षेरिाई 
िगानी गनय प्रोत्साहन गने ।  

1. लनजी क्षेरको िगानी िवृर्द् गनय सरकारको तफय िाट पूवायिारका क्षेरमा 
िगानी गरी वातावरण लसजयना गररनेछ ।  

2. लनजी क्षेरको िगानीिाई सहर्ोग पगु्ने गरी सावयजलनक, लनजी 
साझेदारीको अविारणा अनरुूप पररपूरक िगानी गररनेछ । 

३.3: िगानीमैरी वातावरण लनमायण 
गनय ववलभन्न सवुविाहरूको व्र्वस्था 
गने। 

1. िगानीकतायहरूकािालग प्रोत्साहन तथा परुस्कारको व्र्वस्था गररनेछ 
। 

2. िगानीकतायहरूकािालग सहज कजाय उपिधि गराउन पहि गररनेछ । 

४.6 अपेम्क्षत उपिम्धि 

लनजी क्षेर व्र्वसावर्क र सामाम्जक संस्थागत उत्तरदावर्त्व वहन प्रलत उत्प्ररेरत भएको हनुछे । 
र्ोजनाको अन्त्र्मा सावयजलनक, लनजी र सहकारी क्षरेका िीचमा नलतजामखुी साझेदारी एवम ्सहकार्य भएको 
हनुेछ । सावयजलनक क्षेरिाट नीलत ववलि तजुयमा गररएको हनुछे । सरकारका तीनै तहका िीचमा सघन 
समन्वर्िाट िजारको सवु्र्वम्स्थत रूपमा लनर्मनिाट स्वस्थ िजारको ववकास भएको हनुछे । िचत 
पररचािन सदुृि गरी उत्पादनशीि रोजगारी लसजयना भएको हनुछे । 
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खण्ड पाचँ: अन्तर सरकारी ववत्त हस्तान्तरण 

५.1 पषृ्ठभलूम 

प्रदेश तथा संघीर् सरकारिे आलथयक,  सामाम्जक,  भौलतक ववकासमा समानता कार्म गनय आर्ोजना 
तथा कार्यक्रमहरू सशतय अनदुानको रूपमा हस्तान्तरण गने कार्यको समेत सरुुवात भएको छ । नेपाि 
सरकारिे संवविानिे तोकेको स्थानीर् लनकार्को खचय म्जबमेवारी परुा गनय ववत्तीर् समानीकरण अनदुान प्रदान 
गने गरेको छ । र्सका साथै पालिकाको माग िमोम्जम सहिगानीमा आर्ोजना सञ्चािन गनय समपूरक 
अनदुान प्रदान गररएको छ । राविर् औसत भन्दा कम सामाम्जक ववकास भएका क्षरेमा आिारभतू सवुविा 
परु् र्ाउन खानेपानी, म्शक्षा, स्वास््र् जस्ता क्षेरमा ववशरे् अनदुानको रूपमा समेत ्रकम प्राप्त हनुे गरेको छ 
। र्ी चार प्रकारका अनदुानहरू गाउँपालिकाको आर्का प्रमखु स्रोतको रूपमा रहेका छन ्। 

५.2 प्रमखु समस्र्ा 
आवश्र्कता पवहचान गनय कठठनाइ रहेकािे आवश्र्कताको मारा र राजस्व क्षमता अनरुूप सशतय 

र समपूरक अनदुान प्राप्त नभई नेपाि सरकारको क्षमता अनसुारको अनदुान प्राप्त हनु,ु ववशरे् अनदुान 
प्रदानगनयकोिालग वस्तगुत अवस्था ववश्लरे्ण गनय सूचना/त्र्ाङ्कको अभाव रहन,ु अनमुानको आिारमा 
समानीकरण अनदुान उपिधि गराइन,ु स्थानीर् तहिे प्राप्त गने अनदुानहरू आवश्र्कता अनरुूप भन्दा क्षमता 
अनरुूप प्रदान गने िाध्र्ता मौजदुा रहन ुसाथै समपूरक र ववशरे् अनमुानको लनम्बत उपर्िु पररर्ोजना 
छनौट र समर्मै पररर्ोजनाको माग हनु नसक्टन ुर्स गाउँपालिकाका समस्र्ाहरू हनु ्।। 
५.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको कार्य म्जबमवेारी कार्य ववस्ततृीकरण गरी प्रभावकारी रूपमा सञ्चािन 

गनय अनदुान हस्तान्तरणको वैज्ञालनक पर्द्लतको ववकास गनुय ।  

2. एउटै कार्यक्षरे तथा कलतपर् कार्य म्जबमेवारीमा दोहोरोपना रहेकािे कार्य म्जबमवेारी अनरुूप अनदुान 
ववतरणिाई आवर्द्ता गनुय । 

अवसर 
1. स्थानीर् आवश्र्कता र प्राथलमकतामा रही आर्ोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरी कार्ायन्वर्नकािालग 

अनदुान प्राप्त गने । 

2. मिुकुको संघीर् संरचना अनरुूप स्थानीर् लनकार्को ववत्तीर् क्षमता र कार्य म्जबमवेारीिाई आिार मानी 
नेपाि सरकारिाट अनदुान हस्तान्तरण हनुे ।  

3. सरकारका िीचमा आर्ोजना एवम ्सहिगानीका माध्र्मिाट सहकार्य गने । 

4. ववकास लनमायण र सावयजलनक सेवा प्रवाहमा सिुार गनय सहर्ोग हनु ेवकलसमिे संघ तथा प्रदेश सरकारिाट 
स्थानीर् तहमा ववत्तीर् हस्तान्तरण हनुे । 

५.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 
"माण्डवीको समवृर्द्मा प्रभावकारी एवम ्समतामिुक अन्तर सरकारी ववत्त हस्तान्तरणको पररचािन"  

 



माण्डवी गाउँपालिकाको आवलिक र्ोजना 

 
 

37 

िक्ष्र्  

ववत्तीर् हस्तान्तरणका माध्र्मिाट प्राप्त सिै प्रकारका अनदुानको प्रभावकारी उपर्ोग गरी 
गाउँपालिकाको ववकास गनुय ।  

उद्दशे्र्  

1. प्रदेश तथा संघीर् सरकारिाट प्राप्त ववत्तीर् हस्तान्तरणको रकम त्र्सका ममय र उद्देश्र् अनरुूप 
गाउँपालिकाको समवृर्द्मा उपर्ोग गनुय ।  

५.5 रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 15: अन्तर सरकारी ववत्त हस्तान्तरणका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: प्रदेश तथा संघीर् सरकारिाट प्राप्त ववत्तीर् हस्तान्तरणको रकम गाउँपालिकाको समवृर्द्मा उपर्ोगगनुय 
। 
५.१.१: आलथयक तथा सामाम्जक ववकासका 
सूचना तथा त्र्ाङ्क ववकास गरी ववत्तीर् 
हस्तान्तरण प्रालप्तको प्रर्ासकािालग उपर्ोग 
गने ।  

1. आलथयक तथा सामाम्जक ववकासका सूचना तथा त्र्ाङ्क प्रणािी 
ववकास गरी ववत्तीर् हस्तान्तरणकोिालग उपर्ोग गररनेछ ।  

2. आर्ोजना िैंक तर्ार गरी प्रदेश तथा संघीर् सरकारसँग उपर्िु 
अनदुान माग गनय सक्टने सूचना प्रणािीको ववकास गररनेछ । 

५.१.२: नेपाि सरकारिाट प्राप्त ववत्तीर् 
हस्तान्तरणको रकम उद्देश्र् अनरुूपको 
आर्ोजना तथा कार्यक्रममा िगानी गने । 

1. नेपाि सरकारिाट प्राप्त अनदुानको रकम माग भएको कार्यक्षेर 
र प्रदान गररएका आर्ोजना कार्यक्रम ववशेर्मा उपर्ोग गररनेछ 
। 

५.1.3: गाउँपालिकाका आलथयक सामाम्जक 
ववकासका सूचक अद्यावलिक गरी अनदुान 
हस्तान्तरणको प्रवक्रर्ामा सहजीकरण गने । 

1. स्थानीर् तहिाई प्राप्त हनुे ववत्त हस्तान्तरण प्रवक्रर्ािाई वैज्ञालनक 
िनाउन गाउँपालिकासँग सबिम्न्ित आलथयक सामाम्जक 
ववकासका सूचक अद्यावलिक गररनेछ । 

५.6 अपेम्क्षत उपिम्धि 

प्रदेश तथा संघीर् सरकारिे माण्डवी गाउँपालिकािाई उपिधि गराउन ेववत्तीर् हस्तान्तरण प्रवक्रर्ा 
व्र्वम्स्थत हनुेछ । गाउँपालिकासँग सबिम्न्ित आलथयक सामाम्जक ववकासका सूचक अद्यावलिक गररनछे । 
गाउँपालिकािाई उपिधि भएको ववत्तीर् हस्तान्तरणको सममु्चत सदपुर्ोग भएको हनुछे । 
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पररच्छेद पाचँ: आलथयक ववकास 
खण्ड एकः कृवर् तथा पशपुन्छी ववकास र खाद्य सरुक्षा 

१.१ पषृ्ठभलूम 

माण्डवी गाउँपालिकाका नागररकहरूको जीववकोपाजयनको मु् र् स्रोतको रूपमा कृवर् व्र्वसार् रहेको 
छ । अझैसबम पलन  परबपरागत पर्द्लतमा आिाररत र्हाँको कृवर् प्रणािी लनवायहमखुी मार िनेको छ भन े
भखयर मार व्र्ावसवर्क खेती तफय  प्रर्ासहरू शरुु हनु थािेका छन ्। कृवर् व्र्वसार्िाई आर्मखुी िनाउन े
प्रर्ास स्वरूप लतराम, मकय वाङ र उदर्परुकोट िगार्तका स्थानहरूमा व्र्वसावर्क खेती गररएको छ । 
सडकको पहुँच भएका कृर्कहरूिे व्र्वसावर्क रुपमा मौसमी तरकारी खेती तथा दूि उत्पादन गरी 
जीववकोपाजयन गरररहेका छन ् । ईच्छुक कृर्कहरूिाई अनदुान माफय त ् टनेि लनमायण गरी मौसमी 
खेतीकािालग उत्प्ररेरत गररएको भए तापलन प्राववलिक ज्ञानको अभाव, दक्ष प्राववलिकको अभाव, वातावरणीर् 
ववर्मता आठदका कारण कृवर् के्षरिे व्र्वसावर्कता ग्रहण गररनसकेको अवस्था छ ।गाउँपालिकाका िेरै 
पररवारहरूिाई खाद्यान्न अभाव पररपूलतय गनय अन्र् क्षेरिाट खाद्यान्न आर्ात र ठूिो मेहनत गनुय परेको देम्खन्छ 
। पाररवाररक पोर्णकािालग पशजुन्र् मास ुतथा  दूिको उत्पादन,  तरकारी र फिफूिको ववशेर् भलूमका 
भए पलन न्रू्न उत्पादन, आर्ालतत िजाररर्ा प्र्ाकेट खानेकुराको उपभोगमा वृवर्द् र कलतपर् खाद्यवस्त ुप्रलतको 
गित िारणािे मवहिा र िाििालिकामा कुपोर्णको अवस्था ववद्यमान छ । 

र्हाँका प्रमखु उत्पादनमा मकै,  गह,ु  कोदो,  लसलम,  भटमास,  फापर र िान िािीहरू हनु ्। प्रमखु 
वािी उत्पादनको उत्पादकत्व १.५ मे.ट. प्रलत हेक्टटर रहेको छ । गाउँपालिका क्षरेमा ४२ वटा अगवुा 
कृर्क समूह, २०० वटा व्र्वसावर्क कृवर् तथा पशपुािन फमय, १०० भन्दा ििी  टनेि, ८ जना कृवर् 
तथा पश ुप्रावविक, ३ वटा कृवर् र एउटा दगु्ि सहकारीमा आवर्द् २४३ जना वकसान रहेका छन ्। 
त्र्स्तै गाउँपालिकामा एउटा शीत भण्डार समेत रहेको छ । 

 

१.२ प्रमखु समस्र्ा 
प्रार्: जसो कृवर् भलूम पाखो वा लभरािो रहन,ु जिवार् ुपररवतयनका अलतिवृि, अनािवृि, िेमौसमी वर्ाय, 

खडेरी तथा अलसना िगार्तका असरका कारण अपेम्क्षत उत्पादन हनु नसक्टन ुर्स पालिकाको कृवर् ववकासका 
मु् र् समस्र्ाहरू हनु ्। त्र्सैगरी परबपरागत कृवर् प्रणािी र्थावत रहन,ु उत्पाठदत वस्तकुो िजार व्र्वस्थापन 
गनय नसक्टन,ु व्र्वसावर्क खेतीको ववकास पर्ायप्त नहनु,ु कृवर् तथा पशपुािनमा प्रववलिको प्रर्ोग न्र्नु हनु,ु 
उत्पादन र पर्ायप्त िजारीकरणको अभाविे गदाय कृवर् कार्यमा रुची कमी हुँदै जान,ु र्वुा जनशम्ि वैदेम्शक 
रोजगारीमा आकवर्यत हनु,ु कृवर्जन्र् जलमन पूवायिार तथा िस्ती ववकासकािालग प्रर्ोग हनु,ु उन्नत जातका 
ववउ, नस्िको पहुँचको अभाव पलन कृवर् तथा पशपुािन ववकासका समस्र्ाका रुपमा रहेका छन ्। 

 

१.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. कृवर् पेशािाट र्वुा तथा अन्र् श्रमशम्िको व्र्ापक पिार्न भएकोिे कृवर् व्र्वसार्तफय  आकय र्ण 

गरी कृर्कको िगानीिाट उम्चत प्रलतफि प्राप्त गनय सक्टन ेम्स्थलतको लनमायण तरुुन्त गनुयपने । 
२. कृवर् के्षरमा रहेको अदृष्र् िेरोजगारीको अन्त्र् गररनपुने । 
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३. अव्र्वम्स्थत सहरीकरण,  जग्गाको खण्डीकरण,  घडेरीकरण,  दोहरो भ-ूस्वालमत्वको म्स्थलत मौजदुा 
रहन।ु 

४. कृवर्जन्र् वस्तहुरूको उत्पादन र ववतरणिाई िागत–प्रभावी िनाउन नसक्टन ु। 

५. आिलुनक कृवर् प्रववलिमा पर्ायप्त पहुँच नहनु ु। 

६. कृवर् पेशािाई सबमानजनक र व्र्वसावर्क रूपमा स्थावपत गनय नसक्टन ु। 

अवसर 
१. उपिधि खेती तथा पशपुािन र्ोग्र् जलमनको सदपुर्ोगिाट र्थेष्ठ कृवर् उपज हनु सक्टने । 

२. पानीका स्रोतहरूको उम्चत व्र्वस्थापन गरी लसंचाइको सलुनम्श्चतता गनय सवकने । 

३. पशपुािन तथा अगायलनक खेतीको प्रवर्द्यन गरी उत्पादकत्व िढ्नका साथै सन्तलुित पौविक आहारको 
सलुनम्श्चतता हनुे । 

४. खेतीर्ोग्र् के्षरमा सडकको पहुँच तथा सडक सञ्जािको द्रतु ववकासका कारण उत्पाठदत उपजहरूको 
िजारको पहुँच सहज हनुे । 

५. ववदेशिाट फवकय एका र्वुाहरू सीप, ज्ञान, पुजँी र उन्नत प्रववलिसवहत कृवर् क्षेरमा आकवर्यत हुँदै जान।े 

६. कृवर् ऋण,  कृवर् लिमा,  नर्ा ँ प्रववलिको उपर्ोग र लसंचाइ सवुविामा ववस्तार सँगै परबपरागत 
लनवायहमखुी कृवर् प्रणािी आिलुनक व्र्वसावर्कता तफय  अग्रसर हनुे  । 

१.४ दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 
"व्र्वसावर्क कृवर् तथा पशपुािनमा सिुार – माण्डवी समवृर्द्को आिार" 

िक्ष्र्  

कृवर्को आिलुनकीकरण एवम ्व्र्वसावर्कताको ववकासद्वारा कृवर् तथा पशपुािन क्षेरिाई प्रलतस्पिी 
र आत्मलनभयर िनाउने । 

उद्दशे्र् 
1. कृवर् उत्पादन र उत्पादकत्व िवृर्द् गरी गाउँपालिकािाई कृवर् उपजमा आत्मलनभयर गनुय। 

2. लनवायहमखुी कृवर् प्रणािीिाई ठदगो र व्र्वसावर्क प्रणािीमा रुपान्तरण गनुय । 

3. कृवर् क्षेरको प्रलतस्पिायत्मक क्षमता िवृर्द् गरी गाउँपालिकाको अथयतन्रमा टेवा परु् र्ाउन।ु 

4. पशपुन्छी पािनिाई प्रववलिर्िु र व्र्वसावर्क िनाई पशपुन्छी जन्र् पदाथयको आर्ात घटाउदै लनर्ायत 
प्रवर्द्यन गनुय । 

5. गाउँपालिकािाइय कुपोर्ण मिु िनाउन ु। 

 

१.५ रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 16: कृवर्का रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: कृवर् उत्पादन र उत्पादकत्व िवृर्द् गरी गाउँपालिकािाई कृवर् उपजमा आत्मलनभयर गनुय । 
१.१: कृवर् क्षेरको उत्पादकत्व 
िवृर्द् र आिलुनकीकरण गने । 

1. ठदगो कृवर् ववकासकािालग आवश्र्क नीलत, ऐन र लनर्महरू तजुयमा तथा 
संसोिन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  
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2. कृवर् वस्त ु उत्पादन अलभवृवर्द् गनय कृवर् जन्र् वस्तकुो व्र्वसावर्क 
उत्पादनका िालग उपर्िु र ठदगो लसंचाइ सवुविा िगार्तका आवश्र्क 
पूवायिारको पहुँच ििाइनेछ ।  

3. उन्नत प्रववलि (थे्रलसंग मेशीन, जोते्न, साइनारे, आठद)मा सिुभ कृवर् कजायको 
व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

4. कृवर्मा आिलुनकीकरणका िालग आवस्र्क कृवर् औजारको व्र्वस्था 
गररनेछ।  

5. खेती र्ोग्र् जग्गािाई िाँझो राख्न ेप्रवृम्त्त लनरुत्सावहत गदै िाँझो रहेका कृवर् 
भलूमको ठदगो उपर्ोगकािालग उपर्िु र्ोजना िनाई कार्ायन्वर्न गररनेछ। 

उद्दशे्र् २: लनवायहमखुी कृवर् प्रणािीिाई ठदगो र व्र्वसावर्क प्रणािीमा रुपान्तरण गनुय । 
2.१: तिुनात्मक िाभ हनु सक्टने 
स्थानीर् िािीनािी र आिारभतू 
खाद्यवस्तकुो उपभोगमा 
आत्मलनभयरता हालसि गने ।  

1. खाद्य तथा अन्र् कृवर् उत्पादनमा आत्म लनभयरताकािालग उत्पादन पकेट 
क्षेर ववकास गरी सघन व्र्वसावर्क खेती प्रणािी अम्घ ििाइनेछ ।  

2. कृवर् उपज उत्पादन, प्रशोिन, भण्डारण एवम ्ववतरण प्रणािीमा नर्ाँ प्रववलिको 
ववकासको अनसुरण,  अविबिन र आिलुनकीकरण गररनेछ ।  

3. उत्पादन र भण्डारणका क्रममा हनु ेहानी नोक्टसानीिाई न्रू्नीकरण गनय कृवर् 
उपज सङ्किन तथा भण्डारण केन्द्रको स्थापना गररनेछ ।  

4. लनजी तथा सहकारी क्षेरको संिग्नता ििाउँदै करार सबझौतामा आिाररत 
तथा सहकारी खेतीिाई प्राथलमकता ठदइनेछ ।  

5. मूल्र् शृङ्खिा पर्द्लत अनसुार उत्पादनदेम्ख िजारीकरणसबमका कार्यक्रमहरू 
एकीकृत रूपमा सञ्चािन गररनेछ । 

6. खाद्यान्न उत्पादन न्र्नु भएका पोर्ण असरुम्क्षत स्थानहरूमा स्थानीर् स्तरमै 
उत्पादन गनय सवकने कृवर्जन्र् उत्पादन (कोदो, च्र्ाउ, सनु्तािा, अदवुा, 
कफी) प्रवर्द्यन तथा उपर्ोगमा जोड ठदइनेछ। 

7. सरुम्क्षत खानपान र पौविकतत्वका स्रोत तथा उपर्ोगिारे सचेतनात्मक 
कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: कृवर् क्षरेको प्रलतस्पिायत्मक क्षमता िवृर्द् गरी गाउँपालिकाको अथयतन्रमा टेवा परु् र्ाउन ु। 
३.1: जिवार् ु पररवतयन र 
प्रकोपिाट पने नकारात्मक असर 
न्रू्नीकरण गदै वातावरणमैरी 
कृवर् प्रववलिको ववकास र ववस्तार 
गने । 

1. प्रािाररक खेतीिाई प्रोत्सावहत गरी उत्पाठदत वस्तिुाई िजारीकरणमा जोड 
ठदइनेछ ।  

2. जिवार् ु पररवतयनसँगै कृवर्मा अनकूुिन गरी कृवर् जैववक वववविताको 
संरक्षण,  सबवर्द्यन तथा उपर्ोगमा िवृर्द् गररनेछ ।  

3. िोपोन्मखु तथा रैथाने ववउलिजन र िािीजन्र् जैववक वववविता संरक्षणमा 
स्थानीर् समदुार्को अग्रसरतािाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

4. कृवर् अध्र्र्न तथा अनसुन्िानमा आिाररत वातावरणमैरी कृवर् प्रववलिको 
ववकास एवम ्ववस्तार गररनेछ ।  

5. कृवर् उपजको अलिकतम उत्पादन एवम ्उत्पादकत्व िवृर्द्कािालग स्थानीर् 
सािन स्रोत र जैववक प्रववलिको उपर्ोग गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: पशपुन्छी पािनिाई प्रववलिर्िु  र  व्र्वसावर्क िनाई पशपुन्छी जन्र् पदाथयको आर्ात घटाउँदै लनर्ायत 
प्रवर्द्यन गनुय । 
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४.1: कृर्किाई पशपुन्छी 
पािन तथा पशपुन्छीजन्र् 
व्र्वसार्मा प्ररेरत गरी 
आत्मलनभयर हनुे कार्यक्रम 
सञ्चािन गने ।  

1. कृर्किाई पशपुन्छी पािन तथा पशपुन्छीजन्र् व्र्वसार्मा प्ररेरत गरी 
आत्मलनभयर हनु ेकार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

2. र्वुाको ववदेश पिार्न रोक्टन तथा ववदेशिाट फवकय एका र िेरोजगार र्वुािाई 
पशपुन्छी पािनमा र्वुा िाम्क्षत कार्यक्रमिाई प्राथलमकताका साथ सञ्चािन 
गररनेछ ।  

3. पशपुन्छी पािनमा र्वुा सहभालगता र मवहिा सशिीकरणिाई केम्न्द्रत गरी 
व्र्वसावर्क कार्यक्रम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ ।  

4. व्र्वसावर्क पशपुन्छी पािनका साथै ट्राउट जातका माछा पािन तथा मौरी 
पािनका कािालग अनदुान तथा सहलुिर्त ऋणको व्र्वस्था गररनेछ ।  

5. ववपन्न पररवारिाई पशपुन्छी पािनकािालग प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू सञ्चािन 
गररनेछ । 

6. प्रत्रे्क वाडयमा पश ुप्राववलिकको व्र्वस्था गररनेछ ।  
उद्दशे्र् ५: गाउँपालिकािाइय कुपोर्णको मिु िनाउन ु। 
५.१: गाउँपालिका िासीिाई 
पोर्णर्िु खानेकुरा खान पाउन े
सलुनम्श्चतता गने । 

1. न्रू्न आर् भएका तथा गररिीको रेखामलुन रहेका पररवारहरूको पवहचान 
गरी ५ वर्य मलुनका िाििालिकाहरूकािालग पोर्णर्िु खानेकुराहरूको 
प्रिन्ि लमिाइनेछ ।  

2. स्थानीर् अगायलनक उत्पादनको महत्त्व तथा सन्तलुित आहारका िारेमा 
सचेतना कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

3. गाउँपालिका लभर खाद्य सरुक्षाको अवस्था सन्तोर्जनक राख्न एक घर एक 
टनेि/करेसािारीको व्थवस्था गररनेछ ।  

4. पोर्ण सरुक्षा सबिन्िी सचेतनामिुक कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

5. गभयवती मवहिा तथा िाििालिकाकोिालग खोप तथा लनर्लमत स्वास््र् 
जाँचको सलुनम्श्चतता गररनेछ ।   

१.६ प्रमखु कार्यक्रम 

कृवर् उत्पादन र उत्पादकत्व 
१. वैज्ञालनक कृवर् ववकास गरुुर्ोजना लनमायण 

२. व्र्वसावर्क खेती गने वकसानको वगीकरण गरी वकसान काडय िाग ुगने  

३. जलमन िाँझो राख्न ेपररपाटीिाई लनरुत्सावहत गने  

४. कृवर् वन प्रवयिन कार्यक्रम (जडीवटुी) 
५. जैववक खेती ववकास 

६. वािी वववविीकरण 

७. कृर्क क्षमता ववकास तालिम 

८. एक वडा एक कृवर् प्राववलिक 

९. माटो परीक्षण 

१०. फिफुि खेती पकेट के्षर प्रवर्द्यन कार्यक्रम (वडा नं. १ २ र ३) 
११. कृवर् एबििेुन्स 
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१२. तरकारी खेती प्रवर्द्यन कार्यक्रम  

१३. एग्रोभेट स्थापना तथा सञ्चािन 

१४. आकम्स्मक िािी संरक्षण कार्यक्रम 

१५. तरकारी सङ्किन केन्द्र लनमायण एवम ्हाट िजार व्र्वस्थापन (जस्परु) 
१६. कृवर् लिमा कार्यक्रम 

१७. कृवर् र्ाम्न्रकरण कार्यक्रम 

१८. एक घर एक करेसािारी/टनेि 

१९. लिज भण्डारण तथा ववतरण केन्द्र (जस्परु) 
२०. कृवर् प्राववलिक ववद्यािर्  

पशपुािन 
१. व्र्व व्र्वसावर्क पशपुािन प्रवयर्द्न 

२. माछा, मौरी पािन व्र्वसार्ीकरण 

३. उच्चमूल्र् शृ्रङ्खिामा आिाररत पशजुन्र् उत्पादनको वववविीकरण र ववम्शिीकरण वजारीकरण  

४. दगु्ि डेरी पश ुलिमा तथा अनदुान 

५. व्र्वसावर्क पशपुािनकािालग तालिम 

६. पश ुसेवा केन्द्रको स्तरोन्नलत 

७. नश्ल सिुार कार्यक्रम 

८. एक वडा एक पश ुप्राववलिक  

पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षा 

१. पौविक आहार सचेतना तथा प्रवयर्द्न 

२. िाििालिकाकािालग पोर्ण कार्यक्रम (ववपन्न पररवारका ५ वर्य मलुनका) 
३. सनुौिो हजार ठदन – माण्डवी पौविक आहार ववतरण  

४. हरेक वडामा वावर्यक रुपमा पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षा सबिन्िी अलभमखुीकरण कार्यक्रम सञ्चािन 

५. सतु्केरी टेवा कार्यक्रम  

१.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

कृवर् उत्पादन र उत्पादकत्व िवृर्द् भई गाउँपालिका कृवर् उपजमा आत्मलनभयर भएको हनुेछ । 
लनवायहमखुी कृवर् प्रणािी ठदगो एवम ्व्र्वसावर्क प्रणािीमा रुपान्तरण हनुेछ । कृवर्मा आिाररत उद्योगको 
स्थापना तथा सञ्चािन भई रोजगारी र आबदानी िवृर्द् हनुछे ।व्र्वसावर्क पशपुािनिाट पशजुन्र् पदाथयको 
आर्ात अन्त्र् भई लनर्ायत प्रवर्द्यन भएको हनुेछ । गाउँपालिकामा कुपोर्ण मिु पालिका िने्नछ । 

 
  



माण्डवी गाउँपालिकाको आवलिक र्ोजना 

 
 

43 

खण्ड दईुः लसंचाइ तथा जिस्रोत 
२.१ पषृ्ठभलूम 

कृवर् के्षरको उत्पादन र उत्पादकत्व वृवर्द्मा लसंचाइ महत्वपूणय माध्र्म हो । र्स गाउँपालिकामा 
रहेको कूि जमीनको १९.१९ प्रलतशत कृवर्र्ोग्र् जमीन रहेकोमा वर्ै भरी लसंचाइ हनुे जलमन कररि १.५ 
प्रलतशत मारै रहेको छ । गाउँपालिका भएर अववरि िग्ने माडी नदी वहमनदीको रुपमा जिसबपदािे िनी 
रहेको छ । लसंचाइ सवुविाका दृवििे तल्िो म्झमरुक, कचर खोिा, मालथल्िो अरङ खोिा, तल्िो अरङ खोिा, 
गनाह खोिा, लतघ्रा खोिा, मसुरेु खोिा, गाड खोिा, खखुिुी, खोिा, जङिङ खोिा, जस्परु खोिा, वहरङ खोिा, 
वार् खोिा, ररठे्ठ खोिा, दिु खोिा िगार्तका स्रोतहरूिाट र्हाँका खेतीर्ोग्र् जमीनका िालग लसंचाइ स्रोतको 
रूपमा रहेका छन ्। गाउँपालिकामा रहेका पानीका स्रोतहरू मध्र्े लनकै कमिे मारै िर्ैभरी तथा केही 
कुिाहरूिाट िर्ायर्ाममा मार लसंचाइ सवुविा उपिव्ि हनु ेगरेको छ । 

 

खेतीर्ोग्र् भलूमका वहसवािे मण्डवी गाउँपालिका मध्र्म खािको छ । वडा नबिर ३ िाहेक सवै वडाहरू 
डाँडापाखामा अवम्स्थत छन ्। िामाचौर फाँट. स्र्ािीघारी फाँट र नर्ाँगाउँ फाँटहरूमा उधजनी राम्रो हनु े
गदयछ। कृवर्को राम्रो संभावना भएका तर लसंचाइको सवुविा नपगेुका डाँडाहरूमा पाइप र लिफ्टिाट 
लसंचाइको व्र्वस्था गररएको छ । उदर्परुकोट, मकायवागं, लतराम, रबदीका िारीहरू लसंम्चत भएका छन ्। 
समति फाँटहरूमा िाहैमास लसंचाइ सवुविा परु्ायउनका िालग कररव ७ सर् लमटर पक्की लसंचाइ कुिो लनमायण 
गरी झण्डै ३ सर् ५० हेक्टटर के्षरफि जलमनमा लसंचाइको व्र्वस्था लमिाइएको छ। गाउँपालिकाका 
िेरैजसो गाउँिस्तीहरूमा ििान गररएका र कच्ची लसंचाइ पोखरीहरू लनमायण भएका छन।् 

 

२.2 प्रमखु सबस्र्ा 
कृवर् र्ोग्र् जलमनमा न्रू्न लसंचाइ सवुविा हनु,ु लसंचाइ ववकासमा आिलुनक प्रववलि (थोपा लसंचाइ, 

प्िाविक पोखरी, लिम्फ्टङ) को प्रर्ोगमा कमी हनु,ु प्रर्ाप्त लसंचाइ कुिो र पोखरी गणुस्तरीर् तथा पक्की नहनु,ु 

भएका लसंचाइ आर्ोजनाहरू पलन पूणय क्षमतामा प्रर्ोगमा आउन नसक्टन,ु ममयत सबभारको कमी हनु,ु लसंचाइ 
स्रोत महुान सकु्टदै जान,ु जि उत्पन्न प्रकोपिे लसंचाइ आर्ोजनामा क्षलत पगु्न,ु कृवर् प्रणािी र लसंचाइ िीच 
अन्तरसबिन्ि स्थावपत गनय नसवकन ुआठद र्स के्षरका प्रमखु समस्र्ाहरू रहेका छन ्। 

३.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. पहाडी र जवटि भ–ूिराति भएकािे लसंचाइ र्ोजना लनमायण खम्चयिो र कठठन 

2. कृवर्र्ोग्र् जलमनमा सवयर्ाम लसंचाइ सवुविा उपिव्ि गराउन नसक्टन,ु  

3. कृवर् र लसंचाइ िीच अन्तरसबिन्ि स्थापना नहनु,ु  

4. लसंचाइ आर्ोजनाहरू पूणय क्षमतामा उपर्ोग नहनु,ु  

5. स्थानीर् समदुार्हरूद्वारा सञ्चािन भईआएका परबपरागत लसंचाइ प्रणािीका कुिाहरूको संरक्षण हनु 
नसक्टन,ु  

6. लसंचाइ कुिाहरूको ममयत सबभारमा िाभग्राही उपभोिा सलमलतहरूिाई म्जबमवेार िनाउन नसक्टन,ु  
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अवसर 

1. लसंचाइकािालग प्रर्ाप्त स्रोतहरूको उपिव्िता 
2. आकाशे पानी सङ्किन र प्िाविक पोखरीको अभ्र्ास सरुु हनु ु 

3. साना लसंचाइ लनमायणका के्षरमा संघसंस्थाहरू वक्रर्ाशीि रहन ु

4. साना लसंचाइ गाउँपालिकाको अलिकार के्षरमा पनुय  

5. गाउँपालिकाको प्राथलमकतामा लसंचाइ के्षर समावेश हनु ु

6. लसंचाइका िालग उपर्िु फाँटहरूको उपिव्िता । 

२.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"ठदगो लसंचाइको पूवायिार, उत्पादन र उत्पादकत्व िवृर्द्को मूि आिार" 

िक्ष्र्  

लसंचाइ प्रणािीको ववकास र जिस्रोतको व्र्वस्थापनिाट कृवर्जन्र् उत्पादनमा िवृर्द् गने । 

उद्दशे्र् 

१. परबपरागत लसंचाइ संरचनामा सिुार गदै नर्ाँ वैकम्ल्पक लसंचाइ स्रोतको पवहचान गनुय । 

२. कृवर्र्ोग्र् जलमनमा लसंचाइको पहुँच िवृर्द् गनय ठदगो लसंचाइ प्रणािीको ववकास तथा व्र्वस्थापन गनुय 
। 

२.5 रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 17: लसंचाईका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: परबपरागत लसंचाइ संरचनामा सिुार गदै नर्ा ँवैकम्ल्पक लसंचाइ स्रोतको पवहचान गनुय । 

1.१: परबपरागत लसंचाइ 
संरचनामा सिुार र 
व्र्वस्थापनिाट खाद्य असरुम्क्षत 
क्षेरहरूिाई प्राथलमकतामा राखी 
लसंचाइको पहुँच िवृर्द् गने । 

१. परबपरागत लसंचाइका परबपरागत स्रोतहरूको वववरण तर्ार पाररनेछ। 

२. परबपरागत स्रोतहरूको क्षमताको प्राववलिक टोिीिाट मूल्र्ाङ्कन 
गराइनेछ। 

३. र्स्ता स्रोतहरूको संरक्षण गने कार्यको थािनी गररनेछ । 

४. आिारभतू लसंचाइको पहुँच िृठद्दकोिालग खाद्य असरुम्क्षत क्षेरहरूको 
पवहचान गरी प्राथलमकताको लनिायरण गररनेछ । 

५. संरचना लनमायणकोिालग ववत्तीर् स्रोतको व्र्वस्था गररनेछ । 

६. लनमायण कार्य सबपन्न गनय लनमायण तथा अनगुमन सलमलतको गठन गररनेछ। 
1.२: आिारभतू लसंचाइको 
पहुँच नपगेुका कृवर्जन्र् 
क्षेरहरूमा वैकम्ल्पक 
स्रोतहरूको व्र्वस्थापन गरी 
लसंचाइको पहुँच िवृर्द् गने । 

१. लसंचाइका वैकम्ल्पक स्रोतहरूको पवहचान गररनेछ ।  

२. पवहचान गररएका स्रोतहरूको ववज्ञ सम्बमलित टोिीिाट सबभ्र्ाव्र्ता 
अध्र्र्न गररनेछ । 

३. संरचना लनमायणकोिालग आवश्र्क ववत्तीर् स्रोतको व्र्वस्थापन गररनेछ। 

४. लसंचाइको पहुँच नपगेुका कृवर्जन्र् क्षेरहरूको वववरण तर्ार गरी 
प्राथलमकताको सूची तर्ार गररनेछ । 

५. प्राथलमकताको आिारमा वैकम्ल्पक लसंचाइ संरचनाको लनमायण गररनेछ । 
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६. सतह लसंचाइको सबभावना नभएको क्षेरमा लिम्फ्टङ प्रणािीिाट लसंचाइ 
गने र्ोजना तथा िागत इविमेट गररनेछ । 

७. संरचना लनमायणको लनलमत लनजी वा अन्र् क्षेरसँग साझेदारीको प्रर्ास 
गररनेछ । 

८. संरचना लनमायणको प्रर्ोजनकोिालग लनमायण तथा अनगुमन सलमलत गठन 
गररनेछ । 

९. संरचना ववस्तारकोिालग उपभोिाको िागत सहभालगता सलुनम्श्चत 
गररनेछ। 

१०.  लसंचाइ आर्ोजनाहरूको ममयत सबभारको िालग कृर्क तथा समदुार्को 
क्षमता िवृर्द् गररनेछ । 

११. लसंचाइको आवश्र्क रेखदेख, अनगुमन र सञ्चािनकोिालग जनशम्िको 
व्र्वस्था गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: कृवर्र्ोग्र् जलमनमा लसंचाइको पहुँच िवृर्द् गनय ठदगो लसंचाइ प्रणािीको ववकास तथा व्र्वस्थापन गनुय। 

२.1: खेतीर्ोग्र् जलमन भएको 
तर लसंचाइको पहुँच नपगेुको वा 
अपर्ायप्त भएको क्षेरमा 
प्राथलमकताको आिारमा 
लसंचाइको पहुँच िवृर्द् गररनेछ । 

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

२. लनमायण भए तापलन सममु्चत प्रर्ोगमा नआएका लसंचाइ कुिोहरूको 
प्रर्ोगमा आउनेगरी पनुलनयमायण गररनेछ । 

३. एक र्ोजनािाट समदुार्मा खानेपानी र लसंचाइको व्र्वस्थापन गनय सबभि 
भएको अवस्थामा त्र्स्ता र्ोजनािाई प्राथलमकता ठदइनेछ । 

४. लसंचाइकोिालग प्राथलमकताको आिारमा साना जिासर्, पोखरी आठद 
संरचना तर्ार गररनेछ । 

५. लसंचाइका संरचनाको ममयत सबभारकोिालग सामूवहक कोर्को व्र्वस्था 
गररनेछ । 

६. संरचना ववस्तारकोिालग उपभोिाको िागत सहभालगता सलुनम्स्चत 
गररनेछ। 

७. लसंचाइको व्र्वस्थापनकोिालग उपभोिाहरूको सलमलतको गठन गररनेछ। 
2.2: ठदगो लसंचाइ प्रणािीको 
िालग संरचनाको ववकास र 
व्र्वस्थापन गने । 

१. जि उपभोिा संस्थाको संस्थागत क्षमताको ववकास गररनेछ । 

२. लसंचाइ र्ोजनाको सञ्चािन र व्र्वस्थापनिाई ठदगो िनाउन लसंचाइ सेवा 
शलु्क लनिायरण गरी सङ्किन र उपर्ोग गनय काननुी व्र्वस्था गररनेछ । 

३. ठदगो लसंचाइको व्र्वस्थापनकोिालग उपभोिा र समदुार्को दक्षतामा 
िवृर्द् गररनेछ । 

४. लसंचाइ पगेुका क्षेरमा उत्पादकत्व ििाउन सवकने खािका नगदेिािी, 
फिफूि तथा खाद्यवस्तकुो उत्पादनिाई प्रोत्सावहत गररनेछ । 

५. लसंचाइ आर्ोजनाका महुानहरूको संरक्षण गररनेछ । 
2.3: जिउत्पन्न प्रकोपको क्षलत 
लनर्न्रण गनुय । 

१. जि उत्पन्न जोम्खमको क्षेर पवहचान गरी न्रू्नीकरणका उपार्हरू 
अविबिन गररनेछ । 

२. नदीजन्र् प्रकोपका ठदगो लनर्न्रणमा स्थानीर् प्रववलि र रैथाने ज्ञानको 
उपर्ोग गररनेछ । 

३. खोिाखोल्सीको लनर्न्रणमा वार्ोइम्न्जलनर्ररङ प्रववलिको उपर्ोग 
गररनेछ। 
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४. नदी वकनाराको वनको संरक्षणमा ववशेर् ध्र्ान ठदइनेछ । 
५. नदी वकनारका जोम्खमर्िु स्थानमा िस्ती ववस्तार तथा नदी खोिा 

अलतक्रमण र अव्र्वम्स्थत दोहनको लनर्न्रण गररनेछ । 

२.6 प्रमखु कार्यक्रम 

1. लसंचाइको महुान संरक्षण तथा ममयत-संहार 
2. लिम्फ्टङ लसंचाइकोिालग संभाव्र्ता अध्र्र्न 
3. लिम्फ्टङ लसंचाइ कार्यक्रम 
4. थोपा लसंचाइ कार्यक्रम 

२.7 अपेम्क्षत उपिम्धि 

परबपरागत लसंचाइ संरचनामा सिुार भई नर्ाँ वैकम्ल्पक लसंचाइ स्रोतको पवहचान भएको हनुेछ । 
कृवर्र्ोग्र् जलमनमा लसंचाइको पहुँच िवृर्द् भई ठदगो लसंचाइ प्रणािीको ववकास तथा व्र्वस्थापन भएको हनुछे 
। 
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खण्ड तीनः वन, भ-ूसंरक्षण तथा खलनज सबपदा 
३.१ पषृ्ठभलूम  

स्थानीर् नागररकहरूको दैलनक जीवन वनमा नै लनभयर रहेको हुँदा वन क्षेरको संरक्षण अलत न ै
आवश्र्क छ । वनको वैज्ञालनक र व्र्वम्स्थत ववकास हनु सकेमा मार वनिाट प्राप्त हनुे सािनको ठदगो 
रूपमा उपर्ोग हनुेछ । वनिे भसंूरक्षणमा ठुिो भलूमका खेल्न े हुँदा ववकासका क्रममा हनु े भकू्षर्को 
न्रू्नीकरणकािालग समते वनस्रोतको व्र्वम्स्थत ववकास गनय आवश्र्क छ ।  

नेपािको वतयमान पन्रौं र्ोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) िे मिुकुको कुि क्षरेफिको कररि 
४५ प्रलतशत भाग ओग्ने वन क्षेरिाई महत्त्वपूणय प्राकृलतक सबपदा मानेको छ । र्ोजना अवलिमा वन र 
जैववक वववविताको ठदगो र सहभालगतामूिक व्र्वस्थापनिाट अथयतन्रमा वनजन्र् वस्त ु तथा सेवाको 
र्ोगदानमा िवृर्द् गने िक्ष्र् लिइएको छ । र्स त्र्िाई दृविगत गरी िमु्बिनी प्रदेशको प्रथम आवलिक 
र्ोजना (२०७६/७७-२०८०/८१) मा जैववक वववविताको संरक्षण र वातावरणीर् सन्तिुन कार्म रा्दै 
वन तथा जिािारका स्रोतहरूको उत्पादकत्व िवृर्द् गने उद्दशे्र् लिइएको छ । माण्डवी गाउँपालिकाको 
आवलिक र्ोजना तजुयमा गदाय केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूिे अविबिन गरेका नीलतहरू िाग ुगरेमा ििी 
व्र्वहाररक हनुे त्र्िाई मनन गरी लतनिाई मागयदशयनका रूपमा लिइएको छ ।   

माण्डवी गाउँपालिका खलनज सबपदाका अनके सबभावनाहरूकोिालग िनी गाउँपालिका हो । र्स 
गाउँपालिकाका ववलभन्न ठाउँमा फिाम,  तामा,  लससा,  मावयि, स्िेट र लनमायण सबिन्िी खलनजहरू रहेको 
अनमुान गररएको छ । र्स गाउँपालिकामा रहेका भौगलभयक वववविताका कारण ववलभन्न खानी तथा खलनज 
उद्योगहरूको प्रचरु सबभावना रहे तापलन उत्खनन र सदपुर्ोग हनु नसकेको पाइन्छ। नदीजन्र् पदाथयको 
सङ्किन तथा उत्खननिाट पालिकको आर्स्रोतमा उल्िे्र् र्ोगदान गरेको देम्खन्छ साथै ववलभन्न ठाउँमा 
रहेका िुिा खानीिाई व्र्वम्स्थत गनय सके पालिकाको आर्स्रोत अझ मजितु हनु ेदेम्खन्छ ।  

३.२ प्रमखु समस्र्ा 
उत्पादनशीि वनिाई पूणय क्षमतामा व्र्वस्थापन गनय नसवकन,ु अव्र्वम्स्थत भौलतक संरचनाका 

कारण वन के्षरको ववनास र खण्डीकरण हनु,ु मानव-वन्र्जन्त ुद्वन्द्व रहन,ु वन तथा भसंूरक्षणका िालग दक्ष 
जनशम्ि उपिधि नहनु,ु वन तथा भसंूरक्षणिारेको राम्रो ज्ञान नहनु,ु जनचेतनाको अभाव र िापरवाहीिाट 
डिेिो िाग्न ुवन तथा भ ू संरक्षण के्षरका केही समस्र्ाहरू हनु ्। त्र्सैगरी महत्त्वपूणय जडीिटुीहरूको 
अन्वरे्ण र प्रशोिन हनु नसक्टन,ु उत्पाठदत काठको व्र्वसावर्क प्रर्ोग नहनु,ु लनर्लमत रूपमा फडानीिाट 
प्राप्त हनुे आबदानी िाहेक सामदुावर्क वनका अन्र् आलथयक स्रोत नहनु,ु जडीिटुी लनकासी गनय काननुी समस्र्ा 
रहन,ु लडलभजन तथा सिलडलभजन वन कार्ायिर्िाट र्थेि अनगुमन नहनु ुआठद र्स के्षरका प्रमखु समस्र्ाहरू 
हनु ्।खलनज पदाथयको वैज्ञालनक सवेक्षण नहनु,ु सङ्किन र उत्खननका िालग काननुी जवटिता रहन ुजस्ता 
समस्र्ा खलनजसँग सबिम्न्ित रहेका छन ्।   
३.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. वनमा िाग्ने डिेिो लनर्न्रण गनय नसक्टन ु। 

२. वन संरक्षणकािालग स्थानीर् तहमा क्षमता र म्जबमवेारी िवृर्द् नहनु ु। 
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३. भौलतक ववकास र वन संरक्षण कार्यका िीच उत्पन्न हनुे द्वन्द्व व्र्वस्थापन नहनु।ु  

४. दक्ष जनशम्िको अभाव  हनु।ु 

५. स्थानीर् नागररकमा वन तथा भसंूरक्षणिारे ज्ञानको कमी हनु ु।  

अवसर 
१. प्राकृलतक रूपमै उम्रन ेिेरै प्रजालतका जडीिटुी तथा अन्र् काठहरू प्रशस्त भएकािे वृक्षारोपणमा 

िेरै रकम खचय गनुय नपने । 

२. जडीिटुीहरूको िजारको राम्रो सबभावना । 

३. प्राकृलतक वातावरण तथा वन्र्जन्तकुो संरक्षण हनु गई पर्यटन व्र्वसार्को ववकास हनुे ।  

४. समदुार्मा आिाररत वन व्र्वस्थापन माफय त ्स्थानीर् नागररकको जीवनर्ापन सहज हनुे । 

५. वन, जिािार, कृवर्, पशवुवकास, लसंचाइ िगार्तका लनकार् िीच सहकार्य, समन्वर् तथा एकीकृत 
ववकासको अविारणामा र्ोजना िनाई समवृर्द्मा टेवा परु् र्ाउन सवकने । 

३.४ दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र्   

दीघयकािीन सोच 
"प्राकृलतक सबपदाको संरक्षण एवम ्ठदगो उपर्ोग नै गाउँपालिकाको ठदगो ववकासको आिार"  

िक्ष्र्  

वन तथा खलनज सबपदाको उम्चत व्र्वस्थापन, भसंूरक्षण र जैववक वववविताको संरक्षणका माध्र्मिाट 
स्थानीर् नागररकको जीवनस्तरमा सिुार गने ।  

उद्दशे्र्  

1. स्थानीर् वनको संरक्षण र वैज्ञालनक व्र्वस्थापन गनुय । 

2. वन्र्जन्त ुर जैववक वववविताको संरक्षण, सबवर्द्यन गरी व्र्वसार्ीकरण गनुय ।  

3. भसंूरक्षण गरी वातावरणीर् सन्तिुन कार्म गनुय । 

4. खलनज सबपदाको पवहचान,  अनसुन्िान तथा डाटािेस तर्ार गरी खलनज सबपदाको संरक्षण तथा 
ठदगो उपर्ोग गनुय ।  

5. खानी तथा खलनज पदाथयको उत्खनन, प्रशोिन सबिन्िी संस्थागत ववकास र क्षमता अलभवृवर्द् तथा 
भ–ूसबवदेनशीि क्षरेको सरुक्षा तथा वातावरण संरक्षण गनुय । 

३.५ रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 18: वन तथा भसंूरक्षणका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: वनको संरक्षण र वैज्ञालनक व्र्वस्थापन गनुय । 

1.1: समदुार्मा आिाररत वन 
व्र्वस्थापन प्रणािी अनसुार वनको 
संरक्षण गने ।  

1. स्थानीर् नागररकिाई वनको महत्त्व र र्सका फाइदािारे जानकारी 
गराइनेछ । 

2. वनको सीमा लनिायरण गरी तारवार गररनेछ । 

3. गाउँपालिकालभरका खािी भभूागमा वृक्षारोपण गररनेछ । 

4. गाउँपालिकालभर वन नसयरी स्थापना गररनेछ । 

5. सामदुावर्क वनहरूका कार्यर्ोजना अनसुार वनको संरक्षण गररनेछ । 
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6. स्थानीर् नागररकिाई फिफूिका ववरुवाहरू ववतरण गररनेछ । 

7. तालिम, गोष्ठी, अध्र्र्न भ्रमण आठदका माध्र्मिाट वन उपभोिा सलमलतका 
सदस्र्हरूको क्षमता अलभवृवर्द् गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: वन्र्जन्त ुर जैववक वववविताको संरक्षण, सबवर्द्यन गरी व्र्वसार्ीकरण गनुय ।  

2.1: वनिाई उत्पादनमखुी िनाई 
वनजन्र् उत्पादनको 
व्र्वसावर्करण गने ।  

1. वनलभरका मतृ, क्षलतग्रस्त र रोगग्रस्त रुखहरू लिक्री ववतरणको व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

2. काठजन्र् वस्तकुो उत्पादन, प्रशोिन र उपर्ोगमा वववविीकरण र प्रववलि 
ववकास गरी नर्ाँ रोजगारी र उत्पादनका क्षेर लसजयना गररनेछ । 

3. गैरकाष्ठ वन पैदावरको खेती ववस्तार तथा िजारीकरण गररनेछ । 

4. गाउँपालिका क्षेरलभर जडीिटुी प्रशोिन उद्योग स्थापना गनय प्रोत्सावहत 
गररनेछ ।  

5. वन्र्जन्त ुपािन, प्रजनन तथा व्र्वसार्ीकरणकािालग स्थानीर् नागररकिाई 
प्ररेरत गररनेछ । 

२.२: स्थानीर् स्तरका 
सरोकारवािाहरूिीच समन्वर् 
कार्म गने ।  

1. लनकटका स्थानीर् तह, सिलडलभजन वन कार्ायिर् तथा म्जल्िा वन 
कार्ायिर्, सामदुावर्क वन उपभोिा सलमलतहरूसँग गाउँपालिकािे समन्वर् 
गरी कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: भसंूरक्षण गरी वातावरणीर् सन्तिुन कार्म गनुय ।  

3.1:  जनसहभालगता माफय त ्ठदगो 
माटो व्र्वस्थापन प्रणािी 
अविबिन गरी भलूमको 
उत्पादकत्व िवृर्द् गने । 

1. सडकको वरपर भकू्षर् रोक्टन अलम्रसो िगार्त प्राववलिक रूपिे उपर्िु 
लिरुवाहरू िगाइनेछ । 

2. कृवर्र्ोग्र् जलमनिाई पवहरोिाट जोगाउन तटिन्ि गने, ग्र्ालभन जािी 
भररनेछ ।        

उद्दशे्र् ४: खलनज सबपदाको पवहचान, अनसुन्िान तथा डाटािेस तर्ार गरी खलनज सबपदाको संरक्षण तथा ठदगो 
उपर्ोग गनुय । 

४.1: खानी तथा खलनज पदाथय 
उत्खनन, प्रशोिन र उद्योग 
स्थापनामा भरपदो वातावरण तर्ार 
गरी िगानी िवृर्द् गने ।  

1. खानी तथा खलनजजन्र् पदाथय रहेका क्षेरको पवहचानका िालग सवेक्षण  
गरी डाटािेस तर्ार गररनेछ ।  

2. खलनज उत्खनन तथा प्रशोिन सबिन्िी ववज्ञ ववशेर्ज्ञ तथा प्राववलिकहरूिाई 
अध्र्र्न-अनसुन्िानकािालग प्रोत्साहन गररनेछ ।  

3. खानी उत्खननका िालग सबभाव्र् स्थानमा वातावरणीर् प्रभाव अध्र्र्न 
गराइनेछ । 

4. खानी तथा खलनजजन्र् पदाथय रहेका क्षेरमा वातावरण संरक्षण गरी पवहचान 
भएका खलनज पदाथयको उत्खननका िालग पहि गररनेछ।  

5. खानी तथा खलनज उत्खनन उद्योग स्थापनामा सरकारी िगानी िवृर्द् 
गररनेछ । 

उद्दशे्र् ५: खानी तथा खलनज पदाथयको उत्खनन, प्रशोिन सबिन्िी संस्थागत ववकास र क्षमता अलभववृर्द् तथा भ–ू
सबवेदनशीि क्षरेको सरुक्षा तथा वातावरण संरक्षण गनुय । 

५.1: खानी तथा खलनज पदाथयको 
उत्खनन,  प्रशोिन सबिन्िी 

1. खलनजको उत्पादनमा िवृर्द् गरी कुि ग्राहयस््र् उत्पादनमा खलनज क्षेरको 
र्ोगदान ििाइनेछ । 
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व्र्वसावर्क र्ोजना तर्ार गरी 
संस्थागत ववकासका पररर्ोजनाहरू 
लनिायरण गने । 

 

2. खानी तथा खलनजजन्र् पदाथयको ववस्ततृ सदपुर्ोग र्ोजना िनाई 
कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

3. खानी क्षेरको अध्र्र्न गरी सहकारी र लनजी िगानीको पररर्ोजनाहरू 
लनिायरण गररनेछ । 

4. सबभाव्र्ताको आिारमा खलनज उत्खनन र प्रशोिन उद्योगमा सरकारी,  
लनजी तथा सहकारी क्षेरको िगानी ििाइनेछ । 

5. खानी तथा खलनजजन्र् वस्तकुो वगीकरण गरी सरकारी र लनजी िगानीका 
क्षेरहरू छुट्याइनेछ । 

1. खलनज उत्खनन तथा प्रशोिन सबिन्िी ववस्ततृ पररर्ोजना प्रलतवेदन  तर्ार 
गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

३.६ प्रमखु कार्यक्रम 

1. पूवायिार लनमायणका कारण क्षती भएका वनस्पलतको पनुभयरण गने (१ क्षती – २ पररपतुी) 
2. सावयजलनक खािी जग्गा तथा सडक वकनारा हररर्ािी कार्यक्रम (वावर्यक ५००० िकृ्षारोपण) 
3. िंदेि तथा दबुसीिाट हनुे अलतक्रमण लनर्न्रण कार्यक्रम 

4. चनुिुिा खानीको संभाव्र्ता अध्र्र्न 

5. माछा (सहर र ररम) प्रजालतको संरक्षण कार्यक्रम  

३.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

स्थानीर् वनको संरक्षण भई वनको कुि के्षरफिमा िवृर्द् भएको हनुेछ ।वन्र्जन्त ु र जैववक 
वववविताको संरक्षण,  सबिर्द्यन गरी चोरी-लनकासी तथा अलतक्रमण लनर्न्रण भएको हनुेछ । भसंूरक्षण गरी 
वातावरणीर् सन्तिुन कार्म हनुेछ । खलनज सबपदाको पवहचान,  अनसुन्िान तथा डाटािेस तर्ार गरी 
खलनज सबपदाको संरक्षण तथा ठदगो उपर्ोगको आिार तर्ार भएको हनुेछ । खानी तथा खलनज पदाथयको 
उत्खनन, प्रशोिन सबिन्िी संस्थागत ववकास र क्षमता अलभवृवर्द् तथा भ–ूसबवेदनशीि के्षरको सरुक्षा तथा 
वातावरण संरक्षण भएको हनुछे । 
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खण्ड चारः उद्योग, वाम्णज्र् तथा आपूलतय 
४.1 पषृ्ठभलूम 

उद्योग तथा वाम्णज्र् अथयतन्रको महत्त्वपूणय आिार हो । नेपािको संवविानिे तिुनात्मक िाभको 
क्षेरको पवहचान गरी उद्योग ववकास र ववस्तार गने,  स्वदेशी िगानीिाई  प्रोत्साहन गने, वैदेम्शक पुजँी 
आकवर्यत गने, औद्योलगक पूवायिार ववकास गने, स्थानीर् श्रम र सीपको उपर्ोग गने, व्र्ापाररक स्वच्छता र 
अनशुासन कार्म रा्दै उपभोिा वहत संरक्षण गने आठद नीलत लिएको छ । स्थानीर् सरकार सञ्चािन 
ऐनिे गाउँपालिकािाई िघ,ु  घरेि ु र साना उद्योगको दताय,  नवीकरण,  खारेजी,   लनर्मन, प्रवर्द्यन र 
व्र्वस्थापन एवम ्उद्यमशीिता ववकास र प्रवर्द्यनको अलिकार ठदएको छ । साथै स्थानीर् सेवाको व्र्वस्थापन,  
स्थानीर् िजार व्र्वस्थापन आठद कुराहरू गाउँपालिकाको कार्यक्षेरमा पदयछन ्।  

वतयमान अवस्थामा र्स गाउँपालिकामा राविर् स्तरका ठूिा उद्योग एवम ्कारखानाहरू नभए पलन 
स्थानीर् स्तरमा पाइन ेकच्चा पदाथयहरू र जडीिटुीमा आिाररत उद्योग ववकासको प्रचरु सबभावना रहेको छ 
। साना तथा मझौिा उद्योगकािालग आवश्र्क कच्चा पदाथय सहज रूपमा नै उपिधि हनु सक्टन ेदेम्खन्छ 
। घरेि ुस्तरमा उत्पाठदत उत्पादनहरूको िजारीकरणकोिालग गाउँपालिकाको सहजीकरण र समन्वर्कारी 
भलूमका भने अलत महत्त्वपूणय हनु ेगदयछ । र्स गाउँपालिकामा फलनयचर उद्योग,  ग्रीि उद्योग,  कागज उद्योग,  
कुटानी वपसानी लमिहरू, लसिाइ एवम ्िनुाइ उद्योग,  होटि एवम ्िजहरू,  मेटि उद्योग आठद गरेर कररव 
५६ वटा ववलभन्न उद्योगहरू ववलिवत रूपमा घरेि ुतथा साना उद्योग ववकास सलमलतमा दताय भएर सञ्चािनमा 
रहेका छन ्। 

४.२ प्रमखु समस्र्ा 
उद्योगहरू सञ्चािन गनय पर्ायप्त सीपर्िु जनशम्ि र पुजँीको अभाव, उद्योगकोिालग आिारभतू 

सेवाहरू जस्तो र्ातार्ात, लिजिुी पर्ायप्त सवुविा नहनु,ु ववश्वव्र्ापीकरणका कारण स्थानीर् उत्पादनिे प्रलतस्पिाय 
गनय नसक्टन,ु गाउँपालिकामा आफ्नै वाम्णज्र् तथा व्र्ापार सबिन्िी स्पि नीलत,  लनर्म,  काननु तथा 
संगठनात्मक संरचना नहनु,ु  प्रलतस्पिायत्मक क्षमतामा सदुृिीकरण हनु नसक्टन ुआठद र्स गाउँपालिकामा 
उद्योग तथा वाम्णज्र् ववकासमा ववद्यमान समस्र्ाहरू हनु ्। 
४.३ चनुौती र अवसर  

चनुौती 
१. औद्योलगक ववकासका िालग आवस्र्क पूवायिारको अभाव हनु ुतथा औद्योलगक उत्पादनमा गणुस्तरीर्ता 

नहनु ु। 

२. सञ्चालित उद्योगहरू उत्पादन तथा उत्पादकत्वका दृवििे प्रलतस्पिी नहनु ु। 

३. ववश्वव्र्ापीकरण तथा आलथयक उदारीकरणिे ल्र्ाएको प्रलतस्पिायत्मक वातावरणको सामना गनय 
नसक्टन।ु 

४. दक्ष जनशम्िको अभाव, िजार व्र्वस्थापन,  आवश्र्क पुजँीको जगेनाय,  उपिधि अवसरहरूको कमी 
हनु।ु  

५. लनर्ायत हनु ेवस्त ुतथा सेवाको गणुस्तर परीक्षण,  प्रमाणीकरण,  िेिलिङ र प्र्ाकेम्जङको उम्चत 
प्रिन्ि नहनु ु। 
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६. कृवर्जन्र् उत्पादनमा आत्मलनभयर हनु नसक्टन ुतथा वविालसताका वस्तहुरूको आर्ात लनरुत्सावहत गनय 
नसक्टन ु। 

अवसर 
१. साना तथा मझौिाका उद्योगकोिालग आवश्र्क कच्चा पदाथय सहज रूपमा न ैउपिधि हनु े।  

२. उद्योगको ववकासिाट भौलतक, आलथयक तथा सामाम्जक संरचनाको ववकास भई आलथयक समनु्नलत तथा 
रोजगारीका अवसरहरू लसजयना हनु े। 

३. उद्योगिाट स्थानीर् तहमा हनु ेरोजगारी लसजयनािे िसाइँसराइ कम भई स्व–स्थानको ववकासमा 
समदुार्हरू समवपयत हनु े। 

४. स्थानीर् कच्चा पदाथयको सदपुर्ोग हनुे । 

५. पर्यटकहरूिाई स्थानीर् उत्पादन माफय त ् स्वागत गनय सवकन े र िजारीकरणिाई समेत सहर्ोग 
पगु्ने। 

४.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्र् तथा उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 
"स्थानीर् स्रोत सािनमा आिाररत उद्योगिाट रोजगारी प्रवर्द्यन तथा अथयतन्रमा टेवा" 

िक्ष्र्  

औद्योलगक क्षेरको ववकास र ववस्तारद्वारा स्थानीर् रोजगारीमा िवृर्द्, िजार व्र्वस्थापन तथा 
प्रभावकारी आपूलतयद्वारा पालिकाको अथयतन्रको अलभवृवर्द् गनय सहर्ोग गने । 

उद्दशे्र् 
1. गाउँपालिकालभर उद्यमशीिताको प्रोत्साहन गदै िघ,ु घरेि,ु साना तथा मझौिा उद्योगको स्थापनािाट 

रोजगारीका अवसर लसजयना गनुय । 

2. स्थानीर् स्रोत, कच्चा पदाथय, सीप र सािनको अलिकतम पररचािन गनुय । 

3. उत्पाठदत वस्तहुरूको लिक्री ववतरणकािालग िजार व्र्वस्थापन गनुय । 

4. वाम्णज्र् क्षेरिाई स्थानीर् अथयतन्रको महत्त्वपूणय अिको रूपमा ववकास गनुय । 

5. गाउँपालिका लभरको आपूलतय प्रणािीिाई प्रभावकारी एवम ्ठदगो िनाउन ु। 

४.५ रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 19: उद्योग तथा वाम्णज्र्का रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: गाउँपालिकालभर उद्यमशीिताको प्रोत्साहन गदै िघ,ु घरेि,ु साना तथा मझौिा उद्योगको स्थापनािाट 
रोजगारीका अवसर लसजयना गनुय । 

१.1: गाउँपालिकामा स्थापना तथा 
सञ्चािन हनुे उद्योगहरूिाई आवश्र्क पने 
पूवायिार व्र्वस्था गनय नीलत लनमायण र 
कार्ायन्वर्नमा जोड ठदने । 

1. गाउँपालिकामा उद्योग स्थापना, सञ्चािन तथा अनगुमनकािालग 
आवश्र्क नीलत लनमायण तथा कार्ायन्वर्न गररनेछ।  

2. गाउँपालिकाको उपर्िु स्थानमा एवककृत उद्योगको 
स्थापनाकोिालग पहि गररनेछ ।  

3. औद्योलगक क्षेरकािालग आवश्र्क पूवायिारहरूको ववकास तथा 
व्र्वस्थापनमा जोड ठदइनेछ ।  

4. उद्योग स्थापना र सञ्चािनमा सावयजलनक–लनजी साझेदारीको प्रवर्द्यन 
गनय व्र्वसार् मञ्चको स्थापना गररनेछ । 
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1.२: स्थानीर् स्रोत एवम ्सीपको उपर्ोग 
भौगोलिक म्स्थलतको अध्र्र्न गरी िघ,ु 

घरेि,ु साना, तथा मझौिा उद्योगको स्थापना 
र सञ्चािनिाई प्रभावकारी िनाउने । 

1. गररिी लनवारणकािालग िघ ु उद्यम ववकास कार्यक्रमिाई सिै 
वडाहरूमा ववस्तार गदै िलगनेछ । 

2. एक वडा एक ववशेर् उत्पादन (पषु्प, कफी, मह, हस्तकिा, 
माछापािन) सबिन्िी उद्योग स्थापना कार्यक्रमिाई कार्ायन्वर्न 
गररनेछ ।  

3. पशजुन्र् उत्पादनमा आिाररत डेरी तथा मास ुहाड छािा वा उन 
प्रशोिन िगार्तका वस्तहुरूको उद्यमशीिता प्रवर्द्यन गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: स्थानीर् स्रोत, सीप र सािनको अलिकतम पररचािन गनुय । 

2.1: स्थानीर् स्रोतमा आिाररत कच्चा 
पदाथयको प्रशोिन गनय तथा उद्योग सञ्चािन 
गनय सहजीकरण एवम ्प्रोत्साहन गने । 

1. स्थानीर् कच्चा पदाथयमा (कोदो, ऐसेँि ु आठद) वाइन लडस्टीिरी 
स्थापना र व्र्वसावर्क उत्पादन गरी वाइन उद्योग संञ्चािन गररनेछ 
।  

2. स्थानीर् रुपमा उपिधि हनुे कच्चा पदाथयको प्रशोिन गनेकार्यिाई 
प्रोत्साहन गररनेछ । 

3. लनजी-सहकारी िगानी मैरी वातावरण लनमायण गनय आवश्र्क 
संस्थागत संर्न्र िनाई वक्रर्ाशीि गररनेछ । 

4. उद्योगी, व्र्वसार्ी एवम ् िगानीकतायिाई उद्योग दतायदेम्ख 
स्थानान्तरण सबमका सेवाहरू सहज उपिधि गराइनेछ । 

उद्दशे्र् ३: उत्पाठदत वस्तहुरूको लिक्री ववतरणकािालग िजार व्र्वस्थापन गनुय ।  

३.१: स्थानीर् उत्पादनिाई गणुस्तरीर्ता 
सलुनम्श्चत गदै औद्योलगक वस्तकुो  
िजारीकरण गने।  

1. जडीिटुी उत्पादन, प्रशोिन तथा लनकासीमा जोड ठदइनेछ।  

2. स्थानीर् स्रोतमा आिाररत हस्तकिा उद्योगहरूको स्थापनाद्वारा 
परबपरागत सीप तथा प्रववलिको संरक्षण र ववकास गररनेछ । 

3. औद्योलगक उत्पादनको गणुस्तरमा सिुार गनय गणुस्तर परीक्षण 
सबिन्िी व्र्वस्था गररनेछ ।  

उद्दशे्र् ४: वाम्णज्र् क्षरेिाई स्थानीर् अथयतन्रको महत्त्वपूणय अिको रूपमा ववकास गनुय । 

४.1: तिुनात्मक िाभका वस्त ु तथा 
सेवाहरूको पवहचान गरी लनर्ायतर्ोग्र् हनुे 
वस्त ुतथा सेवाको उत्पादकत्वमा िवृर्द् गनय 
आवश्र्क कार्यक्रमहरू सञ्चािन गने ।
  

1. तिुनात्मक िाभका वस्तहुरूको उत्पादन र उत्पादकत्व ििाउन 
सबवम्न्ित लनकार्सँग समन्वर् र सहकार्य गररनेछ ।  

2. साना, घरेि ु तथा मझौिा उद्योगहरूिाई उत्पादन तथा आपूलतय 
सञ्जािमा आवर्द् गदै माग वमोम्जमका वस्त ु तथा सेवाहरूको 
उत्पादनिाई प्राथलमकता ठदइनेछ । 

उद्दशे्र् ५: गाउँपालिका लभरको आपूलतय प्रणािीिाई प्रभावकारी एवम ्ठदगो िनाउन ु। 

५.१: अत्र्ावस्र्क सामाग्रीहरूको सहज 
आपूलतयको सलुनम्श्चतता गने । 

१. सपुथ मलु्र् पसिहरू सञ्चािनको व्र्वस्था गररनेछ । 
२. सपुथ मलु्र् पसि सञ्चािनकािालग सहज कजाय तथा लनर्लमत 

अनगुमनको व्र्वस्था लमिाइनेछ । 
३. गाउँपालिका लभरको सबपणुय आपूलतय व्र्वस्थािाई प्रभावकारी 

िनाउन उच्चस्तरीर् िजार अनगुमनको संर्न्र पररचालित 
गररनेछ। 
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४.६ प्रमखु कार्यक्रम 

१. टमाटरको सस उद्योग स्थापना 
२. सिै प्रकारका स्थानीर् उद्योग-व्र्वसार्को सहज दताय तथा लनर्लमत अनगुमनको व्र्वस्था 
३. औद्योलगक ग्राम लनमायण 

४. हाट-िजार व्र्वस्थापन कार्यक्रम 

५. एक वडा एक सपुथ मलु्र् खाद्यान्न पसि 

 

४.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

गाउँपालिका लभर उल्िे्र् सङ्ख्र्ामा िघ,ु घरेि,ु साना तथा मझौिा उद्योगको स्थापनामा भई 
रोजगारीका थप अवसरहरू लसजयना भएको हनुेछ । स्थानीर् स्रोत, सीप र सािनको अलिकतम पररचािन 
भई स्थानीर् स्रोतमा आिाररत उद्योगहरू स्थापना भएको हनुेछ । उत्पाठदत िस्तहुरूको लिवक्र ववतरणकािालग 
िजार व्र्वस्थापन भएको हनुेछ । वाम्णज्र् क्षेरिे स्थानीर् अथयतन्रको महत्त्वपूणय वहस्सा लिएको हनुछे । 
गाउँपालिका लभरको आपूलतय प्रणािी प्रभावकारी भएको हनुेछ । 
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खण्ड पाचँः पर्यटन 
५.१ पषृ्ठभलूम 

र्स गाउँपालिका िालमयक–सांस्कृलतक तथा जैववक वववविताको िनी,  प्राकृलतक स्रोतको खानी र 
मनोरम सौन्दर्य स्थिको िनी छ । दृश्र्ाविोकन, पर्ायपर्यटन, जि पर्यटन, कृवर् पर्यटन, साहलसक पर्यटन, 
िालमयक पर्यटन, होमस्टे, टे्रवकङ, स्थानीर् मौलिक मगर जालतको किा र संस्कृलतको पूणय सदपुर्ोग गररएमा 
पर्यटन क्षरेको ववकासको राम्रो सबभावना छ । र्स के्षरकै उत्कृि पर्यटकीर् गन्तधर्का रुपमा चचायमा 
रहेको पूवय पम्श्चम राजमागयिाट जबमा ४६ वक.मी. उत्तरमा रहेको र प्रलसर्द् स्वगयद्वारी िामको प्रमखु 
प्रवेशद्वारको रुपमा रहेकािे िालमयक पर्यटनको व्र्ापक ववकास गनय सवकने दम्खन्छ ।  

गाउँपालिकामा रहेका प्राकृलतक, रमणीर् स्थि, वनजंगि, माडी र म्झमरुक नदीको जि सबपदाका 
साथै वडा नं. ४ को नेपािकै इलतहासमा एकमार िाहनुिे राज्र् गरेको वकल्िा उदर्परुकोट दरिार, 
मकय वाङको भातमारे िेक, िंगिाचिुी के्षर, पकुरुकको गफुा दह, रबदी रमणीर् पाकय , लतरामको िामपोखरा, 
वडा नं. १ को लसमिचौरको चमेरो गफुा र थानकोटको गफुा, वडा नं. २ को िारामान र भाि ुगफुा, वडा 
नं. ४ को देउरािी कुना गफुा, वडा नं. ५ को लसर्द्िािा गफुा िगार्त प्रत्र्ेक वडाहरूमा रहेका ससाना 
मठमम्न्दरहरू भएको कारण पर्यटन के्षरको केन्द्रकोरुपमा रहेपलन पर्यटकीर् पूवायिारको ववकास नहुँदा 
पर्यटनको र्थोम्चत ववकास भएको छैन । पर्यटनको हटस्पट हुँदाहदैु पलन उल्िे्र् पर्यटकहरूिाई र्स 
पालिकामा लभत्र्र्ाउन सकेको छैन। 
5 .२ प्रमखु समस्र्ा 

पर्यटन उद्योगिाट हनु सक्टन ेिाभिारे स्थानीर् नागररकिाई, पर्ायप्त जानकारी नहनु,ु गाउँपालिका 
क्षेरमा पर्यटन उद्योगकािालग दक्ष जनशम्िको अभाव, आिारभतु पर्यटन पूवायिारको ववकास नहनु,ु  पर्यटन 
क्षेरको ववकासकािालग कुन ैपलन राविर्–अन्तरायविर् संस्थाको सहर्ोग पररचािन नहनु ुआठद र्हाँका प्रमखु 
समस्र्ाका रुपमा देम्खएका छन ्। 
५.३ चनुौती र अवसर  

चनुौती 
१. भौगोलिक लिकटताका कारण पर्यटकीर् पूवायिार ववकास खम्चयिो हनुे । 

२. सबपूणय पर्यटन के्षरको ववकासका आिारभतू पूवायिारहरू नै स्थापना र ववकास गनुयपने ।  

३. र्वुावगय ववदेश जाने क्रम अत्र्लिक हुँदा पर्यटन ववकासकािालग आवस्र्क मानव स्रोत संसािन 
व्र्वस्थापन गनय गाह्रो हनुे । 

४. ठूिा र्ोजनामा िगानी गनय स्थानीर् लनजी क्षरे सक्षम नहुँदा पर्यटकीर् पूवायिार ववकास अपरुो हनुे। 

