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पररचे्छद 1: पररिय 

1.1. पृष्ठभूतम 

नेपािमा नेपाि िौगोलिक लवलविता, प्राकृलतक सम्पदा तथा मानव संसािनको अवस्था हेदाा समृन्त्रिको प्रशस्त 

सम्भावना रहेको छ । कुनै के्षत्रको सामालजक-आलथाक लवकासनै सो के्षत्रको रूपान्तरणको आिार हो । 

नेपािमा अझैपलन जनसङ््खख्याको ठूिो लहस्सा गररबीको रेखामुलन रहेको छ ।  लवकास लनरन्तर  प्रयासहरूको 

बावजुद देशका सबै के्षत्रमा आिारिूत सेवा तथा पूवाािारको समान पहुाँच पुग्न सकेको छैन । योजनाबि 

लवकासको कमी यसको मुख्य कारकको रुपमा रहेको देन्त्रखन्छ ।  

नेपािमा ६ दशक िामो योजनाबि लवकासको अवलिमा नौ वटा पंचवर्षीय र पााँच वटा लत्रवर्षीय योजना 

कायाान्वयन िईसकेका छन् । नेपाििे सन् २०१३-२०१८ मा पलहिो पंचवर्षीय योजनाबाट योजनाबि 

लवकासको थािनी िएको हो । हाि नेपािमा पन्ध्ौ ंआवलिक योजना (२०७६/०७७- २०८०/८१) कायान्वयनमा 

चरणमा रहेको छ । 

नेपािको संलबिानको कायान्वयन पछी नेपािको राज्य प्रणािी संलिय िोकतान्त्रन्त्रक गणतान्त्रन्त्रक प्रणािीमा 

रुपान्तरण  िैसकेको छ ।  तीनै तहका सरकार (संि, प्रदेश र स्थानीय ) संबैिालनक रुपमा अलिकार सम्पन्न 

िएका छन् । संबैिालनक रुपमा स्थानीय शान्त्रन्त, समृन्त्रि, सुशासन; सामालजक तथा आलथाक लवकासका िालग 

स्वयम स्थानीय तहिाई नै अलिकार प्रत्यायोजन गररएको छ । नेपािको संलबिान बमोलजम स्थानीय तहको 

अलिकार सम्बन्धी व्यवस्था कायाान्वयन गना तथा संि, प्रदेश र स्थानीय तह लबचको सहकाररता, सहअन्त्रस्तत्व 

र समन्वयिाई प्रविान गना नेपाि सरकािे स्थालनय सरकार संचािन ऐन, २०७४ जारी ियो । ऐनिे स्थानीय 

सरकारको अलिकार, िूलमका तथा लजमे्मवारी तोकेको छ । ऐनिे स्थानीय तहको लदगो लवकासका िालग 

नगरपालिका प्रोर्ाइि, स्रोत नक्सा, आवलिक योजना, वालर्षाक योजना र दीिाकािीन लवकास योजना तयार 

गनुापने व्यवस्था गरेको छ । यसै सन्दिामा प्रदेश सुशासन केन्द्र, बागमती प्रदेशिे सामालजक तथा आलथाक 

लवकासको िक्ष्य हालसि गना तथा स्थानीय तहमा योजनावि लवकास मार्ा त सुशासन कायम गना प्रदेश लित्र 

रहेका लवलिन्न स्थानीय तहको आवलिक योजना तजुामा गरेको छ । 

स्थानीय समस्यािाई सम्बोिन गना योजना तजुामा प्रलिया जनसहिालगतामा आिाररत, नेपािको संलबिान, 

तथा सन्त्रम्बन्त्रन्धत ऐन, कानुन, नीलत तथा लनदेलशकामा आिाररत िएर तजुामा प्रलिया अगाडी बढेको छ । यो 

स्थानीय तथाको लवकासको गलतिाई लनदेलशत गने एक गलतशीि दस्ताबेज हुनेछ ।  
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1.2. आवतिक योजनाको उदे्दश्य 

यस योजनाको मुख्य उदे्दश्य स्थानीय िहको आवलिक योजना तजुामा गनुा हो । अन्य उदे्दश्यहरुमा : 

• नगरपालिकाको लवद्यमान वसु्तन्त्रस्थलत (प्रथम तथा लितीय तहको तथ्याङ्कमा आिाररत ) तयार गनुा । 

• नगरपालिकाको समलष्टगत दीिाकािीन सोचं, िक्ष्य, उदे्दश्य, रणनीलत र प्रमुख कायािमहरू तजुामा 

गनुा । 

• नगरपालिकाको लवर्षय के्षत्रगत सोचं, िक्ष्य, उदे्दश्य, रणनीलत तथा प्रमुख कायािमहरू पलहचान 

गनुा। 

• आलथाक लवकास, सामालजक लवकास, पूवाािार लवकास, वातावरण तथा लवपद् व्यवस्थापन, सुशासन 

तथा संस्थागत लवकासका िालग लवर्षय के्षत्रगत योजना तयार गनुा । 

• बहु के्षत्रगत ( MSIP) िगानी योजना तयार गनुा । 

1.3. अध्ययन कायु के्षत्र  

लनलदाष्ट उदे्दश्य प्रान्त्रिका िालग देहाय बमोलजमका काया के्षत्र रहेका छन् । 

• नेपािको संलविान, संिीय तथा प्रदेश सरकारको दीिाकािीन सोचं, स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन 

२०७४,  स्थानीय तहको योजना तजुामा लदग्दशान २०७८ िगायत लवकास योजना तजुामासाँग सम्बन्त्रन्धत 

लवगतका योजना र लवद्यमान ऐन, नीलत तथा लनदेलशकाहरू अध्ययन तथा लवशे्लर्षण  गने । 

• स्थिगत अध्ययन तथा सवेक्षणबाट संकलित तथ्याङ्खक, लवलिन्न प्रकालशत तथा अप्रकालशत 

प्रलतवेदन, छिर्ि तथा अविोकन, राजनीलतक व्यन्त्रक्तत्व तथा बुन्त्रिजीवीहरूबाट प्राि जानकारी 

तथा अन्य लितीय तहका तथ्याङ्क / सूचनाका आिारमा नगरपालिकाको लवद्यमान वसु्तन्त्रस्थलत लववरण 

तयार गने। 

• जनसाङ्खन्त्रख्यक, िौलतक, सामालजक, आलथाक, वातावरणीय, लवत्तीय, संस्थागत पक्षसंग सान्दलिाक 

तथ्याङ्कहरूको िगत (inventory) तयार गने । 

• स्थानीय तहको लवलिन्न लबर्षय के्षत्रगत सवि पक्ष, दुवाि पक्ष, अवसर र चुनौतीको पलहचान तथा 

लवशे्लर्षण गने । 

• स्थानीय तहको समग्र लवकासका िालग दीिाकािीन सोच, िक्ष्य, उदे्दश्य तथा कायाान्वयन रणनीलत 

तयार गने । 

• योजना तजुामाका िालग नगरपालिकाको आिार नक्शा तयार गने । 

• वतामान िूउपयोग, सामालजक तथा आलथाक पूवाािार, प्रमुख बजार केन्द्र तथा प्रमुख प्राकृलतक 

स्रोतहरूको स्थिगत अध्ययनका आिारमा नक्शा अध्यावलिक गने । 
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• लवद्यमान पूवाािारको अवस्था तथा पहुाँचको लवशे्लर्षण गरी सडक तथा यातायात, लसाँचाई, खानेपानी, 

लनकास िगायतका पूवाािार लवकास योजना तयार गने । 

• नगरपालिका लित्रका सामालजक पूवाािार तथा सेवाहरुको अध्ययन तथा लवशे्लर्षण गरी लशक्षा, 

स्वस्थ्य, युवा तथा खेिकुद िगायतका सामालजक लवकास योजना तजुामा गने । 

• नगरपालिका लित्र रहेका आलथाक लवकासको अवस्था, आलथाक पूवाािारहरुको अध्ययन तथा 

लवशे्लर्षण गरी स्थानीय अथातन्त्रको लवकासको िालग योजना तयार गने ।  

• नगरपालिकाको लवद्यमान जनशन्त्रक्त र सो को पयाािता तथा क्षमताको अध्ययन तथा लवशे्लर्षण गरी 

संस्थागत लवकास तथा सुशासनको िालग योजना तयार गने । 

• िूउपयोगको वतामान अवस्था तथा िलवष्यको मागको लवशे्लर्षणका आिारमा समू्पणा 

नगरपालिकाको िौलतक लवकास योजना तयार गने । 

• प्राकृलतक स्रोतको पलहचान गरी स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गना वातावरण व्यवस्थापन योजना तयार 

गने। 

• नगरपालिकाको पलछल्लो तीन वर्षाको आय व्ययको अध्ययन तथा लवशे्लर्षण गरी राजस्व प्रके्षपणमा 

आिाररत लवत्तीय व्यवस्थापन योजना तयार गने । 

• सहिालगतामूिक योजना तजुामा प्रलियाका िालग स्थानीय तहका अलिकारीहरू,  प्रमुख जानकार  

तथा स्थानीय व्यन्त्रक्तहरुसाँग लवलिन्न कायाशािा बैठक तथा  छिर्िहरू गने । 

• योजना कायाान्वयन रणनीलतहरू लसर्ाररस गने तथा  पूाँजी िगानी योजना तयार गने । 

• वालर्षाक िक्ष्य, सूचक र प्रमालणकरण आिारको साथ पााँच वरे्ष बहु के्षत्रगत िगानी योजना (MSIP)  

तयार गने । 

1.4. आवतिक योजना िजजुमाका आिारहरु  

नेपािको संलबिानिे स्थानीय तहिाई स्थानीय लवकासको सम्बहक्को उपमा स्थानीय सरकारको रुपमा 

स्थालनलपत गरेको छ । संलविानको िारा ५७ (४) (५) र अनुसूची ८ र ९ िे स्थानीय तहिाई आलथाक तथा 

सामालजक लवकासको प्रमुख चािकको रुपमा पररिालर्षत गरेको छ । संवैिालनक प्राविानहरुको अलिनमा 

रही स्थानीय तहिे आवलिक, मध्यमकािीन एवं वालर्षाक नीलत, योजना, बजेट तथा कायािमहरु तजुामा गरी 

कायाान्वयन गना सके्न व्यवस्था छ । त्यसैगरी स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा २४ को उपदर्ा 

(३) (क देन्त्रख झ) र संि, प्रदेश र स्थानीयतह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दर्ा ३ को उपदर्ा 

(१) (क देन्त्रख द) िे स्थानीय तहको लजमे्मवारी र काया के्षत्र तोकेका छन् । यीनै प्राविानहरु नै स्थानीय तहको 

आवलिक योजना बनाउने आिारका रुपमा लिएको छ । 
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1.5. आवतिक योजना िजजुमा प्रतिया िथा तवति  

अध्ययन टोिी ियार िथा अतभमजखीकरण  

पालिकाको आवलिक योजना तजुामाका िालग अध्ययन टोिीिाई अलिमुखीकरण गने कायािमको आयोजना 

गररयो । अलिमुखीकरणको मुख्य उदे्दश्य अध्ययन टोिीका सबै सदस्यहरुिाई योजनाको उदे्दश्य तथा 

अध्ययन लवलि तथा प्रलियाका बारेमा जानकारी लदनु लथयो । बैठकमा प्रते्यक सदस्यको काया के्षत्र पलन स्पष्ट 

पाररएको लथयो । लवशेर्षगरी प्रालवलिक टोिी र सामालजक टोिीिाई स्थिगत कायाका िममा अपनाउनु पने 

लवलि तथा प्रलिया बारे अलिमुखीकरण गररएको छ ।  

तितिय िथ्ाांक सांकिन  

लवर्षय वसु्तको लवसृ्तत जानकारी प्राि गना योजना तजुामा अलि सम्बन्त्रन्धत लवलिन्न दस्तावेजहरुको लवसृ्तत 

अध्ययन गररयो । खैरहनी नगरपालिका, िुलनवेशी नगरपालिका र नेत्रावती डबजोङ्ख गााँउपालिका संग 

सम्बन्त्रन्धत सान्दलिाक दस्ताबेजहरुको अध्ययन गररएको छ । योजना तजुामाका िममा, लवकास योजना साँग 

सम्बन्त्रन्धत नीलत तथा लनदेलशकाहरु, नगरपालिकासाँग सम्बन्धीत लवलिन्न अध्ययन प्रलतवेदनहरु, लवद्यमान िू-

उपयोग नीलत,तथा ऐन, वातावरण संरक्षण नीलत, नगरपालिकाको पार्श्ालचत्र, रालष्टि य जनगणना २०६८ 

िगाएतका दस्तावेजको अध्ययन तथा लवशे्लर्षण गररएको छ । आवलिक योजनाका सम्बन्धमा िएका पुवा 

अध्ययनका प्रलतवेदनहरु, िौलतक लवकास योजना तजुामा, कृलर्ष लवकास योजना, स्थानीय लवकास योजना 

तजुामा, तथा सान्दलिाक प्रकालशत तथा अप्रकालशत तथ्याङ्कहरु तथा सामाग्रीहरुको संकिन, अध्ययन तथा 

लवशे्लर्षण गरी योजना तजुामा काया अगालड बढाईएको छ । 

लवलिन्न मौजुदा कानुनहरु जसै्त स्थानीय सरकार संचािन ऐन २०७४, स्थानीय तहको योजना तजुामा लदग्दशान 

२०७५, रालष्टि य िू उपयोग नीलत   २०७२,  Planning Norms and Standard 2015 , वातावरण संरक्षण ऐन 

२०५३, वन्त्रस्त तथा बजार लवकास, कृलर्ष तथा पशुपािन के्षत्रको लवकास िगायतका सम्बन्धमा नेपाि सरकारका 

नीलत तथा कायािमहरुमा िएका व्यवस्थाहरुको अध्ययन तथा लवशे्लर्षण गररएको छ । त्यसैगरी सम्बन्त्रन्धत 

नगरपालिकािे तयार गरेको आलिक योजना, अलिल्ला वालर्षाक योजना तथा नीलत, पालिकापार्श्ालचत्र िगायत 

नगरपालिका संग सम्बन्त्रन्धत दस्तावेजको पलन अध्ययन तथा लवशे्लर्षण गररएको छ। 

आिार नक्शा ियारी  

आिार नक्शामा सम्बन्त्रन्धत स्थानको स्थिाकृलतक सुलविाहरू, वस्तीहरु, सडक, लसंचाई िगायतका पूवाािार, 

िूउपयोग, नदी तथा पानीका स्रोतहरु, लवशेर्ष के्षत्रहरू खुिा के्षत्र िगायतको जानकारी समावेश हुन्छ । योजना 

तजुामा प्रलियाका िालग सम्बन्त्रन्धत नगरपालिका/ नगरपालिकाको आिार नक्शा तयार गररयो । आध्ययनका  

िममा प्राि सूचना तथा तथ्यांकका आिारमा आिार नक्शािाई लनरन्तर अद्यावलिक गदै िलगएको छ ।  
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पजवु-योजना िजजुंमा बैठक  

आवलिक योजना सम्बन्धी जानकारी गराउन, अध्ययन लवलि तथा अध्ययन के्षत्रबारे छिर्ि गना नगरपालिका 

साँग एक लदने पुवा योजना तजुामा बैठकको आयोजना गररएको छ । यस बैठकमा आवलिक योजनाका लवर्षयमा 

अलिमुन्त्रखरण साथै योजना तजुामा र काया प्रलियाबारे छिर्ि गररएको छ । बैठकमा योजना तजुामा 

प्रलियामा सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरण गनाका िालग स्थानीय तह प्रमुखको संयोजकत्वमा एक 

लनदेलशक सलमलत गठन गररएको छ । साथै योजना तजुामा प्रलियामा सहयोग, समन्वय तथा सहजीकरणका 

िालग नगरपालिका एक वा दुइ जना कमाचारीिाई Focal Person को रुपमा लजमे्मवारी तोलकएको छ । यस 

बैठकमा, नगरपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कायापालिका सदस्यहरु, प्रमुख प्रशासलकय अलिकृत, लवलिन्न शाखा 

प्रमुखहरु िगायत अन्य कमाचारीहरुको सहिालगता रहेको छ । बैठकमा आवलिक योजनाको महत्व तथा 

आवश्यकता बारेमा प्रस्ट पाररएको छ । यसका साथै अध्ययन अवलिमा स्थिगत अध्ययनको काया लबलि, 

योजना प्रलियामा लवलिन्न सलमलत तथा शाखाको िूलमका आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक िगायतका लवर्षयमा 

छिर्ि िएको छ । 

  

  

 

रेकी सवेक्षण 

अध्ययन स्थिको िौलतक, सामालजक तथा आलथाक पुवाािारको लवद्यमान अवस्थाको जानकारी प्राि गना साथै 

िौगोलिक अवन्त्रस्थलत तथा वातावरणीय अवस्थाको बारेमा प्रारन्त्रम्भक अध्ययन गना अध्ययन टोलि िारा 

नगरपालिकाको  रेकी सवेक्षणको गररएको छ । सवेक्षणको मुख्य उदे्दश्य अध्ययन के्षत्रको बारेमा प्रारन्त्रम्भक 

आाँकिन तथा नक्शांकन गने  र अध्ययनका अन्य चरणका िालग योजना बनाउनु हो । सवेक्षणका िममा 

नगरपालिकाको महत्वपुणा संरचना तथा स्थानहरुको र्ोटोहरु लिइएको छ । 

  

र्ोटो 1: पुवा योजना तजुामा बैठकमा नगरपालिकामा छिर्ि 
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प्रश्नाविी िथा नक्शा ियारी  

आवलिक योजना तजुामाका िालग आवश्यक लबर्षयगत के्षत्रसंग सम्बन्त्रन्धत तथ्याङ्क तथा सूचना संकिन गना 

प्रश्नाविी तयार गररएको छ । यसका साथै तथ्याङ्क कायािाई अझ प्रिावकारी बनाउन तथा महत्वपुणा संरचना 

तथा स्थानको नक्शांकन गना साथै स्थिगत अध्ययनको योजना तयार गने उदे्दश्यिे वडागत नक्शा तयार 

गररएको छ । 

 

वडा स्तरीय भेिा/छिफि  

खैरहनी नगरपालिकाको आवलिक योजना तजुामाको िालग नगरपालिकाको प्रते्यक वडामा छिर्िको 

आयोजना गररएको छ । छिर्िका िममा नगरपालिकाका सामालजक, आलथाक, पूवाािार, वातावरणीय, 

संस्थागत िगायत लवर्षयका लवसृ्तत तथ्यांक संकिन गररएको छ । यस िममा स्थानीय स्तरका समस्या, 

सम्भावना, अवसरहरु तथा आवश्यकता सम्बन्त्रन्ध िलनिूत छिर्ि गररएको छ ।  

  

    

 

बैठकमा तथ्याङ्क संकिनका साथै लवलिन्न स्रोतबाट संकिन गररएका तथ्यांकको प्रमाणीकरण, वडाका 

महत्वपुणा प्राकृलतक स्रोत, िौलतक संरचना, िालमाक, संसृ्कलतक तथा पयाटकीय स्थि, प्रकोप जोन्त्रखम के्षत्र, 

कृलर्ष के्षत्र, बजार के्षत्र,सावाजलनक सेवा लवतरण केन्द्र िगाएतको GIS प्रलवलिमा नक्शांकन गररएको छ ।  

वडा स्तरीय बैठकमा वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,कमाचारी, स्थानीय अगुवा व्यन्त्रक्त, स्थानीय व्यवसायी, 

मलहिा समुहका प्रलतलनलि, सहकारी प्रलतलनलि, युवा क्लबका प्रलतलनि, लशक्षक िगाएत सरोकारवािा हरुको 

उपन्त्रस्थलत रहेको लथयो । बैठकमा सहिागी हरुिाई आवलिक योजनाको महत्व र उदे्दश्यका बारेमा 

अलिमुखीकरण गररएको छ । 

  

र्ोटो 3: वडा िेिामा छिर्ि  र्ोटो 3: वडामा नक्शांकन गररदै  
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तालिका 1: वडा स्तरीय िेिा/छिर्ि समय तालिका  

तमति समय स्थान 

२०७९/०३/१४ ७: ००  AM ११:०० AM वडा १, वडा कायाािय  

२०७९/०३/१४ ७: ००  AM ११:०० AM वडा २, वडा कायाािय 

२०७९/०३/१४ १:००  PM ५:०० PM वडा ३, वडा कायाािय 

२०७९/०३/१४ १:००  PM ५:०० PM वडा ४, वडा कायाािय 

२०७९/०३/१५ ७: ००  AM ११:०० AM वडा ५, वडा कायाािय 

२०७९/०३/१५ ७: ००  AM ११:०० AM वडा ६, वडा कायाािय  

२०७९/०३/१५ १:००  PM ५:०० PM वडा ७, वडा कायाािय  

२०७९/०३/१५ १:००  PM ५:०० PM वडा ८, वडा कायाािय  

२०७९/०३/१६ ७: ००  AM ११:०० AM वडा ९, वडा कायाािय  

२०७९/०३/१६ ७: ००  AM ११:०० AM वडा १०, वडा कायाािय  

२०७९/०३/१६ १:००  PM ५:०० PM वडा ११, वडा कायाािय  

२०७९/०३/१६ १:००  PM ५:०० PM वडा १२, वडा कायाािय  

२०७९/०३/१६ १:००  PM ५:०० PM वडा १३, वडा कायाािय  

 

िगि ियारी  

स्थिगत अध्ययन तथा लवलिन्न स्रोतबाट संकिन गररएका तथ्याङ्कको लवसृ्तत िगत तयार गररएको छ । जसमा 

नगरपालिकाको जनसांन्त्रख्यक, सामालजक, आलथाक, िौलतक,  वातावरणीय, संस्थागत, िालमाक तथा संसृ्कलतक, 

पयाटन िगायत लवलिन्न लवर्षयको लववरणको िगत तयार पाररएको छ । 

पातिकास्तरीय कायुशािा गोष्ठी  

आवलिक योजना तजुामाका िममा नगरपालिकाको लदिाकालिन सोच, िक्ष्य, उदे्दश्य तथा रणनीलत तय गना 

तथा लबर्षयगत योजनाको तजुामा गना कायाशािा गोष्ठीको आयोजना गररएको छ ।  यस िममा सबै लवर्षयगत 

क्षत्रको  सबि पक्ष, दुबाि पक्ष, अवसर तथा चुनौलतका बारेमा छिर्ि साथै वडा स्तरीय बैठक तथा स्थिगत 

अध्ययनबाट प्राि तथ्याङ्क एवं सुचनाको प्रमाणीकरण गररएको छ । कायाशािामा नगरपालिका कायापालिका, 

लवर्षयगत सलमलत, वडा प्रलतलनलि, प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत, शाखा प्रमुखहरु, कमाचारीहरु, लवकास 

साझेदार संस्थाका प्रलतलनलि स्थानीय अगुवा, उद्यमी, लवलिन्न समूह, नमुना कृर्षक तथा अन्य 

सरोकारवािाहरुको सहिालगता रहेको लथयो ।  कायशाािा गोष्ठी नगरपालिकाको सिा हिमा सम्पन्न गररएको 

छ । 
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1.6. आवतिक योजना िजजुमाका तसमाहरु  

संिीयता नेपािको िालग नौिो अभ्यास हो । िखारै मात्र स्थानीय सरकारको प्रथम कायाकाि समाि िई 

दोश्रो कायाकािका सुरु िएकािे  स्थानीय तहको कायाान्वयन संिमणकािमै छ । नगरपालिकाको लवद्यमान 

अवस्थाको आिार तथ्यांक स्थापत िईसकेको छैन तसथा, स्थिगत अध्ययन, वडा छिर्ि, कायाशािा गोष्ठी 

बाट प्राि तथ्यांक नै योजना तजुामाका मुख्य आिारको रुपमा रहेका छन् ।   

नगरपालिका के्षत्रमा लियाशीि गैरसरकारी संस्था, सामुदालयक संि–संस्था, उपिोक्ता सलमलत, सहकारी 

जस्ता सामालजक ईकाइहरुबाट सञ्चालित कायािमहरू, काया प्रलिया, लवत्तीय स्रोत आलद लवर्षयहरु 

नगरपालिकाको सहमलत तथा स्वीकृलतमा कायाान्वयन गनुा पने प्राविान िएपलन यस अन्तगातका लियाकिाप 

सम्बन्त्रन्धत सूचनाहरु संङ्किन गना कलठनाइ रह्यो । 

यस आवलिक योजनािे नगरपालिकाको लवकास तथा समृन्त्रिको िालग दीिाकािीन सोचं, िक्ष्य र उदे्दश्यको 

मागालचत्र प्रसु्तत गरेको छ । यो आवलिक योजना ५ वर्षाको िालग तजुामा गररएको िएता पलन यसको 

लदिाकालिन सोचं रालष्टि य तथा प्रदेशको लदिाकालिन सोचंसंग तादम्यता कायम हुनेगरी गररएको छ । अथाात् 

योजनाको सोचंको पररकल्पना ५ वर्षा िन्दा बढी अवलिको छ । यस योजनामा प्रसु्तत गररएका  क्षत्रगत सोचं, 

िक्ष्य , उदे्दश्य, तथा रणनीलत लवलिन्न चरणमा िएका छिर्ि साथै आवश्यकता तथा सम्भावना िाई ध्यानमा 

राखी गररएको छ । साथै लदिाकालिन रुपमा मात्र थािनी गना सलकने लकलसमका कयािमहरु समेत 

सलमलटएको छ । 

 

 

र्ोटो 4:  नगरपालिकाको योजना तजुामा िममा िएका गोष्ठी 
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पररचे्छद 2: नगरपातिकाको विुमान अवस्था  

2.1. पृष्ठभजतम  

खैरहनी  नगरपालिका बागमती प्रदेशको लचतवन लजल्लामा पदाछ । राज्यको पुन संरचना गने िममा लव.स. २०७३ 

सािमा सालवकका खैरहनी, कमरोज, कठार र चैनपर गा.लव.स. को समू्पणा िूिागको संयोजनबाट खैरहनी 

नगरपालिका गठन गररएको हो । प्रालचन  कािमा  सो  के्षत्रमा  प्रसस्त खयर िारीिे िररएकािे तत्काि खयरिारीको 

नामिे पररलचत रहेको खयरिारी शब्द अपभं्रस िई खैरहनी िएको िने्न िनाई रहेको छ । सोही नामबाट खैरहनी 

गााँउ लवकास सलमलतको नामाकरण िई सो खैरहनी  गाउाँ   लवकास  सलमलत  समेत  गरी  नगरपालिका  गठन  

िएकोिे  यस  नगरपालिकाको  नाम  खैरहनी  नगरपालिका नामाकरण िएको हो । नगरपालिकािे ८५.५७  वगा 

लक.लम के्षत्रर्ि ओगटेको छ ।  

 

2.2. भौगोतिक अवस्स्थति  

खैरहनी नगरपालिका समुद्री सतह देन्त्रख कररब १९० लम. उचाइमा रहेको छ । नगरपालिकाको िौगोलिक 

अवन्त्रस्थलत २७.५७° उत्तरी अक्षांश तथा ८४.५७° पूवी देशान्तरको लबचमा रै्लिएको छ । 

 

2.3. जनसांख्या  

खैरहनी  नगरपालिकाको नगर वसु्तगत लववरण २०७६ अनुसार जम्मा िरिुरी संख्या १२,९३१ र कुि जनसंख्या 

६५,१२६ रहेको छ । 

तालिका 2 नगरपालिकाको जनसंख्या लववरण 

वरु् जम्मा घरिजरी जम्मा जनसांख्या पजरूर् मतहिा 

२०६८, रालष्टि य जनगणना १२,३३१ ५६,०९४ २६,०७५ ३०,०१९ 

२०७६, नगर वसु्तगत 

लववरण 

१२,९३१ ६५,१२६ ३२,९८५ ३२,१४१ 

२०७८, रालष्टि य जनगणना १४,६५० ६८,६७५ ३३,१०४ ३५,५७१ 
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नगरपालिकामा सबै िन्दा जनसंख्या ब्राह्मण, के्षत्री, ठकुरी, सन्यासीको ४३ % रहेको छ । त्यसैगरेर थारु २७ %, 

अन्य जनजाती (मगर, िामारतामाङ्ग, नेवार, गुरुङ्ख आलद) २२ % दलित ६ % रहेको छ िने तराइका अन्य जाती 

र मुन्त्रिम समुदायका जातजातीको पलन वसोवास रहेको छ ।  

 उमेर अनुसारको जनसंख्या हेदाा सबै िन्दा बढी संख्या १५-३९ वर्षा उमेर समुहको ४४.०६ % रहेको छ । त्यसैगरी 

नगरपालिकाको कुि साक्षरता दर ७४.२५ % रहेको छ ।  

2.4. भूउपयोगको अवस्था  

खैरहनी नगरपालिकाको कुि के्षत्रर्ि ८५६०.५७ हेक्टर रहेको छ । पालिकाको िू-उपयोगको लववरण अनुसार 

नगरपालिकाको कुि के्षत्रर्िको ६३.२२ % खेतीयोग्य जलमन, ९.५५ % वन के्षत्र, १०.३५ % नलद लकनार वा बगर  

के्षत्र  रहेको छ ।  नगरपालिकाको कुि जलमनको मात्र ५.८९ % जलमनमा वस्ती के्षत्रिे ओगटेको छ ।  
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2.5. आतथुक के्षत्रको अवस्था  

कृतर् 

कृलर्षको िालग प्रचूर उवार िूलम हुनु यस नगरपालिकाको िालग बरदान सालबत िएको छ । कुि 

पररवारसंख्याको २२.१ प्रलतशत कृलर्ष के्षत्रमा िागेका छन् । नगरपालिकाको अलिकांश खेतीयोग्य जलमन 

लसंचाई  युक्त जलमन रहेको छ । यस नगरपालिकामा खास गरी िान, मकै, र गहुाँ तथा तेिहनमा तोरी र 

दिहनमा मसुरो उत्पादनको िालग उवार मालनने यो नगरपालिकामा हािका लदनहरुमा यहााँका लकसानहरु 

केरा खेती, माछापािन तथा पशुपािन तर्ा  पलन आकलर्षात िएको देन्त्रखन्छ । पशुपािन ब्यबसायका दृलष्टिे 

गाइपािन व्यवसालयक रुपमा नै अलि बढेको छ िने अन्य पशुपािनको पलन त्यलत्तकै सम्भावना रहेको देन्त्रखन्छ 

। त्यसै्त गरी नगदेवािी तर्ा  मौसम अनुसार तराइ के्षत्रमा हुने सबै प्रकारका तरकारी खेलत हुने हुाँदा त्यसको 

व्यवसायीक उत्पादन िमशः  बृलद्द हुाँदै गएको तथ्याङ्क पाइन्छ । 

उद्योग  

रोजगारी तथा आलथाक लवकासका िालग उद्योग आिारको रुपमा रहन्छ । रोजगारी सृजनाका साथै वसु्त तथा 

सेवा उत्पादनमा पलन उद्योगको महत्वपूणा योगदान रहन्छ । यस नगरपालिकामा लबयर,जस्ता,और्षलि,िेट र 

ब्लक,रंग खाद्द्य(लचउरा,िुलजया,लबसु्कट, ),कागज कापी,दाना ,मैन बलत्त,चामि लमि,तोरी लमि आलद लवलिन्न  

प्रकारका उद्द्योग रहेको देन्त्रखन्छ । यी समू्पणा उद्द्योिरुिे आफ्नो उद्द्योग्को िालग चालहने कच्चा पदाथा सबै 

आयात गने गदाछन् । उत्पालदत सामान स्थानीय बजारको साथै बालहर लनकासी समेत गदाछ । यस अलतररक्ट 

र्लनाचर,कुशन र खेल्ने पुतिी पलन  स्थानीयिे बनाउने गदाछन् । कच्चा पदाथाको अिाव,ढुवानीको समस्या, 

अनुदानको अिाव,प्रोत्साहनको अिाव,सहुलियत ऋण नहुनु, उद्द्योग वालणज्यको सहयोग नहुनु, जनशन्त्रक्त  

आलद उद्द्योग् के्षत्रका समस्याहरु हुन ।  

पयुटन  

खैरहनी नगरपालिका प्राकृलतक, सांसृ्कलतक, ऐलतहालसक तथा िालमाक दृलष्टकोणिे एक प्रमुख पयाटलकय 

गन्तव्य नगर हो । यस नगरपालिकािे उत्तरमा शन्त्रक्तखोर र लसन्त्रि, पूवामा लवरेन्द्रनगर, िण्डारा पलिममा 

रत्ननगर नगरपालिका छ िने दलक्षणमा लचतवन रालष्टि य लनकुञ्ज अवन्त्रस्थत छ । यस नगरपालिकामा रहेको 

आकर्षाणहरूमा र्न पाका , कंकािी ररजोटा, सिौिी/ बुदौिी सामुदालयक वनिोज स्थि (Picnic spot), पम्पा 

खोिा, देवीथान मन्त्रन्दर, आलदवासी मध्यवती सामुदालयक होम्स्से्ट, संग्राहिय सलहतको इको पाका  आदी रहेका 

छन् । 
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2.6. सांस्थागि उपस्स्थति  

खैरेहनी नगरपालिकामा कृलर्ष,दूि,माछा,तरकारी,मौरी संग सम्बन्त्रन्धत सहकारीको संख्या  जम्मा ५० र अन्य 

कृलर्ष समूहको संख्या ६० रहेको देन्त्रखन्छ । यस बाहेक  नगरपालिकामा "क" वगाको  कुमारी बैंक तथा लसलवि 

बैंक रहेका छन् । ििुलवत्तिे गाउाँ  वस्तीमा समूह बनाई सो मार्ा त ऋण िगानी गने गदाछन । आलथाक गलतलवलि 

जसै्त ब्यापार व्यवसायको वृन्त्रि, औद्योलगकरण, पयाटनको लवकास आलदको कारणिे लनकट िलवष्यमा अन्य 

वालणज्य बैंकहरुको शाखा पलन िमश: यहााँ आउने अपेक्षा गना  सलकन्छ । 

2.7. भौगोतिक पूवाुिार  

2.7.1. सडक  

सडक पूवाािारको पलन पूवाािार हो । खैरहनी नगरपालिकािाई पूवा पलिम राजमागािे उत्तर र दलक्षण िागमा 

बरावरी बााँडेको छ । नगरपालिकामा िेरै जस्तो सडक अझै कच्ची छन्  िने केलह सडक ग्रािेि िएका छन् 

। पालिकाका लवलिन्न सडकहरूको नाम, अवस्था, सडकिे समेट्ने वस्तीहरू, सावाजलनक बस चल्ने स्थान, 

बसपाका  रहेको स्थान वडागत रूपमा ति तालिकामा प्रसु्तत छ । पालिकाको सडक यातायात गुरुयोजनािे 

खैरहनी नगरपालिकामा पने सडकहरुिाई लवलिन्न स्तरमा वगीकरण गरेको छ ।   

खैरहनी नगरपालिकामा पुवा पलिम राजमागामा सावाजलनक यातायात संचािन हुन्छ । त्यसैगरी वडा नं ५ को 

तनही, सिती , कुटेनी बस्ती, वडा नं    ७ को गौचरण वस्ती, वडा नं  ९  को लसमिगडी, लपपरा, बसैिी वस्ती, 

वडा नं १० को शान्त्रन्त बजार – लसिाथा चोक, सुताना – नहमी, वडागाउाँ  - सवनपुर- उिराह र लसजाना डेरी – 

तारचोक सडक , वडा नं ११ को बुढीरािी सडक (मूि बाटो), लसिाथा - िामा चोक, मनु िुजेि – ड्याग, 

गणेश चोक - बुि चोकमा सावाजलनक यातायात सञ्चािनमा रहेको छ ।   (नगर पार्श्ालचत्र २०७४, स्थिगत सवेक्षण) 

2.7.2. तवद्यजि 

खैरहनी नगरपालिकामा ९६. ६२ % िे दैलनक वलत्त बाल्नका िालग लवद्युतको प्रयोग गदाछन । वलत्त 

बाल्नकाका िालग सौया उजााको प्रयोग गनेको संख्या ०.०६ % मात्र रहेको छ । (वसु्तन्त्रस्थलत लववरण, बागमती प्रदेश, 

२०७६) 

नगरपालिकाका सबै वडाहरूमा रालष्टि य प्रसारण मार्ता लवद्युत सेवा पुगेको िएता पलन वडा नं ७ को लिलत्र 

बाटो तथा वडा नं ११ को हररयािी टोि देन्त्रख बहरको छेउ छाउ वडा कायाािय सम््म लवद्युत पुग्न बााँकी छ । 

साथै िोले्टज कम हुने, टि ान्सर्रमर संख्या बढाउनुपने, अव्यवन्त्रस्थत पोि, क्षमताको कलम, पोिहरू लवस्तार 

गनुापने समस्याहरू रहेका छन् ।छ । वडाका लवलिन्न स्थानहरूमा १५, २५ र ५०र १००  के.लि.ए क्षमताका 

टि ान्सर्मारहरुबाट लवद्युत लवतरण िईरहेको छ ।  

वैकन्त्रल्पक उजााको रुपमा नगरपालिकामा सोिारको प्रयोग िईरहेको छ । लवद्युत सेवा नपुगेका केलह िरिुरी, 

लवद्यािय, स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सोिार प्यानिको प्रयोग गररएको छ । 
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2.7.3. तसांिाई 

खैरहनी नगरपालिकाका अलिकांश व्यन्त्रक्तहरू कृलर्ष पेशामा संिग्न छन् । कृलर्ष के्षत्रको उत्पादन तथा 

उत्पादकत्व बढाउन लसंचाइाको महत्वपूणा िूलमका रहन्छ । कंकािी कुिो, ठुिो रािी नदी, बुढीरािी, 

कुचकुचे लचसापानी, सुल्ताना कुिो आलद लसंचाईका मुख्य स्रोत हुन् । लजणा कुिो तथा पूवाािार, पानीको 

चुहावट, मौसमी लसंचाई, मम्मत सम्भारको कलम, लसंचाई सम्बन्त्रन्ध व्यवस्थापनका िालग कुनै संस्थागत व्यवस्था 

निएको जस्ता समस्याका कारणिे प्रशस्त पानीका स्रोतहरू तथा थुपै लसचाई योजनाहरू िएतापलन यसको 

उलचत प्रयोग तथा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । लसंचाईको उलचत व्यवस्थापन गरी सबै कृलर्ष योग्य जलमनमा 

लसंचाईको व्यवस्था गना सके कृलर्ष उत्पादन बढाई गाउाँपालिकािाई खाद्यन्नमा आत्मलनिार बनाउन सलकने 

प्रशस्त सम्भावना छ । 

2.7.4. खानेपानी  

खैरहनी  नगरपालिकाका सबै वडामा खानेपानीको सुलबिा पुगेको छ । नगरपालिकामा लवलिन्न स्रोतबाट 

खानेपानीको आपूलता िईरहेको छ । बागमती प्रदेश स्थानीय तहको वसु्तन्त्रस्थलत लववरण २०७६ का अनुसार 

खानेपानीका िालग सबै िन्दा िेरै ५९.३ % िरिुरीिे  टयुबवेिहातेपम्प, ३४.७४ प्रलतशत िरिुरीिे पाईपबाट, 

०.९७ % िे ढालकएको ईनार, कुवाको पानी प्रयोग गरररहेका छन्  ।  (वसु्तन्त्रस्थलत लववरण, बागमती प्रदेश, २०७६) 

2.7.5. सूिना िथा प्रतवति  

नगरपालिकाका सबै के्षत्रमा मोवाइि सेवाको पहुाँच राम्रो छ । पालिकामा ८१.५३ % िे मोबाईिको प्रयोग 

गदाछन िने ५.०२ % को ईन्टरनेट पहुाँच रहेको छ । टेलिर्ोन तथा इन्टरनेट सेवामा िरिुरीको पहुाँच बढाउन 

मोबाइि सेवाको महत्वपूणा योगदान रहेको छ । पालिकामा नेपाि टेलिकम र एनसेििे मोवाईि सेवा 

सबैिन्दा बढी प्रयोगमा रहेको छ।  पालिकाका वडा ७ र ८ मा  एर् .एम  तथा टेलिलिजनको पहुाँच पलन राम्रो 

छ । नगरपालिकाका सबै वडामा ईन्टरनेटको सुलविा छैन । नगरपालिकाका सरकारी कायाािय जसै्त 

नगरपालिका कायाािय, वडा कायाािय, लवद्यािय, स्वास्थ्य चौकीमा ईन्टरनेटको सुलबिा लवस्तार िएको छ । 

2.8. सामातजक के्षत्र  

2.8.1. तशक्षा  

कुनै पलन के्षत्रको सामालजक तथा आलथाक लवकासमा लशक्षािे महत्वपूणा िूलमका खेिेको हुन्छ । लशक्षा मानव 

लवकासको एक महत्वपूणा सूचक पलन हो । खैरहनी नगरपालिकाको ५ वर्षा उमेर िन्दा मालथको कुि साक्षरता 

प्रलतशत ६१.१ % रहेको छ । त्यसैगरी मलहिा साक्षरता प्रलतशत ५३.४ % र पुरुर्ष साक्षरता ६९.५ % रहेको 

छ।  । (वसु्तन्त्रस्थलत लववरण, बागमती प्रदेश, २०७६) 
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खैरहनी  नगरपालिकामा जम्मा ४६ वटा सामुदालयक लवद्यािय र ९ वटा संस्थागत लवद्यािय सलहत जम्मा ५५ 

वटा शैलक्षक संस्थाहरु रहेका छन् । सामुदालयक लवद्याियमा १२ माध्यलमक र ३२ आिारिूत तह, ३ उच्च 

माध्यलमक लवद्यािय संचािनमा छन् । (श्रोतः  खैरहनी न.पा. वडा िेिा) 

2.8.2. स्वास्थ्य 

खैरहनी  नगरपालिकामा १  नगर अस्पताि, ६ वटा स्वास्थ्य चौकी र ५ आिारिूत स्वास्थ्य केन्द्र गरी जम्मा ९  

स्वास्थ्य संस्थाहरू छन् । यी स्वास्थ्य संस्थामा लवरामी जांच, पोर्षण सेवा, प्रसुती सेवा, गिावती जााँच, और्षिी 

लवतरण, ल्याब सेवा, खोप सेवा, पररवार लनयोजन सेवा, लिटालमन ए खुवाउने तथा अन्य उपचारात्मक सेवाहरू 

उपिब्ध रहेका छन् । पालिकामा समय समयमा लनशुल्क स्वास्थ्य लशलवर संचािन पलन संचािन गने गररएको 

छ । 

2.8.3. यजवा िथा खेिकज द  

युवा कुनै पलन स्थानका लवकासका सम्वाहक हुन् । युवा शन्त्रक्तको पररचािन बाटनै लवकास सम्भब हुन्छ । 

खैरहनी नगरपालिकाको जनसंख्याको बनौट हेदाा कुि जनसंख्याको झनै्ड ४५ % लहस्स्सा युवाको रहेको छ 

(जनगणना, २०६८) । यो संख्या बागमती प्रदेशमा ३५.७९ % रहेको छ । नेपािमा पलछल्लो समयमा युवाहरु  

लवदेलशने िम बढ्दै गईरहेको िने यसबाट खैरहनी नगरपालिका पलन अछुतो रहन सकेको छैन । 

नगरपालिकाबाट लवशेर्ष गरी बैदेलशक रोजगारीका िालग तथा लशक्षा तथा रोजगारीका िालग युवाहरु  बालहररने 

िम बढ्दो छ । यद्यलप पालिकािे युवावगािाई स्थानीय स्तरमानै लटकाई राख्न लवलिन्न प्रोत्साहनका कायािम 

गदै आइरहेको छ ।  युवाहरुको िेिा, सामालजक काया, संसृ्कलतको जगेनाा, लवलिन्न खलु्कद प्रलतयोलगताको 

आयोजना िगायत समग्र युवा वगाको लवकासका िालग पालिकाका लवलिन्न वडामा युवा क्लब सलिय रहेका 

छन् । 

2.8.4. िातमुक , साांसृ्कतिक िथा ऐतिहातसक  स्थिहरु  

खैरहनी नगरपालिकामा लवलिन्न िालमाक, संसृ्कलतक तथा ऐलतहालसक स्थिहरु रहेका छन् । यस 

नगरपालिकाको लवलिन्न िालमाक स्थिहरूमा  कृष्ण मन्त्रन्दर, राम जानलक मन्त्रन्दर,  लशव मन्त्रन्दर, चचा, हंशेस्वर 

मन्त्रन्दर, लब्रन्दबालसलन मन्त्रन्दर, सेती देवी मन्त्रन्दर, लछम्स्केर्श्ोरी मन्त्रन्दर , दुगाा मन्त्रन्दर, कृष्ण प्रणामी मन्त्रन्दर, श्री उगेन 

द्योिीङ्ख गुम्बा , नमो लसिाथा गुरुङ्ख सेवा संस्था, चचा आदी रहेका छन् । 
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पररचे्छद 3: सोि िथा तवकासको अविारणा 

3.1. पृष्ठभूतम 

नेपािको संलविानिे नेपािको अथाव्यवस्था समाजवाद उनु्मख वनाउनको िालग सावाजलनक, लनजी र 

सहकारी के्षत्रको समन्वयात्मक योगदानबाट लदगो र र्रालकिो आलथाक वृन्त्रि हालसि गदै सामालजक न्यायमा 

आिाररत समातामूिक समाज लनमााणका िालग मागा प्रशस्त गरेको छ । राज्यको अलिकार र काया के्षत्रिाई 

संि, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारमा वााँडर्ााँड गररएको छ । संलविान प्रदत्त अलिकारिे प्रते्यक 

तहको एकि र साझा अलिकारको बााँडर्ााँड मार्ा त आलथाक, सामालजक लवकासमा स्थानीय जनताको 

सहिालगता कुनै न कुनै लकलसमिे गरेको छ । स्थानीय सरकारिे कुनै पलन योजना तजूामा गदाा 

स्थानीयबासीहरुको कुनै न कुनै लहसाविे सहिालगता, अनुिवको आदानप्रदान र योजनाको कायाान्वयनमा 

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहिालगताका िालग मागा प्रसस्त गरेको छ । सहिालगताको सुलनलितताको िालग 

पालिका र वडाहरुको िूलमका महत्वपूणा हुन्छ । जनसहिालगतािे योजनाको अपनत्व र कायाान्वयनमा 

प्रिावकारीता ल्याउन मद्दत गदाछ ।  

नगरपालिकािे लनमााण गरेका सामालजक, आलथाक लवकासका कायाहरुिाई सर्ि कायाान्वयन गनाको िालग 

लवत्तीय के्षत्रको उलचत व्यवस्थापन गनुापदाछ । पालिकाको संस्थागत क्षमता र लवत्तीय के्षत्रको प्रिावकारी 

पररचािनिारा नगरपालिकाको दीिाकालिन सोच, मध्यमकालिन र अल्पकालिन िक्ष्य तथा  उदे्दश्यहरु प्राि 

गना सहजता हुन्छ । आफ्नो पालिकाकाको लवलशष्टता अनुसारको िक्ष्य, उदे्दश्य सलहत संि, प्रदेशका 

योजनािे लनलदाष्ट गरेका िक्ष्य, उदे्दश्यिाई समेत पररपुरण गनाको िालग सहयोगी बने्नछ ।  

खैरहनी नगरपालिकासाँग आफ्नै प्रकारका लवलशष्ट समस्या, संिावना र अवसरहरुका साथमा स्रोत र 

सािनको उपिब्धता र नू्यनता रहेको छ । उपिब्ध श्रोत र सािनको उच्चतम उपयोगका िालग संस्थागत 

लवकास र सुशासन मुख्य स्तम्बमा रुपमा लिन सलकन्छ । स्थानीय राजर्श् र आयका स्रोत, संि र प्रदेशबाट 

प्राि हुने अनुदान, राजर्श् वााँडर्ााँड र बाह्य आम्दानीका अवसरहरुको अलिकतम उपयोग गना सके्न अवसर 

रहेका छन् । पञ्चकन्या नगरपालिकािे आन्तररक र बाह्य अवसरहरुको अलिकतम उपिोग गदै पालिकाको 

आलथाक, सामालजक लवकास, पूवाािार लवकासका िालग संस्थागत क्षमता अलिबृलद्द तथा शुसासन कायम 

गनाको सकेमा यस आवलिक योजनािे राखेको लदिाकालिन सोच, िक्ष्य, उदे्दश्य अनुरुप कायाहरु गरी 

अपेलक्षत उपिब्धी र प्रलतर्ि प्राि  िई  समृि पालिका बनाउन यो आवलिक योजना कोशेढुङ्गा सालवत 

हुने लवस्वास गररएको छ ।  
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3.2. प्रमजख समस्या िथा िजनौिी 

खैरहनी नगरपालिकामा मापदण्ड अनुसारका सडक लनमााण नहुनु, खानेपानी मुहानको सरसर्ाई तथा 

संरक्षण , सलवकमा रहेका कुिो  ,राज कुिो जस्ता लसचाईका  पूवाािारहरु लमची सडक तथा िवन लनमााण, 

लवद्युत तथा संचारमा लनयलमत ममात सम्भार सम्बन्त्रन्ध काया निएको, खेतीयोग्य जलमन वस्तीमा पररणत 

िईरहेको, कृलर्ष प्रालवलिकको कमी जस्ता समस्याका साथै लवपद व्यवस्थापन बाढी िुक्षय, कटानडुबान, 

पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तरको मापदण्ड बनाई एकरुपता कायम गनुा, ठुिो  ठुिो उद्योगहरु संचािनको  

िालग आवश्यक पुवाािारको लवकास गनुा जस्ता चुनौतीहरू रहेका छन्। पालिकाका मुख्यमुख्य समस्या र 

चुनौती उले्लन्त्रखत रहेका छन् ।  

समस्या िजनौिी 

• कृलर्ष योग्य जलमनमा लसंचाईको अिाव । 

• परम्परागत लजलवकोपाजानमा आिाररत 

कृलर्ष प्रणािी ।  

• प्राकृलतक सािन र श्रोतको उपयोग क्षमता 

ज्यादै नू्यन र नू्यन उपयोग । 

• गुणस्तररय स्वास्थ्य र लशक्षाको नू्यन पहुाँच र 

सुलविा लवलहनता । 

•  सावाजलनक लशक्षा र स्वास्थ्यको कमजोर 

व्यवस्थापन । 

• पयाटन प्रवािन, लवकास गना नसकु्न र 

पयाटलकय पूवाािारको कमी । 

• जोन्त्रखमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन र बस्ती 

लवकास प्रलत ध्यान लदन नसकु्न । 

• दक्ष स्वास्थ्य जनशन्त्रक्तको पिायन र दक्ष 

जनशन्त्रक्त लटकाउने योजनाको अिाव ।   

• स्थानीय उत्पादनको बजारीकारण सहज र 

िरपदो गना नसकु्न । 

• जनतािाई सेवा, सुलविामा सहज पहुाँच 

पुयााउन नसकु्न ।  

• सामालजक कुररती, लहंसा र लविेदहरु 

हटाउन नसकु्न । 

• खेती योग्य जलमन खोिा िन्दा अग्लो स्थान तर्ा  

िएकोिे नदीहरुबाट लसंचाई गना ठूिा िगालन 

गना कलठनाई ।   

• लवर्षयगत लशक्षकहरु दरवन्दी िन्दा कम 

िएकोिे गुणस्तरीय लशक्षा प्रदान गना कलठनाई  

• सामालजक र जालतय लविेदको जरा बढ्दै 

गएकोिे समतामूिक समाज लनमााणमा कलठनाई  

• छररएर रहेका बस्तीहरुमा सामालजक, आलथाक र 

िौलतक पूवाािार तथा नगरपालिकािे सहज सेवा 

पुयााउन कलठनाई ।   

• कटान र िूक्षयको बढी जोन्त्रखमिे लदगो र िरपदो 

सडक यातायातमा पहुाँच पुयााउन कलठनाई ।  

• दक्ष जनशन्त्रक्त र पूवाािारको कमीिे पयाटन 

प्रविानमा कलठनाई ।  

• संस्थागत क्षमता, सामालजक सोच र परम्परागत 

लवचारिारा, सूचनाको अिावका कारण 

पालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा, सुलविा सबै 

जनताको पहुाँचमा पुयााउन कलठनाई ।  

• अलसलमत समस्या र लसलमत श्रोत सािनको 

तािमेि गराउन कलठनाई ।  
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3.3. प्रमजख सांभावना र अवसर   

जहााँ समस्या त्यहााँ संिावना र अवसर पलन साथसाथै हुन्छन् । खैरहनी नगरपालिकामा िेरै समस्या र 

चुनौतीहरु िएपलन संिावना र अवसरहरु पलन उलतकै रहेका छन् ।  

अवसर सांभावना 

• नदीनािाहरुबाट लसंचाई, जिलवद्युत, 

खानेपानीको व्यवस्थापन गरी उत्पादन र 

आन्तररक श्रोतिाई बढाउन सलकने । 

• लदगो र िरपदो यातायात सुलविािे कृलर्ष 

उत्पादन, बजारीकरण र पहुाँच बढाउन 

सलकने ।  

• प्राकृलतक श्रोत जसै्तः  जिश्रोत, खानी, 

वनको उच्चतम प्रयोगबाट रोजगारी सृजना, 

उत्पादन बृलद्द, आय बृलद्द गना सलकने । 

• कृलर्ष र पयाा पयाटनको लवकासिे आलथाक र 

सामालजक लवकासमा बृलद्द गना सलकने । 

• बस्तीहरूिाई स्थान्तरण गरर संयुक्त बन्त्रस्त 

बसाल्नमा लवकास पूवाािार लनमााण गरर सेवा 

पुगे्न   

• कृलर्षमा आिाररत उद्योगिन्दाहरुको 

स्थापना र लवस्तार गना सलकने । 

• लछमेकी पालिकाहरुको समेत लशक्षा र 

स्वास्थ्यको केन्द्रका रुपमा लवकास गना 

सलकने ।  

• जिलवद्युत, लसंचाईको लवकास गने । 

• वनको लदगो लवकास गरर वनमा आवद्द 

समुदायको आयश्रोत बृलद्द गने । 

• पयाटन प्रविान गरी रोजगरी, व्यापार वृन्त्रि गरर 

आलथाक उन्नलत गने ।    

• िरेिु तथा साना उद्योगहरुको स्थापना र 

कच्चा पदाथाको उपयोग गने ।    
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3.4. आवतिक योजना िजजुमा तनदेशक तसद्धान्त िथा आिार  

संलविानको िारा ५७ (४) (५) र अनुसूची ८ र ९ िे स्थानीय तहिाई आलथाक तथा सामालजक लवकासको 

अग्रपङ््खलतको चािकको रुपमा पररिालर्षत गरेको छ । संलविानका प्राविानहरुको अलिनमा रही स्थानीय 

तहिे आवलिक, मध्यमकालिन एवं वालर्षाक नीलत, योजना, वजेट तथा कायािमहरु तजुामा गरी कायाान्वयन 

गना सक्छन् । स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा २४ को उपदर्ा (३) (क देन्त्रख झ) र संि, प्रदेश 

र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दर्ा ३ को उपदर्ा (१) (क देन्त्रख द) िे स्थानीय 

तहको लजमे्मवारी र काया सीमा तोकेका छन् । लदगो लवकास िक्ष्य, मौलिक हक, संिीय सरकारको पन्ध्ौ ं

पञ्चबलर्षाय योजना र प्रादेलशक योजनािे राखेका अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीिाकालिन िक्ष्य प्राि गना 

स्थानीय तहको लजमे्मवारी महत्वपूणा छ । जुन सुकै योजनाको कायाान्वयन हुने अन्त्रन्तम लवन्दु िनेको स्थानीय 

तह नै िएको हुाँदा सबै तहका सरकारको सोच, िक्ष्य, उदे्दश्य आपसमा मेिखाने हुन जरुरी छ । एउटै िक्ष्य 

तथा उदे्दश्य िएका कायािमहरुमा कुनै एक, दुई वा तीनवटै सरकारको संिग्नता रहने व्यवस्था संलविान, 

कानून तथा कायालवलिहरुिे लनलदाष्ट गरेका छन् । नेपाि सरकार (काया लविाजन) लनयमाविी २०७४, स्थानीय 

तह योजना तजुामा  लदग्दशान, २०७८ र बजेट तजुामा सम्बन्धी मागादशान तथा ढााँचा, २०७६ िे स्थानीय तहका  

योजना लनमााण, कायाान्वयन, मूल्याङ्कन र लवत्तीय व्यवस्था बारे दायरा तोकेका छन् । स्थानीय सरकार 

सञ्चािन ऐन २०७४ को दर्ा २४ र दर्ा ११ िे योजना तजुामा तथा कायाान्वयन प्रलियामा सरकारका तीन 

वटै तहका लजमे्मवारी प्रष्ट पारेका छन् ।   

3.5. सोि, िक्ष्य िथा उदे्दश्य 

राजनीलतक स्थालयत्वको जगमा तीव्र आलथाक लवकास र समृन्त्रि दुरगामी सोच सलहतको रालष्टि य िक्ष्यहरू 

लनिाारण गररएका छन् । आय वृन्त्रि, गुणस्तरीय मानवपुाँजी लनमााण र आलथाक जोन्त्रखमको नू्यनीकरण गदै 

लव.सं. २०७९ सम्म अलत कम लवकलसत देशबाट लवकासलशि देशमा स्तरोन्नलत गने र लव.सं. २०८७ सम्म लदगो 

लवकास िक्ष्य हालसि गदै उच्च मध्यम आयस्तर िएको मुिुकमा स्तरोन्नलत हुने गरी रालष्टि य र प्रादेलशक सोच 

िलक्षत रहेको छ । संलिय सरकारिे नेपािको दीिाकािीन सोच, २१०० तजुामा गररसकेको हुाँदा उक्त 

सोचिाई हालसि हुनेगरी गााँउपालिकाको लवशेर्षता र प्राथलमकता झन्त्रल्कने गरी पञ्चकन्या गााँउपालिकाको 

दीिाकािीन सोच लनिाारण गररएको छ ।  

रातरिय दीघुकातिन सोि 

“समृद्ध नेपाि ,सजखी नेपािी” 

 

समुन्नत ,स्वािीन र समाजवाद उनु्मख अथातन्त्र सलहतको सिन 

अन्तरआबिता तथा उच्च उत्पादकत्व िएको समान अवसर 

प्राि ,स्वस्थ ,लशलक्षत र उच्च जीवनस्तर िएका सुखी नागररक 

बसोबास गने मुिुक  । 
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नेपािको रालष्टि य लदिाकालिन सोच र वाग्मती  प्रदेशको आवलिक योजनाको लदिाकालिन सोचिाई आत्मसाथ 

गदै खैरहनी नगरपालिकाको समग्र लवकासका िालग नगरपालिकाको लदिाकालिन सोच लनिाारण कायाशािा 

गोष्ठीबाट नगरपालिकाको सािन, श्रोत, आवश्यकता, संिावना र अवसरहरुको आिारमा अग्रणी के्षत्रहरुको 

पलहचान गरी सोही अनुरुप खैरहनी नगरपालिकाको लदिाकालिन सोचको लनिाारण गररएको छ ।  

“कृतर्, पयुटन र पूवाुिार, खैरहनी नगर तवकासको आिार” 

3.6. समतरगि  िक्ष्य 

लदगो लवकासको अविारणािाई आत्मसात गदै  स्थानीय स्रोत सािन र प्रलवलिको उच्चतम प्रयोगका साथ 

अथातन्त्रमा लदगो वृन्त्रि हालसि गरी नगरपालिकामा समतामूिक र समावेशी वातावरण लसजाना गदै 

पालिकाबासीको जीवनस्तरमा सुिार ल्याउने गरी िक्ष्य लनिाारण गररएको  छ।    

उपिब्ध स्थानीय स्रोि र सािनको तववेकपूणु उपयोग गरी खैरहनी नगरपातिकािाई राजनीतिक, 

आतथुक, सामातजक रूपमा स्थातपि गने । 

3.7. समतरगि उदे्दश्य 

आतथुक के्षत्र 

आत्मलनिार ग्रामीण अथातन्त्र लवकासको िालग स्थानीय प्राकृलतक स्रोतको लदगो उपयोग र प्रिावकारी 

व्यवस्थापन मार्ा त कृलर्ष, पशु, पयाटन के्षत्रको उत्पादकत्व वृन्त्रि गदै उद्यमलशिता र रोजगारीका अवसरहरु 

सृजना गरी सामालजक न्याय सलहतको समतामूिक आलथाक लवकास गने ।   

सामातजक के्षत्र 

स्वास्थ्य र लशक्षािाई गुणस्तरीय, सवासुिि र लन:शुल्क बनाउाँदै सबै वगा, समुदायको समतामूिक लवकासका  

िालग िैलङ्गक तथा सामालजक समावेशीकरणका आिारमा स्थानीय िार्षा, िमा, संसृ्कलत, किा तथा 

सालहत्यको प्रविान गदै  समतामूिक समृि समाज लनमााण गने ।  

पूवाुिार तवकास 

गुणस्तररय सावाजलनक पूवाािार लनमााण, सडक, सञ्चार, उजाा, लसंचाई, स्वच्छ खानेपानी तथा सरसर्ाई, 

सूचना प्रलवलि जस्ता आिारिूत पूवाािारयुक्त पालिका बनाउन जोड लदने ।     

प्रदेश  दीघुकातिन सोि 

“सजसांसृ्कि र सजखी जनिा ;

समाजवाद उन्मजख्ज समृद्ध प्रदेश” 

संसृ्कलत ,कृलर्ष ,उद्योग ,पयाटन ,मानव पुाँजी र पूवाािार ; 

सुसंसृ्कत ,सुखी र समृि प्रदेशको आिार 
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सांस्थागि तवकास िथा सजशासन  

उच्च संस्थागत सम्स्झनायुक्त पालिका संयन्त्र, प्रिावकारी संस्थागत सहकाया र समन्वय, सावाजलनक प्रशासन 

तथा सेवा प्रवाहिाई प्रलवलि मार्ा त नागररकमैत्री बनाई स्थानीय सरकारिाई नलतजामुखी र प्रिावकारी  

बनाउाँदै जवार्देलहता, पारदलशाता र सुशासन अलिवृन्त्रि गने । 

3.8. समतरगि रणनीति   

1 कृलर्ष उत्पादन तथा मासुजन्य उत्पादनमा पालिकािाई आत्मलनिार बनाउन आिुलनकीकरण र 

व्यावसालयकीकरणमा जोड लदने ।   

2 कृलर्षजन्य उद्योग स्थापना  र पयाटन व्यवसाय प्रवािन गरी पालिकाको उत्पादन, आय, रोजगारी 

बृलद्दमा जोड लदने ।  

3 स्थानीय सीप, प्रलवलि र पूाँजीको उच्चतम उपयोग एवं संरक्षण गदै रोजगारी लसजाना र स्वरोजगार 

प्रविानमा जोड लदने ।  

4 गुणस्तरीय, लनः शुल्क र सवासुिि लशक्षा र स्वास्थ्य सुलविा सुलनलित गदै  समतामूिक समाज 

लनमााणमा जोड लदने ।   

5 िैलङ्गक समानता, सामालजक समावेशीकरण अलिवृन्त्रि गदै स्थानीय िार्षा, िमा, संस्कलत, किा तथा 

सालहत्यको संरक्षण, प्रविान र लवकासमा जोड लदने ।     

6 गुणस्तररय सडक सञ्जाि मार्ा त स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र यातायात पहुाँच बृलद्दमा जोड 

लदने ।  

7 सुरलक्षत र व्यवन्त्रस्थत आवासको हकिाई आत्मसात गदै लवपद, जोन्त्रखम नू्यलनकरण हुने गरी सुरलक्षत 

बसोबासको प्रवन्धमा जोड लदने ।   

8 सावाजलनक, लनजी र सहकारी के्षत्रको समन्वयात्मक सहकाया मार्ा त सामुलहक खेती एवं 

उत्पादनमूिक के्षत्रमा उद्योग र व्यवसाय प्रविानमा जोड लदने ।  

9 प्रलवलिमैत्री सावाजलनक प्रशासन मार्ा त जवार्देलहता, पारदलशाता, नमुनायोग्य र पररणाममुखी 

शासन व्यवस्था सञ्चािनमा जोड लदने ।   

10 स्थानीयस्तरमा योजना छनौटदेन्त्रख कायाान्वयन तहसम्म नागररक समाजसाँग सहकाया, समन्वय र 

साझेदारीमा जोड लदने । 
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3.9.  समतरगि पररमाणात्मक िक्ष्य  

तालिका 3 समलष्टगत पररमाणात्मक िक्ष्य 

 
1  .व.आ) बागमती प्रदेशको पलहिो आवलिक योजना)२०७६(८१ /२०८०-७७/, २०७६( 
2 बागमती प्रदेशको स्थानीय मानव लवकास प्रलतवेदन), २०१९( 
3 (पन्ध्ौ ंआवलिक योजना (आ. व. ७६/७७ - २०८०-८१), २०७६) 
4 (A Province with many Prospects - An Introduction to Bagmati Province , 2019) 
5 (नेपािको जनसान्त्रन्ख्यक, सामालजक, आलथाक तथा लवत्तीय न्त्रस्थलत (प्रदेशगत प्रोर्ाइि) , २०७५) 

ि 

सां. 

सूिक/ िक्ष्य एकाइ आिार वरु्सम्मको अवस्था योजनाको अन्त्यको 

अवस्था 

नेपाि प्रदेश स्थानीय तह नेपाि प्रदेश स्थानीय 

तह 

क. समलष्टगत गन्तव्य तथा सूचक 

१. मानव लवकास 

सूचाङ्क 

इने्डक्स ०.५७४1
 ०.६४११ ०.५५४2 ०.७६०१ ०.८२०१  

२. जन्म हुाँदाको 

अपेलक्षत आयु 

वर्षा ६९.७3 ७२.०१ ७०.४२ ७२३ ८५१  

३. गाहास्थ्य 

प्रलतव्यन्त्रक्त 

आम्दानी 

युएस 

डिर 

१०४७१ १९१७१  १२१००१ २२४९०१  

४. साक्षरता दर 

(१५ वर्षा िन्दा 

मालथ) 

प्रलतशत ५८१ ६९१ ६८.५५ ९८१ ९९१  

५. वेरोजगारी दर प्रलतशत ११.४१ ७.२१  ३१ १.८१  

६. लनरपेक्ष 

गररब्नीको 

रेखामुनीको 

जनसङ््खख्या  

प्रलतशत १८.७१ १५.३१  ०१ ०१  

७. आलथाक 

रूपिे सलिय 

जनसङ््खख्या 

प्रलतशत ३९.९4 ४२.५४     

८. लवपदबाट हुने 

वालर्षाक क्षलत 

रकम 

रू 

हजारमा 

२,५४,२८,१२ ७३,४४,६१     

ख. लवर्षय के्षत्रगत गन्तव्य र सूचक 

१. खाद्यान्न बािी 

उत्पादन 

(हजारमा) 

मे.टन ५३५५२३२5 ६९०९०२५     
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6 (आलथाक सवेक्षण २०७८/२०७९, २०७९) 
7 (रालष्टि य आलथाक जनगणना, २०१८) 
8 (Government of Nepal, Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Trade and Export Promotion Centre, 2022) 
9 (नेपाि पयाटन तथ्यांक, २०१९) 
10 (रालष्टि य आलथाक जनगणना २०१८ - लवशे्लर्षणात्मक प्रलतवेदन, २०२१) 
11  (Assessment of Hydropower Potential of Nepal, 2019) 

12 (लसंचाई गुरुयोजना, २०१९) 

२. काठको 

उत्पादन 

(िाखमा) 

ि.लम ५.५6  

 

 ८.४९३   

३. उद्योगबाट 

रोजगारीको 

लसजाना 

(हजारमा) 

सङ््खख्या ३२२८.४7 १२१८.४७     

४. 

 

लनयाात आयात 

अनुपात 

अनुपात ०.०९8      

५. 

 

पयाटक 

आगमन 

(हजारमा) 

सङ््खख्या ११९७9      

६. पयाटन के्षत्रमा 

रोजगारी 

(हजारमा) 

सङ््खख्या ३७१.१४०10 १६१.६७४१०     

७. लवद्युतमा 

पहुाँच प्राि 

पररवार  

प्रलतशत ९०.७१ ९८.२१ ८३.१७ १००१ १००१ १०० 

८. लवद्युत 

उत्पादन 

क्षमता 

मे.वा. ७२५४४ 11 १०५६८१2 

 

    

९. 

 

लसलञ्चत 

के्षत्रर्ि 

(हजारमा) 

हेक्टर ७२८.४४७12 १९.५३६13 

 

    

१०. सडक लनमााण 

िम्बाई 

(पक्की/ 

ग्रािेि/ िुिे) 

लक.मी       

११. 

 

इन्टरनेट 

प्रयोगकताा 

जनसङ््खख्या 

प्रलतशत ५८१ ७१.२१ ०.६ १००१ १००१  

१२. साक्षरता दर 

(१५ वर्षा मालथ) 

प्रलतशत ५८१ ६९१ ४९.१४ ९८१ ९९१  
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13 (लशक्षा तथ्यांक, २०१८) 
14 (मन्त्रािय स्तरीय लवकास समस्या समािान सलमलतको बैठक तथा प्रथम चौमालसक प्रगलत समीक्षा आ.व. २०७६/७७) 

१३. लवद्यािय 

(सामुदालयक र 

संस्थागत) 

सङ््खख्या सामुदालयक- 

२९०३५ 

संस्थागत – 

६५६६ 

सामुदालयक- 

५२४३ 

संस्थागत – 

२१४५ 

सामुदालयक-

३९ 

संस्थागत –६ 

   

१४. खुद िनाा दर प्रलतशत       

१५. क) आिारिूत 

तह (कक्षा १-

८) 

प्रलतशत ९३३ ९३.५२13 ९५.०५ ९९३ १००  

ख) माध्यलमक 

तह कक्षा (९-

१२) 

प्रलतशत ४३.९१ ४८.२१ ४०.५२ ९५१ ९८१  

१६. काम गने उमेर 

समूहका 

प्रालवलिक र 

व्यावसालयक 

लशक्षामा 

तालिम प्राि 

जनसङ््खख्या 

प्रलतशत ३१३   ५०३   

१७. मातृ मृतु्यदर 

(प्रलत िाख 

जीलवत जन्म) 

जना २३९१ ७१.२१  २०१ १०१  

१८. बाि मृतु्यदर 

(प्रलत हजार 

जीलवत जन्म) 

जना ३९१ ३६१  ८१ ४१  

१९.  तौि कम 

िएका 

बािबालिका 

(५ वर्षा मुनी) 

प्रलतशत २७१ १३.३१  २१ ११  

२०. आिारिूतस्तर 

खानेपानी 

सुलविाबाट 

िािान्त्रन्वत 

जनसङ््खख्या 

प्रलतशत ९१14   १००१६   

 उच्च मध्यम 

स्तरको 

खानेपानी 

सुलविा पुगेको 

जनसङ््खख्या 

प्रलतशत २०१ २११  ९५१ ९७१  
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15 (Securing Women’s Land and Property Rights in Nepal, 2022) 

२१. 

 

सरसर्ाइ 

सुलविा 

उपिब्ध 

िरपररवार 

प्रलतशत ९९.७१६   १००१६   

२२. 

