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हेलम्ब ुगाउँपाललकाको आवलिक योजना 

परिच्छेद 1. परिचय 

 पषृ्ठभलूि 
कुनै पलन के्षत्रको व्यवस्थित ववकासको लालग आवलिक योजनाहरु िहत्वपूू्र्ण सािन हो। नेपालको संवविानले 
थिानीय तहलाई संघीय संिचना अनरुूप एक बललयो थिानीय सिकािको रूपिा थिावपत गिेकोछ। संवविानिा 
नै थिानीय तहको एकल ि साझा अलिकािहरू परिभावित छनू्। जनसहभालगता, उत्तिदावयत्व ि पािदस्शणता 
सलुनस् चत गिी सलुभ ि गरु्थतिीय सेवा प्रवाह गनण, लोकतन्त्त्रका लाभहरूको सिानपुालतक ि न्त्यायोस्चत 
ववतिर् गिी कानूनी िाज्य ि दीगो  ववकासको अविािर्ा अनरुूप सिाजवाद उन्त्िखु संघीय लोकतास्न्त्त्रक 
गर्तन्त्त्रात्िक शासन प्रर्ालीलाई थिानीय तहदेस्ख नै सदुृढ गने उद्देय थिानीय सिकाि ऐन, २०७४ ले 
िाखेको छ । उक्त ऐनको दफा ११ ि १२ िा क्रिश: गाउँपाललका ि वडा सलिलतको काि कतणव्य ि 
अलिकाि तोवकएका छनू् भन ेदफा २४ को उपदफा (१) िा गाउँपाललकाले आफ्नो अलिकाि के्षत्रलभत्रका 
ववियिा थिानीयथतिको ववकासका लालग आवलिक, वाविणक, िर्नीलतगत वविय क्षते्रगत िध्यकालीन ि 
दीघणकालीन योजना बनाई लागू गनुण पने कुिा प्रष् ट रुपिा उल्लेख छ । त्यसैगिी, ऐनको परिच्छेद ९ िा 
गाउँपाललकाको ववत्तीय अलिकाि के्षत्रसिेत तोवकएकोछ । संवविान ि कानून बिोस्जि संघीय ि प्रदेश 
सकािले आवलिक योजना ि दीगो  ववकास लक्ष्यहरू प्राप् त गने िागणस्चत्रसिेत तजुणिा गरिसकेका छनू्। 
संवविानिा व्यवथिा भए अनसुाि संघ, प्रदेश ि थिानीय तहवीच सहकारिता, सहअस्थतत्व ि सिन्त्वयिा 
आिारित ववकास प्रकृयालाई थिानीय तहिा संथिागत गनण, उपलब्ि सीलित स्रोतहरूको न्त्यायोस्चत ववतिर् 
गिी थिानीय जनताको ववकासको चाहनालाई पूिा गनणको लालग थपष्ट िागणस्चत आवयक भएकोले हेलम्ब ु
गाउँपाललकाको आवलिक योजना (आ.व. २०७९/२०८० – ८३/८४) तजुणिा गने प्रकृयालाई अगालड 
बढाएको हो।  

गाँउपाललकािा उपलब्ि स्रोत तिा सािन ि ववकासको स्थिलतलाई ध्यान ददई आगािी विणहरुिा ववकास 
कायणक्रिहरु संचालन गनणको लालग योजनाबद्व ववकासको आवयक्ता हनु्त्छ। त्यसकािर् आवलिक योजनाले 
गाँउपाललकािा उपलब्ि स्रोत सािनको पवहचान गदै भववयिा यस गाँउपाललकालाई कथतो वकलसिको 
गाँउपाललकाको रुपिा ववकास गने हो भन्त् ने कुिाको सिते लनर्क्यौल गनण िद्दत गदणछ। नेपालको संवविान ि 
कानूनिा व्यवथिा भए बिोस्जि थिानीय तहले आफ्नो अलिकाि के्षत्रलभत्र िहेको वविय ि के्षत्रलाई सिेट्न े
गिी थिानीय तहको आलिणक सािास्जक ववकासको लालग आवलिक ववकास योजना तजुणिा गनुणपदणछ । 

यो आवलिक योजनाले हेलम्ब ु गाँउपाललकाको सिवृि ि ववकासको दीघणकालीन सोंच, उद्देय, िर्नीलत, 

कायणनीलत ि प्राििीकिर्को िागणस्चत्र प्रथततु गदणछ। यो आवलिक योजनाले आगािी पाँच विणको लक्षय, 

उद्देय, िर्नीलत, कायणनीलत ि प्रािलिकताको िागणस्चत्र प्रथततु गदणछ। यो आवलिक योजना पाँच विणका लालग 
लनिाणर् गरिएको भएता पलन यसको २० देस्ख २५ विे दीघणकालीन सोंचसंग यसको लक्ष्य ि उद्देयको 
तादात्म्य कायि हनुेगिी तयाि गरिएकोछ । यस आवलिक योजनािा उल्लेस्खत सिस्ष् टगत ि क्षेत्रगत सोँच, 
लक्ष्य ि उद्देयहरु थिलगत कायणशाला गोष्ठीहरुिा गरिएको छलफलहरुको लनचोड हो । िर्नीलतको तजुणिा 
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५ विण भन्त्दा बढीको सियावलिलाई ध्यानिा िाखेि गरिएको भएतापलन कायाणन्त्वन गने नीलतहरु भने ५ विणको 
अवलिका लालग िात्र हनुू्। 

संवविान बिोस्जि  गाँउपाललकाले गाँउपाललकाको दीघणकालीन सोंच ि योजना तजुणिा गिी प्रािलिकता प्राप् त 
के्षत्रिा लगानी गनुणपदणछ। यसैगिी अन्त्तिसिकािी ववत्त व्यवथिापन ऐन, २०७४ ले थिानीय सिकािले 
सावणजलनक खचणको ववविर् प्रथततु गदाण तीन आलिणक विणको प्रके्षपर् सवहतको िध्यिकालीन खचण संिचना 
सिेत तजुणिा गनुण पने व्यवथिा गिेको छ । यस परिप्रके्ष्यिा हेलम्ब ुगाँउपाललकाको पवहलो आवलिक योजना 
तजुणिा गरिएको छ ।  

 आवलिक योजनाको आवयकता 
गाउँपाललकािा स्रोत सािनको अभाव िहेको ि ववकासको चाहना ि आवयकता अत्यालिक िहेको हनुाले 
सीलित स्रोत सािनलाई अलिकति प्रलतफल प्राप्त गने के्षत्रिा लगानी गनुणपने आवयकता छ । यसका लालग 
थिानीय तहको स्रोत सािनले िात्र थिानीय जनताको िाग ि आवयकतालाई परिपूलतण गनण सर्क्दैन। खासगिी 
जनतालाई परु् याउनपुने स्शक्षा, थवाथ्य, खानेपानी, सिुक्षा, भौलतक पूवाणिाि लनिाणर्का सािै कृवि के्षत्रको 
ववकास, िोजगािीको सजृना, गिीबी लनवािर्, सन्त्तलुलत ि सिावशेी ववकास जथता ववियहरु थिानीय सिकािको 
दावयत्वलभत्र पदणछ । तसिण: उपलब्ि सीलित स्रोत सािनको उपयोग गिी यी थिानीय सिकािको दावयत्वका 
के्षत्रिा लगानी गनुण आवयक छ । यसका लालग थिानीय तहले योजनावि ववकासिाफण त गाउँपाललकाको 
द्रतु ववकास गनुणपने हनु्त्छ । 

थिानीय िाजनीलतक नेततृ्वले जनतासिक्ष गिेका प्रलतविता तिा घोिर्ाहरु कायाणन्त्वयन गने पवहलो औजाि 
नै आवलिक योजना हो । आवलिक योजना तजुणिा गदाण नेपालको संवविान, ववद्यिान ऐन, लनयिहरु, ववद्यिान 
िाविय तिा प्रादेस्शक नीलत सिेतलाई ववचाि गरिन्त्छ । जसका कािर् थिानीय ववकासिा हनुे दोहोिोपनलाई 
कि गनण सहयोग पगु्दछ । सािै िाविय तिा प्रादेस्शक योजनासँग तालिेल हनुे गिी थिानीय तहका योजना 
लनिाणर् हनु सकेिा श्रि, सीप ि सियको बचत सिेत हनु गई संघीयताका आलिणक तिा अन्त्य भािहरु कि 
हनु जाने देस्खन्त्छ। आवलिक योजनाबाट दीगो  ववकासका लक्ष हालसल गनण थिानीय तहहरुले अपनाउनपुने 
ववलिहरु थपष्ट हनु्त्छनू्। हेलम्ब ुगाउँपाललका आफैिा प्रकृलतक तिा साँथकृलतक श्रोतसािनले सम्पन्न हनुकुो 
सािै भकुम्प, िेलम्चीको बावढ पवहिो ि वहिपवहिो जथता प्रकृलतक लबपस्त्तले आहात बनाएको के्षत्र पलन हो 
। यथताखाले थिानीय तहका सिथया ि सम्भावनाहरु केलाई योजनावि ववकासको जरुिी हनु्त्छ ।  

आवलिक योजनाले थिानीय तहिा ववलि ि प्रकृयालाई संथिागत गदणछ । कुन अवलिको कुन के्षत्रिा कुन 
काि, कसले ि कवहले गने भने्न कुिाको अलिि रुपिा थपष्ट हनु्त्छ । आवलिक योजना लनिाणर्को लालग 
ववद्यिान स्थिलतलाई कुन अवलििा कुन थतििा रुपान्त्तिर् गने भने्न खाका तयाि हनु्त्छ । यसले प्रािलिकता 
प्राप्त के्षत्रिा ध्यान केस्न्त्द्रत गिी अनावयक के्षत्रिा हनुे लगानीलाई लनरुत्सावहत गदणछ। आवलिक योजनाले 
सम्भाव्य स्रोतको पवहचान ि प्रके्षपर् गदणछ । यसले वविय के्षत्रगत लक्ष्य, उद्देय, िर्नीलत ि प्रिखु कायणक्रि 
लनिाणिर् गिी योजनािा उस्ल्लस्खत लक्ष्य, उद्देय प्राप्त गने गिी योजनाको प्रभावकािी कायाणन्त्वयनको लालग 
ववलि, कायण ताललका ि स्जम्िवेािी सवहत अनगुिन तिा िूल्यांकन सितेको व्यवथिा गरिन्त्छ । 
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 योजना लनिाणर् गनुणका उद्देयहरु 
हेलम्ब ुगाउँपाललकाको योजना तजुणिा गनुणको िूल उद्देय वथतसु्थिलत वव लेिर् (भौलतक, सािास्जक, आलिणक, 

सांथकृलतक, ववत्तीय, वाताविर्ीय लगायत सबै के्षत्र ि पक्षहरुको) गिी गाउँपाललकाको आगािी पाँच विणको 
ववकास योजना तजुणिा गनुण हो । यस आवलिक योजनाको अरु सहयोगी उद्देयहरु यसप्रकाि िहेका छन:- 

➢ गाउँपाललकाको आलिणक, सािास्जक, भौगोललक, वाताविर्ीय, ववत्तीय वथतसु्थिलतबािे अध्ययन गने । 

➢ गाउँपाललकाको दीघणकालीन सोंच लनिाणिर्/परििाजणन/पनुिावलोकन गिी लक्ष्य, उदेय, नलतजा ि 
कायणक्रि लनिाणिर् गने । 

➢ क्षेत्रगत योजना ि कायणक्रिहरु पवहचान एवं प्रािलिकीकिर् गिी गाउँपाललकाको ५ विे योजना 
तयाि गने । 

➢ गाउँपाललकाको पाँच विे नलतजाखाका तयािी गने । 

 योजना तजुणिाका आिािहरु 
संवविानका लनदेशक लसिान्त्त, नीलतहरु ि संलबिानको अनसूुची ८ ि ९ िा ददइएको एकल तिा साझा 
अलिकािहरु नै याजना तजुणिाका िलु आिािहरु हनुू् । संघीय िस्न्त्त्रपरििदबाट थवीकृत संघ, प्रदेश ि 
थिानीय तहको एकल तिा साझा अलिकाि सूचीको कायण ववथततृीकिर् प्रलतवदेनले अझ बावढ आिािहरु 
प्रथततु गिेको छ । यसका सािै १५ औ िाविय योजनािा “सिदृ्व नेपाल, सखुी नपेाली” भनी तय भएको 
दीघणकालीन सोंच, दीगो  ववकास लक्ष्य ि यी सबैिा अन्त्तलनणवहत सिावेशीकिर्, लैविक सिता, सािास्जक 
ववभेद ि वस् चलतको अन्त्त्य, वाताविर्ीय सन्त्तलुन, हरित ववकास, ववपद् व्यवथिापन तिा पनुलाणभ, ववकासिा 
सन्त्तलुन, दीगो ि सहभालगतात्िक ववकास, सशुासन, आदद पक्षहरुलाई यो आवलिक योजना तजुणिाका आिाि 
िालनएको छ । सािै हेलम्ब ुगाँउपाललकाको चाल ुआलिणक विणको नीलत तिा कायणक्रि ि गाँउपाललकाबाट 
जािी भएका ऐन, कानून, लनयि ि लनदेस्शकाहरुलाई पलन आिािका रुपिा ललईएको छ । 

आवलिक योजनाको प्रिखु उद्देय भनेको गाउँको आलिणक तिा सािास्जक क्षेत्रको ववकास गिी जनताको 
जीवनथतििा सकिात्िक परिवतणन ल्याउन ुहो । तसिण योजना तजुणिा गदाण नेपालको संवविानका अलतरिक्त 
आलिणक, सािास्जक क्षेत्रसंग  सम्बस्न्त्ित ववलभन्त् न ऐन, लनयि ि नीलतको कायाणन्त्वयन तिा उद्देय हालसल गने 
पक्षलाई ध्यान ददइएकोछ । हेलम्ब ुगाउँपाललका २०७२ को भकूम्प ि त्यस पलछका िलेम्ची बाढी ि 
पवहिोबाट िेिै जनिनको क्षलत व्यहोिेकोले अवको ददनिा अिणतन्त्त्र ि सिाजलाई उत्िानशील बनाउदै अझ 
बललयो बनाउन ेअविािर्ालाई सिते आत्िसाि गरिएको छ । यस योजना तजुणिा गदाण िाविय योजना 
आयोगले जािी गिेको थिानीय तहको योजना तजुणिा ददग्दशणन, २०७८ ले तोकेको प्रकृयालाई अनसुिर् 
गरिएको छ । जसिा लनम्न ललस्खत पक्षहरुलाई योजना तजुणिाको िखु्य आिाि भलन उल्लेख गरिएको छ 
। 

१) नेपालको संवविान 

२) ववद्यिान ऐन लनयिहरु 

३) ववद्यिान िास्ष् िय तिा प्रादेस्शक नीलत 

४) िास्ष् िय/प्रादेस्शक/थिानीय तहको दीघणकालीन सोंच  
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५) िास्ष् िय/प्रादेस्शक आवलिक योजना 
६) दीगो ववकास लक्ष्य 

७) िास्ष् िय तिा प्रादेस्शक सिकािका िागणलनदेशन 

८) थिानीय तहको प्रिखु सिथया ि सम्भावना 
९) थिानीय तहिा सहभागी दलहरुको घोिर्ापत्रहरु 

 

 योजना तजुणिा कायणको िखु्य कायणक्षेत्र 
आवलिक योजनािा देहाय बिोस्जिका क्षते्रहरुलाई सिेटेि योजनाहरु सिावशे गरिएका छनू् । 

गाउँपाललकाको दीघणकालीन योजनाको प्रारुप 

यस लभत्र गाउँपाललकाको दीघणकालीन सोंच, ध्येय, लक्ष्य, उद्देयहरु ि ववकासका प्रािलिकताहरु सािै हेलम्ब ु
गाउँपाललका लभत्रका सवलता, दवुणलता, सम्भावना ि चनुौतीहरुको ववश्लिेर् सवहत प्रथततु गरिएको छ । 

भौलतक ववकास योजना 

थिानीय यातायात पूवाणिाि, लसंचाई, ववद्यतु ि वैकस्ल्पक उजाण, भवन लनिाणर्, सािास्जक पूवाणिाि, पयणटन, कृवि 
तिा औद्योलगक पूवाणिािहरुलाइ सिेटेि भौलतक उत्िानलसलता ि अझ बललयो बनाउन ेलनलत सवहत भौलतक 
ववकास योजना प्रथततु गरिएको छ । 

 

आलिणक ववकास योजना 

यस योजना अन्त्तगणत कृवि, पशपुालन, वनिा आिारित उत्िानशील आलिणक पनुलाणभका वक्रयाकलाप, खलनज 
सम्पदा, भलूि व्यवथिा, खाद्य सिुक्षा, उद्योग, वास्र्ज्य, आपूलतण ि पयणटनिा आिारित आलिणक पनुलाणभका 
कृयाकलाप, घिेल ुतिा साना उद्यि ि सहकािी ववकासका कायणक्रिहरुलाई सिेटेि आलिणक ववकास क्षेत्रको 
योजना तयाि गरिएको छ । 

सािास्जक ववकास योजना 

सािास्जक ववकास योजना अन्त्तगणत स्शक्षा, थवाथ्य, खानेपानी ि सिसफाई, वसाइसिाई व्यवथिापन, जनताको 
सािास्जक सम्पस्त्तिा पहुँच, सािदुावयक स्रोत ववकास, लैंलगक, जालतगत, वालववकास, वृि, असहाय, दललत, 

अपांगहरुको सािास्जक अलिकाि ि सहभालगता सलुनस्ित गने सािास्जक सिुक्षाका कायणक्रिहरु, सिदुावयक 
सञ्जाल तिा क्षिता लबकास, यवुा तिा खेलकुद ववकासका कायणक्रिहरु सिेवटएका छनू् । 

वाताविर् तिा ववपद् व्यवथिापन योजना 
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यस अन्त्तगणत वन संिक्षर् ि उपयोग, प्राकृलतक वाताविर् संिक्षर्, सिसफाई तिा फोहोि व्यवथिापन, नदी 
लनयन्त्त्रर्, भथूखलन लनयन्त्त्रर्, आदद कायणक्रिहरु सिेवटएका छनू् । जोस्खियकु्त थिानहरुको पवहचान गिी 
भकूम्प, आगलागी, बाढी, पवहिो, सखु्खा खडेिी ि िहािािी जथता ववपद्हरुको पूवणतयािी, सूचना प्रर्ालीको 
ववकास, ववपद् पिात उद्वाि ि पनुथिाणपना तिा पनुलाणभका कायणक्रिहरुलाई सिावेश गिी यस क्षते्रको 
योजना तयाि गरिएको छ । 

ववत्तीय व्यवथिापन योजना 

यस योजना अन्त्तगणत गाउँपाललकाको आय-व्ययको ववश्लिेर्का आिाििा योजना अविीको लालग आय ि 
व्ययको प्रके्षपर् गरिनकुा सािै गाउँपाललकाको बजेटको क्षेत्रगत बाँडफाँट, आन्त्तिीक िाजश्व वृविका योजना, 
लनजी ि सहकािीको योगदान, अन्त्ति सिकािी ववत्तीय बाडँफाँट ि व्यवथिापनको योजनालाई सिेवटएको छ 
। 

शसुाशन ि संथिागत ववकास योजना 

गाउँपाललकािा शास्न्त्त, सिुक्षा, न्त्याय प्रर्ाली, ववत्तीय अनशुासन, सेवा प्रवाहको सहजता, थवच्छ ि प्रभावकािी 
सेवा, असल शासन प्रविणन, लेखा ि अलभलेखहरुको प्रभावकािी व्यवथिापन, थिानीय स्रोत तिा सािनको 
प्रभावकािी उपयोग, अन्त्य संथिाहरुसँगको साझेदािी ि सञ्जाल, किणचािी ि जनशस्क्त व्यवथिापन, अलभप्रिेर्ा 
ि सदुृढीकिर्, ववकासको ढाँचा ि कायणववलिको ववकास, जथता कायणक्रिहरु सिेवटएका छनू् । 

अन्त्तिसम्बस्न्त्ित ववियहरुको योजना 

यस अन्त्तगणत िालि उल्लेस्खत योजनाहरुसँग अन्त्तिसम्बस्न्त्ित ववियहरु - त्यांक प्रर्ाली, गरिबी लनवािर्, 

श्रि तिा िोजगािी, जनशस्क्त तिा उद्यिस्शलता ववकास, अनसुन्त्िान ि ववकास, सिता ि सिावशेीकिर्, 
सािास्जक सिुाि, सािास्जक सांथकृलतक वववविता, सािदुावयक साझेदािी ि गैिसिकािी संथिाहरुसंगको 
सहकायण जथता ववियहरु सिवेटएका छनू् । 

 

योजना तिा कायणक्रि कायाणन्त्वयन योजना 

यस योजनािा ववलभन्न ववियक्षेत्रगत योजनाहरुको वगीकिर् गिी गाउँपाललका, वडा, प्रदेश ि संघीय 
कायणक्रिहरुसंग तादात्म्यता ि स्जम्िेवािी बाडँफाँट गिी कायणक्रि कायाणन्त्वयनको ढाँचा प्रथततु गरिएको छ 
भने ववकास लनिाणर् ि गाउँपाललकाबाट प्रवाह हनु ेसेवाहरुको अनगुिन ि िूल्यांकनको योजना प्रथततु गरिएको 
छ । 

१.६ आवलिक योजना तजुणिाका सीिाहरु 
आवलिक योजना तयाि गदाण देहाय बिोस्जि सीिाहरुलाई िध्यनजि गरिएको छ । 
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▪ नयाँ संिचना अनसुाि गाउँपाललकाहरुको गठन भई एक कायणकाल पिुा भएता पलन पाललकािा 
एकीकृत त्यांक व्यवथिापन प्रर्ालीको लबकास अभाविा लािो सियको प्रवृस्त्तगत ववश्लिेर् गनण 
नसवकएको । 

▪ वडा भेलािा सहभागीहरुको ववचाि प्रलतलनलििलुक रुपिा आवलिक योजनािा सिावेश भएको । 

▪ स्रोत सािन ि सियको सीलितताको कािर्ले वडाबासीहरुका सम्पूर्ण अपेक्षा ि आकांक्षाहरु योजनािा 
सिेट्न नसवकएको । 

▪ यो आवलिक योजना हेलम्ब ु गाउँपाललकाको प्रिि आवलिक योजना भएकोले कलतपय दद्वतीय 
स्रोतबाट प्राप्त हनुपुने त्याकंहरु पयाणप्त रुपिा उपलब्ि हनु नसकेको । 

▪ हेलम्ब ुगाउँपाललकाका ववलभन्न कायणक्रिहरु दीघणकालीन प्रकृलतका ि ववथततृ परियोजना प्रलतवेदनको 
आवयकता पने खालका भएकाले परियोजनागत ववथततृ लगानी योजना गनण तत्काल सम्भव नभएको 
। 
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परिच्छेद 2. हेलम्ब ुगाउँपाललकाको वथतगुत अवथिा 
 पषृ् ठभलुि 

 भौगोललक अवथिा ,िाजनीलतक ि प्रशासलनक संिचना 

यस गाउँपाललकाको नाि सालबक हेलम्ब ुगालबस वडा नं १ सँग सम्बस्न्त्ित िहेको छ भने यो नािले गाउँ 
िात्र नभएि भेगको प्रलतलनलित्व गदणछ । यो पाललकािा अलिकांश ह्योल्िो जालतका  िालनसहरुको बसोबास 
भएको कािर् हेलम्ब ुनािकिर् गरिएको अनिुान िहेको छ ।  यस गाउँपाललकािा िहेका ७ वटा वडाहरु 
सबैको भौगोललक थवरूप उथतै िहेको पाइन्त्छ । वडा नं १ ि २ उत्तिी भागिा पदणछनू् ि यी वडाहरुिा 
वहिपात हनुे के्षत्रहरु सिायोजन भएका छनू् भने अन्त्य वडािा िध्ये ि तल्लो तटीय भगूोल िहेको देस्खन्त्छ 
। यस गाउँपाललकालाई िलेम्ची नदीले उपत्यकाकाको रुपिा परिर्त गिेको छ ि गाउँपाललकालाई प्रिखु 
रुपिा ववभाजन गिेको छ । 

यो गाउँपाललका लसन्त्िपुाल्चोक स्जल्लाको उत्ति पस्ििी भागिा अवस्थित छ । यस गाउँपाललकािा ७ वटा 
वडा िहेका छनू् । यो गाउँपाललका सालबकका हेलम्ब,ु वकउल, पाल्चोक, इचोक ि िहाँकाल गाववसहरु 
लिलाएि लनिाणर् गरिएको हो । यस पाललकाको उत्तििा िसवुा स्जल्ला, दस्क्षर्िा िेलम्ची नगिपाललका, 
पस्िििा नवुाकोट स्जल्ला ि पूवणिा पाँचपोखिी गाउँपाललका िहेकोछ । िलेम्ची नदीले इचोक, िहाँकाल 
एक तफण  तिा हेलम्ब,ु वकउल ि पाल्चोकलाई अकाणतफण िा ववभाजन गिेको पाइन्त्छ । 

 प्राकृलतक तिा साथँकृलतक सम्पदा 

यस गाउँपाललकाको अलिकांश के्षत्रिा वन सम्पदा िहेको देस्खन्त्छ । सािदुावयक वन, लनजी वन, सिकािी 
वनहरू यस के्षत्रिा पदणछनू् । यस गाउँपाललकाको ठूलो भ-ूभाग लाङटाङ िाविय लनकुन्त्जिा पदणछ ि यहाँ 
सल्लो, स्चलाउने, उस्त्तस आदद रुख िखु्यतः पाइन्त्छ भने िालिल्लो भ-ूभागिा गिुाँस ि खयि लगायतका 
काठहरु पलन पाउँदछनू् । 

यस गाउँपाललकािा ६०% ह्योल्िो जातीका िालनसहरुको बसोवास िहेको पाइन्त्छ । त्यसै गिी शेपाण, तािाङ, 

के्षत्री, बाहनु, कािी, दिाई, साकी लगायतका जालतहरुको पलन बसोबास िहेको देस्खन्त्छ । यस 
गाउँपाललकाका प्रिखु चाडहरु दशैँ, लतहाि, ल्होसाि, छेज,ु नािा, लतज, िाघेसंक्रास्न्त्त आदद िहेका छनू् भन े
सातिािे, कोट, कुलबण्डे ि डपु्चे जात्राहरु पलन सबै सिदुायले िनाउने गिेको पाइन्त्छ । यस गाउँपाललकािा 
िेड पाण्डा, वहउँ स्चतवुा जथता अलत दलुणभ प्रजालतका जनाविहरु पाइन्त्छ भने िगृ, बंदेल, बाँदि, घोिल 
लगायत २०० बढी प्रजालतको चिाहरु पलन िहेको पाइन्त्छ । 
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 जनसांस्ख्यक अवथिा 

यस गाउँपाललकािा पाश्वण स्चत्रका लनस्म्त २०७५ िा पलन जनसंख्या सवेक्षर् गरिएको लियो । तलको 
ताललकािा यस  गाउँपाललकाको तलुनात्िक जनासास्न्त्खक ववविर् प्रथततु गरिएको छ । 

जनसंख्या िाि जनगर्ना २०६८  गाउँपाललका घिििुी सवेक्षर् २०७५  

परिवाि संख्या ४,२०३ ४२८४ 

िवहला ९,१०७ ११५२० 

परुुि ८,५६४ ११६०२ 

जम्िा  १७,६७१ २१८५३ 

सौजन्त्य: हेलम्ब ुगाउँपाललका पश्वणस्चत्र-२०७५ 

त्यसैगिी हेलम्ब ुगाउँपाललका पश्वणस्चत्र-२०७५ अनसुाि जनसंख्या ववविर् लनम्न अनसुाि िहेको पाइन्त्छ । 

वडा नं घिपरिवाि संख्या परुुि िवहला जम्िा 
१ ६९९ १५४० १६०५ ३१५४ 

२ ७०४ १८९१ १९८५ ३८७६ 

३ ४९० १२३४ १२३६ २४७० 

४ ५२४ १३४६ १३९४ २७४० 

५ ५२३ १४६० १४८६ २९४६ 

६ ७१६ १६९४ १६३३ ३३२७ 

७ ६२८ १६३४ १७१५ ३३४९ 

जम्िा ४२८४ १०७९९ ११०५४ २१८५३ 

केस्न्त्द्रय त्यङ्क ववभागले २०७८ िा गिेको िाविय जनगर्नाको परु्ण प्रलतबेदन आइसकोको छैन । प्रिस्म्भक 
प्रलतबेदन आनसुाि परिवाि संख्या ४,७५५ ि जम्िा जनसंख्या १७,७२३ िहेको छ जनु दइुवटै संख्या 
२०७५ को भन्त्दा बवृि भएको देस्खन्त्छ ।  

उिेिगत जनसंख्या ववविर् २०६८ अनसुाि आलिणक रुपले सवक्रय जनसंख्याको वचणथव िहेको देस्खन्त्छ । 

उिेि सिहु ललंग/वडा १ २ ३ ४,५ ६,७ जम्िा 

०-४ 

प ु ५८ ९९ ११९ २५४ २०८ ७३८ 

ि २३४ १०६ १३२ २७० २९६ १०३८ 

५-९ 

प ु ९३ १४७ १८८ २८७ ३१८ १०३३ 

ि २८७ १७६ १९० ३७० ३८९ १४१२ 

१०-१४ 

प ु १४३ २०६ १८४ २९१ २५८ १०८२ 

ि ३५० २११ २२९ ३०१ २७७ १३६८ 

१५-२४ 

प ु २७१ २०१ २८२ २४५ ४४० १४३९ 

ि २९० २२९ ३०४ २५१ ४९० १५६४ 

२५-४५ 

प ु ३२० ३०६ २५७ ४०३ ४७६ १७६२ 

ि ३११ ३१५ ३२२ ४६२ ५०३ १९१३ 
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४६-७० 

प ु ३२८ ३२४ २५९ ३०७ ४७४ १६९२ 

ि ३६८ ३३६ ३४७ ३३३ ४९१ १८७५ 

७१+ 

प ु ८४ ८८ ७५ ५३ १३३ ४३३ 

ि ६९ १०६ ९० ६२ १५४ ४८१ 

स्रोत: िाविय जनगर्ना २०६८ 

सोवह त्यांकलाई तल स्चत्रको रुपिा देखाएको छ । स्चत्र अनसुाि २५-४५ उिेम्र सिहुको संख्या सवाणलिक 
िहेको पाइन्त्छ भने ७१+ का वृिको संख्या लनकै कि देस्खन्त्छ । 

 

त्यसैगिी २०७५ घिििुी सवेक्षर् अनसुाि उिेि गत ववविर् लनम्न अनसुािको िहेको छ । यस त्यांकिा 
पलन यवुाको जनसंख्या सवाणलिक िहने क्रि कायि िहेको देस्खन्त्छ भने वृिको संख्या घट्दो देस्खन्त्छ । 

उिेि सिहु ०–५ ६–१८ १९–४५ ४६–७५ ७६+ जम्िा 

१ १४८ ४८७ १५९० ८६० ६० ३१४५ 

२ २८९ ८१६ १७८५ ८९१ ९५ ३८७६ 

३ २१६ ५६१ ११७० ४७४ ४९ २४७० 

४ २६९ ६३४ १२७२ ५२५ ४० २७४० 

५ २८० ७२१ १४४१ ४७१ ३० २९४३ 

६ २९७ ८२६ १४७४ ६३४ ९६ ३३२७ 

७ २९५ ७९६ १५०३ ६८१ ७७ ३३५२ 

जम्िा १७९४ ४८४१ १०२३५ ४५३६ ४४७ २१८५३ 
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 आलिणक ववकासको अवथिा 

 कृवि तिा खाद्य सिुक्षा 

यस गाउँपाललकाको अलिकांश जलिनिा भीिपाखा िहेको छ ि नदीको िपैु्र उभणि भलुि पलन िहेको छ । 
जथतै पाल्चोक शेिा फाँट, लगिी खेत, अलिलो पानी, िहाँकालको शेि, इचोकको गोहिे फाँट, िहाँकाल 
फाँटहरु िहेका छनू् । ति २०७८ सालको बाढीले िपैु्र क्षलत भएि कृवि उभणि जलिनिा कलि आएको 
पाइन्त्छ । हेलम्ब ुगाउँपाललका आलकुो लालग प्रख्यात िहेको पाइन्त्छ भन ेतिकािी खेतीिा पलन आलिणक 
ववकास लनभणि हुँदै गिेको पाइन्त्छ । त्यसैगिी वकवी जथता फलहरुको खेती पलन भैिहेको छ । खेतीको 
वहसाबले िालिल्लो भेगिा तोिी, आल,ु तिकािी खेती आदद हनु्त्छ भन ेिध्ये भागिा िकै ि कोदोको बढी 
खेती हनु्त्छ । केवह तल्लो फाँटहरुिा िान, िकै, गहुँ. कोदो आदद खेत हनु्त्छ । याहाँको अलिकांश खेती 
लनबाणहिखुी हो भन ेव्यावसावयक खेती प्रर्ालीिा बवृि भैिहेको देस्खन्त्छ । पशपुालनका बािेिा २०७५ को 
अध्ययन अनसुाि १०७७ गाई िहेको छ भने २०६९ भैँसी ि बाख्रा ५५०३ भएको उल्लेख छ । 

खाद्य सिुक्षाको वहसाबिा आफ्नो कर्क्िाई नै नहनुे परिवाि संख्या २३० िहेको पाइन्त्छ , आफ्नो किाइले 
तीन िवहना िात्र खान पगु्ने १५४९ परिवाि संख्या छ । त्यसैगिी ६ िवहना खाना पगु्ने परिवािको संख्या 
७६१ िहेको छ ि नौ िवहना खान पगु्ने ३६२ परिवाि ि १ विण सम्ि पगु्ने परिवाि संख्या ८२४ िहेको 
छ । आफ्नो उब्जनीलाई आफ्नो खपत अलवा १४९ परिवािले आलिणक लाभ ललन ेगिेको पाइन्त्छ । 

 पयणटन तिा संथकृलत 

हेलम्ब ु गाउँपाललकाले आफ्नो स्शिण आलिणक ववकासको के्षत्रको वहसाबले पयणटन िाखेको देस्खन्त्छ । 
गाउँपाललकाकै खचणिा सरुुवात गरिएको “िटे िेल” को ६० वकिी लम्बाईलाई वावहिी श्रोतको जटुाई पूर्णता 
ददन ेगाउँपाललकाको प्रिखु योजनाको रुपिा िहेको छ । त्यसैगिी यस गाउँपाललका हुँदै गोसाइँकुण्ड जान े
पदिागण िहेको कािर् पयणटक ठूलो िात्रािा लभलत्रन ेगिेको पाइन्त्छ । बौि ििाणलम्बीका लालग हेलम्ब ुलनकै 
आकविणत गन्त्तव्य िहेको छ । यस थिलिा ववलभन्न सियिा ववलभन्न बौि ििणगरुुहरुले ध्यान गने गिेको 
वकम्बदन्त्ती िहेको देस्खन्त्छ ि त्यसै अनरुुप गरुु रिन्त्पोचेको साललक लगायत यहाँ िपैु्र गमु्बा ि िानेहरु िहेका 
छनू् । वहन्त्द ुििाणलम्बीहरुको लालग िहत्त्वपूर्ण िालनन े पलान्त्चोक भगवती भने दैलनक रुपिा सवाणलिक 
आन्त्तरिक पयणटक लभत्र्याउन ेगन्त्तव्य िहेको देस्खन्त्छ ।  

त्यस बाहेक गाउँपाललकािा आिायाङ्िी, िलेम्ची घ्याङ्, शेिाणिाङ्, नाँगी डाँडा आदद िपैु्र थिलहरु कला, 
संथकृती तिा िनोिि दृयका लालग प्रख्यात िहेको पाइन्त्छ । २०७८ सालको बाढी अगाडी िेलम्ची 
वकनाििा िपैु्र संख्यािा िाउट िाछा फिणहरु िहेका लिए जनु बाढीले ववनाश गिेको लियो । अझै पलन 
िालिल्लो भेगहरुिा िाउट िाछा फिणको व्यवासय गनण प्रयत्न भईिहेको ि उत्सावहत यवुाहरु िहेको देस्खन्त्छ 
। 
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यो गाउँपाललका ह्योल्िो जालतको िौललक कला तिा संथकृलतको लालग प्रख्यात िहेको पाइन्त्छ । िालिल्लो 
भभूागिा ह्योल्िो, तािाङ्ग जालतको बचणथव िहेको पाइन्त्छ भने तल्लो भेगिा ववशिेगिी ब्राह्मर् ि के्षत्री 
जालतको बसोबास िहेको पाइन्त्छ । लिस्श्रत सिदुाय िहेको यस गाउँपाललकाको ववलभन्न थिलहरुिा ववलभन्न 
संथकृलतहरुको झल्को पाउन सवकन्त्छ । 

 उद्योग, व्यापाि, व्यवसाय ि आपूलतण 

यस गाउँपाललकािा कुनै पलन ठूलो उद्योग छैन भने केवह घिेल ुउद्योगहरु आम्दानीका श्रोतका रुपिा ववकास 
भएका छनू् । व्यापारिक केन्त्द्रका रुपिा शेिा, चनौटे, ग्याल्ििु आदद िहेका छनू् भने आपूलतणका लालग िखु्य 
बजाि िलेम्ची बजाि िहेको छ । याहाँ ददनहुँ काठिाण्डौंबाट गाडी आउने जान ेभएकाले यस गाउँपाललकािा 
खाद्यान्न तिा अन्त्य साििी काठिाण्डौंबाट सिेत ढुवानी गने गिेको पाइन्त्छ । 

 आम्दानी, िोजगािी ि ववत्तीय सेवा 

यस गाउँपाललकाको आम्दानीको िखु्य श्रोत कृवि िहेको पाइन्त्छ । िालिल्लो भेगका पयणटकीय  थिलहरुिा 
सािदुावयक रुपले होम्थटे संचालन गरि पयणटनबाट आम्दानी गने गिेको पाइन्त्छ भने तल्लो भेगिा तिकािी 
खेती, िाछा पालन आदद गने गिेको पाइन्त्छ । पशपुालन पलन आम्दानीको श्रोत िहेको छ जसिा िालिल्ला 
भेगिा चौिी, भेडा पाल्ने गरिन्त्छ भने तल्लो भेग लति गाई तिा भैंसी पालन हनुे गिेको देस्खन्त्छ । २०७५ 
को घिििुी सवेक्षर्का अनसुाि यस गाउँपाललकािा करिब ५०% भन्त्दा बढी जनसंख्या आलिणक रुपले सक्षि 
िहेको छ । आलिणक रुपले सवक्रय िवहला सिूहहरु पलन ठूलो संख्यािा िहेको पाइन्त्छ । 

ववत्तीय संथिाको ववविर् अनसुाि वडा नं २ िा िेगा बैंकको शाखा िहेको पाइन्त्छ । 

 सहकािी 

यस गाउँपाललकाको वडा नं २ िा ४ वटा सहकािी िहेको पाइन्त्छ भने वडा नं ७ िा पलन २ सहकािी 
संथिा िहेको छ । त्यसैगिी अन्त्य िपैु्र सहकािी संथिाबाट गाउँपाललकाका थिानीयहरुले सेवा प्राप्त गिेको 
अवथिा छ । 
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 सािास्जक ववकासको अवथिा 

 खानेपानी तिा सिसफाई 

काठिाण्डौं उपत्यकालाई लस्क्षत ववकास गरिएको िेलम्ची खानेपानी योजना यस गाउँपाललकािा पदणछ । 
यस गाउँपाललकािा २०६८ जनगर्ना अनसुाि खानेपानी पाइपको िाध्यिबाट प्रयोग गने जनसंख्याको 
अनपुात उच्चति िहेको पाइन्त्छ । करिब ३४०० घिििुी पाइपिा लनभणि िहेका छनू् भन े२८०० घिििुी 
िािािा भि पिेका छनू् ि अन्त्य खोल्सा, नदद आदद श्रोत िहेको पाइन्त्छ । त्यसैगिी खानेपानीको श्रोतको 
सम्बन्त्ििा अलिकांश घिपरिवाि पाइपिै 
लनभणि छ । लत बाहेक खलु्ला श्रोतिा पलन 
केवह १२० परिवाि लनभणि िहेको पाइन्त्छ । 
यस गाउँपाललकािा सिसफाईको सन्त्दभणिा 
३०७४ परिवािको पदि शौचालय िहेको 
पाइन्त्छ भने १२१० परिवािको कच्ची िहेको 
पाइन्त्छ । ति १,१४४ घिििुीिा भन े
शौचालय छैन । शौचालय प्राप्त िध्ये ७२२ 
सेफ्टी टंकी भएको, सािािर् शौचालय २२०४ छ भने २४ घिििुीले शौचालयको प्रकाि खलुाएका छैननू्  
। 

त्यसैगिी घिायसी फोहोिहरु घििै व्यावाथिापन गने गिेको देस्खन्त्छ । केवह घिहरुिा चावहँ िलका रुपिा 
प्रयोग गरिएको देस्खन्त्छ । सहिीकिर्को अवथिा तीव्र अझै भई नसकेको कािर् फोहोि िैला व्यवथिापनिा 
खासै चनुौती देस्खदैन, ति केवह बजाि क्षेत्रिा भन ेढलको आवयकता िहससु भएको पाइन्त्छ । 

 लैंलगक सिानता तिा सािास्जक सिावेशीकिर् 

यस गाउँपाललकािा आिा सिहुहरु बललयो िहेको देस्खन्त्छ । केवह थिलहरुिा आिा सिूहहरुको अगवुाईिा 
शेिाणिान जथता बस्थतहरु पूर्ण रुपिा सहाकािीिा परिर्त भएको पाइएको छ । यस गाउँपाललकाको लैंलगक 
अनपुात २०६८ िा ०.९४ िहेको लियो भने २०७५ को घिििुी सवेक्षर् अनसुाि ०.९९ िहेको देस्खन्त्छ 
। यसको ितलव गाउँिा परुुिको भन्त्दा िवहलाको संख्या बवढ देस्खन्त्छ  । यस गाउँपाललकािा िवहला 
वहंसाका घटना िेिै पाइन्न भने िवहला लस्क्षत अलभिखुीकिर् कायणक्रि तिा थवाथ्य लसवविको आवयकता 
िहससु भएको छ । 

सबै जालत सिान अलिकाि तिा सिान सवल ि सक्षि िहेको देस्खन्त्छ भने सिावशेीकिर्को स्थिलत 
उत्साहजनक देस्खन्त्छ ।  लिस्श्रत सिदुाय िहेका यो गाउँपाललकािा सबै सािास्जक कायणिा न्त्यायोस्चत 
सहभालगता हनुे गिेको देस्खन्त्छ । 

स्रोत: हेलम्ब ुगाउँपाललकाको पश्वणस्चत्र २०७५ 

चित्र १: 



 

 
13 

 

हेलम्ब ुगाउँपाललकाको आवलिक योजना 

 यवुा, खेलकुद तिा कला 

यस गाउँपाललकािा ववलभन्न खेलिैदानहरु िहेको देस्खन्त्छ । वडा नं ४ िा स्चलाउने घािी ि डाडँा टोल गरि 
२ खेल िैदान िहेको पाइन्त्छ । वडा नं ५ िा पलन छु्यिीचौि खेलिैदान िहेको पाइन्त्छ । अलिकांश 
ववद्यालयका प्रािर्लाई खेलिैदानका रुपिा ववकास गनण सवकने देस्खन्त्छ भने सावणजलनक थिलिा खेलिैदान 
पलन लनिाणर् गरिएको देस्खन्त्छ । स्जल्लाथतिीय तिा गाउँपाललकाथतिीय फुटबल खेल प्रलतयोलगता आयोजना 
भई िहेको देस्खन्त्छ भन ेथिानीयहरुुको खेल प्रलत उतू्सकु्ता ि सहभालगताले खेल ववकासिा प्रचिु सम्भावना 
देस्खएको छ । 

कलाको दृवष्टकोर्ले पलन यो गाउँपाललका सबल िहेको देस्खन्त्छ । यस गाउँपाललकािा शेिाणिान, िलेम्ची 
घ्यांग जथता ववलभन्न िौललक ह्योल्िो, शेपाण, तािांग जातका कला तिा संथकृती झस्ल्कन ेवथतीहरु िहेका छनू् 
। 

 पूवाणिाि तिा शहिी ववकासको अवथिा 
 सडक, पलु तिा यातायात 

यस गाउँपाललकाको अलिकाशं बथतीिा िोटि बाटोको पहुँच पगेुको छ भने केवह नयाँ योजनाहरुको िाग 
भएको पाइन्त्छ । यस पाललकाको पाश्वण स्चत्र अनसुाि वडा १ िा ३ िोटि बाटो तिा ८ झोलुंगे पलुहरू 
िहेका छनू् । यातायातका वहसाबले बाढी अस्घ लनयलित चल्ने गिेको काठिाण्डौं देस्खको सावणजलनक 
यातायातिा िोक लागेको देस्खन्त्छ । वडा नं २ िा करिब १० िोटि बाटो िहेका छनू् भने करिब ६ 
झोलुंगे पलु िहेका छनू् । त्यसैगिी यातायातको सन्त्दभणिा काठिाण्डौंबाट लनयलित  १ गाडी आवत तिा 
१ गाडी जावत गने गिेको देस्खन्त्छ । विाणयािा बाहेक सेिाणिाङ् सम्ि गाडी पगु्न ेगिेको देस्खन्त्छ । वडा 
नं ३ िा १० िोटिबाटो िहेका छनू् भन े३ झोलुंगे पलु िहेको पाइन्त्छ । यस वडािा पलन काठिाण्डौं 
बाट १ गाडी दैलनक यात्रा गरििहेको पाइन्त्छ । वडा नं ४ िा ४ वटा िोटि बाटो िहेका छनू् भन े३ 
झोलिुे पलु िहेका छनू् । यातायातका वहसाबले अन्त्य वडाहरु लति लाग्ने सबै गाडी यो वडा हुँदै जान े
हनुाले िपैु्र गाडीको सेवा उपलब्ि िहेको पाईन्त्छ । वडा नं ५ िा भन े१० सडक िहेका छनू् ि २ झोलुंगे 
पलु िहेका छनू् । यातायातका सम्बन्त्ििा हाल वडा नं ५ सरुुङ्सम्ि गाडी चल्न ेगिेको देस्खन्त्छ । वडा 
६ िा ५ िोटिबाटो िहेको ववविर् पाइन्त्छ भन े५ झोलिुे पलु िहेको पाइन्त्छ । त्यसैगिी वडा ७ िा ५ 
सडक िहेका छनू् भने ५ झोलिुे पलु िहेका छनू् । 

 ववद्यतु तिा वैकस्ल्पक उजाण 

यस गाउँपाललकािा िाविय जनगर्ना २०६८ का अनसुाि २८८७ घिििुी बत्तीका लालग लबजलुीिै लनभणि 
िहेका छनू् भन ेसोलाि २६५ घिििुीिा जलडत देस्खन्त्छ । त्यसैगिी इन्त्िनको रुपिा भन े११ घिििुी 
लबजलुीिा लनभणि िहेक पाइन्त्छ ।  
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 सूचना, संचाि तिा प्रववलि 

यस गाउँपाललकािा २०६८ जनगर्ना अनसुाि िेलडयो प्रयोगकताण २२३७, वटभी प्रयोगकताण ११३०, केबलु 
वटभी प्रयोग गने २०३ िहेको छ भने कम्प्यटुि संचालनिा िहेको घिपरिवाि २७ िहेको छनू् ि नेटको 
व्यवथिा २९ प्रयोगकताणिा िहेको पाइन्त्छ । त्यसैगिी टेललफोन प्रयोगकताण २९ िहेका छनू् भने २२५६ 
घिपरिवािसँग िोवाइलको सेवा उपलब्ि िहेको पाइन्त्छ । १४२२ घिििुी भने िालि उल्लेस्खत सम्पूर्ण 
सेवाबाट बस्न्त्चत िहेको देस्खन्त्छ । 

 िानाव संशािन 

यस गाउँपाललकािा लनवाणस्चत जनप्रलतलनलिहरु बाहेक प्राशासलनक संिचनाको रुपिा किणचािी संयन्त्त्र छ जस 
अनसुाि प्रालबलिक तफण  ९ ि अप्रालबलिक तफण  १६ गिी २५ जनाको दबणन्त्दी छ । यसिा प्रिखु प्रशासकीय 
अलिकृत, प्राववलिक शाखािा एक ईस्न्त्जलनयि, सव-ईस्न्त्जलनयि ि अ. सव-ईस्न्त्जलनयि िहेका छनू् भन ेस्शक्षा 
शाखा, प्रशासलनक शाखािा १-१ अलिकृतको दिबन्त्दी िहेको पाइन्त्छ । हिेक वडािा सस्चवको दिबन्त्दी 
िहेको छ भने किणचािीको अभावले केवह सस्चवले २ वटा वडािा कायण गरििहेको पाइन्त्छ । त्यसैगिी 
गाउँपाललकािा ववलभन्न ववियगत सलिलतहरु गठन गरिएका छनू् भन ेप्राशालनक सहजताका लालग आवयक 
अरु सलिलतहरु पलन गठन गरिएका छन । गाउँपाललकाको सांगठालनक संिचना अनसूुची....... िा ददइएको 
छ ।  
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परिच्छेद 3. सोंच तिा लबकासको अविािर्ा  

 संघीय तिा प्रादेस्शक योजना अन्त्ति-आविता 
नेपालको संवविान ि कानूनिा व्यवथिा भएबिोस्जि थिानीय तहले आफनो अलिकाि क्षेत्र लभत्र िहेको वविय 
ि क्षेत्रलाई सिेट्न ेगिी थिानीय 
तहको आलिणक 
सािस्जक ववकासको 
लालग आवलिक योजना 
तजुणिा गने कानूनी 
प्राविान छ । यसै 
अनरुुप यो  आवलिक 
योजना तजुणिा कायण 
अगाडी बढेको हो । यो 
आवलिक योजना तजुणिा 
गदाण संघीय योजना ि 
प्रदेश सिकािको 
आवलिक योजनासँग 
तादम्यता कायि 
गरिएको छ । िास्ष् िय 
योजना आयोगले थिानीय तहको योजना तजुणिा ददग्दशणन, २०७८ िा सिावहत िागण लनदेलसत खाकाको 
आिाििा यो आवलिक योजना तजुणिा गरिएको छ । संघ, प्रदेश ि थिानीय तहको योजना अन्त्ति-आवितालाई 
तलको स्चत्रबाट थपष् ट गरिएको छ ।  

 दीघणकाललन सोंच 
दीघणकाललन सोंच  बतणिानको अवथिाबाट लनस् चत भववयिा पगु् न सवकन ेएक ईस्च्छत अवथिा हो । यसको 
लालग गाउँपाललकािा उपलब्ि स्रोत, सािन संभाव्यतालाई सदपुयोग गदै पाललकाको िखु्य सिथया ि 
चनुौतीलाई सािना गनण तयाि बनाउन सर्क् न ुपदणछ । दीघणकालीन सोंच  एक आवलिक योजनािा िात्र प्राप् त 
गनण सवकन ेसोंच  नभएतापलन आवलिक योजनाले यसलाई अगाडी बढाउन िद्दत गदणछ । 

थिानीय तहको सोंच  लनिाणिर् गदाण िाष् ि ि सम्बस्न्त्ित प्रदेशको दीघणकालीन सोंचलाई पलन आत्िसाि गनण 
सर्क् न ुपदणछ । यसले सिि िाष् ि ि सम्बस्न्त्ित प्रदेशको योजनाका उद्देय ि लक्ष्यिा सहयोग परु् याउँदछ 
। त्यसैले हेलम्ब ु गाउँपाललकाको योजना तजुणिा गदाण संघीय सिकािले तजुणिा गिेको १५औ िास्ष् िय 
योजनाको दीघणकालीन सोंच "सििृ नेपाल, सखुी नेपाली" त्यसिा अन्त् तलनणवहत लक्ष्य, उद्देय ि िर्नीलत 
आददलाई पलन ध्यान ददइएको छ । त्यथतै गिी बागिती प्रदेशको दीघणकालीन सोंच "ससंुथकृलतक ि सखुी 
जनता; सिाजवाद उन्त्िखु सम्वृि प्रदेश”,लक्ष्य, उद्देय ि िर्नीलतलाई पलन आिाि िालनएको छ । हेलम्ब ु

संघीय आवलिक 
योजना  

(िास्ष् िय लक्ष्य) 

प्रदेश आवलिक 
योजना  

(प्रादेस्शक लक्ष्य) 

थिानीय आवलिक 
योजना  

(थिानीय लक्ष्य, 

योजना 

कायणक्रि 

तिा 

अनदुान  

खचण 

तिा 

उपल

स्ब्ि  

तस्थवि  1 संघ, प्रदेश ि थिानीय तहको आबलिक योजना बीचको अन्त्तिसम्बन्त्ि 
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गाउँपाललकाको सम्भावना तिा अिर्ी क्षेत्रको आिाििा सबल ि सििृ गाउँपाललकाको ववकासको लालग 
गाउँसभाले लनम् न उल्लेस्खत दीघणकालीन सोंच  तय गिेकोछ ।  

“हेलम्ब ुगाउँपाललकाको अलभयान, निनुा गाउँपाललकाको लनिाणर्” 
यो गाउँपाललका कृवि उत्पादनिा खास गिी आल,ु लसिी, लेकाली लसिी, फलफुल तिकािी 

ि वकवी, कागती जथता फलफुल ि पशपुालनको अत्यन्त्तै सम्भावना िहेको छ । यहाँको अगाणलनक 
उत्पादनलाई िाजिानी काठिाण्डौजथता शहिहरुिा लनकासी गिी ठूलै आलिणक उपाजणन गनण सवकन्त्छ 
। यहाँको हावापानीिा कृवििा उद्यिस्शलता ि व्यवसायीकिर् प्रिखु सम्भावना िहेको हुँदा कृवि 
क्षेत्रको ववकासबाट गाउँपाललकाको पवहचान ि सम्ववृिको आिाि बन्त् न सर्क्दछ । त्यसैले कृवि 
उत्पादनको लालग पलन यो गाउँपाललका उवणि भलूििा गलनन्त्छ ।  

यो गाउँपाललका प्रकृलतक सम्पदाले िलन ि सनु्त्दि गाउँपाललका हो । यो गाउँपाललका लभत्र 
ववलभन्न थिानिा भएका पयणटवकय क्षेत्रहरुको ववकास गनण सवकएिा पयणटनबाट पलन िोजगािी बवृि 
गनण सवकन्त्छ ।  

गाउँपालीकाको िखु्य आम्दानीको स्रोत नै पयणटन हो । सम्बवृिलाई डोर् याउन ेसबैभन्त्दा 
िहत्वपूर्ण लबिय भनेको पबूाणिाि नै हो । त्यसैले गाँउपाललकाका सबै वडा ि टोलहरुसम्ि बाहै्र 
िवहना आवागिन हनु सर्क् न ेसडक यातायातले गाउँको ववकासिा िहत्वपूर्ण भलूिका खेल्न ेहुँदा 
गाउँको ददघणकाललन सोंचिा पूबाणिाि ववकासलाई जोड ददएको छ । 

 दीघणकालीन सोंचले सिेटेका क्षेत्रहरु 
दीघणकालीन सोंचले जलवाय ुसंबेदनस्शल ववकासिा सिेटेका के्षत्रहरुलाई तलको ताललकािा प्रथततु गरिएको 
छः 

कृवि ववकास पयणटन 

➢ पकेट क्षेत्र ववकास: (आल,ु लसिी ि लेकाली 
लसिी) 

➢ व्यवसावयक कृवि तिा पशपुालन;दगु्ि 
परिकािहरु उत्पादन 

➢ सहज बजाि पहुँच ि उस्चत िूल्य लनिाणिर् 

➢ कृवि सािािी, िल, लबज, प्रववलि, ताललि 
ि सहज ऋर्को व्यवथिा 

➢ “द िटे िेल” केस्न्त्द्रत पयणटन ववकास 

➢ िूतण तिा अिूतण पयणटन 

➢ साथकृतीक पयणटन ि ह्योल्िो सम्पदा िागण 
➢ पयणटन पूवाणिाि ववकास 

➢ नीस्ज क्षेत्रलाई लगानीको लालग आकविणत गने  

➢ आवयक ताललिहरु प्रदान गरि दक्ष जनशस्क्त तयाि 
गने ि क्षिता अलभवृवि गने  

पूवाणिाि ववकास सािास्जक ववकास 

➢ सडक, यातायात ि पलुपलेसा 
➢ लसंचाई पूवाणिाि ववकास तिा बस्थत ववकास 

➢ स्शक्षा तिा थवाथ्यको पूवाणिाि ववकास ि थतिोन्नलत 
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➢ थवच्छ खानेपानीको उस्चत व्यवथिापन 

 सिष् टीगत लक्ष्य 
गाँउपाललकाको सिि ववकासका लालग कृविको आिनुीकिर् गदै आलिणक पनुलाणभ एवं सािास्जक रुपान्त्तिर्, 

वन, वाताविर् एवं दीगो पूवाणिािहरुको ववकास, थवालम्बी एवं आत्िलनभणि नागरिक तयाि गिी सभ्य, ससंुथकृत, 

सशुासनयकु्त उत्िानलसल सिाजको लनिाणर् गने िखु्य लक्ष्य लनिाणिर् गरिएको छ । 

गाउँपाललकाको ववद्यिान स्रोत, सािन ि सम्पदाको प्रयोग गिी आलिणक वृवि गरि जलवाय ुपरिवतणन अनकुुल 
तिा ददगो पवुाणिािहरु ववकास गने 

 सिष्टीगत उद्देय 
गाँउपाललकाको सबै के्षत्र ि पक्षको यिािण वथतसु्थिलत वव लेिर् गिी दीघणकाललन रुपिा गाँउपाललकालाई 
कथतो थिानीय तहको रुपिा ववकास गने ि आगािी पाँच विणको गाँउपाललकाको ववकास योजना तजुणिा गने 
िूल उिेय िहेको यस आवलिक योजनाको अन्त्य ववस्शष् ट उदेयहरु लनम् न प्रकाि िहेका छनू् । 

क) व्यवसावयक कृवि तिा पशपुालन ि उद्योग व्यवसायका िाध्यिद्वािा िोजगािी ि आयिा वृवि गनुण । 

ख) आिािभतू थवाथ्य ि सिसफाई तिा गरु्थतिीय स्शक्षाका िाध्यिबाट सिावेशी ववकास गनुण । 

ग) वाताविर्िैत्री, दीगो ि उन्नत भौलतक पूवाणिािहरुको लबकास गनुण । 

घ) वन तिा प्राकृलतक स्रोत सािनहरुको दीगो  उपयोग िाफण त उत्िानशील आलिणक लबकास गनुण । 

ङ) संथिागत सशुासन कायि गिी प्रभावकािी सेवा प्रवाह गनुण । 

 सिष् टीगत नीलत तिा िर्ानीलतहरु 
• वन सम्पदािा आिारित ि पयणटन केस्न्त्द्रत उद्योग थिापना गरि थिानीय िोजगािीको उत्िान गने। 
• स्शक्षा तिा थवाथ्यका आवयक पवुाणिािहरु ववकास गरि सितािलुक ववकासका लालग लसिान्त्तकृत 

सिदुायको आलिणक ववकास गने 
• यातायात तिा लसचाई पूवाणिाि ववकास गरि आलिणक वक्रयाकलाप वृवि गने 
• ववपदको जोस्खि न्त्यूनीकिर् गरि ददगो पवुाणिािहरु लनिाणर् गने 
• गाउँपाललकािा चथुत तिा ववश्वश्नीय सेवा तिा सवुविाहरु व्यवथिापन गिाउन े

 सिष् टीगत कायणनीलतहरु 
यस आवलिक योजनाले लनददणष् ट गिेका लक्ष्य ि उदेयहरु प्राप् त गनेको लालग लनम् न बिोस्जिका कायणनीलतहरु 
प्रथताव गरिएको छः 

• प्राकृलतक श्रोतिा आिारित आलिणक उत्पादनका अवसिहरुको अत्यलिक उपयोग गरिनेछ । 

• आकिणक पयणटवकय क्षेत्रहरुको प्रवद्वणनका सािै उद्यि, व्यापाि तिा व्यवसायको ववकास गरिनेछ । 
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• गरिब, द्वन्त्द्वबाट प्रभाववत ि लसिान्त्तकृत वगणका बालबाललकालाई लनःशलु्क पठनपाठन गिाउन लनजी, 
संथिागत ि सािदुावयक ववद्यालयहरुसंग सहकायण गने ।  

• सािास्जक सिुक्षा तिा सिावशेीतालाई सलुनस् चत गने । 

• गाँउपाललकाको भौलतक ववकासिा उपभोक्ता सलिलतको लागत, सहभालगता ि संलग् नता बढाउँदै जान।े 

• यायाताय, जलश्रोत, संचाि तिा वथती ववकास लगायत पूवाणिािको ववकास गने । 

• वन, वाताविर् संिक्षर् तिा जैववक वववविता कायि गदै ववपद जोस्खि न्त्यूलनकिर्बाट ववकास ि 
वाताविर् बीच सन्त्तलुन कायि गने । 

• वाताविर् संिक्षर् सम्बन्त्िी प्रष् ट नीलत लनिाणर् गने । 

• ववकास कायणको प्रभावकारिता ि सेवा प्रवाह सदृढ गिी सशुासन अलभववृि गने । 

• िानवपूजँी लनिाणर् ि सशस्क्तकिर् गनण गाँउपाललकाका स्शस्क्षत यवुाहरुलाई सािास्जक परिचालनिा 
संलग् न गिाउन े।  

• लस्क्षत सिहु लस्क्षत कायणक्रिहरुिा गाँउपाललकाले अनदुान वृवि गदै जान े। 

• लनजी के्षत्रको लगानीलाई आकविणत गिी सावणजलनक लनजी साझेदािी (PUBLIC PRIVATE 

PARTNERSHIP) को लसिान्त्त अनरुुप ववकास कायण संचालन गने । 

 थिानीय तहको सिष् टीगत अिणतन्त्त्र 
गाउँपाललकाको अिणतन्त्त्र िखु्यतयाः कृवि, वन, जल, पयणटन, तिा सेवा जथता के्षत्रिा लनभणि भएको देस्खन्त्छ। 
हालसम्ि िास्ष् िय िाजिागणसगँ पहुँच नभएको, िािीर् परिवेश भएको, ववकट पहाडी भगूोल ि व्यापारिक तिा 
आलिणक गलतववलिहरु अत्यन्त्तै लसलित भएकोले यस गाँउपाललकाको आम्दानीका आन्त्तरिक स्रोतहरु अत्यन्त्त 
न्त्यून छन । गाउँपाललकाका सबै वडाहरूिा बाहै्र िवहना िजबतु नभएको सडक सञ्जालको पहुँचको 
असहजीकिर्को कािर् कृवि एविू् वनजन्त्य औद्योलगक कच्चा पदािणको उपलब्िता भएतापलन गाउँपाललकािा 
अन्त्य उद्योग िन्त्दाको ववकास हनु सकेको छैन । यस गाउँपाललकाको अको िखु्य आलिणक आिाि वैदेस्शक 
िोजगाि िहेको देस्खन्त्छ । यद्यवप यो त्यलत सकािात्िक भन ेहोइन । प्राकृलतक सौन्त्दयणको िनी, जैववक 
वववविता, िालिणक थिल एवं साँथकृलतक वववविताले भिीपूर्ण िहेका कािर् स्जल्लाको आकिणर् गन्त्तव्यहरू 
िध्ये यो गाउँपाललका पलन एक हो । यसकािर् यो गाउँपाललकालाई पयणटवकय वहसाबले िािी उकाथन 
सवकन्त्छ । जसले गाउँपाललकाको आलिणक के्षत्रिा ठूलो सहयोग पगु् ने छ । गाउँपाललकािा थिानीय थतििा 
संचालनिा िहेका उद्योग, व्यवसाय तिा व्यापािले पलन गाउँपाललकाको आिणतन्त्त्रिा सहयोलग भलूिका लनवाणह 
गिेको छ । गाउँपालीकाको अको िहत्वपूर्ण आलिणक स्रोत भनेको िाजथव हो । गाउँपालीकािा िाज वको 
वहसाबले त्यलत िेिै िकि भन ेसंकलन हनु ेगिको देस्खदैन । यसको साि सािै गाउँपालीकाको आम्दानीको 
प्रिखु स्रोत संघीय तिा प्रदेश सिकाबाट प्राप् त हनुेगिेको िकिले पलन गाउँपाललकाको सिि अिणतन्त्त्रताई 
प्रत्येक्ष प्रभाव पािेको छ ।  
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िास्ष् िय िाजिागणसंग पहुँच नभएको, िािीर् परिवेश भएको, ववकट पहाडी भगूोल ि व्यापारिक तिा आलिणक 
गलतववलिहरु अत्यन्त्तै लसलित भएकोले यस गाँउपाललकाको आम्दानीका आन्त्तरिक स्रोतहरु अत्यन्त्त न्त्यून छन 
। गाँउपाललकाको आन्त्तरिक आयको स्रोतहरुिा िाज व ि गैि िाज व कि िहेका छनू् । िालपोत कि, 

वडा कायाणलयहरुबाट प्राप् त िाज व ि गाँउपाललकाले संकलन गिेको प्रशासलनक शलु्क िात्र देस्खन्त्छ । 
यसबाट के देस्खन्त्छ भने गाँउपाललका पूर्णतया संघ ि प्रदेश सिकािबाट प्राप् त हनुे शसतण ि लनशतण सिपिुक, 

अनदुानिा लनभणि छ । 

 सम्भाव्य स्रोतको अनिुान, प्रक्षेपर् ि क्षेत्रगत बाँडफाँड  
गाउँपाललकाको  ववत्तीय स्रोत भनेको िाज व कि ि गैि िाज व कि हो । यसको सािै संघीय सिकाि ि 
प्रदेश सिकािबाट प्राप् त हनुे अनदुान तिा अन्त्य लबकास साझेदािबाट प्राप्त हनुे सहयोग िकि न ैगाउँपाललकाको 
प्रिखु  ववत्तीय स्रोतहरु हनुू् । यस आवलिक योजनािा गाउँपालीकाले लनम् न बिोस्जि लबलभन्त् न  ववत्तीय 
स्रोतहरु पवहचान गरि परिचालन गिरिनेछ ।  

गाउँपाललकाको िखु्य  ववत्तीय स्रोतहरु लनम् न छनू् । 

क) गाउँपाललकाको आन्त् तरिक स्रोतः गाउँललकाबाट उठाईन ेिाजश्व ि गैि िाजश्व  

ख) संघ ि प्रदेशबाट िोयल्टी बाँडफाँड बापत प्रप्त हनुे िकि  

ग) संघीय सिकािबाट प्राप् त हनुे अनदुानः ववत्तीय सिानीकिर् अनदुान, सशतण अनदुान, सिपूिक अनदुान, 

ववशेि अनदुान ि िाज व बाडँफाडँ 

घ) प्रदेश सिकािबाट प्राप् तहनुे अनदुानः ववत्तीय सिानीकिर् अनदुान, सशतण अनदुान, सिपूिक अनदुान, 

ववशेि अनदुान ि िाज व बाडँफाडँ  

ङ) सवािी सािन किको बडँाफँड 

च) ववशेि कायणक्रि  

छ) संघ/संथिागत 

ज) ववकास साझेदाि/बैदेस्शक सहायता 



 

 
20 

 

हेलम्ब ुगाउँपाललकाको आवलिक योजना 

 आयको वथतगुत अवथिा, वव लेिर् ि प्रक्षेपर् 

 

२०७७/७८ २०७8/७9 २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४

१ आय 425438 489327 473224 503843 537156 573416 612899

२ िाजश्व 105688 105772 109356 113249 117482 122088 127106

३ आन्त्तरिक श्रोत 6500 6500 7150 7865 8652 9517 10468

नगद 6500 6500

नगद ऋर्

४ िाजश्व बांडफांडबाट प्राप्त िकि ९९१८८ ९९२७२ १०२२०६ १०५३८४ १०८८३० ११२५७२ ११६६३७

४.१.१ िाजश्व बांडफांड - संस्घय सिकाि ७४७४७ ७५२०० 75726 76256 76790 77328 77869

४.१.२ िाजश्व बांडफांड - प्रदेश सिकाि २४४४१ २४०७२ 26479 29127 32040 35244 38768

५ अन्त्ति सिकािी ववत्तीय हथतान्त्तिर् ३११३४५ ३५९२०१ ३६३८६८ ३९०५९५ ४१९६७५ ४५१३२७ ४८५७९३

५.१ संस्घय सिकाि २७१००० ३०५२०० ३०७७४० ३३२१४५ ३५८६९४ ३८७५८६ ४१९०३८

५.१.१ सशतण अनदुान चालु १५३१०० १६७७९५ 184575 203032 223335 245669 270236

५.१.२ सिालनकिर् अनदुान ११०४०० ११३३०० 118965 124913 131159 137717 144603

५.१.३ सिपिुक अनदुान ४२०० 4200 4200 4200 4200 4200

5.1.4 ववशेि अनदुान ७५०० १२५००.