५. िाह्य पर्यटकहरूको प्रभाविे मौलिक संस्कृलत िोप हनुे । 

अवसर 
१. केन्द्रीर् र प्रदेश सरकारका चाि ुआवलिक र्ोजनामा पर्यटन क्षेरको ववकासिाई उच्च प्राथलमकता 

ठदइने ।  

२. राविर् तथा प्रादेम्शक प्रवर्द्यनात्मक कार्यक्रमिाट स्थानीर् स्तरमा पर्यटन क्षेरतफय  आकर्यण ििने।  
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३. घरिास िगार्तका पर्यटन उद्योगकािालग आवश्र्क अन्न,  तरकारी,  फिफूि गाउँमा नै उत्पादन 
हनुे ।  

४. स्थानीर् उत्पादनको िजारीकरण हनुे ।  

५. स्थानीर् हस्तकिा, भेर्भरु्ा, संस्कृलतको प्रवर्द्यन हनु ेसाथै होमस्टेकािालग स्थानीर् समदुार् तत्पर हनु।े  

६. खेि पर्यटन, जि पर्यटन, क्टर्ामवपङ, र्ोगा, ध्र्ान आठदका केन्द्रहरू स्थापना गरी स्वास््र् पर्यटनको 
ववकास हनुे । 

५ .४ दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 
"गाउँपालिकाको ठदगो ववकासकािालग सदुृि पर्यटन" 

िक्ष्र्  

गाउँपालिकािाइय आकर्यक र मनोरम पर्यटकीर् गन्तव्र्का रूपमा ववकास गने । 

उद्दशे्र् 
१. पर्यटन व्र्वसार्को गणुस्तर िवृर्द् तथा पर्यटकीर् स्थिको प्रचार-प्रसार गनुय ।  
२. पर्यटकीर् पूवायिारहरूको ववकास गनुय । 
३. मानव संसािन ववकास गनुय । 
४. स्रोतसािनको व्र्वस्थापन गनुय । 

५ .५ रणनीलत र  कार्यनीलत 

तालिका 20: पर्यटनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: पर्यटन व्र्वसार्को गणुस्तर िवृर्द् तथा पर्यटकीर् स्थिको प्रचार-प्रसार गनुय । 

1.१: गाउँपालिकामा हाि 
सञ्चािनमा रहेका होटेि र 
म्चर्ापसिहरूको सेवाको 
स्तरोन्नलत गने । 

1. स्थानीर् होटेि, िज, रेस्टुराँ र म्चर्ापसिका व्र्वसार्ीहरूिाई ववर्र्गत 
इन्स्ट्रक्टटर म्झकाई स्थानीर् स्तरमै पेशागत तालिमको व्र्वस्था गररनेछ । 

2. भइरहेका व्र्वसार्हरूको स्तरोन्नलतकािालग गाउँपालिकाको पहिमा 
सहलुिर्त दरको पुँजीको खोजी गररठदइनेछ । 

1.२: गाउँपालिकालभरका 
पर्यटकीर् स्थिहरूको 
प्रचारप्रसार गने। 

1. पर्यटन प्रवर्द्यन िारेमा ववज्ञहरूिाट संम्क्षप्त अध्र्र्न गराइनेछ ।  

2. ववलभन्न सञ्चार माध्र्मको प्रर्ोग गरी ठाउँहरूिारे प्रचार प्रसार गररनेछ ।  

3. ब्रोस्र्ोर तर्ार गरी लछमेकी म्जल्िाहरूमा लितरण गररनेछ ।  

4. म्जल्िाका धर्ाचिसय/ मास्टसय तहका ववद्याथीहरूिाई अनसुन्िानकािालग र्ी 
स्थानको वफल्ड लभम्जटमा प्रोत्सावहत गररनेछ ।  

5. र्ी स्थान ववशेर्का िारेमा लनर्ाराकारहरूको भ्रमण आर्ोजना गने र 
सावहम्त्र्क िेखरचना िेखाई परपलरकामा प्रकाम्शत गने व्र्वस्था गररनेछ। 

6.  वेिसाइट, र्टुु्यव, फेसिकु, ् वीटर, इन्स्टाग्राम जस्ता सामाम्जक सञ्जािको 
प्रर्ोग गरी आवस्र्क प्रचार प्रसार गररनेछ।   

उद्दशे्र् २: पर्यटकीर् पूवायिारहरूको ववकास गनुय । 



माण्डवी गाउँपालिकाको आवलिक र्ोजना 

 
 

57 

2.1: पर्यटन क्षेरको 
ववकासकािालग आवश्र्क 
पूवायिारहरूको ववकास गने । 

1. पर्यटकीर् महत्त्वका स्थानहरूमा आवागमन सहज िनाउन सडक, पदमागय, 
झोििुे पिु आठद लनमायण गररनेछ ।  

2. भइरहेका सडक र पदमागयको स्तरोन्नलत गररनेछ । 

2.2: पर्यटन पूवायिारहरूको 
लनमायण गने । 

1. ववशेर् पर्यटकीर् स्थिहरूको पवहचान गरी पूवायिार लनमायणको ववस्ततृ र्ोजना 
प्रलतवेदन तर्ार पाररनेछ । 

2. पूवायिार लनमायणकािालग आवश्र्क जग्गा खररद तथा अलिग्रहण गररनेछ । 
उद्दशे्र् ३: मानव संसािन ववकास गनुय । 

3.1: गाउँपालिकालभरका 
र्वुार्वुतीिाई पर्यटन ववर्र्को 
म्शक्षा प्रदान गने ।   

1. पर्यटन व्र्वसार्प्रलत र्वुार्वुतीको आकर्यण ििाउन आफ्नो क्षेरलभरका 
र्ोग्र् र इच्छुक ववद्याथीहरूिाई पर्यटन तथा अलतलथ सत्कार ववर्र्मा 
धर्ाचिसय लडग्रीमा अध्र्र्न गनय पठाइने र आलथयक सहर्ोग गररनेछ । 

2. आफ्नो क्षेरलभरका र्ोग्र् र इच्छुक र्वुार्वुतीिाई नेपाि पर्यटन तथा होटेि 
व्र्वस्थापन एकेडेमीिाट ठदने गररएका Food Preparation and Control, 

Tourist Guide, Trekking Guide िगार्तका छोटो अवलिका तालिममा 
पठाइने र आलथयक सहर्ोग गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: अध्र्र्न अनसुन्िान गनुय । 

4.1: िाह्य स्रोतसािनको खोजी 
गने ।  

1. गाउँपालिकालभर सामान्र् रूपमा सबभावना देम्खएका र्ोजनाहरूको ववस्ततृ 
सबभाव्र्ता अध्र्र्न गनय संघीर् र प्रदेश सरकारसमक्ष अनरुोि गररनेछ । 

2. गाउँपालिकामा आउन े गैरसरकारी संस्थाहरूिाई र्स र्ोजनामा समावेश 
भएका कार्यक्रमहरूमा िगानी गनय आह्वान गररनेछ । 

4.2: आन्तररक स्रोतसािनको 
पररचािन गने ।   

1. गाउँपालिकाको वावर्यक िजेटको लनम्श्चत प्रलतशत रकम पर्यटन क्षेरका 
कार्यक्रमकािालग छुट्याइनेछ ।  

2. पर्यटन क्षेरको ववकासकािालग स्थानीर् लनजी क्षेरिाई आह्वान गररनेछ । 
५ .६ प्रमखु कार्यक्रम 

१. सहालसक एवं जि पर्यटन सञ्चािनको सबभाव्र्ता अध्र्र्न 

२. पर्यटकीर् पदमागयहरूको स्तरउन्नलत 

३. पर्यटकीर् महत्त्वका क्षेर आसपासका होटि, रेिुरेन्ट तथा होमस्टे सञ्चािकिाई आलथत्र् सत्कार 
तथा पर्यटन व्र्वसार् सञ्चािन तालिम 

४. िालमयक तथा ऐलतहालसक पर्यटकीर् केन्द्र उदर्परुकोट सबमको पदमागय लनमायण तथा िालमयक 
पर्यटन प्रवर्द्यन कार्यक्रम 

५. ठूिीिेकमा म्चल्रेन पाकय  र प्रलतक्षािर् लनमायण 

६. होमस्टेको व्र्वस्थापन तथा प्रवर्द्यन 

७. लिरेिेक र लरवेणीमा वपकलनक स्पट लनमायण 

५.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

पर्यटन व्र्वसार्को गणुस्तर िवृर्द् भई पर्यटकीर् स्थिको प्रचार-प्रसार भएको हनुेछ । आिारभतु 
पर्यटकीर् पूवायिारहरूको ववकास भएको हनुेछ । पर्यटन उद्योगकािालग आवस्र्क स्थानीर् मानव संसािन 
ववकास भएको हनुछे । 
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पररच्छेद छः सामाम्जक ववकास 
खण्ड एकः म्शक्षा 

१.१ पषृ्ठभलूम 

म्शक्षा ववकासको महत्त्वपूणय पूवायिार भएकािे नेपािमा र्सिाई काननुमै अलिकारका रूपमा स्थावपत 
गररएको छ । संवविानिे सिैिाई आिारभतू तहसबम अलनवार्य र लनःशलु्क तथा माध्र्लमक तहसबम 
लनःशलु्क म्शक्षा लिन पाउन ेहक प्रत्र्ाभलूत गरेको छ । अपािता भएका र आलथयक रूपिे ववपन्न नागररकिाई 
लनःशलु्क उच्च म्शक्षा पाउने हक समेत स्थावपत गरेको छ । राज्र्को नीलत म्शक्षािाई वैज्ञालनक,  प्राववलिक,  

व्र्वसावर्क,  सीपमूिक,  रोजगारमूिक एवम ्जनमखुी िनाउन ेरहेकोछ ।त्र्सैिे म्शक्षा सबिन्िी नागररक 
हक संघ,  प्रदेश र स्थानीर् सरकारको साझा दावर्त्व िनकेो छ । त्र्सैगरी ठदगो ववकास िक्ष्र् ४ मा सन ्
२०३० सबममा सिैकािालग समावेशी तथा समानतामा आिाररत गणुस्तरीर् म्शक्षाका साथै जीवनपर्यन्त 
लसकाइको सलुनम्श्चत गने उल्िेख छ। २०६८ को जनगणना अनसुार कुि साक्षरता ६८.३०%, परुुर् 
८१.५७% र मवहिा ५८.६२% मार रहेको र्स माण्डवी गाउँपालिका पूणय साक्षर घोवर्त पालिका हो।  
सामाम्जक आलथयक रूपान्तरणको महत्त्वपूणय माध्र्म म्शक्षा “समरृ्द् गाँउपालिका- सखुी नागररक”  भने्न नारा 
र्थाथयमा िदल्न ेऔजार हो।त्र्सैिे र्हाँको ठदगो ववकास,  स्वशासन एवम ्नागररक अलिकारको प्रत्र्ाभलूत, 
नागररकको सन्तवुि सलुनम्श्चत गनय र्स प्रथम र्ोजनामा म्शक्षा क्षेरिाई प्राथलमकता ठदइएको छ ।  
१.२ प्रमखु समस्र्ा 
 ववद्यािर्मा दरवन्दी र ववर्र्गत म्शक्षकको अभाव, ववद्यािर्मा सिैको समान पहुँच र लनरन्तरताको 
अभाव, शैम्क्षक सामाग्रीको अभाव, ववद्यािर् छाड्ने प्रवृम्त्त उच्च हनु,ु कक्षा दोहो¥र्ाउने प्रवृम्त्त ििी हनु,ु 
दलित, आठदवासी जनजालत भनायदर न्रू्न हनु,ु दलित, ववद्यािर्हरू आलथयक रुपिे कमजोर हनु,ु 
िाििालिकाहरूको शैम्क्षक प्रगलतिारे अलभभावकहरूको चासो कम हनु,ु  म्शक्षक दरिन्दी कम हनु,ु म्शक्षामा 
राजलनतीकरणको प्रभाव, आिलुनक सचुना प्रववलिको प्रर्ोग नहनु ुर्स पालिकाको म्शक्षा के्षरमा देम्खएका 
समस्र्ाहरू हनु।् साथै स्थानीर् सबभावना तथा प्रववलिसगँ  ववद्याथीको रुम्च/आवश्र्कता तथा अलभभावकको 
अपेक्षािाई जोड्न नसवकन,ु जस्ता समस्र्ा पलन रहेका छन ्।  
१.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. ववद्यािर्को भौलतक पूवायिार लनमायणकािालग पर्ायप्त मारामा िजेटको अभाव हनु ु। 

२. छररएको िस्ती र भौगोलिक लिकटता रहन ु। 

३. म्शक्षाको प्रववलि र रोजगारीिीच तािमिे हनु नसक्टदा म्शम्क्षत िेरोजगारहरूको सङ्ख्र्ा िढ्दै 
जान ु।  

४. म्शक्षकको पेसागत सक्षमता, नैलतकता र उत्प्ररेणामा कमी हनु ु।  

अवसर 
१. मवहिा,  दलित,  जनजालत र अपािता भएका एवम ् सीमान्तीकृत समदुार्का िाििालिकाहरूिाई 

ववद्यािर्मा ल्र्ाउन र वटकाउन ववलभन्न प्रोत्साहनमूिक कार्यक्रमहरू रहन ु। 
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२. माध्र्लमक तहसबमको म्शक्षा स्थानीर् तहको कार्य दार्रामा परेकािे शैम्क्षक सशुासनको प्रत्र्ाभलूत 
सहज हनु ु। 

३. म्शक्षासँगै रैथान ेज्ञान,  सीप र प्रववलि उपर्ोग तथा ववकासको प्रचरु सबभावना रहन ु। 

४. प्राववलिक तथा व्र्वसावर्क सीपप्रलतको र्वुाको आकर्यण रहन ु। 

५. अलभभावकहरूमा थप जागरुकता ववकास गरी म्शक्षामा सिैको पहुँच परु् र्ाउन सवकन ु। 

६. समवृर्द्का मु् र् सबिाहकका रुपमा रहेका पर्यटन,  ऊजाय,  कृवर्,  उद्योग,  पूवायिार,  जनशम्ि ववकास,  

सशुासनको मु् र् आिार नै म्शक्षाको ववकास रहन ु। 

१.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

“राविर् एवम ्अन्तरायविर् स्तरमा प्रलतस्पिाय गनय सक्टने दक्ष जनशम्िको उत्पादन”  

िक्ष्र् 

गाउँपालिकामा सिैको गणुस्तरीर्, प्राववलिक र व्र्वसावर्क म्शक्षामा सहज पहुँचको प्रत्र्ाभलूत गने।    

उद्दशे्र् 

1. म्शक्षण संस्थाहरूको संस्थागत ववकास गनुय ।  

2. सिैकािालग म्शक्षा र जीवनपर्यन्त म्शक्षाको अवसर ििाउन ु। 

3. प्राववलिक म्शक्षा तथा व्र्वसावर्क म्शक्षामा जोड ठदन।ु   

4. शैम्क्षक ववकासकािालग पूवायिार ववकास तथा उच्च म्शक्षाको आिार तर्ार गनुय । 
5. संस्थागत तथा लनजी ववद्यािर्हरूिाई लनर्मन र व्र्वस्थापन गरी सेवामिुक िनाउन ु। 

१.५ रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 21: म्शक्षाका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: म्शक्षण संस्थाहरूको संस्थागत ववकास गनुय ।   
१.१: ववद्यािर्मा 
गणुस्तरीर् म्शक्षाको 
सलुनम्श्चतता गनय संस्थागत 
ववकास गने । 

१. गाउँपालिका म्शक्षा नीलतको तजुयमा, ऐन लनर्माविी तथा र्ोजनाको काननुी व्र्वस्था 
गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

२. गाउँपालिकाका सिै ववद्यािर्हरूिाई शैम्क्षक सूचना व्र्वस्थापन प्रणािी ववकास 
गरी गाउँपालिकाको नेटवकय मा रहने गरी एकद्वार पर्द्लतिाट सञ्चािन गररनेछ । 

३. उत्कृि कार्य गने म्शक्षक,  कमयचारी र अलभभावकिाई वावर्यक रूपमा परुस्कार तथा 
सबमानको व्र्वस्था गाउँपालिका माफय त ्गररनेछ ।  

४. ववद्यािर्हरूमा अन्तर-ववद्यािर् भ्रमण तथा लसकाइ आदानप्रदान कार्यक्रमहरू 
सञ्चािन गररनेछ ।  

५. गणुस्तरीर् लसकाइ मापदण्ड/िाँचा (पाठ्यक्रम,  ववद्यािर्को लसकाइ वातावरण,  

म्शक्षक,  म्शक्षण लसकाइ सामग्री,  म्शक्षण ववलि,  परीक्षा र मूल्र्ाङ्कन,  अनगुमन मूल्र्ाङ्कन 
आठद) तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

६. ववद्यािर्को म्शक्षण लसकाइमा समर् र गणुस्तर ििाउन ववद्यािर् अनगुमन,  

मूल्र्ाङ्कन र पषृ्ठपोर्ण प्रणािीको ववकास गररनेछ ।  

७. ववद्यािर्को उपिम्धि स्तर एवम ्प्रणािीगत कार्यकुशिताको उपर्िु मापदण्ड र 
सूचक तर्ार गररनेछ ।  



माण्डवी गाउँपालिकाको आवलिक र्ोजना 

 
 

60 

८. मवहिा म्शक्षक सतु्केरी ववदामा रहँदा स्वर्मसेवक वा सट्टा-म्शक्षकको व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

९. जनजालतको वचयस्व भएको ववद्यािर्मा प्रारम्बभक कक्षा मातभृार्ामा म्शक्षण 
गनयकािालग राविर् पाठ्यक्रम प्रारूप २०७६ र पाठ्यक्रम ववकास केन्द्रको ववद्यमान 
पाठ्यक्रम अनसुार हनुे गरी स्थानीर् पाठ्यक्रम र पाठर्पसु्तकको ववकास गररनेछ। 

१.२: गणुस्तरीर् 
म्शक्षाकोिालग तालिमको 
संस्थागत ववकास गने । 

१. स्थानीर् आवश्र्कताको आिारमा तालिम पाठ्यक्रमको मोड्युि िनाई ववज्ञ 
प्रम्शक्षकद्वारा तालिम सञ्चािन गररनेछ । 

२. िािववकास केन्द्रका म्शक्षक र आिारभतू तहमा दरिन्दी कम भएका ववद्यािर्का 
म्शक्षकिाई िहकुक्षा/िहवुगय म्शक्षण सबिन्िी तालिम सञ्चािन गररनेछ । 

३. ववद्यािर्मा िािमैरी वातावरण लसजयना गनय आवश्र्क म्शक्षक तालिमको व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

४. प्राववलिक तथा व्र्वसावर्क (सफ्ट म्स्कि समेत) सीप प्रदान गनय म्शक्षकहरूिाई 
आिलुनक,  म्शक्षण सीपर्िु,  प्रववलिमैरी,  लनरन्तर लसकाइमखुी िन्न तालिम ठदँदै 
पेशागत दक्षता ििाइनेछ । 

उद्दशे्र् २: सवैकािालग म्शक्षा र जीवनपर्यन्त म्शक्षाको अवसर ििाउन ु।  
२.१: सिै नागररकिाई 
आिारभतू म्शक्षाको पहुँच 
सलुनम्श्चत गने। 

१. दगुयम िस्तीका ववद्यािर्िाई आवासीर् ववद्यािर्का रूपमा रुपान्तरण गररनेछ ।  

२. आवश्र्क परेको ठाँउमा स्कुििसको व्र्वस्था समेत गररनेछ । 

३. पालिका/वडा म्शक्षा सलमलत गठन र वक्रर्ाशीि गदै ववद्यािर् म्शक्षामा पहुँच 
नपगेुकाको त्र्ाङ्क सङ्किन गरी पहुँच सलुनम्श्चत गररनेछ । 

४. लनर्लमत रूपमा ववद्यािर्मा छोराछोरी पठाउने अलभभावकिाई सबमान गररनेछ । 

५. गररि तथा आलथयक रूपमा ववपन्न िाििालिकािाई पोशाक, शैम्क्षक सामग्री तथा 
खाजा भत्ताको व्र्वस्था गररनेछ । 

६. गाउँपालिकािाट सञ्चािन हनु ेववकास लनमायण तथा व्र्वसार् कार्यमा आलथयक म्स्थलत 
कमजोर भएका अलभभावकिाई सहभागी गराई म्शक्षाकािालग रोजगारी अलभर्ान 
सञ्चािन गररनेछ । 

७. हेिचक्र्र्ाइ गरी िाििालिकाहरूिाई लनर्लमत ववद्यािर् नपठाउन े
अलभभावकहरूिाई गाउँपालिकािाट प्रदान गररने सव ैसवुविािाट वम्ञ्चत गररनेछ । 

२.२: दलित,  अपािता 
भएका,  ववपन्न तथा िम्क्षत 
समदुार्का िाििालिकाको 
म्शक्षाको हक सलुनम्श्चत 
गने । 

१. दलित,  अपािता भएका,  आलथयक रूपिे ववपन्न तथा िम्क्षत समदुार्का 
िाििालिकाको पवहचान गरी उच्च म्शक्षा सबम लनःशलु्क गनय तथा छारवृम्त्त प्रदान 
गनय िालग लसफाररस गररनेछ। 

२. दृविवववहनिाई बे्रि लिपी तथा िवहरािाई सांकेलतक भार्ामा लनःशलु्क म्शक्षाकोिालग 
म्जल्िा लभरकै स्रोत कक्षाहरूमा लसफाररस गररनेछ भने अन्र् अपािता भएका 
िाििालिकाहरूिाई स्रोत कक्षाको खोजी गरी म्शक्षाको हक सलुनम्श्चत गररनेछ । 

३. ववपन्न तथा िम्क्षत समदुार्का िाििालिकाको म्शक्षामा पहुँच सलुनम्श्चत गनय प्रत्रे्क 
ववद्यािर्मा ववशेर् छारवृम्त्त कोर्को स्थापना गररनेछ । 

४. ववद्यािर् जान नसक्टन े अपािता भएका िाििालिकाकािालग घरमै पिाउने र 
अलभभावक म्शक्षा सञ्चािन गने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

५. बे्रिलिवप तथा साङे्कलतक भार्ाको तालिम माग भई आएमा गाउँपालिकािाट 
व्र्वस्थापन गररनेछ । 

६. अपािमैरी पूवायिारहरूको लनमायण गररनेछ । 
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२.३: अनौपचाररक 
जीवनपर्यन्त लसकाइ 
प्रणािी स्थापनाकािालग 
नीलतगत तथा कार्यक्रमगत 
व्र्वस्था गने । 
 

1. औपचाररक म्शक्षामा लनरन्तरता ठदन नसक्टने िाििालिका तथा नागररकिाई 
अनकूुि तथा समकक्षी म्शक्षाको अवसर प्रदान गनय खुल्िा तथा वैकम्ल्पक म्शक्षा/  
ववद्यािर्को व्र्वस्था गररनेछ । 

2. औपचाररक म्शक्षा प्रणािीभन्दा िावहर रहेका नागररकिाई मागमा आिाररत  
व्र्वसावर्क तथा प्राववलिक तालिमको व्र्वस्था गररनेछ। 

3. गाउँपालिका लभर ट्युसन,  कोम्चङ जस्ता ववद्यािर् िावहर हनुे अध्र्ापन सेवाको 
अनमुलत तथा लनर्मन गने कार्यववलि तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

4. एक ववद्यािर् एक पसु्तकािर् तथा एकवडा–एक सावयजलनक पसु्तकािर्को नीलत 
िनाई सूचनामालथको पहुँच र पढ्ने िालनको ववकास गरी सवैकािालग आजीवन 
लसकाइको वा जीवन पर्यन्त लसकाइको अवसर प्रदान गरी ठदगो ववकासको चौथो 
िक्ष्र् परुा गनय सहर्ोग गररनेछ । 

5. म्शक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रववलिको अलिकालिक प्रर्ोग हनुे गरी म्शक्षाको 
वैकम्ल्पक माध्र्मका रूपमा ववर्र्गत ववज्ञको नमूना कक्षाको प्रशारण स्थानीर्,  
टेिीलभजन तथा एफएम माफय त ्गने व्र्वस्था गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: प्राववलिक म्शक्षा तथा व्र्वसावर्क म्शक्षामा जोड ठदन ु। 
३.१: आिारभतू तहमा 
प्राववलिक तथा व्र्वसावर्क 
सीप प्रवर्द्यन गने । 

१. आिारभतू तहमा व्र्वसावर्क सीप प्रदान गनय स्थानीर् पाठ्यक्रममा र्स सबिन्िी 
ववर्र्वस्त ुसमावेश गररनेछ।  

२. ववद्यािर् म्शक्षामा लनवायहमखुी सीपिाई एकीकृत रूपमा समावेश गररनेछ । 

३.२: प्राववलिक म्शक्षा 
तथा व्र्वसावर्क 
तालिमको पहुँचमा 
सहजता,  गणुस्तरीर्ता तथा 
उपर्ोलगतामा िवृर्द् गने । 

१. गाउँपालिकामा प्राववलिक जनशम्िको अवस्थािारे अध्र्र्न गरी आवस्र्क 
ववद्यािर्मा स्थानीर् आवश्र्कता अनसुारका ९–१२ को प्राववलिक िार सञ्चािन 
गररनेछ। 

२.  सव ैववद्यािर्मा कबप्र्टुरको ल्र्ावको व्र्वस्था गदै इन्टरनेटको पहुँच सलुनम्श्चत 
गररनेछ।  

३. ववद्यािर्मा प्रर्ोगात्मक कक्षाकािालग ववज्ञान प्रर्ोगशािाको व्र्वस्था गररनेछ ।  

४. माध्र्लमक तह (कक्षा ११–१२) मा ववज्ञान ववर्र् अध्र्ापन गने सामदुावर्क 
ववद्यािर्को स्तरोन्नलत एवम ्ववद्याथी प्रोत्साहन कार्यक्रमको व्र्वस्था गररनेछ ।  

उद्दशे्र् ४: शैम्क्षक ववकासकािालग पूवायिार ववकास तथा उच्च म्शक्षाको आिार तर्ार गनुय । 
४.१: उच्च स्तरको 
जनशम्ि उत्पादनको 
व्र्वस्था गने । 

१. गाउँपालिकाको आवश्र्कताको पूलतय तथा शैम्क्षक ववकासकािालग उच्च म्शक्षामा 
प्राववलिक ववर्र्को क्टर्ाबपस,  िहपु्राववलिक म्शक्षािर् र िहसंुकार् क्टर्ाबपस 
स्थापनाको पहिकािालग सबभाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ ।  

२. उच्च म्शक्षामा प्राववलिक ववर्र्िाई प्राथलमकता ठदई उच्च दक्ष जनशम्ि उत्पादन 
गनय गाउँपालिका लभर कबतीमा एउटा पोिीटेक्टनीकि म्शक्षािर् स्थापना गररनेछ। 

४.२: ववद्यािर्को पूवायिार 
लनमायण गने । 

१. वािववकास केन्द्रको पूवायिार मापदण्ड अनसुार तर्ार गररनेछ। 

२. ववद्यािर्को भौलतक पूवायिार िािमैरी,  अपािमैरी तथा ववपद् प्रलतरोिी रूपमा तर्ार 
गररनेछ। 

३. प्रत्रे्क ववद्यािर्मा छार र छाराकािालग छुट्टा-छुटै्ट सरुम्क्षत तथा स्वस्थकर 
शौचािर्को व्र्वस्था गररनेछ। 

४. प्रत्रे्क ववद्यािर्मा खेि मैदानको व्र्वस्था गररनेछ । 

५. ववद्यािर्मा पसु्तकािर्, ववज्ञान प्रर्ोगशािा र कबप्र्टुर ल्र्ावको व्र्वस्था 
गररनेछ। 
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उद्दशे्र् ५: संस्थागत तथा लनजी ववद्यािर्हरूिाई लनर्मन र व्र्वस्थापन गरी सेवामिुक िनाइनेछ । 
५.१: संस्थागत तथा लनजी 
ववद्यािर्हरूको लनर्मन 
गरी सेवामिुक िनाउने । 

१. प्रत्रे्क कक्षामा १५ प्रलतशत गररि र ववपन्न ववद्याथीिाई वडाको लसफाररसमा 
लनःशलु्क पिाउने व्र्वस्था गररनेछ । 

२. नर्ाँ ववद्यािर्हरूको अनमुलत ठदँदा शैम्क्षक गठुीको रूपमा मार अनमुलत ठदन े
व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

३. संस्थागत ववद्यािर्हरूको लनर्मनकािालग मापदण्ड तर्ार गरी त्र्सैको आिारमा 
शलु्क लनिायरण,  वगीकरण,  अनगुमन गरी सेवामूिक िनाइनेछ । 

५.२: सामदुावर्क 
ववद्यािर्हरूको शैम्क्षक 
गणुस्तर िवृर्द् गरी 
प्रलतस्पिी िनाउने ।  

१. ववद्यािर्मा ववर्र्गत म्शक्षकद्वारा मारै म्शक्षण गने व्र्वस्था लमिाइनेछ। 

२. अंग्रजेी र नेपािी दवैु माध्र्मिाट ऐम्च्छक रूपमा सिै कक्षामा सञ्चािन गररनेछ। 

३. अङ्खग्रेजी माध्र्मिाट कक्षा सञ्चािन गनय चाहाने ववद्यािर्का म्शक्षकिाई तालिमको 
व्र्वस्था गररनेछ । 

४. कमजोर िाििालिकािाई सिुारात्मक म्शक्षण गरी लसकाइ स्तरको िवृर्द् गररनेछ। 

५. ववद्याथीको रुम्च,  आवश्र्कता र चाहानािाई ध्र्ानमा राखी स्थानीर् समदुार्को 
संस्कृलत झम्ल्कने खािका अलतररि वक्रर्ाकिापहरू सञ्चािन गररनेछ । 

६. आवस्र्क तालिम ठदई िािववकास सबिन्िी लसकाइ सामग्रीहरूकोउत्पादन 
िािववकास केन्द्रमा न ैगने व्र्वस्था गररनेछ। 

७. ववद्यािर्हरूको म्शक्षक दरिन्दी,  ववद्याथी सङ्ख्र्ा तथा भौगोलिकता आठदका 
आिारमा पनु नक्टसाङ्कन गरी आवस्र्कता अनसुार मम्जयङ् गररनेछ । 

१.६ प्रमखु कार्यक्रम 

1. पालिकाको स्थानीर् पाठ्यक्रम  लनमायण - प्राथलमक तह 
2. ववद्यािर्को घेरािार 
3. म्शक्षकहरूको क्षमता अलभवृवर्द् तालिम  
4. ववद्यािर्को भौलतक पूवायिार (खानेपानी)को लनमायण तथा व्र्वस्था 
5. ववद्यािर्को भौलतक पूवायिार (शौचािर्)को लनमायण तथा व्र्वस्था 
6. ववद्यािर्को भौलतक पूवायिार (इन्टरनेट)को जडान तथा व्र्वस्था 
7. ववद्यािर्को भौलतक पूवायिार (प्रोजेक्टटर-ल्र्ापटप-स्माटयिोडय)को व्र्वस्था 
8. थप म्शक्षक व्र्वस्थापन 
9. उच्च म्शक्षाका िालग एक किेज स्थापना 
10. ववद्यािर्मा पसु्तकािर्, सूचना प्रववलि तथा ववज्ञान प्रर्ोगशािाको लनमायण 
11. एक वडा–एक सावयजलनक पसु्तकािर्/सामदुावर्क अध्र्र्न केन्द्र लनमायण 
12. कृवर् प्राववलिक म्शक्षाको पूवायिार ववकास  
13. ववद्यािर्को नक्टसाङ्कन र मम्जयङ् सबभाव्र्ता अध्र्र्न 

१.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

र्ोजनाको अन्त्र्मा कक्षा १ मा िािववकासको अनभुवसवहतको ववद्याथी भनाय अनपुात शत प्रलतशत 
पगेुको हनुेछ । ववद्यािर् छाड्न ेववद्याथीको दर (Dropout Rate) न्रू्न हनुछे । कबतीमा एक प्राववलिक 
र व्र्वसावर्क ववद्यािर् सञ्चािनमा आएको हनुेछ ।  गणुस्तरीर् म्शक्षामा सवै िाििालिकाको पहुँच सलुनम्श्चत 
भई समदुार्को शैम्क्षक स्तर मालथ उठेको हनुछे ।   
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खण्ड दईुः स्वास््र् तथा पोर्ण 
२.१ पषृ्ठभलूम 

स्वास््र् एक आिारभतू आवश्र्कता भएकािे संवविानिे स्वास््र् सेवा लनशलु्क प्राप्त गने हक 
सलुनम्श्चत गरेको छ । कसैिे  पलन  आकम्स्मक  सेवािाट  िम्ञ्चत  हनु  नपने  व्र्वस्था  उल्िेख  छ  
(नेपािको संवविान, िारा ३५, उपिारा १) ।त्र्सै गरी आिारभतू स्वास््र् र सरसफाइका साथै पोर्ण 
सबिन्िी नीलत, कानून, मापदण्ड, र्ोजनाको तजुयमा, कार्ायन्वर्न तथा लनर्मन गने अलिकार संवविान तथा 
स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐनिे स्थानीर् तहिाई प्रदान गरेको छ। त्र्सै अनरुूप ठदगो ववकासका िक्ष्र् ३ 
तथा “सिुभ स्वास््र् सेवा स्वस्थ नागररक” को उद्दशे्र् परुा गनय माण्डवी गाउँपालिकािे र्स आवलिक 
र्ोजनामा स्वास््र् र पोर्ण सबिन्िी व्र्वस्था गरेको छ । 
२.२ प्रमखु समस्र्ा 

 स्वास््र् चौकीका पूवायिार अपर्ायप्त अवस्थामा रहेको, पर्ायप्त उपकरण र और्िीहरू उपिधि 
नभएको, भवन सिैिाई पार्क पने ठाउँमा नभएको, जनशम्िको अभावमा पर्ायप्त िलथयङ् सेन्टर सञ्चािन 
गनय नसवकएको, सामान्र् उपचार िाहेक जवटि स्वास््र् समस्र्ाहरूमा उपचार सवुविा उपिधि हनु नसकेको 
पाइन्छ । साथै  सने तथा नसने रोगहरू,  कुपोर्ण,  दघुयटना तथा ववपदजन्र् स्वास््र् समस्र्ाहरू ववद्यमान 
रहन,ु  ववश्वव्र्ापीकरणसँगै खानपान तथा जीवन शैिीमा आएको पररवतयनिे नसने रोगहरूको भार तथा 
मानलसक समस्र्ाहरू िढ्दै जान ुजस्ता समस्र्ाहरू पलन रहेका छन ्। 

२.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. ववद्यमान भौलतक संरचनािाट सेवा प्रवाह गनय कठठनाइ हनु ु। 

२. रोगको लनदान गनयकोिालग न्र्नुतम उपकरण र सवुविाहरू उपिधि गराउन नसक्टन ु। 

३. िजेट र जनशम्िको अभावमा पार्क पने स्थानमा स्वास््र् चौकीका शाखाहरू, िलथयङ् सेन्टर 
िगार्त घबुती स्वास््र्सेवा ठदन नसक्टन ु। 

४. आवश्र्कता अनसुार जनशम्ि र और्िीहरूको आपूलतय ििाउन नसक्टन ु। 

५. भौगोलिक लिकटतािे अपाि,  िरृ्द्,  िरृ्द्ािाई सहज पहुँच परु् र्ाउन नसक्टन ु। 

६. िदलिदँो अस्वस्थकर जीवनशैिी तथा आहार-व्र्वहारको अभ्र्ास रहन ु।     

अवसर 

१. संवविानिे प्रत्र्ाभतू गरेका स्वास््र् सेवा सबिन्िी नीलत तथा काननुहरूको लनमायण भएको  

२.  प्रदेश तथा स्थानीर् तहिे स्वास््र् समस्र्ाहरूको पवहचान गरी स्रोत सािनको पररचािन गने 
वातावरणको सजृना भएको 

३. स्वास््र् के्षरमा नागररकको चेतना तथा चासो िढ्दै गएको 
४. मिुकुमा दक्ष स्वास््र्कमीहरूको उपिधितामा वृवर्द् भइरहेको  

५. स्वास््र् लिमा र आिारभतू स्वास््र् सेवाको ववकास तथा लिस्तार हुँदै गएको 
६. सवैजसो वाडय सडक सञ्जािमा जोलडदा स्वास््र् सेवाको पहुँचमा सहजता रहेको 
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२.४ दीघयकािीन सोच,  िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"गणुस्तरीर् आिारभतू स्वास््र् सेवाको सवयसिुभ पहुँचको सलुनम्श्चतता" 

िक्ष्र्  

पार्कपने स्थानहरूमा भौलतक संरचना लनमायण गरी सेवा प्रवाहको क्षमतामा िवृर्द् गने । 

उद्दशे्र् 

१. माण्डवीका सिै नागररकहरूको आिारभतू तथा गणुस्तरीर् स्वास््र् सेवामा समतामूिक पहुँच 
अलभवृवर्द् गराउन ु। 

२. स्वस्थ जनशम्ि तर्ार गनय तथा रोग प्रलतरोिात्मक क्षमता ििाउन गणुस्तरीर् र पोर्णर्िु 
खाद्य सामग्रीमा पहुँच ििाउन ु। 

३. थप िगानी वातावरण लसजयना गरी स्वास््र् सेवा सिुारकािालग स्वास््र् सेवािाई प्रवर्द्यन गनुय। 
२.५ रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 22: स्वास््र् तथा पोर्णका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: माण्डवीका सिै नागररकहरूको आिारभतू तथा गणुस्तरीर् स्वास््र् सेवामा समतामूिक पहुँच अलभववृर्द् 
गराउन ु। 
१.१: गणुस्तरीर् स्वास््र् सेवामा 
सिैको सहज पहुँच हनुे गरी 
प्रभावकारी रूपमा सेवा उपिधि 
गने । 

१. आवश्र्क एबििेुन्स, और्िी, उपकरण, प्रववलि र दक्ष स्वास््र्कमीहरू 
सवहतको प्रभावकारी एवम ्जवाफदेहीपूणय स्वास््र् सेवा प्रणािीको ववकास 
गररनेछ ।  

२. गणुस्तरीर् स्वास््र् सेवामा सिैको पहुँच परु् र्ाउन स्वास््र् लिमा कार्यक्रम 
िाग ुगररनेछ ।  

३. सने वा नसने रोगहरूका िारेमा प्रवर्द्यनात्मक, लनरोिात्मक र उपचारात्मक 
कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ ।  

४. स्वास््र्को सहज पहुँचकािालग आिलुनक सूचना प्रववलिको अलिकतम 
प्रर्ोग गररनेछ ।  

५. स्वास््र् सेवा प्रवाहिाई पारदशी, जवाफदेही एवम ्जनउत्तरदार्ी िनाउन 
सशुासनमा जोड ठदइनेछ ।  

६. ल्र्ाि सेवा सञ्चािनकािालग आवश्र्क पहि अम्घ ििाइनेछ । 
१.२: पालिका मातहतका स्वास््र् 
संस्थाहरूमा तोवकएका सङ्ख्र्ामा 
स्वीकृत जनशम्ि व्र्वस्थापन गरी 
सेवा प्रवाहको क्षमता र पहुँच 
ववस्तार गने ।  

१. पालिका लभरका स्वास््र् संस्थाहरूमा स्वीकृत कुि दरिन्दीको सङ्ख्र्ा 
र्वकन गरी आवश्र्क जनशम्िको व्र्वस्था गररनेछ । 

२. दरिन्दी अनसुार माग भई प्राप्त जनशम्ि वा पालिकाको लनजी स्रोतिाट 
लनर्िु गररएका स्वास््र्कमीहरूिाई पालिकाको मातहतमा आवश्र्क 
तालिमको व्र्वस्था गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: स्वस्थ जनशम्ि तर्ार गनय तथा रोग प्रलतरोिात्मक क्षमता ििाउन गणुस्तरीर् र पोर्णर्िु खाद्य 
सामग्रीमा पहुँच ििाउन ु। 
२.१: पोर्णर्िु खानेकुराको 
िारेमा चेतना ििाउँदै र्स सबिन्िी 

१. गणुस्तरीर् एवम ्स्वास््र् वर्द्यक खाद्य पदाथयको प्रर्ोग ििाउँदै कुपोर्ण 
न्रू्नीकरण गररनेछ ।  
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सेवाको पहुँच सिै िस्तीसबम 
परु् र्ाउन े। 

२. मातमृ्शश ु पोर्ण अवस्थामा सिुार ल्र्ाउन ववद्यमान िहकु्षेरीर् पोर्ण 
र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

३. "सनुौिा हजार ठदन" अलभर्ानिाई लनरन्तरता ठदइनेछ।  
४. नागररक स्वास््र्मा प्रलतकूि असर पाने खाद्यपदाथयको ववज्ञापन र िजार 

प्रवर्द्यनमा िन्देज िगाइनेछ । 
२.२:  मात ृ तथा नवजात म्शश ु
मतृ्र्दुर, म्शश ु मतृ्र्दुर र िाि 
मतृ्र्दुर घटाउने र औसत आर् ु
ििाउने । 

१. नवजात म्शश ु मतृ्र्दुर, म्शश ु मतृ्र्दुर, िाि मतृ्र्दुर र मात ृ मतृ्र्दुर 
घटाउनको िालग प्रजनन स्वास््र्, सरुम्क्षत माततृ्व, िाि तथा म्शश ु
स्वास््र् सेवाहरू सञ्चािन गररनेछ ।  

२. प्रजनन स्वास््र्, सरुम्क्षत माततृ्व एवम ्िाि तथा म्शश ु स्वास््र् सेवा 
स्वास््र् तथा पोर्णिारे जनचेतना अलभवृवर्द् कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् 3: थप िगानी वातावरण लसजयना गरी स्वास््र् सेवा सिुारकािालग स्वास््र् सेवािाई प्रवर्द्यन गनुय। 
३.१: स्वास््र् क्षेरमा लनजी, 
सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेरको 
संिग्नता वृवर्द् गरी ती क्षेरहरूिाट 
हनुेिगानीिाई व्र्वम्स्थत गने । 

१. लनजी र गैरसरकारी क्षेरमा स्थावपत स्वास््र्सबिन्िी व्र्वसावर्क सङ्घ–
संस्थाहरूिीच स्वास््र् सेवा प्रवाह, अध्र्र्न, अनसुन्िान कार्यमा 
सहकार्यिाई ििावा ठदइनेछ । 

२. स्वास््र् सेवा प्रवाहमा सरकारी, लनजी, सामदुावर्क एवम ्सहकारी क्षेरिाई 
समे्दै गणुात्मक सेवा सलुनम्श्चत गराउन सशुासन कार्यर्ोजना िनाई 
कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

३.२: माण्डवी पालिका क्षेरमा 
उपिधि जडीिटुीको व्र्वस्थापन र 
उपर्ोग गदै आर्वेुद म्चवकत्सा 
प्रणािीको ववकास ववकास गने । 

१. आर्वेुद पर्द्लतको प्रभावकारी कार्ायन्वर्नको िालग उपर्िु संरचनाको 
ववकास र ववस्तार तथा स्थानीर् जडीिटुीमा आिाररत और्िी तर्ार गरी 
प्रर्ोग तथा ववतरण गररनेछ ।  

२. आर्वेुद प्रणािीको क्रमिर्द् ववकास प्रणािीको संरक्षण, ववकास एवम ्
ववस्तारका िालग दीघयकािीन र्ोजना तजुयमा गरी िागू गररनेछ । 

२.६ प्रमखु कार्यक्रम 

1. जनस्वास््र् प्रवर्द्यन कार्यक्रम (कोलभड १९ व्र्वस्थापन समेत) 
2. ववशेर्ज्ञ म्चवकत्सकको व्र्वस्था 
3. नागररक स्वास््र् ववमा प्रवयर्द्न कार्यक्रम  
4. “सवैका िालग स्वास््र्” जनचेतनामिुक कार्यक्रम 
5. आिारभतू तथा पनुतायजकी तालिम एवम ्जनशम्ि व्र्वस्थापन 
6. सिै स्वास््र्चौकीमा ल्र्ािको व्र्वस्था 
7. स्वास््र्चौकी भवन लनमायण 
8. स्वास््र्चौकी भवनको घेरािार 
9. स्वास््र् म्शववर सञ्चािन 
10. आर्ुयवदे और्िािर् प्रवयर्द्न 

२.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

 सिै नागररकहरूको आिारभतू तथा गणुस्तरीर् स्वास््र् सेवामा समतामूिक पहुँच अलभवृवर्द् हनुछे 
। गणुस्तरीर् र पोर्णर्िु खाद्य सामग्रीमा पहुँच िवृर्द् हनुेछ । िगानी मैरी वातावरण लसजयना भई स्वास््र् 
सेवा प्रवर्द्यन हनुछे ।    
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खण्ड तीनः मवहिा र िाििालिका 
नेपािको काननुिे िैविक ववभेदको अन्त्र् गने संकल्पसवहत मवहिािाई िैविक भेदभावववना समान 

वंशीर् हक, सरुम्क्षत माततृ्व र प्रजनन ्स्वास््र् सबिन्िी हक, राज्र्का सिै लनकार्मा समानपुालतक समावेशी 
लसर्द्ान्तको आिारमा सहभागी हनुे हक िगार्त मौलिक हकको प्रत्र्ाभलूत गरेको छ। नेपाििे मवहिा 
ववरुर्द् हनुे सिै प्रकारका भेदभाव उन्मूिन गने सबिन्िी महासम्न्ि, १९७९ को अनमुोदन गरी सोही अनरुूप 
नीलत तथा कार्यक्रमहरू कार्ायन्वर्न गदै आएको छ।त्र्सैगरी, ठदगो ववकासका िक्ष्र्मा िैविक समानता 
तथा सशिीकरणको ववर्र् समावशे भएको छ । साथै सरकारको उच्च प्राथलमकतामा रहेको ठदगो ववकासका 
िक्ष्र् मध्र् े िक्ष्र् ५ िैविक समानता तथा सशिीकरणसँग सबिम्न्ित छ । मवहिाहरूको क्षमता, श्रम, 

सीप र सजृनािाई ववकास प्रकृर्ामा िगाई संवविानको ममय अनरुूप सामाम्जक समानता कार्म गनय 
कार्यक्रमहरू सञ्चािन गनुय आवश्र्क छ । 

िाििालिकाको हकिाई संवविानिे मौलिक हकको रूपमा स्थावपत गरेको हुँदा िाि िचाउ, िाि 
संरक्षण, िाि ववकास र िािसहभालगता जस्ता िािअलिकारका आिार स्तबभहरू प्रत्र्ाभलूत गनय िाििालिका 
सबिन्िी ऐन २०७५ िाग ुगररएको छ । साथै स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को व्र्वस्थाका साथै 
ठदगो ववकास िक्ष्र्मा पलन िाििालिकाको गणुस्तरीर् म्शक्षा, स्वास््र्, िाििालिका मालथ हनुे वहंसा, शोर्ण, 

दवु्र्यवहार, उपेक्षाको अन्त्र् र सरुम्क्षत र पहुँचर्ोग्र् वातावरण तथा वकशोरवकशोरी मालथ हनुे सिै प्रकारका 
ववभेदको अन्त्र् गने राविर् िक्ष्र्मा समावेश गररएको छ।त्र्सैिे र्स गापािे पलन र्सिाई प्राथलमकता 
ठदएको छ ।  
३.२ प्रमखु समस्र्ा 

िैविक ववभेद तथा वहंसािाई ििावा ठदने सामाम्जक संरचना, सोच, मूल्र्, मान्र्ता, प्रथा, परबपरा कार्मै 
रहन,ु मवहिा मालथ घरेि,ु र्ौनजन्र् तथा िैविकतामा आिाररत वहंसा ववद्यमान हनु,ु सामाम्जक र पाररवाररक 
ववहष्करणमा परेका तथा वहंसा पीलडत तथा एकि मवहिािाई पूणयरूपमा संरक्षण, पनुस्थायपना, सशिीकरण र 
स्वाविबिी िनाउन नसवकन ुमवहिा सबिन्िी के्षरका समस्र्ा हनु।्िािश्रम, वकशोरीहरूको र्ौनजन्र् तथा 
िैविकतामा आिाररत वहंसा आठद समस्र्ाहरू पलन रहेका छन ्। 
३.३ चनुौती र अवसर  

चनुौती 
1. आलथयक तथा सामाम्जक जीवनमा िैविक समानता कार्म गनुय,   

2. िैविक दृविकोणिाई मूिप्रवाहीकरण गरी िैविक उत्तरदार्ी स्थानीर् शासन पर्द्लत कार्म गनुय,   

3. मवहिामालथ हनुे सिै वकलसमका वहंसा, ववभेद र शोर्णको अन्त्र् गनुय,  
4. ववकलसत ववश्वव्र्ापी मूल्र्, मान्र्ता र वदँलिदो पररम्स्थलतिाई सबिोिन हनुे गरी िािअलिकारको 

संरक्षण र प्रवर्द्यनिाई प्रभावकारी िनाउन,ु  

अवसर 

१. िैविकमैरी संवविान तथा राज्र्का तीन ैतहमा मवहिाको राजनैलतक सहभालगता 
२. समाजको मूल्र्, मान्र्ता र व्र्वहारमा क्रमशः सकारात्मक पररवतयन हुँदै आउन ु 

३. िाििालिकाको मौलिक हक सबिन्िी सवािका िालग ववलभन्न नीलत तथा कार्यक्रमको  प्राथलमकताका 
साथ तजुयमा हनु ु 
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३.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

“मवहिा  र िाििालिकाको अलिकार, माण्डवी ववकासको एक आिार” 
िक्ष्र् 

मवहिा तथआ िाििालिका ववरुर्द् हनुे सवै प्रकारका ववभेद, वहंसा र शोर्ण अन्त्र् गरी सक्षम र 
आत्म सबमानपूणय जीवन र्ापन गराउने। 

उद्दशे्र् 

1. मवहिा वहंसाको अन्त्र् तथा िैविक समता कार्म गनुय । 

2. िाििालिकाको समग्र अलिकारको संरक्षण तथा िािमैरी वातावरण लसजयना गनुय । 

३.५ रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 23: मवहिा तथा िाििालिका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: मवहिाको हक-अलिकारको संरक्षण र िैविक समता कार्म गनुय । 

१.१: पालिका मातहतका सिै 
लनकार्हरूमा िैविक समानता िवृर्द् गने 
। 

१. गाउँपालिकाका नीलत लनमायण र कार्ायन्वर्नमा समान मवहिाको समान 
सहभालगता तथा प्रलतलनलित्वमा ििोत्तरी गररनेछ ।  

२. िैविक समानता प्रालप्तको िालग परुुर्को समेत सवक्रर् सहभालगतामा 
वृवर्द् गररनेछ । 

१.२:  िैविक वहंसा अन्त्र् गने कार्यक्रम 
कार्ायन्वर्न गने । 

 

१. मवहिा ववरुर्द् हनुे सिै प्रकारका वहंसा, शोर्ण र ववभेद लनर्न्रणको 
काननुी उपचार प्रणािीिाई पहुँच र्ोग्र् िनाइनेछ । 

२. स्थानीर् तहमा वहंसा प्रभाववत मवहिाहरूको िालग पनुस्थायपना तथा 
सरुक्षा गहृ स्थापना तथा सञ्चािन का साथै पालिकामा राहतकोर्को 
सञ्चािन गररने छ। 

उद्दशे्र् २: िाििालिकाको समग्र अलिकारको संरक्षण तथा िािमैरी वातावरण सजृना गनुय । 

2.1:  ववभेद, वहंसा,  उत्पीडन, शोर्णिाट 
िाििालिकािाई उम्चत संरक्षण गने । 

१. िाििालिका ववरुर्द् हनुे वहंसा, र्ौनदवु्र्यवहार, िािश्रम,  ििात्कार, 

िेचववखनजस्ता अपराि ववरुर्द् सचेतनामूिक कार्यक्रमहरू सञ्चािन 
गररनेछ । 

२. वहंसा प्रभाववत िाििालिकाको उम्चत संरक्षण तथा पनुस्थायपनाका 
िालग िाि हेल्पिाइन सेवाको व्र्वस्था गररनेछ । 

३. अनाथ, असहार्, पूणय अपािता भएका र ववशेर् संरक्षणको आवश्र्कता 
भएका िाििालिकाको िालग पनुस्थायपना केन्द्र तथा िािकोर्को 
स्थापना गररनेछ । 

2.२:  िाििालिकाको सहभालगता िवृर्द् 
गने । 

१. िाि क्टिि तथा िाि सञ्जािको गठन, ववस्तार तथा पररचािन गरी 
िाििालिकाको सहभालगता ििाइनेछ । 

२. स्थानीर् नीलत लनमायण तहमा िाििालिकाको सहभालगता सलुनम्श्चत 
गररनेछ । 

३. िाििालिकाको शारीररक, मानलसक र शैम्क्षक ववकासमा अवरोि तथा 
िािा नपने गरी िाि सहभालगतामा िवृर्द् गररनेछ । 



माण्डवी गाउँपालिकाको आवलिक र्ोजना 

 
 

68 

२.३: िािमैरी वातावरणको ववकास 
गने । 

 

१. िाििालिकाहरूको सवायिीण ववकासका िालग प्रत्रे्क वाडयमा िाि 
उद्यान लनमायण गररनेछ । 

२. िािमैरी स्थानीर् शासनका माध्र्मिाट िाि अलिकार सूचकहरू 
पूरा गदै िािमैरी पालिका घोर्णा गररनेछ । 

३.६ प्रमखु कार्यक्रम 

मवहिा 
1. िैविक वहंसा लिरुर्द् सचेतनामूिक कार्यक्रम 

2. वहंसा प्रभाववत मवहिाहरूको िालग पनुस्थायपना र सरुक्षा गहृ स्थापना  

3. राहतकोर्को स्थापना एवम ्सञ्चािन 

4. मवहिा उद्यमशीिताको ववकासका िालग तालिम र व्र्वसावर्क केन्द्रको स्थापना 
5. मवहिा उद्यमशीिताको ववकासकािालग सहकारी स्थापना 
6. GESI पररक्षण तथा िजेट कार्यन्वर्न 

7. मवहिा िाििालिकािाई मनोसामाम्जक परामशय कार्यक्रम  

िाििालिका 
1. िािअलिकार सबिन्िी सचेतनामूिक कार्यक्रम 

2. िाि क्टिव तथा िािसञ्जािहरूको गठन, सञ्चािन, संस्थागत तथा क्षमता ववकास 

3. िाि-कोर् स्थापना तथा सञ्चािन 

4. िािलिवाह लनरुत्सावहत गनय सचेतना कार्यक्रम 

5. वाडयस्तरमा िािउद्यान लनमायण 

 

३.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

मवहिा वहंसाको अन्त्र् तथा िैविक समता कार्म  भएको हनुेछ । साथै िाििालिकाको समग्र 
अलिकारको संरक्षण तथा िािमैरी वातावरण लसजयना भएको हनुेछ ।  
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खण्ड चारः  ज्रे्ष्ठ नागररक 
४.१ पषृ्ठभलूम 

संवविानिे ज्र्षे्ठ नागररकको हकिाई मौलिक हकको रूपमा व्र्वस्था गरी राज्र्िाट ववशेर् संरक्षण 
तथा सामाम्जक सरुक्षाको प्रत्र्ाभलूत गरेको छ । ज्र्ेष्ठ नागररकहरूको जीवन सहज, सरुम्क्षत एवं सबमालनत 
िनाई सामाम्जक न्र्ार् कार्म गनय ज्र्ेष्ठ नागररक सबिन्िी ऐन, २०६३ तथा लनर्माविी २०६५ पलन िागू 
भएको छ । सरकारिे ज्र्ेष्ठ नागररकहरूको संरक्षण, स्र्ाहारससुार र सरुक्षा गनयका िालग ज्र्ेष्ठ 
नागररकआश्रमको स्तरोन्नलत, ठदवा सेवाकेन्द्रहरू स्थापना र सञ्चािन, र्ातार्ातमा सहलुिर्त, और्िोपचार, 

सामाम्जक सरुक्षा भत्ता िगार्तका सेवा सवुविा प्रदान गदै आएको छ । साथै उनीहरूको हक अलिकारको 
प्रत्र्ाभलूतकािालग ऐन,  लनर्म तथा राविर् कार्यर्ोजना कार्ायन्वर्न गररएको छ । त्र्सैिे ज्र्ेष्ठ नागररकहरूको 
जीवन सहज, सरुम्क्षत एवं सबमालनत िनाई सामाम्जक न्र्ार् कार्म गनुय कल्र्ाणकारी राज्र्को दावर्त्व हो। 

४.२ प्रमखु समस्र्ा 
ज्र्षे्ठ नागररकिाई सेवा सवुविा र सामाम्जक सरुक्षा पर्ायप्त नहनु,ु उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनभुव राििे 
उपर्ोग र नर्ाँ वपिँीमा हस्तान्तरण गनय नसक्टन,ु शारीररक र मानलसक रूपमा असि, असहार्, एकि, ववेाररसे 
तथा जोम्खममा परेका ज्र्ेष्ठ नागररकको उम्चत संरक्षण नहनु,ु पररवारको िािआुमाप्रलत पूरा गनुय पने दावर्त्व 
िहन र हेरचाहमा क्रमशः ह्रास हुँदै जान,ु ज्र्षे्ठ नागररकमैरी पूवायिार तथा हेरचाह केन्द्रको व्र्वस्था नहनु,ु 

िढु्यौिीको कारणिे िाग्ने ववलभन्न रोगहरू (प्रसेर, सगुर) को लनदान तथा उपचारको र्थोम्चत व्र्वस्था 
नहनु,ु ज्र्षे्ठ नागररकप्रलतको श्रर्द्ा र सबमानमा ह्रास हनु ुआठद र्स के्षरका समस्र्ाहरू हनु।् 

४.३ चनुौती र अवसर  

चनुौती 
1. ज्र्ेष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुविाई समाज ववकास र पूवायिार लनमायणमा उपर्ोग गनुय, 
2.  ज्र्ेष्ठ नागररकमालथ हनुे वहंसा र दवु्र्यवहारको अन्त्र् गनुय 
3. ज्र्ेष्ठ नागररकको हक अलिकारको संरक्षण र प्रवर्द्यन गदै ज्ञान, सीप र अनभुवको उपर्ोग गनुय 
4. ज्र्ेष्ठ नागररकको सङ्ख्र्ामा वृवर्द् हुँदै जाँदा सो अनसुार सेवा सवुविाको पर्ायप्त मारामा व्र्वस्था 

गनुय 
5. िदलिदँो एकात्मक पररवारको प्रभावको पररवेशमा ज्र्षे्ठ नागररकको सबमान र स्र्ाहारससुारमा 

पररवारिाई म्जबमेवार िनाउन ु

6. उनीहरूका िालग उपर्िु एवं पर्ायप्त ठदवा सेवा केन्द्र, और्िोपचार सवहतको आरोग्र् आश्रमको 
लनमायण तथा सञ्चािन गनुय । 

अवसर 

1. संवविानद्वारा ज्र्ेष्ठ नागररकको ववशरे् संरक्षण तथा सामाम्जक सरुक्षाको हक सलुनम्श्चत हनु ु

2. संवविानद्वारा ज्र्ेष्ठ नागररकको ववशरे् संरक्षण तथा सामाम्जक सरुक्षाको हक सलुनम्श्चत हनु ु 

3. ज्र्ेष्ठ नागररकहरूको व्र्वस्थापन स्थानीर् सरकारको अलिकार के्षरलभर रहन ु

4. ज्र्ेष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुविाई उपर्ोग गने वातावरण सजृना हुँदै जान ु 
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5. तीनै तहका सरकारको नीलत, काननु तथा र्ोजनाहरूमा ज्र्षे्ठ नागररकहरूका सवािहरूिाई सबवोिन 
गररन ु

6.  सामाम्जक ववकास संघ र संस्थाहरू पररचालित हनु ुआठद 

४.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

“ज्र्ेष्ठ नागररकको सबमान र ववकासमा सहभालगता” 

िक्ष्र् 

ज्र्ेष्ठ नागररक ववरुर्द् हनुे सवै प्रकारका ववभेद, वहंसा र शोर्ण अन्त्र् गरी आत्म सबमानपूणय 
जीवन र्ापन गराउने । 

उद्दशे्र् 

१. ज्र्ेष्ठ नागररकको हक अलिकारको संरक्षण र प्रवर्द्यन गदै ज्ञान, सीप र अनभुवको उपर्ोग गनुय । 

 

४.५ रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 24: ज्रे्ष्ठनागररकका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: ज्रे्ष्ठ नागररकको हक अलिकारको संरक्षण र प्रवर्द्यन गदै ज्ञान, सीप र अनभुवको उपर्ोग गनुय । 
 

१.१: ज्रे्ष्ठ नागररकको िालग हेरचाह, 

स्र्ाहारससुार र उपर्िु वातावरण 
लसजयना गने ।  
 

१. आफ्ना आमािाििुाई सन्तानिे हेरचाह तथा उम्चत व्र्वस्थापन 
गनुयपने पर्द्लतको प्रवर्द्यन गररनेछ । 

२. आवश्र्कता अनसुार ज्रे्ष्ठ नागररक ठदवा सेवा केन्द्र तथा आश्रमको 
व्र्वस्था गररनेछ ।  

१.२: ज्रे्ष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र 
अनभुविाई उपर्ोग गरी सहभालगतामा 
वृवर्द् गने ।  

१. ज्रे्ष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुविाई उपर्ोग गनय अवसर प्रदान 
गनुयका साथै अन्तरपसु्ता हस्तान्तरण गररनेछ । 

२. ववकास लनमायणका उपभोिा सलमलतहरूमा अनभुवी ज्रे्ष्ठ नागररकिाई 
सल्िाहकार रा्दै सहभागी गराउने व्र्वस्था गररने छ।  

१.3: ज्रे्ष्ठ नागररकको सामाम्जक 
सरुक्षा सेवािाई वृवर्द् गने । 

१. ज्रे्ष्ठ नागररकिाई सबमान स्वरुप सेवा र सवुविामा ववशेर् 
सहलुिर्तको व्र्वस्था गररनेछ । 

२. ज्रे्ष्ठ नागररकिे समाज र रािको िालग परु्ायएको र्ोगदानको 
आिारमा सबमान गररनेछ । 

४.६ प्रमखु कार्यक्रम 

1. ठदवा सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चािन 

2. ज्र्ेष्ठ नागररक आश्रमहरू (सत्सि भवन) को संस्थागत क्षमता तथा पूवायिार ववकास 

3. अन्तरपसु्ता छिफि तथा अन्तरवक्रर्ा 
४.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 
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ज्र्ेष्ठ नागररक सबमान कार्यक्रम हनुेछ।त्र्सैगरी ज्र्ेष्ठ नागररकको हक अलिकारको संरक्षण र प्रवर्द्यन गदै 
ज्ञान, सीप र अनभुवको उपर्ोग भएको हनुेछ।  
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खण्ड पाचँः र्वुा तथा खेिकुद 

५.१ पषृ्ठभलूम 

ववकासमा र्वुा सहभालगताको अलभवृवर्द् गदै राजनलैतक, आलथयक, सामाम्जक, सांस्कृलतक अलिकारको 
पूणय उपर्ोगको वातावरण तर्ार गरी र्वुाहरूको सशिीकरण र ववकासका िालग म्शक्षा, स्वास््र्, रोजगारी 
िगार्तका के्षरमा ववशेर् अवसर प्रदान गनुय  आवस्र्क देम्खन्छ। जनसाम्ङ्ख्र्क पूजँीको रूपमा रहेका 
र्वुाहरूको ववदेश पिार्न रोक्टदै ववकासको हरेक के्षरमा र्वुाहरूको पहुँच ििाउने र सामाम्जक-आलथयक 
रूपान्तरणमा र्वुाहरूिाई मूिप्रवाहीकरण गदै म्शम्क्षत, दक्ष, िगनशीि, अनशुालसत र्वुाहरूिाट पालिकाको 
ववकासमा र्ोगदानको वातावरण लसजयना गनुय पने भएको छ । 

 व्र्म्िको शारीररक, मानलसक, सामाम्जक र संवेगात्मक पक्षको सन्तलुित ववकासका िालग खेिकुद 
अपररहार्य छ। त्र्सैिे “सिैका िालग खेिकुद” भने्न अलभर्ान सञ्चािन गरी समाजमा रहेका खेिाडी, खेि 
प्रम्शक्षक, िााििालिका, र्वुा, ज्र्ेष्ठ नागररक, फरक क्षमता भएका व्र्म्िहरू सिैिाई खेिकुदको माध्र्मिाट 
लनरोगी एवम ्अनशुालसत तलु्र्ाई देश ववकासको पथमा संिग्न गराउन ुअवहिेको प्रमखु आवश्र्कता हो। 
खेिाडीिाई राविर् तथा अन्तरायविर् रुपमा प्रलतस्पिी िनाई पालिका, प्रदेश र रािको गौरव ििाउने अवसर 
लसजयना गनुयपने भएको छ। 

५.२ प्रमखु समस्र्ा 
 र्वुा िम्क्षत ववकासका िालग पर्ायप्त कार्यक्रम र त्र्सको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न नहनु,ु िजारको 
माग र आपूलतयका आिारमा रोजगार लसजयनाका िालग उम्चत र्ोजना अनसुार जनशम्ि उत्पादन हनु नसक्टन,ु 
र्वुाहरूका िालग उद्यमशीिता र रोजगारीका अवसरहरू पर्ायप्त नहुँदा ववदेश पिार्न हनु िाध्र् हनु,ु सीप र 
तालिम ववनाका अदक्ष कामदारहरू वैदेम्शक रोजगारीमा जानपुदाय पर्ायप्त ररलमटेन्स लभलरन नसक्टन,ु “ववकास-
अनशुासन-गलतशीिता” सँग र्वुाहरूिाई जोड्न नसक्टन,ु सामाम्जक र सांस्कृलतक ववकृलत ववसंगलतहरूिाट 
जोगाउन गररएका प्रर्ासहरू पर्ायप्त नहनु ुआठद प्रमखु समस्र्ाहरू हनु ्। 

 खेिकुद ववकासका िालग पूवायिार र खेि सामग्रीको कमी हनु‚ु पालिकामा भएका खेिकुद पूवायिारहरू 
गणुस्तरीर्, आिलुनक र सवुविार्िु नहनु,ु र्वुा तथा खेिकुद क्टििहरू व्र्वम्स्थत रूपमा सञ्चािन गनय नसक्टन,ु 
क्टिवहरूको आफ्नै भवन र पूवायिार नहनु,ु खेिाडी तथा प्रम्शक्षकहरूिाई लनर्लमत रूपमा प्रम्शक्षण ठदई 
उनीहरूको मनोवि उच्च वनाई जीववकोपाजयनको आिारको रूपमा स्थावपत गनय नसवकन ुजस्ता समस्र्ा र्स 
के्षरमा रहेका छन ्।त्र्सै गरी  राविर् प्रलतर्ोलगताहरूमा लनर्लमत रूपमा प्रलतस्पिी हनु नसक्टन,ु खेिकुदको 
ववकास र िगानीमा लनजी के्षरिाई प्रोत्साहन गरी िगानी आकर्यण गनय नसक्टन‚ु खेि सबवर्द् संस्थाहरूको 
क्षमता ववकास गरी संस्थागत सशुासन कार्म गनय नसक्टन,ु स्थानीर् संस्कृलतमा आिाररत खेिकुदको प्रवर्द्यन 
गनय नसक्टन ुजस्ता समस्र्ा पलन रहेका छन ्। 

५.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. वरे्नी श्रम िजारमा थवपने र्वुािाई रोजगारमूिक र व्र्वसावर्क म्शक्षा तालिम उपिधि गराई 

रोजगारी प्रदान गनुय 
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२. र्वुा प्रलतभा-पिार्न रोक्टन ु

३. र्वुाहरूमा सकारात्मक सोचको वृवर्द् गरी श्रम र संस्कृलतप्रलत सबमान गने वातावरणको लसजयना गनुय 
४.  र्वुाहरूमा स्वरं्सेवी भावनाको जागतृ गनुय, सामाम्जक र आलथयक सेवाहरूमा र्वुाको पहुँच वृवर्द् गनुय 
५. उपर्िु खेि पूवायिार-आिारशीिा लनमायण गनुय 
६. पर्ायप्त खेिकुद प्रम्शक्षक-प्रम्शक्षणिाट प्रलतस्पिी खेिाडी तथा खेि संस्कृलतको ववकास गनुय  

अवसर 

१. संवविानमै र्वुा ववकास सबिन्िी व्र्वस्था 
२.  राविर् र्वुा पररर्द्को गठन र पररचािन 

३.  देशमा ववकास आर्ोजना, उद्योग सञ्चािन गनय प्रशस्त र्वुा शम्ि र श्रम देशमा उपिधि  

४. संवविानिे नै खेिकुदिाई राविर् एकता सदुृि गने र अन्तरायविर् के्षरमा सबमान अलभवृवर्द् गने 
माध्र्मको रूपमा लिन ु

५. स्थानीर् स्तरमा ववलभन्न क्टििहरूद्वारा खेिकुद पूवायिार ववकास र प्रलतर्ोलगता आर्ोजनामा र्ोगदान 
रहन ु

६. ववद्यािर् तहको पाठ्यक्रममा खेिकुदिाई अलभन्न अिका रूपमा लिइन ु। 

५.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

“र्वुा जनशम्ि र खेिकुदको ववकास  पालिकाको समवृर्द्को आिार”   

िक्ष्र् 

र्वुा जनशम्ििाई पालिकाको सामाम्जक-आलथयक ववकास तथा खेिकुदमा मूिप्रवाहीकरण गने 

उद्दशे्र् 

1. र्वुाहरूिाई उद्यमशीि, स्वरोजगार र स्वाविबिी िनाउदै ववकासमा र्वुाको सहभालगता ववृर्द् गनुय। 

2. खेिकुद पूवायिारको ववकास गदै र्वुा खेिाडीिाई उच्च प्रलतस्पिी र व्र्वसावर्क िनाउन ु। 

 

५.५ रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 25: र्वुा तथा खेिकुदका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: र्वुाहरूिाई उद्यमशीि, स्वरोजगार र स्वाविबिी वनाउदै ववकासमा र्वुाको सहभालगता ववृर्द् गनुय ।  

1.१: ववकासमा र्वुा सहभालगता 
ििाउने। 

 

१. ववकास लनमायणमा र्वुाहरूिाई पररचािन गनय र्वुा स्वरं्सेवा कार्यक्रम 
सञ्चािन गररनेछ ।  

२. पालिकाका नीलत-कार्यक्रम लनमायण तथा अनगुमन-मूल्र्ाङ्कनमा र्वुा 
सहभालगता वृवर्द् गररनेछ ।  
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1.2: र्वुािाई उद्यमशीि, व्र्वसार्ी र 
आत्मलनभयर िनाउन ववत्तीर् स्रोत 
सािनको पहुँचमा वृवर्द् गने ।   

१. रोजगार तथा स्वरोजगार लसजयनाका िालग सावयजलनक, लनजी, 
साझेदारीका ववत्तीर् संस्थाहरू माफय त ् सहलुिर्त व्र्ाजदरमा ऋण 
उपिधि गराइनेछ ।  

1.3: र्वुा केम्न्द्रत प्राववलिक तथा 
व्र्वसावर्क म्शक्षा र सीप ववकासका 
अवसरहरू ववस्तार गरी उद्यमशीि 
िनाउने।  

 

१. र्वुामा उद्यमशीिता ववकासका िालग स्वदेश तथा ववदेशको िजारको 
माग अनरुूप व्र्वसावर्क तथा प्राववलिक तालिम उपिव्ि गराइनेछ। 

२. वैदेम्शक अध्र्र्न तथा रोजगारीिाट आजयन भएका पूँजी, ज्ञान,  सीप, 

प्रववलि र अनभुविाई स्वदेशमा न ैउत्पादनमूिक क्षेरमा िगाउन 
प्रोत्साहन गदै र्वुा स्वरोजगार कार्यक्रममा जोड ठदइनेछ। 

३. परबपरागत पेशा र व्र्वसार्को जगेनाय, आिलुनकीकरण, र 
व्र्वसार्ीकरण गनय र्वुाहरूिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

1.4: र्वुामा सकारात्मक सोच, 

लसजयनशीिता र नेततृ्व क्षमताको ववकास 
गने । 

१. लसजयनात्मक अन्वेर्ण र नवप्रवतयन कार्य गरी रािको गौरव विाउन 
र्ोगदान ठदन र्वुाहरूिाई प्रोत्सावहत गररनेछ । 

२. ववकास वा खेिकुद सबिन्िी ववलभन्न क्टिवहरूको स्थापना तथा 
प्रभावकारी सञ्चािन माफय त ्र्वुाहरूको नेततृ्व र व्र्म्ित्वको ववकास  
गदै पररवार र समाजप्रलत म्जबमेवारी गराइनेछ । 

३. र्वुाहरूिाई िाग ु पदाथय दवु्र्यसन तथा लनर्न्रण सबिन्िी चेतना 
मिुक कार्यक्रम तर्ारी तथा सञ्चािनमा सहभागी गराइनेछ ।  

४. वातावरण संरक्षण र ठदगो ववकासमा र्वुा सहभालगतािाई प्राथलमकता 
ठदइनेछ । 

५. ववज्ञान तथा सूचना प्रववलिमा र्वुाको पहुँचका िालग प्रत्रे्क वाडयमा 
सूचना प्रववलि सबपन्न र्वुा सूचना केन्द्रको स्थापना गररनेछ। 

उद्दशे्र् २: खेिकुद पूवायिारको ववकास गदै र्वुा खेिाडीिाई उच्च प्रलतस्पिी र व्र्वसावर्क िनाउन ु। 

2.१: खेिकुदको सममु्चत ववकासका 
िालग आवश्र्क पूवायिारको लनमायण गने 
। 

 

१. पालिकामा एउटा न्र्नुतम सवुविा सबपन्न वहउुद्देश्र्ीर् खेिकुद 
रिशािा लनमायणका िालग सबभाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ ।   

२. सावयजलनक लनजी साझेदारीमा खेिकुद पूवायिार लनमायण र सदुृि 
गररनेछ । 

३. प्रत्रे्क वाडयमा कभडयहि तथा आवस्र्क खेि सामग्रीको व्र्वस्था 
गररनेछ।  

४. खेिकुद प्रम्शक्षक-प्रम्शक्षण माफय त ् प्रलतस्पिी खेिाडी तथा खेि 
संस्कृलतको ववकास गररनेछ।   

2.2: खेि सबिर्द् राविर् र अन्तरायविर् 
संघ संस्थाहरूसँग समन्वर् र सहकार्य 
गरी खेिकुद ववकास गने ।  

१. खेिकुद ववकासका िालग सरोकारवािा राविर् तथा अन्तरायविर् संघ 
संस्थासँग सहर्ोग र सहकार्य गररनेछ ।  

२. खेिकुद पूवायिारको ववकास र खेि क्षेरको उत्थानका िालग ववज्ञता 
हाँलसि गरेका ववदेशी खेिाडीसँग ज्ञान र सीपको आदानप्रदान गनय 
आवश्र्क समझदारीको व्र्वस्था लमिाइनेछ। 
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2.3: र्ोग तथा ध्र्ानका साथै 
मनोरञ्जनात्मक, परबपरागत तथा 
संस्कृलतजन्र् खेिकुद ववकास गने ।  

