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

1 

 

 

मध्यमकालीनखर्च संरर्ना(२०७८/७९-२०८०/८१) 

     

(अन्तिमप्रलिबेदन) 

 

 
 

 
 

काललगण्डकी गाउँपाललका 

गाउँकार्चपाललकाको कार्ाचलर् 

पुलतचघाट, गुल्मी , लुम्बिनी प्रदेश |  



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

2 

 

 

 
पररचे्छद-१ 

पररर्य र उदे्दश्य 

१.१ पृष्ठभूलम :  
गाउँपाललकाको बालषचक बजेट तथा कार्चक्रम र लबलभन्न के्षत्रगत रणनीलतक र्ोजनाले ललएका समलिगत 

तथा लिषर् के्षत्रगत लक्ष्य र उदे्दश्यहरु हालसल गनच सािचजलनक खर्च ब्यिस्थापनको महत्वपुणच भूलमका 

हुन्छ।आिलिक र्ोजनालाई िालषचक बजेट र कार्चक्रमसंग जोड्ने लित्तीर् अनुशासनको औजारको रुपमा 

मध्यमकालीन खर्च संरर्नाले लिलनर्ोजन कुशलता, कार्ाचन्वर्न दक्षता र लित्तीर्सुशासन कार्म गरी 

सािचजलनक श्रोत ब्यिस्थापनलाई प्रभािकारी बनाउँन सहर्ोग गदचछ।नेपालमा आ.ि.२०५९/६० िाट 

उपर्ोगमा ल्याइएको मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको प्रमुख उदे्दश्य सरकारले गने सबै खर्च 

प्राथलमकताका आिारमा बाडफाँड गरी खर्चको प्रभािकाररता बढाउनु हो।स्थानीर् तहमा पलन र्सले 

लिकास र्ोजनाको ललक्षत नलतजा हालसल गनच श्रोत-सािनको प्रभािकारी लिलनर्ोजन र पररर्ालन, 

पारदशी र लमतव्यर्ी खर्च प्रणाली, लित्तीर्अनुशासन जस्ता पक्षमा सुिार ल्याउँन महत्वपूणच भूलमका 

लनबाचह गदचछ।  
 

१.२ अबिारणा र उदे्दश्य   
१.२.१ अबिारणा  

सािचजलनक लबत्त ब्यिस्थापनको एक औजारको रुपमा मध्यमकालीन खर्च संरर्नाले गाउँपाललकासंग 

उपलब्ध सीलमत श्रोत-सािनको िसु्तलनष्ठ आंकलन गने र त्यसलाई र्ोजनाको प्राथलमकताको के्षत्रमा मध्यम 

अिलिको लालग बाँडफाँट गने गदचछ।र्स अन्तगचत संघ तथा प्रदेशबाट गाउँपाललकालाई लिलभन्न लशषचकमा 

प्राप्त हुने श्रोत, आन्तररक आर्, आन्तररक ऋण तथा अन्य श्रोत समेत आंकलन गरी समलिगतलित्तीर् 

खाका लनिाचरण गररन्छ।र्सैको आिारमा खर्च के्षत्रगत प्राथलमकता अनुरुप लबषर्गत कार्ाचलर्/शाखा र 

गाउँपाललका को अन्य लनकार्हरूसंग सिम्बित नीलत तथा कार्चक्रमहरु कार्ाचन्वर्न गनच आिश्यक मध्यम 

अबलिको बजेट लिलनर्ोजन गनच मध्यमकालीन खर्च अनुमानको लिषर्गत सीमा तर्ार गररन्छ।र्सरी 

लनिाचरण भएको बजेटको सीमा लभत्र रहेर लबषर्गत महाशाखा/कार्ाचलर्/शाखाहरुले नीलत तथा कार्चक्रम 

कार्ाचन्वर्नको लालग आिश्यक खर्चको कार्चक्रम तथा आर्ोजनागतलिलनर्ोजन अनुमान गदचछन्।र्ोखाका 

तर्ार गदाच बजेटको कार्ाचन्वर्नबाट तीन िषचमा प्राप्त हुने प्रलतफलको पलन अनुमान गररन्छ। र्समा 

पलहलो िषच बजेटको िास्तलिक अनुमान हुन्छ भने बाँकी दुई िषचको बजेट प्रके्षपण गररन्छ।पलहलो िषचको 

बजेट कार्ाचन्वर्न भएपलछ नर्ाँ मध्यमकालीन खर्च संरर्ना तर्ार गररन्छ।जसमा पलहलो िषचको प्रगलत 

सलमक्षा गरी बाँकी दुई िषचको प्रके्षलपत अनुमानपररमाजचन गरी थप एक िषचको बजेट प्रके्षपण 

गररन्छ।र्सरी मध्यमकालीन खर्च संरर्नामा र्क्रीर् लहसाबले प्रते्यक िषच तीन िषचको बजेटको आंकलन 

गनुचपने हुन्छ। र्सबाट मध्यमकालीन खर्च संरर्नाले बजेट तजुचमा प्रलक्रर्ालाई बढी र्थाथचपरक र बसु्तलनष्ठ 

बनाउन महत्वपुणच भूलमका खेल्दछ । 
१.२.२. उदे्दश्यहरु; 
गाउँपाललकाले तजुचमा गने मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको मूख्य उदे्धश्य देहार् बमोलजम रहेका 

छन्; 
१) आिलिक र्ोजना र बालषचक लबकास र्ोजनालाई बजेटसँग तादाम्यता कार्म गरी श्रोत-सािनको 

लिलनर्ोजनलाई उपलम्बब्धमुलक बनाउनु, 
२) आर्ोजनाहरुको प्राथलमकीकरण गनच र प्राथलमकता प्राप्त आर्ोजनालाई श्रोतको सुलनलितता गनच, 
 
 
 
 
३) सािचजलनक खर्च प्रणालीमा लित्तीर् अनुशासन कार्म गरी समलिगत आलथचक स्थालर्त्व 

प्राप्तगनचका लालग गाउँपाललकालाई प्राप्त हुने मध्यम अिलिको आन्तररक र बाह्य श्रोतको िास्तलिक 

अनुमान गरी बजेट खाका तजूचमा गनुच, 
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४) सािचजलनक खर्चलाई बढी प्रभािकारी र कुशल बनाइ ललक्षत प्रलतफल सुलनलित गनुच । 
५) बजेट अनुमानलाई बढी िास्तलिक बनाउनु, 
 

१.२.३ आिलिक र्ोजना,  मध्यमकालीन खर्च संरर्ना र िालषचक बजेट तथा कार्चक्रम बीर्को सम्वि; 
आिलिक र्ोजनाअनुरुप मध्यमकालीन खर्च संरर्ना तर्ार गनुच पने र मध्यमकालीन खर्च संरर्ना 

अनुरुप बालषचक लिकास कार्चक्रम तजुचमा गरी आिलिक र्ोजनाका लक्ष्य र उदे्दश्य हालसल गनच सलकने 

हुन्छ। र्ी बीर्को अन्तरसििलाई तलको लर्त्रबाट स्पि गररएको छ। 

आिलिक र्ोजना,  मध्यमकालीन खर्च संरर्ना र िालषचक बजेट तथा कार्चक्रम बीर्को सम्वि 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
१.३ कानुनी ब्यिस्था: 
साबचजलनक खर्च ब्यबस्थापनको सन्दभचमासंलििानले ब्यबस्था गरेको प्राबिानहरु एबं स्थानीर् तहको 

अलिकार के्षत्रलभत्रका आलथचक,सामालजक, िाताबरणीर् तथा राजनीलतक पक्षसँग सिम्बित लबलभन्न 

नीलत,ऐन,लनर्मको कार्ाचन्वर्न तथा लदघचकाललन र्ोजना,आिलिक र्ोजना र लबषर्गत रणनीलतक 
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र्ोजनाको लक्ष्य हालसल गने पक्षलाई ध्यान लदनु आबश्यक छ | सोलह मुतालबक र्ो मध्यमकालीन 

खर्च संरर्ना तर्ार गदाच देहार्माउम्बिम्बखत पक्षलाई आिार ललएको छ; 
 

 नेपालको संलबिान  

 स्थानीर् सरकार संर्ालन ऐन,२०७४  

 अन्तरसरकारी लित्त ब्यिस्थापन ऐन २०७४  

 आलथचक कार्चलिलि तथा लित्तीर् उत्तरदार्ीत्व ऐन, २०७६, 

 स्थानीर् तहको मध्यमकालीन खर्च संरर्ना लदग्दशचन,२०७८ 

 गाउँपाललकाको आिलिक र्ोजना र लबषर्के्षत्रगत नीलत | 
 

१.४ मध्यमकालीन खर्च संरर्ना तजुचमा प्रलक्रर्ा: 

काललगण्डकी गाउँपाललकाले आफ्नो प्रथम मध्यमकालीन खर्च संरर्ना (आ.ब.०७८/७९-०८०/८१) 

देहार्को ताललका न.१ बमोलजमको प्रलक्रर्ा बमोलजम तजुचमा गरेको छ भने आगामी आलथचक बषच देम्बख 

तजुचमा हुने मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको हकमा गाउँपाललकाले स्थानीर् तहको मध्यमकालीन खर्च 

संरर्ना तजुचमा लदग्दशचन, २०७८मा भएको व्यिस्था अनुरुपको प्रलक्रर्ा र समर्सीमा अनुसरण गनेछ। 

ताललका न.१  
लियाकिाप लिमे्मवारी  

कार्चपाललकाका सदस्यहरु र लिषर्गत शाखा प्रमुखलाई अलभमुखीकरण गने कार्चदल 

र्ालु आिलिक र्ोजना तथा अन्य के्षत्रगत र्ोजना रिालषचक लिकास 

कार्चक्रमको सलमक्षा गने 

कार्चपाललका 

त्रीिषीर् खर्चको प्रके्षपणसलहत बजेटको आकार र श्रोतको आंकलन  स्रोत अनुमान तथा 

बजेट लसमा लनिाचरण 

सलमलत  

मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको श्रोतअनुमान, बजेट सीमा र मागचदशचन तर्ार 

गरी कार्चपाललका बैठकमा पेस गने 

मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको श्रोतअनुमान, बजेट सीमा र मागचदशचन 

स्वीकृलत 

कार्चपाललका 

के्षत्रगत बजेट सीमा र मागचदशचन लिषर्गत सलमलत िडा कार्ाचलर् र 

लिषर्गत शाखामा पठाउने 

प्रमुख प्रशासकीर् 

अलिकृत  

लिषर्के्षत्रगत रुपमा छलफल र प्राथलमकीकरणः 
- आर्ोजना अम्बन्तम प्राथलमकताक्रम सलहतको सुर्ी तर्ार 

गने(आर्ोजनाहरू गाभ्ने, हटाउने र आर्ोजनाको पुन 

प्राथलमकीकरण गने) 

लिषर्गत सलमलत 

मध्यमकालीन खर्च संरर्ना, कार्चक्रम र बजेट प्रस्ताि गने 

- नर्ाँ आर्ोजना (श्रोतको अिस्था हेरी) छलफल गने, पलहर्ान 

भएका आर्ोजनाको आिश्यकता, तर्ारी अबस्था र औलर्त्य हेरी 

बजेट छलफल गने  
- मध्यमकालीन प्रके्षपण(बजेट स्रोत तथा खर्चको प्रके्षपण) सलहतको 

खाका तर्ार गने 
- आर्ोजनाको लििरण तर्ारी गने 
- नलतजा खाका तर्ारी गने 

कार्चदल  

मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको एलककृत मस्यौदा तर्ारी, छलफल गरी 

कार्चपाललकामा पेश गने 

कार्चक्रम तथा बजेट 

तजुचमा सलमलत 

मध्यमकालीन खर्च संरर्ना स्वीकृत गने कार्चपाललका 

मध्यमकालीन खर्च संरर्ना अनुमोदन गने   गाउँसभा 
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क) लत्रिषीर् प्रके्षपण सलहत कुल बजेट र श्रोतको आकार तर्ारी गने: गत आलथचक िषचको र्थाथच 

म्बस्थलत, र्ालु आलथचक िषचको संसोलित अनुमान तथासङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त स्रोत एबं 
आन्तररक आर् प्रके्षपणकोआिारमा आगामी ३ िषचको बजेट तथा कार्चक्रम बारेमा िडा 

कार्ाचलर्, सिम्बित लबषर्गत कार्ाचलर्, र्ोजना तथा प्रालिलिक महाशाखा र गाउँपाललकाको 
कार्चपाललकाले नीलतगत छलफल गरी आगामी आलथचक िषच र थप २ आलथचक िषचको बजेटको 

आकार तर्ारगररएको छ । र्ो कार्च गदाच सिम्बित लनकार्हरूको संलग्नतामा र्ोजना तथा 

प्रालिलिक महाशाखाले समग्रमा पुनरािलोकन गरी अििारणापत्र तर्ार गरेको छ भने स्रोत 

सलमलतले गाउँपाललका को अथचतन्त्रको ितचमान म्बस्थलत,   सङ्घ र प्रदेश सरकारिाट लबलभन्न 
लशषचकमा प्राप्त हुने बजेट स्रोत, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रकम तथा रोर्ल्टी बापत 

प्राप्त हुने रकम,  बाह्य एिम् आन्तररक लित्तीर्  सािनको सम्भािना, करको लर्कता, राजस्व 

प्रके्षपण तथा कार्चगत नीलत र प्राथलमकताको आिारमा आगामी आलथचक िषच र थप २ आलथचक 

िषचकोकुल बजेटको आकार तर्ार गररएको छ।र्स सिम्बि लििरण अनुसूर्ी-२ मा उिेख 

गररएको छ | 
 

ख) बजेट सीमा लनिाचरण तथा बाँडफाँट : स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा लनिाचरण सलमलतले तर्ार 

गरेको आगामी ३ िषचको स्रोत तथा खर्च अनुमान तथा प्रके्षपणका आिारमा लिषर्गत रुपमा 

र्ालु, पँुजीगत र लित्तीर् व्यिस्थासलहतको बजेटको सीमा र मागचदशचन तर्ार गररन्छ।मालथ 
उिेख भएअनुसार तर्ार भएको लनकार्गत/लिषर्गत बजेट सीमा र मागचदशचन कार्चदलमा पेश 

भै आबश्यक छलफल तथा पररमाजचन गरी स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा लनिाचरण सलमलत 

माफच त कार्चपाललकामा स्वीकृलतको लालग पेश गनुचपदचछ| कार्चपाललकािाट स्वीकृत बजेट सीमा र 

मागचदशचनलाई िडा कार्ाचलर्सँगको प्रतक्ष्य सम्पकच  र सहर्ोग समेतको आिारमा लबषर् 

उपके्षत्रगत र के्षत्रगत रुपमा मध्यमकालीन खर्च संरर्ना तर्ार गनच सिम्बित शाखामा पे्रलषत 

गररएको गनुच पदचछ| 
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ग) लबषर् के्षत्रगत मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको प्रारम्बम्भक मस्यौदा तर्ारी: 

गाउँकार्चपाललकािाट स्वीकृत गरी पठाएको बजेटसीमा र मागचदशचनलभत्र रही सिम्बित लबषर्गत 

शाखाले आफ्नो लबषर् के्षत्रसँग सिम्बित कार्चक्रम तथा आर्ोजनामधे्य िडा कार्ाचलर्सँगको 

समेत समन्वर्मा आिश्यकता र प्राथलमकीकरणका आिारमा छनौट भएका 

आर्ोजना/कार्चक्रमहरूकोलत्रबषीर् खर्च प्रके्षपण सलहतको लबषर् उपके्षत्रगत मध्यमकालीन खर्च 

संरर्ना लििरण तर्ार गररर्ो र र्सरी उपके्षत्रगत रुपमा तर्ार भएको मध्यमकालीन खर्च 

संरर्नाको लििरणलाई कार्चदलले सिम्बित शाखा प्रमुखसँगको सहकार्चमा लबषर्के्षत्रगत रुपमा 

एलककृत गरी लबषर्के्षत्रगत मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको प्रारम्बम्भक मस्यौदा तर्ार गरी 

गाउँपाललकाकोनीलत तथा कार्चक्रम, स्थानीर् प्राथलमकता र लबषर्के्षत्रगत नीलत तथा गुरुर्ोजना 

अनुरुप आबश्यक छलफल एबम् पररमाजचनको लालग सिम्बित लिषर्गत सलमलतमा 

पेशगररन्छ।लबषर्के्षत्रगत रुपमा प्रस्तालित मध्यमकालीन खर्च संरर्नामा प्रस्तालित 

आर्ोजना/कार्चक्रम तथा उपके्षत्रको रणनीलतक स्तम्भ, प्राथलमकीकरण, जलिारु् संकेत, लैंलगक 

संकेत र लदगोलिकास लक्ष्यका आिारमा सांकेतीकरण समेत गनुच पदचछ| 

घ) लिषर्गत सलमलतमा छलफल तथा पररमाजचन: लबलभन्न लबषर्गत शाखाबाट प्रस्तालित भई 

कार्चदलले तर्ार गरेको आर्ोजना/कार्चक्रमहरूको लत्रबलषचर् खर्च प्रके्षपण सलहतको लबषर्के्षत्रगत 

मध्यमकालीन खर्च संरर्ना र बालषचक बजेट माथी सिम्बित लिषर्गत सलमलतमा दफािार 

छलफल गने।र्सरी छलफल गदाच नेपालको संलििान (मौललक हक, राज्यका लनदेशक लसद्धान र 

नीलतहरू र सिम्बित स्थानीर् तहको कार्चके्षत्र/के्षत्रालिकार), रालिि र् दीघचकालीन सोर्,रालिि र् 

आिलिक र्ोजना, प्रादेलशक आबालिक र्ोजना,गाउँपाललकाकोआिलिक र्ोजना, नीलत तथा 

कार्चक्रम, आिश्यकता, समस्या र सम्भािना, क्रमागत आर्ोजना/कार्चक्रम, लदगो लिकास लक्ष्य 

स्थानीर्करणका सिाल समेतको आिारमा छलफल गरी  आर्ोजना/कार्चक्रम तथा उपके्षत्रको 

प्राथलमकीकरण एिम् बजेट बाँडफाँट गनुच पदचछ। 

ङ) एलककृत मस्यौदा तर्ार: लिषर्गत सलमलतमा दफािार छलफल गरी प्रस्ताि भएका 

कार्चक्रम/आर्ोजना तथा उपके्षत्रगत लत्रिलषचर् खर्च प्रके्षपण सलहतको लबषर्के्षत्रगत मध्यमकालीन 

खर्च संरर्ना र बालषचक बजेट तथा कार्चक्रमलाई बजेट तथा कार्चक्रम तजुचमा सलमलतले 

कार्चदलको सहर्ोगमा आबश्यक छलफल तथा पररमाजचन सलहत मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको 

एकीकृत मस्यौदा तर्ारी गररन्छ।सो क्रममा बजेट तथा कार्चक्रम तजुचमा सलमलतले खर्चको माग 

र उपलब्ध स्रोत िीर् सामन्जस्यता कार्म हुनेगरी लिशे्लषण गरी लबषर् के्षत्रगत माग र स्रोतको 

लििरण तर्ार गनुच पदचछ| 

र्) कार्चपाललकामा पेश तथा स्वीकृलत:बजेट तथा कार्चक्रम तजुचमा सलमलतले तर्ार गरेको 

मध्यमकालीनखर्च संरर्नाको एलककृत मस्यौदा स्वीकृलतको लालग  कार्चपाललकामा पेश गने। 

पेश भएको एलककृत मस्यौदा उपर गाउँकार्चपाललकामा छलफल भई आबश्यकता अनुसार 

पररमाजचन सलहत स्वीकृत गने| 

   

 

 

 

 

 

पररच्क्षेद २: 

मध्यमकािीन खर्च संरर्ना 

२.१ पृष्ठभूमी 
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सािचजलनक लबत्त ब्यिस्थापनको एक औजारको रुपमा मध्यमकालीन खर्च संरर्नाले सरकारसंग उपलब्ध 

सीलमत श्रोत-सािनको िसु्तलनष्ठ आंकलन गने र त्यसलाई र्ोजनाको प्राथलमकताको के्षत्रमा मध्यम 

अिलिको लालग बाँडफाँट गने गदचछ। र्स अन्तगचत संघ तथा प्रदेशबाट गाउँपाललकालाई लिलभन्न लशषचकमा 

प्राप्त हुने श्रोत, आन्तररक आर्, आन्तररक ऋण तथा अन्य श्रोत समेत आंकलन गरी समलिगतलित्तीर् 

खाका लनिाचरण गररन्छ।र्सैको आिारमा खर्च के्षत्रगत प्राथलमकता अनुरुप लबषर्गतशाखा र गाउँपाललकाको 

अन्य लनकार्हरूसंग सिम्बित नीलत तथा कार्चक्रमहरु कार्ाचन्वर्न गनच आिश्यक मध्यम अबलिको बजेट 

लिलनर्ोजन गनच मध्यमकालीन खर्च अनुमानको लिषर्गत सीमा तर्ार गररन्छ।र्सरी लनिाचरण भएको 

बजेटको सीमा लभत्र रहेर लबषर्गत शाखाहरुले नीलत तथा कार्चक्रम कार्ाचन्वर्नको लालग आिश्यक 

खर्चको कार्चक्रम तथा आर्ोजनागतलिलनर्ोजन अनुमान गदचछन्।र्ो खाका तर्ार गदाच बजेटको 

कार्ाचन्वर्नबाट तीन िषचमा प्राप्त हुने प्रलतफलको पलन अनुमान गररन्छ।र्समा पलहलो िषच बजेटको 

िास्तलिक अनुमान हुन्छ भने बाँकी दुई िषचको बजेट प्रके्षपण गररन्छ।पलहलो िषचको बजेट कार्ाचन्वर्न 

भएपलछ नर्ाँ मध्यमकालीन खर्च संरर्ना तर्ार गररन्छ।जसमा पलहलो िषचको प्रगलत सलमक्षा गरी बाँकी 

दुई िषचको प्रके्षलपत अनुमानपररमाजचन गरी थप एक िषचको बजेट प्रके्षपण गररन्छ।र्सरी मध्यमकालीन खर्च 

संरर्नामा र्क्रीर् लहसाबले प्रते्यक िषच तीन िषचको बजेटको आंकलन गनुचपने हुन्छ।र्सबाट मध्यमकालीन 

खर्च संरर्नाले बजेट तजुचमा प्रलक्रर्ालाई बढी र्थाथचपरक र बसु्तलनष्ठ बनाउन महत्वपुणच भूलमका खेल्दछ 

।मध्यमकालीन खर्च संरर्नाले गाउँपाललकाकोबजेट लबलनर्ोजन तथा कार्ाचन्वर्न 

कुशलतामाफच तगाउँपाललकाकोसमग्र लदगो लिकास तफच  मागचदशचन गदचछ | 
नेपालमा लिकास र्ोजनाहरुिाट अपेलक्षत उपलम्बब्ध हालसल हुन नसकु्नको एक प्रमुख कारण 

उपलब्ध स्रोत सािनको सनु्तललत एिम् िसु्तपरक र प्राथलमकताका आिारमा लबलनर्ोजन हुन नसकु्न हो 

|जसले गदाच नू्यन पँुजीगत खर्च, आलथचक बषचको अन्त्यमा गएर खर्च हुने, आलथचक अनुशासन कार्म हुन 

नसक्दालगानी र सम्पन्न आर्ोजना/कार्चक्रमले लदगो एिम् समाबेशी प्रलतफल लदन नसक्दा हाम्रा समस्या 

समािान हुन् सकेको छैनन् | र्सको प्रतक्ष्य असर साबचजलनक लबत्त्त के्षत्रको अलतररक्त समग्र अथचतन्त्र र 

आलथचक-सामालजक लिकासमा पनच गएको छ | नेपालको संलििानले पररकल्पना गरे बमोलजमको आलथचक 

सामालजक एबं भौलतक लिकास प्राप्त गनच नेपाल सरकारको दीघचकालीन सोरं् सलहतको पन्ध्रौ आिलिक 

र्ोजना, लदगो लिकास लक्ष्यका स्थानीर् सिाल, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रथम आिलिक र्ोजना, 

रगाउँपाललकाकोहालसम्मको नीलत तथा कार्चक्रम र मध्यम अबलिमा हालसल गने उपलम्बब्धको घोषणा तथा 

प्राथलमकतािीर् तादात्म्यता कार्म हुनेगरी आगामी ३ बषचको प्रथम मध्यमकालीन खर्च 

संरर्ना(२०७८/७९-०८०/८१) तजुचमा गररएको छ | 

 

 

 

 

 

 

२.२सोर्, उदे्दश्य तथा रणनीलत 
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प्रसु्तत मध्यमकालीन खर्च संरर्ना तर्ार गदाच गाउँपाललकाको हालसम्मको बालषचक बजेट तथा 

कार्चक्रम र नीलतलाई प्रमुख आिारको रुपमा ललइएको छ ।गाउँ लिकासको बालषचक नीलत तथा कार्चक्रममा 

उम्बिम्बखत सोर्, लक्ष्य तथा उदे्दश्य, प्राथलमकता तथा रणनीलत र लिषर् के्षत्रगत सोर्, लक्ष्य तथा उदे्दश्य र 

रणनीलतलाई र्स र्क्रीर् र्ोजनाको समलिगत सोर्, लक्ष्य उदे्दश्य तथा रणनीलत लिषर् के्षत्रगत सोर्, उदे्दश्य 

तथा रणनीलतका रुपमा उिेख गररएको छ ।गाउँ म्बस्थलत पत्र (प्रोफाइल), तथार्ालु आलथचक बषचको नीलत 

तथा कार्चक्रम, पन्ध्रौ रालिि र् र्ोजना, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको प्रथम आिलिक र्ोजना एिं रालिि र्, प्रदेश र 

गाउँपाललकाको लिषर्गत नीलतलाई समािेश गररएको छ।सो अनुसार मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको 

समलिगत सोर्, उदे्दश्य तथा रणनीलत देहार् बमोलजम रहेको छ । 

 

२.२.१गाउँ लवकासको दीर्चकािीन सोर् 

“कृलष, पूिाचिार र सुन्दर नगरीः समािेशी, स्वच्छ र समृद्ध काललगण्डकी ” 

२.२.२गाउँ लवकासको िक्ष्य 

 “व्यिसालर्क, सुन्दर, सुसंसृ्कत,सुशासनरु्क्त र समृद्ध काललगण्डकी को आिार तर्ार गने” 

 

२.२.३गाउँ लवकासको उदे्दश्य 

गाउँपाललकाको समग्र आलथचक, सामालजक तथा भौलतक लबकासको लालग लगानी बृम्बद्धगरीउपरोक्त लक्ष्य 

हालसल गनच देहार्अनुसारको उदे्दश्य ललईएको छः   

१. कृलष तथा ब्यबसालर्क के्षत्रको उत्पादन, रोजगारी र आर्मा समाबेशी, गुणात्मक र लदगो िृम्बद्ध गनुच,  

२. स्वस्थ,सृजनशील र सीपरु्क्त मानि पँुजीको लनमाचण गनुच, 

३. आिारभूत भौलतक पूिाचिारको लबकास सलहत अन्तरआिद्धता सहज, सुरलक्षत र व्यिम्बस्थत बनाउने  

४. िन, जैलिक लिलििता तथा जलािार के्षत्रको लदगो व्यिस्थापन र लिपद् उत्थानलशलता प्रिद््रिन गने  

५. कोलभड-१९ प्रभालित समू्पणच के्षत्रको पुनरोत्थान गनुच, 

५. गाउँपाललकाको सुशासन,सेिा प्रिाह, लिकास उपलब्धी र जिाफदेलहताको म्बस्थलतमा गुणात्मक िृम्बद्ध 
गनुच  

२.२.४गाउँ लवकासको रणनीलि 

गाउँ लिकासको उम्बिम्बखत सोर्, लक्ष्य तथा उदे्दश्य हालसल गने देहार्अनुसारका आठ प्रमुख रणनीलतहरू 

अबलिन गररनेछ:  

१. कृलष उद्यम तथा ब्यबसालर्क के्षत्र प्रिद््रििन गनच सलकने तुलनात्मक लाभका के्षत्रको पलहर्ान गरी 

लगानी, रोजगारी तथा आम्दानीका अिसर िृम्बद्ध गने, 

 

२  पर्चटकीर् के्षत्रको पलहर्ान र लबकास माफच त भ्रमण तथा पर्ाच पर्चटन प्रिद््रिन गने, 

३  कृलष, पशुपंक्षी र िनजन्य उपजको व्यिसार्ीकरण, लिलििीकरण र औद्योलगकरण गने, 

४  गुणस्तरीर् लशक्षा, आिुलनक प्रलबलि सलहतकोस्तरीर् स्वास्थ्य सेिा, सुद्िृढ सरसफाई तथा खानेपानी 

सुलििा, सहज सामालजक सुरक्षा पहँुर् र उपभोग सुलनलित गने,   

५ अत्यािश्यक भौलतक पुिाचिारको गुणस्तरीर्लिस्तार र स्तरोन्नलत गने, 
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६ लिकास र्ोजना र्क्र तथा नलतजालाई िातािरणमैत्री, उत्थानशील र लदगो बनाउने,   

७  साबचजलनक,सहकारी, लनजी के्षत्र,समुदार् र नागररक समाजको समन्वर्, साझेदारी र सहकार्चलाई 
अलभिृम्बद्ध गने र   

८ सुशासन प्रबिचन, सेिा प्रिाह, आर्ोजना व्यिस्थापन, संस्थागत क्षमता लिकास तथा आन्तररक राजश्व 
सुदृढ गने ।   

२.३समलिगि आलथचक खाका 

काललगण्डकी गाउँपाललकाले तर् गरेको दीघचकालीन सोर्, गाउँ लिकासको लक्ष्य तथा उदे्दश्य अनुरुप गाउँ 

के्षत्रलभत्र उत्पादन, रोजगारी, आर् र लगानी लगार्त सूर्कहरुमा लिगत आलथचक िषचको अिस्था, उपलब्धी, 
र्ालु आलथचक िषचको समीक्षाका आिारमा मध्यमअिलिको समलिगत आलथचक खाका तर्ार गररएको छ । 

खाका तर्ार गने लसललसलामा बालषचकर्ोजनाको प्रभाि र असर तहको प्रमुख नलतजा सूर्कलाई समेत 

आिार ललइएको छ । र्स गाउँपाललका समलिगत आलथचक खाका देहार्अनुसार रहेको छः   
ताललका २.१ प्रमुख समलिगत आलथचक खाका (आवलिक योिना ििुचमानभएकोिे िथ्ांक प्राप्त 

हुन सकेन आवलिक योिना ििुचमा पश्चाि सोको आिारमा प्रते्यक बर्च मध्यमकािीन खर्च 

संरर्ना ििुचमा गदाच लिबर्ीय िक्ष्य लनिाचरण गनुच पदचछ) 

लस.