५.१.५ प्रिानिन्त्त्री िोजगाि कायणक्रि ७४०५.

५.२ प्रदेश सिकाि ४०३४५ ५४००१ ५६१२९ ५८४४९ ६०९८१ ६३७४२ ६६७५५

५.२.१ सशतण अनदुान चालु २००२५ १४५९२ १६०५१ १७६५६ १९४२२ २१३६४ २३५०१

५.२.२ सिालनकिर् अनदुान ९९९४ ९५५२ १०२२१ १०९३६ ११७०२ १२५२१ १३३९७

५.२.३ सिपिुक अनदुान ५३२६ २९८५७ २९८५७ २९८५७ २९८५७ २९८५७ २९८५७

५.२.४ ववशेि अनदुान ५००० ० ० ० ० ०

६ गत विणको नगत िौज्दात ८४०५ २४३५४

सी.नं.
बजेटका श्रोतहरु

आ. व. बाविणक प्रके्षपर् (आलिणक विण अनसुाि िकि (रु. हजाििा )
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 ववत्तीय हथतान्त्तिर् 

१) प्रत्येक आलिणक विणका लालग यस गाउँपाललकाले नेपाल सिकािबाट सिानीकिर् अनदुान, सशणत अनदुान, 

िाजथव वाडँफाँटको िकि प्राप् त गनेछ । संघबाट प्राप् त हनुे अनदुानको िकि औितिा बाविणक १५% को 
दिले वृवि हनुे प्रके्षपर् गरिएको छ । 

२) नेपाल सिकािबाट प्राप् त हनु े ववशेि अनदुान ि सिपूिक अनदुान आलिणक विण शरुु भए पलछ परियोजना 
प्रथतावको आिाििा संघीय अिण िन्त्त्रालयद्वािा लनर्णय गरिने हुँदा प्रािस्म्भक अनिुान सम्ि िात्र गरिएको छ 
। सािै सिपूिक अनदुान परियोजना लागतको अलिकति ४०% सम्ि प्राप् त गनण सर्क् ने हुँदा गाउँपाललकाले 
परियोजना लागतको ६०% िकि थवलगानी गनुण पने हनु्त्छ । 

३) प्रदेश सिकािबाट सिते गाउँपाललकाले सिानीकिर् अनदुान, सशणत अनदुान, ववशिे अनदुान ि सिपूिक 
अनदुान, िाजथव वाँडफाँटको िकि प्राप् त गदणछ । प्रदेश सिकािको आ.व. २०७८/०७९ का लालग 
उपलब्ि बजेट सीिालाई आिाि िानी सिानीकिर् अनदुान तफण  औितिा १०% वाविणक वृवि प्रके्षपर् 
गरिएको छ ।  

४) वैदेस्शक अनदुान तफण  नेपाल सिकािले सम्झौता गिेि िात्र गाउँपाललकाले वैदेस्शक सहायता प्राप्त गनण सर्क् न े
हुँदा गाउँपाललकाले संघीय अिण िन्त्त्रालयको संयोजनिा के्षत्रगत आिाििा केवह वैदेस्शक अनदुान प्राप् त हनु े
अनिुान गरिएको छ । 

५) वैदेस्शक ऋर्को हकिा अन्त्तिाणस्ष् िय ववकास सहायता नीलत बिोस्जि ऋर् सहायताको िकि, व्याजदि, 

भकु्तानी सम्वन्त्िी शतणहरू सवहत थिानीय तहसँगै सहायक ऋर् सम्झौता गिेि िात्र गाउँपाललकालाई वैदेस्शक 
ऋर् उपलब्ि हनुसर्क् ने प्राविान िहेको छ । यस प्राविान बिोस्जिको वैदेस्शक ऋर् गाउँपाललकाको 
आवलिक योजनािा प्राप् त गने अनिुान गरिएको छैन । 

 गाउँपाललकाको संस्चत कोििा जम्िा हनुे अन्त्य िकिहरू 

१) आन्त्तरिक िाजथव तफण  हालको न्त्यून प्रास्प् तलाई क्रलिक रुपिा वृवि गने प्रके्षपर् गरिएको छ । यसका 
लालग सम्भाव्यताको आिाििा नयाँ स्रोत तिा दायिािा ववथताि गरिने छ ।  

२) आवलिक योजना अवलििा थिानीय संस्चत कोि अन्त्तगणत ववशेि आयोजना संचालनका लालग प्राप् त हनु सर्क् न े
अन्त्य िकिहरू अनिुालनत रुपिा प्रके्षपर् गरिएको छ । 

३) आलिणक विणको अन्त्तिा उपलब्ि िकि खचण हनु नसकी बाँकी िही नयाँ आलिणक विणिा स्जम्िवेािी सने नगद 
िौज्दात िकि पलन उपयोग गनण सवकने हुँदा नगद िौज्दात वाविणक वजेटिा हनु ेववृिको आिाििा प्रके्षपर् 
गरिएको छ । 
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 गाउँपाललकाको संस्चत कोि वावहि संघ ि प्रदेशबाट प्रत्यायोजन हनुे िकिहरू 

१) संघको वाविणक कायणक्रि तिा वजेटबाट गाउँपाललकालाई प्रत्यायोस्जत गरिने कायणक्रिहरू अन्त्तगणत सािास्जक 
सिुक्षा कायणक्रिका लालग प्राप् त हनु े िकि, संघीय लनवाणचन के्षत्र पूवाणिाि ववकास कायणक्रि अन्त्तगणतका 
के्षत्रगत कायणक्रिहरूलाई आवलिक योजनाको परिलि लभत्र सिावशे गरिएको छ । 

२) यसै गिी प्रदेशको वाविणक कायणक्रि तिा वजेटबाट गाउँपाललकालाई प्रत्यायोस्जत गरिन ेकायणक्रिहरू अन्त्तगणत 
प्रदेश लनवाणचन के्षत्र पूवाणिाि ववकास कायणक्रि लगायत प्रदेश लनकायहरूबाट प्रत्यायोजन भई आउने के्षत्रगत 
कायणक्रिहरूलाई पलन आवलिक योजनाको परिलि लभत्र सिावेश गरिएको छ । 

 व्यय ववविर् 

यस गाउँपाललकाको व्यय वविर् तलको ताललकािा ५-विे प्रकेे्षपर् सवहत प्रथततु गरिएको छ । 

 

**रु हजाििा 
त्यसैगिी सो त्याकंलाई तलको तस्थवििा पलन देखाइएको छ । 

 

  

कुल व्यय (५ बिण) २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३

3835641.666 529547.5 620431 735534.7 881820.5 1068307.951
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परिच्छेद 4. आलिणक क्षते्र 

 भलूि व्यवथिापन तिा भउूपयोग 
४.१.१ पषृ् ठभलूि 

भलूिको बगीकिर्, सिसु्चत उपयोग ि प्रभावकािी व्यवथिापनको िाध्यिवाट अलिकति ि दीगो लाभ हालसल 
गनण नेपाल सिकाले भ-ूउपयोग नीलत २०७२” ि भ-ूउपयोग ऐन, २०७६ लाग ु भएको छ । हेलम्ब ु
गाउँपाललकाको कृवियोग्य जिीन, वन जंगल, सिकािी, सावणजलनक जग्गा तिा ववलभन्त् न प्राकृलतक श्रोतहरुको 
संिक्षर् ि व्यवथिापनको लालग भ-ूउपयोग नीलत ि ऐनको कायाणन्त्वयन लनर्क् कै िहत्वपूर्ण िहेको छ । 

४.१.२ प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाउँपाललकाको प्रिखु सिथया ववपद िहेको कािर् खोला बेशीिा िहेका अलिकांश कृवि तिा आवासीय के्षत्र 
जोस्खियकु्त िहेका छनू् । त्यसैगिी बस्थत थिान्त्तिर् गने तिा ववपद प्रभाववतहरुको उस्चत व्यवथिापन गनण 
सवकएको छैन । यस गाउँपाललकािा वन के्षत्र िेिै िहेका छनू् ि सो के्षत्रको उस्चत िेखांकन तिा व्यवथिापन 
गरिएको छैन । त्यसैगिी गाउँपाललकाको आफ्नै भ-ूउपयोग नीलत लाग ुगिी सवह बगीकिर् गरिएको छैन । 

४.१.३ अवसि तिा चनुौतीहरु 

गाउँपाललकािा ववद्यिान जलिनको लबशिेतालाई ध्यानिा िाखेि भ-ूउपयोग ऐन २०७६ को पूर्ण कायाणन्त्वयको 
लालग गाँउपाललकाले भ-ूउपयोग योजना तजुणिा गिी गाँउपाललका लभत्रका कृवि ि वन के्षत्रको संिक्षर् ि दीगो  
ववकास गनण सवकनेछ । गाउँपाललकािा िखु्य बस्थत तिा साना बजाि केन्त्द्रहरु ववकलसत हदैु गएको छ । 
यसिी ववकसलत भएका वस्थतहरुिा सियिै वस्थतको िापदण्ड ि संवहता लाग ुगनुण गाउँपाललकािाको चनुौती हो 
। २०७२ सालको िहाभकूम् प पलछ ववकास गनण प्रयास गरिएका एवकवक्रत वस्थतको पलन व्यवस्थित तरिकाबाट 
लनिाणर् गनुण ि गिाउन ुचनुौलत िहेको छ । बजािकेन्त् द्र तिा सेवाकेन्त्द्र िहेको थिानहरुिा बढ्दै गएको अव्यवस्थित 
बसोबास ि बढेि गएको जग् गाको िलु्य, खेतीयोग्य जिीनको खस्ण्डकिर्, गाँउपाललका ि अन्त्य सम्बस्न्त्ित 
लनकायहरुबाट लनयन्त्त्रर् ि लनयिनको किी तिा भ-ूउपयोग ऐन, २०७६ को पूर्ण कायाणन्त्वयन गनण ि गिाउन 
चनुौती िहेकोछ । 
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४.१.४ सोंच  

हेलम्बकुो सम्ववृि िापन, उस्चत भलुि व्यवथिापन 

४.१.५ लक्ष्य 

व्यवस्थित भ-ू उपयोग योजना तजुणिा िातणफ भलूिको दीगो  संिक्षर् ि व्यवथिापन गने । 

४.१.६ उद्देय 

भ-ूउपयोग योजनाका िखु्य उदेयहरु लनम् न बिोस्जि िहेको छः 

➢ जलिनको ववशेिता अनकुुल जलिनको उपयोग गने 

➢ कृवि ि वन के्षत्रको संिक्षर् गने । 

➢ व्यवस्थित वथती ववकास गने । 

४.१.७ िर्नीलत तिा कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

भ-ूउपयोग ऐन, २०७६ 
को आिाििा 
गाउँपाललकाको भ-ूउपयोग 
नीलतको कायणवविी तयाि 
गने  

➢ जलिनको ववशेिता अनसुाि भ-ूउपयोगको वलगणकिर् गरिनछे । 

➢ कृवि क्षेत्रिा जग्गा ववकास ि अन्त्य कायणक्रिहरु लनिेि गरिने छ । 

➢ वथती क्षते्रिा औिोलगक ि अन्त्य गलतववलिहरु लनिेि गरिने छ । 

➢ तोवकएको भ-ूउपयोग क्षेत्रहरुिा अन्त्य गलतववलिहरु लनिेि गरिने छ । 

व्यवस्थित वथती ववकास 
गने 

➢ वथती ववकासका उपयकु्त क्षते्रहरुको पवहचान ि वकटान गरिने छ । 

➢ बावढ तिा पवहिो जोस्खि के्षत्रको पवहचान गिी सिुस्क्षत वथती लनिाणर् गने 
लनलत ललइने छ ।  

➢ वस्थत तिा पबुाणिाि लनिाणर् कायणलाई अझ बललयो ि वाताविर्िैत्री बनाइने 
छ  

कृवि ि वन क्षेत्रको संिक्षर् 
गने 

➢ कृवियोग्य जिीनहरुिा भइिहेको घडेिी ि वथती ववकासलाई लनयन्त्त्रर् ि 
लनयिन गरिनेछ । 

➢ कृवि क्षेत्रिा लनिाणर् गलतववलिहरु लनिेि गरिनछे । 

➢ वन क्षेत्रिा अन्त्य गलतववलिहरु लनिेि गरिन ेछ । 

➢ वन ववनास लनयन्त्त्रर् गरिने छ । 

➢ वन क्षेत्रिा वृक्षािोपर् गरिने छ । 
 

४.१.८ प्रिखु कायणक्रिहरु 

• भलुि वगीकिर् कायणक्रि 
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• भलूि बैंक थिापना 
• थिानीय भ–ूउपयोग परििद् गठन 

• भ–ूउपयोग कायाणन्त्वयन सलिलत गठन 

• भ–ूउपयोग योजना तजुणिा 
• ल्यान्त्ड पलुलि (जग्गा एवककिर्) िाफण त डेभ्लप्िेन्त्ट प्रोिाि 

 

४.१.९ उपलस्ब्िहरु 

➢ भ-ूउपयोग योजना तजुणिा भै कायाणन्त्वयन भएको हनुेछ । 

➢ जिाभावव रुपिा वथती ववकास लनयन्त्त्रर् हनुछे । 

➢ कृवि योग्य जिीनको संिक्षर् हनुेछ । 

➢ व्यवस्थित तिा उत्िानलसल वथतीको ववकास हनुेछ । 

➢ भ-ूउपयोगका के्षत्रहरु लनिाणिर् भएको हनुेछ । 
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 कृवि, पश ुतिा पंक्षी पालन 
४.२.१ पषृ् ठभलूि  

नेपालको संवविानले खाद्य सम्बन्त्िी अलिकािलाई िौललक हकका रुपिा प्रत्याभतू गिेको छ । यसै सन्त्दभणिा, 
ववलभन्त् न कािर्ले उत्पन्त् न हनुसर्क् न ेखाद्य तिा पोिर् संकटको अवथिालाई िध्यनजि गदै प्रिखु खाद्यान्त् न, 

फलफूल, तिकािी ि िाछा-िास ुउत्पादनिा आत्िलनभणताणका लालग कृवििा नीलतगत, संिचनात्िक ि संथिागत 
सिुािको आवयकता छ । खाद्य सिुक्षाको वहसाबिा आफ्नो किाई न ैनहनुे परिवाि संख्या २३० िहेको 
पाइन्त्छ , आफ्नो किाइले तीन िवहना िात्र खान पगु्ने १५४९ परिवाि संख्या छ । त्यसैगिी ६ िवहना खाना 
पगु्ने परिवािको संख्या ७६१ िहेको छ ि ९ िवहना खान पगु्ने ३६२ परिवाि ि १ विण सम्ि पगु्न ेपरिवाि 
संख्या ८२४ िहेको छ । आफ्नो उब्जनीलाई आफ्नो खपत अलवा १४९ परिवािले आलिणक लाभ ललने गिेको 
पाइन्त्छ । 

४.२.२ प्रिखु सिथया 

हेलम्ब ुगाउँपाललकािा िहेको खेतबािीको उस्चत उपयोग गनण नसर्क् न,ु कृवि उपजहरुको हालको उत्पादकत्विा 
बवृि गनण नसर्क् न,ु कृवि पूवाणिाििा सिकािी के्षत्रको लागनी न्त्यून हनु,ु उत्पादन गने सबै कृिकको पहुँचिा 
जग्गाको थवालित्व नहनु,ु अप्यािो भ-ूअवथिा ि किजोि िािीर् पूवाणिाि, कृवििा लभत्रन नसकेको प्रववलि ि 
आिलुनवककिर्, ववउ ववजन, वकटनासक वविालिको उपयोगिा सवह उपयोग, कृविको व्यवसायीकिर् नहनु,ु 

स्जववकोपाजणन खेती/पिम् पिागत खेतीबाट िालि उठ्न नसर्क् न ुयहाँको प्रिखु सिथयाहरु िहेका छनू् ।  

४.२.२ अवसि तिा चनुौलतहरु 

आलखेुती, िान, िकै, कोदो, गह,ु चअरु खाध्य वालीको ववऊ उत्पादन, स्चया खेती, अदवुा, वसेाि, लसनु, िसला 
वाली, कागती खेती, सनु्त्तला, जनुाि, वकवी, थयाउ, आरु, नाथपलत, खसुाणनी, थिबेिी, अम्बा, केिा खेती, वपडाल,ु 

सखिखण्ड, तरुल उत्पादनका लालग उपयुणक्त जलिन तिा हावापानी िहेको छ । त्यसैगिी बाख्रापालन, गाईभैसी 
पालन, भेडा पालन , याक, चौिी पालन, भोटेकुकुि पालन, बुंगिु पालन, पन्त्छी पालन व्यवसाय (लोकल कुखिुा 
ब्रोइलेि, लेयेसण, लगरििाज, बट्टाई, काललज ि हास पालन) गनण उत्सावहत जनता ि उपयुणक्त चिर् के्षत्र िहेको पाईन्त्छ 
। िाछापालन (िेन्त्वो िौट, सालिोन) गनण प्रसथत शिु पानीको पलन उपलब्िता िहेको छ । यहाँ उत्पाददत 
कृवि तिा पशजुन्त्य उत्पादन तिा सािािीहरुको बजाि व्यव्सिापन नस्जकको िलेम्ची, चौतािा ि संघीय िाजिानी 
काठिाडौंिा सस्जलैसँग खपत हनु सर्क्ने अवसि िहेको छ । 

व्यावसावयक तिा जैववक कृवि ववकास गनुण, उन्त् नत िल वीउ ि प्रववलि ल्याउन,ु कृविलाई आकिणक ि सम्िालनत 
पेशाको रुपिा ववकास गनुण, वाली ववववलिकिर् ि संघनीकिर् गनुण, कृवि योग्य जलिनिा लसंचाइको व्यवथिा गनुण, 
व्यवसावयक पशपुालन गनुण, खाद्य व्यवहाििा सिुाि गिी थिानीय उत्पादनको उपभोग प्रवृस्त्त वढाउन,ु कृविका 
पकेट के्षत्रिा यातायात पहुँच परु् याउन ुआदद प्रिखु चनुौतीहरु हनु । त्यथ तै गिेि कृवि भलूिको सवह व्यवथिापन 
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गरि तलुनात्िक लाभ ललन सर्क् न ुि आवयक यातायात पूवाणिाि ववकास गरि बजाि सम्ि बथत ुपयुाणउन ुजथता 
चनुौलतहरु  गाउँपाललकािा िहेका छनू् ।   

४.२.३ सोंच  

आत्िलनभणि खाद्य ि पूर्ण खाद्य सिुक्षा  

४.२.४ लक्ष्य 

व्यवसावयक कृवि, पशपंुक्षीपालनद्वािा खाद्य ि पोिर् सिुक्षा तिा िोजगािीको सजृना गिी उत्िानसील ि सििृ 
गाउँपाललका बनाउन योगदान परु् याउने । 

४.२.५ उदेय 

कृवि ि पशपुालनिा आिलुनकीकिर् गिी कृिकको जीवन थतििा सिुाि गनुण 

४.२.६ िर्नीलत ि कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

व्यवसावयक 
कृवि ि 
पशपुालनको 
प्रवद्वणन गने 

• थिानीय सिकाि स चालन ऐन, २०७४ अनसुाि कृवि ववकास तिा 
कृवि उत्पादन व्यवथिापनको लालग व्यवसायीक खेतीिा यवुाहरुको 
सहभालगता बढाउन यवुा लस्क्षत कायणक्रि स चालन गरिन ेछ । 

• पिम्पिागत ि लनवाणहिखुी कृवि प्रर्ालीलाई व्यवसायीकिर् एविू् 
प्रलतथपिाणत्िक कृवि प्रर्ालीिा रुपान्त्तिर् गरिने छ । 

• कृिकहरुलाई कृवि उत्पादनको सिसु्चत िूल्य प्राप् त गिाउनका 
लालग कृवि उत्पादन संकलन केन्त्द्र थिापना गरिने छ । 

• नेपाल सिकािको नीलत बिोस्जि बाली वविा कायणक्रिलाई प्रचाि 
प्रसाि गिी ि प्रभावकािी उपयोग गने वाताविर् बनाइने छ ।  

• आिलुनक कृवि औजाि उपकिर् प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिन ेछ । 

• कृवि त्याङ्क अध्यावलिक गने कायणक्रि ल्याइने छ ।  

• जैववक कृवि प्रर्ालीलाई प्रोत्सावहत गरिनेछ । 

• उच् च भ-ूििातलिा हनुे भेडा, च्याङिा जथता पशपुालनका लालग 
चिन ि खकण हरूको ववकास गरिनेछ । 

• व्यावसावयक रुपिा कृवि तिा पशपुालन गने कृिकहरूलाई 
सहकािीसँग आवि गिी ववत्तीय पहुँच, उत्पाददत 

• सािािीको सङ्कलन ि भण्डािर्िा सहयोग परु् याइनेछ । 

• कृवि प्रसाि सेवालाई कृिकहरूको घि आगँनसम्ि परु् याइनेछ । 
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िर्नीलत कायणनीलत 

कृवि, पश ुतिा पंक्षी 
जन्त्य उत्पादनलाई 
िलु्य शंृ्रखलािा 
आवद्व गने 

• उच् च िूल्यका कृवि तिा पशजुन्त्य उत्पादन गनणलाई प्रोत्सावहत 
गरिनेछ ।  

• कृवि तिा पशपंुक्षीजन्त्य िूल्य शृ्रङ्खला सम्बन्त्िी कृिकहरूलाई 
ताललि ददइनेछ । 

• व्यावसावयक रूपिा खेतीको सम्भावना िहेका जलडवटु्टीहरूको 
व्यावसावयक उत्पादन, सङ्कलन ि प्रािस्म्भक प्रशोिनिा प्रोत्साहन 
गरिनेछ । 

• उच् च िूल्य वाली उत्पादन गिी िूल्य शृ्रङ्खलािा आवि गनण 
कृिकहरूलाई अनसुन्त्िान केन्त्द्र ि स्शक्षर् संथिाहरूसँग आवि 
गिाइनेछ । 

• प्राकृलतक ि कृलत्रि गभाणिानको िाध्यिबाट न ल सिुाि 
कायणक्रिलाई िप प्रभावकािी ि व्यवस्थित गिाइने छ ।  

• पशपुालन (चौिी, भेडा, च् याङ्ग्िा) तिा लाई बढी उत्पादनिखुी ि 
व्यवसावयक बनाउन गोठ सिुाि कायणक्रि लाग ुगने नीलत ललइने 
छ ।  

• पश ुवविा कायणक्रि ि पशखुोप कायणक्रिलाई प्रभावकािी बनाइने 
छ ।   

• कुखिुापालन, बंगिुपालन तिा िासजुन्त्य उत्पादनिा आत्ि लनभणि 
बन्त् नका लालग आवयक िापदण्ड तयाि गिी सो अनसुािको 
कायणयोजना लाग ुगरिने छ । 

• उपयकु्त थिानिा दगु्ि स्चथयान केन्त्द्रहरु थिापना गनण सावणजलनक-
लनजी साझेदारिलाई प्रोत्साहन गरिने छ । 

थिानीय ववस्शस्ष् टकृत 
उत्पादनको ब्रास्ण्डङ 
ि बजािीकिर् गने 

• हावापानी ि िाटोको वववविता अनकुुलका थिानीय उच् च िूल्यका 
प्रलतथपिी उत्पादनहरूको ववकास गिी बजािीकिर् गरिनेछ । 

• थिानीय उत्पादनको प्रदशणन ि बजािीकिर्को लालग हाट बजाि 
प्रर्ालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 

• थिानीयता दशाणउने ववस्शष्टीकृत उत्पादनको व्रास्ण्डङ गिी 
बजािीकिर् गरिनेछ । 

• उत्पादनको लेवललङ, व्रास्ण्डङ ि बजािीकिर्िा कृिक सिूह ि 
सहकािी संथिाहरूलाई सहयोग परु् याइनेछ । 

४.२.७ प्रिखु कायणक्रिहरु 
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• पशपुालन तिा कृवि सम्बस्न्त्ि ववलभन्न ताललि तिा अनदुान 

• वडाथतिीय स्चथयान केन्त्द्रहरु लनिाणर्  

• प्रांगारिक िल ववकास गने तिा कृिक प्रोत्साहन कायणक्रिहरु 
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४.२.८ नलतजा खाका 

नलतजा शृंखला 
सूचक आिाि विण लक्ष्य 

ववविर् इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८4 

असि १: कृवि, पश,ु 

व्यवसावयक ि पयणटकीय 
लगायतका उत्पादनिलुक 
सेवा तिा सवुविाको 
उपलब्िता, गरु्थति ि 
उपयोगिा वृवि भएको हनुेछ 

कृविके्षत्रिा संलग्न 
घिपरिवाि(कृवि ि 
पशपुन्त्छी पालन) संख्या 1234 1250 1260 1275 1285 1300 

गैि कृवि पेशा (उद्यि, 

व्यापाि ि जालगि) िा 
लनभणि जनसंख्या 18611 18800 19000 19200 19250 19450 

उद्योग तिा व्यवसायिा 
संलग्न व्यस्क्त जना 571 590 610 650 675 700 

प्रलतफल १.१. कृवि उपजको 
व्यवसायीकिर् ि उत्पादन 

वृवि भएको हनुेछ 

तिकािी उत्पादन िे.ट. 30 50 80 100 125 150 

फलफुल उत्पादन िे.ट. 5 10 15 20 25 30 

दिु उत्पादन टन 1.5 1.8 3.0 4.0 4.5 5.0 

दगु्ि स्चथयान 
केन्त्द्र/संकलन केन्त्द्र संख्या 2 5 6 6 6 7 

प्रलतफल १.३. आिलुनक 
पशपुालन व्यवसायको 
िाध्यिबाट पशजुन्त्य 

उत्पादनिा आत्िलनभणि 
भएको हनुेछ 

थिानीय व्यवसावयक कृवि 
फािण संख्या 91 109 131 157 189 226 
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४.२.९ अपेस्क्षत उपलस्ब्ि 

➢ पाललका चािल, दाल, तेल, कफी, गह,ु िकै, कोदो जथता खाद्य वथतिुा आत्िलनभणि हनुछे  

➢ िास ुिाछािा हेलम्ब ुगाउपाललका आत्िलनभणि हनुछे 

➢ हेलम्बिुा बाजो, जग्गा हनुे छैन 

➢ कृवि कलेज थिापना भएको हनुेछ  
➢ बजाि व्यवथिापनको लालग हाट बजािको लनिाणर् हनुेछ 

➢ वालीनाली तिा पशपंुचीको वविा हनुेछ  

➢ खेती योग्य जलिन बनाइने छ  

➢ वकवी ववकास तिा प्रविणन कायणक्रि गरिनेछ 

➢ पयाणप्त घाँस उत्पादन भएको हनुेछ 

➢ हेलम्बिुा उत्पादन भएका कृवि साििीको Branding गरिएको हनुेछ  
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 उद्योग, व्यापाि ि आपूलतण 
४.३.१ पषृ्ठभलूि 

उद्योग, व्यापाि ि आपूलतण आलिणक ववकासको प्रिखु आिाि हो ि िोजगारिसँग पलन प्रत्यक्ष जोलडएको हनु्त्छ। 
हेलम्ब ुगाउँपाललकािा हालसम्ि कुनै पलन ठूला तिा िझौला उद्योग िन्त्दाहरु संचालनिा छैननू् ि लसलित 
िात्रािा घिेल ुतिा कुवटि उद्योगहरु संचालनिा िहेका छनू्। यो गाउँपाललकािा लसलित जनसंख्या िहेको कािर् 
व्यापाि, व्यवसाय तिा आपूलतणका वहसाबले प्रभावकािी नभएपलन नेपालको संवविानिा उल्लेख भएबिोस्जि 
उपभोक्ताको हकको सलुनस् चतता गनण प्रत्येक उपभोक्तालाई गरु्थतिीय वथत ु तिा सेवा प्राप् त गने हक ि 
गरु्थतिहीन वथत ुवा सेवाबाट क्षलत पगेुको व्यस्क्तलाई कानून बिोस्जि क्षलतपूलतण पाउने हकको व्यवथिा गिे सो 
अनरुुप प्रत्याभलूत गिाउन सर्क् न ु पदणछ । दगुणि तिा िािीर्के्षत्र लगायत िलुकुभि नागरिकको दैलनक 
जीवनयापनिा अत्यावयक वथत ुतिा सेवाको सहज ि लनवाणि आपूलतण सलुनस् चत गनुण िाज्यको दावयत्व हो सािै 
कालोबजािी एकालिकाि, कृलत्रि अभाव लसजणना, प्रलतथपिाण लनयन्त्त्रर् जथता कायणको पूर्ण अन्त्त्य गदै िास्ष् िय 
अिणतन्त्त्रलाई प्रलतथपिी बनाई व्यापारिक थवच्छता ि अनशुासन कायि गिी उपभोक्ताको हकवहत संिक्षर् गने 
िाज्यको नीलत िहेको छ। यसका लालग उपभोक्ता संिक्षर् ऐन लगायतका कानूनी व्यवथिा गरिएको छ।  

हेलम्ब ुगाँउपललकािा दैलनक घियासी उपभोगका सािािी, लनिाणर् सािािी, औििी, ईन्त्िन, लत्ताकपडा, भाँडाकुडा, 
शृंगाि सािािी, ईलेर्क्िोलनर्क्स आदद लगायतका सािािीहरुको आयत स्जल्ला सदििकुा, काठिाण्डौ ि स्चनको 
लसिावलतण बजाि केरूङबाट हनुे भएकोले गाँउपाललकािा यथता सािानहरुको यिोस्चत आपूलतण ि ववतिर्िा 
गाँउपाललकाले ध्यान ददन ु जरुिी िहेको छ। यथत अलिकांश सिसािानहरु नीस्ज के्षत्रबाट आपूती हनु े ि 
थिानीयवासीहरुको दैलनक स्जवन ि थवाथ्यसंग सिेत प्रत्यक्ष सिोकाि िाख् ने भएकोले उक्त सािानहरुको 
कालोबजािी, जिाभावी िूल्य लनिाणिर्, अनावयक भण्डाि, गरु्थति आददिा सिेत गाँउपाललकाबाट लनयलित 
रुपिा अनगुिन गनुणपने छ। यो गाउँपाललकािा संचाललत व्यापाि व्यवसाय तिा सान उद्योगहरुको संख्या करिव 
२०० भन्त्दा बढी िहेको छ। लत बाहेक केवह गापाको दताण प्रकृयािा िहेका छनू्।  

४.३.२ प्रिखु सिथयाहरु 

 यस गाउँपाललकािा ठूला उद्योगहरु नहनु ुि भएका उद्योगहरु पलन दताण/नीलतगत दायिािा नआउन,ु सडक 
संजलाको अवथिा किजोि हनु ुजथता सिथयाहरु िहेका छनू्। त्यसैगिी यहाँ उद्योग ि उद्यिस्शलताको किीका 
सािै औद्योलगक पूवाणिािको पलन कलि िहेको छ। यहाँ औद्योलगक िाि थिापना भएको छैन भन ेजनशस्क्त तिा 
व्यावसावयक दक्षताको पलन अभाव िहेको छ। त्यसैगिी यस गाउँपाललकािा व्यापाि व्यवसायको आकाि पलन 
सानो िहेको छ भने बाह्य बजािसँग पलन पहुँच अभाव िहेको देस्खन्त्छ। 
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४.३.३ अवसि तिा चनुौतीहरु 

यस गाउँपाललकािा कृवि, वन ि जडी बटुी जन्त्य उद्योगको सम्भावना सवहत  उद्योग, उजाण, पयणटन आदद क्षते्रिा 
वाह् य लगानीको संभावना िहेको छ। यस गाउँपाललकाले उद्यिस्शलाता ववकास गरि एक गाउँपाललका एक 
औद्योलगक िािको नीलत अपनाएको छ ि िहेको यवुा जनशस्क्तको सदपुयोग गनण सर्क्ने अवसि िहेको छ। यस 
गाउँपाललकािा वैदेस्शक िोजगािबाट फवकण एका सीपयकु्त यवुाको ववप्रिेर् आय, सीप ि उद्यिस्शलताको प्रयोग 
गनण गिाउन चनुौलतपूर्ण िहेको छ भन ेववत्तीय पहुँच वृवि गरि लगानीको वाताविर् लसजणना गनण पलन कदठन छ। 
त्यसैगिी दलुणभ ि िहत्वपूर्ण जलडवटु्टीहरूको अव्यवस्थित सङ्कलन ि प्रशोिन ववना लनकासीले उद्योगिा चनुौती 
लसजणना गिेको छ। 

४.३.४ सोंच  

गाउँपाललकाको आलिणक सम्ववृिको आिाि, उद्योग, आपूलतण ि व्यापाि 

४.३.५ लक्ष्य 

गाउँपाललकाको आपूलतण ि व्यापाि व्यसाय सदुृढ बनाई उद्योग थिापनािा प्रोत्साहन गने 

४.३.६ उदेय 

उद्योग, व्यापाि ि व्यवसायको ववकास गिी आय ि िोजगािी वृवि गनुण। 

४.३.७ िर्नीलत ि कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

उद्यिशीलताको प्रवद्वणन 
गिी लघ ुतिा घिेल ु
उद्योगको ववकास तिा 
ववथताि गने। 

• गाउँपाललका लभत्र लघ ु ि घिेल ु उद्योग व्यवसाय थिापनालाई 
प्रोत्साहन गनण नीलतगत एवं कानूनी व्यवथिा गरिनेछ। 

• थिानीय थतििा लगानी वाताविर् लनिाणर् गनणका सािै सावणजलनक 
लनजी साझेदािीलाई प्रते्सावहत गरिनेछ। 

• थिानीय थतििा उद्यिस्शलता ववकासका लालग उपयकु्त व्यस्क्तहरूको 
छनौट गिी सीप ववकास एवं उद्यिस्शलता ताललि प्रदान गिी आय 
ि िोजगािी सँग आवि गिाइनेछ। 

• औद्योलगक िाि लगायतका औद्योलगक पूवाणिािको ववकास गरिनेछ। 

• वैदेस्शक िोजगाि बाट फवकण एका यवुाहरूलाई उद्योग व्यवसाय 
संचालन गनण ववत्तीय पहुँच लगायत अन्त्य सहलुलयत प्रदान गरिनेछ। 

• ताललि प्राप् त जनशस्क्तलाई स्थकि लितोका आिाििा सिहु जिानीिा 
ववत्तीय सथिाबाट कजाण उपलब्ि गिाउन सहस्जकिर् गरिनेछ। 
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िर्नीलत कायणनीलत 

• थिानीय सीप ि कच् चा पदािणिा आिारित श्रििूलक उद्योगलाई 
प्रोत्साहन गरिनेछ। 

• पिम्पिागत रुपिा चललिहेका थिानीय पवहचान जन्त्य उद्योगहरूलाई 
नयाँ प्रववलिसँग आवि गिी व्यवसावयक्ता अलभववृि गरिनेछ। 

• िवहला उद्यिीहरूद्वािा संचाललत उद्यिलाई ववशेि प्रािलिकता ि 
प्रोत्साहन ददइनेछ। 

• थिानीय कच् चा पदािणिा आिारित आल,ु कवफ, जलडवटु्टी आददलाई 
थिानीय तहिा नै प्रशोिन, लेवललङ, व्रास्ण्डङ तिा प्याकेस्जङ गिी 
लबक्री ववतिर् गनण प्रोत्सावहत गरिनेछ।  

व्यापाि व्यवसायको 
ववकास ि ववथताि 
गने। 

• सबै व्यापाि व्यवसायको त्याङ्क सङ्कलन गिी वाविणक रुपिा 
अध्यावलिक गरिनेछ । 

• थिानीय उत्पादनलाई आन्त्तरिक बजािसम्ि पहुँच बढाउन सबै 
वडािा लनयलित हाट बजािको व्यवथिा गरिनेछ । 

• िूल्यलाई व्यवस्थित गनण िूल्य सूची िाख् ने ि लनयलित अनगुिन ि 
लनयिन गरिनेछ । 

• अत्यावक वथतहुिरूको लनवाणि आपूलतणको सलुनस्ितता गदै कृलति 
अभाव, कालो बजािी जथता अलनयलितता लनयन्त्त्रर् गरिनेछ। 

• खाद्य सिुक्षा ि पोिर्को प्रत्याभलूत गिाउन सहकािी तिा लनजी क्षेत्र 
िाफण त थिानीय उत्पादनलाई वढावादददै लनयलित आपूलतणको व्यवथिा 
गरिनेछ।  

• पोिर् सिुक्षाका लालग खाद्य व्यवहाििा परिवितन गिी थिानीय 
पोिर् यकु्त खाद्य पदािणको उपयोगलाई प्रोत्सावहत गरिनेछ। 

• सबै खालका व्यापाि व्यवसायलाई किको दायिािा सिेवटन ेछ। 

४.३.८ प्रिखु कायणक्रिहरु 

• थिानीय िाग तिा उत्पादन अनसुािको उद्योग लनिाणर्, जनशस्क्त ताललि तिा प्रोत्साहन 
• वैदेस्शक िोजगािीबाट फकेकाहरुको लसप अनरुुप गाउँपाललकाद्वािा प्रोत्साहन कायणक्रि 
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४.३.९ नलतजा खाका 

नलतजा शृंखला 
सूचक आिाि विण लक्ष्य 

ववविर् इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८४ 

प्रभाव १. कृवि, पश ुजन्त्य 
औद्दोलगक तिा पयणटकीय 
उत्पादन एवं उत्पादनशील 
सेवा सवुविाको उपलब्िता 
गरु्थति ि उपयोगिा वृवि 
गिी िोजगािीको सलुनस्िता 
तिा खाद्द सिुक्षा िा सिुाि 

आलिणक प्रलतष्ठान सङ्ग्ख्या 439 520 565 590 625 675 

उत्पादनशील उद्द्योग सङ्ग्ख्या 63 125 140 155 160 175 

जनशस्क्त ताललि प्राप्त 
व्यस्क्त जना 1112 1150 1200 1250 1300 1350 

वैदेस्शक िोजगािीिा 
गएकाको सङ्ग्ख्या सङ्ग्ख्या 1330 1200 1150 1100 1000 700 

असि १: कृवि, पश,ु 

व्यवसावयक ि पयणटकीय 
लगायतका उत्पादनिलुक 
सेवा तिा सवुविाको 
उपलब्िता, गरु्थति ि 
उपयोगिा वृवि भएको 
हनुेछ 

गैि कृवि पेशा (उद्दि, 

व्यापाि ि जालगि) िा लनभणि जनसंख्या 18611 18800 19000 19200 19250 19450 

उद्द्योग तिा व्यवसायिा 
संलग्न व्यस्क्त जना 571 590 610 650 675 700 

 

४.३.१० अपेस्क्षत उपलस्ब्िहरु 

• वैदेस्शक िोजगािीिा जाने संख्या कि हनुे । 
• नयाँ साना तिा िध्यि उद्योगहरु थिापना ि संचालन भएको हनु े। 
• दक्ष जनशस्क्तको संख्या अलभवृवि भई उद्यिस्शलता ववकास हनुे ।
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 श्रि तिा िोजगािी 
४.४.१ पषृ्ठभलूि 

नेपालको संवविानले श्रि तिा िोजगािीको हकलाई िौललक हकको रुपिा थिावपत गिेको छ। नेपाल सिकािले 
लब. सं. २०८० सालसम्ि बाध्यत्िक रुपिा कािका लागी ववदेश जान ुपने स्थिलतको सबै नेपालीका लनस्म्त 
अन्त्त्य हनुे घोिर्ा गिेको छ। यो घोिर्ालाई टेकेि देशलभत्र िोजगािीका अवसिहरु लसजणना गिी कायणस्शल 
जनशस्क्तलाई िास्ष् िय वहतिा प्रयोग गनुण पने आबथयकता खड्केको छ। नेपालको कुल जनसंख्याको आलिणक 
रुपिा सवक्रय जनसंख्या करिव ५७% िहेको छ। श्रि तिा िोगािीलाई व्यवस्थित गनण िास्ष् िय िोगाि , २०७१ 
लाग ुगिेको छ, भने बैदेस्शक िोजगािीिा घिेल ुकािदाि पठाउने सिबस्न्त्ि नीदेस्शका, २०७२ लागू गिेको 
छ। यसले श्रि तिा िोजगािी गिेि खानेहरुलाई िहत्वपूर्ण टेवा पगेुता पलन परु्णरुपिा व्यवहाििा उतानण सके 
श्रि तिा िोजगािीको के्षत्रिा कोिेढँुिो सालबत हनुेछ। 

४.४.२ प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाउँपाललकािा ठुला  उद्योगहरुको ि आन्त्तरिक िोजगािीको अभाव प्रिखु सिथया िहेका छनू्। वैदेस्शक 
िोजगािीको बढ्दो क्रि तिा थविोजगािको न्त्यून अवसि अन्त्य सिथयाहरु हनुू्।  

४.४.३ अवसि तिा चनुौलतहरु 

अवसि 

यस गाउँपाललकािा औद्योलगक आलिणक गलतववलिहरु बढ्दै गएको ि पयणटन, कृवि, लनस्ज सेवा के्षत्रिा सािदुावयक 
लगानी बढीिहेको पाइन्त्छ। त्यसैगिी िास्ष् िय िोजगाि नीलत २०७१ लाग ुगने आवयकताले अवसि प्रदान 
गिेको छ। 

चनुौलतहरु 

 त्यसैगिी आलिणक रुपिा सवक्रय जनसंख्यालाई थिानीय थतििानै िोजगािीका अवसिहरु लसजणना गनुण चनुौलतपूर्ण 
िहेको छ। त्यसैगिी श्रि शस्क्तको िाग ि आपूलतण बीचको सन्त्तलुन लिलाउन ुपलन कदठन छ ि अन्त्तिास्ष् िय 
श्रि बजािको पवहचान गनण सवकएको छैन। यहाँ ववप्रिेर्को उत्पादनिलुक के्षत्रिा लगानी बढाउन ि ताललि 
प्राप् त जनशस्क्तको लनस्म्त सवह कािको उपलव्िता गिाउन पलन चनुौलतपूर्ण छ। त्यसैगिी िोजगारिको अवसि 
सम्बस्न्त्ि सूचनािा िोजगािी चाहने िालनसको पहुँच थिावपत गनण ि वैदेस्शक िोजगािीिा घिेल ुकािदाि पठाउन े
सिबस्न्त्ि नीदेस्शका, २०७२ लागू गनण पलन चनुौलतपूर्ण िहेको छ। 

४.४.४ सोंच  

थिानीयको िोजगािीको बवृि; हेलम्ब ुगाउँपाललकाको सिवृि। 
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४.४.५ लक्ष्य 

थिानीय तिा बाह्यबजािको िाग सम् बोिन गने गरि दक्ष तिा लसपयूक्त िानव संसािनको ववकास गिी िोजगािी 
एविू् थवोिोजगािका उपयोग हनुे स्थिलत वनाउन।े 

४.४.६ उद्देय 

➢ गाउँपाललकािा आवयक श्रिशस्क्त तयाि गिी थिनीय थतििा नै िोजगािीका अवसि सजृना गनुण 
➢ व्यवसायीक लसपिूलक ताललिका अवसिहरु बवृि गदै प्रतथपिी श्रिशस्क्तको ववकास गनुण। 

४.४.७ िर्नीलत तिा कायणनीलत 

िर्नीलत  कायणनीलत  

श्रलिकको हक ि अलिकािको 
कानूनी तिा आलिणक आिाि तयाि 
गने। 

• िास्ष् िय िोजगाि नीलतका आिाििा पाललकाकले िोजगािीको हक 
सम्वस्न्त्ि प्राबिान कायणन्त्वयन गरिनेछ। 

• सािास्जक सिुक्षा योजनाको प्रभाकिी कायणन्त्वयन गरिनेछ।  

• प्रिानिन्त्त्री िोजगाि कायणक्रिलाई सफल बनाउन पालीका  ,लनजी  
के्षत्र ि सिोकािवाला लनकायहरुसँग सिन्त्वय ि सहकायण गरिने।  

लगानीिैत्री वाताविर् लसजणना गिी 
लनजी तिा 
सािदुावयक/सहकािीको 
िाध्ययिद्वािा िोजगािीका अवसि 
लनिाणर् गने। 

• िोजगाि श्र केन्त्द्रलाई थिानीय तहिा ववथताि गिी िोजगािीको 
अवसि बढाईनछे। 

• उद्योग (साना तिा िझौला), पयणटन, तिा कृवििा लगानी लबथताि 
गिी िोजगािीका अवसि िा बवि गरिने छ। 

प्राववलिक स्शक्षा, व्यवसायीक 
ताललि तिा लसपको िाध्यिबाट 
दक्ष जनशस्क्तको उत्पादन गने। 

• गाउँपाललकािा कस्म्तिा एउटा प्राववलिक तिा लसप लबकास केन्त्द्र 
थिापन गरिने छ। 

४.४.८ प्रिखु कायणक्रिहरु 

• यवुा, िवहला तिा वपछडीएको वगण लस्क्षत प्रस्शक्षर् कायणक्रिहरु  
• वेिोजगािी लनिुणल पानण ववशिे कायणक्रिहरु 
• थविोजगािी ि उद्यिस्शलता ववकास गने कायणक्रि 
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४.४.९ नलतजा खाका 

नलतजा शृंखला 
सूचक आिाि विण लक्ष्य 

ववविर् इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८४ 

प्रभाव १. कृवि, पश ुजन्त्य 
औद्दोलगक तिा पयणटकीय 

उत्पादन एवं उत्पादनशील 
सेवा सवुविाको उपलब्िता 
गरु्थति ि उपयोगिा वृवि 
गिी िोजगािीको सलुनस्िता तिा 
खाद्द सिुक्षा िा सिुाि 

बेिोजगािी प्रलतशत 18 17 15 10 5 2 

वैदेस्शक िोजगािीिा 
गएकाको सङ्ग्ख्या सङ्ग्ख्या 1330 1200 1००० 11 1000 700 

असि १: कृवि, पश,ु 

व्यवसावयक ि पयणटकीय 
लगायतका उत्पादनिलुक सेवा 
तिा सवुविाको उपलब्िता, 
गरु्थति ि उपयोगिा वृवि 
भएको हनुेछ 

कृवि के्षत्रिा संलग्न 
घिपरिवाि(कृवि ि 
पशपंुची पालन) सङ्ग्ख्या 1234 1७50 २०60 25०० ३००० ३६०० 

गैि कृवि पेशा 
(उद्दि, व्यापाि ि 

जालगि) िा लनभणि जनसंख्या 18611 18800 19000 19200 19250 19450 

उद्द्योग तिा 
व्यवसायिा संलग्न 

व्यस्क्त जना 571 ७८८ १०९५ १२३५ १५८० १८२० 

४.४.१० अपेस्क्षत उपलस्ब्ि 

• ७०% आिीक रुपिा सकृय जनसंख्यालाइ िोजगािीको लसजणना हनुछे। 
• श्रलिकहरुको श्रि, ियाणदा, सम्िान, ि स्जवनथति बढेको हनुेछ। 
• श्रि ि कािदाि प्रलत असल सम्बन्त्ि थिापन हनुछे। 
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 वैंक,  ववत्तीय संथिा ि सहकािी 
4.5.1 पषृ् ठभलूि 

िास्ष् ियथतिका वास्र्ज्य बैंक, ववकास बैंक ि  ववत्तीय संथिाहरुको संचालन अनिुलत, लनयिन, अनगुिन ि 
िूल्याङ्कन नेपाल िाि बैंक िाफण त हनुे भएतापलन थिानीय सिकाि स चालन ऐन, २०७४ ले सहकािी संथिा 
सम्बन्त्िी नीलत, कानून, िापदण्डको लनिाणर्, कायाणन्त्वयन ि लनयिन; गाँउपाललकाको भौगोललक क्षेत्रलभत्र स चालन 
हनुे सहकािी संथिाको दताण, अनिुलत, खािेजी ि ववघटन; सहकािी बचत तिा ऋर् परिचालन सम्बन्त्िी थिानीय 
िापदण्ड लनिाणिर् ि लनयिन; सहकािी सम्बन्त्िी िास्ष् िय, केन्त्द्रीय, ववियगत, प्रादेस्शक ि थिानीय संघ संथिासंग 
सिन्त्वय ि सहकायण; सहकािी सम्बन्त्िी थिानीय त्याङ्क व्यवथिापन ि अध्ययन अनसुन्त्िान; थिानीय सहकािी 
संथिाको क्षिता अलभवृवि; थिानीय सहकािी क्षेत्रको प्रविणन, परिचालन ि ववकास गनण सर्क् ने अलिकाि प्रदान 
गिेको छ। थिानीय थतिको व्यापाि व्यवसाय ि आलिणक बवृििा बैंक,  ववत्तीय संथिा, सहकािीहरुको िहत्वपूर्ण 
योगदान िहदै आएको छ।हेलम्ब ु पूर्णरुपिा िालिर् परिवेश भएको गाउँपाललका हो। यहाँका िालनसहरुको 
स्जववकोपाजणनको कृवि न ै िखु्य पेशा हो। ठुला बजाि केन्त्द्र, उद्योग, कलकािखाना नभएकोले बैंक तिा 
सहकािीहरुको खासै ववकास हनु सकेको छैन। यस गाउपाललकािा ववलभन्त् न उपभोक्ता सलिलत ि कृिक सिहु, 
बचत सिहु संचालनिा िहेका छनू् जसले गदाण गाँउपाललकाको वडा ि टोलहरुिा केवह हदसम्ि  ववत्तीय पहुँच 
पगेुको छ। 

4.5.2 प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाउँपाललकािा लसलित संख्यािा बैंक, सहकािी तिा ववत्तीय संथिाहरु िहेका छनू् ि हिेक के्षत्रका थिानीयको 
पहुँचिा अझै आइसकेको अवाथठा छैन। त्यसैगिी ववत्तीय साक्षिता पलन न्त्यून िहेको देस्खन्त्छ। 

4.5.3 अवसिहरु तिा चनुौतीहरु 

अवसिहरु 

यस गाउँपाललकािा सहकािी के्षत्रिा उद्यिशीलता ववकासका लालग संघ ि प्रदेश थतिका लनकायहरूबाट सहयोग 
उपलब्ि हनुलेु लघ ुववकासको अवसि लसजणना गिेको छ। त्यसैगिी थिानीय कृिक, लसिान्त्तकृत ि वपछलडएका 
वगणहरुको थिानीय  ववत्तीय संथिाहरुिा पहुँच पगु् नलेु पलन ववकासका नयाँ अवसि लसजणना गिेको छ।  

चनुौलतहरु 

ति बैंक तिा  ववत्तीय संथिाको झन्त्झवटलो ऋर् लगानी प्रकृयाले गदाण थिानीय कृिक,  लसिान्त्तकृत तिा 
वपछददएको वगणको पहुँचिा ल्याउन ुपलन चनुौलतपूर्ण िहेको छ ि सहकािीहरुको उच्च ब्याजदिले पलन ऋर् 
प्रवक्रयािा चनुौती खडा गिेको छ। भौगोललक तिा आलिणक कदठनाईहरुले बैंवकि तिा ववत्तीय सेवा ववथताि गनण 
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चनुौती ददएको छ भन ेबैंक,  ववत्तीय संथिा ि सहकािी संथिाहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रिा लगानी प्रवद्वणन गनण 
पलन कदठन छ। 

4.5.4 सोंच  

आलिणक संथिाहरुबाट पुजँी वृवि, थिालनयाहरुको आलिणक सम्वृवि 

4.5.5 लक्ष्य 

सहकािी तिा ववलतय संथिाको पहुँच ववृि गरि आलिणक सिवृि ि सािास्जक रुपान्त्तिर् गने। 

4.5.6 उदेय 

➢  ववत्तीय तिा बैंवकङ सेवाको पहुँच बढाउन।ु 
➢ सहकािी के्षत्रलाई सवल, प्रलतथपिाणत्िक एवं व्यवसावयक बनाइ उत्पादनलसल क्षेत्रिा उपयोग गने। 
➢ सहकारििा आिारित कृवि उद्योग तिा सेवा व्यवसायको ववथताि गिी गाउँपाललकाको आलिणक 

रुपान्त्तिर्िा योगदान परु् याउने। 

४.५.७ िर्नीलत ि कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

गाँउपाललकािा  ववत्तीय तिा 
बैंवकङ सेवाको ववथताि गने 

➢ गाउँपाललकाको केन्त्द्र ि अन्त्य बजाि क्षते्रहरूिा ववत्तीय तिा बैंवकि 
संथिाहरू थिापना तिा ववथताि गरिनेछ। 

➢ वचत तिा ऋर् सहकािी संथिा ि ववत्तीय तिा बैंवकङ् संथिाहरूका वीचिा 
थवथि प्रलतथपिाणिा सहजीकिर् गरिनेछ। 

➢ वचत तिा ऋर् सहकािी संथिा ि ववत्तीय तिा बैंवकि संथिाहरूबाट 
सेवािाहीहरूलाई ददइने ववत्तीय सेवाको पहुँच तिा व्याजदिलाई िनालसव 
तलु्याउन गाउँपाललकाद्वािा पहल गरिनेछ। 

➢ उद्योग तिा व्यवसायिा हनुे कजाण लगानीलाई सिुक्षर् गनण आवयक 
सिन्त्वय गरिनेछ। 

➢ उद्योग व्यवसाय, कृवि, पशपुालन आदद व्यावसावयक के्षत्रिा वीिाको 
व्यवथिा लिलाइनछे। 

सहकािी के्षत्रलाई 
उत्पादनस्शल 
क्षेत्रिा वक्रयास्शल 
तलु्याउन े

➢ कृवि ि बनजन्त्य कच् चा पदािणिा आिारित उद्योगहरुको सवािा सहकारिको 
भलूिका अलभबवृि गरिनछे।  

➢ सहकािी क्षेत्र अन्त्तगणत सम्भाव्य उत्पादन क्षेत्र तिा उपक्षते्र ि सेवा क्षेत्रको 
पवहचान गरि सहकािीको लगानी परिचालन गरिने छ। 

➢ सहकािी खेती तिा सहकािी लसंचाइलाई प्रवद्वणन गरिने छ। 
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िर्नीलत कायणनीलत 

➢ उत्पादन तिा सेवालाई बजािीकिर् गनण सहकािी संथिाहरूको क्षिता 
ववकास गरिनेछ। 

➢ सहकािी क्षेत्रिा आवयक सीप तिा उद्यिशीलताको ववकास गिी आय 
आजणन तिा िोजगािीका अवसिहरूको ववथताि गरिनेछ। 

➢ सहकािी लगानीलाई बढी िूल्य शृंखला (Value Chain) अलभवृवि हनुे 
आलिणक वक्रयाकलापहरू तफण  वक्रयाशील तलु्याइने छ। 

➢ ववद्यिान आलिणक अवसिहरूको ववथताि गनण सहकािी क्षते्र, सावणजलनक क्षते्र 
ि लनजी क्षेत्र वीचको साझेदािी ववकास गरिनेछ। 

सहकािी तिा  ववत्तीय 
के्षत्रिा अनशुासन कायि 
गने 

➢ सहकािी सम्बन्त्िी आवयक नीलत, कानून, कायणववलि तिा िापदण्डहरूको 
तजुणिा गिी कायाणन्त्वयन गरिनेछ। 

➢ सहकािी स्शक्षा तिा अलभिखुीकिर्द्वािा गाउँबासीिा सहकािीको आिािभतू 
लसिान्त्त ि िूल्यबािे जागिर् गरिनेछ। 

➢ गाँउहरुिा  ववत्तीय साक्षिता सम्बस्न्त्ि ताललि संचालन गरिनेछ। 

➢ सहकािी सम्बन्त्िी जागिर्का लालग जानकािीिूलक पसु्थतकाहरू प्रकाशन, 
ववतिर् तिा थिानीय एफ.एि.िेलडयो सेवा द्वािा प्रसाि गरिनेछ। 

➢ सहकािी क्षेत्रको सिि ववकासको लालग संथिागत क्षिताको ववकास 
गरिनेछ। 

➢ सहकािी संथिाहरूको सू-संचालनिा सघाउन गाउँपाललकाद्वािा लनयिन तिा 
सपुरिवेक्षर् कायणलाई प्रभावकािी तलु्याइन ेछ। 

४.५.८ प्रिखु कायणक्रिहरु 

• ववत्तीय सेवा प्रविणन गनण नीलतगत व्यवथिापन 
• सहकािी अनगुिन तिा व्यवथिापन कायणक्रि 
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४.५.९ नलतजा खाका 

नलतजा शृंखला 
सूचक आिाि विण लक्ष्य 

ववविर् इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८४ 

प्रलतफल १.६ ववत्तीय सेवा तिा 
सवुविाको पहुँचिा अलभवृवि हनुेछ 

सेवा सचुारु बैंक शाखा 
तिा ववत्तीय सेवा प्रदायक संख्या 7 8 10 12 15 17 

बैंकिा खाता हनुे तिा 
सेवा उपयोग गने परिवाि संख्या 2530 ३२०० ३८०० ४६०० ५८०० ७००० 

 

४.५.१० अपेस्क्षत उपलस्ब्ि  

• बैंक,  ववत्तीय संथिा ि सहकािीहरुको संख्यािा बवृि भएको हनुेछ। 
• बैक तिा  ववत्तीय संथिािा खाता भएको घिपरिवाि ७५% पगेुको हनुेछ। 
• सहकािीहरुको ८०% लगानी उत्पादनस्शल क्षेत्रिा भएको हनुेछ। 
• थिानीय लनवासीको  ववत्तीय साक्षितािा अलभववृि भएको हनुेछ। 
• गाँउघििा चको व्याजदििा ऋर् लगानी गने साह ुिहाजनहरु लनरुत्सावहत ि लनिुणल भएका हनुेछनू्। 
• थिानीय यवुाहरुले सहकािी सम्बस्न्त्ि ताललि प्राप् त गिेका हनुेछनू्। 
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 पयणटन ववकास 
४.६.१ पषृ् ठभलूि 

