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जगुल गाउँपाललकाको आवलिक योजना 

 पररचय 
 पषृ्ठभलूि 

राविय ववकासको सैद्धास्ततक आिारको रुपिा सिाजवाद उतिखु आलिकु ववकासलाई केतरिा 
रास्खएको ि । ववकासको प्रलतफललाई राज्यको लगानी र राविय उत्पादनको उपभोगका आिारिा 
ववश्लषेण गन ु खोस्जएको ि । त्यसैगरर प्रलतफलको ववतरणलाई सािास्जक तयायको लसद्धातत एवं 
वातावरणिैत्री ददगो ववकासका आिारिा िापन गने अविारणालाई अंलगकार गररएको ि । संवविानिा 
ववकास योजनाका अततरलनवहत सार वस्त ुस्वरुप ददगो एवं एकीकृत ववकास, तयायपूण ुर सिानतािा 
आिाररत प्रलतफल ववतरण, लनजी, सािास्जक सरुक्षा र आलिकु ववकासका लालग सावजुलनक, लनजी र 
सहकारी साझेदारी ववकास पहल गने राविय दृविकोण रास्खएको ि । आलिकु सिवृद्धसँगै राज्यले 
सािास्जक सरुक्षा बहनको के्षत्र व्यापक बनाउने र त्यसका आिारिा लबपन्न, गररब, असहाय, बदृ्ध, 

बालबाललका, पिालड पाररएको वग,ु क्षेत्र र ललङ्ग, लोपतुिखु जातजालत आददिा राज्यले सािास्जक सरुक्षा 
सवुविािा बवृद्ध गने सोच राखेको ि । राज्यले उद्यिीहरूलाई लगानीको अवसर लसजनुा गने, ववत्तीय 
स्रोत जटुाइददन ेर सबै प्रकारका सेवा, उत्पादन र व्यापार क्षेत्र पररचालन गरी सािाजीक रुपाततरण गन ु
खोजको अवस्िा ि ।  

स्िानीय शासन सञ्चालन ऐन २०७४ को पररच्िेद ६ को दफा २४ अततगतु गाउँ तिा नगरको 
आवलिक तिा गरुुयोजना लनिाुण गदाु नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीलत, लक्ष्य, उद्देश्य, सिय सीिा 
र प्रवियासँग अनकूुल हनु े गरी आलिकु ववकास तिा गररबी लनवारणिा प्रत्यक्ष योगदान पगु्न,े  

उत्पादनिूलक तिा लिटो प्रलतफल प्राप्त गन ुसवकने, जनताको जीवनस्तर, आम्दानी र रोजगार बढ्न,े 

स्िानीय बालसतदाहरूको सहभालगता जटु्ने, स्वयं सेवा पररचालन गन ुसवकने तिा लागत कि लाग्न,े 

स्िानीय स्रोत, सािन र सीपको अलिकति प्रयोग हनुे र ददगो ववकास, वातावरणीय संरक्षण तिा सम्विनु 
गन ुसर्ाउ परु् याउन ेगरी एकीकृत ववकासको योजना तयार गन ुलनदेशन गरेको ि । आवलिक योजना 
लनिाुण गदाु सशुासन, वातावरण, बालिैत्री, जलवाय ुपररवतनु अनकुुलन, ववपद् व्यवस्िापन, लैवङ्गक तिा 
सािास्जक सिावेशीकरण जस्ता अततरसम्बस्तित ववषयलाई ध्यान ददन अनरुोि गरेको ि । गाउँपाललका 
तिा गाउँपाललकाले योजना तजुिुा गदाु योजनाको सम्भाव्यता अध्ययनको आिारिा स्रोत सािनको 
पूवाुनिुान, आयोजनाको प्रिास्णकरण, योजना कायतुवयन ताललका र अनगुिन तिा िूपयाङ्न योजना सिेत 
तयार गन,ु संयूि लगानी वा सावजुलनक लनजी साझेदारीिा योजना सञ्चालन तिा व्यवस्िापन गन ुसक्न े
गरी योजना लनिाुण गन ुप्ररेरत गरेको ि । योजना तजुिुा तिा कायाुतवयन गदाु स्िानीय बवुद्धस्जवी, 
ववषय ववज्ञ, अनभुवी, पेशाववद्, सीिाततकृत तिा लोपोतिखु सिदुाय, िवहला, बालबाललका, दललत यवुा, 
अपपसङ्ययक, अपाङ्गता भएका व्यस्ि, जेष्ठ नागररक लगायतका अतय सरोकारवालाहरूको अलिकति 
सहभालगतािा र गाउँपाललका तिा गाउँपाललकाले सङ्घीय र प्रदेशस्तरको आयोजना कायाुतवयनिा सितवय, 

सहजीकरण र सहयोग गन ुआग्रह गरेको ि ।  

सशुासनको ियुय सारतत्वहरू लभत्र जनउत्तरदावयत्व, पारदस्शतुा, जवाफदेवहता, ववलिको शासन, 

सिावेशीकरण, सहज र शीघ्र सावजुलनक सेवा प्रवाह पदुिन ्। हरेक स्िानीय सरकारले सशुासनका यी 
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ववषयहरूलाई आफ्ना काि कावाुवह र सेवाप्रवाहिा अवलम्बन गने र त्यसको उपयिु अनगुिनको 
व्यवस्िा गररन ुपदुि । गण्डकी प्रदेशले पवहलो आवलिक योजना लनिाुण गरर स्िानीय तहहरूले गने 
ववलभन्न स्िानीय कायसुसु्चहरू तयार गरर हरेक स्िानीय सरकारले सशुासनका तत्वहरूलाई काि कावाुही, 
योजना र सेवाप्रवाहिा अवलम्बन गन ुत्यसको उपयिु अनगुिनको सूचांक तयार पारी लाग ुगने गरी 
खाका तयार गरेको ि । संवविानिा उपलेस्खत िौललक हक, राज्यका लनदेशक लसद्धातत, अलिकार 
क्षेत्रहरूको वाडँफाडँ र स्िानीय सरकार सञ्चालन ऐन, अततर सरकारी ववस्त्तय व्यवस्िापन ऐन, राविय 
प्राकृलतक स्रोत तिा ववस्त्तय आयोग ऐन र स्िानीय तहको योजना तजुिुा कायवुवलि एवं ददग्दशनु २०७५ 
लाई यस आवलिक योजना लनिाुणिा सिेवटएको ि । पतरौं पञ्चववषयु योजना र गण्डकी प्रदेशको पवहलो 
आवलिक योजनािा प्रस्ततु भएका िाग ुस्चत्र तिा सचुकहरूलाई यस आवलिक योजनाले पछ्याउन ुजगुल 
गाउँपाललकाको दावयत्व हनु आउँि । देशले प्रलतवद्धता जाहेर गरेको ददगो ववकासका लक्ष्यहरू र 
राजनीलतक दलहरूका र्ोषणा पत्र तिा प्रलतवद्धताहरूलाई यस आवलिक योजनािा ग्रहण गररएको ि ।  

नेपालको संवविान २०७२ ले सङ्घीयताको गहु्य अविारणाका रुपिा रहेको सस्न्नकटताको लसद्धातत 
अनरुुप स्िानीय तहलाई एकल र साझा अलिकारको व्यवस्िा गरी राज्य सेवािा ववववलिकरण गररददएको 
ि । संर्ीय, प्रादेस्शक र स्िानीय तहका ऐन, नीलत, कायवुवलि र योजनाहरूले स्िानीय, प्रदेश, र संर् 
सरकारहरूको सितवय, सहकाय ुर साझा अलिकारको कायाुतवयन ववलिहरूको बारेिा स्पिता गदै स्िानीय 
शासन पद्धतीलाई सदुृढ गरी स्िानीय तहिा वविावयकी, कायकुाररणी र तयावयक अभ्यासलाई संस्िागत 
गन ुअलिकार तिा कतवु्यहरूको प्रस्ताव गरेको ि । तीनवटा तहहरूको लबच हनुे सहकारीता, सहअस्स्तत्व 
र सितवयलाई प्रवदु्धन गने र स्िानीय तहबाट प्रवाह हनुे सेवाको गणुस्तरीयता, पारदस्शतुा, उत्तरदावयत्व 
र जनसहभालगता सलुनस्ित गनु ुरहेको ि । सङ्घीय शासनको अभ्यासले राज्यका सेवाहरूलाई नस्जक 
भएर तरुुतत प्रदान गने क्षिता, चसु्त र दरुुस्त नागररकलाई प्रदान गदै सरकारको सस्न्नकटता र 
आफ्नोपनको िहससु गने वातावरण ददन सक्न ुपदुि । 

 

 आवलिक योजना तजुिुाका उद्दशे्यहरु 

नागररकका िौललक हक, संवैिालनक व्यवस्िा अनरुुप प्रत्यायोस्जत एकल तिा साझा अलिकारहरू,  

ददगो ववकासका लक्ष्यहरूको स्िानीयकरण, ददगो राविय ववकास लक्ष्यहरू र गण्डकी प्रदेशवाट प्रस्ताववत 
ववकासका प्रिखु चालकहरूलाई स्िानीय तहिा व्यवस्स्ित र योजनावद्ध कायाुतवयन गनु ुियुय उदे्धश्य 
रहेको ि । जगुल गाउँपाललकाले ललएको ददर्कुाललन सोच “सािास्जक तयाय सवहतको सिदृ्ध जगुल” 
लाई संस्िागत कायाुतवयन गनु ुववस्शि उदे्धश्यहरू रहेको ि ।    

 योजना लनिाणु ववलि र प्रवियाहरु 

नगर त्यांक सिावेश गरर आवलिक ववकास योजना तजुिुा कायशुाला गोष्ठीको आयोजना 
गररयो। गोष्ठीिा वस्तसु्स्िलत वववरण, आिार सूचनाको आिारिा ववषयगत वस्तसु्स्िलत ववश्लषेण, योजनाको 
नलतजा, कायाुतवयन कायपुाललकाको आयोजना र नेततृ्व तिा ववषयके्षत्र योजना तजुिुा सलिलतहरुको 
संयोजनिा आवलिक ववकास योजना तजुिुा कायशुाला गोष्ठीको आयोजना गररयो । योजना, ववषय क्षते्रगत 
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लक्ष्य तिा उद्देश्य हालसल गने रणनीलत तिा अपेस्क्षत प्रलतफल हालसल गन ुअवलम्बन गने कायनुीलत 
तजुिुा गररयो । यसका सािै कायशुालािा गत आलिकु बषहुरुिा उपलब्ि स्रोतको आिारिा आवलिक 
योजनाको अवलििा गाउँपाललकाको आततररक स्रोत, राजस्व बााडफााटबाट प्राप्त राजस्व, संर् तिा प्रदेश 
सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान सिेत अतय ववलभन्न स्रोतबाट प्राप्त योजना, ववषय क्षते्रगत लक्ष्य तिा उद्देश्य 
हालसल गने रणनीलत तिा अपेस्क्षत प्रलतफल हालसल गन ुअवलम्बन गने कायनुीलत तजुिुा गररयो। यसका 
सािै कायशुालािा गत आलिकु बषहुरुिा उपलब्ि स्रोतको आिारिा आवलिक योजनाको अवलििा 
गाउँपाललकाको आततररक स्रोत, राजस्व बााडफााटबाट प्राप्त राजस्व, संर् तिा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हनु े
अनदुान सिेत अतय ववलभन्न स्रोतबाट संकलन गररयो। 

 

 वस्तसु्स्िलत ववश्लषेण 

राविय जनगणना २०६८ को प्रलतवेदन, स्िानीय तह बाट तयार गररदै गरेको पार्श् ुस्चत्रका केवह 
उपलब्ि त्यांक लाई प्रिखु आिार िानी गाउँपाललकाको वस्तसु्स्िलत वववरण तयार गररयो । वस्तसु्स्िलत 
वववरणिा नगर कायाुपाललका कायालुय, ववषयगत शाखा, वडा कायाुलय, स्िानीय संर्, संस्िा र सिूहबाट 
प्राप्त सूचना तिा अतय वद्धलतय स्रोतबाट उपलब्ि सूचना सिावेश गररयो। यस आवलिक योजना तजुिुा 
प्रवियािा अततगतु वस्तसु्स्िलत ववश्लषेण गोष्ठीिा गररने सहभालगतािूलक िलफलबाट प्राप्त सूचना सिेतको 
आिारिा वस्तसु्स्िलत ववश्लषेण वववरण िप सूचना तिा जानकारीिूलक बनाइयो । वस्तसु्स्िलत ववश्लषेण 
वववरणबाट प्राप्त सूचनालाई यस योजनाको आिाररेखा सूचनाको रुपिा उपयोग गररयो, जसलाई योजनाको 
आिार दस्तावेजकारुपिा ललइयो। 

 

 योजना दस्तावेज तयारर 

योजना तजुिुा प्राववलिक टोलीको सहयोगिा वस्तसु्स्िलत वववरण तिा आिार सूचना, वस्तसु्स्िलत 
ववश्लषेण र योजना तजुिुा कायशुाला गोष्ठीको नलतजा, ववषयके्षत्र योजना तजुिुा सलिलतको िलफल तिा 
परािशबुाट प्राप्त वववरण, सूचना तिा लनष्कष ुनलतजािूलक योजना तजुिुाको ढाँचािा ललवपवद्ध गरी योजना 
दस्तावेजको िस्यौदा तयार गररएको ि । सतदभ ुसािग्रीको रुपिा राविय तिा प्रदेश आवलिक योजना, 
साववक स्जपला तिा स्िानीय लनकायका गाववसहरुका आवलिक, ववषय के्षत्रगत गरुुयोजनाको प्रारुपलाई 
उपयोग गररएको ि । सािै योजनाववद्, ववषयववज्ञ तिा सरोकारवालाको सिेत सझुाब ललई योजना 
तजुिुा प्राववलिक टोलीद्धारा नलतजािूलक योजनाको ढाँचािा स्िानीय तहका अलिकार के्षत्रकाववषय एवं 
प्राववलिक पक्षहरुलाई तकुपूण ुएवं वस्तलुनस्ठ ढंगबाट प्रस्ततु गरी आवलिक योजनाको िस्यौदा दस्तावेज 
तयार गररएको ि । 
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 िस्यौदा प्रस्तलुत तिा सझुाव संकलन कायशुाला तिा अस्तति दस्तावेज तयारर 

स्िानीय तहको आवलिक योजना तजुिुा ददग्दशनु, योजनाको स्तरीय ढाँचा, सहभालगतािूलक 
कायशुाला, ववषयववज्ञको सझुाब र परािशकुा आिारिा तयार योजनाको िस्यौदा दस्तावेजलाई 
गाउँपाललकाका पदालिकारी, किचुारी सरोकारवाला िाझ िस्यौदा प्रस्ततुी सझुाव संकलन कायशुालाको 
आयोजना गरी प्रस्ततुी, िलफल तिा सझुाव प्राप्त गररयो। कायशुालािा प्रस्ततुी, ववषय के्षत्र सिूह तिा 
वृहत सिूह िलफल र परािश ुगरी आवलिक योजनालाई पूण ुबनाउन आवयक सझुाव प्राप्त गररएको 
ि। त्यस कायशुालािा सहभालगतािूलक प्रवियाबाट गाउँपाललकाको ददर्कुाललन सोच (vision), 

ववकासका लनदेशक लसद्धाततको रुपिा योजनाको ध्येय (:Mission), योजनाको सिविगत लक्ष्य (Goal), 

उद्देश्य (Objectives) तिा रणनीलत (Strategies) तजुिुा गररयो।  

यस कायशुालाबाट योजनाको ववत्तीय ववश्लषेणिा जनसिदुाय, नीस्ज क्षते्र, गैसस तिा सिदुावयक 
संस्िा, संर् तिा प्रदेश सरकारबाट लसिै कायाुतवयन हनु ेआयोजना तिा कायिुििा हनुे लगानी सिेत 
ववश्लषेण गरी अपगु श्रोत पररचालन गने रणनीलत तय गररयो । कायशुालािा योजनाको नलतजा खाकािा 
आिाररत भई प्रस्ताववत प्रिखु आयोजनाको प्रविया अनगुिन, प्रलतफल, असर तिा प्रभावको  नलतजा 
अनगुिन तिा लेखाजोखाको खााका प्रस्ततु तिा िलफल गररन े लियो । यस कायाुशाला गोष्ठीिा 
कायाुपाललकाका पदालिकारी, सबै ववषय के्षत्र योजना तजुिुा सलिलत पदालिकारी, किचुारी, स्िानीय 
ववषयववज्ञ तिा अगवुा, सिाजसेवी बदु्धीस्जवव, लस्क्षत वग ुतिा सिदुाय, राजनीलतक दल, गैसस र सिदुावयक 
संस्िाका प्रलतलनलि ईत्यादीको उपस्स्िलत गररएको ि। यस कायशुालाको लनष्कष ुतिा कायशुाला र 
सरोकारवालाबाट प्राप्त सझुाब तिा पषृ्ठपोषणलाई सिावेश गरी जगुल गाउँपाललकाको प्रिि आवलिक 
ववकास योजनाको दस्तावेजलाई अस्तति रुप प्रदान गररएको ि। 
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 गाउँपाललकाको ववकासको ववद्यिान स्स्िलत र उपलस्ब्िको 
सलिक्षा  

 गाउँपाललकाको पररचय 

 भौगोललक अवस्िा, राजनीलतक र प्रशासलनक संरचना 

जगुल गाउँपाललका बागिती प्रदेश अततगतु लसतिपुापचोक स्जपलािा पदुि र कुल के्षत्रफल 
५९६ वग ु वक.िी ि। यस गाउँपाललकािा ७ वडा रहेका िन ्जनु सालबक सेलांग, गोपचे, गमु्बा, 
पांगतांग, बराम्ची, हगाि गालबस आदद गाववसहरु गाभेर बनाईएको हो। यस गाउँपाललकाको उत्तर पूविुा 
लत्रपरुा सतुदरी गाउँपाललका, उत्तर पस्िििा सनुकोशी गाउँपाललका रहेका िन ् भने दस्क्षण पस्िििा 
काभ्रपेलातचोकको चौररदेउराली, दस्क्षणिा रािेिाप स्जपलाको दोरम्बा शैलुंग गाउँपाललका रहेको ि भन े
पूविुा दोलखा स्जपलाको शैलुंग गाउँपाललका तिा लभिेर्श्र गाउँपाललका रहेको पाइति। 

यस गाउँपाललकािा प्राशासलनक साखा, प्राववलिक शाखा, रोजगार साखा, लेखा साखा, स्वास््य 
साखा, स्शक्षा शाखा, पश ुतिा कृवष शाखा, िहीला ववकास शाखा रहेका िन।् प्रिखु प्रशासकीय अलिकृत 
, इस्तजलनयर, सूचना अलिकृत जस्ता आदद किचुारी रहेका िन।् 
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 जनसांस्ययक अवस्िा 

यस गाउँपाललकािा १४३०० परुुष र १३३६२ िहीला रहेका पाइति। वडागत जनसंययाको 
वववरण तलको तस्स्वरिा देखाइएको ि। 

तस्विर  1 वडागत जनसंख्या वववरण 

 

यस गाउँपाललकाको उिेरगत वववरण लनम्न ताललकािा देखाइएको ि।  

ि.सं उिेर सिूहका 
आिारिा 

जनसंययाकाे ेववतरण 

जम्िा 

१ ०-५ ३१३१ 

२ ६-१६ ६१७९ 

३ १७-५० १४१५८ 

४ ५१+ ४१९३ 

कुल २७६६१ 

०

२००

४००

६००

८००

१०००

१२००

1 2 3 4 5 6 7

वडागत जनसंयया वववरण
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यस गाउँपाललकािा अलिकांश जनसंयया बौद्ध िि ुिाने्न रहेका िन ्भने वहतद,ु विस्ियन आदद 
पलन रहेको देस्खति। १७७३८ बौद्ध िि ुिाने्न रहेको देस्खति भने ९०१२ वहतद ुरहेको देस्खति। 

जालतगत जनसंयया वववरण अनसुार तािांग जालतको वचसु्व रहेको देस्खति। त्यसैगरी नेवार र के्षत्री 
सिदुायको पलन राम्रो उपस्स्िलत रहेको पाइति भने शेपाु, दिाई लगायत अतय िपु्र ैजालतको बसोबास 

रहेको देस्खति। तलको स्चत्रिा जालतगत वववरण प्रस्ततु गररएको ि। 

िात ृभाषाको आिारिा यस गाउँपाललकािा सवाुलिक प्रयोग गररने भाषा तािांग रहेको ि भन े
नेपाली भाषा दोस्रो बढी िात ृभाषाको रुपिा रहेको ि। त्यसैगरी शेपाु, नेवारी, गरुुङ, दनवुार भाषा 
आदद भाषी सिदुायहरु पलन रहको पाइति। िातभृाषाका आिारिा जनसंयया वववरण तलको ताललकािा 
देखाइएको ि। 

ि.सं िातभृाषाका आिारिा जनसंययाकाेे ववतरण जम्िा 

१ तािाङ भाषा १५२२९ 

२ नेपाली भाषा/खस पवतेु भाषा १०९१० 

तस्विर  2 जास्तगत जनसंख्या स्ििरण 



 

 
            8 

 

३ शेपाु भाषा १३०३ 

४ नेवारी भाषा १३४ 

५ खस भाषा ३९ 

६ लसतिी भाषा १४ 

७ गरुुङ भाषा ११ 

८ दनवुार भाषा ५ 

९ हाय ुभाषा ४ 

१० साि भाषा ३ 

११ भजेुल भाषा २ 

१२ सोनाहा भाषा २ 

१३ र्ले भाषा २ 

१४ राई भाषा १ 

१५ िगर भाषा १ 

१६ अंलगका भाषा १ 

१७ अतय भाषा १ 

  

 आलिकु ववकासको अवस्िा 

 कृवष तिा खाद्य सरुक्षा 

यस गाउँपाललकािा ४०९७ पररवारले जग्गा कृवषको लालग प्रयोग गरेको देस्खति। त्यसिध्ये 
पलन ३८१५ जग्गाहरु परुुषको नाििा रहेको ि भने ३१५ जग्गा िवहलाको नाििा रहेको देस्खति।  

तस्विर  2 कृविको लावग जग्गा प्रयोग गने पररवार 

 

 

कृवष उत्पादनिा सवाुलिक िकै भएको देस्खति भने कोदो र िान ििशः रहेको देस्खति। 
तलको ताललकािा अतय कृवष उत्पादन सम्बस्ति लबस्ततृ जानकारी ददइएको ि। 

 

तावलका  1 कृवि उत्पादन विक्रीको प्रकृवत 
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ि.सं कृवष उत्पादनको लबिीको प्रकृलत जम्िा (स्क्वतटल) 

१ िकै ३२४० 

२ कोदो २७१२ 

३ िान १९२३ 

४ आल ु १३३५ 

५ गहु ँ १०९८ 

६ जौ १३१ 

७ तोरी/सस्र्य ु ८९ 

८ प्याज/लसनु २४ 

९ भट्टिास १९ 

१० िसुरो १४ 

११ लसिी १० 

१२ अतय 65 

 जम्िा १०६६० 

  

त्यसैगरी पशपुालनिा ३५८९ पररवार संलग्न िन ्भने अलिकांशको पशपुालन लनवाुहिखुी रहेको 
पाइति। यस गाउँपाललकािा पाललएको बाख्रा, च्यांग्रा, बोकाको संयया पालेका पररवार संयया २३२१ 
रहेको ि भने गाईगोरु/बाच्िा बाच्िी पलन त्यवह संययािा पालेको देस्खति। त्यसैगरी राँगा भैसी ९८० 
पररवारिा पाललएको ि भने रहेकोहाँस/कुखरुा ७०० बढी पररवारले पालेको देस्खति। िालिपलो भेगको 
५७ र्रिरुीिा याक र केवह ५१ र्रिरुीिा भेडा पाललएको देस्खति। त्यसैगरी दघु्ि उत्पादनको वववरण 
तलको ताललकािा देखाइएको ि। 

ि.सं ववलभन्न पशहुरुबाट दिुको जम्िा उत्पादन जम्िा (लल.) 

१ याक/चौरी २२०६०० 

२ राँगाभैसी/पाडापाडी १७०२१२ 

३ गाइगोरु/बाच्िाबाच्िी १४९६२३ 

४ बाख्रा/खसी/बोका/च्याग्रा २०३२६ 

५ भेडा ५१०० 

कुल ५६५८६१ 
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त्यसैगरी ववलभन्न पशपुस्तिहरु बाट तल देखाइएको ताललका अनसुारको िास ुउत्पादन हनुे गरेको 
पाइति। 

ि .सं  ववलभन्न पशपुतिीहरुबाट िासकुो जम्िा उत्पादन जम्िा (के. स्ज.) 
१ बाख्रा /खसी/बोका/च्याग्रा  ५४२०९ 

२ कुखरुा /हाँस  १७६३६ 

३ राँगाभैसी /पाडापाडी  ८३७९ 

४ भेडा ४७० 

५ सुँगरु /वंगरु  ३२५ 

६ खरायो ३२ 

७ याक /चौरी  ० 

कुल ८१०५१ 

 

प्रस्ततु वववरणको अलावा यस 
गाउँपाललकािा १४४४८ अण्डा उत्पादन 
हतुि भने, ६५ केजी भेडाको उन र ४७९ 
केजी िौरीको िह उत्पादन हनुे गरेको 
देस्खति। 

त्यसैले आफ्नो उत्पादन/आम्दानीले 
खाने पगु्ने पररवारको सतिविुा ९ िवहना बढी 
पगु्ने १५१० र्रिरुी रहेका िन ्भन े४-६ 
िवहना पगु्ने १४८७ र्रिरुी, ७-९ िवहना 
१४३६ र्रिरुी र ३ िवहना िात्र पगु्ने ७४२ 
र्रिरुी रहेको देस्खति। 

 
 

 पयटुन तिा संस्कृलत 

जगुल गाउँपाललकाको प्रिखु 
पयटुकीय आकषणु जगुल हीिाल नै रहेको 
ि। यस वहिालको आरोहणको लालग 
हालसालै बाटो खपुला गररएको हो भने यस वहि शृंखलािा रहेका ११ चचुरुा िध्ये ग्यापजेन वपक पवहलो 
पपट आरोहण भएको ि भने काठिाण्डौं नस्जकैको िोटो टे्रकको रुपिा ववकास गन ुसवकति। त्यस 
प्रिखु आकषणु बाहेक यस गाउँपाललकािा ७७ वटा अतय िालिकु तिा पयटुकीय स्िल रहेका  िन ्
जसले ववशेषगरी आततररक पयटुक लभत्र्याउने टेवा पयुाुएको देस्खति। िानव लनलितु आकषणु बाहेक 
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यस गाउँपाललकािा ३३७ प्राकृलतक श्रोतहरु रहेको देस्खति जसिा पोखरी, झरना, पिेरो, गफुा, कुण्ड, 
पिेँरो आदद रहेको ि। यस गाउँपाललकािा १० वटा होटेल/ररसोटु रहेका िन।् 

त्यसैगरी तािांग जालतको बचसु्व रहेको यस गाउँपाललकाको आफ्नै िौललक सांस्कृलतक पवहचान 
रहेको ि भने अतय लिस्श्रत सिदुाय पलन रहेको ि। िौललक तािांग भेष भसूा आददको आकषणुले यस 
स्िलको पयटुकीय सम्भावनालाई िप टेवा पयुाुएको ि। 

 उद्योग, व्यापार , व्यवसाय र आपूलत ु

यस गाउँपाललकािा उद्योग भनेको साना कारखाना र लर् ुउद्योग रहेको पाइति। गाउँपाललकाको 
पार्श्सु्चत्रको अ नसुार  यस गाउँपाललकािा ३२ उद्योग तिा कारखाना रहेका िन।् लत उद्योग िध्ये २ 
जलववद्यतु आयोजना रहेको पाइति भने अलिकांश फलनचुर तिा लिलहरू रहेको देस्खति। 

 आम्दानी, रोजगारी र ववत्तीय सेवा 

यस गाउँपाललकािा पररवारहरुको औसत आम्दालन सवाुलिक वषेनी १-३ लाख रहेको र अतय 
वववरण तलको ताललकािा देखाइएको ि। 

ि.सं औसत आम्दानी खच ु आय बचत 

१ None ३२ ३४ १६३२ 

२ १-५०k ७५५ ७२४ २१५३ 

३ ५०k-१००k १२४५ ९५० ५३७ 

४ १००k-३००K २४४२ २१९५ ६६२ 

५ ३००K-५००K ५०८ ८७३ ९७ 

६ ५००K-९००K १३१ २६४ ४० 

७ >९००k ६२ १३५ ५४ 

कुल ५१७५  ५१७५  ५१७५  

 

कृवष तिा पशपुालन नै यस गाउँपाललकाको आम्दानीको ियुय श्रोत कृवष तिा पशपुालन नै 
रहेको ि। पशपुालनबाट हनुे कुल आम्दानीको वववरण तलको ताललकािा प्रस्ततु गररएको ि। 

तावलका  2 ववविन्न पशुहरुिाट जम्मा हुने उत्पादनको वववरण 

ि.सं ववलभन्न पशहुरुबाट जम्िा उत्पादनको कुल आय जम्िा (रु.) 
१ बाख्रा/खसी/बोका/च्याग्रा ३३३५७५५२ 

२ याक/चौरी ११९२५००० 

३ राँगाभैसी/पाडापाडी ५५८४०१७ 

४ कुखरुा/हाँस २४३१००० 

५ गाइगोरु/बाच्िाबाच्िी २२८४५३१ 
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६ भेडा १८३५०५५ 

७ र्ोडा/खच्चड १२०००० 

८ सुँगरु/वंगरु १०५००० 

९ खरायो २३००० 

कुल ५७६६५१५५ 

 

यस गाउँपाललकािा रहेका आलिकु रुपले सविय जनसंययासँग ववलभन्न लसप रहेको पाइति। 
कररव १०७० ले व्यावसावयक रुपले  उपयोगी ताललि ललएको देस्खति। ववशेष प्राववलिक लसपयिु 
िानवश्रोतको त्यांक अनसुार सवाुलिक सीपयिु जनशस्ि लनिाुण सम्बस्ति रहेको देस्खति। त्यसैगरी 
लसलाई, बनुाई,ईतजीलनयररंग, पयटुन, सचुाना तिा प्रववलि, जनस्वास््य आदद सम्बतिी पलन लसप रहेको 
देस्खति। तलको ताललकािा सो वववरण प्रस्ततु गररएको ि। 

तावलका  3 ववशेि प्राववविक सीपयुक्त मानव श्रोत 

ि.सं ववशषे प्राववलिक सीपयिु िानवश्राेते जम्िा 
१ लनिाुण सम्बतिी ३१५ 

२ लसलाई बनुाई, बवुटक, सृंगार, पालरु २७६ 

३ कला सम्बतिी १४२ 

४ सूचना तिा प्रववलि, इलेक्ट्रीकल र इलेक्ट्रोलनक्स ११४ 

५ अतय १०४ 

६ कृवष सम्बतिी ४६ 

७ जनस्वास््य सम्बतिी ४५ 

८ पशसु्वास््य सम्बतिी २९ 

९ इस्िलनयररङ्ग, अटोिोवाइल र िेकालनक्स २१ 

१० पयटुन टुर गाइड, ट्राभल र सत्कार १७ 

११ वन सम्बतिी ३ 

कुल १११२ 

 

यस गाउँपाललकािा सबै भतदा बढी रोजगारी लसजनुा कृवष तिा पशपुालन के्षत्रिा रहेको ि भन े
वववरण नभएको जनसंयया पलन िेरै रहेको पाइति। तलको ताललकािा रोजगारीको स्स्िलत प्रस्ततु गररएको 
ि। 

तस्विर 3 रोजगारीको अवस्था 

ि.सं रोजगारीको अवस्िा जम्िा 
१ कृवष तिा पशपुालन ९०५१ 

२ N/A ५७४८ 

३ ववद्यािी (अध्ययनरत) ४९१० 
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४ गहृणी १८८० 

५ ज्याला/िजदरुी १६८४ 

६ वैदेस्शक रोजगारी १३३० 

७ नोकरी/जागीर १२७६ 

८ अतय ७४९ 

९ उद्योग तिा व्यापार ४७१ 

१० वेरोजगार ४६३ 

११ व्यावसावयक काय ु(पत्रकार, ववकल, परािश,ु ठेक्कापट्टा, पजुारी 
आदद 

१०० 

कुल २७६६२ 

 

यस गाउँपाललकािा १३३० यवुाहरु वैदेस्शक रोजगारीिा गएको त्यांक रहेको देस्खति। 
वैदेस्शक रोजगारीिा गएका िध्ये िलेस्शया िेरै गएको देस्खति भने दबुई, कुवेत तिा साउदी लगायतका 
खाडी िलुकुिा पलन गएको पाइति। अतय यरुोवप तिा अिेररकी देशहरुिा पलन गएको पाइति। 

त्यसैगरी यस गाउँपाललकािा एक वा एक भतदा बढी बैंक खातािा पहुँच भएको पररवार ३०९१ 
रहेको ि भने अझै ववत्तीय सेवाबाट टाढा रहेका २०८४ पररवारहरु रहेका िन ्र ५ वटा बैंक तिा 
ववत्तीय संस्िा रहेको पाइति। 

 सहकारी 

यस गाउँपाललकािा ३ सहकारी रहेका िन।् िहीला लस्क्षत वियाशील िहीला बचत तिा ऋण 
सहकारी संस्िाले िहीलाहरुको लालग लगानीको सहज वातावरण लसजनुा गररददएको ि भने अतय 
सहकारीले पलन सिाजिा ववत्तीय सशुासन लाग ुगन ुसहज वातावारणको लसजनुा गररएददएको ि।  

 सािास्जक ववकासको अवस्िा 

 स्वास््य तिा पोषण 

यस गाउँपाललकािा अलिकांश स्शशकुो जम्न र्रिै भएको देस्खति। ४७८ स्शश ुभने अस्पतालिा 
र ४४९ स्शशलेु स्वास््य चौकीिा जति ललएको त्यांक रहेको ि। खोपको सतिभिुा ४०७१ ववलभन्न 
उिेम्र सिहुका वालवाललकालाई ववलभन्न खोप लगाइएको देस्खति। लबलसजी, पोललयो, लडपीवट जस्ता िपु्र ै
खोपहरु लगाइएको त्यांक रहेको ि भने कररब १५४ व्यस्िहरुिा ददर् ु रोग रहेको 
देस्खति।र्श्ासप्रर्श्ास, िटुु आदद सम्बस्ति रोगहरु रहेको देस्खति। यस  गाउँपाललकािा १६ वटा स्वास््य 
संस्िा रहेको ि भने स्वास््य सेवाका लालग जान लाग्न ेसिय अलिकांश स्िानीयको १ र्ण्टाभतदा बढी 
लाग्ने देस्खति। त्यसको ियुय कारण यस गाउँपाललकाको भौगोललक बनावट हो।  
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 शैस्क्षक ववकास 

यस गाउँपाललकाको साक्षरता ७३.५% रहेको ि।शैस्क्षक तहको आिारिा सवाुलिक संयया 
आिारभतू तह परुा गरेको जनसंयया रहेको पाइएको ि भने लेखपढ़ाई गन ुनसक्न े५१५३ रहेका िन।् 
त्यसैगरी सािारण लेखपढ गन ुसक्नकेो संयया ४९९५ रहेको ि भन ेप्राववलिक एसएलसी परुा गने १८ 
जना रहेका िन।् यस गाउँपाललकािा ३३ शैस्क्षक संस्िाहरु रहेका िन।् तलको ताललकािा शैस्क्षक 
तह सम्बस्ति वववरण प्रस्ततु गररएको ि। 

तस्विर 4 शैविक तह सम्बस्वि वववरण 

 
 

 खानेपानी तिा सरसफाई 

यस गाउँपाललकािा अलिकांश र्रिरुी खानेपानीको लालग सावजुलनक पाइपिारिा लनभरु भएको 
देस्खति। श्रोतको ववस्ततृ वववरण तलको तस्स्वरिा प्रस्ततु गररएको ि। 
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तस्विर  5 खानेपानीको श्रोतको वववरण 

 
खानेपानी कै सम्बतििा ललन जान लाग्ने सिय अलिकांशलाई ५ लिनटभतदा कि रहेको ि भन े

बढीिा आिा र्ण्टाभतदा बढी रहेको देस्खति। सो लाग्न ेसिय सम्बस्ति ववस्ततृ वववरण तलको तस्स्वरिा 
प्रस्ततु गररएको ि। 

तस्विर  6 खानेपानी वलन लागे्न समय 

 
 

यस गाउँपाललकािा ८ र्रिरुीिा िात्र शौचालय नरहेको पाइति भने बाँकी ५१६७ र्रिरुीिा 
रहेको पाइति। त्यसैगरी भएको शौचालयिध्ये अलिकांशिा फ्लस भएको देस्खति भने सािारण शौचालय 
पलन िपु्रो संययािा रहेको देस्खति। शौचालयको प्रकारको वववरण तलको स्चत्रिा प्रस्ततु गररएको ि। 

तस्विर  7 शौचालयको प्रकार सम्बवि वववरण 
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यस गाउँपाललकािा फोहोर िैलाको उत्पादन िेरै नरहेको भएपलन व्यवस्िापन उस्चत नभएको 
देस्खति। अलिकांश र्रिरुीले फोहोरिैला वगीकरण नगरी खापडोिा हाली व्यवस्िापन गने गरेको 
पाइति भने केवह र्रिरुीले कुनै कदि नचालेको देस्खति। फोहोर व्यवस्िापनको प्रवियाहरुको त्यांक 
तलको ताललकािा प्रस्ततु गररएको ि। 

 

तावलका  4 घरिाट वनस्विने फोहोर व्यवस्थापनको प्रवक्रया 

ि.सं र्रबाट लनस्कन ेफोहोरको व्यवस्िापन जम्िा (टन) 
१ वगीकरण नगरी खापडोिा राखी व्यवस्िापन गरेको ३५४३ 

२ फोहर व्यवस्िापनका लालग केवह पलन गरेको िैन १०६२ 

३ वगीकरण गरी अलग अलग खापडोिा राखी व्यवस्िापन गरेको ४४२ 

४ फोहर संकलन संस्िाले व्यवस्िापन गरेको १३५ 

कुल ५१८२ 

 

 पूवािुार तिा शहरी ववकासको अवस्िा 

 वस्ती, आवास, भवन तिा सावजुलनक लनिाुण 

यस गाउँपाललकािा अलिकांश पररवार लनजी र्रिा बस्ने गरेको देस्खति भने िोरै संययािा 
भाडािा बस्न ेगरेको देस्खति। यस गाउँपाललकािा जम्म्िा ३०७ र्रको िात्र नक्सा पास गररएको  भन े
र्र नम्बर अलिकांशको लनिाुरण भई सकेको अवस्िा रहेको ि। यस गाउँपाललकािा २३ भवन रहेको 
देस्खति जसिा सरकारी भवन, सािदुावयक भवन, सभागहृ रहेका िन।् यहाँ अलिकांश र्रहरुको िाना 
जस्ता वा चादर िानाको रहेको ि भन ेकि संययािा ढलान गररएको िन ्र केहीिा ढंुगा पलन प्रयोग 
गररएको ि। र्रको िाना  सम्बस्ति वववरण तलको ताललकािा प्रस्ततु भएको ि। 
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तस्विर  8 िवनका छानाको प्रकार 

 
 

भवनको जगको सतिभिुा अलिकांश र्रहरु िाटो र ढंुगाको बनेको देस्खति। त्यस प्रकार 
बाहेक ढंुगा र लसिेतटको प्रयोग पलन  रहेको देस्खति। र्रको जगको प्रकार सम्बस्ति वववरण तलको 
तस्स्वरिा देखाइएको ि। 

तस्विर  9 घरको जगको प्रकार 
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 सडक, पलु तिा यातायात 

यस गाउँपाललकाको २५५६ र्रहरु िोटर 
बाटो सँग प्रत्यक्ष रुपिा जोलडएको िन ्भने २६०७ 
र्रिरुी गोरेटोसँग जोलडएको ि। ८ र्रिरुीिा कुनै 
बाटोको सवुविा नपगेुको देस्खति भन े केवह र्रहरु 
र्ोडेटोले जोलडएको ि। यस गाउँपाललकािा ३३ पलु 
तिा पलेुसा पलन रहेको देस्खति। त्यसैगरी र्र सम्ि 
पगु्ने बाटोको प्रवृस्त्तको सम्बतििा ५१५४ र्रिरुी 
सम्ि कच्ची बाटो पगु्दिन ्भने १३ र्रिरुीिा पदक्क 
सडक िन।् 

 

 ववद्य्यतु तिा वैकस्पपक उजाु 

यस गाउँपाललकािा जलववद्यतुको राम्रो पहुँच 
रहेको कारण ४०७९ र्रिरुी त्यसिा लनभरु रहेको 
देस्खति भने १०६५ र्रिरुीले वैकस्पपक उजाु-सोलार 
प्रयोग गरेको देस्खति। िट्टीतेल भने अझै पलन केवह 
र्रिा प्रयोगिा आएको देस्खति र ६ र्रिरुी अतय श्रोतिा लनभरु रहेका िन।् 

खाना पकाउने इतिनको सतिभिुा दाउरा नै अझै अलिकांश र्रिरुीले प्रयोग गरेको देस्खति। 
एल पी ग्याँस भने यस गाउँपाललकाको सहरी के्षत्रिा प्रयोगिा आएको देस्खति र प्रयोग बढ्दो अवस्िािा 
रहेको देस्खति। खाना पकाउने इतिनको प्रयोगको वववरण तलको ताललकािा प्रस्ततु गररएको ि। 

तावलका  5 खाना पकाउने मुख्य इिन 

ि.सं खाना पकाउन ेियुय इतिन जम्िा (र्रिरुी) 
१ दाउरा ४६९३ 

२ एल वप ग्यास ४७५ 

३ वायोग्यास ४ 

४ िट्टीतेल ३ 

कुल ५१७५ 
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 सूचना, संचार तिा प्रववलि 

यस गाउँपाललकािा िोबाईल/टेललफोनको सवुविा ४४०० र्रिरुीले उपयोग गने गरेको देस्खति 
भने रेलडयोको पहुँच २१५० जना सम्ि रहेको ि। त्यसैगरी १८८९ र्रिरुीिा टेलललभजनको सवुविा 
उपलब्ि ि भने १३३ र्रिरुीिा  इतटरनेट जडान गररएको देस्खति। 

 वन  ,वातावरण तिा ववपद जोस्खि ्तयूनीकरण र व्यवस्िापनको अवस्िा  

 िहािारी तिा ववपद व्यवस्िापन 

यस गाउँपाललकाको भौगोललक बनावटले गदाु ववपदको जोस्खि सदैव हनुे गरेको ि भने वषेनी 
बाढी पवहरोबाट क्षलत हनुे गरेको ि। हाल गाउँपाललकािा सबै लनिाुण भकूम्प प्रलतरोिक रहेको ि। 
४७११ र्रिरुी भकूम्प प्रलतरोिक रहेको ि भन े४६४ र्र रहेको िैन। जोस्खिको बेलािा योजना 
भने ७६ पररवारले िात्र अपनाको देस्खति।यस गाउँपाललकािा चट्ांगको जोस्खि सवाुलिक र्रिरुीिा 
रहेको पाइति। भकूम्प, हावाहरुी, बाढी आददको प्रकोपको जोस्खि पलन रहेको ि। तलको तस्स्वरिा 
जोस्खिको प्रकार सम्बस्ति ववस्ततृ वववरण प्रस्ततु गररएको ि। 

तस्विर  10 गाउँपावलकाको जोस्वखमको प्रकार 
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 सोच तिा ववकासको अविारणा 
 पषृ्ठभलूि 

देशको कुनै पलन भभूागको ववकास त्येसको योजनािा आिाररत हतुि। योजनाबद्ध ववकास गनु ु
कुनैपलन स्िानीय तहको प्रिखु एजेतडा हनुे गदुि। त्यसै अनरुुप यस आवलिक योजना लनिाुण पलन 
योजनावद्ध ववकासको अपररहाय ुकायकुा रुपिा हािीले ललएका िौँ। कुनै पलन योजना को सरुुवात, त्यस 
स्िानीय तहको ददर्कुाललन सोचिा अवढएको हतुि जसले योजनाको िाग ुदशाुउने गदुि। ददर्कुाललन 
सोचको लनिाुणले आवश्यक उपयिु नीलत, लसद्धातत, रणनीलत, कायिुि पवहचान गन ुसहज हनुे र त्यसको 
स्पिताले योजनाले लस्क्षत गरेका सूचकहरुको पवहचान गरर सोच हालसल गन ु सवकति। जगुल 
गाउँपाललकाका अग्रणी के्षत्रहरुिा कृवष, पयटुन तिा साना तिा िझौला उद्योग को स्िापना सवहत 
रोजगारीको ववकासलाई िालनएको ि। यस आवलिक योजनािा पलन लतनै के्षत्रहरुलाई गाउँपाललकाको 
ददर्कुाललन ववकासका प्रिखु पक्षहरु िालनएको ि। 

 प्रिखु सिस्या तिा चनुौती 
 परलनभरुता, खसु्म्चएको जीवनस्तर (कृवषिा िेरै संलग्नता, कृवष बाट लनकै कि आय) 
 कला तिा संस्कृलत लोपोतिखु,  
 रोजगारीको कलि, दक्ष जनसस्ि बवहगिुन 

 

 प्रिखु सम्भावना तिा अवसर  
 कला तिा काररगररको उद्योग 
 नस्जकै सकुुटे बजार, कृवष उपज को लबवि गन ुसम्भावना 
 जगुल वहिालको आरोहनिा अग्रगािी कदि, बेस्केम्प सम्िको यात्राबाट पयटुन ववकासको 

