


समदृ्ध जनता, सरुक्षित शहर, सशुासन सहहत समाजवाद उन्मखु नगर 
 

भिमाद नगरपाभिकाको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना 
(आ.व. २०७६/०७७ - २०८०/०८१)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 
 

योजना ननर्ााण सहजकर्ााको र्र्ा बाट 

निर्ाद नगरपानिकाको आवनिक योजना (आ.व. २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१) िे जनसहिानगर्ार्ा आिाररर् 
नगरपानिकाको द्ररू् र्था ददगो ववकासको पररकल्पना गरेको छ । यस आवनिक योजनािे एक् काइसौं शर्ाब्दीका 
ववकासका संिावना र निर्ाद नगरपानिकाबासीका चाहनाहरुिाई सर्ायोजन गरेर निर्ाद नगरपानिकािाई ववकनसर् 
ववश्वसँग जोड्ने िक्ष्य निएको छ । नगरपानिकाबासीर्ा अन्र्ननावहर् क्षर्र्ा, यहाँ िएका स्रोर् र्था सािनहरुिे 
बोकेको संिावनाहरुको अनिकर्र् ्प्रष्रु्टन र सदपुयोगिे नसजाना गना सक्ने सकारात्र्क पररवेशिाई आकँिन गरी 
"सर्दृ्ध जनर्ा सरुखक्षर् शहर, सशुासन सवहर् सर्ाजबाद उन्र्िु नगर" िने्न दूरदृवि र्यार गररएको छ । यो योजना 
जनसहिानगर्ार्ा आिाररर् उच्चर्र् ववनिहरु प्रशंसनीय िोज ववनि, सार्ाखजक किाकाररर्ा, ििुा स्थान प्रववनि 
जस्र्ा सविर्ार्ा आिाररर् ववनिहरुको प्रयोग गररएको छ । यस योजनािे केन्द्रववन्दूर्ा जनर्ा र निर्ाद 
नगरपानिकाको संिावनािाई रािेर नीनर् र्था कायाक्रर्हरु र्जुार्ा गरेको छ । नयाँ राजनीनर्क व्यवस्था प्रादिुााव 
िएको सन्दिार्ा दैननक जनजीवनर्ा पररवर्ानको र्हससु गराएर ववकास र सकारात्र्क रुपान्र्रणप्रनर् उत्साह र 
उरं्ग नसजाना गराउँदै आफ्ना उत्पादनका स्रोर्हरुको रुपर्ा रहेका ज्ञान, सीप, जि, जनर्न, जंगि, किा, संस्कृनर्, 
आददको उत्पादकत्व बवृद्ध गरी अनिकर्र् िाि निने वार्ावरण ननर्ााण गना यस आवनिक योजनािे र्हत्वपूणा िनूर्का 
िेल्नछे । सददयौं देखि ववेास्र्ा गररएका स्थानीय र्हर्ा उपिब्ि स्रोर् र्था सािनहरुिाई यसिे रू्िप्रवाहीकरण 
गरेको छ र सबैको पहुँचर्ा स्रोर् र अवसरको सनुनखिर्र्ा गदै सर्ावेशी ववकासद्वारा सर्ाजवाद उन्र्िु सर्ाज 
स्थापनाको िक्ष्य निएको छ ।  

यस र्हत्वपूणा दस्र्ावजे ननर्ााणर्ा सहजीकरणको अवसर प्रदान गनुा िएकोर्ा निर्ाद नगरपानिकािाई हाददाक आिार 
व्यक्त गदाछु । यस योजना ननर्ााणको क्रर्र्ा ननरन्र्र सहयोग र उत्पेररर् गनुा हनुे र नगरपानिकाका सबै सूचना 
उपिब्ि गराएर सबै परार्शा छिर्िहरु ननरन्र्र सहिानगर्ा र्था सहजीकरण गनुाहनुे आदरणीय नगर प्रर्िु श्री 
र्ेि बहादरु थापाज्यू र्था उप-प्रर्िु श्री शारदा िनािज्यू प्रनर् हाददाक कृर्ज्ञर्ा व्यक्त गदाछु । यस योजना 
ननर्ााणर्ा शरुुदेखि ननरन्र्र र्ागा ननदेशन प्रदान गदै उत्साह र उरं्ग र्था नयाँ नया ँजानकारी र ववचारहरु प्रदान 
गनुाहनुे प्रर्िु प्रशासकीय अनिकृर् श्री थर्न नसंह थापा िगायर् नगरपानिका पररवार प्रनर् ववशषे िन्यवाद व्यक्त 
गदाछु । यस आवनिक योजना ननर्ााणको िानग शृ्रङ् ििाबद्ध छिर्िहरुर्ा उत्साहरू्िक, व्यवखस्थर् र सूचनारू्िक 
जानकारी उपिब्ि गराउन र्हत्वपूणा िनूर्का िेल्नहुनुे ईररप्स नेपािका श्री अननि पौडेि प्रनर् हाददाक आिार व्यक्त 
गदाछु । र्स्यौदा छिर्िर्ा सहिागी िएर आफ्नो अर्लु्य सझुाव ददनहुनुे आदरणीय वडा अध्यक्षज्यूहरु र्था 
कायापानिकाका सदस्यज्यूहरु र्था यस गरुुयोजना ननर्ााणको सन्दिार्ा ववनिन्न कोणबाट सल्िाह, सझुाव, सूचनाहरु 
उपिब्ि गराउन ुहनुे सम्पूणा र्हानिुावहरुर्ा हाददाक आिार व्यक्त गदाछु ।  

 

डा. रार् चन्द्र िानर्छान े

सहजकर्ाा एवर् ्परार्शादार्ा 



विषय सूची 
शिषषक             पषृ् ठ 

आिधिक योजनाको साराांि          

प्रस्तािना 
पररच्छेद १ 

पररचय 

१.१ पषृ् ठभधूि            १ 
१.२ योजना धनिाषणका उद्देश्य          १ 

१.३ योजनाका क्षेत्रहरु          २ 

 १.३.१ आधथषक विकास क्षेत्र         २ 

 १.३.२ सािाशजक विकास क्षेत्र         ३ 

 १.३.३ पूिाषिार विकास के्षत्र         ३ 

 १.३.४ लोकतन्त्त्र र सिुासनका के्षत्र        ३ 

 १.३.५ अन्त्तरसम्बशन्त्ित क्षते्र         ३ 

 १.३.६ योजना तजुषिा, कायाषन्त्ियन र अनगुिन तथा िूल्याङ्कन     ३ 

१.४  योजना तजुषिा प्रविया          ४ 

पररच्छेद २ 

धभिाद नगरपाधलकाको िस्तशुस्थधत वििरण 

२.१ पषृ् ठभधूि            ६ 

२.२ भौगोधलक शस्थधत           ६ 

२.३ भ ूबनोट            ७ 

२.४  नगरपाधलकाको प्रिासधनक गठन         ७ 

२.५ जनसाांशययक वििरण          ८ 

 २.५.१ जनसांयया          ८ 

 २.५.२ िातभृाषाको आिारिा जनसांयया        ८ 

 २.५.३ जातजातीको आिारिा जनसांयया        ९ 

 २.५.४ उिेर सिूह अनसुारको जनसांयया        १० 

२.६ बत्ती बाल्न प्रयोग गररने ईन्त्िन         १० 

२.७ खाना पकाउन प्रयोग गररने ईन्त्िन        ११ 

२.८ बाल क्लबहरु           ११ 

२.९ आिा सिूहहरु           ११ 



शिषषक             पषृ् ठ 

२.१० टोल विकास सांस्था          ११ 

२.११ खानेपानीको अिस्था          ११ 

२.१२ िौचालयको अिस्था          १२ 

२.१३ िधिषक, सााँस्कृधतक सम्पदा तथा पयषटन पूिाषिार       १२ 

२.१४ आधथषक अिस्था           १२ 

 २.१४.१ भ-ूउपयोग          १२ 

 २.१४.२ खाद्यान्न उत्पादन         १३ 

 २.१४.३ खाद्यान्न उपलब्िता          १३ 

 २.१४.४ ियुय आम्दानीका स्रोतहरु        १३ 

 २.१४.५ पिपुालन          १३ 

२.१५ धभिाद नगरपाधलकाको विकासको सधिक्षा        १३ 

पररच्छेद ३ 

नगरपाधलकाको योजना 
३.१ नगरपाधलकाको सिग्र विकासका धसकाई, सबल पक्ष, अिसर र सांभािनाहरु    १७ 

 ३.१.१ आधथषक विकास क्षेत्र         १७ 

 ३.१.२ सािाशजक विकास क्षेत्र         २२ 

 ३.१.३ भौधतक पूिाषिार विकास के्षत्र        २९ 

 ३.१.४ लोकतन्त्त्र तथा सिुासन         ३२ 

 ३.१.५ अन्त्तरसम्बशन्त्ित क्षते्रहरु         ३६ 

 ३.१.६ योजना तजुषिा, कायाषन्त्ियन र अनगुिन तथा िूल्याङ्कन     ४० 

३.२ योजना खाका           ४२ 

 ३.२.१ धभिाद नगरपाधलकाको विकासका िागष धनदेिक धसद्धान्त्तहरु    ४२ 

 ३.२.२ आिधिक योजनाको दूरदृवि        ४२ 

 ३.२.३ आिधिक योजनाको लक्ष्य        ४२ 

 ३.२.४ आिधिक योजनाको उद्देश्य        ४२ 

 ३.२.५ विकासका प्राथधिकताका क्षेत्रहरु        ४३ 

 ३.२.६ ददगो विकास लक्ष्यहरुको स्थानीयकरण र धभिाद नगरपाधलकाको पररिाणात्िक लक्ष्य ४४  

 ३.२.७ धभिाद नगरपाधलकाको विकास रणनीधत       ५७ 

 ३.२.८ सिविगत आधथषक लक्ष्य र खाका        ६३ 

 



शिषषक             पषृ् ठ 

पररच्छेद ४ 

सिशष् टगत आधथषक नीधत 

४.१ सािषजधनक वित्त           ६७ 

 ४.१.१ सािषजधनक खचष          ६७ 

 ४.१.२ नगरपाधलकाको आधथषक कायषनीधतहरु       ६८ 

 ४.१.३ राजश् ि            ६९ 

 ४.१.४ सािषजधनक, धनजी र सहकारी साझेदारी       ७१ 

पररच्छेद ५ 

५.१ आधथषक विकास क्षते्र          ८१ 

 ५.१.१ कृवष           ८२ 

 ५.१.२ पिपुांछी           ९१ 

 ५.१.३ धसांचाई तथा जलस्रोत         ९४ 

 ५.१.४ सांस्कृधत तथा पयषटन         ९६ 

 ५.१.५ उद्योग, बाशणज्य तथा आपूधतष        १०१ 

 ५.१.६ खाद्य तथा पोषण          १०४ 

 ५.१.७ िन तथा िातािरण         १०७ 

 ५.१.८ भधूि व्यिस्थापन          ११० 

५.२ सािाशजक विकास क्षेत्र          ११३ 

 ५.२.१ जनसांयया तथा बसाईसराई        ११6 

 ५.२.२ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि        १२० 

 ५.२.३ स्िास््य तथा पोषण         १30 

 ५.२.४ खानेपानी तथा सरसफाई         १३8 

 ५.२.५ यिुा तथा खेलकुद         १४1 

 ५.२.६ िवहला, बालबाधलका, ज्येष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्यशि तथा सािाशजक सरुक्षा  १४5 

५.३ पूिाषिार विकास के्षत्र          १५3 

५.४ लोकतन्त्त्र र सिुासन          १५9 

५.५ अन्त्तर सम्बशन्त्ित क्षेत्र           १६6 

५.६ योजना तजुषिा, कायाषन्त्ियन र अनगुिन तथा िूल्याङ्कन      १७5 

६. अनसूुची            १७9 



आवधिक योजनाको साराांश 

नेपालको सांवविान २०७२ ले नेपाललाई एक बहजुातीय, बहभुाविक, बहिुाधमिक, बहसुााँस्कृधतक तथा बहभुौगोधलक 

ववववितायकु्त राष्ट्रको रुपमा स्वीकर गरै्द नागररक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, बाधलग मताधिकारको सधुनश् ित 

गनि समानपुाधतक समाबेशी र सहभाधगतामूलक धसद्धान्त्तका आिारमा समाजबार्द उन्त्मखु समाज सवहतको राष्ट्रको 

पररकल्पना गरेको छ । नयााँ सांवविानले नेपाललाई सांघीय सांरिनामा पनुसंरश्ित गरी स्थानीय, प्रारे्दश्शक र 

सांघीय सांरिनामा ववभाजन गरेको छ । स्थानीय तहलाई स्वायत्त, अववधछन्न उत्तराधिकारवाला सांस्थाको रुपमा 

स्थावपत गरी स्थानीयस्तरको समग्र तथा दर्दगो ववकासको लाधग श्जम्मवेार तहको रुपमा स्थावपत गरेको छ । 

सांवविानको प्राविान अनसुार गण्डकी प्ररे्दश अन्त्तरगत तनहुाँ श्जल्लाको धभमार्द नगरपाधलकाको स्थापना भएको 

छ । यस नगरपाधलकाको सन्त्तधुलत र समग्र ववकास गरी सांवविानले पररकल्पना गरेका मौधलक अधिकारहरुको 

सधुनश् ितता र समदृ्ध नगरपाधलका धनमािण गने उद्देयका साथ योजना तजुिमा गरी यो आवधिक योजना तजुिमा 

गररएको छ । 

यो आवधिक योजनाले "समदृ्ध जनता सरुश्ित शहर, सशुासनसवहत समाजवार्द उन्त्मखु नगर" भने्न रू्दरदृवि सवहत 

समाजवार्द उन्त्मखु समाजको लाधग जनववकास अधभयानलाई मागिधनरे्दश गनेछ ।    

यस आवधिक योजना धनमािणको सन्त्र्दभिमा नगरपाधलकाधभर रहेका सामाश्जक, प्राकृधतक, सााँस्कृधतक, आधथिक, 

भौधतक स्रोतहरुको सकु्ष्म वव लेिण गरी ववगतका सफल धसकाईहरु, वतिमानमा भएका अवसरहरु र सांभाववत 

अवसरहरु तथा स्रोतहरुको लेखाजोखा गरी ती सबैले धसजिना गनि सक्ने सांभावनाहरुको लेखाजोखा गरी 

नगरपाधलकाको समग्र ववकासलाई सकारात्मक योगर्दान दर्दएर समावेशी, समनु्नत, वातावरणीय सन्त्तलुन सवहतको 

भौधतक ववकास र समदृ्ध समाज धनमािण गनि दर्दगो ववकास र सामाश्जक न्त्यायमा आिाररत ववकासका धसद्धान्त्तहरु 

धनमािण गरेर ववकासको रू्दर दृवि, लक्ष्य, उद्देयहरु र ववकासका कायिक्रमहरु तथा वक्रयाकलापहरु धनमािण 

गररएका छन ्।  



यो योजना अवधिमा धभमार्द नगरपाधलकाको आधथिक बवृद्धलाई ८ रे्दश्ख १० प्रधतशतको र्दरमा कायम गरी धनरपेि 

गरीधबलाई शनु्त्यमा झारेर सबै प्रकारका सामाश्जक ववसांगधत, कुरीधत र ववभेर्दहरुको अन्त्त्य र सामाश्जक न्त्यायमा 

आिाररत गणुस्तरीय जीवन सवहतका समदृ्ध र समावेशी समाजको धनमािण गने लक्ष्य रहेका छन ्।  

यस आवधिक योजना जनसहभाधगतामा आिाररत सहभाधगतामूलक योजना तजुिमा पद्धधतहरु तथा प्रशांसनीय 

खोजका ववधिहरुको प्रयोगका साथै नागररकका भावना तथा िाहनाहरु, नगरपाधलकाधभरका सूिना र तथ्याङ्कहरु, 

नेपालको सांवविान, ऐन, कानून, नीधत, धनयम र कायिक्रमहरु, अन्त्य सरोकारवालाहरुसाँग अन्त्तरवक्रया माफि त सङ्कधलत 

अधभमत, सूिना र तथ्याङ्कहरु, आन्त्तररक तथा बाह्य स्रोतहरुको ववस्ततृ लेखाजोखा लगायतको व्याख्या एवम ्

ववश्लिेण गरेर तयार गररएको छ । यो एक गधतशील र्दस्तावेज हो । यसले नगरपाधलकाको समग्र ववकासलाई 

मागि धनरे्दशन गनेछ । नगरपाधलकाले आगामी दर्दनमा प्राप्त गने उपलब्िी एवम ्नयााँ अवसरहरुलाई ध्यानमा 

राखी यसमा थप पररमाजिन तथा सिुार गरै्द जानेछ । नगरपाधलकाका ववकासलाई वैज्ञाधनक दृिकोणका आिारमा 

व्यवश्स्थत गनि र यस गरुुयोजनालाई उपयोगी बनाउन ११ भागमा बााँधडएको छ ।  

यस योजना अवधिमा अनमुाधनत रु. ५,२८,८३,७५,०००.०० लगानी हनुे अनमुान गररएको छ । लगानीका 

लाधग आवयक बजेट धभमार्द नगरपाधलकालाई प्राप्त हनुे सांघीय सरकार तथा गण्डकी प्ररे्दशको समानीकरण 

अनरु्दान र सशति अनरु्दान, राज व बााँडफााँट अनरु्दान, समपरुक अनरु्दान, ववशेि अनरु्दान तथा नगरपाधलकाको 

आन्त्तररक श्रोत लगायत सांघीय तथा प्ररे्दश सरकारबाट सञ्चालन हनुे योजना तथा कायिक्रमहरुमा ववधनयोजन हनु े

बजेट, उपभोक्ता, गैरसरकारी सांस्था तथा धनजी िेरको समेत सहभाधगता गराई जटुाईनेछ । योजनाले धनदर्दिि 

गरेका नीधत तथा कायिक्रमहरुको धनयधमत अनगुमन तथा मूल्याङ्कन प्रवक्रया माफि त ववकासको गणुस्तरीयता र 

सशुासनलाई सधुनश्ित गररएको छ ।  

  



प्रस्तावना 

नेपालको सांवविान २०७२ ले नेपाललाई एक बहजुातीय, बहभुाविक, बहिुाधमिक, बहसुााँस्कृधतक तथा बहभुौगोधलक 

ववविायकु्त राष्ट्रको रुपमा स्वीकर गरै्द नागररक स्वतन्त्रता, मानवअधिकार, बाधलग मताधिकारको ग्यारेन्त्टी सवहत 

सबै प्रकारका ववभेर्दहरुको अन्त्त्य गरै्द आधथिक समानता, समवृद्ध र सामाश्जक न्त्याय सधुनश् ितता गनि समानपुाधतक 

समावशेी र सहभाधगतामूलक धसद्धान्त्तका आिारमा समाजवार्दको पररकल्पना गरेको छ । सांवविानको भाग ४ 

राज्यका धनरे्दशक धसद्धान्त्त, नीधत तथा र्दावयत्व, भाग १७ स्थानीय कायिपाधलका, िारा २१४ स्थानीय तहको 

कायिकाररणी अधिकार, भाग १८ स्थानीय व्यवस्थावपका, भाग १९ स्थानीय आधथिक कायिप्रणाली, भाग २० सांघ, 

प्ररे्दश र स्थानीय तहबीि अन्त्तर सम्बन्त्ि एवम ्अनसूुिी ८ र ९ ले व्यवस्था गरेका अधिकार एवां प्राविानहरुको 

प्रयोग गने गरी गण्डकी प्ररे्दश अन्त्तरगत तनहुाँ श्जल्लाको पश्िम र्दश्िणमा अवश्स्थत धभमार्द नगरपाधलकाको 

स्थापना भएको छ । यस नगरपाधलकाको िौतफी ववकास एवां दर्दगो ववकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी ती 

लक्ष्य हाधसल गनि योगर्दान गनेगरी समदृ्ध नगरपाधलका धनमािण गने उद्देयका साथ यो ५ विे आवधिक योजना 

तजुिमा गररएको छ । यो योजनालाई समाजवार्द उन्त्मखु समाजको लाधग जनववकास अभयान भधननेछ । 

नगरपाधलका धभर वातावरणीय सन्त्तलुन कायम गरै्द नगरपाधलकाबासीहरुको सहभाधगतामा पाधलकाबासीको 

जीवनमा सकारात्मक रुपान्त्तरण ल्याएर गणुस्तरीय जीवनको सधुनश् ितता सवहतको द्रतू आधथिक तथा सामाश्जक 

ववकास नै यस आवधिक योजनाको लक्ष्य हो ।  
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परिच्छेद १ 

परिचय 

१.१ पषृ्ठभमूि 

नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाललाई विमधित रुपिा संघीय लोकतान्त्रिक गणतरिात्िक शासन प्रणालीिा 

रुपारतिण गिेको छ । तीन तहको सिकाििध्ये  स्थानीय तहहरु अविमछन्न उत्तिामधकाििाला स्िशामसत 

इकाईको रुपिा स्थावपत भएका छन ्। संिैधामनक रुपिा नै स्थानीयस्तिको शान्त्रत, सिवृि, स्थावयत्ि तथा 

विकासको लामग स्ियं स्थानीय तहहरुलाई अमधकाि सम्पन्न गरिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले 

ददएको शासकीय अमधकािको सदपुयोग गदै मभिाद नगिपामलकाले आफ्नै नेततृ्ििा प्रथि पञ् चिर्षीय आिमधक 

योजना (आ.ि. २०७६/०७७ - २०८०/०८१) तजुिुा गिेको छ । यो मभिाद नगिपामलकाको पवहलो 

आिमधक योजना भएकोले यस योजनाले नै विकासका िखु्य सूचकाङ्कहरु मनधाुिण गिेको छ । यस योजना 

तजुिुा प्रवियािा जनसहभामगतािा आधारित सहभामगतािूलक योजना तजुिुा पिमतहरु तथा प्रशंसनीय खोज 

लगायतका सिलतािा आधारित विमधहरु प्रयोग गिेि जनताका भािना तथा चाहनाहरु, नगिपामलका मभिका 

सूचनाहरु, नेपालको संविधान, ऐन, कानून, नीमत, मनयिहरु एिि ्कायिुिहरुको सङ्कलन, नगिपामलकामभि ि 

नन्त्जकका सिोकाििालाहरुसगँ अरतिविया िारु्त अमभित सङ्कलन एिि ्आरतरिक तथा बाह्य स्रोतहरुको 

विस्ततृ लेखाजोखा, व्याख्या एिि ्विश् लेर्षण गिेि तयाि गरिएको छ ।  

यो एक गमतशील दस्तािजे हो । यसले मभिाद नगिपामलकाको विकासलाई िाग ु मनदेशन गनेछ । 

नगिपामलकाले नयाँ अिसिहरु मसजनुा गिेि अझ सकािात्िक परिणािहरु प्राप्त गने अिस्थािा िावर्षकु नीमत 

तथा कायिुि िारु्त यस योजनालाई थप परििाजनु तथा सधुाि गदै जानेछ ।  

१.२  योजना मनिाणुका उद्दशे्य  

मभिाद नगिपामलकाको गठन पश् चात यो नै पवहलो पञ् चिर्षीय योजना हो । मभिाद नगिपामलकाको विकासलाई 

िाग ुमनदेशन गन ुनगिपामलकाबासीको सहभामगतािा पामलकाको सिवृि ि विकासको लामग योजनाबि रुपिा 

विकास कायिुिहरु सञ्चालन गन,ु नागरिकहरुको दक्षता ि क्षिता अमभबवृि गन,ु पामलकािा सशुासनको 

प्रत्याभमूत गिाउन "सिाजिाद उरिखु सिाजको लामग जनविकास अमभयान" सर्लतापूिकु सञ्चालन गनकुो 
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लामग यो आिमधक योजना तयाि गिी लाग ुगरिएको छ । यस आिमधक योजनाको दूिदृवि "सििृ जनता, 

सिुन्त्क्षत शहि, सशुासन सवहत सिाजिाद उरिखु नगि" िहेको छ ।   

यस आिमधक योजनाको मनम्न मलन्त्खत विन्त्शष् ठ उद्देश्यहरु िहेका छन ्।  

१ नेपालको संविधानले मनददुष् ट गिेका सिाजिाद उरिखु सिाज मनिाुणको लामग संविधानले प्रदत्त गिेका 

िौमलक हकहरुको समुनन्त्श् चतताको लामग कायिुिहरु सञ् चालन गने,  

२ नगिपामलकाबासीका आधािभतू आिश्यकताहरु परिपूमत ुगिी सबैको आत्िसम्िानको समुनन्त्श् चतता गने,  

३ नागरिकको सहभामगतािा आमथकु, सािान्त्जक, साँस्कृमतक विकास तथा िाताििण संिक्षणका 

कायिुिहरु सञ्चालन गने,    

४ नागरिकको सीप, क्षिता तथा दक्षता अमभबवृि गिी स्थानीय स्रोत ि साधनहरुको अमधकति सदपुयोग 

गिी आय आजनु तथा िोजगािीका अिसिहरु मसजनुा गने,    

५  सििृ नगिपामलका ि सखुी नगिपामलकाबासीको लामग विर्षयगत के्षिहरुिा योजनाबि रुपिा विकास 

गिी ददगो आमथकु, सािान्त्जक, साँस्कृमतक तथा िाताििणीय सरतलुन सवहतका विकास कायिुिहरु 

सञ्चालन गने,  

६ सशुासन, पािदन्त्शतुा, जिार्देवहता, सिािने्त्शता, चसु्त ि स्रु्त ु सेिा प्रिाहका िाध्यिले सिग्र 

नगिपामलकाको विकासिा जनसहभामगताद्वािा नगिपामलकाका कायिुिहरुिा नागरिकहरुको स्िामित्ि 

अमभबवृि गिी नगिपामलकाप्रमत गौििान्त्रित बनाउने, 

 &    ददगो विकास लक्ष्यहरुलाई स्थानीयकिण गिी ददगो विकासको लक्ष्य हामसल गन ुयोगदान परु् याउन े।    

१.३ योजनाका क्षिेहरु 

यस आिमधक योजनाले मभिाद नगिपामलकाको सिग्र विकासका पक्षहरुलाई मनदेन्त्शत गिेको छ । यस गरुु 

योजनाले तल उल्लेन्त्खत के्षिका योजनाहरुलाई सिेटेको छ ।  

१.३.१ आमथकु विकास क्षिे 

यस विर्षय अरतगतु कृवर्ष, पशपुालन, मसंचाई, खाद्य तथा पोर्षण, िन तथा िाताििण, उद्योग िान्त्णज्य तथा 

आपूमत ुतथा भ-ूउपयोग जस्ता के्षिहरु सिवेटएका छन ्।  
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१.३.२ सािान्त्जक विकास क्षिे  

यस विर्षय अरतगतु जनसंख्या व्यिस्थापन, न्त्शक्षा, स्िास््य, खानेपानी तथा सिसर्ाई, िवहला, बालबामलका, 

ज्येष्ठ नागरिक, यिुा, खेलकुद, सािान्त्जक सिुक्षा, असहाय अपाङ्गता भएकाहरुको सिग्र विकास समुनन्त्ित गने 

योजनाहरु सिेवटएका छन ्।  

१.३.३ पूिाधुाि विकास क्षिे  

यस विर्षय अरतिगत उजाु, जलविद्यतु, यातायात पूिाुधाि, सडक, केिलकाि, यातायात व्यिस्थापन, प्रादेन्त्शक 

तथा स्थानीय पूिाुधाि, विज्ञान तथा प्रविमध, शहिी विकास, ग्रामिण विकास, आिास तथा बस्ती विकास, 

पनुमनिाुण जस्ता विर्षयगत के्षिका योजनाहरु सिेवटएका छन ्।  

१.३.४ लोकतरि ि सशुासन क्षिे  

यस अरतिगत नगिपामलकाको एकता, सिुक्षा, शान्त्रत ि सवु्यिस्था, नेततृ्ि मनिाुण, मनिाुचन प्रणालीिा सधुाि, 

िानि अमधकाि, रयाय प्रणाली, स्थानीय तहको सरतमुलत विकास, शासकीय सधुाि, प्रशासकीय सधुाि, वित्तीय 

सधुाि, भ्रिाचाि मनयरिण, िानि बेचमबखन तथा ओसाि पसाि अरत्य जस्ता विर्षयका योजनाहरु सिेवटएका 

छन ्।  

१.३.५ अरतिसम्बन्त्रधत क्षिे 

यस क्षिे अरतिगत गरिबी मनिािण, श्रि तथा िोजगािी, िानि संसाधन विकास, अनसुरधान तथा विकास, 

उद्यिशीलता विकास, सिानता, सिािशेीकिण, सािान्त्जक सधुाि, सािान्त्जक साँस्कृमतक विविधता, विपद 

व्यिस्थापन, िाताििण, जलिाय ुपरिितनु, सािदुावयक साझेदािी ि गैिसिकािी संस्थाहरुसँग सम्बन्त्रधत विर्षयका 

योजनाहरु सिेवटएका छन ्।  

१.३.६ योजना तजुिुा, कायारुियन ि अनगुिन तथा िूल्याङ्कन  

यस विर्षय अरतिगत त्याङ्क प्रणाली, योजना तजुिुा, आयोजना बैंक, संस्थागत तथा कायाुरियन व्यिस्था, 

तहगत सम्बरध तथा अरति सिकाि सिरिय, जोन्त्खि व्यिस्थापन तथा अनगुिन तथा िूल्याङ्कन विर्षयसगँ 

सम्बन्त्रधत योजनाहरु सिािशे गरिएका छन ्।  
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१.४ योजना तजुिुा प्रविया  

सहभामगतािूलक योजना तजुिुा पिमत अिलम्बन गिी नगि सभाले आिमधक योजना िारु्त विकासका नया ँ

संभािनाहरु खोज्न सवकने ि विकास प्रविया संस्थागत ि संगदठत रुपिा अगामड बढाउन सवकने संभािना बोध 

गिेपमछ नगि प्रिखुको नतेतृ्ििा िणनीमतक गरुुयोजना मनिाुणको पहल शरुु भयो । यसै सरदभिुा 

सहभामगतािूलक आधमुनक योजना तजुिुा विमधको प्रयोग गिी यो योजना तजुिुा गरिएको छ । यस योजना 

प्रवियािा नेपालको संविधानको प्रस्तािना, िौमलक हक, िाज्यका मनदेशक मसिारत तथा नीमतहरु, स्थानीय 

कायपुामलका, स्थानीय व्यिस्थावपका, स्थानीय आमथकु कायपु्रणाली, संघ, प्रदेश ि स्थानीय तहबीच अरतिसम्बरध 

तथा अनसूुची ८ ि ९ ले गिेको व्यिस्थाहरुलाई ध्यान ददइएको छ । यो योजना तजुिुा गदाु मनम्नमलन्त्खत 

प्रवियाहरु अिलम्बन गरिएको छ ।  

१.४.१ मनदेशक समिमत तथा विर्षयगत समिमतहरुसँग छलर्ल  

यस आिमधक योजना तजुिुाको तयािीका मसलमसलािा नगि प्रिखुको संयोजकत्ििा मनदेशक समिमत गठन 

गिी सो समिमतका पदामधकािीहरु ि विर्षयगत समिमतहरुसँग विस्ततृ छलर्ल गिी योजनाको िखु्य खाका ि 

विर्षयगत खाका तयाि गने काय ुभयो ।  

१.४.२ नगिपामलकास्तिीय गोष्ठी  

सबै मनिाुन्त्चत जनप्रमतमनमधहरु, िाजनीमतक दलका प्रमतमनमधहरु, विर्षयगत शाखाका किचुािीहरु, त्याङ्क 

सङ्कलकहरु सिेतको सहभामगतािा मभिाद नगिपामलका ि ईस्टन ुरिसच ुईन्त्रस्टच्यटु अर् पोन्त्जवटभ साईरसको 

आयोजनािा बहृत कायशुाला गोष्ठीको आयोजना गिी पामलकाको ितिुान अिस्था, अिसिहरु तथा 

संभािनाहरुको पवहचान, पामलकाको दूि दृवि, लक्ष्य, उद्दशे्यहरु, िणनीमतहरु, कायिुिहरु, कायनुीमतहरु एिि ्

वियाकलापहरुको खाका तयाि गरियो ।  

१.४.३ अरय प्रकाशनहरुको अध्ययन तथा विश् लेर्षण  

यस आिमधक योजना मनिाुणका सरदभिुा विमभन्न देशहरुले अपनाएका विकासका िोडलहरु, नेपाल सिकािका 

आिमधक योजनाहरु, अरय नगिपामलका तथा गाउँपामलकाका आिमधक योजनाहरुको पमन पनुिािलोकन 

गरिएको छ ।  
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१.४.४ स्रोत व्यन्त्िहरुसँग छलर्ल  

मभिाद नगिपामलकािा लािो सियदेन्त्ख विमभन्न के्षिहरुिा योगदान ददंदै आउन ुभएका व्यन्त्ित्िहरुसँग प्रत्यक्ष 

भेटघाट गिी नगिपामलकाको विकासका अिसि तथा संभािनाहरुका बािेिा छलर्ल गिी िाय सझुाि सङ्कलन 

गरियो ।  

१.४.५ स्थलगत सिेक्षण  

सहजकताुहरुको सिूह तथा जनप्रमतमनमधहरुको संयिु सिूहले नगिपामलकाका सबै िडाहरुको स्थलगत भ्रिण 

गिी पालकाबासीहरुसँग प्रत्यक्ष अरतिविया गिेि सूचनाहरु सङ्कलन गरियो ।  

१.४.६ संघीय सिकाि, प्रदेश सिकाि तथा िाविय योजना आयोग, ददगो विकास लक्ष्यहरु तथा पामलकाको 

विगतका िावर्षकु विकास योजनाहरुको पनुिािलोकन  

यस गरुुयोजना तयािीका सरदभिुा मभिाद नगिपामलकाका विगत दईु आमथकु िर्षकुा नीमत तथा कायिुिहरु, 

नेपाल सिकािको पररौं योजना, विर्षयगत नीमत, कायिुि तथा विकास योजनाहरु तथा ददगो विकासका 

लक्ष्यहरुको पनुिािलोकन गरिएको छ ।  

१.४.७ त्याङ्क तथा सूचनाहरुको विश् लेर्षण  

प्राप्त त्याङ्कहरु, सूचनाहरु, िाय सझुािहरुलाई विश् लेर्षण गिेि योजनाको िस्यौदा तयाि गिी नगिका 

कायाुपमलकाका सदस्यहरुको उपन्त्स्थमतिा छलर्ल गरियो ि उि छलर्लबाट प्राप्त िाय, सझुाि तथा 

मसर्ारिसहरुलाई सिेत संलग्न गिी यो आिमधक योजना तयाि गरिएको छ ।  

१.४.८ िस्यौदा योजना उपि छलर्ल   

िस्यौदा योजनालाई नगिकायपुामलकाका पदामधकािीहरु तथा विज्ञहरु सिक्ष प्रस्ततु गिी प्राप्त िाय सझुािहरुका 

आधाििा िस्यौदा योजनालाई परििाजनु गिी नगिकायपुामलकािा प्रस्ततु गरियो ।  

१.४.९ अन्त्रति छलर्ल  

िस्यौदा योजना िामथ छलर्लका िििा प्राप्त िाय तथा सझुािहरुलाई सिािेश गिी योजनाको अन्त्रति स्िरुप 

तयाि गिी नगिकायपुामलकाबाट स्िीकृत गरियो ।   
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परिच्छेद २ 

मभिाद नगिपामलकाको िस्तनु्त्स्थमत विििण 

२.१. पषृ्ठभमूि  

नेपालको संविधान २०७२ को धािा २९५ को उपधािा ३ ििोन्त्जि गदठत गाउँपामलका, नगिपामलका तथा 

विशेर्ष, संिन्त्क्षत िा स्िायत्त के्षिको संख्या तथा सीिाना मनधाुिण आयोगले मिमत २०७३/०९/२२ िा पेश 

गिेको प्रमतिदेन ि नेपाल सिकािको मिमत २०७३/१०/२२ को मनणयु अनसुाि िाननीय संघीय िामिला तथा 

स्थानीय विकास िरिीको संयोजकत्ििा गदठत समिमतले मिमत २०७३/११/२० िा पेश गिेको प्रमतिदेनको 

आधाििा नेपाल सिकािको मिमत २०७३/११/२२ को मनणयु अनसुाि नाि, सीिाना, िडा संख्या ि सीिाना 

कायि गरिएको ि नेपाल िाजपििा मिमत २०७३/११/२७ को िाजपििा प्रकान्त्शत भएपमछ विमधित रुपिा 

मभिाद नगिपामलकाको स्थापना भएको हो ।  

मभिाद नगिपामलकाको नािाङ् कनका सम्बरधिा प्राचीन िहाभाित कथासँग जोमडएको पाईरछ । वकंिदरती 

अनसुाि पाण्डिका ५ भाई छोिा िध्ये बल ि बवुिका प्रखि िामनन ेमभिसेनले आफ्नो सियिा सेती नदीिा 

आई बाँध बाँधेका मथए । उनले बाँधेको बाँधलाई मभिबाँध भमनर्यो । इमतहासको विकासिि ि परिितनुसगैँ 

मभिबाँध शब्दको अपभ्रशं भई मभिाद भन्न थामलयो । मभिाद शब्द जनन्त्जब्रोिा लोकवप्रय भएकोले यस स्थानको 

नाि मभिाद िहन गएको भने्न भनाई छ । साविक मभिाद गाउँ विकास समिमत सिेत गामभएि यो नगिपामलका 

स्थापना भएकोले सोही गा.वि.स. को नािलाई कायि िाख्दै यस ऐमतहामसक स्थलको िवहिा झल्काउने गिी 

मभिाद नगिपामलका नािाकिण गरिएको हो । 

२.२ भौगोमलक न्त्स्थमत  

यस नगिपामलकाको के्षिर्ल १२९ िग ुवकलोमिटि िहेको छ । यो नगिपामलका २७०५७'५९.७५" उत्तिी 

अक्षाँश देन्त्ख २८०००'२४.०७" उत्तिी अक्षाँशसम्ि ि ८३०५७'५८.०५" पूिी देशारति देखी ८४००९' 

५०.१९" पूिी देशारतिसम्ि रै्मलएको छ । सिरुर सतहदेन्त्ख रयूनति ३६० मिटि (टुटुिा) देन्त्ख अमधकति 

१३४० मिटि (कोटबािाही) सम्िको उचाईिा अिन्त्स्थत छ । यस नगिपामलकाको मसधा िापन दूिी सिदि 

पूि ुपन्त्श् चि लम्बाई १९.४७ वक.मि. ि उत्तिदन्त्क्षण चौडाई ११.९६ वक.मि. िहेको छ । 
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२.३ भ ूबनोट  

मभिाद नगिपामलका सानासाना पहाड, नदी, खोलाहरु, नदी ि खोला वकनाििा र्ाँटहरु, पहाडी क्षिेिा 

धिसाईलो तथा मभिालो 

जमिन, ठाउँ ठाउँिा 

पठाि जस्ता 

थमु्काहरुको 

सन्त्म्िश्रणबाट बनकेो छ 

। यहाँको िाटो बलौटे, 

न्त्चम्याइलो, िातो तथा 

खैिो िाटो ि कहीकंही ं

किेिो िाटो पमन 

पाईरछ । यहाँको िाटो 

िमललो भएकोले कृवर्ष 

उत्पादनका लामग 

उपयिु छ ि िन के्षिले ओगटेको भाग पमन प्रशस्तै भएकोले पशपुालन व्यिसायको पमन िाम्रो संभािना िहेको 

छ ।    

२.४ नगिपामलकाको प्रशासमनक गठन  

नेपाल सिकािको मिमत २०७३ र्ाल्गणु २७ गते प्रकान्त्शत िाजपि ििोन्त्जि मभिाद नगिपामलका विमधित 

रुपिा स्थापना भएको हो । साविकका ४ िटा गा.वि.स. हरुको पूिै भभूाग ि ४ िटा गा.वि.स.का केही 

भभूागहरु सिािेश गिेि देहाय ििोन्त्जि ९ िटा िडाहरु िहने गिी यस नगिपामलकाको गठन भएको छ । 

कायि भएका िडाहरु सिािेश भएका 
साविकका गा.वि.स. हरु 

सिािेश भएका 
साविकका िडा नं. 

कैवर्यत 

१ वकहुँ १ - ९ 
 

गजिकोट  ९ 

२ अरुणोदय १ - ९ 
 

३ िाझकोट ७ - ८ 
 

४ िाझकोट १ - ५ 
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कायि भएका िडाहरु सिािेश भएका 
साविकका गा.वि.स. हरु 

सिािेश भएका 
साविकका िडा नं. 

कैवर्यत 

 

५ 
िाझकोट ९ 

 

ऋवर्षङ् ग िानीपोखिी ९ 

साभङु्ग भगितीपिु २ 

६ मभिाद १ 
 

७ भानिुती ७ 
 

मभिाद २,४,५,८,९ 
८ भानिुती १,३,९  

मभिाद ३,६,७ 
९ भानिुती २,४,५,६,८  

२.५ जनसानँ्त्ख्यक विििण  

२.५.१ hg;+Vof 

मब.सं. २०६८ को जनगणना अनसुाि यस नगिपामलकाको कुल घिधिुी संख्या ७४८८ ि कुल जनसंख्या 

३१३६२ िहेको छ । जसिध्ये परुुर्ष १३३६० ि िवहला १८००२ िहेको छ । यसैगिी और्षत परििािको 

आकाि ४.१९ जना ि जनघनत्ि २४३.१२ प्रमत िग ुवकलोमिटि िहेको छ । 

२.५.२ िातभृार्षाको आधाििा जनसंख्या 

 मभिाद नगिपामलकािा १५ भरदा बढी भार्षाभार्षीहरु बस्ने भएपमन सद् भाि ि सहकाय ुकायि छ । 

ि.सं. भार्षा जनसंख्या प्रमतशत 
िवहला परुुर्ष जम्िा 

१ िगि ६९५० ४९५४ ११९०४ ३७.९६ 
२ नेपाली ९१२२ ६९११ १६०३३ ५१.१२ 
३ नेिािी ९४९ ७२८ १६७७ ५.३५ 
४ गरुुङ्ग ४४० ३०६ ७४६ २.३८ 
५ उदुू २४८ १९५ ४४३ १.४१ 
६ कुिाल ४० ३० ७० ०.२२ 
७ भोजपिुी २८ ४१ ६९ ०.२२ 
८ िैमथली १९ २१ ४० ०.१३ 
९ िाई २७ ३७ ६४ ०.२० 
१० साङे्कमतक भार्षा १२ ६ १८ ०.०६ 
११ तािाङ्ग ७ ५ १२ ०.०४ 
१२ थकाली १३ ८ २१ ०.०७ 
१३ थारु ३ ११ १४ ०.०४ 
१४ अरय  १५ १५ ३० ०.१ 



9 

ि.सं. भार्षा जनसंख्या प्रमतशत 
िवहला परुुर्ष जम्िा 

१५ उल्लेख नगिेका १२९ ९२ २२१ ०.७ 
 जम्िा १८००२ १३३६० ३१३६२ १०० 

२.५.३  जातजातीको आधाििा जनसंख्या  

मभिाद नगिपामलकािा २४ भरदा बढी जातजातीहरुको बसोबास िहेको छ । यमत धेिै जातजातीको िसोबास 

भएकोले यो नगिपामलका संस्कृमत ि पिम्पिाको विविधताले धनी भएकोले पयटुन के्षिको विकास गन ुसम्भि 

छ । साथै यहाँ जातीय सवहष्णतुा कायि भएकोले जातीय द्वरद्व छैन ।  

ि.सं. भार्षा जनसंख्या प्रमतशत 
िवहला परुुर्ष जम्िा 

१ िगि ७४९७ ५३७३ १२८७० ४१.०४ 
२ ब्राम्हण २५३० १९८१ ४५११ १४.३८ 
३ नेिाि १२०० ९३२ २१३२ ६.८ 
४ गरुुङ्ग ४७७ ३४१ ८१८ २.६१ 
५ क्षेिी ३६१ २९८ ६५९ २.१ 
६ कुिाल ४७९ ३४७ ८२६ २.६३ 
७ िादी ११३ ८४ १९७ ०.६३ 
८ दिई ९३० ७१८ १६४८ ५.२६ 
९ िाई ४० ५६ ९६ ०.३१ 
१० घमत/ुभजुेल ३८९ २९९ ६८८ २.१९ 
११ दिै ६ ७ १३ ०.०४ 
१२ हलिाई ६ ५ ११ ०.०४ 
१३ कािी १४८५ १०७५ २५६० ८.१६ 
१४ िसुलिान २८० २२७ ५०७ १.६२ 
१५ साकी ११५० ८२५ १९७५ ६.३ 
१६ सरयासी/दशनािी ५७ ४३ १०० ०.३२ 
१७ सनुाि १२ ९ २१ ०.०७ 
१८ तािाङ्ग २१ १७ ३८ ०.१२ 
१९ थकाली २२ १७ ३९ ०.१२ 
२० ठकुिी ८८२ ६४१ १५२३ ४.८६ 
२१ थारु ७ १८ २५ ०.०८ 
२२ तिाईिूलका अरय १५ १० २५ ०.०८ 
२३ अरय  २१ २१ ४२ ०.१३ 
२४ नखलेुको २२ १६ ३८ ०.१२ 
 जम्िा १८००२ १३३६० ३१३६२ १०० 
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२.५.४ उिेि सिूह अनसुािको जनसंख्या  

ि.सं. उिेि सिूह जनसंख्या प्रमतशत कैवर्यत 
िवहला परुुर्ष जम्िा 

१ ०  -  ४ १४१७ १३६३ २७८० ८.८६  

(० देन्त्ख १४) 
३४.६७ २ ५  -  ९ १८८७ १९१६ ३८०३ १२.१३ 

३ १० – १४ २१४६ २१४४ ४२९० १३.६८ 
४ १५ – १९ २१०९ १५७९ ३६८८ ११.७६  

 

 

 

 

 

(१५ देन्त्ख ५९) 
 

५४.२६ 

 

५ २० – २४ १७०४ ७९० २४९४ ७.९५ 
६ २५ – २९ १४९६ ६०३ २०९९ ६.७ 
७ ३० – ३४ ११६४ ५०३ १६६७ ५.३२ 
८ ३५ – ३९ ९९५ ४५८ १४५३ ४.६३ 
९ ४० – ४४ ९२८ ५५२ १४८० ४.७२ 
१० ४५ – ४९ ८६४ ५५८ १४२२ ४.५३ 
११ ५० – ५४ ७७८ ६४५ १४२३ ४.५३ 
१२ ५५ – ५९ ६५९ ६३३ १२९२ ४.१२ 
१३ ६० – ६४ ६०७ ५३५ ११४२ ३.६४ (६० देन्त्ख ६९) 

६.३४ १४ ६५ – ६९ ४६१ ३८६ ८४७ २.७ 
१५ ७० – ७४ ३४२ २९० ६३२ २.०२ (७० भरदा िामथ) 

४.७३ १६ ७५ भरदा िामथ ४४५ ४०५ ८५० २.७१ 
 जम्िा १८००२ १३३६० ३१३६२ १००  

यस नगिपामलकािा उच्च उत्पादकत्ि १५ िर्ष ुदेन्त्ख ५९ िर्षसुम्िको जनसंख्या ५४.२६ प्रमतशत िहेको छ 

। नगिपामलकाको विकासका लामग आिश्यक सविय जनशन्त्िको वहस्सा उच्च भएकोले यस सिूहको दक्षता 

अमभबवृि गन ुसवकएिा पामलकाको सिवृि सहज देन्त्खरछ ।  

२.६   बत्ती बाल्न प्रयोग गरिने ईरधन  

ि.सं. ईरधनको स्रोत घिधिुी संख्या प्रमतशत 
१ बायोग्याँस २५ ०.३३ 
२ विद्यतु ४६९७ ६२.७३ 
३ िट्टीतेल १२९१ १७.२४ 
४ सोलाि  ११६५ १५.५६ 
५ नखलेुको ९१ १.२२ 
६ अरय  २१९ २.९२ 
 जम्िा ७४८८ १०० 

मब.सं. २०६८ सालको जनगणना अनसुाि यस पामलकाबासीको बत्ती बाल्न प्रयोग गने प्रिखु ईरधनको स्रोत 

विद्यतु नै हो । हाल विद्यतुीय उजाुको पहुँच ९५ प्रमतशत भरदा िामथ पमुग सकेको छ ।  

  



11 

२.७ खाना पकाउन प्रयोग गरिने इरधन  

ि.सं. ईरधनको स्रोत घिधिुी संख्या प्रमतशत 
१ बायोग्याँस ४९७ ६.६४ 
२ दाउिा ५६३६ ७५.२८ 
३ विद्यतु ९ ०.१२ 
४ गोिि गईुंठा ६ ०.०८ 
५ िट्टीतेल २५ ०.३३ 
६ एल.वप.ग्याँस  १२२१ १६.३० 
७ नखलेुको ९१ १.२१ 
८ अरय  ३ ०.०४ 
 जम्िा ७४८८ १०० 

मब.स. २०६८ सालको जनगणना अनसुाि खाना पकाउन प्रयोग गरिने ईरधनको स्रोतहरु िध्ये ७५ प्रमतशत 

अंश दाउिा नै िहेकोले िैकन्त्ल्पक तथा नविकिन्त्णय उजाु प्रयोग बवृि गिी दाउिाको मनभिुता कि गनुपुने 

देन्त्खरछ । हाल एल.वप. ग्याँस ि विद्यतु उजाुको प्रयोगिा बवृि हुँदै गईिहेको छ ।  

२.८ बाल क्लिहरु  

यस पामलकािा बालबामलकाहरुलाई सािान्त्जक दावयत्ििा संगदठत ि सविय बनाउन ९ िटै िडािा बाल 

क्लिहरु गठन गरि सवकएको छ भने नगिस्तििा बाल सञ् जाल िहेको छ ।  

२.९ आिा सिूहहरु  

यस पामलकाका सबै िडाहरुिा िवहला तथा आिा सिूहहरु गठन भै सविय िहेका छन ्। पारििारिक हकवहत, 

सािान्त्जक विकृमत तथा विसंगमतहरु विरुि यी सिूहहरुको योगदान उदाहिणीय छ ।  

२.१० टोल विकास संस्था  

यस पामलकािा कुनैपमन घिधिुी नछुट्ने गिी टोल विकास संस्थाको गठन गने व्यिस्था गरिएको छ । टोल 

विकास संस्था दताु तथा सञ् चालन सम्बन्त्रध कायवुिमध बनाई हाल १२८ िटा टोल विकास संस्थाहरु सविय 

िहेका छन ्। िावर्षकु बजेट तजुिुाका बखत टोल विकास संस्थाको सविय भमूिका िहने व्यिस्था गरिएको 

छ ।  

२.११ खानेपानीको अिस्था 

ि.सं. पानीको स्रोत घिधिुी संख्या प्रमतशत 
१ ढावकएको कुिा/पंधेिो २९९ ३.९९ 
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ि.सं. पानीको स्रोत घिधिुी संख्या प्रमतशत 
२ खोला/खोल्सी ११ ०.१५ 
३ नढावकएको कुिा/पंधेिो ९८० १३.०९ 
४ यूििेल ८ ०.११ 
५ पाईप धािा ५०१० ६६.९ 
६ Sprout Water १०८६ १४.५ 
७ नखलेुको ९२ १.२३ 
८ अरय  २ ०.०३ 
 जम्िा ७४८८ १०० 

 मबिि सम्ित ्२०६८ सालको जनगणना अनसुाि पाईपलाईन/धािाबाट खानेपानी प्राप्त गने घिधिुी करिब 

६७ प्रमतशतिाि िहेको देन्त्खरछ । हाल यो संख्या बढेको भएपमन सबै घिधिुीिा पाइपलाइनको खानेपानी 

सवुिधा परु् याउन सवकएको छैन । 

२.१२ शौचालयको अिस्था  

यस पामलकािा सिािेश भएका साविकका सबै गा.वि.स. हरु खलुा ददशाििु के्षि घोर्षणा भै सकेकोले मभिाद 

नगिपामलका पमन खलुाददशाििु पामलका भन्न सवकरछ । मब.सं. २०६८ सालको जन गणना अनसुाि सेन्त्फ्टक 

याङ्क सवहतको शौचालय प्रयोग गने घिधिुी सबै भरदा बढी ४२८८ िहेको छ । ढल मनकास सवहतको 

शौचलय प्रयोग गने ९६, सािारय प्रयोग गने १४२९ ि शौचालय नभएकाको संख्या १५८३ िहेको छ ।  

२.१३ धामिकु, सासँ्कृमतक सम्पदा तथा पयटुन पूिाधुाि  

पामलकामभि ऐमतहामसक, आकर्षकु, धामिकु, साँस्कृमतक िहत्ि तथा िनोिि स्थलहरु िहेका छन ्। त्यसैले 