नं. 
सूर्क एकाई 

गि आ.व. 

को 

उपिविी 

र्ािु आव. 

को 

अनुमालनि 

उपिव्िी 

मध्यमकािीन िक्ष्य (गाउँपालिका) 

२०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

१  बालषचक उत्पादन रु.लाख

मा 
     

१.१  कृलष के्षत्र रु.लाख

मा 

     

१.२  गैरकृलष के्षत्र       
२  औषत पाररिाररक 

आर् 
रु.लाख

मा 
     

३ उद्योग,व्यापार र 

व्यािसार् 

संख्या      

४ औपर्ाररक 

के्षत्रमारोजगारी 

लसजचना 

कार्चलदन      

५ आिारभूत खाद्य 

सुरक्षाको म्बस्थलतमा 

रहेका पररिार 

प्रलतशत      

 

 

२.४प्रमुख नलतजा सूर्क तथा समम्बिगत मध्यमकालीन नलतजा खाका 

“समृद्धनेपालरसखीनेपाली”कोरालिि र्सोर्तथासंकल्परलुम्बिनीप्रदेशकोप्रथमआिलिक र्ोजना तथा गाउँ लिकासको 

सोर् र लक्ष्य अनुरुप आगामी लतन आलथचक बषचको मध्यमकालीन खर्च संरर्नाको प्रमुख लक्ष्य तथा नलतजा 

सूर्क लनिाचरण गररएको छ । सो अनुसार समलिगत लक्ष्यहरुको लिद्यमान म्बस्थलत तथा आगामी ३ िषचको 

अपेलक्षत उपलम्बब्ध ताललका २.२ मा प्रसु्तत गररएको छ ।  

 
ताललका २.२ प्रमुख लिषर् के्षत्रगत सूर्क तथा मध्यमकालीन लक्ष्य 
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क.स

. सूर्क/िक्ष्य एकाई 
मध्यमकािीन िक्ष्य  

आिार बर्च 

०७७/७८  
आ.ब 

२०७८/०७९ 
आ.ब 

२०७९/०८० 
आ.ब 

२०८०/०८१ 
1  कृलषके्षत्रमा रोजगारी संख्या ७९४२ ८००० ८३०० ८७०० 

2  खाद्यान्न बाली उत्पादन   मुरी ३०६९३ ३१००० ३१९०० ३२५०० 

3  उद्योगबाट रोजगारीको 

लसजचना (हजारमा)  

संख्या  ४८४ ५०० ६५० ८०० 

4  पर्चटनआगमन 

(हजारमा)  

संख्या  २ २.३  ३ ३.५ 

5  पर्चटन तथा सेिा के्षत्रमा 

रोजगारी  

संख्या  १६०  १८५ २१० २४० 

६ आिारभूत खानेपानी 

उपलब्ध घरपररिार  

प्रलतशत ६५ ७२ ७७ ८२ 

७ खेतीर्ोग्य जलमनको 

बषचभरी लसंलर्त के्षत्रफल  

हेक्टर 

(हजारमा) 

३५ ४० ४५ ५० 

८ जम्मा सडक लनमाचण 

लिाई  

लक.मी.  १62 १७५ १८० १९० 

 ९ इन्टरनेट प्रर्ोगकताच 

जनसंख्या   

प्रलतशत ३८ ४२ ५५ ६० 

1० उच्च लशक्षामा 

अध्यर्नरत लिद्याथी  

संख्या  38 5५ 70 ८५ 

1१ प्रालिलिक लशक्षामा 

अध्यर्नरत लिद्याथी  

संख्या  ३८ ४५ ५३ ६० 

1२ लिद्यालर् िरै्मा छोड्ने 

दर   

प्रलतशत  ८ ६ ५ ४ 

1३ लिद्यालर् िालहर रहेका 

(४ –१२ िषच) 

बालबाललका  

संख्या ७५ ६५ ५० ३५ 

1४ 

प्रारम्बम्भक बालकक्षामा 

अध्यर्नरत ४–५ बषचका 

बालबाललका  

जना  ५११ 600 650 ७०० 

1५ कक्षा ८ को लनरन्तरता 

दर  

प्रलतशत  ९५ ९७ ९८ ९९ 

1६ कक्षा १० को लनरन्तरता 

दर  

प्रलतशत  9० 92 9३ 94 

१७ 

आिारभूतस्तरको 

खानेपानीबाट लाभाम्बन्वत 

घरपररिार 

संख्या ३४४१ ३५00 ३५20 ३६०० 

नोट: आवलिक योिना ििुचमानभएकोिेगाउँ पार्श्चलर्ि िथा पालिकाको बालर्चक नीलि िथा कायचिमको 

आिारमा ियार गररएको  
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२.५समलिगि मध्यमकािीन बिेट खाका 

 

गाउँपाललकाको खर्च अनुमान तथा स्रोत आँकलन गदाच देहार्का आिार अपनाइएको छ; 

१. आलथचक बषच २०७६/७७ र २०७७/७८ को बालषचक बजेट तथा कार्चक्रमको लििरण र खर्च को 

आिारमा आलथचक बषच ०७८/७९ को खर्च तथा आर्को प्रके्षपण गररएको छ । दोस्रो र तेस्रो 

िषचको प्रके्षपण गदाच गाउँपाललकाको नीलत तथा कार्चक्रम, लक्ष्य, घोलषत कार्चक्रम र सो अनुसार 

संर्ालन हुने कार्चक्रम तथा हालसल गने नलतजालाई प्रमुख आिार मालनएको छ।  

२. र्सै गरी ३ आलथचक बषचको स्रोत अनुमानको सन्दभचमा सङ्घ सरकारबाट प्राप्त ३ आलथचक बषचको 

लबलभन्न अनुदान लशषचकमा प्राप्त हुने बजेट लसललंग,, सङ्घ र प्रदेशको राजस्व बाँडबाँटिाट प्राप्त हुने 

रकम, प्रदेश सरकारिाट प्राप्त हुने अनुदान, आन्तररक आर् र उपलब्ध हुने अन्यस्रोत को अनुमान 

तथा प्रके्षपण गररएको छ भने सोलह आिारमा आर्ोजना/कार्चक्रम तथा प्रशासलनक खर्चको लालग 

आबश्यकर्ालुएबं पँुजीगत खर्च अनुमान गररएको छ ।  

३. रोर्ल्टी (िन, खानी तथा खलनज, जलश्रोत तथा अन्य प्राकृलतक स्रोत) बाट प्राप्त हुने राजस्व 

अनुमान गरी गणना गररने भएतापलनकाललगण्डकी गाउँपाललकामा हालसम्म लबिुतरोर्ल्टी बापत 

मात्रप्रलत बषच कररब रु. २ करोड बराबरको रकम प्राप्त हुने अनुमान गररएको छ।  

४. उिेम्बखत आिारलाई लिशे्लषण गदाच आगामी तीन िषचको अिलिमा कुल बजेट रु. १ अबच ५३ 

करोड ७४ लाख ७७ हजार ( सशतच अनुदान समेत गरी) रहने प्रके्षपण गररएको छ । र्स मधे्य 

र्ालु खर्च रु. १अबच ६करोड७६ लाख ११ हजार (सशतचअनुदानको र्ालु खर्च समेत) र पँुजीगत 

खर्च रु. ४६ करोड९८ लाख ६५ हजार रहने प्रके्षपण गररएको छ । र्स गाउँपाललकाको 

मध्यमकालीन खर्च संरर्ना अबलिको आर् र व्यर्को अनुमान तथा प्रके्षपण सििी लििरण 

ताललका २.३ मा उिेख गररएको छ। 
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ताललका २.३ लत्रबलषचर् बजेट लिलनर्ोजन र प्रके्षपण (रकम रु हजारमा)स्रोि: आलथचक प्रशासन शाखा/आलथचक बर्च ०७७/७८ र 

०७८/७९ को बालर्चक बिेट िथा कायचिम पुन्तिका 

 

ि.स
. 

लववरण 

आ.व. 

७६/७७ को 

यथाथच 

आ.व. ०७७/७८ 

को 

संशोलििअनुमान 

मध्यमकािीनविेट अनुमान र प्रषेपण (रु हिारमा) 

२०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 
िीनवर्चको 

कूि 

१ खर्चअनुमान 

 

र्ालुखर्च ३०६२४० ३२१८१५ ३३००१९ ३६०७५८ ३७६८३४ १०६७६११ 

पँुजीगत खर्च ९९८२९ १३७९६३ १४१५०० १५१७२१ १७६६४४ ४६९८६५ 

लित्तीर् व्यिस्था 0 ० 0 0 ० ० 

कुल ४०६०६९ ४५९७७८ ४७१५१९ ५१२४७९ ५५३४७८ १५३७४७६ 

२ आयअनुमान 

२.१ आन्तररकआर् ३९५० १४६१४ १६०७५ १८००४ १९४४५ ५३५२५ 

२.२ 

रािस्वबाँडफाँटबाट प्राप्त रकम 

क.नेपाल सरकार ४०२०० ६६८९४ ६५४९१ ७३३५० ७९२१८ २१८०५९ 

ख. प्रदेश 

सरकार 
४५७२ ४७७४ ७०७२ ७९२१ ८५५४ २३५४७ 

२.३ 

रोर्ल्टीबाँडफाँट ० ० ० 0 0 ० 

क. िन रोर्ल्टी ० ० ० 0 0 ० 

ख. खानी 

रोर्ल्टी 
० ० ० 0 0 ० 

ग. लिद्रु्त 

रोर्ल्टी 
२०११५ २०१३९ २०००० २२४०० २४१९२ ६६५९२ 
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ङ. अन्य रोर्ल्टी ० ० ० 0 0 ० 

२.४ 
नेपािसरकार 

लवत्तीय हिािरण 
२८८७१७ ३१०४७७ ३२८१८१ ३५४४३५ ३८२७९० १०६५४०७ 

  समालनकरणअनुदान ८१६०० ८३२०० ९०००० ९७२०० १०४९७६ २९२१७६ 

  शसतचअनुदान १८५८१७ २१७२७७ २२५६०० २४३६४८ २६३१४० ७३२३८८ 

  लिषेशअनुदान ८००० १०००० ८३०० ८९६४ ९६८१ २६९४५ 

  समपुरकअनुदान १३३०० ० ४२८१ ४६२३ ४९९३ १३८९८ 

२.५ 
प्रदेशसरकार 

लवत्तीय हिािरण 
३७१८५ ४२८८१ ३४७०० ३६३६९ ३९२७९ ११०३४८ 

  
क.समानीकरणअनु

दान 
४१२५ ५०३१ ४१८२ ४५१७ ४८७८ १३५७६ 

  ख.सशतचअनुदान ९००० १६८५० ८५४४ ९२२८ ९९६६ २७७३७ 

  ग.समपूरकअनुदान १२५०० ६००० ६००० ६४८० ६९९८ १९४७८ 

  घ.लिशेष अनुदान ११५६० १५००० १४९४९ १६१४५ १७४३७ ४८५३० 

२.६ आन्तररकऋण 0 0 0 0 0 ० 

२.७ अन्यअनुदान 0 ० 0 0 0 ० 

२.८ जनसहभालगता             

२.९ 
अन्तरस्थानीर् तह 

साझेदारी 
0 0 0 0 0 0 

३ मौज्दातरकम ११३००   ० 0 ० ० 

 
कुल ४०६०३९ ४५९७७९ ४७१५१९ ५१२४७९ ५५३४७८ १५३७४७७ 

 
बर्त (–) नू्यन (+)             
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२.६विेट लवलनयोिन र प्रषेपणको बाँडफाँड 

लिलभन्न आिारमा गररएकोमध्यमकालीन अबलिको (आ.ब.०७८/७९-०८०/०८१ ) बजेट अनुमान र 

प्रके्षपणको तुलनात्मक लििरण देहार्बमोलजम रहेको छ ।  

क. रणनीलिक िम्भको आिारमा बाँडफाँट  

रणनीलतक स्तम्भको आिारमा आगमी तीन आलथचक बषचको बजेट अनुमान तथा प्रके्षपणको लालग 

काललगण्डकी गाउँपाललकाको आिलिक र्ोजना तजुचमा नभएकोले तर्ार गनच सलकएन|तरआिलिक र्ोजना 

तजुचमा पिात तर्ार गनचको लालग देहार् बमोलजम ताललका २.४ मा ढाँर्ा प्रसु्तत गररएको छ | ढाँर्ामा 

समाबेश गररएका रणनीलतक स्तम्भ उदाहरणका लालग मध्यमकालीन खर्च संरर्नाका रणनीलत हुन् | 

 

िालिका २.४रणनीलिक िम्भको आिारमा आगामी िीन बर्चको अनुमान र प्रषेपण (रु. 

हिारमा) 

गाउँपालिकाको आवलिक योिना ििुचमा नभएकोिे रणनीलिक िम्भको आिारमा बिेट 

लबलनयोिन गनच सलकएन | यिपी ढांर्ा लनम्नानुसार रहेको छ | 

लस.

नं 
रणनीलिक िम्भ 

सं

ख्या 

२०७८/०७९ को 

अनुमान 

२०७९/०८० को 

प्रिालवि 

२०८०/०८१ को 

प्रिालवि 

रकम प्रलिश

ि 

रकम प्रलिश

ि 

रकम प्रलिश

ि 

1  लगानी,  रोजगारी  तथा  

आम्दानीका अिसर िृम्बद्ध गने 
       

2  पर्चटन        

3  कृलष, पशुपंक्षी तथा अन्य उत्पादन 

के्षत्रको व्यिसार्ीकरण, लिलििीकरण 

रऔद्योलगकरण गने 

       

4   लशक्षा, स्तरीर् स्वास्थ्य 

सेिा,सरसफाई तथा खानेपानी 

सामालजक सुरक्षा सिम्बि स्तम्भ  
       

5  भौलतक पूिाचिार सिम्बि         

6  िातािरणमैत्री, उत्थानशील र 

लदगो लिकाससिम्बि स्तम्भ  
       

7  अन्तर सरकार, सहकारी, लनजी 

के्षत्र, समुदार् र नागररक 

समाजको समन्वर्, साझेदारी 

अलभिृम्बद्ध गने 

       

8  सेिा प्रिाह, सुशासन तथा 

आन्तररक राजश्व सुदृढ गने  

 

       

 जम्मा        

 

 

ख. प्राथलमकिाको आिारमा बाँडफाँट  

कार्चक्रम तथा आर्ोजनाको प्राथलमकताक्रम बमोलजम तीन आलथचक िषचको बजेट अनुमान तथा प्रके्षपण 

ताललका नं. २.५ मा प्रसु्तत गररएको छ ।  
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ताललका २.५  प्राथलमकताक्रमको आिारमा तीन आलथचक िषचको बजेट अनुमान तथा प्रके्षपण (रु. 

हजारमा) 

प्राथलमकता क्रम 

आर्ोजना÷  

कार्चक्रम  

संख्या 

२०७८÷७९ को व्यर् 

अनुमान 

२०७९÷८० को खर्च 

प्रके्षपण   

२०८०÷८१ को खर्च 

प्रके्षपण 

रकम प्रलतशत रकम प्रलतशत रकम प्रलतशत 

प्राथलमकतापलहलो 
(P1) 

  २५१२१९ ५३ २७८३८१ ५४ ३०३१९५ ५५ 

प्राथलमकतापलह

लो (P2) 
  २२०३०० ४७ २३४०९८ ४६ २५०२८३ ४५ 

जम्मा   ४७१५१९ १०० ५१२४७९ १०० ५५३४७८ १०० 

नोट:गाउँपालिकाको आवलिक योिना ििुचमा नभएकोिे प्राथलमकिाको आिारमा बिेट लबलनयोिन 

आलथचक बर्च २०७७/७८ र ०७८/७९ को बिेट िथा कायचिम पुन्तिकाको आिारमा ियार 

गररएको छ | 

 

ग. लदगो लवकास िक्ष्यको आिारमा बाँडफाँट  

लदगो लिकास लक्ष्य बमोलजम आगामी तीन आलथचक िषचको व्यर् अनुमान तथा प्रके्षपण ताललका नं. २.६ 

मा प्रसु्तत गररएको छ ।  

ताललका २.६ लदगो लिकास लक्ष्यको आिारमा तीन आलथचक िषचको बजेट अनुमान तथा प्रके्षपण (रु. 

हजारमा) 

 

संकेतनं. 
दीगो लिकासका 

लक्ष्यहरु 

आर्ोजना÷ 

कार्चक्रम 

२०७८÷७९ को व्यर् 

अनुमान 

०७9/८०को खर्च 

प्रके्षपण 

२०८०÷८१ को खर्च 

प्रके्षपण 

संख्या रकम प्रलतशत रकम प्रलतशत रकम प्रलतशत 

१ गररबीकोअन्त्य   २०,७१० ४.३९ २४,०२५ ४.६९ २८,०३० ५.०६ 

२ शुन्यभोकमरी   ३६,७०४ ७.७८ ३०,७२४ ६. ३३,७०४ ६.१ 

३ स्वस्थ्यजीिन   २७,२९५ ५.७९ ३१,००० ६.०५ ३४,००० ६.१४ 

४ गुणस्तरीर्लशक्षा   १५३,९८६ ३२.६६ १६५,०८६ ३२.२१ १७६,४४० ३१.८८ 

५ लैंलगकसमानता   १५,६४९ ३.३२ १६,३५९ ३.१९ १६,७०० ३.०२ 

६ 
सफापानी र 

स्वच्छता 
  १५,७०५ ३.३३ १८,१०० ३.५ १९,५०० ३.५२ 

७ 
आिुलनकउजाचमा 

पहँुर् 
  ५,९४९ १.२६ ४,५०० ०.८८ ७,५०० १.३६ 

८ 

समािेशीआलथचक 

बृम्बद्ध र मर्ाचलदत 

काम 

  ११,१७५ २.३७ १५,४०० ३. १७,७०० ३.२ 

९ 
उद्योग, नलिन खोज 

र पूिाचिार 
  १०,४९८ २.२३ १०,२९८ २.०१ ११,४९८ २.०८ 
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१० असमानतानू्यनीकरण   ६,३४० १.३४ ७,१५५ १.४ ८,०६० १.४६ 

११ 
दीगोशहर र 

समुदार् 
  ८८,५९२ १८.७९ ९७,५०२ १९.०३ १०६,५०० १९.२४ 

१२ 
दीगोउपभोग र 

उत्पादन 
  ११,८६० २.५२ १५,००० २.९३ १६,७५८ ३.०३ 

१३ 
जलबारु्पररितचन 

अनुकुलन 
  ४,५०० ०.९५ ५,७०० १.११ ६,३०० १.१४ 

१४ पानीमुनीको जीिन   ० ०. ० ०. ० ०. 

१५ 
जमीनमालथको 

जीिन 
  १६० ०.०३ २०० ०.०४ २५० ०.०५ 

१६ 
शाम्बन्ततथा न्यार्पूणच 

र सशक्त समाज 
  ५६,३२२ ११.९४ ६५,३०० १२.७४ ६७,५१३ १२.२ 

१७ 
दीगोलिकासका 

लालग साझेदारी 
  ६,०७४ १.२९ ६,१३० १.२ ३,०२५ ०.५ 

  जम्मा   ४७१५१९ १०० ५१२४७९ १०० ५५३४७८ १०० 

 

नोट:लदगो लवकास िक्ष्यको आिारमा बिेट लबलनयोिन िथा प्रषेपण आलथचक बर्च २०७७/७८ र 

०७८/७९ को बिेट िथा कायचिम पुन्तिकाको आिारमा ियार गररएको छ | 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

र्. िैंलगक संकेिको आिारमा बाँडफाँट: 

लैंलगक संकेत बमोलजम तीन आलथचक िषचको बजेट अनुमान तथा प्रके्षपण ताललका नं. २.७ मा प्रसु्तत 

गररएको छ ।  

ताललका २.७ लैंलगक उत्तरदार्ी बजेटको आिारमा तीन आलथचक िषचको बजेट अनुमान तथा प्रके्षपण 

 (रु. हिारमा) 
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लैंलगक संकेत 

आर्ोजना÷ 

कार्चक्रम 

संख्या 

२०७८÷७९ को व्यर् 

अनुमान   

२०७९÷८० को खर्च 

प्रके्षपण 

२०८०÷८१ को खर्च 

प्रके्षपण 

रकम प्रलतशत रकम प्रलतशत रकम प्रलतशत 

लनलदचि   २६०६७ ५.५३ ३४४७९ ६.७३ ४९५४६ ८.९५ 

सहर्ोगी   ५९३९९ १२.६ ६६५०० १२.९८ ७७५५० १४.०१ 

तटस्थ   
३८६०५

३ 
८१.८७ ४११५०० ८०.३ ४२६३८२ ७७.०४ 

जम्मा   
४७१५१

९ 
१०० 

५१२४७

९ 
१०० 

५५३४७

८ 
१०० 

नोट:िैंलगक संकेिआिारमा बिेट लबलनयोिन आलथचक बर्च २०७७/७८ र ०७८/७९ को बिेट िथा 

कायचिम पुन्तिकाको आिारमा ियार गररएको छ | 

 

ङ. ििवायु संकेिको आिारमा बाँडफाँट 

जलिारु् संकेत बमोलजम तीन आलथचक िषचको बजेट अनुमान तथा प्रके्षपण ताललका नं. २.८ मा प्रसु्तत 

गररएको छ ।  

ताललका २.८ जलिारु् संकेतको आिारमा तीन आलथचक िषचको बजेट अनुमान तथा प्रके्षपण  

(रु. हिारमा) 

िैंलगक संकेि 

आयोिना÷ 

कायचिम 

संख्या 

२०७८÷७९ को व्यय 

अनुमान 

२०७९÷८० को खर्च 

प्रषेपण 

२०८०÷८१ को खर्च 

प्रषेपण 

रकम प्रलिशि रकम प्रलिशि रकम प्रलिशि 

अलतसान्दलभचक   ३१,५०५ ६.६८ ५५००० १०.७३ ७८०५५ १४.१ 

सान्दलभचक   ७०,१५१ १४.८८ १०१५०० १९.८१ १२९५२५ २३.४ 

तटस्थ   
३६९,८६

३ 

७८.४

४ 
३५५९७९ ६९.४६ ३४५८९८ ६२.५ 

जम्मा   ४७१५१९ १०० ५१२४७९ १०० 
५५३४७

८ 
१०० 

नोट:ििवायु संकेिकोआिारमा बिेट लबलनयोिन आलथचक बर्च २०७७/७८ र ०७८/७९ को बिेट 

िथा कायचिम पुन्तिकाको आिारमा ियार गररएको छ | 

 

 

 

२.६लवर्य षेिगि बाँडफाँड 

लिषर् के्षत्रगत रुपमा आगामी तीन आलथचक िषचको बजेट अनुमान तथा प्रके्षपण ताललका नं. २.९ मा 

प्रसु्तत गररएको छ । लिषर् के्षत्रगत आिारमा तीन आलथचक िषचको बजेट, खर्च तथा स्रोतको अनुमान तथा 

प्रके्षपण सििी लिसृ्तत लििरण अनुसूर्ी २ मा उिेख गररएको छ ।  
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ताललका २.९ आगामी तीन आ.ि.को लिषर् के्षत्रगत खर्चको बाँडफाटको अनुमान तथा प्रके्षपण (रकम रु. हजारमा) 

 

रकम रु.हजारमा  

 

 

क्र.

स. 

लबषर् के्षत्र  

२०७८÷७९ को व्यर् अनुमान  २०७९÷८० को खर्च प्रके्षपण  २०८०÷८१ को खर्च प्रके्षपण  

कूल र्ालु पँुलजगत कूल र्ालु पँुलजगत कूल र्ालु पँुलजगत 

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

२ सामालजक लिकास २०२०२१ १७८६६९ २३३५२ २२६८११ १५८७६८ ६८०४३ २४१३०५ १६८९१४ ७२३९२ 

३ पूिाचिारलिकास    १०५००० ७३५० ९७६५० १११३०० ८९०४ १०२३९६ १२३८५६ ८६७० ११५१८६ 

४ िन,िाताबरण तथा 

लिपद ब्यबस्थापन 
११४९९ ६८९९ ४६०० १२१८९ ७९२३ ४२६६ १३१६४ ७८९८ ५२६६ 

५ 

साबचजलनक सेिा प्रबाह 

तथा संस्थागत सुशासन  
११४१४५ ९७०२३ १७१२२ १२०९९४ १०२८४५ १८१४९ १३०६७३ १११०७२ १९६०१ 

स्रोत: लवर्य षेिगिआिारमा बिेट लबलनयोिन िथा प्रषेपण आलथचक बर्च २०७७/७८ र ०७८/७९ को बिेट िथा कायचिम पुन्तिकाको 

आिारमा ियार गररएको छ | 

 

आलथचक िषच २०७८÷७९ को लिलनर्ोजन र पलछिो दुई िषचको प्रके्षपण लिषर् के्षत्रगत नलतजा, लिषर् के्षत्रगत कार्चक्रम तथा आर्ोजनाको लििरण, 

अपेलक्षत उपलम्बब्ध र लिषर् के्षत्रगत अनुमालनत बजेट पररचे्छद ३ देम्बख पररचे्छद ७ सम्म प्रसु्तत गररएको छ । र्सैगरी कार्चक्रम तथा आर्ोजनागत 

बजेट, प्राथलमकीकरण र संकेत अनुसूर्ी १ मा समािेश गररएको छ ।
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पररचे्छद - ३ 

आलथचक लवकास 

३.१पृष्ठभूमी 

ितचमान संलििानले सािचजलनक, लनजी र सहकारी के्षत्रको सहभालगता तथा लिकासबाट समाजिाद उनु्मख 

स्वतन्त्र र समृद्ध अथचतन्त्रको लनमाचण गने राज्यको आलथचक उदे्दश्यका रुपमा अङ्गीकार गरेको। खाद्य 

सुरक्षा, सम्पलत तथा रोजगारीको हक लाई मौललक हकअन्तरगत राम्बखएको छ । नेपाल सरकार र प्रदेश 

सरकारको साथसाथै स्थानीर् सरकारको सहकार्चमा उक्त अलिकार सुलनलित गनच र्ोजनािद्ध ढंगले प्रर्ास 

गनच आिश्यक छ । र्स तथ्यलाई मनन गदै गाउँ के्षत्रको र्ोजनाबद्ध र सनु्तललत लिकासको लालग उद्योग 

व्यिसार्, पर्चटन र कृलष के्षत्रको लिकास र प्रिद््रिन माफच त उत्पादन, रोजगारी र आर् िृम्बद्ध गनच उपरु्क्त 

र्ोजना तजुचमा एिं सोको कार्ाचन्वर्न गनुचपने देम्बखन्छ । र्स गाउँपाललकाको सन्दभचमा आलथचक लिकासका 

प्रर्ासहरुलाई मागचदशचन गनच र्स सििी संभािना र अिसर, समस्या तथा रु्नौलत र र्ाल्नु पने कदम 

सलहतको संलक्षप्त लिशे्लषण देहार्अनुसार प्रसु्ततगररएको छ । 

३.२लवद्यमान अवस्था, संभावना िथा अवसर 

लुम्बिनी प्रदेशको गुल्मी लजिामा अिम्बस्थत काललगण्डकी गाउँपाललका कृलष तथा पशुपालनको दृलिले 

प्रलसद्ध रहनुका साथैकृलष,तथा पशुपालन लिकासको प्ररु्र सम्भािना बोकेको के्षत्र हो। उत्पालदत कृलष तथा 

पशुपंक्षी जन्य उत्पादनको लालग पाल्पा, पोखरा तथा बुटिल जस्ता शहरहरुमा सहज बजार पहँुर् रहेको 

छ|७ िटा िडामा लिभाजन गररएको र्सकाललगण्डकी गाउँपाललकाको पलिममार्न्द्रकोट गाउँपाललका र 

सत्यबती गाउँपाललका, गुल्मी, उत्तरमाजमैनी नगरपाललका,बागंु्ग, पूिचमाकाललगण्डकी नलद तथा पबचत 

लजिाको लबहादी गाउँपाललका,र दलक्षणमाकाललगण्डकी गाउँपाललका स्याङ्गजा र सत्यबती गाउँपाललका 

गुल्मीसँग जोलडएको छ | र्सगाउँपाललकाको मुख्य प्रिेशद्धार तथा व्यापाररक केन्द्रको रुपमा भैरहिा 

बजार रहेको छ ।कृलष तथा पर्चटन लिकासमा प्ररु्र सम्भाबना रहेको तथा लिकासको गलतमा लतब्र रुपमा 

लम्कदै गरेको र्स गाउँपाललकाको सबै िडा कार्ाचलर् केन्द्रसम्म कच्चीसडकको पहँुर् लबस्तार भएको छ 

|र्स के्षत्रका अलिकांश मालनस कृलष पेशामा आबद्ध रहेका छन्।र्स गाउँपाललकामाखाद्य सुरक्षातफच  आफ्नै 

उत्पादनले िषैभरी खान पुगे्न पररिार झनै्ड२१ प्रलतशत, १० मलहना भन्दा बढी खाना नपुगे्न पररबार ७.३२ 

प्रलतशत, ७ देम्बख ९ मलहना खान पुगे्न पररबार १७.७५प्रलतशत, ४ देम्बख ६ मलहना खान पुगे्न पररिार 

झनै्ड ४१.६४ प्रलतशत रहेको छ भने कररब १२.१९ प्रलतशत पररिारलाई आफ्नो उत्पादनले ३ मलहना 

भन्दा कम समर्लाई खाना पुगे्न तथ्यांक रहेको छ (श्रोत: गाउँ पाश्वचलर्त्र)। आक्रषचक िन तथा उद्यान 

के्षत्र, खेतीर्ोग्य जलमन, र प्ररु्र सम्भाबना बोकेका खोला तथा नदीहरु एबं भोगोललक अिम्बस्थलत आलदको 

लिसृ्तत अध्यर्नको आिारमा पर्चटन, कृलष, पशुपालन, जललबिुत जस्ता आलथचक लिकासका कार्चक्रममा जोड 