अवसर 

 लनदेशक लसद्धातत 

 स्िानीय अितुतत्र प्रविनु र खाद्य सरुक्षा सलुनस्स्चतता 
 व्यवस्स्ित पयटुन र ददर्कुाललन पूवाुिार ववकास 

 उत्पादनिलुक तिा उत्िानशील ववकास 

 चसु्त सांगठालनक स्वरूप, अचकु सेवा प्रवाह 

 सिानपुालतक सिावेशी र सहभालगतािलुक ववकास र सितािूलक सिाजको लनिाुण  

 

 सोच, लक्ष्य तिा उद्दशे्य 

ददगो ववकास लक्ष्य नं. १ र २ अततगतुका ६ वटा क्षेत्रहरूका २० वटा सूचकहरूलाई आलिकु 
ववकास के्षत्रको सूचकका रुपिा ग्रहण गररएको ि । आलिकु के्षत्रका ६ वटा नलतजा लक्ष्य क्षते्रहरू 
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ििश गररबी लनवारण, िानव ववकास, आलिकु वृवद्ध, व्यापार सस्ञ्चती, रोजगार, पयटुन र कृवष तिा 
पशपुतिीपालन रहेका िन ्। जगुल गाउँपाललकाको आवलिक ववकास योजना लनिाुणिा कृवष, खाद्य 
सरुक्षा पयटुन र रोजगारीलाई प्रिखु सूचकहरूलाई गाउँपाललकाले आवश्यकताका आिारिा चयन गररएको 
ि ।  

 

 ददर्कुाललन सोच  

सिदृ्ध जगुलको आिारः कृवष, पयटुन र रोजगार । 

 लक्ष्य  

कृवष तिा पयटुनका सम्भावना बाट रोजगारी लसजनुा गरी सिदृ्ध गाउँको आिार तयार गने । 

 सिस्स्टगत उद्धेश्यहरू     

१. कृवषिा आिलुनकीकरण, व्यवसायीकरण तिा बजार व्यवस्िापन गरी खाद्य सरुक्षा सलुनस्स्ित गदै 
कुल आयिा गणुात्िक ववृद्ध गनु ु। 

२. पयटुकीय क्षेत्र पवहचान गरर सरुस्क्षत र व्यवस्स्ित पयटुकीय गततब्यको रुपिा स्िावपत गनु ु। 

३. कला तिा सांस्कृलतक उद्यिस्शलता, कृवष तिा पयटुकीय उद्योगको प्रविनु गदै स्िानीय स्तरिा 
रोजगारीका अवसरहरू शृ्रजना गनु ु। 

४. सािास्जक तयायका आिारहरुिा ववशेष ध्यान पयुाुई सितािलुक सिाजको लनिाुण गनु ु।  

५. सािास्जक के्षत्रको ववकासद्वारा नागररकको आिारभतू सेवािा पहुँचको सलुनस्ितता गनु ु।  

६. प्रािलिकताका आिारिा दीगो एवं आिलुनक भौलतक संरचनाको ववकास गरी सम्वृद्ध गाउँपाललका 
लनिाुण गनु।ु 

 

 रणनीलत तिा कायनुीलत 
तावलका  6 : जुगल गाउँपावलकाको आगामी पाँच ििषका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलत कायनुीलत 

१. कृवषिा आिलुनकीकरण, व्यवसायीकरण तिा बजार व्यवस्िापन गरी खाद्य सरुक्षा सलुनस्स्ित गदै कुल आयिा 
गणुात्िक ववृद्ध गनु ु। 

१.१: कृवष, वागवानी 
र पशपुस्ति पालन पेशालाई 
व्यवसावयक एवं ियाुददत बनाई 
रोजगारका अवसरहरू लसजनुा 
गने । 

१. व्यवसावयक उत्पादन सिहुको पररचालन गररनेि । 

२. व्यवसावयक लसप ववकास कायिुि सञ्चालन गररनेि । 

३. पकेट क्षेत्रको ववस्तार र उत्पादन सहयोग कायिुि सञ्चालन गररनेि । 

४. िागका आिारिा उच्च िपुयका वाली प्रविुन गररनेि । 

५. उत्पाददत वस्तकुो गणुस्तर कायि गररनेि । 

२. पयटुकीय क्षते्र पवहचान गरर सरुस्क्षत र व्यवस्स्ित पयटुकीय गततब्यको रुपिा स्िावपत गनु ु। 
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२.१: पयटुन क्षेत्रको ववकास र 
ववस्तार गने ।  

 

१. नयाँ गततव्य क्षेत्रका संभाव्यता अध्ययन र ववकास गररनेि । 

भौलतक सिुार कायिुि सञ्चालन गररनेि । 

३. कला तिा सासं्कृलतक उद्यिस्शलता र कृवष तिा पयटुकीय उद्योगको प्रविनु गदै स्िानीय स्तरिा 
रोजगारीका अवसरहरू शृ्रजना गनु ु। 

३.१: लर् ु उद्यिस्शलता र 
स्वरोजगार लनिाुण गने । 

१. िौललक संस्कृलत एवं प्रववलिको संरक्षण गररनेि । 

२. लर् ुउद्यिस्शलताको ववकास गररनेि । 

३.२: सरुस्क्षत श्रि तिा 
रोजगारको सलुनस्ितता गने । 

१. सरुस्क्षत श्रि तिा रोजगार कायिुि सञ्चालन गररनेि । 

२. सरुस्क्षत पयटुकीय रोजगारको व्यवस्िा लिलाइनेि ।  

३. स्िानीय स्तरिा आिाररत पररयोजनािाको प्रवदु्धन गररनेि । 

  
४. सािास्जक तयायका आिारहरुिा ववशषे ध्यान पयुाईु सितािलुक सिाजको लनिाणु गनु ु।  

४.१: सािास्जक तयायका 
आिारिा लैवङ्गक, िालिकु, 
भौगोललक, आलिकु, साँस्कृलतक 
आदद रुपिा सारभतू सिानता 
कायि गने । 

 

१. जालतय िुवािुत तिा भेदभाव रवहतका नीलत, ऐन र सािास्जक जागरणका 
कायिुि तय गररनेि ।  

२. दललतको सशस्िकरणका लालग अलभयान सञ्चालन गररनेि। 

३. बाल संरक्षण सलिलतको सबलीकरण कायिुि सञ्चालन गररनेि । 

४. स्कूलिा आिाररत बालक्लव पररचालन गररनेि । 

५. बालबाललका तिा वकशोरवकशोरीहरू िालि हनुे उपेच्िा, वहंसा, दवु्यवहुार 
र शोषण प्रलत शूतय सशनस्शलता लनलत अपनाइनेि । 

६. जेष्ठ नागररकको हेरचाह, स्याहार ससुार र उपयिु वातावरण लसजनुा  
गररनेि ।  

७. सािास्जक सरुक्षा भत्ताको व्यवस्िापन र वविा योजना सञ्चालन गररनेि 
। 

५. सािास्जक क्षते्रको ववकासद्वारा नागररकको आिारभतू सेवािा पहुँचको सलुनस्ितता गनु ु। 

५.१: सवसुलुभ गणुस्तररय 
स्वास््य सेवाको सलुनस्ितता गने 
। 

 

१. आिारभतू रुपिा सािातय स्चवकत्सा सेवाको शीघ्र र प्रभावकारी सेवा प्रदान 
गररनेि । 

२. लनदानात्िक, उपचारात्िक, प्रविुनात्िक र प्रलतरोिात्िक स्वास््य सेवाको 
प्रवदु्धन गररनेि । 

३. जीवनपिको अविारणा अनरुुप बहपुक्षीय पोषण नीलतको कायाुतवयन गरी 
सिग्र ववकास गररनेि । 

४. पररवार व्यवस्िापन सेवालाई िप ववस्तार गररनेि । 

५. सीिातत एवं गररबीको अवस्िािा रहेका सिदुायलाई दीर्जुीवन सहयोग 
प्रदान गररनेि । 

५.२: सवैका लालग गणुस्तररय 
र अलनवाय ुिाध्यलिक  स्शक्षाको 
व्यवस्िा गने ।  

१. नलतजािा केस्तरत स्शक्षण ववलि र जीवन उपयोगी स्शक्षा लागू गररनेि । 

२. प्राववलिक र व्यवसावयक स्शक्षा सञ्चालन गररनेि । 

३. सवैका लागी गणुस्तररय स्शक्षाका अवसर सलुनस्ित गररनेि । 
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५.३: सबैका लागी स्वच्िताको 
अवसर र सफा वपउने पानी 
सलुनस्ितता गने । 

१. सवैलाई खानेपानी र सरसफाईको अवसर सलुनस्ित गररनेि । 

२. स्वच्िताको वातावरण र रोग संििणको जोस्खिबाट सरुक्षाको अनभुलुत 
गराइनेि । 

५.4: ववशेष र खास सिहुका 
नागररकहरू )अपाङ्गता , जोस्खि 
अवस्िाका वालवाललका, वहंसा 
प्रभाववत, जेष्ठ नागररक, 

अपपसंययक र लसिातत 
अवस्िाका नागररक  (को 
संरक्षण र सरुक्षािा प्रािलिकता 
प्रदान गने । 

१. सवै क्षेत्रिा लैंलगक सिानता सलुनस्ित गररनेि । 

२. िवहलािािी हनुे सवै प्रकारका वहंसालाई लनरुत्सावहत गररनेि । 

३.  जालतय सिावेस्शकरणको सहज पहुँच स्िावपत गररनेि ।  

४. ववशेष सिहु, वग ुर सिदुायको ववशेष संरक्षण, सहभागीता र सरुक्षालाई 
ववकास योजनािा प्रािलिकता ददइनेि । 

५. लैंलगक सिानता, राजनीलतक, आलिकु र सािास्जक जीवनिा सवै 
नागररकद्धारा सावभुौि सिानता र सरुक्षाको अनभुलुत गराइनेि । 

६. प्रािलिकताका आिारिा दीगो एवं आिलुनक भौलतक संरचनाको ववकास गरी सम्िदृ्ध पाललका लनिाणु गनु।ु 

६.१: वस्स्तस्तर सम्िका सडक 
सिालहरूको ववस्तार गरी वाहै्र 
िवहना चपने ददगो सडक लनिाुण 
गने । 

१. सडकका स्तरोन्नती र सरुस्क्षत यातायात प्रबति लिलाइनेि । 

२. सवै वस्स्तहरू सम्ि ट्रयाक खोललनेि । 

६.२: ववद्यतु र संचार संजालिा 
पहुँच ववस्तार गने । 

१. सवै र्रिा ववद्यतु उजाु ववस्तार गररनेि ।  

२. सबै बस्तीहरूिा ईतटरनेट सेवाको ववस्तार गररनेि । 

६.३: सरुस्क्षत आवास र वस्स्त 
ववकास गने । 

१. एवककृत वस्स्त ववकासका लालग लनजी क्षेत्र र सहकारीहरूसँग साझेदाररता 
गररनेि । 

२. आवास तिा वस्स्तहरूको उत्िानस्शल ववकास गररनेि । 

 

 पररणात्िक लक्ष्य 
 

ि.स. सूचक/लक्ष्य एकाई 

आिार वषकुो अवस्िा योजनाको अतत्यको अवस्िा 

नेपाल प्रदेश 
स्िानीय 
तह 

नेपाल प्रदेश 
स्िानीय 
तह 

क. सिस्स्टगत गततब्य तिा 
सूचक 

       

१. िानव ववकास सूचांक इतडेक्स ०.५७९ ०.६४१  ०.६२४   

२. औसत आय ु वष ु ६९.७ ७२  ७२   

३. गाहसु््य प्रलतव्यस्ि 
आम्दानी 

अ.डलर १०४७ १९१७  १५९५   

४. साक्षरता दर (१५ वष ु
भतदा िालि) 

प्रलतशत ५८ ६९  ९५   

५. वेरोजगारी दर प्रलतशत ११.४ ७.२     

६. लनरपेक्ष गररबीको 
रेखािनुीको जनसंयया 

प्रलतशत १८.७ १५.३  ९.५   
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७. श्रि सहभालगता दर (१५ 
वष ुिालि) 

प्रलतशत ३८.५ ४१.७  ४९   
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जगुल गाउँपाललकाको आवलिक योजना 

 लगानी, श्रोत अनिुान र बाडँफाडँ 

 आयको प्रवसृ्त्त र प्रके्षपण 

यस गाउँपाललकाको आय २०७७/७८ बाट २०७८/७९ िा जाँदा  ८%ले वृवद्ध भएको देस्खति ।  तर आतगाररक श्रोतिा नगदिा भने १० %ले र्टाव 
आएको देस्खति जनु स्चतताजनक ववषय भनेर िलुायंकन गररएको ि । त्यसैगरी सिालनकरण अनदुानिा पलन ५% कलि आएको देस्खति । 

सी.नं. 
बजेटका श्रोतहरु 

आ. व. बावषकु प्रक्षपेण (आलिकु वष ुअनसुार रकि (रु. हजारिा) 

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

१ आय 629441 682156 718953 772820 831697 896069 966468 

२ राजर्श् 298567 282818 302973 325086 349353 375989 405230 

३ आततररक श्रोत  211786 177778 195556 215111 236623 260285 286313 

  नगद 196786 177778          

  नगद ऋण १५०००             

४ राजर्श् बाडंफाडंबाट प्राप्त रकि  ८६७८० १०५०४० १०७४१७ १०९९७४ ११२७३० ११५७०४ ११८९१७ 

४.१.१ राजर्श् बांडफांड - संस्र्य सरकार ८६७८० ८७३९१ 88002.7 88618.8 89239.1 89863.8 90492.8 

४.१.२ राजर्श् बांडफांड - प्रदेश सरकार   १७६४९ 19414.1 21355.5 23491.1 25840.2 28424.2 

५ अततर सरकारी ववत्तीय हस्ताततरण ३३०८७४ ३९९३३८ ४१५९८० ४४७७३४ ४८२३४४ ५२००८० ५६१२३८ 

५.१ संस्र्य सरकार २६९८०० ३२१००० ३३३६९० ३६१११६ ३९०९८७ ४२३५३४ ४५९००८ 
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५.१.१ शसत ुअनदुान चाल ु १५९१०० १९५३०० 214830 236313 259944.3 285938.73 314532.603 

५.१.२ सिालनकरण अनदुान ११०७०० ११३२०० 118860 124803 131043.15 137595.3075 144475.0729 

५.१.३ सिपरुक अनदुान    0 0 0 0 0 

5.1.4 ववशेष अनदुान   १२५००           

५.२ प्रदेश सरकार ६१०७४ ७८३३८ ८२२९० ८६६१८ ९१३५६ ९६५४६ १०२२३० 

५.२.१ शसत ुअनदुान चाल ु २११२३ ३२८२९ 36111.9 39723.09 43695.39 48064.93 52871.43 

५.२.२ सिालनकरण अनदुान १००२९ ९५६३ 10232.41 10948.67 11715.08 12535.14 13412.60 

५.२.३ सिपरुक अनदुान २९९२२ २९९४६ २९९४६ २९९४६ २९९४६ २९९४६ २९९४६ 

५.२.४ ववशेष अनदुान   ६००० ६००० ६००० ६००० ६००० ६००० 
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जगुल गाउँपाललकाको आवलिक योजना 

 व्ययको प्रवृलत र प्रके्षपण 

त्यसैगरी यस गाउँपाललकाको ५ वषे व्यय अनिुान तल देखाइएको ि । 

कुल आय (५ बष)ु २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

2553464 438561 471420 507335 546602 589546 

 

 

 

 



 

   
 

            28 

 जगुल गाउँपाललकाको आवलिक योजना 

28 

 आलिकु क्षेत्र  
 कृवष, वागवानी, पशपुस्ति ववकास र व्यवसावयकरण  

पषृ्ठभलूि  

कृवष ववकास यस गाउँपाललकाको अग्रणी क्षेत्रको रुपिा ललइएको ि । यस गाउँपाललकािा ४०९७ 
पररवारले जग्गा कृवषको लालग प्रयोग गरेको देस्खति। त्यसिध्ये पलन ३८१५ जग्गाहरु परुुषको नाििा 
रहेको ि भने ३१५ जग्गा िवहलाको नाििा रहेको देस्खति। कृवष उत्पादनिा सवाुलिक िकै भएको 
देस्खति भने कोदो र िान ििशः रहेको देस्खति। त्यसैगरी पशपुालनिा ३५८९ पररवार संलग्न िन ्भने 
अलिकाशंले पशपुालन लनवाुहिखुी रुपले गरेको पाइति। यस गाउँपाललकािा पाललएको बाख्रा, बोकाको 
संयया पालेका पररवार संयया २३२१ रहेको ि भने गाईगोरु/बाच्िा बाच्िी पलन त्यवह संययािा पालेको 
देस्खति। त्यसैगरी राँगा भैसी ९८० पररवारिा पाललएको ि भने रहेकोहाँस/कुखरुा ७०० बढी पररवारले 
पालेको देस्खति। िालिपलो भेगको ५७ र्रिरुीिा याक र केवह ५१ र्रिरुीिा भेडा पाललएको पाइति। 

 

प्रिखु सिस्या  

गाउँस्तरबाट आएको त्याकं अनसुार बाँजो जग्गा िेरै रहने, स्िानीय उब्जनीले बजार नपाउने, 
सियिा िल पयाुप्त िात्रािा उपलब्ि नहनुे, पौरास्णक कृवषले अझै लनरनातरता पाउने आदद ियुय सिस्या 
रहेका िन।् आि िालनसको िारणािा कृवष, वाग वानी तिा पशपुतिीपालनलाई पेशा तिा व्यवसायका 
रुपिा भतदा पलन लनवाुहिसु्ख स्जववकोपाजनुको िाध्यि िालनएको ि ।  कृषकले बजारको िाग र आपूलतकुो 
आिारिा उत्पादन भतदा पलन िौषिी परम्परागत खेलत गदै उत्पादन गरेको पाइति । उपभोिािा आएको 
जागरण स्वरुप वजारको िागका रुपिा ववकास हुदैँ गएको स्वस्ि एवं ववशेष प्राङ्गाररक अन्न, तरकारी र 
नगदेवालीको उत्पादनलाई कृषकले वजारीकरण गन ुअसफल रहेको देस्खति । िाग अनसुार उत्पादन चि 
लनिाुण गरी योजनाबद्ध उत्पादन हनु ् सकेको िैन। हाल लसलित सङ्ययािा कृवष, वागवानी तिा 
पशपुतिीपालनको व्यवसावयक ववकासका रुपिा केही फिहुरू स्िापना गररएका िन ् र व्यवसावयक 
उत्पादनिा प्रयास भएको ि। व्यवसावयक फिकुो ववकासका लालग प्रिानितत्री कृवष योजनालगायत ववगतका 
कृवष ववकासका योजनाहरूको प्रभाव पलन भएको देस्खति।  

 

चनुौती तिा अवसर      

राविय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको पतरौं पञ्च ववषयु योजनाको आिारपत्रले प्रिि चरणिा  
उत्पादन लनयाुतका लालग भौलतक पवुाुिारलाई प्रािलिकतािा राख्न े कुरा उपलेख ि। लनरपेक्ष गररबीको 
रेखािनुी रहेको जनसङ्ययाको जीवन लनवाुहको िूल आिार भनेको साना वकसान तिा कृवष िजदरुी रहेको 
ि । लनवाुहिखुी कृवषिा आस्श्रत जनसङ्ययालाई व्यवसावयक योजना अनसुार कृवष, वागवानी र 
पशपुतिीपालनिा अगालड वढाउदै प्रलतव्यस्ि आय वढाउन सवकति ।  

यस गाउँपाललकाको भगूोल, हावापानी, वातावरण र जनशस्िको आिारिा फलफूल (बागवानी) 
खेलतको संभावना रहेको ि । अलिला जातका फलफूल, केरा, नास्पाती आददको सम्भावना रहेको ि । 
उच्च िूपयका फलफूल जस्तै एभोकाडो, वकवी, ड्रागनफु्रट, स्िानीय जातका केरा, अनार र जनुारको उत्पादन 
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गने सम्भावना देस्खति । बाख्रा/च्यांग्रा र गाईभैसीपालनको लालग जगुलको हावापानी र भगूोलको अवस्िा 
अवसरको रुपिा रहेको ि । स्िानीय रैिाने जातका कुखरुापालन, िौरीपालन तफु रहेको वकसानहरूको 
रुझान र फस्टाउदै गएका अवस्िािा पयटुन व्यवसायलाई कृवष व्यवसायको िौललकतािा सिेट्न सवकति 
। त्यसका लालग प्राङ्गाररक खेती, एकीकृत सत्रजुीव व्यावस्िापन, एकीकृत खेती प्रणाली जस्ता ववलिहरूको 
प्रयोग गरर रसायलनक ववषाददको प्रभाव रोक्न सवकति ।  

उपके्षत्रगत सोच, लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच  

कृवष उपजिा आत्िलनभरु जगुल 

लक्ष्य  

भगूोलको कृवष सम्भावना अध्ययन गरर पकेट क्षेत्रिा प्राङ्गाररक उब्जनी गरर खाद्य सरुक्षा सलुनस्ित 
गदै बजार व्यवस्िापन गने 

उद्दशे्य    

1. कृवष उत्पादन र उत्पादकत्व बवृद्ध गरी गाउँपाललकालाई कृवष उपजिा आत्िलनभरु गनु ु। 

2. लनवाुहिखुी कृवष प्रणालीलाई ददगो र व्यवसावयक प्रणालीिा रुपाततरण गनु ु। 

3. हरेक उत्पादन सिूहको लालग वस्तकुो गणुस्तरीय उत्पादनको लालग क्षिता अलभवृवद्ध गनु ु। 

4. नयाँ पशपुालन सम्भावना अध्ययन गदै, पश ुजतय पदािकुो आयात र्टाउँदै लनयाुत प्रवदु्धन गनु ु। 

5. गाउँपाललकािा खाद्य सरुक्षाको सलुनस्ितता गनु ु। 

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  7 : कृविका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलतहरू कायनुीलतहरू 
उद्दशे्य १: कृवष उत्पादन र उत्पादकत्व बवृद्ध गरी गाउँपाललकालाई कृवष उपजिा आत्िलनभरु गनु ु

। 
१.१: कृवष के्षत्रको 

उत्पादकत्व बवृद्ध र 
आिलुनकीकरण गने । 

1. ददगो कृवष ववकासकालालग आवश्यक नीलत, ऐन र लनयिहरू तजुिुा 
तिा संसोिन गरी प्रभावकारी रूपिा कायाुतवयन गररनेि ।  

2. कृवष वस्त ुउत्पादन अलभववृद्ध गन ुकृवष जतय वस्तकुो व्यवसावयक 
उत्पादनका लालग उपयिु र ददगो लसंचाइ सवुविा लगायतका 
आवश्यक पूवाुिारको पहुँच बढाइनेि ।  

3. उन्नत प्रववलि (थ्रलेसंग िेशीन, जोत्न,े साइनारे आदद)िा सलुभ कृवष 
कजाुको व्यवस्िा लिलाइनिे ।  

4. कृवषिा आिलुनकीकरणका लालग आवस्यक कृवष औजारको व्यवस्िा 
गररनेि।  

5. खेती योग्य जग्गालाई बाँझो राख्न ेप्रवृस्त्त लनरुत्सावहत गदै बाँझो रहेका 
कृवष भलूिको ददगो उपयोगकालालग उपयिु योजना बनाई कायातुवयन 
गररनेि। 

उद्दशे्य २: लनवाहुिखुी कृवष प्रणालीलाई ददगो र व्यवसावयक प्रणालीिा रुपाततरण गनु ु। 
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2.१: तलुनात्िक 
लाभ हनु सक्ने स्िानीय 
बालीनाली र आिारभतू 
खाद्यवस्तकुो उपभोगिा 
आत्िलनभरुता हालसल गने ।  

1. खाद्य तिा अतय कृवष उत्पादनिा आत्ि लनभरुताकालालग उत्पादन 
पकेट के्षत्र ववकास गरी सर्न व्यवसावयक खेती प्रणाली अस्र् 
बढाइनेि ।  

2. कृवष उपज उत्पादन, प्रशोिन, भण्डारण एवं ववतरण प्रणालीिा नयाँ 
प्रववलिको ववकासको अनसुरण,  अवलम्बन र आिलुनकीकरण गररनेि 
।  

3. उत्पादन र भण्डारणका िििा हनुे हानी नोक्सानीलाई तयूनीकरण 
गन ुकृवष उपज सङ्कलन तिा भण्डारण केतरको स्िापना गररनेि ।  

4. लनजी तिा सहकारी के्षत्रको संलग्नता बढाउँदै करार सम्झौतािा 
आिाररत तिा सहकारी खेतीलाई प्रािलिकता ददइनेि ।  

5. िूपय शङृ्खला पद्धलत अनसुार उत्पादनदेस्ख बजारीकरणसम्िका 
कायिुिहरू एकीकृत रूपिा सञ्चालन गररनिे । 

6. खाद्यान्न उत्पादन तयनु भएका पोषण असरुस्क्षत स्िानहरूिा स्िानीय 
स्तरिै उत्पादन गन ु सवकने कृवषजतय उत्पादन प्रवदु्धन तिा 
उपयोगिा जोड ददइनेि। 

7. सरुस्क्षत खानपान र पौविकतत्वका स्रोत तिा उपयोगबारे 
सचेतनात्िक कायिुि सञ्चालन गररनिे । 

उद्दशे्य ३: हरेक उत्पादन सिूहको लालग वस्तकुो गणुस्तरीय उत्पादनको लालग क्षिता अलभववृद्ध 
गनु ु। 

३.1: जलवाय ु
पररवतनु र प्रकोपबाट पने 
नकारात्िक असर तयूनीकरण 
गदै वातावरणिैत्री कृवष 
प्रववलिको ववकास र ववस्तार 
गने । 

1. प्राङ्गाररक खेतीलाई प्रोत्सावहत गरी उत्पाददत वस्तलुाई बजारीकरणिा 
जोड ददइनिे ।  

2. जलवाय ुपररवतनुसँगै कृवषिा अनकूुलन गरी कृवष जैववक वववविताको 
संरक्षण,  सम्वद्धनु तिा उपयोगिा बवृद्ध गररनेि ।  

3. लोपोतिखु तिा रैिाने ववउलबजन र बालीजतय जैववक वववविता 
संरक्षणिा स्िानीय सिदुायको अग्रसरतालाई प्रोत्साहन गररनेि । 

4. कृवष अध्ययन तिा अनसुतिानिा आिाररत वातावरणिैत्री कृवष 
प्रववलिको ववकास एवं ववस्तार गररनेि ।  

5. कृवष उपजको अलिकति उत्पादन एवं उत्पादकत्व बवृद्धकालालग 
स्िानीय सािन स्रोत र जैववक प्रववलिको उपयोग गररनिे । 

उद्दशे्य ४: पश ुजतय पदािकुो आयात र्टाउँदै लनयातु प्रवदु्धन गनु ु। 
४.1: कृषकलाई 

पशपुतिी पालन तिा 
पशपुतिीजतय व्यवसायिा 
प्ररेरत गरी आत्िलनभरु हनुे 
कायिुि सञ्चालन गने ।  

1. कृषकलाई पशपुतिी पालन तिा पशपुतिीजतय व्यवसायिा प्ररेरत 
गरी आत्िलनभरु हनुे कायिुि सञ्चालन गररनिे ।  

2. यवुाको ववदेश पलायन र्टाउन तिा ववदेशबाट फवकुएका र 
बेरोजगार यवुालाई पशपुतिी पालनिा यवुा लास्क्षत कायिुिलाई 
प्रािलिकताका साि सञ्चालन गररनेि ।  
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3. पशपुतिी पालनिा यवुा सहभालगता र िवहला सशिीकरणलाई 
केस्तरत गरी व्यवसावयक कायिुि सञ्चालनिा पयाइनिे ।  

4. व्यवसावयक पशपुतिी पालनका सािै व्यवसावयक िौरी-पालनका 
लालग अनदुान तिा सहलुलयत ऋणको व्यवस्िा गररनिे।  

5. ववपन्न पररवारलाई पशपुतिी पालनकालालग प्रोत्साहन कायिुिहरू 
सञ्चालन गररनेि । 

उद्दशे्य ५: गाउँपाललकािा खाद्य सरुक्षाको सलुनस्ितता गनु ु। 
५.१: गाउँपाललका 

बासीलाई पोषणयिु खानेकुरा 
खान पाउन ेसलुनस्ितता गने । 

1. तयून आय भएका तिा गररबीको रेखािलुन रहेका पररवारहरूको 
पवहचान गरी ५ वष ु िलुनका बालबाललकाहरूकालालग पोषणयिु 
खानेकुराहरूको प्रबति लिलाइनेि ।  

2. स्िानीय अगाुलनक उत्पादनको िहत्त्व तिा सततलुलत आहारका बारेिा 
सचेतना कायिुि सञ्चालन गररनेि । 

3. गाउँपाललका लभत्र खाद्य सरुक्षाको अवस्िा सततोषजनक राख्न एक र्र 
एक टनेल/करेसाबारीको व्िवस्िा गररनेि ।  

4. पोषण सरुक्षा सम्बतिी सचेतनािलुक कायिुि सञ्चालन गररनेि । 
 

कायिुिहरु 

  

  

 

 पयटुन  

पषृ्ठभलूि 

जगुल गाउँपाललकाको प्रिखु पयटुकीय आकषणु जगुल वहिाल हो। यस वहिालको आरोहणको 
लालग हालसालै बाटो खपुला गररएको हो भने यस वहि शृंखलािा रहेका ११ चचुरुा िध्ये ग्यापजेन वपक 
पवहलो पपट आरोहण भएको ि । त्यस प्रिखु आकषणु बाहेक यस गाउँपाललकािा ७७ वटा अतय िालिकु 
तिा पयटुकीय स्िल रहेका िन ्। िानव लनलितु आकषणु बाहेक यस गाउँपाललकािा ३३७ प्राकृलतक 
श्रोतहरु रहेको देस्खति जसिा पोखरी, झरना, पिेरो, गफुा, कुण्ड, पिेँरो आदद पदुिन।् यस गाउँपाललकािा 
१० वटा होटेल/ररसोटु िन।् त्यसैगरी ४ िाि वहतदहुरुको लालग नयाँ गततव्यको रुपिा ववकास भईरहेको 
पाइति भने बौद्ध ििाुलम्बीहरुका लालग िहत्त्वपूण ुस्िलहरु खोज गन ुअझै बाँकी िन।् 

प्रिखु सिस्या   

पयटुन तिा अलतलि सत्कार उद्योग क्षेत्र ववकासका लालग जगुलको ऐलतहालसक, प्राकृलतक र िौललक 
ववशेषताहरूलाई संरक्षण र प्रवदु्धन भएको पाइँदैन। यस पाललकािा रहेका ऐलतहालसक दगुिु बस्स्त यांग्लाकोट, 
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स्याफु्र पोखरी जस्ता िपु्र ैस्िलहरुको आवश्यक ववज्ञापन भएको िैन। जैववक वववविता र ऐलतहालसक िहत्व 
रहेका स्िान र प्रकृलतको व्यवस्स्ित अध्ययन भएको िैन । त्यसका लालग चावहने साँस्कृलतक सम्पदा एवं 
जैववक वववविताको संरक्षण, अलभलेखन र पयटुक गाईडहरूलाई अनसु्शक्षण जस्ता कायहुरु गररएको िैन। 
हाल पयटुन व्यवसायिा संलग्न होटल, लज, गेिहाउस, रेिुरेण्ट र होिस्टेलाई वातावरणिैत्री ववकास गनकुा 
लालग पररचालन गन ुसवकएको िैन। गततव्य लबतदहुरू, पैदलिाग,ु होिस्टेलाई कृवष संस्कृलतसँग जोड्ने वन 
र जलािार के्षत्रिा रहेका जैववक ववववितालाई संरचनागत रुपिा संरक्षण, प्रवद्धुन र प्रचारप्रसार गन ुसवकएको 
िैन।  

चनुौती तिा अवसर  

जगुलको जैववक वववविता, सांस्कृलतक वववविता र परुातास्त्वक िहत्वका स्िानहरू िन ्। बौद्ध 
ििाुलम्बीहरुकोलनस्म्त िालिकु पयटुनको केतरका रुपिा स्िापना गररन खोजेको यस गाउँपाललकािा रहेको 
जगुल वहिशंृ्रखलाको पहुँचका लालग आवश्यक पूवाुिार ववकास गन ुचनुौलतपूण ुरहेको ि। 

होिस्टेका सबै बस्तीहरूलाई जातीय संस्कृलत, िानव ववकास, वातावरणिैत्री पूवाुिारहरूको ववकास 
गरी जनपयाुवरणिैत्री नगरका रुपिा रुपाततरण गदै पयटुन के्षत्रबाट हनु ेआयलाई नगरस्तरसम्ि परु् याउन 
सवकति ।  

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच 

पयटुनलाई जगुल गाउँपाललकाको एक ियुय आलिकु श्रोतिा पररणत  

लक्ष्य 

कृवष, संस्कृलत र प्रकृलतको अतयोतयास्श्रत सम्वतििा ववकलसत परम्परागत सम्पदा, िनोरि प्राकृलतक 
दृश्य, साहलसक पयटुन र जैववक वववविताको पयटुकीय सम्भावनाको प्रचरु उपयोग गरर स्िानीय स्जवानोस्तर 
वृवद्ध गने। 

उद्दशे्य 

१. पयटुन व्यवसायको गणुस्तर बवृद्ध तिा पयटुकीय स्िलको प्रचार-प्रसार गनु ु।  

२. पयटुकीय पूवाुिारहरूको ववकास गनु ु। 

३. िानव संसािन ववकास गनु ु। 

४. पयटुकीय स्रोतसािनको व्यवस्िापन गनु ु। 

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  8 पयषटनका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू-पयषटन) 

रणनीलतहरू कायनुीलतहरू 
उद्दशे्य १: पयटुन व्यवसायको गणुस्तर बवृद्ध तिा पयटुकीय स्िलको प्रचार-प्रसार गनु ु। 
1.१: गाउँपाललकािा 

हाल सञ्चालनिा रहेका होटेल 
र स्चयापसलहरूको सेवाको 
स्तरोन्नलत गने । 

1. स्िानीय होटेल, लज, रेस्टुराँ र स्चयापसलका व्यवसायीहरूलाई 
ववषयगत इतस्ट्रक्टर स्झकाई स्िानीय स्तरिै पेशागत ताललिको 
व्यवस्िा गररनिे । 

2. भइरहेका व्यवसायहरूको स्तरोन्नलतकालालग गाउँपाललकाको पहलिा 
सहलुलयत दरको पुजँीको खोजी गररददइनेि । 
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1.२: 
गाउँपाललकालभत्रका पयटुकीय 
स्िलहरूको प्रचारप्रसार गने। 

1. पयटुन प्रवद्धुन बारेिा ववज्ञहरूबाट संस्क्षप्त अध्ययन गराइनेि ।  

2. ववलभन्न सञ्चार िाध्यिको प्रयोग गरी ठाउँहरूबारे प्रचार प्रसार गररनेि 
।  

3. ब्रोस्योर तयार गरी लििेकी स्जपलाहरूिा लबतरण गररनेि ।  

4. स्जपलाका ब्याचलस/ु िास्टस ु तहका ववद्यािीहरूलाई 
अनसुतिानकालालग यी स्िानको वफपड लभस्जटिा प्रोत्सावहत गररनेि 
।  

5. यी स्िान ववशेषका बारेिा लनयात्राकारहरूको भ्रिण आयोजना गने र 
सावहस्त्यक लेखरचना लेखाई पत्रपलत्रकािा प्रकास्शत गने व्यवस्िा 
गररनिे। 

6.  वेबसाइट, यटु्वु, फेसबकु, ट्वीटर, इतस्टाग्राि जस्ता सािास्जक 
सिालको प्रयोग गरी आवस्यक प्रचार प्रसार गररनेि।   

उद्दशे्य २: पयटुकीय पूवािुारहरूको ववकास गनु ु। 
2.1: पयटुन के्षत्रको 

ववकासकालालग आवश्यक 
पूवाुिारहरूको ववकास गने । 

1. पयटुकीय िहत्त्वका स्िानहरूिा आवागिन सहज बनाउन सडक, 

पदिाग,ु झोलङु्गे पलु आदद लनिाुण गररनेि ।  

2. भइरहेका सडक र पदिागकुो स्तरोन्नलत गररनेि । 
2.2: पयटुन 

पूवाुिारहरूको लनिाुण गने । 
1. ववशेष पयटुकीय स्िलहरूको पवहचान गरी पूवाुिार लनिाुणको ववस्ततृ 

योजना प्रलतवेदन तयार पाररनिे । 

2. पूवाुिार लनिाुणकालालग आवश्यक जग्गा खररद तिा अलिग्रहण 
गररनेि। 

उद्दशे्य ३: िानव संसािन ववकास गनु ु। 
3.1: 

गाउँपाललकालभत्रका 
यवुायवुतीलाई पयटुन 
ववषयको स्शक्षा प्रदान गने ।
   

1. पयटुन व्यवसायप्रलत यवुायवुतीको आकषणु बढाउन आफ्नो 
क्षेत्रलभत्रका योग्य र इच्िुक ववद्यािीहरूलाई पयटुन तिा अलतलि 
सत्कार ववषयिा ब्याचलस ुलडग्रीिा अध्ययन गन ुपठाइन ेर आलिकु 
सहयोग गररनेि । 

2. आफ्नो के्षत्रलभत्रका योग्य र इच्िुक यवुायवुतीलाई नेपाल पयटुन 
तिा होटेल व्यवस्िापन एकेडेिीबाट ददने गररएका Food 

Preparation and Control, Tourist Guide, Hiking Guide 

लगायतका िोटो अवलिका ताललििा पठाइन े र आलिकु सहयोग 
गररनिे । 

उद्दशे्य ४: अध्ययन अनसुतिान गनु ु। 
4.1: बाह्य 

स्रोतसािनको खोजी गने ।
  

1. गाउँपाललकालभत्र सािातय रूपिा सम्भावना देस्खएका योजनाहरूको 
ववस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गन ुसंर्ीय र प्रदेश सरकारसिक्ष अनरुोि 
गररनिे। 

2. गाउँपाललकािा आउन े गैरसरकारी संस्िाहरूलाई यस योजनािा 
सिावेश भएका कायिुिहरूिा लगानी गन ुआह्वान गररनिे । 
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4.2: आततररक 
स्रोतसािनको पररचालन गने 
।   

1. गाउँपाललकाको वावषकु बजेटको लनस्ित प्रलतशत रकि पयटुन के्षत्रका 
कायिुिकालालग िुट्ाइनिे ।  

2. पयटुन क्षते्रको ववकासकालालग स्िानीय लनजी क्षेत्रलाई आह्वान 
गररनिे। 

  
कायिुिहरु 

योजना/कारििको नाि कैवफयत 

िाने (िुरदेन – तािाङ् भाषािा) लनिाुण  स्िान : िैदान 

 चलुठेर्श्री िहादेव िस्तदर नयाँ लनिाुण 
गनुपुने 

स्िान :गोवारका चपुठेर्श्री 

 लसंहिाई देवी िस्तदर नयाँ लनिाुण तिा 
रे्राबार लगाउनपुने  

  स्िान : चेपे टोल 

 कालदेवी िान िस्तदर पनुलनिाुण गनुपुने स्िान : डाँडा टोल 

 वनकाली देवी िस्तदर नयाँ लनिाुण गनुपुने  स्िान : दबारे टोल 

 लभिशेन िान िस्तदर नयाँ लनिाुण  स्िान : तय नभएको (िनुीडाँडा भतदा 
तपलो एररया) 

 नयाँ आसा िण्डली चच ुनयाँ लनाुण  स्िान : बाँदरे रुख डाँडा 

 लभिसेन िान िस्तदर नयाँ लनिाुण  स्िान : चेपे टोल 

 लभिसेन िान िस्तदर नयाँ लनिाुण  स्िान : िबीर टोल 

 नेचेन उवकुललङ्ग गमु्बा (भकुम्पले पूण ुक्षलत 
भएको) 

 नयाँ लनिाुण 

 नयाँ लनिाुण उवकुललङ्ग गमु्बा   स्िानः फाप गाउँ 

स्शवपावतुी िस्तदर लनिाुण   

 अलिलो पानी संरक्षणका लनस्म्त िारा लनिाुण 
र गोरेटो बाटो लनिाुण (ब्रह्मायणी वकनार – 
तेम्बािाङ् – अलिलो पानी) 

  

 स्स्िलृत लनिाुण – स्तम्भ (शीलालेख) स्िान: ललदी//पवहरोिा जान गिुाएका 
वस्िका नाि सिावेश गररन े

िेङ्ताङ् र्ाङ्ग गमु्बा पनुलनिाुण गने   



 

   
 

            35 

 जगुल गाउँपाललकाको आवलिक योजना 

35 

सेवा र्ाङ्ग गमु्बा पनुलनिाुण  भकुम्पले क्षलत प¥ुयाएको र पनुलनिाुण गन ु
बाँकी 

साब्रो िोललङ गमु्बा पनुलनिाुण गने १० लाख परेको बजेट िा फाउण्डेसनको 
कार िात्र सम्पन्न // िप आलिकु 
सहयोगको आवशकता भएको 

पोङ्चोङ् डाडँा पाकु लनिाुण गरर खानीडाडँा 
देस्ख पोङ्चोङ् डाँडासम्ि गोरेटो बाटो लनिाुण  

हाइवकङ्ग ट्र्याल 

 गरुाँस पोखरीको पखाुल व्यवस्िापन तिा 
स्तरोन्नलत 

  

 चिेरे गफुा, बदु्ध पाकु, गरुाँस िाईको  
व्यवस्िपन तिा स्तरोन्नलत 

  

नौपाने डाँडािा बदु्ध पाकु लनिाुण   
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 लर् ुउद्यिस्शलता ववकास र व्यवसाय प्रविनु 

पषृ्ठभलूि 
िालनसको ज्ञान, सीप, चाहना, दयखल, रुची, अनभुव र स्रोतको आिारिा व्यावसायको िनौट गररने 

भएपलन जगुल गाउँपाललकाको अवस्िा र पररवेश भन ेश्रलिक आपलुतलुाई प्रािलिकतािा राख्न ेगरेको पाइति। 
नेपाल सरकारले लर् ुउद्यि, व्यापार र रोजगारको िापदण्डका रुपिा ियुयतया चारवटा आिारलाई ललएको 
ि । जस अनसुार (क) आफैं ले नै व्यवस्िापन हेने (ख) नौं जनासम्ि जनशस्ि पररचालन हनु े(ग) १० 
वकलो वाट भतदाकि जलववद्यतु स्रोतवाट सञ्चालन हनुे  (र्) साना व्यापार भन्नाले वावषकु रु. पाँच लाखदेस्ख 
एक करोडसम्िको व्यापार कारोवारलाई तोवकएको ि ।  

यस गाउँपाललकािा यस गाउँपाललकािा ६१३ आलिकु स्िापनाहरु िन ्जस िध्ये कररब १७ 
व्यापार हरुिा १० भतदा बढी कािदार संलग्न िन ्भन े५६० वटा िा ४ भतदा कि सहभालग िन।् सो 
उद्योग हरुिा कृवष तिा ित्स्यपालन उद्योग २१ वटा रहेको ि भने ८६ उद्योग हरु बस्त ुउत्पादनिा 
आिाररत िन।् त्यसैगरी कररब ११ वटा जल ववद्यतु आयोजनाहरु पलन रहेको पाइति। सो उद्योगहरु 
िध्ये ३०६ उद्योग २०७०-७५को लबचिा स्िापना भएको हो भने २०६० साल अस्र् ९८ वटा उद्योग  
स्िापना भएको पाइति र सो उद्योग िध्ये ४३१ र्रेल ुरहेका िन ्भने ५४ उद्योग आफ्नै भवनिा संचालन 
भएका िन ्। 

 

प्रिखु सिस्या  

खपुला बजारको राप र तापिा वपस्पसएको हाम्रो सिाजिा स्वरोजगार, व्यावसाय प्रवद्धनु गन ुदरुुह 
र कदठन पररश्रिको आवश्यकता पदुि । सिग्र रुपिा उपभोगको संस्कृलत िौलाई रहेको अवस्िािा गाउँको 
गररबीको खाडल गवहररएर गएको अवस्िा ि । अवहले देशको अितुतत्रको कररब २३ प्रलतशत वहस्सा 
रेलिटेतसले ओगटेको ि भन ेकुल ग्राहस्ििा चौिो स्िानिा रवह राविय अितुतत्रिा सहयोग गरररहेको भए 
पलन औद्योलगक के्षत्रको योगदान खसु्म्चदै गएको अवस्िा ि । ववकासको अविारणा अनसुार कृवष तिा 
पशपुालन के्षत्रलाई प्रिि स्तम्भ, उद्योग तिा वास्णज्य के्षत्रलाई दोस्रो स्तम्भ र सेवा के्षत्रलाई तेस्रो स्तम्भका 
रुपिा ववकास गनुपुने कुरािा ववज्ञहरूले जोड ददएको पाइति । अलिकांश स्िानीय तहिा सञ्चालन हनु े
ववकासका पररयोजनाहरूले सािास्जक ववकासको के्षत्र तिा भौलतक पूवाुिार के्षत्रहरूिा िात्र प्रािलिकतािा 
राख्न ेगरको हुँदा लगानी र लगानीको वातावरणलाई नै प्रिखु सिस्याको रुपिा ललइएको ि । सािास्जक 
ववकास तिा भौलतक पूवाुिार लनिाुणको लालग आवश्यक लर् ुउद्यि ववकास र साना व्यावसायको िाध्यिबाट 
रोजगारी अलभवृवद्ध गन ुपेशागत सीप र ज्ञानको ववववलिकरण गन ुनसक्नलुाई अको सिस्याको रुपिा ललइएको 
ि । औद्यौलगक उत्पादनलाई वजार शृ्रखला तयार गन ुनसक्न ुतेस्रो सिस्याको रुपिा ललइएको ि ।  

