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 पेस गररएको:  
 

 

पाणिनी गाउँपालिका 
गाउँकायचपालिकाको कायाचिय 

दूगाचफाट, अर्ाचखाँर्ी, िणुबबनी प्रदेश |  

पेस गने:  
आरबभ कतसण्टंग सलभचस, 
बटुवि 
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पररच्छेद- १  

पररर्य र उद्दशे्य 

१.१ पषृ्ठभलूम :  
गाउँपालिकाको बार्षचक बजेट िथा कायचक्रम र लबलभन्न के्षत्रगि रिनीलिक योजनािे लिएका समर्िगि िथा 
र्वषय के्षत्रगि िक्ष्य र उद्दशे्यहरु हालसि गनच सावचजलनक खर्च ब्यवस्थापनको महत्वपिुच भलूमका हतुछ।आवलिक 
योजनािाई वार्षचक बजेट र कायचक्रमसंग जोड्ने र्वत्तीय अनशुासनको औजारको रुपमा मध्यमकािीन खर्च 
संरर्नािे र्वलनयोजन कुशििा, कायाचतवयन दक्षिा र र्वत्तीय सशुासन कायम गरी सावचजलनक श्रोि 
ब्यवस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउँन सहयोग गदचछ।नेपािमा आ.व. २०५९/६० वाट उपयोगमा ्याइएको 
मध्यमकािीन खर्च संरर्नाको प्रमखु उद्देश्य सरकारिे गने सबै खर्च प्राथलमकिाका आिारमा बाडफाँड गरी 
खर्चको प्रभावकाररिा बढाउन ुहो ।स्थानीय िहमा पलन यसिे र्वकास योजनाको िणक्षि नलिजा हालसि गनच 
श्रोि-सािनको प्रभावकारी र्वलनयोजन र पररर्ािन, पारदशी र लमिव्ययी खर्च प्रिािी, र्वत्तीय अनशुासन जस्िा 
पक्षमा सिुार ्याउँन महत्वपूिच भलूमका लनबाचह गदचछ।  

 

१.२ अबिारिा र उद्देश्य   

१.२.१  अबिारिा  

सावचजलनक लबत्त ब्यवस्थापनको एक औजारको रुपमा मध्यमकािीन खर्च संरर्नािे गाउँपालिकासंग उपिब्ि 
सीलमि श्रोि-सािनको वस्िलुनष्ठ आकंिन गने र त्यसिाई योजनाको प्राथलमकिाको के्षत्रमा मध्यम अवलिको िालग 
बाडँफाँट गने गदचछ।यस अतिगचि संर् िथा प्रदेशबाट गाउँपालिका िाई र्वलभन्न णशषचकमा प्राप्त हनुे श्रोि, आतिररक 
आय, आतिररक ऋि िथा अतय श्रोि समेि आकंिन गरी समर्िगि र्वत्तीय खाका लनिाचरि गररतछ।यसैको 
आिारमा खर्च क्षेत्रगि प्राथलमकिा अनरुुप लबषयगि कायाचिय/शाखा र गाउँपालिका को अतय लनकायहरूसंग 
सबबणतिि नीलि िथा कायचक्रमहरु कायाचतवयन गनच आवश्यक मध्यम अबलिको बजेट र्वलनयोजन गनच मध्यमकािीन 
खर्च अनमुानको र्वषयगि सीमा ियार गररतछ ।यसरी लनिाचरि भएको बजेटको सीमा लभत्र रहेर लबषयगि 
महाशाखा/कायाचिय/शाखाहरुिे नीलि िथा कायचक्रम कायाचतवयनको िालग आवश्यक खर्चको कायचक्रम िथा 
आयोजनागि र्वलनयोजन अनमुान गदचछन।्यो खाका ियार गदाच बजेटको कायाचतवयनबाट िीन वषचमा प्राप्त हनु े
प्रलिफिको पलन अनमुान गररतछ । यसमा पर्हिो वषच बजेटको वास्िर्वक अनमुान हतुछ भने बाँकी दईु वषचको 
बजेट प्रके्षपि गररतछ।पर्हिो वषचको बजेट कायाचतवयन भएपलछ नयाँ मध्यमकािीन खर्च संरर्ना ियार गररतछ 
।जसमा पर्हिो वषचको प्रगलि सलमक्षा गरी बाँकी दईु वषचको प्रके्षर्पि अनमुान पररमाजचन गरी थप एक वषचको 
बजेट प्रके्षपि गररतछ ।यसरी मध्यमकािीन खर्च संरर्नामा र्क्रीय र्हसाबिे प्रत्येक वषच िीन वषचको बजेटको 
आकंिन गनुचपने हतुछ । यसबाट मध्यमकािीन खर्च संरर्नािे बजेट िजुचमा प्रर्क्रयािाई बढी यथाथचपरक र 
बस्िलुनष्ठ बनाउन महत्वपिुच भलूमका खे्दछ ।  

१.२.२. उद्देश्यहरु; 
 गाउँपालिकािे िजुचमा गने मध्यमकािीन खर्च संरर्नाको मूख्य उदे्धश्य देहाय बमोणजम रहेका छन;् 
१) आवलिक योजना र बार्षचक लबकास योजनािाई बजेटसंग िादाबयिा कायम गरी श्रोि-सािनको 

र्वलनयोजनिाई उपिणब्िमिुक बनाउन,ु 
२) आयोजनाहरुको प्राथलमकीकरि गनच र प्राथलमकिा प्राप्त आयोजनािाई श्रोिको सलुनणिििा गनच,  
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३) सावचजलनक खर्च प्रिािीमा र्वत्तीय अनशुासन कायम गरी समर्िगि आलथचक स्थार्यत्व प्राप्त गनचका िालग 
गाउँपालिका िाई प्राप्त हनुे मध्यम अवलिको आतिररक र बाह्य श्रोिको वास्िर्वक अनमुान गरी बजेट 
खाका िजूचमा गनुच, 
४) सावचजलनक खर्चिाई बढी प्रभावकारी र कुशि बनाइ िणक्षि प्रलिफि सलुनणिि गनुच । 

५) बजेट अनमुानिाई बढी वास्िर्वक बनाउन,ु 
  

१.२.३  आवलिक योजना,  मध्यमकािीन खर्च संरर्ना र वार्षचक बजेट िथा कायचक्रम बीर्को सबवति; 
आवलिक योजना अनरुुप मध्यमकािीन खर्च संरर्ना ियार गनुच पने र मध्यमकािीन खर्च संरर्ना अनरुुप   
बार्षचक र्वकास कायचक्रम िजुचमा गरी आवलिक योजनाका िक्ष्य र उद्देश्य हालसि गनच सर्कने हतुछ। यी 
बीर्को अतिरसबबतििाई ििको णर्त्रबाट स्पि गररएको छ। 

आवलिक योजना,  मध्यमकािीन खर्च संरर्ना र वार्षचक बजेट िथा कायचक्रम बीर्को सबवति 
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१.३  काननुी ब्यवस्था: 
साबचजलनक खर्च ब्यबस्थापनको सतदभचमा संर्विानिे ब्यबस्था गरेको प्राबिानहरु एबं स्थानीय िहको 

अलिकार क्षेत्रलभत्रका आलथचक,सामाणजक, वािाबरिीय िथा राजनीलिक पक्षसगँ सबबणतिि लबलभन्न 
नीलि,ऐन,लनयमको कायाचतवयन िथा ददर्चकालिन योजना,आवलिक योजना र लबषयगि रिनीलिक योजनाको 
िक्ष्य हालसि गने पक्षिाई ध्यान ददन ुआबश्यक छ | सोर्ह मिुालबक यो मध्यमकािीन खर्च संरर्ना ियार 
गदाच देहायमा उण्िणखि पक्षिाई आिार लिईएको छ;  

  
 नेपािको संलबिान  

 स्थानीय सरकार संर्ािन ऐन,२०७४  

 अतिरसरकारी र्वत्त ब्यवस्थापन ऐन २०७४  

 आलथचक कायचर्वलि िथा र्वत्तीय उत्तरदायीत्व ऐन, २०७६, 
 स्थानीय िहको मध्यमकािीन खर्च संरर्ना ददग्दशचन,२०७८ 

 गाउँपालिकाको आवलिक योजना र लबषयक्षेत्रगि नीलि |  

 

१.४ मध्यमकािीन खर्च संरर्ना िजुचमा प्रर्क्रया: 
पाणिनी गाउँपालिकािे आफ्नो प्रथम मध्यमकािीन खर्च संरर्ना (आ.ब.०७८/७९-०८०/८१) देहायको 
िालिका न.१ बमोणजमको प्रर्क्रया बमोणजम िजुचमा गरेको छ भने आगामी आलथचक बषच देणख िजुचमा हनु े
मध्यमकािीन खर्च संरर्नाको हकमा गाउँपालिकािे स्थानीय िहको मध्यमकािीन खर्च संरर्ना िजुचमा ददग्दशचन, 
२०७८ मा भएको व्यवस्था अनरुुपको प्रर्क्रया र समयसीमा अनसुरि गनेछ। 

िालिका न.१  

र्क्रयाकिाप णजबमेवारी  
कायचपालिकाका सदस्यहरु र र्वषयगि शाखा प्रमखुिाई अलभमखुीकरि गने कायचदि 
र्ाि ुआवलिक योजना िथा अतय क्षेत्रगि योजना र वार्षचक र्वकास कायचक्रमको 
सलमक्षा गने 

कायचपालिका 

त्रीवषीय खर्चको प्रके्षपिसर्हि बजेटको आकार र श्रोिको आकंिन  स्रोि अनमुान सलमलि 
मध्यमकािीन खर्च संरर्नाको श्रोि अनमुान, बजेट सीमा र मागचदशचन पाररि 
गने 

कायचपालिका 

क्षेत्रगि बजेट सीमा र मागचदशचन र्वषयगि सलमलि वडा कायाचिय र र्वषयगि 
शाखामा पठाउन े

प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृि  

र्वषयक्षेत्रगि रुपमा छिफि र प्राथलमकीकरिः 
- आयोजना अणतिम प्राथलमकिाक्रम सर्हिको सरु्ी ियार गने (आयोजनाहरू 

गाभ्ने, हटाउने र आयोजनाको पनु प्राथलमकीकरि गने)  

र्वषयगि सलमलि 
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मध्यमकािीन खर्च संरर्ना, कायचक्रम र बजेट प्रस्िाव गने 

- नयाँ आयोजना (श्रोिको अवस्था हेरी) छिफि गने, पर्हर्ान भएका 
आयोजनाको आवश्यकिा, ियारी अबस्था र औणर्त्य हेरी बजेट छिफि 
गने  

- मध्यमकािीन प्रके्षपि (बजेट स्रोि िथा खर्चको प्रके्षपि) सर्हिको खाका 
ियार गने 

- आयोजनाको र्ववरि ियारी गने  

- नलिजा खाका ियारी गने 

कायचदि  

मध्यमकािीन खर्च संरर्ना छिफि गरी कायचपालिकामा पेश गने बजेट िथा कायचक्रम 
िजुचमा सलमलि 

मध्यमकािीन खर्च संरर्ना स्वीकृि गने कायचपालिका 
मध्यमकािीन खर्च संरर्ना अनमुोदन गने   गाउँसभा 

  

 

क) लत्रवषीय प्रके्षपि सर्हि कुि बजेट र श्रोिको आकार ियारी गने: गि आलथचक वषचको यथाथच णस्थलि, 

र्ाि ुआलथचक वषचको प्रके्षर्पि अवस्था, सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त स्रोिको आिारमा आगामी ३ 
वषचको बजेट िथा कायचक्रम बारेमा वडा कायाचिय, सबबणतिि लबषयगि कायाचिय, योजना िथा प्रार्वलिक 
महाशाखा र गाउँपालिका को कायचपालिकािे नीलिगि छिफि गरी आगामी आलथचक वषच र थप २ 
आलथचक वषचको बजेट िथा कायचक्रमको प्रके्षपि गरी प्रारणबभक प्रलिवेदन गररएको छ । यो कायच गदाच 
सबबणतिि लनकायहरूको संिग्निामा योजना िथा प्रार्वलिक महाशाखािे समग्रमा पनुराविोकन गरी 
अविारिापत्र ियार गरेको छ भन ेस्रोि सलमलििे गाउँपालिका को अथचितत्रको विचमान णस्थलि, र्ाि ु
आवलिक योजना,  सङ्घ र प्रदेश सरकारवाट लबलभन्न णशषचकमा प्राप्त हनुे बजेट स्रोि, राजस्व बाँडफाँटबाट 
प्राप्त हनुे रकम िथा रोय्टी बापि प्राप्त हनु ेरकम,  बाह्य एवम ्आतिररक र्वत्तीय  सािनको सबभावना, 
करको िर्किा, राजस्व प्रके्षपि िथा कायचगि नीलि र प्राथलमकिाको आिारमा आगामी आलथचक वषच र 
थप २ आलथचक वषचको  कुि बजेटको आकार ियार गररएको छ।यस सबबणति र्ववरि अनसूुर्ी-१ मा 
उ्िेख गररएको छ | 
 

ख) बजेट सीमा लनिाचरि िथा बाँडफाँट : स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा लनिाचरि सलमलििे ियार गरेको 
आगामी ३ वषचको स्रोि िथा खर्च अनमुान िथा प्रके्षपिका आिारमा योजना शाखाद्वारा लनकायगि र 
र्वषयगि रुपमा र्ाि,ु पुजँीगि र र्वत्तीय व्यवस्थासर्हिको बजेटको सीमा र मागचदशचन ियार गररतछ 
।मालथ उ्िेख भएअनसुार ियार भएको लनकायगि/र्वषयगि बजेट सीमा र मागचदशचन कायचदिमा पेश 
भै आबश्यक छिफि िथा पररमाजचन गरी स्रोि अनमुान िथा बजेट सीमा लनिाचरि सलमलि माफच ि 
कायचपालिकामा स्वीकृलिको िालग पेश गनुच पदचछ | कायचपालिकावाट स्वीकृि बजेट सीमा र मागचदशचनिाई 
वडा कायाचियसँगको प्रिक्ष्य सबपकच  र सहयोग समेिको आिारमा लबषय उपके्षत्रगि र के्षत्रगि रुपमा 
मध्यमकािीन खर्च संरर्ना ियार गनच सबबणतिि शाखामा प्ररे्षि गनुच पदचछ | 
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ग) लबषय के्षत्रगि मध्यमकािीन खर्च संरर्नाको प्रारणबभक मस्यौदा ियारी: 
गाउँकायचपालिकावाट स्वीकृि गरी पठाएको बजेट सीमा र मागचदशचनलभत्र रही सबबणतिि लबषयगि 
शाखािे आफ्नो लबषय के्षत्रसँग सबबणतिि कायचक्रम िथा आयोजनामध्ये वडा कायाचियसँगको समेि 
समतवयमा आवश्यकिा र प्राथलमकीकरिका आिारमा छनौट भएका आयोजना/कायचक्रमहरूको लत्रबषीय 
खर्च प्रके्षपि सर्हिको लबषय उपके्षत्रगि मध्यमकािीन खर्च संरर्ना र्ववरि ियार गररयो र यसरी 
उपक्षेत्रगि रुपमा ियार भएको मध्यमकािीन खर्च संरर्नाको र्ववरििाई कायचदििे सबबणतिि शाखा 
प्रमखुसँगको सहकायचमा लबषयके्षत्रगि रुपमा एर्ककृि गरी लबषयक्षेत्रगि मध्यमकािीन खर्च संरर्नाको 
प्रारणबभक मस्यौदा ियार गरी गाउँपालिकाको आबालिक योजना, नीलि िथा कायचक्रम, स्थानीय प्राथलमकिा 
र लबषयक्षेत्रगि नीलि िथा गरुुयोजना अनरुुप आबश्यक छिफि एबम ्पररमाजचनको िालग सबबणतिि 
र्वषयगि सलमलिमा पेश गररतछ।लबषयक्षेत्रगि रुपमा प्रस्िार्वि मध्यमकािीन खर्च संरर्नामा प्रस्िार्वि 
आयोजना/कायचक्रम िथा उपके्षत्रको रिनीलिक स्िबभ, प्राथलमकीकरि, जिवाय ुसंकेि, िैंलगक संकेि 
र ददगोर्वकास िक्ष्यका आिारमा सांकेिीकरि गनुच पदचछ | 

र्) र्वषयगि सलमलिमा छिफि िथा पररमाजचन: लबलभन्न लबषयगि शाखाबाट प्रस्िार्वि भई कायचदििे ियार 
गरेको आयोजना/कायचक्रमहरूको लत्रबर्षचय खर्च प्रके्षपि सर्हिको लबषयक्षेत्रगि मध्यमकािीन खर्च 
संरर्ना र बार्षचक बजेट माथी सबबणतिि र्वषयगि सलमलिमा दफावार छिफि भयो।यसरी छिफि 
गदाच नेपािको संर्विान (मौलिक हक, राज्यका लनदेशक लसद्धान र नीलिहरू र सबबणतिि स्थानीय िहको 
कायचक्षेत्र/क्षेत्रालिकार), रार्िय दीर्चकािीन सोर्, रार्िय आवलिक योजना, प्रादेणशक आबालिक योजना, 
गाउँपालिकाको आवलिक योजना, नीलि िथा कायचक्रम, आवश्यकिा, समस्या र सबभावना, क्रमागि 
आयोजना/कायचक्रम, ददगो र्वकास िक्ष्य स्थानीयकरिका सवाि समेिको आिारमा छिफि गरी  
आयोजना/कायचक्रम िथा उपके्षत्रको प्राथलमकीकरि एवम ्बजेट बाँडफाँट गनुच पदचछ। 

ङ) एर्ककृि मस्यौदा ियार: र्वषयगि सलमलिमा दफावार छिफि गरी प्रस्िाव भएका कायचक्रम/आयोजना 
िथा उपक्षेत्रगि लत्रवर्षचय खर्च प्रके्षपि सर्हिको लबषयक्षते्रगि मध्यमकािीन खर्च संरर्ना र बार्षचक 
बजेट िथा कायचक्रमिाई बजेट िथा कायचक्रम िजुचमा सलमलििे कायचदिको सहयोगमा आबश्यक छिफि 
िथा पररमाजचन सर्हि मध्यमकािीन खर्च संरर्नाको एकीकृि मस्यौदा ियारी गररतछ।सो क्रममा बजेट 
िथा कायचक्रम िजुचमा सलमलििे खर्चको माग र उपिब्ि स्रोि वीर् सामतजस्यिा कायम हनुेगरी र्वश्लषेि 
गरी लबषय क्षेत्रगि माग र स्रोिको र्ववरि ियार गनुच पदचछ | 

र्) कायचपालिकामा पेश िथा स्वीकृलि: बजेट िथा कायचक्रम िजुचमा सलमलििे ियार गरेको मध्यमकािीनखर्च 
संरर्नाको एर्ककृि मस्यौदा स्वीकृलिको िालग कायचपालिकामा पेश गनुचपदचछ। पेश भएको एर्ककृि 
मस्यौदा उपर गाउँकायचपालिकामा छिफि भई आबश्यकिा अनसुार पररमाजचन सर्हि स्वीकृि गररतछ 
| कायचपालिकावाट स्वीकृि भएको मध्यमकािीन खर्च संरर्नािाई अनमुोदनका िालग गाउँ सभामा 
पेश गररतछ | 
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पररच्क्षदे २: 
मध्यमकािीन खर्च संरर्ना 

२.१ पषृ्ठभमूी 
 सावचजलनक लबत्त ब्यवस्थापनको एक औजारको रुपमा मध्यमकािीन खर्च संरर्नािे सरकारसंग उपिब्ि 

सीलमि श्रोि-सािनको वस्िलुनष्ठ आकंिन गने र त्यसिाई योजनाको प्राथलमकिाको क्षते्रमा मध्यम अवलिको िालग 
बाडँफाँट गने गदचछ । यस अतिगचि संर् िथा प्रदेशबाट गाउँपालिकािाई र्वलभन्न णशषचकमा प्राप्त हनुे श्रोि, 
आतिररक आय, आतिररक ऋि िथा अतय श्रोि समेि आकंिन गरी समर्िगि बजेट खाका लनिाचरि गररतछ । 
यसैको आिारमा खर्च क्षते्रगि प्राथलमकिा अनरुुप लबषयगि शाखा र गाउँपालिकाको अतय लनकायहरूसंग सबबणतिि 
नीलि िथा कायचक्रमहरु कायाचतवयन गनच आवश्यक मध्यम अबलिको बजेट र्वलनयोजन गनच मध्यमकािीन खर्च 
अनमुानको र्वषयगि सीमा ियार गररतछ ।यसरी लनिाचरि भएको बजेटको सीमा लभत्र रहेर लबषयगि शाखाहरुिे 
नीलि िथा कायचक्रम कायाचतवयनको िालग आवश्यक खर्चको कायचक्रम िथा आयोजनागि र्वलनयोजन अनमुान 
गदचछन।्यो खाका ियार गदाच बजेटको कायाचतवयनबाट िीन वषचमा प्राप्त हनुे प्रलिफिको पलन अनमुान गररतछ 
।यसमा पर्हिो वषच बजेटको वास्िर्वक अनमुान हतुछ भने बाँकी दईु वषचको बजेट प्रके्षपि गररतछ।पर्हिो वषचको 
बजेट कायाचतवयन भएपलछ नयाँ मध्यमकािीन खर्च संरर्ना ियार गररतछ।जसमा पर्हिो वषचको प्रगलि सलमक्षा 
गरी बाँकी दईु वषचको प्रके्षर्पि अनमुान पररमाजचन गरी थप एक वषचको बजेट प्रके्षपि गररतछ ।यसरी मध्यमकािीन 
खर्च संरर्नामा र्क्रीय र्हसाबिे प्रत्येक वषच िीन वषचको बजेटको आकंिन गनुचपने हतुछ।यसबाट मध्यमकािीन 
खर्च संरर्नािे बजेट िजुचमा प्रर्क्रयािाई बढी यथाथचपरक र बस्िलुनष्ठ बनाउन महत्वपिुच भलूमका 
खे्दछ।मध्यमकािीन खर्च संरर्नािे गाउँपालिकाको बजेट लबलनयोजन िथा कायाचतवयन कुशििा माफच ि 
गाउँपालिकाको समग्र ददगो र्वकास िफच  मागचदशचन गदचछ | 

नेपािमा र्वकास योजनाहरुवाट अपेणक्षि उपिणब्ि हालसि हनु नसक्नकुो एक प्रमखु कारि उपिब्ि स्रोि 
सािनको सतिलुिि एवम ्वस्िपुरक र प्राथलमकिाका आिारमा लबलनयोजन हनु नसक्न ुहो | जसिे गदाच तयून 
पुजँीगि खर्च, आलथचक बषचको अतत्यमा गएर खर्च हनुे, आलथचक अनशुासन कायम हनु नसक्दा िगानी र सबपन्न 
आयोजना/कायचक्रमिे ददगो एवम ्समाबेशी प्रलिफि ददन नसक्दा हाम्रा समस्या समािान हनु ्सकेको छैनन ्| 
यसको प्रिक्ष्य असर साबचजलनक लबत्त्त क्षेत्रको अलिररक्त समग्र अथचितत्र र आलथचक-सामाणजक र्वकासमा पनच गएको 
छ | नेपािको संर्विानिे पररक्पना गरे बमोणजमको आलथचक सामाणजक एबं भौलिक र्वकास प्राप्त गनच नेपाि 
सरकारको दीर्चकािीन सोंर् सर्हिको पतरौ आवलिक योजना, ददगो र्वकास िक्ष्यका स्थानीय सवाि, िणुबबनी 
प्रदेश सरकारको प्रथम आवलिक योजना, र गाउँपालिकाको प्रथम आवलिक योजना र मध्यम अबलिमा हालसि 
गने उपिणब्िको र्ोषिा िथा प्राथलमकिावीर् िादात्बयिा कायम हनुेगरी आगामी ३ बषचको मध्यमकािीन खर्च 
संरर्ना (२०७८/७९-०८०/८१) िजुचमा गररएको छ | 
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२.२ सोर्, उद्देश्य िथा रिनीलि   

प्रस्ििु मध्यमकािीन खर्च संरर्ना ियार गदाच गाउँपालिकाको आवलिक योजना, हािसबमको बार्षचक बजेट 
िथा कायचक्रम र नीलििाई प्रमखु आिारको रुपमा लिइएको छ ।गाउँ र्वकासको आवलिक लबकास योजनामा 
उण्िणखि सोर्, िक्ष्य िथा उद्देश्य, प्राथलमकिा िथा रिनीलि र र्वषय क्षते्रगि सोर्, िक्ष्य िथा उद्दशे्य र रिनीलििाई 
यस र्क्रीय योजनाको समर्िगि सोर्, िक्ष्य उद्दशे्य िथा रिनीलि र्वषय क्षेत्रगि सोर्, उद्देश्य िथा रिनीलिका 
रुपमा उ्िेख गररएको छ ।गाउँ णस्थलि पत्र (प्रोफाइि), िथा गाउँपालिकाको र्ाि ुआवलिक र्वकास योजना, 
पतरौ रार्िय योजना, िणुबबनी प्रदेश सरकारको प्रथम आवलिक योजना एवं रार्िय, प्रदेश र गाउँपालिकाको र्वषयगि 
नीलििाई समावेश गररएको छ।सो अनसुार मध्यमकािीन खर्च संरर्नाको समर्िगि सोर्, उद्देश्य िथा रिनीलि 
देहाय बमोणजम रहेको छ । 

 

२.२.१ गाउँ र्वकासको दीर्चकािीन सोर्    
“कृर्ष र पूवाचिार सर्हिको पाणिनी िथा दबुचशा ऋर्षको पर्हर्ान: समावेशी, स्वच्छ र समदृ्ध पाणिनी हाम्रो अलभयान”   

२.२.२ गाउँ र्वकासको िक्ष्य    

 “व्यवसार्यक, सणुशणक्षि, सशुासनयकु्त र समदृ्ध पाणिनीको आिार ियार गने”   
 

२.२.३ गाउँ र्वकासको उद्दशे्य  

गाउँपालिकाको समग्र आलथचक, सामाणजक िथा भौलिक लबकासको िालग िगानी बरृ्द्ध गरी उपरोक्त िक्ष्य हालसि 
गनच देहायअनसुारको उद्देश्य लिईएको (आवलिक योजनामा उ्िेख भएका रिनीलिहरुिाई लबषय क्षेत्रगि रुपमा 
एर्ककृि िथा ब्यबणस्थि गरी ियार गररएको छ ) छ :    

१. कृर्ष क्षेत्रको उत्पादन, रोजगारी र आयमा समाबेशी, गिुात्मक र ददगो वृर्द्ध गनुच,  

२. स्वस्थ, सजृनशीि र सीपयकु्त मानव पुजँीको लनमाचि गनुच, 

३. आिारभिू भौलिक पूवाचिारको लबकास सर्हि अतिरआवद्धिा सहज, सरुणक्षि र व्यवणस्थि बनाउने  

४. वन, जैर्वक र्वर्वििा िथा जिािार के्षत्रको ददगो व्यवस्थापन र र्वपद् उत्थानणशििा प्रवद्र्िन गने  

५. कोलभड-१९ प्रभार्वि सबपूिच के्षत्रको पनुरोत्थान गनुच, 

५. गाउँपालिकाको सशुासन, सेवा प्रवाह, र्वकास उपिब्िी र जवाफदेर्हिाको णस्थलिमा गिुात्मक वृर्द्ध गनुच  

२.२.४ गाउँ र्वकासको रिनीलि    

गाउँ र्वकासको उण्िणखि सोर्, िक्ष्य िथा उद्देश्य हालसि गने देहायअनसुारका साि प्रमखु रिनीलिहरू अबिबबन 
गररनेछ (आवलिक योजनामा उ्िेख भएका रिनीलिहरुिाई लबषय के्षत्रगि रुपमा एर्ककृि िथा ब्यबणस्थि गरी 
ियार गररएको छ ) :   

१.  कृर्ष उद्यम प्रवद्र्ििन गनच सर्कने ििुनात्मक िाभका के्षत्रको पर्हर्ान गरी िगानी, रोजगारी िथा आबदानीका 
अवसर वृर्द्ध गने,   
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२  पयचटकीय क्षते्रको पर्हर्ान र लबकास माफच ि भ्रमि िथा पयाच पयचटन प्रवद्र्िन गने,  

३  कृर्ष, पशपंुक्षी र वनजतय उपजको व्यवसायीकरि, र्वर्विीकरि र औद्योलगकरि गने,  

४  गिुस्िरीय णशक्षा, आिलुनक प्रलबलि सर्हिको स्िरीय स्वास््य सेवा, सदृु्धढ सरसफाई िथा खानेपानी सरु्विा,  
सहज सामाणजक सरुक्षा पहुँर् र उपभोग सलुनणिि गने,   

५  अत्यावश्यक भौलिक पवुाचिारको गिुस्िरीय र्वस्िार र स्िरोन्नलि गने,  

६  र्वकास योजना र्क्र िथा नलिजािाई वािावरिमैत्री, उत्थानशीि र ददगो बनाउन,े   

७  साबचजलनक, सहकारी, लनजी क्षेत्र, समदुाय र नागररक समाजको समतवय, साझेदारी र सहकायचिाई अलभवृर्द्ध  
गने र   

८ सशुासन प्रबिचन, सेवा प्रवाह, आयोजना व्यवस्थापन, संस्थागि क्षमिा र्वकास िथा आतिररक राजश्व सदुृढ 
गने।    

२.३ समर्िगि आलथचक खाका  

पाणिनी गाउँपालिकािे आवलिक योजना माफच ि िय गरेको दीर्चकािीन सोर्, गाउँ र्वकासको िक्ष्य िथा उद्दशे्य 
अनरुुप गाउँ क्षेत्रलभत्र उत्पादन, रोजगारी, आय र िगानी िगायि सूर्कहरुमा र्वगि आलथचक वषचको अवस्था, 
उपिब्िी, र्ाि ुआलथचक वषचको समीक्षाका आिारमा मध्यमअवलिको समर्िगि आलथचक खाका ियार गररएको छ। 
खाका ियार गने लसिलसिामा बार्षचक योजनाको प्रभाव र असर िहको प्रमखु नलिजा सूर्किाई समेि आिार 
लिइएको छ।यस गाउँपालिका समर्िगि आलथचक खाका देहायअनसुार रहेको छः   