देशको भौगोललक अवस्थिलत तिा जलिन बनावटको कािर् हिेक थिलको पयणटकीय िहत्त्व िहेको पाइन्त्छ। 
देशले आफ्नो आलिणक ववकासको प्रािलिक के्षत्रको रुपिा पयणटनलाई पलन पवहचान गिेको छ। ववलभन्न वहिाली 
चचुिुा, िनोिि दृय लगायत अन्त्य पयणटकीय सम्भावना बोकेको यो देशको िखु्य पयणटकीय थिलहरु प्राकृलतक 
िात्र नभई िानव लनलिणत पलन िहेको पाइन्त्छ। पयणटन उद्योग यस गाउँपाललकाको प्रिखु आलिणक श्रोतका रुपिा 
ववकास हनुे देस्खन्त्छ। यस गाउँपाललकािा पयणटनको प्रचिु सम्भावनाहरुलाई िध्यनजि गिेि देशकै लभन्न िटे 
िेलको लनिाणर् कायण सरुु भएको छ भने प्राकृलतक रुपले िनोिि तिा ह्योल्िो जालतको िौललक संथकृलत सवहतका 
िपैु्र बस्थत देख्न पाइन्त्छ। सेिाणिाङ्, िलेम्ची घ्यांग लगायत अन्त्य िपैु्र बस्थत यस गाउँपाललकािा िहेको पाइन्त्छ। 
त्यसैगिी आिा यांिी, गरुु रिन्त्पोचे साललक लगायत िपैु्र गमु्बाहरु िहेको यस गाउँपाललकाको िखु्य आकिणर् 
भनेको गोसाइँकुण्ड जाने पदिागणको कािर् िहेको छ। त्यसैगिी पलान्त्चोक भगवती जथतो िखु्य िस्न्त्दि पलन 
उपस्थित िहेको पाइन्त्छ। 

४.६.२ प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाउँपाललकािा पयणटवकय पूवाणिािको कलि हनुकुो सािै पयणटकीय गरुुयोजना पलन तयाि नभएको पाइन्त्छ। 
त्यसैगिी पयणटकीय थिलहरुको संिक्षर् तिा प्रचािको कलि देस्खएको छ। 

४.६.३ अवसि तिा चनुौतीहरु 

अवसिहरु 

यस गाउँपाललकािा िहेको िेवकंग रुट गोसाईकुण्ड गन्त्जला पास- लाितांग-िेलम्ची घ्याँग- सेिीलसदांग-भेिािांग-
ढुपू- आिायाँिी िेवकंग रुटले पयणटक आकिणर् गिने अवसि प्रदान गिेको छ भन े८५० िीटि-६००० लि 
सम्ि भ-ूभाग भएको हेलम्ब ुिटे िेल पलन (सेिीलसदांग-लाितांग) लनिाणर्िीन िहेको पाइन्त्छ। त्यसैगिी बौविक 
ििाणवलम्बीहरुका लनस्म्त िहत्त्वपूर्ण गमु्बाहरु तिा गरुु रिन्त्वोचे, लिलािेप्पा को तपोभलूि थिल जथता आकिणर्हरु 
िहेका छनू्। 

चनुौतीहरु 

यस गाउँपाललकािा पयणटन सम्बन्त्िी थिानीय नीलतगत तिा कानूनी व्यवथिाको किी तिा आवयक 
पूवाणिािहरुको किीले गदाण चनुौती उत्पन्न भएको पाइन्त्छ। त्यसैगिी थिानीय पदिागणहरुलाई लोप हुँदै जानबुाट 
िोर्क्न पलन कदठन िहेको छ ि पयणटकीय उपजहरूको ववववलिकिर् गनुण पलन चनुौलतपूर्ण छ। त्यसैगिी 
गन्त्तव्यहरूको ववकास गनण ि थिानीय संथकृलतलाई पयणटन ववकाससँग आवि गनण पलन चनुौलतका रुपिा िहेका 
छनू्। 



 

 
44 

हेलम्ब ुगाउँपाललकाको आवलिक योजना 

४.६.४ सोंच  

पयणटनिा बवृि; गाउँपाललकाको सिवृि  

४.६.५ लक्ष्य 

पयणटवकय क्षेत्रको ववकास गिी िहत्वपूर्ण पयणटकीय थिानको रुपिा परिस्चत गिाउन।े 

४.६.६ उद्देयहरु 

➢ आन्त्तरिक बाह्य पयणटकहरुलाई आकविणत गनण भौलतक पूवाणिािको ववकास गने 
➢ पयणटनलाई िोजगािीसँग जोडेि आलिणक बवृि गने। 
➢ थिानीय कला, संथकृलत ि प्राकृलतक वववविताको संिक्षर् गदै पयणटनसंग आवद्व गने। 

४.६.७ िर्नीलत ि कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

पयणटवकय क्षेत्रको पवहचान ि 
ववकास गने 

➢ पयणटन गरुु योजना तयाि गरिने छ  

➢ पयणटनको सिभाव्यता भएका; पावणती कुण्ड, तािाङ सिपदा िागण, 
तातोपालनको ववकासको लालग पूवाणिाि लनिाणर् गरिन ेछ। 

➢ होि थटेलाई ववकास गने  

➢ पयणटकीय पदिागणसँग जोलडन ेगाउँपाललकाका वीच पयणटन ववकास 
ि लगानीिा सिन्त्वय ि साझेदािी गरिने छ। 

➢ पयणटकीय के्षत्रहरूिा पूवाणिािहरूको ववकास ि ववथताि गरिनेछ। 

➢ गाउँपाललकािा एउटा पयणटकीय सूचना केन्त्द्र थिापना गरिनेछ। 

➢ पयाणपयणटन, साहलसक पयणटन, प्यािा ग्लाइलडङ तिा साँथकृलतक, 
िालिणक पयणटनको ववकास गरिनेछ  

पयणटक संख्या ,वसाई 
अवलि ि खचण गिाईिा 
वृवि गने 

➢ पयणटकीय उपजको ववववलिकिर् गरिनेछ। 

➢ पयणटकीय थतिका होटल ि होिथटेको ववकास ि ववथताि 
गरिनेछ। 

➢ पयणटक गाइड, भिीया, कुक, वेटि आददलाई कािको प्रकृलत 
अनसुाि ताललि ददइनछे। 

➢ पयणटकको लालग सम्वि संघ सथिाहरूसँग सिन्त्वय गिी 
आवयक सिुक्षाको व्यवथिा गरिनेछ। 

➢ पयणटन ववकासिा लनजी क्षेत्रको लगानी आकविणत गनण प्रोत्साहन 
िूलक कायणक्रि संचालन गरिनेछ। 
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िर्नीलत कायणनीलत 

िौललक कला तिा सथकृलतक 
पवहचानलाई संिक्षर् गदै पयणटनसँग 
आवि गने। 

➢ थिानीय पवहचान दशाणउन े कला सँथकृलतको ववकास गिी 
पयणटनसँग आवि गरिनेछ। 

➢ थिानीय ववस्शष् ट पवहचान झस्ल्कने खालका उत्पादनहरूको प्रवद्वन 
गदै आय आजणनका लालग उपयकु्त थिानहरूिा कोशलेी घिको 
थिापना गरिनेछ। 

➢ लोक भािा, संथकृलत, कला, िालिणक साँथकृलतक थिल आददको 
संिक्षर् ि प्रविणन गरिनेछ। 

➢ थिानीय बाटो घाटो एवं पयणटकीय पदिागण, ववश्राि थिल, होटल 
तिा होिथटे, साँथकृलतक एवं िालिणक थिल आददको पूर्ण सिसफाइ 
गरिनेछ। 

४.६.८ प्रिखु कायणक्रिहरु 

➢ ववलभन्न पयणटकीयथिल तिा सम्बस्न्त्ित जलवाय ुतिा ववपद् संबेदनलसल पूवाणिाि ववकास गने 
➢ पयणटन ववकास गरुुयोजना तजुणिा गरि कायणन्त्वयन गने 
➢ नववन पयणटकीय योजनाहरु ववकास गरि कायणन्त्वयन गने 
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४.६.९ नलतजा खाका 

नलतजा शृंखला 
सूचक आिाि विण लक्ष्य 

ववविर् इकाई ०७8/79 ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८४ 

प्रलतफल १.५ 
पयणटकीय पूवाणिाि, 

सेवा तिा सलुबिाको 
प्रविणन भई 
पयणटकको 
आगिनिा ववृि 
हनुेछ 

व्यवस्थित पयणटकीय थिल संख्या 22 26 32 38 46 55 

व्यवस्थित होिथते ि पयणटकीय गाउ संख्या 2 2 3 3 4 5 

भ्रिर् गने वाविणक पयणटक (वाह्य) संख्या 1600 ३१०० ५३०० ७६०० ८८०० १०००० 

भ्रिर् गने वाविणक पयणटक 

(आन्त्तरिक) 
संख्या 

2500 ५३५० ८९०० १२५६० १६३९० २०००० 

पयणटक, सेवािलुक व्यवसायिा 
संलग्न व्यस्क्त 

संख्या 
890 1068 1282 1538 1846 2215 

४.६.१० अपेस्क्षत उपलस्ब्ि 

➢ पयणटन गरुु योजनाको तजुणिा भै कायाणन्त्वयनको शरुुवात भएको हनुेछ। 

➢ नयाँ पयणटवकय गन्त्तव्यहरुको पवहचान ि पूवाणिाि लबकास भएको हनुेछ। 

➢ थिानीय कला ,संथकृलत ि िठिस्न्त्दिहरुको संिक्षर् ि सम्वद्वणन भएको हनुछे। 

➢ थिानीयथतिको पयणटन सूचना केन्त्द्रको थिापन भएको हनुछे। 

➢ पयणटन आवगिनिा बवृि भएको हनुेछ। 

➢ पयणटकीय होटल ि होिथटेहरुको पूवाणिाि लनिाणर् भएको हनुेछ। 

➢ थिानीयले आलत्य व्यवथिापन, होटल व्यवथिापन, सिुक्षा जथता ववियिा ताललि प्राप् त गिेका हनुेछन। 

➢ नयाँ पदिागणको पवहचान भै पूवाणिाि लनिाणर् भएको हनुेछ। 

➢ पयणटन के्षत्रिा लगानीहरु आकविणत भएको हनुेछ। 

➢ Bunjee Jumping, Zipline, High altitude training centre, cannoyning, Paragliding, Cable Car, Rock Climbing Centre, Mountaineering Training 

Centre, Bhir Trail जथता पवुाणिािहरु तयाि भएका हनुछेनू्।  
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परिच्छेद 5. सािास्जक क्षते्र 
 स्शक्षा 

५.१.१ पषृ् ठभलूि 

नेपालको संवविानले हिेक नगरिकलाई आिािभतू स्शक्षा अलनवायण तिा लनशलु्ल पाउने प्रत्यभतूी गिेको छ। 
त्यथतै गिेि िाध्यालिक तहसम्ि लनशलु्क स्शक्षा पाउन े हकको प्रत्यभतूी गिेको छ। बैज्ञालनक, प्राववलिक, 
व्यवसायीक, लसपिलुक स्शक्षा िाफण त दक्ष जनशस्क्त उत्पादन गने िाज्यको नीलत िहेको छ। यो नीलतगत 
प्राविानलाई थिानीय सिकािले पलन आत्िसाि गदै जान ुपने ि प्रादेस्शक तिा संघीय लक्ष तिा उद्देयलाई 
सहयोग पगु्न जान्त्छ। हेलम्ब ुगाउँपाललकािा 2068 सम्ििा पूर्ण साक्षि ८ हजाि ५ सय ९८ जना िात्र पढ्न 
ि लेख्न सर्क्ने िहेका छनू् भने ८०५ जनाले पढ्न ि लेख्न सर्क्ने छैन। हेलम्ब ुगाउँपाललकािा २०६८ सम्ििा 
५ देस्ख २५ विण उिेि सिूहका कुल ४ हजाि ८३३ जनसङ्ग्ख्यािध्ये २ हजाि २६७ परुुि ि २ हजाि ५६६ 
िवहला ववद्यालयिा पढ्दै आएका लिए। त्यसैगिी ववद्यालयिा उपस्थित नभएका सोही उिेि सिूहका कुल २ 
हजाि ११४ जनसङ्ग्ख्यािध्य े९ सय ८३ परुुि ि १ हजाि १ सय ३१ िवहला ववद्यालयिा उपस्थित छैननू्। 
ववद्यालय जाने परुुि ि िवहलाको अनपुात ०.८८ िहेको छ भने ववद्यालय नजानकेो अनपुात ०.८७ िहेको छ। 
त्यसैगिी अवहलेको परिपेक्षिा ३३ वटा सािदुावयक लबद्यालय ि २ वटा िात्र संथिागत लबद्यालयहरु िहेको ि 
प्राववलिक िािको ववद्यालय िहेको (T-SEE) पाइन्त्छ। त्यसैगिी भनाणदि उच्च िहेको (करिब ९५%) ि ववद्यािी 
छाड्ने दि न्त्यनु िहेको पाइन्त्छ। त्यसैगिी िलेम्चीघ्याँग ववद्यालयले स्जल्लािै उत्कृथट नलतजा ल्याउन सफल 
भएको छ भने प्रोत्साहन भट्ट, अबकास कोि, खाजा कायणक्रि आददको ववकास भएको पाइन्त्छ। 

प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाउँपाललकाको िाध्यलिक ि सो भन्त्दा िालिको स्शक्षा ललन टाढाको दिुी तय गनुण पने सिथया िहेई छ भन े
शनु्त्य दिबन्त्दीको लबद्यालयहरु पलन िहेको पाइन्त्छ। त्यसैगिी ववियगत स्शक्षकको अभाव िहेको ि दिबन्त्दीको 
पूर्णता नभएको पाइन्त्छ। यस गाउँपाललकािा िहेका सबै ववद्यालयहरुिा हिेक िौसििा ववद्यालय बस चल्न 
नसर्क्ने अवथिा छ भने ववद्यालयहरुिा ववियगत प्रयोगशाला ि पथुतकालको पलन व्यवथिापन निहेको पाइन्त्छ। 

त्यसैगिी स्शक्षक क्षिता ववकास न्त्यनु िहेको (लनयलित /आवलिक) ि आवथयकता अनसुािको प्राववलिक िािको 
ववद्यालय नभएको पाइन्त्छ। 

अवसि ि चनुौलतहरु 

अवसिहरु 

यस गाउँपाललकािा उच्च स्शक्षा अध्ययनको अवसि िहेको छ भने स्शक्षािा संघ संथिाहरुको सहयोग हनुे गिेको 
पाईन्त्छ। त्यसैगिी गाउँपाललकाको अलिकांश थिलहरुिा नेटवकण को उपलब्िता छ जसले गदाण अनलाईन स्शक्षाको 
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अवसि ददएको छ। िौललक संथकृलत ि लसपको संिक्षर् गनण िाध्यलिक तहिै ह्योल्िो भािा तिा संथकृत भािा 
अध्ययनको िौका प्रदान भएको छ। त्यसैगिी केवह ववद्यालयहरुिा नसण सेवा उपलब्ि भएको पाइन्त्छ। 

चनुौलतहरु 

यस गाउँपाललकाको भौगोललक कदठनाईका कािर् शैस्क्षक संथिाको भौलतक संिचनािा तिा पहुँचिा प्रत्यक्ष 
असि गिेको पाइन्त्छ। प्राकृलतक प्रकोपको िोकिािबाट स्शक्षा के्षत्रलाई सिुस्क्षत पानण पलन चनुौती उत्पन्न भएको 
छ भन ेसिि थिालनयाहरुको आलिणक स्थिलत उत्िान गरि बालबाललकालाई स्शक्षािा पूर्ण रुपिा केस्न्त्द्रत गिाउन 
पलन चनुौलतपूर्ण छ। त्यसैगिी बदललदो सियिा आवयक IT आिारित स्शक्षा प्रदान गनण पलन िेिै कदठन भएको 
छ। 

सोंच  

दक्ष जनशस्क्तको लालग गरु्थतिीय स्शक्षा। 

लक्ष्य 

दक्ष िानव संसािनको लनिाणर् गिी गाउँपाललकाको सिवृिको आिाि तयाि गने। 

उदेय 

गरु्थतरिय स्शक्षािा सबै बगण एविू् सिदुायको सितािलुक पहुँच परु् याउन ुि प्रववलिक, व्यवसायीक, लसपयकु्त 
एविू् व्यवहारिक स्शक्षाको ववकास एविू् ववथताि गनुण। 

िर्नीलत ि कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

आिािभतू सवुविा 
सवहतको शैस्क्षक 
पूवाणिािको ववकास 
गने। 

➢ गाउँपाललकाको सािास्जक ववकास सलिलत अन्त्तगणत सिोकािवाला सिेतको 
सहभालगता हनु ेगिी स्शक्षा ववकास उपसलिलत गठन गिी शैस्क्षक ववकासिा 
कृयाशील गिाइन ेछ। 

➢ ववद्यालय शैस्क्षक ववकासका लालग व्यवथिापन सलिलतको क्षिता ववकास 
गिी शैस्क्षक गरु्थति वृवि गरिनेछ। 

➢ खेलकुद िैदान, ववज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्यटुि ल्याव, पथुतकालय, पठन पाठन 
शैस्क्षक साििी, िवहला ि अपािता िैत्री संिचना आदद जथता शैस्क्षक 
पूवाणिािको ववकास गरिनछे। 

➢ दिबन्त्दी अनसुाि ववियगत स्शक्षकहरूको पदपूलतण गरिने छ। 

➢ सबै ववद्यालयलाई वालिैत्री तिा अपािता िैत्री बनाइन ेछ। 

➢ ववद्यालय स्शक्षालाई सूचना प्रववलिसँग आवि गिी ववद्यालय स्शक्षालाई प्रववलि 
िैत्री बनाइने छ। 
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िर्नीलत कायणनीलत 

➢ गरु्थतिीय स्शक्षाको अवसि ववथताि गरिने छ। 

स्शक्षािा सितािूलक 
पहुँच थिावपत गने। 

➢ ववद्यालय उिेिका सबै बालबाललकालाई ववद्यालय स्शक्षािा आवि गनण आिा 
सिहु, नागरिक सिाज उन्त्िखु संघसंथिा, सािदुावयक संथिा, गैसस 
परिचालन गरिने छ। 

➢ अलभभावकिा शैस्क्षक चेतना ववथताि कायणक्रि संचालन गरिने छ। 

➢ ववपन्त् न दललत तिा वपछलडएका जालत तिा सिदुायका बालबाललकाहरूलाई 
ववद्यालयिा आकिणर्, वटकाउ ि लसकाईिा सहयोग पगु् ने गिी पोसाक, ददवा 
खाजा, छात्रवृस्त्त, शैस्क्षक सािािी लगायतका ववशेि उत्प्रिेर्ात्िक कायणक्रि 
संचालन गरिने छ। 

➢ थिानीय पवहचान दशाणउने पाय साििीको ववकास गरि लागू गरिने छ। 

➢ वाललका स्शक्षालाई प्रोत्सावहत गनण िवहला िैत्री शौचालय, थयालनटिी प्याडको 
उपलब्िता ि व्यवथिापनको सिसु्चत व्यवथिा गरिने छ। 

➢ वाल ववकास केन्त्द्रलाई औपचारिक स्शक्षा प्रर्ालीिा आवि गरिने छ। 

स्शक्षर् लसकाई दि 
बढाउने। 

➢ स्शक्षक ताललि ि पनुताणजगी ताललि उपलब्ि गिाइने छ। 

➢ शैस्क्षक साििीको उपलब्िता ि प्रयोग बढाइन ेछ। 

➢ ववद्यालयिा लसकाई वाताविर् अनसुाि कक्षा कोठाको व्यवथिापन लिलाउँदै 
ललगने छ। 

➢ स्शक्षाको थति उन्त् नतीको लालग अंिजेी भािालाई प्रािलिकतािा िाखेि 
अध्यापन गिाइने छ। 

➢ स्शक्षर् लसकाईिा सहयोग पगु् न ेअलतरिक्त कृयाकलाप ि प्रयोगात्िक 
स्शक्षालाई बढावा ददइन ेछ। 

➢ लसकाईको अलभववृि गनण स्शक्षक उपस्थिलत, स्शक्षर् शैली, लसकाई पिीक्षर्, 
लसर्क् ने ि लसकाउने वाताविर् जथता पक्षहरूको लनयलित अनगुिन तिा 
सपुिीवेक्षर् गरिने छ। 

प्राववलिक तिा 
व्यावसावयक 
स्शक्षाको ववकास ि 
ववथताि गने। 

➢ थिानीय आवयकतािा आिारित वहपु्राववलिक ववद्यालयको (इस्न्त्जरियरिङ, 
वन, वन्त्यजन्त्त,ु जलडवटु्टी तिा पयणटन) थिापना गरिने छ। 

➢ ववद्यालय स्शक्षािा स्जवनोपयोगी व्यवहारिक ज्ञान लसकाउने शैस्क्षक 
कायणक्रिहरू आवि गरिने छ। 

➢ ववद्यालय स्शक्षा पिुा नगिेका वकशोि वकशोिीहरूलाई ववद्यालय केस्न्त्द्रत 
व्यावसावयक स्शक्षाका कायणक्रि संचालन गरिने छ। 

➢ अनौपचारिक स्शक्षा तिा जीवनोपयोगी स्शक्षाको ववथताि गरिने छ। 

➢ ववद्यालय केन्त्द्रीत अनौपचारिक स्शक्षा अलभयान संचालन गरिने छ। 

➢ लडस्जटल साक्षिताको नीलत अवलम्बन गरिने छ। 
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िर्नीलत कायणनीलत 

➢ अनौपचारिक स्शक्षाको पायक्रिलाई स्जवनोपयोगी बनाइन ेछ। 

➢ साक्षिता कायणक्रििा गैि सिकािी संथिाहरूको परिचालन ि सिन्त्वय गरिन े
छ। 

 

प्रिखु कायणक्रिहरु 

➢ शैस्क्षक संथिाहरु ववृि गरि आवयक भौलतक तिा शैस्क्षक थतिोन्नलत गने 
➢ प्राववलिक स्शक्षा प्रोत्साहन गरि दक्ष जनशस्क्त उत्पादन गने 
➢ उच्च स्शक्षा हालसल गनण जेहेन्त्दाि ववद्यािी प्रोत्साहन गने 
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नलतजा खाका 

नलतजा शृंखला 
सूचक  

इकाई 

आिाि विण लक्ष्य 

ववविर् ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८४ 
प्रभाव २: आिािभतू 
ि गरु्थतिीय स्शक्षा, 
थवाथ्य तिा 
खानेपानी सेवािा 
न्त्यायोस्चत पहुँच एवं 
लस्क्षत वगणको 
सशस्क्तकिर् गिी 
सिावशेी तिा 
सितािलुक सिाज 
लनिाणर् 

१५ देस्ख ६० सम्िको 
साक्षि जनसंख्या 

प्रलतशत 81.45 ८५ ८७ ९० ९३ ९५ 

प्राववलिक स्शक्षािा 
अध्ययनित ववद्यािी संख्या 755 ११५० १४८० १८०० २५०० ३००० 

उच्चा स्शक्षािा अध्ययनित 
ववद्यािी संख्या 844 १०८० १२०० १४५० १६६० २००० 

थनातक तह उतीर्ण गने 
िवहला  संख्या 349 ४५० ५८० ६५० ८६० १००० 

प्रलतफल २.१ जीवन 
उपयोगी गरु्थतिीय 
आिािभतू प्राववलिक 
तिा उच्च स्शक्षािा 
सम्वेशी सितािलुक 

पहुँच वृवि भयी दक्ष 
जनशस्क्त उत्पादन 
भएको हनुेछ 

थनातक तह उलतर्ण जनसंख्या संख्या 633 ७५० 900 १२००. १६०० २००० 

कृवि लबज्ञान सम्बस्न्त्ि 
अध्यनित ववद्यािी संख्या 45 ६५ ८५ ११० १६० २०० 

सूचना प्रववलि सम्बस्न्त्ि 
अद्यांित ववद्यािी संख्या 16 ६० ११० १६० २२० २८० 

व्यवस्थित ववज्ञान ि 
कम्प्यटुि प्रयोगशाला भएको 
ववद्यालय 

संख्या  18 25 30 35 40 45 
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अपेस्क्षत उपलस्ब्ि 

➢ एक घि एक थनातक तह उत्तीर्ण भएको हनुेछ 
➢ ववद्यालय स्शक्षािा १००% पहुँच भएको हनुेछ 
➢ लोक सेवा आयोगको पिीक्षािा कस्म्तिा ५% उत्तीर्ण भएको हनुेछ 
➢ गरु्थतिीय, प्रववलििैत्री, बालिैत्री, अन्त्तिास्थिय थतिको स्शक्षा प्रदान गिेको हनुेछ 
➢ कस्म्तिा १५% जनशस्क्त दक्ष्य भएको हनुेछ 
➢ देशकै वहिाली शैस्क्षक हव लनिाणर् भएको हनुेछ 
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 थवाथ्य, पोिर् तिा खाद्य सिुक्षा 
पषृ् ठभलूि 

थवथ्य सेवा ि उपयकु्त पोिर् िानव स्जवनको आिआिभतू आबथयकता हो। थवथ्य िालनसले नै सििृ 
िलुकुको लनिाणर् िहत्वपूर्ण भलूिका लनवाणह गनण सर्क्छ। गरु्थतिीय तिा सवणसलुभ थवाथ्य सेवािा सितािूलक 
पहुँच सलुनस् चत गनुण िाज्यको दावयत्व हो। देश ववकासिा थवथि ि उत्पादनशील नागरिकको िहत्त्वलाई 
दृस्ष् टगत गिी नेपालको संवविानले प्रत्यके नागरिकलाई िाज्यबाट आिािभतू थवाथ्य सेवा लन:शलु्क प्राप् त गने 
िौललक हकको व्यवथिा गिेको छ। यसै सन्त्दभणिा लोक कल्यार्कािी िाज्यको अविािर्ा अनरुुप थवाथ्य 
के्षत्रलाई नाफािूलकबाट क्रिश: सेवािूलक के्षत्रिा रुपान्त्तिर् गदै लैजानपुने आवयक छ। यस परिप्रके्षिा 
नेपालले ववलभन्त् न सियिा गिेको अन्त्तिाणस्ष् िय प्रलतबिता, नेपाल सिकािका ववद्यिान नीलत एविू् थवाथ्य तिा 
पोिर् के्षत्रका प्रिखु सिथया, चनुौती तिा अवसिलाई सिेत आिाि बनाउँदै दीगो  ववकास लक्ष्य हालसल गने 
िास्ष् िय कायणसूची िहेको छ। नागरिकलाई थवथ्य बनाउन आिलुनक स्चवकत्सा, आयवेुददक, प्राकृलतक, 
होलियोपेलिक स्चवकत्सा के्षत्र, थवाथ्य सशुासन ि अनसुन्त्िानिा लगानी बढाउन आवयक देस्खएको छ। 
थवाथ्यलाई प्रभावकािी बनाउन अको िहत्वपूर्ण सचुक खाद्य सिुक्षा हो। आफ्नो उत्पादनले बाह्र िवहना खाद्यन्त् न 
पगु् ने परिवाि संख्या ि बाह्र िवहना भन्त्दा कि सियको लालग खाद्यन्त् न पगु् ने घिपरिवि संख्याले पलन व्यस्क्तको 
थवथ्यगत अवथिालाई लनिाणरित गदणछ। यस गाउँपाललकाको सबै वडाहरुिा थवाथ्य संथिाको पहुँच भएको ि 
बलििंग सेन्त्टिको पलन व्यवथिापन भएको पाइन्त्छ। त्यसैगिी यहाँ िहेको लन:शलु्क एम्बलेुन्त्स सेवा ि सतु्केिी 
आिाहरुलाई प्रदान गरिने पोिर् खचणले सहजता प्रदान गिेको छ।  

प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाउँपाललकािा थवाथ्य सेवाको ववियिा चेतनाको कलि, सबै संथिाहरुको पिी भवन निहेको ि दिबन्त्दी 
अनसुािको किणचािी निहेको सिथयाहरु छनू्। त्यसैगिी गाउँपाललका थतिको अथपताल निहेको ि सबै संथिािा 
इन्त्टिनेट सलुबिा निहेको पाइन्त्छ। त्यसैगिी थवाथ्य संथिािा थवाथ्य सेवा ददन आवयक साििी नभएको ि 
“ख” वगणको एम्बलेुन्त्सहरु निहेको पाइन्त्छ। 

अवसि तिा चनुौतीहरु 

अवसिहरु 

यस गाउँपाललकाको ववद्यालयहरुिा नसण सेवा उपलब्ि भएका कािर् बालबाललकालाई केवह हद सम्ि थवाथ्य 
सेवाको नस्जक पहुँचको अवसि िहेको छ। त्यसैगिी िाविय नीलत अन्त्तगणत लनिाणर् हनुे थिानीय तहको अथपतालले 
ववथततृ थवाथ्य सेवाको अवसि उजागि गनेछ भने िाविय थवाथ्य वविा कायणक्रिले केवह हद सम्ि िाहत 
प्रदान गिेको छ। त्यसैगिी गाउँपाललकाले औिलि लन:शलु्क रुपिा प्रदान गरििहेको लनिन्त्ति कायणक्रिले पलन 
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सलुभ थवाथ्य कायणक्रिको अवसि प्रदान गिेको छ ि िेिै गैि सिकािी संघ-संथिाहरुले पलन थवाथ्य के्षत्रिा 
योगदान गदै आएको अवथिा देस्खन्त्छ। 

चनुौलतहरु 

ददघण िोगीहरुलाई लनयलित रुपिा लनिन्त्तिता ददन ुआलिणक बन्त्देजका कािर् चनुौत्पनुाण िहेको छ ि एम्बलेुन्त्स 
सेवालाई सलुभ ि सहज बनाउन पलन भौगोललक चनुौतीहरु िहेको छ। त्यसैगिी गाउँपाललकािा िहािािीको 
सािना गनण पयाणप्त संिचना नभएको कािर् चनुौती उत्पन्न भएको देस्खन्त्छ भन े ववलभन्न दगुणि भेगहरुिा 
थिालनयाहरुलाई थवाथ्य सेवाको उपस्थिलतको िहससु गिाउन पलन चनुौलतपूर्ण छ। 

सोंच  

थवथ्य नागरिक गरु्थतिीय जीवनयापन। 

लक्ष्य 

सबैको पहुँचिा गरु्थतिीय थवथ्य सेवा उपलव्ि भएको हनुे। 

उद्देय 

➢ आिािभतू थवथ्य सेवािा लनशलु्क ि सवणसलुभ पहुँच सलुनस् चत गनुण। 
➢ गरु्थतरिय थवाथ्य सेवा, पोिर् ि खाद्य सिुक्षालाई सबैको पहुँचिा परु् याउन।ु 

िर्नीलत ि कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

आिािभतू 
थवाथ्यिा 
सितािूलक पहुँच 
सलुनस्ित गने। 

➢ आिािभतू थवथ्य सेवाहरुलाई लनशलु्क रुपिा सबै पाललका लनवालसहरुको 
पहुँचिा ववथताि गरिनेछ। 

➢ ववपन्त् न ि वस्न्त्चलतिा पिेका सिदुायको थवाथ्य सेवा प्रालप्तिा देस्खएका 
अविोिहरू हटाई थवाथ्य सेवाको पहुँचिा ल्याउन ववशिे व्यवथिा 
गरिनेछ। 

➢ सबै थवाथ्य संथिाहरूिा लनयलित जाचँ सवहतको प्रसतुी सेवा (Birthing 

center) उपलब्ि गिाइने छ। 

➢ थवाथ्य संथिा केन्त्द्रीत ववशिेज्ञ सवहतको घमु्ती थवाथ्य सेवा संचालन 
गरिने छ। 

➢ वाल, िात ृतिा स्शश ुथवाथ्य सम्बन्त्िी खोप कायणक्रि प्रभावकािी बनाई 
लस्क्षत सिहुलाई शत प्रलतशत पूर्ण खोपको व्यवथिालाई ददगोपन प्रदान 
गने। 
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िर्नीलत कायणनीलत 

➢ पाललका लभत्र घििा सतु्केिी हनुे दिलाई शनु्त्यतािा पयुाणउने ि संथिागत 
सतु्केिी दि शत प्रलतशत बनाउने। 

➢ सम्पूर्ण वडालाई पोिर्िैत्री वडा बनाउन।े 

➢ पूर्ण सिसफाई पाललका घोिर्ा गरिने। 

➢ थवाथ्य स्शक्षा तिा प्रिार्पत्र तह ि नलसिंग सेवािा ५० जना ववद्यािीलाई 
छात्रवृस्त्त प्रदान गरिने। 

➢ थवाथ्य संथिाहरूिा परिवाि लनयोजन अन्त्तगणत थिाई ि अथिाई सािनको 
उपयोगिा वृवि गरिने तिा िात ृथवाथ्य आदद सेवा सदुृढ गरिने छ। 

➢ सम्पूर्ण सेवाहरुिा CPR बढाउने। 

➢ थवाथ्य बीिाको पहुँच सबै घिपरिवाििा परु् याईने छ। 

➢ अलत ववपन्त् न सिदुायलाई थवाथ्य बीिा सम्बन्त्िी अनदुान सहयोग उपलब्ि 
गिाइने छ। 

➢ थवाथ्य, पोिर् तिा खाद्य सिुक्षा क्षेत्रिा कायणित संथिा ि लनकायहरू बीच 
सिन्त्वय गरिने छ। 

➢ थवाथ्य, पोिर् ि खाद्य सिुक्षा जथता अन्त्ति सम्बन्त्िीत ववियहरूिा 
कायणक्रिगत आविता सदुृढ गरिने छ। 

रिफिल थवाथ्य सेवाको 
पहुँचलाई सहज बनाउने। 

➢ आवयक औिलि, उपकिर्, प्रववलि ि दक्ष थवथ्य किी सवहतको 
सेवालाई ववथताि गरिनछे।  

➢ गाउँपाललकािा कस्म्तिा १५ बेडको अथपताल थिापना गरिने छ।  

➢ ववशेिज्ञ अथपतालबाट पाललका अथपताल केस्न्त्द्रत ववशेिज्ञ घमु्ती सेवा 
संचालन गिी रिफिल थवाथ्य सेवाको पहुँच बढाइने छ। 

➢ जवटल प्रववलतका वविािीहरुलाई िालिल्लो थवथ्य केन्त्द्रिा लसफारिस 
गरिनेछ।  

➢ भिपदो ि लनयलित एम्बलेुन्त्स सेवा संचालनको व्यवथिा लिलाइने छ। 

वैकल्पीक 
थवाथ्य सेवाको 
प्रवद्वणन गने। 

➢ आयवेुद स्चवकत्सा पिलतलाई थवाथ्य सेवा लभत्र आवि गिी एवककृत 
थवाथ्य सेवा प्रदान गरिने छ। 

➢ पिम्पिागत रुपिा थवाथ्य सेवा प्रदान गने िािी, झाँक्री, लािा लगायतलाई 
ताललि प्रदान गिी आिलुनक स्चवकत्सा पिलतसँग सिते आवि गिाइन ेछ। 

➢ जलडवटुीिा आिारित पिम्पिागत थवाथ्य उपचाि पिलतलाई आिलुनक 
आयवेुद प्रर्ालीसँग आवि गरिने छ। 

➢ होलियोप्यािी, प्राकृलतक स्चवकत्सा, वफस्जयो िेिापी, अकुपंचि जथता 
वैकस्ल्पक थवाथ्य सेवा ववथताि गरिने छ। 
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िर्नीलत कायणनीलत 

थवाथ्य, पोिर् तिा खाद्य 
सिुक्षाबािे चेतना अलभवृवि 
गने। 

➢ बह ुके्षलत्रय पोिर् कायणक्रिलाई थवथ्य सँग आबि गिी गाउँपालीकािा 
संचालन गरिनछे।  

➢ ववद्यालय तहिा ववद्यालय थवाथ्य, पोिर् तिा खाद्य सिुक्षा जथिा 
कायणक्रि संचालन गरिने छ। 

➢ सिदुाय तहसम्ि थवाथ्य, पोिर् ि खाद्य सिुक्षा सम्बन्त्िी चेतना 
अलभवृविको कायणक्रि परु् याईने छ। 

➢ आिा सिूह ि सिदुायिा आिारित संघ संथिा, र्क्लव तिा गैि सिकािी 
संथिा सिेतको सहकायणिा खाद्य व्यवहाि सिुाि, पोिर् तिा थवाथ्य 
सम्बन्त्िी जनचेतना अलभवृवि गरिने छ। 

➢ अलत कुपोिर्िा पिेका िवहला तिा बाल बाललकाहरूलाई पोिर् सम्बन्त्िी 
उपचािात्िक सेवा उपलब्ि गिाइने छ। 

➢ दीघण िोग ि िोगीको सम्बन्त्ििा जनचेतना िलुको कायणक्रि संचालन गिेने 
छ।  

➢ थवथ्य आहाि ि बालन व्यवहािको बािेिा चेतनािलुक कायणक्र संचालन 
गरिने छ।  

प्रिखु कायणक्रिहरु 

➢ थवाथ्य संथिाहरुको भौलतक तिा िानव संसािनको वृवि गने 
➢ थवाथ्य सेवािा पहुँच वृवि गरि सलुभता प्रदान गने 
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नलतजा खाका 

नलतजा शृंखला सूचक आिाि विण लक्ष्य 

ववविर् इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८४ 

प्रभाव २: आिािभतू ि गरु्थतिीय 
स्शक्षा, थवाथ्य तिा खानेपानी 
सेवािा न्त्यायोस्चत पहुँच एवं लस्क्षत 

वगणको सशस्क्तकिर् गिी सिावेशी 
तिा सितािलुक सिाज लनिाणर् 

प्रािलिक थवाथ्य 
केन्त्द्र/अथपताल पगु्न 
लाग्ने औसत सिय 

लिनेट ३२ २५ २० १५ १५ १० 

प्रलतफल २.२ गरु्थतिीय 
आिािभतू थवाथ्य सेवाको पहुँच 
अवववृवि भइ म्राती स्शश ुतिा बाल 
ितृदुिण घटी थवाथ्य सिाजको 
सजृना भएको हनुेछ 

परिवाि लनयोजनका 
सािनको प्रयोग दि 

प्रलतशत 54 60 65 75 85 95 

 

अपेस्क्षत उपलस्ब्ि 

➢ एक थवाथ्य संथिा एक डार्क्टिको व्यवथिा भएको हनुछे  
➢ गाउपाललका लभत्र ५० जना डार्क्टि उत्पादन हनुेछ 
➢ सबै थवाथ्य संथिािा िन्त्त्रालयको िापदण्ड अनसुािको भौलतक संिचना तयाि हनुेछ  
➢ पाललकािा ५० शैयाको सलुबिा सम्पन्न अथपताल लनिाणर् भएको हनुेछ 
➢ सबै हेलम्बकुो नागरिकको लनशलु्क उपचािको व्यवथिा गरिनेछ 
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 यूवा तिा खेलकुद 
पषृ्ठभलूि 

यूवाशस्क्त िाष् ि ववकासको संभाहक हो। यूवाशस्क्तको ववकास ि परिचालनबाट न ैिाष् िको ववकास सम्भव छ। 
त्यसकािर् नेपालको संवविानले यूवाहरुको ववकास गिी उलनहरुलाई िाष् िको सिि ववकासिा परिचालन गने 
नीलत ललएको छ। िास्ष् िय ववकासिा यवुा सहभालगता अलभवृवि गदै िाजनीलतक, सािास्जक, सांथकृलतक ि आलिणक 
अलिकािहरुको पूर्ण उपयोग गने वाताविर् तयाि गिी यवुाको सवाणिीर् ववकास, सशस्क्तकिर् ि यवुा 
उद्यिशीलताका लालग स्शक्षा, थवाथ्य, िोजगािी लगायतका के्षत्रिा ववशेि अवसि प्रदान गने संवैिालनक व्यवथिा 
िहेको छ। संयकु्त िाष् िसंघीय सिुक्षा परििद्को प्रथताव नं. २२५० ले दीगो  ववकास लक्ष्य ि यिु लभजन-
२०२५ ले यवुाको ववकास ि सहभालगतािा जोड ददएको छ। उद्यिशील यवुा िलुकुको लबकासका संवाहक 
हनु। खेलकुद शािीरिक तिा िानलसक ववकासको िहत्वपूर्ण िाध्यि सिेत हो। त्यसैले यवुा तिा खेलकुदको 
लबकास लबना गाँउपाललकािा ववकास लनिाणर् ि नववनति कायणहरु सम्भव हदैुन। 

थिानीय रुपिा गाउँपाललकाि पाललका थतिीय खेलिैदानको व्यवथिापन छैन। प्रायः सबै लबद्यालयिा पलन खेल 
िैदना िहेको पाईन्त्छ। ति पलन गाँउिा खेलकुदको ववकास भएको खासै देस्खदैन। कलतपय ववद्यालयहरुले 
आन्त्तिीक रुपिा ववद्यालय थतिीय खेलहरु खेलाउँदै आएको पाईन्त्छ। ति पाललकािा हालसम्ि कुनै पलन स्जल्ला, 
प्रदेश तिा िास्ष् िय थतिका र्क्लव तिा खेलाडीहरु छैननू्। यवुा हरु त्यसैगिी कुलतिा लागेि दवेुशन गनण सरुु 
गदणछनू् भने न्त्यून िोजगािी भएको यो देशबाट बावहिको बाटो िोज्ने गिेको पाइन्त्छ। 

प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाउँपाललकािा खेलकुद पूवाणिािको कलि प्रिखु सिथया िहेको छ। त्यसैगेिी यवुा जनशस्क्तको वैदेस्शक 
िोजगािीिा जाने डि बढेको क्रिले गदाण कलि आउंदै गिेको पाइन्त्छ भने खेलकुद के्षत्रिा लगानी पलन न्त्यायोस्चत 
निहेको देस्खन्त्छ। गाउँपाललकािा िहेका यवुाहरुको पलन वेिोजगािीको सिथयाका कािर् दवु्यणसनको दि पलन 
बढ्दै गएको पाइन्त्छ। 

अवसि तिा चनुौतीहरु 

अवसिहरु 

यस गाउँपाललकािा यवुा ववकासका लालग संवैिालनक व्यवथिा लाग ु हनुलेु ि थिानीय तहिा िोजगाि ि 
थविोजगािका अवसि अलभवृविका लालग सिकािको उच् च प्रािलिकता िहनलेु ववकासको अवसि प्रदान गिेको 
छ।त्यसैगिी  ववलभन्त् न यूवा लस्क्षत उद्यि ववकास तिा थविोजगाि िलुक कायणक्रिहरु संचालनिा िहेका छनू् 
ि गाउँपालीकाले खेलकुद ववकासिा छुटै्ट स्जम्िेबािी पाउनलेु िप यवुा लस्क्षत ववकासको अवसि लसजणना गिेको 
छनू्। 
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चनुौलतहरु 

यस गाउँपाललकािा िािका अन्त्य के्षत्रहरु झैँ यूवाहरु गाउँबाट पलायन िोर्क् न ुि यूवािैत्री लगानीका अवसि 
बढाउन ुचनुौलतपूर्ण िहेका छनू्। त्यसैगिी उद्योग, उद्यि ि  ववत्तीय स्रोतिा यूवाको सहज पहुँच सलुनस्ित गनुण, 
खेलकुदिा व्यवसायीकताको लबकास गनण खेलकुदको संथिागत ववकास ि सशुासन कायि गनण पलन कदठन छ। 
त्यवह सन्त्दभणिा यवुा शस्क्तलाई उत्पादनशील के्षत्रिा परिचालन गनण नसर्क् न ुि खेलकुद पूवाणिािको लनिाणर् गनण 
पलन चनुौलतपूर्ण िहेको छ। 

सोंच  

यूवाको पौिख; हेलम्ब ुको गौिव 

लक्ष्य 

यूवा जनशस्क्तकोिाध्यािबाट गाउँपालीकाको सिवृििा योगदान परु् याएको हनुे। 

उद्देय 

➢ यवुा शस्क्तलाई उत्पादनशील के्षत्रिा परिचालन गनुण। 
➢ खेलकुदको लबकासबाट थवथ्य, लसजणनशील ि अनशुालसत यूवाहरु लनिाणर् गर्नुण। 

िर्नीलत ि कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

यवुाहरूको क्षिता 
ववकास गिी िोजगािीको 
अलभवृवि गने 

• यवुाहरूलाई उनीहरूको अलभरुस्च अनसुािको सीपिूलक 
ताललि ददईने छ। 

• यवुाहरूलाई उद्यि व्यवसायका लालग सहलुलयतपूर्ण कजाण 
उपलब्ि गिाउन ववत्तीय संथिाहरूसँग सहस्जकिर् गरिने 
छ। 

• यवुाहरूको दक्षता ि क्षािताका आिाििा उद्यिशील, 
िोजगाििलुक ि थविोजगािीिा आवि गिाइने छ। 

• यवुाहरूलाई दवु्यणवसनीबाट िोकी उत्पादनसील कायणिा 
संलग् न गिाउन प्रोत्सावहत गरिने छ। 

खेलकुद पूवाणिािको 
ववकास गने 

• खेलकुद ववकासका लालग गाउँपाललका थतिीय कभडण हल 
ि खेल िैदान लनिाणर् गरिने छ। 

• प्रत्येक वडािा एक एक वटा खेल िैदान लनिाणर् वा 
थतिोन्नलत गरिने छ। 



 

 
60 

हेलम्ब ुगाउँपाललकाको आवलिक योजना 

िर्नीलत कायणनीलत 

• ववद्यालय थति देस्ख नै खेलकुद ववकासका लालग हिेक 
ववद्यालयिा खेल िैदानको व्यवथिा गनण सहयोग गरिने छ। 

• गाउँपाललका थतिीय अन्त्ति ववद्यालय खेलकुद 
प्रलतयोलगताको आयोजना गरिने छ। 

• उत्कृष् ट खेलाडीलाई स्जल्लाथतिीय प्रलतयोलगतािा भाग 
ललन प्रोत्सावहत गरिन ेछ। 

• ववद्यालय थतििा खेलकुद स्शक्षकको क्षिता ववकास गरिने 
छ। 

• पिम्पिागत खेकुदको पवहचान ि प्रविणन गरिनेछ। 

 

प्रिखु कायणक्रिहरु 

➢ यवुा उद्यिस्शलतालाई ववशेि प्रािलिकता ददई वैदेस्शक िोजगािी लनरुत्सावहत गने कायणक्रिहरु 
➢ यवुाहरुको िानलसक तिा शािीरिक चथुतताका लालग खेलकुद तिा अलभवृवि कायणक्रि 
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नलतजा खाका 

नलतजा शृंखला सूचक आिाि विण लक्ष्य 

ववविर् इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८3/८4 

प्रलतफल २.४ आत्िलनभणि 
तिा लसजणनशील यवुाशस्क्तको 
ववकास तिा उत्पादनिलुक 
कायणिा यवुा सहभालगता ववृि 
भएको हनुेछा 

बैदेस्शक िोजगािीिा गएका 
यवुा 

संख्या 1786 १५०० १३०० १२०० १००० ८०० 

यवुा र्क्लब, संजाल तिा 
संथिा  

संख्या 15 20 25 30 35 35 

उद्दि, व्यवसाय ि 
थविोजगािीिा संलग्न यवुा संख्या 2798 २९०० ३०५० ३२०० ३६०० ४००० 

 

अपेस्क्षत उपलस्ब्ि 

➢ यवुा संजाल लनिाणर् भएको हनुे। 
➢ गाउँपाललका थतिीय खेलकुद िैदानको थतिोन्त् नती भएको हनुेछ। 
➢ पाललकािा १ वटा कभडणहल लनिाणर् भएको हनुछे। 
➢ सबै िाध्यलिक ववद्यालयिा खेलकुद स्शक्षक ि खेलकुदका साििीहरुको व्यवथिा भएको हनुेछ।  
➢ वाविणक रुपिा अन्त्ति ववद्यालय खेलकुद प्रलतयोलगताहरु आयोजना भएको हनुेछ। 
➢ यवुाहरुले उद्यिस्शलता ताललि प्राप् त गिेका हनुेछन। 
➢ थिानीय र्क्लबहरुको क्षिता अलभवृवि भएको हनुछे। 
➢ यवुाहरुले उद्यि ि थविोजगािको लालग सहलुलयत रुपिा ऋर् प्राप् त गिेका हनुेछनू्। 
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 खानेपानी तिा सिसफाई 
पषृ्ठभलूि 

खानेपानी तिा सिसफाई सेवालाई नेपालको संवविानले िौललक हकको रुपिा व्यवथिा गिेको छ भने थिानीय 
सिकाि संचालन ऐनले थिानीय थतिको खानेपानीलाई थिानीय तहको अलिकाििा िाखेको छ। सािै, अन्त्तिाणस्ष् िय 
रुपिा सिेत दीगो  ववकास लक्ष्यले खानेपानी तिा सिसफाई सम्बन्त्िी थपष् ट लक्ष्यहरु लनिाणिर् गिेको छ। 
जसले खानेपानीको कािर् उत् पन्त् न हनुे िोगको प्रकोपबाट िानव थवथ्य सहयोग पगु् ने ि सिि थवाथ्य स्थिलतिा 
सिुाि गनण सवकन्त्छ। त्यसकािर् पलन खानेपानी तिा सिसफाई िानव जीवनयापनको अत्यावयक आिाि हो। 

हेलम्बकुो खानेपानीको िखु्य स्रोत िािाको पानी हो। गाँउपाललकािा ९७.९%  घिििुीले िािाको पानी प्रयोग 
गदणछनू्। जसिा ६४.१% घिििुीले साबणजलनक िािा ि बाँकी २६% घिपरिवािले लनजी िािा प्रयोग गदणछनू्। 
उिालेि पालन शवुिकिर् गने घिपरिवाि ६१.३% िहेको पाईन्त्छ भन ेअन्त्य घिपरिबािले सफा कपडाले छान्त् न े
गिेको पाईन्त्छ (हेलम्ब ुगाउँपाललका पा वणस्चत्र, २०७४)। काठिाण्डौं उपत्यकालाई लस्क्षत ववकास गरिएको 
िेलम्ची खानेपानी योजना यस गाउँपाललकािा पदणछ। यस गाउँपाललकािा २०६८ जनगर्ना अनसुाि खानेपानी 
पाइपको िाध्यिबाट प्रयोग गने जनसंख्याको अनपुात उच्चति िहेको पाइन्त्छ। करिब ३४०० घिििुी पाइपिा 
लनभणि िहेका छनू् भने २८०० घिििुी िािािा भि पिेका छनू् ि अन्त्य ह्याण्ड पम्प. नदद आदद श्रोत िहेको 
पाइन्त्छ। त्यसैगिी खानेपानीको श्रोतको सम्बन्त्ििा अलिकांश घिपरिवाि पाइपिै लनभणि छ भने पदि श्रोतिा पलन 
ठूलो िात्रािा घिपरिवाि लनभणि छनू्। लत बाहेक खलु्ला श्रोतिा पलन केवह १२० परिवाि लनभणि िहेको पाइन्त्छ।  

यस गाउँपाललकािा सिसफाईको सन्त्िभणिा ३०७४ परिवािको पदि शौचालय िहेको पाइन्त्छ भने १२१० 
परिवािको कच्ची िहेको पाइन्त्छ। त्यसैगिी ११४४ घिििुीिा शौचालय नभएको पाइएको छ भने ७२२ सेफ्टी 
टंकी भएको, सािािर् शौचालय २२०४ छ भने २४ घिििुीको नखलेुको अवथिा िहेको पाइन्त्छ। 

त्यसैगिी घिायसी फोहोिहरु घििै व्यावाथिापन गने गिेको देस्खन्त्छ। केवह घिहरुिा चावहँ िलका रुपिा प्रयोग 
गरिएको देस्खन्त्छ। सहिीकिर्को अवथिा तीव्र अझै भई नसकेको कािर् फोहोि िैला व्यवथिापनिा चनुौती 
लसजणना नभएको देस्खन्त्छ, ति केवह सहिी के्षत्रिा ढलको आवयकता भने िहससु भएको पाइन्त्छ। 

प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाउँपाललकाको हिेक नागरिकले खानेपानीको सवुविा उपयोग गनण पाएको छैननू् भने सिसफाईको प्रयास 
पलन गाउँपाललका तहबाट न्त्यून िहेको पाइन्त्छ। सो सम्बस्न्त्ि जनचेतनाको कलि ले खानेपानीको गरु्थति पलन 
सलुभ नभएको पाइन्त्छ। यहाँ व्यस्क्तगत तिा सािदुावयक थतिबाट सिसफाईको अलभयानहरुको कलि भएको 
पाइन्त्छ भने वाताविर् संिक्षर् सम्बन्त्िी चेतना फैलाउन सिेत कदठन देस्खन्त्छ। 

अवसि तिा चनुौतीहरु 



 

 
63 

हेलम्ब ुगाउँपाललकाको आवलिक योजना 

अवासिहरु 

यस गाउँपाललकािा खानेपानी के्षत्रिा ववलभन्त् न सिकािी, लनस्ज तिा गैससहरूको सहकायण हनुलेु ववकासको अवसि 
लसजणना गिेको छ। त्यसैगिी खानेपानी तिा सिसफाई सेवालाई नेपालको संवविानले िौललक हकको रुपिा 
व्यवथिा गनुण ि थिानीय सिकाि संचालन ऐनले थिानीय थतिको खानेपानीलाई थिानीय तहको अलिकाििा 
िाख् नलेु पलन अवसि लसजणना गिेको छ। सिसफाईको सन्त्िभणिा बढी खेती हनु ुि फोहोििैलाको कुल उत्पादन 
पलन न्त्यून हनुलेु सियिै न्त्यूनीकिर् उपायहरु कायणन्त्वयन गने अवसि िहेको छ। 

चनुौलतहरु 

गाउँपाललका भरि िापदण्ड अनसुाि खानेपालनको ववतिर् गनण ि थवच्छ खानेपानीको व्यवथिा गरि पानी जन्त्य 
िोगहरू लनयन्त्त्रर् गनण चनुौलतपूर्ण छ। त्यसैगिी “एक घि एक िािा ि एक चपी” नीलतको प्रभावकािी कायाणन्त्वयन 
गनण पलन भौगोललक तिा आलिणक चनुौलतहरु िहेका छनू् भने खानेपानीका िहुानहरुको संिक्षर् गनण ि सिसफाइको 
सािदुावयक अभ्यास वढाउन ुपलन चनुौलतपूर्ण िहेको छ। 

सोंच  

खानेपानी ि वाताविर्िा शवुिकिर्; हेलम्ब ुिा िोगको न्त्यूलनकिर्। 

लक्ष्य 

शिु खानेपानी ि वाताविर्ीय सिसफाईको िाध्यािद्वािा िोगको प्रकोपको न्त्यूलनकिर् भएको हनुेछ। 

उदेय 

थवच्छ खानेपानी ि सिसफाईको व्यवथिा गनुण। 

िर्नीलत ि कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

घि एक िािाको अविािर्ा 
अनसुाि थवच्छ खानेपानी 
उपलब्ि गिाउने। 

• खानेपानी तिा सिसफाइ गरुु योजना तजुणिा गिी कायाणन्त्वयन 
गरिन ेछ। 

• हिेक घििा पाइपद्वािा पानी परु् याउने व्यवथिा गरिन ेछ। 

• खानेपानीको िहुानहरु संिक्षर् गरिनेछ। 

• खानेपानीका संिचनाहरुको थतिोउन्त् नती ि नयाँ 
संिचनाहरूको लनिाणर् गरिनेछ। 

• खानेपानी शवुिकिर् तिा प्रशोिन ववलि ज्ञान ददईनेछ। 
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िर्नीलत कायणनीलत 

• खानेपानी उपभोक्ता सलिलत गठन गिी लनयलित ििणत 
सम्भािको लालग िहसलु उठाई ििणत सम्भाि कोिको 
व्यवथिा गरिने छ। 

• खानेपानी तिा सिसफाइ सम्बन्त्िी काि गने सिकािी, लनजी, 
गैसस ि सािदुावयक सथिाहरू सँग सहकायण गरिन ेछ। 

प्रत्येक घििा शौचालय 
लनिाणर् गनुणका सािै 
वाताविर्ीय 
सिसफाइिा जोड ददन े

• गाँउपाललकाका सबै घिििुीिा व्यवस्थित चर्पीको व्यवथिा 
गरिन ेछ। 

• चपी वनाउन नसर्क् न े अलतववपन्त् न परिवािलाई अनदुानको 
व्यवथिा गरिने छ। 

• पूर्ण सिसफाइ यकु्त गाउँपाललका घोिर्ा गनण सिसफाइ 
अलभयान, चेतना अलभववृि, फोहोि ववसजणन, वाथकेट तिा 
कन्त्टेनि ि व्यवस्थित कम्पोवष्टङ आददको व्यवथिा गरिने 
छ। 

प्रिखु कायणक्रिहरु 

➢ िहेका खानेपानी आयोजनाहरुको थतिोन्नलत तिा नयाँ आयोजना लनिाणर्  
➢ आयोजनाहरुको सिुता वृवि गने 
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नलतजा खाका 

नलतजा शृंखला सूचक आिाि विण लक्ष्य 

ववविर् इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८४ 

प्रभाव २: आिािभतू ि गरु्थतिीय स्शक्षा, 
थवाथ्य तिा खानेपानी सेवािा 
न्त्यायोस्चत पहुँच एवं लस्क्षत वगणको 
सशस्क्तकिर् गिी सिावेशी तिा 
सितािलुक सिाज लनिाणर् 

खानेपानी सेवाका 
लालग लनस्ज 
िािािा लनभणि 
घिििुी 

प्रलतशत २६ 31 37 45 54 65 

अपेस्क्षत उपलस्ब्ि 

• खानेपानी तिा सिसफाइ गरुुयोजना तजुणिा भै कायाणन्त्वयन भएको हनुेछ। 

• खानेपानी नपगेुका वडा ि वथतीहरुिा नयाँ खानेपानी आयोजना लनिाणर् भएको हनुेछ। 

• सबै घि परिवाििा पाइपद्वािा खानेपानी ववतिर् भै एक घि एक िािा ि एक शौचालय भएको हनुेछ। 

• खानेपानीको श्रोतहरुको संिक्षर् भएको हनुेछ। 

• सबै घििा व्यवस्थित चपी हनुेछ। 

• भकूम्पबाट क्षलतिथत प्रर्ालीहरूको पनुथिाणपना भएको हनुेछ। 

• सिसफाइको अवथिािा उल्लेखनीय सिुाि भएको हनुेछ। 

• िखु्य बजाि केन्त्द्रहरुिा सावणजलनक शौचालयको लनिाणर् भएको हनुेछ। 

• खानेपानी ि सिसफाई सम्बस्न्त्ि जनचेतनाको ववकास भएको हनुेछ। 
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 लैंलगक तिा सािास्जक सािावेशीता 
पषृ्ठभलुि 

यस गाउँपाललकािा आिा सिहुहरु बललयो िहेको देस्खन्त्छ। केवह थिलहरुिा आिा सिूहहरुको अगवुाईिा 
शेिाणिान जथता बस्थत पूर्ण रुपिा साकाहािीिा परिर्त भएको पाइएको छ। यस गाउँपाललकाको लैंलगक अनपुात 
२०६८िा ०.९४ िहेको लियो भने २०७५ को घिििुी सवेक्षर् अनसुाि ०.९९ िहेको देस्खन्त्छ। यस 
गाउँपाललकािा िवहला वहंसाका िेिै घटना िेकडण िहेको पाइन्न भने िवहला लस्क्षत अलभिखुीकिर् कायणक्रि तिा 
थवाथ्य लसवविको अझै कायणक्रिहरुको िहत्त्व िहससु भएको छ। सबै जालत सिान अलिकाि तिा सिान सवल 
ि सक्षि िहेको देस्खन्त्छ भने सिावशेीकिर्को स्थिलत उत्साहजनक देस्खन्त्छ। यस गाँउपाललकाको लनर्णय 
प्रवक्रयािा िवहला, दललत तिा अल्प संख्यकको प्रलतलनलित्वले गदाण सम्बस्न्त्ित वगण ि सिदुायको िदु्दा सिेवटदै 
गएको पाइन्त्छ। लिस्श्रत सिदुाय िहेका यो गाउँपाललकािा सबै सािास्जक कायणिा न्त्यायोस्चत सहभालगता हनु े
गिेको देस्खन्त्छ। यस गाउँपाललकािा संवविानका िौललक हकिा सिावेशीकिर्लाई प्राििीकता ददई सो अनसुाि 
ववलभन्त् न हक सिुस्क्षत भएको ि सिावशेी प्रलतलनलित्वको संवैिालनक एवं कानूनी व्यवथिा भएको पाइन्त्छ भन े
थिानीय जनजालत सिदुायको घिायसी लनर्णय प्रवक्रयिा िवहलाको भलूिका प्रभावकािी भएको पाइन्त्छ। 

प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाउँपाललकािा िवहला नेततृ्व ववकासको कलि िहेको देस्खन्त्छ भन ेस्शक्षा, थवाथ्य लगायतका आिािभतू 
के्षत्रहरुिा िवहलाको पहुँच अझै पलन तलुनात्िक रुपिा कलि िहेको देस्खन्त्छ। त्यसैगिी िवहलाको भलूिका 
औपचारिक आलिणक वक्रयाकलापिा भन्त्दा घिायसी काििा बढी केस्न्त्द्रत िहेको पाइन्त्छ। त्यसैगिी गाउँपाललकािा 
िवहला, अपािता तिा वाल िैत्री पूवाणिािको किी िहेको देस्खन्त्छ। 

अवसि तिा चनुौतीहरु 

अवसिहरु 

ववभेद, असिानता, कुिीलत, कुसंथकाि, बालश्रि, श्रि शोिर् , िवहला वहंसा , ववभेदलाई लनिुणल पारि सितािलुक 
ि सिावेशीसिाज लनिाणर् गनण संवैिालनक प्राविान छ। त्यसैगिी  अशक्त तिा जेष् ठ नागरिकरुको सम्िान हनु े
कायणक्रि पलन हुँदै गिेको पाईन्त्छ। सिानता ि सिास्जक सिाबेशीकिर्को लालग कानून , लनयि, नीलत, ऐन ि 
कायणक्रि प्रलतवादन गरिएको अवसि पलन िहेको पाइन्त्छ। 

चनुौलतहरु 

िवहला तिा वपछलडएको वगण , सिदुायको क्षिता ववकास गिी उत्पादनशील के्षत्रिा परिचालन गनण चनुौलतपूर्ण 
िहेको छ। त्यसैगिी गाँउपाललका लभत्रका सलिलत, उपसलिलत, उपभोक्ता सलिलतहरू, सािदुावयक संथिा तिा 
लाभिाही िखुी संथिाहरूिा यस वगण ि सिूदायको प्रलतलनलित्व कायि िाख् न पलन कदठन छ। वाल िैत्री थिानीय 
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शासन थिापना गनण,  अपाि ि जेष्ठ नागरिक िैत्री पूवाणिािको पयाणप्त ववकास गनण ि आलिणक तिा सािास्जक 
स्जवनिा लैविक सिानता कायि गनण चनुौलत िहेको देस्खन्त्छ। त्यसैगिी  िािीर् िवहलाको जीवन थतििा सिुाि 
ल्याउन ि  िवहला िालि हनुे सबै वकलसिका वहंसा, ववभेद ि शोिर्को अन्त्त्य गनण पलन चेतनाको अभावका 
कािर् लनकै कदठन छ । 

सोंच  

सिानता ि सािास्जक सिावशेीकिर्यूक्त हेलम्ब ु 

लक्ष्य 

सानाजिा िहेको सम्पूर्ण सािस्जक लबभेदको अन्त्त्य भएको हनुेछ।  

उद्देय 

➢ सितािलुक तिा सािस्जक सिावशेीकिर्को थिापन तिा लबथताि गनुण। 
➢ बस् चतीकिर्िा पिेका सिहुहरूको प्रत्यक्ष सहभागीता सनुीस् चत गनुण। 
➢ लबभेद/भेदभाविा पिेका सिहुहरुको िाजनीलतक , आलिणक ि सािास्जक पवहचान सलुनस् चत गनुण। 
➢ वहंसा तिा दवु्यणवहाििा पिेका सिहुहरुलाई वहंसा ि दवु्यणवहािबाट िकु्त गनुण। 
➢ बस् चत तिा सािस्जक सिुक्षा नपाएका सिदुायहरूलाई सािस्जक सिुक्षा प्रदान गनुण। 