चनुौती तिा अवसर  

राविय लक्ष्य अनसुार सरकारको कुल ग्राहस्ि उत्पादनिा लर्,ु साना र िझौला उद्योगहरूको 
योगदान बढाउने र वेरोजगारी दर र्टाउने कुरालाई सूचकको रुपिा ललएको ि । तर खपुला र 
प्रलतस्पिाुत्िक अिवु्यवस्िाले राविय अिरुाजनीलतिा प्रभाव पारररहेको अवस्िािा स्िानीय िाग र उत्पादनको 
आिारिा व्यवसावयक ववकास गरी आपूलत ुसततलुन गन ुलनकै चनुौतीपणु ुिालनएको ि । वास्तविा जगुल 
गाउँपाललका लभत्र व्यस्िगत तहबाट गरररहेका आयआजनुको प्रयासलाई स्िानीय सरकारको तफुबाट सहयोग, 

साझेदारी र सहस्जकरण गन ुआवश्यक ि । लर् ुउद्यिको ववकासबाट कृवष, बागवानी, पशपुतिी र सम्भव 
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उत्पादनिा िपुय िप गनकुो लालग सहयोग गनुकुो अलावा पयटुन के्षत्रको लालग आवश्यक वस्त ुतिा सेवा 
आपूलत ुगन ुसहयोग िपनिे । व्यवसावयक प्रवदु्धनले िालनसहरूको उत्पादन गने क्षिता अलभवृवद्ध हनु ेर 
स्वरोजगार लसजनुा गन ुसहयोग गनेि ।  

 

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच 

उद्यिस्शलता र व्यवसायको प्रवद्धुन र ववकास , गाउँपाललका लभत्र वेरोजगाररको लनकास 

 

लक्ष्य  

हाल उद्यिस्शलता र स्व–रोजगारिा संलग्न कुल जनसङ्ययालाई वृवद्ध गने। 

उद्दशे्य 

1. सहकारी, रेलिट्ातस र वाह्य ववस्त्तय स्रोतको उत्पादनस्शल के्षत्रिा पररचालन गनु ु। 

2. लर् ुउद्यि, स्वव्यवसाय र व्यापार संलग्न नागररकलाई व्यवसावयक लसप र ज्ञान प्रदान गनु।ु  

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  9 लघु उद्यमवशलता ववकास र ि-व्यवसायको प्रवर्द्षनका रणनीवत तथा कायषनीवत 

रणनीलत कायनुीलत 

उद्दशे्य १: सहकारी, रेलिट्ातस र वाह्य ववस्त्तय स्रोतको उत्पादनस्शल के्षत्रिा पररचालन गनुे  ु। 
१.१: बजारको िागिा 

आिाररत उत्पादन र बजार 
व्यवस्िापन गने । 

1. बजार शृ्रङ्खलािा आिाररत लर् ुउद्यि ववकासिा सहयोग 
गररनेि । 

2. कृवष, वागवानी तिा पशपुतिीजतय उत्पादन सङ्कलन केतर 
स्िापना गररनेि । 

उद्दशे्य २: लर् ुउद्यि, स्वव्यवसाय र व्यापार संलग्न नागररकलाई व्यवसावयक लसप र ज्ञान 
प्रदान गनु ु। 

२.१: व्यवसावयक लसप र 
ज्ञानिा ववकास गरी व्यवसायहरूको 
ववकास र ववस्तारका लालग ववस्त्तय 
पहुँचिा ववृद्ध गने । 

 

1. हालको लनवाुहिसु्ख आलिकु उपाजनुिा आस्श्रत पररवारलाई 
लर् ुउद्यिस्शलतािा रुपाततरण गररनेि । 

2. साना तिा र्रेल ुउद्योगिा रहेका व्यवसायको कारोवारिा 
बवृद्ध गन ुसहस्जकरण गररनिे । 

3. लर् ुउद्योग र साना तिा र्रेल ुउद्योगहरूको ववकास र 
क्षिता अलभवृवद्ध गररनेि । 

 

कायिुिहरु 

योजना/कारििको नाि कैवफयत 

वडा कारालय नस्जकै स्िानीय हाट बजार 
लगाईने  

स्िानीय बालसतदाले उत्पादन गरेको 
चाउखेतीले बजार नपाउन ु
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 पाङ्गरपिुा कृवष प्रशोिन केतर संचालन गने    

स्चरायिु, सनुपाती, यासाुगमु्बा, कुढकी 
पाँचऔलेँ जस्ता जलडबटुीको वापारीकरण गने 

  

कृवष बजारको उस्चत व्यवस्िापन  कृवष बजारको उस्चत व्यवस्िपन 
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 श्रि तिा रोजगार र वैदेस्शक रोजगार 

पषृ्ठभलूि 

श्रि तिा रोजगारी हरेक क्षेत्रको िेरुदण्ड रहेको ि भने स्िानीयको सलिवद्ध तिा स्जवानोस्तर उत्िानका 
लनस्म्त अलत आवश्यक क्षेत्र हो । उस्चत श्रि तिा रोजगारीको ववकास गनकुा लनस्म्त गाउँपाललकाको नीलतिा 
उपयुिु भ-ूउपयोगको अविारणा ववकास गनु ुपने देस्खति भने अवसर उत्पादनिा आवश्यक लगानी गने 
तिा लनम्त्याउने नीलत हनु ु पने देस्खति । यस गाउँपाललकािा कररव १०७० ले व्यावसावयक रुपले  
उपयोगी ताललि ललएको देस्खति। यस गाउँपाललकाको प्रदेश पार्श् ुस्चत्रको आिारिा आय सूचकांक ०.४३७ 
रहेको पाइति भने सो अनसुारको यस गाउँपाललकाको ििसंयया बागिती प्रदेशिा ३९ रहेको पाइति। 

ववशेष प्राववलिक लसपयिु िानवश्रोतको त्यांक अनसुार सवाुलिक सीपयिु जनशस्ि लनिाुण 
सम्बस्ति रहेको देस्खति। त्यसैगरी लसलाई, बनुाई,ईतजीलनयररंग, पयटुन, सचुाना तिा प्रववलि, जनस्वास््य 
आदद सम्बतिी पलन लसप रहेको देस्खति। यस गाउँपाललकािा १३३० यवुाहरु वैदेस्शक रोजगारीिा गएको 
त्यांक रहेको देस्खति। वैदेस्शक रोजगारीिा गएका िध्ये िलेस्शया िेरै गएको देस्खति भने दबुई, कुवेत 
तिा साउदी लगायतका खाडी िलुकुिा पलन गएको पाइति भने अतय यरुोपेली तिा अिेररकी देशहरुिा पलन 
गएको पाइति। 

 

प्रिखु सिस्या 
यवुाहरूको पवहलो रोजाई वैदेस्शक रोजगार रहेको अवस्िािा तयारी लबना रोजगारीिा जाने हदुाँ 

राम्रो काि, तलव र सािास्जक सरुक्षाको प्रत्याभलुत हनु सकेको अवस्िा िैन । ववदेशिा ववशषे गरर 
जोस्खियिु, फोहरयिु वातावरण र कदठन काि गनु ुपने अवस्िा रहेको ि । दैलनक ठगी, ववरािी र ितृ्य ु
सम्िका र्ट्नाहरूले सिाचारपत्रहरू भररने गरेको अवस्िा ि । यस गाउँपाललकावाट खाडी िलुकुहरूिा 
जाने प्रचलन िेरै रहेको ि । पयाुप्त सचुनाका अभाव, तयारी ववना र खासै लसप ववनाका कािका लागी जान े
हदुाँ राम्रो तलव र सवुविा ववनानै काि गनु ुपने अवस्िा रहेको ि ।त्यसैगरी गाउँपाललकािा लभलत्र रहेको 
ववप्रषेण आयको उत्पादनिूलक के्षत्रिा उपयोग हनु नसक्दा दैलनक उपभोगिा नै लसलित रहेको पाइति।  

 

अवसर र चनुौती  

यस गाउँपाललकािा यवुा र आलिकु रुपले सविय जनसङ्ययाको बाहपुयता रहेको ि जसको 
पररचालन िाफुत गाउँपाललकाले स्िानीय ववकासका कायलुाई लतब्रत्तर रुपिा अगाडी बढाउन सक्दि । 
त्यसैले यो सङ्यया आफैिा एउटा िहत्वपूण ुअवसरको रुपिा ललन सवकति । त्यस बाहेक ववदेशिा 
आस्जतु ववप्रषेण र लसकेको सीप आफ्नो िात्िलोिा प्रयोग गन ुसकेिा आलिकु ववकासिा योगदान पगु्नकुा 
सािै उत्पादन एवं रोजगारको अवसर सिेत ववस्तार हनुे अवसर देस्खति । अको तफु बढ्दो बसाईसराई 
र वैदेस्शक रोजगारीिा जाने प्रवृस्त्तले स्िानीय स्तरिा जनशस्िको किी, पाररवारीक तिा सािास्जक सिस्या 
र परलनभरुता बवढरहेको ि । अततराविय बजारसँग प्रलतस्पिाु गन ुसक्ने दक्ष जनशस्िको ववकास गरी 
वैदेस्शक रोजगारिा पठाउन नसक्न,ु वैदेस्शक रोजगारको के्षत्रिा ठगी लगायतका र्टनाहरू बढ्न,ु पाररवाररक 
तिा सािास्जक पनुःएवकरकणका सवालहरू सम्बोिन नहनु ुसािै वैदेस्शक रोजगारको ददगो ववकपप ददन ु
नसक्न ुयस गाउँपाललकाको लालग चनुौती देस्खति । 
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उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच 

सरुस्क्षत र सम्िालनत रोजगारी सवैको सरोकार । 

लक्ष्य  

सचुना र लसप सवहतको रोजगारीको अवसरको िनौट गने क्षितािा अलभवृवद्ध गने तिा  श्रि बैंक 
स्िापना गने। 

उद्दशे्य 

वैदेस्शक रोजगारीबाट आएका यवुाहरूको ज्ञान लसपको सदपुयोग गदै स्िानीय स्तरिा रोजगारीका 
अवसरहरू शृ्रजना गनु ु। 

रणनीलत र कायनुीलत 

तावलका  10 : श्रम तथा रोजगार र वैदेवशक रोजगारका रणनीवत र कायषनीवत 

रणनीलत कायनुीलत 
उद्दशे्य १: वैदेस्शक रोजगारीबाट आएका यवुाहरूको ज्ञान लसपको सदपुयोग गदै स्िानीय स्तरिा 

रोजगारीका अवसरहरू शृ्रजना गनु ु। 
रणनीलत १.१: रोजगारी 

पवुकुो तयारी र अनसु्शक्षण गने ।  

१. स्िानीय तहिा स्वरोजगार तिा रोजगार सजृना हन ेखालका 
कायिुिहरू प्रािलिकताका साि सञ्चालन गररनेि । 

२. वैदेस्शक रोजगारिा जाने व्यस्िहरूको यात्रालाई सरुस्क्षत, 

ियाुददत र उपलस्ब्ििूलक बनाउन सरुस्क्षत वैदेस्शक रोजगार 
सम्वतिी व्यापक सूचना प्रवाह, सीप ताललि प्रदान तिा 
आवश्यक काननुी सहायता प्रदानका लालग सम्बस्तित 
सरोकारवालाहरूसँग सितवय तिा सहकाय ुगररनेि ।  

३. सम्बस्तित सरोकारवालाहरूसँगको सितवय तिा 
सहकायलुाई बढावा ददई सरुस्क्षत वैदेस्शक रोजगार 
सम्बस्तिको सेवाहरू प्रवाह गररनेि । 

रणनीलत १.२: लगानी 
के्षत्रिा पुजँीको पररचालन  गने । 

१. गाउँपाललका लभत्र प्राप्त ववप्रषेणलाई आयिूलक के्षत्रिा लगानी 
गनकुा लालग ववत्तीय साक्षरता कक्षा सञ्चालन गदै उद्यि 
ववकासिा सहयोग गने सािै वैदेस्शक रोजगारका कारण 
व्यस्ि, पररवार तिा सिाजिा उत्पन्न नकारात्िक 
असरहरूलाई तयूनीकरणका लालग िनोसािास्जक परािश ु
सेवा प्रदान गररनिे ।  

२. वैदेस्शक रोजगारवाट फवकुएर आएका व्यस्िहरूको ज्ञान, 

लसप, पूजँीलाई व्यवस्िापन तिा संस्िागत ववकास गररनेि 
। 
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३. िनोसािास्जक परािश ुसेवालाई पाललकाको स्वास््य शाखा 
अततरगत आततररकीकरण गदै सो सम्बतिी सेवालाई ददगो 
रुपिा प्रवाह गररनेि । 
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 सािास्जक क्षेत्र ववकास योजना 
 स्वास््य र  पोषण 

पषृ्ठभलूि 

नेपालको संवविान २०७२ िा आिारभतू स्वास््य सेवालाई लनःशपुक दावी गन ुसक्ने गरी िौललक 
हकका रुपिा व्यवस्िा गररएको ि । संवविानले पररकपपना गरेको लोककपयाणकारी राज्यको अविारणाले 
नागररकको स्वास््य तिा पोषण स्स्िलतिा सिुार गनकुा लालग लगानी गनु ुपने कुरालाई केस्तरत गदुि । 
ददगो ववकास लक्ष्य नं.२ ले उन्नत पोषणको सलुनस्ित गने र लक्ष्य नं.३ अततगतु सबै उिेर सिूहका 
व्यस्िहरूको लालग स्वस््य जीवनको सलुनस्ितता गदै सिदृ्ध जीवन प्रवदु्धन गने भनी तोवकएको ि । यस 
गाउँपाललकािा अलिकांश स्शशकुो जम्न र्रिै भएको ि। ४७८ स्शश ुभने अस्पतालिा र ४४९ स्शशलेु 
स्वास््य चौकीिा जति ललएको त्यांक रहेको ि। खोपको सतिभिुा ४०७१ ववलभन्न उिेम्र सिहुका 
वालवाललकालाई ववलभन्न खोप लगाइएको ि। लबलसजी, पोललयो, लडपीवट जस्ता िपु्र ैखोपहरु लगाइएको 
त्यांक रहेको ि भने कररब १५४ व्यस्िहरुिा ददर् ुरोग रहेको ि।र्श्ासप्रर्श्ास, िटुु आदद सम्बस्ति 
रोगहरु रहेको ि। यस  गाउँपाललकािा १६ वटा स्वास््य संस्िा रहेको ि भने स्वास््य सेवाका लालग 
जान लाग्ने सिय अलिकांश स्िानीयको १ र्ण्टाभतदा बढी लाग्ने देस्खति। त्यसको ियुय कारण यस 
गाउँपाललकाको भौगोललक बनावट हो।  

 

प्रिखु सिस्या  

सबै वग ुतिा सिदुायका व्यस्िलाई स्वास््य सेवाका पहुँचिा पयाउन नसक्न,ु स्वास््य सेवा ललन े
अभ्यास कि देस्खन,ु संििण र िहािारीजतय रोगहरूको सिसु्चत लनयतत्रण नहनु,ु प्राकृलतक ववपद र दरु्टुना 
वा चोटपटकबाट सिग्र स्वास््यिा पने जोस्खि तयूलनकरण गने प्रयास अव्यवस्स्ित बसाइँसराइ र आस्श्रत 
जनसङ्ययाको बढ्दो अनपुात स्वास््य तिा पोषण के्षत्रिा देखा परेका प्रिखु सिस्याहरू हनु ्। स्वास््य 
सेवाहरूलाई गणुस्तरीय र प्रभावकारी वनाउन प्रववलििैलत्र जनशस्ि पररचालन सवकएको िैन ।  

नागररकले संवैिालनक हक अततगतु प्राप्त गने स्वास््य सेवाप्रलत उत्तरदायी एवं प्रयाप्त जनशस्ि 
ववकास गन ुनसक्न,ु आवश्यकता अनसुार आिलुनक उपकरण र ववशेषज्ञहरूको अभाव, ववर्श्व्यापी रुपिा 
पररवतनु हदैु आएको खानपान तिा जीवनशैलीबाट उत्पन्न सिग्र स्वास््य हक बढ्दै जान ुअको सिस्याका 
पाटाहरू हनु।्  

चनुौती तिा अवसर  

लनःशूपक र गणुस्तरीय आिारभतू स्वास््य सेवालाई स्िानीय तहबाट सबसुलुभ रुपिा प्रदान गन,ु 

गररव तिा सीिाततकृत सिदुायलाई उच्च प्रािलिकतािा रायदै स्वास््य सेवा प्रवाह गन ुर स्वास््य उपचारिा 
लाग्ने खच ुर्टाउन ुपवहलो चनुौती भएको ि ।  

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच  

गणुस्तरीय स्वास््य सेवाको सलुनस्िता  
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लक्ष्य 

नेपाल सरकारले प्रदान गने लनदानात्िक, प्रवद्धनुात्िक, पनुस्िापनात्िक र प्रलतरोिात्िक उपचारात्िक 
स्वास््य सेवाहरूको सवसुलुभ लनशपुक र गणुस्तररय सलुनस्ित सवहत पहुँच अलभववृद्ध । 

उद्दशे्य 

१. जगुलका सबै नागररकहरूको आिारभतू तिा गणुस्तरीय स्वास््य सेवािा सितािूलक पहुँच 
अलभवृवद्ध गराउन ु। 

२. िप लगानी वातावरण लसजनुा गरी स्वास््य सेवा सिुारकालालग स्वास््य सेवालाई प्रवदु्धन गनु।ु 

 

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  11 : िास्थ्य तथा पोिणका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलतहरू कायनुीलतहरू 

उद्दशे्य १: जगुलका सबै नागररकहरूको आिारभतू तिा गणुस्तरीय स्वास््य सेवािा सितािूलक 
पहुँच अलभववृद्ध गराउन ु। 

१.१: गणुस्तरीय 
स्वास््य सेवािा सबैको सहज 
पहुँच हनुे गरी प्रभावकारी रूपिा 
सेवा उपलब्ि गने । 

१. आवश्यक एम्बलेुतस, औषिी, उपकरण, प्रववलि र दक्ष 
स्वास््यकिीहरू सवहतको प्रभावकारी एवं जवाफदेहीपूण ु स्वास््य 
सेवा प्रणालीको ववकास गररनेि ।  

२. गणुस्तरीय स्वास््य सेवािा सबैको पहुँच परु् याउन स्वास््य लबिा 
कायिुि लाग ुगररनिे ।  

३. सने वा नसने रोगहरूका बारेिा प्रवदु्धनात्िक, लनरोिात्िक र 
उपचारात्िक कायिुिहरू सञ्चालन गररनेि ।  

४. स्वास््यको सहज पहुँचकालालग आिलुनक सूचना प्रववलिको 
अलिकति प्रयोग गररनिे ।  

५. स्वास््य सेवा प्रवाहलाई पारदशी, जवाफदेही एवं जनउत्तरदायी 
बनाउन सशुासनिा जोड ददइनेि ।  

६. पयाव सेवा सञ्चालनकालालग आवश्यक पहल अस्र् बढाइनेि । 
१.२: पाललका 

िातहतका स्वास््य संस्िाहरूिा 
तोवकएका सङ्ययािा स्वीकृत 
जनशस्ि व्यवस्िापन गरी सेवा 
प्रवाहको क्षिता र पहुँच ववस्तार 
गने ।  

१. पाललका लभत्रका स्वास््य संस्िाहरूिा स्वीकृत कुल दरबतदीको 
सङ्यया यवकन गरी आवश्यक जनशस्िको व्यवस्िा गररनेि । 

२. दरबतदी अनसुार िाग भई प्राप्त जनशस्ि वा पाललकाको लनजी 
स्रोतबाट लनयिु गररएका स्वास््यकिीहरूलाई पाललकाको 
िातहतिा आवश्यक ताललिको व्यवस्िा गररनिे । 

उद्दशे्य २: िप लगानी वातावरण लसजनुा गरी स्वास््य सेवा सिुारकालालग स्वास््य सेवालाई प्रवदु्धन 
गनु।ु 

२.१: स्वास््य क्षेत्रिा 
लनजी, सहकारी तिा गैरसरकारी 
के्षत्रको संलग्नता वृवद्ध गरी ती 

१. लनजी र गैरसरकारी के्षत्रिा स्िावपत स्वास््यसम्बतिी व्यवसावयक 
सङ्घ–संस्िाहरूबीच स्वास््य सेवा प्रवाह, अध्ययन, अनसुतिान 
कायिुा सहकायलुाई बढावा ददइनेि । 
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के्षत्रहरूबाट हनुेलगानीलाई 
व्यवस्स्ित गने । 

२. स्वास््य सेवा प्रवाहिा सरकारी, लनजी, सािदुावयक एवं सहकारी 
के्षत्रलाई सिेट्दै गणुात्िक सेवा सलुनस्ित गराउन सशुासन 
काययुोजना बनाई कायाुतवयन गररनेि ।  

२.२: पाललका क्षेत्रिा 
उपलब्ि जडीबटुीको 
व्यवस्िापन र उपयोग गदै 
आयवेुद स्चवकत्सा प्रणालीको 
ववकास ववकास गने । 

१. आयवेुद पद्धलतको प्रभावकारी कायाुतवयनको लालग उपयिु 
संरचनाको ववकास र ववस्तार तिा स्िानीय जडीबटुीिा आिाररत 
औषिी तयार गरी प्रयोग तिा ववतरण गररनिे ।  

२. आयवेुद प्रणालीको ििबद्ध ववकास प्रणालीको संरक्षण, ववकास एवं 
ववस्तारका लालग दीर्कुालीन योजना तजुिुा गरी लागू गररनेि । 

 

कायिुिहरु 

योजना/कारििको नाि कैवफयत 

एम्बलेुतसको ववस्िा गने   

ललदी स्वास्िईकाइ स्तरोन्नलत  भवन लनिाुण (४ कोठा भएको)// पवहले 
बस्ती सेलाङ् साने भनेकाले स्िलगत गररएको 
तर बस्तीका बालसतदा नसने भएपलि सोवह 

स्िानिा भवन परुा गनुपुने िाग रहेको 

 सेरा स्वास्िचौकीिा रे्राबार लनिाुण   

 िानीडाँडा र्मु्सा स्वास्िचौकी   पनुलनिाुण//अस्िायी भवन रहेको)// १० 
कोठा िप// िप दरबतदीको आवशकता 

 सबै स्वास्िचौकीिा अपट्रासाउतड, लभलडयो 
एक्स रे, एक्स रे को आवशकता 

   

िेरै िररको आवशकता अनसुारको औषलि 
प्रदान गने 

 िप आवशक औषिीको आवश्कता 

 अस्क्सजन लसललण्डर र १ जना िेलडकल 
स्टाफ सवहतको एम्बलेुतस सवुविा आवशकता 
भएको 

   

 अस्क्सजन लसललण्डर र िेलडकल जनशस्ि 
सवहतको एम्बलेुतस ववस्िा गने 

एम्बलेुतस सवुविा उपलब्ि नभएको 
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पाङ्गरप ुस्वास्िचौकीिा ४ कोठे भवन लनिाुण 
गरर औषलि स्चसान भण्डार तिा  लभलडयो 
एक्स रे, एक्स रे  व्यवस्िापन गने 

  

अस्क्सजन लसललण्डर र िेलडकल जनशस्ि 
सवहतको एम्बलेुतस ववस्िा गने 

 एम्बलेुतस सवुविा उपलब्ि नभएको 

पाङ्ताङ स्वास्ि चौकी स्तरोन्नलत गने रे्राबार लगाइनपुने // लभलडयो एक्स–रे, 

अपट्रासाउण्ड को सवुविा उपलब्ि हनुपुने // 
प्रशलुतको सेवा तिा किचुारी // र्ाउ, 

चोटको पलन उपचारको ववस्िा 

डपलेपोखरी स्वास्ि चौकी नयाँ भवन लनिाुण  ८ कोठा //  गभवुती िवहलाले पाङ्ताङ 

स्वास्ि चौकी पगु्नलाई २ र्ण्टा वहँडेर 
जानपुने अवस्िा // सवुविा-७०० र्र 

िरुीलाई भोटेकोशी गाउँपाललका देस्ख वस्ि 
सवुविा ललन आउने) 

बेलसङ्गर स्वास्िचौकीिा अपट्रासाउण्ड, लभलडयो 
एक्स रे, एक्स रे सवुविा व्यवस्िापन गने 

गभवुती िवहलाहरु सिेत सो सवुविाहरु 
नपाउँदा िेरै टाढासम्ि िाउनपुने 

दीर्कुालीन रोग लागेका लालग आलिकु 
सहयोगको व्यवस्िा गने 

  

अस्क्सजन लसललण्डर र िेलडकल जनशस्ि 
सवहतको एम्बलेुतस व्यवस्िा गने 

  

 अस्क्सजन लसललण्डर र िेलडकल जनशस्ि 
सवहतको एम्बलेुतस व्यवस्िा 

  

 याङ्लाकोट स्वास्िचौकीिा भवनिा िप 
कोठाका सािै िप जनशस्ि को पलन उपलब्ि 
गने 

 लभलडयो एक्स–रे, एक्स–रे जस्ता सवुविा 
उपलब्ि नहुदँा गभवुती िवहलाहरु सिस्या 
परेको र टाढाको यात्रा गरी अततै अस्पताल 

जानपुरेको 
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 शैस्क्षक ववकास 

पषृ्ठभलूि 

स्शक्षा ववकासको आिार हो । संवविानले आिारभतु तहसम्िको स्शक्षािा पहुँच, आिारभतु 
तहसम्िको अलनवाय ुर लनशपुक स्शक्षा तिा िाध्यलिक तहसम्िको लनःशपुक स्शक्षा पाउने हक प्रत्याभतु 
गरेको ि । अपांगता भएका र आलिकु रुपले ववपन्न नागररकलाई काननु बिोस्जि लनःशपुक उच्च स्शक्षा 
पाउन,े प्रत्येक नेपाली सिदुायलाई काननु बिोस्जि आफ्नो िातभृाषािा स्शक्षा पाउने र त्यसका लालग ववद्यालय 
तिा शैस्क्षक संस्िा खोपने र सञ्चालन गने हक प्रत्याभतु गरेको ि । सािै स्शक्षालाई वैज्ञालनक, प्राववलिक, 

व्यवसावयक, लसपिलुक तिा रोजगारिलुक बनाउँदै स्शक्षािा राज्यको लगानी अलभवृवद्ध गदै लनजी के्षत्रको 
लागीनलाई लनयिन र व्यवस्िापन गरी सेवािूलक बनाउने लनती अवलम्बन गरेको ि। यस गाउँपाललकाको 
साक्षरता ७३.५% रहेको ि।शैस्क्षक तहको आिारिा सवाुलिक संयया आिारभतू तह परुा गरेको जनसंयया 
रहेको पाइएको ि भने लेखपढ़ाई गन ुनसक्न े५१५३ रहेका िन।् त्यसैगरी सािारण लेखपढ गन ुसक्नेको 
संयया ४९९५ रहेको ि भन ेप्राववलिक एसएलसी परुा गने १८ जना रहेका िन।् यस गाउँपाललकािा ३३ 
शैस्क्षक संस्िाहरु रहेका िन।् तलको ताललकािा शैस्क्षक तह सम्बस्ति वववरण प्रस्ततु गररएको ि। 

  

प्रिखु सिस्या 
यस गाउँपाललकािा ३३ वटा शैस्क्षक संस्िा सञ्चालनिा आएको भएपलन आिारभतु तहिा देश, 

सिाज र सिदुायको बारेिा पाठ्यििको ववकास नहनु ुिाध्यलिक र उच्च िाध्यलिक तहिा व्यावहाररक र 
प्रालबलिक स्शक्षाको किी हनु,ु सािदुावयक र संस्िागत लबद्यालय लबचको गणुस्तरिा फरक देखा पनु,ु स्शक्षक 
दरवतदी आवश्यकता अनसुार परुा नहनु,ु पसु्तकालयको व्यवस्िा सिय र आवश्यकता अनसुार प्रबति नहनु,ु 

शैस्क्षक सािग्री आवश्यकता अनसुार उपलब्ि नहनु,ु गररव लसिातत्कृत पररवारको बालबच्चाको लालग लबशषे 
िात्रबलृतको व्यवस्िा नहनु,ु सबै ववद्यालयिा इतटरनेट को पहुँच नहनु,ु कम्प्यटुरको यिोस्चत व्यवस्िा नहनु,ु 

कक्षाको स्तर अनसुार लबज्ञान प्रयोगशला नहनु,ु स्िानीय आवश्यकता र पवहचान झपकाउने स्िानीय लबशेषतािा 
आिाररत पाठ्यिि अझै सम्ि पलन तयार हनु नसक्न ुगाउँपाललकाको शैस्क्षक के्षत्रिा देखा परेको सिस्या 
हनु ्। ददवा खाजा प्रभावकारी ढँगले व्यवस्िा नहनु,ु खेलकुद िैदानहरू सबै स्कुलहरूिा यिोस्चत िात्रािा 
व्यवस्िा नहनु,ु गररव र जेहेतदारको लागी आबालसय लबद्यालय स्िापना हनु नसक्न,ु लबद्यालय भवन तिा अतय 
भौलतक सलुबिाहरू यिोस्चत िात्रािा उपलब्ि नहनु ुर िपु्र ैशैस्क्षक संस्िाहरु ववपदको जोस्खििा हनु ुआदी 
यस गाउँपाललकाको शैस्क्षक के्षत्रिा देखा परेका अतय सिस्याहरू हनु ्। 

चनुौती तिा अवसर 

ववद्यालय भवन, फलनचुर, खेलकुद िैदान लगायत अतय भौलतक सवुविा उपलब्ि गराउन ुववद्यालयहरू 
सिायोजन गरी स्शक्षण लसकाई वियाकलापलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गराउन ुसाक्षरता दरिा ललङ्ग, 

जालतगत, फरक हुंदा सिानस्तरिा पयाउन ुववद्यालय िोड्ने दर शवु्यिा झान,ु  सिदुायलाई ववद्यालय प्रलत 
अपनत्व कायि गन ुआदद चनुौतीहरू रहेका िन ्। यसै गरी ववद्यालय उिेर सिूहका सबै बालबाललकालाई 
ववद्यालयिा भनाु पूवपु्रािलिक स्शक्षालाई सिदुाय एवं ववद्यालयस्तरिा सञ्चालन गनु ुप्राववलिक ववद्यालय स्िापना 
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र सञ्चालन गन ुयस गाउँपाललकाको लालग अतय चनुौतीको रुपिा रहेका िन ्। सािै अनगुिन पद्धतीलाई 
प्रभावकारी बनाउदै किजोर ववद्यालय व्यवस्िापनलाई व्यवस्स्ित र सदुृढ गराउन ु ववद्यालयहरू आपसिा 
गाभ्न तिा िज ुगन,ु दललत र अलत गररव सिदुायका केटाकेटीहरूलाई ववद्यालय पयाउन र वटकाउन आदी 
जस्ता पक्षहरू पलन चनुौती को रुपिा देखा परेका िन ्।  

चनुौतीका बाबजदु अलिकांश अलभभावकिा स्शक्षाको जागरण रहन,ु गाउँपाललकाको स्शक्षाको सम्पूण ु
स्जम्िा स्िानीय सरकारलाई भएकाले प्रदेश र संर्ीय सरकारसँग सितवय गरी स्शक्षक दरवतदी बढाउन 
पहल गन ुसवकन,े स्िानीय सरकार सञ्चालन सम्बतिी ऐन अनसुार नै पाठ्यपसु्तक, शैस्क्षक सािाग्री, पाठ्यिि, 

पठनपाठन, भौलतक सवुविा, खेलकुद, पसु्तकालय, ववद्यालय व्यवस्िापन, अनगुिन र लनररक्षणलाई प्रभावकारी 
ढंगले सञ्चालन गन ुसवकने अवसरहरू रहेका िन ्। यसै प्रकारले गाउँपाललकाका वडा कायालुय तिा 
वस्स्तसम्ि सडक संजाल जोलडन ुनेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपाललकाले स्शक्षा के्षत्रको गणुस्तर 
कायि गन ुप्रलतवद्धता देखाउन ुस्शक्षा के्षत्रको ववकासकालालग गाउँपाललकाकोलालग अवसरहरू हनु ्।  

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच 

शैक्षीक ववकास गरर आलिकु रुपाततरण  

लक्ष्य  

गणुस्तररय स्शक्षा िाफुत लसजनुशील, दक्ष प्रलतस्पिी, उत्पादनशील र नवप्रवतनुशील िानव श्रोतको 
ववकास गने  

उद्दशे्य  

1. सबै बालबाललकालाई प्रारस्म्भक बालस्शक्षाको अनभुव सवहत आिारभतू स्शक्षा अलनवाय ु तिा 
लनःशपुक र िाध्यलिक स्शक्षािा लनःशपुक पहुँच सलुनस्ित गरी स्शक्षालाई गणुस्तरीय, जीवनोपयोगी 
र प्रववलि िैत्री बनाउन ु। 

2. प्राववलिक स्शक्षा तिा व्यवसावयक लसप ववकासिा सिावेशी र सितािूलक पहुँच ववस्तार र गणुस्तर 
सलुनस्ित गनु ु। 

3. पहुँच र गणुस्तर अलभवृवद्ध गरी उच्च स्शक्षालाई वैज्ञालनक, नवप्रवतनुात्िक, अनसुतिानात्िक, प्रवविी 
िैत्री र रोजगारिूलक बनाउने ज्ञानिा आिाररत सिाज र अितुतत्र लनिाुण गनु ु। 

4. स्िानीय कृवषलाई प्रवदु्धन गन ुकृवषिा आिाररत स्शक्षा र ताललिको व्यवस्िा गनु ु। 

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  12 : वशिाका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलत कायनुीलत 

उद्दशे्य १: सबै बालबाललकालाई प्रारस्म्भक बालस्शक्षाको अनभुव सवहत आिारभतू स्शक्षा अलनवाय ु
तिा लनःशपुक र िाध्यलिक स्शक्षािा लनःशपुक पहुचँ सलुनस्ित गरी स्शक्षालाई गणुस्तरीय, जीवनोपयोगी र 
प्रववलि िैत्री बनाउन।ु 

१.१: यस गाउँपाललकाको 
िाध्यलिक तह सम्िको स्शक्षालाई 

1. शैस्क्षक सािाग्री, स्तरीय भवन, फलनचुर, प्रयोगशाला तिा 
सवारी सािन सवहत सवुविा सम्पन्न ववद्यालय बनाइनेि । 
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लनशपुक, प्रववलि िैत्री तिा भौलतक 
सलुबिा सम्पन्न बनाउन पहल गने तिा 
कायतुवयन गने । 

2. गाउँपाललकािा कस्म्तिा १ वटा सवुविा सम्पन्न प्राववलिक 
ववद्यालय स्िापना गरी सञ्चालन गररनिे । 

3. सवै ववद्यालयिा आिारभतू तह देस्ख नै अंग्रजेी, गस्णत, 

ववज्ञान,कम्प्यूटर र नैलतक स्शक्षा ववषय अलनवाय ुगने नीलत 
ललइन े

4. सबै ववद्यालय उिेर सिूहका बालबाललकालाई अलनवाय ु
ववद्यालय भनाु अलभयान सञ्चालन गररनिे । 

5. सबै बालबाललकालाई ववद्यालयिा पयाउन र वटकाउन आिा 
सिूह, सािदुावयक वन सलिती, क्लव तिा स्िानीय गैससलाई 
पररचालन गररनेि । 

उद्दशे्य २: प्राववलिक स्शक्षा तिा व्यवसावयक लसप ववकासिा सिावेशी र सितािूलक पहुचँ ववसतार 
र गणुस्तर सलुनस्ित गनु ु। 

२.१: सिावेशी सवहतको 
व्यवसावयक लसप ववकासको लालग 
प्राववलिक स्शक्षाको आिारस्शला तयार 
पाने । 

1. िवहला, दललत, अपाङ्ग, ववपन्न तिा लसिाततकृत सिूहको 
गणुस्तरीय, प्राववलिक एवं ववशेष स्शक्षािा पहुँच सलुनस्ित गदै 
ललगनेि । 

2. लभन्न क्षिता भएका बालबाललकालाई सीपिूलक ववशेष स्शक्षा 
प्रदान गन ुअततर सरकार, अततर स्िानीय तह, गैसस र लनजी 
के्षत्र सिेतसँग सितवय गरी उपयिु ववद्यालयिा िात्रवसृ्त्त 
सवहत पठनपाठनको व्यवस्िा गररनेि । 

3. सवै ववद्यालयिा आिारभतू तह अततरे्गत शरुु देस्ख नै 
अंग्रजेी, गस्णत, ववज्ञान,कम्प्यूटर र नैलतक स्शक्षा ववषय 
अलनवाय ुगने नीलत ललइनेि । 

 

उद्दशे्य ३: पहुचँ र गणुस्तर अलभववृद्ध गरी उच्च स्शक्षालाई वैज्ञालनक, नवप्रवतनुात्िक, 

अनसुतिानात्िक, प्रववििैत्री र रोजगारिूलक बनाउन ेज्ञानिा आिाररत सिाज र अितुतत्र लनिाणु गनु ु। 

३.१: स्शक्षालाई वैज्ञालनक, 

नवप्रवतनुात्िक, अनसुतिानात्िक, 

प्रववििैत्री र रोजगारिूलक बनाउने । 

1. आिारभतू स्शक्षाबाट वस्ञ्चत ववद्यालय उिेर सिूह का  
वकशोरवकशोरीहरूलाई उनीहरूको अनकूुल अनौपचाररक 
सीपिूलक र लडस्जटल साक्षरता कक्षा सञ्चालन गररनेि । 

2. आिारभतु तहिा स्िानीय लसपको प्रलतलनलित्व हनुे गरी 
स्िानीय पाठ्यिििा यस सम्बतिी सािग्री  सिावेश गररनिे 
। 

3. हरेक ववद्यालयिा लबज्ञान प्रयोगशाला लनिाुण गन ु भौलतक 
र प्राववलिक पक्षलाई सदुृवढकरण गररनेि ।   

4. रेक सािारण ववषय पढाउन े ववद्यालयलाई कस्म्तिा एउटा 
प्राववलिक र एउटा व्यवसावहक ववषय पढाउन प्रोत्साहन गदै  
जनाशिी र श्रोतको लालग सहयोग गररनेि । 
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उद्दशे्य ४: स्िानीय कृवषलाई प्रवदु्धन गन ुकृवषिा आिाररत स्शक्षा र ताललिको व्यवस्िा गनु ु। 

४.१: कृवषलाई 
व्यवसावयकरण गने खालको स्शक्षा 
लाई प्रोत्साहन गने । 

1. आिारभतु तह देखी नै कृवष सम्बतिी प्राववलिक र सैद्धास्ततक 
ज्ञानलाई प्रोत्साहन लिपने खालको स्शक्षाको शरुुवात गररनिे 
। 

2. गाउँपाललका के्षत्र लभतै्र प्रांगाररक िल तिा फलफुल र 
लबलभन्न तकाुरीको लबउ उत्पादनलाई प्रोत्साहन गन ुताललि 
र आिारभतु तह देखी नै पाठ्य ववषयको व्यवस्िा गररनिे 
। 

3. कृवष र दगु्ि पदाििुा आिाररत उत्पादन, प्यावकङ र स्टोरेज 
को लालग ववद्यालय स्तरिै ऐस्क्षक ववषयको व्यवस्िा गररनिे 
। 

 

कायिुिहरु 

योजना/कारििको नाि कैवफयत 

सोलेिाना आिारभतू ववदालय स्तरोन्नलत  ढलान गररएको भवन लनिाुण गनुपुने र 
जग्गाको पलन अभाव भएकाले आलिकु 
सहयोग // (१०० जना ववदािी) 

र्देुवी आ. वव. भवन लनिाुण  स्िानः सञ्चगाउँ// १०० जना ववदािी // 
४ कोठा िप आवशकता //  हाल अस्िायी 
भवनिा पढाइ भइरहेको 

र्देुवी आ.वव. (ख)  ६ कोठा भएको भवन लनिाणु आवशकता // 
१०० जना ववदािी // स्िान: नाम्फा 

 लनम्नङु्ग आ.वव. (९० ववदािी)  िप भवन लनिाुण (४ कोठा)// हाल 
पावटुसन गरेर पढाउन ुपरेको 

 जगुल आ.वव. ररभर टे्रलनङ टेस्क्नक्स आवशक // 

ब्रह्मायणी, गोपचे, सपुललङ्ग खोलाबाट जोस्खि 
रहेको 

 कुनीगाउँ आिारभतू ववदालयिा आवशक 
पवहरो लनयतत्रण सवहत स्तरोन्नलत 

 पवहरोले जोस्खि// रे्राबार लनिाुण (७ 
वफट) // गाववअन वाल लनिाुण 
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 देउराली आिारभतू ववदालयको संरचना 
संरक्षण गने 

 रे्राबार लनिाुण (७ वफट) जालीको 

 सेलाङ आिारभतू ववदालयको जोस्खि 
नूनीकरण गने 

 सेलाङ आिारभतू ववदालय सडकको 
कारणले ववदालयको के्षत्र भालसँदै गएको// 
रे्राबार तिा गालबयाँ लनिाुण 

 सेलाङ िािालिक ववदालय पररसरिा पवहरो 
रोकिाि गने 

 कवटङ्ग गनुपुने, वृक्षरोपण र गाववन वाल 

लनिाुण 

 गोरखनाि आिारभतू ववदालयिा रे्राबार 
गने 

  

श्री सेतीदेवी िा.वव. िा बभवन लनिाुण गरर 
१२ कक्षासम्ि संचालन गने, कम्पटुर 
लाविा कम्पटुर ववस्िा, स्शक्षाको दरबतदी 
िप, खानेपानी व्यवस्िापन  तिा शौचालय 
लनिाुण ईतादी 

 ३४० ववदािी, भवन लनिाुण (८ कोठा 
भएको)// िप ३५ वटा लाप्टप// गस्णत, 

ववज्ञान र अंग्रजेी स्शक्षक// िैदान लनिाुण 
गनुपुने// स्रोत: प्रोग ुगमु्बा , लम्बाई: ३ 
वक.लि., पाईप: ३२ लि.लि. वास (जलिन 
िलुन हनुपुने) 

श्री बोपदे आिारभतू ववदालयिा भवन िप 
गरर शैस्क्षक दरबतदी वृवद्ध गने 

 ५ कोठा भएको// दरबतदी स्शक्षक 
(गस्णत, अंग्रजेी, ववज्ञान) आवशकता 

श्री काबलुङुिान आ.वव.िा पवहरो जोस्खि 
व्यवस्िापन गरर िप भवन लनिाुण  

  

वडाका सबै ववदालयिा इतटरनेट 
व्यवस्िापन गने  

  

सम्पूण ुववदालयिा तारजाली  व्यवस्िापन गने  रे्राबार लनिाुण (तपलो भागिा २ वफटको 
वाल र ४ वफटको फेस्तसङ्ग जाली) 

 श्री गोतडेगाउँ आिारभतू ववदालयिा  १५ 
िान कम्पटुर  उपलब्ि गने 

 १५ िान कम्पटुर  

 श्री बोपदे आ. वव.िा  १५ िान कम्पटुर 
उपलब्ि गने 

 १५ िान कम्पटुर 
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 श्री काबलुङुिान आ. वव.िा  ५ िान 
कम्पटुर उपलब्ि गने 

 ५ िान कम्पटुर 

 श्री कास्ङ्सङ् आ. वव.िा  ५ िान कम्पटुर 
उपलब्ि गने 

 ५ िान कम्पटुर 

 श्री तेम्बािान आ. वव.िा  ५ िान कम्पटुर 
उपलब्ि गने 

 ५ िान कम्पटुर 

 श्री तापगाउँ आ. वव.िा  ५ िान कम्पटुर 
उपलब्ि गने 

 ५ िान कम्पटुर 

डपलेपोखरी आिारभतू ववदालयिा 
खानेपानीको व्यवस्िापन गरर काँडेतारको 
ववस्िा 

स्रोत: दोबाटो िहुान // कक्षा ८ सम्ि 
१५० ववदािी 

कालीदेवी िा. वव.िा आवशक सािग्री िप 
गरर स्तरोन्नलत 

(िालिपलो कास्त्तके – पाङताङ) सडक 
खण्डले स्कुल जग्गा क्षलत पगेुको // 
ररटेलनङ पखाुल लनिाुण // कम्पटुर िप – 
३५ िान // होस्टेल सवुविा चावहएको // 
लाइबे्ररी – पसु्तकहरु, फलनचुरहरु, गस्णतका 
अियन सािाग्रीहरु 

 ब्रम्हाऋषी आदुश आिारभतू ववदालय 
खानेपानीको वावस्िापन 

प्रबति लिलाउनपुने 

जगुल िाध्यलिक ववद्यालयिा १२ कक्षासम्ि 
संचालन गन ुआवश्यक पूवाुिार ववकास गने  

हाल कक्षा १० सम्ि रहेको // २५० 
ववद्यािी // स्कुल भवनिा कोठा िप 
गनुपुने 

 िप ४ वटा कोठा िप्नपुने तिा परुाना 
कक्षा कोठािा जस्ताहरु नयाँ जडान गररन े

 कलांश आिारभतू ववद्यालय (कक्षा ५ सम्ि 
रहेको) िा ववद्यािी पढ्ने कक्षा कोठाको 
अभवा, उि ववद्यालयिा ४ वटा िात्र कोठा 
रहेको र हाल कक्षा पावटुसन गरेर पढाइरहन ु
परेको सािै कक्षा कोठािा जस्ता चवुहन े
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 पञ्चकतया ववद्यालयिा पवहरो रोकिाि गने  ग्याववअन वालको आवश्यकता // 
फाउण्डेसन वट्रटिेतट र ढलान गररने //  

