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ऩङ्चयच्छेद एक् ऩङ्चयचम 

१.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

ऐङ्झतहाङ्झसक सॊङ्जवधान सबा भापि त ङ्झनभािण बएको नेऩारको सॊङ्जवधान, स्थानीम तह, प्रदेश सबा य 
सॊघीम सॊसदको ङ्झनवािचन ऩश्चात कामािन्वमनको दोस्रो चयणभा प्रवेश गयेको छ । साभाङ्ञजक न्माम, 
सभताभङ्टरक सभाज, रोकतन्र, भानव अङ्झधकाय, याजनीङ्झतक स्थाङ्जमत्व, ङ्ञस्थय सयकाय य सभङृ्जिको फाटोभा 
नेऩारको कदभ अङ्ञघ फङ्जढसकेको अवस्थाभा सॊङ्जवधान अन्तगित यहेय हयेक तहका सयकायरे कानङ्टन ङ्झनभािण, 
नीङ्झत तथा मोजना ङ्झनभािण, सॊस्थागत सॊयचना ङ्जवकास य सङ्टशासनको ऺेरभा दीघिकारीन मोजना तमायी गदै 
ङ्जवकासका मोजना तथा कामिक्रभहरू तमाय ऩाने कामि शङ्टरु बएको छ ।  

नेऩार सयकायरे आङ्झथिक वषि २०७६/७७ देङ्ञख २०८०/८१ सम्भकोराङ्झग याङ्जिम आकाॊऺा 
“सभिृ नऩेार, सङ्टखी नऩेारी” ङ्जवक्रभ सम्वत ्२१०० का सूचक सङ्जहतको ऩन्रौं ऩञ्चवषॉम मोजना तमाय 
गयेको छ । त्मसैगयी फागभती प्रदेश सयकायरे प्रदेशको प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजनाद्वाया तमाय ऩाङ्चयएको 
मोजनाभा फागभती प्रदेशको सभग्र ङ्जवकासकोराङ्झग अल्ऩकारीन रक्ष्म ङ्जवक्रभ सम्वत ्२०७६/०७७ देङ्ञख 
२०८०/०८१, भध्मभकारीन रक्ष्म ङ्जव.सॊ. २०७६/७७ देङ्ञख २०८७ य दीघिकारीन रक्ष्म 
२०७६/०७७ देङ्ञख २१०० सम्भकाराङ्झग सभङृ्जि य सङ्टखका भङ््ट म सूचकहरू ङ्झनधाियण गङ्चयएका छन ्। 
मस सन्दबिभा स्थानीम तहको चासो सॊस्थागत ङ्जवकास य आङ्झथिक सभङृ्जिको खाका सङ्जहतको कैराश 
गाउॉऩाङ्झरकाको आवङ्झधक मोजना ङ्झनभािण गङ्चयएको छ । 

ङ्जवकासका ऩङ्चयसूचकहरूभा ऩथृक त्माङ्कहरूको ङ्जवश्लषेण, तदनङ्टरूऩ आवङ्झधक मोजनाभा कैराश 
गाउॉऩाङ्झरकाको प्रऺेऩण, मोजनाहरूको तजङ्टिभा, आवङ्झधक अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन प्रङ्झतवेदनहरूको अबावरे 
ङ्जवगतभा बएका उऩरङ्ञधध तथा कभी कभजोयीहरूराई केराउन ङ्झनकै कङ्छठन बएको छ । याङ्जिम रूऩभा 
आवङ्झधक मोजनाको एउटै नीङ्झतगत आधाय हङ्टने बएकोरे ऩङ्झन कैराश गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक, साभाङ्ञजक, 
गङ्चयफी, ऩूवािधायको ङ्जवङ्ञशिता अनङ्टरूऩको नीङ्झत य सो अनङ्टसायका कामि मोजना ङ्जवगतभा फङ्ङ सकेनन ्। 
मसको प्रथभ प्राथङ्झभकताको रूऩभा छङ्चयएय यहेका त्माङ्कको सङ्करन तङ्टरनात्भक ङ्जवश्लषेण, सोही अनङ्टसाय 
याङ्जिम नीङ्झत य आवङ्झधक मोजनासॉग तारभेर हङ्टनेगयी कैराश गाउॉऩाङ्झरकाको सभग्र ङ्जवकास नीङ्झतका 
आधायहरू तम गनङ्टि यहेको छ । भौसभभा आधाङ्चयत कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन उत्ऩादन, ऩमिटन, ऊजाि य 
ङ्जवप्रषेण मस गाउॉऩाङ्झरकाको सभग्र अथितन्रको भङ््ट म आमाभ हङ्टन ्।  
१.२ सन्दबि 

सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था अनङ्टसाय स्थाङ्जऩत सॊघीमताको भभि स्वरूऩ सॊघीम सयकाय, ७ प्रदेश सयकाय य 
७५३ स्थानीम सयकायहरू साभाङ्ञजक-आङ्झथिक ङ्जवकास य सङ्टशासन कामभ गनि ऩूणिरूऩभा स्वतन्र छन ्। 
याज्मरे ङ्झनभािण गने ङ्जवकासका कामिक्रभरे सीभान्तकृत सभङ्टदामराई भूरधायभा ल्माउनङ्ट, ङ्छदगो आङ्झथिक 
ङ्जवकास हाङ्झसर गनङ्टि, वातावयणीम सन्तङ्टरन कामभ गनङ्टि य नागङ्चयक सङ्टयऺाभा स्थानीम सयकायराई ङ्ञजम्भेवाय 
हङ्टन प्रङे्चयत गदै सभग्र यािको सभङृ्जि हाङ्झसर गने रक्ष्म सङ्जहतका कामिक्रभराई प्राथङ्झभकता प्रदान गयेको छ 
। सॊङ्जवधानरे सॊघीम शासन प्रणारी अन्तगित तीनै तहका सयकायको आ-आफ्ना स्वामत्त य साझा अङ्झधकाय 
ऺेरहरूको स्ऩि व्मवस्था गयेको छ जस अनङ्टसाय गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ङ्जवकास य सभङृ्जिकोराङ्झग सॊघीम 
य प्रदेश सयकायसॉग सभन्वम गदै, स्थानीम सयकायको अन्तङ्झनिङ्जहत अङ्झधकायको प्रमोग गनि स्वतन्र छ ।  
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नेऩार सयकायरे ङ्झनजी, सहकायी य साविजङ्झनक तीन खम्वे अथिनीङ्झतराई याङ्जिम ङ्जवकासको 
कामिङ्छदशाका रूऩभा ग्रहण गयेको छ । साथै ङ्छदगो ङ्जवकास य साभाङ्ञजक न्मामको आधायभा सभङृ्जि हाङ्झसर 
गने रक्ष्म याङ्ञखएको छ । सॊङ्जवधान ङ्झबर यहेय कानङ्टन तथा नीङ्झतको ङ्झनभािण, आङ्झथिक स्रोतको व्मवस्था, 
स्थानीम आवश्मकता अनङ्टरूऩका ङ्जवकास मोजना तजङ्टिभा गने अङ्झधकाय या्दछ । मसै सन्दबिभा कैराश 
गाउॉऩाङ्झरकाको आवङ्झधक मोजना तजङ्टिभा गङ्चयएको हो । मस मोजनारे गाउॉऩाङ्झरकाको आवङ्झधक रक्ष्म, 
ङ्जवकासका सोच, यणनीङ्झतक तथा कामिनीङ्झतक ङ्छदशा य ऺरेगत ङ्जवकास मोजना ऩङ्जहचान गयेको छ ।  
१.३ साभाङ्ञजक आङ्झथिक प्रणारीभा आएको ऩङ्चयवतिन 

एकाइसौं सताधदीभा ङ्जवश्वव्माऩी रूऩभा आएको आङ्झथिक साभाङ्ञजक ऩङ्चयवतिनफाट ङ्झसङ्गो नेऩार भार 
प्रबाङ्जवत नबई नेऩारका साना ठूरा सहय तथा वस्ती सभेत प्रबाङ्जवत हङ्टन ङ्ट स्वाबाङ्जवक हो । 
योजगायीकोराङ्झग हङ्टन ेआप्रवासन, खङ्टल्रा य प्रङ्झतस्ऩधाित्भक फजाय व्मवस्थारे श्रभ य अथितन्रको सम्फन्धभा 
नमाॉ ऩङ्चयबाषा गनङ्टिऩने अवस्था छ । शैङ्ञऺक अवसय एवभ ्सूचना य प्रङ्जवङ्झधभा बएको प्रगङ्झतरे ङ्झनवािहभङ्टखी 
कृङ्जष प्रणारी धयाशामी बएको य गैयकृङ्जष ऺेरतपि  नागङ्चयकको आकषिण य चासो फढेको देङ्ञखन्छ । 

ङ्झनवािहभूखी कृङ्जषफाट जनशङ्ञि ङ्जवस्थाङ्जऩत हङ्टॉदै जानङ्ट, आम आजिनकाराङ्झग व्मवसाङ्जमक कृङ्जष तथा 
अन्म ऺरेभा रगानी गनि आकषिण हङ्टन ङ्ट य ङ्जवप्रषेणभा ऩाङ्चयवाङ्चयक अथिव्मवस्था आङ्ञश्रत हङ्टन ङ्ट, ङ्जवप्रषेणफाट प्राप्त 
यकभ उत्ऩादनभङ्टखी बन्दा उऩबोगभङ्टखी हङ्टन ङ्ट जस्ता कायणरे स्ऩि रूऩभा अथि-याजनीङ्झतक ऩङ्चयवतिन आएको 
देखाउॉछ । अथि-याजनीङ्झतक ऩङ्चयवतिन, आन्तङ्चयक फसाइॉसयाइफाट बएका अन्तय-घङ्टरन य बौङ्झतक 
ऩूवािधायहरूभा बएका प्रमासरे कैराश गाउॉऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक अवस्था उङ्ङत य सङ्जहष्णङ्टता तपि  अग्रसय 
यहेको देङ्ञखन्छ । 

नेऩारभा सेवा प्रदामक ङ्झनकामहरूभा सङ्टशासनमङ्टि नीङ्झत, कामि प्रणारी य व्मवहाय प्रङ्झत नागङ्चयकको 
सन्तङ्टङ्जि याम्रो यहेको देङ्ञखॉदैन । मस भहत्त्वऩूणि तथा च ङ्टनौती य अवसयऩूणि ऺणभा फङ्ङ रागेको मस 
मोजनारे सेवा प्रदामक ङ्झनकाम तथा सभग्रभा साविजङ्झनक शासन प्रङ्जक्रमाभा सङ्टशासनका ङ्जवङ्जवध ऩऺको 
सॊस्थागत ङ्जवकासभा भहत्त्वऩूणि मोगदान ऩङ्टग्न ेङ्जवश्वास गङ्चयएको छ । 
१.४ याङ्जिम ङ्जवकासको कामिङ्छदशा 

हारको सन्दबिभा याज्मरे रङ्ञऺत गयेको याङ्जिम ङ्जवकासका प्रमासहरू सभाजवादी अवधायणाका 
आधायभा तम गनि खोजेको ऩाइन्छ । ङ्झनजी, सहकायी य साविजङ्झनक ऺरेको सॊरग्नता यहने तीन खम्वे 
अथिनीङ्झतराई याङ्जिम ङ्जवकासको कामिङ्छदशाका रूऩभा ग्रहण गङ्चयएको छ । याज्मरे ङ्झनभािण गने कामिक्रभ 
भापि त ङ्जवकासका भूरप्रवाहफाट ङ्जवभङ्टख सभङ्टदामराई भङ्टरधायभा ल्माउनङ्ट, ङ्छदगो आङ्झथिक ङ्जवकास, वातावयणीम 
सन्तङ्टरन य नागङ्चयककाराङ्झग सङ्टयऺाजार (Safety Net) ङ्झनभािण गनङ्टि जस्ता ङ्जक्रमाकराऩहरूराई 
प्राथङ्झभकताभा याङ्ञखएको ऩाइन्छ ।  

ङ्जवश्व अथितन्रको ङ्झनणािमक बङू्झभकाभा उदमभान हाम्रा ङ्झछभेकी यािहरू बायत य चीन दङ्टफैसॉग 
सभदङ्टयीभा आङ्झथिक तथा याजनीङ्झतक सम्फन्ध कामभ गदै बौङ्झतक ऩूवािधाय, येर तथा सडक सञ्जारको 
ङ्जवस्ताय य औद्योङ्झगक रगानी ङ्झबत्र्माएय अथितन्रको नमाॉ य ङ्छदगो जग फसाल्न ेउऩमङ्टि अवसय देखा ऩयेको 
छ । मसरे योजगायी य जीङ्जवकोऩाजिनकाराङ्झग ङ्जवदेङ्ञशएका मङ्टवाराई देश ङ्झबरै योजगायी य आङ्झथिक 
सभङृ्जिका कामिक्रभभा सॊरग्न गयाउने अवसय प्राप्त हङ्टनेछ । गङ्टणस्तयमङ्टि ङ्ञशऺा य स्वास््म सेवाको 
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ङ्जवकास, व्मवसाङ्जमक य फजायभङ्टखी कृङ्जष व्मवसाम, साॉस्कृङ्झतक य ऩमािवयणीम ऩमिटन व्मवसामको प्रवििन, 
जरस्रोत, खङ्झनज य वन तथा जडीफङ्टटीको सभङ्टङ्ञचत भाराभा उत्ऩादन गयी अन्तयािङ्जिम फजायफाट राब ङ्झरन े
यणनीङ्झत तीनै तहका सयकायरे ङ्झरन सक्ने अवस्था ङ्जवद्यभान छ । 
१.५ उद्दशे्म 

कैराश गाउॉऩाङ्झरकाको सभग्र ङ्जवकासकाराङ्झग ऺेरगत आवङ्झधक मोजना तमाय गनङ्टि मसको भङ््ट म 
उद्देश्म हङ्टनेछ बने अङ्झतङ्चयि उद्देश्महरू ङ्झनम्न प्रकायका यहेका छन ्: 

१. गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवकास मोजनाको प्राथङ्झभकताका ऺेरभा रगानीको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता प्रदान गनि साधन 
स्रोतको ङ्जवङ्झनमोजन प्रङ्जक्रमाको ऩङ्टनसंयचना गयी प्राथङ्झभकता प्राप्त ङ्जवषमगत ऺेरभा फजेटको 
फाॉडपाॉट गनङ्टि । 

२. साविजङ्झनक खचि प्रणारीभा ङ्जवत्त अनङ्टशासन कामभ गयी सभङ्जिगत आङ्झथिक स्थाङ्जमत्व प्राप्त 
गनिकाराङ्झग सयकायराई प्राप्त हङ्टने ऩाॉच फषि अवङ्झधको आन्तङ्चयक य वाह्य स्रोतको वास्तङ्जवक 
अनङ्टभान गयी फजेट खाका तजङ्टिभा गनङ्टि । 

३. साविजङ्झनक खचिराई फढी प्रबावकायी य कङ्ट शर फनाई रङ्ञऺत प्रङ्झतपर सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनङ्टि । 
१.६ सीङ्झभतता 

कैराश गाउॉऩाङ्झरकाको सभग्र ङ्जवकासकाराङ्झग ऺेरगत आवङ्झधक मोजना नेऩारको सॊङ्जवधान जायी 
बई सॊङ्जवधानरे ङ्झनङ्छदिि गयेको सॊघीम स्वरूऩ अनङ्टरूऩ सॊघ, प्रदेश य स्थानीम सयकाय गठन बएय देश 
ङ्जवकासको क्रभभा सभग्र याि नीङ्झत ङ्झनभािण तथा बङ्जवष्मको कामिङ्छदशा ङ्झनधाियण गनि जङ्टङ्जटयहेको अवस्थाभा 
तमाय गङ्चयएको छ । कोङ्झबड-१९ को फढ्दो सङ्खक्रभणका कायण देशधमाऩी रुऩभा बएको आवत-जावत 
ङ्झनशेधाऻारे गदाि सफै ऺेरको स्थरगत अवरोकन, अन्तयङ्जक्रमा तथा छरपरभा सभस्मा बएको छ । 
बौगोङ्झरक ङ्झफकटताका कायण सफै ऺेरको स्थरगत अवरोकनभा सभस्मा बएको तथा आधाय त्माङ्कको 
अबावभा मोजना तजङ्टिभा गदाि केही कङ्छठनाइ अनङ्टबव गङ्चयएको ङ्झथमो । ऺेरगत नीङ्झत तथा ङ्जवषमगत ङ्जवकास 
मोजना सीङ्झभत फजेट य छोटो सभमका फीच तमाय गनङ्टि आपैभा च ङ्टनौतीऩूणि यहेको ङ्झथमो । 
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ऩङ्चयच्छेद दङ्टई् कैराश गाउॉऩाङ्झरकाको स्रोत ङ्जवश्लषेण 

२.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

भकवानऩङ्टय ङ्ञजल्राको ऩङ्ञश्चभी बागभा अवङ्ञस्थत कैराश गाउॉऩाङ्झरका साङ्जवकका ऩाॉचवटा गाङ्जवसहरू 
(डाॉडाखकि , काङ्झरकाटाय, गेगने, बाताि य नाभटायका केही वडाहरू) ङ्झभरेय १० वटा वडाभा ङ्जवबाङ्ञजत छ 
। प्राकृङ्झतक रूऩभा सङ्टन्दय भनोयभ मस ऺेर ऩमिटकीम य ऩौयाङ्ञणक एवॊ ऐङ्झतहाङ्झसक भहत्त्व फोकेको 
ऺेरहरू अवङ्ञस्थत प्रङ्झसि कैराश गङ्टपाको नाभफाट मस गाउॉऩाङ्झरकाको नाभ कैराश यहन गएको देङ्ञखन्छ 
। मस गाउॉऩाङ्झरकाको ऩूवॉ ङ्झसभानाभा ङ्झबभपेदी गाउॉऩाङ्झरका य थाहा नगयऩाङ्झरकाको बाग, ऩङ्ञश्चभभा 
याङ्ञक्सयाङ्ग गाउॉऩाङ्झरका य उत्तयी बागभा धाङ्छदङ्ग ङ्ञजल्राको गजङ्टयी गाउॉऩाङ्झरका, दङ्ञऺणभा हेटैडा 
उऩभहानगयऩाङ्झरका, ङ्झबभपेदी य याङ्ञक्सयाङ्ग ऩदिछ । मस गाउॉऩाङ्झरकाको भाङ्झथल्रो बाग ङ्ञचसो तल्रो बाग 
गभॉ हङ्टने बएकारे मस गाउॉऩाङ्झरका बौगोङ्झरक ङ्जवङ्जवधतको फेजोड सॊगभ यहेको छ ।  

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा ५२ सदस्मीम गाउॉ सबा यहेको छ । कङ्ट र जनसङ्ख्माको कङ्चयफ ६७.१७ 
प्रङ्झतशत तभाङ्ग सभङ्टदामको फसोफास यहेको मस गाउॉऩाङ्झरकाभा २०६८ सारको जनगणना अनङ्टसाय 
२३९२२ कङ्ट र जनसङ्ख्मा यहेको छ । जसभा भङ्जहराको सङ्ख्मा ११९७९ य ऩङ्टरुषको सङ्ख्मा 
११९४३ यहेको छ । मस गाउॉऩाङ्झरकाभा तभाङ्ग फाहेक नेऩारी, चेऩाङ्ग, गङ्टरूङ्ग, भगय, रगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ 
जात जाङ्झतका भाङ्झनसहरूको फसोफास यहेको छ (गाउॉऩाङ्झरकाको प्रोपाइर, २०७४) ।  

मस कैराश गाउॉऩाङ्झरकाका फाङ्झसन्दाहरूको जीङ्जवकोऩाजिनको भङ््ट म स्रोत कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन 
यहेको बए ताऩङ्झन वैदेङ्ञशक योजगायीरे महाॉका भाङ्झनसको आमस्रोतभा टेवा ऩङ्टमािएको छ । दशवटै वडाहरू 
सडक सञ्जारभा आवि बैसकेको बएता ऩङ्झन केही वडाहरूभा वषाि माभभा मातामात तथा ढङ्टवानीका 
साधनहरू सञ्चारन हङ्टन सक्दैनन ्। 
२.७ ब-ूउऩमोग 

कैराश गाउॉऩाङ्झरकाको सभग्र ब–ूउऩमोगको ङ्ञस्थङ्झत हेदाि कङ्ट र ऺेरपर २०४.४८ वगि ङ्जक.ङ्झभ. 
भध्मे सफैबन्दा फढी (६० प्रङ्झतशत) ऺेर वनजङ्गररे ओगटेको छ । खेङ्झत मोग्म जभीनको भध्मे न्मून 
ऺेरभा भारै सविमाभ ङ्झसॊचाइ हङ्टने गयेको छ । मस गाउॉऩाङ्झरकाभा उऩरधध कृङ्जष बङू्झभ सभग्र देश य 
फागभती प्रदेशको तङ्टरनाभा औसत यहेको देङ्ञखन्छ बने फाॉझो जङ्झभन य चट्टानी बबूाग य घाॉसे भैदान सभग्र 
देश, भकवानऩङ्टय ङ्ञजल्रा य फागभती प्रदेशको तङ्टरनाभा कभ यहेको देङ्ञखन्छ । कैराशभा यहेको वनजङ्गर 
ऺेर बन ेभकवानऩङ्टय ङ्ञजल्रा, फागभती प्रदेश य सभग्र देशको तङ्टरनाभा औसत यहेको भाङ्ङ सङ्जकन्छ । 
२.८ वन तथा वन्मजन्तङ्ट 

कैराश गाउॉऩाङ्झरकाभा ठूरो ऺेरभा वनजङ्गर यहेको छ । गाउॉऩाङ्झरकाको कूर ऺेरपरको 
कङ्चयव ६० प्रङ्झतशत ऺरे वनजङ्गररे ढाकेको छ । वन ऺेरका सॊयऺण य वनऩैदावयको उऩमोगका राङ्झग 
साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरू गठन गयी वनऺेर सभङ्टदामराई हस्तान्तयण गङ्चयएको छ । 
गाउॉऩाङ्झरकाभा सल्रा, भौवा, ङ्ञचराउन,े उङ्ञत्तस, ङ्ञखयो, टङ्टनी, ङ्झसभर, खसू्र, ओखय, रारीगङ्टयाॉस, फाॉझ, 
बोजऩर, आङ्छद रुखका प्रजातीहरू ऩाइन्छन ्। त्मस्तै गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩाइन ेभङ््ट म गैय काष्ठ ऩैदावायहरूभा, 
ङ्जटभङ्टय, अल्रो, ऩाषणफेद, सतङ्टवा, गच्छाच्माउ, ङ्ञचयाइतो, ङ्जवष, सङ्टनगाबा, रप्सी, अङ्झम्रसो, रौठ सल्रा, 
वनतरुर, ऩाॉचऔ ॊरे, कङ्ट ङ्चयरो, तेजऩात (दारङ्ञचनी) आङ्छद हङ्टन ्। 
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गाउॉऩाङ्झरका ऺरेभा ऩाइने जीवजन्तङ्टहरूभा ङ्ञचतङ्टवा, रोखके, भगृ, घोयर, फॉदेर, स्मार, वनङ्झफयारो, 
फ्माउयो, बारङ्ट, दङ्टम्सी, खयामो, यतङ्टवा, रॊगङ्टय, यातो फाॉदय, ढङ्टकङ्ट य, जङ्टयेरी, बॉगेयो, गरुड, रङ्टइॉचे, राटोकोसेयो, 
काकाकङ्ट र, हङ्टङ्ञचर, वन कङ्ट खङ्टया, ङ्झतरा, कोइरी, सङ्टगा, काग, ङ्ञचर, ङ्झगि, हयेउ, गोभन सऩि, छेऩायो, 
भाउसङ्टरी, सङ्टन गोहोयो आङ्छद यहेका छन ्(गाउॉऩाङ्झरकाको प्रोपाइर, भकवानऩङ्टय, २०७४)।  
२.१० कृङ्जष 

कैराश गाउॉऩाङ्झरकाभा फसोफास गने भाङ्झनसहरूभा कृङ्जष ऩेशा गने ऩङ्चयवाय ४७ प्रङ्झतशत  यहेका 
छन ् । कैराश गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩङ्झन ङ्झनफािहभङ्टखी खेती प्रणारी ऩयम्ऩयादेङ्ञख चङ्झरआएको छ । महाॉका 
प्रभङ्टख उत्ऩादनभा भकै, गहङ्टॉ, कोदो, ङ्झसभी, बटभास, पाऩय य धान फारीहरू हङ्टन ्। खाद्याङ्ङ फारी फाहेक 
आरङ्ट, काउरी आङ्छद जस्ता तयकायीहरू बने याम्रो भाराभा उत्ऩादन हङ्टने देङ्ञखएको छ । कृङ्जषराई 
व्मवसाङ्जमकता प्रदान गनि कागती, आरङ्ट, खाद्याङ्ङफारी य तयकयी ऩकेट ऺेरको ङ्जवकास गङ्चयएको छ । 
गाउॉऩाङ्झरकाका ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाहरूभा फाङ्जषिक कङ्चयफ २२१३५ भे.ट. खाद्याङ्ङ फारी, ७३०० भे.ट तयकायी, 
३८१७ भे.ट नगदेफारी उत्ऩादन हङ्टने गयेको छ । कृङ्जष उऩजहरूको वाङ्जषिक उत्ऩादन कङ्चयफ ८० कयोड 
यहेको छ । त्मस्तै नगदेफारीफाट वाङ्जषिक कङ्चयफ ८ कयोड आम्दानी हङ्टने गयेको छ । सङ्टन्तरा, कागती, 
ङ्जकवी, ङ्झनवङ्टवाको ऩङ्झन महाॉ प्रच ङ्टय सम्बावना यहेका फारीहरू हङ्टन ् ।गाउॉऩङ्झरकाभा प्रङ्झत व्मङ्ञि खाद्याङ्ङ 
उत्ऩादन ९२५ केजी यहेको छ । 

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा प्रशस्त चयन ऺरे बएकोरे गाई, बैंसी, फाख्रा य फङ्गङ्टय तथा हाॉस, कङ्ट खङ्टया 
जस्ता ऩशङ्टऩन्छी ऩारनको सम्बावना यहेको देङ्ञखन्छ । मस गाउॉऩाङ्झरकाभा उङ्ङत जातका गाई, बैसी, 
फाख्रा रगामतका ऩशङ्टऩारन हङ्टने गयेका य वाङ्जषिक रुऩभा अनङ्टभङ्झनत ७१२ भे.टन दूध उत्ऩादन हङ्टने य 
वाङ्जषिक ३.५ कयोड फयाफयको ङ्झफक्री हङ्टने गयेको छ छ। गाउॉऩाङ्झरका ऺेरभा कङ्चयफ ३३९ भौयीघय यहेका 
छन ्। 
२.११ ङ्ञशऺा 
कैराश गाउॉऩाङ्झरका य महाॉका नागङ्चयकको साभाङ्ञजक तथा आङ्झथिक ङ्जवकास गनि ङ्ञशऺाको ङ्जवकासराई 
आत्भसात गयी अगाङ्झड फढ्नङ्टऩने आवश्मक यहेको छ । गाउॉऩाङ्झरकाको साऺयता ८३ प्रङ्झतशत यहेको छ 
बने अधायबतू तहभा खङ्टद बनािदय ९२ प्रङ्झतशत यहेको छ । गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जवद्यारमभा  
फार ङ्जवकास केन्रहरू य केहीभा सभङ्टदामभा आधाङ्चयत फार ङ्जवकास केन्रहरू यहेका छन ्।  
२.१२ स्वास््म तथा ऩोषण 

स्वास््मसेवा य सङ्टङ्जवधाको ङ्जहसाफरे गाउॉऩाङ्झरका कभजोय औसत अवस्थाभा यहेको देङ्ञखन्छ 
।मसगाउॉऩाङ्झरकाभा ७ वटा वडाभा वङ्झथिङ सङ्जहतको स्वास््म सेवा यहेको छ । सॊस्थागत सङ्टत्केयी सेवा 
ङ्झरनेको सॊ्मा ३०.४ प्रङ्झतशत देङ्ञखन्छ । गाउॉफासीको औसत आमङ्ट ६५ वषि यहेको छ । गाउॉऩाङ्झरकाभा 
यहेका कङ्ट र घयऩङ्चयवायभध्मे कङ्चयफ ९० प्रङ्झतशत घयऩङ्चयवायरे ऩाइऩधायाको ऩानीको उऩबोग गयेको देङ्ञखन्छ 
बन े१० प्रङ्झतशत घयऩङ्चयवायरे अझै ऩङ्झन अन्म स्रोतको ऩानी उऩबोग गने गयेको देङ्ञखन्छ ।  
२.१३ ऩूवािधाय 

गाउॉऩाङ्झरकाको ऩूवािधाय ङ्जवकासको अवस्था कभजोय यहेको छ । सीङ्झभत स्रोत साधनका कायण 
ऩङ्झन ऩूवािधाय ङ्जवकासभा छङ्टट्याउने गयेको फजेट अऩङ्टग देङ्ञखन्छ । गाउॉऩाङ्झरका अन्तगितका सफै वडाहरूभा 
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कच्ची सडक ऩङ्टगेका छन ् । साङ्जवकका सफै गाङ्जवसहरू तथा हारका सफै वडाहरूभा ग्राभीण सडक 
खङ्झनएको छ । ग्राभीण सडकराई अङ्जहरे ऩङ्झन सम्ऩूणि ङ्जवकासको ऩूवािधायको रुऩभा ङ्झरइएको छ । तय 
ङ्झनभािण बएय ऩङ्झन सवायीका साधनहरू गङ्टड्दै आएका मी कङ्ञच्च सडकहरू अङ्जहरे ऩङ्झन व्मवङ्ञस्थत हङ्टन 
सकेका छैनन ्। अङ्झधकाॊश ग्राभीण सडकहरू ङ्जवना ईङ्ञन्जङ्झनमयीङ खङ्झनएका छन ्। आवश्मकता अनङ्टसाय 
फजेट तथा जनशङ्ञि नहङ्टॉदा मस ऺेरभा साभङ्टदाङ्जमक बवन, ङ्झसॊचाइ, खानेऩानी, ऊजाि, सडक, ऩङ्टर, स्वास््म 
तथा शैङ्ञऺक सॊस्था रगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ ऩूवािधाय तथा मातामात ङ्जवकासका सॊयचनाहरूको ङ्झनभािण अत्मन्त सङ्टस्त 
गङ्झतभा छ ।  

गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका सयकायी तथा साभङ्टदाङ्जमक ऩूवािधायका सॊयचनाहरू सभेत भभित सम्बायको 
ऩखािइभा यहेका छन ्। मस ऺेरभा गाउॉऩाङ्झरकाको केही वडाहरूभा साभङ्टदाङ्जमक बवनहरू सञ्चारनभा छन ्
। मी बवनहरू ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघ-सॊस्था एवभ ्सभूहहरूरे आ–आपनो प्रमोजनकोराङ्झग उऩमोग गदै आइयहेका 
छन ्। गाउॉऩाङ्झरका रगामत केही वडाहरूको कामिरमहरू नबएकोरे ङ्झनभािण प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड फढाउनङ्ट ऩने 
अवस्था छ । ङ्जवद्यारम स्वास््म तथा प्रहयी बवनहरू ऩङ्झन अऩमािप्त यहेको छ । बौगोङ्झरक ङ्झफकटताको 
कायण मस ऺरेभा ठङ्टरा खेर भैदान तथा कबडिहरहरू ङ्झनभािण बएका छैनन ्।  
२.१४ सूचना तथा सञ्चाय 

वतिभान अवस्थाभा गाॉउऩाङ्झरका ङ्झबर ईन्टयनेट तथा जी.ऩी.आय.एस. सेवा सफै वडाभा प्रमोग 
बइयहेको छ । भोवाइर टावय जी.एस.एभ.सेवा सञ्चाङ्झरत छ । गाउॉऩाङ्झरकाका भाध्माङ्झभक ङ्जवद्यारमभा 
आइङ्झसटी (ICT) कऺा सञ्चारन य कम्प्मङ्टटय कऺा सञ्चारन बएको, ङ्जवद्याथॉहरूराई अङ्झतङ्चयि अध्माऩन 
शङ्टरुआत बएको आङ्छद याम्रा ऩऺहरू यहेकाछन ्।  

त्मस्तै मस गाउॉऩाङ्झरकाको कभजोय ऩऺको रूऩभा, बौगोङ्झरक ङ्झफकटताको कायण सूचना तथा 
सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवस्तायराई र ङ्टतता ङ्छदन सभस्मा यहेको, दूयसञ्चाय सेवाभा सवै नागङ्चयकको ऩहङ्टॉच ऩङ्टग्न 
नसक्नङ्ट, साविजङ्झनक सेवा प्रवाहभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको न्मून उऩमोग हङ्टन ङ्ट, हङ्टराक सेवाराई ङ्जवङ्जवधीकयण गनि 
नसक्नङ्ट, मस ऺेरसॉग सम्फङ्ञन्धत दऺ जनशङ्ञिको अबाव यहेको, जनचेतना तथा सचेतनाको अबाव, सूचना 
तथा सञ्चायको सॊयचनागत ङ्जवकासका ऩूवािधायभा कभी, मङ्टवा जनशङ्ञिको ऩरामन, केही वडाका ङ्झफकट 
स्थानहरूभा भोवाइरको नटेवकि  ज्मादै कभजोय, अङ्ञप्टकर पाइफय ऩङ्टग्न नसकेको, ङ्जवद्यारमहरूभा 
इन्टयनेटको ङ्झनमङ्झभत आऩूङ्झतिको अबावभा आइङ्झसटी कऺा सञ्चारन गनि वाधा बएको आङ्छद यहेका छन ्। 
२.१५ खेरकङ्ट द 

गाउॉऩाङ्झरकाभा खेरकङ्ट दसॉग सम्फङ्ञन्धत ऩूवािधायहरूको ङ्जवकासको क्रभ तङ्टरनात्भक रूऩभा कभजोय 
यहेको छ । मस गाउॉऩाङ्झरकाको सफै वडाभा खेर भैदानका साभान्म ऩूवािधायहरू ङ्झनभािण बए ताऩङ्झन 
कङ्झतऩम ठाॉउभा ङ्झनभािण हङ्टन ेक्रभभा यहेको तथा कङ्झतऩमभा उऩमङ्टि स्थानको खोजी गने प्रङ्जक्रमा शङ्टरु 
बएको, प्राम: ङ्जवद्यारमहरूभा खेर भैदानको व्मवस्था बए ताऩङ्झन आवश्मकता अनङ्टरूऩ खेर भैदानको 
ऺेरपर अऩङ्टग यहेको तथा खेर भैदानकाराङ्झग आवश्मक आधायबतू बौङ्झतक सॊयचनाका अबावभा 
असङ्टयङ्ञऺत यहेको, हयेक टोरभा मङ्टवा क्रफ गठन बएको बए ताऩङ्झन, प्राम: जसो क्रफहरू दताि हङ्टन फाॉकी 
यहेको साथै क्रफहरूभा बौङ्झतक सङ्टङ्जवधा (बवन, खेर भैदान, खेर साभाग्री आङ्छद) को अबाव यहेको, 
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ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानहरूभा सभम सभमभा भेरा रगाई खेरकङ्ट द तथा भनोयञ्जनात्भक ङ्जक्रमाकराऩहरू सञ्चारन हङ्टन े
बए ताऩङ्झन कङ्ट शर व्मवस्थाऩनको अबावभा अऩेङ्ञऺत राब प्राप्त हङ्टन सङ्जकयहेको छैन । 
२.१६ ऊजाि 

गाउॉऩाङ्झरका जरङ्जवद्यङ्टतको अरावा सौमि ऊजाि य वामङ्ट ऊजािकोराङ्झग ऩङ्झन सम्बावना बएको ऺेर हो 
। महाॉका उच्च ऩहाडी सभथय बबूागहरूफाट प्रशस्त वैकङ्ञल्ऩक ऊजाि उत्ऩादन गयी गाउॉऩाङ्झरकाका साथै 
सभग्र यािकै ऊजाि ङ्जवकासभा भहत्त्वऩूणि मोगदान हङ्टन सक्नेछ ।गाउॉऩाङ्झरकाभा वडा नॊ. ८ बातािभा ४४ 
घयधङ्टयीरे ३ ङ्जक.वा.को ऩाख्र े रघङ्ट जरङ्जवद्यङ्टत य २७ घयधङ्टयीरे १.५ ङ्जक.वा.को सतऩङ्टय रघङ्ट जरङ्जवद्यङ्टत 
प्रमोग गङ्चययहेका छन ्। 
२.१७ उद्योग,  व्माऩाय तथा योजगायी 

वतिभान अवस्थाभा मस गाउॉऩाङ्झरकाभा याङ्जिम स्तयका ठूरा उद्योग एवभ ्कायखानाहरू नबए ऩङ्झन 
स्थानीम स्तयभा ऩाइन ेकच्चा ऩदाथिहरू य जडीफङ्टटीभा आधाङ्चयत उद्योग ङ्जवकासको प्रच ङ्टय सम्बावना यहेको 
छ । घयेरङ्ट स्तयभा उत्ऩाङ्छदत उत्ऩादनहरूको फजायीकयणकोराङ्झग स्थानीम ऩाङ्झरकारे खेल्ने सहजीकयण य 
सभन्वमकायी बङू्झभका अङ्झत भहत्त्वऩूणि हङ्टन्छ । मस गाउॉऩाङ्झरकाभा पङ्झनिचय उद्योग, ग्रीर उद्योग, कागज 
उद्योग, कङ्ट टानी- ङ्जऩसानी ङ्झभरहरू, ङ्झसराइ एवभ ्फङ्टनाइ उद्योग, होटरहरू, भेटर उद्योग आङ्छद गयेय ७० 
वटा ङ्जवङ्झबङ्ङ उद्योगहरू ङ्जवङ्झधवत ्रूऩभा घयेरङ्ट तथा साना उद्योग ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा दताि बएय सञ्चारनभा 
यहेका छन ्। 
२.१८ साभाङ्ञजक ङ्जवकास तथा सभावेशीकयण 

बौगोङ्झरक रुऩभा ङ्जवकट बएकोरे आवश्मक ऩङ्टवािधायको अवस्था कभजोय यहेको  छ । ङ्ञशऺा, 
स्वास््म, गङ्चयङ्जव तथा अन्म सङ्टचकहरु कभजोय देङ्ञखन्छ । ताभाङ्ग, चेऩाङ , ऺेरी, भगय, काभी जाङ्झतको 
उच्चतभ वसोवास मस ऺेरभा ऩाउन सङ्जकन्छ ।गाउॉऩाङ्झरकाको सभग्र जाङ्झतगत ङ्जववयणराई अध्ममन गदाि  
जनजाती सभङ्टदाम को जनसङ्ख्मा अन्म जाङ्झतका तङ्टरनाभा फढी यहेको देङ्ञखन्छ । ङ्जव.सॊ.२०६८ को याङ्जिम 
जनगणना अनङ्टसाय मस गाउॉऩाङ्झरकाभा फसोवास गदै आएका भङ््ट म जातजाङ्झतहरूभा क्रभश ताभाङ्ग 
१६०६३ (६७.१५%), चेऩाङ ४०४४ (१६.९%), ऺेरी १०८९ (४.५६%), काभी ६१२ (२.५५%), 
भगय ५६९ (२.३८%), गङ्टरुङ ५१० (२.१३%), ब्राह्रभण ३४४ (१.४४%), दभाई १६५ (०.६९%), 
ब ङ्टजेर १३१ (०.५५%), नेवाय ९९ (०.४१%) आङ्छद यहेका छन ्। जनजाङ्झतभा भङ््ट म गयी ताभाङ्ग, 
भगय, गङ्टरुङ, आङ्छद ऩदिछन ्बने दङ्झरत तपि  काभी, दभाई आङ्छद छन ्। 
भातबृाषा अनङ्टसाय जनसॊ्माको सॊयचनाभा ताभाङ्ग बाषीको सॊ्मा १६०३० (६७%,) नेऩारी ३८६५ 
(१६.१६ %) चेऩाङ ३४५१ (१४.४३%), गङ्टरुङ ३५९ (१.५%), भगय ९७ (०.४१%) य अन्म 
१२० (०.५%) आङ्छद यहेका छन ्
२.१९ ऩमिटन 

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩङ्झन नऩेारका अन्म ऩहाडी बेगभा झैं यभणीम डाॉडाकाॉडा, सङ्टन्दय दृश्म, 
धाङ्झभिक भठभङ्ञन्दय, गङ्टपा, तार, करा तथा साॊस्कृङ्झतक नाॉचगान रगामतका सम्ऩदा छन ् । 
गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवकास य सभङृ्जिको प्रभङ्टख आधायका रुऩभा यहेको एक ऺेर ऩमिटन ऩङ्झन हो । ऩमिटन 
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उद्योगको ङ्जवकासका राङ्झग ऩमिटकीमस्थर, न्मानो आङ्झत्मता, होटेर, येिङ्ट येण्ट, ङ्चयसोटि, शान्त य यभणीम 
ऩदभागि आङ्छदको मोगदान ठूरो यहेको हङ्टन्छ ।  

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा कैराश फैकङ्ट ण्ठ, यानीखोरा, घैयाङ्ग, स्मासेकाङ्झरका, कैराश वैकङ्ट ण्ठ, गङ्टपे्तश्वयी 
साॊस्कृङ्झत, धाङ्झभिक एवॊ ऩ ङ्टयाताङ्ञत्वक ऩमिटन, देखायी (चेऩाङ्ग साॊस्कृङ्झतक), गल्छी दङ्टम्सीखकि  ऩकनी कृङ्जष 
ऩमिटन ऺेर, ज्मान्दङ्टङ््ग चभेयेगङ्टपा ऩमिटकीम ऺेर रगामतका प्रभङ्टख ऩमिटकीम आकषिणहरू हङ्टन ्। 
२.२० ङ्झसॊचाइ तथा खानऩेानी 
 प्राकृङ्झतक स्रोतरे बङ्चयऩूणि मो गाउॉऩाङ्झरकाभा साभङ्टदाङ्जमक वन, ऩानीका स्रोतहरू जस्तै् ठाडाखोरा, 
भूर, खोल्सा, ऩोखयी आङ्छद यहेका छन ्। उत्ऩादनभूरक जङ्झभन, नदीजन्म उत्ऩादनका फस्तङ्टहरू, ढङ्टङ्गाका 
खानीहरू आङ्छद महाॉका प्रभङ्टख स्रोतहरू हङ्टन ्गाउॉऩाङ्झरका बएय फग्ने भनहयी खोराफाट ऩानी ङ्झरङ्ञफ्टङ गयी 
मस ऺेरका उफिय जभीनराई ङ्झसॊङ्ञचत गनि सङ्जकने प्रच ङ्टय सम्बावना यहेको छ । गाउॉऩाङ्झरका अन्तगितका 
सफै वडाहरूभा उत्तयफाट दङ्ञऺणङ्झतय झयेका ठाडाखोराहरू छन ्।  

खानेऩानीकारागी मस ऩाङ्झरकाभा एक घय एक धायाको अवधायणा अनङ्टरुऩ कामिक्रभहरू 
सञ्चारनभा यहेका बएता ऩङ्झन ऩमािप्त आङ्झथिक स्रोतको अबाव तथा भङ्टहान सॊयऺणभा चासो नहङ्टॉदा केही 
स्थानभा अझै खानेऩानीको सङ्टङ्जवधाको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता हङ्टन सकेको छैन । कैरास गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्ट र ४ हजाय 
२ सम ६३ऩङ्चयवाय भध्मे ८९.८२ प्रङ्झतशत ऩङ्चयवायरे धाया/ऩाइऩ, ट्यङ्टववेर/हाते ऩम्ऩफाट ०.०७ प्रङ्झतशत, 
ढाङ्जकएको इनाय/कङ्ट वाफाट ०.२८ प्रङ्झतशत, ७.९८ प्रङ्झतशतरे खङ्टरा इनाय/कङ्ट वाफाट ङ्जऩउने ऩानी भङ््ट मरूऩभा 
आऩूङ्झति गने गयेको ऩाइएको छ । 
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ऩङ्चयच्छेद तीन: कैराश गाउॉऩाङ्झरकाको स्थानीम मोजना 
३.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

नेऩारी सभाजभा आएको ऩङ्चयवतिन तथा याज्मरे ङ्झरएको सॊयचनागत ऩङ्चयवतिनको नीङ्झत अनङ्टसाय 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ रागङ्ट बएको छ । ङ्जवकासका सम्बावनाहरू तथा स्थानीम 
फाङ्झसन्दाहरूको आधायबतू भागको आधायभा गाउॉऩाङ्झरका स्तयभा आवङ्झधक मोजनाको सङ्टरूवात बए अनङ्टसाय 
कैराश गाउॉऩाङ्झरकाको आवङ्झधक मोजना तजङ्टिभा गने मो प्रथभ प्रमास हो । जन आन्दोरन २०६२/०६३ 
रे ल्माएको ऩङ्चयवतिनका भूर भभि य बावना तथा नेऩारको सॊङ्जवधानको बावनाको आधायभा गाउॉऩाङ्झरकाको 
ङ्जवकासको गङ्झतराई तीब्रता ङ्छदनकाराङ्झग आवश्मक आवङ्झधक गाउॉऩाङ्झरकाको मोजना तमाय गदाि भूरत् 
देशको याङ्जिम रक्ष्मराई ध्मानभा याखी गाउॉऩाङ्झरकाका प्रभङ्टख सभस्माहरू, ङ्जवङ्झबङ्ङ ऺेरहरूको उऩरङ्ञधध, 
सॊघीम तथा प्रदेश सयकायफाट गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवकासकोराङ्झग प्राप्त अनङ्टदान तथा गाउॉऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक 
स्रोत साधनहरूको अङ्झधकतभ भाराभा ऩङ्चयचारन गयी गाउॉऩाङ्झरकाका कामिक्रभहरूराई क्रङ्झभक रूऩभा 
अगाङ्झड फढाउॉदै रैजाने उद्देश्मका साथ आवङ्झधक मोजना तजङ्टिभाको प्रमास बएको छ । आवङ्झधक मोजना 
तजङ्टिभा गदाि मस गाउॉऩाङ्झरकारे हारसम्भभा गयेका भहत्त्वऩूणि प्रमास तथा उऩरङ्ञधधहरूको सूक्ष्भ रूऩभा 
ङ्जवश्लषेण तथा सम्बावना य च ङ्टनौतीहरूको ऩङ्झन ङ्जवश्लषेण गङ्चयएको छ । 
३.२ गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवकासका च ङ्टनौती य सभस्मा तथा अवसय य सम्बावनाहरू 

च ङ्टनौती 
कैराश गाउॉऩाङ्झरकाभा साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक, आङ्झथिक तथा ऩमिटकीम ङ्जवकासका सम्बावनाको 

सॉगसॉगै च ङ्टनौतीका चाङहरू ऩङ्झन प्रशस्त यहेका छन ्। मस ऺेरको सभग्र ङ्जवकासको प्रभङ्टख च ङ्टनौती बनेको 
नै आङ्झथिक स्रोतको व्मवस्था गयी दीघिकारीन य ङ्छदगो ङ्जकङ्झसभको बौङ्झतक ऩूवािधायको ङ्झनभािण य ङ्जवस्ताय गनङ्टि 
यहेको छ । 

1. याजस्व सङ्करन य आङ्झथिक स्रोत ऩङ्चयचारनका सम्फन्धभा अङ्झधकायहरूको व्मवस्था अनङ्टसायको 
आङ्झथिक, प्रशासङ्झनक सॊयचनाको अबाव तथा कभजोय भानव सॊशाधन ङ्जवकासका कायण अऩेङ्ञऺत 
रुऩभा आन्तङ्चयक याजस्व सङ्करन नहङ्टनङ्ट ।  

2. धेयैजसो ब–ूबागभा वन ऺरे, चयनऩाखा, खोरा, फगय, बीय ऩाखा य ङ्झबयारो जङ्झभन बएकोरे 
कृङ्जषको आधङ्टनीङ्जककयण गयी व्मवसाङ्जमक कृङ्जषराई अङ्ञघ फढाउनङ्ट । 

3. ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेट धेयैजसो बौङ्झतक ऩूवािधायभा भार केङ्ञन्रत हङ्टने गयेकोभा भानव सॊसाधन ङ्जवकासभा 
कभ फजेट छङ्टट्याउने ऩयम्ऩयाराई ऩङ्चयवतिन गनङ्टि । 

4. गाउॉऩाङ्झरकाका ङ्जवङ्झबङ्ङ वडाहरूभा ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रकायका नमाॉ नमाॉ परपूर तथा जङ्झडफङ्टटीहरूको 
व्मवसाङ्जमक रुऩभा खेती शङ्टरु गये ताऩङ्झन ङ्जमनीहरूका राङ्झग फजाय व्मवस्थाऩन गयी कृषकहरूराई 
मसतपि  दीघिकारीन रुऩभा आकङ्जषित गयाउनङ्ट  ।  

5. गाउॉऩाङ्झरकाका दश वटै वडाहरूभा भोटयफाटो ऩङ्टगे ताऩङ्झन ग्राभीण सडकहरू साॉघङ्टया, जीणि तथा 
कच्ची यहेका कायण सडक मारा जोङ्ञखभऩूणि य खङ्ञचिरो फन्दै गएको अवस्थाभा सफै वडाहरूभा 
ऩङ्टग्ने सडकभागिराई कारोऩरे गनङ्टि । 
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6. गाउॉऩाङ्झरकाका सफै वडाहरूभा प्राकृङ्झतक स्रोत तथा साधन य आङ्झथिक स्रोतहरू सभान रुऩभा 
नयहेका कायण सफै वडाहरूका आङ्झथिक तथा प्राकृङ्झतक स्रोतहरूफाट प्राप्त हङ्टने याजस्वराई सभान 
ङ्जवतयण गदै सफैराई ङ्जवकासका सभान अवसय प्रदान गनङ्टि । 

7. ऩमिटकीम ङ्जवकासको उच्च सम्बावना फोकेको कैराश-फैकङ्ट ण्ठ रगाएतका ऺरेभा ऩमिटन 
ङ्जवकासका ऩूवािधायहरूको ङ्जवस्ताय गनङ्टि । 

8. गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका साभङ्टदाङ्जमक वन ऺेरभा वषेनी राग्ने डढेरोका कायण ठूरो वन ऺेर, 
चङ्चयचयन ऺेर, भहत्त्वऩूणि जङ्झडफङ्टटी, फन्मजन्तङ्ट राऩोन्भङ्टख हङ्टने अवस्थाको अन्त्म गनङ्टि । 

9. स्थानीम स्रोत, साधन, जङ्झडफङ्टटी आङ्छदको उङ्ञचत प्रमोग व्मवस्थाऩन य सॊयऺण गनङ्टि ।  
10. ऐङ्झतहाङ्झसक तथा धाङ्झभिक सम्ऩदास्थरहरूको सॊयऺण य सॊवििन गनङ्टि । 
11. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम प्रङ्झतको बयोसा एवभ ्ङ्जवश्वासराई कामभ याख्नङ्ट । 
12. सफै गाउॉफासीराई आधायबतू स्वास््म सेवाको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गनङ्टि । 
13. उऩरधध ऩानीका स्रोतहरूको व्मवस्थाऩन गयी कृङ्जषमोग्म जभीनभा फाहै्र भङ्जहना ङ्झसॊचाइको 

सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गनङ्टि । 
14. घट्दो जन्भ दय तथा फढ्दो फसाॉइसयाइराई ङ्झनमन्रण गयी गाउॉऩाङ्झरकाको जनसङ्ख्मा वङृ्जि 

दयराई मथावत याख्नङ्ट । 
15. भ्रिाचाय तथा पजूर खचिको ङ्झनमन्रण गयी प्रबावकायी प्रसासन सॊमन्रको ङ्जवकास गनङ्टि ।   

सभस्मा 
१. जनसहबाङ्झगताभा आधाङ्चयत मोजना कामािन्वमन ङ्जवङ्झधको ऩारना हङ्टन ङ्ट ऩनेभा स्थानीम उऩबोिा 

सङ्झभङ्झतरे ऩङ्झन मोजना कामािन्वमनभा ठेकेदायको प्रमोगरे सङ्टशासनभा सभस्मा देङ्ञखनङ्ट । 

२. दीघिकारीन सोचका आधायभा मोजनावि ङ्जवकास प्रङ्जक्रमा अङ्ञघ फढाउने ऩङ्चयऩाटीको थारनी बए 
ताऩङ्झन सोही अनङ्टरूऩ कामािन्वमन हङ्टनभा सभस्मा देङ्ञखनङ्ट । 

३. मोजना तथा कामिक्रभको प्राथङ्झभकीकयण गयी सोही अनङ्टसाय स्रोत ऩङ्चयचारनका आधायभा मोजना 
य कामिक्रभ सञ्चारन हङ्टन नसक्नङ्ट । 

४. गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबर यहेका ङ्जवषमगत शाखाहरूभा जनशङ्ञिको अबाव हङ्टन ङ्ट तथा कभिचायीको ङ्झछटो 
ङ्झछटो तथा अप्रत्माङ्झसत सरुवा हङ्टने प्रणारीको ङ्जवकासका कायण कामिक्रभ कामािन्वमनभा सभस्मा 
हङ्टन ङ्ट । 

५. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन, वातावयणको सॊयऺण जस्ता ङ्जवषमभा आवश्मकता अनङ्टसाय 
नमाॉ प्रङ्जवङ्झध प्रमोग गनि नसक्नङ्ट तथा मसको प्रबाव न्मूनीकयणभा ठोस कामिक्रभ कामािन्वमनभा 
सभस्मा। 

६. बौङ्झतक ऩूवािधाय सम्फन्धी मोजनाहरू एउटा ऩूया नहङ्टॉदै अको नमाॉ मोजना छनौट गने प्रङ्जक्रमारे 
एकाङ्झतय रङ्ञऺत राब ङ्झरन नसकेको अवस्था छ बन े अकोतपि  स-साना मोजना छनौट गदाि 
त्मसफाट ङ्झसजिना हङ्टन ेराब सानो जनसङ्ख्मारे भार प्राप्त गने अवस्था हङ्टन ङ्ट ङ्जवकासको ङ्झसिान्त 
ङ्जवऩयीत बएको देङ्ञखन्छ। 

७. गाउॉऩाङ्झरकाभा उऩरधध स्रोत, साधन य सीऩको सदङ्टऩमोग गने तपि  अऩेङ्ञऺत रूऩभा ध्मान ऩङ्टग्न 
नसक्दा गाउॉऩाङ्झरका फाह्य स्रोतभा ङ्झनबिय यहनङ्ट ऩने अवस्था । 
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८. वन ङ्जवनाश य वातावयणको सॊयऺण ङ्जवकासको सभस्माको रूऩभा देङ्ञखएका छन ्। 

९. ङ्जवकासका आधायबतू भाऩदण्डहरूको सॊयऺणभा सभस्मा देङ्ञखएको छ । 

१०. एक वडा एक ऩङ्जहचानका कामिक्रभहरू सञ्चारन गनि सङ्जकएको छैन । 

११. ङ्जवकासका ऩूवािधायहरूको सभान ङ्जवतयण गनि सकेको अवस्था छैन । 

१२. उत्ऩादन बएका वस्तङ्टहरूको फजाय य भूल्म ङ्झनधाियणको सभस्मा देङ्ञखएको छ । 

१३. ङ्ञशऺा य स्वास््म ऺरेभा देखाऩयेका सभस्माहरूको सभधान नै ङ्जवकासको ठङ्टरो सभस्मा देङ्ञखएको 
छ। 

१४. ङ्जवद्याथॉ य ङ्ञशऺकको अनङ्टऩात नङ्झभरेको कायणरे थऩ सभस्मा बएको छ । 

१५. गाउॉऩाङ्झरकाको वातावयण (सफै ङ्जवषमगत ऺरेभा) सोचनीम रूऩभा यहन गएको छ । 

१६. कैराशको कृङ्जष य ऩमिटन ऺरेको ङ्जवकास य ङ्जवस्तायकोराङ्झग ङ्झडङ्जऩआय (DPR) तमाय हङ्टन सकेको 
छैन । 

अवसय तथा सम्बावना 
आफ्नो ऺेरङ्झबर यहेका आङ्झथिक, प्राकृङ्झतक तथा भानवीम स्रोत तथा साधनको ऩङ्चयचारन गयी 

सभङृ्जिको भागिभा अगाङ्झड फढ्ने भहत्त्वऩूणि अवसय गाउॉऩाङ्झरकाराई प्राप्त बएको छ । मस गाउॉऩाङ्झरकाका 
ङ्जवकास य सभङृ्जिका भङ््ट म अवसयहरूराई ङ्झनम्न रुऩभा उल्रेख गनि सङ्जकन्छ् 

१. सॊवैधाङ्झनक रुऩभा ङ्जवङ्झबङ्ङ याजनैङ्झतक, आङ्झथिक तथा प्रशासङ्झनक अङ्झधकायहरूको उऩमोग गनि सक्ने 
ङ्ञस्थङ्झत यहेको छ ।  

२. कैराश गाउॉऩाङ्झरकाको हावाऩानी तथा स्थान ङ्जवशेष कृङ्जषमोग्म बङू्झभको उऩरधधताका कायण मस 
गाउॉऩाङ्झरकाराई ऩङ्जहचान ङ्छदने गयी कृङ्जष उत्ऩादन गनि सक्ने गाउॉऩाङ्झरकाका रूऩभा ङ्जवकास गनि 
सङ्जकनछे । 

३. कृङ्जषजन्म उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्टकोराङ्झग आवश्मक फजायको सभस्मा नयहेको,  मस गाउॉऩाङ्झरकाभा 
उत्ऩादन हङ्टने तयकायी य कृङ्जष तथा ऩशङ्टजन्म उत्ऩादनरे याम्रो फजाय ऩाउने प्रशस्त सम्बावना 
यहेको छ । 

४. प्राकृङ्झतक तथा अन्म आङ्झथिक स्रोतहरूको ऩङ्चयचारनफाट स्थानीमफासीको जीवनस्तयभा सङ्टधाय 
ल्माउन सङ्जकने अवस्था यहेको छ । 

५. एक दजिन फढी यभणीम, बौगोङ्झरक, साॊस्कृङ्झतक तथा धाङ्झभिक ऩमिटकीम भहत्त्व फोकेका स्थानहरू 
बएकारे मसको ङ्जवशेष भहत्त्व य ऩमिटन ङ्जवकासको सम्बावना यहन गएको छ । 

६. ऐङ्झतहाङ्झसक तथा ऩौयाङ्ञणक भहत्व फोकेको कैराश फैकङ्ट ण्ठ ऺरेराई फागभती प्रदेशकै प्रभङ्टख 
ऩमिटकीम गन्तधमस्थरका रुऩभा ङ्जवकास गनि सङ्जकने अवस्था यहेको छ । 

७. वनजङ्गर, जङ्झडफङ्टटी, जरस्रोत, ढङ्टङ्गाखानी आङ्छदजस्ता प्राकृङ्झतक स्रोतको राब ङ्झरन सङ्जकने अवस्था 
यहेको छ । 

८. ऩशङ्टऩारन व्मवसामको भाध्मभफाट दङ्टग्धजन्म ऩदाथिको उत्ऩादनभा वृङ्जि गनि सङ्जकने अवस्था यहेको 
छ । 
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९. अरैची, कागती, सङ्टन्तरा,  ङ्जकवी, आरङ्ट,  अदङ्टवा,  ङ्जटभङ्टय,  बटभास,  रसङ्टन,  ङ्जवङ्झबङ्ङ भौसभी/फेभौसभी 
तयकायीहरू, भौयीऩारन जस्ता कृङ्जष तथा ऩशङ्टजन्म उत्ऩादनकाराङ्झग मस गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो 
ऩङ्जहचान स्थाङ्जऩत गनि सक्ने य मस ऺेरको आधङ्टङ्झनकीकयण गनि सकेको अवस्थाभा मसको 
उत्ऩादकत्वभा फङृ्जि आई थऩ आङ्झथिक उऩरङ्ञधध हाङ्झसर गनि सङ्जकनेछ । 

१०. गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेको वन जङ्गरराई सॊयऺण गयी त्मसफाट प्राप्त गनि सङ्जकन ेराब जस्तै् प्राङ्गाङ्चयक 
भर, जङ्झडफङ्टटी य भसरा उत्ऩादन जस्ता ङ्जक्रमाकराऩका भाध्मभफाट आङ्झथिक उऩाजिन गनि सङ्जकन े
देङ्ञखन्छ । 

११. आवङ्झधक मोजनाको ङ्झनभािण प्रङ्जक्रमासॉगै जनभानसभा देङ्ञखएको उत्साह य ङ्जवकास तथा 
सभङृ्जिप्रङ्झतको चाहनाराई सॊस्थागत गनि सङ्जकने अवसय यहेको छ । 

३.४ गाउॉऩाङ्झरकाको दीघिकारीन सोच, रक्ष्म, उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

“प्राकृङ्झतक श्रोत, कृङ्जष, ऩमिटन य ऩूवािधाय् सङ्टखी य सभिृ कैराश ङ्झनभािणको आधाय” 
रक्ष्म 

“कृङ्जषभा व्मवसाङ्जमकयण, प्राकृङ्झतक श्रोतको अङ्झधकतभ उऩमोग, साॊस्कृङ्झत य ऩमिटकीम ऺेरहरुको 
प्रवििन, प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा, सङ्टरब य आधायबतू स्वास््म सेवाभा ऩहङ्टच वृङ्जि, खेरकङ्ट द ङ्झफकास, सभताभूरक 
सभाज, ङ्छदगो य प्रमोगभैरी ऩूवािधाय, जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण, सूचना प्रङ्जवङ्झध सङ्जहतको सेवा प्रवाहराई 
प्रबावकायी फनाउदै सभिृ कैराश ङ्झनभािणको आधायङ्ञशरा तमाय बएको हङ्टनेछ” 

उद्दशे्म 

1. उत्ऩादनशीर ऺरेको उच्चतभ ऩङ्चयचारन गयी गङ्टणस्तयीम उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वभा फङृ्जि गदै 
आङ्झथिक ङ्जवकासको आधाय तमाय गनङ्टि । 

2. गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺा, स्वास््म तथा खानेऩानी जस्ता आधायबतू सेवाको सविसङ्टरब ऩहङ्टॉचको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता 
गयी साभाङ्ञजक ङ्जवकासभा सशि ऩाङ्झरका ङ्झनभािण गनङ्टि । 

3. स्थानीम आवश्मकताका ऩङ्जहचान गयी ऩूवािधाय ङ्जवकासराई प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट । 

4. वातावयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण गदै ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन य जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनका 
असयहरूको न्मूनीकयण गनङ्टि । 

5. साभाङ्ञजक न्माम तथा सङ्टशासन स्थाङ्जऩत गयी सभङृ्जि हाङ्झसर गनङ्टि । 

३.५ गाउॉऩाङ्झरकाका प्रभङ्टख यणनीङ्झतहरू तथा कामिनीङ्झतहरू 

ताङ्झरका 1: गाउॉऩाङ्झरकाका प्रभङ्टख यणनीङ्झतहरू तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: उत्ऩादनशीर ऺरेको उच्चतभ ऩङ्चयचारन गयी गङ्टणस्तयीम उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वभा फङृ्जि गदै ङ्जवकासको 
आधाय तमाय गनङ्टि । 

१.१: प्रङ्झतस्ऩधाित्भक राबका 
ऺेरभा रगानी फढाउन े। 

1. कृङ्जषभा आधाङ्चयत उद्यभशीरताका भाध्मभफाट योजगायी ङ्झसजिना गयी आम्दानीभा 
फङृ्जि ल्माइनेछ । 

2. प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ऩमिटनको ङ्जवकास गयी मसराई योजगायभूरक उद्योगको 
रूऩभा ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 
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3. आधङ्टङ्झनक शहयीकयणका भाध्मभफाट कैराशराई सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ आकषिक वङ्ञस्तका 
रूऩभा ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

१.२: ङ्जवकासका अवसयहरूभा 
सभताभूरक ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत 
गने । 

1. ङ्जवकासका ऩूवािधायहरू साभाङ्ञजक तथा आङ्झथिक रूऩभा ङ्जवऩङ्ङ सभङ्टदामराई 
भूरप्रवाहभा ल्माइनेछ ।  

2. गङ्टणस्तयीम ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधा, सङ्करन केन्र, फजाय व्मवस्थाऩन एवभ ् प्रवििन, फीउ 
ङ्जवजन, भरखादको सहज आऩूङ्झति य प्रङ्जवङ्झधको ऩहङ्टॉचको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गङ्चयनेछ । 

3. जनताको ऩहङ्टॉच ङ्झसजिना हङ्टने गयी गङ्टणस्तयमङ्टि सडक, ङ्झसॊचाइ, रगामत अन्म बौङ्झतक 
ऩूवािधायको ङ्झनभािण गदाि ङ्झनङ्ञश्चत भाऩदण्ड फनाई रागङ्ट गङ्चयनेछ । 

4. कृङ्जष तथा ऩशङ्टजन्म उऩजभा आत्भङ्झनबिय हङ्टॉदै खाद्य सङ्टयऺाको प्रत्माबङू्झत गयाई 
गङ्चयफी ङ्झनवायणभा उल्रे्म सङ्टधाय गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म २: गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺा, स्वास््म तथा खानऩेानी जस्ता आधायबतू सेवाको सविसङ्टरब ऩहङ्टॉचको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गयी 
साभाङ्ञजक ङ्जवकासभा सशि ऩाङ्झरका ङ्झनभािण गनङ्टि । 

२.१: ङ्ञशऺा, स्वास््म, 

खानेऩानी जस्ता आधायबतू 
सेवाहरूको गङ्टणस्तय य ऩहङ्टॉच 
अङ्झबवङृ्जि गदै भौङ्झरक हकको 
प्रत्माबङू्झत गने । 

1. भङ्जहरा, फारफाङ्झरकासॉग प्रत्मऺ सयोकाय याख्न े ङ्ञशऺा, स्वास््म ऺेरभा जनचेतना 
अङ्झबवङृ्जि य ऩूवािधाय ङ्जवकास तपि  स्वास््म चौकी ङ्झनभािण, प्रसङ्टङ्झतगहृ ङ्झनभािण, 

एम्फङ्टरेन्स सेवा सञ्चारन फारङ्जवकास केन्रहरूको व्मवस्थाभा जोड ङ्छदइनेछ । 

2. खङ्टरा ङ्छदशाभङ्टि गाउॉ कामिक्रभराई व्मवङ्ञस्थत गनि आवश्मकता अनङ्टसाय 
साविजङ्झनक शौचारम ङ्झनभािण तथा त्मसको व्मवस्थाऩनकाराङ्झग कामि मोजना तमाय 
ऩायी कामािन्वमन गने नीङ्झत ङ्झरइनेछ । 

3. ङ्ञशऺा, स्वास््म, खानेऩानी जस्ता आधायबतू सेवाहरूराई गाउॉऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक 
सभङृ्जिको भेरुदण्डका रूऩभा अॊङ्झगकाय गयी त्मसको ङ्जवकासकाराङ्झग आवश्मक 
कामि मोजना रागङ्ट गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म ३: स्थानीम आवश्मकताका ऩङ्जहचान गयी ऩूवािधाय ङ्जवकासराई प्राथङ्झभकता ङ्छदनङ्ट । 

3.1: गङ्टणस्तयीम 
ऩूवािधायहरूभा सफैको ऩहङ्टॉच 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने । 

1. ङ्जवकासका ऩूवािधायको गङ्टणस्तय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गङ्चयनेछ । 

2. कृङ्जष य ऩमिटनकाराङ्झग उऩमङ्टि ठाङ्झनएका ऺेरहरूको DPR गयी उि 
ऺेरहरूराई ऩकेट य ऩमिटकीम ऺेरका रूऩभा ङ्जवकास गनि आवश्मक ऩूवािधायको 
व्मवस्थाऩन तथा आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत कृङ्जष सम्फन्धी ङ्जक्रमाकराऩभा जोड 
ङ्छदइनेछ । 

3. ट्रमाक खोङ्झरएका सडकको भभित, सम्बाय, सॊयचनाको काभ गयी सवायी साधनराई 
सङ्टचारु गनि फजेट फाॉडपाॉड गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म ४: वातावयण तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण गदै ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन य जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनका असयहरूको 
न्मूनीकयण गनङ्टि । 

4.1: वातावयणीम सन्तङ्टरन 
एवभ ् जर, जङ्झभन, जङ्गर, 

जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता आङ्छद 
प्राकृङ्झतक स्रोत य सम्ऩदाको 
सॊयऺण तथा ङ्जवकास गने । 

1. वन जङ्गर सॊयऺणभा आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गङ्चयनेछ । 

2. एकघय एक धाया य ऩूणि सयसपाइ सङ्जहतको गाउॉऩाङ्झरका फनाउन े नीङ्झत 
अवरम्फन गङ्चयने छ । 

3. प्रकोऩफाट ङ्झसजिना हङ्टन े भानवीम तथा आङ्झथिक ऺङ्झतराई न्मूनीकयण, वातावयणीम 
सॊयऺण जस्ता कामिक्रभ य जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन अनङ्टकूरन मोजनाराई आफि गयी 
कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 
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4. सडक ङ्झनभािण गदाि ऺङ्झत बएको खानेऩानी मोजना, ङ्झसॊचाइ कङ्ट रोहरू सम्फङ्ञन्धत 
मोजना सञ्चारन गने उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई नै ऩङ्टनङ्झनिभािणभा ङ्ञजम्भेवाय फनाइनेछ । 

उद्दशे्म ५: साभाङ्ञजक न्माम तथा सङ्टशासन स्थाङ्जऩत गयी सभङृ्जि हाङ्झसर गनङ्टि । 

5.1: सङ्टशासन सम्फन्धी 
नीङ्झतगत, कानङ्टन एवभ ्
सॊस्थागत व्मवस्था गयी 
प्रबावकायी कान्विमन गने । 

1. सभावेशी य सन्तङ्टङ्झरत ङ्जवकासको भाध्मभद्वाया ङ्जवबेदभङ्टि सभाज ङ्झनभािण गङ्चयनेछ 
। 

2. गङ्चयफी ङ्झनवायणकाराङ्झग सञ्चाङ्झरत कामिक्रभहरूराई एकीकृत गयी वास्तङ्जवक 
गङ्चयफहरूको ऩङ्जहचान य सङ्ख्मा घटाउने नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनछे । 

3. गाउॉऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक स्रोत सङ्करनभा साविजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायी अन्तगित 
गङ्चयएको सहकामिराई अझ व्मवङ्ञस्थत य प्रबावकायी गयाइनेछ । 

4. सभाजभा ऩछाङ्झड ऩयेका रङ्ञऺत वगिकाराङ्झग अनङ्टदान यकभ य आन्तङ्चयक स्रोत 
तपि को ङ्झनङ्ञश्चत फजेट रङ्ञऺत वगिकाराङ्झग प्रत्मऺ पाइदा ऩङ्टग्ने कामिक्रभभा 
ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयनेछ । 

5. सङ्टशासन, ऩायदङ्ञशिता, रैङ्जङ्गक सशिीकयण, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा, आमभूरक, सीऩभूरक 
कामिक्रभराई ध्मान ङ्छदई कामिक्रभ ङ्झनभािण गङ्चयनेछन ्। 

6. सभावेशी साभाङ्ञजक सॊयचनाका भाध्मभफाट कैराशफासीभा ऩायस्ऩङ्चयक सद्भाव य 
एकताको बावना ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।  

7. गाउॉऩाङ्झरकाको वाङ्जषिक कामिक्रभ तजङ्टिभा गदाि भूरत् आवङ्झधक मोजनासॉग आवि 
गयी गाउॉऩाङ्झरकाको मोजना तजङ्टिभा प्रङ्जक्रमाराई वैऻाङ्झनक फनाइनेछ । 

 
३.६ गाउॉऩाङ्झरकाका गौयवका आमोजनहरू 

सडक ऩूवािधाय तपि  
1. भनहयी –बाताि –अल्छेकप्सेयी –ऩकनी–डाडावास सडक आमोजना 
2. हेटौडा–च ङ्टङ्झनमा –नाभटाय–काङ्झरकाटाय–बाताि–डाडाखकि –कैराशवैकङ्ट ण्ठ–आदभघाट सडक 

आमोजना 
3. ऩकनी–गल्छी–भहादेववेसी सडक आमोजना 
4. गोगन–ेङ्झगम्दी–काङ्झरकाटाय–भयेङ्गकोट–वेङ्झतनी सडक आमोजना 
5. च ङ्टङ्झनमा–नाभटाय – काङ्झरकाटाय–बाताि –खैयाङ्ग –भरेखङ्ट सडक आमोजना 
6. घङ्टभाउन–ेवङ्टकङ्ट टी–ङ्झरक्चे – गायखर – सङ्चयखेत–भनहयी सडक आमोजना  

7. ङ्झरक्च–ङ्जकटबन्ज्माङ्ग–वस्तीऩ ङ्टय सडक आमोजना 
8. ङ्जकसेडी– भच्छेवास– स्मासे–घैयाङ्ग सडक आमोजना 

 

उत्ऩादन वङृ्जि तथा योजगायी अवसय सजृना तपि ् 
9. तयकायी तथा भसरावारी (अदङ्टवा, भौयी) ऩकेट ऺेर ङ्झफकास कामिक्रभ  

10. परपङ्ट र (कागती, सङ्टन्तरा, ओखय, ङ्जकवी, जङ्टनाय, अरैची, एबोकाडो, ङ्ञचमा) ऩकेट ऺेर ङ्झफकास 
कामिक्रभ   

11. व्मवसाङ्जमक वाख्रा तथा रोकर कङ्ट खङ्टया ङ्जवकास कामिक्रभ 
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12. घैयाङ्ग, स्मासेकाङ्झरका, कैराश वैकङ्ट ण्ठ, गङ्टपे्तश्वयी साॊस्कृङ्झत, धाङ्झभिक एवॊ ऩ ङ्टयाताङ्ञत्वक ऩमिटन प्रवििन 
आमोजना  

13. देखायी (चेऩाङ्ग साॊस्कृङ्झतक) ऩमिटन ऩाकि  आमोजना 
14. गल्छी दङ्टम्सीखकि  ऩकनी कृङ्जष ऩमिटन प्रवद्र्धन कामिक्रभ 

15. ज्मान्दङ्टङ््ग चभेयेगङ्टपा ऩमिटकीम ऺेर प्रवििन कामिक्रभ 

 

आमोजना ङ्झसॊचाई आमोजनाहरु 

16. नाभटाय ङ्झसचाइ कामिक्रभ 

17. ऩाख्रवेसी ङ्झसचाई आमेजना 
18. दोबानखोरा छमान्दङ्टङ्ग ङ्झसचाइ आमोजना 
19. ठङ्ट रेवेसी ङ्झसचाइ आमोजना 
20. दङ्टवोखोरा भयेङ्गकोट ङ्झसॊचाइ आमोजना 
21. खोराखकि पाॊट ङ्झसॊचाइ आमोजना 
22. कटहये ङ्झसचाई आमोजना 
23. ङ्जटउयेछाॊगा आङ्गेटाय ङ्झसचाइ आमोजना 
24. कोथरीटाय ङ्झसचािइ आमोजना 

आन्तङ्चयक याजश्व वङृ्जि तपि ् 
25. वहङ्टउद्देश्मीम प्रशासङ्झनक बवन ङ्झनभािण आमोजना 
26. आधायबतू स्वास््म ऩूवािधाय (५ सैमाको अस्ऩतार) ङ्झफकास आमोजना 
27. भनहयी काङ्झरखोरा वहङ्टउद्देश्मीम रघङ्ट जरङ्जवद्यङ्टत आमोजना 

 

३.७ अऩेङ्ञऺत ऩङ्चयभाणात्भक उऩरङ्ञधध 

ताङ्झरका 2: अऩेङ्ञऺत ऩङ्चयभाणात्भक उऩरङ्ञधध 
सूचकहरु इकाइ आधाय वषि अङ्झथिक वषि ः् रक्ष्म ऩङ्चयभाण 

    २०७६÷७७ २०७८÷७९ २०८०÷८१ २०८२÷८३ 

ङ्झनयऩेऺ गङ्चयवी प्रङ्झतशत १८ १६ १३ १० 

प्रङ्झतव्मङ्ञिवाङ्जषिक आम  रु.         

आफ्नो उत्ऩादनतथाआमरे वषिबयी 
खानऩङ्टग्ने जनसॊ्मा 

प्रङ्झतशत ८२ ८४ ८७ ९० 

वेयोजगायी दय प्रङ्झतशत ७ ५ ४ २ 

योजगायीभा गैयकृङ्जषऺेरको मोगदान प्रङ्झतशत ८० ७५ ७० ६० 

आमात–ङ्झनमाितको वाङ्जषिक औषतअनङ्टऩात अनङ्टऩात ४ M३   ३ M१ २ M१ 

आधायबतूतह (कऺा १ देङ्ञख ८ सम्भ) 
को खूदबनािदय  

प्रङ्झतशत ९२ ९३ ९५ ९५ 

साऺयता दय प्रङ्झतशत ८३ ८५ ९० ९५ 

औषतआमङ्ट  वषि  ६५ ६६ ६८ ७० 

५ वषि भङ्टनीको वार भतृ्मङ्टदय (प्रङ्झतहजाय सॊ्मा २ २ २ १ 
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जीङ्जवतजन्भभा) 
भातभृ ङ्टत्मङ्ट दय (प्रङ्झतराखजीङ्जवतजन्भभा) 
प्रङ्झत १ राखभा २३४ 

सॊ्मा २ २ २ १ 

खानेऩानी सेवावाटराबाङ्ञन्वत जनसॊ्मा प्रङ्झतशत ८९ ९४ ९६ ९९ 

ङ्जवद्यङ्टत सेवावाटराबाङ्ञन्वत जनसॊ्मा   ६० ८५ ९५ १०० 

ङ्छदगो, सङ्टयङ्ञऺत य ङ्झनमङ्झभत सडकमातामात 

सेवावाटराबाङ्ञन्वत जनसॊ्मा 
प्रङ्झतशत २५ ४० ५० ५५ 

वषिबयी ङ्झनमङ्झभत ङ्झसॊचाई बएको 
खेतीमोग्मबङू्झभ 

हेक्टय  ४० ३५ ४५ ५० 

इण्टयनेट सेवाभाऩहङ्टॉचप्राप्त जनसॊ्मा प्रङ्झतशत २५ ५० ७५ ८० 

वनजॊगररे ढाकेको ऺेर  प्रङ्झतशत ६० ६५ ६७ ६७ 

ऩाङ्झरकाको सेवाप्रवाहवाट 
सन्तङ्टिअनङ्टबङू्झतगने सेवाग्राही 

प्रङ्झतशत ८५ ९० ९५ ९९ 

*कामिशारा छरपर  

 
 

  



 

३.८ आम व्ममको प्रवङृ्झत य प्रऺेऩण 

 

नेऩारको सॊङ्जवधानरे स्थानीम तहराई आङ्झथिक अङ्झधकाय ऺेरङ्झबरका सीङ्झभत ऺेरभा कय रगाउॉन, नेऩार सयकायफाट याजस्व फाॉडऩपॉ ड, अनङ्टदान य ऋण प्राप्त गनि, 
ङ्झनजी ऺेरफाट तोङ्जकएको सीभासम्भ आन्तङ्चयक ऋण ऩङ्चयचारन गयी साविजङ्झनक खचि व्मवस्थाऩन गने अङ्झधकाय प्रदान गयेको छ । प्रदेश य स्थानीम तहको साझा 
ऺेराङ्झधकायका ङ्जवषमभा एकर कय प्रशासनको भाध्मभफाट याजस्व ऩङ्चयचारन गने व्मवस्था यहेको छ । नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट स्थानीम तहराई 
सभानीकयण अनङ्टदान, सशति अनङ्टदान, ङ्जवशेष अनङ्टदान य सभऩूयक अनङ्टदान गयी चाय प्रकायका अनङ्टदान प्राप्त हङ्टने गयेको छ । 

 

ताङ्झरका 3: आम व्ममको प्रवङृ्झत य प्रऺऩेण 
 

 /fhZj k|If]k-f  
 

l;=g+

=  

 cfo lzif{s  
 cf.j.2077.078 

sf] cg'dfg  
cf.j. 2078.079  

sf] k|If]k-f  
cf.j. 2079.08 

sf] k|If]k-f  
 cf.j.2080.081  

sf] k|If]k-f  
cf.j.2081.082  

sf] k|If]k-f  
cf.j.2082.083  

sf] k|If]k-f   s"n /fhZj kl/rfng  

 s   jfXo cfo                

  ! ;dflgs/0f               

1.1 
;+3 

     
93,600,000.00  

                
102,960,000.00  

                 
113,256,000.00      124,581,600.00  

      
137,039,760.00      150,743,736.00      628,581,096.00  

1.2 
k|b]z 

       
9,990,000.00  

                  
10,989,000.00  

                  
12,087,900.00  

       
13,296,690.00  

        
14,626,359.00       16,088,994.90       67,088,943.90  

   @  laz]if cg'bfg               

@=! ;+3 

                       
-    

                   
5,000,000.00  

                   
5,500,000.00  

       
6,050,000.00  

        
6,655,000.00         7,320,500.00       30,525,500.00  

 @=@  k|b]z 

                       
-    

                   
5,000,000.00  

                   
5,500,000.00  

       
6,050,000.00  

        
6,655,000.00         7,320,500.00       30,525,500.00  

  #  ;dk"/s cg'bfg               

#=!  ;+3 

                       
-    

                 
10,000,000.00  

                 
11,000,000.00       12,100,000.00  

       
13,310,000.00       14,641,000.00       61,051,000.00  

 #=@  k|b]z 

     
24,935,000.00  

                  
27,428,500.00  

                   
30,171,350.00       33,188,485.00  

        
36,507,333.50       40,158,066.85       167,453,735.35  
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 /fhZj k|If]k-f  
 

l;=g+

=  

 cfo lzif{s  
 cf.j.2077.078 

sf] cg'dfg  
cf.j. 2078.079  

sf] k|If]k-f  
cf.j. 2079.08 

sf] k|If]k-f  
 cf.j.2080.081  

sf] k|If]k-f  
cf.j.2081.082  

sf] k|If]k-f  
cf.j.2082.083  

sf] k|If]k-f  
 s"n /fhZj kl/rfng  

   $  /fhZj jf+8kmf+8               

$=!  ;+3 

     
83,085,740.00  

                   
91,394,314.00  

                
100,533,745.40  

     
110,587,119.94  

       
121,645,831.93       133,810,415.13      557,971,426.40  

$=@  k|b]z 

      
13,780,000.00  

                  
15,158,000.00  

                   
16,673,800.00  

      
18,341,180.00  

       
20,175,298.00        22,192,827.80       92,541,105.80  

  % z;t{                                  -    

%=!  ;+3 

   
142,300,000.0

0  
                 

156,530,000.00  
                

172,183,000.00     189,401,300.00  
     

208,341,430.00  
     

229,175,573.00    1,097,931,303.00  

 %=@  P=l8=lj=.lk=lj=Pn= 

                       
-    

                                    
-    

                                   
-                           -    

                        
-                           -                         -    

 %=#  cfO=l8=P= 

       
9,700,000.00  

                  
10,670,000.00  

                  
11,737,000.00  

      
12,910,700.00  

       
14,201,770.00        15,621,947.00       74,841,417.00  

 %=$  cfO=l8=P=. l8=lk=;L= 

         
800,000.00  

                     
880,000.00  

                      
968,000.00  

       
1,064,800.00  

         
1,171,280.00        1,288,408.00         6,172,488.00  

 %=%  

P;=P;=l8=lk=j}}b]lzs 

>f]t 

       
6,400,000.00  

                   
7,040,000.00  

                   
7,744,000.00        8,518,400.00  

        
9,370,240.00        10,307,264.00       49,379,904.00  

 %=^  

P;=P;=l8=lk= j}}b]lzs 

>f]t 

       
4,600,000.00  

                   
5,060,000.00  

                    
5,566,000.00  

        
6,122,600.00  

         
6,734,860.00  

       
7,408,346.00       35,491,806.00  

 %=&  o'/f]lkog o'lgog  

                       
-    

                                    
-    

                                   
-                           -    

                        
-                           -                         -    

 %=*  k|b]z 

      
22,069,000.00  

                  
24,275,900.00  

                  
26,703,490.00        29,373,839.00  

         
32,311,222.90        35,542,345.19      170,275,797.09  

  s"n jfXo cfo 

 
411,259,740.00  

            
472,385,714.00  

            
519,624,285.40    571,586,713.94     628,745,385.33    691,619,923.87  

  
2,883,962,022.54  

 v  cfGtl/s cfo   
                                    

-    
                                   

-                           -    
                        

-                           -                         -    

   !  

;DklQm jxfn tyf k6f 

jfktsf] cfodf nfUg] 

s/ 

         
300,000.00  

                     
450,000.00  

                      
675,000.00         1,012,500.00  

         
1,518,750.00  

        
2,278,125.00         5,934,375.00  

   @  ;DklQs/ 

       
1,300,000.00  

                    
1,950,000.00  

                   
2,925,000.00  

       
4,387,500.00  

         
6,581,250.00         9,871,875.00        25,715,625.00  

   #  e"lds/ . dfnkf]t 

       
1,100,000.00  

                    
1,265,000.00  

                   
1,454,750.00  

         
1,672,962.50  

         
1,923,906.88          2,212,492.91  

        
8,529,112.28  
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 /fhZj k|If]k-f  
 

l;=g+

=  

 cfo lzif{s  
 cf.j.2077.078 

sf] cg'dfg  
cf.j. 2078.079  

sf] k|If]k-f  
cf.j. 2079.08 

sf] k|If]k-f  
 cf.j.2080.081  

sf] k|If]k-f  
cf.j.2081.082  

sf] k|If]k-f  
cf.j.2082.083  

sf] k|If]k-f  
 s"n /fhZj kl/rfng  

   $  3/jxfns/ 

          
150,000.00  

                       
172,500.00  

                       
198,375.00  

           
228,131.25  

            
262,350.94            301,703.58          1,163,060.77  

   %  jxfn lj6f}/L 

         
500,000.00  

                      
575,000.00  

                       
661,250.00  

          
760,437.50  

            
874,503.13  

        
1,005,678.59          3,876,869.22  

   ^  

k"jf{wf/ ;]jfsf] pkof]udf 

nfUg] s/ 

         
200,000.00  

                      
230,000.00  

                      
264,500.00  

          
304,175.00  

           
349,801.25           402,271.44         1,550,747.69  

   &  cGos/ 

                       
-    

                      
500,000.00  

                      
575,000.00  

           
661,250.00  

           
760,437.50            874,503.13           3,371,190.63  

   *  Joj;fos/  

          
350,000.00  

                      
437,500.00  

                      
546,875.00  

           
683,593.75  

           
854,492.19  

         
1,068,115.23          3,590,576.17  

   (  cGo b:t'/ 

       
1,000,000.00  

                    
1,150,000.00  

                    
1,322,500.00         1,520,875.00  

         
1,749,006.25  

         
2,011,357.19         7,753,738.44  

  !)  Joj;fo /lhi6]zg b:t'/ 

         
100,000.00  

                       
115,000.00  

                       
132,250.00  

          
152,087.50  

            
174,900.63  

           
201,135.72            775,373.84  

 !!  