िालिका २.१ प्रमखु समर्िगि आलथचक खाका   

लस.नं. सूर्क/िक्ष्य एकाई 

गि 
आ.व. को 
उपिविी 

र्ाि ुआव. 
को 

अनमुालनि 
उपिव्िी 

मध्यमकािीन िक्ष्य (गाउँपालिका) 

२०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

१  बार्षचक 
उत्पादन 

रु.िाखमा            

१.१  कृर्ष क्षेत्रको 
उत्पादन  

रु.िाखमा      

१.२  गैर कृर्ष 
क्षेत्रको 
उत्पादन 

      

२  औषि 
पाररवाररक 
आय 

रु.िाखमा            

३  उद्योग,व्यापार 
र व्यावसाय 

संख्या            
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४  औपर्ाररक 
क्षेत्रमारोजगारी 
लसजचना 

कायचददन            

५  आिारभिू खाद्य 
सरुक्षाको 
णस्थलिमा रहेका 
पररवार 

प्रलिशि            

आवलिक योजनामा समाबेश नभएकोिे उ्िेख गनच सर्कएन |   
 

२.४ प्रमखु नलिजा सूर्क िथा समणस्टगि मध्यमकािीन नलिजा खाका   

“समदृ्ध नेपाि र सखी नेपािी” को रार्िय सोर् िथा संक्प र िणुबबनी प्रदेशको प्रथम आवलिक योजना िथा गाउँ 
र्वकासको सोर् र िक्ष्य अनरुुप आगामी लिन आलथचक बषचको मध्यमकािीन खर्च संरर्नाको प्रमखु िक्ष्य िथा 
नलिजा सूर्क लनिाचरि गररएको छ । सो अनसुार समर्िगि िक्ष्यहरुको र्वद्यमान णस्थलि िथा आगामी ३ वषचको 
अपेणक्षि उपिणब्ि िालिका २.२ मा प्रस्ििु गररएको छ ।  

  

िालिका २.२ प्रमखु र्वषय के्षत्रगि सूर्क िथा मध्यमकािीन िक्ष्य 

क.स. सूर्क/िक्ष्य एकाई 

मध्यमकािीन िक्ष्य  
 

आिार बषच 
०७७/७८  

२०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

1  प्रलि व्यणक्त प्रलिवषच 
खाद्यान्न उपिब्ििा   

के.जी   १५०  १६५  १८१  २०१  

2 
  

कृर्ष क्षेत्रमा रोजगारीको 
लसजचना (हजारमा)  

प्रलिशि  १०  १२  १५  १८  

3 
 
 

र्रेि ु िथा साना उद्योग  
क्षेत्रमा रोजगारी  

संख्या  २२७२  २३७५   २५००  २६५०  

4  र्वद्यिुमा पहुँर् प्राप्त 
पररवार  

प्रलिशि ६०  ७०  ८०  ९०  

5  स्वच्छ आिारभिू 
खानेपानी उपिब्ि 
र्रपररवार  

प्रलिशि १९.५०  २५  ३५  ५०  

5  लसंणर्ि के्षत्रफि 
(हजारमा)  

हेक्टर  २५०  ३००  ३५०  ४००  
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6   जबमा सडक लनमाचि 
िबबाई  

र्क.मी.  ५२०  ५४०  ५६८  ५९५  

7 
  

र्वद्याथी भनाचदर  प्रलिशि  ९४  ९५  ९६  ९७  

8 
  

प्रार्वलिक णशक्षामा 
अध्ययनरि र्वद्याथी  

संख्या      

9   

प्रारणबभक बािकक्षामा 
अध्ययनरि ४-५ बषचका 
बािबालिकाको भनाचदर   

प्रलिशि  ६५  
  

६६   ७०   ७५  

10 कक्षा १० को लनरतिरिा 
दर  

प्रलिशि  ८५  
  

८८   ८९   ९१  

11 
  

२ बषच मूलनका 
बािबच्र्ामा कूपोषि दर   

प्रलिशि 
०.८  

०.६  
०.४  ०.३  

12 
  

वैक िथा र्वत्तीय संस्थामा 
जनिाको पहुरँ्   

प्रलिशि ५०  ६०   ७२   ८६  

स्रोि: गाउँपालिकाको प्रथम आवलिक योजना  
 

२.५ समर्िगि मध्यमकािीन बजेट खाका  
 

गाउँपालिकाको खर्च अनमुान िथा स्रोि आकँिन गदाच देहायका आिार अपनाइएको छ;   
१. आलथचक बषच २०७६/७७ र २०७७/७८ को बार्षचक बजेट िथा कायचक्रमको र्ववरि र खर्च को आिारमा 

आलथचक बषच ०७८/७९ को खर्च िथा आयको प्रके्षपि गररएको छ । दोस्रो र िेस्रो वषचको प्रके्षपि गदाच 
गाउँपालिकाको नीलि िथा कायचक्रम, िक्ष्य, र्ोर्षि कायचक्रम र सो अनसुार संर्ािन हनुे कायचक्रम िथा 
हालसि गने नलिजािाई प्रमखु आिार मालनएको छ ।  

२. यसै गरी ३ आलथचक बषचको स्रोि अनमुानको सतदभचमा सङ्घ सरकारबाट प्राप्त ३ आलथचक बषचको लबलभन्न 
अनदुान णशषचकमा प्राप्त हनु े बजेट लसलिंग,, सङ्घ र प्रदेशको राजस्व बाडँबाँटवाट प्राप्त हनुे रकम, प्रदेश 
सरकारवाट प्राप्त हनुे अनदुान, आतिररक आय र उपिब्ि हनुे अतय स्रोि को अनमुान िथा प्रके्षपि गररएको 
छ भने सोर्ह आिारमा आयोजना/कायचक्रम िथा प्रशासलनक खर्चको िालग आबश्यक र्ाि ुएबं पुजँीगि 
खर्च अनमुान गररएको छ ।  

३. रोय्टी (वन, खानी िथा खलनज, जिश्रोि िथा अतय प्राकृलिक स्रोि) बाट प्राप्त हनु ेराजस्व अनमुान गरी 
गिना गररन ेभएिापलन पाणिनी गाउँपालिकामा हािसबम रोय्टी बापिको रकम प्राप्त नभएकोिे उ्िेख 
गररएको छैन।  
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४ . उ्िेणखि आिारिाई र्वश्लषेि गदाच आगामी िीन वषचको अवलिमा कुि बजेट रु. १ अबच ९९ करोड ८६ 
िाख ९६ हजार ( सशिच अनदुान समेि गरी प्रर्लिि मू्यमा) रहने प्रके्षपि गररएको छ । यस मध्ये 
र्ाि ुखर्च रु. १ अबच ५५ करोड १६ िाख ३७ हजार (सशिच अनदुानको र्ाि ुखर्च समेि) र पुजँीगि 
खर्च रु. ४४ करोड २६ िाख ३९ हजार रहने प्रके्षपि गररएको छ ।त्यसैगरी स्रोि पररर्ािनिफच  
आतिररक आयबाट रु. ४ करोड ६६ िाख ७१ हजार, राजस्व बाडँफाटबाट रु २९ करोड ९३ िाख 
५८ हजार, नेपाि सरकारको र्वत्तीय हस्िातिरिबाट रु. १ अबच ४४ करोड ५९ िाख ३०  हजार र 
प्रदेश सरकार र्वत्तीय हस्िातिरिबाट रु. ११ करोड २६ िाख ५० हजार , अतय श्रोिबाट रु. ९ करोड 
४० िाख ८७ हजार (जनसहभालगिा र नगद मौज्दादबाट प्राप्त हनुे अनमुालनि रकम सर्हि) व्यहोररने 
प्रके्षपि गररएको छ।यस सबबतिी र्ववरि िालिका २.३ मा उ्िेख गररएको छ ।  
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िालिका २.३ लत्रबर्षचय बजेट र्वलनयोजन र प्रके्षपि (रकम रु हजारमा) 

क्र.स. र्ववरि 
आ.व. २०७६/७७ 

को यथाथच  
आ.व. २०७७/७८ 

संसोलिि को अनमुान 

मध्यमकािीन बजेट अनमुान र प्रके्षपि 

आ.व. २०७८/७९ 
को अनमुान 

आ.व. २०७९/८० 
को अनमुान 

आ.व.२०८०/८१क
ोो अनमुान 

िीन बषचको कुि 

१ खर्च अनमुान        

   र्ाि ुखर्च ३०६२४० ४३३४१७ ४६२८९९   ५१८४४७ ५७०२९२ १५५१६३७ 

   पूणजगि खर्च ९६१५४ २४२४८० १७०७५१ १४३४७७ १२८४१० ४४२६३९ 

   र्वत्तीय व्यवस्था 0 0 0  0  0   0   

   कुि  ४०२३९४ ६७५८९८ ६३८०७० ६६१९२४ ६९८७०२ १९९८६९६ 

२ आय अनमुान         

२.१ आतिररक आय ५२७१ ९५४८ १४०१७ १५६९९ १६९५४ ४६६७१ 

२.२ 
राजस्व वाँडफाड बाट 
प्राप्त रकम 

६१३१४ ८८१७६ ८९९०८ १००६९७ १०८७५२ २९९३५८ 

२.३ 

रोय्टी बाँडफाडँ  0 0 0 0 0 0 

क. वन रोय्टी 0 0 0 0 0 0 

ख.खानी रोय्टी 0 0 0 0 0 0 

ग. र्वद्यिु रोय्टी 0 0 0 0 0 0 

र्. पवचिारोहि रोय्टी 0 0 0 0 0 0 

ङ. पानी िथा अतय  0 0 0 0 0 0 
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२.४ 

नेपाि सरकार र्वत्तीय 
हस्िातिरि 

३४४९५५ ४६१५६९ ४४५३९५ ४८१०२७ ५१९५०८ १४४५९३० 

क. र्वत्तीय समानीकरि १०१४०० १०२९०० १०९८०० ११८५८४ १२८०७० ३५६४५५ 

ख. सशिच अनमुान २४२८५५ ३२४८६९ ३१९५९५ ३४५१६३ ३७२७७५ १०३७५३३ 

ग. र्वशेष अनदुान  ० २५००० ० ० 0 ० 

र्. समपरुक अनदुान ७०० ८८०० १६००० १७२८० १८६६२ ५१९४२ 

२.५ 

प्रदेश सरकार र्वत्तीय 
हस्िातिरि 

३१४१० ४२४७३ ३४७०० ३७४७६ ४०४७४ ११२६५० 

क. र्वत्तीय समानीकरि  ४३३३ ५२५४ ५१५६ ५५६८ ६०१३ १६७३८ 

ख. सशिच अनमुान ११०५८ १४८५० ८५४४ ९२२८ ९९६५ २७७३७ 

ग. र्वशेष अनदुान ७७७१ ६००० ६००० ६४८० ६९९८ १९४७८ 

र्. समपरुक अनदुान ८२४८ १६३६९ १५००० १६२०० १७४९६ ४८६९६ 

२.६. आतिररक ऋि 
0 

0 0 0 0 ० 

२.७ अतय अनदुान 0 ६६३१ 0 0 0 ० 

२.८ जनसहभालगिा             

२.९ अतिरिह साझेदारी  0 0 0 0 0 0 

२.१० मौज्दाि रकम   ६७५०० ५४०५० २७०२५ १३०१२ ९४०८७ 

  कुि  ४४२९५० ६७५८९७ ६३८०७० ६६१९२४ ६९८७०२ १९९८६९६ 

  बर्ि (-) तयून (+) 0 0 0 0 0 0 
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२.६ वजेट र्वलनयोजन र प्रके्षपिको बाडँफाडँ 

र्वलभन्न आिारमा गररएको मध्यमकािीन अबलिको (आ.ब.०७८/७९-०८०/०८१ ) बजेट अनमुान र 
प्रके्षपिको ििुनात्मक र्ववरि देहायबमोणजम रहेको छ ।  
क. रिनीलिक स्िबभको आिारमा बाँडफाँट  
रिनीलिक स्िबभको आिारमा आगमी िीन आलथचक बषचको बजेट अनमुान िथा प्रके्षपि को िालग पाणिनी 
गाउँपालिकाको आवलिक योजना िजुचमा नभएकोिे ियार गनच सर्कएन | िर आवलिक योजना िजुचमा पिाि 
ियार गनचको िालग देहाय बमोणजम िालिका २.४ मा ढाँर्ा प्रस्ििु गररएको छ | ढाँर्ामा समाबेश गररएका 
रिनीलिक स्िबभ उदाहरिका िालग मध्यमकािीन खर्च संरर्नाका रिनीलि हनु ्| 
 

िालिका २.४ रिनीलिक स्िबभको आिारमा आगामी िीन बषचको अनमुान र प्रके्षपि (रु. हजारमा)   
गाउँपालिकाको आवलिक योजनामा स्पस्ट रिनीलिक स्िबभ नभएकोिे रिनीलिक स्िबभको आिारमा बजेट 
लबलनयोजन गनच सर्कएन | यिपी ढांर्ा लनबनानसुार रहेको छ | 

लस.
नं.  

रिनीलिक स्िबभ संख्या 
२०७८/०७९ 
को अनमुान 

२०७९/०८० 
को प्रस्िार्वि 

२०८०/०८१ को 
प्रस्िार्वि 

रकम प्रलिशि रकम प्रलिशि रकम प्रलिशि 

1  िगानी,  रोजगारी  िथा  
आबदानीका अवसर वृर्द्ध गने 

        

2  पयचटन          

3  कृर्ष, पशपंुक्षी िथा अतय उत्पादन 
क्षेत्रको व्यवसायीकरि, र्वर्विीकरि र 
औद्योलगकरि गने 

        

4  णशक्षा, स्िरीय स्वास््य सेवा, 
सरसफाई िथा खानेपानी सामाणजक 
सरुक्षा सबबणति स्िबभ  

        

5  भौलिक पूवाचिार सबबणति          

6  वािावरिमैत्री, उत्थानशीि र ददगो 
र्वकास सबबणति स्िबभ  

        

7  अतिर सरकार, सहकारी, लनजी क्षेत्र, 

समदुाय र नागररक समाजको 
समतवय, साझेदारी र  
सहकायचिाई अलभवृर्द्ध गने 

        

8  सेवा प्रवाह, सशुासन िथा आतिररक 
राजश्व सदुृढ गने  
 

        

  जबमा         
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ख. प्राथलमकिाको आिारमा बाँडफाँट  
कायचक्रम िथा आयोजनाको प्राथलमकिाक्रम बमोणजम िीन आलथचक वषचको बजेट अनमुान िथा प्रके्षपि िालिका 
नं. २.५ मा प्रस्ििु गररएको छ ।  
िालिका २.५  प्राथलमकिाक्रमको आिारमा िीन आलथचक वषचको बजेट अनमुान िथा प्रके्षपि (रु. हजारमा) 

प्राथलमकिा क्रम 

आयोजना÷  

कायचक्रम  
संख्या 

२०७८÷७९ को व्यय 
अनमुान 

२०७९÷८० को खर्च 
प्रके्षपि   

२०८०÷८१ को खर्च 
प्रके्षपि 

रकम  प्रलिशि रकम प्रलिशि रकम प्रलिशि 

प्राथलमकिा पर्हिो 
(P1) 

 

२५५२२८ ४० २९७८६६ ४५ २९३४५५ ४२ 

प्राथलमकिा पर्हिो 
(P2) 

 

३८२८४२ ६० ३६४०५८ ५५ ४०५२४७ ५८ 

जबमा  ६३८०७० १०० ६६१९२४ १०० ६९८७०२ १०० 

 नोट: गाउँपालिकाको बार्षचक लबकास कायचक्रममा लबलनयोजन भएको बजेटिाई आिार मानी प्रस्ििु गररएको 
छ | 
 

ग. ददगो र्वकास िक्ष्यको आिारमा बाँडफाँट  
ददगो र्वकास िक्ष्य बमोणजम आगामी िीन आलथचक वषचको व्यय अनमुान िथा प्रके्षपि िालिका नं. २.६ मा 
प्रस्ििु गररएको छ ।  
िालिका २.६ ददगो र्वकास िक्ष्यको आिारमा िीन आलथचक वषचको बजेट अनमुान िथा प्रके्षपि (रु. हजारमा) 

संके
ि नं.  

दीगो 
र्वकासका 
िक्ष्यहरु 

आयोजना
÷ 

कायचक्रम  
संख्या 

 २०७८÷७९ को व्यय 
अनमुान  

२०७९÷८० को खर्च 
प्रक्षेपि 

२०८०÷८१ को खर्च 
प्रक्षेपि 

रकम प्रलिशि रकम प्रलिशि रकम प्रलिशि 

१ 

गररबीको अतत्य    २०,७१० ३.२५ २४,०२५ ३.६३ २८,०३० ४.०१ 

२  शतुय 

भोकमरी  
  ३६,७०४ ५.७५ ३०,७२४ ४.६४ ३३,७०४ ४.८ 

३  स्वस््य 

जीवन  
  २७,२९५ ४.२८ ३१,००० ४.६८ ३४,००० ४.८७ 

४  गिुस्िरीय 

णशक्षा  
  १८३,९८६ २८.८३ २०५,०८६ ३०.९८ २०६,४४० २९.५५ 

५  िैंलगक 

समानिा  
  १५,६४९ २.४५ १६,३५९ २.४७ १६,७०० २.३९ 

६  सफा पानी र 

स्वच्छिा  
  १५,७०५ २.४६ २०,१०० ३. २२,७१५ ३.२५ 
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७  आिलुनक 

उजाचमा पहुँर्  
  २,५०० ०.३९ ४,५०० ०.६८ ७,५०० १.०७ 

८  समावेशी 
आलथचक बरृ्द्ध 
र मयाचददि 
काम   

  ११,१७५ १.७५ १५,४०० २.३ १७,७०० २.५ 

९  उद्योग, नर्वन 
खोज र 
पूवाचिार  

  १०,४९८ १.६५ १०,२९८ १.५६ ११,४९८ १.६५ 

१०  असमानिा 
तयूनीकरि  

  ६,३४० ०.९९ ७,१५५ १.०८ ८,०६० १.१५ 

११  दीगो शहर र 

समदुाय  
  १६८,५९२ २६.४२ १४४,९२० २१.८९ १५८,००० २२.६१ 

१२  दीगो 
उपभोग र 
उत्पादन  

  ११,८६० १.८६ १५,००० २.२७ १६,७५८ २.४ 

१३  जिबाय ु

पररविचन 
अनकुुिन  

  ४,५०० ०.७१ ५,७०० ०.८६ ६,३०० ०.९ 

१४  पानी मनुीको 
जीवन  

  ० ०. ० ०. ० ०. 

१५  जमीन 

मालथको 
जीवन  

  १६० ०.०३ २०० ०.०३ २५० ०.०४ 

१६  शाणति िथा 
तयायपूिच र 
सशक्त 
समाज  

  ११६,३२२ १८.२३  १२५,३२७ 
१८.९
३ 

१२५,०२२ १७.८९ 

१७  दीगो 
र्वकासका 
िालग 
साझेदारी  

  ६,०७४ ०.९५ ६,१३० ०.९३ ६,०२५ ०.९ 

 जबमा   ६३८०७० १०० ६६१९२४ १०० ६९८७०२ १०० 
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र्. िैंलगक संकेिको आिारमा बाँडफाँट: िैंलगक संकेि बमोणजम िीन आलथचक वषचको बजेट अनमुान िथा 
प्रके्षपि िालिका नं. २.७ मा प्रस्ििु गररएको छ ।  
  

िालिका २.७ िैंलगक उत्तरदायी बजेटको आिारमा िीन आलथचक वषचको बजेट अनमुान िथा प्रके्षपि (रु. 
हजारमा) 

िैंलगक 
संकेि 

आयोजना÷ 

कायचक्रम 
संख्या 

२०७८÷७९ को व्यय 
अनमुान   

२०७९÷८० को खर्च 
प्रके्षपि 

२०८०÷८१ को खर्च 
प्रके्षपि 

रकम प्रलिशि रकम प्रलिशि रकम प्रलिशि 

लनददचि   २६०६७ ४.०८ ३४४७९ ६.१५ ४९५४६ ८.६७ 

सहयोगी   ५९३९९ ९.३ ६६५०० १०.०५ ७७५५० ११.१ 

िटस्थ   ५५२६०४ ८६.६२ ५६०९४५ ८३.८१ ५७१६०६ ८०.२३ 

जबमा   ६३८०७० १०० ६६१९२४ १०० ६९८७०२ १०० 

  

ङ. जिवाय ुसंकेिको आिारमा बाँडफाँट जिवाय ु संकेि बमोणजम िीन आलथचक वषचको बजेट अनमुान िथा 
प्रके्षपि िालिका नं. २.८ मा प्रस्ििु गररएको छ ।  
िालिका २.८ जिवाय ुसंकेिको बजेटको आिारमा िीन आलथचक वषचको बजेट अनमुान िथा प्रक्षेपि (रु. हजारमा) 

जिवाय ु
संकेि 

आयोजना÷ 

कायचक्रम 
संख्या 

२०७८÷७९ को व्यय 
अनमुान 

२०७९÷८० को खर्च प्रक्षपेि २०८०÷८१ को खर्च प्रक्षपेि 

रकम प्रलिशि रकम प्रलिशि रकम प्रलिशि 

अत्यति 
सातदलभचक  

 

३१,५०५ ४.९४ ५५००० ८.३१ ७८०५५ ११.१७ 

सातदलभचक 
 ७०,१५१ १०.९९ १११५०० १६.८४ १२९५२५ १८.५४ 

िटस्थ   ५३६,४१४ ८४.०७ ४९५४२४ ७४.८५ ४९११२२ ७०.२९ 

जबमा   ६३८०७० १०० ६६१९२४ १०० ६९८७०२ १०० 
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२.६  र्वषय क्षते्रगि बाडँफाडँ  

र्वषय के्षत्रगि रुपमा आगामी िीन आलथचक वषचको बजेट अनमुान िथा प्रके्षपि िालिका नं. २.९ मा प्रस्ििु 
गररएको छ । र्वषय के्षत्रगि आिारमा िीन आलथचक वषचको बजेट, खर्च िथा स्रोिको अनमुान िथा प्रक्षेपि 
सबबतिी र्वस्ििृ र्ववरि अनसूुर्ी १ र २ मा उ्िेख गररएको छ ।  

 

 

िालिका २.९ आगामी िीन आ.व.को र्वषय क्षते्रगि खर्चको बाँडफाटको प्रके्षपि (रकम रु. हजारमा)  
qm=;

= लबषय क्षते्र  
२०७८÷७९ को व्यय अनमुान  २०७९÷८० को खर्च प्रके्षपि  २०८०÷८१ को खर्च प्रके्षपि  

कूि  र्ािू  पुणँजगि कूि  र्ािू पुणँजगि कूि  र्ािू पुणँजगि 

१  आलथचक 
र्वकास  ३८८५४ २१३७० १७४८४ ४११८५ २२६५२ १८५३३ ४४४८० २८९१२ १५५६८ 

२  सामाणजक 
र्वकास  

३५२०२१ २२८६६९ १२३३५२ ३५८७१२ २५१०९८ १०७६१४ ३७१३०५ २५९९१४ १११३९२ 

३  पूवाचिार 
र्वकास    

१२५५०० ११६७१५ ८७८५ १३३०३० १२२३८८ १०६४२ १४३६०१ १३३५४९ १००५२ 

४  वन,वािाबर
ि िथा 
र्वपद 
ब्यबस्थापन 

११४९९ ६८९९ ४६०० १२१८९ ७९२२ ४२६६ १३१६४ ७८९८ ५२६६ 

  ५  

साबचजलनक 
सेवा प्रबाह 
िथा 
संस्थागि 
सशुासन  

११०१९६ ९३६६७ १६५२९ ११६८०८ ९९२८७  १७५२१  १२६१५२ १०७२३० १८९२३ 

जबमा  ६३८०७० ४६७३२० १७०७५० ६६१९२४ ५०३३४७ १५८५७७ ६९८७०२ ५३७५०२ १६१२०० 

 

आलथचक वषच २०७८÷७९ को र्वलनयोजन र पलछ्िो दईु वषचको प्रके्षपि र्वषय के्षत्रगि नलिजा, र्वषय क्षेत्रगि 
कायचक्रम िथा आयोजनाको र्ववरि, अपेणक्षि उपिणब्ि र र्वषय के्षत्रगि अनमुालनि बजेट पररच्छेद ३ देणख 
पररच्छेद ७ सबम प्रस्ििु गररएको छ ।  
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पररच्छेद - ३ 

आलथचक र्वकास  

३.१ पषृ्ठभमूी  

विचमान संर्विानिे सावचजलनक, लनजी र सहकारी के्षत्रको सहभालगिा िथा र्वकासबाट समाजवाद उतमखु स्वितत्र 
र समदृ्ध अथचितत्रको लनमाचि गने राज्यको आलथचक उद्दशे्यका रुपमा अङ्गीकार गरेको। खाद्य सरुक्षा, सबपलि िथा 
रोजगारीको हक िाई मौलिक हक अतिरगि राणखएको छ ।नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको साथसाथै 
स्थानीय सरकारको सहकायचमा उक्त अलिकार सलुनणिि गनच योजनावद्ध ढंगिे प्रयास गनच आवश्यक छ । यस 
ि्यिाई मनन गदै गाउँ के्षत्रको योजनाबद्ध र सतिलुिि र्वकासको िालग उद्योग व्यवसाय, पयचटन र कृर्ष के्षत्रको 
र्वकास र प्रवद्र्िन माफच ि उत्पादन, रोजगारी र आय वृर्द्ध गनच उपयकु्त योजना िजुचमा एवं सोको कायाचतवयन 
गनुचपने देणखतछ । यस गाउँपालिकाको सतदभचमा आलथचक र्वकासका प्रयासहरुिाई मागचदशचन गनच यस सबबतिी 
संभावना र अवसर, समस्या िथा र्नुौलि र र्ा्न ु पने कदम सर्हिको संणक्षप्त र्वश्लषेि देहायअनसुार प्रस्ििु 
गररएको छ ।  

३.२ र्वद्यमान अवस्था, संभावना िथा अवसर  

िणुबबनी प्रदेशको हािको राजिानी बटुविवाट लनकटमा अवणस्थि पाणिनी गाउँपालिका कृर्ष िथा पशपुािनको 
दृर्ििे प्रलसद्ध रहनकुा साथै कृर्ष, आवास िथा औद्योलगक र्वकासको प्रर्रु सबभावना बोकेको के्षत्र हो।७ वटा 
वडामा र्वभाजन गररएको यस पाणिनी गाउँपालिकाको पणिममा सणतिखकच  र लसिगंगा नगरपालिका, पूवचमा पा्पा, 
उत्तरमा छत्रदेव गाउँपालिका, अर्ाचखारँ्ी र गु् मी िथा दणक्षिमा पा्पा र रुपतदेही णज्िासँग जोलडएको छ | 
यस गाउँपालिकाको मखु्य प्रवेशद्धार िथा व्यापाररक केतरको रुपमा सणतिखकच  बजार रहेको छ ।कृर्ष िथा 
औिोलगक र्वकासमा प्रर्रु सबभाबना रहेको िथा र्वकासको गलिमा लिब्र रुपमा िबकदै गरेको यस गाउँपालिकाको 
सबै वडा कायाचिय केतरसबम सडकको पहुरँ् लबस्िार भएको छ | यस क्षेत्रका कररब ८७ % मालनस (स्रोि: 
गा.पा. आवलिक योजना) कृर्ष पेशामा आबद्ध रहेका छन।् आक्रषचक वन िथा उद्यान क्षेत्र, खेिीयोग्य जलमन, 

बस्िी योग्य के्षत्र र भोगोलिक अवणस्थलि आददको र्वस्ििृ अध्ययनको आिारमा पयचटन, कृर्ष, पशपुािन, उद्योग 
जस्िा आलथचक र्वकासका कायचक्रम जोड ददन ु पने देणखतछ ।गाउँपलिकामा परबपरागि रुपमा र्लिआहेका 
राजकुिो िगायिका अतय लसंर्ाई आयोजनाबाट लसंर्ाई भैरहेको छ । हाि प्रयोगमा रहेका लसंर्ाई प्रर्वलिहरुमा 
कुिो िथा थोपा लसंर्ाई रहेका छन ्। लसंर्ाईका िालग यस गाउँपालिकामा रहेका खोिा नािाहरुबाट लसंर्ाईको 
ददगो व्यवस्थापनबाट खेिीयोग्य भलूममा लसंर्ाई सरु्विा र्वस्िार गनच सर्कने संभावना रहेको छ ।  

उन्नि प्रर्वलि, नश्ल र आहार िथा खोर व्यवस्थापन आददद्वारा पशपंुक्षीपािनिाई व्यवसायीकरि गरी उत्पादकत्व 
वृर्द्ध, बजार पूवाचिारको र्वकास, उत्पादनमा संिग्न र्कसानहरुको व्यवसार्यक दक्षिा अलभवृर्द्ध जस्िा कायच गनच 
सकेमा गाउँपालिकामा पशपुािन कायचिाई थप व्यवसार्यक, उत्पादन र आयमूिक बनाउन सर्कने सबभावना 
देणखतछ । यसका अलिररक्त गाउँपालिका के्षत्रलभत्र माछा पािन ब्यबसायको समेि राम्रो अवसर रहेको छ | 

गाउँपालिका के्षत्रमा बजार केतरहरु र्वकास हुदैँ गएका छन ्।भउूपयोग नीलिको कायाचतवयन िथा भौलिक 
पूवाचिारको व्यवस्था जस्िा कुराहरुको प्रबद्र्िन गनच सकेमा उद्योग, व्यापार िथा व्यवसाय लसजचना र र्वकास 
माफच ि गाउँपालिकाको आलथचक र्वकासमा ठूिो टेवा पगु्न ेसबभावना रहेको छ ।आलथचक र्वकासको प्रमखु सािन 



 पाणिनी गाउँपालिकाको मध्यमकालिन खर्च संरर्ना (ढारँ्ा) (२०७८÷०७९–२०८०÷०८१) 