 

बैंक तथा 

लवत्तीय 

संस्थाको 

शाखा 

सङ््खख्या ३६७३५ १२६३५     

२३. जलमनमा 

मलहिाको 

स्वालमत्व हुने 

पररवार 

प्रलतशत १९.७15  ९.९७    

२४. लवपदबाट 

मृतु्य हुने 

वालर्षाक 

जनसङ््खख्या 

जना ५०९ ६१     

२५. लवपदबाट 

प्रिालवत हुने 

पररवार 

सङ््खख्या 

सङ््खख्या ६५८३ ६९६     

२६. प्रकोपबाट 

कृलर्ष के्षत्रमा 

िएको 

आलथाक क्षलत 

(वालर्षाक) 

रू 

हजारमा 

      

२७. प्रकोपबाट 

खानेपानी 

संरचनामा 

िएको क्षलत 

(वालर्षाक) 

वटा       

२८ प्रकोपबाट 

पूवाािारमा 

िएको क्षलत 

(वालर्षाक) 

वटा       
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3.10. नगरपातिकाको समतरगि तवत्तीय अवस्था  

कृलर्ष पशुपािन, पयाटन, व्यापार व्यावसाय, लवद्याथी, सावाजलनक तथा नीलज के्षत्रको नोकरी वा सेवा के्षत्रमा 

आबि मालनसहरुको आिारमा समुदाय र पालिकाको बसु्तन्त्रस्तलथमा र्रक पदाछ । मालनसका अनलगन्त्रन्त 

आवश्यकता र आकांक्षाहरु हुन्छन् र लत अनलगन्त्रन्त आवश्यकता र आकांक्षाहरु एक्लो प्रयासिे पररपूलता गना 

सलकनै्दन र यसका िालग सामुलहक प्रयत्नहरुको  समन्वय, सहकाया, आपसी सेवाको आदान प्रदानको संयन्त्र 

लनमााण हुन पुग्दछ । त्यस्ता संयन्त्रहरु टोि, समुदाय, पालिका, लजल्ला, प्रदेश हुाँदै देशिर पुलगरहेका हुन्छन 

। त्यस्ता संयन्त्रहरुको पररचािन, समन्वय, सहकाया, सहिालगताको िालग सांगठलनक संरचनाको आिार 

तयार िएका हुन्छ । यसिे जनआकांक्षाहरुको समािन हेतु कायाहरु गरररहेका हुन्छन् । स्थानीय समुदायमा 

बसोबास गने मालनसहरुका आवश्यकता र आकांक्षाहरुको पररपूलताका िालग पालिका मुख्य संयन्त्र हो । 

वसु्त तथा सेवा उत्पादन गने, वसु्त लवलनमय गने, सेवा उपिोग गने, वसु्त तथा सेवाका पररपाटीको लवकलसत 

रुप नै अलहिेको वसु्त तथा सेवा बजार हो । यसिे स्थानीय आलथाक इकाइहरुको (व्यन्त्रक्त, समाज, स्रोत सािन, 

उद्योग व्यापार, आयात लनयाात आलद) खाका तयार गछा  र समुदाय स्तरका लनजी, सामुदालयक र सावाजलनक 

लनमााण तथा सेवाका सबै लियािापहरुको लवत्तीय लसमाङ्कन (लनजी, सामुदालयक र सरकारी के्षत्रको लवत्तीय 

स्तर लनिाारण) गछा  । आलथाक तथा सामालजक लवकासका िालग चालहने लवत्तीय स्रोत जुटाउन सरकारिे 

राज्यका लवलि तथा कानूको सीमा लित्र रहेर यी नै आलथाक इकाइहरुबाट राजस्व प्राि गछा  ।   

राजस्वको आकार तथा पररमाण आलथाक इकाईहरुको लवलत्तय आकारमा िर पने लवर्षय िएकािे प्राकृलतक 

स्रोत, आलथाक स्तर र राजस्व पररमाणको बीचमा प्रत्यक्ष आनुपालतक सम्बन्ध रहन्छ । नगरपालिकाको आफ्नै 

आन्तररक स्रोतहरुका साथै संि र प्रदेशबाट प्राि हुने लवलिन्न प्रकार अनुदानहरु, लनजी, सावाजलनक 

लनकायहरुसाँगको साझेदारीबाट हुने आयहरुिाई पालिकािे प्राथलमक के्षत्रहरुमा िगानी गदै आईरहेको छ । 

नगरपालिकािाई सम्पन्न बनाई नगरपालिका लित्र बसोबास गने नागररकको  जीवनस्तरमा गुणस्तररय 

पररवतान ल्याउनु,  गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गनुा, उपिब्ध स्रोत सािनहरुको प्रिावकारी व्यवस्थापन गनुा, 

स्थानीय पयाावरण, जैलवक लवलविताको संरक्षण गनुा, संिालवत प्रकोपबाट हुने क्षलत नू्यनीकरण गरर 

नागररकहरुको िय रलहत वातावरणमा बााँच्न पाउने अलिकार सुलनलित गनुा जस्ता कायामा आवश्यक पने 

लवलत्तय व्यवस्था गना पालिकािे लवत्तीय अनुमान र प्रके्षपण गनुा सर्ि योजना कायाान्वयनका िालग आवश्यक 

छ । लवलत्तय क्षमताको आकिन र लवलत्तय क्षमतामा बृलद्दिे मात्र िलक्षत कायािमहरुको कायाान्वयन हुन सके्न 

िएकोिे यस योजनामा लवलत्तय लवशे्लर्षणिाई महत्वपूणा मालनएको छ ।  

नगरपालिकािे आन्तररक राजर्श्, राजस्व बााँडर्ााँडबाट प्राि हुने रकम, लवत्तीय समालनकरण अनुदान, सशात 

अनुदान तथा लवशेर्ष कायािमका िालग संिीय र प्रदेश सरकार तथा अन्य केन्त्रन्द्रय लनकायबाट प्राि हुने 

लवलिन्न अनुदान तथा सहयोगबाट आलथाक स्रोत एलककृत गरर लवकास तथा सेवा प्रवाहका कायाहरुमा खचा 

लवलनयोजन गरररहेको छ । स्थानीय लवकासको पूाँजीगत खचा बढाउन एकातर्ा  आन्तररक राजर्श् र समग्र 
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स्रोतको दायरा बढाउनु पने बाध्यता छ िने अको तर्ा  नगरपालिकाको खचा गने क्षमता समेत वढाउनु पने 

आवश्यकता छ । आवलिक योजना बनाउाँदा नगरपालिकािे अनुदान, सहयोग, साझेदारी, िागत सहिालगता 

तथा आन्तररक आय िमशः  लवस्तार गदै जाने रणनीलत लिएकोिे आगामी वर्षाहरुमा बजेटरी खचा र गैरवजेटरी 

खचा समेतबाट िमशः  क्षमता बढाउदै िानु आश्यक छ ।   

3.11. नगरपातिकाको आन्तररक आय  

संि र प्रदेशबाट र्रक र्रक शीर्षाकमा नगरपालिकामा जाने बजेटको २५ प्रलतशत लहस्सा नगरपालिकािे 

आन्तररक स्रोतबाटै जुटाउनु पने कानुनी प्राविान छ । तर यस नगरपालिकािे आ. व. २०७७।७८ मा 

आन्तररक आम्दानी जम्मा आयको २२.५९ प्रलतशत मात्र संकिन गरेको छ । संि र प्रदेशबाट प्राि हुने 

स्रोतको बढोत्तरी गना नगरपालिकािे आन्तररक आम्दानीमा सुिार गनुा अलनवाया हुने देखाउाँछ । हाि 

नगरपालिकािे र्रक र्रक शीर्षाकमा अनुदान तथा आय प्राि गदै आएको देन्त्रखन्छ । 

१ नेपाि सरकार समानीकरण अनुदान  

२ नेपाि सरकार सशता अनुदान  

३ नेपाि सरकार समपुरक अनुदान  

४ नेपाि सरकार लवशेर्ष अनुदान  

५ संिीय राजस्व बााँडर्ााँड  

६ प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदान  

७ प्रदेश सरकार सशात अनुदान  

८ प्रदेश सरकार समपुरक अनुदान  

९ प्रदेश सरकार लवशेर्ष अनुदान  

१० प्रदेश सवारी सािन कर बााँडर्ााँड  

११ प्रदेश अन्य आय 

११ आन्तररक श्रोत  

१३ नेपाि पयाटन बोडा 

१२ लवलवि (मौज्दात समेत)  
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पररचे्छद 4: आतथुक के्षत्र 

4.1. कृतर् िथा पशजपन्छी 

4.1.1. पृष्ठभूतम 

कृलर्ष के्षत्र नेपािको अथातन्त्रको महत्वपूणा अंग हो । हाि मुिुकमा कृलर्षको यान्त्रन्त्रकीकरण, आिुलनकीकरण 

र व्यवसायीकरण गने उदे्दश्यिे १५ वर्षीय कृलर्ष लवकास रणनीलत कायाान्वयनको चरणमा छ । यसका साथै 

जैलवक खेतीको लवकासका लनन्त्रि प्रलवलि लवकास, सामुदालयक तथा सहकारी संस्थाहरूको क्षमता लवकासका 

कामहरू िइरहेका छन् ।  

प्रदेश सरकारको काया के्षत्रमा कृलर्ष उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कायािमहरू, प्रिानमन्त्री कृलर्ष 

आिुलनकीकरण पररयोजनाका पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोन लवकास कायािमस कृलर्षउपजको नू्यनतम 

समथान मूल्य लनिाारण र कायाान्वयनस कृलर्ष र पशुपन्छी लबमासम्बन्धी योजना र कायाान्वयन, सहुलियत दरमा 

कृलर्ष ऋणको व्यवस्था, कृलर्ष र्ामाकेन्द्रहरूको लवकास र व्यवस्थापन, कृलर्ष तथा पशु रोगको लनदान 

प्रयोगशािा व्यवस्थापन र लनयमन, कृलर्षजन्य वसु्त, सेवा र प्रलवलिको गुणस्तर लनिाारण र प्रमाणीकरण, 

सामूलहक खेती प्रणािीको लवकासजस्ता लवर्षयहरू पदाछन् ।(स्रोि : खाद्य िथा पोर्ण सजरक्षा योजना २०७७/७८- 

२०८१/८२) 

जनसंख्याको ठूिो लहस्सा  कृलर्ष के्षत्रमा आलश्रत रहनु, कृलर्ष योग्य िूलम पयााि र उवार हुनु र यातायातको पलन 

उलत्तकै सुलबिा िएको हुनािे कृलर्ष लवकासको माध्यमबाट नगर पालिकाको आलथाक लवकास गना सलकने ठूिो 

सम्भावना यहााँ रहेको छ  । यस के्षत्रका लकसानहरुिे खाद्यान्न,तरकारी,र्िरू्ि तथा पशुपािन व्यवसाय गदै 

आइराखेका छन् । तरकारीमा काउिी बन्दा, लसलम, गोििेडा आलद,र्िरू्िमा केरा,आाँप,मेवा,लिची 

आलद,पशुपािनमा बाख्रा, िैसी, गाई , कुखुरा, माछा र खाद्द्यन्नमा िान, मकै,गहुाँ,कोदो पद्ाछन्।तसथा, आगामी 

केही वर्षा सम्मको िालग कृलर्षिाई अग्रणी के्षत्रको (लिड सेक्टर ) रुपमा अङ्गीकार गरी लवकासका कायािमहरु 

िैजान सलकएमा अथातन्त्रका अन्य के्षत्रहरुको जसै्त पयाटन, उद्द्योग,ब्यापार आलदको पलन िमश: लवकास हुाँदै 

जाने देन्त्रखन्छ । श्रोत सािन ज्यादै सीलमत हुने हुनािे एकै पटक अथातन्त्रका सबै के्षत्रहरुमा कलनका छरेको 

जस्तो िगानी गदाा त्यसको प्रलतर्ि कम हुन जाने डर रहने हुनािे र अथातन्त्रिाई शुरुमा अगालड बढाउन 

(टेक अर् से्टजमा) िगानीको रकम उले्लख्य हुने जरुरी छ ।  

4.1.2. समस्या िथा िजनौिी 

समस्या 

• कृलर्ष उत्पादनमा अत्यलिक लवर्षालदको प्रयोग हुनु । 

• परम्परागत लनवााहमूखी खेती प्रणािी । 

• पयााि मात्रामा बाहै मलहनामा लसंचाईको सुलबिा उपिब्ध नहुनु । 
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• आिुलनक एवम् उन्नत मि लबउ लबजनको समयमा पयााि मात्रामा उपिब्ध नहुनु । 

• कृलर्ष सूचनाको अिाव । 

• आिुलनक कृलर्ष तालिमको अिाव । 

• दक्ष प्रालवलिकको अिाव । 

• यांलत्रकरणको िालग आिुलनक उपकरणको कमी वा अिाव । 

• लवचौलियाको कारणिे कृर्षकिे उत्पादनको उलचत मूल्य नपाउनु  । 

• कृलर्ष उपज िण्डारणको िालग कोल्ड स्टोरेज र सकिन केन्द्रको कमी । 

• कृलर्ष उपजको िालग बजारको अिाव । 

• रोजगारीको िालग युवाको लवदेश पिायन तथा िएका युवा पलन कृलर्ष पेशामा आकलर्षात नहुनु । 

• कृलर्ष योग्य जलमन मालसंदै जानु । 

• पकेट खेतीमा अज्ञात रोगिे दुख: लदनु । 

• कृलर्ष सडकको ममात नहुनु । 

 

िजनौिी 

• पयााि मात्रामा सडक/बाटोिाटोको लवकास लनमााण नहुनु। 

• कृलर्ष सडकको कमी तथा िएकाको पलन ममात नहुनु । 

• परम्परागत खेलत प्रणािी। 

• युवाको लवदेश पिायन तथा िएका युवा पलन कृलर्ष पेशामा आकलर्षात नहुनु। 

• बाढी, पलहरो र िू-क्षयको नकारात्मक प्रिाव। 

• उत्पादन िागत बढी भएको  

• कृवि उपज को िजपय िृंखिा ववकाि िजतनस्श्चत नभएको  

• पशुपािन ब्यवसायमा और्षलि उपचारको राम्रो व्यवस्था निएको 

 

4.1.3. सांभावना िथा अवसर 

सम्भावना 

• उवार जलमन प्रशस्त  रहेको हुनािे कृलर्ष लवकास को ठूिो सम्भावना रहेको । 

• नदी नािा मूिहरु िेरै िएको हुनािे लसाँचाईको सुलबिा बढाउन सलकने । 

• खाद्द्यन्नमा आत्मलनिार िई लनयाात गना सलकने । 

• कृलर्ष उपजको प्रशोिनको सम्भावना िएको  
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अवसर  

• व्यवसायीक कृलर्ष तथा पशुपािनको सोच लवकास िएको  

• बजारीकरणको िालग सहजीकरण गरर कृलर्ष तथा पशु व्यवसायिाई प्रोत्साहन गने   

• िौगोिीक उपयुक्त िएको  

• पशु उपचारको मूल्य संृखिा लवकास गने सलकने  

4.1.4. कृतर् के्षत्रको तवकास योजना  

4.1.4.1. सोि 

कृलर्ष र पशुपािन उत्पानदमा वृन्त्रि खैरहनी नगरपालिकाको समृ्बन्त्रि 

4.1.4.2. िक्ष्य  

खाद्यन्न, र्िरू्ि तथा पशु जन्य उत्पादनमा वृन्त्रि गरी आम्दानी बढाउने  

4.1.4.3. उदे्दश्य  

१. कृलर्ष के्षत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृन्त्रि गना कृलर्षिाइा  

                आिुलनकीकरण,यांलत्रकरण एवं ब्यवसायीकरण गदै जानु । 

२. कृर्षकिाई उत्पादनको उलचत मूल्य लदन लवचौलियाको अन्त्य गनुा, 

३. लसाँचाईको सुलबिा सुलनन्त्रस्चत गनुा, 

४. समयमा पयााि मात्रामा लबउ लबजन,मि उपिब्ध गनुा, 

५. दक्ष प्रालवलिकबाट आवश्यकता अनुसार कृलर्ष सेवा उपिब्ध गनुा, 

६. युवािाइा  कृलर्षपेशामा आकलर्षात गनुा ।   

4.1.4.4. रणनीति िथा कायुनीति  

रणनीति कायुनीति 

उदे्दश्य १:  कृतर् के्षत्रको उत्पादन िथा उत्पादकत्व वृस्द्ध गनु कृतर्िाइु आिजतनकीकरण,याांतत्रकरण 

एवां व्यवसायीकरण गदै जानज 

१.१  कृलर्षको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृन्त्रि गने । 

 

 

१.१.१ कृलर्ष उत्पादन के्षत्र लनिाारण गरी प्रलवलि, 

पूवाािार, लसाँचाइ, यन्त्र उपकरण, ऋण, लबमा, 

मि, उन्न्त लबउलवजन तथा लवरूवा िगायतका 

वसु्त तथा सेवाहरू सहज रूपमा उपिब्ध 

गराउने व्यवस्था लमिाइनेछ । 
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रणनीति कायुनीति 

१.१.२ स्वस्थ्य बािी उत्पादन प्रवद््रिनको िालग बालि 

लवरुवा जााँच कायािाई प्राथलमक्ताका साथ अलि 

बढाइनेछ । 

१.१.३ व्यवसाय दताा गरर आफ्नो व्यवसाय संचािन 

गरररहेका व्यावसालयक कृर्षकहरुको 

सम्भालवत क्षलत नू्यलनकरणको िालग बािी लवमा 

कायािमिाई प्रोत्सालहत गररनेछ । 

१.१.४ कृलर्ष तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनिाइा 

बजारीकरणका िालग लवशेर्ष सुलविा लदइनेछ । 

१.१.५  संिीय कानुन अनुसार नगरपालिकाको  िू–

उपयोग नीलत र कानुन तजुामा गरी कृलर्ष 

िूलमको व्यवन्त्रस्थत प्रयोगमा जोड लदइनेछ । 

१.१.६ िुिी कृलर्ष प्रसार, प्रलवलि लवस्तार र कृर्षक 

अन्तरलिया कायािमहरू सञ्चािन गना 

प्रोत्सालहत गररनेछ । 

१.१.७ आिुलनक उन्नत पशुहरूको उत्पानमा जोड 

लददै लकसानहरूिाइा दुग्ध र मासुजन्य 

उत्पादनमा प्रोत्साहन गररनेछ ।  

१.१.८ जलमन बााँझो राखे्न प्रवृलतिाइा लनरूत्सालहत 

गररनेछ । 

१.१.९ कृलर्ष पेशािाई सम्मानजनक पेशाको रुपमा 

लवकास गनाको िालग उतृ्कष्ट लकसान छनौट गरर 

लकसान सम्मान कायािम अलि बढाइानेछ। 

१.१.१० व्यवसालयक रुपमा कृलर्ष पेशािाई लनरन्तरता 

लदन  नगरपालिका लित्रका कृर्षक, समूह, 

सहकारीिाई तरकारी खेती, र्िरू्ि खेती, 

सम्बन्धी वडा स्तररय तालिम सञ्चािन  गररनेछ  

१.२ व्यवसालयक खेलतको िालग जग्गा एकीकरणमा 

नगरपालिकाबाट सहजीकरण गने  

१.२.१ कृलर्ष िूलमको संरक्षण र चक्लावन्दीिाइा 

प्रोत्साहन गदै साझेदारी, सामूलहक, सहकारी र 

करार खेतीिाइा प्रोत्सालहत गररनेछ । 



स्थानीय तहको आवलिक योजना तजुामा (आ.व. २०७८/०८९-२०८३/०८४)                                                  खैरहनी नगरपालिका                                                 

अन्त्रन्तम  प्रलतवेदन                                                                                                                                              23 

रणनीति कायुनीति 

१.३ आिुलनक कृलर्ष उपकरण खररदमा 

नगरपालिकाबाट सम्भव िएसम्म  आलथाक 

सहयोग गने । 

१.३.१ कृलर्ष व्यवसायको आिुलनलककरण, यान्त्रन्त्रकरण 

र बजारीकरणमा जोड लदइाने छ । 

१.४ सामूलहक जमीनमा लबना लितो सरि एवं कम 

ब्याज दरमा ऋण लदने व्यवस्थाको िालग 

नगरपालिकािे पहि गने  

१.४.१ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थािे कृलर्ष 

िगायतका उत्पादनशीि के्षत्रमा अलनवाया 

रूपमा किीमा ५० प्रलतशत ऋण प्रवाह गनुापने 

व्यवस्था गररनेछ । 

१.५ लनयाात योग्य एवं नगदे बािीिाई पकेट,ब्लक 

आलद जस्ता बृहत स्तरका व्यवसालयक 

खेतीपातीप्रविान गना लनजी के्षत्रको िगानी 

आकृष्ट गने । 

१.५.१ व्यवसालयक खेलत  प्रवािनका िालग 

व्यवसालयक कृलर्ष नीलत अविम्वन गररनेछ । 

१.६ कृलर्षको यान्त्रन्त्रकीकरण, सहजीकरण र 

बजारीकरणमा सहयोग गने 

१.६.१ कृलर्ष सामाग्री, अनुदान, लवमा, ऋण, शीत 

िण्डार, थोक लविी केन्द्र, बजारीकरण र कृलर्ष 

सूचनामा लकसानको सहज पहुाँच स्थापनामा 

जोड लदइनेछ । 

१.६.२ कृलर्ष लवकासका िालग अनुगमन तथा समन्वय 

गररनेछ । 

१.७ सामुलहक खेतीको प्रवद््रिन गने १.७.१ प्रदेश सरकारको आवश्यक सहयोग र 

सहकायामा नगरपालिकाका कृर्षकहरु 

सन्त्रम्मलित सामुलहक खेती प्रवद््रिन कायािम  र 

यसै्त प्रकृलतका अन्य सामुलहक खेती 

कायािमहरु सुचारु गना अन्य नागररकहरुिाई 

समेत प्रोत्सालहत  गररनेछ । 

२.१ सहकारी वा अन्य उपयुक्त तररका बाट 

लबचौलियाको अन्त्य गने  

२.१.१ प्रते्यक वडाहरूमा गलठत कृर्षक समुहहरूिाइा 

कृलर्ष ज्ञान केन्द्रको रूपमा लवकास गररनेछ । 

३.१.१  ठूिा लसाँचाइ पररयोजना सम्भव निएका के्षत्रमा 

साना प्रकृलतका सतह, िूलमगत, थोपा, लिप्फ्ट र 
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रणनीति कायुनीति 

३.१ लवलिन्न उपयुक्त प्रलवलिबाट खेती योग्य 

जलमनमा लसाँचाइ उपिब्ध गना 

अन्य वैकन्त्रल्पक लसाँचाइ प्रलवलिबाट लसाँचाइ 

सुलविाको व्यवस्था गररनेछ । 

३.१.२ लसाँचाइ सुलविा निएको के्षत्रमा बर्षाातको पानी 

सङ्खकिन गरी उपयोगमा ल्याउन पोखरी 

संरक्षण र लनमााणिाइा अलियानको रूपमा 

सञ्चािन गररनेछ। 

४.१ कृर्षकहरूिाइा समयमा लबउ, लबजन,मि 

उपिब्ध गराउन सहकारी तथा लनजी के्षत्रसाँग 

समन्वय गने 

४.१.१ समयमा लकसानिाई मि,लबउ लबजन लकट 

नाशक और्षलि उपिब्ध गना नगरपालिकािे 

पहि गनेछ। 

४.२ रसायनीक मिको प्रयोगिाई नू्यलनकरण गरर 

प्राङ्गारीक मिको प्रयोगिाई बढोत्तरी गदै 

िैजाने 

४.२.१ लवर्षादी रलहत प्राङ्खगाररक खेती िाइा प्रोत्साहन  

गररनेछ । 

४.३ रसायलनक मिमा लदईदै आएको अनुदान 

िलमक रुपमा प्राङ्गाररक मि तर्ा  स्थानतरण 

गदै िैजाने 

४.३.१ प्राङ्खगाररक मि उत्पादनमा जोड लदइनेछ । 

५.१ कृलर्ष शाखािाई सुदृढ गरी तालिम तथा सेवा 

कृर्षकिाई उपिब्ध गराउने । 

५.१.१ कृलर्ष तथा पशुपािन सम्बन्धी प्रालवलिक 

परामशा उपिब्ध गराउन प्रालवलिक 

जनशन्त्रक्तिाइ बढाइने छ। 

५.१.२ गाइा तथा बाख्रा पािन प्रवािन कायािमिाइा 

प्राथलमक्ताको साथ अगाडी बढाइाने छ । 

६.१ बेरोजगार युवािाई कृलर्ष के्षत्रमा स्वरोजगारीको 

अवसर प्रदान गनुा 

६.१.१ युवा िलक्षत कायािमिाइा जोड लददै कृलर्ष 

र्माको लवकास गररने छ । 
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4.1.4.5. कायुिम िथा आयोजना 

ि.स कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

के्षत्र 

सहकारी 

र अन्य 

१. पकेट तथा ब्लक प्रणािी अन्तगात बृहत 

एवंम् व्यवसालयक लहसाबिे खाद्यन्न, 

तरकारी,र्िरू्ि,नगदे बािी आलद  

खेलतगनाका िालग सम्भाव्य सबै स्थान/ 

के्षत्रहरुमा कुन उपजकोिालग जलमन 

उपयुक्त हुन्छ र त्यसबाट के कलत 

पररमाणमा उत्पादन हुन्छ सो लनिाारण 

गने। 

     

२ नगरपालिका कृलर्ष शाखाको मातहतमा 

रहने गरर नगरपालिका लित्रका 

कृर्षकहरुको खेतबारीको माटो जााँचका 

िालग माटो ल्यावको स्थापना गने 

     

३. प्रिानमन्त्री कृलर्ष आिुलनलककरण 

पररयोजना अन्तगात जोन र पकेट के्षत्र 

(िान, केरा,  मौरीपािन, तोरी र तरकारी) 

सञ्चािनका िालग तोलकएको मापदण्ड र 

कायालविी बमोलजम कायाान्वयन गने । 

     

४. कृलर्ष उत्पादन र वजार मूल्यवारे तथ्याङ्क 

प्रणािी लवकास गना आवश्यक पहि गने 

     

५. प्रते्यक वडामा बालि लवरूवा जााँच काया 

सञ्चािन गने 

     

६. कृर्षक तथ्याङ्किाइा अध्यावलिक गने र 

कृलर्ष व्यवसायिाइा सुरलक्षत गना अलनवाया 

बािी लवमा गना कृपकहरूिाइा 

प्रोत्सालहत गना लवमा गदाा कृर्षकिे बेहोने 

लप्रलमयम रकम नगरपालिकािे बेहोने 

व्यवस्था लमिाउने 

     

७. प्रते्यक वडाका कृलर्ष उपज संकिन केन्द्र 

व्यवस्थापन गने 

     

८. नगरपालिकाको  िू–उपयोग नीलत र 

कानुन तजुामा गने  

     

९. िुिी कृलर्ष प्रसार मार्ा त कृर्षकहरूिाइा 

बािी संरक्षण र उत्पादनोपरान्त क्षलत 

नू्यनीकरणका िालग कृर्षकहरूिाइा 

लवलिन्न प्रलवलि र सीप लवकास तालिम 

सञ्चािन गने 
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ि.स कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

के्षत्र 

सहकारी 

र अन्य 

१०. गोठ तथा नि सुिार कायािम      

११. खेती योग्य जमीन बाझो राखे्निाइा 

जररवाना िगाउने 

     

१२. उतृ्कष्ट लकसान छनौट गरर लकसान 

सम्मान कायािमको थािनी गने 

     

१३. प्रते्यक वडामा कृर्षक, समूह, 

सहकारीिाई तरकारी खेती, र्िरू्ि 

खेती, सम्बन्धी तालिम प्रदान गने 

     

१४. स-साना जलमनमा बृहत रुपिे 

व्यवसालयक खेलत गना जग्गा एलककरण 

गना सलकन्छ सो को अध्ययन गने।  

     

१५. नेपाि ग्रालमण पुनलनमााण संस्था खैरहनी 

३, रामपुर क्याम्पस खैरहनी र खैरहनी 

नगरपालिकाको सहकायामा एलककृत 

कुलर्ष पिती सम्बन्त्रन्ध अध्ययन अनुसन्धान 

र प्रचार प्रसारको लवलिन्न कायािम 

सञ्चािन गने 

     

१६. कृलर्षको आिुलनकीकरणको िालग 

लकसानिाई उते्प्रररत गना उपकरण 

खररदमा नगरपालिकािे सन्त्रिडी 

(आंलशक आलथाक सहयोग) प्रदान गने। 

     

१७. बैंक तथा लवत्तीय संस्थाहरुबाट सामूलहक 

जमानीमा लबना लितो सरि एवं कम 

ब्याज दरमा ऋण लदने ब्यवथाको िालग 

नगरपालिकािे पहि गने।  

     

१८. उपयुक्त ठााँउमा कृलर्ष पकेट के्षत्र संचािन 

गने  

     

१९. एक वडा एक कृलर्ष कायािम सञ्चािनमा 

ल्याउने 

     

२०. कृलर्ष तथा पशुपंलक्ष सम्बन्त्रन्ध तथ्याङ्खक 

अध्यावलिक गने 

     

२१. कृलर्ष उत्पादनको बजार प्रबद्रािनको 

िालग लशत गृह, कृलर्ष उपज िण्डारण 

तथा हाटबजार, दाना उद्योग, लबज 

िण्डार, मह प्रशोिन प्लान्ट सञ्चािन गने 

     

२२. रसायलनक मि, लवर्षालद तथा लवउ लवलि 

गने सहकारी संस्था िगायत अन्य लवलि 
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ि.स कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

के्षत्र 

सहकारी 

र अन्य 

केन्द्र (एग्रोिेट) हरूमा लनयलमत 

अनुगमन गरी मि लवउ र लवर्षादीको 

सुरलक्षत र उपयुक्त प्रयोग सम्बन्त्रन्ध 

कायािम सञ्चािन गने 

२३. कृलर्ष सेवाका िालग लिलत्रने मेशीनरी 

औजार, उपकरण आदीिाइा राजर्श्को 

दायरामा ल्याइा सञ्चािनको व्यवस्था 

लमिाउने, लतनको वडा र नगरस्तरबाट 

आवश्यक अनुगमन र लनयमन गने 

     

२४. लबचौलियाको अन्त्य गना सहकारी वा 

अन्य कुनै उपयुक्त तररकाबाट  कृलर्ष 

उत्पादनको बजारीकरण गना 

नगरपालिकािे सहजीकरण गने।  

     

२५. कृर्षक र उपिोक्ता बीच प्रत्यक्ष सम्पका  

स्थालपत गनुा 

     

२६. लिट लसाँचाई गना सलकने स्थान/के्षत्रहरु 

सम्भाव्यता अध्ययन गरी िागत तयार 

गने। 

     

२७. लसाँचाईको सुलविा लवस्तार गना 

नगरपालिकामा लवद्द्यााँमान समू्पणा 

नदी/नािाहरुको सम्भाव्यता अध्ययन 

गरी क्षमता लनिाारण गने। 

     

२८. समयमा लकसान िाई मि,लबउ लबजन 

लकट नाशक और्षलि उपिब्ध गना 

सहकारी संस्थाहरु मार्ा त सहज बनाउने 

     

२९. प्राङ्गारीक मि उत्पादन केन्द्र स्थापना 

गरर अगाानीक खेलतिाई प्रवद््रिन गने 

     

३०. कृलर्ष शाखाको समन्वयमा दक्ष प्रालवलिक 

जनशन्त्रक्त सम्भव िएसम्म 

नगरपालिकामा नै तयार गने (वातावरण 

तयार गना )।  

     

३१. आिुलनक कृलर्ष प्रणािीबारे लकसानिाई 

कृलर्ष शाखाको पहिमा प्रदेश सरकारको 

सहयोग समेत लिएर तालिम प्रदान गने 

(िटीमा वर्षामा दुई पटक)। 

     

३२. कृर्षकहरूिाइा एकीकृत रूपमा 

प्रालवलिक सहायता  उपिब्ध गराउने 
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ि.स कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

के्षत्र 

सहकारी 

र अन्य 

३३. लनशुल्क पशु स्वास्थ्य लशलवर संचािनमा 

ल्याउने 

     

३४. पशुहरूमा िागे्न रोग लनदानको िालग 

प्रयोगशािा स्थापना गने 

     

३५. प्रते्यक वडामा कृलर्षमा लनिार ििुउद्यम 

कायािम संचािन गना युवाहरूिाइा  

आका लर्षत गना अनुदान लदने  

     

 

4.1.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

पााँच वर्षा लित्र खाद्यन्नमा आत्मलनिार हालसि गरी लनयाात गररनेछ।  र्िरू्ि,तरकारी,मासु, दूि आलदमा 

आत्मलनिार हुनेछ। नगदे बािीको उले्लख्य उत्पादन हुनेछ। लसाँचाई सुलबिा िेरै हदसम्म पूलता िई सकेको 

हुनेछ। मि लबउ अिावको वतामान अवस्थामा सुिार हुनेछ। प्रालवलवलिक जनशन्त्रक्तको व्यवस्थाबाट 

लकसानिाई आवश्यक कृलर्ष सेवा प्राि िएको अवस्था हुनेछ।  कृलर्ष उत्पादनको िालग बजारको व्यवस्था 

िई सकेको अवस्था हुनेछ। कृलर्षको ब्यवसालयकीकरण, यांलत्रकीकरण एवंम् आिुलनकीकरणमा सुिार िई 

परम्परागत खेती प्रणािीको प्राय: अन्त्य िइसकेको अवस्था हुनेछ।  
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4.2. पयुटन 

4.2.1. पृष्ठभूतम 

पयाटन उद्योगिे नेपािमा, लवशेर्ष गरी देशको ग्रामीण के्षत्रमा जीवनस्तर उकास्न महत्वपूणा िूलमका खेलिरहेको 

छ। लवशाि प्राकृलतक सौन्दयासाँगै सांसृ्कलतक सम्पदाको लमश्रणका कारण पयाटन नेपािको प्रमुख उद्योग बन्न 

पुगेको छ । लवशेर्षतया लहमािमा रहेको प्राकृलतक सौन्दया, महत्वपूणा िालमाक गन्तव्य र अनुपम सांसृ्कलतक 

तथा पुरातान्त्रत्वक सम्पदा नेपािको पयाटनका िालग उच्च सम्भालवत सम्पदा हुन् । नेपािको संलविानिे यी 

स्थान र सम्पदािाई पयाटकीय गन्तव्यका रूपमा लवकास गरी रालष्टि य अथातन्त्रको प्रमुख संवाहकको रूपमा 

पयाटन लवकास गने नीलतहरू समावेश गरेको छ। रोजगारीका अवसरहरू अलिवृन्त्रि, गररबी नू्यनीकरण र 

जनताको जीवनस्तरमा सुिार गरी आलथाक समृन्त्रिको िक्ष्य हालसि गना पयाटनिे महत्वपूणा योगदान 

पुयााइरहेको हुनािे यो के्षत्रिाई अथातन्त्रको प्रमुख संवाहकका रूपमा लिन सलकन्छ । 

आलथाक वर्षा २०१८/२०१९ मा, पयाटक आगमन १.१९७ लमलियन लथयो; कुि गाहास्थ्य उत्पादनमा पयाटनको 

योगदान २.७ प्रलतशत लथयो; २००,००० मालनसहरूिे प्रत्यक्ष रोजगारी पाए; औसत पयाटकिे प्रलत व्यन्त्रक्त प्रलत 

लदन अमेररकी दिर ४८ खचा गरे, र बसे्न औसत िम्बाइ १२.७ लदन लथयो। कोलिड–१९ को महामारीका बेिा 

पयाटकको आवतजावत ठप्प हुाँदा पयाटन उद्योगमा नराम्रो असर परेको छ । सन् २०१९/२०२० मा पयाटक 

आगमन लवगतका वर्षाहरूको तुिनामा ८० प्रलतशतिे िटेको छ । यसिे पयाटन व्यवसायीिाई ठूिो असर 

गयो र िेरै बेरोजगार िए। २०२१ को अन्त्यमा आउाँदै गदाा पयाटनिे गलत लिएको छ र अब लबस्तारै पुन: सुरु 

हुाँदैछ। यसिे  रे्रर जनतािाई जीलवकोपाजान गने अवसर लदएको छ ।  

कुि के्षत्रर्ि ८५.५७ वगा लक.लम. रहेको यस खैरहनी नगरपालिका प्राकृलतक, सांसृ्कलतक, ऐलतहालसक तथा 

िालमाक दृलष्टकोणिे एक प्रमुख पयाटलकय गन्तव्य नगर हो । यस नगरपालिकािे उत्तरमा शन्त्रक्तखोर र लसन्त्रि, 

पूवामा लवरेन्द्रनगर, िण्डारा पलिममा रत्ननगर नगरपालिका छ िने दलक्षणमा लचतवन रालष्टि य लनकुञ्ज अवन्त्रस्थत छ । 

दलक्षण तर्ा  प्राकृलतक लसमानाको रुपमा बुढी रािी नदीिे खैरहनीिाई छुट्याएको छ । लनयलमत रुपमा रािी नदी र 

यसका शाखा नदीहरुिे बगाएर ल्याएका कृलर्ष योग्य मलििो माटोको कारण यो के्षत्र कृलर्षको िालग लनकै उपयुक्त छ ।  

प्रशस्त उवार कृलर्ष िुमी यस के्षत्रको अको वरदान सालवत हुाँदै गएको देन्त्रखन्छ । यस के्षत्रका लकसानहरुिे वालर्षाक एक 

अबा बलढको तरकारी मात्र देशका प्रमुख शहरहरु र लछमेकी देश िारतमा समेत लनयाात गने गदाछन् । त्यसैिे यस 

नगरमा कृलर्ष पयाटनको सम्भावना बलढ नै छ ।  
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4.2.2. समस्या िथा िजनौिी 

समस्या 

प्रमुख समस्याहरू पर्यटन उत्पादन र गतितितिहरूको कमजोर तिकास र तितििीकरण समािेश छन्; रातरि र् 

र अन्तरायतरि र् स्तरमा अपेतिि रूपमा पर्यटन प्रिर्द्यन गनय असमर्य; अतिकतसि पर्यटन पूिायिार; िातमयक िर्ा 

सााँसृ्कतिक सम्पदाको संरिण र पूजा खचा व्यवस्थापन र संरिणका सारै् पर्यटन तिकासमा तनजी िेत्रको पर्ायप्त 

संलग्निा हुन नसकु्ुः  लवकृत संसृ्कलतक लवकास हुनु: िमा प्रलत लवतृर्षणा हुनु: उद्यमशीलिा तिकासलाई पर्यटन 

तिकाससाँग जोड्न नसकु्; पर्यटनबाट प्राप्त लाभहरूको न्यार्ोतिि तििरण सुतनतिि गनय असफल; 

खोिानािा बाट प्रिालवत; पर्यटन गतितितिलाई प्रतितिमैत्री बनाउन नसकु् । 

 

िजनौिी 

नगरपालिकािाई नेपािको आन्तररक पयाटन बजार र लवर्श् पयाटन बजारमा आकर्षाक पयाटकीय गन्तव्यको 

रूपमा स्थालपत गने प्रमुख चुनौतीहरू छन्; सडक सुरक्षा, सुरक्षा र लवर्श्सनीयता सुिार र सडक सेवा लवस्तार; 

पयाटन सेवा र सुलविाहरूको गुणस्तर अलिवृन्त्रि; नयााँ गन्तव्यहरू पलहचान र लवलविता; पयाटन पूवाािारको 

लवकासमा लनजी िगानी आकलर्षात गने; यस के्षत्रमा पयााि दक्ष जनशन्त्रक्त; र यस के्षत्रमा जिवायु पररवतानको 

प्रिाविाई कम गने। अन्य चुनौतीहरूमा खचा बढाउने र बसाइको िम्बाइिाई ध्यानमा राखेर पयाटन 

उत्पादनहरू लवलविीकरण र प्याकेज गने; गुणस्तरीय पयाटक (आन्तररक र अन्तराालष्टि य) को आगमनमा वृन्त्रि; 

पयाटन सेवािाई स्माटा, पयाटकमैत्री, सुरलक्षत र िरपदो बनाउने, आिुलनक प्रलवलि र उपकरणको प्रयोग गरी 

पयाटकीय वसु्तिाई आकर्षाक र मनोरञ्जनात्मक बनाएर पयाटकिाई व्यस्त राखे्न । 

4.2.3. सांभावना िथा अवसर 

खैरहनी नगरपालिकाको पयाटन प्रविान गने वातावरण बनाउने; नयााँ पयाटकीय गन्तव्यहरूको लवकास; 

पदमागा िगायत पयाटन पूवाािार लनमााणमा प्रगलत; दु्रत रूपमा लवकासशीि लछमेकीहरूको लनकटता; 

प्राकृलतक सुन्दरता; शान्त्रन्तको ठूिो िावना; लमिनसार आध्यान्त्रत्मकता; र दशान; जैलवक लवलविता; र 

नगरपालिकालाई आन्तररक पर्यटकका लातग िातमयक र साहलसक (पानीमा गररने कृयाकिाप) पर्यटकीर् गन्तव्य 

र अन्तरायतरि र् पर्यटकका लातग तितभन्न साहतसक पर्यटकीर् गन्तव्यको रूपमा तिकास गने सम्भािना छ । 

कंकािी डाडामा तथा ति बेसीमा िालमाक पयाटन लवकास गना सलकने । नगरपालिकामा प्रचुर प्राकृलतक तथा 

सांसृ्कलतक स्रोत हुनु, संिीय तथा प्रादेलशक पयाटन नीलत पयाटन लवकास अनुकुि हुनु, पालिकामा आन्तररक 

पयाटकको संख्या बढ्दैजानु,  आिुलनक प्रलवलिको लवकास हुाँद जानु, आिारिूत पूवाािारको लवकास बढ्दै 

जानु अवसरको रूपमा रहेका छन् । 
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4.2.4. पयुटन तवकास योजना  

4.2.4.1. सोि 

लदगो पयाटनको लवकास गरी संसृ्कलत र प्रकृलतिाइा जोगाऔ ं 

4.2.4.2. िक्ष्य 

खैरहनी नगरपालिकामा आउने पयाटकको संख्या र ती पयाटकको बसाइा िम्ब्याएर कुि गाहास्थ्य उत्पादनमा 

पयाटन के्षत्रको योगदान पुयााउने 

4.2.4.3. उदे्दश्य 

1. खैरहनी नगरपालिकामा िएका गन्तव्यहरूको लवकास गनुा, 

2. पयाटन जनशन्त्रक्त लवकास गनुा, 

3. गन्तव्यहरूको अन्तराालष्टि य तथा आन्तररक बजारमा बजारीकरण गनुा, 

4. खैरहनी नगरपालिकाको प्राकृलतक तथा सांसृ्कलतक सम्पदाको संरक्षण गने, 

4.2.4.4. रणनीति िथा कायुनीति 

रणनीति कायुनीतिहरू 

उदे्दश्य १: खैरहनी नगरपातिकामा भएका गन्तव्यहरूको तवकास गनजु 

१.१   नगरपालिकामा िएका गन्तव्यहरूको 

अध्ययन र अनुसन्धान गरी पयाटन योजना  

तयार गने । 
  
  

१.१.१ गन्तव्यहरूको पलहचान, अध्ययन र अनुसन्धान 

गरी तन्त्रस्वर र लिलडयो सलहत अलििेख तयार 

गररनेछ।   

१.१.२ पयाटनको गन्तव्य र उत्पादनहरूको लवलविीकरण 

गररनेछ ।  

१.१.३ पयाटन गुरूयोजना तयार गररनेछ। 

१.२ पयाटन पूवाािारको लवकास गने । १.२.१ लवलिन्न पयाटन पूवाािारको अध्ययन तथा 

लड.लप.आर. तयार गररनेछ। 

१.३ पयाटकीय उपजिाइा मूल्य शंखिा आबि गरी 

स्थानीय स्तरसम्म यस के्षत्रको िाि लवतरण 

गने । 

१.३.१ पयाटन उपजको लवकासमा स्थानीय सािन र 

उत्पादनिाइा प्रोत्सालहत गररनेछ। 

१.३.२ पयाटकीय के्षत्रको लदगो तथा प्रिावकारी 

व्यवस्थापनका िालग प्रदेश, स्थानीय तह र 

समुदायसाँग सहकाया गररनेछ। 

१.३.३ पयाटनको लवस्तार गरी यस के्षत्रबाट प्राि िाििाइा  

जनस्तरसम्म पुयााइनेछ। 
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रणनीति कायुनीतिहरू 

उदे्दश्य २: पयुटन जनशस्ि तवकास गनजु 

२.१ नगरपालिकाको पयाटन जनशन्त्रक्तको अध्ययन 

र अनुसन्धान गरी मानव संसािन योजना तयार 

गने । 

२.१.१ नगरपालिकामा िएको मानव संसािनको अध्ययन 

र अनुसन्धान गररनेछ । 

२.१.२ मानव संसािन योजना तयार गररनेछ ।  

उदे्दश्य ३: गन्तव्यहरूको अन्तराुतरिय िथा आन्तररक बजारमा बजारीकरण गनजु 

३.१. अन्तराालष्टि य के्षत्रमा र प्रमुख पयाटन 

बजारहरूकमा खैरहनी नगरपालिकाको 

पयाटन प्रविान र प्रचार प्रसार गने । 

  

३.१.१ नगरपालिकाको पलहचानका िालग सूचना, सञ्चार, 

लशक्षा सामग्रीको लवकास, उत्पादन, र अन्तराालष्टि य 

पयाटकहरूमा गाउाँपालिकाको िारणा र छलविाई 

आकार लदनको िालग अन्तराालष्टि य पयाटन 

बजारहरूमा प्रसाररत गररनेछ।  

३.१.२ नगरपालिकामा िएका लवलिन्न मठ 

मन्त्रन्दरहरूिाइा प्रकाश पारी िालमाक पयाटनको 

प्रचार प्रसार गररनेछ। 

३.१.३ प्रविानात्मक कायािमहरूबाट देश र लवदेशमा 

पयाटन प्रचार प्रसार गररनेछ।  

उदे्दश्य ४: खैरहनी नगरपातिकाको प्राकृतिक िथा साांसृ्कतिक सम्पदाको सांरक्षण गने 

४.१ नगरपालिकामा िएका प्राकृलतक तथा 

सांसृ्कलतक सम्पदाको अध्ययन तथा अनुसन्धान 

गने । 

४.१.१ नगरपालिकामा िएका प्राकृलतक तथा सांसृ्कलतक 

सम्पदाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी अलििेख 

तयार गररनेछ । 

४.१.२ प्राकृलतक तथा सांसृ्कलतक सम्पदा वररपरी र्ोहोर 

व्यवस्थापन योजना तयार गररनेछ । 

४.१.३ प्राकृलतक तथा सााँसृ्कलतक सम्पदा के्षत्रमा 

पयाटनको प्रिाव नू्यनीकरण गना संयन्त्र तयार 

गररनेछ । 
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4.2.4.5. कायुिम िथा पररयोजना  

ि.

स. 

कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी  

के्षत्र 

अन्य 

लनकाय  

१. गन्तव्यहरूको पलहचान, अध्ययन र अनुसन्धान गरी 

तन्त्रस्वर र लिलडयो सलहत अलििेख तयार गने। 

     

२. र्न पाका , खेिकुद मैदान ममात गने      

३. नगरपालिका लित्र सम्भव िएका लवलिन्न पयाटनका 

प्रकार (पयाा पयाटन, सांसृ्कलतक पयाटन, साहलसक 

पयाटन, ग्रामीण पयाटन, कृलर्ष पयाटन)हरूको तथा 

पयाटनका गलतलवलि ( रान्त्रटङ्ख, कृलर्ष कायाशािा, 

हाइाकीङ्ख,जङ्गि सर्ारी, र्न पाका )सम्भाव्यता 

अध्ययन गने । 

     

४. नगरपालिका लित्र उत्पादन हुने हस्तकिाको 

अध्ययन गरी त्यसिाइा पयाटकका िालग कोशेिीको 

रूपमा बजारीकरण गने । 

     

५. लवलिन्न साहलसक खेि खेल्न उपयुक्त स्थानको 

पलहचान गरी नीलज के्षत्रिाई आकर्षाण गने 

     

६. 
पयाटन गुरूयोजना तयार गने। 

     

७. खैरेनी नगरपालिकाको वडा नं. १३ अवन्त्रस्थत 

हनारीमा "हनारी पयाटक सचूना केन्द्र" को स्थापना 

गने । 

     

८. र्न पाका को लनमााण गने ।      

९. नगरपालिका लित्र बसोबास गने लवलिन्न जातजालत 

को मौलिकता, किा संसृ्कलत , पलहचान झल्कने श्रोत 

सामाग्रीको प्रदशानी (Exhibition) गनुाका साथै 

स्थापना िएका सङ््खग्राियहरुको स्तरोन्नलत गररनेछ 

। 

     

१०. पयाटक सूचना केन्द्रको लनमााण ।      

११. नगरस्तरीय सेलमनार हि लनमााण गने ।       

१२. 

कोशेिी िरको लनमााण गने । 

     

१३. 
स्थानीय स्रोत र सािन प्रयोग गरी पयाटन कोशेिी 

तयार पाना आवश्यक तालिम कायािम  

     

१४. कोशेिी बनाउने कारखाना संचान गने ।      

१५. नगरपालिकामा िएको मानव संसािनको अध्ययन र 

अनुसन्धान गने । 

     

१६. मानव संसािन योजना तयार गने ।      

१७. कूक तथा वेटर तालिम लदने ।      
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ि.

स. 

कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी  

के्षत्र 

अन्य 

लनकाय  

१८. पथप्रदशाक तालिम लदने ।      

१९. िरवास तालिम कायािम संचािन गने ।      

२०. खैरेहनीको बारेमा यथाथा पुस्तक, अलडयो, लिजवि 

तयार गने । 

     

२१. िालमाक पयाटकहरूिाइा ध्यानमा रान्त्रख िालमाक 

पयाटनका उपजहरूको लवकास गरी प्रचार प्रसार 

गने। 

     

२२. नगरके्षत्रलित्र रहकेा पयाटकीय के्षत्रहरु कंकािी 

लपकलनक स्थि, कुमरोज सामदुालयक वन र 

कुचकुचे सामुदालयक वन र अन्य सम्भा 

व्यस्थिहरुको लवकासका िालग थप योजना सलहत 

पयाटन प्रविानात्मक कायािमहरु अगालड बढाउने । 

     

२३. नगरके्षत्रलित्रका पयाटकीय सम्भाव ना बोकेका 

स्थिहरुको सचूना र जानकारी सावाजलनकीकरण 

गना पालिकाको Web site, Mobile App. र 

Social Site मार्ा त सलचत्र प्रचारप्रसार गने कायाको 

थािनी गने 

     

२४. नगरपालिकामा िएका प्राकृलतक तथा सांसृ्कलतक 

सम्पदाको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी अलििेख 

तयार गने । 

     

२५. नगरपालिकामा लवलिन्न गन्तव्यहरूमा र्ोहोर 

संकिनका िालग डस्टलवन राखे्न। 

     

२६. र्ोहोरिाई नू्यनीकरण र व्यवस्थापन गना सचेतना 

कायािमको व्यवस्था गने 

     

२७. ऐलतहालसक िालमाक तथा पुरातान्त्रत्वक मठ, मन्त्रन्दर, 

गुम्बा , मन्त्रिदको संरक्षण तथा उपयोगिाई 

सम्बन्त्रन्धत के्षत्रको आयआजानसंग अन्तर सम्बन्त्रन्धत 

गने नीलत अबिम्बन गने । 

     

 

4.2.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

योजनाको अन्त्रन्तम वर्षामा लवदेशी पयाटक आगमन संख्या ३०००० पुगेको हुनेछ । लवदेशी पयाटक र आन्तररक 

पयाटकको सरदर बसाइ अवलि ४ लदन र सरदर दैलनक खचा ३५-४५ अमेररकी डिर पुगेको हुनेछ । योजना 

अवलिमा ७०० प्रत्यक्ष रोजगारीका अवसर लसजाना िएको हुनेछ र कुि गाहास्थ्य उत्पादनमा पयाटन के्षत्रको 

योगदान १० प्रलतशत पुगेको हुनेछ । 
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4.3. उद्योग  

4.3.1. पृष्ठभजतम  

उद्योग  के्षत्रिाई  राष्टि  लवकासको प्रमुख आिार स्तम्भको रुपमा लिन सलकन्छ ।  उद्योग के्षत्रको लवकास लबना 

यथेस्ट मात्रमा देशमा रोजगारीका अवसहरु लसजाना र आलथाक लवकास गना सम्भव प्राय: हुाँदैन । तीब्र 

औद्द्योगीकीरणिे मुिुकको आलथाक उन्नलत गना मद्दत गदाछ। नेपािको संलबिानिे पलन रालष्टि य लहत अनुकूि 

आयात व्यवस्थापन र लनयाात प्रबिान के्षत्र मा  लवदेशी िगानी आकलर्षातगने तर्ा  जोड लदएको छ । औलद्दलगक 

नीलतिे सावाजलनक, लनजी र सहकारी के्षत्रको सहकायामा लदगो एवं बृहत आिार सलहतको औलद्दलगक 

लवकासको माध्यमवाट अथातन्त्रमा उले्लख्य योगदान पुयााउने िक्ष्य लिएको छ। आ.ब. २०७५/७६ मा कुि 

गाहास्थ्य उत्पादनमा लितीय के्षत्रको  योगदान १४.६ प्रलतशत र उत्पादनमूिक उद्योग के्षत्रको योगदान ५.६ 

प्रलतशत रहेको छ। 

नेपािको कुि गाहास्थ्य उत्पादनमा उद्योग के्षत्रको योगदान ५.५  छ िने रालष्टि य रोजगारीमा ६.६ प्रलतशत 

रहेको छ। आ.ब. २०७४/७५ सम्ममा देशमा लबलिन्न लकलसमका उद्योग गरी जम्मा ७५२९ रहेका छन् िने 

िगानी कुि रु.१६ खबा ८१ अबा िएको देन्त्रखन्छ।  नेपािको कुि उद्योग मध्य दुई  लतहाइ ५०९८ (६७.७१%) 

उद्योग यस बागमती प्रदेशमा रहेका छन् ।  नेपािमा रहेका ११ औद्योलगक के्षत्रहरु मधे्य चार वटा यस प्रदेशमा 

रहेका छन् । यस प्रदेशमा स्थालपत उद्योगहरु मधे्य काठमाडौ ाँ उपत्यकामा अत्यलिक छन् ।  

रोजगारी तथा आलथाक लवकासका िालग उद्योग आिारको रुपमा रहन्छ । रोजगारी सृजनाका साथै वसु्त तथा 

सेवा उत्पादनमा पलन उद्योगको महत्वपूणा योगदान रहन्छ । यस नगरपालिकाका पररवारहरू उद्द्योग र 

ब्यापार ब्यवसायमा संिग्न रहेको छ । नगरपालिका लित्र लवलिन्न लकलसमका उद्द्योगहरुिे रोजगारीका 

अवसरहरु प्रदान गदै आइराखेको देन्त्रखन्छ । िरेिु स्तरका लवलिन्न हस्तकिा सम्बन्धी उद्द्योगहरु यहााँ 

संचािन मा छन्  ।यस अलतररक्त्त लवलिन्न पसिहरुिे नगरवासीहरुको दैलनक उपिोगका सामानको आपूलता 

गदै आइराखेको देन्त्रखन्छ । सेवा प्रदान गने जसै्त टेिररंग,सेिुन, क्यालतं्रग सेवा ,नृत्य प्रलशक्षण आलदको संख्या 

उले्लख्य रहेका छन् । 

4.3.2. समस्या िथा िजनौिी 

समस्या 

• उद्योग तथा व्यवसाय दताा प्रलिया झन्झलटिो रहेको  

• अनुदान मुखी व्यवसाय दताा बढीरहेको   

• नगरपालिकामा सम्भाब्य उद्योगहरुबारे हािसम्म कुनै सम्भाव्यता अध्ययन निएको 

• नगरपालिकामा उपिब्ध कच्चा पदाथा बारे र तीनको पररमाण बारे कुनै तथ्यांक  निएको 

• सडक यातायात िगायत अन्य िौलतक पूवाािारको कमी रहेको 

• ठूिा उद्योग स्थापाना गना लनजी के्षत्रिाई आकलर्षात गना नसकेको 
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िजनौिी  

• प्रारन्त्रम्भक वातावरणीय अध्ययन  ( EIA ) गरेर सो अनुसार मात्र उद्योग स्थापना गनुा   

• मध्यवती के्षत्रमा उद्योग संचािन गनुा   

• ठुिो - ठुिो उद्योगहरु संचािनको िालग आवश्यक पुवाािारको लवकास गनुा   

• दक्ष जनशन्त्रक्तको कलम 

• उद्योग तथा व्यवसाय के्षत्रमा थप िगानी आकर्षाण गनुा  

4.3.3. सांभावना िथा अवसर 

सम्भावना 

• ठुिा तथा मझौिा उद्योग व्यवसाय संचािनमा रहेका 

• स्थानीय लनकायमा दताा गने प्रचिन बढेको  

• उद्योग व्यव्सायको के्षत्र लवस्तार िईरहेको  

• राजस्व संकिनमा टेवा पुगेको   

अवसर  

• कृलर्ष तथा वनमा आिाररत उद्योग हरु संचािन गना सलकने सम्भावना रहेको । 

• बेरोजगार युवािाई  औद्द्योलगकीरणको माध्यमबाट रोजगारीका अवसर लदन सलकने । 

• स्थानीय उपिब्ध कच्चा पदाथाको अलिकतम प्रयोग हुने । 

4.3.4. उद्योग तवकास योजना 

4.3.4.1. सोि 

 आलथाक लवकास र उन्नलतको सपना, उद्योगको स्थापना  

4.3.4.2. िक्ष्य 

औद्द्योलगकीरणबाट आम्दानी वृन्त्रि गरी गररवी लनवारण र बेरोजगारीको समस्या समािान गने । 

4.3.4.3. उदे्दश्य 

1. उद्योग वालणज्य के्षत्रको प्रविान र लवकास गनुा 

2. औद्योलगकीकरणबाट रोजगारीका अवसरहरु लसजाना गनुा, 

3. औद्योलगकीकरणको िालग लनजी के्षत्रिाई आकलर्षात गनुा, 

4. लवद्द्यमन उद्योगहरुको उत्पादनको गुणस्तरमा वृन्त्रि गरी बढी प्रलतस्पिात्मक बनाउनु 
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4.3.4.4. रणनीति िथा कायुनीति  

रणनीति कायुनीति 

उदे्दश्य १: उद्योग वातणज्य के्षत्रको प्रविुन र तवकास गनजु 

१.१ एलककृत उद्योग स्थापनािाइा प्रोत्साहन गने ।  १.१.१ औद्योलगक ग्रामको लवकास गना सो के्षत्रको 

पूवाािार लवकासका िालग नगरपालिकािे 

प्राथलमक्ताका साथ काया अलि बढाउनेछ । 
१.१.२ वातावरण मैत्री उद्योग स्थापनाका िालग 

वातावरण तयार गनुाका साथै प्रोत्साहन 
गररनेछ । 

१.२ नगरमा सञ्चािनमा रहेका उद्योग व्यवसायको 

तथ्याङ्क व्यवन्त्रस्थत गने  

१.२.१ नगरपालिकामा स्थापना हुने उद्योग 
व्यवसायिाई दताा, नवीकरणमा काया तीब्र 

रूपमा अलि बढाइानेछ । 

१.२.२ नगरपालिकामा दताा िएका उद्योग 

व्यवसायहरूको अलििेख व्यवन्त्रस्थत गना 

प्रयोगमा ल्याइाएको व्यवसाय दताा 

व्यवस्थापन प्रणािीमा सुिार गरी थप 

व्यवन्त्रस्थत बनाइानेछ। 

१.२.३ व्यवसाय दतााको अलििेख व्यवस्थापन 

वडा कायााियमा पलन व्यवन्त्रस्थत गदै 

िलगनेछ । 

उदे्दश्य २: औद्द्योतगकीरणबाट रोजगारीका अवसरहरु तसजुना गनजु 

२.१.  दक्ष जनशन्त्रक्त स्थानीय स्तरमा तयार गरी 

रोजगारी  लसजाना गने  

२.१.१. ििु उद्यम कायािम मार्ा त लवलिन्न 
लसपमुिक तालिम प्रदान गने  

२.१.२. स्थानीय मौलिक लसप तथा किाको 
संरक्षण तथा प्रविान गररनेछ  

२.१.३ आिुलनक प्रलवलि सम्बन्त्रन्ध तालिम प्रदान 
गररनेछ  

२.१.४ स्थानीय प्रालवलिक लवद्याियिाई उद्योग 
व्यवसायसंग आवि गदै िाने  

२.२. पालिकामा स्थापना हुने उद्योगमा 
स्थानीयिाई पलहिो प्राथलमकता लदने नीलत 
लिने  

२.२.१.  स्थानीयका श्रलमक िालग लनलित 
कोटाको व्यवस्था गररनेछ  

२.३. स्वरोजगार प्रविानको तथा रोजगारमूिक 
उद्यमिाई प्रविान गने  

२.३.१  स्थानीय युवािाई स्वरोजगारको िालग 
प्रोत्साहन गररनेछ  

२.३.२ स्वोजगार हुन चाहने स्थानीयका िालग 
िगानी पुाँजीको व्यवस्था गना पहि 
गररनेछ    

उदे्दश्य ३: औद्द्योतगकीरणको िातग तनजी के्षत्रिाई आकतरु्ि गनजु । 

३.१  औद्योलगक लवकासका आवश्यक िालग नीलत, 
योजना तथा मापदण्ड तयार गने  

३.१.१. उद्योग स्थापनाका िालग अध्ययन गररनेछ  
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रणनीति कायुनीति 

३.१.२. साना तथा िरेिु उद्योग स्थापना, संचािन 
तथा व्यवस्थापनका िालग ऐन, कायालवलि 
तथा मापदण्ड तयार गरर िागु गररनेछ । 

३.१.३ उद्योग तथा कि कारखानामा काम गने 

मजदुर तथा रोजगारदाता बीचको िन्द 

व्यवस्थापन तथा रोजगारदाताहरूको 

हकलहत संरक्षणको पक्षमा उद्योगी 

व्यवसायीहरूसाँग आवश्यक समन्वय तथा 

सहजीकरण गररनेछ । 

३.२ उद्योग के्षत्रमा िगानी लित्र्याउन प्रोत्साहन गने  ३.२.१ उद्योग स्थापनामा सावाजलनक लनलज 
साझेदारीिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

३.३.२ सहकारी के्षत्रको लवत्तीय पररचािन 
गररनेछ । 

३.३.३ साना तथा िरेिु उद्यम लवकासमा 
सामुलहक िगानीिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।   

३.३.४ नगरपालिका बालहर रही उद्योग 
व्यवसाय गने  स्थानीयिाई 
नगरपालिकामा िगानी गना प्रोत्साहन 

गररनेछ । 

३.३.५ नगरपालिकामा लित्रीने लवपे्रर्षणिाई 
उद्योग के्षत्रमा िगानी गना प्रोत्साहन 
गररनेछ । 

३.४ उद्योग व्यवसाय के्षत्रको सुरक्षाको प्रत्यािूलत 
गने  

३.४.१. उद्योग तथा व्यवसाय के्षत्र तोकेर सो 
के्षत्रको सुरक्षाको िालग सुरक्षा लनकायमा 
पहि गररनेछ । 

३.४.२. लवमा कायािमिाई प्रिावकारी रूपमा 
िागु गना लवमा कम्पीहरूसाँग समन्यव 
गररनेछ । 

उदे्दश्य ४. औद्योतगक उत्पादनको गजणस्तरमा वृस्द्ध गरी प्रतिस्पिाुत्मक बनाउनज 
४.१. स्थानीय उत्पादनिाई गुणस्तरीय बनाई 

प्रलतश्पिामक बनाउने  
४.१.१. एक वस्ती  िाई उत्पादन एक  

प्रोत्साहन  गररनेछ। 

४.१.२. उद्योगमा प्रलवलिको प्रयोग गररनेछ । 

४.१.३. गुणस्तर पररक्षणका िालग पहि गररनेछ   
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4.3.4.5. कायुिम िथा पररयोजना  

ि. सां योजना /कायुिम सहकायु गने तनकायहरु  

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनलज 

के्षत्र 

अन्य 

लनकाय  

१ पााँच लबगाह वा सो िन्दा बढी के्षत्रर्िको जग्गामा ५ 

वा सो िन्दा बढी उद्योग एलककृत रूपमा स्थापना 

गरी लमनी औद्योलगक ग्रामको रूपमा लवकास गना  

   
 

 

२ वडा ३ मा औद्योलगक के्षत्रको स्थापनाको िालग 

सम्भावयता अध्ययन गने 

   
 

 

३ औद्योलगक ग्राम स्थापनाका िालग जग्गाको 

व्यवस्थापन गने  

   
 

 

४ औद्योलगक ग्रामको स्थापनाका िालग सम्भाव्यता 

अध्ययन तथा डी.लप.आर तयार गने  

  
   

५ औद्योलगक ग्राम स्थिमा आवश्यक आिारिूत 

पूवाािार (पहुाँच बाटो, पानी, लनकास, लवद्युत सेवा 

आलद) लवकास गने 

     

६ वातावरण मैत्री ठुिा उद्योग स्थापनमा कर छुटको 

व्यवस्था गने   

   
  

७ ठूिा उद्योग स्थापना गना अगालड EIA अलनवााय 

गराउने 

  
 

 
 

८ वडा ५ र ७ मा लवियुत आपूालत लनरन्तर रूपमा 

पुयााउने 

  
 

 
 

९  वडा १ मा आिुको पररकार (लचप्स, दािमोठ) 

बनाउने सम्बन्त्रन्ध उद्योगिाइा लवस्तार गने 

     

१०  वडा २ मा  लनमााण सम्बन्त्रन्ध उद्योग  लबस्तार गने          

( जस्ता, ब्ल्ल्क, रंग ) 

  
   

११ नगरपालिकामा दताा निइा सञ्चािनमा रहेको 

व्यवसायिाइा व्यवसाय दताा नलवकरण तथा व्यवसाय 

कर संकिनको िालग िरदैिो कायािम तीब्र रूपमा 

अलि बढाउने ।  

     

१२ नगरमा सञ्चािनमा रहेका उद्योग व्यवसायको 

तथ्याङ्क व्यवन्त्रस्थत गरी उद्योग सम्बन्त्रन्ध प्रोर्ाइि 

तयार गने । 

     

१३ मध्यवलता के्षत्र र रालष्टि य लनकुञ्ज आसपासका के्षत्रमा 

सञ्चािन हुने उद्योग तथा व्यवसायको सहजरूपमा 

दतााका िालग लचतवन रालष्टि य लनकुञ्जसाँग समन्वय 

गरी सहजीकरण गन्ा । 

     

१४ व्यवसाय दताा व्यवस्थापन प्रणािीमा सुिार गना 

सटवेयरको प्रयोग गने 

     



स्थानीय तहको आवलिक योजना तजुामा (आ.व. २०७८/०८९-२०८३/०८४)                                                  खैरहनी नगरपालिका                                                 

अन्त्रन्तम  प्रलतवेदन                                                                                                                                              40 

ि. सां योजना /कायुिम सहकायु गने तनकायहरु  

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनलज 

के्षत्र 

अन्य 

लनकाय  

१५ व्यवसाय दतााको अलििेख व्यवस्थापन वडा 

कायााियमा बाट पलन अलि बढाउने    

     

१६ 
 लचप्स, िुलजया बनाउने तालिम लदने  

  
 

 
 

१७ आिुलनक र्लनाचर बनाउने सम्बन्त्रन्ध तालिम लदने  
  

 
 

 

१८ Basic accounting and management सम्बन्त्रन्ध 

तालिम संचािन गने  

     

१९ उद्यमीका िालग बजारीकरण सम्बन्त्रन्ध तालिम 

संचािन गने  

  
 

 
 

२० हाि परम्परागत रुपमा उद्यम संचािन गरररहेका 

व्यन्त्रक्तहरुको पलहचान ( कागज, तोरी लमि, मह 

उत्पादन लनमााण आलद  ) 

  
 

 
 

२१ परम्परागत रुपमा उद्यम संचािन गरररहेका 

व्यन्त्रक्तहरुका िालग क्षमता लवकास सम्बन्त्रन्ध तालिम ( 

Advance level) संचािन गने   

  
 

 
 

२२ उद्यमी तथा उद्योग संचािन गने चाहने व्यन्त्रक्तका 

िालग आिारिूत कम्स्पु्यटर सम्बन्त्रन्ध तालिम संचािन 

गने  

  
 

 
 

२३ कृलर्ष लवद्याियमा कृलर्ष उत्पादनिाई गे्रडीङ्ख गने तथा 

प्रसोिन गने सम्बन्त्रन्ध कक्षा  संचािन गने  

  
 

 
 

२४ नगरपालिकामा उद्योग स्थापनाका िालग सम्भाव्यता 

अध्ययन गरर उद्योग लवकास योजना तयार गने  

  
 

 
 

२५ उद्योग स्थापना,संचािन तथा व्यवस्थापन ऐन तजुामा 

गरर िागु गने  

  
 

 
 

२६ सबै प्रकारका उद्यम स्थापना तथा संचािन गना 

आवश्यक पने मापदण्ड तयार गरर िागु गने  

  
 

 
 

२७ उद्योग स्थापनामा छुट, सहुलियत लदने सम्बन्त्रन्ध 

कायालवलि तयार गरर िागु गने  

  
 

 
 

२८ िगानी आकलर्षात गना लवलिन्न सरोकारवािा  (लनलज 

के्षत्र, सहकारी, सरकारी ) बीच  अन्तरलिया 

कायािम संचािन गने 

  
 

 
 

२९ सहकारीमा िएको लवत्तीय स्रोतिाई उद्योग स्थापना 

तथा संचािनमा पररचािन गना प्रोत्साहन गने  

   
 

 

३० सहकारीको िगानीमा स्थापना िएका उद्योगिाई 

लवशेर्ष छुटको व्यवस्था गने  
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ि. सां योजना /कायुिम सहकायु गने तनकायहरु  

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनलज 

के्षत्र 

अन्य 

लनकाय  

३१ आिुलनक प्रलवलि सहकारी मार्ा त लित्र्याउने सो का 

िालग सहकारीिाई सहुलियत लदने  

  
   

३२ साना तथा िरेिु उद्यम स्थापनामा आमा समुह, 

मलहिा समूह, युवा समूह (क्लब) िाई प्रोत्साहन गना 

कायािम संचािन गने    

  
 

 
 

३३ उद्योग तथा व्यवसायको सुरक्षाको प्रत्यािूलतका 

िालग सुरक्षा लनकाय संग पहि गने  

 
 

 
 

 

३४ उद्योग व्यवसायको िगानी सुरलक्षत गना लवमा 

सम्बन्त्रन्ध छिर्ि गने  

  
   

३५ 
उद्योगिाई लवमा गराउन प्रोत्साहन गने  

  
   

३६ 
एक वस्ती एक उत्पादन सम्बन्त्रन्ध अध्ययन गने  

   
 

 

३७ उत्पालदत सामाग्रीको गुणस्तर पररक्षणका िालग 

लवलिन्न लनकाय संग समन्वय गने  

  
   

३८ उत्पालदत सामग्रीको ब्रान्ड लनमााण गना पहि गने  

  
   

३९ बजार अनुगमन, गुणस्तरीयता परीक्षणको कायािाइा 

सरोकारवािाहरू सबैको सहिालगतामा प्रिावकारी 

तथा लनयलमत रूपिे अगाडी बढाउने।  (वालर्षाक 

रुपमा) 

  
 

 
 

 

4.3.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

पााँच वर्षा लित्रमा उद्योग  सम्बन्धी समू्पणा अध्ययन सम्पन्न िई सके्नछ। उद्योग  ग्राम स्थापना िई संचािन 

िएको हुनेछ। सडक िगायत अन्य पूवाािारको उलचत व्यवस्था िएको हुनेछ। औद्योलगक उत्पादनको िालग 

बजारको व्यवस्था िई सकेको अवस्था हुनेछ। लनजी के्षत्रिाई आकलर्षात गना उपयुक्त नीलत तजुामा िई 

कायान्वयनमा आइसकेको हुनेछ। बेरोजगार युवािाई औद्द्योलगकीरणको माध्यमबाट रोजगारीका अवसर 

उपिब्ध हुनेछ। पंुजी अिावको समस्याको अन्त्य हुनेछ। स्थानीय तहमा उपिब्ध कच्चा पदाथाको बढी िन्दा 

बढी उपयोग िएको अवस्था हुनेछ। 
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4.4. व्यापार व्यवसाय िथा आपूतिु 

4.4.1. पृष्ठभूतम 

यस नगरपालिकामा लवलिन्न पसिहरुिे नगरवासीहरुको दैलनक उपिोगका सामानको आपूलता गदै 

आइराखेको देन्त्रखन्छ । सेवा प्रदान गने जसै्त टेिररंग,सेिुन, क्यालतं्रग सेवा ,नृत्य प्रलशक्षण आलदको संख्या 

उले्लख्य रहेका छन् । व्यापार व्यवसायबाट उले्लख्य रकमको कारोबार हुने गरेको देन्त्रखन्छ ।  

4.4.2. समस्या िथा िजनौिी 

समस्या 

• सामानको मूल्यमा एकरुपता नहुनु र गुण स्तरीय सामान प्राय: उपिब्ध नहुनु। 

• लवद्द्यमान बजार अव्यवन्त्रस्थत र छररएर रहनु। 

• हाि िएका समू्पणा पसिहरु नगरपालिकामा दताा नहुनु। 

• पसिमा लबिीको िालग ल्याउने सामानको िोड अनिोडको िालग लनलित स्थान नतोकु्न।  

• उपिोक्त्तामा सामानको मूल्य र गुण स्तरमा खाशै  (म्याद नािेको सामान प्रलत समेत) चासो नहुनु। 

• सम्बन्त्रन्धत लनकायबाट समय समयमा अनुगमन नहुनु वा नगनुा। 

 

िजनौिी  

• लवद्द्यमान अव्यवन्त्रस्थत बजारिाई व्यवन्त्रस्थत गना नसकु्न। 

• उपिोक्त्तामा सामानको मूल्य र गुण स्तर प्रलत चनाखो नहुनु। 

• सम्बन्त्रन्धत लनकायबाट समय समयमा अनुगमन गने तर्ा  ध्यान  नजानु। 

• समू्पणा पसिहरुिाई नगरपालिकािे हाि सम्म दताा गना नसकु्न। 

 

4.4.3. सांभावना िथा अवसर 

सम्भावना 

• नगरपालिकाको जनसंख्या िलमक रुपिे बढ्दै गइाराखेको हुनािे सामानको िालग माग पलन सोलह  

अनुरुप बढने हुनािे बजार लवस्तारको ठूिो सम्भावना रहेको। 

अवसर  

• जनसंख्या िलमक रुपिे बढ्दै जानु ब्यवसायको लहसाबिे आरै्मा एउटा सकारात्मक  पक्ष हो। 

तसथा िलवष्यमा ब्यापार ब्यवसायको िालग प्रशस्त अवसर हुने अनुमान गना सलकन्छ । 
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4.4.4. व्यापार व्यवसाय िथा आपूतिु तवकास योजना  

4.4.4.1. सोि 

गुण स्तरीय सामानको आपूलता स्वस्थ्य जीवनको उन्त्रक्त 

4.4.4.2. िक्ष्य 

बजारिाई व्यवन्त्रस्थत गरी उलचत मूल्यमा गुणस्तरीय सामान आपूलता गने  

4.4.4.3. उदे्दश्य 

1 नगरपालिकालित्र हुने सबै प्रकारका व्यापार व्यवसायिाई करको दायरामा ल्याउनु । 

2 व्यापार व्यवसायमा स्वस्थ प्रलतष्पिााका माध्यमबाट गुणस्तरीय उपिोग्य वसु्तको सहज आपूलता गनुा  

3 स्थानीय स्तरमा उत्पादन िएका सामग्रीको लनकासी प्रविान गनुा । 

4.4.4.4. रणनीति िथा कायुनीति  

रणतनति कायुनीतिहरु 

उदे्दश्य १: नगरपातिकातभत्र हुने सबै प्रकारका व्यापार व्यवसायिाई करको दायरामा ल्याउनज । 

१.१. पालिकामा स्थापना हुने सबै प्रकारका व्यवसाय 

अलनवाया दताा गनुापने व्यवस्था गने  

१.१.१ नगरपालिका लित्र संचालित व्यवसालयक 

र्माहरुको दताा तथा नलवकरणिाई गलत 

लदईनेछ । 

१.१.२ दताा िएका व्यपार व्यवसायको लवद्युतीय 

रेकडा रान्त्रखनेछ ।   

उदे्दश्य २: गजणस्तरीय उपभोग्य वस्तजको सहज आपूतिु िथा तविरणको व्यवस्था गनजु ।  

२.१ नगरपालिकामा आवश्यक लवलिन्न वसु्तको 

सहज र लनयलमत आपूलताका लवलिन्न 

सरोकावािासंग सहकाया गने   

२.१.१  दैलनक उपिोग्य सामग्रीको सहज आपूलताका 

लनलज के्षत्रसंग सहकाया गररनेछ ।   

२.१.२  कृलर्ष जन्य सामग्रीको आपूलताका िालग 

सहकारीको पररचािन गररनेछ । 

२.२  वसु्त तथा सेवाको सहज लवतरणको व्यवस्था 

लमिाउनु  

२.२.१  व्यवन्त्रस्थत बजार लवकासको िालग 

सहजीकरण गररनेछ ।  

२.२.२ सहकारी संगको सहकायामा सुपथ मूल्य पसि 

संचािन गनुा । 

२.३  सामग्रीको मुल्यमा एकरुपता र गुणस्तर 

सुलनलित गने   

२.३.१  लनयलमत रुपमा अनुगमन गरर गुणस्तर लहन 

सामग्री लबलि गने व्यापारीिाई कारवाही 

गररनेछ ।  
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रणतनति कायुनीतिहरु 

२.३.२ उपिोक्तािाई सचेत गररनेछ । 

उदे्दश्य ३: स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका सामाग्रीको तनकासी प्रविुन गनजु । 

३.१  लनयाात हुने वसु्तहरुको उत्पादनमा वृन्त्रि गनुा  ३.१.१ कृलर्षजन्य सामाग्रीको उत्पादनमा वृन्त्रि गररनेछ  

३.१.२ साना तथा िरेिु उद्यमको प्रविान गरर उत्पादन 

वृन्त्रि गररनेछ । 

३.२ स्थानीय सामाग्रीको लनकासीमा सहजीकरण 

गररनेछ । 

३.२.१ स्थानीय स्तरमा उत्पालदत सामाग्रीको 

बजारीकरण गररनेछ । 

३.२.२ कोशेिी िरको स्थापना तथा संचािन गररनेछ  

३.२.३ िोड अनिोड गने लनलित स्थान तोलकनेछ  

 

4.4.4.5. कायुिम िथा पररयोजना      

ि. सां योजना /कायुिम 

सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनलज 

के्षत्र 

अन्य 

लनकाय  

१ 

न.पा.मा स्थापना हुने व्यवसालयक र्मा, पसिहरुको 

दताा तथा नवीकरण गना वालर्षाक रुपमा चेतनामुिक 

कायािम संचािन गने   

 

    

२ 

नगरपालिकामा रहेको समू्पणा पसि तथा 

व्यवसायको दताा गने काया िाई अलियानको रुपमा 

अलि साने 

 

    

३ 
प्रते्यक वर्षा सबै िन्दा बढी कर बुझाउने एक जना 

व्यवसायीिाई पुरसृ्कत गने  
 

    

४ 
व्यवसाय दताा, नवीकरण तथा खारेजी कम्स्पु्यटर तथा 

सटवेयरको माध्यमबाट गने     
 

    

५ 
वडा कायाािय बाटनै व्यवसाय दताा हुने व्यवस्था 

लमिाउने   
 

    

६ 
दैलनक उपिोग्य सामग्री आपूलता गने लनलज के्षत्रिाई 

सहुलियत तथा कर छुटको व्यवस्था गने   
     

७ 
उन्नत जातका लवउ तथा मिको आपूलता गना 

सहकारीिाई सहुलियत लदने 
 

    

८ 
कृलर्ष उपकरणको आपूलता तथा लवतरण सहकारी 

मार्ा त गने 
 

    

९ 
सािालहक हाटको िालग व्यवन्त्रस्थत स्थि लनमााण 

गने 
 

    

१० बजार व्यवन्त्रस्थत गने  
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ि. सां योजना /कायुिम 

सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनलज 

के्षत्र 

अन्य 

लनकाय  

११ उपयुक्त ठााँउमा सुपथ मूल्य पसि संचािन गने  
    

१२ 
जनप्रलतलनलि/ व्यापारी सलहतको अनुगमन सलमलत 

गठन गने 
 

    

१३ 
प्रते्यक ६ मलहनामा बजार अनुगमन गने र प्रलतवेदन 

तयार गरर पेश गने 
 

    

१४ 
गुणस्तरीय तथा लनयलमत सामाग्री आपूलता गना 

व्यापारीहरुिाई अलिमुखीकरण गने  
 

    

१५ 
 लवद्याियमा तथा समुदायमा उपिोक्ता हक 

सम्बन्त्रन्ध चेतनामुिक कायािम संचािन गने  
 

    

१६ 

आमा समुह, मलहिा समुह बीच वसु्त तथा सामानको 

गुणस्तर  सम्बन्त्रन्ध  चेतनामुिक छिर्ि संचािन 

गने  

 

    

१७ 
रेलडयो कायािम मार्ा त चेतनामुिक सने्दश 

प्रसारण गने  
 

    

१८ 
वसु्त तथा सामानको गुणस्तरप्रलत नागररकिाई 

सचेत गराउन पम्स्पे्लट छापे्न र लवतरण गने  
 

    

१९ 
प्रते्यक वर्षा सबै िन्दा बढी कृलर्ष जन्य सामग्री लनयाात 

गने १ जना लकसानिाई पुरसृ्कत  गने  
 

    

२० 
स्थानीय स्तरमा उत्पालदत सामग्रीको बजारीकरण 

िालग लवज्ञापन गने  
 

    

२१ 

स्थानीय स्तरमा उत्पालदत सामग्रीको 

बजारीकरणका िालग  बजार के्षत्रमा (काठमाडौ ाँ ) मा 

पसि संचािन गने  

 

    

२२ उपयुक्त स्थानमा कोशेिी िरको स्थापना गने  
    

२३ 
सामान िोड अनिोड गने स्थान तोकी व्यवन्त्रस्थत 

गने 
 

    

 

4.4.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

ब्यवन्त्रस्थत बजारको िालग स्थानको व्यवस्था िई ब्यवन्त्रस्थत बजार संचािनमा सकेको हुनेछ । नगरपालिकामा 

संचािन हुने  समू्पणा पसिहरु तथा व्यवसाय दताा तथा नवीकरण अलनवाया हुने पररपाटीको लवकास िएको 

हुनेछ । उपिोग्य सामग्रीको गुणस्तर तथा उपिोक्ता हक प्रलत उपिोक्त्ताहरु जागरुक िएका हुनेछन् । 

नगरपालिकाबाट लनयलमत रुपमा मलहनामा एक पटक अनुगमन लनयमनको काया हुनेछ । 
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4.5. श्रम, रोजगारी र सामातजक सजरक्षा 

4.5.1. पृष्ठभूतम 

नेपािको संलबिानिे रोजगारी र श्रमको हकिाई मौलिक हकको रुपमा स्थालपत गरेको छ । साथै दक्ष र 

व्यावसालयक श्रमशन्त्रक्तको लवकास गने, श्रलमक र उद्यमबीच सुसम्बन्ध कायम गने, वैदेलशक रोजगारीबाट 

आलजात सीप, पंुजी, प्रलवलि आलद देश लितै्र सदुपयोग गने नीलत लिएको छ । देशमा रालष्टि य रोजगार नीलत, 

२०७१ र वैदेलशक रोजगार नीलत, २०६८ कायान्वयनमा आएका छन् िने लदगो लवकास िक्ष्य र अन्तराालष्टि य श्रम 

संगठन अलिसन्त्रन्ध मार्ा त सुरलक्षत रोजगारीको प्रलतबिता व्यक्त गररएको छ ।  हाि नेपािमा श्रम शन्त्रक्तको 

३६.५ प्रलतशत औपचाररक के्षत्रमा संिग्न रहेको र बेरोजगार दर ११.४ प्रलतशत रहेको छ । श्रम, सीप र 

उत्पादनबीच तादम्यता कायम हुन् नसकु्न, श्रम प्रलतको सम्मान कमी हुनु, उद्यमशीिताको लवकास नहुनु 

आलद यस के्षत्रका प्रमुख समस्याहरु हुन्।  

देशको कुि जनसंख्यामा आलथाक रुपिे सलिय जनशन्त्रक्तको लहस्सा ५७ प्रलतशत छ । संलविानिे प्रदेशको 

काया के्षत्रमा रोजगार प्रविान सम्बन्धी प्रादेलशक नीलत, मापदण्ड, श्रम शन्त्रक्त योजना र अध्ययन र श्रम शन्त्रक्त 

योजना जस्ता लवर्षय पदाछन् । सन् २०११ मा नेपािमा के्षत्रगत रोजगारीको न्त्रस्थलत हेदाा कृलर्षमा ६६.७ प्रलतशत, 

सामुदालयक काया तथा समाज सेवामा १२.८ प्रलतशत, ब्यापार, रेसु्टरााँ तथा होटेिमा ८.१ प्रलतशत र लनमााणमा 

के्षत्रमा ३.२ प्रलतशत रोजगारी लसजाना िएको छ । प्रदेशको हकमा जनसंख्या तथा िरिुरी सवेक्षण २०११ 

अनुसार काठमाडौ ाँमा आलथाक दृलष्टिे सक्षम जनसंख्या मधे्य सबैिन्दा बढी सेवा प्रदायकका रुपमा (२६ 

प्रलतशत ) छन् िने दोश्रोमा हस्तकिा र सम्बन्त्रन्धत ब्यापारीहरु  (१७.२२ प्रलतशत र १९ प्रलतशत ) छन् ।   

कृलर्ष के्षत्र नै यस नगरपालिकाको मुख्य रोजगारी दाता र आम बालसन्दाको जीवन लजउने आिार हुन् ।तसथा 

श्रमको उपयोग सबै िन्दा बढी कृलर्ष के्षत्रमा नै हुने नै स्विालवक छ । कृलर्ष पलछ उद्द्योग,ब्यापार,नोकरी वा 

सेवा स्वदेशी र लवदेशी दुवै िगायत पेशाहरुमा स्थानीय नगरबासी कायारत रहेको देन्त्रखन्छ । िलवष्यमा 

औद्द्योलगकीकरण िे गलत लिएपलछ रोजगार अन्या थपै्र अवसरहरु लसजाना हुने आशा गना सलकन्छ । 

4.5.2. समस्या िथा िजनौिी 

उपिब्ध युवा श्रमशन्त्रक्तिाई उत्पादनशीि के्षत्रमा संिग्न गराउन नसकु्ननै सबै िन्दा ठूिो समस्या हो । श्रम 

शन्त्रक्तको रुपमा रहेको युवा जनशन्त्रक्त लवलदशलसनु  तथा नगरपालिकाबाट  बालहररनु , स्थानीय स्तरमा श्रम 

शन्त्रक्तको माग र आपूलता लबचको असनु्ति, बढ्दो बेरोजगारीका कारणिे आपरालिक लियाकिापमा वृन्त्रि, 

नगरपालिकाका युवा श्रमशन्त्रक्तिाई उत्पादनशीि के्षत्रमा संिग्न गराउनु नै ठूिो चुनौलतको रुपमा रहेको छ ।  

4.5.3. सांभावना िथा अवसर 

नगरपालिकाको तीब्रतर लवकासको िालग अन्य िौलतक श्रोत सािनको साथ साथै मानवीय श्रोत सािनको पलन 

उलत्तकै आवश्कता पदाछ ।  तसथा नगरपालिकामा लवद्यमान मानवीय संसािनको उपयुक्त पररचािनबाट नै 
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लवकास सम्भव हुन सक्दछ । कृलर्ष पशुपािन िगायतका के्षत्रिाई व्यवसायीकरण तथा उद्योग िन्दाको 

लवकास गरर स्थानीय स्तरमानै रोजगारीका अवसर लसजाना गने प्रशस्त सम्भावना रहेको छ । त्यसैगरी 

प्रिानमन्त्री रोजगार कायािमिे पलन केलह मात्रामा स्थानीय स्तरमा रोजगारीको लसजाना गरेको देन्त्रखन्छ ।  