यहाँ पयटुन के्षिको विकासको प्रचिु संभािना िहेको छ ।  

२.१४ आमथकु अिस्था  

२.१४.१ भ-ूउपयोग  

यहाँको भ-ूउपयोगलाई कृवर्ष, आिास के्षि, िन तथा चिन के्षि, नदीनाला, सडक के्षि आददिा विभाजन गन ु

सवकरछ । यस मभिाद नगिपामलकाको कुल के्षिर्ल १२९५०.१७ हेक्टि िहेको छ जसिध्ये सबभरदा 

बढी कृवर्ष जमिनको के्षिर्ल ७८५५.७९ हेक्टि छ । त्यसैगिी िन के्षि ४०८९ हेक्टि, चिन के्षि 

१८१.८६ हेक्टि, घाँसे झाडी के्षि ४३४.६ हेक्टि, आिादद के्षि २३६.२८ हेक्टि, बाँझो के्षि १२.२५ 

हेक्टि ि नदीले ओगटेको के्षि २३८.४४ हेक्टि िहेको छ ।  
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२.१४.२ खाद्यान्न उत्पादन  

यस पामलकाबासीको िखु्य पेशा कृवर्ष नै हो । हालसम्ि पामलकाका अमधकांश वकसानहरुले पिम्पिागत कृवर्ष 

प्रणाली नै अिलम्बन गरििहेका छन ्। यहाँको िखु्य बाली धान, िकै, कोदो, दलहन हो ि यसको खपत 

घियासी रुपिै हरुछ । र्लरु्ल तथा अदिुा बाली यहाँको नगदेबाली भएपमन उन्त्चत िलु्य प्राप्त नहुँदा कृर्षक 

व्यािसावयकता तरु् आकवर्षतु हनु सकेका छैनन ्।  

२.१४.३ खाद्यान्न उपलब्धता  

यहाँको िखु्य पेशा कृवर्ष भएपमन १८ प्रमतशत घिपरििािलाई िाि आफ्नो कृवर्ष उत्पादनबाट िर्षभुिी खान 

पगु्छ । ६ देन्त्ख ८ िवहना पगु्ने ५० प्रमतशत, ९ देन्त्ख ११ िवहना पगु्ने १६ प्रमतशत घिधिुी िहेका छन ्। 

१२ िवहना कृवर्ष कायिुा संलग्न हनुे घिपरििािहरु धेिै भएपमन रयून उत्पादनका कािण यहाँ खाद्यान्नको 

अभाि िहेको छ । उत्पादकत्ि बवृि गन ुसवकएिा खाद्यान्न अभािको अिस्थालाई संिोधन गन ुसवकने छ । 

२.१४.४ िखु्य आम्दानीका स्रोतहरु  

यहाँका बामसरदाको िखु्य आम्दानीको स्रोत कृवर्ष के्षि नै हो । व्यापाि व्यिसाय, नोकिी, ज्याला िजदिुी पमन 

यहाकँा बामसरदाको आयस्रोतहरु हनु । िेमिटेरस अको िहत्िपूण ुआयस्रोतको रुपिा िहेको छ । सबै िडाका 

यिुा यिुतीहरु अध्ययन तथा िोजगािीका लामग विदेन्त्शएका छन ्। विदेशिा हामसल गिेको सीप ि दक्षतालाई 

उपयोग गिी उत्पादनको के्षििा आकवर्षतु गन ुसवकयो भने पामलकाको सिवृि टाढा छैन ।  

२.१४.५ पशपुालन  

यस नगिपामलकािा पशपुालन एक िहत्िपूण ु आमथकु गमतविमधको रुपिा िहेको छ । प्राय सबै जसो 

वकसानहरुले धेिथोि पशपुालन गिेकै छन ्। ति व्यािसावयक रुपिा पशपुालन गने भने धेिै कि छन ्। 

चिन के्षि प्रशस्त भएको ि बजािको पमन सिस्या नभएकोले पशपुालन व्यिसायको संभािना िाम्रो छ ।  

२.१५  मभिाद नगिपामलकाको विकासको समिक्षा  

२.१५.१ सडक 

यस पामलकाका विमभन्न िडा तथा गाउँहरु कालोपिे, ग्राभेल तथा कच्ची सडकहरुले जोमडएका छन ्। प्राय 

सबै टोलिा िोटिबाटोहरु पगेुको भएपमन स्तिीय सडकको अभाििा १२ िवहना चल्ने अिस्था छैन । 
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हालसम्ि किीब १५ वक.मि. सडकिाि कालोपिे भएको छ । यस नगिपामलकाको केरर मभिाद बजाििा 

िहेको बसपाकु कालोपिे भएको छ । त्यसैले सडकको स्तिोन्नमत गनु ुपनेछ ।  

 

२.१५.२ पलुहरु  

यस नगिपामलकामभि १५ िटा झोलङु्गेपलु ि ५ िटा पक्की पलुहरु िहेका छन ्। यहाँ धेिै खोला ि खोल्सीहरु 

िहेकोले िर्षाुयाििा आितजाितिा अििोध हरुछ । त्यसैले धेिै पलुहरु मनिाुण गनुपुने छ ।  

२.१५.३ चौतािीहरु  

पिापूिकुालदेन्त्ख िामनसहरुले थकाई िेट्न तथा न्त्शतलता मलन धामिकु तथा साँस्कृमतक विशेर्षता जोडेि मनिाुण 

भएका िि, वपपल तथा स्ििीको रुखहरुको चौतािीहरु अझै प्रशस्तै छन ्। ति सडक मनिाुण गने िििा 

त्यस्ता चौतािीहरु िामसएका छन ्। यस्ता चौतािीहरुको पमन संिक्षण गनुपुछु ।  

२.१५.४  शैन्त्क्षक संस्थाहरु  

यस पामलकामभि उच्च न्त्शक्षाका लामग १ िटा क्याम्पस, ४५ िटा सािदुावयक विद्यालयहरु, १४ िटा संस्थागत 

विद्यालयहरु छन ्। विद्याथी संख्या घट्दै गएकोले सािदुावयक विद्यालयहरु गामभने िि जािी छ । प्राविमधक 

तथा व्यािसावयक तामलि परिर्षद अरतिगत एक िटा तनहुँ प्राविमधक न्त्शक्षालय िहेको छ । जसिा कृवर्ष 

बामल विज्ञान विर्षयको ३ िरे्ष कक्षा सञ्चालन भैिहेको छ । 
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२.१५.५ स्िास््य संस्थाहरु  

यस पामलकामभि कुनैपमन सिकािी तथा मनजी अस्पताल छैन । यस पामलकािा जम्िा ११ िटा सिकािी 

स्िास््य संस्था िहेका छन ्। जसिध्य ेएउटा प्राथमिक स्िास््य केरर, ४ िटा स्िास््य चौकी, ३ िटा 

आधािभतू स्िास््य केरर ि ३ िटा सािदुावयक स्िास््य इकाईहरु छन ्। िडा नं. ३ िा एउटा पमन स्िास््य 

संस्था छैन ।  

२.१५.६ सिुक्षा संस्थाहरु  

नगिपामलका के्षिमभि शान्त्रत सिुक्षा अिनचैन कायि गनकुा लामग यस पामलकािा नेपाल प्रहिीको एक इलाका 

प्रहिी कायाुलय ि एक प्रहिी चौकी िहेका छन ्।  

२.१५.७ सािदुावयक िन  

यस पामलकािा ४६ िटा सािदुावयक तथा एउटा मनजी िनहरु िहेका छन ्। हरियाली ि संिक्षणको दृिीकोणले 

सािदुावयक िनहरु सरतोर्षजनक देन्त्खएपमन आय आजनुको स्रोतको रुपिा िैज्ञामनक तरिकाले िनको उपयोग 

गन ुसवकएको छैन ।  

२.१५.८ प्रिखु नदीनालाहरु  

यस पामलकािा एउटा सेती नदी िहेकोछ जनु पामलकाको उत्तिी सीिाना भएि बगेको छ । यस अलािा 

क्याङ्दी खोला, न्त्जदी खोला, िैदी खोला, िरटाङ् खोला, गोर्ाखोला, कुलाङ् खोला, वपरुङ् खोला, धिुाँखोला 

यहाँका प्रिखु खोलाहरु हनु ्भने यहाँ खोल्साखोल्सीहरु पमन प्रशस्तै छन ्।  

२.१५.९ िरयजरत ुतथा परछीहरु  

नेपाल जैविक विविधतािा अत्यरत धनी िलुकु हो । यो नगिपामलकािा पमन प्रशस्त िािािा िरयजरतहुरु 

पाईरछ । पामलकािा पाईने िरयजरतहुरुिा िगृ, बाघ, स्याल, खिायो, बाँदि, भाल,ु दमु्सी, लोखके, िलसाप्रो 

आदद पाईरछन ्। यस्तै चिाचरुुङ्गीिा कामलज, लईुचे, ढुकुि, मतिा, िैना, जिेुली, मगि, धनेर्ष, सगुा, लाटोकोसेिो, 

न्त्चल आदद िखु्य छन ्।  
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२.१५.१० प्राकृमतक प्रकोपको अिस्था  

यस पामलकाको भ ूबनोट पहाडी मभिालो भएकोले िर्षाुयाििा बाढी ि पवहिो िखु्य प्रकोपको रुपिा िहेको छ 

। साथसाथै आगजनी, चयाङ्ग ि अमसना पमन प्रकोपको रुपिा िहेको छ । यहाँका सबै िडाहरुिा उल्लेन्त्खत 

प्राकृमतक प्रकोपहरु हनुे गिेका छन ्।  

२.१५.११ विपद व्यिस्थापन पूि ुतयािी 

यस पामलकािा हालसम्ि विपद व्यिस्थापनको लामग पूि ुतयािी योजना नबनकेो भएपमन मभिाद नगिपामलकािा 

विपद जोन्त्खि रयूमनकिण तथा व्यिस्थापन गन ुबनेको ऐन, २०७५ ि मभिाद नगिपामलकाको विपद व्यिस्थापन 

कोर्ष संचालन कायवुिमध, २०७५ मनिाुण भै कायाुरियनिा िहेको छ । उल्लेन्त्खत कानूनको आधाििा स्थानीय 

विपद व्यिस्थापन समिमत गठन भै परिचालन भैिहेको छ । ठूलो लगानी लाग्ने हनुाले दिकलको व्यिस्था 

गन ुसवकएको छैन ति पमन नगिपामलकाको केरर तथा ९ िटै िडाहरुिा अन्त्ग्न मनयरिणका लामग र्ायिबलको 

व्यिस्था गरिएको छ ।  
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परिच्छेद ३ 

नगिपामलकाको योजना 

३.१. नगिपामलकाको सिग्र विकासका मसकाई, सबल पक्ष, अिसि ि संभािनाहरु  

मभिाद नगिपामलकाको सिग्र िस्तनु्त्स्थमतको विश् लेर्षण विर्षयगत के्षि अनसुाि हालसम्ि गरिएका विकास प्रवियाहरुको मसकाई, पामलकािा उपलब्ध 
अिसिहरु ि सिग्र विसकासका लामग संभािनाहरुको लेखाजोखा गरिएको छ ।  

३.१.१ आमथकु विकास क्षिे 

उप क्षिेहरु सिस्यािा आधारित मसकाईहरु सबल पक्षहरु अिसिहरु संभािनाहरु 

 

 

 

 

 

 

 

 

१ कृवर्ष 
विकास  
 

 

मनिाुहिखुी कृवर्षलाई व्यािसावयक कृवर्षिा 
रुपारतिण गने   

उत्पादनिा विविधता कायि गन ु
कृर्षकहरु तयाि हनु ु 

जमिनको सदपुयोग गिी उत्पादकत्ि बवृि 
गन ुसवकने  

व्यािसावयक रुपिा तिकािी, र्लरु्ल, अन्नबाली, 
िसलाबाली उत्पादन गन ुसवकन े 

कृर्षकको सीप तथा दक्षता अमभबवृि गिी 
प्रविमधको प्रयोग गन ुसक्षि बनाउन पने  

जनशन्त्ि ि जमिनको उपलब्धता कृवर्षिा प्रविमधको प्रयोग गन ुसवकन े कृवर्ष सीप विकास केरर िा कृर्षक पाठशालाको स्थापना 
गन ुसवकने  

कृर्षकहरुलाई उत्पादन सिूहिा आबि गिाई 
एकीकिण गिेि चक्लाबरदी गिी सािवुहक 
व्यािसावयक खेतीलाई प्रबिुन गन ुपने ।  

उत्पादन बवृि गन ु ि चक्लाबरदी 
प्रणाली अबलम्बन गन ुकृर्षकहरुिा 
उत्साह हनु ु 

बजाि क्षेिको सहज पहुँच तथा सडक 
सञ् जालसँग जोमडएकोले बजाि व्यिस्थापन 
गन ुसवकने  

सबै िडाहरुिा उपलब्ध कृवर्षयोग्य जमिन ि कृर्षक 
परििािको अमभलेख िाखी सािवुहक खेती प्रणालीको विकास 
गन ुसवकने  

उत्पादन क्यालेण्डि तथा व्यािसावयक योजना 
बनाएि उत्पादन गन ुपने  

कृवर्ष सम्बन्त्रध प्राविमधक सेिा 
उपलब्ध हनु ु 

१.आपूमत ु केररहरुको सबलीकिण तथा 
सेिा केरर तथा बजाि क्षेिको विस्ताि  

२.प्राङ्गारिक िल कािखाना चलाउन सवकन े

१.सिदुायिा आधारित कृवर्षसािग्री आपूमत ुकेररको स्थापना  

२.सबै िडाहरुिा कृवर्ष पिािश ुसेिा केरर स्थापना  

३.उत्पादन योजना अनसुाि उद्यि विकास केरर स्थापना  

संघीय सिकाि, प्रादेन्त्शक सिकाि तथा स्थानीय 
सिकािको नीमत तथा कायिुिहरुको बािेिा 
पयाुप्त जानकािी हनुपुने  

कृर्षकहरुको सिूहिा आबिता हनु ु
ि सिूहिा छलर्लको प्रविया 
प्रािम्भ हनु ु 

अगिुा कृर्षकहरु ि स्थानीय न्त्शक्षकहरुको 
सहयोगिा कृर्षकलाई नयाँ ि ताजा सूचना 
जानकािी गिाउने  

१.नगिपामलकाको कृवर्ष नीमत मनिाणु गने  

२.कृवर्ष ज्ञान केररको सबलीकिण गने  

३.उत्पादन पकेट क्षेिको विकास गने  
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उप क्षिेहरु सिस्यािा आधारित मसकाईहरु सबल पक्षहरु अिसिहरु संभािनाहरु 

उत्पादक सिूहहरुलाई विशेर्ष सेिा तथा अनदुान 
ददनपुने  

नगिपामलकाको विशेर्ष प्रामथिकतािा 
कृवर्ष क्षेि पनु ु 

सिहु ि सािवुहक खेती प्रणालीको विकास 
हनु सक्न े

१.उत्पादन सिूहहरुलाई विन्त्शविकृत गने  

२.अनदुान, सेिा तथा सहमुलयत िापदण्ड मनिाणु गने  

३.उच्च िूल्य प्रजामत तथा उच्च पोर्षण भएका बाली 
पवहचान गिी उत्पादन गन ुप्रोत्सावहत गने  

४.कृर्षक सहकािी विस्ताि गने  

५.पन्त्ब्लक मलमिटेड कम्पनीहरु स्थापना गने  

कृवर्ष वििा कायिुि लाग ुगनुपुने  नगिपामलका ि वकसान दिैु पक्ष 
तयाि हनु ु 

सकािात्िक सिकािी नीमत तथा वििा 
कम्पनीहरुको उपलब्धता  

कृवर्ष वििा नीमत तजुिुा गिी लाग ुगने  

 

 

२. पशपुरछी 
विकास  

पशपुालक कृर्षक तथा व्यािसावयक पशपुालक 
कृर्षकहरुको अमभलेख तयाि गिी व्यािसावयक 
पशपुालनलाई प्रोत्साहन गनपुने  

चिीचिण ि बजािको सहज 
उपलब्धता तथा कृर्षकको पशपुालन 
प्रमतको बढ्दो उत्साह 

थोिै लगानीिा आय आजनु तथा 
िोजगािीको अिसिहरु मसजनुा हनु सक्ने  

१.कृर्षकलाई व्यािसावयक योजना तयाि गन ुलगाउने  

२.योजना ितुाविक अनदुान तथा सहयोग िापदण्ड मनिाणु 
गिी कायाुरियन गने  

३.प्रत्येकिडािा पश ुसेिा केररको स्थापना गने  

४.नश्लसधुाि केररको स्थापना गने  

५.घाँसबालीको उत्पादन गने  

६.पशवुििा कायिुि लाग ुगने  

 

 

३.खाद्य 
सिुक्षा तथा 
पोर्षण  

पोर्षणको बािेिा सबै नागरिकहरुलाई जानकािी 
भई पोर्षणजरय िस्तहुरुको उत्पादन तथा उपयोग 
गने पिम्पिाको विकास गनुपुने  

१.पोर्षणयिु बाली उत्पादन गने 
जमिन तथा जनशन्त्िको उपलब्धता  

२.कृवर्ष तथा स्िास््य क्षेििा कायिुत 
संघ संस्थाहरुको उपलब्धता  

३.सञ् चाि िाध्यिको उपलब्धता  

१.घिघििा पोर्षणयिु बाली उत्पादन गन ु
सवकने  

२.विद्याथीहरु, यिुाहरु तथा सञ् चाि 
िाध्यिको परिचालन गिी पोर्षण सम्बरधिा 
जानकािी गिाउन सवकन े 

१.किेसाबािी कायिुिहरु लाग ुगन ुसवकने  

२.नगिपामलकामभि उत्पादन हनु े पोर्षणयिु बालीहरुको 
सूची तयाि गिी सािजुमनक गन ुसवकने  

३.पोर्षण सिुक्षा सम्बन्त्रध जनचेतािूलक कायिुिहरु 
सञ्चालन गन ुसवकने  

४.िासायमनक विर्षादद प्रयोगिा पूण ुप्रमतबरध लगाउन सवकन े 
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उप क्षिेहरु सिस्यािा आधारित मसकाईहरु सबल पक्षहरु अिसिहरु संभािनाहरु 

 

 

४.मसंचाई  

सम्पूण ुजमिनको लगत तयाि गिी कुन जमिनिा 
कुन बाली लगाईरछ ि त्यसको लामग कस्तो 
प्रकािको मसंचाई सवुिध आिश्यक हरुछ भने्न 
कुिाको अभलेख तयाि गनुपुने  

१.बेसीिा भमूिगत मसंचाईको 
संभािना हनु ु 

२.पहाडी भेगिा पमन मसंचाईको स्रोत 
उपलब्ध हनु ु 

३.उपभोिा समिमत गठनगिी मसंचाई 
प्रणाली मनिाणु तथा व्यिस्थापन  

१.सरे्स, मडप, मलफ्ट मसंचाईको लामग 
अिसिहरु भएको 

२.साना मसंचाई विस्ताि गन ुसवकने  

उपभोिाहरुको सहकायिुा  

१.सरे्स मसंचाई मनिाुण गन ुसवकने  

२.मडप मसंचाई गन ुसवकने  

३.मलफ्ट मसंचाई गन ुसवकने  

४.साना मसंचाईिा अनदुान ददन सवकने  

 

५. भमूि 
व्यिस्था  

उत्पादनयोग्य भमूिको लगत तयाि गिी उत्पादन 
योजना मनिाणु गनुपुने   

सािजुमनक जमिन उपलब्ध हनु ु भ-ूबनौट ि िोहडा अनसुाि उत्पादन योजना 
बनाएि बाली, र्लरु्ल तथा जडीबटुी 
उत्पादनिा विविमधकिण गन ुसवकने  

१.भमूिको बनािट अनसुाि उत्पादन योजना तयाि गन ु
सवकने  

२.उच्च िूल्य प्रजामतका बाली उत्पादन गन ुसवकन े 

भकू्षययिु क्षेिहरु पवहचान गिी संिक्षण योजना 
बनाउन ुपने  

भकू्षय जोन्त्खियिु क्षेिहरुको 
पवहचान भएको  

भकू्षय मनयरिणिा जनसहभामगता सवहत 
जैविक प्रविमधको प्रयोग गन ुसवकन े 

१.विमभन्न प्रजातीका मबरुिा िोपण गन ुसवकन े

२.अिसृो तथा नेवपयि जातका घाँस िोपण गन ुसवकन े

 

६. जलस्रोत  
संिक्षण तथा सही उपयोग नीमत मनिाणु गिी 
सोही ितुाविक जलस्रोतको सदपुयोग गनुपुने 

प्रशस्त खोलानाला तथा जरुिा हनु ु पामलकाको धेिै क्षेििा पानीको उपलब्ध 
भएकोले सो को संिक्षण गन ुसवकन े

१.जलस्रोत तथा जलाधाि संिक्षण कायिुि सञ् चालन गने  

२.पानीका िहुान संिक्षण कायिुिहरु सञ् चालन गने  

३.जैविक तटबरधन मनिाुण गने  

४.जलविडा स्थलहरु विकास गने  

७. िन तथा 
िनस्पमत 
सम्पदा  

जनसहभामगतात्िक पिमतद्वािा िनको ददगो 
व्यिस्थापन गिी िनजरय पैदािािहरुको 
उत्पादकत्ि बवृि गिी िनिा आधारित उद्यि 

१. प्रशस्त िन जंगल हनु ु

२.सािदुावयक िन तथा मनजी िनिा 
गणुस्तिीय रुखहरु उपलब्ध हनु ु 

१.ददगो व्यिस्थापन कायिुि सञ् चालन 
गने  

२.स्थानीयस्तििा नै मबरुिा उत्पादन गने  

१.सािदुावयक तथा मनजी िनहरुको ददगो व्यिस्थापन गने  

२.सबै िडाहरुिा हाईटेक नसिुी स्थापना  
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विकास गिेि नगिपामलकामभि न ैआय आजनु 
तथा िोजगािीका अिसिहरु मसजनुा गन ुसवकन े 

३.बकृ्षािोपण गने  

४.सडक तथा नदीवकनािािा बकृ्षािोपण गने  

३.नगिपामलका मभिका सबै सडक तथा नदी वकनािाहरुिा 
बकृ्षािोपण (बाँस, अिसृो, रु्लका विरुिाहरु, मनगालो 
आदद)  

८.खमनज 
सम्पदा  

खमनज स्रोतहरुको पवहचान गिी अमभलेख मनिाुण 
गिी उपयिु व्यिस्थापन गन ुनीमत मनिाणु गिी 
कायाुरियन गन ुपने  

ढुङ्गा खानी हनु ु १.खानीउत्खनन ्सम्बन्त्रध नीमत मनिाुण गने  

२.खानी उत्खननको लामग जनशन्त्ि 
विकास गने  

१.खानी उत्खननको संभाव्यता अध्ययन गिी विस्ततृ 
प्रमतिेदन तयाि गने  

२.पामलका ि नागरिकको साझेदािीिा िसि उद्योग तथा 
खानी सञ्चालन गिी आय आजनु तथा िोजगािी मसजनुा गने  

 

 

 

९. उद्योग  

नागरिकहरुलाई सिूहिा आिि गिाई पन्त्ब्लक 
मलमिटेड कम्पनीहरुको स्थापना गिी उद्योग तथा 
उद्यि विकास गिेि िाताििण िैिी गणुस्तिीय 
उत्पादकत्िद्वािा आय आजनु तथा िोजगािी 
मसजनुा गन ुसवकन े 

पन्त्ब्लक मलमिटेड कम्पनी मनिाणु 
गन ुआिश्यक जनशन्त्ि, ऐन कानून 
तथा उद्यि सञ् चालनको लामग 
कच्चा पदाथकुो उपलब्धता हनु ु  

१.भौमतक पूिाुधािको सहज व्यिस्थापन 
गन ुसवकने  

२.उत्पाददत िस्तहुरुको सहज बजािीकिण 
गन ुसवकने  

३.जनताको सहभामगतािा उद्योगहरुको 
विकास  

१.नगिपामलका ि जनताको सहभामगतािा पन्त्ब्लक मलमिटेड 
कम्पनीहरुको स्थापना गन ुसवकने  

२.व्यिसावयक योजना ितुाविक उत्पादन गिी बजािीकिण 
गन ुसवकने  

३.स्थानीयस्तििा नै आकर्षकु िोजगािीका अिसिहरु 
मसजनुा गन ुसवकन े 

१०. 
िान्त्णज्य  

कािोबािलाई बैंवकङ्ग प्रणाली िारु्त सञ् चालन 
गने िाताििण मनिाणु गन ु वित्तीय संस्थाहरुको 
बवृि गिी व्यिसावयक िाताििणको मसजनुा गने  

१.बढ्दो सहिीकिण तथा बैंवकङ्ग 
प्रणाली प्रमत नागरिकहरुको बढ्दो 
आकर्षणु  

२.स्थानीय तथा िाविय बजाि 
केररहरु सडक सञ् जालसँग 
जोमडएको  

१.सबै िडाहरुका बजाि क्षेिहरुलाई 
व्यापारिक केररको रुपिा विकास गन ु
सवकने  

२.नागरिकको क्षिता अमभबवृि गिी 
अनलाईन पिमतलाई बढाउँदै लैजान सवकन े 

१.िान्त्णज्य विर्षयिा उच्च न्त्शक्षा अध्यापन गने संस्थाहरुको 
विकास गन ुसवकन े 

२.प्रत्येक िडािा बैंवकङ्ग क्षेिको विस्ताि गन ुसवकने  

३.सहकािीको क्षिता अमभबवृि गिी बैंवकङ्ग कािोबाि गन ु
सक्षि बनाउने  

४.व्यापाि सूचना केररहरुको स्थापना गने  
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११. आपूमत ु सिदुायिा आधारित संस्थाहरु िा पन्त्ब्लक 
मलमिटेड कम्पनी मनिाणु गिी आपूमत ु प्रणाली 
सचुारु गन ु मडलि तथा भण्डाि भिनको 
व्यिस्थापन गन ुपने  

१.सिुन्त्क्षत तथा पहुँचयोग्य स्थान हनु ु 

२.यातायात सञ् जालको उपलब्धता 
३.मबजलुीको उपलब्धता  

१.सिदुायिा आधारित संस्थाहरु तथा 
पन्त्ब्लक मलमिटेड कम्पनीहरुको स्थापना 
गिी नागरिकको नेततृ्ििा आपूमत ु
व्यिस्थापन गने  

१.पामलकाको आपूमत ु नीमत मनिाुण गिी कायारुियन गन ु
सवकने  

२.नागरिक ि पामलकाको संयिु सहभामगतािा पन्त्ब्लक 
मलमिटेड कम्पनी स्थापना गिी आपमूत,ु संयरि मनिाुण गिी 
आपूमत ुसचुारु गन ुसवकने  

३.र्लरु्ल/तिकािी प्रशोधन केरर स्थापना गन ुसवकने  

१२.पयटुन  पामलका ि नागरिकको साझेदािीिा पयटुन उद्योग 
स्थापना गिी सञ् चालन गने ि पयटुन विकासलाई 
िूलप्रिाहीकिण गनपुने  

१.पयाुप् त पयटुकीय क्षेिहरु हनु ु 

२.िान्त्ष् िय सडक सञ् जालिा जोमडन ु 

३.तनहुँ जलविद्यतु योजना पश् चात 
सेती नदीिा ताल मनिाणु हनु ु 

४.प्रमसि धामिकु स्थल हनु ु 

५.िक क्लाईन्त्म्िङ्ग प्यािा ग्लाईमडङ्ग 
तथा क्यानोमनङ्गको संभािना 

६.जातीय तथा साँस्कृमतक विविधता 
हनु ु  

१.आय आजनु तथा िोजगािीका अिसिहरु 
मसजनुा हनु े 

२.िान्त्ष् िय शहिहरुसँग जोमडएकोले त्यहा ँ
आउने पयटुकहरुलाई आकर्षणु गन ुसवकन े

१.पयटुकीय स्थलहरुिा भौमतक पिूाुधाि मनिाुण  

२.पयटुन तामलि केररहरुको स्थापना  

३.पयटुन सूचना केररहरुको स्थापना  

४.पयटुन क्षेिको प्रचाि प्रसाि (िेभसाईट, वट.मभ., ययुूि 
आदद)  
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१. जनसंख्या 
तथा 
बसाईसिाई           

१.पामलकामभि िौसिी तथा स्थायी 
रुपिा बसाईसिाई भएि आउन ेतथा 
जाने जनसंख्याको व्यिन्त्स्थत अमभलेख 
िाख् नपुने  

२.पामलकाको जनसंख्या नीमत बनाएि 
लाग ुगन ुपने  

३.प्रौढ उिेिका नगिबासीहरुलाई 
जनसंख्या न्त्शक्षाको बािेिा जानकािी 
गिाउन ुपने  

१.बसोबासयोग्य भ-ूभाग हनु ु

२.उबिुभिूीको उपलब्धता 

३.व्यािसावयक अिसिहरु तथा बजाियोग्य 
क्षेिहरु  

४.आधािभूत भौमतक पूिाुधािहरुको सवुिधा  

५.यिुा जनशन्त्िको प्रचिुता  

६.सािान्त्जक विविधता  

१.र्िक सिदुाय, संस्कृमत ि ज्ञान भएका 
िामनसहरु बसाई सिेि आउन सक्न े 

३.नगिबासीहरुको अरय क्षेिका 
िामनसहरुसँग सम्बरध तथा सम्पकु स्थावपत 
हनु सक्न े 

३.विमभन्न प्रकािका संस्कृमत, िहनसहन, ज्ञान 
तथा प्रविमधहरुको संगिस्थल बन्न सक्ने  

४.सािान्त्जक सद् भाििा बवृि हनु े

१.िौसिी तथा स्थायी रुपिा बसाई सिेि आउने ि 
जानेहरुको विस्ततृ विििण िाख् न े 

२.नयाँ बसाई सिी आउनेहरुको लामग सिदुायिा 
घलुमिल हनुे कायिुिहरु सञ् चालन गने  

३.जनसंख्या नीमत बनाएि लाग ुगने  

४.जनसंख्या न्त्शक्षा कायिुि सञ्चालन गने  

 

 

 

 

 

 

 

 

२. न्त्शक्षा 

१.विद्यालय क्षेिलाई पूण ु रुपिा 
गैििाजनीमतक क्षेिको रुपिा घोर्षणा 
गिी न्त्शक्षक, अमभभािक, विद्याथी ि 
किचुािीहरुलाई दलीय आबिताबाट 
(सविय िाजानीमत) बाट टाढा िाख् ने  

२.न्त्शक्षक तथा किचुािीहरुिा 
विर्षयगत, सािान्त्जक तथा 
िनोिैज्ञामनक विज्ञता अमभबवृि गनुपुने  

३.न्त्शक्षक विद्याथी अनपुात मिलाउन ु
पने  

४.प्रत्येक विद्यालयिा रयूनति रुपिा 
छाि तथा छािा शौचालय, विज्ञान 
प्रयोगशाला, पसु्तकालाय, प्रमतक्षालय, 
साईकल स्याण्ड, छािाहरुको लामग 

१.भनाुदििा बवृि भैिहेको  

२.भौमतक पूिाुधाििा सधुाि  

३.शैन्त्क्षक सािाग्रीिा बवृि  

४.अमतरिि वियाकलापिा बवृि  

५.पामलकाको न्त्शक्षा नीमत, कानून मनिाुणको 
प्रवियािा  

६.बालिैिी विद्यालयहरु  

७.प्राविमधकधािको विद्यालयिा बवृि  

८.जेहेरदाि िवहला, दमलत छािबनृ्त्त्तको 
व्यिस्था  

९.मनिःशलु्क पाठ्यपसु्तकको व्यिस्था  

१.पामलकालाई पणू ु विद्याथी भनाु भएको 
पामलकाको रुपिा घोर्षणा गन ुसवकने  

२.८० प्रमतशत भरदा बढी विद्याथीहरुले ए 
प्लस रिजल्ट ल्याउन सक्ने  

३.विद्यालयहरु बालबामलकाको आकर्षणुको 
केरर हनु सक्न े

४.छािाहरुको अध्ययन प्रमत रुन्त्च बढ्ने ि 
उच्च न्त्शक्षाको लामग अमभप्ररेित हनु सक्ने  

५.गिीब दमलत सिदुायका विद्याथीहरुले 
आत्िसम्िान ि गौिब बोधका साथ अध्ययन 
गन ुसक्न ेि जातीय विभेद अरत्यको आधाि 
तयाि हनुे  

६.पाठ्यपसु्तक सियिा न ैउपलब्ध हनु सक्न े 

१.भनाु अमभयानलाई मतब्रता ि मनिरतिता ददनपुने 

२.विद्यालयको शैन्त्क्षक प्रगमतलाई मनिरति अनगुिन तथा 
िूल्याङ्कन गने  

३.अमभभािक सवहतको सहभामगतािा अनगुिन तथा 
िूल्याङ्कन संयरिको गठन गने  

४.न्त्शक्षक, विद्याथी, किचुािीहरु तथा विद्यालय 
व्यिस्थापन समिमतका पदामधकािीहरुलाई सबै प्रकािका 
िाजनीमतक गमतविमधबाट अलग िाख् न े 

५.िावर्षकु शैन्त्क्षक योजना बनाएि शैन्त्क्षक, अमतरिि 
क्षिता अमभबवृि तथा सिदुायसँग अरतिवियाका 
कायिुिहरु मनयमित रुपिा सञ् चालन गने  
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चेन्त्रजङ्ग रुि, स्िच्छ वपउनेपानी 
खेलकुद परिसि, सभाकक्ष हनुपुने  

५.स्थानीय पाठ्यिि, ईरटिनेट 
सवुिधा, मनयमित अमतरिि 
वियाकलापहरु हनुै पने अमभभािकको 
चासोिा बवृि हनु ुपने  

६.बालिैिी शैन्त्क्षक िाताििण  

७.मनयमित रुपिा अमभभािक, 
न्त्शक्षक, विद्याथीहरु ि जनप्रमतमनमध 
अरतिविया कायिुि हनु ुपने  

७.विद्यालयहरु सिािेशी ि अपाङ्गिैिी हनु 
सक्ने  

८.वकशोिी (सेनेटिी प्याड, आइिन चक्की, 
चेन्त्रजङ्गरुि) िैिी विद्यालय बनाउन सवकन े
९.गणुस्तिीय न्त्शक्षािा बवृि हनु सक्ने  

 

 

 

 

 

३. स्िास््य 
तथा पोर्षण  

१.सबै िडाहरुिा सवुिधा सम्पन्न 
स्िास््य संस्थाको स्थापना गिी दक्ष 
स्िास््यकिीको व्यिस्था गनुपुने  

२.स्िास््य सेिा केररहरुले आफ्नो 
कायकु्षेिका सबै नागरिकहरुको 
स्िास््य प्रोर्ाईल तयाि गनुपुने  

३.स्िास््य वििा कायिुि सञ् चालन 
गनपुने  

४.स्िास््य न्त्शक्षा कायिुिहरु 
सञ् चालन गिी स्िस्थ व्यिहाि तथा 
आदतहरु विकास गन ु जनचेतना 
अमभयानहरु सञ् चालन गनपुने  

५.पोर्षणजरय िस्तहुरुको बािेिा 
जानकािी गिाई घिायसी खपतको 
लामग आिश्यक पने पोर्षणतत्ि 

१.सबै िडािा स्िास््य संस्थाको स्थापना ि 
सञ् चालन  

२.आिा सिुक्षा कायिुि सञ् चालन  

३.खोप ि गाउँघि न्त्क्लमनक कायिुिहरु 
मनयमित रुपिा सञ्चालन  

४.और्षधीको आपूमतकुो िाम्रो व्यिस्था 
भएको, र्िाुन्त्शि सवहत र्ािेसी सञ्चालन 
भएको, प्रयोगशालाको स्थापना ि सञ्चालन, 
एम्िलेुरस सञ्चालन  

५.किाििा अ.न.िी., ल्याि अमसस्टेरट, 
आखँा उपचाि केरर सञ्चालन  

६.पोर्षण सधुािका लामग बहकु्षेिीय पोर्षण 
कायिुि लाग ुभएको  

७.पामलका पूण ुखोपयिु भएको  

१.पामलकािा अरतिाुवियस्तिको िातनृ्त्शश ु
ितृ्यूदि कायि गन ुसवकने  

२.स्िास््य सेिा तथा भौमतक पूिाुधािहरुको 
सबलीकिण गिी गणुस्तिीय स्िास््य सेिा 
प्रदान गने ि पामलकाबासीको सिय तथा 
स्रोतको बचत गन ुसवकने  

३.स्िास््यिा भईिहेको खचकुो ठूलो वहस्साको 
बचत गन ुसवकने  

४.पोर्षणजरय िस्तहुरुको बािेिा जानकािी 
गिाई त्यस्ता िस्तहुरुको उत्पादन गिी पोर्षण 
सहज आपूमत ुगन ुसवकन े 

५.संघीय तथा प्रदेश सिकािको सहकायिुा 
सवुिधा सम्पन्न अस्पतालको स्थापना गन ु
सवकने  

१.पामलकाको स्िास््य तथा पोर्षण सिुक्षा नीमत मनिाुण 
गन ु 

२.िात ृतथा न्त्शश ुसिुक्षा कायिुि मनिरतिता  

३.सनुौला १००० ददन कायिुि सञ्चालन  

४.स्िास््य वििा कायिुि लाग ुगने  

५.पामलकाबासी सबैको स्िास््य प्रोर्ाईल तयाि गिी 
िावर्षकु रुपिा मनयमित स्िास््य जाचँ गने  

६.आपतकामलन उिाि संयरि मनिाुण गने  

७.मनयमित रुपिा पामलकामभिका सबै िडाहरुको 
सिसर्ाई अमभयान सञ्चालन गने  
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उत्पादनको लामग योजनाबितििले 
प्रन्त्शन्त्क्षत गनपुने  

६.सवुिधा सम्पन्न अस्पताल स्थापना 
गने  

८.पूण ु सिसर्ाईका लामग मनिरति 
कायिुिहरु सञ्चालन भैिहेको  

 

 

 

 

४. खानेपानी 
तथा सिसर्ाई  

१.पामलकाको खानेपानी तथा 
सिसर्ाई नीमत तथा कायिुि तजुिुा 
गनुपुने  

२.पामलकाबासीहरु सबैलाई स्िच्छ ि 
शिु खानपेानी उपलब्ध गिाउन पने 

३.सािजुमनक ठाउँहरुिा शौचालय 
तथा खानेपानीको व्यिस्था गनपुने 
४.मनयमित रुपिा टोलहरु सर्ाई 
कायिुि सञ्चालन गने {  

१.पानीको स्रोत प्रशस्त हनु ु 

२.भमूिगत जलको प्रचिु संभािना हनु ु 

३.चपीको प्रयोग ि हातधनुे बानीको विकास 
हनु ु 

४.जनशन्त्िको उपलब्धता  
 

 

१.सिदुायको नेततृ्ििा मडप बोरिङ्ग तथा 
पानीको स्रोतको सदपुयोग गिी घिघििा तथा 
सािजुमनक स्थलहरुिा स्िच्छ खानेपानीको 
आपूमत ुगने  

२.सिसर्ाई अमभयान सञ् चालन गने  

३.पानी शवुिकिण तथा संिक्षणको लामग 
नागरिकलाई सशन्त्िकिण गने  

१.एक घि एक धािा तथा सािजुमनक स्थलहरुिा 
खानेपानीको व्यिस्था गने  

२.सािजुमनक स्थलहरुिा शौचालय तथा पानीको 
व्यिस्था गने  
 

 

 

 

५. यिुा 

१.यिुाहरुलाई सशन्त्िकिण गिी सीप 
तथा दक्षता अमभबवृि गिी मसजनुात्िक 
कायिुा संलग्न गिाएि सािान्त्जक तथा 
आमथकु विकास, खेलकुद विकास ि 
िाताििण संिक्षणको लामग परिचालन 
गने  

१.यिुा क्लिहरुको उपलब्धता  

२.मनयमित खेलकुद कायिुिहरुको 
आयोजना  

३.यिुा लन्त्क्षत कायिुिहरु सञ्चालन हनु ु 

४.प्रधानिरिी िोजगाि कायिुि सञ्चालन 
हनु ु 

१.यिुा सशन्त्िकिणका कायिुिहरु 
सञ् चालन गने  

२.यिुाहरुको सीप तथा दक्षता अमभबवृि गने  

३.यिुा उद्यिी कायिुिहरु सञ्चालन गने 
४.यिुाहरुलाई विकासका कायिुा संलग्न 
गिाउन सवकने  

१.सीप विकास केररको स्थापना गन ुसवकने  

२.यिुा उद्यिी मसजनुा गन ुसवकने  

३.यिुा क्लिहरुलाई स्ियं सेिाका कायहुरु गने संयरि 
बनाउन सवकने  
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६. िवहला  

१.िवहलाहरुलाई सशन्त्िकिण गिी 
स्थानीय आमथकु तथा सािान्त्जक 
विकासका कायिुिहरुलाई नेततृ्ि 
गन ु सक्षि बनाएि आमथकु तथा 
सािान्त्जक विकासिा िूलप्रिाहीकिण 
गनपुने  

२.िवहला तथा छािाहरुका विन्त्शि 
आिश्यकताहरुलाई सम्बोधन गन ु
आिश्यक पने सािग्रीहरु तथा भौमतक 
पूिाधुाि संिचनाहरुको विकास गनपुने  

३.िवहला, छािा तथा 
बालबामलकाहरुका बािेिा 
सम्िानजनक व्यिहाि गने 
शब्दकोर्षहरुको मनिाणु गिी प्रसाि 
गनपुने  

१.िवहलाहरुिा सिानता सम्बन्त्रध चेतना 
अमभबवृि भएको  

२.िवहला सशन्त्िकिण ि सिानता 
पामलकाको िखु्य प्राथमिकताको विर्षय हनु ु 

३.िवहला पूनस्थाुपना केररको स्थापना  

४.मनयमित रुपिा क्षिता अमभबवृिका 
कायिुिहरु सञ्चालन  

५.सेनेटिी प्याडको व्यिस्था  

६.िवहलाहरुको नाििा सम्पन्त्त्त पास गदाु 
विशेर्ष छुटको व्यिस्था  

७.सिुन्त्क्षत िाततृ्ि ि एम्िलेुरसका लामग 
अमतरिि सवुिधाको व्यिस्था  

८.िवहला सहभामगतािा बवृि  

९.रयावयक समिमतिा िवहला नेततृ्िको 
व्यिस्था हनु ु 

१.िवहलाहरुको क्षिता अमभबवृि गिी उद्योग 
तथा व्यिसाय सञ् चालन गन ुअमभप्ररेित गने  

२.छािाको लामग उच्च न्त्शक्षा मनिरति गन ु
सवकने  

३.िवहला स्िास््यिा सधुाि ल्याउन सवकने  

४.िवहलाको नेततृ्ििा स्थानीय तहको विकास 
गन ुसवकने   

५.िवहला सशन्त्िकिण गिेि सितािूलक 
सिाजको मनिाुण गन ुसवकन े 

१.पामलकाको िवहला विकास नीमत मनिाणु गिी लाग ु
गने  

२.िवहला उद्यि मसजनुा गन ुसवकन े 

३.िवहलाहरुिा नेततृ्ि विकास हनु सक्ने 

४.िवहलाहरुको प्रमतमनमधत्ि बवृि हनु सक्ने   
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७.बालबामलका 
तथा वकशोि 
वकशोिी  

१.बालबामलका तथा वकशोि 
वकशोिीहरुका अमधकािको संिक्षण 
गदै उनीहरुलाई मसजनुशील ि 
उत्प्ररेित गिी िचनात्िक तथा 
उत्सावहत बनाउन पने  

२.बालबामलका तथा वकशोि 
वकशोिीहरुको लामग आिश्यक पने 
भौमतक पूिाुधाि तथा संिचनाहरुको 
विकास गनपुने  

१.नगि तथा िडा बाल सञ् जालको गठन  

२.जनप्रमतमनमध तथा सिोकाििालाहरुलाई 
बालअमधकाि सम्बन्त्रध अननु्त्शक्षण  

३.बजेटको व्यिस्था  

४.बालवििाह िोक्ने अमभयान  

५.पामलकाले बालिैिी व्यिहाि ि आचाि 
पालना गन ुशरुुिात गिेको  

६.विपन्न बालबामलकाहरुलाई आमथकु 
सहयोग  

७.बालबामलकालाई विद्यालयिा आकर्षणु 
गनकुा लामग िनोिञ् जनको सािग्रीको 
व्यिस्था  

१.बालबामलका मभि िहेका प्रमतभालाई 
प्रष्रु्टन गन ुसवकन े 

२.बालबामलका तथा वकशोिवकशोिीहरुलाई 
खशुी ि उत्सावहत बनाउने  

३.बालबामलकाहरुको संिक्षणको लामग 
जनचेतना तथा हटलाईनको व्यिस्था गने  

४.बालबामलकाहरुको लामग िनोिञ् जन, 
खेलकुद तथा उद्यानहरु मनिाणु गन ुसवकने  

१.बालबामलका तथा वकशोिवकशोिी संिक्षण आचाि 
संवहता मनिाुण गने  

२.बालसंिक्षण हटलाईन स्थापना गने  

३.बालसंिक्षण समिमत ि नगि बालक्लि सञ् जाललाई 
सबलीकिण गने  

४.पामलकािा बाल इजलास स्थापना गने  

५.पामलकास्तििा बालबामलका बौविक प्रमतस्पधाुका 
कायिुिहरु सञ् चालन गने  

६.प्रत्येक टोलटोलिा बाल उद्यान, खेलकुद परिसि, 
पसु्तकालय स्थापना गने  

७.वकशोिवकशोिी संिक्षण कायिुि सञ् चालन गने  

८. खेलकुद  १.पामलकास्तििा खेलकुद सम्बन्त्रध 
विर्षयलाई मनयमित सञ् चालन गनपुने  

२.खेलकुदको बािेिा पामलकाबासी 
सबैलाई जानकािी गिाउन 
चेतनािूलक कायिुिहरु सञ् चालन 
गिी खेलकुदप्रमत सबै नागरिकहरुको 
आस्था ि विश्वास जगाउन ेकायिुि 
सञ् चालन गनपुने  

३.व्यािसावयक खेलकुदलाई प्रबिुन 
गन ु िखु्य खेलहरुिा व्यािसावयक 
प्रन्त्शक्षणको व्यिस्था गनपुने  

१.नगिस्तिीय खेलकुद समिमत गठन  

२.लैवङ्गक सिािेन्त्शता सवहतको खेलकुद 
विकास  

३.खेल सािाग्रीको व्ियस्था गरिएको 
४.प्रत्येक िर्ष ु विविध खेलहरु सिािेश 
भएको िेयि कप खेलकुद प्रमतयोमगता 
सञ् चालन   

५.भौमतक पूिाुधािको स्तिोन्नमत भैिहेको  

६.खेलकुदको लामग ठाउँहरु उपलब्ध भएको  

७.खेलकुद न्त्शर्षकुिा प्रत्येक िर्ष ु बजेट 
विमनयोजन भएको 

१.कभडहुल, खेलिैदान, िङ्गशाला मनिाुण गन ु
सवकने  

२.व्यािसावयक खेलाडीहरु उत्पादन गन ु
सवकने  

३.िावियस्तिको खेलकुद आयोजना गन ु
सवकने  

४.िवहलाहरुको खेलकुदिा क्षिता अमभबवृि 
गन ुसवकने]  

५.खेलकुद एकेडेिीको स्थापना गन ुसवकने  

१.कभडहुलहरु मनिाुण गने  

२.िङ्गशाला मनिाुण गने  

३.व्यािसावयक प्रन्त्शक्षणको व्यिस्था गने  

४.िवहला तथा गवृहणीहरुको लामग मनयमित रुपिा 
खेलकुद प्रमतस्पधाुहरु आयोजना गन ुसवकने  

५.खेलकुद एकेडेिी स्थापनाको लामग संभाव्यता अध्ययन 
गिी कायिुि अगामड बढउन सवकने  
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४.पामलकास्तिीय कभडहुलको 
स्थापना गिेि व्यािसावयक प्रन्त्शक्षणको 
व्यिस्था गनपुने  

५.िडास्तिीय कभडहुलहरुको मनिाणु 
गिी व्यािसावयक प्रन्त्शक्षण सञ् चालन 
गनपुने  

८.स्िास््यका लामग खेलकुद सम्बन्त्रध 
अमभयानको थालनी  

९.सािान्त्जक 
सिुक्षा तथा 
संिक्षण  

१.पामलकाको सािान्त्जक सिुक्षा तथा 
संिक्षण नीमत मनिाुण गिी कायारुियन 
गनपुने  

१.पामलकासँग सािान्त्जक सिुक्षा नीमत 
बनाउने अमधकाि सिुन्त्क्षत हनु ु 

२.सािान्त्जक शाखाको व्यिस्था हनु ु 

३.सािान्त्जक सिुक्षा कायिुिहरु सञ् चालन 
भई िहन ु 

१.जोन्त्खििा पिेका नागरिकहरुको सिुक्षाको 
प्रत्याभमूत गिाउन सक्ने  

२.सीिारतकृत ि जोन्त्खििा िहेका 
नागरिकहरुको आत्िसम्िान ि आधािभतू 
आिश्यकताहरुको परिपूमत ुगने  

३.सािान्त्जक रयायिा आधारित सिाजको 
आधाि मनिाणु गने  

१.सािान्त्जक सिुक्षा नीमतको मनिाुण गिी कायारुियन गने  

२.पनुस्थाुपना केररहरुको स्थापना गने  

३.सािान्त्जक सिुक्षा भत्ताको सितािूलक वितिण गने  

४.सािान्त्जक सिुक्षा भत्तालाई सिसािवयक रुपिा दरुुस्त 
गने  

१०. कला 
तथा संस्कृमत  

१.पामलकाको कला तथा संस्कृमतको 
विकास गन ुकला तथा संस्कृमत नीमत 
बनाएि लाग ुगनपुने  

२.कला तथा संस्कृमत संिक्षण तथा 
प्रबिुन शाखाको स्थापना गनपुने  

१.पिम्पिागत कला ि संस्कृमतले धनी 
सिदुायको बसोबास] 

२.पिम्पिागत कला ि संस्कृमतको संिक्षण 
गन ुसवकने  

१.पामलकामभि िहेका भार्षा, सावहत्य तथा 
कलाको संिक्षण तथा प्रबिुन गने  

२.पामलकाको सािान्त्जक विविधताको प्रबिुन 
हनु सक्न े 

३.पयटुन प्रबिुन गने  

४.भौमतक पूिाुधािको िाम्रो विकास हनु सक्न े 

१.कला तथा संस्कृमत शाखाको स्थापना  

२.पामलकािा बोमलने सबै भार्षाहरुको शब्दकोर्ष मनिाुण 
गने 

३.सबै िडाहरुिा सांस्कृमतक सिूहहरुको मनिाणु  

४.संग्रहालयको स्थापना  

११. अपाङ्गता 
भएका 
व्यन्त्िहरु  

१.पामलकामभि भएका अपाङ्गता भएका 
जनसंख्याको त्याङ्क मलएि अमभलेख 
िाख् न ेि अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुको 
प्रोर्ाईल बनाई िाख् न पने  

१.अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुको त्याङ्क 
सङ्कलन भएको  

२.अपाङ्गताको परिचयपि वितिण भएको  

१.अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुको क्षिता 
अमभबवृि गने  

२.अपाङ्गता पनुस्थापुना केररहरुको स्थापना 
गने  

१. अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुको परिचयपि दरुुस्त गने  

२. अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुको लामग सिकािका नीमत 
तथा कायिुिहरुको बािेिा सबैलाई ससूुन्त्चत गने  
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२.पामलकाको अपाङ्गता भएका 
व्यन्त्िहरु सम्बन्त्रध नीमत मनिाुण गिी 
कायाुरिन गनपुने  

३.अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुको लामग 
आिश्यक आधािभतू सािग्रीहरु 
वितिण गन ुपने  

४.अपाङ्गताको आत्िसम्िान ि 
पवहचानको लामग जनचेतनािूलक 
कायिुिहरु सञ् चालन गनपुने]{  

३.अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुको न्त्शक्षािा 
पहुँच बवृि भएको  

३.अपाङ्गता भएका नागरिकहरुको लामग 
न्त्शक्षािा पहुँच बवृि गने  

४. अपाङ्गता भएका व्यन्त्िका लामग आिश्यक 
पने आधािभतू आिश्यकताहरु परिपूमत ुगने  

५. अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुको लामग 
सहभामगता ि िूलप्रिाहीकिण गने  

६.सहयोगीको लामग तामलिको व्यिस्था गने  

३. अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुको सहभामगता समुनन्त्ित 
गन ुकायिुिहरु सञ् चालन गने  