िर्नीलत तिा कायणनीलत 

सिानता ि सािास्जक 
सिावशेीकिर्लाई संथिागत 
गने। 

सिानता ि सािास्जक सिावशेीकिर् सम्बस्न्त्ित कानून  ,ऐन,नीलत तिा  
कायणनीलत तयाि गरिने। 

त्याङ्क /सूचना /अलभलेख िार्क्ने िालनी गरिने  छ। 

सिानता ि सािास्जक सिावेशीकिर् सूचकहरु तयाि गरि अनगुिन ि 
िलु्याङ्कन प्रभावकािी बनाईन ेछ।  

िवहलाहरुको सशकत्किर् ि 
सिावशेीकिर्िा जोड ददन े

लैविक सिता प्रालप्तको लालग िवहला परुुिको सवक्रय भलूिका गरिने। 

िवहलाहरुको पहुँचिा िास्जनीलतक  ,सािस्जक ,  आलिणक सशस्क्तकिर्िा  
प्रभावकािी सहभालगता बढाउँदै ललगने छ। 

िवहला वहंसा  ,यौन वहंसा/सोशर् तिा ज्यादतीिा पिेका िवहलाहरुलाई 
संिक्षर् ददई यथता घटना अन्त्त्यका लालग थिानीय  तह लाग्ने  छ। 
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दललत  ,जनजाती , वगणलबपन्त् न ,
ि लसिान्त्तकृत सिदुायको 
सशक्ू्लतकिर् ि ववकास गने 

दललत  ,जनजाती ,लसिान्त्तकृत सिदुायको आलिणकलबपनन ि  ,
सािास्जक ि िाजनीलतक सशस्क्तकिर्का कायणक्रिहरु सञ्चालन गरिने छ। 

सािास्जक लबभेद  ,जालतय ,छुवाछुत अन्त्त्यका लालग पाललका ,
नागरिक सिाज ि सिोकािवाल लनकायहरुसँग सहकायण गरिने छ। 

आिािभतू आवथयकता )गास ,बास ,कपास ,थवथ्य ,स्शक्षा तिा  
िोजगाि( , िाजयले ददन ेअन्त्य ववशेि सेवा सलुबिाहरुिा यी सिदुायहरुको 

पहुँच सलुनस्ित गने व्यवथिा लिलाईने छ।  

जेष्ठ नागरिकको  ,सम्िान ि 
संिक्ष गने 

जेष्ठ नागरिकको संिक्षर् सम्बस्न्त्ि संघीय  ,प्रदेशीक  कानून क्ो 
आिाििा थिानीय कानून  तयाि गनण िगिाउन पहल गरिने छ। 

जेष्ठ नागरिकको अनभुव  ,ज्ञान तिा स्शपलाई थिानय तहको 
ववकासिा उपयोग गने नीलत ललईने छ।   
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प्रिखु कायणक्रिहरु 

• िवहला तिा वपछलडएका वगण लस्क्षत उद्यस्म्शलता तिा अलभिखुीकिर् कायणक्रिहरु 
• िवहला तिा ज्येष्ठ नागरिक लस्क्षत थवाथ्य ववशेि कायणक्रि 

नलतजा खाका 

नलतजा शृंखला सूचक आिाि विण लक्ष्य 

ववविर् इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८४ 

प्रभाव २: आिािभतू ि 
गरु्थतिीय स्शक्षा, थवाथ्य 

तिा खानेपानी सेवािा 
न्त्यायोस्चत पहुँच एवं 

लस्क्षत वगणको 
सशस्क्तकिर् गिी 

सिावशेी तिा सितािलुक 
सिाज लनिाणर् 

थनातक तह उतीर्ण 
गने िवहला  संख्या 349 ४५० ५८० ६५० ८६० १००० 

अपेस्क्षत उपलस्ब्िहरु 

➢ सिानता ि सािस्जक सिावशेीकिर् सम्बस्न्त्ि नीलत, िर्नीलत तिा योजना तिा काक्रण ि तयाि भई कायणन्त्वयनिा आउनेछ। 
➢ सािस्जक ववभेद ि लैविक वहंसा अन्त्त्य सम्बस्न्त्ि कानून  लनिाणर् भै कायणन्त्वयनिा आएको हनुेछ। 
➢ जोस्खि अवथिाका बालबाललका, अपािता तिा जषे्ठ नागरिकहरुका उस्चत संिक्षर् हनुेछ  
➢ सािास्जक सिुक्षाका सेवािावहहरुको एकीकृत अलभलेख थिावपत भएको हनुछे। 
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 लस्क्षत वगण उत्िान 
पषृ्ठभलूि 

यस गाउँपाललकािा २०७५को सवेक्षर्िा ज्येष्ठ नागरिक संख्या ४४७ िहेको छ भने ३०७ संख्यािा अपाि 
भएको त्यांक छ ि सो िध्ये पलन १३७ शािीरिक रुपले, ४६ आखँा कि देख्न,े ४१ पिैु कान नसनेु्न, ४९ 
बोलल सम्बस्न्त्ि आदद प्रकािका सिथया िहेको देस्खन्त्छ। 

प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाउँपाललकािा लस्क्षत वगणिा सचेतनाको अभाव हनुकुा सािै आलिणक रुपिा अत्यन्त्तै कलि िहेको देस्खन्त्छ। 
लस्क्षत वगणको सिाजिा देस्खएका सािास्जक कुरिलत, जालतय, लैविक, भाविक, िालिणक, ववभेद अन्त्त्य गनणका 
लालग िाज्य तिा सम्वस्न्त्ित लनकायहरु औपचारिकतािा िात्र लसलित भइ लस्क्षत वगणिा लालग न्त्यून कायणक्रिहरु 
संचालन भएको छनू्। 

अवसि तिा चनुौतीहरु 

अवसि 

यस गाउँपाललकािा िेिै ववभेदका घटना नभएको कािर् सिावशेी ि सिानतािूलक सिाज लनिाणर् गनण सवकन े
अवसि छ। लस्क्षत वगणको सािास्जक ि आलिणक उत्िान गनण आलिणक कायणक्रिहरु ल्याउन सवकने ि थिानीय 
ववकास लनिाणर्िा लस्क्षत वगणहरुको सिावेशी सहभालगता सलुनस् चत गने सवकने अवसिहरु छनू्। त्यसैगिी 
थिानीय सिकाििा लस्क्षत वगणको सम्िानजनक उपस्थित गिाउन पलन सवकने अवसि िहेको पाइन्त्छ । 

चनुौतीहरु 

यस गाउँपाललकािा ववकास गनण सवकने ववलभन्न अवसिहरु भएपलन सिानता ि सािास्जक सिावशेीकिर्को 
दृस्ष् टकोर्लाई िूलप्रवावहकिर् गनण ज्ञान, दक्षता ि क्षिता भएका जनशस्क्तको उस्चत व्यवथिापन गनण भन े
चनुौलतपूर्ण िहेको छ। त्यसैगिी अन्त्ति लनकाय ि सिन्त्वय ि सहकायणलाई प्रभावकािी बनाउई लस्क्षत वगणको 
स्शक्षा ि थवाथ्य जथता के्षत्रिा पहुँच थिावपत गनण पलन कदठन छ। 

सोंच 

लस्क्षत वगणको उत्िान, सिावेसी ि सिानतािूलक सिाजको लनिाणर् 

लक्ष्य  

सिावशेी ि सिानतािूलक सिाज लनिाणर् गने 

उद्देय 
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➢ सितािूलक तिा सािस्जक सिावशेीकिर्को थिापना तिा लबथताि गनुण। 
➢ ववकास लनिाणर्िा लस्क्षत वगणको प्रत्यक्ष सहभालगता सनुीस् चत गनुण। 
➢ लबभेद/भेदभाविा पिेका सिहुहरुको िाजनीलतक, आलिणक ि सािास्जक पहुँच सलुनस्ित गनुण। 
➢ वहंसा तिा दवु्यणवहाििा पिेका सिहुहरुलाई वहंसा ि दवु्यणवहािबाट िकु्त गनुण। 
➢ बंस्चत तिा सािास्जक सिुक्षा नपाएका सिदुायहरूलाई सािास्जक सिुक्षा प्रदान गनुण। 

िर्नीलत ि कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 
सिानता ि सािास्जक 
सिावशेीकिर्लाई संथिागत 
गने। 

➢ सिानता ि सािास्जक सिावशेीकिर् सम्बस्न्त्ि कानून  ,ऐन , नीलत तिा 
कायणनीलत तजुणिा गरिने छ। 

➢ त्याङ्क/सूचना/अलभलेखको िालनी गरिने छ। 

➢ सिानता ि सािास्जक सिावशेीकिर् सूचकहरु तयाि गरि अनगुिन ि 
िलु्याङ्कन प्रभावकािी बनाईन ेछ।  

वहलाहरुको शसस्क्तकिर् ि 
सिावशेीकिर्िा जोड ददन े

➢ लैविक सिता प्रास्प् त लालग िवहला परुुिको सवक्रय भलूिका िहन े
व्यवथिा गरिने छ। 

➢ िवहलाहरुको िाजनीलतक, सािास्जक, आलिणक सशस्क्तकिर्िा 
प्रभावकािी सहभालगता बढाउँदै ललगने छ। 

➢ िवहला वहंसा  ,यौन वहंसा/ शोिर् तिा ज्यादतीिा पिेका िवहलाहरुलाई 
संिक्षर् ददई यथता घटना अन्त्त्यका लालग थिानीय तह शसक्त रुपिा 
लाग् ने छ। 

लस्क्षत वगण, ि लसिान्त्तकृत 
सिदुायको सशस्क्तकिर् ि 
ववकास गने 

➢ दललत, जनजाती, लबपन्त् न ि लसिान्त्तकृत सिदुायको आलिणक, सािास्जक 
ि िाजनीलतक सशस्क्तकिर्का कायणक्रिहरु संचालन गरिने छ। 

➢ सािास्जक लबभेद, जालतय, छुवाछुत अन्त्त्यका लालग गाँउपाललका, 
नागरिक सिाज ि सिोकािवाल लनकायहरुसँग सहकायण गरिने छ। 

➢ आिािभतू आवयक्ता (गास, बास, कपास, थवाथ्य, स्शक्षा तिा 
िोजगाि), िाज्यले ददने अन्त्य ववशेि सेवा सलुबिाहरुिा यी सिदुायहरुको 
पहुँच सलुनस् चत गने व्यवथिा लिलाईने छ।  

जेष्ठ नागरिकको, सम्िान ि 
संिक्ष गने 

➢ गाँउपाललका जेष् ठ नागरिकको संिक्षर् सम्बस्न्त्ि संघीय, प्रादेशीक 
कानून को आिाििा थिानीय कानून  तयाि गनण ि गिाउन पहल 
गरिने छ। 
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िर्नीलत कायणनीलत 
➢ जेष् ठ नागरिकको अनभुव, ज्ञान तिा स्शपलाई थिानीय तहको ववकासिा 

उपयोग गने नीलत ललईने छ। 



 

 
73 

हेलम्ब ुगाउँपाललकाको आवलिक योजना 

प्रिखु कायणक्रिहरु 

• ज्येष्ठ नागरिक, अपांग आदद लस्क्षत आम्दानी िलुक कायणक्रि 
• ज्येष्ठ नागरिक िनोिंजन तिा वाल उद्यान केन्त्द्रहरुको लनिाणर्` 

नलतजा खाका 

नलतजा शृंखला सूचक आिाि विण लक्ष्य 

ववविर् इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८४ 

प्रलतफल २.३ िवहला, 
बालबाललका, दललत, ज्यषे्ठ 

नागरिक एकल िवहला, 
फिक क्षिता तिा पछाडी 
पारिएको वगण शसक्त भई 
लनर्ाणयक तहिा सहभालगताको 
वृवि भएको हनुेछ 

सािास्जक 
सिुक्षाबाट 
लाभास्न्त्वत 
लस्क्षत वगण 

संख्या 1751 1800 1850 1900 2000 2500 

 

अपेस्क्षत उपलस्ब्ि 

➢ सिानता ि सािस्जक सिावशेीकिर् सम्बस्न्त्ि नीलत, िर्नीलत तिा योजना तिा कायणक्रि तयाि भई कायणन्त्वयनिा आउनेछ। 
➢ सािास्जक ववभेद ि लैविक वहंसा अन्त्त्य सम्बस्न्त्ि कानून  लनिाणर् भै कायाणन्त्वयनिा आएको हनुेछ। 
➢ जोस्खि अवथिाका बालबाललका, अपािता तिा जषे्ठ नागरिकहरुको उस्चत संिक्षर् हनुेछ। 
➢ सािास्जक सिुक्षाका सेवािाहीहरुको एकीकृत अलभलेख थिावपत भएको हनुछे। 
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 भािा, संथकृलत, कला ि सावहत्य 
पषृ्ठभलूि 

सिदुायको आिािभतू पवहचान भनेको भािा, संथकृलत, कला ि सावहत्य हो। नेपालको संवविानले नेपालिा बोलीन े
सबै िातभृािाहरु िािभािा हनुे भलन व्यवथिा गिेको छ। यसै गिी भािा, संथकृलत लाई िौललक हकको रुपिा 
थिावपत गिेको छ भन ेनेपालिा बसोबास गने प्रत्यके नेपाली सिदुायलाई आफ्नो भािा, संथकृलत, कला सवहत्य, 
संथकृलतक सम्पदाको सिबिणन ि संिक्षर् गने हक प्रदान गिेको छ। यो गाउँपाललकािा अलिकांस तिाङ 
जातीको बसोबास िहेको भएतापलन अन्त्य भािा, संथकृलत आत्िसाि गने सिदुायको उपस्थिलत िहेको पाईन्त्छ। 
त्यसकािर् हेलम्ब ुगाउँपाललकालाई अलग तरिकाबाट पवहचान गनण सवकन्त्छ। सािस्जक सहसम्बन्त्िको कािर् 
यहाँको ऐलतहालसक, पिुातास्त्वक, संथकृलतक, कला, सवहत्य, सवित, रिलत रिवाज, िलु्य, िान्त्यता, सम्पदाको 
संिक्षर्िा गाउँपालीकाले आफ् नो थपष् ट अबिािर् अगाडी सािेको छ। हेलम्ब ुगाउँपाललकािा तािांग ि ह्योल्िो 
जालतको वचणथव िहेको पाइन्त्छ। ४९.९६% तािांग िहेको संख्या ८२९८ छ भने ३२७८ ह्योल्िो जालतको 
१९.७३% िहेको पाइन्त्छ। त्यस बाहेक १०.५% क्षत्री ि ८.४% ब्राह्मर् िहेको देस्खन्त्छ। यी िखु्य जालत 
बाहेक नेवाि, गरुुङ, दिाई, कालि ततिा अन्त्य जालतको पलन बसोबास िहेको छ। 

प्रिखु सिथयाहरु  

 यस गाउँपाललकािा भािा, संथकृलत, कला, सावहत्य संिक्षर् गनण ि गिाउन, पिसंथकृलतको अलतक्रिर् बढ्न,ु ितुण 
तिा अितुण संथकृलतको संिक्षर् गनुण, िहत्वपूर्ण सम्पदाहरु हिाउने, नष् टहनु,े चोिी हनुबाट िोर्क् न,ु चाड पवण तिा 
जातत्राहरुलाई लनिन्त्तिता नददन ुिात्री भािा बोल्नेहरुको संख्या घट्दै जान ुआदद सिथयाहरु िहेका छनू्। 

अवसि तिा चनुौलतहरु 

अवसिहरु 

गाउँपललकािा िहेको सािस्जक सांथकृलतक लबलबितालाई ववथताि गिी िोजगिी तिा आयआजणन ि आलिणक 
आम्दानीको अवसिसँग जोडेि सिविणन ि प्रविणन  गनण सके गाउँपाललकाको सिि ववकासिा योगदान परु् याउन 
सर्क् ने  संभावना तिा अवसि िहेको छ। यो के्षत्र पयणटवकय दृस्ष् टकोर्ले तािाङ तिा ह्योल्िो िहेको ि यहाँको 
सािास्जक तिा सांथकृतीक ववशेितालाई ववदेशी िलुकुिा सिेत पवहचान गरिएको कािर् यहाँ विेनी ववदेशी तिा 
थवदेशी पयणटकहरु यहाँ िमु् न आउने गिेको पाईन्त्छ। यो संभावनालाई अझ अवसिको रुपिा सिेट्न सर्क् ने हो 
भने गाउँपाललकाको आलिणक ववकासिा सेवा पगु्दछ। 

चनुौलतहरु 
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पथुतौं चल्दै आएको संथकृलतक सम्पदाहरु अलभलेस्खकिर् गनुण, सांथकृलतक ववचलन िोर्क् न,ु अन्त्ति पथुता ज्ञान ि 
भािा हथतान्त्तिर्, संथकृलत, कला, भािाको िौललकपना जोगाई िाख् न ुि सोको लाभ सिदुायले प्राप्त गनण सर्क् न े
वनाउन,ु िहत्वपूर्ण सम्पदा चोिी तिा नष् ट हनुबाट बचाउन ुआदद चनुौलतहरु िहेका छनू्।   

सोंच  

हेलम्ब ुसान सांथकृलतक पवहचान। 

लक्ष्य 

िौललक संकृलतहरुको संिक्षर् भई सिि थिानीय संथकृलतिा गवण गने परिपाटीका सािै सािास्जक सद् भाव 
सवहष् र्तुा ि ऐर्क्यबिता सदुृढ भएको हनुेछ।  

उद्देय 

सबै जातजातीको सािाजीक सांथकृलतक सम्पदाहरुको अध्ययन अनसुन्त्िान गिी संिक्षर् ि सम्विणन गनुण। 

िर्नीलत ि कायणनीलत 

गाउँपाललकाको सािस्जक ि संथकृलतक 
लबलबिताको त्यगत आिाि संथिागत 
रुपिा तया गने 

• ऐलतहालसक, संथकृलतक ि पिुातात्वीक सम्पदाहरुको ििणत 
संभाि गरिने छ। 

• पिंपिादेस्ख संचालनिा आएका ठूला जात्र तिा 
पवणहरु/िलेाहरुको उस्चत व्यवथिापन लिलाईने छ। 

भािा  ,संिक्षर् ि ववकाससावहत्य कलाको   
गने 

िातभृािा, सावहत्य, कला, संलगतको अध्ययन अनसुन्त्िान, संविणन ि 
ववकासको लालग संथिागत ववकास गने। 

सबै जातजातीको भािा, संथकृलत, रिलत रिवाज, कला, चालचलन, 

भेिभिु, पिंम्पिा, संथकाि आददकोसंिक्षर् गनण पाललकाले ववशिे 
व्यवथता लिलाउने  छ। 

िौललक भािा ,संथकृलत ि कलासम्वस्न्त्ि 
साििी शैस्क्षक पाठ् यक्रििा सिाबेस 
गने। 

िातभृािाको िाध्यिबाट ववद्यालय आिािभतू स्शक्षा ददने व्यवथिा 
लिलाईन ेछ। 

थिानीय लनकायिा थिानीय परिवेसलाई सिाबेस गरि पायक्रिको 
तयािगरि थिानीय वविय (LOCAL SUBJECT) को रुपिा 
पठनपाठन गिाईने छ।  

ितुण तिा अितुण संथकृलतक सम्पदाको 
संिक्षर्िा लाग् न े

थिानीय लनवासीहरुको काल, भािा, ललवप, लोकसंथकृलतको 
संिक्षर्िा सम्बस्न्त्ित सिदुायलाई जागरुक गनण गाउँपाललकासँग 
सहकायण गरिने छ। 

ितुण संथकृतीक सम्पदाहरुको संिक्षर् गरिनेछ। 

प्रिखु कायणक्रिहरु 
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• िालिणक थिलहरुको पनु लनिाणर् तिा आवयकता अनसुािका नयाँ संिचना लनिाणर् कायणक्रिहरु 
• लोप हनुे लागेका कला तिा संथकृलत जगेनाण गने कायणक्रि 
• कला ि आलिणक आम्दानीलाई जोडी व्यवथिापन गने 

अपेस्क्षत उपलस्ब्िहरु 

➢ सािास्जक संथकृलतक लबलबिता कायि िवह िहने छ।  
➢ भािा, कला, सावहत्य, रिलत रिवाज, िलु्य िन्त्याताको संिक्षर् तिा ववकासको लालग गाउँपाललकाले 

संथिागत पहल गिेको हनुे छ। 
➢ गाउँपाललकाको ितुण तिा अितुण सम्पदाहरुको जगेनाण गरिएको हनुेछ।  
➢ िात्री भाििा पायक्रि तिा पायसाििी उपलब्ि भएको हनुेछ। 
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परिच्छेद 6. पूवाणिाि क्षते्र 
 आवास तिा वथती ववकास 

६.१.१ पषृ्ठभलूि 

हेलम्ब ु गाउँपाललका बागिती प्रदेशका पाललकहरुिध्य े कि जनघनत्व भएको पाललका अन्त्तगणित पदणछ। 
भौगोललक ववकटताको कािर् यहाँ जनसंख्या न्त्यून िहेता पलन आवास लनिाणर् ि वथती ववकास कायण भइिहेको 
हनुाले यस के्षत्रिा पलन व्यवस्थित आवास ि वथती ववकास हनु आवयक छ त्यसैगिी २०७२ को भकुम्प ि 
२०७७ तिा २०७८ सालको बाढीिा िपैु्र थिानीय घि वववहन भएका छनू् भने अझै जोस्खििकु्त आवास लनिाणर् 
गनण गाउँपाललका सक्षि भएकी देस्खंदैन। गाउँपाललकािा लनलिणत वथतीहरुिा शहिी योजना तिा भवन सम्बस्न्त्ि 
िापदण्ड ि संवहता पालनािा व्यापक किी हनुे गिेको देस्खन्त्छ। जसले गदाण यसिी आफुखसुी ववकास गरिएका 
आवास ि वथतीहरु जोस्खियकु्त ि अव्यवस्थित हनुे गिेका छनू्। गाउँपाललकाका अलिकांश आवास छरिएि 
िहेका छनू्, यद्यवप ग्याल्ििु, सेिा के्षत्रिा केही बार्क्लो बथती लबथताि भएको देस्खन्त्छ। 

६.१.२ प्रिखु सिथयाहरु 

यहाँ िेिै लभिालो जलिन भएको, िेिै ठाउँिा पवहिो गएको ि भौगोललक वहसाबले किजोि जलिन िहेका छनू्। 
त्यसैगिी जोस्खििा िहेका बथतीहरुलाई थिान्त्तिर् गनण ववलभन्न प्रयतनहरु गरिए पलन सम्भव भएको देस्खदैन। 
अन्त्य पहाडी के्षत्रिा झैँ बसेका छरिएको बथतीलाई एकीकृत बस्थत लबकास गरि सिटे्न सिथया देस्खएको छ।  

६.१.३ अवसि तिा चनुौतीहरु 

अवसिहरु 

यस गाउँपाललकािा जोस्खियकु्त के्षत्रिा िहेका घिििुीहरुलाई एकीकृत बथती आवास लनिाणर् गरि सिुस्क्षत 
आवासहरुको ववकास गने सवकने अवसि छ भने लनम् न आय भएकाहरुको लालग योजनाबद्व जनता आवास 
कायणक्रि संचालन पलन गने सवकने ि त्यसका लालग ववलभन्न गैि सिकािी संथिाहरुबाट पलन सहयोग हनु सर्क्छ। 

चनुौलतहरु 

ववलभन्न अवसिहरु भएपलन यस गाउँपाललकािा भवन संवहता ि लनिाणर् िापदण्डको पूर्ण कायाणन्त्यवयन गने 
चनुौलतपूर्ण छ ि केवह घिहरुको थवालित्व नभएका थिानीयहरुको व्यवथिापन गनण पलन कदठन िहेको छ। 
त्यसैगिी केही परिवािहरु आवास लनिाणर् गनण नसकेकाले अझै पलन टहिा, झपुडी तिा कच्ची घिहरुिा बसोबास 
गदै आएकालाई व्यवथिापन गनण पलन चनुौती िहेको छ। 
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६.१.४ लक्ष्य 

व्यवस्थित, गरु्थतिीय, वाताविर् सन्त्तलुलत, सिुस्क्षत ि अझ िाम्रो बनाउने अविािर्ा अनसुाि आवास तिा वथती 
ववकास गने। 

६.१.५ उद्देय 

➢ आवासिा सबैको पहुँच सलुनस् चत गनुण । 
➢ जोस्खियकु्त के्षत्रिा बसोबास गरििहेकाहरुको उस्चत व्यवथिापन गनुण । 
➢ गरु्थतरिय, व्यवस्थित, सिुस्क्षत ि वकफायलत भवन लनिाणर् गनुण । 

६.१.६ िर्नीलत तिा कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

आवास वथती ववकास ि  
भवन सम्बस्न्त्ि आवयक 
नीलतगत व्यवथिा गने। 

➢ भवन लनिाणर् आचाि सवहंता परिपालना ि लनयलित अनगुिन गरिनेछ ि 
यस सम्बन्त्िी जनचेतना बवृि गरिनेछ। 

➢ आवास, वथती ववकास ि भवन सम्बन्त्िी आवयक नीलत  तिा 
िापदण्डहरु तजुणिा गिी कायाणन्त्वयन गरिने छ। 

➢ भ-ूउपयोग नीलत अनसुाि प्रदेश सिकाि ि नीस्ज के्षत्र सिेतको सहकायणिा 
आवास तिा वथती ववकास सम्बन्त्िी कायणक्रिहरु संचालन गरिने छ। 

➢ न्त्यून आय हनु े वगणका लालग सलुभ आवासको व्यवथिा गनण नीस्ज 
के्षत्रसंग सहकायण गरिने छ। 

सिुस्क्षत ि व्यवस्थित 
वथती ववकास ि सूचना 
प्रर्ालीलाई प्रवद्वणन गने। 

➢ सिुस्क्षत ि व्यवस्थित वथती ववकासको लालग योग्य ि अयोग्य भलूिको 
पवहचान गरिने छ। 

➢ जोस्खििा िहेको वथतीहरुको सिुस्क्षत थिानिा थिानान्त्तिर् गरिने छ। 

➢ सावणजलनक जग्गा ि नदद वकनाि लगायतका के्षत्र अलतक्रिर् गिी गरिने 
वथती ववकास लगायतका कायणक्रिहरुलाई लनरुत्सावहत गरिने छ। 

➢ सकुम्वासी वथती, अव्यवस्थित वथतीसंग सम्बस्न्त्ित सिथयाहरु सिािान 
गरिने छ। 

६.१.७ प्रिखु कायणक्रिहरु 

• जोस्खियकु्त बथतीहरुको उस्चत व्यवथिापन  
• नीलतगत रुपले भवन आचाि संवहता तिा अन्त्य लनयि लाग ुगने  
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६.१.८ नलतजा खाका 

नलतजा शृंखला 
सूचक आिाि विण लक्ष्य 

ववविर् इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८४ 

प्रलतफल ३.२ आवास बजाि, 

बस्थत , एकीकृत, व्यवस्थित ि 
सिुस्क्षत भएको हनुेछ 

प्रवालिणत तिा िापदण्ड 
अनसुाि लनिाणर् ताललि 
ललएको दक्ष व्यस्क्त संख्या 125 १७५ २१० २५० ३२० ४०० 

आिािभतू पूवाणिाि सवहत 

व्यवस्थित बजाि संख्या 2 ४ ६ ८ १० १२ 

 

६.१.९ अपेस्क्षत उपलस्ब्ि 

➢ जोस्खियकु्त थिानिा बसोबास गरििहेकाहरुका लालग सिुस्क्षत थिलिा एकीकृत वथती ववकास कायणक्रि लाग ुहनुछे। 
➢ सिुस्क्षत ि सवुविा सम्पन्त् न शहिी पवुाणिाियकु्त आवास ि वथतीहरु ववकास हनुे छनू्। 
➢ भवन संवहता ि लनिाणर् िापदण्डको पूर्ण कायाणन्त्यवयन हनु ेछ। 
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 सडक तिा यातायात 
6.2.1 पषृ्ठभलूि 

थिानीय तहहरुको सािास्जक, आलिणक ि भौलतक ववकासिा सडक तिा यातायात पूवाणिाि सवुविाको िहत्वपूर्ण 
भलूिका हनुे गदणछ। सडक ि यातायताको लबकाससंगै थिानीय उत्पादनहरुले बजािसम्िको सहज पहुँच पाउँछनू् 
भने विीपिीका अन्त्य बजाि केन्त्द्र, शहि ि पाललकाहरुसंग सिेत गाढा सािास्जक आलिणक अन्त्तिसम्बन्त्ि थिावपत 
हनु्त्छ। शहिी प्रर्ालीलाई ववेाथिा गिेि बनाईने पूवाणिािको उपयोलगता िहदैन भने गरु्थतरिय सडक ि यातायात 
प्रर्ाली लबना शहिी प्रर्ाली ि जनजीवन पलन सहज ि सबल हुँदैन। सडक तिा यातायात प्रर्ालीिा गरिन े
लगानीले शहिीकिर्लाई सिते सहयोग परु् याईिहेको हनु्त्छ। यसै त्यलाई िध्यनजि गिी सडक तिा यातायात 
पूवाणिाि ववकासको सन्त्दभणिा ५ विे आवलिक लक्ष्य, उदेय, सिथया ि चनुौती, संभावना ि अवसि, िर्नीलत ि 
कायणनीलत तिा ववकासका कायणक्रिहरुको प्रािलिकताकिर् तल प्रथततु गरिएको छ। यस गाउँपाललकािा िोटि 
बाटोले अलिकांश बथतीिा पहुँच पयुाणएको छ भने केवह नयाँ योजनाहरुको िाग भएको पाइन्त्छ। यस पाललकाको 
पाश्वण स्चत्र अनसुाि वडा १ िा पाश्वणस्चत्र अनसुाि ६ सडक िहेका छनू् भने ३ िोटि बाटो तिा ८ झोलुंगे 
पलुहरू िहेका छनू्। यातायातका वहसाबले बाढी अस्घ लनयलित चल्ने गिेको काठिाण्डौं देखको सावणजलनक 
यातायातिा िोक लागेको देस्खन्त्छ। त्यसैगिी वडा नं २ िा करिब १० िोटि बाटो िहेका छनू् भने करिब ६ 
झोलुंगे पलु िहेका छनू्। त्यसैगिी यातायातको सन्त्िवणिा काठिाण्डौंबाट लनयलित  १ गाडी आवत तिा १ 
गाडी जावत गने गिेको देस्खन्त्छ। वखाण बाहेकका सियिा सेिाणिाङ् सम्ि गाडी पगु्ने गिेको देस्खन्त्छ। वडा नं 
३ िा १० िोटि बाटो िहेका छनू् भने ३ झोलुंगे पलु िहेको पाइन्त्छ। यस वडािा पलन काठिाण्डौं बाट १ 
गाडी दैलनक यात्रा गरििहेको पाइन्त्छ। वडा नं ४ िा ४ वटा िोटि बाटो िहेका छनू् भने ३ झोलिुे पलु िहेका 
छनू्। यातायातका वहसाबले अन्त्य वडाहरु लति लाग्न ेसबै गाडी यो वडा हुँदै जान ेहनुाले िपैु्र गाडीको सेवा 
उपलब्ि िहेको पाईन्त्छ। वडा नं ५ िा भने १० सडक िहेका छनू् ि २ झोलुंगे पलु िहेका छनू्। यातायातका 
सम्बन्त्ििा हाल वडा नं ५ सरंुुगसम्ि गाडी चल्ने गिेको देस्खन्त्छ। वडा ६ िा ५ िोटि बाटो िहेको ववविर् 
पाइन्त्छ भने ५ झोलिुे पलु िहेको पाइन्त्छ। त्यसैगिी वडा ७ िा ५ सडक िहेका छनू् भने ५ झोलिुे पलु 
िहेका छनू्। 

6.2.2 प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाउँपाललकािा कालो पते्र सडक न ैनिहेको अवथिा छ भन ेबाह्र िासे चल्न ेसडक संख्या कि िहेको 
पाइन्त्छ। त्यसैगिी सडकको कि गरु्थतिको कािर् ढुवानीिा पलन सिथया िहेको छ ि भाडा दि तिा आपूलतण 
भएका बथतकुो िलु्य उच्च िहेको छ। त्यसैगिी ववपद्का कािर् िेिै सडकहरुिा विेनी बजेट खचण हनु ेगिेपलन 
दीगो  सिािान भन ेपाउन सवकएको छैन। 

6.2.3 अवसि तिा चनुौतीहरु 

अवसिहरु 
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यस गाउँपाललकािा थिानीय बजाि केन्त्द्रहरुलाई सडक संजालसंग जोडी सवकएको छ ि गरु्थतिको आवयकता 
छ। गाउँपाललकाको आन्त्तरिक व्यापाि ि अन्त्ति पाललका कािोबािलाई बवृि गनण सो सडक संजालले अवसि 
प्रदान गिेको छ ि थिानीय अिणतन्त्त्रलाई सिनु्नत बनाउन सिेत योगदान पगु् न सर्क्छ। त्यसैगिी पयणटकीय 
िहत्त्वका थिाल्हारुले गदाण सडक संजाल लनिाणर्िा बावहरि ;अगानी गिाउन सर्क्ने अवसि िहेल्प छ । सहज 
तरिकाबाट सेवा तिा सवुविा उपभोग गनण वडा कायाणलयहरु पलन सडक संजालबाट जोलडएका छनू्।  

चनुौलतहरु 

गाउँपाललकाको सबै बस्थत तिा वडाहरुका सडक संजालको गरु्थति वृवि गनण ठूलो लगानी आवयक हनु्त्छ ि 
सो लगानी  नहनु।े थिानीय नागरिकहरु जोस्खिपूर्ण यात्रा गनण बाध्य हनु।ु सडक लनिाणर् को लालग लगानी 
जटुाउन ुचनुौलतपूर्ण िहेको छ। त्यसैगिी पहाडी भभूाग भएकोले सडक लनिाणर्िा अत्यलिक कदठनाईहरु सािना 
गनुण पने हनु्त्छ। 

6.2.4 सोंच  

सम्वृि हेलम्बकुो आिाि, वाताविर्िैत्री सडक ि दीगो पूवाणिाि 

6.2.५ लक्ष्य 

गाउँपाललका बजाि केन्त्द्र ि वथतीहरुिा वातािर्िैत्री सडक तिा गरु्थतिीय यातयात पूवाणिािको लबकास ि 
पहुँचिा अलभवृवि गने। 

6.2.६ उदेय 

गाउँपाललकाको सडक तिा यातायात संजालको ववकास, संिचना ि व्यवथिापनिा सिुाि गनुण । 

6.2.७ िर्नीलत तिा कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

सडक तिा 
यातायातको पहुँच 
ि गलतस्शलतािा 
सिुाि गने। 

▪ गाउँपाललकाको यातायात गरुुयोजना तजुणिा गरिन ेछ। 
▪ गाउँपाललका लभत्रका सडकहरुको अलिकािक्षेत्र तिा चौडाई यवकन गिी सोको 

परिभािा, छनौट गिी सूची तयाि गरिने छ। 
▪ गाउँपाललकाको केन्त्द्रदेस्ख प्रत्येक वडासम्ि जोडन ेसडकहरुको थतिोन्त् नती गनण प्रदेश 

ि संघीय सिकािसंग सहकायण गरिने छ। 
▪ गाउँपाललकाको िर्नैलतक सडकहरुको लनयलित ि पटके ििणत संभािलाई 

प्रािलिकता ददईन ेछ। 

▪ सडकहरुको लनिाणर् गदाण वाताविर्िैत्री, बायोइस्न्त्जलनयरिङ सवहत अझ िाम्रो 
बनाउने लनलत ललइनेछ ।  
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िर्नीलत कायणनीलत 

सडक संजाल सिुाि 
गने 

▪ गाउँपाललकालभत्रका सडक तिा पलु लनिाणर्को लालग पयाणप् त अध्ययन ि अनसुन्त्िान 
गरिन ेछ। 

▪ वाताविर् न्त्यूनति क्षलत हनुगेिी िात्र ठूला सडक ि पलुहरु लनिाणर्को व्यवथिा 
लिलाईन ेछ। 

सडक ि 
संिचनाहरुलाई 
व्यवसावयक 
लसद्वान्त्त अपनाई 
संचालन ि 
व्यवथिापन गने। 

▪ गाउँपाललकाका िर्नैलतक सडक ि पर्क् की तिा झोलङुगे पलुहरुको सूची (ईन्त्भेन्त्िी) 
तयाि गरिन ेछ ि आवयक ििणत संभािका लालग प्रािलिकता लनिाणिर् गरिने छ। 

▪ सडक संिचना ििणत संभािको लनस्म्त लनस् चत बजेट गाउँपाललकाले नै छुट्याई वा 
प्रयोग कताणहरुबाट न ैलनिाणरित शलु्क उठाई संिचनाहरुको ििणत संभािको व्यवथिा 
लिलाइन ेछ ि सोको लालग आवयक सहकायण गरिने छ। 

सडक तिा 
यातायात 
प्रर्ालीलाई 
व्यवस्थित गने  

▪ सडक तिा यातायात सम्बन्त्िी नीलत, कानून  ि िापदण्ड तयाि गरिने छ। 
▪ दीगो  तिा वाताविर् िैत्री सवािी सािनको प्रयोगका लालग नीलतगत व्यवथिा गरिन े

छ। 
▪ सावणजलनक यातायात संचालनिा थिानीय सहकािी ि नीलत क्षेत्रसंग सहकायण गरिन े

छ। 

6.2.८ प्रिखु कायणक्रिहरु 

• िहेका सडकहि प्रािलिकता अनसुाि ढल सवहत थतािोंनलत 
• वायो ईन्त्जीलनयरिंग प्रयोग गरि पवहिो तिा भ-ूक्षय लनयन्त्त्रर् 
• सावणजलनक यातायातलाई उस्चत व्यवथिापन गने 
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6.2.९ नलतजा खाका 

नलतजा शृंखला 
सूचक आिाि विण लक्ष्य 

ववविर् इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८४ 

प्रलतफल ३.१ सडक एवं सहायक 

पूवाणिािको ववथताि ि ववकास एवं 
यातायात सचुारु भएको हनुछे 

पिी सडकिा पगु्न 
लाग्ने औसत सिय लिनेट 22 २० १८ १३ १० १० 

कालोपते्र सडक वकिी 0 २५ ३५ ४५ ६० ८८ 

िाभेल सडक  वकिी 55 १७५ २०० २३० २६० ३०० 

िलेु सडक वकिी ३११ १९१ १७७ १३६ १०६ ६६ 

बायो इस्न्त्जनीरिंग 
प्रववलि ि सडक साइड 
वृक्षािोपर् वकिी 0 १५ ३८ ५० ७५ ९० 

 

6.2.१० अपेस्क्षत उपलब्िी 

➢ गाउँपाललकाको यातायात गरुु योजना पूर्ण कायाणन्त्वयन हनुछे। 
➢ गाउँपाललकाका सम्पूर्ण वडा, बजाि, बथती ि टोलहरुिा सडकको पहुँच थिावपत हनुे छ। 
➢ गाउँपाललका लभत्र थिानीयवासीहरुको सहज आवत जावत हनुे छ। 
➢ थिानीय खोला ि नददहरुिा पर्क् की पलुहरु लनिाणर् हनुे छ।  
➢ ववद्यिान िाभेल ि िलेु सडकहरुको थतिोन्त् नती हनुे छ। 
➢ िखु्य सडक क्रिागत रुपिा पर्क् की हनुे छ। 
➢ नयाँ सडकहरु वाताविर्ीय तिा सम्भाव्यता अध्ययन सवहत लनिाणर् हनुे छ।
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 लसंचाई 
६.३.१ पषृ्ठभलूि  

कृवियोग्य भलूििा बाहै्र िवहना लसंचाइ सवुविा परु् याई कृविको उत्पादकत्व बढाउन लसंचाइको दीगो  व्यवथिा 
गनण आवयक छ। पिम्पिागत लसंचाइ प्रर्ालीको ििणत-सम्भाि ि नयाँ प्रववलििा आिारित लसंचाइ प्रर्ालीको 
िाध्यिबाट लसंस्चत कृवि के्षत्रको ववथताि भइिहेको छ। लसंचाइ पूवाणिाि लनिाणर्िा िर्नीलतक िहत्वका ठूला 
लसंचाइ संघबाट, िझौला लसंचाइ प्रदेशबाट ि साना लसंचाइ थिानीय तहबाट लगानी परिचालन गने व्यवथिा 
लिलाउन आवयक छ। लसंचाइ प्रर्ालीको लनिाणर् पलछको ििणत-सम्भाि, व्यवथिापन एविू् स चालनगिा 
उपभोक्ता सिदुायको सवक्रय सहभालगता िप सदुृढ गनुणपने आवयकता िहेको छ। लसंचाइको िप पूवाणिाि 
ववकास ि सम्पन्त् न लसंचाइ प्रर्ालीको सदुृढीकिर् गिी व्यवस्थित बनाउन लगानी वृवि गनण आवयक छ। 
थिानीय सिकाि स चालन ऐन, २०७४ अनसुाि थिानीय साना सतह तिा भलूिगत लसंचाइ प्रर्ालीको स चालन 
तिा ििणत सम्भाि, सेवा शलु्क लनिाणिर् ि संकलन सम्बन्त्िी व्यवथिापन गनण सवकने छ। 

यस गाउँपाललकाको तल्लो भेगिा खेती हनुे गिेको ि लसचाई आवयकता िहेको पाइन्त्छ। िालिल्लो भेगिा 
आकासे पानीको भि परि आल ुखेती लगायत हनु ेगिेको देस्खन्त्छ। ति बाढीले अलिकांश तल्लो भेगका खेतीयोग्य 
जलिनहरु नोर्क्सानी भएको ि भएका लसचाई आयोजनाहरु पलन स्जर्ण अवथिािा िहेको पाइन्त्छ।  

६.३.२ प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाउँपाललकािा लसंचाईको भिपदो सेवा पयुाणउन सवकएको छैन भने लनलिणत लसंचाई प्रर्ालीको पयाणप्त ििणत 
सम्भाि हनु सकेको छैन। त्यसैगिी लसंचाई के्षत्रिा पयाणप्त लगानी हनु नसर्क्न ु ि लनिाणर्ालिन आयोजनाहरु 
तोवकएको सिय ि लागतिा सम्पन्न नहनुे गिेको पाइन्त्छ।  

६.३.३ अवसि तिा चनुौतीहरु 

अवसिहरु 

यस गाउँपाललकािा खहिे, िलेम्ची आदद खोला लगायत अन्त्य श्रोतहरुले लसंचाई लगायत बहउुपयोगको अवसि 
िहेको छ। त्यसैगिी लसंचाई प्रर्ाली ववथतािका लालग कृिकहरुको तफण बाट पलन लगानी जटुाउने अवसि िहेको 
छ। ठूला लसंचाइ, साना लसंचाइ, िोपा लसंचाइ ि प्लास्ष् टक पोखिी लनिाणर् तिा सिुािका योजनालाई प्रािलिकता 
ददन सवकन्त्छ ि पाखो जग्गािा थप्रीिलि, िोपा लसंचाइ प्रववलिलाई प्रािलिकता ददई ववकास गनण सवकन ेअवसि 
िहेको छ। 

चनुौलतहरु 
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भौगोललक कदठनाईहरुले गदाण लसचाई आयोजनाहरु लनिाणर् गनण अत्यालिक लगानी आवयक हुँदा चनुौती उत्पन्न 
भएको छ। त्यसैगिी विेनी हनुे प्राकृलतक प्रकोपले गदाण आयोजनाहरु जोस्खििा िहन ेचनुौती िहेको छ। लसचाई 
सवुविा िहेको केवह खेतहरूिा पलन कृिकको बेवाथताका कािर् बाँझोपन हनुे सिथया िहेको छ। 

६.३.४ सोंच  

हेलम्ब ुगाउँपाललकाको उत्िानसील आलिणक ववकासको आिाि, लसचाई पूवाणिाि 

६.३.५ लक्ष्य 

कृवियोग्य भलूििा दीगो एविू् भिपदो लसंचाई सवुविा उपलब्ि गिाउने। 

६.३.६ उद्देय 

➢ उपयकु्त प्रववलििाफण त िप कृवियोग्य भलूििा लसंचाई सेवा ववथताि गनुण। 
➢ बहउुद्देय आयोजनाको ववकास गिी कृवियोग्य भलूििा विैभिी भिपदो रुपिा लसंचाई सवुविा उपलब्ि 

गिाउन।ु 
➢ लसंचाई प्रर्ालीको ििणत सम्भाि एविू् व्यवथिापनलाई सदुृढ तलु्याई दीगो  बनाउन।ु 

६.३.७ िर्नीलत ि कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

लसंचाई ववकासको 
गरुुयोजना ि कृवि ववकास 
िर्नीलत अनसुाि जलवाय ु
परिवतणन अनकूुलन हनेु 
गिी लसंचाई योजनाहरुको 
ववकास एविू् ववथताि 
गने। 

▪ प्राववलिक, आलिणक ि वाताविर्ीय पक्षबाट सम्भाव्य साना, िझौला ि ठूला 
सतह लसंचाई आयोजना प्रािलिकीकिर्, लनिाणर् तिा ववथताि गरिने छ। 

▪ संघीय ि प्रदेश सिकािसँगको सहकायणिा सम्भाव्य थिानिा भलूिगत जलस्रोतिा 
आिारित थयालो तिा लडप ट् यबुवले कायणक्रि प्रािलिकताका साि कायाणन्त्वयन 
गरिने छ। 

▪ लसंचाई जलवाय ुपरिवतणनबाट हनुे प्रभावको अध्ययन गिी सोही अनरुुप प्रर्ाली 
लडजाइन एविू् सञ्चालनिा आवयक सिुाि गदै ललगने छ। 

नयाँ प्रववलििा आिारित 
लसंचाईको ववकास गनुणका 
सािै लसंचाई दक्षता ववृि 
गने। 

▪ संघीय ि प्रदेश सिकािसँगको सहकायणिा कृवियोग्य भलूििा व्यावसावयक 
कृविलाई प्रोत्साहन गनणका अन्त्य प्रववलििा आिारित भलूिगत तिा ललफ्ट लसंचाई 
प्रर्ालीको ववकास गरिन ेछ। 

▪ उपयकु्त प्रववलि सवहतको लसंचाई सवुविा ववथताि गरिने छ। 

संघ ि प्रदेश 
सिकािसँगको सिन्त्वय ि 
सहकायणिा लसंचाई 
प्रर्ालीको ववकास गने 
तिा बाहै्र िवहना लसंचाई 

▪ संघबाट तीन तहको सिन्त्वय ि साझेदािीिा आिारित भई बाहै्र िवहना लसंचाई 
सवुविा उपलब्ि गिाउन प्राववलिक, सािास्जक, आलिणक तिा वाताविर्ीय 
पक्षबाट सम्भाव्य अन्त्तिजलािाि ि जलाशययकु्त बहउुद्देशीय आयोजनाको 
प्रािलिकताका साि अध्ययन तिा कायाणन्त्वयन गरिने छ। 



 

 
86 

हेलम्ब ुगाउँपाललकाको आवलिक योजना 

सेवा उपलब्ि गिाउनका 
लालग ठूला बहउुद्देशीय, 
अन्त्तिजलािाि ि 
जलाशययकु्त 
आयोजनालाई 
प्रािलिकताका साि अस्घ 
बढाउने। 

▪ ठूला लसंचाई प्रर्ालीहरुिा पानीको िप स्रोत बढोत्तिीको लालग थिानीय 
स्रोतहरुको सिते अलिकति उपयोग गरिने छ। सािै, िूल एविू् पोखिी, 
तालतलैयाहरुको संिक्षर् तिा सदुृढीकिर् गिी लसंचाईको लालग सिेत उपयोग 
गरिने छ। 

▪ पानीको स्रोत न्त्यून हनुे तिा विैभिी लसंचाई उपलब्ि हनु नसर्क्ने के्षत्रिा 
लसंचाई सेवा पयुाणउन भलूिगत जलस्रोत ि आकाशे पानीको संकलन, पोखिी वा 
जलाशयिा भण्डािर् गिी िोपा, फोहिा जथता प्रववलिलाई प्रािलिकताका साि 
उपयोग गरिने छ। 

भलूिगत लसंचाई योजनाको 
ववथताि सवहत उपयोगिा 
जोड ददन।े 

▪ लसंचाई प्रर्ालीहरुको दीगो  व्यवथिापनका लालग सेवा शलु्कको सलुनस्ितता 
सवहत लनजी के्षत्रको सिते संलग्नताको लालग प्रोत्साहन गरिने छ। 

▪ लसंचाई सेवाको दक्षता सवहत कृवि उत्पादकत्व तिा उत्पादन वृवि एविू् कृवि 
ववकास िर्नीलत ि कृवि ववकास केस्न्त्द्रत ववशेि कायणक्रिका लालग सिन्त्वयात्िक 
रुपिा एकीकृत बाली तिा जल व्यवथिापनिा जोड ददइने छ। 

लसचाई प्रर्ालीको ििणत 
सम्भाि एविू् दीगो  
व्यवथिापनका लालग स्रोत 
सवहत उपभोक्ता 
सहभालगता सलुनस्ित गने। 

▪ संघीय संिचना अनरुुप सिथिागत ववकास तिा जनशस्क्तको क्षिता अलभवृवि 
गरिने छ। 

▪ सहकािी तिा सिदुायको सहभालगतािा लसंचाई प्रर्ालीको व्यवथिापन गरिन े
छ। 

▪ लसंचाई प्रर्ालीको दीगो पनाका लालग उपभोक्ताहरुको स्रोत सवहतको 
सहभालगतािा सोको लनयलित ििणत सम्भाि, व्यवथिापन ि उपयोग गने 
पिलतिा सिुाि गरिने छ। 

नीलतगत सिुाि एविू् 
ववद्यिान संथिागत 
संिचनाको क्षिता ि 
जनशस्क्तको दक्षता 
अलभवृवि गने। 

▪ संघीयता अनकूुलको लसंचाई नीलत, िर्नीलत, प्रािलिवककता, कायणसूची ि 
िापदण्ड बनाई तीन तहका सिकािको कायण स्जम्िेवािी लनिाणिर् गरिने छ। 

▪ लसंचाई आयोजनाको थवीकृत लसंस्चत के्षत्रिा हनुसर्क्ने अलतक्रिर् िोर्क्न ववद्यिान 
कानूनिा आवयक परििाजणन गिी कृवियोग्य भलूिको संिक्षर् गरिने छ। 

६.३.८ प्रिखु कायणक्रिहरु 

• िहेका लसचाई आयोजनाहरुको थतिोन्नलत सवहत नया ँआयोजनाहरु लनिाणर् 
• नयाँ पानीका श्रोत पवहचान गने तिा वातावािस्र्य प्रभाव िलु्यांकन गने 

६.३.९ अपेस्क्षत उपलब्िी 

➢ लसंचाई ववकासको गरुुयोजना तजुणिा हनु ेछ।  
➢ सतह, भलूिगत तिा अन्त्तिजलािाि आयोजनाको कायाणन्त्वयन भई सतह लसंचाई, भलूिगत लसंचाई ि नयाँ 

प्रववलििा आिारित लसंचाई के्षत्रिा ववथताि हनुे छ। 
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➢ लसंचाई सेवाका लालग पूवाणिाि ववकास भएको हनुे छ। 
➢ कृवियोग्य जिीनहरुिा विैभिी लसंचाई सवुविा उपलब्ि भएको हनुे छ। 
➢ ठूला लसंचाइ, साना लसंचाइ, िोपा लसंचाइ ि प्लास्ष् टक पोखिी लनिाणर् तिा सिुािका योजना कायाणन्त्वयन 

हनुे छ।  
➢ पाखो जग्गािा थप्रीिलि, िोपा लसंचाइ प्रववलिलाई प्रािलिकताका साि कायाणन्त्वयन हनुे छ। 

 ववद्यतु तिा वैकस्ल्पक उजाण 
६.४.१ पषृ्ठभलूि 

नेपालिा ववद्यलुतय उजाण प्रिखु उजाणको रुपिा िहेको छ भने ववद्यतुीय आत्िलनभणिता तफण  देश अगाडी बढेको 
अवथिा छ। यस गाउँपाललकािा िाविय जनगर्ना २०६८ का अनसुाि २८८७ घिििुी बत्तीका लालग लबजलुीिै 
लनभणि िहेका छनू् भने सोलाि २६५ घिििुीिा जलडत देस्खन्त्छ। त्यसैगिी इन्त्िनको रुपिा भन े११ घिििुी 
लबजलुीिा लनभणि िहेक पाइन्त्छ। 

६.४.२ प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाउँपाललकाको सबै बस्थतहरुिा िाविय प्रसािर्को ववद्यतुीय सेवा पगेुको छैन भने प्रकाशको प्रयोजनलाई 
िात्र ववद्यतु प्रयोग गने गरिएको पाइन्त्छ। प्रिखु खाना पकाउने उजाणको रुपिा अझै पलन दाउिाको प्रयोग 
गरिन्त्छ भने प्रसािर् लाईनिा वनको उपस्थिलत तिा अन्त्य कािर्बाट अविोि हनुे गिेको देस्खन्त्छ। यस 
गाउँपाललकालाई पयाणप्त हनु सर्क्नेगिी साना जलववद्यतु योजना ववकास गरि यस के्षत्रको सम्भाव्यता उपयोग गनण 
नसर्क्न ुपलन सिथया िहेको छ। 

६.४.३ अवसि तिा चनुौतीहरु 

अवसिहरु 

जलववद्यतु आयोजनाबाट ववद्यलुतकिर्को िाध्यिबाट खाना पकाउनको उजाणको रुपिा प्रयोग गिी वन तिा अन्त्य 
आयलतत उजाणको खपतिा किी ल्याउन सवकने ि लसंचाईिा ववद्यतुको प्रयोग गिी कृवि उत्पादन बढाउन सवकन े
अवसिहरु िहेका छनू्। त्यसैगिी उद्योग तिा कलकािखानाहरु िाफण त ववद्यतुको खपत बढाउन सवकन े ि 
थिानीय लघ ुजलववद्यतुबाट उत्पाददत लबजलुी लनयाणत गनण सवकन ेसम्भावना िहेका छनू्।  

चनुौलतहरु 

यस गाउँपाललकािा िहेका खोलाहरुिा ववपदको जोस्खि भएका कािर् जलववद्यतु लनिाणर्िा चनुौती िहेको छ 
भने जन घनत्व पलन कि ि वफस्जएको बस्थत भएका कािर् ववद्यतु प्रविणनिा कदठनाई छनू्। ववद्यतुीय प्रयोगिा 
ववववलिकिर् ल्याई िोशनीको श्रोत बाहेकका प्रयोग ल्याउन थिानीयको आलिणक तिा सािास्जक चनुौती िहेका 
छनू्। 
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६.४.४ सोंच  

ववद्यतुको ववकास हेलम्ब ुगाउँपाललकाको उजाणको लनकास  

६.४.५ लक्ष्य 

गाउँपाललकािा उजाणको सहज ि सलुभ व्यवथिा गने । 

६.४.६ उद्देय 

➢ उत्पादनशील के्षत्रिा ववद्यतु सेवाको पहुँचिा ववथताि गिी उद्योग ि व्यवसायको प्रबिणन गनुण। 
➢ जलववद्यतुको उत्पादनिा ववृि गदै थवच्छ उजाणको उपलब्िता सलुनस्ित गनुण। 
➢ उजाण लनयाणत व्यापाि अलभववृि ि पेिोललयि पदािणको आयात क्रिश: प्रलतथिापन गदै भकु्तानी सन्त्तलुनलाई 

अनकुुल बनाउन योगदान पयुाणउन।ु 

६.४.७ िर्नीलत ि कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

गाउँपाललकाका सबै 
वडाहरुिा उजाणलाई भिपदो 
ि सलुभ बनाउन।े 

▪ ववद्यतु ववतिर् लाईन बढाउन गाउँपाललका, वडा कायाणलय, प्रदेश ि 
नीस्ज क्षेत्रहरुसंग सहकायण गने। 

▪ वैकस्ल्पक उजाणलई प्रबिणन गनण प्रदेश सिकाि ि नीस्जके्षत्र तिा 
संघसंथिाहरुसंग सहकायण गरिने छ। 

उजाणको बहृत प्रयोगिा जोड 
ददईने छ। 

▪ प्रदेश ि संघीय सिकािसंग सहकायण गिी यातायात, कृवि तिा उद्योगको 
आिनुीवककिर्िा ववद्यतुको उपयोग गने नीलत अवल्वन गरिने छ। 

▪ आिािभतू थवाथ्य, गरिबी लनवािर् जथता उदेयसंग गाँलसएका 
खानेपानी, ललफ्ट लसंचाई, घिेल ु उद्योग लगायतको के्षत्रिा हनुे 
लबजलुीिा सहलुलयत प्रदान गनण व्यवथिा गरिने छ। 

६.४.८ प्रिखु कायणक्रिहरु 

• वैकस्ल्पक उजाणको प्रविणन तिा प्रयोग प्रोत्साहन गने 
• प्रशािर् लाईन तिा िान्त्सफिणिको उस्चत व्यवथिापन गरि दाउिा प्रयोग न्त्यूनीकिर् गने 
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६.४.९ नलतजा खाका 

नलतजा शृंखला 
सूचक आिाि विण लक्ष्य 

ववविर् इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८४ 

प्रलतफल ३.३ लबद्दुत ि बैकस्ल्पक 

उजाणको ववथताि उपलब्िता तिा 
उपयोगिा वृवि भएको हनुेछ  

लबद्दुत िान्त्सलिसन 
लाइन लबथताि  वकिी 82 ४५ ६५ ८० ८५ ९५ 

सोलाि प्रर्ाली सवहत 
लबद्दुत सेवा पगेुका 
घिपरिवाि प्रलतशत 15 ४५ ८० १२० १६० २०० 

सिुारिएको उजाण 
(Bio-Gas, LP) प्रयोग 
गने परिवाि प्रलतशत 5 ८ १५ २५ ३० ४० 

 

अपेस्क्षत उपलस्ब्ि 

➢ थिानीय वन ववनास िोकी वाताविर्िा सकािात्िक प्रभाव हनुेछ। 
➢ ववद्यतुको लनयलित आपूतीसगै गाँउपाललका लभत्र घिेल ुतिा साना उद्योगहरुको थिापना भइ नयाँ िोजगािहरुको सजृना भएको हनुेछ । 
➢ गाँउपाललकाले ववद्यतु तिा उजाणबाट िप िाजश्व प्राप् त गिेको हनुेछ। 
➢ ईन्त्िनको रुपिा ववद्यतुको प्रयोगको गने घिपरिवािको संख्या बढेको हनुेछ।
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 संचाि तिा सूचना प्रर्ाली 
६.५.१ पषृ्ठभलूि 

सूचना तिा संचाि प्रववलििा भएको ववकासले गदाण आिलुनक ववश्व नै एक ठाँउिा रुपान्त्तिर् भएको छ। हालका 
विणहरुिा दीगो  ववकासका बहृत्ति लक्ष्य हालसल गनण अवलम्वन गरिएका िर्नीलतहरुको केन्त्द्रिा सूचना तिा 
संचाि प्रववलि िहदै आएको छ। सूचना तिा संचाि प्रववलिको प्रयोग िाफण त प्राप् त हनुे अन्त्य लाभका अलतरिक्त 
यो प्रववलिको प्रयोगबाट गाउँपाललकािा सशुासनको प्रत्याभतू गनुणका सािै बवढ पािदशी एवं प्रभवकािी सावणजलनक 
व्यवथिापनको लालग यिेष्ठ पूवणिाि लनिाणर् गनण सवकन्त्छ। सािै सूचना प्रववलि ि सूचना प्रववलििा आिारित 
ववलभन्त् न सेवाहरु (Information Technology Information Technology Enabled Services/Business Process 

Outsourcing) लगायत अन्त्य उद्योग एवं सेवाजन्त्य व्यवसायको बवृिद्वािा गाउँपाललकाको िात्र नभएि बहृत्ति 
िास्ष् िय लक्ष्यहरु हालसल गनणिा सिेत यो प्रववलि सहायक हनुे देस्खन्त्छ। यस गाउँपाललकािा २०६८ जनगर्ना 
अनसुाि िेलडयो प्रयोगकताण २२३७, वटभी प्रयोगकताण ११३०, केबलु वटभी प्रयोग गने २०३ िहेको छ भन े
कम्प्यटुि संचालनिा िहेको घिपरिवाि २७ िहेको छनू् ि नेटको व्यवथिा २९ प्रयोगकताणिा िहेको पाइन्त्छ। 
त्यसैगिी टेललफोन प्रयोगकताण २९ िहका छनू् भने २२५६ घिपरिवािसँग िोवाइलको सेवा उपलब्ि िहेको 
पाइन्त्छ। िालि उल्लेस्खत सम्पूर्ण सेवाबाट बस्न्त्चत घिििुी संख्या १४२२ िहेको देस्खन्त्छ। 

६.५.२ प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाँउपाललकािा ल्याण्ड लाईन ि ईन्त्टिनेट सेवा प्रदायक संथिाहरु नपगेुको ि आलिणक भाि पने भएकोले 
सबैको पहुँच हनु नसकेको देस्खन्त्छ। त्यसैगिी यस गाउँपाललकािा  िोवाईल सेवा भिपदो नभएको पाइन्त्छ भन े
थिानीय पत्रपलत्रका प्रकाशन हनुे नगिेको सिथया छ।  गाँउपाललकाको वभेसाईट लनयलित अद्यावलिक नहनु ि 
आवयक जनशस्क्त ि प्राववलिक ज्ञानको अभाव जथता सिथया पलन िहेका छनू्। त्यसैगिी आवयक कानून  ि 
नीलतगत व्यवथिाको अभाव तिा बजेटको अभावले टेललफोन टाविहरु ववथताि गनण नसर्क्न ुजथता सिथयाहरु 
पलन िहेका छनू्। 

६.५.३ अवसि तिा चनुौतीहरु 

अवसिहरु 

थिानीय तहको आवागिन सँगै सूचना प्रवाह तिा सेवाहरु सिल, सहज ि पािदशी भएि अवसिहरु लसजणना 
भएका छनू्। गाउँपाललकाका काि कािवाही ि भकु्तानी प्रर्ाली पलन पािदशी भएि सिय ि पैसाको बचत हनु े
अवसि िहेको छ। त्यसैगिी लछटो ि सहज रुपिा सूचना प्राप् त हनुे ि नेपालको संवविानले प्रदान गिेको सूचना, 
संचाि, प्रकाशन ि प्रसािर् सम्बन्त्िी हकहरुको सलुनस्ितता हनुे अवसि िहेको छ। 

चनुौलतहरु  
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गाउँपाललकाका सबै वडा, टोल ि वथतीहरुसम्ि ल्याण्डलाईन, िोवाईल सेवा ि ईन्त्टिनेट सेवाको पहुँच थिावपत 
गनण, सािास्जक संजालको बढदो प्रयोगबाट आउने ववकृलतहरु लनयन्त्त्रर् गनण ि सूचना तिा संचाि प्रववलिका 
क्षेत्रिा ववलभन्त् न परियोजना तजुणिा तिा कायाणन्त्वयन जथतै चनुौतीहरु िहेका छनू्। त्यसैगिी बौदद्वक सम्पलतको 
संिक्षर् तिा सिुक्षा ि संवेदनस्शलता ख्याल गरि कायणक्रिहरु बनाउन पलन चनुौलतपूर्ण छनू्। आवयक कानून  
ि नीलतगत व्यवथिा गनण ि टेललफोन टाविहरु ववथताि गनण पलन कदठन िहेको छ।  