4.5.4. श्रम िथा रोजगारी योजना  

4.5.4.1. सोि 

श्रमशन्त्रक्तको उपयोग संमृन्त्रिको सहयोग   

4.5.4.2. िक्ष्य  

कृलर्ष  िगायत अन्य के्षत्रको लवकासगरी समू्पणा श्रमशन्त्रक्तिाई नगरमा नै उत्पादनशीि के्षत्रमा उपयोग 

गने ।  

4.5.4.3. उदे्दश्य  

1 स्थानीय स्तरमानै रोजगारीका अवसर लसजाना गनुा  

2 सीपयुक्त दक्ष जनशन्त्रक्तको लवकास गनुा  

3 श्रलमकको हक लहतको सुरक्षा गनुा  

4.5.4.4. रणनीति िथा कायुनीतिहरु  

रणनीति कायुनीति 

उदे्दश्य १ : स्थानीय स्तरमानै रोजगारीका अवसर तसजुना गनजु  

१.१ रोजगार तथा बेरोजगार श्रम शन्त्रक्तको िगत 

तयार गने  

 

 

१.१.१ नगरपालिकामा िएका रोजगार तथा 

बेरोजगारको तथ्यांक संकिन तथा 

व्यवस्थापन गररनेछ ।  

१.१.२ नगरपालिका के्षत्रमा कायारत मजदुरको 

दक्षता र अनुिवको आिारमा िगत तयार 

गरर श्रम बैंकको स्थापना गररनेछ  

१.२  स्थानीय स्तरमानै िगानी गरर उद्यमलशिाता 

प्रविान गने   

१.२.१ स्थानीय स्तरमा िगानी गरर रोजगारी लसजाना 

गने व्यवसायीिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

१.२.२ स्थानीय युवािाई प्रस्तावका आिारमा 

सहयोग गररनेछ । 
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रणनीति कायुनीति 

१.२.३ लवदेशबाट र्केका युवाको ज्ञान, सीप, 

अनुिव िाई रोजगारमूिक के्षत्रमा िगाउन 

सहजीकरण गररनेछ ।  

१.३ प्रिानमन्त्री रोजगार कायािमिाई प्रिावकारी 

ढंगिे अगालड बढाउने । 

१.३.१ प्रिानमन्त्री रोजगार कायािमिाई रोजगार 

सम्बन्त्रन्ध कायािमसंग आवि  गररनेछ। 

१.३.२ पालिका स्तरीय योजनाहरु कायान्वयन गदाा 

रोजगार सेवा केन्द्रमा सुलचकृत 

बेरोजगारहरुिाई प्राथलमकता लदईनेछ । 

उदे्दश्य २: तवतभन्न तसपमजिक िातिमका अवसरको वृस्द्ध गदै दक्ष जनशस्िको  तवकास गनजु  

२.१  रोजगारमूिक तालिम संचािन गने  

 

२.१.१  मागमा आिाररत रोजगारमूिक तालिम 

संचािन गने  

२.२ स्थानीय स्तरमा संचािन गरेका तालिमहरुको 

प्रमाणीकरणको  गने   

२.२.१ स्थानीय स्तरमा दीने लसपमुिक तालिमको 

प्रमाणीकरण गना CTEVT संग समन्वय 

गररनेछ । 

उदे्दश्य ३ श्रतमकको हक तहिको सजरक्षा गनजु  

३.१ पालिका के्षत्रमा कायारत मजदुरको नु्यनतम 

हक अलिकार सुरलक्षत गने  

३.१.१ पालिका के्षत्रमा काम गने श्रलमकको (मलहिा 

र पुरुर्षको) ज्यािामा समानता कायम 

गररनेछ । 

३.१.२ श्रलमकको लनयलमत िुक्तानी सुलनलित 

गररनेछ ।  

३.१.३ पालिकाको लवकास लनमााणको काम संग्लग्न 

श्रलमकको दुिाटना लवमा अलनवाया गररनेछ । 

३.१.४ बाि श्रमिाई लनरुत्सालहत गररनेछ ।  

३.१.५ मजदुर पेन्सन कायािम प्रारम्भ गररनेछ । 

३.२ बैदेलशक रोजगारिाई सुरलक्षत र मयाालदत 

बनाउन पहि गने 

३.२.१ लवदेश जान चाहने व्यन्त्रक्तहरुिाई आिारिूत 

तालिमको व्यवस्था गररनेछ । 

३.१.२ वैदेलशक रोजगारीबाट र्केका युवा 

श्रमशन्त्रक्तको सीप, अनुिव र पंुजीिाई 

नगरपालिकाको लवकासमा िगाउने 

वातावरण तयार गररनेछ । 
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4.5.4.5. कायुिम िथा पररयोजना   

 

ि. सां 

योजना /कायुिम  सहकायु गने तनकाय 

 संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनलज 

के्षत्र 

अन्य 

लनकाय  

१ 
नगरपालिकाका रोजगार तथा बेरोजगार व्यन्त्रक्तहरुको 

सिेक्षण गरर अलििेख तयार गने  
 

    

२ 

नगरपालिकाका रोजगार तथा बेरोजगार व्यन्त्रक्तहरुको 

सिेक्षण गरर अलििेख लनयलमत अध्यावलिक गना 

सटवेयरको प्रयोग गने  

 

    

 

३ 
स्थानीय रोजगार तथा  बेरोजगारको दताा गने 

सम्बन्धमा वडा मार्ा त स्थानीयिाई जानकारी गराउने  
 

    

४ 

स्थानीय गैर सरकारी संस्थाहरुिे बेरोजगार 

युवाहरुिाई प्राथलमकताकासाथ रोजगारी लदने कायामा 

नगरपालिकाबाट आवश्यक सहजीकरण गने 

 

    

५ मानव स्रोत लवकास योजना तयार गने      

६ रोजगार सेवा केन्द्र संचािन गने       

७ 

रोजगार सेवा केन्द्र सुदृढीकरण गने ( कम्स्पु्यटर, 

र्लनाचर, क्यामरा तथा अन्य लवद्युतीय उपकरण 

खररद ) 

 

    

८ 
स्थानीय स्तरमा रोजगारी लसजाना गने २ जना 

उद्यमीिाई सम्मान गने )वालर्षाक रुपमा (  
 

    

९ 

स्वरोजगारका िालग स्थानीय युवािाई प्रस्तावको 

आिारमा सहयोग गना मेयरसंग रोजगार कायािम 

संचािन गने  

 

    

१० 

लवपन््न वगा तथा युवा स्वरोजगार कायािम अन्तगात 

आ.व. ०७९/०८० मा १०० जनािाइा १०० लदन बराबरको 

रोजगारी उपिब्ध गराउने 

 

    

११ 

युवा स्वरोजगार कोर्षको रकमिाइा सहकारी 

संस्थाहरू मार्ा त गररबी नू्यलनकरण कायािम 

संचािनमा प्रयोग गने 
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ि. सां 

योजना /कायुिम  सहकायु गने तनकाय 

 संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनलज 

के्षत्र 

अन्य 

लनकाय  

१२ 

बैदेलशक रोजगारीबाट र्केका व्यन्त्रक्तिाई आयमुिक 

के्षत्रमा िगानी गना लवत्तीय साक्षरता कयािम संचािन 

गने 

 

    

१३ 

उपिोकता सलमलत मार्ा त सम्पन्न हुने प्रकृलतका 

योजनाहरू कायाान्वयन गदाा बेरोजगार सूचीमा 

सूचीकृत व्यन्त्रक्तहरूिाइा प्राथलमक्ता लदने 

 

    

१४ 
मागका आिारमा तालिम  (वालर्षाक २ प्रकारका 

तालिम ) संचािन       गने 
 

    

१५ 
वालर्षाक रुपमा २ जनािाई आिुलनक लसप मुिक  

तालिम लिन नगरपालिका बालहर पठाउन सहयोग गने   

     

१६ 
लसप प्रमाणीकरण गना वालर्षाक रुपमा कायािम 

संचािन गने  
 

    

१७ 

अनौपचाररक के्षत्रमा काम गने श्रलमकको लनयलमत 

िुक्तानी तथा समान ज्यािाका तथा लवर्षयमा समय 

समयमा अन्तरलिया तथा छिर्ि  गने  

     

१८ 
बाि अलिकार सम्बन्त्रन्ध सचेतानामुिक कायािम 

संचािन गने  
 

    

१९ 
बाि श्रम लवरुिठाउाँ  ठाउमा जानकारीमुिक होलडिंङ्ख 

बोडा राखे्न  
 

    

२० मजदुर पेन्सन सम्बन्त्रन्ध कायालवलि तयार गरी िागु गने       

 

4.5.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

स्थानीय स्तरमानै पयााि रोजगारीको लसजाना िई वैदेलशक रोजगारीमा जाने युवाको संख्यामा उले्लख्य रुपमा 

कमी आएको अवस्था हुनेछ । कृलर्ष के्षत्रको आिुलनकीकरण तथा उद्योग व्यवसायको स्थापनाबता थप 

रोजगारीका अवसरहरु लसजाना िएको हुनेछ ।  ब्यापार के्षत्रमा हुने लवस्तारिे स्वरोजगार प्रविान िई 

बेरोजगारीको समस्या िेरै हद सम्म कम िई सकेको आवस्था हुनेछ । सबै आलथाक के्षत्रमा हुने रोजगारीको 

अलिवृन्त्रिबाट पाररवाररक आयमा हुने वृन्त्रि हुने र सोबाट  नागररकको जीवनस्तरमा सुिार आएको हुनेछ।  
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पररचे्छद 5: सामातजक के्षत्र 

5.1. स्वास्थ्य िथा पोर्ण 

5.1.1. पृष्ठभूतम 

स्वस्थ्य जनशन्त्रक्त समृि मुिुक लनमााणको महत्वपूणा आिार हो । नेपािको संलविानिे स्वास्थ्यिाई 

नागररकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्यािूत गरेको छ । संलविानमा पलन प्रते्यक नेपािीिे आिारिूत 

स्वास्थ्य सेवा र सुलविा लनः शुल्क पाउने व्यवस्था गरेको छ । संलविानको व्यवस्थाअनुसार सरकारिे आफ्ना 

स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य केन्द्रमा आिारिूत स्वास्थ्य सेवा र सुलविा लनः शुल्क गरेको छ । 

पोर्षणयुक्त खानपान, स्वच्छ खानेपानी एवं सरसर्ाइ स्वस्थ जीवनको िालग अपररहााय छ । स्वस्थ जीवनको 

िालग पोर्षणयुक्त खाद्यवसु्तको उपिब्धता हुनु आवश्यक हुन्छ । नगरपालिकामा उत्पालदत कृलर्ष उपजिे 

सबै िरिुरीिाइा वर्षािर खान पुगे्न अवस्था छैन । रासयलनक मिको प्रयोगिे पलन स्वास्थ्यविाक खाद्य 

पदाथाको उत्पादनमा चुनौती लसजाना गरेको छ । यद्यलप नगरपालिकाका स्वास्थ्य सूचकहरु सुिारका िममा 

रहेका छन् । अलिकांश मलहिािे स्वास्थ्य सेवासुलविाको उपिोग गरेका छन् । 

खैरहनी नगरपालिकामा १ प्राथलमक स्वास्थ्य केन्द्र, ६ वटा स्वास्थ्य चौकी, २ शहरी स्वास्थ्य केन्द्र गरी जम्मा ९ 

स्वास्थ्य संस्थाहरू रहेका छन् । यी स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूिे स्थानीयिाई लवरामी जांच, पोर्षण सेवा, प्रसुती 

सेवा, गिावती जााँच, और्षिी लवतरण, ल्याब सेवा, खोप सेवा, पररवार लनयोजन सेवा, लिटालमन ए खुवाउने तथा 

अन्य उपचारात्मक सेवाहरू प्रदान गदै आएका छन्। गम्भीर प्रकृलतका लबरामीहरूिाइा लत्रशुिी अस्पताि र 

काठमाडौ ंिैजाने गछा न् ।  

(श्रोतः स्थिगत अध्ययन,२०७९) 

5.1.2. समस्या िथा िजनौिी 

स्वास्थ्य के्षत्रमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुाँच र सेवामा एकरूपता कायम गना नसकु्न, जनस्वास्थ्यप्रलत 

उतरदायी तथा पयााि जनशन्त्रक्त लवकास गना नसकु्न, स्वास्थ्य सेवामा िगानी अनुसारको प्रलतर्ि प्राि नहुनु, 

सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यकता अनुसारको आिुलनक उपकरण र लवशेर्षज्ञ लचलकत्सकहरूको अिाव 

हुनु, कुपोर्षण, लवर्श्व्यापीकरणसाँगै खानपान तथा जीवनशैिीमा आएको पररवतानिे नसने रोगहरूको िार 

तथा मानलसक स्वास्थ्य समस्याहरू बढ्दै जानु प्रमुख समस्या हुन् । यसै गरी यस गााँउपालिकामा रहेका 

स्वास्थ्य के्षत्रका प्रमुख समस्याहरू लनम्न प्रकारका छन् । 

समस्या 

• अिुरो िौलतक पूवाािार ९ वटा स्वास्थ्य संस्थाको लनमााणकाया बााँलक रहेको   

• आवश्यक स्वास्थ्य जनशन्त्रक्त अिाव र दरबन्दी पदपूलता हुन नसकु्न  

• िरमा हुने सुते्करी कायमै हुनु  
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• प्राकृलतक तथा बैकन्त्रल्पक लचलकत्सा सेवाको लबस्तार हुन नसकु्न  

• लवद्याियमा स्वास्थ्य कायािमको लबस्तार हुन नसकु्न  

• नू्यनतम सेवा मापदण्डका आिारमाआिारिूत सेवा संचािन हुन नसकु्न 

• आकन्त्रिक तथा जलटि स्वास्थ्य सेवाका िालग पालिका बालहर जानुपने   

िजनौिी 

स्वास्थ्यका सबै के्षत्रमा नागररकको समतामूिक पहुाँच स्थालपत गनुा, लनः शुल्क गुणस्तरीय आिारिूत स्वास्थ्य 

सेवािाइा सबै स्थानीय तहबाट सवासुिि रूपमा उपिब्ध गराउनु, अलत लवपन्न र जोन्त्रखममा परेका 

नागररकिाइा उच्च प्राथलमकतामा राख्दै स्वास्थ्य सेवा उपिब्ध गराउनु, संिीय प्रणािी अनुरूप स्वास्थ्य 

संस्थाको व्यवस्थापन गनुा, स्वास्थ्य लबमािाइा प्रिावकारी रूपमा कायाान्वयन गराउनु, नार्ामूिक स्वास्थ्य 

के्षत्रिाइा िमशः  सेवामूिक के्षत्रमा रूपान्तरण गरी स्वास्थ्य के्षत्रिाइा मानव स्वास्थ्य प्रलत लजमे्मवार बनाउनु 

जस्ता कायाहरू प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेका छन् ।  

यस नगरपालिकामा स्वास्थ्यका मुख्य चुनौती लनम्न छन्  

• स्वास्थ्य सेवा सम्बन्त्रन्ध  जनचेतना अलिवृन्त्रि कायािम संचािन गनुा  

• योग तथा सलिय जीवनयापन नहुनु  

• बढ्दो जंकरु्डको प्रयोग र व्यस्त जीवन शैिीिे नसने रोगीको वृन्त्रि 

• स्वास्थ्य जन्य र्ोहोर व्यवस्थापन 

•  दक्ष तथा पयााि स्वास्थ्य जनशन्त्रक्तको व्यवस्था गरर लनवााि रुपमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गनुा  

5.1.3. सांभावना िथा अवसर 

तीनै तहको सरकार लबच स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अलिकारको बााँडर्ााँट हुनु, स्वास्थ्य लबमा कायािम 

कायाान्व्यनमा रहनु, प्रदेश तथा स्थानीय तहिे आफ्नै स्रोतको प्रयोग गरी स्वास्थ्यमा िगानी वृन्त्रि गदै कायािम 

सञ्चािन गनुा,  सूचना प्रलवलिको लवकासका साथै उपकरणहरूको उपिब्धता बढ्दै जानु, पूवाािारको 

लवकाससाँगै नागररकहरूमा चेतना तथा चासो लनरन्तर बढ्दै जानु, नीलत तथा रणनीलतिे स्वास्थ्य सेवािाइा 

व्यवन्त्रस्थत तथा गुणस्तरीय बनाउने कायामा जोड लदनु अवसरको रूपमा रहेका छन् । यसै्त गरी 

नगरपालिकामा प्राथलमक स्वास्थ्य कायािमको लबस्तार हुनु, मा. लव.तहमा लवद्यािय नसा कायािम सुरुवात, 

सामुदालयक वनहरुको संगको सहकायामा आयुवेलदक और्षलि उत्पादन गना सलकने, प्राकृलतक लचलकत्सा 

सम्बन्त्रन्ध चेतना अलिवृन्त्रि गरर यसको लवस्तार गना सलकने तथा प्रदेश तथा संिीय सरकारको समन्वयमा 

लनयलमत कायािम  संचािन जस्ता कायाहरू अवसरको रूपमा रहेका छन् । 
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5.1.4. स्वास्थ्य योजना  

5.1.4.1. सोि 

सवासुिि, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुाँच 

5.1.4.2. िक्ष्य 

स्वास्थ्य के्षत्रको व्यवन्त्रस्थत लवकास गदै जनस्तरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुाँच सुलनलित गने । 

5.1.4.3. उदे्दश्य 

1 नगरपालिकामा सवासुिि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुाँच बढाउनु । 

2 स्वास्थ्य के्षत्रमा दक्ष जनशन्त्रक्तको व्यवस्थापन गनुा । 

3 स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक पूवाािारहरूको लनमााण तथा स्तरोन्नती गनुा । 

4 स्वास्थ्य सेवािाइा सूचना मुिक तथा प्रलवलि मैत्री बनाउनु । 

5 स्वच्छ र पोर्षणयुक्त खाद्य उपिब्धता तथा पहुाँचको वृन्त्रि गनुा । 

6 वैकल्पीक लचलकत्साको माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवा प्रविान गनुा । 

5.1.4.4. रणनीति िथा कायुनीति  

रणनीति कायुनीतिहरू 

उदे्दश्य १: नगरपातिकामा  सवुसजिभ गजणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुुँि बढाउनज । 

१.१  स्वास्थ्य संिसंस्थाको पाँहुच अलिवुन्त्रि तथा 
लवस्तार गने । 

 

 

 

 

१.१.१  सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन 
गररनेछ । 

१.१.२ स्वास्थ्य संस्था सम्म सहज रूपमा पुग्न 
यातायातका सािन व्यवस्थापन गररने छ  

१.१.३ आिारिुत स्वास्थ्य केन्द्रमा आकन्त्रस्मक 
अवस्थाको प्रारन्त्रम्भक उपचार, प्रारन्त्रम्भक 
ल्याव सेवा तथा अन्य आिारिुत 
एकीकृत उपचार सेवा प्रवाह गररनेछ । 

१.२ सवासुिि तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा 
प्रदान गने 

 

१.२.१  लनजी के्षत्रको समन्वयमा स्वास्थ्य वीमा 
कायािम िागु गररने छ । 

१.३ मलहिा, बािबालिका तथा वृिहरू साथै 
अपाङ्गहरुको स्वास्थ्यमा पहुाँच लवस्तार गने 
। 

 

१.३.१  सुरलक्षत मातृत्व, बाि स्वास्थ्य, लकशोर 
लकशोरी तथा प्रजनन स्वास्थ्य साथै जेष्ठ 
नागररकको स्वास्थ्य सेवाको लवकास तथा 
लवस्तार गररनेछ । 

१.३.२ गिावती मलहिाहरूिाइा आवश्यक 
स्वास्थ्य सेवा प्रदान गररने छ । 
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रणनीति कायुनीतिहरू 

१.३.३  जे्यष्ठ नागररक तथा अपाङ्गहरुको 
स्वास्थ्य जााँच सहज गना लवलिन्न 
कायािमहरू सञ्चािन गररनेछ। 

१.४  आिारिुत और्षिीमा स्थानीयबासीको पहुाँच 
पुरायाउने 

 

१.४.१  सबै वडामा आिारिुत और्षिीको पाँहुच 

पुयााइनेछ । 

१.५  स्वास्थ्य सम्बन्त्रन्ध सचेतनामुिक 
कायािमहरू सञ्चािन गने ।  

 

उदे्दश्य २: स्वास्थ्य के्षत्रमा दक्ष जनशस्िको व्यवस्थापन गनजु । 
२.१  आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य कमीहरू 

व्यवस्थापनका िालग प्रदेश तथा गै.स.स 
साँग सहकाया तथा समन्वय गने 

 

२.१.१ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दक्ष 
स्वास्थ्यकमीहरूको व्यवस्थापन गररनेछ 

२.१.२ स्वास्थ्यकमीहरूिाइा समय अनकुि 
तालिम प्रदान गररनेछ । 

  

२.२ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दक्ष स्वास्थ्य 
कमीहरूको लनयलमत उपन्त्रस्थलतको व्यवस्था 
लमिाउने 

२.२.१ स्वास्थकमीहरूिाइा आवश्यक सेवा 
सुलविा प्रदान गररनेछ । 

२.२.२ स्वास्थ्यकमी प्रोत्साहन कायािमहरू 
सञ्चािन गररनेछ ।   

उदे्दश्य ३: स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक पूवाुिारहरूको तनमाुण िथा स्तरोन्निी गनजु 

३.१. एक वडा एक स्वास्थ्य चौकीको नीलत 
अविम्बन गने 

 

३.१.१ आवश्यक स्थानहरूमा स्वास्थ्य चौकी 
लनमााण गररनेछ । 

३.२ प्रलवलिमैत्री िौलतक पूवाािारहरू लनमााण 
तथा स्तरोन्नतीमा जोड लदने 

 

३.२.१ लवद्यमान स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य 

स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक 
प्रलवलिमैत्री पूवाािारहरू लनमााण गररनेछ । 

३.२.२ लनमााणािीन पूवाािारहरूिाइा पुणाता 

प्रदान गरी संचािनमा ल्याइनेछ । 

उदे्दश्य ४: स्वास्थ्य सेवािाइु सूिना मजिक िथा प्रतवति मैत्री बनाउनज 

४.१ स्थानीय स्तरमा नै गुणस्तरीय सेवा उपिब्ध 
गराउन आवश्यक उपकरणहरू 
व्यवस्थापन तथा सञ्चािन गनुा 

 

४.१.१ सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक 
उपकरणहरू व्यवन्त्रस्थत गररनेछ । 

 

४.१.२ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नयााँ प्रलवलि तथा 
उपकरण प्रयोग गररनेछ । 
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रणनीति कायुनीतिहरू 

उदे्दश्य ५: स्वच्छ र पोर्णयजि खाद्य उपिब्धिा िथा पहुुँिको वृस्द्ध गनजु  
५.१  पोर्षणयुक्त खानेकुराको बारेमा ज्ञान 

अलिवृन्त्रि गने 
५.१.१ पोर्षणयुक्त ,सनु्तलित खानेकुराको 

महत्व बारेमा ज्ञान अलिवृन्त्रि गररनेछ । 
उदे्दश्य ६: वैकल्पीक तितकत्साको माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवदु्धन गनजु 
६.१  आयुवेद, प्राकृलतक लचलकत्साको लवकास 

तथा लवस्तार गने 

 

६.१.१. स्थानीय स्तरमा उपिब्ध और्षिीजन्य 
जडीबुटी, खलनजको पलहचान, संरक्षण, 
संकिन, प्रबिान गदै आयुवेद लचलकत्सा 
अलिवृन्त्रि गररनेछ । 

 

5.1.4.5. कायुिम िथा पररयोजनाहरू 

ि.स कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

 के्षत्र 

गै.स.स र 

अन्य 

१. स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक मेलशनरी औजार, 

ल्याब सामाग्री िगायत प्रलवलिमैत्री सामाग्रीहरूको 

व्यवस्था गने  

        

२. १५ शैयाको अस्पतािमा स्तरोन्नती िएको खैरहनी 

प्राथलमक स्वास्थ्य केन्द्रिाइा व्यवन्त्रस्थत ढंगबाट 

सञ्चािन गना अस्पताि सञ्चािन सम्बन्धी  

कायालवलि तयार गने  

       

३. चैनपुर स्वास्थ्य चौकीिाइा प्राथलमक स्वास्थ्य 

केन्द्रमा स्तरोन्नती गना आवश्यक िौलतक पूवाािार 

लनमााण सम्पन्न गने  

           

४. एमु्बिेन्स सेवािाइा चुस्त बनाइाने             

५. आकन्त्रस्मक सेवा व्यवस्थापन (िुिी एमु्बिेन्स सेवा 

सञ्चािन) 

           

६. कठार स्वास्थ्य चौकीमा लनलमात प्रयोगशािा 

सञ्चािनमा ल्याउने 

          

७. प्रते्यक वडामा वर्षाको एक पटक लवशेर्षज्ञ डाक्टर 

सलहतको लनः शुल्क स्वास्थ्य लशलवर सञ्चािन 

          

८. मृगौिा रोगको डायिाइालसस गना जाने लबरामीिाइा  

उपिब्ध गराउाँदै  आएको यातायात सुलविािाइा 

लनरन्तरता लदने  
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ि.स कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

 के्षत्र 

गै.स.स र 

अन्य 

९. HIV संिलमतहरूका पररवारका िालग पोर्षण 

सहयोगस्वरूप मालसक रूपमा लनलित रकम 

उपिब्ध गराउने कायािमिाइा लनरन्तरता 

       

१०. क्षयरोग, कुष्ठरोग खोजपडि ताि लशलवर सञ्चािन 

गनुाको साथै कुष्ठरोगीिाइा यातायात खचा वापत 

लनलित रकम उपिब्ध गराउने 

        

११. लवपन्न नागररक,  मृगौिा रोगी तथा किेजोको 

लसरोलसस लवरामीिाइा स्वास्थ्य लबमामा िागे्न 

नू्यनतम रकममा ५० प्रलतशत अनुदान उपिब्ध 

गराउने 

        

१२. मातृलशशू मृतु्यदर तथा बाि मृतु्यदर िटाउन २४ 

िणे्ट प्रसुती सेवािाइा लनरन्तरता लददै िरमा हुने 

सुते्करीिाइा शुन्यमा झाने । 

           

१३. मलहिाहरूको पाठेिरको मुखको क्यान्सर, स्तन 

क्यान्सर तथा पाठेिर खसेको समस्याको 

खोजपडताि तथा उपचारको िालग लवज्ञ 

लचलकत्सकको सहिालगतामा लशलवर सञ्चािन गने 

          

१४. िुिी लशलवर मार्ा त दीिा रोगी, अपाङ्गता िएका 

व्यन्त्रक्त र जेष्ठ नागररकिाई आवश्यक पने 

लनयलमत स्वास्थ्य सेवा 

        

१५. ७० वर्षा मालथका जेष्ठ नागररकिाइा स्वास्थ्यकमीिे 

मलहनाकै एक लनलित लदनमा िर िरमा गइा 

स्वास्थ्य परीक्षण गनाको िालग बा आमा स्वास्थ्य 

कायािम सञ्चािन गने 

         

१६. महामारी लनयन्त्रण तथा रोकथाम र उपचारका 

िालग  और्षिी तथा सुरक्षात्मक सामाग्री अिाव 

नहुने गरी व्यवस्था गने 

         

१७. स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट लनः शुल्क लवतरण हुने 

और्षिीहरूको अिाव नहुने गरी व्यवस्था गने  

          

१८. दीिा रोगी, अपाङ्गता िएका व्यन्त्रक्त र जेष्ठ 

नागररकिाई आवश्यक पने र सरकारिे लदने 

लनशुल्क और्षिी सम्भविएसम्म िरदैिोमै पुयााउने 

          

१९. कमाचारी क्षमता लवकास तालिम            

२०.  खैरहनी नगर अस्पतािको संगठन तथा 

व्यवस्थापन सिेक्षण गरी आवश्यक 

स्वास्थ्यकमीहरूको दरबन्दी स्वीकृलतको पहि गने  
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ि.स कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

 के्षत्र 

गै.स.स र 

अन्य 

२१. वलथाङ्ख सेन्टरमा कायारत नलसिंग स्टार्हरूिाइा  

समयसापेक्ष तालिमको व्यवस्था गने 

       

२२. स्वास्थ्यकमीहरू तथा मलहिा स्वास्थ्य 

स्वयंसेलवकाहरूको क्षमता अलिवृन्त्रि स्वास्थ्य लबमा 

कायािमको िालग अनुदानको व्यवस्था गने 

       

२३. स्वास्थ्य संस्थाहरूमा संचालित वलथाङ्ख 

सेन्टरहरूिाइा अत्यािुलनक र सुलविा सम्पन्न 

बनाउने 

     

२४. कठार स्वास्थ्य चौकीमा लनलमात प्रयोगशािा 

सञ्चािनमा ल्याउने 

       

२५. चैनपुर स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक यन्त्र उपकरण 

तथा सामाग्रीको व्यवस्था गने  

       

२६. स्वास्थ्य संस्थाहरूमा इन्टरनेटको व्यवस्था गरी 

टेलि मेलडसीन र सूचना प्रणािी व्यवन्त्रस्थत गने 

     

२७. स्वास्थ्य स्वयंसेलवकाहरु मार्ा त वािबालिका 

हेरचाह र पौलष्टक आहार सम्बन्त्रन्ध आिारिूत 

तालिम   

         

२८. मातृ तथा बाि स्वास्थ्य कायािम अन्तागत पोर्षण 

तथा खोप सेवा लवद्यािय पोर्षण कायािमिाइा थप 

व्यवन्त्रस्थत गने 

         

२९. मातृ, नवलशशु संरक्षण तथा पोर्षण कायािम 

सञ्चािन गने  

        

३०. दीिारोग तथा नसने रोगहरू जसै्त मिुमेह, उच््च 

रक्तचाप, र्श्ास प्रर्श्ास रोग तथा थाइाराइाड लनयन्त्रण 

गना लवलिन्न लकलसमका जनचेतनामुिक कायािम 

सञ्चािन गने 

        

३१. उपिब्ध और्षिीजन्य जडीबुटी, खलनजको 

पलहचान, संरक्षण तथा प्रबिान 

     

३२. वैकन्त्रल्पक लचलकत्सा र आयुवेद सेवा समेतिाइा 

स्तरोन्नलत गरी सेवा लवस्तार  गने 
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5.1.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

योजना अवलिमा आिारिूत स्वास्थ्य सेवा लनः शुल्क र  सवासुिि रूपमा प्राि िएको हुने, नगरपालिकामा 

अन्तरालष्टि य स्तरको अस्पताि स्थापना िएको हुने, स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूलतकमीहरूको सहयोगमा गराइएको 

जन्महरूको अनुपात ९० प्रलतशत पुगेको हुने, मातृ मृतु्यदर प्रलतिाख जीलवत जन्म २३९ बाट ७० मा आउने, 

नवजात लशशु मृतु्यदर प्रलतहजार जीलवत जन्म १७ बाट ९ मा झने, सबै बािबालिकािे आवश्यक खोप लिएको 

हुने, और्षत प्रलतव्यन्त्रक्त उमेर ७४ वर्षा पुगी लदगो लवकासका िक्ष्य पूरा गना लनलिारत सूचकहरूमा महत्वपूणा 

सुिार आएको हुनेछ । 

5.2. तशक्षा 

5.2.1. पृष्ठभूतम 

लशक्षा आिुलनक समाज लनमााण, मयाालदत जीवन तथा सम्मानजनक रोजगारीको महत्वपुणा आिार हो । 

नेपािको संलविानिे लशक्षािाई मौलिक हकको रुपमा स्थालपत गदै आिारिूत तहसम्म अलनवाया र लन:शुल्क 

तथा माध्यालमक तह सम्मको लशक्षा लन:शुल्क गरेको छ । संलबिानत: लशक्षा संि, प्रदेश तथा स्थानीय तहको 

साझा दालयत्वको रुपमा रहेको छ । त्यसैगरी स्थालनय सरकार संचािन ऐन २०७४ िे आिारिूत र माध्यलमक 

तह सम्मको लशक्षाको लवकास, संचािन तथा लनयमन गने लजमे्मवारी स्थानीय तहिाई प्रदान गरेको छ । 

लशक्षािाई समसापेक्ष, व्यवसालयक, लसपमुिक तथा व्यवहाररक बनाउन नगरपालिकामा लवलिन्न नीलत लनयम 

तथा योजना बनाई कायान्वयन पलन िईरहेका छन् ।  

त्यसैगरी लदगो लवकास िक्ष्य २०३०िे लशक्षािाई प्राथलमकता लददै चौथो िक्ष्यका रुपमा गुणस्तरीय लशक्षािाई 

राखेको छ । त्यसैगरी Planning norms and standard, 2015 का अनुसार प्रलत ३००० जनसंख्यामा १ वटा 

प्राथलमक लवद्यािय र प्रलत २५००० जनसंख्याका िालग १ उच्च माध्यलमक (१२ कक्षा सम्म) लवद्यािय चालहन्छ 

िने प्रलत १०००० जनसंख्यामा १ सामुदालयक पुस्तकािय आवश्यक हुने उले्लख छ ।  

खैरहनी नगरपालिकामा जम्मा ४६ वटा सामुदालयक लवद्यािय रहेका छन् । पालिकामा प्रालवलिक लशक्षा (कृलर्ष) 

तथा वेद लवद्या पलन संचािनमा रहेका छन् । यस पालिकामा कुनै क्याम्पस िने छैन । जनगणना २०६८ का 

अनुसार नगरपालिकाको ५ वर्षा िन्दा मालथ उमेर समुहको कुि साक्षरता दर ६१.१ % प्रलतशत रहेको छ । 

जुन बागमती प्रदेशको साक्षारता दरको तुिनामा नु्यन हो । 

 नगरको जनसांन्त्रख्यक संरचनािाई लवशे्लर्षण गदाा ५-१४ वर्षा उमेर समुहको लहस्सा ३३.८२ % रहेको छ, 

जुन लवद्यािय जाने उमेर समुहमा पदाछ । पालिकाको कुि साक्षर जनसंख्यामा एसएिसी उत्तीणा गनेको 

संख्या ६.१ % र १०+२ उत्तीणा  गनेको संख्या २.३९ % छ । स्नातक तह र स्नातकोत्तर तह उत्तीणा गनेको 

संख्या िमश: ०.७८ %  र ०.२१ % मात्र रहेको छ । खैरहनी नगरपालिकामा लवद्याथी  लशक्षक अनुपात 

प्राथलमक तह १७.७३ र लनम्न माध्यलमक तहमा ३३.१४  रहेको छ । )वसु्तन्त्रस्थलत लववरण , बागमती प्रदेश, २०७६( 
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5.2.2. समस्या िथा िजनौिी 

    समस्याहरु  

• सब लवद्याियमा िूकम्प प्रलतरोिी िवन, िेराबार, पुस्तकािय, उपयुक्त खेि मैदान, खानेपानी जस्ता 

पूवाािारको व्यवस्थापन नहुनु   

• लवद्याियमा लवज्ञान प्रयोगशािा तथा कम्स्पु्यटर प्रयोगशािा नहुनु  

• लशक्षकहरुिाई समय सापेक्ष तथा अध्यावलिक तालिमको व्यवस्था नहुनु  

• सामुदालयक लवद्याियमा लवद्याथी संख्या नु्यन हुनु वा लवद्याथी िनाादर कम हुदै जानु 

• प्राथलमक बाि लवकास केन्द्रिाई सुलबिा सम्पन्न र बािमैत्री बनाउन नसकु्न 

• लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे प्रिावकारी िूलमका खेल्न नसकु्न  

• लशक्षण लसकाई लियाकिाप बािमैत्री तथा प्रलवलि मैत्री हुन नसकु्न  

• लवद्याथी अनुपातका आिारमा लशक्षकको लवतरण नहुनु  

• शैलक्षक संस्थाहरुको लनयलमत अनुगमन, सुपररवेक्षण तथा मुल्यांकन गना नसकु्न  

• लशक्षक, लवद्याथी तथा अलविावक लबच अन्तरलिया तथा छिर्ि नहुनु  

• प्रालवलिक लशक्षािाई सबैको पहुाँच योग्य बनाउन नसकु्न  

• लवद्याथी संख्याका आिारमा लशक्षाको व्यवस्थापन नहुनु  

िजनौतिहरु  

• लशक्षािाई गुणस्तरीय तथा व्यवहाररक बनाउन नसकु्न  

• प्रयाि मात्रामा दरबन्दी निएकोिे संिीय सरकारिे तोकेको नू्यनतम दरबन्दी बराबरको अनुदान 

लदन नसलकएको । 

• नवीन लशक्षा प्रणािी, लवलि, प्रलवलिको लवकास अनुसार लवद्यमान शैलक्षक जनशन्त्रक्तिे आिुलनक 

प्रलवलिको प्रयोग गरी लशक्षण लसकाइ लियाक्लाप सञ्चािन गरी गुणस्तरीय लशक्षा लदन नसलकएको । 

• प्रलतिा पिायन रोकी र स्थानीय स्तरमानै व्यवस्थापन गनुा । 

• नलतजामुखी लशक्षा प्रदान गनुा । 

• महामारीको समयमा बैकन्त्रल्पक माध्यमबाट लशक्षण लसकाईिाई लनरन्तरता लदनु । 
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5.2.3. सांभावना िथा अवसर 

सम्भावना  

• नगर लित्र रामपुर कृलर्ष क्याम्पस संचािनमा रहेको  

• स्नातकोत्तर सम्म आध्यापन गराउने क्याम्पस संचािनमा रहेको  

• चेपाङ्ख बािबालिकािाई कक्षा १० सम्मको लनशुल्क लशक्षाको व्यवस्था गररएको  

• सबै लवद्याियमा ईन्टरनेट सुलबिा रहेको  

• लवद्याथी संख्याको आिारमा िवन, कक्षा कोठा, सौचािय, खानेपानीको व्यवस्था रहेको 

अवसर 

• जनजीबन मा.लव. मा प्रालबलिक लवर्षयमा कृलर्ष कायािम संचािन  

• खैरहनी मा.लव. मा कक्षा ११ र १२  मा लबज्ञान लवर्षय संचािन  

• नमुना लवद्यािय कायािम संचािन गरर गुणस्तरीय लशक्षाको उदाहरण बन्न सके्न अवसर  

• कक्षा ९ र १० तथा ११ र १२ मा प्रालवलिक िारको आध्यााँ गना सलकने आसर रहेको   

• िौगोलिक रुपमा टाढा रहेका र समस्यामा परेर अध्ययनिाई लनरन्तरता लदन नसके्न लवद्याथीका 

िालग छात्रावासको व्यस्था गरर अध्ययनको अवसर प्रदंगनाा सलकने   

5.2.4. तशक्षा तवकास योजना  

5.2.4.1. सोांि  

  चाहना अनुरूपको गुणस्तरीय उच्च लशक्षा हालसिमा  जोड नगरपालिकाको  गुणस्तरीय लशक्षाको समान 

पहुाँचको अठोट 

 

5.2.4.2. िक्ष्य  

गुणस्तरीय, प्रलवलिमैत्री तथा रोजगारमूिक लशक्षामा सबैको पहुाँच सुलनलित गरर दक्ष जनशन्त्रक्त उत्पादन गने। 

5.2.4.3. उदे्दश्य  

1. लशक्षाका सबै तहिाई गुणस्तरीय बनाई सबैको पहुाँच सुलनलित गनुा  

2. प्रालवलिक, व्यवसालयक एवं रोजगारमूिक लशक्षाको लवकास एवं लवस्तार गनुा  

3. शैलक्षक संस्थाहरुिाई आिारिूत िौलतक पूवाािार तथा स्रोत सािन सम्पन्न बनाउनु  

4. लशक्षा के्षत्रमा समय सापेक्ष दक्ष जनशन्त्रक्तको व्यवस्थापन गनुा  

5. शैलक्षक के्षत्रको संस्थागत सुिार गनुा  
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5.2.4.4. रणनीति िथा कायुिम  

रणनीति कायुनीति 

उदे्दश्य १ : तशक्षाका सबै िहिाई गजणस्तरीय बनाई सबैको पहुुँि सजतनतिि गनजु 

१.१. लशक्षािाई गुणस्तरीय तथा प्रलतष्पिी 
बनाउन आवश्यक कानुनको तजुामा 
गरर िागु गने  

१.१.१. लशक्षा सम्बन्त्रन्ध स्थानीय ऐन तथा लनयमाविी 
तजुामा गरर कायान्वयन गररनेछ । 

१.१.२ प्रारन्त्रम्भक बाि लवकास केन्द्र सम्बन्त्रन्ध 
मापदण्ड बनाई िागु गररनेछ । 

१.१.३ लवर्षम पररन्त्रस्थलतमा बैकन्त्रल्पक लशक्षण 
लसकाईका िालग कायायोजना बनाई िागु 
गररनेछ । 

१.२ लवद्यािय उमेर समूहका सबै 
बािबालिकािाई आिारिूत तहमा 

अलनवाया लनशुल्क लशक्षा तथा माध्यलमक 
तहमा लनशुल्क लशक्षा र अध्ययन 
लनरन्तरताको व्यवस्था लमिाउने।  

 

 

१.२.१ सबै बािबालिकािाई प्रारन्त्रम्भक बाि 
लवकास लशक्षा अलनवाया गररनेछ । 

१.२.२ लवद्यािय उमेरका सबै बािबालिकािाई 
लवद्यािय लित्र ल्याई अध्ययन लनरन्तरतािाई 

प्रोत्साहन गररनेछ । 

१.२.३   लवपन्न तथा कलठन पररन्त्रस्थलतमा रहेका  

बािबालिकाको लशक्षाको सुलनलितता गररनेछ  

(Extra Class) 

१.२.४ सबै माध्यलमक लवद्याियमा दश जोड दुई 

सम्मको लशक्षा अलनवाया गदै िलगनेछ । 

१.२.५ िौगोलिक रुपमा टाढा रहेका लवद्याथीहरुको 

पठनपाठनमा लनरन्तरता लदन आवासीय 

लवद्यािय संचािन गररनेछ   

 

१.३ लशक्षामा गुणस्तर वृन्त्रि गरर सबैको 
पहुाँच सुलनलित गने । 

१.३.१ नमुना लवद्याियको लवकास व्यवस्थापन तथा 
संचािन गररनेछ ।  

१.३.२ लवद्याियहरुको लवतरणिाई पुनराविोकन 
गरर समतामुिक लवतरण गररनेछ । 

१.३.३ माध्यलमक तहमा लनरन्तरताको िालग 
लवद्याथीिाई प्रोत्साहनका कायािम संचािन 
गररनेछ । 

१.३.४ सबै लवद्याियको शैलक्षक गुणस्तरमा 
समानता ल्याउन वैज्ञालनक परीक्षा प्रणािी 
िागु गररनेछ । 

१.३.५ उतृ्कष्ट नलतजा ल्याउने लवद्याथी एवं 
लवद्याियिाई पुरसृ्कत गररनेछ ।   
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रणनीति कायुनीति 

१.४ स्थानीय स्तरमानै उच्च लशक्षाको अवसर 
प्रदान गने । 

१.४.१ उच्च लशक्षा प्रदान गने शैलक्षक संस्थाको 
स्थापना र संचािनका िालग पहि गररनेछ । 

१.५ व्यवहाररक लशक्षािाई प्राथलमकता लदने  १.५.१ अलतररक्त लियाकिापिाई लशक्षण 
लसकाईको अलिन्न अंगको रुपमा लवकास 
गररनेछ ।  

१.५.२ लवद्यािय लशक्षामा लजवनोपयोगी ज्ञानिाई 
एकीकृत रुपमा समावेश गररनेछ । 

१.५.३ स्थानीय पाठ्यिम लनमााण गरर िागु 
गररनेछ । 

१.५.४ आिारिूत तहमा स्थानीय िार्षािाई 
समावेश गररनेछ । 

१.६ आजीवन लसकाईको अवसर लवस्तार 
गने  । 

१.६.१  लवलिन्न कारणिे लवद्यािय जान नपाएका 
बािबालिका तथा प्रौढ व्यन्त्रक्तहरुका िालग 
अनौपचाररक लशक्षाको व्यवस्था गररनेछ । 

१.६.२ औपचाररक लशक्षािाई लनरन्तरता लदन 
नसके्न तथा नचाहने व्यन्त्रक्तका िालग 
जीवनोपयोगी लशक्षा हालसि गने व्यवस्था 
लमिाईनेछ । 

१.६.३ सामुदालयक लसकाई केन्द्रको स्थापना तथा 
आवश्यक स्रोत सािनको व्यवस्था गररनेछ  

१.७ लवद्याियमा लशक्षण लसकाईको िालग 
उपयुक्त वातावरण तयार गने  

१.७.१ सबै लवद्याियमा प्रालथलमक उपचारको 
व्यवस्था लमिाइनेछ । 

१.७.२ माध्यलमक लवद्याियमा पुस्तकािय र 
आिारिूत लवद्याियमा बुक कनारको 
अलनवाया व्यवस्था गररनेछ । 

उदे्दश्य २ : प्रातवतिक व्यवसातयक एवां रोजगारमूिक तशक्षा सांिािन गनजु   
२ .१ .  नगरपालिकामा प्रालवलिक तथा 

व्यवसालयक लशक्षा संचािन गने  

 

२.१.१ स्थानीय आवश्यकता र  सम्भावनाका 
आिारमा माध्यलमक लवद्याियमा कन्त्रिमा 
एक प्रालवलिक वा व्यवसालयक लवर्षयको 
पठनपाठनको व्यवस्था लमिाईनेछ । 

२ .१. २ .सम्भाव्यताका आिारमा व्यवसालयक 
तालिमहरु संचािन गररनेछ ।   

२ .१. ३ .औपचाररक लशक्षा हालसि गररसकेपलछ 
Internship/ On the Job Training को 
अलनवाया व्यवस्था गररनेछ  
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उदे्दश्य ३ : शैतक्षक सांस्थाहरुिाई आिारभूि भौतिक पूवाुिार िथा स्रोि सािन सम्पन्न 
बनाउनज  

३. १  शैलक्षक संस्थामा आवश्यक िौलतक 
पूवाािारको व्यवस्था  गने । 

३.१.१. िूकम्प प्रलतरोिी तथा बािमैत्री पूवाािारको 
व्यवस्था गरर िौलतक पूवाािार सम्पन्न 
बनाउने ।  

३.१.२. सबै लवद्याियमा आवश्यकताका आिारमा 
र्लनाचर, प्रयोगशािा,  व्यवस्था गदै िलगनेछ   

३.१.३. खानेपानी तथा सरसर्ाईका पूवाािारको 
व्यवस्था गररनेछ  

३.१.४ प्रालवलिक तथा व्यवसालयक लवद्याियमा 
प्रयोगात्मक लशक्षण लसकाईको िालग लवर्षयगत 
प्रयोगशािाको व्यवस्था लमिाइनेछ   

३.२  लशक्षण लसकाईमा सूचना प्रलवलिको 
प्रयोग गने  

३.२.१. सबै लवद्याियमा इन्टरनेटको लवस्तार गने   

३.२.२. लवलिन्न लवर्षयमा (अंग्रजी लवज्ञान गलणत र 
प्रालवलिक) लडलजटि पाठ्यसामलग्रको प्रयोग  
बढाउने । 

३.२.३. लवद्यािय व्यवस्थापनमा सूचना प्रलवलिको 
प्रयोग बढाउने । 

३.२.४. बैकन्त्रल्पक लशक्षण लसकाईमा सूचना 
प्रलवलिको उपयोग गररनेछ  । 

उदे्दश्य ४ : जनशस्िको व्यवस्थापन िथा क्षमिा तवकास  गनजु  

४.१. शैलक्षक संस्थामा आवश्यक मानव 
संसािनको व्यवस्था गने । 

४.१.१. सबै तहमा लवर्षयगत लशक्षकको व्यवस्था 
गररनेछ । 

४.१.२. लवद्याथी अनुपातका आिारमा लशक्षकको 
व्यवस्थापन गररनेछ । 

४.१.३. स्वयम सेवक लशक्षक कायािमिाई 
लनरन्तरता लदईनेछ । 

४.१.४ स्थानीय लवद्याथीिाई लशक्षण पेशामा 
आकलर्षात गररनेछ । 

 

४.२. लशक्षकको पेशागत क्षमतामा सुदृढ 
गररनेछ  ।   

४.२.१. सबै तहका लशक्षकिाई आिुलनक लशक्षण 
लसकाई सम्बन्त्रन्ध तालिम अलनवाया गररनेछ । 

४.२.२ पेशागत लशक्षकबीच अनुिवको 
आदानप्रदानको व्यवस्था लमिाइनेछ । 
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४.२.३ प्रालवलिक लवर्षयका लशक्षक हरुको क्षमता 
अलिवृन्त्रिका कायािम संचािन गररनेछ । 

४.२.४ तालिम पलछ अनुगमन तथा मुल्यांकन 
प्रणािीको लवकास गरर िागु गररनेछ । 

४.२.५ लशक्षकको कायासम्पादनिाई लवद्याथीको 
नालतजसाँग आवि गररनेछ । 

४.२.६ काममा उते्प्रररत गना सबै तहका लशक्षक 
तथा कमाचारीिाई संिीय सरकारको नीलत 
अनुरुप समान पररश्रलमक सुलनलित गररनेछ। 

उदे्दश्य ५ : शैतक्षक के्षत्रको सांस्थागि सजिार गनजु  

५.१ लवद्याियको लनयलमत अनुगमन तथा 
मुल्यांकन गररनेछ । 

५.१.१ प्रालवलिक तथा व्यवसालयक लशक्षाको 
संचािनका िालग लनलज के्षत्रसंग   सहकाया 
गररनेछ । 

५.१.२ लवद्याियमा एक लदन जनप्रलतलनलि 
कायािमको व्यवस्था गररनेछ । 

 

5.2.4.5. कायुिम िथा पररयोजनाहरू 

ि.स. कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

 तह 

लनजी 

के्षत्र 

गै.स.स 

१. पााँच वरे्ष न.पा. लशक्षा योजना लनमााण गरर 

कायाान्वयन गने  

    

२. लवद्याथी संख्या कम िएका लवद्याियहरूिाइा  

एलककरण गने नीलत कायाान्वयन गने 

    

३. 

 लशक्षा ऐन लनमााण गरर कायाान्वयनमा ल्याउने 
    

४. हरेक लवद्याियमा रहेका बािलवकास 

केन्द्रहरूिाइा नमूनाको रूपमा सञ्चािन गना 

गुणस्तरको मापदण्ड अनुरूपका लसकाइा 

सामाग्रीहरूको व्यवस्थापन गने  

    

५. मने्टर्श्री लशक्षा लवलि सलहत बािलवकास केन्द्र 

व्यवस्थापन 

    

६. कक्षा ६ सम्मका लवदयाथीका साथै बाि लवकास 

केन्द्रका लवदयाथीहरूिाइा पोर्षण युक्त लदवा 

खाजा लनयलमत रूपमा उपिब्ध गराउने  
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ि.स. कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

 तह 

लनजी 

के्षत्र 

गै.स.स 

७. लवदयाथीहरूमा सामालजक र परोपकारी िावना 

अलिवृन्त्रि गना लवद्याियमा बािक्लव गठन, 

जुलनयर रेडिस तथा स्वयंसेवक कायािम 

सञ्चािनमा प्रोत्सालहत गने  

    

८. लबलिन्न कलठनाइका कारण लविाियको पहुाँचमा 

निएका  लवचैमा लविािय छाडेका 

बािबालिकाहरुको पलहचान गने  

    

९. सामुदालयक लवद्याियमा छात्राहरूको 

पठनपाठनिाइा असहज हुन नलदन लनशुल्क 

तथा गुणस्तरीय सेलनटरी प्याड लवतरणिाइा 

लनरन्तरता लददै िेन्त्रण्डङ्ग मेलशन जडान र प्रयोग 

िइासकेका सेलनटरी प्याडहरूिाइा सुरलक्षत 

लवसजात गने 

    

१०. लवद्यािय बालहर शून्य बािबालिका कायािम 

अन्तगात गररब, अलत लवपन्न, असहाय तथा 

जेहेन्दार लवद्याथीिाइा लशक्षाको पहुाँचमा सहजै 

पुयााउन सहायता रकम प्रदान गने  

    

११. गररब तथा लवपन्न बािबालिकाहरूिाइा 

लवद्याियमा नै बसी पठनपाठन, गृहकाया तथा 

पोर्षण कायािममा सहयोग पुगे्न गरर ६ देन्त्रख ६ 

अलियान सञ्चािन गने  

    

१२. सामुदालयक लवद्यािय, सावाजलनक किेज वा 

क्याम्पसमा अध्ययनरत थारू, दलित, अपाङ्ग, 

अल्पसंख्यक तथा लवपन्न पररवारका 

छात्राहरूको लशक्षामा पहुाँच कायम गना उक्त 

समूहका छात्राहरूिाइा स्नातक तहसम्मको 

अध्ययन गना सहयोग पुगे्न गरी न.पा. मा एक 

छात्रवृलत कोर्षको स्थापना गरी कायािम 

सञ्चािनमा ल्याउने  

    

१३. लनशुल्क पाठ्यपुस्तक लवतरणिाइा प्रिावकारी 

रूपमा अलि बढाउने  

    

१४. नगरपालिका के्षत्रलित्र सञ्चालित सामुदालयक 

लवद्याियहरू मधे्य नमूनाको रूपमा एक 

आवासीय लवद्यािय र एक प्रालवलिक 

लवद्याियको लवकास गने  

    

१५. वैज्ञालनक परीक्षा प्रणािी िागु गने     
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संि प्रदेश स्थानीय 

 तह 

लनजी 

के्षत्र 

गै.स.स 

१६. उतृ्कष्ट नलतजा प्राि गने लवर्षयगत लशक्षक तथा 

लवद्याथीहरूिाइा अलिपे्रररत गना सम्मान तथा 

पुरसृ्कत गने कायािमिाइा  लनरन्तरता लदने 

    

१७. आिारिुत र माध्यलमक लवद्यािय व्यवस्थापन 

तथा सञ्चािनको िालग अनुदानको व्यवस्था 

    

१८. शैलक्षक भ्रमण     

१९. किा, सालहत्य, संगीत, नृत्य, खेिकुद तथा 

सृजनात्मककिा जस्ता लवद्याथीहरूमा रहेका 

प्रलतिा पलहचान र प्रसु्फटनका िालग कायािम 

संचािन 

    

२०. न.पा. स्तरीय र लवदयाियस्तरीय अलतररक्त 

लियाकिाप  संचािन गना नगद तथा वसु्तगत 

सहयोग उपिब्ध गराउने ।  

    

२१. लवदयाियस्तरीय खेिकुद प्रलतयोलगताहरु 

संचािनका िालग नगद तथा वसु्तगत सहयोग 

प्रदान साथै िुिी प्रलशक्षकको व्यवस्था गने  

    

२२. माध्यलमक लवद्याियमा स्काउटको प्रिावकारी 

व्यवस्थापन 

    

२३. स्थानीय पररवेश, सामालजक सांसृ्कलतक िालर्षक 

पक्षिाइा समेटेर कक्षा ८ सम्म स्थानीय 

पाठयसन्दिा सामाग्री लनमााण गरर िागू गने 

    

२४. लविाथीहरूिाइा सकरात्मक सोच लतर उते्प्रररत 

गना समय अन्तरािमा Psycho-Socio 

Counselling गने  

    

२५. लवद्यािय जान नपाएका बािबालिका तथा प्रौढ 

व्यन्त्रक्तहरुका िालग अनौपचाररक कक्षा 

सञ्चािन 

    

२६. साक्षरता र लनरन्तर लशक्षा कायािम संचािन     

२७. सामुदालयक लसकाई केन्द्र व्यवन्त्रस्थत रूपमा 

सञ्चािन गने 

    

२८. प्रदेश सरकारबाट प्राि हुने एक लवद्यािय एक 

नसा कायािमिाइा लवद्याियहरूमा िमशः  

लवस्तार गने 

    

२९. खैरहनी माध्यलमक लवद्याियमा कक्षा ११ र १२ 

मा लवज्ञान लवर्षयको पठनपाठन गने व्यवस्था 

लमिाइानुका साथै अन्य लवद्याियहरूमा पलन 

प्रालवलिक लशक्षा िमश िागु गने  
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संि प्रदेश स्थानीय 

 तह 

लनजी 

के्षत्र 

गै.स.स 

३०. प्रालवलिक लशक्षक दरबन्दी लसजाना     

३१. एक लवद्यािय एक उद्यम कायािम सञ्चािन 

गरर लविाथीहरूमा अथोपाजान सीप लवकास गने 

    

३२. लवद्याियमा आवश्यक्ता अनुरूप लवद्यािय िवन 

र कक्षाकोठा लनमााण एवम ममात, 

कम्पाउण्डवाि, पुस्तकािय लनमााण गने 

(िूकम्प प्रलतरोिी)  

    

३३. एक लवद्यािय एक लवज्ञान प्रयोगशािा     

३४. लवद्याियमा  शुध्द खानेपानीको व्यवस्था गने     

३५. छात्रा मैत्री तथा अंपाग मैत्री शौचाियको 

व्यवस्था गने   

    

३६.  ICT कायािमिाइा लवस्तार गरी सबै  

लवद्याियमा  Internet को सुलविा प्रदान गने 

    

३७. सुचना तथा संचार प्रलवलि जडान     

३८. प्रते्यक माध्यलमक लवद्याियमा हिाको एक 

कक्षामा नगरपालिकाबाट कमाचारी खटाइा 

व्यवहाररक लशक्षाको कक्षा लिने व्यवस्था लमिाइा  

शाखागत लशक्षा प्रदान गने   

    

३९. लवद्याथी संख्याका आिारमा लशक्षक तथा 

कमाचारीहरूको दरवन्दी लमिान तथा 

समायोजन  गने 

    

४०. स्वयंम सेवक लशक्षक दरबन्दी       

४१. स्थानीय लवद्याथीिाई लशक्षण पेशामा प्राथलमक्ता 

लदने 

    

४२. लवदयािय व्यवस्थापन सलमलत, प्रिानाध्यापक, 

लशक्षक एबं अलििावक संिका 

पदालिकारीहरुको िालग क्षमता अलिवृन्त्रि 

कायािम  

    

४३. नलवन्तम लशक्षण लवलि तथा लसप लवकास तालिम 

सञ्चािन 

    

४४. लशक्षकमा अनुिव साटासाट तथा क्षमता 

अलिवृन्त्रिको िालग Teacher Exchange 

Program सञ्चािन 

    

४५. प्रिानाध्यापकहरूको नेतृत्व क्षमता लवकास तथा 

संस्थागत क्षमता लवकासको िालग लजल्ला तथा 

अन्तर लजल्ला स्तरमा अविोकन भ्रमणको 

व्यवस्था गने 
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5.2.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

योजना अवलिमा साक्षरता दर सत प्रलतशत पुगेको हुनेछ । सबै माध्यलमक लवद्याियमा प्रालवलिक तथा 

व्यवसालयक  लवर्षयको पठन पाठन िएको हुने, लवद्याियमा िूकम्प प्रलतरोिी िवन, िेराबार, पुस्तकािय, 

उपयुक्त खेि मैदान, खानेपानी जस्ता पूवाािारको व्यवस्थापन िएको हुने ,लशक्षकहरु समय सापेक्ष तालिम 

प्राि गरर लशक्षाको गुणस्तरीमा बढोत्तरी िएको हुने । सामुदालयक लवद्याियमा तहगत तथा लवर्षयगत लशक्षक 

व्यवस्थापन िएको हुने, लवद्याियमा लवज्ञान प्रयोगशािा तथा कम्स्पु्यटर प्रयोगशािाको व्यवस्था िई 

प्रयोगात्मक लशक्षा हालसि गना सके्न वातावरण तयार िएको हुनेछ लशक्षण लसकाई लियाकिाप बािमैत्री तथा 

प्रलवलि मैत्री हुने, लशक्षण लसकाई लियाकिाप बािमैत्री तथा प्रलवलि मैत्री िएको हुने । सबै लवद्याियमा तहगत 

तथा लवर्षयगत लशक्षकको व्यवस्था िएको हुने, अनुगमन तथा मूल्यांकनको माध्यमबाट लवद्याियको 

गुणस्तरमा वृन्त्रि िएको हुनेछ ।   

  

ि.स. कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

 तह 

लनजी 

के्षत्र 

गै.स.स 

४६. लशक्षण लसकाई लियाकिापिाइा प्रलवलिमैत्री 

बनाउन लविाियहरुिाई प्रलवलिका सामाग्रीहरु 

उपिब्ध गराउने  

    

४७. लशक्षकहरूको क्षमता अलिवृन्त्रिको िालग 

लवर्षयगत सलमलत गठन गरर तालिम प्रदान 

    

४८. लसकाइा उपिब्धी प्रोत्साहन कायािम      

४९. लविाियको व्यवस्थापकीय अवस्था सुिार गना 

काया सम्पादन सूचक लनमााण गरर 

प्रिानाध्यापकसंग काया सम्पादन करार गने  

    

५०.  काया सम्पादन सूचकका आिारमा मुल्यांकन 

गरर लविािय एबं लशक्षकिाई थप प्रोत्सोहान 

उपिब्ध गराउने 

    

५१. सामुदालयक  लविाियमा e-attendance र 

CCTV जडान गने  

    

५२. लवद्याथी साँग मेयर कायािम सञ्चािन गने     
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5.3. मतहिा, बािबातिका िथा ितक्षि वगु 

5.3.1. पृष्ठभूतम 

सामालजक लवकासका िालग िैलङ्गक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण मानव अलिकार अन्तागतको 

महत्वपूणा पक्ष हो । संलविानको प्रस्तावना नै समानुपालतक, समावेशी र सहिालगताको लसिान्तमा आिाररत 

छ । समतामूिक समाजको लनमााणका िालग वगीय, जातीय, के्षत्रीय, िालर्षक, िालमाक, िैलङ्गक लविेद र लहंसा 

तथा सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत एवम् लविेदको अन्त्य गरी आलथाक समानता, समृन्त्रि र सामालजक 

न्यायको सुलनन्त्रचचत गने संकल्प गररएको छ । 

मलहिा अलिकार िगायत लवपन्न, िोपोनु्मख तथा सीमान्तकृत,  जवार्देहीताका साथै संलविानिे पररकल्पना 

गरेको कोही पलन छुट्नु हुाँदैन िने्न मान्यताका साथ िैलङ्गक समता र बालिकािाइा सशक्त बनाउने लदगो 

लवकासको िक्ष्य रहेको छ (वसु्तन्त्रस्थलत लववरण, बागमती प्रदेश, २०७६)।  

नगरपालिकाको कुि जनसंख्या मधे्य ४१.४३ प्रलतशत मलहिा रहेको यस नगरपालिकामा मलहिाहरु 

राजनीलतक रुपमा पलन सलिय छन् । यस पालिकामा मलहिाको साक्षरताको प्रलतशत ५८.४३ %छ िने 

पुरूर्षको ७५.६६. % रहेको छ । त्यसैगरी खैरहनी नगरपालिकाका मलहिाहरु आमा समूह, मलहिा समूह 

जस्ता समूहमा आवि रहेर लवलिन्न सामालजक लियाकिापमा संग्लग्न रहदै आएका छन् ।  त्यसैगरी 

नगरपालिकामा संचािन हुने लवलिन्न योजना, कायािम तथा पररयोजनाको लनमााण, संचािन, व्यवस्थापन र 

ममात सम्भार सम्बन्त्रन्ध कामका िालग गठन हुने उपिोक्ता सलमलतमा पलन रहेर मलहिाको उपन्त्रस्थलत राम्रो छ 

। पालिकाको लवकास लनमााणका कायामा पलन मलहिाको सलिय सहिालगता हरेको देन्त्रखन्छ । 

लवकासको िक्ष्यमा  बािबालिकाको गुणस्तरीय लशक्षा तथा स्वास्थ्य, सुरलक्षत, हररत सावाजलनक स्थिमा पहुाँच, 

बािबालिका तथा लकशोरलकशोरी लवरूि हुने सबै प्रकारका लविेद, शोर्षण, दुव्यावहार र लहंसा अन्त्य जस्ता 

लवर्षयिाइा सम्बोिन गनुापने आवश्यक्ता रहेको छ ।  

5.3.2. समस्या िथा िजनौिी 

दलित, िोपोनु्मख तथा जनजालत मलहिाहरूको सामालजक, आलथाक, राजलनलतक, शैलक्षक एवम् वैयन्त्रक्तक 

न्त्रस्थलत कमजोर रहनु, मलहिा तथा वलञ्चतीकरणमा परेका समूहको सहिालगता प्रायः  औपचाररक 

प्रलतलनलित्वमा मात्र सीलमत रहनु आलद प्रमुख समस्या छन् । यस पालिकामा समाजमा छोरा र छोरL लबचको 

लविेद अझै कायम रहेको , समाजमा बाि लववाह तथा बहु लववाह कायमै रहेको, सावाजलनक पूवाािार बािमैत्री 

तथा अपाङ्गमैत्री निएको, मलहिा तथा पुरुर्षमा समान कामका िालग समान ज्यािाको व्यवस्था िागु हुन 

नसकेको साथै िलक्षत वगाका िालग लवलनयोजन हुने बजेट सो समुहको उत्थानका िालग खचा हुन नसकेको  

जस्ता समस्या रहेका छन् । 
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यसैगरी मलहिािाइा आलथाक तथा राजनीलतक सशन्त्रक्तकरण गनुा, बाि अलिकार सम्बन्त्रन्ध सचेत गराइा बाि 

अलिकारको कायाान्वयन गनुा, अलििावक लवलहन बािबालिकाको व्यवस्थापन गनुा, दुव्यासनको लसकार िएका 

बािबालिकाको व्यवस्थापन गनुा तथा बुवाआमा लवलहन बािबालिकाहरुको िालग पुनस्थापना केन्द्र संचािन 

यस के्षत्रका प्रमुख चुनौती हुन् ।  

5.3.3. सांभावना िथा अवसर 

िैलङ्गक संवेदनशीिता, सामालजक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्त्रन्ध सुस्पष्ट संवैिालनक व्यवस्था हुनु, संिीय 

तहमा के्षत्रगत रूपमा िैससास नीलत तथा रणनीलत तयार हुनु, वतामान रालष्टि य बजेटमा प्रत्यक्ष िैलङ्गक 

उत्तरदायी बजेटको लहस्सा ३८.६५ प्रलतशत पुगु्न, कायास्थिमा हुने यौनजन्य दुव्यावहार (लनवारण) एन, २०७१ 

कायाान्वयनमा हुनु, िैलङ्गक लहंसा लनवारण कोर्ष र एकि मलहिा सुरक्षा कोर्षको स्थापना तथा सञ्चािन हुनु, 

िैलङ्गक लहंसा अन्त्यसम्बन्धी रणनीलत (२०७५ – ७९) हुनु, लदगो लवकासको पााँचौ ंिक्ष्यमा यो लवर्षय समेलटनु, 

प्रदेशिे िैलङ्गक तथा समावेशी लवकासिाइा प्राथलमकता लदनु, िैलङ्गक लहंसा अन्त्य तथा सशक्तीकरण र 

लवकास साझेदार  गै.स.स.हरूको यस प्रदेशमा उले्लख्य उपन्त्रस्थलत रहनु आलदिी सामालजक समावेशीकरण 

तथा मूिप्रवाहीकरण लवस्तारका िालग महत्वपूणा अवसरहरू हुन् । 

यस पालिकामा मलहिा बािबालिका तथा लकशोरीहरको िालग safe house स्थापना, बािमैत्री नगरपालिका 

स्थापनाका िालग लवलिन्न कायािम संचािन,  बाि क्लबको माध्यम बाट बािबालिकाको क्षमता लवकासको 

प्रयास िैरहेको साथै लवद्यािय उमेरका अलिकांश बािबालिका लवद्यािय जाने गरेको संिावनाको रूपमा 

रहेका छन् ।  

 

5.3.4. ितक्षि वगु, मतहिा िथा बािबातिका तवकास योजना 

5.3.4.1. सोि 

लहंसामुक्त, समतामुिक, बािमैत्री, अपाङ्गमैत्री तथा मलहिामैत्री नगर लनमााण  

5.3.4.2. िक्ष्य 

मलहिा, बािबालिका र असहाय अपाङ्गहरूिाइा क्षमता लवकास सलहत न्यायपूणा र समतामुिक अवस्थाको 

लसजाना गने  

5.3.4.3. उदे्दश्य 

1 िलक्षत वगा तथा मलहिाहरूिाइा आलथाक, सामालजक तथा राजनीलतक रूपमा सबि बनाउने ।  

2 सबै बािबालिका र अपाङ्गहरूको लवकास, संरक्षण र सहिालगताको सुलनलित गने । 

3 अपाङ्गता िएको व्यक्तीहरूको क्षमता उजागर गदै आत्मलनिार बनाउने । 

4 जेष्ठ नागररकहरूिाइा सम्मानजनक जीवन व्यतीत गना सहज वातावरण लसजाना गने । 
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5.3.4.4. रणनीति िथा कायुनीति  

रणनीति कायुनीतिहरू 

उदे्दश्य १: ितक्षि वगु िथा मतहिाहरूिाइु आतथुक, सामातजक िथा राजनीतिक रूपमा सबि 

बनाउने ।  

१.१ िलक्षत वगाको आिारिुत आवश्यक्ता पररपूलता 

गना पहि गने 

१.१.१  गररब तथा श्रलमकहरूको आवश्यक अलिकार 

प्रदानमा सहलजकरण गररनेछ । 

१.२ .मलहिाहरूिाइा एकजुट तथा समुह लनमााण 

गरी समुदायमा स्वरोजगार, आलथाक रूपमा 

आत्मलनिार बनाउने 

१.२.१    मलहिा शसन्त्रक्तकरण, व्यवसायीकरण, नेतृत्व 

लवकास, सम्पलत्तमा मलहिा स्वालमत्व 

बढाउने नीलत अविम्बन गररनेछ । 

१.२.२    मलहिा लहंसा मुक्त नगर लनमााण गररने छ । 

१.२.३  जालतय, िैंलगक, िगायत सबै प्रकारका 

लविेदहरु अन्त्य गररने छ । 

१.२.४ मलहिाहरूको व्यवसाय संचािन, 

सुदृढीकरणको िालग नगरपालिकािे 

िगानी गनेछ । 

उदे्दश्य २: सबै बािबातिका र अपाङ्गहरूको तवकास, सांरक्षण र सहभातगिाको सजतनतिि गने । 

२.१  बािबालिकाको संरक्षण गने र सावाजलनक 

लनकायिाइा बािमैत्री बनाउने । 

२.१.१ बािबालिका तथा लकशोर लकशोरीहरूमालथ 

हुने सबै प्रकारको दुव्यावहार, लहंसा, शोर्षण र 

िेदिाव अन्त्यको िालग समुदाय, लवद्यािय, लनजी 

के्षत्र, सञ्चार जगत र बािअलिकारका के्षत्रमा 

लियाशीि संस्थाहरूसाँग सहकाया गररनेछ । 

२.१.२  अनाथ, असहाय, बेवाररसे, अशक्त, अपाङ्गता 

िएका र लवशेर्ष संरक्षणको आवश्यकता िएका 

बािबालिका तथा लकशोरलकशोरीहरूको 

संरक्षण र प्रबिान गना संरक्षण सेवाको 

व्यवस्थापन गररनेछ । 

२.१.३  बाि क्लब, बाि समुह, लकशोरलकशोरी समूह 

जस्ता संस्थाको गठन तथा सञ्चािनिाइा लवस्तार 

गरी बािबालिका तथा लकशोरलकशोरीहरूको 

सहिालगता बढाइानेछ । 
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रणनीति कायुनीतिहरू 

उदे्दश्य ३: अपाङ्गिा भएको व्यस्िहरूको क्षमिा उजागर गदै आत्मतनभुर बनाउने । 

३.१ आिारिूत लशक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आयआजान र 

राज्यिे लदने अन्य सेवा सुलविाहरूमा अपाङ्गता 

िएका व्यन्त्रक्तहरूको पहुाँच सुलनलित गने 

३.१.१ अपाङ्गता िएका व्यन्त्रक्तहरूको दैलनक जीवन 

यापन सहज बनाउन सहायक सामाग्रीको 

व्यवस्थापन गररनेछ । 

३.१.२ अपाङ्ग व्यन्त्रक्तहरूका िालग आिारिूत लशक्षा, 

सहज स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गररनेछ । 

३.१.३ अपाङ्ग व्यन्त्रक्तहरूिे दताा गरर सञ्चािन गने 

उद्योग व्यवसायमा कर छुटको व्यवस्था गररनेछ  

३.२ अपाङ्गता िएका व्यन्त्रक्तहरूको संरक्षण र 

सशक्तीकरण गने 

३.२.१ अपाङ्ग िएका व्यन्त्रक्तिाइा सरकारी र लनजी 

के्षत्रमा रोजगारीको अवसर वृन्त्रि गररनेछ । 

३.२.२ अपाङ्गिाइा सानालतना लसप र रोजगारी मुिुक 

तालिम प्रदान गने 

उदे्दश्य ४: जेष्ठ नागररकहरूिाइु सम्मानजनक जीवन व्यिीि गनु सहज वािावरण तसजुना गने । 

४.१ जेयष्ठ नागररकिाइा सम्मालनत जीवन व्यलतत 

गने वातावरण सृजना गने 

४.१.१  सामालजक सुरक्षा िता लवतरण सहज गररनेछ  

४.१.२ जेयष्ठ नागररकको उपचारिाइा प्राथलमक्ताका 

साथ सहुलियत प्रदान गररनेछ । 

४.१.३ जेयष्ठ नागररकको मनोरञ्जनको व्यवस्था 

लमिाइानेछ । 

 

5.3.4.5. कायुिम िथा पररयोजनाहरू 

ि.स. कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

के्षत्र 

गै.स.स र  

अन्य 

१. गररब िरपररवार पलहचान तथा पररचयपत्र 

लवतरण कायािम सञ्चािन गने 

     

२. श्रम कानून बमोलजम श्रलमकहरूिे नू्यनतम 

पाररश्रलमक, सेवा सुलविा र आवश्यक अलिकार 

प्राि गरे नगरेको सन्दिामा श्रलमकहरूसाँग 

अन्तरलिया कायािम 

     

३. एकि मलहिाहरूको सविीकरण, 

सशन्त्रक्तकरण, स्वाबिम्वनका िालग लवलिन्न 

तालिम प्रदान गने 
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ि.स. कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

के्षत्र 

गै.स.स र  

अन्य 

४. लवपन्न दलित मलहिाहरू पलहचान गरी 

आयमुिक, लसपमुिक तथा क्षमता लवकास 

कायािम लनरन्तर रूपमा संचािन 

     

५. मलहिाहरूिाइा िलक्षत गरी िोकसेवा तयारी 

कक्षा सञ्चािन गने 

     

६. मलहिाहरूिाइा िलक्षत गरी पत्रकाररता सम्बन्त्रन्ध 

आिारिूत तालिम  सञ्चािन गने 

     

७. मलहिा लहंसा सम्बन्त्रन्ध गुनासो सुने्न र त्यसिाइा  

उपयुक्त कारवाही गना कानुनी परामाश डेस्क 

संचािन गने  

     

८. न.पा. िे जोन्त्रखममा परेका लहंसा लपलडत मलहिा, 

लकशोरी र बालिकाहरूको अल्पकालिकन 

संरक्षणको िालग स्थालपत Safe House  लहंसा 

लपलडत मलहिा, लकशोरी र बालिकाहरूको 

अल्पकालिकन पुनास्थापना केन्द्र सञ्चािन 

कायालवलि, २०७८ अनुरूप व्यवन्त्रस्थत रूपमा 

सञ्चािन गने । 

     

९. िैलङ्गक लहंसा रोकथाम तथा नू्यलनकरण गनाका 

िालग नगरपालिकामा स्थापना िएको स्थानीय 

िैलङ्गक लहंसा लनवारण कोर्षिाइा सञ्चािनमा 

ल्याउने 

     

१०. लवदयाियहरू तथा समुदायमा जालतय, िैंलगक, 

िगायत सबै प्रकारका लविेदहरू हटाउन 

जनचेतनामुिक कायािम सञ्चािन गने 

     

११. मलहिाहरूको व्यवसाय संचािन, 

सुदृढीकरणको िालग सहुलियत व्याजदरमा ॠण 

उपिब्ध गराउने  

     

१२. मलहिाहरूिे संचािन गरेको व्यवसाय िाइा 

सुदृढीकरण तथा टेवा पुयााउन प्रलवलि 

हस्तान्तरण गने 

     

१३. बािमैत्री न.पा. बनाउन काया योजना बनाइा 

लवद्यािय तथा वडा स्तरमा वाि क्लब गठन  

     

१४. स्थानीय बाि अलिकार सलमलत गठन तथा 

सञ्चािन सम्बन्त्रन्ध कायालवलि २०७८ तथा बाि 

संरक्षण कोर्ष (स्थापना तथा सञ्चािन) कायालवलि 

२०७८  अनुरूप बािबालिकाको हकलहत 

संरक्षणका िालग बाि अलिकारका के्षत्रमा 

लियाशीि संस्थाहरूको समन्वयमा 

बािबालिकाहरूमा हुने शारीररक तथा 

मानलसक लहंसा लवरूि अलििावक र लवद्यािय 

स्तरमा सचेतना कायािमहरू सञ्चािन गने 

     

१५. अपाङ्ग व्यन्त्रक्तहरूका िालग समुदायमा 

आिाररत पुनस्थाापना कायािम सञ्चािन गने 

     

१६. लकशोरी िलक्षत मलहनावारी स्वच्छता कायािम      
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5.3.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

एकीकृत िलक्षत कायािमका प्रिावकारी कायाान्वयन, अनुगमनका कारण िलक्षत समूहको आलथाक, 

सामालजक लवकासको सूचाङ्कमा प्रगलत हुने, दुगाम एवम् लवकट के्षत्रमा सेवा सुलविाको पहुाँच उपिब्ध हुने, 

िैलङ्गक लहंसापीलडतहरूको उलचत संरक्षण तथा सेवाको व्यवस्था हुनेछ । िैलङ्गक समता तथा मलहिा एवम् 

बालिकाहरूको सशक्तीकरण सम्बोिन हुने, जोन्त्रखम अवस्थाका बािबालिका, अपाङ्गता तथा जे्यष्ठ 

नागररकहरूको उलचत संरक्षण हुने, सामालजक सुरक्षाका सेवाग्राहीहरूको एकीकृत अलििेख व्यवन्त्रस्थत 

िएको हुनेछ । 

 

ि.स. कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

के्षत्र 

गै.स.स र  

अन्य 

१७. बािक्लबको क्षमता अलिवृन्त्रि कायािम साथै 

बािबालिकाको अवस्था सिेक्षण कायािम 

सञ्चािन गने 

     

१८. अपाङ्गता पलहचान लसलवर सञ्चािन तथा िुिी 

सेवा प्रदान गरी पररचयपत्र लवतरण 

     

१९. अपाङ्गहरूको िालग स्वास्थ्य उपचार सहयोग      

२०. अपाङ्गहरूको िालग आिारिूत लशक्षा तथा 

वैकन्त्रल्पक लशक्षाको व्यवस्था 

     

२१. अपाङ्ग व्यन्त्रक्तहरूिाइा आय आजान वृन्त्रि तथा 

लजलवकोपाजानको िालग आवश्यक जीवनपयोगी 

सीप प्रलवलिको साथै लबउ पुाँजीको व्यवस्था गने  

     

२२. अपाङ्गता िएकािाइा तथा पररवारिाइा 

लसपमुिक तालिम 

     

२३.  वडाबाट लशलवर सञ्चािन गरी सामालजक सुरक्षा 

िता लवतरण 

     

२४. ८० वर्षा मालथको जेष्ठ नागररकिाइा िरिरमा 

सामालजक सुरक्षा िता लवतरण 

     

२५. िलक्षत समूहका व्यन्त्रक्तहरूको मूि 

अलििेखिाइा  सामालजक सुरक्षा व्यवस्थापन 

सूचना प्रणािी मार्ा त थप व्यवन्त्रस्थत र 

प्रिावकारी बनाउने  

     