लदनु पने देम्बखन्छ । गाउँपललकामा परम्परागत रुपमा र्ललआहेका राजकुलो लगार्तका अन्य लसंर्ाई 

आर्ोजनाबाट लसंर्ाई भैरहेको छ । हाल प्रर्ोगमा रहेका लसंर्ाई प्रलिलिहरुमा कुलो तथा थोपा लसंर्ाई 

रहेका छन् । लसंर्ाईका लालग र्स गाउँपाललकामा रहेका खोला नालाहरुबाट लसंर्ाईको लदगो 

व्यिस्थापनबाट खेतीर्ोग्य भूलममा लसंर्ाई सुलििा लिस्तार गनच सलकने संभािना रहेको छ । 

उन्नत प्रलिलि, नश्ल र आहार तथा खोर व्यिस्थापन आलदद्वारा पशुपंक्षीपालनलाई व्यिसार्ीकरण गरी 

उत्पादकत्व िृम्बद्ध, बजार पूिाचिारको लिकास, उत्पादनमा संलग्न लकसानहरुको व्यिसालर्क दक्षता अलभिृम्बद्ध 

जस्ता कार्च गनच सकेमा गाउँपाललकामा पशुपालन कार्चलाई थप व्यिसालर्क, उत्पादन र आर्मूलक 

बनाउन सलकने सम्भािना देम्बखन्छ | 

गाउँपाललका के्षत्रमा बजार केन्द्रहरु लिकास हँुदै गएका छन् ।काललगण्डकी कररडोरमा पनेकाललगण्डकी 

के्षत्र ब्यापार तथा व्यिसार्का लालग समेत व्यापाररक केन्द्रको रुपमा लिकास हुन सके्न सम्भाबना बोकेको 

के्षत्र हो ।भूउपर्ोग नीलतको कार्ाचन्वर्न तथा भौलतक पूिाचिारको व्यिस्था जस्ता कुराहरुको प्रबद््रिन गनच 
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सकेमाव्यापार तथा व्यिसार् लसजचना र लिकास माफच त गाउँपाललकाको आलथचक लिकासमा ठूलो टेिा पुगे्न 

सम्भािना रहेको छ ।आलथचक लिकासको प्रमुख सािन मधे्य श्रम शम्बक्त एक हो । रोजगारीका प्रशस्त 

संभािना तथा अिसर उपलब्ध रहेको र्स गाउँका मुख्य के्षत्रहरुमा व्यापार, सेिा के्षत्र, कृलष तथा पशुपंक्षी 

पालन, लनमाचण के्षत्र, पर्चटन, एबं जललबिुत के्षत्रको लिकास माफच त थप रोजगारीका अिसरहरु लसजचना हुन 

सके्न देम्बखन्छ ।  

३.३समस्या िथा रु्नौिी 

काललगण्डकी गाउँपाललकालभत्र भूउपर्ोग नीलतको अभािमा खेतीर्ोग्य र हररत के्षत्र खुम्र्दै जानुका साथै 

अब्यबम्बस्थतबस्ती लिस्तारका कारण खेतीर्ोग्य जलमनमा ह्रास हँुदै जान सके्न जोम्बखम रहेको छ । 

परम्परागत लनिाचहमुखी खेती प्रणालीका कारण खाद्यन्न्न आत्मालनभचरतामा कमी रहेको छ ।समर्मा 

गुणस्तरीर् बीउ, मल र प्रालिलिक सेिा तथा लसंर्ाई सुलबिा उपलब्ध नहुनुले कृलष के्षत्रको लिकासमा 

असहजता सृजना गरेको छ । र्सैगरीकृलष प्रालिलिक जनशम्बक्तको कमी, माटोको लनर्लमत परीक्षण हुन 

नसकु्न तथा स्थानीर् स्तरमा बीउ उत्पादन, संरक्षण र उपर्ोग हुन नसकु्न, लागत लाभको दृलिकोणमा 

खेती प्रणाली खलर्चलो हुनु, लसंर्ाई सुलििा कमी हँुदा मौसमी खेती हुनु, पकेट खेती लिकास कार्चक्रम तथा 

प्रिद््रिनात्मक कार्चक्रम सञ्चालन नहुनु र्स के्षत्रका समस्याका रुपमा रहेका छन।संर्ाललत लसंर्ाई 

आर्ोजनाहरु लिस्तार हुन नसकु्न तथा संकलन पोखरी, भूलमगत लसंर्ाई र ललफ्ट प्रणाली जस्ता िैकम्बल्पक 

लसंर्ाई आर्ोजना सञ्चालन हुन नसकेको देम्बखन्छ ।र्सका साथै व्यिसालर्क ज्ञान एबं सूर्नाको कमी, 

आिुलनक तथा मलहलामैत्री प्रलिलिको अभाि, लित्तीर् सेिा पहँुर्मा कमी, कृलष लबमाको अभ्यासको कमी, 

बजार अलनलिता, संकलन केन्द्र लगार्तका पूिाचिारहरु कमी र्स के्षत्रका मुख्य रु्नौतीको रुपमा रहेका 

छन् ।   

पशुपालन के्षत्रमा अझै पलन परम्परागत र लनिाचहामुखी प्रणालीबाट पशुपंक्षीपालनको अभ्यास रहेको छ।उन्नत 

जातको पशुपालनको अभ्यास नू्यन रहेको छ भने परम्परागत गोठ तथा व्यिस्थापन प्रणाली अभ्यासमा 

रहेको छ ।व्यिम्बस्थत पशु र्रण के्षत्र, सरल कजाचको व्यिस्था, उत्पादकत्व िृम्बद्ध, बजार पूिाचिारको लिकास, 

उत्पादनमा संलग्न लकसानहरुको व्यिसालर्क दक्षता अलभिृम्बद्ध जस्ता कार्चको कमीका र्स के्षत्रका समस्या 

रुपमा रलहरहेको छ । पशुपालनको के्षत्रमा काम गने दक्ष जनशम्बक्तको कमी, पशु स्वास्थ्य सेिाको 

गुणस्तरमा कमी, नश्ल सुिारको कमीका कारण समस्याको रुपमा रहेको छ ।समग्रकृलष तथा पशुपालन 

लिकास र लबस्तारको लालग एलककृत गुरुर्ोजना तर्ार हुन सकेको छैन । 

 

व्यापार तथा व्यिसार्को दताच, नलिकरण, कर तथा दसु्तर असुली र लनर्मनलाई प्रभािकारी बनाउनुपने 

देम्बखन्छ।गाउँपाललकामा उद्योग व्यिसार्मा संम्लग्न जनसंख्या सम्भािनाको आिारमा नू्यन रहेकोछ 

भनेसञ्चालनमा रहेका स-साना घरेलु उद्योगहरु तथा परम्परागत व्यिसार्लाई आिुलनकीकरण गनच 

नसकु्न,, लित्तीर् पहँुर् सहज नहुनु, लिशेषज्ञ स्तरको दक्ष जनशम्बक्तको उपलव्िता नहुनु प्रमुख समस्याको 

रुपमा रहेको देम्बखन्छ। 

सहकारी संर्ालक कमचर्ारी एिं पदालिकारीहरुको क्षमतामा कमी, सहकारीहरुको लनर्लमत एिं प्रभािकारी 

अनुगमन नहुनु, लित्तीर् संस्थाबाट ललइने ऋणको सदुपर्ोग हुन नसकु्न एिं व्यिसार्को लालग ऋणको 

जोम्बखम उठाउने क्षमतामा कमी, स्थानीर् समुदार्मा आम्दानी तथा बर्तको अभ्यासमा कमी रहनु र्स 

के्षत्रको रु्नौतीको रुपमा रहेका छन् । 

३.४ अवसर 

कृलष लबकास तथा पर्चटकीर् के्षत्रको रुपमा पररलर्तकाललगण्डकी गाउँपाललका सडक संजालको सहज 

पहँुर्मा अिम्बस्थत काललगण्डकी के्षत्र प्राकृलतक तथा सांसृ्कलतक सम्पदा, जललबिुतको लबकास, पर्चटकीर् 

स्थल, ब्यबसालर्क के्षत्रको लिस्तार र कृलष तथा पशुपालनको लिकासको पर्ाचप्तसम्भाबना रहेको छ । 

३.५लवर्य षेिगिसोर्, िक्ष्य, उदे्दश्य र रणनीलि 
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३.५.१. सोर् 

 लदगोरसमुन्नतस्थानीर्अथचतन्त्रकोलनमाचण 

३.५.२ िक्ष्य 

 उत्पादन, रोजगारी र आर्मा समतामूलक, गुणात्मक र लदगो िृम्बद्ध गने 

३.५.३ उदे्दश्य 

गाउँपाललकाका आलथचक लिकास के्षत्रको उदे्दश्यहरु देहार्अनुसार रहेका छन्ः   

१. कृलष के्षत्रको लिलशिीकरण, लिलिलिकरण तथा व्यिसालर्करण गनुच,  

२. लदगो तथा िैकम्बल्पक लसंर्ाई सुलििाको लिकास र लिस्तार गनुच,  

३. पशुपंक्षीजन्य उत्पादनको िृम्बद्ध, व्यिसार्ीकरण, लिलिलिकरण र औद्योलगकरण गनुच,   

४. पर्चटकीर् के्षत्रको पलहर्ान, संरक्षण र पर्चटकीर् सेिाको लिकास, लिस्तार र लिलिलिकरण गनुच   

५. व्यापार तथा व्यिसार्को लिकास तथा लिस्तार गनुच,  

६. स्थानीर्स्तरमा उपलब्ध रोजगारीको लिस्तार तथा रोजगारमूलक उद्यमको प्रिद््रिन गनुच,   

७ लित्तीर् सेिामा गाउँिासीको पहँुर् िृम्बद्ध गनुच ।   

 

३.५.४ रणनीलि 

गाउँपाललकाको दीघचकालीन सोर्तफच  उनु्मख भई र्ोजनाको समलिगत लक्ष्य तथाउदे्दश्य हालसल गनचकेम्बन्द्रत 

रहनेगरी देहार्अनुसारका रणनीलत अिलिन गररनेछ;  

उदे्दश्य १ सँग सम्बन्तिि  

१. कृलषको लिलशिीकरण, र्ाम्बन्त्रकरण तथा आिुलनलककरण गरी उत्पादन पररमाण र गुणस्तर अलभिृम्बद्ध 

गने ।  

२. कृषक एिं कृलषमा आिाररत समूह तथा संस्थाहरुको क्षमता अलभिृम्बद्ध गने ।  

३. कृलष उपजहरुको व्यिसार्ीकरण तथा बजार प्रिद््रिन गने ।   

४. स्थानीर् कृलष व्यिसार् लिकास नीलत तथा र्ोजना तजुचमा रकार्ाचन्वर्न गने । 

उदे्दश्य २ सँग सम्बन्तिि 

१. आिुलनक तथा प्रर्ाप्त लसंर्ाई सुलििा लिस्तार गने ।  

२. लिद्यमान लबलभन्न लसंर्ाई प्रणालीको संरक्षण, ममचत सम्भार तथा स्तरोन्नलत गने ।  

३. िैकम्बल्पक लसंर्ाइ सुलििाको लबकास र प्रर्ोग बढाउने । 

उदे्दश्य ३ सँग सम्बन्तिि  

१. पशुपंक्षीजन्य के्षत्रको व्यिसार्ीकरण, आिुलनकीकरण र लिलशलिकरण गरी उत्पादनमा िृम्बद्ध गने, 

२. कृषक, कृषक समूह तथा कृलष सहकारी एबं अन्य संस्थाहरुको क्षमता रउद्यमशीलताअलभबृम्बद्ध गने, 

३. पशुपंक्षीजन्य उपजको बजारीकरण प्रिद््रिन गने, 

४. पशुपंक्षी स्वास्थ्य तथा उपर्ार सेिा लिस्तार तथा गुणस्तर सुिार गने, 

५. पशुपंक्षी पालन सििी नीलत तथा र्ोजना तजुचमा र कार्ाचन्वर्न गने, 
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उदे्दश्य ४ सँग सम्बन्तिि  

१. पर्चटकीर् स्थलको संरक्षण, पूिाचिार लिकास, स्तरोन्नती तथा प्रिद््रिन गने ।  

२. पर्चटकीर् सम्पदा र सेिाको लिलशलिकरण गने ।   

३. पर्चटन लिकासको माध्यमद्वारा लदगो रोजगारी लसजचना र आर् िृम्बद्ध गने ।   

४. स्थानीर् कला, संसृ्कलत, भेषभुषा र सम्पदाको संरक्षण र प्रिद््रिन गरी पर्चटन लिकासको अिसरमा 

अलभिृम्बद्ध गने ।  

उदे्दश्य ५ सँग सम्बन्तिि  

१. कोलभड १९ का कारण रोजगारी तथासानाव्यिसार्मा पारेको नकारात्मक असर नू्यनीकरण गनच राहत 

र पुनलाचभको कार्चक्रम सञ्चालन गने ।  

२. लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योग सञ्चालनका लालग आिश्यक पूिाचिार तथा िातािरण तर्ार गने 

।  

३. औद्योलगक तथा व्यिसालर्क उत्पादनलाई गुणस्तरीर् र लिश्वसनीर् गराउने ।  

४. स्थानीर् उत्पादनको बजार प्रिद््रिन गने ।  

५. ब्यापार-ब्यिसार्मा मलहला, दललत तथा अलत लिपन्न नागररकको सहभालगतामा जोड लदने । 

६. उद्योग, व्यिसार् तथा सेिा सििी नीलत तजुचमा तथा र्ोजना कार्ाचन्वर्न गने  

उदे्दश्य ६ सँग सम्बन्तिि  

१. सञ्चाललत लिकास लनमाचणका आर्ोजनामाफच त श्रम तथा रोजगार प्रिद््रिन गने ।  

२. गाउँपाललकाको तत्काललन, मध्यमकालीन र दीघचकाललन अिलिका लालग रोजगार र्ोजना बनाई सो 

अनुसार लिकास लनमाचण कार्च सञ्चालन गने ।  

३.  उद्योग, व्यिसार् तथा सेिा सििी नीलत तजुचमा तथा र्ोजना कार्ाचन्वर्न गने ।  

उदे्दश्य ७ सँग सम्बन्तिि  

१. गाउँपाललका के्षत्र लभत्रका नागररकको लित्तीर् सेिामासहज पहँुर् लिस्तार तथा सुदृढ गने ।   

२. सहकारी के्षत्रलाई ब्यबम्बस्थत, भरोसार्ोग्य र सदस्यको अलिकतम लहतमा पररर्ालन गने गरी प्रबिचन 

एबं लिकास गने | 

३.६ लिषर् के्षत्रगत नलतजा सूर्क र लक्ष्य 

आलथचक लिकास के्षत्रको लिषर् के्षत्रगत सूर्क र मध्यमकालीन लक्ष्य देहार्अनुसार ताललकामा प्रसु्तत 

गररएको छ।  

ताललका ३.१ आलथचक लिकास के्षत्रको नलतजा सूर्क तथा मध्यमकालीन लक्ष्य (स्रोत: सिम्बित शाखा) 

सूर्क इकाई आिार िषच 
मध्यमकालीन लक्षर् 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 

कृलष लिकास      

कृलष तथा पशुपालन के्षत्रमा रोजगार  संख्या  ७९४२ ८००० ८३०० ८७०० 

उद्योग र व्यिसार् के्षत्रमा रोजगार  संख्या  ४८४ ५०० ६५० ८०० 

नोकरी   संख्या  ८४२ ९०० १०२० ११५० 

पर्चटन तथा सेिा के्षत्रमा रोजगार   संख्या  १६०  १८५ २१० २४० 

िैदेलशक रोजगारीमा गएका व्यम्बक्त  संख्या  १९९१ १७५४ १६६० १५०० 
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आफ्नो उत्पादनबाट िषचभरी खान पुगे्न पररिार  प्रलतशत २१.२ २४.५  २९ ३१ 

िालषचक ३ लाख भन्दा बढी आम्दानी हुने 

घरपररिार   

प्रलतशत  १५ १८ २२ २९ 

खेती गररएको जलमन   रोपनी १५६७७ १५८०० १६००० १६२०० 

साना लकसानको औषत िालषचक आर्  रु.हजा

र 

१५० १६५ १८५ २०० 

तरकारी उत्पादन  मे.टन  १२३७५ १३००० १३७०० १४६०० 

अन्निाली   मुरी ३०६९३ ३१००० ३१९०० ३२५०० 

फलफुल उत्पादन  लक.ग्रा

. 

२१६४० २२५०० २३३०० २४२०० 

नगदे िाली उत्पादन (दलहन, तेलहन समेत 

गरी) 

लक.ग्रा

. 

२९५०० ३०५०० ३१५०० ३३००० 

लसंर्ाई       

१२ है मलहना लसंर्ाई हुने के्षत्र (खेतीर्ोग्य 

जलमनको) 

प्रलतशत  ३५ ४० ४५ ५० 

पशपंक्षी तथा माछा लिकास लिकास       

कुखुरा÷पन्छीको बालषचक मासु उत्पादन  मे.टन  ५१ ५५ ६० ६५ 

अन्डाको िालषचक उत्पादन (लाखमा)  संख्या   ३९ ४५ ५० ५५ 

खसी, िोकाको बालषचक मासु उत्पादन  मे.टन  ९८५ १०५० ११५० १३०० 

राँगाको बालषचक मासु उत्पादन  मे.टन  १५९ १७५ २०० २५० 

बालषचक दूि उत्पादन (हजार)  ललटर  ३२७ ३५० ३८० ४१० 

पर्चटन, ब्यबसार् तथा लित्तीर् संस्था      

भ्रमण गने िालषचक पर्चटक (आन्तररक÷िाह्य 

हजारमा)  

संख्या  २ २.३ ३ ३,५  

होटेल, ररसोटच तथा होमिे संख्या २३ २७ ३२ ३८ 

ब्यापार, ब्यबसार् तथा फमच  संख्या ३८५ ४०० ४२० ४५० 

लित्तीर् संस्था  संख्या ६ ६ ७ ८ 

       स्रोत: गाउँपाललकाको पाश्वचलर्त्र 

 

३.७ लवर्य षेिगि खर्च िथा श्रोिको लिवर्ीय अनुमान 

आलथक लिकास के्षत्रको लत्रिषीर् खर्च र स्रोतको अनुमान देहार्अनुसार प्रसु्तत गररएको छ ।   

ताललका ३.२ आलथचक के्षत्रको खर्च तथा स्रोतको लत्रिलषचर् अनुमान           

आलथचक बषच 

बजेट तथा खर्च अनुमान (रु.हजारमा) खर्चको स्रोत (रु. हजार)   

कुल  र्ालु  पँुलजगत  

 

आन्तररक 

श्रोत 

नेपाल  

सरकार 

प्रदेश  

सरकार 

अन्य  

श्रोत 
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        स्रोत: आलथचक प्रशासन शाखा 
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३.८ कायचिम िथा आयोिनाको संलषप्त लववरण 

आलथचक लिकास के्षत्र अन्तगचतकाआर्ोजना तथा कार्चक्रम र लबषर् उपके्षत्रगत रुपमा आगामी तीन िषच संर्ालन हुने शीषचकगत प्रमुख कार्चक्रम तथा 

आर्ोजना, कूल अनुमालनत रकम, उदे्दश्य र उपलब्धी सूर्क देहार्अनुसार ताललका ३.६ मा प्रसु्तत गररएको छ। 

िालिका ३.६ आलथचक लवकास षेिका कायचिम÷आयोिनाको संलषप्त लववरण(आलथचक बषच ०७७/७८ र 

०७८/७९ को बालषचक बजेट तथा कार्चक्रम पुम्बस्तकामा रहेको लक्रर्ाकलापलाई समुलहकृत गरी तर्ार पाररएको 

छ) 
लस.न

. 

कायचिम िथा आयोिना उदे्दश्य 
आयोिना÷कायचिमको 

अवलि (शुरु र 

समाप्ती) 

अनुमालनि 

िागि 

(रु. 

हिारमा) 

पुष्ट्याई 

आगामी ३ बर्चको उपिब्धी 

सूर्क 

1  कृलष लिकास       

1.1  

कृलष तथा पशु तथ्याङ्क र 

लिकास र्ोजना तजुचमा  

कृलष सििी तथ्याङ्खको 

आिार तर्ार गने तथा 

कृलष सििी 

कार्चक्रमलाई प्रभािकारी 

बनाउने  

२०७८÷७९  

 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता  

कृलष के्षत्रको म्बस्थलत पत्र र 

कृलष लिकास र्ोजना तर्ार 

हुनेछ ।   

1.२ 

कृलष प्रालिलिक तथा कृषक 

अनुदान कार्चक्रम  

कृलष प्रालिलिक सेिा र 

कृलष अभ्यासलाई 

व्यिहाररक बनाउने  

२०७८÷७९ देखी 

२०७०÷८१   

नीलत तथा 

कार्चक्रमको 

प्राथलमकता   

कृलष उत्पादनको 

व्यिसार्ीकरण र उत्पादकत्व 

बृम्बद्ध हुनेछ ।    

1.३ 

सामुदालर्क लिउ बैंक र कृलष 

सेिा केन्द्रको स्थापना  

स्थानीर् जातका लिउको 

संरक्षण तथा लिउको 

उपलब्धता सहज बनाउने   

२०७८÷७९ देखी 

२०८०÷८१   

रालिि र् नीलत तथा 

प्राथलमकता  

१/१ िटा गाउँस्तरीर् 

सामुदार्ीक लिउ बैंक 

स्थापना र संर्ालन हुनेछ   
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1.४ 

तरकारी (गोलभेडा, च्याउ) 

पकेट के्षत्र लिकास कार्चक्रम    

आर्ात कम गरी लनर्ाचत 

बृम्बद्ध गनच  

;fnj;fnL  

 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 

च्याउ तथा गोलभेडा पकेट 

के्षत्र लनिारण भएको हुनेछ ।   

1.५ 

नमूना कृलष फामच र 

व्यिसालर्क खेती प्रिद््रिनका 

लालग अनुदान लितरण 

कार्चक्रम  

कृलष प्रसार सेिा र 

उत्पादनलाई लिलिलिकरण 

गने   

सालबसाली   

 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 

कृषकको आत्म लनभचरता, 

कलष उत्पादनको बृम्बद्ध र 

उपजको लबलिलिकरण हुनेछ 

।   

1.६ 

कृलष तथा पशु प्रालबलिक 

लशक्षा प्रिद््रिन  

लिद्याथीलाई जीिनपर्ोगी 

र प्रालिलिक लशक्षा प्रदान 

गने र ज्ञान हस्तान्तरण 

गने  

२०७८÷७९ देखी 

२०८०/०८१ 
 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 

 स्थानीर्स्तरमा दक्ष 

जनशम्बक्तको उपलब्धता 

हुनेछ | 

1.७ 

कृलष सहकारी, 

उपजकोबजारीकरण 

रप्रिद््रिनको लालग अनुदान 

लितरण कार्चक्रम   

pTkflbt s[lif 

pkhx?sf] 

ahf/Ls/0f, e08f/0f 

tyf ljlqm ljt/0f 

;xhLs/0f ug] .  

सालासाली  

 

नीलततथाकार्चक्रमको 

प्राथलमकता  

कृलष संकलन केन्द्र, शीत 

भण्डार,  कृलष सहकारी र  

कृलष एिुलेन्स स्थापना र 

संर्ालन हुनेछ  

1.८ 

कृषक, समूह तथा सहकारी 

क्षमता लिकास कार्चक्रम  

;d'x tyf 

;xsf/Ldfkm{t 

s[lifsf] Joj;flos/0f 

ug{ 

सालिसाली  

 

रालिि र्, प्रदेश र 

स्थानीर् नीलत तथा 

कार्चक्रम  

कृषक समूह तथा सहकारी 

संस्था कृलष उत्पादन, 

व्यिसार् र प्रसोिनमा संलग्न 

हुनेछन् ।    

१.९  

व्यिसालर्क फूल नसचरी र 

खेती लिस्तार कार्चक्रम  

फुलको लनर्ाचतमा बृम्बद्ध 

गनच   

सालबसाली   

 

नीलत तथा 

कार्चक्रम 

व्यिसालर्क फूल नसचरी र 

खेती लिस्तार भएका हुनेछन् 

।    

1.1० 

खाद्यान्न बाली लिकासको लालग 

लबलभन्न कार्चक्रम (िान, गहँु, 

तरकारी)   

खाद्यान्य बालीको उत्पादन 

बृम्बद्ध गनच  

सालबसाली  

 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 

खाद्यान्न बालीको उत्पादनमा 

१० प्रलतशले बृम्बद्ध हुनेछ ।   
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1.1१ 
व्यिसालर्क मौरीपालन 

कार्चक्रम  

गाउँमा मह उत्पादन बृम्बद्ध 

गनच   

सालबसाली  
 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 

महको उत्पादमा बृम्बद्ध 

भएको हुनेछ ।   

1.1२ 

जैलिक मल तथा रोग एबं 

लकरा फट्ांग्रा लनर्न्त्रणकोलालग 

लिषादी प्रिद््रिन कार्चक्रम  

जैलिक मलको उत्पादनमा 

बृम्बद्ध गने  

सालबसाली 

 

नीलत तथा 

कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  

जैलिक मल उत्पादन बृलि 

हुनुका साथै रोग एबं लकरा 

फट्ांग्रािाट बाललनाली 

उत्पादनमा हुने नोक्सानी 

नू्यनीकरण हुनेछ ।   

1.1३ 

कृलष उपजको गुणस्तर तथा 

लिषादी परीक्षण, लनर्न्त्रण र 

लनर्मन सिम्बि कार्चक्रम  

नागररकको गुणस्तरीर् 

खाद्यन्य उपलब्ध गराउन   

सालबसाली   

 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 

एक िटा गुणस्तर पररक्षण 

केन्द्रको स्थापना हुनेछ ।  

1.1४ 
कृलष के्षत्र अनुदानका अन्य 

सालबसाली कार्चक्रम  

कृलष व्यिसार् र 

उत्पादनमा बृम्बद्ध गने  

सालबसाली  
 

सशतच अनुदानको 

व्यिस्था  

िास्तलिक कृषक लाभाम्बन्वत 

हुनेछन् ।   

2.  लसंर्ाई        

2.1   लसंर्ाई सुलििा लिस्तार 

कार्चक्रम  

थप लसंर्ाई सुलििा 

लिस्तार गनच  

सालबसाली  
 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 

लसंर्ाईसुलििा लिस्तार भई 

उत्पादकत्व  हुनेछ ।  

2.2  बैकम्बल्पक लसँर्ाई सुलििा 

लिस्तार लललिङ्ग, लडप िोररङ्ग, 

पोखरी)  

लसँर्ाई सुलबभा बृम्बद्ध गनच   सालबसाली  

 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 

लसंर्ाईसुलििा लिस्तार भई 

उत्पादकत्व  हुनेछ । 

2.3  कुलो तथा पोखरी संरक्षण, 

ममचतसंभार र स्तरोन्नलत  

 उपलब्धश्रोतको समुलर्त 

उपर्ोग गने  

सालबसाली  

 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 

बमोलजम   

परम्परागत कुलो तथा 

पोखरी लनमाचण र संरक्षण 

हुनेछ।   

 
लस.न

. 

कायचिम िथा आयोिना उदे्दश्य 
आयोिना÷कायचिमको 

अवलि (शुरु र 

समाप्ती) 

अनुमालनि 

िागि 

(रु. 

हिारमा) 

पुष्ट्याई 

आगामी ३ बर्चको उपिब्धी 

सूर्क 
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3.  पशुपंक्षी लिकास         

3.1  

पशुपंछी श्रोत केन्द्रको स्थापना 

कार्चक्रम (गाई, भैसी,िाख्रा, 

कुखुरा, टकी, )   

पशुपंक्षी व्यिसार् बृम्बद्ध 

रोजगारीको अिसर सृजना 

गनच   

लनरन्तर 

 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 

बमोलजम   

पशुपंछी श्रोत केन्द्रको 

स्थापना र संर्ालन हुनेछ ।    

3.२ 

आिुलनक पशुबिशाला  

स्थापना  

स्वस्थकर मासुको पर्ोग 

तथा पहँर् बृम्बद्ध गनच   

२०७९÷८० देखी 

२०८०÷८१  

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 

आिुलनक पशुबिशाला  

स्थापना  को स्थापना हुनेछ  

3.३ 

पशु स्वास्थ्य तथा  लबमा 

कार्चक्रम    

पशुपालन व्यिसार्लाई 

प्रबद्धन तथा प्रोत्साहन 

गनच   

सालिसाली 

 

रालिि र् एबं 

स्थानीर् नीलत र 

कार्चक्रम  

व्यिसालर्क कृषकहरु प्रतक्ष्य 

लाभाम्बन्वत हुनेछन ।   

3.४ 
पशु आहार व्यिस्थापन 

कार्चक्रम  

व्यिसालर्क पशुपालनमा 

बृम्बद्ध गने  

सालिसाली 
 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता   

 पशुपंक्षी लबकासमा सहर्ोग 

पुगे्न ।  

3.५ 
व्यिसालर्क पशुपालन तथा 

पकेट के्षत्र अनुदान कार्चकम  

पशुपंक्षी जन्य उत्पादन 

बृम्बद्ध गने  

सालिसाली 
 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 

नमूना पशुपंक्षी फमच संर्ालन 

हुनेछन् । 

3.६ 
क्षमता लिकास कार्चक्रम   पशु व्यिसार् र उत्पादन 

बृम्बद्ध गने  

सालिसाली 
 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता  
प्रालबलिक तथा कृषकहरुको 

क्षमता लिकास हुनेछ ।   

 
लस.न

. 

कायचिम िथा आयोिना उदे्दश्य 
आयोिना÷कायचिमको 

अवलि (शुरु र 

समाप्ती) 

अनुमालनि 

िागि 

(रु. 