२०० जना ववद्यािी //  कक्षा ८ सम्ि 
पढाइ भइरहेको 

 जलदेवी िा.वव. िा +२ सम्ि कक्षा कोठा 
भएको तर स्शक्षकको अभावले पढाइ हनु 
नसकेकाले ववद्यािीलाई िकाु परेको 

 १०० जना ववद्यािी 

 लसद्धाि ुववद्यालयिा खेलकुद िैदानको 
लनिाुण  

  

 

 खानपेानी तिा सरसफाई  

पषृ्ठभलूि  

आिारभतू खानेपानी, सरसफाई तिा स्वच्िता सवुविा सबै नागररकलाई प्रदान गनु ुलोककपयाणकारी 
राज्यको अको िौललक स्जम्िेवारी हो । नेपालको संवविानले खानेपानी तिा सरसफाईलाई िौललक हक र 
िानव अलिकारको रुपिा स्वीकार गरेको ि । खानेपानी तिा सरसफाई के्षत्रको सिुारबाट िात्र बालितृ्यदुर 
कि गन ुतिा सरदर आय ुबवृद्ध गन ुसहयोग गदुि । नागररकको सिग्र स्वास््य स्स्िलतिा सिुार भई 
उत्पादनस्शल सियिा ववृद्ध भएको तिा सािास्जक रहनसहन र बालबाललकाको ववद्यालय उपस्स्िलत दरिा 
अनकूुल सिुार गन ुयोगदान गन ुसक्दि । खानेपानी कै सम्बतििा ललन जान लाग्ने सिय अलिकाशंलाई 
५ लिनटभतदा कि रहेको ि भने बढीिा आिा र्ण्टाभतदा बढी रहेको देस्खति। यस गाउँपाललकािा ८ 
र्रिरुीिा िात्र शौचालय नरहेको पाइति भने बाँकी ५१६७ र्रिरुीिा रहेको पाइति। त्यसैगरी भएको 
शौचालयिध्ये अलिकांशिा फ्लस भएको देस्खति भन ेसािारण शौचालय पलन िपु्रो संययािा रहेको देस्खति। 

यहाँ फोहोर िैलाको उत्पादन िेरै नरहेको भएपलन व्यवस्िापन उस्चत नभएको देस्खति। अलिकांश 
र्रिरुीले फोहोरिैला वगीकरण नगरी खापडोिा हाली व्यवस्िापन गने गरेको पाइति भन ेकेवह र्रिरुीले 
कुनै कदि नचालेको देस्खति। ३५४३ र्रिरुीले फोहोर वगीकरण नगने गरेको भएपलन फोहोर 
व्यवस्िापनका लालग केवह पलन कदि नचलाउने र्रिरुीको संयया १०६२ रहेको पाइति। 

 

प्रिखु सिस्या   

जनसङ्यया बसाइँसराइको चाप र जनसङ्यया वृवद्धसंगै बस्ती तिा शहरिा प्रदषुण वढ्दो ि । 
पयाुवरणीय असततलुन, प्लाविकजतय फोहरले शहरलाई कुरुप बनाउँदै गएको अवस्िा ि । फोहरिैलाको 
ववसजनु र पनुःप्रयोग प्रणालीलाई कायाुतवयन गन ुनसक्न ुसिग्र शहरी ववकासको ववकराल सिस्याको रुपिा 
रहेको ि । सिग्र सरसफाई योजनाको कायाुतवयन गनु ुपने अवस्िा ववद्यिान ि । खानेपानीको स्वच्िता 
र पानी जाँच गरी खानेपानी आपूलत ुहनु सवकरहेको िैन । खानेपानीको वट्रटिेतट प्लानको योजना बनाउन 
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आवश्यक देस्खति । बस्ती तिा बजारको ढल लनकासको बहृत योजना र लडवपआर लनिाुण गनु ुपदुि । 
खानेपानीलाई स्वच्ि र िध्यि स्तरको वपउनयोग्य िापदण्डको आपूलत ुहनु सकेको िैन भने आयोजनाको 
लाभग्राहीिा दोहोरोपना देस्खति । आयोजनाको प्रभावकारीता र दरुगािी प्रभावलाई आिार िानी अबका 
खानेपानीका आयोजनाको तजुिुा गररन ुपदुि । अलिकांश ववद्यालयिा खानेपानी सिस्या देस्खएको ि भन े
िहुानहरुको संरक्षण गनु ुआवश्यक देस्खति । 

 

चनुौती तिा अवसर  

राविय त्याङ्कलाई आिार िाने्न हो भने ९० प्रलतशत जनसङ्ययाले आिारभतू खानेपानीको लाभ 
ललएको देस्खए पलन िध्यिस्तरको खानेपानी आयोजनाबाट लाभललन े जनसङ्यया जम्िा २० प्रलतशतको 
हाराहारीिा रहेको कुरा पतरौं योजनाको आिारपत्रिा उपलेख ि । ददगो ववकास लक्ष्यले सबैका लालग 
सरसफाई तिा खानेपानीको उपलव्िता र ददगो व्यवस्िापनको प्रत्याभलूत गने कुरा उपलेख गरेको ि । 
खानेपानीको अवस्िालाई हेदाु पानीको वट्रटिेतट र रसायलनक तिा जैववक जाँच गरी प्रारस्म्भक स्वच्िताको 
सलुनस्ितता गन ुसवकएको िैन । खानेपानी लनरततर आपूलत ुर गणुस्तरीयता कायि गनु ुयस उपके्षत्रका 
चनुौतीहरू हनु ्। त्यसैगरी ढल लनकासलाई लसिै खोलािा लिसाईएको अवस्िा ि लतनीहरूको वट्रटिेतट 
गररएको िैन । जनस्वास््यको प्रिखु सरोकारको ववषय भएको खानेपानी, सरसफाई र स्वच्ितालाई अलभयान 
सञ्चालन गने गरी स्जम्िेवारी स्िानीय सरकारको रहेको ि। 

 

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच  

गणुस्तरीय खानेपानी सवहतको एक र्र एक िारा र फोहोरिा आत्िलनभरु जगुल  

लक्ष्य 

खानेपानी उपभोिा सलिलत र गाउँपाललकाको सितवय र सहकायिुा (खानेपानी बोड)ु िाफुत िध्यि 
स्तरिा खानेपानीको स्तरोन्नती गने तिा पाललका लभत्रको फोहोर पाललकिै प्रसोिन तिा व्यवस्िापन गने। 

उद्दशे्य 

१. आिारभतू खानेपानीको पहुँच ववस्तार गनु ु। 

२. गणुस्तरीय खानेपानी सवुविाको पहुँचिा बवृद्ध गनु ु।  

३. प्रत्येक र्रिा व्यवस्स्ित शौचालय हनु ु। 

४. फोहोर वगीकरण गरर व्यवस्िापन गने र आलिकु सम्भाव्यता अध्ययन गने । 

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  13 : खानेपानी तथा सरसफाइका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलतहरू कायनुीलतहरू 

उद्दशे्य 1: आिारभतू खानपेानीको पहुचँ ववस्तार गनु ु। 
1.१: पहुचँ नभएका 

बस्तीहरूिा खानेपानीको सेवा 
१. ववद्यिान तिा वैकस्पपक खानेपानीका स्रोतहरूको प्राववलिक 

टोलीबाट िूपयाङ्कन गराइनेि । 

२. खानेपानीका स्रोतहरूको संरक्षण गररनेि। 
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ववस्तार गन ु  खानपेानीका 
स्रोतहरूको पवहचान गने 

३. “एकर्र एक िारा” कायिुि लाग ुगररनिे ।  

४. आिारभतू खानेपानीको पहुँच बवृद्धकोलालग ठाउँ ठाउँिा पानी 
ट्ांकीको सम्भ्याव्यता अध्ययन गररनेि । 

५. नयाँ संरचनाकोलालग आवश्यक जग्गाको व्यवस्िा गने 
लिलाइनेि। 

उद्दशे्य 2: गणुस्तरीय खानपेानी सवुविाको पहुँचिा बवृद्ध गनु ु। 
२.1: आिारभतू 

खानेपानीको गणुस्तर बढाउन 
आवश्यक संरचनाहरू तयार गने । 

१. ववद्यिान खानेपानीका संरचनाको क्षिता िूपयाङ्कन गररनेि । 

२. आवश्यकता अनसुार पानी शदु्धीकरण प्रवियाकोलालग संरचना 
लनिाुण गररनेि । 

३. सािूवहक कोषको लनिाुण गरी उपभोिाको लागत सहभालगता 
सलुनस्स्चत गररनिे । 

४. लनजी वा अतय के्षत्रसँग साझेदारीको प्रयास गररनेि ।  

५. व्यवस्स्ित खानेपानीको रेखदेख र सञ्चालनकोलालग जनशस्िको 
व्यवस्िा गररनिे । 

उद्दशे्य ३: प्रत्येक र्रिा व्यवस्स्ित शौचालय हनु ु। 
३.१: प्रत्येक र्रपररवारिा 

आिारभतू शौचालय अलनवाय ु
व्यवस्िा गने । 

१. लनिाुण भएका शौचालयहरूको सिसु्चत प्रयोगबारे अनगुिन 
गररनेि। 

२. ।  

३. सिदुायका केही सावजुलनक ठाउँहरूिा अपाङ्गिैत्री,  बालिैत्री 
शौचालयको लनिाुण गररनेि । 

४. सरसफाइ सम्बतिी जनचेतनािलुक कायिुि सञ्चालन गररनेि 
। 

३.२: फोहोर वगीकरण 
गरर व्यवस्िापन गने र आलिकु 
सम्भाव्यता अध्ययन गने 

१. र्रबाट लनस्स्कने अतय फोहर व्यवस्िापन गन ुर्र पररवारलाई 
आवश्यक प्रस्शक्षणको व्यवस्िा गररनेि । 

२. हरेक र्रबाट लनस्स्कने कुवहने प्रकृलतका फोहरिैलाबाट 
कम्पोस्ट िल बनाउन प्रत्येक पररवारलाई प्ररेरत गररनिे । 

३. र्रबाट लनस्स्कने पानीलाई सङ्कलन गरी करेसाबारीिा उपयोग 
गन ुप्रोत्सावहत गररनिे । 

४. कम्पोस्टको उत्पादन क्षिता अध्ययन गरर बजार व्यवस्िापन 
गने । 

 

कायिुिहरु 

योजना/कारििको नाि कैवफयत 
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ताके गाउँ  खानेपानी पाइपको संरक्षण नभएको // 

खानेपानी पाइपको ववस्िा // २२ िरुी 

सञ्चगाउँ खानेपानी (१२० र्र िरुी) िप िारा लनिाुण // २० वटा सािदुावयक 
िारा 

 सेलाङ खानेपानी स्तरोन्नलत गने  स्रोत: सापिे खोला// र्र िरुी: ११००// 
काफल डाँडािा पानी ट्ेाेकंी // लम्बाई: 
१५ वक.लि. 

बाँदरे, सेरा, आले र देउराले गाउँिा खानेपानी 
योजना लनिाुण 

 नयाँ िहुान: बाँदरे खोला // सम्ि ०.५ 
वक.लि वहँड्नपुने र गाँडपानी िहुानबाट सो 
गाउँ सम्ि पानी नउस्क्लएको // लम्बाई: 
१ वकिी 

कापचे वस्ती र बाँदरे रुख बस्तीिा खानेपानी 
योजना लनिाुण 

स्रोत: कापचे खोला// १०० र्र िरुी// 
लम्बाई: २ वक.लि.// ५० लि.लि. वास 
पाईप 

 सञ्चखोला – िारापनी खानेपानी स्तरोन्नलत  स्रोत: सञ्च खोला// १५ र्र िरुी// 
लम्बाई: १.५ वक.लि.// ३२ लि.लि. वास 
पाईप 

 खानीडाडँा – कनरु्र खानेपानी स्तरोन्नलत  बस्ती: कापचे – कनरु्र टोल// स्रोत: 
खानीडाँडा िलु// लम्बाई: २ वक.लि 
(अनिुालनत)// २५ र्र िरुी// ३२ 
लि.लि. वास पाईप 

 बीिरकोट िहुान देस्ख िहावीर गाउँ 
खानेपानी योजना 

 ३० र्र िरुी// ३२ लि.लि. वास पाईप// 
लम्बाई: २ वक.लि. 

 एक र्र एक िारा आयोजना वडा का सबै 
बस्तीिा व्यवस्िापन गने 

 बस्ती : तापागाउँ, बोपदे, गोतडेगाउँ, 

गमु्बायाङ, कास्ङ्सङ, अम्बाखङ्का, पेम्बािाङ्, 

तेगा) 

बोपदेिा खानेपानी टांकी तिा पाईप 
व्यवस्िापन 

 ३०० र्र िरुी //  पानी टांकी इतटेक र 
पाईप  
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बस्तीबाट आएको फोहोर पानी संकलन गरर 
खेतीको लालग उपयोग गने 

२ फोहोर पानी संकलन ट्ेाेंकी // 
स्िान: कारेर्ाङ डाँडा (६० र्र िरुी) सो 
ट्ेाेकंीको पानीले (पाङराङ बारी, पाङताङ 
चौउरको बारीिा तरकारी खेती गररने) 
२०० रोपनी // स्िान: ताकादोजे बारी 
(२० र्र िरुी) १०० रोपनी जग्गािा खेती 

 फुरी खोला खानेपानी योजना इतटेक लनिाुण // ९० र्र िरुी – 

याङताङ टोल 

  एपरे खोलािा खानेपानी योजना लनिाुण   पाईप वास: ३२ लि. लि.//  लम्बाई: ३ 
वक.लि // पानी टङ्ेाकी लनिाुण // ४८ 
र्रिरुी, पाईप को ववस्िा  

ढाडेको तफु पानी लैजाने पाईप स्तरोन्नलत 
गरर खानेपानी व्यवस्िापन 

  ढाडेिा खानेपानी अभाव ( रोडको कारणले 
पाईपलाईनिा क्षलत पगेुको कारण सडक 

ववभागले ४० लि.लि. पाईप लाई ३२ 
लि.लि. पाईपले साटेको र पाईपको साइज 
फरक भएको कारण अनेक ठाउँिा फुट्ने 
सिसा देस्खनकुा सािै पानी बाँड्निा सिस्या 
) //   लम्बाई: १८०० लि. //   २५ 
देस्ख २० र्रिरुी // िप पालनटांकी को 
आवशकता 

खिारे गाउँ खानेपानी योजना स्तरोन्नलत पानी ट्ांकी को अभाव //  १०० र्रिरुी 
र १ स्कुल भएको // स्रोत: लिच्चे खोला 
//   लम्बाई: ७.५ वक.लि. //  पाईप वास:  
५० लि.लि. // ट्ांकी – (७०–८०) 
कु. लि. 

  देउराली गाउँिा रहेको  चनौटेको खानेपानी 
स्तरोन्नलत 

  १५ र्रिरुी//  पानीट्ेाेकंीको 
आवशकता 

गणेश खोला (टैकातपरु) इ=खानेपानी इतटेक 
लनिाुण 

  स्िानः गणेश खोला (टैकातपरु) //   २० 
र्रिरुी //   इतटेक को िितु आवशकता 
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वडा भररनैका वस्तीहरुिा एक र्र एक 
िाराको योजना लाग ुगने 

  

 सेरिािाङ (४० िरुी), तीनर्रे (५० िरुी), 
पेप्टाङ (५० िरुी) दािलसङ् (१० िरुी) 
लगायत वस्तीिा गोतदरे खोला श्रोत बाट 

खानेपानी योजना लनिाुण 

 पानीट्ांकीको संयया: ४   ६३ लि.लि. 
व्यासको पाईप 

गोतदर खोलाको पानीको ददगो उपभोग गन ु 

ग्याङ्लगु खोला हाइड्रोले सगँ साझेदारी गने 

  

 

 लैंलगक सिानता तिा सािास्जक सिावेशीकरण 

पषृ्ठभलूि 

िानव अलिकारको ववकास र पररभाषा अनसुार नागररकका आलिकु, सािास्जक र साँस्कृलतक 
अलिकारलाई सकारात्िक अलिकारको सूचीिा राखी राज्यले नागररकको सरुक्षा र संरक्षणका लालग ववशषे 
भलूिका खेपन ुपने कुरा उपलेख गररति । नेपालको संवविानको भाग ३ अततगतु िौललक हकको व्यवस्िा 
गरी सिानता, जातीय िुवािुत तिा भेदभाव ववरुद्धको हक, शोषण ववरुद्धको हक, िवहलाको हक, 

बालबाललकाको हक, दललतको हक, जेष्ठ नागररकको हक, सािास्जक तयायको हक र सािास्जक सरुक्षाको 
हकका लालग राज्यले ववशेष व्यवस्िा गने प्रलतवद्धता उपलेख गररएको ि । संवविानको भाग ४ िा 
उपलेस्खत राज्यको लनदेशक लसद्धाततहरू अततगतु सािास्जक तयाय र सिावेस्शकरण सम्बस्ति नीलतले असहाय 
अवस्िािा रहेका नागररक, जोस्खििा परेका, सािास्जक र पाररवाररक बवहष्करणिा परेका तिा वहंसा पीलडत 
िवहलाको पनुस्र्िापना, संरक्षण गने कुरालाई जोड ददएको पाइति । िवहलािालि हनुे व्यवहारगत ववभेद 
हट्न नसक्न,ु अस्शक्षा, हानीकारक अभ्यास, लैवङ्गक ववभेद तिा वहंसालाई बढावा ददने सािास्जक संरचना, सोच, 

िूपय िातयता, प्रिा कायिै रहन ुसािास्जक सिस्याहरू हनु ्। लैवङ्गक सिानता प्रष्ट्ाउने पयाुप्त खस्ण्डकृत 
त्याङ्कको कलि हनु ुर सािास्जक रुपिा बवहष्करण र जोस्खि अवस्िािा परेका सिूह तिा वगलुाई सरुक्षा 
र संरक्षण ददन सक्ने प्रभावकारी कायिुि कायाुतवयन हनु नसक्न ुप्रशाशलनक सिस्याहरू हनु ्। आलिकु 
तिा सािास्जक जीवनिा सारभतू लैवङ्गक सिानता कायि गनु,ु राज्यका सबै तह र लनकायहरूिा लैवङ्गक 
दृविकोणलाई िूलप्रवावहकरण गरी लैवङ्गक उत्तरदायी शासन लाग ुगनु ुर लैवङ्गक भलूिकािा पररवतनु पयाउन ु
यस के्षत्रका चनुौतीहरू हनु ्।  

ददगो ववकास लक्ष्यले आलिकु, सािास्जक र राजनीलतक सिावेशीकरण प्रवदु्धन गने, आलिकु र 
सािास्जक नीलत अपनाउने कायिुा राज्यको भलूिकालाई तोवकएको ि । अको लक्ष्यले सबै प्रकारका वहंसा, 
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शोषण, यातना र दरुुपयोगको लनयतत्रणका लालग प्रभावकारी, जवाफदेही र पारदशी नीलत, कानून र 
लनकायहरूको स्िापना गने कुरा उपलेख ि ।  

 

प्रिखु सिस्या  

सिाजको वण ुव्यवस्िा प्रणाली र वपत ृसत्तात्िक सािास्जक संरचनाका कारण ललङ्ग, जात र उिेरका 
आिारिा नागररकहरू िालि ववभेद र उत्पीडनको अवस्िा कायि ि । लसिातत सिहु र वगकुो उत्िान र 
सशस्िकरणका लालग उनीहरूको अवस्िा र स्िानिा सिानपुालतक प्रलतलनलित्वको अवस्िा नाजकु रहेको ि 
। राज्यले उनीहरूको सहभागीता र सिावेस्शकरणलाई िौललक हकको व्यवस्िा गरे पलन सारभतु रुपिा 
िौललक हकको उपभोग गन ुसवकराखेको अवस्िा िैन । ददगो ववकास लक्ष्य नं.१० िा उपलेस्खत लैवङ्गक 
सिानता, बालबाललका र वकशोरवकशोरी ववरुद्ध हनुे सबै प्रकारका ववभेद, शोषण, दवु्यवहुार र बेचलबखन तिा 
ओसारपसारको अतत्य, भोकिरी अतत्य गने, जेष्ठ नागररकका ववशेष संरक्षण र सािास्जक सरुक्षाको हक 
सलुनस्ित गनु ु र अपाङ्गता भएका नागररकहरूको सम्िानजनक जीवनयापनको अलिकारको सलुनस्ित गने 
ववषयहरू उपलेख गररएको ि । वास्तविा ववकासका कायिुिहरूिा उनीहरूका िदु्धाहरूको सम्वोिन हनु 
नसकेको अवस्िािा राज्यले प्रलतवद्धता जाहेर गरेका ववषयवस्तहुरूको सलुनस्ितताका लालग सकारात्िक 
ववभेदको कायिुिहरूलाई कायिुिको िलु प्रवाहिा प्रभावकारी कायाुतवयन हनु सवकराखेको िैन । 

 

चनुौती तिा अवसर 

िानव ववकास सूचांक सूचीको वपिँिा रहेका नागररकहरूको ववकास र सिवृद्धको अवसर प्रदान गन ु
स्िानीय तहको सरकारको ववशेष स्जम्िेवारीलाई आत्िासात गदै ववकासको िूलप्रवाहिा प्रवावहकरण गन ु
ववशेष योजनाको आवश्यकता रहति । ववववि कारणबाट सीिाततकृत वग ुवा सिूहको खाद्य सरुक्षा र 
उन्नत पोषण प्राप्त गने ववषयलाई ववलभन्न पररिाणत्िक सूचकहरूिा राखी योजना तजुिुा गररएको ि । 
िवहलाका प्रसलुतका कारण हनुे ितृ्यलुाई शूतय बनाउने र रि अपपताको सिस्याबाट ििु गनु ुचनुौती र 
अवसर रहेको ि । जातीय भेदभाव र वाल दवु्यवहुार प्रलतको शूतय सहनस्शलतालाई पाललकाले कठोर 
रुपिा अवलम्वन गनेि । बालिैत्री र अपाङ्गतािा रहेका नागररक िैत्री शासन पद्धती र भौलतक पूवाुिारलाई 
िसकवटङ्ग सवालका रुपिा स्वीकार गररएको ि । राज्यले लत खास सिहु वा वगकुो अवस्िा र स्िानिा 
सिुार गने संवैिालनक र नीलतगत लक्ष्य ललइरहेको पररप्रके्षिा व्यवहाररक प्रयोग वा अभ्यासलाई अवसरका 
रुपिा ललइएको ि । बहजुातीय, बहभुावषक, बहसुाँस्कृलतक तिा भौगोललक ववववितायिु ववशेषतालाई 
आत्िसात ्गरी ववववितावीचको एकता, सािास्जक साँस्कृलतक ऐक्यवद्धता, सवहष्णतुा र सद्भावलाई संरक्षण एवं 
प्रवदु्धन गनु ुचनुौती पलन रहेको ि । 

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच 

सिानपुालतक सिावेशी र सहभालगतािलुक ववकास, सितािूलक सिाजको लनिाुण  

लक्ष्य  
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नेपालको संवविानको प्रस्तावना खण्डिा गने संकपप र िौललक हकका रुपिा रहेको सािास्जक 
सिावेस्शकरण र लैवङ्गक सिानता सलुनस्ितता गरर सािास्जक तयाय लनस्ित गने ।   

उद्दशे्य 

1. िवहला वहंसाको अतत्य तिा लैवङ्गक सिता कायि गनु ु। 

2. बालबाललकाको सिग्र अलिकारको संरक्षण तिा बालिैत्री वातावरण लसजनुा गनु ु। 

3. ज्येष्ठ नागररकको हक अलिकारको संरक्षण र प्रवदु्धन गदै ज्ञान, सीप र अनभुवको उपयोग गनु ु
4. अपाङ्गता भएका व्यस्िकालालग आिारभतू सेवा, स्रोत र प्रववलििा सहज पहुचँको ववृद्ध गनु ु। 

5. लसिाततकृत तिा अपपसंययकहरुको सम्पूण ुहक अलिकार अनगुिन र सलुनस्ितता सवहत आलिकु 
तिा सािास्जक सशिीकरण िाफुत ्जीवनयापनिा सहजता तिा आत्िसम्िान प्रदान गनु ु। 

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  14 : मवहला, िालिावलका, जेष्ठनागररक तथा अपाङ्गता िएका व्यस्वक्तहरूका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलतहरू कायनुीलतहरू 

उद्दशे्य १: िवहलाको हक-अलिकारको संरक्षण र लैवङ्गक सिता कायि गनु ु। 

१.१: पाललका िातहतका 
सबै लनकायहरूिा लैवङ्गक सिानता 
बवृद्ध गने । 

१. गाउँपाललकाका नीलत लनिाुण र कायाुतवयनिा सिान िवहलाको 
सिान सहभालगता तिा प्रलतलनलित्विा बढोत्तरी गररनेि ।  

२. लैवङ्गक सिानता प्रालप्तको लालग परुुषको सिेत सविय 
सहभालगतािा वृवद्ध गररनिे । 

१.२:  लैवङ्गक वहंसा अतत्य 
गने कायिुि कायाुतवयन गने । 

 

१. िवहला ववरुद्ध हनुे सबै प्रकारका वहंसा, शोषण र ववभेद 
लनयतत्रणको काननुी उपचार प्रणालीलाई पहुँच योग्य बनाइनिे 
। 

२. स्िानीय तहिा वहंसा प्रभाववत िवहलाहरूको लालग पनुस्िाुपना 
तिा सरुक्षा गहृ स्िापना तिा सञ्चालन का सािै पाललकािा 
राहतकोषको सञ्चालन गररने ि। 

उद्दशे्य २: बालबाललकाको सिग्र अलिकारको संरक्षण तिा बालिैत्री वातावरण सजृना गनु ु। 

2.1:  ववभेद, वहंसा,  
उत्पीडन, शोषणबाट 
बालबाललकालाई उस्चत संरक्षण गने 
। 

१. बालबाललका ववरुद्ध हनु े वहंसा, यौनदवु्यवुहार, बालश्रि,  
बलात्कार, बेचववखनजस्ता अपराि ववरुद्ध सचेतनािूलक 
कायिुिहरू सञ्चालन गररनिे । 

२. वहंसा प्रभाववत बालबाललकाको उस्चत संरक्षण तिा 
पनुस्िाुपनाका लालग बाल हेपपलाइन सेवाको व्यवस्िा गररनेि 
। 

३. अनाि, असहाय, पूण ु अपाङ्गता भएका र ववशेष संरक्षणको 
आवश्यकता भएका बालबाललकाको लालग पनुस्िाुपना केतर 
तिा बालकोषको स्िापना गररनेि । 

2.२:  बालबाललकाको 
सहभालगता बवृद्ध गने । 

१. बाल क्लब तिा बाल सिालको गठन, ववस्तार तिा पररचालन 
गरी बालबाललकाको सहभालगता बढाइनेि । 
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२. स्िानीय नीलत लनिाुण तहिा बालबाललकाको सहभालगता 
सलुनस्ित गररनिे । 

३. बालबाललकाको शारीररक, िानलसक र शैस्क्षक ववकासिा 
अवरोि तिा बािा नपने गरी बाल सहभालगतािा बवृद्ध गररनेि 
। 

२.३: बालिैत्री 
वातावरणको ववकास गने । 

 

१. बालबाललकाहरूको सवाुङ्गीण ववकासका लालग प्रत्येक वाडिुा 
बाल उद्यान लनिाुण गररनेि । 

२. बालिैत्री स्िानीय शासनका िाध्यिबाट बाल अलिकार 
सूचकहरू पूरा गन ुबालिैत्री पाललका र्ोषणा गररनिे । 

उद्दशे्य ३: ज्येष्ठ नागररकको हक अलिकारको संरक्षण र प्रवदु्धन गदै ज्ञान, सीप र अनभुवको 
उपयोग गनु ु। 

3.१: ज्येष्ठ नागररकको 
लालग हेरचाह, स्याहारससुार र 
उपयिु वातावरण लसजनुा गने ।  

१. आफ्ना आिाबाबलुाई सततानले हेरचाह तिा उस्चत व्यवस्िापन 
गनुपुने पद्धलतको प्रवदु्धन गररनेि । 

२. आवश्यकता अनसुार ज्येष्ठ नागररक ददवा सेवा केतर तिा 
आश्रिको व्यवस्िा गररनेि ।  

३.२: ज्येष्ठ नागररकको 
ज्ञान, सीप र अनभुवलाई उपयोग गरी 
सहभालगतािा वृवद्ध गने ।  

१. ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनभुवलाई उपयोग गन ुअवसर 
प्रदान गनुकुा सािै अततरपसु्ता हस्ताततरण गररनेि । 

3.3: ज्येष्ठ नागररकको 
सािास्जक सरुक्षा सेवालाई ववृद्ध गने 
। 

१. ज्येष्ठ नागररकलाई सम्िान स्वरुप सेवा र सवुविािा ववशेष 
सहलुलयतको व्यवस्िा गररनिे । 

२. ज्येष्ठ नागररकले सिाज र रािको लालग पयुाुएको योगदानको 
आिारिा सम्िान गररनिे । 

उद्दशे्य ४: अपाङ्गता भएका व्यस्िकालालग आिारभतू सेवा, स्रोत र प्रववलििा सहज पहुचँको ववृद्ध 
गदै आलिकु तिा सािास्जक सशिीकरण िाफुत ्जीवन यापनिा सहजता तिा आत्िसम्िान प्रदान गनु ु। 

4.1: अपाङ्गिैत्री भौलतक 
संरचना लनिाुण तिा सिुार गरी 
सावजुलनक सेवािा पहुँच बढाउने । 

 

 

 

१. भौलतक संरचना,पूवाुिार तिा यातायातका सािनहरू अपाङ्गिैत्री 
बनाई सहज हनुे वातावरण लनिाुण गररनेि ।  

२. स्शक्षण लसकाइ पद्धलत अपाङ्गिैत्री बनाई गणुस्तरीय स्शक्षािा 
सबै अपाङ्गता भएका बालबाललकाहरूको पहुँच वृवद्ध गररनिे । 

३. अपाङ्गता भएका व्यस्िहरूलाई सरकारी र लनजी क्षेत्रिा 
रोजगारीको अवसर वृवद्ध गररनेि । 

4.2: अपाङ्ग व्यस्िहरूप्रलत 
गररने   वहंसाको तयूनीकरण गने । 

१. अपाङ्ग व्यस्िहरूप्रलत गररन े ववभेद र वहंसा लनराकरण गने 
कायिुि सञ्चालन गररनेि । 

२. अपाङ्गता भएका व्यस्िको सहभालगतािा  बवृद्धका लालग  
आवस्यक नीलत तिा कायिुि कायाुतवयन गररनिे । 

उद्दशे्य ५: लसिाततकृत तिा अपपसंययकहरुको सम्पूण ुहक अलिकार अनगुिन र सलुनस्ितता सवहत आलिकु 
तिा सािास्जक सशिीकरण िाफुत ्जीवनयापनिा सहजता तिा आत्िसम्िान प्रदान गनु ु। 
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५.१: लसिाततकृत तिा 
अपपसंययकको लनणाुयक स्तरिा 
सहभालगता वृवद्ध गने। 

१. सािास्जक तयाय सम्बस्ति सूचना तिा  संचारिा लस्क्षत वगलुाई  
सहभागी हनु प्रोत्साहन गररनिे । 

२. लसिाततकृत पररवारहरुको रोजगारीिा गाउँपाललका स्तरबाट 
सितवय गररनेि । 

३. लसिाततकृत वगहुरुको सहभालगता सम्पूण ुगोष्ठी तिा भेलािा 
सनुस्ित गररनिे 

 

 यवुा तिा खेलकुद  

पषृ्ठभलूि  

हरेक िालनसको जीवनको आिार नै यवुा अवस्िािा नागररकले प्राप्त गने अवसर र हालसल गरेको 
सफलता वा नलतजाहरूबाट तयार हनुे गदुि । सािास्जक ववकासका प्रयासहरूले यवुाहरूको िन िुन ेर 
क्षितालाई बढाउन खेलकुदिा स्िानीय सरकारले प्रलतयोलगताहरूको आयोजना गने, कवड हल र िैदान 
बनाउनको लालग लगानी गरेका िन ्तर खेलाडीको क्षिता ववकास एवं बसृ्त्त गने योजनाहरू लनिाुण गन ु
सवकएको िैन । यवुा स्वरोजगारलाई ववशेष ध्यानाकषणु गराई यवुालाई कुलतबाट जोगाउन आवश्यक 
कदि चलाउन पने देस्खति । 

 

प्रिखु सिस्या  

यवुा, खेलकुद र संस्कृलतलाई सािास्जक ववकासको एक उपके्षत्रको रुपिा प्रस्ततु गररएको ि । 
यवुाको अवहलेको प्रिखु रोजाई भनेको रोजगारी प्राप्त गनु ु र पररवारलाई कृवषिा आिाररत लनवाुहिखुी 
अवस्िाबाट व्यवसावयक एवं संगदठत के्षत्रिा स्िावपत गराउन ुरहेको ि । यवुाहरूको रोजाईिा वैदेस्शक 
रोजगार पनु ुरहर िात्र होइन वाध्यता पलन ि । यवुा तिा वकशोर जनशस्ि देश वावहर रहह्दा स्िानीय 
स्तरिा खेलाडीहरूको उत्पादन हनु सकेको िैन । खेलकुदलाई व्यवसायको रुपिा भतदा िनोरिन र 
व्यस्ित्व ववकासको िाध्यिको रुपिािात्र ललन ेअभ्यास रहेको ि । ववर्श् पररवेशिा खेलकुद प्रलत आएको 
िारणागत पररवतनुले व्यवसावयक खेलको दायरा ववकास हदैु गएको पाइति । यवुाहरूको व्यवसावयक 
ववकासिा खेलकुदलाई व्यवसावयक िारबाट योजना बनाउन ुपदुि।  

 

जातीय पवहचान, भावषक ववकासप्रलत नागररकहरूिा लनकै्क संवेदनस्शलता बढेको ि । पाललका लभत्र 
रहेका ववलभन्न जातीय सिूहलाई सांस्कृलतक ववकासका योजनािा आवद्ध गदै जातीय सवहष्णतुा, पवहचान र 
सम्िानको अनभुतूी गदै राविय एकता र अखण्डतालाई बललयो बनाउन ुपदुि । जातीय िौललक संस्कृलतको 
जगेनाु गने, भाषा र सावहत्यको ववकास गने योजनाहरू तय गररएका िन ्।  

 

चनुौती तिा अवसर  

कररब २५ िलुनका िेरै यवुाहरूको रोजाईिा खेलकुद के्षत्रिा सीप, िनिा आटँ वा दृढता, हृदयिा 
ववर्श्ास सजृना हनु सकेको अवस्िा िैन । खेलकुदलाई िनोरिन भतदा पलन व्यवसावयक र ववर्श् पररवेश 
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अनरुुप प्रलतस्पिाुको रुपिा जागरण गन ुसक्न ुपदुि । खेलकुदका लालग आिार तयार गन ुवा भौलतक 
पूवाुिार तयार गन,ु प्रस्शक्षण कक्षा र प्रलतयोगीताहरूको आयोजनालाई अवसरका रुपिा ललइएको ि ।  

जालतय पवहचानको राजनीलतक सवालले हरेक जातजालतहरूका आफ्ना ईलतहास, भाषा, संस्कृलत र 
सम्पदाहरू प्रलत आि नागररकिा चासो अलभवृवद्ध भएको अवस्िा ि । जगुलिा जालतय वकम्वदस्तत र 
दगुहुरूको खोज अनसुतिान गन ुस्िानीयहरूले चासो रास्खराखेको अवस्िा ववद्यिान ि । 

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच  

रोजगारी सलुनस्ित सवहत खेलकुद प्रलत आकषणु, यवुािा दवु्याुशन तयूनीकरण  

लक्ष्य  

खेलकुद के्षत्र लभत्र रहेको क्षिता र संभावनाहरूलाई व्यवस्स्ित रुपिा उजागर गदै भावव पसु्ताको 
िानलसक र शारीररक चसु्तता ववकास गनु ुतिा रोजगारी र उद्यस्म्शलाताको ववकास । 

उद्दशे्य 

1. यवुाहरूलाई उद्यिशील, स्वरोजगार र स्वावलम्बी बनाउदै ववकासिा यवुाको सहभालगता वृवद्ध गनु।ु 

2. खेलकुद पूवाुिारको ववकास गदै यवुा खेलाडीलाई उच्च प्रलतस्पिी र व्यवसावयक बनाउन ु। 

3. दवु्यशुन तयूनीकरण गनु ु। 

 

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  15 : युवा तथा खेलकुदका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलतहरू कायनुीलतहरू 

उद्दशे्य १: यवुाहरूलाई उद्यिशील, स्वरोजगार र स्वावलम्बी वनाउदै ववकासिा यवुाको सहभालगता 
ववृद्ध गनु ु।  

1.१: ववकासिा यवुा सहभालगता 
बढाउने । 

 

१. ववकास लनिाुणिा यवुाहरूलाई पररचालन गन ुयवुा स्वयंसेवा 
कायिुि सञ्चालन गररनेि ।  

२. पाललकाका नीलत-कायिुि लनिाुण तिा अनगुिन-िूपयाङ्कनिा 
यवुा सहभालगता वृवद्ध गररनेि ।  

1.2: यवुालाई उद्यिशील, 

व्यवसायी र आत्िलनभरु बनाउन 
ववत्तीय स्रोत सािनको पहुँचिा ववृद्ध 
गने ।   

१. रोजगार तिा स्वरोजगार लसजनुाका लालग सावजुलनक, लनजी, 
साझेदारीका ववत्तीय संस्िाहरू िाफुत ् सहलुलयत व्याजदरिा 
ऋण उपलब्ि गराइनेि ।  

1.3: यवुा केस्तरत प्राववलिक 
तिा व्यवसावयक स्शक्षा र सीप 
ववकासका अवसरहरू ववस्तार गरी 
उद्यिशील बनाउने ।  

 

१. यवुािा उद्यिशीलता ववकासका लालग स्वदेश तिा ववदेशको 
बजारको िाग अनरुूप व्यवसावयक तिा प्राववलिक ताललि 
उपलव्ि गराइनेि। 

२. वैदेस्शक अध्ययन तिा रोजगारीबाट आजनु भएका पूजँी, ज्ञान,  
सीप, प्रववलि र अनभुवलाई स्वदेशिा नै उत्पादनिूलक के्षत्रिा 
लगाउन प्रोत्साहन गररनेि । 
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३. परम्परागत पेशा र व्यवसायको जगेनाु, आिलुनकीकरण, र 
व्यवसायीकरण गन ुयवुाहरूलाई प्रोत्साहन गररनिे ।  

1.4: यवुािा सकारात्िक सोच, 

लसजनुशीलता र नेततृ्व क्षिताको 
ववकास गने । 

१. लसजनुात्िक अतवेषण र नवप्रवतनु काय ु गरी रािको गौरव 
वढाउन योगदान ददन यवुाहरूलाई प्रोत्सावहत गररनेि । 

२. ववकास वा खेलकुद सम्बतिी ववलभन्न क्लवहरूको स्िापना तिा 
प्रभावकारी सञ्चालन िाफुत यवुाहरूको नतेतृ्व र व्यस्ित्वको 
ववकास गररनेि ।  

३. यवुाहरूलाई पररवार र सिाजप्रलत स्जम्िेवारी गराइनिे । 

४. यवुाहरूलाई लाग ु पदाि ु दवु्यसुन तिा लनयतत्रण सम्बतिी 
चेतना िलुक कायिुि तयारी तिा सञ्चालनिा सहभागी 
गराइनेि ।  

५. वातावरण संरक्षण र ददगो ववकासिा यवुा सहभालगतालाई 
प्रािलिकता ददइनिे । 

६. ववज्ञान तिा सूचना प्रववलििा यवुाको पहुँचका लालग प्रत्येक 
वाडिुा सूचना प्रववलि सम्पन्न यवुा सूचना केतरको स्िापना 
गररनेि । 

उद्दशे्य २: खेलकुद पूवािुारको ववकास गदै यवुा खेलाडीलाई उच्च प्रलतस्पिी र व्यवसावयक बनाउन ु
। 

2.१: खेलकुदको सिसु्चत 
ववकासका लालग आवश्यक 
पूवाुिारको लनिाुण गने । 

 

१. पाललकािा कस्म्तिा एउटा तयनुति सवुविा सम्पन्न वहउुद्दशे्यीय 
खेलकुद रङ्गशाला लनिाुण गररनेि ।   

२. सावजुलनक लनजी साझेदारीिा खेलकुद पूवाुिार लनिाुण र सदुृढ 
गररनेि । 

३. प्रत्येक वाडिुा कभडहुल तिा आवस्यक खेल सािग्रीको 
व्यवस्िा गररनिे ।  

2.2: खेल सम्बद्ध राविय र 
अततराुविय संर् संस्िाहरूसँग 
सितवय र सहकाय ु गरी खेलकुद 
ववकास गने ।  

१. खेलकुद ववकासका लालग सरोकारवाला राविय तिा अततराुविय 
संर् संस्िासँग सहयोग र सहकाय ुगररनेि ।  

२. खेलकुद पूवाुिारको ववकास र खेल के्षत्रको उत्िानका लालग 
ववज्ञता हाँलसल गरेका ववदेशी खेलाडीसँग ज्ञान र सीपको 
आदानप्रदान गन ुआवश्यक सिझदारीको व्यवस्िा लिलाइनेि 
। 

2.3: योग तिा ध्यानका सािै 
िनोरिनात्िक, परम्परागत तिा 
संस्कृलतजतय खेलकुद ववकास गने ।  

 

१. योग तिा ध्यान िाफुत यवुाहरूिा सकारात्िक ववकासका 
लालग योग तिा ध्यानका प्रस्शक्षक तयार गररने ि । 

२. प्रत्येक वाडिुा योग तिा ध्यान प्रस्शक्षण केतर स्िापना तिा 
ससुञ्चालन गररनिे ।   

३. िनोरिनात्िक तिा संस्कृलतजतय खेललाई प्रोत्साहन गररनेि 
। 
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४. लोपोतिखु रैिाने (Indigenous) खेल उत्िान तिा ववकासका 
लालग आवश्यक व्यवस्िा गररनेि । 

2.4: प्रलतभावान खेलाडीको 
पवहचान, क्षिता ववकास र प्रोत्साहन 
गने । 

 

१. राि र प्रदेशको गौरव राख्न सफल खेलाडीहरूलाई सम्िान एवं 
परुस्कार ददइनेि । 

२. स्िानीय स्तरदेस्ख प्रलतयोलगता सञ्चालन गदै प्रलतभावान 
खेलाडीको पवहचान, ववकास, सम्िान तिा प्रोत्साहन गररनेि 
।  

३. ववद्यालय तिा पाललका तहिा खेलकुद पूवाुिारको ववकास गरी 
खेलकुद प्रलतयोलगता सञ्चालन गररनेि । 

४. खेलकुदिा यवुाहरूको सहभालगता वृवद्ध गने कायिुिहरू 
सञ्चालन गररनेि । 

उद्दशे्य ३: दवु्यशुन तयूनीकरण गनु ु
३.१: दवु्यशुन अतत्य गन ुसरुक्षा 

लनकाय सँग सितवय गने । 
१. प्रहरी प्रशासनको साहयातािा दवु्याुशन हनुे अतदाजी स्िलहरुिा 

लनयलित अनगुिन गने । 

२. दवु्याुशन अतत्य गन ुसिुार केतर स्िापना गरर संचालन गने। 
 

कायिुिहरु 

योजना/कारििको नाि कैवफयत 

 िाने डाँडािा खेलकुद भवन लनिाुण  स्िान: िानडेाँडा ,वडा कारलयको पूव ु
पवट्ट// लिलन रङ्गशाला, पाललका स्तरको 
खेलकुद िैदान लनिाुण गररनपुने 

वाल उदान लनिाुणलाई पूणतुा ददन े  फुटबल ग्राउण्ड, बाडलितटन, भललबल कोटु, 

टेबलु टेलनस, स्लाइड सबै सिेवटएको 

जगुल खेलग्राि लनिाुण जंगल फाड्ने काि िात्र भएको, भौलतक 
संरचना बनाउनपुने // रङ्गशाला लनिाुण 

डपलेपोखरी भललबल कोटु लनिाुण स्िान: डपलेपोखरी 

  डब्लीिा खेलकुद केतरको लनिाुण   

लभरकुनािा भललबल कोटु र फुटबल खेलहरु 
सवहतको  रंगाशाला लनिाुण 
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 कला, सम्पदा, संस्कृलत र भाषा 