Goflos b08 hl/jfgf / 

hkmt 

                       
-    

                        
50,000.00  

                        
57,500.00  

             
66,125.00  

             
76,043.75  

            
87,450.31             337,119.06  

  !@  

JolQmut 36gf btf{ 

b:t'/  

                       
-    

                        
25,000.00  

                        
28,750.00  

             
33,062.50  

             
38,021.88  

             
43,725.16            168,559.53  

  !#  cGo /fhZj 

       
1,000,000.00  

                   
1,500,000.00  

                    
1,725,000.00  

        
1,983,750.00  

          
2,281,312.50          2,623,509.38        10,113,571.88  

  !$  ut cf=j=sf] c=Nof= 

     
20,000,000.00  

                 
15,000,000.00  

                 
10,000,000.00        7,500,000.00  

       
5,000,000.00        5,000,000.00      42,500,000.00  

  s"n cfGtl/s 

  
26,000,000.00  

             
23,420,000.00  

              
20,566,750.00     20,966,450.00     22,444,776.88     27,981,942.63       115,379,919.50  

  s"n cfo kl/rfng 

 
437,259,740.00  

           
495,805,714.00  

           
540,191,035.40    592,553,163.94      651,190,162.21    719,601,866.49   2,999,341,942.04  

 

(ताङ्झरकाभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको आम प्रऺेऩण आ.व. २०७७ ।०७८  राई आधाय भाङ्झन प्रङ्झत फषि १० प्रङ्झतशत फङृ्जि सङ्जहतको प्रऺेऩण गङ्चयएको छ । आन्तङ्चयक आम 
प्रऺेऩण ङ्ञज.स.स. भापि त भारऩोत कामािरमफाट प्राप्त हङ्टने घयजग्गा यङ्ञजिेशन, शङ्टल्कभा १५ प्रङ्झतशत, आन्तङ्चयक आम तपि  अन्म आम ङ्ञशषिकभा १५,२५ य ५० प्रङ्झतशत 
फङृ्जि गङ्चयने प्रऺेऩण गङ्चयएको छ  साथै आ.फ.०७७।०७८ नगद भौज्दातराई अल्मा बई आएको यकभभा प्रङ्झत फषि १ कयोडका दयरे घटाउदै जाने गङ्चय प्रऺेऩण 
गङ्चयएको छ ।)    



 

ऩङ्चयच्छेद चाय: कैराश गाउॉऩाङ्झरकाको सभङ्जिगत आङ्झथिक नीङ्झत 

खण्ड एक: साविजङ्झनक खचि 
1.1 ऩषृ्ठबङू्झभ 

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे स्थानीम तहराई आङ्झथिक अङ्झधकाय ऺरेङ्झबरका सीङ्झभत 
ऺेरभा कय रगाउन, नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायफाट याजस्व फाॉडपाॉट, अनङ्टदान य ऋण प्राप्त गनि, 
ङ्झनजी ऺेरफाट तोङ्जकएको सीभासम्भ आन्तङ्चयक ऋण ऩङ्चयचारन गयी साविजङ्झनक खचि व्मवस्थाऩन गने 
अङ्झधकाय प्रदान गयेको छ । स्थानीम तहको ऺरेाङ्झधकायका ङ्जवषमभा एकर कय प्रशासनको भाध्मभफाट 
याजस्व ऩङ्चयचारन गने व्मवस्था यहेको छ । नेऩार सयकायफाट स्थानीम तहराई सभानीकयण अनङ्टदान, 
सशति अनङ्टदान, ङ्जवशषे अनङ्टदान य सभऩूयक अनङ्टदान गयी चाय प्रकायका अनङ्टदान प्राप्त हङ्टने गयेको छ ।  

स्थानीम तह गठन बए ऩश्चात ्स्थानीम ङ्जवकास अवधायणा अनङ्टरूऩका प्राथङ्झभक काभहरू शङ्टरुवात 
बएका छन ्। आङ्झथिक वषि २०७३/७४ भा स्थानीम रूऩभा ङ्जवत्तीम कायोफाय सीङ्झभत यहेको ङ्झथमो बन े
आ.व. २०७४/७५, आ.व. २०७५/७६ तथा आ.व. २०७६/७७ कोराङ्झग ऩूया अवङ्झधको फजेट तजङ्टिभा 
गयी कामािन्वमन गङ्चयएको छ बन ेआङ्झथिक वषि २०७७/७८ को फजेट कामािन्वमनका क्रभभा यहेको छ 
। सेवा प्रवाहकोराङ्झग आवश्मक ऩने नीङ्झत, कामिङ्जवङ्झध एवभ ्कामिप्रङ्जक्रमा सयरीकयणका कामिहरू बएका 
छन ्। साथै, कामिऩाङ्झरकाको कामि ङ्ञजम्भेवायी फभोङ्ञजभ सेवा प्रवाह गनि आवश्मक ऩने सॊगठन सॊयचना 
स्थाऩना बई सेवा प्रवाह तथा ङ्जवकास ङ्झनभािणका कामिक्रभ कामािन्वमनभा रङ्झगएको छ । मसै आ.व.भा 
कैराश गाउॉऩाङ्झरकाको प्रथभ आवङ्झधक मोजना तथा भध्मभकारीन खचि सॊयचना तजङ्टिभा गयी फजेट य 
मोजनाराई जोड्ने प्रमास गङ्चयएको छ । 

1.2 प्रभङ्टख सभस्मा 
मोजना तजङ्टिभाकाराङ्झग आवश्मक ऩने त्माङ्कको ऩमािप्तता नहङ्टॉदा आधाय वषिको अवस्था, सभग्र 

ऩाङ्झरका स्तयीम आङ्झथिक अवस्थाका ऩङ्चयसूचकहरू जस्तै कङ्ट र गाहिस्थ उत्ऩादन, फचत तथा रगानी आङ्छद 
ङ्जवश्लषेण गनि कङ्छठनाइ हङ्टन ङ्ट य मथाथिऩयक फजेट ङ्झनभािणभा सभस्मा देङ्ञखएकोछ । कङ्ट शर फजेट ङ्जवङ्झनमोजन 
य दऺ एवभ ्प्रबावकायी कामािन्वमनभा कभी यहेको छ । ऩङ्टॉजीगत खचि रक्ष्म बन्दा कभ हङ्टनङ्ट, योजगायी य 
आमभा प्रत्मऺ प्रबाव ऩाने ऩङ्चयमोजनाहरूभा ङ्जवङ्झनमोजनभा कभी, ङ्झनधािङ्चयत सभम, रागतभा य गङ्टणस्तयीम 
ङ्जहसाफरे आमोजना कामािन्वमन हङ्टन नसक्नङ्ट आङ्छद महाॉका सभस्माहरू हङ्टन ्। 
1.3 च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
1. सॊघीमता नमाॉ अभ्मास य शासकीम स्वरूऩ बएकोरे स्रोतको फाॉडपाॉटभा तीनवटै सयकायका 

फीचभा सभानता य सन्तङ्टरन कामभ नहङ्टनङ्ट ।  

2. साविजङ्झनक खचिराई ङ्छदगो य राबकायी प्रङ्झतपर आउने ऩङ्चयमोजनाभा ङ्जवस्ताय गनङ्टि ।  

3. गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबरका सीभान्तकृत सभूह य बौगोङ्झरक ऺेरको सभन्माङ्जमक ङ्जवकास गनङ्टि । 

4. नागङ्चयकको आधायबतू आवश्मताका रूऩभा यहेका ङ्ञशऺा,  स्वास््म, योजगायी, न्मामभा ऩहङ्टॉच,  
वातावयणीम स्वच्छताको ऩङ्चयऩूङ्झति गनङ्टि ।  

5. दऺ, ङ्जवषम ङ्जवऻ, तथा उत्प्रङे्चयत जनशङ्ञिको व्मवस्था गयी ऩाङ्झरकाको प्रशासङ्झनक तथा ङ्जवकास 
कामिकाराङ्झग आवश्मक भानव स्रोतको ऩङ्चयचारन गनङ्टि ।  
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6. साङ्जवकको एकीकृत ढाॉचाको सूचना तथा त्माङ्कहरू प्रशोधन तथा नमाॉ सॊयचना अनङ्टसायको 
खण्डीकृत त्माङ्क प्राप्त गनङ्टि ।  

अवसय  
1. ऩाङ्झरकाहरूका फीचभा ङ्जवकास ङ्झनभािण,  रगानी अङ्झबवृङ्जि, सङ्टशासन प्रवििनभा प्रङ्झतस्ऩधाित्भक 

वातावयण यहङ्टन ङ्ट ।  

2. राभो सभमदेङ्ञखको याजनीङ्झतक सॊक्रभणको अन्त्म हङ्टन ङ्ट । 

3. मोजना छनौट, फजेट ङ्जवङ्झनमोजन ऺभताभा सङ्टधाय हङ्टॉदै जानङ्ट ।  

4. तीनै तहका सयकाय सहकामि य सभन्वम गदै “सभिृ नऩेार,  सङ्टखी नऩेारी” फनाउने याङ्जिम सॊकल्ऩ 
प्रङ्झत प्रङ्झतफि यहनङ्ट । 

5. स्थानीम सयकाय स्थाऩना ऩश्चात ् तीन आङ्झथिक वषिको फजेट तथा कामिक्रभ कामािन्वमन बई 
साविजङ्झनक खचि ङ्जवङ्झनमोजनभा अनङ्टबव प्राप्त हङ्टन ङ्ट ।  

6. रगानी सहजताकाराङ्झग नेऩार सयकायफाट हारसारै एकर ङ्जवन्दङ्ट सेवाफाट सेवा प्रवाहको थारनी 
गङ्चयनङ्ट तथा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूभा ङ्जवकास प्रङ्झतको उत्कट चाहना य प्रङ्झतफिता हङ्टन ङ्ट ।  

1.4 दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच  
"सङ्टव्मवङ्ञस्थत, मोजनाफि एवभ ्नतीजाभङ्टखी साविजङ्झनक खचि प्रणारी"  

रक्ष्म  

उऩरधध स्रोत साधनको कङ्ट शर ऩङ्चयचारन य दऺताऩूणि ङ्जवङ्झनमोजनफाट प्रबावकायी साविजङ्झनक सेवा 
प्रवाह, ङ्छदगो तथा उच्च आङ्झथिक ङ्जवकास हाङ्झसर गने ।  

उद्दशे्म 
1. उऩरधध सीङ्झभत स्रोतराई गाउॉऩाङ्झरकाको सभङृ्जि हाङ्झसर गनि सघाउन ेऺेरभा ङ्जवङ्झनमोजन गनङ्टि।  

2. साभाङ्ञजक न्माम सङ्जहतको आङ्झथिक सभङृ्जि हाङ्झसर गनङ्टि ।  

3. ऩाङ्झरकाभा योजगायी ङ्झसजिना य उत्ऩादकत्व फङृ्जि गनङ्टि । 

4. प्रबावकायी साविजङ्झनक सेवा प्रवाहको ङ्जवकास गनङ्टि । 

1.5 यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 4: साविजङ्झनक खचिका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झत कामिनीङ्झत 

उद्दशे्म १: उऩरधध सीङ्झभत स्रोतराई गाउॉऩाङ्झरकाको सभङृ्जि हाङ्झसर गनि सघाउन ेऺरेभा ङ्जवङ्झनमोजन गनङ्टि । 
१.१: साविजङ्झनक खचिको ङ्झभतव्ममी, 
दऺताऩूणि तवयरे आङ्झथिक, साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास तथा ऩूवािधाय ङ्झनभािणभा उऩमोग 
गने । 

1. साविजङ्झनक खङ्चयद कानङ्टनको ऩङ्चयऩारनाभा जोड ङ्छदइनेछ ।  

2. फजेट प्रणारीका सफै प्रङ्जक्रमाराई प्रबावकायी फनाउन दऺ भानव 
सॊसाधन ङ्जवकासभा जोड ङ्छदइनेछ । 

१.२: नेऩार सयकायको स्वीकृङ्झतभा 
गौयवका आमोजना तथा ठूरा ऩूवािधाय 
ङ्झनभािणभा वैदेङ्ञशक ऋण ऩङ्चयचारन गने । 

1. ठूरा ऩूवािधाय ङ्झनभािण तथा गौयवका आमोजनाभा वैदेङ्ञशक ऋण 
ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । 
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यणनीङ्झत कामिनीङ्झत 
उद्दशे्म २: साभाङ्ञजक न्माम सङ्जहतको आङ्झथिक सभङृ्जि हाङ्झसर गनङ्टि । 
२.१: ऩूवािधाय ङ्जवकास तथा साभाङ्ञजक 
ऺेरभा रगानी गदाि सभाजका सफै वगि य 
ऺेरभा सभन्माङ्जमक ङ्जवतयण गने । 

1. साविजङ्झनक ङ्झनभािण य साभाङ्ञजक ऺेरफाट प्राप्त रगानीको प्रङ्झतपर 
सभाजका सफै वगि य ऺेरभा सभन्माङ्जमक ङ्जवतयण हङ्टने प्रफन्ध 
ङ्झभराइनेछ । 

२.२: भूर प्रवाहभा आउन नसकेका 
नागङ्चयकराई साभाङ्ञजक सॊयऺणका 
भाध्मभफाट भूर प्रवाहीकयण गने । 

1. आङ्झथिक य साभाङ्ञजक रूऩरे ऩछाङ्झड ऩयेका नागङ्चयकराई साभाङ्ञजक 
सॊयऺणका कामिक्रभ भापि त ्सॊयऺण गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म ३: ऩाङ्झरकाभा उत्ऩादनशीर योजगायी ङ्झसजिना य उत्ऩादकत्व फङृ्जि गनङ्टि । 
३.१: योजगायीका अवसयको ङ्झसजिना, 
उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वभा फङृ्जि एवभ ्ऩङ्टॉजी 
ङ्झनभािण हङ्टने गयी स्रोतको भहत्तभ ऩङ्चयचारन 
गने । 

1. कृङ्जष तथा गैय कृङ्जष ऺेरभा योजगाय भूरक उद्योग स्थाऩनाभा जोड 
ङ्छदइनेछ ।  

2. कृङ्जष प्रशोधन य खङ्झनजजन्म उद्योगको स्थाऩना य ङ्जवस्तायभा जोड 
ङ्छदइनेछ । 

उद्दशे्म ४: प्रबावकायी साविजङ्झनक सेवा प्रवाहको ङ्जवकास गनङ्टि । 
4.१: भध्मभकारीन खचि सॊयचना य 
प्रबावकायी भध्मभकारीन खचि सभीऺाको 
व्मवस्था गने । 

1. भध्मभकारीन खचि सॊयचनाका आधायभा भार ऩाङ्झरकाका सॊऩूणि 
साविजङ्झनक खचि व्मवस्थाऩन हङ्टने सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गङ्चयनेछ । 

2. हयेक तीन वषिभा भध्मभकारीन खचि सभीऺा अङ्झनवामि गनङ्टिऩने 
प्रावधान गङ्चयनेछ । 

४.2: हयेक साविजङ्झनक खचि तथा सेवा 
प्रवाह साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ भापि त अनङ्टभोदन 
गने । 

1. हयेक उऩबोिा सङ्झभङ्झत तथा ठेकदायरे मोजनाको सभाङ्झप्त सॉगै 
खचिको ङ्जववयण साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ भापि त अनङ्टभोदन गने अङ्झनवामि 
प्रावधान याङ्ञखनेछ । 

1.6 अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

साविजङ्झनक खचि प्रणारी थऩ व्मवङ्ञस्थत एवभ ्सङ्टदृढ बएको हङ्टनेछ । ऩाङ्झरकाको स्रोत साधनको 
ङ्जवङ्झनमोजन य याजस्व ऩङ्चयचारन ऺभता सङ्टदृढ बएको हङ्टनेछ । उऩरधध सीङ्झभत स्रोत य साधनको रगानी 
उत्ऩादनभूरक ऺेरभा केङ्ञन्रत बएको हङ्टनेछ । 
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खण्ड दङ्टई: याजस्व 

2.1 ऩषृ्ठबङू्झभ 

आङ्झथिक ऐन २०७5 य अन्तय सयकायी ङ्जवत्त व्मवस्थाऩन ऐन २०७४ भा घयजग्गा यङ्ञजिेशन 
शङ्टल्क, सवायी साधन कय, घय फहार कय, सम्ऩत्ती कय, बङू्झभ कय, व्मवशाम कय, ङ्जवऻाऩन कय य भनोयन्जन 
कयका ऺेरभा स्थानीम तहको अङ्झधकाय ऺेर तोङ्जकएको छ । मसका साथै गैय कयका रूऩभा सेवा शङ्टल्क 
दस्तङ्टय, ऩमिटन शङ्टल्क य दण्ड जङ्चयवाना सॊरग्न गङ्चयएको य स्थानीम कानङ्टन फभोङ्ञजभ स्थानीम तहको 
ऺेराङ्झधकाय ङ्झबरका कय उठाउन ऩाउन े व्मवस्था यहेको छ । कय तथा गैयकयका आधाय कभजोय 
यहेको, कय सङ्करन गने आप्नै सॊमन्र स्थाङ्जऩत बइनसकेको अवस्थाभा याजस्व सङ्करन गने व्मवङ्ञस्थत 
ऩिङ्झत ङ्जवकास बइसकेको छैन । वैऻाङ्झनक कय प्रणारीको ङ्जवकास गयी याजस्व सङ्करन य ऩङ्चयचारन गने 
कामिराई थऩ प्रबावकायी फनाउन आवश्मक यहेको छ ।  

2.2 प्रभङ्टख सभस्मा 
याजस्व सङ्करन गनि नीङ्झतगत व्मवस्थाभा अष्ऩस्टता यहेको, कय तथा गैय कयको आधाय ऩमािप्त 

रुऩभा ङ्जवस्ताय हङ्टन नसकेको, एउटै प्रकृङ्झतका कय प्रदेश य स्थानीम तह दङ्टफैका साझा ऺेराङ्झधकायभा यहनङ्ट 
याजस्व सङ्टधायभा देङ्ञखएका भङ््ट म सभस्माहरू हङ्टन ्। त्मसैगयी ढङ्टङ्गा, ङ्झगटी, फारङ्टवा जस्ता प्राकृङ्झतक स्रोतको 
कय सङ्करन सम्फन्धभा फायम्फाय ङ्जववाद फढ्ने गयेको, कयका सम्फन्धभा जनचेतनाको कभी यहेको, ऩमािप्त 
य दऺ जनशङ्ञिको कभी हङ्टन ङ्ट आङ्छद मस गाउॉऩाङ्झरकाका सभस्माहरू हङ्टन ्। 
2.3 च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती  

1. कय ङ्झतनङ्टिऩने सफै नागङ्चयकराई कयको दामयाभा ल्माउनङ्ट ।  

2. कय तथा गैयकय याजस्वको प्रबावकायी ऩङ्चयचारन गनङ्टि । 

3. कय तथा गैय कयको आधाय ङ्जवस्ताय गनङ्टि ।  

4. छङ्चयएय यहेका याजस्व सङ्करन गने सॊमन्रफाट आशाङ्झतत कय सङ्करन गनङ्टि । 

5. गाउॉऩाङ्झरकाको कय तथा गैयकय याजस्व ऩङ्चयचारनका आधाय कभजोय यहनङ्ट ।  

6. ङ्झछभेकी स्थानीम तहको कय प्रणारीसॉग सभानता कामभ गनङ्टि । 

अवसय  

1. तीनै तहका सयकायफाट सभन्वम य सहकामिभा याजनीङ्झतक प्रणारीको सङ्टदृढीकयण गदै आङ्झथिक 
ङ्जवकास गने अवसय प्राप्त बएको । 

2. साविजङ्झनक ङ्जवत्तको ऩङ्चयचारनभा सफै ऩऺको सङ्जक्रम सहबाङ्झगता फढ्दै जानङ्ट । 

3. राभो सभमदेङ्ञखको याजनीङ्झतक सॊक्रभणको अन्त्म बएको ।  

4. ङ्जवगतभा केन्रीकृत यहेका अङ्झधकाय ङ्जवकेङ्ञन्रत बई स्थानीम तहसम्भ ऩङ्टगेको । 

5. कयको आधाय य दामया फङृ्जि गनि सङ्जकने सम्बावना यहेको । 

2.4 दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच  

"प्रबावकायी याजस्व प्रणारीको ङ्जवकास- कैराशको सफर अथितन्र ङ्झनभािणको आधाय"  
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रक्ष्म  

ऩाङ्झरकाका साभाङ्ञजक ङ्जवकासका कामिक्रभहरू आन्तङ्चयक स्रोतफाट ऩङ्चयचारन गनि सक्ने अवस्थाको 
ङ्झसजिना गने ।  

उद्दशे्म  

1. याजस्व ऩङ्चयचारन प्रणारीराई प्रगङ्झतशीर, कङ्ट शर, ऩायदशॉ य प्रबावकायी फनाउनङ्ट । 

2. याजस्व सङ्टधाय कामिमोजना ङ्झनभािण य कामािन्वमन गयी याजस्व फङृ्जि गनङ्टि । 

2.5 यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 5: याजस्वका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झत कामिनीङ्झत 

उद्दशे्म १: याजस्व ऩङ्चयचारन प्रणारीराई कङ्ट शर, ऩायदशॉ य प्रबावकायी फनाउनङ्ट । 
१.१: सॊघीम य प्रदेश 
सयकायसॉग सभन्वम तथा 
सहकामि गदै गाउॉऩाङ्झरकाको 
प्रबावकायी याजस्व 
ऩङ्चयचारनभा जोड ङ्छदने । 

1. नेऩार सयकायसॉगको सहकामिभा याजस्व सङ्करन तथा ऩङ्चयचारनराई ऩायदशॉ य 
प्रबावकायी फनाउन कय ऩङ्चयचारन सम्फन्धभा स्ऩि नीङ्झत तथा कानङ्टनी व्मवस्था 
गङ्चयनेछ ।  

2. याजस्व ऩङ्चयचारनकाराङ्झग प्रदेश सयकायसॉग सभन्वम य सहकामि गङ्चयनेछ । 

१.२: कय प्रणारीभा 
सॊस्थागत य सॊयचानागत 
रूऩभा ङ्जवकास गदै 
आधङ्टङ्झनकीकयण य प्रगङ्झतशीर 
फनाउने । 

1. याजस्व सङ्करन प्रणारीका सफै प्रङ्जक्रमाराई प्रबावकायी फनाउन दऺ जनशङ्ञि 
ङ्जवकासभा जोड ङ्छदइनेछ ।  

2. नवीनतभ ङ्जवङ्झध, प्रङ्जवङ्झध य उऩकयणको प्रमोग गयी कय प्रणारीराई आधङ्टङ्झनकीकयण 
गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म २: याजस्व सङ्टधाय कामिमोजना ङ्झनभािण य कामािन्वमन गयी याजस्व फङृ्जि गनङ्टि । 
२.1:कानङ्टनी तथा नीङ्झतगत 
व्मवस्थाऩन गने । 

1. भौजङ्टदा आङ्झथिक ऐन ङ्झनमभराई आवश्मक ऩङ्चयभाजिन गयी व्मवहाङ्चयक य 
प्रबावकायी फनाइनेछ ।  

2. सम्ऩङ्ञत्त कय जस्ता नमाॉकयहरू सम्फन्धी कानङ्टन फनाइनेछ । 

3. कय ङ्झनधाियण,  कय असङ्टरी,  कय छङ्टट,  कय अनङ्टऩारन सम्फन्धी स्थानीम नीङ्झतगत 
एवभ ्कानङ्टनी व्मवस्थाको सन्दबिभा आवश्मक आङ्झथिक ऐन,  ङ्झनमभावरी,  ङ्जवङ्झबङ्ङ 
कामिङ्जवङ्झधहरू सभमभै तमाय गयी गाउॉसबाफाट ऩाङ्चयत गयाई कामािन्वमन गङ्चयनेछ 
। 

2.2: प्रबावकायी 
सॊगठनात्भक व्मवस्था, दऺ 
जनशङ्ञि य उऩमङ्टि 
ऩूवािधाय सङ्जहतको व्मवस्था 
गने । 

1. याजस्व सम्फन्धी उऩमङ्टि सफ्टवेमय,  कम्प्मङ्टटय य सूचना प्रणारी सङ्जहतको अरग 
याजस्व शाखा व्मवस्था गङ्चयनेछ ।   

2. याजस्व सम्फन्धी आवश्मक दऺ जनशङ्ञिको व्मवस्था गने य बएका 
जनशङ्ञिराई उङ्ञचत ताङ्झरभ ङ्छदई दऺ य प्रबावकायी फनाइनेछ ।  

3. वडा कामािरमहरूको सभेत याजस्व सङ्करन ऺभता अङ्झबवङृ्जि गयी वडा 
कामािरमहरू भापि त याजस्व सङ्करनको प्रबावकायी प्रणारीको व्मवस्था गङ्चयनेछ 
। 

2.3: कयसॉग सम्फङ्ञन्धत 
व्मवङ्ञस्थत य वगॉकृत 

1. कय सङ्करनको ङ्झनङ्ञम्त सहजताराई सभेत ध्मानभा याखी गाउॉऩाङ्झरकाको प्रोपाइर 
अद्यावङ्झधक गङ्चयनेछ ।  
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यणनीङ्झत कामिनीङ्झत 
त्माङ्काधाय व्मवङ्ञस्थत गने 
। 

2. सम्बाङ्जवत ङ्जवङ्झबङ्ङ कय, शङ्टल्क तथा दस्तङ्टयका दामया तथा दयहरूको वगॉकृत 
ङ्जववयण तमाय गयी आवङ्झधकरूऩभा अद्यावङ्झधक गङ्चयनेछ ।  

3. याजस्वका ङ्जवङ्झबङ्ङ स्रोतहरूको प्राथङ्झभकीकयण य नमाॉ स्रोतहरूको ऩङ्जहचान गने य 
ङ्जवद्यभान स्रोतहरूको दामया ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ । 

2.4: कयदाताहरूराई 
कय/शङ्टल्कको भहत्त्व, कय 
व्मवस्था सम्फन्धभा सचेचना 
फङृ्जि गने ।  

1. ङ्जवङ्झबङ्ङ छरपर, गोष्ठी, सञ्चाय भाध्मभ भापि त ् कयदाताहरूभा कय सम्फन्धी 
जनचेतना पैराइनेछ (कय ङ्ञशऺा प्रदान गने) ।  

2. भोफाइर एऩ, वेफसाइट आङ्छदको भाध्मभफाट कय व्मवस्था सम्फन्धी सूचना 
ङ्छदइनेछ ।  

3. उत्कृि कयदाताराई सम्भान गङ्चयनेछ ।  

4. कयको दय ङ्झनधाियण गदाि सयोकायवारा भङ््ट म कयदाताहरूसॉग छरपर गङ्चयनेछ। 
2.5: सयर, च ङ्टस्तदङ्टरुस्त कय 
असङ्टरी प्रणारी व्मवङ्ञस्थत 
गने ।  

1. वडाभा कय सङ्करन गने व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

2. कयदाताहरूराई स्वमॊ कय घोषणाको सङ्टङ्जवधा प्रदान गङ्चयनेछ ।  

3. सभमभै कय ङ्झतनेराई कय छङ्टटको व्मवस्था य ङ्जढरो गङ्चयएभा जङ्चयवानाको 
व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

4. कम्प्मङ्टटयकृत ङ्जवङ्झरङ प्रणारी अवरम्फन गङ्चयनेछ ।  

5. उत्कृि रूऩभा याजस्व सङ्करन गने वडाराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।  

6. कय दाङ्जमत्व य सेवा प्रवाहराई एक आऩसभा जोङ्झडनेछ । 
2.6: ऩायदङ्ञशिता य 
जवापदेङ्जहता कामभ याख्न े। 

1. गाउॉऩाङ्झरकारे गङ्टणस्तयीम वस्तङ्ट तथा सेवा प्रदान गङ्चयनेछ ।  

2. आम व्ममको ङ्जववयण आवङ्झधक रूऩभा प्रकाशन गङ्चयनेछ ।  

3. सङ्कङ्झरत याजस्व यकभ फाये आवङ्झधक रूऩभा साविजङ्झनक गङ्चयनेछ ।  

4. याजस्व उत्ऩङ्ञत्तराई ऩङ्झन फजेट ङ्जवङ्झनमोजनको एक आधायको रूऩभा ङ्झरइनेछ। 
2.7: सयोकायवारा 
ङ्झनकामसॉग आवश्मक 
सभन्वम गने ।  

1. याजस्व फाॉडपाॉड हङ्टन े याजस्वका शीषिकहरूभा सॊघीम तथा प्रदेश सयकायसॉग 
बयऩदो य प्रबावकायी सभन्वम गङ्चयनेछ ।  

2. कयदाता सम्फन्धी त्माङ्क प्राङ्झप्त य कय असङ्टरीको सन्दबिभा अन्म सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामहरूसॉग ऩङ्झन सभन्वम गङ्चयनेछ । 

2.8: याजस्व अङ्झबवङृ्जि गने 
खारका आमभूरक 
कामिक्रभ य ऩूवािधाय 
ङ्जवकासभा जोड ङ्छदने ।  

1. वाङ्जषिक कामिक्रभभा स्थानीम आङ्झथिक ङ्जवकासकाराङ्झग व्मवसामभूरक तथा 
आमभूरक कामिहरूभा मोगदान ऩङ्टर् माउने कामिक्रभहरूराई सभावेश गङ्चयनेछ।  

2. ङ्झनजी ऺेरको रगानी य उद्यभशीरता प्रङ्झत जोड ङ्छदइनेछ ।  

3. याजस्व अङ्झबवङृ्जि गने खारका ऩूवािधायहरूको ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

4. हाटफजाय/स्टरहरू ङ्झनभािण य सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

5. सडक रगामतका ऩूवािधाय ङ्झनभािण य स्तयोङ्ङङ्झत गङ्चयनेछ ।  

2.6 अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

कयदाताको सङ्ख्माभा उल्रे्म फङृ्जि बई गाउॉऩाङ्झरकाको अथितन्र तथा फजेटभा याजस्वको 
मागेदानको अनङ्टऩातभा फङृ्जि बएको हङ्टनेछ । कय प्रणारीभा ङ्जवद्यङ्टतीम प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगगयी ऩायदशॉ, कभ 
खङ्ञचिरो य प्रबावकायी बएको हङ्टनछे।   
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खण्ड तीन: साविजङ्झनक ऋण 

३.1 ऩषृ्ठबङू्झभ 

गाउॉऩाङ्झरकाको चारङ्ट तथा ऩङ्टॉजीगत खचि व्मवस्थाऩनकाराङ्झग प्रदेश तथा सॊघीम सयकायफाट प्राप्त 
हङ्टने अनङ्टदान भार ऩमािप्त नबएकोरे थऩ स्रोतको भाग हङ्टन गएको छ । नमाॉ सॊयचनाको ङ्जवकास सॉगै 
साविजङ्झनक खचिको आवश्मकता फढ्दै गएको छ । साभाङ्ञजक तथा बौङ्झतक ऩूवािधायभा रगानीको भागराई 
सम्फोधन गनि साविजङ्झनक ङ्जवत्तको प्रच ङ्टयता हङ्टन ङ्ट आवश्मक यहेको छ । स्थानीम ङ्झनकामरे याङ्जिम प्राकृङ्झतक 
स्रोत तथा ङ्जवत्त आमोगको ङ्झसपाङ्चयसभा भार आन्तङ्चयक ऋण ङ्झरन सक्न ेव्मवस्था यहेको छ । आमोगरे 
प्रदान गयेको सीभाङ्झबर यही आन्तङ्चयक ऋण ऩङ्चयचारन गनि नीङ्झतगत तथा सॊयचनात्भक व्मवस्था 
नबइसकेकोरे ऩङ्चयचारन हङ्टन कठीनाइ यहेको छ । मस अथिभा ऩाङ्झरकारे आन्तङ्चयक याजस्व, अनङ्टदान तथा 
याजस्व फाॉडपाॉटफाट नऩङ्टग हङ्टन ेयकभ आन्तङ्चयक ऋण वा नेऩार सयकायसॉग ङ्झरने ऋणभा ङ्झनबिय यहन्छ ।  

३.2 प्रभङ्टख सभस्मा 
गाउॉऩाङ्झरकाको के्रङ्झडट येङ्जटङ नहङ्टन ङ्ट, आन्तङ्चयक ऋण ऩङ्चयचारनराई ङ्झनङ्ञश्चत ऺरेभा रगानी गने 

गयी भाऩदण्ड नहङ्टन ङ्ट, सॊस्थागत सॊमन्रको आधायबतू तहको अवस्था सभेत नहङ्टन ङ्ट, गाउॉऩाङ्झरकास्तयभा 
साविजङ्झनक ऋणको ऩङ्चयचारन य व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झतगत स्ऩिता बइनसक्नङ्ट तथा ङ्जवत्तीम ऺरेराई 
ग्राभीण ऺेरसम्भ ङ्जवस्ताय गनि नसक्नङ्ट साविजङ्झनक ऋणको ऩङ्चयचारन य व्मवस्थाऩनकाराङ्झग सभस्माका 
रुऩभा यहेका छन ्। 
३.3 च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
1. नेऩार सयकायको स्वीकृङ्झत य अन्म प्रङ्जक्रमा ऩूया गयी साविजङ्झनक ऋण ऩङ्चयचारन गनङ्टि । 

2. साविजङ्झनक ऋणराई प्रबावकायी ढङ्गफाट ऩूवािधाय, योजगाय य उत्ऩादनभा ऩङ्चयचारन गयी ङ्छदगो, 
उत्ऩादनभङ्टखी य उच्च प्रङ्झतपरभङ्टखी फनाउनङ्ट । 

3. ऋणको साॉवा व्माज ब ङ्टिानीको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गनङ्टि । 

अवसय 
1. ऩाङ्झरकारे ङ्जवकास ङ्झनभािणकाराङ्झग ऋण ऩङ्चयचारन गनि सक्ने गयी घाटा फजेट तजङ्टिभा गनि सक्न े

व्मवस्था हङ्टन ङ्ट । 

2. याङ्जिम प्राकृङ्झतक स्रोत तथा ङ्जवत्त आमोगरे ऋण ऩङ्चयचारनभा सहजीकयण गनङ्टि । 

3. ऩमिटन, ऩूवािधाय तथा ऊजाि ङ्जवकासभा रगानीको आधाय हङ्टन ङ्ट । 

३.4 दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 
"उत्ऩादनभूरक ऩूवािधाय ङ्जवकास य सफर अथितन्र ङ्झनभािणका ङ्झनङ्ञम्त साविजङ्झनक ऋण सदङ्टऩमोग"  

रक्ष्म  

ऩमिटन ऩूवािधाय य ऊजाि ङ्जवकास तथा उत्ऩादनको ऺेरभा रगानी फङृ्जि गनि साविजङ्झनक ऋणको 
प्रबावकायी ऩङ्चयचारन गने । 
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उद्दशे्म 

1. साविजङ्झनक ऋणराई गौयवका आमोजनाको ऩूवािधाय ङ्जवकास य उत्ऩादनका ऺेरभा ऩङ्चयचारन गयी 
आङ्झथिक फङृ्जिभा मोगदान ऩङ्टर् माउनङ्ट । 

2. साविजङ्झनक ऋणको प्रबावकायी ऩङ्चयचारन गयी ऩङ्टॉजी ङ्झनभािणभा फङृ्जि तथा योजगायको ङ्झसजिना गनङ्टि 
।  

३.5 यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 6: साविजङ्झनक ऋण ऩङ्चयचारनका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झत कामिनीङ्झत 

उद्दशे्म १: साविजङ्झनक ऋणराई गौयवका आमोजनाको ऩूवािधाय ङ्जवकास य उत्ऩादनका ऺरेभा ऩङ्चयचारन गयी आङ्झथिक 
फङृ्जिभा मोगदान ऩङ्टर् माउनङ्ट । 
१.१: ऋणराई प्रबावकायी ऩङ्चयचारन गनि 
नेऩार सयकायसॉग सभन्वम य सहकामि गने । 
  

1. नेऩार सयकायसॉग सभन्वम गदै ऋण ऩङ्चयचारनका ङ्जवङ्झबङ्ङ 
उऩकयण प्रमोग गयी आन्तङ्चयक ऋण ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।  

2. ठूरा ऩूवािधाय य गौयवका आमोजनाभा वैदेङ्ञशक ऋण ऩङ्चयचारन 
गङ्चयनेछ । 

१.२: केन्र य प्रदेश सयकायको प्राथाङ्झभकताभा 
ऩयेका ऺेरभा साविजङ्झनक ऋणराई ऩङ्चयचारन 
गने । 

1. साविजङ्झनक ऋणराई उच्च प्रङ्झतपरका ऩूवािधाय य उत्ऩादनका 
ऺेरहरूभा ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । 

2. साविजङ्झनक ऋणको रागत राब ङ्जवश्लषेण गयी साॉवा व्माज 
ब ङ्टिानी सङ्टङ्झनङ्ञश्चत हङ्टन ेऺेरभा ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म २: साविजङ्झनक ऋणको प्रबावकायी ऩङ्चयचारन गयी ऩङ्टॉजी ङ्झनभािणभा फङृ्जि तथा योजगायको ङ्झसजिना गनङ्टि । 
२.१: साविजङ्झनक ऋणको ऩङ्चयचारन तथा 
व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन य सॊस्थागत 
सॊयचना तमाय ऩाने ।  

1. नेऩार कानङ्टनसॉग तादात्म्मता हङ्टन े गयी साविजङ्झनक ऋण 
सम्फन्धी गाउॉऩाङ्झरकाको नीङ्झत, सॊस्थागत सॊयचना य कानङ्टनको 
ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

२.२: योजगायी य आम आजिनका अवसयभा 
फङृ्जि हङ्टन े गयी साविजङ्झनक ऋणको ऩङ्चयचारन 
गने ।  

1. योजगायी य आम आजिनका अवसय फङृ्जि हङ्टन ेगयी साविजङ्झनक 
ऋणको ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । 

 

३.6 अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

मोजनाको अन्त्मभा साविजङ्झनक ऋणको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन फनेको हङ्टनेछ । ऩङ्टॉजी 
ङ्झनभािण तथा योजगायीभा फङृ्जि बएको हङ्टनेछ । साविजङ्झनक ऋण ङ्झनङ्ञश्चत सीभाङ्झबर यहेय ऩङ्चयचारन बएको 
हङ्टनेछ । साविजङ्झनक ऋणको ऩङ्चयचारन प्राथङ्झभकता प्राप्त य उत्ऩादनका ऺेरभा गङ्चयएको हङ्टनेछ ।  
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खण्ड चाय: साविजङ्झनक, ङ्झनजी य सहकायी साझेदायी 
४.1 ऩषृ्ठबङू्झभ 

साविजङ्झनक ऺेररे कैराश गाउॉऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक आङ्झथिक ङ्जवकासभा नीङ्झत ङ्झनमभको ङ्झनभािण 
गने, ङ्झनमभन गने, ङ्झनजी ऺेर य सहकायी ऺेर आकङ्जषित नबएको ऺेरभा रगानी केङ्ञन्रत गने, रगानीभैरी 
वातावयणको ङ्झसजिना गने, उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्टहरूको फजाय व्मवस्थाऩन गनि सघाउन े जस्ता बङू्झभका खेल्न 
आवश्मक देङ्ञखन्छ । 

नेऩार सयकायको सभङ्जिगत आङ्झथिक नीङ्झतभा आङ्झथिक ङ्जवकासकोराङ्झग साविजङ्झनक, ङ्झनजी य सहकायी 
ऺेरको सहकामि य साझेदायी गने ऩङ्चयकल्ऩना गङ्चयएको छ । ङ्झनजी ऺेररे साविजङ्झनक ऺेररे ङ्झनभािण गयेका 
नीङ्झत ङ्झनमभको ऩङ्चयङ्झधङ्झबर यही उत्ऩादनभूरक ऺेरभा रगानी गने, उत्ऩादन कामिभा स्थानीम स्रोत, साधन य 
जनशङ्ञिको अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन गयी आत्भङ्झनबिय अथितन्र ङ्झनभािण गनिभा सहमोगी बङू्झभका खेल्न ेअऩेऺा 
गङ्चयएको छ । त्मस्तै, सहकायी ऺेररे आफ्ना सदस्महरूराई उत्ऩादनभूरक ऺरेभा रगानी गनि प्रोत्साहन 
गयी उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फङृ्जि गनि सघाउने अऩेऺा गङ्चयएको छ ।  

४.2 प्रभङ्टख सभस्मा 
अऩेऺा अनङ्टसाय उत्ऩादनको ऺेरभा रगानी गयी उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउन नसक्नङ्ट, ठूरा 

ऩङ्चयमोजनाभा रगानी गनि स्रोतको कभी हङ्टन ङ्ट, ङ्झनजी ऺेर फजाय प्रणारीरे अऩेऺा गये अनङ्टरूऩ प्रङ्झतस्ऩधॉ 
रूऩभा व्मवसाम गने सॊस्कृङ्झतभा कभी हङ्टन ङ्ट, कभ नापा हङ्टने सोचेय रगानीकतािहरू ग्राभीण ऺेरभा उऩङ्ञस्थङ्झत 
फढाउन अनङ्टत्प्रङे्चयत यहनङ्ट, रगानीकतािहरू औद्योङ्झगक उत्ऩादन बन्दा आमाङ्झतत साभग्रीको व्माऩायभा 
आकङ्जषित यहनङ्ट तथा साझेदायीका ऺेरहरू ऩङ्जहचान गनि नसक्नङ्ट मस गाउॉऩाङ्झरकाका सभस्माहरू हङ्टन ्।  

४.3 च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
1. साविजङ्झनक, सहकायी य ङ्झनजी ऺेरराई प्रङ्झतस्ऩधॉ बन्दा ऩङ्चयऩूयकको रूऩभा सहकामि गने सॊस्कायको 

ङ्जवकास गनङ्टि । 

2. सैिाङ्ञन्तक रूऩभा सयकायी, ङ्झनजी य सहकायी ऺरेका फीचभा साझेदायी, सभन्वम, सहकामि गनङ्टि । 

3. सहकायीको ङ्झसिान्त फभोङ्ञजभ फचत य रगानी गने वातावयणको ङ्झसजिना गनङ्टि । 

4. फहृत ्ऩङ्चयमोजनाभा आवश्मकता अनङ्टसायको रगानी गने वातावयण ङ्झसजिना हङ्टन ङ्ट ।  

5. तीन तहका सयकायी सॊयचनाहरूफाट फजाय अनङ्टगभनराई व्मवङ्ञस्थत गनङ्टि ।  

अवसय 

1. अथितन्रका तीन सयोकायवारा फीच सहकामि हङ्टॉदै जानङ्ट ।  

2. गाउॉऩाङ्झरका केन्रसम्भ आङ्झथिक केन्रको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय हङ्टॉदै जानङ्ट ।  

3. मङ्टवा ऩङ्टस्ताभा उद्यभशीरताप्रङ्झत सकायात्भक धायणाको ङ्जवकास हङ्टॉदै जानङ्ट ।  

4. ङ्झनजी ऺेररे नापाभूरक भार नबई ङ्जवस्तायै साभाङ्ञजक उत्तयदाङ्जमत्व वहनराई सभेत अवरम्फन 
गने सॊस्कायको शङ्टरुवात हङ्टन ङ्ट ।  

5. उत्ऩादनभूरक ऺेरभा रगानी गनि चाङ्जहने ऊजािको उऩरधधता फढ्दै जानङ्ट । 
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४.4 दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्छदगो ङ्जवकास तथा सभङृ्जिकोराङ्झग साविजङ्झनक,  ङ्झनजी य सहकायी साझेदायी"  

रक्ष्म 

ङ्झनजी तथा सहकायी ऺेरको ऩङ्टॉजीराई उत्ऩादनभूरक ऺेरभा आकङ्जषित गयी कैराश गाउॉऩाङ्झरकाको 
सभङृ्जि हाङ्झसर गने ।  

उद्दशे्म 

1. रगानीभैरी वातावयण ङ्झसजिना गयी ङ्झनजी ऺेर य सहकायी ऺेरराई उत्ऩादन तथा ङ्जवतयणको 
ऺेरभा रगानी गनि उत्प्रयेणा जगाउनङ्ट ।  

2. सहकायी ऺेरराई ङ्जवत्तीम ऩायदङ्ञशिता प्रवििन गदै ग्राभीण ऺेरको ऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन तथा सभूह 
रगानीभा प्रोत्साहन गनङ्टि । 

3. ङ्झनजी ऺेर आकङ्जषित नहङ्टन ेऩूवािधाय ङ्जवकास ऺरेभा सयकायी रगानी केङ्ञन्रत गनङ्टि ।  

४.5 यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 7: साविजङ्झनक, ङ्झनजी य सहकायी साझेदायीका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झत कामिनीङ्झत 

उद्दशे्म १: रगानीभैरी वातावयण ङ्झसजिना गयी ङ्झनजी ऺरे य सहकायी ऺरेराई उत्ऩादन तथा ङ्जवतयणको ऺरेभा रगानी 
गनि उत्प्रयेणा जगाउनङ्ट । 
१.१: प्रदेश तथा सॊघीम सयकायको 
सहकामिभा रगानी भैरी नीङ्झत, कानङ्टन य 
सॊस्थागत प्रफन्ध गने ।  

1. ङ्झनजी तथा सहकायी ऺेरको रगानी आकषिण गनि कानङ्टनी व्मवस्था 
गङ्चयनेछ।  

2. गाउॉऩाङ्झरकाभा सभेत रगानीकतािराई आकङ्जषित गनि एकद्वाय प्रणारीफाट 
सेवा प्रवाह गने सॊस्थागत प्रफन्ध गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म २: सहकायी ऺरेराई ङ्जवत्तीम ऩायदङ्ञशिता प्रवििन गदै ग्राभीण ऺरेको ऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन तथा सभूह रगानीभा 
प्रोत्साहन गनङ्टि । 
२.१: सयकायी, ङ्झनजी य सहकायी 
ऺेरको रगानीराई प्रङ्झतस्ऩधाि बन्दा 
ऩङ्चयऩूयकको रूऩभा रगानी गने 
वातावयण ङ्झसजिना गने ।  

1. सयकायी ऺेरको रगानीराई ङ्झनजी य सहकायी ऺेरको ऩङ्चयऩूयकको 
रूऩभा रगानी गङ्चयनेछ ।  

2. सहकायी ऺेरराई ग्राभीण ऺेरको ऩङ्टॉजी ऩङ्चयचारन तथा सभूह रगानी 
गनि प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । 

२.२: सहकायी ऺेरको ऩङ्टॉजीराई 
उत्ऩादनभूरक ऺेरभा रगानी गनि 
उत्प्रङे्चयत गने । 

1. सहकायी ऺेरभा सॊकङ्झरत फचतराई एकीकृत गदै उत्ऩादनभूरक 
ऺेरभा रगानी गनि प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म ३: ङ्झनजी ऺरे आकङ्जषित नहङ्टन ेऩूवािधाय ङ्जवकास ऺरेभा सयकायी रगानी केङ्ञन्रत गनङ्टि । 
३.१: ङ्झनजी ऺेर आकङ्जषित नहङ्टने ठूरा 
ऩूवािधाय ऺेरभा सयकायी रगानी 
केङ्ञन्रत गने । 

1. सयकायी रगानीराई ठूरा ऩूवािधाय ङ्झनभािणभा केङ्ञन्रत गङ्चयनेछ ।  

2. ङ्झनजी ऺेरको औद्योङ्झगकीकयणकाराङ्झग सडक ऩहङ्टॉच भागि, ङ्जवद्यङ्टत, ऩानी 
जस्ता आधायबतू सॊयचनाको ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

३.२: आङ्झथिक ङ्जवकास य सभङृ्जिको 
सॊफाहकको रूऩभा ङ्झनजी ऺेरराई 

1. ङ्झनजी ऺेरको रगानी फङृ्जि गनि सयकायको तपि फाट ऩूवािधायका ऺेरभा 
रगानी गयी वातावयण ङ्झसजिना गङ्चयनेछ ।  
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रगानी गनि प्रोत्साहन गने ।  2. ङ्झनजी ऺेरको रगानीराई सहमोग ऩङ्टग्ने गयी साविजङ्झनक, ङ्झनजी 
साझेदायीको अवधायणा अनङ्टरूऩ ऩङ्चयऩूयक रगानी गङ्चयनेछ । 

३.3: रगानीभैरी वातावयण ङ्झनभािण 
गनि ङ्जवङ्झबङ्ङ सङ्टङ्जवधाहरूको व्मवस्था 
गने। 

1. रगानीकतािहरूकाराङ्झग प्रोत्साहन तथा ऩङ्टयस्कायको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

2. रगानीकतािहरूकाराङ्झग सहज कजाि उऩरधध गयाउन ऩहर गङ्चयनेछ । 

४.6 अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

ङ्झनजी ऺेर व्मवसाङ्जमक य साभाङ्ञजक सॊस्थागत उत्तयदाङ्जमत्व वहन प्रङ्झत उत्प्रङे्चयत बएको हङ्टनेछ । 
मोजनाको अन्त्मभा साविजङ्झनक, ङ्झनजी य सहकायी ऺरेका फीचभा नङ्झतजाभङ्टखी साझेदायी एवभ ् सहकामि 
बएको हङ्टनेछ । साविजङ्झनक ऺेरफाट नीङ्झत ङ्जवङ्झध तजङ्टिभा गङ्चयएको हङ्टनेछ । सयकायका तीनै तहका फीचभा 
सघन सभन्वमफाट फजायको सङ्टव्मवङ्ञस्थत रूऩभा ङ्झनमभनफाट स्वस्थ फजायको ङ्जवकास बएको हङ्टनछे । 
फचत ऩङ्चयचारन सङ्टदृढ गयी उत्ऩादनशीर योजगायी ङ्झसजिना बएको हङ्टनेछ । 
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खण्ड ऩाॉच: अन्तय सयकायी ङ्जवत्त हस्तान्तयण 

५.1 ऩषृ्ठबङू्झभ 

प्रदेश तथा सॊघीम सयकायरे आङ्झथिक,  साभाङ्ञजक,  बौङ्झतक ङ्जवकासभा सभानता कामभ गनि आमोजना 
तथा कामिक्रभहरू सशति अनङ्टदानको रूऩभा हस्तान्तयण गने कामिको सभेत सङ्टरुवात बएको छ । नेऩार 
सयकायरे सॊङ्जवधानरे तोकेको स्थानीम ङ्झनकामको खचि ङ्ञजम्भेवायी ऩ ङ्टया गनि ङ्जवत्तीम सभानीकयण अनङ्टदान 
प्रदान गने गयेको छ । मसका साथै ऩाङ्झरकाको भाग फभोङ्ञजभ सहरगानीभा आमोजना सञ्चारन गनि 
सभऩूयक अनङ्टदान प्रदान गङ्चयएको छ । याङ्जिम औसत बन्दा कभ साभाङ्ञजक ङ्जवकास बएका ऺेरभा 
आधायबतू सङ्टङ्जवधा ऩङ्टर् माउन खानेऩानी, ङ्ञशऺा, स्वास््म जस्ता ऺेरभा ङ्जवशेष अनङ्टदानको रूऩभा सभेत ्यकभ 
प्राप्त हङ्टन ेगयेको छ । मी चाय प्रकायका अनङ्टदानहरू गाउॉऩाङ्झरकाको आमका प्रभङ्टख स्रोतको रूऩभा यहेका 
छन ्। 

५.2 प्रभङ्टख सभस्मा 
आवश्मकता ऩङ्जहचान गनि कङ्छठनाइ यहेकारे आवश्मकताको भारा य याजस्व ऺभता अनङ्टरूऩ सशति 

य सभऩूयक अनङ्टदान प्राप्त नबई नेऩार सयकायको ऺभता अनङ्टसायको अनङ्टदान प्राप्त हङ्टन ङ्ट, ङ्जवशषे अनङ्टदान 
प्रदानगनिकोराङ्झग वस्तङ्टगत अवस्था ङ्जवश्लषेण गनि सूचना/त्माङ्कको अबाव यहनङ्ट, अनङ्टभानको आधायभा 
सभानीकयण अनङ्टदान उऩरधध गयाइनङ्ट, स्थानीम तहरे प्राप्त गने अनङ्टदानहरू आवश्मकता अनङ्टरूऩ बन्दा 
ऺभता अनङ्टरूऩ प्रदान गने फाध्मता भौजङ्टदा यहनङ्ट साथै सभऩूयक य ङ्जवशषे अनङ्टभानको ङ्झनङ्ञम्त उऩमङ्टि 
ऩङ्चयमोजना छनौट य सभमभै ऩङ्चयमोजनाको भाग हङ्टन नसक्नङ्ट मस गाउॉऩाङ्झरकाका सभस्माहरू हङ्टन ्।। 
५.3 च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
1. सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको कामि ङ्ञजम्भेवायी कामि ङ्जवस्ततृीकयण गयी प्रबावकायी रूऩभा सञ्चारन 

गनि अनङ्टदान हस्तान्तयणको वैऻाङ्झनक ऩिङ्झतको ङ्जवकास गनङ्टि ।  

2. एउटै कामिऺ रे तथा कङ्झतऩम कामि ङ्ञजम्भेवायीभा दोहोयोऩना यहेकारे कामि ङ्ञजम्भेवायी अनङ्टरूऩ 
अनङ्टदान ङ्जवतयणराई आविता गनङ्टि । 

अवसय 
1. स्थानीम आवश्मकता य प्राथङ्झभकताभा यही आमोजना तथा कामिक्रभ प्रस्ताव गयी कामािन्वमनकाराङ्झग 

अनङ्टदान प्राप्त गने । 

2. भङ्टरङ्टकको सॊघीम सॊयचना अनङ्टरूऩ स्थानीम ङ्झनकामको ङ्जवत्तीम ऺभता य कामि ङ्ञजम्भेवायीराई आधाय 
भानी नेऩार सयकायफाट अनङ्टदान हस्तान्तयण हङ्टने ।  

3. सयकायका फीचभा आमोजना एवभ ्सहरगानीका भाध्मभफाट सहकामि गने । 

4. ङ्जवकास ङ्झनभािण य साविजङ्झनक सेवा प्रवाहभा सङ्टधाय गनि सहमोग हङ्टने ङ्जकङ्झसभरे सॊघ तथा प्रदेश 
सयकायफाट स्थानीम तहभा ङ्जवत्तीम हस्तान्तयण हङ्टने । 

५.4 दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

 



[32] 
 

दीघिकारीन सोच 
"कैराशको सभङृ्जिभा प्रबावकायी एवभ ् सभताभङ्टरक अन्तय सयकायी ङ्जवत्त हस्तान्तयणको 

ऩङ्चयचारन"  

रक्ष्म  

ङ्जवत्तीम हस्तान्तयणका भाध्मभफाट प्राप्त सफै प्रकायका अनङ्टदानको प्रबावकायी उऩमोग गयी 
गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवकास गनङ्टि ।  

उद्दशे्म  

1. प्रदेश तथा सॊघीम सयकायफाट प्राप्त ङ्जवत्तीम हस्तान्तयणको यकभ त्मसका भभि य उद्देश्म 
अनङ्टरूऩ गाउॉऩाङ्झरकाको सभङृ्जिभा उऩमोग गनङ्टि ।  

५.5 यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 8: अन्तय सयकायी ङ्जवत्त हस्तान्तयणका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झत कामिनीङ्झत 

उद्दशे्म १: प्रदेश तथा सॊघीम सयकायफाट प्राप्त ङ्जवत्तीम हस्तान्तयणको यकभ गाउॉऩाङ्झरकाको सभङृ्जिभा उऩमोगगनङ्टि । 
५.१.१: आङ्झथिक तथा साभाङ्ञजक ङ्जवकासका 
सूचना तथा त्माङ्क ङ्जवकास गयी ङ्जवत्तीम 
हस्तान्तयण प्राङ्झप्तको प्रमासकाराङ्झग उऩमोग 
गने ।  

1. आङ्झथिक तथा साभाङ्ञजक ङ्जवकासका सूचना तथा त्माङ्क प्रणारी 
ङ्जवकास गयी ङ्जवत्तीम हस्तान्तयणकोराङ्झग उऩमोग गङ्चयनेछ ।  

2. आमोजना फैंक तमाय गयी प्रदेश तथा सॊघीम सयकायसॉग 
उऩमङ्टि अनङ्टदान भाग गनि सक्ने सूचना प्रणारीको ङ्जवकास 
गङ्चयनेछ । 

५.१.२: नेऩार सयकायफाट प्राप्त ङ्जवत्तीम 
हस्तान्तयणको यकभ उद्देश्म अनङ्टरूऩको 
आमोजना तथा कामिक्रभभा रगानी गने । 

1. नेऩार सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदानको यकभ भाग बएको कामिऺ ेर 
य प्रदान गङ्चयएका आमोजना कामिक्रभ ङ्जवशेषभा उऩमोग गङ्चयनेछ 
। 

५.1.3: गाउॉऩाङ्झरकाका आङ्झथिक साभाङ्ञजक 
ङ्जवकासका सूचक अद्यावङ्झधक गयी अनङ्टदान 
हस्तान्तयणको प्रङ्जक्रमाभा सहजीकयण गने । 

1. स्थानीम तहराई प्राप्त हङ्टने ङ्जवत्त हस्तान्तयण प्रङ्जक्रमाराई 
वैऻाङ्झनक फनाउन गाउॉऩाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत आङ्झथिक साभाङ्ञजक 
ङ्जवकासका सूचक अद्यावङ्झधक गङ्चयनेछ । 

५.6 अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

प्रदेश तथा सॊघीम सयकायरे गाउॉऩाङ्झरकाराई उऩरधध गयाउन े ङ्जवत्तीम हस्तान्तयण प्रङ्जक्रमा 
व्मवङ्ञस्थत हङ्टनेछ । गाउॉऩाङ्झरकासॉग सम्फङ्ञन्धत आङ्झथिक साभाङ्ञजक ङ्जवकासका सूचक अद्यावङ्झधक गङ्चयनछे 
। गाउॉऩाङ्झरकाराई उऩरधध बएको ङ्जवत्तीम हस्तान्तयणको सभङ्टङ्ञचत सदङ्टऩमोग बएको हङ्टनेछ । 
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ऩङ्चयच्छेद ऩाॉच: आङ्झथिक ङ्जवकास 
खण्ड एक् कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास य खाद्य सङ्टयऺा 

१.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

कैराश गाउॉऩाङ्झरकाका नागङ्चयकहरूको जीङ्जवकोऩाजिनको भङ््ट म स्रोतको रूऩभा कृङ्जष व्मवसाम 
यहेको छ । अझसम्भ ऩङ्झन ऩयम्ऩयागत ऩिङ्झतभा आधाङ्चयत महाॉको कृङ्जष प्रणारी ङ्झनवािहभङ्टखी भार फनेकोछ 
। बखिय भार मस तपि  प्रमासहरू शङ्टरु हङ्टन थारेका छन ्। कृङ्जष व्मवसामराई आमभङ्टखी फनाउने प्रमास 
स्वरूऩ गाउॉऩाङ्झरकाका नाभटायभा हाइटेक टनेर स्थाऩना गयी फेभौसभी तयकायी व्मवसाङ्जमक खेती 
गङ्चयएको छ बने वडा नॊ. ९, ८, ६, का केही स्थानहरूभा अदङ्टवा, आरङ्ट, कागती, तथा तयकायी उत्ऩादन 
ऩकेट ऺेर तोकी व्मवसाङ्जमक खेती बैयहेको छ । त्मसैगयी सडकको ऩहङ्टॉच बएका ऩाङ्झरकाका तल्रो 
ऺेरका कृषकहरूरे व्मवसाङ्जमक रुऩभा भौसभी तयकायी खेती तथा दूध उत्ऩादन गयी जीङ्जवकोऩाजिन 
गङ्चययहेका छन ् । ऩशङ्टऩारनभा दङ्टधका राङ्झग गाइ बैसी तथा भासङ्टजन्मका राङ्झग खसी फाख्राऩारन हङ्टन े
गयेको छ । वडा न. ८ भा व्मवङ्झसमक भाछा ऩारन हङ्टने गयको छ । ईच्छङ्टक कृषकहरूराई अनङ्टदान 
भापि त ्टनरे ङ्झनभािण गयी भौसभी खेतीकाराङ्झग उत्प्रङे्चयत गङ्चयएको बए ताऩङ्झन प्राङ्जवङ्झधक ऻानको अबाव, दऺ 
प्राङ्जवङ्झधकको अबाव, वातावयणीम ङ्जवषभता आङ्छदका कायण कृङ्जष ऺेररे प्रमाप्त भाराभा व्मवसाङ्जमकता ग्रहण 
गङ्चयसकेको छैन अवस्था छ । ऩाङ्चयवाङ्चयक ऩोषणभा ऩशङ्टजन्म उत्ऩादन (भासङ्ट य दूध),  तयकायी य 
परपूरको ङ्जवशेष बङू्झभका बए ऩङ्झन न्मून उत्ऩादन,  खानेऩानी शङ्टिीकयण नहङ्टनङ्ट य कङ्झतऩम खाद्यवस्तङ्ट 
प्रङ्झतको गरत धायणारे भङ्जहरा य फारफाङ्झरकाभा कङ्ट ऩोषणको अवस्था ङ्जवद्यभान छ । 

गाउॉऩाङ्झरकाभा अफ्नो आमरे वषि बयी खान ऩङ्टग्ने जनसॊ्मा कङ्चयफ ८२ प्रङ्झतशत छ । महाॉका 
प्रभङ्टख उत्ऩादनभा भकै,  गॉहङ्ट,  कोदो,  बटभास,  य धान फारीहरू हङ्टन ्। तय हारका वषिहरूभा जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतिनका कायण केही कृङ्जष उत्ऩादनभा प्रङ्झतकङ्ट र प्रबाव ऩयेको देङ्ञखन्छ । अङ्झतफङृ्जि,  अनाफङृ्जि,  बूऺ म तथा 
अङ्झसनाको कायण ऩङ्झन कृङ्जष उत्ऩादनभा कभी आएको छ ।  

 

१.२ प्रभङ्टख सभस्मा 
प्राम: जसो कृङ्जष बङू्झभ ऩाखो वा ङ्झबयारो यहनङ्ट, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनका असयहरू (जस्तै् अङ्झतफङृ्जि, 

अनाफङृ्जि, फेभौसभी वषाि, खडेयी तथा अङ्झसना) का कायण अऩेङ्ञऺत उत्ऩादन हङ्टन नसक्नङ्ट मस ऩाङ्झरकाको कृङ्जष 
ङ्जवकासका भङ््ट म सभस्माहरू हङ्टन ्। त्मसै गयी ऩयम्ऩयागत कृङ्जष प्रणारी मथावत यहनङ्ट, उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्टको 
फजाय व्मवस्थाऩन गनि नसक्नङ्ट, व्मवसाङ्जमक खेतीको ङ्जवकास ऩमािप्त नहङ्टन ङ्ट, कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारनभा प्रङ्जवङ्झधको 
प्रमोग न्मङ्टन हङ्टन ङ्ट, उत्ऩादन य ऩमािप्त फजायीकयणको अबावरे गदाि कृङ्जष कामिभा रुची कभी हङ्टॉदै जानङ्ट, मङ्टवा 
जनशङ्ञि वैदेङ्ञशक योजगायीभा आकङ्जषित हङ्टन ङ्ट, कृङ्जषजन्म जङ्झभन ऩूवािधाय तथा फस्ती ङ्जवकासकाराङ्झग प्रमोग 
हङ्टन ङ्ट, उङ्ङत जातका ङ्जवउ, नस्रको ऩहङ्टॉचको अबाव ऩङ्झन कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन ङ्जवकासका सभस्माका रुऩभा 
यहेका छन ्। 

 

१.३ च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
१. ऩाखो तथा ङ्झबयारो जङ्झभनभा ङ्झसॊचाइ व्मवस्था गनि कठीनाई हङ्टन ङ्ट । 
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२. जरवामङ्ट ऩङ्चयवितनका असयहरू न्मूनीकयणका उऩामहरूको खोजी गनि नसक्नङ्ट । 

३. अव्मवङ्ञस्थत सहयीकयण,  जग्गाको खण्डीकयण,  घडेयीकयण,  दोहयो ब-ूस्वाङ्झभत्वको ङ्ञस्थङ्झत भौजङ्टदा 
यहनङ्ट। 

४. कृङ्जषजन्म वस्तङ्टहरूको उत्ऩादन य ङ्जवतयणराई रागत–प्रबावी फनाउन नसक्नङ्ट । 

५. आधङ्टङ्झनक कृङ्जष प्रङ्जवङ्झधभा ऩमािप्त ऩहङ्टॉच नहङ्टन ङ्ट । 

६. कृङ्जष ऩेशाराई सम्भानजनक य व्मवसाङ्जमक रूऩभा स्थाङ्जऩत गनि नसक्नङ्ट । 

अवसय 
१. उऩरधध खेती तथा ऩशङ्टऩारन मोग्म जङ्झभनको सदङ्टऩमोगफाट मथेष्ठ कृङ्जष उऩज हङ्टन सक्ने । 

२. ऩानीका स्रोतहरूको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन गयी ङ्झसॊचाइको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गनि सङ्जकने । 

३. घय घयभा ऩशङ्टऩारन तथा अगािङ्झनक खेतीको प्रवििन गयी उत्ऩादकत्व फढ्नका साथै सन्तङ्टङ्झरत 
ऩौङ्जिक आहायको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता हङ्टने । 

४. अङ्झधकाॊश खेतीमोग्म ऺेर सडकको ऩहङ्टॉच तथा सडक सञ्जारको र ङ्टत ङ्जवकासका कायण उत्ऩाङ्छदत 
उऩजहरूको फजायको ऩहङ्टॉच सहज हङ्टने । 

५. ङ्जवदेशफाट पङ्जकि एका मङ्टवाहरू सीऩ, ऻान, ऩङ्टॉजी य उङ्ङत प्रङ्जवङ्झधसङ्जहत कृङ्जष ऺेरभा आकङ्जषित हङ्टॉदै 
जाने। 

६. कृङ्जष ऋण,  कृङ्जष ङ्झफभा,  नमाॉ प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग य ङ्झसॉचाइ सङ्टङ्जवधाभा ङ्जवस्ताय सॉगै ऩयम्ऩयागत 
ङ्झनवािहभङ्टखी कृङ्जष प्रणारी आधङ्टङ्झनक व्मवसाङ्जमकता तपि  अग्रसय हङ्टने  । 

१.४ दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 
"व्मवसाङ्जमक कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन – कैराशको सभङृ्जिको आधाय" 

रक्ष्म  

आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग एवभ ् व्मवसाङ्जमकताको ङ्जवकासद्वाया कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन ऺेरराई 
प्रङ्झतस्ऩधॉ य आत्भङ्झनबिय फनाउने । 

उद्दशे्म 
1. कृङ्जष उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फङृ्जि गयी गाउॉऩाङ्झरकाराई कृङ्जष उऩजभा आत्भङ्झनबिय गनङ्टि। 

2. ङ्झनवािहभङ्टखी कृङ्जष प्रणारीराई ङ्छदगो य व्मवसाङ्जमक प्रणारीभा रुऩान्तयण गनङ्टि । 

3. कृङ्जष ऺेरको प्रङ्झतस्ऩधाित्भक ऺभता फङृ्जि गयी गाउॉऩाङ्झरकाको अथितन्रभा टेवा ऩङ्टर् माउनङ्ट। 

4. ऩशङ्टऩन्छी ऩारनराई प्रङ्जवङ्झधमङ्टि य व्मवसाङ्जमक फनाई ऩशङ्टऩन्छी जन्म ऩदाथिको आमात घटाउदै 
ङ्झनमाित प्रवििन गनङ्टि । 

5. गाउॉऩाङ्झरकाभा खाद्य सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गनङ्टि । 

 

१.५ यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 9: कृङ्जषका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: कृङ्जष उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फङृ्जि गयी गाउॉऩाङ्झरकाराई कृङ्जष उऩजभा आत्भङ्झनबिय गनङ्टि । 
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यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 
१.१: कृङ्जष ऺेरको उत्ऩादकत्व 
फङृ्जि य आधङ्टङ्झनकीकयण गने । 

1. ङ्छदगो कृङ्जष ङ्जवकासकाराङ्झग आवश्मक नीङ्झत, ऐन य ङ्झनमभहरू तजङ्टिभा तथा 
सॊसोधन गयी प्रबावकायी रूऩभा कामािन्वमन गङ्चयनेछ ।  

2. कृङ्जष वस्तङ्ट उत्ऩादन अङ्झबवङृ्जि गनि कृङ्जष जन्म वस्तङ्टको व्मवसाङ्जमक 
उत्ऩादनका राङ्झग उऩमङ्टि य ङ्छदगो ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधा रगामतका आवश्मक 
ऩूवािधायको ऩहङ्टॉच फढाइनेछ ।  

3. उङ्ङत प्रङ्जवङ्झध (थ्रङे्झसॊग भेशीन, जोत्न,े साइनाये, आङ्छद)भा सङ्टरब कृङ्जष कजािको 
व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।  

4. कृङ्जषभा आधङ्टङ्झनकीकयणका राङ्झग आवस्मक कृङ्जष औजायको व्मवस्था 
गङ्चयनेछ।  

5. खेती मोग्म जग्गाराई फाॉझो याख्न ेप्रवङृ्ञत्त ङ्झनरुत्साङ्जहत गदै फाॉझो यहेका कृङ्जष 
बङू्झभको ङ्छदगो उऩमोगकाराङ्झग उऩमङ्टि मोजना फनाई कामािन्वमन गङ्चयनेछ। 

6. ऩाङ्झरकाभा भाटो ऩयीऺण भेङ्झसनको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  
उद्दशे्म २: ङ्झनवािहभङ्टखी कृङ्जष प्रणारीराई ङ्छदगो य व्मवसाङ्जमक प्रणारीभा रुऩान्तयण गनङ्टि । 
2.१: तङ्टरनात्भक राब हङ्टन सक्ने 
स्थानीम फारीनारी य आधायबतू 
खाद्यवस्तङ्टको उऩबोगभा 
आत्भङ्झनबियता हाङ्झसर गने ।  

1. खाद्य तथा अन्म कृङ्जष उत्ऩादनभा आत्भ ङ्झनबियताकाराङ्झग उत्ऩादन ऩकेट 
ऺेर ङ्जवकास गयी सघन व्मवसाङ्जमक खेती प्रणारी अङ्ञघ फढाइनेछ ।  

2. कृङ्जष उऩज उत्ऩादन, प्रशोधन, बण्डायण एवभ ् ङ्जवतयण प्रणारीभा नमाॉ 
प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकासको अनङ्टसयण,  अवरम्फन य आधङ्टङ्झनकीकयण गङ्चयनेछ ।  

3. उत्ऩादन य बण्डायणका क्रभभा हङ्टने हानी नोक्सानीराई न्मूनीकयण गनि कृङ्जष 
उऩज सङ्करन तथा बण्डायण केन्रको स्थाऩना गङ्चयनेछ ।  

4. ङ्झनजी तथा सहकायी ऺेरको सॊरग्नता फढाउॉदै कयाय सम्झौताभा आधाङ्चयत 
तथा सहकायी खेतीराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ ।  

5. भूल्म शङृ्खरा ऩिङ्झत अनङ्टसाय उत्ऩादन देङ्ञख फजायीकयण सम्भका 
कामिक्रभहरू एकीकृत रूऩभा सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

6. खाद्याङ्ङ उत्ऩादन न्मङ्टन बएका ऩोषण असङ्टयङ्ञऺत स्थानहरूभा स्थानीम स्तयभै 
उत्ऩादन गनि सङ्जकन े कृङ्जषजन्म उत्ऩादन प्रवििन तथा उऩमोगभा जोड 
ङ्छदइनेछ। 

7. सङ्टयङ्ञऺत खानऩान य ऩौङ्जिकतत्वका स्रोत तथा उऩमोगफाये सचेतनात्भक 
कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म ३: कृङ्जष ऺरेको प्रङ्झतस्ऩधाित्भक ऺभता फङृ्जि गयी गाउॉऩाङ्झरकाको अथितन्रभा टेवा ऩङ्टर् माउनङ्ट । 
३.1: जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन य 
प्रकोऩफाट ऩने नकायात्भक असय 
न्मूनीकयण गदै वातावयणभैरी 
कृङ्जष प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय 
गने । 

1. प्राङ्गाङ्चयक खेतीराई प्रोत्साङ्जहत गयी उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्टराई फजायीकयणभा जोड 
ङ्छदइनेछ ।  

2. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनसॉगै कृङ्जषभा अनङ्टकूरन गयी कृङ्जष जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको 
सॊयऺण,  सम्वििन तथा उऩमोगभा फङृ्जि गङ्चयनेछ ।  

3. रोऩोन्भङ्टख तथा यैथाने ङ्जवउङ्झफजन य फारीजन्म जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता सॊयऺणभा 
स्थानीम सभङ्टदामको अग्रसयताराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । 

4. कृङ्जष अध्ममन तथा अनङ्टसन्धानभा आधाङ्चयत वातावयणभैरी कृङ्जष प्रङ्जवङ्झधको 
ङ्जवकास एवभ ्ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ ।  
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यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 
5. कृङ्जष उऩजको अङ्झधकतभ उत्ऩादन एवभ ्उत्ऩादकत्व फङृ्जिकाराङ्झग स्थानीम 

साधन स्रोत य जैङ्जवक प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग गङ्चयनेछ । 
उद्दशे्म ४: ऩशङ्टऩन्छी ऩारनराई प्रङ्जवङ्झधमङ्टि  य  व्मवसाङ्जमक फनाई ऩशङ्टऩन्छी जन्म ऩदाथिको आमात घटाउॉदै ङ्झनमाित 
प्रवििन गनङ्टि । 
४.1: कृषकराई ऩशङ्टऩन्छी 
ऩारन तथा ऩशङ्टऩन्छीजन्म 
व्मवसामभा प्रङे्चयत गयी 
आत्भङ्झनबिय हङ्टने कामिक्रभ 
सञ्चारन गने ।  

1. कृषकराई ऩशङ्टऩन्छी ऩारन तथा ऩशङ्टऩन्छीजन्म व्मवसामभा प्रङे्चयत गयी 
आत्भङ्झनबिय हङ्टने कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

2. मङ्टवाको ङ्जवदेश ऩरामन योक्न तथा ङ्जवदेशफाट पङ्जकि एका य फेयोजगाय 
मङ्टवाराई ऩशङ्टऩन्छी ऩारनभा मङ्टवा राङ्ञऺत कामिक्रभराई प्राथङ्झभकताका साथ 
सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

3. ऩशङ्टऩन्छी ऩारनभा मङ्टवा सहबाङ्झगता य भङ्जहरा सशिीकयणराई केङ्ञन्रत गयी 
व्मवसाङ्जमक कामिक्रभ सञ्चारनभा ल्माइनेछ ।  

4. व्मवसाङ्जमक ऩशङ्टऩन्छी ऩारनका साथै भाछा ऩारन तथा भौयी ऩारनका 
काराङ्झग अनङ्टदान तथा सहङ्टङ्झरमत ऋणको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

5. ङ्जवऩङ्ङ ऩङ्चयवायराई ऩशङ्टऩन्छी ऩारनकाराङ्झग प्रोत्साहन कामिक्रभहरू सञ्चारन 
गङ्चयनेछ । 

6. प्रत्मेक वाडिभा ऩशङ्ट प्राङ्जवङ्झधकको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  
1. उद्दशे्म ५: गाउॉऩाङ्झरकाभा खाद्य सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गनङ्टि  

५.१: सफै नागङ्चयकराई 
ऩोषणमङ्टि खानेकङ्ट या खान ऩाउने 
कङ्ट याको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गने । 

1. न्मून आम बएका तथा गङ्चयफीको येखाभङ्टङ्झन यहेका ऩङ्चयवायहरूको ऩङ्जहचान गयी 
५ वषि भङ्टङ्झनका फारफाङ्झरकाहरूकाराङ्झग ऩोषणमङ्टि खानेकङ्ट याहरूको प्रफन्ध 
ङ्झभराइनेछ ।  

2. स्थानीम अगािङ्झनक उत्ऩादनको भहत्त्व तथा सन्तङ्टङ्झरत आहायका फायेभा 
सचेतना कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

3. गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबर खाद्य सङ्टयऺाको अवस्था सन्तोषजनक याख्न एक घय एक 
टनेर/कयेसाफायीको व्थवस्था गङ्चयनेछ ।  

4. ऩोषण सङ्टयऺा सम्फन्धी सचेतनाभङ्टरक कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

5. गबिवती भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरकाकोराङ्झग खोऩ तथा ङ्झनमङ्झभत स्वास््म 
जाॉचको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गङ्चयनेछ ।   

१.६ प्रभङ्टख कामिक्रभ 

कृङ्जष उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व 
१. तयकायी खेती प्रवििन कामिक्रभ  

२. आरङ्ट खेती प्रवििन कामिक्रभ 

३. अरैची, कागती तथा ङ्जकवी खेती प्रवििन कामिक्रभ 

४. एक घय एक कयेसाफायी/टनेर 

५. कृङ्जष एम्फङ्टरेन्स  

६. शीत बण्डाय  
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७. उङ्ङत जातको ङ्झफउ ङ्जवतयण तथा ङ्झफज बण्डायण केन्र  

८. एक वडा एक कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक 

९. अध्मऺ कृङ्जष प्रवििन कामिक्रभ 

ऩशङ्टऩारन 
१. व्मवसङ्जमक ऩशङ्टऩारन  

२. उऩङ्टमङ्टि स्थानको छनौट गयी दङ्टग्ध सङ्करन केन्र स्थाऩना 
३. एक वडा तीन उङ्ङत जातको ङ्झफउ फोका (फोमय) 

४. एक वडा एक ऩशङ्ट प्राङ्जवङ्झधक 

५. ऩशङ्ट ङ्झफभा 

ऩोषण तथा खाद्य सङ्टयऺा 
१. उऩाध्मऺ सङ्टत्केयी बेट कामिक्रभ  

२. ङ्जवऩङ्ङ ऩङ्चयवायका राङ्झग ऩोषण सहमोग 

३. वडास्तयीम ऩोषण तथा खाद्य सङ्टयऺा सम्फन्धी अङ्झबभङ्टखीकयण कामिक्रभ सञ्चारन 

१.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

कृङ्जष उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फङृ्जि बई गाउॉऩाङ्झरका कृङ्जष उऩजभा आत्भङ्झनबिय बएको हङ्टनेछ । 
ङ्झनवािहभङ्टखी कृङ्जष प्रणारी ङ्छदगो एवभ ्व्मवसाङ्जमक प्रणारीभा रुऩान्तयण हङ्टनेछ । कृङ्जषभा आधाङ्चयत उद्योगको 
स्थाऩना तथा सञ्चारन बई योजगायी य आम्दानी फङृ्जि हङ्टनेछ ।व्मवसाङ्जमक ऩशङ्टऩारनफाट ऩशङ्टजन्म 
ऩदाथिको आमात अन्त्म बई ङ्झनमाित प्रवििन बएको हङ्टनछे । गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्ट ऩोषणभङ्टि ऩाङ्झरका फङे्ङछ 
। 
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खण्ड दङ्टई् ङ्झसॊचाइ तथा जरस्रोत 
२.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

देशको खेतीमोग्म जङ्झभनभा ङ्झसॊचाइको ऩहङ्टॉच ऩङ्टमािई कृङ्जष उत्ऩादकत्व फढाउन तथा खाद्यसङ्टयऺा तथा 
गङ्चयफी ङ्झनफायणभा मोगदान ऩङ्टर् माउनका राङ्झग ङ्झसॊचाइ अऩङ्चयहामि छ । नेऩारभा ङ्झसॊचाइ ङ्जवबागरे सन ्
१९९४ भा गयेको एक सवेऺण अनङ्टसाय कङ्चयफ साढे २६ राख हेक्टय कृङ्जषमोग्म जङ्झभन यहेको य त्मसभा 
जम्भा १७ राख हेक्टय जङ्झभनभा ङ्झसॊचाइको ऩहङ्टॉच यहेको अवस्था छ । मसैगयी कङ्चयफ ८० प्रङ्झतशत 
ङ्झसॊचाइका सॊयचना ङ्झनभािण गङ्चयएको बएऩङ्झन ती सॊयचना केही भङ्जहनाकाराङ्झग भार हङ्टने गयेको ङ्जवबागको 
त्माङ्कभा उल्रेख गङ्चयएको छ । सवेऺणको प्रङ्झतवेदनभा कङ्ट र ङ्झसॊचाइ ऩङ्टगेको ऺेरभा ऩङ्झन जम्भा एक 
चौथाई बागभा भार फाहै्र भङ्जहना ङ्झसॊचाइ सङ्टङ्जवधा उऩरधध हङ्टने गयेको जनाइएको छ ।   

कृङ्जष ऺेरको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वृङ्जिभा ङ्झसॉचाई भहत्वऩूणि भाध्मभ हो । मस गाउॉऩाङ्झरकाभा 
यहेको कूर जभीन भध्मे ४० हेक्टय जङ्झभनभा भारै सविमाभ ङ्झसॉचाई सङ्टङ्जवधा ऩङ्टग्न े गयेको छ । सतह 
ङ्झसॊचाइको सम्बावना नबएका ऺेरभा फैकङ्ञल्ऩक ङ्झसॉचाईको ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय गयी कृङ्जष उत्ऩादन फढाउन 
सङ्जकने देङ्ञखन्छ । मस गाउॉऩाङ्झरकाका यहेका ठाडा खोरा नै मस ऺेरका ङ्झसचाइका भङ््ट म स्रोतहरू हङ्टन 
। गाउॉऩाङ्झरका बएय फग्ने ङ्जवङ्झबङ्ङ भनहयी, दङ्टवी रगामतका खोरारे ङ्झसचाइ उऩरधध गयाएका छन ्। 

 

२.2 प्रभङ्टख सम्स्मा 
कृङ्जष मोग्म जङ्झभनभा न्मून ङ्झसॉचाई सङ्टङ्जवधा हङ्टन ङ्ट, ङ्झसॉचाई ङ्जवकासभा आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झध (थोऩा ङ्झसॉचाई, 

प्राङ्जिक ऩोखयी, ङ्झरङ्ञफ्टङ) को प्रमोगभा कभी हङ्टन ङ्ट, ङ्झसॉचाई कङ्ट रो य ऩोखयी गङ्टणस्तयीम तथा ऩक्की नहङ्टन ङ्ट, 
बएका ङ्झसॉचाई आमोजनाहरू ऩङ्झन ऩूणि ऺभताभा प्रमोगभा आउन नसक्नङ्ट, भभित सम्बायको कभी हङ्टन ङ्ट, ङ्झसॉचाई 
स्रोत भङ्टहान सङ्टक्दै जानङ्ट, जर उत्ऩङ्ङ प्रकोऩरे ङ्झसॉचाई आमोजनाभा ऺङ्झत ऩङ्टग्नङ्ट, कृङ्जष प्रणारी य ङ्झसॉचाई फीच 
अन्तयसम्फन्ध स्थाङ्जऩत गनि नसङ्जकनङ्ट आङ्छद मस ऺेरका प्रभङ्टख सभस्माहरू यहेका छन ्। 

३.३ च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
1. कृङ्जषमोग्म जङ्झभनभा सविमाभ ङ्झसॉचाई सङ्टङ्जवधा उऩरव्ध गयाउन नसक्नङ्ट,  

2. कृङ्जष य ङ्झसॉचाई फीच अन्तयसम्फन्ध स्थाऩना नहङ्टन ङ्ट,  

3. ङ्झसॉचाई आमोजनाहरू ऩूणि ऺभताभा उऩमोग नहङ्टन ङ्ट,  

4. स्थानीम सभङ्टदामहरूद्वाया सञ्चारन बईआएका ऩयम्ऩयागत ङ्झसॉचाई प्रणारीका कङ्ट राहरूको सॊयऺण हङ्टन 
नसक्नङ्ट,  

5. ङ्झसॉचाई कङ्ट राहरूको भभित सम्बायभा राबग्राही उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरूराई ङ्ञजम्भेवाय फनाउन नसक्नङ्ट,  

6. ङ्झसॉचाई ङ्जवकासका राङ्झग अन्तयसयकाय य साझेदायहरूफीच प्रबावकायी सभन्वम स्थाङ्जऩत नहङ्टन ङ्ट,  

अवसय 

1. ङ्झसॉचाईकाराङ्झग स्रोतहरूको उऩरव्धता 
2. आकाशे ऩानी सॊकरन य प्राङ्जिक ऩोखयीको अभ्मास सङ्टरु हङ्टन ङ्ट  

3. साना ङ्झसॉचाई ङ्झनभािणका ऺेरभा सॊघसॊस्थाहरू ङ्जक्रमाशीर यहनङ्ट 
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4. साना ङ्झसॉचाई गाउॉऩाङ्झरकाको अङ्झधकाय ऺेरभा ऩनङ्टि  

5. गाउॉऩाङ्झरकाको प्राथङ्झभकताभा ङ्झसॉचाई ऺेर सभावेश हङ्टन ङ्ट 
6. ङ्झसॉचाईका राङ्झग उऩमङ्टि पाॉटहरूको उऩरव्धता । 

२.4 दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"ङ्छदगो ङ्झसॊचाइको ऩूवािधाय, उत्ऩादकत्वको भूर आधाय" 

रक्ष्म  

ङ्झसॊचाइ प्रणारीको ङ्जवकास य जरस्रोतको व्मवस्थाऩनफाट कृङ्जषजन्म उत्ऩादनभा फङृ्जि गने । 

उद्दशे्म 

१. ऩयम्ऩयागत ङ्झसॊचाइ सॊयचनाभा सङ्टधाय गदै नमाॉ वैकङ्ञल्ऩक ङ्झसॊचाइ स्रोतको ऩङ्जहचान गनङ्टि । 

२. कृङ्जषमोग्म जङ्झभनभा ङ्झसॊचाइको ऩहङ्टॉच फङृ्जि गनि ङ्छदगो ङ्झसॊचाइ प्रणारीको ङ्जवकास तथा व्मवस्थाऩन 
गनङ्टि । 

२.5 यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 10: ङ्झसॊचाईका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: ऩयम्ऩयागत ङ्झसॊचाइ सॊयचनाभा सङ्टधाय गदै नमाॉ वैकङ्ञल्ऩक ङ्झसॊचाइ स्रोतको ऩङ्जहचान गनङ्टि । 

1.१: ऩयम्ऩयागत ङ्झसॊचाइ 
सॊयचनाभा सङ्टधाय य 
व्मवस्थाऩनफाट खाद्य असङ्टयङ्ञऺत 
ऺेरहरूराई प्राथङ्झभकताभा 
याखी ङ्झसॊचाइको ऩहङ्टॉच फङृ्जि गने 
। 

१. ऩयम्ऩयागत ङ्झसॊचाइका ऩयम्ऩयागत स्रोतहरूको ङ्जववयण तमाय ऩाङ्चयनेछ। 

२. ऩयम्ऩयागत स्रोतहरूको ऺभताको प्राङ्जवङ्झधक टोरीफाट भूल्माङ्कन 
गयाइनेछ। 

३. मस्ता स्रोतहरूको सॊयऺण गने कामिको थारनी गङ्चयनेछ । 

४. आधायबतू ङ्झसॊचाइको ऩहङ्टॉच फृङ्छद्दकोराङ्झग खाद्य असङ्टयङ्ञऺत ऺेरहरूको 
ऩङ्जहचान गयी प्राथङ्झभकताको ङ्झनधाियण गङ्चयनेछ । 

५. ऩङ्चयष्कृत सॊयचना ङ्झनभािणको रागत अनङ्टभान तमाय गङ्चयनेछ ।  

६. सॊयचना ङ्झनभािणकोराङ्झग ङ्जवत्तीम स्रोतको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

७. ङ्झनभािण कामि सम्ऩङ्ङ गनि ङ्झनभािण तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतको गठन 
गङ्चयनेछ। 

1.२: आधायबतू ङ्झसॊचाइको 
ऩहङ्टॉच नऩङ्टगेका कृङ्जषजन्म 
ऺेरहरूभा वैकङ्ञल्ऩक 
स्रोतहरूको व्मवस्थाऩन गयी 
ङ्झसॊचाइको ऩहङ्टॉच फङृ्जि गने । 

१. ङ्झसॊचाइका वैकङ्ञल्ऩक स्रोतहरूको ऩङ्जहचान गङ्चयनेछ ।  

२. ऩङ्जहचान गङ्चयएका स्रोतहरूको ङ्जवऻ सङ्ञम्भङ्झरत टोरीफाट सम्भ्माव्मता 
अध्ममन गङ्चयनेछ । 

३. वैकङ्ञल्ऩक ङ्झसॊचाइ सॊयचनाको आवश्मक मोजना गङ्चयनेछ ।  

४. सॊयचना ङ्झनभािणकोराङ्झग आवश्मक ङ्जवत्तीम स्रोतको व्मवस्थाऩन 
गङ्चयनेछ। 

५. ङ्झसॊचाइको ऩहङ्टॉच नऩङ्टगेका कृङ्जषजन्म ऺेरहरूको ङ्जववयण तमाय गयी 
प्राथङ्झभकताको सूची तमाय गङ्चयनेछ । 

६. प्राथङ्झभकताको आधायभा वैकङ्ञल्ऩक ङ्झसॊचाइ सॊयचनाको ङ्झनभािण गङ्चयनेछ 
। 
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७. सतहङ्झसॊचाइको सम्बावना नबएको ऺेरभा ङ्झरङ्ञफ्टङ प्रणारीफाट ङ्झसॊचाइ 
गने मोजना तथा रागत इङ्जिभेट गङ्चयनेछ । 

८. सॊयचना ङ्झनभािणको ङ्झनङ्झभत ङ्झनजी वा अन्म ऺेरसॉग साझेदायीको प्रमास 
गङ्चयनेछ । 

९. सॊयचना ङ्झनभािणको प्रमोजनकोराङ्झग ङ्झनभािण तथा अनङ्टगभन सङ्झभङ्झत गठन 
गङ्चयनेछ । 

१०. सॊयचना ङ्जवस्तायकोराङ्झग उऩबोिाको रागत सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत 
गङ्चयनेछ। 

११. सॊयचना ङ्झनभािणको ङ्झनङ्झभत ङ्झनजी वा अन्म ऺेरसॉग साझेदायीको प्रमास 
गङ्चयनेछ । 

१२. मस्ता ङ्झसॊचाइ आमोजनाहरूको भभित सम्बायको राङ्झग कृषक तथा 
सभङ्टदामको ऺभता फङृ्जि गङ्चयनेछ । 

१३. ङ्झसॊचाइको आवश्मक येखदेख, अनङ्टगभन य सञ्चारनकोराङ्झग जनशङ्ञिको 
व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म २: कृङ्जषमोग्म जङ्झभनभा ङ्झसॊचाइको ऩहङ्टॉच फङृ्जि गनि ङ्छदगो ङ्झसॊचाइ प्रणारीको ङ्जवकास तथा व्मवस्थाऩन गनङ्टि। 

२.1: खेतीमोग्म जङ्झभन बएको 
तय ङ्झसॊचाइको ऩहङ्टॉच नऩङ्टगेको 
वा अऩमािप्त बएको ऺेरभा 
प्राथङ्झभकताको आधायभा 
ङ्झसॊचाइको ऩहङ्टॉच फङृ्जि गङ्चयनेछ 
। 

१. ङ्झसॊचाइ नऩङ्टगेका अथवा अऩमािप्त खेतीमोग्म जङ्झभनको ङ्जववयण तमाय 
ऩाङ्चयनेछ ।  

२. ङ्झनभािण बए ताऩङ्झन सभङ्टङ्ञचत प्रमोगभा नआएका ङ्झसॊचाइ कङ्ट रोहरूको 
प्रमोगभा आउनेगयी ऩङ्टनङ्झनिभािण गङ्चयनेछ । 

३. एक मोजनाफाट सभङ्टदामभा खानेऩानी य ङ्झसॊचाइको व्मवस्थाऩन गनि 
सम्बफ बएको अवस्थाभा त्मस्ता मोजनाराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ । 

४. ङ्झसॊचाइकोराङ्झग प्राथङ्झभकताको आधायभा साना जरासम, ऩोखयी आङ्छद 
सॊयचना तमाय गङ्चयनेछ । 

५. ङ्झसॊचाइका सॊयचनाको भभित सम्बायकोराङ्झग साभूङ्जहक कोषको व्मवस्था 
गङ्चयनेछ । 

६. सॊयचना ङ्जवस्तायकोराङ्झग उऩबोिाको रागत सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञस्चत 
गङ्चयनेछ। 

७. ङ्झसॊचाइको व्मवस्थाऩनकोराङ्झग उऩबोिाहरूको सङ्झभङ्झतको गठन 
गङ्चयनेछ। 

2.2: ङ्छदगो ङ्झसॊचाइ प्रणारीको 
राङ्झग सॊयचनाको ङ्जवकास य 
व्मवस्थाऩन गने । 

१. जर उऩबोिा सॊस्थाको सॊस्थागत ऺभताको ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

२. ङ्झसॊचाइ मोजनाको सञ्चारन य व्मवस्थाऩनराई ङ्छदगो फनाउन ङ्झसॊचाइ 
सेवा शङ्टल्क ङ्झनधाियण गयी सङ्करन य उऩमोग गनि कानङ्टनी व्मवस्था 
गङ्चयनेछ । 

३. ङ्छदगो ङ्झसॊचाइको व्मवस्थाऩनकोराङ्झग उऩबोिा य सभङ्टदामको दऺताभा 
फङृ्जि गङ्चयनेछ । 

४. ङ्झसॊचाइ ऩङ्टगेका ऺेरभा उत्ऩादकत्व फढाउन सङ्जकने खारका नगदेफारी, 
परपूर तथा खाद्यवस्तङ्टको उत्ऩादनराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ । 

५. ङ्झसॊचाइ आमोजनाका भङ्टहानहरूको सॊयऺण गङ्चयनेछ । 
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2.3: जरउत्ऩङ्ङ प्रकोऩको 
ऺङ्झत ङ्झनमन्रण गनङ्टि । 

१. जर उत्ऩङ्ङ जोङ्ञखभको ऺेर ऩङ्जहचान गयी न्मूनीकयणका उऩामहरू 
अवरम्फन गङ्चयनेछ । 

२. नदीजन्म प्रकोऩका ङ्छदगो ङ्झनमन्रणभा स्थानीम प्रङ्जवङ्झध य यैथाने ऻानको 
उऩमोग गङ्चयनेछ । 

३. खोराखोल्सीको ङ्झनमन्रणभा वामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ प्रङ्जवङ्झधको उऩमोग 
गङ्चयनेछ। 

४. नदी ङ्जकनायाको वनको सॊयऺणभा ङ्जवशेष ध्मान ङ्छदइनेछ । 
५. नदी ङ्जकनायका जोङ्ञखभमङ्टि स्थानभा फस्ती ङ्जवस्ताय तथा नदी खोरा 

अङ्झतक्रभण य अव्मवङ्ञस्थत दोहनको ङ्झनमन्रण गङ्चयनेछ । 

२.6 प्रभङ्टख कामिक्रभ 

१. ङ्झसॉचाईको भङ्टहान सॊयऺण तथा भभित-सॊहाय  

२. ठूरा ङ्झसॉचाई आमोजना  

३. वैकङ्ञल्ऩक तथा साना ङ्झसॉचाई आमोजना 

२.7 अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

ऩयम्ऩयागत ङ्झसॊचाइ सॊयचनाभा सङ्टधाय बई नमाॉ वैकङ्ञल्ऩक ङ्झसॊचाइ स्रोतको ऩङ्जहचान बएको हङ्टनेछ । 
गाउॉऩाङ्झरकाको कृङ्जषमोग्म जङ्झभनभा ङ्झसॊचाइको ऩहङ्टॉच फङृ्जि बई ङ्छदगो ङ्झसॊचाइ प्रणारीको ङ्जवकास तथा 
व्मवस्थाऩन बएको हङ्टनेछ । 
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खण्ड तीन् वन, ब-ूसॊयऺण तथा खङ्झनज सम्ऩदा 
३.१ ऩषृ्ठबङू्झभ  

स्थानीम नागङ्चयकहरूको दैङ्झनक जीवन वनभा नै ङ्झनबिय यहेको हङ्टॉदा वन ऺेरको सॊयऺण अङ्झत नै 
आवश्मक छ । वनको वैऻाङ्झनक य व्मवङ्ञस्थत ङ्जवकास हङ्टन सकेभा भार वनफाट प्राप्त हङ्टने साधनको ङ्छदगो 
रूऩभा उऩमोग हङ्टनेछ । वनरे बसूॊयऺणभा ठङ्टरो बङू्झभका खेल्न े हङ्टॉदा ङ्जवकासका क्रभभा हङ्टन े बूऺ मको 
न्मूनीकयणकाराङ्झग सभेत वनस्रोतको व्मवङ्ञस्थत ङ्जवकास गनि आवश्मक छ ।  

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्ट र ऺेरपर ६० प्रङ्झतशत वन तथा जॊगर ऺेररे ढाकेको छ । त्मसैगयी 
गाउॉऩाङ्झरका ऺेरभा  ...वटा साभङ्टदाङ्जमक वन यहेका छन । मस गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩाइने प्रभङ्टख फनस्ऩतीका 
प्रजाङ्झतहरूभा, सार, ङ्झससौं, ङ्झसभर, जाभङ्टन वय, ऩीऩर, फेर, अभरा, सल्रो,टङ्टडी, आॉऩ, कटहय, ङ्झरची, 
वडहय, अम्फा, केया, कागती, बोगटे, सङ्चयपा, ङ्झतरी, साज, सादन, हयो–फयो, सान्दन, आदी वोटङ्जवरुवाहरु 
ऩाइन्छ । 

मस गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेका बौगङ्झबिक ङ्जवङ्जवधताका कायण ङ्जवङ्झबङ्ङ खानी तथा खङ्झनजहरू यहेको 
अनङ्टभान छ जसको उत्खनन य सदङ्टऩमोग हङ्टन नसकेको ऩाइन्छ। नदीजन्म ऩदाथिको सङ्करन तथा 
उत्खननफाट ऩाङ्झरकको आमस्रोतभा मोगदान हङ्टने देङ्ञखन्छ साथै ङ्जवङ्झबङ्ङ ठाउॉभा यहेका नदीजन्म ऩदाथि तथा 
खानीराई व्मवङ्ञस्थत गनि सके ऩाङ्झरकाको आमस्रोत अझ भजफङ्टत हङ्टने देङ्ञखन्छ ।  

३.२ प्रभङ्टख सभस्मा 
उत्ऩादनशीर वनराई ऩूणि ऺभताभा व्मवस्थाऩन गनि नसङ्जकनङ्ट, वनको व्मवस्थाऩन तथा ङ्जवकासभा 

याज्मको रगानी मथेि नहङ्टन ङ्ट, अव्मवङ्ञस्थत बौङ्झतक सॊयचनाका कायण वन ऺेरको ङ्जवनास य खण्डीकयण 
हङ्टनङ्ट, वन पॉ डानी ऩूणि रूऩभा ङ्झनमन्रण हङ्टन नसक्नङ्ट, वन तथा जराधाय ऺेरका स्रोतहरूको ऺमीकयण हङ्टनङ्ट, 
भानव-वन्मजन्तङ्ट द्वन्द्व यहनङ्ट, वन तथा बसूॊयऺणका राङ्झग दऺ जनशङ्ञि उऩरधध नहङ्टनङ्ट, वन तथा 
बसूॊयऺणफायेको याम्रो ऻान नहङ्टन ङ्ट, जनचेतनाको अबाव य राऩयवाहीफाट डढेरो राग्नङ्ट वन तथा ब ूसॊयऺण 
ऺेरका केही सभस्माहरू हङ्टन ् । त्मसैगयी भहत्त्वऩूणि जडीफङ्टटीहरूको अन्वेषण य प्रशोधन हङ्टन नसक्नङ्ट, 
उत्ऩाङ्छदत काठको व्मवसाङ्जमक प्रमोग नहङ्टन ङ्ट, ङ्झनमङ्झभत रूऩभा पडानीफाट प्राप्त हङ्टने आम्दानी फाहेक 
साभङ्टदाङ्जमक वनका अन्म आङ्झथिक स्रोत नहङ्टन ङ्ट, जडीफङ्टटी ङ्झनकासी गनि कानङ्टनी सभस्मा यहनङ्ट, खङ्झनज ऩदाथिको 
वैऻाङ्झनक सवेऺण नहङ्टनङ्ट, सङ्करन य उत्खननका राङ्झग कानङ्टनी जङ्जटरता यहनङ्ट जस्ता सभस्मा खङ्झनजसॉग 
सम्फङ्ञन्धत यहेका छन ्।   
३.३ च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
१. ऩटक ऩटक वनभा राग्ने डढेरो ङ्झनमन्रण गनि नसक्नङ्ट । 

२. वन सॊयऺणकाराङ्झग स्थानीम तहभा ऺभता य ङ्ञजम्भेवायी फङृ्जि नहङ्टन ङ्ट । 

३. बौङ्झतक ङ्जवकास य वन सॊयऺण कामिका फीच उत्ऩङ्ङ हङ्टने द्वन्द्व व्मवस्थाऩन नहङ्टन ङ्ट।  

४. दऺ जनशङ्ञिको अबाव हङ्टन ङ्ट। 

५. स्थानीम नागङ्चयकभा वन तथा बसूॊयऺणफाये ऻानको कभी हङ्टन ङ्ट ।  

अवसय 
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१. प्राकृङ्झतक रूऩभै उम्रने धेयै प्रजाङ्झतका जडीफङ्टटी तथा अन्म काठहरू प्रशस्त बएकारे वृऺायोऩणभा 
धेयै यकभ खचि गनङ्टि नऩने । 

२. भहत्त्वऩूणि जडीफङ्टटीहरूको फजायको याम्रो सम्बावना । 

३.  प्राकृङ्झतक वातावयण तथा वन्मजन्तङ्टको सॊयऺण हङ्टन गई ऩमिटन व्मवसामको ङ्जवकास हङ्टने ।  

४. सभङ्टदामभा आधाङ्चयत वन व्मवस्थाऩन भापि त स्थानीम नागङ्चयकको जीवनमाऩन सहज हङ्टने । 

५. वन, जराधाय, कृङ्जष, ऩशङ्टङ्जवकास, ङ्झसॊचाइ रगामतका ङ्झनकाम फीच सहकामि, सभन्वम तथा एकीकृत 
ङ्जवकासको अवधायणाभा मोजना फनाई सभङृ्जिभा टेवा ऩङ्टर् माउन सङ्जकने । 

३.४ दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म   

दीघिकारीन सोच 
"प्राकृङ्झतक सम्ऩदाको सॊयऺण एवभ ्ङ्छदगो उऩमोग नै गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्छदगो ङ्जवकासको आधाय"  

रक्ष्म  

वन तथा खङ्झनज सम्ऩदाको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन, बसूॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺणका 
भाध्मभफाट स्थानीम नागङ्चयकको जीवनस्तयभा सङ्टधाय गने ।  

उद्दशे्म  

1. स्थानीम वनको सॊयऺण य वैऻाङ्झनक व्मवस्थाऩन गनङ्टि । 

2. वन्मजन्तङ्ट य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण, सम्फििन गयी व्मवसामीकयण गनङ्टि ।  

3. बसूॊयऺण गयी वातावयणीम सन्तङ्टरन कामभ गनङ्टि । 

4. खङ्झनज सम्ऩदाको ऩङ्जहचान,  अनङ्टसन्धान तथा डाटाफेस तमाय गयी खङ्झनज सम्ऩदाको सॊयऺण तथा 
ङ्छदगो उऩमोग गनङ्टि ।  

5. खानी तथा खङ्झनज ऩदाथिको उत्खनन, प्रशोधन सम्फन्धी सॊस्थागत ङ्जवकास य ऺभता अङ्झबवृङ्जि तथा 
ब–ूसम्वेदनशीर ऺरेको सङ्टयऺा तथा वातावयण सॊयऺण गनङ्टि । 
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३.५ यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 11: वन तथा बसूॊयऺणका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: वनको सॊयऺण य वैऻाङ्झनक व्मवस्थाऩन गनङ्टि । 

1.1: सभङ्टदामभा आधाङ्चयत वन 
व्मवस्थाऩन प्रणारी अनङ्टसाय वनको 
सॊयऺण गने ।  

1. स्थानीम नागङ्चयकराई वनको भहत्त्व य मसका पाइदाफाये जानकायी 
गयाइनेछ । 

2. वनको सीभा ङ्झनधाियण गयी तायवाय गङ्चयनेछ । 

3. गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबरका खारी बबूागभा वृऺ ायोऩण गङ्चयनेछ । 

4. गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबर वन नसियी स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

5. साभङ्टदाङ्जमक वनहरूका कामिमोजना अनङ्टसाय वनको सॊयऺण गङ्चयनछे । 

6. स्थानीम नागङ्चयकराई परपूरका ङ्जवरुवाहरू ङ्जवतयण गङ्चयनेछ । 

7. ताङ्झरभ, गोष्ठी, अध्ममन भ्रभण आङ्छदका भाध्मभफाट वन उऩबोिा सङ्झभङ्झतका 
सदस्महरूको ऺभता अङ्झबवङृ्जि गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म २: वन्मजन्तङ्ट य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण, सम्वििन गयी व्मवसामीकयण गनङ्टि ।  

2.1: वनराई उत्ऩादनभङ्टखी फनाई 
वनजन्म उत्ऩादनको 
व्मवसाङ्जमकयण गने ।  

1. वनङ्झबरका भतृ, ऺङ्झतग्रस्त य योगग्रस्त रुखहरू ङ्झफक्री ङ्जवतयणको व्मवस्था 
गङ्चयनेछ ।  

2. काठजन्म वस्तङ्टको उत्ऩादन, प्रशोधन य उऩमोगभा ङ्जवङ्जवधीकयण य प्रङ्जवङ्झध 
ङ्जवकास गयी नमाॉ योजगायी य उत्ऩादनका ऺेर ङ्झसजिना गङ्चयनेछ । 

3. गैयकाष्ठ वन ऩैदावयको खेती ङ्जवस्ताय तथा फजायीकयण गङ्चयनेछ । 

4. गाउॉऩाङ्झरका ऺेरङ्झबर जडीफङ्टटी प्रशोधन उद्योग स्थाऩना गनि प्रोत्साङ्जहत 
गङ्चयनेछ ।  

5. वन्मजन्तङ्ट ऩारन, प्रजनन तथा व्मवसामीकयणकाराङ्झग स्थानीम नागङ्चयकराई 
प्रङे्चयत गङ्चयनेछ । 

२.२: स्थानीम स्तयका 
सयोकायवाराहरूफीच सभन्वम 
कामभ गने ।  

1. ङ्झनकटका स्थानीम तह, सफङ्झडङ्झबजन वन कामािरम तथा ङ्ञजल्रा वन 
कामािरम, साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबोिा सङ्झभङ्झतहरूसॉग गाउॉऩाङ्झरकारे सभन्वम 
गयी कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म ३: बसूॊयऺण गयी वातावयणीम सन्तङ्टरन कामभ गनङ्टि ।  

3.1:  जनसहबाङ्झगता भापि त ्ङ्छदगो 
भाटो व्मवस्थाऩन प्रणारी 
अवरम्फन गयी बङू्झभको 
उत्ऩादकत्व फङृ्जि गने । 

1. सडकको वयऩय बूऺ म योक्न अङ्झम्रसो रगामत प्राङ्जवङ्झधक रूऩरे उऩमङ्टि 
ङ्झफरुवाहरू रगाइनेछ । 

2. कृङ्जषमोग्म जङ्झभनराई ऩङ्जहयोफाट जोगाउन तटफन्ध गने, ग्माङ्झबन जारी 
बङ्चयनेछ ।        

उद्दशे्म ४: खङ्झनज सम्ऩदाको ऩङ्जहचान, अनङ्टसन्धान तथा डाटाफेस तमाय गयी खङ्झनज सम्ऩदाको सॊयऺण तथा ङ्छदगो 
उऩमोग गनङ्टि । 

४.1: खानी तथा खङ्झनज ऩदाथि 
उत्खनन, प्रशोधन य उद्योग 
स्थाऩनाभा बयऩदो वातावयण तमाय 

1. खानी तथा खङ्झनजजन्म ऩदाथि यहेका ऺेरको ऩङ्जहचानका राङ्झग सवेऺण  
गयी डाटाफेस तमाय गङ्चयनेछ ।  

2. खङ्झनज उत्खनन तथा प्रशोधन सम्फन्धी ङ्जवऻ ङ्जवशेषऻ तथा 
प्राङ्जवङ्झधकहरूराई अध्ममन-अनङ्टसन्धानकाराङ्झग प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।  
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यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 
गयी रगानी फङृ्जि गने ।  3. खानी उत्खननका राङ्झग सम्बाव्म स्थानभा वातावयणीम प्रबाव अध्ममन 

गयाइनेछ । 

4. खानी तथा खङ्झनजजन्म ऩदाथि यहेका ऺेरभा वातावयण सॊयऺण गयी 
ऩङ्जहचान बएका खङ्झनज ऩदाथिको उत्खननका राङ्झग ऩहर गङ्चयनेछ।  

5. खानी तथा खङ्झनज उत्खनन उद्योग स्थाऩनाभा सयकायी रगानी फङृ्जि 
गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म ५: खानी तथा खङ्झनज ऩदाथिको उत्खनन, प्रशोधन सम्फन्धी सॊस्थागत ङ्जवकास य ऺभता अङ्झबवङृ्जि तथा ब–ू
सम्वेदनशीर ऺरेको सङ्टयऺा तथा वातावयण सॊयऺण गनङ्टि । 

५.1: खानी तथा खङ्झनज ऩदाथिको 
उत्खनन,  प्रशोधन सम्फन्धी 
व्मवसाङ्जमक मोजना तमाय गयी 
सॊस्थागत ङ्जवकासका ऩङ्चयमोजनाहरू 
ङ्झनधाियण गने । 

 

1. खङ्झनजको उत्ऩादनभा फङृ्जि गयी कङ्ट र ग्राहिस््म उत्ऩादनभा खङ्झनज ऺेरको 
मोगदान फढाइनेछ । 

2. खानी तथा खङ्झनजजन्म ऩदाथिको ङ्जवस्ततृ सदङ्टऩमोग मोजना फनाई 
कामािन्वमन गङ्चयनेछ ।  

3. खानी ऺेरको अध्ममन गयी सहकायी य ङ्झनजी रगानीको ऩङ्चयमोजनाहरू 
ङ्झनधाियण गङ्चयनेछ । 

4. सम्बाव्मताको आधायभा खङ्झनज उत्खनन य प्रशोधन उद्योगभा सयकायी,  
ङ्झनजी तथा सहकायी ऺेरको रगानी फढाइनेछ । 

5. खङ्झनज उत्खनन तथा प्रशोधन सम्फन्धी ङ्जवस्ततृ ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवेदन  तमाय 
गयी कामािन्वमन गङ्चयनेछ । 

३.६ प्रभङ्टख कामिक्रभ 

१. ऩूवािधाय ङ्झनभािणका कायण ऺती बएका वनस्ऩङ्झतको ऩङ्टनबियण (१ ऺती – २ ऩङ्चयऩूङ्झति) 
२. वन ऺेरभा हङ्टने चोयी-ङ्झनकासी तथा अङ्झतक्रभण ङ्झनमन्रण कामिक्रभ 