 

१. र्ोग तथा ध्र्ान माफय त ्र्वुाहरूमा सकारात्मक ववकासका िालग र्ोग 
तथा ध्र्ानका प्रम्शक्षक तर्ार गररने छ । 

२. प्रत्रे्क वाडयमा र्ोग तथा ध्र्ान प्रम्शक्षण केन्द्र स्थापना तथा 
ससुञ्चािन गररनेछ ।   

३. मनोरञ्जनात्मक तथा संस्कृलतजन्र् खेििाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

४. िोपोन्मखु रैथाने (Indigenous) खेि उत्थान तथा ववकासका िालग 
आवश्र्क व्र्वस्था गररनेछ । 

2.4: प्रलतभावान खेिाडीको पवहचान, 

क्षमता ववकास र प्रोत्साहन गने । 

 

१. स्थानीर् स्तरदेम्ख प्रलतर्ोलगता सञ्चािन गदै प्रलतभावान खेिाडीको 
पवहचान, ववकास तथा प्रोत्साहन प्रदान गररनेछ ।  

२. राि र प्रदेशको गौरव राख्न सफि खेिाडीहरूिाई सबमान एवम ्
परुस्कार ठदइनेछ । 

३. ववद्यािर् तथा पालिका तहमा खेिकुद पूवायिारको ववकास गरी 
खेिकुद प्रलतर्ोलगता सञ्चािन गररनेछ । 

४.  राविर् चाडपवयको अवसरमा पालिका स्तरीर् प्रलतर्ोलगतात्मक 
खेिकुद आर्ोजना गररनेछ।   

५.६ प्रमखु कार्यक्रम 

र्वुा 
1. र्वुाहरूकािालग प्राववलिक तथा व्र्वसावर्क तालिम र उद्यमशीिताको ववकास  

2. र्वुा रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना र सञ्चािन 

3. क्टिवहरूको स्थापना र ससुञ्चािन  

4. वैदेम्शक रोजगारीिाट फकेका  र्वुाका िालग स्वरोजगार  कार्यक्रम 

खेिकुद 

1. प्रत्र्ेक वाडयमा खेिमैदान लनमायण तथा स्तरिवृर्द्  

2. राविर् चाडपवयको अवसरमा पालिका स्तरीर् प्रलतर्ोलगतात्मक खेिकुद आर्ोजना  

3. अन्तर ववद्यािर् खेिकुद प्रलतर्ोलगता 
4. कवडयहि लनमायण (जस्परु) 
5. र्ोग तथा ध्र्ानकेन्द्रको स्थापना र ससुञ्चािन 

 

५.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

र्वुाहरूिाई उद्यमशीि, स्वरोजगार र स्वाविबिी िनाउदै ववकासमा र्वुाको सहभालगता ववृर्द् भएको  तथा 
खेिकुद पूवायिारको ववकासिाट र्वुा खेिाडीिाई उच्च प्रलतस्पिी र व्र्वसावर्क िनाइएको हनुेछ ।  
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खण्ड छः अपािता भएका व्र्म्िहरू 
६.१ पररचर् 

नेपािको कुि जनसङ्ख्र्ा मध्र् े १.९४ प्रलतशत अपािता भएका व्र्म्िहरू रहेका छन ्। संवविानिे 
आलथयक समानता,  समवृर्द् र सामाम्जक न्र्ार् सलुनम्श्चत गनय समानपुालतक समावेशी र सहभालगतामूिक 
लसर्द्ान्तका आिारमा समतामूिक समाजको लनमायण गने राज्र्को संकल्प िताएको छ ।अपािता भएका 
व्र्म्िहरूको अलिकारसवहतको सबमानजनक जीवनर्ापनिाई काननुिे संरक्षण र प्रवर्द्यन गरेको छ । ठदगो 
ववकास िक्ष्र्िे अपािमैरी ववद्यािर् िगार्त सरुम्क्षत, समावेशी र पहुँचर्ोग्र् सावयजलनक खलु्िा ठाँउहरूको 
ववर्र् समावेश गरेको छ । नेपाििे अपािता भएका व्र्म्िहरूको अलिकार सबिन्िी महासम्न्ि, २००६, 

एलसर्ा तथा प्रशान्त क्षेरको क्षेरीर् रणनीलत इन्चोन रणनीलत (२०१३–२०२२) र ठदगो ववकासका िक्ष्र्हरू 
(२०१६–२०३०) िगार्त अन्तरायविर् प्रलतिर्द्ताहरूको कार्ायन्वर्न गदै आएको छ । ववश्वव्र्ापी 
मान्र्तानसुारको समदुार्मा आिाररत पनुस्थायपना कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा रहेको छ । त्र्सैगरी, 
अपाितासबिन्िी राविर् नीलत तथा कार्यर्ोजनाका आिारमा अपािता भएका व्र्म्िहरूिाई ववकासको 
मूििारमा ल्र्ाउनका िालग समावशेी र समन्र्ावर्क पहुँच तथा सहभालगतामा जोड ठदइएको छ । 

६.२ प्रमखु समस्र्ा 

अपािता भएका व्र्म्िको िालग रोजगारी, सामाम्जक सहभालगता र आर् आजयनका अवसरहरूमा समान पहुँच 
नहनु ुर ववलभन्न अवरोि, ववभेद र असमान व्र्वहारको अवस्था ववद्यमान हनु,ु भौलतक संरचनाहरू अपािमैरी 
नहनु,ु सूचना तथा सञ्चार र प्रववलि अपािता भएका व्र्म्िहरूको िालग पहुँचर्िु हनु नसक्टन,ु लनर्लमत स्वास््र् 
सेवा, परामशय सेवा, लनजहरूिे प्रर्ोग गने सहार्क सामग्री र पनुस्थायपना सेवा उपिधि नहनु ुजस्ता समस्र्ा 
अपािताका के्षरमा देम्खने समस्र्ाहरू हनु ्। त्र्सैगरी नदेम्खने अपािताको पवहचान र सही सबिोिन नहनु,ु 

अपाितामैरी  शैम्क्षक पूवायिारका अभावमा वािवालिका ववद्यािर्को पहुँचिाट टािा हनु,ु आवासीर् म्शक्षाको 
कमी हनु,ु अपािता भएका व्र्म्िहरूिाई पररवार तथा समाजिे हेने दृविकोण सकारात्मक हनु नसक्टन,ु 

अपािता भएका व्र्म्िहरूिाई सामाम्जक-आलथयक सशिीकरण गदै समदुार्मा पनुस्थायपना गने कार्यक्रमको 
कमी आठद र्स अपािताका के्षरमा देम्खएका प्रमखु समस्र्ाहरू हनु।् 

६.३ चनुौती र अवसर  

चनुौती 
1. अपािता भएका व्र्म्िहरूको अलिकार तथा स्रोत-सािनको व्र्वस्थापन गने 

2. अपािता भएका व्र्म्िहरूको अलिकार सबिन्िी ऐनिे लनदेम्शत गरेको संरचनाको लनमायण, सेवा 
सवुविाको कार्ायन्वर्न गने  

3. अपािता भएका व्र्म्िहरूको िालग आवश्र्कता अनसुार सेवा सवुविा तथा उपकरणको उपिधिता  
4. दरुदराजमा रहेका अपािता भएका व्र्म्िहरूिाट उत्पाठदत वस्तकुो वजारीकरण गने 

5. सिै भौलतक संरचनाहरू अपािमैरी लनमायण गने 

6. अलत-आवस्र्क व्र्म्िहरूको िालग सहर्ोगी व्र्म्ि, म्शक्षा, स्वास््र्, तालिम र रोजगारी। 
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अवसर 

१. अपािता भएका व्र्म्िहरूको सामाम्जक सरुक्षाको व्र्वस्था संवविान तथा ऐनद्वारा सलुनम्श्चत गररन ु
तथा  अपािता भएका व्र्म्िहरू स्वरं् वक्रर्ाशीि भई संगठठत हनु ु 

3. अपािता भएका व्र्म्िकािालग आिारभतू सेवा, स्रोत र प्रववलिमा सहज पहुँचको वृवर्द् गदै आलथयक 
तथा सामाम्जक सशिीकरण माफय त ्जीवनर्ापनमा सहजता तथा आत्मसबमान प्रदान गनुय 

4. समावशेी म्शक्षा नीलत िाग ुहनु ु 

5. अन्तरायविर् महासम्न्ि, ठदगो ववकासको िक्ष्र्मा अपािता भएका व्र्म्िहरू प्राथलमकतामा पनुय, 
6. अपािता भएका व्र्म्िहरू स्वरं् वक्रर्ाशीि भई संगठठत हनु ु। 

 

६.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

“अपाितामैरी पालिका”   

िक्ष्र् 

अपािता भएका व्र्म्ििाई सामाम्जक-आलथयक ववकासमा मूिप्रवाहीकरण गने 

उद्दशे्र् 

१. अपािता भएका व्र्म्िकािालग आिारभतू सेवा, स्रोत र प्रववलिमा सहज पहुँचको ववृर्द् गदै आलथयक 
तथा सामाम्जक सशिीकरण माफय त ्जीवनर्ाँपनमा सहजता तथा आत्मसबमान प्रदान गनुय । 

६.५ रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 26: अपािता भएका व्र्म्िहरूका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: अपािता भएका व्र्म्िकािालग आिारभतू सेवा, स्रोत र प्रववलिमा सहज पहुँचको ववृर्द् गदै आलथयक तथा 
सामाम्जक सशिीकरण माफय त ्जीवन र्ापनमा सहजता तथा आत्मसबमान प्रदान गनुय ।   

4.1: अपािमैरी भौलतक संरचना लनमायण 
तथा सिुार गरी सावयजलनक सेवामा पहुँच 
ििाउने । 

 

१. भौलतक संरचना,पूवायिार तथा र्ातार्ातका सािनहरू अपािमैरी िनाई 
सहज हनुे वातावरण लनमायण गररनेछ ।  

२. म्शक्षण लसकाइ पर्द्लत अपािमैरी िनाई गणुस्तरीर् म्शक्षामा सिै 
अपािता भएका िाििालिकाहरूको पहुँच वृवर्द् गररनेछ । 

३. अपािता भएका व्र्म्िहरूिाई सरकारी र लनजी क्षेरमा रोजगारीको 
अवसर वृवर्द् गररनेछ । 

4.2: अपाि व्र्म्िहरूप्रलत गररने   
वहंसाको न्रू्नीकरण गने । 
 

१. अपाि व्र्म्िहरूप्रलत गररने ववभेद र वहंसा लनराकरण गने कार्यक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

२. अपािता भएका व्र्म्िको सहभालगतामा  िवृर्द्का िालग  आवस्र्क 
नीलत तथा कार्यक्रम कार्ायन्वर्न गररनेछ । 
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६.६ प्रमखु कार्यक्रम 

1. हेल्प डेक्टस स्थापना 
2. अपािता मैरी संरचना लनमायण सचेतना  

3. अपािता मैरी संरचना लनमायण 

4. अपािता भएका व्र्म्िहरूका िालग क्षमता अनसुारको सीप ववकास तालिम तथा रोजगारी 
प्रारबभ  । 

 

६.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

अपािता भएका व्र्म्िकािालग आिारभतू सेवा, स्रोत र प्रववलिमा सहज पहुँचको वृवर्द् गदै आलथयक तथा 
सामाम्जक सशिीकरण माफय त ्जीवनर्ापनमा सहजता तथा आत्मसबमान प्राप्त भएको हनुेछ 
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खण्ड सातः खानेपानी तथा सरसफाइ 

७.१ पषृ्ठभलूम 

खानेपानी र सरसफाइ आम नागररकका आिारभतू आवश्र्कता हनु,् जनु मानव स्वास््र्सँग प्रत्र्क्ष 
जोलडएका छन ्। नेपािको संवविानिे प्रत्र्के नागररकको स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको 
सलुनम्श्चतता गरेको छ ।वातावरण र ववकास िीच समचु्च सन्तिुनकािालग आवश्र्क कानूनी व्र्वस्था गनय 
सक्टने संवैिालनक प्राविान समेत देम्खन्छ । र्सैगरी नेपाि जनस्वास््र् ऐन २०७५ मा प्रदूर्ण रोक्टन संघीर् 
सरकार,  प्रदेश सरकार र स्थानीर् सरकारिे आवश्र्क लनर्माविी िनाउन सक्टने र िाग ुगनय सक्टन ेव्र्वस्था 
गरेको छ । स्वस्थ नागररक उत्पादन गरी समग्र आलथयक सामाम्जक ववकासको आिारशीिा तर्ार गनय 
गणुस्तरीर् खानेपानी र सरसफाइको सवुविाको व्र्वस्था गनुय पालिकाको दावर्त्व रहेको हुँदा खानेपानी तथा 
सरसफाइिाई पलन उच्च प्राथलमकतामा राम्खएको छ ।  

७.२ प्रमखु समस्र्ा 
 सरसफाइ तथा स्वच्छ खानेपानीको के्षरमा गररि, वपछलडएको र उच्च जोम्खमर्िु वगय सरसफाइको 
प्रभाविाट िावहर हनु,ु वातावरणीर् प्रभाव, जिवार् ु पररवतयन र अव्र्वम्स्थत िस्ती ववकासका कारण 
खानेपानीका स्रोतहरू सकु्टदै जान ु र स्रोत प्रदूवर्त हनु,ु फोहरमैिा व्र्वस्थापन, प्रशोिन र िि लनकासको 
कामहरू र्ोजनािर्द् रुपिे अगालड ििाउन नसक्टन ुआठद र्स के्षरका प्रमखु समस्र्ाहरू हनु ्। 

७.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती  

1. उच्च पहाडी भभूागमा पानीको स्रोत पवहचान गरी खानपेानी सवुविा ववस्तार गनुय,  
2. पूणय सरसफाइ र व्र्वम्स्थत िि लनकासको प्रिन्ि गनुय, 
3. खानेपानी तथा सरसफाइको ठदगो व्र्वस्थापनकािालग वैकम्ल्पक ववत्तीर् स्रोतको व्र्वस्थापन गनुय  

4. र्ोजना, ममयत सबभार तथा ठदगो व्र्वस्थापनको िालग उपभोिाहरूको दक्षता अलभववृर्द् गनुय । 

अवसर 

1. आिारभतू खानेपानी तथा सरसफाइ के्षर तीनै तहका सरकारको उच्च प्राथलमकतामा पनुय,  
2. आर्ोजनाको छनौट, सञ्चािन र व्र्वस्थापनमा उपभोिा तथा समदुार्को थप चासो हुँदै जान,ु  

3. िस्ती नम्जकै पानीका स्रोतहरू (नदी, खोिानािा र मूि) को उपिधिता प्रचरु मारामा रहन,ु  

4. लिम्फ्टङ प्रणािीिाट खानेपानी सवुविा परु् र्ाउन सवकने प्रववलिको ववकास हनु,ु  

5. नदी तथा जिािार के्षरको ठदगो व्र्वस्थापनमा समदुार्को चासो िढ्दै जान,ु  

७.४ दीघयकािीन सोच,  िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"गाउँपालिकािासीको राम्रो स्वास््र् र स्वच्छताकोिालग गणुस्तरीर् खानेपानी र सरसफाइ" 

िक्ष्र् 

गाउँपालिका क्षेरमा सवयसिुभ र गणुस्तरीर् खानेपानी तथा सरसफाइ सेवा ववस्तार गने । 

उद्दशे्र् 

१. आिारभतू खानेपानीको पहुँच ववस्तार गनुय । 
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२. गणुस्तरीर् खानेपानी सवुविाको पहुँचमा िवृर्द् गनुय ।  

३. प्रत्र्ेक घरमा व्र्वम्स्थत शौचािर् तथा घरेि ुफोहरमैिाको व्र्स्थापन गनुय । 

७.५ रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 27: खानेपानी तथा सरसफाइका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् 1: आिारभतू खानेपानीको पहुँच ववस्तार गनुय । 
1.१: पहुँच नभएका िस्तीहरूमा 
खानेपानीको सेवा ववस्तार गनय  
खानेपानीका स्रोतहरूको पवहचान गने 

१. ववद्यमान तथा वैकम्ल्पक खानेपानीका स्रोतहरूको प्राववलिक टोिीिाट 
मूल्र्ाङ्कन गराइनेछ । 

२. खानेपानीका स्रोतहरूको संरक्षण गररनेछ। 

३. “एकघर एक िारा” कार्यक्रम िाग ुगररनेछ ।  
४. आिारभतू खानेपानीको पहुँच िवृर्द्कोिालग ठाउँ ठाउँमा पानी 

ट्यांकीको सबभ्र्ाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ । 

५. नर्ाँ संरचनाकोिालग आवश्र्क जग्गाको व्र्वस्था गने लमिाइनेछ । 
उद्दशे्र् 2: गणुस्तरीर् खानेपानी सवुविाको पहुँचमा िवृर्द् गनुय । 
२.1: आिारभतू खानेपानीको गणुस्तर 
ििाउन आवश्र्क संरचनाहरू तर्ार 
गने । 

१. ववद्यमान खानेपानीका संरचनाको क्षमता मूल्र्ाङ्कन गररनेछ । 

२. आवश्र्कता अनसुार पानी शरु्द्ीकरण प्रवक्रर्ाकोिालग संरचना लनमायण 
गररनेछ । 

३. सामूवहक कोर्को लनमायण गरी उपभोिाको िागत सहभालगता 
सलुनम्स्चत गररनेछ । 

४. लनजी वा अन्र् क्षेरसँग साझेदारीको प्रर्ास गररनेछ ।  

५. व्र्वम्स्थत खानेपानीको रेखदेख र सञ्चािनकोिालग जनशम्िको 
व्र्वस्था गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: प्रत्र्के घरमा व्र्वम्स्थत शौचािर् तथा घरेि ुफोहरमैिाको व्र्स्थापन गनुय । 
३.१: प्रत्रे्क घरपररवारमा आिारभतू 
शौचािर् तथा सरसफाइको व्र्वस्था 
गने । 

१. लनमायण भएका शौचािर्हरूको सममु्चत प्रर्ोगिारे अनगुमन गररनेछ। 

२. घरिाट लनम्स्कने अन्र् फोहर व्र्वस्थापन गनय घर पररवारिाई 
आवश्र्क प्रम्शक्षणको व्र्वस्था गररनेछ । 

३. हरेक घरिाट लनम्स्कने कुवहने प्रकृलतका फोहरमैिािाट कबपोस्ट मि 
िनाउन प्रत्रे्क पररवारिाई प्रेररत गररनेछ । 

४. घरिाट लनम्स्कने पानीिाई सङ्किन गरी करेसािारीमा उपर्ोग गनय 
प्रोत्सावहत गररनेछ ।  

५. समदुार्का केही सावयजलनक ठाउँहरूमा अपािमैरी,  िािमैरी 
शौचािर्को लनमायण गररनेछ । 

६. सरसफाइ सबिन्िी जनचेतनामिुक कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

७.६  प्रमखु कार्यक्रम  
1. खानेपानीका स्रोतहरूको संरक्षण र व्र्वस्थापन 

2. एक घर एक िारा कार्यक्रम 

3. खानेपानी उपभोिा संस्था क्षामता ववकास तथा कमयचारीहरूको व्र्वस्थापन 

4. खानेपानी र्ोजनाहरूको ममयत सबभार 
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5. लिफ्टप्रणािीिाट खानेपानीको व्र्वस्था 
6. सरसफाइ 

7. टोि स्तरीर् सरसफाइका िालग टोि सिुार सलमलतहरू गठन एवम ् पररचािन 

8. सावयजलनक सौचािर् लनमायण 

9. पणुय आलनिानी पररवतयन सबवम्न्ि सरसफाइ चेतनामिुक कार्यक्रम 

10. ववद्यािर् स्तरमा सरसफाइ सबिम्न्ि सचेतना कार्यक्रम 

 

७.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

 गाउँपालिकामा आिारभतू खानेपानीको पहुँच ववस्तार भएको हनुेछ । साथै गणुस्तरीर् खानेपानी 
सवुविाको पहुँचमा िवृर्द् भएको हनुेछ। प्रत्र्के घरमा व्र्वम्स्थत शौचािर् तथा घरेि ुफोहरमैिाको व्र्स्थापन 
भएको हनुेछ ।  
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खण्ड आठः सामाम्जक सरुक्षा तथा संरक्षण 
८.१ पषृ्ठभलूम 

समावशेी  तथा ठदगो ववकासका िालग गररिी न्रू्नीकरण र मानव सरुक्षाको महत्त्वपूणय सािनको 
रूपमा रहेको नागररकको सामाम्जक सरुक्षा तथा संरक्षणको हकिाई संवविानिे नै सलुनम्श्चत गरेको छ। 
राज्र्िे आलथयक तथा सामाम्जक रूपिे ववपन्न, अशि र असहार् अवस्थामा रहेका ववपन्न एकि मवहिा, 
अपािता भएका व्र्म्ि, िाििालिका, ज्र्ेष्ठ नागररक, आफ्नो हेरचाह आफै गनय नसक्टने तथा िोपोन्मखु 
जातीका नागररक, दलित आठदिाई िम्क्षत गरी स्वास््र् उपचार सेवा, स्वास््र् लिमा, ठदवा खाजा, छारवृम्त्त, 

लनवायहमखुी भत्ता िगार्त ववशेर् व्र्वस्थासवहत संरक्षणको व्र्वस्था गदै आएको अवस्था छ ।संघीर् 
सरकारमा जस्तै पालिकामा पलन  ववद्यमान सामाम्जक सरुक्षा तथा संरक्षण प्रणािीिाई अझ सदुृि, ववत्तीर् 
रूपिे ठदगो तथा प्रभावकारी वनाउन लनकै आवश्र्क भएको छ । 

८.२ प्रमखु समस्र्ा 
 संघ, प्रदेश तथा स्थानीर् तहमा सामाम्जक सरुक्षा तथा संरक्षणका कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा जवटितािे 
कार्यक्रमहरू एकीकृत रूपमा सञ्चािन हनु नसक्टन,ु सामाम्जक सरुक्षा तथा संरक्षण सबिन्िी खण्डीकृत त्र्ाङ्क 
नहनु ुर्स क्षेरका केही समस्र्ाहरू हनु ्। 

८.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. सामाम्जक सरुक्षा तथा संरक्षण सेवाको एकीकृत ्सूचना प्रणािीिाई कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन,ु एकीकृत ्

त्र्ाङ्कको व्र्वस्थापन गनुय 
२. सामाम्जक सरुक्षाको दार्रामा क्रमशः वृवर्द् 

३. स्रोतको ठदगोपना र न्र्ार्पूणय ववतरण 

अवसर 

१. सामाम्जक सरुक्षा तथा संरक्षणको ववर्र् लतनै तहका सरकारिे कार्ायन्वर्न गने अलिकार के्षरमा 
पनुय 

२.  नेपाि सरकारिे र्ोगदानमा आिाररत सामाम्जक सरुक्षा र्ोजना कार्यक्रम िागू गनुय 
३. सामाम्जक सरुक्षा कोर् ऐन िागू हनु ु

८.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

“ठदगो तथा व्र्वम्स्थत समावशेी सामाम्जक सरुक्षा र संरक्षण प्रणािी” 
िक्ष्र् 

समावशेी सामाम्जक सरुक्षा र संरक्षण प्रणािी माफय त ्कल्र्ाणकारी पालिकाको रूपमा स्थावपत गने । 

उद्दशे्र् 

१. सामाम्जक सरुक्षाका कार्यक्रमहरूमा समाजका िम्क्षत वगयको पहुँच सलुनम्श्चत गदै सरुम्क्षत र 
सबमानजनक जीवनर्ापनका िालग सेवा सवुविाहरूको ववस्तार गनुय । 

८.५ रणनीलत र कार्यनीलत 
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तालिका 28: सामाम्जक सरुक्षा र संरक्षणाका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: सामाम्जक सरुक्षाका कार्यक्रमहरूमा समाजका िम्क्षत  वगयको पहुँच सलुनम्श्चत गदै सरुम्क्षत र 
सबमानजनक जीवनर्ापनका िालग सेवा सवुविाहरूको ववस्तार गनुय । 

१.१:  िम्क्षत वगयको पवहचान गरी सदुृि 
सामाम्जक सरुक्षा प्रणािीको ववकास गने 
।  

  

 

१. सामाम्जक सरुक्षा सबिन्िी आवस्र्क काननुी दस्तावेज तर्ार 
गररनेछ।  

२. िम्क्षत  वगयका व्र्म्िहरूिाई उपिधि गराइने सामाम्जक सरुक्षा 
भत्ताका कोर्को व्र्वस्था गररनेछ । 

३. व्र्वम्स्थत सामाम्जक सरुक्षा सूचना प्रणािी माफय त ् िम्क्षत वगयको 
पवहचान गरी आवस्र्क भएमा थप एकीकृत र्ोजना तर्ार गरी 
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

४. पररत्र्ि, वहंसा पीलडत, शारीररक रूपिे अशि, अपािता भएका तथा 
ववशेर् जोम्खममा रहेका ववपन् न वगयका नागररकहरूका िालग ववशेर् 
कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ र आफू एक्टिो नभएको पालिका साथमा 
रहेको अनभुलूत प्रदान गररनेछ ।  

५. िम्क्षत वगय प्रलत संवेदनशीि िनाई जनचेतनामूिक कार्यक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । 

१.२: सरुम्क्षत, मर्ायठदत र सभ्र् समाज 
लनमायण गने ।  

 

१. सामाम्जक ववकृलत,  कुरीलत, जातीर् छुवाछुत तथा भेदभाव लनर्न्रण 
िगार्तका ववलभन्न नकारात्मक गलतववलिहरू न्रू्नीकरणकािालग 
आवश्र्क कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

२. अपाि र िैविक मैरी संरचना लनमायण गररनेछ । 

३. मर्ायठदत जीवनिारे सचेतनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

८.६ प्रमखु कार्यक्रम 

1. सामाम्जक सरुक्षा कोर्को व्र्वस्थापन  

2. सामाम्जक सरुक्षा सबिन्िी जनचेतना 
3. सामाम्जक सरुक्षा सूचना प्रणािी अद्यावलिक गने ।  

4. ववपन्न तथा िम्क्षत वगयकािालग नेततृ्व  तथा उद्यमम्शिता ववकास कार्यक्रम  

८.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

 सामाम्जक सरुक्षाका कार्यक्रमहरूमा समाजका िम्क्षत वगयको पहुँचमा िवृर्द् भई सरुम्क्षत र 
सबमानजनक जीवनर्ापनका िालग सेवा सवुविाहरूको ववस्तार भएको हनुेछ ।  
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खण्ड नौः संस्कृलत , सासँ्कृलतक, िालमयक सबपदा संरक्षण तथा प्रवर्द्यन 
९.१ पषृ्ठभलूम 

संवविानिे िालमयक स्वतन्रताको हक, भार्ा तथा संस्कृलतको हकिाई मौलिक हकको रूपमा स्थावपत 
गदै प्रत्र्ेक व्र्म्ि र समदुार्िाई आफ्नो भार्ा प्रर्ोग गने, आफ्नो समदार्को सांस्कृलतक जीवनमा सहभागी 
हनु पाउन े र नेपािमा िसोिास गने प्रत्र्के नेपािी समदार्िाई आफ्नो भार्ा, लिवप, संस्कृलत, सांस्कृलतक 
सभ्र्ता र सबपदाको सबवर्द्यन र संरक्षण गने हक प्रदान गरेको छ । सामाम्जक ससुबिन्िमा आिाररत 
समाजको लनमायण, ऐलतहालसक, परुाताम्त्वक तथा सांस्कृलतक सबपदाको संरक्षण र सबवर्द्यन, सामाम्जक, सांस्कृलतक 
तथा सेवामूिक कार्यमा स्थानीर् जनसहभालगता, किा, सावहत्र् र सवितको ववकास, समाजमा ववद्यमान ववभेद, 

असमानता, शार्ण र अन्र्ार्को अन्त्र्, भार्ा, लिवप, संस्कृलत, सावहत्र्, किा, चिम्चर र सबपदाको संरक्षण र 
ववकास र िहभुावर्क नीलत अविबिन गने कुरा राज्र्का नीलतका रूपमा अिीकार गररएको छ। त्र्सैगरी 
स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ अनसुार, भार्ा, संस्कृलत र िलितकिाको संरक्षण र ववकास सबिन्िी 
स्थानीर्स्तरको नीलत, काननु, मापदण्ड, र्ोजना, कार्ायन्वर्न, अनगमुन र लनर्मन,परुातत्व, प्राचीन स्मारक तथा 
संग्रहािर्को संरक्षण, सबभार, प्रवर्द्यन र ववकास, परबपरागत जारा तथा पवयको सञ्चािन र व्र्वस्थापन,  प्रचलित 
काननु लिरुर्द्का कुरीलत तथा कुसंस्कार लिरुर्द् सामाम्जक पररचािन सबिन्िी कार्य, भार्ा, संस्कृलत र 
िलितकिाको संरक्षण र ववकास सबिन्िी अन्र् कार्यिाई स्थानीर् सरकारको कार्यक्षेरका रूपमा उल्िेख 
गरेको छ । त्र्सैिे र्हाँका ववलभन्न जात जालत, भार्ाभार्ीको मौलिक एवम ्परबपरागत संस्कृलतको जगेनायका 
साथै भावी पसु्तािाई समर्ानकूुि हस्तान्तरण गनुय आवश्र्क छ भने परुाताम्त्वक र ऐलतहालसक सबपदाको 
संरक्षण र संिद्र्िन गनय पलन उम्त्तकै जरुरी छ । साथै र्सिाट िालमयक पर्यटन  प्रिर्द्यन गदै आलथयक उत्थान 
पलन गनय सवकन्छ । 

माण्डवी गा.पा.मा मगर जालतको िाहलु्र्ता (४०.३२%) रहेको छ भन े त्र्स पलछ क्षरेी 
(२९.७८%), कामी (११.५०%), ब्राह्मण (५.७१%) र दमाई (३.०३%) रहेका छन ्। भार्ागत रूपमा 
नेपािी भार्ाको वचयश्व (९९.६९%) रहेको र्स माण्डवी गाउँपालिकामा नेपािी िाहेक मगर ,थारु, नवेारी 
आठद भार्ा पलन वोलिन्छन ्(पालिका प्रोफाइि, २०७४)। परबपरागत संस्कृलतमा आिाररत असारे गीत, 
तीज गीत, झ्र्ाउरे भाका र दोहोरी गीत आठद र्स गाउँपालिकामा सवायलिक िोकवप्रर् छन।् र्हाँका मु् र् 
चाडपवयहहरूमा िैशाखी पूम्णयमा, असार १५ मा दही म्चउरा, िैशाख संक्राम्न्त, जठेानी पूम्णयमा, भदौरे औसँी, 
साउने संक्राम्न्त, नागपञ्चमी, ऋवर्तपयणी पूम्णयमा, िडा दशैँ, सरार्ा, लतहार, देउिी, काम्त्र्तक पूम्णयमा, माघे 
संक्राम्न्त, फाग ुपूम्णयमा (होिी), रामनवमी, ठूिो एकादशी रजिारा मेिा, खैरा, फूििारीको मेिा, गरुुिको 
घाँटु नाच हनु ्।  भाइवटकाको अको ठदन ततृीर्ादेम्ख पञ्चमीसबम सरार्ा उल्िासजनक रुपमा मनाइन्छ 
जसमा िट्ठी र तरवारको रोमाञ्चक खेि देखाइन्छ । लिजिुीकोट जारा, मसानपाटी (साररवांग) को काम्त्तके 
जारा र मरन्ठानाको ठूिालसम मेिा पलन उम्त्तकै हर्ोल्िासका साथ मनाइन्छ ।नतृ्र्हरूको सन्दभयमा परुसुंगे 
मारुनी नाच, माडीखोिा नाच र र्हाँका अन्र् िोक नाचहरूको आफ्नै पवहचान र इलतहास छ जसिे 
पर्यटकिाई पलन आकर्यण गदयछन।् 
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९.२ प्रमखु समस्र्ा 
 पखुायको ववरासदको रूपमा रहेका प्राचीन तथा मौलिक किा र जातीर् संस्कृलत, ऐलतहालसक मठ 
मम्न्दरहरूको जगेनाय हनु नसक्टन,ु िाह्य संस्कृलतको प्रभाव र अलतक्रमण िढ्न,ु ववलभन्न जातजालत तथा 
अल्पसङ्ख्र्क जनसङ्ख्र्ािे िोल्ने भार्ा िोप हनु ेखतरामा हनु ुजस्ता समस्र्ाहरू ववद्यमान छन ्।  

 

९.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. प्राचीन सांस्कृलतक सबपदा एवम ्लतलनहरूको स्वालमत्वमा रहेको सबपम्त्तको वैज्ञालनक अलभिेखीकरण 

गनुय।  

2. सास्कृलतक ववचिन रोक्टन।ु  

3. संस्कृलत, किा, भार्ा, र सबपदाहरूको मौलिकपना जोगाइराख्न ुर अन्तरपसु्ता ज्ञान हस्तान्तरण गनुय।  

4. सांस्कृलतक गठुी तथा जाराहरूको संरक्षण र लनरन्तरता ठदन ु। 

5. सांस्कृलतक सबपदाहरूको वैज्ञालनक अनसुन्िान, अध्र्र्न एवम ्संरक्षण गनुय ।  

6. िोपोन्मखु जालत एवम ्वपछलडएका वगयको भार्ा, सावहत्र् र संस्कृलतको संरक्षण र प्रवर्द्यन गनुय । 

7. िढ्दो सहरीकरण र ववश्वव्र्ापीकरणिे प्राचीन सबपदा र संस्कृलतको थवपएको चनुौतीको सामना 
गनुय। 

8. र्हा ँिोलिने भार्ाको समतामूिक ववकास गनुय । 

 

अवसर 

1. भार्ा, लिवप, संस्कृलत, िलितकिा आठदको संरक्षण र उपर्ोग स्थानीर् लनकार्को कार्यदार्रामा 
आएको। 

2. जातीर् संस्कृलतको संरक्षणमा समदुार्को िढ्दो सवक्रर्ता। 

3.  सांस्कृलतक एवम ्िालमयक वववविताका वीच सद्भाव अलभवृवर्द्। 

4. राविर् एकता सदुृि र िाह्य िालमयक पर्यटकिाई आकर्यण गनय सवकने अवस्था रहन।ु 

5. संस्कृलत संरक्षण र ववकासिाई आर्आजयन र रोजगारीका अवसरहरूसँग जोडेर गा.पा.को समवृर्द्मा 
र्ोगदाि परुाउन।े 

6. मिुकुमा संघीर् स्वरूप अनसुार संघ, प्रदेश र स्थानीर् लतन ैतहका सरकारका तफय िाट समन्वर्ात्मक 
रूपिे स्रोत सािनको पररचािन गनय सहज हनु।ु 

7. साँस्कृलतक, िालमयक, ऐलतहालसक एवम ्परुाताम्त्वक सबपदाहरू माफय त ् पर्यटन क्षेरको ववकास गरी 
राविर् एवम ्अन्तरायविर् स्तरमा गा.पा. िाई म्चनाउन।ु 

8. आलथयक समवृर्द्मा टेवा परु्ायउन ु। 

९.४ दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

माण्डवीको पवहचान, भार्ा, संस्कृलत र किाको प्रवर्द्यन। 

िक्ष्र्  
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ऐलतहालसक सबपदा तथा मौलिक किा संस्कृलतहरूको जगेनाय र सामाम्जक सद्भाव र ऐक्टर्िर्द् सदुृि समाजको 
लसजयना। 

उद्दशे्र् 

1. ववलभन्न िमय, भार्ा, संस्कृलत, किा, सावहत्र् र परबपराको संरक्षण र सबवर्द्यन गनुय ।  

2. ववलभन्न ऐलतहालसक, परुाताम्त्वक, िालमयक र सांस्कृलतक सबपदाको पनुःलनमायण, जीणोर्द्ार र व्र्वस्थापन 
गनुय। 

९.५ रणनीलतहरू तथा कार्यनीलतहरू 

तालिका 29: संस्कृलतका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: ववलभन्न िमय, भार्ा, संस्कृलत, किा, सावहत्र् र परबपराको संरक्षण र सबवर्द्यन गनुय ।  

१.१: सिै जात जालत र समदुार्का 
िमय, भार्ा, संस्कृलत, किा, सावहत्र् र 
मौलिक परबपराको संरक्षण गरी भावी 
पसु्तामा हस्तान्तरण हनुे व्र्वस्था गने 
। 

1. िालमयक, सांस्कृलतक सवहष्णतुा कार्म रा्दै प्रत्रे्क समदुार्को िालमयक 
एवम ्सांस्कृलतक सबपदाको संरक्षण, सबवर्द्यन र प्रवर्द्यन गने व्र्वस्था 
गररनेछ । 

2. भार्ा, किा र संस्कृलतको संरक्षण र सबिियन गने नीलत, लनर्म तजुयमा 
गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

3. िमय, भार्ा, संस्कृलत, किा, सावहत्र् र मौलिक परबपराको ववकासमा 
उल्िेखनीर् र्ोगदान गने व्र्म्ित्वहरूको नामिाट लनलमयत 
संरचनाहरूको नामकरण गररनेछ । 

१.२: भार्ा, किा र सावहत्र्, 

िहसंुस्कृलतको संरक्षण, सबवर्द्यन र 
ववकास गने । 

1. सिै जात जालतको संस्कृलत, ररलतररवाज र परबपराको संरक्षणकोिालग 
िहसुांस्कृलतक ग्रामको स्थापना र ववकास गररनेछ । 

2. भार्ा, िोक सावहत्र्, िोक संस्कृलत, नतृ्र्, नाट्य र किाको सबिियन र 
सावहत्र्को ववकास गनय भार्ा, किा, सावहत्र् र संस्कृलत प्रलतष्ठानको 
गठन गरी सञ्चािन गररनेछ । 

3. भार्ा, सावहत्र् र किाको क्षेरिाट सामाम्जक, सांस्कृलतक रूपान्तरणमा 
ववम्शि र्ोगदान गररनेछ । 

4. व्र्म्ित्वहरूिाई सबमालनत र परुस्कृत गररनेछ । 

5. प्रलतष्ठानद्वारा गार्न, संगीत, नतृ्र् र नाटक सबिन्िी व्र्वसावर्क र 
गैरव्र्वसावर्क प्रम्शक्षण केन्द्रहरूको आिारभूत पाठ्यक्रममा एकरूपता 
कार्म गररनेछ । 

6. ववलभन्न िालमयक सबपदा एवम ्तीथयस्थिहरूिाई व्र्वस्थापकीर् सिुार 
गरी ठदगो रूपमा सञ्चािन गररनेछ । 

१.३: भार्ा, किा, सावहत्र् र संस्कृलतका 
खोज अनसुन्िान गरी िालमयक एवम ्
साँस्कृलतक पर्यटनको प्रवर्द्यन गदै 
आलथयक समवृर्द्मा टेवा परु्ायउन े। 

1. ववलभन्न जातजालत र भार्ाभार्ीको मौलिक एवम ् परबपरागत िमय, 
संस्कृलतको संरक्षण र ववकास गनय खोज अनसुन्िान गररनेछ । 

2. भार्ा र संस्कृलतको ववकास गरी भार्ा र संस्कृलतिाई पर्यटन प्रवर्द्यनसँग 
जोलडनेछ । 
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१.४: िहसुांस्कृलतक संग्रहािर्को 
स्थापना र सञ्चािन गने मापदण्ड 
िनाई कार्ायन्वर्न गने । 

1. सांस्कृलतक सबपदािाई संरक्षण गनय िहसुांस्कृलतक संग्रहािर्को 
स्थापना र सञ्चािन गररनेछ ।  

2. संग्रहािर्मा स्थानीर् किा, भार्ा, लिवप, संस्कृलत र ऐलतहालसक वस्तहुरू 
प्रदशयनको व्र्वस्था लमिाइनेछ।  

3. संग्रहािर्हरूिाई स्तरोन्नलत गरी पर्यटकीर् गन्तव्र्को रूपमा ववकास 
गररनेछ । 

१.५: परुाताम्त्वक एवम ् मौलिक 
सबपदा, जातीर् संस्कृलत र गठुीहरूको 
संरक्षण, संिियन र अलभिेखीकरण गनय 
संस्थागत संरचनाको लनमायण  र 
पररचािन गने। 

1. ववलभन्न जालतका सांस्कृलतक रीलतररवाज र परबपरा झल्काउने 
कार्यक्रहरू, टेलिवफल्म, लभलडर्ोहरू िनाउन े र ववद्यािर् तथा समदुार् 
स्तरमा प्रदशयन गने कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ। 

2. भार्ा, सावहत्र्, नाट्यकिा, संगीत र िलितकिाको क्षेरमा र्ोगदान 
परु्ायउने संघ संस्था तथा व्र्म्ित्वहरूको अलभिेख तर्ार गरी   
अद्यावलिक गररनेछ । 

3. परबपरादेम्ख िाग्दै आएका ठूिा मेिाहरूको उम्चत व्र्वस्थापन गने 
प्रिन्ि लमिाइनेछ। 

उद्दशे्र् २: ववलभन्न ऐलतहालसक, परुाताम्त्वक, िालमयक र सासं्कृलतक सबपदाको पनुलनयमायण, जीणोर्द्ार र व्र्वस्थापन गनुय 
।  

२.१: जीणय अवस्थामा रहेका 
ऐलतहालसक, परुाताम्त्वक तथा 
सांस्कृलतक महत्त्वका सबपदाहरूको 
पवहचान गरी लतनीहरूको जीणोर्द्ार, 

संरक्षण र ववकास गने । 

1. महत्त्वपूणय सांस्कृलतक सबपदािाई ववश्व सबपदा सूचीमा सूचीकृत 
गनयकािालग पहि गनय  लनदेम्शका िनाई र्सकािालग प्रदेश र संघ 
सरकारसँग समन्वर् गररनेछ ।  

2. र्स गा.पा. लभर रहेका सबपदाहरूको खोज, अन्वेर्ण गरी संरक्षण 
गररनेछ । 

२.२: भौलतक एवम ् अभौलतक 
संस्कृलतको संरक्षण गनय सांस्कृलतक 
प्रोफाइि तर्ार गरी अद्यावलिक गने। 

1. प्रदेशका सिै परुाताम्त्वक तथा िालमयक क्षेर र स्थानसँग सबिम्न्ित 
संस्कृलतहरूको श्रव्र्दृश्र्सवहतको प्रोफाइि तर्ार गरी संरक्षण गररनेछ 
। 

2. ववलभन्न जातजालतसँग सबिम्न्ित मौलिक एवम ्स्थानीर् सामग्रीहरूिाई 
उत्पादन र प्रवर्द्यन गररनेछ ।  

3. िोपोन्मखु स्थानीर् किा, भार्ा, लिवप, र संस्कृलतको अलभिेखीकरण  गरी 
संरक्षण र ववकास गररनेछ ।  

4. भार्ा, किा, नतृ्र्, नाट्यकिा, लिवप र संस्कृलतिाई अभ्र्ास र स्थिीर् 
सघनताका आिारमा सामहुीकरण गरी ववकास र संरक्षणका कार्यक्रहरू 
सञ्चािन गररनेछ ।  

5. मौलिक भार्ा, िोक संगीत, संस्कृलत र किा सबिन्िी सामग्री आिारभूत 
तहको स्थानीर् पाठ्यक्रममा समावेश गररनेछ । 

९.६ प्रमखु कार्यक्रमहरू 

1. “भार्ा, किा, िोक सावहत्र् र िोक संस्कृलत प्रलतष्ठान”को स्थापना र ववकास  

2. िोपोन्मखु स्थानीर् किा, संस्कृलतको अलभिेखीकरण,,संरक्षण र प्रवर्द्यन 

3. सांस्कृलतक सवेक्षण (िोकगीत, िोकसावहत्र्, नाट्यकिा, परबपरागत भजन, वाजागाजा,  िगार्तका) । 

4. परुाताम्त्वक, प्राचीन स्मारकको संरक्षण र ववकास 
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5. जीणय सांस्कृलतक सबपदाहरूको ममयत संभार 

6. ववद्यमान संस्कृलतहरूको श्रव्र्दृश्र्सवहतको प्रोफाइि तर्ारी  

7. सांस्कृलतक संग्रहािर्को स्थापना  

8. संस्कृलतमा र्ोगदान भएका व्र्म्ित्वहरूिाई प्रोत्साहन  

 

९.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

 ववलभन्न िमय, भार्ा, संस्कृलत, किा, सावहत्र् र परबपराको संरक्षण र सबवर्द्यन तथा ववलभन्न ऐलतहालसक, 

परुाताम्त्वक, िालमयक र सांस्कृलतक सबपदाको पनुःलनमायण, जीणोर्द्ार र व्र्वस्थापन भएको हनुेछ। साथै 
संग्रहािर्को स्थापना र ववकास भएको हनुछे  । 
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खण्ड दशः जनसङ्ख्र्ा तथा िसाइँसराइ 
१०.१ पषृ्ठभलूम 

 जनसङ्ख्र्ा व्र्वस्थापनको कार्य संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको कार्य म्जबमेवारीमा रहेको कुरा 
नेपािको संवविानमै उल्िेख छ । समतामूिक सामाम्जक, आलथयक, तथा सांस्कृलतक संरचना लनमायणमा 
र्ोगदान गदै हरेक नागररकिाई गणुस्तरीर् जीवन र्ापनको िालग अवसरको िवृर्द् गनय जनसङ्ख्र्ा सबिन्िी 
दीघयकािीन र्ोजना, जनसङ्ख्र्ा र ववकास सबिन्िी अन्तरायविर् सबमिेनका कार्यर्ोजना, ठदगोववकास िक्ष्र् 
र राविर् जनसङ्ख्र्ा नीलत २०७१ कार्ायन्वर्नमा रहेका छन ् ।त्र्सैिे जनसङ्ख्र्ा र वसाइँसराइ 
िहसुरोकारको ववर्र् भएकािे सिै सावयजलनक नीलतमा पवहिो प्राथलमकताका साथ व्र्वस्थापन गनुय महत्त्वपूणय 
मालनन्छ वकनवक जनशम्ि (अथायत ्जनसङ्ख्र्ा) ववकासको पररचािक र प्रर्ोगकतायका साथै सािन र साध्र् 
दवैु हो । र्सै सन्दभयमा २०६८ को जनगणना अनसुार माण्डवी गाउँपालिकाको कुि ३०६८ 
घरपररवारमाको कुि जनसङ्ख्र्ा १५,०५८ मध्र् ेपरुुर् ४३.६८ प्रलतशत र मवहिा ५६.३२ प्रलतशत रहेका 
छन ्भने प्रलत पररवार और्त ४.९१ जना सदस्र् रहेको देम्खन्छ । िैविक अनपुात प्रलत १०० मवहिामा 
परुुर्को सङ्ख्र्ा ७७.५५ रहेको छ । कुि जनसङ्ख्र्ा मध्र्े ४८.८८ प्रलतशत १५ देम्ख ५९ वर्य उमरे 
समूहका, ४४.१५ प्रलतशत १४ वर्य वा सो भन्दा कम उमेरका, र ६.९७ प्रलतशत ६० वर्य वा सो भन्दा 
मालथल्िो उमेर समूहका रहेका छन।् । एकालतर प्रजनन दर घ्दै गएको, औसत आर्मुा िवृर्द् हदैु गएको 
र र्वुाजनशम्ि ववदेम्शने क्रम जारी छ भने अको लतर ज्र्ेष्ठ नागररकको जनसङ्ख्र्ा िढ्दो क्रममा रहेको 
छ।त्र्सैगरी िाह्य तथा आन्तररक िसाइँसराइ उच्च रहेको कारण जनसङ्ख्र्ाको ववतरणमा असमानता िढ्दै 
गएकािे र्सिाट आलथयक उत्पादन र ववतरणमा प्रभाव पानय नठदन जनसङ्ख्र्ा र िसाइँसराइिाई 
अन्तसयबिम्न्ित ववर्र्को रुपमा व्र्वस्थापन गनुय अपररहार्य मालनन्छ । 

१०.२ प्रमखु समस्र्ा 
 माण्डवी गाउँपालिकाको सन्दभयमा भौगोलिक ववकटता र आिारभतू सेवाको अपर्ायप्तताका कारण 
िसाइँसराइ समस्र्ा ििेको, स्थानीर् स्तरमा ववकासको माग गने सचेत र जझुारू र्वुाको अभाव हुँदा 
स्थानीर् ववकास कार्यक्रमहरूमा चासो र सहभागीता कम हदैु गएको, म्शक्षा र रोजगारीको अवसरको कमीिे 
गदाय िसाइँसराइको अवस्था आएको, सहज िाटोघाटो, स्वास््र्को अभाव, िच्चा पिाउन सहर पस्ने प्रवृम्त्त 
हावी जस्ता समस्र्ा देखा पदयछन ्।   

१०.३ चनुौती तथा अवसर 

चनुौती 
१. कार्यक्रमहरू तजुयमा गदाय जनसाम्ङ्ख्र्क सूचक र आलथयक  तथा भौलतक ववकासका सूचकहरूिीच 

सन्तिुन कार्म  गनुय 
२. उत्पादनशीि र्वुाजनशम्ििाई स्वदेशमा स्थानीर् स्तरदमै स्वरोजगार लसजयना ववदेश पिार्न रोक्टन,ु   

३. उच्चदरमा िढ्दो ज्र्ेष्ठ नागररकको जनसङ्ख्र्ाको व्र्वस्थापन 

४. पर्ायप्त स्वास््र्, म्शक्षा, रोजगारी, खानेपानी जस्ता आिारभतू सवुविा सवहतको एकीकृत वम्स्त ववकास 
गरी समानपुालतक ववकास माफय त ्आन्तररक िसाइँसराइिाई  व्र्वम्स्थत गनुय,   

५. स्थानीर् तहमा जनसाम्ङ्ख्र्क सूचना िैंकको  लनमायण र ववस्तार गनुय । 
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अवसर 

१. कुि जनसङ्ख्र्ामा १५ देम्ख ५९ वर्य उमेरका जनसङ्ख्र्ािाई जनसाम्ङ्ख्र्क िाभको रुपमा 
उच्चतम उपर्ोग गरी पालिकाको सामाम्जक-आलथयक ववकासमा र्ोगदान परु्ायउन सक्टने अवस्था रहन,ु  

२. सानो तथा गणुस्तरीर् पररवार, जनसङ्ख्र्ा र िसाइँसराइको व्र्वस्थापन एवम ्ववकासिाई एक साथ 
िैजाने कार्य राज्र्को उच्च प्राथलमतामा रहन,ु  

३. पूवायिार ववकास माफय त ्पहाडी क्षरेमा पलन साना शहर लनमायण तथा एकीकृत िम्स्त ववकास गरी 
जनसङ्ख्र्ा र िसाइँसराइ व्र्वस्थापनमा चासो िढ्दै जान।ु 

१०.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

“उत्पादनशीि जनशम्ि माफय त ्पालिकाको आलथयक ववकास” 

िक्ष्र् 

जनसङ्ख्र्ा तथा िसाइँसराइको उम्चत व्र्वस्थापन गने 

उद्दशे्र् 

१. िसाइँसराइ तथा शहरीकरणको व्र्वस्थापन गनुय । 
२. जनसाम्ङ्ख्र्क िाभांशको सदपरु्ोग गनुय ।  
३. जनसङ्ख्र्ा सबिन्िी अध्र्र्न तथा अनसुन्िानिाई संस्थागत गनुय । 

१०.५ रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 30: जनसङ्ख्र्ा तथा िसाइँसराइका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: िसाइँसराइ तथा शहरीकरणको व्र्वस्थापन गनुय ।  

१.१:  एकीकृत वम्स्तको ववकास गरी 
वसाइँसराइ र शहरीकरणिाई 
व्र्वस्थापन गने । 

1. वसाइँसराइ व्र्वस्थापन गनय वाडय तहको आवश्र्कता अनसुार 
जनशम्िको नक्टसाङ्कन गरी ववशेर् कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

2. सिै वाडयहरूिाई शहरी पूवायिार सवहतका र्ातार्ात तथा सूचना 
सञ्जाििे जोलडनेछ ।  

3. म्शक्षा, स्वास््र्, भौलतक पूवायिार लनमायणको समानपुालतक ववकासमा 
जोड ठदँदै रोजगारी र अन्र् अवसरको लसजयना गररनेछ ।  

4. जनसङ्ख्र्ा र िसाइँसराइ सबिन्िी एकीकृत ववकास प्र्ाकेज तर्ार 
गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

5. ववकास आर्ोजना सञ्चािन पूवय जनसाम्ङ्ख्र्क प्रभाव मूल्र्ाङ्कन 
गररनेछ । 

उद्देश्र् २: जनसाम्ङ्ख्र्क िाभांशको सदपरु्ोग गनुय ।  
२.१: जनसाम्ङ्ख्र्क िाभांश सदपुर्ोग 
गनय ज्ञान र सीपमा आिाररत 
रोजगारीका अवसर लसजयना गने । 

१. जनसाम्ङ्ख्र्क िाभांशको सदपुर्ोग गनय मानव संसािन ववकास 
कार्य र्ोजना िनाई िाग ुगररनेछ ।  
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२. जनसाम्ङ्ख्र्क िाभांशको उच्चतम प्रलतफि प्राप्त गनयका िालग 
र्वुाहरूिाई प्राववलिक तथा जीवनोपर्ोगी म्शक्षामा िगालन िवृर्द् 
गररनेछ।  

३. रोजगारी लसजयनाकािालग ववकास साझेदार, गैह्र सरकारी संस्था, 
लनजी क्षेर, सहकारी तथा सामदुावर्क संस्थासँगको साझेदारी र 
सहकार्यिाई प्रोत्साहन गररने छ।  

४. र्वुा स्वरोजगार तथा उत्पादनमिुक कार्य गनय ऋण सवुविा 
तथा प्राववलिक सेवा उपिधि गराइनेछ।  

५. र्वुा जनशम्ििे आजयन गरेको सीप, ज्ञान तथा क्षमतािाई 
सामवुहक उद्यमशीि तथा उत्पादनशीि क्षेरमा िगालन गनय  
प्रोत्साहन गदै आलथयक सहर्ोग गररनेछ । 

६. वकशोरवकशोरी तथा र्वुाहरूिाई दवु्र्यसनिाट िचाई उद्यमशीि 
िन्न जीवनोपर्ोगी सीप तालिमको व्र्वस्था गररनेछ।  

उद्दशे्र् २: जनसङ्ख्र्ा र वसाइँसराइ सबिन्िी अध्र्र्न र अनसुन्िानिाई संस्थागत गनुय । 

२.१: जनसङ्ख्र्ा त्र्ाङ्क 
व्र्वस्थापनिाई प्रववलि मैरी िनाई  
आवस्र्क अध्र्र्न, अनसुन्िान तथा 
ववश्लरे्ण गने । 

१. व्र्म्िगत घटनादताय काननुी रुपमा अलनवार्य गररनेछ । 

२. पालिकामा राम्खने त्र्ाङ्किाई प्रादेम्शक सञ्जािसँग आिर्द् गरी 
जनसाम्ङ्ख्र्क सूचना प्रणािीको ववकास गररनेछ । 

३. आन्तररक र िाह्य िसाइँसराइ सबिन्िी अलभिेखन र त्र्ाङ्क  
प्रणािीिाई व्र्वम्स्थत गररनेछ ।  

४. जनसङ्ख्र्ा र वसाइँसराइका ववववि क्षेरमा हनुे अध्र्र्न र 
अनसुन्िानहरूिाट प्राप्त लनष्कर्य पालिकाको नीलत लनमायण एवम ्
र्ोजना तजुयमामा उपर्ोग गररनेछ । 

१०.६ प्रमखु कार्यक्रम 

१. पर्यटन, िघउुद्यम तथा साना उद्योग जस्ता र्वुा स्वरोजगार कार्यक्रम र तालिम 

२. व्र्म्िगत घटना दताय सबिन्िी अलभिेखन र त्र्ाङ्क प्रणािी ववकास 

३. जनसङ्ख्र्ा तथा िसाइँसराइ सबवन्िी सचेतना कार्यक्रम 

४. वम्स्तववकास कार्यक्रम 

१०.७ अपेम्क्षत उपिम्धिहरू 

 िसाइँसराइ तथा शहरीकरणको व्र्वस्थापन भई जनसाम्ङ्ख्र्क िाभांशको सदपरु्ोग भएको हनुेछ 
। जनसङ्ख्र्ा सबिन्िी अध्र्र्न तथा अनसुन्िानिाई संस्थागत गररएको हनुेछ ।  
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पररच्छेद सात: पूवायिार ववकास 
खण्ड एकः ऊजाय 

१.१ पषृ्ठभलूम 

नेपाि सरकारको उच्च प्राथलमकतामा परेको जिववद्यतु आलथयक िवृर्द् र आलथयक रुपान्तरणको एक 
महत्त्वपूणय सािन हो । नेपािको ववद्यतु ववकासको र्ारा वव.स. १९६८ देम्ख सरुु भए तापलन ववत्तीर् 
उत्प्ररेणा सवहतको िगानी नीलतको प्रभावकारी, समन्वर् र लनमायण क्षमताको अभाविे सबभाववत क्षमताको 
न्रू्न मारामा उत्पादन सबभव हनु सकेको छ ।जिववद्यतु ववकासकािालग स्वदेशी तथा वैदेम्शक िगानीहरू 
आकर्यण भइरहेका छन ्नेपािकोिालग जिववद्यतु नै ऊजायको महत्त्वपूणय एवम ्भरपदो सबभाधर् स्रोत भएको 
छ । 

ववश्वभर वैकम्ल्पक ऊजाय, परबपरागत ऊजाय अथायत ्खलनज ऊजायमा आिाररत ऊजायको प्रलतस्पिी िनरे 
उदाउँदो छ । नेपािको संवविानिे वैकम्ल्पक ऊजायको ववकास गरी आिारभतू आवश्र्कता पररपूलतयकािालग 
सपुथ र सिुभ रूपमा भरपदो ऊजायको आपूलतय गने नीलत अिीकार गरेको छ र र्सिाट दगुयम क्षेरमा रहेका 
राविर् प्रशारण िाइन परु् र्ाउन सबभाव्र्ता नभएका तथा छररएर रहेका िस्तीहरूमा आिलुनक ऊजायको पहुँच 
परु् र्ाउन र शहरी क्षेरको िढ्दो ऊजाय भागको व्र्वस्थापन गनय र परबपरागत तथा आर्ालतत ऊजाय मालथको 
लनभयरतािाई कम गनय ववलभन्न वकलसमका नवीकरणीर् ऊजायको प्रवर्द्यन, ववकास र ठदगो व्र्वस्थापन गरी र्स 
क्षेरिाई मिु प्रवाहमा िर्ाउन जरुरी छ । नववकरणीर् ऊजाय क्षरेमा नेपािमा भैरहेका कार्यहरूमा िघ ु
जिववद्यतु सिुाररएको पालन घट्ट, सौर्य ऊजाय, वार् ुऊजाय, सिुाररएको चिुो, ववद्यतुीर् चिुो, गोिरग्र्ास र वार्ोग्र्ास 
आठद रहेको छ । 

गाउँपालिकामा म्झमरुक जिववद्यतु आर्ोजना सञ्चािनमा रहेको छ भने वनजंगिमा खेर गइरहेका 
काठ तथा पात पलतिर आठदको वैज्ञालनक उपर्ोग गरी जैववक उजायकोरूपमा प्रर्ोग गनय सवकने देम्खन्छ । 

१.२ प्रमखु समस्र्ा 
पर्ायप्त मानव, आलथयक र भौलतक स्रोत नभएको, िािी तथा पवहरो प्रकोप जोम्खम र्िु भिूनौट भएको 

समग्र जिस्रोत तथा नदी व्र्वस्थापनको गरुुर्ोजना लनमायण गरी र्ोजनािर्द् ववकास हनु नसकेको, वैकम्ल्पक 
ऊजायको प्रवर्द्यन र ववस्तारकोिालग सहलुिर्त ऋण, जोखीम व्र्वस्थापनको व्र्वस्था नहनु,ु वैकम्ल्पक ऊजाय 
ववकासमा लनजी क्षेर अपेक्षाकृत रूपमा आकवर्यत हनु नसक्टन,ु वैकम्ल्पक ऊजाय प्रववलि प्रवर्द्यन तथा प्रर्ोग 
सबवन्िमा क्षमताको कमी हनु,ु जोम्खम व्र्वस्थापन र ववमा सबवन्िी आवश्र्क व्र्वस्था नहनु ुवैकम्ल्पक 
ऊजाय व्र्वस्थापनको गरुुर्ोजना लनमायण गरी र्ोजनािर्द् ववकास हनु नसक्टन ुआठद समस्र्ा रहेका छन ्। 
१.३ चनुौती तथा अवसर 

चनुौती 
१. िजारीकरण तथा आलथयक गलतववलिको ववस्तारका कारण िढ्दै गएको ववद्यतुको माग परुा गनुय 
२. भोगलिक लिकटता र िस्ती छररएको भएकािे एकीकृत सेवा प्रदान गनय गाह्रो हनु ु
३. नववकरणीर् ऊजाय क्षरेमा सहलुिर्त कजायको व्र्वस्थापन गनुय 
४. खाना पकाउने प्रर्ोजनकािालग प्रर्ोग हनु ेपरबपागत ऊजायको स्रोतिाई स्वच्छ र आिलुनक 

ऊजायिे प्रलतस्थापन गनुय 
५. सौर्य तथा वार् ुऊजाय उत्पादनमा लनजी तथा समदुार्को िगानी आकवर्यत गनुय 
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६. ग्रामीण क्षेरका िघ ुजि तथा सौर्य ववद्यतु आर्ोजनािाट खेर गैरहेको ववद्यतु प्रशारण िाइनमा 
प्रवाह गरी आर् िवृर्द् गनुय  

 

अवसर 

१. िेरै घरिरुीहरू नभएकािे उजाय खपत ििी नहनु ेतसथय अन्र् उत्पादनशीि कार्यमा उजायको प्रर्ोग 
गनय सवकने  

२. साना जिववद्यतु तथा साना ववद्यतु आर्ोजनाको संभाव्र्ता अध्र्र्न गनय सवकने  
३. नववकरणीर् उजाय तथा वैकम्ल्पक उजायमा पहि गनय सवकन े

४. ऊजाय ववकासिाट अन्र् साना तथा घरेि ुउिोग स्थापना तथा सञ्चािनमा सहजता हनु े

५. दाउराको खपत कम हनु गई वनजिि संरक्षणमा र्ोगदान हनुे 
६. स्थानीर् स्रोत सािनको संरक्षण तथा ठदगो प्रर्ोग हनु े

१.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"ऊजायको अलिकतम प्रर्ोग गाउँपालिकाको ठदगो आलथयक र सामाम्जक ववकासको आिार" 

िक्ष्र् 

नवीकरणीर् तथा वैकम्ल्पक ऊजायको उत्पादन र उपभोगमा दक्षता ििाई वातावरण मैरी,  ठदगो,  
भरपदो, गणुस्तरीर् र स्वच्छ ऊजायमा सवैको पहुँचमा िवृर्द् गने । 

उद्दशे्र् 

1. ऊजायको उपभोगमा दक्षता ििाई वातावरण–मैरी, ठदगो, भरपदो, गणुस्तरीर् र स्वच्छ ऊजायमा 
सवैको पहुँचमा िवृर्द् गनुय । 

2. परबपरागत ऊजायको सट्टामा वैकम्ल्पक ऊजायको प्रर्ोगमा िवृर्द् गनुय । 

१.५ रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 31: ऊजायका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: ऊजायको उपभोगमा दक्षता ििाई वातावरण–मैरी, ठदगो, भरपदो, गणुस्तरीर् र स्वच्छ ऊजायमा सवैको 
पहुँचमा िवृर्द् गनुय । 

१.१: ऊजाय क्षेरको संस्थागत संरचना 
तर्ार गरी ठदगो र अलिकतम ्उपर्ोगको 
आिार तर्ार गने ।  

1. संघीर् स्वरूप अनसुार ऊजाय क्षेरको स्थानीर् स्तरमा संस्थागत 
संरचना तर्ार गररनेछ ।  

2. संगठनात्मक संरचना अनसुार ववद्यतु जडान गने र ममयत सबभार गनय 
तालिम प्राप्त दक्ष जनशम्िको व्र्वस्था गरी उनीहरूको क्षमता 
अलभवृवर्द् गररनेछ । 

3. ववद्यतु ववतरण िाइनमा उच्च क्षमता तथा गणुस्तरीर् ट्रान्फमयरहरू 
प्रलतस्थापान गररनेछ । 

4. घरार्सी प्रर्ोजनकािालग अलिकतम ् ऊजाय प्रर्ोग गने पररवारिाई 
सबमान/प्रोत्साहनको व्र्वस्था गररनेछ । 

१.२: उपिधि सबपूणय ऊजाय स्रोतको 
पवहचान, उत्पादन, वतयमान तथा भववष्र्मा 
ऊजायको माग र आपूलतय सबिन्िी 

1. गाउँपालिकामा ऊजायको स्रोत पवहचान, कुि सबभाव्र् जिववद्यतु 
क्षमता, माग र आपूलतयको अध्र्र्न गररनेछ ।  
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डाटािेस तर्ार गरी संस्थागत ववकासमा 
जोड ठदने । 

2. उत्पाठदत ऊजाय, वतयमान तथा भववष्र्को माग र आपूलतयको त्र्ाङ्क 
सङ्किन गरी डाटािेस तर्ार गररनेछ । 

3. लनमायण सबपन्न भई सञ्चािनमा रहेका िघ ु तथा साना जिववद्यतु 
आर्ोजनाको ममयत, सबभार र संस्थागत ववकास गररनेछ । 

4. र्स क्षेरमा रहेका मु् र् ऊजाय उत्पादन केन्द्र सबमको सडक र 
प्रशारण िाइनको सञ्जाि लनमायण गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: परबपरागत ऊजायको सट्टामा वैकम्ल्पक ऊजायको प्रर्ोगमा िवृर्द् गनुय । 

२.१: ऊजायको प्रर्ोगिई ठदगो, भरपदो  

गणुस्तरीर् र प्रभावकारी रूपमा ववकास 
गरी िहउुपर्ोलग िनाउने । 

१. ऊजायको खपत प्रभावकारी िििाट गनयकािालग ववशेर् सचेतना 
कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

२. सावयजलनक संस्था वा स्थानहरू जस्तै, अस्पताि, ववद्यािर्, िालमयकस्थि, 

सडक, पर्यटकर् स्थि, आठदमा अिारभतू ऊजायको लनर्लमत आपूलतय 
गनय सौर्य ऊजाय जडान गररनेछ । 

३. ववद्यतुीर् चिुो प्रर्ोग गनय सहलुिर्त ऋण/अनदुानको व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

४. कृवर् तथा शहरी क्षेरिाट लनम्स्कने फोहरजन्र् वस्तिुाट वार्ोग्र्ास 
तथा प्रािाररक मि उत्पादन तथा प्रर्ोग गनय प्रत्साहन गररनेछ ।  

५. लसंचाइ तथा खानेपानीको पहुँच परु् र्ाउन सबभावना नरहेका क्षेरमा 
सौर्य ऊजायको प्रर्ोग गरी लिफ्ट खानेपानीको सञ्चािन गररनेछ । 

६. जिववद्यतु, वैकम्ल्पक ऊजायको अलिकतम प्रर्ोग गरी दैलनक 
जीवनर्ापनमा सहजता ल्र्ाउदै परबपरागत ईन्िनको प्रर्ोग 
घटाइनेछ। 

७. वैकम्ल्पक ऊजाय क्षेरिाई प्रोत्साहन गनय िैंक तथा ववत्तीर् क्षेरिाट 
सहलुिर्त दरमा ऋणको व्र्वस्था गररनेछ । 

१.६ प्रमखु कार्यक्रम 

1. जैववक ऊजाय उत्पादन तथा प्रवर्द्यन कार्यक्रम 

2. सामदुार्मा सामदुावर्क ववद्यतुीकरणको पूवायिार तजुयमा 
3. दाउरा मालथको लनभयरतािाई कम गनय ववद्यतुीर् उपकरण प्रर्ोग गनय प्रोत्साहन कार्यक्रम  

4. वैकम्ल्पक ऊजाय प्रर्ोगमा सिुभ दरमा ऋण तथा अनदुान कार्यक्रम  

5. वविलुतकरण सिुार (लथ्र फेज तथा काठे पोि व्र्वस्थापन) 

१.७ अपेम्क्षत उपिम्धिहरू 
गाउँपालिकाका सिै घरिरुीहरूमा ववद्यतु पहँूच पगेुके हनुेछ । घरार्सी प्रर्ोजनकािागी ऊजायको 

अलिकतम ्प्रर्ोग भएको हनुछे । खाना पकाउन ववद्यतुीर् इन्िनको प्रर्ोगमा िवृर्द् भई दाउराको प्रर्ोगमा 
ह्रास आएको हनुेछ ।  
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खण्ड दईुः र्ातार्ात पूवायिार 
२.१ पषृ्ठभलूम 

भौलतक पूवायिार आलथयक ववकास एवम ्सामाम्जक समवृर्द्का आिारहरू हनु ्जसमा सडक र्तार्ात 
तथा पिुको सिैभन्दा महत्त्वपूणय र्ोगदान रहन्छ । पूवायिारको ववकासमा स्थानीर् सरकार सञ्चािन ऐन 
२०७४ स्थानीर् लनकार्िाई म्जबमवेार िनाएको छ । पूवायिार लनमायणकािालग स्थानीर् लनकार्िाई प्रदेश 
एवम ् संघीर् सरकारकारिाट समेत अलथयक एवम ् प्राववलिक सहर्ोग परु् र्ाउने व्र्वस्था गररएको छ । 
गाउँपालिकािे पूवायिार ववकासमा समावेशी,  वातावरणमैरी,  गणुस्तरीर् पूवायिार भने्न अलभर्ानका साथ कार्यक्रम 
अगालड ििाएकोछ । गाउँपालिकाको ववकास र समवृर्द्को प्रमखु आिारका रुपमा रहेको एक के्षर र्ातार्ात 
पलन हो ।  

गाउँपालिकाका सबपूणय वडाहरू अलिकांश स्थानहरूमा सडक सवुविाको ववकास भएको, सडक 
फरावकिो पाने र स्तरोउन्नलत गने कार्यको सरुुवात भएको, घोराही–चकचके–प्र्ठुान तथा भािवुाङ–लिवाङ 
जस्ता राविर् रागमागयमा आिर्द् सडकहरूिे गाउँपालिकािाई झण्डै मध्र् भागिाट म्चरेर गएको छ । प्रलसर्द् 
स्वगयद्वारी िालमयकिाम पगु्ने सडक, प्रस्ताववत मदन भण्डारी राजमागयमािे पलन र्स गाउँपालिकाको महत्वपूणय 
सडक पूवायिार हो । भािवुाङिाट राविर् पूवय–पम्श्चम राजमागय र मकुुय ट्टी हुँदै घोराही उपमहानगरपालिकाका 
जोड्ने सडकिे ठुिा शहरी के्षरसबमको पहुँच स्थावपत गरेको छ । लतराममा हेलिप्र्ाड लनमायणका िालग 
जग्गा उपिधि गराइएको छ । 

हाि गाउँपालिका भरी रहेका कुि सडकहरू मध्र्े ११० वक.मी. सडक सवर्ायम सडक रहेका छन ्
। त्र्सैगरी पालिका लभर कररि १२ वक.मी. सडक नािी तथा २ वटा पक्की पिु र ८ वटा झोििुे पिु 
छन । गाउँपालिकालभर सवै वडाहरूमा सडकको पहँचलभर भए पलन हािसबम धर्वम्स्थत र सहज िसपाकय  
तथा िसस्टेशनको लनमायण हनु सकेको छैन र आवस्र्क पने सामान्र् पूवायिारको धर्वस्था छैन । भएका 
सडकहरूको चौडाइ र पाकय हरूको धर्वस्था नभएकै कारण ग्रामीण के्षरमा िेरै दघुयटनाहरू हनुे गरेका छन ्
।  
२.२ प्रमखु समस्र्ा 

सडक ववस्तार जथाभावी तररकािे गररँदा िेरै स्थानहरूमा पवहरोको व्र्ापक जोम्खम िविरहेको र 
वातावरणमा प्रलतकूि असर परररहेको देम्खन्छ, गाउँपालिकाका अलिकांश सडकहरू कच्ची र सबपूणय सडकको 
स्तरोन्नलत गनय समर्मै आवश्र्क िजेटको अभाव, सडक व्र्वम्स्थत गनय नसक्टदा र्ातार्ातमा पहुँच ववस्तार, 
ििुो तथा प्रदरु्ण वृवर्द्को समस्र्ा, भ–ूक्षर्ीकरणको समस्र्ा, साँघरुा र घबुतीर्िु सडकिे दघुयटनाको वा 
सडक सरुक्षा जोम्खम िेरै रहेको, सडक ववस्तारिे वन जंगि फँडानी भई हररत के्षरमा नकारात्मक प्रभाव 
पनय सक्टन ेजस्ता प्रमखु समस्र्ाहरू र्स पालिकामा रहेका छन ्।  

 
२.३ चनुौती र अवसर  

चनुौती 
१. उच्च पहाडी कठठन भौगौलिक अवस्थाका कारण लनमायण कार्य खम्चयिो हनु ु

२. लनलमयत संरचनाहरूको ममयत-सबभार र सरुक्षाकािालग स्रोत–सािनको पर्ायप्त व्र्वस्था नहनु ु

३. िाहै्र मवहना चल्न ेभरपदो र सरुम्क्षत सडक संरचना लनमायण गनुय,  

४. छररएर रहेका िस्तीहरूमा सडक ववस्तार गनुय,  

५. प्राकृलतक प्रकोप एवम ्जिवार् ुपररवतयनको पक्षिाई समते ध्र्ानमा राखी सडक लनमायण गनुय, 
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६. पवहिे लनमायण भएका साँघरुा िाटाहरू चौडा गने क्रममा ठदन ु पने जग्गा,  संरचना आठदको 
क्षलतपूलतय प्रदान गनुय  

अवसरहरू 

१. भािवुाङिाट प्र्ठुान हुँदै सौतामारे जोलडन ेसडक खण्डको स्तरउन्नलत हुँदा सो सडक सािभणु्डी–
सन्िीखकय –पकुोट दह हुँदै िाग्िङु िोरपाटन जोलडने महत्वपणुय सडक सञ्जािसँग जोलडदँा तराईिाई 
मध्र्पहाडी िोकमागयमा जोलड पोखरा लनस्कन ेहुँदा माण्डवी गाउँपालिका समेत सो सडक सञ्जािमा 
आिर्द् भई तराईिाट प्रवेशद्वारको रुपमा ववकलसत हनुसक्टछ ।  

२. आन्तररक सडक सञ्जािको पणुयरुपमा ववकास हुँदा माण्डवीिाई कृवर्, पर्यटन र जडीिटुी उत्पादन 
केन्द्रकोरुपमा ववकास गनय सवकने संभावना रहेको ।  

३. िंगिाचिुी पर्यटन के्षर ररङ रोड तथा पर्यटन क्षरेमा सडक ववस्तार र स्तरोन्नलत हुँदा पर्यटन 
ववकासमा ठूिो टेवा पगु्ने संभावना रहेको । 