पषृ्ठभलूि 

सािास्जक सद्भाव, सजृनशीलता र पवहचानका खालतर ऐलतहालसक िरोहर, कला, संस्कृलत र स्िानीय 
भाषाको जगेनाु र प्रविनुका कायिुि गन ुआवश्यक हतुि । जातीय संस्कृलतका लालग पोसाक, गरगहना, 
सािवुहक चाडपव ुिनाउन र भाषा एवं सावहत्य प्रकाशनका लालग काि उत्साहजना भएको पाइन्न । यस 
गाउँपाललकािा िेरै जसो बसोबास गने तािांग जालतको अरु जातजालत सरह िौललक संस्कृती लोप हुँदै गएको 
अवस्िा ि। जातीय पवहचान, भावषक ववकासप्रलत भने नागररकहरुिा लनकै संवेदनस्शलता बढेको देस्खति । 
जातीय िौललक संस्कृलतको जगेनाु गने, भाषा र सावहत्यको ववकास गने योजनाहरु तय गररएका िन ्। 
जातीय संस्कृलतका लालग पोषाक, गरगहना, सािवुहक चाडपव ुिनाउन र भाषा एवं सावहत्य प्रकाशनका लालग 
केही काि भइरहेको पाइति । सािास्जक ववकासको यो के्षत्रले उत्साहजनक सरकारी साझेदारीता प्राप्त 
गन ुसकेको अवस्िा िैन । यस गाउँपाललकािा संस्कृलतववद डा. जगिान गरुुङकै पहलिा स्िलगत  र 
िालिकु दृविकोणबाट उपयुिु चार िािको स्िापनाको पलन काि सरुु गररएको ि । 

  

प्रिखु सिस्या 
यस गाउँपाललकािा िौललक जालत सम्बस्ति ईलतहास, िौललक संस्कृलत जगेनाु गन ुजन तहबाट प्रयास 

भएको पाइति भने पाललका स्तरबाट कुनै संस्कृलत संरक्षण प्रलत ध्यानाकाषणु नभएको िहससु हतुि । 
ववलभन्न जालत सँग सम्बस्तित नाच, बाज्य बाजन, नतृ्य आदद सम्बस्ति जानकार वृद्धको संयया कि हुँदै गरेको 
र सो ज्ञानको कुशलता पवुकु नयाँ वपडँीिा हस्ताततरण नभएको पाईति । त्यसैगरी नगरिा सांस्कृलतक 
कायिुि आयोजना गने स्िलको कलि तिा जना उत्साह ववललन हुदैँ गरेको पाईति । नयाँ पसु्तािा संस्कृलत 
र पवहचानको िहत्त्व सम्बस्ति ज्ञान प्रविनु गन ुअलत आवश्यक देस्खएको ि । 

 

चनुौती तिा अवसर 

जातीय पवहचानको राजनीलतक सवालले हरेक जातजालतहरुका आफ्ना इलतहास, भाषा, संस्कृलत र 
सम्पदाहरुप्रलत आि नागररकिा चासो अलभवृवद्ध भएको अवस्िा ि । जगुलिा जातीय वकम्वदस्तत र दूगहुरुको 
खोज अनसुतिान गन ुस्िानीयहरुले चासो रास्खरहेको अवस्िा ववध्यिान ि । यस गाउँपाललकाको उत्तरी 
भगूोलिा गरुु ररतपोचे स्वयि ्वहँडेको तिा ध्यान गरेको वकम्बदततीहरु रहेकाले अध्ययनको अवसर रहेको 
देस्खति । गाउँपाललकालभत्र रहेका ववलभन्न जातीय सिूहलाई सांस्कृलतक ववकासका योजनािा आवद्ध गदै 
जातीय सवहष्णतुा, पवहचान र सम्िानको अनभुतूी गदै राविय एकता र अखण्डतालाई बललयो बनाउन ुपदुि 
। 

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच  

कला र संस्कृलत ववकास तिा पवहचान, जगुलको आव्हान 

 

लक्ष्य  
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कला, सावहत्य र िौललक संस्कृलतका ववववि के्षत्र लभत्र रहेको क्षिता र सम्भावनाहरूलाई व्यवस्स्ित 
रुपिा उजागर गदै भावव पसु्ताको पहुँच स्िावपत गनु ु। 

 

उद्दशे्य 

1. िौललक कला तिा संस्कृलतलाई लोप हनु बाट बचाई संरक्षण गनु ु। 

2. पाललकाको ईलतहास र गौरवका रुपिा रहेका प्राकृलतक तिा िानव लनलितु सम्पदा पवहचान तिा 
संरक्षण गनु ु। 

 

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका १६ कला, संिृवत, सम्पदा र िािा सम्बस्वि रणनीवत तथा कायषनीवतहरु 

रणनीलतहरू कायनुीलतहरू 

उद्दशे्य १: िौललक कला तिा संस्कृलतलाई लोप हनु बाट बचाई संरक्षण गनु ु। 

 

1.१: िौललक भाषा र रैिाने 
प्रववलिको अध्ययन 

 

१. स्िानीय अध्ययन केतरको लनिाुण र सवलीकरण 

२. जातीय संघ्रालायाको लनिाुण  

१.२: िालिकु तिा सांस्कृलतक 
लसप तिा ज्ञान भएका व्यस्ि 
पवहचान 

१. िौललक लसप सम्बस्ति प्रोत्साहन सवहत यवुा ताललि 

२. िौललक लगत तिा बाजन सम्बस्ति ववज्ञ वृद्धबाट प्रोत्साहन 
सवहत यवुालाई ताललि 

 

 उद्दशे्य २: 2. पाललकाको ईलतहास र गौरवका रुपिा रहेका प्राकृलतक तिा िानव लनलितु सम्पदा 
पवहचान तिा संरक्षण गनु ु। 

 
२.२: ऐलतहालसक स्िलहरु 

पवहचान तिा जनिानसिा प्रोत्साहन 
१. ऐलतहालसक स्िलहरुलाई पयटुन क्षेत्रिा ववकास गरर 

आम्दानीको श्रोत व्यवश्िापन 

२. संरक्षणिा जना सहभालगता ववृद्ध गन ुताललि तिा चेतना 
 

कायिुिहरु 

योजना/कारििको नाि कैवफयत 

पाठ्यिििा तािाङ् भाषा ववषय सिावेश गने  तािाङ् भाषा लेखनिा लोप हुँदै गएको 

पाङ्ताङ तािाङ स्चहान डाँडा भवन लनिाुण ट्रस संरचना लनिाुण 

र्ङुा स्चहान डाँडा भवन लनिाणु ट्रस संरचना लनिाुण 
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डपलेपोखरी पाटी लनिाुण  १ वटा हलको लनिाुण / (परटनका लालग) 

िसान खोला अततेवि भवन लनिाुण  स्िान: िसान खोला ट्रस संरचना लनिाुण // 
िप लास जलाउन ढलान संरचना 

 र्ालकुङ्िान िस्तदर लनिाुण  स्िान: र्ालकुङ्िान 

   गणेश खोला र ब्रह्मास्ण नदीको बीचिा 
स्शवालय िस्तदर स्िापना गने 

 पजुा कारिा टाढा सम्ि पगु्नपुने) 

  देउराली देवी िस्तदरको पनुलनिाुण गने   

  ढाडेिा िप नयाँ पाटीको स्िापना गने    स्िन: देउराली // (पजुा आजिा ओत 
लाग्न ठाउँ नपाएको) 

 श्री लनङ्ग्िा गमु्बा पनु लनिाणु गने स्िान: हगाि गाउँ 

 सोतचोङ्ग गमु्बा लनिाुण सम्पन्न गने वफलनलसङ्ग काि गनुपुने 

हाप्राको देवी िान पनुलनिाुण  गने   

हगािको देवी िान पनुलनिाुण गने   

 जल देवी िस्तदर को स्तरोन्नलत गने  आलिकु सहयोग पनुलनिाुणका लालग 

 लनिाुणािीन याङ्लाकोट गमु्बा  स्तरोन्नलत  आलिकु सहयोग पनुलनिाुणका लालग 
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  पूवाुिार क्षेत्र ववकास योजना 
 भ-ूउपयोग र भलुि व्यवस्िापन 

पषृ्ठभलूि  

कुनै पलन स्िलको एकीकृत ववकास गन ुतिा सिग्र ढाँचाको बारेिा ज्ञान पाउन भ-ूउपयोगको 
योजना आवश्यक रहेको देस्खति । गाउँपाललकािा भ-ुउपयोग सम्बस्ति ऐन तिा काननु तय गरर कायतुवयन 
गन ु नसवकएको अवस्िा देस्खति । आवश्यक के्षत्र लनिाुरण गरर आवश्यक के्षत्र लबचको वैज्ञालनक 
ववश्लषेणबाट उपयुिु दरुी लनिाुरण गनु ुपरेको देस्खति । भलुि सम्बस्ति उपयुिु नीलतको अभावका कारण 
कृवष भलुि गैर कृवष प्रयोजनका लालग उपयोग भैरहेको कारण खाद्य सरुक्षालाई प्रत्यक्ष असर पने गरेको 
देस्खति। २०७९ सालिा नेपाल सरकारले जारर गरेको अलनवाय ु भ-ूउपयोग नक्सा अिवा खेलत तिा 
बसोबास क्षेत्र ववभाजनको सूचना प्रलत गाउँपाललका स्तरबाट सजगता सवहत काि भैरहेको अवस्िा ि। 

प्रिखु सिस्या 
जलिनको बनावटको आिारिा भ–ुउपयोगको योजना लनिाुण हनु नसक्दा जलिनको उवरुाशस्िको 

क्षवयकरण र ववनासको िि जारर ि। खास गरर ताजा तरकारीका ववऊ उत्पादन, पशपुस्ति पालन, िौरी 
पालन र जवटवटुीहरूको खेलत गनकुा लालग जलिनको पवहचान अनसुारको चक्लावस्तद भएको िैन । जलिनको 
बनावटको आिारिा वस्स्तको ववकासका लालग जलिनको ववकास गन ुसवकएको िैन भने कृवष सडकका 
लालग िापदण्ड लनिाुण गरर जलिनको ववकास भएको  िैन ।  

 

चनुौती तिा अवसर 

जलिनको व्यवस्स्ित ववकासका लालग योजना लनिाुण हनु सकेको िैन तर वस्स्तस्तरिा सडक 
संजालहरूको रेखाकंन र ट्रयाक खोपने काय ुलतव्र रुपिा भइरहेको अवस्िा ि । सडक लनिाुण गनेिििा 
कृवष सडकको लनिाुण गनु ुपवु ुजलिनको वलगकुरण र ववकास योजना गन ुसवकने अवसर रहेको ि ।  

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच 

उपलब्ि भलुिस्रोतको िहति प्रयोग गरर देशको द ददगो ववकासिा टेवा पयुाुउने। 

लक्ष्य  

गाउँपाललकाको सम्पूण ुभलूिलाई बनौट, क्षिता, उपयुिुता र आवश्यकताको आिारिा वगीकरण 
गने।  

उद्दशे्य 

1. आवास क्षेत्रका लालग जलिन ववकास गरर सबै वस्स्तहरू व्यवस्स्ित गनु।ु 

2. कृवष तिा पशपुस्ति पालन के्षत्रको चक्लावस्तद गनु ु। 

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  16 : िूउपयोग तथा िूमी व्यवस्थापनका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 
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रणनीलत  कायनुीलत 

उद्दशे्य १: आवास के्षत्रको जलिन ववकास गरर सबै वस्तीहरू व्यवस्स्ित गनु ु। 

१.१: सबै वडा र बस्ती हरूिा 
आिारभतु आवश्यकता (सरुस्क्षत 
बासस्िान र पवुाुिारहरूको प्रबति) 
पगु्न सक्ने गरर योजना लनिाुण गने । 

१. गाउँपाललकाका सबै वस्तीहरूका आवास के्षत्रहरूको 
नक्साकंन अलभलेख व्यवस्स्ित गररनेि । 

२. हरेक वडाका वस्स्तस्तरिै रहेको श्रोत र सािनलाई 
सिसु्चत रुपिा सञ्चालन  गररनेि । 

उद्दशे्य २: कृवष तिा पशपुस्ति पालनको के्षत्र लनिारुण गरर चक्लावस्तद गनु ु। 

१.२: कृवष उत्पादनका 
आिारिा चक्लावस्तद गने ।   

 

१. जनसहभालगताका आिारिा अन्नबाली, तरकारी बाली, 
िसलाबाली, नगदेबाली, फलफूलबाली र 
जवटववुटबालीहरूको खेलत गने गरर जलिनको चक्लावस्तद 
गररनेि ।  

२. पशपुस्ति, िौरी तिा िािापालनको पकेट के्षत्र लनिाुण 
गरर जलिनको चक्लावस्तद गररनेि । 

 

 सडक र यातायात पूवािुार 

पषृ्ठभलूि 

भौलतक पूवाुिार आलिकु ववकास एवं सािास्जक सिवृद्धका आिारहरू हनु ्जसिा सडक यातायात 
तिा पलुको सबैभतदा िहत्वपूण ुयोगदान रहति । पूवाुिारको ववकासिा स्िानीय सरकार सञ्चालन ऐन 
२०७४ स्िानीय लनकायलाई स्जम्िेवार बनाएको ि । पूवाुिार लनिाुणकालालग स्िानीय लनकायलाई प्रदेश 
एवं संर्ीय सरकारबाट सिेत आलिकु एवं प्राववलिक सहयोग परु् याउने व्यवस्िा गररएको ि । गाउँपाललकाले 
पूवाुिार ववकासिा सिावेशी,  वातावरणिैत्री,  गणुस्तरीय पूवाुिार भने्न अलभयानका साि कायिुि अगालड 
बढाएको ि । गाउँपाललकाको ववकास र सिवृद्धको प्रिखु आिारका रुपिा रहेको एक के्षत्र यातायात पलन 
हो । यस गाउँपाललकाको २५५६ र्रहरु िोटर बाटो सँग प्रत्यक्ष रुपिा जोलडएको िन ्भने २६०७ 
र्रिरुी गोरेटोसँग जोलडएको ि। ८ र्रिरुीिा कुनै बाटोको सवुविा नपगेुको देस्खति भने केवह र्रहरु 
र्ोडेटोले जोलडएको ि। यस गाउँपाललकािा ३३ पलु तिा पलेुसा पलन रहेको देस्खति। त्यसैगरी र्र सम्ि 
पगु्ने बाटोको प्रवृस्त्तको सम्बतििा ५१५४ र्रिरुी सम्ि कच्ची बाटो पगु्दिन ्भने १३ र्रिरुीिा पदक्क 
सडकको  पहुँच रहेको ि। त्यसैगरी प्रदेशको आवलिक योजनाको लक्ष्य बिोस्जि पाललकािा रहेको बजार 
र उत्पादन केतरलाई स्जपला, प्रदेश हुँदै अतय अततरसम्बस्तित के्षत्रहरु सँग व्यवस्स्ित जडान गने 
प्रलतवाद्दताका वहसाबले  काि हुँदै गरेको देस्खति। 

 

प्रिखु सिस्या 
पयाुप्त िात्रािा आलिकु,  प्राववलिक एवं भौलतक स्रोतको अभाव हनु,ु यातायात पूवाुिारिा अपेस्क्षत 

एकीकृत ववकास नहनु,ु िापदण्ड लबना योजना पवहचान तिा िनोट हनु,ु वतिुान अवस्िािा अलत सीलित 
िात्रािा यातायात सिाल ववकास हनु,ु भौगोललक लबकटता हनु,ु कच्ची सडकिात्र भएकोले यहाँको सडकको 
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भाडादर िहङ्गो हनु,ु क्षिता भतदा बढी यात्रहुरू बोकी जोस्खियिु यात्रा गने प्रवृस्त्त वढ्दो हनु,ु सवारी लनयिको 
बेवास्ता गने प्रवसृ्त्त वढ्दो हनु,ु लनिाुण भइसकेका सडकहरू िितु तिा संरक्षणको अभाविा हनु,ु अलिकांश 
लनिाुणािीन सडकहरू बजेट नपगुका कारण ससु्त गलतिा लनिाुण हनु,ु सडकको लम्बाइ बवृद्ध सािै िितु 
सम्भारको दावयत्व बवृद्ध भए अनरुुप स्रोत व्यवस्िापन नहनु ुजस्ता सिस्याहरू यस पाललकािा रहेका िन ्
।  

चनुौती तिा अवसर  

 उच्च पहाडी कदठन भौगौललक अवस्िाका कारण लनिाुण काय ुखस्चलुो हनु ु

 लनलितु संरचनाहरूको िितु(सम्भार र सरुक्षाकालालग स्रोत–सािनको पयाुप्त व्यवस्िा नहनु ु

 बाहै्र िवहना चपन ेभरपदो र सरुस्क्षत सडक संरचना लनिाुण गनु,ु  
 िररएर रहेका बस्तीहरूिा सडक ववस्तार गनु,ु  
 प्राकृलतक प्रकोप एवं जलवाय ुपररवतनुको पक्षलाई सिेत ध्यानिा राखी सडक लनिाुण गनु,ु 
 पवहले लनिाुण भएका साँर्रुा बाटाहरू चौडा गने िििा ददन ुपने जग्गा,  संरचना आददको क्षलतपूलत ु
प्रदान गनु ु 

 पूवाुिार ववकासबाट आलिकु तिा सािास्जक संरचनाको ववकास भई आलिकु सिनु्नलत तिा 
रोजगारीका अवसरहरू लसजनुा हनुे 

 स्िानीय स्तरिा औद्योगीकरणिा सहजता हनु े

 स्िानीय स्रोत सािनको संरक्षण तिा ददगो प्रयोग हनुे  

 पूवाुिार ववकासबाट स्िानीयहरूको आलिकु स्स्िलत िजबतु हनु े

 स्िानीय तहिा िप रोजगारी लसजनुा हनु े

 गाउँपाललकाको ववकासको लालग सडक सिालको ववकास एवं सदुृढीकरणको रणनीलत तयार हनु।े 

 

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 

सोच 

सडक सिाल तिा यातायात पूवाुिार, जगुलको आलिकु सिवृद्धको आिार  

लक्ष्य 

ददगो यातायात पूवाुिारको ववकास िाफुत नागररकको सहज पहुँच हनुे ।   

उद्दशे्य 

१. गणुस्तररय यातायात पूवाुिारको ववकास, लबस्तार र व्यवस्िापन गरर सािास्जक आलिकु अवसरहरूिा 
न.पा.का नागररकहरूको पहुँच बदृ्धी गनु ु।  
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२. यातायात पूवाुिारको उस्चत िितु सम्भार तिा व्यवस्िापन गरी सहज आवतजावत र स्िानीय 
जनताको सवुविा, आयआजनु तिा रोजगारी लसजनुा गनु ु। 

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  17 : यातायात तथा पूवाषिारका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलतहरू कायनुीलतहरू 

उद्दशे्य १: गणुस्तररय यातायात पूवािुारको ववकास, लबस्तार र व्यवस्िापन गरर सािास्जक आलिकु 
अवसरहरूिा  पहुँच बदृ्धी गनु ु।  

१.१: योजनाको दीर्कुालीन 
उपयोगकोलालग  लनिाुण भइसकेका 
पूवाुिारहरूको संरक्षण, ववस्तार तिा 
िितुकोलालग कोषको व्यवस्िा गने 
। 

१. नेपाल सरकारले लनिाुरण गरेका तयूनति िापदण्ड लनिाुरण 
गरी सोको पालना गरी सडकको गणुस्तर कायि गररनिे ।  

२. पलु लनिाुण कायहुरूको गणुस्तर कायि गन ु अनगुिन तिा 
िूपयाङ्कन गररनेि । 

३. योजनाको दीर्कुालीन उपयोगकोलालग लनिाुण भइसकेका 
पूवाुिारहरूको संरक्षण, ववस्तार तिा िितुकोलालग कोषको 
व्यवस्िा गररनिे । 

१.२: गाउँपाललकाको 
आलिकु तिा सािास्जक 
गलतववलिलाई सततलुलत, सिावेशी, 
गलतशील बनाउन योगदान परु् याउन 
सक्ने रणनीलतक सडक सिाल सदुृढ 
गने । 

1. व्यवसावयक गलतववलिलाई गलतशील बनाउन सडकको लनिाुण 
तिा स्तरवृवद्ध गररनिे । 

2. प्रािलिकता प्राप्त लोकिाग ुतिा गाउँपाललकाको  रणनीलतक 
सडक सिालको लनिाुणिा तीब्रता ददइनेि ।  

3. सडकिा वषैभरर लनवाुि यातायात सञ्चालनको लालग सडक 
पलुको लनिाुणलाई प्रािलिकताका साि तीब्रता ददइनेि । 

१.३: लिटो, भरपदो र 
वातावरण िैत्री सडक सिाल ववकास 
गन ु सहयोगी हनु े प्रववलि तिा 
उपायहरू अबलम्बन गने । 

4. बजार क्षेत्रिा सडक, पानी लनकास र ढल, खानेपानी पाइप, 

लबजलुी तिा इतटरनेट ववतरण लाइन, फूटपाि आददको 
एकीकृत रुपिा लनिाुण गररनिे। 

5. बजार के्षत्र तिा जोस्खियिु सडक खण्डहरूिा आवश्यकताका 
आिारिा आकाश ेपलु तिा भलूिगत बाटो लनिाुण कायलुाई 
प्रािलिकताका साि अगालड बढाइनेि । 

6. सडक िेउिाउका पवहरो तिा भकू्षय लनयतत्रण गन ुभौलतक 
संरचनाका सािसािै बायोइस्तजलनयररङ् लगायतका 
गैरसंरचनात्िक वातावरण िैत्री प्रववलिहरूको प्रयोग गररनेि 
।   

उद्दशे्य २: यातायात पूवािुारको उस्चत िितु सम्भार तिा व्यवस्िापन गरी सहज आवतजावत र 
स्िानीय जनताको सवुविा, आयआजनु तिा रोजगारी लसजनुा गनु ु। 

२.१:  प्रिखु ग्रािीण 
बस्तीहरू र प्रिखु पयटुकीय केतर 

1. योजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययन, ववस्ततृ लडजाइन र लागत 
अनिुान गरेर िात्र वातावरणिैत्री पूवाुिारको लनिाुण गररनेि 
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जोड्ने गरी यातायात पहुचँ बढाउन 
सडक ववस्तार गने । 

। स्िानीय तहको श्रि एवं सीपलाई केतरलबतदिुा रास्खनेि 
। 

2. सम्पूण ुपूवाुिार योजनाहरूलाई आिलुनक सूचना प्रणाली अनसुार 
अद्यावलिक गदै लनयलितरूपिा कायाुतवयन गदै ललगनिे । 

3. प्रिखु ग्रािीण बस्तीहरू र प्रिखु पयटुकीय केतर जोड्न े
पूवाुिार ववकासका लनिाुणिा व्यापक जनसहभालगता बढाइनिे 
। 

4. योजनाहरूलाई लनिाुररत सियिा नै सम्पन्न गन ु योजनाको 
प्रकृलत अनरुूप आवश्यक स्रोत तिा वस्त ु र गणुस्तरको 
आिारिा वगीकरण गरी सोही अनरुूप व्यवस्िा लिलाइनिे । 

२.२: पयटुकीय 
पदिागहुरूको पवहचान तिा लनिाुण 
कायलुाई अलभयानका रुपिा सञ्चालन 
गने । 

१. पदिाग ु लनिाुण तिा व्यवस्िापनको लालग सिदुाय तिा 
स्िानीय तहलाई व्यापक रुपिा पररचालन गररनेि । 

२. पयटुकीय पदिाग ुववकास तिा व्यवस्िापन गरुुयोजना तयार 
गरी स्तरोन्नलत, लनिाुण तिा व्यवस्िापन कायलुाई ििागत 
रुपिा अगालड बढाइनेि । 

३. ऐलतहालसक, िालिकु, सांस्कृलतक तिा पयटुकीय ठाउँहरूको 
प्रवदु्धन गन ुपदिागहुरूको लनिाुण गररनेि । 

 

कायिुिहरु 

योजना/कारििको नाि कैवफयत 

गोपचे – नेम्लङु्ग – सञ्चगाउँ – ललदी – 
अलिलोपानी सडक लनिाुण 

 सो सडक खण्डले (साँख ु– काठिाडौं – 
चौतारा – ठुलो ओखरेनी) सम्ि आईपगेुको 
र सेलाङ् हुदैँ गोपचे जोड्न 
सवकन/े/लम्बाई: २८ वक. लि. 
(अनिुालनत)// डबल लेन 

झपुकेबस्तीलाई सञ्चगाउँ देस्ख डोजरबाटो 
लनिाुण गरर जोलडन े

लम्बाई: ५ वक.लि. (अनिुालनत)// लसङ्गल 
लेन 

 सञ्चगाउँ – ललदी सडक खण्ड लनिाुण  सो सडक खण्डले झपुके बस्ती, साङ्लङु्ग, 

दीप ुियान, लतलिुान बस्तीलाई पलन 
जोड्ने// लम्बाई: २० वक.लि. (अनिुालनत) 
// लसङ्गल लेन 
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कुम्भेर्श्र – गोपचे वडा कारलय सडक 
खण्डको स्तरोन्नलत 

गाववअन पखाुल, डे्रनेज, ग्राभेल आवशकता 
// सो सडक खण्डिा पने वहलीबेसीिा २ 
लि. उचाईको ढलान गररएको पखाुल 
लगाउनपुने – पवहरोको कारण अबरुद्ध 
भएको // सो सडक खण्डिा पने भगेँरी 
खोला र वकप्न ेखोलािा कजवे लनिाुण //  

सो सडक खण्डिा पने ताके गाउँ लनर 
गाववअन पखाुल लगाउनपुने 

बगर – लनम्लङु्ग – लभिसेनिान) शाखा 
रोडिा स्तरोन्नलत 

कवटङ गनुपुने// कवटङ नपगेुकोले, बोलेरो 
लाई टलनङु गन ुिशुवकल परेको // 
गाववअन पखालुको आवशकता 

 बैकुण्ठे नाम्फा गाउँ सडक खण्ड स्तरोन्नलत ग्राभेल, सडक नाली, गाववअन पखाुलको 
आवशकता 

गोपचे खोला पलु लनिाुण पलु  बखाु याििा कास्त्तके बजार जान 
असहज र गाडी पलन गन ुनसक्न ुर िानवीय 
क्षलत पलन भएको पवहले // लम्बाई: 
(३०–३५ लि.) 

 सपुललङ्ग खोला पलु लनिाुण  लम्बाई: (२५–३० लि.)// गोपचे खोला 
नस्जक 

प्रादी देस्ख ललदी सडक खण्डिा पलुको 
आवश्कता 

  

नेम्लङु् देस्ख सञ्चगाउँ जोड्न ेझोलङु्ग ेपलु 
लनिाुण 

  

सञ्चगाउँ देस्ख ललदी जोड्ने  झोलङु्गे पलु 
लनिाुण 

(ववदािीलाई बखाु याििा ववदालय जान 
असहज) 
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ओखरेनी सडक खण्डलाई आरुबोटे सम्ि 
जोड्ने (वहिाली राजिाग)ु 

लम्बाई: १३ वक.लि., डबल 
लेन//आवशकता अनसुार ढलान अिवा 
वपच गररन/े/ गाववयन वाल, डे्रनेज लसस्टि 
लाई पलन लनिाुण गररने // उि सडकले 
ओखरेनी – तोरीबारी – िानेडाँडा – सेरा 
– बालसम्ले वस्ती लाई जोड्ने 

पाईनटोल र लसंङिाङगे बस्तीिा डोजर बाटो 
पलन नपगुोको 

पाईनटोल – लसंघ्िाङ्ग े– खसरे पाकु सडक 
लनिाुण // लम्बाई: ५०० लि. // लसङ्गल 
लेन 

बाँसखकु – खसे्र – चेपे – लतनर्रे – 
िघ्वीर डोजर बाटो स्तरोन्नलत  

गाडी चपन ेस्स्िलतिा नरहेको // लम्बाई: 
१५ वक.लि.// लसङ्गल लेन 

र्तुचा-लसङ्गािाङ्गे – चेपे िा नयाँ ट्राक लनिाुण कापटो देस्ख कुपटो सम्ि सडक लनिाुण// 
लम्बाई : ३ वक.लि.// लसङ्गल लेन 

कापचे देस्ख बाँदरे सम्ि सडक लनिाुण स्तर 
उन्नलत गने 

लम्बाई :१.५ वक.लि. लसङ्गल लेन 

६० र्मु्सा -चेपे - खसे्र - िैदान स्तरोन्नलत 
गने 

लम्बाई :११ वक.लि.// लसङ्गल लेन//  

िातदाङ – िापागाउँ – कुपचे सडक 
लनिाुण गने 

लम्बाई : ५ वक.लि// लसङ्गल लेन 

कुम्भेर्श्र -चनौटे पलु लनिाुण कुम्भेर्श्र देस्ख चनौटेिा रहेको पाललका भवन 
जानलाई आवशक रहेको // लम्बाई: ६० 
लि.  

साववक गोपिे वडा नं.९ र साववक सेलाङ 
वडा नं.३ जोड्न ेपलुको लनिाुण 

बखाु याििा िानवीय क्षलत पलन भएको, खेत 
तफु जान र गाउँ वरपर गन ुपलन असहज 
भएको // लम्बाई : १०० लि 
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 देरउालीिा कपभट पलुको लनिाुण गने कपभट पलुको लनिाुण//स्िान : देउराली, 
सेलाङ 

कापचेखोला – िानी डाँडासम्ि गोरेटो बाटो 
स्तरोन्नलत गने 

  

सेरा – िारापानी – चेपे गोरेटो बाटो लनिाुण   

पनुीगाउँ – तीर्रे – चेपे गोरेटो बाटो  
लनिाुण 

(४ वक. लि.) 

सेरा – बाँदरे रुख – िानीडाडँा गोरेटो बाटो 
लनिाुण 

(परटन प्रबिनुलाई) 

हाँडीकुवा – िानीडाडँा  (परटन प्रबिनुलाई) 

चाखरु – पाईनटोल – खसे्र गोरेटो बाटो 
लनिाुण 

(परटन प्रबिनुलाई) 

कािसङ् टोल – लसंहिाङ्गे – ढुङ्गा गाढे 
गोरेटो बाटो लनिाुण 

परटन प्रबिनुलाई 

गतुजे खोला – कालपाट गोरेटो बाटो लनिाुण    

 आले – देउराली गोरेटो बाटो लनिाुण   

डाँडाटोल – साउन ेखोला – कापवटो गोरेटो 
बाटो लनिाुण 

  

 कुनीगाउँ – िघ्वीरु – भिेुिान – 
िानीडाँडा गोरेटो बाटो लनिाुण 

(सेलाङ िा.वव. जान ववदािीलाई असहज 
भएको) 

िहावीर – सेलाङ खोलासम्ि गोरेटो बाटो  (सेलाङ खोलािा रहेको र्ाट जान असहज 

स्िानीयलाई) 

 गमु्बा – तेम्बािाङ्ग – तेगा सडक लनिाुण तेम्बािाङ् र तेगा बस्तीहरुिा सडक नपगेुको 
// लसंगल लेन // लम्बाई: १३ वकिी 
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 पाङ्गरप ु– बोपदे – गमु्बािाङ् – कालसङ् 
– आम्बखकु सडक खण्ड स्तरोन्नलत 

 भौगोललक स्स्िलत अनसुार गालबअन वाल 
अिवा ढलान वाल लगाउनपुने र ढल 
आवशकता 

 पाङ्गरप ु– बोपदे सडक खण्ड कालो पते्र 
गने 

  

हाप्रा, गोतदरे खोलािा पलु लनिाुण गने  लम्बाई : २५ लि 

सकुुु – पोङ्लोङ् बीचिा, पोङ्लोङ् खोलािा 
पलु लनिाुण गने 

 लम्बाई: ५० लि. 

प्राववगङ्ग डाँडा देस्ख ललदी सम्ि झोलङु्गे पलु 
लनिाुण 

परटन प्रबद्धनका लालग // लम्बाई: ३ 
वकिी // सो पलु लनिाुण पिात जगुल 
वहिाल – पाङ्गरप ुरुट बने्न सािै हेलम्ब ु– 

पाँचपोखरी – भैरवकुण्ड रुट लाई जोड्न े

सनुखोला – र्ङु्गा – पातलाङ् – 
डपलेपोखरी सडक खण्ड स्तरोन्नलत 

डबल लेन//लम्बाई: ८ वक.लि.//सडक 
नाली लनिाुण, गाववअन वाल र ररटेलनङ 
संरचनाहरु लनिाुण//परावरणको वहसाबले, 

वपच र ढलान गररएको बाटो 

कुचेती – िालिपलो कास्त्तके – पाङ्ताङ 
सडक खण्ड स्तरोन्नलत 

डबल लेन, लम्बाई: ६ वक.लि.//ग्राबेल र 
सडक नाली//ररटेलनङ संरचनाहरुको 
लनिाुण 

कुचेती – पाकु – पाङ्लाङ सडक खण्ड 
स्तरोन्नलत गने 

लसंगल लेन, लम्बाई: ९ वक.लि.//सोललङ, 

गाववअन आवशकता 

डपलेपोखरी – खानीगाउँ – तापागाउँ सडक 
खण्ड स्तरोन्नलत गने 

ढलान गररएको पखाुलको आवशकता//सो 
सडक खण्डले (गमु्बा र पाङ्ताङ 
जोड्ने)//लसङ्गल लेन  

कालीिाटी – दोिाङ्ग पोखरी सडक खण्ड 
नयाँ ट्राक लनिाुण 

लम्बाई: ५ वक.लि.//लसङ्गल लेन//सो 
सडक खण्डले तीि ुयात्री सािै हजाि 
जोड्ने । 
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ढाडे – बराम्ची – डपलेपोखरी रुटिा रहेको 
पवहरो लनयतत्रण गरर बाह्रिासे यातायात सेवा 
संचालन गने 

  

लप्से खोलािा झोलुंगे पलु लनिाुण बखाु याििा र्ङुा बस्ती बाट ववदािी 
कालीदेवी िा. वव. देस्ख आउन अप्ठारो 
परेको //  लम्बाई: १०० लि. 

र्ङुा – डपलेपोखरी – लहरिाने गोरेटो बाटो 
खण्डिा झोलङु्गे पलु  लनिाुण 

झोलङु्गे पलु लनिाुण // लम्बाई: १०० लि. 

दारपाले खोला देस्ख तीनर्रे सम्ि गोरेटो 
बाटो लनिाुण 

वकलसि: ढलान गररएको लसंढी // लम्बाई: 
१ वक.लि. 

अम्बरलसंह – पाङ्ताङ – देवीिान – साब्राङ 
– डपलेपोखरी – लहरेिान े– गोल ुगोरेटो 
बाटो लनिाुण 

 गोरेटो बाटोले भैरवकुण्ड पदिाग ुजानलाई 
सहज (हाइवकङ ट्राल) 

र्ङु्गा – डपलेपोखरी – लहरेिाने गोरेटो 
बाटो लनिाुण 

  

िालिपलो कास्त्तके – कालीदेवी िा.वव. 
डपलेपोखरी गोरेटो बाटो स्तरोन्नलत गने 

  

पाकु – पाङ्ताङ गोरेटो बाटो लनिाुण लम्बाई: ३ वक.लि. 

 िालिपलो कास्त्तके – स्िाप्राङ्ग सम्ि गोरेटो 
बाटो लनिाुण  

लम्बाई: ४ वक.लि. 

बेलसङ्गर – स्र्च्चे – खानीडाँडा – हगाि 
– हाप्रा सडक स्तरोन्नलत 

हाल ट्र्याक लनिणु िात्र भएको//बखाु 
याििा गाडी पलन नचपने//ररटेलनङ वाल, 

ग्याववअन वाल लनिाुण //िितु 
चावहएको//सोललङ गने र चट्टान काट्न ु
पने//लम्बाई: ८.५ वक.लि 

जगुल गाउँपाललका राम्चे सडक खण्ड देस्ख 
सकुुु – पोङ्लोङ् – खानीडाँडा सम्ि 

सडक ग्राभेल गनुपुने // कलभटु लनिाुण 
// लम्बाई: ४ वकलि 
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बेलसवङ्गर – पलडचौर – बदु्धपाकु सडक लनिाुण 
(पयटुन प्रबद्धन ुका लालग) 

लम्बाई: ३ वक.लि. (अनिुालनत) // 

(पयटुन प्रबद्धन ुका लालग) 

हाप्रा, गोतदरे खोलािा पलु लनिाुण गने लम्बाई: २५ लि 

सकुुु – पोङ्लोङ् बीचिा, पोङ्लोङ् खोलािा 
पलु लनिाुण 

लम्बाई: ५० लि. 

स्िान: (स्र्च्चे खोला) बेलसङ्गर देस्ख स्जम्दार 

जोड्ने झोलुंगे  पलु लनिाुण 

  

पोङ्लोङ् – राम्चे सडक खण्ड सडक 
स्तरोन्नलत 

पोङ्लोङ् – राम्चे सडक खण्ड 

सावजुलनक यातायात व्यास्विापन गने   

दयोङ्बाट पोङ्लोङ् सम्ि गोरेटो बाटो 
पनुलनिाुण गने 

लम्बाई: ७०० लि 

  स्िान ढाडे हुँदै याङ्लाकोट हुँदै बदु्धपाकु र 
‘ॐ’ पाकु सडक स्तरोन्नलत गने 

डोजर बाटो िात्र पगेुको सो सडक खण्ड 

ग्राभेल गनुपुने, गाडी पपटन,े बाटोिा गाडी 
खस्ने सिस्या झेपन ुपरेको // २५ वकिी 
लम्बाई // डबल लेन 

कलाङ्सा – िापाका – काउले – तम्ब ु
पाले – बदु्धपाकु कृवष ररंग रोड लनिाुण 

कृवष सडकको आवश्यकता //  लम्बाई: 
३० वक.लि. (अनिुालनत) //  लसङ्गल लेन 

बोक्ल खोलाको याङ्लाकोट र हगािको 
लसिानािा पलु लनम्िाुन 

बोक्ल खोलािा पलुको आवश्यकता (बाहै्र 
िवहना गालड वहँड्न नसकेको) र बखाु 
याििा पैदलयात्री सिेत वहँड्न नसक्ने // 
२५ लि लम्बाई 

केबलुकारको आवश्यकता (पयटुन प्रबिनुका 
लालग) 

 स्िानः याङ्लाकोट देस्ख बदु्ध पाकु सम्ि 
//  लम्बाई: ६ वक.लि. 

ढाडे देस्ख याङ्लाकोट सडक खण्डिा  पानी 
लनस्कासन गन ुसंरचना लनिाुण  
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 उजा ु

पषृ्ठभलूि 

 यस गाउँपाललकािा जलववद्यतुको राम्रो पहुँच रहेको कारण १० वटा भतदा बढी जलववद्यतु आयोजना 
हरुको लनिाुण हुदैँ गरेको ि भन ेकेवह संचालनिा आउन लागेको अवस्िा ि। यहा ँ४०७९ र्रिरुी त्यसिा 
लनभरु रहेको देस्खति भने १०६५ र्रिरुीले वैकस्पपक उजाु-सोलार प्रयोग गरेको देस्खति। िट्टीतेल भने 
अझै पलन केवह र्रिा प्रयोगिा आएको देस्खति र ६ र्रिरुी अतय श्रोतिा लनभरु रहेका िन।् खाना 
पकाउन ेइतिनको रुपिा दाउरा नै अझै अलिकांश र्रिरुीिा प्रयोग भएको देस्खति। दाउराको िािलािा 
यस गाउँपाललका रहेका सािदुायक वनहरुबाट उपभोिालाई प्रलत र्र १०/१५ भारर दाउरा उपलब्ि हनु े
गरेको पाइति। एल पी ग्याँस भने यस गाउँपाललकाको सहरी के्षत्रिा प्रयोगिा आएको देस्खति र प्रयोग 
बढ्दो अवस्िािा रहेको देस्खति। 

 

प्रिखु सिस्या 
पहाडी के्षत्र िेरै भएकोले बाढी तिा पवहरो प्रकोप जोस्खि यिु भ-ूबनौट भएको सिग्र जलस्रोत 

तिा नदी व्यवस्िापनको गरुुयोजना लनिाुण गरी योजनाबद्ध ववकास हनु नसकेको, वैकस्पपक ऊजाुको प्रवदु्धन 
र ववस्तारको लालग सहलुलयत ऋण, जोखीि व्यवस्िापनको व्यवस्िा नहनु,ु वैकस्पपक ऊजाु ववकासिा लनजी 
के्षत्र अपेक्षाकृत रूपिा आकवषतु हनु नसक्न,ु वैकस्पपक ऊजाु प्रववलि प्रवद्धुन तिा प्रयोग सम्वतििा क्षिताको 
किी हनु,ु जोस्खि व्यवस्िापन र वविा सम्वतिी आवश्यक व्यवस्िा नहनु ुपयाुप्त िानव, आलिकु र भौलतक 
स्रोत नभएको, वैकस्पपक ऊजाु व्यवस्िापनको गरुुयोजना लनिाुण गरी योजनाबद्ध ववकास हनु नसक्न ुआदद 
सिस्या रहेका िन ्। ववद्यतुीय ववस्तार सततोषजनक भएपलन गणुस्तर स्चत्त बझु्दो नभएको कारण, ववद्यतुीय 
उपकरणहरु प्रयोगिा पयाउन नसवकएको देस्खति । 

चनुौती तिा अवसर 

 बजारीकरण तिा आलिकु गलतववलिको ववस्तारका कारण बढ्दै गएको ववद्यतुको िाग परुा गनु ु
 भौगोललक लबकटता र बस्ती िररएको भएकाले एकीकृत सेवा प्रदान गन ुगाह्रो हनु ु

 नववकरणीय ऊजाु के्षत्रिा सहलुलयत कजाुको व्यवस्िापन गनु ु
 खाना पकाउने प्रयोजनकालालग प्रयोग हनुे परम्पागत ऊजाुको स्रोतलाई स्वच्ि र आिलुनक ऊजाुले 

प्रलतस्िापन गनु ु
 सौय ुतिा वाय ुऊजाु उत्पादनिा लनजी तिा सिदुायको लगानी आकवषतु गनु ु
 ग्रािीण के्षत्रका लर् ुजल तिा सौय ु ववद्यतु आयोजनाबाट खेर गैरहेको ववद्यतु प्रशारण लाइनिा 

प्रवाह गरी आय बवृद्ध गनु ु 

 आिलुनक प्रववलिको प्रयोग गरी परम्परागत व्यवहारलाई पररवतनु गरी उत्पादन बवृद्ध गने 

 ऊजाु ववकासबाट अतय साना तिा र्रेल ुउिोग स्िापना तिा सञ्चालनिा सहजता हनु े

 दाउराको खपत कि हनु गई वनजङ्गल संरक्षणिा योगदान हनुे 
 स्िानीय स्रोत सािनको संरक्षण तिा ददगो प्रयोग हनु े
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 वैकस्पपक ऊजाु िाफुत िवुाँ रवहत भातिाको अविारणा लाग ुहनुे  

 लसंचाइ तिा खानेपानीको पहुँच पुयुाउन सम्भावना नरहेका के्षत्रिा सौय ुऊजाुको प्रयोग गरी ललफ्ट 
खानेपानीको सञ्चालन गन ुसवकने । 

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच 

ऊजाुको अलिकति प्रयोग, जगुलको ददगो आलिकु र सािास्जक ववकासको आिार  

लक्ष्य 

नवीकरणीय तिा वैकस्पपक ऊजाुको उत्पादन र उपभोगिा दक्षता बढाई वातावरण िैत्री,  ददगो,  
भरपदो, गणुस्तरीय र स्वच्ि ऊजाुिा सवैको पहुँचिा बवृद्ध गने । 

उद्दशे्य 

1. ऊजाुको उपभोगिा दक्षता बढाई वातावरण–िैत्री, ददगो, भरपदो, गणुस्तरीय र स्वच्ि ऊजाुिा 
सवैको पहुचँिा बवृद्ध गनु ु। 

2. परम्परागत ऊजाुको सट्टािा वैकस्पपक ऊजाुको प्रयोगिा बवृद्ध गनु ु। 

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  18 : उजाषका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलत कायनुीलत 

उद्दशे्य १: ऊजाकुो उपभोगिा दक्षता बढाई वातावरण–िैत्री, ददगो, भरपदो, गणुस्तरीय र स्वच्ि 
ऊजािुा सवैको पहुचँिा बवृद्ध गनु ु। 

१.१: ऊजाु के्षत्रको संस्िागत 
संरचना तयार गरी ददगो र अलिकति ्
उपयोगको आिार तयार गने । 

1. संर्ीय स्वरूप अनसुार ऊजाु के्षत्रको स्िानीय स्तरिा 
संस्िागत संरचना तयार गररनेि ।  

2. संगठनात्िक संरचना अनसुार ववद्यतु जडान गने र िितु 
सम्भार गन ुताललि प्राप्त दक्ष जनशस्िको व्यवस्िा गरी 
उनीहरूको क्षिता अलभवृवद्ध गररनेि । 

3. र्रायसी प्रयोजनकालालग अलिकति ् ऊजाु प्रयोग गने 
पररवारलाई सम्िानरप्रोत्साहनको व्यवस्िा गररनिे । 

१.२: उपलब्ि सम्पूण ुऊजाु 
स्रोतको पवहचान, उत्पादन, वतिुान तिा 
भववष्यिा ऊजाुको िाग र आपूलत ु
सम्बतिी डाटाबेस तयार गरी संस्िागत 
ववकासिा जोड ददने । 

1. जगुल गाउँपाललकािा ऊजाुको स्रोत पवहचान, कुल 
सम्भाव्य जलववद्यतु क्षिता, िाग र आपूलतकुो अध्ययन 
गररनेि । जगुलिा उत्पाददत ऊजाु, वतिुान तिा 
भववष्यको िाग र आपूलतकुो त्याङ्क सङ्कलन गरी डाटाबेस 
तयार गररनेि । 