हिारमा) 

पुष्ट्याई 

आगामी ३ बर्चको उपिब्धी 

सूर्क 

3.७ 

मस्त्यपालन, प्राकृलतक पोखरी 

तथा खोलाहरुमा माछाका भुरा 

व्यिस्थापन कार्चक्रम  

माछा उत्पादनमा िृम्बद्ध 

गनच तथा रोजगारीको 

सृजना गनच  

सालिसाली 

 

नीलत तथा 

कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  

 मत्स्य व्यिसार् संर्ालन 

हुनेछ  

3.८ 
पशुपंक्षीसेिा सालिसाली 

कार्चक्रम  

लनरन्तर कार्चक्रम   सालिसाली 
 

नीलत तथा 

कार्चक्रम 

कृषक लाभाम्बन्वत हुनेछन्   
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4.  पर्चटन तथा सँसृ्कलत       

4.१ 

पर्चटन पूिाचिार लिकास 

कार्चक्रम   

पर्चटकहरु आकषचण तथा 

आिागमनमा िृम्बद्ध गने 

सालिसाली 

 

गाउँपाललकाको नीलत 

तथा प्राथलमकता 

पर्चटकीर् स्तरका होटल, 

पर्चटन पाकच ÷भू्य टािर र 

लपकलनक स्थललनमाचण भई 

सुर्ारु हुनेछ ।   

4.२ 
पर्चटकीर् सेिा क्षमता लिकास 

कार्चक्रम  

पर्चटनलाई व्यिसार्को 

रुपमा लिकास गने 

सालिसाली 
 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 

 पर्चटकीर् व्यिसार्ीको सीप 

तथा क्षमता लिकास हुनेछ ।    

4.३ 

मौललक संसृ्कलत,िालमचक के्षत्र, 

मेला तथा पिच संरक्षण एबं 

प्रिद््रिन कार्चक्रम 

स्थानीर् संसृ्कलत संरक्षण 

र प्रिद््रिन गने 

सालिसाली 

 

गाउँपाललकाको नीलत 

तथा प्राथलमकता 

मौललक संसृ्कलत एबं िालमचक 

के्षत्रको संरक्षण र प्रबिचन 

भएको हुने  

4.४ 
कृलष पर्चटन कार्चक्रम एबं 

अन्य सालबसाली कार्चक्रम  

कृलष उत्पादनमा बृम्बद्ध तथा 

प्रर्ार गनच    

सालिसाली  

 
गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 
गाउँमा कृलष पर्चटन सुरुिात 

हुनेछ ।   

 
लस.

न. 

कायचिम िथा आयोिना उदे्दश्य आयोिना÷कायचिमको 

अवलि (शुरु र 

समाप्ती) 

अनुमालनि 

िागि (रु. 

हिारमा) 

पुष्ट्याई 

आगामी ३ बर्चको उपिब्धी सूर्क 

5.  उद्योग, व्यापार तथा व्यिसार्        

5.१ 
स्थानीर् कच्चा पदाथच, ज्ञान, सीप र 

प्रलिलि सििी अध्यर्न, संरक्षण र 

प्रिद््रिन लबलबिकार्चक्रम 

उद्योग व्यिसार् लसजचनाको 

िातािरण तर्ार गने  

सालिसाली 
 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 
नर्ाँ उद्यम तथा व्यिसार् लसजचना 

र लिकास हुनेछन् ।    

5.२ 

व्याव्सालर्क तथा औिोलगक लसप 

लबकास सिम्बि लबलबि(कुटानी, 

लमस्त्री, कक, िेटर, प्लम्बिङ्ग, अर्ार 

बनाउने आलद) ताललम  

रोजगार सृजना गनच  सालिसाली 

 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 
बालषचक कररब १०० जनाले 

लसपमुलक ताललम पाउनेछन् ।   

5.३ 

व्यिसार् दताच तथा नलिकरण 

कार्चलिलि/लनदेलशका तजुचमा  

व्यिसार् दताच तथा 

नलिकरणको व्यिस्था गने  २०७८/०७९  

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 
व्यािसार् दताच तथा नलिकरण 

कार्चलिलि तजुचमा र कार्ाचन्वर्न 

हुनेछ   
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5.४ 
उद्यमशीलता, व्यिसार् लसजचना र 

लिकास कार्चक्रम          

रोजगारी सृजना गनच  सालिसाली 
 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता  

6.  श्रम तथा रोजगार        

6.1 गाउँस्तरीर् रोजगार र्ोजना तजुचमा  तत्काललन ताथ दीघचकाललन  
रोजगारीको आिार तर्ार 

गने 
२०७९/०८०  

रालिि र् नीलत तथा 

प्राथलमकता  
रोजगार र्ोजना तजुचमा भएको 

हुनेछ  

6.2  स्थानीर् रोजगार प्रिद््रिन तथा 

लसपमुलक ताललम र प्रलिलि 

हस्तान्तरण संर्ालन कार्चक्रम  

सीपरु्क्त, अनुभिी र दक्ष 
स्थानीर् व्यम्बक्तको पलार्न 

रोके्न 

सालिसाली 

 

रालिि र् नीलत तथा 

प्राथलमकता  
कररब ६०० जना रोजगार 

कार्चक्रमबाट लाभाम्बन्वत भएका 

हुनेछन् ।   

6.3  श्रलमक सामालजक सुरक्षा कार्चक्रम  
श्रलमकको नु्यनतम सुरक्षा  
सुलनलित हुने व्यिस्था गने 

सालिसाली 
 

रालिि र् नीलत तथा 

प्राथलमकता  
कररब ६५० श्रलमक सामालजक 

सुरक्षाबाट लाभाम्बन्वत हुनेछन् ।   

7.  लिलत्तर् सेिा  तथा सहकारी      

7.1  
सहकारी सुपथव्यिसार् तथा पसल 

सञ्चालन तथासाझेदारी अनुदान 

कार्चक्रम 

गाउँमा सुलभ मुल्यका 

पसल सञ्चालन गनच 

सान्झेदारीगने 

सालिसाली 

 

आिलिक 

र्ोजनाको 

प्राथलमकता  

सुलभपसल स्थापना हुनेछन् ।   

7.२ 

ललक्षत िगच सहकारी सरे्तना तथा 

प्रबद््रिन र सहकारी ताललम 

कार्चक्रम 

ललक्षत िगचमा लित्तीर् सेिा 

तथा सुलििाको पहँुर् 

बृम्बद्ध गने  

सालिसाली 

 

रालिि र् नीलत तथा 

प्राथलमकता  
ललक्षत के्षत्र, िगच तथा समुदार्मा 
लित्तीर् सेिा र सुलििाको सहज 

पहँुर् बृम्बद्ध हुनेछ।   

7.३ 
कर लशक्षा तथा व्यिसार् र्ोजना 

तजुचमा ताललम  
गाउँमा आम्दानी बृम्बद्ध 

गनच   
सालिसाली 

 
गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 
िषचमा १ पटक हुनेछन्  

7.4 
साना उद्यमी व्यिसार्ी प्रिद््रिन 

कार्चक्रम  
उद्यमशीलतालिकास गने  

;fna;fnL   
गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 
साना उद्यमीहरू प्रतक्ष्य 

लाभाम्बन्भत हुनेछन  
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३.९ िोन्तखम पष िथा अनुगमन 

र्स के्षत्रको कार्चक्रम र आर्ोजना कार्ाचन्वर्नमा सिम्बित लनकार् बीर् लक्रर्ालशल समन्वर्, श्रोत 

व्यिस्थापन, र्ोजना तजुचमा र कार्ाचन्वर्न र सेिा प्रिाहमा प्रभािकाररता बृम्बद्ध हुनेछ । गाउँपाललका के्षत्रमा 

कृलषको व्यिसार्ीकरण, कृलष पर्चटन, जैलिक तथा िातािरणमैत्री कृलष प्रिद््रिन, फूलखेती समेत उच्च 

मूल्यका कृलष उपजको प्रिद््रिन, खाद्य स्वच्छता, पोषण र माटो व्यिस्थापन, पशु नश्ल सुिार र पशु 

आहार व्यिस्थापन लगार्त कृलष के्षत्रको तथ्याङ्क व्यिस्थापन प्रणालीद्धारा कृलष उत्पादन, व्यिसार्ीकरण र 

औद्योगीकरणको िातािरण लनमाचण हुनेछ । सहकारी संस्थालाई उत्पादन, उद्यमलशलता र बजारीकरणका 

के्षत्रमा अग्रसर गराउन, जैलिक खेती, उत्पादन, प्रशोिन र बजारीकरणसँग जोड्ने, सहकारीका सदस्यहरुलाई 

स्थानीर्, रालिि र् अन्तरालिि र् बजारको माग अनुसारको ज्ञान, सीप र प्रलिलि प्रदान गनच, क्षमता तथा 

उद्यमलशलता लिकास कृलष र गैर कृलष उत्पादन, उत्पादकत्व र बजारीकरणमा पररर्ालन गनच आिश्यक 

छ ।   

संघ एबम्प्रदेश सरकार र सहर्ोगी संस्थाहरु बीर् प्रभािकारी सहर्ोग, समन्वर् र सहकार्च, संगठनात्मक 

र मानि श्रोत र सेिा व्यिस्थापन, कृलष प्रलिलि, लिउलिजन, र्ाम्बन्त्रकीकरण, भरपदो लसंर्ाई प्रणाली, 

भूस्वालमत्व, पशु आहार, पूिाचिार र बजारीकरण जस्ता कार्चहरुको एकीकृत व्यिस्थापन हुन नसके अपेलक्षत 

नलतजा हालसल हुन नसके्न जोम्बखम उत्पन्न हुन सक्दछ । र्सका अलिा जलिारु् पररितचनको असर, कृलष 

उपजको आर्ात र कृलष जमीन उपर्ोगमा पररितचन र्स के्षत्रका संभालित जोम्बखम पक्षको रुपमा रहेका 

छन् । लछमेकी मूलक भारतबाट आर्ालतत उपजसँग प्रलतष्पिाच र कृलष उपजको गुणस्तर र नू्यन उत्पादन 

पररमाण पलन र्स के्षत्रका जोम्बखम पक्षका रुपमा देम्बखएका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीर् सरकार, 

सहकारी, सहर्ोगी संस्था नीलज के्षत्रसँगको समन्वर्, सहकार्च, सेिा व्यिस्थापन र अन्य के्षत्रसँग एकीकृत 

अनुगमन सलहतको कार्च संर्ालन नभएमा अपेलक्षत उपलब्ध हालसल नहुने जोम्बखम रहन्छ।  
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पररचे्छद - ४ 

सामालिक लवकास षेि 

४.१ पृष्ठभूलम 

नेपालको संलििानले सामालजक लिकास के्षत्र अन्तगचतको आिारभुत स्वास्थ्य तथा पोषण एबं माध्यलमक 

लशक्षा, सामालजक न्यार् समािेशी प्रलतलनलित्व र भाषा तथा संसृ्कलत संरक्षणको हकलाई मौललक हकको 

रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ | राज्यको  लनदेशक लसद्धान्त तथा नीलतमा सबै िगच तथा के्षत्रका जनताको 

लशक्षा तथा स्वास्थ्यमा पहँुर् सुलनलिताका लालग लनदेलशत गरेको छ भने सामालजक, आलथचक, भौगोललक 

तथा सांसृ्कलतक रुपले लपछलडएको िगचको लहतको लालग लिशेष व्यिस्था गरेको छ।लशक्षा, स्वास्थ्य, 

खानेपानी तथा सरसफाई, लैलङ्गक समानता तथा सामालजक समािेशीकरण, रु्िा तथा खेलकुद र कला, 

भाषा, सालहत्य र संसृ्कलत जस्ता उप–के्षत्रहरु समेलटएकोसामालजक के्षत्रको लिकास समग्र लिकासको 

गुणात्मक तथा गलतलशल आर्ाम हो।नेपालले ललएको लदगो लिकास लक्ष्य अन्तरगत गुणस्तरीर् लशक्षा, तथा 

स्वास्थ्यसमुन्नत समाज, लैलङ्गक समानता, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाई र असमानता नू्यनीकरणलाई 

समेत समािेश गररएको छ ।  

ितचमान १५ औ ं रालिि र् र्ोजनाले समतामूलक सामालजक, आलथचक तथा सांसृ्कलतक संरर्ना लनमाचण र 

गुणस्तरीर् जीिनर्ापनको लालग अिसर प्रदान गने कुरालाई महत्व लदएको छ।लुम्बिनी प्रदेशको पलहलो 

आिलिक र्ोजनाले सामालजक लिकासलाई लिकासको मुख्य र्ालकका रुपमा ललएको देम्बखन्छ।   

४.२ लवद्यमान अवस्था, संभावना र अवसर 

ितचमान संलििानले प्रते्यक नागररकलाई राज्यबाट आिारभूत तहसम्मको लशक्षा अलनिार्च र लनःशुल्क तथा 

माध्यलमक तहसम्मको लशक्षा लनःशुल्क पाउने हकलाई मौललक हकका रुपमा सुलनलित गरेको छ । 

नेपालले ललएको लदगो लिकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा सबैलाई गुणस्तरीर् लशक्षाको सुलनलितता 

प्रदान गने रहेको देम्बखन्छ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लशक्षाको लिकास र लिस्तार गरी समन्यालर्क र 

समािेशी पहँुर् सुलनलित गने लशक्षा के्षत्रको के्षत्रगत लक्ष्य ललएको छ ।काललगण्डकी गाउँपाललकाले शैलक्षक 

गुणस्तर अलभिृम्बद्धका लालग पूिाचिार, जनशम्बक्त तथा लिद्रु्तीर् सूर्ना प्रलिलिको उपर्ोगलाई उच्च महत्व 

लदएको छ।काललगण्डकी गाउँपाललकालभत्र प्रालबलिकसामुदालर्क उच्चलिद्यालर् सञ्चालन प्राथलमकतामा रहेको 

छ।   

 

खानेपानी तथा सरसफाईको के्षत्रमा संघीर् सरकार प्रदेश सरकार तथाकाललगण्डकी गाउँपाललकाले उच्च 

प्राथलमकता रहेको छ ।लुम्बिनी प्रदेशको पलहलो आिलिक लिकास र्ोजनाले स्वच्छ खानेपानी आपूती र 

सरसफाईमा घरिुरीहरुको पहँुर् सत प्रलतशत पुर्ाचउने उदे्दश्य ललएको छ ।काललगण्डकी गाउँपाललकाले 

सरसफाई अलभर्ानमा जनसहभालगता अलभिृम्बद्ध गने लहसाबले 

“आफ्नोगाउँआफैसफागरौ”ंभने्नकार्चक्रमसञ्चालनगरेकोछ।काललगण्डकी के्षत्र खुला लदशामुक्त के्षत्र घोषणा भइ 

सकेकोछ । खानेपानी आर्ोजनाको व्यिस्थापन उपभोक्ता सलमलत माफच त हुने अभ्यास रहेको छ 

।आबश्यकता अनुरुप सािचजलनक शौर्ालर् लनमाचण र संर्ालनमा जोड लदने गररएको छ । 

नेपालको संलििानको व्यिस्था एबं अन्य प्रर्ललत नीलतगत व्यिस्था र कानून बमोलजम मलहला, 

बालबाललका, जेष्ठ नागररक, अपांग, दललत, आलदिासी जनजालत, द्धन्द लपलडत तथा लिपन्न िगचको लालग 

सामालजक न्यार् तथा समानताका लालग लिशेष व्यिस्था गरेको छ ।लैलगंक लहंसा, बाल लििाह तथा बहु 

लििाहका घटनामा कमी हँुदै गएको छ । ललक्षत िगचका लालग रोजगारी, सीप लिकास र सहभालगताका 

लिशेष अिसर लसजचना हुने कार्चक्रम प्राथलमकतामा पने गरेका छन् ।र्सै गरीगाउँपाललकाले रु्िा 

स्वरोजगारी तथा खेलकुद के्षत्रको प्रिद््रिन गने कार्चक्रमलाई लनरन्तरता लदएको छ । रु्िा स्वरोजगारीका 
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ताललम तथा प्रोत्साहनमुलक कार्चक्रमहरु हरेक िषच गाउँकार्चपाललका कार्ाचलर्ले सञ्चालन गने गरेको छ 

।  

 

४.३ समस्या र रु्नौिी 

शैलक्षक पूिाचिारको स्तरोन्नलत तथा लबद्यालर् लशक्षामा सहज पहँुर् स्थालपत हँुदै गएको भएता पलन 

गुणस्तरीर् लशक्षाको प्रत्याभूलत हुन सकेको छैन ।र्सै गरी लबद्यालर्मा भनाच भएका 

लबद्याथीलाईलबद्यालर्मालटकाई राख्नु मुख्य रु्नौती रहेको छ |जनसंख्या कम तर लिद्यालर्सँगको 

भौगोललक दुरी बढी रहेका लिद्यालर्सँगको सहज पहँुर् कार्म गनच कठीनाई रहेको छ | अको तफच  

लनजी तथा सामुदालर्क लिद्यालर्को शैलक्षक गुणस्तरमा समानता नहुनु, गररलिको कारण लबद्यालर् भनाच 

भएता पलन लनरन्तर लबद्यालर् नजानु र घरमा पर्ाचप्त शैलक्षक गलतलिलिमा संलग्न हुन नसकु्न समस्या 

लिद्यमान रहेको छ। लबद्यालर् लशक्षामा जीिन उपर्ोगी, रोजगारमूलक र प्रालबलिक ज्ञान लसपको कमीले 

गदाच शैलक्षक बेरोजगारी तथा प्रलतभा पलार्नको अिस्था कार्मै रहेको छ ।   

गाउँपाललका के्षत्रमा हालसम्म स्थानीर् पाठ्क्रम तर्ार हुन सकेको छैन ।बाललिकास केन्द्रमा कक्षाकोठा 

व्यिस्थापन, जनशम्बक्त, सरसफाई, लसकाइ सामग्री तथा पूिाचिारको कमी रहेको छ । सामुदालर्क 

लिद्यालर्मा बालमैत्री तथा अपांगमैत्री लिद्यालर्मा भिन, फलनचर्र, घेरािार, शौर्ालर्, स्वच्छ खानेपानीको 

व्यिस्थामा कमी रहेको छ ।लनर्लमत मुल्याङ्कन प्रणाली र शैलक्षक गुणस्तरको मापदण्डमा अस्पिताका 

कारण शैलक्षक गुणस्तर सुिारमा कलठनाइ भएको छ । प्रालिलिक तथा उच्च लशक्षामा सम्विन प्राम्बप्त 

तथा सञ्चालनमा आलथचक तथा व्यिस्थापकीर् कलठनाइ रहेको छ ।  

जनस्वास्थ्य जस्तो संिेदनलशल लिषर्मा सबै गाउँपाललकािासीको सहज पहँुर् नहुनु,र सबै खालका 

परीक्षण र सघन उपर्ारको व्यिस्था नहुनु जस्ता समस्या तथा रु्नौतीहरु रहेका छन् । गाउँमा 

आिारभुत स्वास्थ्य संस्था तथा जनशम्बक्तको अभाि, स्वास्थ्य संस्थाबाट लनस्कने फोहरमैला व्यिस्थापन गने 

इम्बन्सनेरेटरको व्यिस्था नहुनु जस्ता समस्या रहेका छन् । कोलभड १९ जस्ता स्वास्थ्य सििी महामारीको 

अिस्थालाई सिोिन छुटै्ट अस्तापल, आइसोलेसन िाडच, प्रर्ोगशाला तथा परीक्षण सामाग्री र लकट, सघन 

उपर्ार कक्ष, भेन्टीलेटर र सो अनुसारको स्वास्थ्यकमी व्यिस्था हुन नसकेको देम्बखन्छ ।जनरे्तनाको 

कमीले गदाच लिशेषगरी लबपन्न बगचका स्थानीर्मा अझै पलन स्वास्थ्य समस्या लुकाउने समस्या कार्म 

रहेको देम्बखन्छ। बालबाललकाको पोषण तथा लनर्लमत तौल र स्वास्थ्य जाँर्मा पर्ाचप्त ध्यान लदने गररएको 

देम्बखदैन ।गाउँपाललकामा स्वास्थ्य लिमा कार्चक्रममा गाउँका बालसन्दाको पहँुर् अत्यन्त नु्यन रहेको छ ।   

खानेपानी तथा सरसफाईको के्षत्रमा पलछिा लदनहरुमा उिेखनीर् सुिार भएता पलन स्वच्छ खानेपानी 

पहँुर् तथा व्यिम्बस्थत सरसफाईका अभ्यास लदगो रुपमा स्थालपत हुन सकेका छैनन्।सािचजलनक 

शौर्ालर्को व्यिस्थापनमा कलठनाई रहेको छ।शहरउनु्मख के्षत्रमा व्यिम्बस्थत ढल लनकासको कमी रहेको 

छ । खानेपानी तथा सरसफाई के्षत्रमा लनजी तथा सामुदालर्क के्षत्रको र्ोगदानमा कमी रहेको छ ।   

लैंलगक समानता तथा सामालजक समािेशीकरणका लालग नीलतगत तथा व्यिहाररक तहबाट प्रर्त्नहरु 

भएता पलन आलथचक, सामालजक तथा राजनीलतक के्षत्रमा ललक्षत िगचको अथचपूणच सहभालगतामा कमी रहनुका 

साथै प्रभाबशाली उपम्बस्थलत हुन सकेको छैन ।लबपन्न बगचको पररिारमा मलहला लहंसा, बाल लहंसा तथा 

घरेलु लहंसाका घटना लदनहु घट्ने गरेका छन्। ललक्षत िगचको स्वरोजगारीका अिसर तथा आत्म 

लनभचरतामा कमी रहेको छ। ललक्षत िगचको क्षमता लिकास तथा जनरे्तना अलभिृम्बद्धका कार्चक्रम प्रर्ाप्त 

हुन सेकेका छैनन् । 

काललगण्डकी के्षत्रमा रु्िा बेरोजगारी तथा रु्िा पलार्नको अन्त्य हुन सकेको छैन । रु्िाका लालग ललक्षत 

कार्चक्रमहरु सञ्चालन भएता पलन बेरोजगारी, पलार्न तथा दुव््रर्सन व्याप्त रहेको छ । रु्िाका लालग 

रोजगारीका अिसर तथा प्रोत्साहनमा कमी रहेको छ । खेलाडीका प्रलशक्षण, खेल मैदान, खेल सामग्रीको 

तथा व्यिसालर्क खेलका अिसरमा कमी रहेको छ। 
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४.४ अवसर 

गाउँपाललकामा सामालजक के्षत्रको लशक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाई, सामालजक समािेशीकरण 

तथा रु्िा ललक्षत कार्चक्रम संर्ालन गनच सलकने प्ररु्र सम्भािना रहेको छ | र्स गाउँपाललका भौगोललक 

र अन्तरआबद्धताको दृलिले रणनीलतक स्थानमा अिम्बस्थत रहेको छ । सुगमता र पूिाचिारको दृलिकोणबाट 

समेत सुगम रहेको र्स गाउँपाललका शैलक्षक तथा स्वास्थ्यका सुलबिाको केन्द्रको रुपमा लिकास गनच 

सलकने अिसर रहेको देम्बखन्छ।  

४.५ लवर्य षेिगि सोर्, िक्ष्य, उदे्दश्य र रणनीलि 

४.५.१ दीर्चकालिन सोर् 

 सभ्य, लशलक्षत, स्वस्थ समाबेशी र रु्िामैत्रीकाललगण्डकी 

४.५.२ िक्ष्य 

 लशलक्षत, स्वस्थ, समाबेशीर सृजनशील मानि पँुजीको लनमाचण गने 

४.५.३ उदे्दशय 

गाउँपाललकाको सामालजक लिकास के्षत्रको उदे्दश्यहरु देहार्अनुसार रहेका छन; 

 ब्यबहाररक, गुणस्तरीर्, प्रालबलिक र जीिनउपर्ोगी लशक्षाका अिसर तर्ार गनुच,  

 पोषण तथा गुणस्तरीर्स्वास्थ्य सेिाको सहज पहँुर् अलभिृम्बद्ध गनुच,  

 स्वच्छ खानेपानीमा लदगो पहँुर् र सरसफाई तथा स्वच्छता प्रिद््रिन गनुच,  

 आलथचक-सामालजक रुपमा लसमाम्बन्तकृत िगचको क्षमता, सहभालगता र आत्मलिश्वासमा अलभिृम्बद्ध 

गनुच,  

 रु्िा िगचको सृजनलशल तथा उद्यमशील क्षमता अलभिृम्बद्ध र उपर्ोग गनुच,  

 सम्पदा, कला, भाषा र संसृ्कलतको संरक्षण तथा प्रिद््रिन गनुच ।  

४.५.४ रणनीलि 

सामालजक लिकास के्षत्रमा देहार्अनुसारका रणनीलत अिलिन गररनेछ: 

उदे्दश्य १ सँग सम्बन्तिि  

1. प्रारम्बम्भक बाल लिकास तह देम्बख उच्च लशक्षा र प्रालिलिक लशक्षाको गुणस्तर अलभिृम्बद्ध गने ।  

2. लिद्यालर् लशक्षालाई व्यिहाररक, व्यिसालर्क, सीपमूलक र जीिनपर्ोगी बनाउने   

3. लशक्षण लसकाई, प्रशासनीक कार्च तथा अनुगमनमा लिद्रु्तीर् सूर्ना प्रलिलिको उपर्ोग गने ।  

4. लिद्यालर्को संस्थागत सक्षमता अलभिृम्बद्ध गने ।  

उदे्दश्य २ सँग सम्बन्तिि  

१. आिारभूत स्वास्थ्य सेिालाई सहज र गुणस्तरीर् बनाउने  

२. स्थानीर् स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण तथा जनशम्बक्त व्यिस्थापनलाई प्रभािकारी  गराउने ।  

३. स्वास्थ्य सेिालाई सहज र गुणस्तरीर् बनाउन आिश्यक पूिाचिार लनमाचण गने  

४. पोषण लिशेष सेिाहरुमा समान पहँुर् िृम्बद्ध तथा उपभोगमा सुिार गने  

५. जनस्वास्थ्य प्रिद््रिनका लालग समुदार्स्तर सम्मको संरर्नालाई प्रभािकारी गराउने ।  
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उदे्दश्य ३ सँग सम्बन्तिि  

१. स्वच्छ खानेपानीमा सहज पहँुर्, जनस्वास्थ्य तथा पूणच सरसफाई अलभर्ानलाई एकीकृत रुपमा 

कार्ाचन्वर्न गने,   

२. सबै घरपररिारमा स्वच्छ खानेपानीको पहँुर् सुलनलित गने ।  

३. फोहोरमैला व्यिस्थापनलाई लदगो तथा प्रभाबकारी गराउन आिश्यक आिार तर्ार गने ।  

४. िातािरणीर् स्वच्छता र सरसफाई अलभर्ानलाई  प्रभािकारी बनाउन 

उदे्दश्य ४ सँग सम्बन्तिि  

1. लिपन्न, लपछलडएको तथा ललक्षत िगचको सक्षमता र आत्मलिश्वासमा अलभिृम्बद्ध गने ।  

2. स्थानीर् संरर्ना, नीलत तथा लनणचर् प्रलक्रर्ामा ललक्षत िगचको संलग्नता सुलनलित गने ।  

3. सबै खाले लहंसा तथा कुप्रथा अन्त्य गनच नीलतगत र व्यिहाररक प्रर्त्न गने ।  

4. स्थानीर् नीलत तथा पूिाचिार लनमाचणलाई अपांगमैत्री, जेष्ठ नागररक मैत्री, बालमैत्री तथा 

मलहलामैत्री गराउन  

5. जे्यष्ठ नागररकको ज्ञान हस्तान्तरण, सम्मान, सुरक्षा र सेिालाई सुलनलित गने ।  

6. ललक्षत िगचको सशक्तीकरण तथा लहत रक्षाका लालग समुदार्लाई पररर्ालन प्रभािकारी 

गराउने। 

उदे्दश्य ५ सँग सम्बन्तिि  

१. क्षमता लिकास तथा स्वरोजगारीका अिसरको माध्यमबाट रु्िा िगचको आत्मलिश्वासमा अलभिृम्बद्ध 

गने ।  

२. रु्िा िगचमा अग्रसरता, निप्रिचतन तथा उद्यमलशल संसृ्कलतको लिकास गने ।  

३. खेलकुदका पूिाचिार लिकास तथा खेलाडी प्रोत्साहनमाफच त रु्िाको सृजनलशलता लिकास गने ।  

 

उदे्दश्य ६ सँग सम्बन्तिि  

१. स्थानीर् कला तथा संसृ्कलतको पलहर्ान, संरक्षण र प्रिद््रिन गने   

२. मौललक कला तथा संसृ्कलत सििी अध्यर्न अनुिानलाई प्रोत्सालहत गने ।  

३. स्थानीर् साँसृ्कलतक, ऐलतहालसक, पुराताम्बत्वक सम्पदाको संरक्षण र प्रििचन गरी पर्चटन 

लिकाससँग आिद्ध गने 

 

४.६ लवर्य षेिगि नलििा सूर्क र िक्ष्य 

सामालजक के्षत्रको लिषर् के्षत्रगत सूर्क र मध्यमकालीन लक्ष्य देहार्अनुसार ताललकामा प्रसु्तत गररएको 

छ।   
ताललका ३.१ सामालजक लिकास के्षत्रको नलतजा सूर्क तथा मध्यमकालीन लक्ष्य (स्रोत:गाउँपाललकाको 

पाश्वचलर्त्र तथा बालषचक बजेट तथा कार्चक्रमको आिारमा तर्ार गररएको) 

सूर्क इकाई 
आिार 

िषच 
मध्यमकालीन लक्षर् 

२०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/८१ 
सामालजक लिकास के्षत्र      



काललगण्डकी गाउँपाललकाको मध्यमकालीन खर्च संरर्ना (२०७८/७९-०८०/८१) 

38 

 

लशक्षा      

साक्षरतादर(५ बषच भन्दा मालथ) प्रलतश

त 

७२.९१  ७५ ७९ ८३ 

प्रालिलिक लशक्षामा अध्यर्नरत लिद्याथी  संख्या  ३८ ४५ ५३ ६० 

उच्च लशक्षामा अध्यर्नरत लिद्याथी  संख्या  38 5५ 70 ८५ 

लिद्यालर् लबरै्मा छोड्ने दर   प्रलतश

त   

8 6 5 ४ 

लिद्यालर् िालहर रहेका (४–१२ िषच) 