३. साविजङ्झनक खारी जग्गा तथा सडक ङ्जकनाया हङ्चयमारी कामिक्रभ (वाङ्जषिक ५००० फृऺ ायोऩण) 

४. गाउॉऩाङ्झरका ऺेरभा यहेका खङ्झनज ऩदाथि (पराभ, ताभा, अभ्रख) को सॊबाव्मता अध्ममन 

३.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

स्थानीम वनको सॊयऺण बई वनको कङ्ट र ऺेरपरभा फङृ्जि बएको हङ्टनेछ ।वन्मजन्तङ्ट य जैङ्जवक 
ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण, सम्फििन गयी चोयी-ङ्झनकासी तथा अङ्झतक्रभण ङ्झनमन्रण बएको हङ्टनेछ । बसूॊयऺण गयी 
वातावयणीम सन्तङ्टरन कामभ हङ्टनेछ । खङ्झनज सम्ऩदाको ऩङ्जहचान,  अनङ्टसन्धान तथा डाटाफेस तमाय गयी 
खङ्झनज सम्ऩदाको सॊयऺण तथा ङ्छदगो उऩमोगको आधाय तमाय बएको हङ्टनेछ ।  
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खण्ड चाय् उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झति 
४.1 ऩषृ्ठबङू्झभ 

उद्योग तथा वाङ्ञणज्म अथितन्रको भहत्त्वऩूणि आधाय हो । स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनरे 
गाउॉऩाङ्झरकाराई रघङ्ट,  घयेरङ्ट य साना उद्योगको दताि,  नवीकयण,  खायेजी,   ङ्झनमभन, प्रवििन य व्मवस्थाऩन 
एवभ ् उद्यभशीरता ङ्जवकास य प्रवििनको अङ्झधकाय ङ्छदएको छ । साथै स्थानीम सेवाको व्मवस्थाऩन,  
स्थानीम फजाय व्मवस्थाऩन आङ्छद कङ्ट याहरू गाउॉऩाङ्झरकाको कामिऺ ेरभा ऩदिछन ्।  

वतिभान अवस्थाभा मस गाउॉऩाङ्झरकाभा याङ्जिम स्तयका ठूरा उद्योग एवभ ्कायखानाहरू नबए ऩङ्झन 
स्थानीम स्तयभा ऩाइन ेकच्चा ऩदाथिहरू य जडीफङ्टटीभा आधाङ्चयत उद्योग ङ्जवकासको प्रच ङ्टय सम्बावना यहेको 
छ । साना तथा भझौरा उद्योगकाराङ्झग आवश्मक कच्चा ऩदाथि सहज रूऩभा नै उऩरधध हङ्टन सक्न े
देङ्ञखन्छ । घयेरङ्ट स्तयभा उत्ऩाङ्छदत उत्ऩादनहरूको फजायीकयणकोराङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाको सहजीकयण य 
सभन्वमकायी बङू्झभका बन ेअङ्झत भहत्त्वऩूणि हङ्टने गदिछ । मस गाउॉऩाङ्झरकाभा पङ्झनिचय उद्योग,  ग्रीर उद्योग,  

कागज उद्योग,  कङ्ट टानी ङ्जऩसानी ङ्झभरहरू, ङ्झसराइ एवभ ्फङ्टनाइ उद्योग,  होटर एवभ ्रजहरू,  भेटर उद्योग 
आङ्छद गयेय कङ्चयव ७० वटा ङ्जवङ्झबङ्ङ उद्योगहरू ङ्जवङ्झधवत रूऩभा घयेरङ्ट तथा साना उद्योग ङ्जवकास सङ्झभङ्झतभा 
दताि बएय सञ्चारनभा यहेका छन ्। 

४.२ प्रभङ्टख सभस्मा 
उद्योगहरू सञ्चारन गनि ऩमािप्त सीऩमङ्टि जनशङ्ञि य ऩङ्टॉजीको अबाव, उद्योगकोराङ्झग आधायबतू 

सेवाहरू जस्तो मातामात, ङ्झफजङ्टरी ऩमािप्त सङ्टङ्जवधा नहङ्टन ङ्ट, आमाङ्झतत वस्तङ्टका कायण स्थानीम उत्ऩादनरे 
प्रङ्झतस्ऩधाि गनि नसक्नङ्ट, गाउॉऩाङ्झरकाभा आफ्नै वाङ्ञणज्म तथा व्माऩाय सम्फन्धी स्ऩि नीङ्झत,  ङ्झनमभ,  कानङ्टन 
तथा सॊगठनात्भक सॊयचना नहङ्टन ङ्ट,  प्रङ्झतस्ऩधाित्भक ऺभताभा सङ्टदृढीकयण हङ्टन नसक्नङ्ट आङ्छद मस कैराश 
गाउॉऩाङ्झरकाभा उद्योग तथा वाङ्ञणज्म ङ्जवकासभा ङ्जवद्यभान सभस्माहरू हङ्टन ्। 
४.३ च ङ्टनौती य अवसय  

च ङ्टनौती 
१. औद्योङ्झगक ङ्जवकासका राङ्झग आवस्मक ऩूवािधायको अबाव हङ्टन ङ्ट तथा औद्योङ्झगक उत्ऩादनभा 

गङ्टणस्तयीमता नहङ्टन ङ्ट। 

२. सञ्चाङ्झरत उद्योगहरू उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्वका दृङ्जिरे प्रङ्झतस्ऩधॉ नहङ्टन ङ्ट । 

३. दऺ जनशङ्ञिको अबाव, फजाय व्मवस्थाऩन,  आवश्मक ऩङ्टॉजीको जगेनाि,  उऩरधध अवसयहरूको 
कभी हङ्टन ङ्ट।  

४. ङ्झनमाित हङ्टन ेवस्तङ्ट तथा सेवाको गङ्टणस्तय ऩयीऺण,  प्रभाणीकयण,  रेफङ्झरङ य प्माकेङ्ञजङको उङ्ञचत 
प्रफन्ध नहङ्टनङ्ट । 

५. कृङ्जषजन्म उत्ऩादनभा आत्भङ्झनबिय हङ्टन नसक्नङ्ट तथा ङ्जवराङ्झसताका वस्तङ्टहरूको आमात ङ्झनरुत्साङ्जहत 
गनि नसक्नङ्ट । 

अवसय 
१. प्राकृङ्झतक स्रोतको बण्डाय गाउॉऩाङ्झरकाभा स्थानीम तहभा साना तथा भझौराका उद्योगकोराङ्झग 

आवश्मक कच्चा ऩदाथि सहज रूऩभा नै उऩरधध हङ्टने ।  
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२. उद्योगको ङ्जवकासफाट बौङ्झतक, आङ्झथिक तथा साभाङ्ञजक सॊयचनाको ङ्जवकास बई आङ्झथिक सभङ्टङ्ङङ्झत 
तथा योजगायीका अवसयहरू ङ्झसजिना हङ्टन े। 

३. उद्योगफाट स्थानीम तहभा हङ्टन ेयोजगायी ङ्झसजिनारे फसाइॉसयाइ कभ बई स्व–स्थानको ङ्जवकासभा 
सभङ्टदामहरू सभङ्जऩित हङ्टन े। 

४. स्थानीम कच्चा ऩदाथिको सदङ्टऩमोग हङ्टने । 

५. ऩमिटकहरूराई स्थानीम उत्ऩादन भापि त स्वागत गनि सङ्जकन े य फजायीकयणराई सभेत सहमोग 
ऩङ्टग्ने। 

४.४ दीघिकारीन सोच रक्ष्म तथा उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 
"स्थानीम स्रोत साधनभा आधाङ्चयत उद्योगफाट योजगायी प्रवििन तथा सङ्टढृढ अथितन्रको ङ्झनभािण" 

रक्ष्म  

औद्योङ्झगक ऺेरको ङ्जवकास य ङ्जवस्तायद्वाया स्थानीम योजगायीभा फङृ्जि,  फजाय व्मवस्थाऩन तथा 
प्रबावकायी आऩूङ्झतिद्वाया ऩाङ्झरकाको अथितन्रको अङ्झबवृङ्जि गनि सहमोग गने । 

उद्दशे्म 
1. गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबर उद्यभशीरताको प्रोत्साहन गदै रघङ्ट, घयेरङ्ट, साना तथा भझौरा उद्योगको 

स्थाऩनाफाट योजगायीका अवसय ङ्झसजिना गनङ्टि । 

2. स्थानीम स्रोत, कच्चा ऩदाथि, सीऩ य साधनको अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन गनङ्टि । 

3. उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्टहरूको ङ्झफक्री ङ्जवतयणकाराङ्झग फजाय व्मवस्थाऩन गनङ्टि । 

4. वाङ्ञणज्म ऺेरराई स्थानीम अथितन्रको भहत्त्वऩूणि अङ्गको रूऩभा ङ्जवकास गनङ्टि । 

5. गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबरको आऩूङ्झति प्रणारीराई प्रबावकायी एवभ ्ङ्छदगो फनाउनङ्ट । 

४.५ यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 12: उद्योग तथा वाङ्ञणज्मका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबर उद्यभशीरताको प्रोत्साहन गदै रघङ्ट, घयेरङ्ट, साना तथा भझौरा उद्योगको स्थाऩनाफाट 
योजगायीका अवसय ङ्झसजिना गनङ्टि । 

१.1: गाउॉऩाङ्झरकाभा स्थाऩना तथा 
सञ्चारन हङ्टने उद्योगहरूराई आवश्मक ऩने 
ऩूवािधाय व्मवस्था गनि नीङ्झत ङ्झनभािण य 
कामािन्वमनभा जोड ङ्छदने । 

1. गाउॉऩाङ्झरकाभा उद्योग स्थाऩना,सञ्चारन तथा अनङ्टगभनकाराङ्झग 
आवश्मक नीङ्झत ङ्झनभािण तथा कामािन्वमन गङ्चयनेछ।  

2. गाउॉऩाङ्झरकाको उऩमङ्टि स्थानभा एङ्जककृत उद्योगको 
स्थाऩनाकोराङ्झग ऩहर गङ्चयनेछ ।  

3. औद्योङ्झगक ऺेरकाराङ्झग आवश्मक ऩूवािधायहरूको ङ्जवकास तथा 
व्मवस्थाऩनभा जोड ङ्छदइनेछ ।  

4. उद्योग स्थाऩना य सञ्चारनभा साविजङ्झनक–ङ्झनजी साझेदायीको 
प्रवििन गनि व्मवसाम भञ्चको स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

1.२: स्थानीम स्रोत एवभ ्सीऩको उऩमोग 
बौगोङ्झरक ङ्ञस्थङ्झतको अध्ममन गयी रघङ्ट, 
घयेरङ्ट, साना, तथा भझौरा उद्योगको स्थाऩना 
य सञ्चारनराई प्रबावकायी फनाउने । 

1. गङ्चयफी ङ्झनवायणकाराङ्झग रघङ्ट उद्यभ ङ्जवकास कामिक्रभराई सफै 
वडाहरूभा ङ्जवस्ताय गदै रङ्झगनेछ । 

2. एक वडा एक ङ्जवशेष उत्ऩादन सम्फन्धी कामिक्रभराई कामािन्वमन 
गङ्चयनेछ ।  

3. केया, वेत, फाॉस जस्ता प्राकृङ्झतक येसाभा आधाङ्चयत वस्तङ्टहरूको 
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यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 
उद्यभशीरता प्रवििन गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म २: स्थानीम स्रोत, सीऩ य साधनको अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन गनङ्टि । 

2.1: स्थानीम स्रोतभा आधाङ्चयत कच्चा 
ऩदाथिको प्रशोधन गनि तथा उद्योग 
सञ्चारन गनि सहजीकयण एवभ ् प्रोत्साहन 
गने । 

1. केया, वेत, फाॉस रगामतका स्थानीम रुऩभा उऩरधध हङ्टने कच्चा 
ऩदाथिको प्रशोधन गनेकामिराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । 

2. ङ्झनजी-सहकायी रगानी भैरी वातावयण ङ्झनभािण गनि आवश्मक 
सॊस्थागत सॊमन्र फनाई ङ्जक्रमाशीर गङ्चयनेछ । 

3. उद्योगी, व्मवसामी एवभ ् रगानीकतािराई उद्योग दतािदेङ्ञख 
स्थानान्तयण सम्भका सेवाहरू सहज उऩरधध गयाइनेछ । 

उद्दशे्म ३: उत्ऩाङ्छदत वस्तङ्टहरूको ङ्झफक्री ङ्जवतयणकाराङ्झग फजाय व्मवस्थाऩन गनङ्टि ।  

३.१: स्थानीम उत्ऩादनराई गङ्टणस्तयीमता 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गदै औद्योङ्झगक वस्तङ्टको  
फजायीकयण गने।  

1. जडीफङ्टटी उत्ऩादन, प्रशोधन तथा ङ्झनकासीभा जोड ङ्छदइनेछ।  

2. स्थानीम स्रोतभा आधाङ्चयत हस्तकरा उद्योगहरूको स्थाऩनाद्वाया 
ऩयम्ऩयागत सीऩ तथा प्रङ्जवङ्झधको सॊयऺण य ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

3. औद्योङ्झगक उत्ऩादनको गङ्टणस्तयभा सङ्टधाय गनि गङ्टणस्तय ऩयीऺण 
सम्फन्धी व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

उद्दशे्म ४: वाङ्ञणज्म ऺरेराई स्थानीम अथितन्रको भहत्त्वऩूणि अङ्गको रूऩभा ङ्जवकास गनङ्टि । 

४.1: तङ्टरनात्भक राबका वस्तङ्ट तथा 
सेवाहरूको ऩङ्जहचान गयी ङ्झनमाितमोग्म हङ्टने 
वस्तङ्ट तथा सेवाको उत्ऩादकत्वभा फङृ्जि 
गनि आवश्मक कामिक्रभहरू सञ्चारन गने 
।  

1. तङ्टरनात्भक राबका वस्तङ्टहरूको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउन 
सम्वङ्ञन्धत ङ्झनकामसॉग सभन्वम य सहकामि गङ्चयनेछ ।  

2. साना, घयेरङ्ट तथा भझौरा उद्योगहरूराई उत्ऩादन तथा आऩूङ्झति 
सञ्जारभा आवि गदै भाग वभोङ्ञजभका वस्तङ्ट तथा सेवाहरूको 
उत्ऩादनराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइनेछ । 

उद्दशे्म ५: गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबरको आऩूङ्झति प्रणारीराई प्रबावकायी एवभ ्ङ्छदगो फनाउनङ्ट । 

५.१: अत्मावस्मक साभाग्रीहरूको सहज 
आऩूङ्झतिको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गने । 

१. सङ्टऩथ भङ्टल्म ऩसरहरू सञ्चारनको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 
२. सङ्टऩथ भङ्टल्म ऩसर सञ्चारनकाराङ्झग सहज कजाि तथा ङ्झनमङ्झभत 

अनङ्टगभनको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 
३. गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबरको सम्ऩङ्टणि आऩूङ्झति व्मवस्थाराई प्रबावकायी 

फनाउन उच्चस्तयीम फजाय अनङ्टगभनको सॊमन्र ऩङ्चयचाङ्झरत 
गङ्चयनेछ। 

४.६ प्रभङ्टख कामिक्रभ 

१. उद्योग व्मवसाम सञ्चारनकाराङ्झग स्थानीम आवस्मकता अनङ्टरुऩको कामिङ्जवङ्झध ङ्झनभािण  

२. स्थानीम स्रोतभा आधाङ्चयत  कच्चा ऩदाथिको प्रशोधन तथा हस्तकरा उद्योग सञ्चारन  

३. सफै प्रकायका स्थानीम उद्योग-व्मवसामको सहज दताि तथा ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभनको व्मवस्था 
४. एक वडा एक सङ्टऩथ भङ्टल्म खाद्याङ्ङ ऩसर  

 

४.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 
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गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबर उल्रे्म सङ्ख्माभा रघङ्ट, घयेरङ्ट, साना तथा भझौरा उद्योगको स्थाऩनाभा बई 
योजगायीका थऩ अवसयहरू ङ्झसजिना बएको हङ्टनेछ । स्थानीम स्रोत, सीऩ य साधनको अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन 
बई स्थानीम स्रोतभा आधाङ्चयत उद्योगहरू स्थाऩना बएको हङ्टनेछ । उत्ऩाङ्छदत फस्तङ्टहरूको ङ्झफङ्जक्र 
ङ्जवतयणकाराङ्झग फजाय व्मवस्थाऩन बएको हङ्टनेछ । वाङ्ञणज्म ऺेररे स्थानीम अथितन्रको भहत्त्वऩूणि ङ्जहस्सा 
ङ्झरएको हङ्टनेछ । गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबरको आऩूङ्झति प्रणारी प्रबावकायी बएको हङ्टनछे । 
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खण्ड ऩाॉच् ऩमिटन 
५.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

मस कैराश गाउॉऩाङ्झरका धाङ्झभिक–साॊस्कृङ्झतक तथा जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको धनी,  प्राकृङ्झतक स्रोत य 
भनोयभ सौन्दमि स्थरको धनी छ हङ्चयमो वनजङ्गर, डाॉडाकाॉडावाट देङ्ञखने आकषिक दृश्म,  ऐङ्झतहाङ्झसक तथा 
ऩङ्टयाताङ्ञत्वक धयोहय,  प्राकृङ्झतक तथा साॊस्कृङ्झतक सम्ऩदा,  यीङ्झतङ्चयवाज,  बेषबषूा,  कराकौशर य शान्त एवभ ्
स्वच्छ वातावयणको ऩूणि सदङ्टऩमोग गङ्चयएभा ऩमिटन ऺेरको ङ्जवकासको याम्रो सम्बावना छ । मस ऺेरकै 
उत्कृि ऩमिटकीम गन्तधमका रुऩभा चचािभा यहेको कैराश-फैकङ्ट ण्ठ ऺेरभा ऩमािप्त ऩमिटकीम ऩूवािधायको 
ङ्जवकास नहङ्टॉदा ऩमिटनको मथोङ्ञचत ङ्जवकास बएको छैन । ऩमिटनको हटस्ऩट ऩाङ्झरकाको ङ्झछभेकी ऺेरभा 
हङ्टॉदाहङ्टदै ऩङ्झन ऩमिटकहरूराई मस ऩाङ्झरकाभा याख्न सक्ने प्रमास हङ्टन सकेको छैन।परस्वरूऩ साभान्म 
सङ्ख्माभा आएका आन्तङ्चयक अङ्झतङ्झथ फाहेक फाह्य ऩमिटकको सङ्ख्मा न्मून यहेको ऩाइन्छ । 

5.२ प्रभङ्टख सभस्मा 
ऩमिटन उद्योगफाट हङ्टन सक्न ेराबफाये स्थानीम नागङ्चयकराई, ऩमािप्त जानकायी नहङ्टन ङ्ट, गाउॉऩाङ्झरका 

ऺेरभा ऩमिटन उद्योगकाराङ्झग दऺ जनशङ्ञिको अबाव, आधायब ङ्टत ऩमिटन ऩूवािधायको ङ्जवकास नहङ्टनङ्ट,  
ऩमिटन ऺेरको ङ्जवकासकाराङ्झग कङ्ट नै ऩङ्झन याङ्जिम–अन्तयािङ्जिम सॊस्थाको सहमोग ऩङ्चयचारन नहङ्टनङ्ट आङ्छद 
महाॉका प्रभङ्टख सभस्माका रुऩभा देङ्ञखएका छन ्। 
५.३ च ङ्टनौती य अवसय  

च ङ्टनौती 
१. बौगोङ्झरक ङ्झफकटताका कायण ऩमिटकीम ऩूवािधाय ङ्जवकास खङ्ञचिरो हङ्टने ।  

२. मङ्टवावगि ङ्जवदेश जाने क्रभ अत्मङ्झधक हङ्टॉदा ऩमिटन ङ्जवकासकाराङ्झग आवस्मक भानव स्रोत सॊसाधन 
व्मवस्थाऩन गनि गाह्रो हङ्टने । 

३. ठूरा मोजनाभा रगानी गनि स्थानीम ङ्झनजी ऺेर सऺभ नहङ्टॉदा ऩमिटकीम ऩूवािधाय ङ्जवकास अऩङ्टयो 
हङ्टने। 

अवसय 
१. केन्रीम य प्रदेश सयकायका चारङ्ट आवङ्झधक मोजनाभा ऩमिटन ऺेरको ङ्जवकासराई उच्च 

प्राथङ्झभकता ङ्छदइएको ।  

२. याङ्जिम तथा प्रादेङ्ञशक प्रवििनात्भक कामिक्रभफाट स्थानीम स्तयभा ऩमिटन ऺेरतपि  आकषिण फढने।  

३. घैयाङ्ग, स्मासेकाङ्झरका, कैराश वैकङ्ट ण्ठ, गङ्टपे्तश्वयी, यानी ऩोखयी, चेऩाङ्ग रगामतका जनजातीको 
साॊस्कृङ्झत, धाङ्झभिक एवॊ ऩ ङ्टयाताङ्ञत्वक स्थरहरू, ज्मान्दङ्टङ््ग चभेयेगङ्टपा, गङ्टपे्तश्वय गङ्टपा रगामतका धेयै 
आकषिक ऩमिटकीम गन्तधमहरूको कायणरे ऩमिटकको आगभन हङ्टने ।  

४. ऩमिटन उद्योगकाराङ्झग आवश्मक अङ्ङ,  तयकायी,  परपूर गाउॉभा नै उत्ऩादन हङ्टने ।  

५. स्थानीम उत्ऩादनको फजायीकयण हङ्टने ।  

६. स्थानीम हस्तकरा, बेषब ङ्टषा, सॊस्कृङ्झतको प्रवििन हङ्टने साथै होभस्टेकाराङ्झग स्थानीम सभङ्टदाम तत्ऩय 
हङ्टने।   
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५.४ दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 
"कैराश गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्छदगो ङ्जवकासका राङ्झग सङ्टदृढ ऩमिटन" 

रक्ष्म  

गाउॉऩाङ्झरकाराई भङ्टरङ्टकको एउटा आकषिक य भनोयभ ऩमिटकीम गन्तव्मका रूऩभा स्थाङ्जऩत गने । 

उद्दशे्म 
१. ऩमिटन व्मवसामको गङ्टणस्तय फङृ्जि तथा ऩमिटकीम स्थरको प्रचाय-प्रसाय गनङ्टि ।  
२. ऩमिटकीम ऩूवािधायहरूको ङ्जवकास गनङ्टि । 
३. भानव सॊसाधन ङ्जवकास गनङ्टि । 
४. स्रोतसाधनको व्मवस्थाऩन गनङ्टि । 

५.५ यणनीङ्झत य  कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 13: ऩमिटनका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: ऩमिटन व्मवसामको गङ्टणस्तय फङृ्जि तथा ऩमिटकीम स्थरको प्रचाय-प्रसाय गनङ्टि । 

1.१: गाउॉऩाङ्झरकाभा हार 
सञ्चारनभा यहेका होटेर य 
ङ्ञचमाऩसरहरूको सेवाको 
स्तयोङ्ङङ्झत गने । 

1. स्थानीम होटेर, रज, येस्टङ्टयाॉ य ङ्ञचमाऩसरका व्मवसामीहरूराई ङ्जवषमगत 
इन्स्ट्रक्टय ङ्ञझकाई स्थानीम स्तयभै ऩेशागत ताङ्झरभको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

2. बइयहेका व्मवसामहरूको स्तयोङ्ङङ्झतकाराङ्झग गाउॉऩाङ्झरकाको ऩहरभा 
सहङ्टङ्झरमत दयको ऩङ्टॉजीको खोजी गङ्चयङ्छदइनेछ । 

1.२: गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबरका 
ऩमिटकीम स्थरहरूको 
प्रचायप्रसाय गने। 

1. ऩमिटन प्रवििन फायेभा ङ्जवऻहरूफाट सॊङ्ञऺप्त अध्ममन गयाइनेछ ।  

2. ङ्जवङ्झबङ्ङ सञ्चाय भाध्मभको प्रमोग गयी ठाउॉहरूफाये प्रचाय प्रसाय गङ्चयनेछ ।  

3. ब्रोस्मोय तमाय गयी ङ्झछभेकी ङ्ञजल्राहरूभा ङ्झफतयण गङ्चयनेछ ।  

4. ङ्ञजल्राका धमाचरसि/ भास्टसि तहका ङ्जवद्याथॉहरूराई अनङ्टसन्धानकाराङ्झग मी 
स्थानको ङ्जपल्ड ङ्झबङ्ञजटभा प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।  

5. मी स्थान ङ्जवशेषका फायेभा ङ्झनमाराकायहरूको भ्रभण आमोजना गने य 
साङ्जहङ्ञत्मक रेखयचना रेखाई ऩरऩङ्झरकाभा प्रकाङ्ञशत गने व्मवस्था गङ्चयनेछ। 

6.  वेफसाइट, मङ्टट्यङ्टव, पेसफङ्टक, ट्वीटय, इन्स्टाग्राभ जस्ता साभाङ्ञजक 
सञ्जारको प्रमोग गयी आवस्मक प्रचाय प्रसाय गङ्चयनेछ।   

उद्दशे्म २: ऩमिटकीम ऩूवािधायहरूको ङ्जवकास गनङ्टि । 

2.1: ऩमिटन ऺेरको 
ङ्जवकासकाराङ्झग आवश्मक 
ऩूवािधायहरूको ङ्जवकास गने ।
  

1. ऩमिटकीम भहत्त्वका स्थानहरूभा आवागभन सहज फनाउन सडक, ऩदभागि, 
झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर आङ्छद ङ्झनभािण गङ्चयनेछ ।  

2. बइयहेका सडक य ऩदभागिको स्तयोङ्ङङ्झत गङ्चयनेछ । 

2.2: ऩमिटन ऩूवािधायहरूको 
ङ्झनभािण गने । 

1. ङ्जवशेष ऩमिटकीम स्थरहरूको ऩङ्जहचान गयी ऩूवािधाय ङ्झनभािणको ङ्जवस्ततृ मोजना 
प्रङ्झतवेदन तमाय ऩाङ्चयनेछ । 

2. ऩूवािधाय ङ्झनभािणकाराङ्झग आवश्मक जग्गा खङ्चयद तथा अङ्झधग्रहण गङ्चयनेछ । 
उद्दशे्म ३: भानव सॊसाधन ङ्जवकास गनङ्टि । 
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यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 
3.1: गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबरका 
मङ्टवामङ्टवतीराई ऩमिटन ङ्जवषमको 
ङ्ञशऺा प्रदान गने ।   

1. ऩमिटन व्मवसामप्रङ्झत मङ्टवामङ्टवतीको आकषिण फढाउन आफ्नो ऺेरङ्झबरका 
मोग्म य इच्छङ्टक ङ्जवद्याथॉहरूराई ऩमिटन तथा अङ्झतङ्झथ सत्काय ङ्जवषमभा 
धमाचरसि ङ्झडग्रीभा अध्ममन गनि ऩठाइने य आङ्झथिक सहमोग गङ्चयनेछ । 

2. आफ्नो ऺेरङ्झबरका मोग्म य इच्छङ्टक मङ्टवामङ्टवतीराई नेऩार ऩमिटन तथा 
होटेर व्मवस्थाऩन एकेडेभीफाट ङ्छदने गङ्चयएका Food Preparation and 

Control, Tourist Guide, Trekking Guide रगामतका छोटो अवङ्झधका 
ताङ्झरभभा ऩठाइने य आङ्झथिक सहमोग गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म ४: अध्ममन अनङ्टसन्धान गनङ्टि । 

4.1: फाह्य स्रोतसाधनको खोजी 
गने ।  

1. गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबर साभान्म रूऩभा सम्बावना देङ्ञखएका मोजनाहरूको ङ्जवस्ततृ 
सम्बाव्मता अध्ममन गनि सॊघीम य प्रदेश सयकायसभऺ अनङ्टयोध गङ्चयनेछ । 

2. गाउॉऩाङ्झरकाभा आउने गैयसयकायी सॊस्थाहरूराई मस मोजनाभा सभावेश 
बएका कामिक्रभहरूभा रगानी गनि आह्वान गङ्चयनेछ । 

4.2: आन्तङ्चयक स्रोतसाधनको 
ऩङ्चयचारन गने ।   

1. गाउॉऩाङ्झरकाको वाङ्जषिक फजेटको ङ्झनङ्ञश्चत प्रङ्झतशत यकभ ऩमिटन ऺेरका 
कामिक्रभकाराङ्झग छङ्टट्याइनेछ ।  

2. ऩमिटन ऺेरको ङ्जवकासकाराङ्झग स्थानीम ङ्झनजी ऺेरराई आह्वान गङ्चयनेछ । 

५.६ प्रभङ्टख कामिक्रभ 

१. ङ्झडङ्जऩआय तमाय बएका ऩमिटकीम ऩूवािधायहरू ङ्झनभािण  

२. चेऩाॊग होभस्टेको व्मवस्थाऩन तथा प्रवििन । 

३. ऩदभागिहरूको स्तयउङ्ङङ्झत । 

४. ऩमिटकीम भहत्त्वका ऺेर आसऩासका होटर, येिङ्ट येन्ट तथा होभस्टे सञ्चारकराई आङ्झथत्म सत्काय 
तथा ऩमिटन व्मवशाम सञ्चारन ताङ्झरभको व्मवस्था । 

५.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

ऩमिटन व्मवसामको गङ्टणस्तय फङृ्जि बई ऩमिटकीम स्थरको प्रचाय-प्रसाय बएको हङ्टनेछ । आधायब ङ्टत 
ऩमिटकीम ऩूवािधायहरूको ङ्जवकास बएको हङ्टनेछ । ऩमिटन उद्योगकाराङ्झग आवस्मक स्थानीम भानव सॊसाधन 
ङ्जवकास बएको हङ्टनछे । 
  



[53] 
 

ऩङ्चयच्छेद छ् साभाङ्ञजक ङ्जवकास 
खण्ड एक् जनसङ्ख्मा तथा फसाइॉसयाइ 

१.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

 सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहको एकर तथा साझा अङ्झधकायको कामि ङ्जवस्ततृीकयणरे जनसङ्ख्मा 
व्मवस्थाऩनराई सॊघ य प्रदेशको साझा ङ्ञजम्भेवायीका रूऩभा ङ्झरएको छ बने व्मङ्ञिगत घटना सम्फन्धी 
त्माङ्क व्मवस्थाऩन गने कामि सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम तहको अङ्झधकायको याङ्जिम कामि सूचीभा ऩदिछन ्। 
त्मसैरे जनसङ्ख्मा य वसाइॉसयाइ फहङ्टसयोकायको ङ्जवषम बएकारे सफै साविजङ्झनक नीङ्झतभा ऩङ्जहरो 
प्राथङ्झभकताका साथ व्मवस्थाऩन गनङ्टि भहत्त्वऩूणि भाङ्झनन्छ । जनशङ्ञि (अथाित ् जनसङ्ख्मा) ङ्जवकासको 
ऩङ्चयचारक य प्रमोगकतािका साथै उत्ऩादक य उऩबोिा सभेत हो । 

 नेऩारको जनसङ्ख्माको वाङ्जषिक वृङ्जिदय १.३५% प्रजननशीर भङ्जहराको कङ्ट र प्रजनन दय २.३ 
प्रङ्झत भङ्जहरा, जनसाङ्ञङ्ख्मक राबाॊशको रुऩभा यहको उत्ऩादनशीर जनसङ्ख्मा ५७% य ङ्जवदेशभा यहेका 
उत्ऩादनशीर जनशिी ७.३ प्रङ्झतशत यहेको छ । एकाङ्झतय प्रजनन दय घट्दै गएको, औसत आमङ्टभा फङृ्जि 

हङ्टदै गएको य मङ्टवाजनशङ्ञि ङ्जवदेङ्ञशने क्रभ जायी छ बने अको ङ्झतय ज्मेष्ठ नागङ्चयकको जनसङ्ख्मा फढ्दो 
क्रभभा यहेको छ।फाह्य तथा आन्तङ्चयक फसाइॉसयाइ उच्च यहेको कायण जनसङ्ख्माको ङ्जवतयणभा 
असभानता फढ्दै गएकारे मसफाट आङ्झथिक उत्ऩादन य ङ्जवतयणभा प्रबाव ऩानि नङ्छदन जनसङ्ख्मा य 
फसाइॉसयाइराई अन्तसिम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमको रुऩभा व्मवस्थाऩन गनङ्टि अऩङ्चयहामि भाङ्झनन्छ। 

१.२ प्रभङ्टख सभस्मा 
 कैराश गाउॉऩाङ्झरकाको सन्दबिभा बौगोङ्झरक ङ्जवकटता य आधायबतू सेवाको अऩमािप्तताका कायण 
फसाइॉसयाइ सभस्मा फढेको, स्थानीम स्तयभा ङ्जवकासको भाग गने सचेत य जङ्टझारू मङ्टवाको अबाव हङ्टॉदा 
स्थानीम ङ्जवकास कामिक्रभहरूभा चासो य सहबागीता कभ हङ्टदै गएको, ङ्ञशऺा य योजगायीको अवसयको 
कभीरे गदाि फसाइॉसयाइको अवस्था आएको, सहज फाटोघाटो, स्वास््मको अबाव, फच्चा ऩढाउन सहय 
ऩस्ने प्रवृङ्ञत्त हावी जस्ता सभस्मा देखा ऩदिछन ्।   

१.३ च ङ्टनौती तथा अवसय 

च ङ्टनौती 
१. याङ्जिम नीङ्झत तथा  कामिक्रभहरू तजङ्टिभा गदाि जनसाङ्ञङ्ख्मक सूचक य आङ्झथिक  तथा बौङ्झतक 

ङ्जवकासका सूचकहरूफीच सन्तङ्टरन कामभ गयी उत्ऩादनशीर जनशङ्ञिराई योजगायीका भाध्मभफाट 
स्वदेशभै उऩमोग गने वातावयण ङ्झनभािण गनङ्टि,  

२. स्वदेशफाट ङ्जवदेश य ङ्जवदेशफाट स्वदेशआई फसोफास गनेहरूको सभङ्टङ्ञचत व्मवस्थाऩन गनङ्टि,   

३. उच्चदयभा फढ्दो ज्मेष्ठ नागङ्चयकको जनसङ्ख्माको व्मवस्थाऩन, स्वास््म, ङ्ञशऺा, योजगायी, 
खानेऩानी जस्ता आधायबतू सङ्टङ्जवधा सङ्जहतको एकीकृत वङ्ञस्त ङ्जवकास गयी सभानङ्टऩाङ्झतक ङ्जवकास 
भापि त आन्तङ्चयक फसाइॉसयाइराई  व्मवङ्ञस्थत गनङ्टि,   

४. मङ्टवा वगिराई स्थानीम स्तयभा नै स्वयोजगायभङ्टरक कामि गयी वस्न सक्ने वातावयण ङ्झसजिना गनङ्टि  

५.  स्थानीम तहभा जनसाङ्ञङ्ख्मक सूचना फैंकको  ङ्झनभािण य ङ्जवस्ताय गनङ्टि । 
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अवसय 

१. जनसङ्ख्मा सम्फन्धी दीघिकारीन मोजना ङ्झनभािण,  

२. कङ्ट र जनसङ्ख्माभा १५ देङ्ञख ५९ वषि उभेयका जनसङ्ख्माको प्रङ्झतशत उच्च जनसाङ्ञङ्ख्मक 
राबको उच्चतभ उऩमोग गयी ऩाङ्झरकाको आङ्झथिक य साभाङ्ञजक ङ्जवकासभा मोगदान ऩङ्टमािउन सक्न े
अवस्था यहनङ्ट,  

३. सानो तथा गङ्टणस्तयीम ऩङ्चयवाय, जनसङ्ख्मा य फसाइॉसयाइको व्मवस्थाऩन एवभ ् ङ्जवकासराई एक 
साथ रैजाने कामि याज्मको उच्च प्राथङ्झभताभा यहनङ्ट,  

४. वैदेङ्ञशक योजगायीफाट ङ्जवप्रषेण एवभ ् सीऩराई याज्मको प्राथङ्झभकता प्राप्त ऺेरभा रगानी हङ्टन े
अनङ्टकूर वातावयण फन्दै जानङ्ट,  

५. ऩूवािधाय ङ्जवकास, ङ्जहभार य ऩहाडी ऺरेभा साना शहय ङ्झनभािण, योजगायीका अवसयको ङ्झसजिना हङ्टन ङ्ट,  
६. एकीकृत फङ्ञस्त ङ्जवकास रगामतका कामिक्रभहरू भापि त जनसङ्ख्मा य फसाइॉसयाइ व्मवस्थाऩनभा 

चासो फढ्दै जानङ्ट। 

१.४ दीघिकारीन सोच रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

“उत्ऩादनशीर जनशङ्ञिको ङ्जवकास” 

रक्ष्म 

जनसङ्ख्मा तथा फसाइॉसयाइको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन गने 

उद्दशे्म 

१. फसाइॉसयाइ तथा शहयीकयणको व्मवस्थाऩन य जनसाङ्ञङ्ख्मक राबाॊशको सदऩङ्टमोग गनङ्टि ।  
२. जनसङ्ख्मा सम्फन्धी अध्ममन तथा अनङ्टसन्धानराई सॊस्थागत गनङ्टि । 

१.५ यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 14: जनसङ्ख्मा तथा फसाइॉसयाइका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 

यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: फसाइॉसयाइ तथा शहयीकयणको व्मवस्थाऩन य जनसाङ्ङ्ञ्मक राबाॊशको सदऩङ्टमोग गनङ्टि ।  

१.१:  एकीकृत वङ्ञस्तको ङ्जवकास गयी 
आन्तङ्चयक वसाइॉसयाइ य शहयीकयणराई 
व्मवस्थाऩन गने । 

1. आन्तङ्चयक वसाइॉसयाइ व्मवस्थाऩन गनि  वाडि तहको आवश्मकता 
अनङ्टसाय जनशङ्ञिको नक्साङ्कन गयी ङ्जवशेष कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ 
।  

2. सफै वाडिहरूराई शहयी ऩूवािधाय सङ्जहतका मातामात तथा सूचना 
सञ्जाररे जोङ्झडनेछ ।  

3. ङ्ञशऺा, स्वास््म, बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्झनभािणको सभानङ्टऩाङ्झतक ङ्जवकासभा 
जोड ङ्छदॉदै योजगायी य अन्म अवसयको ङ्झसजिना गङ्चयनेछ ।  

4. जनसङ्ख्मा य फसाइॉसयाइ सम्फन्धी एकीकृत ङ्जवकास प्माकेज तमाय 
गयी कामािन्वमन गङ्चयनेछ ।  

5. ङ्जवकास आमोजना सञ्चारन ऩूवि जनसाङ्ञङ्ख्मक प्रबाव भूल्माङ्कन 
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गङ्चयनेछ । 

१.२: जनसाङ्ञङ्ख्मक राबाॊश सदङ्टऩमोग 
गनि ऻान य सीऩभा आधाङ्चयत योजगायीका 
अवसय ङ्झसजिना गने । 

१. जनसङ्ख्मा व्मवस्थाऩनका राङ्झग ङ्जवकास साझेदाय, गैह्र सयकायी 
सॊस्था, ङ्झनजी ऺेर, सहकायी तथा साभङ्टदाङ्जमक सॊस्थासॉगको साझेदायी 
य सहकामिराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।  

२. भानव सॊसाधन ङ्जवकासका राङ्झग ङ्जवस्ततृ कामि मोजना फनाई 
जनसाङ्ञङ्ख्मक राबाॊशको सदङ्टऩमोग गङ्चयनेछ ।  

३. सॊगङ्छठत मङ्टवा जनशङ्ञिरे आजिन गयेको सीऩ, ऻान, ऺभता, सॊस्कृङ्झत 
तथा साधन स्रोतराई उद्यभशीरता, योजगाय य व्मवसाङ्जमक कामि 
भापि त उत्ऩादनशीर ऺेरभा रगानी गनि प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।   

उद्दशे्म २: जनसङ्ख्मा य वसाइॉसयाइ सम्फन्धी अध्ममन य अनङ्टसन्धानराई सॊस्थागत गनङ्टि । 

२.१: जनसङ्ख्मा तथा वसाइॉसयाइ 
सम्फन्धी त्माङ्क व्मवस्थाऩनराई 
गङ्टणस्तयीम तथा प्रङ्जवङ्झध भैरी फनाई 
अध्ममन, अनङ्टसन्धान, सवेऺण, प्रऺेऩण, 
ङ्जवश्लषेण गयी जनसङ्ख्मा सूचनाराई 
व्मवङ्ञस्थत गने । 

१. व्मङ्ञिगत घटनाको दताि प्रणारीराई प्रोत्साहन गनङ्टिका साथै कानङ्टनी 
रुऩभा सभेत ्अङ्झनवामि गयाइनेछ । 

२. भतृ्मङ्टको कायण ऩयीऺण गने व्मवस्थाको ङ्जवकासका साथै स्वास््म 
सॊस्थाभा हङ्टने भतृ्मङ्ट तथा जन्भराई सभेत व्मङ्ञिगत घटना दतािसॉग 
आफिता तथा सङ्टसूङ्ञचत गङ्चयनेछ । 

३. ऩाङ्झरकाभा याङ्ञखने त्माङ्कराई प्रादेङ्ञशक सञ्जारसॉग आफि गयी 
जनसाङ्ञङ्ख्मक सूचना प्रणारीको ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

४. आन्तङ्चयक य फाह्य फसाइॉसयाइ सम्फन्धी अङ्झबरेखन य त्माङ्क  
प्रणारीराई व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ ।  

५. जनसङ्ख्मा य वसाइॉसयाइका ङ्जवङ्जवध ऺेरभा हङ्टने अध्ममन य 
अनङ्टसन्धानहरूफाट प्राप्त ङ्झनष्कषि ऩाङ्झरकाको नीङ्झत ङ्झनभािण एवभ ्मोजना 
तजङ्टिभाभा उऩमोग गङ्चयनेछ । 

१.६ प्रभङ्टख कामिक्रभ 

१. ऩमिटन, रघङ्टउद्यभ तथा साना उद्योग जस्ता मङ्टवा स्वयोजगाय कामिक्रभ य ताङ्झरभ 

२. व्मङ्ञिगत घटना दताि सम्फन्धी अङ्झबरेखन य त्माङ्क प्रणारी ङ्जवकास 

३. जनसङ्ख्मा तथा फसाइॉसयाइ सम्फन्धी सचेतना कामिक्रभ  

४. वङ्ञस्तङ्जवकास कामिक्रभ 

१.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधधहरू 

 फसाइॉसयाइ तथा शहयीकयणको व्मवस्थाऩन बई जनसाङ्ञङ्ख्मक राबाॊशको सदऩङ्टमोग बएको हङ्टनेछ 
। जनसङ्ख्मा सम्फन्धी अध्ममन तथा अनङ्टसन्धानराई सॊस्थागत गङ्चयएको हङ्टनेछ ।  

  



[56] 
 

खण्ड दङ्टई् ङ्ञशऺा 
२.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

ङ्ञशऺा ङ्जवकासको भहत्त्वऩूणि ऩूवािधाय बएकारे नेऩारभा मसराई कानङ्टनभै अङ्झधकायका रूऩभा 
स्थाङ्जऩत गङ्चयएको छ । सॊङ्जवधानरे सफैराई आधायबतू तहसम्भ अङ्झनवामि य ङ्झन्शङ्टल्क तथा भाध्मङ्झभक 
तहसम्भ ङ्झन्शङ्टल्क ङ्ञशऺा ङ्झरन ऩाउने हक प्रत्माबङू्झत गयेको छ । अऩाङ्गता बएका य आङ्झथिक रूऩरे ङ्जवऩङ्ङ 
नागङ्चयकराई ङ्झन्शङ्टल्क उच्च ङ्ञशऺा ऩाउने हक सभेत स्थाङ्जऩत गयेको छ । याज्मको नीङ्झत ङ्ञशऺाराई 
वैऻाङ्झनक,  प्राङ्जवङ्झधक,  व्मवसाङ्जमक,  सीऩभूरक,  योजगायभूरक एवभ ्जनभङ्टखी फनाउन ेयहेकोछ ।त्मसैरे ङ्ञशऺा 
सम्फन्धी नागङ्चयक हक सॊघ,  प्रदेश य स्थानीम सयकायको साझा दाङ्जमत्व फनेको छ । त्मसैगयी ङ्छदगो 
ङ्जवकास रक्ष्म ४ भा सन ्२०३० सम्भभा सफैकाराङ्झग सभावेशी तथा सभानताभा आधाङ्चयत गङ्टणस्तयीम 
ङ्ञशऺाका साथै जीवनऩमिन्त ङ्झसकाइको सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने उल्रेख छ।  

२०६८ को जनगणना अनङ्टसाय मस गाउॉऩारकाको कङ्ट र साऺयता ८३ प्रङ्झतशत यहेको छ बन े
आधायबतू तपि को खङ्टद बनािदय ९२ प्रङ्झतशत यहेको छ । साभाङ्ञजक आङ्झथिक रूऩान्तयणको भहत्त्वऩूणि 
भाध्मभ ङ्ञशऺा “सभिृ गाॉउऩाङ्झरका- सङ्टखी नागङ्चयक”  बङे्ङ नाया मथाथिभा फदल्न ेऔजाय हो।त्मसैरे महाॉको 
ङ्छदगो ङ्जवकास,  स्वशासन एवभ ्नागङ्चयक अङ्झधकायको प्रत्माबङू्झत, नागङ्चयकको सन्तङ्टङ्जि सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनि मस प्रथभ 
मोजनाभा ङ्ञशऺा ऺेरराई प्राथङ्झभकता ङ्छदइएको छ ।  

   

२.२ प्रभङ्टख सभस्मा 
 ङ्जवद्यारमभा दयवन्दी य ङ्जवषमगत ङ्ञशऺकको अबाव, सङ्टयङ्ञऺत बौङ्झतक सॊयचना य खेरकङ्ट द भैदानको 
अबाव, सयकायी ङ्जवद्यारमप्रङ्झत घट्दो आकषिण, ङ्जवद्यारमभा सफैको सभान ऩहङ्टॉच य ङ्झनयन्तयताको अबाव, 
प्रबावकायी अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनको अबाव, शैङ्ञऺक साभाग्रीको अबाव, ङ्ञशऺकको भाग य आऩूङ्झति फीच 
असन्तङ्टरन, ङ्जवद्यारम भङ्ञजिङ् नहङ्टन ङ्ट जस्ता सभस्मा मस ऩाङ्झरकाभा देङ्ञखन्छन ्। साथै स्थानीम ङ्जवङ्ञशिता 
सङ्जहतको ऻान,  सीऩ य प्रङ्जवङ्झधको सम्बावना,  ङ्जवद्याथॉको रुङ्ञच,  आवश्मकता तथा अङ्झबबावकको अऩेऺाराई 
ङ्ञशऺण ङ्झसकाइभा जोड्न नसङ्जकनङ्ट, पयक आवश्मकता बएका नागङ्चयक औऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा प्रणारीङ्झबर 
सभेङ्जटन नसक्नङ्ट, ङ्ञशऺाभा सैिाङ्ञन्तक ऻानको फोझ तथा अनङ्टसन्धान,  खोजभूरक तथा व्मवहायफादी ङ्झसकाइ 
प्रणारीको न्मूनता तथा प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगभा कभी य मोग्मता एवभ ् व्मवसाङ्जमक रूऩभा दऺ ङ्ञशऺकको 
अऩमािप्तता जस्ता सभस्मा ऩङ्झन यहेका छन ्।  
२.३ च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
१. ङ्जवद्यारमको बौङ्झतक ऩूवािधाय ङ्झनभािणकाराङ्झग प्रमािप्त भाराभा फजेटको अबाव हङ्टन ङ्ट । 

२. स्थानीम स्तय अनङ्टकूर उऩमङ्टि ऩाठ्यक्रभ ङ्झनभािण य रागङ्ट नहङ्टन ङ्ट । 

३. छङ्चयएको फस्ती य बौगोङ्झरक ङ्झफकटता यहनङ्ट । 

४. ङ्ञशऺाको प्रङ्जवङ्झध य योजगायीफीच तारभेर हङ्टन नसक्दा ङ्ञशङ्ञऺत फेयोजगायहरूको सङ्ख्मा फढ्दै 
जानङ्ट ।  
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५. ङ्ञशऺण प्रङ्जक्रमा अङ्झधक ऩयीऺाभङ्टखी हङ्टन ङ्ट तथा ङ्ञशऺकको ऩेसागत सऺभता, नैङ्झतकता य उत्प्रयेणाभा 
कभी हङ्टन ङ्ट ।  

अवसय 
१. भङ्जहरा,  दङ्झरत,  जनजाङ्झत य अऩाङ्गता बएका एवभ ्सीभान्तीकृत सभङ्टदामका फारफाङ्झरकाहरूराई 

ङ्जवद्यारमभा ल्माउन य ङ्जटकाउन ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रोत्साहनभूरक कामिक्रभहरू यहनङ्ट । 

२. भाध्मङ्झभक तहसम्भको ङ्ञशऺा स्थानीम तहको कामि दामयाभा ऩयेकारे शैङ्ञऺक सङ्टशासनको प्रत्माबङू्झत 
सहज हङ्टनङ्ट । 

३. ङ्ञशऺासॉगै यैथान ेऻान,  सीऩ य प्रङ्जवङ्झध उऩमोग तथा ङ्जवकासको प्रच ङ्टय सम्बावना यहनङ्ट । 

४. प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मवसाङ्जमक सीऩप्रङ्झतको मङ्टवाको आकषिण यहनङ्ट । 

५. अङ्झबबावकहरूभा थऩ जागरुकता ङ्जवकास गयी ङ्ञशऺाभा सफैको ऩहङ्टॉच ऩङ्टर् माउन सङ्जकनङ्ट । 

६. ऩमिटन,  ऊजाि,  कृङ्जष,  उद्योग,  ऩूवािधाय,  जनशङ्ञि ङ्जवकास,  सङ्टशासनराई फागभाती प्रदेश सयकायरे 
सभेत सभङृ्जिका भङ््ट म सम्फाहकको रूऩभा ङ्झरनङ्ट य ङ्जमनीहरूको भङ््ट म आधाय नै ङ्ञशऺाको ङ्जवकास 
यहनङ्ट । 

२.४ दीघिकारीन सोच रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

“याङ्जिम एवभ ्अन्तयािङ्जिम स्तयभा प्रङ्झतस्ऩधाि गनि सक्ने दऺ जनशङ्ञिको उत्ऩादन”  

रक्ष्म 

गाउॉऩाङ्झरकाभा सफैको गङ्टणस्तयीम, प्राङ्जवङ्झधक य व्मवसाङ्जमक ङ्ञशऺाभा सहज ऩहङ्टॉचको प्रत्माबङू्झत गने     

उद्दशे्म 

1. ङ्ञशऺण सॊस्थाहरूको सॊस्थागत ङ्जवकास गनङ्टि ।  

2. सफैकाराङ्झग ङ्ञशऺा य जीवनऩमिन्त ङ्ञशऺाको अवसय फढाउनङ्ट । 

3. प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मवसाङ्जमक ङ्ञशऺाभा जोड ङ्छदनङ्ट।   

4. शैङ्ञऺक ङ्जवकासकाराङ्झग ऩूवािधाय ङ्जवकास तथा उच्च ङ्ञशऺाको आधाय तमाय गनङ्टि । 
5. सॊस्थागत तथा ङ्झनजी ङ्जवद्यारमहरूराई ङ्झनमभन य व्मवस्थाऩन गयी सेवाभङ्टरक फनाउनङ्ट । 

२.५ यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 15: ङ्ञशऺाका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: ङ्ञशऺण सॊस्थाहरूको सॊस्थागत ङ्जवकास गनङ्टि ।   
१.१: ङ्जवद्यारमभा 
गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺाको 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गनि सॊस्थागत 
ङ्जवकास गने । 

१. गाउॉऩाङ्झरका ङ्ञशऺा नीङ्झतको तजङ्टिभा, ऐन ङ्झनमभावरी तथा मोजनाको कानङ्टनी व्मवस्था 
गयी कामािन्वमनभा ल्माइनेछ । 

२. गाउॉऩाङ्झरकाका सफै ङ्जवद्यारमहरूराई शैङ्ञऺक सूचना व्मवस्थाऩन प्रणारी ङ्जवकास 
गयी गाउॉऩाङ्झरकाको नेटवकि भा यहने गयी एकद्वाय ऩिङ्झतफाट सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

३. अनङ्टभङ्झत बए ताऩङ्झन आवश्मक दयवन्दी ङ्जवना सञ्चारन बएका ङ्जवद्यारमहरूराई 
ङ्ञशऺक व्मवस्थाऩनकाराङ्झग ऩटके अनङ्टदान ङ्छदन वडाभा कामिमोजना फनाई 
वडा/गाउॉऩाङ्झरकाफाट यकभ उऩरधध गयाइनेछ ।  
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यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

४. उत्कृि कामि गने ङ्ञशऺक,  कभिचायी य अङ्झबबावकराई वाङ्जषिक रूऩभा ऩङ्टयस्काय तथा 
सम्भानको व्मवस्था गाउॉऩाङ्झरका भापि त गङ्चयनेछ ।  

५. सफै ङ्जवद्यारमहरूभा अन्तय-ङ्जवद्यारम भ्रभण गयाई ङ्झसकाइ आदानप्रदान कामिक्रभहरू 
सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

६. गङ्टणस्तयीम ङ्झसकाइ भाऩदण्ड/ढाॉचा (ऩाठ्यक्रभ,  ङ्जवद्यारमको ङ्झसकाइ वातावयण,  

ङ्ञशऺक,  ङ्ञशऺण ङ्झसकाइ साभग्री,  ङ्ञशऺण ङ्जवङ्झध,  ऩयीऺा य भूल्माङ्कन,  अनङ्टगभन 
भूल्माङ्कन आङ्छद) तमाय गयी कामािन्वमन गङ्चयनेछ ।  

७. ङ्जवद्यारमको ङ्ञशऺण ङ्झसकाइभा सभम य गङ्टणस्तय फढाउन ङ्जवद्यारम अनङ्टगभन,  

भूल्माङ्कन य ऩषृ्ठऩोषण प्रणारीको स्थाऩना गङ्चयनेछ ।  

८. साभङ्टदाङ्जमक तथा  सॊस्थागत ङ्जवद्यारमको उऩरङ्ञधध स्तय एवभ ् प्रणारीगत 
कामिकङ्ट शरताको उऩमङ्टि भाऩदण्ड य सूचक तमाय गङ्चयनेछ ।  

९. फारङ्जवकास केन्रका ङ्ञशऺक य सफै तहका भङ्जहरा ङ्ञशऺक सङ्टत्केयी ङ्जवदाभा यहॉदा 
स्वमभसेवक वा सट्टा-ङ्ञशऺकको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

१०. भाध्मङ्झभक तहभा ङ्जवषमगत ङ्ञशऺकको दयवन्दीको ङ्झनकै अबाव बएको सन्दबिभा 
तत्कार ङ्ञशऺक ऩङ्चयऩूङ्झति गने प्रमोजनकाराङ्झग क्माम्ऩस तहभा उत्कृष्ठता हाङ्झसर 
गयेका मोग्म स्वमॊसेवी ङ्ञशऺकको व्मवस्था य ऩङ्चयचारनकाराङ्झग प्रदेश सयकायसॉग 
सभन्वम गङ्चयनेछ।  

११. गङ्टणस्तयीम ङ्झसकाइ सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनिकाराङ्झग घयभा ऩढ्न े वातावयण तमाय गनि तथा 
ङ्जवद्यारमभा आवश्मक सयसल्राह य सहमोगकाराङ्झग अङ्झबबावकहरूराई सचेतीकयण 
गनि अङ्झबबावक ङ्ञशऺा तथा सचेतनाभूरक कामिक्रभहरू सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

१२. जनजाङ्झतको वचिस्व बएको ङ्जवद्यारमभा प्रायङ्ञम्बक कऺा भातबृाषाभा ङ्ञशऺण 
गनिकाराङ्झग याङ्जिम ऩाठ्यक्रभ प्रारूऩ २०७६ य ऩाठ्यक्रभ ङ्जवकास केन्रको 
ङ्जवद्यभान ऩाठ्यक्रभ अनङ्टसाय हङ्टन ेगयी स्थानीम ऩाठ्यक्रभ य ऩाठमऩङ्टस्तकको ङ्जवकास 
गङ्चयनेछ। 

१.२: गङ्टणस्तयीम 
ङ्ञशऺाकोराङ्झग ताङ्झरभको 
सॊस्थागत ङ्जवकास गने । 

१. गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺाकोराङ्झग ङ्ञशऺकहरूको ऩेशागत दऺताभा अङ्झबवङृ्जि गनि ङ्ञशऺा तथा 
भानव ङ्जवकास केन्रसॉग सभन्वम गयी कामियत ङ्ञशऺकहरूराई ताङ्झरभ ङ्छदन एक 
“भानव ङ्जवकास ताङ्झरभ केन्र” सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

२. स्थानीम आवश्मकताको आधायभा ताङ्झरभ ऩाठ्यक्रभको भोड्यङ्टर फनाई ङ्जवऻ 
प्रङ्ञशऺकद्वाया ताङ्झरभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

३. फारङ्जवकास केन्रका ङ्ञशऺक य आधायबतू तहभा दयफन्दी कभ बएका ङ्जवद्यारमका 
ङ्ञशऺकराई फहङ्टकऺा/फहङ्टवगि ङ्ञशऺण सम्फन्धी ताङ्झरभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

४. ङ्जवद्यारमभा फारभैरी वातावयण ङ्झसजिना गनि आवश्मक ङ्ञशऺक ताङ्झरभको व्मवस्था 
गङ्चयनेछ ।  

५. प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मवसाङ्जमक (सफ्ट ङ्ञस्कर सभेत) सीऩ प्रदान गनि ङ्ञशऺकहरूराई 
आधङ्टङ्झनक,  ङ्ञशऺण सीऩमङ्टि,  प्रङ्जवङ्झधभैरी,  ङ्झनयन्तय ङ्झसकाइभङ्टखी फङ्ङ ताङ्झरभ ङ्छदॉदै 
ऩेशागत दऺता फढाइनेछ । 

उद्दशे्म २: सवैकाराङ्झग ङ्ञशऺा य जीवनऩमिन्त ङ्ञशऺाको अवसय फढाउनङ्ट ।  
२.१: सफै नागङ्चयकराई 
आधायबतू ङ्ञशऺाको ऩहङ्टॉच 

१.  दङ्टगिभ तथा छङ्चयएको फस्ती बएका ऺेरहरूका ङ्जवद्यारमराई नभङ्टना आवासीम 
ङ्जवद्यारमका रूऩभा रुऩान्तयण गङ्चयनेछ ।  

२. आवश्मक ऩयेको ठाॉउभा स्कङ्ट रफसको व्मवस्था सभेत गङ्चयनेछ । 
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सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने। ३. ऩाङ्झरका/वडा ङ्ञशऺा सङ्झभङ्झत गठन य ङ्जक्रमाशीर गदै ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺाभा ऩहङ्टॉच 
नऩङ्टगेकाको त्माङ्क सङ्करन गयी ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गङ्चयनेछ । 

४. ङ्झनमङ्झभत रूऩभा ङ्जवद्यारमभा छोयाछोयी ऩठाउने अङ्झबबावकराई सम्भान गङ्चयनेछ । 

५. गङ्चयफ तथा आङ्झथिक रूऩभा ङ्जवऩङ्ङ फारफाङ्झरकाराई ऩोशाक, शैङ्ञऺक साभग्री तथा 
खाजा बत्ताको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

६. गाउॉऩाङ्झरकाफाट सञ्चारन हङ्टने ङ्जवकास ङ्झनभािण तथा व्मवसाम कामिभा आङ्झथिक ङ्ञस्थङ्झत 
कभजोय बएका अङ्झबबावकराई सहबागी गयाई ङ्ञशऺाकाराङ्झग योजगायी अङ्झबमान 
सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

७. हेरचक्र्माइ गयी फारफाङ्झरकाहरूराई ङ्झनमङ्झभत ङ्जवद्यारम नऩठाउने 
अङ्झबबावकहरूराई गाउॉऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयने सवै सङ्टङ्जवधाफाट वङ्ञञ्चत गङ्चयनेछ । 

२.२: दङ्झरत,  अऩाङ्गता 
बएका,  ङ्जवऩङ्ङ तथा रङ्ञऺत 
सभङ्टदामका फारफाङ्झरकाको 
ङ्ञशऺाको हक सङ्टङ्झनङ्ञश्चत 
गने । 

१. दङ्झरत,  अऩाङ्गता बएका,  आङ्झथिक रूऩरे ङ्जवऩङ्ङ तथा रङ्ञऺत सभङ्टदामका 
फारफाङ्झरकाको ऩङ्जहचान गङ्चयनेछ । 

२. दङ्झरत,  अऩाङ्गता बएका य आङ्झथिक रूऩरे ङ्जवऩङ्ङ फारफाङ्झरकाहरूराई ऩङ्जहचान गयी 
उङ्ञचत छारवङृ्ञत्त तथा आङ्झथिक सहमोग उऩरधध गयाई आधायबतू तह देङ्ञख उच्च 
ङ्ञशऺा सम्भको ङ्ञशऺा ङ्झन्शङ्टल्क गनिका राङ्झग ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयनेछ। 

३. दृङ्जिङ्जवङ्जहनराई बे्रर ङ्झरऩी तथा फङ्जहयाराई साॊकेङ्झतक बाषाभा ङ्झन्शङ्टल्क ङ्ञशऺाकोराङ्झग 
ङ्ञजल्रा ङ्झबरकै स्रोत कऺाहरूभा ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयनेछ बन े अन्म अऩाङ्गता बएका 
फारफाङ्झरकाहरूराई स्रोत कऺाको खोजी गयी ङ्ञशऺाको हक सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गङ्चयनेछ । 

४. ङ्जवऩङ्ङ तथा रङ्ञऺत सभङ्टदामका फारफाङ्झरकाको ङ्ञशऺाभा ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनि प्रत्मेक 
ङ्जवद्यारमभा ङ्जवशेष छारवङृ्ञत्त कोषको स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

५. ङ्जवद्यारम जान नसक्न े अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाकाराङ्झग घयभै ऩढाउन े य 
अङ्झबबावक ङ्ञशऺा सञ्चारन गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

६. बे्ररङ्झरङ्जऩ तथा साङे्कङ्झतक बाषाको ताङ्झरभ भाग बई आएभा गाउॉऩाङ्झरकाफाट 
व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ । 

७. अऩाङ्गभैरी ऩूवािधायहरूको ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 
२.३: अनौऩचाङ्चयक 
जीवनऩमिन्त ङ्झसकाइ 
प्रणारी स्थाऩनाकाराङ्झग 
नीङ्झतगत तथा कामिक्रभगत 
व्मवस्था गने । 
 

1. औऩचाङ्चयक ङ्ञशऺाभा ङ्झनयन्तयता ङ्छदन नसक्ने फारफाङ्झरका तथा नागङ्चयकराई 
अनङ्टकूर तथा सभकऺी ङ्ञशऺाको अवसय प्रदान गनि खङ्टल्रा तथा वैकङ्ञल्ऩक ङ्ञशऺा/  
ङ्जवद्यारमको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

2. औऩचाङ्चयक ङ्ञशऺा प्रणारीबन्दा फाङ्जहय यहेका नागङ्चयकराई भागभा आधाङ्चयत  
व्मवसाङ्जमक तथा प्राङ्जवङ्झधक ताङ्झरभको व्मवस्था गङ्चयनेछ। 

3. गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबर ट्यङ्टसन,  कोङ्ञचङ जस्ता ङ्जवद्यारम फाङ्जहय हङ्टने अध्माऩन सेवाको 
अनङ्टभङ्झत तथा ङ्झनमभन गने कामिङ्जवङ्झध तमाय गयी कामािन्वमन गङ्चयनेछ । 

4. एक ङ्जवद्यारम एक ऩङ्टस्तकारम तथा एकवडा–एक साविजङ्झनक ऩङ्टस्तकारमको नीङ्झत 
फनाई सूचनाभाङ्झथको ऩहङ्टॉच य ऩढ्ने फाङ्झनको ङ्जवकास गयी सवैकाराङ्झग आजीवन 
ङ्झसकाइको वा जीवन ऩमिन्त ङ्झसकाइको अवसय प्रदान गयी ङ्छदगो ङ्जवकासको चौथो 
रक्ष्म ऩङ्टया गनि सहमोग गङ्चयनेछ । 

5. ङ्ञशऺाभा सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधको अङ्झधकाङ्झधक प्रमोग हङ्टने गयी ङ्ञशऺाको 
वैकङ्ञल्ऩक भाध्मभका रूऩभा ङ्जवषमगत ङ्जवऻको नभूना कऺाको प्रशायण स्थानीम,  
टेरीङ्झबजन तथा एपएभ भापि त गने व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म ३: प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा तथा व्मवसाङ्जमक ङ्ञशऺाभा जोड ङ्छदनङ्ट । 
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३.१: आधायबतू तहभा 
प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मवसाङ्जमक 
सीऩ प्रवििन गने । 

१. आधायबतू तहभा व्मवसाङ्जमक सीऩ प्रदान गनि स्थानीम ऩाठ्यक्रभ मस सम्फन्धी 
ङ्जवषमवस्तङ्ट सभावेश गङ्चयनेछ।  

२. ङ्जवद्यारमराई वातावयणीम दृङ्जिरे जीवन्त प्रमोगशारा फनाउन बौङ्झतक तथा 
प्राङ्जवङ्झधक ऩऺको ङ्जवकास गयी सङ्टदृढीकयण गङ्चयनेछ। 

३. ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺाभा ङ्झनवािहभङ्टखी सीऩराई एकीकृत रूऩभा सभावेश गङ्चयनेछ । 
३.२: प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺा 
तथा व्मवसाङ्जमक 
ताङ्झरभको ऩहङ्टॉचभा 
सहजता,  गङ्टणस्तयीमता तथा 
उऩमोङ्झगताभा फङृ्जि गने । 

१. गाउॉऩाङ्झरकाभा दऺ प्राङ्जवङ्झधक जनशङ्ञिको भाग य आऩूङ्झति अवस्थाफाये अध्ममन 
गङ्चयनेछ । 

२. प्रत्मेक वडाभा कम्तीभा एक भाध्मङ्झभक ङ्जवद्यारमभा स्थानीम आवश्मकता 
अनङ्टसायका ९–१२ को प्राङ्जवङ्झधक धाय सञ्चारन गङ्चयनेछ। 

३. साधायण ङ्जवषम ऩढाउने ङ्जवद्यारमराई फजायभा उच्च भाग बएका प्राङ्जवङ्झधक तथा 
व्मवसाङ्जमक ङ्जवषमको ऩढाइ थऩ गनि प्रोत्साहन,  ऩहर य स्रोतकाराङ्झग आवश्मक 
सहमोग गङ्चयनेछ। 

४. सवै ङ्जवद्यारमभा कम्प्मङ्टटयको ल्मावको व्मवस्था गदै इन्टयनेटको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत 
गङ्चयनेछ।  

५. ङ्जवद्यारमभा प्रमोगात्भक कऺाकाराङ्झग ङ्जवऻान प्रमोगशाराको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

६. भाध्मङ्झभक तह (कऺा ११–१२) भा ङ्जवऻान ङ्जवषम अध्माऩन गने साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्जवद्यारमको स्तयोङ्ङङ्झत एवभ ्ङ्जवद्याथॉ प्रोत्साहन कामिक्रभको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

उद्दशे्म ४: शैङ्ञऺक ङ्जवकासकाराङ्झग ऩूवािधाय ङ्जवकास तथा उच्च ङ्ञशऺाको आधाय तमाय गनङ्टि । 
४.१: उच्च स्तयको 
जनशङ्ञि उत्ऩादनको 
व्मवस्था गने । 

१. गाउॉऩाङ्झरकाको आवश्मकताको ऩूङ्झति तथा शैङ्ञऺक ङ्जवकासकाराङ्झग उच्च ङ्ञशऺाभा 
प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवषमको क्माम्ऩस,  फहङ्टप्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺारम य फहङ्टसॊकाम क्माम्ऩस 
स्थाऩनाको ऩहरकाराङ्झग सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चयनेछ ।  

२. उच्च ङ्ञशऺाभा प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवषमराई प्राथङ्झभकता ङ्छदई उच्च दऺ जनशङ्ञि उत्ऩादन 
गनि गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबर कम्तीभा एउटा प्राङ्जवङ्झधक क्माम्ऩस य एक ऩोरीटेक्नीकर 
ङ्ञशऺारम स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

३. ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊकामभा उच्च दऺ जनशङ्ञि उत्ऩादन गनि गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबर कम्तीभा 
एउटा फहङ्टभ ङ्टखी क्माम्ऩस सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

४.२: ङ्जवद्यारमको ऩूवािधाय 
ङ्झनभािण गने । 

१. वारङ्जवकास केन्रको ऩूवािधाय भाऩदण्ड अनङ्टसाय तमाय गङ्चयनेछ। 

२. ङ्जवद्यारमको बौङ्झतक ऩूवािधाय फारभैरी,  अऩाङ्गभैरी तथा ङ्जवऩद् प्रङ्झतयोधी रूऩभा तमाय 
गङ्चयनेछ। 

३. प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा सङ्टयङ्ञऺत तथा स्वस्थकय शौचारमको ऩमािप्त व्मवस्था गङ्चयनेछ । 
छार य छाराकाराङ्झग छङ्टट्टा-छङ्ट टै्ट शौचारमको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

४. प्रत्मेक ङ्जवद्यारमभा खेर भैदानको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

५. ङ्जवद्यारमभा ऩङ्टस्तकारम, ङ्जवऻान प्रमोगशारा य कम्प्मङ्टटय ल्मावको व्मवस्था 
गङ्चयनेछ। 

उद्दशे्म ५: सॊस्थागत तथा ङ्झनजी ङ्जवद्यारमहरूराई ङ्झनमभन य व्मवस्थाऩन गयी सेवाभङ्टरक फनाइनछे । 
५.१: सॊस्थागत तथा ङ्झनजी 
ङ्जवद्यारमहरूको ङ्झनमभन 
गयी सेवाभङ्टरक फनाउन े। 

१. प्रत्मेक कऺाभा १५ प्रङ्झतशत गङ्चयफ य ङ्जवऩङ्ङ ङ्जवद्याथॉराई वडाको ङ्झसपाङ्चयसभा 
ङ्झन्शङ्टल्क ऩढाउन ेव्मवस्था गङ्चयनेछ । 

२. नमाॉ ङ्जवद्यारमहरूको अनङ्टभङ्झत ङ्छदॉदा शैङ्ञऺक गङ्टठीको रूऩभा भार अनङ्टभङ्झत ङ्छदन े
व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

३. सॊस्थागत ङ्जवद्यारमहरूको ङ्झनमभनकाराङ्झग भाऩदण्ड तमाय गयी त्मसैको आधायभा 
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शङ्टल्क ङ्झनधाियण,  वगॉकयण,  अनङ्टगभन गयी सेवाभूरक फनाइनेछ । 
५.२: साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्जवद्यारमहरूको शैङ्ञऺक 
गङ्टणस्तय फङृ्जि गयी 
प्रङ्झतस्ऩधॉ फनाउने ।  

१. भाध्मङ्झभक तहभा ङ्जवषमगत ङ्ञशऺकद्वाया भारै ङ्ञशऺण गने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ। 

२. अॊग्रजेी य नेऩारी दङ्टवै भाध्मभफाट ऐङ्ञच्छक रूऩभा सफै कऺाभा सञ्चारन गङ्चयनेछ। 

३. अङ्खग्रजेी भाध्मभफाट कऺा सञ्चारन गनि चाहान ेङ्जवद्यारमका ङ्ञशऺकराई ताङ्झरभको 
व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

४. कभजोय फारफाङ्झरकाराई सङ्टधायात्भक ङ्ञशऺण गयी ङ्झसकाइ स्तयको फङृ्जि गङ्चयनेछ। 

५. ङ्ञशऺा सम्फन्धी गङ्छठत सङ्झभङ्झत (ङ्जवव्मस/ऩाङ्झरका ङ्ञशऺा सङ्झभङ्झत) राई सङ्जक्रम 
गयाइनेछ । 

६. ङ्जवद्याथॉको रुङ्ञच,  आवश्मकता य चाहानाराई ध्मानभा याखी स्थानीम सभङ्टदामको 
सॊस्कृङ्झत झङ्ञल्कने खारका अङ्झतङ्चयि ङ्जक्रमाकराऩहरू सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

७. ऩूवि प्राथङ्झभक तह य फारङ्जवकास सम्फन्धी ङ्झसकाइ साभग्रीहरूको स्तय तथा 
सान्दङ्झबिकता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयी ङ्झतनराई फारङ्जवकास केन्रभा नै तमाय गने व्मवस्था 
गङ्चयनेछ। 

८. ङ्जवद्यारमहरूको ङ्ञशऺक दयफन्दी,  ङ्जवद्याथॉ सङ्ख्मा तथा बौगोङ्झरकता आङ्छदका 
आधायभा ऩङ्टन नक्साङ्कन गयी आवस्मकता अनङ्टसाय भङ्ञजिङ् गङ्चयनेछ । 

२.६ प्रभङ्टख कामिक्रभ 

१. ऩाङ्झरकाको स्थानीम ऩाठ्यक्रभ  ङ्झनभािण - प्राथङ्झभक तह । 
२. प्रायङ्ञम्बक वार कऺाभा शैङ्ञऺक प्रणारी सङ्टधाय (ताङ्झरभ) । 
३. ङ्ञशऺकहरूको ऺभता अङ्झबवृङ्जि ताङ्झरभ । 
४. ङ्जवद्यारमको बौङ्झतक ऩूवािधाय (बवन, खानेऩानी, शौचारम, कम्ऩाउन्ड, ङ्जवऻान प्रमोगशारा, 

कम्प्मङ्टटय ल्माव) को ङ्झनभािण तथा व्मवस्था । 
५. ङ्जवद्यारमभा ऩङ्टस्तकारम, सूचना प्रङ्जवङ्झध तथा ङ्जवऻान प्रमोगशाराको ङ्झनभािण । 
६. साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम (एक देङ्ञख ऩाॉच कऺा सम्भ) ङ्छदवा खाजा कामिक्रभ - गङ्चयफ तथा ङ्जवऩङ्ङ 

ऩङ्चयवाय । 
७. फारभैरी स्थानीम शासन प्रणारी प्रवििन । 
८. ङ्जवषेश छारवृङ्ञत्त कोषको स्थाऩना तथा छारवृङ्ञत्त (प्रोहत्सान अनङ्टदान) कामिक्रभ सञ्चारन । 
९. एक वडा–एक साविजङ्झनक ऩङ्टस्तकारम ङ्झनभािण । 
१०. प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मवसाङ्जमक ङ्ञशऺाभा सहङ्ञजकयण। 
११. ङ्जवद्यारमको नक्साङ्कन य भङ्ञजिङ् । 

 

२.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

मोजनाको अन्त्मभा कऺा १ भा फारङ्जवकासको अनङ्टबवसङ्जहतको ङ्जवद्याथॉ बनाि अनङ्टऩात शत प्रङ्झतशत 
ऩङ्टगेको हङ्टनेछ । ङ्जवद्यारम छाड्ने ङ्जवद्याथॉको दय (Dropout Rate) न्मून हङ्टनेछ । कम्तीभा एक प्राङ्जवङ्झधक 
य व्मवसाङ्जमक ङ्जवद्यारम सञ्चारनभा आएको हङ्टनेछ । ङ्जवद्यारमहरूको गङ्टणात्भक ऩङ्चयवतिन बएको हङ्टनेछ य 
ङ्ञशऺाभा सवैको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत बई सभङ्टदामको शैङ्ञऺक स्तय भाङ्झथ उठेको हङ्टनेछ । साविजङ्झनक य ङ्झनजी 
तहफाट प्रदान गङ्चयन ेङ्ञशऺाको गङ्टणस्तयभा यहेको अन्तय घटेको हङ्टनेछ ।  
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खण्ड तीन् स्वास््म तथा ऩोषण 
३.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

स्वास््म एक आधायबतू आवश्मकता बएकारे सॊङ्जवधानरे स्वास््म सेवा ङ्झनशङ्टल्क प्राप्त गने हक 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयेको छ । कसैरे  ऩङ्झन  आकङ्ञस्भक  सेवाफाट  फङ्ञञ्चत  हङ्टन  नऩने  व्मवस्था  उल्रेख  छ  
(नेऩारको सॊङ्जवधान, धाया ३५, उऩधाया १) । सॊङ्जवधानरे  आधायबतू स्वास््म य सयसपाईको ङ्ञजम्भेवायी 
स्थानीम तहराई ङ्छदएको छ । आधायबतू स्वास््म य सयसपाई तथा ऩोषण सम्फन्धी नीङ्झत, कानून, 
भाऩदण्ड, मोजनाको तजङ्टिभा, कामािन्वमन तथा ङ्झनमभन गने अङ्झधकाय स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनरे 
स्थानीम तहराई प्राप्त बए अनङ्टसाय कैराश गाउॉऩाङ्झरकारे कामि गङ्चययहेको छ । “स्वस्थ गाउॉफासीका राङ्झग 
सङ्टरब स्वास््म सेवा” को उद्देश्म ऩङ्टया गनि य आकङ्ञस्भक भहाभायीराई सभेत व्मवस्थाऩन गनि स्वास््म 
सॊस्थाहरू सङ्टदृढीकयण, अस्ऩतार सञ्चारन य स्वास््मकभॉहरूको प्रबावकायी ऩङ्चयचारनकोराङ्झग स्वास््म 
नीङ्झत तमाय गयी रागङ्ट  गनङ्टिऩने देङ्ञखएको छ । 
३.२ प्रभङ्टख सभस्मा 

 स्वास््म चौकीका ऩूवािधाय अऩमािप्त अवस्थाभा यहेको, ऩमािप्त उऩकयण य औषधीहरू उऩरधध 
नबएको, बवन सफैराई ऩामक ऩने ठाउॉभा नबएको, जनशङ्ञिको अबावभा फङ्झथिङ् सेन्टय सञ्चारन गनि 
नसङ्जकएको, साभान्म उऩचाय फाहेक जङ्जटर स्वास््म सभस्माहरूभा उऩचाय सङ्टङ्जवधा उऩरधध हङ्टन नसकेको 
ऩाइन्छ । साथै  सने तथा नसने योगहरू,  कङ्ट ऩोषण,  दङ्टघिटना तथा ङ्जवऩदजन्म स्वास््म सभस्माहरू ङ्जवद्यभान 
यहनङ्ट,  ङ्जवश्वधमाऩीकयणसॉगै खानऩान तथा जीवन शैरीभा आएको ऩङ्चयवतिनरे नसने योगहरूको बाय तथा 
भानङ्झसक सभस्माहरू फढ्दै जानङ्ट, स्वास््म सेवाभा ङ्झनजी ऺेरको व्मवस्थाऩन तथा ङ्झनमभन मथोङ्ञचत हङ्टन 
नसक्नङ्ट जस्ता सभस्माहरू ऩङ्झन यहेका छन ्। 

३.३ च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
१. ङ्जवद्यभान बौङ्झतक सॊयचनाफाट सेवा प्रवाह गनि कङ्छठनाइ हङ्टन ङ्ट । 

२. योगको ङ्झनदान गनिकोराङ्झग न्मङ्टनतभ उऩकयण य सङ्टङ्जवधाहरू उऩरधध गयाउन नसक्नङ्ट । 

३. फजेट य जनशङ्ञिको अबावभा ऩामक ऩने स्थानभा स्वास््म चौकीका शाखाहरू, फङ्झथिङ् सेन्टय 
रगामत घङ्टम्ती स्वास््मसेवा ङ्छदन नसक्नङ्ट । 

४. आवश्मकता अनङ्टसाय जनशङ्ञि य औषधीहरूको आऩूङ्झति फढाउन नसक्नङ्ट । 

५. बौगोङ्झरक ङ्झफकटतारे अऩाङ्ग,  फिृ,  फिृाराई सहज ऩहङ्टॉच ऩङ्टर् माउन नसक्नङ्ट । 

६. फदङ्झरॉदो अस्वस्थकय जीवनशैरी तथा आहाय-व्मवहायको अभ्मास यहनङ्ट ।     

अवसय 

१. सॊङ्जवधानरे प्रत्माबतू गयेका स्वास््म सेवा सम्फन्धी नीङ्झत तथा कानङ्टनहरूको ङ्झनभािण बएको  

२.  प्रदेश तथा स्थानीम तहरे स्वास््म सभस्माहरूको ऩङ्जहचान गयी स्रोत साधनको ऩङ्चयचारन गने 
वातावयणको सजृना बएको 

३. स्वास््म ऺेरभा नागङ्चयकको चेतना तथा चासो फढ्दै गएको 
४. दऺ स्वास््मकभॉहरूको उऩरधधताभा वङृ्जि बइयहेको  
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५. स्वास््म ङ्झफभा य आधायबतू स्वास््म सेवाको ङ्जवकास तथा ङ्झफस्ताय हङ्टॉदै गएको 
६. सवैजसो वाडि सडक सञ्जारभा जोङ्झडदा स्वास््म सेवाको ऩहङ्टॉचभा सहजता यहेको 

३.४ दीघिकारीन सोच,  रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"गङ्टणस्तयीम आधायबतू स्वास््म सेवाको सविसङ्टरब ऩहङ्टॉचको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता" 

रक्ष्म  

ऩामकऩने स्थानहरूभा बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभािण गयी सेवा प्रवाहको ऺभताभा फङृ्जि गने । 

उद्दशे्म 

१. कैराशका सफै नागङ्चयकहरूको आधायबतू तथा गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवाभा सभताभूरक ऩहङ्टॉच 
अङ्झबवृङ्जि गयाउनङ्ट । 

२. स्वस्थ जनशङ्ञि तमाय गनि तथा योग प्रङ्झतयोधात्भक ऺभता फढाउन गङ्टणस्तयीम य ऩोषणमङ्टि 
खाद्य साभग्रीभा ऩहङ्टॉच फढाउनङ्ट । 

३. थऩ रगानी वातावयण ङ्झसजिना गयी स्वास््म सेवा सङ्टधायकाराङ्झग स्वास््म सेवाराई प्रवििन 
गनङ्टि। 

३.५ यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 16: स्वास््म तथा ऩोषणका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: सफै नागङ्चयकहरूको आधायबतू तथा गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवाभा सभताभूरक ऩहङ्टॉच अङ्झबवङृ्जि गयाउनङ्ट । 

१.१: गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवाभा 
सफैको सहज ऩहङ्टॉच हङ्टने गयी 
प्रबावकायी रूऩभा सेवा उऩरधध 
गने । 

१. स्वास््म ऺेरभा रगानी वङृ्जि गयी स्वास््म सेवा सफै नागङ्चयकरे प्राप्त 
गनिसक्ने व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।  

२. आवश्मक एम्फङ्टरेन्स, औषधी, उऩकयण, प्रङ्जवङ्झध य दऺ स्वास््मकभॉहरू 
सङ्जहतको प्रबावकायी एवभ ्जवापदेहीऩूणि स्वास््म सेवा प्रणारीको ङ्जवकास 
गङ्चयनेछ ।  

३. नेऩार सयकायको नीती अनङ्टरूऩ मस गाउॉऩाङ्झरकाभा आधायब ङ्टत अस्ऩतार 
ङ्झनभािण प्रङ्जक्रमा अङ्ञघ फढाइनेछ ।  

४. गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवाभा सफैको ऩहङ्टॉच ऩङ्टर् माउन स्वास््म ङ्झफभा कामिक्रभ 
रागङ्ट गङ्चयनेछ ।  

५. सने वा नसने योगहरूका फायेभा प्रवििनात्भक, ङ्झनयोधात्भक य 
उऩचायात्भक कामिक्रभहरू सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

६. स्वास््मको सहज ऩहङ्टॉचकाराङ्झग आधङ्टङ्झनक सूचना प्रङ्जवङ्झधको अङ्झधकतभ 
प्रमोग गङ्चयनेछ ।  

७. स्वास््म सेवा प्रवाहराई ऩायदशॉ, जवापदेही एवभ ्जनउत्तयदामी फनाउन 
सङ्टशासनभा जोड ङ्छदइनेछ ।  

८. ल्माफ सेवा सञ्चारनकाराङ्झग आवश्मक ऩहर अङ्ञघ फढाइनेछ । 
१.२: ऩाङ्झरका भातहतका स्वास््म 
सॊस्थाहरूभा तोङ्जकएका सङ्ख्माभा 
स्वीकृत जनशङ्ञि व्मवस्थाऩन गयी 

१. ऩाङ्झरका ङ्झबरका स्वास््म सॊस्थाहरूभा स्वीकृत कङ्ट र दयफन्दीको सङ्ख्मा 
मङ्जकन गयी आवश्मक जनशङ्ञिको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

२. दयफन्दी अनङ्टसाय भाग बई प्राप्त जनशङ्ञि वा ऩाङ्झरकाको ङ्झनजी स्रोतफाट 
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यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

सेवा प्रवाहको ऺभता य ऩहङ्टॉच 
ङ्जवस्ताय गने ।  

ङ्झनमङ्टि गङ्चयएका स्वास््मकभॉहरूराई ऩाङ्झरकाको भातहतभा आवश्मक 
ताङ्झरभको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म २: स्वस्थ जनशङ्ञि तमाय गनि तथा योग प्रङ्झतयोधात्भक ऺभता फढाउन गङ्टणस्तयीम य ऩोषणमङ्टि खाद्य साभग्रीभा 
ऩहङ्टॉच फढाउनङ्ट । 

२.१: ऩोषणमङ्टि खानेकङ्ट याको 
फायेभा चेतना फढाउॉदै मस सम्फन्धी 
सेवाको ऩहङ्टॉच सफै फस्तीसम्भ 
ऩङ्टर् माउन े। 

१. गङ्टणस्तयीम एवभ ् स्वास््म वििक खाद्य ऩदाथिको प्रमोग फढाउॉदै कङ्ट ऩोषण 
न्मूनीकयण गङ्चयनेछ ।  

२. भातङृ्ञशशङ्ट ऩोषण अवस्थाभा सङ्टधाय ल्माउन ङ्जवद्यभान फहङऺ्ट ेरीम ऩोषण 
मोजनाको प्रबावकायी कामािन्वमन गङ्चयनेछ ।  

३. "सङ्टनौरा हजाय ङ्छदन" सम्फन्धी जनजागयण अङ्झबमानराई ङ्झनयन्तयता 
ङ्छदइनेछ।  

४. नागङ्चयक स्वास््मभा प्रङ्झतकूर असय ऩाने खाद्यऩदाथिको ङ्जवऻाऩन य फजाय 
प्रवििनभा फन्देज रगाइनेछ । 

२.२:  भात ृ तथा नवजात ङ्ञशशङ्ट 
भतृ्मङ्टदय, ङ्ञशशङ्ट भतृ्मङ्टदय य फार 
भतृ्मङ्टदय घटाउने य औसत आमङ्ट 
फढाउने । 

१. नवजात ङ्ञशशङ्ट भतृ्मङ्टदय, ङ्ञशशङ्ट भतृ्मङ्टदय, फार भतृ्मङ्टदय य भात ृ भतृ्मङ्टदय 
घटाउनको राङ्झग प्रजनन स्वास््म, सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व, फार तथा ङ्ञशशङ्ट 
स्वास््म सेवाहरू सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

२. प्रजनन स्वास््म, सङ्टयङ्ञऺत भाततृ्व एवभ ् फार तथा ङ्ञशशङ्ट स्वास््म सेवा 
स्वास््म तथा ऩोषणफाये जनचेतना अङ्झबवङृ्जि कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म 3: थऩ रगानी वातावयण ङ्झसजिना गयी स्वास््म सेवा सङ्टधायकाराङ्झग स्वास््म सेवाराई प्रवििन गनङ्टि। 

३.१: स्वास््म ऺेरभा ङ्झनजी, 
सहकायी तथा गैयसयकायी ऺेरको 
सॊरग्नता वङृ्जि गयी ती ऺेरहरूफाट 
हङ्टनेरगानीराई व्मवङ्ञस्थत गने । 

१. ङ्झनजी य गैयसयकायी ऺेरभा स्थाङ्जऩत स्वास््मसम्फन्धी व्मवसाङ्जमक सङ्घ–
सॊस्थाहरूफीच स्वास््म सेवा प्रवाह, अध्ममन, अनङ्टसन्धान कामिभा 
सहकामिराई फढावा ङ्छदइनेछ । 

२. स्वास््म सेवा प्रवाहभा सयकायी, ङ्झनजी, साभङ्टदाङ्जमक एवभ ् सहकायी 
ऺेरराई सभेट्दै गङ्टणात्भक सेवा सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयाउन सङ्टशासन कामिमोजना 
फनाई कामािन्वमन गङ्चयनेछ ।  

३. बौगोङ्झरकता य जनसङ्ख्माको आधायभा प्रचङ्झरत बवन सॊङ्जहता अनङ्टसाय 
अऩाङ्गभैरी, फारभैरी तथा बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी सॊयचना ङ्झनभािण गङ्चयनेछ। 

३.२: कैराशभा उऩरधध 
जडीफङ्टटीको व्मवस्थाऩन य उऩमोग 
गदै आमङ्टवेद ङ्ञचङ्जकत्सा प्रणारीको 
ङ्जवकास तथा प्रचङ्झरत अन्म ऩूयक 
ङ्ञचङ्जकत्सा प्रणारीहरूको सॊयऺण 
एवभ ्व्मवङ्ञस्थत ङ्जवकास गने । 

१. आमङ्टवेद ऩिङ्झतको प्रबावकायी कामािन्वमनको राङ्झग उऩमङ्टि सॊयचनाको 
ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय तथा आमङ्टवेङ्छदक औषधी उत्ऩादन वङृ्जि गङ्चयनङ्टका साथै 
आमङ्टवेद तथा जडीफङ्टटीका नाभभा हङ्टने अनङ्टङ्ञचत गङ्झतङ्जवङ्झधहरूराई ङ्झनमभन 
गङ्चयनेछ ।  

२. आमङ्टवेद प्रणारीको क्रभफि ङ्जवकास प्रणारीको सॊयऺण, ङ्जवकास एवभ ्
ङ्जवस्तायका राङ्झग दीघिकारीन मोजना तजङ्टिभा गयी रागू गङ्चयनेछ । 

 

३.६ प्रभङ्टख कामिक्रभ 

१. एम्फङ्टरेन्स सेवा सञ्चारन 
२. जनस्वास््म प्रवििन कामिक्रभ (कोङ्झबड १९ व्मवस्थाऩन सभेत) 
३. ङ्जवशेषऻ ङ्ञचङ्जकत्सकको व्मवस्था 
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४. नागङ्चयक स्वास््म ङ्जवभा प्रवििन कामिक्रभ  
५. “सवैका राङ्झग स्वास््म” जनचेतनाभङ्टरक कामिक्रभ 
६. आधायबतू तथा ऩङ्टनतािजकी ताङ्झरभ एवभ ्जनशङ्ञि व्मवस्थाऩन 
७. सफै स्वास््मचौकीभा ल्माफको व्मवस्था 
८. स्वास््मचौकी बवन ङ्झनभािण 
९. स्वास््मचौकी बवनको घेयाफाय 
१०. स्वास््म ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन 
११. आमङ्टिवेद औषधारम प्रवििन 

३.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

 सफै नागङ्चयकहरूको आधायबतू तथा गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवाभा सभताभूरक ऩहङ्टॉच अङ्झबवृङ्जि 
हङ्टनेछ। गङ्टणस्तयीम य ऩोषणमङ्टि खाद्य साभग्रीभा ऩहङ्टॉच फङृ्जि हङ्टनेछ। रगानी भैरी वातावयण ङ्झसजिना बई 
स्वास््म सेवा प्रवििन हङ्टनेछ ।   

  



[66] 
 

खण्ड चाय् खानऩेानी तथा सयसपाइ 

४.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

खानेऩानी य सयसपाइ आभ नागङ्चयकका आधायबतू आवश्मकता हङ्टन,् जङ्टन भानव स्वास््मसॉग 
प्रत्मऺ जोङ्झडएका छन ् । नेऩारको सॊङ्जवधानरे प्रत्मेक नागङ्चयकको स्वच्छ खानेऩानी तथा सयसपाइभा 
ऩहङ्टॉचको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गयेको छ ।वातावयण य ङ्जवकास फीच सभङ्टच्च सन्तङ्टरनकाराङ्झग आवश्मक कानूनी 
व्मवस्था गनि सक्न ेसॊवैधाङ्झनक प्रावधान सभेत देङ्ञखन्छ । मसैगयी नेऩार जनस्वास््म ऐन २०७५ भा 
सॊघीम कानङ्टनको भातहतभा यहेय भानव स्वास््मराई हानी ऩङ्टर् माउने प्रदूषण योक्न सॊघीम सयकाय,  प्रदेश 
सयकाय य स्थानीम सयकायरे आवश्मक ङ्झनमभावरी फनाउन सक्ने य रागङ्ट गनि सक्ने व्मवस्था गयेको छ 
।  

स्वस्थ नागङ्चयक उत्ऩादन गयी सभग्र आङ्झथिक साभाङ्ञजक ङ्जवकासको आधायशीरा तमाय गनि 
गङ्टणस्तयीम खानेऩानी य सयसपाइको सङ्टङ्जवधाको व्मवस्था गनङ्टि सयकायको दाङ्जमत्व यहेको हङ्टॉदा खानेऩानी तथा 
सयसपाइ ऺेरराई उच्च प्राथङ्झभकताभा याखी कामि गनङ्टिऩने आवश्मकता यहेको छ । कैराश 
गाउॉऩाङ्झरकाका कङ्चयफ ८९ प्रङ्झतशतभा खानेऩानी सेवा ऩहूॉच यहेको छ । 

४.२ प्रभङ्टख सभस्मा 
 सयसपाइ तथा स्वच्छ खानऩेानीको ऺेरभा ऩमािप्त रगानी नहङ्टन ङ्ट, न्मून फजेटका कायण ङ्झनभािणाधीन 
आमोजनाहरू सभमभै सम्ऩङ्ङ गनि नसक्नङ्ट, गङ्चयफ, ङ्जऩछङ्झडएको य उच्च जोङ्ञखभमङ्टि वगि सयसपाइको भूर 
प्रबावफाट फाङ्जहय हङ्टन ङ्ट, वातावयणीम प्रबाव, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन, फढ्दो शहयीकयण य अव्मवङ्ञस्थत फस्ती 
ङ्जवकासका कायण खानेऩानीका स्रोतहरू सङ्टक्दै जानङ्ट य स्रोत प्रदूङ्जषत हङ्टन ङ्ट, पोहयभैराको व्मवस्थाऩनराई 
च ङ्टस्त य प्रङ्जवङ्झध भैरी फनाउन नसक्नङ्ट य पोहयभैरा व्मवस्थाऩन, प्रशोधन य ढर ङ्झनकासको काभहरू 
मोजनाफि रुऩरे अगाङ्झड फढाउन नसक्नङ्ट आङ्छद मस ऺेरका प्रभङ्टख सभस्माहरू हङ्टन ्। 

४.३ च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती  

1. उच्च ऩहाडी बबूागभा ऩानीको स्रोत ऩङ्जहचान गयी खानऩेानी सङ्टङ्जवधा ङ्जवस्ताय गनङ्टि,  
2. फस्तीहरूको आवश्मकता अनङ्टसायको खानेऩानीको स्रोत व्मवस्था गनङ्टि,  
3. खानेऩानीको गङ्टणस्तय वृङ्जि गनङ्टि,  
4. ऩूणि सयसपाइ य व्मवङ्ञस्थत ढर ङ्झनकासको प्रफन्ध गनङ्टि, 
5.  आवश्मकता अनङ्टसायको खानऩेानी तथा सयसपाइको ङ्जवकास य ङ्छदगो व्मवस्थाऩनकाराङ्झग 

वैकङ्ञल्ऩक ङ्जवत्तीम स्रोतको व्मवस्थाऩन गनङ्टि  

6. मोजना, भभित सम्बाय तथा ङ्छदगो व्मवस्थाऩनको राङ्झग उऩबोिाहरूको ऺभता य दऺता अङ्झबवृङ्जि 
गनङ्टि । 

अवसय 

1. आधायबतू खानेऩानी तथा सयसपाइ ऺेर तीनै तहका सयकायको उच्च प्राथङ्झभकताभा ऩनङ्टि,  
2. आमोजनाको छनौट, सञ्चारन य व्मवस्थाऩनभा उऩबोिा तथा सभङ्टदामको थऩ चासो हङ्टॉदै जानङ्ट,  
3. फस्ती नङ्ञजकै ऩानीका स्रोतहरू (नदी, खोरानारा य भूर) को उऩरधधता प्रच ङ्टय भाराभा यहनङ्ट,  
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4. ङ्झरङ्ञफ्टङ प्रणारीफाट खानेऩानी सङ्टङ्जवधा ऩङ्टर् माउन सङ्जकने धेयैजसो ठाउॉभा ङ्जवद्यङ्टत वा सौमि ऊजाि 
प्रमोग गयी खानेऩानी सङ्टङ्जवधा ऩङ्टर् माउन सङ्जकने प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास हङ्टन ङ्ट,  

5. नदी तथा जराधाय ऺेरको ङ्छदगो व्मवस्थाऩनभा सभङ्टदामको चासो फढ्दै जानङ्ट,  
४.४ दीघिकारीन सोच,  रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"गाउॉऩाङ्झरकाफासीको याम्रो स्वास््म य स्वच्छताकोराङ्झग गङ्टणस्तयीम खानेऩानी य सयसपाइ" 

रक्ष्म 

गाउॉऩाङ्झरका ऺेरभा सविसङ्टरब य गङ्टणस्तयीम खानेऩानी तथा सयसपाइ सेवा ङ्जवस्ताय गने । 

उद्दशे्म 

१. आधायबतू खानेऩानीको ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय गनङ्टि । 

२. गङ्टणस्तयीम खानेऩानी सङ्टङ्जवधाको ऩहङ्टॉचभा फङृ्जि गनङ्टि ।  

३. प्रत्मेक घयभा व्मवङ्ञस्थत शौचारम तथा घयेरङ्ट पोहयभैराको व्मस्थाऩन गनङ्टि । 

४.५ यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 17: खानऩेानी तथा सयसपाइका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म 1: आधायबतू खानऩेानीको ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय गनङ्टि । 
1.१: ऩहङ्टॉच नबएका फस्तीहरूभा 
खानेऩानीको सेवा ङ्जवस्ताय गनि  
खानेऩानीका स्रोतहरूको ऩङ्जहचान गने 

१. ङ्जवद्यभान तथा वैकङ्ञल्ऩक खानेऩानीका स्रोतहरूको प्राङ्जवङ्झधक 
टोरीफाट भूल्माङ्कन गयाइनेछ । 

२. खानेऩानीका स्रोतहरूको सॊयऺण गङ्चयनेछ। 

३. “एकघय एक धाया” कामिक्रभ रागङ्ट गङ्चयनेछ ।  
४. आधायबतू खानेऩानीको ऩहङ्टॉच फङृ्जिकोराङ्झग ठाउॉ ठाउॉभा ऩानी 