2. लनिाुण सम्पन्न भई सञ्चालनिा रहेका लर् ु तिा साना 
जलववद्यतु आयोजनाको िितु, सम्भार र संस्िागत ववकास 
गररनेि ।  
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3. यस के्षत्रिा रहेका ियुय ऊजाु उत्पादन केतर सम्िको 
सडक र प्रशारण लाइनको सिाल लनिाुण गररनेि । 

उद्दशे्य २: परम्परागत ऊजाकुो सट्टािा वैकस्पपक ऊजाकुो प्रयोगिा बवृद्ध गनु ु। 

२.१: ऊजाुको प्रयोगलई 
ददगो, भरपदो  गणुस्तरीय र प्रभावकारी 
रूपिा ववकास गरी बहउुपयोलग 
बनाउने । 

1. ऊजाुको खपत प्रभावकारी ढङ्गबाट गनकुालालग ववशेष 
सचेतना कायिुि सञ्चालन गररनेि । 

2. सावजुलनक संस्िा वा स्िानहरू जस्तै, अस्पताल, ववद्यालय, 

िालिकुस्िल, सडक, पयटुकय स्िल, आददिा अिारभतू 
ऊजाुको लनयलित आपूलत ुगन ुसौय ुऊजाु जडान गररनिे 
।  

3. ववद्यतुीय चलुो प्रयोग गन ुसहलुलयत ऋण र अनदुानको 
व्यवस्िा गररनिे । 

4. लसंचाइ तिा खानेपानीको पहुचँ प ुयुाउन सम्भावना नरहेका 
क्षेत्रिा सौय ु ऊजाुको प्रयोग गरी ललफ्ट खानेपानीको 
सञ्चालन गररनेि । 

5. जलववद्यतु, वैकस्पपक ऊजाुको अलिकति प्रयोग गरी 
दैलनक जीवनयापनिा सहजता पयाउदै परम्परागत 
ईतिनको प्रयोग र्टाइनिे। 

6. वैकस्पपक ऊजाु के्षत्रलाई प्रोत्साहन गन ुबैंक तिा ववत्तीय 
के्षत्रबाट सहलुलयत दरिा ऋणको व्यवस्िा गररनिे । 

 

कायिुिहरु 

योजना/कारििको नाि कैवफयत 

केतरीय लाईन कालो तार नभएकाले – 
पानी पदाु चटाङले हानेको बस्तीलाई 
खतराको िहशसु 

 कालो तार परैु वडा नं. १ भरीका बस्ती 
नजीक गनुपुने 

 केतरीय लाईनलाई तेम्बािाङ्सम्ि जोड्न े   

सालबक ३ र ४ बाहेक सबै बस्तीिा कालो 
तार ववस्तार गने 

  

  वाङगजेु, िास्ङ्संह डाडँािा ५० के.लभ.ए. को 
ट्रातसफिरु व्यवस्िापन गने 

  

केस्तरय ववद्यतुीय लाईन  पोङचोङ्ग डाँडासम्ि 

ववस्तार गने  

गाउँबाट १५०० दरुीिा हगाि 
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केस्तरय प्रशारणको लाईन कालो तार प्रयोग 
गरर ववस्तार गने 

  

 हाल (जलवीरे – याङ्लाकोट – पहरे) 
ट्रातसलिसन लाइनलाई (शेरिािाङ् – 
लसिगढा – हगाि) िा भववष्यिा साररन ुपने 

 ट्रातसलिसन टावरले गदाु ववगत्िा िानववय 

क्षलत पगु्न गएको, ट्रातसलिसन लाईन 
िानववय वस्तीबाट पलन नस्जक रहेको 

याङ्ग्लाकोट फाँटलाई सोलार प्यानल 
वैकस्पपक उजाकुा रुपिा  क्षते्रको लनिाुण गने  

 क्षेत्रफल: कररब १०० – १५० रोपनी 

 

 आवास तिा बस्स्त ववकास 

पषृ्ठभलूि 

नेपालको संवविानले अव्यवस्स्ित बसोबासलाई योजनाबद्ध पूण ु पूवाुिार वातावरणिैत्री तिा 
नागररकको सरुस्क्षत आवासको हकलाई प्रत्याभलूत गरेको ि । ग्रािीण चररत्रको जनसययालाई भगूोलको 
आिारिा शहरी पररभावषत गररए पलन कायपुद्धलत र चररत्रको आिारिा अलिकांश शहरी जनसङ्यया ग्रािीण 
चररत्रको नै ि । जगुल गाउँपाललका भौगोललक वहसाबले लबकट र िररएर रहेका तिा ववपद् जोस्खििा 
रहेका र्र पररवारलाई सवुविा सम्पन्न वातावरणिैत्री आवासको व्यवस्िापन र लबपन्न तिा बजारी के्षत्रिा 
अनलिकृत अव्यवस्स्ित रुपले बसोबास गरेका पररवारलाई उस्चत व्यवस्िा गन ुयस क्षते्रलाई प्रािलिकतािा 
राखी काय ुगनुपुने आवश्यकता रहेको ि । व्यवस्स्ित बस्ती ववकासकोलालग गाउँपाललकाले उपयिु नीलत 
तयार गरेर प्राववलिक ववज्ञहरूको सहयोगिा उि काय ुगनुपुने टड्कारो आवश्यकता देस्खति ।  

यस गाउँपाललकािा अलिकांश पररवार लनजी र्रिा बस्न ेगरेको देस्खति भने िोरै संययािा भाडािा 
बस्ने गरेको देस्खति। यस गाउँपाललकािा जम्म्िा ३०७ र्रको िात्र नक्सा पास गररएको  भने र्र नम्बर 
अलिकांशको लनिाुरण भई सकेको अवस्िा रहेको ि। यस गाउँपाललकािा २३ भवन रहेको देस्खति जसिा 
सरकारी भवन, सािदुावयक भवन, सभागहृ रहेका िन।् यहाँ अलिकांश र्रहरुको िाना जस्ता वा चादर 
िानाको रहेको ि भने कि संययािा ढलान गररएको िन ्र केहीिा ढंुगा पलन प्रयोग गररएको ि। र्रको 
िाना  सम्बस्ति वववरण तलको ताललकािा प्रस्ततु भएको ि। भवन लनिाुण तिा व्यवस्स्ित बस्तीहरूकोलालग 
प्रभावकारी अध्ययन अनसुतिान तिा आवलिक योजना तजुिुा गरी यस के्षत्रिा योजनाबद्ध वकलसिको योजना 
तयार गरेर जान सवकति । 

प्रिखु सिस्या 
भउूपयोग नीलत अनसुार बस्ती ववकास नहनु,ु लबलभन्न ठाउँहरूिा िापदण्ड ववपररत आवास लनिाुण 

हनु ुतिा िापदण्ड अनसुार भएको वा नभएको अनगुिन गने काय ुप्रभावकारी नहनु,ु गाउँपाललकािा ववद्यिान 
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अवस्िािा शहरी ववकासको पूवाुिार ववकास गन ुआवश्यक आलिकु सिस्या रहेको ि,  एकै पटकिा सेवा 
प्रदान गन ुबनाउन पने भवनहरू र लतनीहरूकोलालग आवश्यक िानव स्रोत एवं सािनहरूकोलालग गनु ुपने 
लगानी  परु् याउन सक्षि हनु नसक्न,ु ग्रािीण के्षत्रिा आवासको लनिाुण गदाु प्राववलिकको परािश ुनललन,ु 

लनिाुण सािाग्री कि गणुस्तर र खस्चलुो हनु,ु सरुस्क्षत स्वास््य र सवुविायिु आवास नहनु ुसािवुहक आवास 
लनिाुणिा जनचासो नहनु ुआदद यहाँका सिस्याहरू हनु ्। 

 

चनुौती तिा अवसर 

 शहरीके्षत्रिा अनालिकृत रुपिा बसोबास गने िरपररवार स्िानाततरण गनु ु 

 स्िानीय लनिाुण सािाग्री उच्चति प्रयोग गरी सरुस्क्षत आवासको लनिाुण गनु ु 

 भौगोललक वहसाबले ववकट र ववपदको यच्च जोस्खििा रहेका र्रपररवारको लालग भउूपयोगिा 
एकीकृत आवास तिा बस्ती ववकास गनु ु 

 शहरी ववकासगने कािको लालग आिलुनक सबै सेवाहरू उपलब्ि गराउन िेरै रकिको आवश्यकता 
पनु ु 

 पहाडी एवं उच्च पहाडी भौगोललक अवस्िा, उच्च प्रववलिहरू, जन शस्िहरूको पररपूलत ुगनु ु 

 शहरी पूवाुिारको लनिाुण पिात ् सहर बसापन,ु सडक, चसु्त यातायात सवुविा, पयाुप्त गणुस्तरीय 
खानेपानी, गणुस्तरीय लबजलुी तिा सूचना प्रणालीको व्यवस्िा गनु ु 

 भौगोललक अवस्िा र बस्तीलाई एकीकृत कायिूुलक योजना िाफुत बस्ती ववकास कायिुि सञ्चालन 
गन ुसवकने  

 गररब तिा तयून आय भएका पररवारको लालग सरुस्क्षत आवास कायिुि सचालन गन ुसवकने  

 सरुस्क्षत आवास लनिाुणिा जनचेतना बवृद्ध हनु ु  

 पूवाुिार ववकास र आवास लनिाुण गदै स्िानीय पवहचानयिु सहर बसापने सम्भावना रहन ु 

 भउूपयोग नीलत अनसुार लबलभन्न िापदण्ड लाग ुगन ुपाललकाको चासो हनु ु।  

 

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 

सोच 

“ददगो ववकासकालालग सरुस्क्षत आवास तिा पवहचानयिु शहर तिा बस्ती ववकास” । 

लक्ष्य 

सरुस्क्षत, सलुभ र वातावारणिैत्री एकीकृत आवास तिा बस्ती ववकास गने । 

उद्दशे्य 

1. एकीकृत आवास तिा बस्ती ववकास गरी अव्यवस्स्ित र िररएका र्रपररवारलाई एकताबद्ध र 
प्रभावकारी सेवा प्रवाहको ववकास गनु ु। 
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2. स्िानीय लनिाुण सािग्रीको अलिकति प्रयोग गरी स्िानीय वास्तकुला र नवीनति प्रववलि लिस्श्रत 
सरुस्क्षत र वकफायती भवनहरू लनिाुण गनु ु। 

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  19 : आवास तथा िस्ती ववकासका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलत  कायनुीलत 

उद्दशे्य १: एकीकृत आवास तिा बस्ती ववकास गरी अव्यवस्स्ित र िररएका र्रपररवारलाई 
एकताबद्ध र प्रभावकारी सेवा प्रवाहको ववकास गनु ु। 

१.१: ग्रािीण क्षेत्रिा 
भौगोललक वहसाबले ववकट र 
िररएर रहेका तिा ववपद्यको 
जोस्खििा रहेका र सीिाततकृत 
र्र पररवारलाई आिारभतू 
सवुविा सवहतको एकीकृत बस्ती 
लनिाुण गने । 

1. भ–ूउपयोग नीती तिा बस्ती ववकास योजना तजुिुा गरी लागू 
गररनेि। 

2. भौगोललक वहसाबले लबकट र िररएर रहेका तिा ववपद्यको 
जोस्खििा रहेका र्र पररवारकालालग सरुस्क्षत, वातावारणिैत्री, 
सलुभ, आिारभतू सवुविायिु र िौललक पवहचान बोकेको 
एकीकृत बस्ती लनिाुण गररनिे । 

3. भौगोललक रूपले लबकट र ववपद्यको उच्च जोस्खििा रहेका 
स्िानिा हनु सक्न ेिप बस्ती ववस्तारलाई लनरुत्सावहत गररनेि 
। 

4. ग्रािीण के्षत्र र िररएर रहेका र्रपररवारलाई आिारभतू सवुविा 
सवहतको बस्ती लनिाुण गररनिे । 

१.२: भउूपयोग नीलत 
तिा योजना लनिाुण गने र 
योजनाबद्ध रुपिा एकीकृत बस्ती 
ववकास गने कायलुाई अलभयानको 
रुपिा अगालड बढाउने । 

1. एकीकृत बस्ती ववकास गन ुजग्गा प्रालप्त व्यवस्िालाई सरल 
बनाइनेि। 

2. सडक के्षत्रिा हनु सक्ने िप बस्ती ववस्तारलाई लनरुत्सावहत 
गररनेि र िापदण्डहरूलाई पूणरुूपले कायतवयन गररनेि । 

3. कृवषयोग्य जलिनिा हनुे गरेको जग्गा प्लवटङ्गलाई लनयतत्रण 
गरी व्यवस्स्ित गररनेि । 

4. शारीररक अपाङ्गता भएका व्यस्ि, ज्येष्ठ नागररक लगायत 
ववपद्यको उच्च जोस्खििा रहेका व्यस्िकालालग ववशेष 
सािास्जक आवासको ववकास गररनेि । 

5. राजिागसुँग जोलडएका ियुय बजारी क्षेत्रहरूलाई व्यवस्स्ित 
वजार के्षत्रका रुपिा ववकास गररनेि । 

उद्दशे्य २: स्िानीय लनिाणु सािग्रीको अलिकति प्रयोग गरी स्िानीय वास्तकुला र नवीनति 
प्रववलि लिस्श्रत सरुस्क्षत र वकफायती भवनहरू लनिाणु गनु ु। 

२.१: स्िानीय पवहचान 
भएको र सबै वग ुतिा सिदुायले 
वकन्न सक्ने भवनहरूको लनिाुण 
गने । 

1. सरकारी तिा लनजी के्षत्रसगँ सितवय गरी उपयिु भवन 
लडजाइन तिा लनिाुण गररनेि । 

2. पाललकािा लनिाुण हनुे भवनहरूको लडजाइनिा एकरूपता 
पयाउन भवन लनिाुण िापदण्ड बनाई लाग ुगररनेि । 
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3. स्िानीय वास्तकुला र नवीनति प्रववलि लिस्श्रत सरुस्क्षत र 
वकफायती लनजी भवन लनिाुण गन ुलनजी के्षत्र तिा सिदुायलाई 
प्राववलिक सहयोग गररनिे । 

२.२: भवन लडजाइन, 

लनिाुण तिा सपुरीवेक्षणका 
कायिुा संलग्न जनशस्िको 
क्षिता ववकास गने । 

1. सरुस्क्षत, वकफायती, वातावरणिैत्री र पवहचानयिु भवन लनिाुण 
बारे जनचेतना बवृद्ध गन ुसिदुाय लस्क्षत कायिुि सञ्चालन 
गररनेि । 

2. स्िानीय रूपिा उपलब्ि लनिाुण सािग्रीहरूको प्रयोगलाई 
अलिकति प्रयोग गन ुप्रोत्साहन गररनेि । 

3. एकीकृत सेवा प्रदायक बहपुयोगी र बहउुद्देश्यीय भवन लनिाुण 
गरी एकीकृत जनसेवा प्रदान गररनेि । 

 

 सञ्चार तिा सचुना प्रववलि 

पषृ्ठभलूि 

नागररकको संवविान प्रदत्त िौललक हकको रूपिा रहेको सूचनाको हकको संरक्षण र सम्बिनु गदै 
आिसञ्चारलाई स्वच्ि, सक्षि, लनष्पक्ष, ियाुददत, स्जम्िेवार र व्यवसावयक बनाउन आवश्यक व्यवस्िा गने 
राज्यको नीलत हनु े संवैिालनक व्यवस्िा रहेको ि । ववगत केही वषदेुस्ख नेपालिा सूचना तिा सञ्चार 
प्रववलिको के्षत्रिा ववलभन्न नीलतगत प्रयासहरू भएका िन ्। बदललंदो पररवेश तिा त्यसबाट लसस्जतु चनुौती 
सािना गन ुतिा लसस्जतु अवसरहरू प्रभावकारी रूपले उपयोग गन ुतदनरुूपको नीलतगत, काननुी, संस्िागत 
व्यवस्िा तिा रणनैलतक उपायहरू अवलम्वन गनुपुने आवश्यकता िहशसु गरी एवककृत सूचना तिा सञ्चार 
प्रववलि नीलत २०७२ तजुिुा गररएको ि । यस गाउँपाललकािा िोबाईल/टेललफोनको सवुविा ४४०० 
र्रिरुीले उपयोग गने गरेको देस्खति भने रेलडयोको पहुँच २१५० जना सम्ि रहेको ि। त्यसैगरी १८८९ 
र्रिरुीिा टेलललभजनको सवुविा उपलब्ि ि भने १३३ र्रिरुीिा  इतटरनेट जडान गररएको देस्खति। 

स्िानीय त्यांक संकलनको वहसाबले कारब २.५% िात्र ईतटरनेट प्रयोगकताु भएको देस्खति । प्रववलिको 
व्यापक प्रयोगबाट काननुको शासन, भ्रिाचारिूि र चसु्त प्रशासन, ववकेस्तरकरण, आलिकु अनशुासन तिा 
सावजुलनक सेवा प्रवाह र स्रोतको कुशल व्यवस्िापन जस्ता असल शासनका आिारभतू िातयतालाई आत्िसात 
गरी सवसुािारणले पाउन ुपने सेवा लिटो, िररतो तिा कि खस्चलुो ढङ्गबाट प्रदान गन ुसवकति ।  

प्रिखु सिस्या 
सूचना तिा संचार सम्बतिी पयाुप्त नीलतगत र काननुी व्यवस्िा नहनु,ु आिसञ्चार िाध्यि पूणरुूपिा 

ियाुददत, स्जम्िेवार, जवाफदेही हनु नसक्न,ु भौगोललक लबकटताको कारण सूचना तिा सञ्चार प्रववलिको 
ववस्तारलाई रतुता ददन सिस्या रहेको, साइवर सरुक्षाका लालग संस्िागत र प्राववलिक जनशस्िको अभाव 
हनु,ु  अलिकांश स्िानहरूिा अस्प्टकल फाइवर पगु्न नसकेको आदद यस के्षत्रका सिस्याका रुपिा रहेका 
िन ्। 

चनुौती तिा अवसर 
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 गाउँपाललका लभत्र सूचना तिा सञ्चार पहुँचको एवककृत र अद्यावलिक वववरण तयार पानु ुर सञ्चार 
िाध्यिहरूलाई ग्रािीण भेगसम्ि ववस्तार गनु ु 

 भौगोललक लबकटता हनु ु र सेवा प्रवाहकोलालग बस्ती िररएर रहन ु 

 सञ्चार िाध्यिहरूलाई ववर्श्सलनय र जवाफदेही बनउदै गणुस्तरीय सेवा प्रदायकका रुपिा ववकास 
गनु ु 

 सािास्जक सिालको वृवद्धसँगै यसिा बढ्दै गएको दरुूपयोग लनयतत्रण गनु ु 

 साइवर सरुक्षा सम्वतिी संस्िागत संरचना तयार गरी आि जनतािा यस सम्वतिी जनचेतना अलभवृवद्ध 
गनु ु 

 सूचना तिा सञ्चार सम्बतिी अलिकारलाई संवविानिा नै िौललकहकका रुपिा ललवपबद्ध हनु ु

 सावजुलनक लनकायका काि कारबाहीका बारेिा नागररकलाई जानकारी गराउने सािास्जक सिालको 
ववकास हुँदै जान ु 

 प्रशासलनक लगायत दैलनक कािकाजकालालग आिलुनक सूचना प्रववलिको प्रयोग िाफुत सहज एवं 
चसु्त बनाउन सवकन े 

 पयटुकीय, कला, भाषा तिा संस्कृलतको दृविकोणले िहत्त्वपूण ुस्िलहरूको संरक्षण एवं प्रवदु्धन गन ु
सवकने  

 ब्रोडब्यातड ईतटरनेटको प्रयोग र अनलाइन प्रकाशनको बढ्दो प्रयोगले सूचनाको पहुचँिा सहज हनु ु 

 सूचना तिा सञ्चार प्रववलिलाई ववद्यिान योजना तिा नीलत अनरुूप गाउँपाललकालाई सूचना तिा 
सञ्चार प्रववलि िैत्री बनाउन सवकने । 

 

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 

सोच 

सूचना तिा सञ्चारको गणुस्तरीय सेवाहरूिा सबै वगकुो पहुँच । 

लक्ष्य 

सूचना तिा सञ्चार प्रववलिको ववकास गदै सबै नागररकको पहुँच तिा उच्चति उपयोग सलुनस्ित 
गरी आिनागररकको जीवनस्तरलाई सहज बनाउन े। 

उद्दशे्य 

1. आि सञ्चार िाध्यिलाई स्वच्ि, सक्षि, लनष्पक्ष, ियाुददत, ववर्श्सनीय बनाई सूचना तिा सञ्चार प्रववलि 
र सेवाहरू सबै नागररकको पहुँचिा परु् याउन ु। 

2. सूचना तिा सञ्चार प्रववलिको सेवालाई सवसुलुभ, गणुस्तरीय र भरपदो बनाई प्रववलिको उच्चति सेवा 
प्रयोग गनु ु। 

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  20 : सूचना तथा सञ्चार प्रववविका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 
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रणनीलतहरू कायनुीलतहरू 

उद्दशे्य १: आि सञ्चार िाध्यिलाई स्वच्ि,  सक्षि,  लनष्पक्ष,  ियादुदत,  ववर्श्सनीय बनाई सूचना 
तिा सञ्चार प्रववलि र सेवाहरू सबै नागररकको पहचुिा परु् याउन ु। 

१.१: सूचना तिा सञ्चार 
प्रववलि सम्बतिी नयाँ खोज तिा 
अनसुतिान र ववकासको लालग 
काननुी आिार तयार गने । 

१. सञ्चार िाध्यिसँग साझेदारीको नीलतलाई प्रभावकारी बनाइनिे 
। 

२. सूचना प्रववलि के्षत्रको ववकासकालालग लनजी के्षत्रलाई प्रोत्साहन 
र प्रवदु्धन गन ुसहस्जकरण गररनेि ।  

३. ववद्यिान हलुाक सेवालाई आिलुनवककरण गदै हलुाक सेवा 
प्रभावकारी बनाइनेि । 

 
१.२: बजार तिा चलस्चत्र 

के्षत्रको पूवाुिार ववकास गरी 
उद्योगको रूपिा ववकास तिा प्रवद्धुन 
गने । 

१. यस के्षत्रलाई पररस्चत गराउने खालका भावषक, सांस्कृलतक, 

भौगोललक तिा सािास्जक पषृ्ठभलूि झपकने प्रविनुात्िक 
सूचनाका सािग्रीहरूको लनिाुण र लनिाुण भएका सािग्रीहरूको 
लडस्जटलाइजेशन गरी यस के्षत्रको ववकासलाई टेवा परु् याउन 
सूचना तिा सञ्चार प्रववलि यिु पयटुकीय योजना बनाइनिे । 

२. यस के्षत्रको कला संस्कृलतको पवहचानिा जोड ददई िौललक, 

सािास्जक तिा गणुस्तरीय लर् ु चलस्चत्र तिा डकुिेतट्री 
लनिाुणलाई प्रोत्साहन गररनेि । 

३. टेलीिेलडलसन केतरको स्िापना गरी सबै नागररकलाई र्रिै 
बसी स्वास््य उपचार सम्बतिी परािश ुसेवा ललन ेअवसरको 
सलुनस्ितता गररनेि । 

४. ववज्ञापन बजारको व्यवस्िापन एवं लनयिन गन ु लनयािक 
लनकायको स्िापना तिा सञ्चालन गररनिे । 

५. सावजुलनक के्षत्रबाट प्रचार प्रसार हनुे ववज्ञापनिा सिानपुालतक 
ववतरण प्रणालीको व्यवस्िा गररनेि । 

१.३: सिग्र प्रववलिका 
ववकासकालालग लडस्जटाइजेसन 
िाफुत सािास्जक, आलिकु र 
शासकीय व्यवस्िािा सिुार गने । 

१. सावजुलनक तिा लनजी सेवाहरू ििश सफ्टवेयर अनलाइन 
िाफुत सूचना तिा सेवा प्रदान गररनेि । 

२. सञ्चार तिा सूचना प्रववलिको ववकासकालालग स्िानीय प्राववलिक 
जनशस्ि उत्पादनको आिार तयार गररनिे । 

३. लडस्जटल लडभाइड कि गनकुोलालग लडस्जटल साक्षरता र 
सचेतना अलभवृवद्धलाई अलभयानको रूपिा सञ्चालन गररनिे । 

४. सूचना प्रववलिलाई स्शक्षा र आिलुनक प्रववलििा उपयोग गररनेि 
। 

५. सूचना प्रववलिको प्रयोग िाफुत स्िलनय भाषा, संस्कृलत तिा 
िौललकताको संरक्षण गररनिे । 
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६. आिारभतू तह देस्ख नै हरेक ववद्यािीले कम्प्यटुर तिा सूचना 
प्रववलि सम्बतिी अध्ययन गन ु पाउने अवसरको सलुनस्ितता 
गररनेि । 

उद्दशे्य २: सूचना तिा सञ्चार प्रववलिको सेवालाई सवसुलुभ, गणुस्तरीय र भरपदो बनाई प्रववलिको 
उच्चति सेवा प्रयोग गनु ु। 

२.१: सूचना तिा सञ्चार 
सेवालाई प्रलतस्पिी, ियाुददत, 

सवसुलुभ तिा लनयलित पहुँचको 
स्िापना गरी सूचना प्रववलिको 
उच्चति सेवा प्रयोग गने । 

१. गाउँपाललकाका सबै वडाहरूिा अस्प्टकल फाइबरको ववस्तार 
गरी इतटरनेटको पहुचँ सवसुलुभ बनाइनेि ।  

२. सबै कायाुलयका वेवसाइट,  इिेल, ट्वीटर, भाइबरजस्ता 
िाध्यिबाट नागररकको गनुासो प्रालप्त तिा सनुवुाइ हनु ेव्यवस्िा 
लिलाइनेि । 

३. सबै वडाहरूिा लडस्जटल सूचना पाटीको व्यवस्िा गरी सम्पूण ु
सूचना, वियाकलाप तिा गलतववलिहरूका बारेिा ससूुस्चत हनु े
अलिकारको सलुनस्ितता गररनेि । 

४. सावजुलनक आिसञ्चार िाध्यिलाई स्वच्ि, प्रलतस्पिी, ियादुदत, 

उत्तरदायी र व्यवसावयक बनाइनेि । 

५. गाउँपाललकाका सम्पूण ुवियाकलापहरूलाई सूचना प्रववलि िैत्री 
बनाई सबैकालालग  सहज एवं सवसुलुभ सेवाको सलुनस्ितता 
गररनेि । 

२.२: सूचनािा सम्पूण ु
नागररकहरूको पहुँच र सञ्चार 
प्रववलिको उच्चति प्रयोगको 
सलुनस्ितता गने । 

१. सञ्चार के्षत्रकालालग ववद्यिान भौलतक संरचनािा आवश्यकता 
अनसुार िप संरचना ववस्तार गररनेि । 

२. गाउँपाललकाका सबै ठाँउिा टेललफोन सेवाको नेटवकु उपलब्ि 
हनु सक्ने गरी आवश्यकता अनरुूप िोबाइल टावरको ववस्तार 
गररनेि। 

३. गाउँपाललकाका सम्पूण ुसावजुलनक कायाुलयहरू लगायत हरेक 
सिदुायिा कस्म्तिा एकवटा Landline टेललफोन सेवा उपलब्ि 
गररनेि। 

४. गाउँपाललकाका सबै वडाहरूिा स्िानीय तिा राविय पत्र-
पलत्रकाहरूको ताजा खबर लनयलित रूपिा पढ्न पाउन ेव्यवस्िा 
लिलाइनेि । 

 

कायिुिहरु 

योजना/कारििको नाि कैवफयत 
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कास्त्तके – बैकुण्ठे देस्ख जगुल आ. वव. सम्ि 
इतटरनेट केबलु जडान गनुपुने 

इतटरनेट आवशकता जगुल आिारभतु 

ववदालयिा // आवशक तार, राउटर पलन 
उपलब्ि गररददनपुने 

नौपाने डाँडािा नेपाल टेललकिको टावर 
राख्नपुने  

सो टावरले गोपचे सावीक १, २, १० 
बस्तीिा सवुविा उपलब्ि गराउन े

केतरीय लाईनलाई कालो तार गररनपुने  पानी पदाु, हावाहरुीको बखतिा बस्तीलाई 
असर पने 

 एन.वट.लस. टावर लनिाुण गने  हाल रहेको स्काई टावर लाई एन.वट.लस. 
टावरिा पररणत गनुपुने 

    

 २ वटा नेपाल टेललकि टावर लनिाुण गने स्िान : सञ्चगाउँ (गोपचे वडा के्षत्र), पाङ्गरप ु
स्काइ टावर भएको डाँडा (गमु्बा वडाको 
क्षेत्र) 

 सबै ववदालयिा इतटरनेट जडान गनुपुने   

  इतटरनेट केबलु लाईनको व्यवस्िापन र 
सबै गाउँिा पहुँच गन,ु खचिुा सहयोग गने 

  वडा भरर नै इतटरनेट केबलु नपगेुको, 
इतटरनेट ढाडे बजार सम्ि िात्र लसलित, 

केबलु सवहत इतटरनेट जडान गदाु खच ु
बढी लाग्ने उपभोिालाई 

  ववदालयिा वफ्र इतटरनेट÷वाई फाई को 
व्यवस्िापन  

  

स्कुलिा इतटरनेट र वाईफाईको व्यवस्िा 
गने 

  

बेलसङ्गर देस्ख हाप्रा सम्ि इतटरनेट केबलुको 
ववस्तार गने 

केबलु ववस्तारका लालग आलिकु सहयोग 

११) वडा भरर नै टाउर ले लसग्नल नददन ु पोङचोङ्ग डाँडािा एन.वट.लस. टाउर राख्नपुने 
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 लसद्धाि ुआिारभतू ववद्यालय,  कलाश 
आिारभतू ववद्यालय,  पञ्चकतया आिारभतू 
ववद्यालयिा ईतटरनेट सवुविा उपलब्ि 
गराउने 

  

 

  



 

   
 

            91 

 जगुल गाउँपाललकाको आवलिक योजना 

91 

 वन, वातावरण र ववपद् व्यवस्िापन योजना 
 वन क्षते्रको संरक्षण, सम्बिनु र ववकास  

पषृ्ठभलूि 

जगुल गाउँपाललकाको अलिकांश के्षत्र वन के्षत्रले ओगटेको अवस्िा ि । गाउँपाललकाको कृवष 
उत्पादकत्वको वढाउनका लालग वन के्षत्रको संरक्षरण र ववकासको आवश्यकता रहति । गाउँपाललकाको 
स्िानीय आयको प्रिखु स्रोतकारुपिा सािदुावयक वनको आय र वन पैदावारको व्यवसावयक ववकास पलन 
हो । कृवष वनको आिारिा नै ववकासको सम्भावना रहेको यस गाउँपाललकािा हाल उपलव्ि स्रोतको 
अवस्िालाई ववकास गन ुसके प्रिखु आम्दानीको स्रोत वन्न सक्ने संभावना रहेको अवस्िा ि । 

कलतपय जलडवटुीहरूको प्रशोिन र व्यवस्िापनको अभाविा त्यसै खेर गईराखेको अवस्िा ि भन े
उस्चत संरक्षणको अभाविा लोप हदैु गईराखेको अवस्िा ि । साना सररसपृ जातका प्राणीहरू लोपतिखु 
अवस्िािा िन ्भने केही चराहरू अब देस्खन िाडेका िन ्। जंगलिा खानेपानीको अभाव र वातावरणीय 
प्रदषुणका कारण चराहरूको प्रजनन क्षिताको अभाव िात्र होईन आगततकु चराहरू आउन िोडेको अवस्िा 
ि ।  

प्रिखु सिस्या 
वन तिा वातावरणका वहसावबाट देस्खएको प्रिखु सिस्या भनेको वन पैदावारलाई गररबी लनवारणको 

सािनका रुपिा प्रयोग गदै स्िानीय सिदुायलाई उद्यिस्शल बनाउन नसक्न ुरहेको ि । काबनु उत्सजनुको 
क्षिता अलभवृवद्ध गरे वापत प्राप्त हनुे (रेड पररक्षण) रकििा स्िानीय सिदुायको पहुँच स्िापना गनु ु र 
गैरकाष्ठ पैदावर पकेट के्षत्रको रुपिा ववकास गन ुनसक्न ुहाल स्िानीय तहिा देस्खएका सिस्याहरू हनु ्। 
वन के्षत्रलभत्र रहेका पानीका िहुान, पोखरी र लसिसार के्षत्रको संरक्षण गन ुनसक्न ुअतय कोटीका सिस्याका 
रुपिा ललन सवकति । 

  

चनुौती तिा अवसर 

वन, जैववक वववविता तिा जलािारको ददगो र सहभागीिूलक व्यवस्िापनबाट वातावरणीय सततलुन 
र ददगो ववकास गन ुवनजतय उद्यि तिा पयटुनको ववकास तिा वनजतय वस्त ुतिा सेवा उत्पादन गने 
राविय लक्ष्य अनसुार वन के्षत्रको पूणकु्षिताको उपयोग हनुे गरी वस्त ुतिा सेवा ववववलिकरण गने चनुौती 
तिा अवसर रहेको ि ।  

गाउँपाललकाको एकीकृत  ववकासका लालग कृवष तिा पशपुालन र पयटुनको व्यवसावयक ववकासिा 
सािदुावयक वनलभत्रको जैववक ववववितालाई पररचालन गरी वातावरण सततलुनलाई अिुण्य राख्न े सोच 
रास्खएको ि ।  

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच 

वन, जैववक वववविता र जलािारको संरक्षण, पनुस्र्िापना र प्राप्त लाभको तयायोस्चत ववतरण  

लक्ष्य  
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वन के्षत्रलाई जैववक वववविताका आिारिा कररडोरको (जैववक िाग)ु लनिाुण गरी िानव तिा 
वतयजततकुो द्वतद तयूलनकरण गने र शकु्ष्ि तिा लर् ुजलािार के्षत्रहरूको संरक्षण र सम्बिनु गने । 

उद्दशे्य 

१. स्िानीय वनको संरक्षण र वैज्ञालनक व्यवस्िापन,  वतयजतत ुर जैववक वववविताको संरक्षण, सम्वद्धुन 
गनु।ु 

२. भसंूरक्षण तिा वातावरणीय सततलुन कायि गरी उपलब्ि ववत्तीय स्रोतसािनको सिूस्चत व्यवस्िापन 
गनु।ु 

 

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  21 : वन तथा िूसंरिणका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलतहरू कायनुीलतहरू 

उद्दशे्य १: स्िानीय वनको संरक्षण र वैज्ञालनक व्यवस्िापन वतयजतत ुर जैववक वववविताको संरक्षण, 

सम्बदु्धन गनु।ु 

२.१: वनलाई 
उत्पादनिखुी बनाई वनजतय 
उत्पादनको व्यवसायीकरण गने 
। 

१. वनलभत्रका ढलेका तिा सकेुका रुखहरू लबिीववतरणको व्यवस्िा 
गररनेि ।  

२. काठजतय वस्तकुो उत्पादन, प्रशोिन र उपयोगिा वववविीकरण र 
प्रववलि ववकास गरी नयाँ रोजगारी र उत्पादनका क्षेत्र लसजनुा 
गररनेि। 

३. गैरकाष्ठ वन पैदावरको खेती ववस्तार तिा वजारीकरण गररनेि 
। 

४. जडीबटुी प्रशोिन उद्योग स्िापना गन ुप्रोत्सावहत गररनेि ।  
५. वतयजतत ु पालन, प्रजनन तिा व्यवसायीकरणकालालग स्िानीय 

जनतालाई प्ररेरत गररनिे । 

६. वनजतय व्यवसायप्रलत स्िानीय यवुायवुतीको आकषणु बढाउन 
आफ्नो के्षत्रलभत्रका योग्य र इच्िुक ववद्यािीहरूलाई वनववज्ञान 
ववषयिा अध्ययन गन ुआलिकु सहयोग गररनिे । 

१.२:  सिदुायिा 
आिाररत वन व्यवस्िापन प्रणाली 
अनसुार वनको संरक्षण गने । 

१. स्िानीय जनतालाई वनको िहत्त्व र यसका फाइदाबारे जानकारी 
गराइनेि । 

२. वनको सीिा लनिाुरण गरी तारबार गररनेि । 
३. खाली भभूागिा वृक्षारोपण गररनेि । 
४. वन नसरुी स्िापना गररनिे । 
५. सािदुावयक वनहरूका काययुोजना अनसुार वनको संरक्षण गररनेि 

। 
६. स्िानीय जनतालाई फलफूलका ववरुवाहरू ववतरण गररनिे । 

७. ताललि, गोष्ठी, अध्ययन भ्रिण आददका िाध्यिबाट उपभोिा 
सलिलतका सदस्यहरूको क्षिता अलभवृवद्ध गररनिे । 
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रणनीलतहरू कायनुीलतहरू 

उद्दशे्य २: भसंूरक्षण तिा वातावरणीय सततलुन कायि गरी उपलब्ि ववत्तीय स्रोतसािनको सिूस्चत 
व्यवस्िापन गनु।ु 

२.१: जनसहभालगता 
िाफुत ् ददगो िाटो व्यवस्िापन 
प्रणाली अवलम्बन गरी भलूिको 
उत्पादकत्व बवृद्ध गने । 

१. बाटोिलुन भकू्षय रोक्न अलम्रसो लगायत प्राववलिक रूपले उपयिु 
लबरुवाहरू लगाइनिे ।  

२. पैयु,ँ स्चउरी, लाकुरी जस्ता िह आउन े जातका लबरुवा भएिा 
िौरीपालनिा सिेत टेवा पगु्ने लबरुवाहरू लगाइनेि । 

३. कृवषयोग्य जलिनलाई पवहरोबाट जोगाउन तटबति गने, ग्यालभन 
जाली भररनेि ।   

४. ववपद सूचक यतत्र जडान गररनेि ।   

२.२: बाह्य र  
आततररक स्रोतसािनको 
पररचालन गने ।  

१. योजनाहरूको ववस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन गन ु संर्ीय र प्रदेश 
सरकारसिक्ष अनरुोि गररनिे । 

२. गैरसरकारी संस्िाहरूलाई वन तिा भसंूरक्षणका कायिुिहरूिा 
लगानी गन ुआह्वान गररनेि । 

३. गाउँपाललकाको वावषकु बजेटको लनस्ित प्रलतशत रकि वन तिा 
भसंूरक्षण के्षत्रका कायिुिकालालग  िुट्ाइनेि ।  

४. वनजतय उद्योगको ववकास र व्यवसायीकरणकालालग स्िानीय लनजी 
के्षत्रलाई प्रोत्साहन गररनेि । 

 

कायिुिहरु 

योजना/कारििको नाि कैवफयत 

 हाल गौरीशंकर संरक्षण क्षते्रिा  रहेको 
वनलाई सािदुावयक वनिा पररणत गने 

 सो वनलाई जगुल ३ सािदुावयक वनिा 
पररणत गनुपुने । 

सरकारी वनको संरक्षण नभएकाले सो 
वनलाई पाङ्ताङ सािदुावयक वनिा पररणत 
गने  

वन के्षत्र: अम्बरलसंह, गोल ुदेउराले, लिपतेु 
क्षेत्र //  वन संरक्षण गने 

िोप्से वन लाई सािदुावयक वनिा पररणत 
गने 

  

वातावरनीय प्रलतवेदन तयार पारर सािदुावयक 
वन व्यवस्िापन गने 
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 वातावरण संरक्षण र जलवाय ुअनकुुलन 

पषृ्ठभलूि 

वातावरण तिा जलवाय ुपररवतनुका असरहरू एकआपसिा सम्बस्तित हतुि। त्यसैले सम्बस्तित 
प्रभावको सािना गन ुवातावरण संरक्षण तिा जलवाय ुपररवतनुको प्रभाव अनकूुलन गदै सिविगत ववकासका 
लक्ष्यहरू हालसल गने िहत्त्वपूण ुसवाल रहेको ि। सो सवाललाई िध्यनजर गरी नेपालको संवविानिा 
प्रत्येक नागररकलाई स्वच्ि र स्वस्ि वातावरणिा बाँच्न पाउन ेहक हनुेि भनी िौललक हकको रुपिा 
उपलेख गररएको ि । यस क्षेत्रिा भएका अततराुविय सस्ति (िहासस्ति) हरूको अनिुोदन तिा सस्म्िलन 
गदै तदनरुुप राविय नीलत, काननु तिा संस्िागत संयतत्रहरूको व्यवस्िा गरेको ि । वातावरणीय पक्षिा 
पने प्रभाव तिा जलवाय ु पररवतनुको असर तयूनीकरण गन ु हररत ववकासको अविारणालाई आत्िसाि 
गररएको ि । सरकारी तिा राविय र अततराुविय सङ्घ–संस्िा सिेतको सवियतािा राविय तिा स्िानीय 
अनकूुलनकालालग रणनीलतक कायिुिहरू, काबनु व्यापारको िालनी, वातावरणीय संवेदनशीलताका िदु्दाहरूको 
आततररकीकरण र सम्बोिनजस्ता प्रयासहरू भइरहेका िन ्। वातावरण व्यवस्िापनलाई ववकास कायसुँग 
आबद्ध गने िििा वातावरणीय प्रभाव िूपयाङ्कनलाई संस्िागत गने प्रयत्न भएको ि । वायकुो 
गणुस्तरसम्बतिी िापदण्ड एवं नेपाल सवारी प्रदूषण सम्बतिी िापदण्डहरू लनिाुरण गरी कायाुतवयनिा 
पयाइएको ि । क्योटो प्रोटोकल अततगतु काबनु व्यापारबाट नेपालले आम्दानी प्राप्त गन ुसरुु गररसकेको 
ि । 

प्रिखु सिस्या 
वातावरण तिा जलवाय ुपररवतनु सम्बतिी त्याङ्क सङ्कलन र सूचना प्रवाहको किी, स्िानीय स्तरिा 

वातावरण तिा जलवाय ुपररवतनु सम्बतिी काय ुगन ुप्रभावकारी लनकायको अभाव, वातावरण तिा जलवाय ु
पररवतनुबाट पने नकारात्िक असरहरू तयूनीकरण गन ुपयाुप्त िानव, आलिकु र भौलतक स्रोतहरूको किी, 
वातावरण तिा जलवाय ुसम्बतिी कायिुिहरू गाउँपाललका स्तरीय ववकासका कायिुिहरूसँग आबद्ध गरी 
योजना तजुिुाको अभाव, जलवाय ुपररवतनुको प्रभाव, जोस्खि सम्बतिी अध्ययन तिा अनसुतिान यिेष्ठ रूपिा 
नहनु ुआदद सिस्याहरू रहेका िन ्। 

 

चनुौती तिा अवसर 

 जलवाय ुपररवतनुको असरबाट अनकूुललत हनु ु 

 खोला तिा सावजुलनक स्िलहरूबाट ढुङ्गा, लगट्टी, बालवुा, िाटोको अलिक दोहन 

 होटल, उद्योग, कलकारखाना, यातायात तिा अतय िानवीय वियाकलापहरूबाट हनु ेफोहर उत्सजनु 
लनयतत्रण  

 बढ्दो िििा रहेको वन ववनासलाई रोक्न ु 

 जलवाय ुपररवतनु सम्बतिी कायिुिहरूलाई जनस्तरिा आततररकीकरण गनु ु 

 वातावरण तिा जलवाय ुपररवतनु सम्बतिी ज्ञान तिा चेतना अलभवृवि  

 स्िानीय स्रोत सािनहरूिा जलवाय ुपररवतनुबाट पने प्रभाव कि हुँदै अनकूुललत वातावरण लसजनुा  
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 गाउँपाललकाको प्राकृलतक स्रोत सािनलगायत स्िानीय सम्पदाहरूको संरक्षण  

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच 

“स्वच्ि एवं स्वस्ि वातावरणिा बाँच्न पाउने अलिकार ददगो ववकासको आिार” । 

 

लक्ष्य 

वातावरणिैत्री र जलवाय ुपररवतनुसँग अनकूुललत हनुे गरी स्वच्ि एवं सफा वातावरण सवहतका 
ववकास कायिुिहरू सञ्चालन गने । 

उद्दशे्य 

१. ददगो ववकासको लक्ष्य हालसल गन ुवातावरणिैत्री सफा, स्वच्ि र हररत वातावरण संरक्षण गनु ु। 

२. प्रदषुणििु र स्वच्ि वातावरण कायि गन ुिानवीय वियाकलाप तिा ववकास प्रवियालाई जलवाय ु
पररवतनु अनकूुललत गराउन ु। 

 

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  22 : वातावरण संरिणा तथा जलवायु पररवतषन का रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलतहरू कायनुीलतहरू 

उद्दशे्य १: ददगो ववकासको लक्ष्य हालसल गन ु वातावरणिैत्री सफा स्वच्ि र हररत वातावरण 
संरक्षण गनु ु। 

1.१:  ववकाससँग 
सम्बस्तित कायिुििा वातावरण 
व्यवस्िापन तिा जलवाय ु
पररवतनुलाई आततररकीकरण गने । 

१. ववद्यिान वातावरणीय ऐन, नीलत, लनयिहरू अनरुूप ववकास 
कायिुिहरूको वातावरण प्रभाव िूपयाङ्कन गररनेि । 

२. राविय अनकूुलन काय ुयोजनाअनरुूप स्िानीय अनकूुलन काय ु
योजना बनाई कायाुतवयन गररनेि । 

३. ववकासका पूवाुिारहरूिा वातावरण संरक्षणका कायिुिहरू 
सिावेश गरी कायाुतवयन गररनेि । 

४. वातावरण तिा जलवाय ुपररवतनुका वियाकलापहरूिा स्िानीय 
गैरसरकारी संस्िा, लनकाय, सािदुावयक संस्िा एवं अतय 
लनकायहरूबीच सितवय कायि गररनेि । 