21  

  

मध्ये श्रम शणक्त एक हो । रोजगारीका प्रशस्ि संभावना िथा अवसर उपिब्ि रहेको यस गाउँका मखु्य 
क्षेत्रहरुमा व्यापार, सेवा के्षत्र, कृर्ष िथा पशपंुक्षी पािन, लनमाचि क्षते्र, पयचटन, उद्योग िथा किकाखाना रहेको 
देणखतछ ।   

३.३ समस्या िथा र्नुौिी   

पाणिनी गाउँपालिकालभत्र भउूपयोग नीलिको अभावमा खेिीयोग्य र हररि के्षत्र खबुर्दै जानकुा साथै अब्यबणस्थि 
बस्िी र्वस्िारका कारि खेिीयोग्य जलमनमा ह्रास हुँदै जान सक्ने जोणखम रहेको छ । परबपरागि लनवाचहमखुी 
खेिी प्रिािीका कारि खाद्यतन्न आत्मालनभचरिामा कमी रहेको छ ।समयमा गिुस्िरीय बीउ, मि र प्रार्वलिक 
सेवा उपिब्ि नहनुिेु कृर्ष के्षत्रको र्वकासमा असहजिा सजृना गरेको छ।यसैगरी कृर्ष प्रार्वलिक जनशणक्तको 
कमी, माटोको लनयलमि परीक्षि हनु नसक्न ुिथा स्थानीय स्िरमा बीउ उत्पादन, संरक्षि र उपयोग हनु नसक्न,ु 

िागि िाभको दृर्िकोिमा खेिी प्रिािी खणर्चिो हनु,ु लसंर्ाई सरु्विा कमी हुँदा मौसमी खेिी हनु,ु पकेट खेिी 
र्वकास कायचक्रम िथा प्रवद्र्िनात्मक कायचक्रम सञ्चािन नहनु ु यस के्षत्रका समस्याका रुपमा रहेका छन। 
पानीको लसलमि स्रोिका कारि संर्ालिि अतय लसंर्ाई आयोजनाहरु र्वस्िार हनु नसक्न ुिथा संकिन पोखरी, 
भलूमगि लसंर्ाई र लिफ्ट प्रिािी जस्िा वैकण्पक लसंर्ाई आयोजना सञ्चािन हनु नसकेको देणखतछ । यसका 
साथै व्यवसार्यक ्ान एबं  सूर्नाको कमी, आिलुनक िथा मर्हिामैत्री प्रर्वलिको अभाव, र्वत्तीय सेवा पहुँर्मा 
कमी, कृर्ष लबमाको अभ्यासको कमी, बजार अलनणििा, संकिन केतर िगायिका पूवाचिारहरु कमी यस के्षत्रका 
मखु्य र्नुौिीको रुपमा रहेका छन ्।   

पशपुािन के्षत्रमा अझै पलन परबपरागि वा लनवाचहामखुी प्रिािीबाट पशपंुक्षीपािनको अभ्यास रहेको छ।उन्नि 
जािको पशपुािनको अभ्यास तयून रहेको छ भने परबपरागि गोठ िथा व्यवस्थापन प्रिािी अभ्यासमा रहेको छ 
।व्यवणस्थि पश ु र्रि के्षत्र, सरि कजाचको व्यवस्था, उत्पादकत्व वृर्द्ध, बजार पूवाचिारको र्वकास, उत्पादनमा 
संिग्न र्कसानहरुको व्यवसार्यक दक्षिा अलभवरृ्द्ध जस्िा कायचको कमीका यस के्षत्रका समस्या रुपमा रर्हरहेको 
छ । पशपुािनको के्षत्रमा काम गने दक्ष जनशणक्तको कमी, पश ुस्वास््य सेवाको गिुस्िरमा कमी, नश्ल सिुारको 
कमीका कारि समस्याको रुपमा रहेको छ । यसै गरी माछा पािन ब्यबसायको प्रर्रु सबभाबना भएिा पलन यस 
के्षत्रमा माछा पािन ब्यबसार्यक रुपमा र्वकास हनु सकेको छैन | समग्र कृर्ष िथा पशपुािन र्वकास र लबस्िारको 
िालग एर्ककृि गरुुयोजना ियार हनु सकेको छैन ।  
 

उद्योग, व्यापार िथा व्यवसायको दिाच, नर्वकरि, कर िथा दस्िरु असिुी र लनयमनिाई प्रभावकारी बनाउनपुने 
देणखतछ।गाउँपालिकामा उद्योग व्यवसायमा संबिग्न जनसंख्या सबभावनाको आिारमा तयून रहेको छ भन े
सञ्चािनमा रहेका परबपरागि व्यवसायिाई आिलुनकीकरि गनच नसक्न,ु, र्वत्तीय पहुँर् सहज नहनु,ु  र्वशषे् 
स्िरको दक्ष जनशणक्तको उपिव्ििा नहनु ुप्रमखु समस्याको रुपमा रहेको देणखतछ । 

सहकारी संर्ािक कमचर्ारी एवं पदालिकारीहरुको क्षमिामा कमी, सहकारीहरुको लनयलमि एवं प्रभावकारी 
अनगुमन नहनु,ु र्वत्तीय संस्थाबाट लिइने ऋिको सदपुयोग हनु नसक्न ुएवं व्यवसायको िालग ऋिको जोणखम 
उठाउने क्षमिामा कमी, स्थानीय समदुायमा आबदानी िथा बर्िको अभ्यासमा कमी रहन ुयस के्षत्रको र्नुौिीको 
रुपमा रहेका छन ्।   
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३.४ अवसर  
िणुबबनी प्रदेशको हािको राजिानी र्ोर्षि बटुविवाट नणजक रहेको पाणिनी गाउँपालिकाको भभूागमा सडक 
संजािको सहज पहुँर्मा अवणस्थि पाणिनी क्षेत्र प्राकृलिक िथा सांस्कृलिक सबपदा, पयचटकीय स्थि, औद्योलगक 
के्षत्रको र्वस्िार र कृर्ष िथा पशपुािनको र्वकासको पयाचप्त उबचर भलुम रहेको साथै प्रदेश राजिानी िथा प्रदेश 
लभत्रका र लछमेर्क लमत्र रािको र्वलभन्न बजारसँग सहज पहुँर् रहेको छ ।      
३.५ र्वषय के्षत्रगि सोर्, िक्ष्य, उद्देश्य र रिनीलि  

३.५.१. सोर्   

 कृर्ष,पयचटन, पशपुािन, उद्योग र व्यवसायमा आमिु सिुार,-समदृ्ध पाणिनीको 

मूि आिार  

३.५.२ िक्ष्य   

उत्पादन, रोजगारी र आयमा समिामूिक, गिुात्मक र ददगो वृर्द्ध गने 

३.५.३ उद्दशे्य  

गाउँपालिकाका आलथचक र्वकास के्षत्रको उद्देश्यहरु देहायअनसुार रहेका छनः्   

१. कृर्ष के्षत्रको र्वणशिीकरि, र्वर्वलिकरि िथा व्यवसार्यकरि गनुच,  

२. ददगो िथा वैकण्पक लसंर्ाई सरु्विाको र्वकास र र्वस्िार गनुच,  

३. पशपंुक्षी एबं माछाजतय उत्पादनको वृर्द्ध, व्यवसायीकरि, र्वर्वलिकरि र औद्योलगकरि गनुच,   

४. पयचटकीय क्षेत्रको पर्हर्ान, संरक्षि र पयचटकीय सेवाको र्वकास, र्वस्िार र र्वर्वलिकरि गनुच   

५. उद्योग, व्यापार िथा व्यवसायको र्वकास िथा र्वस्िार गनुच,  

६. स्थानीयस्िरमा उपिब्ि रोजगारीको र्वस्िार िथा रोजगारमूिक उद्यमको प्रवद्र्िन गनुच,   

७ र्वत्तीय सेवामा गाउँवासीको पहुँर् वृर्द्ध गनुच ।   
 

३.५.४ रिनीलि  

गाउँपालिकाको दीर्चकािीन सोर्िफच  उतमखु भई योजनाको समर्िगि िक्ष्य िथा उद्देश्य हालसि गनच केणतरि 
रहनेगरी देहायअनसुारका रिनीलि अविबबन गररनेछ;    
उद्दशे्य १ सँग सबबणतिि  
१. कृर्षको र्वणशिीकरि, याणतत्रकरि िथा आिलुनर्ककरि गरी उत्पादन पररमाि र गिुस्िर अलभवृर्द्ध गने ।  
२. कृषक एवं कृर्षमा आिाररि समूह िथा संस्थाहरुको क्षमिा अलभवृर्द्ध गने ।  
३. कृर्ष उपजहरुको व्यवसायीकरि िथा बजार प्रवद्र्िन गने ।   
४. स्थानीय कृर्ष व्यवसाय र्वकास नीलि िथा योजना िजुचमा र कायाचतवयन गने ।  
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उद्दशे्य २ सँग सबबणतिि 

१. आिलुनक िथा प्रयाप्त लसंर्ाई सरु्विा र्वस्िार गने ।  

२. र्वद्यमान लबलभन्न लसंर्ाई प्रिािीको संरक्षि, ममचि सबभार िथा स्िरोन्नलि गने ।  

३. वैकण्पक लसंर्ाइ सरु्विाको लबकास र प्रयोग बढाउन े। 

उद्दशे्य ३ सँग सबबणतिि  

१. पशपंुक्षीजतय के्षत्रको व्यवसायीकरि, आिलुनकीकरि र र्वणशर्िकरि गरी उत्पादनमा वृर्द्ध गने,  

२. कृषक, कृषक समूह िथा कृर्ष सहकारी एबं अतय संस्थाहरुको क्षमिा र उद्यमशीििा अलभबरृ्द्ध गने, 

३. पशपंुक्षीजतय उपजको बजारीकरि प्रवद्र्िन गने,  

४. पशपंुक्षी स्वास््य िथा उपर्ार सेवा र्वस्िार िथा गिुस्िर सिुार गने,  

५. पशपंुक्षी पािन सबबतिी नीलि िथा योजना िजुचमा र कायाचतवयन गने, 

६. माछा पािन स्थानीय जनिाको आयस्िरमा सिुार गनच पकेट के्षत्र र्ोषिा गरी कायाचतवयन गने |  

उद्दशे्य ४ सँग सबबणतिि  
१. पयचटकीय स्थिको संरक्षि, पूवाचिार र्वकास, स्िरोन्निी िथा प्रवद्र्िन गने ।  
२. पयचटकीय सबपदा र सेवाको र्वणशर्िकरि गने ।   
३. पयचटन र्वकासको माध्यमद्वारा ददगो रोजगारी लसजचना र आय वरृ्द्ध गने ।   
४. स्थानीय किा, संस्कृलि, भेषभषुा र सबपदाको संरक्षि र प्रवद्र्िन गरी पयचटन र्वकासको अवसरमा अलभवृर्द्ध 
गने ।  
 

उद्दशे्य ५ सँग सबबणतिि  

१. कोलभड १९ का कारि रोजगारी, उद्योग र साना व्यवसायमा पारेको नकारात्मक असर तयूनीकरि गनच राहि 
र पनुिाचभको कायचक्रम सञ्चािन गने ।  

२. िर्,ु साना, मझौिा िथा ठूिा उद्योग सञ्चािनका िालग आवश्यक पूवाचिार िथा वािावरि ियार गने ।  

३. औद्योलगक िथा व्यवसार्यक उत्पादनिाई गिुस्िरीय र र्वश्वसनीय गराउने ।  

४. स्थानीय उत्पादको बजार प्रवद्र्िन गने ।  

५. उद्योग ब्यवसायमा मर्हिा, दलिि िथा अलि र्वपन्न नागररकको सहभालगिामा जोड ददने ।  

६. उद्योग, व्यवसाय िथा सेवा सबबतिी नीलि िजुचमा िथा योजना कायाचतवयन गने  
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उद्दशे्य ६ सँग सबबणतिि  

१. सञ्चालिि र्वकास लनमाचिका आयोजनामाफच ि श्रम िथा रोजगार प्रवद्र्िन गने ।  

२. गाउँपालिकाको ित्कालिन, मध्यमकािीन र दीर्चकालिन अवलिका िालग रोजगार योजना बनाई सो अनसुार 
र्वकास लनमाचि कायच सञ्चािन गने ।  

३.  उद्योग, व्यवसाय िथा सेवा सबबतिी नीलि िजुचमा िथा योजना कायाचतवयन गने ।  

उद्दशे्य ७ सँग सबबणतिि  

१. गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका नागररकको र्वत्तीय सेवामासहज पहुँर् र्वस्िार िथा सदुृढ गने ।   

२. सहकारी क्षेत्रिाई ब्यबणस्थि, भरोसायोग्य र सदस्यको अलिकिम र्हिमा पररर्ािन गने गरी प्रबिचन एबं 
र्वकास गने | 

३.६ र्वषय के्षत्रगि नलिजा सूर्क र िक्ष्य  

आलथचक र्वकास क्षेत्रको र्वषय के्षत्रगि सूर्क र मध्यमकािीन िक्ष्य देहायअनसुार िालिकामा प्रस्ििु गररएको 
छ । िालिका ३.१ आलथचक र्वकास के्षत्रको नलिजा सूर्क िथा मध्यमकािीन िक्ष्य 

सूर्क  इकाई आिार वषच 
मध्यमकािीन िक्षय 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

कृर्ष र्वकास 
          

कृर्ष क्षेत्रमा रोजगारीको लसजचना   प्रलिशि  १० १२ १५ १८ 

र्रेि ुिथा साना उद्योग  क्षते्रमा रोजगारी  संख्या  २२७२ २३७५ २५०० २६५० 

प्रलि व्यणक्त प्रलिवषच खाध्यान उपिब्ििा    के.जी. १५० १६० १८० २२० 

अगवुा कृषक संख्या   संख्या  १३० १८० २३० २८० 

िालिम प्राप्त कृषक संख्या    संख्या २०० २५० ३०० 
३५० 

ब्यबसार्यक कृर्षमा आबद्ध कृषक   संख्या १३० १८० २३० २८० 

कृर्ष सहकारी संख्या  मे.टन  १५ १७ २२ २७ 

संर्ालिि कृर्ष संकिन केतर  संख्या   ३ ५ ८ ११ 

लसंर्ाई        

स्िरोन्नलि गररने लसंर्ाई योजना   संख्या २०  ४  ५  ५  

१२ है मर्हना लसंर्ाई हनुे क्षेत्र  रोपनी   ८००० ८३१२ ८७०२  ९१९०  

पशपंक्षी िथा माछा र्वकास र्वकास        

कुखरुा÷पतछीको बार्षचक मास ुउत्पादन बरृ्द्ध    प्रलिशि   १८  २०  २५  २८  
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डेरी पसि   संख्या   १०  १२  १४  १६  

पश ुभेटनरी   संख्या   ५  ८  ११  १४  

पश ुलबकास समहु गठन   संख्या   ३५  ४०  ४५  ५०  

बार्षचक अण्डाउत्पादन (हजार)  संख्या   ३०००  ३०००  ३५००  ४०००  

भैसी र गाई फामच  संख्या   ० १ ३ ६ 

पयचटन र्वकास        

पाकच  लनमाचि   संख्या  १० १ २ १ 

कृर्ष पयचटन सञ्चािन स्थान पर्हर्ान  संख्या  २ ५ ८ ५ 

पयचटन व्यवसायमा संिग्न  संख्या   १०  १५  २०  २८  

उद्योग िथा व्यापार व्यवसाय         

र्ाि ुर्रेि ुिथा साना उद्योग स्थापना  संख्या  ५४३  ५०  ५०  ५०  

र्ािू मझौिा िथा ठुिा उद्योग  संख्या  ०  ०  १  २  

उद्यमीहरुको आयमा बरृ्द्ध  प्रलिशि  ४  ५  १०  २०  

८. बैक िथा र्वणत्तय सेवा   संख्या      

र्वत्तीय संस्थाहरुमा जनिाको पहुँर्  प्रलिशि  ५०  ५५  ६०   ७५  

सहकारीमा आवद्ध जबमा र्रिरुी  प्रलिशि  १०  २०  ३०  ४०  

सहकारी संख्या  संख्या  २९  ३२  ३५  ३८  

       स्रोि: गाउँपालिकाको प्रथम आवलिक योजना   
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३.७ र्वषय क्षते्रगि खर्च िथा श्रोिको लत्रवषीय अनमुान 

आलथक र्वकास के्षत्रको लत्रवषीय खर्च र स्रोिको अनमुान देहायअनसुार प्रस्ििु गररएको छ ।   
िालिका ३.२ आलथचक के्षत्रको खर्च िथा स्रोिको लत्रवर्षचय अनमुान           

आलथचक बषच 
बजेट िथा खर्च अनमुान (रु.हजारमा) खर्चको स्रोि (रु. हजार)   

कुि  र्ाि ु पुणँजगि  र्वत्तीय 

ब्यबस्था   
आतिररक 
श्रोि 

नेपाि  
सरकार 

प्रदेश  
सरकार  

अतय  
श्रोि 

२०७८/०७९ ३८८५४ २१३७० १७४८४ - 
११९३० 

२४८३३ २०९० 
 

२०७९/०८०  ४४१८५ २२६५२ १८५३३ - 
१२६४६ 

२६३२३ २२१५ 
 

२०८०/०८१  ४४४८० २८९१२ १५५६८ - १३६५८ २८४२९ २३९२  

जबमा १२४५१९ ७२९३४ ५१५८६ - ३८२३३ ७९५८५ ६६९८  
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३.८ कायचक्रम िथा आयोजनाको संणक्षप्त र्ववरि 

आलथचक र्वकास क्षेत्र अतिगचिका आयोजना िथा कायचक्रम र लबषय उपक्षते्रगि रुपमा आगामी िीन वषच संर्ािन हनुे शीषचकगि प्रमखु कायचक्रम िथा आयोजना, 
कूि अनमुालनि रकम, उद्देश्य र उपिब्िी सूर्क देहायअनसुार िालिका ३.३ मा प्रस्ििु गररएको छ। 

िालिका ३.३  आलथचक र्वकास क्षेत्रका कायचक्रम÷आयोजनाको संणक्षप्त र्ववरि 

लस.न. कायचक्रम िथा आयोजना उद्दशे्य 

आयोजना÷कायचक्रमको 
अवलि (शरुु र 

समाप्ती) 

अनमुालनि 

िागि 
(रु. 

हजारमा) 

पषु्ट्याई 

आगामी ३ बषचको उपिब्िी सूर्क 

1  कृर्ष र्वकास           

1.1  

कृर्ष िथा पश ुि्याङ्क र र्वकास 
योजना िजुचमा  

कृर्ष सबबतिी ि्याङ्खको 
आिार ियार गने िथा कृर्ष 
सबबतिी कायचक्रमिाई 
प्रभावकारी बनाउने  

२०७८÷७९  

 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा  

कृर्ष क्षेत्रको णस्थलि पत्र र कृर्ष 
र्वकास योजना ियार हनुेछ ।   

1.२  

कृर्ष प्रार्वलिक िथा कृषक अनदुान 
कायचक्रम  

कृर्ष प्रार्वलिक सेवा र कृर्ष 
अभ्यासिाई व्यवहाररक 
बनाउने  

२०७८÷७९ देखी 
२०७०÷८१  

 

नीलि िथा 
कायचक्रमको 
प्राथलमकिा   

कृर्ष उत्पादनको व्यवसायीकरि 
र उत्पादकत्व बरृ्द्ध हनुेछ ।    

1.३   

सामदुार्यक र्वउ बैंक र कृर्ष सेवा 
केतरको स्थापना  

स्थानीय जािका र्वउको 
संरक्षि िथा र्वउको 
उपिब्ििा सहज बनाउने   

२०७८÷७९ देखी 
२०८०÷८१  

 

रार्िय नीलि िथा 
प्राथलमकिा  

१/१ वटा गाउँस्िरीय 
सामदुायीक र्वउ बैंक स्थापना र 
संर्ािन हनुेछ   
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1.४   
िरकारी (गोिभेडा, च्याउ) पकेट 
क्षेत्र र्वकास कायचक्रम    

आयाि कम गरी लनयाचि बरृ्द्ध 
गनच  

;fnj;fnL  

 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा   

च्याउ िथा गोिभेडा पकेट क्षेत्र 
लनिारि भएको हनुेछ ।   

1.५    

नमूना कृर्ष फामच र व्यवसार्यक 
खेिी प्रवद्र्िनका िालग अनदुान 
र्विरि कायचक्रम  

कृर्ष प्रसार सेवा र 
उत्पादनिाई र्वर्वलिकरि 
गने   

सािबसािी   

  

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा   

कृषकको आत्म लनभचरिा, कर्ष 
उत्पादनको बरृ्द्ध र उपजको 
लबर्वलिकरि हनुेछ ।   

1.६   

कृर्ष िथा पश ु प्रालबलिक णशक्षा 
प्रवद्र्िन  

र्वद्याथीिाई जीवनपयोगी र 
प्रार्वलिक णशक्षा प्रदान गने र 
्ान हस्िातिरि गने  

२०७८÷७९ देखी 
२०८०/०८१ 

 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा 

स्थानीयस्िरमा दक्ष जनशणक्तको 
उपिब्ििा हनुेछ |   

1.७  

कृर्ष सहकारी, उपजको 
बजारीकरि र प्रवद्र्िनको िालग  
अनदुान र्विरि  कायचक्रम   

pTkflbt s[lif pkhx?sf] 

ahf/Ls/0f, e08f/0f tyf ljlqm 

ljt/0f ;xhLs/0f ug] .  

सािासािी  

  

नीलि िथा कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

कृर्ष संकिन केतर, शीि भण्डार,  
कृर्ष सहकारी र  कृर्ष एबबिेुतस 
स्थापना र संर्ािन हनुेछ  

1.८   

कृषक, समूह िथा सहकारी क्षमिा 
र्वकास कायचक्रम  

;d'x tyf ;xsf/L dfkm{t s[lifsf]  

Joj;flos/0f ug{  

सािवसािी  

  

रार्िय, प्रदेश र 
स्थानीय नीलि िथा 
कायचक्रम  

कृषक समूह िथा सहकारी संस्था 
कृर्ष उत्पादन, व्यवसाय र 
प्रसोिनमा संिग्न हनुेछन ्।    

1.९    

खाद्यान्न बािी र्वकासको िालग 
लबलभन्न कायचक्रम (िान, गहुँ, 
िरकारी)   

खाद्यातय बािीको उत्पादन 
बरृ्द्ध गनच  

सािबसािी  

 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा  

खाद्यान्न बािीको उत्पादनमा १० 
प्रलिशिे बरृ्द्ध हनुेछ ।   

1.1०   
व्यवसार्यक मौरीपािन कायचक्रम  गाउँमा मह उत्पादन बरृ्द्ध 

गनच   
सािबसािी  

 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा 

महको उत्पादमा बरृ्द्ध भएको 
हनुेछ ।   
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लस.न. कायचक्रम िथा आयोजना उद्दशे्य 

आयोजना÷कायचक्रमको 
अवलि (शरुु र 

समाप्ती) 

अनमुालनि 

िागि 
(रु. 

हजारमा) 

पषु्ट्याई 

आगामी ३ बषचको उपिब्िी सूर्क 

1.1१    

जैर्वक मि िथा रोग एबं र्करा 
फयांग्रा लनयतत्रिकोिालग र्वषादी 
प्रवद्र्िन कायचक्रम  

जैर्वक मिको उत्पादनमा 
बरृ्द्ध गने  

 सािबसािी 

 

नीलि िथा 
कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

जैर्वक मि उत्पादन बलृि हनुकुा 
साथै रोग एबं र्करा फयांग्रावाट 
बालिनािी उत्पादनमा हनुे 
नोक्सानी तयूनीकरि हनुेछ ।   

1.1२   

कृर्ष उपजको गिुस्िर िथा र्वषादी 
परीक्षि, लनयतत्रि र लनयमन 
सबबणति कायचक्रम    

नागररकको गिुस्िरीय 
खाद्यतय उपिब्ि गराउन   

सािबसािी   

 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा 

एक वटा गिुस्िर पररक्षि 
केतरको स्थापना हनुेछ ।  

1.1३   
कृर्ष क्षेत्र अनदुानका अतय 
सािबसािी कायचक्रम  

कृर्ष व्यवसाय र उत्पादनमा 
बरृ्द्ध गने  

सािबसािी  
 

सशिच अनदुानको 
व्यवस्था  

वास्िर्वक कृषक िाभाणतवि 
हनुेछन ्।   

2.  लसंर्ाई            

2.1   लसंर्ाई सरु्विा र्वस्िार कायचक्रम  थप लसंर्ाई सरु्विा र्वस्िार 
गनच  

सािबसािी  
 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा 

लसंर्ाई सरु्विा र्वस्िार भई 
उत्पादकत्व  हनुेछ ।  

2.2  बैकण्पक लसँर्ाई सरु्विा र्वस्िार 
लिणटटङ्ग, लडप वोररङ्ग, पोखरी)  

लसँर्ाई सलुबभा बरृ्द्ध गनच   सािबसािी  
 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा 

लसंर्ाई सरु्विा र्वस्िार भई 
उत्पादकत्व  हनुेछ ।   

2.3  कुिो िथा पोखरी संरक्षि, 

ममचिसंभार र स्िरोन्नलि  
 उपिब्ि श्रोिको समणुर्ि 
उपयोग गने  

सािबसािी  
 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा बमोणजम   

परबपरागि कुिो िथा पोखरी 
लनमाचि र संरक्षि हनुेछ।   
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लस.न. कायचक्रम िथा आयोजना उद्दशे्य 

आयोजना÷कायचक्रमको 
अवलि (शरुु र 

समाप्ती) 

अनमुालनि 

िागि 
(रु. 

हजारमा) 

पषु्ट्याई 

आगामी ३ बषचको उपिब्िी सूर्क 

3.  पश ुिथा पंलछ र्वकास            

3.1  

पशपंुछी श्रोि केतरको स्थापना 
कायचक्रम (गाई, भैसी ,वाख्रा, 
कुखरुा, टकी, )   

पशपंुक्षी व्यवसाय बरृ्द्ध 
रोजगारीको अवसर सजृना 
गनच   

लनरतिर  

 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा बमोणजम   

पशपंुछी श्रोि केतरको स्थापना र 
संर्ािन हनुेछ ।    

3.२   

आिलुनक पशबुिशािा  स्थापना 
(मास ुप्रशोिन िथा गिुस्िर मापन 
केतर)  

स्वस्थकर मासकुो पयोग िथा 
पहँर् बरृ्द्ध गनच   

२०७९÷८० देखी 
२०८०÷८१ 

 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा  

आिलुनक पशबुिशािा  स्थापना 
(मास ु प्रशोिन िथा गिुस्िर 
मापन केतर) को स्थापना हनुेछ   

3.३   
पश ुस्वास््य िथा  लबमा कायचक्रम    पशपुािन व्यवसायिाई 

प्रबद्धन िथा प्रोत्साहन गनच   
सािवसािी 

 

रार्िय एबं स्थानीय 
नीलि र कायचक्रम  

व्यवसार्यक कृषकहरु प्रिक्ष्य  
िाभाणतवि हनुेछन ।   

3.४    
पश ुआहार व्यवस्थापन कायचक्रम  व्यवसार्यक पशपुािनमा बरृ्द्ध 

गने  
सािवसािी 

 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा   

 पशपंुक्षी लबकासमा सहयोग पगु्ने 
।    

3.५   
व्यवसार्यक पशपुािन िथा पकेट 
क्षेत्र अनदुान कायचकम  

पशपंुक्षी जतय उत्पादन बरृ्द्ध 
गने  

सािवसािी 
 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा  

नमूना पशपंुक्षी फमच संर्ािन 
हनुेछन ्। 

3.६    
क्षमिा र्वकास कायचक्रम   पश ु व्यवसाय र उत्पादन 

बरृ्द्ध गने  
सािवसािी 

 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा  

प्रालबलिक िथा कृषकहरुको 
क्षमिा र्वकास हनुेछ ।   
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लस.न. कायचक्रम िथा आयोजना उद्दशे्य 

आयोजना÷कायचक्रमको 
अवलि (शरुु र समाप्ती) 

अनमुालनि 

िागि 
(रु. 