४.विद्यालय तथा सािजुमनक स्थलहरुलाई अपाङ्गतािैिी 
तथा सिािेशी बनाउन े 

१२. ज्येष्ठ 
नागरिक  

१.ज्येष्ठ नागरिकहरुको लामग अनभुि 
ि मसकाईहरुलाई घि देन्त्ख टोल तथा 
िडा विकासिा सदपुयोग गन ुअनभुि 
आदानप्रदान  तथा मसकाई हस्तारतिण 
केररहरुको स्थापना गनपुने  

२.मनयमित रुपिा ज्येष्ठ नागरिक 

सम्िेलन गने =  

१. ज्येष्ठ नागरिकहरुको त्याङ्क सङ्कलन 
भएको  

२.सािान्त्जक सिुक्षा भत्ता सियिा नै वितिण 
भैिहेको  

३. ज्येष्ठ नागरिकहरुको पामलका तरु् 
विश्वास बढेको  

१. ज्येष्ठ नागरिकहरुले आजनु गिेका अनभुि 
तथा सीपहरुलाई नगिपामलकाको विकासिा 
सदपुयोग गन ुसवकने  

२. ज्येष्ठ नागरिक ि यिुा पसु्ता मबच मनिरति 
संिाद ि अनभुि आदान प्रदान गन ुसक्ने  

३.स्थानीय विद्यालयहरुिा विमभन्न क्षेिबाट 
अिकाश प्राप्त व्यन्त्िहरुका अनभुिहरु 
आदानप्रदान गन ुसवकने  

१. ज्येष्ठ नागरिक िञ्चको स्थापना गन ुसवकन े 

२.पामलकाको इमतहास तथा सािान्त्जक विविधता ि 
यसको िहत्ि यिुा पसु्तािा हस्तारतिण गन ुसवकन े
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१. उजाु           
१.नविकिणीय उजाुका स्रोतहरुको 
प्रयोगिा जोड ददंदै विद्यतु, सौय,ु 
बायो ग्याँस आददको प्रयोग िारु्त 
िाताििण अनकुुल उजाु प्रयोग गिेि 
दाउिा ि पेिोमलयि पदाथ ुिामथको 
मनभिुता घटाउन पने  

१.सबै िडािा विद्यतुीकिण  

२.दाउिा, पिेोमलयि पदाथ ु सहज 
उपलब्धता  

३.तीनै तहका सिकािले 
प्राथमिकीकिणिा िाखेको  

१.सब स्टेशन स्थापना गन ुसवकन े 

२.बाँकी िहेको घिधिुीिा विद्यतुीकिण 
गन ुसवकने  

३.विद्यतुीकिण योजना बनाएि काि गन ु
सवकने  

१.बाँकी घिधिुीिा विद्यतुीकिण गने  

२.विद्यतु खपतिा बवृि हनु सक्न े 
  

२. जलस्रोत  १.उपलब्ध जलस्रोतको 
बहआुयामिक उपयोग गन ुपने  

२.िहुान संिक्षण गन ुसवकन े

सबै िडािा जलस्रोतको उपलब्धता  १.पानीको िहउुपयोग गन ुसवकने  १.िेिौसिी खेती गन ुसवकने  

२.खानेपानीको उद्योग सञ्चालन गने  

३. बैकन्त्ल्पक 
अरय उजा ु 

१.आधमुनक उजाुको प्रयोग गिी 
दाउिाको खपत घटाउन पने 

२.स्थानीय जनतालाई प्राविमधक 
ज्ञान ददएि िैकन्त्ल्पक उजा ु प्रयोग 
गन ुसक्षि गिाउन ुपने  

१.प्रशस्त िािािा पशपुालक व्यिसाय 
भएकोले बायोग्यासको लामग 
आिश्यक पने पदाथ ुसहज उपलब्धता  

१.बायोग्याँस तथा सौय ु उजाुको प्रयोग 
गन ुसवकने  

२.िाय ुउजाु उत्पादनको पिीक्षण गिेि 
सर्ल भएिा विस्ताि गन ुसवकन े 

१.अनदुानिा िायो ग्याँस प्लारट स्थापना गन ुप्रोत्साहन गने  

२.सौय ुउजाु तथा िाय ुउजाुको पिीक्षण गने  

४. यातयात  १.मनजी क्षेिलाई ग्रामिण क्षेििा 
लगानी गिाएि गणुस्तिीय यातायात 
सेिा उपलब्ध गिाउने िाताििण 
मनिाुण गनपुने  

२.यातायातको मनयमित अनगुिन 
गिी उन्त्चत भाडा तथा गणुस्ति 
समुनन्त्श् चत गनपुने  

१.बस सञ्चालनिा िहेको  

२.हालको बसपाकु कालोपिे भएको  

३.बसपाकु विस्ताि गन ुनन्त्जकै जग्गा 
उपलब्ध हनु ु 

१.मनजीक्षेिसँग सहाकाय ु गिेि ग्रामिण 
तहसम्ि यातायात सञ् चालन गने  

२.उन्त्चत भाडा तथा गणुस्तिको 
समुनन्त्श् चत गने  

३.बसपाकु तथा प्रमतक्षालयलाई 
व्यिन्त्स्थत गने  

१.सबै टोललाई यातायात सञ् जालले जोड्ने  

२.गणुस्तिीय यातायात सेिा उपलब्ध हनु सक्न े
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३.बसपाकु, बस विसौनी ि 
प्रमतक्षालयहरुलाई व्यिन्त्स्थत 
गनपुने  

४.आिक्षण अनसुािको सवुिधा 
समुनन्त्श् चत गनपुने   

५. सडक  १.सडकको स्तिोन्नमत तथा सियिा 
िितु गनुपुने  

२.ढल मनकास नभएको खोला, 
खोल्सा लाई व्यिन्त्स्थत गनपुने  

३.सडक नालीको मनिाुण गनपुने  

४.सडक मनिाुणिा जैविक 
प्रविमधको प्रयोग गनपुने  

५.भ-ूउपयोग नीमत अनसुाि सडक 
मनिाुण गनपुने  

१.सबै िडा सडक सञ् जाल िारु्त 
जोमडएको  

२.प्रत्येक िडािा मतब्र रुपिा सडक 
ियाक विस्ताि भईिहेको  

३.िडाहरुिा रिङ्गिोडको अिधािणा 
ल्याइएको  

४.टोलटोलिा उत्साहजनक लागत 
सहभामगतािा सडक स्तिोन्नमत 
भईिहेको 

१.सबै टोलहरु स्तिीय सडक सञ्जालबाट 
जोमडन सक्ने  

२.िोजगािी मसजनुा हनु सक्न े 

३.सडक सञ् जालको विस्ताि पश् चात 
आमथकु गमतविमधहरु गमतन्त्शल हनु सक्न े 

१.सबै टोलहरुलाई स्तिीय सडक सञ् जालले जोड्ने  

२..सबै सडकहरुको स्तिोन्नमत गिी बाहै्र िवहना यातायात चल्ने बनाउन े 

६. केिलकाि, 
तथा अरय 
यातायात  

पामलकाबासी ि पामलकाको संयिु 
लगानीिा सम्भावित स्थानिा 
केिलकाि बनाउन ुपने  

जनचासो िहेको उच्च स्थानिा पयटुकीय स्थल िहेको  पयटुन प्रबिुन तथा िोजगािी मसजनुा हनु सक्न े

७. यातायात 
व्यिस्थापन  

१.िावर्क मनयिको बािेिा सबै 
पामलकाबासीलाई जानकािी गिाउन 
पने 

२.सडक सिुक्षा सम्बरधिा सबै 
नगिबासीलाई जानकािी हनुपने  

३.सडकबन्त्त्तको व्यिस्था गनपुने  

१.िावर्क न्त्चरहहरु िान्त्खएको  

२.बजाि क्षेििा पावकुङ्ग स्थानहरु 
तोवकएको  

३.िावर्क प्रहिी जनशन्त्ि सवहतको 
इलाका प्रहिी कायाुलय िहेको  

४.कालोपिे बसपाकु िहेको  

१.सडक अनशुासन सम्बन्त्रध 
कायिुिहरु सञ् चालन गिी दघुटुना 
रयूनीकिण गने  

२.सडक बन्त्त्तको व्यिस्था गिी सिुक्षा 
गन ुसवकने  

३.सडक सिुक्षािा अमभबवृि गन ुसवकने  

१. सिुन्त्क्षत ि सहज रुपिा यातायात सञ् चालन हनु सक्न े 

२.सडक दघुटुना रयूमनककिण हनु सक्ने  
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४.संिेदनशील ठाउँहरुिा मसमस 
क्यािेिा जडान गनपुने  

८. सञ् चाि तथा 
सूचना प्रविमध 
पूिाुधाि 

१. ईरटिनेट तथा िोबाईल 
टाििको क्षिता बढाउन पने  

२.सबैले प्रयोग गनसुक्ने सिशुलुभ 
सूचना प्रविमधको विकास गनपुने  

१.NTC, NCELL को टाििको मनिाणु 
भैसकेको  

२.िस्तीहरु ििशिः शहिीकिण तरु् 
बढीिहेको  

३.िोबाईल र्ोनतथा ईरटिनेट 
सेिाको प्रयोगकताु बढ्दै गईिहेको  

१.व्यिसाय तथा कािोबाििा सूचना तथा 
प्रविमधको प्रयोग हनु सक्न े 

२.पामलकाका सेिा प्रिाह तथा सञ्चालन 
हनुे कायिुिहरु अनलाईन गन ुसवकन े
३.अनलाईन सेिाको विस्ताि गन ुसवकन े 

१.सूचना प्रविमधयिु नगिपामलका बनाउन सवकने  

९.प्रादेन्त्शक तथा 
स्थानीय पूिाुधाि  

स्थानीय ि प्रादेन्त्शक योजनाको 
सिरिय एिं तालिेल िाम्रो हनु ुपने  

प्रादेन्त्शक आिमधक योजना तजुिुा 
काय ुभैिहेको  

ठूला परियोजनािा संघ तथा प्रदेश 
सिकािसँग सहकाय ुहनु सक्ने  

ठूला पूिाुधाि तयाि हनु सक्ने  

१०.विज्ञान तथा 
प्रविमध  

१.प्राविमधक न्त्शक्षालयको विस्ताि 
हनुपुने  

२.यिुाहरुिा प्राविमधक ज्ञान तथा 
सीप हनुपने  

३.विज्ञान तथा प्रविमधिा उच्च 
न्त्शक्षाको व्यिस्था हनुपने  

१.प्राविमधक न्त्शक्षालय सञ् चालनिा 
िहेको  

२.विद्यालयहरुिा आई.मस.टी. 
ल्यािहरुको व्यिस्था भएको  

३.विज्ञान प्रयोगशाला िहेको  

१.प्राविमधक न्त्शक्षाको विस्ताि  

२.प्राविमधक ज्ञान तथा तामलि केररको 
स्थापना  

३.विज्ञान तथा प्रविमध विर्षयिा उच्च 
न्त्शक्षालयहरुको स्थापना  

१.पोमलटेन्त्क्नकल ईन्त्रस्टच्यूटको स्थापना  

२.सीप विकास केररको स्थापना  

३.अनसुरधान तथा विकास केररको स्थापना गन ुसवकने  

११. शहिी 
विकास  

१.बजाि क्षेििा सबैमति ढल 
विस्ताि गनपुने  

२.बजाि व्यिस्थापन सम्बन्त्रध 
मनणयुहरु कायारुियन गनपुने  

१.एवककृत शहिी विकास योजना 
तयाि भएको  

२.डन्त्म्पङ्ग साईट तोवकएको  

३.मनयमित रुपिा र्ोहि सङ्कलन 
भैिहेको  

१.र्ोहि िैला व्यिस्थापन गन ु मनजी 
क्षेिलाई प्रोत्साहन गन ुसवकन े 

२.पामलकाको िौमलकता झन्त्ल्कन े गिी 
घि तथा संिचनाहरु मनिाुण गन ुसवकने  

१.र्ोहि िैला व्यिस्थापन कम्पनीको स्थापना तथा सञ् चालन गन ु
सवकने  

२.पामलकाको सौरदयतुा ि िौमलकतालाई प्रबिुन गने  
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३.नगिबासी ि पामलकाको संयिु 
लगानीिा र्ोहि प्रशोधन कम्पनीको 
स्थापना गन ुसवकन े 

१२. आिास 
तथा िस्ती 
विकास  

१.सबै सािजुमनक तथा व्यापारिक 
प्रयोजनका भिनहरु अपाङ्गतािैिी 
/प्रयोगकताुिैिी बनाउन ुपने]{  

२.आिाशीय क्षेिको पवहचान तथा 
विकास गनपुने 

 

१.पामलका भिन मनिाणुको लामग 
प्रविया शरुु  

२.िडा कायाुलय भिनहरु मनिाुणामधन  

१.बाँझो जग्गाको उपयोग हनु सक्ने  

२.पूिाुधाि क्षेिको लगानीिा मितव्यवयता 
कायि हनु सक्न े 
  

१.बस्तीयोग्य क्षेि छनौट गिी एवककृत बस्ती विकास गने  

२.पामलकाको िौमलकता झन्त्ल्कने गिी घि तथा भौमतक संिचनाहरुको 
नक्शा मडजाईन गने 

३.१.४ लोकतरि तथा सशुासन  
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१. िाविय एकता  १.िाविय एकता सम्बन्त्रध 
कायिुि/योजनाहरु सञ् चालन 
गनपुने  

िाविय एकता प्रमत सजग, धामिकु ि 
जातीय सवहष्णतुा ि क्षेिीय सिरिय 
िहेको  

१.िाविय एकता प्रबिुन गन ुसवकन े 

२.िाजनैमतक, धामिकु, जातीय सवहष्णतुा 
प्रबिुन गन ुसवकन े 

१.सबै भार्षा तथा संस्कृमतको समुनन्त्श् चतता गने  

२.जातीय सवहष्णतुा कायि गन ुजातीय सद् भाि कायिुिहरु सञ् चालन 
गने  

२. सिुक्षा  १.सिुक्षा मनकायहरुद्वािा िाविय 
सिुक्षा नीमत कायारुियन गनपुने  

२.सिुक्षा मनकाय जनिखुी हनुपने  

३.नगि प्रहिी प्रभािकािी हनुपने  

१.नेपाल प्रहिीका इकाईहरु िहन ु 

२.नगि प्रहिी गठन भै परिचालन हनु ु 

सिुक्षा मनकाय ि पामलका बीच सिरिय 
गिी प्रभािकािी सिुक्षा प्रदान गन ुसवकन े 

१.सिुक्षा दस्ता मनिाुण  

२.नागरिक ि प्रहिी साझेदािी  

३.सिुक्षा सचेतना  

३. शान्त्रत तथा 
सवु्यिस्था  

१.चसु्तस्रु्त ुप्रशासन हनु ुपने  

२.गनुासो सनेु्न व्यिस्था हनुपने  

१.सािान्त्जक सद् भाि कायि भएको  १.मसमस क्यािेिा जडान गिी सेिाग्राही 
िैिी नीमत बनाई कायारुियन गने  

१.नागरिकहरुिा सिुक्षाको प्रत्याभमूत ददन सवकन े

२.दण्डवहनताको रयूमनकिण हनु सक्ने   
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३.दण्ड वहनताको अरत हनुपने  २.सिदुायका सदस्यहरुिा सहयोगी 
भािना  

 

४. नेततृ्ि मनिाुण  १.सिसुाधािण जनताले नेततृ्ि 
विकासको अिसि पाउन पने  

२.स्थानीयस्तिका नेततृ्िको क्षिता 
बवृि गनुपुने 

१.नेततृ्ि विकास तामलिहरु सञ् चालन  

२.अिलोकन भ्रिण  

३.न्त्जम्िेिािी बाँडर्ाँड  

१.यिुापसु्ताको नेततृ्िप्रमतको रुन्त्च  

२.यिुापसु्तालाई प्रन्त्शन्त्क्षत गिी भविष्यको 
नेततृ्ि तयाि गने  

१.सबल ि सक्षि नेततृ्ि मनिाणु हनु सक्ने   
 

५. मनिाुचन 
प्रणालीिा सधुाि  

१.ितदाता न्त्शक्षा सञ् चालन  

२.विद्यतुीय ितदानको बािेिा 
जानकािी गिाउन पने  

१.ितदाता नािािलीको मनयमित 
अद्यािमधक भएको]{  

१.ितदाताका लामग आिश्यक पने 
आधमुनक प्रविमध अपनाउन सवकन े 

१.ितदाता न्त्शक्षा कक्षाहरु सञ् चालन गने  

२.विद्यतुीय ितदान यरिहरुको उपयोग गन ुमसकाउने  

६. िानि 
अमधकाि  

१.नागरिकहरुलाई िानि अमधकाि 
सम्बरधिा जानकािी गिाउनपने  

२.गैिसिकािी तथा सिकािी 
संघसंस्थाहरुसँग सहकाय ुगनपुने  

१.िानि अमधकाि सम्बन्त्रध िाविय 
तथा अरतिाुविय क्षेििा काि गने 
सिकािी ि गैि सिकािी संस्थाहरु 
वियान्त्शल हनु ु 

१.नगि देन्त्ख िडास्तिसम्ि िानि 
अमधकाि संिक्षण समिमतहरु गठन गने 
२.नागरिकको अमधकाि समुनन्त्श् चत गने  

१.िानि अमधकाि समिमतहरु गठन तथा परिचालन गने  

२.िानि अमधकाि न्त्शक्षा सञ् चालन गने  

७. रयाय प्रणाली  १.रयावयक सचेतना अमभबवृि 
गनपुने  

२.रयावयक साक्षिता अमभबवृि 
गनपुने  

१.िडास्तििा िेलमिलाप समिमत हनु ु 

२.पामलकािा रयावयक समिमत हनु ु 

१.िडास्तिीय िेलमिलाप समिमतको 
क्षिता अमभबवृि  

२.रयावयक समिमतको रयाय सम्पादन गने 
क्षिता अमभबवृि गने  

१.सभ्य सिाजको स्थापना हनु सक्ने  

२.सिकाि प्रमत नागरिकहरुिा विश् िास बढ्ने 

८. संघीय शासन 
प्रणाली  

संघीय शासनको बािेिा जनतालाई 
ससुनु्त्चत गनपुने  

संघ, प्रदेश ि स्थानीय तह बीचका 
एकल तथा साझा अमधकािहरु 
संविधानिा नै उल्लेख भएका  

साझा अमधकािहरुिा सिरिय ि सहकाय ु
गने  

नागरिकहरुिा संघीय शासन प्रणालीको अपनत्ि कायि हनु सक्न े 
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९. स्थानीय 
तहको सरतमुलत 
विकास  

१.सियिै योजना तजुिुा गन ु पने 
२.पामलका क्षेििा सिानपुामतक 
रुपिा विकास हनुपने  

१.टोलटोलबाट िडािा ि िडािडाबाट 
पामलकािा िागका आधाििा 
प्राथमिवककिण गिी योजनाहरुको 
छनौट हनु ेगिेको  

२.योजना कायाुरियनिा उपभोिा 
समिमतलाई प्राथमिकता  

१.स्थानीय विकास िारु्त जनतािा सेिा 
प्रिाह  

२.पामलकािा बजटेको उपलब्धता  

१.ददगो विकासका लक्ष्यहरु हामसल गन ुसवकन े 

२.सबै क्षेिको सरतमुलत विकास हनु सक्ने  

१०. शासकीय 
सधुाि  

प्रचमलत कानूनहरुको पालना ि 
कायाुरियन गनपुने  

१.जनप्रमतमनमधहरुको उपन्त्स्थमत  

२.पामलका तथा िडाहरुबाट प्रचमलत 
कानून ििोन्त्जि सेिा प्रिाह  

कानूनको परिपालना हनु सक्न े सिकाि ि शासन प्रणालीप्रमत जनविश्वास बढ्ने  

११. प्रशासकीय 
सधुाि  

१.जनशन्त्िको दक्षता अमभबवृि 
गनपुने  

२.प्रविमधको विकास  

३.किचुािीलाई कािप्रमत उत्प्ररेित  
गनपुने  

१.ऐन, मनयिािली, कायवुिमध, 
मनदेन्त्शका, िापदण्ड मनिाणु गिी 
कायाुरियन भैिहेको  

२.संघीय तथा प्रादेन्त्शक कानूनको 
परिपालना  

१.सेिा प्रिाहिा आधमुनक प्रविमधको 
प्रयोग  

१.पामलकाको अमभलेखहरु विद्यतुीय प्रणालीिा िाख् न सवकन े 

२.पामलकाले सेिा प्रिाहिा प्रविमधको प्रयोग गन ुसवकन े

३.सेिा प्रिाहिा सशुासन कायि गन ुसवकने  

१२. वित्तीय 
सशुासन  

१.वित्तीय साक्षिता हनुपने  

२.कि न्त्शक्षा ददन पने  

३.बेरुज ुर्छुयौट हनुपने  

१.आरतरिक लेखा पिीक्षण ि अन्त्रति 
लेखा परिक्षणको व्यिस्था  

२.आमथकु प्रशासन तथा िाजश्व 
शाखाको व्यिस्था  

३.विद्यतुीय प्रणालीबाट बजेट तजुिुा 
ि खच ु 

वित्तीय सशुासन िारु्त आमथकु, भौमतक, 
पूंन्त्ज मनिाणुको विकास गन ुसवकन े 

१.मनयमित रुपिा वित्तीय प्रमतिेदन प्रस्ततु गने  

२.बजेट तजुिुा तथा खचिुा विद्यतुीय प्रणालीको प्रयोग गने  

३.स्थानीय खरिद मनयिािली तजुिुा गिी कायारुियनिा ल्याउने  

४.खच ु व्यिस्थापन सम्बन्त्रध िापदण्ड तजुिुा गिी कायाुरियनिा 
ल्याउन े 
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१३. भ्रिाचाि 
मनिािण  

१.सेिा प्रदायकहरु सेिाग्राहप्रमत 
जिार्देही हनुपुने 

२.अनगुिनलाई मनयमित गने  

३.विद्यतुीय शासन प्रणाली 
अिलम्बन गनपुने 

४.नागरिक िडापि सेिाग्राहीको 
पहुँचिा परु् याउने ि सोही ििोन्त्जि 
सेिा प्रिाहको समुनश् चतता गने  

१.आरतरिक लेखापिीक्षणको व्यिस्था 
गरिएको  

२.िहालेखा पिीक्षकको विभागबाट 
अन्त्रति लेखापिीक्षणको व्यिस्था 
भएको  

३.भ्रिाचाि मनिािण गने संस्था 
नागरिकको पहुँचिा िहेको 

४.विद्यतुीय प्रणालीबाट बजेट तजुिुा 
ि खच ुगरिएको 

 भ्रिाचािशरुय पामलका बनाउन सवकने  

१४. िानि 
बेचविखन तथा 
ओसाि पसाि  

१.प्रभािकािी संयरि स्थापना गन ु
पने  

२.चेतनािूलक कायिुिहरु 
सञ् चालन गनुपुने ]{  

३.दण्डवहनताको अरत गनपुने  

१.आिा सिूहहरु गठन ि परिचालन 
भैिहेको  

२.नेपाल प्रहिीको उपन्त्स्थमत  

३.बाल क्लिहरुको गठन तथा 
परिचालन  

४.स्थानीयस्तिका संघसंस्था ि 
समिमतहरुिा िवहला प्रमतमनमधत्ि 
समुनन्त्श् चत भएको 

१.दण्डवहनताको अरत गने १.बालिैिी नगिपामलका बनाउन सवकने 

२.लैवङ्गक वहंसािवहत नगिपामलका बनाउन सवकन े
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१. त्याङ्क प्रणाली  
 

१.मनयमित त्याङ्क अद्यािमधक 
गनपुने  

२.सेिा प्रदायक संघसंस्था तथा 
कायाुलयहरुिा व्यिन्त्स्थत त्याङ्क 
िाख् न ेप्रणालीको विकास गनपुने]{  

३.विद्यतुीय प्रणालीद्वािा अमभलेख 
िाख् न ेव्यिस्था गनपुने  

१.पामलकाको मडजीटल प्रोर्ाईल तयाि 
हनुे िििा िहेको  

२.सूचना अमधकािीको व्यिस्था भएको  

३.िेभसाईटको व्यिस्था भएको  

४.िडा कायाुलयहरुिा विद्यतुीय 
प्रणालीको विस्ताि भएको  

१.पामलकाको विद्यतुीय त्याङ्क 
अद्यािमधकको लामग त्याङ्क सङ्कलन गने 
ि िोिाईल एप्सको व्यिस्था भएको  

२.त्याङ्क सङ्कलन ि व्यिस्थापनको 
क्षेििा सहयोग गन ु साझेदाि 
मनकायहरुसँग सहकाय ुगन ुसवकन े 

१.सहज रुपिा विश् िसनीय त्याङ्क उपलब्ध हनु सक्न े 
 

२. गरिबी मनिािण  १. गरिबी िापन गिी अमभलेख 
िाखेि गरिबी परिचयपि वितिण 
गनपुने  

१.उद्यिन्त्शलता एिं छोटो, िध्यि ि 
लािो अिमधको सीप विकास तामलि 
सञ्चालन  

२.गरिबी मनिािण कायिुि सञ् चालन  

१.आमथकु विकासका कायिुिहरु 
सञ् चालन गन ुसवकने  

२.आय आजनुका सबै संभािनाहरुको 
पवहचान गिी उपयिु विकल्प छनौट गिी 
सोही ितुाविक सहजीकिण गन ुसवकने]  

१.गरिबीको िेखािनुी िहेका जनसंख्या पवहचान गिी लन्त्क्षत कायिुि 
सञ् चालन गिी गरिबी घटाउन सवकने  

३. श्रि तथा 
िोजगािी  

१.तामलि प्राप्त व्यन्त्िहरुलाई 
उद्यिशीलता विकासको लामग 
उत्प्ररेित गनु ु 

२.िैदेन्त्शक िोजगािीबाट 
र्केकाहरुको िास्तविक त्याङ्क 
पत्ता लगाएि उनीहरुको सीप तथा 
दक्षतालाई उपयोग गनुपुने  

३.बेिोजगाि यिुा यिुतीको त्याङ्क 
व्यिन्त्स्थत गनपुने  

१.न्त्जविकोपाजनुका तामलिहरु 
सञ् चालन भएको  

२.िैदेन्त्शक िोजगािीबाट र्केकाहरुका 
लामग स्ििोजगािका कायिुििा 
सहयोग  

३.प्रधानिरिी िोजगाि कायिुि 
कायाुरियनिा िहेको  

४.बेिोजगािको त्याङ्क सङ्कलन भएको  

५.कृवर्ष ि पशपुालनको क्षेिलाई 
व्यािसावयक बनाउन उपकिण, मबउ, 
मबजन तथा अनदुान सहयोग गरिएको  

१.उत्पाददत िस्तहुरुलाई बजािसम्िको 
पहुँच विस्ताि हनुसक्न े 

२.स्थानीयस्तििै िोजगािीको अिसिहरु 
पवहचान गन ुसवकने  

३.स्थानीय िोजगाि केरर िारु्त 
बेिोजगािको पवहचान गिी िोजगािी 
ददलाउन िद्दत पगु्न े 

१.यिुा उद्यिी सजृना हनु सक्न े

२.श्रिको सम्िान सवहत पेशा तथा व्यिसायहरुको प्रििुन हनु सक्ने  

३.सिीय जनशन्त्िको सदपुयोग गन ुसवकने  
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४. कृवर्ष ि पशपुालन क्षेिलाई 
व्यिसायको रुपिा अगामड बढाउन े
तरु् अमभप्ररेित गनपुने  

४. िानि संसाधन 
विकास  

१.सीपयिु ि दक्ष जनशन्त्िको 
विकास गनुपुने  

१.पयाुप्त यिुा जनशन्त्ि विद्यिान हनु ु 

२.तनहुँ प्राविमधक न्त्शक्षालय हनु ु 

३.विद्यालयिा प्राविमधक न्त्शक्षाको 
व्यिस्था गन ुपहल भएको 

उपलब्ध िानि संशाधनको अमधकति 
उपयोग गन ुसवकने  

गणुस्तिीय जनशन्त्ि उत्पादन गन ुसवकने  
 

५. अनसुरधान 
तथा विकास  

अनसुरधान तथा विकास क्षेिलाई 
िहत्िपूण ु क्षेिको रुपिा स्िीकाि 
गिी कायाुरियनिा ल्याउन ुपने  

अनसुरधान तथा विकासका लामग खोज 
अनसुरधान तथा त्याङ्क सङ्कलनका 
लामग प्राकृमतक, सांस्कृमतक, 
ऐमतहामसक, पिातान्त्त्िक क्षेिहरुको 
उपलब्धता  

अनसुरधानको िाध्यिबाट विकासका 
िणनीमतहरु मनिाणु गन ुसवकने  

विकासिा नविनति प्रारुप प्रयोग गन ुसवकने   

६. उद्यिशीलता 
विकास  

१.संभावित उद्यि विकासका 
क्षेिहरुको पवहचान गिी उद्यि 
विकासका लामग नीमत मनिाुण गिी 
कायाुरियन गनपुने  

१.कच्चा पदाथकुो उपलब्धता  

२.जनशन्त्िको पयाुप्तता  

३.उद्यि विकास िणनीमतक योजना 
तजुिुा भएको  

४.उद्यि विकासको क्षेििा बजटेको 
व्यिस्था  

१.लघ ुतथा घिेल ुउद्यिको विकास गन ु
सवकने  

२.स्थानीयस्तििा िोजगािी सजृना गन ु
सवकने  

३.मनयाुत प्रबिुन गन ुसवकन े

४.साझेदािीिा उद्यि सञ् चालन गन ुसवकन े 

आमथकु विकासिा उद्योगक्षेिको योगदानिा बवृि गन ुसवकन े

७. सिानता  लैवङ्गक, िगीय तथा जातीय  
लगायतका असिानता हटाउन पने  

१.सािान्त्जक सिािेशीकिण तथा लैंमगक 
वहंसा सम्बन्त्रध कायिुि ि बजटेको 
उपलब्धता  

२.सािजुमनक कायिुा सबै क्षिेको 
सहभामगतािा उल्लेख्य बवृि हुदैँ जान ु 

१.सिानता सम्बरधिा चेतनास्तििा बवृि 
गन ुसवकने  

२.विमभन्न जातजाती, िग,ु मलङ्ग मबचको 
विभेद रयूनीकिण गन ुसवकन े 

विभेदभिु सिाजको स्थापना गन ुसवकने 
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८. सिािेशीकिण  १.सिािेशीकिण नीमत मनिाुण गिी 
कायाुरियन गनपुने]{  

२.विकास मनिाुणका सबै कायहुरुिा 
सबैको सहभामगता समुनन्त्श् चतता 
गनपुने  

१.लन्त्क्षत िगकुो पवहचान भएको  

२.लन्त्क्षत िगकुो लामग प्रत्येक िर्ष ु
बजेटको व्यिस्था भएको  

३.विकास मनिाुण कायहुरुिा सबैको 
सहभामगता बवृि भएको  

१.सबैको सहभामगता समुनन्त्श् चत गन ुसवकन े 

२.विकासको वितिण सिानपुामतक हनु 
सक्ने  

नगिपामलकाका हिेक वियाकलाप सिािेशीतािूलक बनाउन सवकन े 

९. विपद 
व्यिस्थापन  

१.दिकलको व्यिस्थापन गनपुने  

२.विपद व्यिस्थापन पूितुयािी 
सािग्रीहरुको व्यिस्था गनपुने  

३.नदीबाट हनु ेकटान मनयरिणको 
लामग ददघकुामलन योजनाहरु मनिाणु 
गनपुने  

४.विपद व्यिस्थापन क्षेििा बजेट 
विमनयोजन गने ]{  

५.िानिीय कािणले हनु े विपदलाई 
कि गने खालका जनचेतनािूलक 
कायिुिहरु सञ् चालन गने  

१.विपद व्यिस्थापन कोर्षको स्थापना ि 
सञ् चालन  

२.स्थानीय विपद व्यिस्थापन समिमतको 
गठन ि परिचालन  

३.यिुा क्लिहरुको विद्यिानता  

४.नन्त्जकै नेपाली सेनाको बावहनी िहेको  

१.विपद जोन्त्खियिु क्षेिको पवहचान हनु े

२.विपद जोन्त्खि व्यिस्थापन संयरि 
बनाउन सवकन े

३.आय आजनुको क्षेिको रुपिा उपयोग 
गन ुसवकन े

१.पवहचान भएका जोन्त्खि क्षेिहरुिा विपदबाट हनुे क्षमत रयूनीकिण 

२.नागरिकहरुलाई विपदबाट हनु े जोन्त्खिबाट सिुक्षाको प्रत्याभमूत ददन 
सवकने 
 

९. िाताििण  १.िाताििण नीमत मनिाुण गिी 
कायाुरियन गनपुने  

२.ल्याण्डवर्ल साईटको मनिाुण 
हनुपुने  

३.पूिाुधाि मनिाुण गदा ु बकृ्षािोपण 
कायलुाई प्रभािकािी बनाउनपने  

१.िन जंगल भएको  

२.जलाधाि क्षेिहरुको प्रचिु उपलब्धता  

३.विविध जङ्गली पशपुरछी हरुको 
उपलब्धता  

४.सािदुावयक िन उपभोिा समिमतहरु 
वियान्त्शल िहेको 
 

१.िाताििणीय सरतलुन कायि गनेगिी 
विकासका गमतविमधहरुलाई सञ् चालन गन ु
सवकने  

२.जनसहभामगता जटुाउन सवकने  

३.सािदुावयक िनहरुसँग सिरिय गन ु
सवकने  

१.पामलकालाई देशकै हरियाली निूना पामलकाको रुपिा विकास गन ु
सवकने  

२.जङ्गली जनाििहरुको संिक्षण गन ुसवकन े

३.काबनु व्यापािबाट आमथकु िृवििा योगदान पगु्न सक्न े
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३.विकास मनिाुणका कायहुरु 
सञ् चालन गदाु िाताििणीय 
असिलाई ध्यान ददनपने  

१०. जलिाय ु
परिितनु  

१.अमतबवृि, अनाबवृि, खण्डबवृिबाट 
बच्नको लामग जनचेतनािूलक 
कायिुिहरु सञ् चालन गने  

२.पानीको िहुानहरुको संिक्षण 
गनपुने  

३.िाटोको आरता व्यिस्थापन गन ु
हरियाली व्यिस्थापन गनपुने  

जलिाय ुपरिितनुले हनुसक्न ेजोन्त्खिको 
बािेिा जनचेतना अमभबवृि भएको  
 

जलिाय ुपरिितनुलाई प्राथमिकतािा िाखी 
स्रोतहरुको संिक्षण तथा बवृि गन ुसवकने  

जलिाय ुअनकुुलनिा योगदान गन ुसवकने  

११. सािदुावयक 
साझेदािी ि 
गैिसिकािी 
संस्थाहरु  

१.सिरियको अभाििा आयोजना 
तथा कायिुिहरुको दोहोिोपना 
हटाउनपुने  

१.विकास मनिाुणका काििा साझेदािी 
कायि भएको 

२.विकासिा सिरिय एिं सहकाय ु 

लगानी बवृि हनु सक्ने  गैि सिकािी संस्थाहरुसँग उपलब्ध विशेर्षज्ञताको स्थानीय आिश्यकताका 
आधाििा उपयोग गन ुसवकने  

  



40 

३.१.६ योजना तजुिुा, कायारुियन ि अनगुिन तथा िूल्याङ्कन  

उप क्षिेहरु सिस्यािा आधारित मसकाईहरु सबल पक्षहरु अिसिहरु संभािनाहरु 

१. योजना 
तजुिुा           

१.पामलकाको योजना तजुिुा मनदेन्त्शका तयाि 
गिी लाग ुगने  

२.लागत अनिुान गिी योजना तजुिुा गनपुने  

३.ठूला आयोजनाहरुको DPR, IEE, EIA 
तयाि गिी कायाुरियन गनपुने  

१.जनसहभामगतािा योजना मनिाणु गने पिमतको 
विकास  

३.नगिको पाश् िनु्त्चि तयाि हनुे िििा िहेको  

४.िावर्षकु बजेट तथा कायिुि तजुिुा भएको  

५.नगि उद्यि विकास िणनीमतक योजना मनिाुण भै 
सकेको  

१.अथपुूण ुसहभामगतािा योजना तजुिुा गने  

२.त्याङ्किा आधारित योजना मनिाणु गन ुसवकने  

योजनािा अपनत्िबोध भै विकासिा 
ददगोपना हनु सक्न े

२. आयोजना 
बैंक  

आयोजना बैंकिा िान्त्खएका योजनाहरुको 
प्राथमिकीकिण गरिनपुने  

योजनाहरुको पवहचान गरिएको  कुन िर्ष ुकुन योजना गने भने्न कुिाको समुनन्त्श् चत 
हनु सक्न े 

प्राथमिकताका आधाििा 
योजनाहरुको मड.वप.आि. तयाि गिी 
कयाुरियनिा ल्याउन सवकन े

३. संस्थागत 
तथा कायाुरियन 
व्यिस्था  

१.स्िीकृत दिबरदी अनसुाि किचुािीको 
पदपूमत ुहनुपुने  

२.पामलकाको O & M गन ुपने  

३.पामलकाको कायिुिहरुको मनयमित 
अनगुिन तथा िूल्याङ्कन हनुपुने  

४.भौमतक पूिाुधािको व्यिस्था हनुपने  

 

१.किचुािी/जनप्रमतमनमधहरुको सविय सहभामगता  

२.सहभामगतािूलक अनगुिन तथा िूल्याङ्कन पिमत  

३.कायाुलय भिन मनिाणुको लामग पयाुप्त जमिनको 
उपलब्धता  

४.केरर तथा िडािा ईरटिनेट सेिा विस्ताि 

१.नयाँ यिुा जनशन्त्िको उपलब्धता हनु सक्ने  

२.सेिा प्रिाहिा विद्यतुीय प्रणालीको प्रयोग 

३.सेिा प्रिाहिा नविनति प्रणालीको विकास हनु े 

१.सिल, सहज ि मछटो छरितो एिं 
गणुस्तिीय सेिा प्रिाह हनु सक्न े
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उप क्षिेहरु सिस्यािा आधारित मसकाईहरु सबल पक्षहरु अिसिहरु संभािनाहरु 

४. तहगत 
सम्बरध तथा 
अरति सिकाि 
सिरिय  

प्रदेश तथा संघसँग सिरिय तथा सहकाय ु
हनुपने  

१.संघीय सिकािबाट किचुािीहरुको सिायोजन 
भएको  

२.वित्तीय हस्तारतिण अरतिगत संघीय तथा प्रदेश 
सिकािबाट सिानीकिण िाजश्व बाडँर्ाँड तथा सशतु 
अनदुान प्राप्त हनुे  

३.आयोजनाहरुिा सहकाय ु 

१.तीन तहको सिकाि बीच सिुधिु सम्बरध 
स्थावपत हनु सक्ने  

२.िाविय िहत्िका आयोजनािा सहकाय ुहनु सक्न े
३.ठूला लगानीका आयोजनाहरुिा संघ तथा प्रदेश 
सिकािको सहभामगता हनु सक्ने  

१.ददगो तथा रतू विकासिा लगानी 
बढ्न सक्ने  
  

५. जोन्त्खि 
व्यिस्थापन  

१.जोन्त्खियिु क्षेिहरुको पवहचान गिी 
कायिुि तजुिुा गनपुने  

१.स्थानीय विपद व्यिस्थापन समिमत गठन गरिएको  

२.विपद जोन्त्खि रयूमनकिण सम्बन्त्रध ऐन तथा 
कायवुिमध जािी गरिएको  

३.जोन्त्खि रयूमनकिणका लामग विमभन्न सािग्री तथा 
उपकिणहरुको उपलब्धता भएको  

१.जोन्त्खियिु क्षेिहरु संिक्षण गन ुसवकने  विपद जोन्त्खि रयूमनकिण हनु सक्न े 

६. अनगुिन 
तथा िूल्याङ्कन  

१.अनगुिन तथा िूल्याङ्कन नीमत तथा 
कायिुिहरु बनाएि लाग ुपनपुने  

२.तेस्रो पक्षबाट अनगुिन गने प्रवियाको 
थालनी गनपुने  

३.अनगुिन तथा िूल्याङ्कन प्रमतिेदन 
सािजुमनक गनपुने  

१.िडा तथा नगिस्तिीय योजना तथा अनगुिन 
समिमत तजुिुा भएको  

२.योजना अनगुिन तथा िूल्याङ्कन र्ािािको प्रयोग  

योजना तजुिुा तथा कायाुरियनिा देन्त्खएका िटुीहरु 
सधुाि हनु सक्न े 

सेिा प्रिाह एिं योजना 
कायाुरियनिा गणुस्तिीय परिणाि 
हामसल हनु सक्न े
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३.२ योजना खाका  

३.२.१ मभिाद नगिपामलकाको विकासका िागमुनदेशक मसिारतहरु 

१. पामलकामभिका हिेक नागरिकको िौमलक हकको संिक्षण गदै आत्िसम्िानको समुनन्त्श् चतता गने  

२.  पामलकाको उत्पादनिखुी भ-ूउपयोग नीमत बनाई कायाुरियन गने  

३.  सिदुायको बौविवककिण गदै ज्ञान ि त्यिा आधारित प्रविमधयिु विकास गने  

४.  पामलकामभि पािदन्त्शतुा, जिार्देवहता, भ्रिाचाि मनयरिणिा जोड ददई शासकीय सधुािलाई अमभप्ररेित 

गने  

५.  पामलकाको िौमलक कला, धि,ु संस्कृमतको संिक्षण तथा सम्बिुन गने  

६.  पामलकामभि गरिबी, बेिोजगािी तथा भोकििी उरिूलन गिेि सििृ मभिाद मनिाुण गने  

७.  पामलकाको सरदभिुा ददगो विकासको लक्ष्य स्थानीयकिण गिी पामलकाको ददगो तथा रतू विकास गने  

८.  पामलकामभि सबल संचाि तथा सूचनाको हकको प्रत्याभमूत गिी ससूुन्त्चत नागरिक बनाउने  

१०. पामलकामभि बौविक सम्पन्त्त्तको सिुक्षा गने  

३.२.२ आिमधक योजनाको दूिदृवि  

"सििृ जनता सिुन्त्क्षत शहि, सशुासन सवहत सिाजिाद उरिखु नगि"  

३.२.३. आिमधक योजनाको लक्ष्य  

"आ.ि. २०८०/०८१ सम्ििा स्रोत तथा साधनहरु एिि ्प्रविमधको सदपुयोग गिी नागरिक तथा विकास 

साझेदािहरुसगँ सहाकाय ुगिेि मनिपेक्ष गरिबी ि सबै प्रकािका विभेद अरत्य गिी सििृ, सिािेशी ि सिाजिाद 

उरिखु सिाजको मनिाुण गने"  

३.२.४ आिमधक योजनाको उद्दशे्य 

१.  सशुासन तथा सािान्त्जक रयायको प्रत्याभमूत गने  
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२.  भौमतक, सािान्त्जक, साँस्कृमतक िूल्य ि िारयतािा आधारित दक्ष, सभ्य तथा ससंुस्कृत सिाजको मनिाुण 

गने  

३.  िाताििण िैिी सिािशेी भौमतक पूिाुधािहरुको विकास गने  

४.  आधािभतू न्त्शक्षा ि स्िास््यिा सबैको पहुँचको समुनन्त्श् चतता गने  

५.  जैविक खेती प्रणालीको पििुुन गिी कृवर्ष उत्पादकत्ि बवृि, पयटुन तथा उद्यि विकास गिी रतू आय 

आजनुका अिसिहरु मसजनुा गिेि उच्च आमथकु बवृिदि प्राप्त गने  

६.  प्रविमधको विकास तथा विस्ताि गने  

८.  िानि अमधकाि संिक्षण, दण्डवहनताको अरत्य सवहतको सािान्त्जक सिुक्षालाई समुनन्त्श् चत गने  

९.  जनसशभामगताद्वािा प्राकृमतक तथा जैविक िाताििणको संिक्षण, सम्बिुन ि सदपुयोग गदै ददगो विकास 

हामसल गने  

३.२.५ विकासका प्राथमिकताका क्षिेहरु  

पामलकाको सिग्र विकासको लामग पामलकाका सबै के्षिहरुको विकासलाई सम्बोधन गनु ु पदुछ । यसिी 

विकासका वियाकलापहरुलाई सञ् चालन गदाु विकासका लामग गरिने के्षि तथा वियाकलापहरुको सही 

प्रामथिकताले सियिा नै अपेन्त्क्षत परिणाि ल्याउँदछ । विकासका सही प्राथमिकताले लगानीको सही प्रमतर्ल 

प्राप्त गिाउँदछ । मभिाद नगिपामलकाको सरदभिुा पामलकािा सशुासनको प्रत्याभमूत िारु्त दक्ष जनशन्त्िको 

विकास गिी यस आिमधक योजनाले मनददुि गिेका दूिदृविले ददशामनदेश गिेको िागिुा विकासका 

वियाकलापहरुलाई कायारुियन गिी मनददुि लक्ष्य प्राप्त गन ुजनसहभामगतािा आधारित ददगो ि रतू विकासको 

लामग मनम्नानसुािको ९ िटा प्राथमिकतािा आधारित नीमत तथा कायिुिहरु तजुिुा ि कायाुरियन गदै लमगनेछ 

।  

१.   कृवर्षिा आधमुनकीकिण, व्यािसावयकीकिण तथा बजािीकिण  

२.   गणुस्तिीय तथा प्राविमधक न्त्शक्षा ि दक्ष जनशन्त्ि विकास  
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३.   स्िास््य, सिसर्ाई, पोर्षण तथा खाद्य सिुक्षाको समुनन्त्श् चतता 

४.   भौमतक पूिाुधाि, सडक सञ् जाल स्तिोन्नमत तथा यातायात व्यिस्थापन  

५.   भ-ूउपयोग तथा भमूि व्यिस्थापन ि संिक्षण  

६.   सूचना, प्रविमध, सञ् चाि तथा सशुासन प्रबिुन  

७.   कला संस्कृमत, पयटुन प्रबिुन तथा उद्यि विकास  

८.   जलिाय ुपरिितनु, िाताििन्त्णय सरतलुन तथा जल उत्पन्न प्रकोप मनयरिण  

९.   आरतरिक िाजश् ि बवृि तथा वित्तीय सशुासन 

३.२.६ ददगो विकास लक्ष्यहरुको स्थानीयकिण ि मभिाद नगिपामलकाको परििाणात्िक लक्ष्य  

यस योजनाले ददगो विकास लक्ष्य सन ् २०३० लाई मभिाद नगिपामलकाको सरदभिुा स्थानीयकिण गिी 

नगिपामलकाको विकास कायिुिहरुिा आत्िीकिण गिी यसका सूचकहरुलाई आधाि िानेि स्थानीय तहको 

योजनािा आरतरिकीकिण गिेको छ । यस प्रवियाले ददगो विकास लक्ष्यहरुले मनददुि गिे ििोन्त्जि िाविय 

लक्ष्य तथा अरतिाुविय प्रमतििता हामसल गन ुसहयोगी भमूिका खेल्नछे ।
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िाविय लक्ष्य  ददगो विकास लक्ष्यको खन्त्ण्डकिण  मभिाद नगिपामलकाको परििाणात्िक लक्ष्य 

आधाि िर्ष ु२०७६ वि.सं. २०८१ सम्िको लक्ष्य  

ददगो विकास लक्ष्य १M हिेक क्षिेिा िहेका सबै स्िरुपको गरिबीको अरत्य गने  
लक्ष्य १.१ सन ् २०३० सम्ििा प्रमतददन १.२५ 
डलिभरदा कि आम्दानीिा जीिन मनिाुह गरििहेका 
गरिबीको अरत गने  

१. दैमनक १.२५ डलि भरदा कि आम्दानी 
भएको जनसंख्या रयूमनकिण गने   

१४ प्रमतशत  ७ प्रमतशतिा झाने  

प्रमतव्यन्त्ि आम्दानी  १. प्रमत व्यन्त्ि आय  १०४३ डलि १५०० डलि 
लक्ष्य १.३ िाविय रुपिा उपयिु सािान्त्जक सिुक्षा 
प्रणाली ि रयूनति आधाि लगायतका उपायहरु 
सबैका लामग कायाुरियन गने ि सन ्२०३० सम्ििा 
गरिब ि सङ्कटग्रस्त एिि ्किजोि अिस्थािा िहेका 
व्यन्त्िहरुलाई उल्लेख्य रुपिा सिािेश गिी सक्ने  

१. सािान्त्जक सिुक्षण प्रणालीहरुद्वािा सिेवटएका 
जनसंख्याको अनपुात  

२७ ५५ 

२. कुल बजेटिा सािान्त्जक सिुक्षा खच ु
(प्रमतशत)  

१२ १३ 

३. िोजगािी प्राप्त गने कुल व्यन्त्िहरुिध्ये 
प्रमतददन १.२५ डलि भरदा कि प्राप्त गने 
व्यन्त्िहरु (प्रमतशत) 

१६ १०  

लक्ष्य १.४ सबै िवहला तथा परुुर्ष विशेर्ष गिेि गिीब 
ि सङ्कटग्रस्त अिस्थािा िहेका िवहला ि परुुर्षहरुको 
आमथकु स्रोत साधनिा सिान अमधकाि समुनन्त्श् चत 
गने, यसका साथै आधािभूत सेिा सवुिधाहरुिा पहुँच 
भमूििामथको स्िामित्ि ि मनयरिण एिि ् अरय 
स्िरुपका सम्पन्त्त्त, उत्तिामधकाि, पैतक सम्पन्त्त्त, स्रोत 
साधन, उपयिु नया ँ प्रविमध तथा लघ ु वित्त 
लगायतका वित्तीय सेिािा उनीहरुको पहुँच समुनन्त्श् चत 
गने  

१. ३० मिनेटको पैदल यािािा बजािको 
केररिा पहुँच भएका परििािहरु (कुल 
जनसंख्याको प्रमतशत)  

५७ ७५  

२. औपचारिक वित्तीय सेिाहरुबाट सिेवटएका 
परििाि (कुल परििािको प्रमतशत)  

५० ७० 

३. आमथकु दृविकोणले जनसंख्याको तल्लो 
पञ् चि (Bottm Quintile) को उपभोगिा 
वहस्सा (प्रमतशत) 

७ १० 

४. िवहलाहरुिा िहेको कुल सम्पन्त्त्तको वहस्सा  २५ ३३ 
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आधाि िर्ष ु२०७६ वि.सं. २०८१ सम्िको लक्ष्य  

लक्ष्य १.५ गरिब ि सङ्कटग्रस्त अिस्थािा िहेका 
िामनसहरुको उत्थानन्त्शलता मनिाुण गने ि यस्ता 
िामनसहरुको िाताििणसँग सम्बन्त्रधत विर्षि 
घट्नाहरुका साथै अरय आमथकु, सािान्त्जक ि 
िाताििणीय नकािात्िक धक्काहरु ि विपदको 
जोन्त्खिहरु तथा किजोिपनालाई कि गने  

िाविय विपद जोन्त्खि रयूमनकिण िणनीमतहरु 
अनरुुप स्थानीय विपद जोन्त्खि रयूमनकिण 
िणनीमतहरु लाग ुगने  

  

ददगो विकास लक्ष्य २M भोकििी अरत्य गने, खाद्य सिुक्षा ि उन्नत पोर्षण प्राप्त गने ि ददगो कृवर्ष प्रििनु गने  
लक्ष्य २.१ सन ्२०३० सम्ि भोकििी अरत्य गने 
ि खास गिी न्त्शश ु लगायत गरिब ि सङ्कटग्रस्त 
अिस्थाहरुिा िहेका व्यन्त्ि सवहत सबै जनताको 
सिुन्त्क्षत पोर्षणयिु ि पयाुप्त खानािा िर्षै भिी पहुँच 
समुनन्त्ित गने  

१. कुल उपभोगको दईु मतहाईभरदा बढी 
खानािा खच ुगने जनसंख्या (प्रमतशत) 

१५ ८ 

लक्ष्य २.४ सन ्२०३० सम्ि ददगो खाद्यान्न उत्पादन 
प्रणाली पिमतहरु समुनन्त्श् चत गने, साथै उत्थानशील 
कृवर्ष अभ्यासहरु जसले उत्पादकत्ि ि उत्पादन बवृि 
गदुछन ् जसले जलिाय ु परिितनु, विर्षि िौसि, 
सखु्खा, बाढी तथा अरय विपदसँगको अनकुुलनको 
मनन्त्म्त क्षिता बढाउँदछन ् ि जमिन ि िाटोको 
गणुस्ति अग्रगािी रुपिा अमभबवृि गदुछन,् त्यस्ता 
अभ्यासहरु कायाुरिय गने  

१. कुल खेतीयोग्य भमूििध्ये िर्षैभिी मसंचाई 
सवुिधा पगेुको भमूि (प्रमतशत) 

३० ५० 

२. िाटोिा जैविक पदाथ ु (बाली लगाईएको 
भमूिको प्रमतशत)  