६.५.४ लक्ष्य 

➢ गाउँपाललकािा भिपदो सूचना तिा संचाि सेवा ि सवुविा ववथताि गिी नागरिकको पहुँच बढाउन।ु  
➢ िोवाईल ि टेललफोन सेवाको पहुँच सबै नागरिकिा सलुनस् चत गने। 
➢ थिानीयहरुलाई ईन्त्टिनेटको पहुँच सलुनिलतच गने 

६.५.५ उद्देय 

➢ ववद्यतुीय थिानीय सिकाि सूचाङ्किा सन २०२५ सम्ििा सन्त्तोिजनक थिानीय सिकािहरुको तहिा 
परु् याउने। 

➢ िोवाईल ि टेललफोन सेवाको पहुँच सबै नागरिकिा सलुनस् चत गने। 
➢ सम्पूर्ण गाँउपाललकािा ईन्त्टिनेट सेवाको पहुँच सलुनस् चत गने। 
➢ ववद्यतुीय सिकािको अविािर्ा अनरुुप कस्म्तिा ८०% नागरिक लस्क्षत सेवाहरु अनलाईन िाफण त प्रदान 

गने। 

६.५.६ िर्नीलत ि कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

सबै प्रकािका संचाि 
सवुविाको सम्पूर्ण वडा ,
बजाि केन्त्द्र ि 
वथतीहरुसम्ि ववथताि 
गने। 

▪ सबैको पहुँच पगु् न ेगिी िोवाईल, इन्त्टिनेट ि वाईफाईको लागी टावि तिा 
अन्त्य पूवाणिािको लनिाणर् गनण पहल गरिने छ। 

▪ गाउँपाललका तिा सबै शाखा ि वडा कायाणलयहरुसम्ि ववद्यतुीय सूचना 
पूवाणिािको व्यवथिा गरिने छ। 

▪ गाँउपाललकािा सािदुावयक एफ .एि .  संचालन गनण प्रोत्सावहत गरिने छ। 

▪ गाँउपाललकाको ववद्यतुीय शासन क्षिता ववकास गनण व्यवसावयक योजना बनाई 
कायाणन्त्वयन गरिने छ। 

६.५.७ प्रिखु कायणक्रिहरु 

• गाउँपाललकाको सेवा प्रवाहिा संचािको उस्चत प्रयोग गने 
• िोबाईल प्रयोगकताणलाई सहज हनु आवयक संचाि पूवाणिाि तयाि गने 
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६.५.८ नलतजा खाका 

नलतजा शृंखला 
सूचक आिाि विण लक्ष्य 

ववविर् इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८४ 

प्रलतफल ३.४ सूचना ि 
संचाि प्रववलिको पहुँच भएको 
हनुेछ 

िोबाइल प्रयोगकताण प्रलतशत 86 ९५ १०० १०० १०० १०० 

उद्दि व्यवसायिा सूचना 
प्रववलि प्रयोग गने व्यस्क्त प्रलतशत २५ ३५ ५० ७५ ९० १०० 

 

६.५.९ अपेस्क्षत उपलस्ब्ि 

➢ गाउँपाललकाको ववद्यलुतय शासन क्षिता अलभवृवि भई नागरिकहरुले सिल ि सहज रुपिा सेवा ि सवुविाहरु प्राप्त गिेका हनुेछनू्। 
➢ गाँउपाललकाका सबै कायाणलयहरुका वेभसाइट, ईिले, फेसबकु, ट्वीटि, भाइबि जथता सािास्जक संजालका िाध्यिबाट नागरिकको गनुासो प्रास्प् त 

तिा सनुवाई हनुे व्यवथिा भएको हनुेछ। 
➢ गाँउपाललकाको ५०% घिििुीिा ईन्त्टिनेट सेवाको पहुँच थिावपत हनुे छ। 
➢ गाँउपाललकाको सम्पूर्ण के्षत्रिा सूचना प्रववलि पूवाणिािहरुको लनिाणर् तिा ववकास भएको हनुेछ। 
➢ सािदुावयक सूचना केन्त्द्रको थिापना भएको हनुे छ। 
➢ आि संचाि िाध्यि व्यवासावयक, ियाणददत ि स्जम्िवेाि भएको हनुे छ। 
➢ अनलाईन सेवाहरु व्यवस्थित ि ववश्वालसलो भएको हनुे छ। 
➢ थिानीय पत्रपलत्रकाहरु प्रकाशन भएका हनु ेछ। 
➢ गाँउपाललकािा एफ.एि. िेलडयो संचालन भएको हनुे छ।
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 सावणजलनक भवन ि उद्यान 
६.६.१ पषृ्ठभलूि 

सावणजलनक भवन भन्नाले सिकािी वा गैि सिकािी कायाणलय, शैस्क्षक वा औद्योलगक प्रलतष्ठान, आदद सितेलाई 
जनाउँछ। लनस्ित के्षत्र वा आसपास खलु्ला हरियाली के्षत्रको रुपिा उद्यान्नलाई ललन सवकन्त्छ। गाउँपाललकाको 
सावणजलनक भवनहरुिा पाललकाको कायाणलय, वडागत छुटै्ट कायाणलय, प्रहिी चौकी, थवाथ्य चोकी, पश ुसेवा 
कायाणलय, आदद िहेका छनू्।  

६.६.२ प्रिखु सिथयाहरु 

गाउँपाललका तिा सबै वडा कायाणलयहरुको लनस्ज कायाणलय भवन नभएको पाइन्त्छ भन ेआिािभतू तिा िाध्यलिक 
तहको पठनपाठनको लालग अपयाणप्त शैस्क्षक पूवाणिािको उपलब्िता पलन िहेको छैन। त्यसैगिी  थवाथ्य 
चौकी तिा थवाथ्य केन्त्द्रहरुिा पूवाणिािहरुको किी हनुकुा सािै खलुा के्षत्र, पाकण ⁄उद्यान्नहरुिा आवयक 
पूवाणिािहरुको किी भएको सिथया िहेको छ। 

६.६.३ अवसि तिा चनुौतीहरु 

अवसिहरू 

गाउँपाललकाको प्रशासलनक भवन तिा वडा कायाणलयहरुको लनिाणर् अलिकांश भएको कािर् थिानीयवासीहरुलाई 
सेवा सवुविािा ववथताि गनण सवकने अवसि िहेको छ। संघ तिा प्रदेश सिकाि िातहतका कायाणलयहरुसँगको 
सिन्त्वयिा स्शक्षर् संथिाहरु ि अन्त्य प्रशासलनक भवनहरुिा आवयक पूवाणिािहरुको व्यवथिा गिी जनचेतना 
अलभवृवि गनण सवकने ि सािदुावयक पूवाणिाि लनिाणर्को लालग गैि सिकािी संथिाहरुको सिेत सहयोग प्राप् त गनण 
सवकने अवसिहरु िहेका छनू्। त्यसैगिी पाकण ⁄उद्यान्नहरुिा पवुाणिािहरु लनिाणर् गिी आयिूलक खलु्ला क्षेत्रको 
रुपिा ववकलसत गनण सवकन ेअवसि छ। 

चनुौलतहरु 

गाउँपाललका थतििा सबै कायणकािी तिा प्रशासलनक भवन लनिाणर् गनण आलिणक बन्त्देज ि पयाणप्त ठाउँ व्यवथिापन 
गनण चनुौलतपूर्ण छ । त्यसैगिी साबणजलनक जग्गाको पवहचान ि सदपुयोग गनण कदठन िहेको छ। 

६.६.४ सोंच  

हेलम्ब ुगाउँपाललकाको उत्िानलसल ववकास, भकूम्प प्रलतिोिी भवन तिा साबणजलनक लनिाणर् ि लनकास  

६.६.५ लक्ष्य 

• सावणजलनक भवनहरुिा ववपद्प्रलतिोिी पूवाणिािहरुको व्यवथिा गिी थिानीयवासीहरुलाई िप सेवा सवुविा 
प्रदान गने। 
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• उद्यानहरुिा उस्चत पूवाणिािहरुको व्यवथिापन गिी गाउँपाललकाको आय वृवि गने। 

६.६.६ उद्देय 

• गाउँपाललका तिा वडा कायाणलयबाट प्रदान हनुे सेवा सवुविाहरु व्यवस्थित गने। 
• स्शक्षर् संथिाहरुिाफण त सिि गाउँपाललकाको साक्षािता दि तिा जनचेतना ववृि गने। 
• थतानीयवासीहरुको थवाथ्य अवथिािा सिुाि ल्याउन।े 
• व्यवस्थित उद्यान्न लनिाणर् गिी वाताविर् संिक्षर् गने। 

६.६.७ िर्नीलत ि कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

सावणजलनक भवनहरुको पूवाणिाि ववकास 
गने। 

➢ गाउँपाललका कायाणलय तिा वडा कायाणलयिाफण त सेवा सवुविा 
ववथताि गने। 

➢ शैस्क्षक, थवाथ्य संथिाहरुिा पूवाणिािको अवथिािा सिुाि 
ल्याउने। 

उद्यान्न के्षत्रको संिक्षर् तिा पूवाणिाि 
लनिाणर् गने। 

➢ उद्यान्न के्षत्रिा हनु सर्क्ने अलतक्रिर्लाई लनयन्त्त्रर् गने। 

➢ वाताविर् संिक्षर् गने। 

➢ उद्यान्न के्षत्रिा पूवाणिािहरु लनिाणर् गने। 

६.६.८ प्रिखु कायणक्रिहरु 

• सावणजलनक भवन तिा िवहला सिहु, यवुा र्क्लब आददका भवनहरु थतिोन्नलत तिा िप गने 
• चथुत गाउँपाललका सेवा प्रवाहिा संचािको प्रयोग गने 

६.६.९ अपेस्क्षत उपलस्ब्ि 

➢ गाउँपाललका तिा वडा कायाणलयहरुिाफण त थिानीयवासीहरुलाई िप सेवा सवुविा प्राप्त हनुेछ। 
➢ सिि गाउँपाललका संचािको सवुविा सम्पन्न हनुेछ। 
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परिच्छेद 7. संथिागत ववकास, सशुासन तिा शास्न्त्त सिुक्षा 
 योजना तजुणिा ि कायाणन्त्वयनिा जनसहभालगता 

७.१.१ पषृ्ठभलूि 

बजेट तजुणिा गदाण योजना तिा कायणक्रिको प्रकृलत अनसुाि एकल रुपिा गाउँपाललकाको तफण बाट हनु े
आयोजनाहरुिा न्त्यूनति २०% देस्ख अलिकति ४०% सम्ि िकि जनसहभालगताबाट उठ्ने ि बाँकी 
गाउँपाललकाले व्यहोनुणपने हनु्त्छ । ववकास कायणलाई सिानपुालतक रुपिा ववतिर् गिी आि िालनसिा ववकास 
प्रलत अपनत्व प्रदान गनण सिेत हिेक ववकास लनिाणर् कायणिा जनताको लागत सहभालगता अपरिहायण ि वविय 
भएको छ । ववकास कायणिा जनसहभालगताले ववकासको प्रलतफलिा जनताहरुलाई उत्तिदायी वहन गनण लसकाउँछ 
। यसले गदाण जनताहरुलाई ववकास योजनाहरु हाम्रो हो भने्न भावनाको ववकास भइ ववकास आयोजनाहरु दीगो  
ि वटकाउ हनु सर्क्छ। ववशेि गिी सडक लनिाणर् तिा सिुाि, ढल प्रर्ालीको लनिाणर् तिा ििणत सिुाि, खानेपानी 
प्रर्ालीको लनिाणर् ि सिुाि जथता ववियहरुिा जनताको तफण बाट उपभोक्ता सलिलत गठन गरि लागत 
सहभालगतालाई आत्िसाि गने बतणिान पिलतलाई सिेत दृष्टगत गरि भववष्यिा लनिाणर्⁄सञ्चालन गनण यी 
आयोजनाहरुिा जनताको आलिणक स्थिलत ि आय आयणज क्षितालाई ववचाि गरि लागत सहभालगतालाई कायणन्त्वयन 
गनण सवकन ेदेस्खन्त्छ । 

जनचेतनाको अभाविा योजना तजुणिा ि कायाणन्त्वयनिा जनसहभालगता उत्साहजनक नभएको पाइन्त्छ। यद्यवप 
ववकास लनिाणर् कायणिा केही हदसम्ि अिसि छनू्। हेलम्ब ुगाउँपाललकाका बालसन्त्दाहरुको शीपिूलक तिा 
व्यवसावयक ताललििा सहभालगता सन्त्तोिजनक िहेको देस्खन्त्छ। आलिणक ववकासिा थिानीय जनसिदुायको 
लागत सहभालगतालाई बढावा ददने थविोजगािका कायणक्रिहरुलाई ववथताि ि ववकास गिी िोजगािको अवसि 
सजृना गने, पयणटकीय के्षत्रहरुलाई सिदुायिा हथतान्त्तिर् गिी व्यवथिापन सलिलतिाफण त सञ्चालन गने, लघ ु
उद्योग तिा बचत कायणक्रिहरुिा जनताको रुचीलाई ध्यान ददई कायणक्रिहरु सञ्चालन गने, तिकािी खेती तिा 
नगदेवालीको लालग कृिकहरुलाई प्रोत्सावहत गदै उनीहरुको आम्दानीको अवसि वृवि गने जथता सहभालगतािूलक 
कायणक्रिहरु सञ्चालन गिी थिानीयको सहभालगतालाई बढाउन सवकने देस्खन्त्छ। गाउँपाललकािा ववशिे गिी 
सडक लनिाणर्, ढल लनिाणर् तिा ििणत सिुाि, खानेपानी प्रर्ाली लनिाणर् ि सिुाि जथता ववियहरुिा जनताको 
तफण बाट उपभोत्ता सलित गठन गिी लागत सहभालगतालाई आत्िसाि गने बतणिान पद्वलतलाई सिेत दृवष्टगत गिी 
भववष्यिा लनिाणर्⁄सञ्चालन स्थिलत ि आय आजणन क्षितालाई ववचाि गिी लागत गनण यी आयोजनाहरुिा जनताको 
आलिणक सहभालगतालाई कायाणन्त्वयन गनण सवकने देस्खन्त्छ। 

७.१.२ प्रिखु सिथयाहरु 
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प्रिखु सिथयाका रुपिा लनर्णय प्रवक्रयािा सबैको सहभालगता तिा पहुँचिा किी, भौलगलक ववकटताका कािर् 
योजनाको लागतिा वृवि हनु,ु ववकास लनिाणर्का कायणिा जनसहभालगता बढाउन कदठन हनु ुतिा लनिाणर् गरिएका 
ईन तिा कानून  कायणन्त्वयन गनण आदद िहेका छनू्। 

७.१.३ अवसि तिा चनुौतीहरु 

अवसिहरु 

यस गाउँपाललकािा पलन थिानीय सिकाि सञ्चालन ऐनको व्यवथिा िहेको छ ि आवलिक योजनाबाट योजना 
तजुणिाको आिाि प्राप्त भई लनिाणर्को सरुुवातले अवसि प्रदान गदणछ। त्यसैगिी नवलनवाणस्चत जनप्रलतलनलििा 
योजनावि ववकास प्रलत उत्साह हनु ुि ववकासका सम्भावनालाई प्रािलिकीकिर् गने अवथिा प्राप्त हनुलेु पलन 
ववकासको अवसि प्रदान गिेको छ। संघीय योजना ि दीगो  ववकासका लक्ष्यहरू तिा अन्त्य िाविय अन्त्तिाणविय 
प्रलतवितालाई योजना प्रर्ालीिा आवि गनुणले पलन अवसि लसजणना गिेको छ। 

चनुौलतहरु 

यस गाउँपाललकािा त्यिा आिारित योजना तजुणिा कायाणन्त्वयन गनुण, आन्त्तरिक आय बवृि गनुण, भौलतक पूवाणिाि 
आयोजनाहरु लनिाणरित सियिै सम्पन्त् न गनण ि लनयिलत अनगुिन तिा िूल्याङ्कन गनण चनुौलतपूर्ण छ। त्यसैगिी 
दक्ष जनशस्क्तको व्यवथिा गनण, आवलिक योजना ि वाविणक योजना वीच तादाम्यता कायि गनण, प्रलतथपिाणत्िक 
लाभका के्षत्र पवहचान गनण पलन कदठन छ। नलतजािखुी योजना तजुणिा गरि योजनाको कायाणन्त्वयन क्षिता वढाउन ु
ि सथिागत क्षिताको ववकास गनण चनुौती िहेको छ। लनजी के्षत्रको लगानी आकविणत गनुण, वालवाललका, िवहला, 
अपािता एवं वाताविर् िैत्री ववकास गनण ि पाललकािा अबस्थित श्रोत सािनको सिसु्चत व्यवथिापन गनण 
चनुौलतहरु िहेका छनू्। 

७.१.४ सोंच  

चथुत गाउँपाललकाको निनुा तयाि, योजानाबि ववकास न ैआिाि  

७.१.५ लक्ष्य 

गाउँपाललकाका कायणलयहरुलाई आिलुनक प्रलबलियकु्त बनाउदै किणचािीको क्षिता अलभबवृि गिी प्रभावकािी सेवा 
सवहत सशुासन कायि गने। 

७.१.६ उद्देय 

➢ गाउँपाललकाको कायणलयलाई व्वस्थित नबनाउन ु। 
➢ गाउँपाललकाबाट प्रबाहहनुे सेवा सलुबिाहरुलाई प्रभावकािी तिा व्यबस्थित गनुण ।  
➢ योजना तजुणिा तिा कायाणन्त्वयनिा रुस्च बढाउन ि उत्तिदावयत्व बहन गनण। 
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➢ योजनाहरुिा लागत सहभालगता वृवि गने। 
➢ सम्पन्न भएका योजनाहरु दीगो, थतिीय तिा वटकाउ बनाउन। 
➢ गाउँपाललकािा सशुासन कायि गनुण ।  

७.१.७ िर्नीलत तिा कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

योजना तजुणिा ि 
कायाणन्त्वयनिा 
जनसहभालगता वृवि 
गने। 

▪ गाउँको ववकास लनिाणर्िा सबै वगण तिा सिदुायहरु तिा प्रलतलनिीहरुलाई योजना 
तजुणिा, कायाणन्त्वयन तिा अनगुिन प्रवक्रयासम्ि सहभालग बनाउने। 

▪ योजना कायाणन्त्वयनिा स्जम्िवेािी ि अपनत्व सजृना हनुे गिी कायण गरिने छ । 

▪ सहभालगतिूलक पिलत अनसुाि नै कायाणन्त्वयन गरिन ेछ। 

▪ जनसहभालगता दि वृवि गरिने छ। 

▪ थविोजगािका कायणक्रिहरुलाई ववथताि ि ववकास गिी िोजगािीको अवसि सजृना 
गिस््ने छ। 

▪ तिकािी खेती तिा नगद्वेालीका लालग कृिकहरुलाई प्रोत्सावहत गदै उन्ीहरुको 
आम्दानीको अवसि वृद्ू्लि गिस््ने छ। 

▪ िठिस्न्त्दि लनिाणर् तिा जीर्ोद्वाि, सडक लनिाणर्, ढल लनिाणर् तिा सिुाि, खानेपानी 
प्रर्ालीको लनिाणर् ि ििणत सिुािहरु उपभोक्ता सलिलतिाफण त लनिाणर् गनण प्रािलिकता 
ददइने छ। 

७.१.८ प्रिखु कायणक्रिहरु 

• योजना तजुणिा सदपुयोग गनू्ण िानव संसािन ववकास 
• लनयलित वडा थतिीय योजना कायणन्त्वयन सम्बस्न्त्ि पिािशण तिा सहभालगता वृवि 
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७.१.९ नलतजा खाका 

नलतजा शृंखला 
सूचक आिाि विण लक्ष्य पथुटयाईका 

आिािहरु ववविर् इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८४ 

प्रलतफल ५.२ 
गाउँपाललका ि सबै वडा 
कायाणलयहरुको संथिागत 
क्षिता, िानव संसािन ि 
कायणदक्षता अवववृवि 
भएको हनुेछ 

संचाललत 
थिानीय शासन 
योजना तजुणिा 
तिा सेवाप्रवाह 
सम्बस्न्त्ि क्षिता 
ववकास 
कायणक्रि  

पटक ६ ९ १२ १५ १६ १८ 

गाउँ बथतगुत 
ववविर् 

अनगुिन 
तिा 

िलु्यांकन 
प्रलतवदेन 

 

७.१.१० अपेस्क्षत उपलस्ब्ि 

➢ योजना तजुणिा ि कायाणन्त्वयनिा जनसहभालगता वृवि भएको हनुे छ। 
➢ योजना कायाणन्त्वयनिा थिानीयहरुको स्जम्िेवािी ि अपनत्व ववृि हनुे छ। 
➢ थविोजगािका कायणक्रिहरुलाई ववथताि ि ववकास गिी िोजगािीको अवसि सजृना हनुछे।
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 नीलत तिा कानून  तजुणिा 
७.२.१ पषृ्ठभलूि 

थिानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिके्षद-१५ (ववववि) अनसुाि थिानीय तहले थिानीय कानून बनाउन 
पाउने उल्लेख गरिएको छ। जस अनसुाि उपदफा (१) िा गाउँपाललकाले आफ्नो अलिकाि के्षत्रलभत्रका ववियिा 
ऐन बनाउन सर्क्ने भलनएको छ। उपदफा (१) अनसुाि बनाइएको ऐनको अिीनिा िही कायणपाललकाले 
आवयकता अनसुाि लनयि, लनदेस्शका, कायणववलि ि िापदण्ड बनाइ लाग ुगनणका लनस्म्त िाजपत्रिा प्रकाशन 
गनुणपने छ। ती बनाएका कानून थिानीय तहले प्रदेश सिकाि ि नेपाल सिकाििा पठाउन ुपने छ। संवविानको 
िािा ५९ िा थिानीय तहले आफ्नो अलिकाि के्षत्रलभत्रको आलिणक सम्बन्त्िी ववियिा कानून बनाउने, वाविणक 
बजेट बनाउन,े लनर्णय गने, नीलत तिा योजना तयाि गने त्यसको कायाणन्त्वयन गने अलिकाि िहेको छ। त्यथतै 
गिी गाउँ सभाले कानून  बनाउँदा प्रदेश कानून संग नबास्झने गिी बनाउन ुपने, बास्झएिा बास्झएको हदसम्ि 
अिान्त्य हनु ेभलन संवविान को िािा ५७ को उपिािा ७ िा उल्लेख गरिएको छ। थिानीय लनकायले आवलिक 
योजना कायाणन्त्वयन गनण नीलत तिा कानून  तजुणिा गनुणपदणछ। वथतलुनष्ठ आिाि एविू् त्यहरुिा आिारित भएि, 
आवयकता पवहचान गिी, सिथया सिािान वा परिस्थिलतलाई संवोिन गनण सो नीलत तिा कानून  तजुणिा गनण 
आवयक पदणछ। के कथतो सिथया सिािान गनण तिा सिथयाको सिािान कथतो तरिकाले गनण लालगएको हो 
भलन प्रष्ट हनुपुदणछ।  

हेलम्ब ुगाउँपाललकाबाट थिानीय तहको आलिणक ऐन लगायतका ववलभन्न नीलत तिा कानून  तजुणिा गरिएको छ। 
यद्यवप गाउँपाललकाले नेपालको संवविान, थिानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, लनलिणत अन्त्य नीलत तिा कानून , आददिा 
आिारित भई आफ्नो के्षत्रालिकाििा िही आवयकता अनरुुप अन्त्य नीलत तिा कानून हरु तजुणिा गदै लानपुदणछ। 

प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाउँपाललकािा कलतपय आवयक नीलत तिा कानून  तजुणिा हनु सकेको छैन भने ववलभन्त् न कायणववलिहरु 
लनिाणर् गनण बाँकी िहेको देस्खन्त्छ। तजुणिा भएका नीलत, ऐन ि कायणववलिहरु पलन पूर्ण रुपिा लागू हनु नसकेको 
अवथिा छ भने नीलत तिा कानून  कायाणन्त्वयन गनण आवयक जनशस्क्त तिा संिचनाको किी भएको देस्खन्त्छ। 
यहाँ नीलत तिा कानून  तजुणिा सम्बन्त्िी अभीिखुीकिर् ि ताललिको अभावका सािै ववशेिज्ञ सेवाको लालग 
ववशेिज्ञ पिािशण सेवा ललने प्रचलनिा किी भएको देस्खन्त्छ। त्यसैगिी नीलत तिा कानून  लनिाणर् अस्घ प्रभाव 
िूल्याङ्कन नगरिएको सिथया िहेको देस्खन्त्छ। 

७.२.२ अवसि तिा चनुौतीहरु 

अवसिहरु 

यस गाउँपाललकािा थिानीय योजना तजुणिा ि कायाणन्त्वयनिा कानूनी आिाि प्राप् त हनु,े थिानीय सिकाि 
संचालनलाई िागणलनदेश गने ि सहजता प्राप् त हनुे अवसि िहेका छनू्। संघ, प्रदेश ि थिानीय तहबीचको 
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सम्बन्त्ि, सहकारिता, सह-अस्थतत्व ि सिन्त्वयलाई िप िजबतु बनाउने आिाि प्राप्त हनुे अवसि सँगै थिानीय 
सिकािलाई िप स्जम्िवेाि ि पािदशी बनाउन सवकन ेि थिानीय सिकािबाट प्रवाह हनुे सेवा सवुविाहरु सहज 
ि सिावेशी हनुे अवसि िहेका छनू्। आफ्नो अलिकाि के्षत्रलभत्रको आलिणक सम्बन्त्िी ववियिा कानून बनाउन 
सवकने, नीलत तिा कानून  कायाणन्त्वयन गनण संिचनात्िक व्यवथिा, बजेट तिा कायणक्रि ि जनशस्क्तको व्यवथिा 
गनण  सवकन,े थिानीय त्याङ्क ि थिानीय अलभलेख व्यवथिापन, कृवि प्रसािको व्यवथिापन, सञ्चालन ि लनयन्त्त्रर् 
तिा जलािाि, वन्त्यजन्त्त,ु खानी तिा खलनज पदािणको संिक्षर्का ववियिा कानून  लनिाणर् गनण सवकने आदद 
अन्त्य अवसिहरु पलन िहेका छनू्।  

चनुौलतहरु 

यस गाउँपाललकािा ववकलसत गरिएको नीलत अन्त्तगणत लािो कानूनी प्रवक्रया पिुा गनुण पने ि वथतलुनष् ठ आिाि 
एवं त्यहरुिा आिारित हनु ेपने चनुौलत िहेको छ। नीलत तिा कानून  तजुणिा गनुण अस्घ आवयक्ता पवहचान 
गनण, कानून का जानकाि ि दक्ष जनशस्क्तको आवयक्ता पने तजुणिा भएका ऐन, कायणववलि ि नीलतहरु पूर्ण 
रुपिा लागू गनण कदठन हनुेछ। त्यसैगिी थिानीय सिकाििा पनण जाने कायणबोझको लेखाजोखा गनुणपने, 
सिोकािवालाहरुको बहृत सहभालगता सलुनस्ित गनुणपने ि पािदशी, लोकतास्न्त्त्रक ववलि ि पिलतको प्रयोग गनुण 
पने व्यवथिा कायणन्त्वयन गनण चनुौलतपूर्ण छ।  

७.२.३ सोंच  

गाउँपाललकाको चथुत कायणववलि, जब तयाि हनु्त्छ पूर्ण रुपिा व्यावहारिक नीलत 

७.२.४ लक्ष्य 

➢ गाउँपाललकािा आवयकता अनसुाि नीलत तिा कानून  तजुणिा गने। 
➢ तजुणिा गरिएका नीलत तिा कानून हरुको पयाणप्त प्रचाि प्रसाि गने। 

७.२.५ उद्देय 

➢ नीलत तिा कानून  तजुणिा गदाण गाउँपाललकाको क्षिता तिा अवथिा वृवि गनण। 
➢ गाउँपाललकाले लनिाणर् गिेका नीलत तिा कानून को पयाणप्ततािा सिुाि ल्याउन। 
➢ व्यवथिापकीय स्थिलत, सािन स्रोत ि जनशस्क्तको स्थिलतको सिुाि गनण। 
➢ संिचनात्िक व्यवथिा, बजेट तिा कायणक्रि ि जनशस्क्तको व्यवथिा गनण। 

७.२.६ िर्नीलत ि कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 
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नीलत तिा कानून  
तजुणिा गने। 

➢ संिचनात्िक व्यवथिा, बजेट तिा कायणक्रि ि जनशस्क्तको व्यवथिा गने। 

➢ नीलत तिा कानून  लनिाणर् अस्घ प्रभाव िूल्याङ्कन नगरिएको। 

➢ लनिाणर् गरिएका नीलत तिा कानून हरु िाजपत्रिा प्रकाशन गनुणका सािै 
पाललकाको वेभसाईटिा अपलोड गने। 

➢ थिानीय त्याङ्क ि थिानीय अलभलेख व्यवथिापन, कृवि प्रसािको 
व्यवथिापन, सञ्चालन ि लनयन्त्त्रर् तिा जलािाि, वन्त्यजन्त्त,ु खानी तिा 
खलनज पदािणको संिक्षर्का ववियिा कानून  लनिाणर् गने। 

➢ नीलत तिा कानून  तजुणिा गदाण सिोकािवालाहरुको बहृत सहभालगतािा 
पािदशी, लोकतास्न्त्त्रक ववलि ि पिलतको प्रयोग गने। 

७.२.६ प्रिखु कायणक्रिहरु 

• आवयक नीलत तिा लनयिहरु परििाजणन गने तिा नयाँ थवीकृत गने 
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७.२.७ नलतजा खाका 

नलतजा शृंखला 
सूचक आिाि विण लक्ष्य 

ववविर् इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८४ 

प्रलतफल ५.१ 
थिानीय कानून  
तजुणिा भई पूर्ण रुपिा 
कायणन्त्वयन भएको 
हनुेछ 

गाउँपाललकाले थवीकृत गिेका 
कानून  नीलत, ऐन संख्या १२ 12 13 15 16 18 

वक्रयाशील नीलतगत सलिलत तिा 
संयन्त्त्र संख्या 26 ६ ८ १२ १४ १५ 

भ-ुउपयोग नीलत तयाि भएको    संख्या 11 12 13 13 14 14 

िाजथव सिुाि योजना तयाि 
भएको संख्या 1 2 2 3 5 8 

 

७.२.८ अपेस्क्षत उपलस्ब्िहरु 

➢ गाउँपाललकाको नीलत तिा कानून  लनिाणर् ि सशुासन सम्बन्त्िी क्षिता अलभवृवि हनुे छ। 
➢ नीलत तिा कानून को पयाणप्ततािा सिुाि हनुे छ। 
➢ लनिाणर् गरिएका नीलत तिा कानून हरुको पयाणप्त प्रचाि प्रसाि सवहत कायाणन्त्वयन हनु ेछ। 
➢ व्यवथिापकीय स्थिलत, सािन स्रोत ि जनशस्क्तको स्थिलतको सिुाि हनुे छ।  
➢ नीलत तिा कानून  लनिाणर्िा प्रभाव िूल्याङ्कन हनुे छ। 
➢ संिचनात्िक व्यवथिा, बजेट तिा कायणक्रि ि जनशस्क्तको व्यवथिा हनु ेछ। 
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 संथिागत जनशस्क्त ववकास 
७.३.१ पषृ्ठभलूि 

सेवा प्रदायक सबै सिकािी लनकाय, थिानीय लनकायहरुिा िानवीय तिा भौलतक श्रोत सािनको व्यवथिा, 
प्रभावकािी रुपिा आन्त्तरिक श्रोतहरुको पवहचान, परिचालन ि व्यवथिापन, संथिागत सशुासन कायि भई चथुत 
तिा दरुुथत आलिणक प्रशासन, पािदशी, गरु्थतिीय, लछटोछरितो सेवा प्रवाह, सािास्जक सिुक्षाको प्रत्याभलूत, 
थिानीय लनकायहरु तिा अन्त्य ववकास सिोकािवाला संथिाहरुको क्षिता अलभवृवि, कायणक्रिहरुको तजुणिा, 
कायाणन्त्वयन सूचनािलुक, सहभालगतािूलक हनुकुो सािै थिानीय लनकाय तहिा आवालिक योजना अनसुाि ववकास 
कायणक्रि सञ्चालन, सबै कायणक्रिहरु पािदशी तिा सूचना िालि सेवािाहीहरुको पहुँच अलभवृवि भई सशुासनको 
प्रत्याभलूत, सबै सिोकािवालाहरु बीच प्रभावकािी सिन्त्वय ि ववकास कायणको प्रभावकािी अनगुिन तिा िलु्याङकन 
जथता कुिाहरु संगै गरु्थतिीय सेवा प्रवाह योजनाबि ववकास हनुे अपेक्षा योजनाले गिेको छ। 

कुनै पलन लनकायिा लनिन्त्ति सेवा प्रवाहका लालग थिायी संिचना ि जनशस्क्तको आवयकता पदणछ। हेलम्ब ु
गाउँपाललकािा कि िात्र कानून  बन्निा थिायी दिबन्त्दी ि जनशस्क्तको अभाव िहेको छ। संिचना ि जनशस्क्तको 
व्यवथिा नगिी गरिएको कुन ैपलन दथतावेजले िूतण रुप ललन सर्क्दैन। अत: योजना कायाणन्त्वयनको लालग संिचना 
ि जनशस्क्त अपरिहायण देस्खन्त्छ। यस गाउँपाललकाले केही नीलत तिा योजना, नीलत तिा कानून  लनिाणर् गिेता 
पलन कायाणन्त्वयनका लालग संिचनात्िक व्यवथिा, बजेट तिा कायणक्रि ि जनशस्क्तको व्यवथिा गरिएको पाइदैन। 

७.३.२ प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाउँपाललकािा आवयकता अनसुािको जनशस्क्त तिा भौलतक संिचनाको किी िहेवकओ छ भन ेआन्त्तरिक 
श्रोत ि सािनको सिसु्चत प्रयोग हनु नसकेको अवथिा छ। गाउँपाललका तिा वडाहरुको किजोि संथिागत 
क्षिता ि भौलतक पूवाणिाि ि लोस्जस्ष् टकको अभाव पलन िहेको पाइन्त्छ। त्यसैगिी िानवीय संसािन ववकासिा 
पयाणप्त ध्यान नपगेुको देस्खन्त्छ भने सेवा प्रदाय ि सेवािाही बीच सिन्त्वयको अभाव पलन िहेको पाइन्त्छ। त्यस 
बाहेक क्रिबि ि सियबि कायण योजना नहनुे सिथया पलन िहेको पाइन्त्छ। यहाँ वडा कायाणलय तिा ववभागीय 
सम्पकण  कायाणलयको अभाव िहेको छ भने कायणक्रिहरु गनण भवनिा आवयक साििीको कलि िहेको पाइन्त्छ। 

७.३.३ अवसि तिा चनुौतीहरु 

यस गाउँपाललकािा थिानीय थतििा दक्ष जनशस्क्तहरु उत्पादन गनण सवकने ि आफ्नो प्रलतभा अनसुािको कायण 
गने वाताविर् वाताविर् लसजणना गनण अवसि िहेको छ। त्यसैगिी गाँउपाललकाका यवुा यवुतीहरुलाई क्षिता 
अलभवृवि ि जनशस्क्त ववकास सम्बन्त्िी ताललिको सिान अवसि ददन पलन अवसि िहेका छनू्। सिकािी थतििा 
जनशस्क्त ववकास ि क्षिता अलभवृवि सम्बस्न्त्ि ताललि प्रदान गनण ि दातसंृथिाहरुको सहयोगिा वृवि भइिहेको 
अवथिाले अवसि ददएका छनू्।  
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व्यस्क्तको सवह प्रलतभा पवहचान गनण ि दक्ष जनशस्क्त पलायन िोर्क् न ुचनुौलतपूर्ण छ। त्यसैगरि आफ्नो योग्यता ि 
स्शप अनसुािको काि गने अवसि लसजणना गनण ि गाँउपाललकाका यवुा यवुतीहरुलाई क्षिता अलभवृवि ि जनशस्क्त 
ववकास सम्बन्त्िी ताललिको सिान अवसि प्रदान गनण पलन कदठन छ। सिकािी थतििा जनशस्क्त ववकास ि 
क्षिता अलभवृवि सम्बस्न्त्ि ताललि ददने संघसंथिाहरुको संचालन गनण अझै चनुौलतपूर्ण छ।  

७.३.४ सोंच  

दक्ष जनशस्क्त, पािदशी ि परिर्ाििखुी थिानीय सिकाि 

७.३.५ लक्ष्य 

संथिागत ववकास भइ थिानीयवासीहरुलाई लछटो, छरितो ि प्रभावकािी सेवा तिा सवुविा प्रदान गने। 

७.३.६ उद्देय 

➢ संथिागत क्षिता वृवि तिा भौलतक पूवाणिाि ि लोस्जस्ष् टकको व्यवथिा गने। 
➢ थिानीयथतििा सेवा प्रवाहलाई सिावशेी, प्रलतफलिूलक ि प्रभावकािी बनाउने। 
➢ लनजी, सािदुावयक एवककृत ववकासका कायणक्रि अनसुाि स्रोत परिचालनिा लनजी तिा साझेदािी 

अविािर्ाको ववकास गने। 
➢ ववशिु सेवा गने उद्देय िाखी थिानीय लनकायलाई व्यवस्थित बनाउदै सािदुावयक संथिाको भलूिकालाई 

प्रभावकािी बनाउने। 

७.३.७ िर्नीलत ि कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

संथिागत जनशस्क्त 
ववकास गने। 

▪ सेवा प्रवाह, कायणसम्पादन ि काि कावाणहीलाई चथुत ि प्रभावकािी बनाउन संगठन 
ववकास अध्ययन गरिने छ। 

▪ संगठन पनुसिंिचना, िानव संसािन ववकास तिा संगठन सिुाि योजना कायाणन्त्वयन 
गरिने छ। 

▪ किणचािीको कायण सम्पादन िूल्याङ्कन प्रर्ालीलाई िापनीय सूचकका आिाििा गने 
प्रर्ालीको ववकास गने। 

▪ सेवा प्रवाहिा संलग्न सबै वक्रयाकलाप ि सूचनालाई कम्पयूटििा अलभलेख िाख्न।े 

▪ गाउँपाललका ि वडाका किणचािीहरु तिा जनप्रलतलनिीहरुलाई ताललि ददने। 

७.३.८ प्रिखु कायणक्रिहरु 

• गाउँपाललकाको सेवा प्रवाह चथुत बनाउन आवयक ताललि ददई िानव संसािन ववकास 
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७.३.९ नलतजा खाका 

नलतजा शृंखला 
सूचक आिाि विण लक्ष्य 

ववविर् इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८४ 

प्रलतफल ५.२ 
गाउँपाललका ि सबै 
वडा कायाणलयहरुको 
संथिागत क्षिता, 
िानव संसािन ि 
कायणदक्षता अवववृवि 
भएको हनुेछ 

गाउँपाललकािा कायणित िानव 
संसािन  

संख्या 97 105 115 127 139 153 

अपेस्क्षत उपलस्ब्ि  

➢ २० विणिा ५००० सिकािी किणचािी तयाि गने  
➢ संगठन पनुसिंिचना, िानव संसािन ववकास तिा संगठन सिुाि योजना कायाणन्त्वयन भएको हनुेछ। 
➢ थिानीयथतििा सेवा प्रवाहलाई सिावशेी, प्रलतफलिूलक ि प्रभावकािी भएको हनुे छ। 
➢ गाउँपाललका तिा वडा कायाणलय व्यवस्थित हनुे छ। 
➢ िानवीय ववकास प्रभावकािी भएको हनुे छ। 
➢ क्षिता ववकास योजना प्रभावकािी रुपले ववकास भएको हनुे छ। 
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 लनयिनकािी संिचनाहरुको प्रविणन 
७.४.१ पषृ्ठभलूि 

आवलिक योजनाको कायाणन्त्वयनबाट लस्क्षत उद्देय प्राप्त भयो भएन ि योजनाको कायाणन्त्वयनबाट योजनाबाट 
फाइदा पाउने अपेस्क्षत जनताले उपयुणक्त रुपिा फाइदा पायो वा पाएन भनेि लनयिनकािी संिचनाहरु लनिाणर् 
गनुणपदणछ।  

७.४.२ अनगुिन तिा िूल्याड्ढन पिलत 

ववकास कायणक्रिहरुिा अनगुिन तिा िूल्याङ्कन किजोि भएको िाविय रुपिै थवीकाि भएको सन्त्दभणिा हेलम्ब ु
गाउँपाललकाको पवहलो आवलिक योजनाको प्रलतफलिा आिारित अनगुिन तिा सहभालगतािूलक लेखाजोखा 
पिलत अवलम्बन गिी प्रलतफल िापन तिा योजना प्रभावकारिताको िूल्याङ्कन गरिनेछ। आवलिक ववकास 
योजनाको अनगुिनलाई लनयलित कायणक्रिका रुपिा थिावपत गिी थिानीयथतिदेस्ख ववलभन्न सिोकािवालाहरु 
सिेतको सहभालगता गरिने छ।  

७.४.३ अनगुिन िूल्याड्ढन संिचना 

आवलिक योजनाको अनगुिन तिा िूल्यांकन प्रयोजनका लालग ववद्यिान कानूनी व्यवथिा तिा प्रचलनका 
आिाििा देहायका संिचना प्रथताव गरिएको छ।  

७.४.४ सपुरिवेक्षर् तिा अनगुिन सलिलत 

थिानीय थवायत्त शासन ऐनिा व्यवथिा भए अनरुुप गठन हनुे सपुिीवेक्षर् तिा अनगुिन सलिलतलाई सवक्रय 
तलु्याई गाउँपाललका ि अन्त्य ववियगत कायाणलयहरुले योजना वा कायणक्रि तजुणिा गदाण अनिुान गरिएका स्रोत 
सािनहरुको परिचालन लक्ष्य अनरुुप भए नभएको, आयोजनाको कायाणन्त्वयन ताललका अनसुाि भए नभएको 
यवकन गिी आयोजनाहरुलाई अपेस्क्षत गलत ि ददशा प्रदान गनण यस सलिलतलाई सवक्रय तलु्याइने छ।  

७.४.५ सपुरिवेक्षर् तिा अनगुिन उपसलिलत 

थिानीय थवायत्त शासन ऐनिा व्यवथिा भए अनरुुप गठन हनुे सपुिीवेक्षर् तिा अनगुिन सलिलतलाई आवयक 
सहयोग प्रदान गनण तिा आवयक प्रलतवदेन ददने प्रयोजनको लालग थिानीय थवायत्त शासन लनयिावलीिा व्यवथिा 
भए अनरुुप गठन हनुे सपुिीवेक्षर् तिा अनगुिन उप-सलिलतलाई सवक्रय तलु्याइने छ। यस उप-सलिलतले 
सञ्चाललत आयोजनाहरुको लनयलित अनगुिन ताललका तजुणिा ि कायाणन्त्वयन गिी त्यांक व्यवथिापन, लनयलित 
अद्यावलिक तिा प्रशोिन गने व्यवथिा गिी गाउँपाललकाको प्रगलत कलत अगालड बढ्यो भने्न ववश्लिेर् गने आिाि 
तयाि तिा प्रथततु गनेछ। उप-सलिलतबाट हनुे अनगुिनलाई बढी सहभालगतािूलक बनाउन अनगुिन तिा 
सपुरिवेक्षर् वक्रयाकलापहरुिा अन्त्य सिोकािवालाहरुलाई सिेत आिन्त्त्रर् गरिनछे। 

७.४.६ संयकु्त अनगुिन सलिलत 
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आवलिक योजना कायाणन्त्वयनको प्रलतफल अनगुिनका लालग गाउँपाललका िातहत िहने गिी ववलभन्न 
सिोकािवालाहरु िहेको संयकु्त अनगुिन सलिलत गठन गरिनेछ। उक्त संयकु्त अनगुिन सलिलतिा थिानीय लनकाय 
श्रोत परिचालन तिा व्यवथिापन कायणववलििा उल्लेख भएका पदालिकािीहरुका अलतरिक्त सिोकािवालाहरु तिा 
पत्रकाि प्रलतलनलि सिेतको प्रलतलनलित्व हनुे व्यवथिा गरिनेछ। गाउँपाललकाबाट हनु ेअनगुिनको सिन्त्वय गने 
सम्पूर्ण स्जम्िेवािी योजना तिा अनगुिन शाखाको हनुेछ। योजना तिा अनगुिन शाखासँग प्रत्यक्ष सिन्त्वयिा 
िहेि अन्त्य ववियगत लनकायहरुले सम्बस्न्त्ित वविय के्षत्रको अनगुिनको कायण गनेछनू्। योजना तिा अनगुिन 
शाखालाई भौस्त्तक एवं िानवीय श्रोत सािनले सम्पन्न बनाइनेछ। त्यस अलतरिक्त अनगुिन गने कायाणलय, 
व्यस्क्तको आचािसंवहता लनिाणर् तिा अनगुिन कायणका लालग आवयक पने क्षिता ववकासको व्यवथिा 
गाउँपाललकाले लिलाउनेछ।   

७.४.७ ववियगत सलिलत 

थिानीय थवायत्त शासन ऐन अनसुाि गठन हनुे ववियगत सलिलतहरुले आफ्नो ववियके्षत्र अन्त्तगणत थिानीय लनकाय, 
ववियगत कायाणलय तिा गैससहरुबाट सञ्चाललत कायणक्रिको थिलगत भ्रिर्, अवलोकन,  प्रलतवदेन अध्ययन 
लगायतका ववलभन्न ववलिहरुबाट आवयकता अनसुाि लनयलित रुपिा अनगुिन गनेछ। 

७.४.८ सम्बस्न्त्ित लनकाय तिा परियोजना 

कायणक्रि कायाणन्त्वयन गने लनकाय वा संथिाले हिेक कायणक्रि, वक्रयाकलाप कायाणन्त्वयन गने ववलभन्न चिर्िा 
थिलगत भ्रिर्, अवलोकन, अन्त्तवाताणका िाध्यिबाट लनयलित अनगुिन गनेछनू्। 

हेलम्ब ुगाउँपाललकाको आवलिक योजनाको प्रभावकािी कायाणन्त्वयनको लालग लनयिनकािी संिचना तयाि गिी 
प्रविणन भएको देस्खंदैन। सपुरिवेक्षर् तिा अनगुिन सलिलत ि उपसलिलत, संयकु्त अनगुिन सलिलत, ववियगत 
सलिलत, सम्बस्न्त्ित लनकाय तिा परियोजना, आदद लनयिनकािी संिचनाको प्रविणन गरिन आवयक छ। 

७.४.९ प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाउँपपाललकािा आयोजनाको लक्ष्य, उदेय अनरुुप काि भए नभएको लेखाजोखा गिी आयोजनाको िूल्याङ्कन 
तिा योजनाहरुको प्रभावकािी लनयिन हनु नसकेको देस्खन्त्छ भने सोवह अनरुुपको दण्डवहनता ि पिुथकािको 
व्यवथिा पलन छैन। त्यसैगिी क्रिबि ि सियबि कायणयोजना नहनु ुि दक्ष किणचािी ि प्राववलिकहरुको अभावले 
सिथया उत्पन्न गिेको देस्खन्त्छ। यस गाउँपाललकािा भौलतक पूवाणिाि ि लोस्जस्ष् टकको अभाव पलन िहेको छ ि 
प्रिखु प्रशासवकय अलिकृतको लछटो लछटो सरुवा हनुे सिथया पलन िहेको देस्खन्त्छ। त्यसैगिी लनयिनकािी 
संिचनाहरु सवक्रय हनु नसर्क्दा योजना तिा कािको सपुरिवेक्षर् नहनु ुि योजनाको वाथतववक िलु्याकंन हनु 
नसकेको अवथिा छ। 

७.४.१० अवसि तिा चनुौतीहरु 
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अवसिहरु 

यस गाउँपाललकािा सियिै बजेट पारित गिी भौलतक ि  ववत्तीय प्रगती गनण सवकने ि क्रिबि ि सियबि कायण 
योजना तजुणिा गरिएकाले ववकासिा अवसि प्रदान गिेको छ। वडाहरुलबच सािास्जक, आलिणक ि भौलतक वववविता 
िहेता पलन संतलुन कायि गरि  भौलतक ि  ववत्तीय प्रगलत हालसल गनण सवकन े ि त्यसका साििा वडा 
कायाणलयहरुको भौलतक ववकास हनुे अवसि िहेको छ। त्यसैगिी किणचािीहरुको क्षिता अलभवृवि हनुे ि 
गाँउपाललका लभत्रका वडाहरु लबच सिन्त्वय ि सहकायण थिावपत गने अवसि िहेको छ।  

चनुौलतहरु 

पूर्ण ि प्रभावकािी रुपिा दक्ष किणचािीको व्यवथिा गनुण, सियिै बजेट पारित गनुण, क्रिबि ि सियबि 
कायणयोजना तजुणिा गनुण , वडाहरुको संथिागत क्षितािा एकरुपता ल्याउन,ु भौलतक पूवाणिाि ि लोस्जस्ष् टकको 
व्यवथिा गनुण चनुौलतपूर्ण िहेको छ। त्यसैगिी प्रिखु प्रशासवकय अलिकृतहरुको थिावयत्व कायि गनण, आलिणक 
ि भौलतक प्रगलत लबच सिन्त्वय कायि गनुण ि आन्त्तरिक आय बवृि गनण आन्त्तरिक ि अस्न्त्ति लेखापरिक्षर् लबच 
एकरुपता ल्याउन ुपलन कदठन छ। 

७.४.११ सोंच  

पाललकाको चथुत योजना कायणन्त्वयन, प्रभावकािी संथिागत संिचना व्यवथिापन 

७.४.१२ लक्ष्य 

आवलिक योजना कायाणन्त्वयनको लालग गाउँपाललका थतििा प्रभावकािी संथिागत ि लनयिनकािी संिचनाको 
ववकास गने। 

७.४.१३ उद्देय 

➢ लनयिन संिचनािा सवाल तिा किजोिीहरुलाई सम्बोिन गनण। 
➢ व्यवस्थित अनगुिन तिा िूल्यांकनको ववलिबाट सिाजिा सशुासन कायि गने। 

७.४.१४ िर्नीलत ि कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

लनयिनकािी 
संिचनाहरुको 
प्रविणन गने। 

➢ लनयिनकािी संिचनाहरुको ववकास तिा ववथताि गरिन ेछ। 

➢ आवलिक योजनाको लनयिन गनण नीलत तिा ऐन तजुणिा गरिने छ। 

➢ लनयिनकािी लनकायहरुको जनशस्क्त, संिचना ि कायणके्षत्रलाई सिुाि गरिन ेछ। 

➢ आवलिक योजना कायाणन्त्वयन गनण सम्भाववत सहकायण गने लनकायहरु बीच सिन्त्वय 
गरिने छ। 
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➢ लनयिन गने सलिलतको लनयलित बैठक आयोजना गिी आवलिक सलिक्षा तिा कायण 
प्रगलतको िलु्याङ्कन गरिने छ। 

➢ लनयिनकािी संिचनाको ववकास तिा योजना कायाणन्त्वयनको लालग प्रोत्साहन तिा 
लनयिनकािी कायण संिचनाको िाध्यिबाट उपयकु्त वाताविर्को लसजणना गने। 

 

७.४.१५ अपेस्क्षत उपलस्ब्ि 

➢ आवलिक योजना प्रभावकािी रुपले लाग ुभएको हनुछे।  
➢ योजनाको लनयिन गनण नीलत, ऐन तिा कायणववलि लनिाणर् भएको हनुे छ। 
➢ लनयिनकािी संिचनाको ववकास तिा योजना कायाणन्त्वयनको लालग प्रोत्साहन तिा लनयिनकािी कायण 

संिचनाको िाध्यिबाट उपयकु्त वाताविर्को लसजणना गने। 
➢ पाललकाको ववकास सम्बन्त्िी कायणको सहभालगतात्िक अनगुिन तिा िलु्याङ्कन भएको हनुे छ। 
➢ थिानीयको स्जज्ञासा एविू् गनुासो सनेु्न व्यवथिा भएको हनुे छ। 

 

 शास्न्त्त सिुक्षा 
७.५.१ पषृ्ठभलूि 

गाउँपाललकािा शास्न्त्त सिुक्षा कायि गिी जनताको जीउ, िन ि थवतन्त्त्रताको संिक्षर् गनण शास्न्त्तपूवणक बाँच्न 
पाउने अलिकाि सलुनस्ित गिाउन, पूवाणिाि लनिाणर् गनण, सािास्जक ि आलिणक ववकासको लालग प्रभावकािी शास्न्त्त 
सिुक्षा हनु ुआवयक छ। गाउँपाललकािा शास्न्त्त सिुक्षाको लालग गाउँपाललका परिसििा सािान्त्य प्रहिी चौकी 
अवस्थित िहेको छ। अन्त्य के्षत्रिा पलन प्रहिी चौकी वा प्रहिी ववट थिापना गनण आवयक छ।  

७.५.२ प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाउँपाललकाको आवयक ठाउँहरुिा प्रहिी चौकी सञ्चालन नहनु ुि शास्न्त्त सिुक्षा कायि गनण स्रोत सािन 
ि प्रववलिको किी हनु ुजथता प्रिखु सिथयाहरु िहेका छनू्। 

७.५.३ अवसि तिा चनुौलतहरु 

अवसिहरु 

आवयक ठाउँहरुिा स्रोत सािन ि प्रववलि सवहतको प्रहिी चौकी सञ्चालन गिी शास्न्त्त सिुक्षा कायि गनण 
सवकन।े 

चनुौलतहरु 
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सम्पूर्ण जनताको जीउ, िन ि थवतन्त्त्रताको संिक्षर् गिी शास्न्त्तपूवणक बाँच्न पाउने अलिकािको सलुनस्ित गनण 
चनुौतीपूर्ण छ अवसि िहेका छनू्। 

७.५.४ सोंच  

सिुस्क्षत गाउँपाललकाको ववकास, सिुक्षा व्यवथिापनबाट लनकास 

७.५.५ लक्ष्य 

गाउँपाललकािा सम्पूर्ण जनतालाई आभास हनुे वकलसिले शास्न्त्त सवु्यवथिा ि सिुक्षा कायि गने। 

७.५.६ उद्देय 

गाउँपाललकािा शास्न्त्त सिुक्षा ि सवु्यवथिा कायि हनुे गरि गाउँपाललकावासीको जीउ, िन ि थवतन्त्त्रताको 
संिक्षर् गने। 

७.५.७ िर्नीलत ि कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

गाउँपाललकािा शास्न्त्त सिुक्षा तिा 
अिनचयन कायि गनण ववलिको 
शासन थिापना गने। 

▪ गाउँपाललकािा गोल्जङु, गत्लाङ ि हाकु क्षेत्रिा स्रोत सािन सवहत 
प्रववलियकु्त ि जनिखुी प्रहिी प्रशासन व्यवथिा गने। 

▪ सािदुावयक प्रहिी प्रशासन गठन गिी ववलभन्न लनकायसँग सिन्त्वय गरि 
परिचालन गरिने छ। 

▪ गाउँपाललकािा िहेका ववलभन्न िहत्वपूर्ण भौलतक, साँथकृलतक, 
पिुातास्त्वक वथत,ु भवन, पूवाणिाि, आददको ववशेि सिुक्षा गरिने। 

 

७.५.८. अपेस्क्षत उपलस्ब्िहरु 

➢ पाँच विण लभत्रिा कस्म्तिा दईु थिानिा चौकी सञ्चालन भएको हनुेछ। 
➢ गाउँपाललकािा शास्न्त्त सिुक्षा कायि भएको हनुेछ। 
➢ प्रहिी प्रशासन स्रोत सािन ि आिलुनक प्रववलियकु्त भएको हनुेछ। 

 पािदस्शणता ि आन्त्तरिक लनयन्त्त्रर् प्रर्ाली 
७.६.१ पषृ्ठभलूि 

सावणजलनक लनकायको कायणप्रर्ालीिा सिुाि ि ववत्तीय सशुासन कायि गनण पािदस्शणता ि आन्त्तरिक लनयन्त्त्रर्को 
िहत्वपूर्ण भलूिका िहन्त्छ। हिेक लनकायले पािदस्शणता कायि गिी सशुासन अलभवृवि गनण आन्त्तरिक लनयन्त्त्रर्को 
लालग कानून  ि संयन्त्त्र बनाउन ुपने ि लेखापिीक्षर् गिाउन ुपने हनु्त्छ। यसले ववत्तीय कािोबािलाई खलुथत 
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बनाई उपलब्ि स्रोतको लितव्ययी, प्रभावकािी ि कायणदक्षता पूवणक उपयोगिा जोड ददन्त्छ। सावणजलनक लनकायको 
सेवा प्रवाह (लागत, लाभ, सिय ि गरु्थति), ववत्तीय कािोबाि (आलिणक ववविर्) को ववश्वसनीयता ि यिािणता 
ि स्रोत सािनको अलिकति प्रयोगको अवथिा िूल्याङ्कन गनण आन्त्तरिक लनयन्त्त्रर् ि लेखापरिक्षर्को पलन आिाि 
ललइन्त्छ।  

कानून द्वािा लनिाणरित प्रवक्रया पालना भए-नभएको भनी सम्बस्न्त्ित कायाणलयबाट लनिन्त्ति रुपिा गरिने सपुिीवक्षर् 
अनगुिन न ैआन्त्तरिक लनयन्त्त्रर् हो। कायाणलयको कायण सम्पादनलाई िप कुशल ि प्रभावकािी बनाउन कायणित 
जनशस्क्तको सहभालगतािा उद्देय प्रालप्तका लालग िहन सर्क्ने जोस्खिको पवहचान गिी जोस्खि व्यवथिापन हनु े
गरि लनयन्त्त्रर्को वाताविर् तयाि गदै लनिोिात्िक वा उपचािात्िक उपाय अवलम्बन गनण यस पद्दती उपयोग 
हने गदणछ। आन्त्तरिक लनयन्त्त्रर् प्रर्ालीको अनगुिन गनणको लालग गाउँपाललकाको अध्यक्ष, प्रिखु वा स्जल्ला 
सिन्त्वय सलिलतको प्रिखु आफैले वा  स्जम्िेवाि अलिकािी तोकी गरिएको अनगुिनबाट देस्खएको त्रवुटलाई 
सिुाि गिी आन्त्तरिक लनयन्त्त्रर् प्रर्ालीलाई सदुृढ बनाउन ेस्जम्िवेािी सवहत िहेको हनु्त्छ। 

गाउँपाललकाले सावणजलनक सेवा प्रवाहलाई पािदशी, उत्तिदायी ि जवाफदेही बनाउन सावणजलनक परिक्षर्, 
सािास्जक पिीक्षर् तिा सावणजलनक सनुवुाई जथता कायणक्रिहरु सञ्चालन गदै आएको छ। थिानीय सिकाि 
सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा नं. ७८ िा थिानीय तहले आफ्नो कायाणलयबाट सम्पादन गरिने कायण लितव्ययी, 
प्रभावकािी, लनयलितता ि कायणदक्षतापूर्ण ढंगबाट सम्पादन गनण, ववत्तीय प्रलतवदेन प्रर्ालीलाई वविसनीय बनाउन 
तिा प्रचललत कानून बिोस्जि कायण सम्पादन गनण आ-आफ्ना कािको प्रकृलत अनसुािको आन्त्तरिक लनयन्त्त्रर् 
प्रर्ाली तयाि गिी कायाणन्त्वयनिा ल्याउनपुने व्यवथिा छ। गाउँपाललकाको कानूनी व्यवथिा बिोस्जि आन्त्तरिक 
लनयन्त्त्रर् प्रर्ाली तयाि गनुणपने भएकोले कायाणलयको आन्त्तरिक लनयन्त्त्रर् प्रर्ाली िजबतु ि ववश्वसनीय बनाउन 
पने देस्खन्त्छ। 

७.६.२ प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाउँपाललकािा योजना तिा कायणक्रिहरुिा पािदस्शणताको किी िहेको छ ि सेवा सवुविा सम्वन्त्िी जनतासम्ि 
सूचनाको अभावका सािै व्यवस्थित सूचना संयन्त्त्रको ववकास हनु नसकेको सिथया िहेका छनू्। 

७.६.३ अवसि तिा चनुौती 

गाउँपाललकाको आवलिक योजनाको लक्ष्य ि उद्देय हालसल गनण कानून द्वािा लनिाणरित प्रकृया पालना भए नभएको 
भनी लनिन्त्ति रुपिा सपुिीवके्षर् अनगुिन गरि क्रिबि ववकास गनण सवकने अवसि िहेको छ। अलभलेख ि 
प्रलतवदेनलाई ववश्वसनीय पादै कायणसम्पादनिा सम्बस्न्त्ित पदालिकािीलाई स्जम्िवेाि बनाउन सवकने ि अनगुिन 
ि िूल्यांकनलाई प्रभावकािी बनाउदै दात ृलनकायहरुलाई पािदशीताका साि सिन्त्वय गिाउन सवकने अवसिहरु 
िहेका छनू्। 
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यस गाउँपाललकािा न्त्यूनति तिा कायाणसम्पादन सूचक पिुा गनणको लालग पहल नगरिन ुि आन्त्तरिक लनयन्त्त्रर् 
प्रर्ालीले पूर्ण प्रत्याभलूत ददन नसर्क्न ुजथता चनुौलतहरु िहेका छनू्। 

७.६.४ सोंच  

चथुत कायणपाललकाको प्रबिणन, सदुृढ आन्त्तरिक लनयन्त्त्रर् 

७.६.५ लक्ष्य 

आन्त्तरिक लनयन्त्त्रर् प्रर्ाली लाग ुगिाउने, कायाणन्त्वयनको अनगुिन गने ि प्रर्ालीलाई सदुृढ बनाउने।  

७.६.६ उद्देय 

➢ गाउँपाललकाको ऐन, नीलत ि कानून हरुको परिपालनाको सलुनस्ितता गिाउन। 
➢ कायण सम्पादनिा लितव्यवयता, कायणदक्षता ि प्रभावकारिता हालसल गनण। 
➢ जनता प्रलत उत्तिदायी भई जवाफदेवहता वहन गनण। 
➢ नैलतक, आलिणक, कुशल ि प्रभावकािी कायण सञ्चालन प्रर्ाली थिापना गनण। 
➢ सम्भाववत जोस्खि ि त्रवुटहरु लनयन्त्त्रर् गनण। 
➢ श्रोत तिा सािनहरुको हालन नोर्क्सानी, दरुुपयोग ि क्षलत हनुबाट जोगाउन। 
➢ ववत्तीय प्रलतवेदनको आश्वथिता ि ववश्वसनीयता बढाउन। 
➢ लेखा पिीक्षर् प्रर्ालीलाई सिल ि सहज बनाउन। 

७.६.७ िर्नीलत तिा कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

पािदस्शणता ि आन्त्तरिक 
लनयन्त्त्रर् प्रर्ाली ववकास 
गने। 

➢ पािदस्शणता ि आन्त्तरिक लनयन्त्त्रर् प्रर्ाली कायणववलि तयाि गिी 
लाग ुगने। 

➢ गाउँपाललकाले आफ्नो कायण प्रकृलतसँग सम्बस्न्त्ित कानून , ऐन, 
लनयिको पूर्ण पालनाको सलुनस्ितता गिी आन्त्तरिक लनयन्त्त्रर्को 
ववकास गिी सोको प्रयोगिा प्रािलिकता गने। 