४. स्थानीर् वस्ती तथा िजार केन्द्रिाट मूि सडकमा जोलडने कृवर् सडक तथा अन्र् सडकहरूको 
स्तरउन्नलत गनय सके कृवर् उत्पादन िजाररकरण लनकै सहज हनु गई आलथयक वक्रर्ाकिापहरूमा 
ििवा हनु सक्टने देम्खन्छ । 

५. सडक पूवायिार ववकासिाट आलथयक तथा सामाम्जक संरचनाको ववकास भई आलथयक समनु्नलत तथा 
रोजगारीका अवसरहरू लसजयना हनु े। 

६. स्थानीर् स्रोत सािनको संरक्षण तथा ठदगो प्रर्ोग तथा स्थानीर् स्तरमा औद्योगीकरणमा सहजता 
हनुे । 

२.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"सडक सञ्जाि तथा र्ातार्ात पूवायिार, गाउँपालिकाको आलथयक समवृर्द्को आिार”  

िक्ष्र् 

ठदगो पूवायिार ववकास माफय त ्नागररकको सहज पहुँच हनु।े   

उद्दशे्र् 

1. सडक पूवािायरहरूको लनमायण तथा स्तर उन्नलत गरी मालनसहरूको जीवन सहज र सरि िनाउन ु। 

2. र्ातार्ात पूवायिारको उम्चत ममयत सबभार तथा व्र्वस्थापन गरी सहज आवतजावत र स्थानीर् 
जनताको सवुविा, आर्आजयन तथा रोजगारी लसजयना गनुय । 

२.५ रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 32: र्ातार्ात तथा पूवायिारका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: सडक पूवािायरहरूको लनमायण तथा स्तर उन्नलत गरी मालनसहरूको जीवन सहज र सरि िनाउन ु। 

१.१: र्ोजनाको दीघयकािीन 
उपर्ोगकोिालग  लनमायण भइसकेका 
पूवायिारहरूको संरक्षण, ववस्तार तथा 
ममयतकोिालग कोर्को व्र्वस्था गने। 

१. नेपाि सरकारिे लनिायरण गरेका न्रू्नतम मापदण्ड लनिायरण गरी 
सोको पािना गरी सडकको गणुस्तर कार्म गररनेछ ।  

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

३. र्ोजनाको दीघयकािीन उपर्ोगको िालग लनमायण भइसकेका 
पूवायिारहरूको संरक्षण, ववस्तार तथा ममयतकोिालग कोर्को व्र्वस्था 
गररनेछ । 
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१.२: गाउँपालिकाको आलथयक तथा 
सामाम्जक गलतववलििाई सन्तलुित, 

समावेशी, गलतशीि िनाउन र्ोगदान 
परु् र्ाउन सक्टने रणनीलतक सडक 
सञ्जाि सदुृि गने । 

1. व्र्वसावर्क गलतववलििाई गलतशीि िनाउन सडकको लनमायण तथा 
स्तरवृवर्द् गररनेछ । 

2. प्राथलमकता प्राप्त िोकमागय तथा गाउँपालिकाको  रणनीलतक सडक 
सञ्जािको लनमायणमा तीब्रता ठदइनेछ ।  

3. सडकमा वर्ैभरर लनवायि र्ातार्ात सञ्चािनको िालग सडक पिुको 
लनमायणिाई प्राथलमकताका साथ तीब्रता ठदइनेछ । 

१.३: लछटो, भरपदो र वातावरण मैरी 
सडक सञ्जाि ववकास गनय सहर्ोगी हनुे 
प्रववलि तथा उपार्हरू अििबिन गने 
। 

4. िजार क्षेरमा सडक, पानी लनकास र िि, खानेपानी पाइप, लिजिुी 
तथा इन्टरनेट ववतरण िाइन, फूटपाथ आठदको एकीकृत रुपमा 
लनमायण गररनेछ। 

5. िजार क्षेर तथा जोम्खमर्िु सडक खण्डहरूमा आवश्र्कताका 
आिारमा आकाशे पिु तथा भलूमगत िाटो लनमायण कार्यिाई 
प्राथलमकताका साथ अगालड ििाइनेछ । 

6. सडक छेउछाउका पवहरो तथा भकू्षर् लनर्न्रण गनय भौलतक 
संरचनाका साथसाथै िार्ोइम्न्जलनर्ररङ् िगार्तका गैरसंरचनात्मक 
वातावरण मैरी प्रववलिहरूको प्रर्ोग गररनेछ ।   

उद्दशे्र् २: र्ातार्ात पूवायिारको उम्चत ममयत सबभार तथा व्र्वस्थापन गरी सहज आवतजावत र स्थानीर् जनताको 
सवुविा, आर्आजयन तथा रोजगारी लसजयना गनुय । 

२.१:  प्रमखु ग्रामीण िस्तीहरू र 
प्रमखु पर्यटकीर् केन्द्र जोड्न ेगरी 
र्ातार्ात पहुँच ििाउन सडक ववस्तार 
गने । 

1. र्ोजनाहरूको सबभाव्र्ता अध्र्र्न, ववस्ततृ लडजाइन र िागत अनमुान 
गरेर मार वातावरणमैरी पूवायिारको लनमायण गररनेछ । स्थानीर् 
तहको श्रम एवम ्सीपिाई केन्द्रलिन्दमुा राम्खनेछ । 

2. सबपूणय पूवायिार र्ोजनाहरूिाई आिलुनक सूचना प्रणािी अनसुार 
अद्यावलिक गदै लनर्लमतरूपमा कार्ायन्वर्न गदै िलगनेछ । 

3. प्रमखु ग्रामीण िस्तीहरू र प्रमखु पर्यटकीर् केन्द्र जोड्ने पूवायिार 
ववकासका लनमायणमा व्र्ापक जनसहभालगता ििाइनेछ । 

4. र्ोजनाहरूिाई लनिायररत समर्मा नै सबपन्न गनय र्ोजनाको प्रकृलत 
अनरुूप आवश्र्क स्रोत तथा वस्त ुर गणुस्तरको आिारमा वगीकरण 
गरी सोही अनरुूप व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

२.२: पर्यटकीर् पदमागयहरूको पवहचान 
तथा लनमायण कार्यिाई अलभर्ानका 
रुपमा सञ्चािन गने । 

१. पदमागय लनमायण तथा व्र्वस्थापनको िालग समदुार् तथा स्थानीर् 
तहिाई व्र्ापक रुपमा पररचािन गररनेछ । 

२. पर्यटकीर् पदमागय ववकास तथा व्र्वस्थापन गरुुर्ोजना तर्ार गरी 
स्तरोन्नलत, लनमायण तथा व्र्वस्थापन कार्यिाई क्रमागत रुपमा अगालड 
ििाइनेछ । 

३. ऐलतहालसक, िालमयक, सांस्कृलतक तथा पर्यटकीर् ठाउँहरूको प्रवर्द्यन 
गनय पदमागयहरूको लनमायण गररनेछ । 

२.६ प्रमखु कार्यक्रम 

1. वडा नं. ३ कार्ायिर् - उदर्परुकोट (कािोपरे-२६ वक.लम.) 
2. कुमािटार-कुन्द्राचौर-रातापानी-मकुुय टी  (कािोपरे-१६ वक.लम) 
3. डाम्रीखोिा-गणेश मा.वव.-मकय िाङ  (कािोपरे-७ वक.लम.) 
4. खैरेनी-लतलमिे-गणेश मा.वव.-१ नं. वडा कार्ायिर्  (कािोपरे-१२ वक.मी.) 
5. स्र्ाउिीघारी-सल्िीकोट-लसरुिारी-िरबपा  (कािोपरे - १८ वक.मी.) 
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6. तल्िो लसमिचौर-उपल्िो लसमिचौर (स्तरउन्नलत) 
7. ४ नं. वडा कार्ायिर्- लतल्केनी-मकु्टचौर (ट्रर्ाक खोल्न े

8. िेलिपोखरी- नेरा प्रा.लि.-िाँड-वक्तालसङ (स्तरउन्नलत) 
9. िकेुडाँडा-डुङडुङे-लतघ्रा (ग्राभेि) 
10. वागेश्वरी मा.वव.-लसख्र ेसातपोखरी (ट्रर्ाक खोल्ने तथा ग्राभेि) 
11. लरवेणी-एकचेटे-कािीखोिा (ट्रर्ाक खोल्ने तथा ग्राभेि) 
12. खड्का टोि-आपँचौर (ट्रर्ाक खोल्ने) 
13. देववथान-िनचौर (ग्राभेि) 
14. जस्परु-िनचौर-उदर्परुकोट (ग्राभेि) 
15. अरुङखोिा-विकावन-आपँचौर-मकु्टचौर (स्तरोन्नलत-२२ वक.लम.) 
16. उदर्परुकोट- लसरुिारी-नसुय (स्तरोन्नलत) 
17. िसन्िारा-लतल्केनी-मकु्टचौर (ट्रर्ाक खोल्ने) 
18. चोरपानी-डाँडाकटेरी (स्तरोन्नलत) 
19. पलु्ि-ुओिार-खकु्टिीचौर (स्तरोन्नलत) 
20. च्र्ानडाडँा-दलितिस्ती (ट्रर्ाक खोल्ने तथा स्तरोन्नलत) 
21. कुमिटार- कुन्द्राचौर-रातापानी-मकुुय टी (ट्रर्ाक खोल्ने तथा स्तरोन्नलत) 
22. गोिवाङ-रातापानी (स्तरोन्नलत) 
23. वपपिडाडँा- लसमिचौर (ट्रर्ाक खोल्ने) 
24. वडा नं.१ कार्ायिर् - सरुमारानी (स्तरोन्नलत) 
25. डाम्रीखोिा-सनु्नानी मा.वव.-मकय िाङ (स्तरोन्नलत) 
26. थक्टिेनी ररङरोड (स्तरोन्नलत) 
27. स्र्ाउिीघारी-पिुघाट पक्की पिु 

28. गजेनी पक्की पिु 

29. मसरेु पक्की पिु 

30. आपँचौर- अमारे झोििु ेपिु 

31. लतघ्रा-दोक्रा झोििुे पिु 

32. िोके्र आपँ- िािवुा झोििुे पिु 

33. काभ्र-ेरातोपानी झोििुे पिु 

34. िामाचौर-भििाङ झोििुे पिु 

35. सडक आर्ोजनाहरूको लडवपआर 
२.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

 गाउँपालिकामा सडक र्ातार्ात गरुूर्ोजना कार्यन्वर्निे पक्की सडक पूवािायरहरूको लनमायण तथा 
स्तरोन्नलत गरी मालनसहरूको जीवन सहज र सरि िनेको हनुेछ । साथै र्ातार्ात पूवायिारको उम्चत ममयत 
सबभार तथा व्र्वस्थापन गरी सहज आवतजावत र स्थानीर् जनताको सवुविा, आर्आजयन तथा रोजगारी 
लसजयना भएको हनुेछ ।  
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खण्ड तीनः आवास तथा िस्ती ववकास 
३.१ पषृ्ठभलूम 

     नेपािको संवविानिे अव्र्वम्स्थत िसोिासिाई र्ोजनािर्द् पूणय पूवायिार वातावरणमैरी तथा नागररकको 
सरुम्क्षत आवासको हकिाई प्रत्र्ाभलूत गरेको छ । ग्रामीण चरररको जनसङ्ख्र्ािाई भगूोिको आिारमा 
शहरी पररभावर्त गररए पलन कार्यपर्द्लत र चरररको आिारमा अलिकाशं शहरी जनसङ्ख्र्ा ग्रामीण चरररको 
नै छ । र्स गाउँपालिका भौगोलिक वहसाििे लिकट र छररएर रहेका तथा ववपद् जोम्खममा रहेका घर 
पररवारिाई सवुविासबपन्न वातावरणमैरी आवासको व्र्वस्थापन र लिपन्न तथा िजारी के्षरमा अनलिकृत 
अव्र्वम्स्थत रुपिे िसोिास गरेका पररवारिाई उम्चत व्र्वस्था गनय र्स के्षरिाई प्राथलमकतामा राखी कार्य 
गनुयपने आवश्र्कता रहेको छ । 
गाउँपालिकािे भवन लनमायण र्ोजना तथा नक्टसापास मापदण्ड तर्ार गरी िागू गरेको छ । हरेक के्षरको 
ववकास लनमायणिाई र्ोजनावर्द् िििे अगालड ििाउने पहि कदमी शरुू भएको छ । गाउँपालिकामा आवास 
र्ोजना तथा एकीकृत िस्ती ववकास सबिन्िी अलिकार प्राप्त भएको छ भन ेकेही आवास लनमायणको िालग 
आवश्र्क स्थानीर् िुिा लगट्टी, िािवुा, काठ आठदको उपिधिता रहेको छ ।आवश्र्क खानेपानीका स्रोतहरू 
तथा प्राकृलतक जि लनकासको अवस्था तथा िसोिासको िालग उपर्िु हावापानी रहेको छ । व्र्वम्स्थत 
िस्ती ववकासकोिालग गाउँपालिकािे उपर्िु नीलत तर्ार गरेर प्राववलिक ववज्ञहरूको सहर्ोगमा उि कार्य 
गनुयपने टड्कारो आवश्र्कता देम्खन्छ ।गाउँपालिकामा भवन लनमायण तथा व्र्वम्स्थत िस्तीहरूकोिालग 
प्रभावकारी अध्र्र्न अनसुन्िान तथा आवश्र्क र्ोजना तजुयमा गरी र्स क्षेरमा र्ोजनािर्द् ववकास गनय 
सवकने देम्खन्छ ।  

३.२ प्रमखु समस्र्ा 
भउूपर्ोग नीलत अनसुार िस्ती ववकास नहनु,ु लिलभन्न ठाउँ हरूमा मापदण्ड ववपररत आवास लनमायण हनु ुतथा 
मापदण्ड अनसुार भएको वा नभएको अनगुमन गने कार्य प्रभावकारी नहनु,ु गाउँपालिकामा ववद्यमान अवस्थामा 
शहरी ववकासको पूवायिार ववकास गनय आवश्र्क आलथयक समस्र्ा रहेको,  एकै पटकमा सेवा प्रदान गनय 
िनाउन पने भवनहरू र लतनीहरूकोिालग आवश्र्क मानव स्रोत एवम ्सािनहरूकोिालग गनुय पने िगानी  
परु् र्ाउन सक्षम हनु नसक्टन,ु ग्रामीण के्षरमा आवासको लनमायण गदाय प्राववलिकको परामशय नलिन,ु लनमायण 
सामाग्री कम गणुस्तर र खम्चयिो हनु,ु सरुम्क्षत स्वास््र् र सवुविार्िु आवास नहनु ु सामवुहक आवास 
लनमायणमा जनचासो नहनु ुआठद र्हाँका समस्र्ाहरू हनु ्। 

३.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. शहरीके्षरमा अनालिकृत रुपमा िसोिास गने िरपररवार स्थानान्तरण गनुय  
२. स्थानीर् लनमायण सामाग्रीको उच्चतम प्रर्ोग गरी सरुम्क्षत आवासको लनमायण गनुय  
३. भौगोलिक वहसाििे ववकट र ववपद्को उच्च जोम्खममा रहेका िरपररवारको िालग भउूपर्ोगमा 

एकीकृत आवास तथा िस्ती लिकास गनुय  
४. शहरी ववकासगने कामकोिालग आिलुनक सिै सेवाहरू उपिधि गराउन िेरै रकमको आवश्र्कता 

पनुय  
५. पहाडी एवम ्उच्च पहाडी भौगोलिक अवस्था, उच्च प्रववलिहरू, जन शम्िहरूको पररपूलतय गनुय  
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६. शहरी पूवायिारको लनमायण पश्चात ्सहर िसाल्न,ु सडक, चसु्त र्ातार्ात सवुविा, पर्ायप्त गणुस्तरीर् 
खानेपानी, गणुस्तरीर् लिजिुी तथा सूचना प्रणािीको व्र्वस्था गनुय  

अवसर 

१. गाउँपालिकाको व्र्ापक जनसहभालगता स्वरं् गाउँपालिकािे आफ्नो वस्तगुत अवस्था अनरुूप आवास 
र्ोजना लनमायण गने अलिकार रहेको ।  

२. गोगन,े िामपोखरा वडा नं.१, वडा नं.२ को िंगिाचिुी के्षर, वडा नं. ३ को मालसयवाङ रातामाटा, 
वडा नं. ४ को मासपोखरा र रातमाटा र वडा नं. ५ को पट्टाडाडँा जस्ता क्षरेहरूमा व्र्वसावर्क 
वस्ती, पाकय को साथै उपर्िु स्थानहरूको पवहचान गरी सवुविा सबपन्न एकीकृत वस्ती ववकास गनय 
सवकने । 

३. मौलिक प्रकृलतको वास्तकुिाको जगेनाय गरी मौलिक पवहचान कार्म गनय आवास लनमायण अनमुलत 
ठदँदा ववशेर् प्रोत्साहन गनय सवकने । 

४. स्थानीर् स्रोत र सािनको प्रर्ोग गरी सूरम्क्षत घरहरू िनाउन सवकने । 
५. खेर गएका िाँझो जलमनहरूिाई आवास र्ोजना लनमायण गरी सूरम्क्षत घडेरी ववकास गनय सवकने । 
६. र्स गाउँपालिकामा कुन ैठुिो अव्र्वम्स्थत वकलसमको शहरीकरण नभइसकेकोिे शरुुको अवस्थािाट 

नै िैज्ञालनक िििे र्सिाई अगालड ििाउन सवकने । 
३.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

“ठदगो ववकासकािालग सरुम्क्षत आवास तथा पवहचानर्िु शहर तथा िस्ती ववकास” 

िक्ष्र् 

सूरम्क्षत, सिुभ र वातावारणमैरी एकीकृत आवास तथा िस्ती ववकास गने । 
उद्दशे्र् 

1. एकीकृत आवास तथा िस्ती ववकास गरी अव्र्वम्स्थत र छररएका घरपररवारिाई एकतािर्द् र 
प्रभावकारी सेवा प्रवाहको ववकास गनुय । 

2. स्थानीर् लनमायण सामग्रीको अलिकतम प्रर्ोग गरी स्थानीर् वास्तकुिा र नवीनतम प्रववलि लमम्श्रत 
सरुम्क्षत र वकफार्ती भवनहरू लनमायण गनुय । 

३.५ रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 33: आवास तथा िस्ती ववकासका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: एकीकृत आवास तथा िस्ती ववकास गरी अधर्वम्स्थत र छररएका घरपररवारिाई एकतािर्द् र प्रभावकारी 
सेवा प्रवाहको ववकास गनुय । 

१.१: ग्रामीण क्षेरमा भौगोलिक वहसाििे 
लिकट र छररएर रहेका तथा ववपद्को 
जोम्खममा रहेका र सीमान्तकृत घर 
पररवारिाई आिारभूत सवुविा सवहतको 
एकीकृत िस्ती लनमायण गने । 
 

1. भ-ूउपर्ोग नीती तथा िस्ती ववकास र्ोजना तजुयमा गरी िागू गररनेछ 
। 

2. भौगोलिक वहसाििे लिकट र छररएर रहेका तथा ववपद्को जोम्खममा 
रहेका घर पररवारकािालग सरुम्क्षत, वातावारणमैरी, सिुभ, आिारभतू 
सवुविार्िु र मौलिक पवहचान िोकेको एकीकृत िस्ती लनमायण 
गररनेछ । 

3. भौगोलिक रूपिे लिकट र ववपद्को उच्च जोम्खममा रहेका स्थानमा 
हनु सक्टने थप िस्ती ववस्तारिाई लनरुत्सावहत गररनेछ ।  
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4. ग्रामीण क्षेर र छररएर रहेका घरपररवारिाई आिारभूत सवुविा 
सवहतको िस्ती लनमायण गररनेछ । 

१.२: घना िस्ती रहेका ग्रामीण क्षेर 
तथा सडक क्षेरको िस्ती व्र्वम्स्थत 
गने। 

1. िजारी क्षेर तथा घना िस्ती रहेका र राजमागय क्षेरको िस्तीिाई 
व्र्वम्स्थत गररनेछ । 

2. सडक क्षेरमा हनु सक्टने थप िस्ती ववस्तारिाई लनरुत्सावहत गररनेछ 
र मापदण्डहरूिाई पूणयरूपिे कार्न्वर्न गररनेछ । 

3. कृवर्र्ोग्र् जलमनमा हनुे गरेको जग्गा प्िवटििाई लनर्न्रण गरी 
व्र्वम्स्थत गररनेछ । 

4. शारीररक अपािता भएका व्र्म्ि, ज्रे्ष्ठ नागररक िगार्त ववपद्को 
उच्च जोम्खममा रहेका व्र्म्िकािालग ववशेर् सामाम्जक आवासको 
ववकास गररनेछ । 

5. राजमागयसँग जोलडएका मु् र् िजारी क्षेरहरूिाई स्माटय लसटीका 
रुपमा ववकास गररनेछ । 

१.३: भउूपर्ोग नीलत तथा र्ोजना 
लनमायण गने र र्ोजनािर्द् रुपमा एकीकृत 
िस्ती ववकास गने कार्यिाई अलभर्ानको 
रुपमा अगालड ििाउने । 

1. एकीकृत िस्ती ववकास गनय जग्गा प्रालप्त व्र्वस्थािाई सरि 
िनाइनेछ। 

2. राजमागय क्षेरमा हनु सक्टने थप िस्ती ववस्तारिाई लनरुत्सावहत 
गररनेछ।  

3. अनलिकृत रुपिे िजारी क्षेरमा िसोिास गने घरपररवार पवहचान 
गरी त्र्स्ता स्थानिाट हटाउने कार्यिाई अलभर्ानको रुपमा सञ्चािन 
गररनेछ । 

उद्दशे्र्: २ स्थानीर् लनमायण सामग्रीको अलिकतम प्रर्ोग गरी स्थानीर् वास्तकुिा र नवीनतम प्रववलि लमम्श्रत सरुम्क्षत 
र वकफार्ती भवनहरू लनमायण गनुय । 

२.१:  स्थानीर् पवहचान भएको र सिै 
वगय तथा समदुार्िे वकन्न सक्टन े
भवनहरूको लनमायण गने ।  

1. सरकारी तथा लनजी क्षेरसँग समन्वर् गरी उपर्िु भवन लडजाइन 
तथा लनमायण गररनेछ । 

2. पालिकामा लनमायण हनुे भवनहरूको लडजाइनमा एकरूपता ल्र्ाउन 
भवन लनमायण मापदण्ड िनाई िाग ुगररनेछ ।  

3. स्थानीर् वास्तकुिा र नवीनतम प्रववलि लमम्श्रत सरुम्क्षत र वकफार्ती 
लनजी भवन लनमायण गनय लनजी क्षरे तथा समदुार्िाई प्राववलिक सहर्ोग 
गररनेछ । 

२.२: भवन लडजाइन, लनमायण तथा 
सपुरीवेक्षणका कार्यमा संिग्न 
जनशम्िको क्षमता ववकास गने । 

1. सरुम्क्षत, वकफार्ती, वातावरणमैरी र पवहचानर्िु भवन लनमायण िारे 
जनचेतना िवृर्द् गनय समदुार् िम्क्षत कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

2. स्थानीर् रूपमा उपिधि लनमायण सामग्रीहरूको प्रर्ोगिाई अलिकतम 
प्रर्ोग गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 

3. एकीकृत सेवा प्रदार्क िहपुर्ोगी र िहउुद्देश्र्ीर् भवन लनमायण गरी 
एकीकृत जनसेवा प्रदान गररनेछ । 

३.६ प्रमखु कार्यक्रम  

१. भउूपर्ोग नीलत तथा आवास र िस्ती ववकास र्ोजना लनमायण 

२. वडा कार्ायिर् भवन लनमायण (वडा नं. ३ र ४ 

३. वडा सबपकय  कार्ायिर् भवन लनमायण ( वडा नं. १ २ र ५ 

४. सरुम्क्षत र वकफार्ती भवनको मोडिहरू ववकास गरी नागररकिाई ववतरण 
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५. भवन लडजाइन र लनमायण सबिन्िी सचेतनामूिक कार्यक्रम 

६. सामदुावर्क भवन लनमायण (वडा नं ३ 

७. भवन आचार संवहता लनमायण 

८. कमयचारी आवास लनमायण  

३.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

एकीकृत आवास तथा िस्ती ववकास गरी अव्र्वम्स्थत र छररएका घरपररवारिाई एकतािर्द् र 
प्रभावकारी सेवा प्रवाह भएको हनुेछ । स्थानीर् लनमायण सामग्रीको अलिकतम प्रर्ोग गरी स्थानीर् वास्तकुिा 
र नवीनतम प्रववलि लमम्श्रत सरुम्क्षत र वकफार्ती भवनहरू लनमायण भएको हनुेछ । गाउँपालिकाका अलत 
ववपन्न घर पररवारका िालग आवास लनमायण हनुेछ ।  
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खण्ड चारः सञ्चार तथा सूचना प्रववलि 
४.१ पषृ्ठभलूम 

नागररकको संवविान प्रदत्त मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हकको संरक्षण र सबिियन गदै 
आमसञ्चारिाई स्वच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, मर्ायठदत, म्जबमेवार र व्र्वसावर्क िनाउन आवश्र्क व्र्वस्था गने 
राज्र्को नीलत हनु े संवैिालनक व्र्वस्था रहेको छ । ववगत केही वर्यदेम्ख नेपािमा सूचना तथा सञ्चार 
प्रववलिको क्षेरमा ववलभन्न नीलतगत प्रर्ासहरू भएका छन ्िदलिंदो पररवशे तथा त्र्सिाट लसम्जयत चनुौती 
सामना गनय तथा लसम्जयत अवसरहरू प्रभावकारी रूपिे उपर्ोग गनय तदनरुूपको नीलतगत, काननुी, संस्थागत 
व्र्वस्था तथा रणनलैतक उपार्हरू अविबवन गनुयपने आवश्र्कता महशसु गरी एवककृत सूचना तथा सञ्चार 
प्रववलि नीलत २०७२ तजुयमा गररएको छ । प्रववलिको व्र्ापक प्रर्ोगिाट काननुको शासन, भ्रिाचारमूि र 
चसु्त प्रशासन, ववकेम्न्द्रकरण, आलथयक अनशुासन तथा सावयजलनक सेवा प्रवाह र स्रोतको कुशि व्र्वस्थापन 
जस्ता असि शासनका आिारभतू मान्र्तािाई आत्मसात गरी सवयसािारणिे पाउन ुपने सेवा लछटो, छररतो 
तथा कम खम्चयिो िििाट प्रदान गनय सवकन्छ ।  

गाउँपालिका के्षरमा कररि सिै वडामा मोिाइि सेवाको सवुविा पगेुता पलन सेवा पहँूच भने ७० 
प्रलतशत मारै छ । कररि १० प्रलतशत पररवार मारै इन्टरनेट सेवामा पहँूचमा छन ्।हाि स्थानीर् प्रशारण 
हनुे एफ.एम रेलडर्ो सनेु्न तथा स्र्ाटिाइट टेलिलभजन हेनय सवकन ेअवस्था छ । लसउरीकोट डाँडा, िंगिाचिुी, 
आपँचौर िगार्तका स्थानमा मोिाइि टावरहरू रहेका छन ्जस्िे गदाय सूचना अदन प्रदानमा सहज भएको 
छ ।  
४.२ प्रमखु समस्र्ा 

सूचना तथा सचार सबिन्िी पर्ायप्त नीलतगत र काननुी व्र्वस्था नहनु,ु आमसञ्चार माध्र्म पूणयरूपमा 
मर्ायठदत, म्जबमवेार, जवाफदेही हनु नसक्टन,ु भौगोलिक लिकटताको कारण सूचना तथा सञ्चार प्रववलिको 
ववस्तारिाई द्रतुता ठदन समस्र्ा रहेको, साइवर सरुक्षाका िालग संस्थागत र प्राववलिक जनशम्िको अभाव 
हनु,ु  केही वडाका लिकट स्थानहरूमा अम्प्टकि फाइवर पगु्न नसकेको आठद र्स क्षरेका समस्र्ाका रुपमा 
रहेकाछन ्। 

४.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. तीव्ररूपमा शहरी ववकास र ववस्तार नभएकािे सञ्चारके्षरको ववकास र ववस्तार गनय कठठनाई 

रहेको  

२. गाउँपालिका लभर सूचना तथा सञ्चार पहुँचको एवककृत र अद्यावलिक वववरण तर्ार पानुय र सञ्चार 
माध्र्महरूिाई ग्रामीण भेग सबम ववस्तार गनुय  

३. भौगोलिक लिकटता हनु ु 
४. सञ्चार माध्र्महरूिाइय ववश्वसलनर् र जवाफदेही िनउदै गणुस्तरीर् सेवा प्रदार्कका रुपमा ववकास 

गनुय  

५. सञ्चार माध्र्ामको नकारात्मक प्रभावका कारण सामाम्जक व्र्वहार तथा संरचनामा नकारात्मक 
असर परेको 

६. साइवर सरुक्षा सबवन्िी संस्थागत संरचना तर्ार गरी आम जनतामा र्स सबवन्िी जनचेतना 
अलभवृवर्द् गनुय  

अवसर 
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१. सूचना तथा सञ्चार सबिन्िी अलिकारिाई संवविानमा नै मौलिकहकका रुपमा लिवपिर्द् हनु ु
२. सावयजलनक लनकार्का काम कारिाहीका िारेमा नागररकिाई जानकारी गराउन े सामाम्जक 

सञ्जािको ववकास हुँदै जान ु 
३. प्रशासलनक िगार्त दैलनक कामकाजकािालग आिलुनक सूचना प्रववलिको प्रर्ोग माफय त ्सहज एवम ्

चसु्त िनाउन सवकन े 
४. पर्यटकीर्, किा, भार्ा तथा संस्कृलतको दृविकोणिे महत्त्वपूणय स्थिहरूको संरक्षण एवम ्प्रवर्द्यन 

गनय सवकने  
५. ब्रोडधर्ान्ड ईन्टरनेटको प्रर्ोग र अनिाइन प्रकाशनको िढ्दो प्रर्ोगिे सूचनाको पहुँचमा सहज 

हनु ु 
६. सूचना तथा सञ्चार प्रववलििाई ववद्यमान र्ोजना तथा नीलत अनरुूप गाउँपालिकािाई सूचना तथा 

सञ्चार प्रववलि मैरी िनाउन सवकने । 
४.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्र् र उद्दशे्र्  

दीघयकािीन सोच 

"सूचना तथा सञ्चारको गणुस्तरीर् सेवाहरूमा सिै वगयको पहुँच" 

िक्ष्र् 

सूचना तथा सञ्चार प्रववलिको ववकास गदै सिै नागररकको पहुँच तथा उच्चतम उपर्ोग सलुनम्श्चत गरी 
आमनागररकको जीवनस्तरिाई सहज िनाउने । 

उद्दशे्र् 

1. आम सञ्चार माध्र्मिाई स्वच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, मर्ायठदत, ववश्वसनीर् िनाई सूचना तथा सञ्चार 
प्रववलि र सेवाहरू सिै नागररकको पहुँचमा परु् र्ाउन ु। 

2. सूचना तथा सञ्चार प्रववलिको सेवािाई सवयसिुभ, गणुस्तरीर् र भरपदो िनाई प्रववलिको उच्चतम 
सेवा प्रर्ोग गनुय । 

४.५ रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 34: सूचना तथा सञ्चार प्रववलिका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: आम सञ्चार माध्र्मिाई स्वच्छ,  सक्षम,  लनष्पक्ष,  मर्ायठदत,  ववश्वसनीर् िनाई सूचना तथा सञ्चार प्रववलि र 
सेवाहरू सिै नागररकको पहचुमा परु् र्ाउन ु। 

१.१: सूचना तथा सञ्चार प्रववलि सबिन्िी 
नर्ाँ खोज तथा अनसुन्िान र ववकासको 
िालग काननुी आिार तर्ार गने । 

1. सञ्चार माध्र्मसँग साझेदारीको नीलतिाई प्रभावकारी िनाइनेछ । 
2. सूचना प्रववलि क्षेरको ववकासकािालग लनजी क्षेरिाई प्रोत्साहन र 

प्रवर्द्यन गनय सहजीकरण गररनेछ ।  
3. केििमा आिाररत सञ्चार प्रववलििाई ताररवहत प्रववलिमा रुपान्तर गनय 

ववलभन्न अध्र्र्न गररनेछ । 
१.२: िजार तथा चिम्चर क्षेरको 
पूवायिार ववकास गरी उद्योगको रूपमा 
ववकास तथा प्रवर्द्यन गने । 

1. र्स क्षेरिाई पररम्चत गराउने खािका भावर्क, सांस्कृलतक, भौगोलिक 
तथा सामाम्जक पषृ्ठभलूम झल्कने प्रवियनात्मक सूचनाका सामग्रीहरूको 
लनमायण र लनमायण भएका सामग्रीहरूको लडम्जटिाइजेशन गरी र्स 
क्षेरको ववकासिाई टेवा परु् र्ाउन सूचना तथा सञ्चार प्रववलि र्िु 
पर्यटकीर् र्ोजना िनाइनेछ । 
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2. र्स क्षेरको किा संस्कृलतको पवहचानमा जोड ठदई मौलिक, सामाम्जक 
तथा गणुस्तरीर् िघ ुचिम्चर तथा डकुमेन्ट्री लनमायणिाई प्रोत्साहन 
गररनेछ । 

3. टेिीमेलडलसन केन्द्रको स्थापना गरी सिै नागररकिाई घरमै िसी 
स्वास््र् उपचार सबिन्िी परामशय सेवा लिने अवसरको सलुनम्श्चतता 
गररनेछ । 

4. ववज्ञापन िजारको व्र्वस्थापन एवम ्लनर्मन गनय लनर्ामक लनकार्को 
स्थापना तथा सञ्चािन गररनेछ । 

5. सावयजलनक क्षेरिाट प्रचार प्रसार हनु े ववज्ञापनमा          
समानपुालतक ववतरण प्रणािीको व्र्वस्था गररनेछ । 

१.३: समग्र प्रववलिका ववकासकािालग 
लडम्जटाइजेसन माफय त ्सामाम्जक, आलथयक 
र शासकीर् व्र्वस्थामा सिुार गने । 

1. सावयजलनक तथा लनजी सेवाहरू क्रमश सफ्टवेर्र अनिाइन माफय त ्
सूचना तथा सेवा प्रदान गररनेछ । 

2. सञ्चार तथा सूचना प्रववलिको ववकासकािालग स्थानीर् प्राववलिक 
जनशम्ि उत्पादनको आिार तर्ार गररनेछ । 

3. लडम्जटि लडभाइड कम गनयकोिालग लडम्जटि साक्षरता र सचेतना 
अलभवृवर्द्िाई अलभर्ानको रूपमा सञ्चािन गररनेछ । 

4. सूचना प्रववलििाई म्शक्षा र आिुलनक प्रववलिमा उपर्ोग गररनेछ । 
5. सूचना प्रववलिको प्रर्ोग माफय त ् स्थलनर् भार्ा, संस्कृलत तथा 

मौलिकताको संरक्षण गररनेछ । 

6. आिारभतू तह देम्ख न ैहरेक ववद्याथीिे कबप्र्टुर तथा सूचना प्रववलि 
सबिन्िी अध्र्र्न गनय पाउने अवसरको सलुनम्श्चतता गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: सूचना तथा सञ्चार प्रववलिको सेवािाई सवयसिुभ, गणुस्तरीर् र भरपदो िनाई प्रववलिको उच्चतम सेवा 
प्रर्ोग गनुय । 
२.१: सूचना तथा सञ्चार सेवािाई 
प्रलतस्पिी, मर्ायठदत, सवयसिुभ तथा 
लनर्लमत पहुँचको स्थापना गरी सूचना 
प्रववलिको उच्चतम सेवा प्रर्ोग गने । 

1. गाउँपालिकाका सिै वडाहरूमा अम्प्टकि फाइिरको ववस्तार गरी 
इन्टरनेटको पहुँच सवयसिुभ िनाइनेछ ।  

2. सिै कार्ायिर्का वेवसाइट,  इमेि, ्वीटर, भाइिरजस्ता माध्र्मिाट 
नागररकको गनुासो प्रालप्त तथा सनुवुाइ हनु ेव्र्वस्था लमिाइनेछ । 

3. सिै वडाहरूमा लडम्जटि सूचना पाटीको व्र्वस्था गरी सबपूणय सूचना, 
वक्रर्ाकिाप तथा गलतववलिहरूका िारेमा ससूुम्चत हनु ेअलिकारको 
सलुनम्श्चतता गररनेछ । 

4. सावयजलनक आमसञ्चार माध्र्मिाई स्वच्छ, प्रलतस्पिी, मर्ायठदत, 

उत्तरदार्ी र व्र्वसावर्क िनाइनेछ । 

5. गाउँपालिकाका सबपूणय वक्रर्ाकिापहरूिाई सूचना प्रववलि मैरी िनाई 
सिैकािालग  सहज एवम ्सवयसिुभ सेवाको सलुनम्श्चतता गररनेछ । 

२.२: सूचनामा सबपूणय नागररकहरूको 
पहुँच र सञ्चार प्रववलिको उच्चतम 
प्रर्ोगको सलुनम्श्चतता गने । 

1. सञ्चार क्षेरकािालग ववद्यमान भौलतक संरचनामा आवश्र्कता अनसुार 
थप संरचना ववस्तार गररनेछ । 

2. गाउँपालिकाका सिै ठाँउमा टेलिफोन सेवाको नेटवकय  उपिधि हनु 
सक्टने गरी आवश्र्कता अनरुूप मोिाइि टावरको ववस्तार गररनेछ। 

3. गाउँपालिकाका सिै वडाहरूमा स्थानीर् तथा राविर् पर-
पलरकाहरूको ताजा खिर लनर्लमत रूपमा पढ्न पाउने व्र्वस्था 
लमिाइनेछ । 
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४.६ प्रमखु कार्यक्रम 

1. सिै वडामा अम्प्टकि फाइिर ववस्तार 
2. सिै वडाहरूमा लडम्जटि सूचना पाटी लनमायण 
3. नमस्ते मोवाइिको टावर वाडय न ५ मा लनमायण  
4. लभलडर्ो प्रोफाइि  
5. वि वाइफाइको व्र्वस्था 
6. सावयजलनक सेवा प्रदानिाई प्रववलिमा आिाररत सफ्टवरे्र लनमायण 
7. माण्डवव गा पा को मौलिकता प्रवर्द्यन एवम ्संरक्षण गनय िघ ुचिम्चर लनमायण 

 

 

४.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

आम सञ्चार माध्र्मिाई स्वच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, मर्ायठदत, ववश्वसनीर् िनाई सूचना तथा सञ्चार 
प्रववलि र सेवाहरू सिै नागररकको पहुँचमा पगेुको हनुेछ ।गाउँपालिक िासीमा इन्टरनेट सेवाको पहँूचमा 
उल्िे्र् ववृर्द् हनुेछ । सूचना तथा सञ्चार प्रववलिको सेवािाई सवयसिुभ, गणुस्तरीर् र भरपदो िनाई 
प्रववलिको उच्चतम सेवा उपिधि भएको हनुेछ ।  
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पररच्छेद आठ: वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन 
खण्ड एकः वन तथा भ-ूसंरक्षण 

१.१ पषृ्ठभलूम 

     वन के्षर जैववक ववववलिताको भण्डार मार होइन कृवर्, ऊजाय, जि तथा औद्योलगक कच्चा पदाथयको 
श्रोत हनुकुो साथै प्रमखु पर्यटकीर् गन्तधर् र िहसुङ्ख्र्क जनताको जीववकाको प्रमखु आिार पलन हो। 
वनिाट हाम्रो कररि ७० प्रलतशत इन्िन झन्डै ४० प्रलतशत पश ुआहारा र अन्र् वातावरणीर् सेवा प्राप्त 
हुँदै आएको छ । वन के्षरमा नेपािको आलथयक समनु्नलत गनय सक्टने प्रचरु सबभावना रहेको छ ।जडीिटुी 
िगार्त ववलभन्न वन पैदावारको लिवक्रिाट मार वरे्नी कररि दईु अरि भन्दा ििी राजस्व सङ्किन हनु े
गरेको छ । नेपािको संवविानमा वातावरणीर् सन्तिुन र स्वच्छताको िालग वन के्षर तथा जैववक 
वववविताको सरक्षण गनय राज्र्िे प्राथलमकता ठदने कुरा उल्िेख गररएको छ । 

माण्डवी गाउँवपिका वन ववकासका दृवििे प्रशस्त सबभावना भएको गाउँपालिका हो । र्स म्जल्िामा उष्ण 
र समशीतोष्ण वकलसमको हावापानी पाइन्छ । र्स गाउँपालिकाको समग्र भ ूउपर्ोगको म्स्थलत हेदाय कुि 
क्षेरफि ११३.०८ व.वक.मी. मध्र्े सिै भन्दा ििी वनजगििे िाकेको के्षर ६७.४९ प्रलतशत रहेको छ 
। गाउँपालिका के्षर लभर ५१७०.७१५ हे. के्षरफि ओगटेको ३४ वटा सामदुावर्क वनहरू रहेका छन ्
।गाउँपालिकािे ओगटेका वन के्षरहरूमा सािको वन, खर्र, लसर्ौ, पाइन, म्चर िगार्त उच्च स्थानहरूमा 
गुरँास, िपुी, लनगािो, िेतवाँस, त्र्सैगरी कटुस, म्चिाउने, काफि, चौतारा, म्चउरी िगार्त उच्च व्र्वसावर्क 
महत्वका वनस्पलत प्रजालतर्िु वन के्षर रहेका छन । 

१.२ प्रमखु समस्र्ा 
वनको व्र्वस्थापन तथा ववकासमा राज्र्को िगानी र्थेि नभएको, अव्र्वम्स्थत भौलतक संरचनाका 

कारण वन क्षेरको ववनास र खम्ण्डकरण हनु ेगरेको, उत्पादनशीि वनिाई पूणय क्षमतामा व्र्वस्थापन गनय 
नसवकएको, वन फँडानी पूणय रूपमा लनर्न्रण हनु नसकेको, वन तथा जिािार क्षेरका स्रोतहरूको क्षर्ीकरण, 
मानव वन्र्जन्त ु द्वन्द्व, वन तथा भसंूरक्षणमा दक्ष जनशम्ि उपिधि नभएको, जनचेतनाको अभाव र 
िापरवाहीिाट डिेिो िाग्न ेगरेको, महत्त्वपूणय जडीिटुीहरूको अन्वेर्ण र प्रशोिन हनु नसकेको, उत्पाठदत 
काठको व्र्वसावर्क प्रर्ोग हनु नसकेको, लनर्लमत रूपमा फडानीिाट प्राप्त हनु ेआबदानी िाहेक सामदुावर्क 
वनका अन्र् आलथयक स्रोत नभएका, जडीिटुी लनकासी गनय काननुी अड्चन हनु ुजस्ता समस्र्ाहरू ववद्यमान 
रहेका छन ्। 

१.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. िहृत्तर वन, वैज्ञालनक जिािार तथा भ–ूसंरक्षण तथा व्र्वस्थापन कार्यक्रम िागू गनुय । 

२. वन तथा जिािार के्षरको सिठनात्मक संरचना तर्ार पानुय । 

३. डिेिो लनर्न्रण गनुय । 
४. भौलतक ववकास र वन संरक्षण कार्यका िीच उत्पन्न हनुे द्वन्द्व व्र्वस्थापन गनुय  
५. दक्ष जनशम्िको अभाव, स्थानीर् जनतामा वन तथा भसंूरक्षणिारे ज्ञानको कमी । 

६. वनस्पलत र वन्र्जन्त ुिोप हनु सक्टन।े  

अवसर 
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१. वैज्ञालनक वन व्र्वस्थापन कार्यक्रम िागू गरी सामदुावर्क वन कार्यक्रमिाई आर् आजयन 
तथा गरीिी लनवारणमा जोड्न सवकने । 

२. प्राकृलतक रूपमै उम्रन े िेरै प्रजालतका जडीिटुी तथा अन्र् काठहरू प्रशस्त भएकािे 
वृक्षारोपणमा िेरै रकम खचय गनुय नपने । 

३. महत्त्वपूणय जडीिटुीहरूको व्र्वसावर्क उत्पादन र प्रशोिन गनय सवकने र िजारको राम्रो 
सबभावना भएको । 

४. स्थानीर् स्तरमा कृवर् तथा पशपुािन व्र्वसार्को ववकासका प्रशस्त सबभावना रहेको । 

५. प्राकृलतक वातावरण तथा वन्र्जन्तकुो संरक्षण हनु गई पर्यटन व्र्वसार्को ववकास हनुे । 

६. समदुार्मा आिाररत वन व्र्वस्थापन माफय त ्स्थानीर् जनताको जीवनर्ापन सहज हनु े। 

१.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

“वातावरणमैरी ववकास, उत्पादनशीि वन, संरम्क्षत जिािार र जैववक वववविताको ठदगो संरक्षण” 

िक्ष्र् 

गाउँपालिका क्षेरका वनको उम्चत व्र्वस्थापन, भसंूरक्षण र जैववक वववविताको संरक्षणका 
माध्र्मिाट स्थानीर् जनताको जीवनस्तरमा सिुार गने । 

उद्दशे्र् 

1. स्थानीर् वनको संरक्षण र वैज्ञालनक व्र्वस्थापन,  वन्र्जन्त ुर जैववक वववविताको संरक्षण, सबवर्द्यन 
गनुय । 

2. भसंूरक्षण तथा वातावरणीर् सन्तिुन कार्म गरी उपिधि ववत्तीर् स्रोतसािनको समूम्चत व्र्वस्थापन 
गनुय । 

१.५ रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 35: वन तथा भसंूरक्षणका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: स्थानीर् वनको संरक्षण र वैज्ञालनक व्र्वस्थापन वन्र्जन्त ुर जैववक वववविताको संरक्षण, सबिर्द्यन गनुय। 

२.१: वनिाई उत्पादनमखुी िनाई 
वनजन्र् उत्पादनको व्र्वसार्ीकरण 
गने । 

1. वनलभरका ििेका तथा सकेुका रुखहरू लिक्रीववतरणको व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

2. काठजन्र् वस्तकुो उत्पादन, प्रशोिन र उपर्ोगमा वववविीकरण र प्रववलि 
ववकास गरी नर्ाँ रोजगारी र उत्पादनका क्षेर लसजयना गररनेछ । 

3. गैर काष्ठ वन पैदावारको प्रिि संभावना भएको (हरो, िरो, अमिा, क्टर्ामनु, 

म्चिाउने, फल्िीड आठद) खेती ववस्तार तथा वजारीकरण गररनेछ । 
4. जडीिटुी प्रशोिन उद्योग स्थापना गनय प्रोत्सावहत गररनेछ ।  
5. वन्र्जन्त ुपािन, प्रजनन तथा व्र्वसार्ीकरणकािालग स्थानीर् जनतािाई 

प्ररेरत गररनेछ । 

6. वनजन्र् व्र्वसार्प्रलत स्थानीर् र्वुार्वुतीको आकर्यण ििाउन आफ्नो 
क्षेरलभरका र्ोग्र् र इच्छुक ववद्याथीहरूिाई वनववज्ञान ववर्र्मा अध्र्र्न 
गनय आलथयक सहर्ोग गररनेछ । 

१.२:  समदुार्मा आिाररत वन 
व्र्वस्थापन प्रणािी अनसुार वनको 
संरक्षण गने । 

1. स्थानीर् जनतािाई वनको महत्त्व र र्सका फाइदािारे जानकारी 
गराइनेछ । 

2. वनको सीमा लनिायरण गरी तारिार गररनेछ । 
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3. खािी भभूागमा वृक्षारोपण गररनेछ । 
4. वन नसयरी स्थापना गररनेछ । 
5. सामदुावर्क वनहरूका कार्यर्ोजना अनसुार वनको संरक्षण गररनेछ । 
6. स्थानीर् जनतािाई फिफूिका ववरुवाहरू ववतरण गररनेछ । 

7. तालिम, गोष्ठी, अध्र्र्न भ्रमण आठदका माध्र्मिाट उपभोिा सलमलतका 
सदस्र्हरूको क्षमता अलभवृवर्द् गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: भसंूरक्षण तथा वातावरणीर् सन्तिुन कार्म गरी उपिधि ववत्तीर् स्रोतसािनको समूम्चत व्र्वस्थापन 
गनुय। 

२.१: जनसहभालगता माफय त ् ठदगो 
माटो व्र्वस्थापन प्रणािी अविबिन 
गरी भलूमको उत्पादकत्व िवृर्द् गने 
। 

1. िाटोमलुन भकू्षर् रोक्टन अलम्रसो िगार्त प्राववलिक रूपिे उपर्िु 
लिरुवाहरू िगाइनेछ ।  

2. पैर्ुँ, म्चउरी, िाकुरी जस्ता मह आउने जातका लिरुवा भएमा मौरीपािनमा 
समेत टेवा पगु्ने लिरुवाहरू िगाइनेछ । 

3. कृवर्र्ोग्र् जलमनिाई पवहरोिाट जोगाउन तटिन्ि गने, ग्र्ालभन जािी 
भररनेछ ।   

4. ववपद सूचक र्न्र जडान गररनेछ ।   

२.२: िाह्य र  आन्तररक 
स्रोतसािनको पररचािन गने ।
  

1. र्ोजनाहरूको ववस्ततृ सबभाव्र्ता अध्र्र्न गनय संघीर् र प्रदेश 
सरकारसमक्ष अनरुोि गररनेछ । 

2. गैरसरकारी संस्थाहरूिाई वन तथा भसंूरक्षणका कार्यक्रमहरूमा िगानी 
गनय आह्वान गररनेछ । 

3. गाउँपालिकाको वावर्यक िजेटको लनम्श्चत प्रलतशत रकम वन तथा भसंूरक्षण 
क्षेरका कार्यक्रमकािालग  छुट्याइनेछ ।  

4. वनजन्र् उद्योगको ववकास र व्र्वसार्ीकरणकािालग स्थानीर् लनजी 
क्षेरिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

१.६ प्रमखु कार्यक्रम 

1. वैज्ञालनक वन व्र्वस्थापन कार्यक्रम 
2. पवहरो तथा नदी कटान लनर्न्रण 
3. िािी तथा पवहरोको पूवय-सूचक र्न्र जडान 
4. महत्त्वपूणय ववकासे आर्ोजनाहरूको प्रारम्बभक वातावरणीर् परीक्षण (IEE) तथा वातावरणीर् प्रभाव 

मूल्र्ाङ्कन (EIA)  

5. वृक्षारोपण तथा संरक्षण   
१.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

स्थानीर् वनको संरक्षण र वैज्ञालनक व्र्वस्थापन भएको हनुेछ तथा वन्र्जन्त ुर जैववक वववविताको 
संरक्षण गररएको हनुेछ । भसंूरक्षण तथा वातावरणीर् सन्तिुन कार्म गरी उपिधि ववत्तीर् स्रोतसािनको 
समूम्चत व्र्वस्थापन भएको हनुेछ । 
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खण्ड दईु: वातावरण संरक्षण तथा जिवार् ुपररवतयन 
२.१ पषृ्ठभलूम 

     वातावरण तथा जिवार् ुपररवतयनका असरहरू एकआपसमा सबिम्न्ित हनु ेभएकोिे र्सको प्रभावको 
सामना गनय वातावरण संरक्षण तथा जिवार् ुपररवतयनको प्रभाव अनकूुिन गदै समविगत ववकासका िक्ष्र्हरू 
हालसि गने महत्त्वपूणय सवाििाई मध्र्नजर गरी नेपािको संवविानमा प्रत्र्ेक नागररकिाई स्वच्छ र स्वस्थ 
वातावरणमा िाँच्न पाउने हक हनुेछ भनी मौलिक हकको रुपमा उल्िेख गररएको छ । र्स क्षेरमा भएका 
अन्तरायविर् सम्न्ि-महासम्न्िहरूको अनमुोदन तथा सम्बमिन गदै तदनरुुप राविर् नीलत, काननु तथा संस्थागत 
संर्न्रहरूको व्र्वस्था गरेको छ । वातावरणीर् पक्षमा पने प्रभाव तथा जिवार् ुपररवतयनको असर न्रू्नीकरण 
गनय हररत ववकासको अविारणािाई आत्मसात ्गररएको छ । सरकारी तथा राविर्/अन्तरायविर् सङ्घ–संस्था 
समेतको सवक्रर्तामा राविर् तथा स्थानीर् अनकूुिनकािालग रणनीलतक कार्यक्रमहरू, काियन व्र्ापारको 
थािनी,  वातावरणीर् संवेदनशीिताका मदु्दाहरूको आन्तररकीकरण र सबिोिनजस्ता प्रर्ासहरू भइरहेका 
छन ्। वातावरण व्र्वस्थापनिाई ववकास कार्यसँग आिर्द् गने क्रममा वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कनिाई 
संस्थागत गने प्रर्त्न भएको छ । वार्कुो गणुस्तरसबिन्िी मापदण्ड एवम ्नेपाि सवारी प्रदूर्ण सबिन्िी 
मापदण्डहरू लनिायरण गरी कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइएको छ । क्टर्ोटो प्रोटोकि अन्तगयत काियन व्र्ापारिाट 
नेपाििे आबदानी प्राप्त गनय सरुु गररसकेको छ । 

२.२ प्रमखु समस्र्ा 
वातावरण तथा जिवार् ुपररवतयन सबिन्िी त्र्ाङ्क सङ्किन र सूचना प्रवाहको कमी, स्थानीर् स्तरमा 

वातावरण तथा जिवार् ुपररवतयन सबिन्िी कार्य गनय प्रभावकारी लनकार्को अभाव, वातावरण तथा जिवार् ु
पररवतयनिाट पने नकारात्मक असरहरू न्रू्नीकरण गनय पर्ायप्त मानव, आलथयक र भौलतक स्रोतहरूको कमी, 
वातावरण तथा जिवार् ुसबिन्िी कार्यक्रमहरू गाउँपालिका स्तरीर् ववकासका कार्यक्रमहरूसँग आिर्द् गरी 
र्ोजना तजुयमाको अभाव, जिवार् ु पररवतयनको प्रभाव, जोम्खम सबिन्िी अध्र्र्न तथा अनसुन्िान र्थेष्ठ 
रूपमा नहनु ुआठद समस्र्ाहरू रहेका छन ्। 
२.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. जिवार् ुपररवतयनको असरिाट अनकूुलित हनु ु 

२. खोिा तथा सावयजलनक स्थिहरूिाट िुिा, लगट्टी, िािवुा, माटोको अलिक दोहन 

३. होटि, उद्योग, किकारखाना, र्ातार्ात तथा अन्र् मानवीर् वक्रर्ाकिापहरूिाट हनु ेफोहर उत्सजयन 
लनर्न्रण  

४. िढ्दो क्रममा रहेको वन ववनासिाई रोक्टन ु 

५. जिवार् ुपररवतयन सबिन्िी कार्यक्रमहरूिाई जनस्तरमा आन्तररकीकरण गनुय । 

अवसर 
१. वातावरण तथा जिवार् ुपररवतयन सबिन्िी ज्ञान तथा चेतना अलभवृवि  
२. स्थानीर् स्रोत सािनहरूमा जिवार् ुपररवतयनिाट पने प्रभाव कम हुँदै अनकूुलित वातावरण लसजयना  

३. गाउँपालिकाको प्राकृलतक स्रोत सािनिगार्त स्थानीर् सबपदाहरूको संरक्षण।  

४. काियन व्र्ापारिाट र्स गाउँपालिकािे आबदानी लिन सक्टने । 

२.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 



माण्डवी गाउँपालिकाको आवलिक र्ोजना 

 
 

111 

“स्वच्छ वातावरणमा िाँच्न पाउने अलिकार ठदगो ववकासको आिार” 
िक्ष्र् 

वातावरणमैरी र जिवार् ु पररवतयनसँग अनकूुलित हनु े गरी स्वच्छ र सफा वातावरण सवहतका 
ववकास कार्यक्रमहरू सञ्चािन गने । 

उद्दशे्र् 

1. ठदगो ववकासको िक्ष्र् हालसि गनय वातावरणमैरी सफा स्वच्छ र हररत वातावरण संरक्षण गनुय । 

2. प्रदरु्णमिु र स्वच्छ वातावरण कार्म गनय मानवीर् वक्रर्ाकिाप तथा ववकास प्रवक्रर्ािाई जिवार् ु
पररवतयन अनकूुलित गराउन ु। 

 २.५ रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 36: वातावरण संरक्षणा तथा जिवार् ुपररवतयन का रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: ठदगो ववकासको िक्ष्र् हालसि गनय वातावरणमैरी सफा स्वच्छ र हररत वातावरण संरक्षण गनुय । 

1.१:  ववकाससँग सबिम्न्ित 
कार्यक्रममा वातावरण व्र्वस्थापन तथा 
जिवार् ु पररवतयनिाई आन्तररकीकरण 
गने । 

1. ववद्यमान वातावरणीर् ऐन, नीलत, लनर्महरू अनरुूप ववकास 
कार्यक्रमहरूको वातावरण प्रभाव मूल्र्ाङ्कन गररनेछ । 

2. राविर् अनकूुिन कार्य र्ोजनाअनरुूप स्थानीर् अनकूुिन कार्य र्ोजना 
िनाई कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

3. ववकासका पूवायिारहरूमा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमहरू समावेश 
गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

4. वातावरण तथा जिवार् ु पररवतयनका वक्रर्ाकिापहरूमा स्थानीर् 
गैरसरकारी संस्था, लनकार्, सामदुावर्क संस्था एवम ् अन्र् 
लनकार्हरूिीच समन्वर् कार्म गररनेछ । 

5. वातावरण तथा जिवार् ु पररवतयनसबिन्िी जनचेतना जगाउने 
कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

१.२: जिवार् ु पररवतयनिाट प्राकृलतक 
स्रोत तथा मालनसमा पने प्रभाविाई 
न्रू्नीकरण गनय अनकूुिन कार्यक्रम 
चिाउने । 

1. ववकासका संरचनाहरू लनमायण गदाय हररर्ािी ववकास गने कार्यहरूिाई 
समार्ोजन गदै िलगनेछ । 

2. ववकासका (पूवायिार) संरचनाहरू लनमायण गदाय वातावरणमैरी तथा 
जिवार् ुपररवतयन अनकूुिन हनुे खािका संरचनाहरूिाई प्राथलमकता 
ठदइनेछ । 

3. प्रदरु्णमिु र स्वच्छ वातावरण कार्म गनय जि वार् ुमाटो ध्वलन 
िगार्त सिै प्रकारका प्रदरु्णको रोकथाम लनर्न्रण तथा व्र्वस्थापन 
गररनेछ । 

4. पानीको स्रोतिाई पनुभयरण गनय प्िाविक पोखरी लनमायण गररनेछ । 

१.३: वातावरण प्रदूर्ण हनु नठदने तथा 
फोहरमैिा व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी 
वनाउने । 

1. "प्रदूर्किे लतनुयपछय" भन्न े लसर्द्ान्त िाग ु गनय आवश्र्क संर्न्रको 
ववकास एवम ्कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

2. नकुवहने तथा पनु प्रर्ोग हनु नसक्टने फोहरमैिा व्र्वस्थापन गनय 
उम्चत स्थानमा ल्र्ाण्ड वफि साइटको व्र्वस्था गररनेछ । 

3. कुवहने फोहरिाई कबपोस्ट मि िनाउने तथा पनु प्रर्ोगहनुे फोहरहरू 
सङ्किन तथा िेचलिखन गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 

4. फोहरमैिा सङ्किन तथा व्र्वस्थापन र्ोजना तर्ार गरी िाग ु
गररनेछ। 
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उद्दशे्र् २: प्रदरु्णमिु र स्वच्छ वातावरण कार्म गनय मानवीर् वक्रर्ाकिाप तथा ववकास प्रवक्रर्ािाई जिवार् ु
पररवतयन अनकूुलित गराउन ु। 

२.१: जि तथा मौसम सबिन्िी सूचना 
तथा सेवािाई लनर्लमत रूपमा सबप्ररे्ण 
गरी सबिम्न्ित संस्था तथा 
सरोकारवािाहरूिाई जिवार् ु पररवतयन 
न्रू्न गने कार्यहरूमा पररचािन गने । 

1. वातावरण तथा जिवार् ुपररवतयन अनकूुिन, वातावरणीर् तथा जिवार् ु
पररवतयन सबिन्िी अध्र्र्न अनसुन्िान गररनेछ । 

2. मौसम, जिवार् ु सबिन्िी सूचना तथा जानकारी उपभोिाहरूिाई 
सम्जिै उपिधि हनु सक्टने संर्न्र ववकास गररनेछ । 

3. वातावरण प्रदरु्ण गने िस्त ुउत्पादन कम गनय पनुः प्रशोिन एवम ्
प्रर्ोग गररनेछ । 

 

२.६ प्रमखु कार्यक्रम 

1. वैकम्ल्पक ऊजाय प्रवर्द्यन कार्यक्रम सञ्चािन 
2. जिवार् ुपररवतयनको प्रभाव जोम्खम सबिन्िी सचेतना कार्यक्रम सञ्चािन 
3. जिवार् ुपररवतयनको प्रभाव जोम्खम सबिन्िी अध्र्र्न तथा अनसुन्िान 
4. प्िाविक पोखरी लनमायण (उपभोिा सलमलतिाई प्िाविक उपिधि गराउने)  

5. आर्ोजनाहरू प्रारम्बभक वातावरणीर् परीक्षण (IEE) तथा वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन (EIA)  

6. वातावरण म्शक्षा तथा प्रचारप्रसारका कार्यक्रम सञ्चािन । 
  

२.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

ठदगो ववकासको िक्ष्र् हालसि गनय वातावरणमैरी सफा स्वच्छ र हररत वातावरण संरक्षण भएको 
हनुेछ । साथै प्रदरु्णमिु र स्वच्छ वातावरण कार्म गरी मानवीर् वक्रर्ाकिाप तथा ववकास प्रवक्रर्ािाई 
जिवार् ुपररवतयन अनकूुलित गराइएको हनुेछ ।  
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खण्ड तीन: फोहरमैिा व्र्वस्थापन 
३.१ पषृ्ठभलूम 

नेपािको संवविानिे खानेपानी तथा सरसफाइ सवुविािाई नागररकको मौलिक हकको रूपमा 
व्र्वस्था गरेको छ । नागररकको स्वास््र्िे हरेक मिुकुको ववकासमा प्रभाव पारेको हनु्छ र सरसफाइिे 
स्वस्थ जनशम्िको लनमायणमा महत्त्वपूणय भलूमका खेिेको हनु्छ र सरसफाइर्िु व्र्वहार ठदगो ववकासको 
मु् र् आिार हो ।र्सैगरी नेपािमा वव.सं. २०६८ साि देम्ख ववलभन्न म्जल्िाहरूिाई खिुा ठदसामिु क्षेर 
घोर्णा अलभर्ान गदै गरेको अवस्था पलन छ ।नेपाििे सन ्२०३० सबममा आफुिाई ववश्व समदुार्मा पूणय 
सरसफाइर्िु राि लनमायण गने िक्ष्र्िाई लिएको छ। न्रू्न सरसफाइको कारण नेपाििे विेाविेामा सरुवा 
रोगहरूको प्रकोप हनुे  गरेको छ । सरसफाइको अवस्था हेदाय र्स गाउँपालिकामा एक घर एक चपीको 
कार्ायन्वर्न पूणय रूपमा सबपन्न भएको अवस्था देम्खदैन ।र्ो गाउँपालिकालभर कुनै पलन वडामा सावयजलनक 
शौचािर् लनमायण भएको छैन । घरर्ासी फोहर व्र्वस्थापन िाहेक अन्र् फोहरमैिा व्र्वस्थापनका नाममा 
फोहोरहरू खोिाखोल्साका होचा भागमा अलनर्म्न्रत तररकािे फाल्न ेप्रिलृत र्रतर देम्खन्छ । घरिरुीको 
शौचािर् िाहेक गाउँ, टोि र समदुार्मा फोहरमैिाको दीघयकािीन व्र्वस्थापन गनूय पने देम्खन्छ ।   
३.२ प्रमखु समस्र्ा 

फोहरमैिाको व्र्वस्थापनिाई चसु्त र प्रववलिमैरी िनाउन नसक्टन,ु क्रमश ववकास भैरहेका ग्रामीण 
िजारहरूमा फोहर उत्सजयन भई व्र्वस्थापन र्ोजना निनेको, घरेि ु स्तरमा समते सरसफाइको पूणय 
व्र्वस्थापन हनु नसकेको, समदुार्मा फोहरमैिा व्र्वस्थापनकोिालग सबभाववत ठाउँ र लतनको प्राववलिक 
पक्षको ववश्लरे्ण गनय नसवकएको, सावयजलनक स्थिमा शौचािर् तथा  फोहरमैिा व्र्वस्थापन तथा िि लनकास 
हनु नसक्टन ुपलन अन्र् समस्र्ाहरू हनु।् 

३.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. सरसफाइको गरुुर्ोजना िनाई र्ोजनािर्द् ववकास तथा व्र्वस्थापन गनय नसक्टन ु 

२. फोहरको उम्चत व्र्वस्थापन नहुँदा प्रदरु्ण वृवर्द्भई ववलभन्न सरुवा रोगको संक्रमण हनुसक्टने । 

३. सरसफाइ व्र्वस्थापन शलु्क लनिायरण गरी समदुार् लभर सरसफाइ सबिन्िी आर्ोजनाहरू 
सञ्चािन गनय सामूवहक कोर्को व्र्वस्था गनय समदुार्को चासो नहनु ु

४. पाखो तथा लभरािो जलमनमा फोहरमैिा व्र्वस्थापनकोिालग भौलतक संरचना िनाउन कठठन हनु ु

५. खानेपानीको समस्र्ा रहेका िस्तीहरूमा शौचािर्को सरसफाइमा समेत समस्र्ा हनु ु
अवसर 

१. हािसबम फोहर व्र्वस्थापनको ववर्र् जवटि भै नसकेकोिे व्र्वम्स्थत र्ोजना िनाइ दीघयकािीन 
वहसाििे समस्र्ा समािान गनय सवकने । 

२. ल्र्ाण्डवफि साइटको संभावना अध्र्र्न गरी फोहर व्र्वम्स्थत गनय सवकने । 

३. फोहरमैिा व्र्वस्थापन सबिन्िी व्र्ापक जनचेतना फैिाउने कार्यक्रम सञ्चािन गरी 
स्थानीर्वासीिाई नै फोहर व्र्वस्थापन गनय सवकने । 

४. ग्रामीण इिाका भएकोिे कुवहने जैववक फोहरिाई कबपोि मिमा पररणत गनय सवकन े। 

५. सरसफाइको अवस्थामा सिुार गरी ववलभन्न संक्रामक रोगहरूको प्रभाविाट समदुार्का 
नागररकहरूिाई िचाउन सवकने । 
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३.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"स्वास््र् र स्वच्छताको िालग फोहरमैिा मिु गाउँपालिका" 
िक्ष्र् 

गणुस्तरीर् र ठदगो सरसफाइ सेवा ववस्तार गने । 

उद्दशे्र् 
1. समदुार्का पार्क पने स्थानहरूमा फोहर सङ्किनको व्र्वस्था लमिाउन ु। 
2. सरसफाइ सवुविाको पहुँचको सलुनम्श्चतता गनुय। 

३.५ रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

तालिका 37: फोहरमैिा व्र्वस्थापनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: समदुार्का पार्क पने स्थानहरूमा फोहर सङ्किनको व्र्वस्था लमिाउन ु। 
१.१: समदुार्का घनािस्ती भएको ठाउँ, 

हाटिजार िाग्न े र सेवा प्रदार्क 
कार्ायिर् भएका स्थानहरूमा फोहरमैिा 
व्र्वस्थापनको गरुु र्ोजना िनाई फोहोर 
सङ्किनको धर्वस्था गने । 

1. समदुार्का फोहरमैिािाई जबमा गने,  प्रशोिन गने र लडस्पोज गने 
पूवायिारहरू िनाइनेछ । 

2. प्रत्रे्क घनािस्ती, िजार र िजार-उन्मखु ठाउँहरूमा डम्बपङ 
साइटको व्र्वस्था गरी फोहरमैिा व्र्वस्थापन गररनेछ । 

3. फोहरमैिा व्र्वस्थापनको गरुुर्ोजना िनाइनेछ। 
4. वडाका िस्ती र फोहरमैिाको अनमुालनत उत्सजयनको वहसाििे त्र्स्ता 

ठाउँहरूको अध्र्र्न गरी वववरण तर्ार पाररनेछ । 
5. लनजी क्षेरसँगको सहकार्यमा िजार क्षेरको फोहरमैिािाट िार्ोग्र्ास 

र प्रािाररक मि उत्पादन गने प्रवक्रर्ािाई अगालड ििाइनेछ । 
१.२: गाउँपालिकामा शौचािर् तथा 
सरसफाइको सलुनम्श्चतता गने . 