२ ३.५ 

ददगो विकास लक्ष्य ३M सबै उिेि सिूहका व्यन्त्िका लामग स्िास््य जीिनको समुनन्त्श् चतता गदै सििृ जीिनस्ति प्रििनु गने  
१. िातिृतृ्यू दि घटाउने  २३९ १०० 



47 

िाविय लक्ष्य  ददगो विकास लक्ष्यको खन्त्ण्डकिण  मभिाद नगिपामलकाको परििाणात्िक लक्ष्य 

आधाि िर्ष ु२०७६ वि.सं. २०८१ सम्िको लक्ष्य  

लक्ष्य ३.१ सन ्२०३० सम्ििा विश्वव्यापी िातिृतृ्यू 
दि प्रत्येक १ लाख जीवित जरििा ७० भरदा कि 
गने  

२. सिुन्त्क्षत सतु्केिी सवुिधा उपलब्ध गिाउने 
अनपुात  

६५ ८० 

लक्ष्य ३.२ निजात न्त्शश ुितृ्यूदि (प्रमतहजाि जीवित 
जरििा) कन्त्म्तिा १२ िा घटाउने ि ५ िर्ष ुिमुनको 
बाल ितृ्यदुि (प्रमतहजाि न्त्जवित जरििा) कन्त्म्तिा 
२५ िा ओिाल्ने उद्देश्य भएकाले सन ्२०३० सम्िा 
निजात न्त्शश ुि ५ िर्ष ुिमुनका बालबामलकाको िोक्न 
सवकने ितृ्यूको अरत्य गने  

१. ५ िर्ष ुिमुनको बाल ितृ्यूदि  २७ २० 

२. निजात न्त्शश ुितृ्यूदि  १५ १२ 

   

लक्ष्य ३.४ सन ्२०३० सम्ििा नसने िोगबाट हनुे 
असािवयक ितृ्यूलाई िोकथाि ि उपचािबाट एक 
मतहाई कि गनुकुो साथै िानमसक स्िास््य तथा 
सिवृि प्रबिुन गने (३० िर्ष ु देन्त्ख ७० िर्ष ुउिेि 
सिूहका िामनसहरुिा दीघकुामलन िोगहरुबाट हनु े
ितृ्य ुप्रमत हजाि जनसंख्यािा) 

१. क्यारसि  ०.६१ 0.52 

२. िधिुेह  0.25 0.21 

३. स्िासप्रश्वास सम्बन्त्रध दीघकुामलन िोग 
(अस्थािा, दि)  

0.73 0.62 

लक्ष्य ३.५ लाग ु पदाथ ु तथा िादक पदाथकुो 
प्रयोगको िोकथाि तथा उपचाि  

पनुस्थाुपना केररिा सेिा मलने लाग ु पदाथ ु
प्रयोगकताुको प्रमतशत  

५० ६० 

२.िददिाको हामनकािक प्रयोग गने (१५ िर्ष ुि 
सो भरदा िामथका जनसंख्याको प्रमतशत, परुुर्षको 
हकिा ६० ग्राि भरदा िामथ ि िवहलाको हकिा 
४० ग्राि भरदा िामथ) 

१.९ १.८ 
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आधाि िर्ष ु२०७६ वि.सं. २०८१ सम्िको लक्ष्य  

लक्ष्य ३.६ सन ् २०३० सम्ि विश् िभि सडक 
यातायात दघुटेुनाबाट हनुे ितृ्यू ि घाईतेको संख्यालाई 
आधा घटाउने  

सडक यातायात दघुटु्नाबाट हनुे ितृ्यूदि ९ ७ 

लक्ष्य ३.८ स्िास््य सेिािा सिवु्यापी पहुँच हामसल 
गनकुा मनन्त्म्त वित्तीय जोन्त्खि सिुक्षा कायि गदै 
सिुन्त्क्षत, प्रभािकािी ि गणुस्तिीय अत्यािश्यक 
स्िास््य सेिाहरुको साथै सबैको लामग क्षिता अनसुाि 
धान्न सवकने िूल्यिा अत्यािश्यक और्षमध तथा 
खोपहरुको उपलब्धता बढाउने   

१. संस्थागत सतु्केिी केररहरुिा बच्चाहरु 
जरिाईने प्रमतशत 

७० ८० 

२.  िवहलाहरुले प्रोटोकल अनसुाि नै वपएनसी िा 
सहभागी हनुे प्रमतशत 

५० ७५ 

२. न्त्शशहुरुले ३ डोज हेपाटाईवटसको खोप 
प्रदान गने प्रमतशत 

९० ९६ 

३. स्िास््य वििा कायिुििा जनताहरु सहभागी 
भएका हनुे प्रमतशत 

३० ७५  

ददगो विकास लक्ष्य ४M सिािेशी तथा रयायोन्त्चत ि गणुात्िक न्त्शक्षा समुनन्त्श् चत गदै सबैका लामग जीिनपयरुत मसकाईका अिसिहरु प्रबिनु गने  
लक्ष्य ४.१ सन्र २०३० सम्ििा सबै 
छािछािहरुलाई सारदमभकु साथै मसकाईका 
सकािात्िक उपलन्त्ब्ध मति डोर् याउनको लामग 
उनीहरुका मनन्त्म्त मनिःशलु्क, सितािूलक तथा 
गणुस्तिीय प्राथमिक ि िाध्यमिक न्त्शक्षाको 
समुनन्त्श् चतता गने  

१. प्राथमिक विद्यालयिा खदु भनाुदि (प्रमतशत)  ९८ ९९  
२. प्राथमिक तह पूिा गने दि (प्रमतशत)  ९० ९५   
३. कक्षा १ िा भनाु भएका विद्याथीिध्ये कक्षा 

८ सम्ि पगु्ने विद्याथीहरुको प्रमतशत  
८० ९५  

४. कक्षा ८ सम्ि पगु्ने छािछािा अनपुात  १.०३ १.०१ 

५. िाध्यमिक न्त्शक्षा (कक्षा ९ देन्त्ख १२ सम्ि) 
भनाुदि प्रमतशत  

७२ ९५  

लक्ष्य ४.३ सन ् २०३० सम्ििा क्षिताले धान्न 
सवकने तथा गणुस्तिीय प्राविमधक, व्यािसावयक ि 

१. प्राविमधक ि व्यािसावयक न्त्शक्षािा 
छािाहरुको भनाु अनपुात  

०.६६ ०.८४ 

२. िाध्यमिक न्त्शक्षापमछको न्त्शक्षा (स्नातक तह) 
िा छािाहरुको भनाु अनपुात  

०.९१ ०.९६  



49 

िाविय लक्ष्य  ददगो विकास लक्ष्यको खन्त्ण्डकिण  मभिाद नगिपामलकाको परििाणात्िक लक्ष्य 

आधाि िर्ष ु२०७६ वि.सं. २०८१ सम्िको लक्ष्य  

उच्च न्त्शक्षाको सबै िवहला ि परुुर्षको सिान पहुँचको 
समुनन्त्श् चतता गने  

३. छािबनृ्त्त्त (कुल विद्याथीहरुिा छािबनृ्त्त्त 
पाउने विद्याथीहरुको प्रमतशत)  

३८ ४० 

ददगो विकास लक्ष्य ५ लैंमगक सिानता हामसल गने तथा सबै िवहला, वकशोिी तथा बालबामलकाहरुलाई सशि बनाउने  
लक्ष्य ५.१ सबै िवहला, वकशोिी तथा बालबामलका 
मबरुि हनुे सबै प्रकािका विभेदहरुको अरत्य गने  

१. सिान कािका लामग ज्याला (िहला ि परुुर्ष 
बीचको सिानतािूलक ज्यालाको अनपुात)  

०.७२ ०.८७ 

लक्ष्य ५.३ सबै प्रकािका हामनकािक प्रचलनहरु 
अरत्य गनु ुजस्तै बालवििाह, कि उिेि ि जबिजस्ती 
वििाह ि िवहला जनेररीय अङ्गभङ्ग गने  

१. वििावहत िा िैिावहक मिलनिा िहेका १५ 
देन्त्ख १९ िर्ष ुउिेिका िवहलाहरु प्रमतशत  

१८ ८ 

लक्ष्य ५.४ सािजुमनक सेिाको प्रािधान, पूिाुधाि, 
सािान्त्जक सिुक्षा नीमतहरुको प्रबिुन गने, पारिश्रमिक 
विना गरिने हेिचाह ि घिायसी कािलाई िारयता ददने 
तथा घिेल ुएिि ्पारििारिक कािको िाविय प्रािधान 
अनसुाि बाँडर्ाँड गने  

१. श्रिशन्त्ििा िवहला ि परुुर्षको सहभामगताको 
अनपुात 

०.९५ ०.९८ 

२. िवहलाले घिायसी काििा खचेको और्षत 
सिय/घण्टा  

११ ८ 

लक्ष्य ५.५ िाजनीमतक, आमथकु ि सािजुमनक 
जीिनको सबै मनणयु तहहरुको नेततृ्ििा िवहलाहरुको 
पूण ुि प्रभािकािी सहभामगता ि सिान अिसिहरुको 
समुनन्त्श् चतता गने  

१. सहकािी क्षेििा िवहलाहरुको सहभामगता 
(प्रमतशत) 

३३ ५०  

२. व्यािसावयक ि प्राविमधक कािदािहरुिा 
िवहला-परुुर्षको अनपुात  

२८  ३५ 

ददगो विकास लक्ष्य ६M सबैका मनन्त्म्त पानी तथा सिसर्ाईको उपलब्धताका साथै यसको ददगो व्यिस्थापन समुनन्त्श् चत गने  
लक्ष्य ६.१ सन ्२०३० सम्ि सबैको मनन्त्म्त सिुन्त्क्षत 
ि व्यहोन ु सवकने खानेपानीको सिवु्यापी ि 
सिानतािूलक पहुँच हामसल गने ]{  

१. सिुन्त्क्षत खानेपानी प्रयोग गने जनसंख्या 
(प्रमतशत)  

३५ ६५ 

२. पाईपबाट वितिण गरिएको पानीिा पहुँच 
भएका परििाि (प्रमतशत)  

८० ९५ 
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आधाि िर्ष ु२०७६ वि.सं. २०८१ सम्िको लक्ष्य  

३. आधािभतू खानेपानी सेिािा पहुँच (प्रमतशत)  ९० ९५  
लक्ष्य ६.३ सन ्२०३० सम्ििा प्रदरु्षण घटाउने, 
हानीकािक िसायन िस्तकुो विसजनु अरत्य गने ि 
मनष्काशन कायलुाई रयूनीकिण गने, प्रशोधन 
नगरिएको र्ोहि पानीको वहस्सा आधा घटाउने ि 
खेि गएका िस्तकुो पनुM प्रयोगको लामग प्रशोधन गने 
साथै सिुन्त्क्षत प्रयोग बढाएि खानेपानीको गणुस्ति 
सधुाि गने  

१. ल्याण्डवर्ल साईट मनधाुिण  ० १ िटा 
२. र्ोहि प्रशोधन केररको स्थापना  ० १ िटा 
३. पामलकािा हामनकािक िसायन िस्तहुरुिा 

प्रमतिरध लगाउने  
नीमत छैन  नीमत मनिाुण गिी कायाुरियन भएको 

हनुे  
४. पामलकालाई प्लाविक झोलाििु पामलका 

घोर्षणा गने ]{ 

नीमत छैन  नीमत मनिाुण गिी कायाुरियन भएको 
हनुे  

ददगो विकास लक्ष्य ७M व्यहोन ुसवकने भिपदो, ददगो ि आधमुनक उजािुा सबैको पहुँच समुनन्त्श् चत गने   
सन ् २०३० सम्ििा व्यहोन ु सवकने भिपदो ि 
आधमुनक उजाु सेिािा सिवु्यापी पहुँच समुनन्त्श् चत गने  

विद्यतुिा पहुँच भएका जनसंख्या अनपुात ९९ प्रमतशत १०० प्रमतशत घिधुिीिा 

ददगो विकास लक्ष्य ८M सबैका लामग न्त्स्थि, सिािेशी तथा ददगो आमथकु बवृि, पूण ुतथा उत्पादनशील िोजगािी ि ियादुदत कािलाई प्रबिनु  
लक्ष्य ८.१ िाविय परिन्त्स्थमत अनरुुप प्रमतव्यन्त्ि 
आमथकु बवृिलाई कायि िाख् न ेि विशेर्ष गिेि अमत 
कि विकमसत िलुकुिा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 
बवृिलाई कन्त्म्तिा प्रमतिर्ष ु७ प्रमतशतिा कायि िाख् ने  

पामलकािा योजना अिमधको पवहलो २ िर्षकुो 
बवृिदि  

 ८ प्रमतशत  

लक्ष्य ८.२ उच्च िूल्य अमभबवृि ि श्रििूलक 
क्षेिहरुिा केन्त्ररत गदै विविमधकिण प्रविमधको 
स्तिोन्नमत ि निप्रितनुको िाध्यिबाट उच्चस्तिको 
आमथकु उत्पादकत्ि हामसल गने  

बाँकी अविमधको बवृिदि   १० प्रमतशत  

लक्ष्य ८.३ उत्पादनशील गमतविमध, ियाुददत िोजगािी 
मसजनुा, उद्यिन्त्शलता, मसजनुन्त्शलता ि निप्रितनुलाई 

मलङ्ग अनसुाि गैिकृवर्ष िोजगािीिा अनौपचारिक 
िोजगािीको अनपुात  

५० ३० 
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आधाि िर्ष ु२०७६ वि.सं. २०८१ सम्िको लक्ष्य  

सहयोग गने खालका विकासिखुी नीमत प्रबिुन गने 
ि वित्तीय सेिािा पहुँच लगायत लघ,ु साना ि िझौला 
उद्यिको िैधामनकीकिण ि बवृिलाई प्रोत्साहन गने  
लक्ष्य ८.६ सन ्२०३० सम्ििा िोजगािी, न्त्शक्षा िा 
तामलि नपाएका यिुाहरुको अनपुात उल्लेख रुपिा 
घटाउने  

यिुा अधबुेिोजगािी दि (प्रमतशत) (१५ देन्त्ख ५९ 
िर्ष ुउिेिका) 

३० १५ 

लक्ष्य ८.७ मनकृि स्िरुपको बालश्रिको मनर्षेध ि 
अरत्य गन ुबाध्यकािी श्रिको उरिूलन गने ि सन ्
२०२५ सम्ििा बाल सैमनकको भती ि प्रयोग 
लगायतका सबै स्िरुपको बालश्रि अरत्य गन ु
तत्काल प्रभािकािी उपायहरु अपनाउने  

१. पामलकालाई बालश्रि ििु घोर्षणा गने  ०  नीमत मनिाुण गिी कायाुरियन गने  
२. बाल सैमनक मनर्षेमधत क्षेि घोर्षणा गने  ० नीमत मनिाुण गिी कायाुरियन गने  

लक्ष्य ८.९ ददगो पयटुन जसले िोजगािी मसजनुा 
गदुछ ि स्थानीय संस्कृमत ि उत्पादनलाई प्रबिुन 
गदुछ, नीमत तजुिुा गिी कायाुरियन गने  

 

 

१. पयटुन प्रबिुनलाई लन्त्क्षत गिी साँस्कृमतक 
संग्रहालयको स्थापना गने  

० १ 

२. पामलकाको विविधतालाई झल्काउने ि सबै 
साँस्कृमतक प्रमतमनमधत्ि हनुे गिी साँस्कृमतक 
सिूहहरु मनिाुण गिी प्रबिुन गने ]{  

० ९ िटा (प्रत्येक िडािा एक सिूह)  

३. योजनाबि रुपिा पयटुन प्रबिुन गने  ० पयटुन नीमत ि योजना तजुिुा गिी 
कायाुरियन गने  

४. नागरिक ि पामलकाको साझेदािीिा पयटुन 
उद्योग सञ् चालन गने  

० १ िटा 

५. पाकु तथा िनोिञ् जन क्षेिहरुको स्थापना गने  ० ९ िटा 
१. १५ िर्ष ुिामथका सबै नागरिकहरुको बैंक 

खाता  
५० ७५ 
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आधाि िर्ष ु२०७६ वि.सं. २०८१ सम्िको लक्ष्य  

लक्ष्य ८.१० बैंवकङ्ग, वििा ि वित्तीय सेिािा सबैको 
पहुँचिा प्रोत्साहन ि विस्ताि गनकुो लामग आरतरिक 
वित्तीय संस्थाको क्षिता सदुृढ गने  

२. पामलकाको कािोिाि बैक िारु्त सञ् चालन 
हनुे  

९५ प्रमतशत १०० प्रमतशत  

३. व्यापाि तथा व्यिसायको कािोिाि बैंक 
िारु्त गने  

१० प्रमतशत ५० प्रमतशत 

४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको उपलब्धता  १ िडािा  प्रत्येक िडािा 
ददगो विकास लक्ष्य ९M उत्थानशील पूिाुधाि मनिाणु, सिािेशी तथा ददगो औद्योमगकीकिणको प्रबिनु ि निप्रितनुलाई प्ररेित गने  
लक्ष्य ९.१ व्यहोन ु सवकने ि सबैको लामग 
सिानतािूलक पहुँचिा केन्त्ररत िहेि आमथकु विकास 
ि िानि सखु सिवृिलाई सहयोग गने क्षेिीय ि 
मसिापाि संिचना लगायत गणुस्तिीय भिपदो, ददगो ि 
उत्थानशील पूिाुधािको विकास गने  

१. दईु वक.मि. वहंडेि १२ िवहना सञ् चालन हनु े
सडकिा आइपगु्ने जनसंख्या प्रमतशत  

८५ ९५ 

२. सडकको घनत्ि (िग ुवक.मि.) 0.५ ०.६ 

लक्ष्य ९.२ सिािेशी ि ददगो रुपको औद्योमगक 
प्रबिुन गन ुि सन ्२०३० सम्ििा िाविय परिन्त्स्थमत 
अनरुुप िोजगािी ि कुल गाहुस्थ उत्पादनिा उद्योग 
क्षेिको वहस्सा उल्लेखनीय रुपिा बवृि गने साथै अमत 
कि विकमसत िलुकुिा यसको वहस्सा दोब्बि पाने  

नागरिकहरुको सहभामगतािा िाताििण िैिी 
उद्योगहरुको स्थापना  

० ६ िटा  

लक्ष्य ९.३ आफ्नो क्षिता अनसुाि व्यहोन ु सवकने 
ऋण ि िूल्य ऋङ् खला एिं बजाििा मतनीहरुको 
एवककिण लगायत वित्तीय सेिाहरुिा विशेर्ष गिेि 
विकासशील देशहरुका सानास्तिका उद्यिहरुिा पहुँच 
बढाउने  

१. उद्यि विकासको लामग क्षिता अमभबवृि गने   ९००० 

२. पामलकास्तििा उद्यि विकास सूचना केररको 
स्थापना गने   

० १ िटा 

३. लघ ु उद्यि विकास Model िा आधारित 
गरिबी मनिािणका लामग लघ ुउद्यि विकास 
कायिुि सञ् चालन गने  

० १००० लघ ुउद्यिी सजृना गने 

१. नगिपामलकािा अनसुरधान शाखा खोल्ने  ० १ िटा 
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आधाि िर्ष ु२०७६ वि.सं. २०८१ सम्िको लक्ष्य  

लक्ष्य ९.५ सन ् २०३० सम्ििा नि प्रितनुलाई 
प्रोत्साहन गने, प्रमत १० लाख जनसंख्यािा अनसुरधान 
ि विकास कािदािहरुको जनसंख्या ७५ प्रमतशतले 
बवृि गने ि सािजुमनक, मनजी अनसुरधान ि विकास 
खच ुबढाउने लगायतका िैज्ञामनक अनसुरधानहरुलाई 
बढिा ददने, सबै देशहरु खास गिी विकासशील 
देशहरुको औद्योमगक क्षेििा प्रविमधको स्तिोन्नमत गने  

२. मभिाद नगिपामलका मभि भएका कला, 
संस्कृमत, िौमलक ज्ञान, प्रविमध सम्बन्त्रध 
अनसुरधान प्रमतिेदन सािजुमनक गने  

० १ पटक 

३. सबै टोलहरुिा िोबाईल नेटिकु ि ईरटिनेट 
सवुिधाको पहुँच समुनन्त्श् चत गने  

िोिाईल सेिा 
भिपदो छैन ि 
ईरटिनेट सेिा 
आंन्त्शक क्षेििा 

सबै टोलिा भिपदो िोबाईल तथा 
ईरटिनेट सेिा उपलव्ध परु् याउने 

ददगो विकास लक्ष्य १० देशमभि तथा देशहरुबीचको असिानता घटाउने  
लक्ष्य १०.४ नीमतहरु विशेर्ष गिेि वित्त, ज्याला ि 
सािान्त्जक सिुक्षा नीमत अंगीकाि गने ि िृहत्ति 
सिानता प्रगमतन्त्शल रुपिा हामसल गने  

नीमतहरु मनिाुण गिी कायाुरियन गने  ० वित्तीय नीमत, सिान ज्याला नीमत ि 
सािान्त्जक सिुक्षा नीमत मनिाुण िगिी 
कायाुरियन भएको हनु े

ददगो विकास लक्ष्य ११ शहिहरु एिं िानि िस्तीहरुलाई सिािेशी, सिुन्त्क्षत, उत्थानशील ि ददगो बनाउने  
लक्ष्य ११.१ सन ्२०३० सम्ििा सबैलाई पयाुप्त, 
सिुन्त्क्षत ि व्यहोन ु सक्ने आिास तथा आधािभतू 
सेिािा पहुँच समुनन्त्श् चत गने ि अव्यिन्त्स्थत बस्तीको 
स्तिोन्नमत गने 

खि/स्याउलाले छाएको कन्त्च्च घििा बस्न े
परििाि प्रमतशत 

७ १ 

लक्ष्य ११.२ सन ् २०३० सम्ििा संकटग्रस्त 
अिस्थािा िहेका व्यन्त्ि, िवहला, बालबामलका, 
अपाङ्गता भएका व्यन्त्ि ि प्रौढको आिश्यकतालाई 
विशेर्ष ध्यान ददंदै सडक सिुक्षािा सधुाि ि त्यसिा 
पमन विशेर्षगिी सािजुमनक यातायातको विस्तािद्वािा 

१. यातायात व्यिस्थापन गने  ० टाईि काडकुो व्यिस्था गने  
२. मनन्त्श् चत िापदण्डका सिािी साधनलाई िािै 

सािजुमनक यातायातको रुपिा प्रयोग गने  
० यातायात व्यिस्थापन नीमत बनाई 

कायाुरियन भएको हनुे  
३. पामलकाको िखु्य सडक, िखु्य बजािका 

सडक ि चिपथ कालोपिे गने  
१५ वकलोमिटि १५० वकलोमिटि 
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आधाि िर्ष ु२०७६ वि.सं. २०८१ सम्िको लक्ष्य  

सबैका लामग सिुन्त्क्षत व्यहोन ुसक्ने पहुँचयोग्य ि ददगो 
यातायात प्रणालीिा पहुँच परु् याउने  
लक्ष्य ११.७ सन ् २०३० सम्ििा विशेर्ष गिेि 
िवहला बालबामलका, ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता 
भएका व्यन्त्ि लगायत सबैको लामग सिुन्त्क्षत, 
सिािेशी, पहुँचयोग्य ि हरित तथा सािजुमनक खलुा 
स्थानिा सिसुलुभ पहुँच प्रदान गने  

१. पाकु तथा उद्यानहरुको मनिाुण गने  ० ९ िटा 
२. सािजुमनक स्थलहरुिा बकृ्षािोपण गने  आंन्त्शक ९ िटा 
३. विद्यालय, सिकािी तथा सडक वकनािहरुिा 

बकृ्षािोपण गने  
आंन्त्शक सबै विद्यालयहरु, सडक वकनािहरु, 

सिकािी कायाुलयहरुिा बकृ्षािोपण 
भएको हनुे 

ददगो विकास लक्ष्य १२ ददगो उपभोग तथा उत्पादन प्रणाली िा ढाचँाहरु समुनन्त्श् चत गने  
लक्ष्य १२.१ विकासोरिखु देशको विकासलाई 
दृविगत गदै सबै देशले ददगो उपभोग ि उत्पादन 
कायिुिको १० िर्षे खाका कायाुरिय गने साथै यस 
कायिुा विकमसत देशले नेततृ्ि मलने  

१. पामलकाको १० िर्षे उत्पादन तथा उपभोग 
खाका तयाि गिी लाग ुगने  

० खाका तयाि भइ लाग ुभएको हनुे  

२. घिधिुीले िावर्षकु व्यािसावयक योजना तयाि 
गिी सोही ितुाविक काय ुगने  

० ५० प्रमतशत घिधिुी  

लक्ष्य १२.२ सन ्२०३० सम्ििा प्राकृमतक स्रोतको 
ददगो व्यिस्थापन गदै कुशल उपयोग हामसल गने  

१. जलस्रोत तथा उजाु व्यिस्थापन नीमत मनिाुण 
तथा कायाुियन गने  

० नीमत मनिाुण भै कायाुरियन भएको हनुे  

२. भ-ूउपयोग नीमतको मनिाुण गिी कायाुरियन 
गने  

० भ-ूउपयोग नीमतको मनिाुण भै 
कायाुरियन भएको हनुे  

लक्ष्य १२.६ कम्पमनहरु विशेर्षगिी ठूला ि िहिुाविय 
कम्पनीलाई ददगो अभ्यास पिमत अिलम्बन गने ि 
आफ्ना प्रमतिेदन चििा ददगोपना सम्बन्त्रध सूचना 
सिािेश गन ुप्ररेित गने  

१. पामलकािा सञ् चामलत जलविद्यतु 
आयोजनाहरुलाई सािान्त्जक उत्तिदावयत्ि 
बहन गने नीमत मनिाुण गिी कायाुरियन गने  

० नीमत तयाि गिी कायाुरियन भएको हनुे  

ददगो विकास लक्ष्य १३ जलिाय ुपरिितनु ि यसका प्रभािसँग जधु्न तत्काल काय ुअन्त्घ बढाउने  
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िाविय लक्ष्य  ददगो विकास लक्ष्यको खन्त्ण्डकिण  मभिाद नगिपामलकाको परििाणात्िक लक्ष्य 

आधाि िर्ष ु२०७६ वि.सं. २०८१ सम्िको लक्ष्य  

लक्ष्य १३.२ जलिाय ुपरिितनुका उपायलाई िाविय 
नीमत, िणनीमत ि योजनािा एवककृत गने  

१. पामलकाको जलिाय ु रयूमनकिण तथा 
अनकुुलन योजना तयाि बनाएि लाग ुगने  

नभएको  योजना लाग ुभएको हनुे  

२. जलिाय ु अनकुुलन स्िाटु नगिको रुपिा 
विकास गन ु नीमत तथा कायिुिहरु तयाि 
गिी लाग ुगने  

नभएको  नीमत तथा कायिुि कायाुरियन भएको 
हनुे  

३. जलिाय ुस्िाटु खेती प्रणाली विकास गन ुनीमत 
तथा कायिुिहरु तजुिुा गिी लाग ुगने  

नभएको  नीमत तजुिुा भै कायाुरियन भएको हनुे  

लक्ष्य १३.३ जलिाय ुपरिितनुलाई कि गन,ु असि 
घटाउन ि पूि ुसािधानी गिाउन न्त्शक्षा, सचेतना ि 
िानिीय तथा संस्थागत क्षितािा सधुाि गने  

१. पामलकास्तिीय पाठ्यपसु्तक तयाि गिी लाग ु
गने  

नभएको  आधािभतू विद्यालयस्ति देन्त्ख  

२. जनचेतनाका कािहरुलाई मनयमित रुपिा 
सञ् चालन गने  

नभएको  प्रत्येक िडािा  

३. जलिाय ुपरिितनु रयूनीकिण तथा अनकुुलन 
सिूहरु गठन गिी सबलीकिण गने  

० प्रत्येक िडािा 

ददगो विकास लक्ष्य १५ भसुतही, भपूरिमधस्तिीय, परिन्त्स्थमतय प्रणालीको ददगो उपयोग, िक्षा ि पनुस्थापुना गने, िनको ददगो रुपिा व्यिस्थापन गने, िरुभमूिकािण मबरुि 
लड्ने ि जमिनको क्षयीकिण िोक्नकुा साथै यसलाई उल्याउने तथा जैविक विविधताको क्षमतलाई िोक्ने  
लक्ष्य १५.२ सन ्२०३० सम्ि सबै प्रकािका िनको 
ददगो व्यिस्थापनको कायाुरियनलाई प्रभािकािी 
बनाउने िन र्डानी िोक्ने, ह्रास भएको िनको 
पनुस्थाुपना गने साथै बकृ्षािोपण ि विनास भएको 
िनिा पनुिः रुख मबरुिा लगाउने  

१. सािदुावयक िनको ददगो व्यिस्थापन  ० सबै सािदुावयक िरहरु  
२. कबमुलयती िनको ददगो व्यिस्थापन  ० सबै किमुलयती िन  
३. मनजी तथा पारििारिक िनको ददगो 

व्यिस्थापन  
० सबै मनजी तथा पारििारिक िनहरु  

४. हाईटेक नसिुी स्थापना गने  ० ३ िटा 
लक्ष्य १५.९ पारिन्त्स्थकीय प्रणालीहरु ि जैविक 
विविधताका िूल्य िारयताहरुलाई सन ् २०२० 
सम्ििा िाविय ि स्थानीय योजना, विकास प्रवियाहरु, 

पामलकाको परिन्त्स्थमतकीय प्रणाली ि जैविक 
विविधतालाई सिेटेि प्रोर्ाईल तयाि गने  

० प्रोर्ाईल तयाि भएको हनुे  
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िाविय लक्ष्य  ददगो विकास लक्ष्यको खन्त्ण्डकिण  मभिाद नगिपामलकाको परििाणात्िक लक्ष्य 

आधाि िर्ष ु२०७६ वि.सं. २०८१ सम्िको लक्ष्य  

गरिबी रयूनीकिण िणनीमतहरु ि लेखाहरुिा एवककृत 
गरि सक्ने   
ददगी विकास लक्ष्य १६M ददगो विकासको मनन्त्म्त शान्त्रतपूण ुि सिािेशी सिाजको प्रििनु गने, रयायिा सबैको पहुँच प्रदान गने ि सबै तहिा प्रभािकािी जिार्देही ि 
सिािेशी संस्था मनिाणु गने  
लक्ष्य १६.१ सबै प्रकािका वहंसा ि यससँग 
सम्बन्त्रधत ितृ्यूदि उल्लेख्य रुपिा कि गने  

पामलकालाई वहंसाििु पामलकाको रुपिा विकास 
गन ु घिधिुी स्तिीय प्रमतबिता पि िडा 
कायाुलयिा पेश गन ुलगाउने  

० ९५ प्रमतशत घिधिुीले वहंसा नगने 
प्रमतििता पि िावर्षकु रुपिा 
पामलकािा पेश गिेका हनुेछन ् 

लक्ष्य १६.२ बालबामलका िामथको दवु्यिुहाि शोर्षण 
बेचमबखन ि यीनीहरु विरुिका सबै प्रकािका वहंसा 
ि शािीरिक िानमसक यातनाको अरत्य गने  

पामलकालाई बालिैिी पामलकाको रुपिा विकास 
गिी घोर्षणा गने  

० घोर्षणा पि हनुे  

लक्ष्य १६.६ सबै तहिा प्रभािकािी ि पािदशी 
विकास गने  

१. नगिपामलका, िडा कायाुलय ि सबै खाले 
कायाुलयहरुिा नागरिक िडापि अमनिाय ु
िाख् ने  

भएको  पामलका तथा सबै िडािा विद्यतुीय 
नागरिक िडापि भएको हनुे  

२. सबै कायाुलयहरुिा सहायता कक्ष अमनिाय ु
रुपिा िाख् ने]  

० सहायता कक्षको व्यिस्था गिी 
कायाुरियन भएको हनुे  

३. पामलकामभिका सबै सिकािी मनकाय, 
गैिसिकािी विद्यालयहरु सबैले िामसक प्रगमत 
प्रमतिेदन सम्बन्त्रधत िडा कायाुलयिा 
अमनिाय ुबझुाउने व्यिस्था मिलाउने  

० पामलकािा प्रगमत प्रमतिेदनहरु प्राप्त 
भएको हनुे  

लक्ष्य १६.१० िाविय कानून ि अरतिाुविय सम्झौता 
अनरुुप सूचनािा सिसुाधािणको पहुँचलाई समुनन्त्श् चत 
गन ुि िौमलक स्ितरिताको िक्षा गने  

पामलकाका गमतविमधहरु िामसक रुपिा 
सािदुावयक िेमडयो ि िेभसाईट िारु्त जानकािी 
गिाउने  

० िेमडयो तथा िेभसाईटको अमभलेखहरु  
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३.२.७ मभिाद नगिपामलकाको विकास िणनीमत  

३.२.७.१ कृवर्ष तथा पशपुालनको आधमुनकीकिण, व्यिसायीकिण तथा बजािीकिण  

१. पामलकाबासीहरुको सीप ि दक्षता अमभबवृि गिी कृवर्ष तथा पशपुालन के्षिको आिलु रुपारतिण गन ुकृवर्षको 

व्यािसावयकिण, यान्त्रिवककिण, सूचना तथा प्रविमधको उपयोग गिेि उद्योगधरदा विकास तथा बजािीकिण 

गने  

२. कृवर्ष भमूिको संिक्षण एिं सिनु्त्चत उपयोग गिी बाँझो तथा गैि कृवर्ष प्रयोजनलाई मनरुत्सावहत गने  

३. सहकािी तथा सािदुावयक खेती प्रणालीलाई प्रोत्सावहत गने  

४. कृवर्ष तथा पश ुवििा कायिुिहरु लाग ुगने  

५. कृवर्ष सूचना प्रणाली विकास गने  

६. व्यािसावयक पशपुालन तथा खेती प्रणालीको विकास गने  

७. व्यिसावयक रुपिा प्राङ्गारिक खेतीको प्रबिुन गने  

८. सिदुायिा आधारित भएि प्राङ्गारिक खेती गने  

९. कृवर्ष बजाि सङ्कलन केरर तथा बजाि केररको स्थापना गने  

१०.साना तथा िझौला मसंचाई प्रबिुन गने  

११.प्रत्यके परििािको बाली उत्पादन योजना तयाि गिी चैि िसारत मभि िडा कायाुलयिा पेश गने ि सोही      

 ितुाविक उत्पादन गन ुअमभप्ररेित गने  

१२. व्यािसावयक वकसानहरुलाई परिचयपिको व्यिस्था गने  

१३. गोठ तथा खोि सधुाि कायिुि सञ्चालन गने  

१४. सेिा केरर तथा आपूमत ुकेररहरुको स्थापना तथा प्रबिुन गदै जाने  
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३.२.७.२ गणुस्तिीय तथा प्राविमधक न्त्शक्षा ि दक्ष जनशन्त्ि विकास  

१. पामलकामभिका विद्यालयहरु प्रविमध िैिी बनाउने  

२. नयाँ विद्यालयहरुको सिािेशी पूिाुधािहरु (संिचनाहरु) बनाउन ेि अवहले सञ् चालनिा भएका ति सिािेशी 

नभएका संिचनाहरुलाई सिािेशी खालको बनाउँदै जाने  

३. विद्यालय उिेिका सबै बालबामलकाहरुको लामग सहज गणुस्तिीय न्त्शक्षा उपलब्ध गािाउने  

४.  इच्छुक विद्याथीहरुको लामग प्राविमधक न्त्शक्षाको उपलब्धता गिाउने  

५. प्रत्येक विद्याथीले िर्षिुा दईुपटक अमनिाय ुरुपिा नन्त्जकिा िहेका स्िास््य संस्थािा जाँच गिाउने कुिालाई 

समुनन्त्श् चत गने  

६. नेपाल सिकािले भने अनसुािको मनिःशलु्क पाठ्यपसु्तकहरुको आपूमत ुमनयमित रुपिा गने 

७. सम्पन्नता स्तिीकिण (आमथकु, सािान्त्जक, भौमतक, िाताििणीय, सािान्त्जक आदद सूचकहरु)  गिेि 

सम्पन्नताको आधाििा विपन्न, दमलत परििािका सदस्यहरुलाई प्राविमधक न्त्शक्षा, स्िास््य उपचाि ि उद्यि 

सञ् चालनिा विशेर्ष सहमुलयत ददन े

८. विद्यालय उिेिका शतप्रमतशत िालिामलकाहरुलाई विद्यालय भनाु गने ि भना ुभएका सबै विद्याथीहरुलाई 

विद्यालय न्त्शक्षा सम्पन्न गन ुअमभप्ररेित गने  

९. सिदुायको िौविकिण गन ु सीिारतकृत सिदुायका घि परििािका सदस्यहरुलाई स्नातकस्तिको न्त्शक्षा 

आजनु गन ुविशेर्ष सहमुलयत प्रदान गने  

१०.स्थानीयस्तिका विशरे्षता तथा सूचना, कला, संस्कृमत बझुाउने गिी पाठ्यिि तयाि गिी लाग ुगने  

११.विद्याथीहरु ि सिदुायको सम्बरध सदुृढ गन ु सािदुावयक सेिाहरुिा विद्याथीहरु तथा न्त्शक्षकहरुको 

भमूिकालाई प्रबिुन गने  

१२.सािदुावयक सिस्याहरु सिाधान गन ुविद्याथीहरु तथा न्त्शक्षकहरुलाई सहभागी गिाउने  
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१३.मसकाईलाई जीिनपयोगी बनाउन विद्याथीहरुलाई व्यािहारिक ज्ञान तथा सीप प्रदान गन ुसिदुायलाई मसकाई 

केररको रुपिा विकास गने  

१४. पामलकामभि विज्ञान तथा प्रविमधको विकास गन ुिाविय तथा अरतिाुवियस्तिका विज्ञान तथा प्रविमध सम्िेलन 

गने  

३.२.७.३ स्िास््य, सिसर्ाई, पोर्षण तथा खाद्य सिुक्षाको समुनन्त्श् चतता गने  

१.  पामलकामभिका अस्पताल तथा स्िास््य केररहरुलाई प्रविमध तथा उपभोिािैिी बनाउन े

२.  नयाँ स्िास््य संस्थाहरुिा सिािशेी पूिाुधािहरु बनाउने ि विद्यिान संिचनाहरुलाई पमन सिािशेी बनाउँदै 

लैजान े

३.  सबै नागरिकहरुका लामग सहज गणुस्तिीय स्िास््य सेिा उपलब्ध गिाउने  

४.  प्रत्यके नागरिकले िर्षिुा एक पटक अमनिाय ु रुपिा नन्त्जकिा िहेको स्िास््य संस्थािा जाँच गिउन े

कुिालाई समुनन्त्श् चत गरिनेछ ि सबै नागरिकहरुको स्िास््य प्रोर्ाईल तयाि गने  

५.  सबै नागरिकको स्िास््य वििा गने 

६.  विद्यालय भनािुा खोप काड ुअमनिाय ुगने 

७.  नेपाल सिकािबाट मनधाुरित मनिःशलु्क और्षधीहरुको आपूमत ुमनयमित रुपिा गने 

८.  पोर्षणयिु िस्तहुरुको उत्पादनको लामग प्रोत्सावहत गने 

९.  खाद्य सिुक्षा सम्बन्त्रध नीमत मनिाुण गिी कायारुियनिा ल्याउन े

१०. और्षधी तथा उपचाि पिमतका स्थानीय प्रविमधहरुलाई प्रबिुन गने 

११. आयिेुद तथा योग अभ्यासलाई प्रबिुन गने 

३.२.७.४ भ-ूउपयोग तथा भमूि व्यिस्थापन ि संिक्षण  

१.  पामलकाको भ-ूउपयोग नीमत मनिाुण गिी लाग ुगने  
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२.  िाविय भ-ूउपयोग नीमतको अमधनिा िही उपलब्ध भमूिको सदपुयोग गदै एवककृत बस्ती, खेल परिसि, 

आिास, शहिीकिण, पूिाुधाि विकास गने 

३.  बासोबासका दृविकोणले पामलकामभिका सिुन्त्क्षत ि जोन्त्खियिु ठाउँहरुको नक्शाङ्कन गने 

४.  जमिनको लगत विद्यतुीय प्रणालीिा िाखी भमूि व्यिस्थापनलाई पािदशी बनाउन े

५.  सडक तथा सािजुमनक स्थानिा प्रयोग भएको ि भ ूक्षयका कािण नष् ट भएको जमिनको लगत कट्टा गने 

६.  भमूिवहन सकुुम्बासी जनसंख्या पवहचान गिी सो अिस्थाका नागरिकका सिस्याहरु सिाधान गने 

३.२.७.५ सूचना, प्रविमध, सञ्चाि तथा सशुासन प्रबिनु  

१.  पामलकाका सबै लगत तथा अमभलेखहरु विद्यतुीय प्रणालीिा िाख् ने  

२.  मनन्त्श् चत िकि भरदा िामथका बोलपि आह्वान गदाु विद्यतुीय आिेदन िाग गने 

३.  मनन्त्श् चत िकि भरदा िामथको आमथकु कािोबाि बैंक िारु्त गने 

४.  सबै िस्तीहरुिा टेमलर्ोन, ईरटिनेट सेिा उपलब्ध गिाउन े

५.  पामलकाका सबै वियाकलापहरु प्रवियाबि रुपिा सम्पन्न गने ि मनयमित रुपिा सािजुमनक गने 

६.  विद्यतुीय सशुासनलाई प्रबिुन गने 

७.  सूचना तथा प्रविमधको सदपुयोग गन ुनागरिकहरुको क्षिता अमभबवृि गने 

८.  यिुाहरुलाई सूचना तथा प्रविमधको सदपुयोग गिी नयाँ सफ्टियेि तथा प्रविमध विकास गन ुप्रोत्सावहत गने 

३.२.७.६ सावहत्य, कला, संस्कृमत, पयटुन प्रबिनु तथा उद्यि विकास  

१.  पामलकामभिका सबै भार्षाभार्षीहरुको संिक्षण तथा सम्बिुन गने  

२.  कला, संस्कृमत, सावहत्य, भार्षा, धि ु तथा सांस्कृमतक धिोहिहरुको संिक्षण, सम्बिुन ि प्रबिुन गन ु

नेततृ्िदायी भमूिका खेल्न े 
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३.  पामलकालाई पयटुन केररको रुपिा विकास गने पयटुन नीमत तथा आचाि संवहता तजुिुा गिी कायाुरियन 

गने 

४.  पामलकामभि भईिहेका पयटुकीय गरतव्यहरुको सदुृवढकिण गदै नयाँ नयाँ गरतव्यहरु विकास गदै लैजान े 

५.  पामलकाको विस्ततृ पयटुन परियोजना प्रस्ताि तयाि गिी गण्डकी प्रदेशको विशरे्ष पयटुकीय स्थलको रुपिा 

विकास गने 

६.  घिबस्तीको सौरदयकुिण गने, बाटोको दायाँबायाँ बकृ्षािोपण, खोलाको वकनािािा बाँस एिं बकृ्षािोपण, 

व्यिन्त्स्थत सािजुमनक शौचालयको व्यिस्था गने 

७.  उद्यि तथा उद्यिशीलता विकासको लामग आिश्यक नीमत तथा स्रोतको व्यिस्था गने िाताििण मनिाुण   

गने 

८.  पामलकामभिका कला, सावहत्य तथा संस्कृमतको प्रबिुन गिी व्यािसावयक विकासको लामग सिूहहरु गठन 

गिी परिचालन गने 

३.२.७.७ िन व्यिस्थापन, िाताििणीय सरतलुन, जलिाय ुपरिितनु अनकुुलन तथा रयूमनकिण  

१.   िनको उत्पादकत्ि बवृि गन ुि सािदुावयक िनहरु, किमुलयती िन, मनजी तथा पारििारिक िनहरुको 

ददगो व्यिस्थापन गने 

२.   जलाधाि संिक्षण, जैविक विविधताको प्रबिुन तथा पयाुपयटुन विकासको लामग जनसहभामगतािा आधारित 

संिक्षण कायिुिहरु लाग ुगने 

३.   िाविय, सािदुावयक, पारििारिक तथा कबमुलयती िनहरुको ददगो व्यिस्थापन गिी पयाुपटुन के्षिको 

रुपिा प्रबिुन गने 

४.   िनको उत्पादकत्ि बवृि गिी िन पैदािाििा आत्िमनभिु हुँदै पामलका ि नागरिकको सहभामगतािा िनिा 

आधारित उद्योगहरु सञ् चालन गने 

५.   जलाधाि संिक्षण कायिुि सञ् चालन गने 
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६.   विरुिा उत्पादन गिी सडक वकनािा, ि सािजुमनक स्थलहरुिा बकृ्षािोपण गने 

७.   पामलकाको जलिाय ुपरिितनु अनकुुलन तथा रयूमनकिण योजना मनिाुण गिी कायाुरियन गने 

८.   िनिा आधारित उद्यि विकासको आधािन्त्शला तयाि गने  

३.२.७.८ आरतरिक िाजश्व बवृि, वित्तीय सशुासन तथा पंून्त्ज मनिाणु  

१.   कि तथा वित्तीय साक्षिता अमभयान सञ्चालन गने 

२.   योजना अिमधको पवहलो ५ िर्षिुा पामलकामभि सकािात्िक प्रभाि पाने उद्योग, होटल व्यिसाय आदद 

सञ् चालन गिी पामलकामभिका रयूनति १० जनालाई मनयमित िोजगािी ददने िोजगािदाताहरुलाई कििा 

सहमुलयत ददन ेि ५० जना भरदा बढी िोजगािी ददन ेिोजगािदाताहरुलाई विशेर्ष सहमुलयत प्रदान गने 

३.   योजना अिमधको २ िर्ष ु मभि प्रत्येक व्यन्त्ि कुनै न कुनै सहकािीको सदस्य भएको हनु ु पने ि 

नाबालकको हकिा िाता, वपता िा दाज,ु भाउज ुिा दददी संिक्षक िहन सक्ने व्यिस्था गने 

४.   योजना अिमधको २ िर्षमुभििा प्रत्येक घिधिुीको अमनिाय ुबैंक तथा सहकािीिा आबि गिी उत्पादन 

मबवि, िोजगािी आददको कािोिाि बैंक तथा वित्तीय संस्था िारु्त गनुपुने नीमत मनिाुण गने 

५.   योजना अिमधिा स्थानीय स्रोत तथा साधनिा आधारित सबै घिधिुीको अमनिाय ुसहभामगता िहने गिी 

िझौला ि ठूला उद्योगहरुको स्थापना गिी आय आजनु तथा िोजगािीका अिसिहरु मसजनुा गने 

६.   किको दायिालाई र्िावकलो बनाईनेछ ि कि मतन ुप्रोत्सावहत गने 

७.   सािजुमनक खचिुा मितव्यवयता अपनाउन े

८.   पामलका ि नागरिकको सहकायिुा व्यािसावयक पन्त्ब्लक मलमिटेड कम्पनीहरु सञ् चालन गने 

९.   हिेक घिपरििािलाई पारििारिक िावर्षकु व्यािसावयक योजना तयाि गिी प्रत्यके िर्ष ुचैि िसारत मभि 

िडा कायाुलयिा पेश गन ु प्रोत्सावहत गने ि व्यािसावयक योजना ितुाविक उत्पाददत िस्तहुरुको 

बजािीकिणलाई समुनन्त्श् चत गने 
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१०.  िावर्षकु योजना ितुाविक लक्ष्य भरदा बढी कृवर्ष, पश ुतथा औद्योमगक उत्पादन तथा मबिी गिेि आय 

बवृि गने घिपरििािलाई विशेर्ष रुपिा सम्िान गने 

३.२.७.९ भौमतक पूिाधुाि, यातायात व्यिस्थापन तथा सडक सञ् जाल स्तिोन्नमतकिण  

१.   पामलकाको भौमतक पूिाुधाि िापदण्ड मनिाुण गिी लाग ुगने, सबै प्रकािका सािजुमनक भौमतक संिचनाहरु 

सिािशेी बनाउन े

२.   पामलकाले मनिाुण गने सबै प्रकािका भौमतक पूिाुधाि संिचनाहरु उपभोिा सिूह िा सिदुायिा आधारित 

सिूह िा मनिाुण व्यिसायी िा संस्थाहरु िारु्त गने 

३.   सबै प्रकािका भौमतक पूिाुधािहरुको योजना तजुिुा प्रविया देन्त्ख सम्पन्न भएि हस्तारतिण प्रवियासम्ि 

सािजुमनक सनुिुाई, सािान्त्जक पिीक्षण जस्ता प्रवियाहरु िारु्त अनगुिन तथा िूल्याङ्कन गने 

४.   मनजी, सािजुमनक तथा सिकािी साझेदािी अिधािणा अनसुाि परियोजना मनिाुण तथा सञ्चालन गने 

५.   पामलकाका सबै िडाहरुलाई चिपथ िारु्त जोडेि कृवर्ष तथा मलङ्किोडका सञ्जालद्वािा सबै बस्तीहरुलाई 

जोमडनछे ि सडकलाई स्तिोन्नमत गदै लैजान े

६.   यातायात सेिालाई व्यिन्त्स्थत ि भिपदो बनाउन मनयमित अनगुिन गने 

३.२.८ सिविगत आमथकु लक्ष्य ि खाका  

३.२.८.१ आमथकु बवृिदि  

मभिाद नगिपामलकाले विगतिा २ िटा िावर्षकु नीमत तथा कायिुि ि िावर्षकु बजेट िारु्त विकासका 

आधािन्त्शला तयाि गिेको छ । आ.ि. २०७५/०७६ लाई आधाििर्ष ुिानी यस योजनाको पवहलो िर्ष ु८ 

प्रमतशत ि बाँकी योजना अिमधभि १० प्रमतशत आमथकु बवृि हनुे लक्ष्य िान्त्खएको छ । विशेर्षतिः यहाँको िखु्य 

आम्दानी कृवर्ष के्षि, िैदेन्त्शक िोजगाि िहेका छन ्भने िन पैदािाि, पयटुन, उद्योग, जलविद्यतु संभावित के्षिहरु 

हनु ्। आमथकु िर्ष ु२०७६/०७७ देन्त्ख पामलका ि नागरिकको सहकायिुा पन्त्ब्लक मलमिटेड उद्योगहरु स्थापना 

गरिनेछ । 
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३.२.८.२ लगानीको आिश्यकता ि स्रोत  

यस योजना अिमधिा यस योजनाले मनददुि गिेका कायिुिहरु सञ् चालन गन ुकुल रु. ५,२८,८३,७५,००० खच ु

हनुे अनिुान गरिएको छ । तत्काल ठूला परियोजनािा लगानी गदाु प्रमतर्ल प्राप्त गन ुसिय लाग्ने हुँदा तरुुरत 

उत्पादन ददने के्षििा लगानी केन्त्ररत गनु ुपदुछ भन ेठूला भौमतक पूिाुधािका के्षिहरुिा संघीय सिकाि ि प्रदेश 

सिकािसँग पमन सहकाय ुगरिनेछ । विर्षयगत लगानी बाँडर्ाँड गदाु कृवर्ष, उद्योग, न्त्शक्षा, भौमतक पूिाुधाि, 

स्िास््य के्षििा लगानी उल्लेख्य बवृि हनुेछ ।  

३.२.८.३ सािजुमनक स्रोत व्यिस्थापन  

सहकािी, गैिसिकािी, मनजी के्षिहरुलाई लगानीिैिी िाताििण मनिाुण गन ु ि आधािभतू सेिा प्रिाह गन ु

पामलकाको िहत्िूण ुभमूिका हरुछ । उत्पादनको के्षििा योगदान गन ुसहकािी, गैिसिकािी ि मनजीके्षिलाई 

लगानी गनकुो लामग उपयिु िाताििण मनिाुण गरिनछे ।  

३.२.८.४ अरति सिकािी वित्त  

यस योजनाले मनददुि गिेका नीमत तथा कायिुिहरु सञ् चालनको लामग स्थानीय स्रोतबाट िाि सम्भि छैन । 

यसका लामग अरतिसिकािी वित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ ििोन्त्जि संघीय सिकाि ि प्रदेश सिकािबाट प्राप्त 

हनुे सिामनकिण, िाजश् ि बाँडर्ाँड, सिपिुक, विशेर्ष ि सशत ुअनदुानबाट प्राप्त बजेटहरुको प्राथमिकताका 

आधाििा अमधकति प्रमतर्ल आउने गिी उपयोग गरिनेछ । यही स्रोत यस आिमधक योजनाको बजेटको िखु्य 

स्रोत हनुेछ । साथै ठूला लगानीका परियोजनाहरु संघीय तथा प्रदेश सिकािबाटै कायाुरियन हनुे गिी पहल 