२६. जे्यष्ठ नागररक िलक्षत स्वास्थ्य लशलवर      

२७. ८० वर्षा मालथको जेष्ठ नागररकिाइा समु्पणा 

स्वास्थ्य सेवा लनशुल्क 

     

२८. वडा नं ५ मा लनमााण सम्पन्न जे्यष्ठ नागररक 

िवनिाइा व्यवन्त्रस्थत ढंगिे सञ्चािनमा ल्याउने 

     

२९. जोन्त्रखममा रहेका जे्यष्ठ नागररक िलक्षत 

संरक्षणनीलत कायाान्वयन गने र जे्यष्ठ तथा अपाङ्ग 

सम्मान  कायािम सञ्चािन गने 
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5.4. यजवा िथा खेिकज द 

5.4.1. पृष्ठभूतम 

युवाशन्त्रक्त लवकासका संवाहक हुन् । युवाशन्त्रक्तको सङ््खख्यात्मक तथा गुणात्मक लवकास र पररचािनबाट नै 

लवकास सम्भव छ । संलविानिे पलन युवाहरूको लवकास गरी उनीहरूिाइा राष्टि को सवााङ्गीण लवकासमा 

पररचािन गने नीलत लिएको छ । खैरहनी नगरपालिकाको कुि जनसंख्याको ३८.४२    % लहस्सा (१५- ३९वर्षा) 

युवाको रहेको छ । नगरपालिकािे युवािाई पालिकाको अहम लहस्साको रुपमा न्त्रस्वकार गदै युवा स्वोरोजगार 

तथा युवा व्यवसायीिाई प्रोत्साहन गने नीलत लिएको छ । 

युवाशन्त्रक्तिाइा शारीररक, मानलसक, वौन्त्रिक र संवेगात्मक रूपमा सबि र नैलतकवान् बनाइा अनुशालसत र 

मयाालदत समाज लनमााण गदै लवकास तथा समृन्त्रिमा रूपान्त्रन्तरत गना खेिकुदको महत्वपूणा िूलमका रहन्छ । 

नगरपालिकािे खेिकुद के्षत्रको लवकासिाई लवशेर्ष प्राथलमकतामा राखेको छ ।  

5.4.2. समस्या िथा िजनौिी 

बढ्दो युवा जनसङ््खख्यािाइा उद्यम र रोजगारीसाँग आबि गना नसलकनु, जनसाड्न्त्रख्यक िािको उपयोग 

गना नसकु्न, युवा पिायन हुनु, स्रोतमा युवाको सहज पाँहुच सुलनित गना नसकु्न साथै खेिकुद पूवाािारको 

अपयाािता, खेिकुद के्षत्रमा नू्यन िगानी, खेिकुदमा लनरन्तरताको अिाव, व्यवसालयकताको कमी, 

अलििावकमा खेिकुदप्रलत आकर्षाण नहुनु, खेिकुदबाट जीलवकोपाजान हुने अवस्था नरहनु , 

खेिाडीहरूिाइा लनयलमत सेवा सुलविाको अिाव आलद यस के्षत्रका प्रमुख समस्या हुन् । 

युवाहरूको आलथाक अवस्था कमजोर हुनु, युवा िलक्षत जीवनोपयोगी प्रालवलिक र व्यवसालयक लशक्षा सबासुिि 

बनाउनु, रोजगारीका अवसरहरूको बृन्त्रि गनुा, युवामैत्री िगानीका अवसर बढाउनु, उद्योग, उद्यम र लवतीय 

श्रोतमा युवाको सहज पाँहुच सुलनित गनुा, अध्यन र बैदेलशक रोजगारी िालग लवदेश पािन हुने िमिाई रोकु्न, 

कुितमा िागे्न युवाहरुको संख्या बढ्दै जानु,  युवािाइा लवकास र स्वयंसेवामा व्यापक रूपमा पररचािन गनुा 

साथै खेिकुद पूवाािारहरूको लवकास गनुा, खेिकुदको लवकासमा लनजी के्षत्रिाइा आकलर्षात गनुा, खेिकुदमा 

व्यवसालयकताको लवकास गनुा तथा खेिकुदको संस्थागत लवकास र सुशासन कायम गनुा पलन यस के्षत्रका 

प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । 

5.4.3. सांभावना िथा अवसर 

जनसङ््खख्याको ठूिो लहस्सा युवाशन्त्रक्त रहेको, रालष्टि य युवा लनलत र युथ लिजन – २०२५ सलहतको दश वरे्ष 

रणनीलतक योजना कायाान्वयनमा रहेको, प्रदेशमा लवलिन्न युवा िलक्षत उद्यम लवकास तथा स्वरोजगारमूिक 

कायािमहरू सञ्चािनमा रहनु र दक्ष जनशन्त्रक्त उत्पादन गने शैलक्षक संि संस्था तथा तालिम केन्द्रहरूको 

बढ्दो उपन्त्रस्थलत हुनु आलद युवा लवकासका अवसरहरू हुन् । 
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तीनै तहका सरकारहरूमा खेिकुद लवकासको लजमे्मवारी रहनु, रालष्टि य र अन्तराालष्टि य खेिकुद 

प्रलतयोलगताहरूमा नेपािको लनरन्तर सहिालगता हुनु, खेिकुद प्रलत समाजमा सकारात्मक दृलष्टकोण लवकास 

हुाँदै जानु, खेिकुदका पूवाािारहरूको िमश लवकास हुाँदै जानु, खेिकुद शारीररक र मानलसक लवकासको 

प्रमुख माध्यमको रूपमा अलङ्गकार गररनु, साहलसक र पयाटकीय खेिकुदको प्रचुर सम्भावना रहनु र यसमा 

अन्तराालष्टि य चाख बढ्दै जानु, प्रहरी, सेना र व्यवसालयक प्रलतष्ठानहरू आलदमा व्यवसालयक खेिकुद क्लब 

प्रणािी सुरू हुनु आलद खेिकुद लवकासका अवसरहरू हुन् । यस पालिकामा पलन खेिकुद प्रलत यूवाहरूको 

आका र्षण, लवलिन्न स्थानमा खेि मैदानहरू लनमााण,  नगरपालिका स्तररय खेिकुद प्रलतयोलगता आयोजना, 

लवलिन्न कायािम तथा योजनाहरूमा यूवाहरूको सलिय सहिालगता, पालिकािे लिएको एक वडा एक 

खेिकुद मैदान लनमााणको नीलत, स्थानीय खेिकुद लवकासका अवसरहरू हुन् । साथै यहााँ युवामैलत्र कायािम 

सञ्चािन गना सलकने, खेिाडीहरूमा क्षमता लवकास, तालिम सञ्चािन गना सलकने वातावरण रहेको छ । 

5.4.4. यजवा िथा खेिकज द तवकास योजना  

5.4.4.1. सोि 

खेिकुदमा सबैको सहिालगता र अलिरूचीमा वृन्त्रि, स्वदेशमै रोजगारी मार्ा त युवा र 

नगरपालिकाको समृ्वन्त्रि 

5.4.4.2. िक्ष्य 

खेिकुद मार्ा त लसप लवकास, शारररीक र मानलसक तन्दुरूस्ती सलहत अनुशासनमा वृन्त्रि साथै 

युवाहरूको सवाालङ्गण पक्षको लवकास गरी नगरपालिकाको समृ्वन्त्रिमा युवाको िुलमका सुलनलित गने । 

5.4.4.3. उदे्दश्य 

1 युवा जनशन्त्रक्तिाइा लवदेश पिायन हुन बाट रोकी स्वदेशमै रोजगारीको वातावरण लसजाना गने 

2 लवकासका कायामा युवाहरूको सहिालगता सुलनित गने 

3 खेिकुदको समुलचत लवकास र लवस्तार गने 

5.4.4.4. रणनीति िथा कायुनीति  

रणनीति कायुनीतिहरू 

१.१  युवा िलक्षत कायािम सञ्चािन गने १.१.१  नगरपालिका के्षत्रलित्रका युवाहरूको लसर्ज्ालशिता 

लवकासको िालग युवा क्लवहरूिाइा लियालशि 

गराउन आवश्यक सहयोग गररनेछ । 

१.१.२  युवाहरूिाइा बजारको आवश्यकता अनुरूप 

जीवनोपयोगी तथा प्रालवलिक लशक्षा र लसपमूिक 

तालिम प्रदान गररनेछ। 
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रणनीति कायुनीतिहरू 

१.१.३  लनजी के्षत्र, गैसस र लवकास साझेदारहरूसाँग 

समन्वय गरी युवा रोजगारीिाइा प्रविान गररनेछ । 

१.१.४ सर्ि युवाहरूको राम्रा लसकाइ र अनुिव 

हस्तान्तरण हुने गरी युवा अगुवाहरूको 

अन्तरलिया, अविोकन भ्रमण  र ज्ञान तथा अनुिव 

आदानप्रदानको व्यवस्था गररनेछ । 

२.१  लवकास लनमााणमा युवाहरूको समावेशी 

सहिालगता अलिवृन्त्रि गने 

२.१.१  लवकास प्रलियामा युवा पररचािन गदाा 

समावेलशताको लसिान्त अविम्वन गरी सहिालगता 

सुलनलित गररनेछ । 

२.१.२  लवदेशबाट र्केका युवाहरूिाइा सामालजक 

पुनः एकीकरण गरी आलजात ज्ञान, लसप र दक्षता 

आफ्नो गााँउ ठााँउमा प्रयोग गना आलथाक एवम् 

प्रालवलिक सहयोग पुयााइनेछ । 

३.१  स्थालनय खेिकुदको प्रविान गने ३.१.१  युवाहरूिाइा खेिकुदमा आका लर्षत गना खेिकुद 

तालिम सञ्चािन , लवलवि खेिकुद कायािमहरू 

आयोजना तथा नगर स्तरीय खेिकुद 

प्रलतयोलगतािाइा लनरन्तरता लदइने छ । 

३.१.२  खेिकुदका सम्भाव्य के्षत्रहरू पलहचान गरी 

आवश्यक पूवाािारहरू लनमााण र प्रविान गररनेछ । 

३.१.३  खेिकुदको  प्रविानका िालग संस्थागत लवकास 

गररनेछ । 

 

5.4.4.5. कायुिम िथा पररयोजनाहरू  

ि.स. कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय  

तह 

लनजी  

के्षत्र 

गै.स.स र  

अन्य 

१. युवामा स्वयंसेवी िावना तथा सामालजक लजमे्मवारी 

बोि गराउन सामालजक गलतलवलि ( सचेतना 

कायािम) मा  युवा  स्वयंसेवक पररचािन गने  

     

२. सामालजक लियाक्लापमा युवाको संिग्नता बढाउन 

लविेद, असुरक्षा, िेदिाव, लहंसा र लनरक्षरताका 

लवरूि वस्ती वस्तीमा नगर तथा वडास्तरमा गठन 

िएको युवाक्लविाइा पररचािन गने 
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5.4.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

युवाहरूको क्षमता अलिवृन्त्रि िएको हुने, अन्तरपालिका तथा प्रादेलशक खेिकुद प्रलतयोलगताहरूमा 

प्रलतस्पिाात्मक क्षमता बढेको हुने, व्यवसालयक खेिकुदहरू सुरू िएकामो हुने, पालिकास्तरीय  खेिमैदान 

लनमााण िएकामो हुने, लवद्यािय तहमा खेिकुदमैदान लनमााण िएको हुनेछ । 

  

ि.स. कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय  

तह 

लनजी  

के्षत्र 

गै.स.स र  

अन्य 

३. यूवा स्वरोजगार कायािमका िालग लसप लवकास 

तालिम 

     

४. उमेर पुगेका लकशोर लकशोरीहरूिाइा िलक्षत गरी 

िागुऔर्षि प्रयोग तथा यौनजन्य लहंसािाइा 

लनरूत्सालहत गना सचेतना कायािम सञ्चािन 

     

५. जीवनोपयोगी तथा प्रालवलिक लशक्षा प्रदान गने       

६. यूवा स्वरोजगार कोर्षको व्यवस्था      

७. सीप लसकाइािाइा व्यवसायीकरण गना 

स्वरोजगारमूिक कायामा सहुलियत िगानी र 

व्याजमा अनुदान प्रदान 

     

८. युवा अगुवाहरूको अन्तरलिया कायािम सञ्चािन      

९. युवाहरूको अविोकन भ्रमणको िालग सहयोग       

१०. स्थानीय लवकासका कायामा लवशेर्ष गरी स्थानीय तथा 

िलक्षत वगाका युवाहरू पररचािन 

     

११. नगरपालिकास्तररय खेि प्रलतयोलगता आयोजना 

(रु्टवि, िलिबि, करााँते, एथ्िेलटक्स) 

     

१२. खेिाडीहरुिाई आवश्यक प्रलशक्षण लदने      

१३. खेिाडीहरुको सामूलहक बीमा       

१४. लवध्याथी एवम युवाहरूमा खेिप्रलत अलिरूलच 

जगाइा खेिप्रलत प्रलतस्पलिा बन्न अन्तराालष्टि य,  रालष्टि य 

तथा प्रदेशस्तरीय खेिमा पदक लबजेता खेिाडीिाइा 

पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान गने  

     

१५. लवद्यािय तथा नगरस्तरमा राष्टि पलत रलनङ्ग लशल्ड 

प्रलतयोलगता तथा मेयरकप खेिकुद प्रलतयोलगता 

सञ्चािन गने  

     

१६. खेिकुदका सम्भाव्य के्षत्रहरू पलहचान       

१७. नगरपालिका स्तरीय  कवडाहि लनमााण      

१८. एक वडा एक खेि मैदान लनमााण      

१९. खेिकुद सम्बन्त्रन्धत लवलिन्न लविाका सलमलतहरू 

गठन गरी न.पा.स्तरीय खेिकुद सलमलत गठन  

     

२०. वडा स्तरीय खेिकुद सलमलत गठन      

२१. युवा क्वहरूिाइा लियाशीि गराउन आवश्यक 

सहयोग लनरन्तर रूपमा प्रदान  
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पररचे्छद 6: पूवाुिार के्षत्र 

6.1. आवास िथा वस्ती  

6.1.1. पृष्ठभूतम 

रालष्टि य शहरी लवकास रणनीलत, २०७३ अनुसार काठमाण्डौ ंमहानगरपालिकाको तुिनामा अन्य शहरहरूको 

आिारिूत पूवाािार (जसै्त सडक, खानेपानी, सरसर्ाइ, र्ोहोरमैिा व्यवस्थापन, आवास र लबजुिी) को 

पहुाँचको स्तरमा लनकै लिन्नता रहेको छ ।  

यस नगरपालिकाका मुख्य वन्त्रस्तहरुमा मझुई, सुल्तना, कठार, सुन्दर वस्ती, जीवनपुर, सवनपुर, वाडगाउाँ , 

लपपरा, बैरहनी कंकािी टोि, समठीटोि, साइचोक, बुिशान्त्रन्त टोि, बुदौिी/सिौिी आदी  हुन् । त्यसैगरी 

नगरपालिकाको  वडा नं , ६ ७, ८ ९ १० ११ र १२ वडामा लतब्र रुपमा वस्ती लवकास िईरहेका वडाहरु हुन्  । 

यस नगरपालिकामा िूउपयोग योजना लवना जथािावी रुपमा अव्यवन्त्रस्थत रुपमा िडेरी लवकास गने तथा 

वस्ती लवस्तार गने काया िईरहेको छ । 

6.1.2. समस्या िथा िजनौिी 

समस्या 

• व्यवन्त्रस्थत रुपमा वस्ती लवकास निएको 

• अव्यवन्त्रस्थत वस्ती तथा सुकुम्बासी वा िुलम लहन्िे जताततै अव्यवन्त्रस्थत रुपमा वस्ती बसािेको  

• जग्गाको वलगाकरण निएको वा िूउपयोग योजना निनेकोिे वस्ती के्षत्र लनलित निएको  

• बजार के्षत्रमा ढि लनकास तथा र्ोहोरमैिाको व्यवस्थापन राम्रो व्यवस्था निएको  

• िर बनाउदा नक्शा पास गने प्रचिन नु्यन रहेको  

• सावाजलनक शौचािय निएको 

• वस्तीहरु बाढी तथा डुबानको जोन्त्रखममा रहेका   

• एकीकृत वस्ती लवकास गनुा  

• प्राकृलतक प्रकोप (बाढी पलहरो, डुबान ) 

6.1.3. सांभावना िथा अवसर 

एलककृत वन्त्रस्त लवकास,  िूउपयोग योजना अनुरुप वस्ती के्षत्रमा मात्र जग्गा लवकास गरी वस्ती बसौना सलकने, 

लनलज के्षत्रसंगको सहकायामा कम िागतका हाउजीङ्ख बनाई सुरलक्षत आवास सुलनलित गना सलकने । 
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6.1.4. आवास िथा वस्ती तवकास योजना  

6.1.4.1. सोि 

“ सुन्दर, सुरलक्षत, सवासुिि र व्यवन्त्रस्थत वस्तीको लवकासको व्यापकता, 

प्रलवलिमैत्री आिारिूत पूवाािारयुक्त शहर लनमााणको सुलनिता “ 

6.1.4.2. िक्ष्य 

सुन्दर, सवासुिि  ,समृि     लदगो लवकास गनुाका साथै नगरपालिकाको अथातन्त्र र सामालजक लवकासमा सिाउ 

पुगे्न गरी आवश्यक पूवाािार लनमााण एवं लवकास गने । 

6.1.4.3. उदे्दश्य  

1 सुरलक्षत ,सुन्दर, सर्ा र व्यवन्त्रस्थत वस्ती लवकास गनुा । 

2 सावजालनक जग्गाको िगत तयार गरी समुलचत उपयोग गनुा । 

6.1.4.4. रणनीति िथा कायुनीति  

रणनीति कायुनीति 

उदे्दश्य १.  सजरतक्षि, सजन्दर, सफा र व्यवस्स्थि  वस्ती तवकास गनजु । 

१.१ नगरपालिकाको योजना, लनमााण, 

व्यवस्थापन, सुिार तथा लवस्तारका िालग 

प्रालवलिक क्षमता अलिवृन्त्रि र सुरलक्षत 

ग्रामीण पूवाािारको लवकास गनुा । 

१.१.१  आिारिूत ग्रामीण िौलतक पूवाािारहरू िलमक 

रूपमा लवकास गररनेछ । 

१.१.२  िौलतक पूवाािार लनमााणमा दक्ष प्रालवलिकको 

संिग्नता अलनवाया गररनेछ । 

१.१.३  नयााँ िर लनमााण गदाा नक्सापास सलहत िवन 

लनमााण संलहता मापदण्ड २०७२ िाई पूणा रुपमा 

पािना गना अलिपे्रररत गररनेछ । 

१.२ पूवाािार लनमााणमा उपयुक्त आिुलनक 

प्रलवलि र स्थानीय लनमााण सामग्रीको प्रयोग 

समेतिाई प्रोत्साहन गरी सुरलक्षत, लटकाउ, 

सुिि र लकर्ायती िवनहरूको लनमााण 

गनुा । 

१.२.१   िवन लनमााणमा उपयुक्त आिुलनक प्रलवलिको 

प्रयोग गररनेछ । 

१.२.२  पूवाािार तथा िवन लनमााणमा  स्थानीय लनमााण 

सामग्रीको प्रयोगिाई प्रोत्साहन  गररनेछ । 

१.२.३   पूवाािार लनमााणमा तालिम प्राि जनशन्त्रक्तको 

प्रयोग गररनेछ । 

१.३ एकीकृत आवास तथा वस्ती लवकास गरी 

अनलिकृत, अव्यवन्त्रस्थत र छररएर रहेका 

लवपन्न र सीमान्तकृत िर पररवारिाई 

उपयुक्त, सुरलक्षत, वातावरणमैत्री र सुिि 

आवास लनमााण तथा स्तरोन्नलत गनुा । 

१.३.१  आवास तथा पूवाािार सेवाको लवकास र 

लवस्तारमा लनजी के्षत्र तथा स्थानीय 

जनासहिालगतािाई प्रोत्सालहत गरी एकीकृत 

रूपमा कायािम सञ्चािन गररनेछ। 

१.३.२  अलत लवपन्न, िोपोनु्मख र अलत सीमानृ्कत 

जातजालत र  समुदायको िालग सुरलक्षत आवास 

उपिब्ध गराइनेछ । 
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6.1.4.5. कायुिम िथा पररयोजना  

रणनीति कायुनीति 

१.३.३ स्थानीय िूलमहीन पररवारिाई रालष्टि य िूलम 

आयोगको लनयमानुसार िूलम उपिब्ध गराउन 

पहि गररनेछ  ।  

१.४  लवपदको उच्च जोन्त्रखमयुक्त स्थानमा रहेका 

वस्तीहरूिाई लनरुत्सालहत गने। 

 

१.४.१ जोन्त्रखमयुक्त स्थानमा वस्तीहरूिाइा लनरूत्सालहत 

गनुाका साथै संिालवत जोन्त्रखम लनराकणका उपाय 

अविम्वन गररनेछ । 

१.४.२ उच्च जोन्त्रखमयुक्त स्थानमा रहेका वस्तीहरुिाइा 

स्थानान्तरण गना प्रोत्साहन गररनेछ।   

१.४.३  िनत्व र जनसंख्याका आिारमा आिारिूत 

सेवा-सुलविा सलहतको एकीकृत वस्ती लवकास 

गररनेछ ।  

उदे्दश्य २. सावजुतनक जग्गाको सांरक्षण िथा सदजपयोग गनजु । 

२.१  सावजालनक जग्गाको  समुलचत उपयोग गनुा २.१.१  नगरपालिका के्षत्रमा रहेको सावाजलनक जग्गाको 

अलििेख तयार गररनेछ  

२.१.२  सावजालनक जग्गािाइा सामुदालयक प्रयोगमा 

ल्याइनेछ । 

ि.स. कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

के्षत्र 

अन्य 

लनकाय 

१ िौलतक लवकास योजना तयार गने      

२ दक्ष प्रालवलिक िाइा समयानुकुि तालिम प्रदान 

गने 

     

३ स्थानीय िवन लनमााण संलहता तयार गने      

४ सू्फता रूपमा नक्सा पास गराउन आउने प्रते्यक 

पुराना िरिुरीिाइा  लनलित समयसम््म नक्सा पास 

दसु्तरमा सहुलियत प्रदान गने  

     

५ नयााँ पूवाािार / िवन लनमााणमा नक्सापास सलहत 

िवन लनमााण संलहता पािना िए निएको कडाइा 

का साथ अनुगमन गने 

     

६ िवन लनमााणसाँग सम्बन्त्रन्धत आिुलनक प्रलवलिको 

तालिम प्रदान गने  

     

७ पूवाािार तथा िवन लनमााणमा  स्थानीय लनमााण 

सामाग्रीको उलचत प्रयोग सम्बन्त्रन्ध जनचेतना 

कायािम संचािन गने  

     



स्थानीय तहको आवलिक योजना तजुामा (आ.व. २०७८/०८९-२०८३/०८४)                                                  खैरहनी नगरपालिका                                                 

अन्त्रन्तम  प्रलतवेदन                                                                                                                                              82 

 

6.1.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

नगरपालिकामा वस्ती लवकासका कायाहरू िौलतक लवकास योजना अनुरूप िएका हुनेछन्, पूवाािार लनमााण 

काया लनमााण संलहता अनुरूप िएको, पूवाािार लनमााणमा स्थानीय लनमााण सामाग्रीको प्रयोग िएको,  स्थानीय 

युवाहरूिे प्रलवलि मैत्री लसप लसकेको, लवपन््न र सीमान्तकृत िर पररवारको सुरलक्षत आवासको व्यवस्था िएको, 

अव्यवन्त्रस्थत तथा िूलमहीन सम्बन्त्रन्ध समस्या समािान हुदै गएको हुने, उच्च जोन्त्रखमका वस्तीहरू स्थानान्तरण 

िएको र सावजालनक जग्गाको समुलचत सदुपयोग िएको हुनेछ । 

  

ि.स. कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

के्षत्र 

अन्य 

लनकाय 

८ स्थानीय युवािाइा लनमााण सम्बन्त्रन्ध तालिम 

(Mason) प्रदान गने  

     

९ वस्ती लवकासमा लनजी के्षत्रको िगानी मार्ा त 

संिग्नता बढाउने  

     

१० टोि सुिार संस्थाहरूको पुनगाठन गरर वडाको 

सहयोगी एकाइाको रूपमा पररचािन गने  

     

११ िूलमलहन सुकुम्वासी तथा अव्यवन्त्रस्थत 

बसोबासीको समस्या समािानका िालग रालष्टि य 

िूमी आयोगसाँग समन्वय गरर जग्गा नापजााँचका 

बााँकी कामहरू सम्पन््न गरर जग्गा िनीपूजाा 

लवतरण गने  

     

१२ लवपन््न र सीमान्तकृत िर पररवारिाइा उपयुक्त, 

सुरलक्षत आवास लनमााण गने  

     

१३ लवपन््न र सीमान्तकृत िर पररवारको आवास 

स्तरोन्नलत गने  

     

१४ उच्च जोन्त्रखमयुक्त स्थानमा रहेका वस्तीहरुको 

नक्साङ्खकन गने 

     

१५ स्थानान्तरण गनुापने बस्तीको िरिुरी सवेक्षण गने      

१६ वस्ती स्थानान्तरणको कायायोजना बनाउने       

१७ सावाजलनक जग्गाको अलििेख तयार गने      

१८ अलतिलमत सावाजलनक जग्गा खािी गराउने       

१९ अलतिलमत के्षत्रहरूमा बनेका संरचनाहरूिाइा 

लजल्ला प्रशासन र लडलिजन वनसाँगको 

समन्वयमा व्यवस्थापन गरर संरक्षण गने 

     

२० सावाजलनक जग्गामा सामुदालयक प्रयोगमा 

आउने खेि मैदान, पाका , योगशािा आदीको 

लनमााण गने  
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6.2. सडक, पजि िथा यािायाि 

6.2.1. पृष्ठभूतम 

पुवा पलिम राजमागा खैरहनी नगरपालिकामा पने मुख्य सडक हो । पालिकामा हािसम्म कािोपते्र सडक 

११७.६३ लक.लम., ग्रावेि सडक २६४.४८ लक.लम. माटे/ िुिे सडक १०७.७७ लक.लम. गरर जम्मा ४९५.७१ लक.लम 

सडक रहेको छ । त्यसैगरी आर.सी.सी. नािा ढिान ३२.४ लक.लम, तटबन्धन ३९.७ लक.लम. कल्भटा ६१ वटा र 

पुि ५ वटा तयार िईसकेका छन् (नीलत तथा कायािम आ.व. २०७९/०८०) ।  

पालिकाका सबै वडा सडक संजाििे जोलडएका छन् । यद्यलप  यी सबै सडकहरु स्तरीय िने हुन सकेका 

छैनन् । सडक तथा यातायातको व्यवन्त्रस्थत लवकास तथा व्यवस्थापन गना नगरपालिका सडक गुरुयोजना, 

२०७३ तयार गररसकेको छ । यस योजनािे पालिकामा रहेका सडकको वगीकरण गने, पालिकाको लवद्यमान 

तथा िलवष्यमा हुन सके्न लवकासको आिारमा सडकको प्राथलमकीकरण गने, यस्ता सडकहरुको 

अलिकारके्षत्र तोके्न वा सडक मापदण्ड तयार गने, सडकमा हुने िगानीिाई प्राथलमलककरण गने जस्ता 

कायाहरुिाई प्रष्ट मागालनदेश गरेको छ ।  

6.2.2. समस्या िथा िजनौिी 

सडक तथा यातायातका के्षत्रमा पयााि बजेटको कलम हुनु, स्पष्ट मापदण्डका आिारमा सडक लनमााण तथा 

लवस्तार नुहुनु, मापदण्डको पािना गना नसकु्न, गुणस्तरीय लनमााण सामग्रीको प्रयोगमा कलम हुनु, सडकिाई 

जोड्ने पन्त्रक्क पुि, कजवे, कल्भटा नहुनु, प्रालवलिक कमाचारीको कलम हुदा गुणस्तरीय काया हुन नसकु्न, सडक 

प्रलत स्थानीयको अपनत्व लवकास हुन् नसकेको, बनेका सबै सडकको िागतकट्टा निएको, सडक उपिोक्ता 

सलमलतिाई लनमााण पलछको ममात सम्भारको कायामा लजमे्मवार बनाउन नसलकएको, उपिोक्ता सलमलतमा 

प्रालवलिक ज्ञानको कलम रहेको, सडक पूवाािारको (नािी, ग्यालबन वाि, Signage आलद ) स्तरोन्नलत निएको,  

कायर खोिािे सडक कटान गरेको, ममात सम्भारको िालग बजेटको व्यवस्था गना नसकु्न, सबै के्षत्रमा 

सावाजलनक यातायात संचािन हुन नसकेको, अनुगमन मुल्यांकन प्रलियामा मात्र लसलमत रहेको जस्ता समस्या 

रहेका छन् । 

6.2.3. सांभावना िथा अवसर 

सडक स्तरोन्नती (कािो पते्र, ग्रािेि, सरसर्ाइा) गरर यातायात संचािन गना सलकने, सडक गुरुयोजना अनुसार 

प्राथलमकीकरण गरर सडक पूवाािारमा िगानी गना सलकने, सडक तथा यातायातको लवकासमा सावाजलनक 

लनलज िगानी आकलर्षात गरर उपिोक्तािाई लवकास कायामा सहिागी गराउने, संि तथा प्रदेश बाट िगानी 

जुटाउन सलकने, कृलर्ष सडकको लवकास तथा लवस्तार गने, पयाटकीय पदमागा लनमााण, साईकि िेनको 

व्यवस्था गने सम्भावना,  सडक सम्बन्त्रन्ध आयोजनाहरुिाई पयााि बजेट जुटाई समयमानै काया सम्पन्न गनुा, 

मापदण्ड अनुसार सडक लनमााण गनुा, उपिोक्ताहरुिाई ममात सम्भार प्रलत लजमे्मवार बनाउनु, अनुगमन तथा 

मुल्यान्किाई प्रिावकारी बनाउनु मुख्य चुनौती रहेका छन्  ।   



स्थानीय तहको आवलिक योजना तजुामा (आ.व. २०७८/०८९-२०८३/०८४)                                                  खैरहनी नगरपालिका                                                 

अन्त्रन्तम  प्रलतवेदन                                                                                                                                              84 

6.2.4. सडक िथा यािायाि तवकास योजना  

6.2.4.1. सोि 

सडक तथा यातायातको लवस्तार नगरपालिकाको सहज पाँहुच तथा लवकासको आिार । 

6.2.4.2. िक्ष्य   

सहज तथा सरि यातायात सञ्जािको लवकास गने । 

6.2.4.3. उदे्दश्य  

1 प्रमुख सेवा सुलविा सलहत तहगत सडक सञ्जािको लवकास गने । 

2 प्रमुख सडकहरुमा बसपाका  तथा बसलबसौलन सलहतको यातायात सुलबिा पुयााउने । 

6.2.4.4. रणनीति िथा कायुनीति  

रणनीति कायुनीति 

उदे्दश्य १. प्रमजख सेवासजतविा समतहि िहगि सडक सञ्जािको तवकास गने । 

१.१  सडक लबस्तार तथा स्तरोन्नलत गदाा मापदण्ड  

अनुरुप गने । 

१.१.१  सडकको लवस्तार गने । 

१.१.२  सडक पूवाािार सलहत स्तरोन्नलत गने । 

१.१.३  कृलर्ष सडकको लनमााण गरी कृलर्ष के्षत्रको 

लवकास तथा बजाररकरणमा सहयोग गने । 

१.१.४ सडक लनमााणमा संग्लग्न सबैको क्षमता 

लवकास गने । 

१.२ नगरपालिकाका प्रशासलनक लनकायसम्म पहुाँच 

लवस्तार गना वडा कायाािय र वस्ती जोड्ने 

सडक लनमााणिाइा प्राथलमकता लदने । 

१.२.१  नगरपालिका केन्द्र र वडा कायाािय जोड्ने 

सडक िाइा प्राथलमक्तामा रान्त्रख व्यवन्त्रस्थत 

गदै िलगनेछ । 

१.३  सडक ममात तथा लनमााण काया गदाा यातायात 

गूरूयोजना (MTMP) को लनदेशनिाइा 

अविम्बन गने । 

१.३.१  सडकहरूको लनमााण तथा स्तरोन्नती गदाा 

अलनवाया रूपमा नािी लनमााण गनुापने 

नीलतिाइा कडाइाका साथ कायाान्वयनमा 

ल्याइानेछ । 

१.३.२ नगर यातायात गुरुयोजनाको कायान्वयन गरर 

मापदण्ड अनुरुपका सडक मात्र बनाउने । 

१.३.३ सडकको नामकरण गने ।  

उदे्दश्य २. प्रमजख सडकहरुमा बसपाकु िथा बसतबसौतन सतहिको यािायाि सजतबिा पजयाुउने 
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रणनीति कायुनीति 

२.१  स्थानीयको आवत जावत िाइा सहज गना 

यातायातको लवस्तार गने 

२.१.१  अत्यलिक मात्रामा आवत जावत हुने के्षत्रमा 

यातायातको पूवाािार लनमााण गररनेछ ।  

२.१.२ आवश्यक स्थानमा झोिुङे्ग पुि लनमााण 

कायािाइा लनरन्तरता लदइानेछ । 

२.१.३ यातायात सेवा संचािनका िालग पहि गने । 

 

6.2.4.5. कायुिम िथा पररयोजनाहरू 

ि.

सां 

कायुिम िथा पररयोजनाहरु  सहकायु गने तनकाय 

 

संि प्रदेश न.पा. अन्य 

लनकाय  

१ सबै वडाबाट नगरपालिका केन्द्रसम्म जोडने सडकिाइा बाहै्र 

मलहना संचािन योग्य बनाउन सडक स्तरोन्नती गने   

    

२ नगर यातायात गुरूयोजना (MTMP) अद्यावलिक  तयार गने  
 

  

 

३ 

तरकारी चोक - सुन्दर खानेपानी सम्म नया टि याक 

खोल्ने तथा ग्रािेि गने  

    

४ डम्बर बहादुर गुरुङ्खको िर- वडा कायाािय आउने 

पुिसम्मको बाटो कािोपते्र  

    

५ िेखािी टोि - खानेपानी बाटो ढिान      

६ गौचरण जाने बाटो कािोपते्र      

७ ओक्सर्ोडा टेन्त्रक्नकि किेज - पुवा मंगनी गाउाँ  - नया 

पुिसम्मको सडक  नािी सलहत कािोपते्र  

    

८ नगरपालिका -चैनपुर चोक पैदिमागा सलहतको अपाङ्गमैत्री 

सडक लनमााण  

    

९ मंगनी चोकबाट उत्तर र दलक्षण ५० / ५०० लम सम्म 

सडकको दुवै तर्ा  नािा, पैदि मागा सलहतको अपाङ्गमैत्री 

सडक लनमााण 

    

१० चैनपुर चोक - िादारी पुि सडकको दुवै तर्ा  नािा, पैदि 

मागा सलहतको अपाङ्गमैत्री सडक लनमााण 

    

११ लडर्ज्ी पाका  नलजक पम्प पुि - बाबा ग्यास सम्म पम्प 

खोिाको दुवै तर्ाा ड्याम लनमााण, सडक लनमााण तथा 

हररयािी बेल्ट लनमााण  

    

१२  ग्रािेि िएका मुख्य सडकहरु कािोपते्र गने      
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ि.

सां 

कायुिम िथा पररयोजनाहरु  सहकायु गने तनकाय 

 

संि प्रदेश न.पा. अन्य 

लनकाय  

१३ सडक उच्चस्तरीय ग्रािेि गने      

१४ आर.सी.सी.  ढिान नािा बनाउने   
 

  

१५ आवश्यक स्थानमा सडक जोड्ने कल्भटा लनमााण गने   
 

  

१६ महादेव स्थानमा पन्त्रक्क पुि लनमााण गने      

१७ मंगनी खोिामा पन्त्रक्क पुि लनमााण गने      

१८ काठे पुि लवस्थापन गरर पन्त्रक्क पुि लनमााण गने      

१९ आवश्यक स्थानमा ग्यालबन वाि, कजवे लनमााण गने      

२१ िएका कृलर्ष सडकको स्तरोन्नलत गने       

२२ अवश्यक स्थानमा कृलर्ष सडक लवस्तार गने       

२३ सडक लनमााणमा संग्लग्न स्थानीय उपिोक्ताको क्षमता 

लवकास तालिम संचािन गने  

 
 

  

२४ सडकको ममात सम्भार तथा अपनको बहाना लवकास गराउन 

सचेत गराउने  

 
 

  

२५ सडक पूवाािार लनमााण कायामा संग्लग्न कामदारिाई 

प्रालवलिक ज्ञान सम्बन्त्रन्ध तालिम संचािन गने  

 
 

  

२६ नगरपालिका कायाािय र वडा केन्द्र जोड्ने मुख्य बाटो 

स्तरोन्नलत गने  

 
 

  

२७ नगरपालिकाका सबै सडकहरुको िगत संकिन गरी 

अलििेख व्यवस्थापन 

 
 

  

२८ नगरपालिकामा रहेका सडकको नामकरण गरर Road 

Name Plate राखे्न  

 
 

  

२९ बस स्टयान्ड तथा बस लबसौलन तथा बस पाका को िालग ठााँउ 

पलहचान गने 

 
 

  

३० बसपाका को िालग Fesaibility study and DPR गने   
 

  

३१ बसपाका  लनमााण गने   
 

  

३२ बस लबसौनीमा प्रलतक्षािय लनमााण गने      
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ि.

सां 

कायुिम िथा पररयोजनाहरु  सहकायु गने तनकाय 

 

संि प्रदेश न.पा. अन्य 

लनकाय  

३३ पसाा बजार,खुरखुरे बजार, खानेपानी चोक, रत्ननगर जस्ता 

बजार के्षत्रमा सडक बत्ती राखे्न  

    

३४ आवश्यक स्थानमा  झोिंुगे पुि लनमााण      

३५ नगरपालिकामा सावाजलनक यातायात संचािन गना लनलज 

के्षत्रिाई आकलर्षात गने  

    

३६ नगरपालिकािे सावाजलनक यातायात संचािन गने      

 

6.2.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

नगरपालिकामा MTMP अनुरुप प्राथलमकताका आिारमा सडक मा िगानी हुने, मापदण्ड अनुरूप सडक 

लवस्तार तथा स्तरोन्नती, कृलर्ष सडकको लनमााण, ना.पा तथा वडा केन्द्रहरू जोड्ने सडक लनमााण, सडकका 

सहायक पूवाािारहरु नािा, ग्यालबन वाि, कल्भटाको लनमााण िएको हुने, उपयुक्त ठााँउमा बसपाका  तथा 

बसलबसौलनहरू लनमााण, झोिुङे्ग पुि तथा पन्त्रक्क पुि लनमााण, नगरपालिकामा सावाजलनक यातायात सेवा 

लवस्तार िएको हुनेछ ।  
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6.3. खानेपानी िथा सरसफाई 

6.3.1. पृष्ठभूतम 

खैरहनी  नगरपालिकाका सबै वडामा खानेपानीको सुलबिा पुगेको छ । खैरहनी  नगरपालिकामा लवलिन्न 

स्रोतबाट खानेपानीको आपूलता िईरहेको छ । बागमती प्रदेश स्थानीय तहको वसु्तन्त्रस्थलत लववरण २०७६ का 

अनुसार खानेपानीका िालग सबै िन्दा िेरै ५९.३ % िरिुरीिे  टयुबवेिहातेपम्प, ३४.७४ प्रलतशत िरिुरीिे 

पाईपबाट, ०.९७ % िे ढालकएको ईनार, कुवाको पानी प्रयोग गरररहेका छन्  ।  (वसु्तन्त्रस्थलत लववरण, बागमती 

प्रदेश, २०७६) 

खैरहनी नगरपालिकामा लवलिन्न खानेपानी आयोजन संचािनमा रहेका छन्, जसिे स्थानीय स्तरमा खानेपानी 

लवतरणमा सहयोग गरररहेका छन् । चैनपुर लसन्त्रिपुर ख. पा. तथा सरसर्ाई र  चारगााँउ खानेपानी वडा ३ मा, 

सुन्दर खानेपानी सरसर्ाई तथा सानी पलटहानी खानेपानी तथा सरसर्ाई वडा २ मा, पसाा साना सहरी  र 

वडा ७ मा, पसाा साना सहरी खानेपानी तथा सरसर्ाई संस्था वडा ८ खानेपानी योजनाहरु पालिकामा रहेका 

मुख्य खानेपानी योजनाहरु हुन् । त्यसैगरी बैरहनी साना सहरी खानेपानी ,  कठार खानेपानी तथा सरसर्ाई 

योजना पसाा खानेपानी तथा अन्य खानेपानी आयोजना पलन सञ्चािनमा छन् । 

6.3.2. समस्या िथा िजनौिी 

समस्या 

• सबै खानेपानी मुहानको सरसर्ाई तथा संरक्षण निएको  

• खानेपानीका ट्यांकीमा शुन्त्रिकरणको व्यवस्था निएको  

• खानेपानी लवतरण तथा व्यवस्थापनका िालग उपयुक्त संस्थागत संरचना निएको 

• आवश्यक स्थानमा ढिलनकासको व्यवस्था निएको  

• खुिा नािी िएको   
िजनौिी 

• खानेपानी पयााि मात्रामा पुयााउन नसकु्न 

• बजेटको अिाव 

• दक्ष जनशन्त्रक्तको अिाव 

• बाढी, पलहरो, िुक्षयिे लसाँचाइा कुिो अिरूि आदी 

6.3.3. सांभावना िथा अवसर 

    सम्भावना  

• साना सहरी लवकास खानेपानी तथा सरसर्ाई योजना संचािन िएको  

• खानेपानीको व्यवस्थापन गना उपिोक्ता सलमलत िएको  

• खानेपानी लवतरण टंकी (Overhead tank) लनमााण िईरहेका  
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अवसर 

• हाि िएका खानेपानी योजनािाइा लनमााण चरणमा िैजाने 

• मुि पलहचान तथा दताा गने 

• पानीको सदुपयोग गना लमटर जडान गने 

6.3.4. खानेपानी िथा सरसफाई योजना 

6.3.4.1. सोि 

शुि खानेपानीको पाँहुच लवस्तार तथा व्यवन्त्रस्थत सरसर्ाइा , खैरहनीको स्वस्थ्य जीवनशैिीको आिार 

6.3.4.2. िक्ष्य 

नगरपालिकामा आिारिूत स्तरको खानेपानी तथा सरसर्ाई सेवाको पहुाँच सुलनलित गने  

6.3.4.3. उदे्दश्य 

1 नगरपालिकाका सबै िरिुरीमा स्वच्छ खानेपानी आपूलता गने । 

2 सरसर्ाइा व्यवस्थापन गने । 
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6.3.4.4. रणनीति िथा कायुनीति 

6.3.4.5. कायुिम िथा पररयोजनाहरू 

रणनीलत कायानीलत 

उदे्धश्य १. नगरपातिकाका सबै घरिजरीमा स्वच्छ खानेपानी आपूतिु गने 
१.१  स्वच्छ र सर्ा खानेपानीिाइा सवासुिि 

गने 
१.१.१  सबै बस्ती र समुदायमा एक िर एक 

िाराको नीलत अनुरूप स्वच्छ र सर्ा 
पानी आपूलता प्रणािी व्यवन्त्रस्थत गररनेछ । 

१.१.२  खानेपानी आपूलताका िालग संस्थागत 
संरचनाको व्यवस्था गररनेछ । 

१.१.३  पानीको स्वच्छता कायम गररनेछ । 

१.१.४  वहुवलर्षाय खानेपानी आयोजना सम्पन्न 
गना ग्रामीण लवकास केन्द्र, गै.स.स तथा 
अन्य सहयोगीहरूसाँग समन्वय र सहकाया 
गररनेछ । 

१.२ खानेपानीको मुहान संरक्षण गने १.२.१  पानीका मुहानहरूको अलििेन्त्रखकरण 
गदै लवसृ्तत पररयोजना प्रलतवेदन 
लनमााणमा लतव्रता लदइनेछ । 

१.२.२  खानेपानीको मुहान संरक्षण तथा 
सुरलक्षत खानेपानीको िालग जनचेतना 
मुिक कायािम संचािन गररनेछ । 

उिेश्य २. सरसफाइु व्यवस्थापन गने  

२.१  पुणा सरसर्ाइा अलियान संचािन गने २.१.१ वडा तथा पालिका स्तरमा सरसर्ाइाका 

लवलिन््न कायािम संचािन गररनेछ । 

२.१.२ वातावरलणय तथा पयाावरलणय सनु्तिन  

कायम गना आवश्यक नीलत लिइानेछ । 

२.१.३ समुदायमा आिाररत पुणा सरसर्ाइा 

कायािम संचािन गररनेछ । 

ि.स. कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

 तह 

लनजी  

के्षत्र 

गै.स.स  

र अन्य 

१. नगरपालिकाको लवलिन्न स्थानहरूमा खानेपानी 

सेवा लवस्तार तथा पुनस्थापना कायािम सञ्चािन 

     

२. खानेपानी आयोजनाहरूको लनमााण , लनयलमत 

ममात संिार तथा लनयलमत संचािनको 

व्यवस्थापन गने 

     

३. प्रते्यक खानेपानी  उपिोक्ता सलमलतबाट लवतरण 

गररएको पानीको स्वच्छताको परीक्षण गरी 

िरपररवारमा सर्ा र स्वच्छ लपउने पानीको 

उपिब्धता सुलनित गने   
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6.3.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

आगामी ५ वर्षा लित्रमा नगरपालिकामा पानीको स्रोतको व्यवस्थापन, लनयलमत ममात संिार तथा संचालित 

योजनाहरू लनमााण सम्पन््न िई सबै के्षत्रमा स्वस्छ तथा सर्ा खानेपानीको लनयलमत आपूलता िएको हुनेछ । 

साथै मुहान संरक्षण, खानेपानीका सलमलतहरू उत्तरदालय, सरसर्ाइा सम्बन्त्रन्ध जनचेतना अलिवृन्त्रि िएको 

हुनेछ ।  

त्यसैगरी समू्पणा स्थानीयहरु सरसर्ाई सम्बन्त्रन्ध सचेत िई व्यन्त्रक्त, पररवार तथा पुरै नगरपालिका सर्ा र 

स्वच्छ िएको हुनेछ । 

 

  

ि.स. कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

 तह 

लनजी  

के्षत्र 

गै.स.स  

र अन्य 

४. लवतरण ट्याङ्कीमा शुदिीकरण व्यवस्थापन गने      

५. मुि पलहचान, अलििेन्त्रखकरण तथा दताा गने      

६. मुहानहरूको लवसृ्तत पररयोजना प्रलतवेदन 

िलमक रूपमा लनमााण गने 

     

७. प्रते्यक वडामा मुहान संरक्षण तथा सुरलक्षत 

खानेपानीको िालग जनचेतना मुिक कायािम 

संचािन  

     

८. खानेपानीका सलमलतहरूिाइा वातावरण तथा 

सरसर्ाइा प्रलत उत्तरदालय  बनाइा सरसर्ाइा 

सम्बन्त्रन्ध जनचेतनामुिक कायािम सञ्चािन गने 

     

९. प्रते्यक वडामा मलहिा समुह, आमा समुह, 

स्थानीय युवा समुह साथै लवद्याथी माझ पुणा 

सरसर्ाइा सम्बन्त्रन्ध जनचेतना मुिक कायािम 

संचािन गने (नाटक प्रदशान) 

     

१०. 
सावाजलनक शौचािय स्थापना 
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6.4. तसांिाई  

6.4.1. पृष्ठभजतम  

खैरहनी नगरपातलकाका अतिकांश व्यक्तिहरू कृति पेशामा संलग्न छन् । कृति िेत्रको उत्पादन िर्ा 

उत्पादकत्व बढाउन तसंिार्यको महत्वपूणय भूतमका रहन्छ । वडा िेिाका िममा सहिागीसाँग  गररएको 

छिर्िका अनुसार लसंचाई योजना, पानीका मुि, खोल्सा खोल्सी बाट जलमनमा लसंचाई पुगेको छ । पम्स्र्ा 

खोिा, रािी, जालमन मुलन, आकासे, बोररंग आलद लसंचाईका मुख्य स्रोत हुन् । तजणय कुलो िर्ा पूिायिार, 

पानीको िुहािट, मौसमी तसंिाई, मम्मि सम्भारको कतम, तसंिाई सम्बक्ति व्यिस्र्ापनका लातग कुनै संस्र्ागि 

व्यिस्र्ा नभएको जस्ता समस्याका कारणले प्रशस्त पानीका स्रोिहरू िर्ा रु्पै तसिाई र्ोजनाहरू भएिापतन 

र्सको उतिि प्रर्ोग िर्ा व्यिस्र्ापन हुन सकेको छैन । तसंिाईको उतिि व्यिस्र्ापन गरी सबै कृति र्ोग्य 

जतमनमा तसंिाईको व्यिस्र्ा गनय सके कृति उत्पादन बढाई नगरपातलकालाई खाद्यन्नमा आत्मतनभयर बनाउन 

सतकने प्रशस्त सम्भािना छ । 

6.4.2. समस्या िथा िजनौिी  

लसंचाइाको िालग लडपबोररंङ्ख नगरी सम्भव छैन; परम्परागत कुिो बाट लसचाई िएको; मुहान सरेको छ; 
पलहरोिे लसचांइ समरचना बगाई रहने; लसचांइ प्रणािी लवकासको िालग उलचत योजनाको अिाव; कमजोर 

पूवाािार; लसंचाइा पूवाािारको ममात सम्भारको अिाव; जनसहिालगताको कलम आलद जस्ता समस्या तथा 

चुनौतीहरू रहेका छन् ।  

6.4.3. सम्भावना िथा अवसर  

कृति र्ोग्य जतमन भएको; तसंिार्यका लातग प्रशस्त जलस्रोिहरू; लवलिन्न तसंिार्य र्ोजना संिालनमा रहेको; 

र्ोपा तसंिार्य सञ्चालनको सम्भािना िर्ा अिसर रहेका छन् । 

6.4.4. तसांिाई योजना  

6.4.4.1. सोांि  

कृलर्ष योग्य जलमनमा लसंचाइाको पयाावरणीय लदगो लवकास 

6.4.4.2. िक्ष्य 

कृलर्ष योग्य िूमीमा लसंचाइा  पुयााइा  उत्पादन वृन्त्रि गने 

6.4.4.3. उदे्दश्य 

1. कृलर्षयोग्य जलमनमा लदगो लसाँचाइ सुलविा पुयााउनु । 
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6.4.4.4. रणनीति िथा कायुनीति  

रणनीति कार्यनीति 

उदे्दश्य १:  कृतिर्ोग्य जतिनिा तिगो त िँचाइ  ुतिधा पुर्ायउनु । 

१.१ उपरु्यि प्रतितिमा आिाररि तसंिार्य 

प्रतितिको प्रर्ोग गरी तसंिार्य सुतििा 

तिस्तार गने 

१.१.१   नगरपातलका िेत्रतभत्र रहेको तसंिार्य कुलोहरूको 

ममयि संभार गरी बाहै्र मतहना तसंिार्य सुतििा 

पुर्ायउने कार्यलार्य उच््च प्रार्तमिा तदर्यनेछ । 

१.१.२  खेतीयोग्य सबै जलमनमा लसंचाई सुलबिा  लवस्तार 

तथा पानी िण्डारण क्षमता बद्लिृ गरी पानीका 

श्रोत संरक्षण र नगरका साना खोिाहरुमा 

हािेलष्टङ्खड्याम लनमााण गरी लसंचाईको प्रबन्ध 

लमिाइनेछ । 

१.१.३  तसंिार्यका लातग ििायिको पानी सङ्कलन, पोखरी, 

िाल िलैर्ा, तसमसार र जलािार िेत्रको संरिण 

िर्ा सुदृढीकरण गररनेछ । 

१.१.४  सम्भातिि नर्ााँ तसंिार्य आर्ोजनाहरू तनमायण 

गरी र्प जग्गामा तसंिार्य सुतििा पुर्ायर्य कृति 

उत्पादनमा बृक्तर्द् गदै जाने तनति अबलम्बन 

गररनेछ । 

 

6.4.4.5. कायुिम िथा पररयोजना  

क्र. 

. 

कार्यक्रिहरू  हकार्य गने तनकार् 

संघ प्रदेश स्र्ानीर् 

िह 

तनजी 

िेत्र 

गै.स.स 

र अन्य 

१. ममयि संभार गनुयपने कुलोहरूको लगि िर्ार 

गने  

      

२. ममयि संभार गनुयपने कुलोहरू क्रतमक रूपमा 

ममयि गने (  लबउरीिोि लसंचाइा वडा २, खैरहनी 

कुिो वडा ६ ) 

       

३. तसंिार्यको श्रोिको अध्यर्न गने        

४. कूलोबाट तसंिार्य हुन नसके् स्र्ानमा तलफ्ट 

तसंिार्य संिालन गने 
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क्र. 

. 

कार्यक्रिहरू  हकार्य गने तनकार् 

संघ प्रदेश स्र्ानीर् 

िह 

तनजी 

िेत्र 

गै.स.स 

र अन्य 

५. 
ििायिको पानी सङ्कलन गने 

       

६. तनरन्तर रूपमा पोखरी, िाल िलैर्ा, तसमसार र 

जलािार िेत्रको संरिण िर्ा सुदृढीकरण गने 

        

७. सम्भातिि नाँर्ा तसंिार्य आर्ोजनाहरू तनमायण 

गने 

       

 

6.4.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

नगरपालिकामा कुिोहरूको लनयलमत ममात िएको, लसंचाइाको श्रोतहरूको अध्ययन िएको, पोखरी, ताि 

तिैया, लसमसार र जिािार के्षत्रको संरक्षण तथा सुदृढीकरण िएको,  पोखरी, ताि तिैया, लसमसार  जिािार 

के्षत्रको संरक्षण तथा सुद्ढीकरण तथा उपयुक्त लसंचाइा  आयोजनाहरू लदगो रूपमा सञ्चािन िएको हुनेछ । 

6.5. तवद्यजि् िथा वैकस्ल्पक ऊजाु 

6.5.1. पृष्ठभूतम 

नेपािमा जिलवद्युतको लवकासको यात्रा लव. सं १९६८ देन्त्रख सुरू िएको हो । आ. व २०७४/०७५ सम्ममा 

नेपािमा कुि जिलवद्युत जडान क्षमता १०२० मेगावाट पुगेको छ। लवद्युत लग्रडमा जनसंख्याको पहुाँच ७० 

प्रलतशत छ । ६२३ स्थानीय तहमा लवद्युत पूवाािार पुगेको छ िने प्रलत व्यक्ती लवद्युत उपयोग १९८ लकिोवाट 

प्रलतिण्टा रहेको छ। ( स्रोत :पन्ध्ौ योजना अिार पत्र ) 

खैरहनी नगरपालिकामा ९६.६२ % िे दैलनक बलत्त बाल्नका िालग लवद्युतको प्रयोग गदाछन । बलत्त बाल्नकाका 

िालग सौया उजााको र मट्टीतेिको प्रयोग गनेको संख्या िमश: ०.०६ % र २.२५ रहेको छ । त्यसैगरी खान 

पकुना लवद्युत को प्रयोग गनेको संख्या ०.२८ % छ । खाना पकाउन एि पी ग्यास, गोबर ग्यास तथा 

मट्टीतेिको प्रयोग गनेको संख्या िमश: ३२.११ %, ११.८ % र ०.५३ % रहेको छ  (वसु्तन्त्रस्थलत लववरण, बागमती 

प्रदेश, २०७६) । 

नगरपालिकाका सबै वडाहरूमा रालष्टि य प्रसारण मार्ता लवद्युत सेवा पुगेको छ । वडाका लवलिन्न स्थानहरूमा 

१५, २५ र ५०र १००  के.लि.ए क्षमताका टि ान्सर्मारहरुबाट लवद्युत लवतरण िईरहेको छ । लवद्युत नपुगेका 

स्थानमा बैकन्त्रल्पक उजााको रुपमा सोिारको प्रयोग िईरहेको छ ।  

6.5.2. समस्या िथा िजनौिी 

पालिकाका लवलिन्न के्षत्रमा रहेका टि ान्सर्मार क्षमता कमजोर रहेको, लजणा काठका पोि रहेको, लवद्युत 

लनयलमत नहुने, हावाहुरीका तथा पानी पदाा पलन लवद्युत अवरोि हुने, टि ान्सर्मार क्षमता कम िएका कारणिे 

लवद्युतीय मेलसनरी प्रयोग गना समस्या, ठााँउ ठााँउमा नाङ्गो तार , लविुतका पोिहरू तथा तारहरू अलनयन्त्रन्त्रत, 
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ठुिा उद्योगमा माग अनुसार लवद्युत आपूलता लनयलमत गना नसलकएको यस के्षत्रका मुख्य समस्या हुन् । 

पालिकाका सबै के्षत्रमा पयााि क्षमताको लवद्युत पहुाँच लवस्तार गनुा, िोडसेलडङ्ख लबना लवधु्यतापुती लनयलमत 

गनुा यस के्षत्रका मुख्य चुनौलतका रुपमा रहेका छन्  ।  

6.5.3. सम्भावना िथा अवसर 

रालष्टि य प्रसारण िाईनबाट लवद्युत लवतरण िईरहेको, लवद्युतीय उजााको प्रयोग गरर उद्योग व्यवसाय संचािन 

गना सलकने सम्भावना, लवद्युत सेवा नपुगेका के्षत्रमा वैकन्त्रल्पक उजााका माध्यमबाट लवद्युत लवस्तार गना सलकने 

अवसर हुन् । 

6.5.4. तवद्यजि् िथा वैकस्ल्पक ऊजाु योजना  

6.5.4.1. सोांि  

नगरपालिकामा सत प्रलतशत लवद्युतको पहुाँच पुयााउने 

6.5.4.2. िक्ष्य  

लदगो, िरपदो र लनयलमत उजााको पहुाँच सुलनलित गने  

6.5.4.3. उदे्दश्य  

१. लवद्युत आपूलता सुदृढीकरण गरी उत्पादनशीि के्षत्रमा खपत गनुा । 

२. वातावरण मैत्री वैकन्त्रल्पक उजााको पहुाँच बढाई लजवनस्तरमा सुिार ल्याउनु । 

३.  दक्ष जनशक्तीको उत्पादन तथा व्यवस्थापन गने । 

6.5.4.4. रणनीति िथा कायुनीति 

रणनीति कायुनीति 

उदे्दश्य १: तवद्यजि आपूतिु सजदृढीकरण गरी उत्पादनशीि के्षत्रमा खपि गनजु । 

१.१. नगरपालिकामा लवद्युत लवतरणिाई 

प्रणािीिाई  प्रिावकारी बनाउने । 

१.१.१ लवद्युत लवतरण िरपदो तथा लनयलमत बनाउन 

पूवाािारको लवकास गररनेछ । 

१.१.२ लवद्युत लवतरण लनयलमत तथा व्यवन्त्रस्थत गना 

अनुगमन तथा लनयमन गररनेछ । 

१.१.३ पालिकाको सबै के्षत्रमा लवद्युत लवस्तार गररनेछ । 

१.२ उत्पादनशीि के्षत्रमा लवद्युत उजााको 

प्रयोगिाई प्रोत्साहन गने । 

१.२.१ िरेिु उद्यम, लिट लसंचाई, खानेपानी, िगायतको 

के्षत्रमा खपत हुने लवद्युतमा सहुलियतको व्यवस्था 

लमिाईनेछ । 
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रणनीति कायुनीति 

उदे्दश्य २: वािावरण मैत्री वैकस्ल्पक उजाुको पहुुँि बढाई तजवनस्तरमा सजिार ल्याउनज 

२.१. वैकन्त्रल्पक उजााको प्रविान गने  । २.१.१ वैकन्त्रल्पक उजााको प्रयोग बढाउने । 

२.२ स्वच्छ तथा लदगो उजााको प्रयोगिाई 

बढावा लदने  

२.२.१ सबै सावाजलनक के्षत्रमा सौया उजााको प्रयोगिाई 

लवस्तार गररनेछ । 

२.२.२ बायोग्यासको प्रयोगिाई प्रविान गररनेछ । 

२.२.३ सुिाररएको चुिो प्रविान गररनेछ । 

उदे्दश्य ३: दक्ष जनशिीको उत्पादन िथा व्यवस्थापन गने  

३.१.  लवलिन्न प्रालवलिक तालिम संचािन गने ३.१.१ लवद्युत लवतरण ममात सम्भार सम्बन्त्रन्ध तालिम 

संचािन गररनेछ  

३.१.२ वैकन्त्रल्पक उजाा सम्बन्त्रन्ध लवलिन्न तालिम संचािन 

गररनेछ  । 

 

6.5.4.5. कायुिम िथा पररयोजनाहरू 

ि.स. कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी  

के्षत्र 

गै.स.स 

र अन्य 

१. 
आवश्यक के्षत्रमा टि ान्सर्मारको व्यवस्था गने  

     

२. आवश्यक टि ान्सर्मारको क्षमता वृन्त्रि मा पहि गने       

३. लजणा लवद्युत पोि (काठ, र्िामका) हरु रे्ने      

४. लवद्युत लवतरणका लजणा तार िएका स्थानमा 

गुणस्तरीय तर राखे्न  

     

५. थ्री रे्ज िाईन लवतरणका िालग लवद्युत प्रालिकरण 

संग समन्वय गने  

     

६. 
लवद्युतको लनयलमत आपूलताको तथा अनलिकृत 

प्रयोग रोक्न लनयलमत अनुगमन तथा लनयमन गने  

     

७. स्थानीय स्तरमा संचािन िएका  जिलवद्युत 

आयोजनासंग समन्यव गरी लवद्युत नपुगेका 

स्थानमा लवद्युत लवस्तार गने    

     

८. सबै माध्यलमक लवद्याियमा लवद्युत सेवा पुरयाउने       
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6.5.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

यस योजनाको अन्त्य सम्ममा नगरपालिकाको सबै िुरीमा लवद्युत सेवा पुगेको हुनेछ । पयााि लवद्युतीय 

क्षमता पुगी उद्योग िन्दा संचािन िएका हुनेछन । आवश्यक स्थानमा सडक बलत्त को व्यवस्था हुनेछ । 

वैकन्त्रल्पक उजााको रुपमा सोिार वलत्तको प्रविान िएको हुनेछ िने सबै सावाजलनक कायााियमा सोिार 

व्वालत्तको व्यवस्था िएको हुनेछ ।  बायोग्यासको प्रयोग तथा सुिाररएको चुिोको प्रयोगबाट िरिुरीमा स्वच्छ 

उजााको प्रविान िएको हुनेछ । 

ि.स. कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी  

के्षत्र 

गै.स.स 

र अन्य 

९. सबै स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक क्षमताको 

लवद्युतको व्यवस्था गने  

     

१०. पालिकाका मुख्य सडकमा सडक बलत्तको व्यवस्था 

गने  

     

११. ििु तथा साना जिलवद्युत उत्पादन तथा संचािन 

सम्बन्त्रन्ध स्थानीय ऐन तजुामा गने  

     

१२. ििु तथा साना जिलवद्युत उत्पादन सम्बन्त्रन्ध 

सम्भाव्यता अध्ययन गने  

     

१३. सबै वडा कायाािय प्राङ्खगणमा सोिार बलत्तको 

व्यवस्था गने  

     

१४. सबै स्वास्थ्य संस्थामाको प्राङ्खगणमा सोिार बलत्तको 

व्यवस्था गने  

     

१५. सबै आिारिुत लवद्याियमा उजााका िालग सोिार 

प्यानि जडान गने  

     

१६. आगामी ५ वर्षा लित्र नगरपालिकाका १० % 

िरिुरीमा बायोग्यास प्लान्ट जडान गने   

     

१७. िान्सामा स्वच्छ उजााको प्रविान गना सुिाररएको 

चुिो कायािम संचािन गने  

     

१८. सहुलियतमा लवद्युलतय चुिो लवतरण गने        

१९. स्वच्छ उजााको प्रयोग सम्बन्त्रन्ध सचेतनामुिक 

कायािम संचािन गने  

     

२०. सामान्य लवद्युत जडान तथा ममात सम्बन्त्रन्ध 

Eletrician तालिम संचािन गने  

     

२१. बायोग्यास जडान तथा ममात सम्बन्त्रन्ध तालिम 

संचािन गने 

     

२२. सोिार जडान तथा ममात सम्बन्त्रन्ध तालिम संचािन 

गने  

     

२३. सुिाररएको चुिो बनाउने सम्बन्त्रन्ध तालिम संचािन 

गने  
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6.6. सूिना, सञ्चार िथा प्रतवति 

6.6.1. पृष्ठभूतम 

नगरपातलकाका सबै िेत्रमा मोिार्यल सिाको पहुाँि राम्रो छ ।  टेतलफोन िर्ा र्न्टरनेट सेिामा घरिुरीको 

पहुाँि बढाउन मोबार्ल सिाको महत्वपुणय र्ोगदान रहको छ । रातरि र् जनगणना २०६८ अनुसार उपलब्ध 

सेिा सुतििाको आिारमा नगरपातलकाको ५६.०४ प्रतिशि घरपररिारले रेतडर्ो प्रर्ोग गछय न्, ५३.४९ 

प्रतिशिले तट.तभ. प्रर्ोग गछय न्, ३९.०१ प्रतिशिको घरमा केबल लार्यन जोतडएको छ, ५.०२  प्रतिशिले र्न्टरनेट 

प्रर्ोग गछय न्, ९.५० प्रतिशिले टेतलफोन प्रर्ोग गछय न् र ८१.५३ प्रतिशिले मोिार्यल प्रर्ोग गछय न् । पातलकामा 

नेपाल टेतलकम र एनसेल मोिाईल सेिा सबै भन्दा बढी प्रर्ोगमा रहको छ ।  पातलकाका िडा ७ र ८ मा एफ. 

एम सुन्न  सतकन्छ भने  तडसहोम्स केिल  नेटिकय  माफय ि टेलितभजनको  पहुि राम्रो छ ।  

पातलकाका सरकारी कार्ायलर् जसै्त नगरपातलका कार्ायलर्, िडा कार्ायलर्, तिद्यालर्, स्वास्थ्य िौकीमा 

ईन्टरनटको सुतििा तिस्तार भएको छ । नगरपातलकाले आफ्नो िेबसार्ट माफय ि  आफ्ना सुिनाहरू जसै्त 

िातियक कार्यक्रम, ऐन िर्ा कानुनहरु साियजतनक गने गरको  छ । त्यसैगरी राजस्व संकलन िर्ा घटना दिाय 

जस्ता कार्लाई कम्प्युटर/ र्न्टरनेट माफय ि संकलन  िर्ा प्रतिर गने गरको छ । 

6.6.2. समस्या िथा िजनौिी 

सबै ठाउाँमा सञ्चार सुतििा पुगेको िर नेटिकय  राम्रोसंग निागे्न ; NCELL र NTC को नेटिकय ले काम नगरेको; 

पतत्रकाको पहुाँि कम भएको; केिलको सुतििा सबै स्र्ानमा नपुगेको; र्यन्टरनेटको सुतििा सबै स्र्ानमा नपुगु्न 

नगरपातलको मुख्य समस्या िर्ा िुनौिीहरू हुन् । 

6.6.3. सांभावना िथा अवसर 

NTC र NCELL ले नगरपातलकामा सञ्चार सुतििा बढाउन र नेटिकय  राम्रो पानय टािरको तनमायण गनुय; 

नगरपातलकाका मातनसहरू आिुतनक प्रतितिको बारेमा थाहा पाउनु; र्यन्टरनेट प्रदान गने कम्पनीहरू ग्राहक 

बढाउन आफ्नो सेिा र सुतििा बढाउनु; आिुतनक सुिना िर्ा सञ्चार प्रतितिको तिस्तार गरी साियजतनक 

सेिामा जोड्न सतकने जस्ता सम्भािना िर्ा अिसरहरू रहेका छन् । 

6.6.4.  सूिना, सञ्चार िथा प्रतवति योजना 

6.6.4.1. सोांि  

सूचना, सञ्चार तथा प्रलवलििे नगरपालिको सबै पररवारहरूिाइा जोड्नु 

6.6.4.2. िक्ष्य  

सूचना, सञ्चार तथा प्रलवलिको सवासुिि पाँहुच लवस्तार गनुा  

6.6.4.3. उदे्धश्य   

१. समग्र नगरपालिकामा सूचना, सञ्चार तथा प्रलवलिको सतलप्रतशत पाँहुच पुयााउनु 
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6.6.4.4. रणनीति िथा कायुनीति 

रणनीति कार्यनीति 

उरे्द्श्य १. समग्र नगरपातलकामा सूिना, सञ्चार िर्ा प्रतितिको सहज िर्ा सितप्रिशि पाँहुि पुर्ायउनु  

१.१  नगरपातलकामा सूिना, सञ्चार प्रतिति 

सेिाहरूलार्य सरल र सुलभ बनाउने 

१.१.१  सबै स्र्ानमा दुरसञ्चार सेिा तिस्तार गररनेछ । 

१.१.२ नगरपातलका, व्यिसातर्क िर्ा नीतज संस्र्ा 

िर्ा समुदार्बीि सहकार्यमा सञ्चार 

संरिनाहरूको तिस्तार र सेिाहरूलार्य 

संस्र्ागि गररनेछ । 

१.१.३  दुर सञ्चार नपुगेका िडाहरूमा सो सेिा 

पुर्ायउन सेिा प्रदार्क संस्र्ाहरूलार्य 

सहजीकरण गररनेछ । 

१.२ नगरपातलकाको प्रभािकारी 

व्यिस्र्ापनकम लातग तिद्रु्िीर् शासन 

िमिा तिकास गने 

१.२.१ नगरपातलको तिद्रु्िीर् शासन िमिा तिकास 

गनय व्यिसातर्क र्ोजना बनार्य कार्ायन्वर्न 

गररनेछ। 

१.२.२ सूिना प्रतिति पूिायिारको तनमायण िर्ा तिकास 

गररनेछ । 

 

6.6.4.5. कायुिम िथा पररयोजना  

क्र. 

. 