बालबाललका  

संख्या ७५ ६५ ५० ३५ 

प्रारम्बम्भक बालकक्षामा अध्यर्नरत ४–५ 

बषचका बालबाललका  

जना  ५११ 600 650 ७०० 

कक्षा ८ को लनरन्तरता दर  प्रलतश

त  

९५ ९७ ९८ ९९ 

कक्षा १० को लनरन्तरता दर  प्रलतश

त  

9० 92 9३ 94 

माध्यलमक तहमा अध्यर्न लबध्याथी  संख्या १०८८ ११२५ ११६० १२०० 

स्वास्थ्य ताथ पोषण        

कम तौल भएका ५ बषचमूनीका 

बालबाललका  

प्रलतश

त  

6 5 ४ 4 

पूिच प्रसूलत सेिा ४ पटक प्राप्त गने 

गभचिती  

प्रलतश

त  

9० 91 92 93 

जन्मदा २५०० ग्रामभन्दा कम जन्मतौल 

भएका लशशु  

प्रलतश

त  

19 18 1७ 15 

स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुती गराउने गभचिती 

मलहला  

प्रलतश

त  

81 82 85 86 

लिरामी पनाचसाथ स्वास्थ्य संस्था जाने 

जनसंख्या  

प्रलतश

त  

40 45 50 52 

अस्पताल पुग्न लागे्न औसत समर्  लमनेट  ७० ६५ ६० ५0 

खानेपानी तथा सरसफाई       

पाइपबाट लितररत पानी प्रर्ोग गने 

घरिुरी  

संख्या  ३०२८ ३1०0 ३200 ३४00 

खानेपानी सुलििा उपलब्ध घरपररिार  संख्या  ३४४१ ३५00 ३५20 ३६०० 

सुरलक्षत शौर्ालर् भएका घरिुरी  प्रलतशत  ६५ ७० ७५ ८० 

मलहला, बालबाललका र सामालजक 

समािेशीकरण  

     

नेतृत्वदार्ी पदमा मलहला र ललक्षत 

िगचको प्रलतलनलित्व भएका स्थानीर् 

संख्या 5 1० १2 १3 
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सलमलत÷संरर्ना  

लक्रर्ाशील मलहला तथा आमा समुह  संख्या ५३ ५८ ६४ ७० 

सीपमुलक ताललम प्राप्त अपाङ्गता 

भएका व्यम्बक्त  

संख्या 24 30 35 42 

रू्िा तथा खेलकुद       

सलक्रर् रु्िाक्लब, सञ्जाल तथा संस्था संख्या ६५ ६८ ७२ ७६ 

क्लब, सञ्जाल र संस्थामा आिद्ध रु्िा संख्या ८९० ९८० १०९० १२०० 

कभडच हल तथा खेलकुद मैदान संख्या ३० ३३ ३५ ३६ 

लजिा, प्रदेश, रालिि र्स्तरमा प्रलतलनलित्व 

गने खेलाडी 

संख्या ८ 10 1२ १८ 

कला, भाषा र सालहत्य       

व्यिम्बस्थत रुपले संरलक्षत ऐलतहालसक 

सािचजलनक स्थल   

संख्या  २० २२ २४ २७ 

स्थानीर् कला, संसृ्कलत, सम्पदा, भाषा 

सालहत्यमा आिाररत प्रकाशन  

संख्या  ० १ २ ३ 

 

 

४.७ लिषर् के्षत्रगत खर्च तथा श्रोतको लत्रिषीर् अनुगमन 

सामालजक लिकास के्षत्रको लत्रिषीर् खर्च र स्रोतको अनुमान देहार्अनुसार प्रसु्तत गररएको छ ।   
ताललका ३.२ सामालजक लिकास के्षत्रको खर्च तथा स्रोतको लत्रिलषचर् अनुमान        

आलथचक बषच 
बजेट तथा खर्च अनुमान (रु.हजारमा) खर्चको स्रोत (रु. हजारमा) 

कुल  र्ालु  पँुलजगत  आन्तररक 

श्रोत 
नेपाल  
सरकार 

प्रदेश  
सरकार 

अन्य  
स्रोत 

२०७८÷७९  २०२०२१ १७८६६९ २३३५२ ० १९७९८१ ४०४०  

२०७९÷८०  २२६८११ १५८७६८ ६८०४३ ० २२२२७५ ४५३६  

२०८०÷८१  २४१३०५ १६८९१४ ७२३९२ ० २३६४७९ ४८२६  

जम्मा 
६७०१३७ ५०६३५१ १६३७८७ ० ६५६७३४ 

१३४०

३ 
 

स्रोि: आलथचक प्रशासन शाखा  

 

 

४.८ कायचिम िथा आयोिनाको संलषप्त लववरण 

सामालजक लिकास के्षत्रको आगामी तीन िषच संर्ालन हुने लशषचकगत प्रमुख कार्चक्रम तथा आर्ोजना, कूल अनुमालनत 

रकम, उदे्दश्य तथा उपलब्धी सूर्क देहार्अनुसार ताललका ३.६ मा प्रसु्तत गररएको छ ।  
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tflnsf #=^: ;fdflhs ljsf; tkm{sf sfo{qmd÷cfof]hgfsf] ;+lIfKt ljj/0f 
(आलथचक बषच ०७७/७८ र ०७८/७९ को बालषचक बजेट तथा कार्चक्रम पुम्बस्तकामा रहेको लक्रर्ाकलापलाई समुलहकृत गरी तर्ार पाररएको छ) 

लस.नं. कायचिम िथा आयोिना उदे्दश्य 

आयोिना/कायचिम 

अवलि (शुरु र 

समाप्ती) 

अनुमालनि 

िागि 

(रु 

हिारमा) 

 
पुष्ट्याई ं आयामी ३ वर्चको उपिव्िी 

सूर्क 

!=  लशक्षा        

1.1 लिद्यालर् भिन लनमाचण, ममचत 

तथा संरर्ना सुिार कार्चक्रम  

सामुदालर्क लिद्यालर्को 

आकषचण िृम्बद्ध गने  

सालिसाली 

 

नीलत तथा 

कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  

सामुदालर्क लिद्यालर्मा भौलतक 

पूिाचिार लिकास हुने  

 

1.२ प्रारम्बम्भक बाल लिकास केन्द्र 

व्यिस्थापन कार्चक्रम  

बालिाललकाको लसकाइ  

िातािरण तर्ार गने 

सालिसाली  

 

नीलत तथा 

कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  

बाल लिकास केन्द्रहरु  

व्यिम्बस्थत हुनेछन् 

1.३ सूर्ना प्रलिलिमैत्री पठन-

पाथान लिस्तार कार्चक्रम  

प्रलिलिमैत्री लिद्यालर् 

तर्ार गनच   

सालिसाली  

 

नीलत तथा 

कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  

सिै लिद्यालर्हरु प्रलिलिमैत्री 

हुनेछन् 

1.४ नमुना लिद्यालर् सञ्चालन 

कार्चक्रम  

शैलक्षक गुणस्तर  बृम्बद्ध 

गने    

सालिसाली  

 

नीलत तथा 

कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  

नमुना लिद्यालर् तर्ार हुनेछन्  

1.५ शैलक्षक गुणस्तर अलभबृम्बद्धको 

लालग  सुिार कार्चक्रम   

लसकाई उपलब्धी दर 

बृम्बद्ध गने   

सालिसाली  

 

नीलत तथा 

कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  

सिै लिद्यालर्हरुको शैलक्षक 

गुणस्तर बृम्बद्ध हुनेछन् । 

1.६ लिद्यालर् जनशम्बक्त व्यिस्थापन 

कार्चक्रम  

लिद्यालर् लशक्षाको 

गुणस्तर बृम्बद्ध गने  

सालिसाली  

 

नीलत तथा 

कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  

सिै लििालर्मा आिश्यक जनम्बक्त 

पुगेको हुनेछन् ।   

1.७  लिद्याथी प्रोत्साहन कार्चक्रम  लििाथीको लनरन्तता दर 

बृम्बद्ध गनच  

 

  
नीलत तथा कार्चक्रम लिद्याथीको लबद्यालर् लटकाउ डर 

र लनरन्तरता बृम्बद्ध हुनेछ  
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1.८ प्रलतभा पलहर्ान तथा प्रोत्साहान 

कार्चक्रम  

लसजचनशीलता िृम्बद्धका 

साथै अध्यर्नको 

प्रभािकाररत बढाउने   

२०७८÷७९ देखी 

२०८०÷८१  

नीलत तथा कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  

 लबद्याथी प्रलतभा प्रोत्सालहत 

हुनेछन।   

1.९ लशक्षा के्षत्र सालबसाली 

कार्चक्रम  

शैलक्षक सेिा सुर्ारु गने  सालिसाली 
 
ससतच अनुदान 

कार्चक्रम समेत 

लिद्यालर् व्यिम्बस्थत रुपमा 

संर्ालन हुनेछन् ।   

2.  जनस्वास्थ्य तथा पोषण       

2.1  

स्वास्थ्य संस्था सुदृलढकरण 

तथास्वास्थ्य पूिाचिार लनमाचण 

कार्चक्रम  

स्वास्थ्य सेिालाई 

व्यिम्बस्थत तथा सहज 

बनाउन   

लनरन्तर 

 

नीलत तथा कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  

गाउँको आिश्यकता अनुसार 

स्वास्थ्य संस्थाहरु लनमाचण हुनेछन् 

।   

2.2  
स्वास्थ्य सेिा प्रिद््रिन कार्चक्रम  स्वास्थ्य सेिा लदगो, 

सुपथ र  सहँज बनाउन  

सालिसाली 
 
नीलत तथा कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  

गाउँिासीलाइ स्वास्थ्य सेिा ललन 

सहँज हुनेछ ।   

2.3 
पोषण सुिार कार्चक्रम  मातृ तथा निजात 

स्वास्थ्य सुिार गनच  

सालिसाली 
 
नीलत तथा कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  

गाउँमा २५ प्रलतशतले पोषणमा 

सुिार भएको हुनेछ ।   

2.4 
स्वास्थ्य संस्था जनशम्बक्त 

व्यिस्थापन कार्चक्रम  

व्यिम्बस्थत तथा सुलभ 

सेिा प्रिाह गनच   

२०७८/०७९देखी२०८०/८१ 
 
आिलिक र्ाजनाको 

प्राथलमकता  

सिै स्वास्थ्य संस्था जनशम्बक्त 

व्यिस्थापन भएको हुनेछ ।   

2.5 

ललक्षत िगच स्वास्थ्य सेिा 

कार्चक्रम  

स्वास्थ्य सेिामा सिैको 

सहज पहँुर् बृम्बद्ध गनच  

सालिसाली 

 

आिलिक र्ाजनाको 

प्राथलमकता  

सिै िडामा लिपन्न तथा जेष्ठ 

नागररक स्वास्थ्य सेिा कार्चक्रम 

सञ्चालन हुनेछ ।   

2.6  
मातृलशसु तथा गभचिती स्याहार 

कार्चक्रम  

मातृ स्वास्थ्य सुिार गनच   सालिसाली 
 
रालिि र्, प्रदेश र 

गाउँपाललकाको नीलत  

सुरलक्षत मातृत्व र पोषण सेिा 

२५ प्रलतशतले बृम्बद्ध हुनेछ ।   

2.७ 
स्वास्थ्य लिमा प्रिद््रिन  जलडबुटीको प्रर्ोग 

बढाउने   

सालिसाली 
 

गाउँपाललकाको 

नीलत 
८० प्रलतशत नागररकले स्वास्थ्य 

लबमा गरेका हुनेछन्  

2.८ 

बाल स्वास्थ्य सुिार कार्चक्रम  पररिार लनर्ोजनको 

सािन प्रर्ोगमा बृम्बद्ध 

गनच   

सालिसाली 

 

गाउँपाललकाको 

नीलत 
सिै िडामा सञ्चालन हुनेछन् ।   
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2.९ 

स्वास्थ्य सेिासँग सिम्बित 

लबलबि सालिसाली कार्चक्रम 

सशतच समेत  

सिै प्रकारको स्वास्थ्य 

सेिा उपलब्ध गराउन   

सालिसाली  रालिि र्, प्रदेश र 

गा.पाको नीलत 

तथा कार्चक्रम  

स्वास्थ्य सेिा सहज र 

गुणस्तरीर् भएको हुनेछ।   

३ खानेपानी तथा सरसफाई       

3.1  खानेपानी आर्ोजना ममचत 

तथासुिार कार्चक्रम  

सुरलक्षत खानेपानी 

सुलििा सहज उपलब्ध 

गराउने   

सालबसाली 

 

रालिि र्, प्रदेश र 

गा.पा.को नीलत 

तथा कार्चक्रम  

मौजुदा साना तथा ठूला 

आर्ोजनाको ममचत सुिार भई 

सूर्ारु र लदगो हुनेछन् । ।   

3.२ सािचजलनक शौर्ालर् लनमाचण  पूणच सरसफाई र खुला 

लदशामुक्त  के्षत्र 

लनरन्तरता कार्म राखे्न   

लनरन्तर 

 

गाउँपाललकाको 

नीलत तथा 

कार्चक्रम 

थप सािचजलनक शौर्ालर् 

लनमाचण भई संर्ालन हुनेछ  

3.३ खानेपानी गुणस्तर पररक्षण 

तथा सुिार  

स्वच्छ खानपानीको 

व्यिस्था गने   

सालिसाली 

 

रालिि र्, प्रदेश र 

गा.पा.को नीलत 

तथा कार्चक्रम  

घरपररिारमा पानीको स्वक्ष 

खानेपानीको सहज रुपमा 

उपलब्ध हुनेछ ।   

3.४ सरसफाई सरे्तना कार्चक्रम  स्वच्छता र स्वच्छ 

व्यिहारको अलभबृम्बद्ध 

गने  

सालिसाली 

 

गाउँपाललकाको 

नीलत तथा 

कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  

बालषचक रुपमा समुदार्को 

स्वसु्फतच सहभालगतामा कार्चक्रम 

संर्ालन हुनेछ  

3.५ फोहोरमैला व्यिस्थापन  फोहोर लिसजचन 

पररमाण घटाउने र 

व्यिस्थापन सहज 

बनाउने  

सालिसाली  

रालिि र्, प्रदेश र 

न.पा.को नीलत 

तथा कार्चक्रम  

शहरी के्षत्रमा बसोबास गने  

घरपररिारलाई उपरु्क्त प्रलिलि 

हस्तान्तरण हुनेछ ।   

3.६ सालिसाली कार्चक्रम सशतच 

समेत  

लनरन्तर कार्चक्रम   

सालिसाली  

गाउँपाललकाको 

नीलत तथा 

कार्चक्रमक 

प्रते्यक िषच सञ्चालन हुनेछ ।   

4.  मलहला, िालबाललका तथा 

सामालजक समािेशीकरण     
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4.1  ललक्षत िगच स्वरोजगार र 

आर्मूलक 

कार्चक्रम(लसमाम्बन्तकृत 

समुदार्का नागररक)  

स्थानीर् स्तरमा रोजगार 

सृजना गरी आर् 

आजचन िृम्बद्ध गने  

सालिसाली 

 

रालिि र्, प्रदेश र 

गा.पा.को नीलत 

तथा कार्चक्रम  

लिलभन्न स्वरोजगार र आर्मूलक 

कार्चक्रमबाट ललक्षत िगच तथा 

समुदार्का  

व्यम्बक्तहरु लाभाम्बन्वत हुनेछन् 

4.२ मानि बेर्लिखन अन्त्य, 

लैलङ्गक लहंसा तथा घरेलु लहंसा 

नू्यलनकरण कार्चक्रम  

सिै प्रकारका लहंसाको 

अन्त्य गनच   

सालिसाली 

 

 नीलत तथा 

कार्चक्रम  

 

4.३ ललक्षत बगच केम्बन्द्रत लबलभन्न 

बालषचक कार्चक्रम  

भेदभािको अन्त्य गनच 

र ललक्षत बगचको 

सशम्बक्तकरण गने  

सालिसाली 

 

रालिि र्, प्रदेश र 

गा.पा.को नीलत 

तथा कार्चक्रम  

गाउँमा सिै प्रकारका भेदभािमा 

कलम आहेको हुनेछ ।   

4.४ बालमैत्री गाउँ कार्चक्रम  बाल लिकास लगार्त 

िाल अलिकारको संरक्षण 

र सिद््रिन गने  

सालिसाली 

 

रालिि र्, प्रदेश र 

न.पा.को नीलत 

तथा कार्चक्रम  

बाल लिकास केन्द्र, बाल कक्षा 

तथा लशक्षण र मनोरञ्जनका 

लक्रर्ाकलाप व्यिम्बस्थत हुनेछन् ।   

4.५ ललक्षत िगच सञ्जाल पररर्ालन  ललक्षत िगच ललक्षत 

सामुदालर्क, सहकारी 

भिन, र्ौतारी आदी 

लनमाचण गने  

सालिसाली 

 

प्रदेश र 

गाउँपाललकाको नीलत 

तथा कार्चक्रम  

बालषचक २ िटाका दरले भिन, 

र्ौतारी, केन्द्र िा पुस्तकालर् 

लनमाचण भई संर्ालन हुनेछन । 

4.६ सामालजक सुरक्षा कार्चक्रम 

संर्ालन  

लनरन्तर कार्चक्रम 

सञ्चालन गनच  

सालिसाली 

 

नीलत तथा 

कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  

ललक्षत िगच लाभालिन्त हुनेछन् ।   

5.  रु्िा तथा खेलकुद       

5.1  रु्िा रोजगार प्रिद््रिन कार्चक्रम  रु्िा रोजगारी सृजना 

गने  

सालिसाली 

 

रालिि र्, प्रदेश र 

गा.पा.को नीलत 

तथा कार्चक्रम  

कररब१५०० रु्िाहरु 

स्वरोजगारहुनेछन्।प्रिानमन्त्री 

रोजगार कार्चक्रम समेत  

5.2  खेलकुद पूिाचिार लिकास 

कार्चक्रम  

खेलकुद लिकास गनच   सालिसाली 
 
नीलत तथा 

कार्चक्रमको 

खेलकुद पूिाचिार लनमाचण र 

स्तरोन्नलत हुने   
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प्राथलमकता  

5.3  खेलाडीउते्प्ररणा तथा प्रलतभा 

प्रिद््रिन कार्चक्रम 

खेलकुद प्रबद्धन गनच  सालिसाली 
 
 नीलत तथा कार्चक्रम् खेलकुद आर्ोजना हुनेछ ।   

6.  संसृ्कलत, भाषा, कला तथा 

सालहत्य  

     

6.1  सांसृ्कलतक, िालमचक तथा 

ऐलतहालसक सम्पदा 

संरक्षण,प्रबिचन तथा पलहर्ान  

 सम्पदाहरुको संरक्षण 

गने  

सालबसाली 

 

नीलत तथा 

कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  

लिद्यमान साँसृ्कलतक िालमचक तथा 

ऐलतहालसक सम्पदाहरुको 

संरक्षण, लिकास, पलहर्ान, 

अध्यर्न रअलभलेखन हुनेछ ।  
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४.९ िोन्तखम पष िथा अनुगमन 

शैलक्षक संस्थाहरुमा आबश्यक पर्ाचप्त भौलतक पूिाचिार लिकास र दक्ष जनशम्बक्तको उपलब्धता सलहत  

गुणस्तरीर्, प्रलबलिमैत्री, रोजगारमुलक, लजिनउपर्ोगी, प्रलतष्पिी लसक्षा प्रणाली लिकास गनुच आजको 

मुख्य रु्नौती रहेको छ|आिारभूततथागुणस्तरीर् स्वास्थ्य सुलबिा अझैसम्म पलन सिै िगच, समुदार् रके्षत्रका 

जनतामा सहज, सुलभ तथा सरल रुपमा पुग्न सकेको छैन।बढ्दो अव्यिम्बस्थत शहरीकरणका कारण 

एकालतर सरूिा रोगको लनर्न्त्रणमा रु्नौती रहेको छ भने बद्ललदो खानपान र जीिनशैलीका कारण 

नसने रोगको भार बढदो छ। साथै जलिारु् पररिचतनका कारण नर्ाँ रोग तथा प्राकृलतक प्रकोपका 

कारण स्वास्थ्य प्रणालीमा ठूलो रु्नौती थलपएको छ। 

कोलभड १९ लिश्वव्यापी महामारीले स्वास्थ्य के्षत्रमा ठूलो रू्नौलत ल्याएको र मानिीर्, आलथचक र सामालजक 

क्षलत पुगेको छ।लिद्यमान स्वास्थ्य सेिा प्रणाली कोलभड १९ लगार्त अन्य माहामारी र अन्य स्वास्थ्य 

समस्यालाई सिोिन गनच नसके्न अिस्था देम्बखएको छ।मालथ उिेम्बखत समस्याहरू तथा रु्नौतीहरूलाई 

सम्वोिन गनच लागत प्रभािकारी कार्चक्रम तर्ार गरी लागू गररनेछ।लतनै तहका सरकार, सरोकारिाला 

लनकार्, अन्तराचलिि र्, रालिि र् र स्थानीर् गैर सरकारी तथा समुदार्मा आिाररत संस्थाहरु बीर् समन्वर्, 

सहकार्च, साझेदारी गरी उपलब्ध स्रोत सािनको उच्चतम पररर्ालन गरी प्रस्तालित कार्चक्रमको प्रभािकारी 

कार्ाचन्वर्न भई अपेलक्षत उपलब्धी हालसल हुने अपेक्षा गररएको छ।संघीर् संरर्ना अनुसार तजुचमा हुनु 

पने नीलत, कानून, लनर्म, कार्चलिलि, मापदण्ड, र्ोजना, संस्थागत संर्न्त्र तर्ार हुन नसकेमा तथा समर्मा 

तर्ार नभएमा प्रस्तालित कार्चक्रमहरु कार्ाचन्वर्न प्रभालित भई अपेलक्षत उपलब्धी हाललल नहुन सक्छ ।   
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पररचे्छद - ५ 
पूवाचिार लवकास 

 

५.१ पृष्ठभूलम 

लदगो, सनु्तललत, फरालकलो र समाबेशी भौलतक पूिाचिारको लिकास लबना आलथचक, सामालजक लिकास तथा 

गुणस्तरीर् र सहज सेिा प्रबाहसुलनम्बस्र्त हुन सकै्दन। भौलतक पूिाचिारको लिकासले अन्तरआिद्धता र 

अन्तरसिि लिकास तथा लिस्तार गरी सो माफच त आलथचक-सामालजकलिकासको नलतजा हालसल गनच 

प्रत्यक्ष र्ोगदान पुर्ाचउदछ।गाउँपाललकाको लिकास प्रर्ासलाई र्ोजनाबद्ध र व्यिम्बस्थत रुपमा सञ्चालन गरी 

लदगो सुिार गनच भौलतक पूिाचिार लिकासले लिकास प्रलतफलको प्रिेशद्धारको रुपमा कार्च गदचछ ।   

लिकास प्रलतफललाई गाउँ लिकासको दीघचकाललन सोर् र लक्ष्य तफच  उनु्मख गराउन तथा अपेलक्षत 

नलतजा हालसल गनच मूलतः आिास, बस्ती तथा शहरी लिकास, सडक तथा र्ातार्ात, लिद्रु्त तथा 

िैकम्बल्पक उजाच र सूर्ना, संर्ार र प्रलिलि जस्ता लिषर् के्षत्रको लिकास, लिस्तार र लदगो सञ्चालन सििी 

लिशे्लषण र लिकासको मागचलर्त्रलाई पूिाचिार लिकास र्ोजनामा समािेश गररएको छ । 

५.२ लवद्यमान अवस्था, संभावना िथा अवसर 

स्थानीर् सरकार गठन संगै गाउँपाललका के्षत्रमा भौलतक पूिाचिार लिकासका आर्ोजना संर्ालनमा लतब्रता 

आएको छ |सडक तथानाली, पेटी लनमाचण,लिद्रु्तीकरण जस्ता पूिाचिार तथा संरर्ना लनमाचण भैरहेका 

छन् । गाउँपाललकामा बस्ती लिकास तथा भिन लनमाचण सििी आिारभूत मापदण्ड २०७२ को 

मापदण्डमा आिाररत भई गाउँपाललकाले र्ोजना तथा भिन लनमाचण मापदण्ड तर्ार गरी म्बस्वकृत गरेको 

छ र र्सै अनुसार घरनक्शा पास र भिन तथा भौलतक लिकास लनमाचणको कार्च सञ्चालनमा रहेको छ ।  

रालिि र् भूउपर्ोग नीलत २०७२ तथा रालिि र् भूलम ऐन, २०७६ बमालजम गाउँपाललकालाई कृलष के्षत्र, आिास 

के्षत्र, औद्योलगक तथा व्यिसालर्क के्षत्र, संस्थागत के्षत्र र सो के्षत्रहरुको लबर्मा ग्रीन िेल्टको अििारणा 

सलहतको भूउपर्ोग के्षत्रको खाका गनच जरुरी देम्बखएको छ।र्सको आिारमा भूउपर्ोग र्ोजना र सो को 

आिारमा बस्ती लिकास तथा भौलतक लिकास गुरुर्ोजना तजुचमा गरी बस्ती लिकास तथा भौलतक 

लनमाचणका कार्चहरु कार्ाचन्वर्न गनुच पने देम्बखएको छ।गाउँपाललका के्षत्रबाट लिसजचन हुने फोहोरमैला 

सुरलक्षत व्यिस्थापन गनच ल्याण्डलफल साइट लनमाचण गनच प्रस्ताि गररएको छ।  

गाउँपाललकामास्थानीर् बस पाकच  तथा सुलििा सम्पन्न पालकच ङस्थल लनमाचण र सञ्चालनको आिश्कता 

देम्बखएको छ। र्स गाउँपाललकामा बसोबास गने कुल ३७९३घरपररिार मधे्य १४३पक्की, २७३ अिचकच्ची र 

बाँकी  घर कच्ची रहेको देम्बखन्छ । कुल घरपररिार मधे्य ९७.९६ प्रलतशतको पररिार आफ्नै घर भएको 

बाँकी १.०४ प्रलतशत भाडामा बसोबास गरेको म्बस्थलत पत्रमा उम्बिम्बखत तथ्याङ्कले देखाएको छ । 

काललगण्डकी गाउँपाललका नेपालको रणनीलतकपर्चटकीर्, र व्यापाररक केन्द्रको लिकासोनु्मख रहेको छ।र्स 

गाउँ के्षत्रका सबै िडा र बस्तीहरुमा लिद्रु्त सेिा उपलब्ध रहेको छ।गाउँपाललकाको लगभग ९६प्रलतशत 

घरपररिारले रालिि र् प्रसारण लाईनबाट लितररत लिद्रु्त सेिा उपर्ोग गरररहेको देम्बखन्छ ।गाउँपाललका 

के्षत्रका लिलभन्न स्थानहरुमासोलार तथा लबिुलतर् िि ीट लाइट रहेको छ ।गाउँपाललकाको लबलभन्न के्षत्रमा 

सडक बत्ती जडान गररएको छ । एललप ग्यास, िार्ोग्यास, लिद्रु्त लहटर समेत खाना पकाउन स्वच्छ 

उजाच प्रर्ोग गने गरेकोगाउँ िस्तम्बस्थलत लििरणबाट देम्बखन्छ।    

गाउँपाललकाको लगभग सबै के्षत्र सूर्ना तथा संर्ारमा सुलििाको पहँुर्को रहेको देम्बखन्छ । 

गाउँपाललकाको कुल जनसंख्या मधे्य १२१२० जना जनसंख्यासँग मोिाइल फोन उपलब्ध रहेको देम्बखन्छ 

।गाउँपाललका के्षत्र लभत्र कार्चपाललका कार्ाचलर्, सबै िडा कार्ाचलर्हरु,  माद्यालमक लिद्यालर् अस्पताल, 

स्वास्थ्य र्ौकीहरुमा इन्टरनेट सुलििा उपलब्ध रहेको छ । गाउँपाललकामा िेिसाइट, मोबाइल एप््स र 
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लिलभन्न प्रकारका सूर्ना व्यिस्थापन प्रणाली तथा सफ्टिर्र जडान भई शासन सञ्चालन र सेिा प्रिाहलाई 

लिद्रु्तीर् प्रणालीमा आिाररत बनाउँदै लाने प्रर्ास गररएको छ । गाउँपाललकाको िेिसाइट र मोबाइल 

एप््स, स्थानीर् रेलडर्ो तथा टेलललभजन र रालिि र्स्तरका संर्ार माध्यममाफच त समेत सूर्नाहरु लनर्लमत 

रुपमा अद्यािलिक, प्रकाशन र प्रसारण भैरहेको छ । 

५.३ समस्या र रु्नौलि 

गाउँपाललकाको के्षत्रमाव्यिम्बस्थत र सुरलक्षत बस्ती तथा आिास लनमाचणमा रू्नौलत रहेको छ ।र्स 

गाउँपाललका के्षत्रमा भिन संलहता २०७२ लागू हुनु भन्दा अगालड बनेका नीलज, व्यिसालर्क, सरकारी र 

सािचजलनक भिनहरु भूकम्प प्रलतरोिी भए नभएको एलकन गरी सो अनुसार लनर्मन हुन सकेको छैन । 

गाउँ के्षत्रमा व्यिम्बस्थत पालकच ङ स्थल र र्ातार्ातको सहज व्यिस्थापन हुन सकेको छैन ।   

गाउँपाललकाको ग्रामीण के्षत्रको लिकास लनमाचण र सेिा प्रिाहलाई उपलब्धीमूलक र प्रभािकारी बनाउन 

गाउँ कार्चपाललकाको एकीकृत भिन, िडा कार्ाचलर् भिन, सभा हल, पाकच , मनोरञ्जन स्थल लगार्तका 

भौलतक पूिाचिारहरुको कमी रहेको छ । गाउँपाललकामा दमकल र एिुलेन्स, लिपदको समर्मा सुरलक्षत 

आश्रर् स्थल, गोदाम घर र लिपदको अिस्थामा उद्धारको सरसामग्रीको कमी रहेको देम्बखन्छ ।गाउँपाललका 

के्षत्रमा सडक मापदण्ड लागू हुन नसक्दा मुख्य सडक बाहेक िेरैजसो लभलत्रसडकहरु साँघुरो रहेका छन 

र सडकको अलिकार के्षत्र लनिाचरण हुन सकेको छैन भनेसडकको दार्ािार्ाँ िृक्षारोपण गरी सुन्दरता 

कार्म गनच नसकेको देम्बखन्छ।  

गाउँपाललकामा रहेकोग्राभेल र कच्ची सडकहरुमा लिलभन्न स्थानमा खाल्डाखुल्टी रहेको र आिश्यक 

स्थानहरुमा पुल तथा कल्भटचको व्यिस्था हुन नसकेको देम्बखन्छ।सडक लनमाचण तथा र्ातार्ात सञ्चालनमा 

