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पररच्छे १: पररर्ायत्मक लववरण 

 

१.१ पषृ् ठभलूम 
 

कुनै पलन क्षेत्रको व्यवलस्थत लवकासको िालग आवलिक योजनाहरु महत्वपूू्णच सािन हनू् । नेपािको संलविानिे 

स्थानीय तहिाई संघीय सरंर्ना अनरुूप एक बलियो स्थानीय सरकारको रूपमा स्थालपत गरेको छ । 

संलविानमा नै स्थानीय तहको एकि र साझा अलिकारहरू पररभालषत छनू् । जनसहभालगता, उिरदालयत्व 

र पारदर्शचता सुलनलश् र्त गरी सुिभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गनच, िोकततत्रका िाभहरूको समानुपालतक र 

तयायोलर्त लवतरण गरी कानुनी राज्य र कदगो लवकासको अविारणा अनुरूप समाजवाद उतमुख संघीय 

िोकतालतत्रक गणततत्रात्मक शासन प्रणािीिाई स्थानीय तहदेलख न ैसुदढृ गन ेउद्देश्य स्थानीय सरकार ऐन, 

२०७४ िे राखेको छ । उक्त ऐनको दफा ११ र १२ मा क्रमश: गाउाँपालिका तथा नगरपालिका र वडा 

सलमलतको काम कतचव्य र अलिकार तोककएका छनू् भने दफा २४ को उपदफा (१) मा गाउाँपालिका तथा 

नगरपालिकािे आफ्नो अलिकार क्षेत्र लभत्रका लवषयमा स्थानीय स्तरको लवकासका िालग आवलिक, वार्षचक, 

रणनीलतगत लवषय क्षेत्रगत मध्यकालिन र दीघचकालिन योजना बनाई िागू गने स्पष् ट उपिेख छ । त्यसैगरी, 

ऐनको पररच्छेद ९ मा गाउाँपालिका/नगरपालिकाको लविीय अलिकार क्षेत्रसमेत तोककएको छ । संलविान र 

कानुन वमोलजम सघंीय र प्रदेश सरकारिे आवलिक योजना र कदगो लवकास िक्ष्यहरू प्राप् त गने मागचलर्त्र 

समेत तजुचमा गररसकेका छनू् । संलविानमा व्यवस्था भए अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीर् सहकाररता, 

सहअलस्तत्व र समतवयमा आिाररत लवकास प्रकृयािाई स्थानीय तहमा संस्थागत गनच, उपिधि सीलमत 

स्रोतहरूको तयायोलर्त लवतरण गरी स्थानीय जनताको लवकासको र्ाहनािाई पूरा गनचको िालग स्पष् ट 

मागचलर्त आवश्यक भएकोि ेमहाभारत गााँउपालिकािे आवलिक योजना (आ.व. २०७९/८०-८३/८४) र 

आगामी आर्थचक बषचको मध्यमकािीन खर्च सरंर्ना तजुचमा गने प्रकृयािाई अगालड बढाएको छ ।  

 

गााँउपालिकामा उपिधि स्रोत तथा सािन र लवकासको लस्थलतिाई ध्यान कदई आगामी बषचहरुमा लवकास 

कायचक्रमहरु संर्ािन गनचको िालग योजनाबद्व लवकासको आवश्यक्ता हतछ । त्यसकारण आवलिक योजनाि े

गााँउपालिकामा उपिधि स्रोत सािनको पलहर्ान गदै भलवश्यमा यस गााँउपालिकािाई कस्तो ककलसमको 

गााँउपालिकाको रुपमा लवकास गने हो भत ने कुराको समेत लन्यौि गनच मद्दत गदचछ ।  

 
नेपािको संलविान र कानुनमा व्यवस्था भए बमोलजम स्थानीय तहिे आफ्नो अलिकार क्षेत्रलभत्र रहकेो लवषय 

र क्षेत्रिाई समेट्ने गरी स्थानीय तहको आर्थचक सामालजक लवकासको िालग आवलिक लवकास योजना तजुचमा 

गनुचपदचछ । खास गरी स्थानीय तहका आर्थचक सामालजक नीलत, स्थानीय स्तरका आयोजना िगायतका लवषय 

समेटेर स्थानीय सरकारि ेस्थानीय तहको आवलिक योजना तजुचमा गदचछन । यस्तो योजना तजुचमा गदाच नेपाि 

सरकारिे रालष् िय योजना र आ-आफ्नो प्रदेश सरकारको आवलिक योजनासंग तादात्म्यता कायम गनुचपदचछ । 

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवलिक योजनाहरु बीर् अततरसम्बति रहकेो हतछ । 

 

यो आवलिक योजनािे महाभारत गााँउपालिकाको समृलद्ध र लवकासको दीघचकािीन सोंर्, उद्देश्य, रणनीलत, 

कायचनीलत र प्राथलमकताको मागचलर्त्र प्रस्तुत गदचछ । यो आवलिक योजना पााँर् वषचका िालग लनमाचण गररएको 

भए पलन यसको दीघचकािीन सोंर् समृद्ध नेपाि: सुखी नेपािीको दीघचकािीन सोर्संग तादात्म्य कायम 
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हनेगरी तयार गररएको छ । योजनाको समलष् टगत सोंर्को पररकपपना पााँर् वषचभतदा बढी अवलिको रहकेो 

छ । यही पररकपपनाको आिारमा िक्ष्य र उद्देश्य तय गररएको छ । यस आवलिक योजनामा उपिेलखत 

समलष् टगत र क्षेत्रगत सोंर्, िक्ष्य र उद्देश्य स्थिगत कायचशािा गोष् ठीहरुमा गररएको सामुलहक छिफिहरुको 

लनर्ोड हो । रणनीलतको तजुचमा ५ वषच भतदा बढीको समयावलििाई ध्यानमा राखेर गररएको भएतापलन 

कायाचतवन गने नीलतहरु भने ५ वषचको अवलिका िालग मात्र हनू् । 

 

संलविान बमोलजम महाभारत गााँउपालिकािे गााँउपालिकाको दीघचकािीन सोंर् र योजना तजुचमा गरी 

प्राथलमकता प्राप् त क्षेत्रमा िगानी गनुचपदचछ । यसैगरी, अततरसरकारी लवि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ि े

स्थालनय सरकारिे सावचजलनक खर्चको लववरण प्रस्ततु गदाच तीन आर्थचक वषचको प्रक्षेपण सलहतको 

मध्यमकािीन खर्च संरर्ना समेत तजुचमा गन ेव्यवस्था गरेको छ । यस पररपे्रक्ष्यमा, महाभारत गााँउपालिकाको 

पलहिो आवलिक योजना तजुचमा गररएको छ । यसै सतदभचमा महाभारत गााँउपालिकाको आवलिक योजना 

तजुचमाको िालग ररसर्च ईत्िेभ प्रा.लि. र महाभारत गााँउपालिकालबर् भएको सम्झौता बमोलजम यो प्रलतवेदन 

तयार गरी बुझाइएको छ । 

 

१.२ आवलिक योजनाको उदशे्यहरु 
 

यस आवलिक योजना तजुचमाका उद्धशे्यहरू देहाय बमोलजम छनः 

 

क) स्थानीय सरकार संर्ािन ऐन, २०७४ को दफा २४ को कायाचतवयन गनुच । 

ख) रणनीलतक प्राथलमकता लनिाचरण गरी लवकासका सम्भावनाहरूिाई समृलद्ध तफच  उतमुख गनुच । 

ग) वार्षचक लवकास कायचक्रमहरूिाई लनलश् र्त गततव्यमा डोर् यायाउनु । 

घ) स्थानीय श्रोत, सािन र सीपको पररर्ािन र कदगो उपयोग गनुच । 

ङ) राजनैलतक दिहरूिे लनवाचर्नमा गरेका प्रलतवद्धताहरूिाई कायचरूपमा उतानुच । 

र्) लवकासमा सबै वगच, लिङ्ग र समुदायको समावेशी सहभालगता, समतामूिक पहाँर् र अपनत्व 

स्थालपत गनुच । 

छ) लवकासका आवश्यक्ताहरूको प्राथलमकीकरण गरी क्रमश सम्वोिन गदै जानु । 

ज) कदगो लवकासका िक्ष्यहरू स्थानीय पररवेश अनुसार प्राथलमकीकरण गरी कायाचतवयन गनुच । 

झ) आर्थचक रुपिे लवपत न र सामालजक रुपिे पालछडएका वगच र लिङ्गको संरक्षण र लवकास गनुच । 

ञ) आयको तयायोलर्त लवतरण गदै गररवी तयूनीकरण गनुच । 

 

१.३ आवलिक योजना तजुचमाका आिारहरु 
 
 

नेपािको संलविान, लवद्यमान ऐन, लनयमहरू, लवद्यमान रालष् िय तथा प्रादेलशक नीलत, सघंीय पतरौ योजनाको 

आिार पत्रका िक्ष्य तथा उद्देश्यहरू, कदगो लवकासका िक्ष्य, रालिय तथा प्रादेलशक सरकारका मागच लनदेशन, 

महाभारत गाउाँपालिकाका प्रमुख समस्या र सम्भावना, महाभारत गाउाँपालिकामा प्रलतलनलित्व गन े

राजनैलतक दिका घोषणा पत्रहरू, पुनर्नचमाचण योजना र जोलखममा रहकेा पररवारको अध्ययन प्रलतवेदनिाई 
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यस आवलिक योजना तजुचमाको िालग महत्वपूणच आिारका रुपमा लिइएको छ । तसथच यस महाभारत 

गााँउपालिकाको आवलिक योजना तजुचमा गदाच संलविानमा रहकेा लवलभत न प्राविान एवमू् देशको आर्थचक, 

सामालजक, वातावरणीय तथा राजनीलतक पक्षसंग सम्बलतित लवलभत न ऐन, लनयम र नीलतको कायाचतवयन 

तथा उद्देश्य हालसि गने पक्षिाई ध्यान कददै लनम् न लिलखत आिारहरु लिईएको छ : 

 

१) नेपािको संलविान । 

२) लवद्यमान ऐन, लनयमहरु । 

३) लवद्यमान रालष् िय तथा प्रादेलशक नीलत । 

४) रालष् िय/प्रादेलशक/स्थालनय तहको दीघचकािीन सोंर् । 

५) रालष् िय/प्रादेलशक आवलिक योजना । 

६) कदगो लवकास िक्ष्य । 

७) रालष् िय तथा प्रादेलशक सरकारका मागचलनदेशन । 

८) महाभारत गााँउपालिकाको प्रमुख समस्या र सम्भावना 

९) महाभारत गााँउपालिकामा सहभागी दिहरुको घोषणापत्रहरु 

 

१.४ योजना तजुचमाका लसमाहरु 
 

क) योजना तजुचमाका क्रममा उपयुक्त कलतपय त्याङ्कहरू सवेक्षणाबाट प्राप् त हन नसकेकोिे गोष् ठीबाट 

प्राप् त सूर्ना र प्रमाणीकरण भए वमोलजमका त्याङ्कहरूिाई न ैआिार मानी प्रयोग गररएको छ। 

ख) कदगो लवकासका िक्ष्यहरूका सूर्कहरूको स्थानीयकरण भै नसकेकोिे स्थानीय पररवेश अनुसार 

स्थानीयकरण गन ेकोलसस गररएको छ । 

ग) कलतपय अवस्थामा लवगत वषचका त्याङ्कहरुिाई प्रवृलिका रुपमा लवश् िेषण गरी सोको आिारमा 

आ.व. २०७८/७९ िाई नै आिार वषचको रुपमा तय गररएको छ । 

घ) गााँउपालिकािे घरिुरी सभके्षण गरी पार्श्चलर्त्र तयार नगरेकोिे गााँउपालिकाको सामालजक, आर्थचक 

तथा भौलतक लबषयसंग सम्बलतित कलतपय तत््याङ्कहरु प्राप् त नभएकोिे रालष् िय जनगनणा २०६८ 

बाट लिईएको छ । 
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पररच्छेद २: गााँउपालिकाको वस्तगुत अवस्था 

 

२.१ गााँउपालिकाको पररर्य  
 
महाभारत गााँउपालिका बागमती प्रदेश अततरगत काभ्रेपिाञ् र्ोक लजपिाको ६ वटा नगरपालिका र ७ वटा 

गााँउपालिकाहरुमध्ये मध्ये एक गााँउपालिका हो । काभ्रेपिातर्ोक लजपिाको दलक्षण भेगमा अवलस्थत 

महाभारत गाउाँपालिकाको कुि क्षेत्रफि १८५.९९ वगच कक.लम. रहकेो छ । आर्थचक, राजनीलतक, सामालजक 

दलृष् टि ेलनकै लपछलडएको ठाउाँ  हो यो । भौगोलिक दलृष् टिे अलत लवकट र दगुचम मालनएको यो ठाउाँमा हािसम्म 

लजपिा सदरमुकामसम्म जोड्ने एउटा मोटरबाटोको समेत सुलविा छैन । आफ्नो छुटै्ट भौगोलिक, सााँस्कृलतक, 

सामुदालयक पलहर्ान बोकेको यो गाउाँपालिकामा लवशेष रुपिे तामाङ, मगर, बाहन-क्षेत्री, मालझ, नेवार, 

दलित, पहरी आकद समुदायको बसोबास रहकेो छ ।  

 

२.२ भौगोलिक अवलस्थलत 
 

स्थानीय तह पुनसचरर्नामा तत्कालिन गोकुिे, फोल्सङटार, बुढाखानी, बनखुर्ौर र घर्तचछाप गा.लव.स. 

लमिेर बनेको यस गाउाँपालिकाको उिरी लसमानामा रोशी गाउाँपालिकाको पहाडिे घेरीएको छ भने पूवचमा 

लसतिुिी लजपिा, दलक्षणपूवचमा लसतिुिी लजपिा, पलिममा खानीखोिा गाउाँपालिका पदचछ । महाभारतको 

बीर्मा बनखु केतर अलन काभ्रेको अग्िो सामुलतरक सतहबाट अतदाजी ५००० हजार लमटर उर्ाइमा रहकेो 

ताराखासे िेक यसै गाउाँपालिकामा पदचछ । दलक्षण लसमानामा कोखाजोर नदी, पूवचमा लसतिुिीको रामपुर 

खोिा र पलश् र्म लसमानामा र्ौखोिा नदीिे यस गाउाँपालिकािाई छुट् याएको छ भने यस गाउाँपालिकाको 

नामाकरण गररएको महाभारत यसै गाउाँपालिकाका प्राकृलतक सम्पदा एवं सौतदयच हनू् । यहााँको जनताको 

मुयय आर्थचक श्रोत कृलष न ैहो । यसैबाट यहााँका जनतािे दैलनक जीलवकोपाजचन हन ेगदचछ । जम्मा ८ वटा 

वडाहरू लमिेर बनेको महाभारत गााँउपालिकाको क्षेत्रफि बागमती प्रदेशको कुि क्षेत्रफिको (२०,३०० वगच 

कक.मी.) ०.९१% हन आउाँछ र नेपािको कुि क्षेत्रफि १,४७,१८१ वगच कक.मी. को ०.१२% हन आउाँछ 

।  क्षेत्रफिको आिारमा काभ्रेपिातर्ोक लजपिाको यो सबैभतदा ठूिो स्थानीय तह हो । यस गााँउपालिका 

समुतर सतहबाट ३११ लमटर देलख २६०४ लमटरसम्म फैलिएको छ ।  

 

तालिका 1: गााँउपालिकाको प्रशासलनक लवभाजन, क्षेत्रफि र जनघनत्व 

नयााँ वडा समावेश तत्कालिन गालवस तत्कालिन वडाहरु जनसंयया प्रलतशत क्षेत्रफि जनघनत्व 

१ गोकुिे  १-३, ८ २२६० १२.४ १९.९६ ११३.२३ 

२ गोकुिे  ४-७, ९ २५७७ १४.१ ३०.८५ ८३.५३ 

३ फोल्सङटार १-९ २३३९ १२.८ ३३.११ ७०.६४ 

४ बुढाखानी २-६ १७४५ ९.५ २२.३२ ७८.१८ 

५ बुढाखानी १, ७-९ २१९६ १२.० १७.५१ १२५.४१ 

६ बखुनर्ौर १-६ २४१५ १३.२ १९.४६ १२४.१० 

७ बखुनर्ौर ७-९ २१३९ ११.७ १७.३९ १२३.०० 

८ घतीछाप १-९ २६१२ १४.३ २५.३९ १०२.८८ 

जम्मा १८२८३ १००.० १८५.९९ ९८.३० 

स्रोतः नेपाि सरकारको राजपत्र २०७२ र रालष् िय जनगणना २०६८ 
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२.३ जनसालंययककय अवस्था 
 

रालष् िय जनगणणा २०६८ का अनुसार यस 

गााँउपालिकाको कुि जनसंयया १८२८३ र जम्मा 

घरिुरी २९१० रहकेो छ । कुि जनसंययामा पुरुषको 

संयया ८९४१ (४८.९%) र मलहिाको संयया 

९३४२ (५१.१%) रहकेो छ । यस गााँउपालिकाको 

सरदर घरिुरी संयया ६.२८, िैंलगक अनुपात 

९५.७१ र जनघततव ९८.३० व्यलक्त प्रलत वगच ककलम 

छ । जनसंययाको वडागत लवतरण हदेाच सबैभतदा 

बढी जनसंयया वडा नं ८ मा २६१२ (१४.३%) र सबैभतदा कम जनसंयया वडा नं ४ मा १७४५ (९.५%) 

छ । जनघनत्वको लहसाबिे हदेाच सबैभतदा बढी जनघनत्व वडा ५ को १२५ व्यलक्त प्रलत वगच ककलम छ । 

गााँउपालिकाबाट रोजगारी, लशक्षा र अतय अवसरहरुको िालग शहरतफच  जान े (लबशेष गरेर काठमाण्डौ, 

िुलिखेि, वेनपा आकद) र सकेसम्म उतै बस् ने प्रवृलत रहकेो छ । त्यसैगरी रोजगारीको िालग वैदेलशक 

रोजगारीमा जाने युवाहरुको संयया पलन यहााँ प्रशस्त रहकेो छ । जसिे गदाच महाभारत गााँउपालिकामा 

बसाईसराई अको प्रमुख जनसााँलययकीय घटनाको रुपमा देखा परेको छ । रालष् िय जनगणना २०६८ मा यस 

गााँउपालिकामा ७६५ घरिुरी अनुपलस्थत रहकेो देलखतछ जुन कुि िरघुरीको २६.२८% हन आउछ भन े९५९ 

जना व्यलक्तहरु अनुपलस्थत देलखतछ जुन कुि जनसंययाको ५.१९% हन आउछ । जनसंययाको वनावटिाई 

हदेाच सबैभतदा बढी १०-१४ बषच उमेर समुहमा १६.५% जनसंयया रहकेो छ भने सबैभतदा कम ७०-७४ बषच 

उमेर समुहमा १.४% जनसयंया रहकेो छ । जनसंययाको सकक्रय उमेर समुह (१६-६४) िाई हदेाच ५१.४% 

जनसंयया रहकेो देलखतछ । महाभारत गााँउपालिकाको जनसंययाको उमेरगत समुहिाई तालिका ३ र लर्त्र १ 

मा प्रस्तुत गररएको छ । 

 

तालिका 3: उमेर समुह अनसुार जनसंययाको बनावट 

उमेर समुह पुरुष प्रलतशत मलहिा प्रलतशत कुि प्रलतशत 

००-०४ ११३८ ६.२ १०७७ ५.९ २२१५ १२.१ 

०५-०९ १४२४ ७.८ १३३७ ७.३ २७६१ १५.१ 

१०-१४ १५३० ८.४ १४८० ८.१ ३०१० १६.५ 

१५-१९ १००३ ५.५ ११३४ ६.२ २१३७ ११.७ 

२०-२४ ५४१ ३.० ७३९ ४.० १२८० ७.० 

२५-२९ ४५१ २.५ ५९० ३.२ १०४१ ५.७ 

३०-३४ ४१९ २.३ ५०२ २.७ ९२१ ५.० 

३५-३९ ४४२ २.४ ५११ २.८ ९५३ ५.२ 

४०-४४ ४२५ २.३ ४४५ २.४ ८७० ४.८ 

४५-४९ ३७४ २.० ३५७ २.० ७३१ ४.० 

५०-५४ ३६५ २.० ३०२ १.७ ६६७ ३.६ 

५५-५९ २१४ १.२ २२० १.२ ४३४ २.४ 

६०-६४ १८३ १.० १८२ १.० ३६५ २.० 

६५-६९ १६१ ०.९ १७५ १.० ३३६ १.८ 

तालिका 2: जनसांलययकीय लववरण 

जम्मा घरिरुी २९१० 

जम्मा जनसंयया १८२८३ 

पुरुष ८९४१ (४८.९%) 

मलहिा ९३४२ (५१.१%) 

सरदर घरिुरी संयया ६.२८ 

िैसगंक अनुपात ९५.७१ 

जनघनत्व ९८.३० व्यलक्त प्रलत वगच ककलम 

स्रोतः रालष् िय जनगणना २०६८ 
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उमेर समुह पुरुष प्रलतशत मलहिा प्रलतशत कुि प्रलतशत 

७०-७४ ११९ ०.७ १३० ०.७ २४९ १.४ 

७५+ १५२ ०.८ १६१ ०.९ ३१३ १.७ 

कुि ८९४१ ४८.९ ९३४२ ५१.१ १८२८३ १००.० 

स्रोतः रालष् िय जनगणना, २०६८ 

 

 

लर्त्र 1: जनसंययाको लपरालमड 

 

२.४ आर्थचक सरंर्ना र लजवन प्रवलृत 
 

२.४.१ कृलष तथा ससरं्ाई 
 

कृलष र पशुपािन महाभारत गााँउपालिकाको मुयय आर्थचक क्षेत्र र स्थालनयवासीहरुको लजलवकोपाजचनको 

प्रमुख सािन हो । यहााँका ८०% भतदा बढी घरिुरीहरु कृलष र पशुपािन पेशासंग आवद्ध छनू् । तर 

गााँउपालिकाको लसलमत कृलष योग्य जमीन, ससंर्ाई र अतय कृलष सामाग्री अभाव, तालिम र ऋणमा कमजोर 

पहाँर् आकद जस्ता कारणहरुिे गदाच कृलषको खासै लवकास हन सकेको छैन । भैरहकेो कृलष समेत लनतातत 

परम्परागत र लजवन लनवाचह खािको भएकोिे उत्पादक्तव बढन सकेको छै । गााँउपालिकामा रहकेा टार, बेंशी, 

लभरािो जमीन नै यहााँका मुयय कृलष भूलमहरु हन । मकै, िान, कोदो यहााँको प्रमुख अत नवािीहरु हन । आिु, 

गोिभेडा,काउिी, बतदा, साग जस्ता तरकारीहरु पलन यस गााँउपालिकामा उत्पादन हन ेगरेको छ । सुततिा 

प्रजाती िगायत अम्बा, आाँप, केरा र अतय फिफुिहरु समेत यहााँ उत्पादन हन ेगदचछ । गााँउपालिकामा पानीको 

प्रशस्त मुहान र खोिाहरु भएतापलन स्थाई र भरपदो ससंर्ाई आयोजनाहरु लनमाचण हने सकेको छैन । 

परम्परागत रुपमा स्थानीय जनश्रमदान र प्रलवलिबाट लनर्मचत कुिोहरु गााँउपालिकाको कृलषको समग्र लवकास 

गनच पयाचप् त दलेखदैन । 
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उच् र् मुपय वािी अततरगत यस गााँउपालिकामा ककफ खेलतको प्रशस्त संभावना रहकेो छ । गााँउपालिकाको 

वडा नं ५ को बुढाखानीमा कररब २०० रोपनी क्षेत्रफिमा ककफको पकेट क्षेत्र लवकास गरी उत्पादन शुरु 

गररएको छ । यस ककफ पकेट क्षेत्रबाट कररब ६५ घरपररवार िाभालतवत भएका छन । यस बाहके 

गााँउपालिकाको कररब १० हे् टर जमीनमा ककफ खेलत हने गरेको छ जसबाट कररब ९ मेरिक टन बार्षचक 

उत्पादन हने गरेको छ (कृलष ज्ञान केतर, काभ्रेपिातर्ोक, २०७८) । हाि गााँउपालिकाको सवै वडामा ५/५ 

वटा कृषक समुहहरु छन । तर सडक तथा यातायातको अभाविे यहााँको कृलष जतय उत्पादनहरुिे उलर्त 

बजार र मूपय पाउन सकेका छैनन । 

 

२.४.२ पशपुािन 

 

पशुपािनको िालग महाभारत गााँउपालिकामा अनुकुि वातावरण र मौसम रहकेो छ । महाभारत 

गााँउपालिकाको कृलष शाखाको त्याङक अनसुार यस गााँउपालिकामा ९४१९ गाई, ६४४० भैसी, १९२५७ 

बाख्रा, २४८० वंगुर/सुंगुर, ३२१८ दहुना गाई र ३१०५ दहुना भैसी रहकेा छन । यो त्याङ्किे यहााँ दिु 

तथा मासुजतय उत्पादनको प्रशस्त संभावना रहकेो देखाउछ  

 

२.४.३ बैंक, सहकारी तथा लवलिय क्षते्र 
 

महाभारत गााँउपालिकामा ठुिा बजार केतर, उद्योग, किकारखाना र पयचटककय केतरहरु नभएकोिे बैंक तथा 

सहकारीहरुको खासै लवकास हन सकेको छैन । तर हािसािै महाभारत गााँउपालिकाको वडा नं ६ मा एउटा 

“क” वगचको बैंक (सनराईज बैंक) स्थापना भएर स्थानीय व्यापारी, कृषक र उद्यमीहरुिाई बैंककङ सेवाको 

शुरुवात गरेको छ । जसिे गदाच गााँउमै सरि र सुिभ दरमा ऋण प्रवाहको वातावरण बनेको छ । यो बाहके 

यस गाउपालिकामा लवलभत न उपभोक्ता सलमलत र कृषक समुह माफच त संर्ािन हने गरी ३९ वटा सहकारी 

संस्थाहरु (कृलष र बर्त तथा ऋण सहकारी) सरं्ािनमा रहकेा छनू् जसिे गदाच गााँउपालिकाको वडा र 

टोिहरुसम्म लवलिय पहाँर् पुगेको छ । 

 

२.४.४ श्रम तथा रोजगारी 
 

गााँउपालिकामा ठूिा स्तरका उद्योग र किकारखानाहरु नभएकोिे कृलष बाहके अतय क्षेत्रमा श्रम तथा 

रोजगारको खासै सम्भावना छैन । कृलष गााँउपालिकाको मुयय आर्थचक क्षेत्र हो र यहााँका अलिकांश मालनसहरु 

कृलष र पशुपािनजस्ता पेशाहरुसंग आवद्ध रहकेा छन । गााँउपालिका लभत्र िघु तथा घरेिु स्तरका स-साना 

२६८ वटा आलथक एकाईहरु रहकेा छन जसिे कुि ६७३ वटा रोजगार प्रदान गरेको छ (स्थानीय तहको 

वस्तुलस्थलत लववरण, बागमलत प्रदेश, २०७६) ।  

 

२.५ सामालजक आर्थचक अवस्था र रहनसहन 
 

२.५.१ जातजालत र मात ृभाषा 
 

महाभारत गााँउपालिकाको जातजातीहरुको वनावटिाई हदेाच यस गााँउपालिकाको कुि जनसंययाको सबैभतदा 

बढी तामाङ ६९.८८ % (१२७७७) र त्यसपछी क्रमश मगर २१.२२% (३८८०), कामी २.७१% (४९५), 
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नेवार २.६१% (४७८), क्षते्री १.१२% (२०५), माझी १.०४% (१९०) छन भने अतय जातजातीहरुमा 

बाहन पहाडे (८८), साकी (७६), दमाई/ढोिी (२६), पहरी (२५) र अतय (४३) छन । यस गााँउपालिकामा 

बोलिने मुयय भाषाहरुमा तामाङ भाषा बोपने जनसंयया ६९.५८%, मगर भाषा बोपने जनसंयया १५.०८%, 

नेपािी १३.९४%, नेवारी १.०३% र अतय भाषाहरु बोपने जनसंयया ०.३७% छनू् । 

 

२.५.२ लशक्षा 
 

हाि महाभारत गााँउपालिकामा ५० वटा लवद्याियहरु छनू् । जसमा ३३ वटा प्राथलमक (१-५), १० वटा 

आिारभूत (१-८)  र ७ वटा माध्यलमक लवद्याियहरु (१-१०) वा (१-१२) छन । सम्पूणच लवद्याियहरुमा 

४७०८ लवद्याथीहरु अध्ययनरत र १६८ लशक्षकहरु कायचरत छन (स्रोतः गााँउपालिका लशक्षा शाखा, २०७८) 

। रालष् िय जनगणना २०६८ को त्याङकिाई आिार मानेर हदेाच यस गााँउपालिकाको साक्षरता दर ५७.४४% 

रहकेो छ जसमा पुरुष साक्षरता ६५.५८% र मलहिा साक्षरता ४९.७६% छ । गााँउपालिकाको साक्षरता दर 

रालष् िय साक्षरता (६६%) दर भतदा कररब १०% कम हो । गााँउपालिकाको लशक्षासंग सम्बलतित लवस्तृत 

सूर्कहरु पररच्छेद ६.६.१ (लशक्षाको वस्तुलस्थलत लववरण) मा रालखएको छ । तर रालष् िय जनगणना १० बषच 

अगाडी सम्पत न भएकोि ेहाि यस गााँउपालिकाको साक्षरता ६०% भतदा बढी भएको अनुमान गनच सककतछ 

। गााँउपालिकाको सबै वडाहरुमा तयूनतम एक प्राथलमक लवद्याियहरु छन । २०७२ सािको लबनाशकारी 

भूकम् पबाट गााँउपालिकाका िेरैजसो लवद्याियहरु क्षलतग्रस्त भएको भएतापलन हाि नपेाि सरकार, लवलभत न 

दातृलनकाहरु र गैरसरकारी संस्थाहरुको आर्थचक तथा प्रालवलिक सहयोगमा गााँउपालिकाका अलिकांश 

लवद्याियहरु पुनलनमाचण र सविीकरण गररएका छनू् ।  

 

 

फोटो 1: वडा नं ८, र्ारककपिा लस्थत ग्रामोत नती माध्यलमक लवद्याियको नवलनर्मचत भवन 

 

२.५.३ स्वास््य 
 

महाभारत गााँउपालिकामा ५ वटा स्वास््य र्ौकीहरु छन तर ती स्वास््य र्ौकीहरुमा दक्ष जनशलक्त, स्वास््य 

उपकरण, पयाव सेवा र पूवाचिारहरुको अभाव रहकेो छ । पहाडी क्षेत्र र सडकको कमजोर अवस्थािे गदाच 
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स्वास््य सेवामा स्थानीयवासीहरुको पहाँर् तयून रहकेो छ ।  स्थानीय स्वास््य केतरहरुमा प्राथलमक तहको 

स्वास््य सेवा मात्र उपिधि रहकेोि े गलम्भर प्रकारको रोगको उपर्ारको िालग गााँउपालिकावासीहरु 

िुलिखेि, भक्तपुर र राजिानी काठमाण्डौ जानुपने वाध्यता रहकेो छ । गााँउपालिकाको स्वास््य, पोषण र 

खाद्य सुरक्षा सम्बतिी लवस्ततृ लववरण र सरू्कहरु पररच्छेद ६.२.१ (स्वास््य, पोषण तथा खाद्य सरुक्षाः 

वस्तुगत लस्थलत) मा रालखएको छ । 

 

२.५.४ खानपेानी 
 

महाभारत गााँउपालिकाको खानेपानीको 

मुयय स्रोत िाराको पानी हो । रालष् िय 

जनगणना २०६८ अनुसार 

गााँउपालिकामा ८४.५% घरिुरीहरु 

िाराको पानी प्रयोग गदचछनू् । कुवा 

खानेपानीको अको प्रमुख स्रोत हो जसमा 

ढाकेको कुवा प्रयोग गने घरिुरी कररब 

१% र नढाकेको कुवा प्रयोग गने 

घरिुरीहरु ५.३६% छन । त्यसैगरी 

५.२२% घरिुरीिे मुिको पानी र 

३.१६% ि े नकद/खोिाको पानी प्रयोग 

गने गदचछनू्  । बनखु खोिा, र्ाउखोिा, 

कोखाजोर खोिा खानेपानीमा संभालवत स्रोतहरु हन । 

 

२.५.५ शौर्ाियको प्रयोग तथा सरसफाई 

 

 शौर्ािय प्रयोगको 

अवस्थािे उक्त स्थानको 

सरसफाईको अवस्थािाई 

समेत जनाउने गदचछ । तर 

महाभारत 

गााँउपालिकामा कररब 

६६% घरिुरीमा मात्र 

शौर्ािय रहकेो छ भन े

बााँकी ३४% घरिरुीहरु 

अलहिे पलन खुपिा शौर्ािय जान ेगरेका छनू् । शौर्ािय भएका घरिुरीहरु मध्ये ६०% को घरमा फ्िस 

शौर्ािय र ५.९% को घरमा सािारण शौर्ािय रहकेो छ । गााँउपालिकामा ठूिा बजार केतरहरु नभएकोि े

हािसम्म ढि र नािीहरुको व्यवस्था छैन भने गााँउपालिकाबाट लनयलमत फोहोर संकिनको समेत व्यवस्था 

हन सकेको छैन । गााँउपालिका पूणच रुपमा ग्रामीण रुपमै रहकेोिे स्थानीय घरहरुबाट लनस्कने फोहोरमैिाहरु 

गोबरको खाडीमा फापन ेर जिाउने गरेका छन । तरपलन स्थानीय स्तरका बजारहरुमा प्िालष् टकका झोिा, 

तालिका 4: घरिुरी अनुसार खानेपानी स्रोतको अवस्था 

खानेपानीको स्रोत घरिुरी प्रलतशत 

िाराको पानी २४५९ ८४.५० 

ट्युबवेि/हणे्डपम्प ३ ०.१० 

ढाकेको कुवा २८ ०.९६ 

नढाकेको कुवा १५६ ५.३६ 

मुिको पानी १५२ ५.२२ 

नकद/खोिा ९२ ३.१६ 

अतय १ ०.०३ 

उपिेख नभएको १९ ०.६५ 

जम्मा २९१० १००.०० 

स्रोतः रालष् िय जनगणना, २०६८ 

तालिका 5: घरिुरी अनसुार शौर्ािय प्रयोगको लस्थलत 

प्रयोगको अवस्था घरिुरी प्रलतशत 

शौर्ािय नभएका घरिुरी ९७२ ३३.४ 

शौर्ािय भएका घरिरुी १९१७ ६५.९ 

फ्िस शौर्ािय १७४६ ६०.० 

सािरण शौर्ािय १७१ ५.९ 

उपिेख नभएको २१ ०.७ 

कुि घरिुरी २९१० १००.० 

स्रोतः रालष् िय जनगणना, २०६८ 
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र्ाउर्ाउका खोि र कागजहरु यत्रतत्र छररएर रहकेा छनू् । महााँभारत गााँउपालिका खुिा कदशा मुक्त 

गााँउपालिका घोषणा भै सकेको छ । 

 

२.५.६ जमीनको स्वालमि र आवासको लस्थलत 
 

गााँउपालिकामा जमीन र घरमा मलहिाको स्वालमििाई हदेाच जमीनमा ६.८७% र घरमा ३.२% मात्र 

मलहिाको स्वालमि देलखतछ । त्यसैगरी मलहिा घरमुिी भएको पररवार १२.६% र पुरुष घरमुिी भएको 

पररवार ८७.३९% रहकेो छ । गााँउपालिकामा ९८.४५% मालनसहरु आफ्नै घरमा बस् ने गदचछनू् । 

 

रालष् िय जनगणना २०६८ का अनुसार यस गााँउपालिकामा ढिान लपपिरवािा जग भएका घरहरु एउटा 

पलन छैनन भने केवि ०.१% घरहरुको जग लसमेतटको जोडाई भएको ढंुगा/ईटाको जगबाट बनेका छन । तर 

हाि यस्ता घरहरु क्रमश लनमाचण हन थािेका छन । माटोको जोडाई भएको ढंुगा/ईटाको जग भएको घरहरु 

भने गााँउपालिकामा प्रशस्त (९२.७१%)  छनू् । काठको जगमा बनकेो घरहरु ६.४६% छनू् । त्यसैगरी 

लसमेतटको गारो भएका घरहरु ०.३१% र माटोको जोडाईवािा ढंुगा/इटको गारो भएका घरहरु ९४.०२% 

छनू् । बााँस र काठको गारो भएका घरहरु क्रमश २.८२% र १.८९% छनू् । ढिानको छानो भएका घरहरु 

एउटा पलन छैनन भन े जस्ताको छाना भएका घरहरु २४.५७%, टायि/खपटाको छाना भएका घहरु 

१३.९२% र काठको छाना भएका घरहरु ०.४६% छनू् । 

 

२.५.७ खाना पकाउन ेईतिन र विीको प्रयोग 
 

महाभारत गााँउपालिका पूणचतया 

ग्रामीण रुपमै रहकेोि े खाना 

पकाउनको िालग ९८.५% घरिुरीि े 

काठ/दाउरा नै प्रयोग गने गदचछन । 

केवि ७ घरिे मरट्टतेि, ३ घरि े

एिपी ग्यास र १० घरिे वायोग्यास 

प्रयोग गरेको देलखतछ । तर आजकि 

गााँउमा खाना पकाउनको िालग 

मरट्टतेिको प्रयोग िगभग अतत्य 

भएको छ भने मुयय बजार केतर, स-

साना बजार, स्थानीय लर्यापसि, 

होटि आकदमा एिपी ग्यासको प्रयोग क्रमश बढदै गैरहकेो देलखतछ । त्यसैगरी गााँउमा िघुजिलवद्युतको पहाँर् 

बढेसंगै लबजुिीबाट खाना पकाउने घरहरुको संयया पलन क्रमश बढदै गैरहकेो छ ।  

 

घरमा बिी बापनको िालग सबैभतदा बढी (६४.८%) घरिरुीिे लबजुिीको प्रयोग गदचछनू् । त्यसैगरी मरट्टतेि 

प्रयोग गने घरिुरीहरु २०.२%, सोिार प्रयोग गने घरिरुीहरु ६% र अतय स्रोतबाट बिी बापने घरिुरीहरु 

८.२% छन । हाि महाभारत गााँउपालिकामा िघुजिलबद्युतको राम्रो पहाँर् भएकोिे लवद्युतमा घरहरुको 

पहाँर् लन् कै बढेर गएको छ भने मरट्टतेिबाट बिी बापने घरहरुको संयया िगभग अतत्य भएको छ । 

तालिका 6: घरिुरी अनुसार खाना पकाउने ईतिनको स्रोत 

ईतिनको स्रोत घरिुरी प्रलतशत 

काठ/दाउरा २८६६ ९८.५ 

मरट्टतेि ७ ०.२ 

एिपी ग्यास ३ ०.१ 

गुईठा/सतठी १ ०.० 

वायोग्यास १० ०.३ 

अतय २ ०.१ 

उपिेख नभएको २१ ०.७ 

जम्मा २९१० १००.० 

स्रोतः रालष् िय जनगणना, २०६८ 
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तालिका 7: घरिुरी अनुसार बिीको स्रोत 

बलिको स्रोत घरिुरी प्रलतशत 

लबजुिी १८८७ ६४.८ 

मरट्टतेि ५८७ २०.२ 

वायोग्यास १ ०.० 

सोिार १७६ ६.० 

अतय २३८ ८.२ 

उपिेख नभएको २१ ०.७ 

जम्मा २९१० १००.० 

स्रोतः रालष् िय जनगणना, २०६८ 

 

२.५.८ घरयासी सलुविामा पहाँर्को अवस्था 
 

तालिका ८ अनुसार महाभारत 

गााँउपालिकामा ३५.०२% 

घरिुरीमा रेलडयो, टेलिलभजन, 

कम्प्युटर, टेलिफोन, 

मोटरसाईकि आकद जस्ता 

आिुलनक घरयासी सुलविाका 

कुनैपलन सािनहरु छैनू् । यस्ता 

कुनै एक सािन हन ेघरिरुीहरु 

पलन केवि ६१.५१% मात्र छनू् 

। रेलडयो हन े घरिरुीहरु 

४७.५३%, टेलिलभजन हन े

घरिुरीहरु ९.११%, मोवाईि 

फोन हने घरिुरीहरु ३५.८१% 

छनू् । तर रालष् िय जनगणना 

सम्पत न भएको कररब १० बषच 

भैसकेको, हाि यस गााँउपालिकामा लवद्युत सेवाको पहाँर् राम्रो भएको र लडस होमको सलुविा सुिभ भएकोि े

अलहिे रेलडयो, टेलिलभजन र कम्प्युटर हने घरिरुीको संयया लन् कै बढेको छ । त्यसैगरी मोटरसाईकि हन े

घरहरुको संयया पलन क्रमश बढदै गैरहकेो छ ।  

 

२.५.९ अपागंताको अवस्था 
 

गााँउपालिकाको कुि जनसंययाको ९८.०३% मा कुनैपलन प्रकारको अपांगता छैन भने कुनै एक प्रकारको 

अपांगता हने जनसंयया १.९७% छ । लवलभत न प्रकारका अपांगता हने जनसंयया मध्ये शारीररक अपांगता 

हनेको संयया सबैभतदा बढी ०.६५% छ । त्यसैगरी दषृ् टी सम्बतिी अपांगता हने ०.३७%, सुनवाई सम्बतिी 

अपांगता हने ०.२५%, स्वर बोिाई सम्बतिी अपांगता हने ०.२६% र बहअपांगता हने मालनसहरु ०.२६% 

छनू् । 

तालिका 8: घरयासी सुलविामा पहाँर्को अवस्था 

सुलविाको प्रकार घरिुरी प्रलतशत 

कुनैपलन सुलविा नभएको १०१९ ३५.०२ 

कुनै एक सुलविा भएको घरिरुी १७९० ६१.५१ 

रेलडयो १३८३ ४७.५३ 

टेलिलभजन २६५ ९.११ 

केवि टेलिलभजन १ ०.०३ 

कम्प्युटर ११ ०.३८ 

टेलिफोन ७१ २.४४ 

मोवाईि फोन १०४२ ३५.८१ 

मोटर साईकि २ ०.०७ 

रेकिजेरेटर १ ०.०३ 

उपिेख नभएको १०१ ३.४७ 

जम्मा घरिरुी २९१० १००.०० 

स्रोतः रालष् िय जनगणना, २०६८ 
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तालिका 9: अपांगताको अवस्था 

अपांगताको प्रकार जनसंयया प्रलतशत 

अपांगता नभएको १७९२३ ९८.०३ 

शारीररक अपांगता ११८ ०.६५ 

दषृ्टी सम्बतिी अपांगता ६८ ०.३७ 

सुनवाई सम्बतिी अपांगता ४६ ०.२५ 

श्रवण दषृ्टीलवहीन ५ ०.०३ 

स्वोर बोिाई सम्बतिी अपांगता ४८ ०.२६ 

मानलसक अपांगता १३ ०.०७ 

बौलद्धक अपांगता १४ ०.०८ 

बहअपांगता ४८ ०.२६ 

कुनै एक प्रकारको अपांगता भएको ३६० १.९७ 

जम्मा १८२८३ १००.०० 

स्रोतः रालष् िय जनगणना, २०६८ 

 

२.६ भौलतक पवूाचिारको अवस्था 
 

राजिानी काठमाण्डौ उपत्यकासंग जोलडएको काभ्रेपिातर्ोक लजपिामा अवलस्थत भएर पलन महाभारत 

गााँउपालिका लन् कै दगुचम र लवकट छ । गााँउपालिका पुग् ने भरपदो र स्थायी सडक नभएकोिे अलहिे पलन 

स्थानीयवासीहरु बषाचतको समयमा दईु कदन लहडेर लवलप राजमागचमा अवलस्थत र्ौकीडााँडा, भुकुण्डेवेशी, 

रोशी र मंगिटारसम्म पुगेर बस र्ढेर लजपिा सदरमुकाम िुलिखेि र काठमाण्डौ जानपुने वाध्यता रहकेो छ 

। महाभारत गााँउपालिकाको केतर देवीटार जोडने कररब ३५ ककलम िामो लनमाचणालिन लपङगथिी राजवास-

र्ारककपिा-लतनखुट् टे-देवीटार सडकको लनमाचण पश् र्ात भन े महाभारत गााँउपालिका लवलप राजमागचसंग 

जोलडन पुग्दछ । यो लनमाचणलिन सडक बाहके महाभारत गााँउपालिका जान भुकुतडेवसी नलजकै रहकेो लवलप 

राजमागचको र्ौकीडााँडा-लसपािी-महादेवटार हाँदै देवीटारसम्म अको कररब ४० ककलम िामो सडक छ जस्को 

केलह खण्ड ग्राभेि र केलह खण्ड िुिे स्तरको छ । यस सडकमा पने अलिकांश खोिाहरुमा पुि नभएकोि े

बषाचतमा यो सडक िगभग बतद न ै हतछ । माथी उपिेख भएका दईु वटा सडकहरु बाहके महाभारत 

गााँउपालिका अतय सडकहरु कच् र्ी/िुि ेर गोरेटो स्तरका छन । यस्ता सडकहरुको कुि िम्बाई कररब २५० 

ककलम रहकेो छ । गााँउपालिकाका प्राय सबैजसो वडाकेतरहरु यस्तै कच् र्ी र िुिे सकहरुिे जोडेका छन । वडा 

केतरहरु जोडने स्थानीय सडकहरुमा लहउदमा जीप, साना िक, भने, मोटरसाईकि आकद जस्ता सवारी 

सािनहरु र्िेपलन बषाचतको समयमा यी सडकहरु पूणचतया बतद नै हतछन ।  

 

गााँउपालिकाको केतर देवीटारबाट प्रत्येक कदन लबहान सावचजलनक बसहरु काभ्रकेो वनेपा र राजिानी 

काठमातडौ जाने गदचछन ।  तर बषाचतको समयमा सावचजलनक बसहरु बतद हन ेगदचछन । जीप, साना िक, भने, 

मोटरसाईकि आकद यस गााँउपालिकाका मुयय सवारी सािनहरु हन । गााँउपालिकाको सकहरुको लववरण  

तालिका १० मा प्रस्तुत गररएको छः 
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तालिका 10: सडकको लववरण 

क्र.स. सडकको नाम दरुी (ककलम) हािको अवस्था कैकफयत 

१ र्ारककपिा-र्ौररक-देलवटार १३ कच् र्ी  
२ ककलम ियाक 

खोपन बााँकी 

२ 
देलवटार-महाभारत-र्ौरी गातावेसी-कररवाजोर 

खोिा-स्यािझलतड सडक 
१८ कच् र्ी  

८ ककलम ट्र्याक 

खोपन बााँकी 

३ 
सोिा भतज्याङ-लसम्िे-रातामाटे-स्याप्िडेााँडा 

वडा कायाचिय 
१३ कच् र्ी  

  

४ लघलडङ डााँडा-घटे्टपािुङ-फेदी-र्ौकी डााँडा  १३ कच् र्ी    

५ र्ौतारा-बासवाती बहरे मररन  कच् र्ी    

६ पातिे सोिा भतज्याङ-ठुटे आप-लसग्देि वेसी १० कच् र्ी    

७ बार् हलबसे दोबाटो-डााँडुखोिा-मजुवा र्ौकी ५ कच् र्ी    

८ 
र्ारककपिा-गुाँरासे-मतत्रीडााँडा-मिडााँडा-गौगत े

र्ौकी 
४ कच् र्ी  

  

९ सोि भत्याङ ताने लसतिे सडक ४ कच् र्ी    

१० ठूिो पोखरा-आकुरा सोिी-घोप्टे देलवटार ९ कच् र्ी    

११ आरुवारे-कफररम-ठुटेआप सडक ५.५ कच् र्ी    

१२ देलवटाार-मगर गााँउ-आिेवासपुर सडक १३ कच् र्ी    

१३ मानेडााँडा-कालिमाटी-लबसाउने डााँडा-वेतनी ५ कच् र्ी    

१४ वेतनी-गरैीटोि-आहािेवास  ६ कच् र्ी    

१५ 
भुमेरु्िी-र्ारककपिा-देवीटार-घतीछाप-गोकुि-े

छोरेसोहन-फापरवारी 
५० कच् र्ी  

  

१६ बुदारवाती-सरदङु-महादेवटार-लतनखुई १५ कच् र्ी    

१७ ताराखसे-टोके-मैनाडाडा २२ कच् र्ी    

१८ मेिुङ डाडे-रु्हाडी-सानो पोखरा-ठुिो पोखरा १४ कच् र्ी    

१९ राङर्ा-उज्याउने-गतटार-गातवेसी-डुरेआप िाप २८ कच् र्ी    

  कुि २४८     

स्रोतः स्थिगत सभेक्षण, २०७८ 

 

२.७ भ-ूउपयोग 
 

गााँउपालिकाको लवद्यमान भू-उपयोगिाई हदेाच कुि क्षेत्रफिको सबैभतदा बढी ७४.४७% भूभाग वन क्षेत्रिे 

ढाकेको छ भने कृलष क्षेत्रिे १८.७७% भूभाग ओगटेको छ । त्यसैगरी घााँसे क्षेत्र २.५८%, वािुवा क्षेत्र 

१.८९% र झााँडी क्षेत्र १.३४% रहकेो छ । गााँउपालिकाको लवद्यामन भू-उपयोगिाई तालिका ११ मा प्रस्तुत 

गररएको छ । 
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तालिका 11: लवद्यमान भू-उपयोग 

क्र.स. भू-उपयोग प्रकार क्षेत्रफि (वगच ककलम) प्रलतशत 

१ बााँझो क्षेत्र ०.२३ ०.१२ 

२ मुयय वस्ती क्षेत्र ०.०१ ०.०१ 

३ कृलष क्षेत्र ३४.९० १८.७७ 

४ र्ट्टानी क्षेत्र ०.८३ ०.४५ 

५ वन क्षेत्र १३८.५० ७४.४७ 

६ घााँसे क्षेत्र ४.८० २.५८ 

७ वािुवा क्षेत्र ३.५१ १.८९ 

८ झााँडी क्षेत्र २.४९ १.३४ 

९ नकद तथा खोिानािा क्षेत्र ०.७० ०.३८ 

कुि १८५.९७ १००. 

श्रोतः स्थिगत सभेक्षण २०७८, गुगि फोटो र जीआईएस न्शाङ्कन २०७८ 

 

२.८ गााँउपालिकाको स्रोत पररर्ािनको अवस्था 
 

स्थानीय तहको पुनसंरर्ना पश् र्ात २०७३ सािमा गठन भएको महाभारत गााँउपालिका भखचर संस्थागत 

हन िागेको स्थानीय तह हो । हािसम्म रालष् िय राजमागचसंग पहाँर् नभएको, ग्रामीण पररवेश भएको, लवकट 

पहाडी भूगोि र व्यापाररक तथा आर्थचक गलतलवलिहरु अत्यततै लसलमत भएकोि े यस गााँउपालिकाको 

आम्दानीका आततररक स्रोतहरु अत्यतत तयून छन । आर्थचक बषच २०७६/७७ को बार्षचक आयिाई हदेाच 

गााँउपालिकाक आततररक आय कुि आयको केवि १.२८% मात्र छ । गााँउपालिकाको आततररक आयको 

स्रोतहरुमा वहाि कर, वडा कायाचियहरुबाट प्राप् त राजश् व र गााँउपालिकािे संकिन गरेको प्रशासलनक शुपक 

मात्र देलखतछ । घर वहाि कर आर्थचक बषच २०७६/७७ बाट मात्र शुरु गररएको छ र यो अत्यतत तयून (रु. 

२३९२०) छ । यसबाट के देलखतछ भने गााँउपालिका पूणचतया संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप् त हने शसतच र 

लनशतच अनुदानमा लनभचर छ । आम्दानीको मुयय स्रोत मािपोत र सम्पलि कर दबुै संकिन भएको देलखतछ तर 

संकलित रकम अत्यतत तयून रहकेो छ । घरजग्गा वहाि करतफच  तयून असुिी देलखएको छ । जडीबुटी, कवाडी 

र जीवजततु कर तथा मनोरंजन कर सम्भावना तयून रहकेो छ । धयवसाय कर हािसम्म संकिन हन सकेको 

छैन ।  बहाि लबटौरीको शुपकको संभावना भएतापलन यसतफच  प्रयास भएको छैन । सरकारी सम्पलि (जेसीबी, 

प्रोजे्टर) को बहाि िगाउन सककने भएपलन हािसम्म सो लशषचकबाट आय संकिन भएको छैन । समग्रमा 

जम्मा १४ वटा शीषचकहरू मध्ये हाि ५ वटा शीषचकहरुबाट मात्र संकिन भइरहकेो छ तथालप राजस्व प्रशासन 

सुिार गरी थप शीषचकहरूबाट आय संकिन गने सम्भावना देलखतछ ।  

 

२.९ गााँउपालिकाको ससं्थागत क्षमता 
 

नेपािको संलविान वमोलजम प्रदेश र स्थानीय तहहरु लनमाचण भएपलछ उक्त लनकायहरुवाट सेवा प्रवाह 

जनस्तरसम्म र्ुस्त, सहजता र प्रभावकारी रुपमा पुर् याउन जनशलक्त व्यवस्थापनका िालग कमचर्ारी 

समायोजन ऐन २०७४ वमोलजम राज्यवाट जारी लवलभत न ऐन कानुनको पररलि लभत्र रही स्थायी रुपमा सेवा 

प्रवेश गरेका लनजामती सेवा र स्थानीय सेवाका कमचर्ारीहरुिाई समायोजन गने प्रयोजनाथच संघीय मालमिा 
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तथा सामातय प्रशासन मतत्राियवाट प्राप् त संगठन संरर्नाका आिारमा समायोजन भएका कमचर्ारीहरु र 

लवलभत न सेवाहरु संर्ािनाथच गााँउपालिका आफैि े करार सेवामा व्यवस्थापन गरेका कमचर्ारीहरु यस 

गााँउपालिकाको जनशलक्तको रुपमा रहकेा छनू् । स्थानीय सरकार संर्ािन ऐन, २०७४ को पररच्छेद ११ 

दफा ८३ मा कमचर्ारीहरु समायोजन पश् र्ात स्थानीय तहहरुि ेआफ्नो कायचवोझ, राजश् व क्षमता, खर्चको 

आकार, स्थानीय आवश्यकता र लवलशष्टता समेतिाई ध्यानमा राखी संगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षणका 

आिारमा लवषयगत शाखा वा महाशाखा रहकेो संगठन सरंर्ना कायम गनुच पने व्यवस्था रहकेो छ । स्थानीय 

तहको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत रहने, प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतको लनयुलक्त 

कानूनिे तोके वमोलजम हने र काननुिे लनयुलक्त नभएसम्मका िालग नेपाि सरकारिे लनजामती सेवाको कुन ै

अलिकृत कमचर्ारीिाई प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतको रुपमा काम गनच खटाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार 

सरं्ािन ऐन २०७४ को दफा ८४ मा व्यवस्था गररएको छ । यसको अलतररक्त अतय कमचर्ारीहरु तहगत 

प्रणािीमा रहने व्यवस्था गररएको छ । तर महाभारत गााँउपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतहरु आउन 

नर्ाहने र आएपलन छोटो छोटो समयमा सरुवा भएर जाने भएकोिे हाि छैठी तहको लसलनयर अहबेिाई 

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतको लजम्मेवारी कदई गााँउपालिकाको प्रशासन संर्ािन हाँदै आईरहकेो छ । 

गााँउपालिकामा अलहिे पलन आर्थचक र राजश् व प्रशासन हनेे कमचर्ारीहरुको अभाव रहकेो छ भने कृलष सेवामा 

पलन जेरटएहरु मात्र रहकेो अवस्था छ । हाि यस गााँउपालिकामा अलिकृत स्तर छैठौ तहका ७ जना, पााँर्ौ 

तहका ७ जना, र्ौथो तहका २० जना, सहायक स्तरका ९ जना र शे्रणी लवलहन कायाचिय सहयोगीहरु ३ जना 

गरी कुि ४६ जना कमचर्ारीहरु छन । गााँउपालिकामा हाि कायचरत जनशलक्तको लववरण तालिका १२ प्रस्तुत 

गररएको छ । 

 

तालिका 12: गााँउपालिकामा हाि कायचरत जनशलक्तको लववरण 

क्र.स. सेवा समुह 
कमचर्ारीको श्रेणी 

छैठौ पााँर्ौ र्ौथो सहायक अतय जम्मा 

१ लसलनयर अहबे (प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत) १  - -  -  -  १  

२ प्रशासन २ ३ ५     १० 

३ िेखा प्रशासन १ १  - -  -  २  

४ लशक्षा प्रशासन १ १  -  - -  २ 

५ ईलतजलनयररंग १ १ ४ -   - ६ 

७ स्वास््य सेवा  -  - १ -   - १ 

८ कम्प्टयुटर प्रालवलिक १  - ४ ९ - १४  

९ कृलष सेवा (जेरटए)  - -  ६  - -  ६ 

१० रोजगार संयोजक  - १  - -  -  १  

११ कायाचिय सहयोगी  -  -  - -  ३ ३ 

जम्मा ७ ७ २० ९ ३ ४६ 

स्रोतः महाभारत गााँउपालिका, २०७८  
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महाभारत गााँउपालिकाको वडा नं ६ मा गााँउपालिकाको आफ्न ैकायाचिय भवन रहकेो छ । लप्रफ्याबबाट 

लनर्मचत यो भवन अस्थाई प्रकृलतको रहकेो छ । गााँउपालिकाको कायाचिय सामाग्रीहरु, फर्नचर्र, लवद्युलतय 

सामाग्री र सवारी सािनहरुको लववरण तालिका १३ मा प्रस्तुत गररएको छः 

 

तालिका 13: गााँउपालिकाको भौलतक सम्पलतको लववरण 

क्र.स. सामानको लववरण संयया क्र.स. सामानको लववरण संयया 

१ लस्टि दराज २५ ११ भोपटेज व्याकअप १ 

२ मोटरसाईकि १५ १२ सोिार व्यािी १ 

३ स्कुटर १ १३ टेवि २४ 

४ बोिेरो लजप १ १४ कुसी ३१ 

५ धयाक हो िोडर १ १५ प्िालष्टक कुसी ६० 

६ स्काभेटर १ १६ िेवि मेलसन १ 

७ पयापटप ७ १७ सोफा सेट ९ 

८ डेस्कटप कम्प्युटर ७ १८ रट टेवि ३ 

९ लप्रतटर १५ १९ ईतभटचर व्यािी १ 

१० फ्यान १० २० लस्टि कुसी ३ 

स्रोतः महाभारत गााँउपालिका, २०७८ 

 

२.१० गााँउपालिकाको लवकासको समीक्षा 
 

राजिानी काठमाण्डौ उपत्यकासंग जोलडएको काभ्रेपिातर्ोक लजपिाको गााँउपालिका भएतापलन महाभारत 

गााँउपालिका लबकासको दलृष्टकोणिे लन् कै पछाडी परेको स्थानीय तह हो । लजपिाको सदरमुकाम 

िुलिखेिसम्म पुग् ने भरपदो स्थाई सडक समेत नभएकोिे स्थानीयवासीहरु बषाचतको समयमा २ कदनसम्म 

लहडेरै लवलप राजमागचमा अवलस्थत भकुण्डेवंसी, मंगिटार, रोशी जस्ता बजारहरु पुगेर यातायात समात् नु पन े

वाध्यता छ ।  गााँउपालिकाका सबै वडाहरुमा तयूनतम पलन प्राथलमक स्तरको लवद्याियहरु रहकेोिे प्राथलमक 

लशक्षामा पहाँर् पुगेको देलखतछ तर भौगोलिक लवकटता र सडकको अभावि ेगदाच स्थानीय वािाबलिकाहरु 

लवद्याियसम्म पुग् न अलहिे पलन घण्टौ लहडनुपरेको छ । रालष् िय जनगणना २०६८ का अनुसार गााँउपालिकाको 

साक्षरता ५७.४४% छ जनु रालष् िय सारक्षता भतदा कररब १०% कम हो । आिारभतू तहको खुद लवद्याथी 

भनाच दर ९७.३१ छ जसमा छात्राको खुद भनाच दर ९८.८६ र छात्रको खुद भनाच दर ९५.९७ छ जुन माध्यलमक 

तहमा आईपुग्दा घटेर खुद भनाच दर ५०.३३% छ । जसिे गााँउपालिकाको समग्र लशक्षाको स्तर र तहिाई 

दशाचउदछ ।  स्वास््य सेवाको कुरा गदाच गााँउपालिकाका प्राथलमक स्तरका स्थास््य र्ौकीहरु मात्र छन । उक्त 

र्ौकीहरुमा डा्टर अभाव र पयाव सेवा नभएकोिे अलिक गलम्भर प्रकारको रोगको िालग सबैभतदा नलजकैको 

िुलिखेि अस्पताि जानु पन ेबाध्यता छ जुन बषाचतको समयमा लन् कै करठन र कष् टकर हने गदचछ । यस 

स्थानीय तहमा पूणच खोप प्राप् त १ बषच मुलनको बािबालिका ८७.९% मात्र रहकेो छ । झाडापखािा, 

लनमोलनया, क्षयरोग यस गााँउपालिकाका प्रमुख रोगहरु हन । 

 

रालष् िय जनगणना २०६८ को त्याङ्क अनसुार गााँउपालिकामा िाराको पानीको पहाँर् ८४.५% घरिरुीमा 

मात्र पुगेको छ भने केवि ६६% घरिुरीमा मात्र शौर्ािय रहकेो छ । तर गााँउपलिका हाि खप िा कदशामुक्त 

घोषणा भैसकेको छ र शौर्ाियको पहाँर्मा व्यापक सुिार भएको अवस्था छ । गााँउपालिकामा जमीन र 
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घरमा मलहिाको स्वालमििाई हदेाच जमीनमा ६.८७% र घरमा ३.२% मात्र मलहिाको स्वालमि देलखतछ । 

त्यसैगरी मलहिा घरमुिी भएको पररवार १२.६% र पुरुष घरमुिी भएको पररवार ८७.३९% रहकेो छ । 

खाना पकाउनको िालग काठ/दाउरा ईतिनको मुयय स्रोत (९८.५%) हो भन ेकररब ६५% घरिुरीहरु बिी 

बापनको िालग लबजुिीको प्रयोग गदचछन । यस गााँउपालिकामा रेलडयो, टेलिलभजन, कम्प्युटर, टेलिफोन, 

मोटरसाईकि आकद जस्ता आिुलनक घरयासी सामानहरु नभएका घरिुरीहरु अलहिे पलन ३५% छ । 

भौगोलिक लवकटता, सडक तथा यातायाताको अभाव र र्ेतनाको कमी जस्ता कारणहरुिे गदाच २१.२२% 

स्थानीय समुदाय गााँउपालिकामा रहकेा सुलविाहरु बाट समेत बलतर्त रहकेा छन  । लन् कै लवकट गााँउपालिका 

भएकोिे पालिकालभत्र हािसम्मपलन रोजगारमुिक कुनपैलन प्रकारका ठूिा उद्योगहरुको लवकास हन सकेको 

छैन । कृलष र पशुपािन नै यस गााँउपालिकाको मुयय आर्थचक क्षेत्र हो । तर ककफ बाहके अतय कृलष वालिको 

िालग यहााँ पकेट क्षेत्रहरुको लबकास हन सकेको छैन । कृषकहरुिे सहलियत ऋण, तालिम, कृलष उपकरण, 

लबउ र मि समेत सहज रुपमा प्राप् त गनच सकेका छैनन । गााँउपालिका लभत्र िघ ुतथा घरेिु स्तरका स-साना 

२६८ वटा आलथक एकाईहरु रहकेा छन जसि ेकुि ६७३ वटा रोजगार प्रदान गरेको छ ।  

 

मानव लवकासको सूर्ाङ्कहरुमा हदेाच समेत महाभारत गााँउपालिका लन् कै कमजोर देलखतछ । महाभारत 

गााँउपालिकाको समग्र मानव सूर्ाङ्क ०.४३६ छ भने काभ्रेपिातर्ोक लजपिाको सदरमुकाम िुलिखेि 

नगरपालिकाको समग्र मानव सूर्ाङक ०.५७२ रहकेो छ । महाभारत गााँउपालिकाको लवकासका अतय 

सूर्कहरुिाई लजपिा सदरमुका िुलिखेिसंग तुिना गरेर हदेाच समेत लबकासको सूर्कहरुमा यो गााँउपालिका 

अत्यतत पछाडी रहकेो छ । महाभारत गााँउपालिकामा मालनसहरुको सरदर आयु ६८.३६ बषच (िुलिखेि 

६९.८८ बषच), लवद्यािय रहने औसत अवलि २.७४ बषच (िुलिखेि ५.५८ बषच) र शैलक्षक सूर्ाङ्क ०.२९३ 

(िुलिखेि ०.५१६) छ । 

 

२.११ र्नुौती तथा अवसर 
 

महाभारत गााँउपालिकाको वस्तुगत लववरण तयार पश् र्ात सोही लववरणहरुको आिारमा योजना तजुचमा 

टोिीिे लवकासका र्ुनौती तथा अवसरहरुको पलहर्ान गरेको छ । संघीय राजिानी काठमाण्डौसंग नलजकै 

रहकेो लजपिामा अवलस्थत भएतापलन भौगोलिक लबकटता िगायत भौलतक र सामालजक आर्थचक 

पूवाचिारहरुको कमीिे गदाच यो गााँउपालिका लवकासमा लन् कै पछी परेको छ । यस गााँउपालिकामा रहकेा 

प्राकृलतक सम्पदा र कृलष उपजहरु राजिानी काठमाण्डौमा लबक्री गरेर राम्रो आम्दानी गनच सककने संभावना 

रहकेो छ । कृलष, पशुपािन, तरकारी तथा फिफुि खेती आकदमा स्थानीयवासीहरुिाई सहभागी गराई 

व्यवसायीकरण गन ेसककने देलखतछ । भौलतक पूवाचिारहरुको लन् कै अभाव रहकेो छ । गााँउपालिका पूणच रुपमा 

ग्रालमण पररवेशको भएकोिे आयमूिक रोजगारीको लवस्तार अपेलक्षत रुपमा हन सककरहकेो छैन । महाभारत 

गााँउपालिकाको यस आवलिक लवकास योजनािे यी सबै र्ुनौतीहरुको सम्बोिन गने प्रयास गरेको छ ।  

 

महाभारत गाउाँपालिका वा यस क्षेत्रको आर्थचक, सामालजक, सााँस्कृलतक, राजनीलतक लवकासबाट 

काभ्रेपिात र्ोक लजपिाको दलक्षणी क्षेत्रमा बसोवास गने झण्डै ५० हजार जनसमुदायिे फाइदा लिन स् ने 

देलखतछ । आवलिक लवकास योजना तजुचमा गने लवलभत न र्रणहरुमा गाउाँपालिकाको यीनै लवकासका प्रमुख 

संभावना, अवसर, समस्या तथा र्ुनौलतहरुको घलनभुत रुपमा छिफि तथा लवश् िेषण गरी आवलिक लवकास 

योजनािाई मुतच रुप कदईएको छ । यसप्रकार गाउाँपालिका क्षेत्रको समलष्टगत लवकासमा देलखएका 
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सम्भावनाहरु, र्नुौलतहरु, अवसर र समस्याहरुको छिफि गरी आएका लनर्ोडहरुको छोटकरीमा देहाय 

वमोलजम प्रस्तुत गररएको छ । 

 

२.११.१ लबकासका अवसरहरु 
 

सहभालगतात्मक रुपमा गाउाँका सम्पूणच सरोकार वगच, लनकाय तथा संघ सस्थाको सहभालगतामा भएको 

छिफि, लवगतका प्रयास र उपिलधिहरुको समीक्षा तथा वस्तुलस्थलत लववरणबाट पलहर्ान भएका गाउाँ  

लवकासका अवसरहरुिाई देहाय वमोलजम प्रस्तुत गररएको छ । यी अवसरहरु गाउाँको सामातयरुपमा प्रस्तुत 

गररएको अविारणा मात्र हन यसको अिावा थप नयााँ अवसर पलन हन स्दछन त्यसिाई पलन यस आवलिक 

लवकास योजनािे अवसरको रुपमा लिन कुनै वािा पाने छैन । 

 

क) कृलषमा उत नत प्रलवलिको प्रयोग 

 

यस गाउाँपालिका खाद्य उत्पादनको िालग त्यलत िेरै सम्भावना नभएतापलन कृलषका अतय उत्पादनको 

व्यवसायीकरण तथा बजारीकरणबाट गाउाँको लवकासमा फड्को मानच संभव छ । सूर्ना तथा संर्ार प्रलवलिमा 

आएको आमूि पररवतचनसाँग कृलष प्रलवलि उपयोग गरी गाउाँको आर्थचक लवकासको गलतिाई लतब्रता कदन 

सककतछ । खास गरी गाउाँमा बढी सम्भावनाको रुपमा देलखएको ककफ, जलडबुटी, तरकारी, आिु िगायतको 

उत्पादनिाई यससाँग जोडन सककतछ । 

 

ख) दक्ष जनशलक्त उत्पादन र पररर्ािन 

 

यस गाउाँपालिकामा प्रालवलिक र व्यवहाररक लशक्षा, परामशच र अवसरको अभावका कारण गाउाँका 

उत्पादनलशि जनशक्ती लवशेष गरी ठूिो संययामा युवाहरु लवदेश तथा शहर पिायन हने गरेका छन । यसका 

साथै देश तथा वाह् य बजारमा प्रालवलिक सीपयुक्त मानव संसािनको अत्यलिक माग रहकेो छ । फिस्वरुव 

यस गाउाँपालिकामा कायचरत सरकारी, गैर सरकारी र नीलज क्षेत्रको िगानी तथा साझेदारीमा गाउाँका 

मानलवय शलक्तिाई दक्ष र लशपयुक्त बनाउन सककने अवसर गाउाँपालिकाको िालग रहकेो छ । 

 

ग) िार्मचक तथा ऐलतहालसक स्थिहरु हन ु

 

महाभारत गाउाँपालिका लजपिाको दलक्षणको ढोकाको रुपमा अवस्थीत रहकेोिे यसिाई थप नयााँ अवसरको 

रुपमा लिन सककतछ जहााँ पयचटन धयवसाय िगायत थुपै्र नया आर्थचक गलतलवलिहरु सरं्ािन गनच सककतछ । 

यस गाउाँपालिकामा उत्पादीत जलडबुटी, फिफुि िगायत अतय नगदे वािीको बजारीकरण गनच हाि 

लनमाचणालिन लपङगथिी-राजवास-र्ारककपिा-लतनखुट् टे-देवीटार मागचिाई एक अवसरको रुपमा लिन 

सककतछ । 

 

घ) िघजुिलवद्यतुको प्रशस्त सभंावना 

 

गााँउपालिकामा प्रशस्त खोिानाि रहकेोि े िघु-जिलवद्युतको प्रशस्त संभावना छ । िघु-जिलवद्युतको 

माध्यमबाट गााँउमा िघु, घरेिु र साना उद्योगहरुको लवकास हन स् ने प्रर्ुर सभंावना छ । जसबाट गाउाँमा 

रोजगारी तथा आर्थचक लवकासका नयााँ अवसरहरु खुपने छन । 
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ङ) ससं्थागत क्षमता तथा सशुासन अलभवलृद्ध 

 

प्रभावकारी लवकास प्रकक्रयामा संस्थागत लवकास, श्रोत पररर्ािन तथा सुशासन प्रमुख माध्यमको रुपमा 

रहकेो हतछ । नेपािको समग्र लवकास प्रकक्रयामा जस्तै यस गाउाँपालिकाको लवकास प्रकक्रयामा संस्थागत 

लवकास श्रोत पररर्ािन र सशुासन सम्बलति समस्याहरु लवद्यमान रहकेा छनू् । फिस्वरुप लवकास कायचहरु 

पररमाणमुखी र प्रभावकारी हन सकेका छैनन । यस सम्बतिी उपिधि संवैिालनक तथा कानूनी व्यवस्था, 

औजार तथा रणनीलतहरुको राजनीलतक, प्रशासलनक र नागररकस्तरबाट समेत पररपािना गनच सके गाउाँ  

लवकासको अविारणा अनसुार लवकास कायचिाई कदशालनदेश गरी अपेलक्षत पररणाम तथा प्रभावकारीता 

हालसि गनच संभव हनेछ । 

 

२.११.२ लवकासका प्रमखु सम्भावनाहरु 
 

पहाडी भूभाग, बाह् य वसाइसराइ तथा लवकट भौगोलिक वनावटको कारणिे महाभारत गाउाँपालिका वा यस 

क्षेत्रमा खाद्यवािीको संम्भावना भन ेिेरै न ै तयून देलखतछ । स्थान लवशेषत केही क्षते्रमा लजलवकोपाजचनको 

िालग खाद्य वािीको उत्पादन हने सम्भावना रहतेापलन समग्र गाउाँपालिका क्षते्रमा खाद्यात न वािी 

उत्पादनिाई धयवसालयकता कदन भने करठन नै देलखतछ । यसको अिावा गाउाँमा ककफ, फिफुि तथा जलडबुटी 

उत्पादन र पशुपािनको भने प्रयाप् त सम्भावना छ । साथै यस गाउाँपालिका भएर लवलभत न खोिानाहरु वहन े

हाँदा िघुजिलवद्यतुबाट प्रशस्त फाइदा लिन सककने देलखतछ । गाउाँमा लवकासको संम्भावनािाई देहाय 

वमोलजम लवलशलष्टकरण गनच सककतछ । 

 

क) परम्परागत लसप र प्रलवलिको लवकास तथा लवस्तार 

 

तुिनात्मक रुपमा लजपिाको लवकट स्थानमा अवस्थीत गाउाँपालिका भएकोिे स्थानीय लसप र प्रलवलिको 

लवकास तथा लवस्तार गनच सकेमा गाउाँ  लवकासमा योगदान हन े देलखतछ । गाउाँपालिका क्षेत्रको जातजाती, 

भाषा, िमच, साँस्कृलत र भौगोलिक क्षेत्र अनसुार स्थानीयबासीहरुमा स्थानीय तथा परम्परागत ज्ञान, सीप, र 

प्रलवलिहरु प्रर्िनमा रहकेो पाइतछ । उक्त ज्ञान, सीप र प्रलवलिहरु समयानसुार पररमाजचन हाँदै समेत आएका 

छनू् । त्यसैगरी कृलष, व्यवसाय, वन, लशक्षा तथा स्वास््य जस्ता क्षेत्रमा लवलभत न लनकायहरुबाट नागररकहरुमा 

ज्ञान तथा सीपको हस्ताततरण हाँदै आएको छ । उक्त सीप तथा प्रलवलि हस्ताततरण कायचक्रमबाट वस्तु तथा 

सेवा उत्पादन गने वातावरण लनमाचण भएको छ । हाि गाउाँपालिका क्षेत्रमा सडक पूवाचिार, यातायात, संर्ार 

सेवा र सुलविा तथा सूर्ना प्रलवलि लवकासको शुरुवात भएकोिे स्थानीय तथा परम्परागत ज्ञान, सीप र 

प्रलवलि पररर्ािन र बृलद्ध समेतमा सहयोग पुग् ने देलखतछ । 

 

ख) पशपुािन 

 

गाई, भैसी र बाख्रापािनको िालग उपयुक्त हावापानी भएकोिे यस्ता क्षेत्रमा लवलवि पशुपािनको सम्भावना 

रहकेो देलखतछ । पशु पािनको िालग सम्भाव्य देलखएता पलन गाउाँका ककसानहरु अझै त्यसतफच  व्यवसालयक 

रुपमा भने पररर्ालित हन सकेको अवस्था भन ेदेलखदैन । महाभारत गाउाँपालिकामा पशुपािनको लवकासको 

िालग पकेट क्षेत्र बनाई सोही वमोलजम कायचक्रम संर्ािन गनच सकेमा थप आर्थचक अलभबृलद्ध हने देलखतछ । 
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ग) िघ ुजिलवद्यतुको लवकास 

 

यस गाउाँपालिका रहकेा खोिानािाहरुबाट प्रशस्त मात्रामा िघु जिलवद्युि लनकापन सककने प्रवि सम्भावना 

रहकेो हाँदा यसको उत्पादन पिात गाउाँमा थप नया रोजगारी र आर्थचक लवकासका नयााँ क्षेत्रहरुको ढोका 

खुपन स् न ेदेलखतछ । यसको लवकासबाट गाउाँमा लवद्युिको उत्पादन भै स्थालनय स्तरका िघु, घरेिु र साना 

उद्योगहरु समेत लवकास हने भएकोि े रोजगारीका नयााँ अवसहरु समेत प्राप् त हने र गााँउपालिकािाई 

राजश् वका नयााँ स्रोतहरु हने संभावना छ । 

 

घ) जलडबरुटको लबकास 

 

महाभारत गाउाँपालिकामा जलडबुटीिाई धयवसायीकरण गनच सककएमा गाउाँवासीको आर्थचक लवकासमा मनग्य 

फाइदा लिन सककने अवस्था छ । जलडबुटी उत्पादनको िालग हावापानी अनुकुि भएकोिे गाउाँपालिकाका 

लवलभत न स्थानमा जलडबुटी उत्पादनिाई अलभयानको रुपमा िैजान सकेमा यसिे स्थानीयवासीको 

आयआजचनमा उपिेखलनय रुपमा टेवा कदन स् ने देलखतछ । 

 

ङ) प्रालवलिक जनशलक्तको लवकास तथा पररर्ािन 

 

अपपकालिन तथा मध्यकालिन तालिमका माध्यमबाट गाउाँका युवा जनशलक्तिाई थप ज्ञान र लसप कदिाउन 

सककएमा यस गाउाँपालिकामा आवश्यक पन ेदक्ष जनशलक्तको पररपूर्तच भई गाउाँको आर्थचक लवकासमा थप 

योगदान पुग् न ेदेलखतछ । यसबाट गाउाँमा हन ेआर्थचक कारोवारमा बृलद्ध भई लवलभत न क्षेत्रसाँग सम्बलतित आर्थचक 

गलतलवलिहरु बढने सम्भावना देलखतछ । 

 

र्) बैंक तथा सहकारी लवकास 

 

अनौपर्ाररक क्षेत्रबाट समुह, उपसमुह संर्ािन भएतापलन बैंककङ तथा अतय लवलिय संस्थाको लवकास भन े

यस पालिकामा अझैसम्म हन सकेको छैनू् । तसथच सहकारी तथा वैककङ्ग क्षेत्रको लवकास र लवस्तार गरी 

गाउाँपालिकाबासीिाई स्थानीय स्तरमानै यस्ता सेवा कदनपुने आवश्यकता रहकेो छ । छररएर रहकेो पूाँलजिाई 

सहकारी र वैककङ्को माध्यमबाट एकीकृत गरी िघु तथा घरेिु उद्योगहरुमा पररर्ािन गनच सककने प्रशस्त 

संभावना छ । लवलभत न ककलसमका आर्थचक तथा सामालजक र पूवाचिार लवकास सम्बतिी कायचहरुको बृलद्ध र 

लवकासिे वैककङ्ग तथा सहकारी लवकासको संभावनामा बलृद्ध गरेको छ । गाउाँमा बढदै गएको यस्ता लवकासको 

गलतलवलििे वैककङ तथा सहकारी लवकासमा अलभबृलद्ध हने आशा लिन सककतछ । 

 

छ) वन व्यवस्थापन माफच त वातावरण सवेा भकु्तानी 

 

गाउाँको अलिकांश भूभाग वन जंगििे ढाकेको यस गाउाँपालिकामा वनको वैज्ञालनक तथा कदगो वन व्यवस्थापन 

गरी वनमा आलश्रत उपभोक्ता तथा समुदायिाई यसको उपयोग गने संस्था तथा कम्पनी र राज्यि ेकावचन 

रर् वषे् िेशन तथा संलर्ती गरी श्रोत तथा वातावरण सरंक्षणमा योगदान गरे वापत वातावरणीय सेवा 

भुक्तानीको प्रशस्त संभावना देलखतछ । यसको अिावा गाउाँमा प्रशस्त मात्रामा जलडबुटीको सम्भावना रहकेो 

हाँदा त्यसको लवकास र लवस्तार गरी गाउाँबासीको आर्थचक उपाजचन गनच स् ने सम्भावना देलखतछ । 
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ज) पयचटककय क्षते्रको लवकास र लवस्तार 

 

गाउाँपालिकाका लवलभत न स्थानमा रहकेा िार्मचक तथा पयचटककय संभावना बोकेका स्थानहरुमा पयचटन 

पूवाचिार लवकास गरी त्यसबाट गाउाँबासीको स्थानीय स्तरमा न ैरोजगारी बृलद्ध हन ेप्रबि सम्भावना रहकेो 

पाइतछ । 

 

२.११.३ लवकासका प्रमखु समस्याहरु 
 

यस गााँउपालिकाको सम्पूणच भूभाग पहाडी क्षेत्रमा पने हनािे देशका अतय पहाडी क्षेत्रको लवकासका िेरैजसो 

समस्या तथा सबािहरु लमपदाजुपदा रहकेा छनू् । यो गाउाँपालिका आर्थचक तथा सामालजक लवकास िगायत 

िघु तथा घरेि ुउद्योग, संस्थागत लवकास, स्थानीय शासन र उिरदालयत्व जस्ता लवलभत न क्षेत्रमा लवलवि 

समस्याहरुबाट गुलिएका छनू् । गाउाँपालिकाका लवगतका प्रयास र उपिधिीहरु एवं वस्तुलस्थलत लववरण तथा 

सहभालगतात्मक छिफिबाट पलहर्ान गररएका समस्याहरुिाई बुाँदागत रुपमा सलंक्षप् त रुपमा ति प्रस्ततु 

तथा लवश् िेषण गररएको छ । 

 

क) गररबी, बरोजगारी र असमानता 

 

अझै पलन गाउाँपालिकाका उपिेखनीय जनसंयया गररलबको रेखामुलन रहकेा छन । साथै गाउाँमा सामालजक, 

आर्थचक र भौलतक पूवाचिार लवकास कायचक्रमहरुको अपयाचप् तता, पररणाममुखी तथा प्रभावकाररताको कमीको 

कारण गाउाँमा आर्थचक तथा सामालजक लवकास खास ै हन सकेको छैन । वरेोजगारीको समस्यािे वैदेलशक 

रोजगारमा जाने तथा शहरतफच  (काठमाण्डौ) पियान हनेको संयया पलन उपिेखनीय रुपमा रहकेो छ । 

फिस्वरुप उत्पादनशीि मानव संसािन लवशेष गरी युवाशक्ती लवदेश र सहर पिायन हने क्रम बढ्दो रुपमा 

रहकेो छ । यसैगरी िैलङ्गक, वगीय, जातीय तथा क्षेत्रीय असमानता पलन लवद्यमान छ । आम नागररक लवशेष 

गरी िलक्षत वगचको पहाँर् र अवसरमा कमी र शलक्तकेतर केलतरत शासनको पररणामस्वरुप असमानतामा कमी 

आउन सकेको छैन । गाउाँको रणनीलतक योजना र कायचक्रमको कमीका कारण रोजगारीको अवसरमा पलन 

गाउाँवासीको पहाँर्मा कम रहकेो देलखतछ । जसअनुसार गाउाँको समग्र लवकासमा समयसापेक्ष रुपमा खासै 

सुिार भएको पाइदैन । 

 

ख) सवेा सलुविामा तयनू पहाँर् र उपिधिता 

 

गाउाँपालिकाको भौगोलिक अवलस्थलत, लवकटता, सामालजक, आर्थचक तथा भौलतक पूवाचिारहरुको तयून 

उपिधिता, संस्थागत लवकास, श्रोत पररर्ािन र सुशासन अलभबृलद्धमा कमीका कारण लवकास कायचहरु 

पररणाममुखी र प्रभावकारी हन सकेका छैननू् । फिस्वरुप गाउाँका बालसतदाहरुमा आिारभूत सेवा तथा 

सुलविाहरु समेत उपिधि हन सकेको छैन । उपिधि सेवा सुलविामा पलन िलक्षत वगच, क्षेत्र र समुदायका 

मालनसहरुको पहाँर् पुग् न सकेको छैन । 
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ग) उपिधि प्राकृलतक श्रोत र सािनको तयनू उपयोग 

 

यो गाउाँपालिका क्षेत्रमा वन, जिश्रोत तथा जैलवक लवलविता जस्ता नलवकरणीय प्राकृलतक श्रोतहरु पयाचप् त 

रहनकुा साथ ैअतय प्राकृलतक श्रोतहरु समेतको प्रशस्त संभावना भएर पलन श्रोत सािन, प्रालवलिक ज्ञान, सीप, 

क्षमता, उपयुक्त संस्थागत व्यवस्था, कायचक्रम र िगानीको कमीका कारण उक्त श्रोतहरुमा उपिधि 

सािनहरुको पररर्ािन हन सकेको छैन । यस सम्बतिी उपिधि नीलत लनयम पलन व्यवहाररक रहकेा छैननू् र 

उपिधि श्रोत, सािन र िगानी प्रयाचप् त रहकेो छैन । कायचक्रमहरु अपयाचप् त, कमजोर ससं्थागत क्षमता र कायच 

वातावरण समेत अनकुुि र भएका कायचहरु समेत पारदशी, समावेशी र नलतजामूिक छैननू् । 

 

घ) भ-ूउपयोग तथा दीघचकालिन र व्यवहाररक योजनाको अभाव 

 

उपिधि नीलत, ऐन, लनयम तथा लनदेलशकाका बाबजुद हािसम्म गाउाँपालिका स्तरमा कुनै पलन रणनीलत बत न 

सकेको छैन । स्थानीय तहको भखचर मात्रै गठन र संर्ािन भएकोिे गाउाँको िालग अलत आवश्यक भू-उपयोग 

िगायत कुनै पलन दीघचकालिन तथा रणनीलतक योजनाहरु तजुचमा भएका छैननू् । स्वास््य, लशक्षा, वन, लवपद 

व्यवस्थापन तथा वातावरणीय क्षेत्रको रालष् िय स्तरको रणनीलतहरु वनेका छन तर गाउाँ  लवशेष भएर 

योजनाहरु वनाइ कायाचतवयन भएको अवस्था देलखदैन । 

 

ङ) तयनू सामालजक, आर्थचक तथा भौलतक पवूाचिारको लवकास 

 

यस गाउाँपालिकामा हािसािै छोएको मौसमी सडक यातायात वाहके अतय यातायातको व्यवस्था यहााँ छैन 

। हािैका कदनमा लनमाचणालिन रहकेा सडकहरुको प्रगलत पलन अपेक्षाकृत रुपमा अगालड बढीरहकेो अवस्था 

देलखदैन । भुकम्पबाट क्षलत पुगेका सामुदायीक, सरकारी तथा नीलज संरर्नाहरुको लनमाचण तथा पुनचलनमाचणको 

काम अलत सुस्त देलखतछ । गाउाँपालिकामा अत्यावश्यक स्वास््य सेवाको अवस्था िेरै नै कमजोर छ । उपिधि 

सामातय सेवा पलन लनयलमत, गुणस्तरीय र भरपदो छैन । लशक्षामा गुणस्तरीयता, व्यवहाररक तथा रोजगार 

उतमुख बनाउने कुनै नीलत तथा रणनीलत देलखएको छैन । खानेपानी, सरसफाई, लसर्ाई तथा अतय पूवाचिारमा 

कमी र लनयलमत हन सकेको छैन । उपिधि पूवाचिारमा समेत सवचसािरणको पहाँर् पुग् न सकेको छैन ।  

 

र्) गााँउपालिकाको तयनू स्रोत पररर्ािन क्षमता 

 

दगुचम पहाडी भुभाग त्यसमा पलन कमजोर संस्थागत क्षमता, आवश्यक ज्ञान तथा सीप, भौलतक सुलविा र 

कायच प्रकक्रयाको कमीको कारण आततररक श्रोतको पररर्ािन हन सकेको छैन भने उपिधि अनुदान, श्रोत तथा 

सािन समेत पररणाममुखी र प्रभावकारी उपयोग हन सकेको छैन । स्थानीय शासन साझेदार लवशेष गरी 