कार्यक्रिहरू  हकार्य गने तनकार् 

संघ प्रदेश स्र्ानीर् 

 िह 

तनजी 

 िेत्र 

गै.स.स 

र अन्य 

१. नगरपालिका तथा वडाहरूको संचार  क्षमता 

लवकास 

     

२. सूचना प्रलवलि पूवाािारहरूको लनमााण तथा लवकास      

४. दुर सञ्चार नपुगेका वडाहरूमा सो सेवा पुयााउन 

सेवा प्रदायक संस्थाहरूिाइा सहजीकरण  

     

 

6.6.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

नगरपालिकाको  सबै के्षत्रमा सूचना प्रलवलि पूवाािारहरूको लनमााण तथा लवकासका साथै लविुतीय शासन 

क्षमता लवकास िएको हुनेछ । 
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पररचे्छद 7: वन, वािावरण िथा तवपद् व्यवस्थापन के्षत्र 

7.1. वन िथा जैतवक तवतवििा 

7.1.1. पृष्ठभूतम 

नेपािको कुि के्षत्रर्िको ४४.७४ प्रलतशत जलमन वन के्षत्रिे ढाकेको छ । पयाावरणीय सनु्तिनका दृलष्टकोणिे 

कुि जलमनको ४० प्रलतशत जलमन वन के्षत्रिे ढालकएको हुनुपदाछ । खैरहनी  नगरपालिकाको कुि के्षत्रर्ि 

८५.५७ वगा लक.लम. मधे्य ९.५५ % वन के्षत्र, ६.६ % िााँसेमैदान र ०.९४ % के्षत्रर्ि िााँसे के्षत्रिे ढाकेको छ । 

नगरपालिकामा सामुदालयक वन पलन रहेका छन् । पालिकामा रहेका सामुदालयक वनहरु स्थानीय वन 

उपिोक्ता सलमलतिारा संरक्षण तथा व्यवस्थापन हुदै आइरहेका छन् ।  यी सलमलतिे वनको संरक्षण िालग 

वृक्षारोपण गने, आगिालग बाट बच्न अलग्नरेखा लनमााण गने, िााँस, दाउरा, काठ, स्याउिा, पत्कर, जलडबुटी, 

चररचरन आलदको प्रयोग गरररहेका छन् ।                                              

7.1.2. समस्या िथा िजनौिी 

वनको बैज्ञालनक व्यवस्थापन अिाविे वनमा अनावश्यक झाडी तथा कुकाठहरु बढीरहेको, वनमा 

र्ोहोरमैिा बढ्दै जानु, चोरी लनकासी, वन जंगिको र्डानी, अलतिमण, अकाष्ठ बोट लवरुवाहरुिे ढाकेको, 

वनको उलचत व्यवस्थापनको अिाविे सामालजक, आलथाक र वातावरणीय र्ाइदाहरु लिन सलकएको छैन, 

अलनयन्त्रन्त्रत र अध्ययन लवनानै लनमााण गररएका सडक, नलदजन्य खलनजको उत्खनन, चुरे के्षत्रबाट गईरहने 

पलहरोका कारण सो के्षत्रबाट बगेको बािुवा थुलप्रएर नदीको सतह बढेको जस्ता समस्या रहेका छन् । वन 

लवनासिे पानीका मूिहरु सुलकरहेका, मध्यवती के्षत्रमा मानव वन्यजनु्त िन्द, वन्यजनु्तको आिमणिे 

िनजनको क्षती, जिािार तथा लसमसार के्षत्रको संरक्षण गनुा वारवन र लवकास बीच सनु्तिन कायम गनुा, 

वातावरण तथा जैवीक लवलविताको संरक्षणगनुा मुख्य चुनौती रहेका छन् । 

7.1.3. सांभावना िथा अवसर 

वनको वैज्ञालनक व्यवस्थापन गरर वन्यजन्य उद्योगको स्थापना गरी रोजगारी सृजना गना सलकने देन्त्रखन्छ । 

वनको वैज्ञालनक व्यवस्थापन बाट काष्ठ तथा गैरकाष्ठ र्ाइदा लिन सलकने,  जलडबुलट खेतीगरर िाि लिन 

सलकने, वैज्ञालनक वन व्यवस्थापनिे पुराना उमेर पुगेका रुखहरुको कटानी गरी काष्ठजन्य उत्पादन लविी 

लवतरण गरी आयआजान गना सलकन्छ िने नयााँ लवरुवाको िालग सहज हुन्छ । वन तथा वातावरणको संरक्षण 

गरी पयाटकीय लियाकिाप संचािन गना सलकने संिावना रहेको छ ।  
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7.1.4. वन िथा जैतवक तवतवििा सांरक्षण योजना  

नगरपालिकाको वन तथा वातावरण के्षत्रको लवसृ्तत अध्ययन, लवशे्लर्षण, समस्या तथा सम्भावनाहरुको 

पलहचान गरे पिात् वन, वातावरण तथा जैलवक लवलविताको लदिाकालिन, लदगो र सनु्तलित लवकासका िालग 

लनम्नानुसारका सोच, िक्ष्य, उदे्दश्यहरुको तय गररएको छ ।   

7.1.4.1. सोि 

“ पयाा-पयाटनको दीगो र सनु्तलित आिार वन तथा जैलवक लवलविताको समुलचत लवकास” 

7.1.4.2. िक्ष्य 

“वातावरणमैत्री लवकास, उत्पादनशीि वन र पयाावरणीय सनु्तिनको िालग प्रिावकारी वन व्यवस्थापनमा 

जोड लदइने” 

7.1.4.3. उदे्दश्य 

1. वनको उलचत व्यवस्थापन, संरक्षण र सदुपयोग गने । 

2. प्रिावकारी वन व्यवस्थापनको माध्यामिारा वन उपिोक्ताको आयश्रोत बृन्त्रि गने । 

3. वन, जैलवक लवलविता तथा जिािार के्षत्रको लदगो संरक्षण, व्यवस्थापन र पररचािन गने ।  

4. वन आिाररत उद्योगको प्रवद््रिन गनुा, 

5. लकसान र वन्यजनु्त लवचको िन्द लनराकरण गरर कृलर्ष उत्पादन वृन्त्रि गने ।  

6. पयाा पयाटनको लवकास र लवस्तार गने ।   
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7.1.4.4. रणनीति िथा कायुनीति  

रणनीति कायुनीति 

उदे्दश्य १: वनको उतिि व्यवस्थापन, सांरक्षण र सदजपयोग गने । 

१.१ वनको प्रिावकारी व्यवस्थापन गने । 

 

१.१.१  वन व्यवस्थापनका िालग आवश्यक कानूनी व्यवस्थाहरु 

गररनेछ । 

१.१.२  वनको वैज्ञालनक संरक्षण गरर व्यवस्थापन गररनेछ । 

१.१.३  उपयोगी वोटलवरुवकाको संरक्षण, उपयोग, र बृक्षारोपण 

गररनेछ ।  

१.१.४  अन्तर खेतीको कायािम िागु गररनेछ । 

१.१.५  काष्ठजन्य उद्योगको स्थापना र रोजगारीका अवसर 

सृजना गररनेछ । 

१.१.६ वन के्षत्रिाई िमशः  उत्पादन वन, संरलक्षत वन, साझेदारी 

वन र सामुदालयक वनका रूपमा पलहचान गरी लवकास 

गरी वन संरक्षणमा वन उपिोक्तािाई संिग्न गराइनेछ। 

१.१.७ उपिोक्तािाई दैलनक काठ उपिब्ध गराउन सामुदालयक 

वनसाँगको समन्वयमा वडामा काठ, काठ खररद र लबिी 

लडपो स्थापना गररनेछ। 

१.१.८ प्राकृलतक सम्पदाको संरक्षण र प्रविानमा संिग्न िई 

सामालजक रूपमा लदगो लवकासमा सामुदालयक वन 

उपिोक्ताहरूिाई अग्रणी िूलमका लनवााह गना सक्षम 

बनाइनेछ। 

१.१.९ लनजी वन तथा सामुदालयक वनमा जलडबुटी, बााँस र 

रुखको खेती गरी आम्दानी बढाउन प्रिावकारी 

लियाकिाप सञ्चािन गररनेछ । 

उदे्दश्य २: प्रभावकारी वन व्यवस्थापनको माध्यमद्धारा वन उपभोिाको आयश्रोि बृस्द्ध गने । 

२.१ लवपन्न तथा लनम्न आय स्तरका 

जनताको सामुदायीक वनमा 

आविता वृन्त्रि गने । 

२.१.१ लवपन्निाई खािी जलमनमा खेती गना लदइनेछ ।  

२.१.२ वनमा र्िरू्ि, जलडबुलट खेतीको संिावना बारे खोज 

तथा स्थानीयिाई सचेत गराइनेछ ।  

२.१.३ वन व्यवस्थापनमा लवपन्न र लनम्न आयका मालनसहरुको 

सहिालगता बढाईने 

२.१.४ सामुदालयक वनबाट आयआजान गरी मलहिा, गररब र 

लपछलडएका वगाको उत्थानका िालग लवशेर्ष गरी आयमा 

आिाररत कायािमहरू सञ्चािन गररनेछ।  

२.२ वनको लदगो र पयाावरणमैत्री 

लवकास गररनेछ । 

२.२.१ िौलतक पूवाािार लनमााण गदाा वातावरण अध्ययनिाई 

अलनवाया र कडाइ गररनेछ ।  

२.२.२ वनमा िरेिु जनावरहरुको प्रवेश लनरे्षि गररनेछ ।  

२.२.३ नदी कटानिाई लनयन्त्रण गररनेछ ।  

२.२.४ लदगो लवकास र पयाावरण बारे सचेतना रै्िाउने कायािम 

तय गररनेछ ।  
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रणनीति कायुनीति 

२.२.५ मालनस र वन्यजनु्त लवचको िन्द लनरारकण गररनेछ । 

२.३ र्िरू्ि तथा जलडवटी वन लवकास 

कायािम िागु गररनेछ । 

२.३.१ लनलित मापदण्ड बनाई र्िरू्ि, जलडबुलट खेती गना 

सलकने िएकोिे संिाव्यता अध्ययन गरी काया प्रारम्भ 

गररनेछ ।  

२.३.२ वनमा र्िरू्ि खेती गनेिाई अनुदानको व्यवस्था 

गररनेछ । 

२.३.३ वनमा खेती गना सलकने र्िरू्ि बारे अध्ययन गररनेछ ।  

उदे्दश्य ३: वन, जैतवक तवतवििा िथा जिािार के्षत्रको तदगो सांरक्षण, व्यवस्थापन र पररिािन गने। 

३.१ जैलवक लवलविताको उपयोग र 

महत्व बारे आम समुदायिाई 

सुसुलचत गररनेछ । 

३.१.१ वनमा जलडबुलट खेतीको थािनी गररनेछ ।  

३.१.२ जलडबुलट प्रशोिन उद्योगिाई प्राथलमकता लदईनेछ ।  

३.१.३ जैलवक लवलविता बारे सचेतना कायािम वडा वडामा 

सञ्चानि गररनेछ । 

३.१.४ जैलवक लवलविता सम्बन्त्रन्ध काम गने गै.स.स.हरुसाँग 

समन्वय गररनेछ । 

३.१.५ जैलवक लवलविता के्षत्रको पलहचान र संरक्षण योजना 

बनाइने छ । 

३.१.६  बहुमूल्य र दुिाि वनस्पलत तथा जीवजनु्तको संरक्षण गरी 

जैलवक लवलविताको सृजना गररनेछ । 

३.१.७  वन वातावरण र जैलवक लवलविताको संरक्षण र प्रविान 

गना स्थानीय, रालष्टि य र अन्तराालष्टि य गैरसरकारी 

संस्थाहरूसाँगको साझेदारीमा कायािमहरू सञ्चािन 

गररनेछ। 

३.१.८  वन सम्पदाको रेखदेख गना थप अध्ययन र अनुसन्धान 

सुरु गररनेछ। 
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7.1.4.5. कायुिम िथा पररयोजनहरू 

ि.स. कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

के्षत्र 

अन्य 

लनकाय 

१ नगरपालिका के्षत्रलित्रको वातावरण 

गुणस्तर सूचक ( खानेपानी , वायु स्तर, 

ध्वनी स्तरको मापन गने व्यवस्था 

लमिाउने 

            

२ वन्यजनु्त तथा वनजन्य उत्पादनको  चोरी 

लशकारी लनयन्त्रण (कानुनी जनचेतना तथा 

वन सुरक्षा) 

     

३ समू्पणा सामुदालयक वन उपिोक्ता 

सलमलतहरुको वन व्यवस्थापन  

कायायोजना तयारी तथा पररमाजान र 

अद्यावलिक 

     

४ समू्पणा सामुदालयक वन उपिोक्ता 

सलमलतहरुको लनरन्तर अनुगमन तथा 

सुपररवेक्षण र तालिम 

     

५ वस्तीहरू प्रकोपको जोन्त्रखमबाट सुरलक्षत 

गना  आवश्यक कायायोजना बनाइा िागु 

गने 

     

६ लदगो वन व्यवस्थापनका िालग िेखा 

तालिम  

     

७ वन जङ्गि व्यवस्थापन (आवलिक रुख 

कटान तथा झाडी तथा पतझड सरसर्ाई) 

     

८ डािे िााँस लबरुवा उत्पादन तथा लवतरण      

९ बााँदर तथा जङ्गिी जनु्त लनयन्त्रण 

कायािम  

     

१० खुल्ला के्षत्रमा बहु प्रजालतका बोट 

लवरुवाहरुको वृक्षारोपण  

     

११ उतृ्कष्ट सामुदालयक वनिाई पुरस्कार 

(नमुना वन पुरस्कार) 

     

१२ खािी रहेका बाझो ाँ जलमनमा लनजी वनको 

लवकास तथा वन सम्बन्धी तालिम 

(वृक्षारोपण अनुदान) 
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ि.स. कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

के्षत्र 

अन्य 

लनकाय 

१३ लवपन्न तथा लनम्न आय श्रोत िएका 

मालनसहरुको वन व्यवस्थापनमा आविता 

र लवशेर्ष कायािम 

     

१४ वन जङ्गि आगोिागी प्रचार प्रसार तथा 

अलियान सञ्चािन 

     

१५ जङ्गिमा उलचत तररकािे वर्षाातको पानी 

संकिन हुने पोखरीहरु लनमााण 

     

१६ वातावरणीय पयाावरण असनु्तिन तथा वन 

क्षलत रोक्न खोटो संकिन कायािाइा 

लनरूत्सालहत गना सचेतना कायािम 

     

१७ वन्यजनु्त र मालनसको सह अन्त्रस्तत्व बारे 

सचेतना 

     

१८ बहु उदे्दश्यीय नसारी स्थापना 

(नगरपालिका स्तर) 

     

१९ एक वडा एक नसारी लनमााण      

२० र्िरू्ि वनको लवकास अध्ययन र 

शुरुवात 

     

२१ सावाजलनक जग्गाहरूको पलहचान गरर 

सामुलहक र्िरू्ि र्ामाको लवकास गने  

     

२२ जलडबुटी तथा र्िरू्ि लबरुवा उत्पादन 

तथा लवतरण 

     

२३ िोपोनु्मख प्रजालतका बोट लवरुवा पलहचान 

तथा संरक्षण  

     

 

7.1.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

योजना अवलिमा वन के्षत्र, जिािार संरलक्षत तथा व्यवन्त्रस्थत, जैलवक लवलविता के्षत्रको संरक्षण, जडीबुटी खेती 

तथ प्रशोिन, र्िरू्ि तथा जलडवुटी वन लवकास तथा वनको लदगो र पयाावरणमैत्री लवकास िएको हुनेछ । 
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7.2. भूसांरक्षण िथा जिािार व्यवस्थापन 

7.2.1. पृष्ठभूतम 

अलनयन्त्रन्त्रत लवकास लनमााणका गलतलवलिहरु, िूक्षय, वन र्डानी, सचेतनाको अिावका कारण जिािार 

के्षत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन चुनौतीपूणा बनै्द गएको छ । प्राकृलतक श्रोतको अत्यालिक दोहनका कारण 

पानीका श्रोतहरु सुकै्द गएका छन् िने अको तर्ा  सचेतनाको अिाविे मालनसहरुमा र्ोहर लसिैं खोिामा 

र्ाल्ने प्रवृलत बढ्दो छ । जथािावी लदशालपसाव तथा र्ोहोरमैिा जस्ता प्रदुर्षणबाट खानेपानीको 

मुहानहरुिाई जोगाउन अत्यनै्त जरुरी छ । मुहान संरक्षणको िालग योजना तुरुनै्त बनाउन आवश्यक छ । 

नदीनािा तथा खोिाहरुबाट ढंुगा, बािुवा लनकाल्ने प्रचिन अलिकतम छ ।नदीबाट लनकाल्न लमल्ने 

क्षमतािन्दा बढी मात्रामा ढंुगा तथा बािुवाहरु लनकालिरहाँदा प्राकृलतक जोन्त्रखम बलढरहेको छ । यसको 

असरिे नदी नािाको बहाव पररवतान हुने, नदी कटानको समस्या हुने, पानीका मूि सुके्न, लसंचाई तथा 

कुिोका मुहानहरु सने िगायतका समस्याहरु देखा परररहेका छन् । नदीनािाहरुको बहाव के्षत्र यलकन 

नगररंदा नदीनािाहरुको बहाव के्षत्र अलतिमण िईरहेको छ । नगरका पहाडी वडाहरुका लिरािा जलमन 

बर्षाातको पानीमा अत्यालिक िूक्षय िई जाने समस्या छ । जिािारको संरक्षण गरी नगरिाई जि आवश्यकता 

पूलता साथै जिको उपयोग गरी पयाटन  प्रविानमा  टेवा पुयााउन सलकन्छ ।  

7.2.2. समस्या िथा िजनौिी 

जिािार के्षत्रको संरक्षण, रेखदेख, व्यवन्त्रस्थत उपयोगका गना नसकु्न, पानीका स्रोत  व्यवस्थापन गरी 

खानेपानी, लसंचाईको व्यवस्था गना नसलकएको, िूसंरक्षण तथा जिािार संरक्षणको लनलित कायालवलि निएको, 

स्थानीयहरु यस प्रलत सचेत निएका,  वर्षाातमा आउने खहरेिे िूक्षय हुनेजस्ता समस्या रहेका छन् ।  

7.2.3. सांभावना िथा अवसर 

पानीको उपयोग गरी खेतीयोग्य जलमनमा लसंचाईको व्यवस्था गरर उत्पादन बढाउने, जिासय जस्ता मनोरंजन 

स्थिहरुको लनमााण गना सलकने संिावना छ । नदीमा बगेर आएका नलदजन्य सामाग्रीको उपयोगबाट लनमााण 

सामाग्री उत्पादन र सोसाँग सम्बन्त्रन्धत उद्योग प्रविान समेत संिावना रहेको छ ।  

7.2.4. भूसांरक्षण िथा जिािार व्यवस्थापन योजना  

7.2.4.1. सोि 

लदगो र सनु्तलित जिािार व्यवस्थापन आलथाक समृन्त्रि आिार 

7.2.4.2. िक्ष्य 

जिािार के्षत्रहरुको पलहचान र व्यवन्त्रस्थत संरक्षण गना जिािार बचाउ अलियान सञ्चािन गररनेछ । 
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7.2.4.3. उदे्दश्य 

१. जिािार के्षत्रको पलहचान र संरक्षण गनुा । 

२. जिािार व्यवस्थापनमा स्थानीयको सहिालगता वृन्त्रि गनुा  । 

३. जिस्रोतको उच्चतम सदुपयोग गनुा  । 

४. नदीजन्य सामाग्री उपयोग गरी लनमााण सामाग्री उत्पादन गना उद्योग स्थापनामा जोड लदनु  । 

7.2.4.4. रणनीति िथा कायुनीति 

रणनीति कायुनीति 

उदे्दश्य १: जिािार के्षत्रको पतहिान र सांरक्षण गनजु । 

१.१ पानीका श्रोतहरुको अध्ययन गरर 

श्रोत पलहचान गने । 

१.१.१ अध्ययन टोिी पररचािन गररनेछ । 

१.१.२ समुदायिाई जिािारका बारेमा सचेतना लदइनेछ ।  

१.१.३ पानीका श्रोत खानेपानी र लसंचाईमा प्रयोग गररनेछ । 

उदे्दश्य २: जिािार व्यवस्थापनमा स्थानीयको सहभातगिा वृस्द्ध  गनजु । 

२.१अलनयन्त्रन्त्रत लवकासका 

गलतलवलिहरुिाई लनयन्त्रन्त्रत र 

वातावरण मैत्री बनाइनेछ ।   

२.१.१  साझेदारसाँगको सहकायािाई जोड लदइने छ । 

२.१..२  वन उपिोक्ताहरुको सलियता बढाइनेछ ।  

२.१.३  स्थानीयिाई वनवनबाट आम्दानी हुने कायािम 

सञ्चािन गररनेछ ।  

२.१.४  जिस्रोतको संरक्षणका िालग जिािार व्यवस्थापन 

कायािमिाई एकीकृत गना पहि गररनेछ। 

२.१.५  जिवायुमैत्री सचेतना कायािम सञ्चािनका साथै 

गैरसरकारी संस्था र लनजी के्षत्रसाँग समन्वय गरी तालिम 

सञ्चािन गररनेछ । 

२.१.६ माटोको कटान र वन र्ाँ डानीका अलत संवेदनशीि के्षत्र 

पलहचान गरी व्यवन्त्रस्थत बसोबास कायािम िागू 

गररनेछ । 

उदे्दश्य ३: जिस्रोिको उच्चिम सदजपयोग गनजु  । 

३.१ लसंचाई र खानेपानी आयोजनाहरुको 

लनमााणमा जोड लदइनेछ । 

३.१.१   नगरका साना ठूिा खोिाबाट लसंचाई खानेपानी र पयाटन 

आकर्षाणका पानी मनोरञ्जनका आयोजनाहरु बारेमा 

अध्ययन गररनेछ ।  
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रणनीति कायुनीति 

३.१.२ नदी कटान लनयन्त्रण र तटबन्ध लनमााणका िालग सरकारी 

गै.स.स.साँग सहकाया गररनेछ ।  

३.१.३ नदीजन्य प्रकोप नू्यनीकरणका िालग साइरन जलडत 

सूचना प्रणािीको लवकास गररनेछ ।  

उदे्दश्य ४: नदीजन्य सामाग्री उत्पादन गनजु । 

४.१ नदीजन्य उद्योग स्थापनामा जोड 

लदइनेछ । 

४.१.१ नलदजन्य सामाग्रीमा आिाररत उद्योगिाई प्राथलमकता 

लदईनेछ ।  

 

7.2.4.5. कायुिम िथा पररयोजना  

ि.स

. 

कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

के्षत्र 

अन्य 

लनकाय 

१. वायो इन्त्रन्जलनयररङ्खिारा खोिा लकनारा संरक्षण          

२. ठूिा तथा ऐनिे तोकेका सबै आयोजनाहरु संचािन 

पूवा BES, IEE, EIA गराउने र सो नगररएका 

आयोजनािाई अनुमलत नलदइने नीलत र अनुगमन गने  

    

  

३. पानीका स्रोत पलहचान गने ।           

४. नदीहरुबाट लसंचाई कुिो, नहर लनमााण गने ।          

५. न.पा.का सबै नदी खोिा, खोल्सीहरुको के्षत्र तोके्न र 

अलतिम हुन नलदने । 

     
    

६. पोखरी तथा पानीका मुहानको पुनलनमााण        

७. ताि तिैया, पोखरी तथा जिािार संरक्षण        

८. लसमसार के्षत्रहरुको पलहचान र संरक्षण        

९. वन व्यवस्थापनमा गै.स.स.को पररचािन गने ।          

१०. कायर खोिा तटबन्धन लनमााण (वडा नं १)         

११. िादर खोिा तटबन्धन लनमााण (वडा न २)         

१२. पम्पा खोिा तटबन्धन लनमााण (वडा न ९)         

१३ पम्पा खोिा तटबन्धन लनमााण (वडा न ७)      
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ि.स

. 

कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

के्षत्र 

अन्य 

लनकाय 

१४ रािी ड्याम ममात ( वडा नं ११)      

१५ पम्प खोिा तटबन्धन  (वडा ६/७)      

१६ बुढी रािी तटबन्धन (गौचरण )      

१७ िदरा खोिा तटबन्धन (वडा नं १)        

१८ जिप्रकोप बाट बचाउन बढी जोन्त्रखम के्षत्रमा साइरन 

जडान गने ।  

      
 

१९ नदीजन्य उद्योग स्थापनामा अनुदानको व्यवस्था गने ।        

 

7.2.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

यस योजना अवलिमा पानी मुहान के्षत्र, ताितिैया र लसमसार के्षत्र संरलक्षत, प्रकोप लनयन्त्रणका कायाहरू 

लनयलमत रूपमा सञ्चािन तथा सुरलक्षत, एकीकृत र व्यवन्त्रस्थत वस्तीको व्यवस्थापन तथा अयोग्य वस्ती 

स्थान्तरण िएको हुनेछ । 

7.3. वािावरण िथा फोहोरमैिा व्यवस्थापन 

7.3.1. पृष्ठभूतम 

नगरपालिकािे नगरके्षत्रको वातावरण मुख्यतय सरसर्ाईका िालग र्ोहोर मैिा संकिन गने वाहेक 

अरु काम गना सकेको छैन । नगरपालिकािे बजार के्षत्रको र्ोहोर मैिा संकिन गने गरेको छ । 

यद्यपी बजार के्षत्रमा र्ोहोरमैिा व्यवन्त्रस्थत हुन सकेको छैन । र्ोहोरिाई छुट्टयाउने र कुलहनेिाई 

कम्पोष्ट मि बनाउने गररएको छैन । नगरपालिकािे वडा नं ६ न्त्रस्थत गौचरणमा र्ोहोर र्ाल्ने 

गरररहेको छ । त्यसैगरी न.पािे लवद्यािय, टोि तथा अन्य लवलिन्न संस्थािाई डन्त्रस्वन लवतरण 

गरररहेको छ । बढ्दो जनिनत्व, अलनयन्त्रन्त्रत लवकास, अव्यवन्त्रस्थत बसोबास, वातावरणमैत्री 

लवकासको अिाविे लदनानुलदन वातावरणको अवस्था खन्त्रस्करहेको छ । प्लालष्टकजन्य र्ोहोरिे कृलर्ष 

उत्पादनिाई समेत असर गरररहेको छ । पयाटकीय स्थिहरुमा पलन र्ोहोर व्यव्स्थापनका िालग 

कुनै व्यवस्था गररएको छैन ।  
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7.3.2. समस्या िथा िजनौिी 

वातावरणीय दृलष्टिे संवेदनलशि के्षत्रहरुको पलहचान र पलहचान गररएका के्षत्रहरुको संरक्षण गनुा नसकु्न, 

कुलहने, नकुलहने र्ोहर छुट्याउने, पुनः  प्रयोग गने अभ्यास निएको, र्ोहर लनलित ठााँउमा र्ाल्ने तथा 

व्यवस्थापन गने कुरामा नागररक जागरुक निएका, र्ोहोरहरु खोिा तथा बाटो र खुल्ला के्षत्रमा यत्रतत्र र्ाल्ने 

प्रवृलत बलढरहेको जस्ता समस्याहरु छन् । 

7.3.3. सांभावना िथा अवसर 

वनको के्षत्र कम िएकोिे पालिकामा हररयािी प्रविान गना िेरै ठूिो िनराशी खचा गरररहनु पने देन्त्रखन्छ । 

िएको वन के्षत्रिाई यथावत राखे्न र खािी जलमनमा बोटलवरुवाहरु रोपे्न, संरक्षण गने, सचेतना र जनतामा 

जागरुकता सृजना गना सके वातावरण र र्ोहोरमैिा व्यवस्थापनको के्षत्रमा लनकै काम हुने देन्त्रखन्छ 

शहरीकरण लवस्तार िईरहेको यस न.पाम र्ोहोरमैिा व्यवस्थापनका िालग उलचत योजना बनाई काया गरेमा 

र्ोहोरमैिा व्यवन्त्रस्थत गना र र्ोहोर मैिाको व्यवस्थापनको िालग सावाजलनक जलमनको समेत उपिब्धतािे 

अरुमा िर पनुा पने अवस्था छैन ।  

7.3.4. वािावरण िथा फोहोरमैिा व्यवस्थापन योजना  

7.3.4.1. सोि 

हररयािीको प्रविान, सर्ा र स्वस्थ्य नगर 

7.3.4.2. िक्ष्य 

सहरी के्षत्रका सडक पेटी हररयािी प्रविान र व्यवन्त्रस्थत र्ोहोरमैिा व्यवस्थापनका िालग योजना वि 

कायािम सञ्चािन गररनेछ ।  

7.3.4.3. उदे्दश्य 

१. वातावरण संरक्षणका िालग हररयािी प्रविान गलतलवलि सञ्चािन गने । 

२. र्ोहोर मैिाको उलचत व्यवस्थापन गरी स्वच्छ वातावरण प्रविान गनुा  ।  

 

7.3.4.4. रणनीति िथा कायुनीति 

रणनीति कायुनीति 

उदे्दश्य १: वािावरण सांरक्षणका िातग हररयािी प्रविुन गतितवति सञ्चािन गने । 

१.१ हररयािी प्रविानका िालग 

खालि जलमनमा 

बृक्षारोपण, िूक्षय, पलहरो 

र नदी कटान रोकथाम 

गने ।  

१.१.१    समुदायमा हस्तान्तरण िएका सामुदालयक, कबुलियत र िालमाक 

वन उपिोक्ताहरुको सहिालगतामा प्रविान गने कायािमहरु तय 

गररनेछ । 

१.१.२     वातावरणिाई कायम राख्न वातावरणीय अध्ययनिाई प्रिावकारी 

बनाउाँदै िलगनेछ ।  

१.१.३     आम जनतािाई वातावरण प्रलत सचेत र उत्तरदालय बनाउन 

तालिम प्रलशक्षणको व्यवस्था गररनेछ ।   
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रणनीति कायुनीति 

१.१.४     हररयािी प्रविान र पानीका श्रोत बीचको अन्तर सम्बन्ध बारे 

नागररकिाई सचेत गराइनेछ । जनसहिालगतामा आिाररत 

कायािमहरुिाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

१.१.५      साझेदारसाँगको सहकायािाई जोड लदइने छ । 

१.१.६     वन उपिोक्ताहरुको सलियता बढाइनेछ । वन के्षत्रमा पशुचौपाय 

प्रवेश लनरे्षि र चरीचरणिाई प्रलतबन्ध िगाइनेछ । 

१.१.७      स्थानीयिाई वनबाट आम्दानी हुने कायािम सञ्चािन गररनेछ । 

उदे्दश्य २: फोहोर मैिाको व्यवस्स्थि व्यवस्थापनको िातग उपायहरु पतहिान गने । 

२.१ श्रोतमै र्ोहोरको 

बलगाकरण गना र 

जथािालव र्ोहोर 

नर्ाल्न सबैिाई सचेत 

गने ।  

२.१.१ समुदायिाई समुह गठन गरी र्ोहोर मैिा व्यवस्थापनका िालग 

पररचािन गररनेछ ।  

२.१.२ र्ोहोर वगीकरणमा काया गने कामदारिाई तालिम लदइनेछ । 

२.१.३ पुनः  प्रयोग गना सलकने र्ोहोरबाट िरेिु प्रयोजनका सामाग्री 

उत्पादन लसप लवकास गररनेछ । 

२.१.४ र्ोहोर मैिा व्यवस्थापनको िालग र्ोहोर डन्त्रम्पङ्ग के्षत्रको पलहचान 

गररनेछ । 

२.१.५ र्ोहोरमैिा व्यवस्थापनका िालग र्ोहोरिाई श्रोतमा पररणत गने, 

प्राङ्गाररक मि बनाउने, र्ोहोरको पुन: प्रयोग गररनेछ । 

 

7.3.4.5. कायुिम िथा पररयोजना  

ि.

स. 

कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

 के्षत्र 

अन्य  

लनकाय 

१. बृक्षारोपण कायािम                

२. सुिाररएको चल्हो लनमााण अनुदान         

३. पयाा पयाटनको प्रविान कायािम       

४. वायोग्यास प्रविान        

५. सावाजलनक िवनहरुमा सौया उजाा जडान        

६. सडक तथा बाटोमा सौया बत्ती जडान         

७. र्ोहर मैिा संकिनको शुरुवात गने          

८. लवद्यािय तथा टोि, बस्ती, समुदाय तथा वडा 

सरसर्ाई कायािम 
    

     

९. र्ोहर मैिा प्रशोिन केन्द्र लनमााण          

१०. र्ोहरिाई श्रोतमै छुट्याउने कायािम         
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ि.

स. 

कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

 के्षत्र 

अन्य  

लनकाय 

११. र्ोहरको पुनः  प्रयोग सम्बन्त्रन्ध सचेतना तथा 

जागरण कायािम   
    

  
  

१२. र्ोहरबाट मि र बायोग्यााँस बनाउने प्रलवलि 

अध्ययन र उपयोग 

    
  

१३. र्ोहोर व्यवस्थापनका िालग संिाव्यता 

अध्ययन 
 

  
  

१४. र्ोहोर व्यवस्थापनमा संग्लग्न कामदारको   

लवमा गराउने 
 

    
  

7.3.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

योजना अवलिमा खालि जलमनमा बृक्षारोपण, िूक्षय, पलहरो लनयन्त्रण, श्रोतमा नै र्ोहोर वगीकरण, लनयलमत 

सरसर्ाइाको अभ्यास िएको हुनेछ । 

7.4. तवपद् जोस्खम नू्यनीकरण र व्यवस्थापन िथा जिवायज उत्थानशीििा 

7.4.1. पृष्ठभूतम 

प्राकृलतक र मानवीय लियाकिापको पररणाम स्वरूप लवकलसत आकन्त्रस्मक वा अप्रत्यलसत िटना नै लवपद 

हुन् । यस नगरपालिकामा यत्रतत्र मापदण्ड लवपररत नयााँ सडकहरु बने्न, मापदण्ड लवपररतका संरचना  

लनमााण िईरहेका छन् जुन लवपद्क दृलष्टिे जोन्त्रखम युक्त छन् । त्यसैगरी पालिकामा आगिागी, बाढी, डुबान, 

लशतिहरको जोन्त्रखम पलन उलत्तकै देन्त्रखन्छ । त्यसैगरी सडक दुिाटना पलन लवपदकै रुपमा देन्त्रखएको छ ।  

जिवायु पररवातनको बारेमा सचेतना, जिवायु पररवातनको बारेमा मापन गने तररका र स्थानीय समुदायिे 

जिवायु पररवातन अनुकूिनको िालग अपनाएको ज्ञान र सीप बारेमा अध्ययन गने, अनुकूिन योजना 

कायाान्वयनको िालग सम्बन्त्रन्धत लनकायहरुसाँग सहकाया र समन्वय राखे्न । दीगो लवकासका िक्ष्य आत्मसात् 

गने हो िने जिवायू पररवतानका कारक तत्वहरुको नू्यनीकरण र लवद्यमान असरहरुको नू्यनीकरण गनुा 

अत्यावश्यक छ । जिवायु पररवतानिे सबै के्षत्रमा प्रिाव पारररहेको छ । जिवायु पररवतानको आाँकिन नगरर 

योजनाहरु बने्न र कायाान्वयन चरणमा समस्या आउने गरेका छन् । स्थानीयबासीमा जिवायु पररवतान सम्बन्धी 

चेतनाको कलम छ । पानीका मूि सुके्न, सने, बािी पात्रो पररवतान हुने, लवलिन्न प्रकारका रोगहरुको प्रकोप 

बढ्ने, पानीका श्रोतहरु सुके्न, स्थानीय लवऊ, रुख लवरुवा मालसदै जाने कृलर्ष उत्पादनमा लवलिन्न रोग प्रकोप 

देन्त्रखने जस्ता समस्या देन्त्रखएका छन् । जिवायु पररवतानको सबिन्दा ठूिो असर बािी पात्रो पररवतानमा 
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देन्त्रखन्छ । मालनस, जीवजन्तमा पलन नयााँ रोगहरु देखा पना थािेको छ । त्यसैिे जिबायु पररवातन मापन, 

अनुकुिन योजना हुनु अत्यन्त आवश्यक छ । 

7.4.2. समस्या िथा िजनौिी 

तराई के्षत्र िएकोिे डुबान, कटान को समस्या, नलद लकनारमा हुने बसोबास, पूवाािार लवकास गदाा वातावरणीय 

आधं्य नगररनु, मापदण्ड लवपररतका संरचना लनमााण जस्ता समस्या रहेका छन्  । वन्यजनु्त आिमण,  

लवपदको व्यवस्थापन तथा प्रलतकाया योजना नहुनु, लवपदको समयमा लवलिन्न लनकायबीच समन्वयमा काया गनुा, 

सुरलक्षत वस्ती लवकास गनुा, जिवायु पररवतानको प्रिाव कम गनुा जस्ता चुनौती रहेका छन्  । 

7.4.3. सांभावना िथा अवसर 

नगरपालिका लवपद व्यवस्थापन तर्ा  प्रलतबि हुनु, लवपद्को सामना गना संस्थागत संरचना ओ व्यवस्था हुनु, 

, तालिम प्राि जनशन्त्रक्तको लवकास गररनु, लवपद पुवा तयारी तथा प्रलतकाया योजना तयार गनुा, अन्य लवलिन्न 

लनकायसंग सहकाया हुनु लवपद व्यवस्थापनका िालग महत्वपूणा अवसरहरु हुन् । 

7.4.4.  तवपद् जोस्खम नू्यनीकरण र व्यवस्थापन योजना  

7.4.4.1. सोि 

सुरलक्षत बन्त्रस्त लवकासका िालग वातावरणमैत्री गलतलवलि 

7.4.4.2. िक्ष्य 

लवपदबाट हुने मानवीय, िौलतक, आलथाक सामालजक र पयाावरणीय क्षलतमा कलम ल्याउने । 

7.4.4.3. उदे्दश्य 

१. नगरपालिकाका सबै संवेदनलशि र असुरलक्षत बस्तीहरुको पलहचान गरी लतनिाई स्थानान्तरण र 

व्यवन्त्रस्थत गने ।  

२. लवपद् व्यवस्थापन योजना र त्यसको प्रिावकारी कायाान्वयनमा जोड लदने ।  

३. जिबायु पररवतान बारे सुचना प्रणािी लवकास गने । 

7.4.4.4. रणनीति िथा कायुनीति 

रणनीति कायुनीति 

उदे्दश्य १: नगरपातिकाका सबै सांवेदनतशि र असजरतक्षि बस्तीहरुको पतहिान गरी तिनिाई 

स्थानान्तरण र व्यवस्स्थि गने ।  

१.१ संवेदनलशि स्थानका बस्ती 

स्थानान्तरण योजना तजुामा गने । 

१.१.१    जोन्त्रखम के्षत्रको अध्ययन गरी जोन्त्रखम संवेदनलशि के्षत्र 

पलहचान गररनेछ ।  
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रणनीति कायुनीति 

१.१.२ अलत संवेदनलशि के्षत्रका बालसन्दािाई स्थानान्तरण 

योजनामा आवि गररनेछ ।  

उदे्दश्य २: तवपद् व्यवस्थापन योजना र त्यसको प्रभावकारी कायाुन्वयनमा जोड तदने।  

२.१ योजनाबि रुपमा लवपद 

व्यवस्थापन गने । 

२.१.१ लवपत व्यवस्थापनमा समुदाय पररचािन गररनेछ । 

२.१.२ लवपद व्यवस्थापन कायायोजना तयारगरर िागु गररनेछ ।  

उदे्दश्य ३: जिबायज पररविुन बारे सजिना प्रणािी तवकास गने । 

३.१ जिबायु पररवतानको सूचना 

संकिनमा समुदाय पररचािन गररनेछ 

। 

३.१.१ िेलगय लहसाविे वडामा किीमा एक वा आवश्कता 

अनुसार स्थानीय जानकारहरुको समुह गठन गरी ३ 

मलहनामा जिबायु पररवतान पात्रो अध्यावलिक 

गराइनेछ ।  

३.१.२ समुहमा रहने जानकारहरुिाई पात्रो अध्यावलिक 

सम्बन्त्रन्ध तालिम लदइनेछ ।  

३.१.३ न.पा.मा सबै वडाबाट आएका अध्यावलिक पात्रोको 

लवशे्लर्षण गरर कायायोजना बनाइनेछ । 

३.१.४ जिबायु पररवतान अध्ययनका िालग जनशन्त्रक्त लवकास 

गररनेछ ।  

३.१.५ हररत सहर लनमााणका िालग प्रते्यक िरिुरी सडक छेउमा 

लबरूवा रोपे्न नीलत िागू गररनेछ । 

३.१.६ वातावरण संरक्षणका कायािमहरूसाँगै संरक्षणका 

गलतलवलिहरू सञ्चािन गररनेछ । 

३.१.७  प्रिावकारी अनुगमन र मूल्याङ्कनका आिारमा उपयुक्त 

दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गररनेछ । 

३.२ जिबायु अनुकुिन काया गना 

उते्प्ररणा लदने ।  

३.२.१ जिबायु पररवतानको असरिाइा नु्यनीकरण गना बािी 

पात्रो पररवतान गने, आिुलनक औजार लवउ लवजन 

पररवतान गने तालिम लदइनेछ । 

३.२.२   काठको खपत कम गना उन्नत चुिो, गोबर ग्यास, सौया 

ऊजाा जस्ता वैकन्त्रल्पक ऊजााको लवकास र लवस्तारमा 

जोड लदइनेछ। 

३.२.३ जिवायु पररवतान अनुकुिन ज्ञानको लवकास गरी सबै 

वडामा सचेतना कायािम सञ्चािन गररनेछ। ।     



स्थानीय तहको आवलिक योजना तजुामा (आ.व. २०७८/०८९-२०८३/०८४)                                                  खैरहनी नगरपालिका                                                 

अन्त्रन्तम  प्रलतवेदन                                                                                                                                              115 

7.4.4.5. कायुिम िथा पररयोजना  

ि.स. कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

 के्षत्र 

अन्य 

लनकाय 

१. लवपद् व्यवस्थापन सलमलत लनमााण र पररचािन 

(न.पा स्तरीय तथा वडा स्तरीय)  
     

२. 
वडा स्तरमा लवपद् व्यवस्थापन कोर्ष स्थापना   

  
  

३. राहत तथा सुरक्षण प्रदान गना प्रदेश सरकार, 

संिीय सरकार  तथा दातृ लनकायसाँग साझेदारी  

     

४. पलहरोग्रस्त के्षत्रको रोकथाम तथा वृक्षारोपण      

५. समुदाय स्तरमा लवपद् व्यवस्थापन सलमलत 

गठन (टोि लवकास संस्था वा नयााँ सलमलत) र 

सामुदालयक क्षमता लवकास 

  

 

  

६. सबै माध्यालमक लवद्यािय, अस्पताि, स्वस्थ्य 

चौकी, न.पा. तथा वडा कायााियमा Fire 

Extinguisher अलनवाया 

  

   

७. टोि लवकास संस्थाको रोहवरमा रहने गरी Fire 

Extinguisher को व्यवस्थापन 
  

 
  

८. शव वाहनको व्यवस्था      

९. 
एमु्बिेन्सको सेवाको लनरन्तरता तथा लवस्तार 

   
  

१०. हरेक वडा िवनमा लवपद् सामाग्री िण्डारण 

कक्ष 

   
  

११. न.पा. बासीसाँग लवपद्का सूचना आदान प्रदान 

गना न.पा. स्तरमा आपतकालिन् सेवा सञ्चािन 

केन्द्र स्थापना तथा सञ्चािन 

   

  

१२. न.पा.  स्तरीय लवपद् उद्दार सम्बन्त्रन्ध अभ्यास 

(साझेदारहरुको सहकायामा) 
 

   
 

१३. वडा स्तरीय लवपद् उद्दार सम्बन्त्रन्ध अभ्यास 

(साझेदारहरुको सहकायामा) 
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ि.स. कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

 के्षत्र 

अन्य 

लनकाय 

१४. लवद्याियमा लवपद् सम्बन्त्रन्ध तालिम (लवद्याथी 

तथा लशक्षक दुवैिाई) 
  

 
 

 

१५. न.पा. स्तरीय प्राथलमक उपचार सम्बन्त्रन्ध तालिम  
  

 
 

१६. लवद्यािय (मालव) स्तरमा प्राथलमक उपचार 

सम्बन्त्रन्ध तालिम 
 

  
 

 

१७. यातायात मजदुरहरुिाई लवपद् उद्दार तथा 

प्राथलमक उपचार तालिम 
  

 
 

 

१८. प्रमुख सडकहरुमा टि ालर्क लचन्ह व्यवस्था 
   

  

१९. न.पा. स्तरीय लवपद् पुनः स्थापना केन्द्रको 

स्थापना 

   
  

२०. लवपद् पूवातयारी तथा प्रलतकाया योजना लनमााण 

अद्यावलि तथा कायािमहरु सञ्चािन 
 

  
    

२१. दक्ष लनमााण मजदुरको प्रमाणीकरण      

२२. िवन लनमााण मापदण्ड तथा आचार संलहता बारे 

तालिम 
     

२३. िवन लनमााणमा कडाई      

२४. एकीकृत बस्ती लवकास कायािम      

२५. प्रकोप नक्सांकन तथा जोन्त्रखम नू्यनीकरण 

कायािम 
     

२६. जोन्त्रखमपूर्ाण स्थानको पलहचान (नदी कटान, 

पलहरो, चट्यांग आलद) 
     

२७. न.पा. लित्रका खुिा के्षत्र पलहचान तथा 

अलििेखाङ्कन 
     

२८. बाढी तथा पलहरो जोन्त्रखम के्षत्रमा पूवा सूचना 

प्रणािी तथा साइरन जडान 
     

२९. लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्रन्ध सचेतना      
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ि.स. कायुिमहरू सहकायु गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

 के्षत्र 

अन्य 

लनकाय 

३०. लवपद् सचेतना कायािम (लवद्यािय तथा 

समुदायमा) 
     

३१. जोन्त्रखमयुक्त तथा लवपद्मा परेका व्यन्त्रक्त वा 

पररवारिाई पुनः स्थापना र बसोबासको 

कायािम 

     

३२. जोन्त्रखमयुक्त बस्ती पलहचान गरी एकीकृत 

बस्तीको योजना लनमााण 
     

३३. पयाावरणमा आिाररत जिवायु पररवतान 

अनुकूिन (जिवायु पररवातन अनुकुिन योजना 

लनमााण) 

     

३४. जिवायु पररवातन सामायोजन ज्ञानको अध्ययन 

तथा मापन संयन्त्रको लवकास 
     

३५. समुदायमा आिाररत जिवायु पररवतान 

अनुकूिन कायािम 
     

३६. लवकास गलतलवलिहरु जिवायु पररवतानका 

असरहरु नू्यनीकरण हुने तवरिे िागू गने नीलत  
  

 
 

३७. सामुदालयक जनचेतनामूिक अलियान      

 

7.4.5.  अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

संवेदनशीि तथा जोन्त्रखम के्षत्र पलहचान, खुल्ला के्षत्र पलहचान, नक्साङ्खकन तथा व्यवस्थापन, लवपद 

व्यवस्थापनको िालग कोर्ष खडा तथा सञ्चािन, लवपद् व्यवस्थापनमा संि संस्थाहरू लियाशीि, लवपद 

पूवातयारीका कायाहरू सम्पन्न, आपद्कालिन सेवा सञ्चािन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चािन साथै जिवायु 

पररवतान अनुकूिन नू्यनीकरण सम्बन्धी सचेतना कायािमहरू संचािन िएको हुनेछ । 
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पररचे्छद 8: सांस्थागि तवकास िथा सजशासन के्षत्र 

8.1. सांस्थागि तवकास िथा सजशासन 

8.1.1. पृष्ठभूतम 

कुनै पलन संस्थाको संस्थागत लवकास लवना त्यस संस्थािे गरेका लियाकिापहरु र त्यसका उपिब्धीहरुको 

संस्थागत हुन सकै्दन । उपिब्धीहरु संस्थागत हुनको िालग सम्बन्त्रन्धत संस्था बलियो सक्षम र पारदशी हुनु 

आवश्यक छ । नेपािको संलविानिे नगरपालिकािाई स्थानीय सरकार बनाएको छ । सरकारिे गने र गना 

सके्न अलिकारहरु समेत स्पष्ट गरेको सन्दिामा स्थानीय सरकार बलियो सक्षम र पारदलशा हुनु जरुरी छ । 

संलविानिे तोकेको संस्थागत संरचनाको आिारमा स्थानीय सरकारहरु चल्नु पदाछ । संस्थागत संरचना 

अनुसारको अलिकार, कताव्य, जनशन्त्रक्त व्यवस्थापनको माग हुन्छ । संस्थागत लवकासको िालग सक्षम र 

क्षमतावान जनशन्त्रक्त, समुह काया, क्षमताको उलचत कदर, जनशन्त्रक्तको कायालविाजन र काया लववरण, 

संस्थागत मेमोरी, स्वस्च्छ प्रलतस्पिाा र नलवनतम कायाको प्रशंसा आलद कुराहरुको लववेकपूणा ढंगिे पररचािन 

गररएको हुनु पदाछ ।  

8.1.2.  समस्या िथा िजनौिी 

संलविानिे स्थानीय सरकारिाई समू्पणा अलिकारहरु लदएको िएपलन व्यवहारमा एकात्मक राज्य केन्द्रीय 

शासन प्रणािीको िामो अनुिव र त्यसबाट पोलर्षत राज्य सञ्चािनकहरुमा केही लिलविा र अप्फ्ठारो महशुस 

गरी अलिकार हस्तान्तरणमा केही समस्याहरु देन्त्रखएका छन् ।  कलतपय कानूनहरु संि, प्रदेश र स्थानीय तह 

कसिे बनाउने िने्न मै लिलविा रहेको छ िने कलतपय कानूनी अलिकार संििे लदन लहन्त्रककचाहट गरेको छ । 

यसिे स्थानीय सरकारिाई समेत अप्फ्ठयारो िएको देन्त्रखन्छ । कलतपय स्थानीय तहहरुमा आन्तररक श्रोतको 

अिाव िएकोिे संिमै िरपना परेकोिे अलिकार अनुसार काम गना बािा परररहेको छ । जनशन्त्रक्तको आपूलता 

देन्त्रख श्रोतको बााँडर्ााँड र व्यवस्थापनमा समेट संिको मुख ताकु्न परेको छ । यसिे स्थानीय तहहरुिाई 

सरकारकै रुपमा काम गना असलजिो िएको छ । साथै नगरपालिकामा अपारदशी कायाशैिी, करारका 

कमाचारीिे नगरपालिका तथा वडाका काम संचािन गने, लवगतमा िएको अभ्यासको आिारमा सावाजलनक 

खररद प्रणािी र आलथाक प्रशासन  लनयमवािीको अनुसरणमा तु्रटी, NGO ,INGO संगको उलचत सहकाया 

निएको, Private, public partnership को कलम, उपिोक्ता सलमलतको उलचत पररचािन नुहुनु जस्ता 

समस्या  रहेका छन्   

8.1.3. सांभावना िथा अवसर 

संलविानिे स्थानीय सरकारिाई आफ्नो आवश्यकता अनुसारको कानून बनाई स्थानीय लवकासका कायाहरु 

गनाको िालग अलिकार लदएकोिे सरकारहरुिे आफ्नो आवश्यकता पलहचान गरी काम गना स्वतन्त्र र 

सरकारको अलिकार उपयोग गना पाएका छन् । संि तथा  प्रदेशिे स्थानीय सरकारिाई एक मुष्ट अनुदान 
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लदने र स्थानीय सरकारिे स्थानीय आवश्यकता अनुसार श्रोतको बााँडर्ााँड गना पाउने, लशक्षा, स्वास्थ्य 

िगाएतका लवर्षयहरुमा योजना बनाइ आवश्यकता अनुसार काम गना पाउने, स्थानीय श्रोतको पररचािन गना 

स्वतन्त्र िएकािे स्थानीय अवसर र संिावनाहरुको अलिकतम उपयोग हुने लवस्वास गना सलकन्छ ।  

नेपािको संलविानिे स्थानीय तहका सबै सावाजलनक, लनजी के्षत्रको रेखदेख, व्यवस्थापन, समन्वय, सहकायाको 

लजमे्मवारी स्थानीय सरकारिाई लदएको छ र त्यो सरकार िनेको नगरपालिका हो । नगरपालिकािे आफ्नो 

के्षत्रमा रहेका अन्य लनकायहरुिाई समेत लवकास लनमााण कायामा प्रिावकारी रुपमा सहिालग गराउाँनु पने 

िएकोिे नगरपालिकाका सबै शाखा, वडाका कमाचारीहरु काममा अब्बि हुन जरुरी छ । यसका िालग 

नगरपालिकाको लशक्षा, स्वास्थ्य, िेखा, राजर्श्, प्रशासन, संि संस्था व्यवस्थापना तथा पररचािन (प्रालवलिक 

तथा अप्रालवलिक) सम्बन्धी आफ्ना कमाचारीहरुको क्षमता लवकासमा समेत ध्यान लदनु पदाछ । योजनाको 

प्रिावकारी कायाान्वयनका िालग सक्षम कमाचारी हुनु आवश्यक छ ।  

कमाचारीहरुिाई प्रोत्सालहत गनाको िालग क्षमता लवकास तालिम, बृलत्त लवकास, दण्ड, जररवानाको व्यवस्था 

गनुा पदाछ । पालिकाका योजनाहरुिाई प्रिावकारी कायाान्वयन गरी गाउाँबासीिाई सहज सेवाको प्रत्यािूत 

गनाको िालग कमाचारी िूलमका सबैिन्दा महत्वपूणा हुन्छ । कमाचारीिे लढिासुस्ती, सेवाग्राहीिाई अनावश्यक 

झन्झट लदएमा गाउाँबासीको नगरपालिका कायाािय प्रलतको दृलष्टकोण नकरात्मक र असहयोगी हुन जान्छ । 

यसिे सावाजलनक लवकास लनमााणमा जनसहिालगता िट्ने र सावाजलनक सम्पलतको सुरक्षामा समेत वेवास्ता 

हुन जान्छ । नगरपालिकामा कुनै कमाचारी प्रिावकारी काम गने र कुनै नगने दुबै खािे हुन्छन् । राम्रो काम 

गनेिाई पुरसृ्कत गने र नराम्रो काम गनेिाई लनयमानुसार तुरुन्त दण्ड सजाय लदनु पदाछ । यसिे अन्य 

कमाचारीिाई पलन राम्रो काम गना प्रोत्साहन र नराम्रो काम गना लनरुत्सालहत गदाछ । 

कमाचारी दरबन्दी अनुसार पदपूलता नहुाँदा सेवा प्रवाहमा लढिासुस्ती िई रहेको छ । सम्बन्त्रन्धत लनकायहरुिे 

कमाचारी पूलतातर्ा  ध्यान लदनु जरुरी छ । तोलकएको दरवन्दी पूलता पिात सेवामा कमी कमजोरी देन्त्रखएमा 

तत्कािै कायावाही गने व्यवस्था गररनु पदाछ । कमाचारीहरुिाई काया लववरण लदने र काया लववरणको आिारमा 

काया दक्षता, कामको प्रिावकारीता मापन गने प्रणािीको लवकास गररनु पदाछ । काया लववरण कमाचारीको 

क्षमता मापनको औजार बनाइनु पदाछ । संस्थातग लवकासको मुख्य कडीनै कमाचारीको व्यवस्थापन हो र 

कमाचारीिाई दक्षता अनुसारको काया लववरण लदइ नपाको काया क्षमता वृन्त्रि गना ५ वर्षामा सम्म लवलिन्न 

कायािमहरु तजुामा गररनेछ ।  

नगरपालिका, वडा कायाािय, अन्य सावाजलनक संस्थाहरुको संस्थागत सम्स्झना शन्त्रक्त ज्यादै नू्यन रहेको छ । 

यसो हुनुमा पूवाािारको कमी, दक्षताको कमी, दालयत्व बोिको कमी नै हो । कुनै एक कमाचारी वा लनवाालचत 

पदालिकारीको अनुपन्त्रस्थलचमा उसिे तयार गरेका समू्पणा दस्तावेज, सामाग्री वेपत्ता हुने, आवश्यक पदाा रे्िा 

नपने वा मालनससाँगै संस्थाको सम्स्झना हराउने प्रवृलत्तिे लदगो लवकास हुन सकै्दन् । संस्था अजर अमर हुन्छ र 

मालनस मरणलशि छ आजको सम्स्झना िोलिको िालग आवश्यक हुन्छ र त्यो प्राि गनाको िालग संस्थागत 

मेमोरीको लवकास गररनु पदाछ ।  
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8.1.4. सांस्थागि तवकास योजना  

8.1.4.1. सोि 

पूवाािार सम्पन्न लियात्मक प्रशासलनक संरचना र उच्च स्तरको संस्थागत संझना  

8.1.4.2. िक्ष्य 

“दक्ष जनशन्त्रक्त र सुलविायुक्त प्रशासलनक संरचना लनमााण गरर सुचनामा सबैको पहुाँच अलिबृन्त्रि गने।Æ 

8.1.4.3. उदे्दश्य 

1 दक्ष जनशन्त्रक्त र सुलविायुक्त प्रशासलनक संरचनाको लनमााण गने । 

2 संस्थागत सूचना प्रणािी सुदृढ तथा व्यवन्त्रस्थत गना पूवाािार र दक्ष जनशन्त्रक्त सलहतको सूचना शाखा 

स्थापना गने । 

8.1.4.4. रणनीति िथा कायुनीति 

रणनीति कायुनीति 

उदे्दश्य १: दक्ष जनशस्ि र सजतविायजि प्रशासतनक सांरिनाको तनमाुण गने । 

१.१ संस्थागत संरचनाको प्रिावकारी 

कायाान्वयमा जोड लदइनेछ । 

१.१.१  स्थानीय सरकार संचािन ऐनको ममा अनुरुप नपाको 

काम कायावाहीिाई व्यवहाररक कायाान्वयनको िालग 

पहि गररनेछ । 

१.१.२  सबै कमाचारीहरुको काया लववरण तयार गरी काया 

लववरण अनुसारको काम िए निएको अनुगमन र 

मुल्याङ्कन गररनेछ । अथाात कमाचारीको मुल्याङ्कनको 

आिार काया लववरण हुनेछ । 

१.१.३  नागररक जीवनसाँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका हरेक के्षत्रमा 

िैंलङ्गक समतामूिक कायानीलत अबिम्बन गररनेछ । 

१.१.४  न.पा र न.पा.का सवै कायााियहरुिाई सेवाग्राही मैत्री 

बनाईदै Help Desk स्थापना गररनेछ । 

१.१.५ लवलिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी लनकाय िगायत लनजी 

के्षत्र समेतको सलिय सहिालगतामा स्थानीय सरकारको 

लवकासको काया सञ्चािन गने नीलत अबिम्बन गररनेछ ।  



स्थानीय तहको आवलिक योजना तजुामा (आ.व. २०७८/०८९-२०८३/०८४)                                                  खैरहनी नगरपालिका                                                 

अन्त्रन्तम  प्रलतवेदन                                                                                                                                              121 

रणनीति कायुनीति 

उदे्दश्य २: सांस्थागि सूिना प्रणािी सजदृढ िथा व्यवस्स्थि गनु पूवाुिार र दक्ष जनशस्ि सतहिको 

सूिना शाखा स्थापना गने । 

२.१ नगरपालिकाको सबै सूचना सबै 

नगरवासीको पहुाँचमा पुयााइनेछ 

। 

२.१.१ न.पा.मा कायारत लवकासका साझेदारहरुिाई लवकासको 

खम्बाको रुपमा स्थालपत गरी उनीहरुको योगदानिाई 

िलक्षत वगा र के्षत्रसम्म पुयााउन नपाको योजना प्रणािी 

मार्ा त सञ्चालित गराईनेछ । 

 

8.1.4.5. कायुिम िथा पररयोजना 

ि

.स 
कायुिमहरु 

सहकायु गने तनकायहरु 

संि प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

के्षत्र 

अन्य 

लनकाय 

१ 

नगर प्रमुखसाँग प्रमुख प्रशासलकय अलिकृत र  प्रमुख 

 प्रशासलकय अलिकृतसाँग शाखा प्रमुख कमाचारीहरूिे  

कायासम्पादन सम्स्झौता गरी वालर्षाक कायािम 

कायाान्वयनको समय तालिका र क्यािेन्डर तयार पाने र 

सोही अनुसार 

 लनिााररत समयमै कायािम सम्पन््न गने 

         

२ 
कमाचारी तथा प्रशासन सम्बन्त्रन्ध कायालवलि लनमााण तथा 

कायाान्वयन 
    

 
    

३ लनयलमत अनुगमन÷मूल्याङ्कन गना लनदेलशका लनमााण        

४ 

कमाचारी मुल्यांकन कायालवलि (दण्ड तथा पुरस्कारको 

नीलत) लनमााण र कायाक्षमतामा आिाररत कमाचारी 

मूल्याङ्कन प्रणािी लवकास  

    

 

    

५ लवकासमा समावेशी सहिालगता अलिबृन्त्रि       
 

६ गैसससाँग वालर्षाक अन्तरलिया कायािम   

 
 

  

 

७ 
सामुदालयक मेिलमिाप केन्द्रहरूिाइा सािन स्रोत 

सम्पन््न बनाउने 
 

 
 

  
 

८ 
वडा सलचव तथा प्रालवलिक कमाचारीको क्षमता लवकास 

तालिम 
    

 
    

९ 

कमाचारी तथा जनप्रलतलनलिहरुका िालग लवद्यमान ऐन 

(खररद ऐन, मुिुकी ऐन), कानुन, सटवेयर, अंगे्रजी, 

प्रालवलिक, प्रलतवेदन िेखन, डि ाइलिङ्ख, सकरात्मक सोच 

जस्ता तालिमहरु सञ्चािन 
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ि

.स 
कायुिमहरु 

सहकायु गने तनकायहरु 

संि प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

के्षत्र 

अन्य 

लनकाय 

१० कमाचारी हकलहतका िालग अक्षय कोर्षको व्यवस्था        

११ 
सरोकारवािाहरुिाई ICT सम्बन्धी क्षमता लवकास 

तालिम  
    

 
   

१२ संस्थागत मेमोरी सुदृढीकरण 
    

 
 

 

१३ 
कायाािय व्यवस्थापन तथा िेखा प्रशासन सम्बन्धी 

तालिम     

 
 

 

१४ क्षमता लवकास योजना तजूामा       
 

 

१५ 

नगरपालिकाका सबै वडामा गलठत टोि लवकास 

संस्थामा नयााँ नेतृत्वको िालग पदालिकारी छनौट गने 

व्यवस्था लमिाउने 

    

 

  

 

१६ 

टोि लवकास संस्थाहरूिाइा थप सलिय, सशक्त र 

लनरन्तर लियालशि तुल्याउन लवकास लनमााणमा टोि 

सुिार संस्थासाँग हातेमािो 

    

 

    

१७ 

टोि लवकास संस्थाहरूबीच स्वस्थ्य प्रलतस्पिाात्मक 

िावना लवकास गने गरी आवश्यक सामालजक, आलथाक, 

प्रालवलिक, वातावरणीय कायािम सञ्चािनमा ल्याउने  

    

 

    

१८ 
सहकारी तथा ििु लवत्तीय संस्थाहरुिाई न.पा.को 

दायरामा ल्याउन सरोकारवािासाँग समन्वय  
  

 
 

  

 

१९ 

जनगुनासो सुनुवाई, गुनासो व्यवस्थापन र लतनको 

सम्बोिन गना नगरपालिकाको वेिसाइट र मोवाइाि 

एपमा नागररकको िासो र गजनासो Segment  को 

व्यवस्था  
    

  
 

 

8.1.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

नगरपालिका आवश्यक कानुनको लनमााण िएको हुने, संगठनात्मक पुनसिंरचना (O and M) िई शाखा 

अनुसार तह गत संरचना लियाशीि िएको हुनेछ, सावाजलनक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रलवलिको प्रयोग िई 

लछटो छररतो रुपमा सेवा प्रवाह िएको हुने जनशन्त्रक्त लवकास योजना तजुामा िई सो को कायान्वयन िएको 

हुनेछ ।   
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8.2. राजश्व िथा श्रोि पररिािन 

8.2.1. पृष्ठभूतम  

राजर्श् संकिन र प्रिावकारी पररचािन लवना सावाजलनक सेवाहरुको प्रिावकारीता हुन सकै्दन । लवना राजर्श् 

र श्रोत कुनै पलन तहका सरकारहरुिे जनतािाई लदनु पने सेवा सुलविाको प्रत्यािूत गना सकै्दनन । सरकारिे 

लवलिन्न लकलसमका राजर्श् र श्रोतहरुको पररचािन गरेको हुन्छ । जनताका अनलगन्ती मागहरु वा सरकारसाँग 

िएको लसलमत श्रोत बीचमा तािमेि हुन सकेन िने जन असनु्तलष्ट बढेर जान्छ । सरकारिे लसलमत श्रोतको 

प्रिावकारी पररचािन गरररहेको जनलवस्वास हुनु पदाछ । जनतािे लतने करको सलह सदुपयोग िएको 

जनतािाई लवस्वास िएनिने कर लतना लहचलकचाउने, कर छल्ने जस्ता नकारात्मक असर देन्त्रखन थाल्दछन । 

कर प्रणािी पारदलशा र जनिावना अनुकुि िएमा मात्र जनतािे कर प्रलत सकारात्मक अविारणा लवकास 

गदाछन । राजर्श् र श्रोतको पररचािन प्रिावकारी बनाउन प्रणािी लवकास, जनशन्त्रक्त लवकास, संयन्त्रहरुको 

लवकास, करका दरहरुको समयसापेक्ष पुनराविोकन गररनु पदाछ । 

8.2.2. समस्या िथा िजनौिी  

आन्तररक श्रोतको अिावमा स्थानीय सरकारहरु संलिय र प्रदेश सरकारमा िर पनुा लनयलत िएको छ । 

आन्तररक श्रोत पररचािनको क्षमता, श्रोतको खोजी गना सके्न जनशन्त्रक्त लवकास, लदगो र िरपदो श्रोतको 

अिाव छ । लवलत्तय अनुशासनको अिाविे स्थानीय सरकारहरु बेरुजुको चाङ्खमा रहेको महािेखा पररक्षकको 

प्रलतवेदनिे देखाएको छ । नागररक वडापत्र केवि देखाउने िाडो िएको छ । क्षलतपूलता लवनाको नागररक 

वडापत्र केवि कामको सूलचका रुपमा लिन सलकन्छ । जनतामा सरकारप्रलतको लवस्वास गुम्दो छ । स्थानीय 

सरकारको सााँखिाई जोगाइ राख्नको िालग सरकारिे नागररक केन्द्रीत शासन प्रशासनको व्यवस्था, लछटो र 

छररतो सेवा लदने कायाहरु गररनु पने र जनतामा सरकारको प्रत्यािूलत लदने चुनौती रहेको छ । अलसलमत 

जनआकांक्षाका बीच लसलमत सािन र श्रोतको प्रिावकारी पररचािन गना सके्न स्थानीय सरकारका िालग 

चुनौतीपूणा लवर्षय बलनरहेको छ ।   

8.2.3. सांभावना िथा अवसर  

नगरपालिकामा हािसम्म कुनै पलन योजनाहरु सावाजलनक लनजी साझेदारीको अविारणामा कायाान्वयन 

िएका छैनन् । नगरबासीका असीलमत आकांक्षा र नगरपालिकाको सीलमत स्रोतिाई व्यवस्थापन गनाको िालग 

लनजी के्षत्रको िगानी र साझेदारीको आवश्यकता देन्त्रखन्छ । नगरपालिकामा साना साना आयोजनाहरु मात्र 

संचािन हुनुका लवलिन्न कारणहरु मधे्य साझेदारीको योजना नहुनु पलन एक हो । िगानीमैत्री वातावरण बनाई 

ठूिा, नार्ामूिक तथा दीिाकािीन महत्वका योजनाहरुमा िगानी गना लनजी के्षत्रिाई आकर्षाण गररनु पदाछ 

। लशक्षा, स्वास्थ्य, पयाटन, कृलर्ष, औद्योलगक लवकासका िालग सावाजलनक लनजी साझेदारीिाई प्रवद््रिन गररनु 

उपयुक्त हुनेछ । 
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पूवाािार लवकासमा संलिय र प्रदेश सरकारमा िर पदाा कलतपय लवकास लनमााणका कायाहरु समयमा सम्पन्न 

नहुनु, स्थानीबासीिे लवकास प्रलत अपनत्व ग्रहण नगने, सावाजलनक पूवाािारको हेरचाह र संरक्षण नहुने िएिे 

गाउाँपालििे लवकास लनमााणमा स्थानीय जनताको सहिालगता, िगानीिाई प्रोत्साहन गना समपुरक कोर्ष खडा 

गरी लियालशि जनताहरुिाई आफ्नो स्थानको लवकासको िालग नगरपालिकािे कोर्ष मार्ा त िगानी गरी लदने 

र स्थानीय जनताको समेत िगानी हुने व्यवस्था लमिाउनु पदाछ । यस्तो व्यवस्थािे जनतािाई लवकास 

लनमााणमा सहिालग हुन र िगानी गना आकर्षाण गदाछ । 

नगरपालिकालित्र रहेका सावजालनक जग्गाहरुको पलहचान गना नसक्दा कलतपय जग्गाहरुको अलतिमण र 

प्रयोग लवलहन िएका छन् । नगरपालिकामा िएका यस्ता सावाजलनक जमीनहरुको िगत तयार गरी 

सावाजलनक प्रयोगमा ल्याउन सलकन्छ । नगरपालिकािे कलत सावाजलनक जमीन कहााँ कहााँ छन् र लतनको 

प्रयोग अवस्था बारे पूणा लववरण राखी दीिाकािीन महत्व, उत्पादनमूिक, सावाजलनक पूवाािार, साझेदारीका 

योजनाहरु संचािन गने, लिजमा उपयोग गना लदई त्यसबाट आम्दानी र त्यस्ता जमीनको संरक्षण गनुा पदाछ।  

एकीकृत सम्पलत्त करिे सबै गाउाँबासीिाई सम्पलत्तको आिारमा कर लतनुा पने व्यवस्था गरेको छ । 

नगरपालिकामा एकीकृत सम्पलत्त करिाई प्रिावकारी बनाउनु पदाछ । यसिे सबै गाउाँबासीिाई आफ्नो 

सम्पलत्तको आिारमा कर आर्ैं  मूल्यांकन गने समेत लजमे्मवारी लदएको छ । यसिे सबैिाई आफ्नो सम्पलत्तमा 

अलिकार अनुसार कर लतनुा पने दालयत्वको समेत बोि गराउाँदै नगरपालिकाको लवकास लनमााणमा सहिालग 

गराउनु पदाछ । करको दायरा र्रालकिो पारी कर सबैिाई करको दायरामा ल्याउनु पदाछ । 

नगरपालिकािे सावाजलनक लहतका िालग लनमााण गरेका पूवाािारहरुको उपयोग गरेवापत शुल्क िगाउनु 

पदाछ । यसिे जसिे उपयोग गदाछ उसिे शुल्क बुझाउने व्यवस्थाको वकाित गदाछ । यसिे सामालजक 

न्यायको लसिान्तको समेत पक्षपोर्षण गदाछ । जसै्तः  सडक लपचबाट मुख्य र्ाईदा लनजी सवारी हुने, 

सावाजलनक यातायात प्रयोग गनेिाई हुन्छ िने त्यसको उपयोग गरेका वापत लतनै सावरीिनी, प्रयोगकताािे 

शुल्क लतनुा पदाछ । लसंचाई कुिो, खेि मैदान, सामुदालयक िवन जस्ता पूवाािारमा शुल्क िगाउने र त्यही 

शुल्कको रकमिे ममात संिार गने व्यवस्था गदाा पूवाािारमा लदगोपना आउाँछ । 

नगरपालिकाको आन्तररक आम्दानी नै करबाट सङ्कलित रकम हुने िएकोिे नगरपालिकाका योजनाहरु 

संचािन गना, आन्तररक खचा व्यवस्थापन गना करमा िर पनुा पदाछ । कर गाउाँिे प्रवाह गरररहेका र गने सेवा 

सुलविाहरुको िालग गाउाँबासीिे लतनुा पने दालयत्व हो िने्न बारेमा सबै गाउाँबासीहरुिाई सचेत गररनु पदाछ । 

सचेत नागररकिे मात्र गाउाँिे िगाएको कर समयमा बुझाउाँदछन् । गाउाँिे कर र त्यसको दायरा र्रालकिो 

पादै सबै करदातािाई करको दायरामा ल्याउनु पदाछ । एकतर्ा  करको दालयत्व बारेमा सचेत गनुा पदाछ िने 

अकोतर्ा  कर लतनेिाई पुरसृ्कत र नलतनेिाई दण्ड जररवाना िगाई करको दायरामा ल्याउनु पदाछ । कर 

गाउाँ  सञ्चािनको मुख्य स्रोत हो िने्न बारेमा सबैिाई बोि गराउने गरर योजनाहरु लनमााण गररनेछ ।  
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8.2.4.  राजश्व िथा स्रोि पररिािन योजना   

8.2.4.1. सोि 

लदगो, सनु्तलित लवकास र स्वाविम्बनका िालग आन्तररक श्रोत पररचािन 

8.2.4.2. िक्ष्य 

“सािन श्रोतिे सम्पन्न र लनयलमत आयश्रोतको सुलनलितता सलहत पुाँजीगत बजेट वृन्त्रि गने” 

8.2.4.3. उदे्दश्य 

१. करको दायरा र्रालकिो बनाउाँदै लनजी के्षत्रको सहिालगता तथा सावाजलनक लनजी साझेदारी बढाउने 

। 

२. संस्थागत समन्वय वृन्त्रि गदै स्रोत र सािनको न्यायोलचत लवतरण सुलनलित गने । 

 

8.2.4.4. रणनीति िथा कायुनीति  

रणनीति कायुनीति 

उदे्दश्य १: करको दायरा फरातकिो बनाउुँदै तनजी के्षत्रको सहभातगिा िथा सावुजतनक तनजी 

साझेदारी बढाउने । 

१.१ न.पा.को राजर्श् वृन्त्रिका िालग करको 

दायरा पुनराविोकन गररनेछ ।  

 

१.१.१  सबै जनतािाई करबारे चेतनामूिक कायाहरु सञ्चािन 

गररनेछ । 

१.१.२  कर चुहावट रोक्न करदाता लशक्षा, कर दालयत्वबारेमा 

सचेतना कायािमहरुको आयोजना गररनेछ । 

१.१.३ न.पा.मा सञ्चालित सबै सेवा प्रदायक संिसंस्था, 

व्यवसायहरुको दताा, नवीकरण गरी लनयलमत कर 

सङ्किनको आिार खडा गररनेछ । 

१.१.४ लछमेकी नगरपालिका, नगरपालिका, लजल्लासाँग 

प्राकृलतक श्रोतको संरक्षण र उपयोग िगायत अन्तर 

सम्बन्ध तथा आपसी सहयोगका लवर्षयहरु (समस्या 

चुनौलत तथा सम्भावनाहरु) मा समन्वय र सहकाया 

गररनेछ ।  

१.१.५ सावाजलनक जग्गाहरुको िगत तयार गरी त्यस्ता 

जग्गाहरुको उपयोगको नीलत अविम्बन गररनेछ । 



स्थानीय तहको आवलिक योजना तजुामा (आ.व. २०७८/०८९-२०८३/०८४)                                                  खैरहनी नगरपालिका                                                 

अन्त्रन्तम  प्रलतवेदन                                                                                                                                              126 

रणनीति कायुनीति 

उदे्दश्य २: सांस्थागि समन्वय वृस्द्ध गदै स्रोि र सािनको न्यायोतिि तविरण सजतनतिि गने । 

२.१   दीिाकािीन महत्व राखे्न र ठूिा 

पूवाािार लवकासका आयोजनाहरुमा 

ऋण सहायता लिने नीलत िागू गने । 

 

२.२   संिीय, प्रदेश सरकारबाट स्थानीय 

सरकारिाई राजर्श् बााँडर्ााँट वापत 

प्राि हुने रकम फ्रीज नगरी सो 

रकम स्थानीय सरकारको कोर्षमा 

सुिि रुपमा प्राि हुने नीलत 

अबिम्बन गना तहगत सरकार 

समक्ष पहि गने । 

 

२.३  आलथाक अनुशासन कायम गनाका 

िालग योजना पररयोजनाहरुको 

िागत सबै जनतािे खैरहनी पाउने 

गरी प्रकाशन गने । 

२.३.१ खचाका स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी आम्दानी र खचािाई 

पारदशी बनाउन लनयलमत रुपमा सावाजलनकीकरण 

गररनेछ । र्जूि खचा तथा बेरुजु रोक्न कायालविी 

तयार गररनेछ । 

२.४  कृलर्ष, पयाटन, उद्योग, लशक्षा, स्वास्थ्य 

के्षत्रका पररयोजना सञ्चािनको िालग 

सावाजलनक लनजी साझेदारी 

अविारणाको कायाान्वयन गने । 
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8.2.4.5. कायुिम िथा पररयोजना  

ि.स कायुिमहरु 

सहकायु गने तनकायहरु 

संि प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

के्षत्र 

अन्य 

लनकाय 

१ राजस्व दायरा र्रालकिो बनाउन अध्ययन      

२ एक िार कर प्रणािी बारे अध्ययन तथा कायाान्वयन       

३ एलककृत सम्पलत्त कर बारे नीलत लनमााण तथा िागू       

४ 
MIS प्रणािीमा नक्शा पास तथा िर लनमााण स्वीकृलत 

दरको पुनराविोकन  
  

 

 

 

५ राजस्व सचेतना कायािम संचािन     

 

६ िुन्त्रि कर संकिन       

७ आयात तथा लनयाात अनुगमन गना डेस्क संचािन      

८ 

बेरूजु नू्यनीकरण र लनयन्त्रणका हेतु सावाजलनक खररद 

व्यवस्थापन, सावाजलनक सम्पत्ती व्यवस्थापन, राजर्श् 

व्यवस्थापन र कर प्रणािी सम्बन्त्रन्ध कमाचारी, 

जनप्रलतलनलि, उपिोक्ता सलमलत, टोि लवकास संस्था 

माझ आलथाक वर्षाको शुरूवातमै अलिमुन्त्रखकरण 

कायािम सञ्चािन 

 

  

  

९ 
प्रदेश तथा संिीय सरकारसाँग पालिका एलककृत 

लवकास योजना सम्बन्त्रन्ध परामशा तथा समन्वय बैठक  

    
 

१० 

नगरपालिकाको आम्दानी वृद्लि गना पाका , व्यापाररक 

िवन, बसपाका  आलद लनमााण (नगर लवकास कोर्षसाँग 

ऋण सहायता माग) 

   

  

११ 
चािू पररयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गना संबन्त्रन्धत 

लनकाय तथा केन्द्र ÷ प्रदेश सरकारिाई ताकेता 

   
  

१२ 
संिावना बोकेका बहुउदे्दश्यीय ठूिा पररयोजनाहरुमा 

िगानी गना समन्वय  
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ि.स कायुिमहरु 

सहकायु गने तनकायहरु 

संि प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

के्षत्र 

अन्य 

लनकाय 

१३ 
चािू पररयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गना सम्बन्त्रन्धत 

लनकाय तथा केन्द्र ÷ प्रदेश सरकारिाई ताकेता  

     

१४ आयोजना सहलवत्तीयकरण कायािम सञ्चािन      

१५ 
नगरपालिका उद्यमशीिता लवकास कोर्ष स्थापना र 

सञ्चािनमा सहकाया 

   
 

 

१६ िगानीकताा प्रोत्साहन गना नगरको नीलत लनमााण     
  

१७ 
तुिनात्मक िािका केही सावाजलनक लनजी साझेदारीमा 

पररयोजना संचािन  

   
  

१८ िगानीकताा आकलर्षात गना वृहत् उद्यमी िेिा    
  

 

8.2.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

यस योजना पछी न.पा.को अन्तररक आय वृन्त्रि िई नगरपालिका लवकासको गलतमा अगाडी बढेको हुनेछ  । 
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8.3. सजशासन िथा जनसहभातगिा  

8.3.1. पृष्ठभूतम  

असि शासनका िालग असर र जनलहतका कामहरु गररनु पदाछ । जनताका दैलनक समस्या समािानिाई 

सम्बोिन गना सहज प्रशासन, क्षमतावान र इमान्दार कमाचारी, चुस्तदुरुस्त संगठनात्मक स्वरुप हुन आवश्यक 

छ । जनउत्तरदायी योजना बनाएर मात्र पुगै्दन त्यसको कायाान्वयन पक्ष लर्तिो ियो िने त्यसिे जनताका 

समस्या सुझाउन सकै्दन ।  

8.3.2. समस्या िथा िजनौिी  

स्थानीय सरकारहरुिे शुशासन र जनसहिालगताको िालग खासै काम गरेको देन्त्रखनै्दन । स्थानीय सरकारिे 

गरेका कामहरुको सामालजक पररक्षण ज्यादै नू्यन गरेका, लवलिन्न प्रलियागत झण्झटको कारण सेवाग्राहीहरु 

हैरानी महशुस गदाछन । सरकारका काम कारवाही जनतािाई खैरहनी नहुने कसिे के गरररहेको छ चासो 

नहुने िएपलन कसैिे सूचना नलदने जस्ता समस्या रहेका छन् । कामकारवाहीमा राजनीलतक हस्तछेप हुनु, 

आलथाक प्रिोिन र शन्त्रक्त केन्द्रमा केन्द्रीत हुने प्रचिन, सावाजलनक, नीलज साझेदारीिाई व्यवहाररक बनाउन 

नसकु्न, लवलत्तय अनुशासनमा कमी, िएका ऐन कानूनको कायाान्वयन गना र गराउन स्थानीय सरकारहरुिाई 

चुनौती िएको देन्त्रखन्छ ।  

8.3.3. सांभावना िथा अवसर  

नगरपालिका आरु्िे प्रवाह गने सेवा, सुलविा प्रलत सचेत रहनु पदाछ । जनतािे लवना कारण सेवा लिनबाट 

बलञ्चत हुन नपरोस् िनी सेवा प्रवाह सम्बन्ध जानकारीमूिक नागररक वडापत्र नगरपालिका, वडा कायाािय, 

अन्य सम्बन्धीत सावाजलनक सेवा प्रदायहरुिे आ–आफ्नो कायााियबाट प्रवाह गररने सेवा, सेवाको मूल्य, सेवा 

प्राि गने प्रलिया, सेवा प्राि गना िागे्न समय सलहतको लववरणपत्र आफ्नो कायााियमा सेवाग्राहीिे सलजिै 

देख्न र पढ्न पाउने स्थानमा रान्त्रखनु पदाछ । उक्त वडापत्र अनुसार प्रलियागत रुपमा सेवा माग गदाा प्राि 

निएमा त्यसको सुनुवाई र सेवा प्राि निएका कारण सेवाग्राहीिे िोगु्न परेको तनाव, समयको खचा र अन्य 

खचाहरुको समेत लहसाव गरी सेवा प्रवाहमा लढिासुस्ती वा सेवा प्रदान नगने सावाजलनक पदमा रहेका कमाचारी 

वा व्यन्त्रक्तबाट क्षलतपूलता िराउने व्यवस्था सलहतको नागररक वडापत्र िागू गररनु पदाछ ।  

लवकास लनमााण गदाा पटकै लपचे्छ उपिोक्ता सलमलत गठन गने र लनमााण सम्पन्न िएपलन हराउने अवस्थाको 

अन्त्य गरी टोि टोिमा टोि लवकास संस्था गठन गने, लत संस्थाहरुिाई सावाजलनक सम्पलतको संरक्षण, 

हेरचाह, लवकास लनमााणको समेत उत्तरदालयत्व लदनु पदाछ । यसिे उपिब्ध स्रोतको सलह सदुपयोग गना र 

जनपररचािनमा लदगोपना आउाँछ । टोि लवकास संस्थामा सहिालग हुने सदस्यहरु रोटेशनको आिारमा बसे्न 

व्यवस्था लमिाई एकालिकार र पहुाँचवािामा लनयन्त्रण गना सके्न संिावना छ । िखारै व्यवहारमा आएको 

संलियता र यसिे लदएको अलिकारको सदुपयोगबाट स्थानीय सरकारिाई जनमुन्त्रख बनाउन अवसर रहेको 

छ । 
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8.3.4. सजशासन िथा जनसहभातगिा योजना  

8.3.4.1. सोि 

जनिावना अनुरुपको नमूना शासन प्रणािी स्थालपत गने ।  

8.3.4.2. िक्ष्य 

असि शासनको प्रत्यािूलत गराउने 

8.3.4.3. उदे्दश्य 

१.  सेवाग्राहीमैत्री काया वातावरण तथा आलथाक अनुशासन कायम गदै पारदलशा एवं जनउत्तरदायी 

प्रशासनको लवकास गने । 

२. जनमुन्त्रख सरकारको अविारणा अनुरुप कायाहरु गने गराउने । 

8.3.4.4. रणनीति िथा कायुनीति 

रणनीति कायुनीति 

उदे्दश्य १: सेवाग्राहीमैत्री कायु वािावरण िथा आतथुक अनजशासन कायम गदै पारदतशु एवां 

जनउत्तरदायी प्रशासनको तवकास गने । 

१.१    स्थानीय सरकारहरुिाई सक्षम र 

सवि बनाई स्थानीय श्रोत र 

सािनको बढी िन्दा बढी मात्रामा 

सदुपयोग गररने नीलत अविम्बन 

गररनेछ । 

१.१.१ न.पा.का सवै सरोकारवािाहरुिाई ICT Friendly 

बनाउन क्षमता अलिवृन्त्रि र तािीम कायािम 

सञ्चािन गररनुका साथै समू्पणा कायााियहरुमा E-

governance िाई कायाान्वयनमा ल्याईनेछ । 

१.२   योजना तजुामा, कायाान्वयन, 

मूल्यांकन र अनुगमन प्रलियामा 

प्रिावकाररता ल्याउन एकीकृत 

सूचना प्रणािीको लवकास गना लवशेर्ष 

पहि गररनेछ । 

१.२.१ न.पा.का सवै सरोकारवािाहरुिाई ICT Friendly 

बनाउन क्षमता अलिवृन्त्रि र तािीम कायािम 

सञ्चािन गरीनुका साथै समू्पणा कायााियहरुमा E-

governance िाई कायाान्वयनमा ल्याईनेछ । 

१.२.२ न.पा. स्तरीय अनुगमन तथा सुपररवेक्षण सलमलतको 

लनमााण एवं िूलमका र कायाके्षत्र बढाइनेछ । 

१.२.३ कायासम्पादन र मुल्याङ्कनिाई बसु्तलनष्ट बनाई काया 

सम्पादनको आिारमा दण्ड र पुरस्कार प्रणािीको 

अबिम्बन गररनेछ । 
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रणनीति कायुनीति 

१.३   नगरपालिका स्तरीय कायााियहरुमा 

हुन सके्न आलथाक अलनयलमतता, 

भ्रष्टाचारिाई प्रिावकारी लनयन्त्रण 

गना उपयुक्त नीलत अविम्बन 

गररनेछ । 

 

उदे्दश्य २: जनमजस्ख सरकारको अविारणा अनजरुप कायुहरु गने गराउने । 

२.१ एकीकृत नगरपालिका लवकास 

योजनाको पररलिलित्र रही वालर्षाक 

कायािमहरुको तजुामा स्वीकृलत र 

कायाान्वयन गने पररपाटीको लवकास 

गररनेछ ।  

२.१.१ वडास्तरबाट गररनु पने िनी लसर्ाररस िई आएका 

योजनाहरुिाई एकीकृत लवकास योजनाको 

पररलिलित्र रही प्राथलमकता लदइनेछ ।  

२.१.२ लवगतका अिुरा योजनाहरुिाई र्रर्ारक गरी 

नू्यनतम िागतमा बढी प्रलतर्ि हालसि हुने खािका 

योजनाहरु मात्र सञ्चािन गररनेछ । 

 २.१.३ आचार संलहताको लनमााण गरर गैसस लवकास 

साझेदारहरुको िगानी नपाको आवश्यकता िन्दा 

बालहरका के्षत्रमा पररचािन हुन नपाउने प्राविान 

िागू गररनेछ । 

२.२ सहिालगतामूिक योजना पिलतको 

अबिम्बन मार्ा त योजना तजुामा र 

कायाान्वयनमा िागत प्रिावकारीता 

हालसि गने नीलत लिईनेछ । 
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8.3.4.5. कायुिम िथा पररयोजनाहरू 

ि.