1. सिै सामदुावर्क भवन तथा सावयजलनक स्थिहरूमा शौचािर्को 
व्र्वस्था गररनेछ । 

2. घरहरूिाट लनस्कने फोहोर पानीिाई प्रशोिन गरे पलछ मार नदी 
खोिा तथा खोल्सामा प्रवाह गनय मापदण्ड िनाई िाग ुगररनेछ। 

3. शहरी शहरन्मखु तथा िजार क्षेरमा सरसफाइ सेवाको स्तरिवृर्द् 
गररनेछ । 

4. पूणय सरसफाइ कार्यक्रम अन्तगयत अपािमैरी मवहिामैरी शौचािर्को 
लनमायण गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: सरसफाइ सवुविाको पहुँचको सलुनम्श्चतता गनुय। 

२.१: सरसफाइको पहुँच भएका प्रत्रे्क 
घर िरुीमा क्रलमक रूपमा गणुस्तरीर् 
सरसफाइको पहुँच िवृर्द् गने। 

1. सावयजलनक स्थानहरूमा आवश्र्कता अनसुार फोहर सङ्किन गने 
भाँडोको व्र्वस्था गररनेछ । 

2. गाउँ टोि सरसफाइकोिालग उपभोिाहरूिाटै सलमलत गठन गरी 
सरसफाइ गररनेछ । 

3. फोहरमैिा सङ्किन र व्र्वस्थापनकोिालग सामूवहक कोर्को व्र्वस्था 
गरी फोहरमैिा व्र्वस्थापन कार्यिाई ठदगो िनाइनेछ । 

२.२: सरसफाइ सबिन्िी सचेतना 
कार्यक्रम सञ्चािन गने ।  

१. िम्क्षत समदुार्मा फोहरको उम्चत व्र्वस्थापनकोिालग  जनचेतना 
सञ्चािन गररनेछ। 
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३.६ प्रमखु कार्यक्रम 

१. ल्र्ाण्डवफिसाइट सबभाव्र्ता अध्र्र्न सवहतको फोहरमैिा व्र्वस्थापन गरुुर्ोजना लनमायण 

२. फोहोर व्र्वस्थापनका िालग अवश्र्क समाग्री तथा ट्रर्ाक्टटर व्र्वस्था 
३. सरसफाइकािालग टोि स्तरीर् सलमलत गठन एवम ्पररचािन 

४. फोहरमैिा सङ्किन र व्र्वस्थापनकोिालग सामूवहक कोर्को व्र्वस्था  

५. फोहरमैिा व्र्वस्थापन (मु् र् मु् र् चोकमा एकडि-लिन) 

६. सरसफाइ सबिन्िी सचेतना कार्यक्रम 

 

३.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

 फोहरमैिाको ठदघयकालिन उपार्को खोजी भएको हनुछे, गाउँपालिकामा फोहर सङ्किनको व्र्वस्था 
लमिेको हनुेछ, साथै सरसफाइ सवुविा गाउँपालिका िासी सिैको पहुँचमा भएको हनुछे। 
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खण्ड चार: ववपद् व्र्वस्थापन 
४.१ पषृ्ठभलूम 

नेपाि ववपद्को उच्च जोम्खममा रहेकािे ववपद्का कारण वरे्नी िनजनको ठुिो क्षलत हनु ेगरेको 
छ। मु् र्तः भकूबप,  अलतवृवि,  िािी,  पवहरो,  हावाहरुी,  चट्याङ,  आगिागी,  खडेरी,  महामारी,  शीतिहर र 
वहमताि ववष्फोटन हनुसक्टन ेकारण नेपाि ववपद्को उच्च जोम्खममा रहेको छ । र्सैगरी कोरोना, हैजा, 
िडयफ्ि,ु स्वाइन फ्िजुस्ता रोगहरू पलन ववपद्को कारकका रूपमा देम्खएका छन ्। गाउँपालिका क्षरे ववम्शि 
भौगोलिक िनौट, लभरािोपन, कमजोर चट्टान र प्राकृलतक तथा जिवार् ुएवम ्मानवीर् वक्रर्ाकिापिाट लसम्जयत 
ववपद्का दृवििे जोम्खममा रहेको छ । प्राकृलतक तथा मानव लसम्जयत ववपद्का घटनाहरूिाट िनजन तथा 
ववकासका पूवायिारहरूको क्षलतिे आलथयक तथा सामाम्जक ववकासमा ठुिो असर पनय सक्टछ । दगुयम र कठठन 
भौगोलिक िनावटका कारण र्ो क्षेरको आिारभतू सेवामा पहुँच कठठन भएको र ववकास प्रवक्रर्ाहरूमा 
वािा पदै आएको छ ।  
४.२ प्रमखु समस्र्ा 

मनसनुको समर्मा हनु ेमेघगजयन र चट्याि, मनसनुी िर्ायिे लसजयना गने िािी पवहरो र डोजरको 
जथाभावी प्रर्ोगिे भकू्षर् भई खेतवारी तथा भौलतक पूवायिारमा क्षलत, ववपद् सबिन्िी त्र्ाङ्क सङ्किन र 
सूचना प्रवाहमा समन्वर्को कमी, ववपद् हनुअुम्घ त्र्सको तर्ारी र प्रलतकार्यका वक्रर्ाकिापहरू वक्रर्ाशीि 
हनु नसवकएको अवस्था छ । त्र्सैगरी गणुस्तरीर् स्वास््र् सेवा नहनु,ु पर्ायप्त मानव, आलथयक, भौलतक स्रोत 
को अभाव, एक द्वार प्रणािी माफय त ्ववपद् सबिन्िी भएका घटनाहरूको सूचना तथा त्र्ाङ्क सङ्किन तथा 
प्रके्षपण हनु नसक्टन,ु क्षलत न्रू्नीकरण सबिन्िी अध्र्र्न अनसुन्िानको कमी, स्थानीर् स्तरको ववपद् सबिन्िी 
भरपदो त्र्ाङ्क अद्यावलिक गनय नसवकएको अवस्था ववद्यमान रहेको छ । 

४.३ चनुौती र अवसर 

चनुौती 
१. ववपद् व्र्वस्थापन तथा न्रू्नीकरणका र्ोजना िागू नगदाय ठूिो जनिनको क्षती हनु सक्टने । 

२. जिवार् ुपररवतयनका नकारात्मक असर तथा ववपद्न्रू् नीकरणका िालग ठोस र्ोजना िनाई िागू 
गने । 

३. पूवायनमुान सूचना प्रणािीको प्रभावकारी व्र्वस्था नहनु ु 

४. उर्द्ार राहात र पनुस्थायपनाको िालग प्रभावकारी सर्न्रको कमी हनु ु

५. ववपद् न्रू्नीकरण गनय नर्ा ँप्रववलि, लसकाइहरू ववकास/ववस्तार नहनु ु 

अवसर 
१. जिवार् ुअनकूुिन कार्यक्रमिाई वैज्ञालनक तररकािे िागू गनय सवकन े

२. ववपद् व्र्वस्थापन र्ोजना तथा प्रलतकार्यका िालग स्थानीर् सरकारिे ठोस र्ोजना लनमायण गनय 
सक्टन े

३. स्थानीर् स्तरमा तथा ववद्यािर्हरूमा जिवार् ु पररवयतन तथा ववपद्सबिन्िी चेतनामूिक 
कार्यक्रमहरू सञ्चािन गनय सवकन े

४. परबपरागत ज्ञान, सीप र स्थानीर् स्रोतहरूको ठदगो प्रर्ोग हनुे, 
५. आकर्यक भ-ूवातावरण लसजयना हनुे।  

४.४ दीघयकािीन सोच िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 
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"सरुम्क्षत जीवनकािालग ववपद् न्रू्नीकरण तथा व्र्वस्थापन"  

िक्ष्र् 

ववपदिाट हनुे मानवीर्, आलथयक, सामाम्जक, सांस्कृलतक र पर्ायवरणीर् क्षलतमा कमी ल्र्ाउने । 
उद्दशे्र् 

1. जोम्खम न्रू्नीकरणकािालग सबभाव्र् ठाँउहरूको पवहचान गरी पूवय चेतावनी प्रणािीको ववकास गनुय।  

2. मानव लसम्जयत तथा प्राकृलतक कारणिाट हनु े प्रकोप/ववपद्को जोम्खमिाई न्रू्नीकरण गरी 
गाउँपालिकािाई कम प्रकोप/ववपद् जोम्खम हनु ेक्षरेको रूपमा ववकास गनुय ।  

४.५ रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

तालिका 38: ववपद् व्र्वस्थापनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: जोम्खम न्रू्नीकरणका िालग सबभाव्र् ठाउँहरूको पवहचान गरी पूवय चेतावनी प्रणािीको ववकास गनुय । 

१.१: ववपद् रोकथाम माफय त ् ववपद् 
न्रू्नीकरण गदै ववपद् उत्थानशीि 
समाजको लनमायण गने । 

1. पूवायनमुान तथा पूवय चेतावनी प्रणािीको ववकास तथा सञ्चािन गररनेछ 
।  

2. ववपद् सूचना केन्द्र, आपतकािीन कार्य सञ्चािन केन्द्र, खोज तथा 
उर्द्ार, जोम्खम िगार्तका कार्यहरू गनय अलिकार सबपन्न ववपद् 
व्र्वस्थापन सलमलत स्थापना गरी एक द्वार प्रणािीिाट उि कार्यहरू 
सञ्चािन गररनेछ । 

3. ववपदिाट हनु सक्टने क्षलत कम गनय ववकास लनमायणमा र स्थानीर् 
स्तरको र्ोजना तजुयमामा जोम्खम व्र्वस्थापनिाई आन्तररकीकरण 
गररनेछ । 

4. ववपद् जोम्खम पूवयतर्ारी र जोम्खम न्रू्नीकरणमा स्थानीर् क्षमता 
अलभवृवर्द् गररनेछ । 

१.२:  सरोकारवािाहरूको समन्वर् र 
संिग्नतामा ववपद् व्र्वस्थापन 
कार्यहरूिाई प्रभावकारी रूपिे सञ्चािन 
गने । 

1. ववपद् सबिन्िी जोम्खम तथा प्रकोपिारे जानकारी एवम ् तथाङ्क 
अद्यावलिक गनय ववपद् व्र्वस्थापन इकाइहरू स्थापना गररनेछ । 

2. गाउँपालिकामा ववपद् व्र्वस्थापनसँग कार्य गने सबिम्न्ित 
लनकार्हरूिाई सूचना सङ्किन, प्रशोिन, प्रक्षेपण जस्ता ववर्र्हरूमा 
तालिमको व्र्वस्था गररनेछ । 

3. गाउँपालिकामा कार्यरत सरकारी, लनजी, सहकारी, स्थानीर् लनकार्, 
गैरसरकारी क्षेर िगार्त स्थानीर् समदुार् तथा सरोकारवािाहरूिाई 
ववपद् व्र्वस्थापन सबिन्िी उत्कृि कार्य भएका पालिकाहरूमा 
अविोकन भ्रमण गराइनेछ । 

4. ववपद् जोम्खम न्रू्नीकरण तथा पूवय तर्ारी गने कार्यहरूमा सबिम्न्ित 
ववपद् व्र्वस्थापन इकाइहरू िीच समन्वर्ात्मक सहभालगता कार्म 
गररनेछ । 

१.३: ववपद् व्र्वस्थापन सबिन्िी 
जनचेतना अलभवृवर्द् गने प्रभावकारी 
प्रचार/प्रसारका कार्यहरू सञ्चािन गने 
। 

1. ववपद् व्र्वस्थापन सबिन्िी गोष्ठी, अन्तवक्रय र्ा र ववचार आदान 
प्रदानका कार्यहरू सञ्चािन गररनेछ । 

2. गाउँपालिकामा कार्यरत लनकार्हरूिे आआफ्नो वावर्यक कार्य 
र्ोजनामा ववपद् व्र्वस्थापन सबिन्िी प्रचारप्रसारका कार्यहरू समावेश 
गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 
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3. ववपद् व्र्वस्थापनिाई ववद्यािर् तथा शैम्क्षक संस्थाहरूमा ववशेर् 
रूपिे अध्र्ापन गराउन ववद्यािर् तथा शैम्क्षक संस्थाको पाठ्यक्रममा 
ववपद् व्र्वस्थापन ववर्र्िाई समावेश गररनेछ । 

4. ववद्यािर् तथा शैम्क्षक संस्थाहरूमा ववपद् व्र्वस्थापन सबिन्िी 
ववर्र्हरूको कक्षा सञ्चािन गररनेछ । 

5. ववपद् व्र्वस्थापन सबिन्िी उत्कृि कार्य भएको म्जल्िाहरूमा 
सबिम्न्ित ववर्र्का म्शक्षक तथा कमयचारीिाई अध्र्र्न भ्रमण 
गराइनेछ । 

उद्दशे्र् २: मानव लसम्जयत तथा प्राकृलतक कारणिाट हनु ेप्रकोप/ववपद्को जोम्खमिाई न्रू्नीकरण गरी गाउँपालिकािाई 
कम प्रकोप/ववपद् जोम्खम हनुे क्षरेको रूपमा ववकास गनुय ।  

२.१: ववपद् संवेदनशीि क्षेरहरूको 
पवहचान, संरक्षण, रोकथाम, पनुः स्थापना 
र स्थानान्तरण गने । 

1. िािीपवहरो, चट्याङ, डुिान, खानी तथा उद्योग क्षेर आठदका आिारमा 
ििी ववपद् संवेदनशीि क्षेरहरूको पवहचान गरी त्र्स्ता क्षेरहरूिाट 
िस्ती अन्र्र सारी व्र्वम्स्थत एवम ्सवुविा सबपन्न िनाइनेछ ।  

2. जोम्खमर्िु क्षेरहरूको पवहचान गरी सबभाव्र्ता अध्र्र्नका 
आिारमा पनुः स्थापना तथा स्थानान्तरण गररनेछ । 

3. भकूबपको जोम्खमिाई उच्च प्राथलमकतामा राखी नर्ाँ लनमायण हनुे 
सबपूणय भौलतक संरचनािाई भकूबप प्रलतरोिी िनाइनेछ। 

4. साथै लनमायण भइसकेका संरचनाहरूिाई सबभव भएसबम प्रविीकरण 
गनय जोड गररनेछ । 

 

४.६ प्रमखु कार्यक्रम 

1. ववपद् न्रू्नीकरण, ववपद् पूवय तर्ारी तथा प्रलतकार्य र्ोजना लनमायण  
2. सूचना सङ्किन, प्रशोिन, ववपद् न्रू्नीकरण, पूवय तर्ारी, पनुलनयमायणिारे तालिम सञ्चािन 
3. ड्याम लनमायण, गम्ल्छ, पवहरो लनर्न्रण, खोिा वकनारमा तटिन्ि लनमायण 
4. ववपद् व्र्वस्थापन कार्यमा प्रर्ोग हनुे आवश्र्क भौलतक सािनहरू (प्राथलमक उपचारका सािन, 

स्टे्रचर, पर्ायप्त राहत सामाग्रीहरू) आठदको व्र्वस्था 
5. उपर्िु खािी स्थानहरू पवहचान गरी ववपद्का विेा राहत सामग्रीहरू भण्डारण र पीलडतहरूिाई 

आपतकािीन िस्ने संरचनाहरू लनमायण 
6. ववपद् व्र्वस्थापन सबिन्िी प्रचारप्रसारका सामग्रीहरू उत्पादन गरी ववतरण 
7. पालिकास्तरीर् ववपद् व्र्वस्थापन क्षमता ववकास  

४.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

जोम्खम न्रू्नीकरणकािालग सबभाव्र् ठाँउहरूको पवहचान गरी पूवय चेतावनी प्रणािीको ववकास भएको 
हनुेछ । साथै र्स गाउँपालिका मानव लसम्जयत तथा प्राकृलतक कारणिाट हनुे प्रकोप/ववपद्को जोम्खममा 
न्रू्नीकरण भइय कम प्रकोप/ववपद् जोम्खम भएको क्षेरको रूपमा ववकास भएको हनुेछ । 
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पररच्छेद नौ: संस्थागत ववकास 
खण्ड एकः सेवा प्रवाह तथा सशुासन 

१.१ पषृ्ठभलूम 

शासन प्रणािीिाई जनमखुी, सक्षम, सदुृि, सेवामूिक र उत्तरदार्ी िनाउँन ु नर्ा ँ िोकताम्न्रक 
गणतन्रको आवश्र्कता हो । र्सकािालग शासन प्रणािीमा सिै क्षेर, वगय, समदाुर् र सरोकारवािाको पहुँच 
र सहभालगतािाई सलुनम्श्चत गनय आवश्र्क छ । संघीर् प्रणािीमा आिाररत िोकताम्न्रक शासन व्र्वस्थािाई 
व्र्वहारमा कार्ायन्वर्न गदै जनववश्वास अलभवृवर्द् गनुय सशुासनको मिु ममय हो । संवविानिे सावयजलनक 
प्रशासनिाई स्वच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, भ्रिाचारमिु, पारदशी, जनउत्तरदार्ी र सहभातलगामूिक िनाउँदै राज्र्िाट 
प्राप्त हनु ेसेवा सवुविामा जनताको समान र सहज पहुँच सलुनम्श्चत गने व्र्वस्था गरेको छ ।  

सशुासनकािालग संघीर् तथा प्रादेम्शक संवैिालनक लनकार् तथा आर्ोगसँगको सबपकय  र समन्वर्, 

अलभिेख व्र्वस्थापन र कार्ायन्वर्न, गाउँपालिकामा सावयजलनक सेवा ववतरणको न्र्नुतम मापदण्ड लनिायरण 
र सेवाग्राही सन्तिुी सवेक्षण तथा सेवा प्रवाहको अनगुमनको पलन व्र्वस्था गनय आवश्र्क रहेको छ । त्र्सै 
सन्दभयमा गाउँपालिकामा िन्न िागेको र्स र्ोजनािे सेवा प्रदार्क लनकार् तथा समग्रमा सावयजलनक शासन 
प्रवक्रर्ामा सशुासनको संस्थागत ववकासमा समते महत्त्वपूणय हनुेछ ।  

१.२ प्रमखु समस्र्ाहरू 

स्थानीर् तहका र्ोजना पर्द्लत र प्रवक्रर्ा, सहभालगतामूिक तथा समावेशी शासन प्रवक्रर्ा, तथा लनणयर् 
प्रवक्रर्ामा पलन जवाफदेवहता एवम ्पारदम्शयता कमजोर अवस्थामा रहेको छ । असि शासनका मिुभतू 
लसर्द्ान्त र आिारहरूका िारेमा जनता सचेत हनु नसकेको, राज्र्िाट प्राप्त हनुे केही सेवा सवुविाको िारेमा 
सेवाग्राहीहरू अनलभज्ञ रहेको, सेवा प्रदार्क कार्ायिर्हरूिे वडा कार्ायिर्सँग सहकार्य गनय नसकेको, 
गाउँपालिकामा पर्ायप्त दरवन्दी नभएको, केही सीलमत व्र्म्ि िाहेक अन्र् तहका जनताहरू सशुासनको 
सबिन्िमा मतिि नराख्न ेगरेको, वडास्तरमा सावयजलनक सनुवुाइ र आर्व्र्र् वववरण सावयजलनक गने पररपाटी 
नभएको साथै कमयचारीहरू स्थानीर् संरचनामा अनकूुिन भैनसक्टन ुआठद र्स गाउँपालिकाका समस्र्ाहरू हनु ्
। 
१.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. परबपरागत शासनमखुी कार्य प्रवृम्त्तिाई सेवामखुी तथा सेवाग्राही प्रलत उत्तरदार्ी प्रशासलनक संरचनामा 

िदल्न ु। 

2. शासकीर् प्रणािीमा पारदशीता तथा जवाफदेहीता सलुनम्श्चत गनुय । 

3. ववकास लनमायणका कार्यहरू समर्मै गणुस्तरीर् िििे सबपन्न गरी आम नागररकको स्थानीर् सरकार 
प्रलत ववश्वास आजयन गनुय । 

4. सेवा प्रवाह तथा सूचना प्रवाहमा भौगोलिक कारणिे कठठनाइ हनु ु। 

5. सेवा प्रदार्क सरकारी संस्थाहरू म्जल्िामै केम्न्द्रत भई वडा गाउँपालिकासबम पलन आउन नसक्टन ु
। 
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6. सशुासन व्र्वस्थापनकोिालग स्थानीर् सामाम्जक सञ्जािहरूको अलत आवश्र्क भवन लनमायण गनय 
िगार्त म्शक्षा, स्वास््र्, सञ्चार, र्ातार्ात, कृवर्, पर्यटन आठदको क्षेरगत ववकास गनय आलथयक तथा 
िजेटको अभाव हनु ु। 

अवसर 
1. सेवा प्रवाहमा सूचना प्रववलिको प्रर्ोगिाई गाउँपालिकािे उच्च महत्त्व ठदएको । 
2. सूचना तथा सञ्चार प्रववलिमा नागररक पहुँचको अलभववृर्द् भएको । 
3. भ्रिाचारमिु उत्तरदार्ी र पारदशी कार्य संस्कृलतको ववकासमा जनचासो र चेतना िढ्दै गएकोिे 

राज्र्िाट प्रदान गररन ेसेवा र सवुविािाई सेवाग्राही मैरी िनाउन सवकने । 
4. सिै सेवा प्रदार्क संस्थाहरूिे सशुासन कार्म राम्ख सेवा प्रवाह गरेकािे लछटो छररतो सेवा प्रवाह 

गनय र पारदम्शयता िनाउन सवकने । 
5. जनगनुासोिाई तत्काि संिोिन गरी जनताको मन म्जत्न सवकन े। 
6. आन्तररक लनर्न्रण प्रणािी लनमायण गरी िागू गनय सवकन।े 

१.४ दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"जवाफदेही, पारदशी र पररणाममखुी शासकीर् व्र्वस्था र सावयजलनक सेवाहरूमा सवै वगयको पहुँच" 

िक्ष्र् 

गाउँपालिकाको शासन प्रणािी, समावेशी कार्यमूिक, जनमखुी, पररणाममखुी, पारदशी र उत्तरदार्ी 
िनाउन े

उद्दशे्र् 

1. सशुासनकािालग काननुी र नीलतगत पूवायिार लनमायण गनुय । 

2. सावयजलनक सेवा प्रवाह र ववकास प्रवक्रर्ािाई प्रभावकारी िनाउन ु। 

3. सक्षम, दक्ष, गणुस्तरीर् र प्रववलिमैरी जनशम्िको ववकास गनुय । 

4. ववत्तीर् सशुासन कार्म गनुय । 

१.५ रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 39: सेवा प्रवाह तथा सशुासनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: सशुासनकािालग काननुी र नीलतगत पूवायिार लनमायण गनुय । 
१.१: शासन प्रणािी सञ्चािन 
सबिन्िी नीलत, काननु, मापदण्ड र 
कार्यववलिको तजुयमा गने । 

1. सेवा प्रवाह र सशुासन सबिन्िी आवश्र्क नीलत तथा कार्यववलिको 
तजुयमा गररनेछ । 

2. सावयजलनक लनकार्का पदालिकारीको म्जबमेवारी र कतयव्र्िाई स्पि 
पाररनेछ । 

3. सावयजलनक लनकार्का पदालिकारीको आचारसंवहता पािनाको अनगमन 
प्रणािी सदुृि गराइनेछ । 

4. सावयजलनक पदालिकारीको लनर्मु्ि, सरुवा, ििुवा, पदस्थापन, दण्ड र 
परुस्कारिाई प्रणािीिर्द् िनाइनेछ । 
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5. कार्यसबपादनिाई वृम्त्त ववकाससँग घलनष्ठ रूपमा आिर्द् हनुे गरी काननुी 
व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

6. सावयजलनक खचय व्र्वस्थापन प्रणािी सवु्र्वम्स्थत गररनेछ । 
१.२: सावयजलनक सेवाहरूिाई 
गणुस्तरीर् र सवयसिारणको 
पहुँचर्ोग्र् िनाउन स्थानीर् शासन 
पर्द्लत अनरुूपको प्रशासन संर्न्रको 
व्र्वस्था गने । 

1. सावयजलनक सेवाप्रवाहिाई गणुस्तरीर् समावेशी एवम ् सहज िनाउन 
ववद्यतुीर् शासन प्रणािीको अविबिन गररनेछ । 

2. स्थानीर् शासन प्रणािी अनरुूप प्रशासन संर्न्रको पनुसंरचना गररनेछ। 

 

उद्दशे्र् २: सावयजलनक सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी िनाउन ु। 
२.१: गाउँपालिकािे प्रवाह गने 
सेवामा अलिकारमखुी पहुँच स्थापना 
गने । 

1. सिै प्रकारका सेवामा सिैको र खास गरी समाजका सीमान्तीकृत र 
ववपन्न समदुार्को पहुँच सलुनम्श्चत गररनेछ । 

2. सेवाग्राहीको माग सापेक्ष, सहभालगतामूिक ववकास प्रवक्रर्ाको अविबिन 
गररनेछ । 

3. ववद्यतुीर् शासन प्रणािीको व्र्ापक अविबिन गरी प्रशासलनक 
कार्यववलििाई सरि िनाइनेछ ।  

4. जनताको गनुासो लसिै अध्र्क्षसँग पगु्ने संर्न्र स्थावपत गरी शीघ्र 
जवाफदेवहता, कारिाही र जानकारीको सलुनम्श्चतता गररनेछ । 

5. सूचना पववलिको प्रर्ोग र पहुँच ििाइनेछ । 
२.२: गाउँपालिकाको 
कार्यसबपादनिाई उत्तरदार्ी, पारदशी 
र पररणाममखुी िनाउने । 

1. गनुासो सनुवुाइ संर्न्र र सूचना अलिकारीको भलूमकािाई प्रभावकारी 
तलु्र्ाइनेछ । 

2. नैलतकता, आचरण र इमान्दाररतािाई कार्य संस्कृलतको रूपमा ववकास 
गरी दण्ड र परुस्कारिाई व्र्वम्स्थत तलु्र्ाइनेछ । 

3. भ्रिाचार ववरुर्द् शून्र् सहनशीिता अपनाइनेछ । भ्रिाचारजन्र् 
वक्रर्ाकिापमा लनगरानी तथा कारिाहीिाई सशि िनाउन पालिका 
स्तरमा कार्यरत सामाम्जक संघसस्थाको समन्वर् र सहकार्य प्रभावकारी 
िनाइनेछ । 

4. आन्तररक लनर्न्रण प्रणािीका साथै ववत्तीर् जोम्खम लनर्न्रण प्रणािीको 
अविबिन गररनेछ । 

5. िेरूजिुाई सावयजलनक गररनकुा साथै िेरूजकुो प्रकृलतका आिारमा 
कार्यसबपादन मूल्र्ाङ्कनसँग आिर्द् गररनेछ । 

6. सेवा प्रवाहिाई जनमैरी र सेवामूिक िनाउन नागररक िडापर राम्खनेछ 
। 

7. सावयजलनक उत्तरदार्ी संर्न्रहरू (सामाम्जक परीक्षण, सावयजलनक 
परीक्षण, सावयजलनक सनुवुाइ, गनुासो व्र्वस्थापन, आठद)िाई प्रभावकारी 
र लनर्लमत गराइनेछ । 

8. पालिकाको कार्यक्रमगत क्षेर र िजेट, कार्यर्ोजना, अद्यावलिक प्रगलत र 
जनसरोकारका लनणयर्हरू वेिसाइटमाफय त ् लनर्लमत रूपमा सावयजलनक 
गररनेछ । 
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9. गैरसरकारी संस्था र नागररक समाजसँग समन्वर् र सहकार्यका 
माध्र्मिाट सावयजलनक उत्तरदावर्त्व अलभवृवर्द्मूिक कार्यसबपादन 
गररनेछ । 

10. कमयचारीहरूको कार्यसबपादनिाई ववकास कार्यक्रमको नलतजा, सेवा 
प्रवाहको गणुस्तरीर्ता, सेवाग्राहीको सन्तवुि आठदसँग आवर्द् गररनेछ । 
र्सकािालग सेवाग्राहीहरूको सन्तवुि सवेक्षण, गनुासो समािान, सावयजलनक 
सनुवुाइ आठदको मापनिाई समेत आिार िनाइनेछ । 

11. सेवा प्रदार्कप्रलत नागररकहरूको सन्तिुीको स्तर मापन र लनर्लमत 
पषृ्ठपोर्ण लिइनेछ । र्सकार्यमा तेस्रो पक्ष मूल्र्ाङ्कन प्रणािी समेतको 
अविबिन गररनेछ । 

२.३: सावयजलनक लनकार्का काम 
कारिाही सबिन्िी सूचनामा 
नागररकको पहुँच ििाउन ु। 

1. सेवा प्रवाहिाई जनमखुी र सेवामूिक िनाउन क्षलतपूलतय सवहतको 
वडापर क्रमशः कार्ायन्वर्न गनय गराउन सावयजलनक लनकार्िाई 
उत्प्ररेरत गररनेछ । 

2. जनगनुासोको व्र्वस्थापनिाई थप प्रभावकारी िनाउन सहर्ोग 
गररनेछ। 

3. अत्र्ावश्र्क सावयजलनक सेवाको पहुँचमा कठठनाइ भोलगरहेको जनतािाई 
सेवा परु् र्ाउन एकीकृत घबुती सेवािाई व्र्ापक र प्रभावकारी 
िनाइनेछ। 

उद्दशे्र् ३: सक्षम, दक्ष, गणुस्तरीर् र प्रववलिमैरी जनशम्िको ववकास गनुय । 
३.१: जनशम्ि ववकास गने । 1. पालिकाकािालग आवश्र्क पने दक्ष जनशम्िको ववकास र 

उपर्ोगकािालग एकीकृत जनशम्ि ववकास र्ोजना तर्ार गररनेछ । 

2. वावर्यक िजेटको लनम्श्चत प्रलतशत तालिम तथा क्षमता ववकास र 
आवश्र्क अनसुन्िानकािालग ववलनर्ोजन गररनेछ । 

3. पालिकाका जनप्रलतलनलि र कमयचारीको आवश्र्कता र माग अनसार 
अलभमखुीकरण तालिम र क्षमता ववकासकािालग आिलुनक प्रववलि र्िु 
तालिम प्रलतष्ठानको स्थापना गररनेछ । 

३.२: अन्तसयरकार समन्वर्िाई 
प्रभावकारी िनाउने । 

1. संघीर् र प्रदेशसरकारसँग लनर्लमत सबपकय  र समन्वर् स्थावपत गररनेछ 
। 

2. पालिकाको ववगतका दस्तावेज, आर्ोजना दस्तावेज र प्रलतवेदनहरूिाई 
आफ्नो पोटयि (वेि-साइट) मा राम्खनेछ । 

3. पालिकाको कार्य सबपादन र प्रलतवेदन प्रणािीमा प्रदेश स्तरमै एकरूपता 
आउने गरी प्रदेश सरकारको सहर्ोग र समन्वर्मा सफ्टवेर्रको 
व्र्वस्थापन गरी प्रभावकारी रूपमा कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

4. पालिकास्तरीर् ववकास समस्र्ा समािान सलमलत गठन तथा कार्यववलि 
लनमायण गरी समस्र्ा समािान तथा सहजीकरण संर्न्रको रूपमा ववकास 
गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: ववत्तीर् सशुासन कार्म गनुय । 
४.१: सावयजलनक आर्–व्र्र् र 
खरीद प्रवक्रर्ािाई प्रभावकारी, 
व्र्वम्स्थत र पारदशी िनाउने । 

1. गाउँपालिका तथा वडा कार्ायिर्हरूको वावर्यक खरीद र्ोजना तर्ार 
गररनेछ । 

2. संस्थागत पनुसंरचना र सूचना प्रववलिमा आिाररत ववत्तीर् व्र्वस्थापनको 
सदुृिीकरण प्रवर्द्यन गररनेछ । 
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3. काननु िमोम्जम समर्मै खचय नगरी आलथयक वर्यको अन्त्र्मा खचय गने 
प्रवृम्त्तिाई लनरुत्सावहत गनय र उपिधि स्रोत र सािनको उम्चत प्रर्ोग 
गनय आलथयक वर्यको अम्न्तम तीन मवहनामा वावर्यक कार्यक्रम संशोिन 
गने र ववलनर्ोजन िजेट अत्र्ालिक खचय गने प्रवृम्त्तमा रोक िगाउन 
उपर्िु नीलत अविबवन गररनेछ । 

4. ववकास आर्ोजनाहरूको ठेक्कापट्टा लनिायररत समर्लभरै गने व्र्वस्था 
लमिाउन पहि गररनेछ । 

४.३: आन्तररक लनर्न्रण र 
िेखापरीक्षणिाई ववश्वसनीर् तथा 
प्रभावकारी िनाउने । 

1. ववत्तीर् आकँडािाई वस्तपुरक िनाउन तथा अद्यावलिक गनय सूचना 
प्रववलिमा आिाररत ववत्तीर् व्र्वस्थापनको सदुृिीकरण गरी ववस्तार 
गररनेछ । 

2. िेरुजिुाई लनर्न्रण गनय आन्तररक िेखापरीक्षणिाई सूचना प्रववलिमा 
आिाररत िनाइनकुो साथै िेखा उत्तरदार्ी अलिकारीिाई स्वतन्र रूपमा 
कार्य गने वातावरण िनाइनेछ । 

१.६ प्रमखु कार्यक्रमहरू 

1. सेवा प्रवाह तथा सशुासनकािालग आवश्र्क कार्यववलिको लनमायण 

2. पालिकाद्वारा प्रदान गररने सेवाको अलभिेख व्र्वस्थापन  

3. ववद्यतुीर् शासन प्रर्ोग र पहुँचमा िवृर्द्  

4. पालिका र वडास्तरमा लनर्लमत सामाम्जक परीक्षण र सावयजलनक सनुवुाइ कार्यक्रम  

5. कमयचारीको क्षमता ववकास 

6. नागररक वडापरको व्र्वस्था र प्रभावकारी कार्ायन्वर्न  

7. ववद्यतुीर् खररद प्रणािी प्रर्ोग तथा सहम्जकरण (सावयजलनक सेवा तथा सामग्रीहरू खररद) 

8. पालिका लभरका र्ोजनाहरूको लनर्लमत अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन तथा समीक्षा 
9. सबपणुय भिुानी प्रवक्रर्ा िैंवकङ प्रणािी माफय त ्गने  

 

१.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

र्स गाउँपालिकामा सावयजलनक सेवा प्रवाहको गणुस्तरमा सिुार र सावयजलनक सेवामा आम 
नागररकको पहुँचमा अलभवृवर्द् भएको हनुछे । सरकारी तथा गैरसरकारी लनकार्हरूिाट जनताहरूिे सरि 
र सवयसिुभ तररकािे सेवा प्राप्त गनय सक्टनेछन ्। सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूिाट कार्ायन्वर्न हनु े
कार्यक्रम र प्रवाह हनुे सेवा सवुविामा पारदम्शयता कार्म भई सवयसािारण जनता ससूुम्चत हनुछेन ्। 
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खण्ड दईुः मानव संसािन तथा संस्थागत क्षमता ववकास 
२.१ पषृ्ठभलूम 

गाउँपालिकाको र्स आवलिक र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय िगार्त सबपूणय ववकास लनमायणका 
कार्यक्रमहरू सही िििे सञ्चािन गनय गाउँकार्यपालिकािाई तदनरुूपको काननुी अलिकार, ववत्तीर् 
स्रोतसािनको लनम्श्चतता, आफ्नो कार्यक्षेरलभर गणुस्तरीर् मानव संसािनको उपिधिता र संस्थागत क्षमता 
सवोपरी महत्त्वका ववर्र् हनु ्।  

नेपािको संवविान भाग १७ मा स्थानीर् कार्यपालिकाको कार्यसबपादन सबिन्िी व्र्वस्था छ । 
िारा २१४ मा स्थानीर् गाउँपालिका तहको कार्यकाररणी अलिकार संवविान र संघीर् काननुको अिीनमा 
रही गाउँ कार्यपालिकामा लनवहत रहन ेउल्िेख छ । संवविान र अन्र् काननुको अिीनमा रही गाउँपालिकाको 
शासन व्र्वस्थाको सामान्र् लनदेशन, लनर्न्रण र सञ्चािन गने अलभभारा गाउँ कार्यपालिकाको हनुे कुरा पलन 
जनाइएको छ । िारा २१८ मा गाउँ कार्यपालिकािाट स्वीकृत लनर्माविी िमोम्जम गाउँ कार्यपालिकाको 
कार्य ववभाजन र कार्य सबपादन हनु ेउल्िेख छ भने २१९ मा र्सदेम्ख िाहेक स्थानीर् तहको कार्यकाररणी 
सबिन्िी अन्र् व्र्वस्था संवविानको अिीनमा रही संघीर् काननु िमोम्जम हनु े कुरा स्पि गररएको छ 
।संवविानको अनसूुची–८ मा लनबनलिम्खत ववर्र्हरूमा गाउँ कार्यपालिकाको अलिकार रहने कुरा जनाइएको 
छ ।  

र्ी सिै व्र्वस्थाहरूका अिीनमा रही र्स गाउँपालिकािे प्रशासलनक कामकाज कार्ायन्वर्न र 
सहम्जकरणका िालग हािसबम ६१ वटा ऐन, लनर्माविी तथा कार्यववलिहरू िनाएको छ ।सेवा प्रवाहिाई 
गणुस्तरीर्, न्रू्न समर् िागत लछटो सेवा उपिधि िनाउन सबभव भएका सेवा सवुविाहरू वडा कार्ायिर्िाटै 
अनिाइन उपिधि गराउदै आइरहेको छ ।लनिायररत समर् सीमा लभर संसदीर् परबपरा अनसुार गाउँ सभा 
सबपन्न गरी पाररत ऐनहरू असार लभर ववेसाइडमा अपिोड गररएको छ । समीक्षा गोष्ठीहरू आर्ोजना गरी  
वटप्पणी र सझुाव सङ्किन गरी छिफि गने गररएको छ । 
२.२ प्रमखु समस्र्ा 

गाउँकार्यपालिकाकािालग संवविान प्रदत्त अलिकारहरूको उपभोगकािालग जनप्रलतलनलिहरूमा र्थेि 
अनभुवको अभाव हनु,ु संघीर्ताको ममय अनसुार गाउँकार्यपालिकाको कामकतयव्र् पूरा गनयकािालग आवश्र्क 
जनशम्िको कमी हनु ुतथा गाउँपालिका क्षेरमा ववकासको सबभावना भएका अनकेौं क्षेरहरू ववशरे् गरी 
पर्यटन, वन, कृवर् तथा पशपुािनमा म्शम्क्षत र तालिमप्राप्त जनशम्िको कमी रहन ुर्स पालिकाका प्रमखु 
समस्र्ाहरू हनु ्।   
२.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. राविर् र्ोजना आर्ोगद्वारा तर्ार गररएको स्थानीर् तहको र्ोजना तजुयमा ठदग्दशयन, २०७५ िमोम्जम 

गाउँकार्यपालिकामा गठन भएको मानव संसािन ववकास र संस्थागत क्षमता ववकास सबिन्िी 
ववर्र्गत सलमलतिे सेवाप्रवाहका मापदण्ड लनिायरण, सेवाप्रवाहमा ववद्यतुीर् सूचना प्रववलिको प्रर्ोग, 

िेखाङ्कन, राजस्व पररचािन, ववत्तीर् अनशुासन, आन्तररक िेखापरीक्षण जस्ता गबभीर प्रकृलतका 
प्राववलिक काम गनुयपने अवस्था रहेको।  
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2. उमेर, लिि, शैम्क्षक म्स्थलत, आलथयक अवस्था, जातीर् संस्कार आठदका कारण र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्वर्न 
र अनगुमनमा जनप्रलतलनलिहरूको िझुाइ, सहभालगता र सवक्रर्ता समान हनु नसक्टन ु।  

3. र्वुा जनशम्िको ववदेश पिार्निे गदाय गाउँघरमा आलथयक सबभाव्र्ता भएका क्षेरहरू कृवर्, वन, 

पर्यटन आठदमा तालिम आठदकािालग उपर्िु प्रम्शक्षाथी स्थानीर् तहमा नभेवटन ु। 

अवसर 

1. लसंहदरिारको अलिकार गाउँगाउँसबम परु् र्ाउन ु संघीर्ताको मूि उद्देश्र् हुँदा र सो िमोम्जमका 
काननुी आिार पलन िलनसकेका हुँदा गाउँकार्यपालिकाको नेततृ्वमा स्थानीर् स्तरको ववकासको 
सबभावना ििेको छ ।  

२.४ दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"दक्ष मानव संसािन र प्रभावकारी संस्थागत क्षमता सवहतको गाउँपालिका" 

िक्ष्र् 

गणुस्तरीर् मानव संसािन र सक्षम स्थानीर् संस्थाहरूका माध्र्मिाट गाउँपालिकाको आलथयक 
समाम्जक ववकास गने । 

उद्दशे्र् 

1. गाउँपालिकाको सेवाप्रवाहिाई गणुस्तरीर् िनाउन ु।  

2. स्थानीर् स्तरमा आलथयक सामाम्जक ववकासकािालग अवसरहरूको ववकास गनुय । 

२.५ रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 40: मानव संसािन तथा संस्थागत ववकासका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: गाउँपालिकाको सेवाप्रवाहिाई गणुस्तरीर् िनाउन ु। 
1.१: जनप्रलतलनलिहरूको सक्षमता ववकास गने।  1. अवश्र्कता अनसुार सबभाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ  

2. सरिीकृत सेवा एवम ्संस्थागत ववकासमा ध्र्ान ठदइनेछ । 

3. उपर्िु तालिम गोष्ठीमा भाग लिने अवसर ठदइनेछ । 
1.2: कमयचारीहरूको क्षमता अलभवृवर्द् गने । 
  

1. कमयचारीहरूका िालग भ्रमण, तालिम, गोष्ठी िगार्तका 
कार्यक्रममा लनर्लमत सहभालग गराइनेछ ।  

2. सरुवाको मापदण्ड िनाइनेछ । 
1.3: आिलुनक प्रववलिको ििी प्रर्ोग गने । 1. कार्ायिर्का काममा इन्टरनेट, इमेिको प्रर्ोग ििाइनेछ । 
उद्दशे्र् २: स्थानीर् स्तरमा आलथयक सामाम्जक ववकासकािालग अवसरहरू उपिधि गराउन ु। 
2.१: कृवर्, वन र पर्यटन क्षेरको ववकासकािालग 
संस्थागत पहि गने । 

1. संघीर् र प्रदेश सरकारिे उपिधि गराउने सेवा, सवुविा, 
अवसरहरूको खोजीनीलत गररनेछ ।  

2. स्थानीर् जनतामा जागरण फैिाइनेछ ।  

3. इच्छुक र र्ोग्र् र्वुार्वुतीहरूिाई र्ी क्षेरमा प्रोत्सावहत गरी 
व्र्वसावर्कीकरणमा अवसर ठदइनेछ । 

 

२.६ प्रमखु कार्यक्रम 
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1. सेवाप्रवाह, संस्थागत ववकासजस्ता पक्षमा क्रमश आिलुनकीकरण गदै जान तदनकुुि कार्यक्रमहरू 
सञ्चािन गररनछे । 

2. गाउँपालिका क्षरेलभर ववकास गनय सवकने सामान्र् सबभावना देम्खएका पेशा-व्र्वसार्को 
प्रवर्द्यनकािालग सबभाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ ।  

3. मानव तथा संस्थागत क्षामता ववकास प्रवयर्द्न 
२.७ अपेम्क्षत उपिम्धि 

गाउँपालिकािाट हनु ेगरेका सेवाप्रवाह लछटोछररतो भई जनतािाई िाभ पगु्नछे । गाउँपालिका 
संस्थागत कार्य क्षमतामा वृवर्द् हनुेछ, जनप्रलतलनलिहरूको क्षमता ववकास भएको हनुछे । गाउँपालिकािाट 
संचालित ववलभन्न क्षमता ववकासका कार्यक्रमहरूिे पर्यटन, कृवर्, पशपुािन, िागवानीजस्ता संभाव्र् 
व्र्वसार्हरूमा मानव संसािनको उपिधिता हनुछे । 
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खण्ड तीन: त्र्ाङ्क प्रणािी 
3.1 पषृ्ठभलूम  

र्ोजना तजुयमािाई प्रभावकारी िनाउनकािालग त्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र ववश्लरे्ण गनय संस्थागत 
संरचनाको आवश्र्क पदयछ । र्स गाउँपालिकािे प्राथलमक सवेक्षण तथा ठद्वतीर् स्रोतको त्र्ाङ्कको प्रर्ोग 
गरेर “गाउँपालिकाको पश्वयम्चर, २०७४” प्रकाशन गरी त्र्ाङ्क प्रर्ोगको एक तहको आिारशीिा तर्ार 
गरेको छ । साथै सिै वडाहरूिे आन्तररक प्रर्ोजनकोिालग खम्ण्डत रूपमा त्र्ाङ्क सङ्किन गने कामको 
शरुुवात गरेका छन,् तर व्र्वम्स्थत भइसकेको छैन ।  

3.2 प्रमखु समस्र्ा  

त्र्ाङ्क सङ्किन र व्र्वस्थापन हेने शाखा व्र्वम्स्थत नहनु,ु  वडा स्तरमा त्र्ाङ्क खण्डीकृत गनय 
कठठनाइहरू रहन,ु  त्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र ववश्लरे्ण गनय दक्ष जनशम्ि उपिधि नहनु ुसाथै त्र्ाङ्क 
एकीकृत नहुँदा प्रर्ोगमा एकरूपकता कार्म गनय नसक्टन ुआठद मु् र् समस्र्ाका रुपमा रहेका छन ्।  

3.3 चनुौती र अवसर  

चनुौती 
1. त्र्ाङ्कमा आिाररत रहेर र्ोजना तजुयमा गने र र्ोजनाहरूको प्राथलमकीकरण गने पररपाटीको 

आिारशीिा तर् गनुय । 

2. त्र्गत अध्र्र्न, अनसुन्िान र ववश्लरे्ण गदै ववर्र्गत समस्र्ा, चनुौती र अवसरहरूको पवहचान गनय 
सघाउ परु् र्ाउन आवश्र्क त्र्ाङ्कको सङ्किन र व्र्वस्थापन गनुय । 

3. त्र्ाङ्कको प्रर्ोगमा एकरूपकता कार्म गनुय । 

अवसर 

1. त्र्ाङ्कको आवसेर्कता र महत्त्वको िोि हनु ु। 

2. त्र्ाङ्कमा आिाररत रहेर र्ोजनाहरू लनमायण हनु ेपररपावटको ववकास हनु ु। 

3. लछटो र छररतो रूपमा त्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र ववतरण गनय सघाऊ परु् र्ाउन सक्टन ेनर्ाँ प्रववलिहरू 
ववकास हुँदै जान ु। 

3.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र्  

दीघयकािीन सोच 

"र्थाथय त्र्ाङ्कमा आिाररत गाउँपालिकाको नीलत तथा र्ोजना"  

िक्ष्र् 

गाउँपालिकाका सिै वकलसमका त्र्ाङ्क अद्यावलिक गरी सिैकािालग पहुँचर्ोग्र् िनाउन े।  

उद्दशे्र् 

1. त्र्ाङ्क लनर्लमत रूपमा अद्यावलिक गने प्रणािीको ववकास गनुय ।  

2. त्र्ाङ्क सङ्किन प्रवक्रर्ािाई आिलुनकीकरण गनुय ।  

 

3.5 रणनीलत र कार्यनीलत  

तालिका 41: त्र्ाङ्क प्रणािीका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 
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उद्दशे्र् १: त्र्ाङ्क लनर्लमत रूपमा अद्यावलिक गने प्रणािीको ववकास गनुय । 

१.१: त्र्ाङ्कको सङ्किन, प्रशोिन, 

व्र्वस्थापन र प्रकाशनिाई व्र्वम्स्थत 
िनाउन े। 

1. त्र्ाङ्कको प्रशोिन र ववश्लरे्ण गरी वेि पोटयि र ववलभन्न 
प्रकाशनमाफय त ्प्रर्ोगकताय माझ परु् र्ाउन ेकार्यिाई लनर्लमत रूपमा 
सञ्चािन गररनेछ। 

2. अनसुन्िानको माध्र्मिाट आवश्र्क त्र्ाङ्कको सूची तर्ार गरी 
लनर्लमत त्र्ाङ्क सङ्किन गने प्रणािीको ववकास गररनेछ । 

3. ववश्वसनीर्, सही र समर्मै त्र्ाङ्क उपिधि गराउने प्रणािीको 
ववकास गररनेछ । 

उद्दशे्र् 2: त्र्ाङ्क सङ्किन प्रवक्रर्ािाई आिलुनकीकरण गनुय । 

२.1: त्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र ववतरण 
प्रणािीको आिलुनकीकरण गने ।  

1. त्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र व्र्वस्थापन सबिन्िी नीलत तथा 
कार्यर्ोजना तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

2. आवश्र्कता पवहचान गरी ववर्र्गत त्र्ाङ्क सङ्किन गररनेछ । 

3. आर्ोजना सञ्चािन अवलि, मध्र्मकािीन अवलि, र अम्न्तम 
अवस्थाको त्र्ाङ्क सङ्किन र ववश्लरे्ण गने कार्यिाई लनर्लमत रूपमा 
सञ्चािन गररनेछ । 

3.6 प्रमखु कार्यक्रम 

1. त्र्ाङ्क सङ्किन सबिन्िी नीलत लनमायण 

2. त्र्ाङ्कका मानक र मापदण्डहरू ववकास   

3. पालिकाको त्र्ाङ्क वेि पोटयि लनमायण गरी त्र्ाङ्कको एकीकृत रूपमा व्र्वस्थापन र 
सावयजलनकीकरण  

4. त्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र ववश्लरे्णकोिालग कमयचारीहरूको क्षमता र दक्षता िवृर्द्   

3.7 अपेम्क्षत उपिम्धि  

गाउँपालिकाको लडम्जटि त्र्ाङ्कीर् आिार संस्थागत भएको हनुेछ । गाउँपालिकाको आफ्नै त्र्ाङ्क 
प्रणािी (Database System) लनमायण भएको हनुेछ । ववद्यतुीर् त्र्ाङ्क प्रणािीको स्थापना र सञ्चािन 
भएको हनुेछ । आर्ोजना अनगुमन र मूल्र्ाङ्कनको िालग आवश्र्क सूचना तथा नक्टशा उपिधि भएको 
हनुेछ । 
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पररच्छेद दश: िोकतन्र र सशुासन 
खण्ड एक: राविर् एकता 

1.1 पषृ्ठभलूम 

नागररकको सद्भाव, प्रमे, स्नेह, साझा स्वाथय राविर् एकताको प्रतीक हो । संवविानतः रािको 
पररभार्ालभर जालत, िमय, भार्ा, संस्कृलत, भगूोि तथा सावयभौलमकता आठद पछयन ् । देशवासीको सवहष्णतुा, 
सहानभुलूत, त्र्ाग र समपयण र्सका पवहचान हनु ् । िहजुातीर्, िहभुावर्क, िहिुालमयक, िहसुांस्कृलतक तथा 
भौगोलिक ववववितार्िु ववशेर्तािाई आत्मसात गरी वववविता िीचको एकता माण्डवी गाउँपालिकाको 
समवृर्द्को आिार रवहआएको छ । त्र्सैगरी,  राज्र्का नीलतहरू अन्तगयत स्वतन्रता, सावयभौमसत्ता, भौगोलिक 
अखण्डता र स्वािीनताको संरक्षण गदै एकता अकु्षण्ण राख्न ेतथा ववलभन्न जात, जालत, िमय, भार्ा, संस्कृलत र 
सबप्रदार् िीच पारस्पररक सद्भाव, सवहष्णतुा र ऐक्टर्िर्द्ता कार्म गरी परस्परमा सहर्ोगात्मक सबिन्ि ववकास 
गदै राविर् एकता प्रवर्द्यन गने नीलत अंगीकार गररएको छ । ववलभन्न जातजालत, भार्ा, िमय, संस्कृलतको जगेनाय 
र सबिर्द्यन गनय राविर् एकता कार्यक्रम माफय त ्सबपूणय नागररकिीच सद्भाव ििाउन ेप्रर्ास गनय आवश्र्क 
छ ।  

1.2 प्रमखु समस्र्ा 
लनष्पक्ष रूपमा गाउँपालिकाका नागररकिाई सांस्कृलतक, शैम्क्षक, राजनीलतक, भौगोलिक आठद पक्षमा 

ससूुम्चत गनय नसक्टन ुतथा कुनै अलतवादको नाममा हनु ेघटनाका कारण थप द्वन्द्व र अववश्वासको वातावरण 
लसजयना हनु ेसबभावना रहन ुर्हाँका प्रमखु समस्र्ाहरू हनु ्।  
1.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. राविर् एकतािाई अकु्षण्ण राख्न ु।  

2. वववविता िीचको एकतािाई सदुृि गनुय । 

3. राि र राविर्ता कुनै व्र्म्ि समदुार् वा क्षेरीर्ता भन्दा मालथ हो भने्न भावना पालिकाका सिै 
जनतामा जागतृ गराउन ु। 

4. सवै वगय र समदुार्को पवहचान र भावनाको कदर गनुय ।  

अवसर 

1. िहजुातीर्, िहभुावर्क, िहसुांस्कृलतक तथा भौगोलिक वववविता िीच ववकास भएको एकता रहन।ु 

2. सहकाररता, समन्वर् र सहअम्स्तत्व गाउँपालिकाको आलथयक, सामाम्जक, सांस्कृलतक, ववकासको आिार 
हनु।ु  

3. जालतगत, भावर्क, सांस्कृलतक, भौगोलिक एवम ्िालमयक वववविता व्र्वस्थापनको संवैिालनक व्र्वस्था 
हनु।ु 

4. तीनै तहका सरकारिीचको अन्तर आिर्द्ता रहन।ु  

1.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"सहकाररता, समन्वर् र सहअम्स्तत्व सवहतको आलथयक, सामाम्जक, सांस्कृलतक, ववकासको आिार"  
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िक्ष्र् 

वववविताको उम्चत सबिोिन र सबमान गरी सिैिाई समान अवसरका साथ ववकाससगँ आिर्द् गने 
।  

उद्दशे्र् 

1. जालतगत, भावर्क, सांस्कृलतक, भौगोलिक एवम ्िालमयक वववविताको व्र्वस्थापन गरी राविर् एकता 
सिृुि िनाउन ु। 

1.5 रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 42: राविर् एकताका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: जालतगत, भावर्क, सासं्कृलतक, भौगोलिक एवम ्िालमयक वववविताको व्र्वस्थापन गरी राविर् एकता सिृुि 
िनाउन ु। 
१.१: वववविता िीचको एकतािाई सदुृि 
गने । 

1. जातीर्, भावर्क, िैविक तथा सांस्कृलतक वववविताको िारेमा सचेतना 
कार्यक्रमहरू सञ्चािन गररनेछ ।  

2. सामाम्जक न्र्ार् र राविर् एकता कार्म राख्नकोिालग आम 
नागररकिाई ससूुम्चत गररनेछ । 

१.२: आपसी सद्भाव र मेिलमिापको 
माध्र्मिाट सभ्र् समाज लनमायण गनय 
नागररकहरूिाई उत्प्ररेरत गने ।  

1. शाम्न्त, सरुक्षा, सवु्र्वस्था, आपसी मेिलमिाप र सदभाव ििाउन 
प्रत्रे्क नागररक म्जबमेवार िन्ने गरी नागररकिाई उत्प्ररेरत हनु े
वकलसमका कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

१.३: समाजमा दे्वर् र अन्तर द्वन्द्व फैिाउन े
आन्तररक तथा िाह्य गलतववलि ववरुर्द् 
सशि कदम चाल्ने ।  

1. राविर् वहत र एकतामा खिि पगु्ने सामाम्जक सञ्जािको 
प्रर्ोगिाई लनरुत्सावहत गररनेछ ।  

2. राविर् एकता तथा सामाम्जक सद्भाव र सवहष्णतुा प्रवर्द्यन हनु े
वक्रर्ाकिाप सञ्चािन गरी नागररक िीचको सबिन्ि थप सौहाद्रयपूणय 
िनाइनेछ । 

3. सामाम्जक तथा सांस्कृलतक वववविताका िीचको एकतािाई 
खल्िल्र्ाउने तथा नागररकिाई ठदग्भ्रलमत पाने मनसार्िे संवविान 
वा काननुको गित प्रचार र प्रर्ोगिाई रोक्टन शून्र् सहनशीिताको 
नीलत अविबिन गररनेछ । 

1.6 प्रमखु कार्यक्रम 

1. प्राकृलतक सािनस्रोत तथा अवसरको सन्तलुित ववतरण हनुे गरी ववकासका र्ोजनहरू तजुयमा 
2. िालमयक सबप्रदार् िीच एकता कार्म गनय ववलभन्न चेतनामूिक कार्यक्रम सञ्चािन 

3. आम नागररकिाई सामाम्जक वववविता िीचको एकता सदुृि गने कार्यक्रम सञ्चािन 

4. संवविानको ममय र भावना अनसुार स्रोत, सािन तथा दक्ष जनशम्िको व्र्वस्था 
1.7 अपेम्क्षत उपिम्धि 

मिुकुको स्वतन्रता, सावयभौमसत्ता एवम ्भौगोलिक अखण्डता र स्वािीनताको रक्षा गदै सिै जातजालत, 

िमय, भार्ा, संस्कृलत र सबप्रदार्िीच पारस्पररक सद्भाव, सवहष्णतुा र ऐक्टर्िर्द्ता थप सदुृि भएको हनुेछ ।  
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खण्ड दईु: सरुक्षा 
2.1 पषृ्ठभलूम 

नेपािको संवविानिे नेपािको स्वतन्रता, सावयभौलमकता, भौगोलिक अखण्डता, राविर् एकता, स्वािीनता 
र स्वालभमानिाई अकु्षण राखी जनताको सावयभौम अलिकार, स्वार्त्तता र स्वशासनको अलिकारिाई आत्मसात ्
गरेको छ । वगीर्, जातीर्, क्षेरीर्, भावर्क, िालमयक, िैविक िगार्त सिै प्रकारका ववभेद र छुवाछुतको अन्त्र् 
गरी आलथयक समानता, संमवृर्द् र सामाम्जक न्र्ार् सलुनम्श्चत गनय समानपुालतक समावशेी र सहभालगतामूिक 
लसर्द्ान्तका आिारमा समतामूिक समाजको लनमायण गने सङ्कल्प गरेको छ । प्रभावकारी सरुक्षा प्रिन्ि 
सशुासन र ववकासको पूवय शतय हो । गाउँपालिकामा शाम्न्त सरुक्षा र सवु्र्वस्था कार्म गरी जनताको जीउ, 

िन र स्वतन्रताको रक्षा गनय, शाम्न्तपूवयक िाँच्न पाउन ेअलिकार सलुनम्श्चत गनय, पूवायिार लनमायण र आलथयक 
ववकासकािालग समते ्प्रभावकारी सरुक्षा व्र्वस्था गनय आवश्र्क छ ।  

2.2 प्रमखु समस्र्ा 
संवैिालनक व्र्वस्था अनसुार शाम्न्त सरुक्षाकोिालग स्थानीर् तहिे सबपादन गने कार्यको सञ्चािन, 

सपुरीवेक्षण र समन्वर् सबिन्िी व्र्वस्था गने संघीर् काननु िनी नसकेको,  भइरहेको प्रहरी सिठनकोिालग 
पलन सािन स्रोत सीलमत भएको साथै प्रादेम्शक प्रहरी समते व्र्वस्था हनु नसकेको अवस्थामा संघीर् प्रहरीिे 
सबपूणय शाम्न्त सरुक्षाको म्जबमा लिनपुने अवस्था रहेको छ ।  
2.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. सरुक्षा लनकार्हरूको आिलुनकीकरण गनुय । 

2. सूचना सञ्जािको व्र्वस्था गनुय । 

3. सरकारी एवम ्सावयजलनक सबपम्त्तको िढ्दो अलतक्रमण रोक्टन ु। 

4. पर्ायप्त स्रोत सािनको व्र्वस्था गनुय । 

5. म्जबमेवार लनकार् िीच समन्वर् कार्म गनुय ।  

अवसर 

1. सरुक्षा लनकार्का संरचना पालिकास्तरमा ववस्तार हनु ु। 

2. जनचेतनतामा अलभवृवर्द् हनु ु। 

3. अनसुन्िान प्रववलिमा द्रतु ववकास हनु ु। 

4. सूचना प्रववलि तथा सञ्चार सवुविाको तीव्र ववकास र ववस्तार हनु ु।  

2.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"शाम्न्तपूणय र सरुम्क्षत गाउँपालिका" 

िक्ष्र् 

गाउँपालिकामा भरपदो शाम्न्त सरुक्षा र सवु्र्वस्था कार्म गने ।  

उद्दशे्र् 

1. शाम्न्त, सवु्र्वस्था र अमनचर्न कार्म गरी नागररकको जीउ, िन र स्वतन्रताको संरक्षण गनुय ।  
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2. अपराि लनर्न्रण गरी काननुी शासन पर्द्लतको ववकास गनुय । 

3. गाउँपालिको आफ्नै नगर प्रहरीको व्र्वस्था गनुय । 

2.5 रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 43: सरुक्षाका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: शाम्न्त, सवु्र्वस्था र अमनचर्न कार्म गरी नागररकको जीउ, िन र स्वतन्रताको संरक्षण गनुय । 

१.१: पालिकालभर शाम्न्त सरुक्षा र 
सवु्र्वस्था कार्म गने । 

1. सूचना सबप्ररे्ण प्रणािीिाई केन्द्रीर् सञ्जािमा आिर्द् गरी सरुक्षा 
प्रणािीिाई प्रववलिमैरी िनाई आिलुनकीकरण गररनेछ ।  

2. सरुक्षा सबिन्िी सूचना सङ्किन तथा जोम्खम ववश्लेर्ण र सरुक्षा 
लनकार्हरूिीच सूचना आदानप्रदान गरी समन्वर् र सहकार्यमा जोड 
ठदइनेछ ।  

3. शाम्न्त सरुक्षा र सवु्र्वस्था कार्म गनय प्रभावकारी रूपमा प्रहरी 
पररचािन गररनेछ ।  

4. प्राकृलतक ववपद् िाट हनुे अलत संवेदनशीि एवम ्महत्त्वपूणय भौलतक 
पूवायिारको ववशेर् सरुक्षा प्रिन्ि गररनेछ । 

१.२: शाम्न्त सरुक्षा स्थापनामा ववलिको 
शासनिाई प्राथलमकतामा राखी काम गने 
। 

1. प्रहरीिाई जनमैरी िनाई सामदुावर्क प्रहरीमा ववशेर् जोड ठदइनेछ 
। 

2. शाम्न्त सरुक्षा कार्म राख्न िि प्रर्ोग गदाय मानव अलिकारको मूल्र् 
र मान्र्तािाई अविबिन गररनेछ ।  

3. सरुक्षाकमीहरूकािालग मानव अलिकार, मानवीर् काननु तथा ववलिको 
शासन सबिन्िमा अलभमखुीकरण कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: अपराि लनर्न्रण गरी काननुी शासन पर्द्लतको ववकास गनुय । 

२.१: मानव िेचववखन, अपराि लनर्न्रण 
तथा िागू और्ि लनर्न्रण गने ।  

1. संवेदनशीि क्षेरमा सरुक्षाकमी पररचािन गरी मानव वेचलिखन तथा 
अपराि लनर्न्रण गररनेछ ।  

2. िाग ु और्िको अवैि उत्पादन, ओसारपसार, ववक्री ववतरण र 
उपभोगिाई कडाइका साथ लनर्न्रण गररनेछ । 

उद्दशे्र् 3: गाउँपालिको आफ्नै नगर प्रहरीको व्र्वस्था गनुय । 

3.1: आन्तररक सरुक्षािाई प्रभावकरी 
िनाउन गाउँपालिकाको आफ्नै नगर 
प्रहरी स्थापना गररनेछ । 

1.  सरुक्षा नीलत तथा काननु तजुयमा गरी नगर प्रहरी स्थापना तथा 
व्र्वस्थापन गररनेछ । 

2. नगर प्रहरी सञ्चािनकािालग आवस्र्क पूवायिारको ववकास गररनेछ 
। 

3. आवस्र्कता अनरुूप नगर प्रहरी छनौट तथा लनर्मु्ि गरी माण्डवी 
नगर प्रहरी सञ्चािन गररनेछ ।  

2.6 प्रमखु कार्यक्रम 

1. पालिकाको सरुक्षा नीलत तजुयमा  

2. प्रववलिमैरी अपराि अनसुन्िानको ववकास  

3. ववद्यतुीर् शासनको अविारणाको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न  
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4. लनर्लमत िाग ुऔर्ि लनर्न्रण र अनगुमन 

5. प्राकृलतक प्रकोपिाट हनु ेक्षलत न्रू्नीकरण गनय पूवय-सूचना प्रणािी  

6. शाम्न्त सरुक्षा सबिन्िी काननुको संशोिन, पररमाजयन एवम ्आवश्र्क नर्ाँ काननुको लनमायण 

2.7 अपेम्क्षत उपिम्धि 

पालिकािासी नागररकहरूिे शाम्न्त र सरुक्षाको अनभुलूत स्पि रूपमा गनेछन ्। सरुक्षा लनकार्को 
क्षमता अलभवृवर्द् तथा संगठन सदुृिीकरण भई जनतामा काननु कार्ायन्वर्नको प्रभावकाररता, दण्डहीनताको 
अन्त्र्, अपरालिक घटनाहरूको न्रू्नीकरण तथा सामाम्जक शाम्न्त कार्म भएको हनुेछ । 
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खण्ड तीन: मानव अलिकार 
3.1 पषृ्ठभलूम 

नेपािको संवविानिे नागररकका आिारभतू मानव अलिकारिाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्र्ाभलूत 
गरेको छ।नेपाि संर्िु राि संघको िडापर तथा मानव अलिकार सबिन्िी ववलभन्न महत्त्वपूणय अन्तरायविर् 
महासम्न्िको पक्ष राि भइसकेको छ । नेपाििे जनाएको मानव अलिकार सबिन्िी अन्तरायविर् प्रलतिर्द्ता 
कार्ायन्वर्न गनयकािालग संवैिालनक, काननुी, नीलतगत एवम ्संस्थागत संरचनाको व्र्वस्था गदै आएको छ ।  

आलथयक, सामाम्जक वा शैम्क्षक दृवििे पछालड परेका वगय र समदुार्िाई समानपुालतक र समावेशी 
लसर्द्ान्तका आिारमा राज्र्का लनकार्मा सहभालगताको हक हनुेछ भनी संवविानमा नै सामाम्जक न्र्ार्को 
हकको व्र्वस्था गररएको छ । मानव अलिकारको सबमान, संरक्षण र प्रवर्द्यनकािालग संघीर् तहमा ववद्यमान 
स्थार्ी संरचना एवम ्संस्थाहरूिाई प्रदेश तथा स्थानीर् तहमा पलन ववकास गनुयपने देम्खन्छ । अन्तर तहिीच 
समन्वर् तथा सहकार्य माफय त ्मानव अलिकार तथा सामाम्जक न्र्ार् सबिन्िी जनचेतनामूिक कार्यक्रमिाई 
ववकासका मदु्दासँग संरचनागत एवम ्कार्ायत्मक रूपमा जोड्दै िान ुआवश्र्क देम्खन्छ । 

3.2 प्रमखु समस्र्ा 
मानव अलिकारको सबमान, संरक्षण र प्रवर्द्यन गनुयपने कुरामा नागररक र राज्र्का सिै लनकार्मा 

सचेतना अलभवृवर्द् भए तापलन मानव अलिकार सबिन्िी संस्थागत र नीलतगत स्पि व्र्वस्था नहनु ु तथा 
भेदभाव, छुवाछुत, िािवववाह, िहवुववाह, िैविक वहंसा जस्ता कुप्रथा, आलथयक, शैम्क्षक तथा सामाम्जक 
पछौटेपन, भौगोलिक संरचना, पूवायिार एवम ्सेवा सवुविाको उपिधिता जस्ता कुराहरू मानव अलिकार र 
सामाम्जक न्र्ार्को प्रत्र्ाभलूत गनय नसक्टन ुआठद र्हाँका समस्र्ाका रुपमा रहेका छन ्। 
3.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. संवविान, काननु र अन्तरायविर् प्रलतिर्द्ता अनरुूप मानव अलिकारको सबमान, संरक्षण, प्रवर्द्यन तथा 

पररपािना गनुय र गराउन ु। 

2. मानव अलिकारमैरी तथा सामाम्जक न्र्ार्सवहतको सामाम्जक एवम ् आलथयक ववकास लनमायण 
वक्रर्ाकिाप सञ्चािन गनुय । 

अवसर 

1. ववश्वमा सवयस्वीकार्य भएका मानव अलिकार सबिन्िी मूल्र्-मान्र्तािाई नेपािको संवविानिे मौलिक 
हकको रूपमा प्रत्र्ाभतू गनुय । 

2. मौलिक हक कार्ायन्वर्नकािालग आवश्र्क काननुी व्र्वस्था हनु ु।  

3. संवविान एवम ्काननुद्वारा संरम्क्षत मानव अलिकारको कार्ायन्वर्नको अनगुमन गने, मानव अलिकार 
उल्िङ्घनमा अनसुन्िान गने िगार्तका कार्य गने स्वतन्र र सक्षम संवैिालनक आर्ोगको व्र्वस्था 
तथा न्र्ार् सबपादनकािालग स्वतन्र न्र्ार्ािर्को व्र्वस्था हनु ु। 

 

 

 

3.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 
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दीघयकािीन सोच 

"स्वअनशुालसत र समतामूिक समाजको लनमायण"  

िक्ष्र् 

संवविानिे तोकेका सामाम्जक, आलथयक, सांस्कृलतक र राजनैलतक अलिकारहरूको प्रत्र्ाभलूत गराउन।े 

उद्दशे्र् 

1. मानव अलिकारमैरी समाज र शासन पर्द्लतको ववकास एवम ्ववस्तार गनुय । 

3.5 रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 44: मानवअलिकारका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: मानव अलिकारमैरी समाज र शासन पर्द्लतको ववकास एवम ्ववस्तार गनुय । 
१.1:समाजमा ववद्यमान सिै प्रकारका 
भेदभाव, छुवाछुत, वहंसा तथा कुप्रथाको 
अन्त्र् गने ।  

1. जोम्खममा रहेका ववपन्न, सीमान्तकृत एवम ् उत्पीलडत वगयका 
अलिकार संरक्षण गररनेछ ।  

2. समाजमा ववद्यमान भेदभाव र छुवाछुत ववरुर्द् जनचेतनामूिक 
कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

१.2: मौलिक हक सबिन्िी काननुहरूको 
प्रभावकारी रूपमा कार्ायन्वर्न गने ।  

1. मौलिक हक कार्ायन्वर्न गने काननुहरूको कार्ायन्वर्नकोिालग 
स्रोत सािनको व्र्वस्था गररनेछ ।  

2. न्र्ार्मा पहुँच सलुनम्श्चत गनय संघसँगको समन्वर्मा लनःशलु्क 
काननुी सहार्ता सबिन्िी नीलतगत, काननुी एवम ् संस्थागत 
व्र्वस्था गररनेछ । 

१.3: मानव अलिकार उल्िङ्घनको घटनामा 
दण्डहीनताको अन्त्र् गरी पीलडतिाई 
क्षलतपूलतयको सलुनम्श्चतता गने ।  

1. मानव अलिकार उल्िङ्घनका घटनाको अनसुन्िान कार्यिाई 
प्रभावकारी िनाइनेछ ।  

2. मानव अलिकार उल्िङ्घनको घटनाका पीडकिाई कारिाही र 
पीलडतिाई उम्चत क्षलतपूलतय तथा पररपूरणको व्र्वस्था गररनेछ। 

3.6 प्रमखु कार्यक्रम 

1. मानव अलिकार सबिन्िी वडा तथा ववद्यािर्स्तरमा सचेतनामूिक अलभमखुीकरण  

2. फरक क्षमता भएका, असहार्, सीमान्तकृत ्वगय र क्षेरका सेवाग्राहीिाई सेवाप्रवाहमा सहम्जकरण  

3. पीलडत मवहिा र असहार् वािवालिकािाई आलथयक तथा काननुी सहार्ता  

3.7 अपेम्क्षत उपिम्धि 

मानव अलिकार तथा सामाम्जक न्र्ार् सबिन्िमा लनमायण भएका काननुको पूणय पािना भएको हनुेछ 
। मानव अलिकारको व्र्ावहाररक र संस्थागत रूपमा उपभोग गनय सक्टने अवस्था सलुनम्श्चत भएको हनुछे । 
मानव अलिकारमैरी नीलत, र्ोजना तथा कार्यक्रम र कार्यर्ोजना तजुयमा भएको हनुछे ।  
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खण्ड चार: संघीर् शासन प्रणािी 
4.1 पषृ्ठभलूम 

नेपािको संवविानिे सहकाररता, सहअम्स्तत्व र समन्वर्को लसर्द्ान्तिाई संघीर् शासन पर्द्लतको मूि 
आिार मानेको छ । सोही ममयिाई आत्मसात ्गदै संवविानिे लनिायरण गरेको क्षेरालिकारको अभ्र्ासिाट 
सशुासनमैरी र समरृ्द् गाउँपालिका लनमायण गनय आवश्र्क छ । ववलभन्न जात, जालत, वगय, क्षेर, लिि र समदुार्का 
नागररकहरूको स्वालमत्व, सहभालगता र पहुँच अलभवृवर्द् गदै वववविताको व्र्वस्थापनका माध्र्मिाट राि 
लनमायण गने उद्देश्र्का साथ संघीर् शासन प्रणािी िाग ुभएको छ ।  

4.2 प्रमखु समस्र्ा 
संघीर्ता कार्ायन्वर्नको स्पि मागयम्चर तर्ार भइनसक्टन,ु लनतान्त नवीन स्थानीर् संरचना हनु ुतथा 

संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहका सरकार िीच अन्तरसबिन्ि पररभावर्त भए तापलन कार्ायन्वर्नमा प्रिता नहनु े
िगार्तका मु् र् समस्र्ा रहेको अवश्था छ । 
4.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. स्पि काननुी आिार नहनु ु। 

2. पर्ायप्त संस्थागत संरचना तथा भौलतक पूवायिारको व्र्वस्था गनुय । 

3. कमयचारी व्र्वस्थापन गनुय । 

4. ववत्तीर् संघीर्ताको वैज्ञालनक ववलि अपनाई कार्ायन्वर्न गनुय । 

5. संघीर्ताको मूल्र् र मान्र्तािाई आत्मसात गनुय । 

6. सिैका िीचमा समन्वर् स्थावपत गरी संवविानिे तोकेका अलिकारको अभ्र्ास गनुय ।  

अवसर 

1. प्रशासलनक संरचना र आवश्र्क आिारभतू काननुहरूको उपिधिता ।  

2. राजनीलतक प्रलतिर्द्ता सवहतको लनवायम्चत म्स्थर सरकार । 

3. संघीर्ता कार्ायन्वर्नकािालग सहर्ोगी वातावरण । 

4. सकारात्मक नागररक सोच । 

4.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"सहकाररता, सहअम्स्तत्व र समन्वर्मा आिाररत समावेशी संघीर् शासन प्रणािीको अभ्र्ास"  

िक्ष्र् 

सिै नागररकको समान पहुँच र अवसर सवहत स्थानीर् तहमै प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सलुनम्श्चतता 
गने।  

उद्दशे्र् 

1. संघीर् शासन प्रणािीिाट प्राप्त हनुे िाभको समन्र्ावर्क ववतरण गदय  ैलछटो छररतो सेवा प्रवाह हनु े
वातावरण लसजयना गनुय । 
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4.5 रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 45: संघीर् शासन प्रणािीका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: संघीर् शासन प्रणािीिाट प्राप्त हनुे िाभको समन्र्ावर्क ववतरण गरदै लछटो छररतो सेवा प्रवाह हनु े
वातावरण लसजयना गनुय । 
१.१: समावेशी तथा समन्र्ावर्क ववकासकािालग 
आवश्र्क काननुी र संस्थागत आिार तर्ार गने । 

1. नीलत, र्ोजना, काननु तजुयमा गदाय सामाम्जक, आलथयक, 

भौगोलिक रूपिे वपछलडएका वगय तथा क्षेरिाई 
प्राथलमकतामा राम्खनेछ । 

1.2: पालिकािाट प्रदान गररने सेवािाई प्रभावकारी 
रूपमा प्रवाह गनय आवश्र्क व्र्वस्था गने ।  

1. सेवा प्रवाहकोिालग आवश्र्क नीलतगत र काननुी आिार 
तर्ार गरी संस्थागत संरचनाको ववकास गररनेछ ।  

2. सेवा प्रवाह सबिन्िी कार्यववलि, लनदेम्शका, मापदण्ड आठद 
जारी गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

3. नागररक समाज, लनजी क्षेर र गैरसरकारी क्षेरसँग 
साझेदारी गररनेछ । 

1.3: जनप्रलतलनलि, पदालिकारी र कमयचारीको क्षमता 
ववकास गने । 

1. जनप्रलतलनलि तथा कमयचारीकोिालग क्षमता ववकास 
कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

2. संघीर्ता कार्ायन्वर्न सबिन्िी जनचेतना िवृर्द् तालिम, 

गोष्ठी, सेलमनार आर्ोजना गररनेछ । 
1.4: संघ तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वर्िाई 
व्र्वम्स्थत िनाई लनरन्तर संवादको आिार तर्ार 
पाने  । 

1. मालथल्िा तहका सरकार तथा सरकारी कार्ायिर्सँग 
दोहोरो संवादको प्रवक्रर्ािाई व्र्वम्स्थत गररनेछ । 

2. र्ोजना तजुयमा तथा िजेट ववलनर्ोजन गदाय मालथल्िा 
तहका सरकार तथा सरकारी कार्ायिर्को परामशय लिने 
पर्द्लतको थािनी गररनेछ  ।  

4.6 प्रमखु कार्यक्रम 

1. जनचेतनामूिक तथा अन्तवक्रय र्ात्मक कार्यक्रम  

2. स्थानीर् राजनीलतक नेततृ्व, जनप्रलतलनलि तथा कमयचारीकोिालग क्षमता ववकास  

4.7 अपेम्क्षत उपिम्धि 

आवश्र्क काननु, नीलत, संस्थागत संरचना लनमायण भएको हनुछे । जनतािे सरि, सहज र छररतो 
सेवा प्राप्त गरेका हनुेछन ्। जनप्रलतलनलि, पदालिकारी तथा कमयचारीको क्षमता अलभवृवर्द् भएको हनुेछ ।  
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खण्ड पाचँ: स्थानीर् तहको सन्तलुित ववकास 
5.1 पषृ्ठभलूम 

सघं, प्रदेश र स्थानीर् तह िीच प्राकृलतक स्रोतसािन प्रलतको अलिकार र उपिधि स्रोत सािनको 
िाँडफाँट गदाय ववलभन्न तहहरूको सन्तलुित ववकासको अविारणािाई आत्मसात गरी उपिधि स्रोतसािन र 
अवसरमा पहुँच सवहत समन्र्ावर्क ववकास गनुयपने अविारणा रहेको छ । िामो समर्देम्ख ववकास लनमायणमा 
पछालड परेका वगय, समदुार् र क्षेरिाई ववकासको मूि िारमा ल्र्ाई समान रूपमा ववकासको प्रलतफि 
उपिधि गराउने संघीर्ताको मूि ध्र्रे् रहेको छ । नपेािको संवविानिे र्ही अन्तरवस्तिुाई आत्मसात 
गदै ववकासका दृवििे पछालड परेका क्षरे र वगयिाई प्राथलमकता ठददैं सन्तलुित, वातावरण अनकूुि, गणुस्तरीर् 
तथा ठदगो रूपमा पूवायिारको ववकास गने नीलत लिएको छ ।  

5.2 प्रमखु समस्र्ा 
भौगोलिक लिकटतािे गदाय माण्डवीका केही लिकट वडाहरू गाउँपालिकाको ववकासको मूि प्रवाहमा 

समावहत हनु नसक्टन ुतथा भौलतक पूवायिारहरू िजार केम्न्द्रत हनु ुर्हाँको सन्तलुित ववकासकािालग मु् र् 
समस्र्ाका रुपमा रहेका छन ्।  
5.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. दगुयम वडाहरूमा पूवायिार ववकासकािालग आवश्र्क पने स्रोत सािनको व्र्वस्था गनुय । 

2. भौगोलिक कठठनाइ र लिकटताको कारण पूवायिार लनमायणमा कठठनाइ हनु ु। 

3. संघीर्ता कार्ायन्वर्न र दीघयकािीन ववकासका लनर्लमत कार्यक्रम र आर्ोजनाका िीच सामञ्जस्र् 
कार्म गरी स्रोतसािनको सन्तलुित संर्ोजन कार्म गनुय । 

4. जनसहभालगता, पारदम्शयता र उत्तरदावर्त्व प्रवर्द्यन गरी सशुासन प्रवर्द्यन गनुय । 

अवसर 

1. जनताको प्रत्र्क्ष सहभालगतामा स्थानीर् र्ोजना तजुयमा हनु ु।  

2. वपछलडएको क्षेर र वगयिाई ववशेर् प्राथलमकता ठदने नीलतगत व्र्वस्था हनु ु। 

3. गररिी लनवारण तथा रोजगारीकािालग ववशरे् कार्यक्रम सवहत संस्थागत व्र्वस्था हनु ु। 

4. ववकास कार्यक्रमको मागमा अत्र्लिक िवृर्द् हनु ु। 

5.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"गाउँपालिकाको सन्तलुित ववकासमा व्र्वहाररक र्ोजना तजुयमा तथा कार्ायन्वर्न"  

