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कृत�ता 

स्थानीय तहको आविधक योजना (२०७८/०७९ – २०८२/०८३) को तजु�माको लािग प्रदेश सुशासन के� 

बा�ती प्रदेशले यस ने�-िपकासो-�ारागन जेभीलाई �ाकेज-३ अ�रगतका चार वटा पािलकाह� क्रमशः  

थाहा नगरपािलका मकवानपुर िज�ा, नेत्रावती डबजोङ नगरपािलका, धािद� र धुनीवेशी नगरपािलका 

धािद�को आविधक िवकास योजना तजु�माको अवसर प्रदान गनु�भएकोमा प्रदेश सुशासन के� बागमती 

प्रदेशलाई धेरै धेरै ध�वाद �� गद�छौ । आविधक योजना तजु�मामा िनर�र सहयोग, माग� दश�न, 

पािलकाह�मा सम�य ग�र योजना तजु�मामा सिक्रय सहभािग भई काय�मा सहजता प्रदान ग�रिदनु �ने प्रदेश 

सुशासन के�का काय�कारी िनद�शक श्री िवमल पोखरेल�ू, स्थानीय सुशासन िवद् श्री च�प्रकाश िस�ेल�ू 

लगाएत स�ूण� िटम प्रित योजना तजु�मा टोली तफ� बाट कृत�ता �� गद�छौ ं।  

पािलकाको आविधक योजना तजु�माको क्रममा पुया�उनु भएको अतुलिनय सहयोगका लािग पािलकाका प्रमुख 

तथा उप-प्रमुख�ूह� प्रित हािद�क कृत�ता �� गद�छौ । �सैगरी अ�यनका क्रममा मह�पूण� सहयोग 

पुया�उनु �ने पािलकाका प्रमुख प्रशासिकय अिधकृत�ूह� प्रित हािद�क आभार �� गन� चाहन्छौ । योजना 

तजु�माकै क्रममा स�क�  ���को �पमा रही योगदान गनु� �ने तथा पािलकाको त�ा� स   कलन, वडा भेला, 

दीध�कािलन सोच तथा योजना तजु�मा काय�शाला गो�ी गन�को लािग सम�य ग�रिदनु �ने सबै स्थानीय तथाका 

स�क�  ����ूह� धेरै धेरै ध�वाद �� गद�छौ । योजना तजु�मामा प्र�� तथा अप्र�� �पमा सहयोग 

गनु��ने पािलकाका स�ूण� शाखाका शाखा प्रमुख तथा कम�चारीह� लाई हािद�क ध�वाद िदन चाहन्छौ ।  

अ�यनका क्रममा स्थलगत �पमा जानकारी, सूचना तथा स�ाह/सुझाव प्रदान ग�र सहयोग गनु� �ने सबै 

वडाका वडा प्रमुख तथा सद��ूह� लगायत वडा कम�चारीह�लाई हािद�क ध�वाद िदन चाहन्छौ । 

अ�मा यस योजना तजु�मा काय�मा प्र�� तथा अप्र�� �पमा सहयोग पुया�उनु �ने िवकास साझेदार 

िनकायका प्रितिनिध तथा पािलकाका स�ूण� स्थानीयवासीलाई हािद�क ध�वाद िदन चाहन्छौ ।  

  

अ�यन टोली 

असार, २०७९ 
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प�र�ेद 1: प�रचय 

1.1. पृ�भूिम 

नेपालमा नेपाल भौगोिलक िविवधता, प्राकृितक स�दा तथा मानव संसाधनको अवस्था हेदा� समृ��को प्रश� 

स�ावना रहेको छ । कुनै �ेत्रको सामािजक-आिथ�क िवकासनै सो �ेत्रको �पा�रणको आधार   हो । 

नेपालमा अझैपिन जनसङ्�ाको ठूलो िह�ा ग�रबीको रेखामुिन रहेको छ ।  िवकास िनर�र  प्रयासह�को 

बावजुद देशका सबै �ेत्रमा आधारभूत सेवा तथा पूवा�धारको समान प�ँच पु� सकेको छैन । योजनाब� 

िवकासको कमी यसको मु� कारकको �पमा रहेको दे�खन्छ ।  

नेपालमा ६ दशक लामो योजनाब� िवकासको अविधमा नौ वटा पंचवष�य र पाँच वटा ित्रवष�य योजना 

काया��यन भईसकेका छन् । नेपालले सन् २०१३-२०१८ मा पिहलो पंचवष�य योजनाबाट योजनाब� 

िवकासको थालनी भएको हो । हाल नेपालमा प�ौ ंआविधक योजना (२०७६/०७७- २०८०/८१) काय��यनमा 

चरणमा रहेको छ । 

नेपालको संिबधानको काय��यन पछी नेपालको रा� प्रणाली संिघय लोकता��क गणता��क प्रणालीमा 

�पा�रण  भैसकेको छ ।  तीनै तहका सरकार (संघ, प्रदेश र स्थानीय ) संबैधािनक �पमा अिधकार स�� 

भएका छन् । संबैधािनक �पमा स्थानीय शा��, समृ��, सुशासन; सामािजक तथा आिथ�क िवकासका लािग 

�यम स्थानीय तहलाई नै अिधकार प्र�ायोजन ग�रएको छ । नेपालको संिबधान बमोिजम स्थानीय तहको 

अिधकार स��ी �वस्था काया��यन गन� तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह िबचको सहका�रता, सहअ��� 

र सम�यलाई प्रवध�न गन� नेपाल सरकाले स्थािनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ जारी भयो । ऐनले स्थानीय 

सरकारको अिधकार, भूिमका तथा िज�ेवारी तोकेको छ । ऐनले स्थानीय तहको िदगो िवकासका लािग 

नगरपािलका प्रोफाइल, स्रोत न�ा, आविधक योजना, वािष�क योजना र दीघ�कालीन िवकास योजना तयार 

गनु�पन� �वस्था गरेको छ । यसै स�भ�मा प्रदेश सुशासन के�, बागमती प्रदेशले सामािजक तथा आिथ�क 

िवकासको ल� हािसल गन� तथा स्थानीय तहमा योजनाव� िवकास माफ� त सुशासन कायम गन� प्रदेश िभत्र 

रहेका िविभ� स्थानीय तहको आविधक योजना तजु�मा गरेको छ । 

स्थानीय सम�ालाई स�ोधन गन� योजना तजु�मा प्रिक्रया जनसहभािगतामा आधा�रत, नेपालको संिबधान, 

तथा स����त ऐन, कानुन, नीित तथा िनद� िशकामा आधा�रत भएर तजु�मा प्रिक्रया अगाडी बढेको छ । यो 

स्थानीय तथाको िवकासको गितलाई िनद� िशत गन� एक गितशील द�ाबेज �नेछ ।  
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1.2. आविधक योजनाको उ�े� 

यस योजनाको मु� उ�े� स्थानीय तहको आविधक योजना तजु�मा गनु� हो । अ� उ�े�ह�मा : 

• नगरपािलकाको िव�मान व�ु�स्थित (प्रथम तथा ि�तीय तहको त�ा�मा आधा�रत ) तयार गनु� । 

• नगरपािलकाको समि�गत दीघ�कालीन सोचं, ल�, उ�े�, रणनीित र प्रमुख काय�क्रमह� तजु�मा 

गनु� । 

• नगरपािलकाको िवषय �ेत्रगत सोचं, ल�, उ�े�, रणनीित तथा प्रमुख काय�क्रमह� पिहचान 

गनु�। 

• आिथ�क िवकास, सामािजक िवकास, पूवा�धार िवकास, वातावरण तथा िवपद् �वस्थापन, सुशासन 

तथा संस्थागत िवकासका लािग िवषय �ेत्रगत योजना तयार गनु� । 

• ब� �ेत्रगत ( MSIP) लगानी योजना तयार गनु� । 

1.3. अ�यन काय� �ेत्र  

िनिद�� उ�े� प्रा��का लािग देहाय बमोिजमका काय� �ेत्र रहेका छन् । 

• नेपालको संिवधान, संघीय तथा प्रदेश सरकारको दीघ�कालीन सोचं, स्थानीय सरकार स�ालन ऐन 

२०७४,  स्थानीय तहको योजना तजु�मा िद�श�न २०७८ लगायत िवकास योजना तजु�मासँग स���त 

िवगतका योजना र िव�मान ऐन, नीित तथा िनद� िशकाह� अ�यन तथा िव�ेषण गन� । 

• स्थलगत अ�यन तथा सव��णबाट संकिलत त�ाङक, िविभ� प्रकािशत तथा अप्रकािशत 

प्रितवेदन, छलफल तथा अवलोकन, राजनीितक ���� तथा बु��जीवीह�बाट प्रा� जानकारी 

तथा अ� ि�तीय तहका त�ा� / सूचनाका आधारमा नगरपािलकाको िव�मान व�ु�स्थित 

िववरण तयार गन�। 

• जनसाङ��क, भौितक, सामािजक, आिथ�क, वातावरणीय, िव�ीय, संस्थागत प�संग सा�िभ�क 

त�ा�ह�को लगत (inventory) तयार गन� । 

• स्थानीय तहको िविभ� िबषय �ेत्रगत सवल प�, दुव�ल प�, अवसर र चुनौतीको पिहचान तथा 

िव�ेषण गन� । 

• स्थानीय तहको समग्र िवकासका लािग दीघ�कालीन सोच, ल�, उ�े� तथा काया��यन रणनीित 

तयार गन� । 

• योजना तजु�माका लािग नगरपािलकाको आधार न�ा तयार गन� । 

• वत�मान भूउपयोग, सामािजक तथा आिथ�क पूवा�धार, प्रमुख बजार के� तथा प्रमुख प्राकृितक 

स्रोतह�को स्थलगत अ�यनका आधारमा न�ा अ�ाविधक गन� । 

• िव�मान पूवा�धारको अवस्था तथा प�ँचको िव�ेषण गरी सडक तथा यातायात, िसँचाई, खानेपानी, 

िनकास लगायतका पूवा�धार िवकास योजना तयार गन� । 
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• नगरपािलका िभत्रका सामािजक पूवा�धार तथा सेवाह�को अ�यन तथा िव�ेषण गरी िश�ा, 

��, युवा तथा खेलकुद लगायतका सामािजक िवकास योजना तजु�मा गन� । 

• नगरपािलका िभत्र रहेका आिथ�क िवकासको अवस्था, आिथ�क पूवा�धारह�को अ�यन तथा 

िव�ेषण गरी स्थानीय अथ�त�को िवकासको लािग योजना तयार गन� ।  

• नगरपािलकाको िव�मान जनश�� र सो को पया��ता तथा �मताको अ�यन तथा िव�ेषण गरी 

संस्थागत िवकास तथा सुशासनको लािग योजना तयार गन� । 

• भूउपयोगको वत�मान अवस्था तथा भिव�को मागको िव�ेषणका आधारमा स�ूण� 

नगरपािलकाको भौितक िवकास योजना तयार गन� । 

• प्राकृितक स्रोतको पिहचान गरी स्रोतको उ�तम सदुपयोग गन� वातावरण �वस्थापन योजना तयार 

गन�। 

• नगरपािलकाको पिछ�ो तीन वष�को आय �यको अ�यन तथा िव�ेषण गरी राज� प्र�ेपणमा 

आधा�रत िव�ीय �वस्थापन योजना तयार गन� । 

• सहभािगतामूलक योजना तजु�मा प्रिक्रयाका लािग स्थानीय तहका अिधकारीह�,  प्रमुख जानकार  

तथा स्थानीय ���ह�सँग िविभ� काय�शाला बैठक तथा  छलफलह� गन� । 

• योजना काया��यन रणनीितह� िसफा�रस गन� तथा  पँूजी लगानी योजना तयार गन� । 

• वािष�क ल�, सूचक र प्रमािणकरण आधारको साथ पाँच वष� ब� �ेत्रगत लगानी योजना (MSIP)  

तयार गन� । 

1.4. आविधक योजना तजु�माका आधारह�  

नेपालको संिबधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय िवकासको स�ह�ो उपमा स्थानीय सरकारको �पमा 

स्थािनिपत गरेको छ । संिवधानको धारा ५७ (४) (५) र अनुसूची ८ र ९ ले स्थानीय तहलाई आिथ�क तथा 

सामािजक िवकासको प्रमुख चालकको �पमा प�रभािषत गरेको छ । संवैधािनक प्रावधानह�को अिधनमा 

रही स्थानीय तहले आविधक, म�मकालीन एवं वािष�क नीित, योजना, बजेट तथा काय�क्रमह� तजु�मा गरी 

काया��यन गन� स�े �वस्था छ । �सैगरी स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा 

(३) (क दे�ख झ) र संघ, प्रदेश र स्थानीयतह (सम�य तथा अ�रस��) ऐन, २०७७ को दफा ३ को उपदफा 

(१) (क दे�ख द) ले स्थानीय तहको िज�ेवारी र काय� �ेत्र तोकेका छन् । यीनै प्रावधानह� नै स्थानीय तहको 

आविधक योजना बनाउने आधारका �पमा िलएको छ । 
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1.5. आविधक योजना तजु�मा प्रिक्रया तथा िविध  

अ�यन टोली तयार तथा अिभमुखीकरण  

पािलकाको आविधक योजना तजु�माका लािग अ�यन टोलीलाई अिभमुखीकरण गन� काय�क्रमको आयोजना 

ग�रयो । अिभमुखीकरणको मु� उ�े� अ�यन टोलीका सबै सद�ह�लाई योजनाको उ�े� तथा 

अ�यन िविध तथा प्रिक्रयाका बारेमा जानकारी िदनु िथयो । बैठकमा प्र�ेक सद�को काय� �ेत्र पिन �� 

पा�रएको छ । िवशेषगरी प्रािविधक टोली र सामािजक टोलीलाई स्थलगत काय�का क्रममा अपनाउनु पन� 