स 
कायुिमहरु 

सहकायु गने तनकायहरु 

संि प्रदेश 
स्थानी

य तह 

नीलज 

के्षत्र 

अन्य 

लनकाय 

१ 
सबै लवर्षगत कायाािय र लवद्याियहरुमा लडलजटि 

हालजरीको व्यवस्था 
         

२ 
आलथाक प्रशासन सम्बन्त्रन्ध सटवेयर जडान तथा प्रयोग 

तालिम 
    

 
    

३ सूचना प्रलवलिमैत्री प्रशासन िागु         

४ सूचना अलिकारीको व्यवस्था          

५ टोि लवकास संस्थाको लवकास लनररक्षणमा पररचािन          

६ 
सहज सेवा प्राि गना जनताको सहयोगका िालग 

सहयोगी पररचािन 
    

 
  

 

७ 
नगरपालिकाका सबै  सुचना संरक्षण र आवश्यक परेको 

वेिा प्राि गना पुस्तकाियको व्यवस्था 
    

 
  

 

८ 
सबै योजना तथा कायािमको प्रकाशन र सबैको 

पहुाँचमा रहने व्यवस्था 
    

 
  

 

९ 
भ्रष्टाचार लवरुिको शून्य सहनलशिता कायाान्वयन 

(जनचेतना, आचार संलहता, गुनासो सुनुवाई, आलद) 
    

 
  

 

१० 
नगरपालिका कायाािय र सबै वडा कायााियहरूमा 

लडलजटि नागररक वडापत्र, लडलजटि सूचना बोडा जडान 
    

 
    

११ ठूिा साना आयोजनाको सावाजलनक सुनुवाई           
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पररचे्छद 9: कायाुन्वयन व्यवस्था 

9.1. योजना अनजगमन िथा मूल्याङ्कन 

मालनसहरुको समग्र लजवनस्तर सुिार गना लनयोजन गररएका लवकास लनमााणका कायाहरु सलह ढङ्गिे िए 

निएको, लनलदाष्ट िक्ष्य तथा उदे्दश्यहरु प्राि िए निएको हेना र नलतजा थाह पाउन अनुगमन तथा मुल्याङ्कन 

काया अत्यावश्यक हुन्छ ।  िएका कायाहरुको उलचत अनुगमन नहुदा त्यसको गुणस्तरमा प्रश्न लचह्न आउछ 

िने मुल्याङ्कन लबना सो कायाको प्रिाव थाह हुदैन र प्रिाव लवना कुनै लवकास कायाको अथा रहदैन । योजनाको 

मुल्याङ्कन दुई चरणमा हुन्छ, पलहिो चरणमा योजना िागू गना िन्दा पलहिे त्यसको सम्भालवत आवश्यकता 

तथा प्रिावबारे र दोस्रो चरणमा योजना कायाान्वयन पिात् सोको असर बारे । लवकास लनमााणमा जाने रकमको 

दुरुपयोग राक्न र त्यसको सलह कायाान्वयन गना उक्त कायाहरुमा मुल्याङ्कन अत्यावश्यक हुन्छ नत्र लनमुखा र 

लसमान्तकृत वगाहरु छायामा पने खतरा हुन्छ र श्रोतहरु केन्त्रन्द्रकृत िएर एकै स्थानमा जान सक्छन् । अनुगमन 

तथा मुल्याङ्कनिा लविीको बारेमा बुझ्न िन्दा पलहिे लयनको शान्त्रब्दक पररिार्षा बुझ्न जरुरी छ ।  

कायाान्वयनकताािे लवर्श्ास गरर लनलित योजना, कायािम, पररयोजना तथा नीलतहरुको कायाान्वयन तथा 

प्रगलतको अवस्था बारे लनरन्तर वा आवलिक रुपमा गररने तहगत संस्थागत वा व्यन्त्रक्तगत व्यवस्थापन नै मूििूत 

रुपमा अनुगन हो । कायाहरु कसरी िैरहेको छ , तोकेको मापदण्ड पुरा िए निएको, काया शैिी अपेलक्षत 

रहे नरहेको र योजनाका समू्पणा गलतलविीहरु कायाान्वयन िए–निएको हेने काया अनुगमन हो । अनुगमन 

लनरन्तर चल्ने प्रलिया हो िने यसिे लनम्न कुराहरुको उत्तर लदन्छ । 

– उपिब्ध श्रोतहरुिाई लवलिन्न इकाईहरुिे लनलित समय र छुट्याएको बजेट सीमा लित्र प्रयोग गरे गरेन् 

– समयमै र लकर्ायती तवरिे अनुमालनत नलतजा प्रलतर्ि प्राि ियो लक िएन  

– कायाान्वन गने क्षमताको स्तर के कस्तो छ  

– के–कस्ता समस्या तथा व्यविानहरुको समना गनुा परररहेको छ र के–कस्ता समािानका उपायहरु  

अपनाउन सलकन्छ  

सुन्दा अनुगमन र मुल्याङ्कन उसै्त उसै्त िागेतापलन मुल्याङ्कनिे योजना, कायािम, पररयोजना तथा नीलतहरुको 

कायाान्वयन पिात्को प्रिावकारीता, प्रासलङ्गीकता तथा दीगोपनाबारे अध्ययन गदाछ । यो काया गना आन्तररक 

वा वाह्य मुल्याङ्कनकतााको आवश्यकता पदाछ र यसिे योजना, कायािम, पररयोजना तथा नीलत जुन उदे्दश्य 

प्राि गना कायाान्वयन गररएको हो, सो उदे्दश्य प्राि िएको या निएको िनेर जवार् लदन्छ । अझ 

पररयोजनाको स्तरमा हेदाा पररयोजना कायाान्वयन पिात् सो पररयोजना पररकल्पना गरेको िन्दा कलत्तको 

र्रक ढङ्गिे सम्पन्न ियो िने्न कुरा पलन हेदाछ । योजना, कायािम, पररयोजना तथा नीलत कायाान्वयनको 

समयमा िएको कमजोरी र देन्त्रखएका राम्रा पक्षहरुको लमलहन अध्ययन गरर अको चरणमा अपनाउनु पने 
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साविानी बारे सूचना लदन्छ । मुल्याङ्कन काया लनरन्तर चलै्दन र योजना कायाान्वयनको सूरुवाती चरण, मध्य 

चरण, अन्त्रन्तम चरण तथा प्रिाव चरण गरर लवलिन्न चरण हरुमा गररन्छ । 

आवलिक योजनामा  प्रस्तलवत िए अनुरुपको िक्ष्य र उदे्दश्य प्राि गना तय गररएका रणनीलत तथा कायायोजना 

कसरी कायाान्वयन िइरहेका छन् ?, कायािमहरुमा िलक्षत वगाको पहुाँच पुगेको छ वा छैन ?, कायािमहरुको 

प्रिावकारीता कस्तो रह्यो ? कुन कायािमको कायाान्वयनबाट कस्तो असर र प्रिाव परररहेको छ? कुनै 

आयोजनाहरुको थप वा पुनराविोकन गना पने छ वा कसरी अझ प्रिावकारी बनाउन सलकन्छ । िगायतका 

लवर्षयवसु्तको जानकारी लिने माध्यम नै योजनाको समग्र अनुगमन हो । योजनामा लनलदाष्ट गररएका िक्ष्य, 

उपिन्त्रब्ध तथा सूचकहरुको मूल्याङ्कनका िालग योजना अनुगमन अलनवाया मालनन्छ । लवलिन्न चरण पार गदै 

तजुामा गररएको योजना आरै्ाँ मा एक उतृ्कष्ट िालव काया योजनाको दस्तावेज हो । योजना बनाउाँदा जुन 

प्रकारिे सोलचएको वा जुन प्रकारका सुचना र तथ्याङ्किे लनलदाष्ट गरेको हुन्छ त्यसमा बदिाव आउना साथ 

योजनाको असर र प्रिाव र्रक पदाछ । यसरी बनाइएको योजनाको वास्तलवक परीक्षण जव योजनाको 

कायाान्वयन हुन्छ तव मात्र खैरहनी हुन्छकी योजना यथाथापरक ियो वा िएन । त्यसैिे योजनाको अनुगमन 

गररनु मुख्य प्रलियामा पदाछ ।  

नेपािको संलविान २०७२ िे लनदेश गरेका प्राविान अनुसार बनेको स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ िागु 

हुनु अलि स्थालनय तहमा सञ्चािन हुने पररयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पररपाटी व्यवन्त्रस्थत लथएनन् 

तर उक्त ऐन िागु िएपलछ स्थानीय लियाकिापका िालग स्थानीय सरकारिाई नै अन्त्रियारी लदने पररपाटी 

बसेको छ ।  

कानुनी प्राविान अनुसार योजना तजुामा, कायाान्वयन एवं अनुगमन तथा मूल्यांकनको लजमे्मवारी स्वयं 

नगरपालिकािे प्राि गरेको छ ।  योजनाको कायाान्वयन खाकाका आिारमा नगरपालिकाको लनवाालचत 

सरकार, राजनीलतक दिहरु, सावाजलनक लवर्षय के्षत्रगत सरोकारवािाहरु, नगरपालिकाको वालर्षाक नीलत तथा 

कायािम आलदका माध्यमिारा योजनाको कायाावयन गररन्छ । 

9.1.1. नतिजामा आिाररि व्यवस्थापन, अनजगमन िथा मजल्याङ्कन 

यस योजनािे तोकेका कायािम तथा पररयोजनाहरुको कायाान्वयन व्यवस्थापन, त्यसको अनुगमन तथा 

मुल्याङ्कन गना नगरपालिकािे न.पा.को उपमेयरको संयोजकत्वमा सलमलत लनमााण गनेछ । सलमलतको गठन 

लनम्म अनुसार रहनेछ । 

संयोजकः   नगरपालिका उपमेयर  

सदस्यहरुः   समू्पणा वडा अध्यक्षहरु  

    लवर्षयगत शाखा प्रमुखहरु  

   आमन्त्रन्त्रत २ जना (स्थानीय वुन्त्रिलजवी, समाजसेवी, पत्रकार)  

सदस्य सलचवः  योजना शाखा प्रमुख/ इन्त्रन्जलनयर   
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9.1.2. अनजगमन िथा मूल्याङ्कन 

आवलिक योजनाको सोच, िक्ष्य एवं उदे्दश्य बमोलजम योजना कायाान्वयन सही लदशातर्ा  उनु्मख िए निएको, 

योजनािे लनिाारण गरेका आयोजनाको सामालजक प्रिाव तथा लवत्त पररचािन प्रणािी पारदशी िए निएको, 

आयोजना पररचािनका कमी कमजोरीहरु आलदका बारेमा सत्थ तथ्य जानकारी प्राि गने माध्यमका रुपमा 

अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणािीको प्रयोग गने गररन्छ ।   

नगरपालिकामा लवकास साझेदारको सहयोगमा सञ्चालित कायािमहरु बाहेक नगरपालिकाको आफ्नै वालर्षाक 

योजना कायाान्वयन तालिका अनुसार िागु गने पिलतको लवकास िई नसकेको अवस्थामा यो आवलिक 

योजना मार्ा त वालर्षाक योजना कायाान्वयनको वातावरण लसजाना िई योजना अनुगमन तथा मूल्यांकनका 

िालग सहज वातावरण लसजाना हुने अपेक्षा गररएको छ । के्षत्र लवर्षयगत सूचकको आिारमा योलजत 

कायािमहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन गने पिलतको लवकास हुने अपेक्षा गररएको छ ।   

9.1.3. अनजगमन िथा मूल्याङ्कन कायुको उदे्दश्य 

आवलिक योजनािे तय गरेका नगरपालिकाका कायायोजनाहरुको प्रिावकाररता तथा उपिन्त्रब्धको मापन 

प्रणािीको लवकास गनुा 

9.1.4. रणनीति  

1 स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन वमोलजमको अनुगमन संयन्त्रको पररचािन गने । 

2 आवलिक योजनाको मध्यावलि मूल्याङ्कन गने व्यवस्था गने ।    

3 पारदलशाता तथा संस्थागत सुशासन कायम गनाका िालग अनुगमन र मूल्यांकन प्रलतवेदन सावाजलनक 

गने ।   

9.1.5. मजख्य कायुिम   

➢ योजना कायाान्वयन लनकायहरुको क्षमता लवकास ।  

➢ के्षत्र लवर्षयगत मूल्यांकन र लवशे्लर्षण सूचकहरुको लनमााण ।  

➢ तै्रमालसक, अिावालर्षाक, वालर्षाक अनुगमन कायाान्वयन कायािम ।    

➢ समीक्षा तथा स्थानीय समस्या समािान सलमलतको बैठक । 

9.1.6. अनजगमन िथा मूल्याङ्कन कायुको प्रतिया र तजमे्मवारी  

आवलिक योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका िालग नगरपालिकािे सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन सलमलत 

मार्ा त लनम्न तालिका बमोलजमको अन्त्रियारीमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रलिया अविम्बन गनेछ ।   
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तालिका 4: आवलिक योजना अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रलिया खाका  

ि.स. के अनजगमन 

गने 

कतहिे अनजगमन 

गने 

कसरी अनजगमन गने कसिे अनजगमन गने 

१  चािु योजना 

अन्तगातका 

लियाकिाप 

कसरी 

कायाान्वयन 

िइराखेका छन् 

िने्न वारेको  

अनुगमन

 पररयोजना 

पटके, मालसक,   

चौमालसक र 

वालर्षाक   

चौमालसक कायायोजनाको 

िक्ष्य र प्रगलत, लववरणको 

तुिना गने, स्थिगत अनुगमन 

गने,  

सुपरीवेक्षण तथा 

अनुगमन   

सलमलत, वडा सलमलत, 

सरकारी  

र गै.स.स. 

२  

प्रलतर्ि  

अनुगमन 

  

 

चौमालसक,  

अिावालर्षाक,   

वालर्षाक र मध्यावलि  

 

स्थिगत अनुगमन गने, वालर्षाक 

कायायोजनाको िक्ष्य र प्रगलत,   

लववरणको तुिना गने,  

नलतजामूिक अनुगमन खाका 

अनुसार  नलतजा मापन गने 

नगरकायापालिका,  

सुपररवेक्षण   

तथा अनुगमन सलमलत 

३  असर तह    वालर्षाक,  

मध्यावलि र  

अन्त्रन्तम बर्षा 

सहिालगतामूिक छिर्ि 

गने, नलतजामूिक अनुगमन 

खाका अनुसार  नलतजा मापन 

गने, नमूना सवेक्षण गने 

सुपरीवेक्षण तथा 

अनुगमन  सलमलत र 

तेस्रो पक्ष 

४  

प्रिाव तह   
मध्यावलि र  

अन्त्रन्तम बर्षा 

नलतजामूिक अनुगमन खाका 

अनुसार  नलतजा मापन गने,  

सहिालगतामूिक छिर्ि 

गने, अध्ययन तथा सवेक्षण गने 

सुपररवेक्षण तथा 

अनुगमन  सलमलत र 

तेस्रो पक्ष 
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पररचे्छद 10:  अनजमान िथा जोस्खम 

यस योजनािे तय गरेको सोच, िक्ष्य, उदे्दश्य, रणनीलत, कायानीलत, कायािम तथा योजनाहरुको सर्ि र 

प्रिावकारी कायाान्वय हुने लवर्श्ास गररएको छ । प्रते्यक आलथाक वर्षामा बालर्षाक योजना तथा कायािम बनाउाँदा 

नगरपालिकािे आवलिक योजनािे लनलदाष्ट गरेका उदे्दश्य, रणनीलत, कायानीलत, कायािम तथा योजना अनुसार 

नै बनाउने लवर्श्ास गररएको छ । प्रिावकारी कायाान्वयनका िालग लवलत्तय िगानी वृन्त्रि गना समयानुकुि 

कायायोजना बनाई संि प्रदेश िगाएतका साझेदारहरुसाँग समन्वय, सहकाया गररनु आवश्यक छ । लदन दुई 

गुणा रात चौगुणाका रुपमा प्रलवलिको लवकास िई रहेको सन्दिामा रालष्टि य तथा अन्तरालष्टि य प्रलवलि, ज्ञान र 

लशपको आदान प्रदान गना सके्न  र गने संस्थागत लवकास पालिकाको िालग सर्ि योजना कायाान्वयनमा 

कोशेढंुगा सालवत हुने अनुमान गररएकोछ । योजना तजुामाको िममा गररएका प्रके्षपणहरु लसिा रेन्त्रखए वा 

गलणलतय लहसाविे गररएको र सोही अनुसार लवकास िमहरु िलमक रुपमा अगालड बढ्ने अनुमान छ । 

समाज र लवकासको िम गलणतीय लहसाविे मात्र नहुन सके्न र २१ औ ंशाताब्दीमा लवर्श् जगतको कुनै एक 

कुनामा िएको िमिंगता वा समस्यािे नेपाििाई समेत असर गने िएकोिे पररन्त्रस्थलतसाँग जुध्न सके्न 

क्षमताको लवकास पालिकािे गने अनुमान गररएको छ ।  

राजनीलतक ईच्छा शन्त्रक्त र कमाचारी प्रशासनको सलियतामा कलम िएमा योजना कायाान्यन जोन्त्रखममा पना 

सक्छ । बालर्षाक कायािमहरुिे आवलिक योजनािाई पछ्याउन सकेन िने वा आवलिक योजनाको ममा 

अनुसार अगालड बढ्न नसकेमा िक्ष्य अनुसार काम नहुने जोन्त्रखम रहन्छ । नगरपालिकािे प्रके्षलपत राजर्श् 

संकिनको िालग आवश्यक प्रयत्न, संि र प्रदेशबाट आउने अनुदान, संलिय वा केन्द्रीय लनकायहरुसाँगको 

कायाात्मक समन्वय आलदमा कलम रहन गएमा योजना जोन्त्रखममा पना सक्छ । योजनािे तय गरेका सबै पक्षमा 

सनु्तलित र लदगो लवकासका िालग प्रयत्न गरेमा जोन्त्रखमिाई नू्यनीकरण गना सलकने प्रवि संिावना रहन्छ । 

पालिकािे आवलिक योजनािाई कानूनी रुपमा स्वीकृत गरेपलन व्यवहाररक रुपमा प्रयोग गना तर्ा  ध्यान नलदने 

र योजनाको दस्तावेजिाई दराजको कुनामा थन्काउन सके्न जोन्त्रखम मुख्य रुपमा रहेको छ ।  

संलियताको कायान्वयन पछी स्थानीय तहहरु अझै पलन संिमण काि मानी रहेको र तथ्यांक प्रणािीको 

व्यवन्त्रस्थत िैनसकेको अवस्थामा  तथ्यपरक सूचना प्राि गनुा र अनुमालनत तथ्यांकमा आिाररत योजना तजुामा 

गनुानै यस योजनाको मुख्य जोन्त्रखम पक्ष हो ।  

प्राकृलतक प्रकोप, एवं महामारी जसै्त िूकम्प, बाढी पलहरो, कोरोना महामारी आलदका कारण पलन प्रस्तालवत 

कलतपय योजना तथा कायािम कायान्वयनहरु नहुने न्त्रस्थलत लसजाना हुन् सके्न अनुमान गना सलकन्छ ।   
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पररचे्छद 11: नतिजा खाका  

11.1.1. पररिय  

आवलिक योजनािे  पररकल्पना गरेका सोचं, िक्ष्य, उदे्दश्य कसरर प्राि हुन्छ िने्न तथ्यिाई तका संगत ढंगबाट 

नलतजा खाकामा प्रसु्तत गररएको छ । रालष्टि य योजना आयोगिे ल्याएको नलतजा खाकाको  ढााँचािाई  नै आिार 

मालन यस आवलिक योजनाको नलतजा खाका तयार गररएको छ । नगरपालिकािाई वालर्षाक र के्षत्रगत 

योजनाहरु तय गना तथा संचालित योजनाको अनुगमन तथा मुल्यांकन गना र आवलिक योजना कायान्वयनको 

सलमक्षा गना साथै मध्यकािीन खचा संरचना तयार गना यस नलतजा खाकािे मदत गदाछ ।
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11.1.2. नगरपातिकाको समतरगि  के्षत्र  

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा सूिक एकाइ आिार वरु् 

२०७८७९ 

िक्ष्य सूिना

को स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

स्थानीय 

िक्ष्यरणनीति 

सांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य 

रणनीति 

सांकेि 

दीघुकािीन 

रातरय  

िक्ष्य  

सांकेि 

दीगो 

तवकास 

िक्ष्य 

सांकेि 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४       

प्र
ि

ाव
 

प्रलतव्यन्त्रक्त 

आय  

अमेररकी 

डिर  

      रालष्टि य 

िेखा  

के.त.लव.  १.१.२ १.४ १ 

मानव लवकास 

सूचकांक  

सूचकांक ०.५५४ ०.५७५ ०.६१० ०.६४५ ०.७१० ०.७५५     १.३ ८ 

 

गररबीको 

रेखामुनी 

रहेको 

जनसंख्या  

प्रलतशत             ८ 

 

आय सूचकांक सुचकांक ०.७५७            

 

और्षत आयु वर्षा  ७०.४२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७       

अ
स

र
 साक्षरता दर प्रलतशत  ७४.२५ ७८ ८१ ८४ ८७ ९०       

 रोजगारी दर प्रलतशत              

प्र
लत

र्
ि

 

११९ 

पालिकामा 

खैरहनीको 

स्थान  

स्थान              
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11.1.3. कृतर् िथा पशजपािन  

नलतजा 

स्तर  

नलतजा सूचक एकाइ आिार 

वर्षा 

२०७८७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

रणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

रणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय  

िक्ष्य  

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

 व्यवसालयक 

उत्पादनमा संिग्न 

कृर्षक 

संख्या              

 अगुवा वा 

व्यवसालयक 

कृर्षक 

संख्या              

 सलिय 

व्यवसालयक 

कृर्षक समूह 

संख्या              

 स्थानीय 

व्यवसालयक कृलर्ष 

र्ामा 

संख्या              

 तरकारी उत्पादन मे.टन              

 र्िरु्ि 

उत्पादन 

मे.टन              

 व्यवसालयक कृलर्ष 

नसारी 

संख्या २          ४.२.१ १.३ २ 

 कृलर्ष उपज 

संकिन तथा 

बजार प्रवद््रिन 

केन्द्र 

संख्या           ४.२.१ १.१ २ 

 कृलर्ष सहकारी 

संस्था 

संख्या              
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नलतजा 

स्तर  

नलतजा सूचक एकाइ आिार 

वर्षा 

२०७८७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

रणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

रणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय  

िक्ष्य  

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

 कोल्ड स्टोर 

संख्या  

संख्या              

 उन्नत लवउ, 

जैलवक मि र 

लवर्षादी प्रयोग 

गने, आिुलनक 

कृलर्ष प्रलवलि 

प्रयोग गने 

पररवार              

 कृलर्ष वीमा 

सेवावाट 

िािान्त्रन्वत कृर्षक 

              

 संचािनमा रहेको 

कृलर्षवजार, 

हाटवजार तथा 

कृलर्ष थोकवजार 

              

 कृलर्ष सूचना तथा 

वजार मूल्य 

जानकारीका 

िालग वनाइएको 

मोवाइि एप्स 

संख्या १             

 संचािनमा रहेको 

कृलर्ष व्लक, 

पकेट, जोन तथा 

सुपरजोन 
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11.1.4. पयुटन  

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  नतिजा सूिक एकाइ आिार 

वरु् 

२०७८७९ 

िक्ष्य सूिनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजमान 

िथा 

जोस्खम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

रणनीति 

सांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य 

रणनीति 

सांकेि 

दीघुकािीन 

रातरय  

िक्ष्य  

सांकेि 

दीगो 

तवकास 

िक्ष्य 

सांकेि 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

प्र
ि

ाव
 

नगरपालिकाको 

राजर्श् संकिनमा 

पयाटन के्षत्रको  

योगदान 

प्रलतशत              

अ
स

र
 पयाटन के्षत्रको 

आयको वृन्त्रिदर 

प्रलतशत              

प्र
लत

र्
ि

 पयाटन के्षत्रमा 

रोजगारी लसजाना 

संख्या 

हजारमा 

             

 पयाटकको सङ््खख्या               

 पयाटकीय गन्तव्य संख्या              

 पयाटन सूचना केन्द्र संख्या              

 पदमागा संख्या              

 हेलिप्याड संख्या              

 बेड संख्या              

 पयाटकीय 

सम्पदाको संरक्षण, 

नवलनमााण र 

तरोन्नलत 

संख्या              

 पयाटकीय पदमागा लक.लम.              

 होमसे्ट 

(सामुदालयक/लनलज) 

संख्या              

 कोशेिी िर संख्या निएको              
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11.1.5. उद्योग 

न
लत

ज
ा 
स्त

र
  

 एकाइ आिार वर्षा 

२०७८/७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

रणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

रणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

प्र
ि

ाव
 

नगरपालिकाको 

राजस्व 

संकिनमा 

उद्योग के्षत्रको 

योगदान  

प्रलतशत       न.पा. न.पा.   ४.३.१ १.३ ९ 

अ
स

र
 

औद्योलगक 

के्षत्रमा 

औपचाररक 

तथा 

अनौपचाररक 

रोजगारी 

लसजाना  

संख्या       ४.३.१ १.३  २.२.१ ४.३.१ १.३ ९ 

प्र
लत

र्
ि

 उद्योग दताा संख्या          ३.२.१ ४.३.१ १.३ ९ 

 

मझौिा उद्योग  

(रु. १५ करोड 

सम्मको ) 

संख्या           ३.१.२ ४.३.१ १.३ ९ 

 

िरेिु तथा साना 

उद्योग  (रु. १ 

करोड सम्मको ) 

संख्या          १.१.३ ४.३.१ १.३ ९ 
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न
लत

ज
ा 
स्त

र
  

 एकाइ आिार वर्षा 

२०७८/७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

रणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

रणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

 

साना उद्योग   संख्या          १.१.३ ४.३.१ १.३ ९ 

 

स्थानीय लसप 

शैिीमा 

आिाररत उद्योग  

संख्या          १.१.२ ४.३.१ १.३ ९ 

 

बााँसमा 

आिाररत उद्योग  

संख्या          १.१.३ ४.३.१ १.३ ९ 

 

उद्योगबाट 

रोजगारी 

लसजाना  

संख्या           २.२.१ ४.३.१ १.३ ९ 

 

औद्योलगक ग्राम 

स्थापना र 

संचािन  

संख्या           ३.२.१ ४.३.१ १.३ ९ 

 

बैंक तथा लवत्तीय 

संस्थाबाट ऋण 

लिएका सङ्ख 

तथा िरेिु 

उद्योग  उद्योग  

प्रलतशत          ३.३.२ ४.३.१ १.३ ९ 
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11.1.6. व्यापार, व्यवसाय िथा आपूतिु  

न
लत

ज
ा 
स्त

र
  

 एकाइ आिार वर्षा 

२०७८/७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

रणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

रणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

प्र
ि

ाव
 

नगरपालिकाको 

कुि ग्राहस्थ्य 

उत्पादनमा  

(थोक तथा खुद्रा 

व्यापार के्षत्रको 

योगदान ) 

प्रलतशत          १.१ ४.४.१. १.४  

अ
स

र
 

व्यापार 

व्यवसायको 

लवस्तार  

रुपैया 

(करोडमा 

) 

         १.१ 

 

४.४.१. १.४  

कुि दताा 

िएका पसि 

संख्या  

          १.१ ४.४.१. १.४  

 

सुचारु व्यापार 

व्यवसाय  

संख्या          १.१ ४.४.१. १.४  

प्र
लत

र्
ि

 

व्यापार 

व्यवसायको 

के्षत्रमा संग्लग्न 

व्यन्त्रक्त  ) 

संख्या           २.१ ४.४.१. १.४  

 बजार अनुगमन  पटक             २.३ ४.४.१. १.४  
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11.1.7. श्रम िथा रोजगारी  

न
लत

ज
ा 
स्त

र
  

नलतजा सूचक एकाइ आिार वर्षा 

२०७८/७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

रणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

दीिाकािीन 

रालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

प्र
ि

ाव
 

रोजगारीको 

लसजानामा वृन्त्रि 

िएको हुने  

प्रलतशत          १.१   ८ 

अ
स

र
 

रोजगारीको 

िालग सूचना 

केन्द्र   

संख्या           १.१   ८ 

बेरोजगारहरुको 

अध्यावलिक 

िागत तयार हुने  

          १.१   ८ 

प्र
लत

र्
ि

 

लसपमुिक 

तालिम सलहत 

रोजगारीमा 

जानेको 

संख्या           १.१   ८ 

 

तालिम प्रदान 

गने संस्था  

संख्या           २.१   ८ 

 

वैदेलशक 

रोजगारीबाट 

र्केर व्यवसाय 

गनेको संख्या  

संख्या        न.पा. 

प्रलतवेदन  

न.पा  १.२   ८ 

 

बाि श्रम मुक्त 

नगरपालिका हुने  

       न.पा. 

प्रलतवेदन, 

गै.स.स 

प्रलतवेदन 

न.पा  ३.१    
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11.1.8. स्वास्थ्य िथा पोर्ण  

न
लत

ज
ा 
स्त

र
  नलतजा सूचक एकाइ आिार 

वर्षा 

२०७८७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

रणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

रणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय  

िक्ष्य  

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 
२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

प्र
ि

ाव
 अपेलक्षत आयु (जन्म 

हुाँदाको) 

वर्षा ७०.०५          ५.२.२ २.३ ३ 

अ
स

र
 मातृमुतु्य दर (प्रते्यक 

१ िाख जीलवत 

जन्ममा) 

संख्या        स्वास्थ्य 

मन्त्रािय 

  ५.२.२ २.३ ३ 

 

५ वर्षा मुनीको वाि 

मृतु्यदर (प्रलत हजार 

जीलवत जन्ममा) 

संख्या           ५.२.२ २.३ ३ 

 

आिा िण्टाको 

दुरीमा आिारिूत 

स्वास्थ्य सेवामा पहुाँच 

िएका िरिुरी 

संख्या           ५.२.२ २.३ ३ 

 

सबै प्रकारका खोप 

लिएका बािबालिका 

संख्या              

 

लवरामी पदाा 

सवाप्रथम स्वास्थ्य 

चौकी/प्राथलमक 

स्वास्थ्य केन्द्र/ 

अस्पताि जाने 

जनसंख्या 

संख्या ६८५८२             

 

२५०० ग्रामिन्दा 

कम जन्मतौि 

िएका लशशु 

संख्या              
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न
लत

ज
ा 
स्त

र
  नलतजा सूचक एकाइ आिार 

वर्षा 

२०७८७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

रणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

रणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय  

िक्ष्य  

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 
२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

 

कुपोर्षणका कारण 

५ वर्षा मुनीका 

वािवालिकाहरुको 

पुड्कोपन र उचाई 

अनुसारको कम 

तौि िएकाहरु 

संख्या   ८ ७ ५ ३ २ ०     ५.२.२ २.३ ३ 

 नलजकको प्राथलमक 

स्वास्थ्य केन्द्र वा 

अस्पताि पुग्न िागे्न 

और्षत समय 

लमनेट   ३० ३० २५ २० १५ १५     ५.२.२ २.३ ३ 

प्रलतर्ि स्वास्थ्य संस्थामा 

प्रसुलत गराउने 

गिावती मलहिा 

(न.पा लित्र) 

प्रलतशत २० ३० ५० ७० ९० १००     ५.२.२ २.३ ३ 

 प्रसुलत पूवा प्रसूलत 

सेवा ४ पटक प्राि 

गने मलहिा 

संख्या २५ ५० ६० ७० ८० ९०     ५.२.२ २.३ ३ 

 प्रसुलत सेवा उपिव्ि 

िएका स्वास्थ्य 

संस्थाहरु 

संख्या १ १ २ ३ ४ ४        

 झाडा पखािाको 

संिमण दर (प्रलत 

हजारमा) 

संख्या १७ १५ १३ १२ ११ १०        

 स्वाशप्रर्श्ासको 

संिमण दर प्रलत 

हजारमा 

संख्या १९ १५ १३ १२ ११ १०        

 स्वास्थ्य संस्थामा 

कायारत स्वास्थ्यकमी 

(स्वास्थ्यकमीको 

अनुपात) 

संख्या ८० १०० ११० १२० १३० १४०     ५.२.२ २.३ ३ 
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न
लत

ज
ा 
स्त

र
  नलतजा सूचक एकाइ आिार 

वर्षा 

२०७८७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

रणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

रणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय  

िक्ष्य  

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 
२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

 लिटालमन ए प्राि 

गने बािबालिका 

प्रलतशत १००     १००        

 पररवार लनयोजनका 

सािनको प्रयोग दर  

प्रलतशत ४५ ७० ७५ ८० ८५ ९०     ५.२.२ २.३ ३ 

 स्वास्थ्य वीमा गने 

पररवार 

प्रलतशत ६५ ७५ ८० ८५ ९० १००     ५.२.२ २.३ ३ 

 स्वास्थ्य सूचना, 

लशक्षा र संचार 

सचेतना कायािममा 

सहिालग 

संख्या              

 िुिी िगायत 

स्वास्थ्य लशलवर पटक  

संख्या ५ ६ ७ ९ १० १२        

 क्यान्सर, उच्च 

रक्तचाप, मिुमेह, 

मुटुरोग, क्षयरोग, 

एड्स, कुष्ठरोग 

जस्ता रोगवाट मृतु्य 

िएकाहरु  

संख्या              

 नागररक आरोग्य 

कायािम संचािन 

िएको  

संख्या १ २ २ ३ ३ ४        

 आिारिूत स्वास्थ्य 

सेवाहरु उपिव्ि 

िएका वडाहरु 

संख्या १३     १३        

 लनजी तथा 

समुदायमा आिाररत 

स्वास्थ्यकमी 

संख्या ७५ ९० १०५ १२० १३५ १५०        

 आिारिुत सुलविा 

(खानेपानी, 

शौचािय, वलथाङ्ग 

वाडा र परामशा केन्द्र 

संख्या २ ५ ७ ९ ११ १३        



स्थानीय तहको आवलिक योजना तजुामा (आ.व. २०७८/०८९-२०८३/०८४)                                                  खैरहनी नगरपालिका                                                 

अन्त्रन्तम  प्रलतवेदन                                                                                                                                              150 

न
लत

ज
ा 
स्त

र
  नलतजा सूचक एकाइ आिार 

वर्षा 

२०७८७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

रणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

रणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय  

िक्ष्य  

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 
२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

आदी) उपिब्ध 

स्वास्थ्य संस्था 

 लियालशि मलहिा 

स्वास्थ्य स्वयंसेलवका 

संख्या ३६     ३६ न.पा.       

 योग, ध्यान तथा 

वैकन्त्रल्पक प्राकृलतक 

लचलकत्सा 

(आयुवेलदक, 

होलमयोप्यालथक, 

युनानी, अकु्कपञ्चर, 

आम्स्ची) उपचार 

पिलत संचािन गने 

संस्था  

संख्या १ २ ३ ४ ४ ५        

 किीमा १५ शैयाको 

सुलविा सम्पन्न 

अस्पताि संचािन  

संख्या १     १        

 गाउाँिर न्त्रक्ललनकको 

संख्या 

संख्या १३     १३        

 

  



स्थानीय तहको आवलिक योजना तजुामा (आ.व. २०७८/०८९-२०८३/०८४)                                                  खैरहनी नगरपालिका                                                 

अन्त्रन्तम  प्रलतवेदन                                                                                                                                              151 

11.1.9. तशक्षा 

नलतजा 

स्तर  

नलतजा सूचक एकाइ आिार 

वर्षा 

२०७८७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

रणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

रणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय  

िक्ष्य  

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

प्रिाव लवद्यािय वालहर रहेका 

५–१५ वर्षा उमेर 

समूहका बािबालिका 

प्रलतशत      ०        

 माध्यामलक तह (९–

१२) को खूद िनाादर 

प्रलतशत ४८.२६ ५३ ५८ ६३ ६८ ७५     ५.१.२ १.२ ४ 

 कक्षा १२ को लनरन्तरता 

दर 

प्रलतशत              

 कक्षा ८ लसकाई 

उपिब्धी दर 

प्रलतशत              

 बािमैत्री लसकाइ लवलि 

अविम्बि गने 

लवद्यािय 

प्रलतशत              

 वािमैत्री आिारिूत 

पूवाािार र सुलविा 

(िवन, चपी, खानेपानी, 

खेिकुद मैदान, 

िेरावार, र्लनाचर) 

उपिब्ध िएका 

लवद्यािय 

संख्या ५०     १००        
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संख्या ३९ ४५ ५० ६० ७० ८०        
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अनुपात (लशक्षकसंग) 
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संख्या ०     १        
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संख्या      १        
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g
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सूचाङ्क       सवेक्षण    ५.३.४ २.२  

अ
स

र
 

सुरलक्षत तथा 

सम्मानजनक 

जीवनयापन 

गने जे्यष्ठ 

नागररक 

प्रलतशत       Happiness 

Index 

   ५.३.४ २.२  

प्र
ति

फ
ि

 

सुलविा 

सम्पन्न जे्यष्ठ 

नागररक 

सामुदालयक 

िवन 

स्थापना तथा 

सञ्चािन 

वटा       सा.लव.म. सा.लव.म. 

अन्तगातका 

लनकाय 

  ५.३.४ २.२  

 लदवा सेवा 

केन्द्रको 

स्थापना 

वटा       म तथा 

बािबालिका 

लविाग 

   ५.३.४ २.२  

 जे्यष्ठ 

नागररक 

कोर्षको 

स्थापना 

वटा           ५.३.४ २.२  
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भ

ाव
 िैलङ्गक लवकास 

सूचकाङ्क 

सूचकाङ्क           ५.३.२ २.२ ५ 

 

िैलङ्गक लहंसा 

नू्यलनकरण 

प्रलतशत           ५.३.२ २.२ ५ 

 

िैलङ्गक असमानता 

नू्यलनकरण 

सूचकाङ्क           ५.३.२ २.२ ५ 

 

रोजगार मलहिा र 

पुरूर्षको मालसक 

आम्दानीको 

अनुपात (मुख्य 

कामबाट 

 

 

 

अनुपात 

          ५.३.२ २.२ ५ 

 

सम्पलत्त 

(िरजग्गामा) एकि 

स्वालमत्व िएका 

मलहिा (१५ देन्त्रख 

४९ वर्षा) 

प्रलतशत           ५.३.२ २.२ ५ 

 जीवनकािमा 

शारीररक वा 

मानलसक वा यैन 

लहंसा पीलडत 

मलहिा 

प्रलतशत              

 लवगत १२ मलहनामा 

शारीररक वा 
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मानलसक वा यैन 

लहंसा पीलडत 

मलहिा 

 मलहिा श्रम 

सहिालगता दर 

प्रलतशत           ५.३.२ २.२  

प्रतिफि सम्पलत्त मालथको 

मलहिाको स्वालमत्व 

(िर जग्गा) 

प्रलतशत ३१.८९ ४५ ५० ५५ ६० ६५     ५.३.२ २.२ १ 

 मलहिाको और्षत 

आयु 

प्रलतशत ७१ ७१.५ ७१.७ ७२ ७२.५ ७३        

 लवलिन्न संि, संस्था, 

समुह तथा 

लनणाायक तहमा 

मलहिा 

प्रलतशत           ५.३.२ २.२ ५ 

 व्यवसालयक 

सीपमूिक तालिम 

प्राि मलहिा 

प्रलतशत           ५.३.२ २.२ ५ 

 मलहिा 

उद्यमशीिता, 

क्षमता तथा सीप 

लवकास 

कायािमका िालग 

वजेट व्यवस्था 

रू.              

 िरव्यवहार तथा 

कारोबार सम्बन्धी 

लनणायमा मलहिा 

प्रलतशत           ५.३.२ २.२ ५ 
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सहिागी हुने 

पररवार 

 मलहिा संजाि तथा 

आमा समूहहरु  

संख्या              

 अन्तरपाटी मलहिा 

संजाि 

संख्या              

 मलहिा सहकारी 

संस्था र आवि 

सदस्य 

संख्या, 

संख्या 

          ५.३.२ २.२  

 वहु लववाह गनेहरु प्रलतशत              

 एकि मलहिा 

सुरक्षा कोर्षमा 

जम्मा िएको रकम 

रू.           ५.३.२ २.२  

 कृलर्ष, पशुपंक्षी, 

स्वास्थ्य िगायत 

के्षत्रमा मलहिा 

प्रालवलिक  

संख्या           ५.३.२ २.२  

 लहंसापीलडत 

मलहिाको उिार, 

राहत, 

मनोसामालजक 

परामशा र कानूनी 

उपचारका िालग 

पुनस््रथापना केन्द्र 

संख्या           ५.३.२ २.२  
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प्र
ि

ाव
 

श्रममा संिग्न 

बािबालिका 

तथा 

लकशोरलकशोरी 

प्रलतशत        के.त.लव.   ५.३.३ २.२ ५ 

अ
स

र
 

पााँच वर्षामुलनका 

बािबालिकाको 

जन्म दताा 

           ५.३.३ २.२ ५ 

प्र
लत

र्
ि

 

अल्पकालिन 

बाि संरक्षण 

केन्द्रको 

संचािन 

           ५.३.३ २.२ ५ 

 बाि लववाह 

(कूि 

जनसंख्याको) 

प्रलतशत              

 बािबालिका 

क्लब गठन 

संख्या              

 वडास्तरीय 

बािसंजाि 

संख्या              

 वािश्रम तथा 

शोर्षणमा 

रहेका 

वािवालिका 

संख्या              

 



स्थानीय तहको आवलिक योजना तजुामा (आ.व. २०७८/०८९-२०८३/०८४)                                                  खैरहनी नगरपालिका                                                 

अन्त्रन्तम  प्रलतवेदन                                                                                                                                              160 

अपाङ्गिा भएका व्यस्ि 

नतिजा 

स्तर  

नलतजा सूचक एकाइ आिार 

वर्षा 

२०७८७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

रणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

रणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

    २०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

प्रिाव अपाङ्गता 

नु्यनीकरण 

प्रलतशत       जनगणना    ५.३.५ २.२  

असर अपाङ्गता िएका 

व्यन्त्रक्तहरूको 

आत्मलनिार, 

स्वाविम्बी र 

सम्मानजनक 

जीवनयापन 

       Happiness 

Index 

   ५.३.५ २.२  

प्रलतर्ि अपाङ्गता क्लव संख्या              

 अपाङ्गताको 

सीप, क्षमता, 

रोजगारी वृन्त्रिका 

िालग संचािन 

तालिका 

कायािमहरु 

रू.           ५.३.५ २.२  

 िैंलगक लहंसा र 

छुवाछुत सम्बन्धी 

कूि वालर्षाक 

िटनाको 

प्रलतशत              
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11.1.12. सामातजक सजरक्षा िथा सांरक्षण  

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  नतिजा सूिक एकाइ आिार 

वरु् 

२०७८७९ 

िक्ष्य सूिनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजमान 

िथा 

जोस्खम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

रणनीति 

सांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य 

रणनीति 

सांकेि 

दीघुकािीन 

रातरय िक्ष्य 

सांकेि 

दीगो 

तवकास 

िक्ष्य 

सांकेि 

    २०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

प्र
ि

ाव
 

सामालजक 

सुरक्षाको 

अनुिूलत 

सूचकाङ्क 

 

 

सूचकाङ्क 

       

 

मा.लव.स. 

 

 

रायोआ 

    

 

२.२ 

 

 

आिारिूत 

सामालजक 

सुरक्षामा 

आबि 

जनसंख्या 

प्रलतशत       नेपाि 

श्रमशन्त्रक्त 

सवेक्षण 

 

के.त.लव 

     

अ
स

र
 

सामालजक 

सुरक्षा तथा 

संरक्षण प्राि 

जनसंख्या 

प्रलतशत        

SDG 

 

रायोआ 

    

२.२ 

 

 स्थानीय 

बजेटमा 

सामालजक 

सुरक्षामा 

िएको खचा 

प्रलतशत            २.२ १ 

 बैंक खाता 

िएको पररवार 

प्रलतशत       NDHS केतलव     १ 
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न
ति

ज
ा 

स्त
र
  नतिजा सूिक एकाइ आिार 

वरु् 

२०७८७९ 

िक्ष्य सूिनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजमान 

िथा 

जोस्खम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

रणनीति 

सांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य 

रणनीति 

सांकेि 

दीघुकािीन 

रातरय िक्ष्य 

सांकेि 

दीगो 

तवकास 

िक्ष्य 

सांकेि 

    २०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

 औपचाररक 

लवतीय 

सेवाहरूबाट 

समेलटएका 

पररवार 

प्रलतशत              

 स्वास्थ्य लबमामा 

आबि 

जनसंख्या 

प्रलतशत       वालर्षाक 

प्रलतवेदन 

स्वास्थ्य लबमा 

बोडा 

     

प्रलतर्ि सामालजक 

सुरक्षावाट 

िािान्त्रन्वत 

जनसंख्या  

प्रलतशत              

 पररवलतात 

स्थानीय 

सासंरचना तथा 

कानून अनुसार 

समावेशी  

सलमलत, संयन्त्र 

तथा संजािमा 

मलहिा, 

बािबालिका, 

अपाङ्गता 

िएका व्यन्त्रक्त र 

अन्य 

प्रलतशत              
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न
ति

ज
ा 

स्त
र
  नतिजा सूिक एकाइ आिार 

वरु् 

२०७८७९ 

िक्ष्य सूिनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजमान 

िथा 

जोस्खम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

रणनीति 

सांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य 

रणनीति 

सांकेि 

दीघुकािीन 

रातरय िक्ष्य 

सांकेि 

दीगो 

तवकास 

िक्ष्य 

सांकेि 

    २०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

लपछलडएको 

वगाको 

प्रलतलनलित्व  

 जोन्त्रखमपूणा 

अवस्थामा 

रहेका 

बािबालिकाको 

आपत्कािीन 

उिार तथा 

संरक्षण 

व्यवस्थापन 

जना            २.२  

 वृिाश्रम लदवा 

सेवा केन्द्र 

संख्या        सामालजक 

सुरक्षा शाखा 

   २.२  

 सीपमूिक 

तालिम प्राि 

अपाङ्गता 

िएका व्यन्त्रक्त 

जना        सामालजक 

सुरक्षा शाखा 

   २.२  
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11.1.13. यजवा िथा खेिकज द  

न
लत

ज
ा 
स्त

र
 नलतजा 

सूचक 

एकाइ आिार 

वर्षा 

२०७८७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

प्र
ि

ाव
 युवा 

वेरोजगारीता 

संख्या        के.त.लव   ५.४.१ १.४  

अ
स

र
 

उद्योग, 

व्यापार 

व्यवसायमा 

युवाहरुको 

आविता 

प्रलतशत              

प्र
लत

र्
ि

 

प्रिानमन्त्री 

रोजगार 

कायािम 

अन्तगात 

युवा रोजगार 

सेवा 

केन्द्रवाट 

िािान्त्रन्वत 

युवाहरु 

संख्या       वालर्षाक 

प्रलतवेदन 

   ५.४.१ १.४  

 स्थानीय 

तहको 

संरचनामा 

युवाहरुको 

संिग्नता 

प्रलतशत       वालर्षाक 

प्रलतवेदन 

   ५.४.१ १.४  

 युवा क्लव, 

संजाि तथा 

संस्था 

संख्या       वालर्षाक 

प्रलतवेदन 

   ५.४.१ १.४  
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न
लत

ज
ा 
स्त

र
 नलतजा 

सूचक 

एकाइ आिार 

वर्षा 

२०७८७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

 युवा 

खेिकुद 

अभ्यास 

प्रलशक्षण 

केन्द्र 

संख्या       वालर्षाक 

प्रलतवेदन 

   ५.४.५ २.६  

 कवडाहि 

तथा 

खेिकुद 

मैदान 

संख्या       वालर्षाक 

प्रलतवेदन 

   ५.४.५ २.६  

 पालिकािारा 

संचालित 

पालिका 

स्तरीय 

खेिकुद 

प्रलतयोलगता 

संख्या       वालर्षाक 

प्रलतवेदन 

   ५.४.५ २.६  

 रालष्टि य तथा 

अन्तरालष्टि य 

खेिाडी 

संख्या       वालर्षाक 

प्रलतवेदन 

   ५.४.५ २.६  
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11.1.14. वस्ती िथा आवास 

न
लत

ज
ा 

स्त
र
  

न
लत

ज
ा 

सू
च

क
 

एकाइ आिार 

वर्षा 

२०७८७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

प्र
ि

ाव
 

सु
र
लक्ष

त
 

त
थ

ा 

प्र
व

द्र
ि

न
 

ग
रर

ए
क

ा 
आ

व
ास

 

क्ष
त्र

 

संख्या ५ १० १५ २० २५ ३०  के.त.लव   ६.१.३ १.१ १.१ 

अ
स

र
 जोन्त्रखमयुक्त 

वस्तीहरु 

संख्या १३ ११ ९ ७ ५ ३        

प्र
लत

र्
ि

 

िूकम्प 

प्रलतरोिी 

िवन लनमााण 

सम्बन्धी दक्ष 

जनशन्त्रक्त 

संख्या ९९ १३० १६० १९० २२० २५० वालर्षाक 

प्रलतवेदन 

      

 िूकम्प 

प्रलतरोिी 

प्रलवलि र 

मापदण्ड 

अनुसार 

लनमााण 

िएका 

सावाजलनक 

िवन 

संख्या १५० १९० २३० २७० ३१० ३५० वालर्षाक 

प्रलतवेदन 
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न
लत

ज
ा 

स्त
र
  

न
लत

ज
ा 
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च

क
 

एकाइ आिार 

वर्षा 

२०७८७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

 िूकम्प 

प्रलतरोिी 

प्रलवलि र 

मापदण्ड 

अनुसार 

लनमााण 

िएका लनजी 

आवास तथा 

संरचनाहरु 

संख्या १९२१ २३०० २७०० ३१०० ३५०० ३९०० वालर्षाक 

प्रलतवेदन 

      

 आिारिूत 

पूवाािार 

सलहत 

व्यवन्त्रस्थत 

बजार 

संख्या १ २ ३ ४ ५ ६ वालर्षाक 

प्रलतवेदन 

      

 सुलविा सम्पन्न 

उद्यान 

सलहतको 

खुल्ला पाका  

के्षत्र 

संख्या ० २ ५ ८ १० १३ वालर्षाक 

प्रलतवेदन 

   ६.१.३ १.१ ११ 

 व्यवन्त्रस्थत 

वसपाका  तथा 

वस से्टशन 

संख्या       वालर्षाक 

प्रलतवेदन 

      

 सुलविा सम्पन्न 

सामुदालयक, 

मलहिा, जे्यष्ठ 

नागररक तथा 

सिा िवन 

संख्या       वालर्षाक 

प्रलतवेदन 
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11.1.15. सडक पजि िथा यािायाि 

न
लत

ज
ा 
स्त

र
  

नलतजा सूचक एकाइ आिार 

वर्षा 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

प्र
ि

ाव
 

कािोपते्र 

सडकको 

िम्वाई 

लक.लम ६० ७० ८० ९५ ११५ १३५     ६.२.१ १.१  

अ
स

र
 

ग्रािेि 

सडकको 

िम्वाई 

लक.लम २०     २५     ६.२.१ १.१  

प्र
लत

र्
ि

 

िुिे सडक 

िम्वाई 

लक.लम १५     १५ वालर्षाक 

प्रलतवेदन 

   ६.२.१ १.१  

 कृलर्ष 

सडकको 

िम्वाई 

लक.लम       वालर्षाक 

प्रलतवेदन 

   ६.२.१ १.१  

 पक्की पुि 

(वेिीलव्रज 

समेत) 

संख्या ८ ९ १० ११ १२ १४ वालर्षाक 

प्रलतवेदन 

   ६.२.१ १.१  

 सहायक 

नदीमा 

झोिुङे्ग पुि 

संख्या १८     ८ वालर्षाक 

प्रलतवेदन 

   ६.२.१ १.१  

 आंलशक 

रुपमा 

सावाजलनक 

लक.लम ८२     २०० वालर्षाक 

प्रलतवेदन 

   ६.२.१ १.१  
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न
लत

ज
ा 
स्त

र
  

नलतजा सूचक एकाइ आिार 

वर्षा 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

यातायात 

सुचारु सडक 

िम्वाई 

 स्थानीय 

स्तरमा 

संचालित ४ 

पाङे्ग 

सावाजलनक 

यातायात 

संख्या १८     ७५ वालर्षाक 

प्रलतवेदन 

   ६.२.१ १.१  

 पालिका 

केन्द्रवाट वडा 

कायाािय 

सम्म 

जोलडएको 

सडक 

संख्या ५     ८ वालर्षाक 

प्रलतवेदन 

      

 सडक 

संजािवाट 

नजोलडएका 

वस्तीहरु 

संख्या १५     २०        

 १५ लमनेट 

सम्मको 

दुरीमा 

यातायात 

पहुाँच िएको 

िरपररवार 

संख्या १०     १००        
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न
लत

ज
ा 
स्त

र
  

नलतजा सूचक एकाइ आिार 

वर्षा 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

 नलजकको 

लपच िएको 

पक्की 

सडकमा पुग्न 

िागे्न समय 

िण्टा ५     ३०        

 लजल्ला, प्रदेश 

तथा रालष्टि य 

स्तरका सडक 

संजाि 

संख्या १     १        

 अन्तरपालिका 

सडक संजाि 

संख्या र 

िम्वाई 

संख्यालक.लम ५६/२८०     ७५/३००        

 सडक नािी 

िएको सडक 

संख्या र 

िम्वाई 

संख्यालक.लम ३०/२५     ५०/६०        

 लनयलमत 

ममात संिार 

िएको 

सडकको 

िम्वाई 

लक.लम ६७     ७५        
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न
लत

ज
ा 
स्त

र
  

नलतजा सूचक एकाइ आिार 

वर्षा 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

 वायो 

इन्त्रन्जलनयररङ्ग 

प्रलवलि र 

सडक साइड 

वृक्षारोपण 

लक.लम              

 लडलपआर 

तयार, 

वातावरणीय 

प्रिाव 

मूल्याङ्कन, 

प्रारन्त्रम्भक 

वातावरण 

परीक्षण आलद 

गरी लनमााण 

िएका सडक 

िम्वाई 

लक.लम              

 वालर्षाक सडक 

दुिाटनाको 

संख्या 

संख्या ५ ५ ४ ४ ३ ३        

 

  



स्थानीय तहको आवलिक योजना तजुामा (आ.व. २०७८/०८९-२०८३/०८४)                                                  खैरहनी नगरपालिका                                                 

अन्त्रन्तम  प्रलतवेदन                                                                                                                                              172 

11.1.16. खानेपानी िथा सरसफाई 

न
लत

ज
ा 
स्त

र
  

नलतजा सूचक एकाइ आिार वर्षा 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचना

को स्रोत 

लजमे्मवा

र 

लनकाय 

अनुमा

न तथा 

जोन्त्रख

म 

स्थानीय 

िक्ष्यरणनी

लत संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यरणनी

लत संकेत 

दीिाकािी

न रालष्टय 

िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

प्र
ि

ाव
 

लनजी िारा 

उपिब्ध 

िरपररवार 

प्रलतशत              

अ
स

र
 

उपचार 

गररएको वा 

सुरलक्षत 

खानेपानी 

सुलविा प्राि 

िरिुरी 

संख्या              

प्र
लत

र्
ि

 

कुवा, मुि, नदी 

खोिाको पानी 

प्रयोग गने 

िरिुरी 

संख्या       वालर्षाक 

प्रलतवेद

न 

      

 वर्षािरी 

खानेपानी सेवा 

उपिव्ि 

निएका िरिुरी 

संख्या       वालर्षाक 

प्रलतवेद

न 

      

 स्वच्छ (प्यान 

िएको) 

शौचािय 

िएका िरिुरी 

संख्या       वालर्षाक 

प्रलतवेद

न 

      

 सावाजलनक 

शौचाियहरु 

संख्या       वालर्षाक 

प्रलतवेद

न 
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न
लत

ज
ा 
स्त

र
  

नलतजा सूचक एकाइ आिार वर्षा 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचना

को स्रोत 

लजमे्मवा

र 

लनकाय 

अनुमा

न तथा 

जोन्त्रख

म 

स्थानीय 

िक्ष्यरणनी

लत संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यरणनी

लत संकेत 

दीिाकािी

न रालष्टय 

िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

 जोन्त्रखमयुक्त 

अवस्थामा 

साबुनपानीिे 

हातिुने 

जनसंख्या 

प्रलतशत      १०० वालर्षाक 

प्रलतवेद

न 

      

 र्ोहोर 

वगीकरण गरी 

लवसजान गने 

पररवार 

संख्या      २५०० वालर्षाक 

प्रलतवेद

न 

      

 सलिय 

खानेपानी र 

सरसर्ाई 

उपिोक्ता 

सलमलत 

संख्या      १५ वालर्षाक 

प्रलतवेद

न 

      

 शौचािय 

निएका िरिुरी 

संख्या      ०        

 खाले्ड शौचािय 

िएको िरिुरी 

संख्या      ०        

 िर आाँगन तथा 

शौचाियवाट 

लनषृ्कत 

र्ोहोरिाई 

व्यवन्त्रस्थत गने 

िरपररवार 

संख्या      २५००        
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11.1.17. तसांिाई 

न
लत

ज
ा 
स्त

र
  नलतजा 

सूचक 

एकाइ आिार 

वर्षा 

२०७८७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

प्र
ि

ाव
 

बाहै्र 

मलहना 

लसंचाई हुने 

कृलर्षयोग्य 

िूलम 

हेक्टर ६० ७५ ८० ८५ ९० ९५     ६.५.१ १.१ २ 

अ
स

र
 

आकाशे 

पानीको 

िरमा 

लसंचाई हुने 

िुलम  

हेक्टर २० १५ १० ५ ३ १     ६.५.१ १.१ २ 

 

लसंचाईका 

आिुलनक 

पूवाािार 

लनमााणबाट 

लसंचाई के्षत्र 

लवस्तार  

हेक्टर ५ २० ३० ४० ५० ६०     ६.५.१ १.१ २ 
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11.1.18. तवद्यजि िथा वैकस्ल्पक उजाु 

न
लत

ज
ा 
स्त

र
 नलतजा सूचक एकाइ आिार वर्षा 

२०७८/७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

रणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यतथा 

रणनीलत  

दीिाकािीन 

रालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

प्र
ि

ाव
 

नगरपालिकामा 

लवद्युत सेवा  पुगेका 

पररवार  

प्रलतशत              ७ 

उजाा उपिोगमा सौया 

उजााको उपिोग 

प्रलतशत 

             ७ 

अ
स

र
 

प्रलत व्यन्त्रक्त लवद्युत 

खपत  

लकिो 

वाट 

      उजाा 

जिस्रोत 

तथा 

लसंचाई 

मन्त्रािय 

   ६.३.१ ४.१ ७ 

लवद्युतमा पहुाँच प्राि 

जनसंख्या  

प्रलतशत       १०० न.पा. 

पार्श्ालचत्र  

    १.१ ७ 

सुिाररएको चुिोको 

प्रयोग  

संख्या        वालर्षाक 

प्रलतवेदन   

    १.१ ७ 

सडक बलत्तको संख्या         वालर्षाक 

प्रलतवेदन   

    १.१ ७ 

प्र
लत

र्
ि

 

बायोग्यास जडान 

िरिुरी संख्या  

       वालर्षाक 

प्रलतवेदन   

    १.१ ७ 

सोिार प्यानि जडान  संख्या        वालर्षाक 

प्रलतवेदन   

    १.१ ७ 
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11.1.19. सूिना सांिार िथा प्रतवति 

नलतजा 

स्तर  

नलतजा सूचक एकाइ आिार 

वर्षा 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ २०८४८५ 

प्रिाव केवि 

नेटवका वाट 

िािान्त्रन्वत 

िरिुरी 

प्रलतशत              

असर स्थानीय केवि 

नेटवका  सेवा 

प्रदायक संस्था 

प्रलतशत ७० ७२ ७५ ८० ८५ ९०        

प्रलतर्ि ल्याण्डिाइन 

टेलिर्ोन 

सुलविा 

प्रलतशत २०             

 मोबाइि 

प्रयोगकताा 

संख्या ४०००० ४५००० ४८००० ५२००० ५७००० ६००००        

 लस.लस.क्यामेरा 

जडान िएका 

सावाजलनक 

स्थि 

संख्या २१ ४० ६० ८० ९० १००        

 सूचना प्रलवलि 

प्रयोग गने 

उद्योग, 

संख्या ३४०     शत 

प्रलतशत 
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नलतजा 

स्तर  

नलतजा सूचक एकाइ आिार 

वर्षा 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवार 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यरणनीलत 

संकेत 

दीिाकािीन 

रालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ २०८४८५ 

व्यापार, 

व्यवसायहरु 

 लवद्यािय 

िगायत 

सावाजलनक 

िवन तथा 

कायााियहरुमा 

इन्टरनेट सेवा 

सुचारु 

संख्या ५६     शत 

प्रलतशत 

       

 स्थानीय स्तरमा 

संचालित 

एर्एम रेलडयो 

संख्या २  ३   ३        

 लियाशीि 

पत्रकार 

संख्या ४ ६ ८ १० १२ १४        

 स्थानीय 

पत्रपलत्रका 

प्रकाशन गने 

संस्था 

संख्या ३ ३ ४ ४ ५ ५        
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11.1.20. वन िथा जैतवक तवतवििा 

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा 

सूिक 
एकाइ 

आिार 

वरु् 

२०७९/८० 

५ वरे् िक्ष्य सूिनाको स्रोि 
तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजमान 

िथा 

जोस्खम 

स्थानीय 

िक्ष्य/रणनीति 

सांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य/रणनीति 

सांकेि 

दीघुकािीन 

रातरय 

िक्ष्य सांकेि 

दीगो 

तवकास 

िक्ष्य 

सांकेि 

प्र
ि

ाव
 

h}ljs 

ljljwtf 

;+/If0f 

If]qkmn  

 वगा लक.लम २,३४,६०९  २,३४,६०९                 

अ
स

र
 

संरलक्षत तथा 

व्यवन्त्रस्थत वन 

के्षत्र  

प्रलतशत १०० १०० 

              

प्र
लत

र्
ि

 

समुदयाबता 

व्यवस्थापन 

िएको वनको 

के्षत्रर्ि  

हेक्टर  १७८२०९ १० % िे बढाउने 

              

  

िूक्षय र बाढी 

समे्बदनशीि 

के्षत्र  

प्रलतशत १२ रोपनी ५ %अझ व्यवन्त्रस्थत गने  

              

  

जिािार 

संरक्षण  
संख्या ८ १० 

              

  

वनमा 

आिाररत 

उद्योग 

व्वव्सयाबता 

रोजगारी  

संख्या     

              

  

जिवायु 

पररवतान 
संख्या      
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न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा 

सूिक 
एकाइ 

आिार 

वरु् 

२०७९/८० 

५ वरे् िक्ष्य सूिनाको स्रोि 
तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजमान 

िथा 

जोस्खम 

स्थानीय 

िक्ष्य/रणनीति 

सांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य/रणनीति 

सांकेि 

दीघुकािीन 

रातरय 

िक्ष्य सांकेि 

दीगो 

तवकास 

िक्ष्य 

सांकेि 

सम्बन्त्रन्ध 

तालिम  

  

सामुदालयक 

वन बनिे 

ओगेटेको के्षत्र 

र सामुदालयक 

सामुदालयक 

वन उपिोक्ता 

समुहमा 

आवि सदस्य 

संख्या  

हेक्टर÷संख्या  ५ % िे बढाउने  

              

  

वृक्षारोपण 

गररएको के्षत्र   
हेक्टर  १५०० २०००  

              

  

मनोरंजन 

पाका  तथा 

हररत पाका   

संख्या  ५ २५ 
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11.1.21. वािावरण िथा फोहोरमैिा व्यवस्थापन  

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

न
ति

ज
ा 

सू
ि

क
 

एकाइ 

आिार 

वरु् 

२०७९/८० 

५ वरे् 

िक्ष्य 

सूिनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजमान 

िथा 

जोस्खम 

स्थानीय 

िक्ष्य/रणनीति 

सांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य/रणनीति 

सांकेि 

दीघुकािीन 

रातरय 

िक्ष्य सांकेि 

दीगो 

तवकास 

िक्ष्य सांकेि 

प्र
ि

ाव
 

                      

अ
स

र
 

संरलक्षत पानी मुहान के्षत्र संख्या     

              

प्र
लत

र्
ि

 

संरलक्षत खेतबारीको के्षत्रर्ि प्रलतशत ८० ९० 

              

  नदी लनयन्त्रण िम्बाई लकलम ४० ४५               

  
स्पर तथा बााँि, चेकड्याम लकलम २५ 

५ % िे 

बढाउने                

  संरलक्षत गल्छी र पलहरो  संख्या                   

  संरलक्षत िू–क्षय र बाढी संवेदनशीि के्षत्र संख्या                   

  

संरलक्षत र व्यवन्त्रस्थत ताितिैया र 

लसमसार के्षत्र 
संख्या     

              

  

जि उत्पन्न प्रकोपवाट प्रिालवत 

िरपररवार 
संख्या      

              

  

वायोइलञ्जलनयररङ्ख प्रलवलि प्रयोग 

संरचनाको िम्बाई  
लकलम      

              

  

सुरलक्षत, एकीकृत र व्यवन्त्रस्थत 

वस्ती÷आवास के्षत्र 
संख्या   

              

  

अयोग्य वस्ती वा स्थानमा बसोबास 

गरेका पररवार 
संख्या   
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न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

न
ति

ज
ा 

सू
ि

क
 

एकाइ 

आिार 

वरु् 

२०७९/८० 

५ वरे् 

िक्ष्य 

सूिनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजमान 

िथा 

जोस्खम 

स्थानीय 

िक्ष्य/रणनीति 

सांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य/रणनीति 

सांकेि 

दीघुकािीन 

रातरय 

िक्ष्य सांकेि 

दीगो 

तवकास 

िक्ष्य सांकेि 

 

प्रयोगमा आएको र्ोहोरमैिा 

व्यवस्थापन प्रणािी 
संख्या ३ २६ 

       

 

कम्पोष्ट–लवन र गावेज–लपट प्रयोग गने 

पररवार 
प्रलतशत   

       

 

लनष्कालशत र्ोहोरमैिाको और्षत 

पररमाण 
मे.टन ५ १ 

       

 

लनयलमत सरसर्ाइको अभ्यास गने 

िरिुरी 
प्रलतशत ९० १०० 

       

 प्रशोिन गररएको र्ोहोरमैिा अनुपात प्रलतशत ४० १००        

 व्यवन्त्रस्थत ढि लनकास िएको वजार के्षत्र संख्या ५ २५        

 

शौचािय, िर आाँगनको कुलहने 

र्ोहोरिाई व्यवन्त्रस्थत गनेको 
संख्या ९५ १०० 

       

 

परम्परागत उजाा (दाउरा) प्रयोग गने 

िरिुरी  
संख्या ५ ० 

       

 िरलित्रको िुवााँमुक्त िरिुरी प्रलतशत ५ ०        

 

िर, कायाािय एंव अस्पतािको नकुलहने, 

नगल्ने, नसड्ने प्लालष्टकजन्य 

पर्ोहोरिाइा सुरलक्षत लवसजान गनेको 

संख्या   
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11.1.22. तवपद व्यवस्थापन िथा जिवायज पररविुन  

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा सूिक एकाइ 
आिार वरु् 

२०७९/८० 
५ वरे् िक्ष्य 

सूिनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजमान 

िथा 

जोस्खम 

स्थानीय 

िक्ष्य/रणनीति 

सांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य/रणनीति 

सांकेि 

दीघुकािीन 

रातरय 

िक्ष्य सांकेि 

दीगो 

तवकास 

िक्ष्य 

सांकेि 

प्र
ि

ाव
 

लवपदबाट िएको बालर्षाक क्षती (जग्गा, 

संरचना, बािी नािी, पशुपंक्षी र अन्य 

सम्पत्ती) 

रु. हजार ५००००००   १५००००० 

              

अ
स

र
 

खुल्ला के्षत्र तथा स्थानहरु  संख्या ५ २५  

              

प्र
लत

र्
ि

 आपतकािीन उिारका िालग तालिम 

प्राि स्वयंसेवक 
जना १३० १००० 

              

  

लवपद् व्यवस्थापन स्थानीय कोर्षमा 

िएको रकम  
रु. ८०००००००   १२०००००००  

              

  

लवपद् व्यवस्थापनमा लियाशीि 

संि÷संस्थाहरु 
संख्या १०  ५०  

              

  

लवपद पूवातयारी तथा प्रलतकाया सलमलत 

गठन िएका वडाहरु 
संख्या ०  

              

  

लवपद प्रलतकायाका िालग िएको 

आपतकािीन नमूना अभ्यास 
संख्या ५ १२५ 

              

  

लवपद व्यवस्थापन सूचना प्रणािी तथा 

पूवाचेतावनी प्रणािी जडान िएका 

के्षत्रहरु 

संख्या  ३  १३ 

              

  

आपतकािीन उिारका िालग 

अत्यवश्यक एमु्विेन्स तथा 

वरुणयन्त्रको व्यवस्था  

संख्या २ २० 
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न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा सूिक एकाइ 
आिार वरु् 

२०७९/८० 
५ वरे् िक्ष्य 

सूिनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनजमान 

िथा 

जोस्खम 

स्थानीय 

िक्ष्य/रणनीति 

सांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य/रणनीति 

सांकेि 

दीघुकािीन 

रातरय 

िक्ष्य सांकेि 

दीगो 

तवकास 

िक्ष्य 

सांकेि 

  

जिवायु पररवतान अनुकूिन नू्यनीकरण 

सम्वन्धी सचेतना िगायतका कायािम 

संचािन 

संख्या   ४ १०० 

              

  तटबन्ध लनमााण लक.मी.                   

  नदी उकास व्यवास्थापन लक.मी.                   
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अनजसूिी 

बहुके्षत्रगि िगानी योजना 

माइन्यजट 

   फोटोग्राफ 

नक्शा 

प्रश्नाविी 

 

 



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

कृजर्

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१
पकेट तथा ब्लक प्रणाली अन्तर्गत बृहत एवंम् व्यवसायिक यहसाबले खाद्यन्न , तरकारी,फलफूल,नर्दे बाली आयद  खेयतर्नगका लायर् सम्भाव्य सबै स्थान/ के्षत्रहरुमा कुन 

उपजकोलायर् जयमन उपिुक्त हुन्छ र त्यसबाट के कयत पररमाणमा उत्पादन हुन्छ सो यनर्ागरण र्ने।
नभएको 1000 2000 3000 न.पा., यनजी के्षत्र, सहकारी कृयि प्रयतवेदन कृयि शाखा न.पा.

१.१.१.२ नर्रपायलका कृयि शाखाको मातहतमा रहने र्रर नर्रपायलका यभत्रका कृिकहरुको खेतबारीको माटो जााँचका लायर् माटो ल्यावको स्थापना र्ने संख्या नभएको २ 2000 1000 3000 500 500 7000 प्रदेश, न.पा.,यनजी के्षत्र कृयि प्रयतवेदन कृयि शाखा न.पा.

१.१.१.३
प्रर्ानमन्त्री कृयि आरु्यनयककरण पररिोजना अन्तर्गत जोन र पकेट के्षत्र (र्ान, केरा,  मौरीपालन, तोरी र तरकारी) सञ्चालनका लायर् तोयकएको मापदण्ड र कािगयवर्ी बमोयजम 

कािागन्विन र्ने ।
मापदण्ड नभएको 200 200 200 200 200 1000 न.पा., यनजी के्षत्र, सहकारी कृयि प्रयतवेदन कृयि शाखा न.पा.

१.१.१.४ कृयि उत्पादन र वजार मूल्यवारे तथ्याङ्क प्रणाली यवकास र्नग आवश्यक पहल र्ने प्रणाली नभएको तथ्याङ्क प्रणाली 2000 100 100 100 100 2400 न.पा. कृयि प्रयतवेदन कृयि शाखा न.पा.

१.१.२ १.१.२.१ प्रते्यक वडामा बायल यवरूवा जााँच कािग सञ्चालन र्ने संख्या अपिागप्त १६ 800 800 300 300 300 2500 न.पा., यनजी के्षत्र, सहकारी यशयवर सञ्चालन कृयि शाखा न.पा.

१.१.३ १.१.३.१
कृिक तथ्याङ्कलार्ग अध्यावयर्क र्ने र कृयि व्यवसािलार्ग सुरयक्षत र्नग अयनवािग बाली यवमा र्नग कृपकहरूलार्ग प्रोत्सायहत र्नग यवमा र्दाग कृिकले बेहोने यप्रयमिम रकम 

नर्रपायलकाले बेहोने व्यवस्था यमलाउने
संख्या अपिागप्त सबै उत्पानको यवमा 1500 1500 1500 1500 1500 7500 न.पा., यनजी के्षत्र, प्रयतवेदन कृयि शाखा न.पा.

१.१.४ १.१.४.१ प्रते्यक वडाका कृयि उपज संकलन केन्द्र व्यवस्थापन र्ने व्यवस्थापन नभएको व्यवस्स्थत बजार 2000 3500 2000 1000 1000 9500 न.पा., यनयज के्षत्र , सहकारी संकलन केन्द्र कृयि शाखा न.पा.

१.१.५ १.१.५.१ नर्रपायलकाको  भू–उपिोर् नीयत र कानुन तजुगमा र्ने नभएको 2000 300 300 300 300 3200 न.पा. नीयत तजुगमा न.पा. न.पा.

१.१.६ १.१.६.१ घुम्ती कृयि प्रसार माफग त कृिकहरूलार्ग बाली संरक्षण र उत्पादनोपरान्त क्षयत नू्यनीकरणका लायर् कृिकहरूलार्ग यवयभन्न प्रयवयर् र सीप यवकास तायलम सञ्चालन र्ने संख्या नभएको विगमा २ पटक 750 750 750 750 750 3750 न.पा., यनयज के्षत्र, सहकारी
रु्म्ती कृयि प्रसार 

कािगक्रम
न.पा. न.पा.

१.१.७ १.१.७.१ र्ोठ तथा नस्ल सुर्ार कािगक्रम संख्या नभएको विगमा २ पटक 1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा., यनयज के्षत्र, सहकारी
र्ोठ तथा नस्ल 

सुर्ार
न.पा. न.पा.

१.१.८ १.१.८.१ खेती िोग्य जमीन बाझो राखे्नलार्ग जररवाना लर्ाउने संख्या नभएको 300 300 300 300 300 1500 न.पा. न.पा. न.पा.

१.१.९ १.१.९.१ उतृ्कष्ट यकसान छनौट र्रर यकसान सम्मान कािगक्रमको थालनी र्ने संख्या नभएको विगमा १ पटक 500 500 500 500 500 2500 न.पा., यनयज के्षत्र, सहकारी
यकसान सम्मान 

कािगक्रम
न.पा. न.पा.

१.१.१० १.१.१०.१ प्रते्यक वडामा कृिक, समूह, सहकारीलाई तरकारी खेती, फलफूल खेती, सम्बस्ि तायलम प्रदान र्ने संख्या नभएको विगमा २ पटक 1000 500 500 2000 2000 6000 न.पा., यनयज के्षत्र, सहकारी तायलम सञ्चालन कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

१.२ १.२.१ १.२.१.१ स-साना जयमनमा बृहत रुपले व्यवसायिक खेयत र्नग जग्गा एयककरण र्नग सयकन्छ सो को अध्यिन र्ने। संख्या नभएको १ 20000 30000 10000 20000 10000 90000 न.पा., यनयज के्षत्र अध्यिन प्रयतवेदन न.पा. न.पा.

१.२.१.२
नेपाल ग्रायमण पुनयनमागण संस्था खैरहनी ३, रामपुर क्याम्पस खैरहनी र खैरहनी नर्रपायलकाको सहकािगमा एयककृत कुयि पद्धती सम्बस्ि अध्यिन अनुसिान र प्रचार प्रसारको 

यवयभन्न कािगक्रम सञ्चालन र्ने
अपिागप्त १ 500 500 500 500 500 2500 न.पा., यनयज के्षत्र, सहकारी सामुयहक खेती कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

१.३ १.३.१ १.३.१.१ कृयिको आरु्यनकीकरणको लायर् यकसानलाई उते्प्रररत र्नग उपकरण खररदमा नर्रपायलकाले सस्िडी (आंयशक आयथगक सहिोर्) प्रदान र्ने। प्रयतशत अपिागप्त 10000 10000 10000 10000 10000 50000 न.पा., यनयज के्षत्र, सहकारी

आरु्यनक 

उपकरण खरीदमा 

वृयर्

कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

१.४ १.४.१ १.४.१.१ बैंक तथा यवत्तीि संस्थाहरुबाट सामूयहक जमानीमा यबना यर्तो सरल एवं कम ब्याज दरमा ऋण यदने ब्यवस्थाको लायर् नर्रपायलकाले पहल र्ने। अपिागप्त 50 50 50 50 50 250 न.पा., यनयज के्षत्र, सहकारी
सरल कजाग 

उपलस्ि
कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

१.५ १.५.१ १.५.१.१ उपिुक्त ठााँउमा कृयि पकेट के्षत्र संचालन र्ने संख्या अपुर् 1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा., यनयज के्षत्र, पकेट के्षत्र सञ्चालन कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

१.५.१.२ एक वडा एक कृयि कािगक्रम सञ्चालनमा ल्याउने नभएको 100 100 100 100 100 500 न.पा., यनयज के्षत्र, सहकारी
वडार्त कृयि 

कािगक्रम
कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

१.५.१.३ कृयि तथा पशुपंयक्ष सम्बस्ि तथ्याङक अध्यावयर्क र्ने संख्या 100 100 100 100 100 500 न.पा., यनयज के्षत्र,
तथ्याङक 

अध्यावयर्क
कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

१.६.१.१ कृयि उत्पादनको बजार प्रबर्द्गर्नको लायर् यशत रृ्ह, कृयि उपज भणडारण तथा हाटबजार, दाना उद्योर्, यबज भणडार, मह प्रशोर्न प्लान्ट सञ्चालन र्ने 10000 10000 10000 10000 10000 50000 न.पा., यनयज के्षत्र, सहकारी
कृयि बजार 

प्रबर्द्गर्न
कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

१.६.२.१
रसाियनक मल, यविायद तथा यवउ यवयक्र र्ने सहकारी संस्था लर्ाित अन्य यवयक्र केन्द्र (एग्रोभेट) हरूमा यनियमत अनुर्मन र्री मल यवउ र यविादीको सुरयक्षत र उपिुक्त प्रिोर् 

सम्बस्ि कािगक्रम सञ्चालन र्ने
100 100 100 100 100 500 न.पा., यनयज के्षत्र,

तथ्याङक 

अध्यावयर्क
कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

१.६.२.२
कृयि सेवाका लायर् यभयत्रने मेशीनरी औजार , उपकरण आदीलार्ग राजश्वको दािरामा ल्यार्ग सञ्चालनको व्यवस्था यमलाउने , यतनको वडा र नर्रस्तरबाट आवश्यक अनुर्मन र 

यनिमन र्ने
50 50 50 50 50 250 न.पा., यनयज के्षत्र, सहकारी

कृयि सेवा 

राजश्वको दािरा
कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१ यबचौयलिाको अन्त्य र्नग सहकारी वा अन्य कुनै उपिुक्त तररकाबाट  कृयि उत्पादनको बजारीकरण र्नग नर्रपायलकाले सहजीकरण र्ने। 50 50 50 50 50 250 न.पा., यनयज के्षत्र, सहकारी

 कृयि उत्पादनको 

बजारीकरणमा 

सहज

कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

आजथाक−



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

२.१.१.२ कृिक र उपभोक्ता बीच प्रत्यक्ष सम्पकग  स्थायपत र्नुग 300 250 550 न.पा.,  सहकारी
कृिक र उपभोक्ता 

बीच प्रत्यक्ष सम्पकग
कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

३ ३.१ ३.१.१ ३.१.१.१ यलफ्ट यसाँचाई र्नग सयकने स्थान/के्षत्रहरु सम्भाव्यता अध्यिन र्री लार्त तिार र्ने। संख्या 2000 2000 न.पा., यनयज के्षत्र, सहकारी प्रयतवेदन कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

३.१.१.२ यसाँचाईको सुयवर्ा यवस्तार र्नग नर्रपायलकामा यवद्द्ााँमान समू्पणग नदी/नालाहरुको सम्भाव्यता अध्यिन र्री क्षमता यनर्ागरण र्ने। संख्या नभएको 1000 1000 1000 3000 प्रदेश, न.पा.,यनजी के्षत्र प्रयतवेदन कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

४ ४.१ ४.१.१ ४.१.१.१ समिमा यकसानलाई मल,यबउ यबजन यकट नाशक औियर् उपलि र्नग सहकारी संस्थाहरु माफग त सहज बनाउने अपिागप्त 50 50 50 50 50 250 न.पा.,यनजी के्षत्र

मल,यबउ यबजन 

यकट नाशक 

औियर् उपलिता

कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

४.२ ४.२.१ ४.२.१.१ प्राङ्गारीक मल उत्पादन केन्द्र स्थापना र्रर अर्ागनीक खेयतलाई प्रवर््द्र्न र्ने नभएको 1000 1000 2000 प्रदेश, न.पा.,यनजी के्षत्र
अर्ागनीक खेयत  

प्रवर््द्र्न
कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

५ ५.१ ५.१.१ ५.१.१.१ कृयि शाखाको समन्विमा दक्ष प्रायवयर्क जनशस्क्त सम्भव भएसम्म नर्रपायलकामा नै तिार र्ने (वातावरण तिार र्नग )। संख्या नभएको विगमा २ पटक 300 300 300 300 300 1500 प्रदेश, न.पा.,यनजी के्षत्र

दक्ष प्रायवयर्क 

जनशस्क्त 

उपलिता

कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

५.१.१.२ आरु्यनक कृयि प्रणालीबारे यकसानलाई कृयि शाखाको पहलमा प्रदेश सरकारको सहिोर् समेत यलएर तायलम प्रदान र्ने घटीमा विगमा दुई पटक। संख्या अपुर् 500 500 500 500 500 2500 प्रदेश, न.पा.,यनजी के्षत्र तायलम सञ्चालन कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

५.१.१.३ कृिकहरूलार्ग एकीकृत रूपमा प्रायवयर्क सहािता  उपलि र्राउने संख्या नभएको विगमा २ पटक 200 200 200 200 200 1000 न.पा.,यनजी के्षत्र
प्रायवयर्क सहािता 

उपलिता
कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

५.१.२ ५.१.२.१ यनशुल्क पशु स्वास्थ्य यशयवर संचालनमा ल्याउने संख्या विगमा २ पटक 100 100 100 100 100 500 न.पा.,यनजी के्षत्र
पशु स्वास्थ्य यशयवर 

संचालन
कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

५.१.२.२ पशुहरूमा लागे्न रोर् यनदानको लायर् प्रिोर्शाला स्थापना र्ने 1000 1000 1000 3000 प्रदेश, न.पा.,यनजी के्षत्र प्रयतवेदन कृयि शाखा, न.पा. न.पा.