ट्याॊकीको सम्भ्माव्मता अध्ममन गङ्चयनेछ । 

५. नमाॉ सॊयचनाकोराङ्झग आवश्मक जग्गाको व्मवस्था गने ङ्झभराइनेछ 
। 

उद्दशे्म 2: गङ्टणस्तयीम खानेऩानी सङ्टङ्जवधाको ऩहङ्टॉचभा फङृ्जि गनङ्टि । 
२.1: आधायबतू खानेऩानीको गङ्टणस्तय 
फढाउन आवश्मक सॊयचनाहरू तमाय 
गने । 

१. ङ्जवद्यभान खानेऩानीका सॊयचनाको ऺभता भूल्माङ्कन गङ्चयनेछ । 

२. आवश्मकता अनङ्टसाय ऩानी शङ्टिीकयण प्रङ्जक्रमाकोराङ्झग सॊयचना 
ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

३. प्रत्मेक घयधङ्टयीभा गङ्टणस्तयीम खानेऩानीको ङ्जवतयण शङ्टरु गङ्चयनेछ । 

४. साभूङ्जहक कोषको ङ्झनभािण गयी उऩबोिाको रागत सहबाङ्झगता 
सङ्टङ्झनङ्ञस्चत गङ्चयनेछ । 

५. ङ्झनजी वा अन्म ऺेरसॉग साझेदायीको प्रमास गङ्चयनेछ ।  

६. शङ्टल्क ङ्झनधाियण सङ्झभङ्झत गठन गयी वैऻाङ्झनक शङ्टल्क ङ्झनधाियण 
गङ्चयनेछ। 

७. भभित सम्बाय तथा ङ्छदगो व्मवस्थाऩनकोराङ्झग खानेऩानी उऩबोिा 
तथा सभङ्टदामको ऺभता फङृ्जि गङ्चयनेछ । 

८.  व्मवङ्ञस्थत खानेऩानीको येखदेख य सञ्चारनकोराङ्झग जनशङ्ञिको 
व्मवस्था गङ्चयनेछ । 
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यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म ३: प्रत्मेक घयभा व्मवङ्ञस्थत शौचारम तथा घयेरङ्ट पोहयभैराको व्मस्थाऩन गनङ्टि । 
३.१: प्रत्मेक घयऩङ्चयवायभा आधायबतू 
शौचारम तथा सयसपाइको व्मवस्था 
गने । 

१. ङ्झनभािण बएका शौचारमहरूको सभङ्टङ्ञचत प्रमोगफाये अनङ्टगभन 
गङ्चयनेछ। 

२. घयफाट ङ्झनङ्ञस्कने अन्म पोहय व्मवस्थाऩन गनि घय ऩङ्चयवायराई 
आवश्मक प्रङ्ञशऺणको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

३. हयेक घयफाट ङ्झनङ्ञस्कने कङ्ट ङ्जहने प्रकृङ्झतका पोहयभैराफाट कम्ऩोस्ट 
भर फनाउन प्रत्मेक ऩङ्चयवायराई प्रङे्चयत गङ्चयनेछ । 

४. घयफाट ङ्झनङ्ञस्कने ऩानीराई सङ्करन गयी कयेसाफायीभा उऩमोग गनि 
प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।  

५. सभङ्टदामका केही साविजङ्झनक ठाउॉहरूभा अऩाङ्गभैरी,  फारभैरी 
शौचारमको ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

६. सयसपाइ सम्फन्धी जनचेतनाभङ्टरक कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

४.६  प्रभङ्टख कामिक्रभ  
खानऩेानी 

१. खानेऩानीका स्रोतहरूको सॊयऺण य व्मवस्थाऩन 

२. एक घय एक धाया कामिक्रभ 

३. खानेऩानी उऩबोिा सॊस्था ऺाभता ङ्जवकास तथा कभिचायीहरूको व्मवस्थाऩन 

४. खानेऩानी मोजनाहरूराई भभित सम्बाय 

५. ङ्झरफ्ट प्रणारीफाट खानेऩानीको व्मवस्था 
सयसपाइ 

१. टोर स्तयीम सयसपाइका राङ्झग टोर सङ्टधाय सङ्झभङ्झतहरू गठन एवभ ् ऩङ्चयचारन 

२. साविजङ्झनक शौचारम ङ्झनभािण 

३. ऩूणि आङ्झनफानी ऩङ्चयवतिन सम्वन्धी सयसपाइ चेतनाभङ्टरक कामिक्रभ 

४. ङ्जवद्यारम स्तयभा सयसपाइ सम्फन्धी सचेतना कामिक्रभ 

४.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

 गाउॉऩाङ्झरकाभा आधायबतू खानेऩानीको ऩहङ्टॉच ङ्जवस्ताय बएको हङ्टनेछ । साथै गङ्टणस्तयीम खानेऩानी 
सङ्टङ्जवधाको ऩहङ्टॉचभा फङृ्जि बएको हङ्टनेछ। प्रत्मेक घयभा व्मवङ्ञस्थत शौचारम तथा घयेरङ्ट पोहयभैराको 
व्मस्थाऩन बएको हङ्टनछे ।  
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खण्ड ऩाॉच् भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेष्ठनागङ्चयक तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरू 
५.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

नेऩारको कानङ्टनरे रैङ्जङ्गक ङ्जवबेदको अन्त्म गने सॊकल्ऩसङ्जहत भङ्जहराराई रैङ्जङ्गक बेदबावङ्जवना 
सभान वॊशीम हक, सभावेशी ङ्झसिान्तको आधायभा सहबागी हङ्टने हक रगामत भौङ्झरक हकको प्रत्माबङू्झत 
गयेको छ। नेऩाररे भङ्जहरा ङ्जवरुि हङ्टन ेसफै प्रकायका बेदबाव उन्भूरन गने सम्फन्धी भहासङ्ञन्ध, १९७९ 
को अनङ्टभोदन तथा ङ्छदगो ङ्जवकासका रक्ष्मभा रैङ्जङ्गक सभानता तथा सशिीकयणको ङ्जवषम सभावेश बएको 
छ । भङ्जहराहरूको ऺभता, श्रभ, सीऩ य सजृनाराई ङ्जवकास प्रकृमाभा रगाई सॊङ्जवधानको भभि अनङ्टरूऩ 
साभाङ्ञजक सभानता कामभ गनि कामिक्रभहरू सञ्चारन गनङ्टि आवश्मक छ । 

कैराश गाउॉऩाङ्झरका ऩमिटन, ङ्ञशऺा य कृङ्जषको उफियबङू्झभको रूऩभा यहे ऩङ्झन ङ्जवगतभा केही 
साभाङ्ञजक असभानता तथा ङ्जवबेदका कायण मस ऺेरका भङ्जहरा, दङ्झरत, जनजाङ्झत, अल्ऩसङ्ख्मक वगि 
साभाङ्ञजक तथा आङ्झथिक रूऩरे ऩछाङ्झड ऩयेका छन ्। सवै वगि तथा सभङ्टदामको साभाङ्ञजक न्माम, सभानता, 
भानवअङ्झधकाय सङ्जहत सवािङ्जङ्गण ङ्जवकास गने रक्ष्म तथा उद्देश्मका साथ रैङ्जङ्गक सभानता तथा 
सभावेशीकयणराई मस मोजनारे सभेट्नेछ । 

फारफाङ्झरकाको हकराई सॊङ्जवधानरे भौङ्झरक हकको रूऩभा स्थाङ्जऩत गयेको हङ्टॉदा फार फचाउ, फार 
सॊयऺण, फार ङ्जवकास य फारसहबाङ्झगता जस्ता फारअङ्झधकायका आधाय स्तम्बहरू प्रत्माबङू्झत गनि 
फारफाङ्झरका सम्फन्धी ऐन २०७५ रागङ्ट गङ्चयएको छ । त्मसैगयी ज्मेष्ठ नागङ्चयकहरूको जीवन सहज, 

सङ्टयङ्ञऺत एवॊ सम्भाङ्झनत फनाई साभाङ्ञजक न्माम कामभ गनङ्टि कल्माणकायी याज्मको दाङ्जमत्व हो बन े

अऩाङ्गतासम्फन्धी याङ्जिम नीङ्झत तथा कामिमोजनाका आधायभा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई ङ्जवकासको 
भूरधायभा ल्माउनका राङ्झग सभावेशी य सभन्माङ्जमक ऩहङ्टॉच तथा सहबाङ्झगताभा जोड ङ्छदइनङ्ट ऩदिछ ।  
५.२ प्रभङ्टख सभस्मा 
रैङ्जङ्गक ङ्जवबेद तथा ङ्जहॊसाराई फढावा ङ्छदने साभाङ्ञजक सॊयचना, सोच, भूल्म, भान्मता, प्रथा, ऩयम्ऩया कामभै यहनङ्ट, 
भङ्जहरा भाङ्झथ घयेरङ्ट, मौनजन्म तथा रैङ्जङ्गकताभा आधाङ्चयत ङ्जहॊसा ङ्जवद्यभान हङ्टन ङ्ट, साभाङ्ञजक य ऩाङ्चयवाङ्चयक 
वङ्जहष्कयणभा ऩयेका तथा ङ्जहॊसा ऩीङ्झडत तथा एकर भङ्जहराराई ऩूणिरूऩभा सॊयऺण, ऩङ्टनस्थािऩना, सशिीकयण 
य स्वावरम्फी फनाउन नसङ्जकनङ्ट भङ्जहरा सम्फन्धी ऺरेका सभस्मा हङ्टन ्। 

भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरकाहरू भाङ्झथ घयेरङ्ट,  मौनजन्म तथा रैङ्जङ्गकताभा आधाङ्चयत ङ्जहॊसा ङ्जवद्यभान 
यहनङ्ट, ङ्जहॊसा ङ्जऩङ्झडत भङ्जहराराई ऩूणिरुऩभा सॊयऺण य ऩङ्टनिस्थाऩना गनि नसक्नङ्ट, सशङ्ञिकयण य स्वावरम्फी 
फनाउन नसङ्जकनङ्ट जस्ता सभस्माहरू अझै ऩङ्झन ङ्जवद्यभान यहेका छन ्। अझैऩङ्झन जेष्ठ नागङ्चयकहरूको ऻान, 

सीऩ य अनङ्टबव भङ्टरङ्टकरे उऩमोग य नमाॉ ऩीङ्जढभा हस्तान्तयणको ऩहर हङ्टन नसक्नङ्ट, फेवाङ्चयसे, असहाम, अशि, 

एकर जेष्ठ नागङ्चयकहरूको उङ्ञचत सॊयऺण नहङ्टनङ्ट, जेष्ठ नागङ्चयकरे उङ्ञचत सम्भान ऩाउन नसक्नङ्ट जस्ता 
सभस्माहरू जेष्ठ नागङ्चयकका सभस्माहरू हङ्टन ्। अऩाङ्गगभैरी  ङ्ञशऺाको अबावका कायण अऩाङ्गता बएका 
फारफाङ्झरकाहरू ङ्जवद्यारम फाङ्जहय यहनङ्ट, उनीहरूका राङ्झग योजगायी, साभाङ्ञजक सहबाङ्झगता य आमआजिनका 
अवसयभा सभान ऩहङ्टॉच नहङ्टन ङ्ट य ङ्जवङ्झबङ्ङ अवयोध, ङ्जवबेद य असभान व्मवहायको अवस्था ङ्जवद्यभान हङ्टन ङ्ट जस्ता 
सभस्माहरू यहेका छन ्। 
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५.३ च ङ्टनौती य अवसय  

च ङ्टनौती 
1. आङ्झथिक तथा साभाङ्ञजक जीवनभा रैङ्जङ्गक सभानता कामभ गनङ्टि,   

2. रैङ्जङ्गक दृङ्जिकोणराई भूरप्रवाहीकयण गयी रैंङ्झगक उत्तयदामी स्थानी शासन ऩिङ्झत कामभ गनङ्टि,   

3. भङ्जहराभाङ्झथ हङ्टने सफै ङ्जकङ्झसभका ङ्जहॊसा, ङ्जवबेद य शोषणको अन्त्म गनङ्टि,  
4. ङ्जवकङ्झसत ङ्जवश्वव्माऩी भूल्म, भान्मता य वदॉङ्झरदो ऩङ्चयङ्ञस्थङ्झतराई सम्फोधन हङ्टने गयी फारअङ्झधकायको 

सॊयऺण य प्रवििनराई प्रबावकायी फनाउनङ्ट,  
5. ज्मेष्ठ नागङ्चयकको ऻान, सीऩ य अनङ्टबवराई सभाज ङ्जवकास य ऩूवािधाय ङ्झनभािणभा उऩमोग गनङ्टि, ज्मेष्ठ 

नागङ्चयकभाङ्झथ हङ्टने ङ्जहॊसा य दङ्टव्मिवहायको अन्त्म गनङ्टि, 
6. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको अङ्झधकाय तथा स्रोत-साधनको व्मवस्थाऩन गनि नसक्नङ्ट। 

अवसय 

१. रैङ्जङ्गकभैरी सॊङ्जवधान तथा याज्मका तीनै तहभा भङ्जहराको याजनैङ्झतक सहबाङ्झगता तथा सभाजको 
भूल्म, भान्मता य व्मवहायभा क्रभश् सकायात्भक ऩङ्चयवतिन हङ्टॉदै आउनङ्ट  

२. फारफाङ्झरकाको भौङ्झरक हक सम्फन्धी सवारका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ नीङ्झत तथा कामिक्रभको  
प्राथङ्झभकताका साथ तजङ्टिभा हङ्टन ङ्ट  

३. सॊङ्जवधानद्वाया ज्मेष्ठ नागङ्चयकको ङ्जवशषे सॊयऺण तथा साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको हक सङ्टङ्झनङ्ञश्चत हङ्टन ङ्ट 
४. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूको राङ्झग सेवा सङ्टङ्जवधा य साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको व्मवस्था सॊङ्जवधान तथा 

ऐनद्वाया ग्मायेन्टी गङ्चयनङ्ट तथा  अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरू स्वमॊ ङ्जक्रमाशीर बई सॊगङ्छठत हङ्टन ङ्ट  

५.४ दीघिकारीन सोच रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

“भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेष्ठनागङ्चयक तथा अऩाङ्गताभैरी कैराश” 

रक्ष्म 

भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेष्ठनागङ्चयक तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिङ्जवरुि हङ्टने सवै प्रकायका ङ्जवबेद, 

ङ्जहॊसा य शोषण अन्त्म गयी सऺभ य आत्भ सम्भानऩूणि जीवन माऩन गयाउन।े 

उद्दशे्म 

1. भङ्जहरा ङ्जहॊसाको अन्त्म तथा रैङ्जङ्गक सभता कामभ गनङ्टि । 

2. फारफाङ्झरकाको सभग्र अङ्झधकायको सॊयऺण तथा फारभैरी वातावयण ङ्झसजिना गनङ्टि । 

3. ज्मेष्ठ नागङ्चयकको हक अङ्झधकायको सॊयऺण य प्रवििन गदै ऻान, सीऩ य अनङ्टबवको उऩमोग गनङ्टि 
4. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिकाराङ्झग आधायबतू सेवा, स्रोत य प्रङ्जवङ्झधभा सहज ऩहङ्टॉचको वङृ्जि गदै आङ्झथिक 

तथा साभाङ्ञजक सशिीकयण भापि त ्जीवनमाऩनभा सहजता तथा आत्भसम्भान प्रदान गनङ्टि 
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५.५ यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 18: भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेष्ठनागङ्चयक तथा अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: भङ्जहराको हक-अङ्झधकायको सॊयऺण य रैङ्जङ्गक सभता कामभ गनङ्टि । 

१.१: ऩाङ्झरका भातहतका सफै 
ङ्झनकामहरूभा रैङ्जङ्गक सभानता फङृ्जि गने 
। 

१. गाउॉऩाङ्झरकाका नीङ्झत ङ्झनभािण य कामािन्वमनभा सभान भङ्जहराको 
सभान सहबाङ्झगता तथा प्रङ्झतङ्झनङ्झधत्वभा फढोत्तयी गङ्चयनेछ ।  

२. रैङ्जङ्गक सभानता प्राङ्झप्तको राङ्झग ऩङ्टरुषको सभेत सङ्जक्रम सहबाङ्झगताभा 
वङृ्जि गङ्चयनेछ । 

१.२:  रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा अन्त्म गने 
कामिक्रभ कामािन्वमन गने । 

 

१. भङ्जहरा ङ्जवरुि हङ्टने सफै प्रकायका ङ्जहॊसा, शोषण य ङ्जवबेद ङ्झनमन्रणको 
कानङ्टनी उऩचाय प्रणारीराई ऩहङ्टॉच मोग्म फनाइनेछ । 

२. स्थानीम तहभा ङ्जहॊसा प्रबाङ्जवत भङ्जहराहरूको राङ्झग ऩङ्टनस्थािऩना तथा 
सङ्टयऺा गहृ स्थाऩना तथा सञ्चारन का साथै ऩाङ्झरकाभा याहतकोषको 
सञ्चारन गङ्चयने छ। 

उद्दशे्म २: फारफाङ्झरकाको सभग्र अङ्झधकायको सॊयऺण तथा फारभैरी वातावयण सजृना गनङ्टि । 

2.1:  ङ्जवबेद, ङ्जहॊसा,  उत्ऩीडन, 

शोषणफाट फारफाङ्झरकाराई उङ्ञचत 
सॊयऺण गने । 

१. फारफाङ्झरका ङ्जवरुि हङ्टने ङ्जहॊसा, मौनदङ्टव्मिवहाय, फारश्रभ,  फरात्काय, 

फेचङ्जवखनजस्ता अऩयाध ङ्जवरुि सचेतनाभूरक कामिक्रभहरू सञ्चारन 
गङ्चयनेछ । 

२. ङ्जहॊसा प्रबाङ्जवत फारफाङ्झरकाको उङ्ञचत सॊयऺण तथा ऩङ्टनस्थािऩनाका 
राङ्झग फार हेल्ऩराइन सेवाको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

३. अनाथ, असहाम, ऩूणि अऩाङ्गता बएका य ङ्जवशेष सॊयऺणको आवश्मकता 
बएका फारफाङ्झरकाको राङ्झग ऩङ्टनस्थािऩना केन्र तथा फारकोषको 
स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

2.२:  फारफाङ्झरकाको सहबाङ्झगता फङृ्जि 
गने । 

१. फार क्रफ तथा फार सञ्जारको गठन, ङ्जवस्ताय तथा ऩङ्चयचारन गयी 
फारफाङ्झरकाको सहबाङ्झगता फढाइनेछ । 

२. स्थानीम नीङ्झत ङ्झनभािण तहभा फारफाङ्झरकाको सहबाङ्झगता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत 
गङ्चयनेछ । 

३. फारफाङ्झरकाको शायीङ्चयक, भानङ्झसक य शैङ्ञऺक ङ्जवकासभा अवयोध तथा 
फाधा नऩने गयी फार सहबाङ्झगताभा फङृ्जि गङ्चयनेछ । 

२.३: फारभैरी वातावयणको ङ्जवकास 
गने । 

 

१. फारफाङ्झरकाहरूको सवािङ्गीण ङ्जवकासका राङ्झग प्रत्मेक वाडिभा फार 
उद्यान ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

२. फारभैरी स्थानीम शासनका भाध्मभफाट फार अङ्झधकाय सूचकहरू 
ऩूया गनि फारभैरी ऩाङ्झरका घोषणा गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म ३: ज्मेष्ठ नागङ्चयकको हक अङ्झधकायको सॊयऺण य प्रवििन गदै ऻान, सीऩ य अनङ्टबवको उऩमोग गनङ्टि । 
3.१: ज्मेष्ठ नागङ्चयकको राङ्झग हेयचाह, 

स्माहायसङ्टसाय य उऩमङ्टि वातावयण 
ङ्झसजिना गने ।  

१. आफ्ना आभाफाफङ्टराई सन्तानरे हेयचाह तथा उङ्ञचत व्मवस्थाऩन 
गनङ्टिऩने ऩिङ्झतको प्रवििन गङ्चयनेछ । 

२. आवश्मकता अनङ्टसाय ज्मेष्ठ नागङ्चयक ङ्छदवा सेवा केन्र तथा आश्रभको 
व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

३.२: ज्मेष्ठ नागङ्चयकको ऻान, सीऩ य १. ज्मेष्ठ नागङ्चयकको ऻान, सीऩ य अनङ्टबवराई उऩमोग गनि अवसय प्रदान 
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यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

अनङ्टबवराई उऩमोग गयी सहबाङ्झगताभा 
वङृ्जि गने ।  

गनङ्टिका साथै अन्तयऩङ्टस्ता हस्तान्तयण गङ्चयनेछ । 

3.3: ज्मेष्ठ नागङ्चयकको साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा सेवाराई वङृ्जि गने । 

१. ज्मेष्ठ नागङ्चयकराई सम्भान स्वरुऩ सेवा य सङ्टङ्जवधाभा ङ्जवशेष 
सहङ्टङ्झरमतको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

२. ज्मेष्ठ नागङ्चयकरे सभाज य यािको राङ्झग ऩङ्ट मािएको मोगदानको 
आधायभा सम्भान गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म ४: अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिकाराङ्झग आधायबतू सेवा, स्रोत य प्रङ्जवङ्झधभा सहज ऩहङ्टॉचको वङृ्जि गदै आङ्झथिक तथा 
साभाङ्ञजक सशिीकयण भापि त ्जीवन माऩनभा सहजता तथा आत्भसम्भान प्रदान गनङ्टि । 
4.1: अऩाङ्गभैरी बौङ्झतक सॊयचना ङ्झनभािण 
तथा सङ्टधाय गयी साविजङ्झनक सेवाभा 
ऩहङ्टॉच फढाउने । 

 

 

 

१. बौङ्झतक सॊयचना,ऩूवािधाय तथा मातामातका साधनहरू अऩाङ्गभैरी फनाई 
सहज हङ्टने वातावयण ङ्झनभािण गङ्चयनेछ ।  

२. ङ्ञशऺण ङ्झसकाइ ऩिङ्झत अऩाङ्गभैरी फनाई गङ्टणस्तयीम ङ्ञशऺाभा सफै 
अऩाङ्गता बएका फारफाङ्झरकाहरूको ऩहङ्टॉच वङृ्जि गङ्चयनेछ । 

३. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूराई सयकायी य ङ्झनजी ऺेरभा योजगायीको 
अवसय वङृ्जि गङ्चयनेछ । 

4.2: अऩाङ्ग व्मङ्ञिहरूप्रङ्झत गङ्चयन े  
ङ्जहॊसाको न्मूनीकयण गने । 

१. अऩाङ्ग व्मङ्ञिहरूप्रङ्झत गङ्चयने ङ्जवबेद य ङ्जहॊसा ङ्झनयाकयण गने कामिक्रभ 
सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

२. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिको सहबाङ्झगताभा  फङृ्जिका राङ्झग  आवस्मक 
नीङ्झत तथा कामिक्रभ कामािन्वमन गङ्चयनेछ । 

५.६ प्रभङ्टख कामिक्रभ 

भङ्जहरा 
१. रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा ङ्झफरुि सचेतनाभूरक कामिक्रभ 

२. ङ्जहॊसा प्रबाङ्जवत भङ्जहराहरूको राङ्झग ऩङ्टनस्थािऩना य सङ्टयऺा गहृ स्थाऩना  

३. याहतकोषको स्थाऩना एवभ ्सञ्चारन 

४. भङ्जहरा उद्यभशीरताको ङ्जवकासका राङ्झग ताङ्झरभ य व्मवसाङ्जमक केन्रको स्थाऩना 
५. GESI ऩङ्चयऺण तथा फजेट कामिन्वमन 

फारफाङ्झरका 
१. फारअङ्झधकाय सम्फन्धी सचेतनाभूरक कामिक्रभ 

२. फार क्रव तथा फारसञ्जारहरूको गठन, सञ्चारन, सॊस्थागत तथा ऺभता ङ्जवकास 

३. फार-कोष स्थाऩना तथा सञ्चारन 

४. वाडिस्तयभा फारउद्यान ङ्झनभािण 

ज्मेष्ठनागङ्चयक  

१. ङ्छदवा सेवा केन्र स्थाऩना तथा सञ्चारन 

२. ज्मेष्ठ नागङ्चयक आश्रभहरू (सत्सङ्ग बवन) को सॊस्थागत ऺभता तथा ऩूवािधाय ङ्जवकास 

३. अन्तयऩङ्टस्ता छरपर तथा अन्तयङ्जक्रमा 
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अऩाङ्गता 
१. हेल्ऩ डेक्स स्थाऩना 
२. अऩाङ्गता भैरी सॊयचना ङ्झनभािण सचेतना  

३. अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूका राङ्झग ऺभता अनङ्टसायको सीऩ ङ्जवकास ताङ्झरभ योजगायी प्रायम्ब  

५.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

भङ्जहरा ङ्जहॊसाको अन्त्म तथा रैङ्जङ्गक सभता कामभ  बएको हङ्टनेछ। साथै फारफाङ्झरकाको सभग्र 
अङ्झधकायको सॊयऺण तथा फारभैरी वातावयण ङ्झसजिना बएको हङ्टनेछ।त्मसैगयी ज्मेष्ठ नागङ्चयकको हक 
अङ्झधकायको सॊयऺण य प्रवििन गदै ऻान, सीऩ य अनङ्टबवको उऩमोग बएको हङ्टनछे। अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिकाराङ्झग आधायबतू सेवा, स्रोत य प्रङ्जवङ्झधभा सहज ऩहङ्टॉचको वृङ्जि गदै आङ्झथिक तथा साभाङ्ञजक 
सशिीकयण भापि त ्जीवनमाऩनभा सहजता तथा आत्भसम्भान प्राप्त बएको हङ्टनछे।  
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खण्ड छ् मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द 

६.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

नेऩारभा १६ देङ्ञख ४० वषि उभेय सभूहको जनसङ्ख्मा कङ्चयव ४० प्रङ्झतशत यहेको छ बन े
गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्चयव ४३ प्रङ्झतशत यहेको छ । ङ्जवकासभा मङ्टवा सहबाङ्झगताको अङ्झबवृङ्जि गदै याजनैङ्झतक, 

आङ्झथिक, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक अङ्झधकायको ऩूणि उऩमोगको वातावयण तमाय गयी मङ्टवाहरूको सशिीकयण 
य ङ्जवकासका राङ्झग ङ्ञशऺा, स्वास््म, योजगायी रगामतका ऺेरभा ङ्जवशेष अवसय प्रदान गङ्चयनङ्ट ऩदिछ । 
जनसाङ्ञङ्ख्मक ऩूॉजीको रूऩभा यहेका मङ्टवाहरूको ङ्जवदेश ऩरामन योक्दै ङ्जवकासको हयेक ऺेरभा मङ्टवाहरूको 
ऩहङ्टॉच फढाउने य साभाङ्ञजक-आङ्झथिक रूऩान्तयणभा मङ्टवाहरूराई भूरप्रवाहीकयण गदै ङ्ञशङ्ञऺत, दऺ, रगनशीर, 

अनङ्टशाङ्झसत मङ्टवाहरूफाट ऩाङ्झरकाको ङ्जवकासभा मोगदानको वातावयण ङ्झसजिना गनङ्टि ऩने बएको छ । 

 व्मङ्ञिको शायीङ्चयक, भानङ्झसक, साभाङ्ञजक य सॊवेगात्भक ऩऺको सन्तङ्टङ्झरत ङ्जवकासका राङ्झग खेरकङ्ट द 
अऩङ्चयहामि छ। त्मसैरे “सफैका राङ्झग खेरकङ्ट द” बङे्ङ अङ्झबमान सञ्चारन गयी सभाजभा यहेका खेराडी, खेर 
प्रङ्ञशऺक, फाःारफाङ्झरका, मङ्टवा, ज्मेष्ठ नागङ्चयक, पयक ऺभता बएका व्मङ्ञिहरू सफैराई खेरकङ्ट दको 
भाध्मभफाट ङ्झनयोगी एवभ ् अनङ्टशाङ्झसत तङ्टल्माई देश ङ्जवकासको ऩथभा सॊरग्न गयाउनङ्ट अङ्जहरेको प्रभङ्टख 
आवश्मकता हो। खेराडीराई याङ्जिम तथा अन्तयािङ्जिम रुऩभा प्रङ्झतस्ऩधॉ फनाई ऩाङ्झरका, प्रदेश य यािको 
गौयव फढाउन ेअवसय ङ्झसजिना गनङ्टिऩने बएको छ। 

६.२ प्रभङ्टख सभस्मा 
 मङ्टवा रङ्ञऺत ङ्जवकासका राङ्झग कामिक्रभको प्रबावकायी कामािन्वमन नहङ्टनङ्ट, फजायको भाग य 
आऩूङ्झतिका आधायभा योजगाय ङ्झसजिनाका राङ्झग उङ्ञचत मोजना अनङ्टसाय जनशङ्ञि उत्ऩादन हङ्टन नसक्नङ्ट, 
मङ्टवाहरूका राङ्झग उद्यभशीरता य योजगायीका अवसयहरू ऩमािप्त नहङ्टॉदा ङ्जवदेश ऩरामन हङ्टन फाध्म हङ्टन ङ्ट, सीऩ 
य ताङ्झरभ ङ्जवनाका अदऺ काभदायहरू वैदेङ्ञशक योजगायीभा जानङ्टऩदाि ऩमािप्त ङ्चयङ्झभटेन्स ङ्झबङ्झरन नसक्नङ्ट, 
“ङ्जवकास-अनङ्टशासन-गङ्झतशीरता” सॉग मङ्टवाहरूराई जोड्न नसक्नङ्ट, साभाङ्ञजक य साॊस्कृङ्झतक ङ्जवकृङ्झत 
ङ्जवसॊगङ्झतहरूफाट जोगाउन गङ्चयएका प्रमासहरू ऩमािप्त नहङ्टन ङ्ट आङ्छद प्रभङ्टख सभस्माहरू हङ्टन ्। 

 खेरकङ्ट द ङ्जवकासका राङ्झग ऩूवािधाय य खेर साभग्रीको कभी हङ्टन ङ्ट‚ ऩाङ्झरकाभा बएका खेरकङ्ट द 
ऩूवािधायहरू गङ्टणस्तयीम, आधङ्टङ्झनक य सङ्टङ्जवधामङ्टि नहङ्टनङ्ट, मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द क्रफहरू वैधाङ्झनक रूऩभै सञ्चारन 
गनि नसक्नङ्ट, क्रवहरूको आफ्नै बवन य ऩूवािधाय नहङ्टन ङ्ट, खेराडी तथा प्रङ्ञशऺकहरूराई ङ्झनमङ्झभत रूऩभा 
प्रङ्ञशऺण ङ्छदई उनीहरूको भनोवर उच्च वनाई जीङ्जवकोऩाजिनको आधायको रूऩभा स्थाङ्जऩत गनि नसङ्जकनङ्ट, 
अन्तयािङ्जिम प्रङ्झतमोङ्झगताहरूभा ङ्झनमङ्झभत रूऩभा प्रङ्झतस्ऩधॉ हङ्टन नसक्नङ्ट, खेरकङ्ट दको ङ्जवकास य रगानीभा ङ्झनजी 
ऺेरराई प्रोत्साहन गयी रगानी आकषिण गनि नसक्नङ्ट‚ खेर सम्वि सॊस्थाहरूको ऺभता ङ्जवकास गयी 
सॊस्थागत सङ्टशासन कामभ गनि नसक्नङ्ट, साहङ्झसक खेरकङ्ट दभा ऩमािप्त ध्मान ङ्छदन नसङ्जकनङ्ट जस्ता ङ्जवषम प्रभङ्टख 
सभस्माका रूऩभा यहेका छन ्। 
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६.३ च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
१. वषेनी श्रभ फजायभा थङ्जऩने मङ्टवाराई योजगायभूरक य व्मवसाङ्जमक ङ्ञशऺा ताङ्झरभ उऩरधध गयाई 

योजगायी प्रदान गनङ्टि 
२. मङ्टवा प्रङ्झतबा-ऩरामन योक्नङ्ट 
३. मङ्टवाहरूभा सकायात्भक सोचको वृङ्जि गयी श्रभ य सॊस्कृङ्झतप्रङ्झत सम्भान गने वातावयणको ङ्झसजिना 

गनङ्टि 
४.  मङ्टवाहरूभा स्वमॊसेवी बावनाको जागतृ गनङ्टि, साभाङ्ञजक य आङ्झथिक सेवाहरूभा मङ्टवाको ऩहङ्टॉच वृङ्जि 

गनङ्टि 
५. उऩमङ्टि खेर ऩूवािधाय-आधायशीरा ङ्झनभािण गनङ्टि 
६. सभङ्टदामदेङ्ञख नै खेरकङ्ट दराई आत्भसात ् गयी फारफाङ्झरका, मङ्टवा, ङ्जवद्याथॉ, ज्मेष्ठ नागङ्चयक रङ्ञऺत 

खेरकङ्ट द कामिक्रभ य ङ्ञशऺण‚प्रङ्ञशऺण तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ प्रङ्झतमोङ्झगताहरूको आमोजना गयी स्वच्छ तथा 
प्रङ्झतस्ऩधॉ खेराडीको ङ्जवकास एवभ ्खेर सॊस्कृङ्झतको ङ्जवकास गनङ्टि  

अवसय 

१. सॊङ्जवधानभै मङ्टवा ङ्जवकास सम्फन्धी व्मवस्था 
२.  याङ्जिम मङ्टवा ऩङ्चयषद्को गठन य ऩङ्चयचारन 

३.  देशभा ङ्जवकास आमोजना, उद्योग सञ्चारन गनि प्रशस्त मङ्टवा शङ्ञि य श्रभ देशभा उऩरधध  

४. सॊङ्जवधानरे नै खेरकङ्ट दराई याङ्जिम एकता सङ्टदृढ गने य अन्तयािङ्जिम ऺेरभा सम्भान अङ्झबवृङ्जि गने 
भाध्मभको रूऩभा ङ्झरनङ्ट 

५. स्थानीम स्तयभा ङ्जवङ्झबङ्ङ क्रफहरूद्वाया खेरकङ्ट द ऩूवािधाय ङ्जवकास य प्रङ्झतमोङ्झगता आमोजनाभा 
मोगदान यहनङ्ट 

६. ङ्जवद्यारम तहको ऩाठ्यक्रभभा खेरकङ्ट दराई अङ्झबङ्ङ अङ्गका रूऩभा ङ्झरइनङ्ट । 

६.४ दीघिकारीन सोच रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

“मङ्टवा जनशङ्ञि य खेरकङ्ट दको ङ्जवकास ऩाङ्झरकाको सभङृ्जिको आधाय”   

रक्ष्म 

मङ्टवा जनशङ्ञिराई ऩाङ्झरकाको साभाङ्ञजक-आङ्झथिक ङ्जवकास तथा खेरकङ्ट दभा भूरप्रवाहीकयण गने 

उद्दशे्म 

1. मङ्टवाहरूराई उद्यभशीर, स्वयोजगाय य स्वावरम्फी फनाउदै ङ्जवकासभा मङ्टवाको सहबाङ्झगता वृङ्जि 
गनङ्टि। 

2. खेरकङ्ट द ऩूवािधायको ङ्जवकास गदै मङ्टवा खेराडीराई उच्च प्रङ्झतस्ऩधॉ य व्मवसाङ्जमक फनाउनङ्ट । 
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६.५ यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 19: मङ्टवा तथा खेरकङ्ट दका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: मङ्टवाहरूराई उद्यभशीर, स्वयोजगाय य स्वावरम्फी वनाउदै ङ्जवकासभा मङ्टवाको सहबाङ्झगता वङृ्जि गनङ्टि ।  

1.१: ङ्जवकासभा मङ्टवा सहबाङ्झगता 
फढाउने। 

 

१. ङ्जवकास ङ्झनभािणभा मङ्टवाहरूराई ऩङ्चयचारन गनि मङ्टवा स्वमॊसेवा कामिक्रभ 
सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

२. ऩाङ्झरकाका नीङ्झत-कामिक्रभ ङ्झनभािण तथा अनङ्टगभन-भूल्माङ्कनभा मङ्टवा 
सहबाङ्झगता वङृ्जि गङ्चयनेछ ।  

1.2: मङ्टवाराई उद्यभशीर, व्मवसामी य 
आत्भङ्झनबिय फनाउन ङ्जवत्तीम स्रोत 
साधनको ऩहङ्टॉचभा वङृ्जि गने ।   

१. योजगाय तथा स्वयोजगाय ङ्झसजिनाका राङ्झग साविजङ्झनक, ङ्झनजी, 
साझेदायीका ङ्जवत्तीम सॊस्थाहरू भापि त ् सहङ्टङ्झरमत व्माजदयभा ऋण 
उऩरधध गयाइनेछ ।  

1.3: मङ्टवा केङ्ञन्रत प्राङ्जवङ्झधक तथा 
व्मवसाङ्जमक ङ्ञशऺा य सीऩ ङ्जवकासका 
अवसयहरू ङ्जवस्ताय गयी उद्यभशीर 
फनाउने।  

 

१. मङ्टवाभा उद्यभशीरता ङ्जवकासका राङ्झग स्वदेश तथा ङ्जवदेशको फजायको 
भाग अनङ्टरूऩ व्मवसाङ्जमक तथा प्राङ्जवङ्झधक ताङ्झरभ उऩरव्ध गयाइनेछ। 

२. वैदेङ्ञशक अध्ममन तथा योजगायीफाट आजिन बएका ऩूॉजी, ऻान,  सीऩ, 

प्रङ्जवङ्झध य अनङ्टबवराई स्वदेशभा नै उत्ऩादनभूरक ऺेरभा रगाउन 
प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । 

३. ऩयम्ऩयागत ऩेशा य व्मवसामको जगेनाि, आधङ्टङ्झनकीकयण, य 
व्मवसामीकयण गनि मङ्टवाहरूराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।  

1.4: मङ्टवाभा सकायात्भक सोच, 

ङ्झसजिनशीरता य नेततृ्व ऺभताको ङ्जवकास 
गने । 

१. ङ्झसजिनात्भक अन्वेषण य नवप्रवतिन कामि गयी यािको गौयव वढाउन 
मोगदान ङ्छदन मङ्टवाहरूराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ । 

२. ङ्जवकास वा खेरकङ्ट द सम्फन्धी ङ्जवङ्झबङ्ङ क्रवहरूको स्थाऩना तथा 
प्रबावकायी सञ्चारन भापि त मङ्टवाहरूको नेततृ्व य व्मङ्ञित्वको ङ्जवकास 
गङ्चयनेछ ।  

३. मङ्टवाहरूराई ऩङ्चयवाय य सभाजप्रङ्झत ङ्ञजम्भेवायी गयाइनेछ । 

४. मङ्टवाहरूराई रागङ्ट ऩदाथि दङ्टव्मिसन तथा ङ्झनमन्रण सम्फन्धी चेतना 
भङ्टरक कामिक्रभ तमायी तथा सञ्चारनभा सहबागी गयाइनेछ ।  

५. वातावयण सॊयऺण य ङ्छदगो ङ्जवकासभा मङ्टवा सहबाङ्झगताराई प्राथङ्झभकता 
ङ्छदइनेछ । 

६. ङ्जवऻान तथा सूचना प्रङ्जवङ्झधभा मङ्टवाको ऩहङ्टॉचका राङ्झग प्रत्मेक वाडिभा 
सूचना प्रङ्जवङ्झध सम्ऩङ्ङ मङ्टवा सूचना केन्रको स्थाऩना गङ्चयनेछ। 

उद्दशे्म २: खेरकङ्ट द ऩूवािधायको ङ्जवकास गदै मङ्टवा खेराडीराई उच्च प्रङ्झतस्ऩधॉ य व्मवसाङ्जमक फनाउनङ्ट । 

2.१: खेरकङ्ट दको सभङ्टङ्ञचत ङ्जवकासका 
राङ्झग आवश्मक ऩूवािधायको ङ्झनभािण गने 
। 

 

१. ऩाङ्झरकाभा कङ्ञम्तभा एउटा न्मङ्टनतभ सङ्टङ्जवधा सम्ऩङ्ङ वहङ्टउद्देश्मीम 
खेरकङ्ट द यङ्गशारा ङ्झनभािण गङ्चयनेछ ।   

२. साविजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायीभा खेरकङ्ट द ऩूवािधाय ङ्झनभािण य सङ्टदृढ 
गङ्चयनेछ । 

३. प्रत्मेक वाडिभा कबडिहर तथा आवस्मक खेर साभग्रीको व्मवस्था 
गङ्चयने छ।  
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यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

2.2: खेर सम्फि याङ्जिम य अन्तयािङ्जिम 
सॊघ सॊस्थाहरूसॉग सभन्वम य सहकामि 
गयी खेरकङ्ट द ङ्जवकास गने ।  

१. खेरकङ्ट द ङ्जवकासका राङ्झग सयोकायवारा याङ्जिम तथा अन्तयािङ्जिम सॊघ 
सॊस्थासॉग सहमोग य सहकामि गङ्चयनेछ ।  

२. खेरकङ्ट द ऩूवािधायको ङ्जवकास य खेर ऺेरको उत्थानका राङ्झग ङ्जवऻता 
हाॉङ्झसर गयेका ङ्जवदेशी खेराडीसॉग ऻान य सीऩको आदानप्रदान गनि 
आवश्मक सभझदायीको व्मवस्था ङ्झभराइनेछ। 

2.3: मोग तथा ध्मानका साथै 
भनोयञ्जनात्भक, ऩयम्ऩयागत तथा 
सॊस्कृङ्झतजन्म खेरकङ्ट द ङ्जवकास गने ।  

 

१. मोग तथा ध्मान भापि त मङ्टवाहरूभा सकायात्भक ङ्जवकासका राङ्झग मोग 
तथा ध्मानका प्रङ्ञशऺक तमाय गङ्चयने छ । 

२. प्रत्मेक वाडिभा मोग तथा ध्मान प्रङ्ञशऺण केन्र स्थाऩना तथा 
सङ्टसञ्चारन गङ्चयनेछ ।   

३. भनोयञ्जनात्भक तथा सॊस्कृङ्झतजन्म खेरराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । 

४. रोऩोन्भङ्टख यैथाने (Indigenous) खेर उत्थान तथा ङ्जवकासका राङ्झग 
आवश्मक व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

2.4: प्रङ्झतबावान खेराडीको ऩङ्जहचान, 

ऺभता ङ्जवकास य प्रोत्साहन गने । 

 

१. याि य प्रदेशको गौयव याख्न सपर खेराडीहरूराई सम्भान एवभ ्
ऩङ्टयस्काय ङ्छदइनेछ । 

२. स्थानीम स्तयदेङ्ञख प्रङ्झतमोङ्झगता सञ्चारन गदै प्रङ्झतबावान खेराडीको 
ऩङ्जहचान, ङ्जवकास, सम्भान तथा प्रोत्साहन गङ्चयनेछ ।  

३. ङ्जवद्यारम तथा ऩाङ्झरका तहभा खेरकङ्ट द ऩूवािधायको ङ्जवकास गयी 
खेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगता सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

४. खेरकङ्ट दभा मङ्टवाहरूको सहबाङ्झगता वङृ्जि गने कामिक्रभहरू सञ्चारन 
गङ्चयनेछ । 

६.६ प्रभङ्टख कामिक्रभ 

1. मङ्टवा सूचना केन्रको स्थाऩना य सङ्टसञ्चारन 

2. मङ्टवाको सहबागीताभा ऩयम्ऩयागत ऩेशाको आधङ्टङ्झनकीकयण तथा व्मवसामीकयण 

3. मङ्टवाहरूकाराङ्झग प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मवसाङ्जमक ताङ्झरभ य उद्यभशीरताको ङ्जवकास  

4. प्रत्मेक वाडिभा खेरभैदान ङ्झनभािण तथा स्तयफङृ्जि । 

5. खेरकङ्ट द कामिक्रभ सञ्चारन । 

6. ङ्जवद्यारम स्तयभा खेरकङ्ट द ङ्जवकास । 

7. मङ्टवा क्रफहरूको खेरकङ्ट दभा ऩङ्चयचारन । 

8. मोग तथा ध्मानकेन्रको स्थाऩना य सङ्टसञ्चारन । 

 

६.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

मङ्टवाहरूराई उद्यभशीर, स्वयोजगाय य स्वावरम्फी फनाउदै ङ्जवकासभा मङ्टवाको सहबाङ्झगता वृङ्जि 
बएको हङ्टनेछ । साथै खेरकङ्ट द ऩूवािधायको ङ्जवकासफाट मङ्टवा खेराडीराई उच्च प्रङ्झतस्ऩधॉ य व्मवसाङ्जमक 
फनाइएको हङ्टनेछ ।   
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खण्ड सात् सभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सॊयऺण 
७.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

गङ्चयवी न्मूनीकयण य भानव सङ्टयऺाको भहत्वऩूणि साधनको रूऩभा यहेको नागङ्चयकको साभाङ्ञजक 
सङ्टयऺा तथा सॊयऺणको हकराई सॊङ्जवधानरे नै सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयेको छ। सभावेशी  तथा ङ्छदगो ङ्जवकासका राङ्झग 
मसको ङ्झनकै भहत्त्व छ ।याज्मरे आङ्झथिक तथा साभाङ्ञजक रूऩरे ङ्जवऩङ्ङ, अशि य असहाम अवस्थाभा 
यहेका ङ्जवऩङ्ङ एकर भङ्जहरा, अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि, फारफाङ्झरका, ज्मेष्ठ नागङ्चयक, आफ्नो हेयचाह आपै गनि 
नसक्ने तथा रोऩोन्भङ्टख जातीका नागङ्चयक, दङ्झरत आङ्छदराई रङ्ञऺत गयी स्वास््म उऩचाय सेवा, स्वास््म 
ङ्झफभा, ङ्छदवा खाजा, छारवङृ्ञत्त, ङ्झनवािहभङ्टखी बत्ता रगामत ङ्जवशेष व्मवस्थासङ्जहत सॊयऺणको व्मवस्था गदै 
आएको अवस्था छ ।ऩाङ्झरकाभा ऩङ्झन  ङ्जवद्यभान साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सॊयऺण प्रणारीराई अझ सङ्टदृढ, 

ङ्जवत्तीम रूऩरे ङ्छदगो तथा प्रबावकायी वनाउन ङ्झनकै आवश्मक बएको छ । 

७.२ प्रभङ्टख सभस्मा 
 सॊघ, प्रदेश तथा स्थानीम तहभा साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सॊयऺणका कामिक्रभ कामािन्वमनभा 
जङ्जटरतारे कामिक्रभहरू एकीकृत रूऩभा सञ्चारन हङ्टन नसक्नङ्ट, साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सॊयऺण सम्फन्धी 
खण्डीकृत त्माङ्क नहङ्टन ङ्ट मस ऺेरका केही सभस्माहरू हङ्टन ्। 

७.३ च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
१. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सॊयऺण सेवाको एकीकृत ् सूचना प्रणारीराई कामािन्वमनभा ल्माउनङ्ट, 

एकीकृत ्त्माङ्कको व्मवस्थाऩन गनङ्टि, साभाङ्ञजक सङ्टयऺाको दामया वृङ्जि 

२. स्रोतको ङ्छदगोऩना य  ङ्जवतयणभा सभस्मा 
३. अनौऩचाङ्चयक ऺरेराई ऩङ्झन सूचना प्रणारीभा सभावेश गने 

अवसय 

१. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सॊयऺणको ङ्जवषम ङ्झतनै तहका सयकायरे कामािन्वमन गने अङ्झधकाय ऺेरभा 
ऩनङ्टि 

२.  नेऩार सयकायरे मोगदानभा आधाङ्चयत साभाङ्ञजक सङ्टयऺा मोजना कामिक्रभ रागू गनङ्टि 
३. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कोष ऐन रागू हङ्टन ङ्ट 
४.  सॊस्थागत य नीङ्झतगत व्मवस्थाका साथै प्रदेश सयकाय तथा स्थानीम सयकायहरूफाट कामिक्रभहरू 

सञ्चारन हङ्टन ङ्ट  

७.४ दीघिकारीन सोच रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

“ङ्छदगो तथा व्मवङ्ञस्थत सभावेशी साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य सॊयऺण प्रणारी” 
रक्ष्म 

सभावेशी साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य सॊयऺण प्रणारी भापि त कल्माणकायी ऩाङ्झरकाको रूऩभा स्थाङ्जऩत गने । 

उद्दशे्म 

१. साभाङ्ञजक सङ्टयऺाका कामिक्रभहरूभा सभाजका रङ्ञऺत  वगिको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गदै सङ्टयङ्ञऺत य 
सम्भानजनक जीवनमाऩनका राङ्झग सेवा सङ्टङ्जवधाहरूको ङ्जवस्ताय गनङ्टि । 
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७.५ यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 20: साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य सॊयऺणाका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: साभाङ्ञजक सङ्टयऺाका कामिक्रभहरूभा सभाजका रङ्ञऺत  वगिको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गदै सङ्टयङ्ञऺत य सम्भानजनक 
जीवनमाऩनका राङ्झग सेवा सङ्टङ्जवधाहरूको ङ्जवस्ताय गनङ्टि । 

१.१:  रङ्ञऺत वगिको ऩङ्जहचान गयी सङ्टदृढ 
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा प्रणारीको ङ्जवकास गने 
।  

  

 

१. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी आवस्मक कानङ्टनी दस्तावेज तमाय गङ्चयनेछ 

।  

२. रङ्ञऺत  वगिका व्मङ्ञिहरूराई उऩरधध गयाइन े साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
बत्ताका कोषको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

३. व्मवङ्ञस्थत साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सूचना प्रणारी भापि त रङ्ञऺत वगिको 
ऩङ्जहचान गयी आवस्मक बएभा थऩ एकीकृत मोजना तमाय गयी 
कामािन्वमनभा ल्माइनेछ ।  

४. ऩङ्चयत्मि, ङ्जहॊसा ऩीङ्झडत, शायीङ्चयक रूऩरे अशि, अऩाङ्गता बएका तथा 
ङ्जवशेष जोङ्ञखभभा यहेका ङ्जवऩन् न वगिका नागङ्चयकहरूका राङ्झग ङ्जवशेष 
कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ य आपू एक्रो नबएको ऩाङ्झरका साथभा 
यहेको अनङ्टबङू्झत प्रदान गङ्चयनेछ ।  

५. रङ्ञऺत वगि प्रङ्झत सॊवेदनशीर फनाई जनचेतनाभूरक कामिक्रभ 
सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

१.२: सङ्टयङ्ञऺत, भमािङ्छदत य सभ्म सभाज 
ङ्झनभािण गने ।  

 

१. साभाङ्ञजक कङ्ट यीङ्झत, जातीम छङ्टवाछङ्टत तथा बेदबाव ङ्झनमन्रण 
रगामतका ङ्जवङ्झबङ्ङ नकायात्भक गङ्झतङ्जवङ्झधहरू न्मूनीकयणकाराङ्झग 
आवश्मक कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

२. सफै खारे साभाङ्ञजक ङ्जवकृङ्झतहरूको कडाइका साथ ङ्झनमन्रण गने 
व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

३. अऩाङ्ग य रैङ्जङ्गक भैरी सॊयचना ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

४. भमािङ्छदत जीवनफाये सचेतनात्भक कामिक्रभहरू सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

७.६ प्रभङ्टख कामिक्रभ 

1. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कोषको व्मवस्थाऩन ।  

2. अऩाॊगभैरी य रैंङ्झगकभैरी सॊयचना ङ्झनभािण ।  

3. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी जनचेतना अङ्झबफङृ्जि ।  

4. साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सूचना प्रणारी अद्यावङ्झधक गने ।  

७.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

 साभाङ्ञजक सङ्टयऺाका कामिक्रभहरूभा सभाजका रङ्ञऺत वगिको ऩहङ्टॉचभा फङृ्जि बई सङ्टयङ्ञऺत य 
सम्भानजनक जीवनमाऩनका राङ्झग सेवा सङ्टङ्जवधाहरूको ङ्जवस्ताय बएको हङ्टनेछ ।  
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ऩङ्चयच्छेद सात: ऩूवािधाय ङ्जवकास 
खण्ड एक् ऊजाि 

१.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

नेऩार सयकायको उच्च प्राथङ्झभकताभा ऩयेको जरङ्जवद्यङ्टत आङ्झथिक फङृ्जि य आङ्झथिक रुऩान्तयणको 
एक भहत्त्वऩूणि साधन हो । नेऩारको ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवकासको मारा ङ्जव.स. १९६८ देङ्ञख सङ्टरु बए ताऩङ्झन 
ङ्जवत्तीम उत्प्रयेणा सङ्जहतको रगानी नीङ्झतको प्रबावकायी, सभन्वम य ङ्झनभािण ऺभताको अबावरे सम्बाङ्जवत 
ऺभताको न्मून भाराभा उत्ऩादन सम्बव हङ्टन सकेको छ ।जरङ्जवद्यङ्टत ङ्जवकासकाराङ्झग स्वदेशी तथा वैदेङ्ञशक 
रगानीहरू आकषिण बइयहेका छन ्नेऩारकोराङ्झग जरङ्जवद्यङ्टत नै ऊजािको भहत्त्वऩूणि एवभ ्बयऩदो सम्बाधम 
स्रोत बएको छ । 

ङ्जवश्वबय वैकङ्ञल्ऩक ऊजाि, ऩयम्ऩयागत ऊजाि अथाित ् खङ्झनज ऊजािभा आधाङ्चयत ऊजािको प्रङ्झतस्ऩधॉ 
फनेय उदाउॉदो छ । नेऩारको सॊङ्जवधानरे वैकङ्ञल्ऩक ऊजािको ङ्जवकास गयी आधायबतू आवश्मकता 
ऩङ्चयऩूङ्झतिकाराङ्झग सङ्टऩथ य सङ्टरब रूऩभा बयऩदो ऊजािको आऩूङ्झति गने नीङ्झत अङ्गीकाय गयेको छ य मसफाट 
दङ्टगिभ ऺेरभा यहेका याङ्जिम प्रशायण राइन ऩङ्टर् माउन सम्बाव्मता नबएका तथा छङ्चयएय यहेका फस्तीहरूभा 
आधङ्टङ्झनक ऊजािको ऩहङ्टॉच ऩङ्टर् माउन य शहयी ऺेरको फढ्दो ऊजाि बागको व्मवस्थाऩन गनि य ऩयम्ऩयागत 
तथा आमाङ्झतत ऊजाि भाङ्झथको ङ्झनबियताराई कभ गनि ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्जकङ्झसभका नवीकयणीम ऊजािको प्रवििन, 

ङ्जवकास य ङ्छदगो व्मवस्थाऩन गयी मस ऺेरराई भङ्टर प्रवाहभा रमाउन जरुयी छ । नङ्जवकयणीम ऊजाि 
ऺेरभा नेऩारभा बैयहेका कामिहरूभा रघङ्ट जरङ्जवद्यङ्टत सङ्टधाङ्चयएको ऩाङ्झन घट्ट, सौमि ऊजाि, वामङ्ट ऊजाि, सङ्टधाङ्चयएको 
च ङ्टरो, ङ्जवद्यङ्टतीम च ङ्टरो, गोफयग्मास य वामोग्मास आङ्छद यहेको छ । 
१.२ प्रभङ्टख सभस्मा 

ऩमािप्त भानव, आङ्झथिक य बौङ्झतक स्रोत नबएको, फाढी तथा ऩङ्जहयो प्रकोऩ जोङ्ञखभ मङ्टि बफूनौट 
बएको सभग्र जरस्रोत तथा नदी व्मवस्थाऩनको गङ्टरुमोजना ङ्झनभािण गयी मोजनाफि ङ्जवकास हङ्टन नसकेको, 
वैकङ्ञल्ऩक ऊजािको प्रवििन य ङ्जवस्तायकोराङ्झग सहङ्टङ्झरमत ऋण, जोखीभ व्मवस्थाऩनको व्मवस्था नहङ्टन ङ्ट, 
वैकङ्ञल्ऩक ऊजाि ङ्जवकासभा ङ्झनजी ऺेर अऩेऺाकृत रूऩभा आकङ्जषित हङ्टन नसक्नङ्ट, वैकङ्ञल्ऩक ऊजाि प्रङ्जवङ्झध 
प्रवििन तथा प्रमोग सम्वन्धभा ऺभताको कभी हङ्टन ङ्ट, जोङ्ञखभ व्मवस्थाऩन य ङ्जवभा सम्वन्धी आवश्मक 
व्मवस्था नहङ्टन ङ्ट वैकङ्ञल्ऩक ऊजाि व्मवस्थाऩनको गङ्टरुमोजना ङ्झनभािण गयी मोजनाफि ङ्जवकास हङ्टन नसक्नङ्ट 
आङ्छद सभस्मा यहेका छन ्। 
१.३ च ङ्टनौती तथा अवसय 

च ङ्टनौती 
१. फजायीकयण तथा आङ्झथिक गङ्झतङ्जवङ्झधको ङ्जवस्तायका कायण फढ्दै गएको ङ्जवद्यङ्टतको भाग ऩङ्टया गनङ्टि 
२. बोगङ्झरक ङ्झफकटता य फस्ती छङ्चयएको बएकारे एकीकृत सेवा प्रदान गनि गाह्रो हङ्टन ङ्ट 
३. नङ्जवकयणीम ऊजाि ऺरेभा सहङ्टङ्झरमत कजािको व्मवस्थाऩन गनङ्टि 
४. खाना ऩकाउने प्रमोजनकाराङ्झग प्रमोग हङ्टने ऩयम्ऩागत ऊजािको स्रोतराई स्वच्छ य आधङ्टङ्झनक 

ऊजािरे प्रङ्झतस्थाऩन गनङ्टि 
५. सौमि तथा वामङ्ट ऊजाि उत्ऩादनभा ङ्झनजी तथा सभङ्टदामको रगानी आकङ्जषित गनङ्टि 
६. ग्राभीण ऺेरका रघङ्ट जर तथा सौमि ङ्जवद्यङ्टत आमोजनाफाट खेय गैयहेको ङ्जवद्यङ्टत प्रशायण 

राइनभा प्रवाह गयी आम फङृ्जि गनङ्टि  
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अवसय 

१. आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गयी ऩयम्ऩयागत व्मवहायराई ऩङ्चयवतिन गयी उत्ऩादन फङृ्जि गने 

२. ऊजाि ङ्जवकासफाट अन्म साना तथा घयेरङ्ट उधोग स्थाऩना तथा सञ्चारनभा सहजता हङ्टन े

३. दाउयाको खऩत कभ हङ्टन गई वनजङ्गर सॊयऺणभा मोगदान हङ्टने 
४. स्थानीम स्रोत साधनको सॊयऺण तथा ङ्छदगो प्रमोग हङ्टन े

५. वैकङ्ञल्ऩक ऊजाि भापि त धङ्टवाॉयङ्जहत बान्छाको अवधायणा रागङ्ट हङ्टने  

६. ङ्झसॊचाइ तथा खानेऩानीको ऩहङ्टॉच ऩङ्टर् माउन सम्बावना नयहेका ऺेरभा सौमि ऊजािको प्रमोग गयी 
ङ्झरफ्ट खानेऩानीको सञ्चारन गनि सङ्जकने । 

१.४ दीघिकारीन सोच रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"ऊजािको अङ्झधकतभ प्रमोग कैराशको ङ्छदगो आङ्झथिक य साभाङ्ञजक ङ्जवकासको आधाय" 

रक्ष्म 

नवीकयणीम तथा वैकङ्ञल्ऩक ऊजािको उत्ऩादन य उऩबोगभा दऺता फढाई वातावयण भैरी,  ङ्छदगो,  
बयऩदो, गङ्टणस्तयीम य स्वच्छ ऊजािभा सवैको ऩहङ्टॉचभा फङृ्जि गने । 

उद्दशे्म 

1. ऊजािको उऩबोगभा दऺता फढाई वातावयण–भैरी, ङ्छदगो, बयऩदो, गङ्टणस्तयीम य स्वच्छ ऊजािभा 
सवैको ऩहङ्टॉचभा फङृ्जि गनङ्टि । 

2. ऩयम्ऩयागत ऊजािको सट्टाभा वैकङ्ञल्ऩक ऊजािको प्रमोगभा फङृ्जि गनङ्टि । 

१.५ यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 21: ऊजािका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: ऊजािको उऩबोगभा दऺता फढाई वातावयण–भैरी, ङ्छदगो, बयऩदो, गङ्टणस्तयीम य स्वच्छ ऊजािभा सवैको 
ऩहङ्टॉचभा फङृ्जि गनङ्टि । 

१.१: ऊजाि ऺेरको सॊस्थागत सॊयचना 
तमाय गयी ङ्छदगो य अङ्झधकतभ ्
उऩमोगको आधाय तमाय गने ।  

1. सॊघीम स्वरूऩ अनङ्टसाय ऊजाि ऺेरको स्थानीम स्तयभा सॊस्थागत 
सॊयचना तमाय गङ्चयनेछ ।  

2. सॊगठनात्भक सॊयचना अनङ्टसाय ङ्जवद्यङ्टत जडान गने य भभित सम्बाय गनि 
ताङ्झरभ प्राप्त दऺ जनशङ्ञिको व्मवस्था गयी उनीहरूको ऺभता 
अङ्झबवङृ्जि गङ्चयनेछ । 

3. ङ्जवद्यङ्टत ङ्जवतयण राइनभा उच्च ऺभता तथा गङ्टणस्तयीम ट्रान्पभियहरु 
प्रङ्झतस्थाऩान गङ्चयनेछ । 

4. घयामसी प्रमोजनकाराङ्झग अङ्झधकतभ ् ऊजाि प्रमोग गने ऩङ्चयवायराई 
सम्भान/प्रोत्साहनको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

१.२: उऩरधध सम्ऩूणि ऊजाि स्रोतको 
ऩङ्जहचान, उत्ऩादन, वतिभान तथा बङ्जवष्मभा 
ऊजािको भाग य आऩूङ्झति सम्फन्धी 
डाटाफेस तमाय गयी सॊस्थागत ङ्जवकासभा 
जोड ङ्छदने । 

1. कैराश गाउॉऩाङ्झरकाभा ऊजािको स्रोत ऩङ्जहचान, कङ्ट र सम्बाव्म 
जरङ्जवद्यङ्टत ऺभता, भाग य आऩूङ्झतिको अध्ममन गङ्चयनेछ ।  

2. कैराशभा उत्ऩाङ्छदत ऊजाि, वतिभान तथा बङ्जवष्मको भाग य आऩूङ्झतिको 
त्माङ्क सङ्करन गयी डाटाफेस तमाय गङ्चयनेछ । 

3. ङ्झनभािण सम्ऩङ्ङ बई सञ्चारनभा यहेका रघङ्ट तथा साना जरङ्जवद्यङ्टत 
आमोजनाको भभित, सम्बाय य सॊस्थागत ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 
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यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

4. मस ऺेरभा यहेका भङ््ट म ऊजाि उत्ऩादन केन्र सम्भको सडक य 
प्रशायण राइनको सञ्जार ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म २: ऩयम्ऩयागत ऊजािको सट्टाभा वैकङ्ञल्ऩक ऊजािको प्रमोगभा फङृ्जि गनङ्टि । 

२.१: ऊजािको प्रमोगरई ङ्छदगो, बयऩदो  

गङ्टणस्तयीम य प्रबावकायी रूऩभा ङ्जवकास 
गयी फहङ्टउऩमोङ्झग फनाउन े। 

१. ऊजािको खऩत प्रबावकायी ढङ्गफाट गनिकाराङ्झग ङ्जवशेष सचेतना 
कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

२. साविजङ्झनक सॊस्था वा स्थानहरू जस्तै, अस्ऩतार, ङ्जवद्यारम, धाङ्झभिकस्थर, 

सडक, ऩमिटकम स्थर, आङ्छदभा अधायबतू ऊजािको ङ्झनमङ्झभत आऩूङ्झति 
गनि सौमि ऊजाि जडान गङ्चयनेछ । 

३. ङ्जवद्यङ्टतीम च ङ्टरो प्रमोग गनि सहङ्टङ्झरमत ऋण/अनङ्टदानको व्मवस्था 
गङ्चयनेछ ।  

४. कृङ्जष तथा शहयी ऺेरफाट ङ्झनङ्ञस्कने पोहयजन्म वस्तङ्टफाट वामोग्मास 
तथा प्राङ्गाङ्चयक भर उत्ऩादन तथा प्रमोग गनि प्रत्साहन गङ्चयनेछ ।  

५. ङ्झसॊचाइ तथा खानेऩानीको ऩहङ्टॉच ऩङ्टर् माउन सम्बावना नयहेका ऺेरभा 
सौमि ऊजािको प्रमोग गयी ङ्झरफ्ट खानेऩानीको सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

६. जरङ्जवद्यङ्टत, वैकङ्ञल्ऩक ऊजािको अङ्झधकतभ प्रमोग गयी दैङ्झनक 
जीवनमाऩनभा सहजता ल्माउदै ऩयम्ऩयागत ईन्धनको प्रमोग 
घटाइनेछ। 

७. वैकङ्ञल्ऩक ऊजाि ऺेरराई प्रोत्साहन गनि फैंक तथा ङ्जवत्तीम ऺेरफाट 
सहङ्टरेत दयभा ऋणको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

१.६ प्रभङ्टख कामिक्रभ 

1. वैकङ्ञल्ऩक ऊजािको प्रमोगभापि त वातावयण सॊयऺण तथा ऊजािभा आत्भङ्झनबियता सम्फन्धी सचेतना 
कामिक्रभ  

2. जैङ्जवक ऊजाि उत्ऩादन तथा प्रवििन कामिक्रभ 

3. ऊजाि उऩबोग सम्फन्धी दीघिकारीन, भध्मभकारीन तथा अल्ऩकारीन नीङ्झत, यणनीङ्झतक मोजना तथा 
कामिक्रभ तजङ्टिभा  

4. साभङ्टदामभा साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यङ्टतीकयणको ऩूवािधाय तजङ्टिभा 
5. दाउया भाङ्झथको ङ्झनबियताराई कभ गनि ङ्जवद्यङ्टतीम उऩकयण प्रमोग गनि प्रोत्साहन कामिक्रभ  

6. वैकङ्ञल्ऩक ऊजाि प्रमोगभा सङ्टरब दयभा ऋण तथा अनङ्टदान कामिक्रभ  
7. वैकङ्ञल्ऩक ऊजाि भापि त धङ्टवाॉयङ्जहत बान्छा कामिक्रभ  

१.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधधहरू 
आवश्मकता अनङ्टरूऩ सफैरे ङ्जवद्यङ्टतीम ऊजाि खऩत गनि सक्ने अवस्था ङ्झसजिना बएको हङ्टनेछ । 

घयामसी प्रमोजनकारागी ऊजािको अङ्झधकतभ ् प्रमोग बएको हङ्टनेछ । खाना ऩकाउन ङ्जवद्यङ्टतीम इन्धनको 
प्रमोगभा फङृ्जि बई दाउयाको प्रमोगभा ह्रास आएको हङ्टनेछ ।  
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खण्ड दङ्टई् मातामात ऩूवािधाय 
२.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

बौङ्झतक ऩूवािधाय आङ्झथिक ङ्जवकास एवभ ्साभाङ्ञजक सभङृ्जिका आधायहरू हङ्टन ्जसभा सडक मतामात 
तथा ऩङ्टरको सफैबन्दा भहत्त्वऩूणि मोगदान यहन्छ । ऩूवािधायको ङ्जवकासभा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन 
२०७४ स्थानीम ङ्झनकामराई ङ्ञजम्भेवाय फनाएको छ । ऩूवािधाय ङ्झनभािणकाराङ्झग स्थानीम ङ्झनकामराई प्रदेश 
एवभ ् सॊघीम सयकायकायफाट सभेत अङ्झथिक एवभ ् प्राङ्जवङ्झधक सहमोग ऩङ्टर् माउने व्मवस्था गङ्चयएको छ 
।कैराश गाउॉऩाङ्झरकारे ऩूवािधाय ङ्जवकासभा सभावेशी,  वातावयणभैरी,  गङ्टणस्तयीम ऩूवािधाय बङे्ङ अङ्झबमानका 
साथ कामिक्रभ अगाङ्झड फढाएकोछ। गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवकास य सभङृ्जिको प्रभङ्टख आधायका रुऩभा यहेको 
एक ऺेर मातामात ऩङ्झन हो । गाउॉऩाङ्झरका अन्तयगितका सफै वडाहरूभा 2057/058 देङ्ञख भोटयफाटो 
खङ्ङ  सङ्टरु गङ्चयएको य  हार सफै वडाहरूभा ग्राभीण सडक खङ्झनएका छन ्। गाउॉऩाङ्झरका सवै वडाहरूभा 
सडकको ऩहङ्टॉच ङ्झबर बए ऩङ्झन हारसम्भ धमवङ्ञस्थत य सहज फसऩाकि  तथा फसस्टेशनको ङ्झनभािण हङ्टन 
सकेको छैन य आवस्मक ऩने साभान्म ऩूवािधायको धमवस्था छैन । बएका सडकहरूको चौडाइ य 
ऩाकि हरूको धमवस्था नबएकै कायण ग्राभीण ऺेरभा धेयै दङ्टघिटनाहरू हङ्टने गयेका छन ्।  
२.२ प्रभङ्टख सभस्मा 

ऩमािप्त भाराभा आङ्झथिक,  प्राङ्जवङ्झधक एवभ ्बौङ्झतक स्रोतको अबाव हङ्टन ङ्ट, मातामात ऩूवािधायभा अऩेङ्ञऺत 
एकीकृत ङ्जवकास नहङ्टनङ्ट, भाऩदण्ड ङ्झफना मोजना ऩङ्जहचान तथा छनोट हङ्टन ङ्ट, वतिभान अवस्थाभा अङ्झत सीङ्झभत 
भाराभा मातामात सञ्जार ङ्जवकास हङ्टन ङ्ट, बौगोङ्झरक ङ्झफकटता हङ्टन ङ्ट, कच्ची सडकभार बएकोरे महाॉको 
सडकको बाडादय भहङ्गो हङ्टन ङ्ट, ऺभता बन्दा फढी मार ङ्टहरू फोकी जोङ्ञखभमङ्टि मारा गने प्रवृङ्ञत्त वढ्दो हङ्टन ङ्ट, 
सवायी ङ्झनमभको फेवास्ता गने प्रवृङ्ञत्त वढ्दो हङ्टन ङ्ट, ङ्झनभािण बइसकेका सडकहरू भभित तथा सॊयऺणको 
अबावभा हङ्टन ङ्ट, अङ्झधकाॊश ङ्झनभािणाधीन सडकहरू फजेट नऩङ्टगका कायण सङ्टस्त गङ्झतभा ङ्झनभािण हङ्टन ङ्ट, सडकको 
रम्फाइ फङृ्जि साथै भभित सम्बायको दाङ्जमत्व फङृ्जि बए अनङ्टरुऩ स्रोत व्मवस्थाऩन नहङ्टन ङ्ट जस्ता सभस्माहरू 
मस ऩाङ्झरकाभा यहेकाछन ्।  

२.३ च ङ्टनौती य अवसय  

च ङ्टनौती 
१. उच्च ऩहाडी कङ्छठन बौगौङ्झरक अवस्थाका कायण ङ्झनभािण कामि खङ्ञचिरो हङ्टन ङ्ट 
२. ङ्झनङ्झभित सॊयचनाहरूको भभित-सम्बाय य सङ्टयऺाकाराङ्झग स्रोत–साधनको ऩमािप्त व्मवस्था नहङ्टन ङ्ट 
३. फाहै्र भङ्जहना चल्न ेबयऩदो य सङ्टयङ्ञऺत सडक सॊयचना ङ्झनभािण गनङ्टि,  

४. छङ्चयएय यहेका फस्तीहरूभा सडक ङ्जवस्ताय गनङ्टि,  

५. प्राकृङ्झतक प्रकोऩ एवभ ्जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनको ऩऺराई सभेत ध्मानभा याखी सडक ङ्झनभािण गनङ्टि, 
६. ऩङ्जहरे ङ्झनभािण बएका साॉघङ्टया फाटाहरू चौडा गने क्रभभा ङ्छदनङ्ट ऩने जग्गा,  सॊयचना आङ्छदको 

ऺङ्झतऩूङ्झति प्रदान गनङ्टि  
अवसयहरू 

१. ऩूवािधाय ङ्जवकासफाट आङ्झथिक तथा साभाङ्ञजक सॊयचनाको ङ्जवकास बई आङ्झथिक सभङ्टङ्ङङ्झत तथा 
योजगायीका अवसयहरू ङ्झसजिना हङ्टन े

२. स्थानीम स्तयभा औद्योगीकयणभा सहजता हङ्टन े

३. स्थानीम स्रोत साधनको सॊयऺण तथा ङ्छदगो प्रमोग हङ्टन े 

४. ऩूवािधाय ङ्जवकासफाट स्थानीमहरूको आङ्झथिक ङ्ञस्थङ्झत भजफङ्टत हङ्टन े
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५. स्थानीम तहभा थऩ योजगायी ङ्झसजिना हङ्टन े

६. गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जवकासकोराङ्झग सडक सञ्जारको ङ्जवकास एवभ ्सङ्टदृढीकयणको यणनीङ्झत तमाय हङ्टन े   

२.४ दीघिकारीन सोच रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"सडक सञ्जार तथा मातामात ऩूवािधाय, कैराशको आङ्झथिक सभङृ्जिको आधाय”  

रक्ष्म 

ङ्छदगो ऩूवािधाय ङ्जवकास भापि त नागङ्चयकको सहज ऩहङ्टॉच हङ्टन।े   

उद्दशे्म 

1. सडक ऩूवाधाियहरूको ङ्झनभािण तथा स्तय उङ्ङङ्झत गयी भाङ्झनसहरूको जीवन सहज य सयर फनाउनङ्ट । 

2. मातामात ऩूवािधायको उङ्ञचत भभित सम्बाय तथा व्मवस्थाऩन गयी सहज आवतजावत य स्थानीम 
जनताको सङ्टङ्जवधा, आमआजिन तथा योजगायी ङ्झसजिना गनङ्टि । 

२.५ यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 22: मातामात तथा ऩूवािधायका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: सडक ऩूवाधाियहरूको ङ्झनभािण तथा स्तय उङ्ङङ्झत गयी भाङ्झनसहरूको जीवन सहज य सयर फनाउनङ्ट । 

१.१: मोजनाको दीघिकारीन 
उऩमोगकोराङ्झग  ङ्झनभािण बइसकेका 
ऩूवािधायहरूको सॊयऺण, ङ्जवस्ताय तथा 
भभितकोराङ्झग कोषको व्मवस्था गने। 

१. नेऩार सयकायरे ङ्झनधाियण गयेका न्मूनतभ भाऩदण्ड ङ्झनधाियण गयी 
सोको ऩारना गयी सडकको गङ्टणस्तय कामभ गङ्चयनेछ ।  

२. ऩङ्टर ङ्झनभािण कामिहरूको गङ्टणस्तय कामभ गनि  अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कन गङ्चयनेछ । 

३. मोजनाको दीघिकारीन उऩमोगकोराङ्झग ङ्झनभािण बइसकेका 
ऩूवािधायहरूको सॊयऺण, ङ्जवस्ताय तथा भभितकोराङ्झग कोषको व्मवस्था 
गङ्चयनेछ । 

१.२: गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक तथा 
साभाङ्ञजक गङ्झतङ्जवङ्झधराई सन्तङ्टङ्झरत, 

सभावेशी, गङ्झतशीर फनाउन मोगदान 
ऩङ्टर् माउन सक्ने यणनीङ्झतक सडक सञ्जार 
सङ्टदृढ गने । 

1. व्मवसाङ्जमक गङ्झतङ्जवङ्झधराई गङ्झतशीर फनाउन सडकको ङ्झनभािण तथा 
स्तयवङृ्जि गङ्चयनेछ । 

2. प्राथङ्झभकता प्राप्त रोकभागि तथा गाउॉऩाङ्झरकाको  यणनीङ्झतक सडक 
सञ्जारको ङ्झनभािणभा तीब्रता ङ्छदइनेछ ।  

3. सडकभा वषैबङ्चय ङ्झनवािध मातामात सञ्चारनको राङ्झग सडक ऩङ्टरको 
ङ्झनभािणराई प्राथङ्झभकताका साथ तीब्रता ङ्छदइनेछ । 

१.३: ङ्झछटो, बयऩदो य वातावयण भैरी 
सडक सञ्जार ङ्जवकास गनि सहमोगी हङ्टने 
प्रङ्जवङ्झध तथा उऩामहरू अफरम्फन गने । 

4. फजाय ऺेरभा सडक, ऩानी ङ्झनकास य ढर, खानेऩानी ऩाइऩ, ङ्झफजङ्टरी 
तथा इन्टयनेट ङ्जवतयण राइन, पूटऩाथ आङ्छदको एकीकृत रुऩभा 
ङ्झनभािण गङ्चयनेछ। 

5. फजाय ऺेर तथा जोङ्ञखभमङ्टि सडक खण्डहरूभा आवश्मकताका 
आधायभा आकाशे ऩङ्टर तथा बङू्झभगत फाटो ङ्झनभािण कामिराई 
प्राथङ्झभकताका साथ अगाङ्झड फढाइनेछ । 

6. सडक छेउछाउका ऩङ्जहयो तथा बूऺ म ङ्झनमन्रण गनि बौङ्झतक 
सॊयचनाका साथसाथै फामोइङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ् रगामतका गैयसॊयचनात्भक 
वातावयण भैरी प्रङ्जवङ्झधहरूको प्रमोग गङ्चयनेछ ।   

उद्दशे्म २: मातामात ऩूवािधायको उङ्ञचत भभित सम्बाय तथा व्मवस्थाऩन गयी सहज आवतजावत य स्थानीम जनताको 
सङ्टङ्जवधा, आमआजिन तथा योजगायी ङ्झसजिना गनङ्टि । 



[85] 
 

२.१:  प्रभङ्टख ग्राभीण फस्तीहरू य प्रभङ्टख 
ऩमिटकीम केन्र जोड्न ेगयी मातामात 
ऩहङ्टॉच फढाउन सडक ङ्जवस्ताय गने । 

1. मोजनाहरूको सम्बाव्मता अध्ममन, ङ्जवस्ततृ ङ्झडजाइन य रागत अनङ्टभान 
गयेय भार वातावयणभैरी ऩूवािधायको ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । स्थानीम 
तहको श्रभ एवभ ्सीऩराई केन्रङ्झफन्दङ्टभा याङ्ञखनेछ । 

2. सम्ऩूणि ऩूवािधाय मोजनाहरूराई आधङ्टङ्झनक सूचना प्रणारी अनङ्टसाय 
अद्यावङ्झधक गदै ङ्झनमङ्झभतरूऩभा कामािन्वमन गदै रङ्झगनेछ । 

3. प्रभङ्टख ग्राभीण फस्तीहरू य प्रभङ्टख ऩमिटकीम केन्र जोड्ने ऩूवािधाय 
ङ्जवकासका ङ्झनभािणभा व्माऩक जनसहबाङ्झगता फढाइनेछ । 

4. मोजनाहरूराई ङ्झनधािङ्चयत सभमभा नै सम्ऩङ्ङ गनि मोजनाको प्रकृङ्झत 
अनङ्टरूऩ आवश्मक स्रोत तथा वस्तङ्ट य गङ्टणस्तयको आधायभा वगॉकयण 
गयी सोही अनङ्टरूऩ व्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

२.२: ऩमिटकीम ऩदभागिहरूको ऩङ्जहचान 
तथा ङ्झनभािण कामिराई अङ्झबमानका रुऩभा 
सञ्चारन गने । 

१. ऩदभागि ङ्झनभािण तथा व्मवस्थाऩनको राङ्झग सभङ्टदाम तथा स्थानीम 
तहराई व्माऩक रुऩभा ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ । 

२. ऩमिटकीम ऩदभागि ङ्जवकास तथा व्मवस्थाऩन गङ्टरुमोजना तमाय गयी 
स्तयोङ्ङङ्झत, ङ्झनभािण तथा व्मवस्थाऩन कामिराई क्रभागत रुऩभा अगाङ्झड 
फढाइनेछ । 

३. ऐङ्झतहाङ्झसक, धाङ्झभिक, साॊस्कृङ्झतक तथा ऩमिटकीम ठाउॉहरूको प्रवििन गनि 
ऩदभागिहरूको ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

२.६ प्रभङ्टख कामिक्रभ 

१. सडक स्तयउङ्ङती  

२. नमाॉ सडक ट्ररमाक ङ्झनभाणि 
३. ऩक्की ऩङ्टर ङ्झनभािण  

४. झोरङ्टङ्गे ऩ ङ्टर ङ्झनभािण   

५. सडक आमोजनाहरूको ङ्झडङ्जऩआय 

६. फसस्टऩ य प्रङ्झतऺारम ङ्झनभािण 

७. सडक अङ्झतक्रभण य न्मूनीकयणका राङ्झग जनचेतनाभूरक कामिक्रभहरू  

२.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

 सडक ऩूवाधाियहरूको ङ्झनभािण तथा स्तय उङ्ङङ्झत गयी भाङ्झनसहरूको जीवन सहज य सयर फनकेो 
हङ्टनेछ । साथै मातामात ऩूवािधायको उङ्ञचत भभित सम्बाय तथा व्मवस्थाऩन गयी सहज आवतजावत य 
स्थानीम जनताको सङ्टङ्जवधा, आमआजिन तथा योजगायी ङ्झसजिना बएको हङ्टनेछ ।  
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खण्ड तीन् आवास तथा फस्ती ङ्जवकास 
३.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

     नेऩारको सॊङ्जवधानरे अव्मवङ्ञस्थत फसोफासराई मोजनाफि ऩूणि ऩूवािधाय वातावयणभैरी तथा 
नागङ्चयकको सङ्टयङ्ञऺत आवासको हकराई प्रत्माबङू्झत गयेको छ । ग्राभीण चङ्चयरको जनसङ्ख्माराई बगूोरको 
आधायभा शहयी ऩङ्चयबाङ्जषत गङ्चयए ऩङ्झन कामिऩिङ्झत य चङ्चयरको आधायभा अङ्झधकाॊश शहयी जनसङ्ख्मा 
ग्राभीण चङ्चयरको नै छ । मस गाउॉऩाङ्झरका बौगोङ्झरक ङ्जहसाफरे ङ्झफकट य छङ्चयएय यहेका तथा ङ्जवऩद् 
जोङ्ञखभभा यहेका घय ऩङ्चयवायराई सङ्टङ्जवधासम्ऩङ्ङ वातावयणभैरी आवासको व्मवस्थाऩन य ङ्झफऩङ्ङ तथा फजायी 
ऺेरभा अनङ्झधकृत अव्मवङ्ञस्थत रुऩरे फसोफास गयेका ऩङ्चयवायराई उङ्ञचत व्मवस्था गनि मस ऺरेराई 
प्राथङ्झभकताभा याखी कामि गनङ्टिऩने आवश्मकता यहेको छ । 
गाउॉऩाङ्झरकारे बवन ङ्झनभािण मोजना तथा नक्साऩास भाऩदण्ड तमाय गयी रागू गयेको छ । हयेक ऺेरको 
ङ्जवकास ङ्झनभािणराई मोजनावि ढङ्गरे अगाङ्झड फढाउने ऩहर कदभी शङ्टरू बएको छ । गाउॉऩाङ्झरकाभा 
आवास मोजना तथा एकीकृत फस्ती ङ्जवकास सम्फन्धी अङ्झधकाय प्राप्त बएको छ बने केही आवास ङ्झनभािणको 
राङ्झग आवश्मक स्थानीम ढङ्टङ्गा ङ्झगट्टी, फारङ्टवा, काठ आङ्छदको उऩरधधता यहेको छ ।आवश्मक खानेऩानीका 
स्रोतहरू तथा प्राकृङ्झतक जर ङ्झनकासको अवस्था तथा फसोफासको राङ्झग उऩमङ्टि हावाऩानी यहेको छ । 
व्मवङ्ञस्थत फस्ती ङ्जवकासकोराङ्झग गाउॉऩाङ्झरकारे उऩमङ्टि नीङ्झत तमाय गयेय प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवऻहरूको सहमोगभा 
उि कामि गनङ्टिऩने टड्कायो आवश्मकता देङ्ञखन्छ । गाउॉऩाङ्झरकाभा बवन ङ्झनभािण तथा व्मवङ्ञस्थत 
फस्तीहरूकोराङ्झग प्रबावकायी अध्ममन अनङ्टसन्धान तथा आवश्मक मोजना तजङ्टिभा गयी मस ऺेरभा 
मोजनाफि ङ्जवकास गनि सङ्जकने देङ्ञखन्छ । 

३.२ प्रभङ्टख सभस्मा 
बउूऩमोग नीङ्झत अनङ्टसाय फस्ती ङ्जवकास नहङ्टनङ्ट, ङ्झफङ्झबङ्ङ ठाउॉ हरूभा भाऩदण्ड ङ्जवऩङ्चयत आवास ङ्झनभािण हङ्टन ङ्ट 
तथा भाऩदण्ड अनङ्टसाय बएको वा नबएको अनङ्टगभन गने कामि प्रबावकायी नहङ्टन ङ्ट, गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जवद्यभान 
अवस्थाभा शहयी ङ्जवकासको ऩूवािधाय ङ्जवकास गनि आवश्मक आङ्झथिक सभस्मा यहेको,  एकै ऩटकभा सेवा 
प्रदान गनि फनाउन ऩने बवनहरू य ङ्झतनीहरूकोराङ्झग आवश्मक भानव स्रोत एवभ ्साधनहरूकोराङ्झग गनङ्टि 
ऩने रगानी  ऩङ्टर् माउन सऺभ हङ्टन नसक्नङ्ट, ग्राभीण ऺेरभा आवासको ङ्झनभािण गदाि प्राङ्जवङ्झधकको ऩयाभशि 
नङ्झरनङ्ट, ङ्झनभािण साभाग्री कभ गङ्टणस्तय य खङ्ञचिरो हङ्टन ङ्ट, सङ्टयङ्ञऺत स्वास््म य सङ्टङ्जवधामङ्टि आवास नहङ्टनङ्ट 
साभङ्टङ्जहक आवास ङ्झनभािणभा जनचासो नहङ्टन ङ्ट आङ्छद महाॉका सभस्माहरू हङ्टन ्। 

३.३ च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
१. शहयीऺेरभा अनाङ्झधकृत रुऩभा फसोफास गने धयऩङ्चयवाय स्थानान्तयण गनङ्टि  
२. स्थानीम नसभािण साभाग्री उच्चतभ प्रमोग गयी सङ्टयङ्ञऺत आवासको ङ्झनभािण गनङ्टि  
३. बौगोङ्झरक ङ्जहसाफरे ङ्जवकट यङ्जवऩदको मच्च जोङ्ञखभभा यहेका धयऩङ्चयवायको राङ्झग बउूऩमोगभा 

एकीकृत आवास तथा फस्ती ङ्झफकास गनङ्टि  
४. शहयी ङ्जवकासगने काभकोराङ्झग आधङ्टङ्झनक सफै सेवाहरू उऩरधध गयाउन धेयै यकभको आवश्मकता 

ऩनङ्टि  
५. ऩहाडी एवभ ्उच्च ऩहाडी बौगोङ्झरक अवस्था, उच्च प्रङ्जवङ्झधहरू, जन शङ्ञिहरूको ऩङ्चयऩूङ्झति गनङ्टि  
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६. शहयी ऩूवािधायको ङ्झनभािण ऩश्चात ्सहय फसाल्नङ्ट, सडक, च ङ्टस्त मातामात सङ्टङ्जवधा, ऩमािप्त गङ्टणस्तयीम 
खानेऩानी, गङ्टणस्तयीम ङ्झफजङ्टरी तथा सूचना प्रणारीको व्मवस्था गनङ्टि  

अवसय 

१. मस गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्ट नै ठङ्टरो अव्मवङ्ञस्थत ङ्जकङ्झसभको शहयीकयण नबइसकेकोरे शङ्टरुको 
अवस्थाफाट नै फैऻाङ्झनक ढङ्गरे मसराई अगाङ्झड फढाउन सङ्जकने  

२. बौगोङ्झरक अवस्था य फस्तीराई एकीकृत कामिभूरक मोजना भापि त फस्ती ङ्जवकास कामिक्रभ 
सञ्चारन गनि सङ्जकन े 

३. गङ्चयफ तथा न्मून आम बएका ऩङ्चयवायको राङ्झग सङ्टयङ्ञऺत आवास कामिक्रभ सचारन गनि सङ्जकने  
४. सङ्टयङ्ञऺत आवास ङ्झनभािणभा जनचेतना फङृ्जि हङ्टन ङ्ट   
५. ऩूवािधाय ङ्जवकास य आवास ङ्झनभािण गदै स्थानीम ऩङ्जहचानमङ्टि सहय फसाल्ने सम्बावना यहनङ्ट  
६. बउूऩमोग नीङ्झत अनङ्टसाय ङ्झफङ्झबङ्ङ भाऩदण्ड रागङ्ट गनि ऩाङ्झरकाको चासो हङ्टन ङ्ट ।  

३.४ दीघिकारीन सोच रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

“ङ्छदगो ङ्जवकासकाराङ्झग सङ्टयङ्ञऺत आवास तथा ऩङ्जहचानमङ्टि शहय तथा फस्ती ङ्जवकास” 

रक्ष्म 

सूयङ्ञऺत, सङ्टरब य वातावायणभैरी एकीकृत आवास तथा फस्ती ङ्जवकास गने । 
उद्दशे्म 

1. एकीकृत आवास तथा फस्ती ङ्जवकास गयी अव्मवङ्ञस्थत य छङ्चयएका घयऩङ्चयवायराई एकताफि य 
प्रबावकायी सेवा प्रवाहको ङ्जवकास गनङ्टि । 

2. स्थानीम ङ्झनभािण साभग्रीको अङ्झधकतभ प्रमोग गयी स्थानीम वास्त ङ्टकरा य नवीनतभ प्रङ्जवङ्झध ङ्झभङ्ञश्रत 
सङ्टयङ्ञऺत य ङ्जकपामती बवनहरू ङ्झनभािण गनङ्टि । 

३.५ यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 23: आवास तथा फस्ती ङ्जवकासका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: एकीकृत आवास तथा फस्ती ङ्जवकास गयी अधमवङ्ञस्थत य छङ्चयएका घयऩङ्चयवायराई एकताफि य प्रबावकायी 
सेवा प्रवाहको ङ्जवकास गनङ्टि । 

१.१: ग्राभीण ऺेरभा बौगोङ्झरक 
ङ्जहसाफरे ङ्झफकट य छङ्चयएय यहेका तथा 
ङ्जवऩद्को जोङ्ञखभभा यहेका य 
सीभान्तकृत घय ऩङ्चयवायराई आधायबतू 
सङ्टङ्जवधा सङ्जहतको एकीकृत फस्ती ङ्झनभािण 
गने । 
 

1. ब-ूउऩमोग नीती तथा फस्ती ङ्जवकास मोजना तजङ्टिभा गयी रागू गङ्चयनेछ 
। 

2. बौगोङ्झरक ङ्जहसाफरे ङ्झफकट य छङ्चयएय यहेका तथा ङ्जवऩद्को जोङ्ञखभभा 
यहेका घय ऩङ्चयवायकाराङ्झग सङ्टयङ्ञऺत, वातावायणभैरी, सङ्टरब, आधायबतू 
सङ्टङ्जवधामङ्टि य भौङ्झरक ऩङ्जहचान फोकेको एकीकृत फस्ती ङ्झनभािण 
गङ्चयनेछ । 

3. बौगोङ्झरक रूऩरे ङ्झफकट य ङ्जवऩद्को उच्च जोङ्ञखभभा यहेका स्थानभा 
हङ्टन सक्ने थऩ फस्ती ङ्जवस्तायराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।  

4. ग्राभीण ऺेर य छङ्चयएय यहेका घयऩङ्चयवायराई आधायबतू सङ्टङ्जवधा 
सङ्जहतको फस्ती ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

१.२: घना फस्ती यहेका ग्राभीण ऺेर 
तथा सडक ऺेरको फस्ती व्मवङ्ञस्थत 
गने। 

1. फजायी ऺेर तथा घना फस्ती यहेका य याजभागि ऺेरको फस्तीराई 
व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ । 

2. सडक ऺेरभा हङ्टन सक्ने थऩ फस्ती ङ्जवस्तायराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गङ्चयनेछ 
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य भाऩदण्डहरूराई ऩूणिरूऩरे कामन्वमन गङ्चयनेछ । 
3. कृङ्जषमोग्म जङ्झभनभा हङ्टने गयेको जग्गा प्रङ्जटङ्गराई ङ्झनमन्रण गयी 

व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ । 
4. शायीङ्चयक अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञि, ज्मेष्ठ नागङ्चयक रगामत ङ्जवऩद्को 

उच्च जोङ्ञखभभा यहेका व्मङ्ञिकाराङ्झग ङ्जवशेष साभाङ्ञजक आवासको 
ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

5. याजभागिसॉग जोङ्झडएका भङ््ट म फजायी ऺेरहरुराई स्भाटि ङ्झसटीका 
रुऩभा ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

१.३: बउूऩमोग नीङ्झत तथा मोजना 
ङ्झनभािण गने य मोजनाफि रुऩभा 
एकीकृत फस्ती ङ्जवकास गने कामिराई 
अङ्झबमानको रुऩभा अगाङ्झड फढाउने । 

1. एकीकृत फस्ती ङ्जवकास गनि जग्गा प्राङ्झप्त व्मवस्थाराई सयर 
फनाइनेछ। 

2. याजभागि ऺेरभा हङ्टन सक्न े थऩ फस्ती ङ्जवस्तायराई ङ्झनरुत्साङ्जहत 
गङ्चयनेछ।  

3. अनङ्झधकृत रुऩरे फजायी ऺेरभा फसोफास गने घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान 
गयी त्मस्ता स्थानफाट हटाउन ेकामिराई अङ्झबमानको रुऩभा सञ्चारन 
गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म: २ स्थानीम ङ्झनभािण साभग्रीको अङ्झधकतभ प्रमोग गयी स्थानीम वास्त ङ्टकरा य नवीनतभ प्रङ्जवङ्झध ङ्झभङ्ञश्रत सङ्टयङ्ञऺत य 
ङ्जकपामती बवनहरू ङ्झनभािण गनङ्टि । 

२.१:  स्थानीम ऩङ्जहचान बएको य सफै 
वगि तथा सभङ्टदामरे ङ्जकङ्ङ सक्न े
बवनहरूको ङ्झनभािण गने ।  

1. सयकायी तथा ङ्झनजी ऺेरसॉग सभन्वम गयी उऩमङ्टि बवन ङ्झडजाइन 
तथा ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

2. ऩाङ्झरकाभा ङ्झनभािण हङ्टने बवनहरूको ङ्झडजाइनभा एकरूऩता ल्माउन 
बवन ङ्झनभािण भाऩदण्ड फनाई रागङ्ट गङ्चयनेछ ।  

3. स्थानीम वास्त ङ्टकरा य नवीनतभ प्रङ्जवङ्झध ङ्झभङ्ञश्रत सङ्टयङ्ञऺत य ङ्जकपामती 
ङ्झनजी बवन ङ्झनभािण गनि ङ्झनजी ऺेर तथा सभङ्टदामराई प्राङ्जवङ्झधक 
सहमोग गङ्चयनेछ । 

२.२: बवन ङ्झडजाइन, ङ्झनभािण तथा 
सङ्टऩयीवेऺणका कामिभा सॊरग्न 
जनशङ्ञिको ऺभता ङ्जवकास गने । 

1. सङ्टयङ्ञऺत, ङ्जकपामती, वातावयणभैरी य ऩङ्जहचानमङ्टि बवन ङ्झनभािण फाये 
जनचेतना फङृ्जि गनि सभङ्टदाम रङ्ञऺत कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

2. स्थानीम रूऩभा उऩरधध ङ्झनभािण साभग्रीहरूको प्रमोगराई अङ्झधकतभ 
प्रमोग गनि प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । 

3. एकीकृत सेवा प्रदामक फहङ्टऩमोगी य फहङ्टउद्देश्मीम बवन ङ्झनभािण गयी 
एकीकृत जनसेवा प्रदान गङ्चयनेछ । 

३.६ प्रभङ्टख कामिक्रभ बउूऩमोग नीङ्झत तथा आवास य फस्ती ङ्जवकास मोजना ङ्झनभािण 

१. ङ्जवऩङ्ङ घय ऩङ्चयवायका राङ्झग जनता आवास कामिक्रभ 

२. सङ्टयङ्ञऺत य ङ्जकपामती बवनको भोडरहरू ङ्जवकास गयी नागङ्चयकराई ङ्जवतयण 

३. बवन ङ्झडजाइन य ङ्झनभािण सम्फन्धी सचेतनाभूरक कामिक्रभ 

४. गाउॉकामिऩाङ्झरका तथा वडा कामािरमहरूको बवन ङ्झनभािण 

५. बवन आचाय सॊङ्जहता ङ्झनभािण 

३.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 
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एकीकृत आवास तथा फस्ती ङ्जवकास गयी अव्मवङ्ञस्थत य छङ्चयएका घयऩङ्चयवायराई एकताफि य 
प्रबावकायी सेवा प्रवाह बएको हङ्टनेछ । स्थानीम ङ्झनभािण साभग्रीको अङ्झधकतभ प्रमोग गयी स्थानीम 
वास्त ङ्टकरा य नवीनतभ प्रङ्जवङ्झध ङ्झभङ्ञश्रत सङ्टयङ्ञऺत य ङ्जकपामती बवनहरू ङ्झनभािण बएको हङ्टनेछ ।   
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खण्ड चाय् सञ्चाय तथा सङ्टचना प्रङ्जवङ्झध 
४.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

नागङ्चयकको सॊङ्जवधान प्रदत्त भौङ्झरक हकको रूऩभा यहेको सूचनाको हकको सॊयऺण य सम्फधिन 
गदै आभसञ्चायराई स्वच्छ, सऺभ, ङ्झनष्ऩऺ, भमािङ्छदत, ङ्ञजम्भेवाय य व्मवसाङ्जमक फनाउन आवश्मक व्मवस्था गने 
याज्मको नीङ्झत हङ्टन े सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था यहेको छ । ङ्जवगत केही वषिदेङ्ञख नेऩारभा सूचना तथा सञ्चाय 
प्रङ्जवङ्झधको ऺेरभा ङ्जवङ्झबङ्ङ नीङ्झतगत प्रमासहरू बएका छन ्फदङ्झरॊदो ऩङ्चयवेश तथा त्मसफाट ङ्झसङ्ञजित च ङ्टनौती 
साभना गनि तथा ङ्झसङ्ञजित अवसयहरू प्रबावकायी रूऩरे उऩमोग गनि तदनङ्टरूऩको नीङ्झतगत, कानङ्टनी, सॊस्थागत 
व्मवस्था तथा यणनैङ्झतक उऩामहरू अवरम्वन गनङ्टिऩने आवश्मकता भहशङ्टस गयी एङ्जककृत सूचना तथा 
सञ्चाय प्रङ्जवङ्झध नीङ्झत २०७२ तजङ्टिभा गङ्चयएको छ । प्रङ्जवङ्झधको व्माऩक प्रमोगफाट कानङ्टनको शासन, 