िविध तथा प्रिक्रया बारे अिभमुखीकरण ग�रएको छ ।  

ि�ितय त�ांक संकलन  

िवषय व�ुको िव�ृत जानकारी प्रा� गन� योजना तजु�मा अिघ स���त िविभ� द�ावेजह�को िव�ृत 

अ�यन ग�रयो । थाहा नगरपािलका, धुिनवेशी नगरपािलका र नेत्रावती डबजोङ गाँउपािलका संग स���त 

सा�िभ�क द�ाबेजह�को अ�यन ग�रएको छ । योजना तजु�माका क्रममा, िवकास योजना सँग स���त 

नीित तथा िनद�िशकाह�, नगरपािलकासँग स��ीत िविभ� अ�यन प्रितवेदनह�, िव�मान भू-उपयोग 

नीित,तथा ऐन, वातावरण संर�ण नीित, नगरपािलकाको पा��िचत्र, राि�� य जनगणना २०६८ लगाएतका 

द�ावेजको अ�यन तथा िव�ेषण ग�रएको छ । आविधक योजनाका स��मा भएका पुव� अ�यनका 

प्रितवेदनह�, भौितक िवकास योजना तजु�मा, कृिष िवकास योजना, स्थानीय िवकास योजना तजु�मा, तथा 

सा�िभ�क प्रकािशत तथा अप्रकािशत त�ा�ह� तथा सामाग्रीह�को संकलन, अ�यन तथा िव�ेषण गरी 

योजना तजु�मा काय� अगािड बढाईएको छ । 

िविभ� मौजुदा कानुनह� ज�ै स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४, स्थानीय तहको योजना तजु�मा िद�श�न 

२०७५, राि�� य भू उपयोग नीित  २०७२,  Planning Norms and Standard 2015 , वातावरण संर�ण ऐन 

२०५३, व�� तथा बजार िवकास, कृिष तथा पशुपालन �ेत्रको िवकास लगायतका स��मा नेपाल सरकारका 

नीित तथा काय�क्रमह�मा भएका �वस्थाह�को अ�यन तथा िव�ेषण ग�रएको छ । �सैगरी स���त 

नगरपािलकाले तयार गरेको आिधक योजना, अिघ�ा वािष�क योजना तथा नीित, पािलकापा��िचत्र लगायत 

नगरपािलका संग स���त द�ावेजको पिन अ�यन तथा िव�ेषण ग�रएको छ। 

आधार न�ा तयारी  

आधार न�ामा स���त स्थानको स्थलाकृितक सुिवधाह�, व�ीह�, सडक, िसंचाई लगायतका पूवा�धार, 

भूउपयोग, नदी तथा पानीका स्रोतह�, िवशेष �ेत्रह� खुला �ेत्र लगायतको जानकारी समावेश �न्छ । योजना 

तजु�मा प्रिक्रयाका लािग स���त नगरपािलका/ नगरपािलकाको आधार न�ा तयार  ग�रएको छ । 

आ�यनका  क्रममा प्रा� सूचना तथा त�ांकका आधारमा आधार न�ालाई िनर�र अ�ाविधक गद�  

लिगएको छ ।  
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पुव�-योजना तजु�मा बैठक  

आविधक योजना स��ी जानकारी गराउन, अ�यन िविध तथा अ�यन �ेत्रबारे छलफल गन� नगरपािलका 

सँग एक िदने पुव� योजना तजु�मा बैठकको आयोजना ग�रएको छ । यस बैठकमा आविधक योजनाका िवषयमा 

अिभमु�खरण साथै योजना तजु�मा र काय� प्रिक्रयाबारे छलफल ग�रएको छ । बैठकमा योजना तजु�मा 

प्रिक्रयामा सहयोग, सम�य तथा सहजीकरण गन�का लािग स्थानीय तह प्रमुखको संयोजक�मा एक 

िनद� िशक सिमित गठन ग�रएको छ । साथै योजना तजु�मा प्रिक्रयामा सहयोग, सम�य तथा सहजीकरणका 

लािग नगरपािलका एक वा दुइ जना कम�चारीलाई Focal Person को �पमा िज�ेवारी तोिकएको छ । यस 

बैठकमा, नगरपािलका प्रमुख, उपप्रमुख, काय�पािलका सद�ह�, प्रमुख प्रशासिकय अिधकृत, िविभ� शाखा 

प्रमुखह� लगायत अ� कम�चारीह�को सहभािगता रहेको छ । बैठकमा आविधक योजनाको मह� तथा 

आव�कता बारेमा प्र� पा�रएको छ । यसका साथै अ�यन अविधमा स्थलगत अ�यनको काय� िबिध, 

योजना प्रिक्रयामा िविभ� सिमित तथा शाखाको भूिमका आव�क सूचना तथा त�ांक लगायतका िवषयमा 

छलफल भएको छ । 

  

फोटो 1 पुव� योजना तजु�मा बैठकमा नगरपािलकामा छलफल 

 

रेकी सव��ण 

अ�यन स्थलको भौितक, सामािजक तथा आिथ�क पुवा�धारको िव�मान अवस्थाको जानकारी प्रा� गन� साथै 

भौगोिलक अव�स्थित तथा वातावरणीय अवस्थाको बारेमा प्रार��क अ�यन गन� अ�यन टोिल �ारा 

नगरपािलकाको  रेकी सव��णको ग�रएको छ । सव��णको मु� उ�े� अ�यन �ेत्रको बारेमा प्रार��क 

आँकलन तथा न�ांकन गन�  र अ�यनका अ� चरणका लािग योजना बनाउनु हो । सव��णका क्रममा 

नगरपािलकाको मह�पुण� संरचना तथा स्थानह�को फोटोह� िलइएको छ । 
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प्र�ावली तथा न�ा तयारी  

आविधक योजना तजु�माका लािग आव�क िबषयगत �ेत्रसंग स���त त�ा� तथा सूचना संकलन गन� 

प्र�ावली तयार ग�रएको छ । यसका साथै त�ा� काय�लाई अझ प्रभावकारी बनाउन तथा मह�पुण� संरचना 

तथा स्थानको न�ांकन गन� साथै स्थलगत अ�यनको योजना तयार गन� उ�े�ले वडागत न�ा तयार 

ग�रएको छ । 

वडा �रीय भेला/छलफल  

धुिनब�शी नगरपािलकाको आविधक योजना तजु�माको लािग नगरपािलकाको प्र�ेक वडामा छलफलको 

आयोजन ग�रयो । छलफलका क्रममा नगरपािलकाका सामािजक, आिथ�क, पूवा�धार, वातावरणीय, संस्थागत 

लगायत िवषयका िव�ृत त�ांक संकलन ग�रएको छ । यस क्रममा स्थानीय �रका सम�ा, स�ावना, 

अवसरह� तथा आव�कता स��� घिनभूत छलफल ग�रएको छ ।  

बैठकमा त�ा� संकलनका साथै िविभ� स्रोतबाट संकलन ग�रएका त�ांकको प्रमाणीकरण, वडाका 

मह�पुण� प्राकृितक स्रोत, भौितक संरचना, धािम�क, सं�ृितक तथा पय�टकीय स्थल, प्रकोप जो�खम �ेत्र, 

कृिष �ेत्र, बजार �ेत्र,साव�जिनक सेवा िवतरण के� लगाएतको GIS प्रिविधमा न�ांकन पिन ग�रएको छ । 

  

फोटो 2 वडा भेलाका केही झलकह� 

वडा �रीय बैठकमा वडा प्रमुख तथा सद�ह�,कम�चारी, स्थानीय अगुवा ���, स्थानीय �वसायी, मिहला 

समुहका प्रितिनिध, सहकारी प्रितिनिध, युवा �बका प्रितिनध, िश�क लगाएत सरोकारवाला ह�को 

उप�स्थित रहेको िथयो । बैठकमा सहभागी ह�लाई आविधक योजनाको मह� र उ�े�का बारेमा 

अिभमुखीकरण समेत ग�रयो । 
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तािलका 1: वडा �रीय भेला/छलफल समय तािलका  

िमित समय स्थान 

२०७९/०२/२४ ७: ००  AM ११:०० AM वडा १, वडा काया�लय  

२०७९/०२/२४ ७: ००  AM १०:०० AM वडा २, वडा काया�लय 

२०७९/०२/२४ २:००  PM ५:३० PM वडा ३, वडा काया�लय 

२०७९/०२/२५ ७: ००  AM १०:०० AM वडा ५, वडा काया�लय 

२०७९/०२/२५ ७: ००  AM ११:०० AM वडा ६, अरेन्ज एग्रो �रसोट� हल  

२०७९/०२/२५ १:००  PM ६:०० PM वडा ७, वडा काया�लय  

२०७९/०२/२५ १:००  PM ६:०० PM वडा ८, वडा काया�लय  

२०७९/०२/२६ ८: ००  AM १२:०० AM वडा ९, वडा काया�लय  

२०७९/०२/२६ १:००  PM ४:०० PM वडा ४, वडा काया�लय 

 

लगत तयारी  

स्थलगत अ�यन तथा िविभ� स्रोतबाट संकलन ग�रएका त�ा�को िव�ृत लगत तयार ग�रएको छ । जसमा 

नगरपािलकाको जनसां��क, सामािजक, आिथ�क, भौितक,  वातावरणीय, संस्थागत, धािम�क तथा सं�ृितक, 

पय�टन लगायत िविभ� िवषयको िववरणको लगत तयार पा�रएको छ । 

पािलका�रीय काय�शाला गो�ी  

आविधक योजना तजु�माका क्रममा नगरपािलकाको िदघ�कािलन सोच, ल�, उ�े� तथा रणनीित तय गन� 

तथा िबषयगत योजनाको तजु�मा गन� काय�शाला गो�ीको आयोजना ग�रयो ।  यस क्रममा सबै िवषयगत �त्रको  

सबल प�, दुब�ल प�, अवसर तथा चुनौितका बारेमा छलफल साथै वडा �रीय बैठक तथा स्थलगत 

अ�यनबाट प्रा� त�ा� एवं सुचनाको प्रमाणीकरण ग�रएको छ । काय�शालामा नगरकाय�पािलका, 

िवषयगत सिमित, वडा प्रितिनिध, प्रमुख प्रशासकीय अिधकृत, शाखा प्रमुखह�, कम�चारीह�, िवकास 

साझेदार संस्थाका प्रितिनिध स्थानीय अगुवा, उ�मी, िविभ� समूह, नमुना कृषक तथा अ� 

सरोकारवालाह�को सहभािगता रहेको िथयो ।  कायशा�ला गो�ी नगरपािलकाको सभा हलमा स��   

ग�रएको छ । 
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1.6. आविधक योजना तजु�माका िसमाह�  

संघीयता नेपालको लािग नौलो अ�ास हो । भख�रै मात्र स्थानीय सरकारको प्रथम काय�काल समा� भई 

दोश्रो काय�कालका सु� भएकाले  स्थानीय तहको काया��यन संक्रमणकालमै छ । नगरपािलकाको िव�मान 

अवस्थाको आधार त�ांक स्थापत भईसकेको छैन तसथ�, स्थलगत अ�यन, वडा छलफल, काय�शाला गो�ी 

बाट प्रा� त�ांक नै योजना तजु�माका मु� आधारको �पमा रहेका छन् ।   

नगरपािलका �ेत्रमा िक्रयाशील गैरसरकारी संस्था, सामुदाियक संघ–संस्था, उपभो�ा सिमित, सहकारी 

ज�ा सामािजक ईकाइह�बाट स�ािलत काय�क्रमह�, काय� प्रिक्रया, िव�ीय स्रोत आिद िवषयह� 

नगरपािलकाको सहमित तथा �ीकृितमा काया��यन गनु� पन� प्रावधान भएपिन यस अ�ग�तका िक्रयाकलाप 

स���त सूचनाह� सं�लन गन� किठनाइ र�ो । 

यस आविधक योजनाले नगरपािलकाको िवकास तथा समृ��को लािग दीघ�कालीन सोचं, ल� र उ�े�को 

माग�िचत्र प्र�ुत गरेको छ । यो आविधक योजना ५ वष�को लािग तजु�मा ग�रएको भएता पिन यसको 

िदघ�कािलन सोचं राि�� य तथा प्रदेशको िदघ�कािलन सोचंसंग ताद�ता कायम �नेगरी ग�रएको छ । अथा�त् 

योजनाको सोचंको प�रक�ना ५ वष� भ�ा बढी अविधको छ । यस योजनामा प्र�ुत ग�रएका  �त्रगत सोचं, 

ल� , उ�े�, तथा रणनीित िविभ� चरणमा भएका छलफल साथै आव�कता तथा स�ावना लाई �ानमा 

राखी ग�रएको छ । साथै िदघ�कािलन �पमा मात्र थालनी गन� सिकने िकिसमका कय�क्रमह� पिन समेिटएको 

छ । 

 

 

फोटो 3:  नगरपािलकाको दीघ�कालीन सोचं तथा योजना तजु�मा काय�शाला गो�ी 
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प�र�ेद 2: नगरपािलकाको वत�मान अवस्था  

2.1. पृ�भुिम  

राजधानी काठमा�ौकंो प्रवेश�ारमा अव�स्थत धुिनवेशी नगरपािलकाको स्थापना िव.स.२०७३ साल फा�ुण 

२७ गते भएको हो । नेपालको संिवधान अनुसार गाउँपािलका, नगरपािलका तथा िवशेष, संरि�त वा �ाय� 

�ेत्रको सं�ा र िसमाना िनधा�रण गन� नेपाल सरकारवाट गठन भएको आयोगको िसफारीस र नेपाल 

सरकारको िनण�य अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भई नगरपािलकाको िसमाना र �ेत्र कायम भएको हो 

। वागमती प्रदेशको धािदङ िज�ामा पन� यो नगरपािलका संघीय राजधानी काठमाडौबंाट २० िक.िम र 

िज�ा सदरमुकाम धािदङवेशीवाट ८० िक.िम.को दुरीमा रहेको छ । पृ�ी राजमाग� र ित्रभुवन राजपथ यही 