हजारमा) 

पषु्ट्याई 

आगामी ३ बषचको उपिब्िी सूर्क 

3.७    

मस्त्यपािन, प्राकृलिक पोखरी िथा 
खोिाहरुमा माछाका भरुा 
व्यवस्थापन कायचक्रम  

माछा उत्पादनमा वरृ्द्ध गनच 
िथा रोजगारीको सजृना गनच  

सािवसािी 

 

नीलि िथा 
कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

 मत्स्य व्यवसाय संर्ािन हनुेछ  

3.८  पशपंुक्षी सेवा सािवसािी  लनरतिर कायचक्रम   सािवसािी  
 

नीलि िथा कायचक्रम कृषक िाभाणतवि हनुेछन ्  

4.  पयचटन िथा सँस्कृलि           

4.१  
पयचटन पूवाचिार र्वकास कायचक्रम   पयचटकहरु आकषचि िथा 

आवागमनमा वरृ्द्ध गने 

सािवसािी 
 

गाउँपालिकाको नीलि 
िथा प्राथलमकिा 

 पयचटन पाकच ÷भ्यू टावर र 
र्पकलनक स्थि लनमाचि भई सरु्ारु 
हनुेछ ।   

4.२    

मौलिक संस्कृलि, िालमचक क्षेत्र,  
मेिा िथा पवच संरक्षि एबं  
प्रवद्र्िन कायचक्रम   

स्थानीय संस्कृलि संरक्षि र 
प्रवद्र्िन गने 

सािवसािी 

  

गाउँपालिकाको नीलि 
िथा प्राथलमकिा 

मौलिक संस्कृलि एबं िालमचक 
क्षेत्रको संरक्षि र प्रबिचन भएको 
हनुे  

4.३ 

कृर्ष पयचटन कायचक्रम एबं अतय 
सािबसािी कायचक्रम  

कृर्ष उत्पादनमा बरृ्द्ध िथा 
प्रर्ार गनच    

सािवसािी  

   
गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा 

गाउँमा कृर्ष पयचटन सरुुवाि 
हनुेछ ।   
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लस.न. कायचक्रम िथा आयोजना उद्दशे्य 

आयोजना÷कायचक्रमको 
अवलि (शरुु र समाप्ती) 

अनमुालनि 

िागि (रु. 
हजारमा) 

पषु्ट्याई 

आगामी ३ बषचको उपिब्िी सूर्क 

5.  उद्योग, व्यापार िथा व्यवसाय             

5.1  

कोलभड १९ बाट ब्यापार िथा 
उद्योग व्यावसाय क्षेत्रमा परेको 
असर पनुरुत्थान कायचक्रम  

आलथचक पनुिाचभ कायचक्रम र 
राहि टयाकेज संर्ािन गने 

 

सािबसािी  
 

  

रार्िय नीलि िथा 
प्राथलमकिा 

कोलभड १९ को प्रभाव सबबतिी 
अध्ययन िथा पनुिाचभको 
कायचक्रम िजुचमा हनुेछ। 

5.२  
लडणजटि प्रिािीमा आिाररि उद्योग 
व्यवसाय प्रोफाइि ियारी   

उद्योग सेवा सहँज गनच   
२०७९/०८०   

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा 

लडणजटि प्रिािीमा आिाररि 
उद्योग व्यवसाय प्रोफाइि ियारी 
हनुेछ । 

5.३   
स्थानीय कच्र्ा पदाथच, ्ान, सीप र 
प्रर्वलि सबबतिी अध्ययन, संरक्षि र 
प्रवद्र्िन लबलबि कायचक्रम 

उद्योग व्यवसाय लसजचनाको 
वािावरि ियार गने  

सािवसािी 
 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा 

 नयाँ उद्यम िथा व्यवसाय लसजचना 
र    र्वकास हनुेछन ्।    

5.४   

व्याव्सार्यक िथा औिोलगक लसप 
लबकास सबबणति लबलबि(कुटानी, 
लमस्त्री, कक, वेटर, टिणबबङ्ग, अर्ार 
बनाउने आदद) िालिम   

रोजगार सजृना गनच  सािवसािी 

 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा 

बार्षचक कररब १०० जनािे 
लसपमिुक िालिम पाउनेछन ्।   

5.५  

व्यवसाय दिाच िथा नर्वकरि 
कायचर्वलि/लनदेणशका िजुचमा  

गाउँपालिकामा व्यवसाय 
दिाच िथा नर्वकरिको 
व्यवस्था गने  

२०७८/०७९  

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा 

व्यावसाय दिाच िथा नर्वकरि 
कायचर्वलि िजुचमा र कायाचतवयन 
हनुेछ   

5.६   
उद्यमशीििा, व्यवसाय लसजचना र 
र्वकास कायचक्रम          

रोजगारी सजृना गनच  सािवसािी 
 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा   
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लस.न. कायचक्रम िथा आयोजना उद्दशे्य आयोजना÷कायचक्रमको 
अवलि (शरुु र 

समाप्ती) 

अनमुालनि 

िागि (रु. 
हजारमा) 

पषु्ट्याई 

आगामी ३ बषचको उपिब्िी सूर्क 

6.  श्रम िथा रोजगार            

6.1  गाउँस्िरीय रोजगार योजना 
िजुचमा  

ित्कालिन िाथ दीर्चकालिन  
रोजगारीको आिार ियार 
गने 

२०७९/०८०   

रार्िय नीलि िथा 
प्राथलमकिा  

रोजगार योजना िजुचमा भएको 
हनुेछ    

6.2  स्थानीय रोजगार प्रवद्र्िन िथा 
लसपमिुक िालिम र प्रर्वलि 
हस्िातिरि संर्ािन कायचक्रम  

सीपयकु्त, अनभुवी र दक्ष 
स्थानीय व्यणक्तको पिायन 
रोक्ने 

सािवसािी 

 

रार्िय नीलि िथा 
प्राथलमकिा  

कररब ६०० जना रोजगार 
कायचक्रमबाट िाभाणतवि 
भएका हनुेछन ्।   

6.3  श्रलमक सामाणजक सरुक्षा 
कायचक्रम  

श्रलमकको तयनुिम सरुक्षा  
सलुनणिि हनु ेव्यवस्था गने 

सािवसािी 
 

रार्िय नीलि िथा 
प्राथलमकिा  

कररब ६५० श्रलमक 
िाभाणतवि हनुेछन ्।   

7.  र्वणत्तय सेवा  िथा सहकारी          

7.1  
सहकारी सपुथ व्यवसाय िथा 
पसि सञ्चािन िथा साझेदारी  

गाउँमा सिुभ मु् यका 
पसि सञ्चािन गनच  

सािवसािी 
 

आवलिक 
योजनाकोप्राथलमकिा  

सिुभ पसि स्थापना 
हनुेछन।्   

7.२   

िणक्षि वगच सहकारी सरे्िना 
िथा प्रबद्र्िन र िालिम 
कायचक्रम 

िणक्षि वगचमा र्वत्तीय सेवा 
िथा सरु्विाको पहुँर् बरृ्द्ध 
गने  

सािवसािी 
 

रार्िय नीलि िथा 
प्राथलमकिा  

िणक्षि वगच िथा समदुायमा 
र्वत्तीय सेवा र सरु्विाको 
सहज पहुँर् बरृ्द्ध हनुेछ।   

7.३   
कर णशक्षा िथा व्यवसाय 
योजना िजुचमा िालिम  

गाउँमा आबदानी बरृ्द्ध गनच   सािवसािी 
 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा 

वषचमा १ पटक हनुछेन ् 
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३.९ जोणखम पक्ष िथा अनगुमन 

यस क्षेत्रको कायचक्रम र आयोजना कायाचतवयनमा सबबणतिि लनकाय बीर् र्क्रयाणशि समतवय, श्रोि व्यवस्थापन, 

योजना िजुचमा र कायाचतवयन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकाररिा बरृ्द्ध हनुेछ।गाउँपालिका के्षत्रमा कृर्षको व्यवसायीकरि, 

कृर्ष पयचटन, जैर्वक िथा वािावरिमैत्री कृर्ष प्रवद्र्िन, फूिखेिी समेि उच्र् मू्यका कृर्ष उपजको प्रवद्र्िन, खाद्य 
स्वच्छिा, पोषि र माटो व्यवस्थापन, पश ुनश्ल सिुार र पश ुआहार व्यवस्थापन िगायि कृर्ष के्षत्रको ि्याङ्क 
व्यवस्थापन प्रिािीद्धारा कृर्ष उत्पादन, व्यवसायीकरि र औद्योगीकरिको वािावरि लनमाचि हनुेछ । सहकारी 
संस्थािाई उत्पादन, उद्यमणशििा र बजारीकरिका क्षेत्रमा अग्रसर गराउन, जैर्वक खेिी, उत्पादन, प्रशोिन र 
बजारीकरिसँग जोड्न,े सहकारीका सदस्यहरुिाई स्थानीय, रार्िय अतिरार्िय बजारको माग अनसुारको ्ान, सीप 
र प्रर्वलि प्रदान गनच, क्षमिा िथा उद्यमणशििा र्वकास कृर्ष र गैर कृर्ष उत्पादन, उत्पादकत्व र बजारीकरिमा 
पररर्ािन गनच आवश्यक छ ।   

संर् र प्रदेश सरकार र सहयोगी संस्थाहरु बीर् प्रभावकारी सहयोग, समतवय र सहकायच, संगठनात्मक र मानव 
श्रोि र सेवा व्यवस्थापन, कृर्ष प्रर्वलि, र्वउर्वजन, याणतत्रकीकरि, भरपदो लसंर्ाई प्रिािी, भसू्वालमत्व, पश ुआहार, 
पूवाचिार र बजारीकरि जस्िा कायचहरुको एकीकृि व्यवस्थापन हनु नसके अपेणक्षि नलिजा हालसि हनु नसक्ने 
जोणखम उत्पन्न हनु सक्दछ । यसका अिवा जिवाय ुपररविचनको असर, कृर्ष उपजको आयाि र कृर्ष जमीन 
उपयोगमा पररविचन यस के्षत्रका संभार्वि जोणखम पक्षको रुपमा रहेका छन ्। लछमेकी मूिक भारिबाट आयालिि 
उपजसँग प्रलिष्ट्पिाच र कृर्ष उपजको गिुस्िर र तयून उत्पादन पररमाि पलन यस के्षत्रका जोणखम पक्षका रुपमा 
देणखएका छन ्। संर्, प्रदेश र स्थानीय सरकार, सहकारी, सहयोगी संस्था नीणज के्षत्रसँगको समतवय, सहकायच, सेवा 
व्यवस्थापन र अतय के्षत्रसँग एकीकृि अनगुमन सर्हिको  कायच संर्ािन नभएमा अपेणक्षि उपिब्ि हालसि नहनु े
जोणखम रहतछ ।    
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पररच्छेद - ४ 

सामाणजक र्वकास के्षत्र  
४.१ पषृ्ठभलूम 
नेपािको संर्विानिे सामाणजक र्वकास के्षत्र अतिगचिको आिारभिु स्वास््य िथा पोषि एबं माध्यलमक णशक्षा, 
सामाणजक तयाय समावेशी प्रलिलनलित्व र भाषा िथा संस्कृलि संरक्षिको हकिाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभिू 
गरेको छ | राज्यको  लनदेशक लसद्धाति िथा नीलिमा सबै वगच िथा के्षत्रका जनिाको णशक्षा िथा स्वास््यमा पहुरँ् 
सलुनणििाका िालग लनदेणशि गरेको छ भने सामाणजक, आलथचक, भौगोलिक िथा सांस्कृलिक रुपिे र्पछलडएको वगचको 
र्हिको िालग र्वशेष व्यवस्था गरेको छ । णशक्षा, स्वास््य, खानेपानी िथा सरसफाई, िैर्ङ्गक समानिा िथा सामाणजक 
समावेशीकरि, यवुा िथा खेिकुद र किा, भाषा, सार्हत्य र संस्कृलि जस्िा उप–क्षेत्रहरु समेर्टएको सामाणजक 
के्षत्रको र्वकास समग्र र्वकासको गिुात्मक िथा गलिणशि आयाम हो । नेपाििे लिएको ददगो र्वकास िक्ष्य 
अतिरगि गिुस्िरीय णशक्षा, िथा स्वास््य समनु्नि समाज, िैर्ङ्गक समानिा, स्वच्छ खानेपानी िथा सरसफाई र 
असमानिा तयूनीकरििाई समेि समावेश गररएको छ ।  

विचमान १५ औ ंरार्िय योजनािे समिामूिक सामाणजक, आलथचक िथा सांस्कृलिक संरर्ना लनमाचि र गिुस्िरीय 
जीवनयापनको िालग अवसर प्रदान गने कुरािाई महत्व ददएको छ ।गाउँपालिकाको पर्हिो आवलिक योजनािे 
सामाणजक र्वकासिाई र्वकासको मखु्य र्ािकका रुपमा लिएको देणखतछ ।   

४.२ र्वद्यमान अवस्था, संभावना र अवसर 
विचमान संर्विानिे प्रत्येक नागररकिाई राज्यबाट आिारभिू िहसबमको णशक्षा अलनवायच र लनःशु् क िथा माध्यलमक 
िहसबमको णशक्षा लनःशु् क पाउने हकिाई मौलिक हकका रुपमा सलुनणिि गरेको छ । नेपाििे लिएको ददगो 
र्वकास िक्ष्यअनसुार सन ्२०३० सबममा सबैिाई गिुस्िरीय णशक्षाको सलुनणिििा प्रदान गने रहेको देणखतछ । 
िणुबबनी प्रदेश सरकारिे णशक्षाको र्वकास र र्वस्िार गरी समतयार्यक र समावेशी पहुरँ् सलुनणिि गने णशक्षा क्षते्रको 
क्षेत्रगि िक्ष्य लिएको छ ।पाणिनी गाउँपालिकािे शैणक्षक गिुस्िर अलभवृर्द्धका िालग पूवाचिार, जनशणक्त िथा 
र्वद्यिुीय सूर्ना प्रर्वलिको उपयोगिाई उच्र् महत्व ददएको छ। यस गाउँपालिका लभत्र आिारभिू र माध्यलमक 
गरी जबमा ५४ वटा सामदुार्यक लबद्यािय, २ सामदुार्यक लसकाइ केतर, ४ वटा मदरसा, २ वटा बािर्वकास 
केतर र ४ वटा लनणज लबद्यािय रहेका छन |  
सालबकको िणुबबनी अंर्िको केतर बटुवि िथा हािको प्रादेणशक राजिानी बटुविसँगको लनकटिम भौगोलिक 
दरुी िथा सडक यािायाि सरु्विाको कारि र्वणशिकृि स्वास््य सेवामा पहुँर् सहज रहेको छ ।पाणिनी 
गाउँपालिकावाट कररब १०० र्क.लम दरुीमा प्रादेणशक अस्पिाि बटुवि, कररब २० र्क.लम दरुीमा णज्िा अस्पिाि 
अर्ाचखाँर्ी, १२० र्क.लम दरुीमा लभम अस्पिाि र यलुनभसचि मेलडकि किेज िथा अतय अस्पिाि रहेका छन ्| 
गाउँपालिका क्षेत्र लभत्र स्वास््य र्ौकी, गाउँर्र णक्िलनक, खोप णक्िलनक माफच ि प्रारणबभक िथा आिारभिू स्वास््य 
सलुबिा नागररकिाई स्वास््य सलुबिा उपिब्ि हदैु आएको छ | 
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खानेपानी िथा सरसफाईको के्षत्रमा संर्ीय सरकार प्रदेश सरकार िथा पाणिनी गाउँपालिकािे उच्र् प्राथलमकिा 
रहेको छ । िणुबबनी प्रदेशको पर्हिो आवलिक र्वकास योजनािे स्वच्छ खानेपानी आपूिी र सरसफाईमा 
र्रिरुीहरुको पहुँर् सि प्रलिशि पयुाचउने उद्देश्य लिएको छ ।पाणिनी गाउँपालिकािे सरसफाई अलभयानमा 
जनसहभालगिा अलभवरृ्द्ध गने र्हसाबिे “आफ्नो शहर आफै सफा गरौं” भने्न कायचक्रम सञ्चािन गरेको छ । पाणिनी 
क्षेत्र खिुा ददशामकु्त के्षत्र र्ोषिा भइ सकेकोछ । खानेपानी आयोजनाको व्यवस्थापन उपभोक्ता सलमलि माफच ि 
हनुे अभ्यास रहेको छ ।आबश्यकिा अनरुुप सावचजलनक शौर्ािय लनमाचि र संर्ािनमा जोड ददने गररएको छ ।   
नेपािको संर्विानको व्यवस्था एबं अतय प्रर्लिि नीलिगि व्यवस्था र कानून बमोणजम मर्हिा, बािबालिका, जेष्ठ 
नागररक, अपांग, दलिि, आददवासी जनजालि, द्धतद र्पलडि िथा र्वपन्न वगचको िालग सामाणजक तयाय िथा समानिाका 
िालग र्वशेष व्यवस्था गरेको छ । िैलगंक र्हंसा, बाि र्ववाह िथा बह ुर्ववाहका र्टनामा कमी हुँदै गएको छ । 
िणक्षि वगचका िालग रोजगारी, सीप र्वकास र सहभालगिाका र्वशेष अवसर लसजचना हनुे कायचक्रम प्राथलमकिामा पने 
गरेका छन ्।यसै गरी गाउँपालिकािे यवुा स्वरोजगारी िथा खेिकुद के्षत्रको प्रवद्र्िन गने कायचक्रमिाई लनरतिरिा 
ददएको छ । यवुा स्वरोजगारीका िालिम िथा प्रोत्साहनमिुक कायचक्रमहरु हरेक वषच गाउँकायचपालिका कायाचियिे 
सञ्चािन गने गरेको छ ।  
   

४.३ समस्या र र्नुौिी 

शैणक्षक पूवाचिारको स्िरोन्नलि िथा लबद्यािय णशक्षामा सहज पहुँर् स्थार्पि हुँदै गएको भएिा पलन गिुस्िरीय णशक्षाको 
प्रत्याभलूि हनु सकेको छैन ।यसै गरी लबद्याियमा भनाच भएका लबद्याथीिाई लबद्याियमा र्टकाई राख्न ुमखु्य र्नुौिी 
रहेको छ | जनसंख्या कम िर र्वद्याियसँगको भौगोलिक दरुी बढी रहेका र्वद्याियसँगको सहज पहुँर् कायम गनच 
कठीनाई रहेको छ | अको िफच  लनजी िथा सामदुार्यक र्वद्याियको शैणक्षक गिुस्िरमा समानिा नहनु,ु गररर्वको 
कारि लबद्यािय भनाच भएिा पलन लनरतिर लबद्यािय नजान ुर र्रमा पयाचप्त शैणक्षक गलिर्वलिमा संिग्न हनु नसक्न ु
समस्या र्वद्यमान रहेको छ। लबद्यािय णशक्षामा जीवन उपयोगी, रोजगारमूिक र प्रालबलिक ्ान लसपको कमीिे 
गदाच शैणक्षक बेरोजगारी िथा प्रलिभा पिायनको अवस्था कायमै रहेको छ ।   

गाउँपालिका के्षत्रमा हािसबम स्थानीय पाठ्क्क्रम ियार हनु सकेको छैन ।बािर्वकास केतरमा कक्षाकोठा 
व्यवस्थापन, जनशणक्त, सरसफाई, लसकाइ सामग्री िथा पूवाचिारको कमी रहेको छ । सामदुार्यक र्वद्याियमा बािमैत्री 
िथा अपांगमैत्री र्वद्याियमा भवन, फलनचर्र, रे्रावार, शौर्ािय, स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थामा कमी रहेको छ । 

लनयलमि मु् याङ्कन प्रिािी र शैणक्षक गिुस्िरको मापदण्डमा अस्पििाका कारि शैणक्षक गिुस्िर सिुारमा कदठनाइ 
भएको छ । प्रार्वलिक िथा उच्र् णशक्षामा सबवतिन प्रालप्त िथा सञ्चािनमा आलथचक िथा व्यवस्थापकीय कदठनाइ 
रहेको छ ।  

जनस्वास््य जस्िो संवेदनणशि र्वषयमा सबै गाउँपालिकावासीको सहज पहुँर् नहनु,ु र सबै खािका परीक्षि र 
सर्न उपर्ारको व्यवस्था नहनु ुजस्िा समस्या िथा र्नुौिीहरु रहेका छन ्। गाउँमा आिारभिु स्वास््य संस्था 
िथा जनशणक्तको अभाव, स्वास््य संस्थाबाट लनस्कने फोहरमैिा व्यवस्थापन गने इणतसनेरेटरको व्यवस्था नहनु ु
जस्िा समस्या रहेका छन ्। कोलभड १९ जस्िा स्वास््य सबबतिी महामारीको अवस्थािाई सबबोिन छुटै्ट अस्िापि, 

आइसोिेसन वाडच, प्रयोगशािा िथा परीक्षि सामाग्री र र्कट, सर्न उपर्ार कक्ष, भेतटीिेटर र सो अनसुारको 
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स्वास््यकमी व्यवस्था हनु नसकेको देणखतछ ।जनरे्िनाको कमीिे गदाच र्वशषेगरी लबपन्न बगचका स्थानीयमा अझै 
पलन स्वास््य समस्या िकुाउने समस्या कायम रहेको देणखतछ । बािबालिकाको पोषि िथा लनयलमि िौि र 
स्वास््य जाँर्मा ध्यान ददन ेगररएको देणखदैन । गाउँपालिकामा स्वास््य र्वमा कायचक्रममा गाउँका बालसतदाको 
पहुँर् अत्यति तयनु रहेको छ ।   

खानेपानी िथा सरसफाईको के्षत्रमा पलछ्िा ददनहरुमा उ्िेखनीय सिुार भएिा पलन स्वच्छ खानेपानी पहुँर् िथा 
व्यवणस्थि सरसफाईका अभ्यास ददगो रुपमा स्थार्पि हनु सकेका छैनन।्सावचजलनक शौर्ाियको व्यवस्थापनमा 
कदठनाई रहेको छ।शहरउतमखु के्षत्रमा व्यवणस्थि ढि लनकासको कमी रहेको छ ।खानेपानी िथा सरसफाई 
के्षत्रमा लनजी िथा सामदुार्यक के्षत्रको योगदानमा कमी रहेको छ।   

िैंलगक समानिा िथा सामाणजक समावेशीकरिका िालग नीलिगि िथा व्यवहाररक िहबाट प्रयत्नहरु भएिा पलन 
आलथचक, सामाणजक िथा राजनीलिक क्षते्रमा िणक्षि वगचको अथचपूिच सहभालगिामा कमी रहनकुा साथै प्रभाबशािी 
उपणस्थलि हनु सकेको छैन ।लबपन्न बगचको पररवारमा मर्हिा र्हंसा, बाि र्हंसा िथा र्रेि ुर्हंसाका र्टना ददनह ु
र्ट्ने गरेका छन।् िणक्षि वगचको स्वरोजगारीका अवसर िथा आत्म लनभचरिामा कमी रहेको छ। िणक्षि वगचको 
क्षमिा र्वकास िथा जनरे्िना अलभवरृ्द्धका कायचक्रम प्रयाप्त हनु सेकेका छैनन। 

पाणिनी के्षत्रमा यवुा बेरोजगारी िथा यवुा पिायनको अतत्य हनु सकेको छैन।यवुाका िालग िणक्षि कायचक्रमहरु 
सञ्चािन भएिा पलन बेरोजगारी, पिायन िथा दवु्र्यसन व्याप्त रहेको छ।यवुाका िालग रोजगारीका अवसर िथा 
प्रोत्साहनमा कमी रहेको छ।खेिाडीका प्रणशक्षि, खेि मैदान, खेि सामग्रीको िथा व्यवसार्यक खेिका अवसरमा 
कमी रहेको छ।    

४.४ अवसर 
यस गाउँपालिकामा सामाणजक क्षेत्रको णशक्षा, स्वास््य, खानेपानी िथा सरसफाई, सामाणजक समावेशीकरि िथा 
यवुा िणक्षि कायचक्रम संर्ािन गनच सर्कने प्रर्रु सबभावना रहेको छ | यस गाउँपालिका भौगोलिक र 
अतिरआबद्धिाको दृर्ििे रिनीलिक स्थानमा अवणस्थि रहेको छ । सगुमिा र पूवाचिारको दृर्िकोिबाट समेि 
सगुम रहेको यस गाउँपालिका शैणक्षक िथा स्वास््यका सलुबिाको केतरको रुपमा र्वकास गनच सर्कन ेअवसर रहेको 
देणखतछ ।   

४.५ र्वषय के्षत्रगि सोर्, िक्ष्य, उद्दशे्य र रिनीलि 

४.५.१ दीर्चकालिन सोर्  

 सभ्य, णशणक्षि, स्वस्थ समाबेशी र यवुामैत्री पाणिनी 

४.५.२ िक्ष्य   

 णशणक्षि, स्वस्थ, समाबेशी र सजृनशीि मानव पुजँीको लनमाचि गने 
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४.५.३ उद्दशेय  

गाउँपालिकाको सामाणजक र्वकास के्षत्रको उद्दशे्यहरु देहायअनसुार रहेका छन 

 ब्यबहाररक, गिुस्िरीय, प्रालबलिक र जीवनउपयोगी णशक्षाका अवसर ियार गनुच,  
 पोषि िथा गिुस्िरीय स्वास््य सेवाको सहज पहुँर् अलभवृर्द्ध गनुच,  
 स्वच्छ खानेपानीमा ददगो पहुँर् र सरसफाई िथा स्वच्छिा प्रवद्र्िन गनुच,  
 आलथचक-सामाणजक रुपमा लसमाणतिकृि वगचको क्षमिा, सहभालगिा र आत्मर्वश्वासमा अलभवृर्द्ध गनुच,   
 यवुा वगचको सजृनणशि िथा उद्यमशीि क्षमिा अलभवरृ्द्ध र उपयोग गनुच,  
 सबपदा, किा, भाषा र संस्कृलिको संरक्षि िथा प्रवद्र्िन गनुच ।   

४.५.४ रिनीलि  

सामाणजक र्वकास के्षत्रमा देहायअनसुारका रिनीलि अविबबन गररनेछ:   

उद्दशे्य १ सगँ सबबणतिि  

1. प्रारणबभक बाि र्वकास िह देणख उच्र् णशक्षा र प्रार्वलिक णशक्षाको गिुस्िर अलभवृर्द्ध गने ।  

2. र्वद्यािय णशक्षािाई व्यवहाररक, व्यवसार्यक, सीपमूिक र जीवनपयोगी बनाउन े  

3. णशक्षि लसकाई, प्रशासनीक कायच िथा अनगुमनमा र्वद्यिुीय सूर्ना प्रर्वलिको उपयोग गने ।  

4. र्वद्याियको संस्थागि सक्षमिा अलभवृर्द्ध गने ।  

५. स्वास््य, णशक्षा र समावेशीकरि शाखाको संगठनात्मक क्षमिा सदुृढीकरि गने ।  

उद्दशे्य २ सगँ सबबणतिि  

१. आिारभिू स्वास््य सेवािाई सहज र गिुस्िरीय बनाउने  
२. स्थानीय स्वास््य संस्थाको सदुृढीकरि िथा जनशणक्त व्यवस्थापनिाई प्रभावकारी  गराउने ।  
३. स्वास््य सेवािाई सहज र गिुस्िरीय बनाउन आवश्यक पूवाचिार लनमाचि गने  
४. पोषि र्वशेष सेवाहरुमा समान पहुँर् वृर्द्ध िथा उपभोगमा सिुार गने  
५. जनस्वास््य प्रवद्र्िनका िालग समदुायस्िर सबमको संरर्नािाई प्रभावकारी गराउने ।  

 

उद्दशे्य ३ सगँ सबबणतिि  

१. स्वच्छ खानेपानीमा सहज पहुँर्, जनस्वास््य िथा पूिच सरसफाई अलभयानिाई एकीकृि रुपमा 
कायाचतवयन गने,   

२. सबै र्रपररवारमा स्वच्छ खानेपानीको पहुँर् सलुनणिि गने ।  
३. फोहोरमैिा व्यवस्थापनिाई ददगो िथा प्रभाबकारी गराउन आवश्यक आिार ियार गने ।  
४. वािावरिीय स्वच्छिा र सरसफाई अलभयानिाई  प्रभावकारी बनाउन 
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उद्दशे्य ४ सगँ सबबणतिि  

1. र्वपन्न, र्पछलडएको िथा िणक्षि वगचको सक्षमिा र आत्मर्वश्वासमा अलभवृर्द्ध गने ।  

2. स्थानीय संरर्ना, नीलि िथा लनिचय प्रर्क्रयामा िणक्षि वगचको संिग्निा सलुनणिि गने ।  

3. सबै खािे र्हंसा िथा कुप्रथा अतत्य गनच नीलिगि र व्यवहाररक प्रयत्न गने ।  

4. स्थानीय नीलि िथा पूवाचिार लनमाचििाई अपांगमैत्री, जेष्ठ नागररक मैत्री, बािमैत्री िथा मर्हिामैत्री 
गराउन  

5. ज्येष्ठ नागररकको ्ान हस्िातिरि, सबमान, सरुक्षा र सेवािाई सलुनणिि गने ।  

6. िणक्षि वगचको सशक्तीकरि िथा र्हि रक्षाका िालग समदुायिाई पररर्ािन प्रभावकारी गराउने ।  

उद्दशे्य ५ सगँ सबबणतिि  

१. क्षमिा र्वकास िथा स्वरोजगारीका अवसरको माध्यमबाट यवुा वगचको आत्मर्वश्वासमा अलभवरृ्द्ध गने,   
२. यवुा वगचमा अग्रसरिा, नवप्रवचिन िथा उद्यमणशि संस्कृलिको र्वकास गने ।  
३. खेिकुदका पूवाचिार र्वकास िथा खेिाडी प्रोत्साहनमाफच ि यवुाको सजृनणशििा र्वकास गने ।  

 

उद्दशे्य ६ सगँ सबबणतिि  

१. स्थानीय किा िथा संस्कृलिको पर्हर्ान, संरक्षि र प्रवद्र्िन गन े  

२. मौलिक किा िथा संस्कृलि सबबतिी अध्ययन अनतुिानिाई प्रोत्सार्हि गने ।  

३. स्थानीय साँस्कृलिक, ऐलिहालसक, परुािाणत्वक सबपदाको संरक्षि र प्रविचन गरी पयचटन र्वकाससगँ 
आवद्ध गने 

४.६ र्वषय के्षत्रगि नलिजा सूर्क र िक्ष्य  

सामाणजक के्षत्रको र्वषय के्षत्रगि सूर्क र मध्यमकािीन िक्ष्य देहायअनसुार िालिकामा प्रस्ििु गररएको छ ।   
िालिका ४.१ सामाणजक के्षत्र र्वकास के्षत्रको नलिजा सूर्क िथा मध्यमकािीन िक्ष्य 

सूर्क  इकाई आिार वषच 
मध्यमकािीन िक्षय 
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पूिच खोप प्राप्त बािबालिका  प्रलिशि १००  १००  १००  १००  

कम िौि भएका २ बषचमूनीका बािबालिका  प्रलिशि  ०.८  ०.५  ०.४  ०.३  

पूवच प्रसूलि सेवा ४ पटक प्राप्त गने गभचविी  प्रलिशि  ५०  ५०  ७५  ८५  

स्वास््य संस्थामा सहज पहुँर्   प्रलिशि  ६५  ६५  ७५  ८५  

झाडापखािाको संक्रमि दर (प्रलि हजारमा)  जना  ८६५  ८६५  ८२१  ७८०  

दक्ष स्वास््यकमी द्वारा प्रसिुी गराउने  प्रलिशि  २५  ३०  ४५  ६०  

बलथिंग सेवा उपिब्ि स्वास््य संस्था   संख्या   ३   ४  ४  ४  

खानेपानी िथा सरसफाई            

सरुणक्षि र्पउने पानी प्रयोग गने जनसंख्या  प्रलिशि १९.५०  २५  ३५  ५०  

आिारभिू खानेपानी सरु्विा प्राप्त जनसंख्या   प्रलिशि  ७५.१७  ८०  ८५  ९०  

सरुणक्षि शौर्ािय भएका र्रिरुी  संख्या  ३११  ४००  ५००  ६००  

जोणखमयकु्त अवस्थामा साबनु पानीिे 
हाििनुे अभ्यास गने र्रपररवार  

प्रलिशि  ७५  ८०  ८५  ९०  

साबचजलनक शौर्ािय संख्या    संख्या  ०  ५  ५  ५  

फोहोर ब्यबस्थापन गने वाडच   संख्या  ०  २  ४  ५  

मर्हिा, बािबालिका र सामाणजक 
समावेशीकरि  

          