६ ६.१ ६.१.१ ६.१.१.१ प्रते्यक वडामा कृयिमा यनभगर लघुउद्यम कािगक्रम संचालन र्नग िुवाहरूलार्ग आकग यित र्नग अनुदान यदने विगमा २ पटक 500 500 500 500 500 2500 न.पा.,यनजी के्षत्र, सहकारी
िुवाहरू सस्म्मयलत 

लघुउद्यम सञ्चालन
कृयि शाखा, न.पा. न.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

व्यापार व्यवसाय

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१ न.पा.मा स्थापना हुने व्यवसायिक फमग, पसलहरुको दताग तथा नवीकरण र्नग वायिगक रुपमा चेतनामुलक कािगक्रम संचालन र्ने संख्या 5 30 40 40 50 50 210 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., वडा 

कािागलि
र्ा. पा.

१.१.१.२ नर्रपायलकामा रहेको समू्पणग पसल तथा व्यवसािको दताग र्ने कािग लाई अयभिानको रुपमा अयघ साने पटक नभएको 5 20 20 20 20 80 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. र्ा. पा.

१.१.१.३ प्रते्यक विग सबै भन्दा बढी कर बुझाउने एक जना व्यवसािीलाई पुरसृ्कत र्ने संख्या नभएको 5 50 50 50 55 55 260 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. रै्.स.स. र्ा. पा.

१.१.२ १.१.२.१ व्यवसाि दताग, नवीकरण तथा खारेजी कम्प्युटर तथा सफ्टवेिरको माध्यमबाट र्ने संख्या 1 200 200 200 200 200 1000 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. र्ा. पा.

१.१.२.२ वडा कािागलि बाटनै व्यवसाि दताग हुने व्यवस्था यमलाउने संख्या नभएको 5 300 100 100 100 100 700 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., वडा 

कािागलि
र्ा. पा.

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१ दैयनक उपभोग्य सामाग्री आपूयतग र्ने यनयज के्षत्रलाई सहुयलित तथा कर छुटको व्यवस्था र्ने नभएको 5 50 50 50 50 200 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. र्ा. पा.

२.१.२ २.१.२.१ उन्नत जातका यवउ तथा मलको आपूयतग र्नग सहकारीलाई सहुयलित यदने  अपिागप्त 1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा.

न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन , 

सहकारीको 

वायिक प्रयतवेदन

न.पा. र्ा. पा.

२.१.२.२ कृयि उपकरणको आपूयतग तथा यवतरण सहकारी माफग त र्ने अपिागप्त 1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा. सहकारी

न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन , 

सहकारीको 

वायिक प्रयतवेदन

न.पा. र्ा. पा.

२.२ २.२.१ २.२.१.१ साप्तायहक हाटको लायर् व्यवस्स्थत स्थल यनमागण र्ने संख्या नभएको 1 700 700 न.पा. यनयज के्षत्र

न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन तथा 

पाश्वगयचत्र

न.पा.  यनयज के्षत्र र्ा. पा.

२.२.१.२  बजार व्यवस्स्थत र्ने संख्या नभएको 1 500 500 न.पा. यनयज के्षत्र
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा. बजार 

सयमयत
र्ा. पा.

२.२.२ २.२.२.१ उपिुक्त ठााँउमा सुपथ मूल्य पसल संचालन र्ने संख्या नभएको 2 1000 1100 2100 न.पा. सहकारी

न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन तथा 

पाश्वगयचत्र

न.पा. र्ा. पा.

2.3 २.३.१ २.३.१.१ जनप्रयतयनयर्/ व्यापारी सयहतको अनुर्मन सयमयत र्ठन र्ने संख्या नभएको 1 10 10 10 10 10 50 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. र्ा. पा.

२.३.१.२ प्रते्यक ६ मयहनामा बजार अनुर्मन र्ने र प्रयतवेदन तिार र्रर पेश र्ने पटक नभएको 10 60 60 70 80 270 न.पा., यनयज के्षत्र , सहकारी

न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन,अनुर्मन 

प्रयतवेदन

न.पा. र्ा. पा.

२.३.२ २.३.२.१ रु्णस्तरीि तथा यनियमत सामाग्री आपूयतग र्नग व्यापारीहरुलाई अयभमुखीकरण र्ने संख्या नभएको 5 20 20 20 20 80 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. रै्.स.स. र्ा. पा.

२.३.२.२  यवद्यालिमा तथा समुदािमा उपभोक्ता हक सम्बस्ि चेतनामुलक कािगक्रम संचालन र्ने संख्या नभएको 5 20 20 20 20 80 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

िुवा समुह, वडा 

कािागलि
र्ा. पा.

२.३.२.३ आमा समुह, मयहला समुह बीच वसु्त तथा सामानको रु्णस्तर  सम्बस्ि  चेतनामुलक छलफल संचालन र्ने संख्या नभएको 10 20 20 20 20 80 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

रै्.स.स., आमा 

समुह , मयहला 

समुह

र्ा. पा. रै्.स.स

२.३.२.४ रेयडिो कािगक्रम माफग त चेतनामुलक सने्दश प्रसारण र्ने संख्या नभएको 1 50 30 30 30 140 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. रै्.स.स. र्ा. पा. रै्.स.स

२.३.२.५ वसु्त तथा सामानको रु्णस्तरप्रयत नार्ररकलाई सचेत र्राउन पम्प्पे्लट छापे्न र यवतरण र्ने संख्या नभएको 1 50 50 50 150 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. रै्.स.स. र्ा. पा. रै्.स.स

3 3.1 ३.१.१ ३.१.१.१ प्रते्यक विग सबै भन्दा बढी कृयि जन्य सामग्री यनिागत र्ने १ जना यकसानलाई पुरसृ्कत  र्ने संख्या नभएको 1 50 60 60 70 240 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. र्ा. पा.

3.2 ३.२.१ ३.२.१.१ स्थानीि स्तरमा उत्पायदत सामाग्रीको बजारीकरण लायर् यवज्ञापन र्ने संख्या नभएको 1 30 30 30 30 120 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. र्ा. पा.

३.२.१.२ स्थानीि स्तरमा उत्पायदत सामग्रीको बजारीकरणका लायर् बजार के्षत्रमा  पसल संचालन र्ने संख्या नभएको 1 2500 2500 न.पा.

न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन तथा 

पाश्वगयचत्र

सहकारी, यनयज 

के्षत्र
न. पा.

३.२.२ ३.२.२.१ उपिुक्त स्थान+E105मा कोशेली घरको स्थापना र्ने संख्या नभएको 2 1000 1000 2000 र्ा. पा. सहकारी

न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन तथा 

पाश्वगयचत्र

सहकारी, मयहला 

समुह
न. पा. सहकारी

३.२.२.२ सामान लोड अनलोड र्ने स्थान तोकी व्यवस्स्थत र्ने संख्या नभएको 1 1500 1500 न.पा. यनयज के्षत्र

न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन तथा 

पाश्वगयचत्र

यनयज के्षत्र न.पा.
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कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

उद्योग

१ १.१. १.१.१ १.१.१.१ पााँच यबर्ाह वा सो भन्दा बढी के्षत्रफलको जग्गामा ५ वा सो भन्दा बढी उद्योर् एयककृत रूपमा स्थापना र्री यमनी औद्योयर्क ग्रामको रूपमा यवकास र्नग संख्या नभएको १ १२००० १२००० न.पा.
नर्रपायलकाको 

वायिगक प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

१.१.१.२ वडा ३ मा औद्योयर्क के्षत्रको स्थापनाको लायर् सम्भाविता अध्यिन र्ने संख्या नभएको १ ५०० ५०० न.पा.
नर्रपायलकाको 

वायिगक प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

१.१.१.३ औद्योयर्क ग्राम स्थापनाका लायर् जग्गाको व्यवस्थापन र्ने संख्या नभएको १ ३० ३० न.पा.
नर्रपायलकाको 

वायिगक प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

१.१.१.४ औद्योयर्क ग्रामको स्थापनाका लायर् सम्भाव्यता अध्यिन तथा डी.यप.आर तिार र्ने संख्या नभएको १ १५०० १५०० न.पा.
नर्रपायलकाको 

वायिगक प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

१.१.१.५ औद्योयर्क ग्राम स्थलमा आवश्यक आर्ारभूत पूवागर्ार (पहुाँच बाटो, पानी, यनकास, यवद्िुत सेवा आयद) यवकास र्ने नभएको १ २०००० २०००० २०००० २०००० ८००००

संघीि सरकार, प्रदेश 

सरकार, यवद्िुत 

प्रायर्करण, न.पा. यनयज 

के्षत्र

संघीि सरकार, 

प्रदेश सरकार, 

यवद्िुत 

प्रायर्करण, न.पा. 

यनयज के्षत्र

संघीि सरकार, 

प्रदेश सरकार, 

यवद्िुत 

प्रायर्करण, 

न.पा. यनयज के्षत्र

संघीि सरकार, 

प्रदेश सरकार, 

न.पा.

१.२ १.१.२ १.१.२.१ वातावरण मैत्री ठुला उद्योर् स्थापनमा कर छुटको व्यवस्था र्ने संख्या नभएको ० न.पा. यनयज के्षत्र

१.१.२.२ ठूला उद्योर् स्थापना र्नग अर्ायड EIA अयनवागि र्राउने ० न.पा.

१.१.२.३ वडा ५ र ७ मा यवर्िुत आपूगयत यनरन्तर रूपमा पुिागउने संख्या नभएको ३ ५०० १२०० १७०० न,पा., यवद्िुत प्रायर्करण न.पा.पाश्वगयचत्र यनयज के्षत्र न.पा., उ.बा.सं,

१.१.२.४  वडा १ मा आलुको पररकार (यचप्स, दालमोठ) बनाउने सम्बस्ि उद्योर्लार्ग यवस्तार र्ने संख्या १ ५ ३०० ३०० यनयज के्षत्र न.पा.पाश्वगयचत्र यनयज के्षत्र न.पा., उ.बा.सं,

१.१.२.५  वडा २ मा  यनमागण सम्बस्ि उद्योर्  यबस्तार र्ने ( जस्ता, ब्ल्ल्क, रंर् ) संख्या १ ३ २००० २००० ४००० यनयज के्षत्र,  न.पा. न.पा.पाश्वगयचत्र यनयज के्षत्र न.पा., उ.बा.सं,

१.२ १.२.१ १.२.१.१ नर्रपायलकामा दताग नभर्ग सञ्चालनमा रहेको व्यवसािलार्ग व्यवसाि दताग नयवकरण तथा व्यवसाि कर संकलनको लायर् घरदैलो कािगक्रम तीब्र रूपमा अयघ बढाउने । संख्या नभएको विगमा २ पटक १००० ५०० ५०० ३०० २०० २५०० न.पा. न.पा.पाश्वगयचत्र यनयज के्षत्र

१.२.१.२ नर्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योर् व्यवसािको तथ्याङ्क व्यवस्स्थत र्री उद्योर् सम्बस्ि प्रोफार्ल तिार र्ने । संख्या नभएको १ ५०० ३०० ८०० न.पा. न.पा.पाश्वगयचत्र

१.२.१.३ मध्यवयतग के्षत्र र रायष्टि ि यनकुञ्ज आसपासका के्षत्रमा सञ्चालन हुने उद्योर् तथा व्यवसािको सहजरूपमा दतागका लायर् यचतवन रायष्टि ि यनकुञ्जसाँर् समन्वि र्री सहजीकरण र्न्ग । ३०० २०० २०० २०० १०० १००० न.पा. न.पा.पाश्वगयचत्र

१.२.२ १.२.२.१ व्यवसाि दताग व्यवस्थापन प्रणालीमा सुर्ार र्नग सफ्टवेिरको प्रिोर् र्ने संख्या नभएको १ ४०० १०० १०० १०० १०० ८०० न.पा., रै्.स.स न.पा.पाश्वगयचत्र यनयज के्षत्र

१.२.३ १.२.३.१ व्यवसाि दतागको अयभलेख व्यवस्थापन वडा कािागलिमा बाट पयन अयघ बढाउने संख्या नभएको १३०० १३०० ६५० ६५० ६५० ४५५० न.पा., रै्.स.स न.पा.पाश्वगयचत्र यनयज के्षत्र

२ २.१. २.१.१ २.१.१.१  यचप्स, भुयजिा बनाउने तायलम यदने संख्या नभएको २ ७०० ७५० १४५० न.पा., रै्.स. स
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
यनयज के्षत्र न.पा.

२.१.१.२ आरु्यनक फयनगचर बनाउने सम्बस्ि तायलम यदने पटक अपगिाप्त ५ ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० २००० न.पा., रै्.स. स
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), 

रै्.स. स

न.पा.

२.१.१.३ Basic accounting and management सम्बस्ि तायलम संचालन र्ने पटक नभएको १० १०० १२० १३० १५० १६० ६६० न.पा., रै्.स. स
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), 

रै्.स. स

न.पा.

२.१.१.४ उद्यमीका लायर् बजारीकरण सम्बस्ि तायलम संचालन र्ने पटक ५ १०० १२० १३० १५० १६० ६६० न.पा., रै्.स. स
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), 

रै्.स. स

न.पा.

२.१.२ २.१.२.१ हाल परम्परार्त रुपमा उद्यम संचालन र्रररहेका व्यस्क्तहरुको पयहचान ( कार्ज, तोरी यमल, मह उत्पादन यनमागण आयद  ) पटक नभएको १ ३०० ३०० न.पा., रै्.स. स
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), 

रै्.स. स

न.पा.

२.१.३ २.१.३.१ परम्परार्त रुपमा उद्यम संचालन र्रररहेका व्यस्क्तहरुका लायर् क्षमता यवकास सम्बस्ि तायलम ( Advance level) संचालन र्ने संख्या नभएको ३ १५० २०० २२५ ५७५ न.पा., रै्.स. स
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), 

रै्.स. स

न.पा.

२.१.३ २.१.३.२ उद्यमी तथा उद्योर् संचालन र्ने चाहने व्यस्क्तका लायर् आर्ारभूत कम्प्युटर सम्बस्ि तायलम संचालन र्ने पटक अपिागप्त ५ २०० ३०० ३२० ३५० ४०० १५७० न.पा., रै्.स. स
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), 

रै्.स. स

न.पा.

२.१.४ २.१.४.१ कृयि यवद्यालिमा कृयि उत्पादनलाई गे्रडीङ र्ने तथा प्रसोर्न र्ने सम्बस्ि कक्षा  संचालन र्ने संख्या नभएको १ ५० ५० ५० ५० ५० २५० न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

कृयि यवद्यालि, 

वडा कािागलि

कृयि ज्ञान केन्द्र, 

, न.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

३ ३.१ ३.१.१ ३.१.१.१ नर्रपायलकामा उद्योर् स्थापनाका लायर् सम्भाव्यता अध्यिन र्रर उद्योर् यवकास िोजना तिार र्ने संख्या नभएको १ १००० १००० न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

३.१.२ ३.१.२.१ उद्योर् स्थापना,संचालन तथा व्यवस्थापन ऐन तजुगमा र्रर लारु् र्ने संख्या नभएको १ ५० ५० न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

३.१.२.२ सबै प्रकारका उद्यम स्थापना तथा संचालन र्नग आवश्यक पने मापदण्ड तिार र्रर लारु् र्ने संख्या नभएको १ ४० ४० न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

३.१.२.३ उद्योर् स्थापनामा छुट, सहुयलित यदने सम्बस्ि कािगयवयर् तिार र्रर लारु् र्ने संख्या नभएको १ ३० ३० न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

३.२ ३.२.१ ३.२.१.१ लर्ानी आकयिगत र्नग यवयभन्न सरोकारवाला  (यनयज के्षत्र, सहकारी, सरकारी ) बीच  अन्तरयक्रिा कािगक्रम संचालन र्ने पटक नभएको ५ ३० ४० ४५ ५० ६० २२५ न.पा. सहकारी
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा.यनयज के्षत्र, 

बैंक, लघुयवत्त, 

सहकारी

न.पा.

३.३.२ ३.३.२.१ सहकारीमा भएको यवत्तीि स्रोतलाई उद्योर् स्थापना तथा संचालनमा पररचालन र्नग प्रोत्साहन र्ने नभएको १०० १०० १०० १०० १०० ५०० न.पा. सहकारी
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा. सहकारी, 

रै्.स.स.
नर्रपायलका

३.३.२.२ सहकारीको लर्ानीमा स्थापना भएका उद्योर्लाई यवशेि छुटको व्यवस्था र्ने नभएको ५० ५० ५० ५० ५० २५० न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा.सहकारी न.पा.सहकारी

३.३.२.३ आरु्यनक प्रयवयर् सहकारी माफग त यभत्र्याउने सो का लायर् सहकारीलाई सहुयलित यदने संख्या नभएको १००० १००० १००० १००० ४००० न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., सहकारी, 

यनयज के्षत्र
न.पा. सहकारी

३.३.३ ३.३.३.१ साना तथा घरेलु उद्यम स्थापनामा आमा समुह, मयहला समूह, िुवा समूह (क्लब) लाई प्रोत्साहन र्नग कािगक्रम संचालन र्ने पटक नभएको १० १२० १२५ १३० १३५ १४० ६५० न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा. सहकारी, 

रै्.स.सं,

न.पा. सहकारी, 

रै्.स.सं,

३.४ ३.४.१ ३.४.१.१ उद्योर् तथा व्यवसािको सुरक्षाको प्रत्याभूयतका लायर् सुरक्षा यनकाि संर् पहल र्ने नभएको ५० ४० ३० १२०
संयघि सरकार, 

नर्रपायलका

न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा. संघीि 

सरकार

न.पा. संघीि 

सरकार



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

३.४.२ ३.४.२.१ उद्योर् व्यवसािको लर्ानी सुरयक्षत र्नग यवमा सम्बस्ि छलफल र्ने संख्या नभएको ५ २५ २५ २५ २५ २५ १२५ न.पा. यवमा कम्पनीहरु
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
यवमा कम्पनीहरु न.पा.

३.४.२.२ उद्योर्लाई यवमा र्राउन प्रोत्साहन र्ने नभएको ५०० ५०० ५०० ५०० १५०० न.पा. यवमा कम्पनीहरु
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
यवमा कम्पनीहरु न.पा.

४ ४.१ ४.१.१ ४.१.१.१ एक वस्ती एक उत्पादन सम्बस्ि अध्यिन र्ने संख्या नभएको १ ५०० ५०० न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

४.१.२ ४.१.२.१ उत्पायदत सामाग्रीको रु्णस्तर पररक्षणका लायर् यवयभन्न यनकाि संर् समन्वि र्ने नभएको १ ३०० २०० ५०० न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

४.१.२.२ उत्पायदत सामग्रीको ब्रान्ड यनमागण र्नग पहल र्ने संख्या नभएको १ ५०० ५०० न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

४.१.३.१ बजार अनुर्मन, रु्णस्तरीिता परीक्षणको कािगलार्ग सरोकारवालाहरू सबैको सहभायर्तामा प्रभावकारी तथा यनियमत रूपले अर्ाडी बढाउने।  (वायिगक रुपमा) संख्या नभएको ५ २० ५० ५० ५० १७० न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा.( मेड़पा 

कािगक्रम ), 

रै्.स. स

उ.बा.सं, 

नुवाकोट, न.पा. 

प्रदेश सरकार



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

आजथाक – श्रम िथा रोजगारी

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१ नर्रपायलकाका रोजर्ार तथा बेरोजर्ार व्यस्क्तहरुको सभेक्षण र्रर अयभलेख तिार र्ने पटक नभएको 1 1000 1000 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. रै्.स.स. न.पा.

१.१.१.२ नर्रपायलकाका रोजर्ार तथा बेरोजर्ार व्यस्क्तहरुको सभेक्षण र्रर अयभलेख यनियमत अध्यावयर्क र्नग सफ्टवेिरको प्रिोर् र्ने संख्या नभएको 1 1000 1000 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

१.१.१.३ स्थानीि रोजर्ार तथा  बेरोजर्ारको दताग र्ने सम्बिमा वडा माफग त स्थानीिलाई जानकारी र्राउने संख्या नभएको 50 50 50 50 200 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

१.१.१.४ स्थानीि रै्र सरकारी संस्थाहरुले बेरोजर्ार िुवाहरुलाई प्राथयमकताकासाथ रोजर्ारी यदने कािगमा नर्रपायलकाबाट आवश्यक सहजीकरण र्ने नभएको 50 50 50 50 200 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

१.१.२ १.१.२.१ मानव स्रोत यवकास िोजना तिार र्ने संख्या नभएको 1 1500 1500 न.पा. िोजना  प्रयतवेदन न.पा. न.पा.

१.१.२.२ रोजर्ार सेवा केन्द्र संचालन र्ने संख्या 1 1 265 265 270 275 285 1363
न.पा., िुवा रोजर्ारीका लायर् 

रुपान्तरण पहल पररिोजना

न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

१.१.२.३ रोजर्ार सेवा केन्द्र सुदृढीकरण र्ने (कम्प्युटर, फयनगचर, क्यामरा तथा अन्य यवद्िुतीि उपकरण खररद) 300 20 20 20 20 380
न.पा., िुवा रोजर्ारीका लायर् 

रुपान्तरण पहल पररिोजना

न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

१.२ १.२.१ १.२.१.१ स्थानीि स्तरमा रोजर्ारी यसजगना र्ने २ जना उद्यमीलाई सम्मान र्ने (वायिगक रुपमा ) संख्या नभएको 8 100 100 100 100 100 500 न.पा. रै्.स.स.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

१.२.१.२ स्वरोजर्ारका लायर् स्थानीि िुवालाई प्रस्तावको आर्ारमा सहिोर् र्नग मेिरसंर् रोजर्ार कािगक्रम संचालन र्ने संख्या अपुर् 1 2000 2000 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

१.२.१.३ यवपन््न वर्ग तथा िुवा स्वरोजर्ार कािगक्रम अन्तर्गत आ.व. ०७९०८० मा १०० जनालार्ग १०० यदन बराबरको रोजर्ारी उपलि र्राउने संख्या 1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

१.२.२ १.२.२.१ िुवा स्वरोजर्ार कोिको रकमलार्ग सहकारी संस्थाहरू माफग त र्ररबी नू्ययनकरण कािगक्रम संचालनमा प्रिोर् र्ने नभएको 100 100 100 100 100 500 न.पा. रै्.स.स.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

१.२.३ १.२.३.१ बैदेयशक रोजर्ारीबाट फकेका व्यस्क्तलाई आिमुलक के्षत्रमा लर्ानी र्नग यवत्तीि साक्षरता किगक्रम संचालन र्ने पटक नभएको 4 75 75 75 75 300 न.पा. रै्.स.स.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
रै् स.स. न.पा.

१.३.२ १.३.२.१ उपभोक्ता सयमयत माफग त सम्पन्न हुने प्रकृयतका िोजनाहरू कािागन्विन र्दाग बेरोजर्ार सूचीमा सूचीकृत व्यस्क्तहरूलार्ग प्राथयमक्ता यदने नभएको 15 15 15 १५ 15 300 न.पा. रै्.स.स.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
रै् स.स. न.पा.

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१ मार्का आर्ारमा तायलम  (वायिगक २ प्रकारका तायलम) संचालन र्ने पटक नभएको 5 1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा.( मेड्पा कािगक्रम)
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

२.१.१.२ वायिगक रुपमा २ जनालाई आरु्यनक यसप मुलक  तायलम यलन नर्रपायलका बायहर पठाउन सहिोर् र्ने संख्या नभएको 8 500 500 500 500 2000
न.पा.  संयघि सरकार, प्रदेश 

सरकार

न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.

२.२ २.२.१ २.२.१.१ यसप प्रमाणीकरण र्नग वायिगक रुपमा कािगक्रम संचालन र्ने पटक नभएको 4 150 150 150 150 600 न.पा. रै्.स.स.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
रै्.स.स. CTEVT न.पा.

३ ३.१ ३.१.१ ३.१.१.१ अनौपचाररक के्षत्रमा काम र्ने श्रयमकको यनियमत भुक्तानी तथा समान ज्यालाका यवििमा समि समिमा अन्तरयक्रिा तथा छलफल  र्ने पटक नभएको 4 100 100 100 100 400 न.पा. रै्.स.स.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
रै्.स.स. न.पा.

३.१.४ ३.१.४.१ बाल अयर्कार सम्बस्ि सचेतानामुलक कािगक्रम संचालन र्ने पटक 5 80 80 80 80 80 400 न.पा. रै्.स.स.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
रै्.स.स. न.पा.

३.१.४.२ बाल श्रम यवरुद्धठाउाँ  ठाउमा जानकारीमुलक होयडिंङ बोडग राखे्न संख्या नभएको 10 100 100 100 100 400 न.पा. रै्.स.स.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
रै्.स.स. न.पा.

३.१.५ ३.१.५.१ मजदुर पेन्सन सम्बस्ि कािगयवयर् तिार र्री लारु् र्ने संख्या नभएको 1 50 50 न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
न.पा. न.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

पयाटन
१ १.१. १.१.१ १.१.१.१ र्न्तव्यहरूको पयहचान, अध्यिन र अनुसिान र्री तस्स्वर र यभयडिो सयहत अयभलेख तिार र्ने। संख्या नभएको १ १००० १००० न.पा. प्रयतवेदन  नर्रपायलका नर्रपायलका

१.१.१.२ फन पाकग , खेलकुद मैदान ममगत र्ने संख्या नभएको १ १०० १०० १०० १०० १०० ५०० नर्रपायलका  नर्रपायलका नर्रपायलका

१.१.२ १.१.२.१

नर्रपायलका यभत्र सम्भव भएका यवयभन्न पिगटनका प्रकार (पिाग पिगटन, सांसृ्कयतक पिगटन, साहयसक पिगटन, ग्रामीण पिगटन, कृयि पिगटन)हरूको तथा पिगटनका र्यतयवयर् ( 

रास्फ्टङ, कृयि कािगशाला, हार्गकीङ,जङ्गल सफारी, फन पाकग )सम्भाव्यता अध्यिन र्ने । संख्या नभएको १ २००० २००० नर्रपायलका प्रयतवेदन  नर्रपायलका नर्रपायलका

१.१.२.२ नर्रपायलका यभत्र उत्पादन हुने हस्तकलाको अध्यिन र्री त्यसलार्ग पिगटकका लायर् कोशेलीको रूपमा बजारीकरण र्ने । संख्या नभएको १ ५०० ५००  नर्रपायलका प्रयतवेदन नर्रपायलका नर्रपायलका

१.१.२.३ यवयभन्न साहयसक खेल खेल्न उपिुक्त स्थानको पयहचान र्री नीयज के्षत्रलाई आकिगण र्ने संख्या नभएको १ ५० ५०  नर्रपायलका नर्रपायलका नर्रपायलका

१.१.३
१.१.३.१

पिगटन रु्रूिोजना तिार र्ने । संख्या नभएको 
१ १०००

१०००
 नर्रपायलका रु्रू िोजना  नर्रपायलका

नर्रपायलका, 

वडा कािागलि

१.२ १.२.१
१.२.१.१ खैरेनी नर्रपायलकाको वडा नं. १३ अवस्स्थत हनगरीमा "हनगरी पिगटक सचूना केन्द्र" को स्थापना र्ने ।

संख्या नभएको 
१ ५००

५००  नर्रपायलका 

यड.यप.आर. 

प्रयतवेदन
 नर्रपायलका

१.२.१.२ फन पाकग को यनमागण र्ने । संख्या नभएको १ १०००० १००००  नर्रपायलका पाकग  यनमागण न.पा., यनजी के्षत्र  नर्रपायलका

१.२.१.३
नर्रपायलका यभत्र बसोबास र्ने यवयभन्न जातजायत को मौयलकता, कला संसृ्कयत , पयहचान झल्कने श्रोत सामग्रीको प्रदशगनी (Exhibition) र्नुगका साथै स्थापना भएका 

सङ्ग्रालिहरुको स्तरोन्नयत र्ने । यक.यम नभएको 
१ १०० १०० १०० १०० १००

५००  नर्रपायलका 

लायलरु्रास  

पदमार्ग यनमागण
नर्रपायलका नर्रपायलका

१.२.१.४
पिगटक सूचना केन्द्रको यनमागण संख्या नभएको 

१ १००० १००० १०००
३०००  नर्रपायलका 

केन्द्रको यनमागण 

भएको
नर्रपायलका नर्रपायलका

१.२.१.५
नर्रस्तरीि सेयमनार हल यनमागण र्ने । संख्या नभएको 

१ १००००
१००००  नर्रपायलका, प्रदेश सरकार 

सेयमनार हल 

यनमागण भएको
नर्रपायलका नर्रपायलका

१.२.१.६
कोशेली घर यनमागण। संख्या नभएको १ २००० २०००

नर्रपायलका, यनयज के्षत्र 
कोशेली घरको 

यनमागण
न.पा., यनजी के्षत्र नर्रपायलका 

१.३ १.३.१
१.३.१.१

स्थानीि स्रोत र सार्न प्रिोर् र्री पिगटन कोशेली तिार पानग आवश्यक तायलम कािगक्रम संख्या नभएको १ १०० १०० १०० १०० १०० ५००
नर्रपायलका, यनयज के्षत्र 

जनशस्क्तको 

यवकास हुहनेछ
नर्रपायलका नर्रपायलका 

१.३.१.२
 कोशेली बनाउने कारखाना संचान र्ने संख्या नभएको १ ५००० ५०००

नर्रपायलका, यनयज के्षत्र 
कोशेली घरको 

यनमागण
यनयज के्षत्र,  नर्रपायलका नर्रपायलका 

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१ नर्रपायलकामा भएको मानव संसार्नको अध्यिन र अनुसिान र्ने । संख्या नभएको २ १५० १५०  नर्रपायलका प्रयतवेदन नर्रपायलका नर्रपायलका 

२.१.२ २.१.१.२ मानव संसार्न िोजना तिार र्ने । संख्या नभएको २ १०० १००  नर्रपायलका िोजना प्रयतवेदन नर्रपायलका  नर्रपायलका 

२.१.१.३
कूक तथा वेटर तायलम यदने । संख्या नभएको २ १०० १०० १०० ३००

यनयज के्षत्र,   नर्रपायलका 
जनशस्क्तको 

यवकास
नर्रपायलका नर्रपायलका 

२.१.१.४ पथप्रदशगक तायलम यदने । संख्या नभएको २ १०० १०० १०० ३००
यनयज के्षत्र,  नर्रपायलका 

जनशस्क्तको 

यवकास
नर्रपायलका नर्रपायलका 

२.१.१.५

घरवास तायलम कािगक्रम संचालन र्ने । संख्या नभएको २ १०० १०० २००

यनयज के्षत्र,  नर्रपायलका घरवासको यवकास 

भएको हुनेछ

यनयज के्षत्र,  नर्रपायलका नर्रपायलका 

३ ३.१ ३.१.१

३.१.१.१

खैरेनीको बारेमा िथाथग पुस्तक, अयडिो, यभजवल तिार र्ने । संख्या नभएको ३ ५०० ५००

नर्रपायलका 

िथाथग पुस्तक, 

अयडिो, यभजवल 

तिार

नर्रपायलका नर्रपायलका 

३.१.२ ३.१.२.१ र्ायमगक पिगटकहरूलार्ग ध्यानमा रास्ख र्ायमगक पिगटनका उपजहरूको यवकास र्री प्रचार प्रसार र्ने। संख्या नभएको ३ ५० ५० १०० यनयज के्षत्र,  नर्रपायलका िात्रा कािगक्रम यनयज के्षत्र नर्रपायलका 

३.१.३ ३.१.३.१

नर्रके्षत्रयभत्र रहकेा पिगटकीि के्षत्रहरु कंकाली यपकयनक स्थल , कुमरोज सामदुायिक वन र कुचकुचे सामुदायिक वन र अन्य सम्भाव्यस्थलहरुको यवकासका लायर् थप िोजना 

सयहत पिगटन प्रवद्धगनात्मक कािगक्रमहरु अर्ायड बढाउने । संख्या नभएको 
३ ५००

५००
यनयज के्षत्र,  नर्रपायलका 

नर्रपायलकाको 

वायिगक प्रयतवेदन

यनयज के्षत्र,  

नर्रपायलका
नर्रपायलका,

३.१.३.२

नर्रके्षत्रयभत्रका पिगटकीि सम्भावना बोकेका स्थलहरुको सचूना र जानकारी सावगजयनकीकरण र्नग पायलकाको Web site, Mobile App. र Social Site माफग त सयचत्र 

प्रचारप्रसार र्ने कािगको थालनी र्ने । संख्या नभएको 
३ ५००

५००
यनयज के्षत्र,  नर्रपायलका 

नर्रपायलकाको 

वायिगक प्रयतवेदन

यनयज के्षत्र,  

नर्रपायलका
नर्रपायलका,

४ ४.१ ४.१.१ ४.१.१.१ नर्रपायलकामा भएका प्राकृयतक तथा सांसृ्कयतक सम्पदाको अध्यिन तथा अनुसिान र्री अयभलेख तिार र्ने । संख्या नभएको ४ २०० २०० नर्रपायलका प्रयतवेदन नर्रपायलका नर्रपायलका

४.१.२ ४.१.२.१ नर्रपायलकाका  यवयभन्न र्न्तव्यहरूमा फोहोर संकलनका यलर् डस्टयवन राखे्न। संख्या नभएको ४ ३०० १०० १०० ५००
नर्रपायलका 

डस्टयवन राखेको 

हुनेछ
नर्रपायलका नर्रपायलका

४.१.२.२ फोहोरलाई नू्यनीकरण र व्यवस्थापन र्नग सचेतना कािगक्रमको व्यवस्था र्ने संख्या नभएको ४ २०० १०० १०० १०० १०० ६०० नर्रपायलका 
फोहोर व्यवस्थापन 

भएको हुनेछ नर्रपायलका नर्रपायलका

४.१.३ ४.१.३.१

ऐयतहायसक र्ायमगक तथा परुातास्िक मठ, मस्न्दर र, रु्म्बा , मस्िदको संरक्षण तथा उपिोर्लाई सम्बस्ित के्षत्रको आिआजगनसंर् अन्तर सम्बस्ित र्ने नीयत अबलम्बन 

र्ररनेछ । संख्या नभएको ४ ०

नर्रपायलका 

 

भयवष्यमा यनमागण 

हुने 

भवनहरूनर्रले 

तोकेको वासु्त यबयर् 

नर्रपायलका नर्रपायलका



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

स्वास्थ्य िथा पोर्ण स्वास्थ्य िथा पोर्ण 

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक मेयशनरी औजार , ल्याब सामाग्री लर्ाित प्रयवयर्मैत्री सामाग्रीहरूको व्यवस्था र्ने संख्या अपुर् ५ 10000 10000 10000 10000 10000 50000
प्रदेश,न.पा., यनजी के्षत्र, 

रै्.स.स
भवन

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
पायलका

१.१.१.२ १५ शैिाको अस्पतालमा स्तरोन्नती भएको खैरहनी प्राथयमक िास्थ्य केन्द्रलार्ग व्यवस्स्थत ढंर्बाट सञ्चालन र्नग अस्पताल सञ्चालन सम्बिी  कािगयवयर् तिार र्ने संख्या १ 500 500 प्रदेश,न.पा., कािग यवयर् तिार
पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
पायलका

१.१.१.३ चैनपुर स्वास्थ्य चौकीलार्ग प्राथयमक स्वास्थ्य केन्द्रमा स्तरोन्नती र्नग आवश्यक भौयतक पूवागर्ार यनमागण सम्पन्न र्ने संख्या अपुर् ५ 10000 10000 10000 10000 10000 50000 न.पा., यनजी के्षत्र रै्.स.स
भौयतक पूवागर्ार 

यनमागण सम्पन्न

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
पायलका

१.१.२ १.१.२.१ एमु्बलेन्स सेवालार्ग चुस्त बनार्गने सेवा अव्यवस्स्थत चुस्त 200 200 200 200 200 1000 न.पा., यनजी के्षत्र रै्.स.स चुस्त एमु्बलेन्स सेवा
पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा

यजल्ला 

जनस्वास्थ्य 

कािागलि

१.१.३ १.१.३.१ आकस्िक सेवा व्यवस्थापन (घुम्ती एमु्बलेन्स सेवा सञ्चालन) सेवा अव्यवस्स्थत चुस्त 2000 1500 1500 1500 1500 8000 पायलका, यनजी के्षत्र रै्.स.स आकस्िक सेवा 

उपलिता

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा

यजल्ला 

जनस्वास्थ्य 

कािागलि

१.१.३.२ कठार स्वास्थ्य चौकीमा यनयमगत प्रिोर्शाला सञ्चालनमा ल्याउने सञ्चालन नभएको 1000 1000 500 500 500 3500 पायलका, यनजी के्षत्र रै्.स.स
आकस्िक सेवा 

उपलिता

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
पायलका

१.१.३.३ प्रते्यक वडामा विगको एक पटक यवशेिज्ञ डाक्टर सयहतको यनिः शुल्क स्वास्थ्य यशयवर सञ्चालन संख्या नभएको १२ 2500 2500 2500 2500 2500 12500 पायलका, यनजी के्षत्र रै्.स.स
यवशेिज्ञ यनशुल्क 

यशयवर

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा

यजल्ला 

जनस्वास्थ्य 

कािागलि

१.१.३.४ मृर्ौला रोर्को डािलार्गयसस र्नग जाने यबरामीलार्ग उपलि र्राउाँ दै  आएको िातािात सुयवर्ालार्ग यनरन्तरता यदने सुयवर्ा नभएको 65 65 65 65 65 325 न.पा.
मृर्ौला रोर्ीलार्ग 

िातािात सुयवर्ा

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
पायलका

१.१.३.५ HIV संक्रयमतहरूका पररवारका लायर् पोिण सहिोर्स्वरूप मायसक रूपमा यनयित रकम उपलि र्राउने कािगक्रमलार्ग यनरन्तरता सहिोर् नभएको यनरन्तर 200 200 200 200 200 1000 न.पा.

HIV 

संक्रयमतहरूका 

पररवारका लायर् 

पोिण सहिोर्

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
पायलका

१.१.३.६ क्षिरोर्, कुष्ठरोर् खोजपडि ताल यशयवर सञ्चालन र्नुगको साथै कुष्ठरोर्ीलार्ग िातािात खचग वापत यनयित रकम उपलि र्राउने सहिोर् नभएको यनरन्तर 200 200 200 200 200 1000 न.पा.

क्षिरोर्, कुष्ठरोर् 

खोजपडि ताल 

यशयवर साथै 

कुष्ठरोर्ीलार्ग 

िातािात खचग

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
पायलका

१ १.२ १.२.१ १.२.१.१ यवपन्न नार्ररक,  मृर्ौला रोर्ी तथा कलेजोको यसरोयसस यवरामीलार्ग स्वास्थ्य यबमामा लागे्न नू्यनतम रकममा ५० प्रयतशत अनुदान उपलि र्राउने प्रयतशत नभएको सत प्रयतशत 2000 2000 2000 2000 2000 10000 न.पा.

यवपन्न नार्ररक, 

मृर्ौला रोर्ी तथा 

कलेजोको 

यसरोयसस 

यवरामीलार्ग स्वास्थ्य 

यवमा

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
पायलका

१ १.३ १.३.१ १.३.१.१ मातृयशशू मृतु्यदर तथा बाल मृतु्यदर घटाउन २४ घणे्ट प्रसुती सेवालार्ग यनरन्तरता यददै घरमा हुने सुते्करीलार्ग शुन्यमा झाने । प्रयतशत अपुर् सत प्रयतशत 400 400 400 400 400 2000 पायलका, यनजी के्षत्र रै्.स.स

आमा स्वास्थ्य सुर्ार

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा

यजल्ला 

जनस्वास्थ्य 

कािागलि

१.३.१.२
मयहलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर तथा पाठेघर खसेको समस्याको खोजपडताल तथा उपचारको लायर् यवज्ञ यचयकत्सकको सहभायर्तामा यशयवर सञ्चालन 

र्ने
प्रयतशत नभएको सत प्रयतशत 200 200 200 200 200 1000 पायलका, यनजी के्षत्र रै्.स.स

मयहला स्वास्थ्य 

सुर्ार

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
पायलका

१ १.३ १.३.३ १.३.३.१ घुम्ती यशयवर माफग त दीघग रोर्ी, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त र जेष्ठ नार्ररकलाई आवश्यक पने यनियमत स्वास्थ्य सेवा प्रयतशत नभएको सत प्रयतशत 200 200 200 200 200 1000 न.पा., यनजी के्षत्र रै्.स.स

दीघग रोर्ी, 

अपाङ्गता भएका 

व्यस्क्त र जेष्ठ 

नार्ररकलाई 

यनियमत स्वास्थ्य 

सेवा उपलिता

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
पायलका

१.३.३.२ ७० विग मायथका जेष्ठ नार्ररकलार्ग स्वास्थ्यकमीले मयहनाकै एक यनयित यदनमा घर घरमा र्र्ग स्वास्थ्य परीक्षण र्नगको लायर् बा आमा स्वास्थ्य कािगक्रम सञ्चालन र्ने सेवा नभएको 100 100 100 100 100 500 न.पा., यनजी के्षत्र रै्.स.स
७० विग मायथका 

जेष्ठ नार्ररकलाई 

यनियमत स्वास्थ्य 

सेवा उपलिता

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
पायलका

१ १.४ १.४.१ १.४.१.१ महामारी यनिन्त्रण तथा रोकथाम र उपचारका लायर्  औिर्ी तथा सुरक्षात्मक सामाग्री अभाव नहुने र्री व्यवस्था र्ने प्रयतशत अपुर् सत प्रयतशत 4000 4000 4000 4000 4000 20000
प्रदेश,पायलका, यनजी के्षत्र 

रै्.स.स

 औिर्ी तथा 

सुरक्षात्मक सामाग्री 

प्राप्ती

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा, रै्.स.स
पायलका

१.४.१.२ स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट यनिः शुल्क यवतरण हुने औिर्ीहरूको अभाव नहुने र्री व्यवस्था र्ने सेवा नभएको 100 100 100 100 100 500
प्रदेश,पायलका, यनजी के्षत्र 

रै्.स.स

यनशुल्क औिर्ी 

प्राप्ती

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा, रै्.स.स
पायलका

१.४.१.३ दीघग रोर्ी, अपाङ्गता भएका व्यस्क्त र जेष्ठ नार्ररकलाई आवश्यक पने र सरकारले यदने यनशुल्क औिर्ी सम्भवभएसम्म घरदैलोमै पुिागउने प्रयतशत नभएको सत प्रयतशत 300 300 300 300 300 1500 प्रदेश, पायलका,  रै्.स.स

दीघग रोर्ी, 

अपाङ्गता भएका 

व्यस्क्त र जेष्ठ 

नार्ररकलाई 

घरदैलोमा यनशुल्क 

औिर्ी

न.पा., स्वास्थ्य 

शाखा

यजल्ला 

जनस्वास्थ्य 

कािागलि

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१ कमगचारी क्षमता यवकास तायलम प्रयतशत अपुर् सत प्रयतशत 500 500 500 500 500 2500 पायलका, प्रदेश, रै्.स.स कमगचारीको क्षमता 

यवकास

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा, रै्.स.स
पायलका

२.१.१.२  खैरहनी नर्र अस्पतालको संर्ठन तथा व्यवस्थापन सभेक्षण र्री आवश्यक स्वास्थ्यकमीहरूको दरबन्दी स्वीकृयतको पहल र्ने । संख्या अपुर् आवश्यक्ता अनुरूप 10000 10000 10000 10000 10000 50000 पायलका, प्रदेश, रै्.स.स

खैरहनी नर्र 

अस्पतालमा 

कमगचारी 

व्यवस्थापन

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा, रै्.स.स

यजल्ला 

जनस्वास्थ्य 

कािागलि

२ २.१ २.१.२ २.१.२.१ वयथगङ सेन्टरमा कािगरत नयसिंर् स्टाफहरूलार्ग समिसापेक्ष तायलमको व्यवस्था र्ने प्रयतशत अपुर् सत प्रयतशत 300 300 300 300 300 1500 पायलका, प्रदेश, रै्.स.स
तायलम प्राप्त 

नयसगङ स्टाफ

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा, रै्.स.स
पायलका
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आधार
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जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

२ २.२ २.२.१ २.२.१.१ स्वास्थ्यकमीहरू तथा मयहला स्वास्थ्य स्विंसेयवकाहरूको क्षमता अयभवृस्द्ध स्वास्थ्य यबमा कािगक्रमको लायर् अनुदानको व्यवस्था र्ने प्रयतशत अपुर् सत प्रयतशत 300 300 300 300 300 1500
प्रदेश,पायलका, यनजी के्षत्र 

रै्.स.स

स्वास्थ्य स्विं 

सेयवकाहरूको 

मनोबलमा वृयद

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
पायलका

३ ३.१ ३.१.१ ३.१.१.१ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा संचायलत वयथगङ सेन्टरहरूलार्ग अत्यारु्यनक र सुयवर्ा सम्पन्न बनाउने संख्या अव्यवस्स्थत चुस्त 2000 2000 1000 5000 प्रदेश, पायलका, , रै्.स.स

अत्यारु्यनक र 

सुयवर्ा सम्पन्न 

वयथगङ सेन्टरहरू

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
स्वास्थ्य शाखा

३ ३.२ ३.२.२ ३.२.२.१ कठार स्वास्थ्य चौकीमा यनयमगत प्रिोर्शाला सञ्चालनमा ल्याउने संख्या अपुर् सत प्रयतशत 2000 2000 1000 500 500 6000 पायलका, यनजी के्षत्र, रै्.स.स

कठार स्वास्थ्य 

चौकीमा 

प्रिोर्शाला 

सञ्चालन

पायलका,   

स्वास्थ्य शाखा
स्वास्थ्य शाखा

४ ४.१ ४.१.१ ४.१.१.१ चैनपुर स्वास्थ्य केन्द्रमा आवश्यक िन्त्र उपकरण तथा सामाग्रीको व्यवस्था र्ने संख्या अपुर् यनियमत 500 500 500 1500 प्रदेश, पायलका, , रै्.स.स

चैनपुर स्वास्थ्य 

केन्द्रमा आवश्यक 

िन्त्र उपकरण तथा 

सामाग्री

पायलका,   

स्वास्थ्य शाखा
स्वास्थ्य शाखा

४ ४.१ ४.१.२ ४.१.२.१ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा र्न्टरनेटको व्यवस्था र्री टेयल मेयडसीन र सूचना प्रणाली व्यवस्स्थत र्ने संख्या अपुर् सत प्रयतशत 400 400 400 360 360 1920 पायलका, यनजी के्षत्र, रै्.स.स

स्वास्थ्य सेवा 

सम्बस्ित सूचना 

यनियमत रूपमा 

समे्प्रिण

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
न.पा.

५ ५.१ ५.१.१ ५.१.१.१ स्वास्थ्य स्विंसेयवकाहरु माफग त वालबायलका हेरचाह र पौयष्टक आहार सम्बस्ि आर्ारभूत तायलम संख्या नभएको १० 800 800 800 200 200 2800 पायलका, यनजी के्षत्र, रै्.स.स

टेयल मेयडसीन र 

सूचना प्रणाली 

व्यवस्स्थत

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
न.पा.

५.१.१.२ मातृ तथा बाल स्वास्थ्य कािगक्रम अन्तगर्त पोिण तथा खोप सेवा यवद्यालि पोिण कािगक्रमलार्ग थप व्यवस्स्थत र्ने संख्या नभएको १० 400 400 400 800 800 2800 पायलका, यनजी के्षत्र, रै्.स.स
वालबायलका 

हेरचाह र पौयष्टक 

आहार सम्बस्ि 

आर्ारभूत तायलम

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
न.पा.

५.१.१.३ मातृ, नवयशशु संरक्षण तथा पोिण कािगक्रम सञ्चालन र्ने संख्या अपिागप्त विगको २ पटक 400 400 400 400 400 2000 पायलका, यनजी के्षत्र, रै्.स.स

मातृ, नवयशशु 

संरक्षण तथा पोिण 

कािगक्रम

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
न.पा.

५.१.१.४ दीघगरोर् तथा नसने रोर्हरू जसै्त मरु्मेह, उच््च रक्तचाप, श्वास प्रश्वास रोर् तथा थार्गरार्गड यनिन्त्रण र्नग यवयभन्न यकयसमका जनचेतनामुलक कािगक्रम सञ्चालन र्ने संख्या नभएको ५ 120 120 120 120 120 600 पायलका, यनजी के्षत्र,रै्.स.स

दीघग रोर्  सम्बस्ि 

जनचेतनामुलक 

कािगक्रम

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
न.पा.

६ ६.१ ६.१.१ ६.१.१.१ उपलि औिर्ीजन्य जडीबुटी, खयनजको पयहचान, संरक्षण तथा प्रबद्धगन संख्या नभएको अत्ययर्क संख्या 180 180 180 180 180 900 पायलका, रै्.स.स

औिर्ीजन्य 

जडीबुटी, 

खयनजको पयहचान, 

संरक्षण तथा 

प्रबद्धगन

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा

यजल्ला 

जनस्वास्थ्य 

कािागलि, 

रै्रसरकारी संस्था

६.१.१.२ वैकस्िक यचयकत्सा र आिुवेद सेवा समेतलार्ग स्तरोन्नयत र्री सेवा यवस्तार  र्ने संख्या नभएको 400 400 400 400 400 2000 पायलका, रै्.स.स

वैकस्िक 

यचयकत्सा र 

आिुवेद सेवा 

यवस्तार

पायलका, स्वास्थ्य 

शाखा
न.पा.
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लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

सामाजजक –  जिक्षा
१ १.१ १.१.१ १.१.१.१ पााँच विे न.पा. यशक्षा िोजना यनमागण र्रर कािागन्विन र्ने संख्या नभएको १ १००० 1000 स्थानीि तह, नीयज के्षत्र, प्रयतवेदन न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

१ १.१ १.१.१ १.१.१.२
यवद्याथी संख्या कम भएका यवद्यालिहरूलार्ग एयककरण र्ने नीयत कािागन्विन र्ने मापदण्ड नभएको १ 300 300

संघ, प्रदेश, स्थानीि तह र 

नीयज के्षत्र मापदण्ड प्रयतवेदन न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

१ १.१ १.१.१ १.१.१.३
यशक्षा ऐन यनमागण र्रर कािागन्विनमा ल्याउने यशक्षा ऐन नभएको १ 500 500

प्रदेश, स्थानीि तह र नीयज 

के्षत्र यशक्षा ऐन दस्तावेज न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

१ १.१ १.१.२ १.१.२.१

हरेक यवद्यालिमा रहेका बालयवकास केन्द्रहरूलार्ग नमूनाको रूपमा सञ्चालन र्नग रु्णस्तरको मापदण्ड अनुरूपका यसकार्ग सामाग्रीहरूको व्यवस्थापन र्ने संख्या अपिागप्त आवश्यक्ता अनुरूप 500 500 500 500 500 2500

प्रदेश, स्थानीि तह र नीयज 

के्षत्र

रु्णस्तरीि यसकार्ग 

सामाग्रीहरूको 

उपलिता न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

१ १.१ १.१.२ १.१.२.२

मने्टश्वरी यशक्षा यवयर् सयहत बालयवकास केन्द्र व्यवस्थापन संख्या सुर्ार र्नुगपने आवश्यक्ता अनुरूप 200 200 200 200 200 1000 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

बालयवकास 

केन्द्रमा मने्टश्वरी 

यशक्षा यवयर् प्रिोर् न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

१ १.२ १.२.२ १.२.२.१

कक्षा ६ सम्मका यवदिाथीका साथै बाल यवकास केन्द्रका यवदिाथीहरूलार्ग पोिण िुक्त यदवा खाजा यनियमत रूपमा उपलि र्राउने प्रयतशत

सबै ठााँउमा 

नभएको शत प्रयतशत 4000 4000 4000 4000 4000 20000

संघ, प्रदेश, स्थानीि तह र 

नीयज के्षत्र

यवदिाथीहरू लार्ग 

पोिण िुक्त यदवा 

खाजा यनियमत 

उपलिता न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

१ १.२ १.२.२.२
यवदिाथीहरूमा सामायजक र परोपकारी भावना अयभवृस्द्ध र्नग यवद्यालिमा बालक्लव र्ठन , जुयनिर रेडक्रस तथा स्विंसेवक कािगक्रम सञ्चालनमा प्रोत्सायहत र्ने संख्या अपिागप्त आवश्यक्ता अनुरूप 2000 2000 2000 2000 2000 10000

प्रदेश, स्थानीि तह र नीयज 

के्षत्र

बालक्लव र्ठन 

तथा पररचालन न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

१ १.२ १.२.२.३

यबयभन्न कयठनार्का कारण यवर्ालिको पहुाँचमा नभएका  यवचैमा यवर्ालि छाडेका बालबायलकाहरुको पयहचान र्ने प्रयतशत नभएको शत प्रयतशत 600 600 600 600 600 3000 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

 यवचैमा यवर्ालि 

छाडेका 

बालबायलकाहरुको 

पयहचान

न.पा., यशक्षा 

शाखा, नीयज के्षत्र न.पा.

१.२.२.४

सामुदायिक यवद्यालिमा छात्राहरूको पठनपाठनलार्ग असहज हुन नयदन यनशुल्क तथा रु्णस्तरीि सेयनटरी याड यवतरणलार्ग यनरन्तरता यददै भेस्ण्डङ्ग मेयशन जडान र प्रिोर् 

भर्गसकेका सेयनटरी याडहरूलार्ग सुरयक्षत यवसजगत र्ने संख्या

सबै ठााँउमा 

नभएको सबै ठााँउमा पुिागउने 2000 2000 2000 2000 2000 10000 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

यनशुल्क सेयनटरी 

याड यवतरण तथा 

भेस्ण्डङ्ग मेयशन 

जडान

न.पा., यशक्षा 

शाखा, नीयज के्षत्र न.पा.

१.२.३.१

यवद्यालि बायहर शून्य बालबायलका कािगक्रम अन्तर्गत र्ररब, अयत यवपन्न, असहाि तथा जेहेन्दार यवद्याथीलार्ग यशक्षाको पहुाँचमा सहजै पुिागउन सहािता रकम प्रदान र्ने संख्या

सबै ठााँउमा 

नभएको सबै ठााँउमा पुिागउने 2000 2000 2000 2000 2000 10000 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

र्ररब, अयत यवपन्न, 

असहाि तथा 

जेहेन्दार 

यवद्याथीलार्ग 

न.पा., यशक्षा 

शाखा, नीयज के्षत्र न.पा.

१.२.३.२

र्ररब तथा यवपन्न बालबायलकाहरूलार्ग यवद्यालिमा नै बसी पठनपाठन , रृ्हकािग तथा पोिण कािगक्रममा सहिोर् पुगे्न र्रर ६ देस्ख ६ अयभिान सञ्चालन र्ने संख्या  नभएको सबै ठााँउमा पुिागउने 2000 2000 2000 2000 2000 10000 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

यनशुल्क 

पाठ्यपुस्तक 

प्रभावकारी रूपमा 

यवतरण

न.पा., यशक्षा 

शाखा, नीयज के्षत्र

१.२.३.३

सामुदायिक यवद्यालि, सावगजयनक कलेज वा क्याम्पसमा अध्यिनरत थारू, दयलत, अपाङ्ग, अिसंख्यक तथा यवपन्न पररवारका छात्राहरूको यशक्षामा पहुाँच कािम र्नग उक्त 

समूहका छात्राहरूलार्ग स्नातक तहसम्मको अध्यिन र्नग सहिोर् पुगे्न र्री न .पा. मा एक छात्रवृयत कोिको स्थापना र्री कािगक्रम सञ्चालनमा ल्याउने प्रयतशत अपिागप्त शत प्रयतशत 4000 4000 4000 4000 4000 20000 प्रदेश र स्थानीि तह

दयलत 

यवद्याथीहरूले उच््च 

यशक्षाको लायर् 

छात्रवृयत प्राप्त

न.पा., यशक्षा 

शाखा, नीयज के्षत्र न.पा.

१.२.५ १.२.५.१

यनशुल्क पाठ्यपुस्तक यवतरणलार्ग प्रभावकारी रूपमा अयघ बढाउने संख्या अपिागप्त आवश्यक्ता अनुरूप 2000 2000 2000 2000 2000 10000 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

यनशुल्क 

पाठ्यपुस्तक 

प्रभावकारी रूपमा 

यवतरण

न.पा., यशक्षा 

शाखा, नीयज के्षत्र न.पा.

१.३.१.१

नर्रपायलका के्षत्रयभत्र सञ्चायलत सामुदायिक यवद्यालिहरू मधे्य नमूनाको रूपमा एक आवासीि यवद्यालि र एक प्रायवयर्क यवद्यालिको यवकास र्ने संख्या नभएको 8000 8000 16000 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

छात्रावास यनमागण 

तथा संचालन

न.पा., यशक्षा 

शाखा, नीयज के्षत्र न.पा.

१ १.३ १.३.४ १.३.४.१

वैज्ञायनक परीक्षा प्रणाली लारु् र्ने प्रयतशत नभएको शत प्रयतशत 1000 1000 1000 1000 1000 5000 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

वैज्ञायनक परीक्षा 

प्रणाली लारु्

न.पा., यशक्षा 

शाखा, नीयज के्षत्र न.पा.

१.३.५ १.३.५.१

उतृ्कष्ट नयतजा प्राप्त र्ने यवििर्त यशक्षक तथा यवद्याथीहरूलार्ग अयभपे्रररत र्नग सम्मान तथा पुरसृ्कत र्ने कािगक्रमलार्ग यनरन्तरता यदने संख्या नभएको विगको १ पटक 500 500 500 500 500 500 स्थानीि तह

उतृ्कष्ट नयतजा 

प्राप्त र्ने यवििर्त 

यशक्षक तथा 

यवद्याथीहरूलार्ग  

सम्मान तथा 

पुरस्कार न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

१ १.४ १.४.१ १.४.१.१
आर्ारभुत र माध्ययमक यवद्यालि व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको लायर् अनुदानको व्यवस्था प्रयतशत अपिागप्त शत प्रयतशत 4000 4000 4000 4000 4000 20000

प्रदेश, स्थानीि तह र नीयज 

के्षत्र अनुदानको व्यवस्था न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

१ १.५ १.५.१ १.५.१.१

शैयक्षक भ्रमण पटक अपुर् विगको २ पटक 2000 2000 2000 2000 2000 10000 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र शैयक्षक भ्रमण

न.पा., यशक्षा 

शाखा, नीयज के्षत्र न.पा.

१ १.५ १.५.१ १.५.१.२
कला, सायहत्य, संर्ीत, नृत्य, खेलकुद तथा सृजनात्मककला जस्ता यवद्याथीहरूमा रहेका प्रयतभा पयहचान र प्रसु्फटनका लायर् कािगक्रम संचालन प्रयतशत नभएको शत प्रयतशत 1000 1000 1000 1000 1000 5000

प्रदेश, स्थानीि तह र नीयज 

के्षत्र अनुदानको व्यवस्था न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

१ १.५ १.५.१ १.५.१.३

न.पा. स्तरीि र यवदिालिस्तरीि अयतररक्त यक्रिाकलाप  संचालन र्नग नर्द तथा वसु्तर्त सहिोर् उपलि र्राउने । प्रयतशत नभएको शत प्रयतशत 10000 10000 10000 10000 10000 50000 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

नर्द तथा वसु्तर्त 

सहिोर् उपलि

न.पा., यशक्षा 

शाखा, नीयज के्षत्र न.पा.

१ १.५ १.५.१ १.५.१.४

यवदिालिस्तरीि खेलकुद प्रयतिोयर्ताहरु संचालनका लायर् नर्द तथा वसु्तर्त सहिोर् प्रदान साथै घुम्ती प्रयशक्षकको व्यवस्था र्ने पटक अपुर् आवश्यक्ता अनुरूप 1000 1000 1000 1000 1000 5000

प्रदेश, स्थानीि तह र नीयज 

के्षत्र

यवदिालिस्तरीि 

खेलकुद 

प्रयतिोयर्ताहरु 

संचालन

न.पा., यशक्षा 

शाखा, नीयज के्षत्र न.पा.

१ १.५ १.५.२ १.५.२.१

माध्ययमक यवद्यालिमा स्काउटको प्रभावकारी व्यवस्थापन नभएको आवश्यक्ता अनुरूप 500 500 500 500 500 2500 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

स्काउटको 

प्रभावकारी 

व्यवस्थापन

न.पा., यशक्षा 

शाखा, नीयज के्षत्र न.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक
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     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

१ १.५ १.५.३ १.५.३.१

स्थानीि पररवेश, सामायजक सांसृ्कयतक भायिक पक्षलार्ग समेटेर कक्षा ८ सम्म स्थानीि पाठिसन्दभग सामाग्री यनमागण र्रर लारू् र्ने प्रयतशत यसयमत शत प्रयतशत 100 100 100 100 100 500 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

स्थायनि 

पाठ्यक्रमको 

अयनवािग उपिोर् न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

१ १.६ १.६.१ १.६.१.१

यवर्ाथीहरूलार्ग सकरात्मक सोच यतर उते्प्रररत र्नग समि अन्तरालमा Psycho-Socio Counselling र्ने पटक अपुर् आवश्यक्ता अनुरूप 300 300 300 300 300 1500 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

यवर्ाथीहरू 

सकरात्मक सोच 

यतर उते्प्रररत न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

१.६.१.२
यवद्यालि जान नपाएका बालबायलका तथा प्रौढ व्यस्क्तहरुका लायर् अनौपचाररक कक्षा सञ्चालन पटक अपुर् आवश्यक्ता अनुरूप 200 200 200 200 200 1000 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

अनौपचाररक कक्षा 

सञ्चालन न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

१ १.६ १.६.२ १.६.२.१
साक्षरता र यनरन्तर यशक्षा कािगक्रम संचालन पटक अपुर् आवश्यक्ता अनुरूप 500 500 500 500 500 2500 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र साक्षरतामा वृर्द्यर् न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

१.६.३ १.६.३.१

सामुदायिक यसकाई केन्द्र व्यवस्स्थत रूपमा सञ्चालन र्ने आवश्यक्ता अनुरूप 1000 1000 1000 1000 1000 5000 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

सामुदायिक 

यसकाई केन्द्र 

व्यवस्स्थत रूपमा 

सञ्चालन न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

१ १.७ १.७.१ १.७.१.१

प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने एक यवद्यालि एक नसग कािगक्रमलार्ग यवद्यालिहरूमा क्रमशिः  यवस्तार र्ने प्रयतशत यसयमत शत प्रयतशत 1000 1000 1000 1000 1000 5000

प्रदेश, स्थानीि तह र 

रै्.स.स

सबै यवद्यालिमा 

प्रायथयमक 

उपचारको व्यवस्था न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१

खैरहनी माध्ययमक यवद्यालिमा कक्षा ११ र १२ मा यवज्ञान यवििको पठनपाठन र्ने व्यवस्था यमलार्गनुका साथै अन्य यवद्यालिहरूमा पयन प्रायवयर्क यशक्षा क्रमश लारु् र्ने संख्या अपुर् आवश्यक्ता अनुरूप 10000 10000 10000 10000 10000 50000 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

प्रायवयर्क तथा 

व्यवसायिक 

यशक्षालि स्थापना न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

२ २.१ २.१.१ २.१.१.२

प्रायवयर्क यशक्षक दरबन्दी यसजगना संख्या अपुर् आवश्यक्ता अनुरूप 8000 8000 8000 8000 8000 40000

प्रदेश,स्थानीि तह र नीयज 

के्षत्र

प्रायवयर्क यशक्षक 

व्यवस्थापन न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

२ २.१ २.१.३ २.१.३.१

एक यवद्यालि एक उद्यम कािगक्रम सञ्चालन र्रर यवर्ाथीहरूमा अथोपाजगन सीप यवकास र्ने प्रयतशत नभएको शत प्रयतशत 1000 1000 1000 1000 1000 5000

स्थानीि तह, नीयज के्षत्र, 

रै्.स.स

यवर्ाथीहरूमा 

अथोपाजगन सीप 

यवकास न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

३ ३.१ ३.१.१ ३.१.१.१ यवद्यालिमा आवश्यक्ता अनुरूप यवद्यालि भवन र कक्षाकोठा यनमागण एवम ममगत, कम्पाउण्डवाल, पुस्तकालि यनमागण र्ने (भूकम्प प्रयतरोर्ी)

संख्या अपुर् आवश्यक्ता अनुरूप 10000 10000 10000 10000 10000 50000

प्रदेश, स्थानीि तह, नीयज 

के्षत्र,रै्.स.स

आवश्यक्ता 

अनुरूप 

प्रयतक्षालि, आराम 

कक्ष, यमयटंर् हल 

यनमागण न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

३ ३.१ ३.१.२ ३.१.२.१

एक यवद्यालि एक यवज्ञान प्रिोर्शाला संख्या अपुर् आवश्यक्ता अनुरूप 6000 6000 6000 6000 6000 30000

प्रदेश, स्थानीि तह र नीयज 

के्षत्र

 यवद्यालिमा  

यवज्ञान प्रिोर्शाला 

व्यवस्थापन न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

३ ३.१ ३.१.३ ३.१.३.१

यवद्यालिमा  शुध्द खानेपानीको व्यवस्था र्ने प्रयतशत

सबै ठााँउमा 

नभएको शत प्रयतशत 5000 5000 5000 5000 5000 25000

प्रदेश, स्थानीि तह, नीयज 

के्षत्र, रै्.स.स

यवर्ालिमा  अपांर् 

मैत्री, छात्रामैत्री  र 

यसकाई मैत्री 

भौयतक संरचना न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

३.१.३.२

छात्रा मैत्री तथा अंपार् मैत्री शौचालिको व्यवस्था र्ने प्रयतशत नभएको शत प्रयतशत 5000 5000 5000 5000 5000 25000

प्रदेश, स्थानीि तह, नीयज 

के्षत्र, रै्.स.स

यवर्ालिमा  अपांर् 

मैत्री, छात्रामैत्री  र 

यसकाई मैत्री 

भौयतक संरचना न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

३ ३.२ ३.२.१ ३.२.१.१
 ICT कािगक्रमलार्ग यवस्तार र्री सबै  यवद्यालिमा  Internet को सुयवर्ा प्रदान र्ने प्रयतशत

सबै ठााँउमा 

नभएको शत प्रयतशत 1000 1000 1000 1000 1000 5000

स्थानीि तह, नीयज 

के्षत्र,रै्.स.स

प्रयवयर्मैत्री 

यवदिालि न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

३ ३.२ ३.२.२ ३.२.२.१
सुचना तथा संचार प्रयवयर् जडान प्रयतशत

सबै ठााँउमा 

नभएको शत प्रयतशत 1000 1000 1000 3000

स्थानीि तह, नीयज 

के्षत्र,रै्.स.स

प्रयवयर्मैत्री 

यवदिालि न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

४ ४.१ ४.१.१ ४.१.१.१

प्रते्यक माध्ययमक यवद्यालिमा हप्ताको एक कक्षामा नर्रपायलकाबाट कमगचारी खटार्ग व्यवहाररक यशक्षाको कक्षा यलने व्यवस्था यमलार्ग शाखार्त यशक्षा प्रदान र्ने 200 200 200 200 200 1000

प्रदेश, स्थानीि तह र 

रै्.स.स

यवििर्त 

यशक्षकको 

व्यवस्थापन न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

४ ४.१ ४.१.२ ४.१.२.१

यवद्याथी संख्याका आर्ारमा यशक्षक तथा कमगचारीहरूको दरवन्दी यमलान तथा समािोजन  र्ने संख्या नभएको आवश्यक्ता अनुरूप 500 500 500 500 500 2500 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

यवद्याथी यशक्षक 

अनुपात यमलान 

तथा समािोजन न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

४ ४.१ ४.१.३ ४.१.३.१

स्विंम सेवक यशक्षक दरबन्दी संख्या अपुर् आवश्यक्ता अनुरूप 300 300 300 300 300 1500 स्थानीि तह

स्विंम सेवक 

यशक्षक दरबन्दी  

तथा पोशाक 

व्यवस्थापन न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

४ ४.१ ४.१.४ ४.१.४.१

स्थानीि यवद्याथीलाई यशक्षण पेशामा प्राथयमक्ता यदने संख्या नभएको आवश्यक्ता अनुरूप 50 50 50 50 50 250 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

स्थानीि यवद्याथीई 

यशक्षण पेशामा 

संलग्न न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

४ ४.२ ४.२.१ ४.२.१.१

यवदिालि व्यवस्थापन सयमयत, प्रर्ानाध्यापक, यशक्षक एबं अयभभावक संघका पदायर्कारीहरुको लायर् क्षमता अयभवृस्द्ध कािगक्रम पटक नभएको आवश्यक्ता अनुरूप 600 600 600 600 600 3000

प्रदेश, स्थानीि तह, नीयज 

के्षत्र, रै्.स.स

यवदिालि 

व्यवस्थापन 

सयमयत, 

प्रर्ानाध्यापक, 

यशक्षक एबं 

अयभभावक संघका 

पदायर्कारीहरुकोक्ष

मता अयभवृस्द्ध न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

४ ४.२ ४.२.१ ४.२.१.२

नयवन्तम यशक्षण यवयर् तथा यसप यवकास तायलम सञ्चालन पटक नभएको आवश्यक्ता अनुरूप 300 300 300 300 300 1500

स्थानीि तह, नीयज के्षत्र, 

रै्.स.स

नयवन्तम यशक्षण 

यवयर् प्रिोर् न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

४ ४.२ ४.२.२ ४.२.२.१

यशक्षकमा अनुभव साटासाट तथा क्षमता अयभवृस्द्धको लायर् Teacher Exchange Program सञ्चालन संख्या नभएको आवश्यक्ता अनुरूप 300 300 300 300 300 1500 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

यशक्षकहरूको 

क्षमता अयभवृस्द्ध न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

४ ४.२ ४.२.२ ४.२.२.२

प्रर्ानाध्यापकहरूको नेतृि क्षमता यवकास तथा संस्थार्त क्षमता यवकासको लायर् यजल्ला तथा अन्तर यजल्ला स्तरमा अवलोकन भ्रमणको व्यवस्था र्ने पटक नभएको आवश्यक्ता अनुरूप 3000 3000 3000 3000 3000 15000 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

प्रर्ानाध्यापकहरू

को  अन्तर यजल्ला 

अवलोकन भ्रमण न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

४ ४.२ ४.२.३ ४.२.३.१

यशक्षण यसकाई यक्रिाकलापलार्ग प्रयवयर्मैत्री बनाउन यवर्ालिहरुलाई प्रयवयर्का सामाग्रीहरु उपलि र्राउने संख्या नभएको आवश्यक्ता अनुरूप 2000 2000 2000 2000 2000 10000

प्रदेश, स्थानीि तह र नीयज 

के्षत्र

यवर्ालिहरुमा 

प्रयवयर्का 

सामाग्रीहरु उपलि न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

४ ४.२ ४.२.३ ४.२.३.२

यशक्षकहरूको क्षमता अयभवृस्द्धको लायर् यवििर्त सयमयत र्ठन र्रर तायलम प्रदान पटक नभएको आवश्यक्ता अनुरूप 1000 1000 1000 1000 1000 5000 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

यशक्षकहरूको 

क्षमता अयभवृस्द्ध न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

४ ४.२ ४.२.४ ४.२.४.१
यसकार्ग उपलिी प्रोत्साहन कािगक्रम पटक नभएको आवश्यक्ता अनुरूप 1000 1000 1000 1000 1000 5000

प्रदेश, स्थानीि तह र नीयज 

के्षत्र

 उपलिी मुलक 

यसकार्ग न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

५ ५.१ ५.१.१ ५.१.१.१
यवर्ालिको व्यवस्थापकीि अवस्था सुर्ार र्नग कािग सम्पादन सूचक यनमागण र्रर प्रर्ानाध्यापकसंर् कािग सम्पादन करार र्ने आवश्यक्ता अनुरूप 800 100 100 100 100 1200 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

 कािग सम्पादन 

सूचक यनमागण न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

५ ५.१ ५.१.१ ५.१.१.२

 कािग सम्पादन सूचकका आर्ारमा मुल्यांकन र्रर यवर्ालि एबं यशक्षकलाई थप प्रोत्सोहान उपलि र्राउने पटक नभएको आवश्यक्ता अनुरूप 300 300 300 300 300 1500 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

कािग सम्पादन 

सूचकका आर्ारमा 

मुल्यांकन न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

५ ५.१ ५.१.१ ५.१.१.३
सामुदायिक  यवर्ालिमा e-attendance र CCTV जडान र्ने पटक नभएको आवश्यक्ता अनुरूप 800 800 800 800 800 4000 स्थानीि तह र नीयज के्षत्र

यशक्षकहरूको 

क्षमता अयभवृस्द्ध न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.

५ ५.१ ५.१.२ ५.१.२.१

यवद्याथी साँर् मेिर कािगक्रम सञ्चालन र्ने संख्या नभएको आवश्यक्ता अनुरूप 300 300 300 300 300 1500

स्थानीि तह, नीयज के्षत्र, 

रै्.स.स

सामुदायिक  

यवर्ालिमा e-

attendance र 

CCTV जडान न.पा., यशक्षा शाखा न.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

मजहला, बालबाजलका िथा लजक्षि वगा

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१ र्ररब घरपररवार पयहचान तथा पररचिपत्र यवतरण कािगक्रम सञ्चालन र्ने संख्या
नभएको

1000 1000
2000

न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स
सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
न.पा.

१.१.१.२ श्रम कानून बमोयजम श्रयमकहरूले नू्यनतम पाररश्रयमक, सेवा सुयवर्ा र आवश्यक अयर्कार प्राप्त र्रे नर्रेको सन्दभगमा श्रयमकहरूसाँर् अन्तरयक्रिा कािगक्रम 200 200 200 200 200
1000

न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स
सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
न.पा.

१ १.२ १.२.१ १.२.१.१ एकल मयहलाहरूको सवलीकरण, सशस्क्तकरण, स्वाबलम्वनका लायर् यवयभन्न तायलम प्रदान र्ने संख्या अपुर् १० 1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स
सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
न.पा.

१.२.१.२
यवपन्न दयलत मयहलाहरू पयहचान र्री आिमुलक, यसपमुलक तथा क्षमता यवकास कािगक्रम यनरन्तर रूपमा संचालन

संख्या अपुर् ५ 500 500 500 500 500 2500 न.पा. रै्.स.स न.पा., रै्.स.स
सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
न.पा.

१.२.१.३ मयहलाहरूलार्ग लयक्षत र्री लोकसेवा तिारी कक्षा सञ्चालन र्ने संख्या अपुर् आवश्यक्ता अनुरूप 5000 1000 1000 1000 1000 9000 न.पा, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स न.पा., रै्.स.स न.पा.

१.२.१.४ मयहलाहरूलार्ग लयक्षत र्री पत्रकाररता सम्बस्ि आर्ारभूत तायलम  सञ्चालन र्ने संख्या नभएको आवश्यक्ता अनुरूप 5000 1000 1000 1000 1000 9000 न.पा, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स न.पा., रै्.स.स न.पा.

१.१ १.१.२ १.१.२.१

मयहला यहंसा सम्बस्ि रु्नासो सुने्न र त्यसलार्ग उपिुक्त कारवाही र्नग कानुनी परामगश डेस्क संचालन र्ने

संख्या नभएको ५ 2000 1000 1000 1000 1000 6000  न.पा., रै्.स.स न.पा., रै्.स.स
सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
न.पा.

१.१.२.२ न.पा. ले जोस्खममा परेका यहंसा यपयडत मयहला, यकशोरी र बायलकाहरूको अिकायलकन संरक्षणको लायर् स्थायपत Safe House  यहंसा यपयडत मयहला, यकशोरी र 

बायलकाहरूको अिकायलकन पुनगस्थापना केन्द्र सञ्चालन कािगयवयर्, २०७८ अनुरूप व्यवस्स्थत रूपमा सञ्चालन र्ने ।

संख्या नभएको १० 1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा., यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स
सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
न.पा.

१.१.२.३

लैयङ्गक यहंसा रोकथाम तथा नू्ययनकरण र्नगका लायर् नर्रपायलकामा स्थापना भएको स्थानीि लैयङ्गक यहंसा यनवारण कोिलार्ग सञ्चालनमा ल्याउने

संख्या नभएको आवश्यक्ता अनुरूप 1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा., यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स
सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
न.पा.

१.१ १.१.३ १.१.३.१
यवदिालिहरू तथा समुदािमा जायति, लैंयर्क, लर्ाित सबै प्रकारका यवभेदहरू हटाउन जनचेतनामुलक कािगक्रम सञ्चालन र्ने

संख्या अपुर् ५ 500 500 500 500 500 2500 न.पा., रै्.स.स न.पा.,  रै्.स.स
सामायजक शाखा, 

रै्.स.स
न.पा.

१.१ १.१.४ १.१.४.१ मयहलाहरूको व्यवसाि संचालन, सुदृढीकरणको लायर् सहुयलित व्याजदरमा ॠण उपलि र्राउने संख्या अपुर् १० प्रयत वडा 5000 5000 5000 5000 5000 25000 न.पा, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स न.पा., रै्.स.स न.पा.

१ १.१ १.१.५ १.१.४.२
मयहलाहरूले संचालन र्रेको व्यवसाि लार्ग सुदृढीकरण तथा टेवा पुिागउन प्रयवयर् हस्तान्तरण र्ने

संख्या अपुर् आवश्यक्ता अनुरूप 10000 10000 10000 2500 2500 35000
प्रदेश, न.पा.यनजी के्षत्र, 

रै्.स.स
न.पा., रै्.स.स न.पा., रै्.स.स न.पा.

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१ बालमैत्री न.पा. बनाउन कािग िोजना बनार्ग यवद्यालि तथा वडा स्तरमा वाल क्लब र्ठन संख्या अपुर् आवश्यक्ता अनुरूप 1000 1000 1000 1000 1000 5000
प्रदेश, न.पा.यनजी के्षत्र, 

रै्.स.स
न.पा., रै्.स.स न.पा., रै्.स.स न.पा.