नगरपािलका �ँदै गएको छ र यी दुई राजमाग�ह� नौिवसे बजारमा आपसमा जोिडएका छन् भने यी 

राजमाग�मा नगरका मु� बजार के�ह� नौिवसे, धाक� , खानीखोला रहेका छन् । नगरपािलकाको सबै 

वडामा क�ी मोटरबाटो पुगेको छ भने कितपय सडक ग्राभेल र कालोपते्र गन� क्रममा रहेका छन् ।  

यस नगरपािलकाको उ�रमा नुवाकोट िज�ा (बेलकोटगढ़ी नगरपािलका, ककनी गाउँपािलका), पूव�मा 

काठमा�ौ िज�ा (नागाजु�न नगरपािलका, च�ािगरी नगरपािलका), दि�णमा मकवानपुर िज�ा (थाहा 

नगरपािलका) र पि�ममा थाके्र गाउँपािलका (धािदङ िज�ा) स� िसमाना फैिलएको यस नगरपािलकाको 

कुल �ेत्रफल ९६.३० वग� िक.िम. रहेको छ | सािवकको छते्रदेउराली, जीवनपुर र नौिवसे गा.िव.स. गािभएर 

बनेको यस नगरपािलका मा नौ (९)  वटा वडाह� रहेका छन् | यस नगरपािलकाको कुल जनसं�ा ३१,०२९ 

रहेको छ | धुिनबेशी नगरपािलका नेपाल सरकारको िमित २०७३/११/२७ को िनण�य अनुसार स्थापना भएको 

धािदङ िज�ाको दोस्रो नगरपािलका  हो | 

2.2. भौगोिलक अव�स्थित  

धुिनवेशी नगरपािलका (आ�ाशं - २७.७७७ िडग्री देखी २७.६६७ िडग्री उ�र) र ( देशा�र - ८५.२७४ िडग्री 

देखी ८५.११६ िडग्री पूव�) भौगोिलक �स्थितमा अव�स्थ छ । भू–सुचना प्रणाली (GIS) अनुसार यस 

नगरपािलकाको भु—धरातललाई िवभाजन गदा� ५ िडग्री स� िभरालोपना भएको ५.०२ प्रितशत, ५ दे�ख १५ 

िडग्री स� िभरालोपना भएको १५.४४ प्रितशत र १५ िडग्री दे�ख ३० िडग्रीस� ४३.०२ रहेको छ । 

पहाडी भु भागमा पन�  यो नगरपािलकाका सबै वडाह�मा यातायातको  सुिवधा पुगेको छ । राजधानी प्रवेश 

गन� मु� राजमाग� ित्रभुवन राजपथ यही नगरपािलकामा पन� भएकाले राजमाग� आसपासका �ेत्रमा  बजारह�  

िवकिसत �ँदै गएका छन् । यस नगरपािलकामा िसमे�, �ास,  ईं�ा ज�ा ठूला उ�ोगह� संचािलत  छन् । 

राजमाग� छेउका बजारह�मा �ापा�रक कारोवार बढदो छ साथै िव�ीय  संस्थाह� पिन खुल्ने  क्रम जारी छ 

। 
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2.3. जनसं�ा  

राि�� य जनगणना २०७८ को प्रार��क त�ाँक अनुसार यस नगरपािलकाको कूल जनसं�ा २९,१२६ रहेको 

छ, जसमा मिहलाको सं�ा १४,७१५ (५०.५२%) रहेको छ भने पु�षको सं�ा १४,४११ रहेको छ भने ज�ा 

घरधुरी सं�ा ६७७७ र प�रवार सं�ा ७२३५ रहेको छ ।  

राि�� य जनगणना २०७८ को प्रार��क प्रितवेदन मात्र प्रकािशत भएको यसमा वडागत जनसं�ा प्रकािशत 

भै  नसकेकोले वडागत जनसं�ाको हकमा राि�� य जनगणना २०६८ अनुसारकै िववरण प्र�ुत ग�रएको छ 

। जस अनुसार सबैभ�ा बढी घरधूरी वडा नं. ९ मा ८९९ वटा रहेका छन् भने सवभ�ा कम घरधूरी वडा नं. 

४ मा ५७७ रहेको छ । यसैगरी जनसं�ामा सबैघ�ा बढी जनसं�ा वडा नं. ७ मा ४१२७ जना र  सबभ�ा 

कम वडा नं. ४ मा २५५४ जना रहेका छन् । �ेत्रफलका िहसाबले सबभ�ा ठूलो वडा वडा नं. १, १५९१ 

हे�रमा फैिलएको छ भने सबभ�ा सानो वडा वडा नं. ४ जसको �ेत्रफल ६३४ हे�र रहेको छ । 

2.4. भूउपयोगको अवस्था  

 

धुिनवेशी नगरपािलकाको �ेत्रफल ९८.६३ वग� िक.मी. रहेकोमा भू उपयोगको अवस्था िव�ेषण गदा� आवादी 

र खेती यो� जिमन ६१.४८%, वन जंगलले ढाकेको जिमन ११.८२, च�ानी भुभाग ०.११%, पानीको भाग ०.४% 

र अ� २५% जिमन रहेको दे�खन्छ । बागमती प्रदेशका पािलकाह�मा कूल �ेत्रफलम�े खेतीयो� जिमन 

धेरै �नेमा यो नगरपािलका पिन पद�छ । नगरपािलकाले कृिष उ�ादनलाई प्रवद््रधन गन� बै�ािनक खेती 

प्रणाली अबल�न गरी उ�ादन बृ�� गन� स�े अवसर दे�खन्छ । 

तािलका  २  2:धुिनवेशी नगरपािलकाको िव�मान भूउपयोग  

िववरण  �ेत्रफल (Sq. Km.) प्र�तशत (%) 

वन जंगलले ढाकेको जिमन 11.82 11.98 

कृिषयो� जिमन 61.48 62.32 

च�ान 0.11 0.11 

पानीको  भाग 0.4 00 

अ� 25.07 25.58 

ज�ा 98.88 99.99 

( GIS नक्शा ) 
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2.5. आिथ�क �ेत्रको अवस्था  

कृिष 

बागमती प्रदेशको कुल �ेत्रफलको ७३ % �ेत्रफलमा खेित ग�रएको छ । यहाँको प्रमुख खा�� बालीमा मकै, 

धान, ग�ँ, कोदो, फापर, जौ आिद पद्�छन् । नगदे बाली तफ�  तोरी, स�ु�, आलु, अल�ची, अदुवा, बेसार, खुसा�नी 

र िविभ� जातका दलहन र कफी रहेको छ, भने पशु पन्छी ज� उ�ादनमा माछा, मासु, अ�ा, दुध, दु� 

उ�ादन र मह रहेका छन् । समग्र कृिष उ�ादनमा यस प्रदेशको योगदान १६ % रहेको छ ।  

बागमती प्रदेशमा धान, मकै, ,ग�ँको उ�ादक� राि�� य उ�ादक� भ�ा बढी रहेको छ । आ. ब. 

२०७५/०७६ मा यस प्रदेशको कुल खा�ा� उ�ादन १३ लाख ४८ हजार मे.ट. छ । जुन प्रदेशको 

आव�कताको तुलनामा �ून हो । नेपालमा रहेका पु� खेती म�े ६५ % खेित यस प्रदेशमा �ने गरेको   छ 

। नेपालमा उ�ादन �ने कुखुरा र हाँसको कुल अ�ा उ�ादनमा बागमती प्रदेशको िह�ा क्रमश: ५४ % र 

१४ % रहेको छ ।   

धुिनवेशी नगरपािलकाको के� राजधानी काठमाडौबाट २० िक.मी.को दुरीमा अव�स्थत छ भने सदरमुकाम 

धािदङव�शीबाट ८० िक.मी.को दुरीमा  रहेको छ । नगरपािलकाका िभत्रका राजमाग� �ेत्रमा बा�ो ब�ी र 

अ� सामा� �पमा व�ीह� छ�रएर बसेका छन् । ६७७७ घरधूरी रहेको यो नगरपािलकाका स�ूण� भाग 

पहाडी �ेत्रमा पद�छ । यस नगरपािलकािभत्र ६२% कृिषयो� जमीन रहेको छ । यहाँका लगभग ६०% भ�ा 

बढी बािस�ाको  प्रमुख पेशा समेत कृिष भएकाले यी खेतीयो� जमीनको  भरपूर प्रयोग भएको छ । 

वडा�रीय छलफल तथा गो�ीबाट प्रा� जानकारी अनुसार यहाँका ७% बािस�ा आफ्नो उ�ादनबाट बाहै्र 

मिहना खानपु�े छन् ।  

भूबनोटमा भएको िविवधताले  यस नगरपािलकामा खा��, तरकारी, फलफूलको साथै नगदेबाली  सबैको 

उ�ादन �ने दे�खन्छ । यसका अित�र� दुध तथा अ�ा उ�ादनमा पिन  यहाँका िकसानह� संल� भएको 

दे�खन्छ । नगरपािलकामा उ�ादन �ने खा�� लगायत तरकारी, फलफूलको  साथै नगदेबालीको िववरण 

तल तािलकामा दशा�इएको छ ।  

नगरपािलकामा �ने मु� अ�बालीमा धान, ग�ँ, मकै नै �न । मु� नगदे बालीमा तो�र, अदुवा, लसुन, �ाज, 

आिद �न भने, मु� दलहन बालीमा मास, म�ांग, िसिम, बोडी तथा मु� तरकारी बालीमा ब�ाकोभी, 

काउली, मुला, साग, टमाटर र फलफुलमा कागती, केरा मु� �न ।  
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उ�ोग  

औ�ोिगकरणको �ेत्रमा यस नगरपािलका हाल िव�ार िव�ारै अगािड बढ्दै गरेको दे�खन्छ । यहाँ ठूला 

ठूला उ�ोगह� संचािलत छन् र थप �ने क्रममा पिन रहेका छन् । राजधानीसँगै जोिडएको र मु� राजमाग�  

पिन यही नगरपािलकाबाट जाने भएकाले यहाँ उ�ोग ध�ाको स�ावना राम्रो छ । हाल यहाँ �ास, िसमे�, 

रोडाढंुगा, ईंटा, �ाि�क आदीका उ�ोगह� स�ािलत छन् । िस�ेखोला – िसतापाइला सु�ङमाग� स�ालनमा 

आए प�ात  अझ यस ठाउँमा आिथ�क गितिविध बढने अनुमान गन� सिकन्छ । यस दे�ख बाहेक पो�� ी फाम�, 

क्रसर, च�ान, �क, फिन�चर, सवारी साधन मम�त, डेरी, पाउरोटी उ�ोग ज�ा साना तथा मझौला उ�ोगह� 

पिन यस नगरपािलकामा स�ािलत छन् । सबैभ�ा बढी �वसायमा राजमाग� आसपासमा पसल �वसाय नै 

रहेको छ । यस नगरपािलकाको थाके्र िसमानादे�ख नागढंुगै स�का सडकका दायाँ बायाँका घरह�मा केही 

न केही �वसाय स�ालन भै रहेको दे� सिकन्छ । यी सबै उ�ोगह�बाट प्र�� �पमा क�रब ५००० जनालाई 

रोजगारी प्रदान ग�रएको जानकारी स्थलगत अ�यन तथा छलफलबाट जानकारी पाइएको छ । 

पय�टन  

धुिनवेशी नगरपािलकामा धािम�क, सां�ृितक र प्राकृितक एवं सां�ृितक पय�टकीय स्थलह� प्रस� मात्रामा 

रहेका छन् । यहाँका प्रमुख धािम�कस्थलह�मा ब�लादेिव �ालामुखी म��र, भ�ेनारायण,  देउराली 

महादेव, छते्र महेशनारायण, महाल�ी म��र, इ�ा�ल झरना, धुसेनी पाक� , सु�र झरना आदी �न ।  यी 

स्थानह�मा पय�टनह�को चहल पहल �ने गरेको छ, जसबाट आसपासका स्थानीय उ�ादनको िवक्री �नुका 

साथै स साना �ापार �वसाय स�ालन भएका छन् जसबाट स्थानीय थोरै भए पिन आिथ�क श्रोत उपाज�न 

गन� गरेका  छन् । यी पय�टकीय स्थलमा मु�तः  धािदङ तथा नुवाकोटबाट स्थानीय पय�टकह�का अलावा 

काठमाडौबंाट पिन फाट्फू� पय�टकह� आउने गरेका छन् । यी पय�टकीय स्थलको संर�ण, प�ँच माग�को  

िनमा�ण गरी बढी भ�ा बढी  पय�टन  िभ�ाउन पहल गनु� पन� दे�खन्छ । 

2.6. संस्थागत उप�स्थित  

यस पािलकामा िविभ� संस्थाह�ले साझेदारको �पमा काय� गद�  आईरहेका छन् । नगरपािलका, वडा 

काया�लय, ब�क तथा िव�ीय संस्था,.गे.स.स.ह� िविभ� �ब तथा समुहह�को उप�स्थित रहेको छ । 

िनवेशी नगरपािलकामा िव�ीय सेवा गन� िविभ� २१ वटा संस्थाह� रहेका छन् । जसमा  ५ वटा कमिस�यल 

ब�क, २ वटा िवकास ब�क,  १२ वटा सहकारी र  २ वटा लघुिव� रहेका छन् । कमिस�यल तथा िवकास  ब�कबाट 

औ�ोिगक, �वायक, घरकजा�, शैि�क, सवारी साधन लगायतका �ेत्रमा लगानी �ने गरेको छ । सहकारी 

संस्था  तथा लघुिव�बाट स साना �वसायमा  ऋण  लगानी �ने गरेको छ ।  सहकारी तथा लघुिव�ले टोल 

व�ीमा समूह बनाई सो माफ� त ऋण लगानी गन� गद�छन । आिथ�क गितिविध ज�ै �ापार �वसायको वृ��, 