गरिनेछ । 

३.२.८.५ स्रोत साधनहरुको बाडँर्ाडँ तथा परिचालनका आधािहरु  

सािजुमनक, सहकािी, मनजी ि गैिसिकािी क्षेिको सहभामगतालाई पामलकाको सोंच, लक्ष्य ि उद्देश्यहरु प्रामप्त 

गनकुो लामग एक अकाुको परिपूिकको रुपिा काि गने िाताििण मनिाुण गरिनछे । पामलकाको लगानीलाई 

संिैधामनक तथा कानूनी दावयत्िहरु पूिा गने, आमथकु बवृि हामसल गन ुआिश्यक भौमतक पूिाुधाि तथा सािान्त्जक 

विकास तरु् केन्त्ररत गरिएको छ । पामलका के्षििा लगानी िैिी एिं व्यािसावयक िाताििण तयाि गिी 
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लगानीलाई उद्योग सञ् चालन, िोजगाि मसजनुा तथा आमथकु विकास तरु् अमभप्ररेित गरिनेछ । सहकािीहरुलाई 

कृवर्ष, पश,ु बजािीकिण जस्ता के्षििा लगानी गिी आय उत्पादन बवृि तथा आय आजनु ि िोजगाि बवृिका 

के्षििा लगानी गन ुअमभप्ररेित गरिनेछ ।  

बजेट विमनयोजनका आधािहरु  

१.  नागरिकका िौमलक हक प्रामप्तिा सहयोग पगु्ने के्षिहरु  

२.  आमथकु विकासका लामग सहयोग पगु्ने भौमतक पूिाुधाि मनिाुणका परियोजना के्षिहरु  

३.  उत्पादन बवृि हनुे के्षिहरु  

४.  नागरिकहरुको सीप तथा दक्षता अमभबवृि गने के्षिहरु  

५.  सशुासन तथा सािान्त्जक विकासका के्षिहरु  

६.  पनुिःमनिाुण ि भौमतक मनिाुणका के्षिहरु  

७.  िाताििणीय सरतलुन तथा ददगो विकास लक्ष्य प्रामप्तका क्षेिहरु  

८.  संघ तथा प्रदेशका योजनाहरुसँग सहकाय ुहनुे के्षिहरु  

३.२.८.६ प्रस्तावित लगानीबाट सिविगत अथतुरििा पाने प्रभाि  

मभिाद नगिपामलकाको स्थापना पश् चात स्थानीयस्तिका आमथकु गमतविमधहरुलाई प्रबिुन गन ुनीमतगत तथा 

संिचनागत प्रयासहरु भईिहेका छन ्। स्थानीयस्तििा गरिएका आमथकु तथा भौमतक विकासका कायिुिहरुले 

आय आजनु तथा िोजगािी मसजनुाका आधािहरु मनिाुण भएका छन ्। यस योजनाले मनददुि गिेका नीमत तथा 

कायिुिहरुले सिकािी, मनजी, सहकािी तथा गैिसिकािी के्षिहरुलाई आयिूलक तथा िोजगािी मसजनुा गने 

के्षििा लगानी गन ुप्रोत्सावहत हनुेछ । यस योजनाले कृवर्ष के्षिको उत्पादकत्ि बवृि, उद्योग स्थापना तथा 

सञ् चालन, पशपुालनिा प्रोत्साहन, िन व्यिस्थापनद्वािा िनको उत्पादकत्िको बवृि, सीप विकास कायिुिहरुद्वािा 

जनताको क्षिता अमभबवृि, पयटुन प्रबिुन, भौमतक पूिाुधािहरुको मनिाुण, शैन्त्क्षक गणुस्तििा सधुाि, विभेद 

अरत्य जस्ता िाताििणहरु मनिाुण हनुेछन ्। यो योजना अिमधिा चाल ुखचिुा मितव्यवयता कायि गने ि 
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पंून्त्जगत खच,ु पंून्त्ज मनिाुण ि आमथकु बवृि हामसल गन ुकेन्त्ररत हनुेछ । िाजश् ि प्रशासनिा सधुाि, पंून्त्जगत 

खच ुक्षिताको अमभबवृि, आय आजनु तथा िोजगािी मसजनुाले पामलकाको आत्िमनभिु अथतुरि मनिाुणका आधाि 

मसजनुा गनेछ ।  
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परिच्छेद ४ 

सिविगत आमथकु नीमत  

पामलकाको कुल गाहुस्थ बचत बवृि हुँदा पंून्त्ज मनिाुणको लामग िाताििण तयाि भई सििृ पामलकाको आधािन्त्शला 
तयाि हरुछ ि आमथकु विकासले गमत मलरछ । उत्पादनिा बवृि, नयाँ प्रविमधको आविष्काि ि विकास, 
िोजगािीको मसजनुा, बजाियोग्य िस्तहुरुको उत्पादन ि मबिी, नागरिकहरुको बीचिा सहभामगता ि वित्तीय 
संस्थाहरुको उपलब्धता, पामलकाको बजेटको सदपुयोग ि मनजी के्षिको लामग लगानी िैिी िाताििण मनिाुणले 
पंून्त्ज मनिाुणको आधाि तयाि हरुछ ।  

४.१ सािजुमनक वित्त  

४.१.१ सािजुमनक खच ु

पामलकाले गने सािजुमनक खचलुाई पािदशी, जिार्देहीपूण,ु विश् िसनीय ि औन्त्चत्यपूण ुबनाईनेछ । चाल ुखचकुो 

तलुनािा पंून्त्जगत खचलुाई बवृि गरिनेछ । सूचना प्रणालीको प्रयोग गिी बजेटलाई नमतजािूलक बनाईनेछ  ि 

विकास आयोजनाहरुलाई प्राथमिकीकिणको आधाििा िािै बजेट विमनयोजन गिेि आमथकु तथा सािान्त्जक 

विकास, भौमतक पूिाुधाि मनिाुण, िाताििणीय सरतलुन तथा ददगो विकास लक्ष्यहरु हामसल गन ुयोगदान पगु्न े

गिी विमनयोजन गरिनछे ।  

सोँच  

"सािजुमनक वित्तको सिनु्त्चत सदपुयोग गिी पामलकामभि नागरिकका िौमलक हकहरुको सनु्त्चश् चतता गिी सशुासन 

कायि गने" 

लक्ष्य  

"सािान्त्जक रयाय सवहतको उत्पादनिूलक के्षिहरुको बवृि हनेु गिी पािदशी ि रयायोन्त्चत रुपिा सािजुमनक 

वित्त परिचालन गने"  

उद्दशे्य  

"सािजुमनक वित्तको सदपुयोग िारु्त सबै के्षिहरुिा सकािात्िक परिणाि प्राप्त गिेि सशुासन, जिार्देवहता ि 

सािान्त्जक रयाय सवहतको आत्िमनभिु अथतुरिको विकास गन ुपामलकाको क्षिता अमभबवृि गने"  
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िणनीमत  

१. िौमलक हक, भौमतक, सािान्त्जक तथा साँस्कृमतक सिुक्षा समुनन्त्श् चतता गने  

२. विकास प्राथमिकताको आधाििा सािजुमनक खचलुाई विमनयोजन गने  

३. पािदन्त्शतुा, सशुासन ि जिार्देवहतालाई प्रबिुन गने  

४.१.२ नगिपामलकाको आमथकु कायनुीमत  

१. संघीय सिकाि ि प्रदेश सिकािबाट प्राप्त अनदुानहरुको प्राथमिकताको आधाििा लगानी गने  

२. पयटुन विकास, भौमतक पूिाुधाि, जनशन्त्ि विकास, सािान्त्जक विकास, प्राकृमतक स्रोत ि साधनको 

व्यिस्थापन, पंून्त्ज मनिाुण, प्रविमध ि सशुासन प्रबिुनको लामग सिदुायिा आधारित सङ्गठनहरु, सहकािी 

संस्थाहरु, पन्त्व्लक मलमिटेड कम्पनीहरु, गैि सिकािी के्षि तथा मनजी के्षिसँग सहकाय ुगने  

३. सबै नागरिकले अमनिाय ुरुपिा सहकािीको सदस्यता मलएि िामसक रुपिा रयूनति बचत गन ुउत्प्ररेित गने 

ि बचत िकिलाई उत्पादनिूलक काििा लगानी गन ुप्रोत्सावहत गने  

४. सबै नागरिकहरुलाई चेकबाट भिुानी ि वित्तीय संस्थािा खाता खोल्न अमभप्ररेित गने  

५. सबै नागरिकहरुको बचत ि सहकािी न्त्शक्षाको व्यिस्था गने  

६. िैदेन्त्शक िोजगािीिा भएका व्यन्त्िहरुको लामग लन्त्क्षत गिी वित्तीय साक्षिता कायिुि सञ् चालन गने  

७. सहकािीहरुलाई सबै िडािा बैंवकङ्ग कािोबाि गन ुउत्प्ररेित गने  

८. सहकािी तथा पन्त्ब्लक कम्पनीहरु िारु्त सािदुावयक उद्यिशीलता स्थापना तथा प्रबिुन गन ुउत्प्ररेित गने  

९. पामलकािा कायिुत मनजी व्यािसावयक कम्पनीहरुलाई व्यािसावयक सािान्त्जक उत्तिदावयत्ि बहन गनकुो 

लामग उत्तिदायी बनाउँदै उपलब्ध स्रोतलाई विकास प्राथमिकताको आधाििा सदपुयोग गने 
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४.१.३ िाजश् ि  

मभिाद नगिपामलकाको आत्िमनभिु अथतुरि मनिाुण गन ुसंविधान तथा कानूनहरुको परिमधमभि िहेि पामलकाको आरतरिक स्रोतहरुको पवहचान ि परिचालन 

गिी िाजश्वका दायिाहरु र्िावकलो बनाउँदै वित्त संिचनालाई सदुृढ बनाउन पामलकाको आमथकु नीमत तयाि गिी लाग ुगरिनछे । विगतका िर्षहुरुिा  

बजेट तजुिुा गदाु प्रके्षपण गरिएको आम्दानीको आधाििा िावर्षकु किीब १० प्रमतशत बवृिको अनिुान गिेि आगािी ५ िर्षकुो लक्ष्य प्रके्षपण गरिएको छ 

। 

योजना अिमध (५ िर्ष)ु को आय प्रक्षपेण 

रु. हजाििा 
आय न्त्शर्षकुहरु आमथकु िर्ष ुअनसुाि आय प्रक्षेपण ५ िर्षकुो 

जम्िा ०७५।०७६ को 
यथाथ ु

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ 

आरतरिक श्रोत ११७६९२.४३ 105201 28681 32404 35864 39665 241815 
सम्पमत कि ११९८.३६ १००० १००० ११०० ११०० १२०० ५४०० 
भमुिकि/िालपोत ७८८.२९ ७०० ७०० ८०० ८०० ९०० ३९०० 
घििहाल कि १०६३.६३ १००० ११०० १२०० १३०० १४०० ६००० 
िहाल विटौिी कि 0 ५० ६० ७० ८० ९० ३५० 
सिािी साधन कि (साना सिािी) 0 २० ३० ३३ ३७ ४० १६० 
पिुाुधाि सेिाको उपयोगिा लाग्ने कि १२०२.२५ १६५० १८१५ १९९७ २१९६ २४१६ १००७४ 
अरय िनोिञ्जन कि 0 ५० ५० ५० ५० ५० २५० 
व्यािसायीले भिुान गने कि १३२.६५ ५०० ६०० ७०० ८०० ९०० ३५०० 
िेमडयो/ एर्.एि.सञ्चालन दस्तिु ० १० १० ११ ११ १२ ५४ 
सिकािी सम्पन्त्त्तको मबविबाट प्राप्त 

िकि 

० 
११ १२ १३ १५ १६ ६७ 

अरय कि २१ ० ५0 ६0 ७0 ८० २६० 
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आय न्त्शर्षकुहरु आमथकु िर्ष ुअनसुाि आय प्रक्षेपण ५ िर्षकुो 
जम्िा ०७५।०७६ को 

यथाथ ु
०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ 

अरय सेिा शलु्क तथा मबिी  ० ५० ६१ ६७ ७३ ८१ ३३२ 
रयावयक दस्तूि ० १० १२ १३ १५ १६ ६६ 
पिीक्षा शलु्क ० १० ३६ ४० ४४ ४८ १७८ 
न्त्शक्षा क्षेिको आम्दानी 0 १० २० ३० ४० ५० १५० 
अरय प्रशासमनक सेिा शलु्क ० १० २० ३० ४० ५० १५० 
नक्सापास दस्तिु ६७९.११ ११०० १२१० १३३१ १४६४ १६११ ६७१६ 
मसर्ारिस दस्तिु ३२६९.९९ ३००० ३३०० ३६०० ३९०० ४२०० १८००० 
व्यन्त्िगत घटना दताु दस्तिु ०.५ ४० ५० ६० ७० ८० ३०० 
नाता प्रिान्त्णत दस्तिु १४९.३७ १५० १८२ २०० २२० २४२ ९९४ 

अरय दस्तिु ३९८.४४ ३३० ३६३ ३९९ ४३९ ४८३ २०१४ 
प्रशासमनक दण्ड, जरििाना ि जर्त ५०० ५०० ५०० ६०० ६०० ७०० २९०० 
अरय िाजश् ि २०२७४.१८३ १५००० १७५०० २०००० २२५०० २५००० १००००० 
गत िर्षकुो नगद िौज्दात ८८०१४.६६ ८०००० ० ० ० ० ८०००० 
िाजस्ि बाडँर्ाडँबाट प्राप्त िकि ६३२४९.७७ ८८००० ९५६८६ १०५२२५ ११५१३७ १२६५११ ५३०५५९ 
घिजग्गा िन्त्जिेशन दस्तिु [िाजस्ि 
बाँडर्ाँड - प्रदेश सिकाि] 
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बाँडर्ाँड हनुे िाजस्ि [िाजस्ि बाँडर्ाँड 
– संघीय सिकाि] 

५९५२२.६१ 80000 ८७३८६ ९६१२५ १०५७३७ ११६३११ ४८५५५९ 
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आय न्त्शर्षकुहरु आमथकु िर्ष ुअनसुाि आय प्रक्षेपण ५ िर्षकुो 
जम्िा ०७५।०७६ को यथाथ ु ०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ 

अरय बाँडर्ाँड हनुे िाजस्ि [िाजस्ि 
बाँडर्ाँड- प्रदेश सिकाि] 

३७२७.१६ ५००० ५००० ५५०० ५५०० ६००० २७००० 

कुल जम्िा १८०९४२.२ 193201 124367 137629 151001 166176 ७७2374 
 

४.१.४.४ मनजी क्षिे  

मभिाद नगिपामलकाले आह्वान गिे अनसुािका के्षिहरुका सािान्त्जक, साँस्कृमतक तथा पयाुििणीय उत्तिदावयत्ि पूिा गदै िोजगािी तथा आय आजनुका 

के्षिहरु बढाउन, उन्नत प्रविमधहरुको आयात तथा प्रबिुन गन ु मनजी के्षिसँग सहकाय ुगरिनेछ । जनताहरुको सहकायिुा मनजीके्षिको विकास गिी 

पामलकासँग सहकाय ुतथा साझेदािी गिी उद्यि विकास गरिनेछ । पामलका ि जनताको सहकायिुा पन्त्ब्लक मलमिटेड कम्पनीहरुको स्थापना गिी पूनँ्त्ज 

सङ् कलन गिी उद्योगहरुको स्थापना गरिनेछ ।  

४.१.४.५ सहकािी क्षिे  

पामलकामभि छरिएि िहेका स्रोत तथा साधनहरु सङ् गदठत संस्था िारु्त परिचालन गिी सािान्त्जक सिािेशी आमथकु बवृि ि सिदुायको सशन्त्िकिण गन ु

सहकािीको प्रबिुन गरिनछे । सहकािीले पामलका ि मनजी के्षिको प्रत्यक्ष प्रभाि पगु्न नसकेका के्षिहरुिा सिते सेिा विस्ताि गन ुसक्दछ । सहकािी 

िारु्त छरिएि िहेका श्रि, सीप, प्रविमध ि पूनँ्त्जलाई एकमित गिी उत्पादन, उत्पादकत्ि बवृि गिी िोजगािी तथा आय आजनुका अिसिहरु बवृि गरिनेछ 

। 
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४.१.४.६.गैि सिकािी तथा सिदुायिा आधारित संस्थाहरु  

सबै प्रकािका कुिीमत तथा सािान्त्जक विभेदहरुको अरत्य, जनचेतना बवृि, िाताििण संिक्षण लगायतका कायहुरु 

प्रभािकािी रुपिा सञ् चालन गन ुगैि सिकािी तथा सिदुायिा आधारित संस्थाहरुसँग पामलकाको सोँच ितुाविक 

लक्ष्य तथा उद्दशे्यहरु पूमत ुगन ुसहकाय ुगरिनेछ ।  

४.१.४.७. िैदेन्त्शक लगानी  

नयाँ प्रविमध, ज्ञान, सीप मभत्र्याई उत्पादकत्ि बवृि गन ु संघीय सिकािको अनिुमत मलएि िैदेन्त्शक लगानी 

मभत्र्याउन ेनीमत अबलम्बन गरिनेछ ।  

योजना अिमधको क्षिेगत लगानी प्रक्षपेण  

क. कायिुि तथा योजनािा हनु ेखचकुो प्रक्षपेण 

यस आिमधक योजना अिमध (आगािी ५ िर्ष)ु िा सञ् चालन गन ुप्रस्ताि गरिएका कायिुि तथा योजनाहरुिा 

हनुे अनिुामनत खचलुाई देहाय ििोन्त्जि प्रके्षपण गरिएको छ ।  

 

योजना अिमधिा प्रस्ताि गरिएका कायिुि तथा योजनािा हनुे खच ुप्रक्षपेण 

          िकि रु. हजाििा 

लगानी ि खचकुा शीर्षकुहरु ५ िर्षकुो कुल अपेन्त्क्षत 
लगानी (पूनँ्त्जगत तरु्) 

प्रमतशत 

आमथकु विकास क्षेि १७८८७०० 
 

सािान्त्जक विकास क्षेि  ९२८७०० 
 

पूिाुधाि विकास क्षेि  १३७९१०० 
 

लोकतरि ि सशुासन क्षेि   ४१४०० 
 

अरति सम्बरधमत क्षेि  ८२८०० 
 

योजना तजुिुा, कायाुरियन, अनगुिन ि िूल्याङ्कन  १०००० 
 

कायिुि तथा योजनािा जम्िा लगानी  ४२३०७०० 
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ख. कायालुय सञ् चालन तथा प्रशासमनक खचकुो प्रक्षपेण  

यस योजना अिमधिा (५ िर्षिुा) नगिकायपुामलकाको कायालुय ि िातहतका शाखा तथा िडा कायालुयहरुको 

दैमनक प्रशासन सञ् चालनका लामग हनुे खच ुसिािेश गरिएको छ । कायालुय सञ् चालन तथा प्रशासमनक खचकुो 

प्रके्षपण गदाु यस नगिपामलकाको यस अन्त्घका आमथकु िर्षहुरुको कुल िावर्षकु बजेटिा कायाुलय सञ् चालन तथा 

प्रशासमनक खचकुो अंशलाई आधाि िामन प्रके्षपण गरिएको छ । यो अंश १६ देन्त्ख २० प्रमतशत िहेकोले 

योजना अिमधिा २० प्रमतशत कायालुय सञ् चालन तथा प्रशासमनक खच ुहनुे अनिुान गरिएको छ । 

कायालुय सञ् चालन तथा प्रशासमनक खचकुो प्रक्षपेण 

         िकि रु. हजाििा 

लगानी ि खचकुा शीर्षकुहरु ५ िर्षकुो अपेन्त्क्षत खच ु 
कायाुलय सञ् चालन तथा प्रशासमनक खच ु १०५७६७५ 

ग. कुल आम्दानी ि खचकुो प्रक्षपेण  

यस योजना अिमधिा विर्षयगत के्षिका कायिुि तथा योजनाहरुिा हनुे खच ु ि कायाुलय सञ् चालन तथा 

प्रशासमनक खच ुन्त्शर्षकुिा हनुे खच ुतथा पामलकालाई प्राप्त हनु सक्ने आम्दानीका स्रोतहरुको आधाििा योजना 

अिमधको कुल खच ुि कुल आम्दानी देहाय ििोन्त्जि प्रके्षपण गरिएको छ । संघीय तथा प्रदेश सिकािहरुका 

कायाुरियन इकाईहरु िारु्त यस नगिपामलका क्षेिमभि सञ् चालन हनुे योजना कायिुिहरुिा हनुे लगानीले 

पमन योजनाको लक्ष्य हामसल गनिुा योगदान परु् याउने हनुाले त्यस्ता योजना कायिुिहरुिा संघ तथा प्रदेश 

सिकािबाट हनुे लगानीलाई सिेत आम्दानीको स्रोतको रुपिा िान्त्खएको छ । यसिा िाविय गौिबका Mega 

Project हरुिा हनुे लगानी सिािशे गरिएको छैन ।  

िकि रु. हजाििा 

लगानी ि खचकुा शीर्षकुहरु ५ िर्षकुो कुल 
अपेन्त्क्षत लगानी 
(पूनँ्त्जगत तरु्) 

प्रमतशत अपेन्त्क्षत आम्दानी स्रोतहरु िकि 

आमथकु विकास क्षेि १७८८७०० ४२.२८ मभिाद नगिपामलका  २४१८१५ 

सािान्त्जक विकास क्षेि  ९२८७०० २१.९५ िाजश्व बाँडर्ाँड ५३०५५९ 

पूिाुधाि विकास क्षेि  १३७९१०० ३२.६ अरतिसिकािी वित्तीय हस्तारतिण २२२७३०० 

लोकतरि ि सशुासन क्षेि   ४१४०० ०.९८ जनसहभामगता १००००० 
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लगानी ि खचकुा शीर्षकुहरु ५ िर्षकुो कुल 
अपेन्त्क्षत लगानी 
(पूनँ्त्जगत तरु्) 

प्रमतशत अपेन्त्क्षत आम्दानी स्रोतहरु िकि 

अरति सम्बरधमत क्षेि  ८२८०० १.९६ लागत साझेदािी (अरय पामलका तथा 
बाह्य परियोजना) 

१०००० 

योजना तजुिुा, कायाुरियन, 
अनगुिन ि िूल्याङ्कन  

१०००० ०.२४ नीन्त्ज क्षेि ११२१०२६ 

कायिुििा जम्िा लगानी  ४२३०७०० ८० नगिपामलकाबाट परिचालन हनुे जम्िा 
आम्दानी 

४२३०७०० 

कायाुलय सञ् चालन तथा 
प्रशासमनक खच ु 

१०५७६७५ २० संघीय सिकािबाट कायाुरियन हनु े
योजनाहरुिा हनुे लगानी 

९००००० 

प्रदेश सिकािबाट कायाुरियन हनु े
योजनाहरुिा हनुे लगानी 

१५७६७५ 

कुल लगानी ५२८८३७५ १०० कुल आम्दानी ५२८८३७५ 

४.१.४.८. पामलकािा कायिुत विकास साझेदािहरु  

यस आिमधक योजनाको कायाुरियनका लामग पामलकामभि मनम्नमलन्त्खत सिोकाििालाहरुको भमूिका िहत्िपूण ु

िहनेछ । 

१. मभिाद नगिपामलका  

यस आिमधक योजनाको कायाुरियनको नेततृ्िदायी भमूिका नगिपामलकाले खेल्नेछ । आिश्यक स्रोत ि 

साधनहरुको व्यिस्थापनिा नेततृ्िदायी भमूिका खेल्दै जनपरिचालन िारु्त सशुासनको प्रत्याभमूत गिाईदै 

कायाुरियन गरिनेछ ।  

२. िाजनीमतक दलहरु  

यस आिमधक योजनाको कायाुरियनको लामग सबै िाजनीमतक दलहरुको भमूिका अपरिहाय ुछ । आिमधक 

योजनाका कायिुिहरुको बािेिा पामलकाबासीहरुलाई ससूुन्त्चत गिाउन, उनीहरुको सकािात्िक धािणा मनिाुण 

गन,ु कायिुिहरुको कायाुरियनको लामग जन सहभामगता बवृि गन ुि स्रोतहरु सङ्कलनिा िहत्िपूण ुभमूिका 

िहनेछ । 
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३. सहकािी संस्थाहरु  

यस आिमधक योजनाको कायाुरियनकालामग सहकािीहरुको सविय भमूिका िहनछे ि कायिुिहरु कायारुियनको 

लामग सहकािीहरुसँग साझेदािी गरिनेछ। 

४. सिदुायिा आधारित सङ्गठनहरु (सिूह तथा स्थानीय गैि सिकािी संस्थाहरु, यिुा क्लिहरु, उपभोिा 

सिूहहरु, आिा सिूहहरु)  

यस आिमधक योजनाले अबलम्बन गिेका अमभयान तथा जनतािा आधारित कायिुिहरु कायाुरियन एिि ्

अनगुिन गन ुसिदुायिा आधारित सङ्गठनहरुको भमूिकालाई सविय गिाईनछे ।  

५. गैिसिकािी संस्थाहरु तथा आयोजनाहरु 

जनचेतना, क्षिता अमभबवृि तथा अमभयानहरु सञ् चालनका लामग गैिसिकािी संघसंस्थाहरुसँग साझेदािी एिं 

सहकाय ुगरिनछे । 

६. मनजी व्यापारिक प्रमतष्ठानहरु  

व्यािसावयक सािान्त्जक उत्तिदावयत्ि अरतगतु मनजी तथा व्यापारिक प्रमतष्ठानहरुसँग सहकाय ुगिेि जनचेतना तथा 

क्षिता अमभबवृि, पसु्तकालय, सूचना केरर, प्रमतक्षालय, सािदुावयक भिन जस्ता कायिुिहरु सञ् चालन गन ु

सहकाय ुतथा साझेदािी गरिनेछ ।  

७. प्रादेन्त्शक सिकाि  

पामलकाले मनददुि गिेका कायिुिहरु सञ् चालन गन ुतथा प्रदेश सिकािका कायिुिहरु कायाुरियन गनकुो 

लामग प्रदेश सिकािसँग सहकाय ुतथा सिरिय गरिनेछ । सिपिुक अनदुानिा लागत साझदािी गरिनेछ भन े

विशेर्ष अनदुान ि सशत ु अनदुान प्रभािकािी रुपिा पामलकाले कायाुरियन गनेछ । प्रदेश सिकािबाट 

यसपामलकािा कायाुरियन हनुे गिी स्िीकृत भएका योजना कायिुिहरुको कायाुरियनिा पामलकाले सहयोगी 

भमूिका खेल्नेछ ।  
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८. संघीय सिकाि  

िाविय िहत्िका कायिुिहरु सञ् चालनको लामग तथा पामलकामभि संघीय सिकािको सहयोग प्राप्त गनुपुने 

आयोजनाहरु कायाुरियन गन ुसंघीय सिकािसँग सहकाय ुगरिनछे । सिपिुक तथा लागत साझेदािी गनपुने 

योजनाहरुिा लागत साझेदािी गरिनेछ भन ेसशत ुि विशरे्ष अनदुानका योजनाहरु प्रभािकािी रुपिा कायाुरियन 

गरिनेछ । संघीय सिकािबाट यस पामलकािा कायाुरियन हनुे गिी स्िीकृत भएका योजनाहरुको कायाुरियनिा 

पामलकाले सहजीकिण गनेछ । 

९. विद्यालय तथा शैन्त्क्षक प्रमतष्ठानहरु  

यस आिमधक योजनाले मनददुि गिेका हरित क्लि, सिसर्ाईका कायिुिहरु, बकृ्षािोपण, विज्ञान तथा प्रविमध 

एिं नयाँ विर्षयहरुका बािेिा नगिबासीहरुलाई जानकािी गिाउने कायिुिहरु विद्यालयको नेततृ्ििा कायाुरियन 

गन ुउत्प्ररेित गरिनेछ ।  

१०. सञ् चाि संस्थाहरु  

यस आिमधक योजनाले मनददुि गिेका कायिुिहरु ि योजनाहरु छनौट देन्त्ख सम्पन्न भईरजेलसम्ि 

उपभोिाहरुलाई ससूुन्त्चत गिाउन ि पामलकािा सूचनाको हकको प्रत्याभमूत गिाउन सञ् चाििाध्यिहरुको भमूिका 

प्रभािकािी िहनेछ ।  

११. अरतिावुिय गैिसिकािी संघसंस्थाहरु  

पामलकामभि सािान्त्जक अमभयानका कायिुिहरु सञ् चालन गन,ु ठूला परियोजना सञ् चालन गन ु ि विमभन्न 

विर्षयका अनसुरधानात्िक परियोजना सञ् चालन गन ुअरतिाुविय गैि सिकािी संघसंस्थाहरुसँग साझेदािी तथा 

सहकाय ुगरिनछे ।  
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परिच्छेद ५  

विर्षयगत क्षिेको कायिुि तथा कायनुीमत  

५.१ आमथकु विकास क्षिे  

दूिदृवि  

"स्रोत, सीप, प्रविमध ि सूचनाको उपयोमगता, आमथकु विकासको लामग नागरिकको नेततृ्ि ि सहभामगता" 

लक्ष्य  

मभिाद नगिपामलकािा उपलब्ध भएका तथा हनु सक्ने आमथकु, सािान्त्जक, प्राकृमतक, साँस्कृमतक तथा िानिीय 

स्रोतको सदपुयोग गिेि प्रमतव्यन्त्ि आय बवृि, विभेदहरुको अरत्य, िाताििणीय सरतलुन सवहत रतू तथा ददगो 

विकास गिी सििृ सिाजको मनिाुण गने ।  

उद्दशे्य 

१. मब.सं. २०८१ सम्ििा सिग्र आमथकु विकासको क्षिेबाट प्रमतव्यन्त्ि िावर्षकु आय रु. ३ लाख परु् याउन े

२ यस योजना अिमधिा १० हाजि नयाँ िोगजािी मसजनुा गने 

३. पयटुन के्षिको विकास गिी िावर्षकु ५० हजाि पयटुक आउने िाताििण मनिाुण गने 

४. िन क्षेिको िैज्ञामनक व्यिस्थापन गिी आय आजनु तथा िोजगािी मसजनुा गने  

५. िन के्षि तथा खेतबािीिा उच्च िूल्य प्रजामतका जडीबटुी खेतीको प्रबिुन गने   

६. प्राकृमतक स्रोत तथा साधनहरुको सिनु्त्चत सदपुयोग गिी आमथकु विकासका अिसि मसजनुा गने 

७. साँस्कृमतक तथा सािान्त्जक विकास गिी सिािेशी तथा सहभामगतािूलक आमथकु विकासको आधाि 

तयाि गने  

८. भमूि खन्त्ण्डकिणलाई अरत्य गिी सािवुहक खेती प्रणाली विकास गिी यान्त्रिवककिण िारु्त कृवर्षलाई 

आधमुनवककिण गने 
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९. सिदुायिा आधारित उद्यि तथा उद्योगहरुको विकास गने 

१०. स्थानीय स्रोत ि साधनिा आधारित उद्यि तथा उद्योगहरुको विकास गने  

िणनीमत 

१. प्रदेश सिकाि, संघीय सिकाि लगायत उद्यिी, सिूह, सहकािी, मनजीके्षि ि साझेदाि संस्थाहरुको 

अथपूुण ुसहभामगता समुनन्त्श् चत गिी कायाुरियन गने  

२. दक्ष प्राविमधक उत्पादनिा जोड ददने तथा परिचालन गने 

३. स्थानीय स्रोत साधनको विशरे्ष परिचालन गने  

४. पयटुन, कृवर्ष, पश ुतथा उद्यिको व्यािसावयक विकास गने  

५. एक घि एक उद्यिको अिधािणालाई साकाि पाने  

६. पामलका ि नगिबासीको सहकायिुा उद्योगहरु सञ् चालन गने  

७. प्रत्येक घि परििािले िावर्षकु व्यािसावयक योजना मनिाुण गिी चैि िसारतसम्ििा सम्बन्त्रधत िडािा 

पेश गने 

५.१.१ कृवर्ष  

लक्ष्य  

"प्रविमधको सदपुयोग, भमूिको व्यिस्थापन, योजनाबि उत्पादन प्रणाली िारु्त उत्पादन बवृि तथा कृवर्ष पयटुनको 

प्रबिुन गिी उत्पाददत िस्तहुरुको प्रशोधन, बजािीकिण तथा उद्यिशीलताको प्रबिुन गिी आय आजनु तथा 

िोजगािीका अिसिहरु बवृि गने"  

उद्दशे्य 

१. प्राङ्गारिक िल तथा जैविक विर्षादीको प्रयोग गिी जमिनको उत्पादकत्ि बवृि गने  

२. प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रबिुन गिी पामलकालाई प्राङ्गारिक खेती के्षिको रुपिा विकास गने  
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३. कृर्षकको क्षिता अमभबवृि गिी उच्च िलु्य प्रजामतका तिकािी, अन्नबाली, र्लरु्ल, जमडबटुी, रु्लखेती 

आददको व्यािसावयक खेतीलाई प्रबिुन गने  

४. सहकािी तथा पन्त्ब्लक मलमिटेड कम्पनी िारु्त उन्नत प्रविमधको प्रयोग गिी सािवुहक खेती प्रणालीलाई 

प्रबिुन गने  

५. बाँझो िहेको खेतीयोग्य उििु भमूििा खेती गन ुजग्गाधनीलाई प्रोत्सावहत गने  

६. कृवर्ष उपजको बजािीकिण समुनन्त्श् चत गन ुसहकािी, कृर्षक सिूह तथा पन्त्ब्लक मलमिटेड कम्पनी िारु्त 

बजािीकिण समुनन्त्श् चत गने  

७. कृवर्ष उपजहरुको प्रशोधन केरर, उद्योग विकास तथा संस्थागत बजािीकिण गने  

िणनीमत  

१. प्रत्येक वकसानलाई व्यािसावयक उत्पादन योजना ि उत्पादन पािो ितुाविक उत्पादन गन ुलगाउने  

२. कृर्षकको दक्षतािा अमभबवृि गिी व्यािसावयक रुपिा उत्पादन गन ुसक्षि बनाउने  

३. कृवर्षिा आधारित उद्योग स्थापना गन ुप्रोत्सावहत गने  

४. कृवर्ष सूचना तथा सािाग्रीहरुको मनिरति आपूमत ु गन ुकृवर्ष सेिा केररहरुको स्थापना गने  
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कायिुि, कायनुीमत ि वियाकलाप 

ि.सं.  कायिुि तथा 
कायनुीमतहरु  

वियाकलाप  लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

१ वकसान विकास कायिुि         

 कायनुीमत 

१.व्यािसावयक 
कृर्षकहरुको 
पवहचान गिी 
संस्थागत रुपिा 
विकास गने  

१.व्यािसावयक वकसान 
पवहचान एिं परिचयपि 
वितिण  

सबै िडा  ० सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

 

 

 

 

 

 

 

२२५ 

२.वकसान व्यािसावयक 
योजना बनाउन लगाउन े

सबै िडा ० सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.प्रत्येक वकसानलाई 
बालीपािो बनाउन 
लगाई उत्पादन योजना 
अमनिाय ुगने  

सबै िडा ० सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२ कृर्षक सिूहहरुको संस्थागत विकास 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

२२५ 

 कायनुीमत  
१.कृर्षकहरुलाई 
उत्पादक सिूहिा 
आबि गिाई 
सिूहको 
व्यािसावयक योजना 
ितुाविक उत्पादन 
वियाकलापलाई 
मनिरतिता ददने  
२.उत्पादक 
सिूहहरुको 

१.भएका कृर्षक िा 
उत्पादन सिूहहरुको 
सबलीकिण गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.नयाँ कृर्षक सिूह 
गठन गने 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.सिूहहरुको 
व्यिसावयक योजना 
मनिाुण तथा 
कायाुरियनिा सहयोग  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.सिूहहरुलाई िडा िा 
पामलकािा दता ुगने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 



85 

ि.सं.  कायिुि तथा 
कायनुीमतहरु  

वियाकलाप  लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

संस्थागत विकास 
गने  
३.कृर्षकहरुलाई 
सिूहिा आबि 
गिाई प्राविमधक तथा 
व्यािसावयक क्षेििा 
दक्ष बनाउन 
मनिरति ज्ञान तथा 
सीपिूलक 
कायिुिहरु 
सञ्चालन गने  

५.कृर्षक सिूहहरुलाई 
कायाुलय व्यिस्थापनिा 
सहयोग  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.कृर्षक सिूहहरुलाई 
सहकािी िा पन्त्ब्लक 
मलमिटेड कम्पनीहरुिा 
रुपारतिण गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.वकसान ज्ञानकेररको 
स्थापना तथा 
सबलीकिण  

१ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

८.कृवर्ष सेिा केरर 
स्थापना  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३ पकेट क्षिे विकास तथा विस्ताि कायिुि          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२२५ 

 तिकािी विकास  
कायनुीमत  
१.व्यिसावयक 
रुपिा तिकािी 
उत्पादन गिी कृवर्ष, 
तिकािीलाई प्रिखु 
आय आजनु तथा 
िोजगािी स्रोतको 
रुपिा विकास गने  

१.व्यािसावयक 
उत्पादन तथा 
बजािीकिण तामलि  

सबै िडा ० सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.तिकािी नसिुी 
मनिाुण  

सबै िडा ० सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.आल,ु टिाटि, िूला, 
काउली, बरदा, खसुाुनी, 
िाज्िा, लौका, किेला, 
लसनु, प्याज आदद 
तिकािीको व्यािसावयक 
उत्पादन  

सबै िडा ० सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.कुिीलो खेतीको 
व्यािसावयक उत्पादन  

सबै िडा ० सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं.  कायिुि तथा 
कायनुीमतहरु  

वियाकलाप  लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

५.च्याउ खेती पकेट 
क्षेि  

िडा नं. १, 
२,३,४,५  

० िडा नं. १, 
२,३,४,५  

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.अदिुा पकेट क्षेि  िडा नं.१,२,३, 
४,५,७,८,९  

 िडा नं.१,२,३, 
४,५,७,८,९  

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४ िौिी पालन          

 

 

 

 

१०० 

 कायनुीमत  
आमथकु रुपिा 
विपन्नहरुलाई 
अनदुान ददएि 
व्यािसावयक रुपिा 
िौिी उत्पादन गने  

१.िौिी स्रोत केरर 
विकास गने  

िडा नं. १,४,५, 
८,९  

 िडा नं. १,४,५, 
८,९  

    

२.िौिी पालन पकेट 
क्षेि  

िडा नं. ३,४,५, 
८,९  

 िडा नं. ३,४,५, 
८,९  

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५ अन्नबाली, दलहन तथा तेलहन बाली          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२२५ 

 कायनुीमत 

व्यािसावयक रुपिा 
अन्नबाली, दलहन 
तथा तेलहन 
बालीहरुको 
उत्पादन गने  

१.धान प्रमत िोपनी हाल 
४ ििुीलाई बवृि गिी ६ 
ििुी उत्पादन गने  

६ ििुी   ६ ििुी मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.िकै प्रमत िोपनी (२ 
ििुी) 

५ ििुी  ५ ििुी मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.गहुँ प्रमत िोपनी (२ 
ििुी)  

४ ििुी  ४ ििुी मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.िास खेती= सबै िडािा   सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.बोडी, गहत, भट्ट  सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६ बीउ उतपादन कायिुि          

 

 

 

 

 

 

 कायनुीमत 

कृर्षकको क्षिता 
अमभबवृि गिी 
सिदुायिा आधारित 

१.तिकािी मबउ 
उत्पादन  

सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.अन्नबली बीउ 
उत्पादन  

सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं.  कायिुि तथा 
कायनुीमतहरु  

वियाकलाप  लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

बीउ उत्पादन 
कायिुि सञ् चालन 
गिेि आय आजनु 
तथा िोजगािीका 
अिसिहरु मसजनुा 
गने {  

अदिुाको बीउ उत्पादन  िडा नं. 
२,३,४,५ 

 िडा नं. 
२,३,४,५ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति ५०० 

बोडी, भट्ट, गहतको 
बीउ उत्पादन  

सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७= जमिनिा आधारित आमथकु विकास कायिुि          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०० 

 कायनुीमत 

१.पामलकामभिको 
सािजुमनक तथा 
खलुा जमिनहरुको 
सिनु्त्चत सदपुयोग 
गदै उत्पादकत्ि 
बवृि गिी आय 
आजनु तथा 
िोजगािीका 
अिसिहरु मसजनुा 
गने   

१.बाँस, अिसृो, 
मनगालोको व्यािसावयक 
उत्पादन  

सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.व्यािसावयक रू्ल 
खेती  

सािदुावयक 
िनिा 

 सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.मनजी जमिनिा 
व्यािसावयक रू्ल खेती  

िडा नं. ८ 
 िडा नं. ८ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.न्त्चया खेतीको 
संभाव्यता अध्ययन गने  

िडा नं. ८ 
 िडा नं. ८ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.कर्ी खेती  सािदुावयक िन 
४ िटा  

 सािदुावयक िन 
४ िटा  

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.न्त्चउिी तथा रिट्ठा 
िोपण  

िडा नं. 
३,४,५,८  

 िडा नं. 
३,४,५,८  

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.अलैंची खेची  िडा नं. १,२,९ 
 िडा नं. १,२,९ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

८.केिा खेती  िडा नं. ६ 
बाहेक सबै िडा 

 िडा नं. ६ बाहेक 
सबै िडा 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

८ र्लरु्ल तथा बगैंचा विकास कायिुि          

 

 

 

 कायनुीमत १.र्लरु्ल नसिुी 
स्थापना गने  

सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं.  कायिुि तथा 
कायनुीमतहरु  

वियाकलाप  लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

उष्ण तथा उपोष्ण 
जामतका र्लरु्लको 
संस्थागत रुपिा 
व्यािसावयक 
उत्पादन गने  

२.र्लपलु बगैंचा 
मनिाुण  

िडा नं. ६ 
बाहेक सबै िडा 

 २७० वकसान मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

 

 

 

 

९०० 

३.बगैंचा व्यिस्थापन 
तामलि तथा औजाि 
सहयोग  

िडा नं. ६ 
बाहेक सबै िडा 

 सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.अमिलो प्रजामतका 
र्लरु्लको (कागमत, 
मनििुा, सरुतला, 
ज्यामिि) व्यािसावयक 
उत्पादन 

िडा नं. ६ 
बाहेक सबै िडा 

 िडा नं. ६ बाहेक 
सबै िडा 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

९ ित्स्य पालन          

 

 

 

 

९०० 

 कायनुीमत  
सािजुमनक पोखिीिा 
गरिबीको िेखािनुी 
िहेका नागरिकको 
सिूह बनाई ित्स्य 
पालन गन ुअमभप्ररेित 
गने  

सािवुहक िाछा पालन 
कायिुि 

िडा नं. १,३,४, 
५,८,९  

  मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१० कृवर्षिा आधारित परियोजना          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१००० 

 कायनुीमत  
सिदुायको 
सहभामगतािा कृवर्ष 
उद्योगको स्थापना  

१.टोिाटो केचअप 
उद्योग स्थापना   

१ उद्योग ० १ उद्योग मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.पोटेटो, केिा न्त्चप्स 
उद्योग स्थापना  

१ उद्योग  ) १ उद्योग  मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.अिसृो कुचो उद्योग  १ उद्योग  ) १ उद्योग  मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.दाना उद्योग  १ उद्योग   १ उद्योग  मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
५.िकै उद्योग संभािना 
अध्ययन  

    १ पटक 
  



89 

ि.सं.  कायिुि तथा 
कायनुीमतहरु  

वियाकलाप  लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

६.अचाि उद्योग  १ उद्योग   १ उद्योग  मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.जसु उद्योग  १ उद्योग   १ उद्योग  मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
८.प्राङ्गारिक िल= उद्योग  १ उद्योग   १ उद्योग  मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
९.गरुरी उद्योग  १ उद्योग   १ उद्योग  मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

११ प्रदशनुीस्थल तथा प्रविमध विकास          

 

 

५०० 

 कायनुीमत 

नयाँ बालीको 
पिीक्षणगन ुएवककृत 
प्रदशनुीस्थलको 
स्थापना गने  

बाली प्रदशनुी स्थलको 
स्थापना गने  

िडा नं. ५ ि ९ 
 िडा नं. ५ ि ९ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१२ उत्पादन व्यिस्थापन          

 

१०० 

 कायनुीमत 

उत्पाददत िस्तहुरु 
लाई संिक्षण गन ु
सािदुावयक अन्न 
भण्डािण केररको 
स्थापना गने   

सािदुावयक कृवर्ष उपज 
भण्डािण गहृ स्थापना  

िडा नं. 
२,७,८,९ 

 िडा नं. 
२,७,८,९ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१३ बजाि व्यिस्थापन 
        

 

 

 

१०० 

 कायनुीमत 

उत्पादक सिूह िा 
कृवर्ष सहकािी 
िारु्त बजाि 
व्यिस्थापन गने  

१.कृवर्ष उपज सङ्कलन 
केररको स्थापना  

सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.बजाि केरर स्थापना  िडा नं. ६ 
 अध्ययन १ मनिरति मनिरति मनिरति 

१४ एवककृत कृवर्ष सेिा, बाली संिक्षण तथा आपूमत ुकेररहरुको स्थापना        

 

 

 

 

 कायनुीमत १.कृवर्ष सूचना केररको 
स्थापना   

१ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं.  कायिुि तथा 
कायनुीमतहरु  

वियाकलाप  लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

१.कृवर्ष पेशालाई 
व्यािसावयक ि 
आधमुनकीकिण गन ु
सिदुायिा आधारित 
एवककृत सेिा केरर 
तथा आपूमत ु केरर 
हरुको स्थापना गने  
 

 

 

 

 

२.सिदुायिा आधारित 
एग्रोभेट सञ् चालन  

सबै िडािा   सबै िडािा  मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५०० 

३.सेिा केररहरुको 
सबलीकिण  

सबै िडािा  ! सबै िडािा  मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.कृवर्ष मसकाई केरर 
विस्ताि  

सबै िडािा   सबै िडािा  मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.कृवर्ष न्त्क्लमनक  सबै िडािा   सबै िडािा  मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
६.बाँदि, िसुा, जङ्गली 
जनािि आददबाट बाली 
संिक्षण कायिुि 

पामलकास्तििा 
१ 

 पामलकास्तििा १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.कृवर्ष यान्त्रिकीकिण 
सम्बिुन तथा प्रबिनु 
कायिुि  

सबै िडािा   सबै िडािा  मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

८.िाटो पिीक्षण केरर 
स्थापना  

पामलकास्तििा 
१ 

 पामलकास्तििा १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.व्यािसावयक 
वकसानहरुको लामग 
कृवर्ष वििा लाग ुगने  
 

कृवर्ष वििा कायिुि 
सञ् चालन 

सबै िडािा   सबै िडािा  मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

कृवर्ष क्षिेको कायिुिको जम्िा बजेट ५६०० 
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५.१.२ पशपुरछी   

लक्ष्य  

"वकसानलाई सिूह, सहकािी िा पन्त्ब्लक मलमिटेड कम्पनीहरुिा आिि गिाई उच्च िूल्य ि उत्पादकत्ि भएका पश ुतथा पंछीहरुको व्यािसावयक पालन 

गिी स्िस्थ िास,ु दधु तथा अण्डा उत्पादन गिी पशपुरछी  तथा िाछािा आधारित उद्यि विकास गिी आय आजनु तथा िोजगािीका अिसिहरु बवृि गने" 

उद्दशे्य  

१. पशपुरछीजरय उत्पादनिा बवृि गिी दधु तथा िासजुरय पदाथहुरु मनयाुत गिेि आय आजनु तथा िोजगािीका अिसिहरु मसजनुा गने  

२. कृर्षकहरुद्वािा उत्पाददत दधु, िास,ु अण्डा तथा िाछाजरय पदाथहुरुको उन्त्चत िूल्य सवहतको बजािको समुनन्त्श् चतता गने  

३. पश ुवििा लाग ुगिी पश ुतथा परछी पालन व्यिसायलाई सिुन्त्क्षत ि आकर्षकु बनाउने  

४. पिीक्षण तथा अनसुरधान गिी नयाँ प्रजामतका पश ुतथा परछीहरु मभत्र्याउने  

िणनीमत  

१. व्यािसावयक पशपुालक कृर्षकहरुलाई पन्त्ब्लक मलमिटेड कम्पनी, सहकािी िा उत्पादन सिूहिा आिि गिाई व्यािसावयक पशपुालनलाई संस्थागत 

गने  

२. व्यािसावयक रुपिा पशपुालन गन ुकृर्षकलाई दक्ष बनाउने  

३. पशपुालनको लामग आिश्यक पने सूचना तथा सेिा ि सािाग्रीहरु मनयमित आपूमत ुहनु ेसंयरिको विकास गने  
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कायिुि, कायनुीमत तथा वियाकलाप  

ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत  वियाकलाप  लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।८१ बजेटरु. 
लाखिा 
  

१ पश ुतथा पंमछपालक वकसान कायिुि          

 

 

 

 

 

९०० 

 कायनुीमत 

पशपुालक वकसानहरुको 
पवहचान गिी सिूहिा 
आबि गिाई क्षिता 
अमभबवृि गिेि 
व्यािसावयक उतेपादन 
गने िाताििण मसजनुा गने  

१.व्यािसावयक पशपुालक 
वकसान पवहचान तथा परिचयपि 
वितिण  

सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.पश ुपालक सिूह मनिाणु  सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
३.पश ुज्ञान केरर स्थापना तथा 
सबलीकिण  

सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.क्षिता अमभबवृिका कायिुि 
सञ् चालन 

सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२. व्यािसावयक पशपंुमछ पालन कायिुि          

 

 

 

 

 

 

 

१८०० 

 कायनुीमत  
१.कृर्षक सिूह िारु्त 
व्यािसावयक पशपुालन 
गने  
२.गरिबीको िेखािमुन 
िहेका विपन्न िगकुा 
वकसानहरुलाई पश ु तथा 
पंमछ पालनिा विना व्याज 
५ िर्षकुिा वकस्तािरदी 
रुपिा वर्ताु गने गिी 
ऋण उपलब्ध गिाउन े 

१.उन्नत जातका बाख्रा पालन 
पकेट क्षेि विकास गने  

सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.उन्नत बाख्रा स्रोत केरर 
प्रबिुन  

िडा नं. ९   िडा नं. ९ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.गाई तथा भैंसी पालनको 
विस्ताि  

सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.भैंसी पकेट क्षेि कायिुि  िडा नं. ८ 
 िडा नं. ८ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.व्यािसावयक लोकल कुखिुा 
पालन (१०० भरदा बढी)=  

सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.बंगिु पालन  िडा नं. ३, 
४,५,७,९  
 

 िडा नं. ३, 
४,५,७,९  
 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.उन्नत कुखिा पालन प्रबिनु  सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
८.टकी पालन  सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत  वियाकलाप  लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।८१ बजेटरु. 
लाखिा 
  

३.पामलकामभि खलुा पश ु
चरिचिणिा प्रमतबरध 
लगाउने  

९.कारजीहाउसको व्यिस्था गने  िडा नं. ५, 
८ 

 िडा नं. ५, 
८ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२ पश ुविकास कायिुि          

 

 

 

 

९०० 

 कायनुीमत 

१.उन्नत जातका पश ुतथा 
पंछी पालनको लामग 
वकसानलाई अनदुान 
सहमुलयतपूण ु ऋण तथा 
प्राविमधक सेिा उपलब्ध 
गिाउने  
२.पश ु स्िास््यको लामग 
आिश्यक आधािभतू सेिा 
उपलब्ध गिाउने  
३.पश ु वििा कायिुि 
सञ् चालन गने    

१.नश् लसधुाि केररको स्थापना  सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
२.पश ुसेिा केरर विस्ताि सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
३.खोि, गोठ, भकािो सधुाि 
कायिुि 

सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.पश ुस्िास््य न्त्शविि  सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
५.व्यािसावयक घाँसखेती 
कायिुि  

सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.घाँसको मबउ उत्पादन स्रोत 
केरर  

सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.घाँस संिक्षण तथा भण्डािण सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
८.पश ुर्ि ुसंस्थागत विकास  सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
९.पश ुवििा प्रबिनु कायिुि  सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३ पशिुा आधारित उद्योग सञ् चालन          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९०० 

 कायनुीमत 

पामलका तथा 
नागरिकहरुको सहकायिुा 
पशपुरछी  जरय 
उद्योगहरुको स्थापना गने 

१.डेिी उद्योग स्थापना  १ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.दधु न्त्चस्यान केरर स्थापना  िडा नं. 
५,८  

 १ मनिरति १ मनिरति मनिरति 

३.िास ुउद्योग स्थापना  िडा नं. ६ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.बधशाला मनिाुण  ;a} j8f  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
५.छाला सङ्कलन तथा प्रशोधन 
केररको स्थापना  

१ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.टाक तथा दाप उद्योग स्थापना  १ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.िादल, खैजडी, सािङ्गी 
(पिम्पिागत बाजाहरु)  

१ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत  वियाकलाप  लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।८१ बजेटरु. 
लाखिा 
  