➢ आन्त्तरिक लनयिन अनगुिन फािाि तयाि गिी लनयिन 
प्रर्ालीलाई सदुृढ गने। 

➢ लनयलित सावणजलनक सनुवुाई तिा सावणजलनक लेखा पिीक्षर् 
गने।  

➢ गाउँपाललका लभत्र हेल्प डेर्क्सको व्यवथिापन गने। 

➢ ववियगत शाखा प्रिखुले गाउँपाललकाको आन्त्तरिक लनयन्त्त्रर् 
प्रर्ालीको सपुरिवेक्षर् अनगुिन गिी प्रलतवदेन पेश गने। 
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७.६.८ अपेस्क्षत उपलस्ब्िहरु  

➢ योजना कायाणन्त्वयन ि अनगुिनिा संयकु्त अनगुिन पिलतको ववकास भइ पािदशीता ि सशुासनका 
न्त्यूनतिू् आिािहरुको अलनवायणरुपिा परिपालना भएको हनुे छ। 

➢ गाउँपाललकाको आवलिक योजनाको लक्ष्य ि उद्देय हालसल गनण कानून द्वािा लनिाणरित प्रकृया पालना 
भए नभएको भनी लनिन्त्ति रुपिा सपुरिवेक्षर् अनगुिन भएको हनुे छ। 

➢ गाउँपाललकाको नीलत तिा कायणववलिहरुिा सहयोग भएको हनुे छ। 
➢ गाउँपाललकाको आन्त्तरिक लनयन्त्त्रर् प्रर्ालीलाई सिुाि गिी िजबतु भएको हनुे छ। 
➢ ववकास लनिाणर् ि लनर्णयहरुबािे गाउँपाललकावासीहरु ससुसु्चत हनुछेनू्। 
➢ गाउँपाललकाको गलतववलिहरु तिा ववकास लनिाणर्का खचणहरु सावणजलनक भएका हनुे छनू्। 
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परिच्छेद 8. वन, वाताविर् ि ववपद व्यवथिापन 
 वन व्यवथिापन, जलािाि संिक्षर् तिा जैववक वववविता 

८.१.१ पषृ् ठभलूि 

वन के्षत्र एक िहत्वपूर्ण प्राकृलतक सम्पदा हो। वन, वनथपलत, वन्त्यजन्त्त,ु जैववक वववविता ि जलािाि 
व्यवथिापनलाऐ सिेट्ने यो के्षत्र प्रत्यक्ष रुपिा पयाणपयणटन, जलववद्यतु, कृवि, पशपुालन, थवच्छ पयाणविर् ि वन 
तिा जलडबटुीिा आिारित पयणटनको ववथताि सिवृिका आिाि हनुू् भन े थवच्छ पयाणविन, हरियाली, जैववक 
वववविता, प्राकृलतक ििर्ीयता, सिनु्त् नत जलािाि, प्राकृलतक स्रोत व्वथिापनिा िवहला, आददवासी तिा थिानीय 
सिदुायको सहभालगता एविू् पहुँच ि लाभको लनष् पक्ष ि न्त्यायोस्चत ववतिर् सखुी नपेालीका िहत्वपूर्ण सूचक 
हनुू्। नेपालिा उपलब्ि वानथपलतक स्रोत तिा जलडबटुीको अध्ययन, अनसुन्त्िान, अलभलेखीकिर् तिा दताण ि 
गरु् पवहचान गदै िलुकुलभत्र नै िूल्य अलभवृवि गिी तलुनात्िक लाभ ललन सवकने प्रचिु सम्भावना िहेको छ।  

वन तिा जल सम्पदा जैववक वववविताको भण्डाि िात्र होननू्। यी सम्पदाहरु िानव, स्जवजन्त्त ुलगायत सिि 
पयाणविर्ीय सन्त्तलुनको आिाि हनुू्। यी सम्पदाहरु कृवि, उजाण, जल तिा उद्योग िन्त्दाको लालग कच् चा पदािणको 
स्रोत, बहसंुख्याक जनसंख्याको जीववकाको आिाि ि पयणटकीय वहसाबले िनोि जनको िाध्यि पलन हनुू्। वयन ै
ववववि कािर्ले गदाण नेपालको संवविानिा वाताविर्ीय सन्त्तलुन ि थवच्छताको लालग वन के्षत्र, जलािाि क्षते्र 
ि जैववक वववविताको संिक्षर् गनण िाज्यले प्रिालिकता ददन ु पने प्राबिान गिेको छ। वन, जल ि जैववक 
ववववितालाई सन्त्तलुन िाख् नको लालग संघीय सिकाले वाताविर् संिक्षर् ऐन, २०७६ ि वाताविर् सििक्षर् 
लनयिावली, २०७७ तयाि गिी हिेक थिानीय तहलाई आफैले वाताविर् तजुणिा योजना लनिाणर् गनण पाउन े
प्राविान तय गिेको छ। यसले थिानीय तहको वन व्यवथिापन, जलािआि संिक्षर् तिा जैववक वववविता 
संिख्र्िा ठूलो टेवा पगु् न ेछ।  

यस गाउँपाललकाको अलिकांश के्षत्रिा वन िहेको छ। उत्तिी भागको भने लान्त्ग्टांग िाविय लनकुन्त्जसँग लसिाना 
िहेको देस्खन्त्छ। यहाँको वन के्षत्रको उपयोग भने व्यवस्थित तरिकाले गनण नसकेको ि अव्यवस्थित उपभोग 
भएको पाइन्त्छ। 

८.१.२ प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाउँपाललकािा वन पैदावािको चोिी लनकासी, बन्त्य जन्त्तकुो अबैि स्शकाि, बन ढढेलो आदद प्रिखु सिथयाहरु 
िहेका छनू्। 

८.१.३ अवसि तिा चनुौतीहरु 

अवसिहरु 
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यस गाउँपाललकािा जैववक िल उत्पादन, प्रशोिन तिा ववक्री ववतिर् ि वन पैदावािहरुको दीगो  उपयोग गनण 
सवकने जथता वन संिवणिा अवसि िहेका छनू्। जलडबटुी संिक्षर्, प्रशोिन, ववक्री ववतिर्  भ-ुक्षय तिा पवहिो 
लनयन्त्त्रर् गरि ववपद न्त्यूनीकिर् गने,  जैववक वववविता अध्ययन केन्त्द्र लनिाणर् ि पयणटकीय दृवष्टले जंगल सफािी, 
जंगल िेवकङ गनण सवकन ेअवसिहरु िहेका छनू्। त्यसैगिी काथठ उद्योग, काष्ठकलाको ववकास ि प्रविणन पलन 
गनण सवकन्त्छ। 

चनुौलतहरु 

 िास्थिय लनकुन्त्जसंग सिन्त्वय गदै अस्घ बढ्न ुि बढ्दै गएको जलवाय ुपरिवतणनसँग जधु्न,ु  वन्त्यजन्त्तकुो सिुस्क्षत 
लनयन्त्त्रर् गनुण ि वनके्षत्र ि वाताविर् संिक्षर् सम्बस्न्त्ि संघ ि प्रदेश सिकािसंग सिन्त्वय गदै काि गनुण पलन 
चनुौलतपूर्ण छ। त्यसैगिी प्राकृलतक प्रकोपबात वन ि वाताविर् जोगाउन पलन कदठन छ। 

८.१.४ सोंच  

वाताविर्िैत्री ववकास; वन, जल ि जैववक वववविता संिक्षर्को लनकास 

८.१.५ लक्ष्य 

वन, जैववका वववविता ि जलािािको एकीकृत व्यवथिापनिाफण त बन पैदावािको उत्पादन बवृि गिी पयाणविर् 
सन्त्तलुन िाख् न।े  

८.१.६ उद्देय 

➢ वन व्यवथिापन गदै जैववक वववविताको संिक्षर् गने 
➢ वन के्षत्रलाइ उद्योग ि पयणटनसँग जोडी थिानीयको आलिणक सिवृििा सहयोग परु् याउन ु
➢ वन, जल तिा जलािाि ि जैववक वववविताको एकीकृत व्यवथिापन गिी वाताविर् सन्त्तलुन िाख् न े

८.१.७ िर्नीलत तिा कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

सािदुायिा आिारित वन 
कायणक्रिलाई िप सिावेशी बनाउँदै 
सिदुायका ववपन्त् न वगणलाई लाभ 
परु् याउन े

➢ सािदुालिक वन कायणक्रिलाई िप सिावेशी ि व्यपक बनाउँदै 
सिदुायका ववपन्त् न वगणहरुलाई प्रािलिकतािा िाखेि लाभास्न्त्वत गरिनेछ। 

➢ सािदुायीक वनिा तलुनात्िक लाभ हनुे ि उच् च िलु्यका जडीबटुी 
(High Value Medicinal Herb)  ि वन अनकुुल फलफुल खेती 
लगाउन प्रोत्साहन गरिनेछ।   
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वन तिा जलािािको वैज्ञालनक 
व्यवथिापन गनण नीलत लनिाणर् गने 

➢ संवविानिा व्यवथिापन भएअनसुाि थिानीय वन, जल, तिा प्रकृलतक 
स्रोतहरुको व्यवथिापन गनण आवथयक नीलत तिा िापदण्ड लनिाणर् 
गरिनेछ। 

नदद प्रर्ाली तिा 
तालतलैया/पोखिीिा आिारित 
एकीकृत जलािाि  व्यवथिापनको 
योजना तजुणिा  

➢ जलािाि ववकास कायणक्रि िाफण त जैववक वववविता (थिाललय तिा 
जललय) संिक्षर्को लालग एकीकृत जलािाि व्यवथिापनको योजना 
तजुणिा गरिनेछ। 

 

वाताविर् ववनास, चोिी स्शकािी, 
लनयन्त्त्रर् गने  

➢ वाताविर् ि ववकासबीच सन्त्तलुन कायि िाखी पूवाणिाि लनिाणर् 
कायणक्रििा हनुे वाताविर्ीय क्षलतलाई कि गने उपयहरुलाई अवलम्वन 
गरिनेछ। 

➢ वन पैदावाि तिा वन्त्यजन्त्त ुचोिी लनकालस जथता गैिकानूनी ि वाताविर् 
ववनास गने डढेलो, चरिचिन जथता कायणिाि लनयन्त्त्रर्को लालग कायण 
योजना बनाई लागू गरिनेछ।  

८.१.८  प्रिखु कायणक्रिहरु 

• गाउँपाललकािा वन के्षत्र संिक्षर् गरि जनाविहरुको प्रकोपबाट सिुक्षा 
• वनिा जलडबटुीहरु खेती गरि आलिणक श्रोत व्यवथिापन गने 
• पानीका िहुानहरु संिक्षर् गने ि वन आिारित उद्योग व्यवथिापन गने 
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८.१.९ नलतजा खाका 

नलतजा शृंखला 
सूचक आिाि विण लक्ष्य 

पथुटयाईका 
आिािहरु ववविर् इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८४ 

प्रभाव ४: वन, जैववक, जलािाि, ववपद तिा जलवाय ुसम्बस्न्त्ित नीलत बनाएि कायान्त्वयन गरि उत्िान लसल सिाजको लनिाणर् 
गने 

गाउँ बथतगुत 
ववविर् 

असि ४: वन 
तिा जैववक 
वववविता ि 
प्राकृलतक 
स्रोतको संिक्षर् 
ि दीगो  
उपयोगिा वृवि 
भएको हनुेछ 

रुख ववरुवाले 
ढाकेको के्षत्र प्रलतशत ६९ ६९ ६९ ६९ ६९ ६९ सवेक्षर् प्रलतवेदन 

सिुस्क्षत तिा 
संिस्क्षत चिर् 

क्षेत्र प्रलतशत १२ १२ १३ १५ १५ १७   

वनिा आिारित 
उिोग संख्या 70 ७१ ७२ ७२ ७५ ७८   

सािदुावयक वन संख्या २० २१ २३ २५ २५ २७   

प्रलतफल ४.१ 
जलािाि संिक्षर् 
तिा भलुिको 
एकीकृत 
व्यवथिापन ि 

उस्चत सदपुयोग 
भएको हनुेछ 

संिस्क्षत 
पानीिहुान संख्या 69 ७२ ७६ ८० ८४ ८८   
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८.१.१० अपेस्क्षत उपलस्ब्ि 

➢ सािदुावयक वनहरुिा वकृ्षािोपर् भइ उत्पादन भएको हनु े 
➢ िाविय लनकुन्त्जसंग सिन्त्वय गरि अस्घ बढ्न े
➢ जैववक िल उत्पादन गरि िासायलनक िल प्रलतथिापन गरिनेछ 
➢ वनथपलत अध्ययन केन्त्द्र बनाइनेछ 
➢ जैववक वववविता अध्ययन केन्त्द्र बनाइ देश तिा ववदेशका ववज्ञ तिा ववद्यािीहरु लभत्राईनेछ 
➢ जलडबटुी खोज, अनसुन्त्िान, उत्पादन, ववक्री ववतिर् बाट आलिणक लाभ हालसल गरिनछे 
➢ खलनज पदािण अध्ययन, अनसुन्त्िान, ववक्री ववतिर् गरि िनग्य आलिणक लाभ हालसल गरिनेछ  
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 वाताविर् प्रदिुर्, जलवाय ुपरिवतणन अनकुुलन ि ववपद् व्यवथिापन 
८.२.१ पषृ्ठभलूि 

थिानीय वाताविर्ीय परिवतणनिा थिानीय, के्षत्रीय तिा ववश्वव्यापी देखापिेको वाताविर्ीय सिथयको भलूिका 
हनु्त्छ। हाल देखा पिेको प्रिखु वाताविर्ीय सिथया भनेको जल, वायू, जलिन, ध्वलनको प्रदिुर् हो। यसका 
सिै ठोस फोहोि प्रदिुर्, िासायनीक पदािण, ववज्ञान ि प्रववलिको दरुुपयोगले पलन वातातिर् प्रभाव पाने प्रदिुकको 
रुपिा काि गिेको छ। थिानीय सिकाि सञ्चालन ऐन, २०७४ ि फोहि िैला व्यवथिापन ऐन, २०६८ ले 
थिानीय तहलाई थिानीय थतिा प्रदिुर् लनयन्त्त्रर् ि हालनकािक पदािणहरुको लनयिन तिा व्यवथिापन, फोहोि 
संकलन तिा ववसजणन गनण आबथयक संिचनाहरुको लनिाणर्, संचालन  तिा व्यवथिापन गिी थवथच्छ वाताविर् 
कायि िाख् न ेस्जम्िवेािी प्रदान गिेको छ (पवहलो आवलिक योजना, २०७६, बागिती प्रदेश)। संघले थिानीय 
सिाकिलाई लनस्ित िापदण्ड िवह वाताविस्र्य प्रभाव िलु्ययाङ्कन, वाताविस्र्य अध्ययन जथता ववियबथत ुथिानीय 
तहलाई नै हथतान्त्तिर् गिेको छ।   

 

जलवायू परिवतणन ववश्वव्यापी वाताविर्ीय सिथया लागन ेप्रिखु सिथया हो। यो हालको ववश्व्यावप सिथय तिा 
िदु्दा बनेकोछ। यसले हाल नेपालिा िेिै प्रकािको वाताविर्ीय परिवतणनका संकेतहरु देखा पिेको पाईछ जथतैः 
वहिालल के्षत्रको वहउँ पग्लने क्रि लतब्रहनु,ु वहििेखाको औसत उचाई बढ्न,ु विाणिा अलनयलितता देस्खन ुलगायतका 
अन्त्य िेिै उदाहिर्िहरु िहेको देस्खन्त्छ। यसलाई व्यवथिापन गनाणक लालग नेपाल सिकािले जलवायू परिवतणन 
नीलत २०११, िाविय अनकुुल कायणक्रि २०१०, थिानीय अनकुुल कायण योजना २०११, ि िाविय अनकुुल 
योजना २०१७ लनलत तिा संथतागत संयन्त् ्त व्यवथता गिेकोछ। यी िर्नीलतहरुिा जलवायू परिवतणनको असि 
न्त्यूलनकिर् गनण हरित ववकासको अविािर्ालाई आत्िसाि गरिएको छ। यी नीलतहरुिा जलवायू परिवतणनको 
असि न्त्यूलनककिर् गनण हरित ववकासको अविािर्ालाई आत्िसाि गरिएकोछ। अनकुलनका िर्नीलत 
कायणक्रिहरुको तजुणिा, काबणन व्यापिको िालनी, वाताविर् संवेदनलसलताको ििुाहरुको आन्त्तरिकीकिर् ि 
सम्बोिनजथिा प्रयासहरु भईिहेकाछनू्। यस क्षिता लागनी एवकन गने जलवायय परिवतणन बजेट सङे्कतको 
व्वथिा सिेत गरिएकोछ (पवहलो आवलिक योजना, २०७६, बागिती प्रदेश)। नेपाल सिकािले ववपद् जोस्खि 
व्यवथिापन गनणको लालग अवलम्वन गगिेको ववपद् जोस्खि व्यवथिापन िाविय िर्नीलत, २०७४ ि लनयिावली 
२०७६ प्रयोगिा ल्याएको छ। यसले ववपद् जोस्खि व्यवथिापनिा िहत्व पूर्ण भलूिका लनवाणह गिेको छ।  

संकट तिा ववपद् प्राकृलतक तिा िानववय दबैु कािर्ले लनस्म्तने आकास्थिक ि थवभाववक प्रकृया हो। वाताविर् 
प्रदिुर् तिा जलवायूिा ववथतािै परिवतणनका संकेतहरु देखा पनाणले प्रकृलतिा ववपद्को अवथिा देखा पदै गएका 
छनू्। यसको प्रकृलत तिा लबशेिताका आिाििा सिुक्षीत िहन,ु पूबणतयािी गनुण तिा न्त्यूलनकिर्का उपायहरु 
प्रयोग गिी िानववय क्षती ि आलिणक क्षती हनुबाट जोगाउन  सवकन्त्छ। ववपद् व्यवथिापनलाई प्रभावकािी 
बनाउन यसको वविय सािदुावयक सशस्क्तकिर्, वाताविर् संिक्षर् तिा स्रोतको दीगो उपयोग सम्बन्त्िी चेतना 
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ि कायणक्रसँग जोड्ने हो भने ववपदबाट हनुे िानववय तिा आलिणक लगायतका अन्त्य क्षती न्त्यूलनकिर् गनण 
सवकन्त्छ।  

गाउँपाललकाको भौगोललक अवथिा तिा वविि हावापालनका कािर् यहाँको वाताविर् लनकै संवदेनलसल िहेको 
छ। अग्ला तिा किजोि पहाडीय ििातल जसको कािर् भकू्षय, पवहिोको अत्यलिक संभावना देस्खन्त्छ भन े
अकोलति वविि हावापालनकको कािर् िानब वस्थत ववकासिा अनकुुलता िेहोको पाईदैन। त्यसैगिी बाढीको 
सिथया भने अत्यालिक भई थिानीय त्रलसत भएि बथन ुपने बाध्यात्िक परिस्थिलत लसजणना भएको छ। वाताविर् 
प्रदिुर्, जलवाय ुपरिवतणन अनकुुलन ि ववपद् व्यवथिापन एक आकाणिा अन्त्ति सम्बस्न्त्ित वविय बथत ुहनुू्। 
एक पक्षिा देस्खएको सिथयाले दोस्रो पक्षलाई प्रत्यक्ष तिा अप्रत्यक्ष प्रभाव पािेको हनु्त्छ। यो सँग सम्बन्त्िलत 
सूचना तिा त्याङ्कहरुलसाई लनम्ि स्शशणकहरुिा व्यख्या गरिएको छ। गाउँपाललकािा हाल गाउँपाललका ि 
गैिसिकािी संथिाहरुले ववपद् तिा ववपद् व्यवथिापन बािे जनचेतना कायणक्रि संचालन छ।  

८.२.२ प्रिखु सिथयाहरु 

यस गाउँपाललकािा वाताविस्र्य प्रदिुर्ले गदाण वातविर्ीय तत्वहरुिा प्रत्यक्ष तिा अप्रत्यक्ष प्रभाव ि वाताविर्ीय 
प्रदिुर्को सिािानको व्यवथिापन जवटल ि प्राववलिक रुपिा अत्यन्त्तै कदठन हनु ुजथता सिथया िहेका छनू्। 

८.२.३ अवसि तिा चनुौलतहरु 

अवसिहरु 

यस गाउँपाललकाको वन ि सलिपिा के्षत्रिा पयाण-पयणटन गनण सवकने , खोला वकनाि नस्जकै िाछा पालनको िेिै 
सम्भावना िहेको, वपउने पानीको प्रशोिन+ववक्री/ववतिर् गनण सवकने, जैववक वववविता संिक्षर्/ अध्ययन केन्त्द्र 
थिापना जथता अवसिहरु छनू्। त्यसैगिी भ-ूक्षय लनयन्त्त्रर्, Eco-system अनसुन्त्िान केन्त्द्र थिापना गरि संिक्षर् 
गनण सवकन,े खलुा के्षत्रको पवहचान गरि प्रयोग गनण सवकन ेि यवुा शस्क्त सदपुयोग गनण सर्क्ने जथता अवसिहरु 
पलन िहेका छनू्।  

चनुौलतहरु 

प्राववलिक जनशस्क्तको अभावाले ि  ववपद पूवणतयािी ि उिाि टोली उपलब्ि नभएको कािर् चनुौती िहेको छ। 
उच्च जोस्खििा भएको सिदुाय थिान्त्ताकिर् गनण, जलिन प्रयोग योजना ववकास गरि कायणन्त्वयन गनण, यो 
सिबस्न्त्ि ताललि प्राप्त यवुा शस्क्त तयाि पानण, ववपद जन्त्य घटना सािना गनण साििी व्यवथिापन गनण ि जोस्खिको 
सियिा आवयक पनण सर्क्न ेखाद्य अभावका लालग भण्डािर् लनिाणर् गनण पलन चनुौलतपूर्ण िहेको छ। 

८.२.४ सोंच  

प्रदिुर् िवहत ववपद् व्यवथिापन सवहत, जलवायू परिवतणन अनकुुलन हेलम्ब।ु 

८.२.५ लक्ष्य 
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वाताविर्ीय प्रदिुर् कि गिी ववपद् बाट हनुे क्षलत न्त्यलनकिर् गदै जलवायू परिवतणन अनकुुलन हुँदै जाने। 

८.२.६ उद्देय 

➢ वाताविर्ीय प्रदिुर् कि गरि थवच् छ वाताविर् कायि गरि िानव थवाथ्यिा सिुाि ल्याउन।ु 
➢ िानववय तिा प्राकृलतक कािर्बाट उत्पन्त् न  हनुे वाताविर्ीय जोस्खि िोकिाि गनुण। 
➢ जलवायूको परिवतणनले िानव थवाथ्यिा पाने असिको लनयन्त्त्रर् ि यसले अन्त्य के्षत्रिा पाने असिलसत 

अनकुुललत हुँदै यसबाट उत्पन्त् न लाभ ि जलबाय ुकोि ि संयन्त्त्रबाट हनुे लाभको अलिकति उपयोग 
गनुण। 

८.२.७ िर्नीलत ि कायणनीलत 

िर्नीलत कायणनीलत 

प्रदिुर् िवहत थवच्छ वाताविर् तयाि 
गने। 

प्रदिुर्का कािक तत्वहरुको पवहचान गिी त्यथता कािक तत्वहरुलाई 
हटाउन /कि प्रयोग गने/न्त्यूलनकिर् गने नीलत ल्याईनछे। 

POLLUTER PAY कोलसिान्त्त अनसुाि कायणन्त्वयन गदै जाने। 

िासायलनक िल, िासायलनक वविालिको उपयोग नगने 

आफ्नो विपिको वाताविस्र्य सिसफाई लनयलित गने 
वाताविर्िैत्री उजाण ि कृवि प्रववलिको 
छनौट ि ववथताि गने। 

थिानीय पिंपिागत ज्ञानलाई प्रयोग गिेि कृवि व्यवथिापनिा अनकुुलनका 
कायणक्रि सञ्चालन गरिने छ।  

जलबायू परिवतणनबाट प्रभाववत के्षत्रिा उपयकु्त कृवि प्रर्ाली ि 
बैकस्ल्पक उजाण प्रववलिको पवहचान  ,प्रविणन ि प्रसाि गरिने छ ।    

िौसि पूवाणनिुान सचुना प्रर्ालीको 
सदुृढीकिर् गदै ववपद् न्त्यूलनकिर् गने। 

िौसि पूवाणनिुान सूचना प्रर्ालीको थतिोन्नलत गरिने छ। 

 

ववपद् जोस्खि न्त्यूलनकिर्िा साबणजलनक 
तिा लनजी लागनी बवृि गने। 

पाललकािा ववपद् जोस्खि न्त्यलुनकिर्ा तिा व्यवथिापनका लालग ववपद् 
जोस्खि न्त्यूलनकािन कोिलाई अझ वढी व्यवथिा गरिने छ। 

८.२.८ प्रिखु कायणक्रिहरु 

• जोस्खियकु्त वथती पवहचान गरि थिान्त्तिर् तिा व्यवथिापन 
• नदद प्रकोप लनयन्त्त्रर् गने 
• प्रदिुर् न्त्यूनीकिर् गनण आवयक कायणक्रि 
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८.२.९ नलतजा खाका 

नलतजा शृंखला 
सूचक 

आिाि विण 
०७८/७९ 

लक्ष्य 
पथुटयाईका 
आिािहरु 

ववविर् इकाई 
०७९/८

० 

०८०/८
१ 

०८१/८
२ 

०८२/८
३ 

०८३/८
४ 

प्रभाव ४: वन, जैववक, जलािाि, ववपद तिा जलवाय ुसम्बस्न्त्ित नीलत बनाएि कायान्त्वयन गरि उत्िान लसल सिाजको लनिाणर् गने 

गाउँ बथतगुत 
ववविर् 

प्रलतफल ४.१ जलािाि 
संिक्षर् तिा भलुिको 
एकीकृत व्यवथिापन 
ि उस्चत सदपुयोग 
भएको हनुेछ 

नददलनयन्त्त्रर् 
लम्बाई वकिी 36 ४० ४० ४२ ४४ ४५   

संिस्क्षत गल्छी 
ि पवहिो  संख्या ६ ६ ७ ८ ८ ९   

प्रलतफल ४.२ जलवाय ु
अनकुुल पयणवािलनय 
थवच्छता अलबलब्रवि 
भएको हनुेछ 

प्रयोग भएको 
फोहोिणवहला 
व्यवथिापन 
प्रर्ाली 
(ल्याण्डवफल 
साइ) संख्या ० १ १ २ २ ३   



 

 
123 

हेलम्ब ुगाउँपाललकाको आवलिक योजना 

कम्पोथट-लबन, 

गाबेज वपट 

प्रयोग गने 
परिवाि प्रलतशत १०  २५ ३६  ४९  ६४  ७८   

पिम्पिागत 
दाउिा प्रयोग 
गने घि ििुी प्रलतशत ४० ३८ ३६ ३४ ३३ ३१   

थिानीय ववपद 
जोस्खि 
न्त्यूनीकिर् तिा 
जलवाय ु
अनकुुल 
कायणयोजना 
तजुणिा संख्या ४ ५ ५ ६ ७ ७   

प्रलतफल ४.३ 
ववपदबाट हनु े

क्ष्यलतलाई न्त्यूनीकिर् 
गिी उत्िानशील 
सिाजको लनिाणर् 
भएको हनुेछ 

अयोग्य थिानिा 
िहेका बस्थत संख्या 7 ४ ४ ० ० ०   

ताललि प्राप्त 
थवयंसेवक संख्या 115 १३२ १५२ १७५ २०१ २३१   
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८.२.१० अपेस्क्षत उपलव्िी 

➢ वाताविर्ीय प्रदिुर् प्रलत जनचेतनाको थति बढ्नछे 
➢ वाताविर् प्रदिुर् कि भएको हनुेछ 
➢ जलवाय ुपरिवतणन अनलुन काियक्रिहरु लाग ुभएको हनुछे  
➢ ववपद् व्यवथिापन कोि प्रभावकारि होिको रुपिा थिावपत हनुेछ। 
➢ आपतकाललन उद्दाि तिा खोज कायणको प्रभावकािी भएको हनुेछ  
➢ जोस्खि के्षत्र पवहचान गरि नर्क्शान्त्कन कायण भएको हनुेछ 
➢ वाताविर् व्यवथिापनको लालग एकीकृत कायणक्रि स चालन भएको हनुेछ। 
➢ ववपद व्यवथिापनका सबै आिािभतू िापदण्ड पूवाणिाि, नीलत तिा कानून हरु तयाि हनुेछन 
➢ जोस्खि पवहचान तिा न्त्यूनीकिर् कायण सम्पन्न गरि उत्िानशील लनिाणर् हनुेछन  
➢ सबैको पहुँच हनुे तरिकाले ववपद पूवण सूचना, पूवण चेतावनी सन्त्चालन गरि जनिनको क्षलत न्त्यूनीकिर् 

गरिनेछ 
➢ िेलम्ची खोला वकनाििा दवैु तफण  बाि तटबन्त्िन लनिाणर् भएको हनुेछ 
➢ जोस्खि क्षत्र पवहचान, नर्क्सांकन ि पूवणतयािीका संिचना लनिाणर् भएको हनुछे  
➢ वथती संिक्षर्िा जोड ददईनछे  
➢ ववपद िेग्न सर्क्ने प्रत्येक वडािा कस्म्तिा ३ वटा सेल्टि लनिाणर् गरिनेछ  
➢ खलुा ठाउँहरुको पवहचान तिा ववपदिा िहने भवन लनिाणर् गरिनेछ  
➢ बाडी पवहिो लनयन्त्त्रर्को लालग खाली जग्गािा १ किोड वृक्षािोपर् गरिनेछ 
➢ ववपद पूवणतयािी निनुा केन्त्द्र लनिाणर् हनुेछ  
➢ GPS Tracking System पूर्णरुपिा कायाणन्त्यन हनुेछ  
➢ ववलभन्न थिानिा हेललप्याड लनिाणर् गरिनेछ  
➢ ित्थयपालनलाइ ववकलसत गदै िाउट फिणहरु लनिाणर् तिा संचालन गरिनछेन 
➢ ववपद पूवण सािान्त्य ददनहरुिा उत्िानशील सिाज लनिाणर् गनण अिगािी कायणहरु गरिनछेन  
➢ हेलम्ब ुगाउपाललकाको व्यवथिापन कोि २ किोड नघट्ने गरि घमु्ती कोिको ववकास तिा परिचालन 

हनुेछ  
➢ भववथयिा आउन सर्क्ने ववपदहरु ववरुि पछाडी पारिएका सिूहका व्यस्क्तहरुको क्षिता अलभववृि तिा 

अलिकति सहभालगता बढाउने कायणक्रि संचालन हनुेछन 
➢ प्रत्येक वथतीिा Rapid Response Team गठन भइ कायाणन्त्यन गने  
➢ ढंुगा क्रसि उद्योगहरु थिापना भइ लगवट, वालवुा लनयाणत हनुेछ  
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परिच्छेद 9. योजना तजुणिा, कायाणन्त्वयन ि अनगुिन तिा िूल्याङ्कन 
 योजना तजुणिा 

 योजना तजुणिा सलिलत गठन 

थिनीय सिकाि संचालन ऐन २०७४ ले पाललकाले आफ्नो अलिकाि के्षत्र लभत्रको लबियिा थिानीयथतिको 
ववकासका लालग आवलिक, बाविणक, िर्नीलतक ि लबिय क्षेत्रगत िध्यकाललन तिा ददघणकाललन योजना बनाई 
लागू गनण पाउन े व्यवथिा गिेको छ। गाउँपाललकाले यस आवलिक योजनाले पवहचान गिेका योजनाहरु 
प्रािलिकताको आिाििा क्रिश कायाणन्त्वयन गदै लैजान ुपनेछ ि सािै यदद पाललकाले िप योजनाहरु तजुणिा गनुण 
पिेिा थिानीय सिकाि संचालन ऐनको व्यवथिा बिोस्जि पाललका लभत्र संचालन हनुे ददघणकाललन, आवलिक 
तिा बाविणक योजनाहरुको पवहचान, छनौट तिा प्रािलिकता लनिाणिर् गिी गाउँपाललका सिक्ष पेश गनण योजना 
तजुणिा सलिलत बनकेो भए सोवह सलिलत िातणफ नभए यस आवलिक योजनाले देहाय बिोस्जिका योजना तजुणिा 
सलिलतका सािै लबियगत सलिलत, वडा सलिलत ि टोल तिा वथती थतरिय उप-सलिलतहरु गठन गनण सझुाव प्रथततु 
गिेको छ। 

क) योजना तजुणिा सलिलत 

ववद्यिान तिा उपलब्ि हनु ेश्रोत, सािन तिा बजेटको लसिा लभत्र िवह योजना तजुणिा गनण देहाय बिोस्जिको 
योजना तजुणिा सलिलत गठन गने।  

क) गाउँपाललकाको प्रिखु        संयोजक 
ख) लबियगत के्षत्र हेने लबियगत सलिलतका संयोजकहरु    सदथय 
ग) प्रिखु प्रशासवकय अलिकृत       सदथय 
घ) योजना/ववभाग/िहाशाखा/शाखा प्रिखु     सदथय सस्चव 
ख) लबियगत सलिलत 

गाउँपाललकाले लबियगत रुपिा गाउँपाललकाले लबियगत रुपिा योजनाहरु पवहचान, वव लेिर् तिा लनिाणिर् गनण 
देहाय बिोस्जिका लबियगत उपसलिलतहरु गठन गनण। 

➢ ववियगत के्षत्र हेने गाउँकायणपाललकाको सदथय      संयोजक 
➢ गाउँकायणपाललकाले तोकेको एक जना िवहला सदथय सवहत दईुजना कायणपाललका  सदथय 
➢ सम्बस्न्त्ित ववभाग/ िहाशाशा/शाखा प्रिखु      सदथय सस्चव 

नोटः सम्बस्न्त्ित लबियगत के्षत्रिा एक भन्त्दा बढी शाखाहरु िहेको अवथिािा गाउँकायाणपाललकाले कुनै एक जना 
शाखा प्रिखुलाई सदथय लसचव तोवक अन्त्य शाखा प्रिखुलाई सदथय रुपिा सहभालगत गिाउन सर्क् ने छ। 
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ग) वडा सलिलत 

ववद्यिान तिा उपलब्ि स्रोत तिा सािनको लसिालभत्र िवह वडा थतिको योजना तजुणिाका लालग देहाय वोिोस्जिको 
वडा सलिलत गठन गने। 

क) वडाका लनवाणस्चत वडा अध्यक्ष    संयोजक 

ख) वडाका अन्त्य लनवाणस्चत सदथयहरु    सदथय 

ग) वडा सस्चव       सदथय सस्चव 

नोटः सम्बस्न्त्ित वडाका वडा अध्यक्ष कािर्बस कायण व्यवथताका कािर् संलग् न हनु नसर्क् ने भएिा लनवाणस्चत 
वडा सदथय िध्ये कुनै १ जनालाई लनलित्त संयोजकको स्जम्िेवािी ददने सर्क् नेछन सािै सािास्जक अगवुा, लबिय 
सम्बस्न्त्ि ज्ञान भइको व्यस्क्त वा कुनै प्रालिक ज्ञान भएका व्यस्क्तलाई यस कायणका लालग आिस्न्त्त्रत सदथयको 
रुपिा आिन्त्त्रर् गनण सवकन ेछ। 

घ) टोल तिा वथती थतिीय सलिलत 

टोल तिा वथती थतिका योजना पवहचान, छनौट तिा प्रािलिकीकिर् गनण देहाय बिोस्जिको सलिलतको व्यवथिा 
गने। 

क) वडाका लनवाणस्चत वडा सदथय िध्येबाट १ जना   संयोजक 

ख) वडाका अन्त्य लनवाणस्चत सदथयहरु    सदथय 

ग) वडा सस्चव/वडा सलिलतले तोकेको १ जना किणचािी  सदथय सस्चव 

 सलितको काि कतणव्य ि अलिकाि 

क) योजना तजुणिा सलिलतको काि कतणव्य ि अलिकाि देहाय बिोस्जि हनुछे। 

➢ गाउँपाललकाको बाविणक नीलत तिा कायणक्रिहरुको प्रथताव तयाि गने 
➢ श्रोतको अनिुान तिा बजेट लसिा लभत्र िवह गाउँपाललका लभत्र संचालन गनुणपने आवलिक तिा बाविणक 

लबियगत योजनाहरुको छनौट तिा प्रािलिकता लनिाणिर् गने 
➢ योजना तिा कायणक्रिहरुको प्रथतावलाई लबियगत रुपिा छलफल गिी अस्न्त्ति प्रथताव  गाउँकायणपाललका 

सिक्ष गने 
➢ गाउँकायणपाललकाको लनदेशन तिा लनर्णय बिोस्जि पाललकाको ददघणकाललन, आवलिक तिा बाविणक योजना 

तजुणिा तिा प्रािलिवककिर् सािै यस कायणववलिकिा भएका व्यवथिा बिोस्जिका अन्त्य कायणहरु गने। 
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ख) लबयिगत सलिलतको काि, कतणव्य ि अलिकाि देहाय बिोस्जि हनुेछ। 

➢ श्रोत तिा बजेटको लसिा लभत्र िवह लबियगत के्षत्रका योजनाहरुको छनौट तिा प्रालिलिवकिर् गने। 
➢ टोल तिा वथती थतिीय योजना छनौटका लालग आवयक्ता पिेिा वडा सलिलतको सहयोग ि साझेदािीिा 

टोल तिा वथती थतिीय छलफल, अन्त्तिवक्रया तिा गोष् ठी संचालन गने। 
➢ टोल तिा वथती हुँदै वडा सलिलत िाफण त प्रथताव भै आएिा लबियगत योजना लबियगत रुपिानै अलग 

अलग छलफल गिी प्रािलिवककिर्का साि योजना तजुणिा सलिलतिा प्रथताव पेश गने। 
➢ योजना तजुणिा सलिलतको लनर्णय बिोस्जिका योजनाहरुको पवहचान, छनौट तिा प्रािलिवककिर्सँग 

सम्बस्न्त्ित अन्त्य कायण गने। 

ग) वडा सलिलतको काि कतणव्य ि अलिकाि देहाय बिोस्जि हनुेछ। 

➢ श्रोत तिा बजेटको लसिा लभत्र िवह वडा, टोल तिा  वथती थतिका लबियगत क्षते्रका योजनाहरुको 
पवहचान, छनौट तिा प्रालिलिवककिर् गने। 

➢ वडा, टोल तिा वथती थतिीय योजना छनौटका लालग वडा सलिलतको सहयोग ि साझेदािीिा टोल तिा 
वथती थतरिय छलफल, अन्त्तिवक्रया तिा गोष् ठी संचालन गने। 

➢ टोल तिा वथतीबाट प्रथताव भै आएका लबियगत योजनाहरु लबियगत रुपिानै अलग अलग छलफल 
गिी प्रािलिवककिर्का साि लबियगत रुपिा अलग अलग प्रथताव योजना तजुणिा सलिलतिा पेश गने। 

➢ योजना तजुणिा सलिलतको लनदेशन बिोस्जिका योजनाको पवहचान, छनौट तिा प्रािलिवककिर्संग 
सम्बस्न्त्ित अन्त्य कायण गने। 

घ) टोल तिा वथती थतिीय सलिलतको काि कतणव्य ि अलिकाि  

➢ टोल तिा वथती थतिका लबियगत क्षेत्रका योजनाहरुको पवहचान, छनौट तिा प्रािलिवककिर् गने। 
➢ टोल तिा वथती थतिीय योजना छनौटका लालग टोल तिा वथती थतिीय छलफल अन्त्तिवक्रया तिा 

गोष्ठी संचालन गने। 
➢ टोल तिा वथतीबाट प्रथवात भै आएका लबियगत योजनाहरु लबियगत रुपिानै अलग अलग छलफल 

गिी प्रािलिवककिर्का साि लबियगत रुपिा वडा सलिलतिा पेश गने। 
➢ योजना तजुणिा सलिलतको लनदेशन बिोस्जिका योजनाको पवहचान, छनौट तिा प्रािलिवककिर्संग 

सम्बस्न्त्ित अन्त्य कायण गने। 
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 बाविणक योजना, बजेट तिा ववकास कायणक्रि तजुणिा प्रवकया 

गाउँपाललकाले आफ्नो बाविणक ववकास योजना तजुणिा गदाण सािान्त्यता थिानीय तहको “बाविणक योजना तिा बजेट 
तजुणिा लनदेस्शका २०७४” (परििास्जणत) को दफा ५ िा उल्लेस्खत योजना तजुणिाका चिर्हरु बिोस्जि गनणपनुण 
छ। 

बाविणक योजना (बजेट तिा कायणक्रि) तजुणिाको चिर्हरु ि लसिा 

क्र .
स .  

चिर्हरु सिय लसिा 

१ 
आय व्ययको प्रके्षपर् गरिएको त्याङ्क सवहतको ववविर् 
नेपाल सिकाििा पेश गने 

पौि िसान्त्त लभत्र 

२ 

संघ ि प्रदेशबाट ववत्तीय हथतान्त्तिर्को लसिा ि िागणदशणन 
प्रास्प् त 

क) संघबाट 

ख) प्रदेशबाट 

क) फागनु िसान्त्तलभत्र 

ख) चैत्र िसान्त्त लभत्र 

३ लबियगत के्षत्र छुट्याउने   

 

स्रोत अनिुान तिा बजेट लसिा लनिाणिर् 

क) थिानीय िाजश्व पिािशण सलिलतले सम्बस्न्त्ित 
थिानीय तहको कायणपाललकािा िाज व प्रके्षपर् गिी 
पेश गरिसर्क् न ुपने। 

ख) स्रोत अनिुान तिा बजेट सीिा लनिाणिर् सलिलतले 
थिानीय तहको स्रोत अनिुान तिा बजेट लसिा 
लनिाणिर् सम्पन्त् न गरिसर्क् न ुपने। 

क) पौि १५ गते लभत्र 

ख) बैशाख १० गते लभत्र 

४ 
आगािी आलिणक विणको बजेट सीिा गाँउपाललकाको 
लबियगत िहाशाखा, शाखा तिा वडा सलिलतलाई पठाउने 

बैशाख १५ गते लभत्र 

५ वडा थतिीय योजना तजुणिा ि प्रािलिकता लनिाणिर् गने जेठ १५ गते लभत्र 

६ एकीकृत बजेट तिा कायणक्रि तजुणिा जेठ िसान्त्त लभत्र 
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७ कायणपाललकाबाट स्थवकृलत असाि ५ गते लभत्र 

८ सभािा पेश असाि १० गते लभत्र 

 

 संथिागत तिा कायाणन्त्वयन व्यवथिा 

 कायाणन्त्वयन कायणयोजना 

योजनाहरुको प्रभावकािी कायाणन्त्वयन भएन भने योजनाका उदेय ि लक्ष्य प्राप्त हदैुनन ि तजुणिाको औस्चत्य पलन 
िहदैन तसिण कायाणन्त्वयन योग्य योजना िात्र तजुणिा गनुणपछण। सािै उगपँाललकाले योजनाको कायाणन्त्वयन, ववलि, 
कायणताललका ि स्जम्िेवािी पलन थपष्ट रुपिा उल्लेख गनेपने हनु्त्छ। योजनाको कायाणन्त्वयन सियिै भएन भन े
योजनाको लागत बढन गै त्यसले गाउँपाललकाको बजेटिा सिेत नकािात्िक असि गदणछ ि जनताले पाउनपुने 
सेवा सवुविाबाट सिेत बस्न्त्चत हनुपुने हनु्त्छ। त्यसैले यस आवलिक योजनाले पवहचान गिी प्रथताव गिेका 
योजनाहरुको सफलतापूवणक कायाणन्त्वयन गनणको लालग गाउँपाललकाको योजना कायाणन्त्वयन प्रवकया ि 
व्यवथिाहरुको बािेिा ववथततृ व्याख्या तलको खण्डिा प्रथततु गरिएको छ। 

गाउँपाललकाले िध्यकालीन योजनाको कायाणन्त्वयन बाविणक योजना/बाविणक कायणक्रि तिा बजेट तजुणिा गिी 
गनुणपनेछ। ३ विणको िध्यकाललन योजना छ भन े५ वटा बाविणक योजना/बाविणक ववकास कायणक्रि तिा बजेट 
तजुणिा गिी कायाणन्त्वयन गनुणपनेछ। तसिण, िध्यकाललन खचण योजना संिचना बनाउने ि िध्यकाललन खचण संिचना 
अनरुुप बाविणक लबकास कायणक्रि तिा बजेट बनाउन ुपनेछ। बाविणक ववकास कायणक्रिहरुलाई प्रभावकािी रुपिा 
कायाणन्त्वयन गनण यसको कायाणन्त्वयन योजना बनाउन ुपनेछ। कायाणन्त्वयन योजनािा आवलिक योजनाको उदेय 
प्राप् त गनणका लालग आवयक कायाणन्त्वयन ववलि, कायाणन्त्वयन ताललका ि स्जम्िवेािी सिेटने। यथतो कायाणन्त्वयन 
योजना तयाि गदाण गाउँपाललकाको आवलिक योजनािा उल्लेस्खत गाउँपाललकाले गने ि बाह् य सहयोगबाट गने 
सिेत योजनाहरुका लालग बाविणक कायणयोजना सवहतको कायाणन्त्वयन योजना तल प्रथततु गरिएको छ। त्यथतै 
बाविणक ववकास कायणक्रि लभत्र िहेका लबकास आयोजनाहरुको पलन कायाणन्त्वयन गने वक्रयाकलापहरुको ववथततृ 
ववविर् ि त्यसको बजेटको ववभाजन गनुणपनेछ। थिानीय तहको बाविणक योजना तिा बजेट तजुणिा कायणववलि 
२०७४ अनसुाि गाउँपाललकाको बाविणक कायणक्रि तिा योजनाको कायणताललका लनम् नानसुाि िहेको छ। 

➢ गाउँसभाको पारित गिेको बाविणक बजेट तिा कायणक्रि कायाणन्त्वयनको लालग गाउँपाललकाका प्रिखुले ७ 
ददनलभत्र प्रिखु प्रशासवकय अलिकृतलाई बजेटको खचण गने अस्ख्तयािी प्रदान गने। 

➢ अस्ख्तयािी प्राप् त भएको १५ ददनलभत्र प्रिखु प्रशासवकय अलिकृतले अनसूुची ८ बजोस्जिको ढाँचािा 
कायणक्रि थवीकृत गरि सम्बस्न्त्ित ववभाग/िहाशाखा/ईकाई प्रिखु ि वडा सस्चवलाई ललस्खत रुपिा 
योजना कायाणन्त्वयनको स्जम्िा ददन।े 
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➢ योजना कायाणन्त्वयनको स्जम्िा प्राप् त भएको लिलतले ७ ददनलभत्र सम्बस्न्त्ित ववभाग/िहाशाखा /शाखा ि 
इकाई प्रिखु ि वडा सस्चवले कायणक्रि कायाणन्त्वयनको कायणताललका प्रिखु प्रशासवकय अलिकृत सिक्ष 
पेश गने। 

➢ ववभाग/िहाशाख/शाखा/इकाई प्रिखु ि वडा सस्चवबाट पेश भएको कायाणन्त्वयन कायणयोजनािा प्राववलिक 
क्षिता, योजनाको संवेदनस्शलता, कायाणन्त्वयन प्रािलिकीकिर्, नगद प्रवाहको अवथिा सिेतको आिाििा 
कुनै संसोिन गनुणपने देस्खएिा प्रिखु प्रशासवकय अलिकृतले सझुाव ददन।े यसिी प्राप् त भएको सझुाव 
सिेतको आिाििा सम्बस्न्त्ित लनकायले कायाणन्त्वयन कायणयोजनािा संसोिन गिी ५ ददनलभत्र पनुः पेश 
गने। 

➢ सबै ववभाग/िहाशाखा/शाका/इकाई प्रिखु ि वडा सस्चवबाट प्राप् त कायणयोजनालाई प्रिखु प्रशासकीय 
अलिकृतले एकलत्रत गिी एवककृत कायाणन्त्वयन कायणयोजना  गाउँकायणपाललका सिक्ष पेश गने। 

 योजना कायाणन्त्वयन ववलि 

क) कायाणन्त्वयन ववलि लनिाणिर् 

योजना कायाणन्त्वयनका लालग आवयक पूवाणिाि सजृना गनुणपने तिा सिोकािवालाहरुलबच सिन्त्वय एवं साझेदािी 
गनुणपने भएकोले गाउँपाललकाले आवलिक योजनािा उल्लेस्खत योजनाको सावणजलनक लनिाणर् एवं सेवा खरिद 
सम्बन्त्ििा थिानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४, सावणजलन खरिद ऐन २०६३, खरिद लनयिावली, आलिणक 
कायणववलि ऐन तिा लनयिावली ि गाउँपाललकाले संवविान तिा अन्त्य प्रस्चलत कानूनको अलिकाि के्षत्रलभत्र िवह 
लनिाणर् गिेका ऐन, लनयि अनसुाि कायाणन्त्वयन गनुणपने छ। यसिी कायाणन्त्वयन ववलि लनिाणिर् गदाण ठेर्क् कापट्टा, 
उपभोक्ता सलिलत, आिानत, सेवा किाि, संयकु्त व्यवथिापन वा साझेदािी, गैिसिकािी संथिािाफण त गने सम्बन्त्ििा 
सावणजलनक खरिनद ऐनको परिलिलभत्र िही योजना वा कायणक्रि संचालन हनुपूुवण लनस् चत हनुपुने छ। 
गाउँपाललकाले आलिणक विण शरुु भएको एक िवहनालभत्र आफ्नो बाविणक खरिद योजना ि गरुुयोजना थवीकृत गिी 
सो अनरुुप खरिद कायणको व्यवथिापन गनुणपने छ।  

ख) योजना कायाणन्त्वयन ताललका  

गाउँपाललकाको योजना कायाणन्त्वयन गने लनकायले कुन काि कवहले शरुु गने, कवहले सम्पन्न गने सिय वकटान 
गरिएको कायणताललका बनाई कायाणन्त्वयनको व्यवथिा गनुणपने छ। योजना कायाणन्त्वयन गदाण सम्बन्त्द्व लनकाय ि 
व्यस्क्तलाई तोवकएका कायण स्जम्िेवािी ि वक्रयाकलाप्रलत उत्तिदायी बनाउन उपलस्ब्ि परिर्ाि सूचकसवहत 
कायणसम्पादन किाि प्रर्ाली अपनाउनपुने छ। योजना कायाणन्त्वयन ताललका लनम् न बिोस्जि िहेको छः 
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 तहगत सम्बन्त्ि तिा अन्त्तिसिकाि सिन्त्वय 
गाउँपाललकाले पवहचान गिेका योजना तिा कायणक्रिहरुको पूर्ण कायाणन्त्वयन लगायत गाउँपाललकाका अन्त्य 
प्राकृलतक स्रोत सािन ि सम्पदाहरुको संिक्षर्का लालग तहगत सिकािलबच सिुििु सम्बन्त्ि तिा अन्त्तिसिकाि 
सिन्त्वय लनर्क् कै िहत्वपूर्ण हनुे गदणछ। त्यसैगिी तहगत सिकािलबच लबियके्षत्रगत अलिकाि ि कायणस्जम्िवेािीको 
बाँडफाडिा सिेत प्रचललत ऐन ि कानून को अलिनिा िवह तहगत सिकािलबच सहकायण ि सिन्त्वय अत्यन्त्त 
जरुिी हनु े गदणछ। त्यसैले िाज्यले अंलगकाि गिेको बहलुवादिा आिारित बहदुलीय प्रलतथपिाणत्िक संघीय 
लोकतास्न्त्त्रक गर्तन्त्त्रात्िक शासन प्रर्ालीको सदुृढीकिर्का लालग नेपालको संवविान बिोस्जि िाज्यशस्क्तको 
प्रयोग गने संघ, प्रदेश ि थिानीय तहहरु लबचको अन्त्तिसम्बन्त्ि, सहकारिता, सहअस्थतत्व, सिन्त्वय ि पािथपरिक 
सहयोगको सम्बन्त्ििा व्यवथिा गनण बनेको “संघ, प्रदेश ि थिानीय तह (सिन्त्वय ि अन्त्तिसम्बन्त्ि) ऐन, २०७७” 
िा भएको व्यवथिा अलतरिक्त संघ, प्रदेश ि गाउँपाललकालबचको अन्त्तिसम्बन्त्ि तिा अन्त्तिसिकाि सिन्त्वयका 
आिािहरु देहाय बिोस्जि हनुेछनः 

➢ िाविय वहतका आिािभतू लबि 
➢ िाविय गौिव ि एकताको संिक्षर् 
➢ िाज्यका लनदेशक लसद्वान्त्त, नीलत तिा दावयत्वको पालना ि कायाणन्त्वयन 
➢ िौललक हकको कायाणन्त्वयन 
➢ िास्ष् िय नीलतको सम्िान तिा कायाणन्त्वयनिा योगदान 
➢ संवविाका व्यवथिाहरुको सििता ि सािज्यसता 
➢ लोकतास्न्त्त्रक िूल्य ि िान्त्यतािा आिारित सिाजवाद उन्त्िखु अिणतन्त्त्र लनिार् 
➢ संवविानको अलिनिा िवह साझा वहत ि सिोकािको लबियिा अलिकािको प्रयोग गदाण अको तहको 

अस्थतत्व ि कायणगत थवायतत्ताको सम्िान  
➢ नेपाली नागरिकबीच सिान व्यवहाि ि सिुक्षा 
➢ कानून , नीलत ि न्त्यावयक वा प्रशासलनक लनर्णय कायाणन्त्वयनिा आपसी सिन्त्वय, पिािशण, सहयोग तिा 

सूचनाको आदान प्रदान  
➢ प्राकृलतक तिा भौलतक स्रोतको संिक्षर् 
➢ प्राकृलतक, भौलतक तिा  ववत्तीय स्रोतको दीगो  व्यवथिापन ि लाभको न्त्यायोस्चत ववतिर् 
➢ भ्रष् टाचाि लनवािर् ि सशुासन प्रवद्वणन 
➢ पािथ परिक सहयोग ि सहकायण 
➢ सािनपुालतक सिावशेी तिा सहभालगतािूलक शासन व्यवथिा अवलम्वन 
➢ नागरिकलाई प्रदान गने सेवाको प्रभावकारिता 
➢ व्यापाि, वथतकुो ढुवानी ि सेवाको ववथताििा आपसी सहयोग ि सिन्त्वय 
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➢ संघ, प्रदेश ि थिानीय तहबीच सिन्त्वय तिा अन्त्तिसम्बन्त्ि कायि गने सम्बन्त्ििा प्रचललत कानूनिा 
व्यवथिा भएको अन्त्य लबिय 

 जोस्खि व्यवथिापन 
नेपालिा ववलभन्त् न तहगत सिकािहरुबाट संचालन भएका आयोजनाहरु तोवकएको सियिा सम्पन्त् न नहनु,े सिय 
लस्म्बएि लागत बढन,े लस्क्षत वगणले अपेक्षाकृत लाभ प्राप्त गनण नसर्क् ने, लागत बढेसँगै बजेटको सलुनस्ितता 
घटने, दात ृ लनकायहरुको हात स्झर्क् ने जथता सिथयाहरुले गदाण आयोजनाहरुको भववय न ैजोस्खििा पने ि 
कवहलेकावह सिय ि लागत बढेसंगै त्यथता आयोजनाहरुको उपादेयतािा सिते प्रश्न उठन ेभएकोले आयोजनाको 
जोस्खि व्यवथिापन पलन लनर्क् कै पेस्चलो ि जवटल हनुे गिेको छ। थिानीय तहहरुिा सिते पयाणप् त अध्ययन 
अनसुन्त्िान नगिी त्रवुटपूर्ण ढिले ड्रोइङ, लडजाइन ि लागत अनिुानको तजुणिा गिी लाभ लागत वव लेिर् ववना 
दीगो पना नभएका टुके्र योजनािा बजेट छने प्रवृस्त्तले आयोजना कायाणन्त्वयनिा सिथया देस्खएको छ। त्यसैले 
आयोजनाको जोस्खि न्त्यूलनकिर्का लालग यस आवलिक आयोजनाले पवहचान गिी प्रािलिकीकिर् गिेका आयोजना 
बैंकका योजना तिा कायणक्रिहरुलाई गाउँपाललकाले क्रिैसँग कायाणन्त्वयन गदै लानपुने छ। 

गाउँपाललकाले आयोजनाको जोस्खि व्यवथिापनको लालग लनम् न बिोस्जिका कायणहरु गनुणपने छः 

➢ गाउँकायणपाललकाको लनदेशन तिा लनर्णय बिोस्जि पललकाका ददघणकाललन, आवलिक तिा बाविणक योजना 
तजुणिा तिा प्रािलिवककिर् गने। 

➢ गाउँपाललकाले आवलिक योजनाको आयोजना बैंकहरुिा भएिा योजना तिा कायणक्रिहरुलाई क्रिैसँग 
प्रािलिकताको आिाििा कायाणन्त्वयन गने। 

➢ कायाणन्त्वनको लालग छनौटिा पिेका आयोजनाहरुको भिपदो पिािशणदाताबाट ड्रईड, लडजाईन ि लागत 
ईस्ष् टिेट गने। 

➢ आयोजना कायाणन्त्वयन हनु पूवण बजेटको सलुनस् चतता ि लाभ लागत लबष्लेिर् गने। 
➢ श्रोत तिा बजेटको लसिा लभत्र िवह लबियगत क्षेत्रका योजनाहरुको छनौट तिा प्रालिलिवकिर् गने। 
➢  ववत्तीय संघीयता पूर्ण रुपिा कायाणन्त्वय गने। 
➢ िध्यकालीन खचण संिचना (MTEF) को पूर्ण कायाणन्त्वयन गने। 
➢ पाललकािा ववस्शष्ट ज्ञान, सीप ि क्षिता भएका दक्ष जनशस्क्त तयाि गने। 
➢ आयोजना बैङ्कको कायाणन्त्वयनिा लालग आवयक कायणववलि तिा िापदण्ड तयाि गने।  
➢ थिानीय सिकाि संचालन ऐन २०७४, सावणजलन खरिद ऐन २०६३, खरिद लनयिावली, आलिणक 

कायणववलि ऐन तिा लनयिावली ि गउँपाललकाले तजुणिा गिेका ऐन, नीलत ि कायणववलिहरुको पूर्ण पालना 
गने। 

➢ िर्नैलतक आयोजनाहरुको लालग प्रदेश ि संघीय सिकािसगँ सहकायण ि सिन्त्वय गने। 
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➢ कायाणन्त्वयन ववलि लनिाणिर् गदाण ठेर्क् कापट्टा, उपभोक्ता सलिलत, आिानत, सेवा किाि, संयकु्त व्यवथिापन 
वा साझेदािी, गैिसिकािी संथिािाफण त गने सम्बन्त्ििा सावणजलनक खरिनद ऐनको परिलिलभत्र िही योजना 
वा कायणक्रि संचालन हनुपूुवण लनस् चत गने। 

➢ आयोजना कायाणन्त्वयन गदाण सम्बन्त्द्व लनकाय ि व्यस्क्तलाई तोवकएका स्जम्िेवािी ि वक्रयाकलाप्रलत 
उत्तिदायी बनाउन उपलस्ब्ि परिर्ाि सूचकसवहत कायणसम्पादन किाि प्रर्ाली अपनाउन े

 अनगुिन तिा िूल्याङ्कन 

 अनगुिन तिा िूल्याङ्कनको व्यवथिा 

गाउँपाललका के्षत्र लभत्र सञ्चालन भएका, भैिहेका तिा हनुे सवै ववियगत तिा के्षत्रगत योजनाहरूको लनिाणरित 
गरु्थति ि सिय लसिाको सलुनस्ितता गनण, सम्भाववत जोस्खि ि त्यसले भववयिा पानण सर्क् ने असिका बािेिा 
लेखा जोखा गिी सियिान ैक्षती न्त्यूलनकिर्िा पूवणतयािी गनण, ववकास लनिाणर्संग सम्बस्न्त्ित सवै सिोकािवालालाई 
अनशुालसत, ियाणददत, स्जम्िवेाि ि कतणब्यलनष् ठ बनाउन ेकायणको लालग आयोजनाको लनयलित अनगुिन तिा 
िूल्याङ्ग्न गनुणपने हनु्त्छ। सगँसँगै यस आवलिक योजनाले पवहचान ि प्रालिलिकीकिर् गिेका आयोजनाहरुको 
कायाणन्त्वयनबाट लस्क्षत उदेय प्रात भयो भएन यवकन गनण ि आयोजनाको कायाणन्त्वयनबाट अपेस्क्षत वगणले फाईदा 
पायो पाएन भनेि लनयलित रुपिा अध्ययन तिा वव लेिर्लाई गनुणपने हनु्त्छ।  

➢ गाउँपाललकाले आयोजनाको िूल्याङ्कन देहाय बिोस्जि तीन प्रकािबाट गनण सर्क् न ेछ। 
➢ आयोजनाको कायाणन्त्वयन चिर्िा गरिने आयोजनाको लेखाजोखा 
➢ आयोजनाको कायाणन्त्वनको सिास्प् त पछी आयोजनाको लक्ष्य, उदेय अनरुुप काि भए नभएको लेखाजोखा 

गरिने आयोजनाको िूल्याङ्कन। 
➢ आयोजना सिाप् त पछी त्यसको संचालनको ५-६ विण पछी गरिने प्रभाव िूल्याङ्कन। 

कायाणनव्यन गरिएका योजना, नीलत, कायणक्रि तिा आयोजनाहरु के कलत सान्त्दलभणक, लाभदायी ि प्रभावकािी 
छन तिा के कथता उपलस्ब्ि एवं प्रभावहरु हालसल भएका छन भन्त् ने कुिाको आन्त्तरिक वा बाह् य 
िूल्याङ्कनकताणबाट उदेयपूर्ण ि व्यवस्थित तरिकाले लेखाजोखा गने कायण िूल्याङ्कन हो। योजनाका उपलस्ब्ि ि 
प्रभाव तहका सूचकिा के कलत परिर्ाििा परिवतणन आयो भन्त् ने जानकािी िूल्याङ्कनबाट हनु्त्छ। त्यसैले पाललकाले 
आवयक्ता ि आयोजना वा कायणक्रिको प्रकृलत अनसुाि उल्लेस्खत दवैु तहिा तेस्रो पक्षबाट पलन िूल्याङ्कन 
गनुण/गिाउनपुने छ। त्यसको लालग योजना तजुणिासँग सम्बस्न्त्ित सलिलतहरू लगायत गाउँकायणपाललकालाई 
आवयक पषृ् ठपोिर् ददनकालालग यस आवलिक योजनाले पाललका थतिीय तिा वडा थतिीय अनगुिन तिा 
िूल्याङ्कन सलिलतको प्रथताव गिेको छ। 
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 अनगुिन तिा सपुरिवेक्षर् सलितको गठन 

गाउँपाललका तहबाट संचाललत योजनाको लागत, परिर्ाि, सिय सीिा ि गरु्थतिीयताको आिाििा अनगुिन 
गिी आवयक पषृ् ठपोिर् ददनको लालग लनम् न अनसुािको अनगुिन तिा सपुरिवेक्षर् सलिलत गठन गने। 

क) पाललकाथतरिय अनगुिन सलिलत 

➢ गाउँपाललकाको उप-प्रिखु       संयोजक  
➢ गाउँपाललका प्रिखुले तोकेका एक जना िवहला सवहत कायणपाललका   सदथयहरू िध्ये बाट २ 

जना          सदथय  
➢ प्रिखु प्रशासकीय अलिकृत       सदथय  
➢ प्रिखु (योजना ववभाग/िहॉशाखा/शाखा)      सदथय सस्चव  

नोटः यस सलिलतिा गाउँकायणपाललकाका अन्त्य सदथय तिा वविय ववज्ञलाई आिस्न्त्त्रत सदथयको रुपिा सहभालग 
गिाउन सवकने छ। 