औ�ोिगकरण, पय�टनको िवकास आिदको कारणले िनकट भिव�मा अ� वािण� ब�कह�को शाखा पिन 

क्रमशः  यहाँ आउने अपे�ा गन�  सिकन्छ । आिथ�क गितिविध ज�ै �ापार �वसायको वृ��, औ�ोिगकरण, 

पय�टनको िवकास आिदको कारणले िनकट भिव�मा अ� वािण� ब�कह�को शाखा पिन क्रमशः  यहाँ 

आउने अपे�ा गन�  सिकन्छ ।   
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2.7. भौगोिलक पूवा�धार  

2.7.1. सडक  

भौितक पूवा�धार आिथ�क िवकास एवम् सामािजक समृ��का आधारह� �न् जसमा सडक यतायात तथा 

पुलको सबैभ�ा मह�पूण� योगदान रहन्छ । पूवा�धारको िवकासमा स्थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ 

स्थानीय सरकारलाई िज�ेवार बनाएको छ । पूवा�धार िनमा�णका लािग स्थानीय सरकारलाई प्रदेश एवम् 

संघीय सरकारबाट समेत अिथ�क एवम् प्रािविधक सहयोग पुऱ् याउने �वस्था ग�रएको छ । नगरपािलकाले 

पूवा�धार िवकासमा समावेशी,  वातावरणमैत्री,  गुण�रीय पूवा�धार भ�े अिभयानका साथ काय�क्रम अगािड 

बढाएको छ । नगरपािलकाको िवकास र समृ��को प्रमुख आधारका �पमा रहेको एक �ेत्र सडक तथा 

यातायात पिन हो ।  

यस धुिनवेशी नगरपािलकामा सडक पूवा�धारको �ेत्रमा मु� गरी काया�लयले तयार पारेको नगर यातायात 

गु�योजना अनुसार नगरपािलकामा ज�ा  २०४ वटा सडकह� रहेका छन् जसमा २ वटा राि�� य राजमाग� 

(पृ�ी राजमाग� र ित्रभुवन राजपथ), १ वटा िफडर सडक (धाक� –िसतापाइला सडक) र १ वटा िज�ा सडक 

(भीमढु�ा–लािमडाँडा–गल्छी सडक) रहेका छन् । जस अनु�प राि�� य राजमाग�को मापद� ५० िमटर, 

िफडर सडकको ३० िमटरर िज�ा सडकको २० िमटर रहेको छ भने अ� बाटोको मापद� नगर यातायात 

गु� योजना अनुसार छ । यस नगरपािलकािभत्रका कालोपते्र सडकह�मा पृ�ी राजमाग� ३.७९ िम.िम., 

ित्रमुवन राजपथ १६.८४ िक.िम. रहेका छन् । यसैगरी भीमढु�ा लािमडाँडा गल्छी सडक ख�को करीव १७ 

िक.िम. मा लगभग ६.८ ओटािसल र बाँकी भागमा ग्राभेल रहेको छ । बैक��क राि�� य राजमाग�को �पमा 

रहेको धाक�  िसतापाइला सडक प्रयोग गन� िमल्ने गरी ग्राभेल भएको अवस्थामा छ । यसैगरी बाडभञ्�ाङ 

काफलचौर सेितदेिव सडक, धाक�  सुवारा को�ु सडक, �खलबुजा भञ्�ाङपोखरी महेशफाँट सडक,  

हे�पो� बाह्रिवसे तो�ाँङ कजुवा िलखु सडक, िपपलमोड महेशफाँट को�ु सडक, डाँडाडी बडारेचौर 

ठुलीब�सी जीवनपुर को�ु सडक, टायलघर बद्रीटार जीवनपुर सडक, िसरानचौर आँपचौर सडक,  

खानीखोला गणेशमाग� िसके्रखोला सडक, नौिवसे दोभान िलखु सडक, धाक�  चािलसे बािनयाँटार सडक, 

जुगेडी िनशाकोट �ा�ेखोला सडक, बागवानी धाक�  सडक, दामाहाढंुगा को�ु सडक आदी सडकह� यस 

नगरपािलकािभत्रका मु� सडकह�मा पद�छन् । नगरपािलका�रमा भएको छलफलका आधारमा 

नगरपािलका िभत्र क�रब ३२७ िक.िम. सडक रहेको छ  । जसम�े ३० िक.िम. सडक कालोपते्र, १६० िक.िम. 

सडक ग्राभेल र बांकी सडक क�ी रहेको अनुमान छ । 

सडक �व�स्थत गन� नस�ा यातायातमा प�ँच िव�ार, धुलो तथा प्रदुषण वृ��को सम�ा रहेको छ भने 

साँघुरा सडकले दुघ�टनाको वा सडक सुर�ा जो�खम धेरै रहेको छ । सडक िव�ारले वन ज�ल, खेित यो� 

जिमन न� भई ह�रत �ेत्रमा नकारा�क प्रभाव पन� स�े ज�ा प्रमुख सम�ाह� यस पािलकामा रहेका 

छन् । 
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िनिम�त संरचनाह�को मम�त स�ार र सुर�ाकालािग स्रोत–साधनको पया�� �वस्था न�नु, बाहै्र मिहना चल्ने 

भरपद� र सुरि�त सडक संरचना िनमा�ण गनु�, छ�रएर रहेका ब�ीह�मा सडक िव�ार गनु�,  प्राकृितक 

प्रकोप एवम् जलवायु प�रवत�नको प�लाई समेत �ानमा राखी सडक िनमा�ण गनु�, पिहले िनमा�ण भएका 

साँघुरा बाटाह� चौडा गन� क्रममा िदनु पन� ज�ा,  संरचना आिदको �ितपूित� प्रदान गनु�  ज�ा चुनौतीह� 

िव�मान छन् । 

आ��रक सडक स�ालको पूण��पमा िवकास �ँदा पािलकालाई कृिष उ�ादन के�को �पमा िवकास गन� 

सिकने स�ावना रहेको दे�खन्छ भने स्थानीय व�ी तथा बजार के�बाट मूल सडकमा जोिडने कृिष सडक 

तथा अ� सडकह�को �रउ�ित गन� सके कृिष उ�ादन बजा�रकरण िनकै सहज �न गई आिथ�क 

िक्रयाकलापह�मा बढवा �न स�े दे�खन्छ ।  

सडक पूवा�धार िवकासबाट आिथ�क तथा सामािजक संरचनाको िवकास भई आिथ�क समु�ित तथा 

रोजगारीका अवसरह� िसज�ना �नेछ साथै स्थानीय स्रोत साधनको संर�ण तथा िदगो प्रयोग तथा स्थानीय 

�रमा औ�ोगीकरणमा सहजता �ने दे�खन्छ । 

2.7.2. िवद्युत  

धुिनवेशी  नगरपािलकाका सबै वडामा राि�� य प्रसारण माफत� िवद्युत सेवा पुगेको छ। वडाका िविभ� 

स्थानह�मा २५०, १५०, १००,  र ५० केिभए �मताका ट� ा�फम�रबाट िवद्युत िवतरण भईरहेको छ । 

नगरपािलकामा कुले�र, बालाजु, बल�ु, मातातीथ� िवतरण के� काठमाडौ,ं ित्रशुली जलिवद्युत आयोजना 

िवतरण के�, धाक�  र जुगेडी िवतरण के�बाट िवद्युत िवतरण भै रहेको छ ।   िवद्युत िवतरणका लािग 

अिधकांश स्थानमा �ीलका पोलको प्रयोग भएको भने ग्रामीण ईलाकाका केही पोलह� काठक छन् 

ियनीह�लाई पिन �ीलको पोलले िवस्थािपत गन� काम नगरपािलका र िवद्युत प्रािधकरणबाट संयु� �पमा 

भैइरहेको छ ।  

धुिनवेशी नगरपािलकामा ८९.२१ % ले दैिनक वि� बाल्नका लािग िवद्युतको प्रयोग गद�छन । वि� 

बाल्नकाका लािग सौय� उजा�को प्रयोग गन�को सं�ा १.३५ % मात्र रहेको छ भने मि�तेल प्रयोग गन� ९.१०% 

रहेका छन् । यसबाट नगरपािलकाका कितपय ग्रामीण व�ीमा अझै पिन िवद्युत सेवा  िनयिमत हनु सकेको 

छैन भ�े बु� सिकन्छ ।  (व�ु�स्थित िववरण, बागमती प्रदेश, २०७६) 

2.7.3. िसंचाई 

धुिनवेशी नगरपािलकाका लगभग आधा भ�ा बढी जनसं�ा कृिष पेशामा संल� रहेको कुरा त�ाँकले 

देखाउँदछ । कृिष �ेत्रको उ�ादक� बढाउन िसंचाई नभई न�ने स्रोत हो । यस नगरपािलकामा भएका 

खो�ा खो�ी, मुहान तथा कुवाबाट िसंचाई सुिवधा उपल� गराइएको छ । सबै वडामा कुनै न कुनै प्रकारका 

पानीका स्रोतबाट िसंचाई �ँदै आईरहेको छ । 
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नगरपािलकाको कूल �ेत्रफलको लगभग ६२% जिमन खेितयो� जिमन रहेको छ । धुिनव�शी नगरपािलकाको 

शहरी िवकास योजना, २०७७ अनुसार कूल खेितयो� जिमनको १३% ज�ामा िसंचाई सुिवधा, ४९% जिमनमा 

अध� िसंचाई सुिवधा र बांकी जिमनमा िसंचाईको  सुिवधा पुगेको  छैन । यहाँ चनेटार िसंखडागाउँ, सेराखोला 

कोटडाँडा, िसमखेत  िसचाई कुलो, बाह्रिवसे िसचाई कुलो, मािथ�ो बािनयाँटार आदी िसंचाई आयोजनाह� 

संचािलत  छन् । 

िजण� कुलो तथा पूवा�धार, पानीको चुहावट, अिधकांश मौसमी िसंचाई श्रोत, मम�त स�ार अभाव, िसंचाई 

�वस्थापनका लािग छु�ै िनकाय सिक्रय नभएको ज�ा सम�ाका कारणले प्रस� पानीका स्रोत र िसंचाई 

आयोजनाह� भउता पिन यसको उिचत प्रयोग तथा �वस्थापन �न  सकेको दे�खँदैन । िसचाईको उिचत 

�वस्थापन गरी अिधकतम कृिषयो� जमीनमा िसंचाई सुिवधा पुया�उन सके कृिष उ�ादन  बृ�� भई  

नगरपािलका �यं खा�ा� तथा तरकारीमा आ�िनभ�र भई बढी भएको उपज िवक्री गरी आिथ�क स्रोत समेत 

आज�न गन� सफल �ने दे�खन्छ ।  

2.7.4. खानेपानी  

स्थानीय तह व�ुगत िववरण, बागमती प्रदेश, २०७६ अनुसार यस नगरपािलकाका ७६.६७% घरधूरीले 

आफ्नो घरमा धारा जोडेका छन् भने मुलको पानी प्रयाग गन� प�रवार ५.२२% रहेका छन् । यसैगरी खु�ा  

इनार  वा कुवाको पानी प्रयो गन� ४.२६%, खोलाको पानी गन� २.२१% र ढािकएको ईनार वा कुवाको पानी 

प्रयोग गन� प�रवार ०.९८% रहेको छ । यी त�ाँकबाट नगरपािलकाका लगभग २४% घरधूरीमा खानेपानी 

धारा जोडन बाँकी रहेको दे�खन्छ । 

यस नगरपािलकामा िविभनन खानेपानी आयोजनाह� संचालनमा रहेका छन् । पहाडी धरातल र पानीका 

प्रस� मुलह� भएकाले यहाँ खानेपानी योजना स�ालन गन� सहज भएको छ । यहाँ असारे खोला, सा�ले 

मुहान, जुगेखोला िकरोनी खानेपानी, साँधीखोलाल, भालुखोला खानेपानी अयोजना, जुगेडी खानेपानी 

आयोजना, जामुन डाँडा खानेपानी आयोजना  लागयतका आयोजनाह� स�ािलत छन् ।  खानेपानी अपुग 

भएका स्थानमा प्रदेश सरकार र �यं नगरपािलकाको आिथ�क सहयोगमा नयां खानेपानी आयोजनाह� ज�ै 

िसरानचौर अमले खा.पा., गुदु�म खा.पा., ढकाल खोला खा.पा. आदी िनमा�णािधन रहेका छन् ।।  

2.7.5. सूचना तथा 

प्रिविध  

नगरपािलकािभत्र मोबाइलको प�ँच भएता पिन कितपय वडाका  व�ीह�मा नेटवक�  नदेखाउने सम�ा     छ  

। िवशेष गरी  वडा  नं. २, ६ र ७ का केही स्थानह�मा नेटवक� को सम�ा छ । यस नगरपािलका �ेत्रिभत्र 

एनिटसी  र एनसेलका मोबाइल िसम प्रयोगमा  आएका छन् । राजमाग�  आसपास �ा�लाईन टेिलफोन 

सेवा पिन िव�ार भएको भने दुग�म व�ीह�मा िसिडएमए सेवा छ ।  स्थानीय तहको व�ुगत िववरण, 

बागमती प्रदेश २०७६ अनुसार यस  नगरपािलकाका ३८.८९% बािस�ाले मोबाइल फोन प्रयोग गद�छन, 
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२.१३% ले �ा�लाईन/िसिडएमए प्रयोग गछ� न । यसैगरी ५२.८८ % ले टेिलिभजन हेछ� न, ८.४९ % ले केवल 

टेिलिभजन जोडेका छन् । स�ारको पुरानो मा�मको �पमा िलइने रेिडयो सु�े बािस�ा ६२.०७ % रहेको छ 

भने सूचना प्रिविधको आधुिनक मा�म इ�रनेट सेवा ०.६५ % मात्र  िलईरहेका छन् । य�पी यो त�ाँक हाल 

बृ�� भएको अनुमान गन� सिकन्छ । 

नगर काय�पािलकाको काया�लय र वडा काया�लयह�मा सूचना, संचार तथा प्रिविधको प्रयोगका स��मा 