िातािरणीर् पक्ष, गुणस्तर र मापदण्डको पालना हुन सकेको छैन।िातािरणीर् संरक्षणको उपार् 

अिलिन नगरी र आलथचक तथा सामालजक लिशे्लषण लिना सडक लनमाचण गने क्रम बढ्दै गईरहेको 

छ।सडक लनमाचणसँग आलथचक, सामालजक लिकास तथा अन्य लिकासका कार्चहरु प्राथलमकता साथ सञ्चालन 

गनच सलकएको छैन ।  

िार्ोग्यास, सुिाररएको रु्ल्हो तथा स्वस्थ उजाच प्रर्ोगको अिस्था नू्यन रहेको देम्बखन्छ।ग्रामीण के्षत्रहरुमा 

उद्योग व्यिसार् सञ्चालन, लसंर्ाईको लालग प्रर्ोग गनच आिश्यक पने लिफेजको लिद्रु्त लाईनको कमी 

रहेको छ । गाउँपाललकाको प्रमुख सडक, र्ोक र स्थानमा सोलार प्रणालीमा आिाररत सडक ित्तीको 

सुलििा उपलब्ध हुन सकेको छैन । गाउँ के्षत्रमा लिकास लनमाचणका के्षत्रमा कार्च गने लनकार्हरु बीर्को 

समन्वर् र सहकार्च गाउँ लिकासको प्रमुख रू्नौलतको रुपमा देम्बखएको छ | 

५.४ अवसर 

र्स गाउँपाललका के्षत्र कृलष तथा औिोलगक पूिाचिार लिकासको प्ररु्र सम्भाबना रहेको छ | र्स 

गाउँपाललका के्षत्रमा पूिाचिार लिकास कार्च लतब्र रुपमा अगाडी बढाउन स्रोतको ब्यापक पररर्ालन 

माफच तस्थानीर् रोजगारी अलभिृम्बद्ध गनच सलकने अिसर व्याप्त छ।गाउँपाललकलाई लुम्बिनी प्रदेशकैकररडोर 

शहरको रुपमा लिकास गनच सलकने संभािना रहेको छ ।   

५.५ लवर्य षेिगि सोर्, िक्ष्य, उदे्दश्य र रणनीलि 

५.५.१ दीर्चकािीन सोर् 
 िातािरणमैत्री पूिाचिाररु्क्त, व्यिम्बस्थत, र सहजग्रालमणशहरको लिकास 

५.५.२ िक्ष्य 

 बसोबास, औद्योलगक र शहरी सुलििा तथा अन्तरआिद्धता सहज, सुरलक्षत र व्यिम्बस्थत बनाउने 

५.५.३ उदे्दश्य 

गाउँपाललकाका पूिाचिार लिकास के्षत्रको उदे्दश्यहरु देहार्अनुसार रहेका छन्ः   
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 िातािरणमैत्री र व्यिम्बस्थत बस्ती, सुरलक्षत आिास र औद्योलगक तथा पर्चटकीर् सुलििामा 

अलभिृम्बद्ध गनुच,   

 सुरलक्षत र ब्यबम्बस्थत र्ातार्ात, हररत सडक पूिाचिार र सुलििारु्क्त बजार सुलििाको लिकास र 

लिस्तार गनुच,  

 लनर्लमतलिद्रु्त र स्वच्छ उजाचको उपलब्धता, गुणस्तर र उपभोगमा िृम्बद्ध गनुच र 

 सूर्ना तथा संर्ार सुलबिाको लदगो र लिश्वसनीर् उपभोगमा अलभिृम्बद्ध गनुच ।   

५.५.४ रणनीलि 

गाउँपाललकाको दीघचकालीन सोर्तफच  उनु्मख भई र्ोजनाको समलिगत लक्ष्य, उदे्दश्य तथा प्रलतफल हालसल 

गनच देहार्अनुसारका रणनीलत अिलि गररनेछः 

उदे्दश्य १ सँग सम्बन्तिि  

१.लदगो र ब्यबम्बस्थत हररतपूिाचिार लिकास आर्ोजना प्रभाबकारीरुपमासञ्चालन गने ।  

२. िडा कार्ाचलर्लाई सेिा प्रिाह केन्दको रुपमालिकास गने ।  

३. गाउँपाललकाको भूउपर्ोग के्षत्र लनिाचरण गरी सो अनुसार आिास के्षत्र, कृलष के्षत्र, औद्योलगक के्षत्र, 

व्यिसालर्क के्षत्र, संस्थागत, संरक्षण के्षत्रको लनिाचरण गने ।  

४. भूउपर्ोग के्षत्र र भौलतक लिकास गुरुर्ोजनाको आिारमा सािचजलनक लनमाचण कार्चलाई व्यिम्बस्थत गने।  

५. गाउँपाललकाको शहर उनु्मख के्षत्रमा भौलतक र्ोजना सलहत बजारको पूिािाचर लिकास गने। 

 

उदे्दश्य २ सँग सम्बन्तिि  

१. िाताबरणमैत्री र सुरक्षा मापदण्ड सलहतको सडक पूिाचिार सुलििामा पहँुर् बृम्बद्ध गने  

२. सडक अलिकार के्षत्र र मापदण्ड तर्ार गने   

३. समग्रसेिा प्रिाहलाई सहज र सुलभ हुने गरी गुणस्तरीर्, िातािरणमैत्री र उत्थानलशल 

पूिाचिारको लिकास र लिस्तार गने । 

उदे्दश्य ३ सँग सम्बन्तिि  

१. लिद्रु्त लाइन तथा क्षमता र गुणस्तर िृम्बद्ध गने  

२. निीकरणीर् ऊजाच प्रलिलिको  लिस्तार र प्रििचन गरी स्वच्छ उजाचको पहँुर् र उपर्ोग बृम्बद्ध गने 

उदे्दश्य ४ सँग सम्बन्तिि  

१. इन्टरनेट तथा टेललफोन सेिाको पहँुर् र गुणस्तर अलभबृम्बद्ध गने  

२. लिद्रु्तीर् सुशासनको प्रिद््रिन गने   

३. सूर्ना तथा सेिा प्रिाहलाई सूर्ना प्रलिलिमैत्री बनाउने 

५.६ लवर्य षेिगि नलििा सूर्क र िक्ष्य 

पूिाचिार के्षत्रको लिषर् के्षत्रगत सूर्क र मध्यमकालीन लक्ष्य देहार्अनुसार ताललकामा प्रसु्तत गररएको छ 

।   

ताललका ३.१पूिाचिार लिकास के्षत्रको नलतजा सूर्क तथा मध्यमकालीन लक्ष्य(स्रोत: गाउँपाललकाको 

पाश्वचलर्त्र तथा बालषचक बजेट तथा कार्चक्रमको आिारमा तर्ार गररएको) 

सूर्क इकाई 
आिार 

िषच 

मध्यमकालीन लक्षर् 

२०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

भौलतक पूिािार लिकास       

सडक लक.मी. लक.लम

.  

१62 १७५ १८० १९० 

१२मलहना र्ातार्ात सुर्ारु सडक  लक.लम 22 25 29 32 
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सूर्क इकाई 
आिार 

िषच 

मध्यमकालीन लक्षर् 

२०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

.  

पक्की÷सुरलक्षत घरमा बसोबास गने 

पररिार  

प्रलतशत  १७ २१ २५ २९ 

स्वस्थ उजाचको प्रर्ोग गने घरपररिार  प्रलतशत  45 46 47 48 

आिास, बस्ती तथा शहरी लिकास       

आिारभूत पूिाचिाररु्क्त व्यिम्बस्थत 

बजार  

स्थान  1 2 2 2 

सुरलक्षत बस्तीमा बसोबास गने पररिार  प्रलतशत  ३0 ३२ ३7 ३7 

भूकम्प प्रलतरोिी भिन लनमाचण दक्ष 

व्यम्बक्त  

जना  120 152 175 200 

भूकम्प प्रलतरोिी प्रलिलि भएका 

सािचजलनक भिन र संरर्ना  

संख्या  50 55 64 70 

भूकम्प प्रलतरोिी प्रलिलि र मापदण्ड 

अनुसार लनमाचण भएका आिास घर  

प्रलतशत  10 15 20 30 

सडक तथा र्ातार्ात       

पक्की सडक  लक.लम

.  

० ० ५ 8 

ग्राभेल सडक  लक.लम

.  

३5 ४0 ४5 ५0 

पक्की पुल  संख्या  2 3 3 4 

लनर्लमत ममचत संभार भएको सडक संख्या  10 12 14 17 

िार्ोइलञ्जलनररङ्ग प्रलििी प्रर्ोग र 

सडक लकनार िृक्षारोपण सडक 

लिाई  

लक.लम

.  

0 0 0 0 

सूर्ना तथा संर्ार प्रलिलि       

इन्टरनेट सेिा प्रर्ोग गने जनसंख्या  प्रलतशत  38 42 55 60 

स्थानीर् स्तरका प्रकाशन र प्रसारण  संख्या  ३ ४ 6 8 

ईन्टरनेट सञ्चालन रहेका िडा 

कार्ाचलर्, स्वास्थ्य र्ौकी र लिद्यालर्  

िटा  24 26 30 32 

 
५.७ लवर्य षेिगि खर्च िथा श्रोिको लिवर्ीय अनुमान 

पूिाचिार लिकास के्षत्रको लत्रिषीर् खर्च र स्रोतको अनुमान देहार्अनुसार प्रसु्तत गररएको छ ।   
ताललका ३.२ पूिाचिार लिकास के्षत्रको खर्च तथा स्रोतको लत्रिलषचर् अनुमान 
आलथचक बर्च बिेट िथा खर्च अनुमान (रु.हिारमा) खर्चको स्रोि (रु. हिारमा) 
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स्रोि: आलथचक प्रशासन शाखा  
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५.८ कायचिम िथा आयोिनाको संलषप्त लववरण 

पूिाचिार लिकास के्षत्रको आगामी आलथचक िषच समेत आगामी तीन िषच संर्ालन हुने लशषचकगत प्रमुख कार्चक्रम तथा आर्ोजना, कूल लागत, उदे्धश्य तथा 

उपलम्बब्ध सूर्क देहार् अनुसार ताललकामा प्रसु्तत गररएको छ |  

tflnsf $= 1̂0पूिाचिार लिकासsfo{qmd÷cfof]hgfsf] ;+lIfKt ljj/0f (आलथचक बषच ०७७/७८ र ०७८/७९ को बालषचक बजेट तथा कार्चक्रम 
पुम्बस्तकामा रहेको लक्रर्ाकलापलाई समुलहकृत गरी तर्ार पाररएको छ) 

लस.नं. कायचिम िथा आयोिना उदे्दश्य 

आयोिना/कायचिम 

अवलि (शुरु र 

समाप्ती) 

अनुमालनि 

िागि 

(रुहिारमा) 

 

पुष्ट्याई ं आयामी ३ वर्चको उपिव्िी 

सूर्क 

1.  िस्ती, आिास र शहरी 

लिकास  

     

1.१ स्थानीर् बसपाकच  तथा 

पालकच ङस्थल ममचत,लनमाचण, 

स्तरोन्नलत र सञ्चालन  

बढ्दै गएको सिारी 

सािनको पालकङि ् ग 

व्यिम्बस्थत गने  सालिसाली  

जग्गाको उपलब्धता 

र संभाव्यताको 

आिारमा लनमाचण 

गने  

गाउँपाललकाको मुख्य 

केन्द्रमाव्यिम्बस्थत पालकच ङ स्थल 

लनमाचण भई संर्ालनमा आउने   

1.२ फोहोरमैलाप्रशोिन तथा 

व्यिस्थापन 

बसोबास लिस्तार, 

सुरलक्षत र व्यिम्बस्थत 

बनाउने  
सालबसाली  

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता  

फोहोर प्रशोिन तथा 

व्यिस्थापन केन्द्र लनमाचण हुनेछ 

।  

1.३ सबै िडा कार्ाचलर् भिन 

लनमाचण  

व्यिम्बस्थत र सहज सेिा 

प्रबाह गनच  

२०७८÷७९-

२०८०÷८१   

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता  
सिै िडा कार्चलर्को 

आफ्नैआिुलनकभिन नमाचण 

हुनेछन्।  

1.४ भूकम्प प्रलतरोिी लनमाचण प्रलिलि, 

सामाग्री, गुणस्तर लगार्त 

प्रालबलिक क्षमता लिकास ताललम 

सञ्चालन  

रोजगारी लसजचना र 

बललर्ो भिन 

लनमाचणलाई प्रििचन गने  

सालिसाली 

 

मागको आिारमा 

संर्ालन गने  

 कमचर्ारी तथा स्थानीर् 

इच्क्कु्षकरु्िालाई दक्ष बनाउने | 

2.  सडक, पुल तथा र्ातार्ात       
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2.1  पक्की सडक लनमाचण  भौलतक अिस्था र 

आिागमन व्यिम्बस्थत 

गने  

लनरन्तर 

 

प्राथलमकता 

बमोलजम लनमाचण 

गने  

गाउँ स्तरीर् सडक १० लक.लम  

पक्की लनमाचण गने  

2.2  संरर्ना सलहत ग्राभेल सडक 

लनमाचण (३० लक.लम. थप गने)  

ग्रामीण िस्ती र 

उत्पादन र र्ातार्ातलाई 

सहज र ््व्यिम्बस्थत 

बनाउने  

लनरन्तर 

 

प्राथलमकता र 

लडलपआर बमोलजम  

प्राथलमकताको आिारमा ३० 

लक.लम. सडकमापदण्ड 

अनुसार  पूिाचिार लनमाचण गरी 

स्तरोन्नलत भएको हुनेछ ।   

2.3  नर्ाँ टि र्ाक (सडक) लनमाचण  गाउँको सिै स्थानमा 

सहँज र्ातार्ात पुर्ाचउन  

सालबसाली 
 

प्राथलमकता र 

लडलपआर बमोलजम 

गाउँका लिलभन्न स्थानमा नर्ाँ 

सडक खोललने छ   

2.4  सडक पक्की पूल तथाकल्भटच 

लनमाचण (१२ िटा)  

आिागमन सहज र 

सुलभबनाउने  

सालबसाली 

 

नीलत तथा 

कार्चक्रममा 

आिाररत   

मोटरेिल पुल तथाकल्भटच 

लनमाचण भई आिागमन सहज 

हुने  

3.  लिद्रु्त तथा स्वच्छ उजाच       

3.1  सडक ित्ती ममचत, लिकास र 

लिस्तार  

र्ोक, बजार र आिास 

के्षत्रमासडक बलत्त 

जडान गने  

सालिसाली 

 

समुदार् र िस्तीको 

माग र िडाको 

प्राथलमकता अनुसार  

सोलार प्रणालीमा आिाररत 

सडक बत्ती जडान भई र्ोक, 

बजार र िस्तीमा उज्यालो 

कार्म हुनेछ ।   

3.2  लजणच र काठे पोल प्रलतस््रथापन 

कार्चक्रम   

सम्भालित दुघचटना 

नू्यनीकरण गने  

सालिसाली 
 

गाउँको आिश्यता 

अनुसार  

लजणच र काठे पोल प्रलतस््रथापन 

भएकोहुनेछ ।  

3.३ सोलार, िार्ोग्यास र सुिाररएको 

रु्ल्हो जस्ता िैकम्बल्पक उजाचको 

प्रिद््रिन  

स्वच्छ उजाचको प्रर्ोग 

बढाउने  

सालिसाली 

 

िस्ती र िडाको 

मागको आिारमा  

साबचजलनक कार्ाचलर् तथा 

घरिुरीमा िार्ोग्यास, सोलार 

लिद्रु्तीर् रु्ल्हो, सुिाररएको 

िुिारलहत रु्ल्हो जडान भई 

संर्ालन हुनेछ ।    

3.४ कार्ाचलर्मा पािर व्याकअप 

प्रणाली जडान 

सहज तथा सुलभ सेिा 

प्रिाह गनच   

सालिसाली 
 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 

कार्ाचलर्मा पािर व्याकअप 

प्रणाली जडान हुनेछ । 



काललगण्डकी गाउँपाललकाको मध्यमकालीन खर्च संरर्ना  (२०७८/७९-०८०/८१) 

 

53 

 

4.  लिद्रु्तीर् सुशासन, सूर्ना र 

संर्ार   

     

4.1  इन्टरनेट र टेललफोन 

सेिाकोक्षमता लिस्तार  

सूर्ना प्रलिलिमा 

आिाररत सेिा र कार्च 

प्रणाली संर्ालन गने  

सालिसाली 

 

उपलब्ध पूिाचिार र 

सिम्बित संस्थाको 

प्रलतिद्धताको 

आिारमा  

सबैिडा कार्ाचलर्, स्थास्थ्य 

संस्था र माध्यलमक लििालर्मा 

कपु्यटर, लप्रण्टर र इन्टरनेट 

सूर्ना प्रणालीमा आिाररत 

सेिा सुर्ारु हुनेछ ।   

4.३ प्रकाशन, प्रशारण र लमलडर्ा 

पररर्ालन कार्चक्रम 

नागररकमा सुर्ना 

प्रिाह गनच   

सालिसाली 

 

नीलत तथा 

कार्चक्रमको 

आिारमा 

प्रकाशन, प्रशारण र लमलडर्ा 

पररर्ालन कार्चक्रम सञ्चालन 

गनच   
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५.९ िोन्तखम पष िथा अनुमान 

िातािरणमैत्रीभौलतक पूिाचिार लिकास गनच प्रालिलिक, आलथचक र सामालजक संभाव्यता अध्यर्न, लिसृ्तत 

आर्ोजना प्रलतिेदन तर्ार आर्ोजना िैंक तर्ार गने र आर्ोजना िैंकमा सूर्ीकृत आर्ोजनाको 

प्राथलमकताक्रम अनुसार मध्यमकालीन खर्च संरर्नामा बजेट लिलनर्ोजन गरी आर्ोजना कार्ाचन्वर्न 

गनुचपदचछ । र्स प्रकार आर्ोजना छनौट र स्रोत लिलनर्ोजन नहँुदा गुणस्तरीर् रुपमा कार्च सम्पन्न गनच 

जग्गाको प्राप्ती, िन तथा िातािरणीर् श्रोतको संरक्षण र लिपद जोम्बखम नू्यनीकरणका कार्चक्रम समािेश 

गदाच आर्ोजनाको लागत र समर् बढन सके्न जोम्बखम रहन्छ । जलिारु् पररितचनको असर, िातािरणीर् 

प्रभाि र जग्गा व्यिस्थापन लगार्त स्थानीर् सरोकारका लिषर्लाई सिोिन गनच नसक्दा र्सबाट 

अपेलक्षत नलतजा हालसल गनच नसलकने अिस्था समेत रहेको छ ।   

उपलब्ध प्रलिलिको उपर्ोग, जग्गा प्राप्ती, बजेटको सुलनलिता, नदीजन्य लनमाचण सामग्रीको सहज उपलब्धता, 

मानि संशािन उपलब्ध भएमा र लिपद तथा अन्य लििादको कारण आर्ोजनाका लागत बढ्न नगएमा 

उम्बिम्बखत उपलब्धी हालसल हुनेछ। सो हुन नसकेमा र्ोजनाको लक्ष्य तथा उदे्दश्य प्राप्त नहुने जोम्बखम 

रहन सक्छ ।   
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पररचे्छद - ६ 

वन, वािावरण िथा लवपद् व्यवस्थापन 
६.१ पृष्ठभूलम 

नेपालको संलििानले प्रते्यक नागररकलाई स्वच्छ र स्वस्थ िातािरणमा बाँच्न पाउने मौललक हकको 

ब्यबस्था गरेको छ। उम्बिम्बखत संबैिालनकव्यिस्था कार्ाचन्वर्न गनच संघीर् सरकारबाट रालिि र् िन नीलत 

२०७५ र रालिि र् िातािरण नीलत र रालिि र् जलिारु् पररितचन नीलत, २०७६ र िन ऐन, २०७६ तथा 

िातािरण संरक्षण ऐन, २०७६, िातािरण संरक्षण लनर्मािली २०७७ लगार्तका नीलत, ऐन र लनर्म जारी 

भएका छन् ।उपरोक्त नीलत तथा कानूनको उदे्दश्य स्वच्छ र स्वस्थ िातािरणमा बाँच्न पाउने प्रते्यक 

नागररकको मौललक अलिकारको संरक्षण गनच, िातािरणीर् प्रदुषणबाट हुने क्षलत बापत पीलडतलाई 

प्रदुषकबाट क्षलतपूलतच उपलब्ध गराउन, िातािरण र लिकास बीर् समुलर्त सनु्तलन कार्म गनच, प्रकृलत, 

िातािरण र जैलिक लिलिितामा पने प्रलतकुल िातािरणीर् प्रभाि नू्यनीकरण गनच तथा जलिारु् 

पररितचनको रू्नौतीलाई सामाना गने रहेको छ।   

लिपद् जोम्बखम नू्यनीकरण रालिि र् नीलत, २०७५ ले ललएको मूल उदे्धश्यलाई टेिा पुगे्न गरी स्थानीर् 

सरकारले समेत लिपद् जोम्बखमबाट सुरलक्षत, जलिारु् अनुकुललत तथा लिपद् उत्थानशील स्थानीर् तह 

लनमाचण गदै दीगो लिकासमा र्ोगदान पु¥र्ाउने दीघचकाललन सोर्, धे्यर् र लक्ष्य सलहत प्राकृलतक र गैर 

प्राकृलतक लिपदबाट हुने क्षलत उिेख्य रुपमा कम गने मुल उदे्दश्य अनुरुप आर्ोजना तथा कार्चक्रम 

तर् गने र सोलह मुतालबक बजेट सुलनम्बस्र्तता गनुचपने आबश्यकता रहेको छ । लत्रबषीर् खर्च संरर्नामा 

िन, िातािरण र लिपद व्यिस्थापन लिषर् के्षत्रसँग सििीत संभािना, अिसर, समस्या तथा रु्नौती सलहत 

लिद्यमान अिस्था, लिषर् के्षत्रगत लक्ष्य, उदेश्य, रणनीलत तथा कार्चनीलत एिम् रणनीलतक महत्वका कार्चक्रम 

तथा आर्ोजनाहरु समेत संलग्न गरी बजेट तथा कार्चक्रम तजुचमा गनुचपने हुन्छ। 

६.२लवद्यमान अवस्था, संभावना र अवसर 

बजारीकरणको दृलिकोणले गाउँपाललकाको ग्रामीण के्षत्र अत्यन्त सम्पन्न रहेको छ | नेपाल सरकारले 

तोकेको मापदण्ड बमोलजम लकसान तथा उद्यमीले नीलज तथा आिादी जग्गामा िृक्षरोपण गरी हुकाचएका 

रुखहरु कटान गरी लिक्री लितरण गरे िापत गाउँपाललकाले राजस्व बढाउन सके्न म्बस्थलत समेत देम्बखन्छ 

।िन, जमीन र जलश्रोत लगार्त जलािारका श्रोतको संरक्षण र व्यिस्थापनद्धारा गाउँपाललकामा आलथचक 

लिकास तथािातािरणीर् सनु्तलन कार्म गनच सलकने प्ररु्र संभािना रहेको छ।  

 र्स गाउँपाललका के्षत्रमा रहेको बनको के्षत्र लबस्तार, संरक्षण, र बैज्ञालनक ब्यबस्थापन गनुच पने लनतान्त 

जरुरर रहेको छ | गाउँपाललकाको शहरी के्षत्रमा ठोस तथा तरल फोहोरमैलाको मात्रा बढ्दै गएको 

देम्बखन्छ। गाउँपाललकाको मुख्य गरी शहरी के्षत्रमा प्लालिक लगार्त प्रदुषणजन्य पदाथचको प्रर्ोग बढ्दै 

गईरहेको छ।तसथच प्लालिकजन्य सामाग्रीको प्रर्ोगलाई समर्मै प्रलतस्थापन र व्यिस्थापन गरी िातािरणीर् 

स्वच्छता कार्म राख्न सलकने अिस्था छ । र्सैगरी अस्पताल र मेलडकल सेिाको िृम्बद्धसँगै अस्पतालजन्य 

फोहोर पलन बढ्दो क्रममा रहेको छ ।   

इिनको उपर्ोगमा लिद्रु्त तथा एलपी ग्यासको प्रर्ोग बढ्दै गएता पलन गाउँपाललकाका अलिकांशघर 

पररिारले अझैपलन इिनको प्रमुख स्रोतको रुपमा दाउराको प्रर्ोग गने गरेको देम्बखन्छ ।दाउरा प्रर्ोग 

गने घर पररिारले सुिारीएको रु्लो प्रर्ोग गने गरेका छन।गाउँपाललकामा नीलज घर तथा संस्थागत 

फोहोर व्यिस्थापन र लिसजचनको लालग कम्पोि लिन, लपट, प्रशोिन केन्द्र, घरलभत्र फोहोरमैला 

व्यिस्थापनको अलत नु्यन रहेको छ।संघीर् संरर्ना अनुसार िातािरण, स्वच्छता र हररर्ाली प्रिद््रिन 

सििी नीलत, ऐन, लनर्म र लनदेलशका उपलब्ध रहेको र आिश्यकता अनुसार बने्न क्रममा समेत रहेका 
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छन्।राजनैलतक नेतृत्व तथा जनप्रलतलनलि र समुदार्मा समेत िातािरण संरक्षण र हररर्ाली व्यिस्थापनमा 

सरे्तना िृम्बद्ध हँुदै गएको छ।   

र्स गाउँपाललका के्षत्रमा पाने प्रभािका आिारमा लिलभन्न लिपद जोम्बखमहरु मधे्य आगलागी,सडक दुघचटना 

र बाढीप्रमुख रुपमा देम्बखएका छन।उपरोक्त लिपद जोम्बखमहरुमा हाल लिश्वव्यापी महामारीको रुपमा 

रहेको कोलभड १९ को असर मुख्य हुन गएको छ।लिपदको रोकथाम तथा पूिच तर्ारी, प्रलतकार्च र 

पुनःस््रथापना तथा पुनःलाचभ सििी नीलतगत र व्यिहाररक सिोिनको लालग गाउँपाललकामा गाउँस्तरीर् 

लिपद व्यिस्थापन सलमलत गठन भएको छ भने स्थानीर् आपतकाललन कार्चसञ्चालन केन्द्र स्थापना भई 

सञ्चालनमा रहेको छ।  

लिपदमा परेकालाई तत्काल राहत सहर्ोगका लालग लिपद व्यिस्थापन कोष स्थापना गरी सोको 

पररर्ालनको लालग कार्चलिलि समेत तर्ार गररएको छ।साथै गाउँपाललका स्तरीर् लिपद् व्यिस्थापन सलमलत 

गठन गरी लनर्लमत बैठक गने र सलमलतको काम, कतचत्य र अलिकारका लिषर्मा अलभमुखीकरण समेत 

सञ्चालन गररएको छ।नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहर्ोगमा िडा स्तरीर् जोम्बखम नक्शा तर्ार गरी 

सिचसािरणका लालग सािचजलनक गररएको छ। कोलभड १९ महामारीको रोकथाम, लनर्न्त्रणको लालग 

क्वारेन्टाईन र आइसोलेशन िाडचको व्यिस्थापन गररएको छ । स्थानीर् समुदार्मा लिपद् व्यिस्थापन 

सििी ज्ञान, सीप र सरे्तनामा िृम्बद्ध हँुदै गएको छ। 

६.३ समस्या िथा रु्नौिी 

र्स गाउँपाललका के्षत्रको िनजङ्गलकोउलर्त संरक्षण र प्रिद््रिनको अभािले र्थोलर्त लिकास हुन सकेको 

छैन।बस्ती लिकासकोक्रम बढेसँगै गाउँके्षत्रका लिलभन्न ठाँउमा लनजी िन फडानी बढदै गएको ्छ।िन 

डढेलो लनर्न्त्रणका लालग आिश्यक आिुलनक उपकरण, औजार, सीप तथा प्रलतकार्च र्ोजना समेतको 

अभाि रहेको छ । िन, जैलिक लिलििता र जलािारका श्रोतहरुको व्यिस्थापनमा स्थानीर् जनप्रलतलनलि, 

उपभोक्ता सलमलत तथा आम उपभोक्ताहरुमा सरे्तना र लक्रर्ालशलताको कमी रहेकोछ। 

िन के्षत्रको िैज्ञालनक र िहँुउदे्दश्यीर् व्यिस्थापन नहँुदा िन के्षत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व कम रहेको 

छ। परम्परागत रुपमा घाँस दाउरा र काठ बाहेक िन के्षत्रबाट आर्आजचन तथा उद्यम व्यिसार्मूकल 

लक्रर्ाकलाप सञ्चालन गरी र्थोलर्त लाभ ललन सलएको छैन।गाउँपाललकामा संर्ाललत लिलभन्न ढुङ्गा खानी 

तथा क्रसर उघोगले िन लिनाशमा सहर्ोगी भूलमका खेलेको छ।सरकार, नागररक समाज र समुदार्मा 

िन तथा िातािरण संरक्षण र व्यिस्थापन प्रलतको लजमे्मिारी बोिको कमी देम्बखएको छ।काठको अिैि 

तस्करीले िन फडानी बढेको छ।जंगलीजनािरको लसकार र तस्करी बढ्दो रहेको छ ।िैज्ञालनक िन 

व्यिस्थापन गरी काठ दाउराको उत्पादन र उपलब्धता बढाउनु, िन तथा कृलष के्षत्रमा जलडबुटी लगार्त 

आर्मूलक लक्रर्ाकलाप सञ्चालन गनुच तथा िन के्षत्रलाई ग्रामीण तथा पर्ाचपर्चटनको आकषचण केन्द्र बनाउनु 

र्स के्षत्रका प्रमुख रु्नौलतहरु हुन् ।   

स्थानीर् आर्ोजना संर्ालनको सन्दभचमा िातािरण ऐन र लनर्मको व्यिस्था बमोलजम िातािरणीर् 

अध्यर्न सििी व्यिस्था पूणचपालना हुन सकेको छैन । सरोकारिाला लनकार्हरु बीर् समन्वर् कमी हुनु 

र र्स सििमा स्थानीर् सरकारका लनिाचलर्त पदालिकारी, कमचर्ारी र स्थानीर् समुदार्को ज्ञान, सीप र 

अनुभिमा कमी र्स के्षत्रका प्रमुख रू्नौलतको रुपमा रहेका छन् । लिपद् प्रलतकार्चका लालग संस्थागत 