भ्रिाचायभूि य च ङ्टस्त प्रशासन, ङ्जवकेङ्ञन्रकयण, आङ्झथिक अनङ्टशासन तथा साविजङ्झनक सेवा प्रवाह य स्रोतको 
कङ्ट शर व्मवस्थाऩन जस्ता असर शासनका आधायबतू भान्मताराई आत्भसात गयी सविसाधायणरे ऩाउनङ्ट ऩने 
सेवा ङ्झछटो, छङ्चयतो तथा कभ खङ्ञचिरो ढङ्गफाट प्रदान गनि सङ्जकन्छ ।  
४.२ प्रभङ्टख सभस्मा 

सूचना तथा सचाय सम्फन्धी ऩमािप्त नीङ्झतगत य कानङ्टनी व्मवस्था नहङ्टन ङ्ट, आभसञ्चाय भाध्मभ 
ऩूणिरूऩभा भमािङ्छदत, ङ्ञजम्भेवाय, जवापदेही हङ्टन नसक्नङ्ट, बौगोङ्झरक ङ्झफकटताको कायण सूचना तथा सञ्चाय 
प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवस्तायराई र ङ्टतता ङ्छदन सभस्मा यहेको, साइवय सङ्टयऺाका राङ्झग सॊस्थागत य प्राङ्जवङ्झधक 
जनशङ्ञिको अबाव हङ्टन ङ्ट,  केही वडाका ङ्झफकट स्थानहरूभा अङ्ञप्टकर पाइवय ऩङ्टग्न नसकेको आङ्छद मस 
ऺेरका सभस्माका रुऩभा यहेकाछन ्। 

४.३ च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
१. गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबर सूचना तथा सञ्चाय ऩहङ्टॉचको एङ्जककृत य अद्यावङ्झधक ङ्जववयण तमाय ऩानङ्टि य 

सञ्चाय भाध्मभहरूराई ग्राभीण बेगसम्भ ङ्जवस्ताय गनङ्टि  
२. बौगोङ्झरक ङ्झफकटता हङ्टन ङ्ट  
३. सेवा प्रवाहकोराङ्झग फस्ती छङ्चयएय यहनङ्ट  
४. सञ्चाय भाध्मभहरूराइि ङ्जवश्वसङ्झनम य जवापदेही फनाउदै गङ्टणस्तयीम सेवा प्रदामकका रुऩभा 

ङ्जवकास गनङ्टि  

५. साभाङ्ञजक सञ्जारको फङृ्जिसॉगै मसभा फढ्दै गएको दङ्टरूऩमोग ङ्झनमन्रण गनङ्टि  
६. साइवय सङ्टयऺा सम्वन्धी सॊस्थागत सॊयचना तमाय गयी आभ जनताभा मस सम्वन्धी जनचेतना 

अङ्झबवृङ्जि गनङ्टि  
अवसय 

१. सूचना तथा सञ्चाय सम्फन्धी अङ्झधकायराई सॊङ्जवधानभा नै भौङ्झरकहकका रुऩभा ङ्झरङ्जऩफि हङ्टनङ्ट 
२. साविजङ्झनक ङ्झनकामका काभ कायफाहीका फायेभा नागङ्चयकराई जानकायी गयाउन े साभाङ्ञजक 

सञ्जारको ङ्जवकास हङ्टॉदै जानङ्ट  
३. प्रशासङ्झनक रगामत दैङ्झनक काभकाजकाराङ्झग आधङ्टङ्झनक सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग भापि त सहज 

एवभ ्च ङ्टस्त फनाउन सङ्जकन े 
४. ऩमिटकीम, करा, बाषा तथा सॊस्कृङ्झतको दृङ्जिकोणरे भहत्त्वऩूणि स्थरहरूको सॊयऺण एवभ ्

प्रवििन गनि सङ्जकन े 
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५. ब्रोडधमान्ड ईन्टयनेटको प्रमोग य अनराइन प्रकाशनको फढ्दो प्रमोगरे सूचनाको ऩहङ्टॉचभा सहज 
हङ्टनङ्ट  

६. सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधराई ङ्जवद्यभान मोजना तथा नीङ्झत अनङ्टरूऩ गाउॉऩाङ्झरकाराई सूचना तथा 
सञ्चाय प्रङ्जवङ्झध भैरी फनाउन सङ्जकने । 

४.४ दीघिकारीन सोच रक्ष्म य उद्दशे्म  

दीघिकारीन सोच 

"सूचना तथा सञ्चायको गङ्टणस्तयीम सेवाहरूभा सफै वगिको ऩहङ्टॉच" 

रक्ष्म 

सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकास गदै सफै नागङ्चयकको ऩहङ्टॉच तथा उच्चतभ उऩमोग सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयी 
आभनागङ्चयकको जीवनस्तयराई सहज फनाउने । 

उद्दशे्म 

1. आभ सञ्चाय भाध्मभराई स्वच्छ, सऺभ, ङ्झनष्ऩऺ, भमािङ्छदत, ङ्जवश्वसनीम फनाई सूचना तथा सञ्चाय 
प्रङ्जवङ्झध य सेवाहरू सफै नागङ्चयकको ऩहङ्टॉचभा ऩङ्टर् माउनङ्ट । 

2. सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधको सेवाराई सविसङ्टरब, गङ्टणस्तयीम य बयऩदो फनाई प्रङ्जवङ्झधको उच्चतभ 
सेवा प्रमोग गनङ्टि । 

४.५ यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 24: सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: आभ सञ्चाय भाध्मभराई स्वच्छ,  सऺभ,  ङ्झनष्ऩऺ,  भमािङ्छदत,  ङ्जवश्वसनीम फनाई सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झध य 
सेवाहरू सफै नागङ्चयकको ऩहङ्टचभा ऩङ्टर् माउनङ्ट । 

१.१: सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झध 
सम्फन्धी नमाॉ खोज तथा अनङ्टसन्धान य 
ङ्जवकासको राङ्झग कानङ्टनी आधाय तमाय 
गने । 

1. सञ्चाय भाध्मभसॉग साझेदायीको नीङ्झतराई प्रबावकायी फनाइनेछ । 
2. सूचना प्रङ्जवङ्झध ऺेरको ङ्जवकासकाराङ्झग ङ्झनजी ऺेरराई प्रोत्साहन य 

प्रवििन गनि सहजीकयण गङ्चयनेछ ।  
3. ङ्जवद्यभान हङ्टराक सेवाराई आधङ्टङ्झनङ्जककयण गदै हङ्टराक सेवा 

प्रबावकायी फनाइनेछ । 
4. केफरभा आधाङ्चयत सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधराई ताययङ्जहत प्रङ्जवङ्झधभा रुऩान्तय गनि 

ङ्जवङ्झबङ्ङ अध्ममन गङ्चयनेछ । 
१.२: फजाय तथा चरङ्ञचर ऺेरको 
ऩूवािधाय ङ्जवकास गयी उद्योगको रूऩभा 
ङ्जवकास तथा प्रवििन गने । 

1. मस ऺेरराई ऩङ्चयङ्ञचत गयाउने खारका बाङ्जषक, साॊस्कृङ्झतक, बौगोङ्झरक 
तथा साभाङ्ञजक ऩषृ्ठबङू्झभ झल्कने प्रवधिनात्भक सूचनाका साभग्रीहरूको 
ङ्झनभािण य ङ्झनभािण बएका साभग्रीहरूको ङ्झडङ्ञजटराइजेशन गयी मस 
ऺेरको ङ्जवकासराई टेवा ऩङ्टर् माउन सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झध मङ्टि 
ऩमिटकीम मोजना फनाइनेछ । 

2. मस ऺेरको करा सॊस्कृङ्झतको ऩङ्जहचानभा जोड ङ्छदई भौङ्झरक, साभाङ्ञजक 
तथा गङ्टणस्तयीम रघङ्ट चरङ्ञचर तथा डकङ्ट भेन्ट्री ङ्झनभािणराई प्रोत्साहन 
गङ्चयनेछ । 

3. टेरीभेङ्झडङ्झसन केन्रको स्थाऩना गयी सफै नागङ्चयकराई घयभै फसी 
स्वास््म उऩचाय सम्फन्धी ऩयाभशि सेवा ङ्झरने अवसयको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता 
गङ्चयनेछ । 

4. ङ्जवऻाऩन फजायको व्मवस्थाऩन एवभ ्ङ्झनमभन गनि ङ्झनमाभक ङ्झनकामको 
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यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

स्थाऩना तथा सञ्चारन गङ्चयनेछ । 
5. साविजङ्झनक ऺेरफाट प्रचाय प्रसाय हङ्टने ङ्जवऻाऩनभा          

सभानङ्टऩाङ्झतक ङ्जवतयण प्रणारीको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 
१.३: सभग्र प्रङ्जवङ्झधका ङ्जवकासकाराङ्झग 
ङ्झडङ्ञजटाइजेसन भापि त साभाङ्ञजक, आङ्झथिक 
य शासकीम व्मवस्थाभा सङ्टधाय गने । 

1. साविजङ्झनक तथा ङ्झनजी सेवाहरू क्रभश सफ्टवेमय अनराइन भापि त 
सूचना तथा सेवा प्रदान गङ्चयनेछ । 

2. सञ्चाय तथा सूचना प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकासकाराङ्झग स्थानीम प्राङ्जवङ्झधक 
जनशङ्ञि उत्ऩादनको आधाय तमाय गङ्चयनेछ । 

3. ङ्झडङ्ञजटर ङ्झडबाइड कभ गनिकोराङ्झग ङ्झडङ्ञजटर साऺयता य सचेतना 
अङ्झबवङृ्जिराई अङ्झबमानको रूऩभा सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

4. सूचना प्रङ्जवङ्झधराई ङ्ञशऺा य आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधभा उऩमोग गङ्चयनेछ । 
5. सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग भापि त स्थङ्झनम बाषा, सॊस्कृङ्झत तथा 

भौङ्झरकताको सॊयऺण गङ्चयनेछ । 

6. आधायबतू तह देङ्ञख नै हयेक ङ्जवद्याथॉरे कम्प्मङ्टटय तथा सूचना प्रङ्जवङ्झध 
सम्फन्धी अध्ममन गनि ऩाउने अवसयको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म २: सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधको सेवाराई सविसङ्टरब, गङ्टणस्तयीम य बयऩदो फनाई प्रङ्जवङ्झधको उच्चतभ सेवा प्रमोग 
गनङ्टि । 
२.१: सूचना तथा सञ्चाय सेवाराई 
प्रङ्झतस्ऩधॉ, भमािङ्छदत, सविसङ्टरब तथा 
ङ्झनमङ्झभत ऩहङ्टॉचको स्थाऩना गयी सूचना 
प्रङ्जवङ्झधको उच्चतभ सेवा प्रमोग गने । 

1. गाउॉऩाङ्झरकाका सफै वडाहरूभा अङ्ञप्टकर पाइफयको ङ्जवस्ताय गयी 
इन्टयनेटको ऩहङ्टॉच सविसङ्टरब फनाइनेछ ।  

2. सफै कामािरमका वेवसाइट,  इभेर, ट्वीटय, बाइफयजस्ता भाध्मभफाट 
नागङ्चयकको गङ्टनासो प्राङ्झप्त तथा सङ्टनङ्टवाइ हङ्टन ेव्मवस्था ङ्झभराइनेछ । 

3. सफै वडाहरूभा ङ्झडङ्ञजटर सूचना ऩाटीको व्मवस्था गयी सम्ऩूणि सूचना, 
ङ्जक्रमाकराऩ तथा गङ्झतङ्जवङ्झधहरूका फायेभा सङ्टसूङ्ञचत हङ्टन े अङ्झधकायको 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गङ्चयनेछ । 

4. साविजङ्झनक आभसञ्चाय भाध्मभराई स्वच्छ, प्रङ्झतस्ऩधॉ, भमािङ्छदत, 

उत्तयदामी य व्मवसाङ्जमक फनाइनेछ । 

5. गाउॉऩाङ्झरकाका सम्ऩूणि ङ्जक्रमाकराऩहरूराई सूचना प्रङ्जवङ्झध भैरी फनाई 
सफैकाराङ्झग  सहज एवभ ्सविसङ्टरब सेवाको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गङ्चयनेछ । 

२.२: सूचनाभा सम्ऩूणि नागङ्चयकहरूको 
ऩहङ्टॉच य सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधको उच्चतभ 
प्रमोगको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गने । 

1. सञ्चाय ऺेरकाराङ्झग ङ्जवद्यभान बौङ्झतक सॊयचनाभा आवश्मकता अनङ्टसाय 
थऩ सॊयचना ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ । 

2. गाउॉऩाङ्झरकाका सफै ठाॉउभा टेङ्झरपोन सेवाको नेटवकि  उऩरधध हङ्टन 
सक्ने गयी आवश्मकता अनङ्टरूऩ भोफाइर टावयको ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ। 

3. गाउॉऩाङ्झरकाका सम्ऩूणि साविजङ्झनक कामािरमहरू रगामत हयेक 
सभङ्टदामभा कङ्ञम्तभा एकवटा Landline टेङ्झरपोन सेवा उऩरधध 
गङ्चयनेछ। 

4. गाउॉऩाङ्झरकाका सफै वडाहरूभा स्थानीम तथा याङ्जिम ऩर-
ऩङ्झरकाहरूको ताजा खफय ङ्झनमङ्झभत रूऩभा ऩढ्न ऩाउने व्मवस्था 
ङ्झभराइनेछ । 

४.६ प्रभङ्टख कामिक्रभ 

1. सफै वडाभा अङ्ञप्टकर पाइफय ङ्जवस्ताय 
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2. सफै वडाहरूभा ङ्झडङ्ञजटर सूचना ऩाटी ङ्झनभािण 
3. साविजङ्झनक सेवा प्रदानराई प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत सफ्टवेमय ङ्झनभािण 
4. कैराशको भौङ्झरकता प्रवििन एवभ ्सॊयऺण गनि रघङ्ट चरङ्ञचर ङ्झनभािण 

5. टेरीभेङ्झडङ्झसन केन्रको स्थाऩना तथा सञ्चारन 

 

४.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

आभ सञ्चाय भाध्मभराई स्वच्छ, सऺभ, ङ्झनष्ऩऺ, भमािङ्छदत, ङ्जवश्वसनीम फनाई सूचना तथा सञ्चाय 
प्रङ्जवङ्झध य सेवाहरू सफै नागङ्चयकको ऩहङ्टॉचभा ऩङ्टगेको हङ्टनछे ।साथै सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधको सेवाराई 
सविसङ्टरब, गङ्टणस्तयीम य बयऩदो फनाई प्रङ्जवङ्झधको उच्चतभ सेवा उऩरधध बएको हङ्टनछे । 
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ऩङ्चयच्छेद आठ: वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
खण्ड एक् वन तथा ब-ूसॊयऺण 

१.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

     वन ऺेर जैङ्जवक ङ्जवङ्जवङ्झधताको बण्डाय भार होइन कृङ्जष, ऊजाि, जर तथा  औद्योङ्झगक कच्चा ऩदाथिको 
श्रोत हङ्टन ङ्टको साथै प्रभङ्टख ऩमिटकीम गन्तधम य फहङ्टसङ्ख्मक जनताको जीङ्जवकाको प्रभङ्टख आधाय ऩङ्झन हो। 
वनफाट हाम्रो कङ्चयफ ७० प्रङ्झतशत इन्धन झन्डै ४० प्रङ्झतशत ऩशङ्ट आहाया य अन्म वातावयणीम सेवा प्राप्त 
हङ्टॉदै आएको छ । वन ऺेरभा नेऩारको आङ्झथिक सभङ्टङ्ङङ्झत गनि सक्न ेप्रच ङ्टय सम्बावना यहेको छ ।जङ्झडफङ्टटी 
रगामत ङ्जवङ्झबङ्ङ वन ऩैदावायको ङ्झफङ्जक्रफाट भार वषेनी कङ्चयफ दङ्टई अयफ बन्दा फढी याजस्व सङ्करन हङ्टन े
गयेको छ । नेऩारको सॊङ्जवधानभा वातावयणीम सन्तङ्टरन य स्वच्छताको राङ्झग वन ऺेर तथा जैङ्जवक 
ङ्जवङ्जवधताको सयऺण गनि याज्मरे प्राथङ्झभकता ङ्छदने कङ्ट या उल्रेख गङ्चयएको छ ।  

कैराश वन ङ्जवकासका दृङ्जिरे प्रशस्त सम्बावना बएको गाउॉऩाङ्झरका हो । गाउॉऩाङ्झरकाको भाङ्झथल्रो बेगभा 
ङ्ञचसो तथा तल्रो बेगभा गभॉ ङ्जकङ्झसभको हावाऩानी ऩाइन्छ । मस गाउॉऩाङ्झरकाको सभग्र ब ूउऩमोगको 
ङ्ञस्थङ्झत हेदाि कङ्ट र ऺेरपर भध्मे सफै बन्दा फढी वनजगररे ढाकेको ऺेर ६० प्रङ्झतशत यहेको छ ।  

१.२ प्रभङ्टख सभस्मा 
वनको व्मवस्थाऩन तथा ङ्जवकासभा याज्मको रगानी मथेि नबएको, अव्मवङ्ञस्थत बौङ्झतक 

सॊयचनाका कायण वन ऺरेको ङ्जवनास य खङ्ञण्डकयण हङ्टने गयेको, उत्ऩादनशीर वनराई ऩूणि ऺभताभा 
व्मवस्थाऩन गनि नसङ्जकएको, वन पॉ डानी ऩूणि रूऩभा ङ्झनमन्रण हङ्टन नसकेको, वन तथा जराधाय ऺेरका 
स्रोतहरूको ऺमीकयण, भानव वन्मजन्तङ्ट द्वन्द्व, वन तथा बसूॊयऺणभा दऺ जनशङ्ञि उऩरधध नबएको, 
जनचेतनाको अबाव य राऩयवाहीफाट डढेरो राग्न ेगयेको, भहत्त्वऩूणि जडीफङ्टटीहरूको अन्वेषण य प्रशोधन 
हङ्टन नसकेको, उत्ऩाङ्छदत काठको व्मवसाङ्जमक प्रमोग हङ्टन नसकेको, ङ्झनमङ्झभत रूऩभा पडानीफाट प्राप्त हङ्टन े
आम्दानी फाहेक साभङ्टदाङ्जमक वनका अन्म आङ्झथिक स्रोत नबएका, जडीफङ्टटी ङ्झनकासी गनि कानङ्टनी अड्चन 
हङ्टन ङ्ट जस्ता सभस्माहरू ङ्जवद्यभान यहेका छन ्। 

१.३ च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
१. वन तथा जराधाय ऺेरको सङ्गठनात्भक सॊयचना तमाय ऩानङ्टि 
२. डढेरो ङ्झनमन्रण गनङ्टि  
३. वन सॊयऺणकाराङ्झग  स्थानीम तहभा ऺभता य ङ्ञजम्भेवायी फङृ्जि गनङ्टि  
४. बौङ्झतक ङ्जवकास य वन सॊयऺण कामिका फीच उत्ऩङ्ङ हङ्टने द्वन्द्व व्मवस्थाऩन गनङ्टि  
५. दऺ जनशङ्ञिको अबाव, स्थानीम जनताभा वन तथा बसूॊयऺणफाये ऻानको कभी ।  

अवसय 

१. प्राकृङ्झतक रूऩभै उम्रन े धेयै प्रजाङ्झतका जडीफङ्टटी तथा अन्म काठहरू प्रशस्त बएकारे 
वृऺायोऩणभा धेयै यकभ खचि गनङ्टि नऩने  

२. भहत्त्वऩूणि जडीफङ्टटीहरूको फजायको याम्रो सम्बावना बएको  

३. स्थानीम स्तयभा कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारन व्मवसामको ङ्जवकासका प्रशस्त सम्बावना  

४. प्राकृङ्झतक वातावयण तथा वन्मजन्तङ्टको सॊयऺण हङ्टन गई ऩमिटन व्मवसामको ङ्जवकास हङ्टने 
५. सभङ्टदामभा आधाङ्चयत वन व्मवस्थाऩन भापि त स्थानीम जनताको जीवनमाऩन सहज हङ्टने  
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६. वन, जराधाय, कृङ्जष, ऩशङ्टङ्जवकास, ङ्झसॊचाइ रगामतका ङ्झनकाम फीच सहकामि, सभन्वम तथा 
एकीकृत ङ्जवकासको अवधायणाभा मोजना फनाई सभङृ्जिभा टेवा ऩङ्टर् माउन सङ्जकने । 

१.४ दीघिकारीन सोच रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

“वातावयणभैरी ङ्जवकास, उत्ऩादनशीर वन, सॊयङ्ञऺत जराधाय य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको ङ्छदगो सॊयऺण” 

रक्ष्म 

कैराश ऺेरका वनको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन, बसूॊयऺण य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺणका भाध्मभफाट 
स्थानीम जनताको जीवनस्तयभा सङ्टधाय गने । 

उद्दशे्म 

1. स्थानीम वनको सॊयऺण य वैऻाङ्झनक व्मवस्थाऩन,  वन्मजन्तङ्ट य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण, सम्वििन 
गनङ्टि । 

2. बसूॊयऺण तथा वातावयणीम सन्तङ्टरन कामभ गयी उऩरधध ङ्जवत्तीम स्रोतसाधनको सभूङ्ञचत 
व्मवस्थाऩन गनङ्टि । 

१.५ यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 25: वन तथा बसूॊयऺणका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: स्थानीम वनको सॊयऺण य वैऻाङ्झनक व्मवस्थाऩन वन्मजन्तङ्ट य जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण, सम्फििन गनङ्टि। 

२.१: वनराई उत्ऩादनभङ्टखी फनाई 
वनजन्म उत्ऩादनको व्मवसामीकयण 
गने । 

1. वनङ्झबरका ढरेका तथा सङ्टकेका रुखहरू ङ्झफक्रीङ्जवतयणको व्मवस्था 
गङ्चयनेछ ।  

2. काठजन्म वस्तङ्टको उत्ऩादन, प्रशोधन य उऩमोगभा ङ्जवङ्जवधीकयण य प्रङ्जवङ्झध 
ङ्जवकास गयी नमाॉ योजगायी य उत्ऩादनका ऺेर ङ्झसजिना गङ्चयनेछ । 

3. गैयकाष्ठ वन ऩैदावयको खेती ङ्जवस्ताय तथा वजायीकयण गङ्चयनेछ । 
4. जडीफङ्टटी प्रशोधन उद्योग स्थाऩना गनि प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।  
5. वन्मजन्तङ्ट ऩारन, प्रजनन तथा व्मवसामीकयणकाराङ्झग स्थानीम जनताराई 

प्रङे्चयत गङ्चयनेछ । 

6. वनजन्म व्मवसामप्रङ्झत स्थानीम मङ्टवामङ्टवतीको आकषिण फढाउन आफ्नो 
ऺेरङ्झबरका मोग्म य इच्छङ्टक ङ्जवद्याथॉहरूराई वनङ्जवऻान ङ्जवषमभा अध्ममन 
गनि आङ्झथिक सहमोग गङ्चयनेछ । 

१.२:  सभङ्टदामभा आधाङ्चयत वन 
व्मवस्थाऩन प्रणारी अनङ्टसाय वनको 
सॊयऺण गने । 

1. स्थानीम जनताराई वनको भहत्त्व य मसका पाइदाफाये जानकायी 
गयाइनेछ । 

2. वनको सीभा ङ्झनधाियण गयी तायफाय गङ्चयनेछ । 
3. खारी बबूागभा वृऺ ायोऩण गङ्चयनेछ । 
4. वन नसियी स्थाऩना गङ्चयनेछ । 
5. साभङ्टदाङ्जमक वनहरूका कामिमोजना अनङ्टसाय वनको सॊयऺण गङ्चयनेछ । 
6. स्थानीम जनताराई परपूरका ङ्जवरुवाहरू ङ्जवतयण गङ्चयनेछ । 

7. ताङ्झरभ, गोष्ठी, अध्ममन भ्रभण आङ्छदका भाध्मभफाट उऩबोिा सङ्झभङ्झतका 
सदस्महरूको ऺभता अङ्झबवङृ्जि गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म २: बसूॊयऺण तथा वातावयणीम सन्तङ्टरन कामभ गयी उऩरधध ङ्जवत्तीम स्रोतसाधनको सभूङ्ञचत व्मवस्थाऩन गनङ्टि। 

२.१: जनसहबाङ्झगता भापि त ् ङ्छदगो 
भाटो व्मवस्थाऩन प्रणारी अवरम्फन 

1. फाटोभङ्टङ्झन बूऺ म योक्न अङ्झम्रसो रगामत प्राङ्जवङ्झधक रूऩरे उऩमङ्टि 
ङ्झफरुवाहरू रगाइनेछ ।  
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यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

गयी बङू्झभको उत्ऩादकत्व फङृ्जि गने 
। 

2. ऩैमङ्टॉ, ङ्ञचउयी, राकङ्ट यी जस्ता भह आउने जातका ङ्झफरुवा बएभा भौयीऩारनभा 
सभेत टेवा ऩङ्टग्ने ङ्झफरुवाहरू रगाइनेछ । 

3. कृङ्जषमोग्म जङ्झभनराई ऩङ्जहयोफाट जोगाउन तटफन्ध गने, ग्माङ्झबन जारी 
बङ्चयनेछ ।   

4. ङ्जवऩद सूचक मन्र जडान गङ्चयनेछ ।   

२.२: फाह्य य  आन्तङ्चयक 
स्रोतसाधनको ऩङ्चयचारन गने ।
  

1. मोजनाहरूको ङ्जवस्ततृ सम्बाव्मता अध्ममन गनि सॊघीम य प्रदेश 
सयकायसभऺ अनङ्टयोध गङ्चयनेछ । 

2. गैयसयकायी सॊस्थाहरूराई वन तथा बसूॊयऺणका कामिक्रभहरूभा रगानी 
गनि आह्वान गङ्चयनेछ । 

3. गाउॉऩाङ्झरकाको वाङ्जषिक फजेटको ङ्झनङ्ञश्चत प्रङ्झतशत यकभ वन तथा 
बसूॊयऺण ऺेरका कामिक्रभकाराङ्झग  छङ्टट्याइनेछ ।  

4. वनजन्म उद्योगको ङ्जवकास य व्मवसामीकयणकाराङ्झग स्थानीम ङ्झनजी 
ऺेरराई प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । 

१.६ प्रभङ्टख कामिक्रभ 

1. ऩङ्जहयो तथा नदी कटान ङ्झनमन्रण 
2. फाढी तथा ऩङ्जहयोको ऩूवि-सूचक मन्र जडान 
3. भहत्त्वऩूणि ङ्जवकासे आमोजनाहरूको प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण (IEE) तथा वातावयणीम प्रबाव 

भूल्माङ्कन (EIA)  

4. वृऺायोऩण तथा सॊयऺण  

5. वन ऺेरभा फढ्दो ङ्झभचाहा प्रजाङ्झतको योकथाभ कामिक्रभ ।  
१.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

स्थानीम वनको सॊयऺण य वैऻाङ्झनक व्मवस्थाऩन बएको हङ्टनेछ तथा वन्मजन्तङ्ट य जैङ्जवक 
ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण गङ्चयएको हङ्टनेछ । बसूॊयऺण तथा वातावयणीम सन्तङ्टरन कामभ गयी उऩरधध ङ्जवत्तीम 
स्रोतसाधनको सभूङ्ञचत व्मवस्थाऩन बएको हङ्टनेछ । 
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खण्ड दङ्टई: वातावयण सॊयऺण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन 
२.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

     वातावयण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनका असयहरू एकआऩसभा सम्फङ्ञन्धत हङ्टन ेबएकोरे मसको प्रबावको 
साभना गनि वातावयण सॊयऺण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनको प्रबाव अनङ्टकूरन गदै सभङ्जिगत ङ्जवकासका 
रक्ष्महरू हाङ्झसर गने भहत्त्वऩूणि सवारराई भध्मनजय गयी नेऩारको सॊङ्जवधानभा प्रत्मेक नागङ्चयकराई 
स्वच्छ य स्वस्थ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउने हक हङ्टनेछ बनी भौङ्झरक हकको रुऩभा उल्रेख गङ्चयएको छ । 
मस ऺेरभा बएका अन्तयािङ्जिम सङ्ञन्ध-भहासङ्ञन्धहरूको अनङ्टभोदन तथा सङ्ञम्भरन गदै तदनङ्टरुऩ याङ्जिम नीङ्झत, 

कानङ्टन तथा सॊस्थागत सॊमन्रहरूको व्मवस्था गयेको छ । वातावयणीम ऩऺभा ऩने प्रबाव तथा जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतिनको असय न्मूनीकयण गनि हङ्चयत ङ्जवकासको अवधायणाराई आत्भसात ्गङ्चयएको छ । सयकायी तथा 
याङ्जिम/अन्तयािङ्जिम सङ्घ–सॊस्था सभेतको सङ्जक्रमताभा याङ्जिम तथा स्थानीम अनङ्टकूरनकाराङ्झग यणनीङ्झतक 
कामिक्रभहरू, काफिन व्माऩायको थारनी,  वातावयणीम सॊवेदनशीरताका भङ्टद्दाहरूको आन्तङ्चयकीकयण य 
सम्फोधनजस्ता प्रमासहरू बइयहेका छन ्। वातावयण व्मवस्थाऩनराई ङ्जवकास कामिसॉग आफि गने क्रभभा 
वातावयणीम प्रबाव भूल्माङ्कनराई सॊस्थागत गने प्रमत्न बएको छ । वामङ्टको गङ्टणस्तयसम्फन्धी भाऩदण्ड 
एवभ ्नेऩार सवायी प्रदूषण सम्फन्धी भाऩदण्डहरू ङ्झनधाियण गयी कामािन्वमनभा ल्माइएको छ । क्मोटो 
प्रोटोकर अन्तगित काफिन व्माऩायफाट नेऩाररे आम्दानी प्राप्त गनि सङ्टरु गङ्चयसकेको छ । 

२.२ प्रभङ्टख सभस्मा 
वातावयण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन सम्फन्धी त्माङ्क सङ्करन य सूचना प्रवाहको कभी, स्थानीम 

स्तयभा वातावयण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन सम्फन्धी कामि गनि प्रबावकायी ङ्झनकामको अबाव, वातावयण तथा 
जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनफाट ऩने नकायात्भक असयहरू न्मूनीकयण गनि ऩमािप्त भानव, आङ्झथिक य बौङ्झतक 
स्रोतहरूको कभी, वातावयण तथा जरवामङ्ट सम्फन्धी कामिक्रभहरू गाउॉऩाङ्झरका स्तयीम ङ्जवकासका 
कामिक्रभहरूसॉग आफि गयी मोजना तजङ्टिभाको अबाव, जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनको प्रबाव, जोङ्ञखभ सम्फन्धी 
अध्ममन तथा अनङ्टसन्धान मथेष्ठ रूऩभा नहङ्टन ङ्ट आङ्छद सभस्माहरू यहेका छन ्। 
२.३ च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
१. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनको असयफाट अनङ्टकूङ्झरत हङ्टन ङ्ट  

२. खोरा तथा साविजङ्झनक स्थरहरूफाट ढङ्टङ्गा, ङ्झगट्टी, फारङ्टवा, भाटोको अङ्झधक दोहन 

३. होटर, उद्योग, करकायखाना, मातामात तथा अन्म भानवीम ङ्जक्रमाकराऩहरूफाट हङ्टने पोहय उत्सजिन 
ङ्झनमन्रण  

४. फढ्दो क्रभभा यहेको वन ङ्जवनासराई योक्नङ्ट  

५. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन सम्फन्धी कामिक्रभहरूराई जनस्तयभा आन्तङ्चयकीकयण गनङ्टि । 

अवसय 
१. वातावयण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन सम्फन्धी ऻान तथा चेतना अङ्झबवृङ्जि  
२. स्थानीम स्रोत साधनहरूभा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनफाट ऩने प्रबाव कभ हङ्टॉदै अनङ्टकूङ्झरत वातावयण ङ्झसजिना  

३. गाउॉऩाङ्झरकाको प्राकृङ्झतक स्रोत साधनरगामत स्थानीम सम्ऩदाहरूको सॊयऺण।  

२.४ दीघिकारीन सोच रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

“स्वच्छ एवभ ्स्वस्थ वातावयणभा फाॉच्न ऩाउने अङ्झधकाय ङ्छदगो ङ्जवकासको आधाय” 
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रक्ष्म 

वातावयणभैरी य जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनसॉग अनङ्टकूङ्झरत हङ्टने गयी स्वच्छ एवभ ्सपा वातावयण सङ्जहतका 
ङ्जवकास कामिक्रभहरू सञ्चारन गने । 

उद्दशे्म 

1. ङ्छदगो ङ्जवकासको रक्ष्म हाङ्झसर गनि वातावयणभैरी सपा स्वच्छ य हङ्चयत वातावयण सॊयऺण गनङ्टि । 

2. प्रदङ्टषणभङ्टि य स्वच्छ वातावयण कामभ गनि भानवीम ङ्जक्रमाकराऩ तथा ङ्जवकास प्रङ्जक्रमाराई 
जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन अनङ्टकूङ्झरत गयाउनङ्ट । 

 २.५ यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 26: वातावयण सॊयऺणा तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन का यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: ङ्छदगो ङ्जवकासको रक्ष्म हाङ्झसर गनि वातावयणभैरी सपा स्वच्छ य हङ्चयत वातावयण सॊयऺण गनङ्टि । 

1.१:  ङ्जवकाससॉग सम्फङ्ञन्धत 
कामिक्रभभा वातावयण व्मवस्थाऩन तथा 
जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनराई आन्तङ्चयकीकयण 
गने । 

1. ङ्जवद्यभान वातावयणीम ऐन, नीङ्झत, ङ्झनमभहरू अनङ्टरूऩ ङ्जवकास 
कामिक्रभहरूको वातावयण प्रबाव भूल्माङ्कन गङ्चयनेछ । 

2. याङ्जिम अनङ्टकूरन कामि मोजनाअनङ्टरूऩ स्थानीम अनङ्टकूरन कामि मोजना 
फनाई कामािन्वमन गङ्चयनेछ । 

3. ङ्जवकासका ऩूवािधायहरूभा वातावयण सॊयऺणका कामिक्रभहरू सभावेश 
गयी कामािन्वमन गङ्चयनेछ । 

4. वातावयण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनका ङ्जक्रमाकराऩहरूभा स्थानीम 
गैयसयकायी सॊस्था, ङ्झनकाम, साभङ्टदाङ्जमक सॊस्था एवभ ् अन्म 
ङ्झनकामहरूफीच सभन्वम कामभ गङ्चयनेछ । 

5. वातावयण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनसम्फन्धी जनचेतना जगाउन े
कामिक्रभहरू सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

१.२: जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनफाट प्राकृङ्झतक 
स्रोत तथा भाङ्झनसभा ऩने प्रबावराई 
न्मूनीकयण गनि अनङ्टकूरन कामिक्रभ 
चराउने । 

1. ङ्जवकासका सॊयचनाहरू ङ्झनभािण गदाि हङ्चयमारी ङ्जवकास गने 
कामिहरूराई सभामोजन गदै रङ्झगनेछ । 

2. ङ्जवकासका (ऩूवािधाय) सॊयचनाहरू ङ्झनभािण गदाि वातावयणभैरी तथा 
जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन अनङ्टकूरन हङ्टने खारका सॊयचनाहरूराई प्राथङ्झभकता 
ङ्छदइनेछ । 

3. प्रदङ्टषणभङ्टि य स्वच्छ वातावयण कामभ गनि जर वामङ्ट भाटो ध्वङ्झन 
रगामत सफै प्रकायका प्रदङ्टषणको योकथाभ ङ्झनमन्रण तथा व्मवस्थाऩन 
गङ्चयनेछ । 

4. ऩानीको स्रोतराई ऩङ्टनबियण गनि प्राङ्जिक ऩोखयी ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

१.३: वातावयण प्रदूषण हङ्टन नङ्छदने तथा 
पोहयभैरा व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी 
वनाउने । 

1. "प्रदूषकरे ङ्झतनङ्टिऩछि" बङ्ङ े ङ्झसिान्त रागङ्ट गनि आवश्मक सॊमन्रको 
ङ्जवकास एवभ ्कामािन्वमन गङ्चयनेछ । 

2. नकङ्ट ङ्जहने तथा ऩङ्टन प्रमोग हङ्टन नसक्ने पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गनि 
उङ्ञचत स्थानभा ल्माण्ड ङ्जपर साइटको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

3. कङ्ट ङ्जहने पोहयराई कम्ऩोस्ट भर फनाउने तथा ऩङ्टन प्रमोगहङ्टने 
पोहयहरू सङ्करन तथा फेचङ्झफखन गनि प्रोत्साहन गङ्चयनेछ । 

4. पोहयभैरा सङ्करन तथा व्मवस्थाऩन मोजना तमाय गयी रागङ्ट 
गङ्चयनेछ। 

उद्दशे्म २: प्रदङ्टषणभङ्टि य स्वच्छ वातावयण कामभ गनि भानवीम ङ्जक्रमाकराऩ तथा ङ्जवकास प्रङ्जक्रमाराई जरवामङ्ट 
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यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

ऩङ्चयवतिन अनङ्टकूङ्झरत गयाउनङ्ट । 

२.१: जर तथा भौसभ सम्फन्धी सूचना 
तथा सेवाराई ङ्झनमङ्झभत रूऩभा सम्प्रषेण 
गयी सम्फङ्ञन्धत सॊस्था तथा 
सयोकायवाराहरूराई जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन 
न्मून गने कामिहरूभा ऩङ्चयचारन गने । 

1. वातावयण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन अनङ्टकूरन, वातावयणीम तथा 
जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन सम्फन्धी अध्ममन अनङ्टसन्धान गङ्चयनेछ । 

2. भौसभ, जरवामङ्ट सम्फन्धी सूचना तथा जानकायी उऩबोिाहरूराई 
सङ्ञजरै उऩरधध हङ्टन सक्ने सॊमन्र ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

3. वातावयण प्रदङ्टषण गने फस्तङ्ट उत्ऩादन कभ गनि ऩङ्टन् प्रशोधन एवभ ्
प्रमोग गङ्चयनेछ । 

 

२.६ प्रभङ्टख कामिक्रभ 

1. सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो तथा वैकङ्ञल्ऩक ऊजाि प्रवििन कामिक्रभ सञ्चारन 
2. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनको प्रबाव जोङ्ञखभ सम्फन्धी सचेतना कामिक्रभ सञ्चारन 
3. जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनको प्रबाव जोङ्ञखभ सम्फन्धी अध्ममन तथा अनङ्टसन्धान 
4. प्राङ्जिक ऩोखयी ङ्झनभािण (उऩबोिा सङ्झभङ्झतराई प्राङ्जिक उऩरधध गयाउने)  

5. आमोजनाहरूको प्रचङ्झरत कानङ्टन वभोङ्ञजभ प्रायङ्ञम्बक वातावयणीम ऩयीऺण (IEE) तथा वातावयणीम 
प्रबाव भूल्माङ्कन (EIA)  

6. वातावयण ङ्ञशऺा तथा प्रचायप्रसायका कामिक्रभ सञ्चारन । 
  

२.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

ङ्छदगो ङ्जवकासको रक्ष्म हाङ्झसर गनि वातावयणभैरी सपा स्वच्छ य हङ्चयत वातावयण सॊयऺण बएको 
हङ्टनेछ । साथै प्रदङ्टषणभङ्टि य स्वच्छ वातावयण कामभ गयी भानवीम ङ्जक्रमाकराऩ तथा ङ्जवकास प्रङ्जक्रमाराई 
जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन अनङ्टकूङ्झरत गयाइएको हङ्टनेछ ।  
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खण्ड तीन: पोहयभैरा व्मवस्थाऩन 
३.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

नेऩारको सॊङ्जवधानरे खानेऩानी तथा सयसपाइ सङ्टङ्जवधाराई नागङ्चयकको भौङ्झरक हकको रूऩभा 
व्मवस्था गयेको छ । नागङ्चयकको स्वास््मरे हयेक भङ्टरङ्टकको ङ्जवकासभा प्रबाव ऩायेको हङ्टन्छ य सयसपाइरे 
स्वस्थ जनशङ्ञिको ङ्झनभािणभा भहत्त्वऩूणि बङू्झभका खेरेको हङ्टन्छ य सयसपाइमङ्टि व्मवहाय ङ्छदगो ङ्जवकासको 
भङ््ट म आधाय हो ।मसैगयी नेऩारभा ङ्जव.सॊ. २०६८ सार देङ्ञख ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्ञजल्राहरूराई खङ्टरा ङ्छदसाभङ्टि ऺेर 
घोषणा अङ्झबमान गदै गयेको अवस्था ऩङ्झन छ ।नेऩाररे सन ्२०३० सम्भभा आपङ्ट राई ङ्जवश्व सभङ्टदामभा 
ऩूणि सयसपाइमङ्टि याि ङ्झनभािण गने रक्ष्मराई ङ्झरएको छ। न्मून सयसपाइको कायण नेऩाररे वेरावेराभा 
सरुवा योगहरूको प्रकोऩ हङ्टने  गयेको छ । सयसपाइको अवस्था हेदाि मस गाउॉऩाङ्झरकाराई एक दशक 
अगाङ्झड खङ्टरा ङ्छदसाभङ्टि ऺेर घोषणा गयेको ङ्ञस्थङ्झत बएऩङ्झन एक घय एक चऩॉको कामािन्वमन ऩूणि रूऩभा 
सम्ऩङ्ङ बएको अवस्था देङ्ञखदैन । गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबर साविजङ्झनक शौचारम ङ्झनभािण बएको छैन । घयधङ्टयीको 
शौचारम फाहेक गाउॉ, टोर य सभङ्टदामभा पोहयभैराको उङ्ञचत व्मवस्थाऩन गनि फाॉकी छ ।   
३.२ प्रभङ्टख सभस्मा 

पोहयभैराको व्मवस्थाऩनराई च ङ्टस्त य प्रङ्जवङ्झधभैरी फनाउन नसक्नङ्ट, घयेरङ्ट स्तयभा सभेत 
सयसपाइको ऩूणि व्मवस्थाऩन हङ्टन नसकेको, सभङ्टदामभा पोहयभैरा व्मवस्थाऩनकोराङ्झग सम्बाङ्जवत ठाउॉ य 
ङ्झतनको प्राङ्जवङ्झधक ऩऺको ङ्जवश्लषेण गनि नसङ्जकएको, गङ्चयफ, ङ्जऩछङ्झडएको य उच्च जोङ्ञखभमङ्टि वगि 
सयसपाइको भूर प्रवाहफाट फाङ्जहय हङ्टन ङ्ट जस्ता सभस्मा यहेको ऩाइन्छ ।त्मसैगयी साविजङ्झनक स्थरभा 
शौचारम तथा  पोहयभैरा व्मवस्थाऩन तथा ढर ङ्झनकास हङ्टन नसक्नङ्ट ऩङ्झन अन्म सभस्माहरू हङ्टन।् 

३.३ च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
१. सयसपाइको ङ्छदगो व्मवस्थाऩनकाराङ्झग ङ्जवत्तीम स्रोतको व्मवस्थाऩन गनि नसक्नङ्ट  
२. सयसपाइको गङ्टरुमोजना फनाई मोजनाफि ङ्जवकास तथा व्मवस्थाऩन गनि नसक्नङ्ट  

३. घयेरङ्ट य साभङ्टदाङ्जमक ऺरेको सयसपाइको व्मवस्थाऩनभा सभङ्टदामको चासो कभ हङ्टनङ्ट 
४. सयसपाइ व्मवस्थाऩन शङ्टल्क ङ्झनधाियण गयी सभङ्टदाम ङ्झबर सयसपाइ सम्फन्धी आमोजनाहरू 

सञ्चारन गनि साभूङ्जहक कोषको व्मवस्था गनि सभङ्टदामको चासो नहङ्टन ङ्ट 
५. ऩाखो तथा ङ्झबयारो जङ्झभनभा पोहयभैरा व्मवस्थाऩनकोराङ्झग बौङ्झतक सॊयचना फनाउन कङ्छठन 

हङ्टन ङ्ट 
६. खानेऩानीको सभस्मा यहेका फस्तीहरूभा शौचारमको सयसपाइभा सभेत सभस्मा हङ्टन ङ्ट 

अवसय 

१. सयसपाइ य वातावयण फीच सन्तङ्टरन कामभ गनि सङ्जकन े 

२.  सयसपाइको ङ्छदगो ङ्जवकासकोराङ्झग वैकङ्ञल्ऩक ङ्जवत्तीम स्रोतको व्मवस्थाऩन गनि सङ्जकन े

३.  सयसपाइको अवस्थाभा सङ्टधाय गयी ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊक्राभक योगहरूको प्रबावफाट सभङ्टदामका 
नागङ्चयकहरूराई फचाउन सङ्जकने । 

 

 
३.४ दीघिकारीन सोच रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 
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"स्वास््म य स्वच्छताको राङ्झग पोहयभङ्टि कैराश" 
रक्ष्म 

बयऩदो य गङ्टणस्तयीम सयसपाइ सेवा ङ्जवस्ताय गने । 

उद्दशे्म 
1. सभङ्टदामका ऩामक ऩने स्थानहरूभा पोहय सङ्करनको व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट । 
2. सयसपाइ सङ्टङ्जवधाको ऩहङ्टॉचको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गनङ्टि। 

३.५ यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 

ताङ्झरका 27: पोहयभैरा व्मवस्थाऩनका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: सभङ्टदामका ऩामक ऩने स्थानहरूभा पोहय सङ्करनको व्मवस्था ङ्झभराउनङ्ट । 
१.१: सभङ्टदामका घनाफस्ती बएको ठाउॉ , 
हाटफजाय राग्ने य सेवा प्रदामक 
कामािरम बएका स्थानहरूभा पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩनको गङ्टरु मोजना फनाई पोहोय 
सङ्करनको धमवस्था गने । 

1. सभङ्टदामका पोहयभैराराई जम्भा गने,  प्रशोधन गने य ङ्झडस्ऩोज गने 
ऩूवािधायहरू फनाइनेछ । 

2. प्रत्मेक घनाफस्ती, फजाय य फजाय-उन्भङ्टख ठाउॉहरूभा डङ्ञम्ऩङ 
साइटको व्मवस्था गयी पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ । 

3. पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको गङ्टरुमोजना फनाइनेछ। 
4. वडाका फस्ती य पोहयभैराको अनङ्टभाङ्झनत उत्सजिनको ङ्जहसाफरे 

त्मस्ता ठाउॉहरूको अध्ममन गयी ङ्जववयण तमाय ऩाङ्चयनेछ । 
5. ङ्झनजी ऺेरसॉगको सहकामिभा फजाय ऺेरको पोहयभैराफाट फामोग्मास 

य प्राङ्गाङ्चयक भर उत्ऩादन गने प्रङ्जक्रमाराई अगाङ्झड फढाइनेछ । 
१.२: गाउॉऩाङ्झरकाभा शौचारम तथा 
सयसपाइको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गने . 

1. सफै साभङ्टदाङ्जमक बवन तथा साविजङ्झनक स्थरहरूभा शौचारमको 
व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

2. घयहरूफाट ङ्झनस्कने पोहोय ऩानीराई प्रशोधन गये ऩङ्झछ भार नदी 
खोरा तथा खोल्साभा प्रवाह गनि भाऩदण्ड फनाई रागङ्ट गङ्चयनेछ। 

3. शहयी शहयन्भङ्टख तथा फजाय ऺेरभा सयसपाइ सेवाको स्तयफङृ्जि 
गङ्चयनेछ । 

4. ऩूणि सयसपाइ कामिक्रभ अन्तगित अऩाङ्गभैरी भङ्जहराभैरी शौचारमको 
ङ्झनभािण गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म २: सयसपाइ सङ्टङ्जवधाको ऩहङ्टॉचको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गनङ्टि। 

२.१: सयसपाइको ऩहङ्टॉच बएका प्रत्मेक 
घय धङ्टयीभा क्रङ्झभक रूऩभा गङ्टणस्तयीम 
सयसपाइको ऩहङ्टॉच फङृ्जि गने। 

1. साविजङ्झनक स्थानहरूभा आवश्मकता अनङ्टसाय पोहय सङ्करन गने 
बाॉडोको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

2. गाउॉ टोर सयसपाइकोराङ्झग उऩबोिाहरूफाटै सङ्झभङ्झत गठन गयी 
सयसपाइ गङ्चयनेछ । 

3. पोहयभैरा सङ्करन य व्मवस्थाऩनकोराङ्झग साभूङ्जहक कोषको व्मवस्था 
गयी पोहयभैरा व्मवस्थाऩन कामिराई ङ्छदगो फनाइनेछ । 

२.२: सयसपाइ सम्फन्धी सचेतना 
कामिक्रभ सञ्चारन गने ।  

१. रङ्ञऺत सभङ्टदामभा पोहयको उङ्ञचत व्मवस्थाऩनकोराङ्झग  जनचेतना 
सञ्चारन गङ्चयनेछ। 

३.६ प्रभङ्टख कामिक्रभ 

१. पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको गङ्टरुमोजना ङ्झनभािण 

२. पोहोय व्मवस्थाऩनका राङ्झग ल्माण्डङ्जपरसाइट व्मवस्थाऩन 
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३. सयसपाइकाराङ्झग टोर स्तयीम सङ्झभङ्झत गठन एवभ ् ऩङ्चयचारन 

४. पोहयभैरा सङ्करन य व्मवस्थाऩनकोराङ्झग साभूङ्जहक कोषको व्मवस्था  

५. पोहय सङ्करन गने बाॉडोको व्मवस्था (एकघय एकडि-ङ्झफन) 

६. रङ्ञऺत सभङ्टदाम सयसपाइ सम्फन्धी ताङ्झरभ 

 

३.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

 गाउॉऩाङ्झरकाभा पोहय सङ्करनको व्मवस्था ङ्झभरेको हङ्टनेछ । साथै सयसपाइ सङ्टङ्जवधा सफैको 
ऩहङ्टॉचभा  बएको हङ्टनेछ। 
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खण्ड चाय: ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
४.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

नेऩार ङ्जवऩद्को उच्च जोङ्ञखभभा यहेकारे ङ्जवऩद्का कायण वषेनी धनजनको ठङ्टरो ऺङ्झत हङ्टने गयेको 
छ। भङ््ट मत् बकूम्ऩ,  अङ्झतवङृ्जि,  फाढी,  ऩङ्जहयो,  हावाहङ्टयी,  चट्याङ,  आगरागी,  खडेयी,  भहाभायी,  शीतरहय य 
ङ्जहभतार ङ्जवष्पोटन हङ्टनसक्न ेकायण नेऩार ङ्जवऩद्को उच्च जोङ्ञखभभा यहेको छ । मसैगयी कोयोना, हैजा, 
फडिफ्रङ्ट, स्वाइन फ्रङ्टजस्ता योगहरू ऩङ्झन ङ्जवऩद्को कायकका रूऩभा देङ्ञखएका छन ्। कैराश गाउॉऩाङ्झरका 
ऺेर ङ्जवङ्ञशि बौगोङ्झरक फनौट, ङ्झबयारोऩन, कभजोय चट्टान य प्राकृङ्झतक तथा जरवामङ्ट एवभ ् भानवीम 
ङ्जक्रमाकराऩफाट ङ्झसङ्ञजित ङ्जवऩद्का दृङ्जिरे जोङ्ञखभभा यहेको छ । प्राकृङ्झतक तथा भानव ङ्झसङ्ञजित ङ्जवऩद्का 
घटनाहरूफाट धनजन तथा ङ्जवकासका ऩूवािधायहरूको ऺङ्झतरे आङ्झथिक तथा साभाङ्ञजक ङ्जवकासभा ठङ्टरो असय 
ऩनि सक्छ । दङ्टगिभ य कङ्छठन बौगोङ्झरक फनावटका कायण मो ऺेरको आधायबतू सेवाभा ऩहङ्टॉच कङ्छठन 
बएको य ङ्जवकास प्रङ्जक्रमाहरूभा वाधा ऩदै आएको छ ।  
४.२ प्रभङ्टख सभस्मा 

भनसङ्टनको सभमभा हङ्टन ेभेघगजिन य चट्याङ्ग, भनसङ्टनी फषािरे ङ्झसजिना गने फाढी ऩङ्जहयो य डोजयको 
जथाबावी प्रमोगरे बूऺ म बई खेतवायी तथा बौङ्झतक ऩूवािधायभा ऺङ्झत, ङ्जवऩद् सम्फन्धी त्माङ्क सङ्करन य 
सूचना प्रवाहभा सभन्वमको कभी, ङ्जवऩद् हङ्टन ङ्टअङ्ञघ त्मसको तमायी य प्रङ्झतकामिका ङ्जक्रमाकराऩहरू ङ्जक्रमाशीर 
हङ्टन नसङ्जकएको अवस्था छ । त्मसैगयी गङ्टणस्तयीम स्वास््म सेवा नहङ्टन ङ्ट, ऩमािप्त भानव, आङ्झथिक, बौङ्झतक स्रोत 
को अबाव, एक द्वाय प्रणारी भापि त ङ्जवऩद् सम्फन्धी बएका घटनाहरूको सूचना तथा त्माङ्क सङ्करन तथा 
प्रऺेऩण हङ्टन नसक्नङ्ट, ऺङ्झत न्मूनीकयण सम्फन्धी अध्ममन अनङ्टसन्धानको कभी, स्थानीम स्तयको ङ्जवऩद् 
सम्फन्धी बयऩदो त्माङ्क अद्यावङ्झधक गनि नसङ्जकएको अवस्था ङ्जवद्यभान यहेको छ । 

४.३ च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
१. ङ्जवकासका नाभभा उङ्ञचत सवेऺण नै नगयी मरतर डोजय रगाई ऩूवािधाय ङ्झनभािण गनङ्टि  

२. ऩूवािन ङ्टभान सूचना प्रणारीको प्रबावकायी व्मवस्था नहङ्टन ङ्ट  

३. उिाय याहात य ऩङ्टनस्थािऩनाको राङ्झग प्रबावकायी समन्रको कभी हङ्टन ङ्ट 
४. ङ्जवऩद् न्मूनीकयण गने ठोस/उऩमङ्टि मोजना, नीङ्झत, ङ्झनदेङ्ञशकाहरूको अबाव हङ्टन ङ्ट  

५. ङ्जवऩद् न्मूनीकयण गनि नमाॉ प्रङ्जवङ्झध, ङ्झसकाइहरू ङ्जवकास/ङ्जवस्ताय नहङ्टन ङ्ट  

६. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनभा कामि गने सङ्घ/सॊस्थाहरूको काभ कतिव्मभा अङ्झधकाय फाङ्ञझने वा 
दोहोयोऩन ङ्झसजिना हङ्टन ङ्ट ।  

अवसय 
१. नमाॉ फङे्ङ सॊयचना तथा ऩूवािधायहरू ङ्जवऩद् प्रङ्झतयोधी हङ्टने 
२. जनसभङ्टदाम तथा ङ्जवऩद् सम्फन्धी जनचेतना अङ्झबवृङ्जि हङ्टन े

३. खङ्टरा ऺेरहरूको सॊयऺण हङ्टन े 

४. ऩयम्ऩयागत ऻान, सीऩ य स्थानीम स्रोतहरूको ङ्छदगो प्रमोग हङ्टने, 
५. आकषिक ब-ूवातावयण ङ्झसजिना हङ्टने।  

४.४ दीघिकारीन सोच रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"सङ्टयङ्ञऺत जीवनकाराङ्झग ङ्जवऩद् न्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन"  
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रक्ष्म 

ङ्जवऩदफाट हङ्टन ेभानवीम, आङ्झथिक, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक य ऩमािवयणीम ऺङ्झतभा कभी ल्माउन े। 
उद्दशे्म 

1. जोङ्ञखभ न्मूनीकयणकाराङ्झग सम्बाव्म ठाॉउहरूको ऩङ्जहचान गयी ऩूवि चेतावनी प्रणारीको ङ्जवकास 
गनङ्टि।  

2. भानव ङ्झसङ्ञजित तथा प्राकृङ्झतक कायणफाट हङ्टने प्रकोऩ/ङ्जवऩद्को जोङ्ञखभराई न्मूनीकयण गयी कैराश 
गाउॉऩाङ्झरकाराई कभ प्रकोऩ/ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ हङ्टने ऺरेको रूऩभा ङ्जवकास गनङ्टि ।  

४.५ यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 

ताङ्झरका 28: ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: जोङ्ञखभ न्मूनीकयणका राङ्झग सम्बाव्म ठाॉउहरूको ऩङ्जहचान गयी ऩूवि चेतावनी प्रणारीको ङ्जवकास गनङ्टि । 

१.१: ङ्जवऩद् योकथाभ भापि त ् ङ्जवऩद् 
न्मूनीकयण गदै ङ्जवऩद् उत्थानशीर 
सभाजको ङ्झनभािण गने । 

1. ऩूवािन ङ्टभान तथा ऩूवि चेतावनी प्रणारीको ङ्जवकास तथा सञ्चारन गङ्चयनेछ 
।  

2. ङ्जवऩद् सूचना केन्र, आऩतकारीन कामि सञ्चारन केन्र, खोज तथा 
उिाय, जोङ्ञखभ रगामतका कामिहरू गनि अङ्झधकाय सम्ऩङ्ङ ङ्जवऩद् 
व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत स्थाऩना गयी एक द्वाय प्रणारीफाट उि कामिहरू 
सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

3. ङ्जवऩदफाट हङ्टन सक्ने ऺङ्झत कभ गनि ङ्जवकास ङ्झनभािणभा य स्थानीम 
स्तयको मोजना तजङ्टिभाभा जोङ्ञखभ व्मवस्थाऩनराई आन्तङ्चयकीकयण 
गङ्चयनेछ । 

4. ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ ऩूवितमायी य जोङ्ञखभ न्मूनीकयणभा स्थानीम ऺभता 
अङ्झबवङृ्जि गङ्चयनेछ । 

१.२:  सयोकायवाराहरूको सभन्वम य 
सॊरग्नताभा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
कामिहरूराई प्रबावकायी रूऩरे सञ्चारन 
गने । 

1. ङ्जवऩद् सम्फन्धी जोङ्ञखभ तथा प्रकोऩफाये जानकायी एवभ ् तथाङ्क 
अद्यावङ्झधक गनि ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन इकाइहरू स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

2. गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनसॉग कामि गने सम्फङ्ञन्धत 
ङ्झनकामहरूराई सूचना सङ्करन, प्रशोधन, प्रऺेऩण जस्ता ङ्जवषमहरूभा 
ताङ्झरभको व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

3. गाउॉऩाङ्झरकाभा कामियत सयकायी, ङ्झनजी, सहकायी, स्थानीम ङ्झनकाम, 
गैयसयकायी ऺेर रगामत स्थानीम सभङ्टदाम तथा सयोकायवाराहरूराई 
ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी उत्कृि कामि बएका ऩाङ्झरकाहरूभा 
अवरोकन भ्रभण गयाइनेछ । 

4. ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ न्मूनीकयण तथा ऩूवि तमायी गने कामिहरूभा सम्फङ्ञन्धत 
ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन इकाइहरू फीच सभन्वमात्भक सहबाङ्झगता कामभ 
गङ्चयनेछ । 

१.३: ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
जनचेतना अङ्झबवङृ्जि गने प्रबावकायी 
प्रचाय/प्रसायका कामिहरू सञ्चारन गने 
। 

1. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी गोष्ठी, अन्तङ्जक्रि मा य ङ्जवचाय आदान 
प्रदानका कामिहरू सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

2. गाउॉऩाङ्झरकाभा कामियत ङ्झनकामहरूरे आआफ्नो वाङ्जषिक कामि 
मोजनाभा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी प्रचायप्रसायका कामिहरू सभावेश 
गयी कामािन्वमन गङ्चयनेछ । 

3. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनराई ङ्जवद्यारम तथा शैङ्ञऺक सॊस्थाहरूभा ङ्जवशेष 
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यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

रूऩरे अध्माऩन गयाउन ङ्जवद्यारम तथा शैङ्ञऺक सॊस्थाको ऩाठ्यक्रभभा 
ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन ङ्जवषमराई सभावेश गङ्चयनेछ । 

4. ङ्जवद्यारम तथा शैङ्ञऺक सॊस्थाहरूभा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी 
ङ्जवषमहरूको कऺा सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

5. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी उत्कृि कामि बएको ङ्ञजल्राहरूभा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमका ङ्ञशऺक तथा कभिचायीराई अध्ममन भ्रभण 
गयाइनेछ । 

उद्दशे्म २: भानव ङ्झसङ्ञजित तथा प्राकृङ्झतक कायणफाट हङ्टन े प्रकोऩ/ङ्जवऩद्को जोङ्ञखभराई न्मूनीकयण गयी कैराश 
गाउॉऩाङ्झरकाराई कभ प्रकोऩ/ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ हङ्टन ेऺरेको रूऩभा ङ्जवकास गनङ्टि ।  

२.१: ङ्जवऩद् सॊवेदनशीर ऺेरहरूको 
ऩङ्जहचान, सॊयऺण, योकथाभ, ऩङ्टन् स्थाऩना 
य स्थानान्तयण गने । 

1. फाढीऩङ्जहयो, चट्याङ, डङ्टफान, खानी तथा उद्योग ऺेर आङ्छदका आधायभा 
फढी ङ्जवऩद् सॊवेदनशीर ऺेरहरूको ऩङ्जहचान गयी त्मस्ता ऺेरहरूफाट 
फस्ती अन्मर सायी व्मवङ्ञस्थत एवभ ्सङ्टङ्जवधा सम्ऩङ्ङ फनाइनेछ ।  

2. जोङ्ञखभमङ्टि ऺेरहरूको ऩङ्जहचान गयी सम्बाव्मता अध्ममनका 
आधायभा ऩङ्टन् स्थाऩना तथा स्थानान्तयण गङ्चयनेछ । 

3. बकूम्ऩको जोङ्ञखभराई उच्च प्राथङ्झभकताभा याखी नमाॉ ङ्झनभािण हङ्टने 
सम्ऩूणि बौङ्झतक सॊयचनाराई बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी फनाइनेछ। 

4. साथै ङ्झनभािण बइसकेका सॊयचनाहरूराई सम्बव बएसम्भ प्रवरीकयण 
गनि जोड गङ्चयनेछ । 

 

४.६ प्रभङ्टख कामिक्रभ 

1. ङ्जवऩद् न्मूनीकयण, ङ्जवऩद् ऩूवि तमायी तथा प्रङ्झतकामि मोजना ङ्झनभािण  
2. सूचना सङ्करन, प्रशोधन, ङ्जवऩद् न्मूनीकयण, ऩूवि तमायी, ऩङ्टनङ्झनिभािणफाये ताङ्झरभ सञ्चारन 
3. ड्याभ ङ्झनभािण, गङ्ञल्छ, ऩङ्जहयो ङ्झनमन्रण, खोरा ङ्जकनायभा तटफन्ध ङ्झनभािण 
4. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कामिभा प्रमोग हङ्टने आवश्मक बौङ्झतक साधनहरू (प्राथङ्झभक उऩचायका साधन, 

स्टे्रचय, ऩमािप्त याहत साभाग्रीहरू) आङ्छदको व्मवस्था 
5. उऩमङ्टि खारी स्थानहरू ऩङ्जहचान गयी ङ्जवऩद्का वेरा याहत साभग्रीहरू बण्डायण य ऩीङ्झडतहरूराई 

आऩतकारीन फस्ने सॊयचनाहरू ङ्झनभािण 
6. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सम्फन्धी प्रचायप्रसायका साभग्रीहरू उत्ऩादन गयी ङ्जवतयण 
7. ङ्जवऩद् व्मवथाऩन सम्फन्धी अन्तङ्जक्रमा, गोष्ठी, बेरा आङ्छद सञ्चारन 
8. ऩाङ्झरका स्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सॊस्थागत तथा इकाइ स्थाऩना  

४.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

जोङ्ञखभ न्मूनीकयणकाराङ्झग सम्बाव्म ठाॉउहरूको ऩङ्जहचान गयी ऩूवि चेतावनी प्रणारीको ङ्जवकास 
बएको हङ्टनेछ । साथै भानव ङ्झसङ्ञजित तथा प्राकृङ्झतक कायणफाट हङ्टन े प्रकोऩ/ङ्जवऩद्को जोङ्ञखभराई 
न्मूनीकयण गयी कैराश गाउॉऩाङ्झरकाराई कभ प्रकोऩ/ङ्जवऩद् जोङ्ञखभ हङ्टने ऺेरको रूऩभा ङ्जवकास बएको 
हङ्टनेछ ।  
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ऩङ्चयच्छेद नौ: सॊस्थागत ङ्जवकास 
खण्ड एक् सेवा प्रवाह तथा सङ्टशासन 

१.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

शासन प्रणारीराई जनभङ्टखी, सऺभ, सङ्टदृढ, सेवाभरक य उत्तयदामी फनाउॉन ङ्ट नमाॉ रोकताङ्ञन्रक 
गणतन्रको आवश्मकता हो । मसकाराङ्झग शासन प्रणारीभा सफै ऺेर, वगि, सभदङ्टाम य सयोकायवाराको 
ऩहङ्टॉच य सहबाङ्झगताराई सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनि आवश्मक छ । सॊघीम प्रणारीभा आधाङ्चयत रोकताङ्ञन्रक शासन 
व्मवस्थाराई व्मवहायभा कामङ्ञन्वमन गदै जनङ्जवश्वास अङ्झबवृङ्जि गनङ्टि सङ्टशासनको भङ्टर भभि हो । सॊङ्जवधानरे 
साविजङ्झनक प्रशासनराई स्वच्छ, सऺभ, ङ्झनष्ऩऺ, भ्रिाचायभङ्टि, ऩायदशॉ, जनउत्तयदामी य सहबातङ्झगाभूरक 
फनाउॉदै याज्मफाट प्राप्त हङ्टने सेवा सङ्टङ्जवधाभा जनताको सभान य सहज ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गने व्मवस्था गयेको 
छ ।  

सङ्टशासनकाराङ्झग सॊघीम तथा प्रादेङ्ञशक सॊवैधाङ्झनक ङ्झनकाम तथा आमोगसॉगको सम्ऩकि  य सभन्वम, 

अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन य कामािन्वमन, गाउॉऩाङ्झरकाभा साविजङ्झनक सेवा ङ्जवतयणको न्मङ्टनतभ भाऩदण्ड ङ्झनधाियण 
य सेवाग्राही सन्तङ्टिी सवेऺण तथा सेवा प्रवाहको अनङ्टगभनको ऩङ्झन व्मवस्था गनि आवश्मक यहेको छ । 
त्मसै सन्दबिभा कैराश गाउॉऩाङ्झरकाभा फङ्ङ रागेको मस मोजनारे सेवा प्रदामक ङ्झनकाम तथा सभग्रभा 
साविजङ्झनक शासन प्रङ्जक्रमाभा सङ्टशासनको सॊस्थागत ङ्जवकासभा सभेत भहत्त्वऩूणि हङ्टनेछ ।  

१.२ प्रभङ्टख सभस्माहरू 

नेऩार सयकायरे सङ्टशासनराई मोजनाको प्राथङ्झभकताभा याखे ऩङ्झन जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधको नतेतृ्व, मोजना 
प्रङ्जक्रमाभा सहबाङ्झगता य अऩनत्वभा कभी यहन गएको देङ्ञखन्छ । त्मस्तै स्थानीम तहका मोजना ऩिङ्झत य 
प्रङ्जक्रमा, सहबाङ्झगताभूरक तथा सभावेशी शासन प्रङ्जक्रमा, तथा ङ्झनणिम प्रङ्जक्रमाभा ऩङ्झन जवापदेङ्जहता एवभ ्
ऩायदङ्ञशिता कभजोय अवस्थाभा यहेको छ । असर शासनका भङ्टरबतू ङ्झसिान्त य आधायहरूका फायेभा 
जनता सचेत हङ्टन नसकेको, याज्मफाट प्राप्त हङ्टने केही सेवा सङ्टङ्जवधाको फायेभा सेवाग्राहीहरू अनङ्झबऻ यहेको, 
सेवा प्रदामक कामािरमहरूरे वडा कामािरमसॉग सहकामि गनि नसकेको, गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩमािप्त दयवन्दी 
नबएको, केही सीङ्झभत व्मङ्ञि फाहेक अन्म तहका जनताहरू सङ्टशासनको सम्फन्धभा भतरफ नयाख्न ेगयेको, 
वडास्तयभा साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ य आमव्मम ङ्जववयण साविजङ्झनक गने ऩङ्चयऩाटी नबएको साथै कभिचायीहरू 
स्थानीम सॊयचनाभा अनङ्टकूरन बैनसक्नङ्ट आङ्छद मस गाउॉऩाङ्झरकाका सभस्माहरू हङ्टन ्। 
१.3 च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
1. ऩयम्ऩयागत शासनभङ्टखी कामि प्रवृङ्ञत्तराई सेवाभङ्टखी तथा सेवाग्राही प्रङ्झत उत्तयदामी प्रशासङ्झनक 

सॊयचनाभा फदल्नङ्ट  
2. शासकीम प्रणारीभा ऩायदशॉता तथा जवापदेहीता सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनङ्टि 
3. ङ्जवकास ङ्झनभािणका कामिहरू सभमभै गङ्टणस्तयीम ढङ्गरे सम्ऩङ्ङ गयी आभ नागङ्चयकको स्थानीम 

सयकाय प्रङ्झत ङ्जवश्वास आजिन गनङ्टि  

4. सेवा प्रवाह तथा सूचना प्रवाहभा बौगोङ्झरक कायणरे कङ्छठनाइ हङ्टन ङ्ट । 

5. सेवा प्रदामक सयकायी सॊस्थाहरू ङ्ञजल्राभै केङ्ञन्रत बई वडा गाउॉऩाङ्झरकासम्भ ऩङ्झन आउन नसक्नङ्ट  
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6. सङ्टशासन व्मवस्थाऩनकोराङ्झग स्थानीम साभाङ्ञजक सञ्जारहरूको अङ्झत आवश्मक बवन ङ्झनभािण गनि 
रगामत ङ्ञशऺा, स्वास््म, सञ्चाय, मातामात, कृङ्जष, ऩमिटन आङ्छदको ऺरेगत ङ्जवकास गनि आङ्झथिक तथा 
फजेटको अबाव हङ्टन ङ्ट । 

१.४ दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"जवापदेही, ऩायदशॉ य ऩङ्चयणाभभङ्टखी शासकीम व्मवस्था य साविजङ्झनक सेवाहरूभा सवै वगिको 
ऩहङ्टॉच" 

रक्ष्म 

गाउॉऩाङ्झरकाको शासन प्रणारी, सभावेशी कामिभूरक, जनभङ्टखी, ऩङ्चयणाभभङ्टखी, ऩायदशॉ य उत्तयदामी 
फनाउन े

उद्दशे्म 

1. सङ्टशासनकाराङ्झग कानङ्टनी य नीङ्झतगत ऩूवािधाय ङ्झनभािण गनङ्टि । 

2. साविजङ्झनक सेवा प्रवाह य ङ्जवकास प्रङ्जक्रमाराई प्रबावकायी फनाउनङ्ट । 

3. सऺभ, दऺ, गङ्टणस्तयीम य प्रङ्जवङ्झधभैरी जनशङ्ञिको ङ्जवकास गनङ्टि । 

4. ङ्जवत्तीम सङ्टशासन कामभ गनङ्टि । 

१.५ यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 29: सेवा प्रवाह तथा सङ्टशासनका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: सङ्टशासनकाराङ्झग कानङ्टनी य नीङ्झतगत ऩूवािधाय ङ्झनभािण गनङ्टि । 
१.१: शासन प्रणारी सञ्चारन 
सम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड य 
कामिङ्जवङ्झधको तजङ्टिभा गने । 

1. सेवा प्रवाह य सङ्टशासन सम्फन्धी आवश्मक नीङ्झत तथा कामिङ्जवङ्झधको 
तजङ्टिभा गङ्चयनेछ । 

2. साविजङ्झनक ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायीको ङ्ञजम्भेवायी य कतिव्मराई स्ऩि 
ऩाङ्चयनेछ । 

3. साविजङ्झनक ङ्झनकामका ऩदाङ्झधकायीको आचायसॊङ्जहता ऩारनाको अनगभन 
प्रणारी सङ्टदृढ गयाइनेछ । 

4. साविजङ्झनक ऩदाङ्झधकायीको ङ्झनमङ्टङ्ञि, सरुवा, फढङ्टवा, ऩदस्थाऩन, दण्ड य 
ऩङ्टयस्कायराई प्रणारीफि फनाइनेछ । 

5. कामिसम्ऩादनराई वङृ्ञत्त ङ्जवकाससॉग घङ्झनष्ठ रूऩभा आफि हङ्टने गयी 
कानङ्टनी व्मवस्था ङ्झभराइनेछ ।  

6. साविजङ्झनक खचि व्मवस्थाऩन प्रणारी सङ्टव्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ । 
१.२: साविजङ्झनक सेवाहरूराई 
गङ्टणस्तयीम य सविसधायणको 
ऩहङ्टॉचमोग्म फनाउन स्थानीम शासन 
ऩिङ्झत अनङ्टरूऩको प्रशासन सॊमन्रको 
व्मवस्था गने । 

1. साविजङ्झनक सेवाप्रवाहराई गङ्टणस्तयीम सभावेशी एवभ ् सहज फनाउन 
ङ्जवद्यङ्टतीम शासन प्रणारीको अवरम्फन गङ्चयनेछ । 

2. स्थानीम शासन प्रणारी अनङ्टरूऩ प्रशासन सॊमन्रको ऩङ्टनसंयचना गङ्चयनेछ। 

 

उद्दशे्म २: साविजङ्झनक सेवा प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउनङ्ट । 
२.१: गाउॉऩाङ्झरकारे प्रवाह गने 1. सफै प्रकायका सेवाभा सफैको य खास गयी सभाजका सीभान्तीकृत य 
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यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

सेवाभा अङ्झधकायभङ्टखी ऩहङ्टॉच स्थाऩना 
गने । 

ङ्जवऩङ्ङ सभङ्टदामको ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गङ्चयनेछ । 

2. सेवाग्राहीको भाग साऩेऺ, सहबाङ्झगताभूरक ङ्जवकास प्रङ्जक्रमाको अवरम्फन 
गङ्चयनेछ । 

3. ङ्जवद्यङ्टतीम शासन प्रणारीको व्माऩक अवरम्फन गयी प्रशासङ्झनक 
कामिङ्जवङ्झधराई सयर फनाइनेछ ।  

4. जनताको गङ्टनासो ङ्झसधै अध्मऺसॉग ऩङ्टग्ने सॊमन्र स्थाङ्जऩत गयी शीघ्र 
जवापदेङ्जहता, कायफाही य जानकायीको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गङ्चयनेछ । 

5. सूचना ऩङ्जवङ्झधको प्रमोग य ऩहङ्टॉच फढाइनेछ । 
२.२: गाउॉऩाङ्झरकाको 
कामिसम्ऩादनराई उत्तयदामी, ऩायदशॉ 
य ऩङ्चयणाभभङ्टखी फनाउन े। 

1. गङ्टनासो सङ्टन ङ्टवाइ सॊमन्र य सूचना अङ्झधकायीको बङू्झभकाराई प्रबावकायी 
त ङ्टल्माइनेछ । 

2. नैङ्झतकता, आचयण य इभान्दाङ्चयताराई कामि सॊस्कृङ्झतको रूऩभा ङ्जवकास 
गयी दण्ड य ऩङ्टयस्कायराई व्मवङ्ञस्थत तङ्टल्माइनेछ । 

3. भ्रिाचाय ङ्जवरुि शून्म सहनशीरता अऩनाइनेछ । भ्रिाचायजन्म 
ङ्जक्रमाकराऩभा ङ्झनगयानी तथा कायफाहीराई सशि फनाउन ऩाङ्झरका 
स्तयभा कामियत साभाङ्ञजक सॊघसस्थाको सभन्वम य सहकामि प्रबावकायी 
फनाइनेछ । 

4. आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण प्रणारीका साथै ङ्जवत्तीम जोङ्ञखभ ङ्झनमन्रण प्रणारीको 
अवरम्फन गङ्चयनेछ । 

5. फेरूजङ्टराई साविजङ्झनक गङ्चयनङ्टका साथै फेरूजङ्टको प्रकृङ्झतका आधायभा 
कामिसम्ऩादन भूल्माङ्कनसॉग आफि गङ्चयनेछ । 

6. सेवा प्रवाहराई जनभैरी य सेवाभूरक फनाउन नागङ्चयक फडाऩर 
याङ्ञखनेछ । 

7. साविजङ्झनक उत्तयदामी सॊमन्रहरू (साभाङ्ञजक ऩयीऺण, साविजङ्झनक 
ऩयीऺण, साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ, गङ्टनासो व्मवस्थाऩन, आङ्छद)राई प्रबावकायी य 
ङ्झनमङ्झभत गयाइनेछ । 

8. ऩाङ्झरकाको कामिक्रभगत ऺेर य फजेट, कामिमोजना, अद्यावङ्झधक प्रगङ्झत य 
जनसयोकायका ङ्झनणिमहरू वेफसाइटभापि त ङ्झनमङ्झभत रूऩभा साविजङ्झनक 
गङ्चयनेछ । 

9. गैयसयकायी सॊस्था य नागङ्चयक सभाजसॉग सभन्वम य सहकामिका 
भाध्मभफाट साविजङ्झनक उत्तयदाङ्जमत्व अङ्झबवङृ्जिभूरक कामिसम्ऩादन 
गङ्चयनेछ । 

10. कभिचायीहरूको कामिसम्ऩादनराई ङ्जवकास कामिक्रभको नङ्झतजा, सेवा 
प्रवाहको गङ्टणस्तयीमता, सेवाग्राहीको सन्तङ्टङ्जि आङ्छदसॉग आवि गङ्चयनेछ । 
मसकाराङ्झग सेवाग्राहीहरूको सन्तङ्टङ्जि सवेऺण, गङ्टनासो सभाधान, साविजङ्झनक 
सङ्टनङ्टवाइ आङ्छदको भाऩनराई सभेत आधाय फनाइनेछ । 

11. सेवा प्रदामकप्रङ्झत नागङ्चयकहरूको सन्तङ्टिीको स्तय भाऩन य ङ्झनमङ्झभत 
ऩषृ्ठऩोषण ङ्झरइनेछ । मसकामिभा तेस्रो ऩऺ भूल्माङ्कन प्रणारी सभेतको 
अवरम्फन गङ्चयनेछ । 

२.३: साविजङ्झनक ङ्झनकामका काभ 
कायफाही सम्फन्धी सूचनाभा 

1. सेवा प्रवाहराई जनभङ्टखी य सेवाभूरक फनाउन ऺङ्झतऩूङ्झति सङ्जहतको 
वडाऩर क्रभश् कामािन्वमन गनि गयाउन साविजङ्झनक ङ्झनकामराई 
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नागङ्चयकको ऩहङ्टॉच फढाउनङ्ट । उत्प्रङे्चयत गङ्चयनेछ । 

2. जनगङ्टनासोको व्मवस्थाऩनराई थऩ प्रबावकायी फनाउन सहमोग 
गङ्चयनेछ। 

3. अत्मावश्मक साविजङ्झनक सेवाको ऩहङ्टॉचभा कङ्छठनाइ बोङ्झगयहेको जनताराई 
सेवा ऩङ्टर् माउन एकीकृत घङ्टम्ती सेवाराई व्माऩक य प्रबावकायी 
फनाइनेछ। 

उद्दशे्म ३: सऺभ, दऺ, गङ्टणस्तयीम य प्रङ्जवङ्झधभैरी जनशङ्ञिको ङ्जवकास गनङ्टि । 
३.१: जनशङ्ञि ङ्जवकास गने । 1. ऩाङ्झरकाकाराङ्झग आवश्मक ऩने दऺ जनशङ्ञिको ङ्जवकास य 

उऩमोगकाराङ्झग एकीकृत जनशङ्ञि ङ्जवकास मोजना तमाय गङ्चयनेछ । 

2. वाङ्जषिक फजेटको ङ्झनङ्ञश्चत प्रङ्झतशत ताङ्झरभ तथा ऺभता ङ्जवकास य 
आवश्मक अनङ्टसन्धानकाराङ्झग ङ्जवङ्झनमोजन गङ्चयनेछ । 

3. ऩाङ्झरकाका जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध य कभिचायीको आवश्मकता य भाग अनसाय 
अङ्झबभङ्टखीकयण ताङ्झरभ य ऺभता ङ्जवकासकाराङ्झग आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झध मङ्टि 
ताङ्झरभ प्रङ्झतष्ठानको स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

३.२: अन्तसियकाय सभन्वमराई 
प्रबावकायी फनाउने । 

1. सॊघीम य प्रदेशसयकायसॉग ङ्झनमङ्झभत सम्ऩकि  य सभन्वम स्थाङ्जऩत गङ्चयनेछ 
। 

2. ऩाङ्झरकाको ङ्जवगतका दस्तावेज, आमोजना दस्तावेज य प्रङ्झतवेदनहरूराई 
आफ्नो ऩोटिर (वेफ-साइट) भा याङ्ञखनेछ । 

3. ऩाङ्झरकाको कामि सम्ऩादन य प्रङ्झतवेदन प्रणारीभा प्रदेश स्तयभै एकरूऩता 
आउने गयी प्रदेश सयकायको सहमोग य सभन्वमभा सफ्टवेमयको 
व्मवस्थाऩन गयी प्रबावकायी रूऩभा कामािन्वमनभा ल्माइनेछ । 

4. ऩाङ्झरकास्तयीम ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झत गठन तथा कामिङ्जवङ्झध 
ङ्झनभािण गयी सभस्मा सभाधान तथा सहजीकयण सॊमन्रको रूऩभा ङ्जवकास 
गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म ४: ङ्जवत्तीम सङ्टशासन कामभ गनङ्टि । 
४.१: साविजङ्झनक आम–व्मम य 
खयीद प्रङ्जक्रमाराई प्रबावकायी, 
व्मवङ्ञस्थत य ऩायदशॉ फनाउने । 

1. गाउॉऩाङ्झरका तथा वडा कामािरमहरूको वाङ्जषिक खयीद मोजना तमाय 
गङ्चयनेछ । 

2. सॊस्थागत ऩङ्टनसंयचना य सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩनको 
सङ्टदृढीकयण प्रवििन गङ्चयनेछ । 

3. कानङ्टन फभोङ्ञजभ सभमभै खचि नगयी आङ्झथिक वषिको अन्त्मभा खचि गने 
प्रवङृ्ञत्तराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गनि य उऩरधध स्रोत य साधनको उङ्ञचत प्रमोग 
गनि आङ्झथिक वषिको अङ्ञन्तभ तीन भङ्जहनाभा वाङ्जषिक कामिक्रभ सॊशोधन 
गने य ङ्जवङ्झनमोजन फजेट अत्माङ्झधक खचि गने प्रवङृ्ञत्तभा योक रगाउन 
उऩमङ्टि नीङ्झत अवरम्वन गङ्चयनेछ । 

4. ङ्जवकास आमोजनाहरूको ठेक्काऩट्टा ङ्झनधािङ्चयत सभमङ्झबरै गने व्मवस्था 
ङ्झभराउन ऩहर गङ्चयनेछ । 

४.३: आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण य 
रेखाऩयीऺणराई ङ्जवश्वसनीम तथा 
प्रबावकायी फनाउने । 

1. ङ्जवत्तीम आॉकडाराई वस्तङ्टऩयक फनाउन तथा अद्यावङ्झधक गनि सूचना 
प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩनको सङ्टदृढीकयण गयी ङ्जवस्ताय 
गङ्चयनेछ । 

2. फेरुजङ्टराई ङ्झनमन्रण गनि आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺणराई सूचना प्रङ्जवङ्झधभा 
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आधाङ्चयत फनाइनङ्टको साथै रेखा उत्तयदामी अङ्झधकायीराई स्वतन्र रूऩभा 
कामि गने वातावयण फनाइनेछ । 

१.६ प्रभङ्टख कामिक्रभहरू 

1. सेवा प्रवाह तथा सङ्टशासनकाराङ्झग आवश्मक कामिङ्जवङ्झधको ङ्झनभािण  

2. ऩाङ्झरकाद्वाया प्रदान गङ्चयने सेवाको अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन  

3. ङ्जवद्यङ्टतीम शासन प्रमोग य ऩहङ्टॉचभा फङृ्जि  

4. हयेक ङ्जवकास मोजना तथा कामिक्रभको वडा य ऩाङ्झरकास्तयभा ङ्झनमङ्झभत साभाङ्ञजक ऩयीऺण य 
साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ सञ्चारन  

5. कभिचायीको ऺभता ङ्जवकासकाराङ्झग ङ्झनमङ्झभत ताङ्झरभ 

6. सफै कामािरमभा नागङ्चयक वडाऩरको व्मवस्था य सोको प्रबावकायी कामािन्वमन  

7. साविजङ्झनक सेवा तथा साभग्रीहरूको खङ्चयद प्रङ्जक्रमाकाराङ्झग अङ्झनवामि ङ्जवद्यङ्टतीम भाध्मभको प्रमोग 

8. ऩाङ्झरका ङ्झबरका मोजनाहरूको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन तथा सभीऺा 
 

१.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

गाउॉऩाङ्झरकाभा साविजङ्झनक सेवा प्रवाहको गङ्टणस्तयभा सङ्टधाय य साविजङ्झनक सेवाभा आभ नागङ्चयकको 
ऩहङ्टॉचभा अङ्झबवृङ्जि बएको हङ्टनछे । सयकायी तथा गैयसयकायी ङ्झनकामहरूफाट जनताहरूरे सयर य सविसङ्टरब 
तङ्चयकारे सेवा प्राप्त गनि सक्नेछन ्। सयकायी तथा गैयसयकायी सॊस्थाहरूफाट कामािन्वमन हङ्टन ेकामिक्रभ य 
प्रवाह हङ्टन ेसेवा सङ्टङ्जवधाभा ऩायदङ्ञशिता कामभ बई सविसाधायण जनता सङ्टसूङ्ञचत हङ्टनछेन ्। 
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खण्ड दङ्टई् भानव सॊसाधन तथा सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास 
२.१ ऩषृ्ठबङू्झभ 

कैराश गाउॉऩाङ्झरकाको मो आवङ्झधक मोजना कामािन्वमन गनि रगामत सम्ऩूणि ङ्जवकास ङ्झनभािणका 
कामिक्रभहरू सही ढङ्गरे सञ्चारन गनि गाउॉकामिऩाङ्झरकाराई तदनङ्टरूऩको कानङ्टनी अङ्झधकाय, ङ्जवत्तीम 
स्रोतसाधनको ङ्झनङ्ञश्चतता, आफ्नो कामिऺ ेरङ्झबर गङ्टणस्तयीम भानव सॊसाधनको उऩरधधता य सॊस्थागत ऺभता 
सवोऩयी भहत्त्वका ङ्जवषम हङ्टन ्।  

नेऩारको सॊङ्जवधान बाग १७ भा स्थानीम कामिऩाङ्झरकाको कामिसम्ऩादन सम्फन्धी व्मवस्था छ । 
धाया २१४ भा स्थानीम गाउॉऩाङ्झरका तहको कामिकाङ्चयणी अङ्झधकाय सॊङ्जवधान य सॊघीम कानङ्टनको अधीनभा 
यही गाउॉ कामिऩाङ्झरकाभा ङ्झनङ्जहत यहन े उल्रेख छ । सॊङ्जवधान य अन्म कानङ्टनको अधीनभा यही 
गाउॉऩाङ्झरकाको शासन व्मवस्थाको साभान्म ङ्झनदेशन, ङ्झनमन्रण य सञ्चारन गने अङ्झबबाया गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको हङ्टन ेकङ्ट या ऩङ्झन जनाइएको छ । धाया २१८ भा गाउॉ कामिऩाङ्झरकाफाट स्वीकृत ङ्झनमभावरी 
फभोङ्ञजभ गाउॉ कामिऩाङ्झरकाको कामि ङ्जवबाजन य कामि सम्ऩादन हङ्टने उल्रेख छ बने २१९ भा मसदेङ्ञख 
फाहेक स्थानीम तहको कामिकाङ्चयणी सम्फन्धी अन्म व्मवस्था सॊङ्जवधानको अधीनभा यही सॊघीम कानङ्टन 
फभोङ्ञजभ हङ्टने कङ्ट या स्ऩि गङ्चयएको छ ।सॊङ्जवधानको अनङ्टसूची–८ भा ङ्झनम्नङ्झरङ्ञखत ङ्जवषमहरूभा गाउॉ 
कामिऩाङ्झरकाको अङ्झधकाय यहने कङ्ट या जनाइएको छ ।  

मी सफै व्मवस्थाहरूका अधीनभा यही मस गाउॉऩाङ्झरकारे प्रशासङ्झनक काभकाज कामािन्वमन य 
सहङ्ञजकयणका राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ ऐन, ङ्झनमभावरी तथा कामिङ्जवङ्झधहरू फनाएको छ ।सेवा प्रवाहराई गङ्टणस्तयीम, 
न्मून सभम रागत ङ्झछटो सेवा उऩरधध फनाउन सम्बव बएका सेवा सङ्टङ्जवधाहरू वडा कामािरमफाटै 
अनराइन उऩरधध गयाउदै आइयहेको छ ।ङ्झनधािङ्चयत सभम सीभा ङ्झबर सॊसदीम ऩयम्ऩया अनङ्टसाय गाउॉ सबा 
सम्ऩङ्ङ गयी ऩाङ्चयत ऐनहरू असाय ङ्झबर वेवसाइडभा अऩरोड गङ्चयएको छ । सभीऺा गोष्ठीहरू आमोजना 
गयी  ङ्जटप्ऩणी य सङ्टझाव सङ्करन गयी छरपर गने गङ्चयएको छ । 
२.२ प्रभङ्टख सभस्मा 

गाउॉकामिऩाङ्झरकाकाराङ्झग सॊङ्जवधान प्रदत्त अङ्झधकायहरूको उऩबोगकाराङ्झग जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूभा मथेि 
अनङ्टबवको अबाव हङ्टन ङ्ट, सॊघीमताको भभि अनङ्टसाय गाउॉकामिऩाङ्झरकाको काभकतिव्म ऩूया गनिकाराङ्झग 
आवश्मक जनशङ्ञिको कभी हङ्टन ङ्ट तथा गाउॉऩाङ्झरका ऺरेभा ङ्जवकासको सम्बावना बएका अनेकौं ऺेरहरू 
ङ्जवशेष गयी ऩमिटन, वन, कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩारनभा ङ्ञशङ्ञऺत य ताङ्झरभप्राप्त जनशङ्ञिको कभी यहनङ्ट मस 
ऩाङ्झरकाका प्रभङ्टख सभस्माहरू हङ्टन ्।   
२.3 च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
1. याङ्जिम मोजना आमोगद्वाया तमाय गङ्चयएको स्थानीम तहको मोजना तजङ्टिभा ङ्छदग्दशिन, २०७५ 

फभोङ्ञजभ गाउॉकामिऩाङ्झरकाभा गठन बएको भानव सॊसाधन ङ्जवकास य सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास 
सम्फन्धी ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतरे सेवाप्रवाहका भाऩदण्ड ङ्झनधाियण, सेवाप्रवाहभा ङ्जवद्यङ्टतीम सूचना प्रङ्जवङ्झधको 
प्रमोग, रेखाङ्कन, याजस्व ऩङ्चयचारन, ङ्जवत्तीम अनङ्टशासन, आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण जस्ता गम्बीय प्रकृङ्झतका 
प्राङ्जवङ्झधक काभ गनङ्टिऩने अवस्था यहेको।  



[112] 
 

2. उभेय, ङ्झरङ्ग, शैङ्ञऺक ङ्ञस्थङ्झत, आङ्झथिक अवस्था, जातीम सॊस्काय आङ्छदका कायण मोजना तजङ्टिभा, 
कामािन्वमन य अनङ्टगभनभा जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको फङ्टझाइ, सहबाङ्झगता य सङ्जक्रमता सभान हङ्टन नसक्नङ्ट ।  

3. मङ्टवा जनशङ्ञिको ङ्जवदेश ऩरामनरे गदाि गाउॉघयभा आङ्झथिक सम्बाव्मता बएका ऺरेहरू कृङ्जष, वन, 

ऩमिटन आङ्छदभा ताङ्झरभ आङ्छदकाराङ्झग उऩमङ्टि प्रङ्ञशऺाथॉ स्थानीम तहभा नबेङ्जटनङ्ट । 

अवसय 

1. ङ्झसॊहदयफायको अङ्झधकाय गाउॉगाउॉसम्भ ऩङ्टर् माउनङ्ट सॊघीमताको भूर उद्देश्म हङ्टॉदा य सो फभोङ्ञजभका 
कानङ्टनी आधाय ऩङ्झन फङ्झनसकेका हङ्टॉदा गाउॉकामिऩाङ्झरकाको नेततृ्वभा स्थानीम स्तयको ङ्जवकासको 
सम्बावना फढेको छ ।  

२.४ दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"दऺ भानव सॊसाधन य प्रबावकायी सॊस्थागत ऺभता सङ्जहतको कैराश" 

रक्ष्म 

गङ्टणस्तयीम भानव सॊसाधन य सऺभ स्थानीम सॊस्थाहरूका भाध्मभफाट कैराशको आङ्झथिक सभाङ्ञजक 
ङ्जवकास गने । 

उद्दशे्म 

1. गाउॉऩाङ्झरकाको सेवाप्रवाहराई गङ्टणस्तयीम फनाउनङ्ट ।  

2. स्थानीम स्तयभा आङ्झथिक साभाङ्ञजक ङ्जवकासकाराङ्झग अवसयहरूको ङ्जवकास गनङ्टि । 

२.५ यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 30: भानव सॊसाधन तथा सॊस्थागत ङ्जवकासका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: गाउॉऩाङ्झरकाको सेवाप्रवाहराई गङ्टणस्तयीम फनाउनङ्ट । 
1.१: जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरूको सऺभता ङ्जवकास गने।  1. सम्बाव्मता अध्ममन 

2. सयरीकृत सेवा एवभ ्सॊस्थागत ङ्जवकास 

3. उऩमङ्टि ताङ्झरभ गोष्ठीभा बाग ङ्झरने अवसय ङ्छदइनेछ । 
1.2: कभिचायीहरूको ऺभता अङ्झबवङृ्जि गने । 
  

1. ताङ्झरभ गोष्ठीभा ऩठाइनेछ ।  

2. सरुवाको भाऩदण्ड फनाइनेछ । 
1.3: आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको फढी प्रमोग गने । 1. कामािरमका काभभा इन्टयनेट, इभेरको प्रमोग फढाइनेछ । 
उद्दशे्म २: स्थानीम स्तयभा आङ्झथिक साभाङ्ञजक ङ्जवकासकाराङ्झग अवसयहरू उऩरधध गयाउनङ्ट । 
2.१: कृङ्जष, वन य ऩमिटन ऺेरको ङ्जवकासकाराङ्झग 
सॊस्थागत ऩहर गने । 

1. सॊघीम य प्रदेश सयकायरे उऩरधध गयाउने सेवा, सङ्टङ्जवधा, 
अवसयहरूको खोजीनीङ्झत गङ्चयनेछ ।  

2. स्थानीम जनताभा जागयण पैराइनेछ ।  

3. इच्छङ्टक य मोग्म मङ्टवामङ्टवतीहरूराई मी ऺेरभा प्रोत्साङ्जहत गयी 
व्मवसाङ्जमकीकयणभा अवसय ङ्छदइनेछ । 

 

२.६ प्रभङ्टख कामिक्रभ 

1. सेवाप्रवाह, सॊस्थागत ङ्जवकासजस्ता ऩऺभा क्रभश आधङ्टङ्झनकीकयण गदै जान तदनङ्टकङ्ट र 
कामिक्रभहरू सञ्चारन 
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2. गाउॉऩाङ्झरका ऺरेङ्झबर ङ्जवकास गनि सङ्जकने साभान्म सम्बावना देङ्ञखएका ऩेशा-व्मवसामको 
प्रवििनकाराङ्झग सम्बाव्मता अध्ममन ।  

२.७ अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

गाउॉऩाङ्झरकाफाट हङ्टने गयेका सेवाप्रवाह ङ्झछटोछङ्चयतो बई जनताराई राब ऩङ्टग्नेछ । ऩमिटन,  कृङ्जष, 

ऩशङ्टऩारन, फागवानीजस्ता सॊबाव्म व्मवसामहरूभा मङ्टवाहरूराई योजगायीका नमाॉ नमाॉ अवसय गाउॉऩाङ्झरका 
ऺेरङ्झबरै खङ्टल्नछे । जनताको आङ्झथिक ङ्ञस्थङ्झतभा सङ्टधाय हङ्टने,  दैङ्झनक जीवन सञ्चारनभा सहमोग ऩङ्टगेय 
जीवनस्तय भाङ्झथ उठ्नेछ । 
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खण्ड तीन: त्माङ्क प्रणारी 
3.1 ऩषृ्ठबङू्झभ  

मोजना तजङ्टिभाराई प्रबावकायी फनाउनकाराङ्झग त्माङ्क सङ्करन, प्रशोधन य ङ्जवश्लषेण गनि सॊस्थागत 
सॊयचनाको आवश्मक ऩदिछ । कैराश गाउॉऩाङ्झरकारे प्राथङ्झभक सवेऺण तथा ङ्छद्वतीम स्रोतको त्माङ्कको 
प्रमोग गयेय य घयधङ्टयी सबेऺण, २०७५ प्रकाशन गयी त्माङ्क प्रमोगको एक तहको आधायशीरा तमाय 
गयेको छ । साथै सफै वडाहरूरे आन्तङ्चयक प्रमोजनकोराङ्झग खङ्ञण्डत रूऩभा त्माङ्क सङ्करन गने काभको 
शङ्टरुवात गयेका छन,् तय व्मवङ्ञस्थत बइसकेको छैन ।  

3.2 प्रभङ्टख सभस्मा  

त्माङ्क सङ्करन य व्मवस्थाऩन हेने शाखा व्मवङ्ञस्थत नहङ्टनङ्ट,  वडा स्तयभा त्माङ्क खण्डीकृत गनि 
कङ्छठनाइहरू यहनङ्ट,  त्माङ्क सङ्करन, प्रशोधन य ङ्जवश्लषेण गनि दऺ जनशङ्ञि उऩरधध नहङ्टनङ्ट साथै त्माङ्कहरू 
एकीकृत नहङ्टॉदा प्रमोगभा एकरूऩकता कामभ गनि नसक्नङ्ट आङ्छद भङ््ट म सभस्माका रुऩभा यहेका छन ्।  

3.3 च ङ्टनौती य अवसय  

च ङ्टनौती 
1. त्माङ्कभा आधाङ्चयत यहेय मोजना तजङ्टिभा गने य मोजनाहरूको प्राथङ्झभकीकयण गने ऩङ्चयऩाटीको 

आधायशीरा तम गनङ्टि । 

2. त्मगत अध्ममन, अनङ्टसन्धान य ङ्जवश्लषेण गदै ङ्जवषमगत सभस्मा, च ङ्टनौती य अवसयहरूको ऩङ्जहचान 
गनि सघाउ ऩङ्टर् माउन आवश्मक त्माङ्कहरूको सङ्करन य व्मवस्थाऩन गनङ्टि । 