नगर काय�पािलकाको काया�लय र वडा काया�लयह�मा इ�रनेटकको सुिवधा छ । ���गत घटना दता� 

अनलाइनबाटै शु� भएको छ ।  नगरपािलकाको आफ्नै वेभ साइट छ । यस माफ� त आव�क सूचना प्रवाह 

�नुका साथै आव�क द�ावेजह� हेन� सिकने �वस्था छ । मा�िमक िव�ालयह� प्राय सबैमा इ�रनेट 

सेवा जडान भएको  छ । यसैगरी �ा� चौक, उप�ा� चौकी लगायत अ� काया�लयह�मा  पिन 

इ�रनेटको सुिवधा छ । 

यस नगरपािलकािभत्रबाट कुनै स्थानीय तथा राि�� य पित्रका प्रकािशन न�ने भएता पिन राजधानीबाट प्रकािशत 

�ने सबै पत्र पित्रका सहजै उपल� छ । यस नगरपािलकाको सबै  �ेत्रमा एफ एम  सु�   सिकन्छ । 

2.8. सामािजक �ेत्र  

2.8.1. िश�ा  

बागमती प्रदेश पा�विचत्र २०७८ अनुसार यस नगरपािलकािभत्र ज�ा ४९ वटा िव�ालयह� रहेका  छन । 

जसम�े सामुदाियक िव�ालय ४१ वटा  छन् भने संस्थागत िव�ालय ८ वटा रहेका छन् । कूल िव�ालय 

सं�ामा १६ मा�िमक  िव�ालय छन् । एउटा प्रािविधक िश�ालय र एउटा कलेज पिन यस नगरपािलकामा 

रहेको छ । १० क�ास�को अ�यन नगरपािलका िभत्रकै िव�ालयमा गन� भएता पिन राजधानी निजकै 

भएको साथै अ� रोजगारीको अवसर पिन  सँगसँगै पाउने �नाले एस ई ई पिछको िश�ा िलन अिधकांश 

िव�ाथ� राजधानी जाने गरेका छन् । 

नगरपािलकामा रहेका िव�ालयह�मा सबै िव�ालयका आफ्नै भौितक संरचना छन् । य�िप भौितक 

संरचनाह� पया�� भने छैनन् । धेरैजसो िव�ालयका भवनह� सरकारी भवन मापद� अनुसारका छैनन् । 

नगरपािलकािभत्र रहेका िव�ालय म�े कुनै पिन िव�ालयमा �व�स्थत पु�कालय छैन । सबै मा�िमक 

िव�ालयमा ई�रनेटको �वस्था छ भने केिह आधारभूत िव�ालयमा पिन ई�रनेटको �वस्था रहेको छ । 

�सैगरी सबै िव�ालयह�मा सौचालय भएता पिन छात्र, छात्रा तथा कम�चारीका लािग छु�ाछु�ै सौचालय 

भएता पिन सफा तथा �व�स्थत छैनन् ।  �सैगरी सुरि�त खानेपानीको �वस्था पिन सबै िव�ालयमा पुगेको 

छैन । शैि�क संस्थामा फोहोर �वस्थापनका लािग कुनै ठोस �वस्था छैन । शैि�क संस्थामा भौितक संरचना 

अपा�मैत्री तथा बाल मैत्री छैनन् ।  
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शैि�क जनश��   

यस नगरपािलकामा रहेका िविभ� शैि�क संस्थाह�मा अ�ापन गन� िश�कह� स्थायी, अस्थायी, राहत, 

िविभ� प�रयोजना तथा िनिज स्रोत बाट प�रपूित� भईरहेको छ  । य�पी अझै पिन जनश�� पया�� भने  छैनन 

। स्थानीय तहको  व�ु�स्थित िववरण, बागमती प्रदेश २०७६ मा उ�ेख भए अनुसार यस नगरपािलकामा 

प्राथिमक तहमा िव�ाथ� िश�क अनुपात १४.२७ रहेको छ भने मा�िमक िश�क अनुपात ३९.३ रहेको  छ 

। यो आंकडाले पिन यहाँ िव�ाथ�को तुलनामा िश�कको उपल�ता िनकै कम रहेको  देखाउँछ । यसरी 

दरव�ी अनुसारको िश�क अपुग भएका िव�ालयह�मा  नगरपािलकाले िवगत दे�ख नै आफ्नो श्रोतबाट 

िश�कह� पदपूित� गद�  आएको छ । नगरपािलकाको आ.ब. ०७९।०८० को नीितमा “िव�ालयकोअवस्था, 

िश�क दरव�ी सं�ा र  सािवकमा  िश�क दरव�ी नपाएका िव�ालयलाई िनि�त मापद�को आधारमा 

नगरपािलकाको श्रोतबाट िश�कको �वस्थापन ग�रएकोमा  �सलाई िनर�रता िदइनेछ” भिनएको छ । 

तहगत  शैि�क उपल��को अवस्था  

स्थानीय तहको  व�ु�स्थित िववरण, बागमती प्रदेश २०७६ अनुसार यस नगरपािलकामा आधारभुत तहको 

कूल भना� दर १२३.९२, बािलकाको कूल भना�दर १२८.५२ र बालकको कुल भना� दर ११९.३१ रहेको छ । 

आधारभूत तहकै खुद भना� दर भने ९१.०९, बािलकाको खुद भना�दर ९१.४१ र बालकको  खुद  भना�दर ९०.७६ 

रहेको छ  । मा�िमक तहको कूल भना� दर ५४.४३, बािलकाको कूल भना� दर ६१.६१ र बालकको  कूल भना� 

दर ४७.२६ रहेको छ । यसैगरी मा�िमक तहकै खुद भना� दर भने ३७.३६, बािलकाको खुद भना�दर ३९.८५ 

र बालकको खूद भना� दर ३४.८७ रहेको छ ।  

यसैगरी एस एल िस (हाल एस इ इ) मुिन दे�ख दश जोड दुई स� उि�ण�ण गन�को त�ा�मा  एस एल सी 

मुिनको प्रितशत ८०.७१, एस एल िस पास गन�को प्रितशत ८.१२, दश जोड दुई पास गन�को प्रितशत ५.५२ र 

अनौपचा�रक िश�ा प्रितशत २.७३ रहेको छ । उ� िश�ा उपल�ी तफ�  �ातक तह उि�ण�  गन�को प्रितशत 

१.५६,  �ातको�र  गन�को प्रितशत ०.३५ र शैि�क तह उ�ेख नभएको प्रितशत १.०२ रहेको छ ।      

2.8.2. �ा� 

धुिनवेशी नगरपािलकामा एउटा अ�ताल, ४ वटा मेिडकल, ३ वटा �ा� चौकी, ५ वटा आधारभूत �ा� 

के� र १ वटा  नाग�रक आरो� के� रहेको छ । िय �ास्थ संस्थाह�बाट िनयिमत �पमा गाउँघर ��िनक 

तथा खोप सेवा संचालन भै रहेका छन् । यस  दे�ख बाहेक बजार �ेत्रमा  िनजी औषधी पसल संचािलत  छन 

जसबाट पिन स्थानीयले आधारभूत �ा� सेवा िलईरहेका छन् । यस दे�ख बाहेक यहाँ �न नस�े 

िवरामीह�को उपचारका लािग राजधानी लिगने ग�रएको छ । �� राजमाग�मा रहको यस 

नगरपािलका�ेत्रमा सडक दुघ�टना बढी नै �ने गरेको छ । 

धुिनवेशी नगर अ�तालमा िवशेष�ीय िचिक�क सिहतको उपचार सु� भएको छ । जसले गदा� अ�ताल 

भना� गरेर उपचार गनु� पन� िवरामीह� यसबाट लाभा��त भएका छन् । �ा� र उप�ा� चौकीह�बाट 
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िवरामी जांच, पोषण सेवा, प्रसुती सेवा, गभ�वती जाँच, औषधी िवतरण, �ाब सेवा, खोप सेवा, प�रवार िनयोजन 

सेवा, िभटािमन ए खुवाउने तथा अ� उपचारा�क सेवाह� उपल� रहेका छन् । नगरपािलकामा समय 

समयमा िनशु� �ा� िशिवर संचालन पिन संचालन गन� ग�रएको छ । 

प्रसुित सेवा तथा अ� सामा� उपचार धुिनवेशी अ�तालमा �ने भएता पिन श�िक्रया  गनु� पन� तथा अ� 

ग��र रोगको उपचारका लािग भरतपुर वा काठमाडौ जानु पन� अवस्था छ ।  

2.8.3. युवा तथा 

खेलकुद  

यवुा कुनै पिन स्थानका िवकासका स�ाहक �न् । युवा श��को प�रचालनबाट नै िवकास स�ब �न्छ । 

धुिनवेशी  नगरपािलकाको जनसं�ाको बनौट हेदा� कुल जनसं�ाको झ�ै ४२.१० % िहस्�ा युवाको रहेको 

छ । यो सं�ा बागमती प्रदेशमा सरदर ३५.७९ % रहेको छ । नेपालमा पिछ�ो समयमा युवाह�  िवदेिशने 

क्रम बढ्दै गईरहेको भने यसबाट धुिनवेशी  नगरपािलका पिन अछुतो रहन सकेको छैन । नगरपािलकाबाट 

िवशेष गरी बैदेिशक रोजगारीका लािग तथा िश�ा तथा रोजगारीका लािग युवाह�  बािह�रने क्रम बढ्दो छ । 

य�िप नगरपािलकाले युवावग�लाई स्थानीय �रमानै िटकाई रा� िविभ� प्रो�ाहनका काय�क्रम गद�  

आइरहेको छ ।  युवाह�को भेला, सामािजक काय�, सं�ृितको जगेना�, िविभ� ख�ुद प्रितयोिगताको 

आयोजना लगायत समग्र युवा वग�को िवकासका लािग नगरपािलकाका िविभ� वडामा युवा �ब सिक्रय 

रहेका छन् । यस नगरपािलका िविभ� वडाह�मा  युवा �बह� गठन �ने  क्रममा रहेका  छन् । हालस� 

श्री भूिमस्थान युवा �ब  वडा नं. १ र श्री ित्रकुट युवा �ब वडा नं. ३ गरी दुई वटा मात्र  आिधका�रक �पमा 

दता� भई सामािजक काय�मा िक्रयाशील रहेका  छन् । 

युवा वग�को शारी�रक तथा मानिसक िवकास साथै अनुशािशत युवा पु�ाको िवकासका लािग धुिनवेशी 

नगरपािलकाले खेलकुदको िवकासलाई पिन प्राथिमकताका साथ काय� ग�ररहेको छ । नगरपािलकाले 

खेलकुदको िवकासका लािग िविभ� प्रयासह� भईरहेका छन् । नगरपािलकाका िविभ� स्थानमा खेल 

मैदानह� िनमा�ण गन�, खेलकुद प्रितयोिगता आयोजना गन� ज�ा काय� ग�ररहेको छ ।  �सैगरी 

नगरपािलकाले युवा खेलाडीह�को मनोबल बढाउन िविभ� प्रो�ाहनका काय�क्रम समेत संचालन ग�ररहेको 

छ । 

2.8.4. धािम�क 

सां�ृितक तथा 

ऐितहािसक 

स्थलह� 
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धुिनवेशी नगरपािलकामा िविभ� धािम�क, सां�ृितक तथा ऐितहािसक स्थलह� प्रश� मात्रामा छन् । 

ब�लादेिव �ालामुखी म��र, म�ेनारायण, देउराली महादेव, छते्र महेशनारायण महाल�ी म��र, 

सु�रादेिव म��र, गोरखनाथ  म��र, िस��गणेश म��र, कािलका म��र, महाँकाले�र म��र आदी प्रमुख 

मठ म��रह� �न । यसैगरी बा�नेस्थान काफल िपकिनक �ोट, भञ्याङ पोखरी, देउरानुथान  िपपलचौर, 

तीनछाँगे झरना, �ाङ�ाङ�ाङ गुफा लगायत अ� सां�ृितक तथा ऐितहािसक स्थलह�  �न ।  
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प�र�ेद 3: सोच तथा िवकासको अवधारणा 

3.1. पृ�भूिम 

नेपाली समाजमा आएको प�रवत�न तथा रा�ले िलएको संरचनागत प�रवत�नको नीित अनुसार स्थानीय 

सरकार स�ालन ऐन २०७४ लागु भएको छ । िवकासका स�ावनाह� तथा स्थानीय बािस�ाह�को 

आधारभूत मागको आधारमा नगर�रमा आविधक योजनाको िनमा�ण सु�वात भए अनुसार धुिनब�शी 

नगरपािलकाको आविधक योजना तजु�मा गन� प्रयास ग�रएको छ । जन आ�ोलन २०६२/०६३ ले �ाएको 

प�रवत�नका मूल मम� र भावना तथा नेपालको संिवधानको भावनाको आधारमा नगरपािलकाको िवकासको 

गितलाई तीब्रता िदनका लािग नगरपािलकाको आविधक योजना तयार गदा� मूलतः  देशको राि�� य ल�लाई 

�ानमा राखी नगरपािलकाका प्रमुख सम�ाह�, िविभ� �ेत्रह�को उपल��, संघीय तथा प्रदेश 

सरकारबाट नगरपािलकाको िवकासको लािग प्रा� अनुदान तथा नगरपािलकाको आ��रक स्रोत 

साधनह�को अिधकतम मात्रामा प�रचालन गरी नगरपािलकाका काय�क्रमह�लाई क्रिमक �पमा अगािड 

बढाउँदै लैजाने उ�े�का साथ आविधक योजना तजु�माको प्रयास भएको छ । आविधक योजना तजु�मा गदा� 

नगरपािलकाले हालस�मा गरेका मह�पूण� प्रयास तथा उपल��ह�को सू� �पमा िव�ेषण तथा 

स�ावना र चुनौतीह�को पिन िव�ेषण ग�रएको छ । 

नगरपािलकाले िनमा�ण गरेका सामािजक, आिथ�क िवकासका काय�ह�लाई सफल काया��यन गन�को लािग 