८.पश ुआहाि उद्योग स्थापना  १ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

 पशपुरछी  क्षिेको कायिुिको जम्िा बजेट ४५०० 

५.१.३ मसंचाई तथा जलस्रोत 

लक्ष्य  

"पामलकामभि भएका जलस्रोतको संिक्षण, सम्बिुन, व्यिस्थापन ि सदपुयोग गदै पामलका ि नागरिकको सहभामगतािा अमधकति प्रमतर्ल ददने परियोजना 

मनिाुण गिी मसंचाईको उपलब्धता बवृि गने तथा जलाधाि तथा िहुानहरुको संिक्षण गने"  

उद्दशे्य  

१. पामलकाको जलस्रोत नीमत मनिाुण गिी कायाुरियन गने  

२. जलस्रोत संिक्षण तथा सदपुयोगको लामग जनसहभामगता समुनन्त्श् चत गने  

३. जलस्रोत िहुानहरुको संिक्षण तथा व्यिस्थापन गने  

४. जलस्रोत व्यिस्थापन गिी खानेपानी तथा मसंचाई व्यिस्थापन गने  

िणनीमत  

१. अमधकति प्रमतर्ल ददने परियोजनाहरु सञ् चालन गन ुसंघ तथा प्रदेश सिकािसँग साझेदािी गने  

२. सिदुायिा आधारित संस्था तथा सिूहहरु िारु्त साना मसंचाई कायिुिहरु सञ् चालन गने  
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३. जलस्रोत संिक्षण तथा व्यिस्थापन गन ुसिदुायिा आधारित संस्थाहरुको गठन गिी सबलीकिण गने  

कायिुि, कायनुीमत तथा वियाकलाप  

ि.सं. कायिुि ि कायनुीमत  वियाकलाप  लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

१=  सािदुावयक मसंचाई कायिुि          

 

 

 

 

२७०० 

 कायनुीमत   
१.उत्पादक सिूहका 
सदस्यहरुलाई 
सहमुलयतपूण ु तििले 
मसंचाई सवुिधा उपलब्ध 
गिाउने  
२.पानीको बहउुपयोग 
प्रविमधको विकास गने 

१.मडप बोरिङ्ग स्थापना  सबै िडािा 
 

सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.मलफ्ट मसंचाई कायिुि  सबै िडािा 
 

सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.कुलो मनिाुण तथा िितु  सबै िडािा 
 

सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.साना मसंचाई प्रविमध िाग, 
संभाव्यता ि आिश्यकताका 
आधाििा (मडप, प्लाविक 
पोखिी)  

सबै िडािा 

 

सबै िडािा 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.आकासे पानी सङ्कलन (पानी 
भकािी)=  

सबै िडािा 
 

सबै िडािा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२ जलस्रोत संिक्षण कायिुि  
 

       

 

 

 

 

 
 

 

४५ 

 कायनुीमत 

नागरिकको 
सहभामगतािा जलस्रोत 
तथा जलाधाि 
क्षेिहरुको संिक्षणका 
कायिुिहरु सञ् चालन 
गने  

१.कुिा तथा पानीका 
िहुानहरुको संिक्षणको लामग 
ताििाि तथा बकृ्षािोपण 
कायिुि  

सबै िडािा 

 

सबै िडािा 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.जलाधाि क्षेिहरुिा 
बकृ्षािोपण  

सबै िडािा 
 

सबै िडािा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.नदीका वकनाि तथा पवहिो 
गएका ठाउँहरुिा बाँध तथा 
बकृ्षािोपण  

सबै िडािा 

 

सबै िडािा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं. कायिुि ि कायनुीमत  वियाकलाप  लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

४.जलस्रोत संिक्षण सम्बन्त्रध 
जनचेतना कायिुिहरु  

सबै िडािा 
 

सबै िडािा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

 जलस्रोत तथा मसंचाई कायिुिको जम्िा बजेट २७४५ 

५.१.४ संस्कृमत तथा पयटुन  

लक्ष्य 

"पामलकाबासीहरुलाई व्यािसावयक ज्ञान, सीप ि दक्षतािा अमभबवृि गिाई ससँ्कृमत संिक्षण तथा सािान्त्जक उत्तिदावयत्ि सवहतको भिपदो, प्रमतस्पधी, 

विश् िस्नीय ि गणुस्तिीय पयटुन व्यिसाय प्रबिुन गिी आय आजनु तथा िोजगािीका अिसिहरु मसजनुा गने"  

उद्दशे्य  

१.  पामलकामभिका कला, संस्कृमत तथा सावहत्यको सम्बिुन तथा प्रबिुन गिी व्यािसावयकिण गने 

२. ददगो पयटुन प्रबिुन गिेि िोजगाि तथा आय आजनुका अिसिहरु बवृि गने  

३. जनसहभामगतािा आधारित पयाुपटुनको विकास गिी स्थानीय िाताििण तथा प्रकृमत संिक्षण गने  

४. गणुस्तिीय तथा न्त्जम्ििेाि पयटुन व्यिसाय प्रबिुन गने  

िणनीमत 

१. जनसहभामगतािा आधारित िहेि सँस्कृमत, कला तथा सावहत्यको संिक्षण, सम्बिुन तथा प्रबिुन गने  
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२. आरतरिक तथा बाह्य पयटुनको प्रबिुन गने  

३. पयटुन सम्बन्त्रध पूिाुधि ि सेिाहरुको विकास अमभबवृि गने  

४. पयटुकीय आकर्षणुहरुको विस्ताि ि सहज पहुँच बढाउन े 

५. पयटुकीय आकर्षणुहरुको प्रचाि प्रसाि गने  

कायिुि, कायवुिमध तथा वियाकलाप  

ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत  वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु 
लाखिा 

१ पयटुन विकास कायिुि          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०० 

 कयनुीमत  
१.पामलकाको पयटुन नीमत 
बनाएि लाग ुगने  
२.नगिका विद्यिान ि 
संभावित पयटुकीय 
गरतव्यहरुको पवहचान 
गिी जानकािीिूलक 
प्रोर्ाईल तयाि गने  
३.भईिहेका ि संभावित 
पयटुकीय व्यिसाय ि 
गमतविमधहरुको सूची तयाि 
गिी भईिहेका तथा 
संभावित व्यिसायहरु 

१.पामलकाको पयटुन नीमत 
बनाएि लाग ुगने  

१ 

 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.पामलकाका प्रिखु 
पयटुकीय स्थलहरुको 
पवहचान गिी सूचीकिण गने  

१ 

  

१ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.संभावित पयटुन 
व्यिसायहरुको पवहचान गिी 
सूची तयाि गने ि परिचय पि 
ददने  

१ 

  

 

१ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.अंग्रजेी ि चाईमनज भार्षािा 
पामलकाको पयटुन सम्बन्त्रध 
जानकािीिूलक पसु्तक, 
ब्रोसि, िेभसाईट तथा ययुूि 
च्यानल सञ्चालन गने  

१ 

  

 

 

१ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत  वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु 
लाखिा 

सञ् चालनको लामग 
सहजीकिण गने  
४.ईच्छुक पयटुन 
उद्यिीहरुलाई सिहुिा 
आिि गिाई क्षिता 
अमभबवृि गिी आधािभतू 
भौमतक संिचनाहरुको 
विकास गने  
५.पामलकाका सबै 
मगमतविमधहरु सिेटेि प्रचाि 
प्रसाि गने  

५.पयटुन सूचना केररको 
स्थापना  
 

 

 

 

 

सबै िडािा  

 

सबै िडािा  

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.अंग्रजेी ि चाईमनज भार्षािा 
ब्रोसि ि पामलकाको नक्शा 
प्रकाशन गने  

१ 

  

 

१ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२ सिदुायिा आधारित पयटुन प्रबिनु कायिुि   
       

 

 

 

 

 

१०० 

 कायनुीमत 

पामलकाबासीहरुको 
व्यािसावयक क्षिता 
अमभबवृि गिी पामलकाभिी 
पयटुकीय संस्काि ि 
गणुस्तिीय पयटुन सेिा 
प्रबिुन गने  

१.होि स्टे सञ् चालन तथा 
व्यिस्थापन तामलि सञ् चालन 
गने  

सबै िडािा 

 सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.होि स्टेहरुको प्रबिुन गने  
िडा नं. 
२,५,७,९ 

 िडा नं. 
२,५,७,९ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.होि स्टे सञ् चालकहरुका 
लामग अिलोकन भ्रिण 
(िावर्षकु रुपिा)  

५ पटक  
  

 

१ 

 

 

१ 

 

 

१ 

 

 

१ 

 

 

१ 

३ पयटुन प्रबिनु कायिुि  
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 कायनुीमत 

सिदुाय, पामलका ि प्रदेश 
तथा संघीय सिकािसँगको 
सहकायिुा स्थानीयस्ति 
देन्त्ख अरतिाुवियस्तिसम्ि 

१.िावर्षकु रुपिा 
िावियस्तिको मभिाद 
साईकल दौड प्रमतयोमगताको 
आयोजना गने  

५ पटक 

  

 

१ 

 

 

१ 

 

 

 

 

 

१ 

 

 

१ 

 

 

१ 

२.प्रत्येक २ िर्षिुा 
अरतिाुवियस्तिको मभिाद 

३ पटक 
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ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत  वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु 
लाखिा 

का गमतविमधहरु आयोजना 
गने  

साईकल दौड प्रमतस्पधा ु
आयोजना गने  

१ १ १ १ १ १०० 

३.एमसयाका ५ िटा, 
यूिोपका ३ िटा, उत्ति 
अिेरिकाका २ िटा 
नगिपामलका तथा 
शहिहरुसँग भामगनी सम्बरध 
विस्ताि गने  

१ 

  

 

 

शरुु गने   

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.प्रत्येक िर्ष ुप्रदेशस्तिीय ि 
५ िर्षिुा िावियस्तिका 
नगिपामलका सम्िेलन तथा 
िेला आयोजना गने  

 

  

 

१ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३ भौमतक पूिाधुाि मनिाणु  
 

       

 

 

 

 

 

 

 

१००० 

 १.सिदुाय, नगिपामलका, 
प्रदेश तथा संघीय 
सिकािको सहकायिुा 
भौमतक पूिाुधाि तथा 
संिचनाहरुको मनिाणु गने 

२.धामिकु, साँस्कृमतक 
तथा पिुातान्त्त्िक 
स्थलहरुको संिक्षण तथा 
सम्बिुन गने  

१.पयटुकीय स्थालिा 
िनोिञ् जन पाकु तथा 
वपकमनक स्थल मनिाणु  

१५ 

  

 

३ 

 

 

३ 

 

 

३ 

 

 

३ 

 

 

३ 

२.न्त्चल्रेन पाकु  ९ िटा  २ २ २ २ १ 

३.पदिाग ुमनिाणु १५ वक.मि.  ३ ३ ३ ३ ३ 

४.प्रमतक्षालय तथा विश्राि 
स्थल मनिाुण  

१५ स्थान 
 ३ ३ ३ ३ ३ 

४.पयटुकीय स्थलहरुिा 
विद्यतुीकिण  

१५ स्थान 
 ३ ३ ३ ३ ३ 

५.पयटुकीय स्थलहरुिा 
इरटिनेट सवुिधा  

१५ स्थान 
 १५ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.शौचालय तथा खानेपानीका 
धािा मनिाणु, चेन्त्रजङ्ग रुिको 
व्यिस्था  

१५ स्थान 

  

३ 

 

३ 

 

३ 

 

३ 

 

३ 
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ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत  वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु 
लाखिा 

७.भ्यू टािि कोटथि (१,२, 
५,६,८,९) 

६ िटा 
  

२ 

 

१ 

 

१ 

 

१ 

 

१ 

मभिाद नगिपामलकाको 
पौिान्त्णक तथा धामिकु 
अध्ययन तथा अनसुरधान गने 

१ 
  

 

१ 

 

मनिरति 
 

मनिरति 
 

मनिरति 
 

मनिरति 

४ िनोिञ् जन पयटुन प्रबिनु          

 

 

 

१००० 

 कायनुीमत  
१.पामलका ि नगििासीको 
संयिु लगानीिा 
िनोिञ् जन पयटुन प्रबिुन 
गने  
२.मनजी क्षेि ि 
नागरिकको सहकायिुा 
पयटुन आयोजना 
सञ् चालन गने  

१.सेती नदीिा िोटि बोट 
सञ् चालन (हाईरोको ताल 
बनेपमछ)  

 

      

२.प्याग्लाईमडङ्ग सञ् चालन 
िडा नं. ७ िा  

१ स्थान 
   

१ स्थान 

   

३.क्यानोमनङ्ग िडा नं. ५,९ २ 

   

२ 

 

मनिरति 
 

मनिरति 
 

मनिरति 

४.नेचि डेकोिेशन  १ 

 १ 
 

मनिरति 
 

मनिरति 
 

मनिरति 
 

मनिरति 
५.िाछा िाने, मभिाद सर्ािी 
प्रबिुन गने (िडा नं.७,८,९ 
गरु्ा क्षेि)  

१ 

  

 

१ 

 

मनिरति 
 

मनिरति 
 

मनिरति 
 

मनिरति 

६.धरदिु मसि गरु्ा क्षेििा 
खोलािा पोखिी मनिाणु  

१ 

   

१ 

 

मनिरति 
 

मनिरति 
 

मनिरति 

७.िक क्लाईन्त्म्बङ्ग  
िडा 
नं.२,७,८  

  

िडा नं. ७ 

 

िडा नं. २ 

 

िडा नं.८ 

 

मनिरति 
 

मनिरति 

५ सीप विकास कायिुि  
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 कायनुीमत  
ददगो ि दरुुस्त पयटुन 
प्रबिुनको लामग पामलका ि 
नागरिकको सहकायिुा 

=१.पयटुन विधाका विमभन्न 
विर्षयका पाठ्यिि तयाि 
गिी मनयमित रुपिा तामलि 
कायिुि सञ् चालन गने  

१ 

  

 

 

१ 

 

 

मनिरति 

 

 

मनिरति 

 

 

मनिरति 

 

 

मनिरति 
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ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत  वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु 
लाखिा 

पयटुन सीप विकास 
केररको स्थापना गने  

२.पयटुन प्रबिनु तामलि 
(टुरिि गाईड, िाभल 
व्यिस्थापन, िेटि, कुक, 
िेिुिेण्ट व्यिस्थापन, 
हन्त्स्पटामलटी व्यिस्थापन)  

१ 

  

 

 

१ 

 

 

 

 

मनिरति 

 

 

 

मनिरति 

 

 

 

मनिरति 

 

 

 

मनिरति 

 

 

 

१०० 

३.मभिादका विन्त्शि 
पवहचानको बािेिा जानकािी 
डकुिेरिी बनाउने  

१ 
  

१ 

 

मनिरति 
 

मनिरति 
 

मनिरति 
 

मनिरति 

४.पयटुन सूचना केरर तथा 
हेल्प डेस्क स्थापना  

सबै िडािा 
 सबै िडािा  

मनिरति 
 

मनिरति 
 

मनिरति 
 

मनिरति 

५.साँस्कृमतक सिूहहरु 
विकास गने  

सबै िडािा 
 सबै िडािा  

मनिरति 
 

मनिरति 
 

मनिरति 
 

मनिरति 
 संस्कृमत तथा पयटुन क्षिेका कायिुिहरुको जम्िा बजेट 

 २४०० 

५.१.५ उद्योग, िान्त्णज्य तथा आपूमत ु 

लक्ष्य  

"पामलकाको सबै नागरिकहरुको शेयि समुनन्त्श् चत हनेु गिी पामलका ि नागरिकको साझेदािीिा आमथकु विकास पन्त्ब्लक मलमिटेड कम्पनी स्थापना गिी 

विमभन्न प्रकािका उद्योग, व्यिसाय, र्ािहुाउसहरु सञ् चालन गिेि आय आजनु तथा िोजगािी मसजनुा गने"  

उद्दशे्य  

१. सबै नागरिकको व्यािसावयक क्षिता अमभबवृि गिी उद्यि विकाको लामग अमभप्ररेित गने  

२. सबै नागरिकलाई पन्त्ब्लक मिमिटेड कम्पनीिा सहभागी गिाई कम्पनीका िाध्यिबाट विमभन्न उद्योगहरु सञ् चालन गने  
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३. उद्यि विकासिा जनसहभामगताको िाध्यिबाट सिािशेी, सििृ, सद् भाियिु सिाजको मनिाुण गने  

४. स्थानीयस्तििा उत्पाददत िस्तहुरुको भण्डािण तथा बजािीकिण प्रबिुन गने  

िणनीमत  

१. पामलकाको उद्योग, िान्त्णज्य तथा आपूमत ुनीमत मनिाुण गिी लाग ुगने  

२. उद्योग विकास िैिी िाताििण मनिाुण गन ुपामलकाबासीलाई उद्यि विकास तरु् उत्प्ररेित गने  

३. स्थानीयस्तििा उपलब्ध कच्चा पदाथ ुि तलुनात्िक लाभका के्षिहरु पवहचान गिी आमथकु विकास पन्त्ब्लक मलमिटेड कम्पनी िारु्त उद्योगहरु 

सञ् चालन गने  

कायिुि, कायनुीमत तथा वियाकलाप  

ि.सं. कायिुि तथा 
कायनुीमत 

वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

१ औद्योमगक नीमत मनिाणु          

 कायनुीमत  
पामलकाको औद्योमगक 
नीमत मनिाणु गिी 
कायाुरियन गने  

नीमत तथा ऐन मनिाणु 
गिी कायाुरियन गने  

१ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

३ पन्त्ब्लक मलमिटेड कम्पनीको स्थापना          

 

 

 

 

 

 

 

 कायनुीमत 

पामलकामभि उद्यि तथा 
औद्योमगक विकासको 
लामग पामलकाको ५० 

१.मभिाद आमथकु 
विकास पन्त्ब्लक 
मलमिटेड कम्पनी दता ु
गने  

१  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं. कायिुि तथा 
कायनुीमत 

वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

प्रमतशत शेयि ि 
कन्त्म्तिा पमन ७५ 
प्रमतशत भरदा बढी 
घिपरििाि गरिबीको 
िेखािनुी िहेका जनताको 
अमनिाय ु सहभामगतािा 
िहने गिी ि जनताको 
सहकायिुा मभिाद 
आमथकु विकास कम्पनी 
दताु गिेि विमभन्न 
प्रकािका उद्योगहरु 
सञ् चालन गने  

२.पयटुन उद्योगको 
स्थापना तथा सञ् चालन  

१ 

  

१ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

 

 

 

 

 

 

 

 

१००० 

३.मभिाद िायाको 
न्त्चनो उद्योग  

१ 

 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.खाद्य उद्योग  १ 

 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.कपडा उद्योग  १ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.खानेपानी उद्योग  १ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.बजाि केरर तथा 
कोशेली घि सञ् चालन 

१ 

 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

८.र्मनचुि उद्योग  ९ 

 ९ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

९.डेिी उद्योग  १ 

 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१०.िास ुउद्योग  १ 

 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
 ११.पश ु र्ाि ु

सञ् चालन  
९ 

 ९ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१२.िसि उद्योग  १ 

 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१३.ढुङ्गा उद्योग १ 

 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१४.गोदाि स्थापना 
तथा भण्डािण  

९ 

 १ २ २ २ २ 

१५.बजाि अनगुिन 
तथा गणुस्ति मनयरिण 
संयरि मनिाुण  

९ 

 ९ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

३ खमनज संिक्षण तथा उत्पादन  
 

       

५ 

 कायनुीमत सम्भाव्यता अध्ययन 
गिी विस्ततृ प्रमतिेदन 
तयाि गने  

१ 

  

 

१ 

 

 

अध्ययन 
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ि.सं. कायिुि तथा 
कायनुीमत 

वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

जनसहभामगतािा खमनज 
पदाथहुरुको संिक्षण 
तथा उत्खनन ्गने  

 उद्योग, िान्त्णज्य तथा आपूमत ुक्षिेको जम्िा बजेट १००५ 

५.१.६ खाद्य तथा पोर्षण  

लक्ष्य  

"नगिबासीहरुलाई खाद्य तथा पोर्षण सिुक्षाको बािेिा दक्ष बनाएि पोर्षणयिु खाद्यान्न उत्पादन गिी खाद्य तथा पोर्षण सदपुयोग एिि ्सिुक्षा गन ुसक्षि 

बनाई पोर्षणयिु खाद्य िस्तकुो मनयाुत गन ुउत्प्ररेित गने"  

उद्दशे्य  

१. प्राङ्गारिक खेतीको विकास गिी उच्च पोर्षण क्षिताका कृवर्ष, पशजुरय तथा जडीबटुी खेतीको पबिुुन गने  

२. खानवपनका आदतहरु परिितनु गिी पोर्षणयिु खानाखान ेआदतको विकास गने  

३. पोर्षण तथा खाद्यान्न संिक्षण गने  

िणनीमत 

१. पामलकामभि पाईने तथा उत्पादन हनुे पोर्षणजरय बाली, पशपुरछी , जडीबटुी आददको सूची तयाि गिी वितिण गने  

२. कृवर्ष तथा िन नसिुीिा उच्च पोर्षण भएका अन्नबाली, तिकािी र्लरू्ल, जडीबटुी आददको मबरुिा उत्पादन गिी मबरुिा वितिण गने  
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३. नागरिकलाई पोर्षणयिु बाली, र्लरू्ल, जडीबटुी उत्पादन गन ुतथा पशपुरछी  एिि ्िाछा पालन गन ुप्रोत्सावहत गने  

४. खाद्य प्रशोधन गिेि पोर्षण संिक्षण गन ुनागरिकको ज्ञान, सीप ि दक्षता अमभबवृि गने  

कायिुि, कायनुीमत तथा वियाकलाप  

ि.सं.  कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

१ नीमत मनिाणु          

 

 

 

 

१० 

 कायनुीमत 

पामलकाको खाद्य तथा 
पोर्षण नीमत मनिाणु गिी 
कायाुरियन गने  

१.नीमत तथा ऐन कानून 
मनिाुण गिी  कायारुियन गने  

१ 

  

१ 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

२.खाद्य तथा पोर्षण मनदेशक 
समिमतको गठन तथा क्षिता 
अमभबवृि गने 

१ 

  

 

१ 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

३.पोर्षण सूची तयाि गिी घि 
घििा वितिण गने 

१ 

  

१ 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

२ पोर्षण चेतना तथा क्षिता अमभबवृि कायिुि  
 

       

 

 

 

९० 

 पामलकका सबै 
नागरिकहरुलाई पोर्षण 
सम्बन्त्रध जनचेतना 
जागतृ गिाउने  

१.सािदुावयक िेमडयोहरुसँग 
सहकाय ु गिी िेमडयो 
कायिुि सञ् चालन गने  

१ 

  

 

१ 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

२.विद्यालयिा जनचेतना 
जगाउन विद्याथीहरुलाई 
पोर्षण अमभिखुीकिण 
कायिुि सञ् चालन गने  

५५ 
सािदुावयक 
विद्यालयिा 

 

५५ 
सािदुावयक 
विद्यालयिा 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

३ पोर्षण उत्पादन कायिुि  
 

       

 कायनुीमत  
नागरिकहरुको चेतना 
अमभबवृि गिी पोर्षणजरय 

 किेसािािी कायिुि 
सञ् चालन गने  

७५ प्रमतशत 
घिधिुीिा  

 

७५ प्रमतशत 
घिधिुीिा  

   

 

 

मनिरति  

 

 

 

मनिरति  
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ि.सं.  कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

िस्त ु उत्पादन तथा 
खपतको लामग अमभप्ररेित 
गने  

४५ 

४ पोर्षण संिक्षण कायिुि  
 

       

 

 

 

 

४५ 

 पोर्षण संिक्षणको लामग 
नागरिकको क्षिता 
अमभबवृि गने  

१.घिायसी पोर्षण खाद्यान्न 
उपयोग तामलि ददन े

सबै िडािा 
 

सबै िडािा 
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

२.स्िास््य सेिा केररिा 
प्रदशनुी केररको स्थापना 
गने  

सबै िडािा 
 

सबै िडािा 
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

३.घिदैलो कायिुि गने सबै िडािा 
 

सबै िडािा 
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
५ विर्षादी प्रयोगिा मनयरिण  

 

       

 पामलकालाई प्राङ्गारिक 
पामलकाको रुपिा 
विकास गन ु विर्षादी 
अमधक कि लगाउन े 

१.विर्षादीको हामनकािक 
प्रभािको बािेिा जनचेतना 
जगाउने  

सबै िडािा 
 

सबै िडािा 
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

२.जैविक विर्षादी उत्पादन ि 
प्रयोग तामलि  

सबै िडािा 
 

सबै िडािा 
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

६ कम्पोि िल उत्पादन  
 

       

 

 

 

 

 

 

९०० 

  १.उत्पादक सिूहहरुसँग 
सहकाय ु गिी प्राङ्गारिक 
िल उत्पादन गने  
 

गड्यौला िलको प्रबिुन  
 

 

सबै िडािा 

 

सबै िडािा 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

२.र्ोहि प्रशोधन गिी 
िल उत्पादन गने  

िर्षिुा एक पटक खाद्य तथा 
पोर्षण िेला सञ् चालन गने 

५ पटक 

  

१ पटक 

 

१ पटक 

 

१ पटक 

 

१ पटक 

 

१ पटक 
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ि.सं.  कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

३.स्थानीय पाठ्यिििा 
पोर्षण विर्षय सिािेश 
गिी अध्ययन अध्यापन 
गिाउने  
४.बहकु्षेिीय पोर्षण 
योजना कायारुियन गने  
५.अखाद्य िस्तहुरुलाई 
प्रमतबरध लगाउन े 

सिोत्ति वपठो उत्पादन तथा 
वितिण गने 

सबै िडािा 
 

सबै िडािा 
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

खाद्य पिीक्षण केररको 
स्थापना गने 

१ 

  

 

१ 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

 खाद्य तथा पोर्षण तरु्को जम्िा  १०९० 

५.१.७ िन तथा िाताििण  

लक्ष्य  

"जनसहभामगताका िाध्यिले जैविक विविधता, जलाधाि संिक्षण, िरयजरत,ु िन, िनस्पमत ि जडीबटुीको ददगो व्यिस्थापन गिेि संिक्षण, सम्बिुन गदै 

िनजरय उत्पादनको व्यािसावयकिण, पयाुपटुनको विकास तथा विस्ताि गिी िाताििणीय सरतलुन सवहतको विकास गने"  

उद्दशे्य  

१.  सािदुावयक िन एिि ्मनजी िनको ददगो व्यिस्थापन िारु्त उत्पादकत्ि बवृि गिी िनिा आधारित उद्योग सञ् चालन गने  

२.  िनबाट प्राप्त सेिा, सवुिधा, अिसि ि पैदािािहरुको सिानपुामतक मबतिण प्रणालीको विकास गिी सािान्त्जक रयायको प्रत्याभमूत गने  

३.  जलिाय ुपरिितनुका नकािात्िक प्रभाि रयूमनकिण तथा अनकुुलनका लामग पामलकाबासीहरुको क्षिता अमभबवृि गने  
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िणनीमत  

१.  िनको उत्पादकत्ि बवृि गिेि स्रोतको सदपुयोग गन ुसबै प्रकािका िनहरुको ददगो व्यिस्थापन गने  

२.  िनिा जनसहभामगता बवृि गिी ददगो व्यिस्थापन ि संिक्षण िारु्त पयाुपयटुन प्रबिुन गने  

३.  मनजी, सािदुावयक तथा कबमुलयती िनको उत्पादकत्ि बवृि गिी िनिा आधारित उद्योगहरु तथा उद्यिन्त्शलता विकास गने  

४.  पामलकाको स्थानीय जलिाय ुपरिितनु रयूमनकिण तथा अनकुुलन योजना बनाई लाग ुगने  

कायिुि, कायनुीमत तथा वियाकलाप  

ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलापहरु लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

१ सािदुावयक िन व्यिस्थापन तथा विकास कायिुि          

 

 

१०६ 

 सािदुावयक िन 
उपभोिाहरुको क्षिता 
अमभबवृि गिी िनको 
संिक्षण, संबिनु तथा 
ददगो व्यिस्थापन गन ु
प्रोत्सावहत गने  

१.विधान तथा काययुोजना 
परििाजनु  

सबै साि  सबै साि 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

२.िन व्यिस्थापन तामलि  सबै साि  सबै साि 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

३.िन व्यिस्थापन  सबै साि  सबै साि 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

२ मबरुिा उत्पादन  
  

      

९० 

 सािदुावयक िन 
उपभोिाहरुसँग सहकाय ु
गिेि नसिुी स्थापना गने  

सबै िडािा हाईटेक नसिुी 
स्थापना गने (बहउुदे्दशीय नसिुी 
र्लरु्ल सवहत)  

सबै िडािा 
 

 

 

सबै िडािा 
 

 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

३ बकृ्षािोपण कायिुि     
     

 

 

 

 

 कायनुीमत १.सािदुावयक िन क्षेििा 
बकृ्षािोपण  

सबै साि  सबै साि 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
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ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलापहरु लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

सािदुावयक िन उपभोिा 
सिूह, विद्यालय, गैसस, 
आिा सिूह, यिुा 
क्लिहरुसँग सहकाय ुगिी 
पामलका भरिका खाली 
िहेका सािजुमनक 
स्थलहरुिा बकृ्षािोपण 
गने  

२.सडक वकनािािा बकृ्षा िोपण 

३ लाख 
विरुिा 

 

 

१ लाख 

 

१ लाख  
 

१ लाख 

   

१०६ 

३.खोला तथा नदी वकनािािा 
बकृ्षािोपण  

३ लाख 
विरुिा  

 

 

१ लाख 

 

१ लाख  
 

१ लाख 

  

४.सािजुमनक स्थलहरुिा 
बकृ्षािोपण  

१ लाख  
विरुिा  

 

५० हजाि ५० हजाि    

५.डढेलो मनयरिण सम्बन्त्रध 
जनचेतना कायिुि  

सबै िडािा  सबै िडािा 
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

४. कृवर्ष िन कायिुि  सबै िडािा  सबै िडािा 
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

 

 

४५ 

 कायनुीमत 

कृर्षक उत्पादक सिूह 
तथा सािदुावयक िन 
उपभोिा सिूहका 
सदस्यहरुको क्षिता 
अमभबवृि गिी कृवर्ष िन 
कायिुि कायाुरियन गने  

१.क्षिता अमभबवृि कायिुि  सबै िडािा  सबै िडािा 
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
२.कृवर्ष िन प्रदशनुीस्थलको 
स्थापना  

सबै िडािा  
सबै िडािा 
 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

३.भईु घाँस तथा बकृ्षािोपण 
कायिुि 

सबै िडािा  
सबै िडािा 
 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

५ पारििारिक मनजी िन विकास कायिुि  
  

      

 

 

 ५ 

= कायनुीमत 

व्यन्त्िका खाली 
जग्गाहरुिा मनजी िन 
विकास गन ुप्रोत्साहन गने  

१.पारििारिक मनजी िन विकास 
गने  

सबै िडािा 
 

 

 

सबै िडािा 
 

 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

२.निूना पारििारिक मनजी िन 
विकास (प्रत्येक िडािा १ िटा)= 

सबै िडािा 
 

 

 

सबै िडािा 
 

 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

६ गैि काष्ठजरय िन पैदािािहरुको विकास तथा व्यिस्थापन  
  

      

 

 

 

 

 

 

 कायनुीमत  
सािदुावयक िन तथा 
उत्पादन सिूहहरुसँग 

१.गैि काष्ठजरय िन 
पैदािािहरुको प्रदशनुीस्थलको 
स्थापना गने 

सबै िडािा 
 

 

 

सबै िडािा 
 

 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
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ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलापहरु लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

सहकाय ु गिी गैि 
काष्ठजरय िन 
पैदािािहरुको विकास 
गने  

२.सािदुावयक िनहरुिा भएका 
गैि काष्ठजरय पदैािािहरु को 
ईरभेरिी तयाि गने  

सबै साि  सबै साि 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

 

 

 

 

४५ ३.सािदुावयक िनिा गैि 
काष्ठजरय िन पैदािािहरु िोपण 
गने 

सबै साि  सबै साि 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

४.जडीबटुी खेती गने 
वकसानहरुको लामग उत्पादन 
प्रशोधन तथा बजािीकिण तामलि 
सञ् चालन गने 

सबै िडािा 
 

 

 

सबै िडािा 
 

 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

५.जडीबटुी सङ्कलन केरर 
स्थापना गने 

१  

 १ 
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 िन तथा िाताििण क्षिेको जम्िा बजेट 

३९७ 

५.१.८ भमूि व्यिस्थापन  

लक्ष्य  

"जमिनको संिक्षण गिी उत्पादकत्ि बवृि गन ुपामलकामभि िहेका जमिन अमभलेखीकिण गिी िाविय भमूि नीमत अनसुाि िगीकिण गिेि सदपुयोग गने"  

उद्दशे्य  

१. पामलकाको भमूि नीमत मनिाुण गिी लाग ुगने  

२. सम्पूण ुघिधिुीको अमधनस्थ िहेको जमिनको अमभलेखीकिण गिी िाविय नीमत अनसुाि िगीकिण गने  

३. औपचारिक तथा अनौपचारिक स्िामित्िको अिस्थािा िहेको जमिनको अमभलेखीकिण गिी िगीकिण गने  
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िणनीमत  

१. अनौपचारिक स्िामित्ििा िहेको भमूिको अमभलेखीकिण गिेि स्िामित्िको समुनन्त्श् चतता गने  

२. भमूिवहन तथा सकुुम्बासी नागरिकहरुलाई जमिन उपलब्ध गिाउने  

३. जमिनको उत्पादकत्ि बवृि हनुे गिी िाविय नीमत ितुाविक पामलकामभिको जमिनको िगीकिण गने  

कायिुि, कायनुीमत तथा वियाकलाप 

ि.सं.= कायिुि तथा 
कायनुीमत 

वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

१ नीमत मनिाणु गने          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२५ 

 कायनुीमत १.भमूि नीमत तथा भ-ूउपयोग 
ऐन मनिाुण गने  

१ 

  

१ 

कायाुरियन कायाुरियन कायाुरियन कायाुरियन 

पामलकाको भमूि नीमत 
तथा भ ू उपयोग ऐन 
मनिाुण गिी कायाुरियन 
गने  

२.सम्पूण ु घिधिुीको जमिनको 
लगत सङ्कलन गने   

 

१ पटक 

 १ पटक 

 

 

कायाुरियन कायाुरियन कायाुरियन कायाुरियन 

३.अनौपचारिक भ ू स्िामित्िको 
यथाथ ु पवहचान गिी लगत 
अमभलेखीकिण गने  

सबै िडािा 
 

 

 

सबै िडािा 
 

 

कायाुरियन कायाुरियन कायाुरियन कायाुरियन 

४.ददगो भ-ूउपयोग योजना 
तजुिुा गने  

 

१ पटक 

  

१ पटक 

कायाुरियन कायाुरियन कायाुरियन कायाुरियन 

५.भमूि नीमत ि भ ू उपयोग 
ऐनिा व्यिस्था भए अनरुुप भ ू
उपयोगका क्षेिहरु पवहचान 
गिी िगीकिण गने  

१ 

  

 

१ 

    

२ जमिनिा हक स्थावपत गने          
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ि.सं.= कायिुि तथा 
कायनुीमत 

वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

 कायनुीमत 

१.हाल प्रयोग गिी 
िहेका ति स्िामित्ि 
कायि नभएकाहरुको 
स्िामित्ि स्थावपत गने  
 

भोगचलन भएको ति अमधकाि 
स्थावपत नभएको जग्गािा 
स्िामित्ि स्थावपत गने  सबै िडािा 

 

 

 

सबै िडािा 
 

 

 

 

१ पटक 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

५० २.भमूिवहन तथा 
सकुुम्िासी नागरिकलाई 
जमिन उपलब्ध गिाउन े 

२.भमूिहीन ि सकुुम्बासीहरुको 
पवहचान गिी मनन्त्श् चत िापदण्ड 
बनाएि एवककृत बस्ती मनिाुण 
गिी व्यिस्थापन गने  

सबै िडािा 
 

 

  

 

 

 

१ पटक 

 

 

मनिरति  

 

 

मनिरति  

 

 

मनिरति  

३.जमिनिा िवहलाको 
सिान अमधकाि स्थावपत 
गने  

३.संयिु लालपजुाु कायिुि  सबै िडािा 
 

 

 

सबै िडािा 
 

 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

३ जीविकोपाजनु सहयोग          

 

 

 

 

 

२५ 

 कायनुीमत  
भमुिहीन सकुुम्िासी 
नागरिकहरुको 
जीविकोपाजनुिा 
सहयोग गने  

१.भमूिहीन ि सकुुम्िासीहरुलाई 
लन्त्क्षत गिी उद्यि विकास तथा 
आय आजनु कायिुिहरु 
सञ् चालन गने  

सबै िडािा 
 

 

 

सबै िडािा 
 

 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

२.उत्पादकत्ि बवृि गन ु गह्रा 
सधुाि कायिुि सञ् चालन गने  

सबै िडािा 
 

 

 सबै िडािा 
 

 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

४ भमूि संिक्षण तथा सधुाि कायिुि          

 

 

 

 

 

 

 

 

५० 

 कायनुीमत 

१.पामलकामभि भएका 
सबै प्रकािको जमिनको 
उत्पादकत्ि बवृि गन,ु 
जमिनको संिक्षण गन ु
तथा जमिनको सदपुयोग 

१.चक्लाबरदी कायिुि 
सञ् चालन गने  

सबै िडािा 
 

 

 सबै िडािा 
 

 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

२.जोन्त्खि क्षेिहरुको पवहचान 
एिं व्यिस्थापन गने  

सबै िडािा 
 

 

 सबै िडािा 
 

 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

३.सािजुमनक जमिनहरुको 
संिक्षण ि विकास गने  

सबै िडािा 
 

 

 सबै िडािा 
 

 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
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ि.सं.= कायिुि तथा 
कायनुीमत 

वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

गिेि आय आजनु तथा 
िोजगािी मसजनुा गने 
कायिुिहरु सञ् चालन 
गने  
२.बाँझो जमिन उपयोग 
गिी उत्पादकत्ि बवृि 
तथा आय आजनुिा 
टेिा परु् याउने कायिुि 
सञ् चालन गने  

४.खाली ि पमत ु जमिन 
पामलकाको स्िामित्ि ल्याउन े 

सबै िडािा 
 

 

 सबै िडािा 
 

 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

५.पामलकाले आिश्यकता 
अनसुाि जमिन भाडािा मलन े
तथा ददने नीमत बनाउन े

सबै िडािा 
 

 

 

सबै िडािा 
 

 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

६.नदी उकास जमिनहरुको 
उपयोग ि संिक्षण गने 

सबै िडािा 
 

 

 सबै िडािा 
 

 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

७.िन क्षेि मभिका खाली 
जमिनहरुिा आय आजनु 
कायिुिहरु सञ् चालन गने  

सबै िडािा 
 

 

 

सबै िडािा 
 

 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

८.व्यन्त्ि तथा संस्थाका 
जमिनहरुको उत्पादकत्ि बवृि 
गन ु पामलकाले मसर्ारिस गिे 
अनसुािका उत्पादनका 
गमतविमधहरु सञ् चालन गने  

सबै िडािा 
 

 

 

सबै िडािा 
 

 

 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  
 

मनिरति  

 भमूि व्यिस्थापन तरु्को जम्िा बजेट १५० 

५.२  सािान्त्जक विकास क्षिे  

दिुदृवि  

"गणुस्तिीय न्त्शक्षा, आधािभतू स्िास््य, सिािेशी तथा सििृ सिाज, स्िच्छ व्यिन्त्स्थत बस्ती विकास ि यिुा सहभामगता, सििृ नागरिकहरुको साझा 

प्रयास"  
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लक्ष्य  

गणुस्तिीय, प्रविमधिैिी, प्राविमधक तथा व्यािसावयक न्त्शक्षा, सिसुलुभ आधािभतू स्िास््य सेिा एिं पोर्षण, यिुा परिचालन, िोजगािी, सशन्त्िकिण, खेलकुद 

विकास, स्िच्छ खानेपानी तथा सिसर्ाई, लैवङ्गक सिानता, सािान्त्जक सिािेशीकिण ि संिक्षण समुनन्त्श् चत गिी सभ्य, सितािूलक ि सिनु्नत सिाज मनिाुण 

गने  

उद्दशे्य 

१.  ८० प्रमतशत विद्याथीहरुले SEE पिीक्षािा A प्लस ग्रडे ल्याउन सक्षि बनाउने  

२. ४ िटा िाध्यमिक विद्यालयलाई प्रविमधिैिी प्राविमधक धाििा रुपारतिण गने  

३. नगिमभिका सबै िडाहरुिा सिसुलुभ रुपले आधािभतू, गणुस्तिीय स्िास््य सेिा उपलब्ध गिाउन े

४. विशेर्षज्ञ स्िास््य सेिा सवहतको सवुिधायिु अस्पताल स्थापना गने  

५. लैवङ्गक सिानताका लामग लैवङ्गकिैिी िाताििण प्रबिुन गने  

६. सिदुायको िौविकीकिण गन ुसम्भि भएसम्ि एक घि एक स्नातक अिधािणा लाग ुगने  

७. बाल तथा िात ृसधुािका लामग सबै िडाहरुिा पोर्षण पनुस्थाुपना केरर स्थापना ि प्रजनन स्िास््य प्रबिुन गने  

८. एक घि एक धािा अिधािणा अनसुाि नगिमभि शिु खानेपानीको आपूमत ुगने  
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९. पामलकाका यिुाहरुलाई परिचालन गिी िवहलािैिी, बालिैिी िाताििण मसजनुा गने ि ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुलाई सम्िामनत 

जीिन यापन गिाउन े

१०. िािका लामग खेलकुद ि स्िास््यका लामग खेलकुद अमभयान सञ् चालन गने  

िणनीमत  

१. नगिमभिका सिकािी मनकायिा किचुािीहरु, जनप्रमतमनमधहरु, विद्यालय व्यिस्थापन समिमतका सदस्यहरु, िाजनीमतक पाटीका नगि कमिटीिा 

िहेका पदामधकािीहरुले अमनिाय ुरुपिा आफ्ना छोिाछोिीलाई सािदुावयक विद्यालयिा पढाउने  

२. विद्यालयहरुको भौमतक पूिाुधािको स्तिोन्नमत, शैन्त्क्षक सािाग्रीको आपूमत ुि न्त्शक्षक किचुािीको क्षिता अमभबवृि मनिरति गने 

३. स्िास््य बीिा कायिुिलाई अमनिाय ुरुपिा लाग ुगिी अमत विपन्न ि गिीबलाई यस कायिुििा प्रोत्साहन गने  

४. नगिमभिका सम्पूण ुिडाहरुिा खेलकुद िैदान व्यायाि स्थल, पाकु तथा बाल उद्यानहरुको स्थापना गने  

५. नगिमभिको स्िास््य संस्थाहरुको प्रोर्ाईल प्रकाशन गने  

६. िवहला सशन्त्िकिणका लामग बहुािी पिकारिता कायिुि सञ् चालन गने  

७. यिुा िोजगाि अरतगतु एक घि एक िोजगाि कायिुिलाई सञ् चालनिा ल्याउने  

८. पोर्षण तथा प्रजनन ्स्िास््य सधुािका लामग बालबामलका, सनुौला हजाि ददनका आिा, वकशोिीहरु तथा प्रजनन ्उिेिका िवहलाहरुलाई स्िास््य 

खानपान तथा परििाि स्िास््य कायिुि अमभयानको रुपिा सञ् चालन गने 
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९. स्िास््य सेिािा सबैको प्रभािकािी पहुँचका लामग िवहला स्िास््य स्ियंसेिकहरुको परिचालन गने 

१०. स्िास््य, न्त्शक्षािा सिािेशीिूलक सहभामगता समुनन्त्श् चतताका लामग आिश्यक नीमत ि कानूनको तजुिुा गिी कायाुरियन गने  

११. परििाि मनयोजन कायिुिलाई प्रभािकािी रुपिा स्िास््य संस्था िारु्त सञ् चालनका लामग आिश्यक जनशन्त्ि परिचालन गने  

१२. अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुका लामग आिश्यकता ि क्षिताका आधाििा सहज ि मनिःशलु्क पहुँच समुनन्त्श् चत गने ि मतनलाई सीपिूलक न्त्शक्षा तथा 

िोजगािीका अिसिसँग आिि गने  

१३. आधािभतू तहिा कक्षा १ देन्त्ख ५ सम्ि सबै विद्याथीका लामग खाजा व्यिस्था गने  

१४. अमभभािक अमभिखुीकिण, नमैतक, सािान्त्जक विर्षयिस्त ुसिािशे गिी िनोवििश ुगने  

१५. विद्याथी भनाुदि ि मनिरतिताका लामग सचेतना तथा प्रबिुनात्िक कायिुिहरु शैन्त्क्षक सिको सरुुिा अमभयानका रुपिा सञ् चालन गने  

१६. विद्याथीले बीचिा पढाई नछाड्ने िाताििण मसजनुा गने  

१७. बहृत्ति यौमनक न्त्शक्षालाई व्यिहाििा ल्याउन स्थानीय पाठ्यिििा सिािेश गिी पठन पाठनिा ल्याउने  

५.२.१ जनसंख्या तथा बसाईसिाई  

लक्ष्य  

"पामलकाको जनसंख्यालाई व्यिन्त्स्थत, स्िास््य ि प्रमतस्पमध ुबनाउन जनसंख्या व्यिस्थापन तथा प्रजनन ्स्िास््यका कायिुिहरु सञ् चालन गिी जनसंख्या 

व्यिस्थापन तथा सािान्त्जक विकास मबच सरतलुन कायि गने"  
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उद्दशे्य  

१. पामलकाको जनसंख्या बवृिदिलाई सरतमुलत िाख् न े

२. पामलकामभि व्यन्त्िगत घट्ना दताुलाई दरुुस्त ि प्रविध िैिी बनाउने ि सम्पूण ुअमभलेखहरु विद्यतुीय अमभलेखिा िाख् ने  

३. जीविकोपाजनु ि बनृ्त्त्त विकासका अिसिहरु मसजनुा गिी गणुस्तिीय जीिनको समुनन्त्ितता गने  

िणनीमत 

१. आरतरिक तथा बाह्य बसाईसिाईलाई व्यिन्त्स्थत गने  

२. वििाह, प्रजनन उिेि तथा जरिारतिका बािेिा जनचेतना अमभयान सञ् चालन गने   

३. बालवििाह, बहवुििाह जस्ता कुप्रथाहरुको अरत्य गने  

४. िात ृन्त्शश ुसंिक्षण कायिुि सञ् चालन गने 

कायिुि, कायनुीमत तथा वियाकलाप  

ि.सं.= कायिुि तथा 
कायनुीमत 

वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

१= जनसंख्या विकास कायिुि          

 

 

 

 

४५ 

 कायनुीमत 

पामलकाको 
जनसंख् या नीमत 
बनाएि 
कयाुरियन गने  

१.जनसंख्या नीमत 
बनाउने   

१ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.वििाह गने उिेि 
तथा प्रजनन क्षिताको 
बािेिा चेतनािूलक 

सबै 
िडािा 

 सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं.= कायिुि तथा 
कायनुीमत 

वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

कायिुिहरु सञ् चालन 
गने  
३.नि दम्पन्त्त्त 
शभुकािना कायिुि  

सबै 
िडािा 

 सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.वकशोिी संिक्षण 
कायिुि  

सबै 
िडािा 

 सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५=यौन न्त्शक्षा कायिुि  सबै 
िडािा 

 सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.व्यन्त्िगत घट्ना 
दताु सचेतना कायिुि 

सबै 
िडािा 

 सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

२ जनसंख्या अध्ययन तथा अनसुरधान       
 

  

 

 

 

९ 

 कायनुीमत 

पामलकािा 
जनसंख्या 
शाखाको स्थापना 
गिी व्यन्त्िगत 
घट्ना दता ु
कायलुाई दरुुस्त 
िाख् ने  

१.प्रत्येक िडाको 
जनसंख्या गणना गिी 
बवृिदि प्रक्षेपण गने  

सबै 
िडािा 

 सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.एक प्रमतशत भरदा 
कि जनसंख्या भएका 
जामतको जनसंख्या 
बवृिदि पत्ता लगाउने ि 
संिक्षण गने कायिुि 
गने  

सबै 
िडािा 

 सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३ बसाईसिाई व्यिस्थापन       
 

  

 

९ 
 कायनुीमत 

बसाईसिी 
आउनेहरुलाई 
पामलकाको नीमत 
तथा 
कायिुिहरुको 

१.आरतरिक 
बसाईसिाई व्यिस्थापन 
गन ुअमभलेख िाख् न े 

सबै 
िडािा 

 सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.बसाई सिी 
आउनेहरुलाई 
पामलकाको बािेिा 
जानकािी गिाउने  

सबै 
िडािा 

 सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं.= कायिुि तथा 
कायनुीमत 

वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

बािेिा जानकािी 
गिाउने  

४ एवककृत बस्ती विकास गने       
 

  

 

 

 

१५०० 

 कायनुीमत 

विपन्त्त्तको 
जोन्त्खििा िहेका 
ि सकुुम्बासी 
नागरिकहरुको 
लामग एवककृत 
बस्ती मनिाणु गने  

१.जोन्त्खियिु 
घिहरुको पवहचान गने  

सबै 
िडािा 

 सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.एवककृत बस्ती 
मनिाुण गने  

१ 
 त्याङ्क संकलन बस्ती मनिाणु मनिरति मनिरति मनिरति 

३. आिश्यकता 
अनसुाि बस्ती 
स्थानारतिण गने  

१ 
 tYofÍ ;Íng मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.प्रत्येक व्यन्त्िको 
मडजीटल प्रोर्ाईल 
तयाि गिी अद्यािमधक 
गने  

सबै 
िडािा 

 सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

 जनसंख्या तथा बसाईसिाई तरु्को जम्िा बजेट १५६३ 

अपेन्त्क्षत उपलन्त्ब्ध  

१.  परििाि मनयोजनका साधनहरुको प्रयोग बढेको हनुेछ  

२.  प्रजनन ्दि सरतलुन भएको हनुेछ   

३.  बसाई सिाई व्यिन्त्स्थत भएको हनुेछ  
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५.२.२ न्त्शक्षा, विज्ञान तथा प्रविमध  

लक्ष्य  

"पामलकाको साक्षिता शतप्रमतशत बनाउने, एउटा बहपु्राविमधक विद्यालयको स्थापना गने, सबै िाध्यमिक विद्यालयहरुलाई प्राविमधक स्तिोन्नमत गने ि 

प्राविमधक ि सैिान्त्रतक न्त्शक्षाको अनपुात ८०M२० परु् याउने तथा योजनाको अन्त्रति िर्ष ुसम्ििा प्राविमधक विर्षयिा स्नातक ि सिाजशास्त्रिा स्नातकोत्ति 

अध्ययन गने क्याम्पसको स्थापना गने"  

उद्दशे्य 

१. सबै नागरिकको लामग न्त्शक्षाको समुनन्त्श् चतता गदै गरिबीको िेखािनुी िहेका, विपन्न, दमलत ि वपछमडएका सिदुायहरुका लामग विशरे्ष रुपिा 

आधािभतू एिि ्प्राविमधक न्त्शक्षाको व्यिस्था गने  

२. पामलकाबासीको सीप तथा दक्षता बवृि गन ुसीप विकास केररको स्थापना गने  

३. स्थानीयस्तििा प्राकृमतक स्रोतहरु, साँस्कृमतक, सािान्त्जक, विपद व्यिस्थापन, जलिाय ुपरिितनु, िाजनीमतक तथा धामिकु अिस्थाहरुको बािेिा 

पूण ुरुपिा जानकािी ददलाउने गिी पाठ्यिि तयाि गिी लाग ुगने  

४. नगिपामलका मभि नै प्राविमधक विर्षयिा स्नातक तहको अध्यापन हनुे क्याम्पस सञ् चालन गने  

५. आमथकु तथा सािान्त्जक रुपिा विपन्न सिदुायका परििािका सदस्यहरुलाई उच्च न्त्शक्षाको लामग विशरे्ष अमभप्ररेित गने  

िणनीमत  

१. सबै तहका न्त्शक्षाको प्रभािकािीताका लामग अनगुिन तथा िूल्याङ्कन संयरि मनिाुण गिी कायाुरियन गने  
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२. सीपिूलक ि प्राविमधक न्त्शक्षालयहरुको स्थापना गने  

३. आमथकु तथा सािान्त्जक रुपिा पछामड पारिएका िगकुो न्त्शक्षािा पहुँचको समुनन्त्श् चतता गने  

४. विद्याथीहरुलाई स्थानीय भगूोल, इमतहास, विज्ञान, प्रविमध, कला, संस्कृमत, भार्षा, िहनशहन आदद प्रमत गौििान्त्रित हनु सक्ने बनाउने  