तथा सामुदालर्क क्षमता कम हुनु लिपद् व्यिस्थापनका लालग गाउँपाललकाको प्रमुख रु्नौलतका रुपमा 

रहेको छ ।   

६.४ अवसर 

जैलिक लिलििताको दृलिकोणबाट महत्वपूणच रहेकोकाललगण्डकी गाउँपाललका के्षत्रमाकूल भूभागको कररब४१ 

प्रलतशत भन्दा बढी के्षत्र िन जङ्गलले ढालकएको र हररर्ालीरु्क्त के्षत्र अलिक रहेको र्स गाउँपाललकामा 

पर्ाचपर्चटन तथा कृलष पर्चटन लिकासको प्ररु्र संभािना देम्बखन्छ। 
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६.५ सोर्, िक्ष्य, उदे्दश्य िथा रणनीलि 

र्स गाउँपाललकाका िन तथा जैलिक लिलििता, भूसंरक्षण र जलािार व्यिस्थापन, िातािरण र फोहोरमैला 

व्यिस्थापन तथा कोलभड १९ र लिपद व्यिस्थापन लगार्त स्थानीर् तहको लालग उपलब्ध िातािरण तथा 

लिपद व्यिस्थापन सििी अलिकार के्षत्रको उदे्धश्य, पररमाणात्मक लक्ष्य, रणनीलत तथा प्रमुख 

कार्चक्रमलाई देहार् अनुसार प्रसु्तत गररएको छ ।  

६.५.१ सोर् 

 सनु्तललततथास्वच्छिातािरणरु्क्तउत्थानशीलगाउँकोस्थापना 
६.५.२ िक्ष्य 

 िन, जैलिक लिलििता तथा जलािार के्षत्रको लदगो व्यिस्थापन र लिपद उत्थानलशलता प्रिद््रिन गनुच 

।  
६.५.३ उदे्दश्य 
गाउँपाललकाका िातािरण तथा लिपद व्यिस्थापन के्षत्रको उदे्दश्यहरु देहार्अनुसार 

रहेका छन्ः   

 िन, हररर्ाली र जैलिक लिलििताको लदगो व्यिस्थापनमा गनुच,  

 जल, जमीन र जलािारको लदगो संरक्षण तथा उपर्ोगमा िृम्बद्ध गनुच,   

 पर्ाचिरणीर् सनु्तलन, सुन्दरता र िातािरणीर् स्वच्छतामा अलभिृम्बद्ध गनुच, र   

 लिपद् जोम्बखम तथा लिपद्जन्य क्षलत नोक्सानीको दर नू्यनीकरण गनुच,   

६.५.४ रणनीलि 

गाउँपाललकाको दीघचकालीन सोर्तफच  हालसल गनच केम्बन्द्रत रहीिन, िाताबरण तथा लिपद ब्यबस्थापन 

के्षत्रको समलिगत लक्ष्य, उदे्दश्य तथा प्रलतफल हालसल गनच देहार्अनुसारका रणनीलत अबलिन गररनेछ ।   

उदे्दश्य १ सँग सम्बन्तिि  

• िन संरक्षण र व्यिस्थापन सििी रालिि र् तथा प्रदेश नीलत कार्ाचन्वर्न गनच सहर्ोग गने  

• िैज्ञालनक िन व्यिस्थापन प्रणाली अनुसार िन पैदािरको सतत उत्पादन बृम्बद्ध गरी िन पैदािरको 
आपुती सहज बनाउने र आम्दानीमा बृम्बद्ध गने  

• िनमा आिाररत उद्यम लसजचना र आर्मूलक कार्चक्रम संर्ालन गरी रोजगारी र आम्दानीको श्रोत 
बृम्बद्ध गने  

 

उदे्दश्य २ सँग सम्बन्तिि  

• जलािार व्यिस्थापन र्ोजना अनुसार लभरालोपनाको स्थार्ीकरण, भूक्षर् तथा गल्छी लनर्न्त्रण तथा 

लिकासका पूिाचिारहरुको संरक्षण गने ।  

• सािचजलनक पूिाचिार लनमाचण, भूलम व्यिस्थापन, खेती प्रणाली र िन व्यिस्थापनसँग एकीकृत गरी 

भू–संरक्षण तथा जलािार व्यिस्थापन कार्च संर्ालन गने  

उदे्दश्य ३ सँग सम्बन्तिि  

• िातािरण अनुकुललत लिकास, स्वच्छ उजाच तथा प्रलिलि र हररर्ाली अलभबृद्धी गने  

• सरे्तना र व्यम्बक्तगत व्यिहार पररितचनको माध्यमबाट िातािरणीर् स्वच्छता अलभबृम्बद्ध गने  

• लिकास लनमाचण तथा उद्यम लिकास र श्रोत पररर्ालन सििी कार्चमा कानून अनुसार 
िातािरणीर् अध्यर्न  

• सििी व्यिस्था लनर्मपालनामा अलभबृम्बद्ध गने  

उदे्दश्य ४ सँग सम्बन्तिि  
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• लिपद् जोम्बखम नू्यनीकरण तथा व्यिस्थापनका अििारणालाई लिकास व्यिस्थापन प्रलक्रर्ामा 
मूलप्रिाहीकरण गने  

• लिपद् तथा जलिारु्जन्य जोम्बखम नू्यनीकरण, लिपद व्यिस्थापनका लालग समुदार् तथा 

सरोकारिालासँग साझेदारी तथा सहकार्च अलभबृद्धी गने  

• जलिारु् पररितचन अनुकुलन लाई लिपद जोम्बखम नू्यनीकरण र व्यिस्थापनसँग एकीकृत गरी 
स्थानीर् लिकास प्रलक्रर्ामा मूलप्रिाहीकरण गने| 

 

६.६ लवर्य षेिगि नलििा सूर्क र िक्ष्य 

िातािरण तथा लिपद व्यिस्थापना के्षत्रको लिषर् के्षत्रगत सूर्क र मध्यमकालीन लक्ष्य देहार्अनुसार 

ताललका ६.१ मा प्रसु्तत गररएको छ ।   
ताललका ६.१ िातािरण तथा लिपद व्यिस्थापन के्षत्रको नलतजा सूर्क तथा मध्यमकालीन लक्ष्य(स्रोत: 

गाउँपाललकाको पाश्वचलर्त्र तथा बालषचक बजेट तथा कार्चक्रमको आिारमा तर्ार गररएको) 

सूर्क इकाई आिार वर्च 
मध्यमकािीन िक्ष्य 

२०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ 

िन तथा जैलिक लिलििता       

िनबाट गाउँपाललकामा प्राप्त 

रोर्ल्टी  

रु.हजारम 0  ० ० ० 

रुख लिरुिाले ढाकेको÷हररर्ाली 

के्षत्र  

हेक्टर  ४१ ४१.५  ४२ ४२.२  

संरलक्षत के्षत्र संख्या १ १ १ १ 

लिपद् प्रभालित घरपररिार 

(२०७७÷७८)  

संख्या  ७७ ६० ५० 40 

अलत जोम्बखममा रहेका घरपररिार  प्रलतशत  2५ 2३ 2० १९ 

िनमा आिाररत उद्यमबाट रोजगार 

जना  

संख्या  ४० ४५ ५० ५८ 

िनमा आिाररत उद्योग व्यिसार्  संख्या  ४ ५ ६ ८ 

 सामुदालर्क िन  संख्या २२ २३ २५ २८ 

िनमा आिाररत उद्यम र 

आर्आजचन कार्चक्रमबाट लाभाम्बन्वत 

पररिार  

पररिार  200 267 300 315 

िातािरण तथा फोहोरमैला 

व्यिस्थापन  

     

मनोरञ्जनस्थल, पाकच  र हररत के्षत्र   स्थान  ५ ६ ८ १० 

परम्परागत उजाच प्रर्ोग गने 

घरिुरी  

प्रलतशत      

स्थानीर् लिपद् व्यिस्थापन तथा 

जलिारु् अनुकुलन कार्चर्ोजना 

तजुचमा र कार्ाचन्वर्न  

भए÷ 

नभएको  

नभएको नभएको भएको भएको 
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 लिपद व्यिस्थापन       

लिपदिाट भएको बालषचकक्षलत  रु.करोड 
४.२०  ३.५० 

२.९० 
२ 

ताललम प्राप्त स्थानीर् खोज उद्दार 

र प्राथलमक उपर्ार कार्चकताच   

संख्या  ..... ... .... ... 

लिपद् व्यिस्थापन कोष रकम 

(बालषचक)  

रु.हजार .... ..... ....... ..... 
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६.७ लवर्य षेिगि खर्च िथा श्रोिको लिवर्ीय अनुमान 

िन,िातािरण तथा लिपद व्यिस्थापन के्षत्रको लत्रिषीर् खर्च र स्रोतको अनुमान देहार्अनुसार प्रसु्तत 

गररएको छ।   

ताललका ६.२ िातािरण तथा लिपद व्यिस्थापन के्षत्रको खर्च तथा स्रोत (रकम रु. हजारमा) 

आलथचक बषच 

बजेट तथा खर्च अनुमान (रु. हजारमा) खर्चको स्रोत (रु. हजारमा 

कुल  र्ालु  पँुलजगत  

 

आन्तररक 

श्रोत 

नेपाल  

सरकार 

प्रदेश  

सरकार 
अन्य 

२०७८÷७९  ११४९९ ६८९९ ४६०० ५७५ ९१९९ १७२५  

२०७९÷८०  १२१८९ ७९२३ ४२६६ ६०९ ९७५१ १८२८  

२०८०÷८१  १३१६४ ७८९८ ५२६६ ६५८ १०५३१ १९७५  

जम्मा  ३६८५२ २२७२० १४१३२ १८४३ २९४८२ ५५२८  

स्रोि: आलथचक प्रशासन शाखा  
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६.८ कायचिम िथा आयोिनाको संलषप्त लववरण 

िन,िातािरण तथा लिपद व्यिस्थापन के्षत्रको आगामी आलथचक िषच समेत आगामी तीन िषच संर्ालन हुने लशषचकगत प्रमुखकार्चक्रम तथा आर्ोजना, कूल 

अनुमालनत रकम, उदे्दश्य र उपलब्धी सूर्क देहार्अनुसार ताललकामा प्रसु्तत गररएको छ| 
िालिका ६.३ वािावरण िथा लवपद व्यवस्थापन षेिको कायचिम िथा आयोिनाको संलषप्त लववरण(आलथचक बषच ०७७/७८ र 

०७८/७९ को बालषचक बजेट तथा कार्चक्रम पुम्बस्तकामा रहेको लक्रर्ाकलापलाई समुलहकृत गरी तर्ार पाररएको छ) 
 

 

ि.सं. 

लवर्य षेिगि प्रलिफि 

अनुसारका 

रणनीलिक कायचिम िथा 

आयोिना 

उदे्दश्य 

आयोिनाको 

समयावलि 

िागि 

अनुमान 

पुष्ट्याईका आिार 

आगामी ३ बर्चको उपिब्धी 

!=  िन, हररर्ाली र जैलिक 

लिलििता  

     

1.1  जडीबुटी व्यिसालर्क खेती 

प्रिद््रिन र प्रशोिन  

गैह्रकाण्ठ िन पैदािरको 

उत्पादन िृम्बद्ध र 

आर्आजचन गने  

सालबसाली  

 

नेपाल सरकारको िन 

के्षत्रको प्राथलमकता 

प्राप्त कार्चक्रम  

जलडबुटीको प्राकृलतक व्यिस्थापन खेती 

हुने र गैह्रकाष्ठ िन पैदािरमा 

आिाररत उद्योग स्थापना हुनेछ ।   

1.2  हररर्ाली प्रिद््रिन र िृक्षारोपाण 

कार्चक्रम  

हररर्ाली के्षत्रको लिकास 

र लिस्तार गने  

सालबसाली  

 

प्राथलमकताको के्षत्र   सािचजलनक, नीलज र संस्थागत रुपमा 

ग्रालमण तथा शहरी के्षत्रमा 

हररर्ालीको लिकास हुनेछ ।   

1.३ िन पैदािार र्ोरी लनकासी 

लनर्न्त्रण अलभर्ान  

जैलिक लिलििता, िातािरण 

संरक्षण र लिपद 

व्यिस्थापन लशक्षा प्रदान 

गने  

सालबसाली  

 

प्राथलमकताको के्षत्र िन, समूह, इको क्लब, सामुदालर्क 

संस्था र टोल लिकास संस्थामाफच त 

संर्ालन गने  

1.४ िन व्यिस्थापन कार्चलिलि  िन व्यिस्थापन तथा 

संरक्षण गनच   

सालबसाली  

 

प्राथलमकताको के्षत्र िन व्यिस्थापन कार्चलिलि लनमाचण 

गनच   
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@=  भूसंरक्षण र जलािारका 

व्यिस्थापन  

 सालबसाली     

2.1  नदी, खोला खोल्सा लनर्न्त्रण 

तथा प्राकृलतक पोखरी एबं ताल 

तलैर्ा संरक्षण कार्चक्रम  

बाढी र कटान 

लगार्तका प्रकोपको 

जोम्बखम नू्यनीकरण गरी 

उिचराशक्ती र लिकासका 

पूिाचिारको संरक्षण गने  

सालबसाली  

 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता  

प्राकृलतक जल पुनभचरण पोखरी, ताल 

तलैर्ा लनमाचण तथा संरक्षण हुने ,  

खोला, खहरे र गल्छी लनर्न्त्रण हुने 

र क्षलतग्रस्त भूमी पुनरुत्थान हुनेछ    

2.2  पलहरो लनर्न्त्रण र व्यिस्थापन   लिपद् व्यिस्थापन गनच   सालबसाली 
 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 

गाउँको जोम्बखम व्यिस्थापन हुनेछ ।   

2.३ लिकासका पूिाचिार संरक्षण   लिकासका पूिाचिारलाई 

दीगो र व्यिम्बस्थत बनाउने  

सालबसाली 

 

नीलत तथा कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  

सडक, पुल, कुलो, बाँि तथा भिन 

लगार्तका लिकासका पूिाचिारको दीगो 

संरक्षण र संर्ालन हुनेछ ।   

2.४ भू–उपर्ोग के्षत्र पलहर्ान, लनिाचरण 

तथा र्ोजना तजुचमा र कार्ाचन्वर्न  

जमीनको क्षमता, उपर्ोग र 

लिकासको आिश्यकता 

अनुसार जमीनको समोलर्त 

व्यिस्थापन र व्यिम्बस्थत 

लिकासको आिार तर्ार 

गने  

सालबसाली 

 

नीलत तथा कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  

लनिाचररत भूउपर्ोगको के्षत्र अनुसार 

भूलमको उपर्ोग र स्वरुपको र 

व्यिस्थापन हुनेछ ।   

2.५ भूलमगत पानीको पुनभचरण तथा 

संरक्षण र आकासेपानी संकलन 

(जलमनमा समेत)  

पानीको संरक्षण 

 तथा व्यिस्थापन 

गनच 

सालबसाली 

 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 

भूलमगत पानीको पुनभचरण तथा 

संरक्षण र आकासेपानी संकलन 

सुरुिात हुनेछ ।   

#=  िातािरण व्यिस्थापन        

3.१ फोहोरमैला प्रशोिन केन्द्र लनमाचण 

तथा ब्यबस्थापन कार्चक्रम  

गाउँ के्षत्र लिसजचन हुने 

फोहोर मैलाको िगीकरण, 

पुनप्रर्ोग, संकलन, 

भण्डारण, प्रशोिन र  

२०७८÷७९- 

२०८०÷८१  
 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकताको आर्ोजना  

फोहोरमैला िगीकरण, पुनप्रर्ोग, 

संकलन र भण्डारण, प्रशोिन र 

लिसजचनको व्यिस्था हुनेछ ।    
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3.२ िरलपपल, समी, लागार्त बढी 

अम्बक्सजन उत्सजचन गने लबरुिा 

रोपण, पाकच  तथा उद्यानको 

लनमाण कार्चक्रम 

गाउँमा हररर्ाली प्रबद्धन 

गनच   

सालबसाली 

 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता  

िरलपपल, समी, लागार्त बृक्षा रोपण 

तथा पाकच  लनमाचण, संरक्षण र 

स्तरोन्नलत कार्चक्रम सञ्चालन हुनेछ ।   

3.३ आर्ोजनाको िातािरणीर् अध्यर्न   िातारण अनुकलन िनाउन   सालबसाली 
 

 प्राथलमकता िातािरणीर् अध्यर्न प्रलतिेदन तर्ार 

हुनेछ 

3.४ लिद्यालर्स्तरमा िातािरण, 

जलिारु्, फोहोरमैला 

व्यिस्थापनसििी सरे्तीकरण  

कार्ाचलर्मा सरसफाई र 

िातािरण सुिार सििी 

नमूना प्रसु्तत गने  

सालबसाली 

 

रालिि र् प्राथलमकता  लिद्यालर् लगार्तसािचजलनक 

कार्ाचलर्मा व्यिम्बस्थत िगैर्ालनमाचण र 

स्वस्थ िातािरण सम्विी 

जनारे्तनाकार्चक्रम सञ्चालन हुनेछन्   

3.५ समुदार्स्तरमा िातािरण प्रिद््रिन 

कार्चक्रमलाई सहर्ोग  

हररर्ाली, िातािरणीर् सेिा 

र प्रर्चटन प्रिद््रिन गने  

सालबसाली 

 

गाउँपाललकाको प्राथलमकता गाउँ के्षत्रमा १ िोटालनकल गाडेन 

समेत पाकच  र होमिे स्थापना हुनेछ 

।  

3.६ 

िन तथा िातािरण संरक्षण र 

प्रबिचन सिम्बि सशतच सलहतका 

सालबसाली कार्चक्रम  

लनरन्तर कार्चक्रम सञ्चालन 

गनच   

सालबसाली 

 

गाउँपाललकाको प्राथलमकता िन के्षत्र लिकास र िाताबरण 

संरक्षणमा प्रतक्ष्य सहर्ोग पुगे्नछ ।  

४. लिपद् व्यिस्थापन       

4.1  गाउँ लिपद व्यिस्थापन तथा 

जलिारु् उत्थानलशल र्ोजना 

तजुचमा तथा अद्यािलिक  

गाउँपाललकाको कोलभड १९ 

समेत अन्य लिपदको 

व्यिस्थापन र जलिारु् 

उत्थानलशलतामा बृम्बद्ध गने  

लनरन्तर 

 

 कोलभड १९ समेत लिपदको जोम्बखम 

तथा क्षमता लिशे्लषण समेत लिपद 

रोकथाम, नू्यनीकरण, प्रलतकार्च र 

पुनलाचभ र जलिारु् उत्थानलशल 

सििी लक्ष्य, उदे्दश्य, रणनीलत, 

कार्चक्रम र लगानी र्ोजना तर्ार 

हुनेछ ।   
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4.2  िडा तथा टोलस्तरमा लिपद् 

व्यिस्थापन सलमलत गठन र 

क्षमता लिकास ताललम 

तथासरे्तना कार्चक्रम सञ्चालन   

लिपद व्यिस्थापनमा िडा 

र समुदार्को क्षमता 

लिकास र उत्थानलशलता 

बृम्बद्ध गने  

सालबसाली 

 

नीलत तथा कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  

सबैिडामा समुदार्लाई ललक्षत गरी 

लिपदनू्यनीकरण, पूिच तर्ारी, खोज 

उद्दार, कृलत्रम अभ्यास, प्राथलमक 

उपर्ार, खोज उद्दार ताललम र 

सामाग्री व्यिस्थापन हुनेछ। 

4.3  महामारी, बाढी, पलहरो, 

आगलागीबाट हुने जोम्बखम के्षत्र, 

पलहर्ान, नक्सांकन र पूिच तर्ारी 

तथा प्रलतकार्च  

गाउँ के्षत्रका प्रमुख 

लिपदहरुको जोम्बखम 

पलहर्ान, नक्शाकंन गरी 

जोम्बखम नू्यनीकरणको 

लालग पूिच तर्ार गने  

सालबसाली 

 

नीलत तथा कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  

कोलभड १९ लगार्त गाउँ के्षत्रका 

प्रमुख लिपदको जोम्बखम पलहर्ान  र 

नक्शाकंन गरी पूि तर्ारी 

कार्चर्ोजना तर्ार हुनेछ।  

4.४ आपत्कालीन सामग्री भण्डारण 

तथा गोदाम घर लनमाचण  

लिपद उद्धार तथा राहत 

सामग्री व्यिस्थापनलाई 

सहज र व्यिम्बस्थत 

बनाउने  

सालबसाली 

 

नीलत तथा कार्चक्रमको 

प्राथलमकता 

गाउँपाललकामा लिपद ब्यबस्थापनको 

लालग आिश्यक सामाग्रीको भण्डारण 

र सहज आपूतीको व्यिस्था हुने  

4.५ दमकल तथा एिुलेन्सको 

व्यिस्थापन  

लिपद् व्यिस्थापनमा 

सहज गनच  

सालबसाली 

 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 
दमकल तथा एिुलेन्सको व्यिस्थापन 

हुनेछ।  

4.६ िन्यजनु्त (बाँदर, दुम्सी, लर्तुिा, 

बँदेल) बाट सुरक्षा कार्चक्रम  

जंगलल जनािरको 

व्यिस्थापन गनच   

सालबसाली 

 

गाउँपाललकाको 

प्राथलमकता 
िन्यजनु्त (बाँदर, दुम्सी, लर्तुिा, 

बँदेल) बाट सुरक्षा कार्चक्रम  

4.७ लिपद व्यस्थास्थापन कोष िृम्बद्ध 

तथा सञ्चालन  

लिपदको प्रलतकार्च र 

राहतमा िृम्बद्ध गने  

सालबसाली 

 

गाउँपाललकाकोप्राथलमकता स्थानीर्लिपद व्यिस्थापन कोष 

संर्ालनहुनेछ ।  
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६.८ िोन्तखम पष िथा अनुमान 

जलिारु् पररितचनको असर, लिपद जोम्बखममा बृम्बद्ध, स्रोतको अलनर्म्बन्त्रत दोहन र उत्खनन तथा अलनर्म्बन्त्रत 

लनमाचण जस्ता जोम्बखम पक्षहरु रहेका छन् । उम्बिम्बखत जोम्बखम पक्षको सिोिन भएमा अपेलक्षत नलतजा 

हालसल हुन सके्न देम्बखन्छ ।संघीर् संरर्ना अनुसारको नीलतगत, कानूनी र संरर्नागत व्यिस्था, समुदार् 

तथा सरोकारिालाको सहभालगता, र्स के्षत्रमा श्रोत सािनको लगानीमा प्राथलमकता प्राप्त भएमा अपेलक्षत 

उपलब्धी हालसल हुने अनुमान गररएको छ ।  
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   पररचे्छद - ७ 

सुशासन िथा संस्थागि लवकास 

७.१ पृष्ठभूलम 

संिैिालनक व्यिस्था, कानूनी शासन र जनअपेक्षा अनुसार कुशल, पारदशी, जिाफदेही ढंगले स्थानीर् 

शासन सञ्चालन गरी सेिा प्रिाह र लिकास कार्चलाई प्रभािकारी बनाउने अहम् दालर्त्व स्थानीर् 

सरकारहरुको रहेको हुन्छ । संघीर् लोकताम्बन्त्रक गणतन्त्र स्थापना पिात स्थानीर् सरकारको फरालकलो 

संिैिालनक अलिकार के्षत्र र सािन स्रोतमा बढोत्तरीसँगै जनआकांक्षा र समस्याहरु पलन लनरन्तर बढी 

रहेका छन् ।   

बदललदो पररिेशसँगै लिकास व्यिस्थापन र सेिा प्रिाह प्रलक्रर्ामा लसजचनलशलता र िैकम्बल्पक उपार्हरु 

अबलिन गनच जरुरी छ । अबका लदनमा गाउँपाललकालेसगठन तथा क्षमता लिकास, कमचर्ारी व्यिस्थापन 

र अन्तर सरकार, समुदार्, नीलज तथा गैर सरकारी संस्था साझेदारीको माध्यमबाट सेिा प्रिाह र लिकास 

व्यिस्थापनलाई नलतजामूलक र प्रभािकारी बनाउने तफच  लिशेष ध्यान लदन आिश्यक देम्बखन्छ ।र्सलाई 

मध्यनजर गदै गाउँपाललकाको सेिा प्रिाह र कार्चसम्पादनमा प्रभािकाररता अलभिृम्बद्ध गरी स्थानीर् 

सुशासन कार्म गनच स्थानीर् नीलत, कानून, संगठन तथा क्षमता लिकास, राजस्व तथा श्रोत पररर्ालन र 

र्ोजना व्यिस्थापनको िसु्तम्बस्थलत लिशे्लषण देहार्अनुसार गररएको छ।  

७.२ लवद्यमान न्तस्थलि िथा संभावना 

संलििानको अनुसूर्ी ८ मा रहेको स्थानीर् तहको एकल अलिकार सूर्ी र अनुसूर्ी ९ मा रहेका साझा 

अलिकार सूर्ी तथा सो को आिारमा नेपाल सरकार मम्बन्त्रपररषदिाट स्वीकृत कार्च लबसृ्तलतकरण 

समेतको आिारमा स्थानीर् तहको काम, कतचब्य र अलिकार कार्ाचन्वर्नका लालग गाउँपाललकाले 

आबश्यकता र पलहर्ानको आिारमा लबलभन्न ऐन, लनर्म,कार्चलिलि,लनदेलशकारमापदण्ड स्वीकृत गरी 

कार्ाचन्वर्नमा रहेका छन।संलििान तथा प्रर्ललत कानून अनुसार न्यालर्क सलमलत, लिद्यार्न सलमलत, लेखा 

सलमलत र कार्चपाललकाबाट लिषर्गत सलमलतहरु गठन भई तत्सििी लिषर्मा लक्रर्ालशलता उनु्मख रहेका 

छन् । साथै समुदार् र नागररक समाज समेतको सहभालगतामा सहभालगतामूलक र्ोजना तजुचमाको 

अभ्यास गरी सभाबाट स्वीकृत बजेट तथा नीलत कार्चक्रमलाई िेिसाइट र सूर्ना पाटी माफच त सािचजलनक 

गने अभ्यास भैरहेको छ।   

हाल गाउँपाललकाको प्रशासलनक भिन लनमाचणको लालग कार्च प्रलक्रर्ा अगाडी बढी रहेको छ। र्सैगरी 

िडािाट हुने सेिा प्रिाहलाई व्यिम्बस्थत र प्रभािकारी बनाउने प्रर्ास भैरहेको छ ।एकीकृत सेिा 

सलहतको गाउँ कार्चपाललका, िडाको केन्द्रमा आिारभूत सुलििा सलहत िडा कार्ाचलर्, स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट 

सेिा प्रिाह भैरहेको र उपरोक्त कार्ाचलर्हरुको स्तरोन्नलतको लालग प्रर्ास भैरहेको छ।कार्ाचलर्मा 

इन्टरनेट, लिषर्गत सेिा प्रिाहको लालग नू्यनतम कार्चकक्ष र भौलतक सामग्रीको व्यिस्थापन गररएको 

छ।संघीर् संरर्ना अनुसार कमचर्ारीको समार्ोजन प्रलक्रर्ासँगै हाल गाउँपाललकामा लिषर् के्षत्रसँग 

सिम्बित कमचर्ारी कार्चरत रहेका छन तर दरबन्दी अनुरुप कमचर्ारी पदपूलतच हुन सकेको छैन।  

गाउँपाललकाको लबलशिता,आिश्यकता, प्राथलमकता, उपलब्ध स्रोत र संभािनालाई व्यिम्बस्थत गनच लबलभन्न 

के्षत्रगत गुरुर्ोजना, तथा र्ोजना तजुचमा र्रणमा रहेका छन् भने गाउँपाललकाको पाश्वचलर्त्र तर्ार गररएको 

छ | आिलिक र्ोजना लनमाचणको लालग तर्ारी गररएको छ | बालषचक बजेट तथा कार्चक्रम तजुचमा 

प्रलक्रर्मा जनसहभालगता सुलनम्बस्र्त हुने गरी टोल एिं बस्तीस्तरबाटै सहभालगतामूलक र्ोजना छनौट 

प्रलक्रर्ाको अभ्यास भैरहेको छ ।गाउँपाललकामा संर्ाललत स्थानीर् संलर्त कोष र अन्य स्रोतबाट संर्ाललत 
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आर्ोजना तथा कार्चक्रमको प्रगलत तथा गुणस्तर कार्म गनच स्थलगत अनुगमन तथा प्रगलत लििरण 

समीक्षा कार्चलाई लनर्लमत गररएकोछ।  

स्थानीर्राजस्व परामशच सलमलतको अध्यर्न र लशफाररशका आिारमा सम्पत्ती कर, मालपोत, व्यिसार् कर, 

घरिहाल कर तथा िहाल लिटौरी शुल्क लगार्त लसफाररस तथा प्रमालणत शुल्क तथा दसु्तरका दर 

लनिाचरण गरी सो अनुसार कर तथा गैरकर राजश्व संकलन हुदै आएको छ |  

७.३ समस्या िथा रु्नौलि 

संलबिान तथा स्थानीर् सरकार संर्ालनले स्थानीर् तहको अलिकार के्षत्र लभत्रका लिषर्मा नीलत, कानून, 

र्ोजना तथा बजेट तजुचमा गरी प्रभािकारी कार्ाचन्वर्न गने, उपलब्ध लसलमत श्रोत –सािनको उच्चतम 

प्रलतफलरु्क्त के्षत्रमा पररर्ालन गने,प्रभािकारी र गुणस्तरीर् लिकास ब्यबस्थापन गने साथै जनमैत्री सेिा 

प्रिाहको लालग मानब स्रोत पररर्ालन गने समस्या तथा रू्नौलतहरु लिद्यमान रहेका छन् ।  

तजुचमा भएका ऐन, नीलत, लनर्म, कार्चलिलिको बारेमा सबै लनिाचलर्त जनप्रलतलनलि, िडा सलमलत, आम 

नागररक लिशेष गरी लिपन्न तथा ललक्षत िगचलाई सूसूलर्त गराउने, प्रभािकारी रुपमा कार्ाचन्वर्न गने र 

सो को पालना हुन सलकरहेको छैन । लिषर् के्षत्रगत रुपमा बजेट लिलनर्ोजन सनु्तललत नभई पूिाचिार 