िव�ीय �ेत्रको उिचत �वस्थापन गनु�पद�छ । नगरपािलकाको संस्थागत �मता र िव�ीय �ेत्रको प्रभावकारी 

प�रचालन�ारा नगरपािलकाको दीघ�कािलन सोच, म�मकािलन र अ�कािलन ल� तथा  उ�े�ह� प्रा� 

गन� सहजता �न्छ । आफ्नो नगरपािलकाकाको िविश�ता अनुसारको ल�, उ�े� सिहत संघ, प्रदेशका 

योजनाले िनिद�� गरेका ल�, उ�े�लाई समेत प�रपुरण गन�को लािग सहयोगी ब�ेछ ।  

धुिनब�शी नगरपािलकासँग आफ्नै प्रकारका िविश� सम�ा, संभावना र अवसरह�का साथमा स्रोत र 

साधनको उपल�ता र �ूनता रहेको छ । उपल� श्रोत र साधनको उ�तम उपयोगका लािग संस्थागत 

िवकास र सुशासन मु� ��का �पमा िलन सिकन्छ । स्थानीय राज� र आयका स्रोत, संघ र प्रदेशबाट 

प्रा� �ने अनुदान, राज� वाँडफाँड र बा� आ�ानीका अवसरह�को अिधकतम उपयोग गन� स�े अवसर 

रहेका छन् । धुिनब�शी नगरपािलकाले आ��रक र बा� अवसरह�को अिधकतम उपभोग गद�  

नगरपािलकाको आिथ�क, सामािजक िवकास, पूवा�धार िवकासका लािग संस्थागत �मता अिभबृि� तथा 

शुसासन कायम गन�को सकेमा यस आविधक योजनाले राखेको िदघ�कािलन सोच, ल�, उ�े� अनु�प 

काय�ह� गरी अपेि�त उपल�ी र प्रितफल प्रा�  भई  समृ� नगरपािलका बनाउन यो आविधक योजना 

कोशेढु�ा सािवत �ने िव�ास ग�रएको छ ।  
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3.2. प्रमुख सम�ा तथा चुनौती 

धुिनवेशी नगरपािलका २०७३ साल फा�ुन २७ गते घोषणा भएको नेपालको सबैभ�ा कान्छो नगरपािलका 

हो । नगरपािलका घोषणा हँदा िवकास िनमा�णका संरचनाह� केही पिन तयार नभएको अवस्थामा 

नगरपािलका स्थापना भएको हँदा स्थानीय सरकार गठन भई काय�भार स�ाले प�ात उपल� सोत 

साधनको उ�तम प�रचालन गरी िवकासका पूवा�धार िनमा�ण गन� काय�लाई उ� प्राथिमकताका साथ 

अगाडी बढाउँदै आएको अवस्था छ । नगरवासीको चाहाना आकां�ा, नगरको आव�कता, उपल� सोत 

एवं साधनको उ�तम �पमा प�रचालन एवं समानुपाितक �पमा िवतरण गरी नगरवासीले महशुस गन� स�े 

गरी िवकास िनमा�णका काय�लाई गित प्रदान गन�का लािग िश�ा, �ा�, खानेपानी, कृिष सडक िनमा�ण 

ज�ा �ेत्रमा आमुल प�रवत�न गरी सव�सलुभ, सहज एवं सबैको पहँच हने गरी भौितक पूवा�धार िवकास र 

िव�ार गनु�पन� चुनौतीह� परेका िथए । अिधकार र �त�ता प्रा��का लािग भएका विलदानीपूण� संघष�को 

प�रणाम ��प देशमा गणत� स्थापना भई जनचाहना अन�प संघीय शासन प्रणालीको शु�वात भएको 

यस अवस्थामा ितन तहका सरकारह� जनआकां�ा अनु�प िवकास िनमा�णको काय�मा जुटी अहोरात्र 

जनताको आव�कता प�रपूित�का लािग िक्रयािशल भईरहेको अवस्था छ । िवपद्ज� प्रकोप र 

महामारीज� संक्रमणलाई �ूिनकरण गरी देश, नगर र समाजलाई जो�खम मु� बनाउने र आिथ�क 

िवकासमा �ान के��त गरी आिथ�क िक्रयाकलाप बढाउँदै अथ� �वस्थालाई चलायमान बनाई रा� आजको 

आव�कता हो । यसका लािग जनिनवा�िचत ितनै तहका सरकारह�ले आ आफ्नो तफ� बाट भूिमका िनवा�ह 

गनु� पन� �न्छ । संिघय शासन प्रणाली अ�ग�त स्थानीय तहमा दोस्रो पटक स्थानीय सरकारको गठन भए 

पिछ  हाल स� भएका उपल��को जगमा टेकेर जनचाहना पूरा गद�  िवकास िनमा�णको काय�लाई अगाडी 

बढाउने काय�मा यस नगरका जनप्रितिनिधह� लािग परेको अवस्था छ । आफले चुनेका जनप्रितिनिध र 

नगर प्रित नगरवासीह�को आशा, भरोसा र अपे�ा ठूलो छ । नगरपािलकाको आ��रक आ�ानीको 

सोतमा वृ�� हन सकेको छैन । आ��रक आय सोत बढाई जनआकां�ा परा गन� पन� चुनौती छ । पिछ�ो 

नगरपािलका भएकोले पूवा�धार िनमा�ण काय�लाई प्राथिमकतामा रा�ख िदगो एवं भरपद� पूवा�धार िनमा�ण 

तफ�  �ान िदनपन� �न्छ । नगरपािलकाको आफ्नै भवनबाट सेवा पवाह गन�का लािग प्रशासिनक भवन 

िनमा�णको काय� स�� हने चरणमा पगेको अवस्था छ । नगरपािलका स्थापना हँदाको वखत् २÷४ जना 

कम�चारीबाट सेवा संचालन र प्रवाह हँदै आएकोमा हाल सबै वडा काया�लय र नगर काय�पािलकाको 

काया�लयमा कम�चारी �वस्थापन भइ सबै िवषयगत शाखाह�, वडा काया�लयह� र �ा� संस्थाह�बाट 

िदनुपन� सेवाह� िछटो, छ�रतो, चु�, द��, प्रभावकारी र पारदश� �ने गरी अनलाईन िस�मबाटै 

काय�स�ादन �ने �वस्था िमलाएको छ । हाल नगर र वडा काया�लय मातहत १५५ जना कम�चारीह� 

काय�रत छन् । उपल� जनश��लाई समुिचत �पमा प�रचालन र �वस्थापन गरी िसिमत सोत साधनको 

वावजुद िवकास िनमा�ण काय�, नगरको आव�कता, नगरवासीको आकां�ा र चाहना पूरा गनु� पन� चुनौती 

छ । 
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सम�ा चुनौती 

• आ��रक आय वृ��का �ेत्रह� �ून हन ।  
• काठमा�ौकँो निजकै भएको भएता पिन यस 

�ेत्रमा मेिडकल कलेज, िव�िव�ालय, भौितक 
सिवधा स�� अ�तालह�को िनमा�ण हँन नस�ा 
नगरवासीह�लाई सेवा िलन, उ��रको िश�ा 
आज�न गन�, अ� अवसरह� पा� गन� के�मानै 
धाउनपन� अवस्था आएको छ ।  

• �व�स्थत ढं�बाट औ�ोिगकीकरण हन नस�ु ।  

• नगरपािलका �ेत्रिभत्र संचािलत सबै उ�ोग 

�वसायह�लाई अिभलेखीकरण गरी करको 

दायरामा �ाउने, दता�, निवकरण र अनगमन गन� 

ज�ा काय�ह� पभावकारी ढंगबाट हननस� ।  

• छ�ै, सहज, सरल र �व�स्थत प�ँच माग� िनमा�ण 

�न नस�ु ।   

• काठमा�ौ ंउप�काको फोहोरमैला ड��ङ साईट 
रहेको ओखरपौवाको िलचेड को�खोलामा 
िमिसदा धिनवेशीका कृषकह�को खेितयो� 
जिमन, वालीनाली र �ा�मा असर परेको छ ।  

• यस नगरपािलका �ेत्रिभत्र स्थापना भएका इँटा 

भ�ा, िसमे� उ�ोग, �ाँस उ�ोगह�ले 

वातावरणमा असरपान� धँवाधलो पदषण र 

वालीनाली उ�ादनमा प�� असर गरी जनजीवन 

नै क�कर बनाउँदै लगेको छ । 

• राजमाग� �ेत्रका होटलको सेवा पवाह उपभो�ा 

मैत्री वनाउने, गुण�र, मू� र प�रमाणलाई 

यथाथ�परक वनाउने र आम जनसाधारणलाई 

होटलको सेवापित सकरा�क वनाउन सिकएको 

छैन । 

• पौरािणक, धािम�क र सां�ृित तथा पय�टकीय �ि�ले 
मह�पूण� स्थान, पाक� , मठ, म��र र पय�टिकय 
ग�� स्थलह� भएता पिन यसको उिचत 
�वस्थापन, �ापक पचारपसार हन नस�,  

• आधारभूत पूवा�धारह�को कमी रहेको, निमलेको 
िभरालो जिमन भएको र कितपय पवा�धार िनमा�णको 
काय� गदा� वातावरिणय प�र�ण नगरी ठूला मेिसनरी 
उपकरण प्रयोग गरी िनमा�ण काय� भएको हँदा 
भू�य, वाढी, पिहरो ज� पाकृितक पकोप एवं 
िवपद् आउन स�े जो�खम रहेको र िदगो 
िवकासका लािग हरेक वष� लगानी थप जुटाउँदै 
जानुपन� भूवनोट र प्राकृितक संरचना ।  

• भू उपयोग नीित काय��यनमा िढलाई हँदा ज�ाको 
अ�व�स्थत प्रयोग बढ्दै गएको  छ ।  

• खेितयो� जिमनको प्रयोग खेित गन� काय�मा घट्दै 
गएको छ ।  

• सामदाियक िव�ालयह�को शैि�क गुण�र 
बढाउने, िश�कको �मता िवकास, िव�ाथ�को 
क�ा छोड्ने दर घटाउने र िव�ालयको शैि�क 
सूचकको आधारमा अनगमन गन� सिकएको छैन ।  

• आ��रक आय �ून �पमा प�रचालन भएको र 
िवकासको माग स�ोधन गन� साधनको �ूनता 
रहेको छ ।  

• जनश�� र जनप्रितिनिधह�को �मता िवकासमा 
अवसरह�को कमी रहेको छ ।  

• यूवाह�को िवदेश पलायन र काम गन� जनश�� 
अभाव भएको छ ।  

• अनुदान सम्झौता बाहेक नीितगत �वस्था, 
प्रािविधक कम�चारीह�को खटनपटन र िनगरानी, 
अनुदान रकम भ�ानी लगायतका िवषयमा 
नगरपािलकाको भूिमका र िज�ेवारी नहँदा 
पुनिन�माणले गित िलन सकेको दे�खदैन ।  

• द� जनश��को कमी, प्रािविधकह�को उिचत र 

यथाथ� परामश� �न नस�ा पुनिन�माणको काय� 

शत प्रितशत स�� �न सकेको छैन ।  
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3.3. प्रमुख संभावना र अवसर   

जहाँ सम�ा �हाँ संभावना र अवसर पिन साथसाथै �न्छन् । धुिनब�शीमा धेरै सम�ा र चुनौतीह� भएिपन 

संभावना र अवसरह� पिन उितकै रहेको छन् ।  

अवसर संभावना 

• िनमा�णािधन स�ङमाग� र अ� वैक��क माग�ह� 
ब�ै जानु । 

• प्रािविधक िश�ालय िनमा�णको थालनी हनु, जसको 
कारण द� जनश�� उ�ादनको स�ावना ।  

• आ��रक तथा बा� पय�टन अिभवृ��को लािग 
होटल �वसाय गन� र अ� पय�टक �ेत्रको 
िवकासको लािग च�ािगरी, नागाज�न र थाहा 
नगरका िसमा र आसपासका �ेत्रमा पय�टन �ेत्रको 
िवकासमा साझेदारी गन� सिकने ।  

• के� सरकारसँग जोिडएको यो नगरपािलकाको 

भिव� आगामी िदनमा च�ािगरी नगरपािलकासँग 

हातेमालो गरी काठमा�ौ ँ महानगरपािलकाको 

समक�ी नगरपािलका हने र ितव सहरीकरण, 

बजारीकरणको र औ�ोिगकीरणको िवकासको 

पवल स�ावना रहेको  छ । 

• धुिनवेशी नगरपािलका, धािदङ पौरािणक धािम�क, 
सं�ृितक तथा पय�टिकय �ि�ले मह�पूण� ग�� 
स्थलह� यसै नगर �ेत्रमा अव�स्थत हन ।  

• धाक�  िसतापाइला बैक��क राजमाग� यसै 
नगरपािलकाको �ेत्र भएर संचालनमा रहेको जसले 
गदा� नौिवसे देखी कलंकी स�को ट� ािफक जामलाई 
�ून गन� र सो राजमाग� वरपरका नगरवासीह�को 
िजवन�र उँचो बनाउने आशा रा�खएको छ ।  

• उ� �ेत्रमा सहरीकरण तथा बजारीकरणको 
िवकास हने हँदा सो �ेत्रका वासी�ाह�को 
आिथ�क�रमा आमूल प�रवत�न हनेछ ।  

• काठमाडौकंो निजक �न, मु� राजमाग�ह� यही 
नगर हदै संचालनमा रहनु, औ�ोिगक र कृिष 
उ�ादनको बजारस�को सहज प�ँच �न स�े 
स्थानमा अव�स्थत �नु  

• तरकारी खेित, कखरा पालन, �ाचरी, फलफूल 
िवशेष गरी िलिच, तो�ाङको आलुको उ�ादन र 
िवकासको उ� स�ावना  