५. वातावरण तिा जलवाय ुपररवतनुसम्बतिी जनचेतना जगाउन े
कायिुिहरू सञ्चालन गररनिे । 

१.२: जलवाय ुपररवतनुबाट 
प्राकृलतक स्रोत तिा िालनसिा पने 
प्रभावलाई तयूनीकरण गन ुअनकूुलन 
कायिुि चलाउने । 

१. ववकासका संरचनाहरू लनिाुण गदाु हररयाली ववकास गने 
कायहुरूलाई सिायोजन गदै ललगनेि । 

२. ववकासका (पूवाुिार) संरचनाहरू लनिाुण गदाु वातावरणिैत्री 
तिा जलवाय ुपररवतनु अनकूुलन हनुे खालका संरचनाहरूलाई 
प्रािलिकता ददइनिे । 
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३. प्रदषुणििु र स्वच्ि वातावरण कायि गन ुजल वाय ुिाटो 
ध्वलन लगायत सबै प्रकारका प्रदषुणको रोकिाि लनयतत्रण तिा 
व्यवस्िापन गररनिे । 

४. पानीको स्रोतलाई पनुभरुण गन ु प्लाविक पोखरी लनिाुण 
गररनेि। 

१.३: वातावरण प्रदूषण हनु 
नददन े तिा फोहरिैला 
व्यवस्िापनलाई प्रभावकारी वनाउन े
। 

१. प्रदूषकले लतनुपुिु" भने्न लसद्धातत लाग ुगन ुआवश्यक संयतत्रको 
ववकास एवं कायाुतवयन गररनेि । 

२. नकुवहने तिा पनु प्रयोग हनु नसक्ने फोहरिैला व्यवस्िापन 
गन ुउस्चत स्िानिा पयाण्ड वफल साइटको व्यवस्िा गररनेि 
। 

३. कुवहने फोहरलाई कम्पोस्ट िल बनाउने तिा पनु प्रयोगहनुे 
फोहरहरू सङ्कलन तिा बेचलबखन गन ुप्रोत्साहन गररनेि । 

४. फोहरिैला सङ्कलन तिा व्यवस्िापन योजना तयार गरी लाग ु
गररनेि। 

उद्दशे्य २: प्रदषुणििु र स्वच्ि वातावरण कायि गन ु िानवीय वियाकलाप तिा ववकास 
प्रवियालाई जलवाय ुपररवतनु अनकूुललत गराउन ु। 

२.१: जल तिा िौसि 
सम्बतिी सूचना तिा सेवालाई 
लनयलित रूपिा सम्प्रषेण गरी 
सम्बस्तित संस्िा तिा 
सरोकारवालाहरूलाई जलवाय ु
पररवतनु तयून गने कायहुरूिा 
पररचालन गने । 

१. वातावरण तिा जलवाय ुपररवतनु अनकूुलन, वातावरणीय तिा 
जलवाय ुपररवतनु सम्बतिी अध्ययन अनसुतिान गररनेि । 

२. िौसि, जलवाय ु सम्बतिी सूचना तिा जानकारी 
उपभोिाहरूलाई सस्जलै उपलब्ि हनु सक्न े संयतत्र ववकास 
गररनेि । 

३. वातावरण प्रदषुण गने बस्त ुउत्पादन कि गन ुपनुः प्रशोिन 
एवं प्रयोग गररनिे । 

 

 

 

 ववपद व्यवस्िापन 

पषृ्ठभलूि 

नेपाल ववपद्यको उच्च जोस्खििा रहेकाले ववपद्यका कारण वषेनी िनजनको ठुलो क्षलत हनुे गरेको 
ि । ियुयतः भकूम्प,  अलतवृवि,  बाढी,  पवहरो, हावाहरुी, चट्ाङ, आगलागी, खडेरी, िहािारी,  शीतलहर र 
वहिताल ववष्फोटन हनुसक्न ेकारण नेपाल ववपद्यको उच्च जोस्खििा रहेको ि । यसैगरी कोरोना, हैजा, 
बडफु्ल,ु स्वाइन फ्लजुस्ता रोगहरू पलन ववपद्यको कारकका रूपिा देस्खएका िन ्। जगुल गाउँपाललका के्षत्र 
ववस्शि भौगोललक बनौट, लभरालोपन, किजोर चट्टान र प्राकृलतक तिा जलवाय ुएवं िानवीय वियाकलापबाट 
लसस्जतु ववपद्यका दृविले जोस्खििा रहेको ि । प्राकृलतक तिा िानव लसस्जतु ववपद्यका र्टनाहरूबाट िनजन 
तिा ववकासका पूवाुिारहरूको क्षलतले आलिकु तिा सािास्जक ववकासिा ठुलो असर पन ुसक्ि । दगुिु र 
कदठन भौगोललक बनावटका कारण यो के्षत्रको आिारभतू सेवािा पहुँच कदठन भएको र ववकास प्रवियाहरूिा 
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वािा पदै आएको ि । यस गाउँपाललकाको भौगोललक बनावटले गदाु ववपदको जोस्खि सदैव हनुे गरेको 
ि भने वषेनी बाढी पवहरोबाट क्षलत हनुे गरेको ि। हाल गाउँपाललकािा सबै लनिाुण भकूम्प प्रलतरोिक 
रहेको ि। ४७११ र्रिरुी भकूम्प प्रलतरोिक रहेको ि भन े४६४ र्र रहेको िैन। जोस्खिको बेलािा 
योजना भने ७६ पररवारले िात्र अपनाको देस्खति।यस गाउँपाललकािा चट्ांगको जोस्खि सवाुलिक र्रिरुीिा 
रहेको पाइति। भकूम्प, हावाहरुी, बाढी आददको प्रकोपको जोस्खि पलन रहेको ि। 

  

प्रिखु सिस्या 
िनसनुको सियिा हनुे िेर्गजनु र चट्ाङ्ग, िनसनुी बषाुले लसजनुा गने बाढी पवहरो र डोजरको 

जिाभावी प्रयोगले भकू्षय भई खेतवारी तिा भौलतक पूवाुिारिा क्षलत, ववपद् सम्बतिी त्याङ्क सङ्कलन र सूचना 
प्रवाहिा सितवयको किी, ववपद् हनु ुअस्र् त्यसको तयारी र प्रलतकायकुा वियाकलापहरू वियाशील हनु 
नसवकएको अवस्िा ि । त्यसैगरी गणुस्तरीय स्वास््य सेवा नहनु,ु पयाुप्त िानव, आलिकु, भौलतक स्रोत को 
अभाव, एक द्वार प्रणाली िाफुत ववपद् सम्बतिी भएका र्टनाहरूको सूचना तिा त्याङ्क सङ्कलन तिा प्रके्षपण 
हनु नसक्न,ु क्षलत तयूनीकरण सम्बतिी अध्ययन अनसुतिानको किी, स्िानीय स्तरको ववपद् सम्बतिी भरपदो 
त्याङ्क अद्यावलिक गन ुनसवकएको अवस्िा ववद्यिान रहेको ि । 

 

चनुौती तिा अवसर 

 ववकासका नाििा उस्चत सवेक्षण नै नगरी यत्रतत्र डोजर लगाई पूवाुिार लनिाुण गनु ु 

 पूवाुनिुान सूचना प्रणालीको प्रभावकारी व्यवस्िा नहनु ु 

 उद्धार राहात र पनुस्र्िापनाको लालग प्रभावकारी सयतत्रको किी हनु ु

 ववपद् तयूनीकरण गने ठोसरउपयिु योजना, नीलत, लनदेस्शकाहरूको अभाव हनु ु 

 ववपद् तयूनीकरण गन ुनयाँ प्रववलि, लसकाइहरू ववकास र ववस्तार नहनु ु 

 ववपद् व्यवस्िापनिा काय ुगने सङ्घरसंस्िाहरूको काि कतवु्यिा अलिकार बास्झने वा दोहोरोपन 
लसजनुा हनु ु 

 नयाँ बने्न संरचना तिा पूवाुिारहरू ववपद् प्रलतरोिी हनुे 
 जनसिदुाय तिा ववपद् सम्बतिी जनचेतना अलभवृवद्ध हनु े

 खलुा के्षत्रहरूको संरक्षण हनु े 

 परम्परागत ज्ञान, सीप र स्िानीय स्रोतहरूको ददगो प्रयोग हनुे 
 आकषकु भवूातावरण लसजनुा हनुे  

 

उपक्षते्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच 

सरुस्क्षत जीवनकालालग ववपद् तयूनीकरण तिा व्यवस्िापन । 

 

लक्ष्य 

ववपदबाट हनुे िानवीय, आलिकु, सािास्जक, सांस्कृलतक र पयाुवरणीय क्षलतिा किी पयाउने । 

 

उद्दशे्य 



 

   
 

            98 

 जगुल गाउँपाललकाको आवलिक योजना 

98 

१. जोस्खि तयूनीकरणकालालग सम्भाव्य ठाँउहरूको पवहचान गरी पूव ुचेतावनी प्रणालीको ववकास गनु ु
।  

२. िानव लसस्जतु तिा प्राकृलतक कारणबाट हनुे प्रकोप/ववपद्यको जोस्खिलाई तयूनीकरण गरी जगुल 
गाउँपाललकालाई कि प्रकोप/ववपद् जोस्खि हनुे के्षत्रको रूपिा ववकास गनु ु।  

 
रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  23 : ववपद् व्यवस्थापनका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलतहरू कायनुीलतहरू 

उद्दशे्य १: जोस्खि तयूनीकरणका लालग सम्भाव्य ठाउँहरूको पवहचान गरी पूव ुचेतावनी प्रणालीको 
ववकास गनु ु। 

१.१: ववपद् रोकिाि 
िाफुत ्ववपद् तयूनीकरण गदै ववपद् 
उत्िानशील सिाजको लनिाुण गने । 

1. पूवाुनिुान तिा पूव ुचेतावनी प्रणालीको ववकास तिा सञ्चालन 
गररनेि ।  

2. ववपद् सूचना केतर, आपतकालीन काय ुसञ्चालन केतर, खोज 
तिा उद्धार, जोस्खि लगायतका कायहुरू गन ुअलिकार सम्पन्न 
ववपद् व्यवस्िापन सलिलत स्िापना गरी एक द्वार प्रणालीबाट 
उि कायहुरू सञ्चालन गररनेि । 

3. ववपदबाट हनु सक्न ेक्षलत कि गन ुववकास लनिाुणिा र स्िानीय 
स्तरको योजना तजुिुािा जोस्खि व्यवस्िापनलाई 
आततररकीकरण गररनेि । 

4. ववपद् जोस्खि पूवतुयारी र जोस्खि तयूनीकरणिा स्िानीय 
क्षिता अलभवृवद्ध गररनेि । 

१.२:  सरोकारवालाहरूको 
सितवय र संलग्नतािा ववपद् 
व्यवस्िापन कायहुरूलाई प्रभावकारी 
रूपले सञ्चालन गने । 

1. ववपद् सम्बतिी जोस्खि तिा प्रकोपबारे जानकारी एवं तिाङ्क 
अद्यावलिक गन ुववपद् व्यवस्िापन इकाइहरू स्िापना गररनेि 
। 

2. गाउँपाललकािा ववपद् व्यवस्िापनसँग काय ु गने सम्बस्तित 
लनकायहरूलाई सूचना सङ्कलन, प्रशोिन, प्रके्षपण जस्ता 
ववषयहरूिा ताललिको व्यवस्िा गररनेि । 

3. गाउँपाललकािा कायरुत सरकारी, लनजी, सहकारी, स्िानीय 
लनकाय, गैरसरकारी के्षत्र लगायत स्िानीय सिदुाय तिा 
सरोकारवालाहरूलाई ववपद् व्यवस्िापन सम्बतिी उत्कृि काय ु
भएका पाललकाहरूिा अवलोकन भ्रिण गराइनेि । 

4. ववपद् जोस्खि तयूनीकरण तिा पूव ु तयारी गने कायहुरूिा 
सम्बस्तित ववपद् व्यवस्िापन इकाइहरू बीच सितवयात्िक 
सहभालगता कायि गररनिे । 

१.३: ववपद् व्यवस्िापन 
सम्बतिी जनचेतना अलभवृवद्ध गने 

१. ववपद् व्यवस्िापन सम्बतिी गोष्ठी, अततविुया र ववचार आदान 
प्रदानका कायहुरू सञ्चालन गररनेि । 
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प्रभावकारी प्रचार/प्रसारका कायहुरू 
सञ्चालन गने । 

२. गाउँपाललकािा कायरुत लनकायहरूले आआफ्नो वावषकु काय ु
योजनािा ववपद् व्यवस्िापन सम्बतिी प्रचारप्रसारका कायहुरू 
सिावेश गरी कायाुतवयन गररनेि । 

३. ववपद् व्यवस्िापनलाई ववद्यालय तिा शैस्क्षक संस्िाहरूिा 
ववशेष रूपले अध्यापन गराउन ववद्यालय तिा शैस्क्षक संस्िाको 
पाठ्यिििा ववपद् व्यवस्िापन ववषयलाई सिावेश गररनिे । 

४. ववद्यालय तिा शैस्क्षक संस्िाहरूिा ववपद् व्यवस्िापन सम्बतिी 
ववषयहरूको कक्षा सञ्चालन गररनेि । 

५. ववपद् व्यवस्िापन सम्बतिी उत्कृि काय ुभएको स्जपलाहरूिा 
सम्बस्तित ववषयका स्शक्षक तिा किचुारीलाई अध्ययन भ्रिण 
गराइनेि । 

उद्दशे्य २: िानव लसस्जतु तिा प्राकृलतक कारणबाट हनु ेप्रकोप/ववपद्यको जोस्खिलाई तयूनीकरण 
गरी  जगुल गाउँपाललकालाई कि प्रकोप/ववपद् जोस्खि हनु ेके्षत्रको रूपिा ववकास गनु ु।  

२.१: ववपद् संवेदनशील 
क्षेत्रहरूको पवहचान, संरक्षण, 

रोकिाि, पनुः स्िापना र 
स्िानाततरण गने । 

१. बाढीपवहरो, चट्ाङ, डुबान, खानी तिा उद्योग क्षते्र आददका 
आिारिा बढी ववपद् संवेदनशील के्षत्रहरूको पवहचान गरी 
त्यस्ता के्षत्रहरूबाट बस्ती अतयत्र सारी व्यवस्स्ित एवं सवुविा 
सम्पन्न बनाइनिे ।  

२. जोस्खियिु के्षत्रहरूको पवहचान गरी सम्भाव्यता अध्ययनका 
आिारिा पनुः स्िापना तिा स्िानाततरण गररनेि । 

३. भकूम्पको जोस्खिलाई उच्च प्रािलिकतािा राखी नयाँ लनिाुण 
हनुे सम्पूण ुभौलतक संरचनालाई भकूम्प प्रलतरोिी बनाइनिे। 

४. सािै लनिाुण भइसकेका संरचनाहरूलाई सम्भव भएसम्ि 
प्रवलीकरण गन ुजोड गररनिे । 

 

कायिुिहरु 

योजना/कारििको नाि कैवफयत 

ललदी, लनम्नङु्ग, सञ्चगाउँ, वकप्चे, गोपचे बस्ती 
िालि नाला बनाई आकाशे पानी कटाउने 
प्रबति लिलाउन े

िप गाववअन पखालु ÷ ढलान पखालु // 

बायो इस्तजलनयररङ्ग // वृक्षरोपण कारिि 

 कनेल टोलको पवहरो लनयतत्रण गने  स्िान: कनेल टोल// १५ र्र िरुी// 
गाववअन वाल लनिाुण// वृक्षरोपण कारिि  
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राजदल टोल पवहरो लनयतत्रण गने  स्िान: राजदल टोल// ८ र्रिरुी// 
गालबयन वाल लनिाुण // वायो ईतजीलनयररंग 

साववक वडा नं. २, १, ३ बस्तीलाई 
पवहरोको खतरा लनयतत्रण गने 

 वृक्षरोपण गनुपुने // गालबयन वाल 

 डाँडा टोल खोपचा पवहरो लनयतत्रण गने  १५ र्र िरुी // गालबयन वाल // 
वृक्षारोपण 

यस वडािा रहेको सबै ढुङ्गा खानीहरु बतद 
गने 

 गोतडे गाउँ र पाङ्गरुप बस्तीिा पवहरोको 
खतरा बढाउन सक्ने जोस्खि रहेको //  

सडक, खेती योग जलिनिा पलन हानी गरेको 
// सािै गोतडे गाउँ आिारभतु ववदालय 
क्षेत्रिा पलन भालसने जोस्खि बढाएको 

 दाबरेु के्षत्रिा  गनेखोलािा  ररभर टे्रलनङ गने पवहरोको जोस्खि सािै गोतडेगाउँ आ. वव. 
पलन जोस्खििा रहेको, सो क्षते्रलाई बखाु 
याििा ब्रह्मायणी नदीले क्षलत प¥ुयाएको 

 पाङ्गरप ुखोलािा कटान लनयतत्रण गने  बगर खेत र गोतडे गाउँ बस्ती िराप िा 
पारेकोररभर टे्रलनङ टेस्क्नक्स (आर. वट. वट.) 

कलांशकुना देस्ख ताम्दात डाँडा सम्ि पवहरो 
लनयतत्रण गने 

 पवहरो लनयतत्रण प्राववलिक तररकाले 

गररनपुने//  जलिन भालसने भइरहेको 

 पाङ्गरप ुगमु्बाडाँडा टोल पवहरो लनयतत्रण गने  कंविट वाल, गालबअन //  वृक्षरोपण 
गररनपुने 

 बोपदे बस्ती संरक्षण गन ुनदद कटान 
लनयतत्रण गने 

 ब्रह्मायणी नदी र लसताराि हाइड्रोपावर 
सडक खण्ड अतवस्स्ित हुँदा  ररभर टे्रलनङ 

टेस्क्नक्स (आर. वट. वट.) 



 

   
 

            101 

 जगुल गाउँपाललकाको आवलिक योजना 

10
1 

 सारार्ाङ खोला िालिको गमु्बा बस्ती 
(३०० र्रिरुी) संरक्षण गने 

 पवहरोको जोस्खि बढाएको र िालि लतर 
रहेकोररभर टे्रलनङ टेस्क्नक्स (आर. वट. वट.) 
//  गाववअन÷ढलान वाल //  वृक्षरोपण 

गररनपुने 

डाँडाटोल र डपलेपोखरी बस्ती पवहरोको 
व्यवस्िापन गने 

बस्ती भतदा िालिको क्षेत्रिा नाला लनिाुणले 
आकाशे पानी कटाउन सवकने // 
वृक्षरोपण, गाववअन वाल 

सनुखोला – पाङ्ताङ सडक फक्कु खोला 
पवहरो लनयतत्रण गने 

वृक्षरोपण// गालबयन // बायो ईतजीलनयररंग 

सनुखोला – पाङ्ताङ बालडाँडा पवहरो 
लनयतत्रण गने 

वृक्षरोपण// गालबयन // बायो ईतजीलनयररंग 

पोटलडाँडा पवहरो लनयतत्रण गने वृक्षरोपण// गालबयन // बायो ईतजीलनयररंग 

कालीिाटी पवहरो लनयतत्रण वृक्षरोपण// गालबयन // बायो ईतजीलनयररंग 

लािपोखरी – खानीगाउँ बीचिा पवहरो 
खतरा खेती व्यवस्िापन 

गाववअन पखाुल 

िगरनाम्सा बस्तीको पवहरोको व्यवस्िापन 
गने 

लत्रपालको व्यवस्िा//पोलपते सडक खण्डिा 
डे्रनको व्यवस्िा//वृक्षरोपण कायिुि 

खानीडाडँा बस्स्त पवहरोको लनयतत्रण रोड साईडिा ग्याववअन वाल (पोङ्लाङ् – 
खानीडाडँा सडक खण्ड) 

 लङ्गदुी खोला कटान लनयतत्रण गन ुररभर 

टे्रलनंग 

लबलसङ्गर बस्तीलाई लङ्गुदी खोला कटानले 
असर गने  

 िरुसा गाउँ (याङ्लाकोट) बस्ती जोगाउन 
ठाडो खोला कटान लनयतत्रण 

  

 जलदेवी पवहरो रोकिाि गन ुउस्चत ढल 
लनिाुण गने  

 याङ्लाकोट गाउँ र जलदेवी िा.वव. िरापिा 
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 संस्िागत ववकास तिा सशुासन योजना  
 लोकतास्तत्रक संर्ीय शासन प्रणालीको प्रविनु 

पषृ्ठभलूि 

नेपालको संवविानले सहकाररता, सहअस्स्तत्व र सितवयको लसद्धाततलाई संर्ीय शासन पद्धलतको िूल 
आिार िानेको ि । सोही ििलुाई आत्िसात गदै संवविानले लनिाुरण गरेको के्षत्रालिकारको अभ्यासबाट 
सशुासनिैत्री र संस्र्य शासन प्रणाली प्रवदु्धन गन ुआवश्यक ि । ववलभन्न जातजालत, वग,ु क्षते्र, ललङ्ग र 
सिदुायका नागररकहरूको स्वालित्व, सहभालगता र पहुँच अलभवृवद्ध गदै वववविताको व्यवस्िापनका िाध्यिबाट 
राि लनिाुण गने उद्देश्यका साि लोकतास्तत्रक संर्ीय शासन प्रणाली लाग ुभएको हो।  

प्रिखु सिस्या 
संर्ीयता कायाुतवयनको स्पि िागसु्चत्र तयार भई नसक्न ुर लनतातत नवीन संवैिालनक स्िानीय 

संरचना हनु ु तिा संर्, प्रदेश र स्िानीय तहका सरकार बीच अततरसम्बस्तित कायिुिहरूको कलतपय 
कायाुतवयनका के्षत्रहरू पररभावषत भए तापलन कायाुतवयनिा प्रिता नभएको र दोहोरोपन देस्खएको अवस्िा 
ि।  

 

चनुौती तिा अवसर 

 कलतपय स्रोत पररचालन र कायाुतवयनिा स्पि काननुी आिार तयार गने । 

 पयाुप्त संस्िागत संरचना तिा भौलतक पूवाुिारको व्यवस्िा गदै जान ु। 

 आवश्यकता र आवश्यकताका आिारिा किचुारी व्यवस्िापन गन ुवढलाई । 

 ववत्तीय संर्ीयताको वैज्ञालनक ववलि अपनाई कायाुतवयन गन ुकायवुवलि तयार गने कोस्शस । 

 संर्ीयताको िूपय र िातयतालाई आत्िसात गन ुकलतपय सरकारी संयतत्र नै तयार गने प्रयास 

 सबैतहका बीचिा सितवय स्िावपत गन ुराजनीलतक अतयौलतािा वहस हनु ु।  

 हाल प्रशासलनक संरचना र आवश्यक आिारभतू काननुहरूको उपलब्िता ।  

 राजनीलतक प्रलतबद्धता सवहतको लनवाुस्चत स्स्िर सरकार । 

 संर्ीयता कायाुतवयनकालालग सहयोगी वातावरण । 

 सकारात्िक नागररक सोच । 

 

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच  

सहकाररता, सहअस्स्तत्व र सितवयिा आिाररत सिावेशी संर्ीय शासन प्रणालीको अभ्यास । 

लक्ष्य  

सबै नागररकको सिान पहुँच र अवसर सवहत र्रदैलोिै प्रभावकारी सेवा प्रवाहको सलुनस्ितता गने 
।  

उद्दशे्य  

1. संर्ीय शासन प्रणालीबाट प्राप्त हनुे लाभको सितयावयक ववतरण गदै लिटो िररतो सेवा प्रवाह हनु े
वातावरण लसजनुा गनु ु। 
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रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  24 : लोकतास्विक संघीय शासन प्रणालीको प्रवर्द्षनका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलत कायनुीलत 

उद्दशे्य १: संर्ीय शासन प्रणालीबाट प्राप्त हनु ेलाभको सितयावयक ववतरण गरदै लिटो िररतो 
सेवा प्रवाह हनु ेवातावरण लसजनुा गनु ु। 

१.१: सिावेशी तिा 
सितयावयक ववकासकालालग आवश्यक 
काननुी र संस्िागत आिार तयार गने 
। 

1. नीलत, योजना, काननु तजुिुा गदाु सािास्जक, आलिकु, 

भौगोललक रूपले वपिलडएका वग ु तिा के्षत्रलाई 
प्रािलिकतािा रास्खनेि । 

१.२: पाललकाबाट प्रदान 
गररने सेवालाई प्रभावकारी रूपिा 
प्रवाह गन ुआवश्यक व्यवस्िा गने । 

1. सेवा प्रवाहकोलालग आवश्यक नीलतगत र काननुी आिार 
तयार गरी संस्िागत संरचनाको ववकास गररनेि । 

2. सेवा प्रवाह सम्बतिी कायवुवलि, लनदेस्शका, िापदण्ड आदद 
जारी गरी कायाुतवयन गररनिे । 

3. नागररक सिाज, लनजी के्षत्र र गैरसरकारी के्षत्रसँग 
साझेदारी गररनिे । 

१.३: जनप्रलतलनलि, 

पदालिकारी र किचुारीको क्षिता 
ववकास गने । 

1. जनप्रलतलनलि तिा किचुारीकोलालग क्षिता ववकास 
कायिुि सञ्चालन गररनेि । 

2. संर्ीयता कायाुतवयन सम्बतिी जनचेतना बवृद्ध ताललि, 

गोष्ठी, सेलिनार आयोजना गररनेि । 
१.४: संर् तिा प्रदेश 

सरकारसँगको सितवयलाई व्यवस्स्ित 
बनाई लनरततर संवादको आिार तयार 
पाने  । 

1. िालिपला तहका सरकार तिा सरकारी कायाुलयसँग 
दोहोरो संवादको प्रवियालाई व्यवस्स्ित गररनेि । 

2. योजना तजुिुा तिा बजेट ववलनयोजन गदाु िालिपला 
तहका सरकार तिा सरकारी कायालुयको परािश ुललन े
पद्धलतको िालनी गररनेि। 

  

 गाउँपाललकाको संस्िागत क्षिता अलभववृद्ध एवं सशस्िकरण 

पषृ्ठभलूि  

शीघ्र सेवा र तीब्र ववकासको लालग जगुल गाउँपाललका भने्न सोचका साि सावजुलनक सेवालाई अझ 
बढी प्रभावकारी र चसु्त बनाउनको लालग संस्िागत ववकास गने लक्ष्य रास्खएको ि । पाललकािा सेवा 
ललन आउने सेवाग्राहीले सरकारसंगको सस्न्नकटताको पूणपु्रत्याभलूत गने, पाललकालाई आफ्नो संरक्षण र 
अलभभावकको रुपिा आभाष गने र सािास्जक सेवािा तत्पर सस्िाको रुपिा िहससु गन ुसक्ने गरी योजना 
लनिाुण गन ुलालगएको ि । हाल यस पाललकािा राजनीलतक नतेतृ्व गन ुयवुा पसु्ताहरूको चाहना देस्खति 
तर त्यसका लालग सरकारी संरचना, काय ुसम्पादन गने पद्धती र तयनुति िापदण्डका ववषयिा जानकारीको 
अभाव रहेको पाइति। नेततृ्वकताुिा हनुपुने गणु, क्षिता र योग्यताका ववषयिा हनु ुपने िलफलहरू र 
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ताललिहरूको व्यवस्िा गन ुगाउँपाललकाले केवह लगानी गरेको भए पलन अतय के्षत्रहरूवाट खासै लगानी 
भएको पाइंदैन ।  

प्रिखु सिस्या 
गाउँपाललकािा हाल नतेतृ्व ववकास, क्षिता अलभवृवद्ध र सशस्िकरणका के्षत्रिा काय ुगने अनभुवी 

संर् संस्िाहरूको ववध्यिानता देस्खदैन । राजनीलतक दलहरूले पलन यस्ता ववषयिा खासै प्रस्शक्षणहरू 
सञ्चालन गरेको पाइंदैन । नतेतृ्व ववकासका लालग अततरपसु्तािा क्षिता ववकासका कायिुिहरूको सञ्चालन 
गन ुसवकएको िैन । स्िानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्िानीय सरकार सञ्चालनका लालग ववलभन्न ववषयगत 
सलिलतहरूको लनिाुण गरर लतनीहरूको ववलभन्न पाँच ववषयगत सलिलत, तयावयक सलिलत, राजर्श् परािश ुसलिलत, 

अनगुिन सलिलत र अतय कायदुल आददहरूको लनिाुण गरर काय ुसम्पादन गने कुराहरू उपलेख ि । लत 
सवै संयतत्रहरूका कायवुवलि, लनदेस्शका र प्रलतवेदनहरूलाई व्यवस्स्ित रुपिा वावषकु कायपुाललका सभािा 
पेश गन ुसवकराखेको अवस्िा िैन ।  

चनुौती तिा अवसर 

 संवविान, स्िानीय सरकार सञ्चालन ऐन, लनयि, लनदेस्शकाहरूले ववलभन्न सलिलत, उपसलिलतहरूको गठन 
गने व्यवस्िा गरर लतनीहरूले सम्पादन गने काि, कतवु्य र स्जम्िेवारीहरू तोवकएको ि । 

 गाउँपाललकाले लनिाुण गनु ुपने सलिलतहरूको गठन र पररचालन गदै आएको अवस्िा ि । 

 लत सलिलतहरूले आ–आफ्ना काि,  कतवु्य र स्जम्िेवारीहरूलाई आत्िासाि गरररहेको अवस्िा ि 
। 

 सलिलतहरूले आ–आफ्ना काय ुके्षत्रहरूको ददर् ुकाललन गरुुयोजना लनिाुण गने प्रयासरत िन ्। 

 सलिलतहरूको क्षिता ववकास ताललि तिा प्रस्शक्षणहरूिा किचुारी र सलिलतका सदस्यहरूको रुस्च 
रहनेगरेको अवस्िा ि ।  

 

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच  

लोकततत्रको सस्िागत अभ्यास स्िानीय तहिा अनभुलुत गन ुसक्ने वातावरण तयार गने । 

लक्ष्य  

लसघ्र सेवा लतव्र ववकास अलभयान सञ्चालन गन ुसक्ने सािवुहक नेततृ्व तयार गने । 

उद्दशे्य 

1. कायपुाललका र व्यवस्िावपकालाई ववकास, ववकासप्रलतको दृविकोण र काय ु योजनािा केस्तरत 
िलफल सभाका रुपिा ववकास गने ववषयगत सलिलतहरूको सबलीकरण गनु ु। 

2. सेवा प्रदायकहरूको संस्िागत संरचनािा सवललकरण गनु ु।  

3. सशुासन, पारदस्शतुा र जवाफदेवहता कायि गनु ु। 

4. पाललकाको संस्िागत स्िरण, अलभलेख र त्याङ्कहरूको प्रभावकारी व्यवस्िापन गन ुसेवा प्रदायक 
शाखाहरूको क्षिता अलभववृद्ध गनु ु।  
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रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  25 : गाउँपावलकाको संस्थागत िमता अविवृस्वर्द् एवं सशस्वक्तकरणका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलत कायनुीलत 

उद्दशे्य १: कायपुाललका र व्यवस्िावपकालाई ववकास, ववकासप्रलतको दृविकोण र काय ुयोजनािा 
केस्तरत िलफल सभाका रुपिा ववकास गने ववषयगत सलिलतहरूको सबलीकरण गनु ु। 

१.१: कानूनी तिा 
नीलतगत व्यवस्िा र अध्यावलि 
गने । 

1. ऐनहरूको लनिाुण र संशोिन गररनेि ।  

2. लनयिावली र लनदेस्शकाहरू लनिाुण गररनेि । 

3. नीलतहरूको लनिाुण र अध्याविी गररनेि । 

4. ववषयगत सलिलतहरू र अतय उप–सलिलतहरूको कायसुम्पादन 
लनदेस्शका तयार गररनेि । 

उद्दशे्य २: सेवा प्रदायकहरूको संस्िागत संरचनािा सवललकरण गनु ु। 

२.१: सङ्घीयताको 
लसद्धातत, संवविान र स्िानीय 
सरकार सञ्चालन ऐन तिा 
कायवुवलि अनसुार आवश्यक 
ऐन, लनयिावली र लनदेस्शकाहरू 
तयार गने । 

1. वडा सलिलत र सस्चवालय कायाुलयको सबलीकरण गररनिे । 

2. शाखाहरूको क्षिता अलभववृद्ध गररनेि । 

3. पाललकाको भौलतक पूवाुिार ववकास गररनेि । 

4. लडस्जटल त्याङ्कको व्यवस्िापन गररनेि । 

5. किचुारीहरूको क्षिता अलभववृद्ध गररनेि । 

6. ववषयगत सलिलतहरूको काययुोजना गररनिे । 

उद्दशे्य ३: सशुासन, पारदस्शतुा र जवाफदेवहता कायि गनु ु। 

३.१: अततर सितवय 
ववस्तार र  सबलीकरण गने । 

1. सङ्घीय सरकारका लनकायहरूसंग सितवय गररनिे । 

2. अतय स्िानीय तहहरूसंगको सितवय गररनेि । 

3. अततरशाखा र वडा सितवय गररनेि । 

4. जन पररचालन र साझेदाररता गररनेि । 

३.२: वजेट,वस्त ुतिा 
सेवाका गणुस्तरलाई जनता 
सिक्ष अनिुोदन वा जानकारी 
गराउने प्रवियालाई 
सवललकरण गने । 

1. योजना तजुिुा र अनगुिन लनदेस्शका तयार गररनेि । 

2. हटलाईन टेललफोन सेवा र कल केतर एवं लडजीटल प्लाटफि ु
सञ्चालन गररनेि । 

3. ववलभन्न वविािा उत्कृि काय ुसम्पादन गनेलाई परुस्कृत गररनेि 
। 

4. सेवाग्राही सततवुि सबैेेक्षण ड्यास बोडिुा प्रदुशन गररनिे । 

5. साप्तावहक काय ुसम्पादन र खचकुो अवस्िालाई ड्यास वोडिुा 
प्रदशनु गररनिे । 

6. सावजुलनक लेखा, जेण्डर पररक्षण गररनेि । 

7. आयोजना स्िलिा आयोजना सूचना बोड ुरास्खनेि । 

उद्दशे्य ४: पाललकाको संस्िागत स्िरण, अलभलेख र त्याङ्कहरूको प्रभावकारी व्यवस्िापन गन ु
सेवा प्रदायक शाखाहरूको क्षिता अलभववृद्ध गनु ु। 
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४.१: आततररक 
िूपयाङ्कन पद्धलतको ववकास गने 
। 

 

1. लनजी र सहकारीसंगको साझेदाररता गररनेि । 

2. सवै अलभलेखहरूको लडस्जटल अलभलेखन गररनेि ।  

3. लनणयुहरूलाई यिालसघ्र सावजुलनक गररनिे । 

4. अलभलेख तिा से्रस्ताका आिारिा अनगुिन गररनिे । 

5. आततररक स्विूपयाङ्कन (ललसा)को अभ्यास गररनिे । 

6. किचुारी तिा जनप्रलतलनलिहरूलाई प्रस्शक्षण ददइनिे । 
 

कायिुिहरु 

योजनाको नाि 

किचुारी क्षिता ववकास ताललि 

गोवष्ठ, सेलिनार 

अध्ययन भ्रिण 

अनगुिन तिा िपुयांकन सलिलत गठन 

अनगुिन तिा िपुयांकन कायिुि  

किचुारी प्रोत्साहन भत्ता तिा सम्िान 
कायिुि 

राजस्व सिुार योजना लनिाुण 

एकीकृत र्मु्ती सेवा स्शववर  

जगुल स्िाररका प्रकाशन (वावषकु) 

जगुल िखुपत्र प्रकाशन (तै्रिालसक) 
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 शासकीय प्रवति र सशुासन 

पषृ्ठभलूि  

जगुल गाउँपाललकाको अबको कायदुदशा भनेको सावजुलनक प्रशासनलाई स्वच्ि, सक्षि, लनष्पक्ष, 

पारदशी, भ्रिाचारििु, जनउत्तरदायी र सहभालगतािूलक बनाउँदै गाउँपाललकाबाट प्रवाह हनुे सेवा सवुविािा 
जनताको सिान र सहज पहुँच सलुनस्ित गरी सशुासन प्रत्याभतू गनु ु हनुेि । सबै जनप्रलतलनलि तिा 
किचुारीको कुशल शासकीय व्यवस्िापनद्वारा नागररकका सािास्जक तिा आलिकु आकांक्षा पूरा गन ु र 
शासन सञ्चालनकालालग ववद्यिान पद्धलत र औजारलाई सियसापेक्ष बनाउँदै लैजान ुआवश्यक ि । यसका 
लालग पाललकाको ददर्कुाललन योजना िैन तर स–साना वियाकलापहरू भने सञ्चालन गररएका िन ्। 
आयोजनाहरूको अनगुिन तिा योजनाको प्रािलिवककरण तदि ुशैलीिा गररएको ि । आवश्यक दक्ष र 
प्रयाप्त जनशस्िका अभाविा काय ुसम्पादनका कायहुरू भई रहँदा गणुस्तरका ववषयिा सिै अनिुानका 
आिारिा काय ुगनु ुपने अवस्िा ि । 

  

प्रिखु सिस्या  

जनप्रलतलनलि तिा किचुारीको काय ु स्जम्िेवारी बिोस्जिको क्षिता अलभवृवद्ध नहनु,ु काय ुक्षेत्रका 
आिारिा प्रयाप्त दक्ष जनशस्ि नहनु,ु सावजुलनक सेवा प्रवाहको के्षत्रिा प्रचललत ववकास एवं प्रववलिको सिसु्चत 
उपयोग गन ुनसक्न ुसािै पारदस्शतुा र जवाफदेवहताको प्रणालीिा पूण ुरूपिा ववकास भई नसक्न ुआदद 
यहाँका सिस्याका रुपिा रहेका िन ्। 

 

चनुौती तिा अवसर 

 सावजुलनक क्षते्रिा पारदस्शतुा, लनष्पक्षता, जवाफदेवहता र प्रभावकाररता कायि गनु ु।  

 जनताको र्र दैलोिा ववकासका कायिुि परु् याउन ु। 

 अनगुिन तिा िूपयाङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन ु।  

 ववकास प्रशासनको क्षिता अलभवृवद्ध गनु ु।  

 शासन सञ्चालनिा सदाचार र लितव्यवयता कायि गनु ु। 

 सावजुलनक व्यवस्िापनप्रलत नागररकको ववर्श्ास बढाई स्िानीय सरकारप्रलत उत्साह पैदा गनु ु।  

 पाललकाको काि कारबाहीिा नागररक स्तरबाट लनगरानी गन ुसक्ने वातावरण तयार हनु ु। 

 राज्यका तीनै तहिा लनवाुचन सम्पन्न भई स्स्िर सरकार गठन हनु ु। 

 नागररकले आफ्नो र्रदैलोिै सरकारी सेवा र सवुविा पाउने अवस्िा लसजनुा हनु ु। 

 आयोजनाको िनौट, प्रािलिकीकरण र कायाुतवयनिा जनसहभालगता बढ्ने वातावरण बनु्न ।  

 अपेस्क्षत ववकासको लक्ष्यिा पगु्न अनकूुल वातावरण तयार हनु ु। 

 

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच  

पारदशी, जवाफदेही, नागररकिैत्री र जनसहभालगतािूलक शासन व्यवस्िा । 

लक्ष्य 

प्रववलििैत्री, जनउत्तरदायी, प्रभावकारी सेवा प्रवाह िाफुत सशुासनको प्रत्याभलूत गने ।  
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उद्दशे्य  

1. भ्रिाचारििु, पारदशी, जनउत्तरदायी, नागररकिैत्री तिा प्रववलििैत्री शासन व्यवस्िा िाफुत सिवृद्ध 
हालसल गनु ु। 

 

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  26 : शासवकय प्रवि र सुशासनका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलत कायनुीलत 

उद्दशे्य १: भ्रिाचारििु, पारदशी, जनउत्तरदायी, नागररकिैत्री तिा प्रववलििैत्री शासन व्यवस्िा 
िाफुत सिवृद्ध हालसल गनु ु। 

१.१: ववकास आयोजनाहरूको 
अनगुिन गरी कायाुतवयनिा आइपरेका 
सिस्यालाई तत्काल सम्बोिन गने । 

1. वस्तगुत सूचकिा आिाररत अनगुिन प्रणाली ववकास 
गररनेि । 

2. अनगुिनको अनगुिन गने प्रणाली ववकास गररनिे ।  

3. ववकास लनिाुणका काििा आइपने सिस्याको तत्काल 
सिािान गररनिे । 

१.२: काननु तिा व्यवहारिा 
सिुार गरी सेवा प्रवाहलाई पारदशी र 
प्रभावकारी बनाउने । 

1. लिटो िररतो गणुस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गन ु
काननुी तिा नीलतगत आिार तयार गररनिे । 

2. सरकारी कायाुलयलाई आिलुनक प्रववलििैत्री र 
सेवाग्राहीिैत्री कायसु्िलको रूपिा स्िावपत गरी 
किचुारीको कायसुम्पादन अलभवृवद्ध गररनेि । 

3. सरकारी लनकायका कािकारबाहीहरूको वववरण 
वेबसाइटिा लनयलित प्रकाशन तिा अद्यावलिक गररनेि 
।  

4. सबै सावजुलनक लनकायिा नागररकबडापत्र र सझुाव 
पेवटकाको व्यवस्िा गररनेि । 

१.३: पदालिकारी तिा 
किचुारीको कायसुम्पादनलाई िापन 
योग्य बनाउने । 

1. सावजुलनक पद िारण गरेका व्यस्िले सदाचारलाई 
जीवनशैलीकै रूपिा अनसुरण गनुपुने व्यवस्िा गररनेि 
।  

2. िूपयाङ्कन पद्धलतलाई वैज्ञालनक र वस्तपुरक बनाई 
प्रोत्साहन प्रणालीको ववकास गररनेि । 

१.४: पाललकाका काि 
कावाुहीप्रलत जनववर्श्ास अलभववृद्ध गने । 

1. पाललकाका कािकावाुहीलाई लितव्ययी बनाउन र एउटै 
काििा एक भतदा बढी लनकायले दोहोरो खच ु गन ु
नसक्ने वातावरण लसजनुा गन ुआिलुनक सूचना प्रववलिको 
प्रयोग गने तिा लनस्ित िापदण्डका आिारिा खच ुगने 
व्यवस्िा गररनिे ।  

2. सावजुलनक सनुवुाइ, सािास्जक परीक्षण, सूचना सम्प्रषेण, 

खचकुो वववरण सावजुलनक गररनेि । 
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 प्रशासकीय सिुार र सावजुलनक सेवा 

पषृ्ठभलूि 

शासकीय लनणयुहरू तिा कायाुतवयन प्रवियालाई पारदशी बनाउन लनयलित सूचना प्रवाह, सावजुलनक 
सनुवुाइ, सािास्जक लेखा परीक्षण जस्ता नववन शासकीय उपििहरू सञ्चालन गरी सशुासन प्रत्याभतू गन ु
जगुल गाउँपाललका अग्रसर रहेको ि । जवाफदेहीताको संस्कृलत ववकास गनुकुा सािै नागररक(िैत्री शासन, 

संर्ीय शासन प्रणाली अनरुूपको सेवाप्रवाह, काननुी शासनको प्रत्याभलूत र सितवय तिा सहकायलुाई 
व्यवस्स्ित गदै प्रशासकीय सशुासन सलुनस्ित गनुपुदुि । नागररकको सिवृद्ध तिा सखुी जीवनको सलुनस्ितता 
गनु ु प्रशासलनक सशुासन जगुलको प्रिखु लक्ष्य हो । सशुासन कायि गरी सेवा प्रवाहिा सरलता एवं 
सहजता पयाउन ु पाललकाको िलुभतू दावयत्त्व हो । सावजुलनक प्रशासनलाई स्वच्ि, लनष्पक्ष, पारदशी, 
भ्रिाचारििु, जनउत्तरदायी र सहभालगतािूलक बनाउँदै पाललकावाट प्राप्त हनुे सेवा सवुविािा जनताको सिान 
र सहज पहुँच सलुनस्ित गरी सशुासनको प्रत्याभलूत गन ुआवश्यक भएको ि । 

प्रिखु सिस्या 
प्रशासलनक क्षेत्रिा बढ्दो राजनीलतक हस्तक्षेप, किचुारीिा सशुासन कायि गन ु चावहने सीप र 

ज्ञानको किी, सशुासन कायि गन ु रािसेवक किचुारीलाई ददशालनदेश गने संयतत्रको किी, प्रशासलनक 
अनशुासनिा ह्रास आउन,ु प्रोत्साहन र प्रस्शक्षणको अभाव हनु ुतिा आवश्यकता अनरुूप किचुारीको पदपूलत ु
नहनु ुआदद प्रिखु सिस्या हनु ्। 

 

चनुौती तिा अवसर 

 सावजुलनक सेवािा कायरुत रािसेवकहरूिा रािप्रलत सिपणु र जनताप्रलत सेवाभाव जगाई संर्ीय 
व्यवस्िाको िि ुअनरुूप प्रदेश सरकारको उपस्स्िलत, लनयलितता, गलतशीलता र प्रभावकाररता स्िावपत 
गनु ु। 

 संवविानले गरेका व्यवस्िा अनरुूप प्रभावकारी ढङ्गले प्रशासलनक पनुसंरचना गरी प्रशासकीय 
संििणकालको व्यवस्िापन गनु ु। 