नेितृ्वदायी पदमा मर्हिा र िणक्षि वगचको 
प्रलिलनलित्व भएका स्थानीय सलमलि÷संरर्ना  

प्रलिशि   ३०  ३५  ३६  ३८  

मर्हिा साक्षरिा  प्रलिशि ९०  ९२  ९३  ९४  

व्यवसार्यक सीपमूिक िालिम प्राप्त मर्हिा  ;+Vof  ५०  १००  १२०  १५०  
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िैलगक र्हँसा तयूनीकरि   k|ltzt  ४०  ३०  २५  १५  

यूवा िथा खेिकुद            

यवुा उद्यमणशििा िालिम प्राप्त गने  संख्या  ०  १००  ५००  ८५०  

कभडच हि िथा खेिकुद मैदान  संख्या  २  ३  ४  ५  

णज्िा, प्रदेश, रार्ियस्िरमा प्रलिलनलित्व गने 
खेिाडी  

संख्या  ०  ५  ९  ९  

स्रोि: गाउँपालिकाको प्रथम आवलिक योजना   

४.७ र्वषय क्षेत्रगि खर्च िथा श्रोिको खलत्रवषीय अनगुमन 

सामाणजक र्वकास के्षत्रको लत्रवषीय खर्च र स्रोिको अनमुान देहायअनसुार प्रस्ििु गररएको छ ।   
िालिका ४.२ सामाणजक र्वकास के्षत्रको खर्च िथा स्रोिको लत्रवर्षचय अनमुान           

आलथचक 
बषच  

बजेट िथा खर्च अनमुान (रु.हजारमा) खर्चको स्रोि (रु. हजारमा) 
कुि  र्ाि ु पुणँजगि  र्वत्तीय  

व्यवस्था 
आतिररक 
श्रोि 

नेपाि  
सरकार 

प्रदेश  
सरकार 

अतय  
स्रोि 

२०७८÷

७९  ३५२०२१ २२८६६९ १२३३५२ 
 

१७६०१ २९९२१८ ३५२०२ 

 

२०७९÷

८०  
३५८७१२ २५१०९८ १०७६१४ 

 
१७९३६ ३०४९०५ ३५८७१ 

 

२०८०÷

८१  
३७१३०५ २५९९१४ १११३९२ 

 
२१६३ ३३२५७५ ३६५६९ 

 

जबमा  १०८२०३८ ७३९६८१ ३४२३५७  ३७७०० ९३६६९८ १०७६४२  

  

४.८ कायचक्रम िथा आयोजनाको संणक्षप्त र्ववरि 

सामाणजक र्वकास क्षेत्रको आगामी िीन वषच संर्ािन हनुे णशषचकगि प्रमखु कायचक्रम िथा आयोजना, कूि 
अनमुालनि रकम, उद्देश्य िथा उपिब्िी सूर्क देहायअनसुार िालिका ४.३ मा प्रस्ििु गररएको छ ।   
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लस.नं.  कायचक्रम िथा आयोजना उद्दशे्य 

आयोजना/कायचक्रम 
अवलि (शरुु र 

समाप्ती) 

अनमुालनि 
िागि 
(रु 
हजारमा) 

 

पषु्ट्याईं आयामी ३ वषचको उपिव्िी 
सूर्क 

!=  णशक्षा            

1.1  र्वद्यािय भवन लनमाचि, ममचि िथा 
संरर्ना सिुार कायचक्रम  

सामदुार्यक र्वद्याियको 
आकषचि वरृ्द्ध गने  

सािवसािी 
 

नीलि िथा कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

सामदुार्यक र्वद्याियमा भौलिक 
पूवाचिार र्वकास हनुे  
    

1.२   प्रारणबभक बाि र्वकास केतर 
व्यवस्थापन कायचक्रम  

बािवालिकाको लसकाइ  
वािावरि ियार गने  

सािवसािी  
 

नीलि िथा कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

बाि र्वकास केतरहरु  
व्यवणस्थि हनुेछन ्

1.३  सूर्ना प्रर्वलिमैत्री  शैणक्षक 
कायचक्रम र्वस्िार  

प्रर्वलिमैत्री र्वद्यािय ियार 
गनच   

सािवसािी  
 

नीलि िथा कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

सवै र्वद्याियहरु प्रर्वलिमैत्री 
हनुेछन ्

1.४   नमनुा र्वद्यािय सञ्चािन कायचक्रम  शैणक्षक गिुस्िर  बरृ्द्ध गने    सािवसािी  
 

नीलि िथा कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

नमनुा र्वद्यािय ियार हनुेछन ्  

1.५   शैणक्षक गिुस्िर अलभबरृ्द्धको िालग  
सिुार कायचक्रम   

लसकाई उपिब्िी दर बरृ्द्ध 
गने   

सािवसािी  
 

नीलि िथा कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

सवै र्वद्याियहरुको शैणक्षक 
गिुस्िर बरृ्द्ध हनुेछन ्। 

1.६  र्वद्यािय जनशणक्त व्यवस्थापन 
कायचक्रम  

र्वद्यािय णशक्षाको गिुस्िर 
बरृ्द्ध गने  

सािवसािी  
 

नीलि िथा कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

सवै र्विाियमा आवश्यक 
जनणक्त पगुेको हनुेछन ्।   
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1.७   र्वद्याथी प्रोत्साहन कायचक्रम  र्विाथीको लनरतििा दर 
बरृ्द्ध गनच  

  

  
 

नीलि िथा कायचक्रम र्वद्याथीको लबद्यािय र्टकाउ र 
लनरतिरिा बरृ्द्ध हनुेछ  

1.८   प्रलिभा पर्हर्ान िथा प्रोत्साहान 
कायचक्रम  

लसजचनशीििा वरृ्द्धका साथै 
अध्ययनको प्रभावकाररि 
बढाउने   

२०७८÷७९ 
देखी 
२०८०÷८१ 

 

नीलि िथा कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

 लबद्याथी प्रलिभा प्रोत्सार्हि 
हनुेछन।   

1.९   णशक्षा क्षेत्र सािबसािी कायचक्रम  शैणक्षक सेवा सरु्ारु गने  सािवसािी 
 

ससिच अनदुान 
कायचक्रम समेि  

र्वद्यािय व्यवणस्थि रुपमा 
संर्ािन हनुेछन ्।   

2.  जनस्वास््य िथा पोषि           

2.1  

स्वास््य संस्था सदुृर्ढकरि िथा 
स्वास््य पूवाचिार लनमाचि कायचक्रम  

स्वास््य सेवािाई व्यवणस्थि 
िथा सहज बनाउन   

लनरतिर   

 

नीलि िथा कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

गाउँको आवश्यकिा अनसुार 
स्वास््य संस्थाहरु लनमाचि 
हनुेछन ्।   

2.2  
स्वास््य सेवा प्रवद्र्िन कायचक्रम  स्वास््य सेवा ददगो, सपुथ र  

सहँज बनाउन  
सािवसािी 

 

नीलि िथा कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

गाउँवासीिाइ स्वास््य सेवा 
लिन सहँज हनुेछ ।   

2.3  
पोषि सिुार कायचक्रम  माि ृ िथा नवजाि स्वास््य 

सिुार गनच  
सािवसािी 

 

नीलि िथा कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

गाउँमा २५ प्रलिशििे पोषिमा 
सिुार भएको हनुेछ ।   

2.4  
स्वास््य संस्था जनशणक्त व्यवस्थापन 
कायचक्रम  

व्यवणस्थि िथा सिुभ सेवा 
प्रवाह गनच   

२०७८/०७९ 

देखी २०८०/८१  
 

आवलिक याजनाको 
प्राथलमकिा  

सवै स्वास््य संस्था जनशणक्त 
व्यवस्थापन भएको हनुेछ ।   

2.5 

िणक्षि वगच स्वास््य सेवा कायचक्रम  स्वास््य सेवामा सवैको सहज 
पहुँर् बरृ्द्ध गनच  

सािवसािी 

 

आवलिक याजनाको 
प्राथलमकिा  

सवै वडामा र्वपन्न िथा जेष्ठ 
नागररक स्वास््य सेवा 
कायचक्रम सञ्चािन हनुेछ ।   
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2.6   
मािणृशस ु िथा गभचविी स्याहार 
कायचक्रम  

माि ृस्वास््य सिुार गनच   सािवसािी 
 

रार्िय, प्रदेश र 
गाउँपालिकाको नीलि  

सरुणक्षि माितृ्व र पोषि सेवा 
२५ प्रलिशििे बरृ्द्ध हनुेछ ।   

 2.7  
र्वद्यािय नसच कायचक्रम  स्वास््यमैत्री र्वद्यािय 

लनमाचि गनच  
सािवसािी 

 

गाउँपालिकाको नीलि र्वद्याियमा नसचको व्यवस्था 
हनुेछ ।   

2.8  
महामारी लनयतत्रि पूवचियारी  सजह स्वास््य उपार्ार 

अलभबरृ्द्ध गनच  
सािवसािी 

 

गाउँपालिकाको नीलि महामारी लनयतत्रि पूवचियारी 
यलुनट ियार हनुेछ ।   

2.9  
स्वास््य र्वमा प्रवद्र्िन  जलडबटुीको प्रयोग बढाउने   सािवसािी 

 

गाउँपालिकाको नीलि ८० प्रलिशि नागररकिे 
स्वास््य लबमा गरेका हनुेछन ् 

2.10  

पररवार लनयोजन सेवा र्वस्िार 
कायचक्रम  

सवै वगचको स्वास््यमा सहज 
पहुँर् बरृ्द्ध गनच  

सािवसािी 

 

गाउँपालिकाको नीलि ३० प्रलिशििे पररवार 
लनयोजनको सािा प्रयोगमा 
बरृ्द्ध हनेछ ।   

2.11  
बाि स्वास््य सिुार कायचक्रम  पररवार लनयोजनको सािन 

प्रयोगमा बरृ्द्ध गनच   
सािवसािी 

 

गाउँपालिकाको नीलि सवै वडामा सञ्चािन हनुेछन ्
।   

2.12  

स्वास््य सेवासँग सबबणतिि लबलबि 
सािवसािी कायचक्रम सशिच समेि  

सवै प्रकारको स्वास््य सेवा 
उपिब्ि गराउन   

सािवसािी  रार्िय, प्रदेश र गा.पा 
को नीलि िथा 
कायचक्रम  

स्वास््य सेवा सहज र 
गिुस्िरीय भएको हनुेछ।   

३  खानेपानी िथा सरसफाई           

3.1  खानेपानी आयोजना ममचि िथा 
सिुार कायचक्रम   

सरुणक्षि खानेपानी सरु्विा 
सहज उपिब्ि गराउने   

सािबसािी  

 

रार्िय, प्रदेश र 
गा.पा.को नीलि िथा 
कायचक्रम  

मौजदुा साना िथा ठूिा 
आयोजनाको ममचि सिुार भई 
सूर्ारु र ददगो हनुेछन ्। ।   
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3.२  सावचजलनक शौर्ािय लनमाचि  पूिच सरसफाई र खिुा 
ददशामकु्त  क्षेत्र लनरतिरिा 
कायम राख्न े  

लनरतिर  

 

गाउँपालिकाको नीलि 
िथा कायचक्रम  

थप सावचजलनक शौर्ािय 
लनमाचि भई संर्ािन हनुेछ  

3.३   खानेपानी गिुस्िर पररक्षि िथा 
सिुार  

स्वच्छ खानपानीको व्यवस्था 
गने   

सािवसािी 

 

रार्िय, प्रदेश र 
गा.पा.को नीलि िथा 
कायचक्रम  

 र्रपररवारमा पानीको स्वक्ष 
खानेपानीको सहज रुपमा 
उपिब्ि हनुेछ ।   

3.४   सरसफाई सरे्िना कायचक्रम  स्वच्छिा र स्वच्छ 
व्यवहारको अलभबरृ्द्ध गने  

सािवसािी 

 

गाउँपालिकाको नीलि 
िथा कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

बार्षचक रुपमा समदुायको 
स्वस्फुिच सहभालगिामा 
कायचक्रम संर्ािन हनुेछ  

3.५  फोहोरमैिा  व्यवस्थापन  फोहोर र्वसजचन पररमाि 
र्टाउने र व्यवस्थापन सहज 
बनाउने  

सािवसािी  

रार्िय, प्रदेश र 
न.पा.को नीलि िथा 
कायचक्रम  

शहरी क्षेत्रमा बसोबास गने  
र्रपररवारिाई उपयकु्त प्रर्वलि 
हस्िातिरि हनुेछ ।   

3.६   सािवसािी कायचक्रम सशिच समेि  लनरतिर कायचक्रम   
सािवसािी  

गाउँपालिकाको नीलि 
िथा कायचक्रमक 

प्रत्येक वषच सञ्चािन हनुेछ ।   

4.  मर्हिा, वािबालिका िथा 
सामाणजक समावेशीकरि       

  

  

4.1  िणक्षि वगच स्वरोजगार र 
आयमूिक कायचक्रम (लसमाणतिकृि 
समदुायका नागररक)   

स्थानीय स्िरमा रोजगार 
सजृना गरी आय आजचन वरृ्द्ध 
गने  

सािवसािी 

 

रार्िय, प्रदेश र 
गा.पा.को नीलि िथा 
कायचक्रम  

र्वलभन्न स्वरोजगार र 
आयमूिक कायचक्रमबाट  
िणक्षि वगच िथा समदुायका  
व्यणक्तहरु िाभाणतवि हनुेछन ्
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4.२   मानव बेर्र्वखन अतत्य, िैर्ङ्गक 
र्हंसा िथा र्रेि ु र्हंसा तयूलनकरि 
कायचक्रम  

सवै प्रकारका र्हंसाको 
अतत्य गनच   

सािवसािी 

 

रार्िय, प्रदेश र 
गा.पा.को नीलि िथा 
कायचक्रम  

  

4.३   िणक्षि बगच केणतरि लबलभन्न बार्षचक 
कायचक्रम  

भेदभावको अतत्य गनच र 
िणक्षि बगचको सशणक्तकरि 
गने   

सािवसािी 

 

रार्िय, प्रदेश र 
गा.पा.को नीलि िथा 
कायचक्रम  

गाउँमा सवै प्रकारका भेदभावमा 
कलम आहेको हनुेछ ।   

4.४   बािमैत्री गाउँ कायचक्रम  बाि र्वकास िगायि वाि 
अलिकारको संरक्षि र 
सबबद्र्िन गने  

सािवसािी 

 

रार्िय, प्रदेश र 
न.पा.को नीलि िथा 
कायचक्रम  

बाि र्वकास केतर, बाि कक्षा 
िथा णशक्षि र मनोरञ्जनका 
र्क्रयाकिाप व्यवणस्थि हनुेछन ्
।   

4.५   िणक्षि वगच सञ्जाि पररर्ािन  िणक्षि वगच िणक्षि 
सामदुार्यक, सहकारी भवन, 

र्ौिारी, अध्ययन केतर, 

पसु्िकािय आदी लनमाचि गने  

सािवसािी 

 

प्रदेश र गाउँपालिकाको 
नीलि िथा कायचक्रम  

बार्षचक २ वटाका दरिे भवन, 

र्ौिारी, केतर वा पसु्िकािय 
लनमाचि भई संर्ािन हनुेछन । 

4.६  सामाणजक सरुक्षा कायचक्रम संर्ािन  लनरतिर कायचक्रम सञ्चािन 
गनच  

सािवसािी 
 

आवलिक योजना    िणक्षि वगच िाभार्वति हनुेछन ्
।   

5.  यवुा िथा खेिकुद           

5.1  यवुा रोजगार प्रवद्र्िन कायचक्रम  यवुा रोजगारी सजृना गने  सािवसािी 

 

आवलिक योजना कररब १५०० यवुाहरु 
स्वरोजगार/रोजगार  हनुेछन ्
।प्रिानमतत्री रोजगार कायचक्रम 
समेि    
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5.2  खेिकुद पूवाचिार र्वकास कायचक्रम  गाउँपालिकामा खेिकुद 
र्वकास गनच   

सािवसािी 

 

गाउँपालिकाको नीलि 
िथा कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

 खेिकुद पूवाचिार लनमाचि र 
स्िरोन्नलि हनुे   

5.3  खेिकुद आयोजना, खेिाडी उत्प्ररेिा 
िथा प्रलिभा प्रवद्र्िन कायचक्रम  

खेिकुद प्रबद्धन गनच  सािवसािी 

 

 गाउँपालिकाको  नीलि 
िथा कायचक्रम ् र  
प्राथलमकिा  

प्रत्येक वडामा खेिकुद 
आयोजना हनुेछ ।   

6.  संस्कृलि, भाषा, किा िथा सार्हत्य           

6.1  सांस्कृलिक, िालमचक िथा ऐलिहालसक 
सबपदा संरक्षि, प्रबिचन िथा 
पर्हर्ान   

 सबपदाहरुको संरक्षि गने  सािबसािी    

 

गाउँपालिकाको नीलि 
िथा कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

र्वद्यमान साँस्कृलिक िालमचक 
िथा ऐलिहालसक सबपदाहरुको 
संरक्षि, र्वकास, पर्हर्ान, 

अध्ययन र अलभिेखन हनुेछ ।  

6.२   मौलिक गीि, सार्हत्य िथा किा 
प्रलियोलगिा र संरक्षि  

 मौलिक संस्कृलिको प्रबिचन र 
प्रलिभा प्रस्फुटन गने  

 सािबसािी    
 मौलिक संस्कृलिको प्रबिचन र 
प्रलिभा प्रस्फुटन भएको हनुेछ  
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४.९ जोणखम पक्ष िथा अनगुमन 
शैणक्षक संस्थाहरुमा आबश्यक पयाचप्त भौलिक पूवाचिार र्वकास र दक्ष जनशणक्तको उपिब्ििा सर्हि गिुस्िरीय, 
प्रलबलिमैत्री, रोजगारमिुक, णजवनउपयोगी, प्रलिष्ट्पिी लसक्षा प्रिािी र्वकास गनुच आजको मखु्य र्नुौिी रहेको छ| 
आिारभिू िथा गिुस्िरीय स्वास््य सलुबिा अझैसबम पलन सवै वगच, समदुाय र क्षेत्रका जनिामा सहज, सिुभ 
िथा सरि रुपमा पगु्न सकेको छैन।बढ्दो अव्यवणस्थि बसाईको कारि एकालिर सरूवा रोगको लनयतत्रिमा 
र्नुौिी रहेको छ भन ेबणलिदो खानपान र जीवनशैिीका कारि नसने रोगको भार बढदो छ।साथै जिवाय ु
पररवचिनका कारि नयाँ रोग िथा प्राकृलिक प्रकोपका कारि स्वास््य प्रिािीमा ठूिो र्नुौिी थर्पएको छ।कोलभड 
१९ र्वश्वव्यापी महामारीिे स्वास््य के्षत्रमा ठूिो र्नूौलि ्याएको र मानवीय, आलथचक र सामाणजक क्षलि पगेुको 
छ। र्वद्यमान स्वास््य सेवा प्रिािी कोलभड १९ िगायि अतय माहामारी र अतय स्वास््य समस्यािाई सबबोिन 
गनच नसक्ने अवस्था देणखएको छ।मालथ उ्िेणखि समस्याहरू िथा र्नुौिीहरूिाई सबवोिन गनच िागि 
प्रभावकारी कायचक्रम ियार गरी िागू गररनेछ । लिनै िहका सरकार, सरोकारवािा लनकाय, अतिराचर्िय, रार्िय 
र स्थानीय गैर सरकारी िथा समदुायमा आिाररि संस्थाहरु बीर् समतवय, सहकायच, साझेदारी गरी उपिब्ि स्रोि 
सािनको उच्र्िम पररर्ािन गरी प्रस्िार्वि कायचक्रमको प्रभावकारी कायाचतवयन भई अपेणक्षि उपिब्िी हालसि 
हनुे अपेक्षा गररएको छ । संर्ीय संरर्ना अनसुार िजुचमा हनु ुपने नीलि, कानून, लनयम, कायचर्वलि, मापदण्ड, 

योजना, संस्थागि संयतत्र ियार हनु नसकेमा िथा समयमा ियार नभएमा प्रस्िार्वि कायचक्रमहरु कायाचतवयन 
प्रभार्वि भई अपेणक्षि उपिब्िी हालिि नहनु सक्छ ।   
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पररच्छेद - ५ 

पूवाचिार र्वकास 
 

५.१ पषृ्ठभलूम 
ददगो, सतिलुिि, फरार्किो र समाबेशी भौलिक पूवाचिारको र्वकास लबना आलथचक, सामाणजक र्वकास िथा 
गिुस्िरीय र सहज सेवा प्रबाह सलुनणस्र्ि हनु सक्दैन। भौलिक पूवाचिारको र्वकासिे अतिरआवद्धिा र 
अतिरसबबति र्वकास िथा र्वस्िार गरी सो माफच ि आलथचक-सामाणजक र्वकासको नलिजा हालसि गनच प्रत्यक्ष 
योगदान पयुाचउदछ। गाउँपालिकाको र्वकास प्रयासिाई योजनाबद्ध र व्यवणस्थि रुपमा सञ्चािन गरी ददगो सिुार 
गनच भौलिक पूवाचिार र्वकासिे र्वकास प्रलिफिको प्रवेशद्धारको रुपमा कायच गदचछ ।   

र्वकास प्रलिफििाई गाउँ र्वकासको दीर्चकालिन सोर् र िक्ष्य िफच  उतमखु गराउन िथा अपेणक्षि नलिजा 
हालसि गनच मूििः आवास, बस्िी िथा शहरी र्वकास, सडक िथा यािायाि, र्वद्यिु िथा वैकण्पक उजाच र सूर्ना, 
संर्ार र प्रर्वलि जस्िा र्वषय के्षत्रको र्वकास, र्वस्िार र ददगो सञ्चािन सबबतिी र्वश्लषेि र र्वकासको मागचणर्त्रिाई 
पूवाचिार र्वकास योजनामा समावेश गररएको छ । 

५.२ र्वद्यमान अवस्था, संभावना िथा अवसर 
स्थानीय सरकार गठन संगै गाउँपालिका क्षेत्रमा भौलिक पूवाचिार र्वकासका आयोजना संर्ािनमा लिब्रिा आएको 
छ | सडक िथा नािी, पेटी लनमाचि, र्वद्यिुीकरि जस्िा पूवाचिार िथा संरर्ना लनमाचि भैरहेका छन ्
।गाउँपालिकामा बस्िी र्वकास िथा भवन लनमाचि सबबतिी आिारभिू मापदण्ड २०७२ को मापदण्डमा आिाररि 
भई गाउँपालिकािे योजना िथा भवन लनमाचि मापदण्ड ियार गरी णस्वकृि गरेको छ । साथै गाउँपालिकामा 
यािायाि गरुुयोजना अनसुार सडकको मापदण्ड ियार भई कायाचतवयन हनु सकेको छैन र यसै अनसुार र्रनक्शा 
पास र भवन िथा भौलिक र्वकास लनमाचिको कायच सञ्चािनमा ्याउन सर्कएको छैन।  

रार्िय भउूपयोग नीलि २०७२ िथा रार्िय भलूम ऐन, २०७६ बमाणजम गाउँपालिकािाई कृर्ष के्षत्र, आवास क्षेत्र, 

औद्योलगक िथा व्यवसार्यक क्षेत्र, संस्थागि के्षत्र र सो के्षत्रहरुको लबर्मा ग्रीन वे्टको अविारिा सर्हिको 
भउूपयोग के्षत्रको खाका गनच जरुरी देणखएको छ।यसको आिारमा भउूपयोग योजना र सो को आिारमा बस्िी 
र्वकास िथा भौलिक र्वकास गरुुयोजना िजुचमा गरी बस्िी र्वकास िथा भौलिक लनमाचिका कायचहरु कायाचतवयन 
गनुच पने देणखएको छ।गाउँपालिका के्षत्रबाट र्वसजचन हनुे फोहोरमैिा सरुणक्षि व्यवस्थापन गनच ्याण्डर्फि 
साइट लनमाचि गनुचपने आबश्यकिा रहेको छ ।   

यस गाउँमा सडक अलिकार क्षेत्र िथा मापदण्ड लनिाचरि भएको र सडकको वगीकरि र नामाकरि गररएको 
छ। गाउँपालिकािे सडकको र्ौडाई र स्िरको आिारमा क, ख र ग गरी ३ वगचमा गाउँ स्िरीय सडकिाई 
वगीकरि गरी सडकको क्षेत्रालिकार लनिाचरि गरेको छ (स्रोि:सालबक णज्िा र्वकास सलमलिको 
आ.ब.०६८/६९ मा प्रकाणशि सडक गरुुयोजना बमोणजम ) ५ वटा क बगचका सडक यस गाउँपालिका अतिगचि 
पदचछन | गाउँपालिकाको र्वलभन्न वडा िथा रिनीलिक स्थिहरु जोड्ने प्रमखु सडकहरु जोड्दा र्क्रपथ लनमाचि 
हनुे संभावना देणखएको छ |   
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यस गाउँ के्षत्रका सबै वडा र बस्िीहरुमा र्वद्यिु सेवा उपिब्ि रहेको छ । गाउँपालिकाको िगभग शिप्रलिशि 
र्रपररवारिे रार्िय प्रसारि िाईनबाट र्विररि र्वद्यिु सेवा उपयोग गरररहेको देणखतछ ।गाउँपालिका क्षेत्रका 
र्वलभन्न स्थानहरुमा सोिार िथा लबिलुिय  स्रीट िाइट रहेको छ। गाउँपालिकाको लबलभन्न क्षेत्रमा सडक बत्ती 
जडान गररएको छ । एिर्प ग्यास, वायोग्यास, र्वद्यिु र्हटर समेि खाना पकाउन स्वच्छ उजाच प्रयोग गने वा 
िवुाँमकु्त र्र कररव २० प्रलिशि रहेको गाउँपालिकाको आवलिक योजनामा देणखतछ।    

गाउँपालिकाको िगभग सबै के्षत्र सूर्ना िथा संर्ारमा सरु्विाको पहुँर्को रहेको देणखतछ । गाउँपालिकाको 
कुि जनसंख्या मध्ये ९७ प्रलिशि जनसंख्यासँग मोवाइि र ३६ प्रलिशि जनसंख्यासगँ इतटरनेट सेवा उपिब्ि 
रहेको देणखतछ (स्रोि: आवलिक योजना) ।गाउँपालिका क्षते्र लभत्र कायचपालिका कायाचिय, सबै वडा कायाचियहरु,  
माद्यालमक र्वद्यािय अस्पिाि, स्वास््य र्ौकीहरुमा इतटरनेट सरु्विा उपिब्ि रहेको छ । गाउँपालिकामा 
वेवसाइट, मोबाइि एटस ् र र्वलभन्न प्रकारका सूर्ना व्यवस्थापन प्रिािी िथा सफ्टवयर जडान भई शासन 
सञ्चािन र सेवा प्रवाहिाई र्वद्यिुीय प्रिािीमा आिाररि बनाउँदै िान ेप्रयास गररएको छ । गाउँपालिकाको 
वेवसाइट र मोबाइि एटस,् स्थानीय रेलडयो िथा टेलिलभजन र रार्ियस्िरका संर्ार माध्यममाफच ि समेि सूर्नाहरु 
लनयलमि रुपमा अद्यावलिक, प्रकाशन र प्रसारि भैरहेको छ । 

 

५.३ समस्या र र्नुौलि 
गाउँपालिकाको क्षेत्रमा व्यवणस्थि र सरुणक्षि बस्िी िथा आवास लनमाचिमा र्नूौलि रहेको छ ।यस गाउँपालिका 
के्षत्रमा भवन संर्हिा २०७२ िागू हनु ुभतदा अगालड बनकेा नीणज, व्यवसार्यक, सरकारी र सावचजलनक भवनहरु 
भकूबप प्रलिरोिी भए नभएको एर्कन गरी सो अनसुार लनयमन हनु सकेको छैन । गाउँ क्षेत्रमा व्यवणस्थि 
पार्कच ङ स्थि र यािायािको सहज व्यवस्थापन हनु सकेको छैन ।   

गाउँपालिकाको ग्रामीि के्षत्रको र्वकास लनमाचि र सेवा प्रवाहिाई उपिब्िीमूिक र प्रभावकारी बनाउन गाउँ 
कायचपालिकाको एकीकृि भवन, वडा कायाचिय भवन, सभा हि, पाकच , मनोरञ्जन स्थि िगायिका भौलिक 
पूवाचिारहरुको कमी रहेको छ । गाउँपालिकामा दमकि र एबबिेुतस, र्वपदको समयमा सरुणक्षि आश्रय स्थि, 

गोदाम र्र र र्वपदको अवस्थामा उद्धारको सरसामग्रीको कमी रहेको देणखतछ ।गाउँपालिका के्षत्रमा सडक 
मापदण्ड िागू हनु नसक्दा मखु्य सडक बाहेक िेरैजसो लभलत्र सडकहरु साँर्रुो रहेका छन र सडकको अलिकार 
क्षेत्र लनिाचरि भए पलन स्पि हनु सकेको छैन भन ेसडकको दायावायाँ वृक्षारोपि गरी सतुदरिा कायम गनच 
नसकेको देणखतछ ।  

गाउँपालिकामा पक्की, ग्राभेि र कच्र्ी सडकहरुमा र्वलभन्न स्थानमा खा्डाखु् टी रहेको र आवश्यक स्थानहरुमा 
पिु िथा क्भटचको व्यवस्था हनु नसकेको देणखतछ।सडक लनमाचि िथा यािायाि सञ्चािनमा वािावरिीय पक्ष, 