िलक्षत वगच तथा समुदायहरुको क्षमताको तयूनताका कारण आततररक तथा वाह् य श्रोत सािनको प्रभावकारी 

पररर्ािन हन सककरहकेो छैन । संभाव्य श्रोतहरुको अध्ययन तथा खोलज, अनुमान तथा प्रक्षेपण, सम्बलतित 

लनकाय तथा पक्षसाँग समतवय, संलविानिे व्यवस्था गरेका अलिकारमा आिारीत लवषयहरुमा नीलतगत 

अड्र्न तथा प्रयाप् त ऐन लनयमहरु तयार गनच सककएको छैन तथा तयून क्षमताका कारण प्रभावकारी रुपमा 

लवकास आयोजनामा आततररक, केतर, वाह् य, नीलज तथा सामुदालयक श्रोत तथा सािनको पररर्ािन हन 

सककरहकेो छैन । 
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छ) कमजोर ससं्थागत क्षमता तथा कायचदक्षता 

 

गाउाँपालिकामा कक्रयालशि संघ सस्था तथा लनजी क्षेत्रका साझेदारहरुको कमजोर संस्थागत क्षमता लवकासि े

देशका अतय पालिकाहरुमा जस्तै यस गाउाँपालिकामा पलन उही समस्या भोग् नु परीराखेको अवस्था छ । 

गाउाँपालिकाको योजनाबद्ध लवकास गनच दक्ष कमचर्ारीहरुको अभाव रहकेो देलखतछ । देशमा लवगतका िलम्बदो 

राजनीलतक सकं्रमणकाि, राजनीलतक अलस्थरता र शालतत सुरक्षा एवं भौलतक पूवाचिार लवकासको मतद गलतका 

कारण यस गाउाँपालिकामा अतय लवकट गाउाँपालिकामा जस्तै प्रयाप् त सेवा तथा कायच संर्ािन हन सकेको 

छैन, फिस्वरुप यसबाट जनतािे थूपै्र समस्या भोग् न पररराखेको अवस्था छ । 

 

ज) नयााँ लपकढको कृलष पशेाप्रलत उदालसनता 

 

यसै पलन लवकट र लभरािो भूभाग त्यसमा पलन हािका कदनमा कृलष पेशा प्रलत गाउाँवासीको खास गरी युवा 

वगचको झुकाव कम हाँदै जानुिे गाउाँपालिकाको आर्थचक लवकासमा समस्याहरु देखा पररराखेको अवस्था सहज ै

अनुमान गनच सककतछ । गाउाँपालिका क्षेत्रमा खाद्यान्नको उपिेखनीय रुपमा आयात हने र अतय थुपै्र कृलष 

वािीहरुको समेत आयात हने हाँदा यसतफच  गाउाँपालिकािे लवशेष ध्यान कदनुपन ेदेलखतछ । खाद्यात न वािी 

उत्पादनमा समस्या देलखएता पलन अतय व्यावसायीक खेती तफच  ककसानको ध्यान जान सककरहकेो अवस्था 

पाईदैन जसिे गदाच युवा जमात वैदेलशक रोजगार वा शहर पिायन हने गरेका छन । 

 

झ) लभरािो भगूोि तथा छररएर रहकेा वलस्तहरु 

 

गाउाँको भौगोलिक अवलस्थलत तथा वनावटका कारण गाउाँपालिकाका िेरैजसो गाउाँ  तथा वस्तीहरु छररएर 

रहकेा छनू् तथा दगुचम रहकेा छनू् । पररणामस्वरुप उक्त गाउाँवस्तीहरुका सेवा तथा सलुविाको प्रवाह करठन 

रहकेोछ, सेवा लवस्तारका कायचहरुमा िागत मूपय अत्यालिक रहकेो छ । तसथच छररएर रहकेा वस्तीहरुिाई 

एकलत्रत गरी एकीकृत वस्ती लवकासको योजना सलहत लवकास तथा सेवा प्रवाहका कायचका िालग व्यवहाररक 

नीलत, योजना, कायचक्रमको अभाव रहकेो छ । 

 

ञ) वसाइसराई र वदैलेशक रोजगारी 

 

गाउाँमा भएका आर्थचक तथा सामालजक लवकास एवं रोजगारी िगायतका कायचक्रमको कमी र उलर्त 

वातावरणका कारण युवा वगचहरुमा काठमाडौं र लवदेशमा जाने प्रबृलतमा बृलद्ध भइरहकेो छ । गाउाँबाट 

उजाचलशि युवाशलक्त रोजगारीका िालग शहर तथा लवदेलशने क्रम बढ्नु समग्र लवकासको एक प्रमुख समस्याको 

रुपमा देलखएको छ । 

 

२.११.४ लवकासका र्नुौतीहरु 
 

गाउाँ  लवकासका लवगतका प्रयास र उपिधिीहरु एवं वस्तुलस्थलत लववरण तथा सहभालगतात्मक छिफिबाट 

पलहर्ान गररएका र्ूनौलतहरुिाई बुाँदागत रुपमा संलक्षप् तमा ति प्रस्तुत तथा लवश् िेषण गररएको छ । 
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क) समग्र लवकासिाई सम्बोिन गन ेअनकुुि नीलत लनयम नहन ु

 

गाउाँको भौलतक, भौगोलिक, सामालजक, आर्थचक र सााँस्कृलतक लवशेषता अनकुुि नीलत, लनयम र योजनाको 

अभाव रहकेो छ । भएका नीलत, लनयम, व्यवस्था र योजनाहरु पलन व्यवहाररक र समय सापेक्ष देलखदैननू् । 

त्यसमा पलन लजपिाको लवकट महाभारत गाउाँपालिका जस्ता क्षेत्रको िालग आवश्यक पने उपयुक्त नीलत 

लनयमको खााँर्ो रहकेो छ । 

 

ख) जिवाय ूपररवतचनको प्रभाव बढ्न ु

 

कावचन िगायत लग्रनहाउस ग्यासहरुको बढ्दो उत्सगचनको कारण लवश् व तापमानमा बृलद्ध भएको छ र यसबाट 

लवशेष गरी लवकासोतमुख तथा अपपलवकलसक देश त्यसमा पलन ग्रामीण जनताको जनजीलवका, श्रोत र 

सािनमा नकारात्मक प्रभाव परररहकेो छ । समयमा वषाच नहनु, िामो समय खडेरी हनु, अलतबृलष् ट, खण्डबृलष्ट 

तथा अनावृलष् ट हनु, गमी तथा जाडोमा बृलद्ध हनु, तापक्रम बढ्नु, वनस्पलतको जीवनर्क्रमा बदिाव देलखनु, 

कृलष तथा वनबािीमा रोगककराको प्रकोपमा बृलद्ध हनु जस्ता जिवायु पररवतचनका िक्षणहरु देलखन थािकेो 

छ । यस पालिका क्षेत्रका लवलभन्न स्थानमा भू-क्षय तथा पलहरो जस्ता प्रकोपजतय समस्या घटाउन अनुकुिन 

योजनाहरु तजुचमा र िागू हन सककरहकेा छैननू् । फिस्वरुप लवपद र यसबाट हने मानवीय तथा भौलतक 

क्षलतमा सािै लपच्छे बृलद्ध देलखएकोछ । 

 

ग) भौगोलिक लवकटता हन ुतथा राज्यबाट लवशषे ध्यान नकदनु 

 

लजपिाको दलक्षणी क्षेत्र कणाचिीको लवकट भौगोलिक क्षेत्रसाँग तुिना गदाच अलत सयोलक्त नहोिा जहााँ राज्यबाट 

जुन स्तरको सेवा पररर्ािन हनु पदच्यो सो स्तरको सेवा सुलविाहरुको उपिधिता भएको पाइदैन । यसतफच  

राज्यिे लवशेष ध्यान कदनुपन ेआवश्यक देलखतछ । खास गरी संलविानमा व्यवस्था भए अनुसार लवशेष क्षेत्र 

लवकासको अविारणा यस पालिका क्षेत्रको िालग िागु हतछ । 

 

घ) परुातनवादी ससं्कृलत/ससं्कार कायम रहन ु

 

समय र लवकासको सोर्मा तुिानात्मक रुपमा पररवतचन आएको भएता पलन गाउाँ  लवकासका प्रमुख 

साझेदारहरु कमैमा यस प्रलत सर्ेत रहकेो नागररकिे महशुस गनच पाएका छैननू् । अलिकांश सरोकारवािा 

संस्था र व्यलक्तमा पुरातनवादी सोर् र संस्कार कायम रहकेो देलखतछ । यसबाट लवकास कायच नलतजामुखी र 

प्रभावकारी हन सकेको छैन । लवकासिाई अझैपलन भागवतडामा लसलमत रालखएको छ । प्राथलमकताको 

नीलतिाई अझैपलन अविम्बन गनच सकेको अवस्था छैन । 

 

ङ) आततररक रोजगारी सजृना गनच नस् नु तथा यवुा शलक्त पिायन हन ु

 

गाउाँको सम्भावनािाई रोजगारी सृजना गने कुनै पलन नीलत लनयम वत न सकेको छैन । फिस्वरुप उत्पादनलशि 

श्रमशलक्त लवशेष गरी युवाशलक्त लवदेश तथा शहर पिायन भैइरहकेा छनू् । यो क्रम बढ्दो क्रममा रहकेो छ । 

साथै बैदेलशक रोजगारमा जााँदा भएका घाइते र मृतकको संयया पलन कदनह बढदो क्रममा रहकेो छ । 
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र्) लवकासको प्राथलमकता लनिाचरण गनच नस् नु र श्रोत सािन उपिधि गराउन नस् नु 

खास गरी जनजालत (तामाङ) समुदायको वाहपयता रहकेो यस क्षेत्रको लवकासमा प्राथलमकता अनुसार श्रोत 

सािनहरुको धयवस्था गनच नस् नु राज्य तथा स्थानीय सरकारको कमजोरीको रुपमा रहकेो छ । साथ ै

गाउाँपालिकाको प्राथलमकता तथा समस्यािाई हरेी लवकासका कायचक्रमहरु िैजान नस् नुिे समग्र लजपिाकै 

लवकासमा समस्याहरु देलखएका छन र यहाको र्ूनौलत पलन यही नै रहकेो छ । 

 

छ) बाह् य स्रोतमा अत्यलिक लनभचरता 
 

गााँउपालिकाको आलततरक आयमा स्रोतहरु तयून रहकेो र सघं तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप् त हने लनशतच, शसतच 

अनुदान र बजेटबाट स्थानीय लबकास लनमाचणमा कायचहरु गनुचपने अवस्था रहकेोिे गााँउपालिका बाह् य स्रोतमा 

अत्यलिक लनभचर रहकेो छ । राजर्श्को आततररक श्रोतहरुको पलहर्ान गनचको िालग गााँउपालिकािे राजर्श् 

अलभवृलद्ध कायचयोजना तजुचमा गनुचपने देलखतछ ।  
 

२.१२ समस्या सभंावना (SWOT) लवश् िषेण  
 

योजना तजुचमाको क्रममा कुनै पलन स्थान र संघ/संगठनको सवि पक्ष (Strength), कमजोर पक्ष (Weakness), 

अवसर (Opportunity) र र्ुनौतीहरुको (Threat) लवश् िेषण गनचको िालग SWOT एक महत्वपूणच 

लवलि/प्रलवलि हो । सामातयतया सवि र कमजोर पक्षहरु आततररक कारणहरुसंग सम्बलतित हतछन भने अवसर 

र र्ुनौतीहरु बाह् य कारणहरुसंग सम्बलतित हने गदचछन । गााँउपालिकाको लवद्यमान वस्तुलस्थलतको लवश् िेषण, 

स्थिगत सवेक्षण, लवलभन्न सरू्ना सम्वाहकहरुसंगको अततरकक्रया र सरोकारवािहरुसंगको छिफिहरुबाट 

यस गााँउपालिकाको र्नुौती र अवसरहरुिाई तिको SWOT तालिकामा प्रस्तुत गररएको छ ।  

तालिका 14: महाभारत गााँउपालिकाको SWOT लवश् िेषण 

आ
तत

रर
क

 क
ार

ण
ह
रु
 

सवि पक्ष (Strength) कमजोर पक्ष (Weakness) 

▪ लस्थर स्थानीय सरकार 

▪ प्रशस्त वन क्षेत्र (७४.४%) 

▪ िघु जिलवद्युतको प्रशस्त 

संभावना 

▪ ककफ, फिफुि, पशुपािन र 

तरकारी खेलतको पकेट क्षेत्र 

लवकास गनच सककने 

▪ राजिानी काठमाण्डौबाट नलजकै 

रहेको 

▪ कमजोर भौलतक पूवाचिार 

▪ भौगोलिक लवकटता, पलहरो र भूक्षय 

▪ लभरािो जमीन र छररएर रहकेा वस्तीहरु 

▪ रालष् िय राजमागचसंग पहाँर् नभएको 

▪ गााँउपालिकाको पार्श्चलर्त्र र अतय योजना दस्तावेजहरु नभएको 

▪ गुणस्तरलहन ग्रालमण सडकहरु 

▪ कमजोर बजार पूवाचिार 

▪ परम्परागत र लनवाचहमुखी कृलष प्रणािी  

▪ लशक्षा र स्वास््य जस्ता सामालजक पूवाचिारहरुको कमजोर अवस्था 

▪ तयून साक्षरता (५७%) र कमजोर स्वास््य पहाँर् 

▪ गररबी, बरोजगारी र असमानता 
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ब
ाह्

 य
 क

ार
ण

ह
रु
 

अवसरहरु (Opportunities) र्नुौतीहरु (Threats) 
▪ सूर्ना प्रलवलिको प्रयोग द्वारा 

पारदशी, उिरदायी र प्रभावकारी 

सेवा प्रवाह गनच सककने 

▪ स्थानीय प्राकृलतक सम्पदाको 

समुलर्त प्रयोगद्वारा गााँउपालिकाको 

आततररक आम्दानी बढाउन सककने 

र स्थानीयवासीको लजवनस्तरमा 

सुिार पयाउन सककने 

▪ गुणस्तररय लशक्षा र स्वास््य सेवाको 

िालग संघीय र प्रादेलशक सरकारसंग 

समतवय गनच सककने 

▪ ककफ, तरकारी, पशुपािन र 

फिफुिको पकेट क्षेत्र लवकास गरी 

आम्दानीको स्रोत बढाउन सककने 

▪ बाह् य स्रोतमा अत्यलिक लनभचर (९८.७%) 

▪ युवाहरुको वैदेलशक रोजगार र काठमाण्डौ तफच  हने बसाईसराई 

▪ दक्ष जनशलक्त बालहरबाट पयाउनु पने 

▪ प्राकृलतक सम्पदाहरुको अलतक्रमण 

▪ जमीनको बढदो खण्डीकरण 

▪ पलहरो, भूक्षय र प्राकृलतक प्रकोपको तयूलनकरण र रोकथाम 

▪ अनालिकृत र जथाभावी लवकास लनमाचण 

▪ सावचजलनक सम्पलतको सुरक्षा र अलतक्रमण 

▪ भवन संलहता र लबकास तथा लनमाचण मापदण्डहरुको पूणच 

कायाचतवयन 
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पररच्छेद ३: कदघचकालिन सोंर्, िक्ष्य तथा समष् टीगत नीलत तथा रणनीलतहरु 

 

३.१ सघंीय तथा प्रादलेशक योजना अततर-आवद्वता 
 

यस आवलिक योजनािे संघीय योजनाको दीघचकािीन सोंर् “समृद्ध नेपाि, सुखी नेपािी” र “समृद्ध अथचततत्र, 

सामालजक तयाय तथा पररष्कृत लजवन सलहतको समाजवाद उतमुख राज्यको रुपमा रुपाततरण गदै उच् र् आय 

स्तर भएको मुिुकमा स्तरोउत नती हन ेआिार लनमाचण गने” भत ने िक्ष्य एवं र्नचिाररत उद्दशे्य एवं प्राथलमक्ताहरू 

र आ.व. २०७७/७८ को बागमती प्रदेशको वार्षचक नीलत र कायचक्रमिे लनर्दचष् ट गरेका उद्दशे्यहरू तथा बागमती 

प्रदेशको पलहिो आवलिक योजना (आ.व. २०७६/७७-२०८०/८१) को कदघचकालिन सोंर्, िक्ष्य र 

उदेश्यहरुसाँग तादामम्यता हने गरी यस गाउाँपालिकाको आवश्यक्ता र प्राथलमकता अनुसार यो योजना तजुचमा 

गररएको छ । 

 

३.२ दीघचकालिन सोंर् 
 

दीघचकालिन सोर्िाई गााँउपालिकाको दीघचकािको आदशचको रुपमा लिन सककतछ । दीघचकालिन सोंर् भत नाि े

वतचमानको अवस्थाबाट लनलश् र्त भलवश्यमा पुग् न सककने एक ईलच्छत अवस्था हो । यसको िालग 

गााँउपालिकामा उपिधि स्रोत, सािन, सम्भाव्यतािाई सदपुयोग गदै गााँउपालिकाको मुयय समस्या र 

र्ुनौतीिाई सामना गनच तयार बनाउन स् नु पदचछ । दीघचकािीन सोंर् एक आवलिक योजनामा मात्र प्राप् त 

गनच सककने सोर् नभएतापलन आवलिक योजनाि ेयसिाई अगाडी बढाउन मद्दत गदचछ । 

 
समग्र राष् ि र सम्बलतित प्रदेशको दीघचकािीन सोंर् तब मात्र पूरा हन स्दछ जब स्थानीय तहिे त्यसका 

योजनाका उद्देश्य र िक्ष्यमा सहयोग पुर् याउाँदछ । त्यसैिे महाभारत गााँउपालिकाको योजना तजुचमा गदाच 

केतरीय सरकारिे तजुचमा गरेको रालष् िय दीघचकािीन सोंर्, त्यसमा अत तर्नचलहत िक्ष्य, उद्देश्य र रणनीलत 

आकदिाई पलन ध्यान कदईएको छ । त्यस्तै गरी बागमती प्रदेशको दीघचकािीन सोर्, अत तर्नचलहत िक्ष्य, उद्देश्य 

र रणनीलतिाई पलन आिार मालनएको छ । त्यसैि ेगााँउपालिकको सम्भावना तथा अग्रणी क्षेत्रको आिारमा 

दीघचकािीन सोंर् तय गररएको छ । आगामी १५-२० बषचको अवलिको िालग महाभारत गााँउपालिकाको समग्र 

कदगो आर्थचक लवकास र वातावरणीय दलृष् टकोणिे समृद्ध गााँउपालिका लवकासको िालग दीघचकािीन सोर् 

लनिाचरण गनच गााँउपालिकाका लनवाचलर्त पदालिकारीहरु, गााँउकायचपालिकाका सदस्यहरु, प्रमुख प्रशासककय 

अलिकृत, स्थानीय राजनैलतक दिका प्रलतलनलिहरु, लनदेशक सलमलतका पदालिकारीहरु, लवषयगत उप-

सलमलतका संयोजकहरु तथा सदस्यहरु िगायत गााँउपालिकाका सरोकारवािाहरु, बुलद्धजीवीहरु, 

समाजसेवीहरु र परामशचदाताका लवज्ञ टोिीको उपलस्थलतमा एक कायचशािा गोष् ठी आयोजना गनुचपने लथयो 

। तर कोलभड-१९ को कारणिे लनरततर देशभर न ै िकडाउन र लनषेआज्ञा जारी भएको सो क्रम िामो 

समयसम्म जाने परलस्थलत सृजना भएकोिे लमलत २०७८/०२/०८ मा अनिाईनबाट जुम लमरटङ गरी 

गााँउपालिकाको कदघचकालिन सोंर् लनिाचरण गररएको लथयो । गााँउपालिकाको कदघचकालिन सोंर् लनम् न प्रकार 

छ । 
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“कृलष, पयचटन र पवूाचिार 

महाभारत गााँउपालिकाको लवकासको मिू आिार” 

 

महाभारत गाउाँपालिकाको अलिकांश िगानी भौलतक र सामालजक पूवाचिार लवकास तथा कृलषको लबकास र 

रोजगार प्रवद्वचनमा न ैकेलतरत भैइरहकेो छ । सडक तथा पुि लनमाचण, लवद्यािय तथा स्वास््य र्ौकीहरुको 

भौलतक संरर्ना लनमाचण र ममचत संभार, गुणस्तररय लशक्षा र प्रालवलिक लशक्षामा जोड कदइ गाउाँबासीको 

रोजगारी बढाउन ेिक्ष्य गाउाँपालिकािे लिएको छ । त्यस्त ैयो गाउाँपालिका कृलष उत्पादनमा खास गरी ककफ 

खेती, तरकारी वािी, आि,ु फिफुि र पशुपािनको अत्यततै सम्भावना रहकेो छ । यहााँको अगाचलनक 

उत्पादनिाई राजिानी काठमाण्डौ, िुलिखेि, वनेपा जस्ता शहरहरुमा लनकासी गरी ठूिै आर्थचक उपाजचन 

गनच सककतछ । यहााँको हावापानीमा कृलषमा उद्यमलशिता र व्यवसायीकरण प्रमुख सम्भावना रहकेो हाँदा कृलष 

क्षेत्रको लवकासबाट गाउाँपालिकाको पलहर्ान र सम्वृलद्धको आिार बत न स्दछ । त्यसैिे कृलष उत्पादनको 

िालग पलन यो गाउाँपालिका उवचर भूलममा गलनतछ । त्यस्तै गरी यस गाउाँपालिका लभत्र लवलभन्न स्थानमा भएका 

पयचटककय क्षेत्रहरुको लवकास गनच सककएमा पयचटनबाट पलन रोजगारी बृलद्ध गनच सककतछ । गााँउपालिकामा 

पयाचपयचटन, पदमागच, कृलष पयचटन, होमस्टे आकदको प्रशस्त संभावना रहकेो छ । सम्बृलद्धिाई डोर् याउन े

सबैभतदा महत्वपूणच लबषय भनेको पूबाचिार न ैहो । त्यसैिे गााँउपालिकाका सबै वडा र टोिहरुसम्म बाह्र ै

मलहना आवागमन हन स् ने सडक यातायातिे गाउाँको लवकासमा महत्वपूणच भूलमका खेपने हाँदा गाउाँको 

कदघचकालिन सोंर्मा पूबाचिार लवकासिाई जोड कदएको छ । 

 

गाउाँबासीहरु थोरै संययामा भएपलन खानेपानी तथा सरसफाई सेवाबाट पछालड परेको त्याकंिे देखाउदछ 

। अवका कदनमा सबै गाउाँबासीहरुिाई सरुलक्षत खानेपानी उपिधि गराउनु पलन गाउाँपालिकाको र्नूौलत 

रहकेो छ । महाभारत गाउाँपालिकामा पैरोजतय लवपदको पलन जोलखम रहकेो छ । गाउाँमा सुरलक्षत भवन तथा 

आवास, पुिपुिेसा, आिुलनक सरं्ारका (कम्प्यूटर, इतटरनेट, टेलिफोन, मोवाइि) सुलविा पयाचप् त र 

गुणस्तरीय रुपमा संर्ािनमा पयाउनु पने र्ुनौलत रहकेो छ । यी सबै कायच गाउाँपालिकामा उपिधि स्रोत 

सािनबाट मात्र सम्भव नहन ेहाँदा गाउाँको लवकासमा कसरी सावचजलनक तथा लनजी िगानीिाई आकषचण गन े

सोको िालग ठोसू् पहि गरी पूबाचिार लनमाचण गनुचपने अको र्ूनौलतको रुपमा रहकेो छ । अकोलतर 

गाउाँपालिकामा बसोवास गने अलिकांस तामाङ समुदाय रहकेो र उनीहरु सामालजक तथा आर्थचक रुपमा 

तुिनात्मक रुपमा पलछ परेका समुदाय लभत्र पदचछन, यस्ता समुदायको समग्र लवकासमा कसरी प्रभावकारी 

कायचक्रम तथा योजनाहरु पयाउन सककतछ ? त्यसैिे गाउाँपालिकाका मलहिा, दलित तथा वािवालिकािाई 

लवकासको मूिप्रवाहमा राखी समग्र सामालजक, सााँस्कृलतक र आर्थचक लवकास प्रालिमा केलतरत गनच प्रलतबद्ध 

हनु गाउाँपालिकाको दीघचकािीन सोंर् रहकेो छ । 

 

दीघचकािीन सोंर्िे समेटेका क्षेत्रहरुिाई तालिका १५ मा प्रस्तुत गररएको छः 
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तालिका 15: दीघचकालिन सोंर्िे समेटेका क्षेत्रहरु 

कृलष लवकास पयचटन पूवाचिार लवकास 

▪ व्यवसालयक कृलष (तरकारी, 

आिु, फिफुि, ककफ) तथा 

पशुपािन 

▪ पकेट क्षेत्र लवकास 

▪ उच् र् उत्पादकत्व 

▪ सहज बजार पहाँर् र उलर्त 

मूपय 

▪ कृलष सामाग्री, मि, लबज, 

प्रलवलि, तालिम र सहज 

ऋणको व्यवस्था 

▪ कृलष सडक र भण्डार गृहको 

व्यवस्था 

▪ पयाचपयचटन 

▪ ग्रामीण पयचटन, होम 

स्टे, लभिेज वाक, 

िेककङ िेि र 

सााँस्कृलतक पयचटन 

▪ पयचटन पूवाचिार 

लवकास 

▪ नीलज क्षेत्रिाई 

िगानीको िालग 

आकर्षचत गने  

▪ तालिम र क्षमता 

अलभवृलद्ध  

▪ सडक, यातायात र पुिपिेसा 

▪ लशक्षा तथा स्वास््यको पूवाचिार 

लवकास र स्तरोउत नती 

▪ खानेपानी र ससंर्ाई पूवाचिार 

लवकास 

 
 

 

३.३ समस् टीगत िक्ष्य 
 

महाभारत गााँउपालिकाको समग्र लवकासका िालग कृलषको आिुलनकरण गदै आर्थचक एवं सामालजक स्तरमा 

बृलद्ध, वन, वातावरण एवं कदगो पूवाचिारहरुको लवकास, स्वािम्वी एवं आत्मलनभचर नागररक तयार गरी सभ्य, 

सुसंस्कृत, सुशासनयुक्त समाजको लनमाचण गने मुयय िक्ष्य लनिाचरण गररएको छ । साथ ैयस योजनाका लनम् न 

िक्ष्य रहकेा छनू् : 
 

१) गााँउपालिकािाई कृलष र प्राकृलतक स्रोत सािन युक्त क्षेत्रको रुपमा लवकास गने । 

२) गााँउपालिकामा सामालजक, आर्थचक र भौलतक पूवाचिारको लवकास गने । 

३) गााँउपालिकाको लवद्यमान स्रोत, सािन र सम्पदाको प्रयोग गरी आर्थचक वृलद्ध गने ।  

 

३.३.१ पररणात्मक िक्ष्य  
 

गााँउपालिकाको प्रथम पञ् र् वषीय आवलिक लवकास योजनाका मुयय आर्थचक, सामालजक र भौलतक 

पररमाणात्मक िक्ष्यहरु लनम् न बमोलजम रहकेा छनू् । 

 

क) पवूाचिारको लवकास तथा लवस्तार 

 

महाभारत गााँउपािलिकाको समग्र लवकास गनच आवश्यक पूवाचिारहरुको योजनाबद्व लवकास र लबस्तार गनुचपन े

देलखतछ । पूवाचिारको लवकास गदाच उपिधि सीलमत स्रोत र सािनिाई उच् र्तम प्रयोग गनुचपने र स्थानीय 

स्रोत सािनको प्रभावकारी रुपमा पररर्ािन गनुचपने देलखतछ । उपिधि स्रोत सािनको समुलर्त प्रयोग गदै 

भू-उपयोगको अविारणािाई सफितापूवचक कायाचतवयन गरी आवलिक योजनािे पलहर्ान गरेका 

पूवाचिारहरुको क्रमश लबकास गनच सकेको खण्डमा भलवश्यमा यस गााँउपालिकाको व्यवलस्थत र योजनावद्व 

लवकासको सपनािाई साकार पानच सककतछ । 
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ख) सहभालगतात्मक कायच पद्दलत 

 

कदगो लवकास गनचको िालग जनसहभालगता एक अपररहायच लवषय हो । यसिे जनतािाई लवकास प्रलत 

उिरदायी बनाउाँ दै लवकासमा सबैको पहाँर् र प्रलतफिमा सबैिाई समान अवसर कदने गदचछ । यसिे एकालतर 

लवकास योजनाहरु कदगो र रटकाउ रुपमा संर्ािन हन सहयोग पुर् याउाँछ भने अकोलतर मालनसहरुिाई 

कायचक्रम कदगो पानच समेत हौसिा प्रदान गदचछ । त्यसकारण "लवकास जनताका िागी" भत ने रालष् िय सतदेशिाई 

मुतचरुप कदन तथा सु-शासनको प्रत्याभूलत आम नागररकमा गराउने अलभप्रायिे सुशासनको एक प्रमुख खम्बाको 

रुपमा रहकेो जनताको अपनत्व (Ownership) लवकास गनच हरेक लवकास लनमाचण कायचका अविारणा तयारी 

तथा कायाचतवयन समेतमा जनताको सकक्रय तथा साथचक ककलसमिे सहभालगता हनुपने यथातचिाई मनन गरी 

सहभालगतात्मक कायच पद्वलतको पािना गनुचपन े देलखतछ । यसबाट िागत योजनामा समेत जनसहभालगता 

जुटने हाँदा कायचक्रम कायाचतवयनमा समेत सहज हन स्छ । 

 

ग) स-ुशासनद्वारा सवेा प्रवाहमा सिुार 

 

लवकासको प्रलतफि प्रत्येक जनतािाई समानुपालतक तथा प्रजातालतत्रक लहसाबिे प्राप् त गने वातावरण 

तयारीको िालग जनतािाई गररने सेवा प्रवाहमा सु-शासन कायच गनुच गराउनु राज्यको दालयत्व हो । राज्यको 

स्थानीय नेतृत्व समेतको भूलमका लनवाचह गरेको गााँउपालिकािे सेवा प्रवाहमा सुिार गरी जनतािाई सु-

शासनको प्रत्याभूलत गराउनु परेको छ । यसको िालग गााँउपालिकािे आफ्नो प्रशासनिाई सविीकरण गरी 

सबै जनतािाई सेवा प्रवाह गनचमा समेत ध्यान कदनु पदचछ । सेवा सुलविा र्ुस्त र दरुुस्त बनाउनको िालग यस 

योजनािे प्रस्ताव गरेको संस्थागत लवकास योजनािाई समेत ध्यान कदनुपन ेदेलखतछ । 

 

घ) मलहिा सशलक्तकरण र िैंलगक समानता 

 

ए् काईसौ शताधदीमा मलहिाहरुिाई लवकासको मुि प्रवाहमा पयाउनुपछच भत ने लवश् वव्यापी अविारणा तथा 

मलहिा प्रलतको लवभेद अतत्य गनच समेत गााँउपालिकाको िक्ष्यिाई लशरमा राखी पूवाचिार लवकास लनमाचणमा 

योजना तथा कायाचतवयनमा समेत मलहिा सशलक्तकरण र िैंलगक समानताको पक्षिाई बढी भतदा बढी प्रयोग 

गनुच पदचछ । यस ककलसमको अविारणािाई व्यवहारमा पयाई मूतचरुप समेत कदनुपने देलखतछ । यसको िालग 

मलहिा वगचको िलक्षत कायचक्रमहरुिाई गााँउपालिकािे प्राथलमकताका साथ अविम्बन गनुचपने देलखतछ । 

योजना तजुचमा तथा कायचक्रम कायाचतवयनमा मलहिाहरुिाई सकक्रय सहभालगता गराउन सकेमा मलहिा 

शसलक्तकरण हन पुग्दछ । 

 

ङ) दलित र जनजालतको लहत प्रवद्वचन 

 

सामाजबाट बलञ् र्त भएको कारणिे समाजमा अझै पलन उत्पीलडत, दलित, आकदवासी र जनजातीहरुि े

जीवन यापनमा करठनाई भोग् नुपने बाध्यतात्मक पररलस्थलत बनेको छ । पतरौं योजनाको भावना र ममच अनुरुप 

अब हने हरेक लवकास लनमाचणका कायचक्रममा दलित र जनजातीको लहत र प्रवद्वचनमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर् याउन 

जोड कदइएको छ । गााँउपालिका लवकासका हरेक कृयाकिापहरु यो उद्देश्य प्रालप् त प्रलत िलक्षत हनुपदचछ । 

आवलिक योजनािे अलघ सारेको िक्ष्य तथा उद्देश्य पररपूर्तच हनको िालग िलक्षत वगच, दलित समुदाय, 

उत्पीलडत समूहिाई केलतरत गरी कायचक्रम कायाचतवयन गनुचपने देलखतछ । यस आवलिक योजनाि ेपलन सोही 
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लसद्वाततिाई आत्मसाथ गदै उत्पीलडत, दलित, जनजातीको उत्थानको िालग लवलभत न कायचक्रमहरु समावेश 

गरेको छ । 

 

र्) सामालजक पररर्ािन र सहकाररताको लवकास 

 
समाजको सवचपक्षीय लवकासको िालग नागररकको आर्थचक तथा सामालजक क्षेत्रको समेत लवकास हनुपन ेर 

यसका िालग सामालजक पररर्ािन र लवकास कायचमा सहकाररताको स्पष् ट अविारणा अपनाई कायच गनुचपन े

देलखतछ । यसको िालग समाजका हरेक वगच र समुदायिाई पररर्ािन गरी लवकास कायचिाई प्रभावकारी 

रुपमा अगाडी बढाउन सककतछ । त्यसकारण सामालजक पररर्ािन र सहकाररताको योजना लनमाचणमा 

महत्वपूणच स्थान रहकेो हतछ । योजना तजुचमा देलख कायाचतवयनको तहसम्म सामालजक पररर्ािनको अवस्था 

उपिेखनीय रुपमा हनेछ भत ने अनुमान यस योजनािे गरेको छ । 

 

छ) स्थानीय लनकायको क्षमता अलभवलृद्ध 

 
संलविानमा न ैस्थानीय तहको एकि र साझा अलिकारहरू पररभालषत छनू् । स्थानीय सरकार संर्ािन ऐन, 

२०७४ िे स्थानीय लनकायिाई बढी सक्षम बनाउने र लवकासको प्रलतफि आम जनतािाई प्रदान गने लहसाबिे 

लवलभत न लवषयगत तालिमहरु प्रदान गने, अनिाईन सफ्टवेयर तालिम, आत तररक आय वृलद्ध गरी लवकास 

कायचक्रममा खर्च गनच सककएमा स्थानीय लनकायको क्षमता अलभवृलद्ध हने लनलश् र्त छ । 

 

ज) प्रभावकारी अनगुमन र मपूयाङकन प्रणािीको ससं्थागत लवकास 

 
योजना तथा कायचक्रमहरुको प्रभावकारी कायाचतवयन सहभालगतामूिक अनुगमन र मूपयाङ्कन प्रणािीको 

लवलशष् ट योगदान रहतछ । जनताको िालग गररन े लवकास लनमाचण जस्ता कायचको कायाचतवयनमा  

गााँउपालिकाको मात्र अनुगमन पर् याप् त नहन ेभएकोिे सरोकारवािाहरु समेतको सहभालगतामा अनुगमन र 

मूपयाङ्कन पद्दलतको लवकास गनुच पदचछ । यसको िालग समुदायका हरेक वगचबाट र संस्थाहरुबाट प्रभावकारी 

अनुगमन तथा मूपयाङ्कन गनुचपने हतछ । यसो हन सकेमा कायच योजनाहरुिे स्थालयत्व पाउनुका साथ ै

प्रभावकारी रुपमा यसको प्रभाव समुदायमा पने गदचछ । आवलिक योजना कायाचतवयनमा मूपयाङ्कनको िालग 

गाउाँपालिका, लजसस, लडलभजन कायाचिय िगायत अतय सम्बलतित िाइन एजेतसीहरुको भूलमका महत्वपूणच 

हनेछ । 

 

झ) िार्मचक, ऐलेतहालसक र लवलवि सााँस्कृलतक सम्पदाहरुको सरंक्षण र लवकास 

 

महाभारत गााँउपालिकामा तामाङ, मगर, कामी, माझी, साकी जस्ता आकदवासी, जनजालत र लपछलडएका 

वगचहरुको बसोबास रहकेोि े उलनहरुको किा, संस्कृलत, िमच िगायत गााँउपालिकामा भएका िार्मचक, 

पुरातालत्वक, ऐलतहालसक तथा लवलवि सााँस्कृलतक सम्पदाहरुको सरंक्षण र लवकास गनुच जरुरी छ । कुनै पलन 

योजनािे त्यस क्षेत्रको िार्मचक, सााँस्कृलतक तथा पुरातालत्वक महत्वका सम्पदाहरुको संरक्षण गनुचमा जोड 

कदनुपने हतछ । यस आवलिक योजनाको माध्यमबाट महाभारत गाउाँपालिका क्षते्रलभत्र रहकेा िार्मचक, 

पुरातालत्वक, ऐलतहालसक तथा लवलवि सााँस्कृलतक सम्पदाहरुको सरंक्षण र सम्बद्वचनमा जोड कदइएको छ । 

समग्र दीघचकािीन सोंर्को आिारमा गाउाँपालिकाको लवकासको प्रलतवद्वता, लवशेषता र र्ाहना स्पष् ट दशाचउन े
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गरी र दीघचकािीन सोंर् प्रालप् त तफच  लवकास प्रयासिाई डोर् याउने गरी लवकासका लसद्वाततहरु तय भएका छनू् 

। ती हन: 

 

क) जन सहभालगतात्मक लवकास अलभयान 

▪ उपभोक्ता समुहहरुको सुदढृीकरण 

▪ स्थानीय समुदायमा आिाररत संगठनहरुको लवकास तथा पररर्ािन 

▪ स्थानीय गैरसरकारी संस्थाहरुको पररर्ािन  

▪ लनजी क्षेत्रको पररर्ािन 

▪ सरकारी तथा लनजी साझेदारीमा लवशेष जोड 

 

ख) जनसविीकरण एवं समावेशी लवकास 

▪ सेवा र सुलविा मालथ सबैको समान पहाँर् 

▪ दलित, उपेलक्षत तथा जनजाती उत्थान  

▪ मानवीय लवकास 

 
ग) प्राकृलतक श्रोतको कदगो उपयोग 

घ) वातावरण मैत्री लवकास 

ङ) आर्थचक गलतलवलिमा अलभवृलद्ध 

▪ समानुपालतक बजेट बााँडफााँड 

▪ स्थानीय श्रोत, सािन र सीपको उपयोग 

▪ रोजगारीको अवसरमा अलभवृलद्ध 

▪ गररबी तयूनीकरण 

 

यस आवलिक योजनािे लनर्दचष् ट गरेका पररणात्मक िक्ष्यहरु तालिका १६ मा प्रस्तुत गररएको छः 
 

तालिका 16: पररणात्मक िक्ष्यहरु 

क्र.स. सूर्कहरु ईकाई 
आिार बषच 

(२०७८/७९) 

आर्थचक बषच 

(२०८३/८४) 

को िक्ष्य 

१ प्रलतव्यलक्त आय अ डिर ८३० १००० 

२ सरदर आय ु बषच ६८.३६ ७५ 

३ बरोजगारी दर प्रलतशत १६ १० 

४ िघ-ुजिलवदु्यत उत्पादन (जलडत) मेवा - १० 

५ लवदु्यतमा पहाँर् प्राप् त पररवार प्रलतशत ६४.४ ९० 

६ ३० लमनेट सम्मको दरुीमा यातायात पहाँर् भएको पररवार प्रलतशत २४ ६० 

७ लजपिा सडक (कािोपते्र) ककलम - ५० 

८ सडकबाट जोलडएका वडा केतरहरु संयया ६ ८ 

९ ईतटरनेट प्रयोग कताच प्रलतशत - ४० 

१० मातृ मृत्युदर (प्रलतिाख लजलवत जतममा) जना २४० १५० 

११ ५ बषच मुलनका बाि मृत्युदर (प्रलत हजार जीलवत जतममा) जना ३९ २५ 



महाभारत गााँउपालिकाको पलहिो आवलिक योजना 

(अलततम प्रलतवेदन) 

ररसर्च ईत्िेभ, प्रा. लि.         पेज | 33  

 

क्र.स. सूर्कहरु ईकाई 
आिार बषच 

(२०७८/७९) 

आर्थचक बषच 

(२०८३/८४) 

को िक्ष्य 

१२ मोवाईि फोन प्रलतशत ३५.८१ ९८ 

१३ साक्षरता दर (५ बषच माथी) प्रलतशत ५७.४४ ७५ 

१४ आिारभूत तहमा खुद भनाच दर प्रलतशत ९७.३१ ९९ 

१५ माध्यलमक (९-१२) तह खुद भनाच दर प्रलतशत ५०.३३ ७५ 

१६ १०+२ सम्मको शैलक्षक उपिलधि प्रलतशत १.४६ ५ 

१७ लबद्याियमा रहने औसत अवलि बषच २.७४ ५ 

१८ िाराको पानी सुलविा प्राप् त घरिुरी प्रलतशत ८४ १०० 

१९ मानव लवकास सूर्ाङ्क - ०.४३६ ०.४८ 

२० िघ ुतथा घरेि ुउद्योगहरु संयया २३८ ७०० 

२१ पूणच खोप प्राप् त १ बषच मुलनका बािबालिका प्रलतशत ८७.९ ९५ 

२२ रोजगार संयया संयया ६७३ १५०० 

२३ १५ शैयाको अस्पताि शैया - संर्ािन हन े

२४ आफ्नै उत्पादनिे बषचभरी खानपुग् ने पररवार संयया प्रलतशत  ७० 

२५ बैंक तथा बजार केतरमा पगु् न िाग् ने औसत समय लमनेट - ३० 

२६ आफ्नै स्वालमिको आवास भएका घरिरुीहरु प्रलतशत ९८.४५ ९९.५ 

२७ 
सुरलक्षत (भवन संलहताको मादपण्ड बमोलजम लनर्मचत) आवासमा 

बसोबास गने जनसंयया 
प्रलतशत - ३० 

२८ शौर्ािय भएका घरिरुी संयया प्रलतशत ६५.९ १०० 

२९ स्थानीय तहमा रहकेा सेवाबाट वलतर्त समुदाय प्रलतशत २१.२२ १० 

स्रोतः रालष् िय जनगणना २०६८, पतिौ योजनाको आिार पत्र (रालष् िय योजना आयोग), नपेाि जनसालयय्य तथा 

स्वास््य सभेक्षण २०७३, बागमती प्रदेशको स्थानीय तहको वस्तुलस्थलत लववरण २०७६ (प्रदशे नीलत तथा योजना 

आयोग, बागमती प्रदेश), कदगो लबकासका िक्ष्यहरुःबागमलत प्रदेशको अवस्था तथा मागचलर्त्र २०१९-२०३० (प्रदेश 

नीलत तथा योजना आयोग, बागमती प्रदेश) 
 

३.४ समष् टीगत उद्वशे्य 
 

गााँउपालिकाको सब ैक्षेत्र र पक्षको यथाथच वस्तुलस्थलत लवश् िेषण गरी दीघचकालिन रुपमा गााँउपालिकािाई 

कस्तो स्थानीय तहको रुपमा लवकास गन ेर आगामी पााँर् बषचको गााँउपालिकाको लवकास योजना तजुचमा गन े

मूि उद्धशे्य रहकेो यस आवलिक योजनाको अतय लवलशष् ट उदेश्यहरु लनम् न प्रकार रहकेा छनू्: 

 

१. व्यवसालयक कृलष तथा पशुपािन र उद्योग व्यवसायका माध्यमद्वारा रोजगारी र आयमा वृलद्ध गने । 

२. आिारभूत स्वास््य र सरसफाई तथा गुणस्तरीय लशक्षाका माध्यमबाट समावेशी लवकास गने । 

३. गाउपालिकािाई आर्थचक तथा सामालजक लवकास तफच  अग्रसर गराउने । 

४. वातावरण मैत्री कदगो भौलतक पूवाचिारहरुको लबकास गन े। 

५. प्राकृलतक स्रोत र सािनहरुको कदगो उपयोग गने । 

६. संस्थागत सुशासन कायम भै प्रभावकारी सेवा प्रवाह गने । 
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७. कदघचकालिन सोंर् लनिाचरण गरी योजना तथा कायचक्रमहरुको खाका तयार तयार गने तथा 

प्राथलमकताको आिारमा िागत योजना तयार पाने । कायचक्रम कायाचतवयन योजना तजुचमा गरी 

गााँउपालिकाको लवकास प्रयासिाई आगामी ५ वषचमा कुन कदशातफच  डोर् याउने भत ने लनिाचरण गने । 

८. गााँउपालिकाको आवलिक योजना, क्षेत्रगत, रणनीलत तथा कायचक्रम तजुचमा गनचका िालग मागचलनदेशक 

लसद्धाततहरु लनिाचरण गने । 

९. संघीय तथा प्रादेलशक योजना तजुचमाको िालग सहयोग पुर् याउने । 

 

३.५ समष् टीगत नीलत र रणनीलतहरु 
 

यस आवलिक योजनाि ेलनर्दचष् ट गरेका िक्ष्य र उदेश्यहरु प्राप् त गनेको िालग लनम् न वमोलजमका रणनीलत र 

कायचनीलतहरु प्रस्ताव गररएको छः  

 

क) प्राकृलतक श्रोतमा आिाररत आर्थचक उत्पादनका अवसरहरुको अत्यलिक उपयोग गने । 

ख) आकषचक पयचटककय क्षेत्रहरुको प्रवद्वचनका साथै उद्यम, व्यापार तथा व्यवसायको लवकास गने । 

ग) सामालजक लवकासका सूर्कहरुमा सुिार गने । 

घ) सामालजक सरुक्षा तथा समावशेीतािाई सुलनलश् र्त गने । 

ङ) यायाताय, जिश्रोत, संर्ार तथा वस्ती लवकास िगायत पूवाचिारको लवकास गने । 

र्) वन, वातावरण सरंक्षण तथा जैलवक लवलविता कायम गदै लवपद जोलखम तयूलनकरणबाट लवकास 

र वातावरण बीर् सततुिन कायम गने । 

छ) लवकास कायचको प्रभावकाररता र सेवा प्रवाह सदढृ गरी सुशासन अलभवृलद्ध गने । 

ज) मानवपूाँजी लनमाचण र सशलक्तकरण गनच गााँउपालिकाका लशलक्षत युवाहरुिाई सामालजक 

पररर्ािनमा संिग् न गराउने ।  

झ) गररबी तयूनीकरण कायचक्रममा िगानी बृलद्ध गरी लनयलमत अनुगमन र मूपयाङ्कन गने । 

ञ) गररब, द्वतद्वबाट प्रभालवत र लसमाततकृत वगचका बािबालिकािाई लनःशुपक पठनपाठन गराउन 

लनजी, संस्थागत र सामुदालयक लवद्याियहरुसंग सहकायच गने ।  

ट) िलक्षत समुहिाई िलक्षत गरेका कायचक्रमहरुमा गााँउपालिकािे अनुदान बढाउदै जाने । 

ठ) गााँउपालिकाको भौलतक लवकासमा उपभोक्ता सलमलतको िागत, सहभालगता र संिग् नता बढाउाँ दै  

जाने । 

ड) लवशेष िगानीका क्षेत्रहरुको पलहर्ान गदै गााँउपालिकाको दीघचकालिन योजनामा समावेश गने ।  

ढ) लनजी क्षेत्रको िगानीिाई आकर्षचत गरी सावचजलनक लनजी साझेदारी (PPP: PUBLIC PRIVATE 

PARTNERSHIP) को लसद्धातत अनुरुप लवकास कायच संर्ािन गने ।  

ण) वातावरण संरक्षण सम्बतिी प्रष् ट नीलत पयाउने । 
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पररच्छेद ४: समलष् टगत योजना खाका  

 

४.१ स्थानीय तहको समलष् टगत अथचततत्र 
 

महाभारत गाउाँपालिकाको समग्र आर्थचक तथा सामालजक लवकासका लनलमि आवलिक योजना अततगचतका 

कायचक्रमहरू संर्ािनका कररब ४ अवच हने अनुमान गररएको छ । यस गाउाँपालिकाको आवलिक योजना 

आवलिका िालग िगानीको प्रक्षेपण गदाच अपेलक्षत आर्थचक तथा सामालजक लवकासका िक्ष्यहरूिाई लवर्ार 

गररएको छ । साथै वह क्षेत्रगत स्रोतहरू पररर्ािनका सम्भावनाहरूका सतदभचमा उपिधि आाँकडाहरू र 

आवलिक योजना तजुचमा गोष्ठीको दौरानमा उपिधि जानकारीिाई समेत आिार लिइएको छ । आवलिक 

योजनाको अनुमालनत समष् टीगत िगानीको बााँडफााँडिाई हदेाच सावचजलनक क्षेत्रको लहस्सा कररब ६५%, 

सहकारी क्षेत्रको २%, नीलज क्षेत्रको १८% र रालष् िय/अततरालष् िय गैर सरकारी संस्थाहरुको लहस्सा १५% 

रहकेो छ । 

 

४.२ पालिकाको लवलिय स्रोत र आय अनमुान 
 

४.२.१ आयको प्रवलृत, लवश् िेषण र प्रक्षपेण 
 

स्थानीय तहको पुनसंरर्ना पश् र्ात २०७३ सािमा गठन भएको महाभारत गााँउपालिका भखचर संस्थागत 

हन िागेको स्थानीय तह हो । हािसम्म रालष् िय राजमागचसंग पहाँर् नभएको, ग्रामीण पररवेश भएको, लवकट 

पहाडी भूगोि र व्यापाररक तथा आर्थचक गलतलवलिहरु अत्यततै लसलमत भएकोि े यस गााँउपालिकाको 

आम्दानीका आततररक स्रोतहरु अत्यतत तयून छन । आर्थचक बषच २०७६/७७ को बार्षचक आयिाई हदेाच 

गााँउपालिकाक आततररक आय कुि आयको केवि १.२८% मात्र छ । गााँउपालिकाको आततररक आयको 

स्रोतहरुमा वहाि कर, वडा कायाचियहरुबाट प्राप् त राजश् व र गााँउपालिकािे संकिन गरेको प्रशासलनक शुपक 

मात्र देलखतछ । घर वहाि कर आर्थचक बषच २०७६/७७ बाट मात्र शुरु गररएको छ र यो अत्यतत तयून (रु. 

२३९२०) छ । यसबाट के देलखतछ भने गााँउपालिका पूणचतया संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप् त हने शसतच र 

लनशतच अनुदानमा लनभचर छ ।  

 

गााँउपालिकािे आर्थचक वषच २०७६/७७ मा संघ सरकारबाट लवलिय समानीकरण र शसतच अनुदान गरेर कुि 

रु २०७९६७००० प्राप् त गरेको देलखतछ भने सोलह आर्थचक बषचमा प्रदेश सरकारबाट लवलिय समानीकरण, 

शसतच र समपुरक अनुदान वापत रु. ६१४९६६०० प्राप् त गरेको देलखतछ । महाभारत गााँउपालिकाको आर्थचक 

बषच २०७४/७५ को बार्षचक आय रु. ३४७९०३००३, आर्थचक बषच २०७५/७६ को बार्षचक आय रु. 

४००६८११८६ र आर्थचक बषच २०७६/७७ को बार्षचक आय रु. ४८८२२५३६७ छ । आर्थचक बषच २०७४/७५ 

बाट आर्थचक बषच २०७५/७६ मा कुि आय १५.२% ि ेबढेको देलखतछ भने आर्थचक बषच २०७५/७६ बाट 

आर्थचक बषच २०७६/७७ मा कुि आय २१.८% िे बढेको देलखतछ । गााँउपालिकाको २०७४/७५ देलख 

२०७६/७७ सम्मको बार्षचक आयको लववरण तालिका १७ मा प्रस्तुत गररएको छ ।  
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तालिका 17: महाभारत गााँउपालिकाको आय लववरण (आ.व. २०७४/७५ - २०७६/७७) 

क्र.स. लववरण २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ 

१ गत वषचको लजम्मेवारी (अपया) ४८३३१०५ ६१०४६२४३.४ १०८९०९७७२.९ 

२ राजर्श् प्राि   ५२३२४९०९.७ 

 क) मािपोत   ९४१०००.० 

 ख संघ राजश् व बााँडफााँड   ३७२८००५९.६ 

 ग) प्रदेश राजश् व बाडफााँड   ६२४३२५.४ 

 घ) प्रदेश राजश् व बााँडफााँड   ६५३१६८८.० 

 ङ) बााँडफााँडबाट प्राप् त राजर्श्   ६९४७८३६.६ 

३ राजश् व (आततररक आय)  ६४३३४९१०.५ ६२६७७४६.२ 

 क) आततररक राजश् व  ७५३०७०९.५  

 ख) राजश् व वााँडफााँड  ५५७९३५०१.०  

 ग) बहाि कर   २३९२०.५ 

 घ) स्रोत नखुिेको   ६००००.० 

 ङ) वडा कायाचियबाट प्राप् त राजश् व   २२७७२७२.७ 

 र्) डोजर   २६५९५५३.० 

 छ) पालिका प्रशासलनक शुपक   १२४७०००.० 

 ग) अतय आय ६८५८९८ १०१०७००.०  

४ लविीय हस्ताततरण  १६१४४२९२६.८ २०७९६७०००.० 

 क) संघ लविीय समानीकरण अनुदान १५२००६००० ६९९०००००.० ७७५०००००.० 

 ख) शसतच अनुदान ८१५३२००० ९१५४२९२६.८ १३०४६७०००.० 

५ प्रदेश सरकारबाट प्राप् त अनुदान  ८७४८८०००.० ६१४९६६००.० 

 क) लविीय समानीकरण अनुदान ७६७५०००  ९९११०००.० 

 ख) सशतच अनुदान १९८१३०००  १५२३३०००.० 

 ग) समपुरक अनुदान १०००००००  २१९९०६००.० 

 घ) लवशेष अनुदान ५०००००००  १४३६२०००.० 

६ सामालजक सुरक्षा अनुदान  २०६६८४००.० ३४१०६६००.० 

७ प्रदेश पूवाचिार लवकास कायचक्रम   ५४२९२२४.० 

८ महाभारत गााँउपालिका र्ािु   ७८६५४८.० 
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१९ एिलजलसलडलप  ३०५०००.०  

२० िरौटी आय  १८८४७०५.० २९९३६२१.२ 

२१ स्थालनय पूवाचिार कलतटतजेतसी   २०३९६६.० 
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२३ अतय आय २१३५८०००   

जम्मा ३४७९०३००३ ४००६८११८६.१ ४८८२२५३६७.२ 

बार्षचक बृलद्वदर  १५.२% २१.८% 

स्रोतः महाभारत गााँउपालिका, २०७८ 

 

गााँउपालिकाको राजश् वका लसलमत स्रोतहरु भएकोिे आफ्नो आततररक आय बढाई सघं र प्रदेशको लनभचरता 

कम गनच लन् कै र्नुौतीपूणच छ । तर गााँउपालिकािे राजश् व अलभवृलद्ध कायचयोजना (Revenue Improvement 

Action Plan) तजुचमा, िगानी मैत्री वातावरण माफच त बालहरी िगानी आकषचण, स्थानीय िघ ुतथा घरेि ु

उद्योग र व्यापार व्यवसायहरुको प्रवद्वचन माफच त आफ्नो राजश् व बढाउन स् ने सभंावनाहरु देलखतछ । 

गााँउपालिकामा िघु जिलवद्युत, फिफुि, तरकारी, आिु, ककफ, पशुपािनको प्रशस्त संभावना रहकेोिे यी 

उत्पादनहरुको लनयाचत र िघ ुतथा घरेिु उद्योगहरुको प्रवद्वचन माफच त आफ्नो आततररक आय बढाउन स्दछ 

। गााँउपालिकाको लबगत ३ बषचको आयको प्रवृलतिाई आिार मानी आगामी बषचहरुमा तयूनतम १०% को 

दरिे बार्षचक आय वृलद्ध हने अनुमान गररएको छ र सोही बृलद्धदरको आिारमा आगामी ५ बषचको आयको 

अनुमालनत प्रक्षेपण गररएको छ । तर आवलिक योजनाको कायाचतवयनसंग ैगााँउपालिकाको आयको बार्षचक 

वृलद्धदर बढन स् नेछ । यस आवलिक योजनािे पलहर्ान गरेका योजना तथा कायचक्रमहरुको कायाचतवयनको 

िालग आगामी ५ बषचको आयको अनुमालनत प्रक्षेपण तालिका १८ मा प्रस्तुत गररएको छ । 

 

तालिका 18: महाभारत गााँउपालिकाको आगामी ५ बषचको आयको अनुमालनत प्रक्षेपण 

लववरण 

आर्थचक बषच 

२०७९/८० २०८१/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

आततररक आय (नेरु) ८३४२३७० ९१७६६०७ १००९४२६८ १११०३६९५ १२२१४०६४ 

बाह् य आय (नेरु) ४८५९०३९११ ५३४४९४३०२ ५८७९४३७३२ ६४६७३८१०५ ७११४११९१६ 

कुि आय (नेरु) ४९४२४६२८१ ५४३६७०९०९ ५९८०३८००० ६५७८४१८०० ७२३६२५९८० 
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लर्त्र 2: महाभारत गााँउपालिकाको आगामी ५ बषचको आयको अनुमालनत प्रक्षेपण 

 

४.२.२ व्ययको प्रवलृत, लवश् िषेण र प्रक्षपेण 
 

महाभारत गााँउपालिकािे आर्थचक बषच २०७४/७५ मा कुि आयको रु. २६०४१५००३ (७४.८५%) खर्च 

गरेको देलखतछ । त्यसैगरी आर्थचक बषच २०७५/७५ मा रु. ४००६८११८६.०९ र आर्थचक बषच २०७६/७७ 

मा रु. ४८८२२५३६७.१८ व्यय रहकेो छ । उपिधि पलछपिो आर्थचक बषच २०७६/७७ को व्ययिाई हदेाच 

कुि व्ययको रु. १७६९५३७२० (३६.२%) र्ािु खर्च, रु. १२१२९७५८३ (२४.९%) पूलजगत खर्च देलखतछ 

। र्ािु खर्चको तुिनामा पूलजगत खर्च ११% भतदा कम छ भने रु. १८९६२८२२४ (३८.८%) भने खर्च गनच 

नसकेर बैंक मौज्दातको रुपमा रहकेो छ । यसरी गााँउपालिकाको ठूिो रकम खर्च हन नस् नु र पूाँजीगत खर्च 

अत्यतत तयून देलखनािे गााँउपालिका बजेट खर्च गने क्षमता तयून रहकेो पुलष् ट गदचछ । त्यसैिे लवलिय प्रगलत 

हालसि गनच गााँउपालिकाि े संस्थागत क्षमता अलभवृलद्ध गने, गााँउपालिकाका जनप्रलतलनलिका साथ ै

कमचर्ारीहरुिाई आवश्यक तालिम कदने र यस आवलिक योजनािे पलहर्ान गरेका योजना तथा 

कायचक्रमहरुिाई क्रमैसंग कायाचतवयन गदै िानुपने छ । गााँउपालिकाको बार्षचक व्यय कररब २०% िे बढेको 

देलखएता पलन आगामी ५ बषचको व्ययको प्रक्षेपण १०% को बृलद्ध हने अनुमान गरर प्रक्षेपण गररएको छ । तर 

आवलिक योजनाको कायाचतवयन पश् र्ात बार्षचक धयय क्षमता र दर बढन स् नेछ । गााँउपालिकाको लवगत ३ 

आर्थचक बषचको व्ययको लववरण र अनुमालनत प्रक्षेपण तालिका १९ र २० मा प्रस्तुत गररएको छ । 

 

तालिका 19: महाभारत गााँउपालिकाको व्ययको लववरण (आर्थचक बषच २०७४/७५-२०७६/७७) 

क्र.स. लववरण २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ 
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४९४२४६२८१
५४३६७०९०९

५९८०३८०००
६५७८४१८००

७२३६२५९८०

२०७९/८० २०८१/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४

आर्थचक बषच



महाभारत गााँउपालिकाको पलहिो आवलिक योजना 

(अलततम प्रलतवेदन) 

ररसर्च ईत्िेभ, प्रा. लि.         पेज | 39  

 

क्र.स. लववरण २०७४/७५ २०७५/७६ २०७६/७७ 

  ङ) गररब पररर्य पत्र   ७८६५४८ 

  र्) एम. आई. एस.   ४०३२७४.२ 

  छ) कृलष शशतच   २३५८०७ 

  ज) पशु   २०१२५० 

  झ) एि.लज.लस.लड.लप.   ४६७१५० 

  ञ) ओलभओरट तिब   ७३१९९० 

  ट) लशक्षा शशतच   ८२३२७२६९.२ 

  ठ) स्वास््य तिब   ११८२०००७.५२ 

  ड) स्वास््य कायचक्रम   ५०३४८०९ 

  ढ) प्रिानमतत्री रोजगार कायचक्रम   २३५३३३ 

  ण) लवपद कोष   १६४५६३६ 

  त) कृलष लनशतच   ३९०६२७ 

  थ) पालिका र्ािु   २८१५१००९.९३ 

  द) स्वास््य लनशतच   २५३८१२४ 

  ि) वातावरण   २००००० 

  न) लशक्षा लनशतच   ३६४३५२८ 

  प) लशक्षा प्रदेश शशतच   ५१९९८७ 
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४.३ क्षते्रगत योजना प्राथलमकककरण र बजटे अनमुान 
 

४.३.१ योजना प्राथलमकीकरण 
 

महाभारत गाउाँपालिकाको आवलिक लवकास योजना तजुचमाका क्रममा पलहर्ान भएका समस्या तथा 

सम्भावना र उपिधि अवसरहरुका आिारमा सहभालगतामूिक छिफिबाट ति उपिेख गररए अनुसारका 

लबषय क्षेत्रहरुको प्राथलमकताक्रम लनिाचरण गररएको छ । यी प्राथलमकताका आिारमा गाउाँपालिकािे 

आयोजना छनौट, िगानी बलृद्ध तथा उलर्त कायाचतवयन गदाच सततुलित, समावेशी तथा कदगो लवकास हन े

देलखतछ । 

 

1. सडक तथा भौलतक पूवाचिार 

2. कृलष तथा पशु 

3. लशक्षा 

4. स्वास््य 

5. खानेपानी तथा सरसफाई 

6. उजाच 

7. वन तथा जलडवुटी 

8. पयचटन 

9. संर्ार 

10. वस्ती लवकास 

11. खेिकूद 

12. िार्मचक, सांस्कृलतक लवकास 

 

तालिका 21: स्थानीय तहको योजना प्राथलमकीकरणका आिार र अंकभार 

क्र.स. प्राथलमकताका आिारहरु 
अलिकतम 

प्राप् ताङ्क 

तयनूतम 

प्राप् ताङ्क 

१ रालिय िक्ष्य प्राि गनच प्रत्यक्ष योगदान गन ेभए १ अङ्क र प्रत्यक्ष योगदान नगन े

भए ० अङ्क 

१ ० 

२ प्रदेश लवकासको प्रमुख र्ािकसाँग सम्बलतित भए १ अङ्क र नभए १ अङ्क १ ० 

३ कदगो लवकास िक्ष्य प्राि गनच योगदान गन ेभए १ अङ्क र प्रत्यक्ष योगदान नगन े

भए ० अङ्क 

१ ० 

४ स्थानीय तहको दीघचकािीन सोंर् प्राि गनच योगदान गने भए ३ अङ्क र प्रत्यक्ष 

योगदान नगन ेभए १ अङ्क 

३ १ 

५ स्थानीय तहको क्षेत्रगत उद्दशे्य प्राि गनच प्रत्यक्ष योगदान गने भए ३ अङ्क र 

प्रत्यक्ष नगन ेभए १ अङ्क 

३ १ 

६ 
रोजगार, आय वा उत्पादन बृलद्धमा प्रत्यक्ष योगदान गन ेभए ३ अङ्क र प्रत्यक्ष 

नगन ेभए १ अङ्क 

३ १ 

७ 
५० प्रलतशत वा सोभतदा बढी िाभग्राही समूदाय अपाङ्गता भएका व्यलक्त, 

दलित, मलहिा र लसमाततकृत समुदाय भए  ३ अङ्क र अतय भए १ अङ्क 

३ १ 
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क्र.स. प्राथलमकताका आिारहरु 
अलिकतम 

प्राप् ताङ्क 

तयनूतम 

प्राप् ताङ्क 

८ 

कायचपालिकाको बैठकिे वडाहरूको समग्र लवकासको दलृष्टिे  च्बिपष्िन गरे 

अनुसार  सबभतदा कम लवकलसत वडा भए ३ अङ्क र त्यसपलछ क्रमशः ०.१ 

अङ्किे कम हाँदै जान ेक्रम अनसुार प्राि हन ेअङ्क 

३ ०.१ 

९ 
वडा सलमलतिे लनिाचरत गरेको योजनाहरूको च्बिपष्िन अनसुार वडाको िालग 

अलत आवश्यक योजना भए ३ अङ्क र त्यसपलछ क्रमशः ०.१ अङ्किे कम हाँदै 

जाने क्रम अनुसार प्राि हन ेअङ्क 

३ ०.१ 

 वा   

१० 

लनदेशक सलमलति ेलनिाचरत गरेको पालिका स्तरीय योजनाहरूको Ranking 

अनुसार अलत आवश्यक योजना भए ३ अङ्क र त्यसपलछ क्रमशः ०.१ अङ्कि े

कम हाँदै जान ेक्रम अनुसार प्राि हने अङ्क 

३ ०.१ 

 जम्मा २१ ४.२ 

नोटः यो मापदण्डिाई गााँउ कायचपालिकाको वैठकिे वा कायचपालिकाको वैठक तत्काि वस् न नस् न ेभएमा 

पलछ अनुमोदन हनेगरी गााँउपालिकाको अध्यक्षबाट स्वीकृत गरेर िागू गनच सककनेछ । 

 
४.३.२ बजटे अनमुान 
 

महाभारत गाउाँपालिकाको आवलिक योजनाका िालग वहपक्षीय स्रोतहरू पररर्ािन गररनेछ । यसका िालग 

लवद्यमान स्रोतहरूको आकंिन र सम्भाव्य नयााँ स्रोतहरूको समेत पलहर्ान तथा उपयोग गररनेछ । आवलिक 

योजनामा यस गाउाँपालिकाद्वारा लनम् न वमोलजम लवलभत न लविीय स्रोतहरू पररर्ािन गररनेछ । 

 

(क) लविीय हस्ताततरण 

1. प्रत्येक आर्थचक वषचका िालग यस गाउाँपालिकािे नेपाि सरकारबाट समानीकरण अनुदान, सशचत 

अनुदान, राजस्व वााँडफााँटको रकम प्राप् त गनेछ । संघ प्राप् त हने अनुदानको रकम औषतमा बार्षचक 

१०% को दरिे वृलद्ध हने प्रक्षेपण गररएको छ । 

2. नेपाि सरकारबाट प्राप् त हने लवशेष अनुदान र समपूरक अनुदान आर्थचक वषच शुरु भए पलछ 

पररयोजना प्रस्तावको आिारमा संघीय अथच मतत्राियद्वारा लनणचय गररने हाँदा प्रारलम्भक अनुमान 

सम्म मात्र गररएको छ । साथै समपूरक अनुदान पररयोजना िागतको अलिकतम ४०% सम्म प्राप् त 

गनच स् ने हाँदा गाउाँपालिकािे पररयोजना िागतको ६०% रकम स्विगानी गनुच पन ेहतछ । 

3. प्रदेश सरकारबाट समेत गाउाँपालिकािे समानीकरण अनुदान, सशचत अनुदान, लवशेष अनुदान र 

समपूरक अनुदान, राजस्व वााँडफााँटको रकम प्राप् त गदचछ । प्रदेश सरकारको आ.व. २०७८/०७९ का 

िालग उपिधि सीमािाई आिार मानी समानीकरण अनुदान तफच  औषतमा १०% वार्षचक वृलद्ध 

प्रक्षेपण गररएको छ ।  

4. वैदेलशक अनुदान तफच  नेपाि सरकारिे सम्झौता गरेर मात्र गाउाँपालिकािे वैदेलशक सहायता प्राि 

गनच स् ने हाँदा गाउाँपालिकािे संघीय अथच मतत्राियको संयोजनमा क्षेत्रगत आिारमा केलह वैदेलशक 

अनुदान प्राप् त हने अनुमान गररएको छ । 
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5. वैदेलशक ऋणको हकमा अततराचलष् िय लवकास सहायता नीलत वमोलजम ऋण सहायताको रकम, 

व्याजदर, भुक्तानी सम्वतिी शतचहरू सलहत स्थानीय तहसाँगै सहायक ऋण सम्झौता गरेर मात्र 

गाउाँपालिकािाई वैदेलशक ऋण उपिधि हनस् न ेप्राविान रहकेो छ । यस प्राविान बमोलजमको 

वैदेलशक ऋण गाउाँपालिकाको आवलिक योजनामा प्राप् त गने अनुमान गररएको छैन । 

 

(ख) गाउाँपालिकाको सलंर्त कोषमा जम्मा हन ेअतय रकमहरू 

1. आततररक राजस्व तफच  हािको तयून प्रालप् तिाई क्रलमक रुपमा वृलद्ध गने प्रक्षेपण गररएको छ । यसका 

िालग सम्भाव्यताको आिारमा नयााँ स्रोत तथा दायरामा लवस्तार गररन े छ । गाउाँपालिकाको 

आततररक राजस्व अततगचत औषतमा २०% को वार्षचक वृलद्ध हने प्रक्षेपण गररएको छ । 

2. आवलिक योजना अवलिमा स्थानीय संलर्त कोष अततगचत लवशेष आयोजना संर्ािनका िालग प्राप् त 

हन स् ने अतय रकमहरू अनमुालनत रुपमा प्रक्षेपण गररएको छ । 

3. आर्थचक वषचको अततमा उपिधि रकम खर्च हन नसकी बााँकी रही नयााँ आर्थचक वषचमा लजम्मेवारी सन े

नगद मौज्दात रकम पलन उपयोग गनच सककन े हाँदा नगद मौज्दात वार्षचक वजेटमा हन े वृलद्धको 

आिारमा प्रक्षेपण गररएको छ । 

 

(ग) गाउाँपालिकाको सलंर्त कोष वालहर सघं र प्रदशेबाट प्रत्यायोजन हन ेरकमहरू 

1. संघको वार्षचक कायचक्रम तथा वजेटबाट गाउाँपालिकािाई प्रत्यायोलजत गररने कायचक्रमहरू अततगचत 

सामालजक सरुक्षा कायचक्रमका िालग प्राप् त हने रकम, संघीय लनवाचर्न क्षेत्र पूवाचिार लवकास कायचक्रम 

अततगचतका क्षेत्रगत कायचक्रमहरूिाई आवलिक योजनाको पररलि लभत्र समावेश गररएको छ । 

2. यसै गरी प्रदेशको वार्षचक कायचक्रम तथा वजेटबाट गाउाँपालिकािाई प्रत्यायोलजत गररन ेकायचक्रमहरू 

अततगचत प्रदेश लनवाचर्न क्षेत्र पूवाचिार लवकास कायचक्रम िगायत प्रदेश लनकायहरूबाट प्रत्यायोजन 

भई आउने क्षेत्रगत कायचक्रमहरूिाई पलन आवलिक योजनाको पररलि लभत्र समावेश गररएको छ । 

 

४.३.२.१ िागानीको आवश्यक्ता र स्रोत 

 

महाभारत गाउाँपालिकाको आवलिक योजना कायाचतवयनका िालग आवश्यक खर्च जुटाउन संघ र प्रदेशको 

अततर सरकारी लविीय हस्ताततरणका साथै आततररक राजस्वका स्रोतहरू पलन पररर्ािन गररनेछ । यस 

गाउाँपालिकाको आततररक स्रोतहरू लनकै कम भएकोिे सघं र प्रदेशबाट हने लविीय हस्ताततरण मालथ बढी 

भतदा बढी लनभचर रहन ुपने वाध्यता छ । यस ैपररपे्रक्ष्यमा आ.व २०७५/०७६ को तुिनामा आ.व २०७६/०७७ 

संघबाट हस्ताततरण हने रकमहरूमा भएको वृलद्ध िाई उत्साहवद्वचक मात न सककतछ । यसै गरी आवलिक 

योजनाको आगामी वषचहरूमा पलन संघ र प्रदेशबाट प्राप् त हने लविीय हस्ताततरणमा क्रलमक वृलद्ध हदै जान े

अनुमान गलएको छ । प्रक्षेपण अनुसार संघबाट लविीय समानीकरण अनुदान, सशतच अनुदान, राजस्व 

वााँडफााँड, लवशेष अनुदान र समपूरक अनुदानबाट कररव रु. १०५ करोड लविीय हस्ताततरण हने अनुमान 

गररएको छ ।  
 

प्रक्षेपण अनुसार संघबाट कूि रु. १०५ करोड लविीय हस्ताततरण हन ेमध्ये लविीय समानीकरण अनुदान रु. 

४० करोड, सशतच अनुदान रु. ६५ करोड प्राप् त हने अनुमान गररएको छ । यसै गरी प्रदेशबाट लविीय 

समानीकरण अनुदान, सशतच अनुदान, लवशेष अनुदान र समपूरक अनुदानबाट कररव रु. ३० करोड प्राप् त हन े
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अनुमान गररएको छ । प्रक्षेपण अनुसार प्रदेशबाट कूि रु. ३० करोड लविीय हस्ताततरण हन ेरकम मध्य े

लविीय समानीकरण रु. ५ करोड, सशतच अनुदान रु. ८ करोड, लवशेष अनुदान रु. ६ करोड र समपूरक अनुदान 

रु. ११ करोड प्राप् त हने अनमुान गररएको छ । त्यसैगर गाउाँपालिकाको आततररक राजस्वबाट रु. ५ करोड 

प्राप् त हने अनुमान गररएको छ । यस प्रकार संघ, प्रदेश र गााँपालिकाको आततररक राजश् वबाट समलष् टगत 

रुपमा गाउाँपालिकाको आवलिक योजनामा कूि रु. १४० करोड (८७.५%) रकम महाभारत गाउाँपालिकाको 

सलंर्त कोषमा जम्मा हन ेअनुमान छ । यस ैगरी गाउाँपालिकाको संलर्त कोषमा प्राप् त हने वाहके संघ र प्रदेश 

दवुै तहबाट गाउाँपालिकाको संघ र प्रदेशको प्रत्यायोलजत कायचक्रम अततगचत क्षेत्रगत आिारमा आवलिक योजना 

अवलिमा कररब रु. २० करोड (१२.५%) प्राप् त हन े अनुमान गररएको छ । मालथ उपिेख भए अनुसार 

सावचजलनक स्रोत अततगचत गाउाँपालिकाको संलर्त कोषमा प्राप् त हने रु. १४० करोड र संघ तथा प्रदेशबाट 

प्रत्यायोलजत कायचक्रम अततगचत प्राप् त हने रु. २० करोड गरी कूि रु. १६० करोड प्राप् त हने प्रक्षेपण गररएको 

छ । सावचजलनक स्रोतहरुको प्रक्षेपण र खर्च व्यहोने स्रोतहरुिाई क्रमश तालिका २२ र लर्त्र ४ मा प्रस्तुत 

गररएको छः 
 

तालिका 22: सावचजलनक स्रोतहरुको प्रक्षेपण 

स्रोत रकम (रु करोडमा) प्रलतशत 

संघीय सरकार १०५ ६५.६ 

प्रदेश सरकार ३० १८.८ 

संघ र प्रदेशको प्रत्यायोलजत कायचक्रम २० १२.५ 

आततररक राजश् व तथा प्रालप् त ५ ३.१ 

कुि १६० १००.० 

 

 

लर्त्र 4: सावचजलनक खर्च व्यहोने स्रोतहरु 

 
 
 
 

संघीय सरकार

(६५.६%)

प्रदशे सरकार

(१८.८%)

संघ र प्रदशेको 

प्रत्यायोलजत कायचक्रम

(१२.५%)

आततररक राजश् व

तथा प्रालप् त (३.१%)
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४.३.२.२ आततररक स्रोत पररर्ािन 

 

महाभारत गााँउपालिकाको आततररक स्रोत पररर्ािन गनच टोि सुिार सलमलत गठन गरी त्यस्ता संस्थाहरुको 

क्षमता लवकास र लतलनहरुिाई लवकासका कायचक्रमहरुमा पररर्ािन गने नीलत लिईएको छ । सामालजक 

पररर्ािनका िालग काम गने सम्पूणच लनकायहरुको सामालजक पररर्ािनको बजेट एकै बास्केटमा राखी 

एकरुपता कायम गनच पहि गररने नीलत लिइएको छ । गााँउपालिका क्षेत्रमा भएका सावचजलनक सम्पलि र स्रोत 

पलहर्ान गरी उपयुक्त तवरिे पलहर्ान पररर्ािन र सदपुयोग गने नीलत लिइएको छ । गैर सरकारी 

संस्थाहरुसंग समतवय र सहकायचिाई अलघ बढाउन सामालजक लवकास शाखािाई प्रभावकारी एवमू् व्यवलस्थत 

बनाइने योजना रहकेो छ । प्रिानमतत्री रोजगार कायचक्रम अततगचत प्राप् त हने कायचक्रमिाई प्रभावकारी 

कायाचतवयनको वातावरण बनाई स्थानीय बेरोजगारिाई िाभालतवत हने वातावरण लनमाचण गने िक्ष्य समेत 

लिइएको छ । 

 

४.३.२.३ अततर सरकारी स्रोत पररर्ािन 

 

संलविान र काननू बमोलजम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुिे कायच लजम्मेवारी पूरा गनच आवश्यक स्रोत 

पररर्ािन सलहतको अलिकारको प्रयोगका िालग लविीय संघीयता आवश् यक हतछ । नेपािको संलविानको 

िारा ५७ बमोलजम राज्यशलक्तको प्रयोग र अनुसूर्ी ५, ६, ७, ८ र ९ बमोलजमका एकि र साझा अलिकार 

प्रदान गरी तीन तहिाई कायच लजम्मेवारी तोकेको छ । घाटा बजेट प्रस्तुत गनच पाउने भएकोि े लवि 

व्यवस्थापनका िालग आततररक ॠण समेत उठाउन पाउने व्यवस्था रहकेो छ । पारदशी र तयायपूणच लविीय 

हस्ताततरण गदै लविीय संघीयतािाई संस्थागन गने, सततुलित र समतयालयक ढङ्गमा प्रादेलशक र स्थानीय 

अथचततत्रको लवकास गदै लवकास र समृलद्धको आिार लसजचना गने गरी अततर सरकारी लवि व्यवस्थापन गनचमा 

योजना केलतरत छ । 

 

४.३.२.४ जनहसभालगता पररर्ािन 

 

बजेट तजुचमा गदाच योजना तथा कायचक्रमको प्रकृलत अनुसार एकि रुपमा गााँउपालिकाको तफच बाट हन े

आयोजनाहरुमा तयूनतम २०% देलख अलिकतम ४०% सम्म रकम जनसहभालगताबाट उठने र बााँकी 

गााँउपालिकािे व्यहोनुच पने गरी तजुचमा गररएको छ । लवकास कायचिाई समानुपालतक रुपमा लवतरण गरी आम 

मालनसमा लवकास प्रलत अपनत्व प्रदान गनच समेत हरेक लवकास लनमाचण कायचहरुमा जनताको िागत 

सहभालगता अपररहायच र अलनवायच लवषय भएको छ । लवकास कायचमा जनसहभालगतािे लवकासको प्रलतफिमा 

जनताहरुिाई उिरदायी वहन गनच लसकाउाँछ । यसि ेगदाच जनताहरुिाई लवकास योजनाहरु हाम्रो हो भत ने 

भावनाको लवकास भइ लवकास आयोजनाहरु कदगो र रटकाउ हन स्दछ । लवशेषगरी सडक लनमाचण तथा 

सुिार, ढि प्रणािीको लनमाचण तथा ममचत सुिार, खानेपानी प्रणािीको लनमाचण र सुिार जस्ता लवषयहरुमा 

जनताको तफच बाट उपभोक्ता सलमलत गठन गरी िागत सहभालगतािाई आत्मसाथ गने वतचमान पद्वलतिाई 

समेत दलृष् टगत गरी भलवश्यमा लनमाचण/संर्ािन गनच यी आयोजनाहरुमा जतनाको आर्थचक लस्थलत र आय 

आयचज क्षमतािाई लवर्ार गरी िागत सहभालगतािाई कायाचतवयन गनच सककने देलखतछ । 
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यसका साथ ैआर्थचक लवकासमा स्थानीय जनसमुदायको िागत सहभालगतािाई बढावा कदने, स्वरोजगारका 

कायचक्रमहरुिाई लवस्तार र लवकास गरी रोजगारीको अवसर सृजना गने, पयचटककय क्षते्रहरुिाई समुदायमा 

हस्ताततरण गरी व्यवस्थापन सलमलत माफच त संर्ािन गन,े िघु उद्योग तथा बर्त कायचक्रमहरुमा जनताको 

रुर्ीिाई ध्यान कदई कायचक्रमहरु संर्ािन गने, तरकारी खेती तथा नगद्ववेािीको िालग कृषकहरुिाई 

प्रोत्सालहत गदै उलनहरुको आम्दानीको अवसर वृू्कद गन ेजस्ता सहभालगतामूिक कायचक्रमहरु सरं्ािन गरी 

स्थानीयवासीहरुको सहभालगतािाई बढाउन सककने देलखतछ । यस्तो ककलसमको िागत सहभालगता 

कायचक्रमहरुमा लनजी क्षेत्र तथा अतय संस्थाहरुिाई समेत सहभालग गराउदै जान ुपने देलखतछ । 

 

४.३.२.५ नीलज क्षते्रको स्रोत पररर्ािन 

 

नेपािको संलविानद्वारा लनर्दचष् ट गररएको अथच, उद्योग र वालणज्य सम्बतिी नीलत अततगचत अथचततत्रमा लनजी 

क्षेत्रको भूलमकािाई महत्व कददै उपिधि सािन र स्रोतको अलिकतम पररर्ािन गरी आर्थचक समृलद्ध हालसि 

गने उपिेख गररएको छ । महाभारत गाउाँपालिकाको सतदभचमा माथी उपिेख भए अनुसार गाउाँपालिकाको 

सडक लनमाचण, केतरीय प्रसारण िाइनको जडान कायच, गााँउपालिकामा पाइने कृलष तथा वन जतय उपजहरू, 

उपिधि लवलभत न प्रकारका जडीवुट्टी, पयचटन व्यवसायका अवसरहरूिाई उपयोग गदै सम्भाव्य उद्योग 

व्यवसायको लवकास तथा लवस्तार गररनु पने छ । यस गाउाँपालिकामा रहकेा िघु तथा घरेिु उद्योगहरूको 

लस्थलतमा सुिार गरी लनजी क्षेत्रबाट गाउाँपालिकाको आर्थचक लवकासमा सघाउन स्थानीय कच् र्ा पदाथचहरूमा 

आिाररत बढी मूपय अलभवृलद्ध हने उत्पादनशीि उद्योगहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी लवस्तार गररने छन 

। औद्योलगक प्रवद्वचनका िालग आवश्यक सीप, पूाँजी तथा उद्यमशीिताको लवकास गररनेछ । स्थानीय कृलष 

तथा वन जतय उपजहरूको संरक्षण गनच शीत गृहको लनमाचण गररनेछ । यसैगरी गाउाँपालिकाद्वारा लनजी क्षेत्र 

मैत्री कर नीलत अनुसरण गरी लवलभत न सलुविाहरू प्रदान गररनेछ । पयचटनिाई उद्योग व्यवसायको रुपमा 

लनजी क्षेत्रको िगानी तथा अगुवाईमा लवस्तार तथा लवकास गररने छ । यस गाउाँपालिका क्षेत्रमा लनजी क्षेत्रबाट 

िघु जिलवद्यतु आयोजनाहरू लनमाचण तथा संर्ािन गने सम्भावनाहरू पलन रहकेा छन । यस ै गरी 

गाउाँपालिकामा उपभोग्य वस्तुहरूको आपूर्तचिाई सहज तुपयाउन एवं स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा 

सघाउन लनजी क्षेत्रको िगानीमा वृलद्ध गनचमा सघाउ पुर् याइने छ । पयचटन िगायत उद्योग व्यवसायमा लनजी 

क्षेत्रबाट आवलिक योजनाको अवलिमा कररव रु. १० करोडको िगानी योगदान हने अनुमान गररएको छ । 

 

४.३.२.६ सहकारी क्षते्रको स्रोत पररर्ािन 

 

नेपािको संलविानद्वारा लनर्दचष् ट गररएको अथच, उद्योग र वालणज्य सम्बतिी नीलत अततगचत सहकारी क्षेत्रिाई 

प्रवद्वचन गदै रालष् िय लवकासमा अत्यलिक पररर्ािन गने भत ने स्पष्ट उपिेख गररएको छ । महाभारत 

गाउाँपालिकाको आर्थचक सामालजक लवकासमाा सहकारी क्षेत्रबाट उपिेयय योगदान पुग् न स् न ेसम्भावना 

देलखतछ । यस गाउाँपालिकामा दताच भएका सहकारी संस्थाहरू लन् कै तयून रहकेा छन र संर्ािनमा रहकेा 

सहकारी संस्थाहरू मध्ये िरैे वर्त तथा ऋण सम्बलतित भएबाट आर्थचक लवकासमा सहकारी क्षेत्रबाट खास ै

योगदान रहकेो छैन । गााँउपालिकामा तत्कालिन लजपिा कृलष लबकास कायाचियमा दताच भै संर्ािनमा रहकेा 

कृषक सहकारी संस्थाहरुबाट समेत गााँउपालिकाको आर्थचक लवकास खासै योगदान हन सकेेको छैन । 

गाउाँपालिकामा लनमाचणालिन सडक, केतरीय प्रसारण िाइनको जडान कायच, कृलष तथा वन जतय उपजहरू, 

उपिधि लवलभत न प्रकारका जडीवुट्टी, पयचटन व्यवसायका अवसरहरू र उपभोक्ता सहकारी पसिका 
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सम्भावनाहरूिाई लवर्ार गदाच आगामी कदनहरूमा यस गाउाँपालिकामा सहकारी क्षते्रमा उद्यमशीिताको 

लवकास भई आर्थचक लवकासमा उपिेयय योगदान पुग् ने अपेक्षा गररएको छ । आवलिक योजनामा सहकारी 

क्षेत्रको लवस्तारबाट आर्थचक तथा सामालजक क्षेत्रहरूमा गरी कररव रु.५ करोडको िगानी हने अनुमान 

गररएको छ । 

 

४.३.२.७ सघं ससं्थाको स्रोत पररर्ािन 

 

महाभारत गाउाँपालिकाको आर्थचक तथा सामालजक लवकासमा हाि लवलभत न गैर सरकारी र अततराचलष् िय गैर 

सरकारी संस्थाहरू कक्रयाशीि छन । स्थानीय तहमा कायच गने स्थानीय तथा अततरालष् िय गैर सरकारी 

संस्थाहरुको कायचक्रम गाउाँपालिकाको वार्षचक कायचक्रममा उपिेख हनु पने हतछ । यस अनुसार आर्थचक बषच 

२०७९/०८० मा यस गाउाँपालिकाको आर्थचक तथा सामालजक लवकासका िालग लवलभत न गैर सरकारी तथा 

अततरालष् िय गैर सरकारी संस्थाहरूबाट रु. २ करोड भतदा बढी खर्च हने अनुमान सलहत कायचक्रमहरू 

समालवष् ट गररएको छ । आवलिक योजनाको अवलिमा लवलभत न गैर सरकारी तथा अततरालष् िय गैर सरकारी 

संस्थाहरूबाट कररव रु.१० करोडको िगानी हन ेअनुमान गररएको छ । 

 

४.३.२.८ सावचजलनक क्षते्रबाट स्रोत पररर्ािन 

 

महाभारत गाउाँपलिकाको लवद्यमान लस्थलतमा लनजी तथा सहकारी क्षेत्र कमजोर रहकेोिे यस गाउाँपालिकाको 

आर्थचक तथा सामालजक लवकासका िालग गाउाँपालिकािे प्राप् त गने सावचजलनक स्रोतहरूिाई वढी भतदा वढी 