५. सािदुावयक विद्यालयहरुको विश् िसनीयता ि गणुस्ति बवृि गदै सम्पूण ुजनमनिाुन्त्चत प्रमतमनमधहरु, किचुािीहरु, न्त्शक्षक, विद्यालय व्यिस्थापन 

समिमतका पदामधकािी तथा िाजनीमतक दलका नेततृ्ि िगकुा छोिाछोिी अमनिाय ुरुपिा सािदुावयक विद्यालयिा नै पढाउन ुपने नीमत मलने  

६. सािदुावयक क्याम्पसलाई गणुस्तिीय ि सवुिधा सम्पन्न बनाउने  

कायिुि, कायनुीमत तथा वियाकलाप 

ि.सं. 
= 

कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप  लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

१ सीपिूलक प्राविमधक साक्षिता अमभयान          

 

 

 

 

 

१० 

 कायनुीमत 

पामलकाको विन्त्शितालाई 
ध्यानिा िाखी सीपिूलक 
प्राविमधक साक्षिता 
पाठ्यपसु्तक तयाि गिी तामलि 
कायिुि सञ् चालन गने 

१.अबस्था पवहचान 
(मनिक्षि यिुा 
यिुतीको)= 

१ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.स्थानीय परििेशिा 
आधारित पाठ्यिि 
तयाि गने  

१ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.कक्षा सञ् चालन  १ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२ सीप विकास केररको स्थापना           

 

४५ 

 कायनुीमत १.सीप विकास 
केररको स्थापना 

१ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं. 
= 

कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप  लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

विद्यालय, विश् िविद्यालय 
छोडेका ि सीप मसक्न चाहन े
यिुा तथा गवृहणीहरुलाई 
लन्त्क्षत गिी सीप विकास 
केररको स्थापना गने  

२.तामलि सञ् चालन 
(विमभन्न विर्षयका 
तामलिहरु)= 

आिश्यकता 
अनसुाि 

 मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३ बाल न्त्शक्षा अमभयान          

 

 

५३० 

 कायनुीमत 

सबै बालबामलकाहरुलाई न्त्शक्षा 
समुनन्त्श् चत गन ु बाल न्त्शक्षा 
अमभयान सबलीकिण गने  

१.ददिा खाजा कायिुि  आधािभतू 
तह 

 आधािभतू तह मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.ईमसमडको व्यिस्था 
तथा सािग्री वितिण  

आधािभतू 
तह 

 आधािभतू तह मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४ विद्याथी भना ुतथा वटकाउ अमभयान          

 

 

 

 

 

५० 

 कायनुीमत 

१.आमथकु तथा सािान्त्जक 
रुपिा पछाडी पारिएका 
सिदुायहरुका लामग आय 
आजनुका अिसि मसजनुा गदै 
जनचेतना अमभबवृि गिी 
न्त्शक्षािा आकर्षणु बढाउन े 
२.पिािश ु गोष्ठीहरुको 
आयोजना गने  

१.विद्याथी भनाु 
अमभयानको मनिरतिता 
तथा वटकाउ अमभयान  

मनिरति  मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.आमथकु रुपिा 
विपन्न विद्यामथहुरुलाई 
िेयि उपहाि झोला 
वितिण (२ जोि 
पोशाक, जतु्तसवहत, १ 
िर्षकुो लामग स्टेशनिी) 

आिश्यकता 
अनसुाि 

 मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५ गणुस्तिीय न्त्शक्षाको समुनन्त्श् चतता          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 १.पामलका ि नागरिकको 
साझेदािीिा अनगुिन तथा 
िूल्याङ्कन संयरि बनाई न्त्शक्षा 
क्षेिका सकािात्िक 
गमतविमधहरुलाई सबलीकिण 
गने  

१.नगि न्त्शक्षा 
समिमतको  सबलीकिण  

 

१ 

  

१ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.िडास्तििा न्त्शक्षा 
समिमत गठन तथा 
सबलीकिण  

९ 
 ९ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.विद्यालयको भौमतक 
पूिाुधािको िूल्याङ्कन 

सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं. 
= 

कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप  लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

२.विद्यालयको भौमतक पूिाुधाि 
विकासलाई स्तिोन्नमत गदै जाने  
३.मनयमित रुपिा िडा 
अध्यक्ष, नगि प्रिखु ि 
उपप्रिखुले विद्यालय भ्रिण 
गने  
४.सबै विद्यालयहरुको 
िेभसाईट मनिाुण गने ि 
िामसक प्रगमत सािजुमनक गने  
५.पामलकास्तििा सबै 
विद्यालयहरुको िामसक 
तलुनात्िक प्रगमत प्रमतिेदन 
सािजुमनक गने  

गिी प्राथमिकताको 
आधाििा विकास गने]{  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१०० 

४.आिमधक रुपिा 
न्त्शक्षाको लामग क्षिता 
अमभबवृिका क्षेि 
पवहचान गिी क्षिता 
अमभबवृि कायिुि 
सञ् चालन गने  

सबै िडािा  सबै िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.प्रत्येक ६ िवहनािा 
विद्यालयको 
कायसुम्पादन िूल्याङ्कन 
गने  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.प्रत्येक ६ िवहनािा 
न्त्शक्षक, अमभभािक 
तथा विद्याथी भेला गने  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.विद्यालय व्यिस्थापन 
समिमतको गठन ि 
सबलीकिण 

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

८.विद्यालय िूल्याङ्कन 
कायवुिमध तयाि गिी 
लाग ुगने  

 

१ 

  

१ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

९.िडास्तिीय विद्यालय 
विद्याथी प्रमतभा 
प्रमतस्पधाु  

९ 
 ९ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१०.नगिस्तिीय 
विद्यालय विद्याथी 
प्रमतस्पधाु  

१ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 



124 

ि.सं. 
= 

कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप  लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

१२.संस्थागत 
विद्यालयहरु को 
सपुिीिेक्षण  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१३.आविष्काि प्रदशनुी 
तथा प्रमतस्पधाु  

१ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

 

५ मनयमित स्कूल सञ् चालन          

 कायनुीमत 

हाल सञ् चामलत गमतविमधहरु 
लाई मनिरति सञ् चालन गने  

विद्यालयका 
गमतविमधहरु मनयमित 
रुपिा सञ् चालन गने  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति ५०० 

६ विद्यालयहरुलाई मडन्त्जटल जोनको रुपिा विकास गने          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५०० 

 कायनुीमत  
विद्यालयिा आईमसटीको 
अमधकति प्रयोग गने 
िाताििण मसजनुा गने ति 
विद्याथीहरुलाई ल्यापटप तथा 
कम्प्यूटि प्रयोग गन ुउत्सावहत 
गने (विपन्नलाई विशेर्ष सहयोग 
गने) 

१.विद्यालयहरुिा 
कम्प्यूटि, इिेल, 
इरटिनेटको व्यिस्था 
गने, विद्यालयका 
अभलेखहरु लाई 
विद्यतुीकिण गने  

सबै 
विद्यालय 

  

 

१० 

 

 

१० 

 

 

१० 

 

 

१० 

 

 

३ 

२.सबै विद्यालयिा 
न्त्शक्षक तथा 
किचुािीको ई-
हान्त्जिीको व्यिस्था गने  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय 
    

३.शैक्षीक भ्रिण 
(न्त्शक्षक तथा विद्याथी 
दिैुको लामग) 

सबै 
विद्यालय 

  

१० 

 

१० 

 

१० 

 

१० 

 

३ 

४.सबै विद्यालयहरुिा 
स्थानीय पाठ्यिि 
लाग ुगने  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय 
    

५.अरति विद्यालय 
न्त्शक्षक एक्स्चेरज 

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय 
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ि.सं. 
= 

कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप  लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

कायिुि सञ् चालन 
गने 

६.सबै विद्यालयहरुिा 
मडन्त्जटल बोडकुो 
व्यिस्था गने  

सबै 
विद्यालय 

  

१० 

 

१० 

 

१० 

 

१० 

 

३ 

८.मडन्त्जटल 
पसु्तकालयको स्थापना 
गने ]{  

सबै 
विद्यालय 

  

१० 

 

१० 

 

१० 

 

१० 

 

३ 

७ सवुिधा सम्पन्न सिािेशी भौमतक पूिाधुाि मनिाणु तथा स्तिोन्नमत कायिुि         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२२५ 

 १.स्थानीय विद्यालय िितु 
संभाि कोर्षको स्थापना गिी 
कोर्ष सङ्कलन गने, विमभन्न 
क्षेिका दाताहरुसँग कोर्षिा 
दान गन ुआग्रह गने ि िावर्षकु 
रुपिा िितु आिश्यक भएका 
विद्यालयहरुलाई िितुको 
लामग सहयोग गने  

१.विद्यालय 
भिनहरुलाई 
उपयोगकताु िैिी 
बनाउन िितु तथा 
स्तिोन्नमत गने  

सबै 
विद्यालय 

  

१० 

 

१० 

 

१० 

 

१० 

 

३ 

२.विद्यालयलाई 
बालिैिी बनाउने  

सबै 
विद्यालय 

  

१० 

 

१० 

 

१० 

 

१० 

 

३ 

३.सबै विद्यालयहरुिा 
छाि/छािािैिी 
शौचालय बनाउन े 

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.सर्ा वपउने पानीको 
व्यिस्था  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.छािा आिाि 
कक्षको व्यिस्था  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.र्ोहि सङ्कलनस्थल 
मनिाुण  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.प्रयोगशाला 
स्तिोन्नमत  

सबै वि.  सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप  लक्ष्य  आधाि 
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लाखिा 

८.खेलकुद परिसि 
स्तिोन्नमत  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

९.चिेना गहृ स्तिोन्नमत  सबै वि.  सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
१०.मसकाई बगैंचा 
मनिाुण  

सबै वि.  सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

११.विद्यालय सभा 
कक्ष मनिाुण  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१२.अमभभािक प्रमतक्षा 
कक्ष मनिाुण  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१३.अमभभािक ददिस 
िनाउने  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१४.आिा सिूह गठन 
ि परिचालन गने  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१५.सिािेशी न्त्शक्षा 
प्रबिुन गने  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

८ प्राविमधक न्त्शक्षाको िूलप्रिाहीकिण          

 

 

१००० 

 कायनुीमत 

पामलकािा दक्ष ि सीपयिु 
जनशन्त्ि उत्पादन गन ु
प्राविमधक विद्यालयहरु विस्ताि 
गने   

१.कृवर्ष तथा िन 
प्राविमधक न्त्शक्षालयको 
स्थापना  

१ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.इन्त्रजमनयरिङ्ग 
न्त्शक्षालय  

१ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.होटल तथा पयटुन 
व्यिस्थापन  

१ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.आईमसटी कलेजको 
स्थापना  

१ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

९ उच्च न्त्शक्षाको सहज उपलब्धता          
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कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप  लक्ष्य  आधाि 
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०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

 कायनुीमत 

प्राविमधक न्त्शक्षालाई 
पामलकामभि नै उपलब्ध 
गिाउन पामलका ि सिदुायको 
सहभामगतािा क्याम्पस 
सञ्चालन गने  

१.आईमसटी, कृवर्ष, िन 
तथा पयटुन विर्षयको 
कलेज स्थापना  

१ 
 संभाव्यता 

अध्ययन  
नीमत मनिाुण कलेज मनिाुण कलेज 

सञ् चालन 

कलेज 
सञ् चालन 

 

 

१००० 

२.िान्त्णज्य तथा 
सिाजशास्त्रिा 
स्नातकोत्ति तहको 
क्याम्पस सञ् चालन  

१ 
 संभाव्यता 

अध्ययन  
नीमत मनिाुण कलेज मनिाुण कलेज 

सञ् चालन 

कलेज 
सञ् चालन 

छािािासको स्थापना   २ 
 २ १ मनिरति मनिरति मनिरति 

११  विद्यालयहरुिा हरित क्लिको विकास           
 

 

 

 

 

४५ 

 कायनुीमत 

नगिपामलकाको िाताििणलाई 
स्िच्छ िाख् न विद्याथीहरु तथा 
न्त्शक्षक अमभभािकको 
भमूिकालाई सिािेश गने  

१.हरित क्लि, 
स्काउट, बाल क्लि 
गठन, (कक्षा ५ देन्त्ख 
िामथ)  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.नसिुी स्थापना  सबै वि.  सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
३.विद्यालय परिसििा 
बकृ्षािोपण 

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१२ स्ियिसेिी न्त्शक्षक योगदान          

 

५ 

 कायनुीमत 

विमभन्न विर्षयका विज्ञलाई 
आिरिण गिी न्त्शक्षण गन ु
आह्वान गने  

१.विर्षयविज्ञ 
न्त्शक्षकलाई 
विद्यालयको 
आिश्यकता अनसुाि 
स्ियंसेिाका लामग 
आह्वान गने  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.विद्यालयका जग्गा 
तथा स्रोतहरुको 
संिक्षण गने 

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१३ नेततृ्ि विकास कायिुि          
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लाखिा 

 कायनुीमत 

विद्यालय व्यिस्थापन 
समिमतको नेततृ्ि क्षिता 
अमभबवृि गने  

१.व्यिस्थापन 
समिमतको क्षिता 
अमभबवृि 

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

४५ 

२.न्त्शक्षा सम्िेलन तथा 
शैन्त्क्षक िेला (िावर्षकु 
रुपिा)  

५ 
 १ १ १ १ १ 

१४ स्थानीय पाठ्यिि          

 

 

 

 

९ 

 कायनुीमत 

स्थानीय भगूोल, सावहत्य, 
कला, संस्कृमत, जलिाय,ु 
िाताििण, प्रकृमत सवहतको 
जानकािीिूलक पाठ्यिि 
तयाि गिी लाग ुगने  

स्थानीय पाठ्यििको 
मनिाुण तथा 
कायाुरियन 

आधािभतू 
तहको 

 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१५ विद्यालय सधुाि कायिुि          

 

 

 

 

 

 

 

४५० 

 कायनुीमत  
आधािभतू तथा 
िाध्यमिकस्तिका 
विद्यालयहरुिा सवुिधा विस्ताि 
गदै कक्षा १ िा भना ुभएका 
सबै विद्याथीहरुलाई िाध्यमिक 
तहसम्ि अध्ययन गने 
िाताििण तयाि गदै 
गणुस्तिीय न्त्शक्षाको 
समुनन्त्श् चतता गने  

१.प्यािािेमडकल घमु्ती 
सेिा  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.प्राथमिक उपचाि 
केरर  

सबै वि.  सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.विद्यालय सधुाि 
योजना  

सबै वि.  सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.बाल क्लि स्थापना  सबै वि.  सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
 ५.विद्याथीको 
सहभामगता िा 
विद्यालयको मभते्त 
पमिका तथा ब्लग 
बनाउने  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.विद्यालयिा आखँा 
न्त्शिि सञ् चालन गने 

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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लाखिा 

७.विद्याथीहरुलाई 
मनिःशलु्क चश्िा वितिण  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

८.काउन्त्रसमलङ्ग तथा 
िेरटरिङ्ग सेिा  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

९.काउरसलि तथा 
िेरटिको क्षिता 
अमभबवृि  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१०.िाविय तथा 
अरतिाुविय बाल ददिस 
िनाउने  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

११.विद्याथीसँग िेयि 
कायिुि  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१२.न्त्शक्षक किचुािी 
दिबरदी मिलान 

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय 
    

१३.विद्यालय गाभ्ने         

१४.सबै विद्यालयहरुिा 
भतूपूि ुविद्याथी सङ्गठन 
मनिाुण गने ]{  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१५.प्रत्येक 
विद्यालयको िेभसाईट 
बनाउने  

सबै 
विद्यालय 

 सबै विद्यालय मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१६.उच्च न्त्शक्षा 
अध्ययनको लामग 
ऐचंोपैचों न्त्शक्षा 
कायिुि (िावर्षकु 
१०० विद्याथीलाई 
विना व्याज ऋण ददने) 

५०० 
 १०० १०० १०० १०० १०० 

 न्त्शक्षा तथा विज्ञान प्रविमध तरु्को जम्िा बजेट ४५१४ 
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अपेन्त्क्षत उपलन्त्ब्ध  

१.  पूण ुसाक्षि पामलका भएको हनुेछ  

२.  प्राविमधक न्त्शक्षािा सबैको पहुँच समुनन्त्श् चत भएको हनुेछ  

३.  विद्यालयको शैन्त्क्षक गणुस्तििा आिूल सकािात्िक परिितनु भएको हनुछे  

४.  न्त्शक्षण मसकाई प्रवियािा प्रविमधको सदपुयोग भएको हनुछे  

५.  स्थानीय पाठ्यिि तयाि भई लाग ुभएको हनुछे  

५.२.३ स्िास््य तथा पोर्षण  

प्रत्येक नागरिकले िाज्यबाट गणुस्तिीय आधिभतू स्िास््य सेिा मनिःशलु्क प्राप्त गने एिि ्स्िास््य सेिािा सिान पहुँचको विर्षयलाई िौमलक हकको रुपिा 

स्थावपत गरिएको छ । जनताले सहज तथा सलुभ रुपिा स्िास््य सेिा प्राप्त गन ुपायक पने ठाउँहरुिा दक्ष जनशन्त्ि सवहत स्िास््य संस्थाहरुको 

उपलब्धता अमनिाय ुहरुछ । यस पामलकाका ९ िडाहरु िध्ये हालसम्ि ५ िडािा िमथङु्ग सेरटि सवहतको ि ३ िडािा आधािभतू तहको स्िास््य केरर 

उपलब्ध िहेका छन ्। संिैधामनक प्रािधान ि ददगो विकास लक्ष्य हामसल गन ुस्िास््य तथा पोर्षण के्षिका कायिुिहरु मनिाुण गरिएका छन ्।  

लक्ष्य  

"पामलकामभिका सबै नागरिकहरुको स्िास््य वििा गने ि सबै स्िास््य संस्थाहरुको क्षिता अमभबवृि गिी नागरिकहरुलाई गणुस्तिीय आधािभतू स्िास््य 

सेिाहरु सलुभ तथा मनिःशलु्क रुपिा उपलब्ध गिाउने"  

उद्दशे्य  

१.  आमथकु रुपिा विपन्न, सािान्त्जक रुपिा पछामड पारिएका, बालबामलकाहरु, ज्यषे्ठ नागरिकहरु, अपाङ्गता भएका, असहाय नागरिकहरुलाई मनिःशलु्क 

आधिभतू स्िास््य सेिा उपलब्ध गिाउने  
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२.  पामलकाबासीिा स्िस्थ व्यिहाि ि आमनबानी विकास गन ुस्िास््य सम्बन्त्रध जनचेतना अमभबवृि गने  

३.  पामलकामभि स्िस्थ जनशन्त्ि तयाि गने, िोग प्रमतिोधात्िक क्षिता अमभबवृि गने ि व्यन्त्िगत, पारििारिक तथा सािदुावयक सिसर्ाईलाई प्रबिुन 

गने  

४.  स्िास््य नीमत, मनयि ि िापदण्ड मनिाुण गिी पामलकामभि सलुभ ि गणुस्तिीय स्िास््य सेिा समुनन्त्श् चत गने  

िणनीमत 

१.  सबै पामलकाबासीहरुलाई गणुस्तिीय आधािभतू स्िास््य सेिा उपलब्ध गिाउने  

२.  सबै पामलकाबासीलाई िावर्षकु रुपिा स्थानीय स्िास््य संस्थािा स्िास््य पिीक्षण गिाई प्रोर्ाईल बनाउन प्रोत्सावहत गने  

३.  स्िास््य सम्बन्त्रध आधािभतू सूचनाहरु पामलकाका सबै नागरिकलाई उपलब्ध गिाउने  

४.  आयिेुद अस्पताल स्थापना गने  

कायिुि, कायनुीमत तथा वियाकलाप  
ि.सं.= कायिुि तथा कायनुीमत  वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 

िर्ष ु 
०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 

लाखिा 
१ स्िास््य वििा कायिुि 

        

 

 

 

 

 

३०० 

 कायनुीमत 

सबै नगिबासीहरुको 
अमभलेख तयाि गिी 
गरिबीको िेखािमुन िहेका 
ि असहाय तथा दीघ ुिोगी 
नागरिकहरुको वििाको 
लामग अनदुान ददने  

१.वििा गने परििािको 
अमभलेख तयाि गने   

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.अमनिाय ु स्िास््य वििा 
गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२ िोग अनसुरधान तथा िोकथाि          
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ि.सं.= कायिुि तथा कायनुीमत  वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

 कायनुीमत 

पामलकामभि देन्त्खन े
िौसिी तथा िहािािीजरय 
िोगहरुको बािेिा 
अनसुरधान गिी िोकथाि 
को लामग जन चेतनािूलक 
कायिुिहरु सञ् चालन 
गने  

१.पामलकास्तिीय 
अस्पतालिा अनसुरधान 
केररको स्थापना  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

 

 

१८ 

२.सबै विद्यालयहरुिा 
स्िास््य क्लिहरुको 
स्थापना गने  

 

४३ 

  

४३ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.सबै विद्यालयहरुिा 
स्िास््य सूचना केरर तथा 
पोर्षण केररको स्थापना  

 

४३ 

  

४३ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३ पोर्षण तथा स्िास््य जनचेतना कायिुि          

 

 

३६ 

 कायनुीमत 

पामलकाका सम्पूण ु
नागरिकहरुको लामग 
पोर्षण तत्िको बािेिा 
जानकािी गिाई पोर्षण 
उत्पादन, संिक्षण तथा 
सदपुयोगको लामग 
उत्प्ररेित गने  

१.िेमडयो कायिुि 
सञ् चालन गने  

१ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.प्रचाि प्रसाि अमभयान 
सञ् चालन गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.विद्यालय तथा 
विद्याथीहरुिा सचेतना 
कायिुि सञ् चालन  

 

 

४३ 

  

 

४३ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४ सनुौलो हजाि ददन तथा बाल स्िास््य कायिुि          

 कायनुीमत 

बालबामलकाको लामग 
आिश्यक आधािभतू 
स्िास््यको परिपूमतकुो 
लामग सनुौलो हजाि ददन 
कायिुि सञ् चालन गने  

सनुौलो हजाि ददन 
कायिुि सञ् चालन गने 
(आिा बच्चा लन्त्क्षत) 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

५० 

५ िातनृ्त्शश ुसिुक्षा कायिुि          
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ि.सं.= कायिुि तथा कायनुीमत  वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

 कायनुीमत  
आिा ि न्त्शशकुो 
स्िास््यको 
समुनन्त्श् चतताको लामग 
िातनृ्त्शश ुसिुक्षा कायिुि 
सञ् चालन गने  

१.सबै स्िास््य केररहरुिा 
संस्थागत सतु्केिी केरर 
स्थापना गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

 

 

 

 

 

 

१०० 

२.पूि ु प्रसतुी सेिा 
सबमलकिण  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.सनुौलो १००औ ददन 
(आिा बच्चा) िवहलाको 
प्रोर्ाईल तयाि गिी 
मनिरति र्लोअप गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.गरिबीको िेखािनुी 
िहेका िवहलाहरुको लामग 
पोर्षण भत्ता उपब्ध गिाउन े 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.िवहला स्ियि ्
सेविकाहरुको लामग 
जीविकोपाजनु कायिुि 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.उिेि पगेुका िवहला 
स्ियंसेविकाहरुको लामग 
गोल्डेन हेण्डसेक कायिुि  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६ िोग प्रमतिोधात्िक खोपको विस्ताि          

 

 

१८ 

 कायनुीमत 

पामलकालाई पूणखुोपयिु 
पामलकाको रुपिा विकास 
गने  

मनिःशलु्क खोपको विस्ताि 
गिेि पूण ु खोप समुनन्त्श् चत 
गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७ परििाि मनयोजन तथा जनसंख्या व्यिस्थापन          

 

 

 

 

 

१८ 

 कायनुीमत 

परििाि मनयोजनको बािेिा 
सबैलाई जानकािी गिाएि 

१.जनचेतना कायिुि  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
२.स्थायी बरध्याकिण  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
३.परििाि मनयोजनका 
साधन वितिण  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 



134 

ि.सं.= कायिुि तथा कायनुीमत  वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

उपयिु विमध छनौटको 
लामग उत्प्ररेित गने  

४.सिुन्त्क्षत गभपुतन 
पिािश ुतथा सेिा  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.बच्चदानीको िखुिा हनु े
क्यारसि जाँच क्याम्प  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.िवहला स्िास््य न्त्शविि  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
७.विद्यालयहरुिा यौन तथा 
प्रजनन न्त्शक्षा कायिुि 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

८ सरुिा तथा िहािािी मनयरिण कायिुि          

 

९ 

 कायनुीमत 

सरुिा तथा संभावित 
िहािािी मनयरिण गन ु
सबै नागरिकको चेतना 
अमभबवृि गिी स्िस्थ 
व्यिहाि विकास गन ु
अमभप्ररेित गने  

१.जनचेतना तथा 
िहािािीको व्यिस्थापन 
योजना तयाि गिी लाग ु
गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.छाडा कुकुि मनयरिण  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

९ आपतकामलन स्िास््य व्यिस्थापन          

 

 

१८ 

 कायनुीमत 

स्थानीय स्िास््य केरर ि 
जनसहभामगतािा 
आपतकामलन स्िास््य 
उिाि समिमतहरु गठन 
गिी परिचालन गने  

१.आपतकामलन स्िास््य 
उपकिण ि और्षधीहरुको 
व्यिस्थापन गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.आपतकामलन उिाि 
टोलीको गठन, क्षिता 
विकास तथा परिचालन 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.सिुन्त्क्षत िाततृ्ि कोर्ष 
स्थापना  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१० सरुिा िोग मनयरिण तथा िोकथाि          

 

 

 

 

 

 कायनुीमत १.बंशाणगुत िोग तथा 
सरुिा िोगको प्रोर्ाईल 
तयाि गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं.= कायिुि तथा कायनुीमत  वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

सरुिा िोगहरु 
मनयरिणको लामग 
जनचेतना अमभबवृि गने  

२.सबै स्िास््य केररहरुिा 
सूचना तथा और्षधीहरुको 
व्यिस्था गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

१८ 

३.एच.आई.मभ. एड्स 
संिमितहरुको उपचाि  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.क्षयिोगििु पामलका 
घोर्षणा गने (५ िर्षमुभि)  

सबै िडा  सबै िडा सबै िडा सबै िडा सबै िडा सबै िडा 

५.िटुु, क्यारसि, वकड्नी, 
अल्जाईिि लगायत संघीय 
सिकािले व्यिस्था गिे 
अनसुािका मबिािीहरुलाई 
विशेर्ष सहयोग कायिुि  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

११ और्षधी व्यिस्थापन          

 कायनुीमत 

सिकािबाट अनदुानिा 
मनिःशलु्क मबतिण गरिने 
और्षधीहरुलाई व्यिन्त्स्थत 
तथा पािदशी रुपिा 
मबतिण गने  

१.अस्पताल तथा स्िास््य 
केररिा र्ािेसी स्थापना 
तथा सञ्चालन  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

 

५० 

२.सिकािी अनदुानका 
और्षधीहरु मनयमित रुपिा 
वितिण गने ि स्टकिा 
भएको विििण दैमनक 
रुपिा सािजुमनक गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१२ आयिेुद अस्पताल स्थापना ि सबलीकिण          

 

५० 

 कायनुीमत 

जनसहभामगतािा 
सिदुायिा आधारित 
आयिेुद अस्पताल मनिाुण  

१.पामलकास्तिीय आयिेुद 
अस्पताल स्थापना गिी 
सबलीकिण गने  

 

१ 

  

१ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.ध्यान केररहरुको 
स्थापना गने 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१३ िानमसक स्िास््य सधुाि कायिुि     मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  
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ि.सं.= कायिुि तथा कायनुीमत  वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

 कायनुीमत 

िानमसक रुपिा सबल 
नागरिक बनाउन े 

पामलकास्तिको 
अस्पतालिा िानमसक 
स्िास््य पिािश ु विज्ञको 
व्यिस्था गने  

 

१ 

  

१ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति ५० 

१४ पामलकािा आकन्त्स्िक स्िास््य सेिालाई सहज सलुभ 
बनाउने  

        

 कायनुीमत 

आकन्त्स्िक सेिा 
प्रभािकािी बनाउने ि 
स्िास््य सेिा सिसुलुभ 
बनाउने  

एम्बलेुरस सेिा सहज ि 
सलुभ बनाउने  

सबै िडा   

२ 

 

२ 

 

२ 

 

३ 

मनिरति 

१५ िावर्षकु स्िास््य पिीक्षण कायिुि          

१८ 
 

=कायनुीमत 

सबै नागरिकलाई स्िास््य 
प्रमत सचेत बनाउँदै 
कन्त्म्तिा िावर्षकु जाँचको 
लामग अमभप्ररेित गने  

स्थानीय स्िास््य 
केररहरुले आिमधक 
रुपिा सबै नागरिकहरुको 
स्िास््य पिीक्षण गिी 
अमभलेख िाख् ने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१६ संस्थागत क्षिता अमभबवृि          

 

 

 

 

५०० 

 कायनुीमत 

१.स्िास््य केररहरुको 
क्षिता अमभबवृि गिी 
गणुस्तिीय सेिाको 
समुनन्त्श् चतता गने  
२.वकशोि वकशोिी िैिी 
स्िास््य संस्थाको 
िापदण्ड परु् याई 
प्रिान्त्णकिण गने  

१.१५ शैयाको अस्पताल 
स्थापना गने ]{  
 

 

१ 

  

१ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.आधािभूत स्िास््य 
केररको स्थापना गिी 
सञ् चालन गने 

 

५ 

  

५ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.स्िास््य केररिा 
ल्यािको स्थापना गने  

७ २ ४ ३ मनिरति मनिरति मनिरति 

१७ स्िास््य सेिा अनगुिन तथा िूल्याङ्कन          
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ि.सं.= कायिुि तथा कायनुीमत  वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

 कायनुीमत 

पामलकाबाट प्रदान गरिने 
स्िास््य सेिाहरुको 
गणुस्ति समुनन्त्श् चत गन ु
मनयमित अनगुिन तथा 
िूल्याङ्कन गने  

१.पामलकाको स्िास््य 
नीमत, मनयि, िापदण्ड 
मनिाुण तथा कायाुरियन 

१  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

 

 

 

५०० 

२.स्िास््य अनगुिन 
उपमसमिमत गठन तथा 
परिचालन  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.प्रत्येक विद्यालयिा 
मनिःशलु्क सेनेटिी प्याड 
वितिण तथा व्यिस्थापन  

३४ 
 ३४ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.सािजुमनक स्थलहरुिा 
परििाि मनयोजनका 
साधनहरु उपलब्ध गिाउन े 

२७ 
 २७ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

 स्िास््य तथा पोर्षण तरु्को जम्िा बजेट १७५३ 

अपेन्त्क्षत उपलन्त्ब्ध  

१.  पामलकाबासीहरुको स्िास््य वििा भएको हनुेछ  

२.  सबै बालबामलकाहरुको जरि सिुन्त्क्षत रुपिा जरि केररिा भएको हनुेछ ि िात ृतथा न्त्शश ुितृ्यूदििा किी भएको हनुेछ  

३.  पामलकाबासीहरुले मनयमित रुपिा स्िास््य जाँच गिाएका हनुेछन ् 

४.  प्रजनन ्स्िास््यिा सधुाि भएको हनुेछ  
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५.२.४ खानेपानी तथा सिसर्ाई  

नेपालको संविधानले खानेपानी तथा सिसर्ाईलाई िौमलक हकको रुपिा स्थावपत गिेको छ । सबै परििािको लामग खानेपानीको समुनन्त्श् चत गनेगिी 

खानेपानी सम्बन्त्रध कायिुिहरु तजुिुा गरिएको छ । मभिाद नगिपामलकाका सबै घिहरुिा शौचालय तथा र्ोहि व्यिस्थापन गिेि सिसर्ाई कायिुिहरु 

िारु्त ददगो विकास लक्ष्यहरु हामसल गने तरु् अग्रसि िहनेछ ।  

लक्ष्य  

"पामलकामभिका सबै नागरिकहरुका लामग ि सािजुमनक स्थलहरुिा सिुन्त्क्षत वपउने पानी तथा सिसर्ाईको समुनन्त्श् चतता गने"  

उद्दशे्य  

१.  सबै नागरिकको लामग स्िच्छ वपउने पानी तथा शौचालयको व्यिस्था गने  

२.  पानीका िहुानहरु संिक्षण गने तथा िाताििणीय सरतलुन कायि गने आयोजनाहरु सञ् चालन गने  

३.  ददगो रुपिा र्ोहििैला व्यिस्थापनको संयरि मनिाुण गिी सिसर्ाईको समुनन्त्श् चतता गने  

िणनीमत 

१.  एक घि एक धािाको अमभयान सम्पन्न गने  

२.  सबै घि तथा सािजुमनक स्थानहरुिा शौचालयको सवुिधा समुनन्त्श् चत गने  

३.  जनसहभामगता िारु्त र्ोहि िैला व्यिस्थापन गने  
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४.  जनसहभामगतािा आधारित र्ोहि प्रशोधन केररको स्थापना गिी सञ् चालन गने  

कायिुि, कायनुीमत तथा वियाकलाप  

ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत  वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

१ स्िच्छ तथा सिुन्त्क्षत खानेपानी          

 कायनुीमत 

१.पामलका ि नागरिकको 
सहभामगतािा खानेपानी 
योजना मनिाुण गिी सबै 
घिधिुीलाई स्िच्छ 
खानेपानीको व्यिस्था 
गने  
 

२.घि मनिाुण गदा ु
खानेपानी टंकी मनिाुण 
गन ुप्रोत्साहन गने{  

 

१.खानेपानी तथा सिसर्ाई 
नीमत मनिाुण गने  

 

१ 

  

१ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

५०० 

२.खानेपानी योजना मनिाणु   संभाव्यता 
अध्ययन 

योजना मनिाुण मनिरति मनिरति मनिरति 

३.एक घि एक मिटि जमडत 
धािा परु् याउन े 

  २०७६ 
बैशाख देन्त्ख 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.उपभोिा सिूह गठन गिी 
खानेपानी योजना मनिाणु 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

पानीको गणुस्ति पिीक्षण गने 
व्यिस्था गने ]{  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.उपभोिा समिमतका 
सदस्यलाई खानेपानी योजना 
व्यिस्थापन तामलि ददन े  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.सबै उपभोिा सिूहिा 
खानेपानी िितु औजािहरु 
वितिण गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२ सिसर्ाई कायिुि          

 १.जनसहभामगतािा 
पामलकाको र्ोहि 
व्यिस्थापन गने  
 

१.सिसर्ाई सम्बन्त्रध 
जनचेतना अमभयान सञ् चालन 

गने 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

 

 

 

 

 

 

२.प्रत्येक टोलिा टोल सर्ाई 
सिूह गठन गिी सर्ाई सािाग्री 
उपलब्ध गिाउने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत  वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

२.ईकोसान चपी 
मनिाुणलाई प्रोत्साहन 
गने  

३.टोल विकास समिमतहरुलाई 
सिसर्ाईको अमभयान 
सञ् चालन गन ुलगाउने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति ४५ 

४.घिबाट उत्पाददत कुवहने ि 
नकुवहने र्ोहि व्यिस्थापन को 
लामग क्षिता अमभबवृि 
कायिुि सञ् चालन गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३ सिसर्ाई अमभयान         

 १.रयूनति लगामनिा 
पामलकालाई स्िच्छ 
िाख् ने ि पामलकाको 
सिसर्ाई प्रमत 
नागरिकको स्िामित्ि 
अमभबवृि गने 

 

२.कन्त्म्प्रहेन्त्रसप िास 
प्रोग्राि सञ् चालन गने 

१.सिसर्ाई अमभयान सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

 

 

 

 

 

 

 

१०० 

२.प्रत्येक आईतबाि विद्यालय, 
गाउँ, बजाि, टोल मनयमित 
सर्ाई कायिुि सञ् चालन गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३. सबै कायाुलय ि 
सािजुमनक स्थलहरुिा र्ोहि 
सङ्कलन डस्टविन िाख् ने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.सबै िडाहरुिा र्ोहि 
सङ्कलन ि ढुिानीको व्यिस्था 
गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.सबै िडाहरुिा ल्याण्डवर्ल 
साईटको व्यिस्था गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.र्ोहि प्रशोधन केररको 
स्थापना ि सञ् चालनको लामग 
संभाव्यता अध्ययन गने 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.सबै िडाहरुिा अनगुिन 
तथा िूल्याङ्कन गिेि उत्कृिलाई 
पिुस्काि ददने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

८.सिसर्ाई सप्ताह िनाउने  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत  वियाकलाप लक्ष्य  आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

९.सािजुमनक शौचालय मनिाुण 
तथा व्यिस्थापन सहयोग गने 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१०.एक घि एक शौचालय 
अमभयानलाई सबलीकिण{ गने 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

 खानेपानी तथा सिसर्ाई जम्िा ६४५ 

अपेन्त्क्षत उपलन्त्ब्धहरु  

१.  सबै घििा स्िच्छ खानेपानीको उपलब्धता भएको हनुेछ  

२.  सबै घि तथा सािजुमनक स्थलहरुिा शौचालय भएको हनुछे  

३.  र्ोहि िैला व्यिस्थापन भएि र्ोहि िैलाको पनुिः प्रयोग भएको हनुेछ  

४.  जनताको सहभामगतािा पामलकाको िाताििण सर्ा ि स्िच्छ भएको हनुेछ  

५.२.५ यिुा तथा खेलकुद  

लक्ष्य  

"यिुाहरुको क्षिता अमभबवृि गिी खेलकुदको विकास गदै यिुाहरु मभि अरतिमनवहत क्षिताको प्रष्रु्टन गने अिसिहरु मसजनुा गिाई सकािात्िक सिाजको 

मनिाुण गने"  

उद्दशे्य  

१. यिुाहरुलाई नेपालको कानूनहरुको बािेिा जानकािी गिाई कानूमन सिाजको स्थापना गन ुअमभप्ररेित गने  
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२. िैज्ञामनक दूिदृवि ि चेतनाको अमभबवृि गिी अनशुामसत ि ियाुददत सिाज मनिाुणको नेततृ्ि गने अिसिहरु मसजनुा गने  

३. स्थानीयस्तििा उपलब्ध स्रोत तथा साधनहरुको सदपुयोगको लामग यिुाहरुलाई सशन्त्िकिण गने  

४. यिुाहरुको अमधकािको िक्षा गदै पामलकाको विकास मनिाुण वियाकलापहरुिा यिुा सहभामगतालाई िूलप्रिाहीकिण गने  

िणनीमत  

१. यिुाहरुलाई यिुा क्लि तथा अरय सिदुायिा आधारित सिूहहरुिा सङ्गदठत गिाएि विकासका कायिुिहरुिा सहभामग गिाउने  

२. यिुाहरुलाई जीिन उपयोगी सीपहरु मसकाई सकािात्िक सोचको अमभबवृि, उन्नत प्रविमधको सदपुयोग ि गणुस्तिीय जीिनयापनको आधािन्त्शला 

मनिाुणिा अमभप्ररेित गने  

३. यिुाहरुको क्षिता प्रष्रु्टन गिेि क्षिता अमभबवृिका कायिुिहरु सञ् चालन गने  

कायिुि, कायनुीमत तथा वियाकलाप 

ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु

०७६।०७७ ।०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु 
लाखिा 

१ यिुा विकास कायिुि          

 

 

 

 

 

९ 

 कायनुीमत 

यिुा अमधकािको 
सनुन्त्श् चतता गिी 
पामलकाको सिग्र 
विकासिा यिुा 
सहभामगता गिाउने  

१.यिुा विकास नीमत तजुिुा गिी 
लाग ुगने  

 

१ 

  

१ 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.यिुा क्लि गठन ि सबलीकिण  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
३.संविधान, कानून, नीमत, 
मनयिको बािेिा तामलि 
सञ् चालन  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु

०७६।०७७ ।०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु 
लाखिा 

४.प्रत्येक िडािा सािजुमनक 
पसु्तकालय/मसकाई केरर स्थापना  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.यिुा तथा खेलकुद विकास 
समिमतको क्षिता अमभबवृि 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.संस्थागत विकास  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२ यिुा सशन्त्िकिण कायिुि          

 

 

 

 

 

 

१८ 

 कायनुीमत 

यिुा सशन्त्िकिण गिी 
श्रिप्रमत सम्िान गने 
संस्कािको विकास गिी 
यिुाहरुको सीप तथा 
दक्षता अमभबवृि गिी 
उद्यि विकास गने  
 

२.हाि ु रिडक्शन 
कायिुि सञ् चालन गने  

१.यिुा ददिस आयोजना सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.क्षिता अमभबवृिका कायिुि सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.खेलकुद परिसि मनिाणु  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.खेलकुद सािाग्रीहरुको सहयोग  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.भार्षा कक्षा सञ् चालन  १ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.पामलकास्तििा सीप विकास 
तामलि सञ्चालन  

१ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.स्ियंसेिी दस्ता मनिाणु  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
८.यिुा एक्स्चेरज कायिुि  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
९.लाग ुपदाथ ुदवु्यसुनी सचेतना  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३ खेलकुद सम्बन्त्रध नीमत निाणु          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 कायनुीमत 

खेलकुदलाई मनयमित  
वियाकलापको रुपिा 
विकास गिी खेलकुद 
पूिाुधाि तथा 
संिचनाहरुको विकास 
गिी मनयमित रुपिा 
खेलकुद आयोजना गिी 

१.खेलकुद नीमत मनिाुण गिी लाग ु
गने  

       

२.विर्षयगत (विमभन्न विधा) 
उपसमिमत गठन तथा सबलीकिण  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.िािपमत िमनङ्गन्त्शल्ड मनयमित 
रुपिा सहभागी हनु े 

पामलकास्ति  िावर्षकु १ 
पटक 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.मनयमित रुपिा िेयि कप 
सञ् चालन गने  

पामलकास्ति  िावर्षकु १ 
पटक 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु

०७६।०७७ ।०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु 
लाखिा 

खेलाडीहरुको 
प्रमतस्पधाुत्िक क्षिता 
अमभबवृि गने  

५.िडा अध्यक्ष कप सञ् चालन 
गने 

िडास्ति  िावर्षकु ९ 
िडािा 

मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९० 

६.मनन्त्ित िापदण्ड पिुा गिेका 
खेलाडीलाई परिचयपि  

पामलकास्ति  मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.सबै विधाका खेल कोचको 
व्यिस्था गने {  

पामलकास्ति  मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

८.खेलाडीको वििा  पामलकास्ति  मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
९.खेलाडीलाई छािबनृ्त्त्त पामलकास्ति  मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
१०.उत्कृि खेलाडीलाई सम्िान पामलकास्ति  मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
११.खेलाडीका परििािलाई 
जीविकोपाजनु कायिुि  

िडास्ति  ९ िडािा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१२.सबै विद्यलायिा खेलकुद 
परिसि मनिाुण {  

५७ 
 १२ १२ १२ १२ ९ 

१३.िडास्तििा खेलिैदान मनिाुण  िडास्ति  ९ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
१४.कभडहुलको स्थापना  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
१५.िडास्तििा कभडहुल मनिाुण  िडास्ति  ९ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
१६.प्रत्येक िर्ष ु उपिेयि गवृहणी 
खेलकुद प्रमतयोमगता  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१७.प्रत्येक िडािा एक न्त्जिखाना  िडास्ति  ९ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
१८.विद्यालय तथा क्लिहरुलाई 
खेलकुद सािग्री मबतिण 

५७ 
 १२ १२ १२ १२ ९ 

१९.अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुको 
लामग खेलकुद कायिुि 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२०.िेयि म्यािाथनु प्रमतयोमगता पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
२१.ते क्िारदो ि किाते प्रबिुन पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
२२.िावर्षकु रुपिा खेलकुद िेला पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

  २३.स्पोटुस एकेडेिी  िडा नं. ८ 
   १ 

   

यिुा तथा खेलकुदको जम्िा ११७ 
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अपेन्त्क्षत उपलन्त्ब्ध 

१. मभिाद नगिपामलकाको यिुा तथा खेलकुद नीमत तयाि भई लाग ुभएको हनुछे  

२. यिुाहरुले देशको मनयि कानूनको बािेिा ज्ञान प्राप्त गिी विमधको शासन मनिाुणिा योगदान ददएका हनुेछन ् 

३. मनयमितरुपिा खेलकुद तथा व्यन्त्ित्ि विकासका कायिुिहरु सञ्चालन भएका हनुेछन ् 

४. िवहलाहरुको पमन खेलकुदिा सहभामगता भएको हनुेछ  

५.२.६ िवहला, बालबामलका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यन्त्ि तथा सािान्त्जक सिुक्षा 

िवहला, बालबामलका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका जनसंख्याको लामग विशेर्ष प्रकािका कायिुिहरुले िािै यस िगकुा जनसंख्याको 

आिश्यकताहरुको संबोधन गिेि नयाँ अिसिहरुको मसजनुा गदै उनीहरुको आत्िसम्िान ि भमूिकालाई समुनन्त्श् चत गदुछ ।  

लक्ष्य  

"सबै तह ि तप्काका िवहला, बालबामलका, ज्येष्ठ नागरिक ि अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुलाई सािान्त्जक, सांस्कृमतक, आमथकु, शैन्त्क्षक रुपिा सशन्त्िकिण 

गदै गणुस्तिीय जीिन ि सहभामगता समुनन्त्श् चत गने" 

उद्दशे्य 

१. सबै प्रकािका विभेदहरुको अरत्य गदै िवहला सशन्त्िकिण गिी विकासका सबै प्रवियािा िवहला िूलप्रिाहीकिण गने  

२. ज्येष्ठ नागरिकहरुको िान, सम्िान ि सिुक्षाको प्रत्याभमूत गदै िहाँहरुका मसकाई ि अनभुिहरुलाई सिाज विकासको लामग सदपुयोग गने  
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३. बाल अमधकािको समुनन्त्श् चतता गदै नगिपामलकालाई बालिैिी पामलकाको रुपिा विकास गने  

४. पामलकाका अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुको जनसंख्यालाई संिक्षण गदै उनीहरुको हक अमधकाि समुनन्त्श् चत गदै पामलकालाई अपाङ्गता िैिी पामलकाको 

रुपिा विकास गने 

५. सबै प्रकािका जातीय छुिाछुतको अरत्य गिी सिािशेी ि सम्िामनत सिाजको समुनन्त्श् चतता गदै अल्पसंख्यकहरुका हक वहतलाई संिक्षण गने  

िणनीमत  

१. िवहला, बालबामलका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुको सहभामगता ि आत्ि सम्िानको समुनन्त्श् चतता गन ुसािान्त्जक संिक्षणका 

कायिुिहरु सञ् चालन गने 

२. सिािशेी मसिारतका आधाििा िवहला, बालबामलका, ज्यषे्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुको संिक्षण तथा सहभामगता समुनन्त्श् चत गने  

कायिुि, कायनुीमत तथा वियाकलाप  

ि.सं.
= 

कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

िवहला           

१ क्षिता अमभबवृि कायिुि          

 

 

 

 

 

 

 

 

२२५ 

 कायनुीमत  
िवहला सशन्त्िकिण गिी 
पामलकाको विकासिा िूल 
प्रिाहीकिण गने]{  

१.क्षिता अमभबवृि कायिुि  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
२.जनचेतनािूलक कायिुिहरु सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
३.संविधान प्रदत्त अमधकािहरु 
ससूुन्त्चत गने = 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.िाजनीमतक दलसँग आबि 
िवहलाहरुलाई िाजनीमतक 
प्रन्त्शक्षण  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं.
= 

कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

५.आदश ुलोग्ने पिुस्काि  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
६.सासबुहुािी अरतिघलुन 
कायिुि 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.वहंसा भएको परििाििा 
जोडी तामलि 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२ संस्थागत विकास           

 

 

 

 

 

 

 

 

१८ 

 कायनुीमत  
१.िवहला सिूहहरुको 
संस्थागत विकासिा 
सहयोग गने  
२.लैवङ्गकिैिी िडाहरु 
घोर्षणा गदै जाने] 
३.पाँच िर्ष ुमभि 
पामलकालाई लैवङ्गकिैिी 
पामलका घोर्षणा गने  

१.रयावयक समिमतको क्षिता 
अमभबवृि कायिुि 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.िेलमिलाप समिमतको 
सबलीकिण  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.भईिहेका सिूहहरुको 
सबलीकिण गने (आिा, 
वकशोिी, एकल िवहला)  

१८ सिूह 
 १८ सिूह मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.प्रत्येक िडािा आिा 
सिूहहरु गठन गने (स्िास््य 
आिा सिूह, विद्यालय आिा 
सिूह आदद)  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.अरतिपाटी िवहला सञ् जाल १ 
 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

३ नीमतगत सधुाि         

 

 

२ 

 कायनुीमत 

पामलकािा सािान्त्जक 
सधुाि नीमत मनिाुण गिी 
कायाुरियन गने  

लैवङ्गक नीमत मनिाुण, 
अध्यािमधक एिि ्कायाुरियन  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४ ददिस तथा उत्सिहरु िनाउन े         

 

 

 

 

१८ 

 कायनुीमत 

िवहला उत्प्रिेणा जगाउने  
१.अरतिाुविय श्रमिक िवहला 
ददिस िनाउन े 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.िाविय िवहला ददिस िनाउन े पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं.
= 

कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

३. लैंमगक वहंसा मबरुिको १६ 
ददने अमभयान सञ् चालन गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५  संिक्षण कायिुि 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९० 

 कायनुीमत  
१.जोन्त्खििा िहेका 
िवहलाहरुलाई संिक्षण 
गने  
२.सिुक्षा आिासिा भएका 
तथा प्रभावित िवहला 
हरुको लामग आय आजनु 
तथा सशन्त्िकिणका 
कायिुिहरु सञ् चालन  

१.िवहला संिक्षण कायिुि पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
२.सिुक्षािासको सबलीकिण पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
३.सिुक्षा आिासिा भएका 
तथा प्रभावित िवहलाहरुको 
लामग आय आजनु कायिुि 
सञ् चालन 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.प्रभावित िवहलाहरुलाई 
कानूनी सेिा 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.प्रभावित िवहलाहरुलाई 
स्िास््य सेिा  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.एकल िवहलाहरुलाई 
सीपिूलक आय आजनु 
कायिुि 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६ लैंमगक वहंसाजरय सिस्याहरुको िोकथाि तथा उपचाि          

 

 

४५ 

कायनुीमत 

िवहलालाई िनोपिािश ु
सेिा उपलब्ध गिाउने  

१.लैंमगकिैिी जनचेतना 
कायिुि  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.िनोपिािश ुसेिा  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
७ हामनकािक सािान्त्जक पिम्पिाििु सिाजको स्थापना          

 

 

 

 

 

 

४५ 

 १.पामलकालाई कुिीमत 
तथा अरधविश् िासििु 
पामलकाको रुपिा विकास 
गने  

१.बोक्सी, छुिाछुत, 
बालमबिाह, दाईजो, लैंमगक 
असिानता, यौनवहंसा जस्ता 
हामनकािक सािान्त्जक पिम्पिा 
मबरुि जनचेतना कायिुि  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 



149 

ि.सं.
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कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

२.रयावयक समिमतको 
क्षिता अमभबवृि  
 

२.हामनकािक पिम्पिा मबरुि 
िवहला सिूह तथा यिुा 
सिूहका प्रमतमनमधहरुलाई 
क्षिता अमभबवृि कायिुि  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.िवहला प्रमतभा प्रमतस्पधा ु सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
बालबामलका         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४५ 

१ नीमत मनिाणु 
       

 कायनुीमत 

१.पामलकाका सम्पूण ु
अमभभािक तथा बयस्क 
नागरिकहरुलाई बाल 
अमधकाि तथा बाल 
संिक्षणको िहत्िको 
बािेिा जानकािी गिाउँदै 
पामलकालाई बालिैिी 
पामलकाको रुपिा विकास 
गने  
२.दईु िर्षमुभि बालश्रि 
ििु पामलका घोर्षणा गने  
३.पाँच िर्षमुभि बालिैिी 
नगि घोर्षणा गने  
४.नगिका 
वियालापहरुको बािेिा 
बालबामलकाहरुलाई 
जनकािी िाख् न चासो 
जगाउने  

१.बालबामलकाको न्त्स्थमतपि 
प्रकाशन तथा अद्यािमधक गने 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.बाल संिक्षण नीमत मनिाणु 
गिी लाग ुगने ]{  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.िडा ि नगिस्तिीय बाल 
समिमतको क्षिता अमभबवृि  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.बालवििाह अरत्य गन ुचेतना 
अमभबवृि कायिुि 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.बालगहृ स्थापना  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
६.बालविकास स्रोत केररको 
स्थापना  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.बाल उद्यान मनिाुण सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
८.िाविय तथा अरतिाुिय बाल 
ददिस िनाउने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

९.बाल हेल्पलाईन पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
१०.िालपेन्त्रटङ्ग कायिुि सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
११.टुहिुा बालबामलकालाई 
छािबनृ्त्त्त कायिुि  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१२.िान्त्रजट होिको व्यिस्था 
गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
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०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