िक्ष्र् 

सन्तलुित ववकासका माध्र्मिाट जनताको जीवन स्तरमा सिुार गने । 

उद्दशे्र् 

1. लिकट र वपछलडएका वडा तथा िस्तीमा समन्र्ावर्क ववकास गनुय  ।  
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5.5 रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 46: स्थानीर् तहको सन्तलुित ववकासका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: लिकट र वपछलडएका वडा तथा िस्तीमा समन्र्ावर्क ववकास गनुय । 
१.१: स्थानीर् स्तरमा उपिधि स्रोत 
सािनको सबभाव्र्ताका आिारमा िगानी 
िवृर्द् गरी सन्तलुित ववकास गने ।  

1. प्राकृलतक एवम ्मानवीर् सबपदाहरूको पवहचान गरी ििी प्रलतफि 
ठदने आर्ोजना र कार्यक्रमिाई उच्च प्राथलमकता ठदने र वपछलडएका 
क्षेरमा कार्ायन्वर्न गने व्र्वस्था गररनेछ ।  

2. कृवर् तथा गैरकृवर् क्षेरको पवहचान गरी त्र्स्ता क्षेरमा लनजी 
िगानीिाई प्रोत्सावहत गररनेछ ।  

3. स्थानीर् मौलिक संस्कृलत र पर्यटकीर् स्थिको प्रचारप्रसार गरी 
पर्यटन प्रवर्द्यन गररनेछ ।  

4. स्थानीर् स्रोत सािनमा आिाररत आलथयक वक्रर्ाकिापद्वारा 
उद्यमशीिता र रोजगारी लसजयना गररनेछ । 

१.२: जनतािाई दैलनक आवश्र्कताका 
वस्त ुतथा सेवाको पहुँच सहज िनाउने ।
  

1. पछालड परेका वा पाररएका क्षेर वा समदुार् िम्क्षत ववकास 
कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

2. पछालड परेका क्षेर, सीमान्तकृत ्व्र्म्ि, वगय र समदुार्को उत्थान 
तथा संरक्षणकोिालग सावयजलनक लनजी साझेदारीमा ववकासका 
कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

3. खानेपानी, सरसफाइ िगार्त भौलतक पूवायिार तथा उपभोग्र् 
वस्तकुो पहुँच सिै क्षेर र वगयका जनतामा परु् र्ाउने व्र्वस्था 
गररनेछ । 

5.6 प्रमखु कार्यक्रम 

1. स्थानीर् रोजगारी प्रवर्द्यन र क्षमता ववकास  

2. खानेपानी, सरसफाइ िगार्त भौलतक पूवायिारको लनमायण  

3. व्र्वहाररक र्ोजनाको तजुयमा र कार्ायन्वर्न  

4. सावयजलनक लनजी साझेदारी ववकासका कार्यक्रम  

5.7 अपेम्क्षत उपिम्धि 

वपछालडएका वगय तथा क्षरे िम्क्षत कार्यक्रमहरूको प्रभावकाररतामा अलभवृवर्द् भई ववपन्न, वपछलडएको 
क्षेर र सीमान्तकृत वगय तथा समदुार् थप िाभाम्न्वत भएका हनुछे । प्रभावकारी सेवा प्रवाहद्वारा सीप 
ववकास र आर्आजयनका अवसरिाई ववस्तार गदै गररिी न्रू्नीकरणमा टेवा पगेुको हनुछे । वपछलडएका 
क्षेर र वगय पलन ववकासको मूििारमा समावहत भएका हनुेछन ्। 
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खण्ड छ: शासकीर् सिुार 
6.1 पषृ्ठभलूम 

गाउँपालिकाको अिको कार्यठदशा भनकेो सावयजलनक प्रशासनिाई स्वच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, पारदशी, 
भ्रिाचारमिु, जनउत्तरदार्ी र सहभालगतामूिक िनाउँदै पालिकािाट प्रवाह हनु े सेवा सवुविामा जनताको 
समान र सहज पहुँच सलुनम्श्चत गरी सशुासन प्रत्र्ाभतू गनुय हनुेछ । सिै जनप्रलतलनलि तथा कमयचारीको 
कुशि शासकीर् व्र्वस्थापनद्वारा नागररकका सामाम्जक तथा आलथयक आकांक्षा पूरा गनय र शासन 
सञ्चािनकािालग ववद्यमान पर्द्लत र औजारिाई समर्सापेक्ष िनाउँदै िैजान ुआवश्र्क छ । 

6.2 प्रमखु समस्र्ा 
जनप्रलतलनलि तथा कमयचारीको कार्य म्जबमेवारी िमोम्जमको क्षमता अलभवृवर्द् नहनु,ु सावयजलनक सेवा 

प्रवाहको क्षेरमा प्रचलित ववकास एवम ् प्रववलिको सममु्चत उपर्ोग गनय नसक्टन ु साथै पारदम्शयता र 
जवाफदेवहताको प्रणािीमा पूणय रूपमा ववकास भई नसक्टन ुआठद र्हाँका समस्र्ाका रुपमा रहेका छन ्। 
6.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती  

1. सावयजलनक क्षरेमा पारदम्शयता, लनष्पक्षता, जवाफदेवहता र प्रभावकाररता कार्म गनुय ।  

2. जनताको घर दैिोमा ववकासका कार्यक्रम परु् र्ाउन ु। 

3. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रणािीिाई प्रभावकारी िनाउन ु।  

4. ववकास प्रशासनको क्षमता अलभवृवर्द् गनुय ।  

5. शासन सञ्चािनमा सदाचार र लमतव्र्वर्ता कार्म गनुय । 

6. सावयजलनक व्र्वस्थापनप्रलत नागररकको ववश्वास ििाई स्थानीर् सरकारप्रलत उत्साह पैदा गनुय ।  

अवसर  

1. पालिकाको काम कारिाहीमा नागररक स्तरिाट लनगरानी गनय सक्टन ेवातावरण तर्ार हनु ु। 

2. राज्र्का तीनै तहमा लनवायचन सबपन्न भई म्स्थर सरकार गठन हनु ु। 

3. नागररकिे आफ्नो घरदैिोमै सरकारी सेवा र सवुविा पाउने अवस्था लसजयना हनु ु। 

4. आर्ोजनाको छनौट, प्राथलमकीकरण र कार्ायन्वर्नमा जनसहभालगता िढ्ने वातावरण िनु्न ।  

5. अपेम्क्षत ववकासको िक्ष्र्मा पगु्न अनकूुि वातावरण तर्ार हनु ु। 

6.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"पारदशी, जवाफदेही, नागररकमैरी र जनसहभालगतामूिक शासन व्र्वस्था"  

िक्ष्र् 

प्रववलिमैरी, जनउत्तरदार्ी, प्रभावकारी सेवा प्रवाह माफय त ्सशुासनको प्रत्र्ाभलूत गनुय ।  

उद्दशे्र् 

1. भ्रिाचारमिु, पारदशी, जनउत्तरदार्ी, नागररकमैरी तथा प्रववलिमैरी शासन व्र्वस्था माफय त ् समवृर्द् 
हालसि गनुय । 
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6.5 रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 47: शासकीर् सिुारका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: भ्रिाचारमिु, पारदशी, जनउत्तरदार्ी, नागररकमैरी तथा प्रववलिमैरी शासन व्र्वस्थामाफय त ्समवृर्द् हालसि 
गनुय । 
१.1: ववकास आर्ोजनाहरूको 
अनगुमन गरी कार्ायन्वर्नमा 
आइपरेका समस्र्ािाई तत्काि 
सबिोिन गने । 

1. वस्तगुत सूचकमा आिाररत अनगुमन प्रणािी ववकास गररनेछ । 

2. अनगुमनको अनगुमन गने प्रणािी ववकास गररनेछ ।  

3. ववकास लनमायणका काममा आइपने समस्र्ाको तत्काि समािान गररनेछ ।  

१.२: काननु तथा व्र्वहारमा 
सिुार गरी सेवा प्रवाहिाई 
पारदशी र प्रभावकारी िनाउने 
। 

1. लछटो छररतो गणुस्तरीर् र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गनय काननुी तथा नीलतगत 
आिार तर्ार गररनेछ । 

2. सरकारी कार्ायिर्िाई आिलुनक प्रववलिमैरी र सेवाग्राहीमैरी कार्यस्थिको 
रूपमा स्थावपत गरी कमयचारीको कार्यसबपादन अलभवृवर्द् गररनेछ । 

3. सरकारी लनकार्का कामकारिाहीहरूको वववरण वेिसाइटमा लनर्लमत 
प्रकाशन तथा अद्यावलिक गररनेछ ।  

4. सिै सावयजलनक लनकार्मा नागररकिडापर र सझुाव पेवटकाको व्र्वस्था 
गररनेछ । 

१.३: पदालिकारी तथा 
कमयचारीको कार्यसबपादनिाई 
मापन र्ोग्र् िनाउने । 

1. सावयजलनक पद िारण गरेका व्र्म्ििे सदाचारिाई जीवनशैिीकै रूपमा 
अनसुरण गनुयपने व्र्वस्था गररनेछ ।  

2. मूल्र्ाङ्कन पर्द्लतिाई वैज्ञालनक र वस्तपुरक िनाई प्रोत्साहन प्रणािीको ववकास 
गररनेछ । 

१.४: पालिकाका काम 
कावायहीप्रलत जनववश्वास अलभवृवर्द् 
गने ।  

1. पालिकाका कामकावायहीिाई लमतव्र्र्ी िनाउन र एउटै काममा एक भन्दा 
ििी लनकार्िे दोहोरो खचय गनय नसक्टन े वातावरण लसजयना गनय आिलुनक 
सूचना प्रववलिको प्रर्ोग गने तथा लनम्श्चत मापदण्डका आिारमा खचय गने 
व्र्वस्था गररनेछ ।  

2. सावयजलनक सनुवुाइ, सामाम्जक परीक्षण, सूचना सबप्ररे्ण, खचयको वववरण 
सावयजलनक गररनेछ । 

6.6 प्रमखु कार्यक्रम 

1. सावयजलनक नागररक सनुवुाइिाई व्र्वम्स्थत िनाउँदै सिै जनताको उपम्स्थलतको सलुनम्श्चतता गररनछे 
।  

2. लनर्लमत वेवसाइट अद्यावलिक तथा व्र्वस्थापन परीक्षण गररनेछ ।  

3. कार्यसबपादनमा आिाररत प्रोत्साहन प्रणािी ववकास गररनछे ।  

4. कमयचारीको कार्यसबपादनिाई कार्य प्रगलतसँग आवर्द्ता गररनेछ ।  

5. सूचना प्रववलिमा आिाररत सेवा प्रवाह सञ्चािन गररनछे । 
6.7 अपेम्क्षत उपिम्धि 

गाउँपालिकाको काम कारिाही स्वच्छ, लनष्पक्ष, पारदशी, भ्रिाचारमिु, जनउत्तरदार्ी, सहभालगतामूिक, 

नागररकमैरी तथा प्रववलिमैरी भएको हनुछे । नागररकको गनुासो प्रत्र्क्ष रूपमा सनुवुाइ हनु ेव्र्वस्थािाट 
जनववश्वास अलभववृर्द् भई सावयजलनक जवाफदेवहतामा सिुार भएको हनुछे ।  
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खण्ड सात: प्रशासकीर् सशुासन 
7.1 पषृ्ठभलूम 

शासकीर् लनणयर्हरू तथा कार्ायन्वर्न प्रवक्रर्ािाई पारदशी िनाउन लनर्लमत सूचना प्रवाह, सावयजलनक 
सनुवुाइ, सामाम्जक िेखा परीक्षण जस्ता नववन शासकीर् उपक्रमहरू सञ्चािन गरी सशुासन प्रत्र्ाभतू गनय 
र्स गाउँपालिका अग्रसर रहेको छ । जवाफदेहीताको संस्कृलत ववकास गनुयका साथै नागररक-मैरी शासन, 

संघीर् शासन प्रणािी अनरुूपको सेवाप्रवाह, काननुी शासनको प्रत्र्ाभलूत र समन्वर् तथा सहकार्यिाई 
व्र्वम्स्थत गदै प्रशासकीर् सशुासन सलुनम्श्चत गनुयपदयछ । नागररकको समवृर्द् तथा सखुी जीवनको सलुनम्श्चतता 
गनुय प्रशासलनक सशुासन गाउँपालिकाको प्रमखु िक्ष्र् हो । सशुासन कार्म गरी सेवा प्रवाहमा सरिता 
एवम ्सहजता ल्र्ाउन ुपालिकाको मिुभतू दावर्त्त्व हो । सावयजलनक प्रशासनिाई स्वच्छ, लनष्पक्ष, पारदशी, 
भ्रिाचारमिु, जनउत्तरदार्ी र सहभालगतामूिक िनाउँदै पालिकावाट प्राप्त हनु ेसेवा सवुविामा जनताको समान 
र सहज पहुँच सलुनम्श्चत गरी सशुासनको प्रत्र्ाभलूत गनय आवश्र्क भएको छ ।  

7.2 प्रमखु समस्र्ा 
प्रशासलनक क्षेरमा िढ्दो राजनीलतक हस्तक्षेप, कमयचारीमा सशुासन कार्म गनय चावहने सीप र ज्ञानको 

कमी, सशुासन कार्म गनय रािसेवक कमयचारीिाई ठदशालनदेश गने संर्न्रको कमी, प्रशासलनक अनशुासनमा 
ह्रास आउन,ु प्रोत्साहन र प्रम्शक्षणको अभाव हनु ुतथा आवश्र्कता अनरुूप कमयचारीको पदपूलतय नहनु ुआठद 
प्रमखु समस्र्ा हनु ्। 
7.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. सावयजलनक सेवामा कार्यरत रािसेवकहरूमा रािप्रलत समपयण र जनताप्रलत सेवाभाव जगाई संघीर् 

व्र्वस्थाको ममय अनरुूप प्रदेश सरकारको उपम्स्थलत, लनर्लमतता, गलतशीिता र प्रभावकाररता स्थावपत 
गनुय । 

2. जनताको घरदैिोमा सहभालगतामूिक गणुस्तरीर् सेवाप्रवाहको सलुनम्श्चतता गनुय । 

3. कमयचारीको सक्षमता ववकास गनुय । 

अवसर 

1. सेवा प्रवाहमा सूचना प्रववलिको प्रर्ोग अलभवृवर्द् हनु ु। 

2. संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहमा कमयचारी समार्ोजन हनु ु। 

3. संवविानको ममय र जनताको चाहना अनरुूप सशुासनको व्र्वस्थापन गनय ववलभन्न आवश्र्क ऐन, 

लनर्म तजुयमा हनु ु। 

7.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"जनमखुी सावयजलनक प्रशासन"  

िक्ष्र् 

सावयजलनक प्रशासनिाई जनताप्रलत उत्तरदार्ी, ववकासमैरी, ववद्यतुीर्-सशुासन र्िु र सेवामूिक 
िनाउने ।  
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उद्दशे्र् 

1. सावयजलनक प्रशासनिाई पारदशी, पररणाममखुी, जवाफदेही िनाई सावयजलनक सेवा प्रवाहिाई 
प्रभावकारी िनाउन ु।  

7.5 रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 48: प्रशासकीर् सशुासनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: सावयजलनक प्रशासनिाई पारदशी, पररणाममखुी, जवाफदेही िनाई सावयजलनक सेवाप्रवाहिाई प्रभावकारी 
िनाउन ु। 
१.१: प्रशासनिाई 
जनउत्तरदार्ी िनाउन 
आवश्र्क व्र्वस्था गने । 

1. कमयचारीको क्षमता ववकासकािालग तालिम सञ्चािन गररनेछ ।  

2. सावयजलनक प्रशासनिाई चसु्त, दरुुस्त र लमतव्र्र्ी िनाउन ववद्यतुीर् सशुासन 
अविबिन गररनेछ । 

3. लनर्लमत व्र्वस्थापन परीक्षण र सूचना प्रववलिको ववकासिाट स्वचालित कार्य 
प्रणािीको ववस्तार गररनेछ । 

१.२: आर्ोजना 
कार्ायन्वर्नमा 
प्रभावकाररता िवृर्द् गने । 

1. आर्ोजना कार्ायन्वर्नमा पारदम्शयताको अलभवृवर्द् गदै म्जबमेवार पदालिकारीको कार्य 
म्जबमेवारी र जवाफदेवहता तोकेर कार्य सबपादन सूचक सवहतको कार्यसबपादन 
सबझौता गने काननुी व्र्वस्था गररनेछ ।  

2. पालिकालभर सञ्चालित आर्ोजनाको प्रगलत अनगुमन गरी प्राप्त पषृ्ठपोर्ण अनरुूप 
कार्ायन्वर्नमा िलगनेछ । 

3. आर्ोजना कार्ायन्वर्नकोिालग भरपदो सरुक्षा व्र्वस्था गररनेछ । 
१.3: प्रशासलनक सशुासन 
कार्म गनय कमयचारीको 
प्रशासलनक क्षमता िवृर्द् 
गने । 

1. कार्य प्रभावकाररताकािालग कमयचारीिाई सक्षम र प्रलतस्पिी िनाउन क्षमता 
अलभवृवर्द्कािालग तालिम िगार्तका उत्प्ररेणाका कार्यक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

2. भ्रिाचार ववरुर्द्को शून्र् सहनशीिताको मान्र्ता अनरुूप प्रशासनमा सदाचाररता 
अलभवृवर्द् गनय जनगनुासो व्र्वस्थापन गरी उजरुी पेवटकाको व्र्वस्थापन गररनेछ 
। 

7.6 प्रमखु कार्यक्रम 

1. कमयचारीकािालग तालिम, आवास, म्शशसु्र्ाहार केन्द्र तथा स्वास््र् लिमा जस्ता कार्यक्रम सञ्चािन  

2. सूचना प्रववलिको ववकास र स्वचालित कार्य प्रणािीको ववस्तार 

3. कार्यसबपादनमा आिाररत प्रोत्साहन प्रणािी ववकास  

4. जनगनुासो तथा उजरुी पेवटकाको व्र्वस्थापन  

7.7 अपेम्क्षत उपिम्धि 

सूचना प्रववलिको प्रर्ोग र ववस्तारिाट स्वचालित कार्यप्रणािीको ववस्तार भएको हनुछे । गणुस्तरीर् 
सेवाप्रवाह भएको हनुेछ । उत्प्ररेरत र उच्च मनोििर्िु कमयचारीिाट प्रभावकारी सेवा प्रवाह भएको हनुछे 
।   
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खण्ड आठ: ववत्तीर् सशुासन 

8.1 पषृ्ठभलूम 

सावयजलनक आर्को अद्यावलिक म्स्थलतको िेखाङ्कन तथा प्रलतवदेन प्रणािीिाई लनर्लमत र एकरूपता 
कार्म गरी प्रभावकारी िनाउँदै िैजानकोिालग सूचना प्रववलिमा आिाररत ववत्तीर् व्र्वस्थापनको ववकासमा 
जोड ठददै एकि खाताकोर् प्रणािी र राजस्व व्र्वस्थापन सूचना प्रणािीको ववकास आवश्र्कता छ । 
सावयजलनक स्रोतको लमतव्र्र्ी र अलिकतम पररचािन, प्रलतवेदन तथा िेखापरीक्षण माफय त ् ववत्तीर् 
व्र्वस्थापनमा पारदम्शयता र जवाफदेवहता अलभवृवर्द् गरी नागररकिाई ववत्तीर् सशुासनको प्रत्र्ाभलूत ठदन ु
गाउँपालिकाको दावर्त्व हो । सावयजलनक खचयको पारदम्शयता अलभवृवर्द् गनय सरकारी लनकार्का कार्यक्रम 
तथा खचयिाई सावयजलनकीकरण गने पर्द्लतको ववकास जरुरी भएको छ । 

8.2 प्रमखु समस्र्ा 
वेरुजकुो मारामा िवृर्द् हुँदै जान ु। आलथयक उत्तरदावर्त्व तथा जवाफदेवहताको अवस्था कमजोर 

हनु ु। ववकास खचय अपेम्क्षत गलत र पररमाणमा नहनु ु। चाि ुखचयमा भएको ििोत्तरीसगै  ंववत्तीर् सशुासनको 
म्स्थलत खस्कदै जान ु।  

8.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. संघीर् ववत्तीर् िाँचा अनरुूप संघीर् तथा प्रदेश सरकारिाट प्राप्त गने अनदुान समर्मै प्राप्त गनुय । 

2. समर्मै कार्यक्रम स्वीकृत गरी वावर्यक खररद र्ोजना तर्ार गनुय । 

3. समर्मा ठेक्का िन्दोिस्त गनुय, पुजँीगत खचय िवृर्द् गनुय । 

4. आन्तररक िेखापरीक्षण तथा लनर्न्रण प्रणािी सदुृिीकरण गनुय । 

5. अनगुमन कार्यक्रमिाई र्थाथयपरक िनाउन ु। 

6. खररद कार्यिाई सावयजलनक खररद ऐनको ममय अनरुूप लमतव्र्र्ी र प्रलतस्पिी िनाउदै आलथयक वर्यको 
अन्त्र्मा मार अत्र्लिक खचय गने प्रवृम्त्तमा रोक िगाउन ेकार्य गनुय ।  

अवसर 

1. राजस्व र व्र्र्को अनमुान प्रत्र्ेक वर्य आर्ाि १५ लभर गाउँसभामा पेश गने व्र्वस्था रहेको । 

2. पालिकाको िेखा प्रणािीिाई सूचना प्रववलिमा आिाररत ववत्तीर् व्र्वस्थापन प्रणािी, सावयजलनक सेवा 
िेखामान तर्ार गरी सो अनसुार प्रलतवेदन प्रणािी ववकास गररन ु। 

8.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"प्रभावकारी ववकास खचय व्र्वस्थापनद्वारा ववत्तीर् सशुासन"  

िक्ष्र् 

सावयजलनक आर् र व्र्र्िाई व्र्वम्स्थत, पारदशी र अनमुानर्ोग्र् िनाई समग्र ववकास प्रवक्रर्ािाई 
प्रभावकारी िनाउने ।  

उद्दशे्र् 

1. सावयजलनक आर् र खचय प्रणािी पारदशी एवम ्प्रभावकारी िनाउन ु। 
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8.5 रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 49: ववत्तीर् सशुासनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: सावयजलनक आर् र खचय प्रणािी पारदशी एवम ्प्रभावकारी िनाउन ु। 

१.१: ववत्तीर् व्र्वस्थापन प्रणािी 
सदुृिीकरण गने ।   

1. ववत्तीर् व्र्वस्थापन सबिन्िी लनकार्को संस्थागत सदुृिीकरण गरी 
राजस्व पररचािनको क्षमता िवृर्द् तथा िेखा प्रणािी सिुारका गनय 
तलिमको व्र्वस्था गररनेछ ।  

2. ववत्तीर् व्र्वस्थापनका सिै क्षेरमा सूचना प्रववलिको प्रर्ोगिाई ववस्तार 
गररनेछ । 

१.२: सावयजलनक आर् व्र्र् र 
खररदिाई प्रभावकारी, व्र्वम्स्थत र 
पारदशी िनाउने । 

1. ववकास आर्ोजनाहरूको ठेक्कापट्टा लनिायररत समर्लभरै गने तथा 
ववद्यतुीर् िोिपरको दार्रािाई ववस्तार गररनेछ ।  

2. लनिायररत समर् अगावै काम सबपन्न गने ठेकेदारिाई प्रोत्साहनको 
व्र्वस्था गररनेछ । 

1.3: िेरुज ु न्रू्नीकरण गरी िेरुज ु
फर्छ्यौटिाई प्राथलमकता ठदने । 

1. खररद प्रवक्रर्ािाई व्र्वम्स्थत िनाइनेछ । 
2. आर्ोजनाहरूकािालग ग्राहक/उपभोिा समहु छनौट तथा प्रथम 

वकस्ता भिुानी आ.व.को दोश्रो चौमालसक लभरै सबपन्न गररनेछ । 
3. आर्ोजना छनौट तथा िजेट ववलनर्ोजन गदाय सबिम्न्ित सरोकारवािा 

तथा उपभोिाहरूको रार् सझुाव लिइनेछ । 
4. खचय गनुयपवुय हरेक म्शर्यकको नीलतगत आिार स्पि गररनेछ ।  

8.6 प्रमखु कार्यक्रम 

1. िाभ र िागतको आिारमा र्ोजना तथा कार्यक्रम र वावर्यक िजेट लनमायण सहम्जकरण 

2. राजस्व पररचािन क्षमता िवृर्द् तालिम 

3. िेखा प्रणािी सदुृिीकरण तालिम  

4. ववद्यतुीर् आलथयक कारोिार प्रणािीको सदुृिीकरण 

8.7 अपेम्क्षत उपिम्धि 

वावर्यक खररद र्ोजना समर्मै तर्ार भई खररद कार्य भएको हनुेछ । राजस्व पररचािन प्रभावकारी 
रूपमा भएको हनुेछ । सावयजलनक खचय व्र्वम्स्थत भई िेरुज ुकम भएको हनुछे । 
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खण्ड नौ: भ्रिाचार लनवारण 
9.1 पषृ्ठभलूम 

सावयजलनक लनकार्मा हनुे वििाससु्ती, अलनर्लमतता तथा अलनणयर्जस्ता ववकृलत एवम ्भ्रिाचारजन्र् 
वक्रर्ाकिापको लनराकरण गनय आवश्र्क रहेको छ । सावयजलनक सेवा प्रवाहिाई पारदशी, उत्तरदार्ी, जनमखुी, 
अनमुानर्ोग्र् र काननु सबमत रूपमा सहज र सरि तररकािे उपिधि गराई सिै तह र स्वरूपका भ्रिाचार 
एवम ्अलनर्लमततािाई लनर्न्रण गरी सदाचारर्िु समाज िनाउन जरुरी छ । गाउँपालिकामा भ्रिाचार 
ववरुर्द् शून्र् सहनशीिताको ववकास गरी सदाचार र सशुासन प्रवर्द्यन गनय जरुरी छ ।  

9.2 प्रमखु समस्र्ा 
सावयजलनक लनकार्हरूमा अपेम्क्षत उत्तरदावर्त्व र जवाफदेवहता िहन गने संस्कृलत नहनु ु। भ्रिाचार 

ववरोिी संस्कृलतको ववकास नहनु ु। भ्रिाचार लनर्न्रण गनय संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहका सरकार िीच 
प्रभावकारी सञ्चार, समन्वर् र सहकार्य कार्म गनय नसवकन ु।  

9.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. प्रभावकारी अनसुन्िान तहवककात सबिन्िी क्षमता ववकास गनुय ।  

2. सूचनादाताको संरक्षण गनुय ।  

3. साक्षी िस्ने तथा अलभर्ोजन गने कमयचारीहरूको उम्चत संरक्षण गनुय ।  

4. भ्रिाचारीिाई सामाम्जक िवहष्कार हनुपुनेमा सबमान प्राप्त हनु ु।  

अवसर 

1. भ्रिाचार ववरुर्द् सवक्रर् नागररक समाज तथा सञ्चार जगत हनु ु।  

2. अन्तरायविर् सहर्ोग, सहकार्य र समन्वर् तथा अम््तर्ार दरुूपर्ोग अनसुन्िान आर्ोगको क्षेरीर् र 
सबपकय  कार्ायिर्हरूको स्थापना भई भ्रिाचार ववरुर्द्को अलभर्ानिाई प्रभावकारी रूपमा अगालड 
ििाउन ु।  

9.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"भ्रिाचारमिु गाउँपालिका"  

िक्ष्र् 

भ्रिाचार ववरुर्द् शून्र् सहनशीिताको नीलत अम््तर्ार गरी सशुासन कार्म गने ।  

उद्दशे्र् 

1. भ्रिाचारजन्र् वक्रर्ाकिापको लनर्न्रण गरी सशुासनको प्रत्र्ाभलूत गनुय ।  

 

9.5 रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 50: भ्रिाचार लनवारणका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: भ्रिाचारजन्र् वक्रर्ाकिापको लनर्न्रण गरी सशुासनको प्रत्र्ाभलूत गनुय ।  
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१.१: भ्रिाचार ववरुर्द् शून्र् 
सहनशीिताको नीलत अविबिन गने 
।  

1. नीलतगत, काननुी तथा संस्थागत व्र्वस्था गरी सावयजलनक प्रशासनिाई 
पारदशी तथा जवाफदेही िनाइनेछ ।  

2. म्शक्षण संस्थाको पाठ्यक्रममा भ्रिाचार ववरुर्द्को ववर्र्वस्त ु समावेश 
गररनेछ ।  

3. लनजी क्षेरमा हनुे भ्रिाचार लनर्न्रण गनय नीलतगत तथा काननुी व्र्वस्था 
गररनेछ ।  

4. भ्रिाचारजन्र् वक्रर्ाकिाप लनर्न्रणकािालग जनचेतनामूिक कार्यक्रम 
सञ्चािन गररनेछ ।  

5. भ्रिाचारको सूचना ठदनेिाई परुस्कृत गररनेछ । 
१.2: भ्रिाचार लनवारण सबिन्िमा 
प्राववलिक सहार्ता र सूचना आदान 
प्रदानसबिन्िी नेपाि सरकारिे गरेको 
व्र्वस्थािाई सहर्ोग र कार्ायन्वर्न 
गने ।  

1. भ्रिाचारसँग सबिम्न्ित फौजदारी ववर्र्, सबपम्त्त वफताय सबिन्िी काननु 
लनमायण, सपदुयगी र पारस्पररक काननुी सहर्ोगकािालग नेपाि सरकारिाई 
सहर्ोग गररनेछ ।  

2. अनसुन्िान र छानलिनको क्रममा अन्तरलनकार् समन्वर् एवम ्सूचना 
आदानप्रदानिाई सघन र प्रभावकारी िनाइनेछ ।  

3. पालिकाका सव ैजनप्रलतलनि तथा रािसेवक कमयचारीहरूिाई आ-आफ्नो 
व्र्वसावर्क लनष्ठासवहत सादा जीवन र सहर्ोगी व्र्वहारसवहत सेवा 
प्रवाह गनय प्ररेरत गररनेछ ।  

4. ववकास आर्ोजनाको खचय लनमायण स्थिमै सावयजलनकीकरण गने तथा 
लनर्लमत सावयजलनक सनुवुाइ गररनेछ । 

9.6 प्रमखु कार्यक्रम 

1. भ्रिाचार ववरुर्द् नागररक सचेतना  

2. भ्रिाचारको सूचना ठदनेिाई परुस्कार व्र्वस्था  

3. लनर्लमत सावयजलनक सनुवुाइ र सावयजलनक पररक्षण  

4. आिलुनक सूचना प्रववलिको प्रर्ोग र संस्थागत क्षमता ववकास 

9.7 अपेम्क्षत उपिम्धि 

भ्रिाचार ववरुर्द्मा लनर्ोम्जत रूपमा अलभर्ान सञ्चािन भई भ्रिाचार लनर्न्रण हनुछे । भ्रिाचार 
ववरुर्द्को शून्र् सहनशीिताको नीलतिाई िि लमिेको हनुेछ । सिै संघ संस्थाहरूसँग सहकार्य िवृर्द् भई 
सूचना आदान प्रदान र आवश्र्क समन्वर्मा प्रभावकाररता आएको हनुेछ । 
  



माण्डवी गाउँपालिकाको आवलिक र्ोजना 

 
 

148 

पररच्छेद एघार: र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्वर्न र अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
खण्ड एक: र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्वर्न 

1.1 पषृ्ठभलूम 

पन्रौं र्ोजनाको राविर् िक्ष्र् हालसि गनय िमु्बिनी प्रदेश सरकारिे “समाजवाद उन्मखु, सामाम्जक 
न्र्ार्मा आिाररत, समावेशी, सन्तलुित र ठदगो ववकासको माध्र्मिाट आलथयक वृवर्द्दरिाई उच्च पादै 
प्रदेशिासी जनताको जीवनमा गणुात्मक पररवतयन ल्र्ाउन ”े िक्ष्र्का साथ प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्ीर् आवलिक 
र्ोजनाको तजुयमा गरेको छ । र्ोजनािर्द् ववकासकािालग त्र्गत अध्र्र्न, अनसुन्िान र ववश्लरे्ण गदै 
ववर्र्गत समस्र्ा, चनुौती र अवसरहरूको पवहचान गने र त्र्सका आिारमा ववर्र् केम्न्द्रत रणनीलत र 
व्र्वहाररक कार्यनीलतसवहतको र्ोजना आवश्र्क पदयछ । त्र्सैिे र्स गाउँपालिकािे पलन पन्रौं र्ोजना तथा 
िमु्बिनी प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजनाका आिारमा ती र्ोजनाका िक्ष्र् तथा उद्दशे्र्हरू प्राप्ती हनुे गरी 
आफ्नो पवहिो पञ्चवर्ीर् र्ोजना तर्ार पारेको छ । र्ोजनाहरूिाई त्र् र प्रमाणमा आिाररत र नलतजामखुी 
िनाउन हरेक आर्ोजनाको नलतजा खाका ववकास गने र पालिकािे कार्ायन्वर्न गरेको र्ोजनाको लनर्लमत 
रूपमा मूल्र्ाङ्कन गरी उपिम्धि सावयजलनक गने व्र्वस्थाको ववकास गनय पलन आवश्र्क भएको छ ।  

1.2 प्रमखु समस्र्ा 
राविर् र्ोजना आर्ोग र प्रदेश र्ोजना आर्ोगसँग लनर्लमत रूपमा परामशय गरी नीलत तथा र्ोजना 

तजुयमा गने र कार्यक्रमहरूको वगीकरण गने वातावरण िन्न नसक्टन ु। र्ोजना तजुयमािाई मागयलनदेश गनय 
आवश्र्क खण्डीकृत त्र्ाङ्कको उपिधिता नहनु ु। पर्ायप्त जनशम्ि, भौलतक संरचना र िजेटको अभाव रहन ु
। कमयचारीहरूको स्थावर्त्व नहनु ु।  

1.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. प्रथम पञ्चवर्ीर् र्ोजना, वावर्यक ववकास कार्यक्रम र मध्र्मकािीन खचय संरचना िीचको सामन्जस्र् 

कार्म गदै र्ोजना कार्ायन्वर्निाई प्रभावकारी िनाउन ु।  

2. र्ोजना लनमायणकोिालग आवश्र्क ववज्ञ जनशम्िहरू पालिका स्तरमा न ै उत्पादन गरी र्ोजना 
लनमायणको प्रणािीिाई मजितु र ठदगो िनाउन ु।  

3. लनर्लमत रूपमा ववर्र्गत त्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र ववश्लरे्ण गरी र्ोजना छनौट गने प्रणािीको 
आिारशीिा तर्ार गनुय ।  

4. र्ोजना कार्ायन्वर्न गने लनकार्को क्षमता र दक्षता अलभवृवर्द् गरी र्ोजना कार्ायन्वर्न गनुय ।  

अवसर 

1. र्ोजना तजुयमाप्रलत सिै समदुार्को जनचासो र सहभालगता िढ्दै जान ु।  

2. राविर् र्ोजना आर्ोग तथा प्रादेम्शक नीलत तथा र्ोजना आर्ोगको अनभुव र्ोजना लनमायणमा उपर्ोग 
गनय सक्टने सबभावनाहरू रहन ु।  

3. गाउँपालिकािे पञ्चवर्ीर् र्ोजना लनमायण गरी र्ोजनािर्द् रूपमा ववकास लनमायणका कार्यहरू अगालड 
ििाउने कार्यको थािनी हनु ु।  
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4. राविर् र्ोजना आर्ोग र प्रदेश नीलत तथा र्ोजना आर्ोग िीच सहकार्य र समन्वर् िवृर्द् भई स्थानीर् 
तहिाई सहज ीकरण गने वातारण िनु्न ।  

1.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"स्थानीर् आवश्र्कताका आिारमा र्ोजना लनमायण तथा प्राथलमक ीकरण गने पर्द्लतको ववकास"  

िक्ष्र् 

पररणाममखुी र्ोजना लनमायण गरी गाउँपालिकािाई समरृ्द् िनाउने ।  

उद्दशे्र् 

1. वैज्ञालनक त्र्मा आिाररत पररणाममखुी र्ोजना तजुयमा गनुय ।  

2. र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गनुय ।  

3. र्ोजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन संरचनाको ववकास गनुय ।  

1.5 रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 51: र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्वर्नका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: वैज्ञालनक त्र्मा आिाररत पररणाममखुी र्ोजना तजुयमा गनुय ।  

१.१: त्र्का आिारमा स्थानीर् 
आवश्र्कतािाई समेटेर पररणाममखुी 
नीलत तथा र्ोजना िनाउने ।  

1. र्ोजना लनमायणिाई पररष्कृत र सहभालगतामूिक िनाउन आवश्र्कता 
र ववम्शिताको आिारमा ववश्वववद्यािर्, आन्तररक तथा वाह्य ववर्र्गत 
अध्र्र्न अनसुन्िान केन्द्र, ववलभन्न संघसंस्था तथा ववज्ञ व्र्म्ित्वहरू र 
ववकास साझेदारहरूसँग लनरन्तर सहकार्य र समन्वर् गररनेछ ।  

2. र्ोजना लनमायणकोिालग राविर् र्ोजना आर्ोग र नेपाि सरकार 
अन्तगयतका मन्रािर् तथा ववभागहरूसँग लनरन्तर सहकार्य र समन्वर् 
गररनेछ ।  

3. पालिकाको नीलत तथा र्ोजना उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगार िवृर्द् 
गनयतफय  अग्रसर भएको हनुेछ ।  

4. नीलत तथा र्ोजना लनमायणिाई सहर्ोगी हनुे ववर्र् तथा मदु्दाहरूमा 
राविर् र्ोजना आर्ोग, प्रादेम्शक नीलत तथा र्ोजना आर्ोग, ववकास 
साझेदार संघसंस्था, ववश्वववद्यािर्हरू र लनजी संघसंस्थाहरूसँग सहकार्य 
गरी खोजमूिक अनसुन्िान गररनेछ ।  

उद्दशे्र् २: र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न गनुय ।  

२.१: ववर्र्गत सलमलतहरू िनाई 
तहगत सबिन्ि तथा अन्तरसरकारी 
समन्वर् कार्म गने ।  

1. र्ोजना तजुयमा तथा कार्यन्वर्नकोिालग उच्चस्तरीर् अन्तरलनकार् 
िीचमा समन्वर् गरी आर्ोजना कार्ायन्वर्नमा सहजीकरण गररनेछ ।  

2. गाउँपालिकाको ववकासिाई मध्र् ववन्दमुा राखी भौगोलिक र क्षेरगत 
सन्तिुन कार्म हनुे गरी आर्ोजनाको पवहचान, छनौट र 
कार्ायन्वर्नकोिालग व्र्वस्था गररनेछ ।   

3. हरेक र्ोजनाको समर् तालिका, िागत, अध्र्र्न, स्थान, सहभालगता, स्रोत, 

गणुस्तर र पररणामको िारेमा मापदण्ड िनाई कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  
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4. र्ोजना कार्ायन्वर्न गने लनकार्को संस्थागत सिुार तथा क्षमता र 
दक्षता अलभवृवर्द् गररनेछ ।  

5. र्ोजनाका हरेक चरणका कमजोरी र पररणामिाई र्थाथय ववश्लेर्ण गरी 
सिै लनकार्सँग समन्वर् र अन्तरसबिन्ि स्थापना गररनेछ ।  

उद्दशे्र् ३: र्ोजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन संरचनाको ववकास गनुय ।  

३.१: र्ोजना अनगुमन लनदेम्शका र 
सर्न्र िनाई लनर्लमत समीक्षा गने 
साथै तेस्रो र स्वतन्र पक्षिाट ववशेर् 
आर्ोजनाहरूको मूल्र्ाङ्कन गने ।  

1. ववशेर् आर्ोजनाहरूको तेस्रो पक्षिाट पलन मूल्र्ाङ्कन गराई 
सझुावहरूिाई र्ोजना तजुयमा गदाय समावेश गररनेछ ।  

2. उपिम्धि मापनकोिालग पररर्ोजनाको नलतजा सूचकसवहतको प्रत्रे्क 
आर्ोजनाको नलतजा खाका तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

1.6 मु् र् कार्यक्रम 

1. र्ोजनाको वगीकरण गनय मापदण्ड िनाइनछे ।  

2. अनगुमनको लनदेम्शका िनाई िाग ुगररनेछ ।  

3. आर्ोजनाको पवहचान, छनौट र कार्ायन्वर्न गने उच्चस्तरीर् संर्न्र िनाई कार्य गररनछे ।  

4. राविर् र्ोजना आर्ोग, प्रादेम्शक नीलत तथा र्ोजना आर्ोग,  ववकास साझेदार संघ संस्था, र लनजी 
संघ–संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी अनसुन्िानमूिक कार्यमा जोड ठदइनेछ ।  

5. तोवकएका आर्ोजनाहरूको मूल्र्ाङ्कनकोिालग आफै वा तेस्रो पक्षिाई समावशे गरी मूल्र्ाङ्कन 
गररनेछ ।  

6. र्ोजना तजुयमाका सिै चरणमा िाभग्राही र सरोकारवािाको सहभालगतामा छिफि गररनेछ ।  

1.7 अपेम्क्षत उपिम्धि 

र्ोजना तजुयमा प्रणािीको संस्थागत ववकास र नीलतगत व्र्वस्था िाग ु हनुछे । हरेक 
आर्ोजनाकोिालग अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन सूचकहरू िनेका हनुेछन ् । सूचकहरूको आिारमा 
आर्ोजनाहरूको कार्ायन्वर्न गररएको हनुेछ । ववकासकोिालग छुट्याइएको िजेटको लनम्श्चत प्रलतशत अध्र्र्न 
अनसुन्िानकािालग छुट्याइएको हनुेछ । 
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खण्ड दईु: आर्ोजना िैंक 
2.1 पषृ्ठभलूम 

गाउँपालिकाको लतब्र आलथयक ववकास तथा सामाम्जक रुपान्तरणकािालग आवश्र्क आर्ोजनाहरूको 
पवहचान गदै लतनको प्राथलमकताक्रम लनिायरण गरी िीत्तीर् अनशुासन कार्म गनय र िगानीका थप अवसर 
जटुाउन प्रारबभ देम्ख नै आर्ोजना िैंकको अविारणािाई आत्मसात गरी अम्घ िढ्न ेअठोट गररएको छ । 
स्थानीर् माग र आवश्र्कता अनरुूप आलथयक रूपमा संभाव्र्, सामाम्जक सांस्कृलतक रूपमा ग्राह्य, वातावरणीर् 
रूपमा अनकुुलित र व्र्वस्थापकीर् रूपमा कार्ायन्वर्न र्ोग्र् आर्ोजनाहरूको छनौट गनय र कुशि 
कार्ायन्वर्न गरी अपेम्क्षत उपिम्धि हालसि गनय गाउँपालिकाको आर्ोजना िैंकको व्र्वस्था गनय आवश्र्क 
छ ।  

लनम्श्चत मापदण्ड ववना आर्ोजनाको पवहचान तथा छनोट गने र आवश्र्क पूवयतर्ारी ववना 
कार्ायन्वर्नमा िैजाने प्रार्: र्ोजनाहरू समस्र्ाग्रस्त हनुे गरेका छन ्तसथय आर्ोजना िैंकको व्र्वस्थािाट 
रणनैलतक आर्ोजनाहरूको पवहचान र छनौट गनय, आर्ोजनाहरूका लनिायररत िक्ष्र्हरू तोवकएको गणुस्तर, 

िागत र समर्ावलि लभर सबपन्न गरी िगानीको उच्चतम प्रलतफि प्राप्त गनय आर्जना िैंक महत्त्वपूणय माध्र्म 
हनुेछ । आवश्र्कता, िागत र मनुाफा हेरेर आर्ोजनाको प्राथलमकीकरण गनुय पनेमा राजनीलतक तथा 
प्रशासलनक पह ुचँका आिारमा आर्ोजना लसफाररस गने वा गनय िगाउन ेर सोही अनसुार िजेट ववलनर्ोजन 
गदाय र्ोजनाको प्रभावकारी कार्ायन्वर्न हनु नसवकरहेको अवस्था छ । र्सथय द्रतु र ठदगो सामाम्जक आलथयक 
ववकासकोिालग िगानी र िाभको ववश्लशेण गरी आर्ोजना िैंक िनाउन ेर आर्ोजनाहरूको प्राथलमकीकरण 
गरी ववत्तीर् स्रोत सािनको व्र्वस्था र र्ोजनािर्द् कार्ायन्वर्न गनुयपने आवश्र्कता छ ।  

2.2 प्रमखु समस्र्ा 
पूवयतर्ारी र ववश्लरे्ण ववना आर्ोजनाहरूको छनोट गरी कार्ायन्वर्न गने पररपाटीिे लनरन्तरता पाउन ु

। आवश्र्कता, िागत र िाभ ववश्लरे्ण गरी आर्ोजनाहरूको िैंक िनाउने पररपाटी ववकास हनु ु पनेमा 
राजनीलतक र प्रशासलनक पहुँच हािी हनु ु। संस्थागत संरचना र पर्ायप्त जनशम्ि नहुँदा आर्ोजना िैंक 
िनाउन ेकार्यहरू अगालड िढ्न नसक्टन ु। अध्र्र्न र अनसुन्िानको आिारमा आर्ोजनाहरूको िागत र 
मनुाफािारे स्पि हनु नसक्टदा अन्तररक िगानी व्र्वस्थापन र िगानी आकवर्यत गनयमा कठठनाइहरू हनु ु।  

2.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. संघीर् तथा प्रदेश सरकारसगँ तादत्बर्ता हनु ेगरी आर्ोजनाहरूको िैंक तर्ार पानुय ।  

2. आर्ोजना िैंक िनाउनकोिालग संस्थागत संरचना लनमायण गनुय ।  

3. िागत र मनुाफा हेरी सरकारी आर्ोजनाहरूको प्राथलमकीकरण गने पररपाटीको ववकास गनय 
सरकारिे कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने आर्ोजनाहरूको आर्ोजना िैंक िनाउन ु।  

4. सरकारी स्रोतिे मार ववकास गनय नसवकने पालिकाका गौरवका आर्ोजनाहरूको ववकासकोिालग 
लनजी क्षेर तथा वैदेम्शक िगानीकताय आकवर्यत गनय सहर्ोगी हनुे गरी आर्ोजना िैंक िनाउन ु।  

5. आर्ोजनाहरूको छनौट प्रवक्रर्ा वैज्ञालनक िनाउन ु।  

अवसर 
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1. सबभाव्र्ता अध्र्र्नका आिारमा स्थानीर् स्तरको आर्ोजना िैंक िनाउन ेअभ्र्ास प्रारबभ गनुय ।  

2. आर्ोजना िैंक िनाउने कार्यिाई प्राथलमकतामा राख्न ु।  

3. आर्ोजना िैंक िनाएर मार िजेट ववलनर्ोजन र्ोजना तजुयमािाई भरपदो िनाउन आर्ोजनाको सूची 
तर्ार गने अभ्र्ासहरूको प्रारबभ हनु ु।  

2.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"आर्ोजना िैंक माफय त ्गाउँपालिकाको रणनैलतक आर्ोजनाहरूको पवहचान र छनौट"  

िक्ष्र् 

आर्ोजनाहरूका लनिायररत िक्ष्र्हरू तोवकएको गणुस्तर, िागत र समर्ावलि लभर सबपन्न गरी 
िगानीको उच्चतम प्रलतफि प्राप्त गने ।  

उद्दशे्र् 

1. गाउँपालिकाको लतब्र ववकासकािालग आर्ोजना िैंक िनाउन ेआिारशीिा लनमायण गनुय ।  

2. आर्ोजना कार्ायन्वर्न मोडालिटी पवहचान गरी लसफाररस गनुय ।  

3. ववत्तीर् स्रोतको पवहचान गरी प्रभावकारी िििाट पररचािन गनुय ।  

2.5 रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 52: आर्ोजना िैंकका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: गाउँपालिकाको लतब्र ववकासकािालग आर्ोजना िैंक िनाउने आिारशीिा लनमायण गनुय ।  

१.१: आर्ोजना िैंक लनमायणको 
आिार तर्ार गने ।  

1. आर्ोजना िैंक लनमायणको िालग आवश्र्क संस्थागत संरचनाको लनमायण गररनेछ 
।  

2. आर्ोजना िैंक लनमायणकोिालग आवश्र्क नीलत, लनर्म, लनदेम्शका तर्ार 
पाररनेछ ।  

3. आर्ोजना िैंकमा भएका आर्ोजनाहरूिाई पारदशी र र्थाथयपरक िििाट 
अलभिेख राख्न र छनौट गररनेछ । 

4. आर्ोजना छनौट गनय सबभाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ ।  
उद्दशे्र् २: आर्ोजना कार्ायन्वर्न मोडालिटी पवहचान गरी लसफाररस गनुय ।  

२.१: कार्ायन्वर्न 
मोडालिटीकोिालग आवश्र्क 
नीलत लनर्म िनाई लनर्मन गने 
।  

1. पररर्ोजना कार्ायन्वर्नको िालग आवश्र्क नीलत लनर्म तर्ार पारी िाग ु
गररनेछ ।  

2. आर्ोजना िैंकिाई व्र्वम्स्थत गनयकोिालग आवश्र्क सफ्टवेर्रको ववकास 
गरी ववद्यतुीर् प्रणािीमा आवर्द् गररनेछ ।  

उद्दशे्र् ३: ववत्तीर् स्रोतको पवहचान गरी प्रभावकारी िििाट पररचािन गनुय । 

३.१: संघीर् तथा प्रदेश 
सरकारसँग समन्वर् गरी 
आवश्र्क ववत्तीर् स्रोत तथा 

1. आर्ोजना िैंकमा आिर्द् भएका आर्ोजना सञ्चािन गनय सावयजलनक, लनजी, 
सहकारी र सामदुावर्क र वैदेम्शक िगानीको सबभावनाहरू पवहचान गरी 
ववत्तीर् स्रोतको व्र्वस्थापन गररनेछ ।  
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सािनको पवहचान तथा 
पररचािन गने ।  

2. आर्ोजनाहरूको प्रथालमकताको आिारमा आर्ोजना छनौट गरी मध्र्मकािीन 
खचय संरचनामा समावेश गररनेछ ।  

3. ववत्तीर् सिुारकािालग राजस्व सिुार कार्य र्ोजना तजुयमा गरी िाग ुगररनेछ 
। 

2.6 प्रमखु कार्यक्रम 

1. आर्ोजना िैंक लनमायणकािालग आवश्र्क नीलत, लनर्म, लनदेम्शका तर्ार 

2. सबभाव्र्ता अध्र्र्न गरी आर्ोजना िैंक तर्ार 

3. र्ोजना प्राथलमकता अनसुार मध्र्मकािीन खचय संरचना तर्ारी 
4. आर्ोजनाको पवहचान, वगीकरण, प्राथलमकीकरण, छनौट र मूल्र्ाङ्ककनको मापदण्ड लनमायण 

5. आर्ोजना िैंकिाई ववद्यतुीर् प्रणािीमा अलभिेख राख्न कमयचारीको दक्षता अलभवृवर्द्  

6. राजस्व सिुार कार्य र्ोजना तजुयमा  

2.7 अपेम्क्षत उपिम्धि 

िजेट ववलनर्ोजन पारदशी, समतामूिक र वैज्ञालनक भएको हनुछे । ववकासका आर्ोजनाहरू 
आर्ोजना िैंकमा आवर्द् गरी सञ्चािन भएको हनुछे । आर्ोजनाहरूको प्राथलमकीकरण र छनौट अध्र्र्न 
अनसुन्िान र मापदण्डको आिारमा भएका हनुेछन ्।  
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खण्ड तीन: र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय अन्तरसरकार समन्वर् 
3.1 पषृ्ठभलूम 

समरृ्द् गाउँपालिका लनमायण गनय िनेका र्ोजनाहरूको सफि कार्ायन्वर्नकािालग तीन तहका 
सरकारहरू िीच मार नभई पालिका लभरैका सिै वडा कार्ायिर्हरू तथा ववलभन्न सरकारी कार्ायिर्हरू िीच 
समन्वर् एवम ्सहकार्य अत्र्ावस्र्क हनु्छ । देशमा संघीर्ताको अभ्र्ास प्रारबभ भए पश्चात ्तीन तहमा 
(संघ, प्रदेश र स्थानीर् तह) सरकार गठन भई वक्रर्ाशीि भएका छन ्। तीन तहका सरकारिे कार्ायन्वर्न 
गने एकि अलिकार क्षेरका कार्यहरूमा प्रिता भए तापलन साझा अलिकार लभरका कार्यहरू कार्ायन्वर्न गने 
कार्यहरूमा प्रिता आएको छैन । तसथय तीन तहका सरकारिे प्रभावकारी काम सबपादन गनय आपसी 
सामन्जस्र्, समन्वर् र सहकार्य आवश्र्क पदयछ । प्रिता नभएका कार्यहरू आपसी सहकार्य र समन्वर्मा 
सबपादन गरी जनतािाई सरकारको उपम्स्थलत र अनभुलूत गराउन सवकन्छ ।  

3.2 प्रमखु समस्र्ा 
स्थानीर् तहका क्षेरालिकारहरू मोटामोटी रूपमा मार उल्िेख गररएको र त ोकेर नछुट्याइएको 

हुँदा कार्य सबपादन गनय केही अस्पिताहरू रहेको छ। कार्य ववस्ततृीकरणमा केही व्र्ा्र्ा गररएको भए 
तापलन व्र्ा्र्ा नभएका कैर्ौं सिािहरू रहेको । कार्ायन्वर्न चरणमा ती कार्यहरू दोहोररन,े एक अकायको 
क्षेर अलतक्रमण हनु े। तीन तहका सरकारिे कार्यन्वर्न गने आर्ोजनाहरूको हािसबम वगीकरण नभएको 
। र्ोजना तजुयमा तथा कार्ायन्वर्नमा थप समस्र्ा पैदा गरेको ।  

3.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. तीन तहका सरकारिे कार्ायन्वर्न गने आर्ोजनाहरूको वगीकरण गरी कार्य प्रिता गनुय ।  

2. प्राथलमकतामा परेका आर्ोजनाहरू कार्ायन्वर्नकोिालग स्रोत व्र्वस्थापन गनुय ।  

3. आर्ोजना कार्ायन्वनमा प्रभावकररता ल्र्ाउन ु।  

अवसर 

1. आर्ोजनाहरूको वगीकरण गरी कार्य प्रिता ल्र्ाउन आर्ोजना वगीकरण सबिन्िी छिफििे 
नीलत लनमायताको ध्र्ान ाकर्यण गनुय ।  

2. संघीर्ता कार्ायन्वर्नकोिालग कार्यतालिका लनमायण हनु ु।  

3.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"सिै तहका सरोकारवािा सरकारहरू तथा सरकारी लनकार्सँग सहअम्स्तत्व सवहतको सहकार्य"  

 
िक्ष्र् 

सहकाररता, सहअम्स्तत्व र समन्वर्को आिारमा समवृर्द् हालसि गने ।  

उद्दशे्र् 

1. आर्ोजना पवहचान, िजेट ववलनर्ोजन तथा लनमायणमा सिै तहका सरोकारवािा सरकारहरू तथा 
सरकारी लनकार्सँग समन्वर् एवम ्सहकार्य गनुय ।  
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3.5 रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 53: र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय अन्तरसरकार समन्वर्का रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: आर्ोजना पवहचान, िजेट ववलनर्ोजन तथा लनमायणमा सिै तहका सरोकारवािा सरकारहरू तथा सरकारी 
लनकार्सँग समन्वर् एवम ्सहकार्य गनुय ।  

१.१: तीन तहका सरकारको कार्यक्षेर 
र क्षेरालिकार प्रि गनय आर्ोजनाहरूको 
वगीकरण गनय प्रदेश सरकारसँग सहकार्य 
गने ।  

1. ठूिा र रणनीलतक आर्ोजनाहरूकोिालग आवश्र्क स्रोत िहपुक्षीर् 
समन्वर् र सहकार्य माफय त ्व्र्वस्था गररनेछ ।  

2. रणनीलतक महत्त्वका ठूिा आर्ोजनाहरू संघीर् तथा प्रदेश 
सरकारसँगको सहकार्य र समन्वर्मा पवहचान, ववकास र कार्ायन्वर्न 
गररनेछ ।  

3. जनतामा सेवाप्रवाह गने साना आर्ोजनाहरूको पवहचान, ववकास र 
कार्ायन्वर्न गनय स्थानीर् सरोकारवािाहरूसँग सहकार्य गररनेछ ।  

3.6 प्रमखु कार्यक्रम 

1. आर्ोजनाहरूको पवहचान, ववकास र कार्ायन्वर्न 

2. ठुिा आर्ोजनाहरूको कार्यन्वर्न समर्न्वर् सहजीकरण 

3. र्ोजना तजुयमा गनय ववज्ञहरूको प्राववलिक सहर्ोग  

3.7 अपेम्क्षत उपिम्धि 

संघीर् तथा प्रदेश सरकारवाट राजस्वको िाँडफाडँ, समपूरक, ससतय र ववशेर् अनदुान आवश्र्कता 
अनसुार समर्मै प्राप्त हनुछे । ठुिा रणनीलतक आर्ोजनाहरूको ववस्ततृ अध्र्र्न गने र कार्ायन्वर्नकोिालग 
आवश्र्क स्रोतको व्र्वस्था हनुछे ।  
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खण्ड चार: अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
4.1 पषृ्ठभलूम 

अनगुमनिे ववकास कार्यक्रम र आर्ोजनाहरूको नलतजा खोज्ने र कार्ायन्वर्न गने पक्षिाई ििी 
म्जबमेवार िनाउनकुो साथै जवाफदेही पलन िनाउँछ । नीलत, र्ोजना, कार्यक्रम तथा आर्ोजनाहरूको 
कार्ायन्वर्नको सलुनम्श्चततािालग अनगुमन तथा त्र्सिाट प्राप्त नलतजाको ववश्लरे्णकािालग मूल्र्ाङ्कनको 
आवश्र्कता पदयछ । ववकास आर्ोजनाहरूिाट, लनिायररत समर्ावलि लभर लनम्श्चत उपिम्धि तथा िागत 
अनसुारको प्रलतफि प्राप्त भए/नभएको र्वकन गनय सशि एवम ्लनष्पक्ष अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनको व्र्वस्था 
हनुपुदयछ । अनगुमन एउटा लनरन्तर चलिरहने प्रवक्रर्ा हो, जो आर्ोजना कार्ायन्वर्नको चरणमा गररन्छ, 

र्सको मु् र् उद्देश्र् चाि ुपररर्ोजनाको प्रगलत र वििाससु्तीको िारेमा सरोकारवािाहरूिाई समर्मा न ै
जानकारी गराई पररर्ोजनािाई सही िाटोमा वहंडाउन ुहो ।  

4.2 प्रमखु समस्र्ा 
कमयचारीहरूको स्थावर्त्व नहनु,ु आवश्र्क त्र्ाङ्क र सूचनाहरू उपिव्ि र व्र्वम्स्थत नहनु ु । 

सीलमत िजेट, त्र्ाङ्कको कमजोर आिारहरू, संस्थागत संरचनाहरू व्र्वम्स्थत नहनु ु। पर्ायप्त जनशम्ि र 
भौलतक संरचना नहनु ु।  

4.3 चनुौती र अवसर 

चनुौती 
1. सफितापूवयक अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन पर्द्लतको कार्ायन्वर्न गनुय ।  

2. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रणािीको स्थापना गनुय ।  

3. नलतजामूिक त्र्हरूको पवहचान गरी आर्ोजनामा समावशे गनुय । 

अवसर 

1. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन िारे संस्थागत िारण िनु्न ।  

2. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कार्यकोिालग संगठन संरचना लनमायण गदाय महत्त्व ठदन ु। 

4.4 दीघयकािीन सोच, िक्ष्र् र उद्दशे्र् 

दीघयकािीन सोच 

"प्रभावकारी अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रणिीको ववकास"  

िक्ष्र् 

नलतजामूखी अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रणिीिाई ववकास लनमायण तथा व्र्वस्थापनमा संस्थागत एवम ्
स्थावपत गने  

उद्दशे्र् 

1. र्ोजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनिाई प्रभावकारी िनाउन ु।  

2. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन संरचनाको लनमायण तथा नीलतगत व्र्वस्था गनुय ।  
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4.5 रणनीलत र कार्यनीलत 

तालिका 54: अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: र्ोजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनिाई प्रभावकारी िनाउन ु।  
1.१: जनशम्िको क्षमता 
अलभवृवर्द् गने ।  

1. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनको क्षेरमा काम गने सिै जनशम्ििाई िलिर्ो 
साझेदारीको लनमायण, M&E Matrix, Project Performance Information System 

(PPIS) Software, M&E data को प्रर्ोग, अलभिेख व्र्वस्थापन सबिन्िी तालिम 
प्रदान गररनेछ । 

१.२: अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
लनदेम्शका िनाई तहगत रूपमा 
अनगुमन संर्न्र ववकास गने 
।  

1. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन ठदग्दशयनको प्रर्ोगिारे अलभमखुीकरण कार्यक्रम 
सञ्चािन गररनेछ ।  

2. हरेक वडािे मवहनाको एकपटक र कार्यपालिकािे चौमालसक रूपमा कार्यक्रम 
तथा आर्ोजनाको कार्ायन्वर्न प्रगलत अनगुमन गने व्र्वस्था गररनेछ । 

१.३: आर्ोजनाहरूको हरेक 
पक्षिाई आिार मानी 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनिाई 
प्रभावकारी िनाउने ।  

1. सावयजलनक नीलत, पञ्चवर्ीर् र्ोजना, आलथयक नीलत तथा कार्यक्रम, िजेट तथा 
आर्ोजनाको दस्तावेज र अन्तरायविर् प्रलतवर्द्ताको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
गररनेछ ।  

2. हरेक आर्ोजनाको समर्मा अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन ववश्लरे्णको आिारमा 
र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्वर्निाई पररणाममखुी र प्रभावकारी िनाइनेछ । 

उद्दशे्र् २: अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन संरचनाको लनमायण तथा नीलतगत व्र्वस्था गनुय । 
2.१: अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनकोिालग स्पस्ट 
नीलत िनाई िाग ुगने । 

1. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन ठदग्दशयन पनुराविोकन गरी प्रभावकारी 
िििाट कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

2.२: अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कार्य 
प्रभावकारी रूपमा कार्ायन्वर्न गने ।  

1. आर्ोजनागत अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन शाखािाई प्रभावकारी 
िनाइनेछ । 

२.3: र्ोजना कार्ायन्वर्न र अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कनिाई र्थाथयपरक र पररणामखुी 
िनाउने । 

1. ठदगो ववकास िक्ष्र्का सूचकहरूको प्रगलतिाई अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कनमा एकीकृत गररनेछ । 

4.6 प्रमखु कार्यक्रमहरू 

1. आर्ोजनाहरूको आवश्र्क अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन 

2. लनदेम्शका तथा अन्र् सामग्रीको ववकास 

3. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन मापदण्ड कार्ायन्वर्न 

4. सूचक सवहतको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन र्ोजना लनमायण 

4.7 अपेम्क्षत उपिम्धि 

आर्ोजना अनगुमन र मूल्र्ाङ्कनकोिालग छुट्टाछुटै लनदेम्शका िनेको हनुछे । हरेको आर्ोजनाकोिालग 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनका सूचकहरू िनेका हनुेछन ्। सूचकहरूको आिारमा आर्ोजनाहरूको मूल्र्ाङ्कन 
गररएको हनुेछ । ववकासकोिालग छुट्याइएको िजेटको लनम्श्चत प्रलतशत अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनकोिालग 
छुट्याइएको हनुेछ । अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनिाट लनस्केका पररणामहरू र लसफाररसहरूिाई र्ोजना तजुयमा 
समावशे गररएको हनुेछ । 
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पररच्छेद िाह्र:  र्ोजना नलतजा खाका 
आवलिक र्ोजनाको िक्ष्र् देम्ख कार्यक्रम सबमको कारण र असरहरू वीचको अन्तर सबवन्ि र नलतजाहरू वीचको तहगत अन्तरसबिन्ि स्थापना गरी र्ोजना 

प्रवक्रर्ािाई नलतजामखुी िनाउन नलतजाखाकाको रुपमा तकय वर्द् खाका (Logical Framework) तर्ार गररएको छ। 

र्ो तकय िर्द् खाका तर्ार गदाय ववर्र्गत के्षरका आिारमा तहगत नलतजा सूचक (Key Result Indicators) लनिायरण गरी सिै ववर्र्गत क्षेर तथा उपक्षेरको 
र्ोगदानको अन्तरसबिन्ि स्थावपत गराउन प्रर्ास गररएको छ। 

तकय वर्द् खाकामा प्रर्ोग गररएका वावर्यक िक्ष्र् सबवम्न्ि त्र्ाङ्क हरेक वर्यको र्ोग गरी समविगत (Cumulative) रुपमा प्रस्ततु गररएको छ। प्रर्िु त्र्ाङ्क 
गाउँपालिकाको वस्तगुत वववरण, कार्यशािा गोवष्ठवाट प्राप्त वववरण,  िमु्बिनी प्रदेशको पवहिो आवलिक र्ोजना, गाउँपालिका सबवन्िी अन्र् दस्तावजेहरू र समहु 
छिफििाट संकलित गररएका छन ्।(तकय वर्द् खाकामा दीघयकािीन राविर् िक्ष्र् र ठदगो ववकास िक्ष्र्हरूको संकेत नं. उल्िेख गररएको छ।**) 

१२.१ नलतजा खाका 

नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

समविगत ववकास  

प्रभाव 

प्राप्त अनदुान तथा 
आन्तररक स्रोत 
सािनहरूको 
अलिकतम मारामा 
पररचािन गरी 
समरृ्द् एवम ्

समतामूिक  

लनमायणको आिार 
तर्ार हनु े। 

मानव ववकास 
सूचकाङ्क* 

सूचकाङ्क 0.46       0.51 

मानव ववकास 
प्रलतवेदन, 

आलथयक 
सभेक्षण 
प्रलतवेदन, 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि 

संघीर् सरकार, 
प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

आलथयक वृवर्द् 
दर थप 

भएको हनु,े 

 म्शक्षा, 
स्वास््र्,  

खानेपानी, 
सडक 

िगार्तका 
पूवायिार 

के्षरमा तीन ै
तहको 

सरकारको 

    

आलथयक िृवर्द्* प्रलतशत 4.3       9.5     

वावर्यक प्रलत व्र्म्ि 
आर्* 

रु. 54500       70000     

िहआुर्ालमक गररिी प्रलतशत 16       5     

साक्षरता प्रलतशत 68       90     

ववद्यािर्मा खदु भनाय 
दर* 

प्रलतशत 88       96     

औसत आर्*ु वर्य 72       75     

कािोपर ेसडक वक.लम. १३       60     

ग्राभेि सडक वक.लम. 10       64     
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

ट्रर्ाक खोलिएको 
सडक 

वक.लम. 110       150 
प्राथलमकतामा 
परेको हनु े

    

वेरोजगारी प्रलतशत 22       5     

ववद्यतु सेवा प्राप्त 
घरिरुी प्रलतशत 98       100     

खानेपानी सेवा प्राप्त 
घरिरुी प्रलतशत 48       100     

आलथयक ववकास 

१. कृवर् तथा पशपुन्छी ववकास र खाद्य सरुक्षा 

असर १ 

आिलुनक प्रववलिको 
प्रर्ोग एवम ्
व्र्वसावर्कताको 
ववकासद्वारा कृवर् 
तथा पशपुािन 
क्षरेिाई प्रलतस्पिी र 
आत्मलनभयर िनाउने 
। 

कुि गाहयस््र् 
उत्पादनमा कृवर् तथा 
पशपुन्छीपािनको 
वहस्सा 

प्रलतशत 37 37 36 35 35 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, कृवर् 
शाखाको 
प्रलतवेदन 

संघीर् सरकार, 
प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका, 
कृवर् तथा पश ु

शाखा, 
सबवम्न्ित वडा 
कार्यिर्हरू 

कृवर् पश ु
के्षरिे थप 
प्रोत्साहन र 
प्राथलमकता 
पाएका हनु े

4 2 

प्रलतफि १.१ 

कृवर् उत्पादन र 
उत्पादकत्व िृवर्द् 
भई गाउँपालिका 
कृवर् उपजमा 
आत्मलनभयर भएको 
हनुेछ । 

प्रमखु खाद्यान्न 
िािीको उत्पादकत्त्व 
(िान, मकै, कोदो, 
फापर, जौ र गहुँ) 
(प्रलत हेक्टटर) 

मे. टन 1.5 1.5 2 2.2 2.2 4 2 

सनु्तिाको 
उत्पादकत्त्व (प्रलत 
हेक्टटर) 

मे. टन 0.25 0.75 1 1.5 1.5 4 2 

आि ुिािीको 
उत्पादकत्त्व (प्रलत 
हेक्टटर) 

मे. टन 1.75 1.75 2 2.1 2.1 4 2 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

कागतीको 
उत्पादकत्व (प्रलत 
हेक्टटर) 

मे. टन 0.25 0.5 0.75 1 1 4 2 

प्रलतफि १.२ 

लनवायहमखुी कृवर् 
प्रणािी ठदगो एवम ्
व्र्ावसावर्क 
प्रणािीमा रुपान्तरण 
हनुेछ । 

३० लमनेटसबमको 
दरुीमा कृवर् उपज 
लिक्रीका िालग िजार 
उपिव्ि भएका 
कृर्क पररवार 

प्रलतशत 10 15 20 30 30 4 8 

वर्यभरी  लसंचाइ हनुे 
खेलतर्ोग्र् जलमन 

प्रलतशत 1.5 2 3.5 5 5 4 9 

तरकारी व्र्वसावर्क 
उत्पादन के्षर 

प्रलतशत 70 70 70 70 70 4 12 

कृवर् सहकारी संस्था सङ्ख्र्ा 2 2 3 5 5 4 8 

सहकारीमा आवर्द् 
कृर्क 

सङ्ख्र्ा 1500 2000 3500 5000 5000 4 8 

प्रलतफि १.३ 

कृवर्मा आिाररत 
उद्योगको स्थापना 
तथा सञ्चािन भई 
रोजगारी र आबदानी 
िृवर्द् हनुेछ । 

कृवर्मा आिाररत 
उद्योग सञ्चािन 

सङ्ख्र्ा 0     1 1 4 8 

कृवर्मा आिाररत 
रोजगारी सङ्ख्र्ा 2500 2500 2700 3000 3000 4 8 

कृवर् तालिम प्राप्त 
जनशम्ि 

जना 20 30 40 50 50 2 8 

शीत भण्डार सङ्ख्र्ा 1       1 4 8 

कृवर् उपज सङ्किन 
केन्द्र 

सङ्ख्र्ा 0 1 2 3 3 4 8 

टनेि सङ्ख्र्ा 100 200 300 400 400 4 8 

कृवर् प्राववलिक जना 4 5 6 6 6 2 8 

प्रलतफि १.४ 
व्र्वसावर्क 

पशपुािनिाट 
व्र्वसावर्क पशपुािन 
फमय सङ्ख्र्ा 200 200 250 300 300 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, पश ु

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका,पश ु

4 8 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

पशजुन्र् पदाथयको 
आर्ात अन्त्र् भई 
लनर्ायत प्रवर्द्यन 
भएको हनुछे । 

अण्डाको उत्पादकत्व 
सङ्ख्र्ा 

(हजारमा) 
2000 5000 8000 10000 10000 

ववकास 
शाखाको 
प्रलतवेदन  

शाखा 
सबिम्न्ित वडा 

कार्यिर् 

4 8 

दिुको उत्पादकत्व िीटर (हजारमा) 1500 1800 2000 2200 2200 4 8 

मासकुो उत्पादकत्व मेवट्रक टन 0.23 0.5 1 1.5 1.5 4 8 

पश ुप्राववलिक जना 4 5 6 6 6 2 8 

प्रलतफि १.५ 

गाउँपालिका 
कुपोर्णमिु िन्नछे 
। 

सतु्केरी -स्र्ाहार भत्ता 
पाउने मवहिा सङ्ख्र्ा 270 270 270 270 810 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, कृवर् 
तथा पश ु
ववकास 
शाखाको 
प्रलतवेदन  

गाउँपालिका, 
सबिम्न्ित 
वडाकार्यिर् 

6 3 

कुपोर्ण प्रभाववत 
जनसङ्ख्र्ा प्रलतशत 0.01 0 0 0 0 7 1 

करेसािारी भएको 
घरपररवार  सङ्ख्र्ा 3000 3500 4000 5000 5000 4 2 

आफ्नो उत्पादनिाट 
वर्यभरी खान पगु्ने 
घरिरुी 

प्रलतशत 15 20 25 30 30 4 2 

प्रलतव्र्म्ि खाद्य 
उत्पादन 

वकिोग्राम 105 150 200 250 250 4 2 

कम्बतमा एक 
गाई/भैंसी भएको 
पररवार 

प्रलतशत 75 75 75 75 75 4 1 

कम्बतमा एक 
मासजुन्र् पशपंुक्षी 
पाल्ने घर पररवार 

प्रलतशत 90 90 91 92 92 4 2 

उच्च खाद्य 
असरुक्षाको म्स्थलतमा 
रहेका पररवार 

प्रलतशत 20 15 10 5 5 4 2 

उपभोगको दइु लतहाई 
खानामा खचय गने 
जनसङ्ख्र्ा 

प्रलतशत 20 18 15 12 12 4 1 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

िगानी                           

२. उद्योग, वाम्णज्र् तथा आपूलतय 

असर २ 

औद्योलगक क्षरेको 
ववकास र 
ववस्तारद्वारा स्थानीर् 
रोजगारीमा िृवर्द्,  

िजार व्र्वस्थापन 
तथा प्रभावकारी 
आपूलतयद्वारा 
पालिकाको 
अथयतन्रको 
अलभवृवर्द् गनय 
सहर्ोग गने । 

उद्योग व्र्वसार्मा 
संिग्न (उद्यमी, 
व्र्वसार्ी) 

प्रलतशत 5 5 6 7 7 
गाउँपालिका 
प्रोफाइि 

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

गाउँपालिका 
लभर व्र्ापार 
व्र्वसार्मिुक 
वातावरण 

लनमायण भएको 
हनुे 

9 9 

उद्योग व्र्वसार्िाट 
रोजगारी प्राप्त गनेको 
सङ्ख्र्ा (थप) 

सङ्ख्र्ा 200 100 200 200 500 
गाउँपालिका 
प्रोफाइि 

9 9 

प्रलतफि २.१ 

गाउँपालिका लभर 
उल्िे्र् सङ्ख्र्ामा 
िघ,ु घरेि,ु साना 
तथा मझौिा 
उद्योगको स्थापनामा 
भई रोजगारीका थप 
अवसरहरू लसजयना 
भएको हनुछे । 

प्रत्र्क्ष रोजगरीमा 
िृवर्द् (वावर्यक) प्रलतशत 10 12 15 20 20 

सबवम्न्ित 

शाखाको 
प्रलतवेदन 

9 9 

सीपमूिक तालिम 
प्राप्त जनशम्ि 

सङ्ख्र्ा 150 250 350 450 450 
सबवम्न्ित 

शाखाको 
प्रलतवेदन 

9 9 

घरेि ुतथा साना 
उद्योग दताय सङ्ख्र्ा 150 170 190 210 210 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सबवम्न्ित 
शाखाको 
प्रलतवेदन 