• औ�ोिगक �ेत्रको िवकास गन� सिकने �ेत्रह� 
रहेका । 

• िभमढु�ा लामीडाँडा सडक काठमा�ौ ँके� देखी 
यसै नगरपािलका �ेत्र भएर ग�ल्छ स� आवागमन 
गन� सिजलो भएको छ । जसले गदा� �स �ेत्रका 
नगरवासीह�को आिथ�क उ�ती हने अपे�ा 
ग�रएको छ । 

• नौिवसे देखी कलंकी स�को ट� ािफक जामलाई 
�ूनीकरण गन� नौिवसे नागढंगा स�ङमाग�ले 
सहजता प�े दे�खन्छ ।  

• उ�े�रत, उ�मशील, जाग�क, सचेत एवं 
िवकासपित पितव� धिनवेशी नगरवासी संघीय 
राजधानी काठमा�ौमँा बसोबास गन� 
वािस�ाह�को लािग वैक��क बसोबास स्थानको 
�पमा िवकिसत गन� सिकने निजकको स�ािवत 
नगरपािलका ।  

• फोहोरमैलाको �वस्थापनको काय�लाई �व�स्थत 

गन� काय�को थालनी । 
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3.4. आविधक योजना तजु�मा िनद�शक िस�ा� तथा आधार  

संिवधानको धारा ५७ (४) (५) र अनुसूची ८ र ९ ले स्थानीय तहलाई आिथ�क तथा सामािजक िवकासको 

अग्रपङ्ितको चालकको �पमा प�रभािषत गरेको छ । संिवधानका प्रावधानह�को अिधनमा रही स्थानीय 

तहले आविधक, म�मकािलन एवं वािष�क नीित, योजना, वजेट तथा काय�क्रमह� तजु�मा गरी काया��यन 

गन� सक्छन् । स्थानीय सरकार स�ालन ऐन, २०७४ को दफा २४ को उपदफा (३) (क दे�ख झ) र संघ, प्रदेश 

र स्थानीय तह (सम�य तथा अ�र स��) ऐन, २०७७ को दफा ३ को उपदफा (१) (क दे�ख द) ले स्थानीय 

तहको िज�ेवारी र काय� सीमा तोकेका छन् । िदगो िवकास ल�, मौिलक हक, संघीय सरकारको प�ौ ं

प�बिष�य योजना र प्रादेिशक योजनाले राखेका अ�कािलन, म�कािलन र दीघ�कािलन ल� प्रा� गन� 

स्थानीय तहको िज�ेवारी मह�पूण� छ । जुन सुकै योजनाको काया��यन �ने अ��म िवन्दु भनेको स्थानीय 

तह नै भएको �ँदा सबै तहका सरकारको सोच, ल�, उ�े� आपसमा मेलखाने �न ज�री छ । एउटै ल� 

तथा उ�े� भएका काय�क्रमह�मा कुनै एक, दुई वा तीनवटै सरकारको संल�ता रहने �वस्था संिवधान, 

कानून तथा काय�िविधह�ले िनिद�� गरेका छन् । नेपाल सरकार (काय� िवभाजन) िनयमावली २०७४, स्थानीय 

तह योजना तजु�मा  िद�श�न, २०७८ र बजेट तजु�मा स��ी माग�दश�न तथा ढाँचा, २०७६ ले स्थानीय तहका  

योजना िनमा�ण, काया��यन, मू�ा�न र िव�ीय �वस्था बारे दायरा तोकेका छन् । स्थानीय सरकार 

स�ालन ऐन २०७४ को दफा २४ र दफा ११ ले योजना तजु�मा तथा काया��यन प्रिक्रयामा सरकारका तीन 

वटै तहका िज�ेवारी प्र� पारेका छन् ।   

3.5. सोच, ल� तथा उ�े� 

राजनीितक स्थािय�को जगमा तीव्र आिथ�क िवकास र समृ�� दुरगामी सोच सिहतको राि�� य ल�ह� 

िनधा�रण ग�रएका छन् । आय वृ��, गुण�रीय मानवपँुजी िनमा�ण र आिथ�क जो�खमको �ूनीकरण गद�  

िव.सं. २०७९ स� अित कम िवकिसत देशबाट िवकासिशल देशमा �रो�ित गन� र िव.सं. २०८७ स� िदगो 

िवकास ल� हािसल गद� उ� म�म आय�र भएको मुलुकमा �रो�ित �ने गरी राि�� य र प्रादेिशक सोच 

लि�त रहेको छ । संिघय सरकारले नेपालको दीघ�कालीन सोच, २१०० तजु�मा ग�रसकेको �ँदा उ� 

सोचलाई हािसल �नेगरी नगरपािलकाको िवशेषता र प्राथिमकता झ��ने गरी धुिनब�शी नगरपािलकाको 

दीघ�कालीन सोच िनधा�रण ग�रएको छ ।  
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नेपालको राि�� य िदघ�कािलन सोच र वा�ती  प्रदेशको आविधक योजनाको िदघ�कािलन सोचलाई आ�साथ 

गद�  धुिनब�शी नगरपािलकाको समग्र िवकासका लािग नगरपािलकाको िदघ�कािलन सोच िनधा�रण काय�शाला 

गो�ीबाट नगरपािलकाको साधन, श्रोत, आव�कता, संभावना र अवसरह�को आधारमा अग्रणी �ेत्रह�को 

पिहचान गरी सोही अनु�प धुिनब�शी नगरपािलकाको िदघ�कािलन सोचको िनधा�रण ग�रएको छ ।  

“धुिनवेशी ंनगरपािलकाको समृ��को आधार, 

िश�ा, �ा�, पय�टन र �ापार सिहतको पूवा�धार” 

3.6. समि�गत  ल� 

िदगो िवकासको अवधारणालाई आ�सात गद�   स्थानीय स्रोत साधन र प्रिविधको उ�तम प्रयोगका साथ 

अथ�त�मा िदगो वृ�� हािसल गरी नगरपािलकामा समतामूलक र समावेशी वातावरण िसज�ना गद� 

पािलकाबासीको जीवन�रमा सुधार �ाउने गरी ल� िनधा�रण ग�रएको  छ।    

नगरपािलकाको समि�गत िवकासका लािग आिथ�क, भौितक, सामािजक र साँ�ृितक �ेत्रको उ� 

िवकास सिहत वातावरण मैत्री, समावेशी, �ायपूण� तथा सुशासनयु� नगरपािलका िनमा�ण गन�  । 

  

राि�� य दीघ�कािलन सोच 

“समृ� नेपाल ,सुखी नेपाली” 

 

समु�त ,�ाधीन र समाजवाद उ�ुख अथ�त� सिहतको 

सघन अ�रआब�ता तथा उ� उ�ादक� भएको समान 

अवसर प्रा� ,�स्थ ,िशि�त र उ� जीवन�र भएका 

सुखी नाग�रक बसोबास गन� मुलुक  । 

प्रदेश  दीघ�कािलन सोच 

“सुसं�ृत र सुखी जनता ;

समाजवाद उ�ुख्ज समृ� 

प्रदेश” 

सं�ृित ,कृिष ,उ�ोग ,पय�टन ,मानव पँुजी र पूवा�धार ; 

सुसं�ृत ,सुखी र समृ� प्रदेशको आधार 
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3.7. समि�गत उ�े� 

आिथ�क �ेत्र 

आ�िनभ�र ग्रामीण अथ�त� िवकासको लािग स्थानीय प्राकृितक स्रोतको िदगो उपयोग र प्रभावकारी 

�वस्थापन माफ� त कृिष, पशु, पय�टन �ेत्रको उ�ादक� वृ�� गद�  उ�मिशलता र रोजगारीका अवसरह� 

सृजना गरी सामािजक �ाय सिहतको समतामूलक आिथ�क िवकास गन� ।   

सामािजक �ेत्र 

�ा� र िश�ालाई गुण�रीय, सव�सुलभ र िन:शु� बनाउँदै सबै वग�, समुदायको समतामूलक िवकासका  

लािग लैि�क तथा सामािजक समावेशीकरणका आधारमा स्थानीय भाषा, धम�, सं�ृित, कला तथा 

सािह�को प्रवध�न गद�   समतामूलक समृ� समाज िनमा�ण गन� ।  

पूवा�धार िवकास 

गुण��रय साव�जिनक पूवा�धार िनमा�ण, सडक, स�ार, उजा�, िसंचाई, �� खानेपानी तथा सरसफाई, 

सूचना प्रिविध ज�ा आधारभूत पूवा�धारयु� पािलका बनाउन जोड िदने ।     

संस्थागत िवकास तथा सुशासन  

उ� संस्थागत सम्झनायु� पािलका संय�, प्रभावकारी संस्थागत सहकाय� र सम�य, साव�जिनक प्रशासन 

तथा सेवा प्रवाहलाई प्रिविध माफ� त नाग�रकमैत्री बनाई स्थानीय सरकारलाई नितजामुखी र प्रभावकारी  

बनाउँदै जवाफदेिहता, पारदिश�ता र सुशासन अिभवृ�� गन� । 

3.8. समि�गत रणनीित   

1 कृिषज� उ�ोग स्थापना  र पय�टन �वसाय प्रव�धन गरी पािलकाको उ�ादन, आय, रोजगारी 

बृि�मा जोड िदने ।  

2 स्थानीय सीप, प्रिविध र पँूजीको उ�तम उपयोग एवं संर�ण गद�  रोजगारी िसज�ना र �रोजगार 

प्रवध�नमा जोड िदने ।  

3 कृिष उ�ादन तथा मासुज� उ�ादनमा पािलकालाई आ�िनभ�र बनाउन आधुिनकीकरण र 

�ावसाियकीकरणमा जोड िदने ।   

4 गुण�रीय, िनः शु� र सव�सुलभ िश�ा र �ा� सुिवधा सुिनि�त गद�   समतामूलक समाज 

िनमा�णमा जोड िदने ।   

5 लैि�क समानता, सामािजक समावेशीकरण अिभवृ�� गद�  स्थानीय भाषा, धम�, सं�ित, कला तथा 

सािह�को संर�ण, प्रवध�न र िवकासमा जोड िदने ।     

6 गुण��रय सडक स�ाल माफ� त स्थानीय उ�ादनको बजारीकरण र यातायात प�ँच बृि�मा जोड 

िदने ।  
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7 सुरि�त र �व�स्थत आवासको हकलाई आ�सात गद�  िवपद◌् जो�खम �ूिनकरण �ने गरी 

सुरि�त बसोबासको प्रव�मा जोड िदने ।   

8 साव�जिनक, िनजी र सहकारी �ेत्रको सम�या�क सहकाय� माफ� त सामुिहक खेती एवं 

उ�ादनमूलक �ेत्रमा उ�ोग र �वसाय प्रवध�नमा जोड िदने ।  

9 प्रिविधमैत्री साव�जिनक प्रशासन माफ� त जवाफदेिहता, पारदिश�ता, नमुनायो� र प�रणाममुखी 

शासन �वस्था स�ालनमा जोड िदने ।   

10 स्थानीय�रमा योजना छनौटदे�ख काया��यन तहस� नाग�रक समाजसँग सहकाय�, सम�य र 

साझेदारीमा जोड िदने । 

3.9.  समि�गत प�रमाणा�क ल�  

तािलका 3 समि�गत प�रमाण�क ल� 

क्र 

सं. 

सूचक/ 

ल� 

एकाइ आधार वष�स�को अवस्था योजनाको अ�को 

अवस्था 

नेपाल प्रदेश स्थानीय 

तह 

नेपाल प्रदेश स्थानी

य तह 

क. समि�गत ग�� तथा सूचक 

१. मानव 

िवकास 

सूचा� 

इ�े� ०.५७४0

1
 ०.६४११ ०.४६६1

2 ०.७६०
१ 

०.८२०१ ०.४९३ 

२. ज� �ँदाको 

अपेि�त 

आयु 

वष� ६९.७2

3 ७२.०१ ७२.१२४२ ७२३ ८५१ ७२.७७ 

३. गाह�� 

प्रित��� 

आ�ानी 

युएस 

डलर 

१०४७१ १९१७१  १२१००
१ 

२२४९०
१ 

 

                                                           
1  .व.आ) बागमती प्रदेशको पिहलो आविधक योजना)२०७६(८१/२०८०-७७/, २०७६( 
2 बागमती प्रदेशको स्थानीय मानव िवकास प्रितवेदन), २०१९( 
3 (प�ौ ंआविधक योजना (आ. व. ७६/७७ - २०८०-८१), २०७६) 
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क्र 

सं. 

सूचक/ 

ल� 

एकाइ आधार वष�स�को अवस्था योजनाको अ�को 

अवस्था 

नेपाल प्रदेश स्थानीय 

तह 

नेपाल प्रदेश स्थानी

य तह 

४. सा�रता दर 

(१५ वष� 

भ�ा मािथ) 

प्रितश

त 

५८१ ६९१ ५१.६१ ९८१ ९९१ ५६.७७ 

५. वेरोजगारी 

दर 

प्रितश

त 

११.४१ ७.२१  ३१ १.८१  

६. िनरपे� 

ग�र�ीको 

रेखामुनीको 

जनसङ्�ा  

प्रितश

त 

१८.७१ १५.३१  ०१ ०१  

७. आिथ�क 

�पले 

सिक्रय 

जनसङ्�ा 

प्रितश

त 

३९.९3

4 ४२.५४     

८. िवपदबाट 

�ने वािष�क 

�ित रकम 

� 

हजार

मा 

२,५४,२८,१

२ 

७३,४४,६१     

ख. िवषय �ेत्रगत ग�� र सूचक 

१. खा�ा� बाली 

उ�ादन 

(हजारमा) 

मे.टन ५३५५२३२4

5 

६९०९०२५     

                                                           
4 (A Province with many Prospects - An Introduction to Bagmati Province , 2019) 
5 (नेपालको जनसा�न्�क, सामािजक, आिथ�क तथा िव�ीय �स्थित (प्रदेशगत प्रोफाइल) , २०७५) 
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क्र 

सं. 