पररर्ािन गदै गाउाँपालिकाको अगुवाईमा लनजी र सहकारी क्षेत्रसाँगको प्रवद्वचनात्मक सहकायचिाई प्रोत्सालहत 

गररनु पने छ । गाउाँपालिकाको सावचजलनक स्रोतहरू अततगचतका सबै प्रकारका आततररक स्रोतहरू कररव 

१.३% मात्र रहकेोिे सघं र प्रदेशबाट हने लविीय हस्ताततरण मालथ वढी लनभचर रहनु पने अवश्यक छ । 

तथालप आगामी कदनहरूमा अततर सरकारी लविीय हस्ताततरण माथीको बढी लनभचरतािाई कम गनच आततररक 

राजश् वको अनुपातिाई क्रलमक रुपमा लवस्तार गदे िान ेतफच  लवशेष रुपमा पहि गररनु पनेछ । सावचजलनक 

स्रोत अततगचत गाउाँपालिकाको वजेट संरर्ना बालहर संघ र प्रदेश तहबाट प्रत्यायोलजत क्षेत्रगत कायचक्रमको 

आिारमा उपिधि गराइने रकमहरूिाई पलन आवलिक योजनामा समेरटएको छ । तर, यस प्रकार संघ र 

प्रदेशद्वारा प्रत्यायोलजत कायचक्रमहरूको प्राथलमकीकरण र वजेट लवलनयोजनमा गाउाँपालिकाको कुनै भूलमका 

नरहने हाँदा गाउाँपालिकाको कायचक्रमहरूसाँग दोहोरोपन हने र गाउाँपालिकाको प्राथलमकीकरणमा नपरेका 

कायचक्रमहरू प्रत्यायोलजत हन स् ने सम्भावना रहतछ ।  

 

४.३.२.९ स्रोत सािनको बााँडफााँड तथा पररर्ािनका आिारहरु 

 

गााँउपालिकाको समग्र स्रोत पररर्ािन, व्यवस्थापन एवं काम कारवाहीमा कायचकुशिता र प्रभावकाररता 

अलभबृलद्ध गनचको िालग संघीय तथा प्रादेलशक सरकार एवं लवकास साझेदारहरुबाट यस गााँउपालिकािाई 

प्राप् त हने सबै प्रकारका अनुदान, आततररक आय, राजश् व बााँडफााँडबाट प्राप् त हन े रकम िगायत 

गााँउपालिकाको संलर्त कोषमा प्राप् त हने सब ै प्रकारका स्रोत तथा स्थायीन स्रोत सािनिाई एकीकृत र 

समलतवत गरी स्थानीय स्तरबाट नै गररबी तयूनीकरण र कदगो लवकासको अविारणािाई संस्थागत गने कायचमा 

सहयोग पुर् याउन नेपािको संलविान २०७२ को भाग १७ को िारा २१८ ि ेकदएको अलिकार प्रयोग गरी 
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गााँउपालिकािे “स्रोत पररर्ािन तथा व्यवस्थापन कायचलवलि” तजुचमा गरी आवलिक योजनाको िालग 

पररर्ािन हने स्रोतहरुको बााँडफााँड र व्यवस्थापन गनुचपने प्रस्ताव गररएको छ । 

 

गााँउपालिकामा समृलद्ध र सखुको आिार लनमाचण गनच सावचजलनक, लनजी र सहकारी क्षेत्रबीर्को सहकायच तथा 

पररपूरक भूलमका एवमू् संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीर्को सहकायचबाट अथचततत्रमा उपिेखनीय पररपूरकता 

(Synergy) पयाउने गरी स्रोत अनुमान गररएको छ । आवलिक योजनाि े लनिाचरण गरेका रुपाततरणका 

संम्वाहकका क्षेत्रमा आवश्यक स्रोत-सािनको बााँडफााँट गररएको छ । रालष् िय रणनीलत बमोलजम पलहर्ान 

गररएका लवषय क्षेत्रमा रणनीलतक हस्तक्षेप गरी िगानीको उच् र्तम प्रलतफि हालसि हने अपेक्षा गररएको छ 

। लनमाचणािीन रालष् िय स्तरका कायचक्रम/आयोजना संघबाट, प्रदेश र स्थानीय स्तरका कायचक्रम/आयोजना 

क्रमश: प्रदेश र स्थानीय तहबाट नै सम्पत न गने गरी स्रोत आाँकिन तथा बााँडफााँड गररएको छ । साथै, भूकम्प 

पलछको पुनलनमाचणिाई पूणचता कदने, आिारणूत पूवाचिार लनमाचण तथा प्रवद्धचन हने र अलभयानका रुपमा 

सञ् र्ािन हन ेकायचक्रम कायाचतवयन तथा कदगो लवकास िक्ष्य हालसि गनच सघाउ पुग् ने गरी स्रोत बााँडफााँट 

गररएको छ । 
 

आवलिक योजनािे लिएको आर्थचक वृलद्धको िक्ष्य हालसि गनच सावचजलनक िगानीिाई कृलष तथा वन, 

औद्योलगक पूवाचिार लनमाचण, प्रोत्साहन र सहजीकरण सलहत औद्योलगक उत्पादन, लवद्युत उत्पादन, प्रसारण 

तथा लवतरण, पूवाचिार लनमाचण जस्ता िगानीमा केलतरत गररएको छ । लनजी क्षेत्रको िगानी, रोजगारी 

लसजचना, अथचततत्रको औद्योगीकरण र आिुलनकीकरण, उजाच उत्पादन, पयचटन, व्यापार, यातायात र सञ् र्ार 

क्षेत्रमा िलक्षत हने अनुमान गररएको छ । कृलष, उत्पादनमूिक क्षेत्र, साना तथा मझौिा उद्योग र ग्रामीण 

तथा सामालजक लवकासमा लनजी, सहकारी तथा सामुदालयक क्षेत्र पररर्ालित हन ेलवश् वास लिईएको छ । 

मानवपूाँजी लनमाचण र सोको उच् र्तम उपयोगिे उत्पादकत्व अलभवृलद्ध, उच् र् आयको आिार लनमाचण र सुखको 

अनुभूलत हने अपेक्षा गररएको छ । साथै, पयाचवरण संरक्षण, सभ्य र तयायपूणच समाज लनमाचण तथा सुशासन, 

िोकततत्र र रालष् िय एकतािाई थप सुदढृ बनाउन ेगरी सावचजलनक, लनजी तथा सहकारी र सामुदालयक क्षेत्रको 

स्रोत पररर्ािनको अनुमान र सोको बााँडफााँट गररएको छ । 

 

४.४ सावचजलनक खर्च र राजश् व पररर्ािन नीलत 
 

सावचजलनक खर्च र राजश् व पररर्ािन नीलतबारे अिग अिग उप-लशषचकमा लनम् न बमोलजम व्यायया गररएको 

छ । 

 

४.४.१ सावचजलनक खर्च नीलत 
 

उपिधि स्रोत र सािनको कुशि तथा प्रभावकारी उपयोग गरी समाजवाद उतमुख अथचततत्रको आिार लनमाचण 

गनच सावचजलनक खर्चको प्रभावकारी पररर्ािन आवश्यक हतछ । नागररकका बढ्दो आवश्यकता र अपेक्षािाई 

उपिधि स्रोत र सािनको सीमालभत्र रही सम्बोिन गनुचपने अवस्था छ । साथै संलविानिे प्रत्याभूत गरेका 

मौलिक हक कायाचतवयन गनच बनेका कानुनि ेलसजचना गरेका आर्थचक दालयत्वहरुको व्यवस्थापन गनुचपनेछ । 

संघीय प्रणािी अनुरुप सावचजलनक खर्चको सरंर्ना र खर्च गने भूलमका एवमू् लजम्मेवारीमा पररवतचन भएकोि े

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहि ेआ-आफ्नो खर्च लजम्मेवारी बमोलजम सावचजलनक स्रोतको सततुलित र तयायोलर्त 
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लवलनयोजन गरी कायाचतवयन गनुचपनेछ । समग्र सावचजलनक खर्च प्रणािीिाई पारदशी, जवाफदेही र 

नलतजामूिक बनाउन तीन तहमा सावचजलनक खर्चको उपयोग गने क्षमता अलभवृलद्ध गनुच अपररहायच हतछ ।  

 

४.४.२ राजश् व नीलत 
 

नेपािको संलविानमा उपिखे भएका मौलिक हक, राज्यका लनदेशक लसद्धातत र नीलतको कायाचतवयन गनच, 

मुिुकको लवकास र समृलद्धको िालग सावचजलनक खर्चको बढ्दो आवश्यकता पूरा गनच र वैदेलशक सहायता 

मालथको लनभचरता कम गनच आततररक स्रोत पररर्ािनमा वृलद्ध गनच आवश्यक छ । लवगतका वषचहरुमा 

राजस्वको औसत वृलद्धदर कुि गाहचस््य उत्पादनको अनपुातमा वृलद्ध भइरहकेो छ । संघीय प्रणािी अनुरुप 

सावचजलनक लवि सरंर्ना सुदढृ गरी िगानी, व्यवसाय र करदातामैत्री कर प्रशासन माफच त उत्पादन वृलद्धिाई 

सहयोग पुर् याउाँ दै अलिकतम राजस्व पररर्ािनतफच  यो योजना लनदेलशत छ । 

 

४.५ नीलज क्षते्रको स्रोत पररर्ािन नीलत 
 

लनजी क्षेत्रिे गााँउपालिकाको समग्र लवकास प्रकृयामा अहमू् भूलमका लनवाचह गदचछनू् । नेपािको संलविानि े

अंलगकार गरेका नीलत तथा कानुनी व्यवस्थािे लनर्दचष् ट गरे बमोलजम लनजी क्षेत्रिे गााँउपालिकामा आफ्नो 

भूलमका लनवाचह गनेछ । गााँउपालिकाको लवकास सम्बतिी सोंर्, नीलत र योजना बमोलजम िक्ष्य तथा उद्देश्य 

हालसि गनच गााँउपालिकामा िगानीमैत्री वातावरण अलभवृलद्ध गरी स्थानीय तहको आर्थचक-सामालजक 

लवकासमा सहयोग र सहकायच गने लनजी क्षेत्रको भूलमका हनेछ । लनजी क्षेत्रिे प्रलतस्पिाचत्मक क्षमता अलभवृलद्ध 

गदै सावचजलनक-लनजी साझेदारी अविारणा अनुरुप जोलखमको तयायोलर्त बााँडफााँट गरी लवकास लनमाचण कायच 

सञ् र्ािन गनेछ । कृलष, उद्योग, लनमाचण र सेवा क्षेत्रमा लनजी क्षेत्रको िगानी अलभवृलद्ध गनच आवश्यक 

प्रोत्साहनको व्यवस्था गरी कदगो लवकासका िक्ष्य हालसि गररने छ ।  

 

लनजी क्षेत्रिे गााँउपालिकामा गुणस्तरीय वस्त ु तथा सेवा उत्पादन, सहज र सुिभ आपूर्तच व्यवस्थापन, 

गुणस्तरीय पूवाचिार लनमाचण, आयात व्यवस्थापन, लनयाचत प्रवद्धचन तथा उत्पादनलशि र मयाचकदत रोजगारी 

लसजचना गनचमा सहयोग गनेछ । यस क्षेत्रिे संस्थागत सुशासन, सुमिुर औिोलगक सम्बति, बािश्रम लनवारण, 

सामालजक सरुक्षा तथा संरक्षणमा सहभालगता एवमू् संस्थागत सामालजक उिरदालयत्व वहन गदै यस क्षेत्रको 

प्रलतष् ठा अलभवृलद्ध गनेछ । यस क्षेत्रिे लवलिय क्षेत्रमा स्थालयत्व र सुशासन कायम गनच सहयोग पुर् याउनेछ । 

स्वदेशी तथा वैदेलशक िगानी अलभवृलद्ध गदै लद्वपक्षीय तथा बहपक्षीय प्रलतबद्धता तथा सम्झौता बमोलजम 

अवसरको प्रालप् त तथा र्नुौती सामना गनच सहयोग गनेछ । 

 
४.६ सहकारी क्षते्रको स्रोत पररर्ािन नीलत 
 

नेपािको संलविानिे अंलगकार गरेका नीलत तथा काननूी व्यवस्थािे लनदचष् ट गरे बमोलजम सहकारी क्षेत्रिे 

सहकारी मूपय-मातयता र लसद्धाततको अनुसरण तथा पारस्पररकता र स्वाविम्बनको संस्कार लवकास गदै 

गााँउपालिकाको समग्र लवकास प्रकृयामा सहयोगी भूलमका लनवाचह गनेछ । लवकास सम्बतिी सोंर्, नीलत र 

योजना बमोलजम िक्ष्य तथा उद्देश्य हालसि गनच गााँउपालिकाको आर्थचक-सामालजक लवकासमा सहयोग र 

सहकायच गने यस क्षेत्रको महत्वपूणच भूलमका हनेछ । यस क्षेत्रिे सहकारी संस्थामा सुशासन कायम गदै स्थानीय 
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स्रोत-सािन, श्रम, सीप र पूाँजीिाई व्यापक रुपमा पररर्ािन गरर स्थानीय स्तरमा रोजगारी तथा आय वृलद्ध 

र गररबी लनवारण गनच सहयोग पुर् याउनेछ । साथ ैयस क्षते्रिे गााँउपालिकामा मानवीय आवश्यकताका वस्त ु

तथा सेवाको उत्पादन, प्रशोिन र बजारीकरण गदै सामालजक-आर्थचक र सांस्कृलतक रुपाततरण तथा समावेशी 

आर्थचक वृलद्ध हालसि गनच सहयोग गनेछ । 

 

४.७ जनसहभालगता पररर्ािन नीलत 
 

लवकास कायचिाई समानुपालतक रुपमा लवतरण गरी आम मालनसमा लवकास प्रलत अपनत्व प्रदान गनच समेत 

हरेक लवकास लनमाचण कायचहरुमा जनताको िागत सहभालगता अपररहायच र अलनवायच लवषय भएको छ । 

लवकास कायचमा जनसहभालगतािे लवकासको प्रलतफिमा जनताहरुिाई उिरदायी वहन गनच लसकाउाँछ । यसि े

गदाच जनताहरुिाई लवकास योजनाहरु हाम्रो हो भत ने भावनाको लवकास भइ लवकास आयोजनाहरु कदगो र 

रटकाउ हन स्दछ । गााँउपालिकामा लवशेषगरी सडक लनमाचण तथा सुिार, ढि प्रणािीको लनमाचण तथा ममचत 

सुिार, खानेपानी प्रणािीको लनमाचण र सुिार जस्ता लवषयहरुमा जनताको तफच बाट उपभोक्ता सलमलत गठन 

गरी िागत सहभालगतािाई आत्मसाथ गने वतचमान पद्वलतिाई समेत दलृष् टगत गरी भलवश्यमा लनमाचण/ 

संर्ािन गनच यी आयोजनाहरुमा जतनाको आर्थचक लस्थलत र आय आयचज क्षमतािाई लवर्ार गरी िागत 

सहभालगतािाई कायाचतवयन गनच सककने देलखतछ । 

 

यसका साथ ैआर्थचक लवकासमा स्थानीय जनसमुदायको िागत सहभालगतािाई बढावा कदने, स्वरोजगारका 

कायचक्रमहरुिाई लवस्तार र लवकास गरी रोजगारीको अवसर सृजना गने, पयचटककय क्षते्रहरुिाई समुदायमा 

हस्ताततरण गरी व्यवस्थापन सलमलत माफच त संर्ािन गन,े िघु उद्योग तथा बर्त कायचक्रमहरुमा जनताको 

रुर्ीिाई ध्यान कदई कायचक्रमहरु संर्ािन गने, तरकारी खेती तथा नगद्ववेािीको िालग कृषकहरुिाई 

प्रोत्सालहत गदै उलनहरुको आम्दानीको अवसर वृलद्ध गने जस्ता सहभालगतामूिक कायचक्रमहरु सरं्ािन गरी 

स्थानीयवासीको सहभालगतािाई बढाउन सककने देलखतछ । यस्तो ककलसमको िागत सहभालगता 

कायचक्रमहरुमा लनजी क्षेत्र तथा अतय संस्थाहरुिाई समेत सहभालग गराउाँ दै जान ुपने देलखतछ । 

 

४.८ सघं ससं्थाको स्रोत पररर्ािन नीलत 
 

गााँउपालिकामा रहकेा लवलभत न संघ संस्था, गैरसरकारी संस्था, नागररक समाज र सामुदालयक संस्थाि े

पालिकाको समग्र लवकास प्रयासमा सहयोगी भूलमका लनवाचह गनेछ । यस क्षेत्रिे सामालजक शलक्त पररर्ािन 

गरी पालिकाको लवकास िक्ष्य तथा प्राथलमकता अनुरुपका क्षेत्रमा कायचक्रम सञ् र्ािन गरी गररबी लनवारण, 

क्षमता अलभवृलद्ध, नागररक सर्ेतना तथा कतचव्यबोि र सशलक्तकरण जस्ता कायचहरुमा सहयोग पुर् याउनेछ । 

साथै, पालिकाको दगुचम तथा पछाडी परेको क्षेत्रको लवकास, उत्पादन वृलद्ध र सेवा प्रवाहमा सहयोग गनेछ । 

यस क्षेत्रिे पारदर्शचता, जवाफदेलहता र लमतव्यलयता कायम गदै संस्थागत सुशासन कायम गरी आफ्नो भूलमका 

लनवाचह गनेछ । 
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४.९ अलतररक्त स्रोत पररर्ािन नीलत 
 

महाभारत गााँउपालिकाको संस्थागत आर्थचक लवकासिाई समेत ध्यान कदन ु आवश्यक छ । खासगरी 

गााँउपालिकाको आम्दानी वृलद्ध गरी सो आम्दानीिाई लवकासमा िगानी गनच सकेमा लवकासिे गलत लिन े

लनलश् र्त छ । यसको िालग गााँउपालिकािे राजश् व सुिारका कायचक्रमहरु सरं्ािन गदै जानुपने देलखतछ । 

राजश् व सुिारको िालग गााँउपालिकािे गनच स् ने कायचहरु लनम् न बमोलजम रहकेा छनू् : 

 

▪ राजश् व सुिार कायचयोजना तजुचमा गने । 

▪ व्यवसाय करिाई व्यवलस्थत गरी िाग ुगने । 

▪ न्शापासिाई व्यवलस्थत गरी िाग ुगने । 

▪ स्थालनय पाकच , बगैर्ा, पयचटककय क्षेत्र, पोखरी, खुपिा क्षेत्र तथा मठमलतदरको आवश्यक सुिार गरी 

व्यवस्थापनमा लनलज क्षेत्रको सहभालगता गराउने । 

▪ जनसहभालगतामा आिाररत योजनाहरु सरं्ािन गने । 

▪ सरसफाईको कायचिाई व्यवलस्थत गने । 

▪ कायाचियका प्रशासलनक कामहरुिाई कम्प्युटरकृत गरी थप दरबतदी सृजना गनच नपने अवस्थामा 

िैजाने । 

▪ जगेडा कोषबाट अलिकतम पररर्ािन हन स् ने योजनाहरु संर्ािन गने । 

▪ सडक बोडच िगायतका िाईन एजेतसीहरुबाट थप स्रोत पररर्ािन गरी क्षेत्रगत कायचक्रमहरुमा िगानी 

गने । 

▪ दातृ लनकाय तथा संस्थाहरुबाट थप स्रोत पररर्ािन गरी क्षते्रगत कायचक्रमहरुमा िगानी गने । 

 

४.१० समलष् टगत योजनाको तकच बद्ध खाका  
 

योजना, कायचक्रम वा आयोजना बीर् नलतजाहरूको तहगत अततर सम्बति स्थापना गरी योजना प्रकक्रयािाई 

नलतजामुखी बनाउनु पने हतछ । यसमा कारण र असरहरूको लवश् िेषण गदै िगानी देलख प्रलतफि हाँदै िक्ष्य 

वा प्रभावसाँग पुग् न ेगरी नलतजाहरूको शृ्रङ्खिावद्ध सम्वतििाई स्थालपत गनचको िालग तकच बद्ध खाकाको प्रयोग 

गने गररतछ । यो तकच वद्ध खाका तयार गदाच लवषयगत क्षेत्रका आिारमा नलतजा क्षेत्र (Key Result Change) 

लनिाचरण गरी सोसाँग सबै लवषयगत क्षेत्र तथा उपक्षेत्रको योगदानिाई अततर सम्बलतित गराउने प्रयास 

गररएको छ । यसमा रहकेा नलतजा सरू्कहरू माफच त योजनाको प्रगलत अनुगमन गरी लनणचय प्रकक्रयािाई 

प्रमाणमा आिाररत बनाउन एवं नलतजा प्रलतको जवाफदेलहता सुलनलश् र्त गनच समलष् टगत योजनाको तकच बद्ध 

खाका तयार गररएको छ । समलष् टगत योजनाको तकच बद्ध खाका अनसूर्ी ७ मा रालखएको छः  
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पररच्छेद ५: आर्थचक क्षते्र 

 

५.१ कृलष तथा भलूम व्यवस्था 
 

५.१.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

कृलष तथा पशुपािन महाभारत गाउाँपालिकाका नागररकको जीवन यापनको प्रमुख आिार हो । 

गााँउपालिकाको कुि क्षेत्रफिको कररब १९% भूलम  (३५ वगच ककलम) कृलषयोग्य गरेको छ । यस गाउाँपालिकामा 

िान, आि,ु गहाँ, मकै, कोदो जस्ता खाद्यात न वािी र भटमास, लसमी आकद दिहन बािीको उत्पादन प्रमुख 

रुपमा रहकेो देलखतछ । तरकारी र फिफूि तफच  प्याज, खुसाचनी, बतदा, िसुन, कााँक्रो, गोिभेंडा, सुततिा आकद 

प्रमुख रुपमा रहकेा छन भने केलह उच् र् मूपय युक्त जडीवुट्टीहरु पलन छन । उच् र् मूपय वािी तफच  ककफ खेलतको 

पलन प्रशस्त संभावना रहकेो छ । गााँउपालिकाको वडा नं ५ को बुढाखानीमा कररब २०० रोपनी क्षेत्रफिमा 

ककफको पकेट क्षेत्र लवकास गरी उत्पादन शुरु गररएको छ  । हाि गााँउपालिकाको सवै वडामा ५/५ वटा कृषक 

समुहहरु छन । तर सडक तथा यातायातको अभाविे यहााँको कृलष जतय उत्पादनहरुिे उलर्त बजार र मूपय 

पाउन सकेका छैनन । 

 

५.१.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ सडक पहर् नभएको । 

▪ ससंर्ाई सुलविा नभएको । 

▪ भौगोलिक लवकटता । 

▪ पराम्परागत कृलष । 

▪ लसलमत कृलष जमीन । 

▪ स्थानीय स्तरमा कृलष मि, उपकरण र अतय सामाग्रीहरु उपिधि नहनु । 

▪ तयून कृलष भूलम, स्वालमि र उत्पादकत्व । 

▪ लनवाचह मुखी कृलष । 

▪ खाद्य सुरक्षाको कमी । 

▪ उच् र् उत्पादकत्व भएका पशु पािन नहन ु

▪ उत नत वीउ र आिुलनक प्रलवलिको अभाव । 

▪ कृलष बजार र सरू्नाको अभाव आकद प्रमुख समस्याहरु हन । 
 

५.१.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ व्यावसालयक तथा जैलवक कृलष लवकास गनुच . 

▪ उत नत मि वीउ र प्रलवलि पयाउनु 

▪ कृलषिाई आकषचक र सम्मालनत पेशाको रुपमा लवकास गनुच 

▪ वािी लवलवलिकरण र संघनीकरण गनुच 
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▪ कृलष योग्य जलमनमा ससंर्ाइको व्यवस्था गनुच 

▪ खाद्य व्यवहारमा सुिार गरी स्थानीय उत्पादनको उपभोग प्रवृलि वढाउनु 

▪ कृलषका पकेट क्षेत्रमा यातायात पहाँर् पुर् याउन ु। 

▪ बढ्दो आयात मूलख संस्कृलत 
 

अवसरहरु 

▪ आिु, गहाँ, मकै र भटमास िगायतका स्थानीय उत्पादनको लवस्तार गरर मूपय शृ्रङ्खािामा आवद्ध 

गनच सककन े

▪ ककफ खेलतको प्रशस्त संभावना । 

▪ उच् र् मूपय जलडवुट्टीको सम्भावना । 

▪ र्रण र घााँसे मैदान भएकोि ेव्यावसालयक पशुपािनको अनुकुिता । 

▪ सुततिा, कागती जस्ता फिफुि र तरकारीको व्यावसालयक खेलतको सम्भावना 

▪ कृलष अलिकांश नागररक र जनप्रलतलनलिहरूको र्ासोको लवषय रहनु । 

 

५.१.४ सोंर् 
 

खाद्य तथा पोषण सरुक्षासलहतको सम्पत न गााँउपालिका 

 

५.१.५ िक्ष्य 
 

व्यवसालयक कृलष र िाभप्रद रोजगारीद्वारा ककसानको आयस्तर बृलद्ध भ ै समृद्ध गााँउपालिका लनमाचणमा 

योगदान पुर् याउने । 

 

५.१.६ उदशे्य 
 

कृलषकोको आिलुनकीकरण गरी कृषकको जीवन स्तरमा सिुार गनुच 

 

५.१.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

व्यवसालयक 

कृलषको 

प्रवद्वचन गन े

▪ गााँउपालिकाको नीलत तथा कायचक्रम २०७७/७८ अनुसार “बााँझो 

जग्गा लवलहन गााँउपालिका, हराभरा गााँउपालिका” को लनमाचण 

गनच जमीन बााँझो राय ने प्रवृलतिाई लनरुत्सालहत गररने छ । 

▪ परम्परागत र लनवाचहमुखी कृलष प्रणािीिाई व्यवसायीकरण एवमू् 

प्रलतस्पिाचत्मक कृलष प्रणािीमा रुपाततरण गररने छ । 

▪ कृषकहरुिाई कृलष उत्पादनको समुलर्त मूपय प्राप् त गराउनका 

िालग कृलष उत्पादन संकिन केतर स्थापना गररने छ । 

▪ माटोको उवचराशलक्तिाई जोगाई राय न माटो परीक्षण कायचिाई 

लनरततरता लवशेष कायचक्रम पयाइने छ ।  
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ प्रदलुषत कृलष उपजको उपभोगबाट आफु जोलगउ र अरुिाई पलन 

जोगाउन “प्राङ्गाररक उपजको प्रयोग गरौं” भत ने नारा 

अलभयानको रुपमा सञ् र्ािन गररने छ । 

▪ नेपाि सरकारको नीलत बमोलजम बािी लवमा कायचक्रमिाई प्रर्ार 

प्रसार गरी र प्रभावकारी उपयोग गने वातावरण बनाइने छ ।  

▪ पानीको स्रोत संलर्लतका िालग ररर्ाजच पोखरी लनमाचण तथा 

परम्परागत कुिो सरंक्षणका योजनािाई प्राथलमकता कदइने छ ।  

▪ आिुलनक कृलष औजार उपकरण प्रयोगिाई प्रोत्साहन गररने छ । 

▪ कृलष त्याङ्क अध्यावलिक गने कायचक्रम पयाइने छ ।  

▪ जैलवक कृलष प्रणािीिाई प्रोत्सालहत गररनेछ । 

▪ जैलवक मि उत्पादन सम्बतिी ज्ञान र प्रलवलि हस्ताततरण गरी 

उत्पादनिाई प्रोत्साहन गररनछे । 

▪ व्यावसालयक रुपमा कृलष गने कृषकहरूिाई सहकारीसाँग आवद्ध 

गरी लविीय पहाँर्, उत्पाकदत 

▪ सामाग्रीको सङ्किन र भण्डारणमा सहयोग पुर् याइनेछ । 

▪ कृलष प्रसार सेवािाई कृषकहरूको घर आाँगनसम्म पुर् याइनछे । 

कृलष तथा पशुजतय 

उत्पादनिाई मुपय 

शंृ्रखिामा आवद्व गने 

▪ उच् र् मूपयका कृलष उत्पादन गनचिाई प्रोत्सालहत गररनेछ।  

▪ कृलष मूपय शृ्रङ्खिा सम्बतिी कृषकहरूिाई तालिम कदइनछे । 

▪ व्यावसालयक रूपमा खेतीको सम्भावना रहकेा जलडवुट्टीहरूको 

व्यावसालयक उत्पादन, सङ्किन र प्रारलम्भक प्रशोिनमा 

प्रोत्साहन गररनेछ । 

▪ उच् र् मूपय वािी उत्पादन गरी मूपय शृ्रङ्खिामा आवद्ध गनच 

कृषकहरूिाई अनुसतिान केतर र लशक्षण संस्थाहरूसाँग आवद्ध 

गराइनेछ। 

▪ उत्पाकदत वेमौसमी तरकारी, फिफूि तथा अतय उत्पादनहरू 

काठमाण्डौ, भक्तपुर, वनेपा, िुलिखेिका होटि तथा 

होमस्टेहरूमा लबक्री गने व्यवस्था लमिाई कृषकहरुिाई प्रोत्सालहत 

गररनेछ । 

स्थानीय 

लवलशलष् टकृत 

उत्पादनको ब्रालण्डङ 

र बजारीकरण गन े

▪ हावापानी र माटोको लवलविता अनुकुिका स्थानीय उच् र् मूपयका 

प्रलतस्पिी उत्पादनहरूको लवकास गरी बजारीकरण गररनछे । 

▪ स्थानीय उत्पादनको प्रदशचन र बजारीकरणको िालग हाट बजार 

प्रणािीिाई प्रोत्साहन गररनछे । 

▪ स्थानीयता दशाचउने लवलशष्टीकृत उत्पादनको व्रालण्डङ गरी 

बजारीकरण गररनेछ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ उत्पादनको िेवलिङ, व्रालण्डङ र बजारीकरणमा कृषक समूह र 

सहकारी संस्थाहरूिाई सहयोग पुर् याइनेछ । 

▪ एक गाउाँ  एक लवलशष्टीकृत कृलष उत्पादनमा प्राथलमकता कदइनेछ । 

भूलमको संरक्षण गन े ▪ भू-उपयोग नीलत तजुचमा गरी कृलष योग्य जमीनको सरंक्षण गररने 

छ । 

▪ भूक्षय र पलहरो लनयतत्रण गररनेछ 

▪ कृलषको उत्पादत्वमा बृलद्ध गररने छ 

▪ सावचजलनक भूलमको पलहर्ान र अलभिेखन गरी अलतक्रमणिाई 

लनयतत्रण गररने छ । 

▪ सरकारी, पर्तच जग्गाको िगत लिई सो को संरक्षणका िालग 

उपयुक्त कायचदि गठन गररने छ । 

▪ बस्ती लवकासका िालग प्िरटङ गदाच अलनवायच रुपमा 

गाउाँपालिकासंग अनुमलत लिने व्यवस्था गररने छ । अनुमलत लबना 

प्िरटङ गररएका जग्गाहरुमा घरहरुको न्शा पास नगररन ेनीलत 

लिइने छ । 

▪ प्िरटङ गररएका जग्गामा लवकास शुपक लिईने छ ।  

 

५.१.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना 
 

क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ 
जैलवक खेती र जैलवक मि उत्पादन कायचक्रम 

संर्ािन गन े
  ✓ ✓  

२ कृलष प्रसार सेवा कायचक्रम सरं्ािन गन े   ✓ ✓ ✓ 

३ कृलष उपज संकिन केतर लनमाचण गने  ✓ ✓ ✓  

४ कृषकहरुिाई वेमौसमी खेलत गनच प्रोत्साहन गन े   ✓ ✓ ✓ 

५ कृषक तालिम र भ्रमण कायचक्रमहरु संर्ािन गन े ✓ ✓ ✓  ✓ 

६ 
उच् र् मूपय शृ्रङ्खिा अलभमुखीकरण कायचक्रम 

गने 
 

✓ ✓   

७ 
व्यावसालयक ककफ खेतीको िालग पूवाचिार तयार 

गरी कायचक्रम सरं्ािन गन े
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

८ प्रलवलि हस्ताततरण सम्बतिी कायचक्रम गन े  ✓ ✓ ✓  

९ कृलष वीमा कायचक्रम संर्ािन गने  ✓ ✓ ✓  

१० नमूना कृलष पकेट क्षेत्र लवकास गन े  ✓ ✓ ✓  
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क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

११ 
नमूनाका िालग जैलवक कृलष पकेट क्षेत्र लवकास 

गनच 
  ✓ ✓  

१२ 
अनुसतिान केतर तथा शैलक्षक संस्थाहरुसंगको 

आवद्वता लवकास गन े
 ✓ ✓ ✓  

१३ 
भू-उपयोग नीलत तजुचमा गरी कृलष भूलमको 

संरक्षण गररने छ  
✓ ✓ ✓ ✓  

१४ 
सावचजलनक भूलमको पलहर्ान र अलभिेखन गरी 

अलतक्रमणिाई लनयतत्रण गने । 
     

१५ 
सरकारी, पर्तच जग्गाको िगत लिई सोको 

संरक्षणका िालग उपयुक्त कायचदि गठन गने । 
     

 

५.१.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ कृलष पकेट क्षेत्रको लबकास भएको हनेछ । 

▪ स्थानीय कृलष जतय उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृलद्ध भएको हनेछ । 

▪ स्थानीय उत् पादनहरुको ब्रालण्डङ भएको हनेछ । 

▪ कृलष उत्पादन संकिन केतरहरुको लनमाचण भएको हनेछ । 

▪ कृलष क्षेत्रको कुि गार् हस्थ उत्पादनमा बृलद्ध भएको हनेछ । 

▪ कृषकहरुको लबलिय र कृलष सामाग्रीमा सहज पहाँर् स्थालपत भएको हनेछ । 

▪ कृलष भूलमको संरक्षण भएको हने छ । 

 

५.२ पशपुकं्षी  
 

५.२.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

महाभारत गााँउपालिकाको कृलष शाखाको त्याङक अनुसार यस गााँउपालिकामा ९४१९ गाई, ६४४० भैसी, 

१९२५७ बाख्रा, २४८० वंगुर/सुंगुर, ३२१८ दहुना गाई र ३१०५ दहुना भैसी रहकेा छन । यो त्याङ्किे 

यहााँ दिु तथा मासुजतय उत्पादनको प्रशस्त संभावना देखाउछ । हाि गााँउपालिकाको सवै वडामा ५/५ वटा 

कृषक समुहहरु छन । तर सडक तथा यातायातको अभाविे यहााँको दघु, मास ुर पशु जतय उत्पादनहरुि े

उलर्त बजार र मूपय पाउन सकेका छैनन । 

 

५.२.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ पराम्परागत पशुपािन 

▪ स्थानीय स्तरमा पुश पािनको िालग सामाग्रीहरु उपिधि नहन ु। 

▪ उच् र् नश् िका पशुहरुको अभाव  

▪ बजार र सूर्नाको अभाव  
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५.२.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ व्यावसालयक पशुपािनको लवकास गनुच  

▪ उत नत नश् िको पशु र प्रलवलि पयाउनु । 

▪ पशुपािनिाई आकषचक र सम्मालनत पेशाको रुपमा लवकास गनुच 

▪ कृलष योग्य जलमनमा ससंर्ाइको व्यवस्था गनुच 

▪ व्यवसालयक पशुपािन गनुच 

▪ पशु खाद्य व्यवहारमा सुिार गरी स्थानीय उत्पादनको उपभोग प्रवृलि वढाउनु 

▪ पशु पकेट क्षेत्रमा यातायात पहाँर् पुर् याउनु । 

 

अवसरहरु 

▪ पशुपािनको लवस्तार गरर मपूय श्रृङ्खािामा आवद्ध गनच सककने 

▪ दिु र मासु उत्पादनको प्रशस्त संभावना । 

▪ र्रण र घााँसे मैदान भएकोि ेव्यावसालयक पशुपािनको अनुकुिता । 

▪ पशुपािनको िालग उपयुक्त हावापानी  

 

५.२.४ सोंर् 
 

खाद्य तथा पोषण सरुक्षासलहतको सम्पत न गााँउपालिका । 

 

५.२.५ िक्ष्य 
 

व्यवसालयक पशुपािनद्वारा ककसानको आयस्तर बृलद्ध भै समृद्ध गााँउपालिका लनमाचणमा योगदान पुर् याउने । 

 

५.२.६ उदशे्य 
 

पशुपािनमा आिुलनकीकरण गरी कृषकको जीवन स्तरमा सुिार गनुच 

 

५.२.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

व्यवसालयक 

पशुपािनको 

प्रवद्वचन गन े

▪ परम्परागत र लनवाचहमुखी पशुपािनिाई व्यवसायीकरण एवमू् 

प्रलतस्पिाचत्मक पशुपािनमा रुपाततरण गररने छ । 

▪ डािे घााँस र बह-उत नत जातका घााँसको उत्पादनमा जोड कदइने छ 

। 

▪ उच् र् नश् िका पशुपािनमा कृषकहरूिाई प्रोत्साहन गररनछे। 

▪ उच् र् भू-िरातिमा हने भेडा, च्याङग्रा जस्ता पशुपािनका िालग 

र्रन र खकच हरूको लवकास गररनेछ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ व्यावसालयक रुपमा पशुपािन गने कृषकहरूिाई सहकारीसाँग 

आवद्ध गरी लविीय पहाँर्, उत्पाकदत सामाग्रीको सङ्किन र 

भण्डारणमा सहयोग पुर् याइनेछ । 

पशुजतय उत्पादनिाई 

मुपय श्रृंखिामा आवद्व 

गने 

▪ उच् र् मूपयका पशुजतय उत्पादन गनचिाई प्रोत्सालहत गररनछे।  

▪ पशुपंक्षीजतय मूपय शृ्रङ्खिा सम्बतिी कृषकहरूिाई तालिम 

कदइनेछ । 

▪ उच् र् मूपय पशु उत्पादन गरी मूपय शृ्रङ्खिामा आवद्ध गनच 

कृषकहरूिाई अनुसतिान केतर र लशक्षण संस्थाहरूसाँग आवद्ध 

गराइनेछ। 

▪ स्थानीय मासु र दगु्ि उत्पादनहरू काठमाण्डौ, भक्तपुर, वनेपा, 

िुलिखेिका होटि तथा होमस्टेहरूमा लबक्री गने व्यवस्था लमिाई 

कृषकहरुिाई प्रोत्सालहत गररनेछ । 

▪ प्राकृलतक र कृलत्रम गभाचिानको माध्यमबाट नश् ि सुिार 

कायचक्रमिाई थप प्रभावकारी र व्यवलस्थत गराइने छ ।  

▪ पशुपािनिाई बढी उत्पादनमुखी र व्यवसालयक बनाउन गोठ 

सुिार कायचक्रम िाग ुगने नीलत लिइने छ ।  

▪ पशु लवमा कायचक्रम र पशुखोप कायचक्रमिाई प्रभावकारी बनाइने 

छ ।   

▪ कुखुरापािन, बाख्रापािन, बगंुरपािन तथा मासुजतय उत्पादनमा 

आत्म लनभचर बत नका िालग आवश्यक मापदण्ड तयार गरी सो 

अनुसारको कायचयोजना िाग ुगररने छ । 

▪ कोरिी सरंक्षण कायचक्रम तजुचमा गरी कायाचतवयन गररने छ। 

▪ स्वच्छ, स्वस्थ मासु लवतरणिाई व्यवलस्थत र प्रभावकारी बनाउन 

एक व्यवलस्थत पशुपंक्षी बिशािा बनाउन जोड सलहत लनजी 

क्षेत्रिाई प्रोत्सालहत गररने छ । 

▪ उपयुक्त स्थानमा दगु्ि लर्स्यान केतरहरु स्थापना गनच सावचजलनक-

लनजी साझेदाररिाई प्रोत्साहन गररने छ । 

स्थानीय लवलशलष् टकृत 

उत्पादनको ब्रालण्डङ 

र बजारीकरण गन े

▪ हावापानी र माटोको लवलविता अनुकुिका स्थानीय उच् र् मूपयका 

पशुहरुको लवकास गरी बजारीकरण गररनेछ । 

▪ स्थानीय उत्पादनको प्रदशचन र बजारीकरणको िालग हाट बजार 

प्रणािीिाई प्रोत्साहन गररनछे । 

▪ स्थानीयता दशाचउने लवलशष्टीकृत उत्पादनको व्रालण्डङ गरी 

बजारीकरण गररनेछ । 

▪ उत्पादनको िेवलिङ, व्रालण्डङ र बजारीकरणमा कृषक समूह र 

सहकारी संस्थाहरूिाई सहयोग पुर् याइनेछ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ एक गाउाँ  एक लवलशष्टीकृत कृलष उत्पादनमा प्राथलमकता कदइनेछ । 

▪ दगु्ि तथा मासुजतय उत्पादन बढाई बजारीकरण गनच प्रोत्सालहत 

गररनेछ। 

 

५.२.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना 
 

क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ उत नत नश् ि पशु लवकास कायचक्रम संर्ािन गन े   ✓ ✓  

२ दगु्ि संकिन केतर लनमाचण गने  ✓ ✓ ✓  

३ 
उच् र् मूपय शृ्रङ्खिा अलभमुखीकरण कायचक्रम 

गने 
 ✓ ✓   

४ 
व्यावसालयक पशुपािनको िालग पूवाचिार तयार 

गरी कायचक्रम सरं्ािन गन े
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

५ र्रण तथा खकच  सरंक्षण तथा लवकास गन े  ✓ ✓ ✓  

६ प्रलवलि हस्ताततरण सम्बतिी कायचक्रम गन े  ✓ ✓ ✓  

७ पशु वीमा कायचक्रम संर्ािन गने  ✓ ✓ ✓  

८ नमूना पशु पकेट क्षेत्र लवकास गने  ✓ ✓ ✓  

९ 
अनुसतिान केतर तथा शैलक्षक संस्थाहरुसंगको 

आवद्वता लवकास गन े
 ✓ ✓ ✓  

 

५.२.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ पशु पकेट क्षेत्रको लबकास भएको हनेछ । 

▪ स्थानीय पशु जतय र दगु्ि उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृलद्ध भएको हनेछ । 

▪ स्थानीय उत् पादनहरुको ब्रालण्डङ भएको हनेछ । 

▪ दगु्ि संकिन केतरहरुको लनमाचण भएको हनेछ । 

▪ पशु क्षेत्रको कुि गार् हस्थ उत्पादनमा बृलद्ध भएको हनेछ । 

▪ कृषकहरुको सहज लबलिय पहाँर् स्थालपत भएको हनेछ । 

▪ दगु्ि लर्स्यान केतरको लनमाचण भएको हनेछ । 
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५.३ उद्योग, व्यापार र आपरू्तच 
 

५.३.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

महाभारत गााँउपालिकामा कृलष, पशुिािन, जलडवुट्टी र वन िगायत स्थानीय कच् र्ा पदाथचमा आिाररत 

उद्योग, व्यवसायको लवकास गरी आय र रोजगारीका सम्भावनाहरू उजागर गनच सककतछ । आर्थचक सभेक्षण 

२०१८ का अनुसार गााँउपालिका लभत्र िघु तथा घरेिु स्तरका स-साना २६८ वटा आर्थचक एकाईहरु रहकेा 

छन जसि ेकुि ७०९ वटा रोजगार प्रदान गरेको छ जसमा पुरुष ४२१ जना र मलहिा २८८ जना संिग् न 

छनू्  । गााँउपालिका लभत्र रहकेा कुि आर्थचक एकाईहरु मध्ये कृलष, वन र मत्यपािन सम्बलति ३९, उत्पादनसंग 

सम्बलतित २२, लनमाचणसंग सम्बलतित ८ र खुरा तथा होिसेि व्यवसायसंग सम्बलतित ७३ वटा रहकेा छन 

। त्यसैगरी गााँउपालिकामा ३९ वटा सहकारी र १ रालष् िय स्तरको बैंक संर्ािनमा रहकेो छ । गााँउपालिकाको 

कुि गाहचस््य उत्पादनमा उद्योग, व्यापार र व्यवसायको योगदान १०% भतदा कम रहकेो छ । गााँउपालिकाको 

आर्थचक बषच २०७७/७८ को बार्षचक नीलत तथा कायचक्रम िे गााँउपालिकामा संर्ालित व्यवसालयक फमचहरुको 

दताच तथा नलवकरण कायचिाई लतब्रता कदई उद्योग तथा व्यापारको लवकासको िालग सावचजलनक नीलज 

साझेदारी तथा नीलज क्षेत्रसंग सहकायच गने नीलत लिएको छ । 

 

५.३.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ रालष् िय राजमागचसंग सडक पहाँर् नहन ु

▪ बजारको व्यवस्था नहन ु

▪ ठूिा उद्योगहरु नहन ु

▪ बालहरी िगानी आउन नस् न ु

▪ अलिकांश सरसामानहरु बालहरबाट आपूती हन ु

▪ यथोलर्त त्याङ्कको अभाव । 

▪ गाउाँपालिकामा उद्योग र उद्यमलशिताको कमी । 

▪ औद्योलगक पूवाचिारको कमी । 

▪ औद्योलगक ग्राम स्थापना नहनु । 

▪ जनशलक्तको कमी अभाव । 

▪ व्यावसालयक दक्षताको अभाव । 

▪ वाह् य बजारसंग पहाँर्को अभाव । 

▪ लविीय पहाँर्को कमी । 

 

५.३.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौती 

▪ उद्यमलशिता लवकास गनुच । 

▪ कृलष, पशु लवकास र जडीवुट्टीको व्यावसालयक उत्पादन गनुच । 

▪ सडक, लवद्यतु आकद भौलतक पूवाचिारको पहाँर् वृलद्ध गनुच । 
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▪ बाह् य िगानी वातावरणको लनमाचण गनुच । 

▪ प्रलतस्पिाचत्मक क्षमताको पलहर्ान र लवकास गनुच । 

▪ युवा जनशलक्तिाई उद्यमलशिता तफच  आकर्षचत गराउनु । 

▪ व्यापार व्यवसायको आकार सानो हनु । 

▪ दिुचभ र महत्वपूणच जलडवुट्टीहरूको अव्यवलस्थत सङ्किन र प्रशोिन लवना लनकासी हनु । 

 

अवसर 

▪ लवद्युतको रालिय प्रसारण सब ैस्थानीय तहमा पुर् याउने रालष् िय नीलत रहनु र गाउाँपालिका 

प्राथलमकतामा पनुच । 

 

५.३.४ सोंर् 
 

▪ औिोलगक उत्पादन बृलद्ध गने  

 

५.३.५ िक्ष्य 
 

औिोलगक क्षेत्रको लवकास र लवस्तार द्वारा कृलषको औलिलगकरण, रोजगारी सृजना र आयात प्रलतस्थापना 

गने 
 

५.३.६ उदशे्य 
 

उद्योग, व्यापार र व्यवसायको लवकास गरी आय र रोजगारी वृलद्ध गनुच । 

 

५.३.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

उद्यमशीिताको 

प्रवद्वचन गरी िघु 

तथा घरेि ु

उद्योगको 

लवकास तथा 

लवस्तार गने । 

 

▪ गाउाँपालिका लभत्र िघु र घरेिु उद्योग व्यवसाय स्थापनािाई 

प्रोत्साहन गनच नीलतगत एवं कानूनी व्यवस्था गररनेछ । 

▪ स्थानीय स्तरमा िगानी वातावरण लनमाचण गनचका साथै सावचजलनक 

लनजी साझेदारीिाई पे्रत्सालहत गररनेछ । 

▪ स्थानीय स्तरमा उद्यमलशिता लवकासका िालग उपयुक्त 

व्यलक्तहरूको छनौट गरी सीप लवकास एवं उद्यमलशिता तालिम 

प्रदान गरी आय र रोजगारी साँग आवद्ध गराइनेछ । 

▪ औद्योलगक ग्राम िगायतका औद्योलगक पूवाचिारको लवकास गररनेछ । 

▪ वैदेलशक रोजगार बाट फर्कच एका युवाहरूिाई उद्योग व्यवसाय 

संर्ािन गनच लविीय पहाँर् िगायत अतय सहलियत प्रदान गररनेछ । 

▪ तालिम प्राप् त जनशलक्तिाई लस्कम लितोका आिारमा समुह 

जमानीमा लविीय सस्थाबाट कजाच उपिधि गराउन सहलजकरण 

गररनेछ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ स्थानीय सीप र कच् र्ा पदाथचमा आिाररत श्रममूिक उद्योगिाई 

प्रोत्साहन गररनेछ । 

▪ परम्परागत रुपमा र्लिरहकेा स्थानीय पलहर्ान जतय 

उद्योगहरूिाई नयााँ प्रलवलिसाँग आवद्ध गरी व्यवसालयक्ता अलभवृलद्ध 

गररनेछ । 

▪ मलहिा उद्यमीहरूद्वारा संर्ालित उद्यमिाई लवशेष प्राथलमकता र 

प्रोत्साहन कदइनेछ । 

▪ स्थानीय कच् र्ा पदाथचमा आिाररत आिु, ककफ, जलडवुट्टी आकदिाई 

स्थानीय तहमा नै प्रशोिन, िवेलिङ, व्रालण्डङ तथा प्याकेलजङ गरी 

लबक्री लवतरण गनच प्रोत्सालहत गररनेछ ।  

व्यापार व्यवसायको 

लवकास र लवस्तार गन े। 

▪ सब ैव्यापार व्यवसायको त्याङ्क सङ्किन गरी वार्षचक रुपमा 

अध्यावलिक गररनेछ । 

▪ स्थानीय उत्पादनिाई आततररक बजारसम्म पहाँर् बढाउन सब ै

वडामा लनयलमत हाट बजारको व्यवस्था गररनेछ । 

▪ मूपयिाई व्यवलस्थत गनच मूपय सूर्ी राय ने र लनयलमत अनुगमन र 

लनयमन गररनेछ । 

▪ अत्यावश्क वस्तुहररूको लनवाचि आपूर्तचको सुलनलितता गदै कृलतम 

अभाव, कािो बजारी जस्ता अलनयलमतता लनयतत्रण गररनछे । 

▪ खाद्य सुरक्षा र पोषणको प्रत्याभूलत गराउन सहकारी तथा लनजी क्षेत्र 

माफच त स्थानीय उत्पादनिाई वढावाकददै लनयलमत आपूर्तचको 

व्यवस्था गररनेछ ।  

▪ पोषण सुरक्षाका िालग खाद्य व्यवहारमा पररवरतन गरी स्थानीय 

पोषण युक्त खाद्य पदाथचको उपयोगिाई प्रोत्सालहत गररनछे । 

▪ सब ैखािका व्यापार व्यवसायिाई करको दायरामा समेरटने छ । 

आपूर्तच प्रलतस्थापना गन े ▪ स्थानीय उत्पादनहरुको बृलद्ध गरी आपूर्तचिाई तयूलनकरण गने 

 

५.३.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना 
 

क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ नीलत एवं कानून तजुचमा गने ।   ✓   

२ परम्परागत उद्योगको आिुलनकीकरण र प्रवद्वचन गने    ✓ ✓  

३ 
स्थानीय पलहर्ान उत्पादनहरूको प्रशोिन, 

िेवलिङ, व्रालण्डङ तथा प्याकेलजङ गने । 
  ✓ ✓  

४ उद्यमशीिता तथा सीप तथा क्षमता लवकास गने ।   ✓ ✓  
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क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

५ हाट बजारको व्यवस्था गने ।   ✓ ✓ ✓ 

६ मलहिा उद्यम लवकास गने ।   ✓ ✓ ✓ 

७ औद्योलगक पूवाचिारको लवकास गने ।  
✓ ✓ ✓  

८ बजार प्रवद्वचन गन े।  ✓ ✓ ✓  

९ बजारको लनयलमत अनुगमन गने ।   ✓  
✓ 

१० औिोलगक ग्रामको पूवाचिार स्थापना गने । ✓ ✓ ✓  ✓ 

११ िगानी आकषचण गने । ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१२ आपूर्तच तयूलनकरण गने ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

५.३.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ थप ५०० िघु तथा घरेिु उद्योग स्थापना भएको हनेछ । 

▪ थप १५०० जनािे रोजगारी प्राि गरेका हनेछन । 

▪ औद्योलगक ग्राम स्थापना भएको हनेछ । 

▪ स्थानीय युवा र उद्यमीहरुिे उद्यम लवकास तालिम लिएको हनेछन ।  

▪ कररब ५०० मलहिाहरुिे सीपमूिक तालिम लिएका हनछेन । 

▪ बाह् य तथा आततररक िगानीको वातावरण सजृना भएको हनेछ । 

▪ सडक पूवाचिारहरुको लबकास भै बजारसम्मको सहज पहाँर् स्थालपत भएको हनेछ । 

▪ हजार बजारको व्यवस्था भएको हनेछ । 

 

५.४ श्रम तथा रोजगारी 
 

५.४.१ वस्तगुत लस्थलत 

 

गााँउपालिकामा ठूिा स्तरका उद्योग र किकारखानाहरु नभएकोिे कृलष बाहके अतय क्षेत्रमा श्रम तथा 

रोजगारको खासै सम्भावना छैन । कृलष गााँउपालिकाको मुयय आर्थचक क्षेत्र हो र यहााँका अलिकांश मालनसहरु 

कृलष र पशुपािनजस्ता पेशाहरुसंग आवद्ध रहकेा छन । गााँउपालिका लभत्र िघु तथा घरेिु स्तरका स-साना 

२६८ वटा आलथक एकाईहरु छन जसिे कुि ७०९ जना व्यलक्तहरुिाई रोजगार प्रदान गरेको छ । (आर्थचक 

सवेक्षण २०१८) । महाभारत गााँउपालिकामा १५-३० बषच उमेर समुहका युवाहरुको सयंया कुि जनसंययाको 

२४.४% र ३०-४५ बषच उमेर समुहका युवाहरुको संयया कुि जनसंययाको १५% छ । यसरी हदेाच १४-४५ 

बषच उमेर समुहका युवाहरुको संयया कुि जनसंययाको ३९.४% छ । आर्थचक रुपिे सकक्रय जनसंययाको उमेर 

समुहका (१५-६४ बषच) मालनसहरुको संयया कुि जनसंययाको ५१.४% (९०३४) छ । यो संययाको 

गााँउपालिकामा श्रम तथा रोजगारीको िालग प्रशस्त श्रम शलक्त रहकेो देखाउछ । 
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वैदेलशक रोजगारी यस गााँउपालिकाका युवाहरुको श्रत तथा रोजगारीको अको प्रमुख स्रोत हो । त्यसैगरी 

लवलभत न सामालजक-आर्थचक अवसरहरुको खोलजमा गााँउपालिकाबाट राजिानी काठमाण्डौ उपत्यका, 

िुलिखेि, वनेपा, हटेौडा आकद स्थानहरुमा जाने युवाहरुको संयया पलन प्रशस्त छ । गााँउपालिकासंग 

बसाईसराईको यककन त्याङ्क नभएतापलन यो संयया कररब २००० जलत रहकेो अनुमान िगाउन सककतछ 

। बागमती प्रदेशको मानव लवकास प्रलतवेदन २०१९ का अनुसार महारभारत गााँउपालिकाको रोजगार दर 

५७.९८, प्रलत व्यलक्त रोजगार एकाई (Per capita establishment) ०.०२० र आम्दानी सूर्क ०.३९१ रहकेो 

छ । आम्दानी सरू्को शे्रणीमा बागमती प्रदेशमा महाभारत गााँउपालिका ६९ औ स्थानमा रहकेो छ । 

 

५.४.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ रोजगारीको अभाव । 

▪ ठूिा उद्योगहरु नहनु । 

▪ बालहरी िगानी आउन नस् नु । 

▪ तयून आर्थचक गलतलवलि । 

 

५.४.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ स्थानीय उत्पादनमा आिाररत उद्योगहरुको स्थापना गरी रोजगारी सृजना हन स् ने । 

▪ आर्थचक गलतलवलि बढन स् न े। 

▪ स्थानीय उत्पादनिे बजार प्राि गरी कृषकहरुिे उत्पादनको उलर्त मूपय पाउन स् ने 

▪ स्थानीय सरकारको राजश् व अलभवृलद्ध हने । 

▪ स्थानीय उत्पादनिाई ब्रालण्डङ गरी बढी मूपय प्राि गनच सककने 

 

अवसरहरु 

▪ आर्थचक रुपमा सकक्रय जनसंययािाई स्थालनय स्तरमानै रोजगारीका अवसरहरु लसजचना गनुच । 

▪ श्रम शलक्तको माग र आपूर्तच बीर्को सततुिन लमिाउनु । 

▪ अततरालष् िय श्रम बजारको पलहर्ान गनुच । 

▪ गततव्य मुिुकहरुसंग लद्वपक्षीय श्रम सम्झौता र त्यसको कायाचतवय गनुच । 

▪ लवपे्रषणको उत्पादनमुिक क्षेत्रमा िगानी गनुच । 

▪ तालिम प्राप् त जनशलक्तको लनलम्त सलह कामको उपिधिता गराउनु । 

▪ रोजगाररको अवसर सम्बलति सूर्नामा रोजगारी र्ाहने मालनसको पहाँर् स्थालपत गनुच । 

▪ योगदानमा आिाररत सामलजक सरुक्षा प्रणािीमा स्थालनयको पहाँर् स्थालपत गराउनु । 

 

५.४.४ सोंर् 
 

स्थानीय रोजगारी, गााँउपालिकाको समृलद्ध 
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५.४.५ िक्ष्य 
 

दक्ष तथा लसपयुक्त मानव संसािनको लवकास गन े। 

 

५.४.६ उद्दशे्य 
 

▪ श्रम बजारको बेरोजगारी तयूलनकरण गनच स्थानीय स्तरमा नै रोजगारीका अवसरहरु सजृना गनुच । 

▪ व्यवसालयक लसपमूिक तालिमका अवसरहरु बृलद्ध गरी प्रलतस्पिी जनशलक्तको लवकास गनुच । 
 

५.४.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

श्रलमकको हक र अलिकारको 

कानुनी तथा आर्थचक आिार 

तयार गन े। 

 

▪ रालष् िय रोजगार नीलतका आिारमा रोजगारीको हक सम्वलति 

प्राविान कायचतवयन गररने छ । 

▪ सामालजक सरुक्षा योजनाको प्रभावकारी कायचतवयन गररनछे ।  

▪ प्रिानमतत्री रोजगार कायचक्रमिाई सफि बनाउन गााँउपालिका, 

लनजी क्षेत्र र सरोकारवािा लनकायहरुसाँग समतवय र सहकायच 

गररने छ ।  

िगानीमैत्री वातावरण लसजचना 

गरी लनजी तथा 

सामुदालयक/सहकारीको 

माध्यमद्वारा रोजगारीका 

अवसर लनमाचण गने । 

▪ रोजगार श्रम केतरिाई प्रभावकारी बनाइन ेछ । 

▪ उद्योग (िघु, घरेिु, साना), पयचटन तथा कृलषमा िगानी लबस्तार 

गरी रोजगारीका अवसरमा बृलद्ध गररने छ । 

प्रालवलिक लशक्षा, व्यवसायीक 

तालिम तथा लसपको 

माध्यमबाट दक्ष जनशलक्तको 

उत्पादन गने ।  

▪ गााँउपालिकामा कलम्तमा एउटा प्रालवलिक तथा लसप लबकास 

केतर स्थापना गररने छ । 

वैदेलशक रोजगारीिाई कम 

खर्र्चिो, सुरलक्षत र मयाचकदत 

बनाउने र लवपे्रषणिाई 

उत्पादनमुिक क्षेत्रमा 

पररर्ािन गन े

▪ लवपे्रषणिाई पूवाचिार उत्पादनशीि क्षेत्रमा िगानी गनच आवश्यक 

नीलत र लवश् वालशिो संयतत्र लनमाचण गररने छ । 

▪ वैदेलशक रोजगारमा जानकेा लनलम्त उपयुक्त पूवच तालिमको 

व्यवस्था गररने छ । 

▪ वैदेलशक रोजगारीिाई सुरलक्षत, िाभप्रद र मयाचकदत बनाउन 

गााँउपालिकामा लनयलमत अनगुमनको व्यवस्था गररनेछ । 

 

५.४.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना 
 

क्र. सं. काक्रच महरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

लनजी 

क्षेत्र 

सहकारी 

र अतय 

१ 
रोजगारीका अवसर बृलद्ध गने खािका 

कायचक्रमहरु संर्ािन गन े। 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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क्र. सं. काक्रच महरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

लनजी 

क्षेत्र 

सहकारी 

र अतय 

२ 

रालष् िय रोजगार नीलत तथा श्रलमको हक लहत 

सम्वलति काननु प्रभावकारी रुपमा कायचतवयन 

गने । 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

३ 
श्रलमकको कायच क्षेत्रमा सरुक्षाको मापदण्ड िागू 

गनच सहयोग गन े। 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

४ 
कलम्तमा एउटा बहलवषयगत लसप लवकास 

तालिम केतर स्थापना गने । 
✓ ✓ ✓ ✓  

५ प्रालवलिक लसप लबकास केतर संर्ािन गने ।  ✓ ✓ ✓  

६ रोजगार केतरिाई प्रभावकारी बनाउने ।   ✓   

७ 
सामालजक सरुक्षा योजनाको प्रभावकारी 

कायचतवयन गने । 
 ✓ ✓ ✓  

८ 
प्रिानमतत्री रोजगार काक्रच मिाई सफि  

बनाउन समतवय र सहकायच गने । 
✓ ✓ ✓   

९ 

लवपे्रषणिाई उत्पादनशीि क्षेत्रमा िगानी गनच 

आवश्यक नीलत र लवश् वालशिो संयतत्र लनमाचण 

गने । 

 ✓ ✓ ✓  

१० 

गााँउपालिकाबाट वैदेलशक रोजगारमा जानेका 

लनलम्त श्रम क्षेत्र लनिाचरण गरी उपयुक्त पूवच 

तालिमको व्यवस्था गने । 

 ✓ ✓ ✓  

११ 

वैदेलशक रोजगारीिाई सुरलक्षत, िाभप्रद र 

मयाचकदत बनाउन गााँउपालिकामा लनयलमत 

अनुगमनको व्यवस्था गने । 

 ✓ ✓ ✓  

 

५.४.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ ५०% आथीक रुपमा सकृय जनसंययािाइ रोजगारीको लसजचना हनेछ । 

▪ श्रलमकहरुको श्रम, मयाचदा, सम्मान, र लजवनस्तर बढेको हनेछ । 

▪ श्रम र कामदार प्रलत असि सम्बति स्थापना हनेछ ।   

▪ वैदेलशक रोजगारी व्यवलस्थत र मयाचकदत भएको हनेछ । 

▪ लवपे्रषण उत्पादन क्षेत्रमा िगानी भै श्रलमकको लजवनस्तरमा स्तरोउत नती भएको हनेछ । 
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५.५ बैंक तथा लविीय ससं्था  
 

५.५.१ वस्ततुगत लस्थलत 
 

पूणचतया ग्रालमण पररवेश भएको, ठूिा बजार केतरहरु नभएको र लजलवकोपाजचनको िालग कृलष न ैमुयय पेशा 

तथा आर्थचक क्षेत्र भएको यस महाभारत गााँउपालिकामा लवद्यमान आर्थचक अवसरहरूिाई उपयोग गनचका 

िालग बैंक तथा लविीय संस्थाहरुको महत्वपूणच भूलमका हन स्दछ । यस गााँउपालिकामा “क” वगचको एक 

वालणज्य वैक (सनराईज बैंक) र १ िघुलवि समेत रहकेो छ । लयनै बैंक र सहकारीहरुिे स्थालनय ककसान, 

उद्यमी, व्यापारी र सवचसािरणहरुिाई लवलिय र बैंककङ सुलविा प्रदान गरररहकेा छन । तर गााँउपालिकाको 

क्षेत्र ठुिो भएको, सडक तथा यातायतको तयून पहाँर्, तयून बैंककङ तथा लवलिय सारक्षतािे गदाच 

स्थानीयवासीको बैंककङ पहाँर् लन् कै कमजोर रहके छ । गााँउपालिकामा भरपदो ईतटरनेट सेवा नभएकोि े

बेिा बेिा बैंककङ सेवाहरु अवरुद्ध हने गरेको छ । 

 

५.५.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ स्थानीयवासीको तयून लवलिय साक्षरता । 

▪ बैंक तथा लवलिय संस्थाको झतझरटिो ऋण िगानी प्रकृयािे गदाच स्थानीय कृषक, लसमाततकृत र 

लपछलडएका वगचहरुको कमजोर लवलिय पहाँर् । 

▪ तयून संययामा बैंकको उपलस्थलत 

 

५.५.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ बैंककङ्ग तथा लविीय सेवा लवस्तार गनुच । 

▪ ऋणको िालग लितो जुटाउन नस् नु । 

▪ बैंक तथा लवलिय संस्थाहरूिाई उत्पादनशीि क्षेत्रमा िगानी प्रवद्वचन गनुच । 

▪ स्थालनयवासीको बैंक तथा लवलिय संस्थाहरुमा सहज पहाँर् स्थालपत गनुच । 

▪ बैंककङ साक्षरता बढाउनु । 

 

अवसर 

▪ घरेिु तथा साना उद्योगहरुको िालग सहज र सुिभ दरमा ऋण उपिधि हन स् ने । 

▪ स्थानीय स्तरमा िगानी अलभवृलद्ध भै रोजगारीको अवसर सृजना हन स् ने । 

▪ बैंक तथा लवलिय संस्थाहरुको उपलस्थलतिे स्थानीय धयाजदर घटन स् ने । 

 

५.५.४ सोंर् 
 

स्थानीय पूाँजी पररर्ािन माफच त उत्पादन, रोजगारी र आयमा बृलद्ध गने 
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५.५.५ िक्ष्य 
 

स्थानीय श्रम, लसप र पूाँजीिाई पररर्ािन गरी आर्थचक समृलद्ध हालसि गने 
 

५.५.६ उदशे्य 
 

▪ बैंककङ क्षेत्रिाई सवि, प्रलतस्पिाचत्मक एवं व्यवसालयक तपुयाउनु । 

▪ लवलिय तथा बैंककङ सेवाको पहाँर् बढाउनु 

 

५.५.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

बैंककङ क्षेत्रिाई 

उत्पादनलशि 

क्षेत्रमा 

कक्रयालशि 

तुपयाउन े

▪ बैंककङ क्षेत्र अततगचत सम्भाव्य उत्पादन क्षेत्र तथा उपक्षेत्र र सेवा क्षेत्रको 

पलहर्ान गरर िगानी पररर्ािन गररन ेछ । 

▪ लवद्यमान आर्थचक अवसरहरूको लवस्तार गनच बैंककङ क्षते्र, सावचजलनक 

क्षेत्र र लनजी क्षेत्र वीर्को साझेदारी लवकास गररनेछ । 

गााँउपालिकामा लवलिय 

तथा बैंककङ सेवाको 

लवस्तार गन े

▪ गाउाँपालिकाको केतर र अतय बजार क्षेत्रहरूमा लविीय तथा बैंककङ्ग 

संस्थाहरू स्थापना तथा लवस्तार गररनेछ । 

▪ गााँउहरुमा लवलिय साक्षरता सम्बलति तालिम सरं्ािन गररनेछ । 

▪ उद्योग तथा व्यवसायमा हन ेकजाच िगानीिाई सरुक्षण गनच आवश्यक 

समतवय गररनेछ । 

▪ उद्योग व्यवसाय, कृलष, पशुपािन आकद व्यावसालयक क्षते्रमा वीमाको 

व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 

५.५.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना 
 

क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ बैंकहरुको शाखा लवस्तार गन े   ✓ ✓ ✓ 

२ बैंककङ लशक्षा सम्बतिी तालिमहरु संर्ािन गने ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

३ 
स्थानीय कृषक, मलहिा, लसमाततकृत र लपछलडएका 

वगचहरुिाई लवलिय साक्षरता तालिम प्रदान गने 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

४ 
उद्योग तथा व्यवसायमा हने कजाच िगानीिाई 

सुरक्षण गनच आवश्यक समतवय गने । 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

५.५.९ अपलेक्षत उपिलधि  
 

▪ बैंक वा लविीय संस्थामा खाता भएको घरपररवार ७५% पुगेको हनेछ । 
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▪ स्थानीय कृषक, लसमाततकृत वगच, गररब घरपररवार, आकदवासी, जनजातीहरु स्थानीय लवलिय 

संस्थाहरुमा सहज पहाँर् स्थालपत भएको हनेछ । 

▪ स्थानीयवासीको लवलिय साक्षरतामा अलभवृलद्ध भएको हनेछ । 

▪ बैंक तथा लवलिय संस्थाहरुको संययामा बृलद्ध भएको हनछे । 

▪ गााँउघरमा र्को व्याजदरमा ऋण िगानी गने साह महाजनहरु लनरुत्सालहत र लनमुचि भएका 

हनेछन  
 

५.६ सहकारी  
 

५.६.१ वस्ततुगत लस्थलत 
 

पूणचतया ग्रालमण पररवेश भएको, ठूिा बजार केतरहरु नभएको र लजलवकोपाजचनको िालग कृलष न ैमुयय पेशा 

तथा आर्थचक क्षेत्र भएको यस महाभारत गााँउपालिकामा लवद्यमान आर्थचक अवसरहरूिाई उपयोग गनचका 

िालग सहकारी क्षेत्रको महत्वपूणच भूलमका हन स्दछ । सानाककसान सहकारी, िघुलवि र केलह अतय 

सहकारीहरुिे रेलमट सेवाहरु समेत संर्ािन गरेका छनू् । लयनै सहकारीहरुिे स्थालनय ककसान, िघु-उद्यमी, 

व्यापारी र सवचसािरणहरुिाई सहकारी सुलविा प्रदान गरररहकेा छन । तर गााँउपालिकाको क्षेत्र ठुिो भएको, 

सडक तथा यातायतको तयून पहाँर्, तयून सहकारी सारक्षतािे गदाच स्थानीयवासीको सहकारी पहाँर् अलहि े

पलन कमजोर रहकेो छ ।  

 

५.६.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ स्थानीयवासीको तयून साक्षरता । 

▪ सहकारीहरुको झतझरटिो ऋण िगानी प्रकृयािे गदाच स्थानीय कृषक, लसमाततकृत र लपछलडएका 

वगचहरुको कमजोर पहाँर् । 

▪ सहकारीहरुको उच् र् व्यादजर । 

 

५.६.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ सहकारी क्षेत्रिे सावचजलनक क्षेत्र र लनजी क्षेत्रसाँग सहकायच बढाउनु । 

▪ सहकारीको उच् र् व्याजदर घटाउनु । 

▪ सहकारी लशक्षा प्रदान गनुच । 

▪ सहकारीको प्रलतस्पिाचत्मक क्षमता बढाउनु । 

▪ सेवा लवस्तार गनुच । 

▪ ऋणको िालग लितो जटाउन नस् नु । 

▪ सहकारी संस्थाहरूिाई उत्पादनशीि क्षेत्रमा िगानी प्रवद्वचन गनुच । 

 

अवसर 

▪ घरेिु तथा साना उद्योगहरुको िालग सहज र सुिभ दरमा ऋण उपिधि हन स् न े। 
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▪ स्थानीय स्तरमा िगानी अलभवृलद्ध भै रोजगारीको अवसर सृजना हन स् ने । 

▪ सहकारी संस्थाहरुको उपलस्थलतिे स्थानीय धयाजदर घटन स् ने । 

 

५.६.४ सोंर् 
 

सहकारी पूाँजी पररर्ािन माफच त उत्पादन, रोजगारी र आयमा बृलद्ध गने 

 

५.६.५ िक्ष्य 
 

स्थानीय श्रम, लसप र पूाँजीिाई पररर्ािन गरी आर्थचक समृलद्ध हालसि गने 
 

५.६.६ उदशे्य 
 

▪ सहकारी क्षेत्रिाई सवि, प्रलतस्पिाचत्मक एवं व्यवसालयक तुपयाउनु । 

▪ सहकारीको क्षेत्रको पहाँर् बढाउनु 

 

५.६.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

सहकारी 

क्षेत्रिाई 

उत्पादनलशि 

क्षेत्रमा 

कक्रयालशि 

तुपयाउन े

▪ सहकारी क्षेत्र अततगचत सम्भाव्य उत्पादन क्षेत्र तथा उपक्षेत्र र सेवा क्षेत्रको 

पलहर्ान गरर सहकारीको िगानी पररर्ािन गररने छ । 

▪ सहकारी खेती तथा सहकारी ससंर्ाइिाई प्रवद्वचन गररने छ । 

▪ उत्पादन तथा सेवािाई बजारीकरण गनच सहकारी संस्थाहरूको क्षमता 

लवकास गररनेछ । 

▪ सहकारी क्षेत्रमा आवश्यक सीप तथा उद्यमशीिताको लवकास गरी आय 

आजचन तथा रोजगारीका अवसरहरूको लवस्तार गररनेछ । 

▪ सहकारी िगानीिाई बढी मूपय शंृखिा (Value Chain) अलभवृलद्ध हन े

आर्थचक कक्रयाकिापहरू तफच  कक्रयाशीि तुपयाइने छ । 

▪ लवद्यमान आर्थचक अवसरहरूको लवस्तार गनच सहकारी क्षते्र, सावचजलनक 

क्षेत्र र लनजी क्षेत्र वीर्को साझेदारी लवकास गररनेछ । 

सहकारी क्षेत्रमा 

अनुशासन कायम गन े

▪ सहकारी सम्बतिी आवश्यक नीलत, कानून, कायचलवलि तथा 

मापदण्डहरूको तजुचमा गरी कायाचतवयन गररनेछ । 

▪ सहकारी लशक्षा तथा अलभमुखीकरण द्वारा गाउाँबासीमा सहकारीको 

आिारभूत लसद्धातत र मूपय बारे जागरण गररनेछ । 

▪ गााँउहरुमा लवलिय साक्षरता सम्बलति तालिम सरं्ािन गररनेछ । 

▪ सहकारी सम्बतिी जागरणका िालग जानकारीमूिक पुलस्तकाहरू 

प्रकाशन, लवतरण तथा स्थानीय एफ.एम.रेलडयो सेवा द्वारा प्रसार 

गररनेछ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ सहकारी क्षेत्रको समग्र लवकासको िालग संस्थागत क्षमताको लवकास 

गररनेछ । 

▪ सहकारी संस्थाहरूको सू-संर्ािनमा सघाउन गाउाँपालिकाद्वारा लनयमन 

तथा सुपररवेक्षण कायचिाई प्रभावकारी तुपयाइने छ । 

गााँउपालिकामा सहकारी 

सेवाको लवस्तार गन े

▪ गाउाँपालिकाको केतर र अतय बजार क्षेत्रहरूमा सहकारी संस्थाहरू 

स्थापना तथा लवस्तार गररनछे । 

▪ वर्त तथा ऋण सहकारी संस्था र लविीय तथा बैंककङू्  संस्थाहरूका 

वीर्मा स्वस्थ प्रलतस्पिाचमा सहजीकरण गररनेछ । 

▪ वर्त तथा ऋण सहकारी ससं्था र लविीय तथा बैंककङ्ग संस्थाहरूबाट 

सेवाग्राहीहरूिाई कदइने लविीय सेवाको पहाँर् तथा व्याजदरिाई 

मनालसव तुपयाउन गाउाँपालिकाद्वारा पहि गररनेछ । 

▪ सहकारीको कजाच िगानीिाई सुरक्षण गनच आवश्यक समतवय गररनेछ । 

▪ कृलष तथा पशुपािन क्षेत्रमा वीमाको व्यवस्था लमिाइनेछ । 

 

५.६.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना 
 

क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ 

सहकारीहरुको स्थापना गने (ऋण तथा बर्त, 

उपभोक्ता, कृषक, दगु्ि, उत्पादन, मलहिा, 

बहउद्वलेश्यय सहकारी) । 

  ✓ ✓ ✓ 

२ 
सहकारीहरुिाई ऋण तथा लविीय सहयोगको 

व्यवस्था गने । 
 ✓ ✓ ✓  

३ सहकारी संस्थाहरुको क्षमता लवकास गने ।  ✓ ✓ ✓  

४ 
सहकारीहरुको अनुगमन, मूपयाङ्कन तथा लनयमन 

गने । 
  ✓ ✓  

५ 
सहकारी संस्थामा कायचरत कमचर्ारीहरुको क्षमता 

लवकास गने । 
  ✓ ✓ ✓ 

६ सहकारी लशक्षा सम्बतिी तालिमहरु संर्ािन गने ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

७ 
स्थानीय कृषक, मलहिा, लसमाततकृत र लपछलडएका 

वगचहरुिाई लवलिय साक्षरता तालिम प्रदान गन े
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

५.६.९ अपलेक्षत उपिलधि  
 

▪ सहकारी संस्थामा खाता भएको घरपररवार ७५% पुगेको हनेछ । 

▪ सहकारीहरुको ७५% िगानी उत्पादनलशि क्षेत्रमा भएको हनेछ । 
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▪ स्थानीय कृषक, लसमाततकृत वगच, गररब घरपररवार, आकदवासी, जनजातीहरुको स्थानीय सहकारी 

संस्थाहरुमा सहज पहाँर् स्थालपत भएको हनेछ । 

▪ स्थानीयवासीको लवलिय साक्षरतामा अलभवृलद्ध भएको हनेछ । 

▪ सहकारीहरुको संययामा बृलद्ध भएको हनेछ । 

▪ गााँउघरमा र्को व्याजदरमा ऋण िगानी गने साह महाजनहरु लनरुत्सालहत र लनमुचि भएका 

हनेछन  

▪ स्थानीय युवाहरुिे सहकारी सम्बलति तालिम प्राि गरेका हनेछन । 
 

५.७ पयचटन लवकास 
 

५.७.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

सडक यातयातको पहाँर् नपुगेको भएतापलन काठमाण्डौ उपत्यका, वनेपा र िुलिखेि जस्ता शहरहरुबाट 

भौलतक रुपमा नलजकै रहोकोिे लपङगथिी राजवास-र्ारककपिा-लतनखुट् टे-देवीटार सडकको लनमाचण पश् र्ात 

महाभारत गााँउपालिकामा पयचटनको संभावना रहकेो छ । हािसम्म गााँउपालिकामा पयचटन सम्बलति कुन ै

पूवाचिारहरुको लबकास भने हनसकेको छैन । तर लवलभत न खोिानािा, पोखरी, ठमलतदर, मनोरम प्राकृलतक 

स्थि र स्थानीय आकदवासीहरुको परम्परागत किा र संस्कृलतहरु रहकेोिे यहााँ ग्रालमण पयचटन, पयाचपयचटन, 

सालहसक पयचटन, िेककङ िेि, लभिेज वाक, दशृ्याविोकन, शातत वातावरण आकदिे शहरीवासीहरुिाई 

आकर्षचत गनचस् न ेदेलखतछ । त्यसैगरी गााँउपालिकामा होम स्टेको पूवाचिार लवकास गरी शहरी पयचटकहरुिाई 

ग्रालमण वातावरणमा रम् ने वातावरणको समेत लबकास गनच सककतछ । गााँउपालिकाको आर्थचक बषच २०७७/७८ 

को बार्षचक नीलत तथा कायचक्रमिे पयचटनिाई लवशेष महत्व कददै पयचटन लवकास सम्बलति नीलतहरु तजुचमा 

गरको छ । उक्त पयचटककय नीलत अनसुार गााँउपालिका क्षेत्र लभत्रका पयचटककय सभंावनाका क्षेत्रहरुको पलहर्ान 

गने, संभालवत पयचटककय स्थिहरुसम्म पुग् नको िालग पहाँर् मागचको लवस्तार गने र त्यस्ता पयचटककय क्षेत्रहरुमा 

होमस्टे संर्ािनको िालग आवश्यक पूवाचिार लबकास गने गााँउपालिकाको नीलत रहकेो छ । 

 

५.७.२ प्रमखु समस्याहरु 
 

▪ मोटर बाटोको पहाँर् नभएको । 

▪ पयचटन उद्यमलशिताको कमी । 

▪ आर्थचको स्रोतको कमी । 

▪ पयचटकीय पदमागचहरूको लवकास हन नस् नु । 

▪ पयचटकीय स्तरका होटि र होमस्टेको कमी । 

▪ तालिम प्राप् त पथ प्रदशचक, भररया, होटि कर्मीहरूको कमी । 

▪ पयचटकीय प्याकेज नहनु र प्रर्ार प्रसारको कमी । 

▪ पयचटन सम्बतिी स्थानीय नीलतगत तथा कानूनी व्यवस्थाको कमी । 
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५.७.३ र्नुौती र अवसर  
 

र्नुौती 

▪ स्थानीय संस्कृलतिाई पयचटन लवकाससाँग आवद्ध गनुच । 

▪ पयचटकीय उपजहरूको लवलवलिकरण गनुच र गततव्यहरूको लवकास गनुच । 

▪ स्थानीय पदमागचहरुिोप हाँदै जानु । 

▪ पयचटन पूवाचिारहरुको लवकास गनुच । 

▪ पयचटनमा नीलज क्षेत्रको िगानी आकर्षचत गनुच । 

 

अवसर 

▪ होम स्टे, ग्रामीण पयचटन, लभिेज वाक, िेककङको संभावना । 

▪ लवलभत न नकदनािा तथा खोिाहरु । 

▪ िार्मचक सााँस्कृलतक लवलविता । 

▪ सुतदर, शातत प्राकृलतक वातावरण । 

▪ पयचटन पूवाचिारहरु लवकास गने सककने । 

▪ िार्मचक सााँस्कृलतक लवलविता । 

 

५.७.४ सोंर् 
 

पयचटकको आगमनमा बृलद्ध गरी रोजगारी सृजना गने 
 

५.७.५ िक्ष्य 
 

पयचटन सेवा र पूवाचिारहरुको लवकास लवकास गने 

 

५.७.६ उदशे्य 
 

▪ पयचटककय आय र रोजगारीमा बृलद्ध गने । 

▪ स्थानीय किा, संस्कृलत र प्राकृलतक लवलविताको सरंक्षण गदै पयचटनसंग आवद्व गने । 
 

५.७.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

पयचटक संयया, 

वसाई अवलि र 

खर्च गराईमा 

वृलद्ध गने 

▪ पयचटकीय क्षेत्रहरूमा पूवाचिारहरूको लवकास र लवस्तार गररनेछ । 

▪ पयचटकीय उपजको लवलवलिकरण गररनेछ । 

▪ पयचटकीय स्तरका होटि र होमस्टेको लवकास र लवस्तार गररनेछ । 

▪ पयचटक गाइड, भरीया, कुक, वेटर आकदिाई कामको प्रकृलत अनुसार 

तालिम कदइनेछ । 

▪ पयचटकको िालग सम्वद्ध संघ सस्थाहरूसाँग समतवय गरी आवश्यक 

सुरक्षाको व्यवस्था गररनेछ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ गाउाँपालिकामा एउटा पयचटकीय सूर्ना केतर स्थापना गररनेछ । 

▪ पयाचपयचटन, साहलसक पयचटन, प्यारा ग्िाइलडङ तथा सााँस्कृलतक, िार्मचक 

पयचटनको लवकास गररनेछ । 

▪ पयचटन लवकासमा लनजी क्षेत्रको िगानी आकर्षचत गनच प्रोत्साहन मूिक 

कायचक्रम संर्ािन गररनेछ । 

▪ पयचटकीय पदमागचसाँग जोलडने गाउाँपालिकाका वीर् पयचटन लवकास र 

िगानीमा समतवय र साझेदारी गररन ेछ । 

मौलिक किा तथा 

सस्कृलतक पलहर्ानिाई 

संरक्षण गदै पयचटनसाँग 

आवद्ध गने । 

▪ स्थानीय पलहर्ान दशाचउने किा साँस्कृलतको लवकास गरी पयचटनसाँग 

आवद्ध गररनेछ । 

▪ स्थानीय लवलशष् ट पलहर्ान झलपकने खािका उत्पादनहरूको प्रवद्वन गदै 

आय आजचनका िालग उपयुक्त स्थानहरूमा कोशेिी घरको स्थापना 

गररनेछ । 

▪ िोक भाषा, संस्कृलत, किा, िार्मचक सााँस्कृलतक स्थि आकदको संरक्षण र 

प्रविचन गररनेछ । 

▪ स्थानीय बाटो घाटो एवं पयचटकीय पदमागच, लवश्राम स्थि, होटि तथा 

होमस्टे, सााँस्कृलतक एवं िार्मचक स्थि आकदको पूणच सरसफाइ गररनेछ । 

 

५.७.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना 
 

क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ पयचटककय स्थिहरुमा सरसफाइका कायचक्रमहरु गने।    ✓ ✓  

२ सूर्ना केतर स्थापना गने ।   ✓ ✓  

३ पयचटन गुरु योजना तजुचमा गने ।   ✓   

४ पयचटककय क्षेत्रहरुको प्रर्ार प्रसार गने ।   ✓ ✓  

५ 
पयचटनका संस्थागत एवं भौलतक पूवाचिार लवकास 

गने । 
  ✓ ✓ ✓ 

६ पयचटकीय उपज लवलवलिकरण गने ।   ✓ ✓  

७ पयचटकीय सुरक्षाको व्यवस्था गने ।   ✓ ✓ ✓ 

८ आवश्यक गाइड, कुक, वेटरिाई तालिम कदने ।   ✓ ✓ ✓ 

९ अततर स्थानीय तह समतवय गने ।   
✓   

१० पयचटकीय पूवाचिारको लवकास गने । ✓ ✓ ✓ ✓  

११ 
नयााँ गततव्यहरूको खोजी र लवकास गरी पयचटकीय 

प्रवेश अनुमलतको व्यवस्था गने । 
 ✓ ✓ ✓  

१२ लनजी क्षेत्र िगानी मैत्री नीलत लनमाचण गने ।   ✓   
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५.७.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ पयचटन आवगमनमा बृलद्ध भएको हनेछ । 

▪ कररब १५० जनािे पयचटन क्षेत्रमा रोजगारी प्राप् त गरेका हनेछन । 

▪ पयचटकीय होटि र होमस्टेहरुको पूवाचिार लनमाचण भएको हनेछ । 

▪ स्थानीय युवा युवतीहरुिे आलत्य व्यवस्थापन, होटि व्यवस्थापन, सुरक्षा जस्ता लवषयमा तालिम 

प्राप् त गरेका हनेछन । 

▪ नयााँ पयचटककय गततव्यहरुको पलहर्ान र पूवाचिार लबकास भएको हनेछ । 

▪ स्थानीय किा, संस्कृलत र मठमलतदरहरुको संरक्षण र सम्वद्वचन भएको हनेछ । 

▪ स्थानीय स्तरको पयचटन सरू्ना केतरको स्थापन भएको हनेछ । 

▪ कोशेिी घरको स्थापन भएको हनेछ । 

▪ नयााँ पदमागचको पलहर्ान भै पूवाचिार लनमाचण भएको हनछे । 

▪ पयचटन गुरु योजनाको तजुचमा भै कायाचतवयनको शुरुवात भएको हनेछ । 

▪ पयचटन क्षेत्रमा िगानीहरु आकर्षचत भएको हनेछ । 
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पररच्छेद ६: सामालजक क्षते्र 
 

६.१ लशक्षा  
 

६.१.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

हाि महाभारत गााँउपालिकामा ५० वटा लवद्याियहरु छनू् । जसमा ३३ वटा प्राथलमक (१-५), १० वटा 

आिारभूत (१-८)  ७ वटा माध्यलमक लवद्याियहरु (१-१०) वा (१-१२) छन । सम्पूणच लवद्याियहरुमा ४७०८ 

लवद्याथीहरु अध्ययनरत र १६८ लवद्याथीहरु कायचरत छन (स्रोतः गााँउपालिका लशक्षा शाखा, २०७८) । 

रालष् िय जनगणना २०६८ को त्याङकिाई आिार मानेर हदेाच यस गााँउपालिकाको साक्षरता ५७.४४% 

रहकेो छ जुन रालष् िय साक्षरता (६६%) दर भतदा कररब १०% कम हो । गााँउपालिकाको कुि साक्षरतामा 

पुरुष साक्षरता ६५.५८% र मलहिा साक्षरता ४९.७६ रहकेो छ । तर रालष् िय जनगणना १० बषच अगाडी 