१३.सिदुाय तथा विद्यालयिा 
आधारित बालक्लिको स्थापना, 
सबलीकिण तथा क्षिता 
अमभबवृि  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१४.िावर्षकु रुपिा िेयि बाल 
प्रमतभा प्रमतस्पधा ु

पामलकास्ति  पामलकास्ति मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१५.बालसंिक्षण कोर्षको 
स्थापना ि परिचालन  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

ज्येष्ठ नागरिक 
   

१ ज्येष्ठ नागरिक संिक्षण तथा सशन्त्िकिण 
        

 कायनुीमत 

१.ज्येष्ठ नागरिकहरुको 
िानसम्िानको पणू ुरुपिा 
समुनन्त्श् चतता गदै 
िहाँहरुका ज्ञान, सीप ि 
अनभुिहरुलाई पामलकाको 
सािान्त्जक, आमथकु, 
साँस्कृमतक तथा 
पयाुििणीय विकासका 
लामग सदपुयोग गने  
२.ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई 
सािान्त्जवककिण गदै 
अनभुिहरुलाई विकास 
कायिुा उपयोग गने  
३.गिीब, अपाङ्ग, असहाय, 
ज्येष्ठ नागरिकहरुको 
लामग विशेर्ष कायिुि 
सञ्चालन गने 

१.ज्येष्ठ नागरिकहरुको लामग 
जनसंख्याको त्याङ्क 
अद्यािमधक गने 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९० 

२.िनोपिािश ु सेिा उपलब्ध 
गिाउने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.पामलकाले उपलब्ध गिाउन े
सािान्त्जक सिुक्षा भत्ता बैंक 
िारु्त ि अरय सवुिधा घििा न ै
उपलब्ध गिाउने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.ज्येष्ठ नागरिक परिचयपि 
वितिण  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.बिृाश्रिको सबलीकिण 
(िडन नं. १ ि ४ िा भएको) 

२ २ २ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.अनभुि आदानप्रदान केररको 
स्थापना (मसकाई चौतािी)=  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.अनभुिको संगालो प्रकाशन पामलकास्ति १ १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

८.ज्येष्ठनागरिक ददिस िनाउन े पामलकास्ति १ १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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४.अरतिपसु्ता अरति  
घलुनको लामग 
सहन्त्जकिण  

९.आदश ु सरतान पिुस्कृत 
कायकुि 

पामलकास्ति १ १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१०.धामिकुस्थल भ्रिण 
आयोजना गने  

पामलकास्ति १ १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

११.उत्कृि काि गने ज्येष्ठ 
नागरिकलाई सम्िान गने  

पामलकास्ति १ १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१२.ज्येष्ठ नागरिक स्िास््य 
कायिुि 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१३.ज्येष्ठ नागरिक सािान्त्जक 
सिुक्षा भत्ता 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१४.विपन्न ज्येष्ठ नागरिक 
कपडा वितिण  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरु     

१ नीमत मनिाणु          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

९० 

 कायनुीमत 

१.अपाङ्गता भएका 
व्यन्त्िहरुको आत्िसम्िान 
सवहतको सहभामगता तथा 
नेततृ्िदायी भमूिकाको 
लामग सकािात्िक 
िाताििण मनिाुण गने  
२.पामलकाका सािजुमनक 
भौमतक संिचनाहरुलाई 
अपाङ्गिैिी बनाउन े नीमत 
मनिाुण गने 

३.अपाङ्गता भएकाहरुको 
जनसख्या अद्यािमधक गने 

१.अपाङ्गता संिक्षण नीमत 
मनिाुण गिी कायारुियन गने  

पामलकास्ति १ १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.सिदुायिा आधारित 
पनुस्थाुपना कायिुि सञ् चालन  

पामलकास्ति १ १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.अपाङ्गता भएका 
व्यन्त्िहरुको प्रोर्ाईल मनिाुण 
तथा अध्यािमधक 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.छािबनृ्त्त्त प्रदान गने  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
५.अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुको 
लामग घमु्ती सेिा तथा िेयि 
उपहाि (िर्षिुा एक पटक 
चाडपििुा उपहाि ददने)  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.अरतिाुविय अपाङ्ग ददिस 
िनाउने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं.
= 

कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

४.अपाङगता भएका 
व्यन्त्िहरुलाई न्त्शक्षाको 
समुनन्त्श् चतता गन ुछािबनृ्त्त्त 

७.अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुको 
सिूहहरुको सबलीकिण 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

८.अपाङ्गता भएका व्यन्त्िका 
परििािका सदस्यहरुलाई 
सचेतना कायिुि 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

९.अपाङ्गता भएका व्यन्त्िका 
परििािका सदस्यहरुलाई 
जीविकोपाजनु सहयोग 
कायिुि 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१०.सहायक सािग्री खरिदिा 
अनदुान 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

११.स्िास््य सेिा तथा चेतना 
अमभबवृि न्त्शविि सञ् चालन  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

सािान्त्जक सिुक्षा तथा संिक्षण 
        

१ नीमत मनिाणु          

 

 

 

 

 

 

९ 

 कायनुीमत 

पामलकाको सािान्त्जक 
सिुक्षा नीमत मनिाणु गिी 
कायाुरियन गने  

१.पामलकाको सािान्त्जक सिुक्षा 
तथा संिक्षण नीमत मनिाुण गिी 
कायाुरियन गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.गरिबी िापन गिी परिचयपि 
वितिण गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.व्यन्त्िगत घट्नाहरु मनयमित 
दताु गने संयरिको सबमलकिण 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२ सािान्त्जक सिुक्षा कोर्षको स्थापना          

 

 

१८ 

 कायनुीमत 

पामलकाको नेततृ्ििा 
सािान्त्जक सिुक्षा कोर्ष 
स्थापना गने  

१.सािान्त्जक सिुक्षाकोर्षको 
स्थापना  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.योगदानिा आधारित 
सािान्त्जक सिुक्षालाई िौमलक 
रुपिा सञ् चालन गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं.
= 

कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

िवहला, बालबामलका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यन्त्ि तथा सािान्त्जक सिुक्षाको जम्िा ६९५ 

अपेन्त्क्षत उपलन्त्ब्ध  

१. िवहला सशन्त्िकिण िारु्त सािान्त्जक विभेदहरु रयून भई िवहला सहभामगता बवृि भएको हनुेछ  

२. जोन्त्खििा भएका बालबामलकाहरुको संिक्षण ि बालबामलकाहरुको व्यन्त्ित्ि विकासको अिसि मसजनुा भएको हनुेछ  

३. अपाङ्गता भएका व्यन्त्िहरुको आत्िसम्िान ि सहभामगतािा बवृि भएको हनुछे  

४. ज्येष्ठ नागरिकका अनभुि तथा ज्ञानहरुको सदपुयोग भएको हनुेछ 

५.३ पूिाधुाि विकास क्षिे  

दूरुदृवि  

"िाताििण, प्रविमध तथा प्रयोगकताु िैिी सिािेशी पिूाुधाि, मभिाद नगिपामलकाको सिवृिको आधाि"  

लक्ष्य  

"५ िर्षमुभि सबै जनताको पहुचँिा िाताििणिैिी आधािभतू पिूाुधािको पहुचँ समुनन्त्श् चत गने"  

उद्दशे्यहरु  

१.  िाताििणीय सरतलुन सवहतका प्रविमधिा आधारित पूिाुधाि विकास गने 
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२.  उपभोिािैिी सिािेशी गणुस्तिीय पूिाुधाि मनिाुण गने  

३.  एवककृत शहिी विकास तथा नगि यातायात पूिाुधाि मनिाुण गने  

िणनीमतहरु  

१.  पूिाुधाि मनिाुणिा जनताको सहभामगता ि उत्तिदावयत्िको समुनन्त्श् चतता गने  

२.  पामलका ि नागरिकसँग साझेदािी गिी पूिाुधाि मनिाुण गने  

३.  पूिाुधाि मनिाुणको लामग विकास साझेदािहरुसँग सिरिय तथा सहकाय ुगने  

४.  पूिाुधाि मनिाुणिा संघीय सिकाि ि प्रदेश सिकािसँग सहकाय ुगने  

५.  मछिेकी पामलका, न्त्जल्ला, प्रदेश, संघीय सिकािसँग पिस्पि सहयोग, सहकाय ुि साझेदािी गने  

 कायिुि, कायनुीमत ि वियाकलाप  

ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत 

 
वियाकलाप 

 

लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु
 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 
 

१ सडक  

 

 

     

५००० 

 कायनुीमत 

१.उपभोिा समिमत तथा 
ठेक्का िारु्त मनिाुण गिी 
नयाँ बाटो मनिाणुिा 
अनगुिन तथा िितु संभाि 

१.कच्ची बाटो मनिाुण तथा 
िितु संभाि  

५० वकमि 

 

१० वकमि १० वकमि १० वकमि १० वकमि १० वकमि 

२.कालोपिे सडक मनिाुण  ५० वकमि  १० वकमि १० वकमि १० वकमि १० वकमि १० वकमि 

३.ग्राभेल सडक मनिाुण तथा 
िितु संभाि  

५० वकमि 

 

१० वकमि १० वकमि १० वकमि १० वकमि १० वकमि 

४.नगि चिपथ मनिाुण ६० वकमि  १२ वकमि १२ वकमि १२ वकमि १२ वकमि १२ वकमि 
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ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत 

 
वियाकलाप 

 

लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु
 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 
 

२.प्रत्येक िडािा एक 
चिपथको मनिाुण  

५.पदिाग ुमनिाुण  
 

 

१५ वकमि 

 ३ वकमि ३ वकमि ३ वकमि ३ वकमि ३ वकमि 

२ संघीय तथा प्रदेश सिकािको सहकायिुा सडक मनिाणु   
      

 

 

१००० 

 कायनुीमत 

पामलकालाई िाविय तथा 
प्रदेश सडक सञ् जालसँग 
जोड्न प्रदेश तथा संघीय 
सिकािसँग सहकाय ु 

पृ् िी िाजिाग ु देन्त्ख 
मभिादसम्िको सडकको 
स्तिोन्नमत गने  

 

 

 

७ वकमि  

 

 

 

७ वकमि मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३ सािदुावयक विद्यतुीकिण आयोजना   
       

 कायनुीमत  
१.विद्यतु उपभोिा समिमत 
िारु्त काय ुसञ् चालन  
२.विद्यतु प्रामधकिणसँग 
सहकाय ु 

१.सबै घिधिुीिा 
विद्यतुीकिण गने  

 

       

 १००० २.िाविय प्रसािण लाईनबाट 
विद्यतुीकिण (पोल तथा 
िारस्र्ििु) 

 

      

४ भिन मनिाणु   
       

१ नगिपामलकाको प्रशासमनक भिन मनिाणु   
      

१००० 

 

 कायनुीमत 

नगिपामलकाको प्रिखु 
प्रशासकीय भिन ि िडा 
कायाुलय भिन मनिाुण 

१.नगिपामलकाको प्रिखु 
प्रशासकीय भिन मनिाुण  

१ 

 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.िडा कायाुलयहरुको 
भिन= मनिाुण  

 

९ 
 २ २ २ २ १ 

२  सेिा केररहरुको मनिाणु   
      

१००० 

 कायनुीमत 

संस्थागत रुपिा 
गणुस्तिीय सेिाहरुको 
समुनन्त्श् चतता गन ुसिदुाय, 
प्रदेश सिकाि, संघीय 
सिकाि एिि ्विकास 

१.स्िास््य चौकी मनिाुण  ५  १ २ २   

२.सािदुावयक भिन मनिाणु  ९  ९ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
३.सािदुावयक पसु्तकालय  ९  २ २ २ २ १ 

४.सम्िेलन केरर  १   १ मनिरति मनिरति मनिरति 
५.दगु्ध न्त्चस्यान केरर ३  १ १ १ मनिरति मनिरति 
६.प्रमतक्षालय ९  ९ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत 

 
वियाकलाप 

 

लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु
 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 
 

साझेदािहरुसँग सहकाय ु
गदै प्रयोगकताुिैिी 
भिनहरु मनिाुण गने  

७.मभिाद र्ाि ुहाउस 

३ 

 १ १ १ मनिरति मनिरति 

३ विद्यालय तथा क्याम्पस भिन मनिाणु    
      

१००० 

कायनुीमत 

१.प्रयोगकताु िैिी 
विद्यालय तथा क्याम्पस 
भिनहरु मनिाुण गने  

१.क्याम्पस भिन  २  १ मनिरति मनिरति मनिरति ! 

२.विद्यालय भिन  
 

      

४ विपन्न आिास कायिुि 
 

       

 कायनुीमत 

विपन्न परििािका लामग 
आिास मनिाुण  

विपन्नका लामग आिास 
मनिाुण  

१५० 

 ३० ३० ३० ३० ३० १००० 

५  पलु तथा हेलीप्याड मनिाणु 
 

      

१००० 

 १.संघीय सिकाि, प्रदेश 
सिकाि ि जनसिदुायसँग 
सहकाय ु गिी स्तिीय पलु 
मनिाुण गने  

१.झोलङु्गे पलु मनिाुण  ८  २ १ २ १ २ 

२.पक्की पलु मनिाणु   
      

३.कल्भटु मनिाुण   
      

४.हेली प्याड  ९  ३ ३ ३ मनिरति मनिरति 
६ सञ्चाि तथा सूचना प्रविमध पूिधुाि   

      

 

४५ 

  

  

  

  

  

  

 १.सेिा प्रदायक 
सिूहहरुसँग सहकाय ुगिी 
पूिाुधाि मनिाणु गने ि 
सहभामगतात्िक अनगुिन 
प्रणालीद्वािा प्रगमत 
सािजुमनक गने  
२.सञ् चाि िाध्यिहरुसँग 
सहकाय ुगने  

१.एवककृत सूचना केरर 
स्थापना  

१ 

 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.सािदुावयक िेमडयोसँग 
सहकाय ु गिेि प्रचाि प्रसाि 
कायिुि सञ् चालन गने  

१ 

 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.पामलकामभिका 
पिपमिकालाई प्रोत्साहन  

१ 

 १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.यिुाहरुलाई एप्स तथा 
सफ्टिेयि मनिाणु गन ु
अनदुान ददन े 

१३५ 
जना  २७ २७ २७ २७ २७ 
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ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत 

 
वियाकलाप 

 

लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु
 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 
 

५.िावर्षकु रुपिा आईमसटी 
िेला आयोजना गने  

५ 

 १ १ १ 
१ 

  

१ 

  

७ आिास तथा बस्ती विकास   
      

  

१००० 

  

  

 कायनुीमत 

सहभामगतात्िक प्रविया 
द्वािा अमत विपन्न 
परििािहरुको लामग 
एवककृत आिास मनिाुण 
गिी बस्ती हस्तारतिण गने  

१.ढल मनिाुण  ५० वकमि  १० वकमि १० वकमि १० वकमि १० वकमि १० वकमि 

२.अमत विपन्नलाई िेयि 
आिास कायिुि 

 

      

३.बिृाश्रि मनिाुण  
 

१ 
 ० १ ० ० ० 

८ शहिी विकास   
        

 कायनुीमत 

शहिी विकास योजना 
मनिाुण गिी लाग ुगने  

नगिको शहिी विकास 
योजना बनाउने  
 

 

 

१ 
 १ ० ० ० ० १ 

९ विज्ञान तथा प्रविमध   
       

 कायनुीमत 

प्राविमधक विद्यालय तथा 
क्याम्पसहरुसँग सहकाय ु
गिी विज्ञान तथा सािान्त्जक 
विकास अनसुरधान केरर 
स्थापना ि सञ् चालन 

१.आविष्काि केरर स्थापना  १  ० १ ० ० ० 

  

  

४५ 

  

  

२.खाद्य प्रयोगशाला स्थापना  १  १ ० ० ० ० 

३.रिसच ुसेरटि स्थापना  १  १ ० ० ० ० 

४.सििृ विज्ञान प्रयोगशाला 
स्थापना 

१ 

 ० ० १ ० ० 

५.िाटो पिीक्षण केरर 
स्थापना 

१ 

 ० १ ० ० ० 

१० यातायात, यातयात व्यिस्थापन ि अरय यातायात   
      

३०० 

  

  

 कायनुीमत 

पामलका ि नागरिकको 
सहकायिुा स्थावपत 
कम्पनीबाट नगिबस 
सञ्चालन  

१.नगि बस सञ् चालन  ४  ० २ २ ० ० 

२.िाताििणिैिी यातायात 
व्यिस्थापन गन ु मनजी 
क्षेिलाई प्रोत्साहन गने  

 

 

 

१० 

 २ २ २ २ २ 

११ उजा ुतथा िैकन्त्ल्पक उजा ु  
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ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत 

 
वियाकलाप 

 

लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु
 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 
 

 कायनुीमत 

गोिि ग्याँस उत्पादनलाई 
प्रोत्सावहत गदै गोिि ग्याँस 
उत्पादनिा विशेर्ष अनदुान 
ददने ि दाउिा िामथको 
मनभिुता रयून गने  
२.िैकन्त्ल्पक उजाु प्रबिुन 
केररसँग साझेदािी गिी 
सौयउुजाु विस्ताि गने  

१.िायोग्याँस उत्पादन 
 

      १०० 

  

  

  

२.घिघििा सधुारिएको 
चलु्होिा अनदुान 

 

५००० 
 १००० १००० १००० १००० १००० 

३.सोलाि वितिण (विद्यालय, 
सािजुमनक स्थल, कृवर्ष, 
मसंचाई, सडक बन्त्त्त आदद) 

 

 

९ 
 ९ ० ० ० ० 

४.सडक बत्ती उज्यालो 
सडक कायिुि  

 

 

९ 
 ९ ० ० ० ० 

१२ केिलकाि   
      

३०० 

 कायनुीमत 

पामलकाबासीको मनजी 
कम्पनी, सहकािी तथा 
पामलकाको संयिु 
लगानीिा केिलकाि 
सञ् चालन  

१.केिलकाि संभाव्यता 
अध्ययन 

 

 

१  ० ० १ ० ० 

२.केिलकाि मनिाणु तथा 
सञ् चालन  

 

 

१  ० ० ० १ ० 

 पूिाधुाि विकासको जम्िा १३७९१ 

अपेन्त्क्षत उपलन्त्ब्धहरु  

१. पामलकाका सबै बस्ती ि टोलहरु सडक सञ् चालद्वािा जोमडएका हनुेछन ् 

२. पामलकामभि केिलकािको मनिाुण भई िोजगािीको अिसि मसजनुा भएको हनुेछ  

३. सडक तथा भौमतक पूिाुधाि मनिाुणका सरदभिुा पामलकािा िोजगािी तथा आय आजनुका अिसिहरु मसजनुा भएको हनुेछ  

४. पामलकामभि िहेका घिहरुलाई घि नम्बि वितिण गरिएको हनुेछ  
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५.४  लोकतरि ि सशुासन  

दूिदृवि  

"जिार्देवहता, विमधको शासन ि दण्डवहनता अरत्यको समुनन्त्श् चतता, नागरिकको आत्िसम्िान सवहत विकासका सबै प्रवियािा अथपुणू ुसहभामगता" 

लक्ष्य  

"पामलकाका सेिा तथा सवुिधाहरुको सदपुयोग गन ुसबै नागरिकहरुको लामग सिान प्रवियाको समुनन्त्श् चतता गिी सेिा प्रदायकहरुलाई सेिाग्राहीप्रमत उच्च 

सम्िान ि गणुस्तिीय सेिा सवहतको जिार्देवहता मनिाुह गन ुसक्षि बनाउने" 

उद्दशे्य  

१.  पामलकाका सबै गमतमबमध, बजेट मबमनयोजन, खचकुो विििण िेभसाईटिा िाखेि पािदन्त्शतुा कायि गने  

२.  पामलकाका सबै गमतविमधहरुिा जनसहभामगताको समुनन्त्श् चतता गदै पािदन्त्शतुा व्यिस्थापन गिेि चसु्त सेिा प्रिाह गने  

३.  सबै सेिाग्राहीहरुलाई उच्च सम्िानका साथ सिान प्रविया िारु्त सेिा प्रदान गने  

४.  सेिाग्राहीहरुलाई ससम्िान गणुस्तिीय सेिा उपलब्ध गिाउने  

िणनीमत 

१.  पामलकाका सबै नीमत तथा कायिुिहरु नागरिकको पहुँचिा परु् याउने  

२.  नागरिकका सझुाि तथा गनुासाहरुको तरुुरत सम्बोधन गने  
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३.  बैंवकङ्ग कािोबाि िारु्त आमथकु कािोबाि गने  

४.  पामलकाका वियाकलापहरुका सूचना तथा प्रविमधको प्रयोग गिी प्रवियालाई सहज, सिल ि मनष्पक्ष बनाउन े

५.  नागरिक िडापि अनसुाि सेिा प्रिाह गने  

कायिुि, कायनुीमत तथा वियाकलाप  

ि.सं. कायिुि तथा 
कायनुीमत 

वियाकलापहरु लक्ष्य 

आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

िाविय एकता    
     

 

१ िातभृार्षा संिक्षण 
तथा विकास  

१.आधािभूत विद्यालयहरुको लामग 
स्थानीय िातभृार्षाको पाठ्यिि 
तयाि गिी लाग ुगने  

पामलकास्ति  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
१८ 

२.िगि, नेिािी तथा गरुुङ्ग भार्षाको 
शब्दकोर्ष मनिाुण गरि लाग ुगने  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२ संस्कृमत संिक्षण तथा प्रबिनु         

४५ 

  १.एवककृत जातीय संग्रहालयको 
स्थापना  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.मभिाद सभ्यताको अनसुरधान पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
  ३.िन्त्रदि, गमु्बा, चच,ु िन्त्स्जद तथा 

धामिकु स्थल एिं सम्पदाहरुको 
संिक्षण तथा सम्बिुन  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३ सिुक्षा         

४५ 

  १.प्रत्येक िडािा प्रहिी चौकी 
स्थापना  

सबै िडा  १ २ २ २  

२.बजाि क्षेििा िावर्क प्रहिीको 
व्यिस्था  

१  १     
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ि.सं. कायिुि तथा 
कायनुीमत 

वियाकलापहरु लक्ष्य 

आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

३.नगिमभि सािजुमनक ि िखु्य 
प्रिेशद्वाििा मसमस क्यािेिा जडान  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.सडक सिुक्षा, सािजुमनक तथा 
मनजी सम्पन्त्त्त सिुक्षा, सािान्त्जक 
सद् भाि जस्ता विर्षय सिेटेि विमभन्न 
भार्षािा िेमडयो कायिुि सञ् चालन  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४ शान्त्रत ि सवु्यिस्था         

 ४५ 

  =१.सािदुावयक प्रहिी साझेदािी 
कायिुि सबलीकिण 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.िवहला तथा बालबामलका सेलको 
स्थापना  

पामलकास्ति  १     

३.टोल विकास संस्थाहरुको 
सबलीकिण  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.ध्यान केररहरुको स्थापना  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
५द्वरद्व वपमडतहरुको लामग परिपूिण 
कायिुि 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.बाँदि मनयरिण कायिुि पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
७.नगि प्रहिी सबलीकिण  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५ नेततृ्ि विकास तथा मनिाणु         

 १८ 

  १.जनप्रमतमनमधहरुको लामग नेततृ्ि 
विकास कायिुि 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.िवहला नेततृ्िको लामग प्रन्त्शक्षण पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
३.गवृहणीहरुका लामग नेततृ्ि 
विकास तामलि  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६ मनबाचुन प्रणालीिा सधुाि        

 २७ 
 कायनुीमत  १.मनिाुचन सम्बन्त्रध सचेतना 

कायिुि 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं. कायिुि तथा 
कायनुीमत 

वियाकलापहरु लक्ष्य 

आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

१.नागरिकहरुलाई 
ितदाता न्त्शक्षा 
िारु्त ितदानको 
बािेिा जानकािी 
गिाई मनिाुचनको 
िहत्ि, ितदान 
गने तरिका ि 
सक्षि प्रमतमनमध 
छनौट गन ु सक्न े
बनाउने  
२.पामलकालाई 
सतप्रमतशत भोट 
सदि हनुे 
पामलकाको रुपिा 
विकास गने  

२.ितदाता परिचयपिको लामग 
न्त्शविि सञ् चालन 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.सिदुाय तथा विद्यालयस्तििा 
निूना ितदात कायिुि 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.ितदाता न्त्शक्षा कायिुि 
सञ् चालन  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.होमडङु्ग बोड ु तथा प्रचाि प्रसाि 
अमभयान सञ् चालन गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७ िानि अमधकाि          
  १.संविधानिा व्यिस्था भएका 

िौमलक हक सचेतना कायिुि 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

 

 

 

 

२७ 

२.पामलकाका नीमत, ऐन, कानून 
तथा कायिुिहरुको बािेिा 
अमभिखुीकिण, प्रकाशन ि प्रसािण  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.िानि अमधकािका घट्नाको 
लगत सङ्कलन 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.विश्व िानिअमधकाि ददिस 
िनाउने=  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.कानूनी सहयोग कायिुि पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
६.िानिअमधकाि सम्बरधी मनबरध 
तथा पेन्त्रटङ्ग प्रमतस्पधा ु

पामलकास्ति  १ ! ! ! !  
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ि.सं. कायिुि तथा 
कायनुीमत 

वियाकलापहरु लक्ष्य 

आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

८ रयाय प्रणाली         
  १.इजलास स्थापना गने  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

 २७ 

२.नगिस्तिीय तथा िडास्तिीय 
िेलमिलाप समिमतहरु गठन गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.िडास्तिीय िेलमिलापकताु 
मनिाुण गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.िेलमिलाप तथा रयावयक 
समिमतको संस्थागत विकास  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.िेलमिलाप तथा रयावयक 
समिमतको क्षिता अमभबवृि गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.रयावयक समिमतको कानून मनिाुण 
गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

८ स्थानीय तहको सरतमुलत विकास         

  
 

१.ददगो विकास लक्ष्यको बािेिा 
जनप्रमतमनमधहरु तथा किचुािी, 
न्त्शक्षक तथा गैसस प्रमतमनमधहरुको 
क्षिता अमभबवृि गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

 ९ 

२.संघ, प्रदेश तथा पामलकाका नीमत, 
ऐन, कायिुि तथा विकास लक्ष्य, 
आिमधक तथा िावर्षकु योजनाको 
बािेिा अमभिखुीकिण कायिुि  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

९ शासकीय सधुाि         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  १.पामलकाको सम्पन्त्त्तहरुको 
अमभलेन्त्खकिण  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.अनगुिन तथा िूल्याङ्कन संयरि 
मनिाुण  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.विपक्षी दलको कायाुलय 
सदुृवढकिण 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 



164 

ि.सं. कायिुि तथा 
कायनुीमत 

वियाकलापहरु लक्ष्य 

आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

४.नागरिक िडापिको व्यिस्था पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

 

 

९० 

५.टोकन प्रणाली लाग ुगने  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
६.गनुासो तथा सूचना अमधकािीको 
क्षिता अमभबवृि  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.गनुासो पेवटकाको व्यिस्था  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
८.सािान्त्जक पिीक्षण  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
९.सािजुमनक सनुिुाई  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
१०.अरतिपामलका साझेदािी 
कायिुि 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

११.जनताको िाझ जनप्रमतमनमध 
कायिुि 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१२.स्थानीय संघ संस्थाहरुको 
सबलीकिण 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१३.सञ् चाि क्षेिको प्रबिनु पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
१४.एक लाख भरदा बढी लागतका 
योजनाहरुको विििण सवहतको 
होमडङु्ग बोड ुिाख् न े 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१५.पामलकाले ददएको सािग्रीहरुिा 
लेिल तथा लोगो िाख् ने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१६.िेभसाईट, ब्लग, एप्स, 
सािान्त्जक सञ् जाल िारु्त 
पामलकाका गमतविमधहरुको 
जानकािी संप्ररे्षण गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१७.मसमस क्यािेिाको प्रयोग पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
१८.नागरिक सहायता कक्षिा 
िवहला किचुािीको व्यिस्था  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१९.नगि विकास स्ियं सेिक सेिा 
सबलीकिण]{  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं. कायिुि तथा 
कायनुीमत 

वियाकलापहरु लक्ष्य 

आधाि 
िर्ष ु 

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट रु. 
लाखिा 

२०.सािजुमनक स्थलहरुिा 
जानकािीिूलक सूचनाहरुको होमडङु्ग 
बोड ुिाख् न े 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२१.सहभामगतािूलक अनगुिन तथा 
िूल्याङ्कन  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१०  प्रशासकीय सधुाि         
  १.किचुािी क्षिता अमभबवृि  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४५ 

२.किचुािी कल्याण कोर्ष पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
३.बनृ्त्त्त विकासको अिसि पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
४.ध्यान केरर तथा खेलको 
व्यिस्था  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.काय ु सम्पादन िूल्याङ्कनको 
आधाििा प्रोत्साहन  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.िामसक प्रगमत प्रस्ततुी  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
११ भ्रिाचाि मनिािण        

१८ 

  १.सबै प्रकािका भ्रिाचाि मबरुि 
जनचेतना कायिुि  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.अन्त्ख्तयािको टोल वि नम्बिको 
प्रचाि प्रसाि 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.िाविय सतकुता केरर, 
िारस्पिेरसी इरटिनेशनल, सञ्चाि 
क्षेिसँग सहकाय ुगने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.भ्रिाचाि मबरुि उजिुी गन ु
अमभिखुीकिण गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.सिुाकीहरुको संिक्षण गने  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
 लोकतरि तथा सशुासन तरु्को जम्िा बजेट ४१४ 
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५.५ अरति सम्बन्त्रधत क्षिे 

िूल प्रिाहका विकास कायिुिहरु सञ् चालनका सबै चिणहरुिा अरतिसम्बन्त्रधत विर्षयहरुलाई सिािशे गिी सिािेशी तथा ददगो विकासका आधािन्त्शला 

तयाि हनु सक्दछ । यस पामलकाका विकासका सबै प्रवियाहरुिा तल उल्लेन्त्खत अरतिसम्बन्त्रधत विर्षयहरुलाई सम्बोधन गरिनेछ ।  

दूिदृवि  

"नगि विकासका िखु्य विर्षयगत के्षिहरुसगैँ अरतिसम्बन्त्रधत विर्षयहरुको सिायोजन, नगिपामलकाको सिग्र ि ददगो विकासको िागमुनदेशक आिमधक 

योजना"  

लक्ष्य  

"िखु्य विर्षयगत के्षिहरुसगैँ अरतिसम्बन्त्रधत के्षिहरुलाई पमन सम्बोधन गिी स्थानीय तहिा उपलब्ध स्रोत, साधन तथा प्रविमधको सदपुयोग गदै सििृ 

तथा सिािेशी नगिपामलकाको रुपिा स्थावपत गने"  

उद्दशे्य 

१. पामलकाको सबै प्रकािका त्याङ्कहरुलाई दरुुस्त िाख् ने  

२. आय आजनु ि िोजगाि प्रबिुन हनुे कायिुि िारु्त भोकििी तथा गरिबी मनिािणका कायिुिहरु सञ् चालन गने  

३. पामलकालाई सिुन्त्क्षत कायसु्थलको रुपिा विकमसत गदै श्रिको सम्िान हनुे िाताििण मनिाुण गने  

४. आधमुनक ज्ञान, सीप ि प्रविमधको प्रयोग गिी जनशन्त्ि विकास गिी दक्ष जनशन्त्िको उपलब्धता समुनन्त्श् चत गने  

५. पामलकाको उत्थानन्त्शल योजना मनिाुण गिी लाग ुगने  
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६. स्थानीय जलिाय ुअनकुुलन तथा रयूमनकिण योजना तजुिुा गिी लाग ुगने  

७. लैंमगक िूलप्रिाहीकिण गदै सबै प्रकािका विभेदहरुको अरत्य गिी सिािेशी सिाजको आधािन्त्शला तयाि गने  

कायिुि, कायनुीमत तथा वियाकलाप  

ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट 
लाखिा  

१ त्याङ्क प्रणाली          

 

 

 

 

 

२७ 

 कायनुीमत 

पामलकामभिका 
सािान्त्जक, साँस्कृमतक, 
आमथकु, प्राकृमतक, 
भौमतक पूिाुधाि, सबै 
विर्षयगत क्षेि तथा 
उपक्षेिहरुको डाटािेस 
तयाि गिी दरुुस्त 
अिस्थािा िाख् न े 

१.त्याङ्क शाखाको स्थापना  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
२.पामलकाको सबै विििणहरुको 
विद्यतुीय अमभलेख तयाि गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.अमभलेखहरुलाई विद्यतुीय 
प्रणालीिा भण्डािण गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२ गरिबी मनिािण          

 

 

२७ 

 कायनुीमत 

योजना अिमधिा मनिपेक्ष 
गरिबीको िािा घटाउन े 

१.गरिबी परिचयपिको व्यिस्था 
गने 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.गरिब नागरिकलाई उद्यि 
विकास तामलि  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.उद्योगहरुको स्थापना गिी 
िोजगािका अिसिहरु बवृि गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.जीिन मनिाुहका लामग  
जोन्त्खििा िहेका परििाि लाई 
िोजगाि ि आय आजनुका अिसि 
मसजनुा गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट 
लाखिा  

३ श्रि तथा िोजगािी           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

४५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायनुीमत  

पामलकामभि ियाुददत 
िोजगािीका अिसिहरु 
मसजनुा गने  
 

 

 

 

 

 

१.िोजगाि सूचना केररको स्थापना  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
२.श्रमिक बेिोजगाि ि शैन्त्क्षक 
बेिोजगािको त्याङ्क सङ्कलन ि 
अध्यािमधक 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.सीप विकास केररको स्थापना 
गिी तामलि सञ् चालन गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.गवृहणी तथा यिुाहरुलाई 
सहमुलयतपूण ु ऋण उपलब्ध 
गिाउने 

सबै िडा  ९ िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

=५.बेिोजगाि परिचयपि वितिण सबै िडा  ९ िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
६.बेिोजगाि भत्ता व्यिस्था  सबै िडा  ९ िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
७.श्रमिक पवहचान तथा सिुक्षा 
सािाग्री प्रदान  

सबै िडा  ९ िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

८.सीप विकास तामलि 
मलएकाहरुलाई CTEVT सीप 
पिीक्षण गिाउने  

सबै िडा  ९ िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

९.श्रमिक वहतकोर्ष सञ् चालन गने{  सबै िडा  ९ िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
१०.व्यािसावयक जोन्त्खि 
व्यिस्थापन तामलि 

सबै िडा  ९ िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

११.िजदिु वहत तथा उत्थान 
समिमत सबलीकिण 

सबै िडा  ९ िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१२.िजदिु अमधकाि सम्बन्त्रध 
तामलि 

सबै िडा  ९ िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४ िानि संसाधन विकास          

 

 

 

 

 कायनुीमत १.नगि, गैसस, विद्यालय, विश्व 
विद्यालयहरुसँग सिरिय ि पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट 
लाखिा  

दक्ष तथा प्रमतस्पधी 
मसजनुशील जनशन्त्ि 
विकास  
२.पामलकाभरदा बावहि 
बसेका नगिबासीहरुको 
ज्ञान, सीप ि दक्षतालाई 
विकासिा प्रयोग गने  

सहकाय ु गिी क्षिता अमभबवृि 
कायिुिहरु सञ् चालन गने=  

 

 

 

 

 

 

 

 

४५ 

२.अमभिखुीकिण तथा 
सूचनािूलक कायिुिहरु 
सञ् चालन गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.पामलकािा भएका दक्ष 
जनशन्त्िको खोजी तथा 
अमभलेखीकिण  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.मभिाद विकास िञ् च गठन गन ु
सहजीकिण गने  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.यिुा तथा यिुतीहरुलाई 
आत्ििक्षा तामलि सञ् चालन गने  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.विश्वविद्यालय, कलेज, तामलि 
केररहरुसँग सह काय ुगिी OJT, 

Intern लिने  
पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५ अनसुरधान तथा विकास          

 

 

 

 

४५ 

 कायनुीमत 

नयाँ स्रोत तथा 
साधनहरुको पवहचान ि 
अमधकति सदपुयोग गने  

१.अनसुरधान शाखा स्थापना  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
२.गैसस, विद्यालयहरु, विश्व 
विद्यालयहरु, अनसुरधान 
केररहरुसँग सहकाय ु गिी 
पामलकाका विविध पक्षहरुिा 
अनसुरधान गिी मनष्कर्ष ुसािजुमनक 
गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.अनसुरधान सम्बन्त्रध तामलि 
तथा क्षिता अमभबवृि कायिुिहरु 
सञ् चालन  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६ उद्यिन्त्शलता विकास          



170 

ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट 
लाखिा  

 कायनुीमत  
स्थानीय कच्चा पदाथकुो 
प्रयोग गिी उद्यिन्त्शलता 
विकास क्षिताको 
अमभबवृि गने  

१.उद्यि विकास तामलि  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

 

 

४५ 

२.सहमुलयतपूण ुऋण सवुिधा सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
३.सङ्कलन केरर तथा बजाि 
केररहरुको स्थापना  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.पामलकाले मनिाुण गिेको उद्यि 
विकास िणनीमतक योजना 
कायाुरियन गने 

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७ सिता तथा सिानता           

 

 

४५+ 

 कायनुीमत 

सािान्त्जक ि आमथकु 
अिसिहरुिा सिान 
सहभामगताको 
समुनन्त्श् चतता  

१.पछाडी पारिएका िगकुो 
व्यन्त्ित्ि विकास कायिुिहरु 

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.पछाडी पारिएका व्यन्त्िहरुलाई 
संस्थािा आबिता गिाउने  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.त्यस्ता िगकुो संस्थागत विकास 
गने  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.संस्थाहरुको सहकायिुा 
सािान्त्जक विकास कायिुिहरु 
गने  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.अमत विपन्न तथा आश्रय 
विवहनहरुलाई खाद्यान्न वितिण  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.प्रभावितहरुलाई कानूनी सहयोग  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

८ सिािेशीकिण 
        

 

 

 

 

 

 

 

 कायनुीमत 

पामलकािा िहेका सबै 
प्रकािका विभेदहरुको 
अरत्य गिी सबैको आत्ि 

१.पामलकाको सिािेशीकिण नीमत 
बनाई कायारुियग गने  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.सबै कायिुिहरुको लैंमगक 
पिीक्षण गने  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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सम्िानको समुनन्त्श् चतता 
गने  

३.पामलकामभिका सीिारतकृत ि 
गिीबलाई लन्त्क्षत गिी कायिुि 
सञ् चालन गने  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

 

 

 

१८ 

४.लन्त्क्षत िगलुाई िोजगािीिूलक 
तथा सीप विकास कायिुिहरु 
सञ् चालन गने  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.पिम्पिागत सीप तथा 
व्यिसायलाई प्रबिुन गने  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.छुिाछुतििु नगि स्थापना गने  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

९ सािान्त्जक सधुाि          

 

 

 

 

१८ 

 कायनुीमत 

सािान्त्जक विकृमतहरुको 
अरत्य गिी सिािेशी ि 
सम्िामनत सिाजको 
स्थापना  

१.सािान्त्जक सधुाि ऐनको 
प्रचािप्रसाि 

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.सािान्त्जक सधुाि आचाि संवहता 
तयाि गिी लाग ुगने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.स्ियि ्सेिक व्यिस्थापन  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
४.सािान्त्जक सधुाि नीमत मनिाुण 
एिं कायाुरियन  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.जिुातासििु क्षेि घोर्षणा  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
६.सािजुमनक स्थलहरुिा 
समुतजुरय पदाथकुो प्रयोगिा िोक 
लगाउने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.नगिमभि सञ् चामलत 
व्यिसायहरुिा िूल्यसूची अमनिाय ु
गने  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

८.प्रत्येक पसल तथा व्यािसावयक 
क्षेििा डस्टविन अमनिाय ुगने  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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लाखिा  

९.िदुाुघाट विकास तथा 
व्यिस्थापन 

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१० सािान्त्जक, सासँ्कृमतक विविधता         

 

 

 

 

 

१८ 

 कायनुीमत 

पामलकाको सािान्त्जक, 
साँस्कृमतक विविधतालाई 
सम्बिुन गने  

१.पामलकाको सािान्त्जक, 
साँस्कृमतक सौरदय ु झन्त्ल्कने गिी 
संग्रहालयको स्थापना 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.जामत ि संस्कृमत झन्त्ल्कन ेगिी 
संिन्त्क्षत स्थानहरुको विकास गने 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.िसु्कान सवहतको आमत्य 
सत्काि प्रबिुन गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

११  विपद व्यिस्थापन 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२२५ 

 कायनुीमत 

विपद व्यिस्थापन संयरि 
को विकास गिी विपद 
जोन्त्खि रयूमनकिण गने  

१.विपद व्यिस्थापन समिमतको 
सबलीकिण  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.िडास्तिीय विपद व्यिस्थापन 
समिमतको सबलीकिण  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.सािदुावयक विपद व्यिस्थापन 
समिमत गठन गने  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.सबै टोलहरुिा विपद जोन्त्खि 
रयूमनकिण सूचना केररहरुको 
स्थापना गने  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.पामलकास्तििा आकन्त्स्िक काय ु
सञ् चालन केररको स्थापना  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.पूि ु चेतािनी सूचना केरर 
स्थापना गने{  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.पामलकाको अनकुुलन योजना 
अनसुाि कायिुि सञ् चालन  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

८.संभावित जोन्त्खि क्षेिहरुको 
पवहचान   

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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लाखिा  

९.जगेडा योजना मनिाणु  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
१०.दिकल, पानीटंकी, र्ायिबल 
लगायतका औजािहरुको व्यिस्था  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

११.िाहत कोर्ष स्थापना  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
१२.विपद प्रभावितहरुको 
पनुस्थाुपना  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१३.िनोपिािश ुकेरर स्थापना सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
१४.मसकाई केरर स्थापना=  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
१५.आकन्त्स्िक पनुस्थाुपाना स्थल 
पवहचान  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१६.आत्िसम्िान सािग्री वितिण  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
१७.िहािािी व्यिस्थापन िणनीमत सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
१८.खोज तथा उिाि दस्ता 
मनिाुण  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१९.एम्बलेुरस व्यिस्थापन  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
१२ यातायात           

 

 

 

 

 

 

 

२२५ 

 कायनुीमत 

यातायत सेिालाई 
सिुन्त्क्षत ि भिपदो बनाएि 
गणुस्तिीय सेिा प्रत्याभमूत 
गिाउने  

१.यातायात आचाि संवहता मनिाुण 
गिी लाग ुगने   

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.यातायात गणुस्ति अनगुिन गन ु
उपसमिमत बनाउने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.दिुी अनसुािको सिय मनधाुिण 
गिी टाईिकाडकुो व्यिस्था गने 

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.सेिा ि भाडादिको मनिरति 
अनगुिन गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.जल यातायातको भाडादि ि कि 
मनधाुिण गने   

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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६.लन्त्क्षत िगकुो सेिा सवुिधा ि 
गणुस्तिीय सेिा सवुिधाको लामग 
अमभिनु्त्खकिण गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.रुटपमिटुको िापदण्ड मनधाुिण 
गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

८.बसपाकु मनिाुण गने  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
९.टेम्प,ु रिक्सा, पाकु मनिाणु  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१३ जलिाय ुपरिितनु          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२७ 

 कायनुीमत 

१.िाताििण संिक्षण गदै 
जलिाय ु परिितनु रयूमन 
किण ि अनकुुमलत हनु े
गिी विकासका कायिुि 
हरु सञ् चालन गने  
२.जलिाय ु अनकुुमलत 
पामलकाको रुपिा 
विकास गने  
३.जैविक विविधता 
प्रबिुन  

१.जलिाय ु परिितनु शाखाको 
स्थापना गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२.पामलकाको हरित अथतुरिका 
खाका तजुिुा गने]{  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.जनचेतनािूलक कायिुिहरु 
सञ् चालन गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४.स्थानीय जलिाय ु परिितनु 
अनकुुलन योजना मनिाणु  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.प्लाविक झोलाहरुको सङ्कलन 
तथा प्रशोधन पनुिः प्रयोग  

सबै िडा  सबै िडा 
मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

६.पामलकाको अनकुुलन योजना 
तयाि गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

७.पानीको िहुान संिक्षण  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
८.कृर्षक क्षिता अमभबवृि  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
९.गवृहणीहरुको क्षिता अमभबवृि  सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

१५ सािदुावयक साझेदािी ि गैिसिकािी संस्थाहरु 
        

 

 

 

 कायनुीमत  १.साझेदािीका क्षेिहरु पवहचान 
गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
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ि.सं. कायिुि तथा कायनुीमत वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्ष ु

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट 
लाखिा  

सहकाय ुि साझेदािीद्वािा 
ददगो विकासका 
संस्थागत सदुृवढकिणको 
आधािन्त्शला तयाि गने  

२.कायकु्षेि पवहचान तथा 
नक्शाँकन गिी कायिुिहरु 
सञ् चालन गने  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
 

 

 

 

 

१८ ३.प्रत्येक चाि िवहनािा समिक्षा 
बैठक बस्न े 

पामलकास्ति  ३ ३ ३ ३ ३ 

४. कायिुि सहयोग ईकाइको 
सदुृवढकिण  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

५.गैसस व्यिस्थापन ऐन मनिाणु  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 
६.साझेदािी नीमत मनिाुण गने  पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

 अरतिसम्बन्त्रधत क्षिे तरु्को जम्िा बजेट ८२८ 

अपेन्त्क्षत उपलन्त्ब्ध  

१. पामलकाको विकास वियाकलापहरुले अरतिसम्बन्त्रधत विर्षयहरुलाई संबोधन गिेको हनुेछ  

२. अरतिसम्बन्त्रधत विर्षयहरुको संबोधनले आय आजनु तथा िोजगािका अिसिहरु मसजनुा भएका हनुेछन ् 

३ ददगो विकास तथा सरतमुलत विकासको आधािन्त्शलाहरु तयाि भएको हनुेछ  

५.६ योजना तजुिुा, कायारुियन ि अनगुिन तथा िूल्याङ्कन  

मनन्त्श् चत सियिा, िानि संशाधन, आमथकु स्रोतसाधन तथा प्रविमधहरुको यथोन्त्चत सदपुयोग गिेि मनन्त्श् चत परिणाि प्राप्त गन ुयो योजना तजुिुा गरिएको हो 

। जनताको प्रत्यक्ष सहभामगतालाई समुनन्त्श् चत गिी सहभामगतािूलक प्रवियाद्वािा सशुासन तथा सािान्त्जक सिािेशी प्रवियाबाट विकास कायिुिहरु 

सञ् चालन गिेि िाताििणीय सरतलुन सवहतको ददगो विकास गने यस योजनाको लक्ष्य िहेको छ ।  
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दूिदृवि  

"यथाथ ुपिक ि पामलकाको िस्तनु्त्स्थमतिा आधारित योजना तजुिुा तथा कायाुरियन"  

लक्ष्य  

"पामलकाका विकास कायिुिहरुलाई गणुस्तिीय, जनसहभामगतात्िक, उपयिु लगानीिा सम्पन्न गन ुिागनु्त्चि तयाि गने"  

उद्दशे्य  

१. योजना तजुिुा पिमतलाई िैज्ञामनक ि व्यिहारिक बनाउन े 

२. सहभामगतािूलक पिमत अपनाएि पामलकाको योजना तजुिुा क्षिता अमभबवृि गदै अपेन्त्क्षत परिणािहरु प्रामप्त तरु् मनदेन्त्शत गने  

िणनीमत  

१. पामलकाको योजना पिमतलाई िैज्ञामनक दृविकोण तथा सिय सारदमभकु बनाउने  

२. जनसहभामगतािा आधारित योजना तजुिुा पिमतको विकास गने  

३. जनसहभामगतािा आधारित अनगुिन तथा िूल्याङ्कन पिमतको विकास गने  

कायनुीमत 

१. पामलकाको िस्तनु्त्स्थमतको अध्ययन तथा अनसुरधान गिी त्याङ्क सङ्कलन गने  

२. पामलकाबासीहरुका चासो ि अपेक्षाहरु सङ्कलन गने  
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३. पामलकाको दूिदृवि, लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु मनधाुिण गिी योजना तजुिुा गने  

४. अनगुिन तथा िूल्याङ्कन संिचना तयाि गने  

कायिुि, कायनुीमत तथा वियाकलाप  

ि.सं. कायिुि तथा 
कायनुीमत 

वियाकलाप लक्ष्य आधाि 
िर्षा ु

०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० ०८०।०८१ बजेट 
लाखिा 

१ योजना तजुिुा         

 कायनुीमत 

त्याङ्क बैंकको 
स्थापना  

१.प्रत्येक िडािा प्राकृमतक, 
सािान्त्जक, साँस्कृमतक तथा आमथकु 
त्यहरु सङ्कलन गिी दरुुस्त िाख् न े 

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

 

२५ 

२.योजना तजुिुाको बािेिा सबै 
िडािा जनचेतना अमभबवृि गन ु
चेतनािूलक कायिुि सञ् चालन गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

२ योजना कायारुिय 
        

 कायनुीमत 

१.उपभोिा 
सिूहहरुको गठन 

२.प्रचमलत कानून 
अनसुाि मनिाणु 
कायहुरु एिं काय ु
ििहरु सञ् चालन 
गने  
 

१.कायिुिहरुको कायाुरियनिा 
कायवुिमध मनिाणु गिी कायाुरियन  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति  

 

 

२५ २.उपभोिा समिमत तथा सेिा 
प्रदायकहरुको क्षिता अमभबवृि गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३.िडा एिं पामलकास्तिीय अनगुिन 
तथा िूल्याङ्कन समिमत मनिाणु  

पामलकास्ति  १ मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

३ अनगुिन तथा िूल्याङ्कन          

 कायनुीमत 

अनगुिन संयरि 
मनिाुण गिी मनयमित 

  

१.प्रत्येक िडािा जनप्रमतमनमध, 
नागरिक अगिुा, उपभोिाहरुको 
संयिु अनगुिन संयरि मनिाुण गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति २५ 
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रुपिा अनगुिन तथा 
िूल्याङ्कन गने  

२.िैिामसक रुपिा अनगुिन 
प्रमतिेदन सािजुमनक गने   

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति 

४ िूल्याङ्कन संयरि मनिाणु 
        

   प्रत्येक िडािा िूल्याङ्कन संयरि 
मनिाुण गिी मनिरति, िध्यािमध तथा 
अन्त्रति िूल्याङ्कन गिी प्रमतिेदन 
सािजुमनक गने  

सबै िडा  सबै िडा मनिरति मनिरति मनिरति मनिरति २५ 

योजना तजुिुा, अनगुिन तथा िूल्याङ्कन तरु्को जम्िा बजेट १०० 

अपेन्त्क्षत उपलन्त्ब्ध 

१. प्रत्येक िडािा त्याङ्क बैंकको स्थापना भएको हनुछे  

२. सियिा नै योजना तयाि भएको हनुेछ  

३. अनगुिन संयरिको विकास भएको हनुेछ  

४. िूल्याङ्कन संयरिको विकास भएको हनुेछ  

५. िावर्षकु, िध्यािमधक तथा अन्त्रति िूल्याङ्कन प्रमतिदेन सािजुमनक भएको हनुेछ  
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अनसूुची १ 

क. आिमधक योजना मनदेशक समिमतको नािािली 

१. नगि प्रिखु श्री िेख िहादिु थापा              संयोजक 

२. उपप्रिखु श्री शािदा खनाल       सदस्य 

३. िडा अध्यक्ष श्री भिानी शंकि लम्साल, संयोजक आमथकु विकास समिमत  सदस्य 

४. िडा अध्यक्ष श्री इिान बहादिु थापा, संयोजक पूिाुधाि विकास समिमत  सदस्य 

५. िडा अध्यक्ष श्री सयु ुकुिाि शे्रष्ठ, संयोजक सािान्त्जक विकास समिमत  सदस्य 

६. िडा अध्यक्ष श्री बवुििान शे्रष्ठ, संयोजक सशुासन तथा संस्थागत विकास समिमत सदस्य 

७. िडा अध्यक्ष श्री श्याि सरुदि जोशी, संयोजक विपद व्यिस्थापन समिमत  सदस्य 

८. िडा अध्यक्ष श्री पदि बहादिु थापा, संयोजक विधेयक समिमत   सदस्य 

९. िडा अध्यक्ष श्री सोिनाथ शिाु, िडा नं. १     सदस्य 

१०. िडा अध्यक्ष श्री डम्बि बहादिु िाना, िडा नं. ४     सदस्य 

११. िडा अध्यक्ष श्री भपुेरर िाज िल्ल, िडा नं. ३     सदस्य 

१२. प्रिखु प्रशासकीय अमधकृत श्री थिन मसंह थापा      सदस्य सन्त्चि 
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