गिुस्िर र मापदण्डको पािना हनु सकेको छैन।वािावरिीय संरक्षिको उपाय अविबबन नगरी र आलथचक 
िथा सामाणजक र्वश्लषेि र्वना सडक लनमाचि गने क्रम बढ्दै गईरहेको छ । सडक लनमाचिसँग आलथचक, सामाणजक 
र्वकास िथा अतय र्वकासका कायचहरु प्राथलमकिा साथ सञ्चािन गनच सर्कएको छैन ।  
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वायोग्यास, सिुाररएको र् ु् हो िथा स्वस्थ उजाच प्रयोगको अवस्था तयून रहेको देणखतछ।गाउँपालिकाको शहरी 
िथा व्यापाररक क्षेत्र उतमखु क्षेत्रमा र्वद्यिु पोिहरु परुाना रहेको, िारहरु यत्रित्र छररएर रहेको र र्वद्यिु 
िाईनिाई हािसबम भलूमगि रुपमा प्रसारि र र्विरि हनु सकेको छैन । ग्रामीि के्षत्रहरुमा उद्योग व्यवसाय 
सञ्चािन, लसंर्ाईको िालग प्रयोग गनच आवश्यक पने लेफेजको र्वद्यिु िाईनको कमी रहेको छ । गाउँपालिकाको 
प्रमखु सडक, र्ोक र स्थानमा सोिार प्रिािीमा आिाररि सडक वत्तीको सरु्विा उपिब्ि हनु सकेको छैन । 
गाउँ क्षेत्रमा र्वकास लनमाचिका क्षेत्रमा कायच गने लनकायहरु बीर्को समतवय र सहकायच गाउँ र्वकासको प्रमखु 
र्नूौलिको रुपमा देणखएको छ | 

५.४ अवसर 
यस गाउँपालिका क्षेत्र कृर्ष िथा औिोलगक पूवाचिार र्वकासको प्रर्रु सबभाबना रहेको छ प्रदेश राजिानी सँग 
नणजक रहनकुा साथै लछमेकी लमत्रराि भारिको लसमानासँग समेि नणजक रहेको यस गाउँपालिका के्षत्रमा 
भौगोलिक जर्टििाको बाबजदु पूवाचिार र्वकास कायच सहज रहेको छ ।गाउँपालिकिाई िणुबबनी प्रदेशकै 

व्यापाररक र आवासीय शहरको रुपमा र्वकास गनच सर्कने संभावना रहेको छ ।   

५.५ र्वषय के्षत्रगि सोर्, िक्ष, उद्दशे्य र रिनीलि 
५.५.१ दीर्चकािीन सोर्   

 वािावरिमैत्री पूवाचिार, व्यवणस्थि र आकषचक पाणिनीको र्वकास  

५.५.२ िक्ष्य  

 बसोबास, ब्यबसाय िथा शहरी सरु्विा एबं अतिरआवद्धिा सहज, सरुणक्षि र व्यवणस्थि बनाउन े

५.५.३ उद्दशे्य  

गाउँपालिकाका पूवाचिार र्वकास के्षत्रको उद्देश्यहरु देहायअनसुार रहेका छनः्   

 वािावरिमैत्री र व्यवणस्थि बस्िी, सरुणक्षि आवास र औद्योलगक िथा पयचटकीय सरु्विामा अलभवृर्द्ध 
गनुच,   

 सरुणक्षि र ब्यबणस्थि यािायाि, हररि सडक पूवाचिार र सरु्विायकु्त बजार सरु्विाको र्वकास र र्वस्िार 
गनुच,  

 लनयलमि र्वद्यिु र स्वच्छ उजाचको उपिब्ििा, गिुस्िर र उपभोगमा वृर्द्ध गनुच र 
 सूर्ना िथा संर्ार सलुबिाको ददगो र र्वश्वसनीय उपभोगमा अलभवृर्द्ध गनुच ।   
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५.५.४ रिनीलि  
गाउँपालिकाको दीर्चकािीन सोर्िफच  उतमखु भई योजनाको समर्िगि िक्ष्य, उद्देश्य िथा प्रलिफि हालसि गनच 
देहायअनसुारका रिनीलि अविबब गररनेछः 
उद्दशे्य १ सगँ सबबणतिि  
१. ददगो र ब्यबणस्थि हररि पूवाचिार र्वकास आयोजना प्रभाबकारी रुपमा सञ्चािन गने ।  
२. वडा कायाचियिाई सेवा प्रवाह केतदको रुपमा र्वकास गने ।  
३. गाउँपालिकाको भउूपयोग के्षत्र लनिाचरि गरी सो अनसुार आवास के्षत्र, कृर्ष के्षत्र, औद्योलगक क्षेत्र, व्यवसार्यक 
क्षेत्र, संस्थागि, संरक्षि के्षत्रको लनिाचरि गने ।  
४. भउूपयोग के्षत्र र भौलिक र्वकास गरुुयोजनाको आिारमा सावचजलनक लनमाचि कायचिाई व्यवणस्थि गने ।  
५. गाउँपालिकाको शहर उतमखु के्षत्रमा भौलिक योजना सर्हि बजारको पूवािाचर र्वकास गने। 

 

उद्दशे्य २ सगँ सबबणतिि  
१. वािाबरिमैत्री र सरुक्षा मापदण्ड सर्हिको सडक पूवाचिार सरु्विामा पहुँर् बरृ्द्ध गने  
२. सडक अलिकार क्षते्र र मापदण्ड ियार गने   
३. समग्र सेवा प्रवाहिाई सहज र सिुभ हनुे गरी गिुस्िरीय, वािावरिमैत्री र उत्थानणशि पूवाचिारको 

र्वकास र र्वस्िार गने । 

 

उद्दशे्य ३ सगँ सबबणतिि  
१. र्वद्यिु िाइन िथा क्षमिा र गिुस्िर वृर्द्ध गने  
२. नवीकरिीय ऊजाच प्रर्वलिको  र्वस्िार र प्रविचन गरी स्वच्छ उजाचको पहुरँ् र उपयोग बरृ्द्ध गने 

 

उद्दशे्य ४ सगँ सबबणतिि  
१. इतटरनेट िथा टेलिफोन सेवाको पहुँर् र गिुस्िर अलभबरृ्द्ध गने  
२. र्वद्यिुीय सशुासनको प्रवद्र्िन गने   
३. सूर्ना िथा सेवा प्रवाहिाई सूर्ना प्रर्वलिमैत्री बनाउन े
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५.६ र्वषय के्षत्रगि नलिजा सूर्क र िक्ष्य  

पूवाचिार के्षत्रको र्वषय के्षत्रगि सूर्क र मध्यमकािीन िक्ष्य देहायअनसुार िालिकामा प्रस्ििु गररएको छ ।   

िालिका ५.१ पूवाचिार र्वकास के्षत्रको नलिजा सूर्क िथा मध्यमकािीन िक्ष्य 

 

सूर्क 
इकाई 

आिार 
वषच 

मध्यमकािीन िक्षय 

२०७८/०७९  २०७९/०८० २०८०/०८१ 

भौलिक पूवािार र्वकास            

आवास, बस्िी िथा शहरी र्वकास            

आिारभिू पूवाचिारयकु्त व्यवणस्थि बजार  स्थान  ०  ०  २  २  

मापदण्ड अनसुार लनमाचि भएका सावचजलनक संरर्ना  प्रलिशि ५   १०  २०  ३०  

मापदण्ड अनसुार लनमाचि भएका आवास र्र  प्रलिशि  ०  ५  ४०  ४५  

व्यवणस्थि ढि लनकासको िबबाई  र्क.लम.  ०  ३  ५  १०  

सडक िथा यािायाि            

पक्की/कािोपते्र सडक (थप) र्क.लम.  १२  ५   ५    १५  

ग्राभेि सडक (थप) र्क.लम.  ४५  १०  १०  १५  

पक्की पिु (थप) संख्या  ९  ३  ५  ५  

सडक र्कनार वकृ्षारोपि गररएको सडक िबबाई  र्क.लम.  ०  ५  ७  १०  

सबचयाम मर्हना यािायाि सरु्ारु सडक िबबाई  र्क.लम.  १००   १२५   १५०   १५०   

र्वद्यिु िथा वैकण्पक उजाच            

केणतरय प्रशारि िाइनवाट लबद्यिु उपयोग गने 
पररवार  

प्रलिशि ९४  ९८  १००  १००  

सिुाररएको र्िुो प्रयोग गने पररवार  प्रलिशि  २०  २५  ३०  ३५  

सोिार प्रिािी जडान भएका र्रपररवार  प्रलिशि  १  ३  ५  ५  

सूर्ना िथा संर्ार प्रर्वलि            

इतटरनेट सेवा प्रयोग गने जनसंख्या  प्रलिशि  ३६  ४०  ५०  ५५  

टेलिलभजन प्रयोग गने र्रिरुी   प्रलिशि ४०  ६५  ७०  ७५  

ईतटरनेट जडान भएका वडा कायाचिय, स्वास््य 
र्ौकी र र्वद्यािय  

वटा  ४०  ५०   ६०   ७०   

 स्रोि: गाउँपालिकाको प्रथम आवलिक योजना  
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५.७ र्वषय के्षत्रगि खर्च िथा श्रोिको लत्रवषीय अनमुान  

 पूवाचिार र्वकास के्षत्रको लत्रवषीय खर्च र स्रोिको अनमुान देहायअनसुार प्रस्ििु गररएको छ ।   
िालिका ५.२ पूवाचिार र्वकास के्षत्रको खर्च िथा स्रोिको लत्रवर्षचय अनमुान 

स्रोि: आलथचक प्रशासन शाखा/सतु्र /आवलिक योजना  

 

 

 

 

 

आलथचक बषच 
बजेट िथा खर्च अनमुान (रु.हजारमा) खर्चको स्रोि (रु. हजारमा) 

कुि  र्ाि ु पुणँजगि र्वत्तीय  
व्यवस्था 

आतिररक 
श्रोि 

नपेाि  
सरकार 

प्रदेश  
सरकार 

अतय  
स्रोि 
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५.८ कायचक्रम िथा आयोजनाको संणक्षप्त र्ववरि 

पूवाचिार र्वकास के्षत्रको आगामी आलथचक वषच समेि आगामी िीन वषच संर्ािन हनु ेणशषचकगि प्रमखु कायचक्रम िथा आयोजना, कूि िागि, उद्धेश्य िथा उपिणब्ि 
सूर्क देहाय अनसुार िालिकामा प्रस्ििु गररएको छ |  
िालिका  ५.३ M पूवाचिार र्वकास आयोजना/कायचक्रमको संणक्षप्त र्ववरि   

लस.नं.  कायचक्रम िथा आयोजना उद्दशे्य 

आयोजना/कायचक्रम 
अवलि (शरुु र 

समाप्ती) 

अनमुालनि 
िागि (रु 
हजारमा) 

 

पषु्ट्याईं आयामी ३ वषचको उपिव्िी सूर्क 

1.  वस्िी, आवास र शहरी र्वकास           

1.१  स्थानीय बसपाकच  िथा पार्कच ङस्थि 
ममचि, लनमाचि, स्िरोन्नलि र सञ्चािन  

बढ्दै गएको सवारी 
सािनको पार्कङ्र्ग 
व्यवणस्थि गरी आबदानी 
गने  

सािवसािी     

जग्गाको उपिब्ििा 
र संभाव्यिाको 
आिारमा लनमाचि गने  

गाउँ क्षेत्रको र्वलभन्न स्थानमा 
व्यवणस्थि पार्कच ङ स्थि लनमाचि 
भई संर्ािनमा आउने   

1.२  फोहोरमैिा प्रशोिन िथा 
व्यवस्थापन  

फोहोरमैिा ब्यबस्थापन 
कायचिाई सरुणक्षि र 
व्यवणस्थि बनाउने  

सािबसािी    

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा  

फोहोर प्रशोिन िथा व्यवस्थापन 
केतर लनमाचि हनुेछ ।  

1.३   सबै वडा कायाचिय भवन लनमाचि  व्यवणस्थि र सहज सेवा  
प्रबाह गनच   

२०७६÷७७-
२०७९÷८०     

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा  

सवै वडा कायचियको आफ्नै  
आिलुनक भवन नमाचि हनुेछन।्  

1.४   भकूबप प्रलिरोिी लनमाचि प्रर्वलि, 

सामाग्री, गिुस्िर िगायि प्रालबलिक 
क्षमिा र्वकास िालिम सञ्चािन  

रोजगारी लसजचना र बलियो 
भवन लनमाचििाई प्रविचन 
गने  

सािवसािी 

 

मागको आिारमा 
संर्ािन गने  

 कमचर्ारी िथा स्थानीय इच्क्षुक 
यवुािाई दक्ष बनाउने  
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2.  सडक, पिु िथा यािायाि            

2.1  पक्की सडक लनमाचि (२५ र्क.लम. 
थप गने)  

गाउँपालिकाको भौलिक 
अवस्था र आवागमन 
व्यवणस्थि गने  

लनरतिर   

 

गाउँपालिकाको  
प्राथलमकिा बमोणजम 
लनमाचि गने  

प्राथलमकिाक्रमको आिारमा  
गाउँ स्िरीय सडक २५ र्क.लम  
थप पक्की सडक लनमाचि गने  

2.2  संरर्ना सर्हि ग्राभेि सडक लनमाचि 
(३० र्क.लम. थप गने)  

ग्रामीि वस्िी र उत्पादन 
र यािायाििाई सहज 
र ो्व्यवणस्थि बनाउने  

लनरतिर  

 

प्राथलमकिा र 
लडर्पआर बमोणजम  

प्राथलमकिाको आिारमा ३० 
र्क.लम. सडक मापदण्ड अनसुार  
पूवाचिार लनमाचि गरी स्िरोन्नलि 
भएको हनुेछ ।   

2.3  नयाँ रयाक (सडक) लनमाचि   गाउँको सवै स्थानमा 
सहँज यािायाि पयुाचउन  

सािबसािी  
 

प्राथलमकिा र 
लडर्पआर बमोणजम  

गाउँका र्वलभन्न स्थानमा नयाँ 
सडक खोलिने छ   

3.  र्वद्यिु िथा स्वच्छ उजाच           

3.1  सडक वत्ती ममचि, र्वकास र 
र्वस्िार  

र्ोक, बजार र आवास 
क्षेत्रमा सडक बणत्त जडान 
गने  

सािवसािी 

 

समदुाय र वस्िीको 
माग र वडाको 
प्राथलमकिा अनसुार    

सोिार प्रिािीमा आिाररि सडक 
बत्ती जडान भई र्ोक, बजार र 
वस्िीमा उज्यािो कायम हनुेछ ।   

3.2  णजिच र काठे पोि प्रलिस्र्थापन 
कायचक्रम   

सबभार्वि दरु्चटना 
तयूनीकरि गने   

सािवसािी  
 

गाउँको आवश्यिा 
अनसुार  

णजिच र काठे पोि प्रलिस्र्थापन 
भएको हनुेछ ।  

3.३  सोिार, वायोग्यास र सिुाररएको 
र् ु् हो जस्िा वैकण्पक उजाचको 
प्रवद्र्िन  

स्वच्छ उजाचको प्रयोग 
बढाउने  

सािवसािी 

 

वस्िी र वडाको 
मागको आिारमा  

कायाचिय िथा र्रिरुीमा 
वायोग्यास, सोिार र्वद्यिुीय र् ु् हो, 
सिुाररएको िवुारर्हि र् ु् हो जडान 
भई संर्ािन हनुेछ ।    
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3.४   कायाचियमा पावर व्याकअप प्रिािी 
जडान 

सहज िथा सिुभ सेवा 
प्रवाह गनच   

सािवसािी 
 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा 

कायाचियमा पावर व्याकअप प्रिािी 
जडान हनुेछ । 

4.  र्वद्यिुीय सशुासन, सूर्ना र संर्ार            

4.1  इतटरनेट र टेलिफोन सेवाको 
क्षमिा र्वस्िार  

सूर्ना प्रर्वलिमा आिाररि 
सेवा र कायच प्रिािी 
संर्ािन गने  

सािवसािी 

 

उपिब्ि पूवाचिार र 
सबबणतिि संस्थाको 
प्रलिवद्धिाको 
आिारमा  

सबै वडा कायाचिय, स्थास््य संस्था 
र माध्यलमक र्विाियमा कटयटुर, 
र्प्रण्टर र इतटरनेट प्रिािीमा 
आिाररि सेवा सरु्ारु हनुेछ ।   

4.३   प्रकाशन, प्रशारि र लमलडया 
पररर्ािन कायचक्रम 

नागररकमा सरु्ना प्रवाह 
गनच   

सािवसािी 

 

नीलि िथा 
कायचक्रमको 
आिारमा 

प्रकाशन, प्रशारि र लमलडया 
पररर्ािन कायचक्रम सञ्चािन गनच   
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५.९ जोणखम पक्ष िथा अनमुान 
वािावरिमैत्री भौलिक पूवाचिार र्वकास गनच  प्रार्वलिक, आलथचक र सामाणजक संभाव्यिा अध्ययन, र्वस्ििृ आयोजना 
प्रलिवेदन ियार आयोजना वैंक ियार गने र आयोजना वैंकमा सूर्ीकृि आयोजनाको प्राथलमकिाक्रम अनसुार 
मध्यमकािीन खर्च संरर्नामा बजेट र्वलनयोजन गरी आयोजना कायाचतवयन गनुचपदचछ ।यस प्रकार आयोजना 
छनौट र स्रोि र्वलनयोजन नहुँदा गिुस्िरीय रुपमा कायच सबपन्न गनच जग्गाको प्राप्ती, वन िथा वािावरिीय 
श्रोिको संरक्षि र र्वपद जोणखम तयूनीकरिका कायचक्रम समावेश गदाच आयोजनाको िागि र समय बढन 
सक्ने जोणखम रहतछ । जिवाय ुपररविचनको असर, वािावरिीय प्रभाव र जग्गा व्यवस्थापन िगायि स्थानीय 
सरोकारका र्वषयिाई सबबोिन गनच नसक्दा यसबाट अपेणक्षि हालसि गनच नसर्कन ेअवस्था समेि रहेको छ ।   

उपिब्ि प्रर्वलिको उपयोग, जग्गा प्राप्ती, बजेटको सलुनणििा, नदीजतय लनमाचि सामग्रीको सहज उपिब्ििा, मानव 
संशािन उपिब्ि भएमा र र्वपद िथा अतय र्ववादको कारि आयोजनाका िागि बढ्न नगएमा उण्िणखि 
उपिब्िी हालसि हनुेछ। सो हनु नसकेमा योजनाको िक्ष्य िथा उद्देश्य प्राप्त नहनुे जोणखम रहन सक्छ ।    
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  पररच्छेद - ६ 

वन, वािावरि िथा र्वपद् व्यवस्थापन योजना 
६.१ पषृ्ठभलूम 
नेपािको संर्विानिे प्रत्येक नागररकिाई स्वच्छ र स्वस्थ वािावरिमा बाँच्न पाउन ेमौलिक हकको ब्यबस्था 
गरेको छ। उण्िणखि संबैिालनक ब्यबस्था व्यवस्था कायाचतवयन गनच संर्ीय सरकारबाट रार्िय वन नीलि 
२०७५ र रार्िय वािावरि नीलि र रार्िय जिवाय ुपररविचन नीलि, २०७६ र वन ऐन, २०७६ िथा वािावरि 
संरक्षि ऐन, २०७६, वािावरि संरक्षि लनयमाविी २०७७ िगायिका नीलि, ऐन र लनयम जारी भएका छन ्
।उपरोक्त नीलि िथा कानूनको उद्दशे्य स्वच्छ र स्वस्थ वािावरिमा बाँच्न पाउने प्रत्येक नागररकको मौलिक 
अलिकारको संरक्षि गनच, वािावरिीय प्रदषुिबाट हनुे क्षलि बापि पीलडििाई प्रदषुकबाट क्षलिपूलिच उपिब्ि 
गराउन, वािावरि र र्वकास बीर् समणुर्ि सतििुन कायम गनच, प्रकृलि, वािावरि र जैर्वक र्वर्वििामा पने 
प्रलिकुि वािावरिीय प्रभाव तयूनीकरि गनच िथा जिवाय ुपररविचनको र्नूौिीिाई सामाना गने रहेको छ।   

र्वपद् जोणखम तयूनीकरि रार्िय नीलि, २०७५ िे लिएको मूि उदे्धश्यिाई टेवा पगु्न ेगरी स्थानीय सरकारिे 
समेि र्वपद् जोणखमबाट सरुणक्षि, जिवाय ुअनकुुलिि िथा र्वपद् उत्थानशीि स्थानीय िह लनमाचि गदै दीगो 
र्वकासमा योगदान प¥ुयाउने दीर्चकालिन सोर्, ध्येय र िक्ष्य सर्हि प्राकृलिक र गैर प्राकृलिक र्वपदबाट हनु े
क्षलि उ्िेख्य रुपमा कम गने मिु उद्देश्य अनरुुप आयोजना िथा कायचक्रम िय गने र सोर्ह मिुालबक बजेट 
सलुनणस्र्ििा गनुचपने आबश्यकिा रहेको छ । लत्रबषीय खर्च संरर्नामा वन, वािावरि र र्वपद व्यवस्थापन 
र्वषय के्षत्रसँग सबबतिीि संभावना, अवसर, समस्या िथा र्नुौिी सर्हि र्वद्यमान अवस्था, र्वषय क्षते्रगि िक्ष्य, 

उदेश्य, रिनीलि िथा कायचनीलि एवम ्रिनीलिक महत्वका कायचक्रम िथा आयोजनाहरु समेि संिग्न गरी िजुचमा 
गररएको छ । 

६.२ र्वद्यमान अवस्था, संभावना र अवसर  

गाउँपालिकाको कुि के्षत्रफि मध्ये कररब ५२.१९ प्रलिशि के्षत्र वनजङ्गििे ओगटेको देणखतछ। गाउँ क्षेत्रमा 
५६ वटा सामदुार्यक वन िे ६० बगच र्क.मी. के्षत्र ओगटेको छ (आवलिक योजना)। उपरोक्त सामदुार्यक 
वन उपभोक्ता माफच ि व्यवणस्थि गररएका देणखतछ | गाउँ के्षत्रका र्वलभन्न स्थानमा फलनचर्र िथा वनमा आिाररि 
उद्योगहरु सञ्चािनमा रहेका छन।जडीबटुी संरक्षि, खेिी, प्रवद्र्िन, व्यवसार्यक उत्पादन र बजारीकरिको 
दृर्िकोििे समेि गाउँपालिकाको ग्रामीि के्षत्र अत्यति सबपन्न रहेको छ  नेपाि सरकारिे िोकेको मापदण्ड 
बमोणजम र्कसान िथा उद्यमीिे नीणज िथा आवादी जग्गामा वृक्षरोपि गरी हकुाचएका रुखहरु कटान गरी र्वक्री 
र्विरि गरे वापि गाउँपालिकािे राजस्व बढाउन सक्ने णस्थलि समेि देणखतछ ।वन, जमीन र जिश्रोि िगायि 
जिािारका श्रोिको संरक्षि र व्यवस्थापनद्धारा गाउँपालिकामा आलथचक र्वकास िथा वािावरिीय सतििुन 
कायम गनच सर्कने प्रर्रु संभावना रहेको छ।यस गाउँपालिका लभत्र २ वटा रेतजरपोस्ट रहेका छन |  

यस गाउँपालिकािाई हररिपालिकाको रुपमा र्वकास गने िक्ष्य राणखएको छ । यस गाउँपालिकािे हररयािी 
प्रवद्र्िनको लनलमत्त नया ँर्र लनमाचि अनमुलि प्रदान गदाच एक र्र दइु र्वरुवाको अविारिा िागू गनुच उपयकु्त   
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गाउँपालिकाको शहर उतमखु के्षत्रमा ठोस िथा िरि फोहोरमैिाको मात्रा बढ्दै गएको देणखतछ। गाउँपालिकाको 
मखु्य गरी व्यापाररक क्षेत्रमा टिार्िक िगायि प्रदषुिजतय पदाथचको प्रयोग बढ्दै गईरहेको छ । िसथच 
टिार्िकजतय सामाग्रीको प्रयोगिाई समयमै प्रलिस्थापन र व्यवस्थापन गरी वािावरिीय स्वच्छिा कायम राख्न 
सर्कन ेअवस्था छ । यसैगरी अस्पिाि र मेलडकि सेवाको वृर्द्धसँगै अस्पिािजतय फोहोर पलन बढ्दो क्रममा 
रहेको छ ।   

इतिनको उपयोगमा र्वद्यिु िथा एिपी ग्यासको प्रयोग बढ्दै गएिा पलन गाउँपालिकाका ग्रामीि क्षते्रका 
पररवारिे अझैपलन इतिनको प्रमखु स्रोिको रुपमा दाउराको प्रयोग गने गरेको देणखतछ । ८०% पररबारिे 
दाउरा र  कररब २० % र्रिरुीिे ग्यास, बायोग्यासँ िगायि स्वक्ष उजाचको प्रयोग गने गरेका छन। 
गाउँपालिकामा नीणज र्र िथा संस्थागि फोहोर व्यवस्थापन र र्वसजचनको िालग कबपोि र्वन, र्पट, प्रशोिन 
केतर, र्रलभत्र फोहोरमैिा व्यवस्थापनको अलि तयनु रहेको छ ।संर्ीय संरर्ना अनसुार वािावरि, स्वच्छिा र 
हररयािी प्रवद्र्िन सबबतिी नीलि, ऐन, लनयम र लनदेणशका उपिब्ि रहेको र आवश्यकिा अनसुार बने्न क्रममा 
समेि रहेका छन ्। राजनैलिक नेितृ्व िथा जनप्रलिलनलि र समदुायमा समेि वािावरि संरक्षि र हररयािी 
व्यवस्थापनमा सरे्िना वृर्द्ध हुँदै गएको छ ।   

यस गाउँपालिका के्षत्रमा पाने प्रभावका आिारमा र्वलभन्न र्वपद जोणखमहरु मध्ये आगिागी, सडक दरु्चटना, 
वतयजति ुआक्रमि र बाढी प्रमखु रुपमा देणखएका छन ्। उपरोक्त र्वपद जोणखमहरुमा हाि र्वश्वव्यापी 
महामारीको रुपमा रहेको कोलभड १९ को असर मखु्य हनु गएको छ । र्वपदको रोकथाम िथा पूवच ियारी, 
प्रलिकायच र पनुःस्र्थापना िथा पनुःिाचभ सबबतिी नीलिगि र व्यवहाररक सबबोिनको िालग गाउँपालिकामा 
गाउँस्िरीय र्वपद व्यवस्थापन सलमलि गठन भएको छ भने स्थानीय आपिकालिन कायचसञ्चािन केतर स्थापना 
भई सञ्चािनमा रहेको छ ।    

र्वपदमा परेकािाई ित्काि राहि सहयोगका िालग र्वपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी सोको पररर्ािनको 
िालग कायचर्वलि समेि ियार गररएको छ । साथै गाउँपालिका स्िरीय र्वपद् व्यवस्थापन सलमलि गठन गरी 
लनयलमि बैठक गने र सलमलिको काम, किचत्य र अलिकारका र्वषयमा अलभमखुीकरि समेि सञ्चािन गररएको 
छ। कोलभड १९ महामारीको रोकथाम, लनयतत्रिको िालग क्वारेतटाईन र आइसोिेशन वाडचको व्यवस्थापन 
गररएको छ । जिवायजुतय प्रकोप रोकथाम िथा लनयतत्रिका िालग मौसमी क्यािेण्डर ियार गरी सावचजलनक 
गररएको छ । स्थानीय समदुायमा र्वपद् व्यवस्थापन सबबतिी ्ान, सीप र सरे्िनामा वृर्द्ध हुदैँ गएको छ 
यसबाट लसंर्ाई सरु्विा उपिब्ि हनुकुो साथै कृर्ष पयचटनको समेि र्वकास हनु ेर सखु्खा खडेरी जस्िा र्वपदको 
असरिाई समेि कम गनच सहयोग पगु्ने संभावना रहेको छ । 

६.३ समस्या िथा र्नुौिी 
यस गाउँपालिका क्षेत्रको वनजङ्गिे उणर्ि संरक्षि र प्रवद्र्िनको अभाविे यथोणर्ि र्वकास हनु सकेको 
छैन।बस्िी र्वकासकोक्रम बढेसँगै गाउँक्षेत्रका र्वलभन्न ठाउँमा लनजी वन फडानी गरी टिण्टङ लिर र रुपमा बढदै 
गएको् छ ।वन डढेिो लनयतत्रिका िालग आवश्यक आिलुनक उपकरि, औजार, सीप िथा प्रलिकायच योजना 
समेिको अभाव रहेको छ । वन, जैर्वक र्वर्वििा र जिािारका श्रोिहरुको व्यवस्थापनमा स्थानीय जनप्रलिलनलि, 

उपभोक्ता सलमलि िथा आम उपभोक्ताहरुमा सरे्िना र र्क्रयाणशििाको कमी रहेकोछ । 
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वन के्षत्रको वै्ालनक र वहुँउद्देश्यीय व्यवस्थापन नहुँदा वन के्षत्रको उत्पादन िथा उत्पादकत्व कम रहेको छ। 
परबपरागि रुपमा र्ाँस दाउरा र काठ बाहेक वन के्षत्रबाट आयआजचन िथा उद्यम व्यवसायमूकि र्क्रयाकिाप 
सञ्चािन गरी यथोणर्ि िाभ लिन सणएको छैन।गाउँपालिकामा संर्ालिि र्वलभन्न ढुङ्गा खानी िथा क्रसर उर्ोगिे 
वन र्वनाशमा सहयोगी भलूमका खेिेको छ । सरकार, नागररक समाज र समदुायमा वन िथा वािावरि संरक्षि 
र व्यवस्थापन प्रलिको णजबमेवारी बोिको कमी देणखएको छ । काठको अवैि िस्करीिे वन फडानी बढेको 
छ।वै्ालनक वन व्यवस्थापन गरी काठ दाउराको उत्पादन र उपिब्ििा बढाउन,ु वन िथा कृर्ष के्षत्रमा 
जलडबटुी िगायि आयमूिक र्क्रयाकिाप सञ्चािन गनुच िथा वन के्षत्रिाई ग्रामीि िथा पयाचपयचटनको आकषचि 
केतर बनाउन ुयस के्षत्रका प्रमखु र्नुौलिहरु हनु ्।   