सम्पत न भएकोिे हाि यस गााँउपालिकाको साक्षरता ६५% भतदा बढी भएको अनुमान गनच सककतछ । 

गााँउपालिकाको सबै वडाहरुमा तयूनतम एक प्राथलमक लवद्याियहरु छन । तालिका २३ अनुसार महाभारत 

गाउपालिकामा पूवच प्राथलमक देलख कक्षा १२ सम्ममा कुि ६२८९ लवद्याथीहरु अध्ययनरत  छन जसमा 

छात्राको संयया ३१७३ (५२.३%) र छात्रको संयया २९६१ (४७.२%) छ । लवद्याथीहरुको कक्षागत छात्रा 

छात्रहरुको लववरण तालिका २३ मा प्रस्तुत गररएको छः 

 

तालिका 23: लवद्याथी भनाच संयया 

कक्षा छात्रा संयया प्रलतशत छात्र संयया प्रलतशत कुि  प्रलतशत 

पूवच प्राथलमक २५२ ४.० २३९ ३.८ ४९५ ७.९ 

१ ३८० ६.१ ३५० ५.६ ७३६ ११.८ 

२ २९३ ४.७ २७८ ४.४ ५७६ ९.२ 

३ २९५ ४.७ २८० ४.५ ५८० ९.३ 

४ २९२ ४.७ ३२३ ५.२ ६२० ९.९ 

५ ३१५ ५.० २९७ ४.७ ६१७ ९.९ 

६ २८७ ४.६ २४७ ३.९ ५३९ ८.६ 

७ २५० ४.० २२१ ३.५ ४७५ ७.६ 

८ २४१ ३.८ २५३ ४.० ४९८ ८.० 

९ २६८ ४.३ २०४ ३.३ ४७६ ७.६ 

१० १९० ३.० १३९ २.२ ३३२ ५.३ 

११ ८८ १.४ ८१ १.३ १७० २.७ 

१२ १२५ २.० ४९ ०.८ १७६ २.८ 

कुि ३२७६ ५२.३ २९६१ ४७.२ ६२८९ १००.८ 

स्रोतः Education management information system (HIMS), 2019/20, EDD, Bagmati Province ,Hetauda 
 

बागमती प्रदेशको स्थानीय तहको वस्तुलस्थलत लववरण २०७६ का अनसुार गााँउपालिकाको शैलक्षक उपिलधि 

हदेाच एिएिसी मुलनको ८९.४४%, एसएिसीको ३.४३%, १०+२ को १.४६% र अनौपर्ाररक लशक्षाको 

३.९३% छ । उच् र् शैलक्षक उपिलधिको अवस्थािाई हदेाच स् नातक तहको ०.५४%, स् नातकोिर तहको 
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०.०४%, लपएर्डी तहको ०.०२% र शैलक्षक तह उपिेख नभएको संयया १.२४% छ । आिारभतू तहको 

कुि भनाच दर १४२.३८ छ जसमा छात्राको कुि भनाच दर १४६.९१ र छात्रको १३७.८५ रहकेो छ । त्यसैगरी 

आिारभूत तहको खुद भनाच दर ९७.३१ छ जसमा छात्राको दर ९८.९६ र छात्रको दर ९५.७५ छ । माध्यलमक 

तहको कुि भनाच दर ७८.६३ छ जसमा छात्राको ८४.९९ र छात्रको ७२.२७ छ भन ेमाध्यलमक तहको खुद 

भनाच दर ५०.३३ छ । माध्यलम तहको खुद भनाच दरमा छात्राको दर ५३.१० र छात्रको ४७.५६ छ । प्राथलमक 

र लनम् न माध्यलमक तहको लवद्याथी लशक्षक अनुपान २४.७१ छ भने  माध्यलमक र उच् र् माध्यलमक तहको 

लवद्यार्थच लशक्षक अनुपात ७६.३३ छ । 

 

दलित लवद्याथीहरुको संययािाई हदेाच गााँउपालिकाका पूवच प्राथलमक तहमा कुि ११८८ (छात्रा ५६४ र छात्र 

६२४) लवद्याथी छन भने कक्षा १-१२ मा दलित लवद्याथीहरुको संयया ९३२९ (छात्रा ४९४० र छात्र ४४५२) 

छ । त्यसैगरी जनजालत लवद्याथीहरुको संयया पूवच प्राथलमक तहमा ८८६ (छात्रा ४७० र छात्र ४१६) र १-

१२ तहमा ९३४९ (छात्रा ४६५१ र छात्र ४६९८) छ । २०७२ सािको लबनाशकारी भूकम् पबाट 

गााँउपालिकाका िेरैजसो लवद्याियहरु क्षलतग्रस्त भएको भएतापलन हाि नेपाि सरकार, लवलभत न दातृलनकाहरु 

र गैरसरकारी संस्थाहरुको आर्थचक तथा प्रालवलिक सहयोगमा पुनलनमाचण र सविीकरण गररएका छनू् । 

 

गााँउपालिकाको आर्थचक बषच २०७७/७८ को बार्षचक नीलत तथा कायचक्रममा कोलभड-१९ को महामारीबाट 

स्थानीय लवद्याियहरुमा पठनपाठन सहज नहतजेि होम स्कुलिङ र सलजिो पठनपाठन सामाग्री िगायत अतय 

वैकलपपक लशक्षामा उपायहरु अविम्वन गने िगायत “प्रलवलि मैत्री लशक्षा सबैको सहभालगता” भत ने लशक्षा 

नीलत तय गरेको छ । त्यस्त ै गााँउपालिकाको १ लवद्याियिाई नमुना तथा आवासीय लवद्याियको रुपमा 

लवकास गने, गााँउपालिकामै उच् र् लशक्षाका िालग एक सामुदालयक ् याम्पस स्थापन गने, साक्षरता दर वृलद्धको 

िालग अलभयान संर्ािन गने, सामुदालयक लवद्याियहरुमा लवद्युलतय हालजरी गने आकद जस्ता थप लशक्षा 

नीलतहरु समेत गााँउपालिकािे लिएको छ । 

 

६.१.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ तयून साक्षरता । 

▪ कमजोर शैलक्षक पूवाचिार । 

▪ दक्ष शैलक्षक जनशलक्तको अभाव । 

▪ स्थानीय स्तरमा उच् र् र प्रालवलिक लशक्षा उपिधि नहनु । 

▪ लवद्याियका भौलतक पूवाचिार अपाङ्ग मैत्री पूवाचिार नहनु । 

▪ प्रालवलिक लवद्यािय नहनु । 

▪ वाि लवकास केतर व्यवलस्थत नहनु । 

▪ गलणत, लवज्ञान तथा अंग्रेजी लशक्षकको कमी । 

▪ िलक्षत समुहका वािवालिकाको लवशेष लशक्षामा पहाँर्को कमी । 

▪ गुणस्तरीय लशक्षामा पहाँर्मा कमी । 

▪ लशक्षकहरूमा पेशागत दक्षतामा कमी हनु । 

▪ लशक्षकहरूको स्थायीत्व (फेरवदि भई रहने नहनु, मातृ भाषामा लशक्षा नहनु, छात्रा एवं 

अपाङ्गता मैत्री शौर्ािय तयून रहकेो) 
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६.१.३ र्नुौती र अवसर 

 

र्नुौतीहरु 
 

▪ समावेशी र गुणस्तररय लशक्षाको पहाँर्को सुलनलश् र्तता । 

▪ कक्षा छाड्ने र दोहोर् याउने दर घटाउनु । 

▪ प्रालवलिक लशक्षा र लवशेष लशक्षाको पहाँर् बढाउनु । 

▪ शैलक्षक पूवाचिारको लवकास । 

▪ लशक्षण र लसकाई दरमा सुिार गनुच । 

▪ लवषयगत लशक्षकिाई पुनचताजगी तालिम प्रदान गनुच । 

▪ गुणस्तरीय र प्रलतस्पिाचत्मक लशक्षाको उपिधिता बढाउनु । 

▪ दरबतदी अनुशासार लशक्षक पदपूर्तच गनुच । 

▪ स्थानीय स्तरमा नै गुणस्तरीय लशक्षाको अवसर बढाउन ु। 

▪ भौगोलिक लवकटता र सडक पूवाचिारको अभाविे लवद्यािय पुग् ने औसत समय िेरै हनु । 

 

अवसरहरु 

▪ शैलक्षक वातावरण, पूवाचिार र सामाग्रीहरुको व्यवस्था गरी साक्षरता बृलद्ध गनच सककने । 

▪ शैलक्षक जनशलक्त उत्पादन गरी स्थानीय जनशलक्तको मागिाई पूर्तच गनच सककने । 

 

६.१.४  सोंर् 
 

 गुणस्तररय लशक्षा र दक्ष जनशलक्त 
 

६.१.५ िक्ष्य 
 

प्रलतस्पिी र उद्यमशीि जनशलक्त उत्पादन गरी समृलद्ध हालसि गने 
 

६.१.६ उदशे्य 
 

▪ गुणस्तररय लशक्षामा समतामिूक पहाँर् स्थालपत गनुच । 

▪ प्रालवलिक, व्यवसालयक, लसपयुक्त एवं व्यवहाररक लशक्षाको लवकास एवं लवस्तार गनुच । 

 

६.१.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

आिारभूत सुलविा 

सलहतको शैलक्षक 

पूवाचिारको लवकास गन े। 

▪ गाउाँपालिकाको सामालजक लवकास सलमलत अततगचत सरोकारवािा 

समेतको सहभालगता हने गरी लशक्षा लवकास उपसलमलत गठन गरी 

शैलक्षक लवकासमा कृयाशीि गराइने छ । 

▪ लवद्यािय शैलक्षक लवकासका िालग व्यवस्थापन सलमलतको क्षमता 

लवकास गरी शैलक्षक गुणस्तर वृलद्ध गररनेछ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ खेिकुद मैदान, लवज्ञान प्रयोगशािा, कम्प्युटर पयाव, पुस्तकािय, 

पठन पाठन शैलक्षक सामग्री, मलहिा र अपाङ्गता मैत्री संरर्ना 

आकद जस्ता शैलक्षक पूवाचिारको लवकास गररनेछ । 

▪ दरबतदी अनुसार लवषयगत लशक्षकहरूको पदपूर्तच गररने छ । 

▪ सब ैलवद्याियिाई वािमैत्री तथा अपाङ्गता मैत्री बनाइने छ । 

▪ लवद्यािय लशक्षािाई सूर्ना प्रलवलिसाँग आवद्ध गरी लवद्यािय 

लशक्षािाई प्रलवलि मैत्री बनाइने छ । 

▪ गुणस्तरीय लशक्षाको अवसर लवस्तार गररने छ । 

लशक्षामा समतामूिक 

पहाँर् स्थालपत गने । 

▪ लवद्यािय उमेरका सब ैबािबालिकािाई लवद्यािय लशक्षामा आवद्ध 

गनच आमा समुह, नागररक समाज उतमुख संघसंस्था, सामदुालयक 

संस्था, गैसस पररर्ािन गररने छ । 

▪ अलभभावकमा शैलक्षक र्ेतना लवस्तार कायचक्रम सरं्ािन गररने छ । 

▪ लवपत न दलित तथा लपछलडएका जालत तथा समुदायका 

बािबालिकाहरूिाई लवद्याियमा आकषचण, रटकाउ र लसकाईमा 

सहयोग पुग् ने गरी पोसाक, कदवा खाजा, छात्रवृलि, शैलक्षक सामाग्री 

िगायतका लवशेष उत्पे्ररणात्मक कायचक्रम संर्ािन गररने छ । 

▪ स्थानीय पलहर्ान दशाचउने पाठ्य सामग्रीको लवकास गरर िाग ू

गररने छ। 

▪ वालिका लशक्षािाई प्रोत्सालहत गनच मलहिा मैत्री शौर्ािय, 

स्यालनटरी प्याडको उपिधिता र व्यवस्थापनको समुलर्त व्यवस्था 

गररने छ । 

▪ वाि लवकास केतरिाई औपर्ाररक लशक्षा प्रणािीमा आवद्ध गररने 

छ । 

लशक्षण लसकाई दर 

बढाउने । 

▪ लशक्षक तालिम र पुनताचजगी तालिम उपिधि गराइने छ । 

▪ शैलक्षक सामग्रीको उपिधिता र प्रयोग बढाइने छ । 

▪ लवद्याियमा लसकाई वातावरण अनुसार कक्षा कोठाको व्यवस्थापन 

लमिाउाँ दै िलगने छ । 

▪ लशक्षाको स्तर उत नतीको िालग अंग्रेजी भाषािाई प्राथलमकतामा 

राखेर अध्यापन गराइने छ । 

▪ लशक्षण लसकाईमा सहयोग पुग् ने अलतररक्त कृयाकिाप र 

प्रयोगात्मक लशक्षािाई बढावा कदइने छ । 

▪ लसकाईको अलभवृलद्ध गनच लशक्षक उपलस्थलत, लशक्षण शैिी, लसकाई 

परीक्षण, लस् ने र लसकाउने वातावरण जस्ता पक्षहरूको लनयलमत 

अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गररने छ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

प्रालवलिक तथा 

व्यावसालयक लशक्षाको 

लवकास र लवस्तार गन े। 

▪ स्थानीय आवश्यकतामा आिाररत वहप्रालवलिक लवद्याियको 

(इलतजररयररङ, वन, वतयजततु, जलडवुट्टी तथा पयचटन) स्थापना 

गररने छ। 

▪ लवद्यािय लशक्षामा लजवनोपयोगी व्यवहाररक ज्ञान लसकाउने 

शैलक्षक कायचक्रमहरू आवद्ध गररने छ । 

▪ लवद्यािय लशक्षा पुरा नगरेका ककशोर ककशोरीहरूिाई लवद्यािय 

केलतरत व्यावसालयक लशक्षाका कायचक्रम संर्ािन गररने छ । 

▪ अनौपर्ाररक लशक्षा तथा जीवनोपयोगी लशक्षाको लवस्तार गररने 

छ । 

▪ लवद्यािय केतरीत अनौपर्ाररक लशक्षा अलभयान संर्ािन गररने छ 

। 

▪ लडलजटि साक्षरताको नीलत अविम्बन गररने छ । 

▪ अनौपर्ाररक लशक्षाको पाठ्यक्रमिाई लजवनोपयोगी बनाइने छ । 

▪ साक्षरता कायचक्रममा गैर सरकारी संस्थाहरूको पररर्ािन र 

समतवय गररने छ । 

 

६.१.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना 
 

क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ 
लशक्षा उपसलमलत र लवद्यािय व्यवस्थापन 

सलमलतको क्षमता अलभवृलद्ध गने । 
  ✓  

✓ 

२ 
लवद्याियमा वािमैत्री, अपाङ्गता मैत्री, मलहिा 

मैत्री संरर्ना लवकास गन े। 
 ✓ ✓   

३ अलभभावक लशक्षा कायचक्रम संर्ािन गने ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

४ लवद्यािय भनाच अलभयान सरं्ािन गने ।  ✓ ✓   

५ सूर्ना प्रलवलि तथा कम्प्युटर पयाव स्थापना गने ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

६ आवासीय र नुमना लवद्याियको लनमाचण गने ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

७ स्थानीय पाठ्यक्रम लनमाचण गरी िागू गने  ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

८ सामालजक परीक्षण गन े।   ✓  ✓ 

९ लशक्षक तालिम सरं्ािन गने ।  ✓ ✓   

१० लवद्याियका भौलतक पूवाचिार लनमाचण । ✓ ✓ ✓   

११ पाठ्यक्रम लवकास गने ।  ✓ ✓   

१२ वहप्रालवलिक लवद्याियको स्थापना गने । ✓ ✓ ✓   
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१३ छात्रवृलिको व्यवस्था गने । ✓ ✓ ✓  ✓ 

१४ दरबतदी अनुसार लशक्षक पदपूर्तच गने । ✓ ✓ ✓   

१५ 
िलक्षत वगचहरुिाई अनौपर्ाररक कक्षाहरु सरं्ािन 

गने 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

१६ सामुदालयक ्याम्पस स्थापना गने      

 

६.१.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ वह प्रालवलिक लवद्यािय स्थापना भएको हनेछ । 

▪ साक्षरता  दर ७५% प्रलतशत पुगेको हने । 

▪ आिारभूत तहको खुद भनाच दर ९८% प्रलतशत पुगेको हनछे । 

▪ माध्यलमक तहको खुद भनाच दर ७५% पुगेको हनेछ । 

▪ लवद्याियमा रहकेो औसत अवलि ५ बषच पुगेको हनेछ  । 

▪ १०+२ सम्मको औसत शैलक्षक उपिलधि ५% बषचको हनछे । 

▪ लवद्यािय छाडने दरमा उपिेयय कमी आएको हनेछ । 

▪ स्थानीय पाठ्यक्रम लनमाचण भई िाग ूभएको हनेछ । 

▪ हरेक माध्यालमक तहको लवद्याियमा कम्प्यूटर पयाव र लवज्ञान प्रयोगशािा स्थापना भएको हनेछ । 

▪ एस.ई.ई परीक्षामा सब ैलवद्याथी “वी” भतदा मालथको शे्रणीमा उतीणच भएको हनेछ । 

▪ सब ैलशक्षकहरुिे तालिम प्राि गरेका हनेछ । 

▪ दरबतदी अनुसार लशक्षकहरुको पदपूती भएको हनेछ । 

▪ अनौपर्ाररक लशक्षा मातचफ प्रौढहरुको साक्षरता दर बढेको हनेछ । 

 

६.२ स्वास््य, पोषण तथा खाद्य सरुक्षा 
 

६.२.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

यस गााँउपालिकामा ५ वटा स्वास््य र्ौकीहरु छन तर ती स्वास््य र्ौकीहरुमा दक्ष जनशलक्त, स्वास््य 

उपकरण, पयाव सेवा र पूवाचिारहरुको अभाव रहकेो छ । पहाडी क्षेत्र र सडकको कमजोर अवस्थािे गदाच 

स्वास््य सेवामा स्थानीयवासीहरुको पहाँर् तयून रहकेो छ । स्थानीय स्वास््य केतरहरुमा प्राथलमक तहको 

स्वास््य सेवा मात्र उपिधि रहकेोिे गलम्भर प्रकारको रोगको उपर्ारको िालग स्थानीयवासीहरु िुलिखेि, 

भक्तपुर र राजिानी काठमाण्डौ जानुपने वाध्यता रहकेो छ । गााँउपालिकाको आर्थचक बषच २०७७/७८ को 

बार्षचक नीलत तथा कायचक्रमिे गााँउपालिकामा १५ शैयाको अस्पताि लनमाचन गने नीलत तय गरेको छ । त्यस्तै 

लवद्यमान वर्थचङ सेतटर र पयावसेवाको स्तरोउत नती, लवपत न वगचको िालग औषिी उपर्ार कोषको स्थापना, 

स्थानीय लवद्याियहरुमा ककशोर ककशोरी स्वास््य सेवा, कोरोना रोकथाम, मलहिा स्वास््य सेवा, वडा टोि 

पोषण कायचक्रम संर्ािन आकद जस्ता थप स्वास््य नीलतहरु अविम्वन गरेको छ । महाभारत 

गााँउपालिकावासीको सरदर आयु ६८.३६ बषच रहकेो छ । कृलष भूलम र ससंर्ाईको अभाव अलन तयून 

उत्पादकत्व जस्ता कारणहरुिे गदाच गााँउपालिकामा आफ्नो उत्पादनिे बषचभरी खानपुग् ने घरपररवारहरुको 

संयया ३०% भतदा कम रहकेो छ । 
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गााँउपालिकाको स्वास््य, पोषण तथा खाद्य सुरक्षा सम्बलति त्याङ्क र सूर्कहरु लनम् न वमोलजम रहकेो छः 

 

िलक्षत समहु 

▪ १२-१५ मलहनाको जनसंययाः २८१५ 

▪ ककशोरककशोरीको जनसंयया (१०-१९ बषच) ४२७२ 

▪ १५-४९ बषचको मलहिाको जनसंययाः ४६०२ 

▪ ५-५९ बषचको लववालहत मलहिाको जनसंययाः ३४८८ 

▪ कुि अनुमालनत गभचवलतको संययाः ४९४ 

ओलपलड भ्रमण गन ेलवरामीहरुको सयंया 

▪ नयााँ ओलपलड भ्रमण गने कुि मलहिा सययाः ४८२८ 

▪ नयााँ ओलपलड भ्रमण गने कुि मलहिा सययाः ३८२२ 

मलहिा स्वास््य स्वयम सलेवकाको अवस्था 

▪ कायचक्षेत्र लभत्र कायचरत मलहिा स्वास््य स्वयम सेलवकाहरुको कुि संययाः ४५ 

▪ आमा समुहहरुको वैठकको सयंयाः ९५ 

▪ लनिाचरलत प्राथलमक स्वास््य स्याहार आउटररर् ल्िलनक संर्ािनको प्रलतशतः ८८.५ 

▪ एर्आई भी पररक्षण र परामशच कायचक्रममा गररएको पररक्षण संययाः शुतय 

स्रोतः Health Information Management System (HIMS) Database, 2075/76 
 

स्वास््य सम्बतिी अतय सरू्कहरु  

▪ ५ बषच मुलनको वािबालिकामा पखािाको दरः १९.१६ 

▪ ५ बषच मुलनको बािबालिकाको पखािाको उर्पार (सजंक र ओआरएस) को प्रलतशतः ८८.५१ 

▪ ५ बषच मुलनको प्रलत १००० वािवालिकामा र्श्ास प्रर्श्ास रोगीको संययाः २३५.५९ 

▪ ५ बषच मुलनको बािबालिकामा र्श्ास प्रर्श्ास रोगीको कुि सययाः ७६० 

▪ ५ बषच मुलनको प्रलत १००० वािवालिकामा लनयोलनया रोगीको संययाः ४२.७८ 

▪ ५ बषच मुलनको बािबालिकामा लनमोलनया रोगीको कुि संययाः १३८ 

▪ ५ बषच मुलनको बािबालिकाको संययाः ३२२६ 

▪ नयााँ क्षयरोगीको संययाः ११ 

▪ ठेउिा लवरामीको संययाः १ 

▪ भ्यागुते रोग लवरामी संययाः ४ 

▪ हपेाटाईरटस बी लबरामी संययाः शुतय 

▪ दादरुा लबरामी संययाः शुतय 

▪ हाडे रोगका लवरामी संययाः २५ 

▪ नवजात रटटानस लवरामी सयंयाः शुतय 

▪ रुबेिा लवरामी संययाः शुतय 

▪ रटटानस लवराम संययाः शुतय 

▪ िहरेखोकी लवरामी संययाः शुतय 

▪ कुि अपांगताः १.९७% 
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▪ शारीररक अपांगताः ०.६५% 

▪ दलृष्ट सम्बतिी अपांगताः ०.२७% 

▪ सुनाई सम्बतिी अपांगताः ०.२५% 

▪ श्रवण सम्बतिी अपांगताः ०.०३% 

▪ स्वर बोिाई सम्बतिी अपांगताः ०.२६% 

▪ मानलसक अपांगताः ०.०७% 

▪ बौलद्वक अपांगताः ०.०८% 

▪ बह अपांगताः ०.२६% 

(स्रोतः Health Information Management System (HIMS) Database, 2075/76) 

 

खोप सम्बतिी सरू्कहरु  

▪ पूणच खो प्राप् त १ बषच मुलनको बािबालिकाको प्रलतशतः ८७.९% 

▪ बीसीजी खोप प्राप् त १ बषच मुलनको बािबालिकाको प्रलतशतः ७९.९% 

▪ लडपीटी, हपेाटाईरटस र एर्आईभी १ खोप प्राप् त १ बषच मुलनको बािबालिकाको प्रलतशतः ९०.८% 

▪ लडपीटी, हपेाटाईरटस र एर्आईभी ३ खोप प्राप् त १ बषच मुलनको बािबालिकाको प्रलतशतः ८४.०% 

▪ पोलियोको खोप प्राप् त १ बषच मुलनको बािबालिकाको प्रलतशतः ८४.०% 

▪ पीसीभी ३ खोप प्राप् त १ बषच मुलनको बािबालिकाको प्रलतशतः ८२.८% 

▪ दादरुा/रुबेिा २ खोप प्राप् त १२-२३ मलहना मुलनको बािबालिकाको प्रलतशतः ३९.७% 

▪ जानपालनज ईतसेफिाईरटसको खोप प्राप् त १२-२३ मलहना मुलनको बािबालिकाको प्रलतशतः 

४६.१० 

(स्रोतः बागमती प्रदेशको स्थानीय तहको वस्तुलस्थलत लववरण २०७६, Health Information Management System (HIMS) 

Database, 2075/76) 

 

पोषण सम्बतिी सरू्कहरु 

▪ स्वास््यकमीबाट प्रसुती गराईएको कम तौि (२.५ केजी भतदा कम) भएका नवजात लशशुहरुको 

प्रलतशतः ०.७२ 

▪ बृलद्ध अनुगमनको िालग दताच भएका ०-२३ मलहनाका बािबालिकाको प्रलतशतः ४०.६ 

▪ बृलद्ध अनुगमनको िालग दताच भएका ०-२३ मलहनाका बािबालिका मध्ये कम तौि भएका  

बािबालिकाको को प्रलतशतः १.१ 

▪ लभटालमन ए प्राि गरेका ६-५९ मलहनाका बािबालिकाको प्रलतशतः ३३.१ 

▪ जुकाको औषिी खुवाईएका १२-५९ मलहनाका वािवालिकाको प्रलतशतः ३०.५ 

▪ रक्त अपपता/पोलिनेरोपाथी लबरामी संययाः ७० 

▪ लभटालमन र अतय पौलष्टक कमीका लवरामीहरुः २०५ 

▪ मिुमेह मेलिटस (लडएम) लवरामीहरुः शुतय 

▪ गोइत्र, के्रटेलनज्म लवरामी संययाः १ 

▪ कुपोषण लवरामी संययाः १० 

▪ मोटोपनका लवरामी संययाः १ 

▪ पोलितयूराईरटसका लवरामी संययाः ७ 
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स्रोतः Health Information Management System (HIMS) Database, 2075/76 

 

६.२.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ सरकारी स्वास््य संस्थामा आवश्यकता अनुसारको उपकरण र लवशेषज्ञ लर्ककत्सकको अभाव । 

▪ गलम्भर प्रकारको रोगको उपर्ार हन नस् नु । 

▪ लनशुपक तथा अत्यावश्यक औषिीको पयाचप् त मात्रामा सवचयाम उपिधि नहनु ।  

▪ Cold chain maintain गने सुलविा नहनु । 

▪ अपाङ्गता भएका व्यलक्त तथा मलहिाहरूको स्वास््य र्ौकीको कमजोर पहाँर् । 

▪ कुपोषण, श् वास प्रश् वास जतय स्वास््य समस्या रहनु । 

▪ स्वास््य र पोषण सम्बतिी र्तेनाको कमी । 

▪ गररबी 

▪ बषैभरी खान पुग् ने घररपररवारको संयया तयून हनु 

 

६.२.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौती 
▪ पूणच खोपको कायाचतवयन गनुच । 

▪ आिारभूत स्वास््य सेवािाई सबैको पहाँर् लभत्र पयाउनु । 

▪ सबै सुत्केरी सेवािाई संस्थागत दायरामा पयाउनु । 

▪ लनशुपक, स्वास््य संस्थामा आिारभूत तथा अत्यावश्यक औषलि सवचयाम उपिधि गराउनु । 

▪ स्वास््य संस्थाहरूमा आिारभूत सुलविा युक्त (औजार/उपकरण, दक्ष जनशलक्त र पूवाचिार) 

पुर् याउनु । 

▪ स्वास््य वीमािाई सबै नागररकको दायरामा पुर् याउनु । 

▪ जलडवुट्टीमा आिाररत तथा स्थानीय उपर्ार प्रणािीिाई स्वास््य संस्थाको दायरामा पयाई 

व्यवलस्थत र गुणस्तरीय बनाउनु । 

▪ खाद्य सेर्तना तथा खाद्य व्यवहार सुिारिाई स्वास््य प्रणािीको अङ्गको रुपमा लवकास गनुच । 

▪ स्वास््य सेवा बारे जनर्ेतना अलभवृलद्ध गनुच । 

 

अवसर 
▪ पूवाचिारहरुको लवकास गरी स्वास््य सेवामा स्थानीय नागररकहरुको सहज पहाँर् स्थापन गनच 

सककन े

▪ नयााँ स्वास््य संस्थाहरुको लवकास हाँदै गरेको 

▪ स्वास््य सर्ेतनामा बृलद्ध भएको 

▪ मलहिाहरुमा पाठेघरजतय समस्या । 

▪ स्थानीय उत्पादनमा बृलद्ध गरी खाद्य सुरक्षाको लस्थलतमा सुिार पयाउन सककने । 
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६.२.४ सोंर् 
 

स्वस््य नागररक र गुणस्तररय जीवनयापन 
 

६.२.५ िक्ष्य 
 

स्वास््य सेवामा सम्पूणच गााँउपालिकावासीको पहाँर् स्थालपत गरी गुणस्तररय स्वास््य सेवा उपिधि गराउने 
 

६.२.६ उदशे्य 
 

गुणस्तररय स्वास््य सेवा तथा पोषणिाई सबैको पहाँर्मा पुर् याउनु । 
 

६.२.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

आिारभूत 

स्वास््यमा 

समतामूिक 

पहाँर् सुलनलित 

गने । 

▪ स्वास््य संस्थामा आिारभूत औषिी, उपकरण र लर्ककत्सक सेवा 

उपिधि गराइने छ । 

▪ लवपत न र वलतर्लतमा परेका समुदायको स्वास््य सेवा प्रालिमा 

देलखएका अवरोिहरू हटाई स्वास््य सेवाको पहाँर्मा पयाउन 

लवशेष व्यवस्था गररनेछ । 

▪ सब ैस्वास््य संस्थाहरूमा लनयलमत जााँर् सलहतको प्रसतुी सेवा 

(BIRTHING CENTER) उपिधि गराइने छ । 

▪ मलहिासाँग सम्बलतित रोगहरू (पाठेघर जतय समस्या, पाठेघरको 

मुखको ्यातसर, स्तन ्यातसर, रक्त अपपता) आकद रोकथाम तथा 

लनयतत्रणका िालग लवशेष स्वास््य लसलवर सरं्ािन गररने छ । 

▪ स्वास््य संस्था केतरीत लवशेषज्ञ सलहतको घुम्ती स्वास््य सवेा 

संर्ािन गररने छ । 

▪ वाि, मातृ तथा लशशु स्वास््य सम्बतिी खोप कायचक्रम प्रभावकारी 

बनाई िलक्षत समुहिाई शत प्रलतशत पूणच खोपको दायरामा पयाइने 

छ । 

▪ जुकाको औषलि, लभटालमन ए, हपेाटाइरटस बी, हािी पाइिे 

िगायतका खोप तथा औषलि कायचक्रमहरुिाई अलभयानको रुपमा 

संर्ािन गररने छ । 

▪ स्वास््य संस्थाहरूमा पररवार लनयोजन तथा मातृ स्वास््य आकद 

सेवा सुदढृ गररने छ । 

▪ स्वास््य बीमाको पहाँर् सब ैघरपररवारमा पुर् याईने छ । 

▪ अलत लवपत न समुदायिाई स्वास््य बीमा सम्बतिी अनुदान सहयोग 

उपिधि गराइने छ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ भूकम्पबाट क्षलतग्रस्त स्वास््य संस्थाको भवन पुनर्नचमाचण गरी 

स्वास््य सेवा सुव्यवलस्थत गररने छ ।  

▪ स्वास््य तथा पोषण क्षेत्रमा कायचरत संस्था र लनकायहरू बीर् 

समतवय गररने छ । 

▪ स्वास््य, सरसफाइ र पोषण जस्ता अततर सम्बतिीत लवषयहरूमा 

कायचक्रमगत आवद्धता सुदढृ गररने छ । 

▪ स्वास््य ल्िलनक िगायत लनजी स्वास््य सेवा प्रदायक 

संस्थाहरूको प्रभावकारी अनगुमन र लनयमन गररने छ । 

ररफरि 

स्वास््य सेवाको 

पहाँर्िाई सहज 

बनाउने । 

▪ गाउाँपालिकामा कलम्तमा १५ बेडको अस्पताि स्थापना गररने छ ।  

▪ लवशेषज्ञ अस्पतािबाट पालिका अस्पताि केलतरत लवशेषज्ञ घुम्ती 

सेवा संर्ािन गरी ररफरि स्वास््य सेवाको पहाँर् बढाइने छ । 

▪ लजपिाकै ररफरि अस्पतािको रुपमा िुलिखेि लस्थत िुलिखेि 

अस्पतािसाँग सहकायच गररने छ । 

▪ भरपदो र लनयलमत एम्बुिेतस सेवा संर्ािनको व्यवस्था लमिाइने 

छ । 

▪ शहर केलतरत कुनै अस्पतािसाँगको सहकायचमा टेिी मेलडलसन सेवा 

संर्ािन गररने छ । 

वैकपपीक 

स्वास््य सेवाको 

प्रवद्वचन गने । 

▪ आयुवेद लर्ककत्सा पद्धलतिाई स्वास््य सेवा लभत्र आवद्ध गरी 

एकककृत स्वास््य सेवा प्रदान गररने छ । 

▪ परम्परागत रुपमा स्वास््य सेवा प्रदान गने िामी, झााँक्री, िामा 

िगायतिाई तालिम प्रदान गरी आिुलनक लर्ककत्सा पद्धलतसाँग 

समेत आवद्ध गराइने छ । 

▪ जलडवुट्टीमा आिाररत परम्परागत स्वास््य उपर्ार पद्धलतिाई 

आिुलनक आयुवेद प्रणािीसाँग आवद्ध गररने छ । 

▪ होलमयोप्याथी, प्राकृलतक लर्ककत्सा, कफलजयो थरेापी, अकुपंर्र 

जस्ता वैकलपपक स्वास््य सेवा लवस्तार गररने छ । 

स्वास््य तथा पोषण 

र्ेतना अलभवृलद्ध गन े। 

▪ लवद्यािय तहमा लवद्यािय स्वास््य तथा पोषण कायचक्रम संर्ािन 

गररने छ । 

▪ समुदाय तहसम्म स्वास््य र पोषण सम्बतिी र्ेतना अलभवृलद्धको 

कायचक्रम पुर् याईने छ । 

▪ लवलभत न खािका सरुवा रोगको प्रकोप सम्बतिी र्ेतना अलभवृलद्ध 

गररने छ । 

▪ आमा समूह र समुदायमा आिाररत संघ संस्था, ्िव तथा गैर 

सरकारी संस्था समेतको सहकायचमा खाद्य व्यवहार सुिार, पोषण 

तथा स्वास््य सम्बतिी जनर्तेना अलभवृलद्ध गररने छ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ अलत कुपोषणमा परेका मलहिा तथा बाि बालिकाहरूिाई पोषण 

सम्बतिी उपर्ारात्मक सेवा उपिधि गराइने छ । 

▪ मलहिा स्वय ंसेलवकाहरूको क्षमता लवकास गरी समुदाय केतरीत 

जनर्ेतना अलभवृलद्धका साथै स्वास््य सेवा लवस्तारमा पररर्ािन 

गररने छ । 

▪ गाउाँपालिकामा अलिक रहकेा सने र नसने (धिड पे्रसर, मिमेुह, 

मानलसक रोग, आकद) रोगको पलहर्ान गरी रोगहरूको कारण र 

प्रारलम्भक रोकथामका बारेमा व्यापक जनर्तेना अलभवृलद्ध गररने 

छ । 

▪ व्यायाम, योग जस्ता शारररीक सुगठन तथा मानलसक स्वास््य 

सम्बतिी लवषयिाई लवद्यािय र समुदाय केतरीत बनाई 

अलभयानको रुपमा लशलवर संर्ािन गररने छ । 

खाद्य सुरक्षा सुलनलित 

गने 

▪ भूलमको संरक्षण र प्रवद्वचन गररने छ । 

▪ प्राकृलतक स्रोतहरुको दोहन कम गररने छ । 

▪ माटोको उवचरा शलक्त बढाईने छ । 

▪ उन्नत वािीको प्रयोग गररने छ । 

▪ बािी लबमा गररने छ । 

▪ लशलक्षत युवा ककसानहरूिाई कृलष व्यवसायमा आकर्षचत गररने छ । 

▪ नेपाि सरकार, लवलभन्न दातृ लनकाय र स्थानीयहरूको सहयोगमा 

प्रत्येक गाउाँमा सामुदालयक खाद्यात न बैंक स्थापना गररने छ । 

▪ खाद्यत न वैकहरुबाट स्थानीय स्तरका उत्पादनिाई पलहिो 

प्राथलमकतासाथ खररद गने, अपुग भएमा खाद्यात न बालहरबाट 

पयाएर भण्डारण गररने छ । 

▪ खाद्यत न वैंकहरुबाट सुफत मूपयमा स्थानीय जनतािाई खाद्यात न 

उपिधि गराइने छ ।  

▪ खाद्यात न संकटबाट मुलक्त पाउनका िालग ककसानदेलख 

उपभोक्तासम्मको शंृखिामा कायच गने सबैि ेलवशेष भूलमका लनवाचह 

गररने छ । 

▪ खाद्यात न, दिू, मासु, फिफूि, तरकारी तथा खाद्य तेिको गुणस्तर 

कायम गनच खाद्यात न गुणस्तर कानुन बनाएर कडाइसाथ िाग ुगररने 

छ ।  

▪ सावचजलनक लवतरण प्रणािी िाग ुगररने छ । 

▪ िलक्षत सावचजलनक लवतरण प्रणािी अततगचत गररब तथा अलत गररब 

पररवारहरूिाई सुफत मूपयमा खाद्यान्न उपिधि गराईने छ ।  
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६.२.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना 
 

क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ गााँउपालिकाको स्वास््य नीलत तजुचमा गने   ✓   

२ स्वास््य र पोषण सम्बलति सर्ेतना कायचक्रम गने ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

३ 
आिारभूत औषिीहरु सवचसिुभ रुपमा 

पालिकामानै उपिधि हने व्यवस्था गने । 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

४ गााँउपालिकामा १५ शैयाको अस्पताि लनमाचण गने।  ✓ ✓ ✓   

५ 
लवद्यमान स्वास््य र्ौकीहरुमा स्वास््य पूवाचिार 

तथा उपकरणहरुको व्यवस्था गने । 
 ✓ ✓ ✓  

६ 
खोप कायचक्रम र स्वास््य घुलम्त सेवा लनयलमत 

रुपमा संर्ािन गने । 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

७ 
लवद्यमान स्वास््य र्ौकीहरुमा प्रसुती सेवा 

संर्ािन गने । 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

८ 
लवद्यमान स्वास््य र्ौकीहरुमा लर्स्यान भण्डारको 

व्यवस्था गने  । 
  ✓ ✓  

९ 
रेफरि अस्पतािको िालग लवशेषज्ञ अस्पतािसंग 

समतवय गने । 
✓ ✓ ✓ ✓  

१० लर्ककत्सकहरुको पदपुती गन े। ✓ ✓ ✓   

११ क्षलतग्रस्त स्वास््य संस्थाहरुको पुनलनमाचण गने ।  ✓ ✓   

१२ भूलमको संरक्षण र प्रवद्वचन गने ।  ✓ ✓ ✓  

१३ प्राकृलतक स्रोतहरुको दोहन कम गने ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

१४ माटोको उवचरा शलक्त बढाउने । ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१५ उन्नत वािीको प्रयोग गने र बािी लबमा गने ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

१६ 
लशलक्षत युवा ककसानहरूिाई कृलष व्यवसायमा 

आकर्षचत गन े। 
 ✓ ✓ ✓  

१७ 
प्रत्येक गाउाँमा सामुदालयक खाद्यात न बैंक स्थापना 

गने । 
 ✓ ✓ ✓  

१८ 
खाद्यत न वैंकहरुबाट सुफत मूपयमा स्थानीय 

जनतािाई खाद्यात न उपिधि गराउने ।  
  ✓   

१९ 

खाद्यात न संकटबाट मुलक्त पाउनका िालग 

ककसानदेलख उपभोक्तासम्मको शंृखिामा कायच गन े

सबैिे लवशेष भूलमका लनवाचह गने । 

 ✓ ✓ ✓  
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क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

२० 

खाद्यात न, दिू, मासु, फिफूि, तरकारी तथा खाद्य 

तेिको गुणस्तर कायम गनच खाद्यात न गुणस्तर काननु 

बनाएर कडाइसाथ िागु गने ।  

 ✓ ✓   

२१ सावचजलनक लवतरण प्रणािी िागु गने  ✓ ✓ ✓  

२२ 

िलक्षत सावचजलनक लवतरण प्रणािी अततगचत गररब 

तथा अलत गररब पररवारहरूिाई सुफत मूपयमा 

खाद्यान्न उपिधि गराउने ।  

 ✓ ✓   

 

६.२.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ पूणच खोपयुक्त गाउाँपालिका घोलषत भएको हनेछ । 

▪ १५ बेडको अस्पताि लनमाचण भएको हनेछ । 

▪ लवद्यमान स्वास््य र्ौकीहरुको स्तरोउत नती भएको हनेछ । 

▪ लवद्यमान स्वास््य र्ौकीहरुमा लर्ककत्सक र स्वास््य उपकरणको व्यवस्था भएको हनछे । 

▪ सबै स्वास््य सेवामा आिारभूत सुलविा तथा प्रसूलत सेवा उपिधि भएको हनेछ । 

▪ १ घण्टाको दरुी लभत्र ९०% नागररकको स्वास््य संस्थामा पहाँर् भएको हनेछ । 

▪ ररफरि अस्पतािसाँग सहकायच सम्झौता भएको हनेछ । 

▪ स्वास््य बीमाको पहाँर् २५% जनसंययामा स्थालपत भएको हनेछ । 

▪ ७५% भतदा बढी मलहिािे संस्थागत सुत्केरी सेवा प्राप् त गरेका हनेछन । 

▪ बाि कुपोषण दर १५% प्रलतशतमा झरेको हनेछ । 

▪ झाडा पखािाको संक्रमण दर प्रलतहजार २० जनामा झरेको हनेछ । 

▪ लभटालमन ए प्राप् त गने बािबालिका ९५% प्रलतशत पुगेको हनेछ । 

▪ सरुवा रोग उपिेयय रुपमा घटेको हनेछ । 

▪ सबै लवद्याियमा पोषण स्वास््य कायचक्रम पुगेको हनेछ । 

▪ स्थानीय नागररकहरुको खाद्य सुरक्षाको लस्थलतमा सुिार आएको हनेछ । 

 

६.३ यवुा तथा खिेकूद 
 

६.३.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

महाभारत गााँउपालिकामा १५-३० बषच उमेर समुहका यवुाहरुको संयया कुि जनसंययाको २४.४% र ३०-

४५ बषच उमेर समुहका युवाहरुको संयया कुि जनसंययाको १५% छ । यसरी हदेाच १४-४५ बषच उमेर समुहका 

युवाहरुको संयया कुि जनसयंयाको ३९.४% छ । आर्थचक रुपिे सकक्रय जनसंययाको उमेर समुहका (१५-६४ 

बषच) मालनसहरुको संयया कुि जनसंययाको ५१.४% छ । लयन ैयुवाहरु वैदेलशक रोजगार, ज्यािा मजदरुी, 

खेलतककसानी, नोकरी, व्यापार आकदमा संिग् न रहकेा छन । यसरी जनसंययाको उमेरगत समुहिाई हदेाच युवा 
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र आर्थचक रुपिे सकक्रय जनसयंयाको लहस्सा लन् कै ठूिो रहकेो छ भन ेयस जनसांलययककय िाभको अवसरिाई 

पुाँजीकृत गरी आर्थचक समृलद्धमा युवाको योगदान सुलनलश् र्त गनुच जरुरी छ । गााँउमा खेिकुदको खास ैलवकास 

भएको देलखदैन । स्थालनय लवद्याियमा भएका खेि मैदान र गााँउपालिकामा रहकेा खुपिा र्ौरहरु न ै

खेिकुदका मुयय पूवाचिारहरु हन । स्थानीय लवद्याियरहरुमा बार्षचक रुपमा हने राष् िपलत रलनङ लशपड 

प्रलतयोलगता न ै गााँउपालिकामा हन े मुयय खेिकुद गलतलवलि हो । गााँउपालिकामा संस्थागत रुपमा युवा 

्िवहरुको लवकास भएको छैन ।  

 
६.३.२ प्रमखु समस्या 

 

▪ स्रोत र सािनको अभाव । 

▪ युवा शलक्तिाई उत्पादनशीि क्षेत्रमा पररर्ािन गनच नस् न ु। 

▪ युवाहरुको लनरततर पिायन । 

▪ खेिकुदको लवकासका िालग पूवाचिारको अभाव । 

▪ व्यावसालयक खेिकुदको कमी । 

▪ खेिकुद प्रलशक्षणको कमी । 

▪ ्िव तथा खेिकुदसाँग सम्बलतित संस्थाको आयस्रोतमा कमी । 

▪ युवामा दक्षता र क्षमताको कमीका साथै उनीहरूिाई उद्यमशीि, रोजगारीमूिक र स्वरोजगार 

बनाउन नस् नु । 

 

६.३.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ युवा क्षमताको लवकास गनुच । 

▪ युवा प्रलतभा पिायन रो् नु । 

▪ युवामा सकारात्मक सोर्को लनमाचण गनुच । 

▪ स्थानीय स्तरमा सजृना गनच सककने रोजगारीका सम्भावनाहरूमा युवाहरूको आकषचण गराउनु । 

▪ युवािाई खेिकुद प्रलत प्रोत्सालहत गराउनु । 

▪ खेिकुद पूवाचिारको लनमाचण गनुच । 

▪ व्यावसालयक खेिकुदको लवकास गनुच । 

▪ खेिकुद प्रलतयोलगताहरु लनयलमत रुपमा आयोजना गनुच । 

 

अवसरहरु 

▪ खेिकुद पूवाचिार लवकास गनच स्थानहरु उपिधि हन स् ने । 

▪ स्थानीय खेि प्रलतभाहरुको माध्यमबाट गााँउपालिकाको पलहर्ानमा थप योगदान हने  

▪ खेिकुदको लवकास गरी युवा क्षमताको लवकास गनच सककने । 

▪ स्थानीय युवायुवातीहरुिाई स्वस््य र स्फूतच गराउन सककने । 

▪ स्थानीय स्तरमा खेिकुदको लनयलमत कायचक्रम गरी स्थानीय खेि प्रलतभाहरुको पलहर्ान र लवकास 

गनच सककन े
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६.३.४ सोंर् 
 

स्थानीय गौरव, युवाको पौरख 
 

६.३.५ िक्ष्य 
 

खेिकुद लवकासको माध्यमबाट युवाशलक्तको लवकास गरी गााँउपालिकाको समृलद्धमा योगदान पुर् याउन े
 

६.३.६ उदशे्य 
 

▪ युवा शलक्तिाई उत्पादनशीि क्षेत्रमा पररर्ािन गनुच । 

▪ खेिकुदको लबकास गनुच । 

 

६.३.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

युवाहरूको 

क्षमता लवकास 

गरी 

रोजगारीको 

अलभवृलद्ध गने 

▪ युवाहरूिाई उनीहरूको अलभरुलर् अनुसारको सीपमूिक तालिम 

कदईने छ । 

▪ युवाहरूिाई उद्यम व्यवसायका िालग सहलियतपूणच कजाच उपिधि 

गराउन लविीय संस्थाहरूसाँग सहलजकरण गररने छ । 

▪ युवाहरूको दक्षता र क्षामताका आिारमा उद्यमशीि, 

रोजगारमुिक र स्वरोजगारीमा आवद्ध गराइने छ । 

▪ युवाहरूिाई दवु्यचवसनीबाट रोकी उत्पादनसीि कायचमा सिंग् न 

गराउन प्रोत्सालहत गररने छ । 

खेिकुद 

पूवाचिारको 

लवकास गन े

▪ खेिकुद लवकासका िालग गाउाँपालिका स्तरीय कभडच हि र खेि 

मैदान लनमाचण गररने छ । 

▪ प्रत्येक वडामा एक एक वटा खेि मैदान लनमाचण वा स्तरोन्नलत 

गररने छ । 

▪ लवद्यािय स्तर देलख नै खेिकुद लवकासका िालग हरेक लवद्याियमा 

खेि मैदानको व्यवस्था गनच सहयोग गररने छ । 

▪ गाउाँपालिका स्तरीय अततर लवद्यािय खेिकुद प्रलतयोलगताको 

आयोजना गररने छ । 

▪ उत्कृष् ट खेिाडीिाई लजपिास्तरीय प्रलतयोलगतामा भाग लिन 

प्रोत्सालहत गररने छ । 

▪ लवद्यािय स्तरमा खेिकुद लशक्षकको क्षमता लवकास गररने छ । 

 

६.३.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना  
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क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ युवाहरुको क्षमता लवकास सम्बतिी कायचक्रमहरु गने  ✓ ✓   

२ युवा तथा खेिकुदको संस्थागत लवकास गने ।  ✓ ✓ ✓  

३ 
युवाहरुिाई रोजगार सृजना र उद्यलशिताको 

िालग सहलियत ऋण र तालिम प्रदान गने । 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

४ खेकिुद मैदान लनमाचण गने । ✓ ✓ ✓ ✓  

५ कभडच हिको पूवाचिार लनमाचण गने । ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

६ 
पालिका लस्तरय खेकिुद प्रलतयोलगताहरु लनयलमत 

रुपमा गने । 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

७ 
प्रलशक्षकहरुिाई क्षमता अलभवृलद्ध तालिम प्रदान 

गने । 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

८ 
लवद्याियहरुमा खेिकुद लशक्षक र सामाग्रीहरु 

उपिधि गराउने । 
 ✓ ✓ ✓  

९ स्थानीय युवा ्िबहरुको क्षमता अलभवृलद्ध गने ।  ✓ ✓ ✓  

 

६.३.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ युवा संजाि लनमाचण भएको हने । 

▪ गाउाँपालिका स्तरीय खेिकुद मैदानको स्तरोत नती भएको हनेछ । 

▪ १ वटा कभडचहि लनमाचण भएको हनेछ । 

▪ सब ैमाध्यलमक लवद्याियमा खेिकुद लशक्षक र खेिकुदका सामग्रीहरुको व्यवस्था भएको हनेछ ।  

▪ वार्षचक रुपमा अततर लवद्यािय खेिकुद प्रलतयोलगताहरु आयोजना भएको हनेछ । 

▪ युवाहरुिे उद्यमलशिता तालिम प्राप् त गरेका हनेछन । 

▪ स्थानीय ्िबहरुको क्षमता अलभवृलद्ध भएको हनेछ । 

▪ युवाहरुिे उद्यम र स्वरोजगारको िालग सहलियत रुपमा ऋण प्राप् त गरेका हनेछन । 

 

६.४ खानपेानी तथा सरसफाइ 
 

६.४.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

महाभारत गााँउपालिकाको खानेपानीको मुयय स्रोत िाराको पानी हो । रालष् िय जनगणना २०६८ का अनसुार 

गााँउपालिकामा ८४.५% घरिुरीहरु िाराको पानी प्रयोग गदचछनू् । कुवा खानेपानीको अको प्रमुख स्रोत हो 

जसमा ढाकेको कुवा प्रयोग गने घरिुरी कररब १% र नढाकेको कुवा प्रयोग गन े५.३६% घरिुरीहरु छन । 

त्यसैगरी ५.२२% घरिरुीिे मूिको पानी र ३.१६% िे नकद/खोिाको पानी प्रयोग गने गदचछनू् । 

गााँउपालिकामा कररब ६६% घरिुरीमा मात्र शौर्ािय रहकेो छ भने बााँकी ३४% घरिुरीहरु अलहिे पलन 

खुपिा शौर्ािय जाने गरेका छनू् । शौर्ािय भएका घरिुरीहरु मध्ये ६०% को घरमा फ्िस शौर्ािय र 

५.९% को घरमा सािारण शौर्ािय रहकेो छ । गााँउपालिकामा ठूिा बजार केतरहरु नभएकोिे हािसम्म 
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ढि र नािीहरुको व्यवस्था छैन भने गााँउपालिकाबाट लनयलमत फोहोर संकिनको समेत व्यवस्था हन सकेको 

छैन । गााँउपालिकाको आर्थचक बषच २०७७/७८ को बार्षचक नीलत तथा कायचक्रमिे खानेपानी तथा 

सरसफाईिाई उच् र् महत्व कददै “स्वच्छ र सफा लपउन े पानीः स्वास््य लजतदगानी” भत ने नारा तय गरी 

गााँउपालिकाका सबै वस्ती र समुदायमा एक घर एक िाराको नीलत अविम्वन गरेको छ । त्यस्तै लवद्यमान 

पानीमा मुहानहरु सरंक्षण गने, गााँउपालिका लभत्र उत्पादन हने फोहोरमैिा व्यवस्थापन गने जस्ता थप 

नीलतहरु तय गरेको छ ।  

 

६.४.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ प्राकृलतक एवं मानवजतय कारणिे पानीका श्रोत तथा मुहानहरूमा ह्रास आएको । 

▪ जनर्ेतनाको कलम हनु । 

▪ खानेपानी लवतरण मापदण्ड अनुसार नहनु । 

▪ स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था नहाँदा पानी जतय रोगहरू वढ्नु । 

▪ भूकम्पको कारण खानेपानी तथा सरसफाइका संरर्नाहरु क्षलतग्रस्त हनु । 

▪ व्यलक्तगत तथा सामुदालयक सरसफाइको अभ्यास कमजोर हन ु। 

 

६.४.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ “एक घर एक िारा र एक र्पी” नीलतको प्रभावकारी कायाचतवयन गनुच । 

▪ स्वच्छ पानीको लवतरण गनुच । 

▪ खानेपानीका मुहानहरुको सरंक्षण गनुच । 

▪ खानेपानी प्रणािीको दीगो व्यवस्थापन गनुच । 

▪ भूकम्पबाट क्षलतग्रस्त संरर्नाहरूको पूनर्नचमाचण र पूनस्थाचपन गनुच । 

▪ सरसफाइको अभ्यास वढाउन ु। 

 

अवसरहरु 

▪ “एक घर एक िारा र एक र्पी” नीलतको प्रभावकारी कायाचतवयन भै सबै घरिरुीमा खानेपानीको 

पहाँर् स्थालपत हनु । 

▪ स्वच्छ पानीको लवतरण हने । 

▪ खानेपानीका मुहानहरुको सरंक्षण गनच सककने । 

▪ खानेपानी प्रणािीको दीगो व्यवस्थापन हने । 

▪ भूकम्पबाट क्षलतग्रस्त संरर्नाहरूको पूनर्नचमाचण र पूनस्थाचपना हने । 

▪ सरसफाइको अभ्यास वढन े। 

 

६.४.४ सोंर् 
 

सबैको िालग स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई 
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६.४.५ िक्ष्य 
 

स्वच्छ खानेपानी र सरसफाईको व्यवस्था गनुच । 
 

६.४.६ उदशे्य 
 

सम्पूणच घरिुरीमा स्वच्छ खानेपानी पहाँर् स्थालपत गरी र लनयलमत सरसफाईको व्यवस्था गनुच । 
 

६.४.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

घर एक 

िाराको 

अविारणा 

अनुसार स्वच्छ 

खानेपानी 

उपिधि 

गराउने । 

▪ खानेपानी तथा सरसफाइ गुरु योजना तजुचमा गरी कायाचतवयन 

गररने छ। 

▪ खानेपानीको मुहानहरु संरक्षण गररने छ । 

▪ खानेपानीका संरर्नाहरुको स्तरोउत नती र नयााँ संरर्नाहरूको 

लनमाचण गररने छ । 

▪ स्वच्छ खानेपानी लवतरणका िालग मुहान सुिारका सथै पानी 

लवतरण पूवच प्रशोिन गररनेछ । 

▪ हरेक घरमा पाइपद्वारा पानी पुर् याउने व्यवस्था गररने छ । 

▪ खानेपानी प्रणािीको कदगो व्यवस्थापनको िालग प्रणािीगत रुपमा 

व्यवस्थापन सलमलत गठन गरी लनयलमत ममचत सम्भारको िालग 

लजम्मेवार वनाइने छ । 

▪ खानेपानीको उपभोगको मात्रा अनुसार महसुि उठाई ममचत 

सम्भार कोषको व्यवस्था गररने छ । 

▪ भूकम्पबाट क्षलतग्रस्त सरंर्नाहरुको पुनर्नचमाण र पुनस्थाचपन गररने 

छ। 

▪ खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बतिी काम गने सरकारी, लनजी, गैसस 

र सामुदालयक सस्थाहरू साँग सहकायच गररने छ । 

▪ खानेपानीका व्यवस्थापन सलमलतका पदालिकारी र खानेपानी 

ममचत सम्भार कायचकताचिाई तालिम र पुनताचजगी तालिम लनयलमत 

रुपमा कदइने छ । 

सबै घरमा 

र्र्पीको 

व्यवस्था गनुचका 

साथै 

सरसफाइको 

अभ्यास 

वढाउने। 

▪ गााँउपालिकाका सबै घरिुरीमा व्यवलस्थत र्र्पीको व्यवस्था गररने 

छ । 

▪ र्र्पी वनाउन नस् ने अलतलवपत न पररवारिाई अनुदानको 

व्यवस्था गररने छ । 

▪ पूणच सरसफाइ युक्त गाउाँपालिका घोषणा गनच सरसफाइ अलभयान, 

र्ेतना अलभवृलद्ध, फोहोर लवसजचन, वास्केट तथा कतटेनर र 

व्यवलस्थत कम्पोलष्टङ आकदको व्यवस्था गररने छ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ प्रमुख वस्ती र बजार केतरहरूमा सावचजलनक शौर्ाियको व्यवस्था 

गरी समुदायिाई संर्ािनको लजम्मेवारी कदइने छ । 

 

६.४.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना 
 

क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ खानेपानी तथा सरसफाई गुरुयोजना तजुचमा गने ।  ✓ ✓   

२ खानेपानीका श्रोतहरुको सरंक्षण गने ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

३ 
एक घर, एक िारा, एक र्र्पीको िालग पूवाचिार 

लनमाचण गने । 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

४ खानेपानीका लवद्यमान संरर्नाहरु ममचत गने । ✓ ✓ ✓ ✓  

५ 
दक्ष जनशलक्त उत्पादन तथा सर्ेतना तालिम 

संर्ािन गने । 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

६ 
आर्थचक स्रोत व्यवस्थापन र नीलत लनमाचणको िालग 

अततर सरकार समतवय गने । 
✓ ✓ ✓  

✓ 

७ 
खानेपानी अपुग भएका वडा र वस्तीहरुको िालग 

नयााँ खानेपानी आयोजना लनमाचण गने । 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

८ 
खानेपानी उपभोक्ता सलमलतहरुिाई प्रालवलिक 

सहयोग उपिधि गराउने । 
  ✓ ✓  

९ 
फोहर पानीको उलर्त व्यवस्थापन गरर वातावरण 

स्वच्छ राय ने  । 
✓ ✓ ✓ ✓  

१० 
मुयय बजार केतरहरुमा सावचजलनक शौर्ाियहरुको 

लनमाचण गने । 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

६.४.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ खानेपानी तथा सरसफाइ गुरुयोजना तजुचमा भै कायाचतवयन भएको हनेछ । 

▪ खानेपानीको श्रोतहरुको सरंक्षण भएको हनेछ । 

▪ सबै घर पररवारमा पाइपद्वारा खानेपानी लवतरण भै एक घर एक िारा र एक शौर्ािय भएको 

हनेछ । 

▪ खानेपानी नपुगेका वडा र वस्तीहरुमा नयााँ खानेपानी आयोजना लनमाचण भएको हनेछ । 

▪ सबै घरमा व्यवलस्थत र्र्पी हनेछ । 

▪ भूकम्पबाट क्षलतग्रस्त प्रणािीहरूको पुनस्थाचपना भएको हनेछ । 

▪ सरसफाइको अवस्थामा उपिेयय सुिार भएको हनेछ । 

▪ मुयय बजार केतरहरुमा सावचजलनक शौर्ाियको लनमाचण भएको हनेछ । 

▪ खानेपानी र सरसफाई सम्बलति जनर्ेतनाको लवकास भएको हनेछ । 
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६.५ िैंलगक तथा सामालजक समावशेीता 
 

६.५.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

महाभारत गााँउपालिकाको कुि जनसंययामा (१८२८३) पुरुषको संयया ८९४१ (४८.९%) र मलहिाको 

संयया ९३४२ (५१.१%) रहकेो छ भने समग्र िैंलगक अनुपान ९५.७१ रहकेो छ । ५ बषच मुलनका 

बािवालिकाहरुको िैंलगक अनुपात १०५.८३ छ जसमा बािकको जनसंयया ९३२ र बालिकाको जनसंयया 

१०७७ छ । गााँउपालिकामा १४-४५ बषच उमेर समुहका युवाहरुको संयया कुि जनसयंयाको ३९.४% छ । 

आर्थचक रुपिे सकक्रय उमेर समुहका (१५-६४ बषच) मालनसहरुको संयया कुि जनसयंयाको ५१.४% छ । 

त्यसैगरी ६०-७० बषच उमेर समुहका मालनसहरुको संयया कुि जनसंययाको ३.८% र ७० बषच भतदा मालथका 

मालनसहरु संयया ३.१% छनू् । यस गााँउपालिकामा सबैभतदा बढी तामाङ ६९.८८ % (१२७७७) र त्यसपछी 

क्रमश मगर २१.२२% (३८८०), कामी २.७१% (४९५), नेवार २.६१% समुदायको बसोबास रहकेो छ । 

माझी, साकी, दमाई/ढोिी, पहरी आकद यहााँका अत्यतत लसमाततकृत र बलहस्कृत समुदायहरु हन । तामाङ 

(६९.५८%) र मगर (१५.०८%) मुयय भाषाहरु हन । कुि जनसंययाको ९८.०३% मा कुनैपलन प्रकारको 

अपांगता छैन भने कुनै एक प्रकारको अपांगता हने जनसयंया १.९७% रहकेो छ । गााँउपालिकामा जमीन र 

घरमा मलहिाको स्वालमििाई हदेाच जमीनमा ६.८७% र घरमा ३.२% मात्र मलहिाको स्वालमि देलखतछ । 

त्यसैगरी मलहिा घरमुिी भएको पररवार १२.६% र पुरुष घरमुिी भएको पररवार ८७.३९% रहकेो छ । 

गााँउपालिकामा िैंलगक समानता तथा सामालजक समावशेीकरणको अवस्था हदेाच गााँउपालिकामा ४८ जना 

जनप्रलतलनलिहरु रहकेा छन जसमा पुरुष जनप्रलतलनलिहरुको संयया २७ (५६.२५%) र मलहिा 

जनप्रलतलनलिहरुको संयया २१ (४३.७५%) छ।  

 

६.५.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ लशक्षा, स्वास््य िगायत सेवामा मलहिाको पहाँर्मा कमी । 

▪ मलहिा नेतृत्व लवकासको कमी । 

▪ मलहिाको भूलमका औपर्ाररक आर्थचक कृयाकिापमा भतदा घरायसी काममा बढी केलतरत हनु । 

▪ मलहिा िलक्षत कायचक्रमको कमी । 

▪ मलहिा, अपाङ्गता तथा वाि मैत्री पूवाचिारको कमी । 

▪ अशक्त तथा जेष् ठ नागररकिाई असमान व्यवहार गने प्रवृलि बढ्दो । 

 

६.५.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ मलहिा तथा वंलर्लतमा परेका वगच समुदायको क्षमता लवकास गरी उत्पादनशीि क्षेत्रमा पररर्ािन 

गनुच । 

▪ गााँउपालिका लभत्रका सलमलत, उपसलमलत, उपभोक्ता सलमलतहरू, सामुदालयक संस्था तथा िाभग्राही 

मुखी संस्थाहरूमा यस वगच र समूदायको प्रलतलनलित्व कायम राय नु । 

▪ अथचपूणच सहभालगता र लनणचयमा पहाँर् स्थालपत गनुच । 
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▪ वाि मैत्री स्थानीय शासन स्थापना गनुच । 

▪ अपाङ्ग र जेष्ठ नागररक मैत्री पूवाचिारको लवकास गनुच । 

▪ आर्थचक तथा सामालजक लजवनमा िैलङ्गक समानता कायम गनुच । 

▪ पाररवाररक र सामालजक मूपय मातयता तथा िैलङ्गक भूलमकामा पररवतचन पयाउनु । 

▪ ग्रामीण मलहिाको जीवन स्तरमा सुिार पयाउनु । 

▪ मलहिा मालथ हने सबै ककलसमका सहसंा, लवभेद र शोषणको अतत्य गनुच । 

 

अवसरहरु 

▪ लशक्षा, स्वास््य िगायत सेवामा मलहिाको पहाँर्मा स्थालपत हने । 

▪ मलहिाहरुको नेतृत्व लवकास हने । 

▪ मलहिा िलक्षत कायचक्रमहरु संर्ािन हने । 

▪ मलहिा, अपाङ्गता तथा वाि मैत्री पूवाचिारको लनमाचण हने । 

▪ अशक्त तथा जेष् ठ नागररकरुको सम्मान हने । 

 

६.५.४ सोंर् 
 

िैंलगत तथा सामालजक समावेलशताको सुलनलश् र्तता 
 

६.५.५ िक्ष्य 
 

गााँउपालिकामा सबै प्रकारको सहसंा, शोषण तथा दवु्यचहारबाट मुक्त िैंलगक एवं सामालजक लवभेदको अतत्य 

गने । 

 

६.५.६ उदशे्य 
 

समावेलश र समतामूिक समाजको लनमाचण  
 

६.५.७ रणनीलत र कायचनीलत 

 

रणनीलत कायचनीलत 

मलहिाहरूिाई 

सामालजका 

आर्थचक 

लवकासको मूि 

प्रवाहमा 

समालहत गन े

▪ मलहिाहरूको क्षमता लवकासका माध्यमबाट भूलमका पररवतचन गदै 

आर्थचक कक्रयाकिापमा संिग् न गराइने छ । 

▪ मलहिाहरूको प्रलतलनलित्वको अथचपूणच सहभालगता वढाउाँ दै सेवा 

सुलविा र अवसरमा पहाँर् सुलनलश् र्त गररनेछ । 

▪ मलहिा, दलित र अपपसंययक जनप्रलतलनलिहरूको नेतृत्व क्षमता 

लवकास गरी उनीहरूको भूलमका सशक्त बनाइनेछ । 

▪ एकि मलहिाको सरंक्षण, सशलक्तकरण गरी सम्मालनत जीवन 

लवताउन सहजीकरण गररने छ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ मलहिा लवभेद, सहसंा र शोषण जस्ता सामालजक समस्याका लवरुद्ध 

सर्ेतना, पीलडतको उद्धार र संरक्षण तथा उपर्ारात्मक उपायको 

अविम्वन गररनेछ । 

▪ द्वतद्व तथा लवपदबाट प्रभालवत मलहिाहरूिाई सरंक्षण एवं 

पूनस्थाचपना गररने छ । 

▪ भूकम्प प्रभालवत ए्िो मलहिा (घरमा अरु पररवार नभएका) िाई 

पुनर्नचमाचणमा लवशेष सहयोग गररने छ । 

वंलर्लतकरण र 

भेदभावमा 

परेका वगच र 

समुदायको 

सशक्तीकरण 

गरी लवकास 

प्रकक्रयामा 

सहभालगता 

वढाउने 

▪ सामालजक लवभेद लवरुद्ध र्ेतना लवकास कायचक्रम अलभयानको 

रुपमा संर्ािन गररनेछ । 

▪ दलित तथा लपछलडएका वगचिे परम्परागत रुपमा संर्ािन गरी 

आएका पेशािाई आिुलनकीकरण गरी व्यवसालयक वनाउन तालिम 

र प्रलवलि हस्ताततरण गररनछे । 

▪ वलतर्लतकरण र भेदभावमा परेका वगच र समुदायको उपभोक्ता 

सलमलतहरू, सामुदालयक सस्था तथा िाभग्राही मुलख संस्थाहरूमा 

प्रलतलनलित्व वढाउाँ दै अथचपूणच सहभालगता सुलनलश् र्त गररन ेछ । 

▪ जालतय लवभेद, छुवाछुत, सहसंा र शोषण जस्ता सामालजक 

अपरािबाट पीलडतको संरक्षण तथा उपर्ारात्मक उपायको 

अविम्वन गररने छ । 

बािबालिका, 

ककशोर 

ककशोरीको 

शृ्रजनशीिताको 

लवकास गन े

▪ स्वास््य तथा पोषण सम्बतिी कायचक्रमसाँग आवद्ध गरी मात ृ

स्वास््य, गभच संरक्षण वाि तथा मातृ पोषण जस्ता वाि वर्ाउका 

कायचक्रमहरू संर्ािन गररने छ । 

▪ बािबालिकाको जतम दताच अलिकार स्थालपत हने गरी व्यलक्तगत 

घटना दताचिाई अलभयानको रुपमा संर्ािन गररने छ । 

▪ भूकम्प, लवपदू् र द्वतद प्रभालवत र टुहरा बािबालिकाको वाि 

संरक्षण गरी लशक्षाको अवसर प्रदान गररने छ । 

▪ भररया िगायतका लनकृष् ट वाि श्रमको अतत्य गररने छ । 

▪ घरदेलख लवद्याियसम्म वाि लवकासको वातावरण सृजना गरी 

उनीहरूको लसकाई र सृजनशीपताको लवकास गररने छ । 

▪ वाि्िब, वाि वािसंजािहरूको स्थापना र लवकास गरी वाि 

सरोकारका लवषयमा वाि सहभालगता सुलनलश् र्त गररने छ । 

▪ लवद्याियहरूमा बािबालिका र प्रलतभा प्रष्फुटनमा योगदान हने 

खािका अलतररक्त कक्रयाकिाप संर्ािन गररने छ । 

अपाङ्गता 

भएका व्यलक्तको 

संरक्षण र 

क्षमता लवकास 

▪ ‘क’ र ‘ख’ वगचका अपाङ्गता भएका व्यलक्तहरूको संरक्षणका िालग 

आवश्यक व्यवस्था गररने छ । 

▪ ‘ग’ र ‘घ’ वगचका अपाङ्गता भएका व्यलक्तहरूको क्षमता लवकास 

गरी रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरूमा पहाँर् वढाइने छ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

गरी अवसरमा 

पहाँर् वढाउने 

▪ वोिी र श्रवण अपाङ्गता भएका व्यलक्तहरूिाई लवशेष लशक्षाको 

व्यवस्था लमिाइने छ । 

▪ गैसस र सामुदालयक सघं सस्थाहरूसाँग समतवय गरी लह्वि लर्यर, 

श्रवण यतत्र, कृलतम अङ्ग जडान जस्ता सुलविाहरूमा पहाँर् 

लवस्तार गररने छ । 

जेष् ठ 

नागररकको 

संरक्षण गदै 

सम्मानपूणच 

जीवनको 

अनुभूलत 

कदिाउने 

▪ जेष् ठ नागररकहरूको ज्ञान, अनुभवहरूको अततरपुस्ता हस्ताततरण 

गने धयवस्था गररने छ । 

▪ जेष् ठ नागररक र्ौतारी र लवश्रामस्थिको व्यवस्था गरी मनोरतजन 

र अनुभव आदान जस्ता कायचक्रम संर्ािन गररने छ । 

▪ जेष् ठ नागररकिाई लवद्यािय केलतरत अनुभव आदान प्रदान गने 

व्यवस्था गरी पुस्ता अततर कम गररने छ । 

▪ बाब ुआमािाई सम्मान नगने सततानहरूिाई सावचजलनकीकरण 

गररने छ। 

▪ गैसस र सामुदालयक संस्थाहरूसंगको सहकायचमा आश्रयहीन जेष् ठ 

नागररकको आश्रय केतर लनमाचण गरी पािन पोषणको व्यवस्था 

गररने छ। 

िैंलगक समानता 

तथा सामालजक 

समावेशीकरण 

नीलतको 

अविम्वन 

गररने छ । 

▪ िैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण नीलतको तजुचमा 

गरी कायाचतवयन गररने छ । 

▪ िैलङ्गक संवेदनशीि वजेट प्रणािीको अविम्वन गररने छ । 

▪ सब ैक्षेत्रगत नीलतहरूमा िैंलगक समानता तथा सामालजक 

समावेशीकरण लवषयहरूिाई एकीकृत गररने छ । 

▪ सहभालगतामूिक वार्षचक योजना तजुचमा गदाच मलहिा, दलित, 

अपपसंययक र बंलर्लतमा परेका वगच र समुदायको सहभालगता 

गराई उनीहरूका प्राथलमकतािाई सम्वोिन गररने छ । 

 

६.५.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना 
 

क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ 
िैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण 

नीलतको तजुचमा गन े। 
 ✓ ✓   

२ जनर्ेतन सम्बलति कायचक्रमहरु संर्ािन गने ।  ✓ ✓ ✓  

३ िलक्षत वगचको लबकास सम्बलति कायचक्रमहरु गने । ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

४ 
आय आजचन तथा रोजगारीमूिक तालिमहरु 

संर्ािन गने । 
✓ ✓ ✓ ✓  
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क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

५ 
मलहिा शसलक्तकरण सम्बलति कायचक्रमहरु सरं्ािन 

गने । 
✓ ✓ ✓   

६ 
नेतृत्व लवकास तथा क्षमता अलभवृलद्ध सम्बलति 

कायचक्रम संर्ािन गने । 
 ✓ ✓   

७ तयालयक सलमलतको क्षमता अलभवृलद्ध गने ।  ✓ ✓  ✓ 

८ लवशेष लशक्षा कायचक्रम संर्ािन गने ।  ✓ ✓   

९ 
अपांगता भएका व्यलक्तहरुिाई कृलतम अंग र लह् वि 

र्येर प्रदान गने । 
 ✓ ✓ ✓  

 सामालजक सरुक्षा सम्बलति कायचक्रमहरु गने । ✓ ✓ ✓   

 

६.५.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ िैंलगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरण नीलत तजुचमा भएको हनेछ । 

▪ िैलङ्गक बजेट प्रणािी अविम्बन भएको हनेछ । 

▪ मलहिा साक्षरता ७०% पुगेको हनेछ । 

▪ नेतृत्व तहमा मलहिा तथा िलक्षत बगचको प्रलतलनलित्व ५०% प्रलतशत पुगेको हनेछ । 

▪ ५०% मलहिाको बैङ्क खाता भएको हनेछ । 

▪ ५० जनािाई क्षमता लवकास सम्बलति तालिम संर्ािन भएको हनेछ । 

▪ गाउाँपालिकाबाट गठन हने सलमलतहरूमा ४०% समावेशीता भएको हनेछ । 

▪ वार्षचक ३ वटा मलहिा तथा जेष्ठ नागररक िलक्षत घुम्ती स्वास््य सेवा संर्ािन भएको हनेछ । 

▪ ७ वटा वाि्िव स्थापना भएको हनेछ । 

▪ अपाङ्गता भएका ६०% बािबालिकािे लवशेष लशक्षामा पहाँर् प्राप् त गरेका हने छन । 

▪ अपांगता भएका ७०% व्यलक्तहरुिे कृलतम अंग र लह् वि र्येर प्राप् त गरेका हनेछन । 

 

६.६ िलक्षत वगच उत्थान 
 

६.६.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

वािवालिका, मलहिा, बृद्ध, अपांग, लपछलडएका र लसमाततकृत वगच र जातजातीहरु गााँउपालिकाका मुयय 

िलक्षत वगचहरु हन । महाभारत गााँउपालिकामा मलहिाको संयया कुि जनसंययाको ९३४२ (५१.१%) रहकेो 

छ समग्र िैंलगक अनुपान ९५.७१ रहकेो छ । ५ बषच मुलनका बािवालिकाहरुको िैंलगक अनुपात १०५.८३ छ 

जसमा बािकको जनसंयया ९३२ र बालिकाको जनसंयया १०७७ छ । त्यसैगरी ६०-७० बषच उमेर समुहका 

मालनसहरुको संयया कुि जनसंययाको ३.८% र ७० बषच भतदा मालथका मालनसहरु संयया ३.१% छनू् ।  

तामाङ, मगर, कामी, माझी, साकी, दमाई/ढोिी गााँउपालिकाका िलक्षत वगचहरु हन । यहााँ सबैभतदा बढी 

तामाङ ६९.८८ % (१२७७७) र त्यसपछी क्रमश मगर २१.२२% (३८८०), कामी २.७१% (४९५), नेवार 
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२.६१% समुदायको बसोबास रहकेो छ । माझी, साकी, दमाई/ढोिी, पहरी आकद यहााँका अत्यतत लसमाततकृत 

र बलहस्कृत समुदायहरु हन । गााँउपालिकामा कुन ैएक प्रकारको अपांगता हन ेजनसंयया १.९७% रहकेो छ । 

गााँउपालिकामा रहकेा सलुविाबाट वलतर्त समुदायको संयया ३८८० (२१.२२%) छ । 

 

६.६.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ िलक्षत वगचमा सर्तेनाको अभाव । 

▪ िलक्षत वगचहरु आर्थचक रुपमा अत्यततै पछाडी पनुच । 

▪ िलक्षत वगचमा िालग तयून कायचक्रमहरु हन ु। 

▪ िलक्षत वगचको समाजमा देलखएका सामालजक कुररलत, जालतय, िलैङ्गक, भालषक, िार्मचक, लवभेद 

अतत्य गनचका िालग राज्य तथा सम्वलतित लनकायहरु औपर्ाररकतामा मात्र लसलमत रहनु । 

 

६.६.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ स्थानीय तहमा समानता र सामालजक समावेशीकरणको दलृष् टकोणिाई मूिप्रवालहकरण गनच ज्ञान, 

दक्षता र क्षमता भएका जनशलक्तको उलर्त व्यवस्थापन गनुच । 

▪ अततर लनकाय र समतवय र सहकायचिाई प्रभावकारी बनाउनु ।  

▪ िलक्षत वगचको लशक्षा र स्वास््य जस्ता क्षेत्रमा पहाँर् स्थालपत गनुच । 

 

अवसर 

▪ समावेशी र समानतामूिक समाज लनमाचण गनच सककने । 

▪ िलक्षत वगचको सामालजक र आर्थचक उत्थान गनच सककन े। 

▪ स्थानीय लवकास लनमाचणमा िलक्षत वगचहरुको समावेशी सहभालगता सुलनलश् र्त गने सककने । 

▪ स्थानीय सरकारमा िलक्षत वगचको सम्मानजनक उपलस्थत हन स् ने  

 

६.६.४ सोंर् 
 

िलक्षत वगचको उत्थान, समावेसी र समानतामूिक समाजको लनमाचण 

 

६.६.५ िक्ष्य 
 

समावेशी र समानतामूिक समाज लनमाचण गने 
 

६.६.६ उद्दशे्य 
 

▪ समतामूिक तथा सामलजक समावेशीकरणको स्थापना तथा लबस्तार गनुच । 

▪ लवकास लनमाचणमा िलक्षत वगचको प्रत्यक्ष सहभालगता सनुीलश् र्त गनुच । 

▪ लबभेद/भेदभावमा परेका समुहहरुको राजनीलतक, आर्थचक र सामालजक पहाँर् सुलनलित गनुच । 

▪ सहसंा तथा दवु्यचवहारमा परेका समुहहरुिाई सहसंा र दवु्यचवहारबाट मुक्त गनुच । 
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▪ बंलर्त तथा सामालजक सरुक्षा नपाएका समुदायहरूिाई सामालजक सरुक्षा प्रदान गनुच । 

 

६.६.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

समानता र सामालजक 

समावेशीकरणिाई 

संस्थागत गने । 

▪ समानता र सामालजक समावेशीकरण सम्बलति काननु, ऐन, नीलत तथा 

कायचनीलत तजुचमा गररने छ । 

▪ त्याङ्क/सरू्ना/अलभिेखको थािनी गररने छ । 

▪ समानता र सामालजक समावेशीकरण सूर्कहरु तयार गरर अनुगमन र 

मुपयाङ्कन प्रभावकारी बनाईने छ ।  

लहिाहरुको शसलक्तकरण र 

समावेशीकरणमा जोड कदने 

▪ िैलङ्गक समता प्रालप् त िालग मलहिा पुरुषको सकक्रय भूलमका रहन े

व्यवस्था गररने छ । 

▪ मलहिाहरुको राजनीलतक, सामालजक, आर्थचक सशलक्तकरणमा 

प्रभावकारी सहभालगता बढाउाँ दै िलगने छ । 

▪ मलहिा सहसंा, यौन सहसंा/शोषण तथा ज्यादतीमा परेका 

मलहिाहरुिाई सरंक्षण कदई यस्ता घटना अतत्यका िालग स्थालनय तह 

शसक्त रुपमा िाग् ने छ । 

िलक्षत वगच, र लसमाततकृत 

समुदायको सशलक्तकरण र 

लवकास गन े

▪ दलित, जनजाती, लबपत न र लसमाततकृत समुदायको आर्थचक, 

सामालजक र राजनीलतक सशलक्तकरणका कायचक्रमहरु सरं्ािन गररन े

छ । 

▪ सामालजक लबभेद, जालतय, छुवाछुत अतत्यका िालग गााँउपालिका, 

नागररक समाज र सरोकारवाि लनकायहरुसाँग सहकायच गररने छ । 

▪ आिारभूत आवश्यक्ता (गास, बास, कपास, स्वास््य, लशक्षा तथा 

रोजगार), राज्यि े कदन े अतय लवशेष सेवा सुलबिाहरुमा यी 

समुदायहरुको पहाँर् सुलनलश् र्त गने व्यवस्था लमिाईने छ ।  

जेष्ठ नागररकको, सम्मान र 

संरक्ष गन े

▪ गााँउपालिका जेष् ठ नागररकको संरक्षण सम्बलति संघीय, प्रादेशीक 

कानुनको आिारमा स्थालनय कानुन तयार गनच र गराउन पहि गररन े

छ । 

▪ जेष् ठ नागररकको अनुभव, ज्ञान तथा लशपिाई स्थालनय तहको 

लवकासमा उपयोग गने नीलत लिईने छ ।   

 

६.६.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना 
 

क्र. सं. काक्रच महरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

लनजी 

क्षेत्र 

सहकारी 

र अतय 

१ 
समानता तथा सामालजक समावेशीकरण सम्बतिी 

अध्ययन अनुसतिान गन े। 
✓ ✓ ✓   

२ 
समानता र सामालजक समावशेीकरण रणनीलत तय 

गने । 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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३ 
समानता र सामलजक समावेशीकरण सम्वलति 

संस्थागत (गााँउपालिकाको) क्षमत लवकास गने । 
  ✓ ✓  

४ 

मलहिा, दलित, जनजाती, लबपत न वगच र 

लसमाततकृत समुदायको आर्थचक, सामालजक, 

राजनीलतक सशलक्तकरण र सहभालगतामा वृलद्ध 

कायचक्रम गने । 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

५ सामलजक सरुक्षाकोष स्थापन र सञ् र्ािन गन े  ✓ ✓ ✓ ✓ 

६ 

बाि अलिकारको संरक्षण एवमू् प्रवद्धचन सम्वतिी 

नीलत, कानुन, योजना तथा मापदण्ड लनमाचण र 

कायचतवयन गने । 

 ✓ ✓   

७ 

मलहिा सहसंा, दलित, जनजाती, लबपत न वगच, र 

लसमाततकृत समुदायको लवभेदको अतत्यका िालग 

स्थानीय तह, समुदाय, लवद्यािय, लनलज क्षेत्र 

िगायत अतय क्षेत्रमा कक्रयालशि व्यलक्त, 

संस्थाहरुसाँग समतवय र सहकायच गन े

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

८ 
बृद्धबृद्धाको ज्ञान, लसप र अनुभविाई स्थालनय 

तहको लवकासमा उपयोग गने । 
 ✓ ✓   

 

६.६.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ समानता र सामलजक समावशेीकरण सम्बलति नीलत, रणनीलत तथा योजना तथा कायचक्रम तयार भई 

कायचतवयनमा आउनेछ । 

▪ सामालजक लवभेद र िैलङ्गक सहसंा अतत्य सम्बलति कानुन लनमाचण भै कायाचतवयनमा आएको हनेछ । 

▪ जोलखम अवस्थाका बािबालिका, अपाङ्गता तथा जेष्ठ नागररकहरुको उलर्त संरक्षण हनेछ । 

▪ सामालजक सरुक्षाका सेवाग्राहीहरुको एकीकृत अलभिेख स्थालपत भएको हनेछ ।  

 

६.७ भाषा, ससं्कृलत, किा र सालहत्य 
 

६.७.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

यस गााँउपालिकामा बोलिने मुयय भाषाहरुमा तामाङ भाषा बोपने जनसंयया ६९.५८%, मगर भाषा बोपने 

जनसंयया १५.०८%, नेपािी भाषा बोपन े१३.९४%, नवेारी भाषा बोपन े१.०३% र अतय भाषाहरु बोपन े

जनसंयया ०.३७% छनू् । मााँझी यहााँको िोपोउतमुख जालत हो जसको जनसंयया गााँउपालिकामा केवि १९० 

मात्र रहकेो छ (रालष् िय जनगणना, २०६८) जसिे माझीहरुको भाषा क्रमश िोप हने अवस्थामा रहकेो छ । 

तामाङ र मगर भाषा बोपन े समेत युवाहरुको संयया समेत क्रमश घटदै गरैहकेो कुरा स्थानीयवासीहरुि े

स्थिगत सभके्षणको क्रममा बताएका लथए । तामाङ र मगर जालतहरुको लववाह, जतम, मृत्युका आआफ्न 

संस्कारहरु रहकेा छन । तामाङहरुको मुयय र्ाडपवचमा बुद्ध जयलतत, पहोसार हन भने मगरहरुको मुयय 

र्ाडपवच माघे संक्रालतत हो । स्थालनय मगरहरु भोटो, इस्टकोट, कछाड, पेटी, भाङग्रा, टोपी र खुपेटो आकद 
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िगाउने गरेता पलन हाि यवुाहरुमा यस्ता पोशाकहरु प्रयोग क्रमश कम हाँदै गैरहकेो छ । गााँउपालिकािे 

तामाङ र मगर भाषाहरुिाई स्थानीय लवद्याियहरुमा पठन पाठन गने नीलत लिएको भएतापलन हािसम्म 

उक्त भाषाहरुको पाठ्यक्रम िागू हन सकेको छैन । गााँउपालिकाबाट स्थानीय भाषाबाट हािसम्म कुन ै

पत्रपलत्रका लनस्कासन भएको छैन । 

 

गााँउपालिकाको आर्थचक बषच २०७७/७८ को बार्षचक नीलत तथा कायचक्रमिे गााँउपालिका लभत्र बसोबास गन े

लवलभत न जातजालतहरुको भाषा, किा तथा संस्कृलत तथा िमचको संरक्षण गने लवशेष नीलत लिएको छ । 

त्यसैगरी गााँउपालिका लभत्र ऐलतहालसक, पुरातालत्वक, िार्मचक, पटचयककय सम्पदा, मठ मलतदर, गुम्वा, पाटी, 

पौवा, सिि, कुवा, पिेरो, ढंुगेिारा, अलततम दाह संस्कार गने घाटहरुको पुनलनमाचण तथा संरक्षण गने थप 

नीलत तय गरेको छ । 

 

६.७.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ मूतच अमूतच किा र संस्कृलत िोप हाँदै गएको । 

▪ महत्वपूणच सम्पदाहरु हराउदै गएको । 

▪ पवच र जात्राहरुको क्रमश कम हाँदै जान ु। 

▪ मातृ भाषा बोपनहेरुको संयया क्रमश घटदै जानु । 

▪ महत्वपूणच सम्पदाहरु हराउन,े र्ोरी हने र नष् ट हाँदै गैरहकेो । 

▪ िमच पररवतचन बढदै गएको । 

 

६.७.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ स्थानीय भाषा, संस्कृलत, किा र सालहत्यको संरक्षण र सम्वद्वचन गनुच । 

▪ बालहरी भाषा संस्कृलतको अलतक्रमण रो् नु । 

▪ स्थानीय मूतच र अमूतच किा र संस्कृलतको सरंक्षण र सम्वद्वचन गनुच । 

▪ महत्वपूणच सम्पदाहरुको संरक्षण गनुच । 

 

अवसरहरु 

▪ स्थानीय भाषा, संस्कृलत, किा र सालहत्यको संरक्षण र सम्वद्वचन हने । 

▪ बालहरी भाषा र संस्कृलतको अलतक्रमण कम गनच सककने । 

▪ स्थानीय मूतच र अमूतच किा तथा संस्कृलतको सरंक्षण र सम्वद्वचन हने । 

▪ महत्वपूणच सम्पदाहरु हराउन,े र्ोरी हने र नष् ट हनबाट जोगाउन सककने । 

 

६.७.४ सोंर् 
 

भाषा, संस्कृलत र किाको सरंक्षण तथा प्रवद्वचन  

 

६.७.५ िक्ष्य 
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सामालजक तथा मौलिक भाषा र ससं्कृलतहरुको संरक्षण भई समग्र बहसंस्कृलतमा गवच गने पररपाटीका साथै 

सामालजक सद् भाव सलहष् णुता र ऐ्यबद्धता सुदढृ भएको हनेछ ।  

 

६.७.६ उद्दशे्य 
 

▪ सबै जातजातीको सामालजक सांस्कृलतक सम्पदाहरुको अध्ययन अनुसतिान गरी सरंक्षण र सम्वद्धचन 

गनुच । 

▪ गााँउपालिकामा बोलिने सबै भाषा, यसको लिलप र मौलिक किाहरुको सरक्षण गनुच । 
 

६.७.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

गााँउपालिकाको सामालजक र 

सााँस्कृलतक लबलबिताको त्यगत 

आिार संस्थागत रुपमा तयार 

गने 

▪ ऐलतहालसक, सााँस्कृलतक र पुरातालत्वक सम्पदाहरुको संरक्षण, 

सम्वद्वचन र ममचत संभार गररने छ । 

▪ परंपरादेलख संर्ािनमा आएका ठूिा जात्र तथा पवच/मेिाहरुको 

उलर्त व्यवस्थापन लमिाईने छ ।  

भाषा, सालहत्य र किाको 

संरक्षण र लवकास गन े

▪ मातृभाषा, सालहत्य, किा, संगीतको अध्ययन अनसुतिान, संवद्धचन 

र लवकासको िालग संस्थागत लवकास गररने छ । 

▪ सबै जातजातीको भाषा, संस्कृलत, ररलतररवाज, किा, र्ािर्िन, 

भेषभुषा, परंम्परा, संस्कार आकदको सरंक्षण गनच गााँउपालिकािे 

लवशेष व्यवस्था लमिाउने  छ । 

मौलिक भाषा, संस्कृलत र 

किासम्वलति सामग्री शैलक्षक 

पाठ् यक्रममा समाबेस गने । 

▪ मातृभाषाको माध्यमबाट लवद्यािय आिारभतू लशक्षा कदन ेव्यवस्था 

लमिाईने छ । 

▪ गााँउपालिकामा स्थालनय पररवशेिाई समाबेस गरर पाठ्यक्रमको 

तयार गरर स्थानीय लवषय (Local Subject) को रुपमा पठनपाठन 

गराईने छ ।  

मूतच तथा अमूतच सााँस्कृलतक 

सम्पदाको संरक्षण गन े

स्थालनयवासीहरुको किा, भाषा, लिलप, िोक संस्कृलतको सरंक्षणमा 

सम्बलतित समुदायिाई जागरुक गनच गााँउपालिकासाँग सहकायच गररन े

छ । 

 

६.७.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना 
 

क्र. 