के्षत्र अलिक हुने गरेको र रोजगार, उत्पादनमूलक तथा आर्मूलक आर्ोजना तथा कार्चक्रममा लगानी 

कमजोर रहेको छ ।संस्थागत संरर्ना, मानि श्रोत, र्ोजना तजुचमा, कार्ाचन्वर्न, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन 

पद्धलत अिैज्ञालनक र परम्परागत देम्बखन्छ।गाउँपाललकाको सेिा व्यिस्थापन प्रलक्रर्ामा कार्चसम्पादनमा 

आिाररत दण्ड र पुरस्कार तथा िृत्ती लिकास व्यिस्था लागू हुन सकेको छैन। 

गाउँ कार्चपाललका कार्ाचलर्, लिषर्गत शाखा, िडा कार्ाचलर् र इकाईहरुमा आिश्यकता र दरबन्दी 

अनुसार प्रालबलिक,प्रशासलनक तथा लिषर्गत कमचर्ारीहरुका पदपूती नहँुदा सेिा प्रिाह र कार्चसम्पादन 

कलठनाई भैरहेको छ।कार्चपाललका कार्ाचलर्मा लिषर्गत शाखाहरु सञ्चालनको लालग भिन नहँुदा एकीकृत 

सेिा प्रिाहमा कलठनाई रहेको छ।गाउँपाललकाको दीघचकाललन सोर्, लक्ष्य, उदे्दश्य, प्राथलमकता तथा रणनीलत 

सलहत आिलिक र्ोजना, गाउँपाललकाको लिकासको अग्रणी के्षत्रहरु पर्चटन लिकास, बस्ती तथा भौलतक 

लिकास, र्ातार्ात, उद्यम लिकास तथा कृलष सििी गुरुर्ोजना आदीको तजुचमा नहँुदा ठोस तथा 

नलतजामुखी र्ोजना तजुचमाका साथै प्राथलमकताका आिार र प्रलक्रर्ा लनिाचरण, मध्यमकाललन खर्च संरर्ना 

तर्ार नहँुदा लितरणमुखी लहसाबले आर्ोजना तथा कार्चक्रम छनौट र बजेट लिलनर्ोजन हुने गरेको छ । 

फलस्वरुप आर्ोजना तथा कार्चक्रमलाई समर्मा सम्पन्न गनच र गुणस्तर कार्म गरी ठोस उपलब्धी 

हालसल गनच सलकएको छैन ।   

स्थानीर् तहको राजस्व अलिकार के्षत्रका लिषर्मा राजस्वको संभाव्यता लिशे्लषण तथा राजस्व प्रशासन 

सििी ज्ञान, सीप, दक्षताको कमी रहेको छ ।गाउँपाललकाको आन्तररक आर् नू्यन हँुदा लिकासमा सङ्घीर् 

र प्रदेश सरकारको अनुदानमा भर पनुच पने अिस्था रहेको छ। 

७.४ अवसर 
संघीर् संरर्ना अनुसार लुम्बिनी प्रदेश अन्तगचत गुल्मी लजिा र नेपालकै प्रमुख पर्चटकीर् गन्तब्य 

लुम्बिनीको नलजक अिम्बस्थत रुरु के्षत्र र सोको नलजक रहेको र्स गाउँपाललकामा बसोबास, औद्योलगक 

तथा पर्चटन लिकास, कृलष तथा जैलिक लिलििता जस्ता अिसरहरु उपलब्ध रहेका छन।स्थानीर् सरकार 

माफच त नागररकहरुको शासन प्रलक्रर्ामा पहँुर् िृम्बद्ध भएको छ।गाउँपाललकामा र्ोजना तजुचमा र लिकास 

गलतलिलिको कार्ाचन्वर्न, अनुगमन तथा नलतजा मापन प्रणालीमा समािेशी, सहभालगतामूलक, परामशच तथा 

सहकार्चमा आिाररत पद्धलतहरुको लिकास तथा अनुशरण हँुदै गएको छ।गाउँपाललकाको स्रोतसािन, सेिा 

प्रिाह र कार्चसम्पादन स्तरमा स्थानीर् समुदार्को र्ासो र लनगरानीमा िृम्बद्ध हँुदै गएको 

छ।गाउँपाललकाको लित्तीर् स्रोत बढ्दै गएको र गाउँपाललकाको संस्थागत सबलीकरण र क्षमता लिकासमा 



काललगण्डकी गाउँपाललकाको मध्यमकालीन खर्च संरर्ना  (२०७८/७९-०८०/८१) 

 

68 

 

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा लिकास साझेदारहरुको सहर्ोग र तदारुपता पलन क्रमशः बढदै 

गएको छ। 

७.५ सोर्, िक्ष्य, उदे्दश्य, रणनीलि, कायचनीलि िथा प्रमुख कायचिम 

र्स गाउँपाललकाको नीलत, कानून तथा सुशासन, संगठन तथा क्षमता लिकास, स्रोत पररर्ालन र लिकास 

व्यिस्थापन लगार्त स्थानीर् तहको संस्थागत लिकास तथा सुशासन के्षत्रको लक्ष्य, उदे्दश्य, रणनीलत तथा 

कार्चनीलत र प्रमुख कार्चक्रम तथा आर्ोजनालाई देहार्अनुसार प्रसु्तत गररएको छ । 

७.५.१ सोर् 

 सिल, जनमैत्री, र सुशासनरु्क्तगाउँ सरकारको स्थापना 

७.५.२ िक्ष्य 
 

 साबचजलनक सेिा प्रबाह, लिकास ब्यबस्थापन, सुशासन प्रबिचन, लाभको 

न्यालर्क लितरण र जिाफदेलहतामा गुणात्मक िृम्बद्ध गनुच  

 

७.५.३ उदे्दश्य 

गाउँपाललकाको संस्थागत लिकास तथा सुशासन के्षत्रको उदे्दश्यहरु देहार्अनुसार रहेका छन्ः   

 स्थानीर् शासन तथा लिकास नीलत, कार्चक्रमसञ्चालन प्रणाली एिं प्रलक्रर्ा सरल, स्पि र पारदशी 

बनाउनु,  

 स्थानीर् सेिाको व्यिस्थापन क्षमता, मानि संशािन र कार्च दक्षतामा अलभिृम्बद्ध गनुच  

 आन्तररक तथा िाह्य श्रोत पररर्ालनमा िृम्बद्ध गनुच र राजस्व प्रणाली सुदृढ बनाउनु,  

 शहरी र्ोजना तथा लिकास ब्यबस्थापनप्रणाली सूर्ना प्रलिलिमा आिाररत बनाउने,   
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७.५.४ लवर्यगि रणनीलि 

सुशासन तथा संस्थागत लिकास के्षत्रमा देहार्अनुसारका रणनीलतहरु अबलिन गररनेछ ।   

उदे्दश्य १ सँग सम्बन्तिि  

• सुशासन तथा नीलत, कानून, लनणचर्, कार्चसम्पादन र साबचजलनकसेिा प्रिाहलाई पारदशी, जिाफदेही 

र प्रभािकारी बनाउने  

• नीलत, कानून तथा लनणचर् प्रलक्रर्ामा लसमाम्बन्तकृत एबं ललक्षत समुदार् तथा आम नागररकको 

अपनत्व बृम्बद्ध गने  

उदे्दश्य २ सँग सम्बन्तिि  

• साबचजलनकसेिा प्रिाहलाई गुणस्तरीर्, प्रलबलिमैत्री, सरल, सहज र सेिाग्राहीमैत्री बनाउने  

• गाउँ कार्चपाललका तथा िडा कार्ाचलर्मा कार्चरतकमचर्ारीतथासंगठनको क्षमता बृलि गने, 

उदे्दश्य ३ सँग सम्बन्तिि  

• राजस्वको दार्रा बृलि गरी आन्तररक आर्मा बृम्बद्ध तथासिललकरणमा जोड गने  

• राजश्व सरे्तना सलहत राजस्वको स्रोत, आिार, दर र प्रशासनलाई सूर्ना प्रलिलिमा आिाररत गरी 

व्यिम्बस्थत गने  

• सरकारी तथा सािचजलनक सम्पत्तीको पलहर्ान तथा अलभलेख तर्ार गरी संरक्षण र उपर्ोग गने  

• स्रोत पररर्ालनका लालग गैसस, नीलज के्षत्र, समुदार्, लिकास साझेदार, प्रदे्रश र संघीर् सरकारका 

लनकार्हरुसँग साझेदारी लिकास गने  

उदे्दश्य ४ सँग सम्बन्तिि  

• र्ोजना व्यिस्थापन प्रलक्रर्ालाई नालतजामुलक, प्रलतफलरु्क्त र आबश्यकतामा आिाररत बनाउने, 

• लबकास ब्यबस्थापनलाई सरल, नागररकमैत्री र पारदशी बनाउने  

• र्ोजना तजुचमा, कार्ाचन्वर्न र अनुगमनलाई सूर्नामा आिाररत, सहभालगतामूलक र नलतजामूलक 

बनाउने  

• गैसस, नीलज के्षत्र, समुदार्मा आिाररत संस्थासँग समन्वर् र साझेदारीमा अलभबृम्बद्ध गन]{  
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७.६ लवर्य षेिगि नलििा सूर्क र िक्ष्य 

सुशासन तथा संस्थागत लिकास के्षत्रको लिषर् के्षत्रगत सूर्क र मध्यमकालीन लक्ष्य देहार्अनुसार 

ताललकामा प्रसु्तत गररएको छ ।   

ताललका ७.१सुशासन तथा संस्थागत लिकास के्षत्रको नलतजा सूर्क तथा मध्यमकालीन लक्ष्य(स्रोत: गाउँपाललकाको 

पाश्वचलर्त्र तथा बालषचक बजेट तथा कार्चक्रम र िेबसाइटमा उपलब्ध लििरणको आिारमा तर्ार गररएको) 

सूर्क  इकाई  आ.व. 

२०७७÷७८ को 

उपिब्धी 

मध्यमकािीन िक्ष्य 

०७८÷७९  ०७९÷८०  ०८०÷८१  

नीलत, ऐन तथा सुशासन       

तजुचमा गरेकोनीलत, कानून, 

कार्चलिलि, मापदण्ड 

संख्या १९ २३ २७ ३० 

सीपमूलक र क्षमता लिकास 

कार्चक्रमबाट लाभम्बन्वत लसमाम्बन्तकृत 

बगच/ समुदार् 

प्रलतशत   ३५ ४० ५० ६२ 

जिाफदेलहता क्षमता लिकास कार्चमा 

सहभागी जनप्रलतलनलि र नागररक 

समाज  

िटा ० २ ३ ५ 

लबषर्गत सलमलतको बैठक  संख्या ० ३ ६ ६ 

स्थानीर् कानून, नीलत र र्ोजना 

तजुचमा प्रलक्रर्ामा नागररक 

पृष्ठपोषण र सुझाि ललने माध्यम  

प्रकार ० ४ ४ ४ 

नीलत, र्ोजना र सेिा प्रिाह सििी 

गुनासो र सोको सुनुिाई  

प्रलतशत ७० ७५ ८० ९० 

संगठन तथा क्षमता लिकास       

बालषचकक्षमता लिकास ताललम  भए/ 

नभएको 

भएको भएको भएको भएको 

लिकास व्यिस्थापन       

स्वीकृत स्थानीर् गौरिका आर्ोजना  संख्या  ० ० २ ३ 

खण्डीकृत लबषर्गत र स्रोत नक्सा 

सलहत बसु्तगत लििरण तर्ारी तथा 

अध्यािलिक  

भए/नभ

एको  

० १ २ ३ 

र्ोजना तजुचमाका सबै र्रण 

अबलिन  

भए÷न

भएको 

भएको भएको भएको भएको 

अनुगमन तथा मूल्याङ्गन ढाँर्ा र 

र्ोजना  

भए÷न

भएको 

भएको भएको भएको भएको 

समर्मा सम्पन्न आर्ोजनाको प्रलतशत  ६५ ७० ८० ९० 
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अनुपात  

आर्ोजना÷कार्चक्रम अनुगमन 

प्रलतिेदन संख्या (पटके, मालसक) 

पटक  २ ३ ३ ४ 

र्ोजना तजुचमा तथा अनुगमन 

प्रलक्रर्ामा ललक्षत िगच÷समुदार्को 

प्रलतलनलित्व  

प्रलतशत  ५० ६० ७० ८० 

 

 
७.७ लवर्य षेिगि खर्च िथा श्रोिको लिवर्ीय अनुमान 
सुशासन तथा संस्थागत लिकास के्षत्रको लत्रिषीर् खर्च र स्रोतको अनुमान देहार्अनुसार प्रसु्तत गररएको 

छ ।  

ताललका ७.२ सुशासन तथा संस्थागत लिकास के्षत्रको लत्रिषीर् खर्च र स्रोत अनुमान 

आलथचक बषच 

बजेट तथा खर्च अनुमान (रु. 

हजारमा) 

 खर्चको स्रोत (रु. हजारमा) 

कुल  र्ालु  पँुलजगत 

 

आन्तररक 

श्रोत 

नेपाल  

सरकार 

प्रदेश  

सरकार 
अन्य स्रोत 

२०७७÷७८  ११४१४५ ९७०२३ १७१२२ १३५५७ ८२८५२ १७७३६  

२०७८÷७९  १२०९९४ १०२८४५ १८१४९ १५३३५ ८७१०१ १८५५८  

२०७९÷८०  १३०६७३ १११०७२ १९६०१ १६५६३ ९४३५९ १९७५१  

जम्मा  ३६५८१२ ३१०९४० ५४८७२ ४५४५५ २६४३१२ ५६०४५  
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७.८ कायचिम िथा आयोिनाको संलषप्त लववरण 

सुशासन तथा संस्थागत लिकास के्षत्रको आगामी आलथचक िषच समेत आगामी तीन िषच संर्ालन हुने लशषचकगत प्रमुख कार्चक्रमतथा आर्ोजना, कून 

अनुमालनत रकम, उदे्दश्य तथा उपलब्धी सूर्क देहार्अनुसार ताललकामा प्रसु्तत गररएको छ | 
ताललका ७.६ सुशासन तथा संस्थागत लिकास के्षत्रको कार्चक्रम तथा आर्ोजनाको संलक्षप्त लििरण(आलथचक बषच ०७७/७८ र ०७८/७९ को 

बालषचक बजेट तथा कार्चक्रम पुम्बस्तकामा रहेको लक्रर्ाकलापलाई समुलहकृत गरी तर्ार पाररएको छ) 
 

क्र.सं. के्षत्रगत प्रलतफल अनुसारका 

रणनीलतक कार्चक्रम तथा 

आर्ोजना 

उदे्दश्य आर्ोजना तथा 

कार्चक्रमको 

अिलि 

अनुमालनतलागत   

(रु.०००) 

पृष्ट्ट्ाईको आिार  आगामी ३ बषचको उपलब्धी  

!=  सुzf;g tyf ljsf; gLlt       
1.1  

नीलत, ऐन, लनर्म, 

कार्चलिलि, लनदेलशका 

मापदण्ड लनमाचण, पररमाजचन 
तथा प्रकाशन  

संलििानकोअलिकार 

सूर्ीका आिारमा तजुचमा 

गनुचपने र बाँकी रहेका 

लिषर्मा नीलत ऐन, 
लनर्म र कार्चलबलि 

तजुचमा गने  

सालबसाली  

 

संबैिालनक र कानूनी 

व्यिस्था पालना गनच  
अलिकारके्षत्रसँग सिम्बित 

नीलत, ऐन, लनर्म, 

कार्चलिलि, लनदेलशका र 

मापदण्ड तजुचमा तथा 

पररमाजचन हुनेछ ।  

१.२ सुशासन तथा जबाफदेलहता 

प्रिद््रिन कार्चक्रम  
सामालजक जिाफदेलहता 

प्रििचन गने  
सालबसाली  

 

जनलिश्वास अलभिृम्बद्ध गनच  साबचजलनकजिाफदेलहताको 

एकीकृत औजारको 

र्ौमालसक रुपमा अभ्यास 

हुनेछ।   

१.३ सूर्ना प्रलिलिमैत्री शासन 

प्रििचन  
सेिा प्रिाहलाई सहज र 

पारदशी बनाउने  
सालबसाली  

 

रालिि र् नीलत र कार्चक्रम  सेिाग्राहीको संख्यामा बम्बद्ध 

र गुनासोमा कमी आउनेछ 

।   

१.४ मध्यस्थता, कानूनी साक्षरता 

तथा मेललमलाप, न्यालर्क 

सलमलतको क्षमता अलभिृम्बद्ध 

कार्चक्रम  

कानूनी सरे्तना बृम्बद्ध 

गने तथा सामालजक 

मेललमलाप र सद्भाि 

अलभबृम्बद्ध गने  

सालबसाली  

 

कानूनी दालर्त्व पुरा गनच  शाम्बन्तपूणच प्रलक्रर्ाद्धारा 

लििाद लनरुपणमा २५ 

प्रलतशतले बृम्बद्ध हुनेछ ।   
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१.५ गाउँकार्चपाललका 

बैठक,सभा र लबलभन्न 

सलमलतको बैठक संर्ालन  

ऐन, लनर्म तथा कानुन 

तजुचमा र पररमाजचन, 

नीलतगत लनणचर् तथा 

बजेट एबं कार्चक्रम 

मालथ छलफल र 

स्वीकृत गने  

सालबसाली  

 

नीलत तथा कानूनी व्यिस्था  बैठक र सभा व्यिम्बस्थत 

तथा प्रभािकारी रुपमा 

संर्ालन हुनेछ  ।   

१.६ िडा कार्ाचलर् संर्ालन  प्रशासलनक कार्च, राजस्व 

र अनुगमन सििी 

कार्च संर्ालन गने  

सालबसाली  

 

नीलत तथा कानूनी व्यिस्था  िडा कार्ाचलर्बाट सेिा 

सुर्ारु हुनेछ ।   

२=  संगठन तथा क्षमता लिकास       

2.1  कार्ाचलर् व्यिस्थापन एिं 

भौलतक लनमाचण तथा सुिार 

कार्चक्रम   

 सालबसाली 

 

नीलत तथा कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  
;a} ljifout zfvf / j8f 

sfof{noकोGo"gtd 

ef}lts ;'ljwf pknAw 

x'g]5 .  
2.2  स्थानीर् सरकारको कार्च 

सम्पादन तथा संस्थागत 

स्वमूल्याङ्कन कार्चक्रम  

 सालबसाली 

 

रालिि र् नीलतको लनर्मपालना  संस्थागत स्व्मूल्यांकनमासुिार 

हुनेछ।   

2.3  
जनप्रलतलनलि, कमचर्ारी, 
नागररक संस्था क्षमता 

अलभबृम्बद्ध, अध्यर्न 

अबलोकन कार्चक्रम  

 सालबसाली 

 

कार्चसम्पादन बृम्बद्ध गनच  कार्च सम्पादनमा ३३ 

प्रलतशतले बृम्बद्ध हनेछ ।   

२.४  टोल लिकास संस्था गठन 

तथा पररर्ालन  
 सालबसाली 

 

सरकार नागररक  टोल लिकास संस्थाहरु 

लिकास पररर्ालन र 

नागररक लनगरानीमा बृम्बद्ध 

हुनेछ ।    

२.५  ललक्षत िगच संस्थागत  सालबसाली 
 

सिि लिकास गनच  ललक्षत िगचको सहभालगता र 
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संरर्ना तथा क्षमता लिकास 

कार्चक्रम  
लिस्वासमा बृम्बद्ध हुनेछ ।   

२.६ सालबसालीप्रशासलनक खर्च    सालबसाली 
 

 कार्ाचलर् प्रभािकारी रुपमा 

संर्ालन हुनेछ।   

३ राजस्व तथा श्रोत पररर्ालन      
3.1  आन्तररक आर्को संभाव्यता 

अध्यर्न तथा प्रके्षपण (राजश्व 

सुिार कार्चर्ोजना तजुचमा 

तथा पररमाजचन र 

कार्ाचन्वर्न) 

कानून अनुसार कर तथा 

गैरकर राजस्व, दसु्तर 

स्रोतको दार्रामा 

गुणात्मक सुिार माफच त 

आन्तररक आर् बृम्बद्ध गने  

@)&*÷&(  

 

आन्तररक आर् बृम्बद्ध गनच आन्तररक आर्मा कम्बिमा 

२५ प्रलतशतका दरले बालषचक 

बृम्बद्ध हुनेछ ।   

3.2  राजस्व व्यिस्थापन सूर्ना 

प्रणाली लिकास तथा 

संर्ालन रकरदाता लशक्षा 

तथा प्रोत्साहन कार्चक्रम   

स्थानीर् करको लिषर् 

के्षत्र, दार्रा, दर, छुट र 
भुक्तानी प्रलक्रर्ा बारे 

जानकारी गराउने र 

असुली लाई सहज 

बनाउने 

सालबसाली 

 

नीलत र कार्चक्रमको 

प्राथलमकता  
लबिुलतर् भुक्तानी प्रणाली 

लागु भई कर असुली सहज 

हुनुका साथै करदाताको 

सहभालगता र सहर्ोगमा 

बृम्बद्ध हुनेछ ।   

3.3  राजस्व राजस्व परामशच 

सलमलत र शाखा संर्ालन 

तथा राजस्व पररर्ालन तथा 

अनुगमन 

कर प्रशासन र 

अलभलेख लाई 

सेिाग्राहीमैत्री र 

व्यिम्बस्थत बनाउने  

सालबसाली 

 

नीलत र कार्चक्रमको 

प्राथलमकता 
राजस्वब्यबस्थापन लाई 

प्रभािकारी हुनुकासाथै 

नागररकको सनु्तिीको 

स्तरमा २० प्रलतशतले बृम्बद्ध 

हुनेछ ।   

४ र्ोजना र लिकास 

व्यिस्थापन  
     

४.१  आिलिक र्ोजना, 

मध्यमकालीन र्ोजना तथा 

लबलभन्न लबषर्गत रणनीलतक 

र्ोजना लनमाचण तथा 

कार्ाचन्वर्न, सलमक्षा, 

बालषचक र्ोजनालाई ठोस 

र उपलब्धी बनाउन 

आर्ोजना बैंक तर्ार 

गने  

सालबसाली 

 

रालिि र्, प्रादेलशक तथा 

स्थानीर् नीलत  
आर्ोजना ब्यबस्थापन 

प्रभािकारी भई आर्ोजनाको 

संख्यामा ४५ प्रलतशतले 

कमी हुने र गुणस्तरीर् 

आर्ोजना छनौट तथा 
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अध्यािलिक  र पूिच 

संभाव्यता अध्यर्न 

एबंलडलपआर र आर्ोजना 

िैक तर्ारी  

कार्ाचन्वर्न र सम्पन्न हुने 

आर्ोजनाको संख्यामा बृम्बद्ध 

हुनेछ ।   

४.२  र्ोजना तजुचमा, कार्ाचन्वर्न, 

अनुगमन, मूल्याङ्कन र 

लसकाई प्रणाली संर्ालन  

र्ोजना तजुचमा, 

कार्ाचन्वर्न, अनुगमन, 
प्रभाि लेखाजोखा र र्स 

सििी ज्ञानलाई 

व्यिम्बस्थत बनाउने  

सालबसाली 

 

र्ोजनालाईप्रलतफलरु्क्तबनाउ

न  
र्ोजना प्रणालीलाई नलतजा 

र श्रोतसँग आिद्ध हुनेछ ।   

४.३  उपभोक्ता सलमलत र टोल 

लिकास संस्था गठन, 

क्षमता लिकास तथा 

पररर्ालन कार्चक्रम  

उपभोक्ता सलमलतबाट 

हुने अर्ोजना 

कार्ाचन्वर्नलाई 

गुणस्तरीर्, लागत 

प्रभािकारी र 

उपलब्धीमूलक बनाउने   

सालबसाली 

 

श्रोतको दक्ष उपर्ोग र 

जनसहभालगता प्रिद््रिन गनच  
उपभोक्ता सलमलतले 

तोलकएको मापदण्ड र 

समर्ताललका लभत्र 

आर्ोजना सम्पन्न गनच सफल 

हुनेछन् ।   

४.४ राहत कोष,ममचतसंभार 

कोष र अन्य कोष स्थापना 

तथा संर्ालन  

बालषचक र्ोजनालाई 

नलतजा मा आिाररत 

प्राथलमकता प्राप्त के्षत्रमा 

लगानी बढाउने  

सालबसाली 

 

रालिि र् नीलत  कोष संर्ालन सिम्बि 

बालषचक र्ोजना तजुचमा हुनेछ 

।   

४.५  सेिा प्रिाह सिनिी 

सफ्टिेर्र प्रणाली सञ्चालन 

र सेिा प्रबाह, सुशासन 

तथा संस्थागत क्षमता 

लिकास सिम्बि लबलबि 

कार्चक्रम  

लिद्रु्तीर् माध्यमबाट 

लनर्लमत रुपमा लिना 

रोकाबाट सेिा र सूर्ना 

प्रिाह गनुचका साथै सेिा 

प्रिाहलाई थप 

प्रभािकारी बनाउने  

लिसाली 

 

नीलत तथा कार्चक्रम र 

बजेटमा उिेख भए 

बमोलजम  

राजस्व, र्ोजना, प्रशासन, 

व्यािसार् दताच र नलिकरण, 

सम्पत्ती व्यिस्थापन सििी 

सेिा प्रणाली सििी 

सफ्टिर्र संर्ालन भई सेिा 

अटोमेशन हुनेछ ।   
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७.९ िोन्तखम पष िथा अनुमान 
संलबिान र तीनै तहको सरकारको प्रर्ललत नीलत तथा कानुन बमोलजम अन्तरतह समन्वर् र सहकार्च 

प्रभािकारी हुनुका साथै सुशासन प्रबिचनमा साझेदारी हुन सकेको खण्डमा अपेलक्षत नलतजा हालसल हुन 

सक्दछ |र्सै गरी स्थानीर् तह र लबकास साझेदार, गैसस, समुदार्, सहकारी र नीलज के्षत्र बीर्को 

समन्वर्, स्रोत सािन, प्रलिलि र दक्ष मानि संशािन पररर्ालनमा स्थानीर् आिश्यकता अनुसारसहकार्च 

हुन सकेमा अपेलक्षत नलतजा प्राप्त हुनेछ।उपरोक्त व्यिस्थाको अभाबमा अपेलक्षत नलतजा हालसल हुन 

नसके्न जोम्बखम रहेकोछ।
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अनुसुर्ीहरु  
 

अनुसूर्ी १ : प्रलि इकाई िागि अनुमानलागत (रु. हजारमा) 
प्रलतफल  एकाई  प्रलत एकाई 

लागत 

कैलफर्त   

कृलष िन तथा भुलम सुिार       

रासार्लनक मल    अन्तरालिि र् मुल्य, र 

लिलनमर् दर ओभरहेड 

खर्चको आिारमा 

औषत लागत 

 

 

रु्ररर्ा मे.टन    

डी.ए.पी.  मे.टन    

पोटास   मे.टन    

प्राङगाररक मल   मे.टन बजार मुल्यको आिारमा लनिाचरण हुने   

कम्पोि (िुलो)  म्बक्वन्टल   बजारमा उपलव्ि 

लिलभन्न ब्रान्ड तथा 

गुणको प्रांगाररक 

मलको औषत मुल्यको 

आिारमा 

 

कम्पोि (दानादर)  म्बक्वन्टल    

भमी कम्पोि  म्बक्वन्टल    

बीउ  /के.जी 

म्बक्वन्टल 

 लिलभन्न तरकारी तथा 

खाद्यन्न लबउहरुको 

उत्पादन लागत 

औषतको आिारमा   

लबउको प्रकार 

उिेख गने ) 

फलफुल तथा तरकारी 

लबरुिा  

गोटा  लिलभन्न फलफुल 

लबरुिाहरुको सरकारी 

मूल्यको औषतको 

आिारमा 

लबरुिाको प्रकार 

उिेख गने  

साना कृलष र्न्त्रहरु  गोटा   र्न्त्रको प्रकार 

उिेख गने  

लर्ललंग भ्याट  गोता/ललटर     

लबलभन्न प्रजालतका जनािर 

तथा कुखुरा लितरण   

गोटा    प्रकार उिेख गने  

लबलभन्नखोर तथा गोठ  

लनमाचण  

संख्या    प्रकार अनुसार 

लागत गणना गने  

लबलभन्न ताललम तथा प्रलशक्षण 

कार्चक्रम संर्ालन  

िटा   कार्चक्रमको अबलि, सहभागी संख्या, संर्ालन 

स्थल तथा स्रोत व्यम्बक्तको उपलब्धता समेतको 

आिारमा आलथचक प्रस्ताब तर्ार गरी र्लकन गने  

व्यिसार्ीक तथा सीप 

लिकास ताललम  

पटक   कार्चक्रमको अबलि,सहभागी संख्या, संर्ालन 

स्थल तथा स्रोत व्यम्बक्तको उपलब्धता समेतको 

आिारमा आलथचक प्रस्ताब तर्ार गरी र्लकन गने 

लबलभन्न रे्तनामुलक कार्चक्रम  पटक      
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भौलतक पुबाचिार तथा 

र्ातार्त   

     

लपर् सडक  लक.लम   डबल 

लेन  

  

ग्रािेल सडक  लक.लम   डबल 

लेन  

  

नर्ाँ टि र्ाक खोल्ने सडक  लक.लम  डबल 

लेन 

  

पुल  प्रलत लम.   डबल 

लेन  

  

लसंलर्त के्षत्र लिकास कार्च  लक.लम      

नहर संर्ालन तथा मचमत   प्र.श      

तटिि लनमाचण  लक.लम      

नोटः  प्रते्यक आर्ोजना तथा कार्चक्रमको प्रकृलत अनुरुप इकाई पलहर्ान गरी सोको आिारमा प्रलत 

इकाई लागत अनुमान बसु्तपरक लनिाचरण गरी सोलह आिारमा उपरोक्त कार्चक्रम तथा आर्ोजनाको जम्मा 

लागत लनकाल्ने | 
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अनुसूलर् २ : लिवर्ीय श्रोि अनुमान िथा प्रषेपण 

ि.स
. 

लववरण 

आ.व. 

७६/७७ को 

यथाथच 

आ.व. ०७७/७८ 

को 

संशोलििअनुमान 

मध्यमकािीनविेट अनुमान र प्रषेपण (रु हिारमा) 

२०७८/०७९ २०७९/०८० २०८०/०८१ िीनवर्चको कूि 

१ खर्चअनुमान 
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