9 9 

मझौिा उद्योग दताय सङ्ख्र्ा 2 3 4 5 5 1 9 

प्रलतफि २.२ 

स्थानीर् स्रोत, सीप र 
सािनको अलिकतम 
पररचािन भई 
स्थानीर् स्रोतमा 
आिाररत उद्योगहरू 

स्थानीर् सीप तथा 
स्रोत सािनमा 
आिाररत उद्योग 

सङ्ख्र्ा 0     1 1 9 9 

स्थानीर् कच्चा पदाथय 
प्रशोिन उद्योग  

सङ्ख्र्ा 0   1   1 9 9 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

स्थापना भएको 
हनुेछ । 

प्रलतफि २.३ 

उत्पाठदत िस्तहुरूको 
लिवक्र 
ववतरणकािालग 
िजार व्र्वस्थापन 
भएको हनुछे । 

ववलभन्न ठाउमा हाट 
िजार सञ्चािन 

सङ्ख्र्ा 1 3 5 5 5 9 9 

लनकासीजन्र् कच्चा 
पदाथयको पररमाण 

मे. टन 20 30 40 50 50 9 9 

प्रलतफि २.४ 

वाम्णज्र् के्षरिे 
स्थानीर् अथयतन्रको 
महत्त्वपूणय वहस्सा 
लिएको हनुछे । 

ववलभन्न ठाउमा 
स्थानीर् सामानको 
िजार सञ्चािन 

सङ्ख्र्ा 5 5 6 7 7 9 9 

उत्पादन र 
िजारीकरण सहकारी 
संस्था 

सङ्ख्र्ा 1 1 2 3 3 9 9 

थोक तथा खदु्रा 
व्र्ापारमा रोजगारी 
लसजयना 

सङ्ख्र्ा 250 350 450 550 550 9 9 

प्रलतफि २.५ 

गाउँपालिका लभरको 
आपूलतय प्रणािी 
प्रभावकारी भएको 
हनुेछ । 

सपुथ मूल्र् पसि सङ्ख्र्ा 0 3 4 5 5 9 9 

सहकारी पसि सङ्ख्र्ा 0     1 1 9 9 

होिसेि पसिको 
सङ्ख्र्ा सङ्ख्र्ा 0   1 1 2 9 9 

स्थानीर् वजार र 
आपूलतय अनगुमन 

सङ्ख्र्ा 0 1 1 1 3 9 9 

िगानी                           

३. पर्टयन 

असर ३ 

गाउँपालिका एउटा 
आकर्यक र मनोरम 
पर्यटकीर् 

पर्यटन व्र्वसार्िाट 
प्रत्र्क्ष रोजगारी 
पाउनेको सङ्ख्र्ा 

सङ्ख्र्ा 50 70 90 100 100 
पालिका प्रगलत 
वववरण, वावर्यक 
नीलत तथा 

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

पर्यटन के्षरमा  
तीन ैतहको  
सरकारको  

1 8 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

गन्तव्र्का रूपमा 
स्थावपत भएको 
हनुेछ । 

पर्यटक सङ्ख्र्ामा 
िृवर्द् दर (आन्तररक) प्रलतशत 10 11 12 15 15 

कार्यक्रम, 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सबवम्न्ित 

शाखाको 
प्रलतवेदन 

िगानी वृवर्द् 

भएको हनु े 

नीम्ज के्षरको  
िगानी वृवर्द् 

भएको हनु,े  

 

पर्यटकीर्  

स्थिहरुको  
िारेमा  

प्रभावकारी  
प्रचार प्रसार र  
आवश्र्क  

पूवायिारहरु  

तर्ार भएका  
हनुे 

1 8 

पर्यटक सङ्ख्र्ामा 
िृवर्द् दर (िाह्य) प्रलतशत 5 5.5 6 7 7 1 8 

पालिकामा भ्रमण गनय 
आएका पर्यटकहरूको 
वावर्यक सङ्ख्र्ा 

सङ्ख्र्ा 5000 7500 10000 15000 15000 1 8 

प्रलतफि ३.१ 

पर्यटन व्र्वसार्को 
गणुस्तर िृवर्द् भई 
पर्यटकीर् स्थिको 
प्रचार-प्रसार भएको 
हनुेछ ।  

पर्यटन र सेवामूिक 
व्र्वसार्मा संिग्न 
व्र्म्ि 

सङ्ख्र्ा 30 40 50 60 70 1 8 

पर्यटन सचुना केन्द्र 
स्थापना सङ्ख्र्ा 0   1   1 1 8 

प्रलतफि ३.२ 

आिारभतु पर्यटकीर् 
पूवायिारहरूको 
ववकास भएको 
हनुेछ । 

आिारभतु पूवायिार 
सवहतको पर्यटकीर् 
स्थि 

सङ्ख्र्ा 5 5 6 7 7 1 8 

पर्यटकीर् स्तरका 
होटि  तथा  िेड 

सङ्ख्र्ा 3 4 5 6 6 1 8 

सङ्ख्र्ा 30 45 55 65 65 1 8 

ररसोटय तथा सािारण 
होटि  तथा िडे 

सङ्ख्र्ा 15 18 20 22 22.00 1 8 

सङ्ख्र्ा 45 54 60 66 66 1 8 

होम स्टे  तथा िेड 
सङ्ख्र्ा 0 3 6 10 10 1 8 

सङ्ख्र्ा 0 12 24 40 40 1 8 

पदमागय लनमायण तथा 
स्तरोन्नलत 

वक.लम. 0 5 10 5 20 1 8 

प्रलतफि ३.३ 

पर्यटन 

उद्योगकािालग 
आवस्र्क स्थानीर् 
मानव संसािन 

टे्रवकङ गाइड तालिम 
प्राप्त जनशम्ि 

सङ्ख्र्ा 2 4 6 7 7 1 8 

कुक तालिम प्राप्त 
जनशम्ि 

सङ्ख्र्ा 6 8 10 12 12 2 8 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

ववकास भएको 
हनुेछ । 

होटि व्र्वस्थापन 
तालिम प्राप्त जनशम्ि 

सङ्ख्र्ा 0 5 10 20 20 2 8 

िगानी                         

४. खानी तथा खलनज सबपदा 

असर ४ 

खानी तथा खलनज 
सबपदाको उम्चत 
व्र्वस्थापन र 
संरक्षण भएको 
हनुेछ  

खलनज तथा खानी 
के्षरको कुि आबदानी 
िृवर्द्  

प्रलतशत 0 3 4 5 5 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

प्राववलिक 
शाखा, 

सबवम्न्ित 
शाखाको 
प्रलतवेदन 

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

उद्योग  

व्र्वसार्को  
िालग थप  

प्रोत्साहन प्राप्त  

भएको हनु े

1 9 

खानी के्षरमा संिग्न 
रा ेजगारी सङ्ख्र्ा 10 15 18 20 20 2 9 

पालिकाको कुि 
आन्तरीक आर्मा 
खानी के्षरको र्ोगदान  

प्रलतशत 0.5 0.75 1 1 1 1 9 

प्रलतफि ४.१ 

खलनज सबपदाको 
पवहचान, अनसुन्िान 
तथा डाटािेस तर्ार 
गरी खलनज 
सबपदाको संरक्षण 
तथा ठदगो 
उपर्ोगको आिार 
तर्ार भएको हनुेछ 
।  

खानीको सबभाव्र्ता 
अध्र्र्न 

सङ्ख्र्ा 1     2 2 1 9 

पवहचान भएका खानी 
के्षर 

सङ्ख्र्ा 4 4 5 6 6 1 9 

वातावरणीर् प्रभाव 
अध्र्र्न भएका खानी 
के्षर 

सङ्ख्र्ा 1 1 1 1 3 1 9 

प्रलतफि ४.२ 

खानी तथा खलनज 
पदाथयको उत्खनन, 

प्रशोिन सबिन्िी 
संस्थागत ववकास र 
क्षमता अलभवृवर्द् तथा 
भ–ूसबवेदनशीि 
के्षरको सरुक्षा तथा 

नदी जन्र् 
उत्खननिाट वावर्यक 
आबदानी िृवर्द्  

प्रलतशत 4 5 6 7 7 1 9 

उत्खनन ्शरुु भएका 
खानी सङ्ख्र्ा 1 1 1 1 1 1 9 

खानीमा संिग्न हनु े
व्र्म्िहरूको तालिम 

सङ्ख्र्ा 0 15 18 20 20 2 9 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

वातावरण संरक्षण 
भएको हनुछे । 

िगानी                           

५. लसंचाइ तथा जिस्रोत 

असर ५ 

जिस्रोत तथा 
लसंचाइको  ववकास र 
व्र्वस्थापनिाट सिै 

क्षरेमा पाानीको 
अभाव अन्त्र् गने 
। 

खेलतर्ोग्र् जलमन मध्रे् 
लसंम्चत जलमन 

प्रलतशत 7 8 9 10 10 

प्राववलिक 

शाखा, 
सबवम्न्ित 
शाखाको 
प्रलतवेदन 

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका, 
सबिम्न्ित 
वडाकार्यिर् 

लसंचाइय 
पूवायिार 

के्षरमा िगानी 
वृवर्द् हनुकुो 
साथै अनगुमन 
पलन थप 
प्रभावकारी 
भएको हनु े

4 2 

सचुारु लसंचाइ 
आर्ोजना  सङ्ख्र्ा 17 18 20 22 22 4 2 

प्रलतफि ५.१ 

पानीको महुानहरू 
संरक्षण र 
व्र्वस्थापन भएको 
हनुेछ । 

संरम्क्षत महुान सङ्ख्र्ा 3 5 7 9 9 4 2 

प्रर्ोगमा आएका 
लसंचाइ प्रववलि (सतह, 

पोखरी, लरप, लिफ्ट 
आठद) 

सङ्ख्र्ा 2 3 4 5 5 4 2 

प्रलतफि ५.२ 

िाहै्र मवहना लसंचाइ 
उपिधि हनुे के्षर 
थप भई कृवर् 
उत्पादकत्व िृवर्द् 
भएको हनुछे । 

 िाहै्र मवहना लसंचाइ 
हनुे घरिरुी प्रलतशत 4 5 6 8 8 4 2 

लिफ्ट लसंचाइ 
आर्ोजना सङ्ख्र्ा 3 3 5 8 8 4 2 

कुिो तथा नहर 
स्तरीकरण (वकलम) वक.लम. 0 5 10 15 15 4 2 

प्िाम्स्टक पोखरी सङ्ख्र्ा 40 60 80 100 100 4 2 

िगानी                           

सामाम्जक ववकास 

१. जनसङ्ख्र्ा तथा िसाइँसराइ 

असर १ 
जनसङ्ख्र्ा तथा 
िसाइँसराइको 

जनसङ्ख्र्ा िृवर्द्दर प्रलतशत 1.37 1.37 1.36 1.35 1.35 गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

 सरकार, 
गाउँपालिका, 

जनचेतनामा  
वृवर्द् भएको 

5 10 

जनघनत्व जना/व.वक.लम. 133 134 135 135 135 5 10 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

उम्चत व्र्वस्थापन 
भएको  हनुेछ । 

प्रलत पररवार और्त 
सदस्र् सङ्ख्र्ा जना 4.91 4.91 4.8 4.75 4.75 

सामाम्जक 
ववकास शाखा, 

वावर्यक 
प्रलतवेदन, 

HMIS 

सबिम्न्ित 
वडाकार्यिर् 

हनुे,  
त्र्ाङ्कको 

सचुना प्रणािी 
ववकास भएको 

हनुे 

5 10 

जनसङ्ख्र्ामा सक्रीर् 
उमेरको वहस्सा 
(जनसाम्ङ्ख्र्क 

िाभांश) 

प्रलतशत 48.88 49 49.5 50 50 5 10 

जनसङ्ख्र्ामा आम्श्रत 
अनपुात 

प्रलतशत 143.86 130 110 100 100 5 10 

जनसङ्ख्र्ामा िैविक 
अनपुात 

अनपुात 77.55 78 79 80 80 5 10 

सहरी जनसङ्ख्र्ा  प्रलतशत 3 3 4 5 5 5 10 

प्रलतफि १.१ 

पम्ञ्जकरण दताय 
सतप्रलतसत पगेुको 
हनुेछ । 

जन्मदताय प्रलतशत 75 100 100 100 100 5 10 

मतृ्र्दुताय प्रलतशत 75 100 100 100 100 5 10 

वववाह दताय प्रलतशत 75 100 100 100 100 5 10 

िसाइँसराइ दताय प्रलतशत 75 100 100 100 100 5 10 

प्रलतफि १.२ 

िसाइँसराइ 

व्र्वम्स्थत भएको 
हनुे, 

ऋणात्मक जनसङ्ख्र्ा 
वृवर्द्दर (िसाइँ सरेर 
जाने उच्चदर) भएका 
वडा 

सङ्ख्र्ा 5 5 4 3 3 5 10 

वैदेम्शक रोजगारमा 
जाने १५-४० उमेको 
जनसङ्ख्र्ा 

प्रलतशत 6 6 6 6 6 5 10 

िेरोजगारी दर  प्रलतशत 22 15 10 7 5 5 10 

प्रलतफि १.३ 
जनसाम्ङ्ख्र्क िाभ 
प्राप्त भएको हनु,े 

कुि प्रजनन दर म्शश/ु प्रलत 
मवहिा 

2.5 2.5 2.1 2.1 2.1 5 10 

पररवार लनर्ोजनका 
आिलुनक सािनको प्रलतशत 50 60 70 80 80 5 10 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

प्रर्ोग गने प्रजननर्ोग्र् 
उमेरका मवहिा 

प्रजननर्ोग्र् उमेरका 
मवहिामा पररवार 
लनर्ोजनका आिलुनक 
सािनको न्र्नुता 
(Unmet need) 

प्रलतशत 30 27 22 20 20 5 10 

वकशोरी अवस्थाको 
प्रजनन (प्रजननर्ोग्र् 
उमेरका मवहिाको 
अनपुात) 

प्रलतशत 16 13 10 7 7 5 10 

पवहिो िच्चा 
जन्माउने और्त उमेर 
(प्रजननर्ोग्र् उमेरका 
मवहिा) 

प्रलतशत 20 20 21 22 22 5 10 

प्रलतफि १.४ 

जनसङ्ख्र्ा 
व्र्वस्थापन सूचना 
प्रणािी माफय त 
जनसङ्ख्र्ाको 
अद्यावलिक त्र्ाङ्क 
उपिधि भएको 
हनुेछ । 

जानसाङ्ख्र्ीक 
त्र्ाङ्कको 
लडजीटाइज्ट  सचुना 
प्रणािी ववकास 

सङ्ख्र्ा 0 0 1 0 1 8 10 

डाटािेस तर्ार भएको  सङ्ख्र्ा 0 0 0 1 1 8 10 

िगानी                           

२. म्शक्षा 

असर २ 

राविर् एवम ्
अन्तरायविर् स्तरमा 
प्रलतस्पिाय गनय सक्टन े
दक्ष जनशम्ि 

साक्षरता दर (५ वर्य 
मालथ) प्रलतशत 95 96 97 98 98 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

म्शक्षा शाखा, 
वावर्यक 

संघीर् सरकार, 
प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका, 
म्शक्षा शाखा, 

ववद्यािर्मा  
शैम्क्षक  

वातावरणमा  
सिुार भएको  

5 4 

साक्षरता दर (१५ 
वर्य मालथ) प्रलतशत 89 90 91 92 92 5 4 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

उत्पादन भएको  
हनुेछ । 

र्वुा साक्षरता दर 
(१५-२४ वर्य) प्रलतशत 99 100 100 100 100 

प्रलतवेदन, 

EMIS 

सबवम्न्ित वडा 
कार्यिर्हरू 

हनुे, शक्षामा 
िगानी  
वृवर्द् र 
अनगुमन  

तथा नीररक्षण  

थप 
प्रभावकारी  
भएको हनु े

 

सामदुावर्क  

ववद्यािर्हरुमा  
शैम्क्षक  

गणुस्तरमा  
सिुार भएको  

हनुे  

5 4 

प्रलतफि २.१ 

िािववकास, 

आिारभतू तह (१–
५), आिारभतू तह 
(१–८) र 
माध्र्लमक तह (९–
१२) मा खदु 
भनायदर ((Net 

Enrollment Rate-

NER) क्रमशः ९९ 
प्रलतशत, ९५ 
प्रलतशत र ६० 
प्रलतशत पगेुको 
हनुेछ । 

िाि कक्षा/पूवय 
प्राथलमक तहको 
अनभुव सवहत कक्षा 
१ मा भनाय दर 

प्रलतशत 80 90 95 99 99 5 4 

ववद्यािर् म्शक्षा (१-
१२) को भनायमा 
िैविक समता 

मवहिा प्रलत सर् 
परुुर् 

113 113 114 115 115 5 4 

उच्च म्शक्षामा कुि 
भनायदर प्रलतशत 60 70 75 80 80 5 4 

माध्र्लमक तह (९-
१२) मा खदु भनायदर प्रलतशत 51 60 70 80 80 5 4 

माध्र्लमक तह (९-
१२) मा कुि भनायदर प्रलतशत 81 90 95 95 95 5 4 

आिारभतू तह (१-
८) मा कुि भनायदर प्रलतशत 95 100 100 100 100 5 4 

आिारभतू तह (१-
८) मा खदु भनायदर प्रलतशत 65 75 85 95 95 5 4 

प्रलतफि २.२ 

ववद्यािर् छाड्ने 
ववद्याथीको दर 
(Dropout Rate) 

न्रू्न हनुेछ । 

आिारभतू तहमा 
ववद्यािर् जान े
उमेरका ववद्यािर् 
िावहर रहेका ववद्याथी 

प्रलतशत 5 2 0 0 0 5 4 

उच्च म्शक्षाको भनायमा 
िैविक समता 

मवहिा प्रलतसर् 
परुुर् 

75 85 95 100 100 5 4 

ववद्यािर् छाड्ने 
ववद्याथीको दर 
(Dropout Rate) 

प्रलतशत 5 2 1 1 1 5 4 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

ववद्यािर् म्शक्षा (१-
१२) म्शक्षक- 
ववद्यालथय अनपुात 

अनपुात 42.2 40 35 30 30 5 4 

प्रलतफि २.३ 

प्राववलिक र 
व्र्वसावर्क 
ववद्यािर् सञ्चािनमा 
आएको हनुेछ । 

प्राववलिक िारका े 
ववद्यािर् सञ्चािन  

सङ्ख्र्ा 0   1 2 2 5 4 

प्राववलिक म्शक्षािर्मा 
अध्र्र्नरत ववद्याथी 
सङ्ख्र्ा 

सङ्ख्र्ा 73 97 110 130 130 5 4 

प्राववलिक तथा 
व्र्वसावर्क म्शक्षा 
कार्यक्रम सञ्चािन 
भइरहेका ववद्यािर्हरू 

सङ्ख्र्ा 1 1 2 3 3 5 4 

प्रलतफि २.४ 

गाउँपालिकामा 
कबतीमा एउटा 
िहमुखुी क्टर्ाबपस, 

एक प्राववलिक 
क्टर्ाबपस वा एक 
पोलिटेक्टनीकि 

इम्न्स्टच्र्टु स्थापना 
भएको हनुछे । 

स्नातक तहको पिाइ 
हनुे किेज 

सङ्ख्र्ा 0   1   1 5 4 

स्नातक तहको 
ववद्याथी सङ्ख्र्ा 0   25 50 50 5 4 

प्रलतफि २.५ 

ववद्यािर्हरूको 
गणुात्मक पररवतयन 
भएको हनुछे । 

िाि क्टिि गठन 
भएका ववद्यािर् 

सङ्ख्र्ा 19 26 26 26 26 5 4 

कबप्र्टुर प्रर्ोगशािा 
भएका ववद्यािर् 

सङ्ख्र्ा 5 8 10 12 12 5 4 

ववज्ञान प्रर्ोगशािा 
भएका ववद्यािर् 

सङ्ख्र्ा 5 7 9 12 12 5 4 

ईन्टरनेट तथा ई- 
म्शक्षा सवुविा भएका 
ववद्यािर् 

सङ्ख्र्ा 5 5 15 26 26 5 4 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

प्रलतफि २.६ 

म्शक्षामा सवैको 
पहुँच सलुनम्श्चत भई 
समदुार्को शैम्क्षक 
स्तर मालथ उठेको 
हनुेछ । 

छारामैरी ववद्यािर् सङ्ख्र्ा 5 10 15 20 26 5 4 

अपाितामैरी ववद्यािर् सङ्ख्र्ा 5 7 8 10 10 5 4 

आवासीर् ववद्यािर् सङ्ख्र्ा 0     1 1 5 4 

प्रलतफि २.७ 

सामदुावर्क र 
संस्थागत तहिाट 
प्रदान गररन े
म्शक्षाको गणुस्तरमा 
रहेको अन्तर घटेको 
हनुेछ । 

माध्र्लमक म्शक्षा 
कक्षा(९-१२) 
सञ्चालित सामदुावर्क 
ववद्यािर् 

सङ्ख्र्ा 3 3 4 5 5 5 4 

सामदुावर्क ववद्यािर्  सङ्ख्र्ा 26 26 26 26 26 5 4 

संस्थागत ववद्यािर् सङ्ख्र्ा 2 2 2 2 2 5 4 

प्रलतफि २.८ 

ववपन्न वगय तथा 
दलित ववद्याथीिाई 
उच्च म्शक्षा 
(इम्ञ्जलनर्ररि, 

मेलडकि, कृवर्, वन, 

आठदमा) गा.पा. 
िाट छारवृम्त्त प्रदान 
हनुेछ र 
गाउँपालिकामा 
प्राववलिक 
जनशम्िको आपूलतय 
सहज हनुछे । 

प्राववलिक ववर्र्मा 
अध्र्र्नरत दलित 
छारवृम्त्त प्राप्त ववद्याथी 

सङ्ख्र्ा 0 10 20 30 30 5 4 

प्राववलिक ववर्र्मा 
अध्र्र्नरत ववपन्न 
छारवृम्त्त प्राप्त ववद्याथी 

सङ्ख्र्ा 0 10 20 30 30 5 4 

िगानी                     

३. स्वास््र् 

असर ३ 
गाउँपालिकामा 
स्वास््र् सेवा सवय 

अस्पताि  सङ्ख्र्ा 0 1     1 गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

स्वास््र् 

संघीर् सरकार, 
प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका, 

सरकारी 
स्वास््र्  

संस्थािाट 

5 3 

अपेम्क्षत आर् ु(जन्म 
हुँदाको) 

वर्य 72 72 73 73 73 5 3 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

शिुभ भएको  हनुे 
। 

३० लमनेटसबमको 
दरुीमा स्वास््र् 
सेवामा पहुँच रहेका 
पररवार 

प्रलतशत 62 65 68 70 70 

शाखा, वावर्यक 
प्रलतवेदन, 

HMIS 

स्वास््र् शाखा, 
सबवम्न्ित वडा 
कार्यिर्हरू 

प्रवाह  

हनुे सेवा थप  

प्रभावकारी  
अथायत भरपदो  
सहजहनुे, 

िाि पोर्णमा  
भएको िगानी  

थप 
प्रभावकारी  
भएको हनु,े 

स्वास््र् सेवा  
थप 

प्रभावकारी  
भएको हनु,े 

स्वास््र्  

पूवायिारमा  
नपाको 
िगानी  

वृवर्द् भएको 
हनुे 

5 3 

प्रलतफि ३.१ 

गभयवती परीक्षणको 
सवुविािाट आमा र 
गभयमा रहेको 
िच्चाको स्वास््र्मा 
रुग्णता दरमा कमी 
हनुेछ। 

संस्थागत सतु्केरी 
सेवाको दार्रा प्रलतशत 95 98 100 100 100 5 3 

दक्ष स्वास््र्कमीिाट 
प्रसलुत सेवा लिएका 
मवहिा 

प्रलतशत 95 98 100 100 100 5 3 

िलथङं सेन्टर सङ्ख्र्ा 6 6 6 6 6 5 3 

गभायवस्थाको परीक्षण 
दर प्रलतशत 73 100 100 100 100 5 3 

प्रलतफि ३.२ 

िाि मतृ्र्दुर, म्शश ु
मतृ्र्दुरमा कमी 
आउनेछ । 

५ वर्य मलुनको वाि 
मतृ्र्दुर (प्रलतहजार 
जीववत जन्ममा) 

दर 2 0 0 0 0 5 3 

म्शश ुमतृ्र्दुर 
(प्रलतहजार जीववत 
जन्ममा) 

दर 3 0 0 0 0 5 3 

नवजात म्शश ुमतृ्र्दुर 
(प्रलतहजार जीववत 
जन्ममा) 

दर 1 0 0 0 0 5 3 

पूणय खोप प्रलतशत 94 100 100 100 100 5 3 

लभटालमन ए खान े
िाििालिका प्रलतशत 100 100 100 100 100 5 3 

झाडा पखािाको 
संक्रमण दर प्रलतशत 0.5 0.01 0.01 0.01 0.01 5 3 

प्रलतफि ३.३ 
मवहिा, अपाि र 
अल्पसङ्ख्र्क 

मवहिा स्वास््र् स्वरं् 
सेववका सङ्ख्र्ा 41 41 41 41 41 5 3 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

समदुार्मा स्वास््र् 
सेवा र सवुविाको 
पहुँचमा िृवर्द् 
हनुेछ। 

सामान्र् स्वास््र् 
उपकरण उपिधि 

भएका भवन 

सङ्ख्र्ा 6 6 8 8 8 5 3 

आिलुनक उपकरण 
सवहतका स्वास््र् 

भवन 

अनपुात 0 1 1 1 1 5 3 

आिारभतू सवुविा 
सवहतका स्वास््र् 

संस्था 
सङ्ख्र्ा 7 7 8 8 8 5 3 

स्थार्ी िन्ध्र्ाकरण 
गने दबपलत 

प्रलतशत 6 7 8 10 10 5 3 

प्रलतफि ३.४ 

स्वास््र्सेवाको 
पहुँचिे 
स्वास््र्सेवाको 
खालतर िसाइँसराइ 
गनुयपने िाध्र्ताको 
अन्त्र् हनुछे । 

प्राथलमक उपचार 
केन्द्र 

सङ्ख्र्ा 0 0 0 0 0 5 3 

िेड सङ्ख्र्ा 0 0 0 15 15 5 3 

हेल्थ पोि सङ्ख्र्ा 5 5 5 5 5 5 3 

स्वास््र् एकाई सङ्ख्र्ा 2 2 3 3 3 5 3 

ववशेर्ज्ञ म्चवकत्सक सङ्ख्र्ा 0   2 2 2 5 3 

मध्र्म स्तरको 
स्वास््र् कार्यकताय सङ्ख्र्ा 30 35 40 50 50 5 3 

प्रलतफि ३.५ 

प्रलतकारात्मक 

स्वास््र् सेवाको 
ववस्तारिाट खम्चयिो 
र जोम्खमर्िु 
उपचारात्मक 
सेवाको खचयमा 
कटौती हनुेछ । 

सवारी सािन र्िु 
स्वास््र् संस्था सङ्ख्र्ा 0   1   1 5 3 

स्वास््र् िीमा गने 
पररवार प्रलतशत 23 25 30 40 40 5 3 

एबििेुन्स सञ्चािन सङ्ख्र्ा 1   1   2 5 3 

पालिका माफय त 
लनशलु्क उपिधि 

भएको  और्िी  
सङ्ख्र्ा 72 72 72 72 72 5 3 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

प्रलतफि ३.६ 

स्वास््र् प्रवर्द्यनका 
उपार्हरूिाट 
स्थानीर् 
नागररकहरूको 
स्वास््र्स्तर राम्रो 
भई औसत आर्मुा 
िृवर्द् हनुेछ । 

एच आईलभ एड्स 
रोकथामिारे जानकारी 
प्राप्त प्रजननर्ोग्र् 
उमेरका मवहिा 

प्रलतशत 37 50 60 70 70 5 3 

स्वास््र् म्शववर 
सञ्चािन 

सङ्ख्र्ा 2 2 2 2 6 5 3 

घमुन्ते स्वास््र् सेवा  पटक 3 3 3 3 9 5 3 

दक्ष स्वास््र् सेवा 
तालिम 

सङ्ख्र्ा 5 5 5 5 5 5 3 

प्रर्ोगशािा शरुु 
भएका स्वास््र् संस्था सङ्ख्र्ा 1 3 5 5 5 5 3 

िगानी                           

४. खानेपानी तथा सरसफाइ 

असर ४ 

गाउँपालिका क्षरेमा 
सवयसिुभ र 
गणुस्तरीर् खानेपानी 
तथा सरसफाइ सेवा 
ववस्तार हनुेछ । 

आिारभतू 
खानेपानीको पहुँच 
भएको जनसङ्ख्र्ा 

प्रलतशत 58 62 65 68 70 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

प्राववलिक 
शाखा, 

सबवम्न्ित 
शाखाको 
प्रलतवेदन 

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका, 
सबवम्न्ित वडा 
कार्यिर्हरू 

खानेपानीको  
स्रोतहरुमा 
वृवर्द् 

भएको हनु,े 

सरसफाइय 
जनचेतनामा  
वृवर्द् भएको 

हनुे,  

3 6 

स्वच्छ खानेपानीको 
पहुँच भएको 
जनसङ्ख्र्ा 

प्रलतशत 42 45 48 50 50 3 6 

शौचािर् भएका 
घरपररवार प्रलतशत 100 100 100 100 100 3 6 

प्रलतफि ४.१ 

आिारभतू 

खानेपानीको पहुँच 
हरेक टोि 
समदुार्िाई हनुेछ 
। 

पाईपद्वारा ववतररत 
पानी उपर्ोग गने 
पररवार 

प्रलतशत 47 50 55 60 60 3 6 

खानेपानीको मूहान 
संरक्षण 

सङ्ख्र्ा 3 5 7 9 9 3 6 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

प्रलतफि ४.२ 

आिारभतू 

सरसफाइमा सिुार 
गरी समदुार्िाई 
प्रदूर्णमिु िनाउन 
सवकनेछ । 

सेम्फ्टट्यांकी सवहतको 
शौचािर् भएको 
पररवार 

प्रलतशत 90 90 91 92 92 3 6 

सािारण शौचािर् 
भएको पररवार 

प्रलतशत 10 10 9 8 8 3 6 

सावयजलनक शौचािर् सङ्ख्र्ा 2 2 4 5 5 3 6 

प्रलतफि ४.३ 

संक्रामक रोगको 
फैिावटमा कमी 
आउनेछ । 

जोम्खमर्िु अवस्थामा 
सािनु पानीिे हात 
िनु े

प्रलतशत 85 90 95 100 100 3 6 

उपचार गररएको वा 
सरुम्क्षत खानेपानी 
सवुविा प्राप्त घरिरुी 

प्रलतशत 42 45 48 50 50 3 6 

िगानी                           

५. मवहिा, िाििालिका, जेष्ठनागररक तथा अपािता 

असर ५ 

मवहिा, 
िाििालिका, 
जेष्ठनागररक तथा 
अपािता भएका 
व्र्म्िववरुर्द् हनुे 
सवै प्रकारका ववभेद, 

वहंसा र शोर्ण 
अन्त्र् गरी सक्षम र 
आत्म सबमानपूणय 
जीवन र्ापन भएको  
हनुे । 

मवहिा/घरेि ुवहंसा प्रलतशत 35 20 15 10 10 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सामाम्जक 
ववकास शाखा, 

वावर्यक 
प्रलतवेदन 

गाउँपालिका, 
सबिम्न्ित 
वडाकार्यिर् 

लनमायण  

हनुे 
संरचनाहरु 

िैँलगक  

सबिेदनशीि  

भएको हनु,े   

र्ोजना  
तथा  

कार्यक्रमहरु  

िैँलगकमैरी  
हनुकुो साथै  

िजेटको  
पररमाणमा 
पलन  

6 5 

िािश्रम प्रलतशत 0 0 0 0 0 6 5 

अपािमैरी सावयजलनक 
सेवा प्रदार्क संस्था सङ्ख्र्ा 0   2   2 6 5 

िैङ्क माफय त सामाम्जक 
सरुक्षा भत्ता प्राप्त गने 
जेष्ठ नागररक 

प्रलतशत 100 100 100 100 100 6 5 

प्रलतफि ५.१ 

पालिका र पालिका 
मातहतका सिै 
लनकार्हरूमा िैविक 

व्र्वसावर्क 
सीपमूिक तालिम 
प्राप्त मवहिा 

सङ्ख्र्ा 23 33 43 53 53 6 5 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

समानता िृवर्द् 
भएको  हनुेछ । 

तालिम प्राप्त अपािता 
भएका व्र्म्ि 

सङ्ख्र्ा 0 10 20 30 30 
वृवर्द् भएको  
हनुेछ 

6 5 

कुि सहभागीहरूमा 
मवहिाको प्रलतशत 

प्रलतशत 30 35 35 35 35 6 5 

प्रलतफि ५.२ 

िैविक वहंसा अन्त 
गने कार्यक्रम तजुयमा 
गरी कार्ायन्वर्न 
हनुेछ । 

िैविक वहंसा र 
छुवाछुत सबिन्िी 
घटना दताय 

सङ्ख्र्ा 29 15 10 5 5 6 5 

िैविक वहंसा र 
छुवाछुत सबिन्िी 
सचेतना कार्यक्रम 

सङ्ख्र्ा 1 1 1 1 3 6 5 

वपलडत मवहिाहरूको 
िालग सरुम्क्षत आवास 
गहृ 

सङ्ख्र्ा 1 1 1 1 1 6 5 

GESI पररक्षण सङ्ख्र्ा 0 1 1 1 3 6 5 

प्रलतफि ५.३ 

सिै प्रकारका ववभेद, 

वहंसा,  उत्पीडन, 

शोर्णिाट सिै 
प्रकारका 
िाििालिकािाई 
उम्चत संरक्षण 
हनुेछ । 

िाि हेल्पिाइन 
सञ्चािन 

सङ्ख्र्ा 0 1 1 1 1 6 5 

िाि उद्यान सङ्ख्र्ा 0 2 3 5 5 6 5 

सरुम्क्षत िाि गहृ सङ्ख्र्ा 0   1   1 6 5 

प्रलतफि ५.४ 

ज्रे्ष्ठ नागररकको 
िालग हेरचाह, 

स्र्ाहारससुार र 
उपर्िु वातावरण 
लसजयना हनु े। 

जेष्ठ नागररक ठदवा 
सेवा केन्द्र 

सङ्ख्र्ा 0     1 1 6 5 

जेष्ठ नागररक सबमान  सङ्ख्र्ा 0 1 1 1 3 6 5 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

प्रलतफि ५.५ 

ज्रे्ष्ठ नागररकिे 
आजयन गरेको ज्ञान, 

सीप र अनभुविाई 
राज्र्िे उपर्ोग गनय 
नीलत लनमायणमा 
सहभालगता अलभवृवर्द् 
हनुे । 

जेष्ठ नागररक सत्सि 
केन्द्र 

सङ्ख्र्ा 0 2 3 5 5 6 5 

प्रलतफि ५.६ 

अपािमैरी भौलतक 
संरचना लनमायण तथा 
सिुार गरी 
सावयजलनक सेवामा 
सहज पहुँच ििाउन े
। 

अपािता भएकाहरूको 
िालग ठदवा सेवा केन्द्र 

सङ्ख्र्ा 0   1   1 6 5 

र्ौलनक तथा िैविक 
अल्पसं्र्क मैरी 
सावयजलनक शा ैचािर् 

सङ्ख्र्ा 0   1   1 6 5 

प्रलतफि ५.७ 

अपािता भएका 
व्र्म्िहरूप्रलत गररन े
ववलभन्न प्रकारको 
हालनकारक अभ्र्ास 
तथा परबपरा, ववभेद 
र वहंसा आठदको 
न्रू्नीकरण भएको  
हनुेछ  

अपािता सबिम्न्ि 
हेल्प डेक्टस सञ्चािन 

सङ्ख्र्ा   1     1 6 5 

कुि सहभागीहरूमा 
अपािता भएका प्रलतशत 5 7 10 12 12 6 5 

िगानी                           

६. र्वुा तथा खेिकुद 

असर  

र्वुा जनशम्ििाई 
पालिकाको 
सामाम्जक-आलथयक 
ववकास तथा 
खेिकुदमा 

र्वुाहरूको नेततृ्वमा 
रहेको सामाम्जक 
संघसंस्था 

प्रलतशत 20 25 30 35 35 
गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सामाम्जक 
ववकास शाखा, 

गाउँपालिका, 
सबिम्न्ित 
वडाकार्यिर् 

र्वुाहरुका 
िालग  

भएको  
िगानीमा 
वृवर्द् 

5 3 

राविर् अन्तराविर् 
खेिाडी सङ्ख्र्ा सङ्ख्र्ा 0 2 3 5 5 5 3 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

मूिप्रवाहीकरण 
भएको  हनुे  । 

प्रदेश तथा 
म्जल्िास्तरीर् खेिाडी सङ्ख्र्ा 5 10 15 20 20 

वावर्यक 
प्रलतवेदन 

भएको हनु, 

खेि 
पूवायिारमा 
िगानी  वृवर्द् 

हनुे  

5 3 

प्रलतफि ६.१ 

सीपमूिक तालिम र 
ववत्तीर् स्रोतमा 
र्वुाहरूको पहुँच 
वृवर्द् भएको हनु े। 

सहकारीमा  र्वुाको 
आवर्द्ता   प्रलतशत 5 10 20 30 30 5 3 

र्वुा व्र्वसार्ीहरूिाट 
सञ्चािन भएका 
व्र्वसार्को सङ्ख्र्ा 

सङ्ख्र्ा 162 200 250 300 300 5 3 

उद्यमशीिता तालिम 
प्राप्त र्वुाहरूको 
वावर्यक सङ्ख्र्ा 

सङ्ख्र्ा 100 150 200 250 250 5 3 

प्रलतफि ६.२ 

रोजगार र 
स्वरोजगार 
व्र्वसार्मा र्वुाको 
सहभालगता वृवर्द् भई 
जोम्खमपूणय कार्यमा 
र्वुाहरूको ववदेश 
पिार्नमा कमी 
आउने तथा  
ववकासकार्यहरूमा 
र्वुाहरूको 
पररचािन भएको 
हनुेछ । 

वैदेम्शक रोजगारीमा 
गएका र्वुा प्रलतशत 40 30 20 10 10 5 3 

उद्यम, व्र्वसार् र 
स्वरोजगारीमा संिग्न 
र्वुा 

प्रलतशत 5 7 9 12 12 5 3 

र्वुाक्टिि, संजाि तथा 
संस्था सङ्ख्र्ा 6 8 10 12 12 5 3 

र्वुा संिग्न स्थानीर् 
संरचना वा संर्न्र 

सङ्ख्र्ा 1000 1200 1400 1600 1600 5 3 

प्रलतफि ६.३ 

गापामा खेिमैदान, 

र्ोग तथा 
ध्र्ानकेन्द्र स्थापना 
भएको हनु े। 

लनर्लमत र्ोगाभ्र्ास 
गने जनसङ्ख्र्ा प्रलतशत 1 2 3 5 5 5 3 

पालिकास्तरीर् 
खेिमैदान 

सङ्ख्र्ा 1 1 1 1 1 5 3 

प्रलतफि ६.४ 
खेि मैदान भएका 
ववद्यािर् 

सङ्ख्र्ा 3 3 5 5 5 5 3 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

ववद्यािर्हरूमा 
खेिकुद ववकास 
भएको हनु े

अन्तर ववद्यािर् 
प्रलतर्ोलगतात्मक 

खेिकुद कार्यक्रम 

सङ्ख्र्ा 5 5 7 7 7 5 3 

प्रलतफि ६.५ 

प्रम्शक्षण र 
अभ्र्ासमा वृवर्द् हनुे 
। 

पालिकामा संचालित 
खेिकुद प्रलतर्ोलगता 

सङ्ख्र्ा 17 20 22 25 25 5 3 

खेिाडी प्रम्शक्षण 
कार्यक्रम 

सङ्ख्र्ा 1 1 1 1 3 5 3 

पालिकास्तरीर् 
प्रलतर्ोलगतात्मक 

खेिकुद कार्यक्रम 

सङ्ख्र्ा 1 1 1 1 3 5 3 

सफि एवम ्
क्षमतावान खेिाडी 
प्रोत्साहन तथा सबमान  

सङ्ख्र्ा 5 5 5 5 15 5 3 

लनर्लमत र्ोगा 
प्रम्शक्षण 

जना  260 300 350 400 400 5 3 

प्रलतफि ६.६ 

सावयजलनक लनजी 
सझेदारीमा वृवर्द् भई 
खेिकुद पूवायिारको 
ववकास भएको हनुे 
। 

कवडयहि तथा 
खेिकुद मैदान 

सङ्ख्र्ा 1   1   1 

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

5 3 

प्रदेशस्तरको खेि 
मैदान 

सङ्ख्र्ा 0 0 0 0 0 5 3 

िगानी                           

७. समाम्जक सरुक्षा तथा संरक्षण 

असर  

समावेशी सामाम्जक 
सरुक्षा र संरक्षण 
प्रणािी माफय त 
कल्र्ाणकारी 

आिारभतू सामाम्जक 
सरुक्षामा आिर्द् 
जनसङ्ख्र्ा (कुि 
िाभ ग्राही मध्रे्) 

सङ्ख्र्ा 1484 सिै  सिै  सिै  सिै  

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सामाम्जक 
ववकास शाखा, 

गाउँपालिका, 
सबिम्न्ित 
वडाकार्यिर् 

  6 16 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

पालिकाको रूपमा 
स्थावपत भएको  
हनुेछ । 

कृवर् तथा पश ु
लिमामा आवर्द् 
पररवार 

प्रलतशत 10 20 35 50 50 
पालिका प्रगलत 

वववरण   4 16 

प्रलतफि ७.१ 

सामाम्जक सरुक्षा 
तथा संरक्षण 
सबिन्िी काननुी 
दस्तावेज तर्ार भई 
कार्ायन्वर्नमा 
आएका हनुेछ । 

सामाम्जक सरुक्षा तथा 
संरक्षण सबिन्िी 
आवश्र्क काननु 
लनमायण 

सङ्ख्र्ा 1 1 1 1 0   6 16 

प्रलतफि ७.२ 

एकीकृत सूचना 
प्रणािी 
कार्ायन्वर्नमा 
आएको हनुेछ । 

सामाम्जक सरुक्षा 
सबिम्न्ि एकीकृत 
सूचना प्रणािी 
व्र्वस्थापन 

सङ्ख्र्ा 1 1 1 1 0   6 16 

िगानी                           

पूवायिार ववकास 

१. उजाय 

असर  

नववकरणीर् तथा 
वैकम्ल्पक ऊजायको 
उत्पादन र 
उपभोगमा ऊजाय 
दक्षता ििाई 
वातावरण मैरी, 
ठदगो, भरपदो, 
गणुस्तरीर् र स्वच्छ 
ऊजायमा सवैको 
पहुँचमा िृवर्द् हनुछे 
। 

ववद्यतुमा पहुँच प्राप्त 
पररवार प्रलतशत 99 100 100 100 100 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

प्राववलिक 
शाखा, 

सबवम्न्ित 
शाखाको 
प्रलतवेदन 

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

सबवम्न्ित 

कार्यिर्हरूिे 
आफूिाई  

समसामवर्क  

अध्र्ावलिक  

गरेको हनु,े 

उजाय 
पूवायिारमा 
िगानी वृवर्द् 

हनुे 

3 7 

जिववद्यतु ्उत्पादन 
(जलडत क्षमता) मेगावाट 12 12 12 12 0 3 7 

प्रलतव्र्म्ि ववद्यतु ्
उपभोग 

वकिोवाट घण्टा 190 200 240 270 270 3 7 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

प्रलतफि १.१ 

ऊजाय ववतरण 
प्रणािीिाई 
प्रभावकारी एवम ्
भरपदो िनाई ववद्यतु 
पहुँचमा िृवर्द् गरी 
खपत ििाइनेछ । 

थ्री फेज िाइनको 
लिस्तार प्रलतशत 5 30 60 70 70   7 

राविर् प्रसारण िाइन 
माफय त ववद्यतुीकरण 
भएको पररवार 

प्रलतशत 99 100 100 100 100 3 7 

खाना पकाउन े
इन्िनका रूपमा 
लिद्यतु प्रर्ोग गने 
पररवार 

प्रलतशत 1 2 3 5 5 3 7 

प्रलतफि १.२ 

वैकम्ल्पक ऊजायको 
ववस्तार गरी ठदगो, 
भरपदो  गणुस्तरीर् 
र प्रभावकारी रूपमा 
ववकास गरी 
िहउुपर्ोलग िनाइन े
। 

सोिार उजाय प्रर्ोग 
गने घरपररवार प्रलतशत 0   0.5 0.5 0.5 3 7 

सोिार उजाय उत्पादन वक.वा. 0   20 50 50 3 7 

िार्ोग्र्ास 
(गोवरग्र्ास) प्रर्ोग 

गने घरपररवार  
सङ्ख्र्ा 8 10 15 17 17 3 7 

िगानी                           

२. र्ातार्ात पूवायिार 

असर  

संघ, प्रदेश तथा  
गाउँपालिकाको 
समन्वर्का आिारमा 
पूवायिार ववकास गरी 
आलथयक तथा 
सामाम्जक 
ववकासका अवसरमा 
नागररकको सहज 

पहुँच परु् र्ाइने । 

३० लमनेटसबमको 
दरुीमा र्ातार्ात पहुँच 
भएका पररवार 

प्रलतशत 60 70 75 80 80 
गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

पालिका प्रगलत 
वववरण, 

प्राववलिक 
शाखा 

संघीर् सरकार, 
प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका, 
प्राववलिक, 

सबवम्न्ित वडा 
कार्यिर्हरू 

संघीर् 

सरकार, प्रदेश 
सरकार, 

गाउँपालिका, 
प्राववलिक, 

सबवम्न्ित 
वडा 

कार्यिर्हरू 

3 9 

सवयर्ाम सडक वक.लम. 110 120 130 140 140 3 9 

र्ातार्ात सचुारु 
सडक िबिाइ 

वक.लम. 110 120 130 140 140 3 9 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

प्रलतफि २.१ 

र्ोजनाको 
दीघयकािीन 
उपर्ोगकोिालग  

लनमायण भइसकेका 
पूवायिारहरूको 
संरक्षण, ववस्तार 
तथा ममयतकोिालग  

कोर्को व्र्वस्था 
हनुेछ । 

लनर्लमत ममयत संभार 
भएको सडकको 
िबिाइ 

वक. लम. 130 135 140 150 150 3 9 

प्रलतफि २.२ 

गाउँपालिकाको 
आलथयक तथा 
सामाम्जक 
गलतववलििाई 
सन्तलुित, समावेशी, 
गलतशीि िनाउन 
र्ोगदान परु्ायउन 

सक्टन ेरणनीलतक 
सडक संजाि सदुृि 
भएको  हनुेछ । 

अन्तर पालिका सडक 
सञ्जाि ववस्तार वक.मी. 0 5 15 20 20 3 9 

प्रलतफि २.३ 

लछटो, भरपदो र 
वातावरण मैरी 
सडक सञ्जाि 
ववकास गनय 
सहर्ोगी हनु ेप्रववलि 
तथा उपार्हरू 
अििबिन हनुछे । 

वार्ोइम्ञ्जलनररि प्रवविी 
र सडक साइड 
वृक्षारोपण 

वक.मी. 0 2 4 7 7 3 9 

पवहरो 
लनर्न्रणकािालग 
ग्र्ालभन वाि लनमायण 

वक.मी. 5 5 7 10 10 3 9 

प्रलतफि २.४ 

प्रत्र्ेक वडाहरूमा र 
महत्त्वपूणय 
स्थिहरूमा, ग्रामीण 

पालिकामा सञ्चालित 
४ पाङ्खग्र ेर्ातार्ातका 
सािन 

सङ्ख्र्ा 0 2 3 3 3 3 9 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

िस्तीहरू र प्रमखु 
पर्यटकीर् केन्द्र 

जोड्ने गरी र्ातार्ात 
पहुँच ििाउन सडक 
ववस्तार गररनेछ । 

ग्राभेि सडक वक.लम. 10 30 50 64 64 3 9 

ट्रर्ाक खोलिएको 
सडक 

वक.लम. 36 10 10 10 30 3 9 

पक्की पिु सङ्ख्र्ा 2 1 2 3 3 3 9 

झोििु ेपिु सङ्ख्र्ा 8   2 4 4 3 9 

सडक नािी वक.लम. 12 20 50 92 92 3 9 

सडक पेटी वक.लम. 0.7 0.7 3 5 5 3 9 

प्रलतफि २.५ 

र्स गाउँपालिकाका 
पदमागयहरूको 
पवहचान तथा 
लनमायण कार्यिाई 
अलभर्ानका रुपमा 
सञ्चािन गररनेछ । 

पदमागय स्तरोन्नलत वक.लम. 0 2 4 5 5 3 9 

नर्ाँ पदमागयको 
लनमायण 

वक.लम. 0     2 2 3 9 

िगानी                           

३. आवास, भवन तथा िस्ती ववकास 

असर  

सरुम्क्षत, सिुभ र 
वातावारणमैरी 
एकीकृत आवास 
तथा िस्ती ववकास 
हनुेछ । 

भकूबप प्रलतरोिी भवन प्रलतशत 3 3 4 5 5 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

पालिका प्रगलत 
वववरण, 

प्राववलिक 
शाखा 

संघीर् सरकार, 
प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका, 
प्राववलिक, 

सबवम्न्ित वडा 
कार्यिर्हरू 

भवन आचार  
संवहता 
सबिन्िी  

चेतनामा वृवर्द् 
र  

नपािाट हनु े 

कार्ायन्वर्न र  
अनगुमन थप  

प्रभावकारी  
भएको हनु 

3 11 

व्र्वम्स्थत सहरीकरण 
सवहतको िस्ती सङ्ख्र्ा 0     1 1 3 11 

पालिकाको मापदण्ड 
िमोम्जम भवन लनमायण  

प्रलतशत 1 1 3 3 3 3 11 

प्रलतफि ३.१ 

भौगोलिक रुपिे 
ववकट र ववपद 
जोम्खमर्िु स्थानमा 
हनु सक्टने थप िस्ती 
िस्तारिाई 
लनरुत्सावहत गनय 

भकूबप तथा पवहरो 
प्रलतरोिी ववद्यािर् 
भवन 

सङ्ख्र्ा 14 14 20 26 26 3 11 

भकूबप तथा पवहरो 
प्रलतरोिी स्वास््र् 
संस्था 

सङ्ख्र्ा 3     8 8 3 11 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

स्थानीर् िस्ती 
लिस्तार मापदण्ड 
लनमायण गररनेछ  

भकूबप तथा पवहरो 
प्रलतरोिी वडा 
कार्ायिर् तथा अन्र् 
सरकारी भवन 

सङ्ख्र्ा 1 3 5 7 7 3 11 

प्रलतफि ३.२ 

 गाउँपालिकामा 
अ ावास तथा 
भवनका  ेलनमायण 
भएको हनुछे 

कार्यपालिका भवन सङ्ख्र्ा 1     1 1 3 11 

वडाकार्यिर् भवन सङ्ख्र्ा 5       5 3 11 

कमयचारी आवास  प्रलतशत 0   1   1 3 11 

सामदुावर्क भवन सङ्ख्र्ा 5     2 7 3 11 

प्रलतफि ३.३ 

ववलभन्न 

आर्ोजनाहरूको 
सबभाव्र्ता अध्र्र्न, 

सामाम्जक तथा 
वातावरणीर् प्रभाव 
मूल्र्ाङ्कन र ववस्ततृ 
इम्न्जलनर्ररङ 
लडजाइन भएको 
हनुेछ 

भवन तथा आवास 
लनमायणकािालग 
वातावरणीर् प्रभाव 
अध्र्र्न 

सङ्ख्र्ा 0   2 2 4 3 11 

भवन तथा आवास 
लनमायणकािालग ववस्ततृ 
पररर्ोजना प्रलतवेदन 

सङ्ख्र्ा 0   2 2 4 3 11 

प्रलतफि ३.४ 

प्राकृलतक पवहरोको  
जोम्खम 
िस्तीहरूिाई 
व्र्वस्थापन भएको 
हनुेछ 

जोम्खमर्िु िस्तीको 
स्थानान्तरण 

िस्ती सङ्ख्र्ा 0       0 3 11 

प्रलतफि ३.५ 

भ ूउपर्ोग 
नीलतमाफय त ्ग्रालमण 
तथा शहरी जग्गा 
रएकीकृत िस्ती 
ववकास भएको 
हनुेछ 

लनमायण भएका वस्ती 
ववकास र्ोजना 
सङ्ख्र्ा 

सङ्ख्र्ा 0       0 3 11 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

प्रलतफि ३.६ 

ववपन्न घर पररवारका 
िालग जनता आवास 
कार्यक्रम सचािन 
भएको हनुछे 

ववपन्नकािालग लनलमयत 
आवास  

सङ्ख्र्ा 0 5 5 5 15 3 11 

    

आवास लनमायण 
अनदुान (खरको छाना 
मिु घर अलभर्ान) 

सङ्ख्र्ा 0 15 30 45 45 3 11 

िगानी                           

४. सञ्चार तथा सचुना प्रववलि 

असर ४ 

सूचना तथा सञ्चार 
प्रववलिको ववकास 
गदै सिै नागररकको 
पहुँच तथा उच्चतम 
उपर्ोग सलुनम्श्चत 
गरी आमनागररकको 
जीवनस्तर सहज 
हनुेछ । 

 मोिाइि नेटवकय  
कभरेज के्षर 

प्रलतशत 70 80 90 100 100 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सूचना प्रववलि 
शाखा 

गाउँपालिका, 
सबिम्न्ित 
वडाकार्यिर् 

  3 9 

ईन्टरनेटमा पहुँच प्राप्त 
पररवार प्रलतशत 10 30 50 70 70   3 9 

अम्प्टकि फाइिरको 
लिस्तार प्रलतशत 5 10 15 20 20   3 9 

प्रलतफि ४.१ 

सूचना तथा सञ्चार 
प्रववलि सबिन्िी 
नर्ा खोज तथा 
अनसुन्िान र 
ववकासको िालग 
काननुी आिार तर्ार 
हनुेछ । 

सूचना प्रववलि लनर्मन 
काननु लनमायण 

सङ्ख्र्ा 0 1 1 1 1   3 9 

प्रलतफि ४.२ 
समग्र प्रववलिका 
ववकासकािालग 

ईन्टरनेट उपिधि 
भएका ववद्यािर् 

सङ्ख्र्ा 6 10 15 26 26   8 9 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

लडम्जटाइजेसन 
माफय त सामाम्जक, 

आलथयक र शासकीर् 
व्र्वस्थामा सिुार 
भएको  हनु े। 

ईन्टरनेट उपिधि 
भएका सरकारी 
कार्ायिर्हरू 

प्रलतशत 100 100 100 100 100   3 9 

वि वाईफाई उपिधि 
भएका सावयजलनक 
स्थिहरू 

सङ्ख्र्ा 0   1   1   3 9 

प्रलतफि ४.३ 

सूचना तथा सञ्चार 
सेवािाई प्रलतस्पिी, 
मर्ायठदत, सवयसिुभ 
तथा लनर्लमत 
पहुँचको स्थापना 
गरी सूचना 
प्रववलिको उच्चतम 
प्रर्ोग भएको  
हनुेछ । 

उद्यम व्र्वसार्मा 
सूचना प्रववलि प्रर्ोग 
गने व्र्म्ि 

प्रलतशत 0 3 5 10 10   3 9 

ई-कक्षा सञ्चािन गने 

ववद्यािर्हरू 
सङ्ख्र्ा 1   5 5 5   2 9 

लडम्जटि सूचना पाटी सङ्ख्र्ा 1 5 6 6 6   3 9 

प्रलतफि ४.४ 

सूचनामा सबपूणय 
नागररकहरूको पहुचँ 
र सञ्चार प्रववलिको 
उच्चतम प्रर्ोगको 
सलुनम्श्चत हनुछे । 

रेलडर्ो टेिीलभजन 
प्रर्ोग गने घरिरुी प्रलतशत 95 97 100 100 100   8 9 

सञ्चारका कुनै एक 
सािन उपिधि 

घरिरुी 
प्रलतशत 98 99 100 100 100   3 9 

राविर् परपलरका 
लनर्लमत रूपमा 
उपिधि हनुे 
सावयजलनक 
पसु्तकािर् 

सङ्ख्र्ा 0 2 3 5 5   3 9 

िगानी                   3 9 

वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन 

१. वन तथा भ-ूसंरक्षण 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

असर १ 

 क्षरेका वनको 
उम्चत व्र्वस्थापन, 

भसंूरक्षण र जैववक 
वववविताको 
संरक्षणका 
माध्र्मिाट स्थानीर् 
जनताको 
जीवनस्तरमा सिुार 
भएको  हनुेछ । 

रुख ववरुवािे िाकेको 
वा हररर्ािी वा वन 
के्षर 

प्रलतशत 67.49 67.5 68 68 68 

इिाका वन 
कार्ायिर्, 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सबवम्न्ित 
शाखा  

गाउँपालिका, 
सबिम्न्ित 
वडाकार्यिर् 

 

वैज्ञालनक वन  

व्र्वस्थपनको  
अविारण वन  

पैदावारको  
उपर्ोग 
भएको  
हनुे 

7 15 

सामदुावर्क वनिाट 
प्राप्त हनु ेराजस्व  िृवर्द्  

प्रलतशत 0 2 3 4 4 7 15 

प्रलतफि १.१ 

वनिाई 

उत्पादनमखुी िनाई 
वनजन्र् उत्पादनको 
व्र्वसार्ीकरण 
गररनेछ ।  

स्थानीर् फलनयचर 
उद्योग 

सङ्ख्र्ा 4 5 7 8 8 3 15 

आर्मूिक कार्य 
संचालित वन के्षर 

सङ्ख्र्ा 34 35 35 36 36 7 15 

प्रलतफि १.२ 

समदुार्मा आिाररत 
वन व्र्वस्थापन 
प्रणािी अनसुार 
वनको संरक्षण 
हनुेछ । 

सामदुावर्क वन 
सङ्ख्र्ा सङ्ख्र्ा 34 35 35 36 36 7 15 

सामदुावर्क वन 
उपभा ेिा सलमलतका 
सदस्र्को क्षमता 
अलभिृवर्द् तालिम 

सङ्ख्र्ा 0 1 1 1 3 7 15 

वावर्यक िृक्षारोपण सङ्ख्र्ा 0 5000 5000 5000 15000 7 15 

प्रलतफि १.३ 

स्थानीर् वनको 
संरक्षण भई वनको 
कुि के्षरफिमा 
िृवर्द् भएको हनुेछ 
।  

सामदुावर्क वनिे 
ओगटेको के्षरफि 

हेक्टटर 5170 5170 5170 5170 5170 7 15 

सरकारी वनिे 
ओगटेको के्षरफि 

प्रलतशत 0 2 3 3 3 7 15 

नीजी वनिे ओगटेको 
के्षरफि 

प्रलतशत 5 6 6 7 7 7 15 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

प्रलतफि १.४ 

वन्र्जन्त ुर जैववक 
वववविताको संरक्षण, 

सबिर्द्यन गरी चोरी-
लनकासी तथा 
अलतक्रमण लनर्न्रण 

भएको हनुछे ।  

चोरी-लनकासी 
लनर्न्रणकािालग 
लनर्मन इकाई गठन 

सङ्ख्र्ा 0 2 3 5 5 7 15 

पालिकास्तरीर् वन 
इकाई स्थापना 

सङ्ख्र्ा 0 1     1 7 15 

जैववक वववविता र्िु 
के्षर 

हेक्टटर 0 0 0 0 0 7 15 

वन के्षरको तारवार  वक.लम. 0 5 10 15 15 7 15 

प्रलतफि १.५ 

भसंूरक्षण गरी 
वातावरणीर् 
सन्तिुन कार्म 
हनुेछ ।  

संरम्क्षत भकू्षर् 
संवेदनशीि के्षर 

सङ्ख्र्ा 0 1 2 3 3 7 15 

पवहरो 
लनर्न्रणकािालग 
तटिन्ि लनमायण 

वक.लम. 0.5 1 2 3 3 
प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

7 15 

संवेदनशीि के्षरको 
पवहरो लनर्न्रण 

सङ्ख्र्ा 0 2 3 5 5 7 15 

िगानी                           

२. वातावरण संरक्षण तथा जिवार् ुपररवतयन 

असर २ 

वातावरणमैरी र 
जिवार् ु
पररवतयनसँग 
अनकूुलित हनु ेगरी 
स्वच्छ एवम ्सफा 
वातावरण सवहतका 
ववकास कार्यक्रमहरू 
सञ्चािन हनुेछ । 

अनकूुिन र्ोजना 
तर्ार भई कार्ायन्वर्न  

सङ्ख्र्ा 0 1     1 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सबवम्न्ित 
शाखा  

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

वातावरण प्रलत  

जनचेतना 
वृवर्द् 

भएको हनु े

8 13 

वार् ुप्रदूर्णको औसत 
मारा (वप वप एम 
२.५) 

माइक्रोग्राम प्रलत 
घन लमटर 

          7 13 

प्रलतफि २.१ 

वातावरण तथा 
जिवार् ु
पररवतयनिाट हनु े

प्रदरु्ण मापन केन्द्र   0     1 1 7 13 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

प्राकृलतक प्रकोप 
आठदमा कमी 
आउनेछ 

प्रलतफि २.२ 

गा.पा.को प्राकृलतक 
स्रोत सािनिगार्त 
स्थानीर् 
सबपदाहरूको 
संरक्षण हनुछे 

स्थानीर् ववपद् तथा 
जिवार् ुउत्थानशीि 
र्ोजना  

सङ्ख्र्ा 0 1     1 8 13 

प्रलतफि २.३ 

स्थानीर् स्रोत 
सािनहरूमा 
जिवार् ु
पररवतयनिाट पने 
प्रभाव कम हनुेछ 

ववपद जोम्खम के्षर 
पवहचान 

सङ्ख्र्ा 40 40 42 45 45 7 13 

ववपद जोम्खम के्षर 
नक्टसाङ्कन 

सङ्ख्र्ा 0   2 3 3 7 13 

िोप हनुिागेका 
िािीनािीको 
पनुस्थापन (िािी 
नािी को सङ्ख्र्ा) 

सङ्ख्र्ा 0 2 3 5 5 7 13 

प्रलतफि २.४ 

वातावरण तथा 
जिवार् ुपररवतयन 
सबिन्िी ज्ञान तथा 
चेतना अलभवृवि 
हनुेछ 

स्थानीर् वातावरणमैरी 
नीलत 

सङ्ख्र्ा 0 1     1 8 13 

वातावरण तथा 
जिवार् ुसबिन्िी 
सचेतना कार्यक्रम 

सङ्ख्र्ा 0 1 1 1 3 7 13 

प्रलतफि २.४ 

वातावरण तथा 
जिवार् ु
पररवतयनिाट 
भौलतक, आलथयक 
तथा समाम्जक 
संरचनाहरूमा 
पनयसक्टन ेप्रभाव न्रू्न 
हनुेछ । 

िवुाँमिु घरिरुी प्रलतशत 10 20 30 40 40 7 13 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

िगानी                           

३. फोहरमैिा व्र्वस्थापन 

असर ३ 

गाउँपालिकामा 
भरपदो र गणुस्तरीर् 
सरसफाइ सेवा 
ववस्तार भएको  
हनुेछ । 

फोहोरमैिा लिसजयन 
केन्द्र 

सङ्ख्र्ा 1       0 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सबवम्न्ित 
शाखाको 
प्रलतवेदन 

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

 फोहोरमैिा र 
वातावरण प्रलत  

जनचेतना 
वृवर्द् 

भएको हनु,े 

फोहोरमैिा 
व्र्वस्थापनमा 
गाउँपालिकािे 
थप िगानी 
गरेको हनु े 

7 15 

प्रलतफि ३.१ 

ठदगो सरसफाइ 
व्र्वस्थापनको 
के्षरमा सिुार हनुेछ 

फोहोरमैिा लिसजयन 
नीलत 

सङ्ख्र्ा 1       0 

गाउँपालिका, 
सबिम्न्ित 
वडाकार्यिर् 

8 15 

प्रलतफि ३.२ 

संक्रामक रोगको 
फैिावटमा कमी 
आउनेछ 

संक्रामक रोगिाट 
लिरामी हनु े
जनसङ्ख्र्ा 

प्रलतशत 1.5 1.5 1 0 0 7 15 

गाउँटोि 
सरसफाइकोिालग 
उपभोिा सलमलत 

सङ्ख्र्ा 0 5 5 5 5 7 15 

प्रलतफि ३.३ 

पार्क पने 
सावयजलनक ठाउँमा 
फोहर राख्न ेिाम्ल्टन 
र रमको व्र्वस्था 
गरी समदुार्िाई 

फोहरमिु िनाउन 
सवकनेछ 

 डस्टलिन व्र्वस्थापन 
भएका घरिरुी प्रलतशत 0 10 15 20 20 7 15 

फोहरिाट जैववक मि 
उत्पादन गने पररवार प्रलतशत 70 80 90 90 90 7 15 

प्रलतफि ३.४ 

प्राववलिकहरूको 
आिारभतू तथा 
पनुतायजकी तालिम 
माफय त सरसफाइको 
के्षरमा दक्ष 

फोहोरमैिा 
व्र्वस्थापनकािालग 
दक्ष जनशम्ि 

सङ्ख्र्ा 0 2 3 5 5 2 15 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

जनशम्िको व्र्वस्था 
गनय सवकनेछ 

प्रलतफि ३.५ 

आिारभतू 

सरसफाइमा सिुार 
गरी समदुार्िाई 
प्रदूर्णमिु िनाउन 
सवकनेछ 

पणुय सरसफाइर्िु 
वडा सङ्ख्र्ा 0 3 5 5 5 7 15 

िगानी                     

४. ववपद् व्र्वस्थापन 

असर ४ 

ववपदिाट हनुे 
मानवीर्, आलथयक, 

सामाम्जक, 

सासं्कृलतक र 
पर्ायवरणीर् क्षलतमा 
कमी आएको हनुेछ  

ववपद्जन्र् घटनािाट 
ववगत ३ वर्यको 
औसत मानवीर् क्षलत 
सङ्ख्र्ा 

सङ्ख्र्ा 4 0 0 0 0 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

सबवम्न्ित 
शाखाको 
प्रलतवेदन 

गाउँपालिका, 
सबिम्न्ित 
वडाकार्यिर् 

ववपद् 

सबिन्िमा  
गाउँपालिका 

तथा  
समदुार्  

सबिेदनशीि  

भएको हनु े

7 15 

प्रलतफि ४.१ 

ववपद् जोम्खमको 
पूवायनमुान सूचना र 
उर्द्ारका िालग 
प्रभावकारी सूचना 
प्रणािीको 
व्र्वस्थापन भएको 
हनुेछ 

प्रमखु नदी/खोिामा 
िािी सूचना प्रणािी 
स्थापना 

सङ्ख्र्ा 0     1 1 8 15 

आपतकािीन कार्य 
सञ्चािन केन्द्र 

सङ्ख्र्ा 0   1   1 7 15 

प्रलतफि ४.२ 

मानवीर् कारणिे 
उत्पन्न हनुे प्रकोप 
न्रू्न भएको हनुछे 

ववपदिाट क्षती भएको 
घरिरुी सङ्ख्र्ा 10 0 0 0 0 7 15 

प्रलतफि ४.३ 
ववपद् व्र्वस्थापन 
सबिन्िी कार्य 

ववपद् व्र्वस्थापन 
र्ोजना सङ्ख्र्ा 1     1 1 8 15 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

र्ोजना ववकास 
हनुेछ 

स्थानीर् ववपद जोम्खम 
न्र्नुीकरण तथा 
जिवार् ुअनकुुिन 
कार्यर्ोजना तजुयमा 

सङ्ख्र्ा 0 1     1 8 15 

प्रलतफि ४.४ 

सूचना/त्र्ाङ्क 

सङ्किन सही र 
सरि रूपमा प्राप्त 
हनुे संर्न्र ववकास 
हनुेछ 

ववपद् व्र्वस्थापनमा 
वक्रर्ाशीि संघ-
संस्थाहरू 

सङ्ख्र्ा 1 1 1 1 3 7 15 

ववपद् व्र्वस्थापन 
स्थानीर् कोर् 

(िाखमा) 
रू. 171 171 171 171 171 7 15 

प्रलतफि ४.५ 

सरोकारवािा र 
स्थानीर् 
जनसमदुार्हरूको 
क्षमता अलभवृवर्द् 
हनुेछ 

सामान्र् खोज 
उद्दारमा तालिमप्राप्त 
जनशम्ि 

सङ्ख्र्ा 0 5 10 12 12 2 15 

तालिम प्राप्त स्वर्म ्
सेवक 

सङ्ख्र्ा 0 10 20 30 30 2 15 

प्रमखु नदी कटान 
स्थिमा तटिन्द 

लनमायण 

सङ्ख्र्ा 3 3 5 7 7 
संघ, प्रदेश 
सरकार, 

गाउँपालिका 
3 15 

ववपद् 
व्र्वस्थापनिालग 
खलु्िा के्षर र स्थान 

सङ्ख्र्ा 5 5 7 10 10 
संघ, प्रदेश 
सरकार, 

गाउँपालिका 

7 15 

वस्तीकािालग अर्ोग्र् 
स्थानमा िसोिास 
गरेका घरिरुी 

सङ्ख्र्ा 10 5 5 0 0 7 15 

िगानी                           

संस्थागत ववकास 

१. सेवा प्रवाह तथा सशुासन 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

असर १ 

गाउँपालिकाको 
शासन प्रणािी, 
समावेशी 
कार्यमूिक, 

जनमखुी, 
पररणाममखुी, 
पारदशी र 
उत्तरदार्ी  हनुेछ 

कमयचारीको पदपूलतय प्रलतशत 95 100 100 100 100 

प्रशासन शाखा, 
िेखा शाखा, 
िेखापरीक्षण 
प्रलतवेदन, 

राजस्व शाखा, 
वावर्कय  प्रगती 
प्रलतवेदन, 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि 

गाउँपालिका, 
सबिम्न्ित 
वडाकार्यिर् 

  8 16 

कार्यपालिकाको िैठक सङ्ख्र्ा 22 30 30 30 90   8   

गापाद्वारा म्स्वकृत 
नीलत तथा काननु 

सङ्ख्र्ा 61 65 67 70 70   8 16 

गापा तथा वडा 
कार्ायिर् िगार्त सेवा 
प्रवाही कार्ायिर्मा 
नागररक िडापर 
लनमायण 

सङ्ख्र्ा 6       0   8 16 

औसत वावर्यक िरेुज ु प्रलतशत 2.3 2 1.5 1 1   8 16 

औसत वावर्यक 
पुमँ्जगत खचय प्रलतशत 81*           8 16 

आन्तररक आर् रु िाखमा 70 80 90 100 100   8 16 

प्रलतफि १.१ 

सरकारी तथा 
गैरसरकारी 
लनकार्हरूिाट 
जनताहरूिे सरि र 
सवयसिुभ तररकािे 
सेवा प्राप्त गनय 
सक्टनेछन ्। 

सामाम्जक परीक्षण सङ्ख्र्ा 5 1 1 1 1   8 16 

आवलिक र्ोजना 
तजुयमा  सङ्ख्र्ा 0 1     1   8 16 

मध्र्मकालिन खचय 
संरचना तर्ार गरेका 
वडा 

सङ्ख्र्ा 0 5 5 5 5   8 16 

अनिाइन प्रलतवेदन 
प्रणािी स्थापना 
भएका वडा 

सङ्ख्र्ा 0 5 5 5 5   8 16 

पालिका तथा वाडयको 
सावयजलनक सनुवुाई 

सङ्ख्र्ा 1 1 1 1 1   8 16 

प्रलतफि १.२ 

सरकारी तथा 
गैरसरकारी 
संस्थाहरूिाट 
कार्ायन्वर्न हनुे 

कमयचारी तथा जन 
प्रलतलनलिको 
कार्यप्रगलतको समीक्षा 

सङ्ख्र्ा 0 1 1 1 1   8 16 

अनगुमन सङ्ख्र्ा 150 150 150 150 150   8 16 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

कार्यक्रम र प्रवाह 
हनुे सेवा सवुविामा 
पारदम्शयता कार्म 
भई सवयसािारण 
जनता ससूुम्चत 
हनुेछन ्। 

कार्यक्रमको कार्य 
प्रगलत समीक्षा सङ्ख्र्ा 0 2 2 2 2   8 16 

अन्र् सरकारी तथा 
गैरसरकारी 
संस्थाहरूको 
सावयजलनक सनुवुाइ 

सङ्ख्र्ा 0 1 1 1 1   8 16 

िगानी                           

२. मानव संसािन तथा संस्थागत क्षमता ववकास 

असर २ 

गणुस्तरीर् मानव 
संसािन र सक्षम 
स्थानीर् 
संस्थाहरूका 
माध्र्मिाट को 
आलथयक समाम्जक 
ववकास हनुेछ । 

क्षमता ववकास र्ोजना सङ्ख्र्ा 0 1     1 

प्रशासन शाखा, 
वावर्कय  प्रगती 
प्रलतवेदन, 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि 

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

  8 16 

कमयचारीको कुि 
दरिन्दी सङ्ख्र्ा 39 39 39 39 39   8 16 

स्वीकृत ओएनएम 
प्रलतवेदन 

सङ्ख्र्ा 0 1     1   8 16 

प्रलतफि २.१ 

गाउँपालिकािाट हनु े
गरेका सेवाप्रवाह 
लछटोछररतो भई 
जनतािाई िाभ 
पगु्नेछ । 

सेवाग्राहीको सन्तवुि 
स्तर प्रलतशत 80 85 95 95 95   8 16 

प्रलतफि २.२ 

जनताको आलथयक 
म्स्थलतमा सिुार हनु,े 

दैलनक जीवन 
सञ्चािनमा सहर्ोग 
पगेुर जीवनस्तर 
मालथ उठ्नछे। 

जनप्रलतलनलि तथा 
कमयचारीको क्षमता 
ववकास  

सङ्ख्र्ा 1 1 1 1 1   8 16 

िगानी                           

३. त्र्ाङ्क प्रणािी 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

असर ३ 

गाउँपालिकाका सिै 
वकलसमका 
त्र्ाङ्कहरू लनर्लमत 
रूपमा अद्यावलिक 
गरी सिैकािालग 
पहुँचर्ोग्र् िनाइनेछ  