सं. 
काक्रच महरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

लनजी 

क्षेत्र 

सहकारी 

र अतय 

१ 

गााँउपालिका लभत्र रहकेा सामालजक सााँस्कृलतक 

लवलविताहरुको अध्ययन अनुसतिान गरी 

अलभिेख तयार गने । 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

२ 
गााँउपालिका लभत्र रहकेो किा, संस्कृलत , भाषा, 

लिलप र ऐलतहालसक वस्तुहरुको प्रर्ार प्रसार गन े।  
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

३ 
परंम्परा देलख संर्ािन हाँदै आएका किा, संस्कृलत, 

मेिा, जात्रा, र्ाडपवचको उलर्त व्यवस्थापन गन े। 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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४ 
सबै जातजाती भाषा, संस्कृलत किा आकदको 

संरक्षण गनच संग्राहियको स्थापना गने । 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

५ 

गााँउपालिकाको ऐलतहालसक, सााँस्कृलतक, िार्मचक 

तथा पुरातालत्वक सम्पदाहरुको ममचत संभार, 

संरक्षण र लवकास गने । 

✓ ✓ ✓   

६ 
मातृ भाषामा लवद्यािय आिारभूत लशक्षा प्राप् त 

गने व्यवस्था गने । 
 ✓ ✓  ✓ 

७ 
स्थानीय पररवेशिाई समाबेश गरी लवद्यािय  

तहको पाठ्यक्रममा समावेश गने । 
✓ ✓ ✓   

 

६.७.९ अपलेक्षत नलतजा 
 

▪ सामालजक संस्कृलतक लबलबिता कायमै रलह रहन ेछ ।  

▪ स्थानीय भाषा, किा, सालहत्य, ररलत ररवाज, मूपय मातयताको संरक्षण तथा लवकासको िालग 

गााँउपालिकािे संस्थागत पहि गरेको हने छ । 

▪ गााँउपालिकाको मूतच तथा अमूतच सम्पदाहरुको जगेनाच गररएको हने छ ।  

▪ मातृ भाषमा पाठ् यक्रम तथा पाठ्य सामालग्र लवकास भएको हने छ । 
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पररच्छेद ७: पवूाचिार क्षते्र  
 

७.१ भउूपयोग 
 

७.१.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

गााँउपालिकाको लवद्यमान भू-उपयोगिाई हदेाच कुि क्षेत्रफिको सबैभतदा बढी ७४.४७% (१३८.५ वगच ककलम) 

भूभाग वन क्षेत्रिे ढाकेको छ भने कृलष क्षेत्रिे १८.७७% (३४.९ वगच ककलम) भूभाग ओगटेको छ । त्यसैगरी 

घााँसे क्षेत्र २.५८% (४.८ वगच ककलम), वािुवा क्षेत्र १.८९% ३.५१ वगच ककलम) र झााँडी क्षेत्र १.३४% (२.४९ 

वगच लमकक) रहकेो छ भने नकद तथा खोिानािा क्षेत्रिे १.३८% क्षेत्रफि ओगटेको छ । 

 

७.१.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ मुयय बजार केतरहरुमा बढदै गएको अव्यवलस्थत बसोबास । 

▪ खलतयोग्य जमीनको खलण्डकरण । 

▪ गााँउपालिका र अतय सम्बलतित लनकायहरुबाट लनयतत्रण र लनयमनको कमी । 

▪ भू-उपयोग ऐन २०७६ को तयून कायाचतवयन । 

 

७.१.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 
▪ मुयय बजार केतरहरुमा बढदै गएको अव्यवलस्थत बसोबास र जग्गाको बढको मूपय । 

▪ खलतयोग्य जमीनको खलण्डकरण । 

▪ गााँउपालिका र अतय सम्बलतित लनकायहरुबाट लनयतत्रण र लनयमनको कमी । 

▪ भू-उपयोग ऐन २०७६ को पूणच कायाचतवयन । 

 

अवसरहरु 
▪ भू-उपयोग ऐन २०७६ को पूणच कायाचतवयको िालग गााँउपालिकािे भू-उपयोग योजना तजुचमा गरी 

गााँउपालिका लभत्रका कृलष र वन क्षेत्रको सरंक्षण र कदगो लवकास गनच सककने । 

▪ व्यवलस्थत वस्ती र बजार लवस्तार गनच सककन े। 

▪ वातावरण लवनास तथा जोलखम तयूलनकरणमा हने । 

▪ वन र कृलष क्षेत्रको अलतक्रमण रो् ने सककने । 

 
 

७.१.४ सोंर् 
 

भू-उपयोगको पूणच कायाचतवयन, व्यवलस्थत बसोबासको सलुनलश् र्तता 
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७.१.५ िक्ष्य 
 

व्यवलस्थत भू-उपयोग योजना तजुचमा मातचफ भूलमको कदगो संरक्षण र व्यवस्थापन गने । 
 

७.१.६ उदशे्य 
 

भू-उपयोग योजनाका मुयय उदेश्यहरु लनम् न बमोलजम रहकेो छः 

 

▪ व्यवलस्थत वस्ती लवकास गन े। 

▪ कृलष र वन क्षेत्रको संरक्षण गने । 

▪ वातावरण संरक्षण गने । 

 

७.१.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

व्यवलस्थत वस्ती लवकास गन े ▪ वस्ती लवकासका उपयुक्त क्षेत्रहरुको पलहर्ान र ककटान गन े

कृलष र वन क्षेत्रको संरक्षण गने 

▪ कृलष योग्य जमीनहरुमा भइरहकेो घडेरी र वस्ती 

लवकासिाई लनयतत्रण र लनयमन गररनेछ । 

▪ कृलष क्षेत्रमा अतय गलतलवलिहरु लनषेि गररनेछ । 

▪ वन क्षेत्रमा अतय गलतलवलिहरु लनषेि गररने छ । 

▪ वन लवनास लनयतत्रण गररने छ । 

▪ वन क्षेत्रमा वृक्षारोपण गररने छ । 

वातावरण संरक्षण गन े
▪ स्थानीय नकद, खोिा र पोखरीहरुको संरक्षण गररने छ । 

▪ फोहोरमैिा व्यवस्थापनको िालग उलर्र् व्यवस्था गररने छ । 

भू-उपयोग ऐन र योजनािाई पूणच 

कायाचतवयन गन े

▪ कृलष क्षेत्रमा जग्गा लवकास र अतय कायचक्रमहरु लनषेि गररने 

छ। 

▪ वस्ती क्षेत्रमा औिोलगक र अतय गलतलवलिहरु लनषेि गररने 

छ । 

▪ तोककएको भू-उपयोग क्षेत्रहरुमा अतय गलतलवलिहरु लनषेि 

गररने छ । 

 

७.१.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना 
 

क्र.

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ 
वस्ती लवकासका उपयुक्त क्षेत्रहरुको पलहर्ान र 

ककटान गने । 
✓ ✓ ✓   

२ कृलष क्षेत्रमा अतय गलतलवलिहरु लनषेि गने ।   ✓  ✓ 

३ वन क्षेत्रमा अतय गलतलवलिहरु लनषेि गने ।   ✓  ✓ 
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क्र.

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

४ 
कृलष क्षेत्रमा जग्गा लवकास र अतय कायचक्रमहरु 

लनषेि गने । 
  ✓  

✓ 

५ 
वस्ती क्षेत्रमा औिोलगक र अतय गलतलवलिहरु 

लनषेि गने । 
 ✓ ✓  ✓ 

६ 
तोककएको भू-उपयोग क्षेत्रहरुमा अतय 

गलतलवलिहरु लनषेि गने । 
 ✓ ✓  ✓ 

७ भू-उपयोग योजना तजुचमा गने ।   ✓   

 

७.१.९ अपलेक्षत उपिधिी 
 

▪ भू-उपयोग योजना तजुचमा भै कायाचतवयन भएको हनेछ । 

▪ जथाभालव रुपमा वस्ती लवकास लनयतत्रण हनेछ । 

▪ कृलष योग्य जमीनको सरंक्षण हनेछ । 

▪ व्यवलस्थत वस्ती लवकास हनछे । 

▪ भू-उपयोगका क्षेत्रहरु लनिाचरण भएको हनेछ । 

 

७.२ आवास तथा वस्ती लवकास  
 

७.२.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

गााँउपालिका ९८.४५% मालनसहरु आफ्नै घरमा बस् ने गदचछनू् । रालष् िय जनगणना २०६८ का अनसुार यस 

गााँउपालिकामा ढिान लपपिरवािा जग भएका घरहरु एउटा पलन छैनन भन ेकेवि ०.१% घरहरुको जग 

लसमेतटको जोडाई भएको ढंुगा/ईटाको जगबाट बनेका छन । तर हाि यस्ता घरहरु क्रमश लनमाचण हन थािकेा 

छन । माटोको जोडाई भएको ढंुगा/ईटाको जग भएको घरहरु (९२.७१%) भने गााँउपालिकामा प्रशस्त छनू् । 

काठको जगमा बनकेो घरहरु ६.४६% छनू् । त्यसैगरी लसमेतटको गारो भएका घरहरु ०.३१% र माटोको 

जोडाईवािा ढंुगा/इटको गारो भएका घरहरु ९४.०२% छनू् । बााँस र काठको गारो भएका घरहरु क्रमश 

२.८२% र १.८९% छनू् । ढिानको छानो भएका घरहरु एउटा पलन छैनन भने जस्ताको छाना भएका घरहरु 

२४.५७%, टायि/खपटाको छाना भएका घहरु १३.९२% र काठको छाना भएका घरहरु ०.४६% छनू् । 

गााँउपालिकािे वडा नं १, ६, ७ र ८ मा एकककृत वस्ती लवकास लवकासको सभंाव्यता अध्ययन गने भनेर 

आर्थचक बषच २०७५/७६ को नीलत तथा कायचक्रममा घोषणा गरे पलन सो तफच  खासै प्रगलत हन सकेको छैन भन े

आर्थचक बषच २०७७/७८ को बार्षचक नीलत तथा कायचक्रममा गााँउपालिकाको केतर रहकेो क्षेत्र देलवटार र 

आसपासको क्षेत्रमा वस्ती लवकास बढदै जाने संभावनानािाई मध्यनजर गदै यस क्षेत्रको योजनाबद्व वस्ती 

लवकासको िलग एकककृत शहरी लवकास योजना तजुचमा गने नीलत थप गररएको छ । 

 

७.२.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ करठन भौगोलिक वनावट 
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▪ आवास तथा वस्ती लवकासको िालग उच् र् िागत िाग् न े

▪ लनमाचण सामाग्रीहरु बालहरबाट आयात गनुचपने 

 

७.२.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ वडा कायाचियहरुको आफ्नै भवन नभएको । 

▪ भवन संलहता िाग ुहन नसकेको । 

▪ असुरक्षलत तथा जोलखमयुक्त स्थानमा वस्तीहरु भएको । 

▪ व्यवलस्थत वस्ती लवकास नभएको । 

▪ नयााँ घरहरु लनमाचण गदाच मौलिकता िोप हाँदै गएको । 

▪ व्यवलस्थत आवास र वस्ती लवकासमा जग्गा प्राप् त गनच जरटि हाँदै गैरहकेो । 

 

अवसर 

▪ व्यवलस्थत र भूकम्प प्रलतरोिक वस्तीहरु लनमाचण र लवकास गनच सककन े

▪ असुरलक्षत र जोलखमयुक्त वस्तीहरुिाई स्थानाततरण गनच सककने  

▪ नयााँ घरहरु लनमाचण गदाच स्थानीय मौलिकता कायम राय न सककने  

 

७.२.४ सोंर् 
 

व्यवलस्थत आवास तथा वस्ती लवकासः सुरलक्षत जीवनयापन 
 

७.२.५ िक्ष्य 
 

व्यवलस्थत, गुणस्तररय, सततुलित र सुरलक्षत आवास तथा वस्ती लवकास । 

 

७.२.६ उदशे्य  
 

▪ आवासमा सव ैवगच, क्षेत्र र तहका मालनसहरुको पहाँर् सुलनलश् र्त गनुच । 

▪ गुणस्तररय, व्यवलस्थत, सरुलक्षत र ककफायलत भवन लनमाचण गनुच । 

 

७.२.७ रणनीलत तथा कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

आवास, वस्ती लवकास र भवन 

सम्बलति आवश्यक नीलतगत 

व्यवस्था गने । 

▪ आवास, वस्ती लवकास र भवन सम्बतिी आवश्यक नीलत  तथा 

मापदण्डहरु तजुचमा गरी कायाचतवयन गररने छ । 

▪ भ-ूउपयोग नीलत अनुसार प्रदेश सरकार र नीलज क्षेत्रसमेतको 

सहकायचमा आवास तथा वस्ती लवकास सम्बतिी कायचक्रमहरु 

संर्ािन गररने छ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ तयून आय हने वगचका िालग सिुभ आवासको व्यवस्था गनच नीलज 

क्षेत्रसंग सहकायच गररने छ । 

तयूनतम पूवाचिार सलहतको 

एकीकृत वस्ती लवकास गन े

▪ वस्ती लवकास योजना वनाई िाग ुगररने छ । 

▪ जोलखमयुक्त वस्तीहरूको पलहर्ान तथा न्साङ्कन गररने छ । 

▪ छररएर रहकेा एवं जोलखममा परेका वस्तीहरूिाई एकीकृत 

बस्तीमा स्थानाततरण गनच प्रोत्साहन गररनेछ । 

▪ एकीकृत वस्तीमा खानेपानी, र्र्पी, लवद्यतु, सडक जस्ता 

तयूनतम आवश्यक पूवाचिार सुलनलित गररनेछ । 

▪ अलत लवपत न वगच, लवस्थालपत, पररवारबाट एल्िएका, द्वतद 

पीलडत तथा िोपोतमुख जालतका िालग सहलियत आवास 

कायचक्रम संर्ािन गररने छ । 

सुरलक्षत आवास तथा भवनहरू 

लनमाचण गने 

▪ स्थानीय आवश्यकता अनुसारको भवन संलहता तजुचमा गरी िाग ु

गररने छ । 

▪ सरकारी भवनहरू लनमाचण गदाच सके सम्म एकै स्थानमा लनमाचण 

गररने छ । 

▪ सरकारी तथा सावचजलनक भवनहरू वाि, मलहिा तथा 

अपाङ्गता मैत्री वनाइने छ । 

▪ भूकमपबाट क्षलत भएका नीलज आवास तथा सरकारी एवं 

सावचजलनक भवनहरु यथालशघ्र पुनर्नचमाचण सम्पत न गररने छ । 

▪ सुरलक्षत र व्यवलस्थत वस्ती लवकासको िालग योग्य र अयोग्य 

भूलमको पलहर्ान गररने छ । 

▪ जोलखममा रहकेो वस्तीहरुको सुरलक्षत स्थानमा स्थानाततरण 

गररने छ । 

▪ सावचजलनक जग्गा र नकद ककनार िगायतका क्षेत्र अलतक्रमण गरी 

गररने वस्ती लवकास िगायतका कायचक्रमहरुिाई लनरुत्सालहत 

गररने छ । 

▪ सकुम्वासी वस्ती, अव्यवलस्थत वस्ती र गुठी जग्गासंग 

सम्बलतित समस्याहरु समािान गररने छ । 

 

७.२.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना 
 

क्र .

स.  
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ 
आवास, वस्ती लवकास र भवन सम्बतिी आवश्यक नीलत  

तथा मापदण्डहरु तजुचमा गने । 
 ✓ ✓   
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क्र .

स.  
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

२ 
आवास तथा वस्ती लवकास सम्बतिी कायचक्रमहरु सरं्ािन 

गने । 
 ✓ ✓ ✓  

३ 

भू -उपयोग नीलत अनुसार प्रदेश सरकार र नीलज 

क्षेत्रसमेतको सहकायचमा आवास तथा वस्ती लवकास 

सम्बतिी कायचक्रमहरु संर्ािन गने । 

 ✓ ✓ ✓  

४ 
तयून आय हने वगचका िालग सुिभ आवासको व्यवस्था गनच 

नीलज क्षेत्रसंग सहकायच गने । 
✓ ✓ ✓ ✓  

५ 
सुरलक्षत र व्यवलस्थत वस्ती लवकासको िालग योग्य र 

अयोग्य भूलमको पलहर्ान गन े। 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

६ 
जोलखममा रहकेो वस्तीहरुको सुरलक्षत स्थानमा 

स्थानाततरण गने । 
✓ ✓ ✓   

७ 

सावचजलनक जग्गा र नकद ककनार िगायतका क्षेत्र अलतक्रमण 

गरी गररने वस्ती लवकास िगायतका कायचक्रमहरुिाई 

लनरुत्सालहत गने । 

 
✓ ✓ ✓  

८ 
सकुम्वासी वस्ती, अव्यवलस्थत वस्ती र गुठी जग्गासंग 

सम्बलतित समस्याहरु समािान गने । 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

९ 

सरकारी भवनहरु लनमाचण गदाच वातावरणमैत्री, ककफायती 

र परम्परागत लनमाचण प्रलवलि एवं वास्तुकिाको समेत 

जगेनाच हने गरी लनमाचण गन े

✓ ✓ ✓  ✓ 

१० 

सुरलक्षत भवन लनमाचणको िालग प्रालवलिक जनशलक्त, 

कालिगढ तथा सेवाग्राहीिाई तालिम तथा सर्तेन कायचक्रम 

संर्ािन गने । 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

११ सभागृह र प्रदशचनी स्थिको अध्ययन तथा लवकास गने ।  ✓ ✓   

१२ 
गााँउपालिका लभत्रका खािी जग्गाहरु पलहर्ान गरी 

हररयािी पाकच  लवकास गने । 
 ✓ ✓ ✓  

१३ व्यवलस्थत शवदाह स्थि लनमाचण गने ।  ✓ ✓   

१४ 
नीलज र सामुदालयक भवनहरु लनमाचण गदाच परम्परागत 

वास्तुकिा र शैलिमा लनमाचण गने । 
  ✓ ✓ ✓ 

 

७.२.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ आिुलनक, सुरलक्षत र सुलविा सम्पत न शहरी पुवाचिारयुक्त आवास र वस्तीहरु लवकास हनेछन । 

▪ गााँउपालिकावासीिाई गुणस्तररय स्वास््य र शैलक्षक सेवा उपिधि हनेछ । 

▪ भवन संलहता र लनमाचण मापदण्डको पूणच कायाचतयवयन हनेछ । 
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७.३ सडक तथा यातायात 
 

७.३.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

महाभारत गााँउपालिका लन् कै दगुचम र लवकट छ । गााँउपालिका पुग् ने भरपदो र स्थायी सडक नभएकोि े

अलहिे पलन स्थानीयवासीहरु बषाचतको समयमा दईु कदन लहडेर लवलप राजमागचमा अवलस्थत र्ौकीडााँडा, 

भुकुण्डेवेशी, रोशी र मंगिटारसम्म पुगी बस र्ढेर लजपिा सदरमुकाम िुलिखेि र काठमाण्डौ जानपुन े

वाध्यता रहकेो छ । महाभारत गााँउपालिकाको केतर देवीटार जोडने कररब ३५ ककलम िामो लनमाचणालिन 

लपङगथिी-राजवास-र्ारककपिा-लतनखुट् टे-देवीटार सडकको लनमाचण पश् र्ात भन ेमहाभारत गााँउपालिका 

लवलप राजमागचसंग जोलडन पुग्दछ । यो लनमाचणलिन सडक बाहके महाभारत गााँउपालिका जान भुकुतडेवसी 

नलजकै रहकेो लवलप राजमागचको र्ौकीडााँडा-लसपािी-महादेवटार हाँदै देवीटारसम्म अको कररब ४० ककलम 

िामो सडक छ जस्को केलह खण्ड ग्राभेि र केलह खण्ड िुिे स्तरको छ । यस सडकमा पने अलिकांश खोिाहरुमा 

पुि नभएकोिे बषाचतमा यो सडक िगभग बतद नै हतछ । माथी उपिेख भएका दईु वटा सडकहरु बाहके 

महाभारत गााँउपालिका अतय सडकहरु िुिे र गोरेटो स्तरका छन । यस्ता सडकहरुको कुि िम्वाई कररब 

२५० ककलम जलत रहकेो छ । प्राय सबैजसो वडा केतरहरु ििुे र कच् र्ी सडकबाट जोलडएका छनू् । वडा केतरहरु 

जोडने स्थानीय सडकहरुमा लहउदमा जीप, साना िक, भेन, मोटरसाईकि आकद जस्ता सवारी सािनहरु 

र्िेपलन बषाचतको समयमा यी सडकहरु पूणचतया बतद नै हतछन ।  

 

गााँउपालिकाको आर्थचक बषच २०७७/७८ को बार्षचक नीलत तथा कायचक्रमि ेसमेत गााँउपालिकािाई लजपिा 

सदरमुकाम िुलिखेिसंग जोडने प् की सडकको लनमाचण, गााँउपालिकाको केतरदेलख सबै वडा कायचियहरु 

जोडने व्यवलस्थत सडक लनमाचण र मुयय मुयय खोिाहरुमा प् की पुि लनमाचण गने लबशेष नीलत लिएको छ । 

 

७.३.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ राजमागचसंग सडक पहाँर् नहनु । 

▪ लनयलमत यातायात सेवा सरं्ािन हन नस् नु । 

▪ कमजोर सडक पूवाचिार । 

▪ गााँउपालिकाको तयून आततररक आय 

▪ कर्ी, मौसमी र सााँघुरो सडक । 

▪ मुयय वस्ती, बजार र िार्मचक/पयचटककय क्षेत्रहरुसम्म स्थानी सडकको पहाँर् नहनु । 

▪ मापदण्ड लबलहन सडकहरु लनमाचण हनु । 

▪ अध्ययन लडजाईन लबनै सडकहरुको ट्र्याक खोपनु । 

▪ आवश्यकता अनुसार पुि र झोिुङ्ग ेपुिहरु नहनु । 

▪ सडक संजािको अभावमा ग्रालमण भेगका बजार केतरहरुमा तयून आर्थचक गलतलवलिहरु हनु । 
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७.३.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 
▪ सडक लनमाचणमा तयून प्रगलत र कढिासुस्ती । 

▪ स्थानीय नागररकहरु जोलखमपूणच यात्रा गनच बाध्य हनु । 

▪ सडक लनमाचणको िालग िगानीको जुटाउनु  

▪ सडक लनमाचणको िालग भौगोलिक करठनाई 

▪ पहाडी भूभाग भएकोिे सडक लनमाचणमा अत्यलिक िगानी आवश्य पने 

 

अवसरहरु 

▪ लडजाईन अनुसार गुणस्तररय सडक लनमाचण गनच सककने । 

▪ स्थानीय बजार र वस्तीहरुिाई सडक संजािसंग जोडन सककने 

▪ सडक लनमाचण गदाच वातावरणिाई तयून क्षलत गरेर काम गनच सककने । 

 

७.३.४ सोंर् 
 

सडक तथा यातायात पूवाचिार, लवकासको आिार 

 

७.३.५ िक्ष्य 
 

गााँउपालिका बजार केतर र वस्तीहरुमा सडक तथा यातायात पूवाचिारको लबकास, त्यसको गुणस्तर र पहाँर्मा 

अलभवृलद्ध गने । 

 

७.३.६ उदशे्य 
 

गााँउपालिकाको केतर, वडा केतर, मुयय बजार र वस्तीहरुमा सडक यातायातको पहाँर् पुर् याउनु । 

 

७.३.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

गाउाँपालिका केतरबाट सबै 

वडाकेतर र महत्वपूणच स्थानमा 

सवचयाम सडक सञ्जािको लवस्तार 

गने । 

 

▪ महाभारत सडक गुरु योजना तजुचमा गरी कायाचतवयन गररने छ । 

▪ गााँउपालिकाको केतरिाई लवलप राजमागचसंग जोडने सडकको रतु 

लनमाचणको िालग संघ र प्रदेश सरकारसंग समतवय गररने छ । 

▪ सबै वडा केतर जोड्ने सडकहरूमा सडक संजाि लवस्तार गरी 

सवचयाम वनाइने छ । 

▪ नयााँ सडक लनमाचण गदाच प्रालवलिक अध्ययन गरेर मात्र लनमाचण 

गररने छ । 

▪ सडक लनमाचण गदाच वातावरण मैत्री, लवपदू् प्रलतरोिी अविारणा 

अविम्वन गररने छ । 

▪ सडक लनमाचण गदाच ठुिा मेलसनको प्रयोगिाई लनरुत्सालहत गररने 

छ । 



महाभारत गााँउपालिकाको पलहिो आवलिक योजना 

(अलततम प्रलतवेदन) 

ररसर्च ईत्िेभ, प्रा. लि.         पेज | 115  

 

रणनीलत कायचनीलत 

▪ स्थानीय सािन, श्रोत र सीपको अत्यलिक उपयोग गरी ग्रामीण 

रोजगारी सृजना गररने छ । 

▪ सडक, पुि तथ झोिुङ्गे पुि लनमाचण गदाच गुणस्तरीयता कायम गनच 

लनमाचण व्यवसयीिे नै आयोजना हस्ताततरण भएको कम्तीमा ५ 

वषचसम्म ममचत सम्भार समेत गने गरी ठे् का व्यवस्थापन गररने छ। 

▪ लनमाचणलिन र कढिासुस्ती भएका सडक आयोजनाहरुिाई समयमै 

सम्पत न गनच सम्बलतित लनमाचण व्यवसायीसंग समतवय गररने छ । 

▪ गाउाँपालिका स्तरीय सडकको सडक अलिकार क्षेत्र उपियेय गरी 

राजपत्रमा प्रकालशत गररने छ । 

मौजुदा सडकहरूको स्तरोउत नती 

र लनयलमत ममचत सम्भार गरी 

सवचयाम सुर्ारु गने । 

 

▪ संर्ालित सडकहरू स्तरोउलत न र लनयलमत ममचत सम्भारको 

व्यवस्था गररने छ । 

▪ सडकको दीगो व्यवस्थापनका िालग स्थानीय सडक उपभोक्ता 

सलमलतिाई लजम्मेवार वनाइने छ 

▪ सडक ममचत सम्भार कोष खडा गरी स्थानीय सडक यातायात शुपक 

र सडक वोडचबाट प्राि रकम समेत यसमा जम्मा गररन ेछ । 

▪ सडकको दायााँ वायााँ फिफूि, अलम्रसो, डािे घााँस आकद वायो 

इलतजलनयररङ प्िाण्ट िगाई स्थानीय समुदायको आयआजचनसाँग 

आवद्ध गराइने छ । 

▪ भूकम्प तथा अतय लवपद्बबाट क्षलत भएका यातायात सरंर्नाहरूको 

प्राथलमकताका साथ पूनस्थाचपना गररनेछ । 

▪ वस्तीबाट वढीमा एक घण्टाको दरुीमा आवत जावतको सुलविा 

पुग् ने गरी थप झोिुङ्गे पुिहरुको लनमाचण गररन ेछ । 

▪ झोिुङ्गे पुिहरूको लनयलमत ममचत सम्भार गररने छ । 

 

७.३.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना 
 

क्र.स. कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ महाभारत सडक गुरु योजना तजुचमा गने । ✓ ✓ ✓ ✓  

२ 
सबै वडा केतर, मुयय बजार र वस्तीहरु जोडने 

सडक संजाि लनमाचण गने । 
 ✓ ✓   

१ 

गााँउपालिकाको केतरिाई लवलप राजमागचसंग 

जोडने सडकको रतु लनमाचणको िालग संघ र 

प्रदेश सरकारसंग समतवय गने । 

✓ ✓ ✓  ✓ 

२ 
नयााँ सडक लनमाचण गदाच प्रालवलिक अध्ययन 

गने। 
 ✓ ✓   

३ 
स्थानीय सािन, श्रोत र सीपको अत्यलिक 

उपयोग गने । 
  ✓ ✓  
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क्र.स. कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

४ 

सडक, पुि तथ झोिुङ्गे पुि लनमाचण गदाच 

गुणस्तरीयता कायम गनच लनमाचण व्यवसयीिे न ै

आयोजना हस्ताततरण भएको कम्तीमा ५ वषच 

सम्म ममचत सम्भार समेत गने गरी ठे् का 

व्यवस्थापन गने । 

✓ ✓ ✓   

५ 
लनमाचणलिन र कढिासुस्ती भएका सडक 

आयोजनाहरुिाई समयमै लनमाचण सम्पत न गने । 
 ✓ ✓   

६ 
गाउाँपालिका स्तरीय सडकको सडक अलिकार 

क्षेत्र उपिेयय गरी राजपत्रमा प्रकालशत गने । 
 ✓ ✓   

७ 
सडकहरूको लनयलमत स्तरोउलत न र ममचत 

सम्भार गने । 
 ✓ ✓ ✓  

८ सडक ममचत सम्भार कोष खडा गने । ✓ ✓ ✓   

९ 

वस्तीबाट वढीमा एक घण्टाको दरुीमा आवत 

जावतको सुलविा पुग् ने गरी थप झोिुङ्ग े

पुिहरुको लनमाचण गने । 

 ✓ ✓   

१० 
झोिुङ्गे पुिहरूको लनयलमत ममचत सम्भार 

गने । 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

७.३.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ गााँउपालिकाको केतर देवीटार लवलप राजमागचसंग प् की सडकिे जोलडएको हनेछ । 

▪ गााँउपालिकाको यातायात गरुु योजना तजुचमा भै कायाचतवयन भएको हनेछ । 

▪ सडकहरुको मापदण्ड (अलिकार क्षेत्र) लनिाचरण भएको हनछे । 

▪ सब ैवडा केतर, मुयय बजार केतर र वस्तीहरुसम्म सडकको पहाँर् सवचयाम भएको हनेछ । 

▪ वस्तीबाट वढीमा एक घण्टाको दरुीमा आवत जावतको सुलविा पुग् ने गरी थप झोिुङ्ग ेपुिहरुको 

लनमाचण भएको हनेछ । 

▪ सडक ममचत संभार कोष खडा भएको हनेछ । 

▪ प्रालवलिक अध्ययनको आिारमा मात्र नयााँ सडकहरु लनमाचण भएको हनेछ । 

▪ स्थानीय सडकहरुको लनयलमत ममचत संभार भएको हनेछ । 

▪ नयााँ सडक लनमाचण गदाच प्रालवलिक अध्ययन गने। 
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७.४ ससरं्ाइ  
 

७.४.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

कृलषयोग्य भूलममा बाह्र ैमलहना ससंर्ाइ सुलविा पुर् याई कृलषको उत्पादकत्व बढाउन ससरं्ाइको कदगो व्यवस्था 

गनच आवश्यक छ । कृलष ज्ञान केतर काभ्रेपिातर्ोकका अनुसार महाभारत गााँउपालिकाको कुि खलतयोग्य 

जमीन (कुि क्षेत्रफिको ३५ वगच ककलम, १८.७७%) मध्ये केवि २२% जमीनमा मात्र ससंर्ाई सुलविा पुगेको 

छ । गााँउपालिकामा कृलष उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन परम्परागत ससंर्ाइ प्रणािीको ममचत-सम्भार र 

नयााँ प्रलवलिमा आिाररत ससंर्ाइ प्रणािीको माध्यमबाट ससंलर्त कृलष क्षेत्रको लवस्तार गनुचपने आवश्यक्ता 

देलखतछ । ससंर्ाइ पूवाचिार लनमाचणमा रणनीलतक महत्वका ठूिा ससंर्ाइ संघबाट, मझौिा ससंर्ाइ प्रदेशबाट 

र साना ससंर्ाइ स्थानीय तहबाट िगानी पररर्ािन गने व्यवस्था लमिाउन आवश्यक छ । ससंर्ाइ प्रणािीको 

लनमाचण पलछको ममचत-सम्भार, व्यवस्थापन एवमू् सञ् र्ािनमा उपभोक्ता समुदायको सकक्रय सहभालगता थप 

सुदढृ गनुचपने आवश्यकता रहकेो छ । ससंर्ाइको थप पूवाचिार लवकास र सम्पत न ससंर्ाइ प्रणािीको सुदढृीकरण 

गरी व्यवलस्थत बनाउन िगानी वृलद्ध गनच आवश्यक छ । बनखुखोिा, र्ाउखोिा, कोखाजोर खोिा ससंर्ाईका 

संभाव्य स्रोतहरु हन । 
 

गााँउपालिकाको आर्थचक बषच २०७७/७८ को बार्षचक नीलत तथा कायचक्रमिे लसर्ाई पूवाचिारिाई उच् र् महत्व 

कददै स्थानीय ससंर्ाई कुिोहरुको ममचत संभार, ससंर्ाई स्रोतको खोलज, लिफ्ट ससंर्ाईक संभाव्यता, प्िालष्टक 

पोखरीको लनमाचण गरी थप कलष योग्य भलूमका ससंर्ाई सुलविा पुर् याउने नीलत लिएको छ । 
 

७.४.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ पहाडी भू-भाग भएकोिे ससरं्ाई आयोजना महगंो पने । 

▪ गााँउपालिकासंग तयून बजेट हनु । 

▪ परम्परागत रुपमा स्थानीय कुिोहरुको आवश्यक ममचत संभार हन नस् नु 

▪ नयााँ प्रलवलिमा आिाररत ससरं्ाई आयोजनाको लवस्तार हन नस् नु । 
 

७.४.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ नयााँ प्रलवलिमा आिाररत ससरं्ाई आयोजनाको लवस्तार गनुच । 

▪ परम्परागत रुपमा स्थानीय कुिोहरुको लनयलमत ममचत सभंार गनुच । 

▪ लसर्ाइ सुलविा लवस्तार गनुच । 

▪ पानीजतय प्रकोप लनयतत्रण गनुच । 

▪ ससंर्ाई पूवाचिार लवस्तार गनच स्रोतको व्यवस्था गनुच । 

▪ ससंर्ाई पूवाचिार लवस्तार गनच करठन भूगोि हनु । 
 

अवसरहरु 

▪ स्थानीय कृलष उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सककने 
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▪ परम्परागत रुपमा रहकेा स्थानीय कुिोहरुको आवश्यक ममचत संभार गरर ससंर्ाई सुलविा बढाउन 

सककन े
 

७.४.४ सोंर् 
 

ससंर्ाईको लनकास, सम्पूणच कृलष क्षेत्रको लबकास 
 

७.४.५ िक्ष्य 
 

सम्पूणच कृलष योग्य जमीनमा ससंर्ाई सुलविाको व्यवस्था गरी कृलष उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु 
 

७.४.६ उदशे्य 
 

कृलष योग्य जमीनमा ससंर्ाई सुलविा पुर् याउनु  
 

७.४.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

परम्परागत तथा नयााँ 

लसर्ाइ प्रणािीको 

लवकास गरी कृलष 

योग्य भूलममा ससंर्ाइ 

सुलविा लवस्तार गन े 

 

▪ स्थानीय नदी तथा खोिाहरूबाट सम्भाव्यताका आिारमा सतह 

लसर्ाइ संरर्नाहरु क्रमश लनमाचण गदै लसर्ाइ सुलबिा बढाउाँ दै िलगने 

छ। 

▪ ससंर्ाइको सम्भाव्यता हरेी प्िालष्टक पोखरी, थोपा लसर्ाइ, लस्प्रङकि 

जस्ता नयााँ प्रलवलिमा आिाररत लसर्ाइ सुलविाको लवस्तार गररने छ । 

▪ लसर्ाइ आयोजना लनमाचणमा स्थानीय श्रोत, सािन र सीप प्रयोगिाई 

प्राथलमकता कदइने छ । 

▪ लसर्ाइ आयोजना लनमाचण र व्यवस्थापनमा स्थानीय उपभोक्ता 

सलमलतको क्षमता लवकास गरी सकक्रय वनाइने छ । 

▪ भूकम्प तथा पराकम्पबाट भएको खोिा मुहान, लसर्ाइ सरंर्ना 

आकदको पुनलनमाचण गररने छ । 

▪ स्थानीय ससंर्ाई कुिोहरुको ममचत संभार गररने छ 

 

७.४.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना 
 

क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ सतह लसर्ाइको पूवाचिार लनमाचण गने   ✓ ✓  

२ लिफ्ट ससंर्ाईको संभाव्यता अध्ययन गने   ✓ ✓  

३ स्थानीय कृषकहरुको क्षमता लवकास गन े   ✓ ✓  

४ नदी लनयतत्रण गने   ✓ ✓  
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५ 
वायो इलतजलनयररङ तथा नदी ककनारमा वृक्षरोपण 

गने 
  ✓ ✓ ✓ 

६ ससंर्ाई सम्बतिी नीलत र ऐनहरु तजुचमा गने ✓ ✓ ✓   

७ नदी लनयतत्रणको िालग गुरुयोजना तजुचमा गन े  
✓ ✓   

८ ठूिा पलहरोहरु व्यवस्थापन गने ✓ ✓ ✓ ✓  

९ प्िालष्टक पोखरीहरु लनमाचण गने   ✓ ✓ ✓  

१० ससंर्ाई नयााँ स्रोतहरुको खोलज गने  ✓ ✓ ✓  

११ ससंर्ाई आयोजना लनमाचण गने ✓ ✓ ✓ ✓  

 

७.४.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ थप ३०० हे् टर जलमनमा लसर्ाइ सुलविा पुगेको हनेछ । 

▪ उप-जिािार क्षेत्र संरक्षण भएको हनेछ । 

▪ २५ वटा नयााँ प्रलविीमा आिाररत लसर्ाइ अयोजना लनमाचण भएको हनेछ ।  

▪ कलम्तमा १० वटा सतह लसर्ाइ संरर्ना लनमाचण भएको हनेछ । 

▪ भूकम्पबाट क्षलतग्रस्त लसर्ाइ प्रणािीहरूको पूनस्थाचपना भएको हनेछ । 

▪ जि उपयोग गुरुयोजना लनमाचण भई कायाचतवयनमा आएको हनेछ । 

▪ नदी जतय प्रकोप न्साङ्कन भएको हने छ । 
 

७.५ लवद्यतु तथा  वकैलपपक उजाच 
 

७.५.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

महाभारत गााँउपालिका पूणचतया ग्रामीण रुपमै रहकेोिे खाना पकाउनको िालग ९८.५% घरिरुीि े 

काठ/दाउरा प्रयोग गदचछन । गााँउमा िघुजिलवद्युतको पहाँर् बढेसंगै लबजुिीबाट खाना पकाउने घरहरुको 

संयया पलन क्रमश बढदै गैरहकेो छ । घरमा बिी बापनको िालग सबैभतदा बढी घरिुरीिे (६४.८%) 

लबजुिीको प्रयोग गदचछनू् । त्यसैगरी मरट्टतेि प्रयोग गने घरिुरीहरु २०.२%, सोिार प्रयोग गने घरिुरीहरु 

६% र अतय स्रोतबाट बिी बापने घरिुरीहरु ८.२% छन । हाि महाभारत गााँउपालिकामा िघुजिलबद्युतको 

राम्रो पहाँर् भएकोिे लवद्युतमा घरहरुको पहाँर् लन् कै बढेर गएको छ भन ेमरट्टतेिबाट बिी बापन ेघरहरुको 

संयया िगभग अतत्य भएको छ । गााँउपालिकामा लवद्युतको रालष् िय प्रसारण िाईन जोडने कायच यसै आर्थचक 

बषच लभत्र सम्पत न हन ेछ । गााँउपालिकाको आर्थचक बषच २०७७/७८ को बार्षचक नीलत तथा कायचक्रमिे यस ै

आर्थचक बषच लभत्र प्रत्येक घरिुरीमा केलतरय प्रसारण िाईनको लवद्युत जोडने, सावचजलनक र्ौकहरुमा सौयच 

बलि जडान गने तथा कोखाजोर, बनखुखोिा, र्ाउखोिामा जिलवद्युतको संभाव्यता अध्ययन गने नीलत 

लिएको छ । 

 

७.५.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ रालिय प्रसारण िाइन नपुगेको । 



महाभारत गााँउपालिकाको पलहिो आवलिक योजना 

(अलततम प्रलतवेदन) 

ररसर्च ईत्िेभ, प्रा. लि.         पेज | 120  

 

▪ लवद्युतको प्रयोग प्रकाशको प्रयोजनको िालग मात्र रहकेो ।  

▪ खोिा तथा पयाचप् त पानीको श्रोत भएर पलन यसको उपयोग हन नसकेको । 

▪ िघु जिलवद्युतमा अपेलक्षत रूपमा वाह् य िगानी आकर्षचत हन नस् नु। 

▪ इतिनको श्रोतको रुपमा दाउराको प्रयोगिे गदाच वनमा अत्यालिक र्ाप परेको । 

 

७.५.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 
▪ ग्रालमण लवद्युतीकरण । 

▪ स्थानीय िघुजिलवद्युतहरुबाट उत्पाकदत लबजुिीको खपत बढाउनु । 

▪ स्थानीय घरिरुीहरुमा लवद्यतु खपत बढाउनु । 

▪ लवद्युतीकरणको िालग बजेटको व्यवस्था गनुच । 

▪ स्थानीय िोडसेलडङ अतत्य गनुच । 

▪ िघु जिलवद्युतमा वाह् य िगानी आकर्षचत गनुच । 

 

अवसरहरु 
▪ स्थानीय िघु जिलवद्युतबाट उत्पाकदत लबजुिी लनयाचत गनच सककने । 

▪ स्थानीय िघु तथा घरेिु उद्योगहरुको प्रवद्वचनबाट लवद्युत खपत बढाउन सककने । 

▪ कृलषमा लवद्युतीकरण गरी कृलष उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सककने । 

▪ वैकलपपक उजाचिाई प्रवद्वचन गनच सककन े

▪ गााँउपालिका लभत्रका सम्पूणच वडा, टोि र वस्तीहरुमा लवद्युलतकरण गरी वन तथा अतय आयतीत 

उजाचको खपतमा कमी पयाउन सककने । 

 

७.५.४ सोंर् 
 

लवद्युत तथा वैकलपपक उजाचमा आत्मलनभचर  
 

७.५.५ िक्ष्य 
 

गााँउपालिकामा उजाचको सहज व्यवस्था गने । 
 

७.५.६ उदशे्य 
 

गााँउपालिकाका सबै घरिरुी र िघु/घरेि ुउद्योगहरुमा उजाचको पहाँर् स्थालपत गराउन े। 
 

७.५.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

लवद्युत उत्पादन क्षमता 

बढाउने 

▪ संघीय र प्रादेलशक सरकार तथा नीलज क्षेत्रको समतवय र सहकायचमा िघ ु

जिलवद्युत उत्पादनको संभाव्यता अध्ययन गररने छ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ संर्ालित िघ ुजिलवद्यतु आयोजनाहरुिाई पूणच क्षमतामा संर्ािन गररने 

छ । 

▪ रालष् िय प्रसारण िाईनसंग लशघ्र जोडन संघीय र प्रादेलशक सरकारसंग 

समतवय गररने छ । 

▪ दाउराको लवकपपको रुपमा लवद्युतको प्रयोगिाई बढाउन प्रोत्साहन गररन 

छ । 

गााँउपालिकाका सबै 

वडाहरुमा उजाचिाई 

भरपदो र सुिभ बनाउन े

▪ लवद्युत लवतरण िाईन बढाउन गााँउपालिका, वडा कायाचिय, प्रदेश र नीलज 

क्षेत्रहरुसंग सहकायच गररने छ । 

▪ लबजुिीको पहाँर् नपुगेका टोि र वस्तीहरुमा लवतरण िाईनको लवस्तार 

गनच सहयोग गररने छ । 

▪ वैकलपपक उजाचिाई प्रवचद्वन गनच प्रदेश सरकार र नीलज क्षेत्र र 

संघसंस्थाहरुसंग सहकायच गररने छ । 

उजाचको बृहत प्रयोगमा 

जोड कदईने छ 

▪ प्रदेश र संघीय सरकारसंग सहकायच गरी यातायात, कृलष तथा उद्योगको 

आिुनीकककरणमा लवद्युतको उपयोग गने नीलत अविम्वन गररने छ । 

▪ आिारभूत स्वास््य, गररबी लनवारण जस्ता उदेश्यसंग गााँलसएका 

खानेपानी, लिफ्ट ससरं्ाई, िघु/घरेिु उद्योग िगायतको क्षेत्रमा हने 

लबजुिीमा सहलियत प्रदान गनच व्यवस्था गररन ेछ।  

 

७.५.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना 
 

क्र.स. कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ िघुजिलवद्युतको संभाव्यता अध्ययन गने । ✓ ✓ ✓ ✓  

२ 
लवद्युत तथा वैकलपपक उजाच सम्बलति नीलतहरु 

तजुचमा गने । 
 ✓ ✓   

१ 
लबजुिीको पहाँर् नपुगेका टोि र वस्तीहरुमा 

लवद्युत लवतरण िाईनको लवस्तार गन े। 
  ✓ ✓  

२ 
नवीकरणीय तथा वैकलपपक उजाच उत्पादनमा 

सहयोग गने  
 ✓ ✓ ✓  

३ 

आिारभूत स्वास््य, गररबी लनवारण जस्ता 

उदेश्यसंग गााँलसएका खानेपानी, लिफ्ट 

ससंर्ाई, घरेि ुउद्योग िगायतको क्षेत्रमा हने 

लबजुिीमा सहलियत प्रदान गने  

 ✓ ✓ ✓  

४ 
रालष् िय प्रसारण िाईनसंग लशघ्र जोडन संघीय 

र प्रादेलशक सरकारसंग समतवय गने । 
✓ ✓ ✓   

 

७.५.९ अपलेक्षत उपिधिी 
 

▪ गााँउपालिकामा रालष् िय प्रसारण िाईन पुगेको हनेछ । 

▪ स्थानीय स्तरमा उत्पाकदत लवद्युत रालष् िय प्रसारण िाईनमा आवद्व भएको हनेछ । 
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▪ गााँउपालिका लभत्रका सम्पूणच वडा, टोि र वस्तीहरुमा लवद्युतको पहाँर् स्थालपत भएको हनेछ । 

▪  स्थानीय वन लवनास र वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव हनेछ । 

▪ लवद्युतको लनयलमत आपूतीसग ैगााँउपालिका लभत्र उद्योगहरुको बृलद्ध भइ नयााँ रोजगारहरुको सृजना 

भएको हनेछ  । 

▪ गााँउपालिकािे लवद्युत तथा उजाचबाट थप राजश् व प्राप् त गरेको हनेछ । 

▪ ईतिनको रुपमा लवद्युतको प्रयोगको गने घरपररवारको संयया बढेको हनेछ । 

 

७.६ सरं्ार तथा सरू्ना प्रणािी 
 

७.६.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

सूर्ना तथा संर्ार प्रलवलि पूवाचिार लहसाबिे हदेाच महाभारतपालिका लन् कै कमजोर देलखतछ । 

गााँउपालिकामा अलहिेसम्म ईतटरनेट र पयाण्डिाईन टेलिफोन सेवा पुग् न सकेको छैन । मोवाईि फोनको 

गुणस्तर पलन लन् कै कमजोर छ । गााँउपालिकामा ३५.०२% घरिुरीमा रेलडयो, टेलिलभजन, कम्प्युटर, 

टेलिफोन, मोटरसाईकि आकद जस्ता आिुलनक घरयासी सुलविाका कुनैपलन सािनहरु छैननू् । यस्ता कुनै एक 

सािन हन ेघरिरुीहरु पलन केवि ६१.५१% मात्र छनू् । रेलडयो हन ेघरिुरीहरु ४७.५३%, टेलिलभजन हन े

घरिुरीहरु ९.११%, मोवाईि फोन हने घरिुरीहरु ३५.८१% छनू् । गााँउपालिकामा राजिानी 

काठमाण्डौबाट प्रकालशत हने पत्रपलत्रकाहरु समेत पाउन मुलस्कि छ । हािैका बषचहरुमा लडसहोम 

टेलिलभजनको लडलजटि सेवा गााँउपालिकाको सवै वडाहरुमा रहकेोिे अलिकांश घरिुरीहरुमा टेलिलभजन 

सेवा भने उपिधि रहकेो छ ।  

 

गााँउपालिकामा ई-शासकीय प्रणािीका केलह पूवाचिारहरु (कम्प्युटर, कम्प्युटर नेटवर्कच ङ, ईतटरनेट, वेभसाईट, 

वाईफाई) जडान भइसकेको भएतापलन पूणचतया सरं्ािनमा आउन सकेको छैन । गााँउपालिका र नागररकलबर् 

हने कारोवारहरु जस्तै ई-भकु्तानी, ई-आवेदन, ई-सभे, ई-अनुमलत तथा जोलखम व्यवस्थापनका िालग पूवच 

र्ेतावनी जस्ता पूवाचिाहरुको अभाविे नागररक तहसम्म सेवा प्रवाह हन सकेको छैन । त्यसैगरी गााँउपालिका 

र व्यवसायीहरुलबर् हने कारोवारहरु (ई-खररद) पलन लनयलमत र भरपदो रुपमा संर्ािन हन सकेको छैन । 

 

७.६.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ गााँउपालिकामा पयाण्ड िाईन र ईतटरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरु नपुगेको  । 

▪ महगंो पने भएकोिे सबैको पहाँर् हन नस् ने । 

▪ मोवाईि सेवा भरपदो नभएको । 

▪ स्थानीय पत्रपलत्रका प्रकाशन हने नगरेको । 

▪ गााँउपालिकाको वेभसाईट लनयलमत अद्यावलिक नहन े। 

▪ आवश्यक जनशलक्त र प्रालवलिक ज्ञानको अभाव । 

▪ नीलतअनुरुप सस्थागत हन नस् नु । 

▪ आवश्यक कानुन र नीलतगत व्यवस्थाको अभाव । 

▪ आवश्यक बजेट नहन ु
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७.६.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 
▪ गााँउपालिकामा पयाण्ड िाईन र ईतटरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरुिाई पयाउनु  । 

▪ महगंो पने भएकोिे सबैको पहाँर् स्थालपत गनुच । 

▪ मोवाईि सेवा भरपदो बनाउनु । 

▪ स्थानीय पत्रपलत्रका प्रकाशन गनुच । 

▪ टेलिफोन टावरहरु लवस्तार गनुच । 

▪ ईतटरनेट र वाईफाईको गुणस्तर र पहाँर् बढाउनु । 

▪ आवश्यक जनशलक्त र प्रालवलिक ज्ञान बढाउनु । 

▪ नीलतअनुरुप सस्थागत हन गनुच । 

▪ व्यापक प्रयोगसंगै साईबर सरुक्षाको र्ुनौती । 

▪ बौलद्वक सम्पलतको संरक्षण तथा सुरक्षा संवेदनलशिता । 

▪ आवश्यक कानुन र नीलतगत व्यवस्था गनुच । 

▪ सामालजक सजंािको बढदो प्रयोगबाट आउने र्ुनौती र लवकृलतहरुिाई लनयतत्रण गनुच । 

▪ सूर्ना तथा संर्ार प्रलवलिका क्षेत्रमा लवलभत न पररयोजना तजुचमा तथा कायाचतवयनमा र्ुनौती । 

 

अवसरहरु 
▪ समय र पैसाको बर्त हने । 

▪ गााँउपालिकाबाट प्रवाह हने सेवाहरु सरि, सहज र पारदशी हने । 

▪ गााँउपालिकाका काम कारवाही र भुक्तानी प्रणािी पारदशी हने । 

▪ लछटो र सहज रुपमा सूर्ना प्राप् त हने । 

▪ गााँउपालिकाका सबै वडा, टोि र वस्तीहरुसम्म पयाण्डिाईन, मोवाईि सेवा र ईतटरनेट सेवाको 

पहाँर् स्थालपत हने । 

 

७.६.४ सोंर् 
 

संर्ार तथा सूर्ना प्रणािीमा स्थानीयवासीको पहाँर् । 
 

७.६.५ िक्ष्य 
 

गााँउपालिकामा भरपदो सूर्ना तथा संर्ार सेवा र सुलविा लवस्तार गरी नागररकको पहाँर् बढाउनु ।  

 

७.६.६ उदशे्य 
 

▪ लवद्युतीय स्थानीय सरकार सरू्ाङ्कमा सन २०२५ सम्ममा नेपािका उत्कृष् ट स्थानीय सरकारहरुको 

तहमा पुर् याउने । 

▪ मोवाईि र टेलिफोन सेवाको पहाँर् सबै नागररकमा सुलनलश् र्त गने । 

▪ सम्पूणच गााँउपालिकामा ईतटरनेट सेवाको पहाँर् सुलनलश् र्त गने । 
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▪ लवद्युतीय सरकारको अविारणा अनुरुप कलम्तमा ८०% नागररक िलक्षत सेवाहरु अनिाईन माफच त 

प्रदान गने । 

 

७.६.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

सबै प्रकारका संर्ार सुलविाको 

सम्पूणच वडा, बजार केतर र 

वस्तीहरुसम्म लवस्तार गने । 

▪ सबैको पहाँर् पुग् न ेगरी मोवाईि, इतटरनेट र वाईफाईको िागी 

टावर तथा अतय पूवाचिारको लनमाचण गनच पहि गररन ेछ । 

▪ गाउाँपालिका तथा सबै शाखा र वडा कायाचियहरुसम्म लवद्युतीय 

सूर्ना पूवाचिारको व्यवस्था गररने छ । 

▪ गााँउपालिकामा सामुदालयक एफ.एम. संर्ािन गनच प्रोत्सालहत 

गररने छ । 

▪ गााँउपालिकाको लवद्युतीय शासन क्षमता लवकास गनच व्यवसालयक 

योजना बनाई कायाचतवयन गररने छ । 
 

७.६.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना 
 

क्र.

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानी

य तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरका

री र 

अतय 

१ गााँउपालिकाको लवद्युलतय शासन क्षमता लवकास गने ।  
✓ ✓ ✓ ✓ 

२ 
ईतटरनेट सेवा नपुगेका वडा, टोि र वस्तीहरुमा सेवा 

पुर् याउन सेवा प्रदायक संस्थाहरुिाई सहजीकरण गने । 
  ✓ ✓  

३ 
सूर्ना प्रलवलि पूवाचिारहरुको लनमाचण तथा लवकास 

गने । 
✓ ✓ ✓ ✓  

४ सामुदालयक सूर्ना केतरको स्थापना गने ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

५ सामुदालयक एफ. एम. स्थापना गने ।   ✓ ✓  

६ स्थानीय पलत्रपलत्रकाहरु प्रकाशन गनच प्रोत्साहन गने ।   ✓ ✓  

 

७.६.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ गााँउपालिकाको लवद्युलतय शासन क्षमता अलभवृलद्ध भइ नागररकहरुि ेसरि र सहज रुपमा सेवा र 

सुलविाहरु प्राप् त गरेका हनेछन । 

▪ गााँउपालिकाका सबै कायाचियहरुका सेभसाइट, ईमेि, फेसबुक, ट्वीटर, भाइबर जस्ता सामालजक 

संजािका माध्यमबाट नागररकको गुनासो प्रालप् त तथा सनुवाई हने व्यवस्था भएको हनछे । 

▪ गााँउपालिकाको ५०% घरिरुीमा ईतटरनेट सेवाको पहाँर् स्थालपत हने छ । 

▪ गााँउपालिकाको सम्पूणच क्षेत्रमा सूर्ना प्रलवलि पूवाचिारहरुको लनमाचण तथा लवकास भएको हनेछ । 

▪ सामुदालयक सूर्ना केतरको स्थापना भएको हने छ । 

▪ आम संर्ार माध्यम व्यवासालयक, मयाचकदत र लजम्मेवार भएको हन ेछ । 
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▪ अनिाईन सेवाहरु व्यवलस्थत र लवर्श्ालसिो भएको हन ेछ । 

▪ स्थानीय पत्रपलत्रकाहरु प्रकाशन भएका हने छ । 

▪ गााँउपालिकामा एफ. एम. रेलडयो संर्ािन भएको हनेछ । 

 

७.७ ढि लनकास तथा फोहोरमिैा प्रसोिन पवूाचिार 
 

७.७.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

गााँउपालिकामा फोहोरमैिा व्यवस्थापन र ढि लनकासको कुनै व्यवस्था छैन । भखचरै लवस्तार हने क्रममा रहकेा 

बजारहरुमा प्िालष् टक जतय फोहोरहरु देलखन थािेको छ । गााँउपालिकामा कररब ६६% घरिुरीमा मात्र 

शौर्ािय रहकेो छ भने बााँकी ३४% घरिुरीहरु अलहिे पलन खुपिा शौर्ािय जाने गरेका छनू् । तर 

खानेपानीको व्यवस्था भन ेठीकै रहकेो छ । गााँउपालिकामा ८४.५% घरिुरीहरु िाराको पानी प्रयोग गदचछनू् 

। गााँउपालिकामा घर लनमाचण गदाच न्शा पासको व्यवस्था शुरु भैनसकेकोिे नयााँ घर लनमाचण गदाच शौर्ािय 

बनाउनु पन े अलनवायच व्यवस्था हन सकेको छैन । हािसम्म गााँउपालिकाबाट फोहोरमैिा संकिन र 

व्यवस्थापन सम्बलति कुनै कायचहरु भएको छैन । स्थानीय घरिुरी र सानालतना बजारहरुबाट उत्सगचन हन े

फोहोरहरु स्थानीयवासी आफैिे जिाउने र गाडने गदचछन ।  

 
७.७.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ ढि लनकास तथा फोहोरमैिा व्यवस्थापन सम्बलति तयून सर्ेतना । 

▪ ढि लनकास र फोहोरमैिा व्यवस्थापन पूवाचिार लनमाचण गनच आर्थचक स्रोतको अभाव । 

▪ फोहोरमैिा व्यवस्थापन र ढि लनकासको कुनै व्यवस्था र पूवाचिार नभएको । 

▪ फोहोर व्यवस्थापनिाई गााँउपालिकािे प्राथलमकतामा नकदनु । 

 

७.७.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ ढि लनकास तथा फोहोरमैिा व्यवस्थापन सम्बलति सर्ेतना बढाउनु । 

▪ प्िालष् टक जतय फोहोरको लनयतत्रण र व्यवस्थापन ।  

 

अवसरहरु 

▪ फोहोरमैिा र ढि लनकास समस्याको कदघचकालिन समािानको िालग फोहोरमैिा प्रसोिन केतर र 

स्यालनटरी पयाण्डकफि साइटको लनमाचण गनच सककन े। 

▪ मुयय बजार र वस्ती क्षेत्रमा ढि संजािको लनमाचण गनच सककने । 

▪ फोहोरमैिा व्यवस्थापन र ढिको लनकासबाट सफा, सुतदर र स्वच्छ गााँउपालिका लनमाचण गनच सककने। 

▪ गााँउवासीमा फोहोरमैिा व्यवस्थापन र ढि लनकास सम्बलति जनर्ेतना अलभबृलद्ध भइ फोहोरिाई 

स्रोतमै व्यवस्थापन गने सककने । 
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७.७.४ सोंर् 
 

स्वच्छ जीवनका िालग ढि लनकास र फोहोरमैिा व्यवस्थापन 
 

७.७.५ िक्ष्य 
 

व्यवलस्थत, सफा र सुतदर गााँउपालिका लनमाचण गने । 
 

७.७.६ उदशे्य 
 

व्यवलस्थत फोहोरमैिा व्यवस्थापन र ढि लनकासको िालग पूवाचिार तयार गनुच । 
 

७.७.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

फोहोरमैिािाई 

सुरलक्षत रुपमा 

लवसजचन गन े। 

▪ फोहोरको कदघचकालिन व्यवस्थापनको िालग संभाध्ता अध्ययन गररने छ । 

▪ गााँउपालिका लभत्रका प्रत्येक वडा र टोिहरुबाट फोहोरमैिा लनयलमत 

संकिन गने व्यवस्था गररने छ । 

▪ फोहोरमैिा व्यवस्थापन तथा सरसफाई प्रवद्वचन गनच जनर्तेना अलभवृलद्ध 

गरी जनसहभालगतामा कायचक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा संर्ािन गररने छ । 

▪ फोहोरमैिा व्यवस्थापनको िालग आवश्यक पने यतत्र उपकरण खररद गररने 

छ । 

▪ फोहोरमैिा व्यवस्थापनको िालग जनप्रलतलनलिहरु र कमचर्ारीहरुिाई 

आवश्यक तालिम प्रदान गरर क्षमता अलभबृलद्ध गररने छ ।  

▪ फोहोरमैिा व्यवस्थापनको िालग आवश्यक नीलत, लनयम र ऐन र 

कायचलवलिहरु तजुचमा गररने छ । 

व्यवलस्थत ढि 

लनकासको व्यवस्था 

गने । 

▪ गााँउपालिकाका मुयय बजार क्षेत्र, वस्ती र टोिहरुमा ढि व्यवस्थापनको 

िालग लवस्तृत ईलतजलनयररङ अध्यनन गररने छ । 

▪ गााँउपालिकाका मुयय बजार क्षेत्र, वस्ती र टोिहरुमा आिलुनक ढि 

संजािको लनमाचण गररने छ । 

▪ ढि र फोहोरिाई लसिै खोिा नािामा खसाउने कायचिाई लनरुत्सालहत 

गररने छ। 

 

७.७.८ मयुय कायचक्रमहरु र कायाचतवयन योजना 
 

क्र.

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ फोहोरको कदघचकालिन व्यवस्थापनको िालग अध्ययन गने ।  
✓ ✓ ✓ ✓ 
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क्र.

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

२ 
गााँउपालिका लभत्रका प्रत्येक वडा र टोिहरुबाट 

फोहोरमैिा लनयलमत सकंिन गने । 
  ✓ ✓  

४ 
फोहोरमैिा व्यवस्थापनको िालग आवश्यक पने यतत्र 

उपकरण खररद गने । 
✓ ✓ ✓  

✓ 

५ 
फोहोरमैिा व्यवस्थापनको िालग जनप्रलतलनलिहरु र 

कमचर्ारीहरुिाई आवश्यक तालिम प्रदान गने 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

६ आवश्यक नीलत, लनयम र ऐन र कायचलवलिहरु तजुचमा गन े। ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

७ 
गााँउपालिकाका मुयय बजार क्षेत्र, वस्ती र टोिहरुमा ढि 

व्यवस्थापनको िालग लवस्तृत ईलतजलनयररङ अध्यनन गने ।   ✓   

८ 
मुयय बजार क्षेत्र, वस्ती र टोिहरुमा ढि संजािको 

लनमाचण गने ।  
✓ ✓ ✓ ✓ 

 

७.७.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ मुयय बजार र वस्ती क्षेत्रमा ढि संजािको लनमाचण हनेछ । 

▪ मुयय बजार र वस्तीहरुबाट लनयलमत फोहोर सकंिन भएको हनेछ । 

▪ फोहोरमैिा व्यवस्थापन र ढिको लनकासबाट सफा, सुतदर र स्वच्छ गााँउपालिका लनमाचण भएको 

हनेछ । 

▪ स्थानीयवासीमा फोहोरमैिा व्यवस्थापन र ढि लनकास सम्बलति जनर्ेतना अलभबृलद्ध भई फोहोरको 

स्रोतमै व्यवस्थापन भएको हनेछ । 
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पररच्छेद ८: ससं्थागत लवकास, सुशासन तथा शालतत सरुक्षा 

 

८.१ योजना तजुचमा र कायाचतवयनमा जनसहभालगता 
 

८.१.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

गााँउपालिकामा हािसम्म अध्ययन अनुसतिान तथा त्याङ्क प्रणािीमा आिाररत भएर लबकास 

आयोजनाहरु कायाचतवयन हने पररपारटको शुरुवात भएको छैन । गााँउपालिकाको पाश् वचलर्त्र लनमाचणलिन 

रहकेो छ भन ेगााँउपालिकाको िालग महत्वपूणच हने “लबकास तथा लनमाचण मापदण्ड”, “भवन संलहता”, “एकककृत 

शहरी लवकास योजना” आकद हािसम्म तजुचमा हन सकेको छैन । गााँउपालिकाका लवलभत न शाखाहरुको आफ्नो 

शाखागत सूर्ना तथा त्याङ्कहरुको संकिन र सुरलक्षत अलभिेलखकरण हन सकेको छैन । सालवक गालवसका 

सूर्ना, रेकडच, दस्तावेज र त्याङ्कहरुको डाटावेस व्यवलस्थत ढंगिे लडलजटाईजेसन गररएको छैन । पंजीकरण 

शाखा कम्प्युटराईज्ड प्रणािीमा आवद्व भएको छैन । यस आवलिक योजनािे वडातहसम्म पुगेर 

स्थानीयवासीको माग, प्रालवलिक अध्ययन र संभ्याध यताका आिारमा गााँउपालिका स्तररय र वडा स्तररय 

योजना तथा कायचक्रमहरुको आयोजना बैंक तयार गरेकोिे गााँउपालिकािे उक्त आयोजना बैंकमा भएका 

आयोजनाहरुिाई क्रमैसंग कायाचतवयन गदै िानु पनेछ । साथै आवलिक योजनािे तयार गरेको गााँउपालिकाको 

सामालजक, आर्थचक, भौलतक, वातावरलणय आकद लवषयसंग सम्बलतित त्याङ्कहरुिाई समेत आगामी 

लवकास लनमाचणको िालग उपयोग गनच सककतछ । गााँउपालिकामा लबकास लनमाचण र अतय सामालजक कायचहरुमा 

जनसहभालगता भने उत्साहप्रद हने गरेको छ । 
 

८.१.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ त्याङ्को अभाव । 

▪ पयाचप् त नीलतगत तथा काननुी व्यवस्थाको अभाव । 

▪ कमजोर संस्थागत पूवाचिार । 

▪ तयून आततररक आय 

▪ कमजोर आर्थचक प्रगलत 

▪ कमजोर योजना तजुचमा र कायाचतवयन खाका 

▪ आवश्यक्ता भतदा पहाँर्का भरमा योजना तजुचमा हनु 

▪ योजना तजुचमा तथा कायाचतवयनको िालग बजेटको अभाव 

▪ दक्ष जनशलक्त र प्रालवलिकहरुको अभाव 

▪ कमजोर अततर सरकार र अततर लनकाय समतवय 
 

८.१.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 
▪ त्यमा आिाररत योजना तजुचमा र कायाचतवयन गनुच । 

▪ आततररक आय बृलद्ध गनुच । 
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▪ भौलतक पूवाचिार आयोजनाहरु लनिाचररत समयमै सम्पत न गनुच र लनयमलत अनुगमन तथा मूपयाङ्कन 

गनुच । 

▪ दक्ष जनशलक्तको व्यवस्था गनुच । 

▪ आवलिक योजना र वार्षचक योजना वीर् तादाम्यता कायम गनुच । 

▪ प्रलतस्पिाचत्मक िाभका क्षेत्र पलहर्ान गनुच । 

▪ नलतजामुखी योजना तजुचमा गनुच । 

▪ योजनाको कायाचतवयन क्षमता वढाउनु । 

▪ जनताका बढ्दो आकांक्षा व्यवस्थापन गनुच । 

▪ सस्थागत क्षमताको लवकास गनुच । 

▪ लनजी क्षेत्रको िगानी आकर्षचत गनुच 

▪ लवकासमा सबै लिङ्ग, वगच र समुदायको समतामूिक पहाँर् स्थालपत गनुच । 

▪ वािवालिका, मलहिा, अपाङ्गता एवं वातावरण मैत्री लवकास गनुच 

▪ श्रोतको समुलर्त व्यवस्थापन गनुच । 

  

अवसर 
▪ स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनको व्यवस्था हनु । 

▪ नयााँ गााँउपालिका भएकोिे केही गरेर उदाहरणीय हन स् ने । 

▪  आवलिक योजनाबाट योजना तजुचमाको आिार प्राि हन ु

▪ जनप्रलतलनलिमा योजनावद्ध लवकास प्रलत उत्साह हनु 

▪ लवकासका सम्भावनािाई प्राथलमकीकरण गने अवस्था प्राि हन ु

▪ संघीय योजना र कदगो लवकासका िक्ष्यहरू तथा अतय रालिय अततराचलिय प्रलतवद्धतािाई योजना 

प्रणािीमा आवद्ध गनुच 
 

८.१.४ सोंर् 
 

गााँउपालिकाको योजनाबद्व लवकास 
 

८.१.५ िक्ष्य 
 

प्रभावकारी योजना तजुचमा र पूणच कायाचतवयन 
 

८.१.६ उद्वशे्य 
 

त्यमा आिाररत नलतजामूिक योजना तजुचमा गनुच 
 

८.१.७ रणनीलत र कायचनीलत 
रणनीलत कायचनीलत 

व्यवलस्थत 

त्याङ्क तथा ▪ िुरी सवेक्षण गरी गााँउपालिकाको पार्श्चलर्त्र तयार गररने छ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

सूर्ना प्रणािी 

स्थापना गने  

▪ गाउाँपालिकामा सूर्ना शाखा सुदढृ गरी त्याङ्क र सूर्नाप्रलत लजम्मेवार 

वनाइनेछ । 

▪ त्याङ्किाई आवलिक रुपमा अध्यावलिक गरी प्रकालशत गररनेछ । 

▪ त्याङ्क प्रणािीिाई लवद्युतीय प्रणािीमा आवद्ध गरी संघ तथा प्रदेश 

सरकारका त्याङ्क प्रणािीसाँग संजािीकरण गररनेछ । 

▪ त्याङ्क सङ्किनमा संिग् न कमचर्ारीहरूिाई क्षमता लवकास तालिम 

कदइनेछ। 

जन सहभालगतामा 

आिाररत 

योजनाको तजुचमा 

प्रणािीिाई सुदढृ 

गने  

▪ त्याङ्क एवं सूर्नामा आिाररत भई सहभालगतामूिक योजना प्रकक्रया 

अविम्वन गररनेछ । 

▪ योजना तजुचमा कायचिाई यथाथच परक वनाउन सरोकार वािा र लवज्ञहरूको 

व्यापक छिफि गराइनेछ । 

▪ आवलिक योजनािे पलहर्ान गरेका योजना तथा कायचक्रमहरु, रणनीलत र 

कायचनीलतहरु क्रमश िाग ूगररनेछ । 

▪ आर्थचक सामालजक रुपिे पछालड परेका सब ैवगच, लिङ्ग, भौगोलिक क्षेत्र, 

लनमुखा आकद सबैको समावेशी आवाज र प्राथलमकतािाई योजनामा 

समेरटने छ। 

▪ संस्थागत, संगठनात्मक तथा कमचर्ारी एवं जनप्रलतलनलिको क्षमता लवकास 

सम्बतिी लवलवि कायचक्रम सरं्ािन गररनेछ । 

नलतजामुखी 

योजना प्रकक्रया 

अविम्वन गन े

▪ आयोजनाको प्रकृलत र कायाचतवयन वैलशष्टताका आिारमा संघीय र प्रदेश 

सरकार गाउाँपालिका लनजी क्षते्र स्थानीय समुदायिे संर्ािन गने 

आयोजनाहरू सूर्ीकरण गररनेछ । 

▪ स्थानीय योजनािाई िागत र योजनाको महत्व एवं भूगोिको आिारमा 

पालिका र वडा स्तरमा लवभालजत गरी कायाचतवयन गररनछे । 

▪ लवस्तृत पररयोजना अध्ययन सम्पत न गरी पूवाचिार सम्बतिी योजना 

कायाचतवयन गररनेछ । 

▪ योजनाका सब ैनलतजा शृ्रङ्खिा, कायचक्रम तथा बजेट वीर् अग्र र पार्श्च 

सम्बति कायम गररनेछ । 

▪ मध्यकािीन खर्च संरर्नािे तय गरेको लवषय क्षेत्रगत र कायचक्रलमक 

प्राथलमकता िाग ूगररनेछ । 

▪ वार्षचक योजना र आवलिक योजनाको अततर सम्बति स्थालपत गरी 

आवलिक योजनाका िक्ष्यहरू प्राि गदै िलगनेछ । 

नलतजामूिक 

अनुगमन तथा 

मूपयाङ्कन प्रणािी 

अविम्वन गन े

▪ वार्षचक अनुगमन योजना वनाई कायाचतवयन गररनेछ । 

▪ अनुगमन सलमलतको क्षमता लवकास गरी सुदढृ र कृयाशीि गराइनेछ । 

▪ नलतजा सूर्कमा आिाररत अनुगमन तथा मूपयाङ्कन कायचिाई प्रभावकारी 

वनाइनेछ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ अनुगमन सलमलतको प्रलतवेदन कायचपालिकाको लनयलमत वठैकमा छिफि 

गरी प्रभावकारी कायाचतवयन गररनेछ । 

▪ र्ौमालसक तथा वार्षचक प्रगलत समीक्षा गरी लवकासका समस्या समािान 

गररनेछ। 

▪ लवकास आयोजनाको लनलित ढााँर्ामा प्रगलत प्रलतवेदन तयार गरी लनयलमत 

रुपमा सम्बलतित लनकायमा पठाइनेछ । 

▪ आवलिक योजनाको मध्यावलि र अलततम मूपयाङ्कन गरी पृष्ठपोषणिाई 

कायाचतवयनमा पयाइनेछ । 

 

८.१.८ मयुय कायचक्रमहरु र कायाचतवयन योजना 
 

क्र.

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ 
त्याङ्क सकंिन, प्रशोिन, आवलिक पररमाजचन र 

प्रकाशन गने 
 

✓ ✓ ✓  

२ त्याङ्किाई लवद्यतुीय संजािीकरण गने  ✓ ✓ ✓  

४ सहभालगतामूिक योजना तजुचमा कायाचतवयन गने  
✓ ✓  

✓ 

५ नलतजा सूर्कहरु लनिाचरण र अनुगमन तथा मूपयांकन गने  ✓ ✓ ✓ ✓ 

६ जनप्रलतलनलि र कमचर्ारीहरुको क्षमता अलभवृलद्ध गने ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

७ 
आवलिक योजनािे पलहर्ान गरेका योजना तथा 

कायचक्रमहरु क्रमश कायाचतवयन गन े
✓ ✓ ✓   

८ योजना तथा कायचक्रमहरुको लनयलमत प्रगलत सलमक्षा गने  
✓ ✓ ✓ ✓ 

९ 
भौलतक पूवाचिारसंग सम्बलतित आयोजनाहरुको प्रभाव 

मूपयाङ्कन गने 
 ✓ ✓ ✓  

१० आवश्यक सफ्टवेयरहरु लनमाचण गने ✓ ✓ ✓   

 

८.१.९ अपलेक्षत नलतजा 
 

▪ व्यवलस्थत त्याङ्क प्रणािी स्थालपत भई लवद्युतीय प्रणािीमा आबद्ध भएको हनेछ 

▪ सहभालगतामूिक योजना प्रणािी स्थालपत भएको हनेछ । 

▪ आवलिक योजनािे पलहर्ान गरेका योजना तथा कायचक्रमहरु क्रमश िागू हाँदै गरेका हनेछन । 

▪ मध्यकािीन खर्च सरंर्ना िागू भएको हनेछ । 

▪ योजनाको िक्ष्य र उपिलधि वीर्को अततर तयून भएको हनेछ 

▪ सूर्कमा आिाररत योजना अनुगमन र मूपयाङ्कन प्रणािी लवकास भएको हनेछ 

▪ पूाँजीगत खर्च ९० प्रलतशत भतदा बढी भएको हनेछ 
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▪ र्ौमालसक र वार्षचक प्रगलत समीक्षा लनयलमत भएको हने र वार्षचक प्रगलत प्रलतवेदन प्रकालशत भएको 

हनेछ । 
 

८.२ नीलत तथा काननु तजुचमा 
 

८.२.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

तयालयक सलमलतिाई लवलभत न ककलसमको लववाद लनरुपण गने अलिकार प्रदान गरेको भएतापलन लवशेष गरी 

स्थानीय स्रोतको बाडफाड, बािी नो्सानी, ज्यािा मजदरुी नकदएको, जेष् ठ नागररकको पािन पोषण 

नगरेको, नाबािक छोरा छोरी वा पलत पलत् निाई इज् जत आमद अनुसार खान िगाउन नकदएको वा लशक्षा 

कदक्षा नकदएको, घरेिु सहसंा, घर बहाि नकदएको, सावचजलनक बाटो िाराको प्रयोग, पलत पलिको सम्बति 

लबच्छेद, गािी बईज्जती, जग्गा भोगर्िन आकद जस्ता लववाद र मुद्धाहरु गााँउपालिको तयालयक सलमलतमा 

दताच भै लनरुपण हाँदै आईरहकेो छ । तर यो संयया अत्यतत तयून रहकेो छ । गत आर्थचक बषच २०७६/७७ मा 

तयालयक समलतबाट लनरुपण भएको लववाद र मुद्धाहरुको संयया १० भतदा कम रहकेो गााँउपालििकाको 

रेकडचबाट देलखतछ । गााँउपालिकािे आवश्यक पन ेनीलत, कानुन र कायचलवलिहरु क्रमश तजुचमा गदै कायाचतवयन 

गैरहकेो छ । गााँउपालिकाि ेआर्थचक बषच २०७६/७७ सम्म तजुचमा गरेका नीलत तथा कानुनहरु लनम् न वमोलजम 

रहकेा छनः 

 

▪ गााँउपालिकाको आर्थचक ऐन, २०७७ (प्रत्येक बषच) 

▪ गााँउपालिकाको बार्षचक नीलत तथा कायचक्रम (प्रत्येक बषच)  

▪ लवलनयोजन ऐन (प्रत्येक आर्थचक बषच) 

▪ गााँउपालिकाको वैठक संर्ािन कायचलवलि (राजपत्रका प्रकालशत) 

▪ लशक्षा ऐन, २०७७ (राजपत्रमा प्रकालशत) 

▪ एकककृत छात्रवृती कायाचतवयन कायचलवलि, २०७७ 

▪ महाभारत गााँउपालिका पशुपतछी लवकास शाखा अततरग्त संर्ालित युवा िलक्षत कायचक्रम 

कायाचतवयन कायचलवलि, २०७५ 

▪ अपांगता भएका व्यलक्तको िालग पररर्य पत्र लवतरण सम्बलति कायचलवलि 

▪ लवद्यािय अनुदान व्यवस्थापन कायचलवलि २०७५ (राजपत्रमा प्रकालशत) 

▪ स्थानीय तहको उपभोक्ता सलमत गठन, पररर्ािन तथा व्यवस्थापन सम्बलति कायचलवलि, २०७४ 

▪ व्याक हो िोडर कायचलवलि, २०७४ 

▪ स्थानीय राजपत्र कायचलवलि, २०७४ 

▪ महाभारत गााँउपालिकाको लवपद कोषको व्यवस्थापन कायचलवलि, २०७५ 

▪ सेवा करारमा कमचर्ारी व्यवस्थापन सम्बलति कायचलवलि, २०७४ (राजपत्रमा प्रकालशत) 

▪ महाभारत गााँउपालिकाका लवद्यािय लशक्षा सरं्ािन, व्यवस्थापन तथा लनयमन कायचलवलि, २०७४ 

(राजपत्रमा प्रकालशत) 

▪ स्थानीय तहको उपभोक्ता सलमलत गठन, पररर्ािन तथा व्यवस्थापन सम्बलति कायचलवलि, २०७४ 

(राजपत्रमा प्रकालशत) 

▪ महाभारत गााँउपालिका कायचसम्पादन लनयमाविी, २०७४ (राजपत्रमा प्रकालशत) 
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▪ महाभारत गााँउपालिकाको वठैक संर्ािन सम्बलति कायचलवलि, २०७४ (राजपत्रका प्रकालशत) 

▪ महाभारत गााँउपालिका (कायचलवभाजन लनयमाविी), २०७४ (राजपत्रमा प्रकालशत) 

▪ राजपत्र प्रकाशन सम्बलति कायचलवलि, २०७४ (राजपत्रमा प्रकालशत) 

▪ गााँउसभा संर्ािन कायचलवलि, २०७४ (राजपत्रमा प्रकालशत) 

▪ महाभारत गााँउपालिकाको प्रशासककय कायचलवलि लनयलमत गने ऐन २०७४ (राजपत्रमा प्रकालशत) 

 

८.२.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ कलतपय आवश्यक नीलत तथा कानुन तजुचमा हन नसकेको । 

▪ लवलभत न कायचलवलिहरु लनमाचण गनच बााँकी । 

▪ तजुचमा भएका नीलत, ऐन र कायचलवलिहरु पूणच रुपमा िागू हन नसकेको 

 

८.२.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ िामो कानुनी प्रकक्रया पुरा गनुच पने । 

▪ वस्तुलनष् ठ आिार एवं त्यहरुमा आिाररत हने पने । 

▪ नीलत तथा कानुन तजुचमा गनुच अलघ आवश्यक्ता पलहर्ान गनुचपने । 

▪ कानुनका जानकार र दक्ष जनशलक्तको आवश्यक्ता पने 

▪ तजुचमा भएका ऐन, कायचलवलि र नीलतहरु पूणच रुपमा िागू गनच करठन हने । 

▪ स्थानीय सरकारमा पनच जान ेकायचबोझको िेखाजोखा गनुचपने । 

▪ सरोकारवािाहरुको बहृत सहभालगता सुलनलित गनुचपन े। 

▪ पारदशी, िोकतालतत्रक लवलि र पद्धलतको प्रयोग गनुच पने । 

 

अवसरहरु 

▪ स्थानीय योजना तजुचमा र कायाचतवयनमा कानुनी आिार प्राप् त हन े। 

▪ स्थानीय सरकार संर्ािनिाई मागचलनदेश गने र सहजता प्राप् त हने । 

▪ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीर्को सम्बति, सहकाररता, सह-अलस्तत्व र समतवयिाई थप मजबुत 

बनाउने आिार प्राि हन े। 

▪ स्थानीय सरकारिाई थप लजम्मेवार र पारदशी बनाउन सककने । 

▪ स्थानीय सरकारबाट प्रवाह हने सेवा सुलविाहरु सहज र समावेशी हने । 

 

८.२.४ सोंर् 
 

जवादेही र पररणाममुखी शासकीय व्यवस्था । 
 

८.२.५ िक्ष्य 
 

गााँउपालिकािाई सुशासन कायम गरी लवकास लनमाचण र सेवा प्रवाहिाई जवाफदेही र पररणाममुखी बनाउने 
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८.२.६ उदशे् य 
 

▪ स्थानीय तहको कायच सम्पादनको िालग कानुनी र नीलतगत पूवाचिारहरुको लनमाचण गन े। 

▪ स्थानीय सरकारिाई जवाफदेही र पररणाममुखी बनाउन े। 

▪ स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी बनाउने । 

▪ स्थानीय सरकारको क्षमता अलभबृलद्ध गने । 

 

८.२.७ कायचनीलत र रणनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

आवश्यक नीलत र कानुनहरु 

लनमाचण गने 

▪ वस्तुलनष् ठ आिार एवं त्यहरुमा आिाररत भएर पारदशी, 

िोकतालतत्रक लवलि र पद्धलतको प्रयोग गदै सम्पूणच कानुनी प्रकृयाहरु 

पुरा गरी आवश्यक नीलत र कानुनहरु लनमाचण गररने छ। 

▪ लनमाचण भएका नीलत तथा कानुनहरुिाई कायचलवलि बनाई पूणच 

रुपमा कायाचतवयन गररने छ । 

▪ नीलत तथा कानुन तजुचमा गनुच अलघ आवश्यक्ता पलहर्ान गररने छ । 

▪ नीलत तथा काननुहरु लनमाचण गनचको िालग जनप्रलतलनलि र 

कमचर्ारीहरुको क्षमता अलभवृलद्ध गररने छ । 

▪ नीलत तथा कानुन  तजुचमा गदाच सरोकारवािाहरुको बृहत 

सहभालगता सुलनलित गररने छ । 

▪ तजुचमा भएका ऐन, कायचलवलि र नीलतहरु पूणच रुपमा िागू गररने छ 

। 

▪ तजुचमा हने नीलत तथा काननुहरुिे स्थानीय सरकारमा पनच जान े

कायचबोझको िेखाजोखा गररने छ । 

 

८.२.८ मयुय कायचक्रमहरु र कायाचतवयन योजना 
 

क्र.

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ 

वस्तुलनष् ठ आिार एवं त्यहरुमा आिाररत भएर 

पारदशी, िोकतालतत्रक लवलि र पद्धलतको प्रयोग गदै 

सम्पूणच काननुी प्रकृयाहरु पुरा गरी आवश्यक नीलत र 

कानुनहरु लनमाचण गने। 

✓ ✓ ✓   

२ 
लनमाचण भएका नीलत तथा कानुनहरुिाई कायचलवलि बनाई 

पूणच रुपमा कायाचतवयन गने । 
✓ ✓ ✓   

४ 
नीलत तथा कानुन तजुचमा गनुच अलघ आवश्यक्ता पलहर्ान 

गने । 
 

✓ ✓   



महाभारत गााँउपालिकाको पलहिो आवलिक योजना 

(अलततम प्रलतवेदन) 

ररसर्च ईत्िेभ, प्रा. लि.         पेज | 135  

 

क्र.