स्थानीय आयोजना संर्ािनको सतदभचमा वािावरि ऐन र लनयमको व्यवस्था बमोणजम वािावरिीय अध्ययन 
सबबतिी व्यवस्था पूिच पािना हनु सकेको छैन । सरोकारवािा लनकायहरु बीर् समतवय कमी हनु ुर यस 
सबबतिमा स्थानीय सरकारका लनवाचणर्ि पदालिकारी, कमचर्ारी र स्थानीय समदुायको ्ान, सीप र अनभुवमा 
कमी यस के्षत्रका प्रमखु र्नूौलिको रुपमा रहेका छन ्। र्वपद् प्रलिकायचका िालग संस्थागि िथा सामदुार्यक 
क्षमिा कम हनु ुर्वपद् व्यवस्थापनका िालग गाउँपालिकाको प्रमखु र्नुौलिका रुपमा रहेको छ ।   

६.४ अवसर 
जैर्वक र्वर्वििाको दृर्िकोिबाट महत्वपूिच रहेको पाणिनी गाउँपालिका क्षेत्रमा कूि भभूागको ५२ प्रलिशि 
भतदा बढी के्षत्र वन जङ्गििे ढार्कएको र हररयािीयकु्त के्षत्र अलिक रहेको िथा कृर्ष र्वकास िालग समेि 
उपयकु्त के्षत्र रहेको यस गाउँपालिकामा पयाचपयचटन िथा कृर्ष पयचटन र्वकासको प्रर्रु संभावना देणखतछ ।   

६.५ सोर्, िक्ष्य, उद्दशे्य िथा रिनीलि 
यस गाउँपालिकाका वन िथा जैर्वक र्वर्वििा, भसंूरक्षि र जिािार व्यवस्थापन, वािावरि र फोहोरमैिा 
व्यवस्थापन िथा कोलभड १९ र र्वपद व्यवस्थापन िगायि स्थानीय िहको िालग उपिब्ि वािावरि िथा 
र्वपद व्यवस्थापन सबबतिी अलिकार क्षेत्रको उद्धेश्य, पररमािात्मक िक्ष्य, रिनीलि िथा प्रमखु कायचक्रमिाई 
देहाय अनसुार प्रस्ििु गररएको छ ।  
६.५.१ सोर् 

 सतिलुिि िथा स्वच्छ वािावरियकु्त उत्थानशीि गाउँको स्थापना   

६.५.२ िक्ष्य 

 वन, जैर्वक र्वर्वििा िथा जिािार क्षेत्रको ददगो व्यवस्थापन र र्वपद उत्थानणशििा प्रवद्र्िन गनुच ।  

६.५.३ उद्दशे्य 

गाउँपालिकाका वािावरि िथा र्वपद व्यवस्थापन के्षत्रको उद्देश्यहरु देहायअनसुार रहेका 
छनः्   

 वन, हररयािी र जैर्वक र्वर्वििाको ददगो व्यवस्थापनमा गनुच,  
 जि, जमीन र जिािारको ददगो संरक्षि िथा उपयोगमा वृर्द्ध गनुच,   
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 पयाचवरिीय सतििुन, सतुदरिा र वािावरिीय स्वच्छिामा अलभवृर्द्ध गनुच, र   
 र्वपद् जोणखम िथा र्वपलजतय क्षलि नोक्सानीको दर तयूनीकरि गनुच,   

 

६.५.४ रिनीलि   

गाउँपालिकाको दीर्चकािीन सोर्िफच  हालसि गनच केणतरि रही वन, वािाबरि िथा र्वपद ब्यबस्थापन के्षत्रको 
समर्िगि िक्ष्य, उद्देश्य िथा प्रलिफि हालसि गनच देहायअनसुारका रिनीलि अबिबबन गररनेछ ।   

उद्दशे्य १ सगँ सबबणतिि  
• वन संरक्षि र व्यवस्थापन सबबतिी रार्िय िथा प्रदेश नीलि कायाचतवयन गनच सहयोग गने  
• वै्ालनक वन व्यवस्थापन प्रिािी अनसुार वन पैदावरको सिि उत्पादन बरृ्द्ध गरी वन पैदावरको 

आपिुी सहज बनाउने र आबदानीमा बरृ्द्ध गने  
• वनमा आिाररि उद्यम लसजचना र आयमूिक कायचक्रम संर्ािन गरी रोजगारी र आबदानीको श्रोि बरृ्द्ध 
गने  
 

उद्दशे्य २ सगँ सबबणतिि  
• जिािार व्यवस्थापन योजना अनसुार लभरािोपनाको स्थायीकरि, भकू्षय िथा ग्छी लनयतत्रि िथा 

र्वकासका पूवाचिारहरुको संरक्षि गने ।  
• सावचजलनक पूवाचिार लनमाचि, भलूम व्यवस्थापन, खेिी प्रिािी र वन व्यवस्थापनसँग एकीकृि गरी भ–ू

संरक्षि िथा जिािार व्यवस्थापन कायच संर्ािन गने  
उद्दशे्य ३ सगँ सबबणतिि  
• वािावरि अनकुुलिि र्वकास, स्वच्छ उजाच िथा प्रर्वलि र हररयािी अलभबदृ्धी गने  
• सरे्िना र व्यणक्तगि व्यवहार पररविचनको माध्यमबाट वािावरिीय स्वच्छिा अलभबरृ्द्ध गने  
• र्वकास लनमाचि िथा उद्यम र्वकास र श्रोि पररर्ािन सबबतिी कायचमा कानून अनसुार वािावरिीय 
अध्ययन  
• सबबतिी व्यवस्था लनयमपािनामा अलभबरृ्द्ध गने  
उद्दशे्य ४ सगँ सबबणतिि  
• र्वपद् जोणखम तयूनीकरि िथा व्यवस्थापनका अविारिािाई र्वकास व्यवस्थापन प्रर्क्रयामा 

मूिप्रवाहीकरि गने  
• र्वपद् िथा जिवायजुतय जोणखम तयूनीकरि, र्वपद व्यवस्थापनका िालग समदुाय िथा सरोकारवािासँग 

साझेदारी िथा सहकायच अलभबदृ्धी गने  
• जिवाय ुपररविचन अनकुुिन िाई र्वपद जोणखम तयूनीकरि र व्यवस्थापनसँग एकीकृि गरी स्थानीय 

र्वकास प्रर्क्रयामा मूिप्रवाहीकरि गने  
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६.६ र्वषय के्षत्रगि नलिजा सूर्क र िक्ष्य  

वािावरि िथा र्वपद व्यवस्थापना के्षत्रको र्वषय के्षत्रगि सूर्क र मध्यमकािीन िक्ष्य देहायअनसुार िालिकामा 
प्रस्ििु गररएको छ ।   
िालिका ६.१ वािावरि िथा र्वपद व्यवस्थापन के्षत्रको नलिजा सूर्क िथा मध्यमकािीन िक्ष्य 

सूर्क इकाई 

आिार 
वषच 

मध्यमकािीन िक्ष्य 

२०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

वन िथा जैर्वक र्वर्वििा            

कृर्ष वन समहु  संख्या   १०  १५  २०  २५  

संरक्षि पोखरीको लनमाचि   संख्या   ०  १०  २०  ३०  

र्वपद अलि जोणखममा रहेका र्रपररवार  प्रलिशि      

वनमा आिाररि उद्यमबाट रोजगार 
जना  

संख्या      

बार्षचक उत्पाददि काठ  र्न फुट      

बार्षचक उत्पाददि गैह्रकाष्ठ वन पैदावर  के.णज.      

वनमा आिाररि उद्योग व्यवसाय  संख्या      

भ ूिथा जिािार संरक्षि        

जैर्वक प्रर्वलिबाट लनयणतत्रि खोिा 
र्कनार िथा सडक र नहरको िबबाई 
थप  

र्क.लम.  २५  १०  १०  १०  

संरणक्षि िथा व्यवणस्थि पोखरी  संख्या  ०  १०  १०  १०  

संरणक्षि परबपरागि कुवा, इनार   संख्या  ०  १०  १०  १०  

वािावरि िथा फोहोरमैिा व्यवस्थापन        

मनोरञ्जनस्थि, पाकच  र हररि क्षेत्र   स्थान      

परबपरागि उजाच प्रयोग गने र्रिरुी  प्रलिशि  ८०  ७५  ७०  ६५  

स्थानीय र्वपद् व्यवस्थापन िथा 
जिवाय ु अनकुुिन कायचयोजना िजुचमा 
र कायाचतवयन  

भए÷ 

नभएको  
भएको  भएको  भएको  भएको  

स्रोि: प्रथम आवलिक योजना, कलिपय सूर्कको ि्याकं प्राप्त हनु सकेन | 
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६.७ र्वषय के्षत्रगि खर्च िथा श्रोिको लत्रवषीय अनमुान  

वािावरि िथा र्वपद व्यवस्थापन क्षेत्रको लत्रवषीय खर्च र स्रोिको अनमुान देहायअनसुार प्रस्ििु गररएको छ।   
िालिका ६.२ वािावरि िथा र्वपद व्यवस्थापन के्षत्रको खर्च िथा स्रोि (रकम रु. हजारमा) 

आलथचक बषच 

बजेट िथा खर्च अनमुान (रु. हजारमा) खर्चको स्रोि (रु. हजारमा 

कुि  र्ाि ु पुणँजगि  र्वत्तीय  
व्यवस्था 

आतिररक 
श्रोि 

नेपाि  
सरकार 

प्रदेश  
सरकार 

अतय  

२०७८÷७९  ११४९९ ६८९९  ४६००  ५७५ १०००४ ९२० 
 

२०७९÷८०  १२१८९ ७९२३ ४२६६  ६०९ १०६०४ ९७५ 
 

२०८०÷८१  १३१६४ ७८९८ ५२६६  ६५८ ११४५३ १०५३ 
 

जबमा  ३६८५२ २२७२० १४१३२  १८४३ ३२०६१ २९४८  
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.८ कायचक्रम िथा आयोजनाको संणक्षप्त र्ववरि   

वािावरि िथा र्वपद व्यवस्थालन के्षत्रको आगामी आलथचक वषच समेि आगामी िीन वषच संर्ािन हनुे णशषचकगि प्रमखु कायचक्रम िथा आयोजना, कूि अनमुालनि 
रकम, उद्देश्य र उपिब्िी सूर्क देहायअनसुार िालिकामा प्रस्ििु गररएको छ | 

िालिका ६.३ वािावरि िथा र्वपद व्यवस्थापन क्षते्रको कायचक्रम िथा आयोजनाको संणक्षप्त र्ववरि 

  

क्र.सं. 
र्वषय क्षते्रगि प्रलिफि अनसुारका 
रिनीलिक कायचक्रम िथा आयोजना 

उद्दशे्य 

आयोजनाको 
समयावलि 

िागि 
अनमुान 

पषु्ट्याईका आिार 
आगामी ३ बषचको उपिब्िी 

!=  वन, हररयािी र जैर्वक र्वर्वििा           

1.1  जडीबटुी व्यवसार्यक खेिी प्रवद्र्िन 
र प्रशोिन  

गैह्रकाण्ठ वन पैदावरको 
उत्पादन वरृ्द्ध र आयआजचन 
गने  

सािबसािी  

 

प्राथलमकिा प्राप्त 
कायचक्रम  

जलडबटुीको प्राकृलिक व्यवस्थापन खेिी हनुे 
र गैह्रकाष्ठ वन पैदावरमा आिाररि उद्योग 
स्थापना हनुेछ ।   

1.2  हररयािी प्रवद्र्िन र वृक्षारोपाि 
कायचक्रम  

हररयािी क्षेत्रको र्वकास र 
र्वस्िार गने  

सािबसािी  
 

प्राथलमकिाको क्षेत्र   सावचजलनक, नीणज र संस्थागि रुपमा   
हररयािीको र्वकास हनुेछ ।   

1.३   वन पैदावार र्ोरी लनकासी लनयतत्रि 
अलभयान  

जैर्वक र्वर्वििा, वािावरि 
संरक्षि र र्वपद व्यवस्थापन 
णशक्षा प्रदान गने  

सािबसािी  

 

प्राथलमकिाको क्षेत्र वन, समूह, इको क्िब, सामदुार्यक संस्था 
र टोि र्वकास संस्थामाफच ि संर्ािन गने  

1.४   वन व्यवस्थापन कायचर्वलि  वन व्यवस्थापन िथा संरक्षि 
गनच   

सािबसािी  
 

प्राथलमकिाको क्षेत्र वन व्यवस्थापन कायचर्वलि लनमाचि गनच   

@=  भसंूरक्षि र जिािारका व्यवस्थापन    सािबसािी       
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2.1  नदी, खोिा खो्सा लनयतत्रि िथा 
प्राकृलिक पोखरी एबं िाि ििैया 
संरक्षि कायचक्रम   

बाढी र कटान िगायिका 
प्रकोपको जोणखम तयूनीकरि 
गरी उवचराशक्ती र र्वकासका 
पूवाचिारको संरक्षि गने  

सािबसािी  

 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा  

प्राकृलिक जि पनुभचरि पोखरी, िाि 
ििैया लनमाचि िथा संरक्षि हनुे ,  
खोिा, खहरे र ग्छी लनयतत्रि हनुे र 
क्षलिग्रस्ि भमूी पनुरुत्थान हनुेछ    

2.2  पर्हरो लनयतत्रि र व्यवस्थापन   र्वपद् व्यवस्थापन गनच   सािबसािी 
 

 गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा 

गाउँको जोणखम व्यवस्थापन हनुेछ ।   

2.३  र्वकासका पूवाचिार संरक्षि   र्वकासका पूवाचिारिाई दीगो 
र व्यवणस्थि बनाउने  

सािबसािी 

 

नीलि िथा 
कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

सडक, पिु, कुिो, बाँि िथा भवन 
िगायिका र्वकासका पूवाचिारको दीगो 
संरक्षि र संर्ािन हनुेछ ।   

2.४   भ–ूउपयोग क्षेत्र पर्हर्ान, लनिाचरि 
िथा योजना िजुचमा र कायाचतवयन  

जमीनको क्षमिा, उपयोग र 
र्वकासको आवश्यकिा 
अनसुार जमीनको समोणर्ि 
व्यवस्थापन र व्यवणस्थि 
र्वकासको आिार ियार गने  

सािबसािी 

 

नीलि िथा 
कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

लनिाचररि भउूपयोगको क्षेत्र अनसुार भलूमको 
उपयोग र स्वरुपको र व्यवस्थापन हनुेछ 
।   

2.५  भलूमगि पानीको पनुभचरि िथा संरक्षि 
र आकासेपानी संकिन (जलमनमा 
समेि)  

पानीको संरक्षि  िथा 
व्यवस्थापन गनच 

सािबसािी 

 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा 

भलूमगि पानीको पनुभचरि िथा संरक्षि र 
आकासेपानी संकिन सरुुवाि हनुेछ ।   

#=  वािावरि व्यवस्थापन           

3.१  फोहोरमैिा प्रशोिन केतर लनमाचि िथा 
ब्यबस्थापन कायचक्रम   

गाउँ क्षेत्र र्वसजचन हनुे फोहोर 
मैिाको वगीकरि, पनुप्रयोग, 

संकिन, भण्डारि, प्रशोिन र  

२०७८÷७९- 
२०८०÷८१  

 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिाको 
आयोजना  

फोहोरमैिा वगीकरि, पनुप्रयोग, संकिन र 
भण्डारि, प्रशोिन र र्वसजचनको व्यवस्था 
हनुेछ ।    
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3.२   वरर्पपि, समी, िागायि बढी 
अणक्सजन उत्सजचन गने लबरुवा रोपि, 
पाकच  िथा उद्यानको लनमाि कायचक्रम  

गाउँमा हररयािी प्रबद्धन गनच   सािबसािी 

 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा    

वरर्पपि, समी, िागायि बकृ्षा रोपि िथा 
पाकच  लनमाचि, संरक्षि र स्िरोन्नलि कायचक्रम 
सञ्चािन हनुेछ ।   

3.३   आयोजनाको वािावरिीय अध्ययन   वािारि अनकुिन वनाउन   सािबसािी 
 

 प्राथलमकिा   वािावरिीय अध्ययन प्रलिवेदन ियार हनुेछ 

3.४   र्वद्याियस्िरमा वािावरि, जिवाय,ु 

फोहोरमैिा व्यवस्थापनसबबतिी 
सरे्िीकरि  

कायाचियमा सरसफाई र 
वािावरि सिुार सबबतिी 
नमूना प्रस्ििु गने  

सािबसािी 

 

रार्िय प्राथलमकिा  र्वद्यािय िगायि सावचजलनक कायाचियमा 
व्यवणस्थि वगैर्ा लनमाचि र स्वस्थ वािावरि 
सबवतिी जनारे्िना कायचक्रम सञ्चािन 
हनुेछन ्  

3.५   समदुायस्िरमा वािावरि प्रवद्र्िन 
कायचक्रमिाई सहयोग  

हररयािी, वािावरिीय सेवा र 
प्रयचटन प्रवद्र्िन गने  

सािबसािी 
 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा   

गाउँ क्षेत्रमा १ वोटालनकि गाडेन समेि 
पाकच  र होमस्टे स्थापना हनुेछ ।  

3.६   

वन िथा वािावरि संरक्षि र प्रबिचन 
सबबणति सशिच सर्हिका सािबसािी 
कायचक्रम  

लनरतिर कायचक्रम सञ्चािन 
गनच   

सािबसािी 

 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा   

वन क्षेत्र र्वकास र वािाबरि संरक्षिमा 
प्रिक्ष्य सहयोग पगु्नेछ ।  

४.  र्वपद् व्यवस्थापन           

4.1  गाउँ र्वपद व्यवस्थापन िथा जिवाय ु
उत्थानणशि योजना िजुचमा िथा 
अद्यावलिक  

गाउँपालिकाको कोलभड १९ 
समेि अतय र्वपदको 
व्यवस्थापन र जिवाय ु
उत्थानणशििामा बरृ्द्ध गने  

लनरतिर    

 

  कोलभड १९ समेि र्वपदको जोणखम िथा 
क्षमिा र्वश्लषेि समेि र्वपद रोकथाम, 

तयूनीकरि, प्रलिकायच र पनुिाचभ र जिवाय ु
उत्थानणशि सबबतिी िक्ष्य, उद्देश्य, रिनीलि, 

कायचक्रम र िगानी योजना ियार हनुेछ ।   
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4.2  वडा िथा टोिस्िरमा र्वपद् 
व्यवस्थापन सलमलि गठन र क्षमिा 
र्वकास िालिम िथा सरे्िना 
कायचक्रम सञ्चािन   

र्वपद व्यवस्थापनमा वडा र 
समदुायको क्षमिा र्वकास र 
उत्थानणशििा बरृ्द्ध गने  

सािबसािी 

 

नीलि िथा 
कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

सबै वडामा समदुायिाई िणक्षि गरी र्वपद 
तयूनीकरि, पूवच ियारी, खोज उद्दार, कृलत्रम 
अभ्यास, प्राथलमक उपर्ार, खोज उद्दार 
िालिम र सामाग्री व्यवस्थापन हनुेछ। 

4.3  महामारी, बाढी, पर्हरो, आगिागीबाट 
हनुे जोणखम क्षेत्र, पर्हर्ान, नक्सांकन 
र पूवच ियारी िथा प्रलिकायच  

प्रमखु र्वपदहरुको जोणखम 
पर्हर्ान, नक्शाकंन गरी 
जोणखम तयूनीकरिको िालग 
पूवच ियार गने  

सािबसािी    

 

नीलि िथा 
कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

कोलभड १९ िगायि गाउँ क्षेत्रका प्रमखु 
र्वपदको जोणखम पर्हर्ान  र नक्शाकंन 
गरी पूव ियारी कायचयोजना ियार हनुेछ।  

4.४   आपत्कािीन सामग्री भण्डारि िथा 
गोदाम र्र लनमाचि  

र्वपद उद्धार िथा राहि 
सामग्री व्यवस्थापनिाई 
सहज र व्यवणस्थि बनाउने  

सािबसािी 

 

नीलि िथा 
कायचक्रमको 
प्राथलमकिा 

गाउँपालिकामा र्वपद ब्यबस्थापनको िालग 
आवश्यक सामाग्रीको भण्डारि र सहज 
आपूिीको व्यवस्था हनुे  

4.५  दमकि िथा एबबिेुतसको 
व्यवस्थापन  

र्वपद् व्यवस्थापनमा सहज 
गनच  

सािबसािी 
 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा 

दमकि िथा एबबिेुतसको व्यवस्थापन 
हनुेछ।  

4.६   वतयजति ु (बाँदर, दबुसी, णर्िवुा, 
बँदेि) बाट सरुक्षा कायचक्रम  

जंगलि जनावरको 
व्यवस्थापन गनच   

सािबसािी 
 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा 

वतयजति ु(बाँदर, दबुसी, णर्िवुा, बँदेि) बाट 
सरुक्षा कायचक्रम  

4.७   र्वपद व्यस्थास्थापन कोष वरृ्द्ध िथा 
सञ्चािन  

र्वपदको प्रलिकायच र राहिमा 
वरृ्द्ध गने  

सािबसािी 
 

गाउँपालिकाको 
प्राथलमकिा 

स्थानीय र्वपद व्यवस्थापन कोष संर्ािन 
हनुेछ ।  
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६.८ जोणखम पक्ष्य िथा अनमुान  

जिवाय ुपररविचनको असर, र्वपद जोणखममा बरृ्द्ध, स्रोिको अलनयणतत्रि दोहन र उत्खनन िथा अलनयणतत्रि लनमाचि जस्िा 
जोणखम पक्षहरु रहेका छन ्। उण्िणखि जोणखम पक्षको सबबोिन भएमा अपेणक्षि नलिजा हालसि हनु सक्न े देणखतछ 
।संर्ीय संरर्ना अनसुारको नीलिगि, कानूनी र संरर्नागि व्यवस्था, समदुाय िथा सरोकारवािाको सहभालगिा, यस क्षेत्रमा 
श्रोि सािनको िगानीमा प्राथलमकिा प्राप्त भएमा अपेणक्षि उपिब्िी हालसि हनुे अनमुान गररएको छ ।  
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   पररच्छेद - ७ 

सशुासन िथा संस्थागि र्वकास  

७.१ पषृ्ठभलूम 

संवैिालनक व्यवस्था, कानूनी शासन र जनअपेक्षा अनसुार कुशि, पारदशी, जवाफदेही ढंगिे स्थानीय शासन 
सञ्चािन गरी सेवा प्रवाह र र्वकास कायचिाई प्रभावकारी बनाउने अहम ् दार्यत्व गाउँपालिकाको रहेको 
छ।स्थानीय सरकारको फरार्किो संवैिालनक अलिकार के्षत्र र सािन स्रोिमा बढोत्तरीसँगै जनआकांक्षा र 
समस्याहरु पलन लनरतिर बढी रहेका छन।्बदलिदो पररवेशसँगै र्वकास व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह प्रर्क्रयामा 
लसजचनणशििा र वैकण्पक उपायहरु अबिबबन गनच जरुरी छ।अबका ददनमा गाउँपालिकािे सगठन िथा क्षमिा 
र्वकास, कमचर्ारी व्यवस्थापन र अतिर सरकार, समदुाय, नीणज िथा गैर सरकारी संस्था साझेदारीको माध्यमबाट 
सेवा प्रवाह र र्वकास व्यवस्थापनिाई नलिजामूिक र प्रभावकारी बनाउने िफच  र्वशषे ध्यान ददन आवश्यक 
देणखतछ ।यसिाई मध्यनजर गदै गाउँपालिकाको सेवा प्रवाह र कायचसबपादनमा प्रभावकाररिा अलभवृर्द्ध गरी 
स्थानीय सशुासन कायम गनच स्थानीय नीलि, कानून, संगठन िथा क्षमिा र्वकास, राजस्व िथा श्रोि पररर्ािन र 
योजना व्यवस्थापनको वस्िणुस्थलि र्वश्लषेि देहायअनसुार गररएको छ।   

७.२ र्वद्यमान णस्थलि िथा संभावना   
संर्विानको अनसूुर्ी ८ मा रहेको स्थानीय िहको एकि अलिकार सूर्ी र िारा ९ मा रहेका सांझा अलिकार 
सूर्ी िथा सोको आिारमा नेपाि सरकार मणतत्रपररषदवाट स्वीकृि कायच लबस्िलृिकरि समेिको आिारमा 
स्थानीय िहको अलिकार िथा कायच कायाचतवयनका िालग लबलभन्न ऐन, लनयमाविी, कायचर्वलि, लनदेणशका र 
मापदण्ड स्वीकृि गरी कायाचतवयनमा रहेका छन।् संर्विान िथा प्रर्लिि कानून अनसुार गाउँ सभाबाट तयार्यक 
सलमलि, र्वद्यायन सलमलि, िेखा सलमलि र कायचपालिकाबाट र्वषयगि सलमलिहरु गठन भई ििसबबतिी र्वषयमा 
र्क्रयाणशििा उतमखु रहेका छन ्। साथै समदुाय र नागररक समाज समेिको सहभालगिामा सहभालगिामूिक 
योजना िजुचमाको अभ्यास गरी सभाबाट स्वीकृि बजेट िथा नीलि कायचक्रमिाई वेवसाइट र सूर्ना पाटी माफच ि 
सावचजलनक गने अभ्यास भैरहेको छ ।   

हाि गाउँपालिकाको अत्यािलुनक प्रशासलनक भवन लनमाचि सबपन्न ियारीमा रहेको छ। यसैगरी वडा कायाचिय 
माफच ि स्थानीय सेवा प्रबाह र र्वकास लनमाचििाई व्यवणस्थि र प्रभावकारी बनाउने प्रयास भैरहेको छ ।एकीकृि 
सेवा सर्हिको गाउँ कायचपालिका, वडाको केतरमा आिारभिू सरु्विा सर्हि वडा कायाचिय, स्वास््य संस्थाहरुबाट 
सेवा प्रवाह भैरहेको र उपरोक्त कायाचियहरुको स्िरोन्नलिको िालग प्रयास भैरहेको छ । कायाचियमा इतटरनेट, 

र्वषयगि सेवा प्रवाहको िालग तयूनिम कायचकक्ष र भौलिक सामग्रीको व्यवस्थापन गररएको छ। संर्ीय संरर्ना 
अनसुार कमचर्ारीको समायोजन प्रर्क्रयासँगै हाि गाउँपालिकामा र्वषय क्षते्रसँग सबबणतिि शाखामा कमचर्ारी 
कायचरि रहेका छन ्।  
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गाउँपालिकाको लबणशस्टिा, आवश्यकिा, प्राथलमकिा, उपिब्ि स्रोि र संभावनािाई व्यवणस्थि गनच लबलभन्न 
के्षत्रगि गरुुयोजना, िथा योजना िजुचमा र्रिमा रहेका छन ्भन ेगाउँपालिकाको पाश्वचणर्त्र ियार गररएको छ र 
यसिाई अध्यावलिक गरी लडणजटि बनाउने ियारी हदैुछ | बार्षचक बजेट िथा कायचक्रम िजुचमा प्रर्क्रयमा 
जनसहभालगिा सलुनणस्र्ि हनु ेगरी टोि एवं बस्िीस्िरबाटै सहभालगिामूिक योजना छनौट प्रर्क्रयाको अभ्यास 
भैरहेको छ ।गाउँपालिकामा संर्ालिि स्थानीय संणर्ि कोष र अतय स्रोिबाट संर्ालिि आयोजना िथा कायचक्रमको 
प्रगलि िथा गिुस्िर कायम गनच स्थिगि अनगुमन िथा प्रगलि र्ववरि समीक्षा कायचिाई लनयलमि गररएकोछ।  

स्थानीय राजस्व परामशच सलमलिको अध्ययन र णशफाररशका आिारमा सबपत्ती कर, मािपोि, व्यवसाय कर, 
र्रवहाि कर िथा वहाि र्वटौरी शु् क िगायि लसफाररस िथा प्रमाणिि शु् क िथा दस्िरुका दर लनिाचरि 
गरी सो अनसुार कर िथा गैरकर राजश्व संकिन हदैु आएको छ |   

७.३ समस्या िथा र्नुौलि 
संलबिान िथा स्थानीय सरकार संर्ािनिे स्थानीय िहको अलिकार क्षेत्र लभत्रका र्वषयमा नीलि, कानून, योजना 
िथा बजेट िजुचमा गरी प्रभावकारी कायाचतवयन गने, उपिब्ि लसलमि श्रोि सािनको उच्र्िम प्रलिफियकु्त के्षत्रमा 
पररर्ािन गने, प्रभावकारी र गिुस्िरीय र्वकास ब्यबस्थापन गने साथै जनमैत्री सेवा प्रवाहको िालग मानब स्रोि 
पररर्ािन गने समस्या िथा र्नूौलिहरु र्वद्यमान रहेका छन ्।  

िजुचमा भएका ऐन, नीलि, लनयम, कायचर्वलिको बारेमा सबै लनवाचणर्ि जनप्रलिलनलि, वडा सलमलि, आम नागररक र्वशेष 
गरी र्वपन्न िथा िणक्षि वगचिाई सूसूणर्ि गराउन,े प्रभावकारी रुपमा कायाचतवयन गने र सो को पािना हनु 
सर्करहेको छैन । र्वषय के्षत्रगि रुपमा बजेट र्वलनयोजन सतिलुिि नभई पूवाचिार के्षत्र अलिक हनुे गरेको र 
रोजगार, उत्पादनमूिक िथा आयमूिक आयोजना िथा कायचक्रममा िगानी अपेक्षाकृि कमजोर रहेको छ 
।संस्थागि संरर्ना, मानव श्रोि, योजना िजुचमा, कायाचतवयन, अनगुमन-मू्याङ्कन पद्धलि अवै्ालनक र परबपरागि 
देणखतछ।गाउँपालिकाको सेवा व्यवस्थापन प्रर्क्रयामा कायचसबपादनमा आिाररि दण्ड र परुस्कार िथा वृत्ती 
र्वकास व्यवस्था िागू हनु सकेको छैन। 