3. त्माङ्कको प्रमोगभा एकरूऩकता कामभ गनङ्टि । 

अवसय 

1. त्माङ्कको आवसेमकता य भहत्त्वको फोध हङ्टन ङ्ट । 

2. त्माङ्कभा आधाङ्चयत यहेय मोजनाहरू ङ्झनभािण हङ्टन ेऩङ्चयऩाङ्जटको ङ्जवकास हङ्टन ङ्ट । 

3. ङ्झछटो य छङ्चयतो रूऩभा त्माङ्क सङ्करन, प्रशोधन य ङ्जवतयण गनि सघाऊ ऩङ्टर् माउन सक्न े नमाॉ 
प्रङ्जवङ्झधहरू ङ्जवकास हङ्टॉदै जानङ्ट । 

3.4 दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म  

दीघिकारीन सोच 

"मथाथि त्माङ्कभा आधाङ्चयत कैराशको नीङ्झत तथा मोजना"  

रक्ष्म 

गाउॉऩाङ्झरकाका सफै ङ्जकङ्झसभका त्माङ्कहरू ङ्झनमङ्झभत रूऩभा अद्यावङ्झधक गयी सफैकाराङ्झग ऩहङ्टॉचमोग्म 
फनाउन े।  

उद्दशे्म 

1. त्माङ्कहरू ङ्झनमङ्झभत रूऩभा अद्यावङ्झधक गने प्रणारीको ङ्जवकास गनङ्टि ।  

2. त्माङ्क सङ्करन प्रङ्जक्रमाराई आधङ्टङ्झनकीकयण गनङ्टि ।  
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3.5 यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत  

ताङ्झरका 31: त्माङ्क प्रणारीका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: त्माङ्कहरू ङ्झनमङ्झभत रूऩभा अद्यावङ्झधक गने प्रणारीको ङ्जवकास गनङ्टि । 

१.१: त्माङ्कको सङ्करन, प्रशोधन, 

व्मवस्थाऩन य प्रकाशनराई व्मवङ्ञस्थत 
फनाउने । 

1. त्माङ्कको प्रशोधन य ङ्जवश्लषेण गयी वेफ ऩोटिर य ङ्जवङ्झबङ्ङ 
प्रकाशनभापि त ्प्रमोगकताि भाझ ऩङ्टर् माउने कामिराई ङ्झनमङ्झभत रूऩभा 
सञ्चारन गङ्चयनेछ। 

2. अनङ्टसन्धानको भाध्मभफाट आवश्मक त्माङ्कहरूको सूची तमाय गयी 
ङ्झनमङ्झभत त्माङ्क सङ्करन गने प्रणारीको ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

3. ङ्जवश्वसनीम, सही य सभमभै त्माङ्क उऩरधध गयाउने प्रणारीको 
ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म 2: त्माङ्क सङ्करन प्रङ्जक्रमाराई आधङ्टङ्झनकीकयण गनङ्टि । 

२.1: त्माङ्क सङ्करन, प्रशोधन य ङ्जवतयण 
प्रणारीको आधङ्टङ्झनकीकयण गने ।  

1. त्माङ्क सङ्करन, प्रशोधन य व्मवस्थाऩन सम्फन्धी नीङ्झत तथा 
कामिमोजना तमाय गयी कामािन्वमन गङ्चयनेछ ।  

2. आवश्मकता ऩङ्जहचान गयी ङ्जवषमगत त्माङ्कहरू सङ्करन गङ्चयनेछ । 

3. आमोजना सञ्चारन अवङ्झध, भध्मभकारीन अवङ्झध, य अङ्ञन्तभ 
अवस्थाको त्माङ्क सङ्करन य ङ्जवश्लषेण गने कामिराई ङ्झनमङ्झभत 
रूऩभा सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

3.6 प्रभङ्टख कामिक्रभ 

1. त्माङ्क सङ्करन सम्फन्धी नीङ्झत ङ्झनभािण 

2. त्माङ्कका भानक य भाऩदण्डहरू ङ्जवकास    

3. ऩाङ्झरकाको त्माङ्क वेफ ऩोटिर ङ्झनभािण गयी त्माङ्कहरूको एकीकृत रूऩभा व्मवस्थाऩन य 
साविजङ्झनकीकयण  

4. त्माङ्क सङ्करन, प्रशोधन य ङ्जवश्लषेणकोराङ्झग कभिचायी तथा ङ्जवऻहरूको ऺभता य दऺता फङृ्जि 
ताङ्झरभ ।  

3.7 अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध  

ङ्जवद्यङ्टतीम त्माङ्क प्रणारीको स्थाऩना य सञ्चारन बएको हङ्टनेछ । आमोजना अनङ्टगभन य 
भूल्माङ्कनकोराङ्झग आवश्मक सूचना उऩरधध बएको हङ्टनेछ । प्रभाणभा आधाङ्चयत मोजना तजङ्टिभा गनि 
आवश्मक त्माङ्क उऩरधध बएका हङ्टनछे । 
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ऩङ्चयच्छेद दश: रोकतन्र य सङ्टशासन 
खण्ड एक: याङ्जिम एकता 

1.1 ऩषृ्ठबङू्झभ 

नागङ्चयकको सद्भाव, प्रभे, स्नेह, साझा स्वाथि याङ्जिम एकताको प्रतीक हो । सॊङ्जवधानत् यािको 
ऩङ्चयबाषाङ्झबर जाङ्झत, धभि, बाषा, सॊस्कृङ्झत, बगूोर तथा साविबौङ्झभकता आङ्छद ऩछिन ् । देशवासीको सङ्जहष्णङ्टता, 
सहानङ्टबङू्झत, त्माग य सभऩिण मसका ऩङ्जहचान हङ्टन ्। फहङ्टजातीम, फहङ्टबाङ्जषक, फहङ्टधाङ्झभिक, फहङ्टसाॊस्कृङ्झतक तथा 
बौगोङ्झरक ङ्जवङ्जवधतामङ्टि ङ्जवशेषताराई आत्भसात गयी ङ्जवङ्जवधता फीचको एकता गाउॉऩाङ्झरकाको सभङृ्जिको 
आधाय यङ्जहआएको छ । त्मसैगयी, याज्मका नीङ्झतहरू अन्तगित स्वतन्रता, साविबौभसत्ता, बौगोङ्झरक अखण्डता 
य स्वाधीनताको सॊयऺण गदै एकता अ ङऺ्टण्ण याख्न ेतथा ङ्जवङ्झबङ्ङ जात, जाङ्झत, धभि, बाषा, सॊस्कृङ्झत य सम्प्रदाम 
फीच ऩायस्ऩङ्चयक सद्भाव, सङ्जहष्णङ्टता य ऐक्मफिता कामभ गयी ऩयस्ऩयभा सहमोगात्भक सम्फन्ध ङ्जवकास गदै 
याङ्जिम एकता प्रवििन गने नीङ्झत अॊगीकाय गङ्चयएको छ । ङ्जवङ्झबङ्ङ जातजाङ्झत, बाषा, धभि, सॊस्कृङ्झतको जगेनाि य 
सम्फििन गनि याङ्जिम एकता कामिक्रभ भापि त ्सम्ऩूणि नागङ्चयकफीच सद्भाव फढाउने प्रमास गनि आवश्मक छ 
।  

1.2 प्रभङ्टख सभस्मा 
ङ्झनष्ऩऺ रूऩभा गाउॉऩाङ्झरकाका नागङ्चयकराई साॊस्कृङ्झतक, शैङ्ञऺक, याजनीङ्झतक, बौगोङ्झरक आङ्छद 

ऩऺभा सङ्टसूङ्ञचत गनि नसक्नङ्ट तथा कङ्ट नै अङ्झतवादको नाभभा हङ्टने घटनाका कायण थऩ द्वन्द्व य अङ्जवश्वासको 
वातावयण ङ्झसजिना हङ्टन ेसम्बावना यहनङ्ट महाॉका प्रभङ्टख सभस्माहरू हङ्टन ्।  
1.3 च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
1. याङ्जिम एकताराई अ ङऺ्टण्ण याख्नङ्ट ।  

2. ङ्जवङ्जवधता फीचको एकताराई सङ्टदृढ गनङ्टि । 

3. याि य याङ्जिमता कङ्ट नै व्मङ्ञि सभङ्टदाम वा ऺेरीमता बन्दा भाङ्झथ हो बङे्ङ बावना ऩाङ्झरकाका सफै 
जनताभा जागतृ गयाउनङ्ट । 

4. सवै वगि य सभङ्टदामको ऩङ्जहचान य बावनाको कदय गनङ्टि ।  

अवसय 

1. फहङ्टजातीम, फहङ्टबाङ्जषक, फहङ्टसाॊस्कृङ्झतक तथा बौगोङ्झरक ङ्जवङ्जवधता फीच ङ्जवकास बएको एकता । 

2. सहकाङ्चयता, सभन्वम य सहअङ्ञस्तत्व कैराशको आङ्झथिक, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक, ङ्जवकासको आधाय।  

3. जाङ्झतगत, बाङ्जषक, साॊस्कृङ्झतक, बौगोङ्झरक एवभ ् धाङ्झभिक ङ्जवङ्जवधता व्मवस्थाऩनको सॊवैधाङ्झनक 
व्मवस्था। 

4. तीनै तहका सयकायफीचको अन्तय आफिता ।  

1.4 दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"सहकाङ्चयता, सभन्वम य सहअङ्ञस्तत्व कैराशको आङ्झथिक, साभाङ्ञजक, साॊस्कृङ्झतक, ङ्जवकासको आधाय"  

 



[117] 
 

रक्ष्म 

ङ्जवङ्जवधताको उङ्ञचत सम्फोधन य सम्भान गयी सफैराई सभान अवसयका साथ ङ्जवकाससॉग आफि 
गने ।  

उद्दशे्म 

1. जाङ्झतगत, बाङ्जषक, साॊस्कृङ्झतक, बौगोङ्झरक एवभ ्धाङ्झभिक ङ्जवङ्जवधताको व्मवस्थाऩन गयी याङ्जिम एकता 
सङ्टढृढ फनाउनङ्ट । 

1.5 यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 32: याङ्जिम एकताका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: जाङ्झतगत, बाङ्जषक, साॊस्कृङ्झतक, बौगोङ्झरक एवभ ् धाङ्झभिक ङ्जवङ्जवधताको व्मवस्थाऩन गयी याङ्जिम एकता सङ्टढृढ 
फनाउनङ्ट । 
१.१: ङ्जवङ्जवधता फीचको एकताराई सङ्टदृढ 
गने । 

1. जातीम, बाङ्जषक, रैङ्जङ्गक तथा साॊस्कृङ्झतक ङ्जवङ्जवधताको फायेभा सचेतना 
कामिक्रभहरू सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

2. साभाङ्ञजक न्माम य याङ्जिम एकता कामभ याख्नकोराङ्झग आभ 
नागङ्चयकराई सङ्टसूङ्ञचत गङ्चयनेछ । 

१.२: आऩसी सद्भाव य भेरङ्झभराऩको 
भाध्मभफाट सभ्म सभाज ङ्झनभािण गनि 
नागङ्चयकहरूराई उत्प्रङे्चयत गने ।  

1. शाङ्ञन्त, सङ्टयऺा, सङ्टव्मवस्था, आऩसी भेरङ्झभराऩ य सदबाव फढाउन 
प्रत्मेक नागङ्चयक ङ्ञजम्भेवाय फङ्ङे गयी नागङ्चयकराई उत्प्रङे्चयत हङ्टन े
ङ्जकङ्झसभका कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

१.३: सभाजभा दे्वष य अन्तय द्वन्द्व 
पैराउन े आन्तङ्चयक तथा फाह्य गङ्झतङ्जवङ्झध 
ङ्जवरुि सशि कदभ चाल्ने ।  

1. याङ्जिम ङ्जहत य एकताभा खरर ऩङ्टग्ने साभाङ्ञजक सञ्जारको 
प्रमोगराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।  

2. याङ्जिम एकता तथा साभाङ्ञजक सद्भाव य सङ्जहष्णङ्टता प्रवििन हङ्टने 
ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गयी नागङ्चयक फीचको सम्फन्ध थऩ 
सौहारिऩूणि फनाइनेछ । 

3. साभाङ्ञजक तथा साॊस्कृङ्झतक ङ्जवङ्जवधताका फीचको एकताराई 
खल्फल्माउने तथा नागङ्चयकराई ङ्छदग्भ्रङ्झभत ऩाने भनसामरे सॊङ्जवधान 
वा कानङ्टनको गरत प्रचाय य प्रमोगराई योक्न शून्म 
सहनशीरताको नीङ्झत अवरम्फन गङ्चयनेछ । 

1.6 प्रभङ्टख कामिक्रभ 

1. प्राकृङ्झतक साधनस्रोत तथा अवसयको सन्तङ्टङ्झरत ङ्जवतयण हङ्टने गयी ङ्जवकासका मोजनाहरू तजङ्टिभा 
2. धाङ्झभिक सम्प्रदाम फीच एकता कामभ गनि ङ्जवङ्झबङ्ङ चेतनाभूरक कामिक्रभ सञ्चारन 

3. आभ नागङ्चयकराई साभाङ्ञजक ङ्जवङ्जवधता फीचको एकता सङ्टदृढ गने कामिक्रभ सञ्चारन 

4. सॊङ्जवधानको भभि य बावना अनङ्टसाय स्रोत, साधन तथा दऺ जनशङ्ञिको व्मवस्था । 

1.7 अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

भङ्टरङ्टकको स्वतन्रता, साविबौभसत्ता एवभ ्बौगोङ्झरक अखण्डता य स्वाधीनताको यऺा गदै सफै जातजाङ्झत, धभि, 
बाषा, सॊस्कृङ्झत य सम्प्रदामफीच ऩायस्ऩङ्चयक सद्भाव, सङ्जहष्णङ्टता य ऐक्मफिता थऩ सङ्टदृढ बएको हङ्टनेछ । 
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खण्ड दङ्टई: सङ्टयऺा 
2.1 ऩषृ्ठबङू्झभ 

नेऩारको सॊङ्जवधानरे नेऩारको स्वतन्रता, साविबौङ्झभकता, बौगोङ्झरक अखण्डता, याङ्जिम एकता, 
स्वाधीनता य स्वाङ्झबभानराई अ ङऺ्टण याखी जनताको साविबौभ अङ्झधकाय, स्वामत्तता य स्वशासनको 
अङ्झधकायराई आत्भसात ्गयेको छ । वगॉम, जातीम, ऺरेीम, बाङ्जषक, धाङ्झभिक, रैङ्जङ्गक रगामत सफै प्रकायका 
ङ्जवबेद य छङ्टवाछङ्टतको अन्त्म गयी आङ्झथिक सभानता, सॊभङृ्जि य साभाङ्ञजक न्माम सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनि सभानङ्टऩाङ्झतक 
सभावेशी य सहबाङ्झगताभूरक ङ्झसिान्तका आधायभा सभताभूरक सभाजको ङ्झनभािण गने सङ्कल्ऩ गयेको छ । 
प्रबावकायी सङ्टयऺा प्रफन्ध सङ्टशासन य ङ्जवकासको ऩूवि शति हो । कैराशभा शाङ्ञन्त सङ्टयऺा य सङ्टव्मवस्था 
कामभ गयी जनताको जीउ, धन य स्वतन्रताको यऺा गनि, शाङ्ञन्तऩूविक फाॉच्न ऩाउने अङ्झधकाय सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनि, 
ऩूवािधाय ङ्झनभािण य आङ्झथिक ङ्जवकासकाराङ्झग सभेत ्प्रबावकायी सङ्टयऺा व्मवस्था गनि आवश्मक छ ।  

2.2 प्रभङ्टख सभस्मा 
सॊवैधाङ्झनक व्मवस्था अनङ्टसाय शाङ्ञन्त सङ्टयऺाकोराङ्झग स्थानीम तहरे सम्ऩादन गने कामिको सञ्चारन, 

सङ्टऩयीवेऺण य सभन्वम सम्फन्धी व्मवस्था गने सॊघीम कानङ्टन फनी नसकेको,  बइयहेको प्रहयी 
सङ्गठनकोराङ्झग ऩङ्झन साधन स्रोत सीङ्झभत बएको साथै प्रादेङ्ञशक प्रहयी सभेत व्मवस्था हङ्टन नसकेको 
अवस्थाभा सॊघीम प्रहयीरे सम्ऩूणि शाङ्ञन्त सङ्टयऺाको ङ्ञजम्भा ङ्झरनङ्टऩने अवस्था यहेको छ ।  
2.3 च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
1. सङ्टयऺा ङ्झनकामहरूको आधङ्टङ्झनकीकयण गनङ्टि । 

2. सूचना सञ्जारको व्मवस्था गनङ्टि । 

3. सयकायी एवभ ्साविजङ्झनक सम्ऩङ्ञत्तको फढ्दो अङ्झतक्रभण योक्नङ्ट । 

4. ऩमािप्त स्रोत साधनको व्मवस्था गनङ्टि । 

5. ङ्ञजम्भेवाय ङ्झनकाम फीच सभन्वम कामभ गनङ्टि ।  

अवसय 

1. सङ्टयऺा ङ्झनकामका सॊयचना ऩाङ्झरकास्तयभा ङ्जवस्ताय हङ्टन ङ्ट । 

2. जनचेतनताभा अङ्झबवृङ्जि हङ्टन ङ्ट । 

3. अनङ्टसन्धान प्रङ्जवङ्झधभा र ङ्टत ङ्जवकास हङ्टन ङ्ट । 

4. सूचना प्रङ्जवङ्झध तथा सञ्चाय सङ्टङ्जवधाको तीव्र ङ्जवकास य ङ्जवस्ताय हङ्टन ङ्ट ।  

2.4 दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"शाङ्ञन्तऩूणि य सङ्टयङ्ञऺत कैराश" 

रक्ष्म 

गाउॉऩाङ्झरकाभा बयऩदो शाङ्ञन्त सङ्टयऺा य सङ्टव्मवस्था कामभ गने ।  

उद्दशे्म 

1. शाङ्ञन्त, सङ्टव्मवस्था य अभनचमन कामभ गयी नागङ्चयकको जीउ, धन य स्वतन्रताको सॊयऺण गनङ्टि ।  
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2. अऩयाध ङ्झनमन्रण गयी कानङ्टनी शासन ऩिङ्झतको ङ्जवकास गनङ्टि । 

3. कैराश नगय प्रहयीको व्मवस्था गनङ्टि । 

2.5 यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 33: सङ्टयऺाका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: शाङ्ञन्त, सङ्टव्मवस्था य अभनचमन कामभ गयी नागङ्चयकको जीउ, धन य स्वतन्रताको सॊयऺण गनङ्टि । 

१.१: ऩाङ्झरकाङ्झबर शाङ्ञन्त सङ्टयऺा य 
सङ्टव्मवस्था कामभ गने । 

1. सूचना सम्प्रषेण प्रणारीराई केन्रीम सञ्जारभा आफि गयी सङ्टयऺा 
प्रणारीराई प्रङ्जवङ्झधभैरी फनाई आधङ्टङ्झनकीकयण गङ्चयनेछ ।  

2. सङ्टयऺा सम्फन्धी सूचना सङ्करन तथा जोङ्ञखभ ङ्जवश्लषेण य सङ्टयऺा 
ङ्झनकामहरूफीच सूचना आदानप्रदान गयी सभन्वम य सहकामिभा जोड 
ङ्छदइनेछ ।  

3. शाङ्ञन्त सङ्टयऺा य सङ्टव्मवस्था कामभ गनि प्रबावकायी रूऩभा प्रहयी 
ऩङ्चयचारन गङ्चयनेछ ।  

4. प्राकृङ्झतक ङ्जवऩद् फाट हङ्टने अङ्झत सॊवेदनशीर एवभ ्भहत्त्वऩूणि बौङ्झतक 
ऩूवािधायको ङ्जवशेष सङ्टयऺा प्रफन्ध गङ्चयनेछ । 

१.२: शाङ्ञन्त सङ्टयऺा स्थाऩनाभा ङ्जवङ्झधको 
शासनराई प्राथङ्झभकताभा याखी काभ गने 
। 

1. प्रहयीराई जनभैरी फनाई साभङ्टदाङ्जमक प्रहयीभा ङ्जवशेष जोड ङ्छदइनेछ 
। 

2. शाङ्ञन्त सङ्टयऺा कामभ याख्न फर प्रमोग गदाि भानव अङ्झधकायको भूल्म 
य भान्मताराई अवरम्फन गङ्चयनेछ ।  

3. सङ्टयऺाकभॉहरूकाराङ्झग भानव अङ्झधकाय, भानवीम कानङ्टन तथा ङ्जवङ्झधको 
शासन सम्फन्धभा अङ्झबभङ्टखीकयण कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म २: अऩयाध ङ्झनमन्रण गयी कानङ्टनी शासन ऩिङ्झतको ङ्जवकास गनङ्टि । 

२.१: भानव फेचङ्जवखन, अऩयाध ङ्झनमन्रण 
तथा रागू औषध ङ्झनमन्रण गने ।  

1. सॊवेदनशीर नाका तथा ऺेरभा सङ्टयऺाकभॉ ऩङ्चयचारन गयी भानव 
वेचङ्झफखन तथा अऩयाध ङ्झनमन्रण गङ्चयनेछ ।  

2. रागङ्ट औषधको अवैध उत्ऩादन, ओसायऩसाय, ङ्जवक्री ङ्जवतयण य 
उऩबोगराई कडाइका साथ ङ्झनमन्रण गङ्चयनेछ । 

उद्दशे्म 3: कैराश नगय प्रहयीको व्मवस्था गनङ्टि । 

3.1: आन्तङ्चयक सङ्टयऺाराई प्रबावकयी 
फनाउन ऩाङ्झरकाको आफ्नै नगय प्रहयी 
स्थाऩना गङ्चयनेछ । 

1.  सङ्टयऺा नीङ्झत तथा कानङ्टन तजङ्टिभा गयी नगय प्रहयी स्थाऩना तथा 
व्मवस्थाऩनगङ्चयनेछ । 

2. नगय प्रहयी सञ्चारनकाराङ्झग आवस्मक ऩूवािधायको ङ्जवकास गङ्चयनेछ 
। 

3. आवस्मकता अनङ्टरूऩ नगय प्रहयी छनौट तथा ङ्झनमङ्टङ्ञि गयी कैराश 
नगय प्रहयी सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

2.6 प्रभङ्टख कामिक्रभ 

1. प्रङ्जवङ्झधभैरी अऩयाध अनङ्टसन्धानको ङ्जवकास  

2. ऩाङ्झरकाको सङ्टयऺा नीङ्झत तजङ्टिभा   

3. ङ्जवद्यङ्टतीम शासनको अवधायणाको प्रबावकायी कामािन्वमन 
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4. रागङ्ट औषध ङ्झनमन्रण य अनङ्टगभन 

5. प्राकृङ्झतक प्रकोऩफाट हङ्टन ेऺङ्झत न्मूनीकयण गनि ऩूवि-सूचना प्रणारी ङ्जवकास  

6. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनका सहज उऩामहरूको कामिन्वमन  

7. शाङ्ञन्त सङ्टयऺा सम्फन्धी कानङ्टनको सॊशोधन, ऩङ्चयभाजिन एवभ ्आवश्मक नमाॉ कानङ्टनको ङ्झनभािण ।  

2.7 अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

ऩाङ्झरकाफासी नागङ्चयकहरूरे शाङ्ञन्त य सङ्टयऺाको अनङ्टबङू्झत स्ऩि रूऩभा गनेछन ्। सङ्टयऺा ङ्झनकामको 
ऺभता अङ्झबवृङ्जि तथा सॊगठन सङ्टदृढीकयण बई जनताभा कानङ्टन कामािन्वमनको प्रबावकाङ्चयता, दण्डहीनताको 
अन्त्म, अऩयाङ्झधक घटनाहरूको न्मूनीकयण तथा साभाङ्ञजक शाङ्ञन्त कामभ बएको हङ्टनेछ । 
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खण्ड तीन: भानव अङ्झधकाय 
3.1 ऩषृ्ठबङू्झभ 

नेऩारको सॊङ्जवधानरे नागङ्चयकका आधायबतू भानव अङ्झधकायराई भौङ्झरक हकका रूऩभा प्रत्माबङू्झत 
गयेको छ।नेऩार सॊमङ्टि याि सॊघको फडाऩर तथा भानव अङ्झधकाय सम्फन्धी ङ्जवङ्झबङ्ङ भहत्त्वऩूणि अन्तयािङ्जिम 
भहासङ्ञन्धको ऩऺ याि बइसकेको छ । नेऩाररे जनाएको भानव अङ्झधकाय सम्फन्धी अन्तयािङ्जिम प्रङ्झतफिता 
कामािन्वमन गनिकाराङ्झग सॊवैधाङ्झनक, कानङ्टनी, नीङ्झतगत एवभ ्सॊस्थागत सॊयचनाको व्मवस्था गदै आएको छ ।  

आङ्झथिक, साभाङ्ञजक वा शैङ्ञऺक दृङ्जिरे ऩछाङ्झड ऩयेका वगि य सभङ्टदामराई सभानङ्टऩाङ्झतक य सभावेशी 
ङ्झसिान्तका आधायभा याज्मका ङ्झनकामभा सहबाङ्झगताको हक हङ्टनेछ बनी सॊङ्जवधानभा नै साभाङ्ञजक न्मामको 
हकको व्मवस्था गङ्चयएको छ । भानव अङ्झधकायको सम्भान, सॊयऺण य प्रवििनकाराङ्झग सॊघीम तहभा 
ङ्जवद्यभान स्थामी सॊयचना एवभ ्सॊस्थाहरूराई प्रदेश तथा स्थानीम तहभा ऩङ्झन ङ्जवकास गनङ्टिऩने देङ्ञखन्छ । 
अन्तय तहफीच सभन्वम तथा सहकामि भापि त भानव अङ्झधकाय तथा साभाङ्ञजक न्माम सम्फन्धी 
जनचेतनाभूरक कामिक्रभराई ङ्जवकासका भङ्टद्दासॉग सॊयचनागत एवभ ् कामाित्भक रूऩभा जोड्दै रानङ्ट 
आवश्मक देङ्ञखन्छ । 

3.2 प्रभङ्टख सभस्मा 
भानव अङ्झधकायको सम्भान, सॊयऺण य प्रवििन गनङ्टिऩने कङ्ट याभा नागङ्चयक य याज्मका सफै ङ्झनकामभा 

सचेतना अङ्झबवृङ्जि बए ताऩङ्झन भानव अङ्झधकाय सम्फन्धी सॊस्थागत य नीङ्झतगत स्ऩि व्मवस्था नहङ्टन ङ्ट तथा 
बेदबाव, छङ्टवाछङ्टत, फारङ्जववाह, फहङ्टङ्जववाह, रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा जस्ता कङ्ट प्रथा, आङ्झथिक, शैङ्ञऺक तथा साभाङ्ञजक 
ऩछौटेऩन, बौगोङ्झरक सॊयचना, ऩूवािधाय एवभ ्सेवा सङ्टङ्जवधाको उऩरधधता जस्ता कङ्ट याहरू भानव अङ्झधकाय य 
साभाङ्ञजक न्मामको प्रत्माबङू्झत गनि नसक्नङ्ट आङ्छद महाॉका सभस्माका रुऩभा यहेका छन ्। 
3.3 च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
1. सॊङ्जवधान, कानङ्टन य अन्तयािङ्जिम प्रङ्झतफिता अनङ्टरूऩ भानव अङ्झधकायको सम्भान, सॊयऺण, प्रवििन तथा 

ऩङ्चयऩारना गनङ्टि य गयाउनङ्ट । 

2. भानव अङ्झधकायभैरी तथा साभाङ्ञजक न्मामसङ्जहतको साभाङ्ञजक एवभ ् आङ्झथिक ङ्जवकास ङ्झनभािण 
ङ्जक्रमाकराऩ सञ्चारन गनङ्टि । 

अवसय 

1. ङ्जवश्वभा सविस्वीकामि बएका भानव अङ्झधकाय सम्फन्धी भूल्म-भान्मताराई नेऩारको सॊङ्जवधानरे 
भौङ्झरक हकको रूऩभा प्रत्माबतू गनङ्टि । 

2. भौङ्झरक हक कामािन्वमनकाराङ्झग आवश्मक कानङ्टनी व्मवस्था हङ्टन ङ्ट ।  

3. सॊङ्जवधान एवभ ् कानङ्टनद्वाया सॊयङ्ञऺत भानव अङ्झधकायको कामािन्वमनको अनङ्टगभन गने, भानव 
अङ्झधकाय उल्रङ्घनभा अनङ्टसन्धान गने रगामतका कामि गने स्वतन्र य सऺभ सॊवैधाङ्झनक 
आमोगको व्मवस्था तथा न्माम सम्ऩादनकाराङ्झग स्वतन्र न्मामारमको व्मवस्था हङ्टन ङ्ट । 
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3.4 दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"स्वअनङ्टशाङ्झसत य सभताभूरक सभाजको ङ्झनभािण"  

रक्ष्म 

सॊङ्जवधानरे तोकेका साभाङ्ञजक, आङ्झथिक, साॊस्कृङ्झतक य याजनैङ्झतक अङ्झधकायहरूको प्रत्माबङू्झत गयाउन।े 

उद्दशे्म 

1. भानव अङ्झधकायभैरी सभाज य शासन ऩिङ्झतको ङ्जवकास एवभ ्ङ्जवस्ताय गनङ्टि । 

3.5 यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 34: भानवअङ्झधकायका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: भानव अङ्झधकायभैरी सभाज य शासन ऩिङ्झतको ङ्जवकास एवभ ्ङ्जवस्ताय गनङ्टि । 
१.1:सभाजभा ङ्जवद्यभान सफै प्रकायका 
बेदबाव, छङ्टवाछङ्टत, ङ्जहॊसा तथा कङ्ट प्रथाको 
अन्त्म गने ।  

1. जोङ्ञखभभा यहेका ङ्जवऩङ्ङ, सीभान्तकृत एवभ ् उत्ऩीङ्झडत वगिका 
अङ्झधकाय सॊयऺण गङ्चयनेछ ।  

2. सभाजभा ङ्जवद्यभान बेदबाव य छङ्टवाछङ्टत ङ्जवरुि जनचेतनाभूरक 
कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

१.2: भौङ्झरक हक सम्फन्धी कानङ्टनहरूको 
प्रबावकायी रूऩभा कामािन्वमन गने ।  

1. भौङ्झरक हक कामािन्वमन गने कानङ्टनहरूको कामािन्वमनकोराङ्झग 
स्रोत साधनको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

2. न्मामभा ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनि सॊघसॉगको सभन्वमभा ङ्झन्शङ्टल्क 
कानङ्टनी सहामता सम्फन्धी नीङ्झतगत, कानङ्टनी एवभ ् सॊस्थागत 
व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

१.3: भानव अङ्झधकाय उल्रङ्घनको घटनाभा 
दण्डहीनताको अन्त्म गयी ऩीङ्झडतराई 
ऺङ्झतऩूङ्झतिको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गने ।  

1. भानव अङ्झधकाय उल्रङ्घनका घटनाको अनङ्टसन्धान कामिराई 
प्रबावकायी फनाइनेछ ।  

2. भानव अङ्झधकाय उल्रङ्घनको घटनाका ऩीडकराई कायफाही य 
ऩीङ्झडतराई उङ्ञचत ऺङ्झतऩूङ्झति तथा ऩङ्चयऩूयणको व्मवस्था गङ्चयनेछ। 

3.6 प्रभङ्टख कामिक्रभ 

1. वडा तथा ङ्जवद्यारम स्तयभा भानव अङ्झधकाय सम्फन्धी सचेतनाभूरक अङ्झबभङ्टखीकयण   

2. पयक ऺभता बएका, असहाम, सीभान्तकृत ् वगि य ऺरेका सेवाग्राहीराई सेवाप्रवाहभा ङ्जवशषे 
व्मवस्था गङ्चयनछे ।ऩीङ्झडत भङ्जहरा य वारवाङ्झरकाराई आङ्झथिक तथा कानङ्टनी सहामता।  

3.7 अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

भानव अङ्झधकाय तथा साभाङ्ञजक न्माम सम्फन्धभा ङ्झनभािण बएका कानङ्टनको ऩूणि ऩारना बएको 
हङ्टनेछ । भानव अङ्झधकायको व्मावहाङ्चयक य सॊस्थागत रूऩभा उऩबोग गनि सक्न ेअवस्था सङ्टङ्झनङ्ञश्चत बएको 
हङ्टनेछ । भानव अङ्झधकायभैरी नीङ्झत, मोजना तथा कामिक्रभ य कामिमोजना तजङ्टिभा बएको हङ्टनेछ ।  
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खण्ड चाय: सॊघीम शासन प्रणारी 
4.1 ऩषृ्ठबङू्झभ 

नेऩारको सॊङ्जवधानरे सहकाङ्चयता, सहअङ्ञस्तत्व य सभन्वमको ङ्झसिान्तराई सॊघीम शासन ऩिङ्झतको 
भूर आधाय भानेको छ । सोही भभिराई आत्भसात ् गदै सॊङ्जवधानरे ङ्झनधाियण गयेको ऺेराङ्झधकायको 
अभ्मासफाट सङ्टशासनभैरी य सभिृ कैराश ङ्झनभािण गनि आवश्मक छ । ङ्जवङ्झबङ्ङ जात, जाङ्झत, वगि, ऺेर, ङ्झरङ्ग य 
सभङ्टदामका नागङ्चयकहरूको स्वाङ्झभत्व, सहबाङ्झगता य ऩहङ्टॉच अङ्झबवृङ्जि गदै ङ्जवङ्जवधताको व्मवस्थाऩनका 
भाध्मभफाट याि ङ्झनभािण गने उद्देश्मका साथ सॊघीम शासन प्रणारी रागङ्ट बएको छ ।  

4.2 प्रभङ्टख सभस्मा 
सॊघीमता कामािन्वमनको स्ऩि भागिङ्ञचर तमाय बइनसक्नङ्ट, ङ्झनतान्त नवीन स्थानीम सॊयचना हङ्टन ङ्ट तथा 

सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सयकाय फीच अन्तयसम्फन्ध ऩङ्चयबाङ्जषत बए ताऩङ्झन कामािन्वमनभा प्रिता 
नबएको अवश्था छ । 
4.3 च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
1. स्ऩि कानङ्टनी आधाय नहङ्टन ङ्ट । 

2. ऩमािप्त सॊस्थागत सॊयचना तथा बौङ्झतक ऩूवािधायको व्मवस्था गनङ्टि । 

3. कभिचायी व्मवस्थाऩन गनङ्टि । 

4. ङ्जवत्तीम सॊघीमताको वैऻाङ्झनक ङ्जवङ्झध अऩनाई कामािन्वमन गनङ्टि । 

5. सॊघीमताको भूल्म य भान्मताराई आत्भसात गनङ्टि । 

6. सफैका फीचभा सभन्वम स्थाङ्जऩत गयी सॊङ्जवधानरे तोकेका अङ्झधकायको अभ्मास गनङ्टि ।  

अवसय 

1. प्रशासङ्झनक सॊयचना य आवश्मक आधायबतू कानङ्टनहरूको उऩरधधता ।  

2. याजनीङ्झतक प्रङ्झतफिता सङ्जहतको ङ्झनवािङ्ञचत ङ्ञस्थय सयकाय । 

3. सॊघीमता कामािन्वमनकाराङ्झग सहमोगी वातावयण । 

4. सकायात्भक नागङ्चयक सोच । 

4.4 दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"सहकाङ्चयता, सहअङ्ञस्तत्व य सभन्वमभा आधाङ्चयत सभावेशी सॊघीम शासन प्रणारीको अभ्मास"  

रक्ष्म 

सफै नागङ्चयकको सभान ऩहङ्टॉच य अवसय सङ्जहत घयदैरोभै प्रबावकायी सेवा प्रवाहको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता 
गने।  

उद्दशे्म 

1. सॊघीम शासन प्रणारीफाट प्राप्त हङ्टन ेराबको सभन्माङ्जमक ङ्जवतयण गदै ङ्झछटो छङ्चयतो सेवा प्रवाह हङ्टन े
वातावयण ङ्झसजिना गनङ्टि । 
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4.5 यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 35: सॊघीम शासन प्रणारीका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: सॊघीम शासन प्रणारीफाट प्राप्त हङ्टन े राबको सभन्माङ्जमक ङ्जवतयण गयदै ङ्झछटो छङ्चयतो सेवा प्रवाह हङ्टन े
वातावयण ङ्झसजिना गनङ्टि । 
१.१: सभावेशी तथा सभन्माङ्जमक ङ्जवकासकाराङ्झग 
आवश्मक कानङ्टनी य सॊस्थागत आधाय तमाय गने । 

1. नीङ्झत, मोजना, कानङ्टन तजङ्टिभा गदाि साभाङ्ञजक, आङ्झथिक, 

बौगोङ्झरक रूऩरे ङ्जऩछङ्झडएका वगि तथा ऺेरराई 
प्राथङ्झभकताभा याङ्ञखनेछ । 

1.2: ऩाङ्झरकाफाट प्रदान गङ्चयन ेसेवाराई प्रबावकायी 
रूऩभा प्रवाह गनि आवश्मक व्मवस्था गने ।  

1. सेवा प्रवाहकोराङ्झग आवश्मक नीङ्झतगत य कानङ्टनी आधाय 
तमाय गयी सॊस्थागत सॊयचनाको ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।  

2. सेवा प्रवाह सम्फन्धी कामिङ्जवङ्झध, ङ्झनदेङ्ञशका, भाऩदण्ड आङ्छद 
जायी गयी कामािन्वमन गङ्चयनेछ ।  

3. नागङ्चयक सभाज, ङ्झनजी ऺेर य गैयसयकायी ऺेरसॉग 
साझेदायी गङ्चयनेछ । 

1.3: जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, ऩदाङ्झधकायी य कभिचायीको ऺभता 
ङ्जवकास गने । 

1. जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा कभिचायीकोराङ्झग ऺभता ङ्जवकास 
कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

2. सॊघीमता कामािन्वमन सम्फन्धी जनचेतना फङृ्जि ताङ्झरभ, 

गोष्ठी, सेङ्झभनाय आमोजना गङ्चयनेछ । 
1.4: सॊघ तथा प्रदेश सयकायसॉगको सभन्वमराई 
व्मवङ्ञस्थत फनाई ङ्झनयन्तय सॊवादको आधाय तमाय 
ऩाने  । 

1. भाङ्झथल्रा तहका सयकाय तथा सयकायी कामािरमसॉग 
दोहोयो सॊवादको प्रङ्जक्रमाराई व्मवङ्ञस्थत गङ्चयनेछ । 

2. मोजना तजङ्टिभा तथा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गदाि भाङ्झथल्रा 
तहका सयकाय तथा सयकायी कामािरमको ऩयाभशि ङ्झरने 
ऩिङ्झतको थारनी गङ्चयनेछ  ।  

4.6 प्रभङ्टख कामिक्रभ 

1. जनचेतनाभूरक तथा अन्तङ्जक्रि मात्भक कामिक्रभ  

2. स्थानीम याजनीङ्झतक नतेतृ्व, जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा कभिचायीकोराङ्झग ऺभता ङ्जवकासकाराङ्झग ताङ्झरभ तथा 
अङ्झबभङ्टखीकयण कामिक्रभ ।  

4.7 अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

आवश्मक कानङ्टन, नीङ्झत, सॊस्थागत सॊयचना ङ्झनभािण बएको हङ्टनेछ । जनतारे सयर, सहज य छङ्चयतो 
सेवा प्राप्त गयेका हङ्टनछेन ्। जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, ऩदाङ्झधकायी तथा कभिचायीको ऺभता अङ्झबवृङ्जि बएको हङ्टनेछ ।  
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खण्ड ऩाॉच: स्थानीम तहको सन्तङ्टङ्झरत ङ्जवकास 
5.1 ऩषृ्ठबङू्झभ 

सघॊ, प्रदेश य स्थानीम तह फीच प्राकृङ्झतक स्रोतसाधन प्रङ्झतको अङ्झधकाय य उऩरधध स्रोत साधनको 
फाॉडपाॉट गदाि ङ्जवङ्झबङ्ङ तहहरूको सन्तङ्टङ्झरत ङ्जवकासको अवधायणाराई आत्भसात गयी उऩरधध स्रोतसाधन य 
अवसयभा ऩहङ्टॉच सङ्जहत सभन्माङ्जमक ङ्जवकास गनङ्टिऩने अवधायणा यहेको छ । राभो सभमदेङ्ञख ङ्जवकास 
ङ्झनभािणभा ऩछाङ्झड ऩयेका वगि, सभङ्टदाम य ऺेरराई ङ्जवकासको भूर धायभा ल्माई सभान रूऩभा ङ्जवकासको 
प्रङ्झतपर उऩरधध गयाउन ेसॊघीमताको भूर ध्मेम यहेको छ । नेऩारको सॊङ्जवधानरे मही अन्तयवस्तङ्टराई 
आत्भसात गदै ङ्जवकासका दृङ्जिरे ऩछाङ्झड ऩयेका ऺेर य वगिराई प्राथङ्झभकता ङ्छददैं सन्तङ्टङ्झरत, वातावयण 
अनङ्टकूर, गङ्टणस्तयीम तथा ङ्छदगो रूऩभा ऩूवािधायको ङ्जवकास गने नीङ्झत ङ्झरएको छ ।  

5.2 प्रभङ्टख सभस्मा 
बौगोङ्झरक ङ्झफकटतारे गदाि गाउॉऩाङ्झरकाका वडाहरू ङ्जवकासको भूर प्रवाहभा सभाङ्जहत हङ्टन नसक्नङ्ट 

तथा ङ्झनभािण तथा बौङ्झतक ऩूवािधायहरू फजाय केङ्ञन्रत हङ्टन ङ्ट महाॉको सन्तङ्टङ्झरत ङ्जवकासकाराङ्झग भङ््ट म 
सभस्माका रुऩभा यहेका छन ्।  
5.3 च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
1. दङ्टगिभ वडाहरूभा ऩूवािधाय ङ्जवकासकाराङ्झग आवश्मक ऩने स्रोत साधनको व्मवस्था गनङ्टि । 

2. बौगोङ्झरक कङ्छठनाइ य ङ्झफकटताको कायण ऩूवािधाय ङ्झनभािणभा कङ्छठनाइ हङ्टन ङ्ट । 

3. सॊघीमता कामािन्वमन य दीघिकारीन ङ्जवकासका ङ्झनमङ्झभत कामिक्रभ य आमोजनाका फीच साभञ्जस्म 
कामभ गयी स्रोतसाधनको सन्तङ्टङ्झरत सॊमोजन कामभ गनङ्टि । 

4. जनसहबाङ्झगता, ऩायदङ्ञशिता य उत्तयदाङ्जमत्व प्रवििन गयी सङ्टशासन प्रवििन गनङ्टि । 

अवसय 

1. जनताको प्रत्मऺ सहबाङ्झगताभा स्थानीम मोजना तजङ्टिभा हङ्टन ङ्ट ।  

2. ङ्जऩछङ्झडएको ऺेर य वगिराई ङ्जवशेष प्राथङ्झभकता ङ्छदने नीङ्झतगत व्मवस्था हङ्टन ङ्ट । 

3. गङ्चयफी ङ्झनवायण तथा योजगायीकाराङ्झग ङ्जवशषे कामिक्रभ सङ्जहत सॊस्थागत व्मवस्था हङ्टन ङ्ट । 

4. ङ्जवकास कामिक्रभको भागभा अत्मङ्झधक फङृ्जि हङ्टन ङ्ट । 

5.4 दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"गाउॉऩाङ्झरकाको सन्तङ्टङ्झरत ङ्जवकासभा व्मवहाङ्चयक मोजना तजङ्टिभा तथा कामािन्वमन"  

रक्ष्म 

सन्तङ्टङ्झरत ङ्जवकासका भाध्मभफाट जनताको जीवन स्तयभा सङ्टधाय गने । 

उद्दशे्म 

1. ङ्झफकट य ङ्जऩछङ्झडएका वडा तथा फस्तीभा सभन्माङ्जमक ङ्जवकास गनङ्टि  ।  
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5.5 यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 36: स्थानीम तहको सन्तङ्टङ्झरत ङ्जवकासका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: ङ्झफकट य ङ्जऩछङ्झडएका वडा तथा फस्तीभा सभन्माङ्जमक ङ्जवकास गनङ्टि । 
१.१: स्थानीम स्तयभा उऩरधध स्रोत 
साधनको सम्बाव्मताका आधायभा रगानी 
फङृ्जि गयी सन्तङ्टङ्झरत ङ्जवकास गने ।  

1. प्राकृङ्झतक एवभ ्भानवीम सम्ऩदाहरूको ऩङ्जहचान गयी फढी प्रङ्झतपर 
ङ्छदन े आमोजना य कामिक्रभराई उच्च प्राथङ्झभकता ङ्छदने य 
ङ्जऩछङ्झडएका ऺेरभा कामािन्वमन गने व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

2. कृङ्जष तथा गैयकृङ्जष ऺेरको ऩङ्जहचान गयी त्मस्ता ऺेरभा ङ्झनजी 
रगानीराई प्रोत्साङ्जहत गङ्चयनेछ ।  

3. स्थानीम भौङ्झरक सॊस्कृङ्झत य ऩमिटकीम स्थरको प्रचायप्रसाय गयी 
ऩमिटन प्रवििन गङ्चयनेछ ।  

4. स्थानीम स्रोत साधनभा आधाङ्चयत आङ्झथिक ङ्जक्रमाकराऩद्वाया 
उद्यभशीरता य योजगायी ङ्झसजिना गङ्चयनेछ । 

१.२: जनताराई दैङ्झनक आवश्मकताका 
वस्तङ्ट तथा सेवाको ऩहङ्टॉच सहज फनाउने ।
  

1. ऩछाङ्झड ऩयेका वा ऩाङ्चयएका ऺेर वा सभङ्टदाम रङ्ञऺत ङ्जवकास 
कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

2. ऩछाङ्झड ऩयेका ऺेर, सीभान्तकृत ् व्मङ्ञि, वगि य सभङ्टदामको उत्थान 
तथा सॊयऺणकोराङ्झग साविजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायीभा ङ्जवकासका 
कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

3. खानेऩानी, सयसपाइ रगामत बौङ्झतक ऩूवािधाय तथा उऩबोग्म 
वस्तङ्टको ऩहङ्टॉच सफै ऺेर य वगिका जनताभा ऩङ्टर् माउने व्मवस्था 
गङ्चयनेछ । 

5.6 प्रभङ्टख कामिक्रभ 

1. स्थानीम योजगायी प्रवििन य ऺभता ङ्जवकासका कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

2. खानेऩानी, सयसपाइ रगामत बौङ्झतक ऩूवािधायको ङ्झनभािण गङ्चयनेछ ।  

3. व्मवहाङ्चयक मोजनाको तजङ्टिभा य कामािन्वमन गङ्चयनछे ।  

4. साविजङ्झनक ङ्झनजी साझेदायीभा ङ्जवकासका कामिक्रभ अगाङ्झड फढाइनेछ ।  

5.7 अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

ङ्जऩछाङ्झडएका वगि तथा ऺरे रङ्ञऺत कामिक्रभहरूको प्रबावकाङ्चयताभा अङ्झबवृङ्जि बई ङ्जवऩङ्ङ, 

ङ्जऩछङ्झडएको ऺेर य सीभान्तकृत वगि तथा सभङ्टदाम थऩ राबाङ्ञन्वत बएका हङ्टनेछ । प्रबावकायी सेवा 
प्रवाहद्वाया सीऩ ङ्जवकास य आमआजिनका अवसयराई ङ्जवस्ताय गदै गङ्चयफी न्मूनीकयणभा टेवा ऩङ्टगेको हङ्टनछे 
। ङ्जऩछङ्झडएका ऺरे य वगि ऩङ्झन ङ्जवकासको भूरधायभा सभाङ्जहत बएका हङ्टनेछन ्। 
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खण्ड छ: शासकीम सङ्टधाय 
6.1 ऩषृ्ठबङू्झभ 

गाउॉऩाङ्झरकाको अफको कामिङ्छदशा बनेको साविजङ्झनक प्रशासनराई स्वच्छ, सऺभ, ङ्झनष्ऩऺ, ऩायदशॉ, 
भ्रिाचायभङ्टि, जनउत्तयदामी य सहबाङ्झगताभूरक फनाउॉदै ऩाङ्झरकाफाट प्रवाह हङ्टने सेवा सङ्टङ्जवधाभा जनताको 
सभान य सहज ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयी सङ्टशासन प्रत्माबतू गनङ्टि हङ्टनेछ । सफै जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा कभिचायीको 
कङ्ट शर शासकीम व्मवस्थाऩनद्वाया नागङ्चयकका साभाङ्ञजक तथा आङ्झथिक आकाॊऺा ऩूया गनि य शासन 
सञ्चारनकाराङ्झग ङ्जवद्यभान ऩिङ्झत य औजायराई सभमसाऩेऺ फनाउॉदै रैजानङ्ट आवश्मक छ । 

6.2 प्रभङ्टख सभस्मा 
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा कभिचायीको कामि ङ्ञजम्भेवायी फभोङ्ञजभको ऺभता अङ्झबवृङ्जि नहङ्टन ङ्ट, साविजङ्झनक सेवा 

प्रवाहको ऺेरभा प्रचङ्झरत ङ्जवकास एवभ ् प्रङ्जवङ्झधको सभङ्टङ्ञचत उऩमोग गनि नसक्नङ्ट साथै ऩायदङ्ञशिता य 
जवापदेङ्जहताको प्रणारीभा ऩूणि रूऩभा ङ्जवकास बई नसक्नङ्ट आङ्छद महाॉका सभस्माका रुऩभा यहेका छन ्। 
6.3 च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती  

1. साविजङ्झनक ऺरेभा ऩायदङ्ञशिता, ङ्झनष्ऩऺता, जवापदेङ्जहता य प्रबावकाङ्चयता कामभ गनङ्टि ।  

2. जनताको घय दैरोभा ङ्जवकासका कामिक्रभ ऩङ्टर् माउनङ्ट । 

3. अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन प्रणारीराई प्रबावकायी फनाउनङ्ट ।  

4. ङ्जवकास प्रशासनको ऺभता अङ्झबवृङ्जि गनङ्टि ।  

5. शासन सञ्चारनभा सदाचाय य ङ्झभतव्मङ्जमता कामभ गनङ्टि । 

6. साविजङ्झनक व्मवस्थाऩनप्रङ्झत नागङ्चयकको ङ्जवश्वास फढाई स्थानीम सयकायप्रङ्झत उत्साह ऩैदा गनङ्टि ।  

अवसय  

1. ऩाङ्झरकाको काभ कायफाहीभा नागङ्चयक स्तयफाट ङ्झनगयानी गनि सक्न ेवातावयण तमाय हङ्टन ङ्ट । 

2. याज्मका तीनै तहभा ङ्झनवािचन सम्ऩङ्ङ बई ङ्ञस्थय सयकाय गठन हङ्टन ङ्ट । 

3. नागङ्चयकरे आफ्नो घयदैरोभै सयकायी सेवा य सङ्टङ्जवधा ऩाउने अवस्था ङ्झसजिना हङ्टन ङ्ट । 

4. आमोजनाको छनौट, प्राथङ्झभकीकयण य कामािन्वमनभा जनसहबाङ्झगता फढ्ने वातावयण फङ्ङङ्ट ।  

5. अऩेङ्ञऺत ङ्जवकासको रक्ष्मभा ऩङ्टग्न अनङ्टकूर वातावयण तमाय हङ्टन ङ्ट । 

6.4 दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"ऩायदशॉ, जवापदेही, नागङ्चयकभैरी य जनसहबाङ्झगताभूरक शासन व्मवस्था"  

रक्ष्म 

प्रङ्जवङ्झधभैरी, जनउत्तयदामी, प्रबावकायी सेवा प्रवाह भापि त ्सङ्टशासनको प्रत्माबङू्झत गनङ्टि ।  

उद्दशे्म 

1. भ्रिाचायभङ्टि, ऩायदशॉ, जनउत्तयदामी, नागङ्चयकभैरी तथा प्रङ्जवङ्झधभैरी शासन व्मवस्था भापि त सभङृ्जि 
हाङ्झसर गनङ्टि । 
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6.5 यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 37: शासकीम सङ्टधायका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: भ्रिाचायभङ्टि, ऩायदशॉ, जनउत्तयदामी, नागङ्चयकभैरी तथा प्रङ्जवङ्झधभैरी शासन व्मवस्थाभापि त सभङृ्जि हाङ्झसर गनङ्टि 
। 
१.1: ङ्जवकास आमोजनाहरूको 
अनङ्टगभन गयी कामािन्वमनभा 
आइऩयेका सभस्माराई तत्कार 
सम्फोधन गने । 

1. वस्तङ्टगत सूचकभा आधाङ्चयत अनङ्टगभन प्रणारी ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

2. अनङ्टगभनको अनङ्टगभन गने प्रणारी ङ्जवकास गङ्चयनेछ ।  

3. ङ्जवकास ङ्झनभािणका काभभा आइऩने सभस्माको तत्कार सभाधान गङ्चयनेछ ।  

१.२: कानङ्टन तथा व्मवहायभा 
सङ्टधाय गयी सेवा प्रवाहराई 
ऩायदशॉ य प्रबावकायी फनाउने 
। 

1. ङ्झछटो छङ्चयतो गङ्टणस्तयीम य प्रबावकायी सेवा प्रवाह गनि कानङ्टनी तथा नीङ्झतगत 
आधाय तमाय गङ्चयनेछ । 

2. सयकायी कामािरमराई आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधभैरी य सेवाग्राहीभैरी कामिस्थरको 
रूऩभा स्थाङ्जऩत गयी कभिचायीको कामिसम्ऩादन अङ्झबवङृ्जि गङ्चयनेछ । 

3. सयकायी ङ्झनकामका काभकायफाहीहरूको ङ्जववयण वेफसाइटभा ङ्झनमङ्झभत 
प्रकाशन तथा अद्यावङ्झधक गङ्चयनेछ ।  

4. सफै साविजङ्झनक ङ्झनकामभा नागङ्चयकफडाऩर य सङ्टझाव ऩेङ्जटकाको व्मवस्था 
गङ्चयनेछ । 

१.३: ऩदाङ्झधकायी तथा 
कभिचायीको कामिसम्ऩादनराई 
भाऩन मोग्म फनाउने । 

1. साविजङ्झनक ऩद धायण गयेका व्मङ्ञिरे सदाचायराई जीवनशैरीकै रूऩभा 
अनङ्टसयण गनङ्टिऩने व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

2. भूल्माङ्कन ऩिङ्झतराई वैऻाङ्झनक य वस्तङ्टऩयक फनाई प्रोत्साहन प्रणारीको 
ङ्जवकास गङ्चयनेछ । 

१.४: ऩाङ्झरकाका काभ 
कावािहीप्रङ्झत जनङ्जवश्वास अङ्झबवङृ्जि 
गने ।  

1. ऩाङ्झरकाका काभकावािहीराई ङ्झभतव्ममी फनाउन य एउटै काभभा एक बन्दा 
फढी ङ्झनकामरे दोहोयो खचि गनि नसक्ने वातावयण ङ्झसजिना गनि आधङ्टङ्झनक 
सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग गने तथा ङ्झनङ्ञश्चत भाऩदण्डका आधायभा खचि गने 
व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

2. साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ, साभाङ्ञजक ऩयीऺण, सूचना सम्प्रषेण, खचिको ङ्जववयण 
साविजङ्झनक गङ्चयनेछ । 

6.6 प्रभङ्टख कामिक्रभ 

1. साविजङ्झनक नागङ्चयक सङ्टनङ्टवाइराई व्मवङ्ञस्थत फनाउॉदै सफै जनताको उऩङ्ञस्थङ्झतको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता 
2. ङ्झनमङ्झभत वेवसाइट अद्यावङ्झधक तथा व्मवस्थाऩन ऩयीऺण 

3. कामिसम्ऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहन प्रणारी ङ्जवकास   

4. कभिचायीको कामिसम्ऩादनराई कामि प्रगङ्झतसॉग आविता ।  

5. सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत सेवा प्रवाह सञ्चारन । 
6.7 अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

गाउॉऩाङ्झरकाका काभ कायफाही स्वच्छ, ङ्झनष्ऩऺ, ऩायदशॉ, भ्रिाचायभङ्टि, जनउत्तयदामी, सहबाङ्झगताभूरक, 

नागङ्चयकभैरी तथा प्रङ्जवङ्झधभैरी बएको हङ्टनछे । नागङ्चयकको गङ्टनासो प्रत्मऺ रूऩभा सङ्टनङ्टवाइ हङ्टने व्मवस्थाफाट 
जनङ्जवश्वास अङ्झबवङृ्जि बई साविजङ्झनक जवापदेङ्जहताभा सङ्टधाय बएको हङ्टनेछ ।  
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खण्ड सात: प्रशासकीम सङ्टशासन 
7.1 ऩषृ्ठबङू्झभ 

शासकीम ङ्झनणिमहरू तथा कामािन्वमन प्रङ्जक्रमाराई ऩायदशॉ फनाउन ङ्झनमङ्झभत सूचना प्रवाह, 

साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ, साभाङ्ञजक रेखा ऩयीऺण जस्ता नङ्जवन शासकीम उऩक्रभहरू सञ्चारन गयी सङ्टशासन 
प्रत्माबतू गनि कैराश गाउॉऩाङ्झरका अग्रसय यहेको छ । जवापदेहीताको सॊस्कृङ्झत ङ्जवकास गनङ्टिका साथै 
नागङ्चयक-भैरी शासन, सॊघीम शासन प्रणारी अनङ्टरूऩको सेवाप्रवाह, कानङ्टनी शासनको प्रत्माबङू्झत य सभन्वम 
तथा सहकामिराई व्मवङ्ञस्थत गदै प्रशासकीम सङ्टशासन सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गनङ्टिऩदिछ । नागङ्चयकको सभङृ्जि तथा सङ्टखी 
जीवनको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गनङ्टि प्रशासङ्झनक सङ्टशासन कैराशको प्रभङ्टख रक्ष्म हो । सङ्टशासन कामभ गयी सेवा 
प्रवाहभा सयरता एवभ ्सहजता ल्माउनङ्ट ऩाङ्झरकाको भङ्टरबतू दाङ्जमत्त्व हो । साविजङ्झनक प्रशासनराई स्वच्छ, 

ङ्झनष्ऩऺ, ऩायदशॉ, भ्रिाचायभङ्टि, जनउत्तयदामी य सहबाङ्झगताभूरक फनाउॉदै ऩाङ्झरकावाट प्राप्त हङ्टने सेवा 
सङ्टङ्जवधाभा जनताको सभान य सहज ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयी सङ्टशासनको प्रत्माबङू्झत गनि आवश्मक बएको छ।  

7.2 प्रभङ्टख सभस्मा 
प्रशासङ्झनक ऺेरभा फढ्दो याजनीङ्झतक हस्तऺेऩ, कभिचायीभा सङ्टशासन कामभ गनि चाङ्जहने सीऩ य 

ऻानको कभी, सङ्टशासन कामभ गनि यािसेवक कभिचायीराई ङ्छदशाङ्झनदेश गने सॊमन्रको कभी, प्रशासङ्झनक 
अनङ्टशासनभा ह्रास आउनङ्ट, प्रोत्साहन य प्रङ्ञशऺणको अबाव हङ्टन ङ्ट तथा आवश्मकता अनङ्टरूऩ कभिचायीको 
ऩदऩूङ्झति नहङ्टन ङ्ट आङ्छद प्रभङ्टख सभस्मा हङ्टन ्। 
7.3 च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
1. साविजङ्झनक सेवाभा कामियत यािसेवकहरूभा यािप्रङ्झत सभऩिण य जनताप्रङ्झत सेवाबाव जगाई सॊघीम 

व्मवस्थाको भभि अनङ्टरूऩ प्रदेश सयकायको उऩङ्ञस्थङ्झत, ङ्झनमङ्झभतता, गङ्झतशीरता य प्रबावकाङ्चयता 
स्थाङ्जऩत गनङ्टि । 

2. जनताको घयदैरोभा सहबाङ्झगताभूरक गङ्टणस्तयीम सेवाप्रवाहको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गनङ्टि । 

3. कभिचायीको ऺभता ङ्जवकास गनङ्टि । 

अवसय 

1. सेवा प्रवाहभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग अङ्झबवृङ्जि हङ्टन ङ्ट । 

2. सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहभा कभिचायी सभामोजन हङ्टन ङ्ट । 

3. सॊङ्जवधानको भभि य जनताको चाहना अनङ्टरूऩ सङ्टशासनको व्मवस्थाऩन गनि ङ्जवङ्झबङ्ङ आवश्मक ऐन, 

ङ्झनमभ तजङ्टिभा हङ्टन ङ्ट । 

7.4 दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"जनभङ्टखी साविजङ्झनक प्रशासन"  

रक्ष्म 

साविजङ्झनक प्रशासनराई जनताप्रङ्झत उत्तयदामी, ङ्जवकासभैरी, ङ्जवद्यङ्टतीम-सङ्टशासन मङ्टि य सेवाभूरक 
फनाउने ।  
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उद्दशे्म 

1. साविजङ्झनक प्रशासनराई ऩायदशॉ, ऩङ्चयणाभभङ्टखी, जवापदेही फनाई साविजङ्झनक सेवा प्रवाहराई 
प्रबावकायी फनाउनङ्ट ।  

7.5 यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 38: प्रशासकीम सङ्टशासनका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: साविजङ्झनक प्रशासनराई ऩायदशॉ, ऩङ्चयणाभभङ्टखी, जवापदेही फनाई साविजङ्झनक सेवाप्रवाहराई प्रबावकायी 
फनाउनङ्ट । 
१.१: प्रशासनराई 
जनउत्तयदामी फनाउन 
आवश्मक व्मवस्था गने । 

1. कभिचायीको ऺभता ङ्जवकासकाराङ्झग ताङ्झरभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

2. साविजङ्झनक प्रशासनराई च ङ्टस्त, दङ्टरुस्त य ङ्झभतव्ममी फनाउन ङ्जवद्यङ्टतीम सङ्टशासन 
अवरम्फन गङ्चयनेछ । 

3. ङ्झनमङ्झभत व्मवस्थाऩन ऩयीऺण य सूचना प्रङ्जवङ्झधको ङ्जवकासफाट स्वचाङ्झरत 
कामि प्रणारीको ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ । 

१.२: आमोजना 
कामािन्वमनभा 
प्रबावकाङ्चयता फङृ्जि गने । 

1. आमोजना कामािन्वमनभा ऩायदङ्ञशिताको अङ्झबवङृ्जि गदै ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायीको कामि 
ङ्ञजम्भेवायी य जवापदेङ्जहता तोकेय कामि सम्ऩादन सूचक सङ्जहतको कामिसम्ऩादन 
सम्झौता गने कानङ्टनी व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

2. ऩाङ्झरकाङ्झबर सञ्चाङ्झरत आमोजनाको प्रगङ्झत अनङ्टगभन गयी प्राप्त ऩषृ्ठऩोषण अनङ्टरूऩ 
कामािन्वमनभा रङ्झगनेछ । 

3. आमोजना कामािन्वमनकोराङ्झग बयऩदो सङ्टयऺा व्मवस्था गङ्चयनेछ । 
१.3: प्रशासङ्झनक सङ्टशासन 
कामभ गनि कभिचायीको 
प्रशासङ्झनक ऺभता फङृ्जि 
गने । 

1. कामि प्रबावकाङ्चयताकाराङ्झग कभिचायीराई सऺभ य प्रङ्झतस्ऩधॉ फनाउन ऺभता 
अङ्झबवङृ्जिकाराङ्झग ताङ्झरभ रगामतका उत्प्रयेणाका कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

2. भ्रिाचाय ङ्जवरुिको शून्म सहनशीरताको भान्मता अनङ्टरूऩ प्रशासनभा सदाचाङ्चयता 
अङ्झबवङृ्जि गनि जनगङ्टनासो व्मवस्थाऩन गयी उजङ्टयी ऩेङ्जटकाको व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ । 

7.6 प्रभङ्टख कामिक्रभ 

1. कभिचायीहरूको भनोवर य उत्प्रयेणा अङ्झबवृङ्जि गनि कभिचायीकाराङ्झग ताङ्झरभ, आवास, ङ्ञशशङ्टस्माहाय 
केन्र तथा स्वास््म ङ्झफभा जस्ता कामिक्रभ सञ्चारन  

2. ङ्झनमङ्झभत व्मवस्थाऩन ऩयीऺण  

3. कामिसम्ऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहन प्रणारी कामिन्वमन  

4. जनगङ्टनासो व्मवस्थाऩन गनि उजङ्टयी ऩेङ्जटकाको व्मवस्थाऩन  

7.7 अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग य ङ्जवस्तायफाट स्वचाङ्झरत कामिप्रणारीको ङ्जवस्ताय बएको हङ्टनेछ । 
गङ्टणस्तयीम सेवाप्रवाह बएको हङ्टनछे । उत्प्रङे्चयत य उच्च भनोफरमङ्टि कभिचायीफाट प्रबावकायी सेवा प्रवाह 
बएको हङ्टनेछ ।   
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खण्ड आठ: ङ्जवत्तीम सङ्टशासन 

8.1 ऩषृ्ठबङू्झभ 

साविजङ्झनक आमको अद्यावङ्झधक ङ्ञस्थङ्झतको रेखाङ्कन तथा प्रङ्झतवेदन प्रणारीराई ङ्झनमङ्झभत य 
एकरूऩता कामभ गयी प्रबावकायी फनाउॉदै रैजानकोराङ्झग सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩनको 
ङ्जवकासभा जोड ङ्छददै एकर खाताकोष प्रणारी य याजस्व व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको ङ्जवकास आवश्मकता 
छ । साविजङ्झनक स्रोतको ङ्झभतव्ममी य अङ्झधकतभ ऩङ्चयचारन, प्रङ्झतवेदन तथा रेखाऩयीऺण भापि त ् ङ्जवत्तीम 
व्मवस्थाऩनभा ऩायदङ्ञशिता य जवापदेङ्जहता अङ्झबवृङ्जि गयी नागङ्चयकराई ङ्जवत्तीम सङ्टशासनको प्रत्माबङू्झत ङ्छदनङ्ट 
कैराश गाउॉऩाङ्झरकाको दाङ्जमत्व हो । साविजङ्झनक खचिको ऩायदङ्ञशिता अङ्झबवृङ्जि गनि सयकायी ङ्झनकामका 
कामिक्रभ तथा खचिराई साविजङ्झनकीकयण गने ऩिङ्झतको ङ्जवकास जरुयी बएकोछ । 

8.2 प्रभङ्टख सभस्मा 
वेरुजङ्टको भाराभा फङृ्जि हङ्टॉदै जानङ्ट । आङ्झथिक उत्तयदाङ्जमत्व तथा जवापदेङ्जहताको अवस्था कभजोय 

हङ्टन ङ्ट । ङ्जवकास खचि अऩेङ्ञऺत गङ्झत य ऩङ्चयभाणभा नहङ्टन ङ्ट । चारङ्ट खचिभा बएको फढोत्तयी सगै ङ्जवत्तीम 
सङ्टशासनको ङ्ञस्थङ्झत खस्कदै जानङ्ट ।  

8.3 च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
1. सॊघीम ङ्जवत्तीम ढाॉचा अनङ्टरूऩ सॊघीम तथा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त गने अनङ्टदान सभमभै प्राप्त गनङ्टि । 

2. सभमभै कामिक्रभ स्वीकृत गयी वाङ्जषिक खङ्चयद मोजना तमाय गनङ्टि । 

3. सभमभा ठेक्का फन्दोफस्त गनङ्टि, ऩङ्टॉजीगत खचि फङृ्जि गनङ्टि । 

4. आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण तथा ङ्झनमन्रण प्रणारी सङ्टदृढीकयण गनङ्टि । 

5. अनङ्टगभन कामिक्रभराई मथाथिऩयक फनाउनङ्ट । 

6. खङ्चयद कामिराई साविजङ्झनक खङ्चयद ऐनको भभि अनङ्टरूऩ ङ्झभतव्ममी य प्रङ्झतस्ऩधॉ फनाउदै रगी 
आङ्झथिक वषिको अन्त्मभा भार अत्मङ्झधक खचि गने प्रवृङ्ञत्तभा योक रगाउने कामि गनङ्टि ।  

अवसय 

1. याजस्व य व्ममको अनङ्टभान प्रत्मेक वषि आषाढ १५ ङ्झबर गाउॉसबाभा ऩेश गने व्मवस्था यहेको । 

2. ऩाङ्झरकाको रेखा प्रणारीराई सूचना प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन प्रणारी, साविजङ्झनक 
सेवा रेखाभान तमाय गयी सो अनङ्टसाय प्रङ्झतवेदन प्रणारी ङ्जवकास गङ्चयनङ्ट । 

8.4 दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"प्रबावकायी ङ्जवकास खचि व्मवस्थाऩनद्वाया ङ्जवत्तीम सङ्टशासन"  

रक्ष्म 

साविजङ्झनक आम य व्ममराई व्मवङ्ञस्थत, ऩायदशॉ य अनङ्टभानमोग्म फनाई सभग्र ङ्जवकास प्रङ्जक्रमाराई 
प्रबावकायी फनाउने ।  

उद्दशे्म 

1. साविजङ्झनक आम य खचि प्रणारी ऩायदशॉ एवभ ्प्रबावकायी फनाउनङ्ट । 
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8.5 यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 39: ङ्जवत्तीम सङ्टशासनका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: साविजङ्झनक आम य खचि प्रणारी ऩायदशॉ एवभ ्प्रबावकायी फनाउनङ्ट । 

१.१: ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन प्रणारी 
सङ्टदृढीकयण गने ।   

1. ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ङ्झनकामको सॊस्थागत सङ्टदृढीकयण गयी 
याजस्व ऩङ्चयचारनको ऺभता फङृ्जि तथा रेखा प्रणारी सङ्टधायका गनि 
तङ्झरभको व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

2. ङ्जवत्तीम व्मवस्थाऩनका सफै ऺेरभा सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोगराई ङ्जवस्ताय 
गङ्चयनेछ । 

१.२: साविजङ्झनक आम व्मम य 
खङ्चयदराई प्रबावकायी, व्मवङ्ञस्थत य 
ऩायदशॉ फनाउने । 

1. ङ्जवकास आमोजनाहरूको ठेक्काऩट्टा ङ्झनधािङ्चयत सभमङ्झबरै गने तथा 
ङ्जवद्यङ्टतीम फोरऩरको दामयाराई ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ ।  

2. ङ्झनधािङ्चयत सभम अगावै काभ सम्ऩङ्ङ गने ठेकेदायराई प्रोत्साहनको 
व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

1.3: फेरुजङ्ट न्मूनीकयण गयी फेरुजङ्ट 
पर्छ्यौटराई प्राथङ्झभकता ङ्छदने । 

1. खङ्चयद प्रङ्जक्रमाराई व्मवङ्ञस्थत फनाइनेछ । 
2. आमोजनाहरूकाराङ्झग ग्राहक/उऩबोिा सभङ्टह छनौट तथा प्रथभ 

ङ्जकस्ता ब ङ्टिानी आ.व.को दोश्रो चौभाङ्झसक ङ्झबरै सम्ऩङ्ङ गङ्चयनेछ । 
3. आमोजना छनौट तथा फजेट ङ्जवङ्झनमोजन गदाि सम्फङ्ञन्धत सयोकायवारा 

तथा उऩबोिाहरूको याम सङ्टझाव ङ्झरइनेछ । 
4. खचि गनङ्टिऩ ङ्टवि हयेक ङ्ञशषिकको नीङ्झतगत आधाय स्ऩि गङ्चयनेछ ।  

8.6 प्रभङ्टख कामिक्रभ 

1. राब य रागतको ङ्जवश्लषेणसङ्जहत मोजना तथा कामिक्रभ  

2. याजस्व ऩङ्चयचारन ऺभता फङृ्जि कामिक्रभ   

3. रेखा प्रणारी सङ्टदृढीकयण ताङ्झरभ 

4. ङ्जवद्यङ्टतीम आङ्झथिक कायोफाय प्रणारीको सङ्टदृढीकयण  

8.7 अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

वाङ्जषिक खङ्चयद मोजना सभमभै तमाय बई खङ्चयद कामि बएको हङ्टनेछ । याजस्व ऩङ्चयचारन 
प्रबावकायी रूऩभा बएको हङ्टनछे । साविजङ्झनक खचि व्मवङ्ञस्थत बई फेरुजङ्ट कभ बएको हङ्टनेछ । 
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खण्ड नौ: भ्रिाचाय ङ्झनवायण 

9.1 ऩषृ्ठबङू्झभ 

साविजङ्झनक ङ्झनकामभा हङ्टन े ङ्जढरासङ्टस्ती, अङ्झनमङ्झभतता तथा अङ्झनणिमजस्ता ङ्जवकृङ्झत एवभ ्भ्रिाचायजन्म 
ङ्जक्रमाकराऩको ङ्झनयाकयण गनि आवश्मक यहेको छ । साविजङ्झनक सेवा प्रवाहराई ऩायदशॉ, उत्तयदामी, 
जनभङ्टखी, अनङ्टभानमोग्म य कानङ्टन सम्भत रूऩभा सहज य सयर तङ्चयकारे उऩरधध गयाई सफै तह य 
स्वरूऩका भ्रिाचाय एवभ ्अङ्झनमङ्झभतताराई ङ्झनमन्रण गयी सदाचायमङ्टि सभाज फनाउन जरुयी छ । कैराश 
गाउॉऩाङ्झरकाभा भ्रिाचाय ङ्जवरुि शून्म सहनशीरताको ङ्जवकास गयी सदाचाय य सङ्टशासन प्रवििन गनि जरुयी 
छ ।  

9.2 प्रभङ्टख सभस्मा 
साविजङ्झनक ङ्झनकामहरूभा अऩेङ्ञऺत उत्तयदाङ्जमत्व य जवापदेङ्जहता फहन गने सॊस्कृङ्झत नहङ्टन ङ्ट । 

भ्रिाचाय ङ्जवयोधी सॊस्कृङ्झतको ङ्जवकास नहङ्टनङ्ट । भ्रिाचाय ङ्झनमन्रण गनि सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तहका सयकाय 
फीच प्रबावकायी सञ्चाय, सभन्वम य सहकामि कामभ गनि नसङ्जकनङ्ट ।  

 

9.3 च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
1. प्रबावकायी अनङ्टसन्धान तहङ्जककात सम्फन्धी ऺभता ङ्जवकास गनङ्टि ।  

2. सूचनादाताको सॊयऺण गनङ्टि ।  

3. साऺी फस्ने तथा अङ्झबमोजन गने कभिचायीहरूको उङ्ञचत सॊयऺण गनङ्टि ।  

4. भ्रिाचायीराई साभाङ्ञजक फङ्जहष्काय हङ्टन ङ्टऩनेभा सम्भान प्राप्त हङ्टन ङ्ट ।  

अवसय 

1. भ्रिाचाय ङ्जवरुि सङ्जक्रम नागङ्चयक सभाज तथा सञ्चाय जगत हङ्टन ङ्ट ।  

2. अन्तयािङ्जिम सहमोग, सहकामि य सभन्वम तथा अङ्ञ्तमाय दङ्टरूऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको ऺेरीम य 
सम्ऩकि  कामािरमहरूको स्थाऩना बई भ्रिाचाय ङ्जवरुिको अङ्झबमानराई प्रबावकायी रूऩभा अगाङ्झड 
फढाउनङ्ट ।  

 

9.4 दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"भ्रिाचायभङ्टि गाउॉऩाङ्झरका"  

रक्ष्म 

भ्रिाचाय ङ्जवरुि शून्म सहनशीरताको नीङ्झत अङ्ञ्तमाय गयी सङ्टशासन कामभ गने ।  

उद्दशे्म 

1. भ्रिाचायजन्म ङ्जक्रमाकराऩको ङ्झनमन्रण गयी सङ्टशासनको प्रत्माबङू्झत गनङ्टि ।  
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9.5 यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 40: भ्रिाचाय ङ्झनवायणका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: भ्रिाचायजन्म ङ्जक्रमाकराऩको ङ्झनमन्रण गयी सङ्टशासनको प्रत्माबङू्झत गनङ्टि ।  
१.१: भ्रिाचाय ङ्जवरुि शून्म 
सहनशीरताको नीङ्झत अवरम्फन गने 
।  

1. नीङ्झतगत, कानङ्टनी तथा सॊस्थागत व्मवस्था गयी साविजङ्झनक प्रशासनराई 
ऩायदशॉ तथा जवापदेही फनाइनेछ ।  

2. ङ्ञशऺण सॊस्थाको ऩाठ्यक्रभभा भ्रिाचाय ङ्जवरुिको ङ्जवषमवस्तङ्ट सभावेश 
गङ्चयनेछ ।  

3. ङ्झनजी ऺेरभा हङ्टने भ्रिाचाय ङ्झनमन्रण गनि नीङ्झतगत तथा कानङ्टनी व्मवस्था 
गङ्चयनेछ ।  

4. भ्रिाचायजन्म ङ्जक्रमाकराऩ ङ्झनमन्रणकाराङ्झग जनचेतनाभूरक कामिक्रभ 
सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

5. भ्रिाचायको सूचना ङ्छदनेराई ऩङ्टयस्कृत गङ्चयनेछ । 
१.2: भ्रिाचाय ङ्झनवायण सम्फन्धभा 
प्राङ्जवङ्झधक सहामता य सूचना आदान 
प्रदानसम्फन्धी नेऩार सयकायरे गयेको 
व्मवस्थाराई सहमोग य कामािन्वमन 
गने ।  

1. भ्रिाचायसॉग सम्फङ्ञन्धत पौजदायी ङ्जवषम, सम्ऩङ्ञत्त ङ्जपताि सम्फन्धी कानङ्टन 
ङ्झनभािण, सऩङ्टदिगी य ऩायस्ऩङ्चयक कानङ्टनी सहमोगकाराङ्झग नेऩार सयकायराई 
सहमोग गङ्चयनेछ ।  

2. अनङ्टसन्धान य छानङ्झफनको क्रभभा अन्तयङ्झनकाम सभन्वम एवभ ् सूचना 
आदानप्रदानराई सघन य प्रबावकायी फनाइनेछ ।  

3. ऩाङ्झरकाका सवै जनप्रङ्झतङ्झनध तथा यािसेवक कभिचायीहरूराई आ-आफ्नो 
व्मवसाङ्जमक ङ्झनष्ठासङ्जहत सादा जीवन य सहमोगी व्मवहायसङ्जहत सेवा 
प्रवाह गनि प्रङे्चयत गङ्चयनेछ ।  

4. ङ्जवकास आमोजनाको खचि ङ्झनभािण स्थरभै साविजङ्झनकीकयण गने तथा 
ङ्झनमङ्झभत साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ गङ्चयनेछ । 

9.6 प्रभङ्टख कामिक्रभ 

1. भ्रिाचाय ङ्जवरुि नागङ्चयक सचेतना 
2. भ्रिाचायको सूचना ङ्छदनेराई ऩङ्टयस्काय 

3. ङ्झनमङ्झभत साविजङ्झनक ऩङ्चयऺण य साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ  

4. सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकासकाराङ्झग आधङ्टङ्झनक सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग । 

9.7 अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

भ्रिाचाय ङ्जवरुिभा ङ्झनमोङ्ञजत रूऩभा अङ्झबमान सञ्चारन बई भ्रिाचाय ङ्झनमन्रण हङ्टनछे । भ्रिाचाय 
ङ्जवरुिको शून्म सहनशीरताको नीङ्झतराई फर ङ्झभरेको हङ्टनेछ । सफै सॊघ सॊस्थाहरूसॉग सहकामि फङृ्जि बई 
सूचना आदान प्रदान य आवश्मक सभन्वमभा प्रबावकाङ्चयता आएको हङ्टनेछ ।  
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ऩङ्चयच्छेद एघाय: मोजना तजङ्टिभा, कामािन्वमन य अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन 
खण्ड एक: मोजना तजङ्टिभा य कामािन्वमन 

1.1 ऩषृ्ठबङू्झभ 

 
ऩन्रौं मोजनाको याङ्जिम रक्ष्म हाङ्झसर गनि फाग्भती प्रदेश सयकायरे “सङ्टसॊस्कृत य सङ्टखी जनता, 

सभाजवाद उन्भङ्टख प्रदेश” ङ्झनभािण गने दीघिकारीन सोचका साथ प्रदेशको प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजनाको 
आधायऩर तजङ्टिभा गयेको छ । मोजनाफि ङ्जवकासकाराङ्झग त्मगत अध्ममन, अनङ्टसन्धान य ङ्जवश्लषेण गदै 
ङ्जवषमगत सभस्मा, च ङ्टनौती य अवसयहरूको ऩङ्जहचान गने य त्मसका आधायभा ङ्जवषम केङ्ञन्रत यणनीङ्झत य 
व्मवहाङ्चयक कामिनीङ्झतसङ्जहतको मोजना आवश्मक ऩदिछ । त्मसैरे गाउॉऩाङ्झरकारे ऩङ्झन ऩन्रौं मोजना तथा 
प्रदेशको प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजनाका आधायभा ती मोजनाका रक्ष्म तथा उद्देश्महरू प्राप्ती प्रदेशको मोजना 
ङ्झनभािणराई भागिङ्झनदेश गनि नीङ्झत तथा मोजना आमोगरे “प्रदेशको वस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत ङ्जववयण, २०७६” प्रकाशभा 
ल्माइसकेको छ । ङ्ञस्थङ्झतऩररे सङ्टझाएका ङ्जवङ्झबङ्ङ सवारहरू य ङ्जवङ्झबङ्ङ सयोकायवारा सॊघसॊस्था तथा 
व्मङ्ञिहरूको सङ्टझाव सभेत सभेटी प्रदेश सयकायको ऩङ्जहरो ऩञ्चवषॉम मोजनाको आधाय–ऩर प्रकाशनभा 
ल्माएको छ य सोङ्जह आधायभा कैराश गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्नो ऩङ्जहरो ऩञ्चवषॉम मोजना तमाय ऩायेको छ । 
मोजनाहरूराई त्म य प्रभाणभा आधाङ्चयत य नङ्झतजाभङ्टखी फनाउन हयेक आमोजनाको नङ्झतजा खाका ङ्जवकास 
गने य ऩाङ्झरकारे कामािन्वमन गयेको मोजनाको ङ्झनमङ्झभत रूऩभा भूल्माङ्कन गयी उऩरङ्ञधध साविजङ्झनक गने 
व्मवस्थाको ङ्जवकास गनि ऩङ्झन आवश्मक बएको छ ।  

1.2 प्रभङ्टख सभस्मा 
याङ्जिम मोजना आमोग य प्रदेश मोजना आमोगसॉग ङ्झनमङ्झभत रूऩभा ऩयाभशि गयी नीङ्झत तथा मोजना 

तजङ्टिभा गने य कामिक्रभहरूको वगॉकयण गने वातावयण फङ्ङ नसक्नङ्ट । मोजना तजङ्टिभाराई भागिङ्झनदेश गनि 
आवश्मक खण्डीकृत त्माङ्कको उऩरधधता नहङ्टन ङ्ट । ऩमािप्त जनशङ्ञि, बौङ्झतक सॊयचना य फजेटको अबाव 
यहनङ्ट । कभिचायीहरूको स्थाङ्जमत्व नहङ्टन ङ्ट ।  

1.3 च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
1. प्रथभ ऩञ्चवषॉम मोजना, वाङ्जषिक ङ्जवकास कामिक्रभ य भध्मभकारीन खचि सॊयचना फीचको साभन्जस्म 

कामभ गदै मोजना कामािन्वमनराई प्रबावकायी फनाउनङ्ट ।  

2. मोजना ङ्झनभािणकोराङ्झग आवश्मक ङ्जवऻ जनशङ्ञिहरू ऩाङ्झरका स्तयभा नै उत्ऩादन गयी मोजना 
ङ्झनभािणको प्रणारीराई भजफङ्टत य ङ्छदगो फनाउनङ्ट ।  

3. ङ्झनमङ्झभत रूऩभा ङ्जवषमगत त्माङ्क सङ्करन, प्रशोधन य ङ्जवश्लषेण गयी मोजना छनौट गने प्रणारीको 
आधायशीरा तमाय गनङ्टि ।  

4. मोजना कामािन्वमन गने ङ्झनकामको ऺभता य दऺता अङ्झबवृङ्जि गयी मोजना कामािन्वमन गनङ्टि ।  

अवसय 

1. मोजना तजङ्टिभाप्रङ्झत सफै सभङ्टदामको जनचासो य सहबाङ्झगता फढ्दै जानङ्ट ।  
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2. याङ्जिम मोजना आमोग तथा प्रादेङ्ञशक नीङ्झत तथा मोजना आमोगको अनङ्टबव मोजना ङ्झनभािणभा 
उऩमोग गनि सक्न ेसम्बावनाहरू यहनङ्ट ।  

3. कैराश ऩाङ्झरकारे ऩञ्चवषॉम मोजना ङ्झनभािण गयी मोजनाफि रूऩभा ङ्जवकास ङ्झनभािणका कामिहरू 
अगाङ्झड फढाउने कामिको थारनी हङ्टन ङ्ट ।  

4. याङ्जिम मोजना आमोग य प्रदेश नीङ्झत तथा मोजना आमोग फीच सहकामि य सभन्वम फङृ्जि बई 
स्थानीम तहराई सहजीकयण गने वातायण फङ्ङङ्ट ।  

1.4 दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"स्थानीम आवश्मकताका आधायभा मोजना ङ्झनभािण तथा प्राथङ्झभकीकयण गने ऩिङ्झतको ङ्जवकास"  

रक्ष्म 

ऩङ्चयणाभभङ्टखी मोजना ङ्झनभािण गयी गाउॉऩाङ्झरकाराई सभिृ फनाउने ।  

उद्दशे्म 

1. वैऻाङ्झनक त्मभा आधाङ्चयत ऩङ्चयणाभभङ्टखी मोजना तजङ्टिभा गनङ्टि ।  

2. मोजनाको प्रबावकायी कामािन्वमन गनङ्टि ।  

3. मोजनाहरूको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सॊयचनाको ङ्जवकास गनङ्टि ।  

1.5 यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 41: मोजना तजङ्टिभा य कामािन्वमनका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: वैऻाङ्झनक त्मभा आधाङ्चयत ऩङ्चयणाभभङ्टखी मोजना तजङ्टिभा गनङ्टि ।  

१.१: त्मका आधायभा स्थानीम 
आवश्मकताराई सभेटेय ऩङ्चयणाभभङ्टखी 
नीङ्झत तथा मोजना फनाउने ।  

1. मोजना ङ्झनभािणराई ऩङ्चयष्कृत य सहबाङ्झगताभूरक फनाउन आवश्मकता 
य ङ्जवङ्ञशिताको आधायभा ङ्जवश्वङ्जवद्यारम, आन्तङ्चयक तथा वाह्य ङ्जवषमगत 
अध्ममन अनङ्टसन्धान केन्र, ङ्जवङ्झबङ्ङ सॊघसॊस्था तथा ङ्जवऻ व्मङ्ञित्वहरू य 
ङ्जवकास साझेदायहरूसॉग ङ्झनयन्तय सहकामि य सभन्वम गङ्चयनेछ ।  

2. मोजना ङ्झनभािणभा उऩमोगी हङ्टन े त्माङ्कहरूको सूची तमाय गयी 
अङ्झधकतभ प्रमोग गङ्चयनेछ य उि त्माङ्क स्थानीम तह, मोजनाकाय वा 
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरूराई ऩङ्झन उऩरधध गयाइनेछ ।  

3. मोजना ङ्झनभािणकोराङ्झग याङ्जिम मोजना आमोग य नेऩार सयकाय 
अन्तगितका भन्रारम तथा ङ्जवबागहरूसॉग ङ्झनयन्तय सहकामि य सभन्वम 
गङ्चयनेछ ।  

4. ऩाङ्झरकाको नीङ्झत तथा मोजना उत्ऩादन, उत्ऩादकत्व य योजगाय फङृ्जि 
गनितपि  अग्रसय बएको हङ्टनेछ ।  

5. नीङ्झत तथा मोजना ङ्झनभािणराई सहमोगी हङ्टने ङ्जवषम तथा भङ्टद्दाहरूभा 
याङ्जिम मोजना आमोग, प्रादेङ्ञशक नीङ्झत तथा मोजना आमोग, ङ्जवकास 
साझेदाय सॊघसॊस्था, ङ्जवश्वङ्जवद्यारमहरू य ङ्झनजी सॊघसॊस्थाहरूसॉग सहकामि 
गयी खोजभूरक अनङ्टसन्धान गङ्चयनेछ ।  

उद्दशे्म २: मोजनाको प्रबावकायी कामािन्वमन गनङ्टि ।  

२.१: ङ्जवषमगत सङ्झभङ्झतहरू फनाई 1. मोजना तजङ्टिभा तथा कामिन्वमनकोराङ्झग उच्चस्तयीम अन्तयङ्झनकाम 
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यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

तहगत सम्फन्ध तथा अन्तयसयकायी 
सभन्वम कामभ गने ।  

फीचभा सभन्वम गयी आमोजना कामािन्वमनभा सहजीकयण गङ्चयनेछ ।  

2. गाउॉऩाङ्झरका ङ्जवकासराई भध्म ङ्जवन्दङ्टभा याखी बौगोङ्झरक य ऺेरगत 
सन्तङ्टरन कामभ हङ्टन े गयी आमोजनाको ऩङ्जहचान, छनौट य 
कामािन्वमनकोराङ्झग व्मवस्था गङ्चयनेछ ।   

3. हयेक मोजनाको सभम ताङ्झरका, रागत, अध्ममन, स्थान, सहबाङ्झगता, स्रोत, 

गङ्टणस्तय य ऩङ्चयणाभको फायेभा भाऩदण्ड फनाई कामािन्वमन गङ्चयनेछ ।  

4. मोजना कामािन्वमन गने ङ्झनकामको सॊस्थागत सङ्टधाय तथा ऺभता य 
दऺता अङ्झबवङृ्जि गङ्चयनेछ ।  

5. मोजनाका हयेक चयणका कभजोयी य ऩङ्चयणाभराई मथाथि ङ्जवश्लषेण गयी 
सफै ङ्झनकामसॉग सभन्वम य अन्तयसम्फन्ध स्थाऩना गङ्चयनेछ ।  

उद्दशे्म ३: मोजनाहरूको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सॊयचनाको ङ्जवकास गनङ्टि ।  

३.१: मोजना अनङ्टगभन ङ्झनदेङ्ञशका य 
समन्र फनाई ङ्झनमङ्झभत सभीऺा गने 
साथै तेस्रो य स्वतन्र ऩऺफाट ङ्जवशेष 
आमोजनाहरूको भूल्माङ्कन गने ।  

1. ङ्जवशेष आमोजनाहरूको तेस्रो ऩऺफाट ऩङ्झन भूल्माङ्कन गयाई 
सङ्टझावहरूराई मोजना तजङ्टिभा गदाि सभावेश गङ्चयनेछ ।  

2. उऩरङ्ञधध भाऩनकोराङ्झग ऩङ्चयमोजनाको नङ्झतजा सूचकसङ्जहतको प्रत्मेक 
आमोजनाको नङ्झतजा खाका तमाय गयी कामािन्वमन गङ्चयनेछ ।  

1.6 भङ््ट म कामिक्रभ 

1. मोजनाको वगॉकयण गनि भाऩदण्ड ङ्झनभािण 
2. अनङ्टगभनको ङ्झनदेङ्ञशका फनाई कामिन्वमन  
3. आमोजनाको ऩङ्जहचान, छनौट य कामािन्वमन गने  ऩिङ्झतको ङ्जवकास 
4. तोङ्जकएका आमोजनाहरूको तेस्रो ऩऺफाट भूल्माङ्कन  ।  

1.7 अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

मोजना तजङ्टिभा प्रणारीको सॊस्थागत ङ्जवकास य नीङ्झतगत व्मवस्था रागङ्ट हङ्टनछे । हयेक 
आमोजनाकोराङ्झग अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सूचकहरू फनेका हङ्टनेछन ् । सूचकहरूको आधायभा 
आमोजनाहरूको कामािन्वमन गङ्चयएको हङ्टनेछ । ङ्जवकासकोराङ्झग छङ्टट्याइएको फजेटको ङ्झनङ्ञश्चत प्रङ्झतशत 
अध्ममन अनङ्टसन्धानकाराङ्झग छङ्टट्याइएको हङ्टनेछ । 
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खण्ड दङ्टई: आमोजना फैंक 
2.1 ऩषृ्ठबङू्झभ 

ङ्झतब्र आङ्झथिक ङ्जवकास तथा साभाङ्ञजक रुऩान्तयणकाराङ्झग आवश्मक आमोजनाहरूको ऩङ्जहचान गदै 
ङ्झतनको प्राथङ्झभकताक्रभ ङ्झनधाियण गयी फीत्तीम अनङ्टशासन कामभ गनि य रगानीका थऩ अवसय जङ्टटाउन 
गाउॉऩाङ्झरका प्रायम्ब देङ्ञख नै आमोजना फैंकको अवधायणाराई आत्भसात गयी अङ्ञघ फढ्ने अठोट गङ्चयएको 
छ । स्थानीम भाग य आवश्मकता अनङ्टरूऩ आङ्झथिक रूऩभा सॊबाव्म, साभाङ्ञजक साॊस्कृङ्झतक रूऩभा ग्राह्य, 

वातावयणीम रूऩभा अनङ्टकङ्ट ङ्झरत य व्मवस्थाऩकीम रूऩभा कामािन्वमन मोग्म आमोजनाहरूको छनौट गनि य 
कङ्ट शर कामािन्वमन गयी अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध हाङ्झसर गनि कैराश आमोजना फैंकको व्मवस्था गनि आवश्मक 
छ ।  

ङ्झनङ्ञश्चत भाऩदण्ड ङ्जवना आमोजनाको ऩङ्जहचान तथा छनोट गने य आवश्मक ऩूवितमायी ङ्जवना 
कामािन्वमनभा रैजाने प्राम: मोजनाहरू सभस्माग्रस्त हङ्टने गयेका छन ्तसथि आमोजना फैंकको व्मवस्थाफाट 
यणनैङ्झतक आमोजनाहरूको ऩङ्जहचान य छनौट गनि, आमोजनाहरूका ङ्झनधािङ्चयत रक्ष्महरू तोङ्जकएको गङ्टणस्तय, 

रागत य सभमावङ्झध ङ्झबर सम्ऩङ्ङ गयी रगानीको उच्चतभ प्रङ्झतपर प्राप्त गनि आमजना फैंक भहत्त्वऩूणि 
भाध्मभ हङ्टनेछ । आवश्मकता, रागत य भङ्टनापा हेयेय आमोजनाको प्राथङ्झभकीकयण गनङ्टि ऩनेभा याजनीङ्झतक 
तथा प्रशासङ्झनक ऩहङ्टॉचका आधायभा आमोजना ङ्झसपाङ्चयस गने वा गनि रगाउने य सोही अनङ्टसाय फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन गदाि मोजनाको प्रबावकायी कामािन्वमन हङ्टन नसङ्जकयहेको अवस्था छ । मसथि र ङ्टत य ङ्छदगो 
साभाङ्ञजक आङ्झथिक ङ्जवकासकोराङ्झग रगानी य राबको ङ्जवश्लशेण गयी आमोजना फैंक फनाउन े य 
आमोजनाहरूको प्राथङ्झभकीकयण गयी ङ्जवत्तीम स्रोत साधनको व्मवस्था य मोजनाफि कामािन्वमन गनङ्टिऩने 
आवश्मकता छ ।  

2.2 प्रभङ्टख सभस्मा 
ऩूवितमायी य ङ्जवश्लषेण ङ्जवना आमोजनाहरूको छनोट गयी कामािन्वमन गने ऩङ्चयऩाटीरे ङ्झनयन्तयता 

ऩाउनङ्ट । आवश्मकता, रागत य राब ङ्जवश्लषेण गयी आमोजनाहरूको फैंक फनाउने ऩङ्चयऩाटी ङ्जवकास हङ्टन ङ्ट 
ऩनेभा याजनीङ्झतक य प्रशासङ्झनक ऩहङ्टॉच हाफी हङ्टन ङ्ट । सॊस्थागत सॊयचना य ऩमािप्त जनशङ्ञि नहङ्टॉदा आमोजना 
फैंक फनाउन ेकामिहरू अगाङ्झड फढ्न नसक्नङ्ट । अध्ममन य अनङ्टसन्धानको आधायभा आमोजनाहरूको रागत 
य भङ्टनापाफाये स्ऩि हङ्टन नसक्दा अन्तङ्चयक रगानी व्मवस्थाऩन य रगानी आकङ्जषित गनिभा कङ्छठनाइहरू हङ्टनङ्ट 
।  

2.3 च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
1. सॊघीम तथा प्रदेश सयकायसॉग तादत्म्मता हङ्टन ेगयी आमोजनाहरूको फैंक तमाय ऩानङ्टि ।  

2. आमोजना फैंक फनाउनकोराङ्झग सॊस्थागत सॊयचना ङ्झनभािण गनङ्टि ।  

3. रागत य भङ्टनापा हेयी सयकायी आमोजनाहरूको प्राथङ्झभकीकयण गने ऩङ्चयऩाटीको ङ्जवकास गनि 
सयकायरे कामािन्वमनभा ल्माउने आमोजनाहरूको आमोजना फैंक फनाउनङ्ट ।  

4. सयकायी स्रोतरे भार ङ्जवकास गनि नसङ्जकने ऩाङ्झरकाका गौयवका आमोजनाहरूको ङ्जवकासकोराङ्झग 
ङ्झनजी ऺेर तथा वैदेङ्ञशक रगानीकताि आकङ्जषित गनि सहमोगी हङ्टने गयी आमोजना फैंक फनाउनङ्ट ।  
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5. आमोजनाहरूको छनौट प्रङ्जक्रमा वैऻाङ्झनक फनाउनङ्ट ।  

अवसय 

1. सम्बाव्मता अध्ममनका आधायभा स्थानीम स्तयको आमोजना फैंक फनाउन ेअभ्मास प्रायम्ब गनङ्टि ।  

2. आमोजना फैंक फनाउने कामिराई प्राथङ्झभकताभा याख्नङ्ट ।  

3. आमोजना फैंक फनाएय भार फजेट ङ्जवङ्झनमोजन मोजना तजङ्टिभाराई बयऩदो फनाउन आमोजनाको 
सूची तमाय गने अभ्मासहरूको प्रायम्ब हङ्टन ङ्ट ।  

2.4 दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"आमोजना फैंक भापि त कैराशको यणनैङ्झतक आमोजनाहरूको ऩङ्जहचान य छनौट"  

रक्ष्म 

आमोजनाहरूका ङ्झनधािङ्चयत रक्ष्महरू तोङ्जकएको गङ्टणस्तय, रागत य सभमावङ्झध ङ्झबर सम्ऩङ्ङ गयी 
रगानीको उच्चतभ प्रङ्झतपर प्राप्त गने ।  

उद्दशे्म 

1. कैराशको ङ्झतब्र ङ्जवकासकाराङ्झग आमोजना फैंक फनाउने आधायशीरा ङ्झनभािण गनङ्टि ।  

2. आमोजना कामािन्वमन भोडाङ्झरटी ऩङ्जहचान गयी ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टि ।  

3. ङ्जवत्तीम स्रोतको ऩङ्जहचान गयी प्रबावकायी ढङ्गफाट ऩङ्चयचारन गनङ्टि ।  

 