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

५ जनप्रलतलनलि र कमचर्ारीहरुको क्षमता अलभवृलद्ध गन े।  ✓ ✓ ✓  

६ सरोकारवािाहरुको बहृत सहभालगता सुलनलित गन े।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

७ 
तजुचमा हने नीलत तथा कानुनहरुिे स्थानीय सरकारमा पनच 

जाने कायचबोझको िेखाजोखा गने । 
 

✓ ✓   

 

८.२.९ अपके्षलत उपिलधि 
 

▪ स्थानीय तहको कायच सम्पादनको िालग आवश्यक नीलत तथा काननुहरुको लनमाचण भै िागू भएको 

हनेछ । 

▪ गााँउपालिकामा सुशासन कायम भै लवकास लनमाचण र सेवा प्रवाह जवाफदेही र पररणाममुखी भएको 

हनेछ । 

▪ स्थानीय सरकारको क्षमता अलभबृलद्ध भएको हनेछ  । 

 

८.३ ससं्थागत जनशलक्त लवकास 
 

८.३.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

संघीय मामिा तथा स्थानीय लवकास मतत्राियबाट लस्वकृत दरबतदी तेररज अनसुार गााँउपालिकामा 

कमचर्ारीहरुको व्यवस्थापन हन सकेको छैन जसि ेगदाच गााँउपालिकािे “सेवा करारमा कमचर्ारी व्यवस्थापन 

सम्बलति कायचलवलि २०७४” तजुचमा गरी करार सेवामा कमचर्ारीहरु लनयुक्त गरी गााँउपालिकाको दैलनक 

प्रशासन र कायचसम्पादन गदै आईरहकेो छ । महाभारत गााँउपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतहरु आउन 

नर्ाहने र आएपलन छोटो छोटो समयमा सरुवा भएर जाने भएकोिे हाि छैठौ तहको लसलनयर अहबेिाई 

प्रमुख प्रशासकीय अलिकृतको लजम्मेवारी कदई गााँउपालिकाको प्रशासन संर्ािन हाँदै आईरहकेो छ । 

गााँउपालिकामा अलहिे पलन आर्थचक र राजश् व प्रशासन हनेे कमचर्ारीहरुको अभाव रहकेो छ भने कृलष सेवामा 

पलन जेरटएहरु मात्र रहकेो अवस्था छ । हाि यस गााँउपालिकामा अलिकृत स्तर छैठौ तहका ७ जना, पााँर्ौ 

तहका ७ जना, र्ौथो तहका २० जना, सहायक स्तरका ९ जना र शे्रणी लवलहन कायाचिय सहयोगीहरु ३ जना 

गरी कुि ४६ जना कमचर्ारीहरु छन । गााँउपालिकको संस्थागत जनशलक्त लवकासको िालग क्षमता अलभवृलद्ध 

सम्बलति तालिमहरुको पलन अभाव देलखतछ  ।  

 

८.३.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ दक्ष जनशलक्त पिायन भैरहकेो । 
▪ आफ्नो योग्यता र लशप अनुसारको काम नपाउनु । 

▪ आफ्नो प्रलतभा अनुसारको कायच गने वातावरण नहनु । 

▪ गााँउपालिकाका युवा युवतीहरुिाई क्षमता अलभवृलद्ध र जनशलक्त लवकास सम्बतिी तालिमको समान 

अवसर प्राप् त नहनु । 
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▪ सरकारी स्तरमा जनशलक्त लवकास र क्षमता अलभवृलद्ध सम्बलति तालिम कदने संघसंस्थाहरु नहनु । 

 

८.३.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 
▪ व्यलक्तको सलह प्रलतभा पलहर्ान हन नस् नु । 

▪ दक्ष जनशलक्त पिायन रो् नु । 

▪ आफ्नो योग्यता र लशप अनुसारको काम कदिाउनु । 

▪ आफ्नो प्रलतभा अनुसारको कायच गने वातावरणको लनमाचण गनुच । 

▪ गााँउपालिकाका युवा युवतीहरुिाई क्षमता अलभवृलद्ध र जनशलक्त लवकास सम्बतिी तालिमको समान 

अवसर प्रदान गनुच । 

▪ सरकारी स्तरमा जनशलक्त लवकास र क्षमता अलभवृलद्ध सम्बलति तालिम कदने संघसंस्थाहरुको 

संर्ािन गनुच । 

 

अवसरहरु 
▪ स्थानीय स्तरमा दक्ष जनशलक्तहरु उत्पादन गनच सककने  । 

▪ आफ्नो प्रलतभा अनुसारको कायच गने वातावरण हने । 

▪ गााँउपालिकाका युवा युवतीहरुिाई क्षमता अलभवृलद्ध र जनशलक्त लवकास सम्बतिी तालिमको समान 

अवसर कदने सककने । 

▪ सरकारी स्तरमा जनशलक्त लवकास र क्षमता अलभवृलद्ध सम्बलति तालिम प्रदान गनच सककन े। 

 

८.३.४ सोंर् 
 

दक्ष जनशलक्त, पारदशी र पररणाममुखी स्थानीय सरकार । 
 

८.३.५ िक्ष्य 
 

स्थानीय तहको कायच सम्पादन र सेवा प्रवाह पररणाममुलख, र्ुस्त र पारदशी बनाउन दक्ष जनशलक्तको लवकास 

गने । 

 

८.३.६ उदशे्य 
 

▪ स्थानीय तहको कायच सम्पादन र सेवा प्रवाह पररणाममुखी, र्ुस्त र पारदशी बनाउने । 

▪ गााँउपालिकाका युवा युवतीहरुको क्षमता अलभबृलद्ध गने । 

▪ दक्ष जनशलक्तको उत्पादन गने । 

 

८.३.७ रणनीलत र कायचनीलत 
रणनीलत कायचनीलत 

संस्थागत जनशलक्त लवकास 

गने 

▪ संस्थागत जनशलक्त लवकास सम्बतिी तालिम र गोष्ठीहरु 

संर्ािन गररने छ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ गााँउपालिकाबाट जनशलक्त लवकासको िालग बार्षचक कायचक्रम 

बनाई बजेटको व्यवस्था गररने छ । 

▪ संघ, केतर र प्रदेशबाट प्राप् त हने जनशलक्त लबकास सम्बलति 

तालिम र गोष्ठीहरुमा गााँउपालिकाका युवा युवतीहरुिाई 

समान र समावेशी रुपमा भागलिने अवसर प्रदान गररने छ 

▪ लनजी क्षेत्र र लवलभत न संघसंस्थाहरुिाई जनशलक्त लवकास 

सम्बतिी कायचमा प्रोत्साहन गररने छ । 

▪ संस्थागत जनशलक्त लवकास सम्बलति नीलतगत व्यवस्था गररने 

छ । 

 

८.३.८ मयुय कायचक्रमहरु र कायाचतवयन योजना  
 

क्र.स. कायचक्रमहरु 
सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 
नीलज 

क्षेत्र 
सरकारी 

र अतय 

१ 
संस्थागत जनशलक्त लवकास सम्बतिी तालिम 

र गोष्ठीहरु संर्ािन गने । 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

२ 
गााँउपालिकाबाट जनशलक्त लवकासको िालग 

बार्षचक कायचक्रम बनाई बजेटको व्यवस्था गने 

। 

 
✓ ✓   

३ 

संघ, केतर र प्रदेशबाट प्राप् त हने संस्थागत 

जनशलक्त लवकास सम्बलति तालिमा र 

गोष्ठीहरुमा स्थानीय युवा यवुतीहरुिाई 

समान र समावेशी रुपमा भागलिने अवसर 

प्रदान गने। 

✓ ✓ ✓  
✓ 

४ 
लनजी क्षेत्र र लवलभत न सघंसंस्थाहरुिाई 

संस्थागत जनशलक्त लवकास सम्बतिी कायचमा 

प्रोत्साहन गने।  

  
✓ ✓ ✓ 

५ 
जनशलक्त लवकास सम्बलति नीलतगत व्यवस्था 

गने।  
✓ ✓ 

  
 

८.३.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ गााँउपालिकाबाट संस्थागत जनशलक्त सम्बलति कायचक्रमहरुको िालग बजेट लवलनयोजन भै लनयलमत 

रुपमा कायचक्रमहरु भएको हनछे । 

▪ संस्थागत जनशलक्त लवकास सम्बलति नीलतको तजुचमा भएको हनेछ । 

▪ गााँउपालिकामा दक्ष जनशलक्तको लवकास भएको हनेछ  । 

 



महाभारत गााँउपालिकाको पलहिो आवलिक योजना 

(अलततम प्रलतवेदन) 

ररसर्च ईत्िेभ, प्रा. लि.         पेज | 138  

 

८.४ लनयमनकारी सरंर्नाहरुको प्रवद्वचन 
 

८.४.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

गााँउपालिकािे आफुिे सम्पादन गरेका कायचहरुको सामालजक िेखा पररक्षण, आततररक र अलततम 

िेखापररक्षण, लवकास कायचहरुको अनुगमन र मूपयाङ्कन, संस्थागत क्षमता स्वमूपयाङ्कन तथा 

गााँउपालिकाको वार्षचक लवलिय र भौलतक प्रगलतको प्रलतवेदन तयार गदै आईरहकेो भएतापलन गााँउपालिकाको 

लवलभत न शाखाहरु र वडाहरुबाट प्रवाह हने सेवाहरुको स्वततत्र रुपमा सेवाग्राही सततुष् टी सवेक्षण भने गरेको 

छैन । गााँउपालिकािे समय समयमा शासककय सुिारको कायचक्रम अततगचत जनप्रलतलनलिहरु र कमचर्ारीहरुको 

क्षमता अलभबृलद्धको िागी भ्रमण, वैठक, अध्ययन, अनुसतिान जस्ता कायचहरु समेत गरेको देलखतछ । 

गााँउपालिकामा सेवाग्राहीिे प्रष् टसंग देलखने गरी नागररक वडापत्र रालखएको भएतापलन सबै वडा 

कायाचियहरुमा वडापत्रको व्यवस्था गररएको छैन । गााँउपालिकाको वडापत्रमा गााँउपालिकाबाट सम्पादन 

हने सेवा सुलविाहरुको सरू्ी, सेवा सुलविा प्राप् त गनच आवश्यक पने प्रकक्रया, लजम्मेवार अलिकारी तथा िाग् ने 

समयका साथै आवश्यक दस्तुर समेत उपिेख गररएको छ । तर वडापत्रिाई क्षलतपूर्तचमा आिाररत 

कायचसम्पादन ढााँर्ामा िान सकेको छैन भने वडापत्रको पूणच कायाचतवयनको िालग स्थानीयवासीहरुिाई  

सर्ेतना कायचक्रमहरु समेत हने सकेको छैन । लबषेश पररलस्थलत र प्रलतकुि समयमा गााँउपालिकाबाट एकककृत 

घुलम्त सेवा समेत संर्ािन हाँदै आईरहकेो छ । राजश् व र कर संकिन, लवलभत न प्रकारका सेवा प्रवाहहरुिाई 

सूर्ान प्रलवलि मैत्री बनाउने कायचको शुरुवात भएको छ तर प्रभावकारी र पूणच रुपमा कायाचतवयन हन सकेको 

छैन । गााँउपालिकाको मोवाईि एप्स संर्ािनमा आएको भएतापलन यस्को प्रभाव भने अत्यतत तयून रहकेो 

छ। गााँउपालिकाको राजश् व सलमलत, अनुगमन तथा मूपयाङ्कन सलमलत र तयाय सलमलतको गठन भएको छ 

भने आवश्यक ऐन, काननु र कायचलवलिहरु समेत तजुचमा भएको छ । 

 

८.४.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ समयमै बजेट पाररत नहनु । 

▪ क्रमबद्ध र समयबद्ध कायचयोजना नहनु । 

▪ वडाहरुको जनसंययाको लवतरण, घरिुरी संयया र क्षेत्रफिमा लभत नता हनु । 

▪ वडाहरुको संस्थागत क्षमतामा असमानता । 

▪ दक्ष कमचर्ारी र प्रालवलिकहरुको अभाव । 

▪ भौलतक पूवाचिार र िोलजलष् टकको अभाव । 

▪ प्रमुख प्रशासककय अलिकृतको लछटो लछटो सरुवा हनु । 

 

८.४.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 
▪ दक्ष कमचर्ारीको व्यवस्था गनुच । 

▪ समयमै बजेट पाररत गनुच । 

▪ क्रमबद्ध र समयबद्ध कायचयोजना तजुचमा गनुच  । 
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▪ वडाहरुको संस्थागत क्षमतामा एकरुपता पयाउनु । 

▪ भौलतक पूवाचिार र िोलजलष् टकको व्यवस्था गनुच । 

▪ प्रमुख प्रशासककय अलिकृतहरुको स्थालयत्व । 

▪ आर्थचक र भौलतक प्रगलत लबर् सामजस्यता कायम गनुच । 

▪ आततररक आय बृलद्ध गनुच 

▪ आततररक र अलततम िेखापररक्षण लबर् एकरुपता पयाउन ु। 

 

अवसरहरु 
▪ समयमै बजेट पाररत गरी भौलतक र लवलिय प्रगती गनच सककने । 

▪ क्रमबद्ध र समयबद्ध कायच योजना तजुचमा हने । 

▪ वडाहरुलबर् सामालजक, आर्थचक र भौलतक लवलविता रहतेा पलन सतंुिन कायम गरी भौलतक र 

लवलिय प्रगलत हालसि गनच सककने । 

▪ वडा कायाचियहरुको भौलतक लवकास हने । 

▪ कमचर्ारीहरुको क्षमता अलभवृलद्ध हने । 

▪ गााँउपालिका लभत्रका वडाहरु लबर् समतवय र सहकायच स्थालपत हने । 

 

८.४.४ सोंर् 
 

लनयमनकारी व्यवस्था र सुशासन 

 

८.४.५ िक्ष्य 
 

लवलभत न लवषयगत शाखा, उप-शाखा र वडाहरुको प्रवद्वचन र सविीकरण गने । 

 

८.४.६ उदशे्य 
 

▪ शाखाहरुको प्रवद्वचन र सबिीकरण सम्बतिी कायचयोजना तजुचमा गने । 

▪ जनप्रलतलनलि र कमचर्ारीहरुको क्षमता अलभबृलद्ध गन े। 

▪ सम्पूणच वडाहरुको संस्थागत लबकास गने । 

 

८.४.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

गााँउपालिकाको शाखा, 

उप-शाखा र वडाहरुको 

लबकास र सविीकरण 

गने 

▪ कानुनी र नीलतगत पूवाचिारहरुको लनमाचण गररने छ । 

▪ जनप्रलतलनलि र कमचर्ारीहरुको क्षमता अलभबृलद्ध गररने छ । 

▪ गााँउपालिकाको शाखा, उप-शाखाहरुको लबकास र सविीकरण गररने 

छ । 

▪ वडाहरुको संस्थागत क्षमता अलभबृलद्ध गररने छ । 

▪ सेवा प्रवाहिाई सूर्ना प्रलवलि मैत्री बनाईने छ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ वडागत रुपमा समावेशी र समानुपालतक रुपिे योजना तजुचमा गररने 

छ। 

▪ गााँउपालिका र वडाबाट प्रवाह गररने सेवाहरुिाई प्रलवलि मैत्री 

बनाईने छ। 

▪ आततररक िेखा पररक्षणिाई सशक्त बनाईनेछ । 
 

गााँउपालिकाद्वारा प्रदान 

गररने सेवा सुलविािाई 

सरि तथा गुणस्तरीय 

बनाउदै सेवाग्राही मैत्री 

एवं लवद्युतीय 

सुशासनद्वारा सेवा 

प्रदान गनेतफच  अग्रसर 

हने । 

▪ वडालस्थत कायाचियहरुमा लवद्युतीय शासनको व्यवस्था लमिाईने छ ।  

▪ गााँउपालिकाको कायचिाई र्ुस्त दरुुस्त बनाई सुशानको प्रत्याभूलत 

कदईने छ । 

▪ लवद्युतीय भुक्तानी माफच त सब ैवडामा कम्प्युटरकृत सेवािाई 

कायाचतवयनमा पयाइने छ । 

▪ वडापत्रिाई वडा कायाचियसम्म िलग पूणच कायाचतवयन गररने छ । 

▪  

गााँउपालिकाको वतचमान 

सांगठलनक सरंर्ना र 

जनशलक्त समयानुकुि 

पुनराविोकन गन े। 

▪ लवद्यमान कायच सरंर्नािाई पुनसंरर्ना गरी समय सापेक्ष बनाईने छ । 

▪ गााँउपालिकाको मानव स्रोत सािनिाई अद्यावलिक गदै सवेा 

प्रवाहिाई र्ुस्त दरुुस्त बनाईने छ । 

▪ कमचर्ारीहरुिाई तालिम, उत्पे्ररणा, पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरी 

कायचप्रणािीमा सुिार गदै िलगने छ । 

 

८.४.८ मयुय कायचक्रमहरु र कायाचतवयन योजना 

क्र. स. कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ कानुनी र नीलतगत पूवाचिारहरुको लनमाचण गने ✓ ✓ ✓   

२ 
शाखा, उप-शाखा र वडाहरुको संस्थागत क्षमता 

अलभबृलद्ध गने । 
 ✓ ✓   

३ 
क्षलतपुतीमा आिाररत नागररक वडापत्रको पूणच 

कायाचतवयन गन े
 ✓ ✓  ✓ 

४ 
गााँउपालिकाबाट तजुचमा भएका योजना, नीलत, 

लनदेलशका र प्रगती प्रलतवेदनहरु सावचजलनक गने । 
  ✓   

५ 
जनप्रलतलनलिहरु र कमचर्ारीहरुको क्षमता 

अलभबृलद्ध गने । 
✓ ✓ ✓  

✓ 

६ सेवा प्रवाहिाई सूर्ना प्रलवलि मैत्री बनाउने । ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

७ वडागत रुपमा योजना तजुचमा गने ।   ✓  ✓ 

८ 
गााँउपालिका र वडाबाट प्रवाह गररने सेवाहरुको 

िालग प्रलवलि मैत्री पूवाचिार लनमाचण गने ।  
✓ ✓ ✓ ✓ 

८ 
शासकीय सुिार सम्बलति तालिम र गोष् ठीहरु 

संर्ािन गने ।  
✓ ✓ ✓ ✓ 
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९ 
शासकीय सुिार सम्बतिी आवश्यक नीलत र 

लनदेशका तजुचमा गने ।  
✓ ✓   

१० 
सुशासन, व्यवस्थापन तथा सरं्ािन लनयमाविी, 

२०६५ िाई कडाईका साथ िागू गने ।  
✓ ✓   

११ 
सेवा प्रलतको सततुलष् ट मापन गनच गुनासो उजरुी र 

फछौटको व्यवस्था गने ।  
✓ ✓ ✓  

१२ 
सावचजलनक सुनवाईको अलभिेख लभलडयो/अलडयो 

रेकडच राय ने ।  
✓ ✓  ✓ 

१३ घुम्ती सेवाको अलभिेख पुलस्तका लबकास गने ।  ✓ ✓  ✓ 

 

८.४.९ अपके्षलत उपिलधि 
 

▪ जनप्रलतलनलिहरु र कमचर्ारीहरुको क्षमता अलभबृलद्ध भएको हनेछ । 

▪ प्रत्येक शाखा, उप-शाखा र वडाहरुको संस्थागत लवकास र सविीकरण भएको हनेछ । 

▪ सेवा प्रवाह सूर्ना प्रलवलि मैत्री भएको हनेछ । 

▪ क्षलतपूतीमा आिाररत नागररक वडापत्रको पूणच कायाचतवयन हनेछ । 

▪ गााँउपालिकािे तजुचमा गरेका योजना, ऐन, काननु, नीलत र लनदेलशकाहरु सावचजलनक भइ 

स्थानीयवासीहरु सुसूलर्त हनेछनू् । 

▪ सेवा र सुलविा प्रवाहको लस्थलतमा व्यापाक सुिार हनेछ । 

▪ योजना तजुचमा अनुसार कायचक्रमहरु संर्ािन र कायाचतवयन हनेछनू् । 

▪ बजेटिे लनर्दचष् ट गरेको लवलिय र भौलतक प्रगती हालसि भएको हनेछ । 

 

८.५ शालतत सरुक्षा 
 

८.५.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

गााँउपालिकामा सामातय घरेिु झैझगडा, अंशवण्डा, जग्गा सम्बलति लववाद, सावचजलनक अपराि, स्थानीय 

स्तरका र्ोरी डकैती, िागु पदाथच दवु्यचवसनी आकद जस्ता बाहके अतय ठूिा अपरालिक समुहहरुको उपलस्थलत 

नभएकोिे गााँउपालिकाको शालतत सुव्यवस्था सततोषजनक रहकेो छ । स्थानीय शालतत सुव्यवस्था कायम गनच  

गााँउपालिका लभत्र रहकेा सरुक्षा पोष् ट र स्थानीय प्रशासन सक्षम भएतापलन सरुक्षा पोष् टहरुको पूवाचिार, 

सवारी सािन र अतय िलजलष् टकहरुको अभाव देलखतछ । गााँउपालिका भखचरै गठन भएकोिे आगािागी र अतय 

प्राकृलतक प्रकोपहरुसंग जुध् नको िालग आवश्यक पने यतत्र उपकरण, तालिम प्राप् त जनशलक्त र कोषको समेत 

अभाव छ । गााँउपालिकामा लनवाचलर्त जनप्रलतलनलिहरु आईसकेको र गााँउपालिकाको उपप्रमुखको नेतृत्वमा 

तयालयक सलमत गठन भइ कायच गरररहकेोिे गााँउपालिका लभत्रका शालतत सुव्यवस्थासगं सम्बलतित लवलभत न 

घटनाहरुको गााँउपालिकाबाट समेत लनरुपण हने गरेको छ । 
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८.५.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ सुरक्षा लनकायहरुको कमजोर पूवाचिार । 

▪ स्थानीय प्रहरी प्रशासन र सरुक्षा लनकायहरुिाई आिुलनक प्रलवलियुक्त संरर्ना, मापदण्ड र 

आवश्यक जनशलक्तको अभाव । 

▪ दरबतदी बमोलजम सुरक्षा लनकायहरुको पदपूर्तच हन नस् नु । 

▪ सुरक्षा लनकाहरुलबर् शालतत सुरक्षा र नागररकको सुव्यवस्थामा आवश्यक समतवय हन नस् नु । 

▪ शालतत सुरक्षा, उद्धार र राहत सम्बतिी आवश्यक तालिम, दक्ष जनशलक्त र यतत्र उपकरणहरुको 

अभाव । 

▪ सुरक्षा लनकाय, स्थानीय प्रशासन, गााँउपालिका र पालिकामा कायचरत संघसंस्थाहरु लबर् आवश्यक 

समतवयको अभाव । 

▪ स्थानीयवासी र प्रहरी प्रशासनलबर् सहकायच र लवश् वासको वातावरण कमी । 

▪ प्रकोप र लवपद सम्बतिी घटनाहरुको सूर्ना सम्पे्रषणमा कढिाई । 

▪ लवपद कोषको अभाव । 
 

८.५.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ स्थानीय प्रहरी प्रशासन र सरुक्षा लनकायहरुिाई आिुलनक प्रलवलियुक्त संरर्ना, मापदण्ड र 

आवश्यक जनशलक्तको व्यवस्था गनुच । 

▪ सुरक्षा लनकाहरुलबर् शालतत सुरक्षा र नागररकको सुव्यवस्थामा आवश्यक समतवय कायम गनुच ।  

▪ शालतत सुरक्षा, उद्धार र राहत सम्बतिी आवश्यक तालिम, दक्ष जनशलक्त र यतत्र उपकरणहरुको 

व्यवस्था गनुच । 

▪ सुरक्षा लनकाय, स्थानीय प्रशासन, गााँउपालिका र पालिकामा कायचरत संघसंस्थाहरु लबर् आवश्यक 

समतवय । 

▪ स्थानीयवासी र प्रहरी प्रशासनलबर् सहकायच र लवश् वासको वातावरण कायम गने । 

▪ प्रकोप र लवपद सम्बतिी घटनाहरुको सूर्ना तरुतत सम्पे्रषण गनुच । 

▪ लवपद कोषको व्यवस्थापन । 
 

अवसरहरु 

▪ सुरक्षा लनकाहरुलबर् शालतत सुरक्षा र नागररकको सुव्यवस्थामा आवश्यक समतवय कायम गनच 

सककने । 

▪ दरबतदी बमोलजम सुरक्षा लनकायहरुको पदपूर्तच गनच सककने । 

▪ शालतत सुरक्षा, उद्धार र राहत सम्बतिी आवश्यक तालिम, दक्ष जनशलक्त र यतत्र उपकरणहरुको 

व्यवस्था हन स् ने । 

▪ सुरक्षा लनकाय, स्थानीय प्रशासन, गााँउपालिका र पालिकामा कायचरत संघसंस्थाहरु लबर् आवश्यक 

समतवयको लवकास गनच सककने । 

▪ स्थानीयवासी र प्रहरी प्रशासनलबर् सहकायच र लवश् वासको वातावरण कायम गने सककने । 

▪ प्रकोप र लवपद सम्बतिी घटनाहरुको सूर्ना तरुतत सम्पे्रषण हने । 
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▪ लवपद कोषको व्यवस्थापन गनच सककने । 
 

८.५.४ सोंर् 
 

सुखमय र शालततपूणच जीवनयापन । 
 

८.५.५ िक्ष्य 
 

गााँउपालिकामा शालतत र सवु्यवस्था कायम गरी स्थानीयवासीको लजवन सुखमय र शालततपूणच बनाउने । 

 

८.५.६ उद्धशे्य 
 

▪ गााँउपालिका र प्रहरी प्रशासनहरुको क्षमता अलभबृलद्ध गने । 

▪ गााँउपालिका हने शालतत सुरक्षासंग सम्बलतित घटनाहरुमा कमी पयाउने । 

 

८.५.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

शासनप्रणािी संर्ािन 

सम्बतिी नीलत, काननु, 

मापदण्ड र कायचलवलिहरु 

तजुचमा गन े

▪ स्थानीय सरकार सरं्ािन सम्बतिी आवश्यक नीलत, काननु, 

मापदण्ड र कायचलवलिहरु तजुचमा गररने छ । 

▪ सावचजलनक लनकायका पदािीकारीहरुको लजम्मेवारी, काम कतचव्य र 

अलिकारिाई प्रष् ट पाररने छ । 

▪ सावचजलनक लनकायका पदािीकारीहरुको आर्ारसंलहता पािनाको 

अनुगमन प्रणािी सुदढृ बनाईने छ । 

▪ लवपद व्यवस्थापन कोषको लनमाचण गररने छ । 

स्थानीय सरकार र प्रहरी 

प्रशासनहरुको क्षमता 

अलभवृलद्ध गने 

▪ गााँउपालिकामा शालतत सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गररने छ । 

▪ स्थानीय प्रहरी र्ौकीहरुको पूवाचिारहरु लनमाचण गररने छ । 

▪ गााँउपालिका र प्रहरी प्रशासनहरुमा आिुलनक प्रलवलियुक्त संरर्ना, 

मापदण्ड र आवश्यक जनशलक्तको व्यवस्था गररने छ । 

▪ गााँउपालिका लभत्र हने गैरकानुनी कक्रयाकिाप र शालतत सरुक्षासंग 

सम्बलतित घटनाहरुको अलभिेख राखी कानुसम्मत तवरबाट 

लछनोफानो भएको लन्यौि गने संयतत्रको लवकास गररने छ । 

▪ भ्रष् टार्ार लवरुद्ध शुतय शहनलशिता अपनाईने छ ।  

▪ भ्रष् टार्ारजतय कक्रयाकिाप लनगरानी तथा कारवाहीिाई शसक्त 

बनाउन भ्रष् टार्ार लवरुद्ध अततरलनकाय समतवय र सहकायच 

प्रभावकारी बनाईने छ। 
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८.५.८ मयुय कायचक्रमहरु र कायाचतवयन योजना 
 

क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी र 

अतय 

१ 
स्थानीय सरकार संर्ािन सम्बतिी आवश्यक नीलत, 

कानुन, मापदण्ड र कायचलवलिहरु तजुचमा गन े। 
✓ ✓ ✓   

२ 
सावचजलनक लनकायका पदािीकारीहरुको लजम्मेवारी, 

काम कतचव्य र अलिकारिाई प्रष् ट पाने । 
✓ ✓ ✓  

✓ 

३ 
सावचजलनक लनकायका पदािीकारीहरुको आर्ारसंलहता 

पािनाको अनुगमन प्रणािी सुदढृ बनाउने । 
 

✓ ✓  
✓ 

४ गााँउपालिकामा शालतत सुरक्षा र सवु्यवस्था कायम गने ।  
✓ ✓  

✓ 

५ स्थानीय प्रहरी र्ौकीहरुको पूवाचिारहरु लनमाचण गने ।  
✓ ✓   

५ 

गााँउपालिका र प्रहरी प्रशासनहरुमा आिुलनक 

प्रलवलियुक्त संरर्ना, मापदण्ड र आवश्यक जनशलक्तको 

व्यवस्था गने। 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

६ 

गााँउपालिका लभत्र हने गैरकानुनी कक्रयाकिाप र शालतत 

सुरक्षासंग सम्बलतित घटनाहरुको अलभिेख राखी 

कानुसम्मत तवरबाट लछनोफानो भएको लन्यौि गने 

संयतत्रको लवकास गने । 

 ✓ ✓  ✓ 

७ 

सूर्नाको हकसम्बतिी ऐनको प्रभावकारी कायाचतवयन 

गरी सावचजलनक सरोकार लबषयमा सूर्ना सावचजलनक 

गने कायचिाई अलनवायच गने । 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

८ लवपद व्यवस्थापनको िालग कोषको लनमाचण गने  ✓ ✓ ✓  

 

८.५.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ आवश्यक कानुन, ऐन, नीलत र कायचलवलिहरुको तजुचमा भएको हने छ । 

▪ गााँउपालिका र प्रहरी प्रशासनहरुको क्षमता अलभबृलद्ध भएको हनेछ  । 

▪ गााँउपालिकामा हने शालतत सुरक्षा र मानव अलिकार उपिघनसंग सम्बलतित घटनाहरुमा कमी आउने 

छ । 

▪ जनप्रलतलनिी र कमचर्ारीहरुको क्षमता अलभवृलद्ध भएको हनेछ ।  

▪ गााँउपालिकामा लवपद व्यवस्थापन कोषको लनमाचण भएको हनेछ ।  

 

८.६ पारदर्शचता र आततररक लनयतत्रण प्रणािी 
 

८.६.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

महाभारत गााँउपालिकाको शुसासनको अवस्था हदेाच त्यलत सततोषजनक छैन । गााँउपालिकाको बार्षचक आय 

व्यय र िेखा पररक्षण र संस्थागत क्षमता स्वमूपयाङ्कन प्रलतवेदनहरु गााँउपालिकाको वभेसाईटमा रालखएको 

छैन । त्यसैगरी सावचजलनक सुनवाई, आततररक र अलततम िेखा पररक्षणका प्रलतवेदनहरु पलन सावचजलनक 
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गररएको छैन भन ेयस्ता कायचक्रमहरुको अलडयो, लभलडयो समेत राखेको पाइदैन । अलततम िेखा पररक्षणको 

प्रलतवेदन सावचजलनक नगररएकोिे बेरुजुको वास्तलवक अवस्था थाहा हन ेसकेको छैन । तर गााँउसभाबाट 

पाररत नीलत, ऐन, कायचलवलि तथा गााँउपालिकाको लबगत २ आर्थचक बषचको नीलत तथा कायचक्रम र बजेटको 

लववरण भने गााँउपालिकाको वेभसाईटमाफच त सावचजलनक गररएको छ । गााँउपालिकामा नागररक वडापत्रको 

व्यवस्था गररएको भएतापलन स्थानीवासीको यसप्रलतको तयून सर्ेतनाको कारण नागररक वडापत्रको पूणच 

कायाचतवयन हन सकेको छैन । गााँउपालिकामा राजश् व परामशच सलमलत गठन भएको छ भन ेकायचसम्पादन 

लनयमाविी समेत तजुचमा भएको छ । 

 

८.६.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ कमजोर संस्थाग क्षमता । 
▪ तयून कमचर्ारी । 
▪ तालिम र क्षमता अलभवृकद्दको अभाव । 
▪ बजेट अनुमान कायचक्रममा आिाररत तथा यथाथचपरक नहन ु। 

▪ समयमै कायचक्रम स्वीकृत गरी वार्षचक खररद योजना तयार नगनुच । 

▪ ठे् का तथा खररद कायच समयमा नहनु । 

▪ पूाँजीगत खर्चको तुिनामा र्ािू खर्चको मात्रा बढदै जानु । 

▪ कायाचियको आततररक लनयतत्रण प्रणािी सुदढृ हन नस् नु । 

▪ आततररक िेखापरीक्षण र अलततम िेखापरीक्षण बीर् समतवय हन नस् नु । 

▪ बेरुजुको अतत्य हन नस् नु ।  

▪ गााँउपालिकामा नगद कारोवारको सट्टा अनिाईन भुक्तानीको पूवाचिार स्थापना नभएको । 

▪ आर्थचक वषचको अतयमा मात्र बढी खर्च गने प्रवृलिमा रोक िगाउन नस् नु । 

▪ लविीय पारदर्शचता तथा जवाफदेलहता सम्वतिमा तािुक लनकाय थप लजम्मेवार नहनु ।  

▪ मालसक प्रगलत लववरणको वास्तलवक समीक्षा हन नहनु । 

▪ िक्ष्य र प्रगलत बीर्को अततरमा सम्बलतित लनकाय लजम्मेवार नहनु । 

▪ अनुगमन र मूपयाङकन प्रणािी सुदढृ हन नस् नु । 

▪ राजनैलतक सरंक्षण र दण्डलहनता । 

▪ कमजोर अलभिेख तथा व्यवस्थापन प्रणािी । 

▪ पारदर्शचता, उिरदालयत्व र जवाफदेलहताको अभाव । 

 

८.६.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ बजेट अनुमान कायचक्रममा आिाररत तथा यथाथचपरक नहन ु। 

▪ समयमै कायचक्रम स्वीकृत गरी वार्षचक खररद योजना तयार नगनुच । 

▪ ठे् का तथा खररद कायच समयमा नहनु । 

▪ पूाँजीगत खर्चको तुिनामा र्ािू खर्चको मात्रा बढदै जानु । 

▪ कायाचियको आततररक लनयतत्रण प्रणािी सुदढृ हन नस् नु । 
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▪ आततररक िेखापरीक्षण र अलततम िेखापरीक्षण बीर् समतवय हन नस् नु । 

▪ बेरुजुको अतत्य हन नस् नु ।  

▪ गााँउपालिकामा नगद कारोवारको सट्टा अनिाईन भुक्तानीको पूवाचिार स्थापना नभएको । 

▪ आर्थचक वषचको अतयमा मात्र बढी खर्च गने प्रवृलिमा रोक िगाउन नस् नु । 

▪ लविीय पारदर्शचता तथा जवाफदेलहता सम्वतिमा तािुक लनकाय थप लजम्मेवार नहनु ।  

▪ मालसक प्रगलत लववरणको वास्तलवक समीक्षा हन नहनु । 

▪ िक्ष्य र प्रगलत बीर्को अततरमा सम्बलतित लनकाय लजम्मेवार नहनु । 

▪ अनुगमन र मूपयाङकन प्रणािी सुदढृ हन नस् नु । 

 

अवसरहरु 

▪ गााँउपालिकाको र्ुस्त सेवा प्रवाह । 

▪ सुशासन र भ्रष् टार्ार मुक्त स्थानीय सरकार । 

▪ आततररक आयमा वृलद्ध गनच सककने । 

▪ राजश् व र करको दरुुपयोग कमी पयाउन आई गााँउपालिकाको आम्दानी बढन स् ने । 

▪ गााँउपालिकाको बेरुजु क्रमश घटदै जान े

▪ बार्षचक बजेट, नीलत र कायचक्रमहरु सलह रुपिे कायाचतवयन भइ स्थानीय सरकारप्रलत 

स्थानीयवासीहरुको लवश् वास र सालमप्यता बढाउन सककन े । 

▪ नागररक बडापत्रको यथाथच कायाचतवयन भइ नागररकि ेलबना झतझट सेवा प्राप् त गन ेअवस्था हनेछ ।  

▪ भ्रष् ट र कामर्ोर जनप्रलतलनलि र कमचर्ारीहरु दलण्डत भइ मेहनती र ईमातदार कमचर्ारीहरु 

प्रोत्सालहत हने। 

 

८.६.४ सोंर् 
 

पारदर्षच, जवाफदेही र सुशासनयुक्त स्थानीय शासन प्रणािी 
 

८.६.५ िक्ष्य 
 

भ्रष् िार्ारमुक्त र सुशासनयुक्त गााँउपालिका । 

 

८.६.६ उदशे्य 
 

▪ प्रभावकारी लनयमन र सुपरीवेक्षण माफच त गााँउपालिकाको लवलिय प्रणािीिाई लस्थर, स्वस््य तथा 

सक्षम बनाउने । 

▪ भुक्तानी एवम फर् छौट प्रणािीिाई कुशि, सुरलक्षत तथा लवश् वसनीय तुपयाउने । 

▪ उपयुक्त कानुनी र नीलतगत सरंर्नामाफच त गााँउपालिकाका शाखा र वडा कायाचियहरुमा प्रभावकारी 

सुशासन कायम गने । 

▪ तयून आय भएका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पने वडाहरुका व्यलक्तहरुका िालग सहज र सुिभ लविीय 

प्रणािीको लवकास गने । 
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▪ लविीय सेवा र उपकरण बारे लविीय साक्षरता अलभबृलद्ध गने तथा लविीय उपभोक्ताहरुको लहत 

सरंरक्षण गने । 

▪ लवलभत न प्रकारका अनौपर्ाररक लविीय कारोवारिाई औपर्ाररक लविीय प्रणािीको दायरामा 

पयाउने । 

▪ भ्रष् टार्ार लनवारणका िागी कानुनी र नीलतगत पूवाचिारहरुको लनमाचण गने । 

▪ सावचजलनक सेवा प्रवाह र लबकास प्रकक्रयािाई प्रभावकारी बनाउनु । 

▪ राजनैलतक संरक्षण र दण्डलहनताको अतत्य गरी सुशासन कायम गने । 

 

८.६.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 
गााँउपालिकाको आर्थचक 

स्रोत पलहर्ान गनच 

आवश्यक पहि गने । 

▪ गााँउपालिकाको लवद्यमान सम्भालवत आर्थचक स्रोतको पलहर्ान गरी 

राजश् व अलभवृलद्धका िालग आवश्यक व्यवस्था गररने छ । 

आततररक स्रोत 

पलहर्ान गनच सम्बलतित 

लनकायहरुसंग समतवय 

र सहकायच गने । 

▪ लवलभत न लनकायहरुसंग समतवय गरी आततररक स्रोत पलहर्ािन गनच 

नीलतगत व्यवस्था गररने छ । 

▪ गााँउपालिका लभत्रका सरकारी लनकायहरु तथा संघ संस्थाहरुसंग 

आवश्यक समतवय गरी कायचप्रणािीिाई प्रभावकारी बनाईने छ । 

लबकास आयोजना तथा 

कायचक्रमहरुिाई 

प्रभावकारी तरविे 

कायाचतवयन गने । 

▪ रोजगारीका अवसरहरु अलभवृलद्ध गनच उद्यमीहरुिाई प्रवद्वचन गररने छ 

। 

▪ वास्तलवक आवश्यकताको लसद्धाततिाई अनुसरण गरी योजना तथा 

कायचक्रम तजुचमा गररने छ । 

सेवाग्राही मैत्री एवं 

लवद्युतीय सुशासनद्वारा 

सेवा प्रदान गन े

▪ वडालस्थत कायाचियहरुमा लवद्युतीय शासनको व्यवस्था लमिाईने छ । 

▪ स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूर्ना तथा संर्ार प्रलवलिको 

अत्यलिक उपयोग, प्रवद्वचन र लनयमन गररने छ । 

▪ कमचर्ारीको क्षमता लवकास गनच तालिम, उत्पे्ररणा, पुरस्कार र 

सजायको व्यवस्था लमिाईने छ । 

उपयुक्त कानुनी र 

नीलतगत संरर्नामाफच त 

गााँउपालिकाका शाखा 

र वडा कायाचियहरुमा 

प्रभावकारी सुशासन 

कायम गने । 

▪ गााँउपालिकाको कायचिाई र्ुस्त दरुुस्त बनाई सुशासनको प्रत्याभूलत 

कदईनेछ। 

▪ सुशासनको माध्यमद्वारा आर्थचक अलनयलमतता घटाई आर्थचक 

कारोवारमा पारदर्शचता पयाईने छ। 

▪ गााँउपालिकाको वतचमान सांगठलनक संरर्ना र जनशलक्त  समयानुकुि 

पुनराविोकन गररने छ । 

▪ लवलभत न प्रकारका अनौपर्ाररक लविीय कारोवारिाई औपर्ाररक 

लविीय प्रणािीको दायरामा पयाईने छ । 

▪ भुक्तानी एवम फर् छौट प्रणािीिाई कुशि, सुरलक्षत तथा लवश् वसनीय 

तुपयाईने छ । 
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रणनीलत कायचनीलत 
▪ अततरालष् िय मापदण्डमा आिाररत िेखा र िेखापरीक्षण प्रणािी 

अविम्वन गररने छ । 

भ्रष् टार्ारिाई लनयतत्रण 

गरी सुशासन कायम 

गने 

▪ भ्रष् िार्ार लवरुद्ध जनर्ेतना अलभवृलद्ध गररने छ । 

▪ कानुनी र नीलतगत पूवाचिारहरुको लनमाचण गररने छ । 

▪ जनतािाई दःुख कदने र घुस ररसवत माग् ने प्रवृलििाई लनरुत्साहन गने 

र दोषीिाई कारबाहीको दायरामा पयाईने छ । 

▪ सावचजलनक लवकास लनमाचणका कायचहरू लनिाचररत समय, िागत, 

पररमाण र गुणस्तरमा सम्पत न गररने छ । 

▪ क्षलतपुतीमा आिाररत नागररक वडापत्र तयार गरी पूणच कायाचतवयन 

गररने छ । 

▪ जनप्रलतलनिीहरु र कमचर्ारीहरुिाई आफ्नो काम कतचव्य र अलिकार 

लभत्र रहरे कायच सम्पादन गनच प्रररत गररने छ । 

गााँउपालिकािाई 

भ्रष्टार्ारलवरुद्ध 

उिरदायी बनाउाँ दै 

सशक्तीकरण गने 

▪ सावचजलनक खररद ऐन कडाईका साथ पािना गररने छ । 

▪ रुग्ण ठे् का सम्झौताहरूको लववरण सङ्किन र लवश् िेष गरी 

कारवाहीको िालग आवश्यक प्रकृया अलघ बढाईने छ । 

▪ आिुलनक प्रलवलिको उपयोगबाट अनुसतिान र अलभयोजन 

पद्धलतिाई वस्तुलनष् ठ र लवश् वसनीय बनाईने छ । 

▪ भ्रष् िार्ार लनगरानी प्रणािीको लवकास गरी अनसुतिान एव ं

लनगरानी गररने छ। 

▪ कमचर्ारीहरुको कायचसम्पादन बेरुजुको आिारमा गने व्यवस्था 

लमिाईने छ । 

▪ गााँउपालिकामा हने भ्रष्टार्ारसंग सम्बलतित सब ैककलसमका सूर्ना 

व्यवस्थापन तथा इतटेलिजेतस संयतत्रिाई सुदढृ गररने छ । 

▪ लवद्यमान बेरुजुको अवस्थािाई तयूलनकरण गररने छ । 

▪ भ्रष् टार्ार लबरुद्व शसक्त रुपमा प्रस्तुत हन र् यालपड ए्सन टास्कफोसच 

गठन गररने छ । 

 

८.६.८ प्रमखु कायचक्रमहरु र कायाचतवय योजना 
 

क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ 
राजर्श् अलभवृलद्धका िालग आवश्यक व्यवस्था 

गने। 
✓ ✓ ✓   

२ 
लवलभत न लनकायहरुसंग समतवय गरी आततररक 

स्रोत पलहर्ािन गनच नीलतगत व्यवस्था गने । 
✓ ✓ ✓   
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क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

३ 

गााँउपालिका लभत्रका सरकारी लनकायहरु तथा 

संघ संस्थाहरुसंग आवश्यक समतवय गरी 

कायचप्रणािीिाई प्रभावकारी बनाउने । 

  ✓  ✓ 

४ 
रोजगारीका अवसरहरु अलभवृलद्ध गनच 

उद्यमीहरुिाई प्रवद्वचन गने । 
  ✓ ✓  

५ 
वास्तलवक आवश्यकताको लसद्धाततिाई अनुसरण 

गरी योजना तथा कायचक्रम तजुचमा गने । 
✓ ✓ ✓ ✓  

६ 
वडालस्थत कायाचियहरुमा लवद्युतीय शासनको 

व्यवस्था गने । 
 ✓ ✓ ✓  

७ 

स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनमा सूर्ना तथा 

संर्ार प्रलवलिको अत्यलिक उपयोग, प्रवद्वचन र 

लनयमन गने । 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

८ 
कमचर्ारीको क्षमता लवकास गनच तालिम, उत्पे्ररणा, 

पुरस्कार र सजायको व्यवस्था गने । 
 ✓ ✓  ✓ 

१० 
गााँउपालिकाको कायचिाई र्ुस्त दरुुस्त बनाई 

सुशानको प्रत्याभूलत कदने । 
 ✓ ✓   

११ 
सुशासनको माध्यमद्वारा आर्थचक अलनयलमतता 

घटाई आर्थचक कारोवारमा पारदर्शचता पयाउने । 
 ✓ ✓   

१२ 
गााँउपालिकाको वतचमान सांगठलनक सरंर्ना र 

जनशलक्त समयानुकुि पुनराविोकन गने । 
 ✓ ✓   

१३ 

लवलभत न प्रकारका अनौपर्ाररक लविीय 

कारोवारिाई औपर्ाररक लविीय प्रणािीको 

दायरामा पयाउने । 

 ✓ ✓  ✓ 

१४ 
अततरालष् िय मापदण्डमा आिाररत िेखा र 

िेखापरीक्षण प्रणािी अविम्वन गने । 
✓ ✓ ✓   

१५ 
भुक्तानी एवम फर् छौट प्रणािीिाई कुशि, 

सुरलक्षत तथा लवश् वसनीय बनाउने । 
 ✓ ✓   

१६ 

तयून आय भएका तथा ग्रामीण क्षेत्रमा पने 

व्यलक्तहरुका िालग सहज र सिुभ लविीय 

प्रणािीको लवकास गने । 

 ✓ ✓   

१७ भ्रष् िार्ार लवरुद्ध जनर्ेतना अलभवृलद्ध गने । ✓ ✓ ✓  ✓ 

१८ कानुनी र नीलतगत पूवाचिारहरुको लनमाचण गने । ✓ ✓ ✓   

१९ 

जनतािाई दःुख कदने र घुस ररसवत माग् ने 

प्रवृलििाई लनरुत्साहन गरी दोषीिाई कारबाहीको 

दायरामा पयाउने । 

✓ ✓ ✓  ✓ 

२० 
सावचजलनक लवकास लनमाचणका कायचहरू लनिाचररत 

समय, िागत, पररमाण र गुणस्तरमा सम्पत न गने । 
✓ ✓ ✓  ✓ 
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क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

२१ 
क्षलतपुतीमा आिाररत नागररक वडापत्र तयार 

गरी पूणच कायाचतवयन गने । 
✓ ✓ ✓  ✓ 

२२ सावचजलनक खररद ऐन कडाईका साथ पािन गने । ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

२३ 

रुग्ण ठे् का सम्झौताहरूको लववरण सङ्किन र 

लवश् िषे गरी कारवाहीको िालग  आवश्यक प्रकृया 

अलघ बढाउने । 

✓ ✓ ✓  ✓ 

२४ 

आिुलनक प्रलवलिको उपयोगबाट अनुसतिान र 

अलभयोजन पद्धलतिाई वस्तुलनष्ठ र लवर्श्सनीय 

बनाउने 

✓ ✓ ✓  ✓ 

२५ 
भ्रष्टार्ार लनगरानी प्रणािीको लवकास गरी 

अनुसतिान एवं लनगरानी गने । 
✓ ✓ ✓  ✓ 

२६ 
कमचर्ारीहरुको कायचसम्पादन बेरुजुको आिारमा गने 

। 
✓ ✓ ✓  ✓ 

२७ 

गााँउपालिकामा हने भ्रष्टार्ारसंग सम्बलतित सबै 

ककलसमका सूर्ना व्यवस्थापन गरी इतटेलिजेतस 

संयतत्रिाई सुदढृ गने । 

✓ ✓ ✓  ✓ 

२८ लवद्यमान बेरुजुको अवस्थािाई तयूलनकरण गने। ✓ ✓ ✓  ✓ 

२९ 
भ्रष् टार्ार लबरुद्व शसक्त रुपमा प्रस्तुत हन र् यालपड 

ए्सन टास्कफोसच गठन गने ।  
✓ ✓   

 

८.६.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ गााँउपालिकाको आततररक आयमा बृलद्ध हनेछ । 

▪ अततरालष् िय मापदण्डमा आिाररत आततररक र अलततम िखेापरीक्षण प्रणािीको अविम्वनिे 

लविीय सुशासन कायम हनेछ । 

▪ उपयुक्त कानुन तजुचमा र नीलतगत संरर्नामाफच त गााँउपालिकाका शाखा र वडा कायाचियहरुमा 

प्रभावकारी सुशासन कायम हनेछ । 

▪ राजश् व संकिनमा लवद्युतीय भुक्तानी प्रणािीको लबकास भइ आर्थचक पारदर्शचता कायम हनेछ । 

▪ तयून आय भएका वडावासीहरुिे सहज र सुिभ लविीय भकु्तानी सेवा प्राप् त गनेछनू् । 

▪ लवलभत न प्रकारका अनौपर्ाररक लविीय कारोवारहरु औपर्ाररक लविीय प्रणािीको दायरामा 

आउनेछनू् । 

▪ बार्षचक योजना तथा बजेट अनुसार कायचक्रमहरु कायचतवयन भइ गााँउपालिकाको समग्र लबकासमा 

सुशासन कायम हनेछ । 

▪ भ्रष् टार्ार लनवारणका िागी कानुनी र नीलतगत पूवाचिारहरुको लनमाचण हनेछ । 

▪ राजश् व दरुुपयोगको अतत्य भै गााँउपालिकाको आम्दानी र भौलतक सम्पलतको सुरक्षा हनछे । 

▪ बार्षचक बजेट र नीलत तथा कायचक्रम बमोलजम गााँउपालिकाको कायच सम्पादन हनेछ । 
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▪ गााँउपालिकामा लवद्यमान भ्रष् टार्ार, अलनयलमतता र दण्डलहनताको अतत्य भइ सुशासन कायम 

हनेछ। 

▪ सावचजलनक सेवा प्रवाह र लबकास प्रकक्रया प्रभावकारी हनछे । 
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पररच्छेद ९ वन, वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापन 
 

९.१ वन व्यवस्थापन 
 

९.१.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

यस गाउाँपालिका जैलवक लवलविता एवं वन सम्पदाको दलृष्टकोणिे वातावरणीय महत्वका अलतररक्त 

आयआजचनको अवसर बृलद्धका दलृष्टकोणिे समेत पयाचप् त सम्भावना रहकेो छ । यस गाउाँपालिकामा रहकेो वन 

क्षेत्रमा लवद्यमान सम्भावनािाई यथाथचमा रुपाततरण गनच वन, जैलवक लवलविता र संरक्षण सम्बतिी प्रालवलिक 

ज्ञान, सीपमा बृलद्ध गनुचपने आवश्यकता रहकेो छ । यस गाउाँपालिकामा रहकेा सामुदालयक वन तथा कवुलियती 

वनिे कुि क्षेत्रफिको ७४.४७% भूभाग ढाकेको छ । वन तथा झाडीिे पयाचप् त मात्रामा भररएको यस 

गाउाँपालिकामा सपिा, कटुस, लर्िाउने, गुाँराश, बााँझ, लसमि आकद प्रजातीका रुखहरु पाइतछनू् । यस 

गाउाँपालिकाको १२०० लमटर भतदा ति समलशतोष्ण सदावहार जंगिमा साि, खयर, कुसुम, जामुन जस्ता 

सािै भरी हररयो हने बोटलवरुवाहरु पाइतछ भने १२०० लमटर देलख २१०० लमटर सम्मको पहाडी क्षेत्रमा 

लहउाँदमा पात झने सपिो, र्ााँप, उलिस, िाकुाँ री, ओखर, लर्िाउने, कटुस जस्ता पतझर वनस्पलतहरु पाइतछनू् 

। वन क्षेत्रको व्यवस्थापन बजै्ञालनक ढंगिे गनच सकेमा यस क्षेत्रको दीगो लवकास हन ेलवर्श्ास गनच सककतछ । 

गााँउपालिकामा सामुदालयक वन उपभोक्ता सलमलत गठन भएको छ । गााँउपालिकािे आर्थचक बषच २०७७/७८ 

को बार्षचक नीलत तथा कायचक्रममा वन व्यवस्थापनिाई लबषेश महत्व कददै वन संरक्षण र व्यवस्थापनको िालग 

केलह नीलतहरु अवपवन गरेको छ । जसमा सामुदालयक वनको सरंक्षण गनच वन उपभोक्ता सलमलतिाई 

कक्रयालशि गने, वृक्षारोपण गने, वन लवनास तथा डढेिो लनयतत्रण र तयूलनकरण गनच सर्ेतना कायचक्रम गन े

जस्ता नीलतहरु छन ।  

 

९.१.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ वनको कदगो व्यवस्थापन हन नसकेको । 

▪ वन पैदावर, वतयजततु र जैलवक लवलविताको सरंक्षणको कायचयोजना नभएको । 

▪ भू-क्षय, पलहरो गैरहने । 

▪ पानीका स्रोत र मुहानहरुको संरक्षण नभएको । 

▪ वनमा रहकेा जलडबुटीहरुको संरक्षण हन नसकेको । 

▪ डढेिो र वन जथाभावी फडानी लनयतत्रण नभएको 

 

९.१.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ लबकास र वातावरण लबर् सततुिन कायम गनुच  

▪ खािी एवं बाझो जमीनमा बृक्षारोपण गनुच । 

▪ वन तथा वातावरण संरक्षणिाइ आर्थचक कक्रयाकपािसंग आवद्व गनुच । 

▪ दाउरा, घर लनमाचण र फर्नचर्रको िालग वन फडानी रो् नु । 
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▪ वन पैदावर र वतयजततुहरुको संरक्षण । 

▪ डढेिो लनयतत्रण र जथाभावी वन फडानी । 

▪ वतय जततुहरुको अवैिालनक लशकार । 

▪ वन, वातावरण तथा जैलवक लवलविता सम्बतिी जनर्तेनामा बृलद्ध गनुच । 

 

अवसरहरु 

▪ वनको कदगो व्यवस्थापन भै स्थानीयवासीहरुको लजवनस्तरमा सकारात्मक प्रभाव पने । 

▪ वन पैदावर, वतयजततु र जैलवक लवलविताको सरंक्षण हने । 

▪ भू-क्षय, पलहरो आकदको प्रकोप तयूलनकरण हने । 

▪ पानीका स्रोत र मुहानहरुको संरक्षण हने । 

▪ वनमा रहकेा जलडबुटीहरुको संरक्षण हने । 

▪ डढेिो र वन जथाभावी फडानी लनयतत्रण हने  

 

९.१.४ सोंर् 
 

उत्पादनलशि वन र जैलवक लवलविताको कदगो संरक्षण र लवपद व्यवस्थापन 
 

९.१.५ िक्ष्य 
 

वैज्ञालनक वन व्यवस्थापन माफच त वन पैदावारको संरक्षण र कदगो उपयोग गदै लवपद तयूलनकरण गन े
 

९.१.६ उदशे्य  
 

▪ वन क्षेत्रिाई उद्योग र पयचटनसंग आवद्व गरी समृलद्ध हालसि गने । 

▪ वैज्ञालनक वन व्यवस्थापन माफच त वन पैदावारको उत्पादनमा बृलद्ध तथा वन वतयजततु र जैलवक 

लवलविताको सरंक्षण गनुच 

 

९.१.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

वन तथा 

जैलवक 

लवलविता 

क्षेत्रको 

संरक्षण एवं 

लवकास गन े

▪ वन क्षेत्रको खािी जलमन र वटु्यान क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरी वनको 

क्षेत्रफि बढाइने छ । 

▪ अलग् न रेखा लनमाचण, र्ोरी लनकासी लनयतत्रण आकद द्वारा भरैहकेो 

वनको प्रभावकारी सरंक्षण गररने छ । 

▪ वन जङ्गि संरक्षण र संवद्वचनको िालग जनर्तेना लवकासिाई 

अलभयानको रुपमा संर्ािन गररने छ । 

▪ पानीका मुहान, जिािार क्षेत्र, जैलवक लवलविताको संरक्षणका िालग 

समुदायमा आिाररत लवशेष कायचक्रम संर्ािन गररने छ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ पहीरो क्षेत्र तथा सकडको दायााँ वााँया बायो इलतजलनयररङ र 

वृक्षरोपण गररने छ । 

▪ कावचन उत्सजचन कटौती वापतका क्षलतपूर्तचका िालग सम्बलतित 

लनकायमा समतवय गररने छ । 

वातावरण संरक्षण 

गने 

▪ लवकास र वातावरण वीर् सततुिन कायम हने गरी लवकास कायचक्रम 

संर्ािन गररने छ । 

▪ लवकासका सरंर्ना लनमाचण गदाच वन, जिािार क्षेत्र तथा जलैवक 

लवलविताको सकेसम्म कम क्षलत हने गरी संर्ािन गररने छ । 

▪ लवकास कायचक्रमबाट भएको क्षलत पररपूरण हने हदसम्म 

सरोकारविाबाट पररपूरणको व्यवस्था गररने छ । 

▪ प्रालवलिक एवं वातावरणीय अध्ययन पूवाचिार लवकासको पूवचशतचको 

रुपमा लवकास गदै िलगने छ । 

▪ पररवार तहबाटै फोहोरको उत्पादन घटाउने, पुन प्रयोग गने र 

प्रशोिन गने नीलतिाई प्रभावकारी रुपमा कायाचतवयन गरी स्वच्छ 

वातावरणको लवकास गररने छ । 

▪ वातावरण सम्बतिी काम गने संघ सस्था वीर् प्रभावकारी समतवय र 

सहकायच गररने छ । 

▪ वातावरण संरक्षण सम्बतिी जनर्ेतना लवकास कायचक्रमिाई 

अलभयानको रुपमा संर्ािन गररने छ । 

▪ सूर्कहरूको आिारमा वातावरण मैत्री गाउाँपालिकाको रुपमा 

लवकास गदै िलगने छ । 

▪ दाउराको प्रयोग घटाई घरलभत्रको प्रदषुण घटाउन वैकलपपक उजाचका 

श्रोतहरू जस्त ैिुवााँ रलहत र्ुपहो लवद्युत, गोवर ग्यााँस आकदको 

प्रयोगमा प्रोत्साहन गररने छ । 

वन जंगि, जलडबुटी 

तथा वातावरण 

लवकास एवं 

संरक्षणिाई आय र 

रोजगारीसंग आवद्व 

गने 

▪ सामुदालयक वनमा जन सहभालगता र स्वालमत्व वृलद्ध गरी प्रभावकारी 

व्यवस्थापन र उपयोगबाट 

▪ पशुपािन, काठ तथा काष्ठ जतय औद्योलगक उत्पादन आकदमा 

उपभोक्ताहरूिाई प्रोत्सालहत गररने छ । 

▪ कवुलियती वनको लवकास गरी अलत लवपत न पररवारको आय 

आजचनको आिारको रुपमा लवकास गररने छ । 

▪ लनजी जग्गामा वढी आयमूिक काठ, जलडवुट्टी, डािे घााँस तथा 

फिफूिको लवरुवा िगाई आय आजचनमा संिग् न हन ककसानहरूिाई 

प्रोत्सालहत गररने छ । 

▪ जडीवुट्टीको सम्भाव्यता अध्ययन, व्यावसालयक उत्पादन र 

बजारीकरणमा प्रोत्साहन गररने छ । 

▪ स्थानीय काष् ठजतय उत्पादनिाई प्रोत्साहन गररने छ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ वन, वातावरण, जिािार, जलैवक लवलविता आकद प्राकृलतक 

लवलविता र सुतदरतािाई पयचटन प्रवद्वचनसाँग आवद्ध गरी स्थानीय आय 

र रोजगारीमा वृलद्ध गररने छ । 

 

९.१.८ मयुय कायचक्रमहरु र कायाचतवन योजना 
  

क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ उजाड र खािी क्षेत्रहरुमा वकृ्षारोपण गने ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 

२ 
बनजङ्गि, जलडवुट्टी, जिािार तथा जैलवक 

लवलविताको सरंक्षण गने । 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

३ 
वातावरण संरक्षण र जनर्तेनामुिक कायचक्रमहरु 

संर्ािन गने । 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

४ 
आयमूिक कायचक्रममा लविीय पहाँर् र प्रालवलिक 

सहायता उपिधि गराउने । 
✓ ✓ ✓   

५ 
वन, वातावरण र जैलवक लवलविता सम्बतिी 

अध्ययनहरु गने । 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

६ 
वन, वातावरण र जैलवक लवलविता संरक्षण 

सम्बलति नीलत र योजनाहरु तजुचमा गने । 
 ✓ ✓   

७ 

वन, वातावरण र जैलवक लवलविता संरक्षणको 

िालग अततर सरकार र लनकायहरुलबर् समतवय 

गने । 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

९.१.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ वन तथा वातावरण सम्बतिी स्थानीय नीलत तजुचमा भएको हनेछ । 

▪ वन लवनास लनयतत्रण हनेछ । 

▪ जिािार क्षेत्र सरंक्षण सम्बतिी योजना तजुचमा भएको हनछे । 

▪ इतिनको रूपमा दाउरा प्रयोग गनेको अनुपात घटेको हनछे । 

▪ वन पैदावार र वतयजततुको संरक्षण भएको हनेछ । 

▪ वनको वैज्ञालनक व्यवस्थापन भएको हनेछ 

▪ पलहरो र भू-क्षयमा कमी आएको हनेछ । 

▪ आिुलनक िुवााँ रलहत र्ुिोको प्रयोग बढेको हनेछ । 

▪ लवपदबाट हने भौलतक, मानलवय र आर्थचक क्षलतमा कमी आउने छ । 
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९.२ जिािार तथा जलैवक लवलविता सरंक्षण 
 

९.२.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

महाभारत गााँउपालिकामा ठूिा नकदहरु नभएतापलन यहााँ स-साना खोिा र पानीमा मुहानहरु प्रशस्त मात्रामा 

छनू् । महाभारत रेतजका प्रशस्त डााँडाकााँडाहरु, टार, नकदवेशी, लभरािो जमीन आकद रहकेोि े महाभारत 

गााँउपालिका जिािार तथा जैलवक लवलवितामा लन् कै सम्पत न रहकेो छ । गााँउपालिकामा प्रशस्त खोिानािा 

र पानीका मुहानहरु छन । तयानो हावापानी भएको यस गााँउपालिकामा पतझर र सदावहार दवुै प्रकारका 

लमलश्रत वनस्पलतहरू पाइतछनू् । यस गााँउपालिकामा साि, लससौ, लसमि, वर, लर्िाउने, कटुस, सपिा, 

गुरााँस, खसुच, देवदार, भोजपत्र, िुपी आकद प्रजालतका बोटलबरुवा, िान, गहाँ, मकै, कोदो, फापर, तोरी, 

भटमास, मास आकदको खेतीपाती र आाँप, नासपती, सुततिा, कागती, केरा, कटहर, मौसम, जुनार आकद 

फिफूि खेती गररतछ । गाई, भैसी, भेडा, बाख्रा, सुगुर, लर्तुवा, मृग, बााँदर, जङ्गिी लवरािो, लर्िि, रतुवा, 

थार, सािक, स्याि, मिसााँप्रोिगायतका जनावरहरू यस गााँउपालिकाको जंगिहरुमा पाइतछनू् । यस 

गााँउपालिकामा पाइने र्रार्ुरुङ्गीमा मुना, लर्पने, परेवा, कालिज, बाज, लर्ि, ढुकुर, सुगा र लवलभत न 

ककलसमका पुतिीहरू रहकेा छनू्। 

 

९.२.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ जिस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापन सम्बतिी स्थानीय ऐन कानुन र नीलतको अभाव । 

▪ बाढी, पलहरो र भूक्षयको प्रकोप । 

▪ नकद र खोिानाबाट वािुवा, ढंुगा, लगरट आकदको जथाभावी उत्खनन । 

▪ जिस्रोतको र्रम दोहन 

▪ जिस्रोतको वैज्ञालनक अध्ययन र अलभिेख नहनु । 

▪ जिस्रोत क्षेत्रसाँग सम्बलतित लनकायहरूको बीर्मा आपसी समतवय तथा सहकायचको अभाव । 

 

९.२.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ जिािार तथा जैलवक लवलविताको उपयोग र व्यवस्थापन सम्बतिी स्थानीय ऐन कानुन र नीलतको 

अभाव । 

▪ बाढी, पलहरो र भूक्षयको लनयतत्रण । 

▪ नकद र खोिानाबाट वािुवा, ढंुगा, लगरट आकदको जथाभावी उत्खनन । 

▪ जिस्रोतको र्रम दोहनको लनयमन र लनयतत्रण  

▪ जिस्रोतको वैज्ञालनक अध्ययन र अलभिेख नहनु । 

▪ जिस्रोत क्षेत्रसाँग सम्बलतित लनकायहरूको बीर्मा आपसी समतवय तथा सहकायचको अभाव । 

 

अवसरहरु 

▪ कृलषयोग्य भूलममा ससंर्ाई सुलविा उपिधि गराउन सककने । 

▪ खानेपानीको अभाव भएका वडाहरुमा खानेपानी आयोजना लवस्तार गने सककने । 
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▪ िघु-जिलवद्युत लनमाचण गरी ग्रालमण लवद्युतीकरण र रालष् िय प्रसारण माफच त अतय स्थानमा लनयाचत 

गनच सककने । 

▪ वािुवा, ढंुगा, लगट्टी आकदको उत्खननबाट गाउाँपालिकाको राजश् व अलभवृलद्ध गनच सककने । 

▪ िघु-जिलवद्युत माफच त गााँउपालिकाको राजश् व अलभबृलद्धमा सहयोग पुग् ने । 

▪ जिािार तथा जैलवक लवलविताको सरंक्षणबाट स्थालनय पयाचवरण र पारलस्थलतक प्रणािीमा 

सकारात्मक प्रभाव हने । 

▪ जिस्रोतको सदपुयोगबाट स्थानीयवासीहरुको लजवनस्तरमा सुिार पयाउन सककने । 

▪ मत्यपािनबाट स्थानीयवासीको आर्थचक बृलद्ध हने स् ने । 

 

९.२.४ सोंर् 
 

जिािार र जैलवक लवलविताको संरक्षण, कदगो समृलद्धको सािन । 
 

९.२.५ िक्ष्य 
 

जिािार तथा जलैवक लवलविताको संरक्षण, सम्वद्वचन र बहउपयोगी लवकास एवमू् कदगो रूपमा उपयोग गरी 

संमृलद्ध हालसि गनुच । 
 

९.२.६ उदशे्य 
 

▪ जि उपयोगको बहआयालमक आवश्यकताहरूको सहज पररपूर्तचका िालग समुलर्त प्रयोग गने । 

▪ जिािार तथा जैलवक लवलविताको सरंक्षण तथा लवकासमा संघ र प्रदेश सरकारसंग समतवय गने । 

▪ आर्थचक, सामालजक तथा वातावरणीय पक्षमा पनचस् ने नकारात्मक प्रभाव तयून हनेगरी जिस्रोतको 

लवकास र उपयोग गने व्यवस्था लमिाउनु । 

▪ जिउत्पत न लवपद्को तयूनीकरण एवमू् प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी क्षलत तयनीकरण गनुच । 

 

९.२.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

जिािार तथा जैलवक 

लवलविता सम्बलति 

गुरुयोजनाको 

आिारमा जिस्रोत 

तथा जिािार क्षेत्रको 

उपयोग तथा 

व्यवस्थापन गररनेछ । 

 

▪ जिस्रोत तथा जिािार क्षेत्रको उपयोग र व्यवस्थापनको 

प्राथलमकताक्रम प्रर्लित काननु बमोलजम हनेछ । 

▪ नदी बेलसनहरूमा जिलवद्यतु, ससंर्ाइ, खानेपानी, उद्योग, पयचटन, 

मत्स्यपािन जस्ता जिस्रोत उपयोगका िालग लनमाचण भइसकेका र 

भलवष्यमा लनमाचण हने योजनाहरू नदी बेलसन योजना तथा 

जिस्रोतसम्बतिी क्षेत्रगत गुरुयोजना अनुसार सम्बलतित क्षते्रका 

लनकायहरू माफच त लनमाचण र व्यवस्थापन गररनेछ । 

▪ नदी बेलसनहरूको वातावरणीय प्रभाव मूपयाड्ढन, अध्ययन र 

लवश् िेषको आिारमा जिस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापन गररनेछ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ स्थानीय खोिानािाको प्रभावकारी संरक्षण, लनयमन एवमू् 

लनयतत्रणको िालग गुरुयोजना तयार गरी िाग ूगररनेछ । 

▪ जिस्रोतको व्यवलस्थत उपयोगको िालग प्रत्येक खोिानािाहरुमा 

उपिधि जिस्रोत उपयोगको िगत, जि बााँडफााँट प्रणािी एवमू् 

अनुपािन प्रणािीको अविम्वन गररनेछ । 

जिस्रोतको उपयोग 

तथा व्यवस्थापन गदाच 

एकककृत जिस्रोत 

व्यवस्थापन, जैलवक 

लवलविता तथा 

जिस्रोतको 

बहउदेलश्य 

उपगयोिाई 

प्राथलमकता कदईने छ 

। 

▪ जिस्रोतको उपयोग एवमू् व्यवस्थापन गदाच एकीकृत जिस्रोत 

व्यवस्थापनको अविारणा अनुरूप गररनेछ । 

▪ जिस्रोतको उपयोग एवमू् व्यवस्थापन गदाच खानेपानी, ससरं्ाइ, 

लवद्युत, पयचटन, जि यातायात, उद्योग, मत्स्यपािन समेतका 

बहउद्देश्यीय उपयोगिाई प्राथलमकता कदइनेछ । 

▪ कृलषयोग्य भूलममा वषैभरर लसर्ाइ सुलविा पुर् याउने, सवचसुिभ रूपमा 

खानेपानी सेवा उपिधि हने, वषाच र सुयखायामबीर्को जिलवद्युत 

उत्पादन क्षमताको लभन्नतािाई कम गने, बाढी लवपद्िाई तयूनीकरण 

गने आयोजनाहरूको लवकासिाई प्राथलमकता कदइनेछ । 

▪ जिस्रोतको व्यावसालयक उपयोग, लवकास तथा व्यवस्थापनको िालग 

अनुमलत लिनु पने व्यवस्था गररनेछ । 

▪ नदीनािाहरूमा पानीको मात्रा यथेष्ट र लस्थर राय नका िालग 

जिाशयहरूको लनमाचण गरी वषाचतको पानीिाई संर्य गन ेव्यवस्था 

गररनेछ। 

▪ स्थानीय जैलवक लवलविताको संरक्षण एवं सम्वद्वचन गररने छ। 

जिािार तथा जैलवक 

लवलविता क्षेत्रको 

संरक्षण, लवकास, 

व्यवस्थापन तथा 

लनयमनका िालग 

संस्थागत व्यवस्था 

गररनेछ । 

▪ जिस्रोत क्षेत्रको अध्ययन, अनुसतिान, त्याङ्क सङ्किन, लवश् िषेण, 

अलभिेखीकरण, लनयमन तथा संरक्षणको िालग गााँउपालिका 

मातहतमा आवश्यकता अनरुूप शाखाको व्यवस्था गररनेछ । 

▪ जिस्रोतको व्यावसालयक उपयोग गरे बापत उपयोगकताचिे लतनुचपने 

शुपकिाई कानूनमाफच त व्यवलस्थत गररनेछ । 

जिािार तथा जैलवक 

लवलविताको सरंक्षण 

र लवकासमा लनजी 

क्षेत्र तथा सम्बलतित 

सरोकारवािाहरुको 

सहभालगतामा 

अलभवृलद्ध गररनेछ । 

▪ जिस्रोतको क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसतिान, उपयोग व्यवस्थापन, 

संरक्षण गने कायचहरूमा गााँउपालिका, सरकारी, अिचसरकारी, लनजी, 

उपभोक्ता स्थानीय समुदाय लवज्ञ समूह एवमू् व्यलक्तहरूिाई सहभागी 

गराइनेछ । 

▪ जिस्रोतको क्षेत्रमा सरकारी, लनजी र स्थानीय समुदायहरूिे गने 

कायचहरू एवमू् साझेदारीमा गररने कायचिाई कानूनी व्यवस्था गरी 

लनिाचरण गररनेछ। 

▪ जिस्रोतको क्षेत्रमा लनजी सहभालगता एवमू् सावचजलनक लनजी 

साझेदारी व्यवस्थािाई प्राथलमकता कदइनेछ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ जिस्रोत क्षेत्रसाँग सम्बलतित लनकायहरूको बीर्मा आपसी समतवय 

तथा सहकायचको व्यवस्था गररनेछ । 

▪ नदी लनयतत्रण एवमू् व्यवस्थापनबाट उकास भएका जलमनको उपयोग 

िाभ िागतको आिारमा गररनेछ । 

 

९.२.८ मयुय कायचक्रमहरु तथा कायाचतवयन योजना 
 

क्र. 

स. 
कायचक्रमहरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

नीलज 

क्षेत्र 

सरकारी 

र अतय 

१ 
क्षेत्रगत गुरुयोजना अनसुार सम्बलतित क्षेत्रका 

लनकायहरू माफच त लनमाचण र व्यवस्थापन गने । 
 ✓ ✓   

२ 

वातावरणीय प्रभाव मूपयाड्ढन, अध्ययन र 

लवश् िषेको आिारमा जिस्रोतको उपयोग र 

व्यवस्थापन गने । 

 ✓ ✓   

३ 

स्थानीय खोिानािाको प्रभावकारी सरंक्षण, 

लनयमन एवमू् लनयतत्रणको िालग गुरुयोजना तयार 

गरी िागू गने ।  

 ✓ ✓   

४ 
बाढी, पलहरो र भकू्षय जस्ता लवपद्िाई तयूनीकरण 

गने । 
✓ ✓ ✓ ✓  

५ 
नदीनािाहरूमा पानीको मात्रा यथेष्ट र लस्थर 

राय नका िालग जिाशयहरूको लनमाचण गने ।  
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

६ 

जिािर तथा जैलवक लवलविताको क्षेत्रको 

अध्ययन, अनुसतिान, त्याङ्क सङ्किन, 

लवश् िषेण, अलभिेखीकरण, लनयमन तथा 

संरक्षणको िालग गााँउपालिका मातहतमा 

आवश्यकता अनुरूप शाखाको व्यवस्था गने । 

 ✓ ✓   

७ 

जिािार र जैलवक लवलविताको क्षेत्रमा लनजी 

क्षेत्रको सहभालगता एवमू् सावचजलनक लनजी 

साझेदारीको व्यवस्था गने । 

 
✓ ✓ ✓  

८ 

जिािार तथा जैलवक लवलविताको क्षेत्रसाँग 

सम्बलतित लनकायहरूको बीर्मा आपसी समतवय 

तथा सहकायचको गने । 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

९ 
नदी लनयतत्रण एवमू् व्यवस्थापनबाट उकास भएका 

जलमनको उपयोग िाभ िागतको आिारमा गने । 
 ✓ ✓   

१० 
जििार तथा जैलवक लवलविताको सरंक्षण र 

सम्वद्वचन गन े
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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९.२.९ अपके्षलत उपिलधि 
 

▪ जिािार तथा जैलवक लवलविता क्षेत्रको सरंक्षण, लवकास, व्यवस्थापन र लनयमन गदाच अध्ययन, 

अनुसतिान, त्य एवमू् प्रमाणका आिारमा हनेछ । 

▪ स्थानीय खोिानाहरुको संरक्षण र सदपयोग भएको हनेछ । 

▪ जिािार क्षेत्रको संरक्षण तथा लवकासमा संघ र प्रदेश सरकारसंग समतवय हनेछ । 

▪ स्थानीयवासीका आवश्यकता पररपूर्तचका िालग आवश्यक पने जिस्रोतजतय सेवा सुलविा सहज, 

सुिभ, सुपथ र समतयालयक तवरिे उपिधि हनेगरी जिस्रोत क्षेत्रको लवकास हनेछ । 

▪ आर्थचक, सामालजक तथा वातावरणीय पक्षमा पनचस् ने नकारात्मक प्रभाव तयून हनेगरी जिस्रोतको 

लवकास र उपयोग हनेछ । 

▪ जि उत्पत न लवपद्को तयूनीकरण एवमू् प्रभावकारी व्यवस्थापन भै क्षलत तयनीकरण भएको हनेछ । 

 

९.३ वातावरण सरंक्षण तथा प्रदषुण लनयतत्रण 
 

९.३.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

वातावरण संरक्षण तथा प्रदषुण लनयतत्रण बहआयलमक स्थानीय, रालष् िय तथा अततरालष् िय लबषय हो । 

महाभारत गााँउपालिकामा प्रशस्त वन क्षेत्र (कुि क्षेत्रफिको ७४.४७%) रहकेो, ठूिा प्रदषुणयुक्त उद्योग तथा 

किकारखानाहरु नभएको, ध्वनी र जि प्रदषुण समेत अत्यतत तयून भएकोिे यहााँको वातावरण स्वच्छ र 

हररयािी युक्त छ । तरपलन गााँउपालिकािे आर्थचक बषच २०७७/७८ को नीलत तथा कायचक्रममा वातावरण 

संरक्षण तथा प्रदषुण लनयतत्रणिाई लबशेष महत्व कददै “सफा र सुतदर महाभारतः स्वच्छ र हररयािी” भत ने 

नारा सलहत वातावरण संरक्षणका लवलवि कायचक्रमहरु संर्ािन गने नीलत लिएको देलखतछ । जस अततरगत 

वातावरण संरक्षण सम्बतिी सर्ेतनामूिक कायचक्रमहरु गने, स्थानीय पानीका स्रोतहरुको संरक्षण गने, लवकास 

आयोजनाहरु प्रारलम्भक वातारणीय प्रभाव मूपयाङ्कनको सुझाव अनुरुप कायाचतवयनमा िैजाने, फोहोरमैिा 

व्यवस्थापन तथा ढिको व्यवस्था गने, प्िालष् टक झोिाको प्रयोगिाई लनरुत्सालहत गने, सामुदालयक वन 

उपभोक्ता माफच त वन डढेिो लनयतत्रण र तयूलनकरणको िालग सर्ेतनामूिक कायचक्रमहरु गने जस्ता नीलतहरु 

अविम्वन गरेको देलखतछ । गााँउपालिकाका मुयय बजार केतरहरुमा ढि संजाि तथा फोहोरमैिा व्यवस्थानको 

उलर्त व्यवस्था नभएकोिे जथाभावी प्िालष् टकजतय फोहोरहरु देलखन थािकेो छ भने स्थानीय लर्या तथा 

खाजा पसि, थोक तथा खुरा पसि आकदबाट लनस्कने फोहोरि े वातावरण संरक्षणमा र्ुनौतीहरु देलखन 

थािेको अवस्था छ । तर गााँउपालिकािे स्थानीय वातावरण संरक्षण तथा प्रदषुण लनयतत्रणको िालग हािसम्म 

कुनै ऐन तथा कायचलवलिहरु भने तजुचमा गरेको छैन । 

 

९.३.२ प्रमखु समस्या 

 

▪ पानीका स्रोतहरु सु्दै गैरहकेो । 

▪ बषाचयाममा पलहरो र भकू्षयको प्रकोप । 

▪ प्िालष् टक झोिाहरुको जथाभावी प्रयोग । 

▪ मुयय बजार क्षेत्रमा ढिको व्यवस्था नभएको । 
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▪ गााँउपालिकाबाट फोहोर संकिनको लनयलमत व्यवस्था नभएको । 

▪ वातावरण सम्बलति तयून सर्तेना । 

▪ वातावरण संक्षणमा अत्यतत तयून बजेटको व्यवस्था । 

▪ आवश्यक ऐन र कायचलवलिहरु नभएको 
 

९.३.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ वातावरलणय प्रदषुणिे गदाच वातवरणीय तत्वहरुमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पाने ।  

▪ वातावरणीय प्रदषुणको समािानको व्यवस्थापन जरटि र प्रालवलिक रुपमा अत्यततै र्ुनौतीपूणच हने। 

▪ पालनको श्रोत सु्दै जानु । 

▪ उलर्त समयमा पालन नपने, िामो समयसम्म खडेरी िाग् ने, अलत बषाच, खण्ड बषाचि ेवाढी, पलहरो 

जानु । 
 

अवसरहरु  

▪ प्रदेशको लवलशष् टीकरणको रुपमा उद्योग, वन तथा वातावरण मतत्राियको गठन हनु । 

▪ वातावरण तथा प्रदषुण लनयतत्रणको क्षेत्रमा स्थानीय सरकार, लवकास साझेदार तथा अतय 

सरकारी/गैर सरकारी संस्थाहरु, उपभोक्ता सलमलतहरु र नागररकको सहभालगता बढदै जानु । 

▪ फोहोरिाई उजाचको रुपमा प्रयोग गनच स् ने प्रलवलिको लवकास हनु । 

▪ प्रदेश तथा संघीय सरकारको फोहोर व्यवस्थापनको नीलत, रणनीलत र लनदेलशकाहरु लनमाचण हनु । 

▪ वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा दक्ष जनशलक्त उत्पादन हन स् ने । 

▪ वातावरण संरक्षण सम्बलति सर्ेतना कायचक्रम संर्ािन गरी वातावरण संरक्षणमा 

स्थानीयवासीहरुिाई पररर्ािन गनच सककने । 

▪ वातावरण संरक्षणमा पयाचि बजेटको व्यवस्था गनच सककन े। 
 

९.३.४ सोंर् 
 

स्वच्छ लजवनको िालग स्वच्छ वातावरण 
 

९.३.५ िक्ष्य 
 

वातावरणीय संरक्षण तथा प्रदषुण तयूनीकरण गरी वातावरणीय स्वच्छता कायम गन े

 

९.३.६ उद्दशे्य 
 

▪ नकदहरुमा हन ेप्रदषुण तयूनीकरण गरी त्यहाको पारलस्थलतकीय प्रणािीमा सुिार गनुच । 

▪ फोहोरमैिाको उलर्त व्यवस्थापन गनुच । 
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९.३.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

गााँउपालिकामा फोहोरमैिा 

व्यवस्थापन गन े

▪ नकदनािाहरु तथा अतय पानीका स्रोतहरुको संरक्षण र 

वातावरणीय व्यवस्थापन गने कायच संर्ािनमा पयाइने छ । 

▪ सडक छेउमा जथाभावी फोहोर र शौर् गने र नकद ककनारमा 

जथाभावी सवारी सािन िुन,े मालनस र गाईवस्तु नहुाउन,े 

पखाप ने कायचिाई लनयतत्रण गररने छ। 

▪ एक घर एक शौर्ाियको योजनािाई कायाचतवयन िाई 

सावचजलनक स्थानहरुमा शौर्ािय लनमाचण गररने छ । 

▪ फोहोरमैिाको उपयुक्त व्यवस्थापन गनच मुयय बजार क्षेत्रबाट 

लनयलमत रुपमा फोहोरमैिा संकिन गररने छ । 

▪ फोहोरमैिा व्यवस्थापनको िालग संभाव्यता अध्ययन गरी 

उपयुक्त स्थानको छनौट गररने छ । 

स्थानीय िघु तथा घरेिु 

उद्योगहरुिाई वातावरण मतै्री र 

वैकलपपक उजाचको प्रयोगमा 

प्रोत्साहन गने । 

▪ वैकलपपक उजाचबाट र्पने सवारी सािन र उद्योगहरुिाई प्रवद्वचन 

गररने छ । 

▪ उद्योगहरुिाई मुयय बजार र मानव वस्तीभतदा टाढा िैजान 

प्रोत्साहन गररने छ । 

▪ बायो ग्यास, सुिाररएको र्ुपहो, ग्यासीफायर, बायोलब्रकेट जस्ता 

ककफायती जलैवक उजाचहरुको प्रवद्वचन एवं लवस्तार गररने छ । 

▪ गररब र लवपत नवगचसम्म नवीकरलणय उजाच प्रलवलिको पहाँर् 

सुिभ गरी दाउराको प्रयोग कम गररने छ । 

ककटनाशक लवषादी र रासायलनक 

मि प्रयोगिाई दरुुत्साहन गरी 

जैलवक उयार र प्रांगाररक मिको 

प्रयोग र प्िालष्टक झोिाको सट्टा 

स्थानीय सामाग्रीबाट उत्पाकदत 

वातावरण मैत्री झोिा उपयोगमा 

पयाउने 

▪ गााँउपालिका क्षेत्रमा आगामी २ बषच लभत्र प्िालष् टक झोिा 

लनषेि गररने छ । 

▪ स्थानीय सामाग्रीबाट उत्पाकदत वातावरण मैत्री हररत झोिा 

उपयोगमा पयाईने छ । 

▪ ककटनाशक औषिी प्रयोग र व्यवस्थापन गने काममा स्थानीय 

कृषक, उपभोक्ता समुह र सघंसंस्थाहरुसंग समतवय र सहकायच 

गररने छ। 

वातावरणीय सर्तेना अलभवलृद्ध 

गने र हररयािी कायम गन े

▪ वातावरणीय र्ेतना र साविानी, फोहोर वगीकरण र फोहोर 

व्यवस्थापन सम्बतिी शैलक्षक तथा जनर्ेतनाका कायचक्रमहरु 

संर्ािन गररने छ। 

▪ गााँउपालिका वातावरण संरक्षण तथा प्रदषुण लनयतत्रण सम्बतिी 

आवश्यक संयतत्रको व्यवसू् 

▪ स्थानीय खोिानािाको सरंक्षण गररने छ । 

▪ हररयािी कायम गने खािी रहकेा स्थानहरुमा वृक्षारोपण गररने 

छ ।  

▪ बनको जथाभावी दोहन लनयतत्रण गररने छ । 

▪ सामुदालयक वनहरुिाई प्रोत्साहन गररने छ । 
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९.३.८ प्रमखु कायचक्रमहरु र कायाचतवयन योजना  
 

क्र. 

सं. 
काक्रच महरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

लनजी 

क्षेत्र 

सहकारी र 

अतय 

१  

वातावरण संरक्षण तथा प्रदषुण लनयतत्रणका िालग 

अध्ययन, अनुसतिान तथा प्रलशक्षण कायचक्रमहरु 

संर्ािन गने । 

✓ ✓ ✓ ✓  

२ नकदनािाहरु तथा अतय पानीका स्रोतहरुको संरक्षण गने ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

४ 

सडक छेउमा जथाभावी फोहोर र शौर् गने, नकद 

ककनारमा जथाभावी सवारी सािन िुन,े मालनस र 

गाईवस्तु नुहाउने, पखाप ने कायचिाई लनयतत्रण गने। 

  ✓   

५ एक घर एक शौर्ाियको लनमाचण गने  ✓ ✓ ✓ ✓  

६ सावचजलनक स्थानहरुमा शौर्ािय लनमाचण गने ।  ✓ ✓ ✓  

७ 
फोहोरमैिाको उपयुक्त व्यवस्थापन गनच मुयय बजार 

क्षेत्रबाट लनयलमत रुपमा फोहोरमैिा सकंिन गन े। 
  ✓ ✓  

८ 
फोहोरमैिा व्यवस्थापनको िालग संभाव्यता अध्ययन 

गरी उपयुक्त स्थानको छनौट गने । 
 ✓ ✓   

९ 
वैकलपपक उजाचबाट र्पने सवारी सािन र 

उद्योगहरुिाई प्रवद्वचन गन े
✓ ✓ ✓   

१० 
उद्योगहरुिाई मुयय बजार र मानव वस्तीभतदा टाढा 

िैजान प्रोत्साहन गने । 
 ✓ ✓ ✓  

११ 

बायो ग्यास, सुिाररएको र्ुपहो, ग्यासीफायर, 

बायोलब्रकेट जस्ता ककफायती जैलवक उजाचहरुको प्रवद्वचन 

एवं लवस्तार गने । 

 ✓ ✓   

१२ 
गररब र लवपत नवगचसम्म नवीकरलणय उजाच प्रलवलिको 

पहाँर् सुिभ गरी दाउराको प्रयोग कम गने । 
  ✓   

१३ 
गााँउपालिका क्षेत्रमा आगामी २ बषच लभत्र प्िालष् टक 

झोिा लनषेि गने ।  
 ✓ ✓   

१४ 
स्थानीय सामाग्रीबाट उत्पाकदत वातावरण मैत्री हररत 

झोिा उपयोगमा पयाउने । 
 ✓ ✓ ✓  

१५ 

ककटनाशक औषिी प्रयोग र व्यवस्थापन गने काममा 

स्थानीय कृषक, उपभोक्ता समुह र संघसंस्थाहरुसंग 

समतवय र सहकायच गने । 

 ✓ ✓ ✓  

१६ 
फोहोरमैिा व्यवस्थापन सम्बतिी शैलक्षक तथा 

जनर्ेतनाका कायचक्रमहरु सरं्ािन गने । 
 ✓ ✓ ✓  

१७ 
गााँउपालिका वातावरण संरक्षण तथा प्रदषुण लनयतत्रण 

सम्बतिी आवश्यक संयतत्रको व्यवस्था गने 
 ✓ ✓   

१८ स्थानीय खोिानािाको सरंक्षण गने ।  ✓ ✓   
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क्र. 