व्र्वम्स्थत सूचना 
प्रणािी सङ्ख्र्ा 1 1 1 1 1 

सूचना प्रववलि 
शाखा, वावर्कय  

प्रगती 
प्रलतवेदन, 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि 

गाउँपालिका, 
सबिम्न्ित 
वडाकार्यिर् 

  8 16 

इपेमेन्ट सङ्ख्र्ा 0 1 1 1 1   8 16 

प्रलतफि ३.१ 

ववद्यतुीर् त्र्ाङ्क 
प्रणािीको स्थापना 
र सञ्चािन भएको 
हनुेछ । 

वेिसाइट सङ्ख्र्ा 1 1 1 1 1   8 16 

अनिाइन रम्जिेसन सङ्ख्र्ा 0 1 1 1 1   8 16 

सेवा अनसुारको 
कबप्र्टुर ववलिङ 

सङ्ख्र्ा 1 2 4 6 6   8 16 

टोकन प्रणािी सङ्ख्र्ा 0 0 1 1 1   8 16 

प्रलतफि ३.२ 

आर्ोजना अनगुमन 
र मूल्र्ाङ्कनकोिालग 
आवश्र्क सूचना 
उपिधि भएको 
हनुेछ । 

सफ्टवेर्रमा आिाररत 
त्र्ाङ्क प्रणािी सङ्ख्र्ा 6 6 8 10 10   8 16 

प्रलतफि ३.३ 

प्रमाणमा आिाररत 
र्ोजना तजुयमा गनय 
आवश्र्क त्र्ाङ्क 
उपिधि भएका 
हनुेछ । 

प्रोफाइि नवीकरण सङ्ख्र्ा 0 0 1 1 1   8 16 

िगानी                           

िोकतन्र र सशुासन  

१. राविर् एकता 

असर १ 

वववविताको उम्चत 
सबिोिन र सबमान 
गरी सिैिाई समान 
अवसरका साथ 

समान अवसरको 
सलुनम्श्चतता प्रलतशत 30 40 60 80 80 

सामाम्जक 

पररक्षण 
प्रलतवेदन, 

वावर्यक नीलत 

गाउँपालिका, 
सबिम्न्ित 
वडाकार्यिर् 

  10 16 

समावेशी वाडय घोर्णा सङ्ख्र्ा 0 1 2 3 3   10 16 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

ववकाससँग आिर्द् 
गने । 

तथा कार्यक्रम, 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि 

प्रलतफि १.१ 

मिुकुको स्वतन्रता, 
सावयभौमसत्ता एवम ्
भौगोलिक अखण्डता 
र स्वािीनताको रक्षा 
गदै सिै जातजालत, 

िमय, भार्ा, संस्कृलत 
र सबप्रदार्िीच 
पारस्पररक सद्भाव, 

सवहष्णतुा र 
ऐक्टर्िर्द्ता थप 
सदुृि भएको हनुेछ  

सद्भाव र सवहष्णतुा 
प्रवियन अन्तवक्रय र्ा 
कार्यक्रम 

सङ्ख्र्ा 0 1 2 3 3   10 16 

सांस्कृलतक 
िरोहरहरूको संरक्षण 

सङ्ख्र्ा 3 5 7 10 10   10 16 

िगानी                           

२. सरुक्षा 

असर २ 

मा भरपदो शाम्न्त 
सरुक्षा र सवु्र्वस्था 
कार्म भएको  हनु े
। 

स्थानीर्  सरुक्षा 
सबिन्िी  ऐन लनर्म 
लनमायण 

पटक 1 1 1 1 1 

प्रशासन शाखा, 
वावर्यक प्रगती 
प्रलतवेदन, 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि 

गाउँपालिका, 
सबिम्न्ित 
वडाकार्यिर् 

  10 16 

म्जल्िा सरुक्षा 
संर्न्रसँग समन्वर् 

सङ्ख्र्ा 3 4 5 6 6   10 16 

प्रहरी चौकी सङ्ख्र्ा 
थप 

सङ्ख्र्ा 3 4 4 5 5   10 16 

प्रलतफि २.२ 

पालिकािासी 
नागररकहरूिे 
शाम्न्त र सरुक्षाको 
अनभुलूत स्पि रूपमा 
गनेछन ्। 

नगरप्रहरी सङ्ख्र्ा 3 6 9 12 12   10 16 

प्रलतफि २.२ 
सरुक्षा लनकार्को 
क्षमता अलभवृवर्द् 

दण्डवहनतासबिन्िी 
सचेतना कार्यक्रम 

सङ्ख्र्ा 2 3 3 3 3   10 16 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

तथा संगठन 
सदुृिीकरण भई 
जनतामा काननु 
कार्ायन्वर्नको 
प्रभावकाररता, 
दण्डहीनताको 
अन्त्र्, अपरालिक 
घटनाहरूको 
न्रू्नीकरण तथा 
सामाम्जक शाम्न्त 
कार्म भएको हनुेछ  

अपराि न्र्नुीकरण 

गोिी-कार्यशािा सङ्ख्र्ा 2 1 1 1 3   10 16 

िगानी                           

३. मानव अलिकार 

असर ३ 

संवविानिे तोकेका 
सामाम्जक, आलथयक, 

सासं्कृलतक र 
राजनैलतक 
अलिकारहरूको 
प्रत्र्ाभलूत गराइनेछ  

दताय भएका िैविक 
वहंसा िगार्तका 
अपरािका घटना र 
अनसुन्िानको अनपुात 

अनपुात 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 

प्रशासन शाखा, 
वावर्यक प्रगलत 
प्रलतवेदन, 

गाउँपालिका 
प्रोफाइि, 

न्र्ावर्क 
प्रलतवेदन 

गाउँपालिका, 
सबिम्न्ित 
वडाकार्यिर् 

  6 16 

हराएका 
िाििालिकामा फेिा 
पानय नलसकएकाको 
अनपुात (Untraced 

Rate) 

प्रलतशत 0 0 0 0 0   6 16 

प्रलतफि ३.१ 

मानव अलिकार तथा 
सामाम्जक न्र्ार् 
सबिन्िमा लनमायण 
भएका काननुको 
पूणय पािना भएको 
हनुेछ । 

मेिलमिाप सलमलतिाट 
लछनोफानो भएका 
घटना 

प्रलतशत 46 60 80 90 90   6 16 

न्र्ार्सबपादनको 
अलभिेख 

सङ्ख्र्ा 1 1 1 1 1   6 16 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

प्रलतफि ३.२ 

मानव अलिकारको 
व्र्वहाररक र 
संस्थागत रूपमा 
उपभोग गनय सक्टन े
अवस्था सलुनम्श्चत 
भएको हनुछे । 

मानव अलिकार 
काननुी साक्षरता 
कार्यक्रम 

सङ्ख्र्ा 0 1 2 3 3   6 16 

प्रलतफि ३.३ 

मानव अलिकार 
सबिन्िी नीलत तथा 
कार्यर्ोजना तजुयमा 

सङ्ख्र्ा 0 1 1 1 1   6 16 

िगानी                           

४. संघीर् शासन प्रणािी 

असर ४ 

सिै नागररकको 
समान पहुँच र 
अवसर सवहत 
घरदैिोमै प्रभावकारी 
सेवा प्रवाहको 
सलुनम्श्चतता गररनेछ  

पालिकाको एकि 
के्षरालिकार 
कार्यन्वर्न 

सङ्ख्र्ा 22 22 22 22 22 

वावर्यक प्रगलत 
प्रलतवेदन, 

कार्यपालिकाको 
िैठकका 
लनणयर् 

पमु्स्तकाहरु 

गाउँपालिका, 
सबिम्न्ित वडा 
कार्ायिर् 

  8 17 

पालिकाको साझा 
के्षरालिकार 
कार्ायन्वर्न 

सङ्ख्र्ा 10 12 14 15 15   8 17 

प्रलतफि ४.१ 

आवश्र्क काननु, 

नीलत, संस्थागत 
संरचना लनमायण 
भएको हनुछे । 
जनतािे सरि, सहज 
र छररतो सेवा प्राप्त 
गरेका हनुेछन ्।  

अन्तर सरकार 
समन्वर् सबिम्न्ि 
नीलतगत कानून 
लनमायण 

सङ्ख्र्ा 1 1 1 1 1   8 17 

अन्तर सरकार 
समन्वर्का सबिम्न्ि 

नीलतगत लनणयर् 

सङ्ख्र्ा 2 3 4 5 5   8 17 

प्रलतफि ४.२ 

जनप्रलतलनलि, 

पदालिकारी तथा 
कमयचारीको क्षमता 
अलभवृवर्द् भएको 
हनुेछ । 

अनभुव आदान-प्रदान 
भ्रमण 

सङ्ख्र्ा 1 2 3 5 5   8 17 

क्षमता अलभवृवर्द् 
सबिम्न्ि तालिम 

सङ्ख्र्ा 3 3 4 5 5   8 17 

िगानी                           

५. स्थानीर् तहको सन्तलुित ववकास 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

असर ५ 

सन्तलुित ववकासका 
माध्र्मिाट 
जनताको जीवन 
स्तरमा सिुार 
भएको हनुछे । 

आलथयक ववकासमा 
ववलनर्ोलनत खचयको 
अंश 

प्रलतशत         9.22 

वावर्यक लनलत 
तथा कार्यक्रम, 

िेखा परीक्षण 
प्रलतवेदन 

गाउँपालिका, 
सबिम्न्ित वडा 
कार्ायिर् 

  9 10 

सामाम्जक ववकासमा 
ववलनर्ोलनत खचयको 
अंश 

प्रलतशत         10.32   9 10 

पूवायिार ववकासमा 
ववलनर्ोलनत खचयको 
अंश 

प्रलतशत         67.48   9 10 

अन्तरसबिम्न्ित  

ववकासमा ववलनर्ोलनत 
खचयको अंश 

प्रलतशत         11.98   9 10 

सेवा प्रवाह तथा 
ससुाशन ववकासमा 
ववलनर्ोलनत खचयको 
अंश 

प्रलतशत         1.00   9 10 

प्रलतफि ५.१ 

वपछालडएका वगय 
तथा के्षर िम्क्षत 
कार्यक्रमहरूको 
प्रभावकाररतामा 
अलभवृवर्द् भई ववपन्न, 

वपछलडएको के्षर र 
सीमान्तकृत वगय 
तथा समदुार् थप 
िाभाम्न्वत भएका 
हनुेछ । 

वपछलडएका तथा 
िम्क्षत वगयका िालग  

कार्यक्रम 

सङ्ख्र्ा 10 12 15 17 17   9 10 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

प्रलतफि ५.२ 

प्रभावकारी सेवा 
प्रवाहद्वारा सीप 
ववकास र 
आर्आजयनका 
अवसरिाई ववस्तार 
गदै गररिी 
न्रू्नीकरणमा टेवा 
पगेुको हनुछे । 

दगुयम के्षर िम्क्षत 
कार्यक्रम 

सङ्ख्र्ा 0 3 5 7 7   9 10 

िगानी                           

६. शासकीर् सिुार 

असर ६ 

प्रववलिमैरी, 
जनउत्तरदार्ी, 
प्रभावकारी सेवा 
प्रवाह माफय त ्
सशुासनको 
प्रत्र्ाभलूत हनुछे । 

उजरुी पेवटका 
व्र्वस्था भएका 
सावयजलनक 
कार्ायिर्हरू 

सङ्ख्र्ा 17 17 17 17 17 

वावर्यक प्रगलत 
प्रलतवेदन, 

सामाम्जक 
परीक्षण 
प्रलतवेदन 

गाउँपालिका, 
सबिम्न्ित वडा 
कार्ायिर् 

  8 16 

वावर्यक रुपमा 
सावयजलनक गरेको 
प्रलतवेदन 

सङ्ख्र्ा 3 3 4 5 5   8 16 

प्रलतफि ६.१ 

का काम कारिाही 
स्वच्छ, लनष्पक्ष, 

पारदशी, 
भ्रिाचारमिु, 

जनउत्तरदार्ी, 
सहभालगतामूिक, 

नागररकमैरी तथा 
प्रववलिमैरी भएको 
हनुेछ ।  

जन अलभमत सङ्किन पटक 0 1 2 3 3   8 16 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

प्रलतफि ६.२ 

नागररकको गनुासो 
प्रत्र्क्ष रूपमा 
सनुवुाइ हनुे 
व्र्वस्थािाट 
जनववश्वास अलभवृवर्द् 
भई सावयजलनक 
जवाफदेवहतामा 
सिुार भएको हनुेछ  

गनुासो सनु्र े
अलिकारी व्र्वस्था 
भएका कार्ायिर् 

सङ्ख्र्ा 1 9 9 9 9   8 16 

िगानी                       

७. प्रशासकीर् सशुासन 

असर ७ 

सावयजलनक 

प्रशासनिाई 
जनताप्रलत 
उत्तरदार्ी, 
ववकासमैरी, 
ववद्यतुीर्-सशुासन 
र्िु र सेवामूिक 
िनाइनछे । 

अनिाइन सेवामा 
आवर्द् सवुविा सङ्ख्र्ा 0 4 7 10 10 

सूचना प्रववलि 
शाखा, प्रशासन 
शाखा, वावर्यक 

प्रगलत 
प्रलतवेदन  

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

  8 16 

सफ्टवेर्रमा आिाररत 
सेवा सङ्ख्र्ा 5 6 8 10 10   8 16 

एकैठदनमा सबपन्न 
गररन ेसावयजलनक सेवा सङ्ख्र्ा 15 17 18 20 20   8 16 

प्रलतफि ७.१ 

सूचना प्रववलिको 
प्रर्ोग र ववस्तारिाट 
स्वचालित 
कार्यप्रणािीको 
ववस्तार भएको 
हनुेछ । 

ई-हाजीरीको व्र्वस्था 
भएका कार्ायिर् 

सङ्ख्र्ा 1 25 35 50 50   8 16 

पर्ायप्त ववद्यतुीर् तथा 
अन्र् उपकरण भएका 
वडा कार्ायिर्हरू 

सङ्ख्र्ा 9 9 9 9 9   8 16 

प्रलतफि ७.२ 
गणुस्तरीर् सेवाप्रवाह 
भएको हनुछे । 

आवश्र्कता अनसुार 
सवारी सािनको 
व्र्वस्था भएका वडा 
कार्ायिर्को सङ्ख्र्ा 

सङ्ख्र्ा 9 7 9 9     8 16 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

आफ्न ैभवनमा 
कार्ायिर् सञ्चािन 

भएका वडाहरू 

सङ्ख्र्ा 6 5 9 9 9   8 16 

प्रलतफि ७.३ 

उत्प्ररेरत र उच्च 
मनोििर्िु 
कमयचारीिाट 
प्रभावकारी सेवा 
प्रवाह भएको हनुेछ 
। 

आवश्र्क 
कानूनहरूको लनमायण 

सङ्ख्र्ा 26 30 35 42 42   8 16 

कार्यदक्षताका 
आिारमा 
कमयचारीहरूिाई 
परुस्कार र दण्ड  

सङ्ख्र्ा 0 3 6 9 9   8 16 

कमयचारीको 
कार्यवववरण तजुयमा सङ्ख्र्ा 0 1 1 1 1   8 16 

िगानी                           

८. ववत्तीर् सशुासन 

असर ८ 

सावयजलनक आर् र 
व्र्र्िाई व्र्वम्स्थत, 

पारदशी र 
अनमुानर्ोग्र् िनाई 
समग्र ववकास 
प्रवक्रर्ा प्रभावकारी 
हनुेछ । 

लनिायररत समर्ावलि मै 
िजेट  

आएको/नआएको आएको आएको आएको 

िेखा शाखा, 
राजस्व शाखा, 
वावर्यक लनलत 
तथा कार्यक्रम, 

िेखा परीक्षण 
प्रलतवेदन 

गाउँकार्यपालिका 
कार्ायिर् 

  8 16 

वावर्कय  र्ा ेजना तथा 
कार्यक्रम वववरण 
िेवसाइटमा 

राम्खएको/ 

नराम्खएको राम्खएको राम्खएको राम्खएको   8 16 

आर्-व्र्र्को 
अद्यावठदक वववरण 

िेवसाइटमा 

राम्खएको/ 

नराम्खएको राम्खएको राम्खएको राम्खएको   8 16 

प्रलतफि ८.१ 

वावर्यक खररद र्ोजना 
समर्मै तर्ार भई 
खररद कार्य भएको 
हनुेछ । 

वावर्कय  खररद र्ोजना  सङ्ख्र्ा 1 1 1 1 1   8 16 

प्रलतफि ८.२ 
आन्तररक 
िेखापरीक्षण प्रलतवेदन 

सङ्ख्र्ा 1 1 1 1 1   8 16 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

राजस्व पररचािन 
प्रभावकारी रूपमा 
भएको हनुछे । 

आन्तररक लनर्न्रण 
प्रणािीको व्र्वस्था सङ्ख्र्ा 1 1 1 1 1   8 16 

समर्मा फर्छ्यौट 
भएका  वावर्कय   र्ोजना प्रलतशत 90 100 100 100 100   8 16 

िगानी                           

९. भ्रिाचार लनवारण 

असर ९ 

भ्रिाचार ववरुर्द् शून्र् 
सहनशीिताको नीलत 
अम््तर्ार गरी 
सशुासन कार्म 
हनुेछ । 

भ्रिाचार सबिम्न्ि 
पालिकामा दताय 
भएका उजरुी 

सङ्ख्र्ा 0 0 0 0 0 

उजरुी गनुासो 
प्रलतवेदन, 

वावर्यक प्रगलत 
प्रलतवेदन  

गाउँपालिका, 
सबिम्न्ित वडा 
कार्ायिर् 

जन 

प्रलतलनलिहरु  

जन उत्तरदार्ी  
हनुे 

परबपराको  
ववकास भएको  

हनुे 

8 16 

लनर्लमत अनगुमन 
भएका कार्यक्रम 

प्रलतशत 95 100 100 100 100 8 16 

प्रलतफि ९.१ 

भ्रिाचार ववरुर्द्मा 
लनर्ोम्जत रूपमा 
अलभर्ान सञ्चािन 
भई भ्रिाचार 
लनर्न्रण हनुेछ । 

भ्रिाचार 
लनर्न्रणकाािालग 
स्थानीर् नीलत तथा 
ऐन 

सङ्ख्र्ा 0 1 1 1 1 8 16 

प्रलतफि ९.२ 

भ्रिाचार ववरुर्द्को 
शून्र् 
सहनशीिताको 
नीलतिाई िि 
लमिेको हनुछे । 

इ ववलडंग माफय त 
खररद भएका 
कार्यक्रम 

सङ्ख्र्ा 13 15 20 25 25 8 16 

सावयजलनक खररद ऐन 
कार्यन्वर्न अवस्था  भएको /नभएको भएको भएको भएको 8 16 

प्रलतफि ९.३ 

सिै संघ 
संस्थाहरूसँग 
सहकार्य िृवर्द् भई 
सूचना आदान प्रदान 
र आवश्र्क 
समन्वर्मा 

भिाचार लनर्मन 
सचेतना  सङ्ख्र्ा 1 2 4 6 6 8 16 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

प्रभावकाररता 
आएको हनुेछ । 

िगानी                     

र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्वर्न र अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

१०. र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्वर्न 

असर १० 

पररणाममखुी र्ोजना 
कार्यन्वर्निाट िाई 
समरृ्द् िनाइनछे । 

आवलिक र्ोजना 
अनसुार वावर्यक 
र्ोजना तर्ार  

भएको/नभएको  नभएको भएको भएको 

वावर्यक लनलत 
तथा कार्यक्रम, 

वावर्यक प्रगलत 
प्रलतवेदन, 

र्ोजना 
अनगुमन तथा 
मलु्र्ांकन 

प्रलतवेदन 

  

गाउँपालिका, 
र्ोजना शाखा, 
प्राववलिक 
शाखा, 

सबिम्न्ित वडा 
कार्ायिर्  

  9 17 

मध्र्मकािीन खचय 
संरचना कार्यन्वर्न  

भएको/नभएको  नभएको भएको भएको   9 17 

समर्मा सबपन्न 

आर्ोजना/कार्यक्रमको 
अनपुात 

प्रलतशत 75 80 85 90 90   9 17 

प्रलतफि १०.१ 

र्ोजना तजुयमा 
प्रणािीको संस्थागत 
ववकास र नीलतगत 
व्र्वस्था िाग ुहनुेछ 
। 

र्ोजनाको चरणहरूमा 
िम्क्षत वगयको 
सहभालगता 

भएको/नभएको  भएको भएको भएको   9 17 

र्ोजना तजुयमाका 
चरणहरूमा मवहिा 
सहभालगता 

भएको/नभएको  भएको भएको भएको   9 17 

आर्ोजना िैङ्क   लनमायण भएको/नभएको  नभएको भएको भएको   9 17 

प्रलतफि १०.२ 

हरेक 

आर्ोजनाकोिालग 
अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन सूचकहरू 
िनेका हनुछेन ्। 

कूि आर्ोजना मध्रे् 
उपभोिा सलमलतिाट 
कार्ायन्वर्न भएका 
आर्ोजनाको अनपुात 

प्रलतशत 40 45 50 55 55   9 17 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

  
र्ोजना सूचक िनाई 
िाग ुभएका कार्यक्रम 

सङ्ख्र्ा 0 5 15 20 20   9 17 

प्रलतफि १०.३ 

सूचकहरूको 
आिारमा 
आर्ोजनाहरूको 
कार्ायन्वर्न गररएको 
हनुेछ । 

सूचकका आिारमा 
कार्ायन्वर्न भएका 
र्ोजना 

सङ्ख्र्ा 0 10 15 20 20   9 17 

िगानी                           

११. आर्ोजना िैङ्क 

असर ११ 

आर्ोजनाहरूका 
लनिायररत िक्ष्र्हरू 
तोवकएको गणुस्तर, 
िागत र समर्ावलि 
लभर सबपन्न गरी 
िगानीको उच्चतम 
प्रलतफि प्राप्त भएको 
हनुेछ । 

आर्ोजना िैङ्क तजुयमा सङ्ख्र्ा 0 1 1 1 1 

र्ोजना शाखा 
प्रलतवेदन, 

वावर्यक र्ोजना 
प्रलतवेदन , 
प्राववलिक 
शाखा 
प्रलतवेदन  

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

  9 17 

प्रलतफि ११.१ 

िजेट ववलनर्ोजन 
पारदशी, 
समतामूिक र 
वैज्ञालनक भएको 
हनुेछ ।  

आर्ोजना िैङ्कमा 
सबिग्न गररएका 
कार्यक्रम 

सङ्ख्र्ा 0 100 200 300 300   9 17 

आवलिक र्ोजनाका 
आिारमा िजटे 

ववलनर्ोजन 

प्रलतशत 0 90 90 90 90   9 17 

प्रलतफि ११.२ 

ववकासका 
आर्ोजनाहरू 
आर्ोजना िैङ्कमा 
आवर्द् गरी सञ्चािन 
भएको हनुछे ।  

ववकासका 
आर्ोजनाहरू 
आर्ोजना िैङ्कमा 
आवर्द् 

गररएको 
/नगररएको  नगररएको गररएको गररएको   9 17 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

प्रलतफि ११.३ 

आर्ोजनाहरूको 
प्राथलमकीकरण र 
छनौट अध्र्र्न 
अनसुन्िान र 
मापदण्डको 
आिारमा भएका 
हनुेछ । 

प्राथलमकीकरण 
गररएका कार्यक्रम 

सङ्ख्र्ा 0 100 200 250 250   9 17 

छनौटमा परेका गाउँ 
गौरिका आर्ोजना  सङ्ख्र्ा 7 9 10 12 12   9 17 

िगानी                       

१२. कार्ायन्वर्न गनय अन्तरसरकार समन्वर् 

असर १२ 

सहकाररता, 
सहअम्स्तत्व र 
समन्वर्को 
आिारमा समवृर्द् 
हालसि हनु े। 

अन्तर सरकार 
समन्वर्मा सञ्चालित 
कार्यक्रम 

सङ्ख्र्ा 10 12 15 20 20 

वावर्यक नीलत 
तथा कार्यक्रम,  

कार्यपालिका 
िैठक लनणयर् 
पमु्स्तका  

प्रदेश सरकार, 
गाउँपालिका 

  

9 17 

तीन ैतहको 
सरकारको समन्वर्मा 
सञ्चालित आर्ोजना  

सङ्ख्र्ा 7 9 11 13 13 9 17 

प्रलतफि १२.१ 

संघीर् तथा प्रदेश 
सरकारवाट 
राजस्वको िाँडफाँड, 

समपूरक, सशतय र 
ववशेर् अनदुान 
आवश्र्कता अनसुार 
समर्मै प्राप्त हनुेछ 
।  

आवश्र्क िजटे 
समर्मा प्राप्त 

भएको/नभएको नभएको भएको भएको 9 17 

प्रलतफि १२.२ 

ठुिा रणनीलतक 
आर्ोजनाहरूको 
ववस्ततृ अध्र्र्न गने 
र 
कार्ायन्वर्नकोिालग 

तर्ार भएका ठूिा 
आर्ोजनाहरूको 
ववस्ततृ पररर्ोजना 
प्रलतवेदन  

सङ्ख्र्ा 7 5 7 10 10 9 17 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

आवश्र्क स्रोतको 
व्र्वस्था हनुछे । 

िगानी                           

१३. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

असर १३ 

नलतजामूखी अनगुमन 
तथा मूल्र्ाङ्कन 
प्रणिीिाई ववकास 
लनमायण तथा 
व्र्वस्थापनमा 
संस्थागत एवम ्

स्थावपत गररनेछ । 

पालिकाको अनगुमन 
सलमलतिाट अनगुमन 
भएका पररर्ोजना 
(वावर्यक) 

प्रलतशत 70 85 100 100 100 

र्ोजना 
अनगुमन तथा 
मलु्र्ांकन 
प्रलतवेदन, 

प्राववलिक 
मलु्र्ांकन 
प्रलतवेदन  

गाउँपालिका, 
सबिम्न्ित वडा 
कार्ायिर् 

अनगुमन र 
मूल्र्ाङ्कन 

प्रभावकारी  
भएको हनु े

8 16 

आर्ोजनाहरूको प्रभाव 
मूल्र्ाङ्कन 

सङ्ख्र्ा 0 2 4 6 6 8 16 

प्रलतफि १३.१ 

आर्ोजना अनगुमन 
र मूल्र्ाङ्कनकोिालग 
छुट्टाछुटै लनदेम्शका 
िनेको हनुेछ । 

अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन लनदेम्शका 
तर्ारी 

भएको/नभएको नभएको भएको भएको 8 16 

प्रलतफि १३.२ 

हरेको 
आर्ोजनाकोिालग 
अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कनका 
सूचकहरू िनेका 
हनुेछन ्। 

अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कनका सूचक 
तर्ार भएका 
आर्ोजना 

सङ्ख्र्ा 0 10 15 20 20 8 16 

सबभाव्र्ता अध्र्र्न 
भएका पररर्ोजना सङ्ख्र्ा 5 7 8 9 9 8 16 

प्रलतफि १३.३ 

सूचकहरूको 
आिारमा 
आर्ोजनाहरूको 
मूल्र्ाङ्कन गररएको 
हनुेछ । 

अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन लनदेम्शकामा 
सूचकको सूची  

भएको/नभएको नभएको भएको भएको 8 16 
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नलतजा स्तर नलतजा सूचक इकाई आधार वर्ष 
उपलब्धध योजना 

अवधधको 
जम्मा 
उपलब्धध 

पषु्ट्याइँको  
स्रोत 

म्जबमेवार 
लनकार् 

जोम्खम  

अनमुान 

दीराि  

संकेत 

दीववि  

संकेत पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष तेस्रो वर्ष 

प्रलतफि १३.४ 

ववकासकोिालग 

छुट्याइएको 
िजेटको लनम्श्चत 
प्रलतशत अनगुमन 
तथा 
मूल्र्ाङ्कनकोिालग 
छुट्याइएको हनुेछ  

अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कनकोिालग 
भएको िजेट व्र्वस्था  

प्रलतशत 0.5 2 3 3 3 8 16 

प्रलतफि 

अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कनिाट 
लनस्केका 
पररणामहरू र 
लसफाररसहरूिाई 
र्ोजना तजुयमामा 
समावेश गररएको 
हनुेछ । 

अनगुमनिाट आएको 
सझुाव र्ोजनामा 
समावेश  

सङ्ख्र्ा 0 10 12 15 15 8 16 

िगानी                           
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**दीघयकािीन राविर् िक्ष्र् र ठदगो ववकास िक्ष्र्हरूको संकेत नं. र्स प्रकार रहेको छ । 

दीराि संकेत भनेको दीघयकािीन राविर् िक्ष्र्का संकेत नं हरू हनु ्।र्ोजना तजुयमा गदाय केन्द्रीर् र्ोजनासँग तादबर्ता लमिाउने 
अलभप्रार्िे र्स्ता संकेतहरूको व्र्वस्था गरी सामञ्जस्र्ता कार्म गने गररन्छ । दीराि संकेत देहार् िमोम्जम रहेका छन:् 

 

समवृर्द्का दीघायकालिन राविर् िक्ष्र् 

संकेत नं १ – उच्च र समतामूिक राविर् आर् 

संकेत नं २ – मानव पुजँी लनमायण तथा सबभावनाको पणूय उपर्ोग 

संकेत नं ३ – सवयसिुभ आिलुनक पूवायिार एवम ्सघन अन्तर आवर्द्ता  

संकेत नं ४ – उच्च र दीगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व 

 

सखुका दीघयकािीन राविर् िक्ष्र्  

संकेत नं ५ – पररष्कृत तथा मर्ायठदत जीवन 

संकेत नं ६ – सरुम्क्षत सभ्र् र न्र्ार्पूणय समाज 

संकेत नं ७ – स्वस्थ र सन्तलुित पर्ायवरण 

संकेत नं ८ – सशुासन 

संकेत नं ९ – सवि अथयतन्र 

संकेत नं १० – राविर् एकता  ,सरुक्षा र सबमान  ठदववि संकेत भनकेो ठदगो ववकास िक्ष्र्को संकेत हो । ठदगो ववकास 
िक्ष्र्हरूिाई स्थानीर्करण गने अलभप्रार्िे र्स्ता संकेतहरूको व्र्वस्था र्ोजनामा समावेश गदाय उपर्िु हनुे गदयछ । दीववि 
संकेत देहार् िमोम्जम रहेका छन: 

 

संकेत नं १ – हरेक क्षेरमा रहेका सवै स्वरुपका ववर्म गररिीको अन्त्र् गने ।  

संकेत नं २ – भोकमरीको अन्त्र् गने  ,खाद्य सरुक्षा तथा उन्नत पोर्ण प्रालप्त र ठदगो कृवर्को प्रवर्द्यन गने ।   

संकेत नं ३ – सिै उमेर समूहका व्र्म्िकािालग स्वस्थ जीवनको सलुनशम््चतता गदै समरृ्द् जीवनस्तर प्रवर्द्यन गने ।  

संकेत नं ४ – सवैका  िालग समावेशी तथा समतामूिक गणुस्तरीर् म्शक्षा सलुनम्श्चत गदै जीवनपर्यन्त लसकाइका अवसरहरू 
प्रवर्द्यन गने ।  

संकेत नं ५ – िैविक समानता हालसि गने सिै मवहिा  ,वकशोरी र ि  ाििालिकाहरूको सशम्िकरण गने ।  

संकेत नं ६ – सवैका िालग खानपेानी र सरसफाइको उपिधिता तथा र्सको ठदगो व्र्वस्थापन सलुनम्श्चत गने ।  

संकेत नं ७ – खचयिे िान्न सवकने  ,भरपदो ,ठदगो र आिलुनक अजायमा सिैको पहुँच सलुनम्श्चत गने ।   

संकेत नं ८ – म्स्थर  ,समावेशी र द म् गो आलथयक वृवर्द् र सवैका िालग पूणय तथा उत्पादनशीि रोजगारी र मर्ायठदत श्रम प्रवर्द्यन 
गने ।  

संकेत नं ९ – उत्थानशीि पूवायिारको लनमायण  ,समावेशी र ठदगो औद्योगीवककरणको प्रवर्द्यन र नव प्रवतयनिाई प्रपत्साहन गने  
।  

संकेत नं १० – मिुकुलभर र अन्र् मिुकहरूिीचको असमनता अन्त्र् गने ।  

संकेत नं ११ – शहर तथा मानव वस्तीहरूिाई समावेम्श  ,सरुम्क्षत ,उत्थानशीि र ठदगो वनाउन े।   

संकेत नं १२ – ठदगो उपभोग र उत्पादनका िाँचा सलुनम्श्चत गने । 

संकेत नं १३ – जिवार् ुपररवतयन र त्र्सका प्रभावहरूसँग जधु्न तत्काि कार्य अगालड ििाउने ।  

संकेत नं १४ – िमु्बिनी प्रदेशको िालग सान्दभीक नभएको ।  

संकेत नं १५ – पृ् वीको भपूररिी स्तरीर् पाररम्स्थलतकीर् प्रणािीहरूको ठदगो उपर्ोग  ,रक्षा र पनुस्थायपन गनय ,वन को ठदगो 
रुपमा व्र्वस्थापन गने, मरुभलूमकरणववरुर्द् िड्न र भकू्षर् रोक्टनकुा साथै र्सिाई उल्टाउने र जैववक वववविताको ह्रासिाई रोक्टन े
।  

संकेत नं १६ – ठदगो ववकासका िाग शाम्न्तपूणय र समावेशी समाजहरूको प्रवर्द्यन गने  ,सवैको िालग न्र्ार्मा पहुँ च सलुनम्श्चत 
गने र प्रभावकारी, जवाफदेही तथा समावेशी संस्थाहरूको लनमायण गने ।  

संकेत नं १७ – ठदगो ववकासको िालग कार्ायन्वर्नको माध्र्म सदुृि गने र ववश्वव्र्ापी साझेदारिाई पनुःजीवन्त तलु्र्ाउने । 
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१२.२ ववस्ततृ कार्यक्रम तथा िजेट वववरण 

क्र
 .स .
 

कार्यक्रमहरू इकाइ 
आिार  
वर्य 

िक्ष्र् र्ोजना अवलिको जबमा 

पवहिो आ  .व .  िजेट दोस्रो आ .व .  िजेट तेस्रो आ  .व .  िजेट िक्ष्र् 
िजेट  

(रू  .हजारमा(  

आलथयक ववकास 109501 

कृवर् 41801 

1 वैज्ञालनक कृवर् ववकास गरुुर्ोजना लनमायण सङ्ख्र्ा 0   1 2000   1 2000 

2 व्र्वसावर्क खेती गने वकसानको वगीकरण गरी वकसान काडय िाग ुगने सङ्ख्र्ा 0 100 300 300 300 300 300 700 900 

3 जलमन िाँझो राख्न ेपररपाटीिाई लनरुत्सावहत गने एकमिु 0  200  200  200 0 600 

4 कृवर् वन प्रवर्द्यन कार्यक्रम )जडीवटुी(  एकमिु   500  500  500 0 1500 

5 जैववक खेती ववकास एकमिु   300  300  300 0 900 

6 वािी वववविीकरण एकमिु   500  500  500 0 1500 

7 कृर्क क्षमता ववकास तालिम एकमिु   500  500  500 0 1500 

8 एक वडा एक कृवर् प्राववलिक सङ्ख्र्ा 2 1 300 1 300 1 300 3 900 

9 माटो परीक्षण एकमषु्ठ   500  300  200 0 1000 

10 फिफुि खेती पकेट क्षेर प्रवर्द्यन कार्यक्रम )वडा नं .१ २ र ३(  एकमषु्ठ   1000  1000  1000 0 3000 

11 कृवर् एबििेुन्स सङ्ख्र्ा १     1 2500 1 2500 

12 तरकारी खेती प्रवर्द्यन कार्यक्रम एकमषु्ठ   1000  1000  1000 0 3000 

13 एग्रोभेट स्थापना तथा सञ्चािन सङ्ख्र्ा २ 1  1  1  3 0 

14 आकम्स्मक िािी संरक्षण कार्यक्रम एकमषु्ठ   500  500  500 0 1500 

15 तरकारी सङ्किन केन्द्र लनमायण एवम ्हाट िजार व्र्वस्थापन )जस्परु(  सङ्ख्र्ा 0   1 600   1 600 

16 कृवर् लिमा कार्यक्रम एकमिु   300  300  300 0 900 

17 कृवर् र्ाम्न्रकरण कार्यक्रम एकमिु   2000  2500  3000 0 7500 

18 एक घर एक करेसािारी /टनेि  सङ्ख्र्ा 500 500 3000 500 3000 500 3000 1500 9000 
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क्र
 .स .
 

कार्यक्रमहरू इकाइ 
आिार  
वर्य 

िक्ष्र् र्ोजना अवलिको जबमा 

पवहिो आ  .व .  िजेट दोस्रो आ .व .  िजेट तेस्रो आ  .व .  िजेट िक्ष्र् 
िजेट  

(रू  .हजारमा(  

19 लिज भण्डारण तथा ववतरण केन्द्र )जस्परु(  सङ्ख्र्ा 0     1 3000 1 3000 

20 कृवर् प्राववलिक ववद्यािर् सङ्ख्र्ा 1    1 5000  5000 1 

पशपुािन 14700 

21 व्र्वसावर्क पशपुािन प्रवयर्द्न एकमिु   1000  1000  1000 0 3000 

22 माछा, मौरी पािन व्र्वसार्ीकरण एकमिु   500  500  500 0 1500 

23 
उच्चमूल्र् श्रृङ्खिामा आिाररत पशजुन्र् उत्पादनको वववविीकरण र ववम्शिीकरण 
वजारीकरण 

एकमिु   1000  1000  1000 0 3000 

24 दगु्ि डेरी पश ुलिमा तथा अनदुान एकमिु   300  500  500 0 1300 

25 व्र्वसावर्क पशपुािनकािालग तालिम सङ्ख्र्ा 0 2 300 2 300 1 200 5 800 

26 पश ुसेवा केन्द्रको स्तरोन्नलत एकमिु 1  500  500  500 0 1500 

27 नश्ल सिुार कार्यक्रम एकमिु   1000  1000  1000 0 3000 

28 एक वडा एक पश ुप्राववलिक सङ्ख्र्ा 1 2 300 2 300 300  304 600 

पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षा 9000 

29 पौविक आहार सचेतना तथा प्रवयर्द्न एकमषु्ठ   700  700  700 0 2100 

30 िाििालिकाकािालग पोर्ण कार्यक्रम )वर्य मलुनकाववपन्न पररवारका ५ (  एकमषु्ठ   500  500  500 0 1500 

31 सनुौिो हजार ठदन – माण्डवी पौविक आहार ववतरण  एकमषु्ठ   500  500  500 0 1500 

32 
हरेक वडामा वावर्यक रुपमा पोर्ण तथा खाद्य सरुक्षा सबिन्िी अलभमखुीकरण कार्यक्रम 
सञ्चािन 

सङ्ख्र्ा 0 1 300 2 300 2 300 5 900 

33 सतु्केरी टेवा कार्यक्रम एकमषु्ठ   1000  1000  1000 0 3000 

लसंचाइ तथा जिस्रोत 10700 

34 लसंचाइको महुान संरक्षण तथा ममयत -संहार  एकमिु   1000  1000  1000 0 3000 

35 लिम्फ्टङ लसंचाइकोिालग संभाव्र्ता अध्र्र्न सङ्ख्र्ा 0 1 700      700 

36 लिम्फ्टङ लसंचाइ कार्यक्रम सङ्ख्र्ा 1 2 1400 4 2800 4 2800 10 7000 
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क्र
 .स .
 

कार्यक्रमहरू इकाइ 
आिार  
वर्य 

िक्ष्र् र्ोजना अवलिको जबमा 

पवहिो आ  .व .  िजेट दोस्रो आ .व .  िजेट तेस्रो आ  .व .  िजेट िक्ष्र् 
िजेट  

(रू  .हजारमा(  

37 था ेपा लसंचाइ सङ्ख्र्ा   1000  1000  1000  3000 

वन, वनस्पलत, वन्र्जन्त ुतथा खलनज सबपदा 5400 

38 
पूवायिार लनमायणका कारण क्षती भएका वनस्पलतको पनुभयरण गने (१ क्षती -२ 
पररपतुी)  

एकमिु   300  300  300 0 900 

39 सावयजलनक खािी जग्गा तथा सडक वकनारा हररर्ािी कार्यक्रम  सङ्ख्र्ा  5000 300 10000 300 10000 300 25000 900 

40 िंदेि तथा दबुसीिाट हनु ेअलतक्रमण लनर्न्रण कार्यक्रम एकमिु   500  500  700 0 1700 

41 चनुिुिा खानीको संभाव्र्ता अध्र्र्न सङ्ख्र्ा 0     1 1000 1 1000 

42 माछा )सहर र ररम (प्रजालतको संरक्षण कार्यक्रम  एकमिु 0  300  300  300 0 900 

उद्योग, वाम्णज्र् तथा आपूलतय 11400 

43 टमाटरको सस उद्योग स्थापना सङ्ख्र्ा 0     1 500 1 500 

44 
सिै प्रकारका स्थानीर् उद्योग -तथा लनर्लमत अनगुमनकोव्र्वसार्को सहज दताय   
व्र्वस्था 

एकमिु   300  300  300 0 900 

45 औद्योलगक ग्राम लनमायण एकमिु 0  1500 1 2000  2500 1 6000 

46 हाट -िजार व्र्वस्थापन कार्यक्रम  एकमिु   500  500  500 0 1500 

47 एक वडा एक सपुथ मलु्र् खाद्यान्न पसि सङ्ख्र्ा 0 2 1000 2 1000 1 500 5 2500 

पर्यटन 16500 

48 सहालसक एवं जि पर्यटन सञ्चािनको सबभाव्र्ता अध्र्र्न सङ्ख्र्ा    1 1500   1 1500 

49 पर्यटकीर् पदमागयहरूको स्तरउन्नलत वक .लम.  0 5 1000 5 1000 10 2000 20 4000 

50 
पर्यटकीर् महत्त्वका क्षेर आसपासका होटि, रेिुरेन्ट तथा होमस्टे सञ्चािकिाई 
आलथत्र् सत्कार तथा पर्यटन व्र्वसार् सञ्चािन तालिम 

जना 0 15 500 15 500 20 500 50 1500 

51 
िालमयक तथा ऐलतहालसक पर्यटकीर् केन्द्र उदर्परुकोट सबमको पदमागय लनमायण तथा 
िालमयक पर्यटन प्रवर्द्यन कार्यक्रम 

एकमिु   2000  2500  3000 0 7500 

52 ठूिीिेकमा म्चल्रेन पाकय  र प्रलतक्षािर् लनमायण एकमिु 0     1 1000 1 1000 
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53 होमस्टेको व्र्वस्थापन तथा प्रवर्द्यन एकमिु 0  500  500  500 0 1500 

54 लिरेिेक र लरवेणीमा वपकलनक स्पट लनमायण सङ्ख्र्ा 0 1 500 1 500   2 1000 

समाम्जक ववकास 122551 

जनसङ्ख्र्ा तथा िसाइँसराइ 3900 

55 पर्यटन, िघउुद्यम तथा साना उद्योग जस्ता र्वुा स्वरोजगार कार्यक्रम र तालिम पटक  1 500 1 500 1 500 3 1500 

56 व्र्म्िगत घटना दताय सबिन्िी अलभिेखन र त्र्ाङ्क  प्रणािी ववकास एकमषु्ठ   300  500  700 0 1500 

57 जनसङ्ख्र्ा तथा िसाइँसराइ सबवन्िी सचेतना कार्यक्रम पटक  1 300 1 300 1 300 3 900 

म्शक्षा 27501 

58 पालिकाको स्थानीर् पाठ्यक्रम  लनमायण - प्राथलमक तह  सङ्ख्र्ा 0 १ 700     1 700 

59 ववद्यािर्को घेरािार सङ्ख्र्ा 1 ४ 1000 5 2000 6 2500 15 5500 

60 म्शक्षकहरूको क्षमता अलभवृवर्द् तालिम एकमषु्ठ 0  300  500  500 0 1300 

61 ववद्यािर्को भौलतक पूवायिार )खानपेानी(को लनमायण तथा व्र्वस्था  सङ्ख्र्ा 11 ५ 1500 5 1500 5 1500 15 4500 

62 ववद्यािर्को भौलतक पूवायिार )शौचािर्(को लनमायण तथा व्र्वस्था  सङ्ख्र्ा 4 २ 1000 2 1000 2 1000 6 3000 

63 ववद्यािर्को भौलतक पूवायिार )इन्टरनेट(को जडान तथा व्र्वस्था  सङ्ख्र्ा 5 २  2  2  6 0 

64 ववद्यािर्को भौलतक पूवायिार )प्रोजके्टटर-ल्र्ापटप-स्माटयिोडय(को  व्र्वस्था सङ्ख्र्ा 6 १  1  1  3 0 

65 थप म्शक्षक व्र्वस्थापन एकमषु्ठ   2000  2000  2000 0 6000 

66 उच्च म्शक्षाका िालग एक किेज स्थापना सङ्ख्र्ा 0   1 5000   1 5000 

67 ववद्यािर्मा पसु्तकािर्, सूचना प्रववलि तथा ववज्ञान प्रर्ोगशािाको लनमायण सङ्ख्र्ा 0 1 300 2 600 2 600 5 1500 

68 एक वडा –एक सावयजलनक पसु्तकािर्/सामदुावर्क अध्र्र्न केन्द्र लनमायण  एकमषु्ठ 0 १  2  2  5 0 

69 कृवर् प्राववलिक म्शक्षाको पूवायिार ववकास एकमषु्ठ 0   1000  1000  2000 0 

70 ववद्यािर्को नक्टसाङ्कन र मम्जयङ् सबभाव्र्ता अध्र्र्न सङ्ख्र्ा 0  1 1000    1000 1 

स्वास््र् तथा पोर्ण 30100 

71 जनस्वास््र् प्रवर्द्यन कार्यक्रम (कोलभड-१९ व्र्वस्थापन समेत) एकमिु   2500  1000  500 0 4000 
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72 ववशेर्ज्ञ म्चवकत्सकको व्र्वस्था सङ्ख्र्ा 0  1000  1000  1000 0 3000 

73 नागररक स्वास््र् ववमा प्रवयर्द्न कार्यक्रम पररवार 700 500 500 1000 500 1500 500 3000 1500 

74 “सवैका िालग स्वास््र्” जनचेतनामिुक कार्यक्रम पटक  1 300 2 600 2 700 5 1600 

75 आिारभतू तथा पनुतायजकी तालिम एवम ्जनशम्ि व्र्वस्थापन एकमषु्ठ   500  500  500 0 1500 

76 सिै स्वास््र्चौकीमा ल्र्ािको व्र्वस्था सङ्ख्र्ा 1 1 1000 1 1000 2 2000 4 4000 

77 स्वास््र्चौकी भवन लनमायण सङ्ख्र्ा 3   1 5000 1 5000 2 10000 

78 स्वास््र्चौकी भवनको घेरािार सङ्ख्र्ा 2 १ 1000 1 1000 1 1000 3 3000 

79 स्वास््र् म्शववर सञ्चािन पटक 0 1 300 2 300 2 300 5 900 

80 आर्ुयवेद और्िािर् प्रवयर्द्न एकमषु्ठ   200  200  200 0 600 

खानेपानी तथा सरसफाइ 9100 
 खानेपानी         0 0 

81 खानेपानीका स्रोतहरूको संरक्षण र व्र्वस्थापन सङ्ख्र्ा 0 2 500 4 1000 4 1000 10 2500 

82 एक घर एक िारा कार्यक्रम घर 1200 600 1000 600 1000 600 1000 1800 3000 

83 खानेपानी उपभोिा संस्था क्षामता ववकास तथा कमयचारीहरूको व्र्वस्थापन एकमषु्ठ 0 20 100 20 100 20 100 60 300 

84 खानेपानी र्ोजनाहरूको ममयत सबभार एकमिु  500  600  700  1800 0 

85 लिफ्टप्रणािीिाट खानपेानीको व्र्वस्था सङ्ख्र्ा 2 2 500 3 700 3 800 8 2000 
 सरसफाइ           

86 टोि स्तरीर् सरसफाइका िालग टोि सिुार सलमलतहरू गठन एवम ् पररचािन एकमिु   100  100  100 0 300 

87 सावयजलनक सौचािर् लनमायण सङ्ख्र्ा 2 2 200 2 200   4 400 

88 पणुय आलनिानी पररवतयन सबवम्न्ि सरसफाइ चेतनामिुक कार्यक्रम पटक 0 2 100 2 100 2 100 6 300 

89 ववद्यािर् स्तरमा सरसफाइ सबिम्न्ि सचेतना कार्यक्रम पटक  5 100 5 100 5 100 15 300 

मवहिा, िाििालिका, जेष्ठनागररक तथा अपािता भएका व्र्म्िहरू 25550 
 मवहिा         0 0 
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90 िैविक वहंसा लिरुर्द् सचेतनामूिक कार्यक्रम पटक 0 5 250 5 250 5 250 15 750 

91 वहंसा प्रभाववत मवहिाहरूको िालग पनुस्थायपना र सरुक्षा गहृ व्र्वस्थापन एकमिु   500  500  500 0 1500 

92 राहतकोर्को स्थापना एवम ्सञ्चािन वावर्यक   500  500  500 0 1500 

93 मवहिा उद्यमशीिताको ववकासका िालग तालिम र व्र्वसावर्क केन्द्रको स्थापना एकमिु   500  500  500 0 1500 

94 मवहिा उद्यमशीिताको ववकासकािालग सहकारी व्र्वस्थापन तथा सहम्जकरण एकमिु   500  500  500 0 1500 

95 GESI पररक्षण तथा िजेट कार्यन्वर्न सङ्ख्र्ा  1 500  500 1 500 2 1500 
 िाििालिका         0 0 

96 िािअलिकार सबिन्िी सचेतनामूिक कार्यक्रम पटक  1 100 1 100 1 100 3 300 

97 िाि क्टिव तथा िािसञ्जािहरूको गठन, सञ्चािन, संस्थागत तथा क्षमता ववकास एकमिु   100  100  100 0 300 

98 िाि -कोर् स्थापना तथा सञ्चािन  एकमिु   500  500  500 0 1500 

99 िािलिवाह लनरुत्सावहत गनय सचेतना कार्यक्रम सङ्ख्र्ा 0       0 0 

100 वाडयस्तरमा िािउद्यान लनमायण सङ्ख्र्ा 0 1 300 2 600 2 600 5 1500 

101 ज्रे्ष्ठनागररक         0 0 

102 ठदवा सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चािन सङ्ख्र्ा 0   1 2000   1 2000 

103 ज्रे्ष्ठ नागररक आश्रमहरू )सत्सि भवन (को संस्थागत क्षमता तथा  पवूायिार ववकास एकमिु      1 2000 1 2000 

104 अन्तरपसु्ता छिफि तथा अन्तरवक्रर्ा सङ्ख्र्ा 0 2 400 3 600 3 600 8 1600 

105 अपािता         0 0 

106 हेल्प डेक्टस स्थापना वटा 0 1 300 2 500 3 700 6 1500 

107 अपािता मैरी संरचना लनमायण सचेतना पटक 0 1 200 1 200 1 200 3 600 

108 अपािता मैरी संरचना लनमायण सङ्ख्र्ा 2 1 1000 1 1000 1 1000 3 3000 

109 
अपािता भएका व्र्म्िहरूका िालग क्षमता अनसुारको सीप ववकास तालिम रोजगारी 
प्रारबभ 

एकमिु   1000  1000  1000 0 3000 

र्वुा तथा खेिकुद 24000 



माण्डवी गाउँपालिकाको आवलिक र्ोजना 

 
 

216 

क्र
 .स .
 

कार्यक्रमहरू इकाइ 
आिार  
वर्य 

िक्ष्र् र्ोजना अवलिको जबमा 

पवहिो आ  .व .  िजेट दोस्रो आ .व .  िजेट तेस्रो आ  .व .  िजेट िक्ष्र् 
िजेट  

(रू  .हजारमा(  
 र्वुा         0 0 

110 र्वुाहरूकािालग प्राववलिक तथा व्र्वसावर्क तालिम र उद्यमशीिताको ववकास सङ्ख्र्ा 0 1 500 1 500 1 500 3 1500 

111 र्वुा रोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना र सञ्चािन सङ्ख्र्ा 0     1 2000 1 2000 

112 क्टिवहरूको स्थापना र ससुञ्चािन एकमिु   1000  1000  1000 0 3000 
 खेिकुद         5 7500 

113 प्रत्रे्क वाडयमा खेिमैदान लनमायण तथा स्तरिवृर्द् सङ्ख्र्ा 0 1 1500 2 3000 2 3000 3 1500 

114 राविर् चाडपवयको अवसरमा पालिका स्तरीर् प्रलतर्ोलगतात्मक खेिकुद आर्ोजना पटक 0 1 500 1 500 1 500 3 1500 

115 अन्तर ववद्यािर् खेिकुख प्रलतर्ोलगता सङ्ख्र्ा 0 3 500 5 500 5 500 1 5000 

116 कवडयहि लनमायण )जस्परु(  सङ्ख्र्ा 0     1 5000 1 2000 

117 र्ोग तथा ध्र्ानकेन्द्रको स्थापना र ससुञ्चािन सङ्ख्र्ा    1 2000   0 0 

समाम्जक सरुक्षा तथा संरक्षण 2400 

118 सामाम्जक सरुक्षा कोर्को व्र्वस्थापन एकमिु   500  500  500 0 1500 

119 सामाम्जक सरुक्षा सबिन्िी जनचेतना पटक   300  300  300 0 900 

पूवायिार ववकास 801500 

उजाय 5500 

120 थ्री फेज िाइन ववस्तार एकमिु   1000  1000  1000 0 3000 

121 िैकम्ल्पक ऊजाय उत्पादनकोिालग संभाव्र्ता अध्र्र्न एकमिु      1 1000 1 1000 

122 जैववक ऊजाय उत्पादन तथा प्रवर्द्यन एकमिु   500  500  500 0 1500 

र्ातार्ात पूवायिार 752400 

123 वडा नं. ३ कार्ायिर् - उदर्परुकोट (कािोपरे-२६ वक.लम.) वक .लम.   2 35000 4 70000 4 70000 10 175000 

124 कुमािटार-कुन्द्राचौर-रातापानी-मकुुय टी  (कािोपरे-१६ वक.लम) वक .लम.   0 0 2 35000 3 52500 5 87500 

125 डाम्रीखोिा-गणेश मा.वव.-मकय िाङ  (कािोपरे-७ वक.लम.) वक .लम.   0 0 2 35000 3 52500 5 87500 

126 खैरेनी-लतलमिे-गणेश मा.वव.-१ नं. वडा कार्ायिर्  (कािोपरे-१२ वक.मी.) वक .लम.   0 0 2 35000 4 70000 6 105000 
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127 स्र्ाउिीघारी-सल्िीकोट-लसरुिारी-िरबपा  (कािोपरे - १८ वक.मी.) वक .लम.   0 0 0 0 2 35000 2 35000 

128 तल्िो लसमिचौर-उपल्िो लसमिचौर (स्तरउन्नलत) वक .लम.   5 7500  0  0 5 7500 

129 ४ नं. वडा कार्ायिर्- लतल्केनी-मकु्टचौर (ट्रर्ाक खोल्न े वक .लम.   10 5000 4 2000  0 14 7000 

130 िेलिपोखरी- नेरा प्रा.लि.-िाँड-वक्तालसङ (स्तरउन्नलत) वक .लम.    0 2 3000 5 7500 7 10500 

131 िकेुडाँडा-डुङडङेु-लतघ्रा (ग्राभेि) वक .लम.    0 5 7500  0 5 7500 

132 वागेश्वरी मा.वव.-लसख्र ेसातपोखरी (ट्रर्ाक खोल्न ेतथा ग्राभेि) वक .लम.    0 4 6000  0 4 6000 

133 लरवेणी-एकचेटे-कािीखोिा (ट्रर्ाक खोल्ने तथा ग्राभेि) वक .लम.    0 5 7500  0 5 7500 

134 खड्का टोि-आपँचौर (ट्रर्ाक खोल्ने) वक .लम.   4 2000  0  0 4 2000 

135 देववथान-िनचौर (ग्राभेि) वक .लम.    0  0 4 6000 4 6000 

136 जस्परु-िनचौर-उदर्परुकोट (ग्राभेि) वक .लम.    0 4 6000 5 7500 9 13500 

137 अरुङखोिा-विकावन-आपँचौर-मकु्टचौर (स्तरोन्नलत-२२ वक.लम.) वक .लम.   3 4500 5 7500 5 7500 13 19500 

138 उदर्परुकोट- लसरुिारी-नसुय (स्तरोन्नलत) वक .लम.    0 4 6000 5 7500 9 13500 

139 िसन्िारा-लतल्केनी-मकु्टचौर (ट्रर्ाक खोल्ने) वक .लम.   7 3500  0  0 7 3500 

140 चोरपानी-डाँडाकटेरी (स्तरोन्नलत) वक .लम.    0 4 6000  0 4 6000 

141 पलु्ि-ुओिार-खकु्टिीचौर (स्तरोन्नलत) वक .लम.    0  0 4 6000 4 6000 

142 च्र्ानडाँडा-दलितिस्ती (ट्रर्ाक खोल्ने तथा स्तरोन्नलत) वक .लम.    0  0 4 6000 4 6000 

143 खमुिटार- कोद्राचौर-रातापानी-भकुृटी (ट्रर्ाक खोल्न ेतथा स्तरोन्नलत) वक .लम.   4 6000 4 6000  0 8 12000 

144 गोिवाङ-रातापानी (स्तरोन्नलत) वक .लम.    0  0  0 0 0 

145 वपपिडाँडा- लसमिचौर (ट्रर्ाक खोल्ने) वक .लम.   4 6000 3 1500  0 7 7500 

146 १ नं. वडा कार्ायिर् - सरुमारानी (स्तरोन्नलत) वक .लम.    0 2 3000 3 4500 5 7500 

147 डाम्रीखोिा-सनु्नानी मा.वव.-मकय िाङ (स्तरोन्नलत) वक .लम.    0 3 4500 3 4500 6 9000 

148 फक्टिेनी ररङरोड (स्तरोन्नलत) वक .लम.     2 3000  0 2 3000 

149 स्र्ाउिीघारी-पिुघाट पक्की पिु लम.     30000   160 30000 
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150 गजेनी पक्की पिु लम.       20000 140 20000 

151 मसरेु पक्की पिु लम.       30000 160 30000 

152 आपँचौर- अमारे झोििुे पिु लम.     2700   200 2700 

153 लतघ्रा-दोक्रा झोििुे पिु लम.     2000   130 2000 

154 िोके्र आपँ- िािवुा झोििु ेपिु लम.     2000   150 2000 

155 काभ्र-ेरातोपानी झोििु ेपिु लम.       2000 140 2000 

156 िामाचौर-भििाङ झोििुे पिु लम.       2700 200 2700 

157 सडक आर्ोजनाहरूको लडवपआर सङ्ख्र्ा  2 2000 5 5000 3 3000 10 10000 

आवास तथा िस्ती ववकास 35900 

158 वडा कार्ायिर् भवन लनमायण (वडा नं. ३ र ४) सङ्ख्र्ा 3 1 10000 1 10000  1000 2 21000 

159 वडा सबपकय  कार्ायिर् भवन लनमायण ( वडा नं. १ २ र ५) सङ्ख्र्ा 0 1 1000 1 1000 1 1000 3 3000 

160 सरुम्क्षत र वकफार्ती भवनको मोडिहरू ववकास गरी नागररकिाई ववतरण एकमिु   500     0 500 

161 भवन लडजाइन र लनमायण सबिन्िी सचेतनामूिक कार्यक्रम पटक 0 1 300 1 300 1 300 3 900 

162 सामदुावर्क भवन लनमायण (वडा नं ३) सङ्ख्र्ा 3     1 3000 1 3000 

163 भवन आचार संवहता लनमायण सङ्ख्र्ा 0 1 500     1 500 

164 कमयचारी आवास लनमायण सङ्ख्र्ा 0   1 7000   1 7000 

सञ्चार तथा सचुना प्रववलि 7700 

165 सिै वडामा अम्प्टकि फाइिर ववस्तार एकमिु   1000  1000  1000 0 3000 

166 सिै वडाहरूमा लडम्जटि सूचना पाटी लनमायण एकमिु 0 1 100 2 200 2 200 5 500 

167 नमस्ते मोवाइिको टावर वाडय न ५ मा लनमायण सङ्ख्र्ा 2  1000     0 1000 

168 लभलडर्ो प्रोफाइि सङ्ख्र्ा 0     1 1000 1 1000 

169 वि वाइफाइको व्र्वस्था स्थान 0 1 300 2 500 2 200 5 1000 

170 सावयजलनक सेवा प्रदानिाई प्रववलिमा आिाररत सफ्टवेर्र लनमायण सङ्ख्र्ा 0 1 500     1 500 
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171 माण्डवव गा पा को मौलिकता प्रवर्द्यन एवम ्संरक्षण गनय िघ ुचिम्चर लनमायण एकमिु 0   1 700   1 700 

वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन 105601 

वन तथा भू  -संरक्षण  24000 

172 पवहरो तथा नदी कटान लनर्न्रण )आपँचौर-मकुचौर(  वक .लम.  0 1 3000 2 6000 2 6000 5 15000 

173 िािी तथा पवहरोको पूवय -सूचक र्न्र जडान  स्थान 0 1 2000 1 2000 1 2000 3 6000 

174 
महत्त्वपूणय ववकासे आर्ोजनाहरूको प्रारम्बभक वातावरणीर् परीक्षण (IEE) तथा 
वातावरणीर् प्रभाव मूल्र्ाङ्कन (EIA) 

सङ्ख्र्ा 0 1 500 2 1000 2 1500 5 3000 

वातावरण संरक्षण तथा जिवार् ुपररवतयन 3700 

175 सिुाररएको चिुो तथा वैकम्ल्पक ऊजाय प्रवर्द्यन कार्यक्रम सञ्चािन एकमिु   500  500  500 ० 1500 

176 जिवार् ुपररवतयनको प्रभाव जोम्खम सबिन्िी सचेतना कार्यक्रम सञ्चािन सङ्ख्र्ा 0 1 300 1 300 1 300 3 900 

177 जिवार् ुपररवतयनको प्रभाव जोम्खम सबिन्िी अध्र्र्न तथा अनसुन्िान सङ्ख्र्ा 0   1 700   1 700 

178 प्िाविक पोखरी लनमायण सङ्ख्र्ा 0 10 200 10 200 10 200 30 600 

फोहरमैिा व्र्वस्थापन 37000 

179 फोहरमैिा व्र्वस्थापनको गरुुर्ोजना लनमायण सङ्ख्र्ा 0 1 2000     1 2000 

180 फोहोर व्र्वस्थापनका िालग ल्र्ाण्डवफिसाइट व्र्वस्थापन सङ्ख्र्ा 1   1 5000   1 5000 

181 फोहोर व्र्वस्थापनका िालग अवश्र्क समाग्री तथा ट्रर्ाक्टटर व्र्वस्था एकमिु      1 2500 1 2500 

182 सरसफाइकािालग टोि स्तरीर् सलमलत गठन एवम ् पररचािन सङ्ख्र्ा 0 4 200 6 300 10 500 20 1000 

183 फोहरमैिा सङ्किन र व्र्वस्थापनकोिालग सामूवहक कोर्को व्र्वस्था एकमिु   500  500  500 0 1500 

184 सावयजलनक स्थिमा फोहर सङ्किन गने भाँडोको व्र्वस्था सङ्ख्र्ा 0 100 4000 200 8000 300 12000 600 24000 

185 िम्क्ष्र्त समदुार् सरसफाइ सबिन्िी तालिम सङ्ख्र्ा 0 1 200 2 400 2 400 5 1000 

ववपद् व्र्वस्थापन 29000 

186 ववपद् न्रू्नीकरण, ववपद् पूवय तर्ारी तथा प्रलतकार्य र्ोजना लनमायण पटक  1 500     1 500 

187 सूचना सङ्किन, प्रशोिन, ववपद् न्रू्नीकरण, पूवय तर्ारी, पनुलनयमायणिारे तालिम सञ्चािन सङ्ख्र्ा 0 1 200 2 400 2 400 5 1000 
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188 ड्याम लनमायण, गम्ल्छ, पवहरो लनर्न्रण, खोिा वकनारमा तटिन्ि लनमायण वक .लम.  0 1 2000 2 4000 2 4000 5 10000 

189 
जोम्खम िस्ती व्र्वस्थापन (उपल्िो लसमिचौर ३० घर- आपँचौर १० घर - खाि १ 
घर) 

एकमिु       5000 0 5000 

190 
ववपद् व्र्वस्थापन कार्यमा प्रर्ोग हनुे आवश्र्क भौलतक सािनहरू (प्राथलमक उपचारका 
सािन, स्टे्रचर, पर्ायप्त राहत सामाग्रीहरू) आठदको व्र्वस्था 

एकमिु   500  1000  1500 0 3000 

191 
उपर्िु खािी स्थानहरू पवहचान गरी ववपद्का वेिा राहत सामग्रीहरू भण्डारण र 
पीलडतहरूिाई आपतकािीन िस्न ेसंरचनाहरू लनमायण 

स्थान 5 1 1000 2 2000 2 2000 5 5000 

192 ववपद् व्र्वस्थापन सबिन्िी प्रचारप्रसारका सामग्रीहरू उत्पादन गरी ववतरण एकमिु   200  200  200 0 600 

193 सरोकारवािाहरूको अविोकन भ्रमण वटा 0 1 500 1 500 1 500 3 1500 

194 ववपद् व्र्वथापन सबिन्िी अन्तवक्रर्ा, गोष्ठी, भेिा आठद सञ्चािन एकमिु   300  300  300 0 900 

195 पालिका स्तरीर् ववपद् व्र्वस्थापन संस्थागत तथा  इकाइ स्थापना एकमिु   500  500  500 0 1500 

संस्थागत ववकास 11901 

सेवा प्रवाह तथा सशुासन 8000 

196 सेवा प्रवाह तथा सशुासनकािालग आवश्र्क कार्यववलिको लनमायण पटक  1 500     1 500 

197 पालिकाद्वारा प्रदान गररने सेवाको अलभिेख व्र्वस्थापन पटक  1 200 1 200 1 200 3 600 

198 ववद्यतुीर् शासन प्रर्ोग र पहुँचमा िवृर्द् एकमषु्ठ   500  500  500 0 1500 

199 
हरेक ववकास र्ोजना तथा कार्यक्रमको वडा र पालिकास्तरमा लनर्लमत सामाम्जक 
परीक्षण, सावयजलनक सनुवुाइ र सावयजलनक परीक्षण सञ्चािन 

सङ्ख्र्ा  5 1500 5 1500 5 1500 15 4500 

200 
ववद्यतुीर् माध्र्मको प्रर्ोगिाट सावयजलनक सेवा तथा सामग्रीहरूको खररद प्रवक्रर्ा 
कार्ायन्वर्न 

एकमषु्ठ   300  300  300 0 900 

मानव संसािन तथा संस्थागत क्षमता ववकास 1400 

201 मानव संसािन ववकास एवम ् संस्थागत क्षमता ववकासका िालग सबभाव्र्ता अध्र्र्न पटक    1 500   1 500 

202 सेवाप्रवाह सरिीकृत एवम ्संस्थागत ववकास तथा अध्र्र्न -अविोकन  भ्रमण पटक  1 300 1 300 1 300 3 900 

त्र्ाङ्क प्रणािी 2501 
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203 त्र्ाङ्क सङ्किन सबिन्िी नीलत लनमायण पटक  1 500     1 500 

204 त्र्ाङ्कका मानक र मापदण्डहरू ववकास पटक    1 500   1 500 

205 
पालिकाको त्र्ाङ्क वेि पोटयि लनमायण गरी त्र्ाङ्कको एकीकृत रूपमा व्र्वस्थापन र 
सावयजलनकीकरण 

पटक     1 500  500 1 

206 
त्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोिन र ववश्लरे्णकोिालग कमयचारीहरूको क्षमता र दक्षता िवृर्द् 
तालिम 

एकमषु्ठ   500  500  500 0 1500 

िोकतन्र र सशुासन 25750 

राविर् एकता 1500 

207 
प्राकृलतक सािन -स्रोत तथा अवसरको सन्तलुित ववतरण हनु ेगरी ववकासका र्ोजनहरू 
तजुयमा 

एकमषु्ठ   500  500  500 0 1500 

सरुक्षा 900 

208 पालिकाको सरुक्षा नीलत तजुयमा सङ्ख्र्ा  1 300     1 300 

209 िाग ुऔर्ि लनर्न्रण र अनगुमन तथा सचेतना कार्यक्रम एकमषु्ठ   200  200  200 0 600 

मानव अलिकार 2400 

210 वडा तथा ववद्यािर् स्तरमा मानव अलिकार सबिन्िी सचेतनामूिक अलभमखुीकरण सङ्ख्र्ा  1 300 1 300 1 300 3 900 

211 
फरक क्षमता भएका, असहार्, सीमान्तकृत वगय र क्षेरका सेवाग्राहीिाई सेवाप्रवाहमा 
ववशेर् व्र्वस्था 

एकमषु्ठ   500  500  500 0 1500 

संघीर् शासन प्रणािी 2100 

212 जनचेतनामूिक तथा अन्तवक्रय र्ात्मक कार्यक्रम सञ्चािन पटक  1 200 1 200 1 200 3 600 

213 
स्थानीर् राजनीलतक नेततृ्व, जनप्रलतलनलि तथा कमयचारीकोिालग क्षमता ववकासकािालग 
तालिम तथा अलभमखुीकरण 

पटक  1 500 1 500 1 500 3 1500 

स्थानीर् तहको सन्तलुित ववकास 6900 

214 स्थानीर् रोजगारी प्रवर्द्यन र क्षमता ववकासका कार्यक्रम एकमषु्ठ   300  300  300 0 900 

215 सावयजलनक लनजी साझेदारीमा ववकासका कार्यक्रम एकमषु्ठ   2000  2000  2000 0 6000 
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शासकीर् सिुार 1700 

216 लनर्लमत वेवसाइट अद्यावलिक तथा व्र्वस्थापन एकमषु्ठ   500     0 500 

217 कार्यसबपादनमा आिाररत प्रोत्साहन प्रणािी ववकास पटक  1 200 1 200 1 200 3 600 

218 कमयचारीको कार्यसबपादन अलभवृवर्द् तालिम एकमषु्ठ  1 200 1 200 1 200 3 600 

प्रशासकीर् सशुासन 5800 

219 कमयचारीहरूको मनोवि र उत्प्ररेणा अलभवृवर्द् एकमषु्ठ   300  300  3000 0 3600 

220 जनप्रलतलनलि तथा कमयचारीकािालग आवास व्र्वस्थापन एकमषु्ठ   500  500  500 0 1500 

221 
जनगनुासो व्र्वस्थापन गनय उजरुी पेवटकाको व्र्वस्थापन )सिै वडा र सेवाप्रदार्क  
कार्यिर्(  

पटक  10 100 20 200 40 400 70 700 

ववत्तीर् सशुासन 2350 

222 राजस्व परामशय सलमलतको िैठक व्र्वस्थापन, क्षमता अलभिवृर्द् तथा  तथा अनगुमन पटक  5 50 5 50 5 50 15 150 

223 िेखा प्रणािी सदुृिीकरण तालिम सञ्चािन पटक  1 200 1 200 1 200  600 

224 ववद्यतुीर् आलथयक कारोिार प्रणािीको सदुृिीकरण एकमषु्ठ   300  500  800 0 1600 

भ्रिाचार लनवारण 2100 

225 भ्रिाचार ववरुर्द् नागररक सचेतना अलभवृवर्द् एकमषु्ठ  1 200 1 200 1 200 3 600 

226 भ्रिाचारको सूचना ठदनेिाई परुस्कृत एकमषु्ठ   100  100  100 0 300 

227 ववकास आर्ोजनाको खचय लनमायण स्थिमै सावयजलनकीकरण )सावयजलनक पररक्षण(  पटक  1 200 5 500 5 500 11 1200 

र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्वर्न र अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 11000 

र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्वर्न 3000 

228 र्ोजनाको वगीकरण गनय मापदण्ड लनमायण सङ्ख्र्ा  1 300 1 300 1 300 3 900 

229 अनगुमनको लनदेम्शका िनाई कार्यन्वर्न एकमषु्ठ   200  200  200 0 600 

230 तोवकएका आर्ोजनाहरूको तेस्रो पक्षिाट मूल्र्ाङ्कन पटक  1 500 1 500 1 500 3 1500 

आर्ोजना िैङ्क 2900 



माण्डवी गाउँपालिकाको आवलिक र्ोजना 
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क्र
 .स .
 

कार्यक्रमहरू इकाइ 
आिार  
वर्य 

िक्ष्र् र्ोजना अवलिको जबमा 

पवहिो आ  .व .  िजेट दोस्रो आ .व .  िजेट तेस्रो आ  .व .  िजेट िक्ष्र् 
िजेट  

(रू  .हजारमा(  

231 आर्ोजना िैङ्क लनमायणकािालग आवश्र्क नीलत, लनर्म, लनदेम्शका तर्ार सङ्ख्र्ा  1 300     1 300 

232 सबभाव्र्ता अध्र्र्न गरी आर्ोजना िैङ्क तर्ार पटक  1 500     1 500 

233 
छनौटमा परेका आर्ोजनािाई आवश्र्क िजेट ववलनर्ोजन र मध्र्मकािीन खचय 
संरचनामा समावेश गने व्र्वस्था 

पटक  1 500     1 500 

234 आर्ोजनाको पवहचान, वगीकरण, प्राथलमकीकरण, छनौट र मूल्र्ाङ्कनको मापदण्ड लनमायण पटक  1 200 1 200 1 200 3 600 

235 आर्ोजना िैङ्किाई ववद्यतुीर् प्रणािीमा अलभिेखीकरण एकमषु्ठ       500 0 500 

236 राजस्व सिुारकाका िालग कार्यर्ोजना तजुयमा पटक  1 500     1 500 

र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय अन्तरसरकार समन्वर् 2400 

237 आर्ोजनाहरूको पवहचान, ववकास र कार्ायन्वर्न सहजीकरण पटक  1 300 1 300 1 300 3 900 

238 ठुिा आर्ोजनाहरूको कार्यन्वर्न समर्न्वर् सहजीकरण पटक  1 500 1 500 1 500 3 1500 

अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 2700 

239 अनगुमन लनदेम्शका तथा अन्र् सामग्रीको ववकास पटक  1 200 1 200 1 200 3 600 

240 अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन र्ोजना तर्ारी पटक  1 200 1 200 1 200 3 600 

241 अनगुमन गने जनशम्िको क्षमता अलभवृवर्द् )उपभोिा सलमलत समेत(  पटक  1 500 1 500 1 500 3 1500 
  1187804 
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ग्िोिि इबर्ाक्ट्स प्रा. िी. 
िानेश्वर, काठमाण्डौ 

परुुर्ोत्तम खलतवडा – टोिी नेता 

पीताबिर आचार्य – म्शक्षा तथा जनसङ्ख्र्ा ववद् 

लसन्ि ुजिेशा ििुाथोकी – संस्कृती तथा इलतहास ववद् 

प्रमोद भट्टराई – र्ोजना ववद् 

श्रीकृष्ण पौडेि – सामाम्जक ववकास ववद् 

सरु्यमणी राई (म्जमी) – अथय ववद् 

केशवराज पाण्डेर् – पूवायिार ववकास ववद् 

अनलुसिन आचार्य – म्जआइएस तथा भगूवय ववद् 

रचनाकेसरी ििुाथोकी – िैविक समता तथा सामाम्जक समावेलसकरण ववद् 

सलुनता के सी – कार्यक्रम संर्ोजक 

 

 

 