2.5 यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 42: आमोजना फैंकका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: कैराशको ङ्झतब्र ङ्जवकासकाराङ्झग आमोजना फैंक फनाउन ेआधायशीरा ङ्झनभािण गनङ्टि ।  

१.१: आमोजना फैंक 
ङ्झनभािणको आधाय तमाय गने 
।  

1. आमोजना फैंक ङ्झनभािणकोराङ्झग आवश्मक सॊस्थागत सॊयचनाको ङ्झनभािण गङ्चयनेछ ।  

2. आमोजना फैंक ङ्झनभािणकोराङ्झग आवश्मक नीङ्झत, ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका तमाय ऩाङ्चयनेछ ।  

3. आमोजना फैंकभा बएका आमोजनाहरूराई ऩायदशॉ य मथाथिऩयक ढङ्गफाट 
अङ्झबरेख याख्न य छनौट गङ्चयनेछ । 

4. आमोजना छनौट गनि सम्बाव्मता अध्ममन गङ्चयनेछ ।  
उद्दशे्म २: आमोजना कामािन्वमन भोडाङ्झरटी ऩङ्जहचान गयी ङ्झसपाङ्चयस गनङ्टि ।  

२.१: कामािन्वमन 
भोडाङ्झरटीकोराङ्झग आवश्मक 
नीङ्झत ङ्झनमभ फनाई ङ्झनमभन 
गने ।  

1. ऩङ्चयमोजना कामािन्वमनकोराङ्झग आवश्मक नीङ्झत ङ्झनमभ तमाय ऩायी रागङ्ट गङ्चयनेछ 
।  

2. आमोजना फैंकराई व्मवङ्ञस्थत गनिकोराङ्झग आवश्मक सफ्टवेमयको ङ्जवकास गयी 
ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारीभा आवि गयाइने छ । गङ्चयनेछ ।  

उद्दशे्म ३: ङ्जवत्तीम स्रोतको ऩङ्जहचान गयी प्रबावकायी ढङ्गफाट ऩङ्चयचारन गनङ्टि । 

३.१: सॊघीम तथा प्रदेश 
सयकायसॉग सभन्वम गयी 
आवश्मक ङ्जवत्तीम स्रोत तथा 

1. आमोजना फैंकभा आफि बएका आमोजना सञ्चारन गनि साविजङ्झनक, ङ्झनजी, सहकायी 
य साभङ्टदाङ्जमक य वैदेङ्ञशक रगानीको सम्बावनाहरू ऩङ्जहचान गयी ङ्जवत्तीम स्रोतको 
व्मवस्थाऩन गङ्चयनेछ ।  
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यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

साधनको ऩङ्जहचान तथा 
ऩङ्चयचारन गने ।  

2. आमोजनाहरूको प्रथाङ्झभकताको आधायभा आमोजना छनौट गयी भध्मभकारीन 
खचि सॊयचनाभा सभावेश गङ्चयनेछ ।  

3. ङ्जवत्तीम सङ्टधायकाराङ्झग याजस्व सङ्टधाय कामि मोजना तजङ्टिभा गयी रागङ्ट गङ्चयनेछ । 
2.6 प्रभङ्टख कामिक्रभ 

1. आमोजना फैंक ङ्झनभािणकाराङ्झग आवश्मक नीङ्झत, ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका तमाय 

2. सम्बाव्मता अध्ममन गयी आमोजना फैंक तमाय 

3. मोजना प्राथङ्झभकता अनङ्टसाय भध्मभकारीन खचि सॊयचना तमायी 
4. आमोजनाको ऩङ्जहचान, वगॉकयण, प्राथङ्झभकीकयण, छनौट य भूल्माङ्ककनको भाऩदण्ड ङ्झनभािण 

5. आमोजना फैंकराई ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारीभा अङ्झबरेख याख्न कभिचायीको दऺता अङ्झबवृङ्जि  

6. याजस्व सङ्टधाय कामि मोजना तजङ्टिभा  

2.7 अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

फजेट ङ्जवङ्झनमोजन ऩायदशॉ, सभताभूरक य वैऻाङ्झनक बएको हङ्टनेछ । ङ्जवकासका आमोजनाहरू 
आमोजना फैंकभा आवि गयी सञ्चारन बएको हङ्टनेछ । आमोजनाहरूको प्राथङ्झभकीकयण य छनौट अध्ममन 
अनङ्टसन्धान य भाऩदण्डको आधायभा बएका हङ्टनेछन ्।  
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खण्ड तीन: मोजना कामािन्वमन गनि अन्तयसयकाय सभन्वम 
3.1 ऩषृ्ठबङू्झभ 

सभिृ गाउॉऩाङ्झरका गनि फनकेा मोजनाहरूको सपर कामािन्वमनकाराङ्झग तीन तहका सयकायहरू 
फीच भार नबई ऩाङ्झरका ङ्झबरैका सफै वडा कामािरमहरू तथा ङ्जवङ्झबङ्ङ सयकायी कामािरमहरू फीच सभन्वम 
एवभ ् सहकामि अत्मावस्मक हङ्टन्छ । नेऩारको सॊङ्जवधानको धाया २३२ भा तीन तहका सयकायहरूको 
सम्फन्ध सहकाङ्चयता, सहअङ्ञस्तत्व य सभन्वमको ङ्झसिान्तभा आधाङ्चयत हङ्टन ेउल्रेख गयेको छ । त्मसैगयी 
अनङ्टसूची ५ भा नेऩार सयकायरे सम्ऩादन गने एकर अङ्झधकाय ऺेर ङ्झबरका कामिहरू, अनङ्टसूची ६ भा प्रदेश 
सयकायरे सम्ऩादन गने कामिहरू, अनङ्टसूची ७ भा सॊघ य प्रदेशरे साझा रूऩभा सम्ऩादन गने कामिहरू, 

अनङ्टसूची ८ भा स्थानीम तहका एकर अङ्झधकाय ऺरे ङ्झबरका कामिहरू य अनङ्टसूची ९ भा तीन तहका 
सयकायरे सम्ऩादन गने साझा अङ्झधकायका कामिहरू उल्रेख गङ्चयएको छ । देशभा सॊघीमताको अभ्मास 
प्रायम्ब बए ऩश्चात ्तीन तहभा (सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह) सयकाय गठन बई ङ्जक्रमाशीर बएका छन ्। 
तीन तहका सयकायरे कामािन्वमन गने एकर अङ्झधकाय ऺेरका कामिहरूभा प्रिता बए ताऩङ्झन साझा 
अङ्झधकाय ङ्झबरका कामिहरू कामािन्वमन गने कामिहरूभा प्रिता आएको छैन । तसथि तीन तहका सयकायरे 
प्रबावकायी काभ सम्ऩादन गनि आऩसी साभन्जस्म, सभन्वम य सहकामि आवश्मक ऩदिछ । प्रिता नबएका 
कामिहरू आऩसी सहकामि य सभन्वमभा सम्ऩादन गयी जनताराई सयकायको उऩङ्ञस्थङ्झत य अनङ्टबङू्झत गयाउन 
सङ्जकन्छ ।  

3.2 प्रभङ्टख सभस्मा 
स्थानीम तहका ऺेराङ्झधकायहरू भोटाभोटी रूऩभा भार उल्रेख गङ्चयएको य तोकेय नछङ्टट्याइएको 

हङ्टॉदा कामि सम्ऩादन गनि केही अस्ऩिताहरू यहेको । कामि ङ्जवस्ततृीकयणभा केही व्मा्मा गङ्चयएको बए 
ताऩङ्झन व्मा्मा नबएका कैमौं सफारहरू यहेको । कामािन्वमन चयणभा ती कामिहरू दोहोङ्चयने, एक अकािको 
ऺेर अङ्झतक्रभण हङ्टन े । तीन तहका सयकायरे कामिन्वमन गने आमोजनाहरूको हारसम्भ वगॉकयण 
नबएको । मोजना तजङ्टिभा तथा कामािन्वमनभा थऩ सभस्मा ऩैदा गयेको ।  

3.3 च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
1. तीन तहका सयकायरे कामािन्वमन गने आमोजनाहरूको वगॉकयण गयी कामि प्रिता गनङ्टि ।  

2. प्राथङ्झभकताभा ऩयेका आमोजनाहरू कामािन्वमनकोराङ्झग स्रोत व्मवस्थाऩन गनङ्टि ।  

3. आमोजना कामािन्वनभा प्रबावकङ्चयता ल्माउनङ्ट ।  

अवसय 

1. आमोजनाहरूको वगॉकयण गयी कामि प्रिता ल्माउन आमोजना वगॉकयण सम्फन्धी छरपररे 
नीङ्झत ङ्झनभािताको ध्मान आकषिण गनङ्टि ।  

2. सॊघीमता कामािन्वमनकोराङ्झग कामिताङ्झरका ङ्झनभािण हङ्टन ङ्ट ।  

3.4 दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"सफै तहका सयोकायवारा सयकायहरू तथा सयकायी ङ्झनकामसॉग सहअङ्ञस्तत्व सङ्जहतको सहकामि"  
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रक्ष्म 

सहकाङ्चयता, सहअङ्ञस्तत्व य सभन्वमको आधायभा सभङृ्जि हाङ्झसर गने ।  

उद्दशे्म 

1. आमोजना ऩङ्जहचान, फजेट ङ्जवङ्झनमोजन तथा ङ्झनभािणभा सफै तहका सयोकायवारा सयकायहरू तथा 
सयकायी ङ्झनकामसॉग सभन्वम एवभ ्सहकामि गनङ्टि ।  

3.5 यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 43: मोजना कामािन्वमन गनि अन्तयसयकाय सभन्वमका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: आमोजना ऩङ्जहचान, फजेट ङ्जवङ्झनमोजन तथा ङ्झनभािणभा सफै तहका सयोकायवारा सयकायहरू तथा सयकायी 
ङ्झनकामसॉग सभन्वम एवभ ्सहकामि गनङ्टि ।  

१.१: तीन तहका सयकायको कामिऺ ेर य 
ऺेराङ्झधकाय प्रि गनि आमोजनाहरूको 
वगॉकयण गनि प्रदेश सयकायसॉग सहकामि 
गने ।  

1. ठूरा य यणनीङ्झतक आमोजनाहरूकोराङ्झग आवश्मक स्रोत फहङ्टऩऺीम 
सभन्वम य सहकामि भापि त ्व्मवस्था गङ्चयनेछ ।  

2. यणनीङ्झतक भहत्त्वका ठूरा आमोजनाहरू सॊघीम तथा प्रदेश 
सयकायसॉगको सहकामि य सभन्वमभा ऩङ्जहचान, ङ्जवकास य कामािन्वमन 
गङ्चयनेछ ।  

3. जनताभा सेवाप्रवाह गने साना आमोजनाहरूको ऩङ्जहचान, ङ्जवकास य 
कामािन्वमन गनि स्थानीम सयोकायवाराहरूसॉग सहकामि गङ्चयनेछ ।  

3.6 प्रभङ्टख कामिक्रभ 

1. आमोजनाहरूको ऩङ्जहचान, ङ्जवकास य कामािन्वमन 

2. ठङ्टरा आमोजनाहरूको कामिन्वमन सभमन्वम सहजीकयण 

3. मोजना तजङ्टिभा गनि ङ्जवऻहरूको प्राङ्जवङ्झधक सहमोग ।  

3.7 अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

सॊघीम तथा प्रदेश सयकायवाट याजस्वको फाॉडपाॉड, सभऩूयक, ससति य ङ्जवशेष अनङ्टदान आवश्मकता 
अनङ्टसाय सभमभै प्राप्त हङ्टनेछ । ठङ्टरा यणनीङ्झतक आमोजनाहरूको ङ्जवस्ततृ अध्ममन गने य 
कामािन्वमनकोराङ्झग आवश्मक स्रोतको व्मवस्था हङ्टनेछ ।  

 

  



[143] 
 

खण्ड चाय: अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन 
4.1 ऩषृ्ठबङू्झभ 

अनङ्टगभनरे ङ्जवकास कामिक्रभ य आमोजनाहरूको नङ्झतजा खोज्न ेय कामािन्वमन गने ऩऺराई फढी 
ङ्ञजम्भेवाय फनाउनङ्टको साथै जवापदेही ऩङ्झन फनाउॉछ । नीङ्झत, मोजना, कामिक्रभ तथा आमोजनाहरूको 
कामािन्वमनको सङ्टङ्झनङ्ञश्चतताराङ्झग अनङ्टगभन तथा त्मसफाट प्राप्त नङ्झतजाको ङ्जवश्लषेणकाराङ्झग भूल्माङ्कनको 
आवश्मकता ऩदिछ । ङ्जवकास आमोजनाहरूफाट, ङ्झनधािङ्चयत सभमावङ्झध ङ्झबर ङ्झनङ्ञश्चत उऩरङ्ञधध तथा रागत 
अनङ्टसायको प्रङ्झतपर प्राप्त बए/नबएको मङ्जकन गनि सशि एवभ ् ङ्झनष्ऩऺ अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनको 
व्मवस्था हङ्टन ङ्टऩदिछ । अनङ्टगभन एउटा ङ्झनयन्तय चङ्झरयहने प्रङ्जक्रमा हो, जो आमोजना कामािन्वमनको चयणभा 
गङ्चयन्छ, मसको भङ््ट म उद्दशे्म चारङ्ट ऩङ्चयमोजनाको प्रगङ्झत य ङ्जढरासङ्टस्तीको फायेभा सयोकायवाराहरूराई 
सभमभा नै जानकायी गयाई ऩङ्चयमोजनाराई सही फाटोभा ङ्जहॊडाउनङ्ट हो ।  

4.2 प्रभङ्टख सभस्मा 
कभिचायीहरूको स्थाङ्जमत्व नहङ्टन ङ्ट, आवश्मक त्माङ्क य सूचनाहरू उऩरव्ध य व्मवङ्ञस्थत नहङ्टनङ्ट । 

सीङ्झभत फजेट, त्माङ्कको कभजोय आधायहरू, सॊस्थागत सॊयचनाहरू व्मवङ्ञस्थत नहङ्टनङ्ट । ऩमािप्त जनशङ्ञि य 
बौङ्झतक सॊयचना नहङ्टन ङ्ट ।  

4.3 च ङ्टनौती य अवसय 

च ङ्टनौती 
1. सपरताऩूविक अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन ऩिङ्झतको कामािन्वमन गनङ्टि ।  

2. अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन प्रणारीको स्थाऩना गनङ्टि ।  

3. नङ्झतजाभूरक त्महरूको ऩङ्जहचान गयी आमोजनाभा सभावेश गनङ्टि । 

अवसय 

1. अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन फाये सॊस्थागत धायण फङ्ङङ्ट ।  

2. अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन कामिकोराङ्झग सॊगठन सॊयचना ङ्झनभािण गदाि भहत्त्व ङ्छदनङ्ट । 

4.4 दीघिकारीन सोच, रक्ष्म य उद्दशे्म 

दीघिकारीन सोच 

"प्रबावकायी अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन प्रणरीको ङ्जवकास"  

रक्ष्म 

नङ्झतजाभूखी अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन प्रणरीराई ङ्जवकास ङ्झनभािण तथा व्मवस्थाऩनभा सॊस्थागत 
एवभ ्स्थाङ्जऩत गने  

उद्दशे्म 

1. मोजनाहरूको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनराई प्रबावकायी फनाउनङ्ट ।  

2. अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सॊयचनाको ङ्झनभािण तथा नीङ्झतगत व्मवस्था गनङ्टि ।  
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4.5 यणनीङ्झत य कामिनीङ्झत 

ताङ्झरका 44: अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनका यणनीङ्झत तथा कामिनीङ्झतहरू 
यणनीङ्झतहरू कामिनीङ्झतहरू 

उद्दशे्म १: मोजनाहरूको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनराई प्रबावकायी फनाउनङ्ट ।  
1.१: जनशङ्ञिको ऺभता अङ्झबवङृ्जि गने ।  1. अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनको ऺेरभा काभ गने सफै जनशङ्ञिराई 

फङ्झरमो साझेदायीको ङ्झनभािण, M&E Matrix, Project Performance 

Information System (PPIS) Software, M&E data को प्रमोग, 

अङ्झबरेख व्मवस्थाऩन सम्फन्धी ताङ्झरभ प्रदान गङ्चयनेछ । 
१.२: अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन ङ्झनदेङ्ञशका 
फनाई तहगत रूऩभा अनङ्टगभन सॊमन्र ङ्जवकास 
गने ।  

1. अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन ङ्छदग्दशिनको प्रमोगफाये अङ्झबभङ्टखीकयण 
कामिक्रभ सञ्चारन गङ्चयनेछ ।  

2. हयेक वडारे भङ्जहनाको एकऩटक य कामिऩाङ्झरकारे चौभाङ्झसक 
रूऩभा कामिक्रभ तथा आमोजनाको कामािन्वमन प्रगङ्झत अनङ्टगभन 
गने व्मवस्था गङ्चयनेछ । 

१.३: आमोजनाहरूको हयेक ऩऺराई आधाय 
भानी अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनराई प्रबावकायी 
फनाउने ।  

1. साविजङ्झनक नीङ्झत, ऩञ्चवषॉम मोजना, आङ्झथिक नीङ्झत तथा कामिक्रभ, 

फजेट तथा आमोजनाको दस्तावेज य अन्तयािङ्जिम प्रङ्झतविताको 
अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन गङ्चयनेछ ।  

2. हयेक आमोजनाको सभमभा अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन ङ्जवश्लषेणको 
आधायभा मोजना तजङ्टिभा य कामािन्वमनराई ऩङ्चयणाभभङ्टखी य 
प्रबावकायी फनाइनेछ । 

उद्दशे्म २: अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सॊयचनाको ङ्झनभािण तथा नीङ्झतगत व्मवस्था गनङ्टि । 
2.१: अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनकोराङ्झग स्ऩस्ट 
नीङ्झत फनाई रागङ्ट गने । 

1. अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन ङ्छदग्दशिन ऩङ्टनयावरोकन गयी प्रबावकायी 
ढङ्गफाट कामािन्वमन गङ्चयनेछ । 

2.२: अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन कामि 
प्रबावकायी रूऩभा कामािन्वमन गने ।  

1. आमोजनागत अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन शाखाराई प्रबावकायी 
फनाइनेछ । 

२.3: मोजना कामािन्वमन य अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कनराई मथाथिऩयक य ऩङ्चयणाभङ्टखी 
फनाउने । 

1. ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मका सूचकहरूको प्रगङ्झतराई अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कनभा एकीकृत गङ्चयनेछ । 

4.6 प्रभङ्टख कामिक्रभहरू 

1. आमोजनाहरूको आवश्मक अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन 

2. ङ्झनदेङ्ञशका तथा अन्म साभग्रीको ङ्जवकास 

3. अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन भाऩदण्ड कामािन्वमन 

4. सूचक सङ्जहतको अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन मोजना ङ्झनभािण 

4.7 अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञधध 

आमोजना अनङ्टगभन य भूल्माङ्कनकोराङ्झग छङ्टट्टाछङ्ट टै ङ्झनदेङ्ञशका फनकेो हङ्टनछे । हयेको 
आमोजनाकोराङ्झग अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनका सूचकहरू फनेका हङ्टनेछन ् । सूचकहरूको आधायभा 
आमोजनाहरूको भूल्माङ्कन गङ्चयएको हङ्टनछे । ङ्जवकासकोराङ्झग छङ्टट्याइएको फजेटको ङ्झनङ्ञश्चत प्रङ्झतशत 
अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनकोराङ्झग छङ्टट्याइएको हङ्टनेछ । अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनफाट ङ्झनस्केका ऩङ्चयणाभहरू 
य ङ्झसपाङ्चयसहरूराई मोजना तजङ्टिभा सभावेश गङ्चयएको हङ्टनछे । 



 

 
ऩङ्चयच्छेद फाह्र:  मोजना नङ्झतजा खाका 

 

आवङ्झधक मोजनाको रक्ष्म देङ्ञख कामिक्रभ सम्भको कायण य असयहरु वीचको अन्तय सम्वन्ध य नङ्झतजाहरु वीचको तहगत अन्तयसम्फन्ध स्थाऩना गयी मोजना 
प्रङ्जक्रमाराई नङ्झतजाभङ्टखी फनाउन नङ्झतजाखाकाको रुऩभा तकि वि खाका (Logical Framework) तमाय गङ्चयएको छ। 

मो तकि फि खाका तमाय गदाि ङ्जवषमगत ऺेरका आधायभा तहगत नङ्झतजा सूचक (Key result indicators) ङ्झनधाियण गयी सफै ङ्जवषमगत ऺेर तथा उऩऺेरको मोगदानको 
अन्तयसम्फन्ध स्थाङ्जऩत गयाउन प्रमास गङ्चयएको छ। 

तकि वि खाकाभा प्रमोग गङ्चयएका वाङ्जषिक रक्ष्म सम्वङ्ञन्ध त्माॊकहरु हयेक वषिको मोग गयी सभङ्जिगत (Cumulative) रुऩभा प्रस्तङ्टत गङ्चयएको छ। प्रमङ्टि त्माॊकहरु 
गाउॉऩाङ्झरकाको वस्तङ्टगत ङ्जववयण, कामिशारा गोङ्जष्ठवाट प्राप्त ङ्जववयण, प्रदेश ङ्ञस्थङ्झत ऩर २०७६, गाउॉऩाङ्झरका सम्वन्धी अन्म दस्तावेजहरु य सभङ्टह छरपरफाट सॊकङ्झरत गङ्चयएका 
छन।् तकि वि खाकाभा दीघिकाङ्झरन याङ्जिम रक्ष्म य ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्महरुको सॊकेत नॊ. उल्रेख गङ्चयएको छ। कङ्झतऩम ङ्छदगो ङ्जवकास रक्ष्मका ऩङ्चयभाणात्भक रक्ष्महरु आऩसभा 
अन्तयसम्वङ्ञन्धत यहेकारे रक्ष्मको वङ्जढ बायराई आधाय भानी उल्रेख गङ्चयएको छ। ङ्छदगो ङ्जवकास रऺ सॊकेतभा एउटै रक्ष्म ङ्झबर ऩने नङ्झतजा सूचकहरुराई ङ्ञशषि भहरभा भार 
उल्रेख गङ्चयएको छ। 
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क) नङ्झतजा खाका  
 

नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

सभङ्जिगत ङ्जवकास  

प्रबाव 

प्राप्त अनङ्टदान तथा आन्तङ्चयक 
स्रोत साधनहरूको अङ्झधकतभ 

भाराभा ऩङ्चयचारन गयी 
सभिृ एवभ ्सभताभूरक 
गाउॉऩाङ्झरका ङ्झनभािणको 
आधाय तमाय हङ्टन े। 

ङ्झनयऩेऺ गङ्चयवी प्रङ्झतशत १८ १६   १३   १० १० 

भानव ङ्जवकास 
प्रङ्झतवदेन, 

आङ्झथिक 
सबेऺण 
प्रङ्झतवदेन, 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर 

सॊघीम सयकाय, 

प्रदेश सयकाय, 

गाउॉऩाङ्झरका 

आङ्झथिक वङृ्जि 
दय थऩ 

बएको हङ्टन,े 

 ङ्ञशऺा, 
स्वास््म,  

खानेऩानी, 
सडक 

रगामतका 
ऩूवािधाय 

ऺेरभा तीनै 
तहको 

सयकायको 
प्राथङ्झभकताभा 
ऩयेको हङ्टन े

  1 

प्रङ्झतव्मङ्ञिवाङ्जषिक आम  रु.                   
आफ्नो उत्ऩादनतथाआमरे 
वषिबयी खानऩङ्टग्न ेजनसॊ्मा प्रङ्झतशत ८२ ८४ 

  
८७ 

  

९० ९० 
  

2 

वयेोजगायी दय प्रङ्झतशत ७ ५   ४   २ २   1 

योजगायीभा गैयकृङ्जषऺेरको 
मोगदान 

प्रङ्झतशत ८० ७५ 
  

७० 
  

६० ६०   8 

आमात–ङ्झनमाितको वाङ्जषिक 
औषतअनङ्टऩात 

अनङ्टऩात ४ M३   

  
३ M१ 

  
२ M१ २ M१   8 

आधायबतूतह (कऺा १ देङ्ञख 
८ सम्भ) को खूदबनािदय  

प्रङ्झतशत ९२ ९३ 
  

९५ 

  

९५ ९५ 
  

4 

साऺयता दय प्रङ्झतशत ८३ ८५   ९०   ९५ ९५   4 

औषतआमङ्ट  वषि  ६५ ६६   ६८   ७० ७०   3 

५ वषि भङ्टनीको वार भतृ्मङ्टदय 
(प्रङ्झतहजाय जीङ्जवतजन्भभा) 

सॊ्मा २ २ 
  

२ 

  

१ १ 
  

3 

भातभृ ङ्टत्मङ्ट दय 
(प्रङ्झतराखजीङ्जवतजन्भभा) प्रङ्झत 
१ राखभा २३४ 

सॊ्मा २ २ 

  

२ 

  

१ १ 

  
3 

खानेऩानी सेवावाटराबाङ्ञन्वत 
जनसॊ्मा 

प्रङ्झतशत ८९ ९४ 
  

९६ 
  

९९ ९९   9 

ङ्जवद्यङ्टत सेवावाटराबाङ्ञन्वत 
जनसॊ्मा 

  ६० ८५ 
  

९५ 
  

१०० १००   7 

ङ्छदगो, सङ्टयङ्ञऺत य ङ्झनमङ्झभत 
सडकमातामात 
सेवावाटराबाङ्ञन्वत जनसॊ्मा 

प्रङ्झतशत २५ ४० 

  

५० 

  

५५ ५५ 

  
9 

वषिबयी ङ्झनमङ्झभत ङ्झसॊचाई हेक्टय  ४० ३५   ४५   ५० ५०   9 



[147] 
 

नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

बएको खेतीमोग्मबङू्झभ 

इण्टयनेट सेवाभाऩहङ्टॉचप्राप्त 
जनसॊ्मा प्रङ्झतशत २५ ५० 

  
७५ 

  
८० ८०   9 

वनजॊगररे ढाकेको ऺेर  प्रङ्झतशत ६० ६५   ६७   ६७ ६७   15 

ऩाङ्झरकाको सेवाप्रवाहवाट 
सन्तङ्टिअनङ्टबङू्झतगने सेवाग्राही प्रङ्झतशत ८५ ९० 

  
९५ 

  
९९ ९९   16 

आङ्झथिक ङ्जवकास 

१. कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छी ङ्जवकास य खाद्य सङ्टयऺा 

असय १ 

आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग 
एवभ ्व्मवसाङ्जमकताको 
ङ्जवकासद्वाया कृङ्जष तथा 
ऩशङ्टऩारन ऺरेराई प्रङ्झतस्ऩधॉ 
य आत्भङ्झनबिय फनाउन े। 

कङ्ट र गाहिस््म उत्ऩादनभा 
कृङ्जष तथा ऩशङ्टऩन्छीऩारनको 
ङ्जहस्सा 

प्रङ्झतशत 42 42 42 41 41 40 40 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, कृङ्जष 

शाखाको 
प्रङ्झतवदेन 

सॊघीम सयकाय, 

प्रदेश सयकाय, 

गाउॉऩाङ्झरका, 
कृङ्जष तथा ऩशङ्ट 

शाखा, 
सम्वङ्ञन्धत वडा 
कामिरमहरू 

कृङ्जष ऩशङ्ट 
ऺेररे थऩ 
प्रोत्साहन य 
प्राथङ्झभकता 
ऩाएका हङ्टन े

4 2 

प्रङ्झतपर १.१ 

कृङ्जष उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व 
फृङ्जि बई  गाउॉऩाङ्झरका कृङ्जष 
उऩजभा आत्भङ्झनबिय बएको 
हङ्टनेछ । 

प्रभङ्टख खाद्याङ्ङ फारीको 
उत्ऩादकत्त्व (धान, भकै, 

कोदो, पाऩय, जौ य गहङ्टॉ) 

भे. टन प्रङ्झत 
हेक्टय 

13 13 14 14 15 15 15 4 2 

सङ्टन्तराको उत्ऩादकत्त्व 
भे. टन प्रङ्झत 

हेक्टय 
1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 4 2 

आरङ्ट फारीको उत्ऩादकत्त्व 
भे. टन प्रङ्झत 

हेक्टय 
10 11 12 14 15 16 16 4 2 

प्रङ्झतपर १.२ 

ङ्झनवािहभङ्टखी कृङ्जष प्रणारी ङ्छदगो 
एवभ ्व्मावसाङ्जमक प्रणारीभा 
रुऩान्तयण हङ्टनेछ । 

३० ङ्झभनेटसम्भको दङ्टयीभा 
कृङ्जष उऩज ङ्झफक्रीका राङ्झग 
फजाय उऩरव्ध बएका कृषक 
ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 5 15 18 20 22 25 25 4 2 

वषिबयी  ङ्झसॊचाइ हङ्टने खेङ्झतमोग्म 
जङ्झभन 

प्रङ्झतशत 15 18 20 25 27 30 30 4 8 

तयकायी व्मवसाङ्जमक 
उत्ऩादन ऺेर 

प्रङ्झतशत 2 5 6 6 7 7 7 4 9 

कृङ्जष सहकायी सॊस्था सङ्ख्मा 3 4 5 6 7 8 8 4 12 

सहकायीभा आवि कृषक सङ्ख्मा 450 700 1000 1200 1600 1900 1900 4 8 
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नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

प्रङ्झतपर १.३ 

कृङ्जषभा आधाङ्चयत उद्योगको 
स्थाऩना तथा सञ्चारन बई 
योजगायी य आम्दानी फृङ्जि 
हङ्टनेछ । 

कृङ्जषभा आधाङ्चयत उद्योग 
सञ्चारन 

सङ्ख्मा 0 0 1 1 2 3 3 4 8 

कृङ्जषभा आधाङ्चयत योजगायी सङ्ख्मा 150 160 200 250 300 400 400 4 8 

कृङ्जष ताङ्झरभ प्राप्त जनशङ्ञि जना 180 200 250 300 350 400 400 4 8 

शीत बण्डाय सङ्ख्मा 0 0 0 1 1 1 1 2 8 

कृङ्जष उऩज सङ्करन केन्र सङ्ख्मा 2 4 6 8 10 12 12 4 8 

टनेर सङ्ख्मा 200 400 700 1100 1600 2300 2300 4 8 

कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक जना 6 7 7 7 7 7 7 4 8 

प्रङ्झतपर १.४ 

व्मवसाङ्जमक ऩशङ्टऩारनफाट 
ऩशङ्टजन्म ऩदाथिको आमात 
अन्त्म बई ङ्झनमाित प्रवििन 
बएको हङ्टनछे । 

व्मवसाङ्जमक ऩशङ्टऩारन पभि सङ्ख्मा 102 120 160 170 180 200 200 2 8 

अण्डाको उत्ऩादकत्व 
सङ्ख्मा 

(हजायभा) 
720 800 1000 1200 1500 1800 1800 गाउॉऩाङ्झरका 

प्रोपाइर, ऩशङ्ट 
ङ्जवकास 
शाखाको 
प्रङ्झतवदेन  

4 8 

दङ्टधको उत्ऩादकत्व रीटय (हजायभा) 3500 3550 3600 3700 3900 4000 4000 4 8 

भासङ्टको उत्ऩादकत्व भेङ्जट्रक टन 10000 11000 12000 13000 14000 15000 15000 4 8 

ऩशङ्ट प्राङ्जवङ्झधक जना 4 6 8 8 8 8 8 

प्रदेश सयकाय, 

गाउॉऩाङ्झरका,ऩशङ्ट 
शाखा 

सम्फङ्ञन्धत वडा 
कामिरम 

4 8 

प्रङ्झतपर १.५ 
गाउॉऩाङ्झरकाभा कङ्ट ऩोषणभङ्टि 
ऩाङ्झरका फङ्ङेछ । 

सङ्टत्केयी -स्माहाय बत्ता ऩाउन े
भङ्जहरा सङ्ख्मा 270 270 280 280 300 300 300 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, 

स्वास््म 
शाखाको 
प्रङ्झतवदेन  

2 8 

कङ्ट ऩोषण प्रबाङ्जवत जनसङ्ख्मा प्रङ्झतशत 5 4 3 2 1 0 0 6 3 

कयेसाफायी बएको घयऩङ्चयवाय  प्रङ्झतशत 95 96 96 97 98 99 99 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, कृङ्जष 

शाखाको 
प्रङ्झतवदेन  

7 1 

आफ्नो उत्ऩादनफाट वषिबयी 
खान ऩङ्टग्ने घयधङ्टयी 

प्रङ्झतशत 70 70 72 75 80 85 85 

गाउॉऩाङ्झरका, 
सम्फङ्ञन्धत 
वडाकामिरम 

कृङ्जष ऩशङ्ट 
ऺेररे थऩ 
प्रोत्साहन य 
प्राथङ्झभकता 
ऩाएका हङ्टन े

4 2 

प्रङ्झतव्मङ्ञि खाद्य उत्ऩादन ङ्जकरोग्राभ 165 170 175 180 190 200 200 4 2 

आधायबतू खाद्य सङ्टयऺाको 
ङ्ञस्थङ्झतभा यहेका ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 90 91 92 92 93 95 95 4 2 

कङ्ञम्तभा एक गाई/बैंसी 
बएको ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 85 85 86 87 87 88 88 
गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, ऩशङ्ट 
शाखाको 
प्रङ्झतवदेन   

4 1 

कङ्ञम्तभा एक भासङ्टजन्म 
ऩशङ्टऩॊऺी ऩाल्ने घय ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 95 95 96 96 96 97 97 4 2 
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नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

उच्च खाद्य असङ्टयऺाको 
ङ्ञस्थङ्झतभा यहेका ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 3 2 1 0 0 0 0 
गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर 

4 2 

उऩबोगको दङ्टइ ङ्झतहाई 
खानाभा खचि गने जनसङ्ख्मा प्रङ्झतशत 40 38 38 35 35 30 30 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर 

4 1 

रगानी                         4 1 

२. उद्योग, वाङ्ञणज्म तथा आऩूङ्झति 

असय २ 

औद्योङ्झगक ऺरेको ङ्जवकास य 
ङ्जवस्तायद्वाया स्थानीम 
योजगायीभा फङृ्जि,  फजाय 
व्मवस्थाऩन तथा प्रबावकायी 
आऩूङ्झतिद्वाया ऩाङ्झरकाको 
अथितन्रको अङ्झबवङृ्जि गनि 
सहमोग गने । 

उद्योग व्मवसामभा सॊरग्न 
(उद्यभी, व्मवसामी) प्रङ्झतशत 2 3 5 7 9 10 10 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर 

प्रदेश सयकाय, 

गाउॉऩाङ्झरका 

गाउॉऩाङ्झरका 
ङ्झबर व्माऩाय 
व्मवसामभङ्टरक 
वातावयण 

ङ्झनभािण बएको 
हङ्टने 

9 9 

उद्योग व्मवसामफाट योजगायी 
प्राप्त गनेको सङ्ख्मा (थऩ) 

सङ्ख्मा 450 500 550 700 900 1000 1000 
गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर 

9 9 

प्रङ्झतपर २.१ 

गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबर उल्रे्म 
सङ्ख्माभा रघङ्ट, घयेरङ्ट, साना 
तथा भझौरा उद्योगको 
स्थाऩनाभा बई योजगायीका 
थऩ अवसयहरू ङ्झसजिना 
बएको हङ्टनछे । 

प्रत्मऺ योजगयीभा फृङ्जि 
(वाङ्जषिक) प्रङ्झतशत   2 3 6 10 15 15 

सम्वङ्ञन्धत 

शाखाको 
प्रङ्झतवदेन 

9 9 

सीऩभूरक ताङ्झरभ प्राप्त 
जनशङ्ञि 

सङ्ख्मा 40 50 60 70 80 80 80 
सम्वङ्ञन्धत 

शाखाको 
प्रङ्झतवदेन 

9 9 

घयेरङ्ट तथा साना उद्योग दताि सङ्ख्मा 140 200 250 300 400 500 500 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, 

सम्वङ्ञन्धत 
शाखाको 
प्रङ्झतवदेन 

9 9 

भझौरा उद्योग दताि सङ्ख्मा 0 0 1 1 2 2 2 1 9 

प्रङ्झतपर २.२ 

स्थानीम स्रोत, सीऩ य 
साधनको अङ्झधकतभ 
ऩङ्चयचारन बई स्थानीम 
स्रोतभा आधाङ्चयत उद्योगहरू 

स्थाऩना बएको हङ्टनछे । 

स्थानीम सीऩ तथा स्रोत 
साधनभा आधाङ्चयत उद्योग 

सङ्ख्मा 0 1 2 3 4 5 5 9 9 

स्थानीम कच्चा ऩदाथि 
प्रशोधन उद्योग  

सङ्ख्मा 0 0 1 1 2 2 2 9 9 

प्रङ्झतपर २.३ 

उत्ऩाङ्छदत फस्तङ्टहरूको ङ्झफङ्जक्र 
ङ्जवतयणकाराङ्झग फजाय 
व्मवस्थाऩन बएको हङ्टनेछ । 

ङ्जवङ्झबङ्ङ ठाउभा हाट फजाय 
सञ्चारन 

सङ्ख्मा 0 2 4 8 10 10 10 9 9 

ङ्झनकासीजन्म कच्चा ऩदाथिको 
ऩङ्चयभाण 

भे. टन 0 5 10 15 20 25 30 9 9 
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उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

प्रङ्झतपर २.४ 

वाङ्ञणज्म ऺेररे स्थानीम 
अथितन्रको भहत्त्वऩूणि ङ्जहस्सा 
ङ्झरएको हङ्टनछे । 

ङ्जवङ्झबङ्ङ ठाउभा स्थानीम 
साभानको फजाय सञ्चारन 

सङ्ख्मा 0 1 1 2 2 3 3 9 9 

उत्ऩादन य फजायीकयण 
सहकायी सॊस्था सङ्ख्मा 0 1 1 1 1 2 2 9 9 

थोक तथा खङ्टरा व्माऩायभा 
योजगायी ङ्झसजिना सङ्ख्मा 150 200 250 300 350 400 400 9 9 

प्रङ्झतपर २.५ 

गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबरको आऩूङ्झति 
प्रणारी प्रबावकायी बएको 
हङ्टनेछ । 

सङ्टऩथ भूल्म ऩसर सङ्ख्मा 0 1 2 5 6 7 7 9 9 

सहकायी ऩसर सङ्ख्मा 0 1 1 2 2 3 3 9 9 

होरसेर ऩसरको सङ्ख्मा सङ्ख्मा 0 0 1 1 2 3 3 9 9 

स्थानीम वजाय य आऩूङ्झति 
अनङ्टगभन 

सङ्ख्मा 0 2 2 2 2 2 2 9 9 

रगानी                               

३. ऩमटिन 

असय ३ 

 गाउॉऩाङ्झरका एउटा आकषिक 
य भनोयभ ऩमिटकीम 

गन्तव्मका रूऩभा स्थाङ्जऩत 
बएकाःे हङ्टनछे । 

ऩमिटन व्मवसामफाट प्रत्मऺ 
योजगायी ऩाउनकेो सङ्ख्मा सङ्ख्मा 0 5 10 15 20 25 25 

ऩाङ्झरका प्रगङ्झत 
ङ्जववयण, वाङ्जषिक 
नीङ्झत तथा 
कामिक्रभ, 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, 

सम्वङ्ञन्धत 

शाखाको 
प्रङ्झतवदेन 

प्रदेश सयकाय, 

गाउॉऩाङ्झरका 

ऩमिटन ऺेरभा  
तीनै तहको  
सयकायको  
रगानी वङृ्जि 

बएको हङ्टन े 

नीङ्ञज ऺेरको  
रगानी वङृ्जि 

बएको हङ्टन,े  

 

ऩमिटकीम  

स्थरहरुको  
फायेभा  

प्रबावकायी  
प्रचाय प्रसाय य  

आवश्मक  

ऩूवािधायहरु  

तमाय बएका  
हङ्टने 

1 8 

ऩमिटक सङ्ख्माभा फृङ्जि दय 

(आन्तङ्चयक) प्रङ्झतशत 0 2 5 7 9 10 10 1 8 

ऩमिटक सङ्ख्माभा फृङ्जि दय 

(फाह्य) प्रङ्झतशत 0 20 20 30 30 30 30 1 8 

ऩाङ्झरकाभा भ्रभण गनि आएका 
ऩमिटकहरूको वाङ्जषिक 
सङ्ख्मा 

सङ्ख्मा 50 200 500 800 800 1000 1000 1 8 

प्रङ्झतपर ३.१ 

ऩमिटन व्मवसामको गङ्टणस्तय 
फृङ्जि बई ऩमिटकीम स्थरको 
प्रचाय-प्रसाय बएको हङ्टनेछ ।  

ऩमिटन य सेवाभूरक 
व्मवसामभा सॊरग्न व्मङ्ञि 

सङ्ख्मा 50 60 80 150 180 200 200 1 8 

ऩमिटन सङ्टचना केन्र स्थाऩना सङ्ख्मा 0 0 0 0 1 1 1 1 8 

प्रङ्झतपर ३.२ 

आधायब ङ्टत ऩमिटकीम 
ऩूवािधायहरूको ङ्जवकास 
बएको हङ्टनछे । 

आधायब ङ्टत ऩूवािधाय सङ्जहतको 
ऩमिटकीम स्थर 

सङ्ख्मा 0 0 1 2 3 4 4 1 8 

ऩमिटकीम स्तयका होटर  

तथा  फेड 

सङ्ख्मा 0 0 1 1 2 3 3 1 8 

सङ्ख्मा 0 0 5 10 20 30 30 1 8 

साधायण होटर  तथा फडे सङ्ख्मा 12 15 20 22 25 27 27 1 8 
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नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

सङ्ख्मा 40 50 65 75 90 100 100 1 8 

होभ स्टे  तथा फेड 
सङ्ख्मा 0 5 10 10 15 15 15 1 8 

सङ्ख्मा 0 20 40 40 60 60 60 1 8 

ऩदभागि ङ्झनभािण तथा 
स्तयोङ्ङङ्झत 

ङ्जक.ङ्झभ. 0 5 7 10 12 15 15 1 8 

प्रङ्झतपर ३.३ 

ऩमिटन उद्योगकाराङ्झग 
आवस्मक स्थानीम भानव 
सॊसाधन ङ्जवकास बएको 
हङ्टनेछ । 

टे्रङ्जकङ गाइड ताङ्झरभ प्राप्त 
जनशङ्ञि 

सङ्ख्मा 0 5 10 10 15 15 15 1 8 

कङ्ट क ताङ्झरभ प्राप्त जनशङ्ञि सङ्ख्मा 0 10 10 10 20 20 20 2 8 

होटर व्मवस्थाऩन ताङ्झरभ 
प्राप्त जनशङ्ञि 

सङ्ख्मा 0 10 20 30 40 50 50 2 8 

रगानी                     2 8 

४. खानी तथा खङ्झनज सम्ऩदा 

असय ४ 

खानी तथा खङ्झनज सम्ऩदाको 
उङ्ञचत व्मवस्थाऩन य सॊयऺण 
बएको हङ्टनछे  

खङ्झनज तथा खानी ऺेरको 
कङ्ट र आम्दानी फृङ्जि  

प्रङ्झतशत 0             

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, 

प्राङ्जवङ्झधक 
शाखा, 

सम्वङ्ञन्धत 
शाखाको 
प्रङ्झतवदेन 

प्रदेश सयकाय, 

गाउॉऩाङ्झरका 

उद्योग  

व्मवसामको  
राङ्झग थऩ  

प्रोत्साहन प्राप्त  

बएको हङ्टन े

1 9 

खानी ऺेरभा सॊरग्न 
याःेजगायी सङ्ख्मा 0         10 10 2 9 

ऩाङ्झरकाको कङ्ट र आन्तयीक 
आमभा खानी ऺेरको मोगदान  

प्रङ्झतशत 0         5 2 1 9 

प्रङ्झतपर ४.१ 

खङ्झनज सम्ऩदाको ऩङ्जहचान, 

अनङ्टसन्धान तथा डाटाफेस 
तमाय गयी खङ्झनज सम्ऩदाको 
सॊयऺण तथा ङ्छदगो उऩमोगको 
आधाय तमाय बएको हङ्टनछे 
।  

खानीको सम्बाव्मता अध्ममन सङ्ख्मा 0 1 2       2 1 9 

ऩङ्जहचान बएका खानी ऺेर सङ्ख्मा 0           2 1 9 

वातावयणीम प्रबाव अध्ममन 
बएका खानी ऺेर 

सङ्ख्मा 0   1 2 3 3 3 1 9 

प्रङ्झतपर ४.२ 

खानी तथा खङ्झनज ऩदाथिको 
उत्खनन, प्रशोधन सम्फन्धी 
सॊस्थागत ङ्जवकास य ऺभता 
अङ्झबवङृ्जि तथा ब–ू

सम्वदेनशीर ऺेरको सङ्टयऺा 
तथा वातावयण सॊयऺण 
बएको हङ्टनछे । 

नदी जन्म उत्खननफाट 
फाङ्जषकि  आम्दानी फृङ्जि  

प्रङ्झतशत 0 100 105 110 115 120 120 1 9 

उत्खनन ्शङ्टरु बएका खानी सङ्ख्मा 0 1         1 1 9 

खानीभा सॊरग्न हङ्टन े
व्मङ्ञिहरूको ताङ्झरभ 

सङ्ख्मा 0 5         5 2 9 
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नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

रगानी                               

५. ङ्झसॊचाइ तथा जरस्रोत 

असय ५ 

जरस्रोत तथा ङ्झसॊचाइको  
ङ्जवकास य व्मवस्थाऩनफाट 
सफै ऺरेभा ऩाःानीको अबाव 
अन्त्म गने । 

खेङ्झतमोग्म जङ्झभन भध्मे ङ्झसॊङ्ञचत 
जङ्झभन 

प्रङ्झतशत 37 40 45 50 50 55 55 

प्राङ्जवङ्झधक 

शाखा, 
सम्वङ्ञन्धत 
शाखाको 
प्रङ्झतवदेन 

प्रदेश सयकाय, 

गाउॉऩाङ्झरका, 
सम्फङ्ञन्धत 
वडाकामिरम 

ङ्झसॊचाइि ऩूवािधाय 
ऺेरभा रगानी 
वङृ्जि हङ्टनङ्टको 
साथै अनङ्टगभन 

ऩङ्झन थऩ 
प्रबावकायी 
बएको हङ्टन े

4 2 

सङ्टचारु ङ्झसॊचाइ आमोजना  सङ्ख्मा 45 47 48 50 52 55 55 4 2 

प्रङ्झतपर ५.१ 
ऩानीको भङ्टहानहरू सॊयऺण य 
व्मवस्थाऩन बएको हङ्टनेछ । 

सॊयङ्ञऺत भङ्टहान सङ्ख्मा 30 35 40 40 45 45 45 4 2 

प्रमोगभा आएका ङ्झसॊचाइ 
प्रङ्जवङ्झध (सतह, ऩोखयी, ङ्झिऩ, 

ङ्झरफ्ट आङ्छद) 
सङ्ख्मा 0 10 10 10 15 15 15 4 2 

प्रङ्झतपर ५.२ 

फाहै्र भङ्जहना ङ्झसॊचाइ उऩरधध 
हङ्टने ऺेर थऩ बई कृङ्जष 
उत्ऩादकत्व फृङ्जि बएको 
हङ्टनेछ । 

 फाहै्र भङ्जहना ङ्झसॊचाइ हङ्टन े

घयधङ्टयी प्रङ्झतशत 12 15 16 18 20 20 20 4 2 

ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ आमोजना सङ्ख्मा 0 1 2 3 4 5 5 4 2 

कङ्ट रो तथा नहय स्तयीकयण 
(ङ्जकङ्झभ) 

ङ्जक.ङ्झभ. 0 5 10 15 20 25 25 4 2 

प्राङ्ञस्टक ऩोखयी सङ्ख्मा 60 150 300 500 700 1000 1000 4 2 

रगानी                               

साभाङ्ञजक ङ्जवकास 

१. जनसङ्ख्मा तथा फसाइॉसयाइ 

असय १ 

जनसङ्ख्मा तथा 
फसाइॉसयाइको उङ्ञचत 
व्मवस्थाऩन बएकाःे हङ्टनछे 
। 

जनसङ्ख्मा फृङ्जिदय प्रङ्झतशत 1.54 1.58 1.6 1.6 1.62 1.62 1.62 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, 

साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास शाखा, 

वाङ्जषिक 
प्रङ्झतवदेन, 

HMIS 

 सयकाय, 

गाउॉऩाङ्झरका, 
सम्फङ्ञन्धत 
वडाकामिरम 

जनचेतनाभा  
वङृ्जि बएको 

हङ्टने,  
त्माङ्कको 

सङ्टचना प्रणारी 
ङ्जवकास बएको 

हङ्टने 

5 10 

जनघनत्व जना/व.ङ्जक.ङ्झभ. 60 61 62 62 63 63 63 5 10 

प्रङ्झत ऩङ्चयवाय औषत सदस्म 
सङ्ख्मा जना 5.78 5.7 5.6 5.3 5 4.9 4.9 5 10 

जनसङ्ख्माभा सक्रीम 
उभेयको ङ्जहस्सा (जनसाॊङ्ञ्मक 

राबाॊश) 
प्रङ्झतशत 54.6 54 53.5 53 53 52.5 52.5 5 10 

जनसङ्ख्माभा आङ्ञश्रत 
अनङ्टऩात 

अनङ्टऩात 40.61 40.7 40.9 41 41 41.5 41.5 5 10 

जनसङ्ख्माभा रैङ्जङ्गक अनङ्टऩात अनङ्टऩात 95 96 96 97 97 98 98 5 10 

सहयी जनसङ्ख्मा  प्रङ्झतशत 0 0 1 2 2 3 3 5 10 
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नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

प्रङ्झतपर १.१ 
ऩङ्ञञ्जकयण दताि सतप्रङ्झतसत 
ऩङ्टगेको हङ्टनछे । 

जन्भदताि प्रङ्झतशत 99 100 100 100 100 100 100 5 10 

भतृ्मङ्टदताि प्रङ्झतशत 98 100 100 100 100 100 100 5 10 

ङ्जववाह दताि प्रङ्झतशत 99 100 100 100 100 100 100 5 10 

फसाइॉसयाइ दताि प्रङ्झतशत 99 100 100 100 100 100 100 5 10 

प्रङ्झतपर १.२ 
फसाइॉसयाइ व्मवङ्ञस्थत बएको 
हङ्टने, 

ऋणात्भक जनसङ्ख्मा 
वङृ्जिदय (फसाइॉ सयेय जान े
उच्चदय) बएका वडा 

सङ्ख्मा 3 3 2 1 0 0 0 5 10 

वैदेङ्ञशक योजगायभा जान े
१५-४० उभेको जनसङ्ख्मा प्रङ्झतशत 35 32 30 25 20 15 15 5 10 

फेयाःेजगायी दय  प्रङ्झतशत 35 30 25 20 15 10 10 5 10 

प्रङ्झतपर १.३ 
जनसाङ्ञङ्ख्मक राब प्राप्त 
बएको हङ्टन,े 

कङ्ट र प्रजनन दय 
ङ्ञशशङ्ट/ प्रङ्झत 
भङ्जहरा 

3 2.8 2.5 2.5 2.4 2.3 2.3 5 10 

ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजनका आधङ्टङ्झनक 
साधनको प्रमोग गने 

प्रजननमोग्म उभेयका भङ्जहरा 
प्रङ्झतशत 40 45 50 55 60 65 65 5 10 

प्रजननमोग्म उभेयका 
भङ्जहराभा ऩङ्चयवाय ङ्झनमोजनका 
आधङ्टङ्झनक साधनको न्मङ्टनता 
(Unmet need) 

प्रङ्झतशत 45 40 20 15 12 10 10 5 10 

ङ्जकशोयी अवस्थाको प्रजनन 
(प्रजननमोग्म उभेयका 
भङ्जहराको अनङ्टऩात) 

प्रङ्झतशत 10 8 5 3 0 0 0 5 10 

ऩङ्जहरो फच्चा जन्भाउने 
औषत उभेय (प्रजननमोग्म 

उभेयका भङ्जहरा) 
प्रङ्झतशत 20 20 21 21 22 22 22 5 10 

प्रङ्झतपर १.४ 

जनसङ्ख्मा व्मवस्थाऩन 
सूचना प्रणारी भापि त 
जनसङ्ख्माको अद्यावङ्झधक 
त्माङ्क उऩरधध बएको 
हङ्टनेछ । 

जानसाङ्ख्मीक त्माङ्कको 
ङ्झडजीटाइज्ट  सङ्टचना प्रणारी 
ङ्जवकास 

सङ्ख्मा 0 1         1 8 10 

डाटाफेस तमाय बएको  सङ्ख्मा 0 1         1 8 10 

रगानी                               
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नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

२. ङ्ञशऺा 

असय २ 

याङ्जिम एवभ ्अन्तयािङ्जिम 
स्तयभा प्रङ्झतस्ऩधाि गनि सक्न े
दऺ जनशङ्ञि उत्ऩादन 

बएकाःे हङ्टनछे । 

साऺयता दय (५ वषि भाङ्झथ) प्रङ्झतशत 87 88 89 90 90 92 92 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, 

ङ्ञशऺा शाखा, 
वाङ्जषिक 
प्रङ्झतवदेन, 

EMIS 

सॊघीम सयकाय, 

प्रदेश सयकाय, 

गाउॉऩाङ्झरका, 
ङ्ञशऺा शाखा, 
सम्वङ्ञन्धत वडा 
कामिरमहरू 

ङ्जवद्यारमभा  
शैङ्ञऺक  

वातावयणभा  
सङ्टधाय बएको  
हङ्टने, शऺाभा 
रगानी  
वङृ्जि य 
अनङ्टगभन  

तथा नीङ्चयऺण  

थऩ 
प्रबावकायी  
बएको हङ्टन े

 

साभङ्टदाङ्जमक  

ङ्जवद्यारमहरुभा  
शैङ्ञऺक  

गङ्टणस्तयभा  
सङ्टधाय बएको  

हङ्टने 
 

5 4 

साऺयता दय (१५ वषि 
भाङ्झथ) प्रङ्झतशत 76 78 79 80 80 81 81 5 4 

मङ्टवा साऺयता दय (१५-२४ 
वषि) 

प्रङ्झतशत 98 99 99 99 99 99 99 5 4 

प्रङ्झतपर २.१ 

फारङ्जवकास, आधायबतू तह 
(१–५), आधायबतू तह (१–

८) य भाध्मङ्झभक तह (९–

१२) भा खङ्टद बनािदय ((Net 

Enrollment Rate-NER) 

क्रभश् ९९ प्रङ्झतशत, ९५ 
प्रङ्झतशत य ६० प्रङ्झतशत 
ऩङ्टगेको हङ्टनछे । 

फार कऺा/ऩूवि प्राथङ्झभक 
तहको अनङ्टबव सङ्जहत कऺा 
१ भा बनाि दय 

प्रङ्झतशत 99 100 100 100 100 100 100 5 4 

ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺा (१-१२) को 
बनािभा रैङ्जङ्गक सभता 

भङ्जहरा प्रङ्झत सम 
ऩङ्टरुष 

93 94 95 95 96 97 97 5 4 

उच्च ङ्ञशऺाभा कङ्ट र बनािदय प्रङ्झतशत 0 0 30 40 60 65 65 5 4 

भाध्मङ्झभक तह (९-१२) भा 
खङ्टद बनािदय 

प्रङ्झतशत 78 80 82 85 88 90 90 5 4 

भाध्मङ्झभक तह (९-१२) भा 
कङ्ट र बनािदय 

प्रङ्झतशत 90 92 95 98 98 99 99 5 4 

आधायबतू तह (१-८) भा 
कङ्ट र बनािदय 

प्रङ्झतशत 95 98 99 100 100 100 100 5 4 

आधायबतू तह (१-८) भा 
खङ्टद बनािदय 

प्रङ्झतशत 92 84 85 88 90 95 95 5 4 

प्रङ्झतपर २.२ 

ङ्जवद्यारम छाड्न ेङ्जवद्याथॉको 
दय (Dropout Rate) न्मून 
हङ्टनेछ । 

आधायबतू तहभा ङ्जवद्यारम 
जाने उभेयका ङ्जवद्यारम 
फाङ्जहय यहेका ङ्जवद्याथॉ 

प्रङ्झतशत 3 1 0 0 0 0 0 5 4 

ङ्जवद्यारम छाड्ने ङ्जवद्याथॉको 
दय (Dropout Rate) 

प्रङ्झतशत 2.8 0 0 0 0 0 0 5 4 

ङ्जवद्यारम ङ्ञशऺा (१-१२) 
ङ्ञशऺक- ङ्जवद्याङ्झथि अनङ्टऩात 

अनङ्टऩात 1:34 1:34 1:34 1:34 1:34 1:34 1:34 5 4 

प्रङ्झतपर २.३ 

प्राङ्जवङ्झधक य व्मवसाङ्जमक 
ङ्जवद्यारम सञ्चारनभा आएको 
हङ्टनेछ । 

प्राङ्जवङ्झधक धायकाःे ङ्जवद्यारम 
सञ्चारन  

सङ्ख्मा 0 1 1 2 2 2 2 5 4 

प्राङ्जवङ्झधक ङ्ञशऺारमभा 
अध्ममनयत ङ्जवद्याथॉ सङ्ख्मा सङ्ख्मा 0 30 60 120 180 240 240 5 4 
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उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मवसाङ्जमक 
ङ्ञशऺा कामिक्रभ सञ्चारन 
बइयहेका ङ्जवद्यारमहरू 

सङ्ख्मा 0 1 2 3 4 5 5 5 4 

प्रङ्झतपर २.४ 

गाउॉऩाङ्झरकाभा कम्तीभा 
एउटा फहङ्टभङ्टखी क्माम्ऩस, 

एक प्राङ्जवङ्झधक क्माम्ऩस वा 
एक ऩोङ्झरटेक्नीकर 

इङ्ञन्स्टच्मङ्टट स्थाऩना बएको 
हङ्टनेछ । 

स्नातक तहको ऩढाइ हङ्टन े
करेज 

सङ्ख्मा 0 1         1 5 4 

स्नातक तहको ङ्जवद्याथॉ सङ्ख्मा 0 30 60 90 120 120 120 5 4 

प्रङ्झतपर २.५ 
ङ्जवद्यारमहरूको गङ्टणात्भक 
ऩङ्चयवतिन बएको हङ्टनेछ । 

फार क्रफ गठन बएका 
ङ्जवद्यारम 

सङ्ख्मा 41           41 5 4 

कम्प्मङ्टटय प्रमोगशारा बएका 
ङ्जवद्यारम 

सङ्ख्मा 9 10 11 12 13 14 14 5 4 

ङ्जवऻान प्रमोगशारा बएका 
ङ्जवद्यारम 

सङ्ख्मा 9           9 5 4 

ईन्टयनेट तथा ई- ङ्ञशऺा 
सङ्टङ्जवधा बएका ङ्जवद्यारम 

सङ्ख्मा 9 15 20 25 30 41 41 5 4 

प्रङ्झतपर २.६ 

ङ्ञशऺाभा सवैको ऩहङ्टॉच 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चत बई सभङ्टदामको 
शैङ्ञऺक स्तय भाङ्झथ उठेको 
हङ्टनेछ । 

छाराभैरी ङ्जवद्यारम सङ्ख्मा 12 15 18 20 22 25 25 5 4 

अऩाङ्गताभैरी ङ्जवद्यारम सङ्ख्मा 0 0 1 2 3 4 4 5 4 

आवासीम ङ्जवद्यारम सङ्ख्मा 0 0 1       1 5 4 

प्रङ्झतपर २.७ 

साभङ्टदाङ्जमक य सॊस्थागत 
तहफाट प्रदान गङ्चयने 
ङ्ञशऺाको गङ्टणस्तयभा यहेको 
अन्तय घटेको हङ्टनछे । 

भाध्मङ्झभक ङ्ञशऺा कऺा(९-
१२) सञ्चाङ्झरत साभङ्टदाङ्जमक 
ङ्जवद्यारम 

सङ्ख्मा 6 6 6 7 7 8 8 5 4 

साभङ्टदाङ्जमक ङ्जवद्यारम  सङ्ख्मा 41           41 5 4 

सॊस्थागत ङ्जवद्यारम सङ्ख्मा 0           0 5 4 

प्रङ्झतपर २.८ 

ङ्जवऩङ्ङ वगि तथा दङ्झरत 
ङ्जवद्याथॉराई उच्च ङ्ञशऺा 
(इङ्ञञ्जङ्झनमङ्चयङ्ग, भेङ्झडकर, कृङ्जष, 

वन, आङ्छदभा) गा.ऩा. फाट 
छारवङृ्ञत्त प्रदान हङ्टनछे य 
गाउॉऩाङ्झरकाभा प्राङ्जवङ्झधक 

प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवषमभा 
अध्ममनयत दङ्झरत छारवङृ्ञत्त 
प्राप्त ङ्जवद्याथॉ 

सङ्ख्मा 0 5 5 5 5 5 5 5 4 

प्राङ्जवङ्झधक ङ्जवषमभा 
अध्ममनयत ङ्जवऩङ्ङ छारवङृ्ञत्त 
प्राप्त ङ्जवद्याथॉ 

सङ्ख्मा 0 10 10 10 10 10 10 5 4 



[156] 
 

नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

जनशङ्ञिको आऩूङ्झति सहज 
हङ्टनेछ । 

रगानी                               

३. स्वास््म 

असय ३ 
गाउॉऩाङ्झरकाभा स्वास््म सेवा 
सवि शङ्टरब बएकाःे हङ्टन े। 

अस्ऩतार  सङ्ख्मा 0 0 1       1 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, 

स्वास््म 
शाखा, वाङ्जषिक 
प्रङ्झतवदेन, 

HMIS 

सॊघीम सयकाय, 

प्रदेश सयकाय, 

गाउॉऩाङ्झरका, 
स्वास््म शाखा, 
सम्वङ्ञन्धत वडा 
कामिरमहरू 

सयकायी 
स्वास््म  

सॊस्थाफाट 
प्रवाह  

हङ्टने सेवा थऩ  

प्रबावकायी  
अथाित बयऩदो  
सहजहङ्टने, 

फार ऩोषणभा  
बएको रगानी  

थऩ 
प्रबावकायी  
बएको हङ्टन,े 

स्वास््म सेवा  
थऩ 

प्रबावकायी  
बएको हङ्टन,े 

स्वास््म  

ऩूवािधायभा  
नऩाको 
रगानी  

वङृ्जि बएको 
हङ्टने 

5 3 

अऩेङ्ञऺत आमङ्ट (जन्भ हङ्टॉदाको) वषि 71           75 5 3 

३० ङ्झभनेटसम्भको दङ्टयीभा 
स्वास््म सेवाभा ऩहङ्टॉच यहेका 
ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 38 45 50 60 70 80 80 5 3 

प्रङ्झतपर ३.१ 

गबिवती ऩयीऺणको 
सङ्टङ्जवधाफाट आभा य गबिभा 
यहेको फच्चाको स्वास््मभा 
रुग्णता दयभा कभी हङ्टनेछ। 

सॊस्थागत सङ्टत्केयी सेवाको 
दामया प्रङ्झतशत 64 70 75 90 95 100 100 5 3 

दऺ स्वास््मकभॉफाट प्रसङ्टङ्झत 
सेवा ङ्झरएका भङ्जहरा प्रङ्झतशत 64 70 75 90 95 100 100 5 3 

फङ्झथंङ सेन्टय सङ्ख्मा 7 7 7 8 9 10 10 5 3 

गबािवस्थाको ऩयीऺण दय प्रङ्झतशत 84 85 88 90 95 100 100 5 3 

प्रङ्झतपर ३.२ 
फार भतृ्मङ्टदय, ङ्ञशशङ्ट भतृ्मङ्टदयभा 
कभी आउनेछ । 

५ वषि भङ्टङ्झनको वार भतृ्मङ्टदय 
(प्रङ्झतहजाय जीङ्जवत जन्भभा) 

दय 0 0 0 0 0 0 0 5 3 

ङ्ञशशङ्ट भतृ्मङ्टदय (प्रङ्झतहजाय 
जीङ्जवत जन्भभा) 

दय 0.75 0 0 0 0 0 0 5 3 

नवजात ङ्ञशशङ्ट भतृ्मङ्टदय 
(प्रङ्झतहजाय जीङ्जवत जन्भभा) 

दय 1 0 0 0 0 0 0 5 3 

ऩूणि खोऩ प्रङ्झतशत 91 95 100 100 100 100 100 5 3 

ङ्झबटाङ्झभन ए खान े
फारफाङ्झरका प्रङ्झतशत 100           100 5 3 

झाडा ऩखाराको सॊक्रभण दय प्रङ्झतशत 5 3 2 1 0 0 0 5 3 

प्रङ्झतपर ३.३ 

भङ्जहरा, अऩाङ्ग य 
अल्ऩसङ्ख्मक सभङ्टदामभा 
स्वास््म सेवा य सङ्टङ्जवधाको 
ऩहङ्टॉचभा फृङ्जि हङ्टनेछ। 

भङ्जहरा स्वास््म स्वमॊ सेङ्जवका सङ्ख्मा 81 82 84 86 88 91 91 5 3 

साभान्म स्वास््म उऩकयण 
उऩरधध बएका बवन 

सङ्ख्मा 7 9 10 11 12 13 13 5 3 

आधङ्टङ्झनक उऩकयण सङ्जहतका 
स्वास््म बवन 

अनङ्टऩात 1 2 3       3 5 3 



[157] 
 

नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

आधायबतू सङ्टङ्जवधा सङ्जहतका 
स्वास््म सॊस्था सङ्ख्मा 7 9 10 11 12 13 13 5 3 

स्थामी फन्ध्माकयण गने 
दम्ऩङ्झत 

प्रङ्झतशत 24 26 28 30 32 34 34 5 3 

प्रङ्झतपर ३.४ 

स्वास््मसेवाको ऩहङ्टॉचरे 
स्वास््मसेवाको खाङ्झतय 
फसाइॉसयाइ गनङ्टिऩने 
फाध्मताको अन्त्म हङ्टनेछ । 

प्राथङ्झभक उऩचाय केन्र सङ्ख्मा 1           1 5 3 

फेड सङ्ख्मा 3     18     18 5 3 

हेल्थ ऩोि सङ्ख्मा 6           6 5 3 

स्वास््म एकाई सङ्ख्मा 5           5 5 3 

ङ्जवशेषऻ ङ्ञचङ्जकत्सक सङ्ख्मा 0           2 5 3 

भध्मभ स्तयको स्वास््म 

कामिकताि सङ्ख्मा 56           70 5 3 

प्रङ्झतपर ३.५ 

प्रङ्झतकायात्भक स्वास््म 
सेवाको ङ्जवस्तायफाट खङ्ञचिरो 
य जोङ्ञखभमङ्टि उऩचायात्भक 
सेवाको खचिभा कटौती हङ्टनेछ 
। 

सवायी साधन मङ्टि स्वास््म 
सॊस्था सङ्ख्मा 0           2 5 3 

स्वास््म फीभा गने ऩङ्चयवाय प्रङ्झतशत 0 5 20 40 60 80 80 5 3 

एम्फङ्टरेन्स सञ्चारन सङ्ख्मा 1     1     2 5 3 

ऩाङ्झरका भापि त ङ्झनशङ्टल्क 
उऩरधध बएकाःे औषधी  सङ्ख्मा 70           72 5 3 

प्रङ्झतपर ३.६ 

स्वास््म प्रवििनका 
उऩामहरूफाट स्थानीम 
नागङ्चयकहरूको स्वास््मस्तय 
याम्रो बई औसत आमङ्टभा फृङ्जि 
हङ्टनेछ । 

एच आईङ्झब एड्स 
योकथाभफाये जानकायी प्राप्त 
प्रजननमोग्म उभेयका भङ्जहरा 

प्रङ्झतशत 90 95 100 100 100 100 100 5 3 

स्वास््म ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन सङ्ख्मा 0 2 2 2 2 2 2 5 3 

घङ्टभन्ते स्वास््म सेवा  ऩटक 1 2 2 2 2 2 2 5 3 

दऺ स्वास््म सेवा ताङ्झरभ सङ्ख्मा 0 1 1 1 1 1 1 5 3 

प्रमोगशारा शङ्टरु बएका 
स्वास््म सॊस्था सङ्ख्मा 1 1 2 3 4 5 5 5 3 

रगानी                               

४. खानऩेानी तथा सयसपाइ 

असय ४ 

गाउॉऩाङ्झरका ऺरेभा सविसङ्टरब 
य गङ्टणस्तयीम खानऩेानी तथा 
सयसपाइ सेवा ङ्जवस्ताय हङ्टनछे 

आधायबतू खानेऩानीको ऩहङ्टॉच 
बएको जनसङ्ख्मा प्रङ्झतशत 90 95 100 100 100 100 100 गाउॉऩाङ्झरका 

प्रोपाइर, 

प्राङ्जवङ्झधक 

प्रदेश सयकाय, 

गाउॉऩाङ्झरका, 
सम्वङ्ञन्धत वडा 

खानेऩानीको  
स्रोतहरुभा 

वङृ्जि 

3 6 

स्वच्छ खानेऩानीको ऩहङ्टॉच प्रङ्झतशत 15 18 20 25 30 35 35 3 6 



[158] 
 

नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

। बएको जनसङ्ख्मा शाखा, 
सम्वङ्ञन्धत 
शाखाको 
प्रङ्झतवदेन 

कामिरमहरू बएको हङ्टन,े 

सयसपाइि 
जनचेतनाभा  
वङृ्जि बएको 

हङ्टने,  

शौचारम बएका घयऩङ्चयवाय प्रङ्झतशत 98 100 100 100 100 100 100 3 6 

प्रङ्झतपर ४.१ 

आधायबतू खानेऩानीको ऩहङ्टॉच 
हयेक टोर सभङ्टदामराई 
हङ्टनेछ । 

ऩाईऩद्वाया ङ्जवतङ्चयत ऩानी 
उऩमोग गने ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 56 60 65 75 80 85 85 3 6 

खानेऩानीको भूहान सॊयऺण सङ्ख्मा 97 120 150 180 210 250 250 3 6 

प्रङ्झतपर ४.२ 

आधायबतू सयसपाइभा सङ्टधाय 
गयी सभङ्टदामराई प्रदूषणभङ्टि 
फनाउन सङ्जकनछे । 

सेङ्ञफ्टट्याॊकी सङ्जहतको 
शौचारम बएको ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 75 80 85 88 90 95 95 3 6 

साधायण शौचारम बएको 
ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 20 18 15 10 5 3 3 3 6 

साविजङ्झनक शौचारम सङ्ख्मा 1 3 4 5 6 7 7 3 6 

प्रङ्झतपर ४.३ 
सॊक्राभक योगको पैरावटभा 
कभी आउनेछ । 

जोङ्ञखभमङ्टि अवस्थाभा साफङ्टन 
ऩानीरे हात धङ्टन े

प्रङ्झतशत 40 45 60 70 75 80 80 3 6 

उऩचाय गङ्चयएको वा सङ्टयङ्ञऺत 

खानेऩानी सङ्टङ्जवधा प्राप्त घयधङ्टयी 
प्रङ्झतशत 5 10 15 20 50 70 70 3 6 

रगानी                               

५. भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, जेष्ठनागङ्चयक तथा अऩाङ्गता 

असय ५ 

भङ्जहरा, फारफाङ्झरका, 
जेष्ठनागङ्चयक तथा अऩाङ्गता 
बएका व्मङ्ञिङ्जवरुि हङ्टन ेसवै 
प्रकायका ङ्जवबेद, ङ्जहॊसा य 
शोषण अन्त्म गयी सऺभ य 
आत्भ सम्भानऩूणि जीवन 
माऩन बएकाःे हङ्टन े। 

भङ्जहरा/घयेरङ्ट ङ्जहॊसा प्रङ्झतशत 30 25 20 15 10 0 0 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, 

साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास शाखा, 

वाङ्जषिक 
प्रङ्झतवदेन 

गाउॉऩाङ्झरका, 
सम्फङ्ञन्धत 
वडाकामिरम 

ङ्झनभािण  

हङ्टने 
सॊयचनाहरु 

रैँङ्झगक  

सम्फेदनशीर  

बएको हङ्टन,े   

मोजना  
तथा  

कामिक्रभहरु  

रैँङ्झगकभैरी  
हङ्टनङ्टको साथै  

फजेटको  
ऩङ्चयभाणभा 

ऩङ्झन  

वङृ्जि बएको  

6 5 

फारश्रभ प्रङ्झतशत 10 5 0 0 0 0 0 6 5 

अऩाङ्गभैरी साविजङ्झनक सेवा 
प्रदामक सॊस्था सङ्ख्मा 0 0 1 2 3 4 4 6 5 

फैङ्क भापि त साभाङ्ञजक सङ्टयऺा 
बत्ता प्राप्त गने जेष्ठ नागङ्चयक 

प्रङ्झतशत 0 30 50 100 100 100 100 6 5 

प्रङ्झतपर ५.१ 

ऩाङ्झरका य ऩाङ्झरका 
भातहतका सफै ङ्झनकामहरूभा 
रैङ्जङ्गक सभानता फृङ्जि 
बएकाःे हङ्टनेछ । 

व्मवसाङ्जमक सीऩभूरक 
ताङ्झरभ प्राप्त भङ्जहरा 

सङ्ख्मा 73 80 100 120 140 160 160 6 5 

ताङ्झरभ प्राप्त अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञि 

सङ्ख्मा 0 5 10 15 20 25 25 6 5 

कङ्ट र सहबागीहरूभा 
भङ्जहराको प्रङ्झतशत 

प्रङ्झतशत 37 40 40 40 40 40 40 6 5 

प्रङ्झतपर ५.२ 
रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा अन्त गने 
कामिक्रभ तजङ्टिभा गयी 

रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा य छङ्टवाछङ्टत 
सम्फन्धी घटना दताि सङ्ख्मा 7 0 0 0 0 0 0 6 5 



[159] 
 

नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

कामािन्वमन हङ्टनेछ । रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा य छङ्टवाछङ्टत 

सम्फन्धी सचेतना कामिक्रभ 
सङ्ख्मा 5 2 2 2 2 2 2 

हङ्टनेछ 
6 5 

ङ्जऩङ्झडत भङ्जहराहरूको राङ्झग 
सङ्टयङ्ञऺत आवास गहृ 

सङ्ख्मा 0       1 1 1 6 5 

GESI ऩङ्चयऺण सङ्ख्मा 0 1 1 1 1 1 1 6 5 

प्रङ्झतपर ५.३ 

सफै प्रकायका ङ्जवबेद, ङ्जहॊसा,  
उत्ऩीडन, शोषणफाट सफै 
प्रकायका फारफाङ्झरकाराई 
उङ्ञचत सॊयऺण हङ्टनेछ । 

फार हेल्ऩराइन सञ्चारन सङ्ख्मा 0 1         1 6 5 

फार उद्यान सङ्ख्मा 0 1 2 4 5 7 7 6 5 

सङ्टयङ्ञऺत फार गहृ सङ्ख्मा 0     1     1 6 5 

प्रङ्झतपर ५.४ 

ज्मेष्ठ नागङ्चयकको राङ्झग 
हेयचाह, स्माहायसङ्टसाय य 
उऩमङ्टि वातावयण ङ्झसजिना 
हङ्टने । 

जेष्ठ नागङ्चयक ङ्छदवा सेवा 
केन्र 

सङ्ख्मा 0       1   1 6 5 

जेष्ठ नागङ्चयक सम्भान  सङ्ख्मा 54 100 150 200 250 300 300 6 5 

प्रङ्झतपर ५.५ 

ज्मेष्ठ नागङ्चयकरे आजिन 
गयेको ऻान, सीऩ य 
अनङ्टबवराई याज्मरे उऩमोग 
गनि नीङ्झत ङ्झनभािणभा 
सहबाङ्झगता अङ्झबवङृ्जि हङ्टन े। 

जेष्ठ नागङ्चयक सत्सङ्ग केन्र सङ्ख्मा 0 1 2 3 5 7 7 6 5 

प्रङ्झतपर ५.६ 

अऩाङ्गभैरी बौङ्झतक सॊयचना 
ङ्झनभािण तथा सङ्टधाय गयी 
साविजङ्झनक सेवाभा सहज 
ऩहङ्टॉच फढाउन े। 

अऩाङ्गता बएकाहरूको राङ्झग 
ङ्छदवा सेवा केन्र 

सङ्ख्मा 0     1     1 6 5 

मौङ्झनक तथा रैङ्जङ्गक 
अल्ऩसॊ्मक भैरी साविजङ्झनक 

शाःैचारम 

सङ्ख्मा 0 1     2   2 6 5 

प्रङ्झतपर ५.७ 

अऩाङ्गता बएका 
व्मङ्ञिहरूप्रङ्झत गङ्चयन ेङ्जवङ्झबङ्ङ 
प्रकायको हाङ्झनकायक अभ्मास 
तथा ऩयम्ऩया, ङ्जवबेद य ङ्जहॊसा 
आङ्छदको न्मूनीकयण बएकाःे 
हङ्टनेछ  

अऩाङ्गता सम्फङ्ञन्ध हेल्ऩ डेक्स 
सञ्चारन 

सङ्ख्मा 0 1         1 6 5 

कङ्ट र सहबागीहरूभा अऩाङ्गता 
बएका प्रङ्झतशत 0 2 5 10 10 10 10 6 5 

रगानी                               

६. मङ्टवा तथा खेरकङ्ट द 
असय  मङ्टवा जनशङ्ञिराई ऩाङ्झरकाको मङ्टवाहरूको नेततृ्वभा यहेको प्रङ्झतशत 0 5 10 15 20 25 25 गाउॉऩाङ्झरका गाउॉऩाङ्झरका, मङ्टवाहरुका 5 3 



[160] 
 

नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

साभाङ्ञजक-आङ्झथिक ङ्जवकास 
तथा खेरकङ्ट दभा 
भूरप्रवाहीकयण बएकाःे हङ्टन े 

। 

साभाङ्ञजक सॊघसॊस्था प्रोपाइर, 

साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास शाखा, 

वाङ्जषिक 
प्रङ्झतवदेन 

सम्फङ्ञन्धत 
वडाकामिरम 

राङ्झग  

बएको  
रगानीभा 
वङृ्जि 

बएको हङ्टन, 

खेर 
ऩूवािधायभा 
रगानी  वङृ्जि 

हङ्टने  

याङ्जिम अन्तयाङ्जिम खेराडी 
सङ्ख्मा सङ्ख्मा 0 1 2 3 4 5 5 5 3 

प्रदेश तथा ङ्ञजल्रास्तयीम 
खेराडी सङ्ख्मा 0 5 10 15 15 15 15 5 3 

प्रङ्झतपर ६.१ 

सीऩभूरक ताङ्झरभ य ङ्जवत्तीम 
स्रोतभा मङ्टवाहरूको ऩहङ्टॉच 
वङृ्जि बएको हङ्टन े। 

सहकायीभा  मङ्टवाको आविता   प्रङ्झतशत 23 25 28 30 33 35 35 5 3 

मङ्टवा व्मवसामीहरूफाट 
सञ्चारन बएका व्मवसामको 
सङ्ख्मा 

सङ्ख्मा 0 10 20 30 40 50 50 5 3 

उद्यभशीरता ताङ्झरभ प्राप्त 

मङ्टवाहरूको वाङ्जषिक सङ्ख्मा सङ्ख्मा 18 30 50 70 90 110 110 5 3 

    

उद्यभ, व्मवसाम य 
स्वयोजगायीभा सॊरग्न मङ्टवा प्रङ्झतशत 3 5 8 10 15 20 20 5 3 

मङ्टवाक्रफ, सॊजार तथा सॊस्था सङ्ख्मा 7 15 20 30 30 30 30 5 3 

प्रङ्झतपर ६.३ 

गाऩाभा खेरभैदान, मोग तथा 
ध्मानकेन्र स्थाऩना बएको 
हङ्टने । 

ङ्झनमङ्झभत मोगाभ्मास गने 
जनसङ्ख्मा प्रङ्झतशत 0 3 5 7 8 9 10 5 3 

ऩाङ्झरकास्तयीम खेरभैदान सङ्ख्मा 0   1       1 5 3 

प्रङ्झतपर ६.४ 
ङ्जवद्यारमहरूभा खेरकङ्ट द 
ङ्जवकास बएको हङ्टन े

खेर भैदान बएका ङ्जवद्यारम सङ्ख्मा 25 28 30 35 38 41 41 5 3 

अन्तय ङ्जवद्यारम 
प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक खेरकङ्ट द 
कामिक्रभ 

सङ्ख्मा 1 1 1 1 1 1 1 5 3 

प्रङ्झतपर ६.५ 
प्रङ्ञशऺण य अभ्मासभा वङृ्जि 
हङ्टने । 

ऩाङ्झरकाभा सॊचाङ्झरत खेरकङ्ट द 
प्रङ्झतमोङ्झगता सङ्ख्मा 0 1 1 1 1 1 1 5 3 

खेराडी प्रङ्ञशऺण कामिक्रभ सङ्ख्मा 0 1 1 1 1 1 1 5 3 

ऩाङ्झरकास्तयीम 
प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक खेरकङ्ट द 
कामिक्रभ 

सङ्ख्मा 0 1 1 1 1 1 1 5 3 

सपर एवभ ्ऺभतावान 
खेराडी प्रोत्साहन तथा 
सम्भान  

सङ्ख्मा 0 1 1 1 1 1 1 5 3 

मोगा प्रङ्ञशऺण ऩटक 0 1 1 1 1 1 1 5 3 



[161] 
 

नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

प्रङ्झतपर ६.६ 

साविजङ्झनक ङ्झनजी सझेदायीभा 
वङृ्जि बई खेरकङ्ट द 
ऩूवािधायको ङ्जवकास बएको 
हङ्टने । 

कवडिहर तथा खेरकङ्ट द भैदान सङ्ख्मा 0       1   1 
प्रदेश सयकाय, 

गाउॉऩाङ्झरका 

5 3 

प्रदेशस्तयको खेर भैदान सङ्ख्मा 0           0 5 3 

रगानी                               

७. सभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा सॊयऺण 

असय  

सभावशेी साभाङ्ञजक सङ्टयऺा य 
सॊयऺण प्रणारी भापि त 
कल्माणकायी ऩाङ्झरकाको 
रूऩभा स्थाङ्जऩत बएकाःे हङ्टनछे 
। 

आधायबतू साभाङ्ञजक सङ्टयऺाभा 
आफि जनसङ्ख्मा (कङ्ट र 
राब ग्राही भध्मे) 

सङ्ख्मा   आवस्मकता अनङ्टसाय सफै 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, 

साभाङ्ञजक 
ङ्जवकास शाखा, 
ऩाङ्झरका प्रगङ्झत 

ङ्जववयण 

गाउॉऩाङ्झरका, 
सम्फङ्ञन्धत 
वडाकामिरम 

  

6 16 

कृङ्जष तथा ऩशङ्ट ङ्झफभाभा 
आवि ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 0 2 5 7 10 15 15 4 16 

प्रङ्झतपर ७.१ 

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा 
सॊयऺण सम्फन्धी कानङ्टनी 
दस्तावजे तमाय बई 
कामािन्वमनभा आएका हङ्टनेछ 

। 

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा तथा 
सॊयऺण सम्फन्धी आवश्मक 
कानङ्टन ङ्झनभािण 

सङ्ख्मा 0 1         1 6 16 

प्रङ्झतपर ७.२ 

एकीकृत सूचना प्रणारी 
कामािन्वमनभा आएको हङ्टनछे 
। 

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फङ्ञन्ध 
एकीकृत सूचना प्रणारी 
व्मवस्थाऩन 

सङ्ख्मा 0 1         1 6 16 

रगानी                               

ऩूवािधाय ङ्जवकास 

१. उजाि 

असय  

नङ्जवकयङ्ञणम तथा वैकङ्ञल्ऩक 
ऊजािको उत्ऩादन य 
उऩबोगभा ऊजाि दऺता 
फढाई वातावयण भैरी, ङ्छदगो, 
बयऩदो, गङ्टणस्तयीम य स्वच्छ 
ऊजािभा सवैको ऩहङ्टॉचभा फङृ्जि 
हङ्टनछे । 

ङ्जवद्यङ्टतभा ऩहङ्टॉच प्राप्त ऩङ्चयवाय प्रङ्झतशत 20 50 60 70 90 100 100 
गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, 

प्राङ्जवङ्झधक 
शाखा, 

सम्वङ्ञन्धत 
शाखाको 
प्रङ्झतवदेन 

प्रदेश सयकाय, 

गाउॉऩाङ्झरका 

सम्वङ्ञन्धत 

कामिरमहरूरे 
आपूराई  

सभसाभङ्जमक  

अध्मावङ्झधक  

गयेको हङ्टन,े 

उजाि 
ऩूवािधायभा 

3 7 

जरङ्जवद्यङ्टत ्उत्ऩादन (जङ्झडत 
ऺभता) 

भेगावाट 0 0 0 0 0 0 0 3 7 

प्रङ्झतव्मङ्ञि ङ्जवद्यङ्टत ्उऩबोग ङ्जकरोवाट घण्टा 40 80 90 100 110 110 110 3 7 

  
रघङ्ट जर ङ्जवद्यङ्टत उत्ऩादन 
ऺभता ङ्जकरोवाट 132 132 132 132 132 132 132   7 

प्रङ्झतपर १.१ ऊजाि ङ्जवतयण प्रणारीराई थ्री पेज राइनको ङ्झफस्ताय प्रङ्झतशत 0 20 30 40 70 90 90 3 7 
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नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

प्रबावकायी एवभ ्बयऩदो 
फनाई ङ्जवद्यङ्टत ऩहङ्टॉचभा फृङ्जि 
गयी खऩत फढाइनछे । 

याङ्जिम प्रसायण राइन भापि त 

ङ्जवद्यङ्टतीकयण बएको ऩङ्चयवाय 
प्रङ्झतशत 5 15 30 45 60 70 70 

रगानी वङृ्जि 
हङ्टने  3 7 

खाना ऩकाउन ेइन्धनका 
रूऩभा ङ्झफद्यङ्टत प्रमोग गने 
ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 0 2 5 7 9 11 12 3 7 

प्रङ्झतपर १.२ 

वैकङ्ञल्ऩक ऊजािको ङ्जवस्ताय 
गयी ङ्छदगो, बयऩदो  गङ्टणस्तयीम 
य प्रबावकायी रूऩभा ङ्जवकास 
गयी फहङ्टउऩमोङ्झग फनाइन े। 

सोराय उजाि प्रमोग गने 
घयऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 75 76 77 80 80 80 80 3 7 

सोराय उजाि उत्ऩादन ङ्जक.वा. 500   1000       1500 3 7 

फामोग्मास (गोवयग्मास) 
प्रमोग गने घयऩङ्चयवाय  

सङ्ख्मा 30 50 65 80 90 100 100 3 7 

रगानी                               

२. सडक तथा मातामात  

असय  

सॊघ, प्रदेश तथा  
गाउॉऩाङ्झरकाको सभन्वमका 
आधायभा ऩूवािधाय ङ्जवकास 
गयी आङ्झथिक तथा साभाङ्ञजक 
ङ्जवकासका अवसयभा 
नागङ्चयकको सहज ऩहङ्टॉच 
ऩङ्टर् माइन े। 

३० ङ्झभनेटसम्भको दङ्टयीभा 
मातामात ऩहङ्टॉच बएका 
ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 10 30 40 50 60 65 65 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, 

ऩाङ्झरका प्रगङ्झत 
ङ्जववयण, 

प्राङ्जवङ्झधक 
शाखा 

सॊघीम सयकाय, 

प्रदेश सयकाय, 

गाउॉऩाङ्झरका, 
प्राङ्जवङ्झधक, 

सम्वङ्ञन्धत वडा 
कामिरमहरू 

जनताको भाग  

अनङ्टसाय  

मातामातको  
व्मवस्थाऩन  

बएको हङ्टन,े 

सडक 
ऩूवािधायभा 
रगानी वङृ्जि 

हङ्टने  

3 9 

सविमाभ सडक ङ्जक.ङ्झभ. 15 35 79 115 133 160 160 3 9 

मातामात सङ्टचारु सडक 
रम्फाइ 

ङ्जक.ङ्झभ. 40 75 119 155 173 200 200 3 9 

प्रङ्झतपर २.१ 

मोजनाको दीघिकारीन 
उऩमोगकोराङ्झग  ङ्झनभािण 
बइसकेका ऩूवािधायहरूको 
सॊयऺण, ङ्जवस्ताय तथा 
भभितकोराङ्झग  कोषको 
व्मवस्था हङ्टनछे । 

ङ्झनमङ्झभत भभित सॊबाय बएको 
सडकको रम्फाइ 

ङ्जक. ङ्झभ. 0 30 30 30 30 30 150 3 9 

प्रङ्झतपर २.२ 

गाउॉऩाङ्झरकाको आङ्झथिक तथा 
साभाङ्ञजक गङ्झतङ्जवङ्झधराई 
सन्तङ्टङ्झरत, सभावशेी, गङ्झतशीर 
फनाउन मोगदान ऩङ्टमािउन 

सक्न ेयणनीङ्झतक सडक 
सॊजार सङ्टदृढ बएकाःे हङ्टनेछ 

अन्तय ऩाङ्झरका सडक सञ्जार 
ङ्जवस्ताय 

ङ्जक.भी. 10 5 5 5 5 5 25 3 9 
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नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

। 

प्रङ्झतपर २.३ 

ङ्झछटो, बयऩदो य वातावयण 
भैरी सडक सञ्जार ङ्जवकास 
गनि सहमोगी हङ्टन ेप्रङ्जवङ्झध 
तथा उऩामहरू अफरम्फन 
हङ्टनेछ । 

वामोइङ्ञञ्जङ्झनङ्चयङ्ग प्रङ्जवधी य 
सडक साइड वृऺ ायोऩण 

ङ्जक.भी. 0 5 5 5 5 5 25 3 9 

ऩङ्जहयो ङ्झनमन्रणकाराङ्झग 
ग्माङ्झबन वार ङ्झनभािण 

ङ्जक.भी. 2 3 4 5 6 7 7 3 9 

प्रङ्झतपर २.४ 

प्रत्मेक वडाहरूभा य 
भहत्त्वऩूणि स्थरहरूभा, 
ग्राभीण फस्तीहरू य प्रभङ्टख 
ऩमिटकीम केन्र जोड्ने गयी 
मातामात ऩहङ्टॉच फढाउन 
सडक ङ्जवस्ताय गङ्चयनेछ । 

ऩाङ्झरकाभा सॊचाङ्झरत ४ 
ऩाङ्खग्र ेमातामातका साधन 

सङ्ख्मा 0   5 8 10 15 15 3 9 

ग्राबेर सडक ङ्जक.ङ्झभ. 0 16 56 89 104 129 129 3 9 

ट्रमाक खोङ्झरएको सडक ङ्जक.ङ्झभ. 184 190 198 210 225 234 234 3 9 

ऩक्की ऩङ्टर सङ्ख्मा 0 2 3 4 5 6 6 3 9 

झोरङ्टङ्ग ेऩ ङ्टर सङ्ख्मा 16 1 2 5 6 7 6 3 9 

सडक नारी ङ्जक.ङ्झभ. 0 35 79 106 133 160 160 3 9 

सडक ऩेटी ङ्जक.ङ्झभ. 0 0 1 2 3 4 4 3 9 

प्रङ्झतपर २.५ 

मस गाउॉऩाङ्झरकाका 
ऩदभागिहरूको ऩङ्जहचान तथा 
ङ्झनभािण कामिराई अङ्झबमानका 
रुऩभा सञ्चारन गङ्चयनेछ । 

ऩदभागि स्तयोङ्ङङ्झत ङ्जक.ङ्झभ. 5 7 10 14 17 20 20 3 9 

नमाॉ ऩदभागिको ङ्झनभािण ङ्जक.ङ्झभ. 0 2 3 4 5 6 6 3 9 

रगानी                               

३. बवन तथा फङ्ञस्त ङ्जवकाष  

असय  

सङ्टयङ्ञऺत, सङ्टरब य 
वातावायणभैरी एकीकृत 
आवास तथा फस्ती ङ्जवकास 
हङ्टनछे । 

बकूम्ऩ प्रङ्झतयोधी बवन प्रङ्झतशत 1 नमाॉ फङ्ङ ेसफैभा   गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, 

ऩाङ्झरका प्रगङ्झत 
ङ्जववयण, 

प्राङ्जवङ्झधक 
शाखा 

सॊघीम सयकाय, 

प्रदेश सयकाय, 

गाउॉऩाङ्झरका, 
प्राङ्जवङ्झधक, 

सम्वङ्ञन्धत वडा 
कामिरमहरू 

बवन आचाय  

सॊङ्जहता 
सम्फन्धी  

चेतनाभा वङृ्जि 
य  

नऩाफाट हङ्टन े 

कामािन्वमन य  

3 11 

व्मवङ्ञस्थत सहयीकयण 
सङ्जहतको फस्ती सङ्ख्मा 0     1     1 3 11 

ऩाङ्झरकाको भाऩदण्ड फभोङ्ञजभ 
बवन ङ्झनभािण  

प्रङ्झतशत 5 नमाॉ फङ्ङ ेसफैभा   3 11 

प्रङ्झतपर ३.१ बौगोङ्झरक रुऩरे ङ्जवकट य बकूम्ऩ तथा ऩङ्जहयो प्रङ्झतयोधी सङ्ख्मा 0 नमाॉ फङ्ङ ेसफैभा   3 11 
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नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

ङ्जवऩद जोङ्ञखभमङ्टि स्थानभा 
हङ्टन सक्ने थऩ फस्ती 
फस्तायराई ङ्झनरुत्साङ्जहत गनि 
स्थानीम फस्ती ङ्झफस्ताय 
भाऩदण्ड ङ्झनभािण गङ्चयनेछ  

ङ्जवद्यारम बवन अनङ्टगभन थऩ  

प्रबावकायी  
बएको हङ्टन 

बकूम्ऩ तथा ऩङ्जहयो प्रङ्झतयोधी 
स्वास््म सॊस्था सङ्ख्मा 0 2 4 6 8 10 10 3 11 

बकूम्ऩ तथा ऩङ्जहयो प्रङ्झतयोधी 
वडा कामािरम तथा अन्म 
सयकायी बवन 

सङ्ख्मा 0 नमाॉ फङ्ङ ेसफैभा   3 11 

प्रङ्झतपर ३.२ 

 गाउॉऩाङ्झरकाभा अःावास 
तथा बवनकाः ेङ्झनभािण 
बएको हङ्टनेछ 

कामिऩाङ्झरका बवन सङ्ख्मा 1   1       1 3 11 

वडाकामिरम बवन सङ्ख्मा 3 4 7       7 3 11 

कभिचायी आवास  प्रङ्झतशत 0     1     1 3 11 

साभङ्टदाङ्जमक बवन सङ्ख्मा 1 1 3 4 5 5 5 3 11 

प्रङ्झतपर ३.३ 

ङ्जवङ्झबङ्ङ आमोजनाहरूको 
सम्बाव्मता अध्ममन, 

साभाङ्ञजक तथा वातावयणीम 
प्रबाव भूल्माङ्कन य ङ्जवस्ततृ 
इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ ङ्झडजाइन बएको 
हङ्टनेछ 

बवन तथा आवास 
ङ्झनभािणकाराङ्झग वातावयणीम 
प्रबाव अध्ममन 

सङ्ख्मा 4 1 2 3 4 5 5 3 11 

बवन तथा आवास 
ङ्झनभािणकाराङ्झग ङ्जवस्ततृ 
ऩङ्चयमोजना प्रङ्झतवदेन 

सङ्ख्मा 4 2 4 6 8 10 10 3 11 

प्रङ्झतपर ३.४ 

प्राकृङ्झतक ऩङ्जहयोको  जोङ्ञखभ 
फस्तीहरूराई व्मवस्थाऩन 

बएको हङ्टनछे 

जोङ्ञखभमङ्टि फस्तीको 
स्थानान्तयण 

फस्ती सङ्ख्मा 0   1   1   2 3 11 

प्रङ्झतपर ३.५ 

ब ूउऩमोग नीङ्झतभापि त ्
ग्राङ्झभण तथा शहयी जग्गा 
यएकीकृत फस्ती ङ्जवकास 
बएको हङ्टनछे 

ङ्झनभािण बएका वस्ती ङ्जवकास 
मोजना सङ्ख्मा सङ्ख्मा 0 1         1 3 11 

प्रङ्झतपर ३.६ 

ङ्जवऩङ्ङ घय ऩङ्चयवायका राङ्झग 
जनता आवास कामिक्रभ 
सचारन बएको हङ्टनछे 

ङ्जवऩङ्ङकाराङ्झग ङ्झनङ्झभित आवास  सङ्ख्मा 0 25 25 50 25 50 175 3 11 

रगानी                               

४. सञ्चाय तथा सङ्टचना प्रङ्जवङ्झध 

असय ४ 
सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधको 
ङ्जवकास गदै सफै नागङ्चयकको 

 भोफाइर नटेवकि  कबयेज 

ऺेर 
प्रङ्झतशत 75 85 85 85 100 100 100 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, 

गाउॉऩाङ्झरका, 
सम्फङ्ञन्धत 

  3 9 
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नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

ऩहङ्टॉच तथा उच्चतभ उऩमोग 

सङ्टङ्झनङ्ञश्चत गयी 
आभनागङ्चयकको जीवनस्तय 
सहज हङ्टनछे । 

ईन्टयनेटभा ऩहङ्टॉच प्राप्त 
ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 30 40 50 60 70 80 80 
सूचना प्रङ्जवङ्झध 

शाखा 
वडाकामिरम 

3 9 

 टेङ्झरपोनराइन बएको 
ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 0 0 1   2   2 3 9 

अङ्ञप्टकर पाइफयको ङ्झफस्ताय प्रङ्झतशत 0 सफै वडाभा   3 9 

प्रङ्झतपर ४.१ 

सूचना तथा सञ्चाय प्रङ्जवङ्झध 
सम्फन्धी नमा खोज तथा 
अनङ्टसन्धान य ङ्जवकासको 
राङ्झग कानङ्टनी आधाय तमाय 
हङ्टनेछ । 

सूचना प्रङ्जवङ्झध ङ्झनमभन कानङ्टन 
ङ्झनभािण 

सङ्ख्मा 0 1         1 8 9 

प्रङ्झतपर ४.२ 

सभग्र प्रङ्जवङ्झधका 
ङ्जवकासकाराङ्झग 
ङ्झडङ्ञजटाइजेसन भापि त 
साभाङ्ञजक, आङ्झथिक य 
शासकीम व्मवस्थाभा सङ्टधाय 
बएकाःे हङ्टने । 

ईन्टयनेट उऩरधध बएका 
ङ्जवद्यारम 

सङ्ख्मा 0 41         41 3 9 

ईन्टयनेट उऩरधध बएका 
सयकायी कामािरमहरू 

प्रङ्झतशत 50 100 100 100 100 100 100 3 9 

ङ्जि वाईपाई उऩरधध बएका 
साविजङ्झनक स्थरहरू 

सङ्ख्मा 0 8         8 3 9 

प्रङ्झतपर ४.३ 

सूचना तथा सञ्चाय सेवाराई 
प्रङ्झतस्ऩधॉ, भमािङ्छदत, सविसङ्टरब 
तथा ङ्झनमङ्झभत ऩहङ्टॉचको 
स्थाऩना गयी सूचना 
प्रङ्जवङ्झधको उच्चतभ प्रमोग 
बएकाःे हङ्टनेछ । 