सं. 
काक्रच महरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

लनजी 

क्षेत्र 

सहकारी र 

अतय 

१९ 
हररयािी कायम गनच खािी रहकेा स्थानहरुमा 

वृक्षारोपण गने ।  
  ✓   

२१ बनको जथाभावी दोहन लनयतत्रण गनच ।    ✓  ✓ 

२१ सामुदालयक वनहरुिाई प्रोत्साहन गने ।  ✓ ✓   

 

९.३.९ अपलेक्षत उपिलधि 
▪ स्थानीय वातावरणमा सुिार भएको हनेछ  

▪ नागररकहरुको स्वास््यमा सिुार आएको हनेछ । 

▪ फोहोरजतय झाडापखािा र हजैाहरुको प्रकोप कम भएको हनेछ । 

▪ स्थानीय नकद तथा खोिाहरुमा प्रदषुण तयूलनकरण भएको हनेछ । 

▪ फोहोरमैिाको व्यवस्थापन भै वैकलपपक उजाचको प्रयोग प्रयोग बढेको हनेछ । 

▪ एक घर एक शौर्ाियको लनमाचण भएको हनेछ । 

▪ मुयय बजार र र्ौकहरुमा शौर्ािय र ढिको लनमाचण भएको हनेछ । 

▪ प्िालष् टक झोिा लनषेि भएको हनेछ । 
 

९.४ जिवाय ुपररवतचन अनकुुिन तथा तयलूनकरण 
 

९.४.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

नेपािमा तापक्रम र वषाचको त्याङ्क अध्ययन तथा लवश् िेषण गदाच जिवायु पररवतचन स्पष् ट रूपमा तीव्र 

गलतमा भइरहकेो देलखतछ । तापमान बृलिको प्रवृलतिाई हदेाच तराईमा भतदा लहमािी र पहाडी भेगमा उच् र् 

पाईएको छ । जिवायु पररवतचनजलनत तापमान वृलद्धका कारण छोटो समयमा िेरै वषाच, िामो खडेरी, 

अत्यलिक बाढी, लहमताि लवस्फोटन, िेरै कदनसम्म कुलहरो िाग् ने, शीतिहर, पानीका स्रोतहरू सु् ने, वन 

डढेिो िाग् ने तथा नयााँ रोगको प्रकोपमा वृलद्ध हनुका साथै नयााँ नयााँ ठाउाँहरुमा रोगको प्रकोप फैिने जस्ता 

नकारात्मक असरहरू उत्पत न हन स्छनू् । महाभारत गााँउपालिकामा समेत जिवायु पररवतचनको असरको 

रुपमा अलिक बषाच हने, खडेरी िाग् ने, वन डढेिो िाग् ने, स्थानीय खोिानािाहरु सु् ने, भू-क्षय, पलहरो आकद 

जस्ता जिवायु पररवतचनजलनत  घटनाहरु हन थािेको देलखतछ । यसै पक्षिाई मनन गदै गााँउपालिकािे आर्थचक 

बषच २०७७/७८ को आफ्नो बार्षचक नीलत तथा कायचक्रममा “वातावरण संरक्षण तथा जिवायु पररवतचन” िाई 

लबषेश जोड कददै जिवायु पररवतचन अनुकुिन तथा तयूलनकरणको िालग केलह नीलतहरु अविम्वन गरेको छ । 

जस अनुसार वातावरण सरंक्षणका लवलवि कायचक्रमहरु गने; परम्परागत कुवा, िारा पंिेरा जस्ता स्रोतहरुको 

संरक्षण गने; पूवाचिआर लवकासमा स्थानीय वातावरण तथा जिवायुमैत्री योजना तजुचमािाई जोड कदन ेर 

जिवायु पररवतचन अनकुुिन तथा तयूलनकरणको िालग अलभमुलखकरण कायचक्रम संर्ािन गने रहकेो छ । 
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९.४.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ जिस्रोत, उजाच, पूवाचिार, मानव स्वास््य, कृलष तथा खाद्य सुरक्षा र वन तथा जैलवक लवलवितामा 

हने असर हने । 

▪ पानीका स्रोतहरु सु्दै गईरहकेो । 

▪ खडेरी र सुयखािे कृलष उत्पादनमा कमी । 

▪ पलहरो तथा भू-क्षयको प्रकोप 

▪ लवलभत न प्रकारका महामारी तथा स्वास््य प्रकोपहरु । 

▪ िोपोतमुख प्राणी र जैलवक लवलविताको नास । 
 

९.४.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ वातावरलणय प्रदषुणिे गदाच वातवरणीय तत्वहरुमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पाने ।  

▪ पलहरो तथा भू-क्षयको प्रकोप लनयतत्रण गनुच पने । 

▪ लवलभत न प्रकारका महामारी तथा स्वास््य प्रकोपहरु बढन े। 

▪ कलतपय िोपोतमुख प्राणी र जैलवक लवलविता नास हने । 

▪ वातावरणीय प्रदषुणको समािानको व्यवस्थापन जरटि र प्रालवलिक रुपमा अत्यततै र्ुनौतीपूणच हने। 

▪ पालनको श्रोत सु्दै जानु । 

▪ उलर्त समयमा पालन नपने, िामो समयसम्म खडेरी िाग् ने, अलत बषाच, खण्ड बषाचि ेवाढी, पलहरो 

जानु । 

▪ लबपद् मा परेका घरपररवार तथा समुहिाई तत्काि राहतको व्यवस्था गनुच । 

▪ हावापानीको पररवतचनको कारण जिवायु पररवतचन अनुकुिन र लवपदू् व्यवस्थापनिाई समय 

अनुकुि पररमार्जचत तथा व्यवलस्थत गनच नस् नु । 
 

अवसरहरु 

▪ जिस्रोत, उजाच, पूवाचिार, मानव स्वास््य, कृलष तथा खाद्य सुरक्षा र वन तथा जैलवक लवलवितामा 

हने असर कम गनच सककने । 

▪ सबै प्रकारका लवपद् को सामना गनच आिुलनक प्रलबलि संरर्ना, मापदण्ड र आवश्यक दक्ष जनशलक्तको 

लबकास हन स् न े। 

▪ वातावरलणय प्रदषुणिे हने वातवरणीय तत्वहरुमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव कम गन ेसककन े।  

▪ पालनको श्रोतहरुको संरक्षण गने सककने ।  

▪ लबपद् मा परेका घरपररवार तथा समुहिाई तत्काि राहतको व्यवस्था गनच सककने । 

▪ हावापानीको पररवतचनको कारण जिवायु पररवतचन अनुकुिन र लवपदू् व्यवस्थापनिाई समय 

अनुकुि पररमार्जचत तथा व्यवलस्थत गनच नस् नु । 
 

९.४.४ सोंर् 
 

जिवायु पररवतचन अनकुुिन र तयूलनकरण माफच त स्वच्छ, स्वस्थ र सुरलक्षत गााँउपालिका लनमाचण 
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९.४.५ िक्ष्य 
 

जिवायु पररवतचनका असरहरु तयूनीकरण गने । 
 

९.४.६ उद्दशे्य 
 

▪ पानीको कदगो उपिधिता । 

▪ जिवायुजतय लवपदका असरहरुको तयूलनकरण । 

▪ मानलवय तथा प्राकृलतक प्रकोपबाट उत्पत न वातावरणीय जोलखम रोकथाम । 

▪ जिवायूको पररवतचनिे मानव स्वास््यमा पान े असरको लनयतत्रण र यसि े अतय क्षेत्रमा पान े

असरलसत अनुकुलित हाँदै त्यसबाट उत्पत न िाभ र जिबायु कोष र संयतत्रबाट हने िाभको अलिकतम 

उपयोग गनुच । 
 

९.४.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

उपिधि पानीका श्रोतहरुको 

संरक्षण गनच वकैलपपक उयायहरु 

अविम्वन गने । 

▪ स्थानीय पानी स्रोतहरुको सरंक्षण गररन ेछ। 

▪ बषाचतको पानी संकिन गने प्रलवलि र पद्धलतिाई प्रवद्वचन गररने 

छ। 

▪ जिािार पुनरुत्थान र नदीहरुको प्राकृलतक वहाव कायम गने 

कायचक्रमहरु संर्ािन गररने छ । 

▪ स्थानीय र आिलुनक प्रलवलििाई संयोजन गदै अनुकुिन 

कायचक्रमहरु संर्ािन गररने छ । 

मौसम पूवचअनुमान प्रणािीिाई 

सुदढृीकरण गदै लवपद तयूलनकरण 

गने 

▪ मौसम पूवच अनुमान प्रणािी र त्याङ्क संकिन पद्धलतिाई 

संघीय र प्रदेश सरकारसंग समतवय र सहकायच गरी स्वर्ालित 

लवपद सूर्ना प्रणािी जडान गररने छ । 

▪ पलहरो, भू-क्षय र नकद कटानको समस्यािाई समािान गनच 

तटबति कायचक्रमहरुिाई प्रभावकारी बनाईन ेछ । 

▪ जिवायु पररवतचन र लवपद जोलखम तयूलनकरणको िालग स्थाई 

कोषको व्यवस्था गररने छ । 

जिवायुजतय घटनाहरुको 

पलहर्ान गरी मानव जीवनको 

रक्षा गररने छ । 

▪ जिवायु पररवतचनिे मानव जीवनमा पारेको प्रभाव र अनुकुिन 

सम्बतिी सर्ेतना कायचक्रमहरु संर्ािन गररने छ । 

▪ जिवायु पररवतचनबाट फैलिन स् ने रोगव्यालि र सोको 

लनयतत्रणको िालग स्थानीय सरोकारवािाहरुको अलभमुलखकरण 

एवं क्षमता लवकास गररने छ । 

जिवायुमैत्री, उजाच र कृलष 

प्रलवलिको छनौट र लवस्तार गने 

▪ वातावरण मैत्री र जिवायु शसक्त कृलष वालिको िालग प्रदेश 

सरकार र सरोकारवािाहरुसगं समतवय र सहकायच गररने छ । 

▪ जिवायु पररवतचनबाट प्रभालवत क्षेत्रमा उपयुक्त कृलष प्रणािी र 

वैकलपपक उजाच प्रलवलिको पलहर्ान, प्रवद्वचन र प्रसार गररने छ । 

▪ स्थानीय पराम्परागत ज्ञानिाई प्रयोग गरेर कृलष व्यवस्थापनमा 

अनुकुिनका कायचक्रमहरु संर्ािन गररन ेछ । 



महाभारत गााँउपालिकाको पलहिो आवलिक योजना 

(अलततम प्रलतवेदन) 

ररसर्च ईत्िेभ, प्रा. लि.         पेज | 167  

 

रणनीलत कायचनीलत 

▪ खडेरी तथा अलिक बषाच सहन स् ने खािका वािीहरुको 

संभाव्यता अध्ययन गरी स्थानीय कृषकहरुिाई उक्त वािीहरु 

िगाउन प्रोत्साहन गररने छ। 

 

९.४.८ प्रमखु कायचक्रमहरु र कायाचतवयन योजना 

क्र. 

सं. 
काक्रच महरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

लनजी 

क्षेत्र 

सहकारी र 

अतय 

१  

पानीका स्रोतहरूको पलहर्ान गने, सरंक्षण गने, 

बषाचतको पानी संकिन गने प्रलवलि र पद्धलतिाई 

प्रवद्वचन गने । 

✓ ✓ ✓ ✓  

२ 
जिािार पुनरुत्थान र नदीहरुको प्राकृलतक वहाव 

कायम गने कायचक्रमहरु संर्ािन गने । 
✓ ✓ ✓  ✓ 

४ 
स्थानीय अनुकुिन कायचयोजनािाई व्यापक बनाई 

अनुकुिनिाई लवकास कायचक्रमसंग आवद्व गने । 
 ✓ ✓   

५ 

स्थानीय र आिलुनक ज्ञानिाई संयोजन गदै जिस्रोत र 

उजाचको व्यवस्थापनमा अनुकुिन कायचक्रम संर्ािन 

गने । 

✓ ✓ ✓   

६ 
स्थानीय खोिा र नकद आकदको संरक्षणका कायचक्रमहरु 

संर्ािन गने । 
✓ ✓ ✓   

७ 

मौसम पूवच अनुमान प्रणािी र त्याङ्क संकिन 

पद्धलतिाई संघीय र प्रदेश सरकारसंग समतवय र 

सहकायच गरी स्वर्ालित लवपद सूर्ना प्रणािी जडान 

गने । 

 ✓ ✓ ✓  

८ 
पलहरो, भू-क्षय र नकद कटानको समस्यािाई समािान 

गनच तटबति कायचक्रमहरुिाई प्रभावकारी बनाउने । 
✓ ✓ ✓  ✓ 

९ 
जिवायु पररवतचन र लवपद जोलखम तयूलनकरणको 

िालग स्थाई कोषको व्यवस्था गने । 
 ✓ ✓ ✓  

१० 

जिवायु पररवतचनिे मानव जीवनमा पारेको प्रभाव र 

अनुकुिन सम्बतिी तालिम िगायत सर्ेतना 

कायचक्रमहरु संर्ािन गन े। 

 ✓ ✓  ✓ 

११ 

जिवायु पररवतचनबाट फैलिन स् ने रोगव्यालि र 

सोको लनयतत्रणको िालग सम्बलतित 

सरोकारवािाहरुको अलभमुलखकरण एवं क्षमता 

लवकास गने । 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१२ 

वातावरण मैत्री र जिवायु शसक्त कृलष वालिको िालग 

प्रदेश सरकार र सरोकारवािाहरुसंग समतवय र 

सहकायच गन े। 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 
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क्र. 

सं. 
काक्रच महरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

लनजी 

क्षेत्र 

सहकारी र 

अतय 

१३ 

जिवायु पररवतचनबाट प्रभालवत क्षेत्रमा उपयुक्त कृलष 

प्रणािी र वैकलपपक उजाच प्रलवलिको पलहर्ान, प्रवद्वचन 

र प्रसार गन े। 

✓ ✓ ✓   

१३ 
स्थानीय प्रलवलि र लशपिाई  प्रयोग गरेर कृलष 

व्यवस्थापनमा अनुकुिनका कायचक्रमहरु संर्ािन गन े। 
✓ ✓ ✓   

१४ 

खडेरी तथा अलिक बषाच सहन स् ने खािका 

वािीहरुको संभाव्यता अध्ययन गरी स्थानीय 

कृषकहरुिाई उक्त वािीहरु िगाउन प्रोत्साहन गन े

✓ ✓ ✓   

 

९.४.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ जिवायु पररवतचन सम्बतिी दक्ष जनशलक्त सलहत संस्थागत व्यवस्था भै स्थानीय अनकुुिन योजना 

कायाचतवयन भएको हनेछ । 

▪ पानीका मौजुदा स्रोतहरुको संरक्षण भएको हनेछ । 

▪ पूवच सूर्ान प्रणािीहरुको जडान भएको हनेछ । 

▪ मानलवय तथा प्राकृलतक लवपद जोलखम रोकथाम भएको हनेछ  । 

▪ स्थानीय वातावरण र कृलष उत्पादनमा जिवायु पररवतचनको असर तयूलनकरण भएको हनेछ । 

▪ जिवायु पररवतचनिे स्वास््यमा पयाउने समस्याहरुको पलहर्ान भएको हनेछ । 

▪ जिवायु पररवतचनिे कृलष तथा खाद्यत न सरुक्षामा पारेको प्रभाव तयुलनकरण भएको हनेछ । 

 

९.५ पलहरो तथा भ-ूक्षय लनयतत्रण 
 

९.५.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

गााँउपालिकािे पलहरो तथा भू-क्षय लनयतत्रणिाई स्थानीय सरकारको मुयय लजम्मेवारीको रुपमा लिई लवपद 

व्यवस्थापन कोषको गठन गने नीलत लिएको छ । पलहरो र भू-क्षय पलहरो यहााँका प्रमुख लवपदहरु भएतापलन 

यस्ता लवपदहरुबाट लवगत ३ बषचमा कुनै मानलवय क्षलत भएको छैन । गााँउपालिकािे पलहरो तथा भू-क्षय 

लनयतत्रणको िालग सडक िगायत लबकास लनमाचण गदाच वातावरणीय प्रभाव मूपयाङ्कनिाई अलनवायच गरेको 

छ । साथ ैपलहरो तथा भू-क्षय लनयतत्रणको िालग स्थानीय परम्परागत प्रलवलिको प्रयोगिाई समेत जोड कदएको 

छ । पलहरो तथा भू-क्षय लनयतत्रणको िालग गााँउपालिकामा एक व्याकहो िोडर रहकेो छ । गााँउपालिकाका 

पलहरो तथा भूक्षय क्षेत्रहरु लनम् न वमोलजम रहकेा छनः 

 

▪ ज्यालमरे खोिा पलहरो – वडा नं १ 

▪ आरुबोट पलहरो – वडा नं १ 

▪ सहाना पलहरो – वडा नं १ 
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▪ टोके बेसीटोिको पलहरो- वडा नं २ 

▪ फोल्सङटार, महादेवटार, आगे्रटार, मसाने, खानीटा, वसेारे, सोिेघोप्टे पलहरो- वडा नं ३ 

▪ ठाकुरस्थान आ.लव. को पलहरो – वडा नं ४ 

▪ भुलमर्श्री स्कुि वररपररको र कोिटार िामाडााँडा वरपर – वडा नं ४   

▪ मसेरी पाखा पलहरो  - वडा नं ६ गोपटार 

▪ करौजे रातमाटे पलहरो – वडा नं ६ गोपटार 

▪ खगे्रन बनखुखोिा नदी कटान – वडा नं ६ गोपटार 

▪ बनखुखोिा कोपटार नदी कटान – वडा नं ६ कोपटार 

▪ र्ौखोिा नदी कटान – वडा नं ६ बेशी 

▪ बनखुखोिा करौजे नदी कटान – वडा नं ६ गोपटार 

▪ डााँडागाउाँ  पलहरो – वडा नं ६ डााँडागाउाँ  

▪  सुकौरा िामाटोि पलहरो - वडा नं ६ 

▪ गैरीगाउाँ  पैरेनी कोिबोट पलहरो लनयतत्रण- वडा नं ८ 

▪ सेपटोि वाफि खोिा र आंकुरा खोिा डविी पलहरो – वडा नं ८ 

▪ आाँकुराखोिा खोिा दोभान महाथान – वडा नं ८ 

 

९.५.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ पहाडी भूभाग भएकोिे भूक्षय र पलहरोको उच् र् जोलखम हनु । 

▪ पलहरो तथा भू-क्षय लनयतत्रणको िालग गााँउपालिकासंग पयाचप् त बजेट, प्रलवलि र यतत्र उपकरण 

नभएको । 

▪ पलहरो तथा भू-क्षय सम्बतिी जनर्ेतनाको अभाव । 

▪ कमजोर सडक पूवाचिार नभएकोिे पलहरो तथा भकू्षयबाट हने मानलवय जोलखम तयूलनकरण गनच 

कठीन हने । 

 

९.५.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 
▪ लबपद् मा परेका घरपररवार तथा समुहिाई तत्काि राहतको व्यवस्था गनुच । 

▪ प्रत्येक बषच बषाचतको समयमा हने पलहरो तथा भू-क्षयिाई लनयतत्रण गनच पयाचप् त बजेट, प्रलवलि र यतत्र 

उपकरणको व्यवस्था गनुच । 

▪ जिवायु पररवतचनको कारण लवपदू् व्यवस्थापनिाई समय अनुकुि पररमार्जचत तथा व्यवलस्थत गनच 

नस् नु । 
 

अवसरहरु 
▪ सबै प्रकारका लवपद् को सामना गनच आिुलनक प्रलबलि संरर्ना, मापदण्ड र आवश्यक दक्ष जनशलक्तको 

लबकास गनच सककन े। 
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▪ पलहरो तथा भू-क्षय लनयतत्रणको िालग अततर सरकार र दातृ लनकायहरुसंग समतवय र सहकायच गन े

सककने । 
 

९.५.४  सोंर् 
 

लवपद रोकथाम प्रणािी र पूवाचिारः जीवन र सम्पलत सुरक्षाको आिार 
 

९.५.५ िक्ष्य 
 

पलहरो तथा भू-क्षयबाट हन ेमानलवय तथा अतय क्षलतमा तयूलनकरण । 
 

९.५.६ उदशे्य 
 

पलहरो तथा भू-क्षयको लनयतत्रण गरी मानलवय तथा अतय क्षलतमा कलम पयाउने  
 

९.५.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

पलहरो तथा भू-क्षय रोकथाम तथा 

लनयतत्रण गने 

▪ पलहरो तथा भू-क्षयका संभालवत स्थानहरुको पलहर्ान र 

न्शाङ्कन गरी रोकथाम तथा लनयतत्रंण गररने छ । 

▪ पलहरो तथा भू-क्षय लनयतत्रणको िालग स्थानीय प्रलवलिको 

प्रयोगिाई प्रोत्साहन गररने छ । 

▪ जोलखमयुक्त स्थानहरुको पलहर्ान गरी स्थायी तटबति लनमाचण 

र ग्यालवन वाि लनमाचण गररने छ । 

▪ जोलखमयुक्त स्थानहरुमा वृक्षारोपण र जैलवक तटबति लनमाचण 

गररने छ । 

▪ आवश्यक यतत्र उपकरणहरु खररद गररने छ । 

▪ सर्ेतना कायचक्रमहरु संर्ािन गररन ेछ । 

पूवच सुर्ना प्रणािीको व्यवस्था गन े ▪ जोलखमयुक्त स्थानहरुमा लवपद पूवच सूर्ना प्रणािीको व्यवस्था 

गररने छ । 

▪ स्थानीय संर्ार माध्यम र साजालजम संजािबाट जोलखमको पूवच 

सूर्ना प्रर्ार प्रसार गरी मानलवय र भौलतक क्षलत तयूलनकरण 

गररने छ । 

पलहरो तथा भू-क्षय तयूलनकरणको 

िालग कोष गठन गन े

▪ गााँउपालिकामा जोलखम तयूलनकरण तथा व्यस्थापन कोषको 

व्यवस्था गररने छ । 

▪ पलहरो तथा भूक्षय तयूलनकरणका िालग नीलज र अततर सरकारी 

समतवय र सहकायच गररने छ ।  

▪ भौलतक तथा मानलवय क्षलतको कायचलवलि अनसुार क्षलतपुर्तचको 

व्यवस्था गररने छ । 
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९.५.८ प्रमखु कायचक्रमहरु र कायाचतवयन योजना 
 

क्र. 

सं. 
काक्रच महरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

लनजी 

क्षेत्र 

सहकारी र 

अतय 

१  
पलहरो तथा भू-क्षयका संभालवत स्थानहरुको पलहर्ान र 

न्शाङ्कन गरी रोकथाम तथा लनयतत्रंण गने । 
✓ ✓ ✓ ✓  

२ 
पलहरो तथा भू-क्षय लनयतत्रणको िालग स्थानीय 

प्रलवलिको प्रयोगिाई प्रोत्साहन गने । 
  ✓ ✓ ✓ 

४ 
जोलखमयुक्त स्थानहरुको पलहर्ान गरी स्थायी तटबति 

लनमाचण र ग्यालवन वाि लनमाचण गने । 

✓ ✓ 
✓ 

✓ ✓ 

५ 
जोलखमयुक्त स्थानहरुमा वृक्षारोपण र जैलवक तटबति 

लनमाचण गने । 
✓ ✓ ✓  ✓ 

६ आवश्यक यतत्र उपकरणहरु खररद गने । ✓ ✓ ✓   

७ 
जोलखमयुक्त स्थानहरुमा लवपद पूवच सूर्ना प्रणािी 

जडान गने । 
 ✓ ✓ ✓  

८ 

स्थानीय संर्ार माध्यम र साजालजक सजंािबाट 

जोलखमको पूवच सूर्ना प्रर्ार प्रसार गरी मानलवय र 

भौलतक क्षलत तयूलनकरण गने । 

✓ ✓ ✓  ✓ 

९ 
गााँउपालिकामा जोलखम तयूलनकरण तथा व्यस्थापन 

कोषको गठन गन े। 
  ✓ ✓  

१० 
पलहरो तथा भूक्षय तयूलनकरणका िालग नीलज र अततर 

सरकारी समतवय र सहकायच गने । 
✓ ✓ ✓   

११ सर्ेतना कायचक्रमहरु संर्ािन गने  ✓ ✓ ✓ ✓ 

१२ क्षलतपूर्तच सम्बतिी कायचलवलि तजुचमा गने  ✓ ✓   

 

९.५.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ पलहरो तथा भू-क्षयका संभालवत स्थानहरुको पलहर्ान र न्शाङ्कन भै रोकथाम तथा लनयतत्रंण 

भएको हनेछ । 

▪ जोलखमयुक्त स्थानहरुको पलहर्ान भै स्थायी तटबति र जैलवक वािको लनमाचण भएको हनेछ । 

▪ पलहरो तथा भू-क्षयबाट हन ेभौलतक र मानलवय क्षलतमा कलम आएको हनेछ । 

▪ लपलडतहरुिे उलर्त क्षलतपूती प्राप् त गरेका हनेछन । 
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९.६ लवपद तथा महामारी जोलखम तयलूनकरण र व्यवस्थापन 
 

९.६.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

गााँउपालिकािे लवपद व्यवस्थापनिाई स्थानीय सरकारको मुयय लजम्मेवारीको रुपमा लिई लवपद व्यवस्थापन 

कोषको गठन गन ेनीलत लिएको छ । आगािागी, वन डढेिो, पलहरो यहााँका प्रमुख लवपदहरु भएतापलन यस्ता 

लवपदहरुबाट लवगत ३ बषचमा कुनै मानलवय क्षलत भएको छैन । तर र्ट्याङबाट भने ३ जना मालनसहरुको 

मृत्यु भएको देलखतछ (बागमती प्रदेशको स्थालनय तहहरुको वस्तुलस्थलत लववरण, २०७६) । गााँउपालिकाि े

लवपद तयूलनकरणको िालग सडक िगायत लबकास लनमाचण गदाच वातावरणीय प्रभाव मूपयाङ्कनिाई अलनवायच 

गरेको छ । वन जंगिको संरक्षणको िालग सामुदालयक वन उपभोक्ता माफच त सर्ेनतामुिक कायचक्रम गने, सब ै

वडामा प्राकृलतक प्रकोप जनर्ेतना कायचक्रम संर्ािन गने तथा लवपद तयूलनकरण र व्यवस्थापनक िालग नेपाि 

रेडक्रस िगायत अतय सरोकारवािा लनकायहरुसंग सहकायच र समतवय गने नीलत लिएको छ । 

 
महाभारत गााँउपालिका भुकम्प प्रभालवत लजपिा हो । रालष् िय पुनलनमाचण प्रालिकरणको २०७६ को त्याङ्क 

अनुसार गााँउपालिकामा २०७२ को भूकम्पमा ३५०४ नीलज घरहरु क्षलतग्रस्त भएका लथए । जसमध्ये ६४३ 

वटा संरर्नाहरुमा (१-२) स्तरको र २८६१ संरर्नाहरुमा (३-४) स्तरको क्षलत भएका लथए । यस 

गााँउपालिकामा गमी र बषाचतको समयमा झाडा पखािा र हजैा जस्ता प्रकोपहरु समेत बेिा बेिा हने गरेको 

छ । यस गााँउपालिकामा ५ बषच मुलनका वािवालिकाहरुमा पखािाको दर १९.१६ रहकेो छ भन े५ बषच 

मुलनका वािवालिकामा पखािाको उपर्ार (सजकं र ओआरएस) को प्रलतशत ८८.५१ रहकेो छ । 

गााँउपालिकाका स्वास््य केतरहरुबाट झाडापखािा र हजैाहरु सम्बतिी सर्तेना कायचक्रम र स्वास््य लशलवरहर 

समेत संर्ािन हन ेगरेको देलखतछ तर प्रदेश र केतर सरकारबाट भने यस्को रोगथाम र उपर्ारको िालग खास ै

कायचक्रमहरु हन सकेको छैन । 

 

कोलभड-१९ व्यवस्थापनको िालग गााँउपालिकािे एक आईसोिन केतर लनमाचण गरेको छ । गााँउपालिकाबाट 

संक्रलमत र उनको पररवारिाई मास्क, स्यालनटाईजर लवतरण गररएको लथयो र गााँउपालिका िगायत मुयय 

बजार केतरहरुमा सर्ेतना कायचक्रमहरु समेत गररएको लथयो । गााँउपालिकाको पलछपिो त्याङ्क (२०७८ 

जेष् ठ ६) हदेाच गााँउपालिकामा कुि १७ मालनसहरु कोलभड १९ बाट संक्रलमत भएको देलखतछ । जसमा पुरुष 

९ र मलहिा ८ जना छन भने १ जना जनप्रलतलनलि र गााँउपालिकाका ३ जना कमचर्ारीहरु समेत कोलभड-

१९ बाट संक्रलमत भएको देलखतछ। तर हािसम्म कोलभड-१९ बाट गााँउपालिकामा मानलवय क्षलत भने हन 

सकेको छैन । 
 

९.६.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ स्थानीय लवपदू् व्यवस्थापन सलमलत र लवपदू् व्यवस्थापन कोष नभएको । 

▪ लवपद व्यवस्थापन तथा तयूलनकरणको िालग यतत्र उपकरणको अभाव । 

▪ करठन भौगोलिक वनावट । 

▪ लवपद तथा महामारी सम्बतिी सर्ेतनाको अभाव । 

▪ आर्थचक अभाव र गररबी । 
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▪ रालष् िय राजमागचसंग नजोलडएको । 

▪ भवन संलहताबारे अनलभज्ञ । 

▪  भूकम्प प्रलतरोिी भवन लनमाचण सम्बतिी लशप र तालिमको अभाव । 
 

९.६.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 
▪ पुनर्नचमाचण कायच सम्पत न गनुच । 

▪ मापदण्ड अनुसार सुरलक्षत पूवाचिार र भवन लनमाचण गनुच 

▪ भूकम्प प्रलतरोिी भौलतक संरर्नाहरूको लनमाचण गनुच । 

▪ भवन संलहता िागु गनुच । 

▪ कोरोना, झाडा पखािा िगायत स्वास््यजतय माहामारी रो् नु । 

▪ भूक्षय र पलहरोजतय प्रकोप व्यवस्थापन गनुच । 

▪ लवपदू् तथा महामारी व्यवस्थापनमा संिग् न लबलभत न संघसस्था वीर् समतवय गनुच । 

▪ जोलखम युक्त वसोवास क्षेत्र पलहर्ान गरी सुरलक्षत स्थानमा बस्ती स्थानाततरण गनुच 

▪ प्रकोप तथा महामारीवारे जनर्ेतना लवकास गनुच । 
 

अवसरहरु 
▪ लवपदू् जोलखम तयूनीकरण रालिय नीलत र रणनीलतक कायचयोजना कायाचतवयनमा रहन ु। 

▪ २०७२ सािको भूकम्पिे जनतामा र्तेना बढ्नु । 

▪ कोलभड-१९ िे स्वास््य सर्तेना बढनु । 

▪ स्थानीय सरकारको अलिकार क्षेत्रमा पनुच र प्राथलमकताको लवषय बत नु । 

▪ भूकम्प पुनर्नचमाचणमा लवलभत न संघसंस्थाहरूको सहयोग र कक्रयाशीिता रहनु । 

▪ संघीय एवं प्रादेश सरकारकारको सहयोग रहनु । 
 

९.६.४ सोंर् 
 

लवपद तयूलनकरण तथा व्यवस्थापन प्रणािी र पूवाचिाको लवकासः जनिन सुरक्षाको आिार 
 

९.६.५ िक्ष्य 
 

लवपद तथा महामारीको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरी लवपदजतय क्षलत तयूलनकरण गनुच 
 

९.६.६ उदशे्य 
 

लवपद तथा महामारीबाट हन ेमानलवय, भौलतक, आर्थचक, सामालजक, सााँस्कृलतक र पयाचवरणीय क्षलतमा कमी 

पयाउने । 
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९.६.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

प्राकृलतक तथा गैर प्राकृलतक 

लवपदको प्रभावकारी व्यवस्थापन 

गने 

▪ लवपदू् तथा महामारी व्यवस्थापन सम्बतिी स्थानीय, नीलत, 

कानून र योजना तजुचमा गरी कायाचतवयन गररने छ । 

▪ लवपदू् तथा महामारी पूवच तयारी, प्रलतकायच योजना तथा पूवच 

सूर्ना प्रणािी प्रभावकारी वनाइने छ । 

▪ लवपदू् व्यवस्थापनमा संिग् न लवलभत न संघ संस्थाहरूसाँग 

प्रभावकारी समतवय र सहकायच गररने छ । 

▪ लवपद्को वेिा उद्धार कायचका िालग युवा स्वयंसेवी, सामालजक 

संघ संस्थाहरू, सुरक्षा लनकाय आकदिाई तयारी अवस्थामा 

रालखने छ । 

▪ लवपदू् व्यवस्थापन कोष गठन गररने छ र उक्त रकम लवपदू् 

व्यवस्थापनमा मात्र खर्च गररने छ । 

▪ गाउाँपालिकाको लवपदू् व्यवस्थापन सलमलतिाई सकक्रय वनाइने 

छ। 

▪ समुदायमा आिाररत लवपदू् व्यवस्थापन प्रणािी अविम्वन 

गररने छ । 

▪ भूकम्प पुनर्नचमाचण प्रालिकरणसाँग समतवय गरी पुनर्नचमाचणको 

वांकी काम यथाशीघ्र सम्पत न गररने छ । 

▪ आगिागी स्वास््यजतय प्रकोप, खोिा, नदीनािा लनयतत्रण, 

भूक्षय, पलहरो लनयतत्रण आकद कायचिाई प्राभावकारी वनाइने छ। 

▪ लवपदू् जोलखम लनयतत्रण रालिय कायच योजनािाई स्थानीयकरण 

गरी िागु गररने छ । 

लवपदबाट हने भौलतक र मानलवय 

क्षलत तयूलनकरण गन े

▪ लवपदू् जोलखम न्साङ्कन गररने छ । 

▪ लवपदू् जोलखम अध्ययन गरी लवपदू् प्रलतरोिी संरर्नाहरूको 

लनमाचण गररने छ । 

▪ अलत जोलखममा रहकेा वस्तीहरूिाई स्थानाततरण गररनछे । 

▪ हरेक क्षेत्रगत नीलत तजुचमा गदाच लवपदू् प्रलतरोिी पक्षिाई हरेरन े

छ । 

▪ लवपदबाट वच्ने वारेमा सर्ेतना कायचक्रमिाई अलभयानको 

रुपमा संर्ािन गररन ेछ । 

▪ लवपदू् सम्बतिी र्ेतना अलभवृलद्धका िालग रेलडयो कायचक्रम तयार 

गरी स्थानीय एफ.एम र पत्रपलत्रकाबाट प्रर्ार प्रसार गररने छ, 

▪ स्थानीय भवन लनमाचण मापदण्ड वनाई प्रभावकारी रुपमा िागु 

गररने छ । 

कोलभड-१९ महामारी लनयतत्रण र 

लनमूचि गन े

▪ कोलभड-१९ सम्बलति सर्तेना कायचक्रमहरु गररने छ । 

▪ कोरोना पोजेरटभ व्यलक्तहरुको िालग आईसोिेसन कक्षको 

पूवाचिार लनमाचण गररने छ । 

▪ प्रदेश तथा संघीय सरकार र दातृ लनकयाहरुको सहयोगमा 

कोरोना पररक्षण गााँउपालिकामा नै गने व्यवस्था लमिाईन ेछ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ कोरोना पोजेरटभ व्यलक्तहरुको पलहर्ान गरी आईसोिेसन 

कक्षमा रालखन ेछ । 

▪ कोरोना तयूलनकरणका िालग मास्क, स्यालनटाईजर र फेस 

लशपडको व्यवस्था गााँउपालिकामा नै गररने छ । 

▪ कोरोनाबाट मृत्यु भएका गााँउपालिकावासीहरुिाई उलर्त 

क्षलतपूर्तच र राहतको व्यवस्था गररने छ । 

▪ सरकारबाट गााँउपालिकामा गररने कोरोना खोप कायचक्रमिाई 

प्रभावकारी बनाईने छ । 

▪ सम्पूणच गााँउपालिकावासीहरुिाई कोरोना खोपको व्यवस्था गनच 

प्रदेश तथा संघीय सरकार, दातृ लनकाय र नीलत क्षेत्रसंग समतवय 

गररने छ । 

 

९.६.८ प्रमखु कायचक्रमहरु र कायाचतवयन योजना 
 

क्र. 

सं. 
काक्रच महरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

लनजी 

क्षेत्र 

सहकारी र 

अतय 

१  
लवपद व्यवस्थापन तथा महामारी जोलखम तयूलनकरण 

सम्बतिी नीलत काननू र योजना तजुचमा गन े
✓ ✓ ✓   

२ 
लवपदू् तथा महामारी पूवच तयारी तथा प्रलतकायच 

योजना तजुचमा गन े
✓ ✓ ✓  ✓ 

४ 
अततर सरकार तथा अततर लनकायहरु लबर् समतवय र 

सहकायच गन े
✓ ✓ ✓   

५ 

लवपद व्यवस्थापन तथा महामारी जोलखम तयूलनकरण 

सम्बतिी जनर्तेना अलभयान तथा कायचक्रमहरु 

संर्ािन गन े

✓ ✓ ✓   

६ 
लवपद तथा महामारी प्रलतरोलि संरर्नाहरु लनमाचण 

गने । 
✓ ✓ ✓ ✓  

७ लवपदू् जोलखम न्साङ्कन न्शाङ्क गने  ✓ ✓ ✓  

८ जोलखमयुक्त बस्तीहरुको स्थानाततरण गन े ✓ ✓ ✓  ✓ 

९ भवन संलहता क्रमश िागू गन े  ✓ ✓ ✓  

१० 

लवपद तथा महामारी प्रलतरोलि संरर्नाहरु लनमाचण 

सम्बतिी तालिम तथा क्षमता लवकास कायचक्रम 

संर्ािन गने । 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

११ कोलभड-१९ सम्बलति सर्तेना कायचक्रमहरु गन े।   ✓ ✓ ✓ 

१२ 

प्रदेश तथा संघीय सरकार र दातृ लनकयाहरुको 

सहयोगमा कोरोना पररक्षण गााँउपालिकामा नै गने 

व्यवस्था गने । 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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क्र. 

सं. 
काक्रच महरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

लनजी 

क्षेत्र 

सहकारी र 

अतय 

१३ 
कोरोना तयूलनकरणका िालग मास्क, स्यालनटाईजर र 

फेस लशपडको व्यवस्था गााँउपालिकामा नै गन े। 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

१४ 
कोरोनाबाट मृत्यु भएका गााँउपालिकावासीहरुिाई 

उलर्त क्षलतपूर्तच र राहतको व्यवस्था गने । 
 ✓ ✓ ✓  

१५ 
सरकारबाट गााँउपालिकामा गररने कोरोना खोप 

कायचक्रमिाई प्रभावकारी बनाउने । 
 ✓ ✓  ✓ 

१६ 

सम्पूणच गााँउपालिकावासीहरुिाई कोरोना खोपको 

व्यवस्था गनच प्रदेश तथा संघीय सरकार, दात ृलनकाय 

र नीलज क्षेत्रसंग समतवय गन े। 

✓ ✓ ✓ ✓  

 

९.६.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ लवपदू् तथा महामारी सम्बतिी नीलत, कानून र योजना तजुचमा भएको हनेछ ।  

▪ लवपदू् जोलखम न्साङ्कन भएको हनेछ । 

▪ भवन लनमाचण संलहता पूणच रुपमा िागू भएको हनेछ । 

▪ भूकम्प प्रलतरोलि भवन लनमाचणको शुरुवात भएको हनेछ । 

▪ पलहरो र भकू्षयहरु लनयतत्रण भएका हनेछन । 

▪ सम्पूणच गााँउपालिकावासीहरुिे कोलडड-१९ लबरुद्धको खोप िगाएका हनेछन । 

▪ खोिानािा तथा नदीबाट हने वस्ती कटान रोककएको हनेछ 

▪ स्वास््य सम्बतिी रोगको महामारी तयून भएको हनेछ । 

▪ सरोकारवािा संस्थाहरू वीर् प्रभावकारी समतवय भएको हनेछ 

▪ पुनर्नचमाचण कायच सम्पन्न भएको हनेछ । 
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पररच्छेद १०: योजना अनगुमन तथा मपूयाङ्कन 
 

१०.१ तहगत सम्बति तथा अततरसरकार समतवय  
 

१०.१.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

गााँउपालिकािे पलहर्ान गरेका योजना तथा कायचक्रमहरुको पूणच कायाचतवयन िगायत गााँउपालिकाका अतय 

प्राकृलतक स्रोत सािन र सम्पदाहरुको सरंक्षणका िालग तहगत सरकारलबर् सुमिुर सम्बति तथा 

अततरसरकार समतवय लन् कै महत्वपूणच हने गदचछ । त्यसैगरी तहगत सरकारलबर् लबषय क्षेत्रगत अलिकार र 

कायच लजम्मेवारीको बााँडफाडमा समेत प्रर्लित ऐन र कानुनको अलिनमा रलह तहगत सकारलबर् सहकायच र 

समतवय अत्यतत जरुरी हन े गदचछ । त्यसैिे राज्यिे अंलगकार गरेको बहिवादमा आिाररत बहदिीय 

प्रलतस्पिाचत्मक संघीय िोकतालतत्रक गणततत्रात्मक शासन प्रणािीको सुदढृीकरणका िालग नेपािको संलविान 

बमोलजम राज्यशलक्तको प्रयोग गने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु लबर्को अततरसम्बति, सहकाररता, 

सहअलस्तत्व, समतवय र पारस्पररक सहयोगको सम्बतिमा व्यवस्था गनच बनेको “संघ, प्रदेश र स्थानीय तह 

(समतवय र अततरसम्बति) ऐन, २०७७” मा भएको व्यवस्था अलतररक्त संघ, प्रदेश र गााँउपालिका लबर्को 

अततरसम्बति तथा अततरसरकार समतवयका आिारहरु दहेाय बमोलजम हनेछनः  

 

▪ रालिय लहतका आिारभूत लबषय । 

▪ रालिय गौरव र एकताको संरक्षण । 

▪ राज्यका लनदेशक लसद्वातत, नीलत तथा दालयत्वको पािना र कायाचतवयन । 

▪ मौलिक हकको कायाचतवयन । 

▪ रालष् िय नीलतको सम्मान तथा कायाचतवयनमा योगदान । 

▪ संलविानका व्यवस्थाहरुको समग्रता र सामज्यसता । 

▪ िोकतालतत्रक मूपय र मातयतामा आिाररत समाजवाद उतमुख अथचततत्र लनमाण । 

▪ संलविानको अलिनमा रलह साझा लहत र सरोकारको लबषयमा अलिकारको प्रयोग गदाच अको तहको 

अलस्तत्व र कायचगत स्वायतिाको सम्मान । 

▪ नेपािी नागररकबीर् समान व्यवहार र सरुक्षा । 

▪ कानुन, नीलत र तयालयक वा प्रशासलनक लनणचय कायाचतवयनमा आपसी समतवय, परामशच, सहयोग 

तथा सरू्नाको आदान प्रदान । 

▪ प्राकृलतक तथा भौलतक स्रोतको संरक्षण । 

▪ प्राकृलतक, भौलतक तथा लवलिय स्रोतको कदगो व्यवस्थापन र िाभको तयायोलर्त लवतरण । 

▪ भ्रष् टार्ार लनवारण र सुशासन प्रवद्वचन । 

▪ पारस् पररक सहयोग र सहकायच । 

▪ सामनुपालतक समावेशी तथा सहभालगतामूिक शासन व्यवस्था अविम्वन । 

▪ नागररकिाई प्रदान गने सेवाको प्रभावकाररता । 

▪ व्यापार, वस्तुको ढुवानी र सवेाको लवस्तारमा आपसी सहयोग र समतवय । 
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▪ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीर् समतवय तथा अततरसम्बति कायम गने सम्बतिमा प्रर्लित कानूनमा 

व्यवस्था भएको अतय लबषय । 
 

१०.१.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अलिकारका सम्बतिमा गरेको व्यवस्थामा बारेमा आ-आफ्नै बुझाई 

रहन ु
▪ राजर्श् बााँडफााँडमा मत लभत नता हनु  
▪ अततर सरकार समतवय र सहकायचको काननुी र संस्थागत व्यवस्था सुदढृ हन नसकु्न 

 

१०.१.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ संलविानिे तोकेको साझा अलिकारमा थप प्रस्टता पयाउनु 

▪ जनतािाई सोझै भार नपने गरी राजश् वको दर र दायरा फराककिो पानुच 

▪ अततर सरकार समतवय र सहकायचिाई संस्थागत रुपमा सुदढृ गनुच  

 

अवसरहरु 

▪ िोकततत्र र संघीय राज्य प्रणािी 

▪ संघीयता क्रमश कायाचतवयन हाँदै जानु 

▪ गााँउपालिकाबाट स्थानीयवासीहरुिाई सेवा र सुलविाहरु प्रदान हन थापनु 

▪ स्थानीय लवकासमा गााँउपालिका योजनाबद्ध रुपमा अगाडी बढनु 

▪ गााँउपालिकाका ठूिा र रणनलैतक लवकास योजनाहरुमा सघं र प्रदेश सरकारको सहयोग र सहकायच 

हन ु

▪ लनवाचलर्त जनप्रलतलनलि र लस्थर स्थानीय सरकार 

▪ स्थानीय सरकार संर्ािन ऐन 

 

१०.१.४ सोंर् 
 

सुदढृ गााँउपालिकाः उपिलधिमुिुक अततरसरकार समतवय र सहकायच 
 

१०.१.५ िक्ष्य 
 

अततर सरकार समतवय र सहकायचिाई सुदढृ र पररणाममुखी बनाउने 
 

१०.१.६ उदशे्य 
 

गााँउपालिकामा नलतजामुिक अनुगमन र मूपयाङ्कन प्रणािी संस्थागत गनुच 
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१०.१.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

गााँउपालिकामा कानुनी र 

नीलतगत व्यवस्था गरी अनुगमन र 

मूपयाङ्कन प्रणािीिाई सबि र 

सुदढृ बनाउन े

▪ आवश्यक ऐन र कायचलविीहरु तजुचमा गररन ेछ । 

▪ अनुगमन तथा मूपयाङ्कन प्रणािीिाई पारदशी, 

सहभालगतामूिक, जवाफदेही बनाईने छ । 

▪ अनुगमन तथा मूपयाङ्कनसगं सम्बलतित लनकायहरुसंग सहकायच 

र समतवय गररने छ । 

अततरलनकाय र अततर सरकार 

समतवय र सहकायच गन े

▪ प्रदेश र संघीय सरकारसंगको समतवय र सहकायचिाई सुदढृ 

बनाईने छ । 

▪ आयोजना कायाचतवयन पूवच आयोजनाको आवश्यक्ता, सभंाव्यता, 

िागत, िाभ र प्रभावको लवस्तृत अध्ययन र िेखाजोखा गररने 

छ ।  

▪ आयोजनाहरुको मध्याविी मूपयाङ्कन गररने छ । 

▪ आयोजनाको प्रगलतिाई मापन गनच सरू्कहरुको लबकास गररने 

छ । 

▪ आयोजनाको कदगोपनको िालग स्थानीय जनसहभालगता बढाईने 

छ । 

▪ आयोजना लनिाचररत समयमै सम्पत न गररने छ । 

 

१०.१.८ प्रमखु कायचक्रमहरु र कायाचतवयन योजना 
 

क्र. 

सं. 
काक्रच महरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

लनजी 

क्षेत्र 

सहकारी र 

अतय 

१  
आवश्यक ऐन र कायचलविीहरु तजुचमा गने । 

  ✓   

२ 
अनुगमन तथा मूपयाङ्कन प्रणािीिाई पारदशी, 

सहभालगतामूिक, जवाफदेही बनाउने । 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

४ 
अनुगमन तथा मूपयाङ्कनसगं सम्बलतित 

लनकायहरुसंग सहकायच र समतवय गने । 
✓ ✓ ✓   

५ 
प्रदेश र संघीय सरकारसंगको समतवय र सहकायचिाई 

सुदढृ बनाउने । 
✓ ✓ ✓   

६ 

आयोजना कायाचतवयन पूवच आयोजनाको आवश्यक्ता, 

संभाव्यता, िागत, िाभ र प्रभावको लवस्तृत अध्ययन 

र िेखाजोखा गने ।  

✓ ✓ ✓ ✓  

७ आयोजनाहरुको मध्याविी मूपयाङ्कन गने ।  ✓ ✓ ✓  

८ 

आयोजनाको कदगोपनको िालग स्थानीय 

जनसहभालगता बढाउने ।  ✓ ✓ ✓ ✓ 
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क्र. 

सं. 
काक्रच महरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

लनजी 

क्षेत्र 

सहकारी र 

अतय 

९ 
आयोजनाको प्रगलतिाई मापन गनच सरू्कहरुको 

लबकास गने । 

 

 ✓ ✓ ✓  

१० आयोजना लनिाचररत समयमै सम्पत न गने ।  ✓ ✓ ✓  

 

१०.१.९ अपलेक्षत  उपिलधि 
 

▪ अनुगमन तथा मूपयाङ्कन ऐन र कायचलवलि जारी भै िाग ूभएको हनेछ । 

▪ आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न भएका हनेछन । 

▪ आयोजना कायाचतवयन पूवच आयोजनाको आवश्यक्ता, सभंाव्यता, िागत, िाभ र प्रभावको लवस्तृत 

अध्ययन र िेखाजोखा गन ेपररपारटको लवकास भएको हनेछ ।  

▪ अनुगमन तथा मूपयाङ्कन प्रणािी पारदशी, सहभालगतामूिक, जवाफदेही भएको हनछे । 

▪ लबकास आयोजनाहरुमा स्थानीयवासीको व्यापक जनसहभालगता भएको हनेछ । 

 

१०.२ जोलखम व्यवस्थापन 
 

१०.२.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

नेपािमा लवलभत न तहगत सरकारहरुबाट संर्ािन भएका आयोजनाहरु तोककएको समयमा सम्पत न नहने, 

समय िलम्बएर िागत बढने, िलक्षत वगचिे अपेक्षाकृत िाभ प्राप् त गनच नस् ने, िागत बढेसंगै बजेटको 

सुलनलश् र्तता घटने, दातृ लनकायहरुि े हात लझ् ने जस्ता समस्याहरुि े गदाच आयोजनाहरुको भलवश्य न ै

जोलखममा पने र कलहिेकालह समय र िागत बढेसंगै त्यस्ता आयोजनाहरुको उपादेयतामा समेत प्रश् न उठन े

भएकोिे आयोजनाको जोलखम व्यवस्थापन पलन लन् कै पेलर्िो र जरटि हन ेगरेको छ । स्थानीय तहहरुमा 
समेत पयाचप् त अध्ययन अनुसतिान नगरी त्रुरटपूणच ढङ्गिे ड्रइङ, लडजाइन र िागत अनुमानको तजुचमा गरी 

िाभ िागत लवश् िेषण लवना कदगोपना नभएका टुके्र योजनामा बजेट छन ेप्रवृलििे आयोजना कायाचतवयनमा 

समस्या देलखएको छ । त्यसैि ेआयोजनाको जोलखम तयूलनकरणका िालग यस आवलिक आयोजनािे पलहर्ान 

गरी प्राथलमकीकरण गरेका आयोजना बैंकका योजना तथा कायचक्रमहरुिाई गााँउपालिकािे क्रमैसंग 

कायाचतवयन गदै िानुपने छ । 
 

१०.२.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ स्थानीय लवकास आयोजनाहरु समयमै सम्पत न नभएर िागत बढदै जानु । 

▪ जनतािे समयमै अपेक्षाकृत िाभ प्राप् त गनच नस् नु । 

▪ िागत बढेसंगै बजेटको सुलनलितता घटनु । 

▪ दातृ लनकायहरुिे हात लझ् न स् ने । 

▪ आयोजनाको भलवश्य जोलखममा पनच स् नु 



महाभारत गााँउपालिकाको पलहिो आवलिक योजना 

(अलततम प्रलतवेदन) 

ररसर्च ईत्िेभ, प्रा. लि.         पेज | 181  

 

१०.२.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 

▪ आयोजनाहरुको िालग आवश्यक बजेटको व्यवस्था गनुच 

▪ आयोजनाहरु समयमै सम्पत न गनुच 
 

अवसरहरु 

▪ आयोजनाहरु समयमै सम्पत न गरी स्थानीय जनतािाई लबकासको अवसर प्रदान गनुच 

▪ संघीयतािाई संस्थागत गदै र स्थानीय सरकार प्रलत जनताको लवश् वास र भरोसा लजत् नु 
 

१०.२.४ सोंर् 
 

लबकास आयोजनाहरुको सफि कायाचतवयन 
 

१०.२.५ िक्ष्य 
 

जोलखम तयूलनकरण गरी आयोजनाहरु समयमै सम्पत न गन े
 

१०.२.६ उदशे्य 
 

लवकास आयोजनाहरु समयमा नै सम्पत न गरी स्थानीय जनतािाई लबकासको िाभ प्रदान गनुच । 

लवकास आयोजनाको सफि कायाचतवयन माफच त स्थानीय सरकार प्रलत जनताको लवश् वास र भरोसा लजत् नु । 
 

१०.२.७ रणनीलत र कायचनीलत 
 

रणनीलत कायचनीलत 

आयोजनाहरु योजना तजुचमा, 

अनुगमन तथा मूपयाङ्कन र 

सफि कायातवयन गरी जोलखम 

व्यवस्थापन गन े

▪ गााँउ कायचपालिकाको लनदेशन तथा लनणचय वमोलजम 

गााँउपालिकाका कदघचकालिन, आवलिक तथा बार्षचक योजना 

तजुचमा तथा प्राथलमकककरण गररने छ । 
▪ गााँउपालिकािे आवलिक योजनाको आयोजना बैंकहरुमा भएमा 

योजना तथा कायचक्रमहरुिाई क्रमैसंग प्राथलमकताको आिारमा 

कायाचतवयन गररने छ । 
▪ कायाचतवयनको िालग छनौटमा परेका आयोजनाहरुको भरपदो 

परामशचदाताबाट ड्रईड, लडजाईन र िागत ईलष् टमेट तयार गररन े

छ । 
▪ आयोजना कायाचतवयन हन पूवच बजेटको सुलनलश् र्तता र िाभ 

िागत लबष्िेषण गररने छ । 
▪ श्रोत तथा बजेटको लसमा लभत्र रलह लबषयगत क्षेत्रका 

योजनाहरुको छनौट तथा प्रालथलमककरण गररन ेछ । 

▪ लवलिय संघीयता पूणच रुपमा कायाचतवय गररने छ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ मध्यकािीन खर्च संरर्ना (MTEF) को पूणच कायाचतवयन गररन े

छ । 
▪ गााँउपालिकामा लवलशष् ट ज्ञान, सीप र क्षमता भएका दक्ष 

जनशलक्त तयार गररने छ । 
▪ आयोजना बैङ्कको कायाचतवयनमा िालग आवश्यक कायचलवलि 

तथा मापदण्ड तयार गररने छ ।  
▪ स्थानीय सरकार संर्ािन ऐन २०७४, सावचजलन खररद ऐन 

२०६३, खररद लनयमाविी, आर्थचक कायचलवलि ऐन तथा 

लनयमाविी र गााँउपालिकािे तजुचमा गरेका ऐन, नीलत र 

कायचलवलिहरुको पूणच पािना गररने छ । 
▪ रणनैलतक आयोजनाहरुको िालग प्रदेश र संघीय सरकारसंग 

सहकायच र समतवय गररने छ । 
▪ कायाचतवयन लवलि लनिाचरण गदाच ठे् कापट्टा, उपभोक्ता सलमलत, 

आमानत, सेवा करार, सयंुक्त व्यवस्थापन वा साझेदारी, 

गैरसरकारी संस्थामाफच त गने सम्बतिमा सावचजलनक खररद 

ऐनको पररलिलभत्र रही योजना वा कायचक्रम संर्ािन हनुपूवच 

लनलश् र्त गररने छ । 
▪ आयोजना कायाचतवयन गदाच सम्बतद्व लनकाय र व्यलक्तिाई 

तोककएका लजम्मेवारी र कक्रयाकिाप्रलत उिरदायी बनाउन 

उपिलधि पररणाम सूर्कसलहत कायचसम्पादन करार प्रणािी 

अपनाईने छ । 

 

१०.२.८ प्रमखु कायचक्रम र कायाचतवयन योजना 
 

क्र. 

सं. 
काक्रच महरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

लनजी 

क्षेत्र 

सहकारी र 

अतय 

१  

गााँउ कायचपालिकाको लनदेशन तथा लनणचय वमोलजम 

गााँउपालिकाका कदघचकालिन, आवलिक तथा बार्षचक 

योजना तजुचमा तथा प्राथलमकककरण गने । 

  ✓   

२ 

गााँउपालिकािे आवलिक योजनाको आयोजना 

बैंकहरुमा भएमा योजना तथा कायचक्रमहरुिाई क्रमैसंग 

प्राथलमकताको आिारमा कायाचतवयन गने । 

✓ ✓ ✓  ✓ 

४ 

कायाचतवयनको िालग छनौटमा परेका आयोजनाहरुको 

भरपदो परामशचदाताबाट ड्रईड, लडजाईन र िागत 

ईलष् टमेट तयार गने । 

 ✓ ✓ ✓  

५ 
आयोजना कायाचतवयन हन पूवच बजेटको सुलनलश् र्तता र 

िाभ िागत लबष्िेषण गने । 
✓ ✓ ✓   

६ 
श्रोत तथा बजेटको लसमा लभत्र रलह लबषयगत क्षेत्रका 

योजनाहरुको छनौट तथा प्रालथलमककरण गने । 
 ✓ ✓ ✓  



महाभारत गााँउपालिकाको पलहिो आवलिक योजना 

(अलततम प्रलतवेदन) 

ररसर्च ईत्िेभ, प्रा. लि.         पेज | 183  

 

क्र. 

सं. 
काक्रच महरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

लनजी 

क्षेत्र 

सहकारी र 

अतय 

७ लवलिय संघीयता पूणच रुपमा कायाचतवय गने । ✓ ✓ ✓   

८ 
मध्यकािीन खर्च संरर्ना (MTEF) को पूणच 

कायाचतवयन गने । 
✓ ✓ ✓   

९ 
गााँउपालिकामा लवलशष् ट ज्ञान, सीप र क्षमता भएका 

दक्ष जनशलक्त तयार गने । 
 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

१० 
आयोजना बैङ्कको कायाचतवयनमा िालग आवश्यक 

कायचलवलि तथा मापदण्ड तयार गने ।  
✓ ✓ ✓ ✓  

११ 

स्थानीय सरकार सरं्ािन ऐन २०७४, सावचजलन खररद 

ऐन २०६३, खररद लनयमाविी, आर्थचक कायचलवलि ऐन 

तथा लनयमाविी र गााँउपालिकािे तजुचमा गरेका ऐन, 

नीलत र कायचलवलिहरुको पूणच पािना गने । 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१२ 
रणनैलतक आयोजनाहरुको िालग प्रदेश र संघीय 

सरकारसंग सहकायच र समतवय गने । 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

१३ 
सावचजलनक खररद ऐनको पररलिलभत्र रही योजना वा 

कायचक्रम संर्ािन गने । 
 ✓ ✓ ✓  

१४ 

आयोजना कायाचतवयन गदाच सम्बतद्व लनकाय र 

व्यलक्तिाई तोककएका लजम्मेवारी र कक्रयाकिाप्रलत 

उिरदायी बनाउन उपिलधि पररणाम सूर्कसलहत 

कायचसम्पादन करार प्रणािी अपनाईने छ । 

 ✓ ✓  ✓ 

 

१०.२.९ अपके्षलत उपिलधि 
 

▪ आयोजनाहरु तोककएको िागतमा लनिाचररत समयमै सम्पत न भै स्थानीय जनतािे लवकासको िाभ 

प्राप् त गरेका हनेछन ।  

▪ स्थानीय सरकार आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गनच सफि भएको हनेछ । 

▪ संघीयतािाई संस्थागत भै स्थानीय सरकार प्रलत जनताको लवश् वास र भरोसा बढेर गएको हनेछ । 
 

१०.३ अनगुमन तथा मपूयाङ्कन 
 

१०.३.१ वस्तगुत लस्थलत 
 

कायाचतवयन गररएका योजना, नीलत, कायचक्रम तथा आयोजनाहरु के कलत सातदर्भचक, िाभदायी र प्रभावकारी 

छनू् तथा केकस्ता उपिलधि एवं प्रभावहरु हालसि भएका छनू् भत ने कुराको आततररक वा बाह् य 

मूपयाङ्कनकताचबाट उदेश्यपूणच र व्यवलस्थत तररकािे िखेाजोखा गने कायच अनुगमन तथा मूपयाङ्कन हो । 

गााँउपालिका क्षेत्र लभत्र संर्ािन भएका, भैरहकेा तथा हन ेसवै लवषयगत तथा क्षेत्रगत योजनाहरूको लनिाचररत 
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गुणस्तर र समय लसमाको सुलनलश् र्तता गनच, सम्भालवत जोलखम र त्यसि ेभलवश्यमा पानच स् ने असरका 

बारेमा िेखाजोखा गरी समयमानै क्षती तयूलनकरणमा पूवचतयारी गनच, लवकास लनमाचणसंग सम्बलतित सव ै

सरोकारवािािाई अनुशालसत, मयाचकदत, लजम्मेवार र कतचधयलनष् ठ बनाउने कायचको िालग आयोजनाको 

लनयलमत अनुगमन तथा मूपयाङ्न गनुचपने हतछ । संगसंगै यस आवलिक योजनािे पलहर्ान र प्रालथलमकीकरण 

गरेका आयोजनाहरुको कायाचतवयनबाट िलक्षत उदेश्य प्रात भयो भएन यककन गनच र आयोजनाको 

कायाचतवयनबाट अपेलक्षत वगचिे फाईदा पायो पाएन भनेर लनयलमत रुपमा अध्ययन तथा लवश् िेषणिाई गनुचपने 

हतछ ।  

 

गााँउपालिकािे आयोजनाको मूपयाङ्कन देहाय वमोलजम तीन प्रकारबाट गनच स् नेछ ।   

१) आयोजनाको कायाचतवयन र्रणमा गररने आयोजनाको िखेाजोखा । 

२) आयोजनाको कायाचतवनको समालप् त पछी आयोजनाको िक्ष्य, उदेश्य अनुरुप काम भए नभएको 

िेखाजोखा गररने आयोजनाको मूपयाङ्कन  

३) आयोजना समाप् त पछी त्यसको संर्ािनको ५-६ बषच पछी गररने प्रभाव मूपयाङ्कन । 

 

योजनाका उपिलधि र प्रभाव तहका सूर्कमा के कलत पररणाममा पररवतचन आयो भत ने जानकारी 

मूपयाङ्कनबाट हतछ । त्यसैिे गााँउपालिकािे आवश्य् ता र आयोजना वा कायचक्रमको प्रकृलत अनसुार 

उपिेलखत दवुै तहमा तसे्रो पक्षबाट पलन मूपयाङ्कन गनुच/गराउनुपने छ । त्यसको िालग योजना तजुचमासंग 

सम्बलतित सलमलतहरू िगायत गााँउ कायचपालिकािाई आवश्यक पृष् ठपोषण कदनका िालग स्थानीय सरकार 

संर्ािन ऐन र अतय प्रर्लित ऐनमा व्यवस्था भए वजोलमम गठन भएका गााँउपालिका स्तरीय तथा वडा 

स्तरीय अनुगमन तथा मूपयाङ्कन सलमलतहरु माफच त आयोजनाको लनरततर अनुगमन तथा मूपयाङ्कन गनच 

प्रस्ताव गररएको छ । अनुगमन तथा मूपयाङ्कनको ढार्ा अनुसूर्ी ४ मा रालखएको छ । 

 

१०.३.२ प्रमखु समस्या 
 

▪ आवश्यक नीलत, योजना र कायचयोजना नहन ु। 

▪ भएका नीलत, योजना र कायचयोजनाहरु पािना नहनु । 

▪ आयोजना कायाचतवयन गदाच सम्बतद्व लनकाय र व्यलक्तिाई तोककएका लजम्मेवारी र कक्रयाकिाप्रलत 

उिरदायी बनाउन उपिलधि पररणाम सूर्कसलहत कायचसम्पादन करार प्रणािी अपनाउन नस् नु । 

▪ अनुगमन तथा मूपयाङ्कनका र्रणहरुको पूणच पािना नहनु । 

▪ दण्ड, पुरस्कार र सजायको व्यवस्था गराउन नस् नु । 

▪ दक्ष कमचर्ारी र सािन स्रोतको अभाव । 

▪ स्रोत सािनको अभाव । 

 

१०.३.३ र्नुौती र अवसर 
 

र्नुौतीहरु 
▪ अनुगमन तथा मूपयाङ्कनका र्रणहरुको सलह पािन गनुच । 

▪ पुरस्कार र दण्ड सजायको व्यवस्थािाई कायाचतवयन गनुच । 
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▪ गााँउपालिकामा अनुगमन तथा मूपयाङ्कन प्रणािीिाई संस्थागत गनुच । 

▪ आवश्यक कायचयोजनाहरुिाई प्राथलमकताको आिारमा िागू गनुच 

 

अवसरहरु 
▪ गााँउपालिकामा अनुगमन तथा मूपयाङ्कन प्रणािीिाई संस्थागत गने सककने । 

▪ आयोजनाहरु लनिाचररत समयमै गुणस्तररय रुपमा सम्पत न हने । 

▪ लवकास आयोजनाहरुिे लनर्दचष् ट गरेको प्रलतफि िलक्षत वगचिे समयमै प्राि गने । 

 

१०.३.४ सोंर् 
 

गााँउपालिकाको शासकीय सिुार र सुशासन । 
 

१०.३.५ िक्ष्य 
 

लवकास आयोजनाहरुिे लनिाचरण गरेका िक्ष्य र उदेश्यहरु हालसि गने । 
 

१०.३.६ उदशे्य 
 

गााँउपालिकामा नलतजामुिक अनुगमन तथा मूपयाङ्कन प्रणािीिाई संस्थागत गने 
 

१०.३.७ रणनीलत र कायचनीलत 
रणनीलत कायचनीलत 

अनुगमन तथा मूपयाङ्कन 

प्रणािीिाई संस्थागत गने 
▪ गााँउपालिकाका योजना तथा कायचक्रमहरुको अनुगमन तथा 

मूपयाङ्कनको िालग आवश्यक नीलत, ऐन, कायचयोजना र 

कायचलवलिहरु तजुचमा गररने छ । 

▪ स्थानीय सरकार संर्ािन ऐन र अतय प्रर्लित ऐनको 

प्राविानमा रलह गााँउपालिका र वडा स्तरमा अनुगमना तथा 

मूपयाङ्कन सलमलत र उप-सलमलतहरुको गठन गररने छ । 

▪ गााँउपालिकामा अनुगमन तथा मूपयाङ्कन प्रणािीिाई 

संस्थागत गररन ेछ । 

▪ आयोजनाहरु लनिाचररत समयमै गुणस्तररय रुपमा सम्पत न 

गररने छ । 

▪ भएका नीलत, योजना र कायचयोजनाहरु पूणच रुपमा पािना 

गररने छ । 

▪ आयोजना कायाचतवयन गदाच सम्बतद्व लनकाय र व्यलक्तिाई 

तोककएका लजम्मेवारी र कक्रयाकिाप्रलत उिरदायी बनाउन 

उपिलधि पररणाम सूर्कसलहत कायचसम्पादन करार प्रणािी 

अपनाईने छ । 

▪ अनुगमन तथा मूपयाङ्कनका र्रणहरुको पूणच पािना गररने छ। 

▪ दण्ड, पुरस्कार र सजायको व्यवस्था कडाईका साथ कायाचतवयन 

गररने छ । 
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रणनीलत कायचनीलत 

▪ अनुगमन तथा मूपयाङ्कनको िालग दक्ष कमचर्ारी र सािन 

स्रोतको व्यवस्था गररन ेछ । 

 

१०.३.८ प्रमखु कायचक्रम र कायाचतवयन योजना 

क्र. 

सं. 
काक्रच महरु 

सहकायच गन ेलनकाय 

संघ प्रदेश 
स्थानीय 

तह 

लनजी 

क्षेत्र 

सहकारी र 

अतय 

१  

गााँउपालिकाका योजना तथा कायचक्रमहरुको अनुगमन 

तथा मूपयाङ्कनको िालग आवश्यक नीलत, ऐन, 

कायचयोजना र कायचलवलिहरु तजुचमा गने । 

✓ ✓ 

✓   

२ 

स्थानीय सरकार संर्ािन ऐन र अतय प्रर्लित ऐनको 

प्राविानमा रलह गााँउपालिका र वडा स्तरमा 

अनुगमना तथा मूपयाङ्कन सलमलत र उप-

सलमलतहरुको गठन गने । 

✓ ✓ ✓   

४ 
गााँउपालिकामा अनुगमन तथा मूपयाङ्कन प्रणािीिाई 

संस्थागत गने । 
✓ ✓ ✓   

५ 
आयोजनाहरु लनिाचररत समयमै गुणस्तररय रुपमा 

सम्पत न गने । 
✓ ✓ ✓   

६ 
नीलत, योजना र कायचयोजनाहरु पूणच रुपमा पािना 

गने । 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

७ 

आयोजना कायाचतवयन गदाच सम्बतद्व लनकाय र 

व्यलक्तिाई तोककएका लजम्मेवारी र कक्रयाकिाप्रलत 

उिरदायी बनाउन उपिलधि पररणाम सूर्कसलहत 

कायचसम्पादन करार प्रणािी अपनाउने 

 ✓ ✓ ✓ ✓ 

८ 
अनुगमन तथा मूपयाङ्कनका र्रणहरुको पूणच पिना 

गने। 
 ✓ ✓ ✓ ✓ 

९ 
दण्ड, पुरस्कार र सजायको व्यवस्था कडाईका साथ 

कायाचतवयन गने । 

 

 ✓ ✓ ✓  

१० 
अनुगमन तथा मूपयाङ्कनको िालग दक्ष कमचर्ारी र 

सािन स्रोतको व्यवस्था गने । 
 ✓ ✓   

 

१०.३.९ अपलेक्षत उपिलधि 
 

▪ आयोजनाहरु तोककएको िागतमा लनिाचररत समयमै सम्पत न भै स्थानीय जनतािे लवकासको िाभ 

प्राप् त गरेका हनेछन ।  

▪ गााँउपालिका आफ्ना योजना तथा कायचक्रमहरु समयमै सम्पत न गनच सफि भएको हनेछ । 

▪ संघीयतािाई संस्थागत भै स्थानीय सरकार प्रलत जनताको लवश् वास र भरोसा बढेर गएको हनेछ । 
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पररच्छेद ११: नलतजा खाका 
 

११.१ पषृ् ठभलूम 
 

आवलिक योजनाि ेपररकपपना गरेको सोंर्, िक्ष्य र उदेश्यहरु कसरी प्राप् त गनच सककतछ भत ने त्यिाई तकचसंगत ढंगबाट नलतजा खाकामा प्रस्तुत गररएको छ । नेपािको 

लवगतको अनुभव र रालष् िय योजना आयोगिे अभ्यासमा पयाएको नलतजा खाकाको ढााँर्ािाई नै आिार मानी यस आवलिक योजनाको नलतजा खाका तजुचमा गररएको 

छ । गााँउपालिकािाई बार्षचक र क्षेत्रगत गुरु योजनाहरु तजुचमा गनच, सरं्ालित पररयोजनाहरुको अनुगमन तथा मूपयाङ्कन गनच र स्वयं आवलिक योजनाको मध्यावलि 

सलमक्षा र मध्यकालिन खर्च संरर्ना तयार गनच समेत यसिे मद्दत गदचछ । 

 

११.२ नलतजा खाका 
 

लबषयगत नलतजा खाका लनम् न अनुसार तालिकामा प्रस्तुत गररएको छः 

 

१. आर्थचक क्षते्र (२०७८/७९ को लस्थर मूपयमा आिाररत) 

 

न
लत

ज
ा 

स्त
र
 

नलतजा सूर्क एकाई 

आ
ि

ार
 ब

ष
च 

(२
०

७
८

/७
९

) िक्ष्य 

सूर्नाको स्रोत 
कायाचतवयन 

लनकाय 

अनुमान तथा 

जोलखम 
२

०
७

९
/८

०
 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव  कुि गार् हस्थ उत्पादन रु करोड       बजेट ब् तव्य  गााँउपालिका  

  

▪ नीलज क्षेत्रको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

प्रलतफि

१ 
प्रलत व्यलक्त आय अ. डिर ८३० ८५० ८६० ९०० ९५० 

१००

० 
बजेट व् तव्य गााँउपालिका 

प्र. २ आर्थचक बृलद्धदर  प्रलतशत १५० १६० १८० २०० २२५ २५० 

  प्र. ३ प्रलतव्यलक्त गाहचस्थ उत्पादन रुपैया ७ ७.७ ८ ८.५ ९ ९.५ 
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प्र. ४ 
गाहचस्थ उत्पादनमा प्राथलमक क्षेत्रको 

योगदान 
प्रलतशत ६० ६५ ६८ ७१ ७४ ७९ 

▪ अततर सरकार 

समतवय भएको 

हनेछ 

 

 

 

 

 
 

प्र. ५ 
गाहचस्थ उत्पादनमा लद्वलतय क्षेत्रको 

योगदान  
प्रलतशत ४५ ४० ३७ ३४ ३२ २९ 

प्र. ६ गाहचस्थ उत्पादनमा तृतीय क्षेत्रको योगदान प्रलतशत १४ १६ १८ २१ २३ २५ 

प्र. ७ गररवीको रेखामुनीको पररवार प्रलतशत ३१.३ ३० २८ २६ २३ २१ 

प्र. ८ मानव लवकास सूर्ाङ्क सूर्ाङ्क ०.४३ ०.४४ ०.४५ ०.४६ ०.४७ ०.४८  रा.यो.आ.  रा.यो.आ. 

प्र. ९ कृलष क्षेत्रको वृलद्धदर प्रलतशत ६.७ ६.९ ७.३ ७.९ ८.५ ९.२    के.त.लव. 

प्र. १० सेवा क्षेत्रको वृलद्वदर प्रलतशत ४.५ ४.७ ५.१ ५.३ ५.६ ६.१    के.त.लव. 

प्र. ११ मुरा लस्फलत  प्रलतशत ५.३ ५.४ ५.५ ५.७ ६.९ ६.२  मूपय सुर्ांक  के.त.लव. 

 

१.१ कृलष क्षते्र  

न
लत

ज
ा 

स्त
र
 

नलतजा सूर्क एकाई 
आ

ि
ार

 ब
ष

च 

(२
०

७
८

/७
९

) िक्ष्य 

सूर्नाको स्रोत कायाचतवयन लनकाय अनुमान तथा जोलखम 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

 प्रभा

व 
 कृलष क्षेत्रको कुि गाहचस्थ उत्पादन 

 रु 

करोड 
१० १५ २० ३० ४० ५०    

गााँउपालिका

को बार्षचक 

प्रगलत 

प्रलतवेदन 

 

 

 

 

▪ गााँउपालि

का 

▪ प्रदेश 

सरकार 

▪ संघीय 

सरकार 

▪ कृलष 

सामाग्री 

समयमा 

आपूर्तच 

हनेछ । 

▪ कृलष 

पूवाचिार 

प्र. १  आिु उत्पादन मे.ट. १२० १५० १७० १९० २२० २५० 

प्र. २  मकै उत्पादन मे.ट. १५० १६० १७० १७५ १८५ १९५ 

प्र. ३  िान मे.ट. १३० १३५ १४० १५० १६० १६५ 

प्र. ४  तरकारी व्यवसालयक उत्पादन हे् टर ५ १० २० ३० ४० ५० 

प्र. ५ 
व्यवसालयक तरकारी उत्पादनमा संिग् न 

कृषक 
प्रलतशत १.२ ३ ५ १५ २५ ३० 

प्र. ६  फिफुि उत्पादन मे.ट. १० १५ २० २५ ३० ४० 



महाभारत गााँउपालिकाको पलहिो आवलिक योजना 

(अलततम प्रलतवेदन) 

ररसर्च ईत्िेभ, प्रा. लि.         पेज | 189  

 

प्र. ७ सकक्रय व्यवसालयक कृषक समुह संयया ४० ५० ५५ ६० ६५ ७०  

 

 

 

  

  

  

▪ गैर 

सरकारी 

संस्थाहरु 

▪ दातृ 

लनकायहरु 

 

 

 

 

 

 

 
 

लवकासमा 

अततर 

सरकारी 

समतवय 

भएको 

हनेछ । 

▪ दातृ 

लनकाय र 

गैसरकारी 

संस्थाहरु

को 

लनरततर 

सहयोग 

हनेछ । 

 

 

 

 

  

  

  

प्र. ८ कृषक तालिम संयया २० ३० ४० ४५ ५० ६० 

प्र. ९ पकेट क्षेत्र लवकास संयया १ २ ३ ५ ७ ८ 

प्र. 

१० 
ककफ उत्पादन मे.ट. १० १२ १४ १५ २० ३० 

प्र. 

११ 
कृलष सहकारी संस्था संयया ३ ५ ७ ८ १० १२ 

प्र. 

१२ 
दगु्ि उत्पादन रु िाख ३५ ४० ५० ६० ६५ ७० 

प्र. 

१३ 
दगु्ि लर्स्यान केतर संयया - - १ २ - ३ 

प्र. 

१४ 
कृलष उपज संकिन केतर संयया - १ २ ४ ५ ६ 

प्र. 