२.१.१.२

स्थानीि बाल अयर्कार सयमयत र्ठन तथा सञ्चालन सम्बस्ि कािगयवयर् २०७८ तथा बाल संरक्षण कोि (स्थापना तथा सञ्चालन) कािगयवयर् २०७८  अनुरूप बालबायलकाको

हकयहत संरक्षणका लायर् बाल अयर्कारका के्षत्रमा यक्रिाशील संस्थाहरूको समन्विमा बालबायलकाहरूमा हुने शारीररक तथा मानयसक यहंसा यवरूद्ध अयभभावक र यवद्यालि

स्तरमा सचेतना कािगक्रमहरू सञ्चालन र्ने

संख्या अपुर् ५ 500 500 500 500 500 2500 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स न.पा., रै्.स.स न.पा.

२ २.१ २.१.२ २.१.२.१ अपाङ्ग व्यस्क्तहरूका लायर् समुदािमा आर्ाररत पुनस्थागपना कािगक्रम सञ्चालन र्ने संख्या अपुर् सत प्रयतशत 500 500 500 500 500 2500 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स न.पा., रै्.स.स न.पा.

२ २.१ २.१.२ २.१.२.२ यकशोरी लयक्षत मयहनावारी स्वच्छता कािगक्रम पटक नभएको विगको २ पटक 200 200 200 200 200 1000 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स न.पा., रै्.स.स न.पा.

२ २.१ २.१.३ २.१.३.१ बालक्लबको क्षमता अयभवृस्द्ध कािगक्रम साथै बालबायलकाको अवस्था सभेक्षण कािगक्रम सञ्चालन र्ने संख्या अपुर् विगको २ पटक 200 200 200 200 200 1000 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स
प्रदेश, न.पा.,  

रै्.स.स
न.पा., रै्.स.स न.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

३ ३.१ ३.१.१ ३.१.१.१ अपाङ्गता पयहचान यसयवर सञ्चालन तथा घुम्ती सेवा प्रदान र्री पररचिपत्र यवतरण संख्या नभएको १ 500 500 500 500 500 2500 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

३ ३.१ ३.१.२ ३.१.२.१ अपाङ्गहरूको लायर् स्वास्थ्य उपचार सहिोर् प्रयतशत अपुर् सत प्रयतशत 500 500 500 500 500 2500 न.पा.,यनजी के्षत्र  रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

३.१.२.२ अपाङ्गहरूको लायर् आर्ारभूत यशक्षा तथा वैकस्िक यशक्षाको व्यवस्था प्रयतशत नभएको सत प्रयतशत 800 800 800 800 800 4000
प्रदेश, न.पा.,यनजी के्षत्र  

रै्.स.स
न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

३ ३.१ ३.१.२ ३.१.३.१ अपाङ्ग व्यस्क्तहरूलार्ग आि आजगन वृस्द्ध तथा यजयवकोपाजगनको लायर् आवश्यक जीवनपिोर्ी सीप प्रयवयर्को साथै यबउ पुाँजीको व्यवस्था र्ने प्रयतशत नभएको ५० प्रयतशत 100 100 100 100 100 500
प्रदेश, न.पा.,यनजी के्षत्र  

रै्.स.स
न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा
न.पा.

३ ३.२ ३.२.२ ३.२.२.१ अपाङ्गता भएकालार्ग तथा पररवारलार्ग यसपमुलक तायलम पटक अपुर् विगको २ पटक 500 500 500 500 500 2500 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

४ ४.१ ४.१.१ ४.१.१.१  वडाबाट यशयवर सञ्चालन र्री सामायजक सुरक्षा भता यवतरण पटक नभएको विगको २ पटक 500 500 500 500 500 2500 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

४.१.१.२ ८० विग मायथको जेष्ठ नार्ररकलार्ग घरघरमा सामायजक सुरक्षा भता यवतरण पटक नभएको विगको २ पटक 200 200 200 200 200 1000 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

४.१.१.३ लयक्षत समूहका व्यस्क्तहरूको मूल अयभलेखलार्ग  सामायजक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली माफग त थप व्यवस्स्थत र प्रभावकारी बनाउने पटक नभएको विगको २ पटक 100 100 100 100 100 500 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

४ ४.१ ४.१.२ ४.१.२.१ जे्यष्ठ नार्ररक लयक्षत स्वास्थ्य यशयवर पटक नभएको विगको २ पटक 1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

४.१.२.२ ८० विग मायथको जेष्ठ नार्ररकलार्ग समु्पणग स्वास्थ्य सेवा यनशुल्क प्रयतशत अपुर् सत प्रयतशत 200 200 200 200 200 1000 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

४ ४.१ ४.१.३ ४.१.३.१ वडा नं ५ मा यनमागण सम्पन्न जे्यष्ठ नार्ररक भवनलार्ग व्यवस्स्थत ढंर्ले सञ्चालनमा ल्याउने पटक नभएको विगको २ पटक 200 200 200 200 200 1000 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

४.१.३.२ जोस्खममा रहेका जे्यष्ठ नार्ररक लयक्षत संरक्षणनीयत कािागन्विन र्ने र जे्यष्ठ तथा अपाङ्ग सम्मान  कािगक्रम सञ्चालन र्ने संख्या नभएको विगको २ पटक 1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

युवा िथा खेलकुद न.पा.

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१ िुवामा स्विंसेवी भावना तथा सामायजक यजमे्मवारी बोर् र्राउन सामायजक र्यतयवयर् ( सचेतना कािगक्रम) मा  िुवा  स्विंसेवक पररचालन र्ने संख्या नभएको 2 प्रयत विग 650 650 650 650 650 3250 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

१.१.१.२
सामायजक यक्रिाक्लापमा िुवाको संलग्नता बढाउन यवभेद , असुरक्षा, भेदभाव, यहंसा र यनरक्षरताका यवरूद्ध वस्ती वस्तीमा नर्र तथा वडास्तरमा र्ठन भएको िुवाक्लवलार्ग 

पररचालन र्ने
पटक नभएको विगको २ पटक 200 200 200 200 200 1000 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

१ १.१ १.१.२ १.१.२.१ िूवा स्वरोजर्ार कािगक्रमका लायर् यसप यवकास तायलम संख्या अपुर् 2 प्रयत विग 2600 2600 2600 2600 2600 13000
प्रदेश,न.पा.यनजी के्षत्र, 

रै्.स.स
न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

१.१.२.२ उमेर पुरे्का यकशोर यकशोरीहरूलार्ग लयक्षत र्री लारु्औिर् प्रिोर् तथा िौनजन्य यहंसालार्ग यनरूत्सायहत र्नग सचेतना कािगक्रम सञ्चालन पटक नभएको विगको २ पटक 200 200 200 200 200 1000 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

१ १.१ १.१.२.३ जीवनोपिोर्ी तथा प्रायवयर्क यशक्षा प्रदान र्ने संख्या अपुर् ५० प्रयत विग 1300 1300 1300 1300 1300 6500 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

१ १.१ १.१.३ १.१.३.१ िूवा स्वरोजर्ार कोिको व्यवस्था संख्या अपुर् 1000 1000 1000 1000 1000 5000
प्रदेश,न.पा.यनजी के्षत्र, 

रै्.स.स
न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

१ १.१ १.१.३.२ सीप यसकार्गलार्ग व्यवसािीकरण र्नग स्वरोजर्ारमूलक कािगमा सहुयलित लर्ानी र व्याजमा अनुदान प्रदान संख्या अपुर् 1500 1500 1500 1500 1500 7500 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

१ १.१ १.१.४ १.१.४.१ िुवा अरु्वाहरूको अन्तरयक्रिा कािगक्रम सञ्चालन संख्या नभएको 2 प्रयत विग 520 520 520 520 520 2600 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

१ १.१ १.१.४.२ िुवाहरूको अवलोकन भ्रमणको लायर् सहिोर् संख्या नभएको 2 प्रयत विग 2600 2600 2600 2600 2600 13000 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१ स्थानीि यवकासका कािगमा यवशेि र्री स्थानीि तथा लयक्षत वर्गका िुवाहरू पररचालन संख्या नभएको 130 130 130 130 130 650 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

३ ३.१ ३.१.१ ३.१.१.१ नर्रपायलकास्तररि खेल प्रयतिोयर्ता आिोजना (फुटवल, भयलबल, करााँते, एथ्लेयटक्स) संख्या 2 प्रयत विग 2000 2000 2000 2000 2000 10000 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

३ ३.१ ३.१.१.२ खेलाडीहरुलाई आवश्यक प्रयशक्षण यदने संख्या
आवश्यक्ता 

अनुरूप
1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

३ ३.१ ३.१.१.३ खेलाडीहरुको सामूयहक बीमा संख्या सबै खेलाडी 1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

३ ३.१ ३.१.१.५
यवध्याथी एवम िुवाहरूमा खेलप्रयत अयभरूयच जर्ार्ग खेलप्रयत प्रयतस्पयर्ग बन्न अन्तरागयष्टि ि ,  रायष्टि ि तथा प्रदेशस्तरीि खेलमा पदक यबजेता खेलाडीलार्ग पुरस्कार तथा सम्मान प्रदान 

र्ने
संख्या 1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

३.१.१.६ यवद्यालि तथा नर्रस्तरमा राष्टि पयत रयनङ्ग यशल्ड प्रयतिोयर्ता तथा मेिरकप खेलकुद प्रयतिोयर्ता सञ्चालन र्ने संख्या 1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा.यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

३ ३.१ ३.१.२ ३.१.२.१ खेलकुदका सम्भाव्य के्षत्रहरू पयहचान संख्या 1500 1500 न.पा.,यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

३ ३.१ ३.१.२.२ न.पा. का स्तरीि  कवडगहल यनमागण संख्या 10000 10000 20000
प्रदेश,न.पा.यनजी के्षत्र, 

रै्.स.स
न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

३ ३.१ ३.१.२.३ एक वडा एक खेल मैदान यनमागण संख्या 5000 5000 5000 5000 5000 25000
प्रदेश,न.पा.यनजी के्षत्र, 

रै्.स.स
न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

३ ३.१ ३.१.३ ३.१.३.१ खेलकुद सम्बस्ित यवयभन्न यवर्ाका सयमयतहरू र्ठन र्री न .पा.स्तरीि खेलकुद सयमयत र्ठन 500 500 500 500 500 2500 न.पा.,यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

३ ३.१ ३.१.३ ३.१.३.२ वडा स्तरीि खेलकुद सयमयत र्ठन 130 130 130 130 130 650 न.पा.,यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.

३ ३.१ ३.१.३ ३.१.३.३ िुवा क्ल्वहरूलार्ग यक्रिाशील र्राउन आवश्यक सहिोर् यनरन्तर रूपमा प्रदान अपुर् 130 130 130 130 130 650 न.पा.,यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा., रै्.स.स

सामायजक 

यवकास शाखा, 

रै्.स.स

न.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

जवद्युि

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१ आवश्यक के्षत्रमा टि ान्सफमगर राखे्न संख्या
४०० ४००

ने.यव.प्रा., न.पा.
न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन
ने.यव.प्रा., न.पा. न.पा.

१.१.१.२ आवश्यक के्षत्रमा टि ान्सफमगरको क्षमता वृस्द्धमा पहल र्ने ३० ३० ३० ३० १२० ने.यव.प्रा., न.पा.

१.१.१.३ काठका पोललाई  कंयक्रडले यवस्थायपत र्ने ३००० ३००० ३००० ९०००

१.१.१.४
यवद्िुत यवतरणका यजणग तार भएका स्थानमा रु्णस्तरीि तार राखे्न ५०० १००० ४०० ३०० २०० २४०० न.पा. स्थानीि न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

ने.यव.प्रा., न.पा. न.पा.

१.१.१.५
उद्योर् संचालनका लायर् थ्री फेज लाईन यवतरणका लायर् संर् समन्वि र्ने संख्या १५ ५० ५० ५० ५० २०० न.पा, उद्यमी, ने.यव.प्रा न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

उद्यमी, ने.यव.प्रा न.पा.

१.१.२ १.१.२.१ लोडसेयडङ हटाई यवद्िुत यनियमत र्नग पहल र्ने पटक ५ ५० ५० ५० ५० २०० न.पा, ने.यव.प्रा न.पा, ने.यव.प्रा न.पा.

१.१.२.२ यवद्िुतको यनियमत आपूयतगको तथा अनयर्कृत प्रिोर् रोक्न यनियमत अनुर्मन तथा यनिमन र्ने पटक
नभएको

१० २० २० २० २० ८० न.पा, ने.यव.प्रा न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा, ने.यव.प्रा न.पा.

१.१.२.३ सबै माध्ययमक यवद्यालिमा यवद्िुत सेवा पुरिाउने संख्या १०० ५०० ५०० २०० २०० १५०० न.पा. प्रदेश सरकार न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा. यवद्यालि न.पा.

१.१.२.४ सबै स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक क्षमताको यवद्िुतको व्यवस्था र्ने संख्या ५०० २०० २०० २०० ११०० न.पा. प्रदेश सरकार न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा. स्वास्थ्य 

संस्था

न.पा.

१.१.३ १.१.३ प्रर्यत टोल, हररिाली टोल तथा अन्य यवद्िुत नपुरे्का स्थानमा यवद्िुत यवस्तार र्नग पहल र्ने २०० २०० २०० २०० २०० १००० न.पा., यवद्िुत प्रायर्करण न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.प, स्थानीि न.पा.

२ २.२ २.२.१ २.२.१.१ सबै वडा कािागलि प्राङर्णमा सोलार बयत्तको व्यवस्था र्ने संख्या १२ ४० ४० ४० ४० १६० न.पा. वैकस्िक उजाग 

प्रवद्धगन केन्द्र

न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा. न.पा.

२.२.१.२ सबै स्वास्थ्य संस्थाको प्राङर्णमा सोलार बयत्तको व्यवस्था र्ने संख्या १२ ४० ४० ८० ८० ८० ३२० न.पा. वैकस्िक उजाग 

प्रवद्धगन केन्द्र

न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा. स्वास्थ्य 

संस्था

न.पा.

२.२.१.३ सबै आर्ारभुत यवद्यालिमा उजागका लायर् सोलार यानल जडान र्ने संख्या २० १०० १०० १०० १०० ४०० न.पा. वैकस्िक उजाग 

प्रवद्धगन केन्द्र

न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा. यवद्यालि न.पा.

२.२.१.४ यवद्िुत पुिागउन सम्भव नभएका एक २ घर मात्र रहेका स्थानमा सोलार यानल यवतरण र्ने २०० २०० २०० २०० २०० ४०० न.पा. वैकस्िक उजाग 

प्रवद्धगन केन्द्र

न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा. स्थानीि न.पा.

२.२.१ २.२.१.१ आर्ामी ५ विग यभत्र न.पा. का १० % घररु्रीमा बािोग्यास प्लान्ट जडान र्ने प्रयतशत
0.6

` २०० १००० १२०० १२००० २००० १६४०० न.पा. वैकस्िक उजाग 

प्रवद्धगन केन्द्र

न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा. स्थानीि न.पा.

२.२.३ २.२.३.१ भान्सामा स्वच्छ उजागको प्रवद्धगन र्नग सुर्ाररएको चुलो कािगक्रम संचालन र्ने संख्या १००० २०० ० न.पा. वैकस्िक उजाग 

प्रवद्धगन केन्द्र

न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा. न.पा.

२.२.३.२ स्वच्छ उजागको प्रिोर् सम्बस्ि सचेतनामुलक कािगक्रम संचालन र्ने संख्या ५ ७५ १०० १०० १२५ १२५ ४५० न.पा., रै्.स.स. रै्.स.स. प्रर्यत 

प्रयतवेदन

रै्.स.स. न.पा.

३ ३.१ ३.१.१ ३.१.१.१ सामान्य यवद्िुत जडान तथा ममगत सम्बस्ि Eletrician तायलम संचालन र्ने पटक ८ ८० ८० १०० १०० ३६० न.पा., रै्.स.स. रै्.स.स. प्रर्यत 

प्रयतवेदन

न.पा., रै्.स.स. न.पा.

३.१.२ ३.१.२.१ बािोग्यास जडान तथा ममगत सम्बस्ि तायलम संचालन र्ने पटक
नभएको

४ ८० १०० १०० १०० १०० ४०० न.पा., रै्.स.स. रै्.स.स. प्रर्यत 

प्रयतवेदन

न.पा., रै्.स.स. न.पा.

३.१.२.२ सोलार जडान तथा ममगत सम्बस्ि तायलम संचालन र्ने पटक
नभएको

४ ८० १०० १०० १०० १०० ४०० न.पा., रै्.स.स. रै्.स.स. प्रर्यत 

प्रयतवेदन

न.पा., रै्.स.स. न.पा.

भौजिक



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

वस्ती जवकास

1 1.1 १.१.१ १.१.१.१ भौयतक यवकास िोजना तिार र्ने संख्या नभएको १ 2000 2000 न.पा., यनजी के्षत्र न.पा. प्रयतवेदन न.पा. न.पा.

१.१.१.२ भूउपिोर् िोजना तजुगमा र्रर कािगन्विन र्ने संख्या नभएको 1 2000 2000 न.पा. िोजना प्रयतवेदन न.पा. न.पा.

१.१.२ १.१.२.१ दक्ष प्रायवयर्क लार्ग समिानुकुल तायलम प्रदान र्ने पटक नभएको २ प्रयत विग 300 300 300 300 300 1500 न.पा., यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा. प्रयतवेदन न.पा. , रै्.स.स न.पा.

१.१.३ १.१.३.१ सू्फतग रूपमा नक्सा पास र्राउन आउने प्रते्यक पुराना घरर्नीलार्ग यनयित समिसम््म नक्सा पास दसु्तरमा सहुयलित प्रदान र्ने प्रयतशत नभएको २० देस्ख प्रयतशत 100 100 200 न.पा. न.पा. प्रयतवेदन न.पा. , रै्.स.स न.पा.

१.१.३.२ सम्बस्ित िोजना के्षत्रमा एक िोजना दश यवरूवा रोपे्न कािगक्रम सञ्चालन 50 50 50 50 50 200 न.पा. न.पा. प्रयतवेदन न.पा. , रै्.स.स न.पा.

१.१.३.३ निााँ पूवागर्ार / भवन यनमागणमा नक्सापास सयहत भवन यनमागण संयहता पालना भए नभएको कडार्ग का साथ अनुर्मन र्ने पटक नभएको २ प्रयत विग 100 100 100 100 100 500 न.पा., यनजी के्षत्र, रै्.स.स

यनमागणमा यनमागण 

संयहता पालना 

भएका हुने

न.पा. , रै्.स.स न.पा.

1.2 १.२.१ १.२.१.१ भवन यनमागणसाँर् सम्बस्ित आरु्यनक प्रयवयर्को तायलम प्रदान र्ने पटक नभएको २ प्रयत विग 100 100 100 100 100 500 न.पा., यनजी के्षत्र, रै्.स.स

भवन यनमागणमा 

आरु्यनक 

प्रयवयर्को प्रिोर्

न.पा. , रै्.स.स न.पा.

१.२.२ १.२.२.१ पूवागर्ार तथा भवन यनमागणमा  स्थानीि यनमागण सामाग्रीको उयचत प्रिोर् सम्बस्ि जनचेतना कािगक्रम संचालन र्ने पटक नभएको २ प्रयत विग 100 100 100 100 100 500 न.पा., यनजी के्षत्र, रै्.स.स

 यनमागणमा स्थानीि 

यनमागण सामाग्रीको 

उयचत प्रिोर््

न.पा. , रै्.स.स न.पा.

१.२.३ १.२.३.१ स्थानीि िुवालार्ग यनमागण सम्बस्ि (Mason) तायलम प्रदान र्ने पटक नभएको २ प्रयत विग 100 100 100 100 100 500 न.पा., यनजी के्षत्र, रै्.स.स

यसकमी तथा 

डकमी तायलम 

प्रदान

न.पा. , रै्.स.स न.पा.

१.३ १.३.१ १.३.१.१ वस्ती यवकासमा यनजी के्षत्रको लर्ानी माफग त संलग्नता बढाउने प्रयतशत नभएको 80 50 50 50 50 50 250 न.पा., यनजी के्षत्र
वस्ती यवकासमा 

यनजी के्षत्रको लर्ानी
न.पा. , यनजी के्षत्र न.पा.

१.३.१.२ टोल सुर्ार संस्थाहरूको पुनर्गठन र्रर वडाको सहिोर्ी एकार्गको रूपमा पररचालन र्ने प्रयतशत नभएको 100 100 100 50 50 50 350 न.पा., यनजी के्षत्र

पुनगर्यठत टोल 

सुर्ार संस्थाहरू 

सयक्रि रूपमा 

पररचायलत

न.पा. , यनजी के्षत्र न.पा.

१.३.२ १.३.२.१
भूयमयहन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्स्थत बसोबासीको समस्या समार्ानका लायर् रायष्टि ि भूमी आिोर्साँर् समन्वि र्रर जग्गा नापजााँचका बााँकी कामहरू सम्पन््न र्रर जग्गा र्नीपूजाग 

यवतरण र्ने
प्रयतशत नभएको 100 100 100 100 100 100 500 न.पा., यनजी के्षत्र

भूयमयहन 

सुकुम्वासीलार्ग 

र्नीपूजाग यवतरण

न.पा. , यनजी के्षत्र न.पा.

१.३.२.२ यवपन््न र सीमान्तकृत घर पररवारलार्ग उपिुक्त, सुरयक्षत आवास यनमागण र्ने प्रयतशत नभएको 100 500 500 200 200 100 1500 प्रदेश, न.पा., यनजी के्षत्र

यवपन््न र 

सीमान्तकृत 

पररवारको सुरयक्षत 

आवास

न.पा. , यनजी के्षत्र न.पा.

१.३.२.३ यवपन््न र सीमान्तकृत घर पररवारको आवास स्तरोन्नयत र्ने प्रयतशत नभएको १०० 200 200 200 100 100 800 न.पा., यनजी के्षत्र, रै्.स.स

यवपन््न र 

सीमान्तकृत घर 

पररवारको आवास 

स्तरोन्नयत भएको 

हुनेछ

न.पा. , यनजी के्षत्र न.पा.

१.४ १.४.१ १.४.१.१ उच्च जोस्खमिुक्त स्थानमा रहेका वस्तीहरुको नक्साङकन र्ने पटक नभएको १ 4000 4000 न.पा., यनजी के्षत्र, रै्.स.स

उच्च जोस्खमिुक्त 

स्थानमा रहेका 

वस्तीहरुको 

नक्साङकन

न.पा. , यनजी के्षत्र न.पा.

१.४.१.२ स्थानान्तरण र्नुगपने बस्तीको घररु्री सवेक्षण र्ने पटक नभएको १ 1000 1000 न.पा., यनजी के्षत्र, रै्.स.स न.पा. प्रयतवेदन न.पा. , यनजी के्षत्र न.पा.

१.४.१.३ वस्ती स्थानान्तरणको कािग िोजना बनाउने पटक नभएको १ 1500 1500 न.पा.

वस्ती स्थानान्तरण 

कािग िोजना 

प्रयतवेदन

न.पा. , यनजी के्षत्र न.पा.

2 २.१ २.१.१ २.१.१.१ सावगजयनक जग्गाको अयभलेख तिार र्ने पटक नभएको 1 500 500 न.पा., रै्.स.स

सावगजयनक 

जग्गाको अयभलेख 

तिार

न.पा. , यनजी के्षत्र न.पा.

२.१.१.२ अयतक्रयमत सावगजयनक जग्गा खाली र्राउने प्रयतशत नभएको सत प्रयतशत 500 500 1000 न.पा.

अयतक्रयमत 

सावगजयनक जग्गा 

खाली भएको हुनेछ

न.पा. न.पा.

२.१.२ २.१.२.१ सावजगयनक जग्गामा सामुदायिक प्रिोर्मा आउने खेल मैदान, पाकग , िोर्शाला आदीको यनमागण र्ने संख्या नभएको
मार् र पािक 

अनुरूप
2000 2000 1500 1500 1000 8000 न.पा., यनजी के्षत्र, रै्.स.स

उच्च जोस्खमिुक्त 

स्थानमा रहेका 

वस्तीहरुको 

नक्साङकन

न.पा. , यनजी के्षत्र न.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

भौजिक– सडक िथा यािायाि

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१ सबै वडाबाट नर्रपायलका केन्द्रसम्म जोडने सडकलार्ग बाहै्र मयहना संचालन िोग्य बनाउन सडक स्तरोन्नती र्ने संख्या
अपुर्

१०००० १०००० १०००० १०००० १०००० ५०००० प्रदेश, पायलका, न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा. न.पा.

१.१.१.२ नर्र िातािात रु्रूिोजना (MTMP) अद्यावयर्क  र्ने संख्या १ १५०० १५०० न.पा. न.पा. िातािात 

रु्रूिोजना

न.पा. न.पा.

१.१.१.३ तरकारी चोक - सुन्दर खानेपानी सम्म निा टि िाक खोल्ने तथा ग्राभेल र्ने यक.यम २०५० ३००० ४००० ५००० ६००० २००५० संघ, प्रदेश, न.पा. न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., यनजी के्षत्र, 

वडा

न.पा.

१.१.१.४ डम्बर बहादुर रु्रुङको घर- वडा कािागलि आउने पुलसम्मको बाटो कालोपते्र यक.यम २००० ३००० ४००० ५००० ६००० २०००० न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., यनजी के्षत्र, 

वडा

न.पा.

१.१.१.५ लेखाली टोल - खानेपानी बाटो ढलान यक.यम. २००० २००० न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., यनजी के्षत्र, 

वडा

न.पा.

१.१.१.६ र्ौचरण जाने बाटो कालोपते्र यक.यम २००० ३००० ४००० ५००० ६००० २०००० न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., यनजी के्षत्र, 

वडा

न.पा.

१.१.१.७ ओक्सफोडग टेस्क्नकल कलेज - पुवग मंर्नी र्ाउाँ  - निा पुलसम्मको सडक  नाली सयहत कालोपते्र यक.यम. २००० ३००० ४००० ५००० ६००० २००००

१.१.१.८ नर्रपायलका -चैनपुर चोक पैदलमार्ग सयहतको अपाङ्गमैत्री सडक यनमागण यक.यम. १५००० १५००० २०००० २५००० ४००० ७९००० प्रदेश, पायलका,  कृयि सडक 

यनमागण

न.पा., यनजी के्षत्र न.पा.

१.१.१.९ मंर्नी चोकबाट उत्तर र दयक्षण ५० / ५०० यम सम्म सडकको दुवै तफग  नाला, पैदल मार्ग सयहतको अपाङ्गमैत्री सडक यनमागण यक.यम. १०००० ११००० १३००० १८००० २०००० ७२००० संघ, प्रदेश, न.पा न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., यनजी के्षत्र, 

वडा

न.पा.

१.१.१.१० चैनपुर चोक - लादारी पुल सडकको दुवै तफग  नाला, पैदल मार्ग सयहतको अपाङ्गमैत्री सडक यनमागण यक.यम. १०००० ११००० १३००० १८००० २०००० ७२००० संघ, प्रदेश, न.पा न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., यनजी के्षत्र, 

वडा

न.पा.

१.१.१.११ यडज्नी पाकग  नयजक पम्प पुल - बाबा ग्यास सम्म पम्प खोलाको दुवै तफाग ड्याम यनमागण, सडक यनमागण तथा हररिाली बेल्ट यनमागण यक.यम. १५००० १७५०० २०००० २५००० ३०००० १०७५०० संघ, प्रदेश, न.पा न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., यनजी के्षत्र, 

वडा

न.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

१.१.२ १.१.२.१  ग्राभेल भएका मुख्य सडकहरु कालोपते्र र्ने यक.यम.
११७.६३

थप ५० ५०००० १००००० १२०००० १५०००० १७०००० ५९०००० संघ, प्रदेश, न.पा न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., यनजी के्षत्र, 

वडा

न.पा.

१.१.२.२ सडक उच्चस्तरीि ग्राभेल र्ने यक.यम.
२६४.४८

थप ५ २०००० २५००० २५००० ३०००० ३०००० १३०००० संघ, प्रदेश, न.पा न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., यनजी के्षत्र, 

वडा

न.पा.

१.१.२.३ आर.सी.सी.  ढलान नाला बनाउने यक.यम.
३२.४

थप ५० ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० २५००० संघ, प्रदेश, न.पा न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., यनजी के्षत्र, 

वडा

न.पा.

१.१.२.४ आवश्यक स्थानमा सडक जोड्ने कल्भटग यनमागण र्ने संख्या
६१

१० ६००० ६००० ६५०० ६५०० ६५०० ३१५०० संघ, प्रदेश, न.पा न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., यनजी के्षत्र, 

वडा

न.पा.

१.१.२.५ महादेव स्थानमा पस्ि पुल यनमागण र्ने संख्या
नभएको

१ ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० २५००० संघ, प्रदेश, न.पा न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., यनजी के्षत्र, 

वडा

न.पा.

१.१.२.६ मंर्नी खोलामा पस्ि पुल यनमागण र्ने संख्या १ ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० २५००० संघ, प्रदेश, न.पा न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., यनजी के्षत्र, 

वडा

न.पा.

१.१.२.७ काठे पुल यवस्थापन र्रर पस्ि पुल यनमागण र्ने संख्या
५

३ ७५०० ७५०० ७५०० ७५०० ७५०० ३७५०० संघ, प्रदेश, न.पा न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., यनजी के्षत्र, 

वडा

न.पा.

१.१.२.८ आवश्यक स्थानमा ग्यायबन वाल, कजवे यनमागण र्ने ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० २५००० संघ, प्रदेश, न.पा न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., यनजी के्षत्र, 

वडा

न.पा.

१.१.३ १.१.३.१ भएका कृयि सडकको स्तरोन्नयत र्ने  यक. यम. १०००० १०००० १०००० १०००० १०००० ५०००० संघ, प्रदेश, न.पा न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., यनजी के्षत्र, 

वडा

न.पा.

१.१.२.९ अवश्यक स्थानमा कृयि सडक यवस्तार र्ने  यक.यम. १०००० १०००० १०००० १०००० १०००० ५०००० संघ, प्रदेश, न.पा न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., यनजी के्षत्र, 

वडा

न.पा.

१.१.४ १.१.४.१ सडक यनमागणमा संग्लग्न स्थानीि उपभोक्ताको क्षमता यवकास तायलम संचालन र्ने पटक
नभएको

५ ३०० ३२५ ३५० ४०० ४५० १८२५ न.पा. , दातृ यनकाि तायलम प्रयतवेदन न.पा. , दातृ 

यनकाि

न.पा.

१.१.४.२ सडक पूवागर्ार यनमागण कािगमा संग्लग्न कामदारलाई प्रायवयर्क ज्ञान सम्बस्ि तायलम संचालन र्ने पटक
नभएको

५ ३०० ३२५ ३५० ४०० ४५० १८२५ न.पा. , दातृ यनकाि तायलम प्रयतवेदन न.पा. , दातृ 

यनकाि

न.पा.

१.१.४.३ सडकको ममगत सम्भार तथा अपनको बहाना यवकास र्राउन सचेत र्राउने पटक नभएको ५ १३० १३० १३० १३० १३० ६५० ना.पा. तायलम प्रयतवेदन ना.पा. ना.पा.

१.२ १.२.१ १.२.१.१ नर्रपायलका कािागलि र वडा केन्द्र जोड्ने मुख्य बाटो स्तरोन्नयत र्ने यक.यम. ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० २५००० संघ, प्रदेश, न.पा. न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा., यनजी के्षत्र, 

वडा

न.पा.

१.३.३ १.३.३.१ नर्रपायलकाका सबै सडकहरुको लर्त संकलन र्री अयभलेख व्यवस्थापन संख्या
नभएको

१ १००० १००० न.पा. सडकहरूको 

अयभलेख

पायलका, यनजी 

के्षत्र

न.पा.

१.३.३.२ नर्रपायलकामा रहेका सडकको नामकरण र्रर Road Name Plate राखे्न संख्या
नभएको

१ १००० १००० ५०० २५०० ना.पा. सडकको  नाम न.पा. न.पा.

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१ बस स्टिान्ड तथा बस यबसौयन तथा बस पाकग को लायर् ठााँउ पयहचान र्ने संख्या
नभएको

१००० १००० २००० न.पा.,यनजी के्षत्र बस स्टिान्ड तथा 

बसयबसौयनहरूको 

पायलका, यनजी 

के्षत्र

न.पा.

२.१.१.२ बसपाकग को लायर् Fesaibility study and DPR र्ने संख्या
नभएको

१ १००० २००० ३००० न.पा. न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

पायलका, यनजी 

के्षत्र

न.पा.

२.१.१.३ बसपाकग  यनमागण र्ने संख्या नभएको १ २००० २००० १००० ५००० न.पा.,प्रदेश न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

पायलका, यनजी 

के्षत्र

न.पा.

२.१.१.४ बस यबसौनीमा प्रयतक्षालि यनमागण र्ने संख्या १० २००० २००० २००० २००० ८००० न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

पायलका, यनजी 

के्षत्र

न.पा.

२.१.१.४ पसाग बजार,खुरखुरे बजार, खानेपानी चोक, रत्ननर्र जस्ता बजार के्षत्रमा सडक बत्ती राखे्न
अपुर्

५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० न.पा., यनजी के्षत्र, न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

पायलका, यनजी 

के्षत्र,  यवद्िुत 

प्रायर्करण

न.पा.

२.१.१.५ सडकमा Gren belt यनमागण र्ने ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० २५००० न.पा., यनजी के्षत्र, न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

पायलका, यनजी 

के्षत्र

न.पा.

२.१.२ २.१.२.२ आवश्यक स्थानमा  झोलंुरे् पुल यनमागण संख्या नभएको १ ३००० ३००० ३००० ३००० ३००० १५००० प्रदेश, न.पा. पुल यनमागण न.पा., यनजी के्षत्र न.पा.

२.१.३ २.१.३.१ नर्रपायलकामा सावगजयनक िातािात संचालन र्नग यनयज के्षत्रलाई आकयिगत र्ने २० २० २० २० २० १०० न.पा. िातािात व्यवसािी सावगजयनक 

िातािात संचालन

न.पा., यनजी के्षत्र न.पा. , यनयज के्षत्र

२.१.३.२ नर्रपायलकाले सावगजयनक िातािात संचालन र्ने २००० २००० २००० २००० ८००० सावगजयनक 

िातािात संचालन

न.पा., यनजी के्षत्र न.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

खानेपानी िथा सरसफार्ा

1 1.1 १.१.१ १.१.१.१ पानी अभाव भएको के्षत्रमा पानीको स्रोतको व्यवस्थापन र्ने (सााँपटारी,  यनमारचोक, र्ारायर्री, सेमजोर, रै्रा, हजारे, निााँवस्ती )+E304 संख्या अपुर्
आवश्यक्ता अनुरूप

50000 50000 30000 20000 20000 170000
प्रदेश,पायलका, यनजी के्षत्र, 

रै्.स.स

पानीको स्रोतको 

व्यवस्थापन

पायलका, यनजी 

के्षत्र

१.१.१.२ यनियमत ममगत संभारको व्यवस्थापन र्ने संख्या नभएको
आवश्यक्ता अनुरूप

5000 5000 5000 5000 5000 25000 पायलका, यनजी के्षत्र, रै्.स.स
यनियमत ममगत 

संभार

पायलका, यनजी 

के्षत्र

१.१.१.३ खानेपानी िोजनाहरूलार्ग यनियमत रूपमा संचालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्थापन र्ने

१.१.१.३ यमटर जयडत एक घर एक र्ारा कािगक्रम सञ्चालन र्ने संख्या नभएको
आवश्यक्ता अनुरूप

2000 पायलका, यनजी के्षत्र, रै्.स.स सबै घररु्रीमा र्ारा

१.१.२ १.१.२.१ खानेपानी यवतरण प्रणाली व्यवस्स्थत र्ने संख्या अपिागप्त सबै यवतरण प्रणाली 20000 20000 20000 10000 10000 80000 पायलका, यनजी के्षत्र, रै्.स.स

व्यवस्स्थत 

खानेपानी यवतरण 

प्रणाली

पायलका, यनजी 

के्षत्र

१.१.३ १.१.३.१ यवतरण ट्याङ्कीमा शुदर्ीकरण व्यवस्थापन र्ने संख्या 20000 20000 20000 20000 20000 100000 पायलका, यनजी के्षत्र, रै्.स.स शुदर् पानी यवतरण
पायलका, यनजी 

के्षत्र

१.२.१ १.२.१.१ मुल पयहचान, अयभलेस्खकरण तथा संरक्षण र्ने संख्या नभएको सबै 20000 5000 25000  पायलका, यनजी के्षत्र, रै्.स.स मुल अयभलेस्खकरण
पायलका, यनजी 

के्षत्र

१.२.१.३ मुहानहरूको यवसृ्तत पररिोजना प्रयतवेदन क्रयमक रूपमा यनमागण र्ने संख्या नभएको सबै 3000 2000 1500 5000 5000 16500  पायलका, यनजी के्षत्र, रै्.स.स प्रयतवेदन
पायलका, यनजी 

के्षत्र

१.२.२ १.२.२.१ प्रते्यक वडामा मुहान संरक्षण तथा सुरयक्षत खानेपानीको लायर् जनचेतना मुलक कािगक्रम संचालन संख्या अपिागप्त प्रते्यक विग २ पटक 1000 1000 1000 1000 1000 5000  पायलका, यनजी के्षत्र, रै्.स.स
जनचेतना मुलक 

कािगक्रम संचालन

पायलका, यनजी 

के्षत्र

2 2.1 २.१.१ २.१.१.१ खानेपानीका सयमयतहरूलार्ग वातावरण तथा सरसफार्ग प्रयत उत्तरदायि बनाउने 500 500 500 500 500 2500  पायलका, यनजी के्षत्र, रै्.स.स
उत्तरदायि 

खानेपानी सयमयत

पायलका, यनजी 

के्षत्र

२.१.३ २.१.३.१ प्रते्यक वडामा मयहला समुह,आमा समुह, स्थानीि िुवा समुह साथै यवद्याथी माझ पुणग सरसफार्ग सम्बस्ि जनचेतना मुलक कािगक्रम संचालन र्ने (नाटक प्रदशगन) संख्या नभएको प्रते्यक विग २ पटक 500 500 500 500 500 2500  पायलका, यनजी के्षत्र, रै्.स.स

जनचेतना मुलक 

कािगक्रम संचालन 

भएको हुने

पायलका, यनजी 

के्षत्र

२.१.३.२ सावगजयनक शौचालि स्थापना संख्या ८ 600 1800 1200 600 600 4800  पायलका, यनजी के्षत्र, रै्.स.स

सावगजयनक 

शौचालि स्थापना 

भएको हुने

न.पा., यनजी के्षत्र



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

भौजिक– जसिँचार्ा

1.1 १.१.१ १.१.१.१ ममगत संभार र्नुगपने कुलोहरूको लर्त तिार र्ने संख्या नभएको १ 1000 1000 2000 न.पा.
कुलोहरूको लर्त 

तिार भएको हुने
न.पा.

१.१.१.१ ममगत संभार र्नुगपने कुलोहरू क्रयमक रूपमा ममगत र्ने संख्या अपिागप्त 2000 2000 1000 1000 1000 7000 न.पा., रै्.स.स
कुलोहरू ममगत 

भएको हुने
न.पा.

१.१.२ १.१.२.१ यसाँचार्गको श्रोतहरूको अध्यिन र्ने संख्या नभएको १ 1000 1000 2000 न.पा., रै्.स.स

यसाँचार्गको 

श्रोतहरूको 

पयहचान भएको हुने

न.पा.

१.१.२.२ कूलोबाट यसंचार्ग हुन नसके्न स्थानमा यलफ्ट यसंचार्ग संचालन र्ने संख्या अपुर् 3000 3000 3000 3000 3000 15000 न.पा., रै्.स.स

यसाँचार्गको 

श्रोतहरूको 

पयहचान भएको हुने

न.पा.

१.१.२.३ पलायष्टक पोखरी कािगक्रम प्राथयमकताका साथ संचालन र्ने संख्या 1500 1500 1500 1500 1500 7500 न.पा., रै्.स.स

पलायष्टक 

पोखरीहरू 

सञ्चालन भएको हुने

न.पा.

१.१.३ १.१.३.१ विागतको पानी सङ्कलन र्ने 1000 1000 1000 500 500 4000 न.पा., रै्.स.स
विागतको पानी 

सङ्कलन भएको हुने
न.पा.

१.१.३.२  यनरन्तर रूपमा पोखरी, ताल तलैिा, यसमसार र जलार्ार के्षत्रको संरक्षण तथा सुदृढीकरण र्ने संख्या 2000 2000 2000 2000 2000 10000 न.पा.

पोखरी, ताल 

तलैिा, यसमसार र 

जलार्ार के्षत्रको 

संरक्षण तथा 

सुदृढीकरण भएको 

हुने

न.पा.

१.१.४ १.१.४.१
सम्भायवत नाँिा यसाँचार्ग आिोजनाहरू यनमागण र्ने ( यनमारचोक, अरचले र्ारापानी, मापागक पोखरा, हेंरु् खोला, भरिाङभुरूङ, यवकासे, थोपल खोला, सेल््ल फााँट, पचासे खोला, 

चरङे्ग फेदी )
संख्या 30000 30000 30000 30000 30000 150000 न.पा., यनजी के्षत्र, रै्.स.स

यवयभन्न यलफ्ट 

यसाँचार्हरू 

सञ्चालन भएको हुने

न.पा.

2 2.2 २.२.१ २.२.१.१ यवयभन्न यसाँचार् िोजना दीर्ो रूपमा सञ्चालन र्ने संख्या 2000 2000 2000 2000 2000 10000 न.पा., रै्.स.स

यसाँचार् िोजनाहरू 

दीर्ो रूपमा 

सञ्चालन भएको हुने

न.पा.

भौजिक– सूचना, सञ्चार िथा प्रजवजध 

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१ नर्रपायलका तथा वडाहरूको संचार  क्षमता यवकास क्षमता 10000 10000 10000 10000 10000 50000 प्रदेश, न.पा.
न.पा.को यवरु्तीि  

क्षमता यवकास
न.पा.

१.१.२.१ सूचना प्रयवयर् पूवागर्ारहरूको यनमागण तथा यवकास संख्या 20000 20000 20000 20000 20000 100000 प्रदेश, न.पा.

सूचना प्रयवयर् 

पूवागर्ारहरूको 

यनमागण तथा 

यवकास भएको हुने

न.पा.

१.१.३.१ दुर सञ्चार नपुरे्का वडाहरूमा सो सेवा पुिागउन सेवा प्रदािक संस्थाहरूलार्ग सहजीकरण संख्या 1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा.

सबै ठााँउमा 

दुरसञ्चार सेवा 

यवस्तार

न.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

वािावरण – वन िथा जैजवक जवजवधिा

1 1.1 १.१.१ १.१.१.१ नर्रपायलका के्षत्रयभत्रको तावरण रु्णस्तर सूचक ( खानेपानी , वािु स्तर, ध्वनी स्तरको मापन र्ने व्यवस्था यमलाउने २०० २०० ५०० ५०० ५०० १९०० न.पा. प्रयतवेदन न.पा. न.पा.

१.१.१.२ वन्यजनु्त तथा वनजन्य उत्पादनको  चोरी यशकारी यनिन्त्रण (कानुनी जनचेतना तथा वन सुरक्षा) २०० २०० ४०० न.पा. दस्तावेज, प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

१.१.१.३ समू्पणग सामुदायिक वन उपभोक्ता सयमयतहरुको वन व्यवस्थापन कािगिोजना तिारी तथा पररमाजगन र अद्यावयर्क

केयह

30 1500 1000 1000 500 500 4500 न.पा. नीयज के्षत्र लेखा, शाखा 

प्रयतवेदन, दस्तावेज

नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

१.१.१.४ समू्पणग सामुदायिक वन उपभोक्ता सयमयतहरुको यनरन्तर अनुर्मन तथा सुपररवेक्षण र तायलम

नू्यन

70 70 70 70 70 350 न.पा. दस्तावेज, प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

१.१.१.५ वस्तीहरू प्रकोपको जोस्खमबाट सुरयक्षत र्नग  आवश्यक कािगिोजना बनार्ग लारु् र्ने

केयह

(वायिगक) 1000 500 500 500 500 3000 न.पा. दस्तावेज, प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

१.१.१.६ यदर्ो वन व्यवस्थापनका लायर् लेखा तायलम

छैन

1 500 500 500 500 500 2500 न.पा. ,अन्य यनकाि प्रयतवेदन, सहभायर् 

सुयच

न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

१.१.२ १.१.२.१ वन जङ्गल व्यवस्थापन (आवयर्क रुख कटान तथा झाडी तथा पतझड सरसफाई )
सरकारी वनमा 

नहुने

१०० हे. 200 200 200 200 200 1000 संघ, प्रदेश, न.पा. दस्तावेज, प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

१.१.३ १.१.३.१ डाले घााँस यबरुवा उत्पादन तथा यवतरण

अपिागप्त

५,०००÷विग 1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा., नीयज के्षत्र, अन्य 

यनकाि

दस्तावेज, प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

१.१.३ १.१.३.२ बााँदर तथा जङ्गली जनु्त यनिन्त्रण कािगक्रम

नभएको

क्षयतपूयतग तथा 

भर्ाउने कािग

2000 2000 2000 2000 2000 10000 प्रदेश, न.पा., यनयज के्षत्र दस्तावेज, प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

१.१.४ १.१.४.१ खुल्ला के्षत्रमा बहु प्रजायतका बोट यवरुवाहरुको वृक्षारोपण

नभएको

२० हे. 400 400 400 400 400 2000 प्रदेश, न.पा., दस्तावेज, प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

१.१.७ १.१.७.१ उतृ्कष्ट सामुदायिक वनलाई पुरस्कार (नमुना वन पुरस्कार)

नभएको

5 200 200 200 200 200 1000 न.पा., अन्य यनकाि प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.१ २.१.१.१ खाली रहेका बाझो ाँ जयमनमा यनजी वनको यवकास तथा वन सम्बिी तायलम (वृक्षारोपण अनुदान)

केयह भएको

५० हे. 1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा., नीयज के्षत्र, अन्य 

यनकाि

दस्तावेज, प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.२ २.१.२.१ यवपन्न तथा यनम्न आि श्रोत भएका मायनसहरुको वन व्यवस्थापनमा आवद्धता र यवशेि कािगक्रम

छैन

विगमा १ पटक सबै 

वनमा र्ने

1500 1500 1500 1500 1000 7000 प्रदेश, न.पा., यनयज के्षत्र दस्तावेज, प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.२.४ २.२.४.१ वन जङ्गल आर्ोलार्ी यवरुद्घ प्रचार प्रसार तथा अयभिान सञ्चालन

– –

५०० हे. 400 400 400 400 400 2000 न.पा., रै्.स.स  प्रचार प्रसार न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.२.४.२ जङ्गलमा उयचत तररकाले विागतको पानी संकलन हुने पोखरीहरु यनमागण

नभएको

५ (वायिगक) 1500 1500 1500 4500 प्रदेश, न.पा., यनयज के्षत्र पोखरीहरु यनमागण न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.२.४.३ वातावरणीि पिागवरण असनु्तलन तथा वन क्षयत रोक्न खोटो संकलन कािगलार्ग यनरूत्सायहत र्नग सचेतना कािगक्रम

नभएको

५ 200 200 200 200 200 1000 न.पा., रै्.स.स सचेतना कािगक्रम न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.२.५    २.२.५.१ वन्यजनु्त र मायनसको सह अस्स्ति बारे सचेतना

नभएको

५ 200 200 200 200 200 1000 न.पा., रै्.स.स सचेतना कािगक्रम न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.३.१ २.३.१.१ बहु उदे्दश्यीि नसगरी स्थापना (नर्रपायलका स्तर)

नभएको

५ 2000 2000 2000 2000 2000 10000 संघ प्रदेश, न.पा. नसगरी, प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.३.१.२ एक वडा एक नसगरी यनमागण

नभएको

८ 2400 2400 2400 2400 2400 12000 न.पा., नीयज के्षत्र दस्तावेज, प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.३.३ २.३.३.१ फलफूल वनको यवकास अध्यिन र शुरुवात

नभएको

3000 1500 1500 1000 500 7500 संघ, प्रदेश, न.पा. दस्तावेज, प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.३.३.२ सावगजयनक जग्गाहरूको पयहचान र्रर सामुयहक फलफूल फामगको यवकास र्ने 2500 1500 1500 1000 1000 7500 न.पा., नीयज के्षत्र न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

३.१.१ ३.१.१.१ जयडबुटी तथा फलफूल यबरुवा उत्पादन तथा यवतरण

अपिागप्त

6 900 400 400 400 400 2500 संघ, प्रदेश, न.पा., अन्य 

यनकाि

दस्तावेज, प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

३.१.५ ३.१.५.१ लोपोनु्मख प्रजायतका बोट यवरुवा पयहचान तथा संरक्षण

नभएको

2000 1000 1000 500 500 5000 संघ, प्रदेश, न.पा., नीयज के्षत्र दस्तावेज, प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

वािावरण –भूसांरक्षण िथा जलाधार व्यवस्थापन

1 1.1 १.१.१. १.१.१.१ वािो र्स्न्जयनिररङद्वारा खोला यकनारा संरक्षण

केयह भएको

५ यक.यम 5000 5000 5000 5000 5000 25000 संघ, प्रदेश, न.पा. न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

न.पा.

१.१.१.२ ठूला तथा ऐनले तोकेका सबै आिोजनाहरु संचालन पूवग BES, IEE, EIA र्राउने र सो नर्ररएका आिोजनालाई अनुमयत नयदर्ने नीयत र अनुर्मन र्ने
नीयत कािागन्विन 

नभएको

नीयत कािागन्विन र्ने 1100 1000 1000 1000 1000 5100 संघ, प्रदेश, न.पा. न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

न.पा.

१.१.१.३  पानीका स्रोत पयहचान र्ने । 1500 1000 1000 3500 संघ, प्रदेश, न.पा., यनयज के्षत्र न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

न.पा.

१.१.३. १.१.३.१ नदीहरुबाट यसंचाई कुलो, नहर यनमागण र्ने । 1500 1500 1500 1000 1000 6500 प्रदेश, न.पा. न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

न.पा.

१.१.६. १.१.६.१ न.पा.का सबै नदी खोला, खोल्सीहरुको के्षत्र तोके्न र अयतक्रम हुन नयदने ।

नभएको

२५०० २००० १००० १००० १००० ७५०० संघ, प्रदेश, न.पा. न.पा. वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

न.पा.

१.१.६.२ पोखरी तथा पानीका मुहानको पुनयनमागण

नभएको

२५०० २००० १००० १००० १००० ७५०० संघ, प्रदेश, न.पा. दस्तावेज, प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

न.पा.

१.१.६.३ ताल तलैिा, पोखरी तथा जलार्ार संरक्षण

केयह भएको

२० २०० २०० २०० २०० २०० १००० प्रदेश, न.पा., अन्य यनकाि दस्तावेज, प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

न.पा.

१.१.६.४ यसमसार के्षत्रहरुको पयहचान र संरक्षण

छैन

२ २५०० १००० ५०० ५०० ५०० ५००० प्रदेश, न.पा., यनयज के्षत्र, 

अन्य यनकाि

यसमसार के्षत्रहरुको 

पयहचान र संरक्षण 

भएको हुने

न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

न.पा.

2 2.1 २.१.३ २.१.३.१ वन व्यवस्थापनमा रै्.स.स.को पररचालन र्ने । २०० २०० २०० २०० २०० १००० संघ, प्रदेश, न.पा. वन व्यवस्थापन 

भएको हुने

न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

न.पा.

3 3.1 ३.१.२ ३.१.२.१ कािर खोला तटबिन यनमागण (वडा नं १) ५००० १०० १०० १०० १०० ५४०० न.पा., यनयज के्षत्र, अन्य 

यनकाि

न.पा. को प्रदेश र 

संघसाँर् सहकािग

न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

न.पा.

३.१.२.२ लादर खोला तटबिन यनमागण (वडा न २) ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० २५००० संघ, प्रदेश, न.पा न.पा वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा, स्थानीि, 

यनयज  के्षत्र

न.पा.

३.१.२.३ पम्पा खोला तटबिन यनमागण (वडा न ९) ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० २५००० संघ, प्रदेश, न.पा न.पा वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा, स्थानीि, 

यनयज  के्षत्र

न.पा.

३.१.२.४ पम्पा खोला तटबिन यनमागण (वडा न ७) ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० २५००० संघ, प्रदेश, न.पा न.पा वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा, स्थानीि, 

यनयज  के्षत्र

न.पा.

३.१.२.५ राप्ती ड्याम ममगत ( वडा नं ११) ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० २५००० संघ, प्रदेश, न.पा न.पा वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा, स्थानीि, 

यनयज  के्षत्र

न.पा.

३.१.२.६ पम्प खोला तटबिन  (वडा ६/७) ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० २५००० संघ, प्रदेश, न.पा न.पा वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा, स्थानीि, 

यनयज  के्षत्र

न.पा.

३.१.२.७ बुढी राप्ती तटबिन (र्ौचरण ) ४००० ४००० ४००० ४००० ४००० २०००० संघ, प्रदेश, न.पा न.पा वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा, स्थानीि, 

यनयज  के्षत्र

न.पा.

३.१.२.८ लदरा खोला तटबिन (वडा नं १) २५०० २५०० २५०० २५०० २५०० १२५०० संघ, प्रदेश, न.पा न.पा वायिगक 

प्रयतवेदन

न.पा, स्थानीि, 

यनयज  के्षत्र

न.पा.

३.१.३ ३.१.३.१ जलप्रकोप बाट बचाउन बढी जोस्खम के्षत्रमा सार्रन जडान र्ने । ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० २५०० संघ, प्रदेश, न.पा. नदीहरुमा सार्रन 

जडान भएको हुने

न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

न.पा.

३.१.४ ३.१.४.१ नदीजन्य उद्योर् स्थापनामा अनुदानको व्यवस्था र्ने । २००० १००० १००० ५०० ५०० ५००० संघ, प्रदेश, न.पा. नदीजन्य उद्योर्को 

स्थापना

न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

न.पा.



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

वािावरण – वािावरण िथा फोहोर मैला व्यवस्थापन

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१ बृक्षारोपण कािगक्रम संचालन 100 100 100 100 100 500

१.१.१.२ वातावरण संरक्षण यदवस कािगक्रम संचालन

१.१.४ १.१.४.१ पिाग पिगटनको प्रवद्धगन कािगक्रम 300 300 300 300 300 1500 संघ, प्रदेश, स्थायनि तह

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१ फोहर मैला संकलनको शुरुवात र्ने
नभएको

बजार केन्द्रमा शुरु 

र्ने

500 400 400 400 300 2000 संघ, प्रदेश, न.पा.

२.१.१.२ यवद्यालि तथा टोल, बस्ती, समुदाि तथा वडा सरसफाई कािगक्रम

अपिागप्त

कम्तीमा विगमा एक 

पटक

100 100 100 100 100 500 न.पा. लेखा, शाखा 

प्रयतवेदन, दस्तावेज

नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.१.४ फोहर मैला प्रशोर्न केन्द्र यनमागण
नभएको

१ केन्द्र यनमागण 1000 1500 2500 न.पा., नीयज के्षत्र, अन्य 

यनकाि

२.१.२ २.१.२.१ फोहरलाई श्रोतमै छुट्याउने कािगक्रम

छैन्

मुख्य बजार के्षत्र 2000 2000 1000 1000 1000 7000 संघ, प्रदेश, नीयज के्षत्र दस्तावेज, प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.३ २.१.३.१ फोहरको पुनिः  प्रिोर् सम्बस्ि सचेतना तथा जार्रण कािगक्रम नभएको 5 400 250 200 200 200 1250 न.पा., यनयज के्षत्र

२.१.३.२ फोहरबाट मल र बािो ग्यााँस बनाउने प्रयवयर् अध्यिन र्ने

नभएको

1 20000 10000 10000 5000 5000 50000 न.पा., नीयज के्षत्र दस्तावेज, प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.४ २.१.४.१ फोहोर व्यवस्थापन स्थल ( Land Fill site)लायर् संभाव्यता अध्यिन

नभएको

1 2000 2000 4000 n.paa दस्तावेज, प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

वािावरण – जवपद िथा जलवायु पररविान

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१ यवपद जोस्खम के्षत्रको पयहचानका लायर् अध्यिन र्ने संख्या नभएको १ १०० १०० न.पा. न.पा. न.पा. न.पा. 

१.१.१.२ जोस्खम सवेदनशील भूउपिोर् िोजना तजुगमा र्ने संख्या नभएको १ २०० २०० न.पा. न.पा. न.पा. न.पा. 

१.१.२ १.१.२.१ जोस्खम सवेदनशील के्षत्रको वस्ती स्थानान्तरण लायर् सम्भाव्यता अध्यिन र्ने संख्या नभएको १ १००० १००० १००० १००० १००० ५००० न.पा. न.पा. न.पा. न.पा. 

२ २.१ २.१.१ २.१.१.१ यवपद् व्यवस्थापन सयमयत यनमागण र पररचालन (न.पा. स्तरीि तथा वडा स्तरीि)

१ न.पा. स्तरीि

६ वडा सयमयत 100 100 100 100 100 500 न.पा., अन्य यनकाि लेखा, शाखा 

प्रयतवेदन, दस्तावेज

नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.१.२ वडा स्तरमा यवपद् व्यवस्थापन कोि स्थापना तथा पररचालन कोि स्थापना 2000 1000 1000 1000 1000 6000 प्रदेश, न.पा. यवपद् व्यवस्थापन 

कोि

नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.१.३ राहत तथा सुरक्षण प्रदान र्नग प्रदेश सरकार , संघीि सरकार  तथा दातृ यनकािसाँर् साझेदारी

अपिागप्त

यनियमत समन्वि 0 संघ, प्रदेश, न.पा., नीयज 

के्षत्र, अन्य यनकाि

नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.१.४ पयहरोग्रस्त के्षत्रको रोकथाम तथा वृक्षारोपण ५ हे. 600 300 200 200 200 1500 प्रदेश, न.पा. वृक्षारोपण

२.१.२ २.१.२.१ समुदाि स्तरमा यवपद् व्यवस्थापन सयमयत र्ठन (टोल यवकास संस्था वा निााँ सयमयत) र सामुदायिक क्षमता यवकास

नभएको

५० सयमयत 300 300 200 100 100 1000 न.पा., अन्य यनकाि यवपद् व्यवस्थापन 

सयमयत र्ठन

न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

२.१.४ २.१.४.१ सबै माध्यायमक यवद्यालि, अस्पताल, स्वस्थ्य चौकी, न.पा. तथा वडा कािागलिमा Fire Extinguisher अयनवािग

1

50 900 900 900 900 900 4500 प्रदेश, न.पा., नीयज के्षत्र, 

अन्य यनकाि

सावगजयनक स्थलमा 

 Fire Extinguishe

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.४.२ टोल यवकास संस्थाको रोहवरमा रहने र्री Fire Extinguisher को व्यवस्थापन

नभएको

150 270 270 270 270 270 1350 न.पा. Fire 

Extinguisher 

व्यवस्थापन भएको 

हुने

नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.४.३ शव वाहनको व्यवस्था

नभएको

1 2000 2000 4000 संघ, प्रदेश, न.पा. शव वाहनको 

व्यवस्था भएको हुने

नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.४.४ एमु्बलेन्सको सेवाको यनरन्तरता तथा यवस्तार

1

4 7000 7000 2000 2000 2000 20000 संघ, प्रदेश, न.पा. एमु्बलेन्सको 

सेवाको जवस्तार 

भएको हुने

नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.४.५ हरेक वडा भवनमा यवपद् सामाग्री भण्डारण कक्ष

नभएको

6 3000 9000 9000 6000 3000 30000 संघ, प्रदेश, न.पा., अन्य 

यनकाि

यवपद् सामाग्री 

भण्डारण कक्षको 

व्यवस्था

नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.४.६ न.पा. बासीसाँर् यवपद्का सूचना आदान प्रदान र्नग न .पा. स्तरमा आपतकायलन सेवा सञ्चालन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन

नभएको

१ केन्द्र स्थापना 6000 1000 1000 1000 1000 10000 संघ, प्रदेश, न.पा. आपद्कायलन 

सञ्चालन केन्द्र 

स्थापना तथा 

सञ्चालन

नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.४.७ न.पा. स्तरीि यवपद् उद्दार सम्बस्ि अभ्यास (साझेदारहरुको सहकािगमा)

1

 २ (वायिगक) 2000 2000 1000 5000 प्रदेश, न.पा., नीयज के्षत्र यवपद् उद्दार 

सम्बस्ि अभ्यास

नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.४.८ वडा स्तरीि यवपद् उद्दार सम्बस्ि अभ्यास (साझेदारहरुको सहकािगमा)

नभएको

30 500 500 500 1500 न.पा., नीयज के्षत्र, अन्य 

यनकाि

यवपद् उद्दार 

सम्बस्ि अभ्यास

नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.४.९ यवद्यालिमा यवपद् सम्बस्ि तायलम (यवद्याथी तथा यशक्षक दुवैलाई)

नभएको

25 250 250 250 250 250 1250 न.पा., अन्य यनकाि तायलम नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.४.१० न.पा.स्तरीि प्राथयमक उपचार सम्बिी तायलम

नभएको

5 50 50 50 50 50 250 प्रदेश, न.पा., अन्य यनकाि तायलम नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.४.११ यवद्यालि (मा.यव) स्तरमा प्राथयमक उपचार सस्म्बस्ि तायलम

नभएको

6 90 90 90 90 90 450 प्रदेश, न.पा., अन्य यनकाि तायलम नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.४.१२ िातािात मजदुरहरुलाई यवपद् उद्दार तथा प्राथयमक उपचार तायलम

– – 

५ 15 15 15 15 15 75 न.पा., नीयज के्षत्र, अन्य 

यनकाि

तायलम नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.४.१३ प्रमुख सडकहरुमा टि ायफक यचन्ह व्यवस्था

छैन्

१० 70 70 20 20 20 200 संघ, प्रदेश, न.पा. प्रमुख सडकहरुमा 

टि ायफक यचन्ह

नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.४.१४ न.पा. स्तरीि यवपद् पुनिः स्थापना केन्द्रको स्थापना

छैन्

1 30000 20000 50000 संघ, प्रदेश, न.पा. यवपद् पुनिः स्थापना 

केन्द्र

नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.४.१५ यवपद् पूवगतिारी तथा प्रयतकािग िोजना यनमागण अद्यावयर् तथा कािगक्रमहरु सञ्चालन

नभएको

1 600 100 100 100 100 1000 प्रदेश, न.पा., अन्य यनकाि यवपद् पूवगतिारी 

कािगक्रम

नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.४.१६ दक्ष यनमागण मजदुरको प्रमाणीकरण

छैन्

३०० जना 60 60 60 60 60 300 न.पा. नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.४.१७ भवन यनमागण मापदण्ड तथा आचार संयहता बारे तायलम

नभएको

शुल्क लारू् 150 150 150 150 100 700 प्रदेश, न.पा. तायलम नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.४.१८ भवन यनमागणमा कडाई

नभएको

नक्सा पास अयनवािग 0 न.पा. नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.४.१९ एकीकृत बस्ती यवकास कािगक्रम

नभएको

लारु् र्ने 2000 2500 1000 1000 1000 7500 संघ, प्रदेश, न.पा. नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२.१.४.२० प्रकोप नक्सांकन तथा जोस्खम नू्यनीकरण कािगक्रम
नभएको

न.पा.को सबै स्थान 400 500 200 200 200 1500 संघ, प्रदेश, न.पा.

२.१.४.२१ जोस्खमपूणग स्थानको पयहचान (नदी कटान, पयहरो, चट्यांर् आयद) नभएको १ पटक 400 500 200 1100 संघ, प्रदेश, न.पा.

२.१.४.२२ न.पा.यभत्रका खुला के्षत्र पयहचान तथा अयभलेखाङ्कन

नभएको

१ पटक 300 300 200 800 न.पा.

२.१.४.२३ बाढी तथा पयहरो जोस्खम के्षत्रमा पूवग सूचना प्रणाली तथा सार्रन जडान नभएको 3 500 500 500 1500 संघ, प्रदेश, न.पा.

२.१.५. २.१.५.१ यवपद् व्यवस्थापन सम्बस्ि सचेतना

नभएको

5 100 100 100 100 100 500 न.पा., अन्य यनकाि

२.१.५.२ यवपद् सचेतना कािगक्रम (यवद्यालि तथा समुदािमा)

केयह भएको

३० 600 600 600 600 600 3000 न.पा., अन्य यनकाि दस्तावेज, प्रयतवेदन न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत
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२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
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जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

२.१.६. २.१.६.१ जोस्खमिुक्त तथा यवपद्मा परेका व्यस्क्त वा पररवारलाई पुनिः स्थापना र बसोबासको कािगक्रम
केयह भएको

५ बस्ती 500 500 500 500 500 2500 संघ, प्रदेश, न.पा., अन्य 

यनकाि

२.१.६.२ जोस्खमिुक्त बस्ती पयहचान र्री एकीकृत बस्तीको िोजना यनमागण
केयह भएको

५ बस्ती यवकास 

िोजना

4000 3500 7500 संघ, प्रदेश, न.पा., दस्तावेज, प्रयतवेदन

३ ३.१ ३.१.३. ३.१.३.१ पिागवरणमा आर्ाररत जलवािु पररवतगन अनुकूलन (जलवािु पररवगतन अनुकुलन िोजना यनमागण)
– –

कािगिोजना यनमागण 100 100 100 100 100 500 संघ, प्रदेश, न.पा., अन्य 

यनकाि

३.१.४ ३.१.४.१ जलवािु पररवगतन समािोजन ज्ञानको अध्यिन तथा मापन संिन्त्रको यवकास
– –

१ अध्यिन 2500 2500 संघ, प्रदेश, न.पा., अन्य 

यनकाि

३.१.५ ३.१.५.१ समुदािमा आर्ाररत जलवािु पररवतगन अनुकूलन कािगक्रम केयह भएको 50 1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा., अन्य यनकाि

३.१.६ ३.१.६.१ यवकास र्यतयवयर्हरु जलवािु पररवतगनका असरहरु नू्यनीकरण हुने तवरले लारू् र्ने नीयत
– –

नीयत कािागन्विन 500 500 प्रदेश, न.पा., अन्य यनकाि

३.२ ३.२.४ ३.२.४.१ सामुदायिक जनचेतनामूलक अयभिान – – ५ (वायिगक) 1500 1500 1500 1500 1500 7500 न.पा., अन्य यनकाि
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     कुल बजेट      
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आधार
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जनकाय
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 सांस्थागि–सांस्थागि जवकास

१ १.१ १.१.१ १.१.१.१
नर्र प्रमुखसाँर् प्रमुख प्रशासकीि अयर्कृतले र प्रमुख प्रशासकीि अयर्कृतसाँर् शाखा प्रमुख कमगचारीहरूले कािगसम्पादन सम्प्झौता र्री वायिगक कािगक्रम कािागन्विनको समि 

तायलका र क्यालेन्डर तिार पाने र सोही अनुसार यनर्ागररत समिमै कािगक्रम सम्पन््न र्ने
नभएको 120 120 120 120 120 600 स्थानीि तह

लेखा, शाखा 

प्रयतवेदन, दस्तावेज

नर्रपायलका 

सम्बस्ित शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

१ १.१ १.१.१ १.१.१.२ कमगचारी तथा प्रशासन सम्बस्ि कािगयवयर् यनमागण तथा कािागन्विन नभएको 100 100 100 100 100 500 स्थानीि तह दस्तावेज, प्रयतवेदन
न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

१ १.१ १.१.१ १.१.१.३ यनियमत अनुर्मन÷मूल्याङ्कन र्नग यनदेयशका यनमागण भएको व्यवस्स्थत 1500 1500
स्थानीि तह नीयज के्षत्र अन्य 

यनकाि

१ १.१ १.१.२ १.१.२.१ कमगचारी मुल्यांकन कािगयवयर् (दण्ड तथा पुरस्कारको नीयत) यनमागण र कािगक्षमतामा आर्ाररत कमगचारी मूल्याङ्कन प्रणाली यवकास कािगयवयर् यनमागण 100 100 स्थानीि तह दस्तावेज, प्रयतवेदन
न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

१ १.१ १.१.३ १.१.३.२ यवकासमा समावेशी सहभायर्ता अयभबृस्द्ध नभएको 3 200 200 200 200 200 1000
प्रदेश, स्थानीि तह र अन्य 

यनकाि

१ १.१ १.१.५ १.१.५.१ रै्सससाँर् वायिगक अन्तरयक्रिा कािगक्रम नभएको 5 25 25 25 25 25 125 स्थानीि तह

१ १.१ १.१.५ १.१.५.२ सामुदायिक मेलयमलाप केन्द्रहरूलार्ग सार्न स्रोत सम्पन््न बनाउने नभएको 5 200 200 200 200 200 1000
स्थानीि तह, नीयज के्षत्र, 

अन्य यनकाि

२ २.१ २.१.०.१ वडा सयचव तथा प्रायवयर्क कमगचारीको क्षमता यवकास तायलम नभएको 1000 1000 1000 1000 1000 5000 स्थानीि तह

२ २.१ २.१.०.२
कमगचारी तथा जनप्रयतयनयर्हरुका लायर् यवद्यमान ऐन (खररद ऐन, मुलुकी ऐन), कानुन, सफ्टवेिर, अंगे्रजी, प्रायवयर्क, प्रयतवेदन लेखन, डि ार्यभङ, सकरात्मक सोच जस्ता 

तायलमहरु सञ्चालन
कमगचारी पुरसृ्कत 500 500 500 500 500 2500 स्थानीि तह

२ २.१ २.१.०.३ कमगचारी हकयहतका लायर् अक्षि कोिको व्यवस्था नभएको 3000 500 500 500 500 5000 स्थानीि तह

२ २.१ २.१.०.४ सरोकारवालाहरुलाई ICT सम्बिी क्षमता यवकास तायलम तायलम 250 250 250 250 250 1250 स्थानीि तह

२ २.१ २.१.०.५ संस्थार्त मेमोरी सुदृढीकरण 5 600 100 100 100 100 1000
प्रदेश, स्थानीि यनकाि, 

अन्य यनकाि

१ १.१ १.१.०.१ कािागलि व्यवस्थापन तथा लेखा प्रशासन सम्बिी तायलम – – 100 100 100 100 100 500
प्रदेश, स्थानीि तह, अन्य 

यनकाि

१ १.१ १.१.०.२ क्षमता यवकास िोजना तजूगमा नभएको िोजना तजूगमा 300 300
संघ,प्रदेश, स्थायनि यनकाि, 

अन्य यनकाि

१ १.१ १.१.०.३ नर्रपायलकाका सबै वडामा र्यठत टोल यवकास संस्थामा निााँ नेतृिको लायर् पदायर्कारी छनौट र्ने व्यवस्था यमलाउने समन्वि बैठक 1800 800 800 800 800 5000
स्थानीि तह, नीयज के्षत्र, 

अन्य यनकाि

१ १.१ १.१.०.४ टोल यवकास संस्थाहरूलार्ग थप सयक्रि, सशक्त र यनरन्तर यक्रिायशल तुल्याउन यवकास यनमागणमा टोल सुर्ार संस्थासाँर् हातेमालो 0 0 स्थानीि तह, नीयज के्षत्र,

१ १.१ १.१.०.५ टोल यवकास संस्थाहरूबीच स्वस्थ्य प्रयतस्पर्ागत्मक भावना यवकास र्ने र्री आवश्यक सामायजक , आयथगक, प्रायवयर्क, वातावरणीि कािगक्रम सञ्चालनमा ल्याउने शाखा स्थापना 700 700 700 700 700 3500 स्थानीि तह, अन्य यनकाि

१ १.१ १.१.०.५ सहकारी तथा लघु यवत्तीि संस्थाहरुलाई न.पा.को दािरामा ल्याउन सरोकारवालासाँर् समन्वि नभएको ५ तायलम 50 50 50 50 50 250
स्थानीि तह, नीयज के्षत्र, 

अन्य यनकाि

१ १.१ १.१.०.६ जनरु्नासो सुनुवाई, रु्नासो व्यवस्थापन र यतनको सम्बोर्न र्नग नर्रपायलकाको वेभसार्ट र मोवार्गल एपमा नागररकको चासो र गुनासो Segment  को व्यवस्था छैन् सबै वडाहरुमा 25 25 25 25 25 125 स्थानीि तह, नीयज के्षत्र,
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राजस्व िथा श्रोि पररचालन

१ १.१ १.१.०.१ राजस्व दािरा फरायकलो बनाउन अध्यिन नभएको 1 200 100 100 50 50 500 न.पा.

१ १.१ १.१.०.२ एक द्वार कर प्रणाली बारे अध्यिन तथा कािागन्विन नभएको अध्यिन र्ने 100 50 50 50 50 300 न.पा.

१ १.१ १.१.०.३ एयककृत सम्पयत्त कर बारे नीयत यनमागण तथा लारू् नभएको 1 100 50 50 50 50 300 न.पा., प्रदेश

१ १.१ १.१.०.४ MIS प्रणालीमा नक्शा पास तथा घर यनमागण स्वीकृयत दरको पुनरावलोकन नभएको 1 1500 1000 2500 न.पा., प्रदेश

१ १.१ १.१.०.५ राजस्व सचेतना कािगक्रम संचालन केयह भएको 10 30 30 30 30 30 150 न.पा.

१ १.१ १.१.०.६ घुस्म्त कर संकलन – – 15 30 30 30 30 30 150 न.पा.

१ १.१ १.१.०.७ आिात तथा यनिागत अनुर्मन र्नग डेस्क संचालन – – 1 200 200 200 200 200 1000 न.पा.

१ १.१ १.१.०.८
बेरूजु नू्यनीकरण र यनिन्त्रणका हेतु सावगजयनक खररद व्यवस्थापन , सावगजयनक सम्पत्ती व्यवस्थापन, राजश्व व्यवस्थापन र कर प्रणाली सम्बस्ि कमगचारी , जनप्रयतयनयर्, 

उपभोक्ता सयमयत, टोल यवकास संस्था माझ आयथगक विगको शुरूवातमै अयभमुस्खकरण कािगक्रम सञ्चालन
अपिागप्त

यनिमन सयमयत 

र्ठन
50 50 50 50 50 250 न.पा., प्रदेश

१.१.४ १.१.४.१ प्रदेश तथा संघीि सरकारसाँर् नर्रपायलका एयककृत यवकास िोजना सम्बस्ि परामशग तथा समन्वि बैठक – – 1 150 150 100 50 50 500 न.पा., प्रदेश,संघ

२ २.१ २.१.०.१ नर्रपायलकाको आम्दानी वृद्यघ र्नग पाकग , व्यापाररक भवन, बसपाकग  आयद यनमागण 1 3 100 100 100 100 100 500 न.पा., प्रदेश,संघ

२ २.२ २.२.०.१ चालू पररिोजनाहरु समिमै सम्पन्न र्नग संबस्ित यनकाि तथा केन्द्र ÷ प्रदेश सरकारलाई ताकेता कािागशाला र्ोष्ठी 0 न.पा., प्रदेश,संघ

२ २.४ २.४.०.१ संभावना बोकेका बहुउदे्दश्यीि ठूला पररिोजनाहरुमा लर्ानी र्नग समन्वि नभएको समन्वि र्ने 1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा., प्रदेश,संघ

२ २.४ २.४.०.२ आिोजना सहयवत्तीिकरण कािगक्रम सञ्चालन नभएको 10 10000 10000 10000 10000 10000 50000 न.पा., प्रदेश,संघ

२.४ २.४.०.३ नर्रपायलका उद्यमशीलता यवकास कोि स्थापना र सञ्चालनमा सहकािग – – 
वायिगक रुपमा १ 

करोड यवयनिोजन
10000 10000 10000 10000 10000 50000 न.पा., प्रदेश,संघ

२.४ २.४.०.४ लार्ानीकताग प्रोत्साहन र्नग न.पा. को नीयत यनमागण – – 5 500 500 न.पा.

२.४ २.४.०.५ तुलनात्मक लाभका केही सावगजयनक यनजी साझेदारीमा पररिोजना संचालन
के्षत्रमा सुरुवात 

र्ने
4000 4000 4000 4000 4000 20000 न.पा., प्रदेश,संघ

२.४ २.४.०.६ लर्ानीकताग आकयिगत र्नग वृहत् उद्यमी भेला नभएको
५ करोडको कोि 

स्थापना
1000 1000 1000 1000 1000 5000 न.पा., प्रदेश,संघ



बहु के्षत्रीय लगानी योजना

कायाान्वयन समयावधी/ बजेट जजमे्मवार जनकाय 

उदे्दश्य रणनीजि कायानीजि योजना /कायाक्रम एकाई

आधार वर्ा 

िथ्ाांक

२०७८/०७९

लक्ष्य २०७९/०८० २०८०/०८१ २०८१/०८२ २०८२/०८३ २०८३/०८४
     कुल बजेट      

   (रू हजारमा)
बजेटको स्रोि

प्रमाजणि गने 

आधार

कायाान्वयन गने 

जनकाय

अनुगमन गने 

जनकाय

सुिासन

१ १.२ १.२.१ १.२.१.१ सबै यविर्त कािागलि र यवद्यालिहरुमा यडयजटल हायजरीको व्यवस्था नभएको 50 1000 2000 2000 5000 स्थानीि तह

१ १.२ १.२.१ १.२.१.२ आयथगक प्रशासन सम्बस्ि सफ्टवेिर जडान तथा प्रिोर् तायलम प्रचार प्रसार 200 300 500 स्थानीि तह

१ १.२ १.२.१ १.२.१.३ सूचना प्रयवयर्मैत्री प्रशासन लारु् नभएको 1 1500 1000 2500
प्रदेश, स्थानीि तह, अन्य 

यनकाि

१ १.२ १.२.१ १.२.१.४ सूचना अयर्कारीको व्यवस्था दरबन्दी नभएको 1 50 50 50 50 50 250
 स्थानीि यनकाि, अन्य 

यनकाि

१ १.२ १.२.२ १.२.२.१ टोल यवकास संस्थाको यवकास यनररक्षणमा पररचालन – – यनियमत 1000 1000 1000 1000 1000 5000 स्थानीि तह

१ १.२ १.२.२ १.२.२.२ सहज सेवा प्राप्त र्नग जनताको सहिोर्का लायर् सहिोर्ी पररचालन 100 100 100 100 100 500 स्थानीि तह

१ १.२ १.२.२ १.२.२.३ नर्रपायलकाका सबै  सुचना संरक्षण र आवश्यक परेको वेला प्राप्त र्नग पुस्तकालिको व्यवस्था छैन 1 6000 1000 1000 1000 1000 10000
स्थानीि तह, नीयज के्षत्र, 

अन्य यनकाि

१ १.२ १.२.३ १.२.३.१ सबै िोजना तथा कािगक्रमको प्रकाशन र सबैको पहुाँचमा रहने व्यवस्था केही सबै 1000 1000 1000 1000 1000 5000
स्थानीि यनकाि, अन्य 

यनकाि

१ १.३ १.३.०.१ भ्रष्टाचार यवरुद्धको शून्य सहनयशलता कािागन्विन (जनचेतना, आचार संयहता, रु्नासो सुनुवाई, आयद) – – 5 500 500 500 500 500 2500 स्थानीि तह

१ १.३ १.३.०.२ नर्रपायलका कािागलि र सबै वडा कािागलिहरूमा यडयजटल नार्ररक वडापत्र, यडयजटल सूचना बोडग जडान नभएको 10 120 100 100 100 100 520 स्थानीि तह दस्तावेज, प्रयतवेदन
न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत

२ २.२ २.२.०.१ ठूला साना आिोजनाको सावगजयनक सुनुवाई नभएको नीयत कािागन्विन 1000 1000 1000 1000 1000 5000 स्थानीि तह दस्तावेज, प्रयतवेदन
न.पा. र सम्बस्ित 

शाखा

नर्रपायलका 

अनुर्मन सयमयत



ववषयगत समितत भेलाका केहि झलकिरू  
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परामर्शदाता 

 

The Joint Venture of 

नेष्ट प्रा .लि  

लपकासो कन्सले्टन्ट प्रा .लि  

पारागन इन्जिलनयररङ्ग कन्सले्टन्सी एण्ड ररसर्श सेन्टर प्रा .लि  

 
(email: info@picasso.com.np; Sanepa, Lalitpur; 01-5422185) 
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