उद्यभ व्मवसामभा सूचना 
प्रङ्जवङ्झध प्रमोग गने व्मङ्ञि 

प्रङ्झतशत 0 5 10 20 30 60 60 2 9 

ई-कऺा सञ्चारन गने 

ङ्जवद्यारमहरू 
सङ्ख्मा 0 9         9 3 9 

ङ्झडङ्ञजटर सूचना ऩाटी सङ्ख्मा 0 9         9 8 9 

प्रङ्झतपर ४.४ 

सूचनाभा सम्ऩूणि 
नागङ्चयकहरूको ऩहङ्टॉच य 
सञ्चाय प्रङ्जवङ्झधको उच्चतभ 
प्रमोगको सङ्टङ्झनङ्ञश्चत हङ्टनेछ । 

येङ्झडमो टेरीङ्झबजन प्रमोग गने 
घयधङ्टयी प्रङ्झतशत 90 100 100 100 100 100 100 3 9 

सञ्चायका कङ्ट नै एक साधन 
उऩरधध घयधङ्टयी प्रङ्झतशत 90 100 100 100 100 100 100 3 9 

याङ्जिम ऩरऩङ्झरका ङ्झनमङ्झभत 

रूऩभा उऩरधध हङ्टन े
साविजङ्झनक ऩङ्टस्तकारम 

सङ्ख्मा 0     1     1 3 9 

रगानी                               

वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
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नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

१. वन तथा ब-ूसॊयऺण 

असय १ 

 ऺरेका वनको उङ्ञचत 
व्मवस्थाऩन, बसूॊयऺण य 

जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधताको 
सॊयऺणका भाध्मभफाट 
स्थानीम जनताको 
जीवनस्तयभा सङ्टधाय बएकाःे 

हङ्टनछे । 

रुख ङ्जवरुवारे ढाकेको वा 
हङ्चयमारी वा वन ऺेर 

प्रङ्झतशत 71           71 

इराका वन 
कामािरम, 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, 

सम्वङ्ञन्धत 
शाखा  

गाउॉऩाङ्झरका, 
सम्फङ्ञन्धत 
वडाकामिरम 

 

वैऻाङ्झनक वन  

व्मवस्थऩनको  
अवधायण वन  

ऩैदावायको  
उऩमोग 
बएको  
हङ्टने 

7 15 

साभङ्टदाङ्जमक वनफाट प्राप्त हङ्टन े

याजस्व  फृङ्जि  
प्रङ्झतशत 0 5 10 10 10 10 10 7 15 

प्रङ्झतपर १.१ 

वनराई उत्ऩादनभङ्टखी फनाई 
वनजन्म उत्ऩादनको 
व्मवसामीकयण गङ्चयनेछ ।  

स्थानीम पङ्झनिचय उद्योग सङ्ख्मा 0 1   2   3 3 3 15 

आमभूरक कामि सॊचाङ्झरत 
वन ऺेर 

सङ्ख्मा 64 सफै साभङ्टदाङ्जमक वनहरू 64 7 15 

प्रङ्झतपर १.२ 

सभङ्टदामभा आधाङ्चयत वन 
व्मवस्थाऩन प्रणारी अनङ्टसाय 
वनको सॊयऺण हङ्टनछे । 

साभङ्टदाङ्जमक वन सङ्ख्मा सङ्ख्मा 64 64 64 64 64 64 64 7 15 

साभङ्टदाङ्जमक वन उऩबाःेिा 
सङ्झभङ्झतका सदस्मको ऺभता 
अङ्झबफृङ्जि ताङ्झरभ 

सङ्ख्मा 0 1 1 1 1 1 1 7 15 

वाङ्जषिक फृऺायोऩण सङ्ख्मा   5000 5000 5000 5000 5000 25000 7 15 

प्रङ्झतपर १.३ 

स्थानीम वनको सॊयऺण बई 
वनको कङ्ट र ऺेरपरभा फृङ्जि 
बएको हङ्टनछे ।  

साभङ्टदाङ्जमक वनरे ओगटेको 
ऺेरपर 

हेक्टय               7 15 

सयकायी वनरे ओगटेको 
ऺेरपर 

प्रङ्झतशत               7 15 

नीजी वनरे ओगटेको 
ऺेरपर 

प्रङ्झतशत               7 15 

प्रङ्झतपर १.४ 

वन्मजन्तङ्ट य जैङ्जवक 
ङ्जवङ्जवधताको सॊयऺण, सम्फििन 
गयी चोयी-ङ्झनकासी तथा 
अङ्झतक्रभण ङ्झनमन्रण बएको 
हङ्टनेछ ।  

चोयी-ङ्झनकासी 
ङ्झनमन्रणकाराङ्झग ङ्झनमभन 
इकाई गठन 

सङ्ख्मा 0 1 3 7     7 7 15 

ऩाङ्झरकास्तयीम वन इकाई 
स्थाऩना सङ्ख्मा 0 1         1 7 15 

जैङ्जवक ङ्जवङ्जवधता मङ्टि ऺेर हेक्टय 0             7 15 

वन ऺेरको तायवाय  ङ्जक.ङ्झभ. 0 5 10 15 20 25 25 7 15 

प्रङ्झतपर १.५ 
बसूॊयऺण गयी वातावयणीम 
सन्तङ्टरन कामभ हङ्टनछे ।  

सॊयङ्ञऺत बूऺ म सॊवदेनशीर 
ऺेर 

सङ्ख्मा 0             7 15 
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नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

ऩङ्जहयो ङ्झनमन्रणकाराङ्झग 
तटफन्ध ङ्झनभािण 

ङ्जक.ङ्झभ. 0 1 2 3 4 5 5 
प्रदेश सयकाय, 

गाउॉऩाङ्झरका 

7 15 

सॊवदेनशीर ऺेरको ऩङ्जहयो 
ङ्झनमन्रण 

सङ्ख्मा 0 1 2 3 4 5 5 7 15 

रगानी                               

२. वातावयण सॊयऺण तथा जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिन 

असय २ 

वातावयणभैरी य जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतिनसॉग अनङ्टकूङ्झरत हङ्टन े
गयी स्वच्छ एवभ ्सपा 
वातावयण सङ्जहतका ङ्जवकास 

कामिक्रभहरू सञ्चारन हङ्टनछे 
। 

अनङ्टकूरन मोजना तमाय बई 
कामािन्वमन  

सङ्ख्मा 0 1         1 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, 

सम्वङ्ञन्धत 
शाखा  

प्रदेश सयकाय, 

गाउॉऩाङ्झरका 

वातावयण प्रङ्झत  

जनचेतना 
वङृ्जि 

बएको हङ्टन े

8 13 

वामङ्ट प्रदूषणको औसत भारा 
(ङ्जऩ ङ्जऩ एभ २.५) 

भाइक्रोग्राभ प्रङ्झत 
घन ङ्झभटय 

0             7 13 

प्रङ्झतपर २.१ 

वातावयण तथा जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतिनफाट हङ्टन ेप्राकृङ्झतक 
प्रकोऩ आङ्छदभा कभी 
आउनेछ 

प्रदङ्टषण भाऩन केन्र   0   1       1 7 13 

प्रङ्झतपर २.२ 

गा.ऩा.को प्राकृङ्झतक स्रोत 
साधनरगामत स्थानीम 
सम्ऩदाहरूको सॊयऺण हङ्टनछे 

स्थानीम ङ्जवऩद् तथा जरवामङ्ट 
उत्थानशीर मोजना  सङ्ख्मा 0 1         1 8 13 

प्रङ्झतपर २.३ 

स्थानीम स्रोत साधनहरूभा 
जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनफाट ऩने 
प्रबाव कभ हङ्टनेछ 

ङ्जवऩद जोङ्ञखभ ऺेर ऩङ्जहचान सङ्ख्मा 10             7 13 

ङ्जवऩद जोङ्ञखभ ऺेर नक्साङ्कन सङ्ख्मा 0 1           7 13 

रोऩ हङ्टनरागेका 
फारीनारीको ऩङ्टनस्थाऩन 
(फारी नारी को सङ्ख्मा) 

सङ्ख्मा 0 3 4 5 6 7 7 7 13 

प्रङ्झतपर २.४ 

वातावयण तथा जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतिन सम्फन्धी ऻान तथा 
चेतना अङ्झबवङृ्जि हङ्टनेछ 

स्थानीम वातावयणभैरी नीङ्झत सङ्ख्मा 0 1         1 8 13 

वातावयण तथा जरवामङ्ट 
सम्फन्धी सचेतना कामिक्रभ 
सङ्ख्मा 

सङ्ख्मा   1 2 3 4 5 5 7 13 

प्रङ्झतपर २.४ 

वातावयण तथा जरवामङ्ट 
ऩङ्चयवतिनफाट बौङ्झतक, आङ्झथिक 
तथा सभाङ्ञजक सॊयचनाहरूभा 

धङ्टवाॉभ ङ्टि घयधङ्टयी प्रङ्झतशत 5 10 20 25 30 40 40 7 13 



[168] 
 

नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

ऩनिसक्न ेप्रबाव न्मून हङ्टनेछ 
। 

रगानी                               

३. पोहयभैरा व्मवस्थाऩन 

असय ३ 

गाउॉऩाङ्झरकाभा बयऩदो य 
गङ्टणस्तयीम सयसपाइ सेवा 
ङ्जवस्ताय बएकाःे हङ्टनछे । 

पोहोयभैरा ङ्झफसजिन केन्र सङ्ख्मा 0   1   1   2 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, 

सम्वङ्ञन्धत 
शाखाको 
प्रङ्झतवदेन 

प्रदेश सयकाय, 

गाउॉऩाङ्झरका 

 पोहोयभैरा य 
वातावयण प्रङ्झत  

जनचेतना 
वङृ्जि 

बएको हङ्टन,े 

पोहोयभैरा 
व्मवस्थाऩनभा 
गाउॉऩाङ्झरकारे 
थऩ रगानी 
गयेको हङ्टन े 

7 15 

प्रङ्झतपर ३.१ 

ङ्छदगो सयसपाइ 
व्मवस्थाऩनको ऺेरभा सङ्टधाय 
हङ्टनेछ 

पोहोयभैरा ङ्झफसजिन नीङ्झत सङ्ख्मा 0 1         1 

गाउॉऩाङ्झरका, 
सम्फङ्ञन्धत 
वडाकामिरम 

8 15 

प्रङ्झतपर ३.२ 
सॊक्राभक योगको पैरावटभा 
कभी आउनेछ 

सॊक्राभक योगफाट ङ्झफयाभी 
हङ्टने जनसङ्ख्मा 

प्रङ्झतशत 1           0 7 15 

गाउॉटोर सयसपाइकोराङ्झग 
उऩबोिा सङ्झभङ्झत 

सङ्ख्मा 0 7 14 21 28 35 35 7 15 

प्रङ्झतपर ३.३ 

ऩामक ऩने साविजङ्झनक ठाउॉभा 
पोहय याख्न ेफाङ्ञल्टन य 
िभको व्मवस्था गयी 
सभङ्टदामराई पोहयभङ्टि 
फनाउन सङ्जकनछे 

 डस्टङ्झफन व्मवस्थाऩन बएका 
घयधङ्टयी प्रङ्झतशत 0 50 150 250 350 450 550 7 15 

पोहयफाट जैङ्जवक भर 
उत्ऩादन गने ऩङ्चयवाय 

प्रङ्झतशत 50 80 80 80 80 80 80 7 15 

प्रङ्झतपर ३.४ 

प्राङ्जवङ्झधकहरूको आधायबतू 
तथा ऩङ्टनतािजकी ताङ्झरभ 
भापि त सयसपाइको ऺेरभा 
दऺ जनशङ्ञिको व्मवस्था 
गनि सङ्जकनेछ 

पोहोयभैरा 
व्मवस्थाऩनकाराङ्झग दऺ 
जनशङ्ञि 

सङ्ख्मा 0 3 5 7     7 2 15 

प्रङ्झतपर ३.५ 

आधायबतू सयसपाइभा सङ्टधाय 
गयी सभङ्टदामराई प्रदूषणभङ्टि 
फनाउन सङ्जकनछे 

ऩङ्टणि सयसपाइमङ्टि वडा सङ्ख्मा 0 2 5 7     7 7 15 

रगानी                               

४. ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन 
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नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

असय ४ 

ङ्जवऩदफाट हङ्टन ेभानवीम, 

आङ्झथिक, साभाङ्ञजक, 

साॊस्कृङ्झतक य ऩमािवयणीम 
ऺङ्झतभा कभी आएकाःे हङ्टनछे 

।  

ङ्जवऩद्जन्म घटनाफाट ङ्जवगत 
३ वषिको औसत भानवीम 
ऺङ्झत सङ्ख्मा 

सङ्ख्मा 0 0 0 0 0 0 0 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, 

सम्वङ्ञन्धत 
शाखाको 
प्रङ्झतवदेन 

गाउॉऩाङ्झरका, 
सम्फङ्ञन्धत 
वडाकामिरम 

ङ्जवऩद् 

सम्फन्धभा  
गाउॉऩाङ्झरका 

तथा  
सभङ्टदाम  

सम्फेदनशीर  

बएको हङ्टन े

7 15 

प्रङ्झतपर ४.१ 

ङ्जवऩद् जोङ्ञखभको ऩूवािन ङ्टभान 
सूचना य उिायका राङ्झग 
प्रबावकायी सूचना प्रणारीको 
व्मवस्थाऩन बएको हङ्टनेछ 

प्रभङ्टख नदी/खोराभा फाढी 
सूचना प्रणारी स्थाऩना सङ्ख्मा 0 1   2   3 3 8 15 

आऩतकारीन कामि सञ्चारन 
केन्र 

सङ्ख्मा 0     1     1 7 15 

प्रङ्झतपर ४.२ 
भानवीम कायणरे उत्ऩङ्ङ हङ्टने 
प्रकोऩ न्मून बएको हङ्टनछे 

ङ्जवऩदफाट ऺती बएको 
घयधङ्टयी सङ्ख्मा 6 0 0 0 0 0 0 7 15 

प्रङ्झतपर ४.३ 
ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनसम्फन्धी 
कामि मोजना ङ्जवकास हङ्टनेछ 

ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन मोजना सङ्ख्मा 0 1         1 8 15 

स्थानीम ङ्जवऩद जोङ्ञखभ 
न्मङ्टनीकयण तथा जरवामङ्ट 
अनङ्टकङ्ट रन कामिमोजना तजङ्टिभा 

सङ्ख्मा 0 1         1 8 15 

प्रङ्झतपर ४.४ 

सूचना/त्माङ्क सङ्करन सही 
य सयर रूऩभा प्राप्त हङ्टन े
सॊमन्र ङ्जवकास हङ्टनेछ 

ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनभा 
ङ्जक्रमाशीर सॊघ-सॊस्थाहरू 

सङ्ख्मा 0   1   2 3 3 7 15 

ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन स्थानीम 
कोष (हजायभा) रू. राखभा   10 10 10 10 10 50 7 15 

प्रङ्झतपर ४.५ 

सयोकायवारा य स्थानीम 
जनसभङ्टदामहरूको ऺभता 
अङ्झबवङृ्जि हङ्टनछे 

साभान्म खोज उद्दायभा 
ताङ्झरभप्राप्त जनशङ्ञि 

सङ्ख्मा   7 14 28     28 2 15 

ताङ्झरभ प्राप्त स्वमभ ्सेवक सङ्ख्मा   5 10 15 20 25 25 2 15 

ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩनराङ्झग 
खङ्टल्रा ऺेर य स्थान 

सङ्ख्मा 7 14         14 3 15 

वस्तीकाराङ्झग अमोग्म 
स्थानभा फसोफास गयेका 
घयधङ्टयी 

सङ्ख्मा 51   30   10 0 0 
गाउॉऩाङ्झरका, 
सम्फङ्ञन्धत 
वडाकामिरम 

7 15 

रगानी                               

सॊस्थागत ङ्जवकास 

१. सेवा प्रवाह तथा सङ्टशासन 
असय १ गाउॉऩाङ्झरकाको शासन कभिचायीको ऩदऩूङ्झति प्रङ्झतशत 90 100 100 100 100 100 100 प्रशासन शाखा, गाउॉऩाङ्झरका,   8 16 



[170] 
 

नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

प्रणारी, सभावशेी कामिभूरक, 

जनभङ्टखी, ऩङ्चयणाभभङ्टखी, 
ऩायदशॉ य उत्तयदामी हङ्टनछे 

कामिऩाङ्झरकाको फैठक सङ्ख्मा 25 आवश्मकता अनङ्टसाय   रेखा शाखा, 
रेखाऩयीऺण 
प्रङ्झतवदेन, 

याजस्व शाखा, 
वाङ्जषकि  प्रगती 
प्रङ्झतवदेन, 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर 

सम्फङ्ञन्धत 
वडाकामिरम 

8   

गाऩाद्वाया ङ्ञस्वकृत नीङ्झत तथा 
कानङ्टन 

सङ्ख्मा   आवश्मकता अनङ्टसाय सफै फङे्ङ   8 16 

गाऩा तथा वडा कामािरम 
रगामत सेवा प्रवाही 
कामािरमभा नागङ्चयक फडाऩर 
ङ्झनभािण 

सङ्ख्मा 8           8 8 16 

औसत वाङ्जषिक फरेुजङ्ट प्रङ्झतशत               8 16 

औसत वाङ्जषिक ऩङ्टॉङ्ञजगत खचि प्रङ्झतशत               8 16 

आन्तङ्चयक आम रु राखभा               8 16 

प्रङ्झतपर १.१ 

सयकायी तथा गैयसयकायी 
ङ्झनकामहरूफाट जनताहरूरे 
सयर य सविसङ्टरब तङ्चयकारे 
सेवा प्राप्त गनि सक्नेछन ्। 

साभाङ्ञजक ऩयीऺण सङ्ख्मा 0 1 1 1 1 1 1 8 16 

आवङ्झधक मोजना तजङ्टिभा  सङ्ख्मा 0 1         1 8 16 

भध्मभकाङ्झरन खचि सॊयचना 
तमाय गयेका वडा सङ्ख्मा 0 7         7 8 16 

अनराइन प्रङ्झतवदेन प्रणारी 
स्थाऩना बएका वडा सङ्ख्मा 0 7         7 8 16 

ऩाङ्झरका तथा वाडिको 
साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाई 

सङ्ख्मा 0 3 3 3 3 3 15 8 16 

प्रङ्झतपर १.२ 

सयकायी तथा गैयसयकायी 
सॊस्थाहरूफाट कामािन्वमन 
हङ्टने कामिक्रभ य प्रवाह हङ्टन े
सेवा सङ्टङ्जवधाभा ऩायदङ्ञशिता 
कामभ बई सविसाधायण 
जनता सङ्टसूङ्ञचत हङ्टनेछन ्। 

कभिचायी तथा जन 
प्रङ्झतङ्झनङ्झधको कामिप्रगङ्झतको 
सभीऺा 

सङ्ख्मा 0 3 3 3 3 3 15 8 16 

अनङ्टगभन सङ्ख्मा 25 आवश्मकता अनङ्टसाय सफै फङे्ङ   8 16 

कामिक्रभको कामि प्रगङ्झत 

सभीऺा 
सङ्ख्मा 0 2 2 2 2 2 10 8 16 

अन्म सयकायी तथा 
गैयसयकायी सॊस्थाहरूको 
साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ 

सङ्ख्मा 0 1 1 1 1 1 5 8 16 

रगानी                               

२. भानव सॊसाधन तथा सॊस्थागत ऺभता ङ्जवकास 

असय २ गङ्टणस्तयीम भानव सॊसाधन य ऺभता ङ्जवकास मोजना सङ्ख्मा 0 1         1 प्रशासन शाखा, प्रदेश सयकाय,   8 16 
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नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

सऺभ स्थानीम सॊस्थाहरूका 
भाध्मभफाट गन्माऩधङ्टयाको 
आङ्झथिक सभाङ्ञजक ङ्जवकास 
हङ्टनछे । 

कभिचायीको कङ्ट र दयफन्दी सङ्ख्मा               वाङ्जषकि  प्रगती 
प्रङ्झतवदेन, 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर 

गाउॉऩाङ्झरका 8 16 

स्वीकृत ओएनएभ प्रङ्झतवदेन सङ्ख्मा 0 1         1 8 16 

प्रङ्झतपर २.१ 

गाउॉऩाङ्झरकाफाट हङ्टने गयेका 
सेवाप्रवाह ङ्झछटोछङ्चयतो बई 
जनताराई राब ऩङ्टग्नछे । 

सेवाग्राहीको सन्तङ्टङ्जि स्तय प्रङ्झतशत 82 85 90 95 95 95 95 8 16 

प्रङ्झतपर २.२ 

जनताको आङ्झथिक ङ्ञस्थङ्झतभा 
सङ्टधाय हङ्टन,े दैङ्झनक जीवन 
सञ्चारनभा सहमोग ऩङ्टगेय 
जीवनस्तय भाङ्झथ उठ्नेछ। 

जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा कभिचायीको 
ऺभता ङ्जवकास  

सङ्ख्मा 0 1 1 1 1 1 5 8 16 

रगानी                               

३. त्माङ्क प्रणारी 

असय ३ 

गाउॉऩाङ्झरकाका सफै 
ङ्जकङ्झसभका त्माङ्कहरू 
ङ्झनमङ्झभत रूऩभा अद्यावङ्झधक 
गयी सफैकाराङ्झग ऩहङ्टॉचमोग्म 

फनाइनछे । 

व्मवङ्ञस्थत सूचना प्रणारी सङ्ख्मा 0 1         1 

सूचना प्रङ्जवङ्झध 
शाखा, वाङ्जषकि  

प्रगती 
प्रङ्झतवदेन, 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर 

गाउॉऩाङ्झरका, 
सम्फङ्ञन्धत 
वडाकामिरम 

  

8 16 

इऩेभेन्ट सङ्ख्मा 0 1         1 8 16 

प्रङ्झतपर ३.१ 

ङ्जवद्यङ्टतीम त्माङ्क प्रणारीको 
स्थाऩना य सञ्चारन बएको 
हङ्टनेछ । 

वफेसाइट सङ्ख्मा 1           1 8 16 

अनराइन यङ्ञजिेसन सङ्ख्मा 0 1 2 3 4 5 5 8 16 

सेवा अनङ्टसायको कम्प्मङ्टटय 
ङ्जवङ्झरङ 

सङ्ख्मा 0 सफै प्रकायका कयोवायको   8 16 

टोकन प्रणारी सङ्ख्मा 0 1         1 8 16 

प्रङ्झतपर ३.२ 

आमोजना अनङ्टगभन य 
भूल्माङ्कनकोराङ्झग आवश्मक 
सूचना उऩरधध बएको हङ्टनेछ 
। 

सफ्टवमेयभा आधाङ्चयत 
त्माङ्क प्रणारी सङ्ख्मा 3 5   7     7 8 16 

प्रङ्झतपर ३.३ 

प्रभाणभा आधाङ्चयत मोजना 
तजङ्टिभा गनि आवश्मक 
त्माङ्क उऩरधध बएका 
हङ्टनेछ । 

प्रोपाइर नवीकयण सङ्ख्मा 0 1     2   2 8 16 
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नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

रगानी                               

रोकतन्र य सङ्टशासन  
१. सुरक्षा 

असय २ 

फोगटान पङ्ट ङ्ञड्सरभा बयऩदो 
शाङ्ञन्त सङ्टयऺा य सङ्टव्मवस्था 
कामभ बएकाःे हङ्टन े। 

स्थानीम  सङ्टयऺा सम्फन्धी  ऐन 
ङ्झनमभ ङ्झनभािण 

ऩटक 0 1         1 

प्रशासन शाखा, 
वाङ्जषिक प्रगती 
प्रङ्झतवदेन, 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर 

गाउॉऩाङ्झरका, 
सम्फङ्ञन्धत 
वडाकामिरम 

  

10 16 

ङ्ञजल्रा सङ्टयऺा सॊमन्रसॉग 

सभन्वम 
सङ्ख्मा 10 आवश्मकता अनङ्टसाय    10 16 

प्रहयी चौकी सङ्ख्मा थऩ सङ्ख्मा 4   5   6 7 7 10 16 

प्रङ्झतपर २.२ 

ऩाङ्झरकाफासी नागङ्चयकहरूरे 
शाङ्ञन्त य सङ्टयऺाको अनङ्टबङू्झत 
स्ऩि रूऩभा गनेछन ्। 

नगयप्रहयी सङ्ख्मा 0 2 3 4 5 7 7 10 16 

प्रङ्झतपर २.२ 

सङ्टयऺा ङ्झनकामको ऺभता 
अङ्झबवङृ्जि तथा सॊगठन 
सङ्टदृढीकयण बई जनताभा 
कानङ्टन कामािन्वमनको 
प्रबावकाङ्चयता, दण्डहीनताको 
अन्त्म, अऩयाङ्झधक 
घटनाहरूको न्मूनीकयण तथा 
साभाङ्ञजक शाङ्ञन्त कामभ 
बएको हङ्टनछे । 

दण्डङ्जहनतासम्फन्धी सचेतना 
कामिक्रभ 

सङ्ख्मा 0 1 1 1 1 1 5 10 16 

अऩयाध न्मङ्टनीकयण गोिी-
कामिशारा सङ्ख्मा 0 1 1 1 1 1 5 10 16 

रगानी                               

२. भानव अङ्झधकाय 

असय ३ 

सॊङ्जवधानरे तोकेका साभाङ्ञजक, 

आङ्झथिक, साॊस्कृङ्झतक य 
याजनैङ्झतक अङ्झधकायहरूको 
प्रत्माबङू्झत गयाइनछे । 

दताि बएका रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा 
रगामतका अऩयाधका घटना 
य अनङ्टसन्धानको अनङ्टऩात 

अनङ्टऩात   

1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 1:1 
प्रशासन शाखा, 
वाङ्जषिक प्रगङ्झत 
प्रङ्झतवदेन, 

गाउॉऩाङ्झरका 
प्रोपाइर, 

न्माङ्जमक 
प्रङ्झतवदेन 

गाउॉऩाङ्झरका, 
सम्फङ्ञन्धत 
वडाकामिरम 

  

6 16 

हयाएका फारफाङ्झरकाभा 
पेरा ऩानि नङ्झसकएकाको 
अनङ्टऩात (Untraced Rate) 

प्रङ्झतशत 0 

0 0 0 0 0 

0 6 16 

प्रङ्झतपर ३.१ 

भानव अङ्झधकाय तथा 
साभाङ्ञजक न्माम सम्फन्धभा 
ङ्झनभािण बएका कानङ्टनको ऩूणि 

भेरङ्झभराऩ सङ्झभङ्झतफाट 
ङ्झछनोपानो बएका घटना प्रङ्झतशत 50 

50 60 80 90 90 
90 6 16 

न्मामसम्ऩादनको अङ्झबरेख सङ्ख्मा 1 आवश्मकतानङ्टसाय हङ्टःङ्टन े 6 16 
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नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

ऩारना बएको हङ्टनेछ । 

प्रङ्झतपर ३.२ 
भानव अङ्झधकायको 
व्मवहाङ्चयक य सॊस्थागत 
रूऩभा उऩबोग गनि सक्न े
अवस्था सङ्टङ्झनङ्ञश्चत बएको 
हङ्टनेछ । 

भानव अङ्झधकाय कानङ्टनी 
साऺयता कामिक्रभ 

सङ्ख्मा 0 
1 2 3 4 5 

5 6 16 

प्रङ्झतपर ३.३ 
भानव अङ्झधकाय सम्फन्धी 
नीङ्झत तथा कामिमोजना तजङ्टिभा सङ्ख्मा 0 

1         

1 6 16 

रगानी                               

३. सॊघीम शासन प्रणारी 

असय ४ 

सफै नागङ्चयकको सभान ऩहङ्टॉच 
य अवसय सङ्जहत घयदैरोभै 
प्रबावकायी सेवा प्रवाहको 
सङ्टङ्झनङ्ञश्चतता गङ्चयनेछ । 

ऩाङ्झरकाको एकर 
ऺेराङ्झधकाय कामिन्वमन 

सङ्ख्मा 22 
22 22 22 22 22 22 

वाङ्जषिक प्रगङ्झत 
प्रङ्झतवदेन, 

कामिऩाङ्झरकाको 
फैठकका 
ङ्झनणिम 

ऩङ्टङ्ञस्तकाहरु 

गाउॉऩाङ्झरका, 
सम्फङ्ञन्धत वडा 

कामािरम 

  

8 17 

ऩाङ्झरकाको साझा ऺेराङ्झधकाय 

कामािन्वमन 
सङ्ख्मा   

10 12 14 15 15 15 
8 17 

प्रङ्झतपर ४.१ 

आवश्मक कानङ्टन, नीङ्झत, 

सॊस्थागत सॊयचना ङ्झनभािण 
बएको हङ्टनछे । जनतारे 
सयर, सहज य छङ्चयतो सेवा 
प्राप्त गयेका हङ्टनछेन ्।  

अन्तय सयकाय सभन्वम 
सम्फङ्ञन्ध नीङ्झतगत कानून 
ङ्झनभािण 

सङ्ख्मा 0 

1         1 

8 17 

अन्तय सयकाय सभन्वमका 
सम्फङ्ञन्ध नीङ्झतगत ङ्झनणिम 

सङ्ख्मा   
आवश्मकतानङ्टसाय हङ्टन े 

8 17 

प्रङ्झतपर ४.२ 

जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध, ऩदाङ्झधकायी तथा 
कभिचायीको ऺभता अङ्झबवङृ्जि 
बएको हङ्टनछे । 

अनङ्टबव आदान-प्रदान भ्रभण सङ्ख्मा 1 1 2 3 5 5 5 8 17 

ऺभता अङ्झबवङृ्जि सम्फङ्ञन्ध 
ताङ्झरभ 

सङ्ख्मा   
3 3 4 5 5 5 

8 17 

रगानी                               

४. प्रशासकीम सङ्टशासन 

असय ७ 

साविजङ्झनक प्रशासनराई 
जनताप्रङ्झत उत्तयदामी, 
ङ्जवकासभैरी, ङ्जवद्यङ्टतीम-सङ्टशासन 
मङ्टि य सेवाभूरक फनाइनछे 
। 

अनराइन सेवाभा आवि 
सङ्टङ्जवधा सङ्ख्मा 0 

0 4 7 10 12 
12 सूचना प्रङ्जवङ्झध 

शाखा, प्रशासन 
शाखा, वाङ्जषिक 

प्रगङ्झत 
प्रङ्झतवदेन  

प्रदेश सयकाय, 

गाउॉऩाङ्झरका 

  8 16 

सफ्टवमेयभा आधाङ्चयत सेवा सङ्ख्मा 5 5 6 8 10 12 12   8 16 

एकैङ्छदनभा सम्ऩङ्ङ गङ्चयन े

साविजङ्झनक सेवा सङ्ख्मा   
15 17 18 20 22 

22   8 16 

प्रङ्झतपर ७.१ 
सूचना प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग य 
ङ्जवस्तायफाट स्वचाङ्झरत 

ई-हाजीयीको व्मवस्था बएका 
कामािरम 

सङ्ख्मा   
सफै सयकायी तथा ङ्जवद्यारमहरू 

  8 16 



[174] 
 

नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

कामिप्रणारीको ङ्जवस्ताय 
बएको हङ्टनछे । 

ऩमािप्त ङ्जवद्यङ्टतीम तथा अन्म 

उऩकयण बएका वडा 
कामािरमहरू 

सङ्ख्मा 7 

सफैःै वडा कामािरमहरू 

  8 16 

प्रङ्झतपर ७.२ 
गङ्टणस्तयीम सेवाप्रवाह बएको 
हङ्टनेछ । 

आवश्मकता अनङ्टसाय सवायी 
साधनको व्मवस्था बएका 
वडा कामािरमको सङ्ख्मा 

सङ्ख्मा 0 

2 3 4 6 7 

7   8 16 

आफ्नै बवनभा कामािरम 
सञ्चारन बएका वडाहरू 

सङ्ख्मा 4 
5 6 7     

7   8 16 

प्रङ्झतपर ७.३ 

उत्प्रङे्चयत य उच्च भनोफरमङ्टि 
कभिचायीफाट प्रबावकायी सेवा 
प्रवाह बएको हङ्टनेछ । 

आवश्मक कानूनहरूको 
ङ्झनभािण 

सङ्ख्मा   
आवश्मकतानङ्टसाय ङ्झनभािण हङ्टन े 

  8 16 

कामिदऺताका आधायभा 
कभिचायीहरूराई ऩङ्टयस्काय य 
दण्ड  

सङ्ख्मा 0 

2 4 6 8 10 

10   8 16 

कभिचायीको कामिङ्जववयण 
तजङ्टिभा सङ्ख्मा 0 

1         
1   8 16 

रगानी                               

५. वित्तीय सुशासन 

असय ८ 

साविजङ्झनक आम य व्ममराई 
व्मवङ्ञस्थत, ऩायदशॉ य 
अनङ्टभानमोग्म फनाई सभग्र 
ङ्जवकास प्रङ्जक्रमा प्रबावकायी 
हङ्टनछे । 

ङ्झनधािङ्चयत सभमावङ्झध भै फजेट  आएको/नआएको नआएको आएको आएको 

रेखा शाखा, 
याजस्व शाखा, 
वाङ्जषिक ङ्झनङ्झत 
तथा कामिक्रभ, 

रेखा ऩयीऺण 
प्रङ्झतवदेन 

गाउॉकामिऩाङ्झरका 
कामािरम 

  

8 16 

वाङ्जषकि  माःेजना तथा 
कामिक्रभ ङ्जववयण फेवसाइटभा 

याङ्ञखएको/ 

नयाङ्ञखएको याङ्ञखएको याङ्ञखएको याङ्ञखएको 
8 16 

आम-व्ममको अद्यावङ्छदक 
ङ्जववयण फेवसाइटभा 

याङ्ञखएको/ 

नयाङ्ञखएको याङ्ञखएको याङ्ञखएको याङ्ञखएको 
8 16 

प्रङ्झतपर ८.१ 

वाङ्जषिक खङ्चयद मोजना सभमभै 
तमाय बई खङ्चयद कामि 
बएको हङ्टनछे । 

वाङ्जषकि  खङ्चयद माःेजना  सङ्ख्मा 1 

1 1 1 1 1 1 

8 16 

प्रङ्झतपर ८.२ 
याजस्व ऩङ्चयचारन प्रबावकायी 
रूऩभा बएको हङ्टनेछ । 

आन्तङ्चयक रेखाऩयीऺण 
प्रङ्झतवदेन 

सङ्ख्मा 1 
1 1 1 1 1 1 

8 16 

आन्तङ्चयक ङ्झनमन्रण 
प्रणारीको व्मवस्था सङ्ख्मा 1 

1 1 1 1 1 1 
8 16 

सभमभा पर्छ्यौट बएका  
वाङ्जषकि   माःेजना प्रङ्झतशत 85 

90 100 100 100 100 100 
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नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

रगानी                               

६. भ्रिाचाय ङ्झनवायण 

असय ९ 

भ्रिाचाय ङ्जवरुि शून्म 
सहनशीरताको नीङ्झत 
अङ्ञ्तमाय गयी सङ्टशासन 
कामभ हङ्टनछे । 

भ्रिाचाय सम्फङ्ञन्ध ऩाङ्झरकाभा 
दताि बएका उजङ्टयी सङ्ख्मा 0 

0 0 0 0 0 
0 

उजङ्टयी गङ्टनासो 
प्रङ्झतवदेन, 

वाङ्जषिक प्रगङ्झत 
प्रङ्झतवदेन  

 
  

गाउॉऩाङ्झरका, 
सम्फङ्ञन्धत वडा 

कामािरम 

जन 

प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरु  

जन उत्तयदामी  
हङ्टने 

ऩयम्ऩयाको  
ङ्जवकास बएको  

हङ्टने 

8 16 

ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन बएका 
कामिक्रभ 

प्रङ्झतशत 90 
95 100 100 100 100 

100 8 16 

प्रङ्झतपर ९.१ 

भ्रिाचाय ङ्जवरुिभा ङ्झनमोङ्ञजत 
रूऩभा अङ्झबमान सञ्चारन बई 
भ्रिाचाय ङ्झनमन्रण हङ्टनछे । 

भ्रिाचाय ङ्झनमन्रणकाःाराङ्झग 
स्थानीम नीङ्झत तथा ऐन 

सङ्ख्मा 0 

1         

1 8 16 

प्रङ्झतपर ९.२ 

भ्रिाचाय ङ्जवरुिको शून्म 
सहनशीरताको नीङ्झतराई 
फर ङ्झभरेको हङ्टनेछ । 

इ ङ्जवङ्झडॊग भापि त खङ्चयद 
बएका कामिक्रभ 

सङ्ख्मा   
13 15 20 25 30 

30 8 16 

साविजङ्झनक खङ्चयद ऐन 
कामिन्वमन अवस्था  बएको /नबएको   भएको भएको भएको 8 16 

प्रङ्झतपर ९.३ 

सफै सॊघ सॊस्थाहरूसॉग 
सहकामि फृङ्जि बई सूचना 
आदान प्रदान य आवश्मक 
सभन्वमभा प्रबावकाङ्चयता 
आएको हङ्टनेछ । 

बिाचाय ङ्झनमभन सचेतना  सङ्ख्मा 0 

1 2 3 4 5 

5 8 16 

रगानी                               

मोजना तजङ्टिभा, कामािन्वमन य अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन 
१. मोजना तजङ्टिभा य कामािन्वमन 

असय १० 

ऩङ्चयणाभभङ्टखी मोजना 
कामिन्वमनफाट राई सभिृ 
फनाइनछे । 

आवङ्झधक मोजना अनङ्टसाय 
वाङ्जषिक माःेजना तमाय  

बएको/नबएको  नभएको  भएको   वाङ्जषिक ङ्झनङ्झत 
तथा कामिक्रभ, 

वाङ्जषिक प्रगङ्झत 
प्रङ्झतवदेन, 

मोजना 
अनङ्टगभन तथा 
भङ्टल्माॊकन 

प्रङ्झतवदेन 

  

गाउॉऩाङ्झरका, 
मोजना शाखा, 
प्राङ्जवङ्झधक शाखा, 
सम्फङ्ञन्धत वडा 

कामािरम  

  

9 17 

भध्मभकारीन खचि सॊयचना 
कामिन्वमन  

बएको/नबएको  नभएको  भएको भएको 9 17 

  

सभमभा सम्ऩङ्ङ 
आमोजना/कामिक्रभको 
अनङ्टऩात 

प्रङ्झतशत 80 

80 85 90 90 90 90 

9 17 

प्रङ्झतपर १०.१ 

मोजना तजङ्टिभा प्रणारीको 
सॊस्थागत ङ्जवकास य नीङ्झतगत 
व्मवस्था रागङ्ट हङ्टनेछ । 

मोजनाको चयणहरूभा रङ्ञऺत 
वगिको सहबाङ्झगता बएको/नबएको  भएको   भएको 9 17 

मोजना तजङ्टिभाका चयणहरूभा बएको/नबएको  भएको   भएको 9 17 



[176] 
 

नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

भङ्जहरा सहबाङ्झगता 

आमोजना फैङ्क   ङ्झनभािण बएको/नबएको  नभएको  भएको भएको 9 17 

प्रङ्झतपर १०.२ 

हयेक आमोजनाकोराङ्झग 
अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन 
सूचकहरू फनेका हङ्टनछेन ्। 

कूर आमोजना भध्मे 
उऩबोिा सङ्झभङ्झतफाट 
कामािन्वमन बएका 
आमोजनाको अनङ्टऩात 

प्रङ्झतशत 40 

45 50 55 55 55 55 

9 17 

  
मोजना सूचक फनाई रागङ्ट 
बएका कामिक्रभ 

सङ्ख्मा 0 
5 15 20 20 20 20 

9 17 

प्रङ्झतपर १०.३ 

सूचकहरूको आधायभा 
आमोजनाहरूको कामािन्वमन 
गङ्चयएको हङ्टनेछ । 

सूचकका आधायभा 
कामािन्वमन बएका मोजना सङ्ख्मा 0 

10 15 20 20 20 20 

9 17 

रगानी                               

२. आमोजना फैङ्क 

असय ११ 

आमोजनाहरूका ङ्झनधािङ्चयत 
रक्ष्महरू तोङ्जकएको गङ्टणस्तय, 

रागत य सभमावङ्झध ङ्झबर 
सम्ऩङ्ङ गयी रगानीको 
उच्चतभ प्रङ्झतपर प्राप्त 
बएको हङ्टनछे । 

आमोजना फैङ्क तजङ्टिभा सङ्ख्मा 0 

0 1 1 1 1 1 मोजना शाखा 
प्रङ्झतवदेन, 

वाङ्जषिक मोजना 
प्रङ्झतवदेन , 

प्राङ्जवङ्झधक 
शाखा 

प्रङ्झतवदेन  

प्रदेश सयकाय, 

गाउॉऩाङ्झरका 

  9 17 

प्रङ्झतपर ११.१ 

फजेट ङ्जवङ्झनमोजन ऩायदशॉ, 
सभताभूरक य वैऻाङ्झनक 
बएको हङ्टनछे ।  

आमोजना फैङ्कभा सम्रग्न 
गङ्चयएका कामिक्रभ 

सङ्ख्मा 0 
0 100 200 300 300 300 

  9 17 

आवङ्झधक मोजनाका आधायभा 
फजेट ङ्जवङ्झनमोजन 

प्रङ्झतशत 0 
0 90 90 90 90 90 

  9 17 

प्रङ्झतपर ११.२ 

ङ्जवकासका आमोजनाहरू 
आमोजना फैङ्कभा आवि गयी 
सञ्चारन बएको हङ्टनछे ।  

ङ्जवकासका आमोजनाहरू 
आमोजना फैङ्कभा आवि 

गङ्चयएको 
/नगङ्चयएको  

नगररएको  
गरिएको गररएको 

  9 17 

प्रङ्झतपर ११.३ 

आमोजनाहरूको 
प्राथङ्झभकीकयण य छनौट 
अध्ममन अनङ्टसन्धान य 
भाऩदण्डको आधायभा बएका 
हङ्टनेछ । 

प्राथङ्झभकीकयण गङ्चयएका 
कामिक्रभ 

सङ्ख्मा 0 
0 100 200 250 250 250 

  9 17 

छनाःैटभा ऩयेका गाउॉ 
गाःैयफका आमोजना  सङ्ख्मा 0 

7 9 10 12 12 12 

  9 17 
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नङ्झतजा स्तय नङ्झतजा सूचक इकाई आधाय वषि 

उऩरङ्ञधध मोजना 
अवङ्झधको 
जम्भा 

उऩरङ्ञधध 

ऩङ्टष्ट्याॉइको  
स्रोत 

ङ्ञजम्भेवाय 
ङ्झनकाम 

जोङ्ञखभ  

अनङ्टभान 

दीयार  

सॊकेत 

दीङ्जवर  

सॊकेत ऩङ्जहरो वषि दोस्रो वषि तेस्रो वषि चौथो वषि ऩाॉचौं वषि 

रगानी                               

३. अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन 

असय १३ 

नङ्झतजाभूखी अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कन प्रणरीराई ङ्जवकास 
ङ्झनभािण तथा व्मवस्थाऩनभा 
सॊस्थागत एवभ ्स्थाङ्जऩत 
गङ्चयनछे । 

ऩाङ्झरकाको अनङ्टगभन 
सङ्झभङ्झतफाट अनङ्टगभन बएका 
ऩङ्चयमोजना (वाङ्जषिक) 

प्रङ्झतशत 70 

70 85 100 100 100 100 

मोजना 
अनङ्टगभन तथा 
भङ्टल्माॊकन 
प्रङ्झतवदेन, 

प्राङ्जवङ्झधक 
भङ्टल्माॊकन 
प्रङ्झतवदेन  

गाउॉऩाङ्झरका, 
सम्फङ्ञन्धत वडा 

कामािरम 

अनङ्टगभन य 

भूल्माङ्कन 

प्रबावकायी  
बएको हङ्टन े

8 16 

आमोजनाहरूको प्रबाव 
भूल्माङ्कन 

सङ्ख्मा 0 
0 2 4 6 8 8 

8 16 

प्रङ्झतपर १३.१ 

आमोजना अनङ्टगभन य 
भूल्माङ्कनकोराङ्झग छङ्टट्टाछङ्ट टै 
ङ्झनदेङ्ञशका फनकेो हङ्टनेछ । 

अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन 
ङ्झनदेङ्ञशका तमायी बएको/नबएको 0 

नभएको भएको भएको भएको 
8 16 

प्रङ्झतपर १३.२ 

हयेको आमोजनाकोराङ्झग 
अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनका 
सूचकहरू फनेका हङ्टनछेन ्। 

अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनका 
सूचक तमाय बएका 
आमोजना 

सङ्ख्मा 0 

0 10 15 20 22 22 

8 16 

सम्बाव्मता अध्ममन बएका 
ऩङ्चयमोजना सङ्ख्मा 0 

5 7 8 9 10 10 
8 16 

प्रङ्झतपर १३.३ 

सूचकहरूको आधायभा 
आमोजनाहरूको भूल्माङ्कन 
गङ्चयएको हङ्टनेछ । 

अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन 
ङ्झनदेङ्ञशकाभा सूचकको सूची  बएको/नबएको   

नभएको भएको भएको 
8 16 

प्रङ्झतपर १३.४ 

ङ्जवकासकोराङ्झग छङ्टट्याइएको 
फजेटको ङ्झनङ्ञश्चत प्रङ्झतशत 
अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कनकोराङ्झग 
छङ्टट्याइएको हङ्टनेछ । 

अनङ्टगभन तथा 
भूल्माङ्कनकोराङ्झग बएको 
फजेट व्मवस्था  

प्रङ्झतशत 0 

0.5 2 3 3 3 3 

8 16 

प्रङ्झतपर 

अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कनफाट 
ङ्झनस्केका ऩङ्चयणाभहरू य 
ङ्झसपाङ्चयसहरूराई मोजना 
तजङ्टिभाभा सभावशे गङ्चयएको 
हङ्टनेछ । 

अनङ्टगभनफाट आएको सङ्टझाव 
मोजनाभा सभावशे  

सङ्ख्मा 0 

0 10 12 15 20 20 

8 16 

रगानी                               
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ख) ङ्जवस्ततृ कामिक्रभ य फजेट 
 

क्र
.स
. 

कामिक्रभहरू इकाइ  

 

आधाय  

वषि  

रक्ष्म मोजना अवङ्झधको जम्भा 
फजेट 
प्रङ्झतशत ऩङ्जहरो आ.व. फजेट दोस्रो आ.व. फजेट तेस्रो आ.व. फजेट चौथो आ.व फजेट ऩाॉचौ आ.व फजेट रक्ष्म  

फजेट  

(रू. 
हजायभा)  

  ufpF uf}/asf cfof]hgf                            6640000   

                                  

;
8
s
 
k
"j
f{w

f/
 
t
k
m{M
 

dgx/L - eftf{ - cN5]sK;]/L - ksgL - 
8f8fjf; ;8s cfof]hgf 

ls=ld=                       83 

5800000 

  

x]6f}8f-r'lgof-gfd6f/-sflnsf6f/-eftf{-
8f8fvs{-s}nfzj}s'07-cfbd3f6 ;8s 

cfof]hgf 

ls=ld=                       73   

ksgL - uN5L - dxfb]jj];L ;8s 

cfof]hgf 
ls=ld=                       34   

uf]ug] - luDbL - sflnsf6f/ - d/]Ësf]6 -  
j]ltgL ;8s cfof]hgf 

ls=ld=                       24   

r'lgof - gfd6f/ - sflnsf6f/ - eftf{ - 
v}/fË - dn]v' ;8s cfof]hgf 

ls=ld=                       50   

3'dfpg] - j's'6L - lnSr] - uf/vn - 
;l/v]t - dgx/L ;8s cfof]hgf  

ls=ld=                       45   

lnSr - ls6eGHofË - j:tLk'/ ;8s 

cfof]hgf 
ls=ld=                       20   

ls;]8L - dR5]jf; - :of;{] - 3}/fË ;8s 

cfof]hgf 
ls=ld=                       25   

p
T
k
fb
g
 
j
[l4
 
t
y
f 

/
f]h

u
f/
L 
c
j
;
/
 
;
[h
g
f 

t
k
m{M
 

t/sf/L tyf d;nfjfnL -cb'jf, df}/L_ 

ks]6 If]q lasf; sfo{qmd  सङ्ख्मा                         

420000 

  

kmnkm'n -sfutL, ;'Gtnf, cf]v/, lsjL, 

h'gf/, cn}rL, Pef]sf8f], lrof_ ks]6 If]q 

lasf; sfo{qmd   सङ्ख्मा 
                          

Joj;flos jfv|f tyf nf]sn s'v'/f 

ljsf; sfo{qmd सङ्ख्मा                           
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क्र
.स
. 

कामिक्रभहरू इकाइ  

 

आधाय  

वषि  

रक्ष्म मोजना अवङ्झधको जम्भा 
फजेट 
प्रङ्झतशत ऩङ्जहरो आ.व. फजेट दोस्रो आ.व. फजेट तेस्रो आ.व. फजेट चौथो आ.व फजेट ऩाॉचौ आ.व फजेट रक्ष्म  

फजेट  

(रू. 
हजायभा)  

3}/fË, :of;{]sflnsf, s}nfz j}s'07, 

u'Kt]Zj/L ;f+:s[lt, wfld{s Pj+ k'/ftflTjs 

ko{6g k|j{4g cfof]hgf  सङ्ख्मा 
                          

b]vf/L -r]kfË ;+f:s[lts_ ko{6g kfs{ 

cfof]hgf सङ्ख्मा                           

uN5L b'D;Lvs{ ksgL s[lif ko{6g k|j4{g 

sfo{qmd सङ्ख्मा                           

HofGb'\Ë rd]/]u'kmf ko{6sLo If]q k|j{4g 

sfo{qmd सङ्ख्मा                           

l;
+r
fO
{ 
c
fo

f]h
g
fx
?
 

gfd6f/ l;rfO sfo{qmd 

सङ्ख्मा 
                        

300000 

  

kfv|j];L l;rfO{ cfo]hgf सङ्ख्मा                           

bf]efgvf]nf 5ofGb'Ë l;rfO cfof]hgf सङ्ख्मा                           

7'n]j];L l;rfO cfof]hgf सङ्ख्मा                           

b'jf]vf]nf d/]Ësf]6 l;+rfO cfof]hgf सङ्ख्मा                           

vf]nfvs{kmf+6 l;+rfO cfof]hgf सङ्ख्मा                           

s6x/] l;rfO{ cfof]hgf सङ्ख्मा                           

l6p/]5f+uf cfË]6f/ l;rfO cfof]hgf सङ्ख्मा                           

sf]ynL6f/ l;rf{O cfof]hgf सङ्ख्मा                           

c
fG
t
l/
s
 
/
fh

Z
j
 
j
[l4
 
t
k
m{M
 

jx'p2]ZoLo k|zf;lgs ejg lgdf{0f 

cfof]hgf 

सङ्ख्मा 
                        

120000 

  

cfwf/e"t :jf:Yo k"jf{wf/ -% ;}ofsf] 

c:ktfn_ lasf; cfof]hgf सङ्ख्मा                           

dgx/L sflnvf]nf jx'p2]ZoLo n3' 

hnljB't cfof]hgf सङ्ख्मा                           

आङ्झथिक ङ्जवकास       58400   74800   105500 1 114400 3 106300 282 459400 19.20 

कृ
ङ्जष 

        24700   46200   68400   64900   67900   272100 11.37 
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क्र
.स
. 

कामिक्रभहरू इकाइ  

 

आधाय  

वषि  

रक्ष्म मोजना अवङ्झधको जम्भा 
फजेट 
प्रङ्झतशत ऩङ्जहरो आ.व. फजेट दोस्रो आ.व. फजेट तेस्रो आ.व. फजेट चौथो आ.व फजेट ऩाॉचौ आ.व फजेट रक्ष्म  

फजेट  

(रू. 
हजायभा)  

अदङ्टवा/फेसाय खेती ऩकेटऺेर एकभङ्टष्ठ     700   700   700   700   700 0 3500   

परपङ्ट र ऩकेटऺर सङ्ख्मा           1 5000 1 5000 1 1000 3 11000   

ओखय/आरङ्ट ऩकेटऺेर वाड एकभङ्टष्ठ     800   800   800   800   800 0 4000   

कृङ्जष ङ्झफभा कामिक्रभ एकभङ्टष्ठ     300   300   300   300   300 0 1500   

तयकायी खेती प्रवििन कामिक्रभ  सङ्ख्मा   200 10000 300 15000 400 20000 500 25000 600 30000 2000 100000   

सहकायी भापि त कृङ्जष प्रवििन कामिक्रभ एकभङ्टष्ठ     600   600   600   600   600 0 3000   

सङ्टन्तरा खेङ्झतको ऩकेट ऺेर सङ्ख्मा   1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500   

ङ्झफउ उत्ऩादन केन्द एकभङ्टष्ठ       1 2000         1 2000 2 4000   

ङ्जटभङ्टय/दारचीनी खेती प्रवििन कामिक्रभ एकभङ्टष्ठ     500   500   500   500   500 0 2500   

एक वडा एक कृङ्जष प्रङ्जवङ्झधक सङ्ख्मा 6 1 500                 1 500   

कृङ्जष उऩज सॊकरन केन्र ङ्झनभािण एवभ ्हाट फजाय 
व्मवस्थाऩन सङ्ख्मा 

  1 400 1 400 2 1000 2 1000 1 500 7 3300   

कृङ्जष एम्फङ्टरेन्स एकभङ्टि   0       1 3500         1 3500   

कृङ्जष माङ्ञन्रकयण कामिक्रभ एकभङ्टि   0 10000   15000   20000   25000   30000 0 100000   

शीत बण्डायण सङ्ख्मा           1 10000         1 10000   

ङ्झफज बण्डायण तथा ङ्जवतयण केन्र सफै वडाभा सङ्ख्मा 0 1 400 1 400 1 500 1 500 2 1000 6 2800   

कृङ्जष प्राङ्जवङ्झधक क्माम्ऩस  सङ्ख्मा 0     1 10000   5000   5000     1 20000   

ऩश
ङ्ट ऩार

न 

        17500   10100   9700 1 28900 3 17000 14 83200 3.48 

उङ्ङत जातको घाॉस उत्ऩादन प्रवििन कामिक्रभ एकभङ्टि 0   500   600   700   700   800 0 3300   

कृषक सॊग अध्मऺ कामिक्रभ एकभङ्टि 0   1000   1500   2000   2500   3000 0 10000   

ऩशङ्ट ङ्झफङ्जक्रङ्झफतयण तथा सॊकरन केन्र सङ्ख्मा 0     1 1000         1 1500 2 2500   

भौयीऩारन ऩकेट ऺेर सङ्ख्मा 0 1 500 1 500 1 500         3 1500   

धमवसाङ्जमक भाछा ऩारन प्रवििन कामिक्रभ (ट्राउट) एकभङ्टि 0   1000   1000   1000   1000   1000 0 5000   

ऩशङ्ट एम्फङ्टरेन्स सङ्ख्मा 0                 1 3500 1 3500   

फाख्रा ऩारनकोराङ्झग ऩकेटऺेर एकभङ्टि 0 1 1500 1 1500 1 1500 1 1500 1 1500 5 7500   
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क्र
.स
. 

कामिक्रभहरू इकाइ  

 

आधाय  

वषि  

रक्ष्म मोजना अवङ्झधको जम्भा 
फजेट 
प्रङ्झतशत ऩङ्जहरो आ.व. फजेट दोस्रो आ.व. फजेट तेस्रो आ.व. फजेट चौथो आ.व फजेट ऩाॉचौ आ.व फजेट रक्ष्म  

फजेट  

(रू. 
हजायभा)  

खोय तथा गोठ सङ्टधाय कामिक्रभ एकभङ्टि 0   500   500   500   700   700 0 2900   

बैंसी ऩारन ऩकेट ऺेर कामिक्रभ सङ्ख्मा 0 1 700 1 700 1 700         3 2100   

ऩशङ्टऩारन मान्रीकयण कामिक्रभ   0   10000   1000   1000   20000   2000 0 34000   

नश्ल सङ्टधाय कामिक्रभ एकभङ्टि 0   500   500   500   1000   1000 0 3500   

कृङ्झतभ गबािधान कामिक्रभ एकभङ्टि 0   1000   1000   1000   1000   1000 0 5000   

ऩशङ्ट ङ्झफभा कामिक्रभ एकभङ्टि 0   300   300   300   500   1000 0 2400   

ऩोष
ण 

तथ
ा ख

ाद्य
 स

ङ्ट यऺ
ा 

        1600   1600   1600   2300   2300   9400 0.39 

ऩोषण सचेतना कामिक्रभ     1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500   

उऩाध्मऺसॉग सङ्टत्केयी कामिक्रभ       1000   1000   1000   1500   1500 0 6000   

हयेक वडाभा वाङ्जषिक रुऩभा ऩोषण तथा खाद्य सङ्टयऺा 
सम्फन्धी अङ्झबभङ्टखीकयण कामिक्रभ सञ्चारन सङ्ख्मा 

    300   300   300   500   500 0 1900   

ङ्झस
ॊचा
इ 

तथ
ा ज

रस्र
ोत

 

        4000   5600   6100   7200   8100 268 31000 1.30 

ङ्चयचाजि ऩोखयी ङ्झनभािण सङ्ख्मा 70 20 600 30 1000 30 1000 40 1500 50 2000 170 6100   

ङ्झसचाइको भङ्टहान सॊयऺण तथा भभित सम्बाय 
कामिक्रभ सङ्ख्मा 

  5 1000 7 1400 8 1600 8 1600 8 1600 36 7200   

ङ्झरफ्ट ङ्झसॊचाइ कामिक्रभ सङ्ख्मा   1 700 1 700 1 700 1 800 1 800 5 3700   

थोऩा ङ्झसचाइ कामिक्रभ एकभङ्टि     500   500   500   500   500 0 2500   

ङ्झसॊचाइ कङ्ट रो भभित सॊबाय कामिक्रभ सङ्ख्मा 0 6 1200 10 2000 12 2300 14 2800 15 3200 57 11500   

वन
, व

नस्
ऩङ्झत

, व
न्म

जन्
तङ्ट  

तथ
ा ख

ङ्झनज
 

सम्
ऩद

ा 

        2200   4700   3200   3400   3700   17200 0.72 

फन सॊयऺण तथा प्रवधिन कामिक्रभ सङ्ख्मा     500   500   500   500   500 0 2500   

ऩूवािधाय ङ्झनभािणभा क्रभभा ऺङ्झत बएका फनस्ऩङ्झतको 
सॊयऺण एकभङ्टि 

    200   200   200   200   200 0 1000   

डडेरो ङ्झनमन्रण कामिक्रभ सङ्ख्मा   1 500 2 1000 3 1500 3 1500 3 1500 12 6000   

जङ्झडफङ्टटी सॊयऺण तथा प्रवधन कामिक्रभ सङ्ख्मा 0   500   500   500   500   500 0 2500   

खनीज ऩदाथि सम्बाव्मता अध्ममन (पराभ, ताभा, 
ङ्ञशशा खानी ) सङ्ख्मा 

0     1 2000             1 2000   
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क्र
.स
. 

कामिक्रभहरू इकाइ  

 

आधाय  

वषि  

रक्ष्म मोजना अवङ्झधको जम्भा 
फजेट 
प्रङ्झतशत ऩङ्जहरो आ.व. फजेट दोस्रो आ.व. फजेट तेस्रो आ.व. फजेट चौथो आ.व फजेट ऩाॉचौ आ.व फजेट रक्ष्म  

फजेट  

(रू. 
हजायभा)  

वन्मजन्तङ्टफाट हङ्टन ेअङ्झतक्रभण ङ्झनमन्रण कामिक्रभ एकभङ्टि     500   500   500   700   1000 0 3200   

उद्य
ोग

, व
ाङ्ञण

ज्म
 त

था
 आ

ऩूङ्झत
ि 

        1500   1000   1500   1900   1500   7400 0.31 

फजाय अनङ्टगभन सङ्ख्मा 5 2 400 2 400 2 400 4 800 4 800 14 2800   

उद्योग-व्मवशाम सञ्चारनकाराङ्झग स्थानीम 
आवस्मकता अनङ्टरुऩको कामिङ्जवङ्झध ङ्झनभािण सङ्ख्मा 

0 1 500                 1 500   

एक वडा एक शङ्टऩथ भङ्टल्म खाद्याङ्ङ ऩसर  एकभङ्टि 0 1 300 1 300 2 800 2 800 1 400 7 2600   

स्थानीम कच्चा ऩदाथिभा आधाङ्चयत उद्योग स्थाऩना 
सहामता कामिक्रभ एकभङ्टि 

    200   200   200   200   200 0 1000   

सफै प्रकायका स्थानीम उद्योग-व्मवसामको सहज 
दताि तथा ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभनको व्मवस्था एकभङ्टि 

    100   100   100   100   100 0 500   

ऩम
िटन

 

        6900   5600   15000   5800   5800   39100 1.63 

ङ्झडङ्जऩआय तमाय बएका ऩमिटकीम ऩूवािधायहरू ङ्झनभािण  सङ्ख्मा         2500   2500   2500   2500 0 10000   

चेऩाॊग होभस्टेको धमफस्थाऩन तथा प्रवधिन सङ्ख्मा 0 5 5000 10 1000 10 1000 15 1800 15 1800 55 10600   

ऩमिटकीम ऩदभागि स्तयउङ्ञन्त  सङ्ख्मा 0 2 1400 3 1600 5 11000 5 1000 5 1000 20 16000   

अङ्झथती सत्काय कङ्ट क तथा गाइडको ताङ्झरभ सङ्ख्मा 0 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 50 2500   

सभाङ्ञजक ङ्जवकास       52100   70200   124500   53300   49900   421800 17.63 

जन
सङ्ख

्म
ा त

था
 फ

सा
इॉ स

याइ
 

        1600   600   600   800   800   4400 0.18 

ऩमिटन, रघङ्टउद्यभ तथा साना उद्योग जस्ता मङ्टवा 
स्वयोजगाय कामिक्रभ य ताङ्झरभ ऩटक 

  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500   

आन्तङ्चयक तथा फाय्म फसाइसयाइ सम्बङ्ञन्ध 
फङ्झबरेङ्ञखकयण एकभङ्टष्ठ 

  1 500                 1 500   

व्मङ्ञिगत घटना दताि सम्फन्धी अङ्झबरेखन य त्माङ्क  

प्रणारी ङ्जवकास एकभङ्टष्ठ 
  1 500                 1 500   

जनसङ्ख्मा तथा फसाइॉसयाइ सम्वन्धी सचेतना 
कामिक्रभ ऩटक 

  1 300 1 300 1 300 1 500 1 500 5 1900   

ङ्ञश
ऺा

         26800   31500   45500   30200   38700   172700 7.22 

ङ्जवद्यारमको बौङ्झतक ऩूवािधाय (बवन,)को ङ्झनभािण तथा सङ्ख्मा 20 1 20000 2 20000 2 20000 2 20000 3 30000 10 110000   
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क्र
.स
. 

कामिक्रभहरू इकाइ  

 

आधाय  

वषि  

रक्ष्म मोजना अवङ्झधको जम्भा 
फजेट 
प्रङ्झतशत ऩङ्जहरो आ.व. फजेट दोस्रो आ.व. फजेट तेस्रो आ.व. फजेट चौथो आ.व फजेट ऩाॉचौ आ.व फजेट रक्ष्म  

फजेट  

(रू. 
हजायभा)  

धमवस्था  

नभङ्टना ङ्जवद्यारम ङ्झनभािण सङ्ख्मा 0         1 5000         1 5000   

ङ्जवद्यारमभा कम्प्मङ्टटय ल्माफ ङ्झनभािण सङ्ख्मा 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500   

ङ्जवद्यारमको घेयाफाय सङ्ख्मा 0 3 1000 5 1600 8 2000 5 1800 5 1800 26 8200   

स्थानीम बाषाभा ऩाठ्यक्रभ ङ्जवकास  सङ्ख्मा       1 2000               2000   

ङ्ञशऺकहरूको ऺभता अङ्झबवङृ्जि ताङ्झरभ  सङ्ख्मा 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500   

उच्च ङ्ञशऺाको राङ्झग करेज स्थाऩना सङ्ख्मा 0         1 10000   2000   3000 1 15000   

ङ्जवद्यारमको बौङ्झतक ऩूवािधाय (खानेऩानी)को ङ्झनभािण 
तथा व्मवस्था सङ्ख्मा 

  2 400 2 400 3 600 3 600     10 2000   

ङ्जवद्यारमको बौङ्झतक ऩूवािधाय (शौचारम)को ङ्झनभािण 
तथा व्मवस्था सङ्ख्मा 

  5 1300 6 1600 6 1600         17 4500   

ङ्जवद्यारमको बौङ्झतक ऩूवािधाय (इन्टयनटे)को जडान 
तथा व्मवस्था सङ्ख्मा 

  5 500 6 600 6 600 3 300 3 300 23 2300   

ङ्जवद्यारमको बौङ्झतक ऩूवािधाय (प्रोजेक्टय-ल्माऩटऩ-
स्भाटिफोडि)को व्मवस्था सङ्ख्मा 

0 4 1000 6 1600 8 2000 6 1600     24 6200   

ङ्ञशऺक थऩ दयफन्दीको व्मवस्था एकभङ्टि     1000   1500   1500   2000   2000 0 8000   

ङ्जवद्यारमभा ऩङ्टस्तकारम, सूचना प्रङ्जवङ्झध तथा ङ्जवऻान 
प्रमोगशाराको ङ्झनभािण सङ्ख्मा 

0 1 300 2 600 2 600 2 600 1 300 8 2400   

एक वडा–एक साविजङ्झनक ऩङ्टस्तकारम/साभङ्टदाङ्जमक 
अध्ममन केन्र ङ्झनभािण एकभङ्टष्ठ 

0 1 300 2 600 2 600 1 300 1 300 7 2100   

स्व
ास््

म 
तथ

ा ऩ
ोषण

 

        5700   12700   10800 4 22300 4 10400 16 61900 2.59 

जनस्वास््म प्रवििन कामिक्रभ एकभङ्टि     1500   1500   1500   1500   1500 0 7500   

फङ्झथिङ सेन्टय बवन ङ्झनभािण                  1 4000 1 4000 2 8000   

स्वास््म चौकीभा बवन तथा खानेऩानी व्मवस्थाऩन       1000   1000   1500   1500   1500 0 6500   

अङ्झत ङ्झफऩङ्ङ ऩङ्चयवायकाराङ्झग स्वास््म ङ्झफभा सहामता 
कामिक्रभ   

    500   500   500         0 1500   

एम्फङ्टरेन्स खङ्चयद तथा सञ्चारन         1 2500     1 2500     2 5000   

स्वास््म चौकीभा प्रमोगशारा ङ्झनभािण तथा सञ्चारन   3 1 500 1 500 1 600 1 600 2 1200 6 3400   
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क्र
.स
. 

कामिक्रभहरू इकाइ  

 

आधाय  

वषि  

रक्ष्म मोजना अवङ्झधको जम्भा 
फजेट 
प्रङ्झतशत ऩङ्जहरो आ.व. फजेट दोस्रो आ.व. फजेट तेस्रो आ.व. फजेट चौथो आ.व फजेट ऩाॉचौ आ.व फजेट रक्ष्म  

फजेट  

(रू. 
हजायभा)  

५ शैमाको अस्ऩतार ङ्झनभािण         1 5000   5000   10000     1 20000   

“सवैका राङ्झग स्वास््म” जनचेतनाभङ्टरक कामिक्रभ ऩटक     500   500   500   500   500 0 2500   

आधायबतू तथा ऩङ्टनतािजकी ताङ्झरभ एवभ ्जनशङ्ञि 
व्मवस्थाऩन एकभङ्टष्ठ 

    700   700   700   700   700 0 3500   

स्वास््म ङ्ञशङ्जवय सञ्चारन ऩटक ० 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500   

आमङ्टिवदे औषधारम प्रवििन  एकभङ्टष्ठ     500           500   500 0 1500   

खा
न ेऩ

ान
ी त

था
 स

यस
प
ाइ 

        6800   9500   15200           59600 2.49 

खानऩेानी                         0 0   

खानेऩानीका स्रोतहरूको सॊयऺण य व्मवस्थाऩन सङ्ख्मा 0 3 500 5 1000 7 1500 7 1500 8 2000 30 6500   

खानेऩानी आमोजनाहरुको भभित सॊबाय सङ्ख्मा   3 1000 5 2000 8 3000 8 3000 8 3000 32 12000   

एक घय एक धाया कामिक्रभ घय 1200 300 700 500 1200 600 1400 400 1000     1800 4300   

फृहद खानेऩानी आमोजना  सङ्ख्मा     1500   1500   1500         0 4500   

ङ्झरफ्टप्रणारीफाट खानेऩानीको व्मवस्था  सङ्ख्मा 0     1 700 1 700 1 700 1 700 4 2800   

सयसपाइ                         0 0   

टोर स्तयीम सयसपाइका राङ्झग टोर सङ्टधाय 
सङ्झभङ्झतहरू गठन एवभ ् ऩङ्चयचारन एकभङ्टि 

    300   300   300   300   300 0 1500   

साविजङ्झनक शौचारम ङ्झनभािण सङ्ख्मा 0 2 2000 2 2000 3 6000 3 6000 4 8000 14 24000   

ऩङ्टणि आङ्झनफानी ऩङ्चयवतिन सम्वङ्ञन्ध सयसपाइ 
चेतनाभङ्टरक कामिक्रभ ऩटक 

  2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 10 2500   

ङ्जवद्यारम स्तयभा सयसपाइ सम्फङ्ञन्ध सचेतना 
कामिक्रभ एकभङ्टि 

  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500   

भङ्ज
हर

ा, फ
ार

फा
ङ्झर
क
ा, 

जेष्ठ
ना
गङ्च
यक

 त
था

 अ
ऩाङ्ग

ता
 

बए
क
ा ध

मङ्ञि
हरू

         6600   11300   14800           51800 2.16 

भङ्जहरा                         0 0   

रैङ्जङ्गक ङ्जहॊसा ङ्झफरुि सचेतनाभूरक कामिक्रभ ऩटक   1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 5 2000   

ङ्जहॊसा प्रबाङ्जवत भङ्जहराहरूको राङ्झग ऩङ्टनस्थािऩना य 
सङ्टयऺा गहृ स्थाऩना  सङ्ख्मा 

          1 5000         1 5000   
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क्र
.स
. 

कामिक्रभहरू इकाइ  

 

आधाय  

वषि  

रक्ष्म मोजना अवङ्झधको जम्भा 
फजेट 
प्रङ्झतशत ऩङ्जहरो आ.व. फजेट दोस्रो आ.व. फजेट तेस्रो आ.व. फजेट चौथो आ.व फजेट ऩाॉचौ आ.व फजेट रक्ष्म  

फजेट  

(रू. 
हजायभा)  

भङ्जहरा ङ्जहॊसा ङ्जऩङ्झडतकाराङ्झग आकङ्ञस्भक याहतकोषको 
स्थाऩना एवभ ्सञ्चारन वाङ्जषिक 

    500   500   500   500   500 0 2500   

भङ्जहरा उद्यभशीरताको ङ्जवकासकाराङ्झग सहकायी 
स्थाऩना   

        2000       2000     0 4000   

GESI ऩङ्चयऺण तथा फजेट कामिन्वमन सङ्ख्मा   1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500   

फारफाङ्झरका                         0 0   

फारअङ्झधकाय सम्फन्धी सचेतनाभूरक कामिक्रभ ऩटक   1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 5 2000   

फार क्रव तथा फारसञ्जारहरूको गठन, सञ्चारन, 

सॊस्थागत तथा ऺभता ङ्जवकास एकभङ्टि 
    300   300   300   300   300 0 1500   

फार-कोष स्थाऩना तथा सञ्चारन एकभङ्टि     500   500   500   500   500 0 2500   

फारङ्झफवाह ङ्झनरुत्साङ्जहत गनि सचेतना कामिक्रभ सङ्ख्मा 0 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 5 1000   

वाडिस्तयभा फारउद्यान ङ्झनभािण सङ्ख्मा 0 1 500 1 500 2 1000 2 1000 1 500 7 3500   

ज्मेष्ठ नागङ्चयक                          0 0   

ज्मेष्ठ नागङ्चयकको ऩङ्चयचमऩर व्मवस्थाऩन       500                 0 500   

अध्मऺसॉग ज्मेष्ठनागङ्चयक कामिक्रभ     1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 5 3500   

ज्मेष्ठ नागङ्चयक आश्रभहरू (सत्सङ्ग बवन) को 
सॊस्थागत ऺभता तथा ऩूवािधाय ङ्जवकास एकभङ्टि 

        2000   2000   2000   2000 0 8000   

अन्तयऩङ्टस्ता छरपर तथा अन्तयङ्जक्रमा सङ्ख्मा 0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500   

अऩाङ्गता                         0 0   

गाउॉऩाङ्झरकाभा हेल्ऩ डेक्स स्थाऩना वटा 0   500                 0 500   

अऩाङ्गता भैरी सॊयचना ङ्झनभािण सचेतना  ऩटक 0   300   300   300   300   300 0 1500   

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरुको त्माङ्क सङ्करन तथा 
अध्मावङ्झधक    

    300                 0 300   

अऩाङ्गता भैरी सॊयचना ङ्झनभािण सङ्ख्मा 2     5 2000 5 2000 5 2000     15 6000   

अऩाङ्गता बएका व्मङ्ञिहरूका राङ्झग ऺभता 
अनङ्टसायको सीऩ ङ्जवकास ताङ्झरभ योजगायी प्रायम्ब   एकभङ्टि 

    500   500   500   500   500 0 2500   

मङ्ट व
ा 

तथ
ा 

खेर
कङ्ट द         3800   3800   36800           67400 2.82 
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आधाय  

वषि  

रक्ष्म मोजना अवङ्झधको जम्भा 
फजेट 
प्रङ्झतशत ऩङ्जहरो आ.व. फजेट दोस्रो आ.व. फजेट तेस्रो आ.व. फजेट चौथो आ.व फजेट ऩाॉचौ आ.व फजेट रक्ष्म  

फजेट  

(रू. 
हजायभा)  

मङ्टवा                         0 0   

मङ्टवाहरूकाराङ्झग प्राङ्जवङ्झधक तथा व्मवसाङ्जमक ताङ्झरभ 
य उद्यभशीरताको ङ्जवकास  सङ्ख्मा 

0 10 500 10 500 10 500 10 500 10 500 50 2500   

मङ्टवा योजगाय सूचना केन्रको स्थाऩना य सञ्चारन सङ्ख्मा 0         1 3000   1000   1000 1 5000   

क्रवहरूको स्थाऩना व्मवस्थाऩन य सङ्टसञ्चारन  एकभङ्टि     500   500   500   700   700 0 2900   

खेरकङ्ट द                         0 0   

प्रत्मेक वाडिभा खेरभैदान ङ्झनभािण तथा स्तयफृङ्जि  सङ्ख्मा 0   1000   1000   1000   1000   1000 0 5000   

ऺेङ्झरम/याङ्जिम खेराडीको प्रोत्साहन तथा सम्भान 
कामिक्रभ   

  1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 5 1000   

फहङ्टउदे्दशीम खेर भैदान ङ्झनभािण             1 15000   5000   3000 1 23000   

मङ्टवा क्रफहरुको ऺभता ङ्जवकास तथा खेरकङ्ट द 
ऩङ्चयचारन   

  1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500   

वडा/ऩाङ्झरका स्तयीम प्रङ्झतमोङ्झगतात्भक खेरकङ्ट द 
आमोजना  ऩटक 

0 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 5 3500   

अन्तय ङ्जवद्यारम खेरकङ्ट द प्रङ्झतमोङ्झगता सञ्चारन सङ्ख्मा 0 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 5 2000   

कवडिहर ङ्झनभािण सङ्ख्मा 0         1 15000   3000   2000 1 20000   

सभ
ाङ्ञज

क
 स

ङ्ट यऺ
ा 

तथ
ा स

ॊयऺ
ण         800   800   800           4000 0.17 

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कोषको व्मवस्थाऩन  एकभङ्टि     500   500   500   500   500 0 2500   

साभाङ्ञजक सङ्टयऺा सम्फन्धी जनचेतना ऩटक   1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500   

ऩूवािधाय ङ्जवकास       212700   260000   325400           1346100 56.26 

उज
ाि 

        5500   5000   5500           20500 0.86 

थ्री पेज राइन ङ्जवस्ताय सफै वडाभा एकभङ्टि     500   1000   1500   1500     0 4500   

याङ्जिम प्रशायण राइन नऩङ्टगेका ठाउॉभा ङ्झफतयण तथा 
ङ्जवस्ताय एकभङ्टि 

    500   500   500         0 1500   

पोहोय प्रसोधनफाट जैङ्जवक उजाि उत्ऩादन य प्रफधिन सङ्ख्मा   100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 100 1000 500 5000   

खाना फनाउनका राङ्झग ङ्झफद्यङ्टतीम उजाि प्रमोग 

प्रोत्साहन कामिक्रभ एकभङ्टि 
    500   500   500   500   500 0 2500   
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क्र
.स
. 

कामिक्रभहरू इकाइ  

 

आधाय  

वषि  

रक्ष्म मोजना अवङ्झधको जम्भा 
फजेट 
प्रङ्झतशत ऩङ्जहरो आ.व. फजेट दोस्रो आ.व. फजेट तेस्रो आ.व. फजेट चौथो आ.व फजेट ऩाॉचौ आ.व फजेट रक्ष्म  

फजेट  

(रू. 
हजायभा)  

फैकङ्ञल्ऩक ऊजाि उत्ऩादन तथा प्रवििन  एकभङ्टि     3000   2000   2000         0 7000   

मा
ता
मा
त 

ऩूव
ािध
ाय 

        200500   218000   236000   212500   204000   1071000 44.76 

सडक काराःेऩरे  ङ्जक.ङ्झभ.   10 175000 10 175000 10 175000 10 175000 10 175000 50 875000   

सडक स्तयउङ्ङङ्झत ङ्जक.ङ्झभ.     20000   20000   20000   20000   20000 0 100000   

नमाॉ सडक ट्याक ङ्झनभाणि ङ्जक.ङ्झभ.   5 2500 10 5000 10 5000         25 12500   

फसस्टऩ य प्रङ्झतऺारम ङ्झनभािण सङ्ख्मा 0         1 20000         1 20000   

ऩक्की ऩङ्टर ङ्झनभािण {ङ्झभ. 150} सङ्ख्मा 0     1 10000 1 10000 1 10000     3 30000   

सडक अङ्झतक्रभण य न्मूनीकयणका राङ्झग 
जनचेतनाभूरक कामिक्रभहरू  सङ्ख्मा 

0   0 1 500   0         1 500   

झोरङ्टङ्ग ेऩ ङ्टर ङ्झनभािण (ङ्जवङ्झबङ्ङ स्थानभा)   0     3 4500 2 3000 3 4500 4 6000 12 18000   

सडक आमोजनाहरूको ङ्झडङ्जऩआय सङ्ख्मा 0 2 3000 2 3000 2 3000 2 3000 2 3000 10 15000   

आ
वा
स 

तथ
ा फ

स्त
ी ङ्ज
वक

ास
 

        1800   33000   83000 3 80000 2 45000 14 242800 10.15 

वडा कामािरम बवन ङ्झनभािण  सङ्ख्मा 3     2 20000 2 20000         4 40000   

फहङ्टउदे्दङ्ञशम सबाहर (500 जना अट्ने)   0             1 35000     1 35000   

गाउॉऩाङ्झरकाको प्रसासकीम बवन ङ्झनभािण सङ्ख्मा 0         1 35000         1 35000   

सङ्टयङ्ञऺत य ङ्जकपामती बवनको भोडरहरू ङ्जवकास 
गयी नागङ्चयकराई ङ्जवतयण एकभङ्टि 

    1500                 0 1500   

फस्ती सॊयऺण कामिक्रभ ङ्जक.ङ्झभ. 0       3000   3000   5000   5000 0 16000   

बवन आचाय सॊङ्जहता ङ्झनभािण सङ्ख्मा 0 1 300                 1 300   

सहकायी बवन ङ्झनभािण {2} सङ्ख्मा 0               10000   10000 0 20000   

साभङ्टदामीक बवन ङ्झनभिण   0     1 10000 1 15000 2 30000 2 30000 6 85000   

कभिचायी आवास ङ्झनभािण सङ्ख्मा 0         1 10000         1 10000   

सञ्च
ाय 

तथ
ा स

ङ्ट चन
ा 

प्रङ्जव
ङ्झध

         4900   4000   900   1000   1000   11800 0.49 

सफै वडाहरूभा ङ्झडङ्ञजटर सूचना ऩाटी ङ्झनभािण एकभङ्टि 0 7 1200                 7 1200   

ङ्झबङ्झडमो प्रोपाइर  सङ्ख्मा 0 1 700 0   0           1 700   
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क्र
.स
. 

कामिक्रभहरू इकाइ  

 

आधाय  

वषि  

रक्ष्म मोजना अवङ्झधको जम्भा 
फजेट 
प्रङ्झतशत ऩङ्जहरो आ.व. फजेट दोस्रो आ.व. फजेट तेस्रो आ.व. फजेट चौथो आ.व फजेट ऩाॉचौ आ.व फजेट रक्ष्म  

फजेट  

(रू. 
हजायभा)  

ङ्जि वाइपाइको व्मवस्था स्थान 0 1 1200   500   500   500   500 1 3200   

साविजङ्झनक सेवा प्रदानराई प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत 

सफ्टवमेय ङ्झनभािण सङ्ख्मा 
0 2 1800 2 1800 1 400   500   500 5 5000   

टेरीभेङ्झडङ्झसन केन्रको स्थाऩना तथा सञ्चारन सङ्ख्मा       1 1000             1 1000   

गा ऩा को भौङ्झरकता प्रवििन एवभ ्सॊयऺण गनि रघङ्ट 
चरङ्ञचर ङ्झनभािण एकभङ्टि 

0     1 700             1 700   

वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन       13500   15100   16800   15200   17900   78500 3.28 

वन
 त

था
 ब

-ूस
ॊयऺ

ण         1500   2100   2100   1500   1500   8700 0.36 

ऩङ्जहयो तथा नदी कटान ङ्झनमन्रण  ङ्जक.ङ्झभ. 0   1000   1000   1000   1000   1000 0 5000   

फाढी तथा ऩङ्जहयोको ऩूवि-सूचक मन्र जडान स्थान 0     1 600 1 600         2 1200   

भहत्त्वऩूणि ङ्जवकासे आमोजनाहरूको प्रायङ्ञम्बक 

वातावयणीम ऩयीऺण (IEE) तथा वातावयणीम प्रबाव 
भूल्माङ्कन (EIA)  सङ्ख्मा 

0 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500   

वा
ता
वय

ण 
सॊय

ऺण
 त

था
 ज

रव
ाम
ङ्ट  

ऩङ्चय
वत

िन 

        1000   2000   1000   1000   1000   6000 0.25 

सङ्टधाङ्चयएको च ङ्टरो तथा वैकङ्ञल्ऩक ऊजाि प्रवििन 

कामिक्रभ सञ्चारन एकभङ्टि 
    500   500   500   500   500 0 2500   

जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनको प्रबाव जोङ्ञखभ सम्फन्धी 
सचेतना कामिक्रभ सञ्चारन सङ्ख्मा 

0 1 300 1 300 1 300   300   300 3 1500   

प्राङ्जिक ऩोखयी ङ्झनभािण  सङ्ख्मा 0   200   200   200   200   200 0 1000   

जरवामङ्ट ऩङ्चयवतिनको प्रबाव जोङ्ञखभ सम्फन्धी 
अध्ममन तथा अनङ्टसन्धान सङ्ख्मा 

0     1 1000             1 1000   

प
ोहय

भैर
ा व्

मव
स्थ

ाऩन
 

        2800   2600   6100   6100   2600   20200 0.84 

पोहयभैरा व्मवस्थाऩनको गङ्टरुमोजना ङ्झनभािण सङ्ख्मा   1 1500   0             1 1500   

 पोहोय व्मवस्थाऩनका राङ्झग ल्माण्डङ्जपरसाइट 

व्मवस्थाऩन सङ्ख्मा 
        1000   1000   1000   1000 0 4000   

पोहोय व्मवस्थाऩनका राङ्झग अवश्मक सभाग्री तथा 
ट्रमाक्टय व्मवस्था एकभङ्टि 

          1 3500 1 3500     2 7000   
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क्र
.स
. 

कामिक्रभहरू इकाइ  

 

आधाय  

वषि  

रक्ष्म मोजना अवङ्झधको जम्भा 
फजेट 
प्रङ्झतशत ऩङ्जहरो आ.व. फजेट दोस्रो आ.व. फजेट तेस्रो आ.व. फजेट चौथो आ.व फजेट ऩाॉचौ आ.व फजेट रक्ष्म  

फजेट  

(रू. 
हजायभा)  

सयसपाइकाराङ्झग टोर स्तयीम सङ्झभङ्झत गठन एवभ ् 

ऩङ्चयचारन सङ्ख्मा 
  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500   

पोहयभैरा सङ्करन य व्मवस्थाऩनकोराङ्झग साभूङ्जहक 

कोषको व्मवस्था  एकभङ्टि 
    500   500   500   500   500 0 2500   

साविजङ्झनक स्थरभा पोहय सङ्करन गने बाॉडोको 
व्मवस्था सङ्ख्मा 

  50 300 100 600 100 600 100 600 100 600 450 2700   

रङ्ञऺत सभङ्टदाम सयसपाइ सम्फन्धी सचेतना 
कामिक्रभ सङ्ख्मा 

  1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 5 1000   

ङ्जवऩ
द् 

व्म
वस्

था
ऩन

 

        1800   2500   2900   3200   8900   19300 0.81 

ङ्जवऩद् न्मूनीकयण, ङ्जवऩद् ऩूवि तमायी तथा प्रङ्झतकामि 
मोजना ङ्झनभािण  ऩटक 

0 1 500                 1 500   

सूचना सङ्करन, प्रशोधन, ङ्जवऩद् न्मूनीकयण, ऩूवि तमायी, 
ऩङ्टनङ्झनिभािणफाये ताङ्झरभ सञ्चारन सङ्ख्मा 

0 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500   

ड्याभ ङ्झनभािण, गङ्ञल्छ, ऩङ्जहयो ङ्झनमन्रण, खोरा 
ङ्जकनायभा तटफन्ध ङ्झनभािण ङ्जक.ङ्झभ. 

        500   500   500   500 0 2000   

ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कामिभा प्रमोग हङ्टने आवश्मक 
बौङ्झतक साधनहरू  सॉकरन य व्मवस्थाऩन  एकभङ्टि 

0       500   700   1000   1500 0 3700   

उऩमङ्टि खारी स्थानहरू ऩङ्जहचान गयी ङ्जवऩद्का वरेा 
याहत साभग्रीहरू बण्डायण य ऩीङ्झडतहरूराई 
आऩतकारीन फस्न ेसॊयचनाहरू ङ्झनभािण स्थान 

0                   5000 0 5000   

ङ्झफऩद् धमवथाऩन कोषको व्मवस्थाऩन वटा 0   500   500   500   500   500 0 2500   

ङ्जवऩद् व्मवथाऩन सम्फन्धी अन्तङ्जक्रमा, गोष्ठी, बेरा 
आङ्छद सञ्चारन एकभङ्टि 

0   300   300   300   300   300 0 1500   

ऩाङ्झरका स्तयीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सॊस्थागत तथा  
इकाइ स्थाऩना एकभङ्टि 

0 1 200 2 400 3 600 3 600 4 800 13 2600   

सॊस्थागत ङ्जवकास       6400   5900   4700   3400   3900   24300 1.02 

सेव
ा प्र

वा
ह 

तथ
ा 

सङ्ट श
ास
न         4600   5100   3100   3100   3100   19000 0.79 

सेवा प्रवाह तथा सङ्टशासनकाराङ्झग आवश्मक 
कामिङ्जवङ्झधको ङ्झनभािण ऩटक 

1 1 1000                 1 1000   
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क्र
.स
. 

कामिक्रभहरू इकाइ  

 

आधाय  

वषि  

रक्ष्म मोजना अवङ्झधको जम्भा 
फजेट 
प्रङ्झतशत ऩङ्जहरो आ.व. फजेट दोस्रो आ.व. फजेट तेस्रो आ.व. फजेट चौथो आ.व फजेट ऩाॉचौ आ.व फजेट रक्ष्म  

फजेट  

(रू. 
हजायभा)  

ऩाङ्झरकाद्वाया प्रदान गङ्चयने सेवाको अङ्झबरेख 

व्मवस्थाऩन ऩटक 
1 1 500   500             1 1000   

ङ्जवद्यङ्टतीम शासन प्रमोग य ऩहङ्टॉचभा फृङ्जि एकभङ्टष्ठ         1500             0 1500   

हयेक ङ्जवकास मोजना तथा कामिक्रभको वडा य 

ऩाङ्झरकास्तयभा ङ्झनमङ्झभत साभाङ्ञजक ऩयीऺण, 

साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ य साविजङ्झनक ऩयीऺण सञ्चारन  सङ्ख्मा 
  7 2100 7 2100 7 2100 7 2100 7 2100 35 10500   

ऩाङ्झरका ङ्झबरका मोजनाहरूको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन, 

भूल्माङ्कन तथा सभीऺा  ऩटक 
  2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 2 1000 10 5000   

भा
नव

 स
ॊसा
धन

 त
था
 स

ॊस्थ
ाग
त 

ऺभ
ता

 ङ्जव
क
ास

       
  800   300   300   300   300   2000 0.08 

भानव सॊसाधन ङ्जवकास एवभ ् सॊस्थागत ऺभता 
ङ्जवकासका राङ्झग सम्बाव्मता अध्ममन ऩटक 

  1 500                 1 500   

सेवाप्रवाह सयङ्झरकृत एवभ ्सॊस्थागत ङ्जवकास तथा 
अध्ममन-अवरोकन भ्रभण 

ऩटक 

  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500   

त्
मा
ङ्क 

प्रण
ार
ी 

        1000   500   1300   0   500   3300 0.14 

त्माङ्क सङ्करन सम्फन्धी नीङ्झत ङ्झनभािण ऩटक   1 500                 1 500   

त्माङ्कका भानक य भाऩदण्डहरू ङ्जवकास ऩटक       1 500             1 500   

ऩाङ्झरकाको त्माङ्क वफे ऩोटिर ङ्झनभािण गयी 
त्माङ्कहरूको एकीकृत रूऩभा व्मवस्थाऩन य 
साविजङ्झनकीकयण ऩटक 

          1 800         1 800   

त्माङ्क सङ्करन, प्रशोधन य ङ्जवश्लषेणकोराङ्झग 
कभिचायीहरूको ऺभता य दऺता फृङ्जि ताङ्झरभ एकभङ्टष्ठ 

  1 500     1 500     1 500 3 1500   

रोकतन्र य सङ्टशासन       6900   5800   6700   24600   7400   51400 2.15 

सङ्ट य
ऺा

 

        1600   1500   1900   20300   3100   28400 1.19 

ऩाङ्झरकाको सङ्टयऺा नीङ्झत तजङ्टिभा सङ्ख्मा   1 500                 1 500   

रागङ्ट औषध ङ्झनमन्रण य अनङ्टगभन तथा सचेतना 
कामिक्रभ एकभङ्टष्ठ 

  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500   
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क्र
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कामिक्रभहरू इकाइ  

 

आधाय  

वषि  

रक्ष्म मोजना अवङ्झधको जम्भा 
फजेट 
प्रङ्झतशत ऩङ्जहरो आ.व. फजेट दोस्रो आ.व. फजेट तेस्रो आ.व. फजेट चौथो आ.व फजेट ऩाॉचौ आ.व फजेट रक्ष्म  

फजेट  

(रू. 
हजायभा)  

नगय प्रहयी व्मवस्थाऩन सङ्ख्मा   2 800 3 1200 4 1600 5 20000 7 2800 21 26400   

भा
नव

 अ
ङ्झध
क
ाय 

        800   800   800   800   800   4000 0.17 

वडा तथा ङ्जवद्यारम स्तयभा भानव अङ्झधकाय सम्फन्धी 
सचेतनाभूरक अङ्झबभङ्टखीकयण सङ्ख्मा 

  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500   

ङ्जऩङ्झडत भङ्जहरा तथा फारफाङ्झरका राइ आथॉक तथा 
कानङ्टङ्झन सहामत कामिक्रभ    

  1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 5 1000   

पयक ऺभता बएका, असहाम, सीभान्तकृत वगि य 
ऺेरका सेवाग्राहीराई सेवाप्रवाहभा ङ्जवशेष व्मवस्था एकभङ्टष्ठ 

  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500   

सॊघ
ीम
 श

ास
न 

प्रण
ार
ी 

        1100   600   600   600   600   3500 0.15 

जनचेतनाभूरक तथा अन्तङ्जक्रि मात्भक कामिक्रभ 
सञ्चारन ऩटक 

  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500   

सॉङ्झधमता कामिन्वमनको राङ्झग आवश्मक कानङ्टन 
ङ्झनभािण   

  1 500                 1 500   

स्थानीम याजनीङ्झतक नतेतृ्व, जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा 
कभिचायीकोराङ्झग ऺभता ङ्जवकासकाराङ्झग ताङ्झरभ तथा 
अङ्झबभङ्टखीकयण  ऩटक 

  1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500   

प्रश
ास
क
ीम
 स

ङ्ट शा
सन

         800   800   800   800   800   4000 0.17 

कभिचायीहरूको भनोवर य उत्प्रयेणा अङ्झबवङृ्जि  एकभङ्टष्ठ   1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 5 2000   

कामिसम्ऩादनभा आधाङ्चयत प्रोत्साहन प्रणारी ङ्जवकास य 
कामिन्वमन एकभङ्टष्ठ 

  1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 5 1000   

 जनगङ्टनासो व्मवस्थाऩन गनि उजङ्टयी ऩेङ्जटकाको 
व्मवस्थाऩन (सफै वडा य सेवाप्रदामक कामिरम) ऩटक 

    200   200   200   200   200 0 1000   

ङ्जवत्त
ीम
 स

ङ्ट शा
सन

         1200   700   1200   700   700   4500 0.19 

 याजस्व ऩयाभशि सङ्झभङ्झतको फैठक व्मवस्थाऩन, ऺभता 
अङ्झबफृङ्जि तथा अनङ्टगभन ऩटक 

  2 400 2 400 2 400 2 400 2 400 10 2000   

 रेखा प्रणारी सङ्टदृढीकयण ताङ्झरभ सञ्चारन ऩटक   1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500   

याजस्व सङ्टधाय कामि मोजना ङ्झनभािण एकभङ्टष्ठ   1 500     1 500         2 1000   

भ्रि
ाच
ा

य ङ्झनव
ाय ण         1400   1400   1400   1400   1400   7000 0.29 
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आधाय  

वषि  

रक्ष्म मोजना अवङ्झधको जम्भा 
फजेट 
प्रङ्झतशत ऩङ्जहरो आ.व. फजेट दोस्रो आ.व. फजेट तेस्रो आ.व. फजेट चौथो आ.व फजेट ऩाॉचौ आ.व फजेट रक्ष्म  

फजेट  

(रू. 
हजायभा)  

भ्रिाचाय ङ्जवरुि नागङ्चयक सचेतना अङ्झबवङृ्जि  एकभङ्टष्ठ   1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500   

भ्रिाचायको सूचना ङ्छदनरेाई ऩङ्टयस्कृत एकभङ्टष्ठ     100   100   100   100   100 0 500   

ङ्झनमङ्झभत साविजङ्झनक सङ्टनङ्टवाइ       500   500   500   500   500 0 2500   

ङ्जवकास आमोजनाको खचि ङ्झनभािण स्थरभै 

साविजङ्झनकीकयण (साविजङ्झनक ऩङ्चयऺण)  ऩटक 
  5 500 5 500 5 500 5 500 5 500 25 2500   

मोजना तजङ्टिभा, कामािन्वमन य अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन       3600   2300   1200   2100   2000   11200 0.47 

मो
जन

ा त
जङ्ट िभ

ा य
 क

ाम
ािन्व

मन
 

        300   1000   400   800   1200   3700 0.15 

मोजनाको वगॉकयण गनि भाऩदण्ड ङ्झनभािण सङ्ख्मा   1 300                 1 300   

अनङ्टगभनको ङ्झनदेङ्ञशका फनाई कामिन्वमन  एकभङ्टष्ठ       1 500             1 500   

आमोजनाको ऩङ्जहचान, छनौट य कामािन्वमन गने  

ऩिङ्झतको ङ्जवकास एकभङ्टष्ठ 
      1 500             1 500   

तोङ्जकएका आमोजनाहरूको तेस्रो ऩऺफाट भूल्माङ्कन  ऩटक           1 400 2 800 3 1200 6 2400   

आ
मो
जन

ा फै
ङ्क 

        2000   500   0   500   0   3000 0.13 

आमोजना फैङ्क ङ्झनभािणकाराङ्झग आवश्मक नीङ्झत, 

ङ्झनमभ, ङ्झनदेङ्ञशका तमाय सङ्ख्मा 
  1 500                 1 500   

सम्बाव्मता अध्ममन गयी आमोजना फैङ्क तमाय ऩटक   1 500                 1 500   

छनौटभा ऩयेका आमोजनाराई आवश्मक फजेट 
ङ्जवङ्झनमोजन य भध्मभकारीन खचि सॊयचनाभा सभावशे 
गने व्मवस्था ऩटक 

  1 500         1 500     2 1000   

आमोजनाको ऩङ्जहचान, वगॉकयण, प्राथङ्झभकीकयण, 

छनौट य भूल्माङ्कनको भाऩदण्ड ङ्झनभािण ऩटक 
  1 500                 1 500   

आमोजना फैङ्कराई ङ्जवद्यङ्टतीम प्रणारीभा 
अङ्झबरेखीकयण एकभङ्टष्ठ 

      1 500             1 500   

अन
ङ्ट गभ

न 
तथ

ा भू
ल्म

ाङ्क
न 

        1300   800   800   800   800   4500 0.19 

अनङ्टगभन ङ्झनदेङ्ञशका तथा अन्म साभग्रीको ङ्जवकास ऩटक   1 500                 1 500   

अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन मोजना तमाय ऩटक   1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 5 1500   

अनङ्टगभन गने जनशङ्ञिको ऺभता अङ्झबवङृ्जि ऩटक   1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 5 2500   



[193] 
 

क्र
.स
. 

कामिक्रभहरू इकाइ  

 

आधाय  

वषि  

रक्ष्म मोजना अवङ्झधको जम्भा 
फजेट 
प्रङ्झतशत ऩङ्जहरो आ.व. फजेट दोस्रो आ.व. फजेट तेस्रो आ.व. फजेट चौथो आ.व फजेट ऩाॉचौ आ.व फजेट रक्ष्म  

फजेट  

(रू. 
हजायभा)  

(उऩबोिा सङ्झभङ्झत सभेत) 

कङ्ट र फजेट  2392700 100.00 

 



 

अनङ्टसूचीहरू 

 