ख) वडाथतिीय अनगुिन सलिलत 

आफ्नो वडा लभत्र संचाललत योजनाको लगत, परििार्, सिय लसिा ि गरु्थतका बािेिा अध्ययन गिी पाललका 
थतिीय अनगुिन सलिलत िाफण त गाउँकायणपाललकालाई पषृ्ठपोिर् ददनकालालग लनम् न अनसुािको वडा थतिीय 
अनगुिन, सपुरिवेक्षर् तिा िलु्याङ्कन सलिलत गठन गने। 

सम्बस्न्त्ित वडाको वडा अध्यक्ष      संयोजक 

वडा सदथयहरू        सदथय 

वडा सस्चव        सदथय सस्चव 

नोटः यस सलिलतिा आवयकता अनसुाि अन्त्य किणचािी तिा वविय ववज्ञलाई आिन्त्त्रर् गनण सवकनेछ। 

 अनगुिन, सपुरिवेक्षर् तिा िूल्याङ्कन सलिलतको काि कतणब्य ि अलिकाि 

पाललका लभत्र संचालनिा िहेका तिा भएका सवै ववियगत योजनाहरूको अनगुिन, सपुरिवेक्षर् तिा 
िूल्याङ्कनकालालग सलिलतको काि कतणब्य ि अलिकाि देहाय बिोस्जिको हनुेछ। 

क) गाउँकायणपाललकािा एकीकृत कायाणन्त्वयन कायणयोजना पेश भएको बढीिा १५ ददन लभत्र बाविणक अनगुिन 
तिा सपुरिवके्षर् कायण योजना बनाउने। 
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ख) अनगुिन तिा सपुरिवेक्षर्का लालग सम्बस्न्त्ित योजना तिा आयोजनाको िात्रा, लागत, कायण प्रगलत, वढलो 
हनु ुवा लछटो हनुकुो वा सियिानै कायण सम्पन्त् न हनुकुो कािर्, तोवकएको गर्थति िापदण्ड भए नभएको, 
लापिवावह भएको भए सो कायणिा सम्लग् न ब्यस्क्त वा संथिा, लापिवावह बाट भएको क्षलत तिा त्यसको 
पतुाणल गनुण पने भए को बाट कसिी पतुाणल गने सािै अन्त्य केवह सझुाव भए सो सिेत सिेवटन ेगिीका 
सूचकहरू लनिाणिर् गने। 

ग) सूचक बिोस्जिको अनगुिन तिा सपुरिवेक्षर् रिपोटणको ढाचा तयाि गिी गाउँ कायणपाललका बाट स्थवकृत 
गिाउने। 

घ) अनगुिन तिा सपुरिवेक्षर्को सिय ताललका लनिाणिर् गने तिा गोप्य रुपिा गरिने अनगुिन तिा 
सपुरिवेक्षर्को ववियिा आवयक गोपलनयताको सलुनस् चतता गने। वडाथतिीय सलिलतलाई सिेत यस बािेिा 
सहस्जकिर् ि सहयोग गने। 

ङ) खण्ड “ख” बिोस्जिको सूचकका आिाििा अनगुिन तिा सपुरिवेक्षर् गने सािै सो बाट प्राप् त ववविर्हरू 
सिेत सिावेश गिी प्रलतवदेन तयाि गने। यसिी प्रलतवेदन तयाि गदाण उक्त अनगुिन तिा सपुरिवेक्षर्िा 
संम्लग् न ब्यस्क्त वा सलिलतका सदथयहरूको नािावली सिावेश गनण अलनवायण छ। 

च) खण्ड “ङ” बिोस्जिको प्रलतवदेन तयाि भएको लिलतले बवढिा ३ ददन लभत्र गाउँ कायणपाललकाको बैठकिा 
छलफल, आवयक लनर्णय तिा लनदेशनका लालग पेश गने। 

छ) गाउँकायणपाललकाको लनर्णय तिा लनदेशन बिोस्जि सम्बस्न्त्ित उपभोक्ता सलिलत, लनिाणर् ब्यवसायी, 
ििािशणदाता, किणचािी वा सम्बस्न्त्ित योजना कायाणन्त्वनयको स्जम्िा ललएको ब्यस्क्त वा संघ संथिालाई 
योजना कायाणन्त्वयनिा देस्खएका िाम्रा ि त्रटुी भएका वविय सिेत खोली त्रटुीहरू सच्याउन, सिय तिा 
गरु्थति कायि गनण सािै प्रचललत ऐन कानूनको पालन गनण सिय लसिा तोकेि आवयक लनदेशन ददन।े 

ज) गाउँकायणपाललकाको लनर्णय बिोस्जि अनगुिन तिा सपुरिवेक्षर् सलिलतले ददएको सिय लसिा सवहतको 
लनदेशन सिय लसिा लभत्र पालन नगने तिा अटेि गने सम्बस्न्त्ित उपभोक्ता सलिलत, लनिाणर् ब्यवसायी, 
ििािशणदाता, सेवा प्रदायक संथिा, किणचािी वा सम्बस्न्त्ित योजना कायाणन्त्वनयको स्जम्िा ललएको ब्यस्क्त 
वा संघ संथिालाई आवयक कािवावहका लालग िाय सवहत गाउँ कायणपाललका सिक्ष पेश गने। 

झ) गाउँपाललकाले लनिाणिर् गिेका सिय लसिा तिा गरु्थति कायि गने सम्बस्न्त्ित उपभोक्ता सलिलत, लनिाणर् 
ब्यवसायी, ििािशणदाता, किणचािी वा सम्बस्न्त्ित योजना कायाणन्त्वनयको स्जम्िा ललएको ब्यस्क्त वा संघ 
संथिालाई आवयक पिुथकाि गनण तिा सम्िान गनण गाउँकायणपाललकािा कािर् सिेत उल्लेख गिी लसफारिस 
गने। ति कािर् बस उक्त लसफारिस गलत िनसायले गरिएको वा गलत भएको िहेछ भने सोको स्जम्िवेािी 
लसफारिस कताणले ललनपुने छ। 

ि) वडा थतिीय अनगुिन, सपुरिवेक्षर् तिा िलु्याङ्कन सलिलतले अनगुिन गदाण देस्खएका ववियिा पाललका 
थतिीय अनगुिन, सपुरिवेक्षर् तिा िलु्याङ्कन सलिलतलाई लनयलित रुपिा जानकािी गिाउने। 
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 योजना तिा आयोजनाको िलु्याङ्कन 

क) अनगुिन, सपुरिवेक्षर् तिा िूल्याङ्कन सलिलतले अनगुिन तिा सपुरिवके्षर् गिेपलछ उक्त योजना तिा 
आयोजनाको लनिाणरित गरु्थति ि सिय लसिाको िूल्याङ्कन गने। 

ख) २५ किोड भन्त्दा िालिका योजना तिा आयोजनाहरू सम्पन्त् न भएको २ विण लभत्र तेश्रो पक्ष बाट प्रभाव 
िलु्याङ्कन गने। 

ग) अनगुिन तिा िूल्याङ्कन सलिलतले अनगुिन तिा िूल्याङ्कन गिेको ददन तिा सिय सम्बस्न्त्ित योजनाको 
साईड पसु्थतकािा उल्लेख गनुण पनेछ सािै उक्त अनगुिन तिा िूल्याङ्कन सम्पन्त् न भएको लिलतले बढीिा 
७ ददन लभत्र खण्ड “क” ि “ख” बिोस्जि गरिएको िूल्याङ्कनको प्रलतवदेन तयाि गरि तयाि भएको लिलतले 
३ ददन लभत्र गाउँकायणपाललकािा पेश गने। 
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परिच्छेद 10. नलतजा खाका 
 पषृ् ठभलूि 

आवलिक योजनाले परिकल्पना गिेको सोंच, लक्ष्य ि उदेयहरु कसिी प्राप् त गनण सवकन्त्छ भन्त् ने त्यलाई 
तकण संगत ढंगबाट नलतजा खाकािा प्रथततु गरिएको छ। नेपालको ववगतको अनभुव ि िास्ष् िय योजना आयोगले 
अभ्यासिा ल्याएको नलतजा खाकाको ढाँचालाई नै आिाि िानी यस आवलिक योजनाको नलतजा खाका तजुणिा 
गरिएको छ। गाँउपाललकालाई बाविणक ि के्षत्रगत गरुु योजनाहरु तजुणिा गनण, संचाललत परियोजनाहरुको अनगुिन 
तिा िूल्याङ्कन गनण ि थवयं आवलिक योजनाको िध्यावलि सलिक्षा ि िध्यकाललन खचण संिचना तयाि गनण सिेत 
यसले िद्दत गदणछ। 

  

यो आवलिक योजनािा लबियगत नलतजा खाकालाई अनसूुची ५ को ताललकािा प्रथततु गरिएको छः 
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अनसुसु्चहरु  
गाउँपाललकाको सागंठालनक संिचना  

स्रोतः   संघीय िालिला तिा सािन्त्यप्रसाशन िन्त्त्रालय  
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अनसूुची – १ 

वडा तर य आव धक योजना उपि थ त





























अनसूुची २ : दगो वकास ल य २०३० 
 

नपेालका हरेक तहका सरकारहरले दगो वकास ल य केि त योजनह  तजमुा गन ुपन 
पा्रवधान अनु प यस वैते र गाउँपा लकाले प न आ ना योजनाह लाई दगो कास ल यह  
सँग आ त र ककरणमा वशषे जोड दन ेछ ।  
दगो वकास ल यह  यस कार छन ् 
दगो वकासका ल य 1: हरेक े मा रहेका सबै व पह को ग रबीको अ य गन। यस 
गाउँपा लकाका न न योजनाह बाट ल य १ को संबोधन हनेुछ। 
दगो वकासका ल य २: भोकमर  अ य गन, खा  सरु ा र पोषण ा  गन र दगो कृ ष 
व धन गन। 
दगो वकासका ल य ३: सबै उमेर समूहका यि का ला ग व थ जीवनको सु न तता गद 
समृ  जीवन तर दान गन। 
दगो वकासका ल य ४: समावेशी तथा समतामूलक गणु तर य िश ा सु नि त गन र सबैका 
ला ग आजीवन सकाईका अवसर व धन गन। 
दगो वकासका ल य ५: लै क समानता हा सल गन तथा म हला, कशोर  तथा 
बालबा लकाह लाई सश  बनाउने। 
दगो वकासका ल य ६: सबैका ला ग सरुि त पानी तथा सरसफाईको उपल धताका साथै 
यसको दगो यव थापन सु नि त गन। 
दगो वकासका ल य ७: यहोन स कन,े भरपद , दगो र आधु नक उजामा सबैको पहुँच 
सु नि त गन।  
दगो वकासका ल य ८: सबैका ला ग ि थर, समावेशी तथा दगो आ थक वृ , पूण तथा 
उ पादनशील रोजगार  र मया दत कामलाई व धन गन। 
दगो वकासका ल य ९: उ थानशील पूवाधारको नमाण, समावेशी तथा दगो औ ो गकरणको 
व धन र नव वतनलाई रत गन। 
दगो वकासका ल य १०: देश भ  तथा देशह बीचको असमानता हटाउने।   
दगो वकासका ल य ११: शहरह  एबै मानव ब तीह लाई समावेशी, सरुि त, उ थानशील 
र दगो बनाउने।  
दगो वकासका ल य १२: दगो उपभोग तथा उ पादन णल ÷ढाचाह  सु नि त गन। 
दगो वकासका ल य १३: जलवाय ुप रवतन तथा यसका भावसँग जु न त काल काय अिघ 
बढाउने। 
दगो वकासका ल य १५: भसूतह , भपू र ध तर य, पा रि थ तक य णा लको दगो उपयोग, 
र ा र पनुर थापना गन, वनको दगो पमा यव थापन गन, म मू मकरण ब द ल ने र 
जमीनको यकरण रो नकुा साथै यसलाई उ ाउँन ेतथा जै बक व वधताको या तलाई 
रो ने।  



दगो वकासका ल य १६: दगो वकासका नि त शाि तपूण र समावेशी समाजको व धन 
गन, यायमा सबैको पहुँच दान गन र सबै तहमा भावकार , जवाफदेह  र समावेशी सं था 
नमाण गन। 
दगो वकासका ल य १७: दगो वकासका ला ग काया वयनका साधनलाई सु ढ गन र 
अ तरा य साझेदार लाई पनुः जीव त तु याने।  
मा थ भ नए अनसुार दगो वकस ल यका कुन ल यह को अ तर स ब ध कुन योजना तथा 
आयोजना सँग छ भ न येक न तजा तथा सो सँग स बि धत योजना ग त व ध सँग उ लेख 
ग रएको छ। 



अनसूुची ३: स धभ साम ीह  
 थानीय तहको योजना तजमुा द दशन २०७८, रा य योजना आयोग  

 १५ औ ंरा य आ धक योजना खाका २०७५, रा य योजना आयोग 

 पूव योजना तजमुा गो ी पा लकका िज मेवार यि ह  सँग छलफल बाट  सूचना 

 ५ वषका ला ग वडा तरबाट तयार भएका योजना खाका 

 नपेालको सं वधान  

 थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ 

 अ तर सरकार  व  यव थापन ऐन २०७४ 

 रा य ाकृ तक ोत तथा व  आयोग ऐन २०७४ 

 व भ  नी तह  (भ ूउपयोग नी त २०७२, वकास सहायता नी त, कृ ष, सँचाई, वन 

तथा वातावरण स बि ध नी तह )  

 सहभागी पा टह का घोषणा प ह  

 
 

 

  



अनसूुची ४ आयोजना बक 

 

 

 

  



े उप े

काय वयन 

हनुे थान, 

वडा/गापा

योजना/काय मको नाम लागत अनमुान ( .) हजारमा लागत अनमुान ( .) रा य ल य

ादेिशक 

वकासको 

चालक

दगो 

वकासको 

ल य

थनीय 

ल य

आ थक वकास उ ोग तथा बजार यव थापन १ कोदो कु ने मे सन २ वटा ७५० 750,000.00          ४ घ ८ २

आथक वकास उ ोग तथा बजार यव थापन १ गलैचा ता लम स ालन २००          200,000.00 ४ घ ८ २

आथक वकास उ ोग तथा बजार यव थापन
१

घेहा लङ आमा समहुका ३५ जना आमाह ले आलबुाट 

आलिुचप बनाउने ता लम गन
१००० 1,000,000.00        ४ घ ८ २

आथक वकास उ ोग तथा बजार यव थापन १ तामा पतल हसतकला सप वकास ता लम, त बु २००          200,000.00 ४ घ ८ २

आथक वकास उ ोग तथा बजार यव थापन १ तामा पतल ह तकला लप वकास ता लम ७५० 750,000.00          ४ घ ८ २

आथक वकास उ ोग तथा बजार यव थापन १ धनागङ सामु हक पानीघ  नमाण १५००         1,500,000.00 ४ घ ८ २

आथक वकास उ ोग तथा बजार यव थापन १ सामू हक धटंट डुड यव थापन ५०० 500,000.00          ४ घ ८ २

आथक वकास उ ोग तथा बजार यव थापन
१

था नय तरमा उपल ध बाँस बाट बनाउन स ने 

सामा ी खोज अनसु धान गन
२००          200,000.00 ४ घ ८ २

आथक वकास कृ ष १ उ त जातको दाते ओखर ११० (बोटको) २०० 200,000.00          ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष १ एक घर एक टनेल र बीउ वजनको यव थापन (ला दो) १००० 1,000,000.00        ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष १ कवी खेतीबाट उ पा दत कवी बजार करण ५०० 500,000.00          ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष १ िचउर  खक म हला कृषक समहु ३००          300,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष १ तरकार  खेती गन लाि टक टनेल २० पस १००० 1,000,000.00        ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष १ तरकार  खेतीका ला ग लाि टक वनेल २५ ओटा १२५० 1,250,000.00        ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष
१

नयाँ जातको अलौची व वा २२ हजार बोट (६६ हजार)
३०० 300,000.00          ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष
१

था नय तरमा उ पाद त गु कु, मलुा, स क  व न 

काय म
२५०          250,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष १ ो मो चौर  गाई ब न मेल ची याङ ५०० 500,000.00          ४ ख २ १

आथक वकास पयटन
१

ककनी भध एबचप को यव थापन÷ककनी पोखर  

अगा ड
५००          500,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन
१

ककनी पोखर  ममत (ममत गदागद अधुरो भएको, खच 

अभाव)
४००          400,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन १ खकलङु पाउनाघर वाल र नाल  नमाण ३००          300,000.00 ४ ª ८ २

अनसूुची: काय म तथा योजना
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आ थक वकास पयटन १ िचउर  खक मगर होम टे स ालन ४००          400,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन १ टा सथाङ पाहनुाघर, भा साघर र शौचालय नमाण ६००          600,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन १ द लत पाहनुाघरको ा णमा मि दर नमाण तथा तरो त ५००          500,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन १ पारगाङ पाहनुा घर मेङगाङ नमाण ६००          600,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन १ पाहनुाघर नमाण ला दो ८००          800,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन १ मलारे पा आमा समूह (हो टे संचालन) ३५०          350,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन १ य बालामा पाहनुाघर ममत स भार २००          200,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन १ य मनेुसा पाहनुाघर ममत स भार ४००          400,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन १ रबमा पाहनुाघर भा साघर नमाण २००          200,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन १ याहसुा पाउनाघर नमाण ८००          800,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन १ ह दे चरु  नमाण ६००          600,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन १ ह दे डो ब ुछोसामा भा साघर नमाण २००          200,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पशपुालन तथा म यपालन १ पसुा कृ ष तथा पशपंु ी फम खानेपानी, गोठ यव थापन १५०          150,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास पशपुालन तथा म यपालन १ सामु हक बंगरु पालन र आलखेुती १००० 1,000,000.00        ४ ख २ १

आथक वकास पशपुालन तथा म यपालन
१

हटपहेमो आमायाङर  चौर  गाईपालन समूह ारा चौर  

व न काय म
५०० 500,000.00          ४ ख २ १

आथक वकास यातायात
१

छोदाङ देिख म नराङज ुस म पदमाग ममत ( तपुा, 

झरना) रम नय थल
५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास आवास तथा ब ती वकास १ आमा समहु भवनको ममत संभार २५०० 2,500,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास आवास तथा ब ती वकास १ ककनी सामदुा यक भवन पाल  नमाण ३००० 3,000,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास आवास तथा ब ती वकास १ ताक याङ भ  चौतार ÷ त ालयको यव थापन १०० 100,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास आवास तथा ब ती वकास १ ताक याङ व रप र कतचभभत ि नजत को यव थापन २५००         2,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास आवास तथा ब ती वकास १ बाढ वाल बगाएको घरह को एक कृत मगर बि त नमाण ९००          900,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास आवास तथा ब ती वकास १ मलारेपा वा य भवन नमाण २५००         2,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास आवास तथा ब ती वकास १ रवल टोल मानेछो पा भवन नमाण १०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास आवास तथा ब ती वकास १ सकथल  मानेछो पा भवन नमाण १००० 1,000,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास आवास तथा ब ती वकास १ सामदुा यक भवन नमाण १५०० 1,500,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास आवास तथा ब ती वकास
१

कुलदेिख (व रप र), यानघाटको व रप र फलफुल तथा 

अ य बोट व वाको वृ ारोपण
३००० 3,000,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास उजा १ त ब–ु सेने– अ बयाङ व तु लाईन ममत २०००         2,000,000.00 ३ क ९ ५
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पूवाधार वकास उजा १ याफु, तोपाङा व तु ममत स भार ३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास उजा १ सावतुोल व तुीकरण ५०० 500,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास उजा १ सोलार बि  –  ५० ओटा ३००          300,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास उजा १ खचङु देिख मलारेपा स म ि ट लाईट १५ पस ७५० 750,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास ढल १ त ब ुगु बा मनुी ढल नमाण ५०० 500,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन १ आमा समूह भवन व तार २५०          250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन १ आमा समूह शौचालय नमाण १००          100,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन १ िचउर खक सामदुा यक भवन ८०० 800,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन १ िचउर खक सामदुायीक भवन नमाण १०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन १ त ब ुआमा समूह भवन व तार २५० 250,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन १ त ब ुआमा समूहले भवनमा वाल नमाण १५०          150,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन १ नपुगुाउँ सामदुा यक भवन नमाण ८०० 800,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन १ सकथल  मा नछो पा भवन नमाण ८०० 800,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन १ सामु हक िचया सकुाउने भवन नमाण २०० 200,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यतायात १ पु थङ मानेरा जेन झोलु ेपलु नमाण १००० 1,000,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ आलामाराङ-सकथल  मोटरबाटो १२००         1,200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ कालाङसे िखङया सा सा या मोटरबाटो १२५० 1,250,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ कोमतको देिख दोबाङ स म गोरेटो बाटो २००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ कोमतको देिख नोपाङा स म गोरेटो बाटो २०० 200,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ खचङु देिख यानघर डाँडा स म गोरेटो बाटो २०० 200,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ खु बु दक – मलारे पा स म गोरेटो बाटो नमाण २००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ गोरखनाथ कूलदेिख धार सङ स म गोरेटो (पदमाग) १५०० 1,500,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ घहको कुलो (सामु हक) ढलान गन १५०० 1,500,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ चा डम देिख घेचेनथान स म गोरेटो बाटो १००० 1,000,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ िचउर खक गोरेटो बाटो नमाण ३००          300,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ िचर  देिख धेसेङ स म मोटर बाटो (नयाँ याक ख े) ७५०          750,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ चतुपाङ गोरेटो बाटो २०० 200,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
१

छलङु खोला (ताक याङ) भ  पलुको (ढलान 

यव थापन)
५०० 500,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
१

जौ सङ देिख तासीधाङ स म ठाउँठाउँमा बाटो सो लङ 

गन .
१५०० 1,500,000.00        ३ क ९ ५
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पूवाधार वकास यातायात १ डोङ दङ देिख पारा स म मोटरबाटो नमाण १२००         1,200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ ढुक याङ देिख खकलङु स म गोरेटो बाटो ( संढ  स हत) ४५० 450,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ तरका याँसा देिख ककनी स म गोरेटो बाटो नमाण २०० 200,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ ताक याङ देिख जमुथुाङ स म गोरेटो बाटो ममत १५०          150,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ ताक याङ देिख डेपडोङ योमोथाङ स म गोरेटोबाटो २००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ नमाण २००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ ममत स भार (पदमाग) २५० 250,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ ताक याङ भ को गोरेटो बाटो यव थापन÷ममत संभार ५०० 500,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ त ब ुदो रङ खचङु, नाकोते, मेल ची याङ मोटरबाटो १२००         1,200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ त ब ुपा याप मोटरबाटो नमाण तथा या वन वाल नमाण ५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ त ब,ु ककनी, गाङ यलु, टािशथाङ, ताक याङ मोटरबाटो १५००         1,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ नमाण १०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ नमाण २५००         2,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ दकु याङ देिख खकलङु स म गोरेटो बाटो २०० 200,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ यव थापन १०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ नाकोते देिख ढुपकाङ गोरेटो बाटो २०० 200,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ बाटो ( संढ  स हत) नमाण २५० 250,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ पा दान देिख ला ुङ स म गोरेटो बाटो ( सढ  नमाण) ५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ बाटो (नयाँ याक) २ क. म. ाथ मकता २०००         2,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ पसुा डोङद ङ वाछोसा मोटरबाटो नमाण १५००         1,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ पसुाढु द  याछुसा मोटर बाटो १२०० 1,200,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ फादङु खोलादेिख ककनी स म गोरेटो बाटो नमाण २०० 200,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ भेधाङ ा खोला झोलु े पलु नमाण १००० 1,000,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ रबमा मोटरबाटो डबल क टङ ७५० 750,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ रवल देिख पा सङु स म गोरेटो बाटो ७५० 750,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ ल ुलमु देिख व ालयस म मोटरबाटो सोइ लङ, मेल ची याङ १२०० 1,200,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ सु ङ– रवल स म बाटो फरा कलो पान १०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ सेती याङ देिख दु पा ढोङ स म गोरेटो बाटो नमाण २००० 2,000,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ ह दे ठुलोढु ा तातङु घो टे याङ रबमा मोटरबाटो तरो त ० ३ क ९ ५
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पूवाधार वकास यातायात
१

याङघलु गु बादेिख मा थ हुँदै यान घाट स म गोरेटो 

बाटो सो लङ
२५०          250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात १ याङघलु वागतम गटेदेिख माइपाल स म सडक सो लङ १५००         1,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचार तथा सचुना व ध १ NTC TOWER थप गन २५००         2,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई १ ककनी पोखर  नमाण ० ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई १ काि क संचाइ कुलो नमाण ३०००         3,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई १ सँचाई ह दे र त बु ५०० 500,000.00          ३ क ९ ५

वन तथा वपद यव थापन वन यव थापन
१

बदेँल, दु सी, मगृ, भाल,ु बाँदर नय णको ला ग तार 

(काँडे)◌ं यव थापन
५०० 500,000.00          ४ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वन यव थापन १ बाँदर यव थापन (दु सी, भाल,ु बाघ) ४०० 400,000.00          ४ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन १ िचउर खक प हरो नय ण गन जाल  लगाउने ३००          300,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन १ िचउर खक प हरो नय ण जाल  लगाउने ६०० 600,000.00          ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन १ द लत पाहनुाघर मनुी या बन वाल ५०० 500,000.00          ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन १ दो टङ प हरो नय ण १०००         1,000,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन १ धनागङ प हरो नय ण १०००         1,000,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन १ नाकोते कामलङु खोला भ–ु संर णका ला ग जाल  भन ५००          500,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन १ नाकोते गु बा भल पानी नकास कुलो नमाण ६००          600,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन १ बाढ  प हरो यव थपन (दो रङ देिख आउँदै गरेको) १००० 1,000,000.00        ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन १ विु दर टोल प हरो नय णका ला ग या वन जाल १०००         1,000,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन १ सकथल  प हरो नय ण १५००         1,500,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन
१

सि रे याङ खो सा ज मन कटान नय ण गन खोमा 

ढलान (५ ठाउँमा)
१००० 1,000,000.00        ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन
१

सेती याङ खो सा ज मन कटान नय ण गन दायाँ बाट 

जाल  लगाउने .
१००० 1,000,000.00        ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन १ सेने या वन बाल नमाण १५००         1,500,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन १ ह देदमा या वन वाल १०००         1,000,000.00 ५ क ११ ६

सं थागत वकास सं थागत वकास १ खचङुमा नमाण भएको वडा कायलय स ालन गन ुपन ५००          500,000.00 १० ग १६ ३

सं थागत वकास सं थागत वकास १ खचङुमा नमाण भएको वडा कायालय स ालन गन १००० 1,000,000.00        १० ग १६ ३

सं थागत वकास सं थागत वकास १ घरेल ु हंसा तथा वभेद उ मलुन काय म १५० 150,000.00          १० ग १६ ३

सं थागत वकास सं थागत वकास १ नेतृ व वकास ता लम १००          100,000.00 १० ग १६ ३

सं थागत वकास सं थागत वकास १ मनो वमश र परामश काय म १०० 100,000.00          १० ग १६ ३
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सं थागत वकास सं थागत वकास १ वडा÷पा लकाको सचुना वडा तरमा ग रनपुन . १००          100,000.00 १० ग १६ ३

सं थागत वकास सं थागत वकास १ समहुको मता अ भवृ  ता लम १००० 1,000,000.00        १० ग १६ ३

सं थागत वकास सं थागत वकास १ सामु हक पमा नेतृ व वकास मता अ भवृ  ता लम १५० 150,000.00          १० ग १६ ३

सामािजक वकास अ य १ वर पपल चौतार  नमाण ५००          500,000.00 ७ ख ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त १ खकलङु यान घर नमाणका ला ग या वन जाल २५० 250,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त १ घाङयलु डु पा का य ुटािश छे झे गु बा नमाण ५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त
१

यो मो भेषभषुा जनाउने खालको सं कृ तको वकास 

स बि ध
२५०          250,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त १ योपसीङ यान घर नमाण २५० 250,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त १ िझचेन मलारे पा गु बा क पाउ ड नमाण २५०          250,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त १ ढाकार सा बा ो लङ गु बा नमाण र शौचालय नमाण ६००          600,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त १ ढु पा का कय ुछेज ुगु बा ममत संभार ३००          300,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त १ त ब ु ोतन भा साघर नमाण ३००          300,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त १ त ब ुडो ब ुछोसा भा साघर नमाण ३००          300,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त १ थु ेन दोङ पदमाछो लङ गु बा नमाण नाकोते ५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त १ द लत बेहलुा बहेलु को म  तयार गन २५०          250,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त १ नमा डो ब ुडो बो छोसा घर नमाण ५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त १ मगर भाषा र भेषभषुा संर ण २००          200,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त १ ममांङ छोसा नमाण, दा पाखक ३००          300,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त १ मलारेपा गु बा शौचालय र क पाउ ड नमाण २५०          250,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त १ रवल िचहान घर र बाटो नमाण ५०० 500,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त १ सां कृ तक काय म २०० 200,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त १ सेने ोतैन नमाण ५०० 500,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त १ ह दे डो ब ुछोसा नमाण र शौचालय ४००          400,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त १ ो मो साङग ो लङ गु बा वाल नमाण २००          200,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त १ ो मो सा बा ो लङ गु बा नमाण, तातङु ६००          600,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई १ अ बयाङ खानेपानी ५०० 500,000.00          ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई १ एक घर एक धारा खानेपानीको यव थापन ९०० 900,000.00          ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई १ कासपाल, दोजमु, ताकानो सासा, खानेपानी योजना ८०० 800,000.00          ३ क ६ ३
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सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई १ कवल खानेपानी ६००          600,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई १ खचङु खानेपानी योजना वडा भ र ६००          600,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई १ खानेपानी दगो यव थापन तथा तरो ती ५०० 500,000.00          ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई १ खानेपानी यव थापन (खानेपानी ाङक  ममत) ८००          800,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
१

गोरखनाथ व ालयमा (आ. व.) शौचालय यव था साथै 

उ  व ालय अगा ड फोहोर को यव थापन
२५० 250,000.00          ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई १ चरु याङ देिख काबसी खानेपानी ५०० 500,000.00          ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई १ टासीथाङ पाउनाघर भा साघर र शौचालय नमाण ६०० 600,000.00          ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
१

ताक याङ भ  समे टको फोहोर जलाउने र गकत 

ल को यव था
५००          500,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई १ त ब ुसेने अ बाथाङ खानेपानी ५५०          550,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई १ दो रङ र घट यटु  खानेपानी ६०० 600,000.00          ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई १ नाकोते खानेपानी ममत ३०० 300,000.00          ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई १ पेमा छो लङ व ालयको से ट ा ी ममत ४०० 400,000.00          ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
१

फोहर मैला यव थापनको ला ग गकत ल यव थापन
१००० 1,000,000.00        ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई १ माइपाल खानेपानीको यव थापन (पेम दोज ) ६००          600,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई

१

माइपाल, याङघलु भ दा मा थको थान, याङघलु देिख 

ते बाथाङ एक कृत ब ती बीच सामु हक पमा फोहर 

यव थापन

५००          500,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई १ मापल खानेपानी यव थापन ७५०          750,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
१

मदाङ देिख खानेपानी ताक याङस म (खानेपानी 

यव थापन)
७००          700,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
१

मलारे पा गु बा र अ य थानमा इि सनेटर, ड बीन 

यव थापन
३००          300,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई १ मेल ची याङ खानेपानी यव थापन ८५०          850,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई १ सामू हक घ  नमाण २५०          250,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई

१

सेती याङ, वासी थाङ, पजेन थाङ, या मोनेसा, 

सि याङ र लायवुा बि तमा एक घर एक धारा 

काय म अनसुार खाने पानी योजना

१५०० 1,500,000.00        ३ क ६ ३
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अनसूुची: काय म तथा योजना

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई १ ह दे डो ब ुछोसा खानेपानी १५००         1,500,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास म हला वकास १ आमा मा न छो पा समूह ( सलाई बनुाई र गलैचा) ता लम १५० 150,000.00          ५ च ५ ४

सामािजक वकास म हला वकास १ याङघलु प देन हामो आमा समहु ४३ घर -  - ५ च ५ ४

सामािजक वकास म हला वकास
१

याङघलु होम टे संचालन (आमा समहु ारा संचा लत 

गनको लागी मा )
५००          500,000.00 ५ च ५ ४

सामािजक वकास म हला वकास
१

नेतृ व वकासको ला ग आमा समहुलाई मता अ भवृ  

काय म संचालन दान
७५०          750,000.00 ५ च ५ ४

सामािजक वकास म हला वकास १ म हला हंसा, वभेद उ मलुन काय म २०० 200,000.00          ५ च ५ ४

सामािजक वकास यवुा तथा खेलकुद १ वामा र िज बरुा रंग गन ता लम १५० 150,000.00          २ च ९ ४

सामािजक वकास िश ा १ गोरखनाथ व ालय संचालन ५००          500,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा १ पेमा छो लङ व ालय ममत तथा रङरोगन ५०० 500,000.00          २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा १ ौढ िश ा १५०० 1,500,000.00        २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा १ बाल वकास के  संचालन १०००         1,000,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा
१

ी सकथल  आ. व. भवन तथा यव थापन र व तुीकरण
१५०० 1,500,000.00        २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा १ स बोटा ौढ क ा संचालन १०००         1,000,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास वा य १ गाउँघर ि ल नक आव यक कमचार  र आव यक सामा ीह १२००         1,200,000.00 १० च ४ ३

सामािजक वकास वा य
१

गाउँघर वा य ि ल नकको यव था ( वा य चौक ) 

(१ जना कमचार  स हत) ( छन डो मा)
६००          600,000.00 १० च ४ ३

सामािजक वकास वा य १ दाि च ि ल नक आव यक कमचार  र आव यक सामा ी १५०          150,000.00 १० च ४ ३

सामािजक वकास वा य १ नाकोतेमा वा य चौक  थापना ५००० 5,000,000.00        १० च ४ ३

सामािजक वकास वा य १ येक म हना १ दने घु ती नस यव था ताक याङ २००          200,000.00 १० च ४ ३

सामािजक वकास वा य
१

मलारेपा वा य इकाई कायलय यव थपन (कुस  

ज वरामी)
३००          300,000.00 १० च ४ ३

सामािजक वकास वा य १ मलारे पा वा य ईकाइ नमाण, खचङु १२००         1,200,000.00 १० च ४ ३

आथक वकास उ ोग तथा बजार यव थापन २ पासासा आरान सधुार ७५० 750,000.00          ४ घ ८ २

आथक वकास उ ोग तथा बजार यव थापन २ ला ससा खोलामा फटके तन थानमा नमाण ७५०          750,000.00 ४ घ ८ २

आथक वकास उ ोग तथा बजार यव थापन

२

वडा २ मा नगालोको स भंवाना भएको हदुा खो सा र 

भीर पाखामा नगालो रोपन गर  सामु हक पयटन लि त 

आय मलुक काय

५००          500,000.00 ४ घ ८ २

आथक वकास उ ोग तथा बजार यव थापन
२

थानीय उ पादनलाई संकलन गर  पयटक लि त बजार 

यवसाय गन
२५०          250,000.00 ४ घ ८ २
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आ थक वकास कृ ष
२

यवुा एवं म हला लि त कृ ष ाि तका ला ग ता लम 

तथा अनदुान
५००          500,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष २ यवुा कृ ष ाि त ता लम तथा अनदुान ५००          500,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास पयटन २ ४ न बर होम टे ५००          500,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ कउल ३ होम टे ३०० 300,000.00          ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ कउल ४ द लत होम टे ३५०          350,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ कउल ासाङ होम टे २५०          250,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ ख ी टोलमा पहनुा घर नमाण ७०० 700,000.00          ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ खक पाहनुा घर नमाण ७०० 700,000.00          ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ गणेशे पाहुँना घर नमाण ५००          500,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ गजे पाहनुा घर नमाण ७०० 700,000.00          ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ गजे ो मो होम टे ६००          600,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ टे ेलको ला ग वशेष काय म १००००       10,000,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ िच े द लत होम टे ४००          400,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ िच े ो मो होम टे ५००          500,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ चरेुटार होम टे ५०० 500,000.00          ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ छमी ो मो होम टे ५००          500,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ डोङ डङ पाहनुा घर नमाण ७०० 700,000.00          ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ ढोडेनी होम टे ३५० 350,000.00          ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ थालो ो मो होम टे ४००          400,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ द लत बि त पछुारमा पाहनुा घर नमाण ७०० 700,000.00          ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ नगाले ो मो होम टे ६००          600,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ नवुु लङ ो मो होम टे ५००          500,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ पयटन व नका ला ग ता लम ५०० 500,000.00          ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ पासासा पाहनुा घर नमाण ७०० 700,000.00          ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ पासासा ो मो होम टे ४००          400,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ पाहनुा घरको ला ग २०० वोटा लाि टक कु स ७००          700,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ बासागाउँमा पाहनुा घर नमाण (१८/३० को स भवन) १००० 1,000,000.00        ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन
२

भरखक पाहनुा घरको सटर र भा साघर ममत तथा 

या वन वाल (तामाङ भरखक)
७०० 700,000.00          ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ भरखक होम टे ३०० 300,000.00          ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ लाङछेसा ो मो होम टे ७००          700,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ यगेु चे ो मो होम टे ६००          600,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ सा गरे पहनुा घर नमाण ७०० 700,000.00          ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ सेमाथाङ छामगाङ (लामा गफुा ब ने ठाउँ) नमाण ६०० 600,000.00          ४ ª ८ २
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आ थक वकास पयटन २ सेमाथाङ ो मो होम टे ५००          500,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन २ होम टे ता लमको यव थापन नगाले १००          100,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पशपुालन तथा म यपालन २ य ुहेल ब ुरे बो ाउट फम नमाण ५००          500,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास पशपुालन तथा म यपालन
२

माउ टेन कृ ष फरे ट फाम र पनुजनन कृ ष तथा 

( ाङगार क कृ ष) फाम लाई अनदुान काय म
२५०          250,000.00 ४ ख २ १

पूवाधार वकास अ य २ ढोडेनीलाई के  मा न हे ल याड नमाण २००० 2,000,000.00        ६ ख ८ ४

पूवाधार वकास आवास तथा ब ती वकास २ नवुु लङ ए ककृत ब ती यव थापन १५०० 1,500,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास उजा २ बि तको चोक चोकमा सोलार बि  जडान ७५०          750,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास उजा
२

बधुत व तार एबम यव थापनको ला ग कायनी त तयार 

गन
१००          100,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास ढल २ सेमाथाङ गाउँको ढल नमाण ५०० 500,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन २ आमा समूह भवन नमाण ढोडेनी ५०० 500,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन २ आमा समूहका ला ग भवन नमाण १०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन २ चरेुटार समाज सेवा स म तको भवन तथा ाङगण नमाण ५०० 500,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन २ द लत सामदुायीक भवन ममत ७०० 700,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन २ नगालेमा सामदुा यक भवन नमाण ७०० 700,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन २ मा थ लो द लत बि तमा भवन नमाण ८००          800,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन २ मे यो आमा समूह भवन नमाण १००० 1,000,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन २ यगेु चे सा दा यक भवन नमाण १५०० 1,500,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन २ सामदुा यक भवन लगायत भाँडा कु स भ डार  टोल १०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन २ सु वधा स प  वडा कायालय नमाण ३०००         3,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन २ सेमाथाङ सामदुा यक भवन नमाण १००० 1,000,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन २ हमालयन कउल भवन नमाण ३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ कउल –  हि पटल सडक २०००         2,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ कुवापा न व तीमा गोरेटो वाटो १५०          150,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ गणेशे ढोडेनी मोटर बाटो १५०० 1,500,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ गणेशे बगर ढाढ भौटार चरेुटार मटरबाटो १८००         1,800,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ गणेशे हदैु भमेु ोर  स म सडक १२००         1,200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ गा मे डाँडा ता केचौर मोटरबाटो २००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ गा मे डाँडा देिखको चरेुटार स मको गारेटो बाटो नमाण २००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
२

गु  र पोछे सेमाथाङ छ म सडक नमाण (त काल 

गनपुन)
५०० 500,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ णेशे ढोडेनी मोटर बाटो १५००         1,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
२

िचउर खक हदैु खकडाँडा घ वाट लाल ससा हदैु 

या योर हदैु सेमाथान गोरेटो
५०० 500,000.00          ३ क ९ ५
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पूवाधार वकास यातायात २ चरेुटार आ बोटे मोटरबाटो १३००         1,300,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ चरेुटारबाट डाँडा टोलको गोरेटोबाटो नमाण ५०००         5,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ छ म सा गरे मोटरबाटो ममत तथा तरउ ती ५०० 500,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ छ मी आमा यां ी गोरेटो वाटो ३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ या मरे –  गाउँपा लका सडक ९०००         9,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ टमरेु दोबाटो देिख ठूलचौर स म जाने गोरेटो तथा सँढ २०० 200,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ ठाडो खोला झोलु े पलु ८००          800,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
२

ठाडोखोलाबाट गाउँपा लकाको कायालय जाने अ थायी 

पलु नमाण
६००          600,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ ढोडेनी गाँउको गोरेटो वाटो नमाण १५०          150,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ तहोङसा गोरेटोबाटो नमाण २५० 250,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ ता केचौर ला मडाँडा मोटरबाटो १००० 1,000,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ तामाङ खकमा गोरेटो बाटो ममत २००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ त व ु–  नवुु लङ यगेु चे सेमाथाङ सडक ा भल र ना ल १५०० 1,500,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ नवुु लङ –  गजे –  थालो –  िच – ासाङसङ १५०० 1,500,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ पातल कोट कवी फम मोटरबाटो नमाण १५००         1,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
२

बगर –  िच  नगाले गु  र पोछे सेमाथान सडक 

तरउ ती
१५०० 1,500,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ भ डार  टोलमा सोलार बि  ५ थान ३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ भ डार सम च◌ुुरेटार मोटरबाटो ५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ भ ी छ म गाउँ गारेटोबाटो नमाण २५०          250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ भौटार देिख वले टोल स म गोरेटो बाटो नमाण १५०          150,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
२

मनडाँडा पपल बोट हुँदै कुवापानी ब ती जाने बाटो नमाण
२५००         2,500,000.00 ३ क ९ ५
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पूवाधार वकास यातायात २ मे या गु बा जाने बाटो पखाल नमाण ३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ राजेश टोल देिख व पाल टोल स म गारेटो बाटो नमाण १९०          190,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
२

रातो पलु –  चरेुटार  –  गे व थान सडक ा भल र ना ल
१५०० 1,500,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
२

रातोपलु देिख चरेुटार- भरखक - नगाले  बाटो ना ल 

तथा यावीयन यव थापन स हत तरो त गन
१५०० 1,500,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ ला ससा थालो मोटरबाटो नमाण १५०० 1,500,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ लाहसीसा  –  सेमाथाङ सडक ५०० 500,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ सम टोल देिख िशव मि दर स मको गोरेटोबाटो नमाण ९००          900,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
२

सहका र चोक पाट  देिख ट बरु दोबाटो स म गोरेटो 

बाटो तथा सँढ  नमाण
१५०          150,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ सातधारा– गाउँपा लका–   ासाङ िचउ र खक सडक २५००         2,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ सेमाथाङ भ  सक गोरेटो नमाण ७००          700,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात २ सेमाथाङ हे ल याड नमाण २५०००       25,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई २ अ बटुार(पछुार संचाई कुलो तरो त ३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई २ कुङल  खोला आ बोटे सँचाई कुलो ममत ५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई २ कुङल  खोला चापडुाँडा सँचाई कुलो ममत ५०००         5,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई २ कुडुले खोला वाव ुटोल सँचाई कुलो ममत २०० 200,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई २ कुडेल  खोला फुकस ला सँचाई कुलो ममत ५०००         5,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई २ खक डाँडा सचाई ५०० 500,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई २ गु ङ सँचाई कुलो ३० मटर नमाण ३००          300,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई २ घ ेख्ोला हदैु कातीके फाट सीचाई कुलो ५०० 500,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई २ िचउर खक चरेुटार सँचाई कुलो ५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई २ िच े डाँडामा कुलो नमाण २००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास
संचाई

२
ठाडो खोला देिख या मरे खेत स म सँचाई कुलो ढलान 

नमाण
१०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई २ ढुङगा ने कुलो आर स स नमाण ९००          900,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई २ ढोडीने खोला सानो डी सँचाई कुलो नमाण ३०००         3,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई २ पा छ पा ढोडेनी सचाँई कुलो नमाण १०० 100,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई २ फुकस ला गो मे डाडा कुलो ममत ३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

वन तथा वपद यव थापन वन यव थापन २ मानव ब यज त ु द यव थापन काय व ध तयार गन १५०          150,000.00 ४ क ११ ६
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वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन
२

आपतका लन भवन नमाण गन, तथा आपतका लन 

साम ीको भ डारण गन
१२००         1,200,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन २ पवु सूचना णाल  गठन गन १५०          150,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन २ वपद तकाय समहु गठन तथा मता वृ  काय म १५०          150,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन २ वपद यव थापन योजना नमाण २५०          250,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन
२

वपद यव थापन स म तको मता वृ  गन वशेष 

काय म
१००          100,000.00 ५ क ११ ६

सं थागत वकास सं थागत वकास २ वा बानी के को पनु थापना २५०          250,000.00 १० ग १६ ३

सं थागत वकास
सं थागत वकास

२
समहुह को सं थागत वकास मता वकास र सशुाशन 

स बि ध ता लम
१५०          150,000.00 १० ग १६ ३

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ आमा याङर  गु बाको ला ग सतल नमाण २५० 250,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ उगन ा लङ डगाङ गु बा ममत तथा अधुरो परुा गन ३०० 300,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ का यू ङे डा गु  छेछोक गु बा (म या) ५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ कउल बगर राधाकृ ण मि दर ५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ के दोङ गु बा ५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ गजे, िचहँान पाट  नमाण ५०० 500,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ गोती यू भमैु मि दर नमाण ६७५          675,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ िचहान डाँडा नमाण भीरखक ३००          300,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ िचहानको ला ग ठाँउ यव थापन ५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ छ म पेमा ो लङ गु बा भा छा घर नमाण ३५० 350,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ या मरे सहकार  चोक िशव राम मि दर ५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ ढोडेनी छयोतन नमाण २०० 200,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ ढोडेनी मा थ लो टोल वु  मतुी नमाण २००          200,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ तामांग सं कृ त कला अ ययन के  थापना गन ५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ थालो ोतन नमाण (थोङ ोल) ६०० 600,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ नबुु लङ छयो लङ गु बा (कोलामा) तरो त गन ३००          300,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ पाट को िशव मि दर ५०० 500,000.00          ५ च ८ ४
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सामािजक वकास कला र सं कृ त २ पालर  पेमा हेसेर लङ (गु  र पोछे) ३५०          350,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ पा म ुछयो लङ गु बा ( यगेु चे) ५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ पासासा आसन सधुार ३०० 300,000.00          

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ पेमा छयो लङ गु बा ( छमी) ५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ पेमा छयो लङ गु बा (ना पाखक) ५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ बछलादेवी भरखक मि दर नमाण ५०० 500,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ भरखक गु बामा वाल नमाण ३०० 300,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ म नक ठे र  मि दर नमाण ५०० 500,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त
२

मि दर तथा गु बामा दै नक न य कम चलाउन रकम 

यव थापन
२५०          250,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ मे या ( या छाप छोतन) नमाण ५०० 500,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ मे या गु बा जाने बाटो पखाल नमाण ४००          400,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ मेल ची सा ह य त ान १५० 150,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ र शंकु छोतन पनुर नमाण २५०          250,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ लहरे मिण मदांग ममत तथा संर ण ३००          300,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ लामा बि तमा िचहान पा ट नमाण ४०० 400,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त
२

वछलादे व मि दरको ला ग सोलार, पाहनुा घर, य  भवन 

र बि त यव थापन
३०० 300,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ व छलादे व मि दर नमाण ५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ वसाञ गाऊमा ोतन ५०० 500,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ िशव मि दर ढाँड सा वक १ २००          200,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ िशव मि दर नमाण ५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ सडक त ालय राममि दरको अगाडी तथा ाङगणमा २००          200,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त
२

से त दे व मि दर स प  गन जे  नागर क भवन सडक 

त ालय
५०० 500,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ सेमाथाङ छामगाङ (लामा गफुा ब ने ठाउँ) नमाण ३५०          350,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ सेमाथाङ (टासी ो लङ गु बा) ४००          400,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ हयो मो ढोडेनी गु बा नमाण ५००          500,000.00 ५ च ८ ४
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सामािजक वकास कला र सं कृ त २ ा मो ढोडेनी गु बा ५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त २ ो मो सं कृ त कला अ ययन के  थापना गन ५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई २ रवरे खोला महुान द बरदङु ढोडेनी २५०          250,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई २ कुवापानी बि तमा खानेपानी नमाण ८००          800,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई २ ख  पधेरो खानेपानी नमाण ५०० 500,000.00          ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई २ खानेपानी तथा सरसफाईका ला ग काय व ध तयार गन २००          200,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई २ गाउँ टोल सरसफाई काय म २०० 200,000.00          ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई २ छ म खानेपानी ममत ३०० 300,000.00          ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई २ जगेुपानी खानेपानी ५०० 500,000.00          ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई २ नगाले खानेपानी ममत ३०० 300,000.00          ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई २ ने यू खानेपानी ममत तथा टेङक  नमाण ३०० 300,000.00          ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई २ यासा खानेपानी नमाण १२००         1,200,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई २ सु ं  ेखोला आ बोटे खानेपानी ममत ५००          500,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
२

हसी  कुलोको महुान हुँदै प ले, घ े खोला महुान हुँदै 

काि के स म सँचाई कुलौ नमाण
३००          300,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास म हला वकास २ म हला मता अ भवृ  काय म १०० 100,000.00          ५ च ५ ४

सामािजक वकास म हला वकास २ म हला सपमलुक तथा आयमलुक काय म स ालन २०० 200,000.00          ५ च ५ ४

सामािजक वकास
यवुा तथा खेलकुद २

य ुराइिजङ यवुा लवको खेल मैदान घेरावार तथा भवन 

नमाण
१००० 1,000,000.00        २ च ९ ४

सामािजक वकास िश ा २ ब ालय यव थापनको काय व ध तयार गन १५०          150,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा २ ी िच े आधारभलु व ालय तरो त ३००          300,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा २ ी नवुु ल  म नचौर मा य मक व ालय तरो त ३००          300,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा २ ी भवेु र  मा यमीक व ालय तरो त ३००          300,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा २ ी मिणक ठे र  आधारभतु व ालय तरो त ३००          300,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा २ ी रसा ुमाने आधारभतु व ालय तरो त ३००          300,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा २ ी सातधारा आधारभतु व ालय तरो त ३००          300,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा २ ी सेतीदेवी आधारभतु व ालय तरो त ३००          300,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास वा य २ वा य सेवा संचालन काय व ध तयार गन १५०          150,000.00 १० च ४ ३

आथक वकास कृ ष
३

अकवरे खसुानी, लसनु याज, अदवुा, बसेारको सामु हक 

यबसा यक खे त गन पकेट ए रया
५००          500,000.00 ४ ख २ १
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आ थक वकास कृ ष
३

क ब फलको अ या धक  स भावना  भएको हुँदा कबी 

पकेट ए रया बनाई समहुगत बशेस काय म
५००          500,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष
३

कृ ष आधु न ककरण का औजार पावर लर सेर 

आद को यव था० अनदुान
१०००         1,000,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष ३ कृ ष उपज सहज भ डारणको ला ग िच यान के २५००         2,500,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष
३

गोसाइकु ड कृषक समहु को थ रटोल थोपा सचाई स प
५००          500,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष

३

चेतनाथ कृ ष फम लाई कृ ष आधु न ककरण स हतको 

यवशा यक उ पादन र यव थपन गन वशेष अनदुान 

काय म

५००          500,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष
३

जय बागे र  म हला कृषक समहु ला क टनेल, कृ ष 

औजार
१०००         1,000,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष
३

पालचोक कृ ष तथा बंगरु फम लाई यबुा वरोजगार 

काय म अ तरगत अनदुान काय म
५००          500,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष ३ यव थापन स हत कृ ष उपज संकलन के  थापना ५००          500,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष
३

हेल ब ुकृषक दधु उ पादन ए ो फम ा लको ला ग 

अनदुान रकम
२५०          250,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास पयटन ३ दे वथान कक न पयटन पथ माग सडी नमाण ७५०          750,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पशपुालन तथा म यपालन
३

कफखेती, अलैची खेती ज ता वशेष वाल  उ पादन गन 

पूण पको अ ययन स हत ता लम
३५०          350,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास पशपुालन तथा म यपालन
३

भसी पालनको स भावना अ ययन गर  यवशा यक 

पशपुालन काय म
६००          600,000.00 ४ ख २ १

पूवाधार वकास ढल ३ कुलामनुी टोलमा भल यब थापन गन मु पाइप ७५०          750,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास ढल
३

मोटर बाटोको दबैु तफ ब ने भलले बाटो घर तथा 

केतवार  बगारेको हदुा पा न नकास गन
१२००         1,200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ३ जैिशटोल खोपराल  टोल सामदुा यक भवन नमाण २००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन
३

दशनामी सामदुा यक भवन तर उ ती ममत स भार र 

यव थापन
४००          400,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ३ नमाणा धन नेवार  सामु दक भवन स प  गनपुन ४५०          450,000.00 ३ क ९ ५
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पूवाधार वकास भवन ३ नेपा ल सामदुा यक भवन तर उ ती ५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ३ नेवार  सामदुा यक भवन प हरो नय ण ५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ३ पजुार  थोक सामदुा यक भवन नयाँ नमाण ९००          900,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ३ परुाना गाँउ सामदुा यक भवन नयाँ नमाण ८००          800,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ३ या ाखोरमा सामदुा यक भवनको नमाण गन ९००          900,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ३ यामलाल टोल सामदुा यक भवन नमाण ८५०          850,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ३ ीनाथ भजेुल टोल सामदुा यक भवन नमाण १२००         1,200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ३ सनुार टोल सामदुा यक भवन नमान १०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ३ इ सङ गु बा –  सात धारा मोटर बाटो तर उ ती १२००         1,200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ३ काि के डाँडा – डु ीडाँडा नौतले मोटर बाटो १५००         1,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ३ काि के डाँडा – डु ीडाँडा नौतले मोटर बाटो १२००         1,200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ३ गु बा देिख सात दारा स म मोटर बाटो ा भल ३०००         3,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
३

या थमु(गै रबेशी(पा चोक दे बथान मोटर बाटो तर 

उ ती
१८००         1,800,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ३ चनौटे दे बथान ना गडाँडा सडक तर उ ती १०००० 10,000,000.00      ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ३ चनौटे दे वथान ना गडाँडा सडक तर उ ती १५००० 15,000,000.00      ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ३ चनौटे – पा चोक – ना गडाँडा मोटर बाटो तर उ ती १२०००       12,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ३ दे बथान कुलमानटोल मोटर बाटो तर उ ती १५००         1,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ३ नौतले डाँडा मोटर बाटो तर उ ती १०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
३

नौतले बि त देिख वा य चौक  स मको मोटर बाटो 

तर उ ती
१२००         1,200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ३ पि मे टोल मोटर बाटो ममत १२००० 12,000,000.00      ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ३ भटार खोला अ थाइ पलु नमान १०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ३ भ द र हुँदै या ाखोर स मको गोरेटो बाटो तर उ ती १५००         1,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
३

भरकक( ढोडेनी( भाषा(िच े – तम ्स मको मोटर बाटो 

तर उ त
१०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ३ मजार टोल मोटर बाटो तर उ ती १०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
३

रातो घर-कुलमा टोल-इ सङ गु बा स मको मोटर बाटो 

तर उ ती
१००००       10,000,000.00 ३ क ९ ५



े उप े

काय वयन 

हनुे थान, 

वडा/गापा

योजना/काय मको नाम लागत अनमुान ( .) हजारमा लागत अनमुान ( .) रा य ल य

ादेिशक 
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चालक
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ल य

थनीय 

ल य

अनसूुची: काय म तथा योजना

पूवाधार वकास यातायात
३

वचार  चौर पा चोक देवी भ याङ स मको सडक तर 

उ ती
२२५०         2,250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
३

स लाफेद देिख दे वथान मि दरको पि म गेट स मको 

पैदल माग तर उ ती
२००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
३

स लाफेद देिख दे वथान मि दरको पि म गेट स मको 

पैदल माग तर उ ती
१२०० 1,200,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ३ उखबुार  छाँगा देिख डाँडा खेत स म सचाई कुलो ममत ० ३ क ९ ५

पूवाधार वकास
संचाई

३
ओढारे खो सा देिख सा क को सा स म संचाई कुलो 

नमाण
५०००         5,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ३ कक न पोखर  तर उ ती ५०००         5,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ३ का लदह वेलटार गै रबेशी संचाई कुलो ममत ० ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ३ कंुडेल खोला देिख समचौर स म संचाई कुलो ममत ७०००         7,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास
संचाई

३
कुडे ल खोला – र च दन हुँदै का ीके डाँडाको सचाई 

कुलो ममत र प हरो नय ण गन
५०००         5,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ३
कुला गैरो – ला मडाँडा साक टोल संचाई कुलो लामाडाडा 

स म व तार गन र ठाउँ-ठाउँमा प हरो नय ण गन ६०००         6,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ३ कंूडे ल खोला –  हाि सले कुलो ममत स भार गन १४५००       14,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ३ ख चेखेत स जय टा संचाई कुलो नमाण ५२५०         5,250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ३ खोपरा ल टोल थोपा संचाई ५०००         5,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ३ खोले खोला देिख स देन टोल सचाइ कुलो नमाण ५०००         5,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास
संचाई

३
ग  खोला दे क औडारे खोला स म नयाँ सचाई कुलो 

नमाण ९चऋ्ऋ०
३०००         3,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास
संचाई

३
बच र खोला देिख परुानो गाँउ साठ  मरेु खेत संचाइ 

कुलो मा पानी संकलन टं क नमाण
४०००         4,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ३ भटारे खोला देिख नेपाने खोला स म संचाई कुलो ममत ० ३ क ९ ५

पूवाधार वकास
संचाई

३
मजार टोल थोपा सचाई थप बजेट काय स प  गनको 

ला ग
६००          600,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ३ र  च दन देिख काि के डाँडा संचाइ कुलो ममत १२०००       12,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास

संचाई

३

रातो डाँडा देिख थिु क स मको स चालनमा रहेको 

सचाइ कुलोको चऋ्ऋ स हत तर उ त गन प हरो 

नय ण

७००००       70,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ३ लडे खो चा सछाई पोखर  ममत ५००          500,000.00 ३ क ९ ५



े उप े

काय वयन 

हनुे थान, 

वडा/गापा
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अनसूुची: काय म तथा योजना

पूवाधार वकास संचाई ३ साहटुोल थोपा सचाइ नमाण ० ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ३ साहटुोल थोपा सचाइ नमाण ६०००         6,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ३ स ने खोला देिख हि सले डाडा स म संचाइ कुलो ममत १५००००      150,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ३ स ने खोला ब मरे काि के डाँडा संचाइ कुलो ममत १२५००       12,500,000.00 ३ क ९ ५

वन तथा वपद यव थापन वन यव थापन
३

केपाचेत पाङवा तार जा ल वार ब यज त ुबाट कृ ष वा ल 

जोगाउन
५००          500,000.00 ४ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वन यव थापन
३

पा चोक याङ तार जा ल बार ब यज त ुबाट कृ षवा ल 

जोगाउन
५००          500,000.00 ४ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वन यव थापन
३

ब य ज तलेु वा ल ना लमा अ य धक े त पयुाएकोले 

नय ण गन वशेष काय म
४००          400,000.00 ४ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन ३ अ त जोिखम बि त बा ढ रोकथाम ३०००         3,000,000.00 ५ क ११ ६

सं थागत वकास
सं थागत वकास

३
दै नक कायालय स चालनको ला ग आव यक भौ तक 

सामा ी
१०००         1,000,000.00 १० ग १६ ३

सामािजक वकास कला र सं कृ त
३

अि तम सं कारको ला ग ककनी बहृरे मानेमा जलाउने 

ठाउ टहरा स हत नमाण
३५०          350,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त
३

ईशाइ धमाल वीह को ला ग अि तम सं कार गनको 

ला ग लास गा ने ठाउँको यव था गन
५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त
३

उगन थेगछोक गेटुव लङ गु बा पखाल नमाण तथा 

तरो त
५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त
३

कंुडेल  खोलाको दोभानमा शव दाह गहृ स हतको मसाने 

पा टको नमाण
३००          300,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त
३

जय बागे र  मि दर प रसरमा खो सा प हरो यव थापन 

गन चऋ्ऋ वाल लगाउने
५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त
३

नाङपे योछयो लङ गु बा शौचालय नमाण स हत तर 

उ ती
४००          400,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त ३ पा चोक याङ गु बा तर उ ती ३००          300,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त
३

भटार खोलाको दोभानमा शव दाह गहृ स हतको मसाने 

पा टको नमाण
४००          400,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त ३ मानेडाँडा माने नमाण ५००          500,000.00 ५ च ८ ४



े उप े
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अनसूुची: काय म तथा योजना

सामािजक वकास कला र सं कृ त
३

यजुङु या ा नाझ छन उगन दपुछयो लङ गु बा नमाण 

शौचालय खा.पा. र सोलार ब ी स हत
६५०          650,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त ३ बाटोल माने नमाण ३००          300,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त
३

लामा भाषा र नेवार  भाषा सं कृ त वकास को ला ग 

काय म
२५०          250,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त
३

लामा भाषा र नेवार  भाषा सं कृ त वकास को ला ग 

काय म
२००          200,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त
३

वाड ३र४को ला ग कुडुले खोलामा मसान पाट  नमाण 

र शवदाह गहृ
४५०          450,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त
३

साङाग ् ो लङ गु बा भा छा घर, टोर, पखाल तथा 

शौचालय नमाण
४००          400,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त ३ सनुार टोलमा सोलार बि  स हत भीमसेन थान नमाण ५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
३

आलडाँडा महुान देिख नौतले व ती स म खानेपानी नयाँ 

नमाण
६००          600,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ३ इ सङ कंसहोप खानेपानी ममत ३००          300,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
३

खोरोङ –  इ सङ आ. व. स मको खा.पा. ममत एवं तर 

उ ती गन
४५०          450,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ३ गौ र सम ढुङगेसांउ खानेपानी नमाण ५००          500,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ३ चौर पछुार थ रटोल खानेपानी ममत एवं तर उ ती ३००          300,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
३

छु म सात धारा –  ढु ा खानी महुान वाट याएको 

खानेपानी को तरो त, प हरो नय ण र यव तापन
६००          600,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ३ ुलङुगङ पंधेरो नमाण ५००          500,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
३

थापा धारा –  दे वभ याङ वैकि पक खानेपानीको ममत 

स भार काय
५००          500,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ३ थापाधारा देिख धा रढाँडा स म खानेपा न नमाण ५००          500,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ३ पि डतको सम देिख कुलामु न टोल स म खा.पा. नमाण ५००००       50,000,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ३ पाँकावेशी खानेपानी योजना याल धारा देिख अचले स म १२००         1,200,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
३

पजुार  थोक ि थत गैरावार  कुवा लाई संर ण , 

स चालन र यव तापन काय
२५०          250,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ३ पजुार थोक खा.पा. ा ी ममत १२००         1,200,000.00 ३ क ६ ३
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सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ३ बकैि पक खा नपानी ोत र सरुि त खा नपानी यव था ५००          500,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ३ मेल बसौ न स लेखेत खानेपा न नमाण ९००          900,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
३