 जनताको र्रदैलोिा सहभालगतािूलक गणुस्तरीय सेवाप्रवाहको सलुनस्ितता गनु ु। 

 किचुारीको क्षिता ववकास गनु ु। 

 सेवा प्रवाहिा सूचना प्रववलिको प्रयोग अलभवृवद्ध हनु ु। 

 संर्, प्रदेश र स्िानीय तहिा किचुारी सिायोजन हनु ु। 

 संवविानको िि ुर जनताको चाहना अनरुूप सशुासनको व्यवस्िापन गन ु ववलभन्न आवश्यक ऐन, 

लनयि तजुिुा हनु ु। 

 

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच  

जनिखुी सावजुलनक प्रशासन ।  
लक्ष 

सावजुलनक प्रशासनलाई जनताप्रलत उत्तरदायी, ववकासिैत्री, ववद्यतुीय(सशुासन यिु र सेवािूलक 
बनाउने।  
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उद्दशे्य  

सावजुलनक प्रशासनलाई पारदशी, पररणाििखुी, जवाफदेही बनाई सावजुलनक सेवा प्रवाहलाई 
प्रभावकारी बनाउन ु।  

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  27 : प्रशासकीय सुिार र सावषजवनक सेवाका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलत कायनुीलत 

सावजुलनक प्रशासनलाई पारदशी, पररणाििखुी, जवाफदेही बनाई सावजुलनक सेवा प्रवाहलाई 
प्रभावकारी बनाउन ु। 

प्रशासनलाई 
जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक 
व्यवस्िा गने । 

1. किचुारीको क्षिता ववकासकालालग ताललि सञ्चालन गररनेि ।  

2. सावजुलनक प्रशासनलाई चसु्त, दरुुस्त र लितव्ययी बनाउन 
ववद्यतुीय सशुासन अवलम्बन गररनेि । 

3. लनयलित व्यवस्िापन परीक्षण र सूचना प्रववलिको ववकासबाट 
स्वचाललत काय ुप्रणालीको ववस्तार गररनिे । 

आयोजना 
कायाुतवयनिा प्रभावकाररता 
बवृद्ध गने । 

1. आयोजना कायाुतवयनिा पारदस्शतुाको अलभवृवद्ध गदै स्जम्िेवार 
पदालिकारीको काय ु स्जम्िेवारी र जवाफदेवहता तोकेर काय ु
सम्पादन सूचक सवहतको कायसुम्पादन सम्झौता गने काननुी 
व्यवस्िा गररनिे  

2. पाललकालभत्र सञ्चाललत आयोजनाको प्रगलत अनगुिन गरी प्राप्त 
पषृ्ठपोषण अनरुूप कायाुतवयनिा ललगनिे 

3. आयोजना कायाुतवयनकोलालग भरपदो सरुक्षा व्यवस्िा गररनेि 
। 

प्रशासलनक सशुासन 
कायि गन ु किचुारीको 
प्रशासलनक क्षिता बवृद्ध गने । 

1. काय ु प्रभावकाररताकालालग किचुारीलाई सक्षि र प्रलतस्पिी 
बनाउन क्षिता अलभवृवद्धकालालग ताललि लगायतका उत्प्ररेणाका 
कायिुि सञ्चालन गररनेि ।  

2. भ्रिाचार ववरुद्धको शूतय सहनशीलताको िातयता अनरुूप 
प्रशासनिा सदाचाररता अलभवृवद्ध गन ुजनगनुासो व्यवस्िापन गरी 
उजरुी पेवटकाको व्यवस्िापन गररनेि । 
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 ववत्तीय अनशुासन 

पषृ्ठभलूि  

सावजुलनक आयको अद्यावलिक स्स्िलतको लेखाङ्कन तिा प्रलतवेदन प्रणालीलाई लनयलित र एकरूपता 
कायि गरी प्रभावकारी बनाउँदै लैजानकोलालग सूचना प्रववलििा आिाररत ववत्तीय व्यवस्िापनको ववकासिा 
जोड दददै एकल खाताकोष प्रणाली र राजस्व व्यवस्िापन सूचना प्रणालीको ववकास आवश्यकता ि । 
सावजुलनक स्रोतको लितव्ययी र अलिकति पररचालन, प्रलतवेदन तिा लेखापरीक्षण िाफुत ् ववत्तीय 
व्यवस्िापनिा पारदस्शतुा र जवाफदेवहता अलभवृवद्ध गरी नागररकलाई ववत्तीय सशुासनको प्रत्याभलूत ददन ुजगुल 
गाउँपाललकाको दावयत्व हो । सावजुलनक खचकुो पारदस्शतुा अलभवृवद्ध गन ुसरकारी लनकायका कायिुि 
तिा खचलुाई सावजुलनकीकरण गने पद्धलतको ववकास जरुरी भएकोि । 

प्रिखु सिस्या 
गाउँपाललकाहरूका वावषकु लेखापररक्षण प्रलतवेदनहरूिा वावषकु रुपिा वेरुजकुो िात्रािा बवृद्ध हुदैँ 

जान ु। आलिकु उत्तरदावयत्व तिा जवाफदेवहताको अवस्िा किजोर हनु ु। ववकास खच ुअपेस्क्षत गलत र 
पररिाणिा नहनु ु। चाल ुखचिुा भएको बढोत्तरीगै ववत्तीय सशुासनको स्स्िलत खस्कदै जान ु।  

चनुौती तिा अवसर 

 संर्ीय ववत्तीय ढाँचा अनरुूप संर्ीय तिा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गने अनदुान सियिै प्राप्त गनु ु। 

 सियिै कायिुि स्वीकृत गरी वावषकु खररद योजना तयार गनु ु। 

 सियिा ठेक्का बतदोबस्त गनु,ु पुजँीगत खच ुबवृद्ध गनु ु। 

 आततररक लेखापरीक्षण तिा लनयतत्रण प्रणाली सदुृढीकरण गनु ु। 

 अनगुिन कायिुिलाई यिािपुरक बनाउन ु। 

 खररद कायलुाई सावजुलनक खररद ऐनको िि ुअनरुूप लितव्ययी र प्रलतस्पिी बनाउदै लगी आलिकु 
वषकुो अतत्यिा िात्र अत्यलिक खच ुगने प्रवृस्त्तिा रोक लगाउने काय ुगनु ु।  

 राजस्व र व्ययको अनिुान प्रत्येक वष ुआषाढ १५ लभत्र नगर सभािा पेश गने व्यवस्िा रहेको । 

 पाललकाको लेखा प्रणालीलाई सूचना प्रववलििा आिाररत ववत्तीय व्यवस्िापन प्रणाली, सावजुलनक सेवा 
लेखािान तयार गरी सो अनसुार प्रलतवेदन प्रणाली ववकास गररन ु। 

 

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच  

प्रभावकारी ववकास खच ुव्यवस्िापनद्वारा ववत्तीय सशुासन । 

लक्ष्य 

सावजुलनक आय र व्ययलाई व्यवस्स्ित, पारदशी र अनिुानयोग्य बनाई सिग्र ववकास प्रवियालाई 
प्रभावकारी बनाउने ।  

उद्दशे्य  

1. सावजुलनक आय र खच ुप्रणाली पारदशी एवं प्रभावकारी बनाउन ु। 

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  28 : ववविय अनुशासनका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलत कायनुीलत 
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उद्दशे्य १: सावजुलनक आय र खच ुप्रणाली पारदशी एवं प्रभावकारी बनाउन ु। 

१.१: ववत्तीय व्यवस्िापन प्रणाली 
सदुृढीकरण गने । 

१. ववस्त्तय व्यवस्िापन सम्बतिी लनकायको संस्िागत 
सदुृढीकरण गरी राजस्व पररचालनको क्षिता बवृद्ध 
तिा लेखा प्रणाली सिुारका गन ुतललिको व्यवस्िा 
गररनेि ।  

२. ववस्त्तय व्यवस्िापनका सबै के्षत्रिा सूचना प्रववलिको 
प्रयोगलाई ववस्तार गररनिे । 

१.१: सावजुलनक आय व्यय र 
खररदलाई प्रभावकारी, व्यवस्स्ित र पारदशी 
बनाउने । 

१. ववकास आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टा लनिाुररत 
सियलभतै्र गने तिा ववद्यतुीय बोलपत्रको दायरालाई 
ववस्तार गररनिे ।  

२. लनिाुररत सिय अगावै काि सम्पन्न गने 
ठेकेदारलाई प्रोत्साहनको व्यवस्िा गररनेि ।  

१.१: बेरुज ुतयूनीकरण गरी बेरुज ु
फछ्र्यौटलाई प्रािलिकता ददन े। 

१. खररद प्रवियालाई व्यवस्स्ित बनाइनेि । 

२. आयोजनाहरूकालालग ग्राहकरउपभोिा सिहु 
िनौट तिा प्रिि वकस्ता भिुानी आ।व।को 
दोश्रो चौिालसक लभतै्र सम्पन्न गररनेि । 

३. आयोजना िनौट तिा बजेट ववलनयोजन गदाु 
सम्बस्तित सरोकारवाला तिा उपभोिाहरूको राय 
सझुाव ललइनिे। 

४. खच ुगनुपुवु ुहरेक स्शषकुको नीलतगत आिार स्पि 
गररनेि । 
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 सततलुलत ववकास 

पषृ्ठभलूि 

सरं्, प्रदेश र स्िानीय तह बीच प्राकृलतक स्रोतसािन प्रलतको अलिकार र उपलब्ि स्रोत सािनको 
बाँडफाँट गदाु ववलभन्न तहहरूको सततलुलत ववकासको अविारणालाई आत्िसात गरी उपलब्ि स्रोतसािन र 
अवसरिा पहुँच सवहत सितयावयक ववकास गनुपुने अविारणा रहेको ि । लािो सियदेस्ख ववकास लनिाुणिा 
पिालड परेका वग,ु सिदुाय र के्षत्रलाई ववकासको िूल िारिा पयाई सिान रूपिा ववकासको प्रलतफल 
उपलब्ि गराउने संर्ीयताको िूल ध्येय रहेको ि । नपेालको संवविानले यही अततरवस्तलुाई आत्िसात 
गदै ववकासका दृविले पिालड परेका के्षत्र र वगलुाई प्रािलिकता दददैं सततलुलत, वातावरण अनकूुल, गणुस्तरीय 
तिा ददगो रूपिा पूवाुिारको ववकास गने नीलत ललएको ि ।  

 

प्रिखु सिस्या 
भौगोललक लबकटताले गदाु जगुलका केही लबकट वडाहरू गाउँपाललकाको ववकासको िूल प्रवाहिा 

सिावहत हनु नसक्न ुतिा लनिाुण तिा भौलतक पूवाुिारहरू बजार के्षत्र तिा राजिागकुा आसपासिा केस्तरत 
हनु ुयहाँको सततलुलत ववकासकालालग ियुय सिस्याका रुपिा रहेका िन ्।  

 

चनुौती तिा अवसर 

 दगुिु वडाहरूिा पूवाुिार ववकासकालालग आवश्यक पने स्रोत सािनको व्यवस्िा गनु ु। 

 भौगोललक कदठनाइ र लबकटताको कारण पूवाुिार लनिाुणिा कदठनाइ हनु ु। 

 संर्ीयता कायाुतवयन र दीर्कुालीन ववकासका लनयलित कायिुि र आयोजनाका बीच साििस्य 
कायि गरी स्रोतसािनको सततलुलत संयोजन कायि गनु ु। 

 जनसहभालगता, पारदस्शतुा र उत्तरदावयत्व प्रवदु्धन गरी सशुासन प्रवदु्धन गनु ु। 

 जनताको प्रत्यक्ष सहभालगतािा स्िानीय योजना तजुिुा हनु ु।  

 वपिलडएको के्षत्र र वगलुाई ववशेष प्रािलिकता ददने नीलतगत व्यवस्िा हनु ु। 

 गररबी लनवारण तिा रोजगारीकालालग ववशषे कायिुि सवहत संस्िागत व्यवस्िा हनु ु। 

 ववकास कायिुिको िागिा अत्यलिक बवृद्ध हनु ु। 

 

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच 

जगुलको सततलुलत ववकासिा व्यवहाररक योजना तजुिुा तिा कायाुतवयन । 

लक्ष्य  

सततलुलत ववकासका िाध्यिबाट सािास्जक तयायको सलुनस्ित गने । 

उद्दशे्य  

१. लबकट भगुोल, उत्पीडन र िानव ववकासका आिारिा पिाडी परेका सिदुायलाई ववकासको प्रलतफल 
सितयावयक आिारिा ववतरण गनु ु । 

 

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  29 : सनु्तवलत ववकासका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 
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रणनीलत कायनुीलत 

उद्दशे्य १: लबकट भगुोल, उत्पीडन र िानव ववकासका आिारिा पिाडी परेका सिदुायलाई 
ववकासको प्रलतफल सितयावयक आिारिा ववतरण गनु ु। 

१.१: गररवीका आिारिा  स्िानीय 
स्तरिा उपलब्ि स्रोत सािनको 
सम्भाव्यताका आिारिा लगानी बवृद्ध गरी 
सततलुलत ववकास गने ।  

१. गररवी िापनका आिारिा अनदुानको व्यवस्िा गने 

२. कृवष तिा गैरकृवष के्षत्रको पवहचान गरी त्यस्ता 
के्षत्रिा लनजी लगानीलाई प्रोत्सावहत गररनेि ।  

३. स्िानीय िौललक संस्कृलत र पयटुकीय स्िलको 
प्रचारप्रसार गरी पयटुन प्रवदु्धन गररनेि ।  

४. स्िानीय स्रोत सािनिा आिाररत आलिकु 
वियाकलापद्वारा उद्यिशीलता र रोजगारी लसजनुा 
गररनेि । 

१.२: जनतालाई दैलनक 
आवश्यकताका वस्त ु तिा सेवाको पहुँच 
सहज बनाउन े। 

१. पिालड परेका वा पाररएका के्षत्र वा सिदुाय लस्क्षत 
ववकास कायिुि सञ्चालन गररनेि ।  

२. पिालड परेका के्षत्र, सीिाततकृत ् व्यस्ि, वग ु र 
सिदुायको उत्िान तिा संरक्षणकोलालग सावजुलनक 
लनजी साझेदारीिा ववकासका कायिुि सञ्चालन 
गररनेि ।  

३. खानेपानी, सरसफाइ लगायत भौलतक पूवाुिार तिा 
उपभोग्य वस्तकुो पहुँच सबै के्षत्र र वगकुा जनतािा 
पुयुाउने व्यवस्िा गररनेि । 
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 कायाुतवयन व्यवस्िा 
  योजना तजुिुा  

पषृ्ठभलूि 

पतरौं योजनाको राविय लक्ष्य हालसल गन ुगण्डकी प्रदेश सरकारले “उच्च उत्पादन, ियाुददत जीवन, 
सिावेशी, सभ्य, तयायपूण ुर सशुासनयिु आिलुनक सिाज भएको सिदृ्ध प्रदेश” लनिाणु गने लक्ष्यका साि 
प्रदेशको प्रिि पञ्चवषीय योजनाको आिारपत्र तजुिुा गरेको ि । योजनाबद्ध ववकासकालालग त्यगत 
अध्ययन, अनसुतिान र ववश्लषेण गदै ववषयगत सिस्या, चनुौती र अवसरहरूको पवहचान गने र त्यसका 
आिारिा ववषय केस्तरत रणनीलत र व्यवहाररक कायनुीलतसवहतको योजना आवश्यक पदुि। त्यसैले जगुल 
गाउँपाललकाले पलन पतरौं योजना तिा गण्डकी प्रदेशको नीलत तिा आवलिक योजनाका आिारिा ती 
योजनाका लक्ष्य तिा उद्देश्यहरू प्राप्ती आिारिा जगुल गाउँपाललकाले आफ्नो पवहलो पञ्चवषीय योजना तयार 
पारेको ि । योजनाहरूलाई त्य र प्रिाणिा आिाररत र नलतजािखुी बनाउन हरेक आयोजनाको नलतजा 
खाका ववकास गने र पाललकाले कायाुतवयन गरेको योजनाको लनयलित रूपिा िूपयाङ्कन गरी उपलस्ब्ि 
सावजुलनक गने व्यवस्िाको ववकास गन ुपलन आवश्यक भएको ि ।  

प्रिखु सिस्या 
राविय योजना आयोग र प्रदेश योजना आयोगसँग लनयलित रूपिा परािश ुगरी नीलत तिा योजना 

तजुिुा गने र कायिुिहरूको वगीकरण गने वातावरण बन्न नसक्न ु। योजना तजुिुालाई िागलुनदेश गन ु
आवश्यक खण्डीकृत त्याङ्कको उपलब्िता नहनु ु। पयाुप्त जनशस्ि, भौलतक संरचना र बजेटको अभाव 
रहन ु। किचुारीहरूको स्िावयत्व नहनु ुर सियिा नै योजनाको तयारी हनु नसक्न ुियुय सिस्याहरू हनु। 

 

चनुौती तिा अवसर 

 प्रिि पञ्चवषीय योजना र वावषकु ववकास कायिुि बीचको साितजस्य कायि गदै योजना 
कायाुतवयनलाई प्रभावकारी बनाउन ु।  

 योजना लनिाुणकोलालग आवश्यक ववज्ञ जनशस्िहरू पाललका स्तरिा नै उत्पादन गरी योजना 
लनिाुणको प्रणालीलाई िजबतु र ददगो बनाउन ु।  

 लनयलित रूपिा ववषयगत त्याङ्क सङ्कलन, प्रशोिन र ववश्लषेण गरी योजना िनौट गने प्रणालीको 
आिारशीला तयार गनु ु।  

 योजना कायाुतवयन गने लनकायको क्षिता र दक्षता अलभवृवद्ध गरी योजना कायाुतवयन गनु ु।  

 योजना तजुिुाप्रलत सबै सिदुायको जनचासो र सहभालगता बढ्दै जान ु।  

 राविय योजना आयोग तिा प्रादेस्शक नीलत तिा योजना आयोगको अनभुव योजना लनिाुणिा उपयोग 
गन ुसक्ने सम्भावनाहरू रहन ु।  

 जगुल पाललकाले पञ्चवषीय योजना लनिाुण गरी योजनाबद्ध रूपिा ववकास लनिाुणका कायहुरू अगालड 
बढाउने कायकुो िालनी हनु ु। 
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 राविय योजना आयोग र प्रदेश नीलत तिा योजना आयोग बीच सहकाय ुर सितवय बवृद्ध भई स्िानीय 
तहलाई सहजीकरण गने वातारण बनु्न ।  

 

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच 

 “जनताका आवश्यकता अनरुुपको योजना लनिाुण गरर प्रािालिकरण गने पद्धलतको ववकास” 

लक्ष्य  

पररणाििखुी योजना लनिाुणको जगुललाई सिदृ्ध बनाउन े।  

उद्दशे्य 

1. वैज्ञालनक त्यिा आिाररत पररणाििखुी योजना तजुिुा गनु ु।  

2. योजनाको प्रभावकारी कायाुतवयन गनु ु।  

3. योजनाहरूको अनगुिन तिा िूपयाङ्कन संरचनाको ववकास गनु ु।  

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  30 : योजना तजुषमाका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलत कायनुीलत 

उद्दशे्य १: वैज्ञालनक त्यिा आिाररत पररणाििखुी योजना तजुिुा गनु ु।  
१.१: त्यका आिारिा 

स्िानीय आवश्यकतालाई सिेटेर 
पररणाििखुी नीलत तिा योजना 
बनाउने ।  

1. योजना लनिाुणलाई पररष्कृत र सहभालगतािूलक बनाउन 
आवश्यकता र ववस्शिताको आिारिा ववर्श्ववद्यालय, आततररक 
तिा वाह्य ववषयगत अध्ययन अनसुतिान केतर, ववलभन्न संर्संस्िा 
तिा ववज्ञ व्यस्ित्वहरू र ववकास साझेदारहरूसँग लनरततर 
सहकाय ुर सितवय गररनेि ।  

2. योजना लनिाुणिा उपयोगी हनुे त्याङ्कहरूको सूची तयार गरी 
अलिकति प्रयोग गररनेि र उि त्याङ्क स्िानीय तह, 

योजनाकार वा सम्बस्तित लनकायहरूलाई पलन उपलब्ि गराइनेि 
।  

3. योजना लनिाुणकोलालग राविय योजना आयोग र नेपाल सरकार 
अततगतुका ितत्रालय तिा ववभागहरूसँग लनरततर सहकाय ु र 
सितवय गररनेि ।  

4. पाललकाको नीलत तिा योजना उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगार 
बवृद्ध गनतुफु अग्रसर भएको हनुेि ।  

5. नीलत तिा योजना लनिाुणलाई सहयोगी हनुे ववषय तिा िदु्दाहरूिा 
राविय योजना आयोग, प्रादेस्शक नीलत तिा योजना आयोग, 

ववकास साझेदार संर्संस्िा, ववर्श्ववद्यालयहरू र लनजी 
संर्संस्िाहरूसँग सहकाय ुगरी खोजिूलक अनसुतिान गररनेि 
।  



 

   
 

            117 

 जगुल गाउँपाललकाको आवलिक योजना 

11
7 

उद्दशे्य २: योजनाको प्रभावकारी कायातुवयन गनु ु।  
२.१: ववषयगत सलिलतहरू 

बनाई तहगत सम्बति तिा 
अततरसरकारी सितवय कायि गने 
।  

1. योजना तजुिुा तिा कायतुवयनको लालग उच्चस्तरीय 
अततरलनकाय बीचिा सितवय गरी आयोजना कायाुतवयनिा 
सहजीकरण गररनेि  

2. जगुलको ववकासलाई िध्य ववतदिुा राखी भौगोललक र के्षत्रगत 
सततलुन कायि हनुे गरी आयोजनाको पवहचान, िनौट र 
कायाुतवयनकोलालग व्यवस्िा गररनेि ।   

3. हरेक योजनाको सिय ताललका, लागत, अध्ययन, स्िान, 

सहभालगता, स्रोत, गणुस्तर र पररणािको बारेिा िापदण्ड बनाई 
कायाुतवयन गररनेि ।  

4. योजना कायाुतवयन गने लनकायको संस्िागत सिुार तिा क्षिता 
र दक्षता अलभवृवद्ध गररनेि ।  

5. योजनाका हरेक चरणका किजोरी र पररणािलाई यिाि ु
ववश्लषेण गरी सबै लनकायसँग सितवय र अततरसम्बति स्िापना 
गररनेि ।  

उद्दशे्य ३: योजनाहरूको अनगुिन तिा िूपयाङ्कन संरचनाको ववकास गनु ु।  
३.१: योजना अनगुिन 

लनदेस्शका र सयतत्र बनाई लनयलित 
सिीक्षा गने सािै तेस्रो र स्वततत्र 
पक्षबाट ववशषे आयोजनाहरूको 
िूपयाङ्कन गने ।  

1. ववशेष आयोजनाहरूको तेस्रो पक्षबाट पलन िूपयाङ्कन गराई 
सझुावहरूलाई योजना तजुिुा गदाु सिावेश गररनेि ।  

2. उपलस्ब्ि िापनकोलालग पररयोजनाको नलतजा सूचकसवहतको 
प्रत्येक आयोजनाको नलतजा खाका तयार गरी कायाुतवयन 
गररनेि । 

 

कायिुि तिा आयोजना 
1. योजनाको वगीकरण गन ुिापदण्ड तजुिुा  

2. अनगुिनको लनदेस्शका लनिाणु तिा कायातुवयन  

3. आयोजनाको पवहचान, िनौट र कायाुतवयन गने उच्चस्तरीय संयतत्र लनिाुण  

4. राविय योजना आयोग, प्रादेस्शक नीलत तिा योजना आयोग,  ववकास साझेदार संर् संस्िा, लनजी 
संर्–संस्िाहरूसँग सहकाय ुगरी अनसुतिानिूलक काय ुसञ्चालन  

5. तोवकएका आयोजनाहरूको िूपयाङ्कन आफै वा तेस्रो पक्षद्वारा िूपयाङ्कन  

6. योजना तजुिुाका सबै चरणिा लाभग्राही र सरोकारवालाको सहभालगतािा िलफल कायिुि  

 

अपेस्क्षत उपलस्ब्ि  

योजना तजुिुा प्रणालीको संस्िागत ववकास र नीलतगत व्यवस्िा लाग ुहनुेि । सूचकहरूको आिारिा 
आयोजनाहरूको कायाुतवयन र बजेटको लनस्ित प्रलतशत अध्ययन अनसुतिानकालालग िुट्ाइएको हनुेि । 
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  आयोजना बैंक 

पषृ्ठभलूि 

जगुलको लतब्र आलिकु ववकास तिा सािास्जक रुपाततरणकालालग आवश्यक आयोजनाहरूको पवहचान 
गदै लतनको प्रािलिकतािि लनिाुरण गरी बीत्तीय अनशुासन कायि गन ुर लगानीका िप अवसर जटुाउन 
प्रारम्भ देस्ख नै आयोजना बैंकको अविारणालाई आत्िसात सोही अनरुूप अयोजना बैकको तयारी गरे बाट 
स्िानीय िाग र आवश्यकता अनरुूप आलिकु रूपिा संभाव्य, सािास्जक सांस्कृलतक रूपिा ग्राह्य, वातावरणीय 
रूपिा अनकुुललत र व्यवस्िापकीय रूपिा कायाुतवयन योग्य आयोजनाहरूको िनौट गन ु र कुशल 
कायाुतवयन गरी अपेस्क्षत उपलस्ब्ि हालसल गन ुजगुल आयोजना बैंकले आवलिक योजना बनाउन सहयोग 
गरेको ि। 

प्रिखु सिस्या 
पूवतुयारी र ववश्लषेण ववना आयोजनाहरूको िनोट गरी कायाुतवयन गने पररपाटीले लनरततरता पाउन ु

। आवश्यकता, लागत र लाभ ववश्लषेण गरी आयोजनाहरूको बैंक बनाउने पररपाटी ववकास हनु ु पनेिा 
राजनीलतक र प्रशासलनक पहुँच हाबी हनु ु। संस्िागत संरचना र पयाुप्त जनशस्ि नहुँदा आयोजना बैंक 
बनाउने कायहुरू अगालड बढ्न नसक्न ु। अध्ययन र अनसुतिानको आिारिा आयोजनाहरूको लागत र 
िनुाफाबारे स्पि हनु नसक्दा अततररक लगानी व्यवस्िापन र लगानी आकवषतु गनिुा कदठनाइहरू हनु ु।  

 

चनुौती तिा अवसर 

 संर्ीय तिा प्रदेश सरकारसगँ तादत्म्यता हनु ेगरी आयोजनाहरूको बैंक तयार पानु ु।  

 आयोजना बैंक बनाउनकोलालग संस्िागत संरचना लनिाुण गनु ु।  

 लागत र िनुाफा हेरी सरकारी आयोजनाहरूको प्रािलिकीकरण गने पररपाटीको ववकास गन ु
सरकारले कायाुतवयनिा पयाउने आयोजनाहरूको आयोजना बैंक बनाउन ु।  

 सरकारी स्रोतले िात्र ववकास गन ुनसवकने पाललकाका गौरवका आयोजनाहरूको ववकासकोलालग 
लनजी के्षत्र तिा वैदेस्शक लगानीकताु आकवषतु गन ुसहयोगी हनुे गरी आयोजना बैंक बनाउन ु।  

 आयोजनाहरूको िनौट प्रविया वैज्ञालनक बनाउन ु।  

 सम्भाव्यता अध्ययनका आिारिा स्िानीय स्तरको आयोजना बैंक बनाउन ेअभ्यास प्रारम्भ गनु ु।  

 आयोजना बैंक बनाउने कायलुाई प्रािलिकतािा राख्न ु।  

 आयोजना बैंक बनाएर िात्र बजेट ववलनयोजन योजना तजुिुालाई भरपदो बनाउन आयोजनाको सूची 
तयार गने अभ्यासहरूको प्रारम्भ हनु ु।  

 

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच 
"आयोजना बैंक िाफुत जगुलको रणनैलतक आयोजनाहरूको पवहचान र िनौट"  

लक्ष्य  
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आयोजनाहरूका लनिाुररत लक्ष्यहरू तोवकएको गणुस्तर, लागत र सियावलि लभत्र सम्पन्न गरी 
लगानीको उच्चति प्रलतफल प्राप्त गने ।  

उद्दशे्य  

1. जगुलको लतब्र ववकासकालालग आयोजना बैंक बनाउने आिारशीला लनिाुण गनु ु।  

2. आयोजना कायाुतवयन िोडाललटी पवहचान गरी लसफाररस गनु ु।  

3. ववत्तीय स्रोतको पवहचान गरी प्रभावकारी ढङ्गबाट पररचालन गनु ु।  

 

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  31 : आयोजना िैंकका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलतहरू कायनुीलतहरू 

उद्दशे्य १: जगुलको लतब्र ववकासकालालग आयोजना बैंक बनाउन ेआिारशीला लनिाणु गनु ु।  
१.१: आयोजना 

बैंक लनिाुणको िप 
बैज्ञालनक आिार तयार 
गने ।  

1. आयोजना बैंक लनिाुणकोलालग आवश्यक संस्िागत संरचनाको लनिाुण 
गररनेि ।  

2. आयोजना बैंक लनिाुणकोलालग आवश्यक नीलत, लनयि, लनदेस्शका तयार 
पाररनेि ।  

3. आयोजना बैंकिा भएका आयोजनाहरूलाई पारदशी र यिािपुरक 
ढङ्गबाट अलभलेख राख्न र िनौट गररनेि । 

4. आयोजना िनौट गन ुसम्भाव्यता अध्ययन गररनिे ।  
उद्दशे्य २: आयोजना कायातुवयन िोडाललटी पवहचान गरी लसफाररस गनु ु।  
२.१: 

कायाुतवयन िोडाललटीको 
लालग आवश्यक नीलत 
लनयि बनाई लनयिन गने 
।  

1. पररयोजना कायाुतवयनकोलालग आवश्यक नीलत लनयि तयार पारी लाग ु
गररनेि ।  

2. आयोजना बैंकलाई व्यवस्स्ित गनकुोलालग आवश्यक सफ्टवेयरको 
ववकास गरी ववद्यतुीय प्रणालीिा आवद्ध गररनिे ।  

उद्दशे्य ३: ववत्तीय स्रोतको पवहचान गरी प्रभावकारी ढङ्गबाट पररचालन गनु ु। 
३.१: संर्ीय 

तिा प्रदेश सरकारसँग 
सितवय गरी आवश्यक 
ववत्तीय स्रोत तिा 
सािनको पवहचान तिा 
पररचालन गने ।  

1. आयोजना बैंकिा आबद्ध भएका आयोजना सञ्चालन गन ुसावजुलनक, 

लनजी, सहकारी र सािदुावयक र वैदेस्शक लगानीको सम्भावनाहरू 
पवहचान गरी ववत्तीय स्रोतको व्यवस्िापन गररनेि ।  

2. आयोजनाहरूको प्रिालिकताको आिारिा आयोजना िनौट गरी 
िध्यिकालीन खच ुसंरचनािा सिावेश गररनेि ।  

3. ववत्तीय सिुारकालालग राजस्व सिुार काय ुयोजना तजुिुा गरी लाग ु
गररनेि । 

 

कायिुि तिा आयोजना 
1. आयोजना बैंक सलिक्षा  
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2. सम्भाव्यता अध्ययन गरी आयोजना बैंक अनरुूप कायिुि तजुिुा  

3. िनौटिा परेका आयोजनालाई आवश्यक बजेट ववलनयोजन गने  

4. आयोजनाको पवहचान, वगीकरण, प्रािलिकीकरण, िनौट र िूपयाङ्ककनको िापदण्ड लनिाुण  

5. आयोजना बैंकलाई ववद्यतुीय प्रणालीिा अलभलेख राख्न किचुारीको दक्षता अलभवृवद्ध  

6. राजस्व सिुार काय ुयोजना तजुिुा  

 

अपेस्क्षत उपलस्ब्ि 

1. जगुलको लतब्र ववकासकालालग आयोजना बैंक बनाउने आिारशीला लनिाुण गररनेि ।  

2. आयोजना कायाुतवयन िोडाललटी पवहचान गरी लसफाररस गररनेि ।  

3. ववत्तीय स्रोतको पवहचान गरी प्रभावकारी ढङ्गबाट पररचालन गररनेि ।  
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  योजनाको संस्िागत कायातुवयनको  व्यवस्िा 

पषृ्ठभलूि 

सिदृ्ध जगुल लनिाुण गन ुबनेका योजनाहरूको सफल कायाुतवयनकालालग तीन तहका सरकारहरू 
बीच िात्र नभई पाललका लभतै्रका सबै वडा कायाुलयहरू तिा ववलभन्न सरकारी कायालुयहरू बीच सितवय 
एवं सहकाय ुअत्यावस्यक हतुि । नेपालको संवविानको िारा २३२ िा तीन तहका सरकारहरूको सम्बति 
सहकाररता, सहअस्स्तत्व र सितवयको लसद्धाततिा आिाररत हनुे उपलेख गरेको ि । त्यसैगरी अनसूुची ५ 
िा नेपाल सरकारले सम्पादन गने एकल अलिकार क्षेत्र लभत्रका कायहुरू, अनसूुची ६ िा प्रदेश सरकारले 
सम्पादन गने कायहुरू, अनसूुची ७ िा संर् र प्रदेशले साझा रूपिा सम्पादन गने कायहुरू, अनसूुची ८ िा 
स्िानीय तहका एकल अलिकार क्षेत्र लभत्रका कायहुरू र अनसूुची ९ िा तीन तहका सरकारले सम्पादन 
गने साझा अलिकारका कायहुरू उपलेख गररएको ि । देशिा संर्ीयताको अभ्यास प्रारम्भ भए पिात ्तीन 
तहिा (संर्, प्रदेश र स्िानीय तह) सरकार गठन भई वियाशील भएका िन ्। तीन तहका सरकारले 
कायाुतवयन गने एकल अलिकार क्षेत्रका कायहुरूिा प्रिता भए तापलन साझा अलिकार लभत्रका कायहुरू 
कायाुतवयन गने कायहुरूिा प्रिता आएको िैन । तसि ुतीन तहका सरकारले प्रभावकारी काि सम्पादन 
गन ुआपसी साितजस्य, सितवय र सहकाय ुआवश्यक पदुि । प्रिता नभएका कायहुरू आपसी सहकाय ुर 
सितवयिा सम्पादन गरी जनतालाई सरकारको उपस्स्िलत र अनभुलूत गराउन सवकति ।  

प्रिखु सिस्या  

स्िानीय तहका के्षत्रालिकारहरू िोटािोटी रूपिा िात्र उपलेख गररएको र तेोकेर निुट्ाइएको 
हुँदा काय ुसम्पादन गन ुकेही अस्पिताहरू रहेको । काय ुववस्ततृीकरणिा केही व्यायया गररएको भए तापलन 
व्यायया नभएका कैयौं सबालहरू रहेको । कायातुवयन चरणिा ती कायहुरू दोहोररने, एक अकाुको क्षते्र 
अलतििण हनु े। तीन तहका सरकारले कायतुवयन गने आयोजनाहरूको हालसम्ि वगीकरण नभएको । 
योजना तजुिुा तिा कायाुतवयनिा िप सिस्या पैदा गरेको ।  

चनुौती तिा अवसर 

1. तीन तहका सरकारले कायाुतवयन गने आयोजनाहरूको वगीकरण गरी काय ुप्रिता गनु ु।  

2. प्रािलिकतािा परेका आयोजनाहरू कायाुतवयनकोलालग स्रोत व्यवस्िापन गनु ु।  

3. आयोजना कायाुतवनिा प्रभावकररता पयाउन ु।  

4. आयोजनाहरूको वगीकरण गरी काय ुप्रिता पयाउन आयोजना वगीकरण सम्बतिी िलफलले नीलत 
लनिाुताको ध्यान आकषणु गनु ु।  

5. संर्ीयता कायाुतवयनकोलालग कायतुाललका लनिाुण हनु ु।  

सोच 

"सबै तहका सरोकारवाला सरकारहरू तिा सरकारी लनकायसँग सहअस्स्तत्व सवहतको सहकाय"ु  

लक्ष्य  

सहकाय ुर सितवयका आिारिा आयोजनाहरूका वकफायत र सियिा नै कायाुतवयन गने क्षितािा 
अलभवृवद्ध   
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उद्दशे्य  

क आयोजना पवहचान, बजेट ववलनयोजन तिा लनिाुणिा सबै तहका सरोकारवाला सरकारहरू तिा 
सरकारी लनकायसँग सितवय एवं सहकाय ुगनु ु।  

 

रणनीलत तिा कायनुीलत 

 

तावलका  32 : योजनाको संस्थागत कायाषन्वयनको व्यवस्थाका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलत कायनुीलत 

उद्दशे्य १: आयोजना पवहचान, बजेट ववलनयोजन तिा लनिाणुिा सबै तहका सरोकारवाला सरकारहरू 
तिा सरकारी लनकायसगँ सितवय एवं सहकाय ुगनु ु।  

१.१: तीन तहका 
सरकारको कायकु्षते्र र क्षेत्रालिकार 
प्रि गन ुआयोजनाहरूको वगीकरण 
गन ुप्रदेश सरकारसँग सहकाय ुगने 
।  

1. ठूला र रणनीलतक आयोजनाहरूकोलालग आवश्यक स्रोत 
बहपुक्षीय सितवय र सहकाय ुिाफुत ्व्यवस्िा गररनिे ।  

2. रणनीलतक िहत्त्वका ठूला आयोजनाहरू संर्ीय तिा प्रदेश 
सरकारसँगको सहकाय ु र सितवयिा पवहचान, ववकास र 
कायाुतवयन गररनेि ।  

3. जनतािा सेवाप्रवाह गने साना आयोजनाहरूको पवहचान, 

ववकास र कायाुतवयन गन ु सरोकारवालाहरूसँग सहकाय ु
गररनेि ।  

 

 

  अनगुिन, िूपयाङ्कन र वावषकु सलिक्षा  

पषृ्ठभलूि 

अनगुिनले ववकास कायिुि र आयोजनाहरूको नलतजा खोज्ने र कायाुतवयन गने पक्षलाई बढी 
स्जम्िेवार बनाउनकुो सािै जवाफदेही पलन बनाउँि । अनगुिन तिा िूपयाङ्कनले कायिुि वा आयोजनाका 
सबल र दबुलु पक्ष पत्ता लगाई दबुलु पक्षलाई तयूनीकरण गने उपायको खोजी गनुकुा सािै सिीक्षा गरी 
सूचना सङ्कलन गरी प्रिाणिा आिाररत सिुार तिा लनणयु गन ुसहयोग पयुाुउँि । 

नीलत, योजना, कायिुि तिा आयोजनाहरूको कायाुतवयनको सलुनस्िततालालग अनगुिन तिा त्यसबाट 
प्राप्त नलतजाको ववश्लषेणकालालग िूपयाङ्कनको आवश्यकता पदुि । ववकास आयोजनाहरूबाट, लनिाुररत 
सियावलि लभत्र लनस्ित उपलस्ब्ि तिा लागत अनसुारको प्रलतफल प्राप्त भए/नभएको यवकन गन ुसशि एवं 
लनष्पक्ष अनगुिन तिा िूपयाङ्कनको व्यवस्िा हनुपुदुि । अनगुिन एउटा लनरततर चललरहने प्रविया हो, जो 
आयोजना कायातुवयनको चरणिा गररति, यसको ियुय उद्देश्य चाल ुपररयोजनाको प्रगलत र वढलाससु्तीको 
बारेिा सरोकारवालाहरूलाई सियिा नै जानकारी गराई पररयोजनालाई सही बाटोिा वहंडाउन ुहो ।  

प्रिखु सिस्या 
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किचुारीहरूको स्िावयत्व नहनु,ु आवश्यक त्याङ्क र सूचनाहरू उपलव्ि र व्यवस्स्ित नहनु ु। 
सीलित बजेट, त्याङ्कको किजोर आिारहरू, संस्िागत संरचनाहरू व्यवस्स्ित नहनु ु। पयाुप्त जनशस्ि र 
भौलतक संरचना नहनु ु।  

चनुौती तिा अवसर 

 सफलतापूवकु अनगुिन तिा िूपयाङ्कन पद्धलतको कायाुतवयन गनु ु।  

 अनगुिन तिा िूपयाङ्कन प्रणालीको स्िापना गनु ु।  

 नलतजािूलक त्यहरूको पवहचान गरी आयोजनािा सिावेश गनु ु। 

 अनगुिन तिा िूपयाङ्कन बारे संस्िागत िारण बनु्न ।  

 अनगुिन तिा िूपयाङ्कन कायकुोलालग संगठन संरचना लनिाुण गदाु िहत्त्व ददन ु। 

 

उपके्षत्रगत लक्ष्य, उद्दशे्य, रणनीलत, कायिुि तिा आयोजना 
सोच 

"प्रभावकारी अनगुिन तिा िूपयाङ्कन प्रणलीको ववकास"  

लक्ष्य  

नलतजािूखी अनगुिन तिा िूपयाङ्कन प्रणलीलाई ववकास लनिाुण तिा व्यवस्िापनिा संस्िागत एवं 
स्िावपत गने ।  

उद्दशे्य  

1. योजनाहरूको अनगुिन तिा िूपयाङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन ु।  

2. अनगुिन तिा िूपयाङ्कन संरचनाको लनिाुण तिा नीलतगत व्यवस्िा गनु ु।  

रणनीलत तिा कायनुीलत 

तावलका  33 : अनुगमन, मूल्याङ्कन र वाविषक सवमिाका रणनीवत तथा कायषनीवतहरू 

रणनीलत कायनुीलत 

उद्दशे्य १: योजनाहरूको अनगुिन तिा िूपयाङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन ु।  
1.१: जनशस्िको क्षिता 

अलभवृवद्ध गने ।  

1. अनगुिन तिा िूपयाङ्कनको के्षत्रिा काि गने सबै 
जनशस्िलाई बललयो साझेदारीको लनिाुण, M&E Matrix, 

Project Performance Information System (PPIS) 

Software, M&E data को प्रयोग, अलभलेख व्यवस्िापन 
सम्बतिी ताललि प्रदान गररनिे । 

१.२: अनगुिन तिा 
िूपयाङ्कन लनदेस्शका बनाई तहगत 
रूपिा अनगुिन संयतत्र ववकास गने 
।  

1. अनगुिन तिा िूपयाङ्कन ददग्दशनुको प्रयोगबारे 
अलभिखुीकरण कायिुि सञ्चालन गररनेि ।  

2. हरेक वडाले िवहनाको एकपटक र कायपुाललकाले 
चौिालसक रूपिा कायिुि तिा आयोजनाको कायाुतवयन 
प्रगलत अनगुिन गने व्यवस्िा गररनेि । 
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१.३: आयोजनाहरूको हरेक 
पक्षलाई आिार िानी अनगुिन तिा 
िूपयाङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउने ।  

1. सावजुलनक नीलत, पञ्चवषीय योजना, आलिकु नीलत तिा 
कायिुि, बजेट तिा आयोजनाको दस्तावेज र अततराुविय 
प्रलतवद्धताको अनगुिन तिा िूपयाङ्कन गररनेि ।  

2. हरेक आयोजनाको सियिा अनगुिन तिा िूपयाङ्कन 
ववश्लषेणको आिारिा योजना तजुिुा र कायाुतवयनलाई 
पररणाििखुी र प्रभावकारी बनाइनेि । 

उद्दशे्य २: अनगुिन तिा िूपयाङ्कन संरचनाको लनिाणु तिा नीलतगत व्यवस्िा गनु ु। 
2.१: अनगुिन तिा 

िूपयाङ्कनकोलालग स्पस्ट नीलत बनाई 
लाग ुगने । 

1. अनगुिन तिा िूपयाङ्कन ददग्दशनु पनुरावलोकन गरी 
प्रभावकारी ढङ्गबाट कायाुतवयन गररनेि । 

2.२: अनगुिन तिा 
िूपयाङ्कन काय ु प्रभावकारी रूपिा 
कायाुतवयन गने ।  

1. आयोजनागत अनगुिन तिा िूपयाङ्कन शाखालाई 
प्रभावकारी बनाइनेि । 

२.3: योजना कायातुवयन र 
अनगुिन तिा िूपयाङ्कनलाई 
यिािपुरक र पररणािखुी बनाउने । 

1. ददगो ववकास लक्ष्यका सूचकहरूको प्रगलतलाई अनगुिन 
तिा िूपयाङ्कनिा एकीकृत गररनेि । 

 

कायिुि तिा आयोजना  

1. आयोजनाहरूको आवश्यक अनगुिन र िूपयाङ्कन  

2. लनदेस्शका तिा अतय सािग्रीको ववकास  

3. अनगुिन तिा िूपयाङ्कन िापदण्ड लनिाुण तिा कायाुतवयन  

4. अनगुिन तिा िूपयाङ्कन योजना तजुिुा  

5. सूचकहरूको लनिाुण  

6. जनशस्िको क्षिता अलभवृवद्ध कायिुि  

 

अपेस्क्षत उपलस्ब्ि 

आयोजना अनगुिन र िूपयाङ्कनको लालग िुट्टािुटै लनदेस्शका बनेको हनुेि । हरेको आयोजनाको 
लालग अनगुिन तिा िूपयाङ्कनका सूचकहरू बनेका हनुेिन ् । सूचकहरूको आिारिा आयोजनाहरूको 
िूपयाङ्कन गररएको हनुिे । ववकासकोलालग िुट्ाइएको बजेटको लनस्ित प्रलतशत अनगुिन तिा 
िूपयाङ्कनकोलालग िुट्ाइएको हनुेि । अनगुिन तिा िूपयाङ्कनबाट लनस्केका पररणािहरू र लसफाररसहरूलाई 
योजना तजुिुा सिावेश गररएको । 
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अनसूुची 
 