गाउँ कायचपालिका कायाचिय, र्वषयगि शाखा, वडा कायाचिय र इकाईहरुमा आवश्यकिा र दरबतदी अनसुार 
प्रशासलनक िथा र्वषयगि कमचर्ारीहरुका पदपूिी नहुदँा सेवा प्रवाह र कायचसबपादन कदठनाई भैरहेको छ । 
कायचपालिका कायाचियमा र्वषयगि शाखाहरु सञ्चािनको िालग भवन नहुँदा एकीकृि सेवा प्रवाहमा कदठनाई 
रहेको छ। गाउँपालिकाको दीर्चकालिन सोर्, िक्ष्य, उद्देश्य, प्राथलमकिा िथा रिनीलि सर्हि आवलिक योजना, 
गाउँपालिकाको र्वकासको अग्रिी क्षेत्रहरु पयचटन र्वकास, बस्िी िथा भौलिक र्वकास, यािायाि, उद्यम र्वकास 
िथा कृर्ष सबबतिी गरुुयोजना आदीको िजुचमा नहुँदा ठोस िथा नलिजामखुी योजना िजुचमाका साथै प्राथलमकिाका 
आिार र प्रर्क्रया लनिाचरि, मध्यकालिन खर्च संरर्ना ियार नहुँदा र्विरिमखुी र्हसाबिे आयोजना िथा कायचक्रम 
छनौट र बजेट र्वलनयोजन हनुे गरेको छ । फिस्वरुप आयोजना िथा कायचक्रमिाई समयमा सबपन्न गनच र 
गिुस्िर कायम गरी ठोस उपिब्िी हालसि गनच सर्कएको छैन ।   
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स्थानीय िहको राजस्व अलिकार के्षत्रका र्वषयमा राजस्वको संभाव्यिा र्वश्लषेि िथा राजस्व प्रशासन सबबतिी 
्ान, सीप, दक्षिाको कमी रहेको छ ।गाउँपालिकाको आतिररक आय अत्यति तयून हुँदा र्वकासमा संर्ीय र 
प्रदेश सरकारको अनदुानमा भर पनुच पने अवस्था रहेको छ। 

७.४ अवसर 
संर्ीय संरर्ना अनसुार िणुबबनी प्रदेश अतिगचि अर्ाचखारँ्ी णज्िामा अवणस्थि यस गाउँपालिकामा बसोबास, 

औद्योलगक िथा पयचटन र्वकास, कृर्ष िथा जैर्वक र्वर्वििा जस्िा अवसरहरु उपिब्ि रहेका छन ्। स्थानीय 
सरकार माफच ि नागररकहरुको शासन प्रर्क्रयामा पहुँर् वृर्द्ध भएको छ । गाउँपालिकामा योजना िजुचमा र 
र्वकास गलिर्वलिको कायाचतवयन, अनगुमन िथा नलिजा मापन प्रिािीमा समावेशी, सहभालगिामूिक, परामशच िथा 
सहकायचमा आिाररि पद्धलिहरुको र्वकास िथा अनशुरि हुँदै गएको छ ।गाउँपालिकाको स्रोिसािन, सेवा प्रवाह 
र कायचसबपादन स्िरमा स्थानीय समदुायको र्ासो र लनगरानीमा वृर्द्ध हुँदै गएको छ ।गाउँपालिकाको र्वत्तीय 
स्रोि बढ्दै गएको र गाउँपालिकाको संस्थागि सबिीकरि र क्षमिा र्वकासमा नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार 
िथा र्वकास साझेदारहरुको सहयोग र िदारुपिा पलन क्रमशः बढदै गएको छ।  

७.५ सोर्, िक्ष्य, उद्दशे्य, रिनीलि, कायचनीलि िथा प्रमखु कायचक्रम 
यस गाउँपालिकाको नीलि, कानून िथा सशुासन, संगठन िथा क्षमिा र्वकास, स्रोि पररर्ािन र र्वकास व्यवस्थापन 
िगायि स्थानीय िहको संस्थागि र्वकास िथा सशुासन के्षत्रको िक्ष्य, उद्देश्य, रिनीलि िथा कायचनीलि र प्रमखु 
कायचक्रम िथा आयोजनािाई देहायअनसुार प्रस्ििु गररएको छ। 

७.५.१ सोर्   

 सवि, जनमैत्री, र सशुासनयकु्त गाउँ सरकारको स्थापना 
७.५.२ िक्ष्य  

  
 साबचजलनक सेवा प्रबाह, र्वकास ब्यबस्थापन, सशुासन प्रबिचन, िाभको तयार्यक 

र्विरि  र जवाफदेर्हिामा गिुात्मक वृर्द्ध गनुच    
 

७.५.३ उद्दशे्य  

गाउँपालिकाको संस्थागि र्वकास िथा सशुासन के्षत्रको उद्देश्यहरु देहायअनसुार रहेका छनः्   
 स्थानीय शासन िथा र्वकास नीलि, कायचक्रम सञ्चािन प्रिािी एवं प्रर्क्रया सरि, स्पि र पारदशी 

बनाउन,ु  

 स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन क्षमिा, मानव संशािन र कायच दक्षिामा अलभवृर्द्ध गनुच  
 आतिररक िथा वाह्य श्रोि पररर्ािनमा वरृ्द्ध गनुच र राजस्व प्रिािी सदुृढ बनाउन,ु  

 शहरी योजना िथा र्वकास ब्यबस्थापन प्रिािी सूर्ना प्रर्वलिमा आिाररि बनाउन,े   
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७.५.४ र्वषयगि रिनीलि 

 सशुासन िथा संस्थागि र्वकास के्षत्रमा देहायअनसुारका रिनीलिहरु अबिबबन गररनेछ ।   

उद्दशे्य १ सगँ सबबणतिि  

• सशुासन िथा नीलि, कानून, लनिचय, कायचसबपादन र साबचजलनक सेवा प्रवाहिाई पारदशी, जवाफदेही र 
प्रभावकारी बनाउने  

• नीलि, कानून िथा लनिचय प्रर्क्रयामा लसमाणतिकृि एबं िणक्षि समदुाय िथा आम नागररकको अपनत्व 
बरृ्द्ध गने  

 

उद्दशे्य २ सगँ सबबणतिि  

• साबचजलनक सेवा प्रवाहिाई गिुस्िरीय, प्रलबलिमैत्री, सरि, सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने  

• गाउँ कायचपालिका िथा वडा कायाचियमा कायचरि कमचर्ारी िथा संगठनको  
 

उद्दशे्य ३ सगँ सबबणतिि  

• राजस्वको दायरा बलृि गरी आतिररक आयमा बरृ्द्ध िथा सवलिकरिमा जोड गने  

• राजश्व सरे्िना सर्हि राजस्वको स्रोि, आिार, दर र प्रशासनिाई सूर्ना प्रर्वलिमा आिाररि गरी 
व्यवणस्थि गने  

• सरकारी िथा सावचजलनक सबपत्तीको पर्हर्ान िथा अलभिेख ियार गरी संरक्षि र उपयोग गने  

• स्रोि पररर्ािनका िालग गैसस, नीणज क्षेत्र, समदुाय, र्वकास साझेदार, प्ररेश र संर्ीय सरकारका 
लनकायहरुसँग साझेदारी र्वकास गने  

 

उद्दशे्य ४ सगँ सबबणतिि  

• योजना व्यवस्थापन प्रर्क्रयािाई नालिजामिुक, प्रलिफियकु्त र आबश्यकिामा आिाररि बनाउने, 

• लबकास ब्यबस्थापनिाई सरि, नागररकमैत्री र पारदशी बनाउने  

• योजना िजुचमा, कायाचतवयन र अनगुमनिाई सूर्नामा आिाररि, सहभालगिामूिक र नलिजामूिक बनाउन े 

• गैसस, नीणज क्षेत्र, समदुायमा आिाररि संस्थासँग समतवय र साझेदारीमा अलभबरृ्द्ध गन]{  
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७.६ र्वषय क्षते्रगि नलिजा सूर्क र िक्ष्य  

सशुासन िथा संस्थागि र्वकास क्षेत्रको र्वषय क्षेत्रगि सूर्क र मध्यमकािीन िक्ष्य देहायअनसुार िालिकामा प्रस्ििु 
गररएको छ ।   

िालिका ७.१ सशुासन िथा संस्थागि र्वकास क्षेत्रको नलिजा सूर्क िथा मध्यमकािीन िक्ष्य 

सूर्क  इकाई  आ.व. 
२०७७÷७८  
को उपिब्िी 

मध्यमकािीन िक्ष्य 

०७८÷७९  ०७९÷८०  ०८०÷८१  

नीलि, ऐन िथा सशुासन            

गाउँपालिकािे िजुचमा गरेको नीलि, 

कानून िथा लनिचय र सेवा प्रवाहबाट 
सतििु सेवाग्राही  

प्रलिशि  ४०  ४०  ५०  ७५  

नागररक वडापत्र अनसुार सेवा प्रबाह  प्रलिशि   ४५  ५०  ७५  ८०  

गाउँपालिका र्क्रयाणशि र साझेदार 
गने गैसस, सहयोगी र नागररक समाज 
संस्था  

संख्या  ०  १  ३  ५  

स्वीकृि नीलि, ऐन, लनयमाविी, 
स्वीकृि कायचर्वलि, लनदेणशका, 
मापदण्ड आदी  

संख्या (थप) ६९  ५  ५  ५  

लबिायन सलमलिको बैठक संख्या  संख्या  ०  ३  ४  ५  

लबषयगि सलमलिको बैठक  संख्या  ५  ५  ९  १२  

स्थानीय कानून, नीलि र योजना िजुचमा 
प्रर्क्रयामा नागररक पषृ्ठपोषि र सझुाव 
लिने माध्यम  

प्रकार ३  ३  ३  ३  

नीलि, योजना र सेवा प्रवाह सबबतिी 
गनुासो र सोको सनुवुाई    

प्रलिशि ७५  ८०  ८५  ९०  

आफनै भवन रहेको वडा कायाचिय  संख्या  २  ३  ४  ५  

संगठन िथा क्षमिा र्वकास            

गाउँपालिकामा कायचरि मानव संशािन 
जबमा दरबतदीको  

प्रलिशि  ८०  ८०  ९०  १००  
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बार्षचक क्षमिा र्वकास िालिम  संख्या  ०  १  २  २  

र्वकास व्यवस्थापन            

स्वीकृि स्थानीय गौरवका आयोजना  संख्या  ०  ०  २  ३  

स्वीकृि स्थानीय लबषयक्षेत्रगि 
रिनीलिक योजना÷गरुुयोजना 

संख्या  
२  २  ३  ४  

योजना िजुचमाका सबै र्रि अबिबबन  भए÷नभएको भएको  भएको  भएको  भएको  

अनगुमन िथा मू्याङ्गन ढारँ्ा र 
योजना  

भए÷नभएको भएको  भएको  भएको  भएको  

तयार्यक सलमलिवाट मदु्धाको र्कनारा  प्रलिशि  ६०  ९०  ९०  ९०  

मेिलमिाप केतरको स्थापना  संख्या  ८  ८  ८  ८  

लनयलमि साबचजलनक सनुवुाई गने वडा  संख्या  ८  ८  ८  ८  

गा.पा.को आतिररक आय बरृ्द्ध  प्रलिशि १०  १०  २०  ३५  

गा.पा.को क्षमिा र्वकास योजना 
लनमाचि  

संख्या  ०  ०  १  १  

 स्रोत: गाउँपालिकाको प्रथम आबालिक योजना | 

 

 

७.७ र्वषय के्षत्रगि खर्च िथा श्रोिको लत्रवषीय अनमुान  

सशुासन िथा संस्थागि र्वकास क्षेत्रको लत्रवषीय खर्च र स्रोिको अनमुान देहायअनसुार प्रस्ििु गररएको छ ।  
िालिका ७.२ सशुासन िथा संस्थागि र्वकास क्षेत्रको लत्रवषीय खर्च र स्रोि अनमुान 

आलथचक बषच 
बजेट िथा खर्च अनमुान (रु. हजारमा)  खर्चको स्रोि (रु. हजारमा) 

कुि  र्ाि ु पुणँजगि  र्वत्तीय  
व्यवस्था 

आतिररक 
श्रोि 

नेपाि  
सरकार 

प्रदेश  
सरकार 

अतय 
स्रोि  

२०७७÷७८  ११०१९६ ९३६६७ १६५२९  ३१६८६ ७४०८१ ४४३४  

२०७८÷७९  ११६८०८ ९९२८७  १७५२१   ५८४० १०१०३९ ९९२९  

२०७९÷८०  १२६१५२ १०७२२९ १८९२३   ६३०८ १०९१२१ १०७२३  

जबमा  ३५३१५६ ३००१८३ ५२९७३  ४३८३४ २८४२४१ २५०८६  

 स्रोि:आलथचक प्रशासन शाखा / SuTRA/ प्रथम आवलिक योजना 
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७.८ कायचक्रम िथा आयोजनाको संणक्षप्त र्ववरि  

सशुासन िथा संस्थागि र्वकास के्षत्रको आगामी आलथचक वषच समेि आगामी िीन वषच संर्ािन हनुे णशषचकगि प्रमखु कायचक्रम िथा आयोजना, कून अनमुालनि 
रकम, उद्देश्य िथा उपिब्िी सूर्क देहायअनसुार िालिकामा प्रस्ििु गररएको छ | 

िालिका ७.३ सशुासन िथा संस्थागि र्वकास के्षत्रको कायचक्रम िथा आयोजनाको संणक्षप्त र्ववरि 

क्र.सं. 
क्षेत्रगि प्रलिफि अनसुारका 

रिनीलिक कायचक्रम िथा आयोजना 

उद्देश्य आयोजना िथा 
कायचक्रमको 
अवलि 

अनमुालनििागि   
(रु.०००)  

पषृ्ट्याईको 
आिार  

आगामी ३ बषचको उपिब्िी  

!=   सzुf;g tyf ljsf; gLlt           

1.1  नीलि, ऐन, लनयम, कायचर्वलि, 
लनदेणशका मापदण्ड लनमाचि, 
पररमाजचन िथा प्रकाशन  

संर्विानको अनसूुर्ी ८ र ९ मा 
उण्िणखि अलिकार सूर्ीका 
आिारमा िजुचमा गनुचपने र बाँकी 
रहेका र्वषयमा नीलि ऐन, लनयम 
र कायचलबलि िजुचमा गने  

सािबसािी  

 

संबैिालनक र 
कानूनी 
व्यवस्था पािना 
गनच  

र्वलभन्न अलिकार क्षेत्रसँग 
सबबणतिि नीलि, ऐन, लनयम, 
कायचर्वलि, लनदेणशका र मापदण्ड 
िजुचमा िथा पररमाजचन हनुेछ ।  

१.२   सशुासन िथा जबाफदेर्हिा प्रवद्र्िन 
कायचक्रम  

सामाणजक जवाफदेर्हिा प्रविचन  
गने  

सािबसािी  

 

जनर्वश्वास 
अलभवरृ्द्ध गनच   

साबचजलनक जवाफदेर्हिाको 
एकीकृि औजारको र्ौमालसक 
रुपमा अभ्यास हनुेछ।   

१.३   सूर्ना प्रर्वलिमैत्री शासन प्रविचन  सेवा प्रवाहिाई सहज र 
पारदशी बनाउने  

सािबसािी  
 

रार्िय नीलि र 
कायचक्रम  

सेवाग्राहीको संख्यामा बर्द्ध र 
गनुासोमा कमी आउनेछ ।   

१.४   मध्यस्थिा, कानूनी साक्षरिा िथा 
मेिलमिाप, तयार्यक सलमलिको 
क्षमिा अलभवरृ्द्ध कायचक्रम  

कानूनी सरे्िना बरृ्द्ध गने िथा 
सामाणजक मेिलमिाप र सद्भाव 
अलभबरृ्द्ध गने  

सािबसािी  

 

कानूनी दार्यत्व 
परुा गनच  

शाणतिपूिच प्रर्क्रयाद्धारा र्ववाद 
लनरुपिमा २५ प्रलिशििे बरृ्द्ध 
हनुेछ ।   
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१.५  गाउँ कायचपालिका बैठक, सभा र 
लबलभन्न सलमलिको बैठक संर्ािन  

ऐन, लनयम िथा काननु िजुचमा 
र पररमाजचन, नीलिगि लनिचय 
िथा बजेट एबं कायचक्रम मालथ 
छिफि र स्वीकृि गने  

सािबसािी  

 

कानूनी 
व्यवस्था  

बैठक र सभा व्यवणस्थि िथा 
प्रभावकारी रुपमा संर्ािन हनुेछ  
।   

१.६  वडा कायाचिय संर्ािन  प्रशासलनक कायच, राजस्व र 
अनगुमन सबबतिी कायच 
संर्ािन गने  

सािबसािी  

 

नीलि िथा 
कानूनी 
व्यवस्था  

वडा कायाचियबाट सेवा सरु्ारु 
हनुेछ ।   

२=  संगठन िथा क्षमिा र्वकास           

2.1  कायाचिय व्यवस्थापन एवं भौलिक 
लनमाचि िथा सिुार कायचक्रम   

  सािबसािी 

 

नीलि िथा 
कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

;a} ljifout zfvf / j8f 

sfof{noको Go"gtd ef}lts 

;'ljwf pknAw x'g]5 .  

2.2  स्थानीय सरकारको कायच सबपादन 
िथा संस्थागि स्वमू्याङ्कन कायचक्रम  

 सािबसािी 
 

रार्िय नीलिको 
लनयमपािना  

संस्थागि स्व्मू्यांकनमा सिुार 
हनुेछ।   

2.3  जनप्रलिलनलि, कमचर्ारी, नागररक 
संस्था क्षमिा अलभबरृ्द्ध, अध्ययन 
अबिोकन कायचक्रम  

 सािबसािी 

 

कायचसबपादन 
बरृ्द्ध गनच  

कायच सबपादनमा ३३ प्रलिशििे 
बरृ्द्ध हनेछ ।   

२.४   टोि र्वकास संस्था गठन िथा 
पररर्ािन  

 सािबसािी 

 

सरकार 
नागररक  

टोि र्वकास संस्थाहरु र्वकास 
पररर्ािन र नागररक लनगरानीमा 
बरृ्द्ध हनुेछ ।    

२.५  िणक्षि वगच संस्थागि संरर्ना िथा 
क्षमिा र्वकास कायचक्रम  

 सािबसािी 
 

सबबति र्वकास 
गनच  

िणक्षि वगचको सहभालगिा र 
र्वस्वासमा बरृ्द्ध हनुेछ ।   
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२.६   सािबसािी प्रशासलनक खर्च     सािबसािी 
 

  कायाचिय प्रभावकारी रुपमा 
संर्ािन हनुेछ।   

३  राजस्व िथा श्रोि पररर्ािन          

3.1  आतिररक आयको संभाव्यिा 
अध्ययन िथा प्रक्षेपि (राजश्व सिुार 
कायचयोजना िजुचमा िथा पररमाजचन र 
कायाचतवयन) 

कानून अनसुार कर िथा गैरकर 
राजस्व, दस्िरु स्रोिको दायरामा 
गिुात्मक सिुार माफच ि 
आतिररक आय बरृ्द्ध गने  

@)&*÷&(  

 

आतिररक आय 
बरृ्द्ध गनच 

आतिररक आयमा कणबिमा २५ 
प्रलिशिका दरिे बार्षचक बरृ्द्ध 
हनुेछ ।   

3.2  राजस्व व्यवस्थापन सूर्ना प्रिािी 
र्वकास िथा संर्ािन र करदािा 
णशक्षा िथा प्रोत्साहन कायचक्रम   

स्थानीय करको र्वषय क्षेत्र, 
दायरा, दर, छुट र भकु्तानी 
प्रर्क्रया बारे जानकारी गराउने 
र असिुी िाई सहज बनाउने   

सािबसािी 

 

नीलि र 
कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

लबिलुिय भकु्तानी प्रिािी िाग ु
भई कर असिुी सहज हनुकुा 
साथै करदािाको सहभालगिा र 
सहयोगमा बरृ्द्ध हनुेछ ।   

3.3  राजस्व राजस्व परामशच सलमलि र 
शाखा संर्ािन िथा राजस्व 
पररर्ािन िथा अनगुमन 

कर प्रशासन र अलभिेख िाई 
सेवाग्राहीमैत्री र व्यवणस्थि 
बनाउने  

सािबसािी 

 

नीलि र 
कायचक्रमको 
प्राथलमकिा  

राजस्व ब्यबस्थापन िाई 
प्रभावकारी हनुकुासाथै 
नागररकको सतििुीको स्िरमा 
४० प्रलिशििे बरृ्द्ध हनुेछ ।   

४  योजना र र्वकास व्यवस्थापन           

४.१  आवलिक योजना, मध्यमकािीन 
योजना िथा लबलभन्न लबषयगि 
रिनीलिक योजना लनमाचि िथा 
कायाचतवयन, सलमक्षा, अध्यावलिक  
र पूवच संभाव्यिा अध्ययन एबं 
लडर्पआर र आयोजना वैक ियारी  

बार्षचक योजनािाई ठोस र 
उपिब्िी बनाउन आयोजना 
बैंक ियार गने  

सािबसािी   

 

रार्िय, 
प्रादेणशक िथा 
स्थानीय नीलि  

आयोजना ब्यबस्थापन 
प्रभावकारी भई आयोजनाको 
संख्यामा ४५  प्रलिशििे कमी 
हनुे र गिुस्िरीय आयोजना 
छनौट िथा कायाचतवयन र 
सबपन्न हनुे आयोजनाको संख्यामा 
बरृ्द्ध हनुेछ ।   
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४.२   योजना िजुचमा, कायाचतवयन, 
अनगुमन, मू्याङ्कन र लसकाई 
प्रिािी संर्ािन  

योजना िजुचमा, कायाचतवयन, 
अनगुमन, प्रभाव िेखाजोखा र 
यस सबबतिी ्ानिाई 
व्यवणस्थि बनाउने  

सािबसािी   

 

योजनािाई 
नलिजा र 
प्रलिफियकु्त  
बनाउन  

योजना प्रिािीिाई नलिजा र 
श्रोिसँग आवद्ध हनुेछ ।   

४.३  उपभोक्ता सलमलि र टोि र्वकास 
संस्था गठन, क्षमिा र्वकास िथा 
पररर्ािन कायचक्रम  

उपभोक्ता सलमलिबाट हनुे 
अयोजना कायाचतवयनिाई 
गिुस्िरीय, िागि प्रभावकारी र 
उपिब्िीमूिक बनाउने   

सािबसािी 

 

श्रोिको दक्ष 
उपयोग र 
जनसहभालगिा 
प्रवद्र्िन गनच  

उपभोक्ता सलमलििे िोर्कएको 
मापदण्ड र समयिालिका लभत्र 
आयोजना सबपन्न गनच सफि 
हनुेछन ्।   

४.४ राहि कोष, ममचिसंभार कोष र अतय 
कोष स्थापना िथा संर्ािन   

बार्षचक योजनािाई नलिजा मा 
आिाररि प्राथलमकिा प्राप्त 
क्षेत्रमा िगानी बढाउन े 

सािबसािी 

 

रार्िय नीलि  कोष संर्ािन सबबणति बार्षचक 
योजना िजुचमा हनुेछ ।   

४.५   सेवा प्रवाह सबबनिी सफ्टवेयर 
प्रिािी सञ्चािन र सेवा प्रबाह, 
सशुासन िथा संस्थागि क्षमिा 
र्वकास सबबणति लबलबि कायचक्रम   

र्वद्यिुीय माध्यमबाट लनयलमि 
रुपमा र्वना रोकाबाट सेवा र 
सूर्ना प्रवाह गनुचका साथै सेवा 
प्रवाहिाई थप प्रभावकारी 
बनाउने  

िवसािी 

 

नीलि िथा 
कायचक्रम र 
बजेटमा 
उ्िेख भए 
बमोणजम  

राजस्व, योजना, प्रशासन, 

व्यावसाय दिाच र नर्वकरि, 

सबपत्ती व्यवस्थापन सबबतिी 
सेवा प्रिािी सबबतिी सफ्टवयर 
संर्ािन भई सेवा अटोमेशन 
हनुेछ ।   
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७.९ जोणखम पक्ष िथा अनमुान 
संलबिान र िीनै िहको सरकारको प्रर्लिि नीलि िथा काननु बमोणजम अतिरिह समतवय र सहकायच प्रभावकारी 
हनुकुा साथै सशुासन प्रबिचनमा साझेदारी हनु सकेको खण्डमा अपेणक्षि नलिजा हालसि हनु सक्दछ | यसै गरी 
गाउँपालिका र लबकास साझेदार, गैसस, समदुाय, सहकारी र नीणज क्षते्र बीर्को समतवय, स्रोि सािन, प्रर्वलि 
र दक्ष मानव संशािन पररर्ािनमा स्थानीय आवश्यकिा अनसुार सहकायच हनु सकेमा अपेणक्षि नलिजा प्राप्त 
हनुेछ ।उपरोक्त व्यवस्थाको अभाबमा अपेणक्षि नलिजा हालसि हनु नसक्न ेजोणखम रहेकोछ।
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अनसुरु्ीहरु     
 

अनसूुर्ी १  

प्रलि इकाई िागि अनमुान िागि (रु. हजारमा) 
प्रलिफि  एकाई  प्रलि एकाई 

िागि   
कैर्फयि   

कृर्ष वन िथा भलुम सिुार          

रासायलनक मि      अतिरार्िय मु् य, र 
र्वलनमय दर ओभरहेड 
खर्चको आिारमा औषि 
िागि 

 

 

यरुरया  मे.टन     

डी.ए.पी.  मे.टन     

पोटास   मे.टन     

प्राङगाररक मि       
   

कबपोि (ििुो)  णक्वतटि    बजारमा उपिव्ि 
र्वलभन्न ब्रातड िथा 
गिुको प्रांगाररक मिको 
औषि मु् यको आिारमा 

 

कबपोि (दानादर)  णक्वतटि     

भमी कबपोस्ट  णक्वतटि     

बीउ  /के.जी 
णक्वतटि 

  र्वलभन्न िरकारी िथा 
खाद्यन्न लबउहरुको 
उत्पादन िागि 
औषिको आिारमा   

लबउको प्रकार 
उ्िेख गने ) 

फिफुि िथा िरकारी लबरुवा   गोटा   
 र्वलभन्न फिफुि 
लबरुवाहरुको सरकारी 
मू्यको औषिको 
आिारमा 

लबरुवाको प्रकार 
उ्िेख गने  

साना कृर्ष यतत्रहरु   गोटा     यतत्रको प्रकार 
उ्िेख गने  

णर्लिंग भ्याट  गोिा/लिटर       

लबलभन्न प्रजालिका जनावर िथा 
कुखरुा र्विरि   

गोटा      प्रकार उ्िेख गने  

लबलभन्न खोर िथा गोठ  
लनमाचि  

संख्या      प्रकार अनसुार िागि 
गिना गने  
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लबलभन्न िालिम िथा प्रणशक्षि 
कायचक्रम संर्ािन  

वटा       

व्यवसायीक िथा सीप र्वकास 
िालिम  

पटक        

लबलभन्न रे्िनामिुक कायचक्रम  पटक        

भौलिक पबुाचिार िथा यािायि           

र्पर् सडक  र्क.लम    डबि 
िेन  

  

ग्रावेि सडक  र्क.लम    डबि 
िेन  

  

नयाँ रयाक खो्ने सडक  र्क.लम  डबि 
िेन 

  

पिु  प्रलि लम.    डबि 
िेन  

  

लसंणर्ि क्षेत्र र्वकास कायच  र्क.लम        

नहर संर्ािन िथा मचमि   प्र.श        

िटवति लनमाचि  र्क.लम        

नोटः  प्रत्येक आयोजना िथा कायचक्रमको प्रकृलि अनरुुप इकाई पर्हर्ान गरी सोको आिारमा प्रलि इकाई िागि 
अनमुान बस्िपुरक लनिाचरि गरी सोर्ह आिारमा उपरोक्त कायचक्रम िथा आयोजनाको जबमा िागि लनका्ने | 
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अनसूुणर् २  
लत्रवषीय श्रोि अनमुान िथा प्रके्षपि 

क्र.स. र्ववरि 

आ.व. 
०७६/७७ को 
यथाथच 

आ.व. ०७७/७८ 
को संशोलिि 

अनमुान 

मध्यमकािीन वजेट अनमुान र प्रके्षपि (रु हजारमा) 

२०७८/०७९ २०७९/०८०  २०८०/०८१ िीन वषचको कूि 

१ खर्च अनमुान  ४०२३९४ ६७५८९८ ६३८०७० ६६१९२४  ६९८७०२  १९९८६९६ 

   

र्ाि ुखर्च  ३०६२४० ४३३४१७ ४६२८९९ ५१८४४७  ५७०२९२  १५५१६३७ 

पुजँीगि खर्च  ९६१५४ २४२४८० १७०७५१ १४३४७७  १२८४१०  ४४२६३९ 

र्वत्तीय व्यवस्था  0 0 0       

कुि  ४०२३९४ ६७५८९८ ६३८०७० ६६१९२४  ६९८७०२ १९९८६९६ 

२ आय अनमुान  ४४२९५०           

२.१ आतिररक आय  ५२७१ ९५४८ १४०१७ १५६९९ १६९५५  ४६६७१ 

२.२ 
राजस्व बाँडफाँटबाट 
प्राप्त रकम  

६१३१४ ८८१७६ ८९९०८ १००६९७  १०८७५३  २९९३५८ 

२.३ 
रोय्टी बाँडफाँट  ० ० ० ० ० ० 

क. वन रोय्टी  ० ० ० ० ० ० 
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ख. खानी रोय्टी  ० ० ० ० ० ० 

ग. र्वद्यिु रोय्टी  ० ० ० ० ० ० 

ङ. पानी िथा अतय 
रोय्टी  

० ० ० ० ० ० 

२.४  
नपेाि सरकार र्वत्तीय 
हस्िातिरि  
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