मैल बसाउने स ले खेत खा.पा. को मता कम भएको 

हदुा वैकि पक खा.पा. योजना
१००००       10,000,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ३ रैथाने याङ ल ट नमाणा धन खानेपानी  स प  गन ७५०          750,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ३ ल ुरे डाँडा खानेपानी ममत १०००         1,000,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ३ लामाहपु खानेपानी सा बक वडा नं. ८ ा ी नमाण १२०० 1,200,000.00        ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
३

लामाहोप देिख वा टोल स म खानेपानी योजना ममत 

र तर उ ती
४००          400,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
३

वन पंधेरा देिख  भजेुल टोल ीनाथ टोल च डीभ याङ 

स म खानेपानी ममत र तर उ ती
५००          500,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
३

वचा रचौर महुान देिख वाहनु टोल स मको खा.पा. ममत 

तथा तर उ ती
५००          500,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
३

सात धारा देिख नाङपे िच छयो लङ गु बा स म खानेपानी 

नमान
६००          600,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
३

साक  फगाटो लभपरे सम देिख काि के डाँडा सि त खेत 

स म खानेपानी नमाण
७००          700,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास म हला वकास ३ म हला आ म नभर सपमलुक काय म २००          200,000.00 ५ च ५ ४

सामािजक वकास म हला वकास
३

म हला वा य वंयम से वका लाई ाथ मक उपचार 

सामा ी यव था
५००          500,000.00 ५ च ५ ४

सामािजक वकास म हला वकास ३ समहुमा आधा रत म हला उ मिशलताको वशेष काय म २००          200,000.00 ५ च ५ ४

सामािजक वकास यवुा तथा खेलकुद ३ उ मिशलताको ला ग यबुा लि त वशेष काय म २५०          250,000.00 २ च ९ ४

सामािजक वकास यवुा तथा खेलकुद ३ खेलकुद सामा ी को यव था २००          200,000.00 २ च ९ ४

सामािजक वकास यवुा तथा खेलकुद ३ जयवागे र  मा. व. खेल मैदान ममत ४००          400,000.00 २ च ९ ४

सामािजक वकास यवुा तथा खेलकुद ३ पा चोक मा. ब. खेल मैदान नमाण १०००० 10,000,000.00      २ च ९ ४

सामािजक वकास िश ा
३

जय बागशेवर  मा. व. मा गणु त रय िश ा वधन गन 

थप िश क स हत बधी थप गन
१०००         1,000,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा ३ पा चोक मा. ब. प हरो नय ण ५००          500,000.00 २ च ४ ३
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सामािजक वकास िश ा
३

ी इ सङ आ. ब. को ला ग २जना अं जेी िश क थप गन
५००          500,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा
३

ी इ सङ आ. ब. को व रप र प हरो नय ण गन 

मे सनर  वाल र रे लङ वनाउने
५००          500,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा
३

ी इ सङ आ. ब. मा दवा खाजाको ला ग भा सा घर 

नमाण
४००          400,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा
३

ी इ सङ आ. व. देिख वगेन खोला स म प हरो 

नय ण भल यव तापन काय
६००          600,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा

३

हेल ब ु३ मा रहेका ३वटै ब ालयको ला ग निज ोत 

िश क यव थापन शैि क सामा ी , खेलकुद सामा ी 

यव था

१५००         1,500,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास सरु ा ३ हर  पो  थापना एवं स चालन र यव थापन काय म २००          200,000.00 ९ च ४ ३

सामािजक वकास वा य
३

पा चोक वा य चौक  को तारबार एवम ्संरचना सरु ा 

गन वालको यव था
५००          500,000.00 १० च ४ ३

सामािजक वकास वा य
३

वडा नं. ३ ि थत वा य चौक मा िच क सक स हत 

व थङ से टर थप गन
१०००         1,000,000.00 १० च ४ ३

आथक वकास उ ोग तथा बजार यव थापन
४

आरन उ ोगको थापना ग र िशप स हत उ पादन र 

बजार यव थापन
५००          500,000.00 ४ घ ८ २

आथक वकास उ ोग तथा बजार यव थापन
४

ना लो, डोको, सलाई कटाई, गु  बनुाई आ दको िशप 

वकास स बि ध ता लम
२००          200,000.00 ४ घ ८ २

आथक वकास कृ ष ४ अदवुा, बसेार, अकबरे खसुानी एवं टमरुको सामु हक एवं यवशा यक खे त काय म ३००          300,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष ४ एक घर एक टनेल काय म व तार १०००         1,000,000.00 

आ थक वकास कृ ष
४

ओखर खे त को अ ययन, अनसु धान स हत खे त व तार 

र यबसायीकरण
५००          500,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष

४

कृ ष आधु नक करण र यावसा यक गन अनदुानमा 

power tiller, thresher ज ता कृ ष औजार/उपकरण 

को सहयोग

१०००         1,000,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष
४

नगदे बाल  एवं फलफूलको यवशा यक खे त ग र आय 

आजन गन स भा यता अ ययन
२५०          250,000.00 ४ ख २ १
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आ थक वकास कृ ष
४

पतकर कुहाउने मे सन ोयोग ग र ांगा रक मल बनाउने 

योजना
२५०          250,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष
४

माटो प र ण ग र उपयु ताको आधारमा उिचत बाल  

लगाउने
२५०          250,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष
४

वडा ४ सबलैाई सेवा पयुाउने हेतलेु एक जना कृ ष 

ा ब धक नयु  ग र प रचालन काय म
२५०          250,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष ४ सामदुा यक बउ-बक को अ ययन, थापना एवं संचालन २५०          250,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष
४

सामु हक कृषक तरकार  संकलन के  थापना एवं 

संचालन
१०००         1,000,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास
खानेपानी तथा सरसफाई ४

खानेपानी धारा जडान भएप न पानी या  नहुँदा महुान 

यव थापन, संर ण गन
२५०          250,000.00 ३ क ६ ३

आथक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ४ या थमु बजार सावज नक शौचालय पनु नमाण १००          100,000.00 ३ क ६ ३

आथक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ४ बता गाउँ आपतकाल न बि त खानेपानी योजना ६००          600,000.00 ३ क ६ ३

आथक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ४ बता गाउँ संग जो दै पाखा गाउँ खानेपानी योजाना ७५०          750,000.00 ३ क ६ ३

आथक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ४ सर वती मा. ब.मा शौचालय नमाण एवं घेर बार २००          200,000.00 ३ क ६ ३

आथक वकास पयटन
४

खस-आय, तामांग र शेपा-गु ङ सं कृ त हनेु ग र 

होमे टको वकास एवं पयटन बधन
५००          500,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पशपुालन तथा म यपालन
४

पश ु बमाको काय म लाई गाउँ पा लका तरमा व तार 

गन
६००          600,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास पशपुालन तथा म यपालन
४

पशपुालन स बि ध स भा यता अ ययन ग र बशेष 

काय म
२००          200,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास पशपुालन तथा म यपालन ४ समहुगत बा ा पालन १०००         1,000,000.00 ४ ख २ १

पूवाधार वकास आवास तथा ब ती वकास
४

भूक पबाट भा वत र पनु नमाणमा छुटेका वा त वक 

भा वत ह को घर पनु नमाणमा सहयोग काय म
७००          700,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास उजा
४

गु बा टोलमा अपगु भएको १४ वटा बजलु को पोल 

जडान गन र एक ा सफमर जडान गन
१०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास उजा
४

वडा ४ का सबै बि त, टोल, बजार, सावज नक थान 

मा सोलार बि  जडान
२५०          250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास कला र सं कृ त ४ गु बा टोल को गु बा पनु नमाण २५०          250,000.00 ५ च ८ ४

पूवाधार वकास कला र सं कृ त
४

तामांग ब तीको ला ग तालामारांग िचहान डाँडा मलामी 

घर नमाण
३००          300,000.00 ५ च ८ ४
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पूवाधार वकास भवन ४ द लत ब तीको ला ग सामदुायीक भवन ९५०          950,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ४ नमाणाधीन टार सामदुायीक भवन नमाण ७००          700,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ४ बन उपभो ा स म तको ला ग सामदुायीक भवन ८५०          850,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यतायात 
४

या थमु गु बा टोल ि थत द लत ब तीमा भ  शाखा 

बाटोको व तार एवं तर उ त गन
१०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
४

सामदुायीक भवन हुँदै जकेु पा न मोड जाने नया बाटो 

याक खो ने
६००          600,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
४

या थमु पा टचौर बाट प से, िच े, गोल-भ यांग हनेु 

ग र पद या ा नमाण
३००          300,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
४

या थमु बजार – बाटुल  गरा-टार बि त जाने संढ  बाटो 

नमाण
२५०          250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
४

या थमु बजार-टार- बता गाउँ-साह ुटोल-ल सी पाखा 

मोटर बाटो तरो त
२०००         2,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
४

या थमु माने डाँडा गो फु भ यांग नाल  सधुार स हत 

सडक तरो त
१५००         1,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
४

डाँडा टोल ि थत शाखा बाटोको घु तीमा साँघरुो भएको 

हुँदा चौडा गन
५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
४

तालामारांग िज मल पाता आंपा बसौना डाँडा टोल गोरेटो 

बाटो नमाण
२००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
४

तालामारांग डाँडा पसल बाट हेल ब ु३ र मे.न.पा. ७ 

जाने नमाणाधीन बाटोलाई पूणता दने
८५०          850,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ४ धु  ेबजार गो फु मोटर बाटो ममत १०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ४ बगर खेत देिख घ  खेत स म जो ने झोलुंगे पलु १०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
४

भयाग खो सा- भम टारमोटर बाटो सो लंग र नाल  

तरो त
१२५०         1,250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ४ रसोट- बसौना जाने गोरेटो बाटो ढलान, रे लंग गन ५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
४

लहरेमाने बाट देउराल  माने डाँडा स म पद या ाको 

ला ग संढ  नमाण
३००          300,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ४ सडक हेराल ुस हतको नय मत बस सेवा संचालन गन ५०००         5,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
४

सेरा डि पंग हुँदै जामनुे साउ टोल –  हरे डाँडा जाने 

गोरेटो बाटो नमाण
२००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास
संचाई

४
डई-बाटुल  ग ो-बगैचा संचाई कुलो पनु नमाण र 

तरो त
० ३ क ९ ५
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पूवाधार वकास
संचाई

४ ब ततृ अ ययन ग र महा बर खो सा संचाई कुलो नमाण ० ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ४ म डी घ  –  बता गाउँ संचाई कुलो RCC ममत ० ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ४ म ी घ  बाट मरेु टार-मािझ टार- संचाई कुलो RCC ० ३ क ९ ५

पूवाधार वकास

संचाई

४

संचाईको ला ग कुलोको यव थापन गन त लो ब तीमा 

ल ट ब ध र मा थ लो भेगमा महा बर खो सा-ह र 

डाँडा- बसौना कुलो तर उ त, ममत एवं व तार 

काय म

० ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ४ सोते कुलो देिख मसेु बालवुा स म को कृ ष कुलो ममत ० ३ क ९ ५

वन तथा वपद यव थापन वन यव थापन

४

फुक स लो सामदुायीक बन र आस पासमा रहेको 

ब तीमा ब य ज तलेु बा ल नाल  नाश गरेको हुँदा बशेष 

काय म

२५०          250,000.00 ४ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वन यव थापन
४

फुक स लो सामदुायीक बन र मा थ लो गरै ट पा बनको 

बचमा अि न नय ण रेखा बनाउने
२००          200,000.00 ४ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन
४

गो फु बाटो भल नय ण, बता गाउँ पधेँरो- नयार टोल-

नयार खेत संर ण वपद यव थापन
४००          400,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन ४ च ा  बाट ब ने उपाय बारे ता लम १००          100,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन

४

बाँझो तथा भरालो ज मनमा अ सो, लेमन ास , 

िचराइतो ज ता आयमलुक ब वा रोपी आयआजन तथा 

प हरो नय ण काय म

२५०          250,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन
४

बाढ  बाट त त तालामारांग परुानो बजार खानेपानी 

योजना जोिखम यव थापन
५००          500,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन ४ मसेु बालवुा ढंु  ेबजार बि त संर ण काय म १२००         1,200,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन
४

वपद यव थापन स म त गठन ग र मता वृ को 

काय म
१५०          150,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन ४ वपद यव थापन स बि धत ान िशप ता लम २००          200,000.00 ५ क ११ ६

सामािजक वकास यवुा तथा खेलकुद ४ देवी थान यवुा लब लाई मता वकास काय म २००          200,000.00 २ च ९ ४

सामािजक वकास िश ा ४ इ  पोइ ट एकेडेमी पनु नमाण योजना ५००          500,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा
४

उ च ि ण को ला ग द लत, बप  तथा जेहे दार 

वधाथ लाई छा विृ  काय म
१०००         1,000,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा ४ ानोदय आधारभूत ब ालय मा २ जना थप िश क २५०          250,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा ४ ानोदय आधारभूत ब ालय मा सरु ाको ला ग तार-बार २००          200,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा
४

ा ब धक िश ा को स भा यता अ ययन स हत के  को 

थापना गन
१०००         1,000,000.00 २ च ४ ३
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सामािजक वकास िश ा
४

मानेटोल मा ECD देिख क ा ३ स म संचालन हनेु ग र 

ब ालयमा नमाण गन
५००          500,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा ४ िश ण व धमा गणु तर एवं सधुारा मक काय म २५०          250,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा

४
सर वती उ.मा. ब. लाई बाढ को जोिखम भएको हनुाले 

फुक स लो सा.बन को आपंा बसौना मा थाना तरण गन
५०००         5,000,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा
४

सर वती मा. ब. को वपद बाट संर ण ला ग प म 

कं ट ढलान पखाल नमाण
१०००         1,000,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा
४

हेल ब ुगाउँ पा लका वडा नं ४ , वडा कायस म त 

सद य अ तर पा लका सैि क मण
२००          200,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास वा य
४

नय मत वा य चेक जांच गन याब स हत वा य 

िश बर को काय
२००          200,000.00 १० च ४ ३

सामािजक वकास वा य
४

महांकाल वा य चौक मा द  िच क सक स हत स पूण 

नसु क उपल ध हनुे औस ध ह  सहज उपल ध गराउने
५००          500,000.00 १० च ४ ३

सामािजक वकास वा य ४ लहरेमाने तथा माने डांडा मा खोप के को थापना गन १०००         1,000,000.00 १० च ४ ३

सामािजक वकास वा य
४

सु बधा स प  ब थग से टर स हतको वा य चौक  

थापना
५०००         5,000,000.00 १० च ४ ३

सामािजक वकास वा य ४ वा य बमा स बि धत जन चेतना काय म ५०            50,000.00 १० च ४ ३

आथक वकास पयटन ५ प से लामा ब ने गफुाको ममत गर  संचालनमा याउने २०० 200,000.00          ४ ª ८ २

आथक वकास पशपुालन तथा म यपालन ५ स वचे ाउट माछा पालन अनदुान ३०० 300,000.00          ४ ख २ १

पूवाधार वकास भवन ५ उलनी सामदुा यक भवन पणु नमाण गर  शौचालय र खापाको यव थापन गन२०० 200,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ५ क लेर  पु छारटोलमा नयाँ सामदुा यक भवन नमाण ३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ५ कोपेटोल सामदुा यक भवन नमाण ३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ५ या स चे सामदुा यक भवन भा छाकोठा नमाण ३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ५ खरबजेु सामदुा यक भवन या वन वाल भा साकोठा नमाण ३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ५ िच े गो देन सामदुा यक भवन ममत तथा संर ण ३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ५ छाजोगाङ सामदुा यक भवन नमाण ३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ५ दोगाउबाट सामदुा यक भवन अधुरो नमाण ४०० 400,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ५ फापाजाङ सामदुा यक भवन अधुरो नमाण २०० 200,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ५ बो दे सामदुा यक भवन गाङटोल अधुरो नमाण ४०० 400,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ५ भरा तटोल सामदुा यक भवन भा छाकोठा नमाण २०० 200,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ५ मानेडाँडा सामदुा यक भवनलाई पणु प दई संचालनमा याउने ३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ५ िश रसे याङतानटोल र लोनटोल सामदुा यक भवन नमाण २०० 200,000.00          ३ क ९ ५
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पूवाधार वकास यातायात ५ उलनी सा टेोल देिख क लेर  पु छारटोल गोरेटोबाटो नमाण २०० 200,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ५ खरबजेु फापाजाङ वडा कायालय छाजोगाङ सडक तरो ती ३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ५ खरबजेुबाट कालङुखोला झोलु े पलु हुँदै बो दे गोरेटोबाटो नमाण २०० 200,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ५ खलपरुन बो दे आ. व. सडक ममत २०० 200,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ५ योमोल  गोरेटो सढ  नमाण ३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ५ नमनुाडाँडा देिख का ल चे स म सडक तरो ती १५०० 1,500,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ५ नमनुाडाँडाबाट प से वा य चौक स म जाने गोरेटोबाटो तरो ती २०० 200,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ५ प से परुानोमाने देिख योहोथान माने स म सडक नमाण १५०० 1,500,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास
यातायात ५

मानेडाँडा देिख उलनी पु छर लामासेती खोला स मको 

मोटरबाटोलाई भ-ूसंर ण र नाल  स हत तरो ती गन
३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ५ मानेडाँडा देिख वडा कायालय जाने सडकको का ल चे खोलामा कजबे पलु नमाण३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ५ वाइबाटोल देिख मेसाङखोला स मको गोरेटोबाटो ममत ३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ५ स वचेबाट स ाथ आ. व. गोरेटोबाटो नमाण २०० 200,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ५ सङुरापखोला या स चे सडक ममत ५०० 500,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ५ सङुरापखोला दोगाउ हुँदै बाघपाइला सडक ममत ६०० 600,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ५ सु ङ लाभगाँउ सडक ममत ३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ५ ुमी खेत संचाई ३०० 300,000.00          ३ क ९ ५

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन ५ ताराङलेची खोला नय णका ला ग या वन वाल नमाण २०० 200,000.00          ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन ५ प से दावाटोलको जोिखम ब तीमा तारजाल  स हत प हरो नय ण २०० 200,000.00          ५ क ११ ६

सं थागत वकास सं थागत वकास ५ उपभो ा स म तका पदा धकार ह का ला ग अ भमिुखकरण ता लम संचालन २०० 200,000.00          १० ग १६ ३

सामािजक वकास कला र सं कृ त ५ उलनी सरानमा रहेको महादेव थानको संर ण र व न गन ३०० 300,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त ५ या स चे डुना मस चच अ फस कोठा नमाण २०० 200,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त ५ खरबजेु डुना मस चच ला र र याल ढोका नमाण ३०० 300,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त ५ बो दे तामाङ गु बा खा.पा. तथा शौचालय नमाण ४०० 400,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त ५ मानेडाँडाको नमाणा धन मानेलाई थप बजेट ३०० 300,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त ५ लाभागाँउ माने अधुरो नमाण ३०० 300,000.00          

सामािजक वकास कला र सं कृ त ५ लायमन डाँडामा िचहान नमाण उलनी २०० 200,000.00          ५ च ८ ४

सामािजक वकास यवुा तथा खेलकुद ५ क लङु खोला खेलकुद मैदान नमाण तथा ममत ३०० 300,000.00          २ च ९ ४

सामािजक वकास यवुा तथा खेलकुद ५ प से खेलकुद मैदान तारजाल  घेराबार र मैदान व तार गन २०० 200,000.00          २ च ९ ४

सामािजक वकास िश ा ५ पदमे र  आ. व. तारजाल  वाल नमाण ३०० 300,000.00          २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा ५ बो दे आ. व. घेराबार २०० 200,000.00          २ च ४ ३
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सामािजक वकास िश ा ५ स ाथ आ. व. तारजाल  अधुरो नमाण २०० 200,000.00          २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा ५ सृजना आ. व. घेराबार नमाण ३०० 300,000.00          २ च ४ ३

आथक वकास उ ोग तथा बजार यव थापन ६ आरन सधुार काय म २००          200,000.00 ४ घ ८ २

आथक वकास उ ोग तथा बजार यव थापन ६ आलबुखडा शोधन र बजार करण २००          200,000.00 ४ घ ८ २

आथक वकास उ ोग तथा बजार यव थापन
६

टासी हाम ुकृषक समहुबाट उ पा दत गलचा शोधन 

ता लम र बजार करण
२००          200,000.00 ४ घ ८ २

आथक वकास उ ोग तथा बजार यव थापन ६ दधु संकलन के  -इचोक-गोहोरे-स ले र थापाटार १५००         1,500,000.00 ४ घ ८ २

आथक वकास कृ ष
६

अ पणु कृ ष सहकार  नसर  नमाण र बा ापालन 

यवसाय
५००          500,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष ६ अ पणु कृ ष सहकार  भवन नमाण ५००          500,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष ६ आल ुर अरकेल  खेती २००          200,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष ६ आलकुो उ त वउ (नालङुखक, मानेगरैा, से ाङ र ढु े) २००          200,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष ६ एक घर एक टनेल, उ त वउ वजन र कृ ष ता लम ८५०          850,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष
६

कृ षमा आधु नक औजारह  ा टर, धान, गहँ◌ु कु ने 

मे सनह को आव यकता
१०००         1,000,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष ६ िच यान के  नमाण २०००         2,000,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष ६ फलफुल शोधन के  थापना १०००         1,000,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष ६ ी पि डत लोकल कुखरुा फम नमाणमा सहयोग १००          100,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास कृ ष ६ सु बा कृ ष तथा पशपंु ी फम नमाणमा सहयोग २००          200,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास पयटन ६ खकडाडाँ पाहनुा घर नमाण ५००          500,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन ६ गु ङटोल डो बा यसुा पहनुाघर अधुँरो स प २५०          250,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन
६

िच नखक पाहनुा घरमा सको तला थ ने र दईु सय 

कुस को ख रद
३५०          350,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन ६ छमगङ पाहनुा घर ममत २००          200,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन ६ ठुलो माने पाराङखोर पाहनुा घर अधुरो स प २००          200,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन ६ डाडाँथोक पाहनुा घर र त ालय नमाण ६००          600,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन
६

डाडाँथोक सडक देखी लाइटोल बु मु त स म गोरेटो 

बाटो नमाण
२५०          250,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन ६ डो बा यसुा पाहनुा घरमा तला थ ने ३५०          350,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन ६ त लो सोनारटोल पाहनुाघर अधुरो स प १५०          150,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन ६ ध नटोल ÷ डाडँथोक पाहनुा घर नमाण १०००         1,000,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन ६ नयाँ ब ती पाहनुा घर ७००          700,000.00 ४ ª ८ २
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आ थक वकास पयटन ६ बजुौरा टोलमा पाहनुा घर नमाण २००          200,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन ६ भरकुना तामाङब ती पाहनुाघर नमाण ५००          500,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन ६ मानेटोल पाहनुा घर नमाण ५००          500,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन ६ लापाहोप पाहनुा घर नमाण ५००          500,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन ६ सािखनचौर पाहनुा घरमा शौचालय र भा सा घर नमाण ४००          400,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पयटन ६ सनुारटोल पहनुा घर अधुरो स प ३००          300,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पशपुालन तथा म यपालन
६

इचोक करण कृ ष तथा पशपुि छ फममा सधुार एको खोर 

नमाण
२५०          250,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास पशपुालन तथा म यपालन ६ एक घर एक दनुो भैसी÷गाई ५००          500,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास पशपुालन तथा म यपालन
६

भैसी पालन÷बा ा पालन र पश ु बमा (नालङुखक, 

मानेगरैा, से ाङ र ढु े)
७५०          750,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास पशपुालन तथा म यपालन
६

यवुाह लाई पशपुालन ता लम र इलेि क ता लमको 

आव याकता
३००          300,000.00 ४ ख २ १

आथक वकास सहकार ६ गोहोरे सहकार  भवन नमाण ५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास आवास तथा ब ती वकास ६ गोहोरे बशेी ि ालय १००          100,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास आवास तथा ब ती वकास ६ डाडाँथोक सडकमा त ालय नमाण १००          100,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास आवास तथा ब ती वकास ६ नयाँ ब ती ि ालय १००          100,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास आवास तथा ब ती वकास ६ ापचेत सामदुा यक भवन अधुरो स प ३००          300,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास आवास तथा ब ती वकास ६ सहकार   भवन संर ण ३००          300,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास आवास तथा ब ती वकास ६ सपुार टार ि ालय १००          100,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास उजा
६

कृ ष भावकार  बनाउन गु ङटोल देखी ठुलोखेत स म 

बजलु  ब ी व तार
३०००         3,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास उजा
६

गु ङ टोलमा वधुत व तार गन दईु वटा ख बा र 

तारको यव था
५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास उजा
६

डो बा यसुा, सामदुा यक भवन, पाहनुा घरमा सोलार 

ब ीको यव था
१००          100,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास उजा
६

धनादेखी ये बरे खेत हदैु डाडाँथोक स म गोरेटो बाटो 

नमाण
३००          300,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास उजा
६

धैरेनी डाडाँ देखी बेशीटार सडक नमाण र वधुत लाइन 

व तार
३००          300,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास उजा ६ बजलु  ब ी व तार गन ख बा तारको आव यकता ५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास उजा
६

मोडल वधालयबाट मानेगैरो स म कालो तार जडान 

व तार
३००          300,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास उजा ६ लामाटोल बजलु को ा सफर  बद ने १००          100,000.00 ३ क ९ ५
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पूवाधार वकास उजा
६

वडा नं. ६ बाट बजलु  तार व तार( याङडाडाँ देखी 

िच नखक)
३००          300,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ६ ये बरेदङु सामदुा यक भवन नमाण ५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ६ नालङुखक सामदुा यक भवन ५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ६ लाबहोभ डो बो यसुा भवन नमाण ५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ६ लाल गरुाँस म हला समहुको भवन नमाण ५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन ६ सािखनचौरमा  E.C.D. भवन नमाण ५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन
६

 हेल ब ुगाउँपा लका वडा नं.६ को वडा कायालय भवन 

अगाडी मे सनर  वाल र घेराबार गन
३५०          350,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास भवन
६

हेल ब ुगाउँपा लका वडा नं.६ को वा य चौक  भवन 

घेराबार गन
३५०          350,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ को लेखो सा, चा लसे, ह दे मोटर बाटो १०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

खकडाडाँ देखी महांकाल आउने मोटरबाटो स म जो ने 

मोटरबाटो नमाण
१०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

गरै थोक ङा यरु पेमा छोय लङ गु बा देखी चेवाङटोल 

मोड स म गोरेटो सडी बाटो नमाण
२५०          250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

गरै थोक मोड देखी गरै थोक ङा यरु पेमा छोय लङ गु बा 

जाने रोडमा तारजाल को यव था
२५०          250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

गरै थोक मोड देखी परुानो वदालय भवन स म नाल  

स हतको गोरेटो सडी बाटो नमाण
३००          300,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात

६

गोरेटो सडी बाटो २ ठाउँमा नमाण(चेवाङटोल सडकबाट 

डाडाँथोक स म र चेवाङटोल बचबाट सरन घर स म 

आधुरो स प )

५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

गोहोरे खोला पलु देखी महे द« मा. व त लो गोहोरे स म 

सधुार एको गोरेटो बाटो
२५०          250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ गोहोरे बशेी कृ ष सडक ७५०          750,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ गोहोरे मोटरबाटो जोिखम नय ण काय म २५०          250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

गोहोरे सािखनचौर हुँदै डाडाँखेत केराबार  खकडाडाँ 

मोटरबाटो नमाण
१०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ गोहोरे हदैु परुानो गाउँ गोरेटो बाटो नमाण २००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ गोहोरेबशेी त ालय नमाण १००          100,000.00 ३ क ९ ५
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पूवाधार वकास यातायात ६ याङडाडाँ देखी नाल  स हत बाटो व तार ५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

चनौटे प लेचौर गोहोरे परुानोगाउ इचोक नालङुखक 

कुटु साङ मोटरबाटो तरउ त
१०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

िच नखक त लो सडक देखी मा लो सडक बाटो स म 

गोरेटो बाटो नमाण
१०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

िच नखक सडक नमाण गदा जोिखममा परेका २ ठाउँमा 

मे सनर  वाल नमाण
५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ िचहानडाडाँ देखी ढुग बाटो सोल ङ र नाल  यव थापन ३००          300,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ झोलङुग ेपलु हदैु परुानो गाउँ सडी बाटो नमाण १०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

टासी पा थाङ गु बामा भा सा घर नमाण र गु बा 

मु नको सडक देखी गु बा स म सडी नमाण
५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

ठुलो माने देखी परुानो इचोक मा. व हदु सेतेमान सडक 

स म नाल स हतको गोरेटो बाटो नमाण
१०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ ठुलो माने देखी सािखनचौर स मे गोरेटो बाटो नमाण ३०००         3,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ ठुलोमाने देखी गैर थोक मोडस म सडक नाल  नमाण ४५०          450,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ डाडाँथोक देखी तन माने स म गोरेटो बाटो नमाण २५००         2,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

डाडाँथोक देखी मा लो सनुारटोल  स म गोरेटो  सडी 

बाटो नमाण
१०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

डाडाँथोक मोडदेखी ज बदुङु खोला स म सडक नाल  

नमाण
५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ डाडाँथोक मोडमा मे सनर  वाल नमाण २५०          250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ ढा सङु देखी नालङुखक स म मोटर बाटो ममत २०००         2,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ त लो सािखनचौर देखी मा थ लो सािखनचौर गोरेटो बाटो २००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

त ु योङ देखी पाराङखोर स म आर. स. स गोरेटो बाटो 

नमाण
२००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

देउराल  देखी गु ङटोल स मको सडकमा नाल  र 

सोल ङको यव था
१५००         1,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

ध नटोल पधरो देखी ा ीडाडाँ स म गोरेटो बाटो नमाण
५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

ध नटोल पधरो देखी लाइटोलको कु मु त स म गोरेटो 

बाटो नमाण
२००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

धना खोला देखी खकडाडाँ हदैु इचोक ापचेत जो ने 

सडीबाटो नमाण
२५००         2,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ नयाँ ब ती हुँदै द लत बि त मोटरबाटो १२००         1,200,000.00 ३ क ९ ५
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पूवाधार वकास यातायात ६ नयाँब ती त ालय १००          100,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

पावनचेतबाट नयाा वसौना हदैु पा याल बार  स म 

मोटर बाटो नमाण
१५००         1,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ पपलचौर तामाङ ब तीको मोटरबाटो ११००         1,100,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ त ालय देखी डेर  घर स म सधुार एको गोरेटो बाटो २००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

तगङ देखी ापचेत मा थ लो टोल स म गोरेटो बाटो 

नमाण
२००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ ापचेत देखी प लो माने स म गोरेटो बाटो नमाण २५०          250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ ापचेत देखी हाने मा थ स म गोरेटो बाटो नमाण ३००          300,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात

६

ापचेत देखी ससु ङ स मको ठाउँठाउँमा भएको खो सा 

र खोलाह मा हमपाइपको यव था र ला या खोलामा 

फलामे पलु नमाण

३५००         3,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ बजुौरा देखी भ याङ स म  सडी गोरेटो बाटो नमाण २५०          250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ भ याङदेखी खोलम चे टोल सडक जो ने ८००          800,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

भमेु र  झोलु े पलु देिख इचोक स म गोरेटो बाटो नमाण
२५०          250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

भोटु टा राजकुलो देिख महे  मा. व. छा ावास भवन 

स म गोरेटोबाटो नमाण
१००          100,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

मजलङु डो बा यसुा देखी ी इचोक मा. व. स म 

गोरेटो बाटो नमाण
२००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

माजलङु डो बा यसुा पछाडी खो सामा मे सनर  वाल र 

सडक कुनामा या वन जाल
५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ मानेटोल देखी गु ङटोल स म  गोरेटो बाटो नमाण २००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

मानेटोल देखी ु जो गङ स म आर. स. स गोरेटो बाटो 

नमाण
२५०          250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ लाइटोल माने द ुर अधुरो स प ५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

लामाटोल गु बा देखी झसी डाडाँ स म गोरेटो बाटो नमाण
२५०          250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ लामाटोल मोड देखी य बरेदङु  गोरेटो बाटो नमाण २००          200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

वडा कायलय जाने सडक खो सामा २ टेप या वन 

जाल को आव यकता
३५०          350,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

वडा कायलय देखी ापचेत स मको सडकबाटोको 

ठाउँठाउँमा जाल वाल र सोल ङ गन
५००          500,000.00 ३ क ९ ५
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पूवाधार वकास यातायात ६ व ालय निजकका मोडह मा मे सनर  वाल नमाण ५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

ी इचोक मा. व देखी याङडाडाँ मेन सडक स म सडी 

गोरेटो बाटो नमाण
१५०          150,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ सडक देखी पाहनुा घर स म सडी बाटो नमाण २५०          250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ सपुार टार छा वास देखी सचांई कुलो स म गोरेटो बाटो १५०          150,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

सु सङ छु टने रोड देखी व ालय हदैु भ याङ टोल स म 

सडक सो लङ गन
१०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात ६ सोनारटोल मोटरबाटो जाल  तथा सो लङ गन १०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात
६

हा ीढु ा बार  देखी ब याखक हदैु मानेगैरा जो ने 

मोटर बाटो नमाण
२५००         2,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास
संचाई

६
ए तसघार  खोला मोहन घ ा देखी या मरे खेतस म 

सचांइ कुलो नमाण
१०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ६ कोलेखो सा देखी ल से संचाई कुलो १०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ६ गोहोरेखोला थापाटार सँचाई योजना १२००         1,200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ६ ये बरे खेत सँचाई कुलो नमाण १२००         1,200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ६ ट मरु बार  देखी घर मु नखेतस म सचांइ कुलो नमाण ८००          800,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ६ डुडेखोला अधर  खो सा का तके सचाई कुलो १२५०         1,250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास
संचाई

६
त खुोला देखी आसनी खोला खेतस म सचांइ कुलो 

नमाण
१५००         1,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ६ त ु योङ थङ सङ खेत सचांइ कुलो नमाण १२००         1,200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास
संचाई

६
धुसेनी खोला महुान देखी केराबार  खेतस म सचांइ कुलो 

नमाण
१०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ६ परुानो गाउँ सँचाई कुलो नमाण १०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास
संचाई

६
मिचलङु, उ तसघार  देखी फर फरे डाँडा सचाई कुलो 

नमाण
२५००         2,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास
संचाई

६
मानेगरैा खोला देखी सउरानी खोला स म समहु घ ा 

कुलो नमाण
३५००         3,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ६ मेल ची खोला आकाशेपलु सपुार टार सँचाई योजना १०००         1,000,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई
६

वाइ लङु खोला देिख गु ङटोल वसौना खेत स म सँचाई 

कुलो नमाण
१५००         1,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ६ सउरेनी सँचाई योजना नमाण गन १२००         1,200,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ६ समखेत देिख थलाखेतस म सँचाई कुलो नमाण १५००         1,500,000.00 ३ क ९ ५
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पूवाधार वकास संचाई ६ समखेत देखी थला खेतस म सचांइ कुलो नमाण २५००         2,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ६ अधर  खो सा कुलो हदैु डेर  स म संचाई कुलो १२५०         1,250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ६ त लो केराबार  खेत कुलो नमाण २५००         2,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचाई ६ दे वथान देखी मेल खेतस म सचांइ कुलो नमाण १५००         1,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास
संचाई 

६
वलौरा खेत देखी गु ङटोल बसौनी खेतस म सचाई 

कुलो नमाण
१२५०         1,250,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास
सचाई

६
त लो केराबार  कुलो ममत(वाइ लङु खो सा देखी 

केराबार  स म)
२५००         2,500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास सचाई ६ पचुलुङु, सकुनागी खानेपानी र सचांईको यव था ५०००         5,000,000.00 ३ क ९ ५

वन तथा वपद यव थापन वन यव थापन ६ गोल पो न र ख का न आधु नक मे सनको आव यकता २५०          250,000.00 ४ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वन यव थापन
६

जंगल  जनावर नय ण (नालङुखक, मानेगरैा, से ाङ र 

ढु े)
६००          600,000.00 ४ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वन यव थापन ६ व यज त ु नय ण गन उपकरणको यव था २५०          250,000.00 ४ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन ६ खकडाडाँ िचलौने ख मु न तार जाल को आव यकता २००          200,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन
६

गु ङटोल डो बा यसुा अगााडी पछाडी मे सनर  वाल 

नमाण
२५०          250,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन
६

याङडाडाँ  गु बा देखी गु बाको प लो घर स म 

मे सनर  वाल
७००          700,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन
६

चा लसे.का ले, गोहोरेखोला स मको मेल ची खोला 

नय ण
३०००         3,000,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन ६ चेवाङ टोल संर ण अ भयान ३ ठाउँमा जाल  वाल ३००          300,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन ६ चेवाङटोल वाद खोला भल यव थापन २५०          250,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन ६ ठुलोमाने पाराङखोर पहनुा घर पछाडी मेसीनर  वाल २५०          250,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन
६

ढापसङु आधारभतु व ालयको मोडमा मे सनर  वाल 

नमाण
३००          300,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन ६ ध नटोल पधरो मनुी वाल नमाण ३००          300,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन
६

प लो खेत नय ण (महे द« मा. व शौचालय प हरो 

नय ण)
३००          300,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन
६

पातले खेत प हरो नय ण र महे  मा. व. को 

शौचालयको प हरो नय ण
२५०          250,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन ६ पाराङखोर पाहनुा घर पछाडी मे सनर  वाल ३००          300,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन
६

मुखेुत खो चाको घर जोखीममा रहेकोले मे सनर  वाल 

नमाण
३५०          350,000.00 ५ क ११ ६
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वन तथा वपद यव थापन
वपद यव थापन

६
माझलङु डो बो यसुा पछाडी खो सामा मे सनर  वाल २ 

ठाउँ कुनामा मे सनर  वाल
४००          400,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन ६ मानेगरैामा प हरो रोकथाम ( या वन वाल) ३००          300,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन
६

मानेटोल ब ती संर णको लागी त ु योङमा या वन जाल
३००          300,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन ६ लाइटोल मोडमा मे सनर  वाल नमाण ३००          300,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन ६ लापाहोप देखी माइहल स म भल यव थापन ३००          300,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन
६

लामाटोल ब ती संर णका ला ग ट मरेु खोलामा तार 

जाल को यव था
५००          500,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन
६

लामाटोल मोड देखी या ुब से पा याङ गु बा स म 

र गु बा पछाडी मे सनर  वाल नमाण
६००          600,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन ६ लामाटोल सरान मेन सडक मु न मेसीनर  वाल नमाण ३००          300,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन
६

वडा कायलय र व यचौको आसपासको प हरो 

नय णका लागी या वन जाल
३००          300,000.00 ५ क ११ ६

वन तथा वपद यव थापन वपद यव थापन
६

व यज त ु नय ण गन च य देखी ब यखक तारबार 

गन
५००          500,000.00 ५ क ११ ६

सामािजक वकास कला र सं कृ त ६ गोहोरे का लकामाई देवी मि दर नमाण ५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त ६ याङडाडाँ गु बामा १ तला आ द थ ने ३५०          350,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त
६

याङडाडाँ याङ गु बाको भा सा घर ढलान गन र 

स प  गन
३५०          350,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त
६

याङडाडाँ याङ गु बामा म हला र पु षको छु ाछु ै 

शौचालय नमाण
४००          400,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त ६ िच नखक रसाङ माने अधुरो स प २५०          250,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त ६ िचहान घर नमाण ३००          300,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त
६

या ुब से पा याङ गु बामा ला टर, याल ढोका 

लगाउने र स प  बनाउने
३५०          350,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त ६ ढा सङु लु गो बा नमाण ५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त ६ त लो सोनारटोल मि दर अधुरो स प २००          200,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त ६ नमाणा धन िच नखक रसाङ हाने स प  गन ३००          300,000.00 ५ च ८ ४
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सामािजक वकास कला र सं कृ त ६ प लेचौर िशव मि दरमा क रयापु ी भवन र घेराबार ५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त
६

तगङ पौरािणक समखेतको का लका देवी मि दर नमाण
५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त ६ भकु प बाट भ केको हाने पनु नमाण २००          200,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त
६

वनाशकार  भकु पले भ केको भ याङ टोल हाने र 

बजुौरामा रहेको हाने गर  दईु वटा हाने नमाण
४००          400,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास कला र सं कृ त
६

सीमखेतमा रहेको पौरािणक का लका दे वथान मि दर 

नमाण
५००          500,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ६ उ तसघार  खो सा देखी डाडाँखेत स म खानेपानी ६००          600,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ६ उ तसघार  देखी खेत स म खानेपानीको यव था ५००          500,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ६ उ तसघार  वलौरा देखी डाडाँखेत स म खानेपानी ५००          500,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ६ एक घर एक खानेपानी धाराको नमाण ८००          800,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ६ का लेबार  खानेपानी, भोटे टा, ल सेटोल १०००         1,000,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
६

खानेपानी बाढ  प डतलाई खानेपानीको नयाँ ा ी 

नमाण गन
८००          800,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ६ छमगङ खानेपानी ममत(छमगङ याङडाडाँ स म ) ३००          300,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ६ डाडाँथोकमा खानेपानी ांक  नमाण १०००         1,000,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
६

ढापसङु म हला समूहह लाई ता लम,लाइटरको खोल 

बनाउने र कृ ष स बि ध ता लम
५००          500,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
६

त लो माझलङु खानेपानी ममत स भार(त लो मिजलङु 

देखी मानेटोल स म
२५०          250,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ६ थापाटार खानेपानी ांक १०००         1,000,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ६ प यङु खोला खानेपानी पनु नमाण १०००         1,000,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ६ पा ता ाङ महुान देखी धैरेनी डाडाँ खानेपानी ममत ४००          400,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ६ पचुलुङु सकुना ग खानेपानी र सँचाई योजना १५००         1,500,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
६

येक टोल टोलमा डि वन र फोहोर जलाउने ठाउँ 

नमाण
२००          200,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ६ फोहोरमैला यव थापन २००          200,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ६ बाढ  प डत नयाँ ब ती डी थु क  खानेपानी नमाण ६००          600,000.00 
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सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
६

बोथाङे बार मा भएको ाङक बाट खानेपानी व तार गन 

पाइपको यव था
३५०          350,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ६ मझटोल खानेपानी ममत २५०          250,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ६ मा थ लो सािखनचौर खानेपानी ममत २००          200,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ६ मानेगरैो पहनुा घरमा शौचालय नमाण ३००          300,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
६

महुानदेखी घरस म खानेपानी नमाण ( देश सरकार) 

(नालङुखक, मानेगैरा, से ाङ र ढु े)
१२५०         1,250,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ६ ल से खानेपानी वधु तकरण २५०          250,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
६

लामाटोल ककल बार  वसौनीमा र घरमनुी खेतमा 

खानेपानीको यव था
६००          600,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई

६

वडा कायलय निजक पानीको महुानमा या बर बनाउने 

र वाद गङमा ा ी बनाई अ पले खेतमा खानेपानीको 

यव था

८००          800,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई
६

समखेतमा खानेपानीको ४ वटा धारा र शौचालयको 

नमाण
४००          400,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ६ सपुार टार खानेपानी घेराबार १५०          150,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई ६ से ाङ पाहनुा घरमा शौचालय र पानीको यव था ३००          300,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास म हला वकास
६

गरै थोक टोल सधुार समहुमाा सलाईबनुाइ ता लम र 

गलैचाँ बनुाई ता लम र डल बनाउने ता लम
५००          500,000.00 ५ च ५ ४

सामािजक वकास म हला वकास
६

चेवाङ मि त समहुमा  माला उ े ता लम र सलाई 

बनुाई ता लम
५००          500,000.00 ५ च ५ ४

सामािजक वकास म हला वकास ६ याङ ुब से पा ध नटोल म हला समहु भवन नमाण ५००          500,000.00 ५ च ५ ४

सामािजक वकास म हला वकास ६ म हला समहु दता १००          100,000.00 ५ च ५ ४

सामािजक वकास म हला वकास
६

लामाटोल म हला बचत समहुमा साबनु बनाउने र गलैचाँ 

बनुाई ता लमको यव था
५००          500,000.00 ५ च ५ ४

सामािजक वकास यवुा तथा खेलकुद ६ खेल मैदान नमाण १०००         1,000,000.00 २ च ९ ४

सामािजक वकास िश ा ६ गोहोरे २ कोठे बाल क ा भवन नमाण १०००         1,000,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा
६

चा लसे नयाँब ती थापाटारको बचमा पन गर  E.C.D.  

क ा को यव था
५००          500,000.00 २ च ४ ३
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योजना/काय मको नाम लागत अनमुान ( .) हजारमा लागत अनमुान ( .) रा य ल य

ादेिशक 

वकासको 

चालक

दगो 

वकासको 

ल य

थनीय 

ल य

अनसूुची: काय म तथा योजना

सामािजक वकास िश ा ६ नयाँब ती बालक ा स ालन ५००          500,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा ६ बलबा लकाह को िश ा तर सधुान टउसनको यव था २५०          250,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा ६ महे  मा. व. मा हो टेल फ नचर यव थापन ५००          500,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा ६ मोडल व ालय घेराबार २५०          250,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा
६

वडा नं.६ भ  रहेको स पूण व ालयह मा अ ययनरत 

न न तरको व ाथ ह लाई छा ाविृ को यव था गन
१०००         1,000,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा
६

व ालयबाट समयसमयमा अ भभावक भेला र सचुना 

णाल को यव था
१००          100,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा
६

ी इचोक मा य मक वधालयको परुानो भवनमा  

इ. स. ड क ा संचालनमा याउने
२५०          250,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास िश ा ६ स पणु वधालयमा स भोटा ल प पढाउने यव था ५००          500,000.00 २ च ४ ३

सामािजक वकास वा य ६ द घरोगी उपचार कोष थापना गन १०००         1,000,000.00 १० च ४ ३

सामािजक वकास वा य ६ सतुी सेवाको यव था २०००         2,000,000.00 १० च ४ ३

सामािजक वकास वा य ६ वा य बीमा येक घर प रवारमा यव थापन गन १००००       10,000,000.00 १० च ४ ३

आथक वकास पयटन गाउँपा लका high altitude े नंग से टर १००००       10,000,000.00 ४ ª ८ २

आथक वकास पशपुालन तथा म यपालन गाउँपा लका कृ ष दु ध िच यान के  नमाण गन २०००         2,000,000.00 ४ ख २ १

पूवाधार वकास संचार तथा सचुना व ध गाउँपा लका फाइबर तार जडान ५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास संचार तथा सचुना व ध गाउँपा लका व भ  सावज नक थलह मा FREE WIFI यव थापन ५००          500,000.00 ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात काि के डाँडा – डु ीडाँडा नौतले मोटर बाटो १५०० 1,500,000.00        ३ क ९ ५

पूवाधार वकास यातायात का ले राजकुलोबाट सपुार टार जाने सडक जो डने गोरेटो बाटो नमाण २५० 250,000.00          ३ क ९ ५

सामािजक वकास कला र सं कृ त इ छे र मि दर प रसर घरेाबार गन २००          200,000.00 ५ च ८ ४

सामािजक वकास खानेपानी तथा सरसफाई याङडाडाँ खानेपानी नमाण -छयगङ देिख याङडाडाँ स म
६००          600,000.00 ३ क ६ ३

सामािजक वकास यातायात

इचोक मा. व. र मोडेल मा. व. मा स भोट ल प पढाउने 

िश कको यव था
५००          500,000.00 ३ क ९ ५

सामािजक वकास यवुा तथा खेलकुद िच े डाँडामा यवा लव भवन नमाण ५००          500,000.00 २ च ९ ४



अनसूुची ५: न तजा खाका 
 

  



आधार बष

ववरण इकाई ०७8/79 ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८4

आ नो उ पादन र आ दानी बाट बषभ र खान 

प ु ने प रवार तशत 84 88 90 95 100 100

बेरोजगार तशत 18 17 15 10 5 2

आ थक त ान सं या 439 520 565 590 625 675

रोजगार  सजनामा बढो र जना 1720 1740 1750 1800 1900 2200

उ पादनशील उ ोग सं या 63 125 140 155 160 175

जनशि  ता लम ा  यि जना 1112 1150 1200 1250 1300 1350

वैदेिशक रोजगार मा गएकाको सं या सं या 1330 1200 1150 1100 1000 700

कृ ष े मा संल न घरप रवार(कृ ष र पशपु छ  

पालन) सं या 1234 1750 2060 2500 3000 3600

गैर कृ ष पेशा (उ म, यापार र जा गर) मा नभर जनसं या 18611 18800 19000 19200 19250 19450

उ ोग तथा यवसायमा संल न यि जना 571 788 1095 1235 1580 1820

तरकार  उ पादन मे.ट. 30 50 80 100 125 150

फलफुल उ पादन मे.ट. 5 10 15 20 25 30

दधु उ पादन टन 1.5 1.8 3.0 4.0 4.5 5.0

दु ध िच यान के /संकलन के सं या 2 5 6 6 6 7

तफल १.२ खे तयो य जमीनमा संचाई 

सु वधा उपल ध भएको हनेुछ सचुा  संचाई आयोजना सं या 18 22 26 31 37 45

तफल १.३. आधु नक पशपुालन 

यवसायको मा यमबाट पशजु य उ पादनमा 

आ म नभर भएको हनेुछ

थानीय यवसा यक कृ ष तथा पशपु छ  फम सं या 91 109 131 157 189 226

चाल ुलघ ुउ ोग सं या 56 67 81 97 116 139

चाल ुघरेल ुउ ोग सं या 112 134 161 194 232 279

तफल १.१. कृ ष उपजको यवसायीकरण 

र उ पादन वृ  भएको हनेुछ

तफल १.४ थानीय क चा पदाथमा 

आधा रत उ ोगको थापना एवं बजारको 

वकास भएको हनेुछ

आथक वकास

न तजा शृंखला
सूचक ल य

भाव १. कृ ष, पश ुज य औ ो गक तथा 

पयटक य उ पादन एवं उ पादनशील सेवा 

सु वधाको उपल धता गणु तर र उपयोगमा 

वृ  गर  रोजगार को सु नि ता तथा खा  

सरु ा मा सधुार

असर १: कृ ष, पश,ु यवसा यक र 

पयटक य लगायतका उ पादनमलुक सेवा 

तथा सु वधाको उपल धता, गणु तर र 

उपयोगमा वृ  भएको हनेुछ



यवि थत पयटक य थल सं या 22 26 32 38 46 55

यवि थत होम ते र पयटक य गाउ सं या 2 2 3 3 4 5

मण गन वा षक पयटक (वा ) सं या 1600 3100 5300 7600 8800 10000

मण गन वा षक पयटक (आ त रक) सं या 2500 5350 8900 12560 16390 20000

पयटक, सेवामलुक यवसायमा संल न यि सं या 890 1068 1282 1538 1846 2215

सेवा सचुा  बक शाखा तथा व ीय सेवा दायक सं या 7 8 10 12 15 17

बकमा खाता हनेु तथा सेवा उपयोग गन प रवार सं या 2530 3200 3800 4600 5800 7000

तफल १.५ पयटक य पूवाधार, सेवा तथा 

सु बधाको व न भई पयटकको आगमनमा 

वृ  हनेुछ

तफल १.६ व ीय सेवा तथा सु वधाको 

पहुँचमा अ भवृ  हनेुछ



आधार बष

ववरण इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८3/८4

१५ देिख ६० स मको सा र जनसं या तशत 81.45 ८५ ८७ ९० ९३ ९५

ा व धक िश ामा अ ययनरत व ाथ सं या 755 ११५० १४८० १८०० २५०० ३०००

उ च िश ामा अ ययनरत व ाथ सं या 844 १०८० १२०० १४५० १६६० २०००

खानेपानी सेवाका ला ग निज धारमा नभर घरधरु तशत २६ 31 37 45 54 65

ाथ मक वा य के /अ पताल पु न ला ने 

औसत समय
मनेट 32 २५ २० १५ १५ १०

सं थागत सरु ा तशत ५४ ६० ६८ ७९ ८७ ९५

नातक तह उतीण गन म हला सं या 349 ४५० ५८० ६५० ८६० १०००

नातक तह उ तण जनसं या सं या 633 750 900 1200 1600 2000

कृ ष ब ान स बि ध अ यनरत व ाथ सं या 45 65 85 110 160 200

सूचना व ध स बि ध अ ांरत व ाथ सं या 16 60 110 160 220 280

यवि थत व ान र क यटुर योगशाला भएको 

व ालय
18 25 30 35 40 45

तफल २.२ गणु तर य आधारभतू वा य 

सेवाको पहुँच अ ववृ  भइ ाती िशश ुतथा 

बाल मतृदुर घट  वा य समाजको सजृना 

भएको हनुेछ

प रवार नयोजनका साधनको योग दर तशत 54 60 65 75 85 95

तफल २.३ म हला, बालबा लका, द लत, 

ये  नाग रक एकल म हला, फरक मता 

तथा पछाडी पा रएको वग शस  भई 

नणायक तहमा सहभा गताको वृ  भएको 

हनेुछ

सामािजक सरु ाबाट लाभाि वत लि त वग सं या 1751 1800 1850 1900 2000 2500

बैदेिशक रोजगार मा गएका यवुा सं या 1786 १५०० १३०० १२०० १००० ८००

यवुा लब, संजाल तथा सं था सं या 15 20 25 30 35 35

उ म, यवसाय र वरोजगार मा संल न यवुा
सं या 2798 2900 3050 3200 3600 4000

सामािजक वकास

न तजा शृंखला सूचक ल य

भाव २: आधारभतू र गणु तर य िश ा, 

वा य तथा खानेपानी सेवामा यायोिचत 

पहुँच एवं लि त वगको सशि करण गर  

समावशेी तथा समतामलुक समाज नमाण

तफल २.१ जीवन उपयोगी गणु तर य 

आधारभतू ा व धक तथा उ च िश ामा 

स वशेी समतामलुक पहुँच वृ  भयी द  

जनशि  उ पादन भएको हनुेछ

तफल २.४ आ म नभर तथा सजनशील 

यवुाशि को वकास तथा उ पादनमलुक 

कायमा यवुा सहभा गता वृ  भएको हनुेछा



आधार बष

ववरण इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८४

प ी सडकमा पु न ला ने औसत समय मनेट 22 २० १८ १३ १० १०

कालोप े सडक कमी 0 २५ ३५ ४५ ६० ८८

ाभेल सडक कमी 55 १७५ २०० २३० २६० ३००

धलेु सडक(Earthern road) कमी ३११ १९१ १७७ १३६ १०६ ६६

MRCN अनसुार ३७७ ३७७ ३७७ ३७७ ३७७ ३७७ ३७७

बायो इि जनी रंग व ध र सडक साइड 

वृ ारोपण कमी 0 १५ ३८ ५० ७५ ९०

वा धत तथा मापद ड अनसुार नमाण 

ता लम लएको द  यि सं या 125 १७५ २१० २५० ३२० ४००

आधारभतू पूवाधार स हत यवि थत बजार सं या 2 ४ ६ ८ १० १२

व तु ा स मसन लाइन ब तार कमी 82 ४५ ६५ ८० ८५ ९५

सोलार णाल  स हत ब ुत सेवा पगेुका 

घरप रवार तशत 15 ४५ ८० १२० १६० २००

सधुा रएको उजा (Bio-Gas, LP) योग 

गन प रवार तशत 5 ८ १५ २५ ३० ४०

मोबाइल योगकता तशत 86 ९५ १०० १०० १०० १००

उ म यवसायमा सूचना व ध योग गन 

यि तशत २५ ३५ ५० ७५ ९० १००

तफल ३.२ आवास बजार, बि त , एक कृत, 

यवि थत र सरुि त भएको हनेुछ

पूवाधार वकास

न तजा शृंखला
सूचक ल य

तफल ३.१ सडक एवं सहायक पूवाधारको 

व तार र वकास एवं यातायात सचुा  भएको 

हनेुछ

तफल ३.३ ब ुत र बैकि पक उजाको 

व तार उपल धता तथा उपयोगमा वृ  भएको 

हनेुछ

तफल ३.४ सूचना र संचार व धको पहुँच 

भएको हनेुछ



आधार बष

ववरण इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८४

ख व वाले ढाकेको े तशत ६९ ६९ ६९ ६९ ६९ ६९

सरुि त तथा संरि त चरण े तशत १२ १२ १३ १५ १५ १७

वनमा आधा रत उ ोग सं या 70 ७१ ७२ ७२ ७५ ७८

सामदुा यक वन सं या २० २१ २३ २५ २५ २७

संरि त पानीमहुान सं या 69 ७२ ७६ ८० ८४ ८८

न द नय ण ल बाई कमी 36 ४० ४० ४२ ४४ ४५

संरि त ग छ  र प हरो सं या ६ ६ ७ ८ ८ ९

योग भएको फोहोम हला यव थापन 

णाल  ( या ड फल साइट, 

सामदुा यक Dumping Site) सं या ० १ १ २ २ ३

क पो ट- बन, गाबज पट योग गन 

प रवार तशत
१०  २५ ३६  ४९  ६४  ७८

पर परागत दाउरा योग गन घर धरु तशत ४० ३८ ३६ ३४ ३३ ३१

थानीय वपद जोिखम यूनीकरण 

तथा जलवाय ुअनकुुल काययोजना 

तजमुा सं या ४ ५ ५ ६ ७ ७

अयो य थानमा रहेका बि त सं या 7 ४ ४ ० ० ०

ता लम ा  वयंसेवक सं या 115 १३२ १५२ १७५ २०१ २३१

वन तथा वातावरण

न तजा शृंखला

सूचक ल य

असर ४: वन तथा जै वक व वधता र 

ाकृ तक ोतको संर ण र दगो 

उपयोगमा वृ  भएको हनेुछ

तफल ४.१ जलाधार संर ण तथा 

भ ुमको एक कृत यव थापन र उिचत 

सदपुयोग भएको हनेुछ

तफल ४.२ जलवाय ुअनकुुल 

पयवार नय व छता अ ब  भएको 

हनुेछ

भाव ४: वन, जै वक, जलाधार, वपद तथा जलवाय ुस बि धत नी त बनाएर काया वयन ग र उ थान सल समाजको नमाण गन

तफल ४.३ वपदबाट हनुे 

य तलाई यूनीकरण गर  उ थानशील 



आधार बष

ववरण इकाई ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ ०८३/८४

१००

असर ५:गाउँपा लकाको 

कायस पादनको तर वृ  भएर 

सेवा ाह स तु  भई सशुासन कायम 

हनुेछ

गाउँपा लकामा याशील गैस.स. अ.गैस.स. 

वकास साझेदार सं या १२ 12 13 15 16 18

गाउँपा लकाले वीकृत गरेका काननु नी त, 

ऐन सं या 26 ६ ८ १२ १४ १५

याशील नी तगत स म त तथा संय सं या 11 12 13 13 14 14

भ-ुउपयोग नी त तयार भएको सं या 1 2 2 3 5 8

राज व सधुार योजना तयार भएको सं या 1 १ २ ४ ५ ५

गाउँपा लकामा कायरत मानव संसाधन सं या 97 105 115 127 139 153

गाउँपा लका तथा वडा कायालय आ नै भवन सं या 7 ८ ९ १० ११ १२

सेवा के ह सं या 10 12 13 15 17 20

संचा लत थानीय शासन योजना तजमुा तथा 

सेवा वाह स बि ध मता वकास काय म पटक ६ ९ १२ १५ १६ १८

तफल ५.१ थानीय काननु तजमुा 

भई पूण पमा काय वयन भएको हनुेछ

तफल ५.२ गाउँपा लका र सबै 

वडा कायालयह को सं थागत मता, 

मानव संसाधन र कायद ता अ ववृ  

भएको हनुेछ

भाव ५: गाउँपा लकाको संरचना र मनाव संसाधन यवि थत गरेर योजना तजमुालाई सु ड गर  सशुाशन कायम गन

सं थागत वकास, सेवा वाह सशुाशन र अ य

न तजा शृंखला
सूचक ल य



अनसूुची ६ : ति वरह  

 



 वडा नं १ को  वडा तरीय योजना  
त जु◌ुमा 

 



 वडा नं २  को  वड ◌ा तरीय योजना
त जु◌ुमा 

 



 वडा नं ३ को  वडा तरीय योजना  
त जु◌ुमा 

 



 वडा नं ४ को  वडा तरीय योजना  
त जु◌ुमा 

 



 वडा नं ५ को  वडा तरीय योजना  
त जु◌ुमा 

 



 वडा नं ६ को  वडा तरीय योजना  
त जु◌ुमा 

 



 वडा नं ७ को  वडा तरीय योजना  
त जु◌ुमा 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

अनसूुची ७ : ोत न शा 



















 

अनसूुची ८: कार्य र्ोजना (Action Plan)  



Helambu Rural Municipality 

Action Plan 

 

Nima Gyalzen Sherpa, Chairperson 

Tshiring Lama, Executive Member 

 

  

Objectives: 

To bring the rural municipality into a resilience by sustainable development through participatory 

planning process. 

Activities: 

1. Orientation program to Ward-level disaster management committee and rural municipal task 

force  

2. Conduct orientation during the Rural Municipal Executive meeting for the participatory 

planning, implementation and monitoring with the participation of the target community 

3. Conduct livelihood programs for target communities at high risk (agriculture, animal 

husbandry, and skills based homestay programs). 

4. Complete rapidly the reconstruction of disasters affected families’ private houses 

5. Conduct Livestock and agricultural insurance program in partnership with the farmers, Rural 

Municipality and Nepal Government’s program 

6. Expand health insurance program for communities at high-risk  

7. Through the local emergency operation center, keeping the preparedness materials in readiness 

condition. 

8. Construct disaster study foot trials. 

9. Conduct disaster related classes in secondary schools within the Rural Municipality. 

Expected outputs: 

1. The disaster risk reduction, pre-preparedness and reconstruction works will be effective through 

containing the information about related laws, tasks, duties, rights and roles in the orientation 

to Ward-level disaster management committee, the task force formed in the Rural Municipality. 

2. The developed leadership of the target community and developed ownership in community to 

plans will result sustainability of development due to the participatory planning process, 

implementation, monitoring with the participation of the target community 

3. When conducting livelihood programs for the target communities at high risk, (agriculture, 

animal husbandry, and skills based programs) will improve the economic condition of the target 

community. 

4. Will be Completed the reconstruction of disasters affected families’ private houses  

5. Reduced business risks due to the livestock and agricultural insurance program conducted in 

partnership with the farmers, Rural Municipality and Nepal Government program 

6. Disaster study foot trials will provide opportunity to study on disaster by direct observation 

7. Emergency response can be done immediately due to Preparedness through the local emergency 

operation center, by keeping the necessary materials in readiness for the disaster 

8. After the disaster related classes are conducted in secondary schools within the Rural 

Municipality, the students will gain knowledge, skills and attitudes related to disasters. 



Schedule: 

Activities Budget Time Responsibility 
1, Orientation program to Ward-level disaster 

management committee and Rural Municipal task 

force  

 

150000 March Disaster 

section 

2. Conduct orientation during the Rural Municipal 

Executive meeting for the participatory planning, 

implementation and monitoring with the 

participation of the target community 

 

0 March Rural 

Municipality 

Chairperson 

3, Conduct livelihood programs for target 

communities at high risk (agriculture, animal 

husbandry, and skills based homestay programs). 

 

3000000 April Agriculture 

section 

4. Complete rapidly the reconstruction of disasters 

affected families’ private houses 
2000000 May Rural 

Municipality 

Chairperson 
5. Conduct Livestock and agricultural insurance 

program in partnership with the farmers, Rural 

Municipality and Nepal Government’s program 

1000000 July Agriculture 

section 

6. Expand health insurance prom for communities at 

high-risk  

1000000 May Health section 

7. Through the local emergency operation center, 

keeping the preparedness materials in readiness 

condition. 

 

5000000 May Disaster 

section 

8. Construct disaster study foot trials.  Continuous  Rural 

Municipality 

Chairperson 

 

Source of Budget: 

1, Helambu Rural Municipality, 

2, Bagmati Province, Government of Nepal, 

3, International and national non-governmental organizations, 

 