१५ 

व्यवसालयक पशु फामच संयया - १ १ ४ ५ ७ 

 

१.२ उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय  

न
लत

ज
ा 

स्त
र
 

नलतजा सूर्क एकाई 

आ
ि

ार
 ब

ष
च 

(२
०

७
८

/७
९

) िक्ष्य 

सूर्नाको स्रोत कायाचतवयन लनकाय 
अनुमान तथा 

जोलखम 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव 
गाहचस्थ उत्पादनमा उद्योग व्यवसायको 

योगदान 
प्रलतशत १.५ ३ ५ ७ ९ १० 

गापाको वजेट 

व् त्वय  
गााँउपालिका    

प्रलतफ

ि १ 
िघु तथा घरेिु उद्योगहरु संयया २६८ २८० ३०० ३५० ४०० ५०० 

गााँउपालिका

को प्रगलत 

प्रलतवेदन 

▪ गााँउपालि

का 

▪ प्रदेश 

सरकार 

▪ नीलज 

क्षेत्रको 

सहयोग 

भएको 

हनेछ 

प्र. २ रोजगारी सृजना संयया ६७३ ७०० ९०० १००० १२०० 
१५०

० 

प्र. ३ उद्यम लवकास तालिम लिने युवा संयया - ५० ७० ९० १५० २०० 

प्र. ४ लसप मुिक तालिम लिने मलहिा संयया - १५० २५० ३०० ४०० ५०० 

प्र. ५ उत्पादनमुिक उद्योग संयया - - ३ ५ ७ १० 



महाभारत गााँउपालिकाको पलहिो आवलिक योजना 

(अलततम प्रलतवेदन) 

ररसर्च ईत्िेभ, प्रा. लि.         पेज | 190  

 

प्र. ६ औिोलगक ग्राम संयया - - - - - १ 

▪ संघीय 

सरकार 

▪ गैर 

सरकारी 

संस्था र 

दातृ 

लनकायहरु 
 

▪ अततर 

सरकार 

समतव

य 

भएको 

हनेछ 

प्र. ७ हाज बजार संयया १ २ ३ ४ ५ ५    

 

 

 

 

 

१.३ पयचटन  

न
लत

ज
ा 

स्त
र
 

नलतजा सूर्क एकाई 

आ
ि

ार
 ब

ष
च 

(२
०

७
८

/७
९

) िक्ष्य 

सूर्नाको स्रोत 
कायाचतवयन 

लनकाय 

अनुमान तथा 

जोलखम 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव पयचटक आगमन संयया - १५० ३०० ५०० ७५० 
१००

० 

गााँउपालिकाको 

प्रगलत प्रलतवेदन 

▪ गााँउपालिका 

▪ प्रदेश सरकार 

▪ संघीय 

सरकार 

▪ गैर सरकारी 

संस्थाहरु 

▪ नीलज क्षेत्रको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

▪ अततर सरकार 

समतवय भएको 

हनेछ 

प्रलतफ

ि १ 
रोजगारी सृजना संयया - - २० ५० १०० १५० 

प्र. २ स्थानीय स्तरका पयचटककय होटि संयया - - १ ३ ५ 
१५०

० 

प्र. ३ होमस्टे संयया - २ ५ १० १५ २० 
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प्र. ४ प्रमुख गततव्य स्थि लवकास संयया - १ ३ ५ ७ १० ▪ दातृ 

लनकायहरु 
 

▪ पयचटन बोडचको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

▪ पयचटन क्षेत्रमा 

लवलिय संस्थाको 

ऋण िगानी 

भएको हनेछ 
 

प्र. ५ पयचटन सूर्ना केतर संयया - - १ - - - 

प्र. ६ नयााँ पद मागच ककलम - ३ ५ ९ १२ १५ 

प्र. ७ कोशेिी घर संयया  १ - ३ - ४ 

प्र. ८ पयचटन तालिम जना - २५ ५० ७५ १०० १२५ 

प्र. ९ मठ मलतदर ममचत संभार र लजणोद्वार संयया - १ - ३ - ५ 

 

 

१.४ बैंक, लबलिय ससं्था र सहकारी  
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लत
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स्त
र
 

नलतजा सूर्क एकाई 
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सूर्नाको स्रोत 
कायाचतवयन 

लनकाय 

अनुमान तथा 

जोलखम 

२
०

७
९
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०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव बैंक िघुलवि संयया १ - २ - - ३ 
▪ गााँउपालिका

को प्रगलत 

प्रलतवेदन 

▪ बैंक तथा 

लवलिय 

संस्थाको 

बार्षचक 

प्रलतवेदन 

▪ गााँउपालिका 

▪ स्थानीय बैंक 

तथा 

सहकारी 

संस्थाहरु 

▪ नीलज क्षेत्रको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

▪ बैंक तथा लवलिय 

संस्थाको सहयोग 

भएको हनेछ   

 

 
 

प्रभाव सहकारी संस्था संयया ४० ४५ ५० ५५ ६० ६५ 

प्रलतफ

ि १ 

बैंक तथा लवलिय संस्थामा कलम्तमा एक 

जनाको खाता भएको पररवार 
प्रलतशत - २० ३० ४० ५० ७० 

प्र. २ सहकारीको उत्पादन क्षेत्रमा िगानी प्रलतशत - २० ३० ४० ५० ७५ 

प्र. ३ लवलिय साक्षरता प्रलतशत - १० १५ २५ ३५ ५० 

प्र. ४ सहकारी तालिम जना १० २० ५० ७० ९० १५० 

प्र. ५ रोजगारी जना - १० २५ ३० ४० ५९ 

 

२. समालजक क्षते्र 

२.१ लशक्षा 
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न
लत

ज
ा 

स्त
र
 

नलतजा सूर्क एकाई 

आ
ि

ार
 ब

ष
च 

(२
०

७
८

/७
९

) िक्ष्य 

सूर्नाको स्रोत 
कायाचतवयन 

लनकाय 

अनुमान तथा 

जोलखम 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव साक्षरता प्रलतशत ५७ ६० ६२ ६५ ७० ७५ 

गााँउपालिकाको 

प्रगलत प्रलतवेदन 

▪ गााँउपालिका

,  

▪ प्रदेश 

सरकार  

▪ स्थानीय 

लवद्याियहरु  

▪ सामुदालयक संघ 

संस्था र नागररक 

समाजको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

▪ अततर सरकार 

समतवय भएको 

हनेछ 

प्रलतफि

१ 
आिारभुत तहको खुद भनाच दर प्रलतशत ९७.३१ ९७.८ ९८.१ ९८.५ ९८.८ ९९ 

प्र. २ माध्यलमक तहको खुद भनाच दर प्रलतशत ५०.३३ ५५ ६० ६५ ७० ७५ 

प्र. ३ १०+२ सम्मको शैलक्षक उपिलधि प्रलतशत १.४६ २.२ ३.२ ४.१ ४.८ ५ 

प्र. ४ लवद्याियमा रहने औसत अवलि बषच २.४७ २.३ ३.१ ३.८ ४.६ ५ 

प्र. ५ प्रालवलिक लशक्षािय संयया - - - - १ - 

प्र. ६ अनौपर्ाररक लक्षक्षा जना - २५ ५० ७५ १५० ३०० 

प्र. ७ लशक्षक तालिम संयया १० १५ १८ २२ २५ ३० 

प्र. ८ लशक्षकको पुदपूर्तच प्रलतशत ७५ ८० ८५ ९० ९५ १००    

प्र. ९ साक्षरता (५ बषच माथी) प्रलतशत 
५७.४

४ 
६० ६२ ६५ ७० ७५ 

   

 

२.२ स्वास््य तथा पोषण 

न
लत

ज
ा 

स्त
र
 

नलतजा सूर्क एकाई 

आ
ि

ार
 ब

ष
च 

(२
०

७
८

/७
९

) िक्ष्य 

सूर्नाको स्रोत कायाचतवयन लनकाय 
अनुमान तथा 

जोलखम 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव 
१ घण्टा लभत्र स्वास््य संस्थामा 

पहाँर् भएको घरपररवार 
प्रलतशत ५० ५५ ६० ६५ ७० ७५ 

▪ गााँउपालि

काको 

▪ गााँउपा

लिका 
▪ सामुदा

लयक 
प्रलतफि

१ 

मातृ मृत्युदर (प्रलतिाख लजलवत 

जतममा) 
जना २४० २२० २०० १८० १६० १५० 
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प्र. २ 
५ बषच मुलनका बाि मृत्युदर (प्रलत 

हजार लजलवत जतममा) 
जना ३९ ३६ ३२ ३० २७ २५ प्रगलत 

प्रलतवेदन 

▪ स्थानीय 

स्वास््य 

संस्थाहरुको 

बार्षचक 

प्रगलत 

प्रलतवेदन 

▪ प्रदेश 

सरकार  

▪ स्थानीय 

स्वास््य 

संस्थाहरु 
 

संघ 

संस्था र 

नागररक 

समाज

को 

सहयोग 

भएको 

हनेछ 

▪ अततर 

सरकार 

समतवय 

भएको 

हनेछ 

▪ संघीय र 

प्रदेश 

सरकार

को 

सहयोग 

भएको 

हनेछ 

प्र. ३ १५ शैयाको अस्पताि संयया - - - - - १ 

प्र. ४ पूणच खोप लिने बािबालिका प्रलतशत ६५ ७० ७५ ८० ८५ ९० 

प्र. ५ 
लवरामी पदाच स्वास््य संस्था जाने 

व्यलक्त 
प्रलतशत ६५ ७० ७५ ८० ८५ ९० 

प्र. ६ प्रशुलत सेवा र वर्थचङ सेतटर सयया १ २ - ३ - ४ 

प्र. ७ 
पररवार लनयोजनाको सािन प्रयोग 

गने दर 
प्रलतशत ३९ ४५ ५० ५५ ६० ७० 

प्र. ८ लभटालमन “ए” प्राि गने वािबालिका प्रलतशत ७० ७५ ८० ८५ ९० ९५ 

प्र. ९ घुलम्त स्वास््य लशलवर पटक - १ २ २ ३ ४ 

प्र. १० स्वास््य संस्थामा प्रसुलत प्रलतशत ४१ ४५ ५० ५५ ६५ ७५ 

प्र. ११ स्वास््य लवमा गने पररवार प्रलतशत ५ १० १५ १८ २० २५ 

प्र. १२ 
झाडापखािा संक्रमण दर प्रलत 

हजारमा 
जना ६८ ६० ५० ४० ३० २० 

प्र. १३ बाि कुपोषण दर  प्रलतशत ३३ ३० २८ २५ २० १५ 

प्र. १४ 
स्वास््य पोषण कायचक्रम पुगेको 

लबद्यािय 
प्रलतशत ५० ६० ७० ८० ९० १०० 

 

२.३ खानपेानी तथा सरसफाई 

न
लत ज
ा 

स्त
र
 

नलतजा सूर्क एकाई आ ि
ा र
 

ब ष
च 

( २ ० ७ ८
/

७ ९ ) िक्ष्य सूर्नाको स्रोत 
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२
०

७
९
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०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

कायाचतवयन 

लनकाय 

अनुमान तथा 

जोलखम 

प्रभाव 
आिारभूत खानेपानी तथा सरसफाई 

सुलविा पुगेको घरपररवार 
प्रलतशत ७२ ७६ ८० ८५ ९० ९५ 

▪ गााँउपालिका

को प्रगलत 

प्रलतवेदन 

▪ स्थानीय 

खानेपानी 

उपभोक्ता 

सलमलतको 

बार्षचक 

प्रलतवेदन 

▪ गााँउपालिका  

▪ प्रदेश 

सरकार  

▪ स्थानीय 

खानेपानी 

उपभोक्ता 

सलमलत 

 
 

▪ उपभोक्त सलमलत 

र नागररक 

समाजको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

▪ अततर सरकार 

समतवय भएको 

हनेछ 

▪ संघीय र प्रदेश 

सरकारको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

प्रलतफि

१ 

पाईप माफच त खानेपानी पुगेको 

घरपररवार 
प्रलतशत ८४ ८८ ९० ९३ ९७ १०० 

प्र. २ शौर्ािय भएको घरपररवार प्रलतशत ६६ ७० ७५ ८० ९० १०० 

प्र. ३ जनशलक्त तालिम जना १० १५ २० २५ ३० ३५ 

प्र. ४ खानेपानीको स्रोत संरक्षण र सरसफाई प्रलतशत ३० ४० ५५ ७० ८० ९० 

प्र. ५ मुयय बजार क्षेत्रमा सावचजलनक शौर्ािय संयया ० १ २ ३ ४ ५ 

प्र. ६ जनर्ेतना कायचक्रम संयया १ २ ३ ५ ५ ५ 

 

 

२.४ यवुा तथा खिेकुद 

न
लत

ज
ा 

स्त
र
 

नलतजा सूर्क एकाई 

आ
ि

ार
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ष
च 

(२
०

७
८

/७
९

) िक्ष्य 

सूर्नाको स्रोत 
कायाचतवयन 

लनकाय 

अनुमान तथा 

जोलखम 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव बेरोजगारी प्रलतशत १६ १५ १४ १३ १२ १० 

▪ गााँउपालिका

को प्रगलत 

प्रलतवेदन  

▪ गााँउपालिका  

▪ प्रदेश 

सरकार  

▪ स्थानीय 

्िबहरु  

▪ सामुदालयक संघ 

संस्था र नागररक 

समाजको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

प्रलतफि

. १ 
वैदेलशक रोजगारीमा गएका युवा प्रलतशत ५.१९ ५.१० ४.८ ४.७ ४.५ ४.२ 

प्र. २ युवा संजाि संयया - २ ३ ५ ७ १० 

प्र. ३ स्थालनय स्तरको खेकिुद मैदान संयया - १ २ २ ३ ४ 

प्र. ४ कभडच हि संयया - - - - - १ 
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प्र. ५ 
माध्यलमक लवद्याियमा खेिकुद लशक्षक र 

सामाग्री 
प्रलतशत ५० ६० ७० ८० ९० १०० 

▪ अततर सरकार 

समतवय भएको 

हनेछ  प्र. ६ खेिकुद प्रलतयोलगता आयोजना संयया - १ - २ - ३ 

प्र. ७ ्िबहरुको क्षमता अलभवृलद्ध संयया - २ ३ ५ ७ १० 

 

२.५ िैंलगक समानता तथा सामालजक समावशेीकरण 

न
लत

ज
ा 

स्त
र
 

नलतजा सूर्क एकाई 

आ
ि

ार
 ब

ष
च 

(२
०

७
८

/७
९

) िक्ष्य 

सूर्नाको स्रोत 
कायाचतवयन 

लनकाय 
अनुमान तथा जोलखम 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव 
नेतृत्वदायी पदमा मलहिा तथा िलक्षत 

वगचको प्रलतलनलित्व 
प्रलतशत - २५ ३० ३३ ४० ५० 

▪ गााँउपालिका

को प्रगलत 

प्रलतवेदन 

▪ स्थानीय 

लवलिय 

संस्थाको 

बार्षचक 

प्रलतवेदन 

▪ स्थालनय 

स्वास््य 

संस्थाको 

बार्षचक 

प्रलतवेदन  

▪ गााँउपालिका  

▪ प्रदेश 

सरकार  

▪ स्थानीय 

्िबहरु 

▪ स्थानीय 

लवलिय 

संस्थाहरु 

▪ स्थानीय 

स्वास््य 

संस्था  

▪ सामुदालय

क संघ 

संस्था र 

नागररक 

समाजको 

सहयोग 

भएको 

हनेछ 

▪ अततर 

सरकार 

समतवय 

प्रलतफि

. १ 
मलहिाको नाममा जग्गा जलमन भएको प्रलतशत ६.८७ ७.५ ८.५ १० १२ १५ 

प्र. २ मलहिा घरमुिी भएको घरपररवार प्रलतशत १२.६ १४ १६ १८ २० २२ 

प्र. ३ बैंक खाता भएका मलहिा प्रलतशत ८ १५ २५ ३५ ४५ ५० 

प्र. ४ मलहिा साक्षरता प्रलतशत 
४९.७

६ 
५३ ५८ ६३ ६८ ७० 

प्र. ५ 
िलक्षत तथा लपछलडएका वगचिाई क्षमता 

लवकास तालिम 
जना - १० २० ३० ४० ५० 

प्र. ६ 
मलहिा तथा जेष् ठ नागररक िलक्षत 

स्वास््य घुलम्त लशलवर वार्षचक 
संयया - १ २ ३ ३ ३ 

प्र. ७ कुनैपलन प्रकारको अपांगता हने जनसंयया प्रलतशत १.९७ १.८८ १.७२ १.६९ १.६० १.५० 

प्र. ८ 
अपांग बािबालिकािाई लवशेष लशक्षा 

प्रदान 
प्रलतशत - १० २० ३० ४० ५० 

प्र. ९ तालिम प्राप् त अपांगता भएका व्यलक्त संयया - १० २० ३० ४० ५० 
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प्र. १० बाि ्िव संयया - १ २ ३ ५ ७ 
भएको 

हनेछ 
 

 

३. पवूाचिार क्षते्र 

न
लत

ज
ा 

स्त
र
 

नलतजा सूर्क एकाई 

आ
ि

ार
 ब

ष
च 

(२
०

७
८

/७
९

) िक्ष्य 

सूर्नाको स्रोत 
कायाचतवयन 

लनकाय 

अनुमान तथा 

जोलखम 

२
०

७
९

/८
०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव 

तयूनतम पूवाचिार (सडक, लवद्युत, 

मोवाईि र टेलिलभजन) सुलविा भएका 

घरिुरी 

प्रलतशत १० १५ २० ३० ४० ५० 

▪ गााँउपालिका

को प्रगलत 

प्रलतवेदन  

▪ गााँउपालिका  

▪ प्रदेश 

सरकार   

▪ सामुदालयक संघ 

संस्था र नागररक 

समाजको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

▪ अततर सरकार 

समतवय भएको 

हनेछ 

▪ दातृ लनकाय तथा 

अतय संघ 

संस्थाहरुको 

सहयोग लनरततर 

रहने छ   

प्रलतफ

ि १ 
प् की सडक कक.लम. - ५ १५ २५ ३५ ५० 

प्र. २ ग्राभेि सडक कक.लम.  ५० ७० ९० १२० १३० १५० 

प्र. ३ झोिंुगे पुि संयया - ३ ३ ५ ५ ६ 

प्र. ४ प् की पुि संयया - ३ ४ ५ ६ ७ 

प्र. ५ वलिको िालग लवद्युत प्रयोग गने घरिुरी प्रलतशत ६५ ७० ७५ ८० ९० १०० 

प्र. ६ मोवाईि प्रयोगकताच प्रलतशत ६० ७० ९० १०० १०० १०० 

प्र. ७ ईतटरनेट प्रयोगकताच प्रलतशत - १ ३ ५ ७ १० 

प्र. ८ लडस होम भएका घरिुरी प्रलतशत १० १५ २० २५ ३० ५० 

प्र. ९ 
भूकम्प प्रलतरोिी मापदण्ड अनुसार 

लनर्मचत घर 
संयया - ५० ७० १५० ३०० ५०० 

प्र. १० थप िघु जिलवद्युत आयोजना संयया - १ २ ३ ३ ४ 

प्र. ११ 
भूकम्प प्रलतरोिी भवन लनमाचण तालिम 

जनशलक्त 
जना - २० ३० ५० ७० १०० 
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प्र. १२ गााँउपालिका तथा वडा कायाचिय भवन अवस्था    आफ्नै भवन लनमाचण भैस् ने 

प्र. १३ 
लडलजटि सूर्ना प्रलवलिको प्रयोग गने 

घरिुरी 
प्रलतशत - २ ५ ७ १० १५ 

प्र. १४ 
भवन संलहता र लनमाचण मापदण्ड 

कायाचतवयन 
अवस्था पूणच कायाचतवय भएको हनेछ 

प्र. १५ 
मुयय बजार र वस्ती क्षेत्रमा ढि संजाि 

लनमाचण 
अवस्था    लनमाचण सम्पत न भएको हनेछ 

प्र. १६ 
फोहोरमैिा तथा ढि व्यवस्थापन सम्बतिी 

सर्ेतना कायचक्रम (बार्षचक) 
संयया - २ ४ ५ ५ ७ 

प्र. १७ लवपद व्यवस्थापन कोषको गठन अवस्था   गठन भएको हनेछ 

प्र. १८ 
भूकम्पिे क्षलतग्रस्त संरर्नाहरुको 

पुलनमाचण 
अवस्था    सम्पत न भैसकेको हनेछ 

 

४. िोकततत्र र सशुासन 

न
लत

ज
ा 
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र
 

नलतजा सूर्क एकाई 
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९

) िक्ष्य 

सूर्नाको स्रोत 
कायाचतवयन 

लनकाय 

अनुमान तथा 

जोलखम 

२
०

७
९
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०

 

२
०

८
०

/८
१

 

२
०

८
१

/८
२

 

२
०

८
२

/८
३

 

२
०

८
३

/८
४

 

प्रभाव सेवा सततुलष् ट प्रलतशत ३० ३५ ५० ५५ ६० ७० 
▪ तेस्रो पक्ष सेवा 

सततुष् टी सभ े 

गााँउपालिका 

▪ सामुदालयक संघ 

संस्था र नागररक 

समाजको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

▪ अततर सरकार 

समतवय भएको 

हनेछ  

प्रलतफ

ि १ 

गााँउपालिका र वडा कायाचियमा नागररक 

वडापत्रको कायाचतवयन  
प्रलतशत ५० ६० ७० ८० ९० १०० 

▪ गााँउपालिका

को प्रगलत 

प्रलतवेदन 

प्र. २ पदपूर्तच प्रलतशत ७० ७५ ८० ८५ ९० १०० 

प्र. ३ कानुन, नीलत, कायचलवलि तजुचमा प्रलतशत ३० ४० ५० ६५ ८५ १०० 

प्र. ४ कक्रयालशि नीलतगत सलमलत तथा संयुतत्र प्रलतशत २५ ३० ३५ ४० ४५ ५० 

प्र. ५ 
ठूिा आयोजनाहरुको सावचजलन सुनवाई र 

सामालजक िेखापररक्षण बार्षचक 
पटक २ ३ ४ ४ ४ ४ 
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प्र. ६ 
गााँउपालिका र स्थानीय प्रहरी प्रशासनको 

क्षमता अलभवृलद्ध कायचक्रम 
पटक २ २ ४ ४ ६ ६ 

प्र. ७ 
जनप्रलतलनलि र कमचर्ारीहरुको क्षमता 

अलभवृलद्व कायचक्रम 
पटक २ २ ४ ४ ६ ६ 

प्र. ८ 
मानव अलिकार उपिघनका घटनाहरुको 

तयालयक लनरुपण 
प्रलतशत ३० ५० ७० ८० ९० १०० 

प्र. ९ 
तयाय सलमलतका पदालिकारीहरुको क्षमता 

अलभवृलद्ध कायचक्रम 
पटक २ २ ३ ३ ३ ३ 

प्र. १० आततररक आय बृलद्ध प्रलतशत १० १५ २० ५० ७० १०० 

प्र. ११ 
लवद्युलत भुक्तानी प्रणािीबाट राजश् व 

संकिन 
प्रलतशत १० २० ३० ४० ५० ६० 

प्र. १२ प्रगलत सलमक्षा पटक २ २ २ ३ ४ ४ 

प्र. १३ अनिाई सेवा  प्रलतशत १० २० ३० ४० ५० ५० 

 

५. वन, वातावरण तथा लवपद व्यवस्थापन क्षते्र 
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०

७
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०
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२
०

८
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४

 

प्रभाव वन ढाकेको क्षेत्रफि  हाि ६८% वन रहेको सो क्षेत्रको कायम रहने छ 

▪ गााँउपालिका

को प्रगलत 

प्रलतवेदन 

गााँउपालिका 

▪ सामुदालयक संघ 

संस्था र नागररक 

समाजको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

▪ अततर सरकार 

समतवय भएको 

हनेछ  

प्रलतफ

ि १ 
वन जिािार संरक्षण कायचक्रम संयया २ ३ ४ ४ ५ ५ 

प्र. २ बजार केतरमा फोहोरमैिा व्यवस्थापन संयया ० १ २ ३ ४ ५ 

प्र. ३ 
खाना पकाउन काठ दाउराको प्रयोग गने 

घरिुरी 
प्रलतशत ९८ ९५ ९० ८५ ८० ७५ 

प्र. ४ जोलखम न्शाङ्कन भएको क्षेत्र प्रलतशत ० २० ३० ५० ६० ७० 

प्र. ५ शौर्ािय प्रयोग गने घरिुरी प्रलतशत ३५ ५० ६० ७० ८० ९५ 
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प्र. ६ पलहरो जोलखम क्षेत्र संरक्षण प्रलतशत १० २० ३० ४० ५० ७० 

प्र. ७ 
भूकम्पबाट क्षलतग्रस्त संरर्ना पुनलनमाचण 

र पुनथाचपना 
प्रलतशत ५० ६० ७० ८० ९० १०० 

प्र. ८ 
भूकम्प प्रलतरोिी भवन लनमाचण तालिम 

जनशलक्त 
जना - २० ३० ५० ७० १०० 

प्र. ९ लवपद व्यवस्थापन कोषको गठन अवस्था   गठन भएको हनेछ 

प्र. १० 
भूकम्प प्रलतरोिी मापदण्ड अनुसार 

लनर्मचत घर 
संयया - ५० ७० १५० ३०० ५०० 

प्र. ११ सावचजलन जमीन संरक्षण प्रलतशत १० २० ३० ४० ५० ६० 
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सतदभच सामाग्रीहरु 
 

▪ रालिय योजना आयोग (२०७५); स्थानीय तहको योजना तजुचमा कदग्दशचन (नमनुा), रालष् िय योजना 

आयोग, नेपाि सरकार, ससंहदरवार काठमाण्डौ 

▪ ____________ (२०७६); पतरौ योजना (आर्थचक बषच २०७६/७७-२०८०/८१), रालष् िय योजना 

आयोग, नेपाि सरकार, ससंहदरवार काठमाण्डौ 

▪ बागमती प्रदेश (२०७६); पलहिो आवलिक योजना; आर्थचक बषच २०७६/७७-२०८०/८१, प्रदेश नीलत 

तथा योजना आयोग, बागमती प्रदेश, हटेौडा, मकवानपुर, नेपाि 

▪ __________ (२०७७); प्रदेश सरकारको तीन बषच (लव.स. २०७४ माघ – २०७७ पौष), मुययमतत्री 

तथा मतत्रीपररषदको कायाचिय, बागमती प्रदेश, हटेौडा, मकवानपुर, नेपाि 

▪ __________ (२०७६); स्थानीय तहको वस्तुलस्थलत लववरण, प्रदेश नीलत तथा योजना आयोग, 

बागमती प्रदेश, हटेौडा, मकवानपुर, नेपाि 

▪ ___________ (२०७५); प्रदेश वस्तुलस्थलत लववरण, प्रदेश नीलत तथा योजना आयोग, बागमती प्रदेश, 

हटेौडा, मकवानपुर, नेपाि 

▪ ___________ (२०१९); स्थानीय मानव लवकास प्रलतवेदन, प्रदेश नं ३, प्रदेश नीलत तथा योजना 

आयोग, प्रदेश नं ३, हडेौडा, मकवानपुर, नेपाि 

▪ कृलष ज्ञान केतर (२०७६); कृषक समुह/सहकारी/धिक तथा पकेट प्रोफाईि; भूलम व्यवस्था, कृलष तथा 

सहकारी मतत्रािय, कृलष लवकास लनदेशनािय, कृलष ज्ञान केतर, काभ्रेपिातर्ोक, नेपाि 

▪ महाभारत गााँउपालिका (२०७७); आर्थचक बषच २०७७/७८ को नीलत तथा कायचक्रम, आर्थचक ऐन तथा 

लवलनयोजन ऐन, महाभारत गााँउपालिका, बागमती प्रदेश, नेपाि 

▪ ________ (२०७६); आर्थचक बषच २०७५/७६ को नीलत तथा कायचक्रम, आर्थचक ऐन तथा लवलनयोजन 

ऐन, महाभारत गााँउपालिका, बागमती प्रदेश, नेपाि 

▪ ________ (२०७५); नीलत कायचक्रम तथा बजेट, महाभारत गााँउपालिका, बागमती प्रदेश, नेपाि 

▪ Central Bureau of Statistics (2011): National Population Housing Census, Government of 

Nepal, Kathmandu 

▪ EDD (2020): EMIS Report 2076 (2019/020), Education Development Directorate, 

Bagmati Province, Hetauda, Makwanpur, Nepal 

▪ Government of Nepal (2020): HMIS 2075/76, Department of Health Services, Ministry of 

Health and Population, Government of Nepal, Kathmandu 

▪ _________________ (2015): National Land-use Policy 2015, Ministry of Land Reform 

and Management, Kathmandu, Nepal 

▪ ____________ (2020): Nepal Human Development Report 2020, Beyond Graduation: 

Productive Transformation and Prosperity, National Planning Commission, Singha 
Durbar, Kathmandu, Nepal 
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अनसुूर्ीहरु 
 

अनसुरू्ी १: फोटो 

 

 

कदघचकालिर् सोंर् लनिाचरण कायचशािा गोष् ठी 

 

 

कदघचकालिर् सोंर् लनिाचरण कायचशािा गोष् ठी 
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कदघचकालिर् सोंर् लनिाचरण कायचशािा गोष् ठी 
 

 
कदघचकालिर् सोंर् लनिाचरण कायचशािा गोष् ठी 
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कदघचकालिर् सोंर् लनिाचरण कायचशािा गोष् ठी 

 

त्याङक सकंिन गदै 
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वडा भेिा वडा नं १ त्याङ्क सकंिन वडा न ६ 

वडा ८ को वडा भेिा वडा नं ७ क वडा भेिा 
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अनसुरू्ी २: न्शा 
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अनसुरू्ी ३: माईतयटूहरु 

 

लनदेशक र लबषयगत सलमलत गठनको माईतयूट 

कदघचकालिन सोंर् लनिाचरण कायचशािा गोष् ठीको माईतयूट र उपलस्थलत 

वडागत भेिाको माईतयूट र उपलस्थत 
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अनसुरू्ी ४: अनगुमन तथा मपूयाङ्कन ढााँर्ा 

 

कुन तहमा 

अनुगमन 

गने 

के अनुगमन 

गने 

कलहिे र कस्िे अनुगमन 

गने 

कुन तहको 

सूर्क राय न े
मापन गने आिार 

िक्ष्य परेको प्रभाव ▪ कायचपालिकाद्वारा 

लनयुक्त स्वततत्र संस्था 

वा लवज्ञिे आवलिक 

योजना अतत्यमा 

▪ कायचपालिकाद्वारा 

आवलिक योजनाको 

मध्यकािमा 

▪ प्रभाव तहको 

▪ असर तहको 

▪ जनभावनामा 

पररवतचन 

▪ संघ, प्रदेश र 

गााँउपालिकाको बार्षचक 

अनुगमन तथा 

मूपयाङ्कन प्रलतवेदनहरु  

▪ स्ििगत अनुगमन  

▪ बार्षचक 

कायचयोजनाहरुको प्रगलत 

पररणाम देलखने असर 

▪ उत्पादकत्वमा 

पररवतचन 

▪ सडक पहाँर् 

आकद 

▪ कायचपालिका तथा 

गााँउपालिकाद्वारा गरठत 

अनुगमन तथा 

सुपररवेक्षण सलमलत 

▪ बार्षचक 

▪ पररणाम 

तहको 

▪ प्रलतशत बृलद्ध 

▪ सहभालगतामूिक 

▪ नलतजामूिक अनुगमन 

खाका अनुसार 

▪ नमूना सवेक्षण गन े 

योजना लनर्मचत 

पररणामहरु 

▪ कक्षा सरं्ािन 

▪ उत्पादन 

पररणाम 

▪ सडक लवस्तार 

▪ स्वास््य केतर 

भवन लनमाचण 

▪ गााँउपालिकाद्वारा गरठत 

अनुगमन तथा 

सुपररवेक्षण सलमलत, 

शाखा कायाचियहरु र 

प्रमुख प्रशासककय 

अलिकृत 

▪ र्ौमालसक/बार्षचक 

▪ पररणाम 

तहको 

▪ संययात्मक 

बृलद्ध 

▪ नलतजामूिक अनुगमन 

खाका अनुसार 

▪ स्थिगत अनुगमन 

▪ सावचजलनक परीक्षण, 

सामालजक परीक्षण तथा 

सावचजलनक सुनवाई 

▪  
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अनसुरू्ी ५: योजना तथा कायचक्रमहरु 

 

गााँउपालिका स्तररय योजनाहरु 

क्र.स. कायचक्रम पररणाम 

िागत अनमुान  

( रु हजारमा ) प्राथलमकीकरण 

भौलतक पबूाचिार       

सडक       

१ 

भुमरु्िीबाट ककपिा देवीटार घतीछाप छोटे सहाना हद ै

फापरवारी सडक स्तरोत ती  (५० कक.मी. ५० २२५०००० १ 

२ बुडाखानी सबुचङ महादेवटार लतनखुटे्ट सडक स्तरोत नती १५ ६७५००० २ 

३ तारा खसे टोके मैनडााँडा सडक स्तरोत नती २२ ९९०००० ३ 

४ 

रै्तेपानी घुाँडे वेतनेी लबसौनी सवचससंह ेडााँडा बनखु आाँपटार 

मैनडााँडा सडक स्तरोत नती ४५ २०२५००० ३ 

५ 

राङर्ा उध्याउने गपटार गातावेसीं ठुटेआाँप िापसङ सडक 

स्तरोत नती २८ १२६०००० ३ 

६ 

मेिङ डाडे रु्हाडी सानो पोखरा ठुिो पोखरा पात्ि े

कुलपनटार हाँदै गोकुि ेसडक स्तरोत नती  १४ ६३०००० 
३ 

७ र्ारककपिा र्ौलडक हदै देलवटार सडक स्तरोत नती गन े १३ ५८५००० ३ 

८ 

देलवटार महाथान र्ौरी गातावेसी कोखाजोर खोिा सेपाि 

झ्याडी बजार सडक स्तरोत नती १८ ८१०००० 
३ 

९ 

सोिा भतञ् याङ लसम्िे रातमाटे साप्िेडााँडा वडा कायाचिय 

सडक स्तरोत नती १३ ५८५००० 
३ 

१० 
लघलसङ डााँडा घटे्ट पािुङग ेफेदी हदै र्ौकी डााँडा सडक 

स्तरोन्नती  १३ ५८५००० 
२ 

११ र्ौतारा वासवानी बााँदरे मररन सडक स्तरोत नती ११ ४९५००० २ 

१२ 

पात्िे सोिा भतञ्याङ ठुटेआाँप लसग्दि दोभान र्किी सडक 

स्तरोत नती १० ४५०००० 
२ 

१३ 

बालह् वसे दोबाटो डाडुखोिा मिुवा र्ौकी खोिा सडक 

स्तरोत नती ५ २२५००० 
२ 

१४ 

र्ारककििा गुरााँसे मतत्री डााँडा भिडााँडा गोगन ेर्ौकी सडक 

स्तरोत नती  ४ १८०००० 
१ 

१५ सोिा भतञ् याङ ताके लसम्ि ेसडक स्तरोत नती  ४ १८०००० १ 

१६ ठुिो पोखरा आकुरा सोिी घोप्टे देलवटार सडक स्तरोत नलत ९ ४०५००० १ 

१७ आरुबोट कफररम ठुटेआाँप सडक स्तोरोत नती ५.५ २२९००० १ 

१८ देलवटार मगरगाउाँ  आहाि ेवााँसपुर सडक स्तोरोत नती १३ ५८५००० १ 

१९ मानेडााँडा कािीमाटी लबसौनी डााँडा बैतेनी सडक स्तरोत नती ५ २२५००० २ 

२० बैतेनी गौरीटोि हाि वााँपुर सडक स्तरोत नती ६ २७०००० २ 

जम्मा     १३६३९०००   

ढि लनकास       

१ सबै वडाका बजारका नािी व्यवलस्थत गन े   ३५००० ३ 

जम्मा     ३५०००   
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खानपेानी लवकास       

१ 

मुिखोिा ठोस् ने एककदन ेपपेदोङ मुहानबाट १५०० 

घरिरुीिाई खापा लवतरण गने ( ३.५ ककमी )   २५००० ३ 

२ 

राङर्ालशर हाि ेबााँसपुरे वेसीटोि कुिुङडााँडा७०० 

घरिरुीिाई हायुखोिा खापा लनमाचण ( ४ ककमी)   ३४००० ३ 

३ 

सुकौरा खोिा उध्याउने ज्यालमरटार मारभत् याङ पहरी 

डााँडा वेसीटोि खानेपानी २०० घर ३.५ ककलम   २५००० ३ 

४ 

कािीखोिा गौरीगाउाँ  मैना डााँडा घुगीटार र्ौरी गातावेसी 

खापा ( ९ ककमी ४०० घर )   ६७००० ३ 

५ 

मगरगाउाँ  बनखु सपिरेी र्ौथिा खानेपानी लनमाचण ( ५ 

ककमी २५० घर )   ३५००० ३ 

६ र्ौडी र्ार ककपिा खापा ( ५ ककमी २०० घर ०   ३४००० १ 

७ वािखोप खापा लनमाचण ( ५ककमी ७० घर )   ४५००० १ 

८ बुडाखानी गोठेडााँडा खानेपानी ५ ककमी ( ४०घर )   ४५००० २ 

९ काभे्रखोपसी खानेपानी ५ ककमी ( ६५ घर )   ४५००० ३ 

१० बैतेनी गोगन ेखापा ५ ककमी ( ८० घर )   ४५००० ३ 

११ गोपेखानेपानी ५ ककमी ( ६५ घर )   ४५००० ४ 

जम्मा जम्मा   ४४५०००   

  सरं्ार प्रणािी     

१ सबै वडामा 4G टावर लनमाचण गन े   ४५०० ३ 

  जम्मा   ४५००  

  लबद्यतु सवेा      

१ 

कोखाजोर खोिाबाट लबदु्यत जिलबदु्य योजना संर्ािन गने 

।   २४००००० ३ 

२ रालष् िय प्रसारण िाई प्रत्येक वडामा जोड्न े   ७००० ३ 

  जम्मा   २४०७०००   

  ससरं्ाई       

१ जोरछााँगा ठाडे फोकलसङटार सीर्ाई योजना संर्ािन गने    २०००० २ 

२ मगरगाउाँ  बनखु खोिा सपिनी लसर्ाई योजना   ३५०० २ 

३ 

कोरबजार खोिा बेशीटोि ढोकाढुाँगा लिलफ् टङ ससंर्ाई 

योजना    ९८०० ३ 

४ वातैनी र्ौडी भोिेनी खोिाघारी ससंर्ाई योजना    ४५०० २ 

५ 

वनखु खोिा महाथान दवुागर र्ौरी रातेर्ौर गातावेसी 

लिलफ् टङ लसर्ाई  योजना    ९०००० ३ 

६ 

ब्रोखाजोर खोिा गातावेसी पानीघट्टा लिलफ् टङ लसर्ाई 

योजना    ५५०० ३ 

७ वेसीटोि लसर्ाई योजना संर्ािन गन े   ५००० १ 

८ र्ौखािा टोके लसर्ाई योजना संर्ािन गन े   ५००० २ 
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९ 

आकुरा खोिा घुगं्रीटार मैनडााँडा थुम्की डााँडा लिलफ् टङ 

लसर्ाई योजना संर्ािन गन े   ५००० ३ 

१० बनखु खोिा अकेटार लसर्ाई योजना संर्ािन गन े   ५००० ३ 

११ पोखरा खोिा लसर्ाइ योजना संर्ािन गन े   ५००० ३ 

१२ दोखिा हाँदै महादेवटार लसमिटार लसर्ाई योजना    ४५०० २ 

  जम्मा   १६२८००   

  वस्ती व्यवस्थान       

१ 

गिटार मगरगाउाँ  सपिेनी देवीटार वस्ती लवकासको 

अध्ययन   ३००० ३ 

२ 

राजीडााँडा स्याप्ि ेहद ैशोके्ति अम्विवान टोके वस्ती  

लवकासको अध्ययन   ३००० ३ 

३ दोबाटो सापभेखोिा देलख मझुिा वस्ती  लवकासको अध्ययन   ३००० ३ 

४ स्याप्िे राटमाटे जोरछााँगा पात्िे वस्ती लवकासको अध्ययन   २००० ३ 

५ 

रातमाटे मुिडााँडा ताके वेसीटोि वस्ती लवकास योजनाको 

अध्ययन   २५०० ३ 

  जम्मा   १३५००   

  उजाच लवकास       

१ सम्भालवत वायोग्यास उत्पादन   २१००  ३ 

२ वनखु खोिामा ड्याम लनमाचण गरर जिलवदु्यत उत्पादन गने    २००००००  ३ 

३ सम्भालवत सौयच उजाच उत्पादन गन े   ५००००  ३ 

  जम्मा   २०५२१००   

  सामालजक लवकास       

  लशक्षा लवकास       

१ ग्रामोत नलत उच्च मालव मा लशक्षा संकाय साँर्ािन गन े   २५००० २ 

२ लसद्देश् वरी मालवमा १२ कक्षासम्म साँर्ािन गन े   ५००० २ 

३ गौरी आ.लव.िाई मालवसम्म साँर्ािन गन े   ४५०० २ 

४ ज्योलत आलविाई मालव तहसम्म साँर्ािन गन े   ४५०० २ 

५ जनमोहन मालविाई १२ सम्म साँर्ािन गन े   ४५०० २ 

६ जनकपयाण मा.लवमा ्याम्पस साँर्ािन गन े   ४५०० २ 

७ गोकुिे मालवमा किेज साँर्ािन गन े   ४५०० १ 

८ कालिदेवी मा.लव.मा १२ कक्षा साँर्ािन गन े   ४५०० १ 

९ जमकपयाण मा.लव.मा आवालसय छात्रावास लनमाचण गन े   ३४०० २ 

१० आहाि ेवामपुर वेसीटोिमा वािलवकास केतरस्थापना गने   ५५०० ३ 

११ भैरव मालवमा प्रालवलिक िारको लशक्षा संर्ािन गन े  २०००० २ 

  जम्मा   ६५९००   

  स्वाश् ्य        
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१ 

वडा नं. ६ को स्वाश् ् य इकाइिाई स्वाश् ् य र्ौकीमा 

रुपाततरण गन े   २५०० १ 

२ 

घतीछाप स्वाश् ् य र्ौकीिाई स्तरोत नती गरर ५ शैयाको 

अस्पताि लनमाचण गन े   ५०००० १ 

३ महाभारत ६ वडामा १० बेडको अस्पताि लनमाचण गन े   ३५००० १ 

४ 

सबै वडाका स्वाश् ् य इकाईिाई स्तरोत नती गरर स्वाशू् ् य 

र्ौकी बनाउने ८ वटा ५६०० २ 

५ घुाँडेमा सामुदालयक स्वाश््य ईकाई स्थापना गन े   ६५०० १ 

६ पालिकामा १ एम्बुितेसको व्यवस्था गन े   ८००० १ 

७ प्रत्येक वडामा वर्थचङ सेतटर लनमाचण गन े ८ वटा ३५०० १ 

  जम्मा   १४६१००   

  क्षमता लवकास       

१ 

लसपमुिक बार्षचक तालिम कदई िलक्षत बगचिाई आत्म लनभचर 

बनाउने   ५५० २ 

२ नगद ेवािी सम्बतिी तालिम कदई आत्मलनरभर बनाउन े   ४५० २ 

  िैंलगक समानता र सामालजक समाबेलसकरण   ४६० २ 

१ 

िैलगक सहसंा सम्बलति परुुष मलहिा दवैुिाई रे्तनामुिक 

कायचक्रम संर्ािन गन े   ४१० २ 

२ लपछलडएका मलहिािाई तालिम कदई  आत्म लनभचर बनाउन े   ६५० २ 

३ 

िलक्षत समुदायका िालग आत्मलनभचर बनाउन आयमुिक 

कायचक्रम संर्ािन गन े   ३५०० २ 

  जम्मा   ६०२०   

  िमच सस्कृलत किा र सालहत्य       

१ प्रालव तहमा मातृ भाषामा पठनपाठन संर्ािन गन े लनलतगत १२०० ३ 

२ जालतय सास्कृलतक कायचक्रम र्ंर्ािन गन े   ९५० ३ 

  जम्मा   २१५०   

३ बसाईसराई       

१ वसाई सराई रो् न स्थानीय उद्योग स्थापना गन े   २०००० ३ 

  जम्मा   २००००  

  मानब ससंािन र लवकास      

१ कम्युटर तालिमको व्यवस्था गन े   १२५० ३ 

२ सुर्ना प्रलवलि सम्बत िी तालिम कदन े   ४५० ३ 

  जम्मा   १७००  

  आर्थचक लवकास ( कृलष )      

१ कृलष उपज संकिन केतर स्थापना   ३९०० १ 

२ पालिका स्तररय अगुवा तथा व्यवसालयक तालिम   १००० २ 

३ कृषक भ्रमण आयोजना र तालिम   २१०० २ 
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४ कृलष प्रलवलिकहरुको तालिम   १३०० २ 

५ माटो पररक्षण तालिम र लशलवर   २१०० २ 

६ लमलन पयाब स्थापना   ७०० ३ 

७ कृलष मेिा आयोजना   ६०० १ 

८ प् िालष् टक टनेि   ५०० २ 

९ अगाचलनक खेती तालिम प्रबदचन   ६०० २ 

१० फिफुि नसचरी स्थापना तथा र संर्ािन   ९०० ३ 

११ ककवी र कफी खेतीका िालग तालिम   ४५० १ 

१२ पशु गभाचिारण केतर स्थापना   ११५० २ 

१३ 

पशुपािन समूह वा फामचिाई उत नत जातको रााँगा वोका 

लवतरण   ८०० १ 

१४ अगुवा पशुपािक कृषक िलक्षत तालिम    ४५० २ 

१५ घााँस खेलतका िालग पशुपािन समूहिाई अनुदान   ३५० ३ 

१६ युवा िलक्षत उत नत गाई भैसी फामच अनुदान   १४५० १ 

१७ पशु जत य पदाथच  वजारीकरण    ५०० २ 

१८ गोष् ठी संर्ािन ( पश ुलवमा, फ्िु, सफा दिु उत्पादन   ५०० १ 

१९ पशु स्वास््य पररक्षण तथा खोप लशलवर   ५५० २ 

२० मासु पररक्षण प्रयोगशािा स्थापना   २१०० २ 

२१ पशु प्रालवलिक तालिम तथा अतय क्षमता लवकास कायचक्रम   ७०० १ 

२२ पशु उपर्ार सेवा तथा कायचक्रम एकमुष् ठ    ३५० १ 

२३ 

पशु अत बेषण, ररपोर्टचङ, लसरम संकिन प्रयोगशािा प्रेषण 

कायचक्रम   १२६० २ 

२४ पशुपंक्षी पयाव स्थापना   १२५० ३ 

  जम्मा   २५५६०   

  पयचटन लवकास       

१ भुमेरु्िीमा हजार लसडी लनमाचण   २००००  २ 

२ सपिेनीमा बुद्द पाकच  लनमाचण   ५०००  २ 

३ वेतेनीमा फन पाकच  र लपकलनक स्पट लनमाचण   ४२००  २ 

४ ताराखसे क्षेत्रको पयचटककय गरुु योजना तयार गन े   २५००  २ 

५ बातचिी दोभानमा डुगंा संर्ािन गन े   १९५००  ३ 

६ पात्िे स्थाना लभउटावर लनमाचण गन े   ४५००  ३ 

७ गोवारा थुम्कामा लपकलनक स्पटच लनमाचण गन े   ३२००  ३ 

जम्मा     ६२०००   

  उद्योग व्यवसाय       
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१ उद्यम लवकास कोष स्थापना   ९५०० २ 

२ उद्योग संभाव्यता अध्ययन   ३००० २ 

३ िघ ुउद्योग गाउाँ  स्थापना    ५००० २ 

४ उद्यमीहरुको िालग अध्ययन भ्रमण    २००० ३ 

५ प्रालवलिक लसप लवकास तालिम   १००० १ 

६ िि ुतथा साना उद्यमी मेिा    २००० २ 

७ उद्योग प्रबद्दचन कायचक्रम   ५०० ३ 

८ िि ुउद्यमीहरुका िालग साझा सुलविा केतर स्थापना   २००० २ 

९ व्यापारीका िालग क्षमता लवकास तालिम   ५०० ३ 

१० स्िेट ढंुगा र रु्न ढंुगा खानी सरं्ािन गन े   २०००० २ 

  जम्मा   ४५५००   

  बैंक तथा लवलिय लवकास       

१ व्यवसायीका िालग क्षमता लवकास तालिम   १००० २ 

२ स्तरोत नती तालिम तथा प्रलवलि सहयोग   ७०० २ 

३ सहकारी तथा लवलिय संस्था सम्बलत ि बृहत गोष् ठी   ५०० २ 

४ 

सहकारी संस्थाहरुको त्यांक संकिन तथा डाटावेस र 

अद्याविीकरण   २५०० २ 

५ सवै वडामा रेलमट सेवा संर्ािन गन े   ४००० १ 

  जम्मा   ८७००   

  उपभोक्ता सलमलतको लवकास       

१ सावउसको िालग िेखा तथा अलभिेख व्यवस्थापन तालिम   १००० २ 

२ सामुदायीक वन व्यवस्थापन स्थिगत अभ्यास   ५०० २ 

३ वातावरण कदवस   ६०० ३ 

जम्मा     २१००   

  साँस्थागत लवकास       

१ सबै वडामा सुर्ना प्रलवलिको लवकास   २००० २ 

२ गाउाँपालिकाको भवन लनमाचण   २००००० १ 

३ कमचर्ारीको िालग क्षमता लवकास तालिम   १००० २ 

४ वडा कायाचिय उपकरण तथा फर्नचर्र    ११०० १ 

५ जनप्रलतलनिी तथा कमचर्ारी तालिम   ५०० २ 

६ अनुगमन तथा मपुयाङकन तालिम   ६०० १ 

७ सावचजलनक सुनुवाई तथा िेखा पररक्षण    १००० १ 

८ ऐन लनयमको लनमाचण   १००० १ 

जम्मा     २०७२००   

  लवपद व्यवस्थापन, रोकथाम र वातावरण       
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१ पलहरो रोकथाम दरुगामी ५०००० १ 

२ जोलखमपूणच सडकमा वायोइलत जलनयररङ   २०००० १ 

३ पानी मुहान संरक्षणको िालग रे्तनामूिक कायचक्रम   १००० १ 

४ 

लवपद पूवचतयारी योजना लनमाचण ( गाउाँपालिका तथा वडा 

स्तर)   १००० २ 

५ लवपदको समयमा वस् नको िालग सामुलहक आवास   १००००० २ 

६ स्थायी नसचरी लनमाचण (३० हजार लवरुवा)   १००० ३ 

७ सडक ककनारमा बृक्षारोपण   ५०० २ 

८ अलतक्रमण भएको वन क्षेत्रको व्यवस्थापन र  लवरुवा रोपण   ५००० २ 

९ 

जडीवुटी प्रशोिन केतर पलहर्ान र अध्ययन, लवकास 

स्थापना र संर्ािन   २५०० ३ 

जम्मा     १८१०००   

  नदी कटान र रोकथाम       

१ ज्यालमरे खोिा तटबति लनमाचण   २००००  १ 

२ महायान बनखु खोिा तटबति लनमाचण   २००००  १ 

३ आकुरा दोभान नदी कटान तटबति लनमाचण   २००००  १ 

४ डविी पिेरी खोपसी नदी तटबति लनमाचण   १५०००  १ 

५ कोपटार बनखु खोिा कोखाजोर खोिा तटबति लनमाचण   २००००  १ 

जम्मा     ९५०००   

 

गााँउपालिका स्तररया योजनाको साराशं 

क्र.स. िगानीका क्षते्र िागत ( हजारमा ) 

१ सडक यातायत १३६३९००० 

२ ढि तथा नािा ३५००० 

३ खानेपानी ४४५००० 

४ संर्ार ४५०० 

५ लवद्युत सेवा २४०७००० 

६ लसर्ाई आयोजना १६२८०० 

७ वस्ती लवकास १३५०० 

८ उजाच लवकास २०५२१०० 

९ लशक्षा ६५९०० 

१० स्वास््य १४६१०० 

११ क्षमता लवकास ६०२० 

१२ िमच साँस्कृलत र किा २१५० 

१३ वसाई सराई तयुलनकरण २०००० 

१४ मानव संसािन लवकास १७०० 

१५ कृलष लवकास २५५६० 
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१६ पयचटन लवकास ६२००० 

१७ उद्यो व्यवसाय ४५५०० 

१८ बैक तथा लवलिय लवकास गन े ८७०० 

१९ उपभोक्ता सलमलतको लवकास २१०० 

२० सस्थागत लवकास २०७२०० 

२१ लवपद व्यवस्थापन १८१००० 

२२ नदी कटान र रोकथाम ९५००० 

२३ कुि िागत १९६२७८३० 

 

वडा स्तररय योजनाहरु 

क्र.स. योजना तथा कायचक्रम ईकाई 

वडा न ं१ 

भौलतक लवकास योजना 

क) सडक तथा पिु 

१ आरुबोट-कफररम-लसतदरेु सडक स्तरोन्नती ९ कक.मी. 

२ सोिाभ-सोिातञ्याङ-सहाना-आरुबोट-िाप-छोटेसहान सडक स्तरोन्नती  ८ कक.मी 

३ लसतदरेु-गोगने-आाँपटार सडक स्तरोत नती  ७ कक.मी 

४ सोिाभ-सोिातञ्याङ-छोटे सहानासम्म कािो पत्र े ८ कक.मी 

५ ठुटेआाँप -िाप भतञ्याङ रलमते मैनाडााँडा ट्वाके सडक ग्रावेि गने ८ ककमी 

६ छैयावारी-छोटेसहान पक्की पुि लनमाचण  ४० लमटर 

७ आाँपटार-दवुी सडक पक्की पुि लनमाचण ३० लमटर 

८ ट्वाके जगथिी पक्की सडक पि लनमाचण  ३० लमटर 

ख) ढि लवकास 

१ सडक नािा लनमाचण गन े २० ककलम 

ग) ससरं्ाई 

१ ज्यालमरे खोिा बेसीटोि टोकेदमार लसर्ाइ आयोजना सरं्ािन गने   

२ मुिखोिाबाट रातमाटे गाउाँमा लसर्ाई पुयाचउने    

३ 

र्ौखोिा ड्याम लनमाचण गरर लवद्युत र लसर्ाई लनमाचण लवद्युत र लसर्ाई 

लनमाचण गने  

४ र्ौखोिा सोकतेि र तोकदमारमा लिलफ् टङ लसर्ाई योजना गने   

सामालजक लवकास 

क) लशक्षा 

१ गोकुि मा.लव.िाई किेजमा स्तरोत नती गन े  

२ भैरव मा.लब.िाई प्रालवलिक कक्षा सरं्ािन गनच पूवाचिार लनमाचण गने  

३ सामुदालयक पुस्तकािय लनमाचण गने  

४ र्तरोदय, जनसतदेशमा भौलतक पूबाचिार सलहत लसकाई केतर स्थापना गने  

क) कृलष 

१ नगदे खेतीमाका िालग तालिम कदने   
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क्र.स. योजना तथा कायचक्रम ईकाई 

२ वडालभत्रका उत्कृष् ट कृषकिाई सम्मान गन े  

३ अिैंर्ी पकेट जोन लनमाचण गने  

४ कृलष सहकारीिाई तालिम कदने  

५ पशुपािन फमच दताच गरर उन्नत जात पशुपािनका िालग व्यवस्था गन े  

ग) उद्योग व्यापार 

१ जलडबुटी केतर स्थापना गरर प्रशोिन गने  

२ दिु प्रशोिन केतर स्थापना  गने  

घ) िार्मचक तथा सााँस्कृलतक 

१ महाभारत गमु्बा लनमाचण गन े  

२ नेपाि बौद्द लवहार लनमाचण गने  

३ एक वटा र्र्च लनमाचण गन े  

४ महादेव मलतदर लनमाचण गने  

५ बौद्द लवहार िार्मचक लवद्यािय पूवाचिार सलहत लनमाचण गने  

घ) प्रकोप व्यवस्थापन 

१ आरुबोट पलहरो व्यवस्थापन गरर लनयतत्रण गने  

२ सहाना पलहरो लनयतत्रण गने  

३ ज्यालमरेखोिा पलहरो लनयतत्रण गने  

४ ज्यालमरे खोिा तटबति लनमाचण गने   

 

वडा न ं२ 

क्र.स. योजना तथा कायचक्रम ईकाई 

भौलतक लवकास योजना 

क) सडक तथा पिु 

१ तारा खस ेटोके दमार सडक लपर् गने  २५ कक.मी. 

२ स्याप् िडेााँडा रातमाटे सोिोभत ज्याङ सडक लपर् गने १३ कक.मी 

३ सोिा मुिडााँडा िसी खकच  जोड्ने सडक स्तरोत नती गन े ८ कक.मी 

४ जोरछााँगा हाँदै वडा कायाचिय जोड्ने सडक स्तरोत नती ५ कक.मी 

५ सोिा भञ् याङ लसम्िे ताके वसेीटोि जोड्ने सडक स्तरोत नती ६ ककमी 

६ 
लर्सापानीटार रजे डााँडाभुसिुडााँडा क्तान टोि हाँदै वडा कायाचिय जोड्ने 

सडक स्तरोत नती ८ ककमी 

७ च्यालडवास भञ्याङ भसुुिडााँडा कालिदेलव मा.लव. सडक लनमाचण  ७ कक.मी 

८ कुलपततार िनमन बेसी र्ौक खोिा पुि लनमाचण गने ३० लमटर 

९ रातमाटे लसम्िे जोड्ने ज्यालमरे खोिामा पुि लनमाचण गन े ३० लमटर 

१० तोके िमार िाप जोड्ने पुि लनमाचण गने ३० लमटर 

ख) लवद्यतु तथा सरं्ार 
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१ सबै घरिुरीमा लवद्युत लवतरण गने  

२ 
बैतेनीमा NTC को 4G टावर राख्न े

 

ग) ढि लवकास 

१ 
वडा नं. २ का सवै सडकमा सतह ढि लनमाचण गने 

१२ ककलम 

घ) खानपेानी 

१ 
मुिखोिा, ठोसनेखोिा, एककदने खोिा, प्िेङदेन खोिाबाट वडा नं. २ मा 

खापा संर्ािन गने। 
 

२ सलिखोिाको मुहानबाट पात्िे लसम्िेमा खापा लनमाचण गने 
 

ङ) ससरं्ाई 

१ ज्यालमरे खोिा बेसीटोि टोकेदमार लसर्ाइ आयोजना सरं्ािन गने   

२ मुिखोिाबाट रातमाटे गाउाँमा लसर्ाई पुयाचउने    

३ 
र्ौखोिा ड्याम लनमाचण गरर लवद्युत र लसर्ाई लनमाचण लवद्युत र लसर्ाई 

लनमाचण गने  

४ र्ौखोिा सोकतेि र तोकदमारमा लिलफ् टङ लसर्ाई योजना गने   

सामालजक लवकास 

क) लशक्षा 

१ कािी मा.लव.िाई पूबाचिार सलहत मातृभाषामा कक्षा सरं्ािन गने  

२ वडा नं. २ मा रहकेा लवद्यािययका पूबाचिार लवकास गने   

ख) स्वास््य 

१ 

स्याप्िेडााँडाको सामुदालयक स्वास््य ईकाईिाई पयाब सलहतको स्वास््य 

र्ौकी लनमाचण गन े  

२ वडा नं. २ मा वर्थचङ सेतटर स्थापना  गन े  

आर्थचक लबकास 

क) कृलष 

१ कफी खेतीिाई व्यवसायमूिक बनाउाँने   

२ एबोकाडो, स्याउ, सुततोिा, कागती, अिैंर्ी खेतीिाई प्रबदचन गने  

३ नगदे खेतीमाका िालग तालिम कदने   

४ वडालभत्रका उत्कृष् ट कृषकिाई सम्मान गन े  

५ अिैंर्ी पकेट जोन लनमाचण गने  

६ कृलष सहकारीिाई तालिम कदने  

७ पशुपािन फमच दताच गरर उन्नत जात पशुपािनका िालग व्यवस्था गन े  

ख) उद्योग व्यापार 

१ 
लसम्िे आमिवास सोके्तिमा रहकेो र्ुनढंुगािाई प्रयोग गरर र्ुन उद्योग 

स्थापना गने  
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२ बास र लनगािो साना उद्योग स्थापना गन े  

३ जलडबुटी केतर स्थापना गरर प्रशोिन गने  

४ दिु प्रशोिन केतर स्थापना  गने  

ग) पयचटन 

१ महाभारत िके हािी आहाि क्षेत्रिाई पयचटककय गुरुयोजना तयार गने  

२ बैतेनी घुाँडेमा सामुदालयक ईकाई स्थापना गन े  

घ) खिेकुद 

१ परम्परागत िार्मचक सास्कृलतक कुरािाई संरक्षण गने  

२ युवाहरुका िालग खेिकुदको िालग खोरोङखोिा खेि मैदान लनमाचण गन े  

घ) िार्मचक तथा सााँस्कृलतक 

१ महाकाि थान, कालिदेलव, ठाकुरथान र सेती देलव मलतदर लनमाचण गने  

२ रलमते डााँडामा ५० कफटको शा्यमुलन बुद्दको मूर्तच लनमाचण गने  

घ) प्रकोप व्यवस्थापन 

१ टोके बेसीटोिको पलहरो तटबति गने  

२ डडेिो, वाढी पलहरो सम्बलति सर्ेतना कायचक्रम गने   

 

वडा न ं३ 

क्र.स. योजना तथा कायचक्रम ईकाई 

भौलतक लवकास योजना 

क) सडक तथा पिु 

१ मेिुङ फोल्सङटार सानोपोखरा पातिे हदै ाँ खानीखोिा सडक लपर् गने  ३० कक.मी. 

२ सानो पोखरा लघलसङ डााँडा, फेकद र्ौकी डााँडा हदै िुिीखिे सडक लपर् गने ३२ कक.मी 

३ 
आग्रटार मसाने भञ्याङ खानीटार लसम्ि ेबगर घर्तच छाप गोकुिे हदै 

मकवानपुर जोडने सडक लपर्  गन े १५ कक.मी 

४ जोस डाडा लसरुटार लसम्िे सडक लपर् गने ११ कक.मी 

५ मगर पोखरा, सोिी घोप्टे, आकुरा सोिा भञ्याङ कृलष सडक स्तरोत नलत  ६ ककमी 

६ र्ुवारो डाडा लघलसङ डाडा गाईखकच  िो्पा  १० ककमी 

७ ठाडे खोिा पक्की पुि  ३० लमटर 

८ पोखरा र खुतरकु खोिामा एक एक गरर २ पुि लनमाचण ६० लमटर 

९ खालनटार र कोिटार खोिामा एक एक गरर २ पुि लनमाचण ६० लमटर 

१० 
र्ारिारे खेवुवा, सनीजंघार देलवटार मासाने खपकेमा एक एक गरर ६ वटा 

झोपु लनमाचण १८० मीटर 

ख) ढि लवकास 

१ 
आवश् यक सडकहरुमा सडकमा सतह ढि लनमाचण गने 

१२ ककलम 

घ) खानपेानी 
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१ 
गौरी भञ्याङ मुहानबाट खआनी, ठूिो पोखरा, योतजन डााँडा, लमिन टोि, 

मगर पोखरा, लसरुटार, मगर लसम्िे, गोि डााँडामा खानेपानी लवतरण गने  २०० घर 

२ 
राङमाङ मुहानबाट घटे्ट पािुङगे, फोल्सङटार, आग्रटारमा खानेपानी 

लवतरण गने । १५० घर 

३ 
कमाचढुङगे मुहान हदै सानो पोखरा वेसारे खानीटार लसरुडााँडा डहर 

खानेपानी व्यवस्था गन े ६० घर 

घ) सरं्ार 

 सानो पोखरा बमो डााँडामा NTC को 4G टावर राख्न े
 

ङ) ससरं्ाई 

१ 
ठूिो पोखरा ससंर्ाई योजना संर्ािन गने  

१००० 

रोपनी 

२ 
जोर छााँगा ठाडे, फोल्सङटार, आगे्रटार ससरं्ाई संर्ािन गने 

१२०० 

रोपनी 

३ सानोपोखरामा संर्ाईको उलर्त व्यवस्था गन े  

सामालजक लवकास 

क) लशक्षा 

१ लसद्देर्श्र मा.लव.को गपछी लनयण्त्रण गरर तारवार गने  

२ लसद्देर्श्र मा.लव.को खेि मैदानको स्तरोत नती गन े  

३ जन उत नती प्रा.लव.मा स्थालनय भाषामा लशक्षण गन े  

४ लसद्देर्श्र मा.लव.िाई १२ कक्षासम्म संर्ािन गनच पूवाचिार तयार गने  

५ वडा ३ का ८ वटा लवद्याियमा कम्युटर कक्षा सरं्ािन गने  

ख) स्वास््य 

१ 

फोल्सङटार स्वास््य र्ौकीिाई पुवाचिार सलहत ५ शैयाको अस्पताि 

लनमाचण गने  

२ वडा नं. २ मा वर्थचङ सेतटर स्थापना  गन े  

३ देउरािीमा खोप केतरको िालग पूवाचिार लनमाचण गने  

४ लसम्िे र ठूिो पोखरामा गाउाँघर ल्िनीकको िालग पूवाचिार लनमाचण गन े  

आर्थचक लबकास 

क) कृलष 

१ ठूिो पोखरामा कफी प्रशोिन केतरको स्थापना गने  

२ खेतीमा नश्ल सुिार गनच तालिम कदने  

३ पशुपािनका िालग सहलियत ऋण सलहत अनुदान कदन े  

४ कफी र अिैंर्ी खेलतका िालग तालिम कदन े  

५ फोल्सङटार र महादेव टारिाई मकै जोन घषणा गन े  
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६ कृलष सहकारी स्थापना गरर कृषकिाई तालिम कदन े  

७ लर्स्यान केतरको स्थापना गने  

ख) उद्योग व्यापार 

१ कफी प्रशोिन केतरको स्थापना गने  

२ जलडबुटी प्रशोिन केतरको स्थापना गने  

३ सानो पोखरािाई व्यापाररक केतर बनाउने  

४ घरमा मौरी पािनको िालग तालिम कदने  

ग) खिेकुद तथा ससं्कृलत 

१ फोल्सङटारमा खेिमैदान लनमाचण गने  

२ परम्परागत िार्मचक सास्कृलतक कुरािाई संरक्षण गन े  

३ युवाहरुका िालग खेिकुदको िालग खोरोङखोिा खेि मैदान लनमाचण गन े  

घ) िार्मचक तथा सााँस्कृलतक 

१ फोल्सङटारमा बुद्द माने गुम्बा लनमाचण गने  

२ फोल्सटारमा भुमेथान मलतदर लनमाचण गन े  

३ ररखेर्श्री मलतदर लनमाचण गने  

 प्रकोप व्यवस्थापन 

१ 
फोल्सङटार,महादेवटार, आग्रेटार, मसाने, खानीटा, वेसारे, सोिेघोप्टे 

पलहरो लनयतत्रण गने  

२ डडेिो, वाढी पलहरो सम्बलति सर्ेतना कायचक्रम गने   

 

वडा न ं४ 

क्र.स. योजना तथा कायचक्रम ईकाई 

भौलतक लवकास योजना 

क) सडक तथा पिु 

१ र्ौकीडााँडा बाहचलबसे लतनकुन ेसडक कािो पत्रेगने १५ कक.मी. 

२ भूमीर्ुलि र्ारककपिा कोपटार लतनखुटे्ट  सडक स्तरोत नती   

३ भूमीर्ुलि मजुवा बाहचलबसे सडक स्तरोत नती   

४ बुढाखािी सापभे र्ौकी मजवुा कोपटार मानेभञ्याङ सडक स्तरोत नती   

५ ठाकुरस्थान स्कुि-तपिो गाउाँ  कोपटार मानेभञ्याङ सडक स्तरोत नती   

६ मजुवा र्ौतारा ओगा तेस्रो सडक स्तरोत नती   

७ खानी खोिा छेपारे सडक स्तरोत नती   

८ खानीखोिा लर्हानडााँडा सडक स्तरोत नती   

९ बुडाखानी-खोपमोडााँडा ठाकुरस्थान सडक स्तरोत नती   
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१० पसिडााँडादेखी रातोमाटेसम्म नयााँ ट्र्याक खोपने सडक स्तरोत नती   

११ रटमुरे भञ्याङ भकारेदेलख भलुमर्ुिी पयचटककय क्षेत्र सम्म नयााँ ट्र्याक खोपन े  

१२ नयााँ बने्न सडकमा नािी व्यवस्थापन गने  

१३ 
मुडेखोिा, र्नौटेखोिा, जगमि खोिा,डााँडा खोिा र खोिखानीमा एक एक 

कपभटच लनमाचण गन े ५ वटा 

१४ लसमिटारमा पक्की पुि लनमाचण गने  ३० लमटर 

ख) खानपेानी 

१ जगमिे खोिाबाट कोिटारमा खानेपानी व्यवस्था गने ११५ गर 

२ लसमपाखामा खानेपानीको व्यवस्था गन े २५ घर 

३ बिदेउ मुहानबाट लर्मुरेटार र हपेथपोष् टवासीिाई खानपेानी लवतरण गन े २५ घर 

४ लगद्द पहरा लसम्पाखा खोिखानी मुहानबाट खानेपानी व्यवस्था गने १४० घर 

५ मजुवावासीिाई खानेपानी व्यवस्था गन े ४५ घर 

ग) लबद्यतु  

१ हािसम्म रालष् िय प्रशारण नभएकोिे  िाइन वडामा लवतरण गने  
 

घ) सरं्ार 

 बैतेनीमा NTC को 4G टावर राख्न े  

ङ) ससरं्ाई 

१ 
इतरेनी छााँगादेखी लसमिटार महादेवटार लतनखुटे्ट ससरं्ाई कुिो लनमाचण गने 

५००० 

रोपनी 

२ 
नागदह-हराचबोट-राग ेभञ्याङ-लतनखुटे्ट ससंर्ाई कुिो लनमाचण गने 

३००० 

रोपनी 

सामालजक लवकास 

क) लशक्षा 

१ 

ठाकुनाथ मा.लव.िाई १२ कक्षासम्म संर्ािन गनच भौलतक पूवाचिार लनमाचण 

गने 
 

ख) स्वास््य 

१ बुडाखानी स्वास््य र्ौकीिाई स्तरोन्नती  गन े  

२ वडा नं. २ मा वर्थचङ सेतटर स्थापना  गन े  

३ स्वास््य स्वयमसेलवकािई प्रोत्साहन सुलविा कदन े  

आर्थचक लबकास 

क) कृलष 

१ कफी खेतीिाई व्यवसायमूिक बनाउाँने   

२ एबोकाडो, स्याउ, सुततोिा, कागती, अिैंर्ी खेतीिाई प्रबदचन गने  

३ नगदे खेतीमाका िालग तालिम कदने   

४ वडालभत्रका उत्कृष् ट कृषकिाई सम्मान गन े  
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५ अिैंर्ी पकेट जोन लनमाचण गने  

६ कृलष सहकारीिाई तालिम कदने  

७ पशुपािन फमच दताच गरर उन्नत जात पशुपािनका िालग व्यवस्था गन े  

ख) उद्योग व्यापार 

१ कफी खेतीिाई व्यवसायमूिक बनाउाँने   

२ दिु लर्स्यान केतर स्थापना  गने  

३ युवाका िालग उद्योग व्यापार सम्बलति तालिम कदन े  

ग) खिेकुद तथा ससं्कृलत 

१ महादेव स्थानर किुवनमा भलिवि खेि मैदान लनमाचण गने  

२ तामाङको परम्परागत िार्मचक सास्कृलतक कुरािाई सरंक्षण गने  

३   

घ) िार्मचक तथा सााँस्कृलतक 

१ 
देलवथान, ठाकुरथान, भूलमथान, महादेवथानमा गुप् तेश् वरी एक एक मलतदर 

लनमाचण गने  

२ 
मजुवा सिि, किुवन सिि, बुडाखानी सिि र कोिटारमा एक एक वटा 

सिि लनमाचण गन े  

३ महाकाि थान, कालिदेलव, ठाकुरथान र सेती देलव मलतदर लनमाचण गने  

४ 
किुवन गुम्बा, बुडाखानी गमु्बा, िामाडााँ गुम्बा एक एक गरर गुम्बा लनमाचण 

गने  

५ मजुवामा छोतेन गुम्बा लनमाचण गने  

६ सापभे गुम्बा ममचत गन े  

पयचटन  

 रटमुरेदेलख भुमुर्ुिी मलतदरसम्म ससंडी लनमाचण गने 
 

 प्रकोप व्यवस्थापन 

१ आपतकालिन कोषको स्थापना गन े  

२ डडेिो, वाढी पलहरो सम्बलति सर्ेतना कायचक्रम गने   

वातावरण 

१ वातावरण सम्बलति तालिम कदने  

२ ठाकुरस्थान आ.लव. मा पलहरो लनयतत्रणको िालग ग्यालवन जालि  िगाउने   

३ 
सप् तऋलष सहकारी वरपरको वस्ती जोगाउाँन ग्यालवन जािी लनमाचण गरर 

बृक्षारोपण गने  

४ 
भुलमर्श्री स्कुि र वररपररको वस्ती जोगाउाँन ग्यालवन जािी लनमाचण गरर 

बृक्षारोपण गने  
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५ 
कोिटार िामाडााँडाको वरपरको वस्ती जोगाउाँन ग्यालवन जािी लनमाचण गरर 

बृक्षारोपण गने  

 

वडा न ं५ 

क्र.स. योजना तथा कायचक्रम ईकाई 

भौलतक लवकास योजना 

क) सडक तथा पिु 

१ र्ारककपिा गुाँरासे मलतत्रडााँडा भिडााँडा र्ौकी डााँडा नयााँ सडक लनमाचण १३ कक.मी. 

२ र्ेतेपसी तुलनवास बडे बैतनेी गोगन सडक स्तरोन्नलत ११ कक.मी 

३ घमाईिो बातचिी र्ौकी सडक स्रोन्नलत ११ कक.मी 

४ गोपेखोिा बािर्ेतना पानीबाट तुलनवास कृलष सडक सडक स्तरोत नती  ११ कक.मी 

५ घाँडे बाहचलवसे मतत्री डााँडा माझगाउाँ  नयााँ ियाक खोपने  ५ ककमी 

६ खोिाघारी स्वास््य केतर सडक स्तरोत नती २ ककमी 

७ खोिाघारी मिेनी गौरी आ.लव. जोगने सडक ट्र्याक तथा स्तरोन्नलत ७ कक.मी 

८ तुलनखोपसा, दचु्छेडााँडा, र्ारघरे पानीघहाट सडक ट्र्याक खोपने ५ ककमी 

९ बैतेनी जलम्रस ेकोकिडााँडा गोगने सडक ट्र्याक खोपन े ६ कक मी 

ख) खानपेानी 

१ बैतेनी गोगो प्रकार अलम्रसे कोकि डााँडा खापा योजना ९० घर 

२ तुनीवास घुडे जुिुचम माझगाउाँ  मिडााँडा मतत्रीडााँडा खापा योजना  १२० घर 

३ गोपे, पानीघाट, र्ारघरे, काफिडााँडा गुरााँसे खापा योजना  ७० घर 

ग) ससरं्ाई 

१ वातचिी सारुगौरा मुययटोि, भतैनी खोिाघारी ससरं्ाई  
 

सामालजक लवकास 

क) लशक्षा 

१ ग्रामोत नती मा.लव. िाई प्रालवलिक लशक्षा संर्ािन गने  

२ गौरी आ.लव. िाई िाई माध्यलमक तह बनाउन े  

३ भुमेशस्वरी आ.लव.िाई माध्यलमक तह बनाउन े  

ख) स्वास््य 

१ र्ारककपिामा प्राथलमक स्वास््य केतर स्थापना गन े  

२ बैतेनी घुाँडेमा सामुदालयक ईकाई स्थापना गन े  

आर्थचक लबकास 

क) कृलष 

१ अिैंर्ी पकेट जोन लनमाचण गने  

२ कफी पकेट जोन लनमाचण गन े  

ख) उद्योग व्यापार 

१ गोपर्ुिी हजार ससंडी लनमाचण सलहत भ्यू टावर लनमाचण गने  
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२ बैतेनी घुाँडेमा सामुदालयक ईकाई स्थापना गन े  

ग) खिेकुद तथा ससं्कृलत 

१ बैतेनी, भिडााँडा, गोपे र गोगने खेिमैदान लनमाचण गन े
 

घ) िार्मचक तथा सााँस्कृलतक 

१ गोपेमा बुद्दको मूर्तच र गुम्बा लनमाचण गने  

२ र्ेरोपानी महादेव मलतदर लनमाचण गने  

३ भिडााँडा र गुरााँसेमा र बैतेनीमा गुम्बा तथा बुद्द मूर्तच लनमाचण  

४ लतनखुटे्टमा, लसस्नरेीमा महादवे मलतदर लनमाचण गने  

५ राकसथान मलतदर लनमाचण  

 

वडा न ं६ 

क्र.स. योजना तथा कायचक्रम ईकाई 

भौलतक लवकास योजना 

क) सडक तथा पिु 

१ 
देलवटार घ्याप्रीङ तीनखुटे्ट ककपिा मंगिटार सडक स्तोरतती सलहत कािोपत्रे 

योजना  

२ राङ्र्ा गोपटार गातबेशी लर्काच ढाप सडक स्तोरतती सलहत कािोपत्रे योजना   

३ राङ्र्ा बनखु देवीटार सडक स्तोरतती सलहत कािोपत्रे योजना  

४ देलवटार डोटे पक्की पुि लनमाचण   

५ गोपटार सानोज्यामीरे कोखाजोर खोिा लसतिुिी मररण सडक योजना   

६ गोपटार काउिे बाङ्गेसाि सडक स्तोरतती सलहत कािोपत्रे योजना  

७ गाउाँपालिका डााँडागाउाँ  गोपटार सानोज्यामीरे कोखाजोर सडमक योजना   

८ देवीटार गोपटार सडक स्तोरतती सलहत कािोपत्रे योजना   

९ र्ौतारा भञ्ज्याङ सुनौिो सबचलसङ्गे लबसौनीडााँडा सडक   

१० कोपटार घ्याप्रीङ र्ाउलडक सडक   

११ र्ाखोिा झोिुङ्गे पुि लनमाचण   

१२ सुकौरा खोिा िष पुि लनमाचण   

१३ कोखाजोर खोिा सानोज्यालमरे पक्की पुि लनमाचण योजना  

१४ बरवोट लपपिटार अमिर्े गाउाँपालिका सडक लनमाचण  

१५ र्ाउलडक बाह्रलबसे रोपिा िामाटोि सडक लनमाचण  

१६ डाडाटोि रातमाटे खैरेनी घमुाउने सडक   

१७ अमिबोट र्ौतार भञ्ज्याङ सडक लनमाचण  
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१८ र्ौतारा सुकौरा घ्याप्रीङ सडक लनमाचण  

१९ बनखुखाडादेवी काउसे कुडुिेबेशी र्ाखोिा सडक  

२० कोपटार बैरेनी पक्की पुि लनमाचण  

ख) ढि लवकास  

१ गोपटार ढि लनकास योजना   

२ देलवटार ढि लनकास योजना   

ख) खानपेानी 

१ काभ्रा खोपसी खानेपानी योजना लनमाचण गने  

२ बाह्रलबसे िालमडााँडा खानेपानी योजना  लनमाचण गन े  

३ सुकौरा खानेपानी योजना लनमाचण गने  

४ बाह्रलबसे लसरानटोि खानेपानी योजना लनमाचण गन े  

५   

ग) लबद्यतु  

१ 
कोखाजोर खोिा कुडुिे जिसाययुक्त जिलवद्युत आयोजना सम्भाव्यता 

अध्ययन 
 

२ वडा कायाचिय,स्वास््य र्ौकी, लवद्यािय सघं संस्था सौयच उजाच जडान योजना   
 

घ) सरं्ार 

१ वडामा NTC, Ncell र Smart cell को टावर लनमाचण  
 

ङ) ससरं्ाई 

१ करौजे बगर घुमाउने खेत ससरं्ाई योजना  

२ कोखाजोर कुडुिेदमार लिफ्टीङ ससंर्ाई योजना   

३ सुकौरा खोिा डााँडाखेत ससंर्ाई योजना   

४ बनखुखोिा देवीथान खग्रेन ससंर्ाई योजना   

५ डााँडाखेत देवीटार पोखरी ससंर्ाई योजना   

६ बनखुखोिा मगरगाउाँ  बनखु सपिेनी लिफ्टीङ ससरं्ाई योजना   

७ बनखुखोिा कोपटार ससरं्ाई योजना  

८ र्ाखोिा बुत्याखेत ससंर्ाई योजना   

सामालजक लवकास 

क) लशक्षा 

१ 

श्री गौिेर्श्री आिारभतू लवद्यािय ६ कोठे RCC भवन तथा शौर्ािय 

लनमाचण   

२ श्री गौिेर्श्री आिारभतू लवद्यािय घेरावार लनमाचण  

३ गौिेर्श्री युवा ्िव भवन लनमाचण   
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४ श्री जनमोहन मा.लव. छात्राबास लनमाचण   

५ श्री जनमोहन माध्यलमक लवद्यािय ६ कोठे RCC भवन लनमाचण  

६ श्री जनमोहन माध्यलमक लवद्यािय घेरावार लनमाचण  

७ श्री आजाद आिारभूत लवद्यािय ६ कोठे RCC भवन लनमाचण   

८ श्री आजाद आिारभूत लवद्यािय घेरावार लनमाचण   

९ श्री सरस्वती प्राथालमक लवद्यािय ६ कोठे RCC भवन लनमाचण   

१० श्री सरस्वती प्राथालमक लवद्यािय घेरावार लनमाचण  

११ श्री सनौिो प्राथालमक लवद्यािय ६ कोठे RCC भवन लनमाचण   

१२ श्री सुनौिो प्राथालमक लवद्यािय घेरावार लनमाचण  

१३ श्री कोखादेवी प्राथालमक लवद्यािय ६ कोठे RCC भवन लनमाचण   

१४ श्री कोखादेवी प्राथालमक लवद्यािय घेरावार लनमाचण  

१५ ग्रालमण लवकास पररषद नेपाि भवन लनमाचण (सपिनेी)  

१६ 

महाभारत साना ककसान कृलष सहकारी संस्था लिलमटेड भवन लनमाचण 

(देलवटार)  

१७ सुनगाभा मलहिा समुह भवन लनमाचण (गोपटार)  

१८ सुकौरा च्यानडाडा घाटेपाटी लनमाचण योजना  

१९ 

महाभारत गा.पा. ६ नं. वडामा लवद्याियको लशक्षकहरुिाई गुणस्तरी 

लशक्षाको िालग लबषयगत तालिमको व्यवस्था  
 

ख) स्वास््य 

१ 
गाउाँपालिकाको केतर ६ नं. वडामा ५ शैयाको अस्पताि लनमाचण  

 

आर्थचक लबकास 

क) कृलष 

१ 
कोपटार मस्यपािन पोखरी लनमाचण अनुदान 

 

ख) उद्योग व्यापार 

१ महाभारत ६ नं. वडा बनखुर्ौर दिु लवकास उद्योग सरं्ािन अनुदान  
 

ग) खिेकुद तथा ससं्कृलत 

१ आिारभुत तथा माध्यलमक लवद्याियहरुमा खेिकुद लशक्षकको व्यवस्थापन  
 

घ) िार्मचक तथा सााँस्कृलतक 

१ च्याहानडााँडा गुम्बा लनमाचण  

२ मानेडााँडा सपिेनी बुद्धपाकच  सम्भाव्यता अध्ययन तथा  लनमाचण  

३ प्रत्येक लवद्याियमा सरस्वती मलतदर लनमाचण योजना   

४ खाडदेवी मलतदर लनमाचण  



महाभारत गााँउपालिकाको पलहिो आवलिक योजना 

(अलततम प्रलतवेदन) 

ररसर्च ईत्िेभ, प्रा. लि.         पेज | 227  

 

क्र.स. योजना तथा कायचक्रम ईकाई 

५ महाभारत लसयोन मण्डिी भवन लनमाचण   

६ कसुचर छ्योइलिङ कोपटार गुम्बा लनमाचण  

पयचटन  

१ सवचलसङ्ग ेडााँडा भ्यु टावर लनमाचण  

२ 

गौिेर्श्री मलतदर गोपटार, मानेडााँडा सपिेनी बुद्धपाकच ,कृष्ण मलतदर मगरगाउाँ  

र सवचलसङ्गे डााँडा भ्यु टावरको गरु योजना सलहत पयचटन लवकासको िालग 

सम्भाव्यता अध्ययन तथा लनमाचण योजना   

 वातावरण र प्रकोप व्यवस्थापन 

१ मसेरी पाखा पलहरो लनयतत्रण (महाभार – ६ गोपटार)  

२ करौजे रातमाटे पलहरो लनयतत्रण (महाभार – ६ गोपटार)  

३ खगे्रन बनखुखोिा नदी कटान बाि लनमाचण (महाभार – ६ गोपटार)  

४ बनखुखोिा कोपटार नदी कटान बाि लनमाचण (महाभार – ६ कोपटार)  

५ र्ौखोिा नदी कटान बाि लनमाचण (महाभार – ६ बेशी)  

६ बनखुखोिा देलवटार बाि लनमाचण (महाभार – ६ देवीटार)  

७ बनखुखोिा करौजे नदी कटान बाि लनमाचण (महाभार – ६ गोपटार)  

८ डााँडागाउाँ  पलहरो लनयतत्रण (महाभार – ६ डााँडागाउाँ )  

९ सुकौरा िामाटोि पलहरो लनयतत्रण (महाभार – ६)  

लवलिय तथा सशुासन 

१ सुशासन प्रवद्धचन  

२ अनुसतिान,लवकास  

३ लवलिय जोलखम तयुलनकरण  

४ सावचजलनक सुनुवाई  

५ सामालजक पररक्षण  

६ आततररक लनयतत्रण प्रणािी  

७ िेखापररक्षण तथा बेरुजु फच्छोट   

 

वडा न ं७ 

क्र.स. योजना तथा कायचक्रम ईकाई 

भौलतक लवकास योजना 

क) सडक तथा पिु 

१ 
राङर्ाखोिा कटुसघारी भतरे डााँडा हदै वडा नं. ७ को वडा कायाचिय सम्म 

ग्रावेिगने २ कक.मी. 
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२ 
वडा कायाचिय माने डााँडा कालिमाटी लर्सौने डााँडा हाँदै बडुाखानी जोड्ने 

सडक ५ कक.मी 

३ बासपुर लसरानटोि बसेरी सडक नयााँ नयााँ लनमाचण  १कक.मी 

४ वेसीटोि पानीघाट भोम्जन टोि नयााँसडक लनमाचण २ कक.मी 

५ ढोका ढुङगा खिडााँडा लसङगार भतञ्याङ नयां सडक लनमाचण गने २ ककमी 

६ िरापडााँडा बरेरी सडक नयााँ लनमाचण आयोजना २ ककमी 

७ कटुसे घटे्टटोि ओखिे हाईडााँडा नयााँ सडक लनमाचण १.५ कक.मी 

८ काफ्िे आिामारा साइटार नयााँ सडक लनमाचण २ कक.मी 

९ कोखाजोर खोिामा पक्की पुि लनमाचण गन े ३० लमटर 

 राङर्ा खोिा पक्की पुि लनमाचण  ३० लमटर 

ख) खानपेानी 

१ 
मुिखोिा, ठोसनेखोिा, एककदने खोिा, प्िेङदेन खोिाबाट वडा नं. २ मा 

खापा संर्ािन गने। १५० घर 

२ सलिखोिाको मुहानबाट पात्िे लसम्िेमा खापा लनमाचण गने १२० घर 

ग) ढि लबकास  

१ वडा नं. २ का सवै सडकमा सतह ढि लनमाचण गने १४ ककलम 

घ) लवद्यतु  

१ लवद्युत लवस्तार गदै सबै घरमा लवतरण गन े  

ङ) ससरं्ाई 

१ र्ारखोिा लसमिटार वसेीटोि लसर्ाई योजना   

२ राङर्ाखोिा माने डााँडा आििे बासपुर ससंर्ाई योजना    

३ कोखाजोर नाङगे्रडााँडा पारी डााँडा लिलफ्टङ ससाँर्ाई योजना   

४ अाँिेरी दोभान िालमटार मारभतजञ्याङ उध्याउने ग्राभेि लनमाचण  

५ माने खोपछा केरावारी ग्यालवन लनमाचण   

सामालजक लवकास 

क) लशक्षा 

१ जनकपयाण आ.लव. आर लस.लस. भवन लनमाचण गने  

२ ज्योलत आ.लव. आ.रर.लस भवन लनमाचण गन े  

३ हायुखोिा प्रालव आरलसलस भवन लनमाचण गन े  

४ जनकपयाण आ.लव.मा  लसलस ्यामरा जडान गन े  

५ ज्योलत आ.लव.िाई छात्रवासको िालग जग्गा खररद गन े  

ख) स्वास््य 

१ 
वडा स्वाश् ् य इकाईिाई स्वाश् ् य र्ौकीमा स्तरोत नती गन े

 

आर्थचक लबकास 

क) कृलष 

१ मौरी पािनको िालग तालिम र अनुदान कदने  
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२ कफी खेलतको िालग तालिम र अनुदान कदन े  

३ बाख्रा पािनको िालग तालिम र अनुदान  

४ माटो पररक्षण गने  

५ दगु्ि लर्स्यान केतर लनमाचण गने  

६ आहािे वास्पुरमा कृलष सकंिन केतर लनमाचण गन े  

ख) उद्योग व्यापार 

१ 
लसम्िे आमिवास सोके्तिमा रहकेो र्ुनढंुगािाई प्रयोग गरर र्ुन उद्योग 

स्थापना गने  

२ बास र लनगािो साना उद्योग स्थापना गन े  

३ जलडबुटी केतर स्थापना गरर प्रशोिन गने  

४ दिु प्रशोिन केतर स्थापना  गने  

ग) खिेकुद तथा ससं्कृलत 

१ खेि मैदानको सम्भाव्यता अध्ययन गरर लनमाचण गने 
 

घ) िार्मचक तथा सााँस्कृलतक 

१ िरापडााँडा माने गुम्बा लनमाचण  

२ अाँिेरी दोभानमा मलतदर लनमाचण गने   

ङ) पयचटन  

४ महाभारत िके हािी आहाि क्षेत्रिाई पयचटककय गुरुयोजना तयार गने  

५ बैतेनी घुाँडेमा सामुदालयक ईकाई स्थापना गन े  

 

वडा न ं८ 

क्र.स. योजना तथा कायचक्रम ईकाई 

भौलतक लवकास योजना 

क) सडक तथा पिु 

१ 
भोिा भतजञ्याङ ठुटेआाँप लसग्दि दोभान कोखाजोर खोिा नयााँ सडक 

लनमाचण  

७.५ 

कक.मी. 

२ छेडी बजेनी लसररसबोट सलनवाटे कोखाजोर खोिा नयााँ सडक योजना  ९ कक.मी 

३ महाथान र्ौरी गाताबसेी ठुटेआप सडक स्तरोत नती  ७ कक.मी 

४ आाँकुरा सोलिघोप् टे पात्िे नयााँ सडक लनमाचण ५ कक.मी 

५ आाँकुरा माकुरेखोप र्कमके थाकन लसम्िे नयााँ सडक  ७ ककमी 

६ सोिा भतज्याङ लसउरेनी पात्िेथाम सडक स्तरोत नती ७ ककमी 

७ महाथान मैनडाडााँ घर्तचछाप सोिाभतज्याङ सडक स्तरोत नती ८ कक.मी 

८ र्ौरी भतज्याङ रातेर्ौर मैनडााँडा घुईटार डोटे सडक स्तरोत नती ५ कक.मी 

९ सपिाघारी सेपाटा माझबारी ठाकुरस्थान सडक स्तरोत नती  ४ कक.मी 

१० आकुरा खोिा भुईटारमा प् की पुि लनमाचण गन े ३० लमटर 

११ गातादोभान कोखाजोर खोिामा पुि लनमाचण गने ३० लमटर 
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१२ आकुरा डबिी डबिीमा पक्की पुि लनमाचण गने  ३० लमटर 

ख) ढि लबकास 

१ गैरीगाउाँ  लर्सापानी डविी आाँकुरा खोिा ढिलनमाचण ४ ककमी  

ग) खानपेानी 

१ 
कािीखोिा गैद्दी गाउाँ  मैनडााँडा घुईटार र्ौरी माता बृहत खापा जोजना ९ 

ककलम  

२ पात्िे लसउरेनी हलिदे र्ाउलडक खापा योजना ५ ककमी   

३ माकुरेखोप आंकुरा खानेपानी योजना ४ ककमी   

 र्ाउलडक सेपाहा माझवारी खानेपानी योजना ३ ककमी  

 जुगेपानी ठुटेआप खानेपानी योजना ४ ककमी   

 पैरेनी लवद्यािय अस्पताि लिलफ्टङ खानेपानी योजना  

घ) सरं्ार  

 कोपबोट थुम्कीमा NTC को टावर लनमाचण गन े  

ङ) ससरं्ाई 

१ 
बनखुखोिा महाथान डुङगार र्ौरी रातेर्ौर गाताबसेी लिलफ्टङ ससंर्ाई 

योजना   

 कोखाजोर खोिा लतनिारे पानीघट्ट लिलफ् टङ ससंर्ाई   

 पात्िेछााँगा आाँकुरा सतह ससरं्ाई योजना   

 आाँकुराखोिा घुईटार मैनडााँडा थुम्की घर्तच छाप लिलफ्टङ ससंर्ाई योजना  

 बगरखोिा हलिदे र्ाउलडक सतह ससंर्ाई योजना   

सामालजक लवकास 

क) लशक्षा 

१ जनकपयाण मा.लव. मा छछात्रवास लनमाचण गने  

२ 

जनकपयाण मा.लव.िाई पूवाचिार सलहत ्याम्पसमा रुपाततरण गने लनमाचण 

गने  

ख) स्वास््य 

१ 
घती छाप स्वास््य र्ौकीको स्तरोत नती गरर ५ शैयाको अस्पताि बनाउाँने 

 

आर्थचक लबकास 

क) कृलष 

१ कफी खेतीिाई व्यवसायमूिक बनाउाँने   

२ एबोकाडो, स्याउ, सुततोिा, कागती, अिैंर्ी खेतीिाई प्रबदचन गने  

३ नगदे खेतीमाका िालग तालिम कदने   

४ वडालभत्रका उत्कृष् ट कृषकिाई सम्मान गन े  

५ अिैंर्ी पकेट जोन लनमाचण गने  

६ कृलष सहकारीिाई तालिम कदने  
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७ पशुपािन फमच दताच गरर उन्नत जात पशुपािनका िालग व्यवस्था गन े  

ख) उद्योग व्यापार 

१ कोपवोटमा कोपड स्टोर लनमाचण गने  

२ स्थालनय बााँस लनगािो अलम्िसोबाट बने्न सामानको तालिम कदने ,  

ग) खिेकुद तथा ससं्कृलत 

१ वडा नं. ८ को पानी ट्याङकी क्षेत्रमा वडा खेि मैदान लनमाचण गने 
 

 थुम्की डाडामा हलेिप्याड लनमाचण गने  
 

घ) िार्मचक तथा सााँस्कृलतक 

१ तालसदोङ खालम्िङ र पेमोलिङ गुम्वा लनमाच ाँण  

२ िनेश् वर महादेव मलतदर लनमाचण  

३ गैरीगाउाँ  कैिाश महादेव मलतदर लनमाचण  

४ सोिा बजार गडुिदेवी मलतदर लनमाचण  

ङ) वातावरण र प्रकोप व्यवस्थापन 

१ र्ट्याङ लनयत त्रणको िालग वजेट लवलनयोजन गन े  

२ वन डडेिो सम्बतिी सर्तेना कायचक्रम संर्ािन गन े  

३ गैरीगाउाँ  पैरेनी कोिबोट वडा कायाचियसम्म पलहरो लनयतत्रण   

४ सेपटोि वाफि खोिा र आंकुरा खोिा डविी पलहरो लनयतत्रण गने   

५ आाँकुराखोिा खोिा दोभान महाथान तटबति योजना लनमाचण  

र्) पयचटन  

१ गेवारा थुम्कामा लपकलनक स्पटच र भ्यूटावर लनमाचण गने 
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▪ बजेट व् तव्य 

▪ रा.यो.आ. 

▪ के.त.लव. 

▪ गााँउपालिकाको 

बार्षचक प्रगलत 

प्रलतवेदन 

▪ गााँउपालिका 

▪ प्रदेश 

सरकार 

▪ संघीय 

सरकार 

  
 

  

▪ नीलज क्षेत्रको 

सहयोग भएको 

हनेछ 

▪ अततर सरकार 

समतवय भएको 

हनेछ 

▪ दातृ 

लनकायहरुको 

सहयोग लनरनतर 

भएको हनेछ  

▪ गााँउपालिकाको 

आततररक आयमा 

वृलद्ध भएको 

हनेछ 
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