सूचक/ 

ल� 

एकाइ आधार वष�स�को अवस्था योजनाको अ�को 

अवस्था 

नेपाल प्रदेश स्थानीय 

तह 

नेपाल प्रदेश स्थानी

य तह 

२. काठको 

उ�ादन 

(लाखमा) 

घ.िम ५.५5

6  

 

 ८.४९३   

३. उ�ोगबाट 

रोजगारीको 

िसज�ना 

(हजारमा) 

स

ङ्�ा 

३२२८.४6

7 १२१८.४७     

४. 

 

िनया�त 

आयात 

अनुपात 

अनुपा

त 

०.०९7

8      

५. 

 

पय�टक 

आगमन 

(हजारमा) 

स

ङ्�ा 

११९७8

9      

६. पय�टन 

�ेत्रमा 

रोजगारी 

(हजारमा) 

स

ङ्�ा 

३७१.१४०9

10 १६१.६७४१०     

७. िवद्युतमा 

प�ँच प्रा� 

प�रवार  

प्रितश

त 

९०.७१ ९८.२१  १००१ १००१ १०० 

                                                           
6 (आिथ�क सव��ण २०७८/२०७९, २०७९) 
7 (राि�� य आिथ�क जनगणना, २०१८) 
8 (Government of Nepal, Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Trade and Export Promotion Centre, 2022) 
9 (नेपाल पय�टन त�ांक, २०१९) 
10 (राि�� य आिथ�क जनगणना २०१८ - िव�ेषणा�क प्रितवेदन, २०२१) 
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क्र 

सं. 

सूचक/ 

ल� 

एकाइ आधार वष�स�को अवस्था योजनाको अ�को 

अवस्था 

नेपाल प्रदेश स्थानीय 

तह 

नेपाल प्रदेश स्थानी

य तह 

८. िवद्युत 

उ�ादन 

�मता 

मे.वा. ७२५४४ 10

11 १०५६८१2 

 

    

९. 

 

िसि�त 

�ेत्रफल 

(हजारमा) 

हे�र ७२८.४४७11

12 

१९.५३६13 

 

    

१०. सडक 

िनमा�ण 

ल�ाई 

(प�ी/ 

ग्राभेल/ धुले) 

िक.मी       

११. 

 

इ�रनेट 

प्रयोगकता� 

जनसङ्�ा 

प्रितश

त 

५८१ ७१.२१  १००१ १००१  

१२. सा�रता दर 

(१५ वष� 

मािथ) 

प्रितश

त 

५८१ ६९१  ९८१ ९९१  

१३. िव�ालय 

(सामुदाियक 

र संस्थागत) 

स

ङ्�ा 

सामुदािय

क- २९०३५ 

संस्थागत – 

६५६६ 

सामुदािय

क- ५२४३ 

संस्थागत – 

२१४५ 

सामुदािय

क- 

संस्थागत – 

   

१४. खुद भना� दर प्रितश

त 

      

                                                           
11  (Assessment of Hydropower Potential of Nepal, 2019) 
12 (िसंचाई गु�योजना, २०१९) 
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क्र 

सं. 

सूचक/ 

ल� 

एकाइ आधार वष�स�को अवस्था योजनाको अ�को 

अवस्था 

नेपाल प्रदेश स्थानीय 

तह 

नेपाल प्रदेश स्थानी

य तह 

१५. क) 

आधारभूत 

तह (क�ा १-

८) 

प्रितश

त 

९३३ ९३.५२12

13  ९९३ १००  

ख) 

मा�िमक 

तह क�ा (९-

१२) 

प्रितश

त 

४३.९१ ४८.२१  ९५१ ९८१  

१६. काम गन� 

उमेर 

समूहका 

प्रािविधक र 

�ावसाियक 

िश�ामा 

तािलम प्रा� 

जनसङ्�ा 

प्रितश

त 

३१३   ५०३   

१७

. 

मातृ मृ�ुदर 

(प्रित लाख 

जीिवत ज�) 

जना २३९१ ७१.२१  २०१ १०१  

१८. बाल मृ�ुदर 

(प्रित हजार 

जीिवत ज�) 

जना ३९१ ३६१  ८१ ४१  

१९.  तौल कम 

भएका 

प्रितश

त 

२७१ १३.३१  २१ ११  

                                                           
13 (िश�ा त�ांक, २०१८) 
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क्र 

सं. 

सूचक/ 

ल� 

एकाइ आधार वष�स�को अवस्था योजनाको अ�को 

अवस्था 

नेपाल प्रदेश स्थानीय 

तह 

नेपाल प्रदेश स्थानी

य तह 

बालबािलका 

(५ वष� मुनी) 

२०. आधारभूत�

र खानेपानी 

सुिवधाबाट 

लाभा��त 

जनसङ्�ा 

प्रितश

त 

९१13

14   १००१६   

 उ� म�म 

�रको 

खानेपानी 

सुिवधा 

पुगेको 

जनसङ्�ा 

प्रितश

त 

२०१ २११  ९५१ ९७१  

२१. 

 

सरसफाइ 

सुिवधा 

उपल� 

घरप�रवार 

प्रितश

त 

९९.७१६   १००१६   

२२

. 

 

ब�क तथा 

िव�ीय 

संस्थाको 

शाखा 

स

ङ्�ा 

३६७३५ १२६३५     

२३. जिमनमा 

मिहलाको 

प्रितश

त 

१९.७14

15      

                                                           
14 (म�ालय �रीय िवकास सम�ा समाधान सिमितको बैठक तथा प्रथम चौमािसक प्रगित समी�ा आ.व. २०७६/७७) 
15 (Securing Women’s Land and Property Rights in Nepal, 2022) 
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क्र 

सं. 

सूचक/ 

ल� 

एकाइ आधार वष�स�को अवस्था योजनाको अ�को 

अवस्था 

नेपाल प्रदेश स्थानीय 

तह 

नेपाल प्रदेश स्थानी

य तह 

�ािम� �ने 

प�रवार 

२४

. 

िवपदबाट 

मृ�ु �ने 

वािष�क 

जनसङ्�ा 

जना ५०९ ६१     

२५

. 

िवपदबाट 

प्रभािवत �ने 

प�रवार 

सङ्�ा 

स

ङ्�ा 

६५८३ ६९६     

२६

. 

प्रकोपबाट 

कृिष �ेत्रमा 

भएको 

आिथ�क �ित 

(वािष�क) 

� 

हजार

मा 

      

२७

. 

प्रकोपबाट 

खानेपानी 

संरचनामा 

भएको �ित 

(वािष�क) 

वटा       

२८ प्रकोपबाट 

पूवा�धारमा 

भएको �ित 

(वािष�क) 

वटा       
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3.10.  नगरपािलकाको समि�गत िव�ीय अवस्था  

नगरपािलकाको िव�ीय �वस्थापनका लिग कानूनले िनिद�� गरेका स्रोतह� बमोिजम नगरपािलकाले आफ्नो 

िव�ीय �वस्थापन गद�  आएको छ । जस अनुसार  नगरपािलकाले आ��रक आय, राज� बाँडफाँडबाट 

प्रा� �ने रकम, िव�ीय समािनकरण अनुदान, सश�त अनुदान तथा िवशेष काय�क्रमका लािग संघीय र प्रदेश 

सरकार तथा अ� के��य िनकायबाट प्रा� �ने िविभ� अनुदान तथा सहयोगबाट आिथ�क स्रोत एिककृत 

ग�र िवकास तथा सेवा प्रवाहका काय�ह�मा खच� िविनयोजन ग�ररहेको छ । स्थानीय िवकासको पँूजीगत खच� 

बढाउन एकातफ�  आ��रक राज� र समग्र स्रोतको दायरा बढाउनु पन� बा�ता छ भने अक� तफ�  

नगरपािलकाको खच� गन� �मता समेत वढाउनु पन� आव�कता छ । आविधक योजना बनाउँदा 

नगरपािलकाले अनुदान, सहयोग, साझेदारी, लागत सहभािगता तथा आ��रक आय क्रमशः  िव�ार गद�  जाने 

रणनीित िलएकोले आगामी वष�ह�मा बजेटरी खच� र गैर वजेटरी खच� समेतबाट क्रमशः  �मता बढाउदै लानु 

आ�क छ ।  

राज�को आकार तथा प�रमाण आिथ�क इकाईह�को िवि�य आकारमा भर पन� िवषय भएकाले प्राकृितक 

स्रोत, आिथ�क �र र राज� प�रमाणको बीचमा प्र�� आनुपाितक स�� रहन्छ । नगरपािलकाको आफ्नै 

आ��रक स्रोतह�का साथै संघ र प्रदेशबाट प्रा� �ने िविभ� प्रकार अनुदानह�, िनजी, साव�जिनक 

िनकायह�सँगको साझेदारीबाट �ने आयह�लाई पािलकाले प्राथिमक �ेत्रह�मा लगानी गद�  आईरहेको    छ 

। नगरपािलकालाई स�� बनाई नगरपािलका िभत्र बसोबास गन� नाग�रकको  जीवन�रमा गुण��रय 

प�रवत�न �ाउनु,  गुण�रीय सेवा प्रवाह गनु�, उपल� स्रोत साधनह�को प्रभावकारी �वस्थापन गनु�, 

स्थानीय पया�वरण, जैिवक िविवधताको संर�ण गनु�, संभािवत प्रकोपबाट �ने �ित �ूनीकरण ग�र 

नाग�रकह�को भय रिहत वातावरणमा बाँ� पाउने अिधकार सुिनि�त गनु� ज�ा काय�मा आव�क पन� 

िवि�य �वस्था गन� नगरपािलकाले िव�ीय अनुमान र प्र�ेपण गनु� सफल योजना काया��यनका लािग 

आव�क छ । िवि�य �मताको आकलन र िवि�य �मतामा बृि�ले मात्र लि�त काय�क्रमह�को काया��यन 

�न स�े भएकोले यस योजनामा िवि�य िव�ेषणलाई मह�पूण� मािनएको छ ।   

3.11. नगरपािलकाको आ��रक आय  

नगरपािलकाको श्रोत �वस्थापनमा संघ तथा प्रदेशबाट आउने िनयिमत आउने अनुदानका अित�र�  

आ��रक आयको पिन मह�पूण� भूिमका  रहन्छ । नगरपािलकाको भूगोल,  जनसं�ा,  आिथ�क गितिविधका 

आधारमा आ��रक आयको िह�ा तय �न्छ । स्थानीय�रमा  राज� बृ�� गन� नगरपािलकाले समय सापे� 

राज�का श्रोतह�को पिहचान तथा पुनरावलोकन गरी यथाय�परक आ��रक राज� संकलन गन� नीित  िलनु 

पन� �न्छ, अ�था आ��रक आयको िह�ा नग� �न सक्छ । धुिनब�शी नगरपािलकाको  िवगत तीन वष�को 

आ��रक आयको िव�ेषण गदा�, आ.व. २०७५/०७६ मा कूल आय �. ४४,३७,७३,००० मा  आ��रक आय 

�. ५,०१,७०,००० अथा�त ११%, आ.व. ०७६/०७७ मा कूल आय ४४,६८,५८००० मा आ��रक आय �. 
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२,९८,७८,००० अथा�त ६.६८% र आ.व. ०७७।७८ मा कूल आय �. ७३,३४,०८,८५४ मा आ��रक आय �. 

३,८९,९७,७४३ अथा�त ५.३१% रहेको दे�खन्छ । उपरो� िववरणलाई हेदा� सु�को वष� भ�ा  दोस्रो वष� आधा 

कम र तेस्रो वष�मा दोस्रो वष�भ�ा क�रब १%  ले कम भएको दे�खन्छ, जसलाई स�ोषजनक �पमा िलन 

सिक�, यसथ� आगामी िदनमा आ��रक राज�को स�ािवत नयाँ स्रोत पिहचान, करका दायरा बृ��, कर 

असूली स��ी जनचेतना  काय�क्रम आदी �ाएर आ��रक आयको िह�ा बृ�� गनु� पन� दे�खन्छ ।  

उपरो� तीनै वष�को आ��रक आयको अनुमान र यथाथ� आयमा पिन तादा�यता दे�खँदैन, उदाहरणका 

लािग आ.व. ०७७।७८ को आ��रक आयको अनुमान �. ८,२५,४४,००० रहेकोमा �. ३,८९,९७,७४३ अथा�त 

अनुमानको ४७ % मात्र राज� संकलन �न सकेको दे�खन्छ ।  संघ र प्रदेशबाट प्रा� हने स्रोतको बृ�� 

गन�का लािग नगरपािलकाले आ��रक आय बृ�� गन� काय�मा तदा�कता देखाउनु पन� दे�खन्छ ।   

3.12. नगरपािलकाको िव�ीय स्रोत र आय अनुमान  

नगरपािलकाको िव�ीय स्रोतको �पमा संघीय सरकारबाट प्रा� �ने िव�ीय अनुदान, सशत� अनुदान, राज� 

बाँडफाँड, िवशेष अनुदान र समपूरक अनुदान �न भने प्रदेश सरकारबाट प्रा� �ने िव�ीय समानीकरण 

अनुदान, सशत� अनुदान, राज� बाँडफाँड, िवशेष अनुदान र समपूरक अनुदान �न । ��ै नगरपािलकाको 

आ��रक राज� र स्थानीय सि�त कोष अ�ग�त आयोजना िवशेष प्रा� �ने अ� रकम पिन िव�ीय स्रोत 

�न । मािथ उ���खत िवि�य स्रोतह�बाट यस नगरपािलकामा आ. व. २०७८।०७९ मा प्रा� �ने आय िन� 

बमोिजम अनुमान ग�रएको छ । 

तािलका 4 नगरपािलकाका आय 

आय िशष�कह� संिघय सरकारबाट (� 
करोडमा) 

प्रदेश सरकारबाट (� 
करोडमा) 

सश�त अनुदान  17.76 2.04 

समानीकरण अनुदान  16.20 1.42 

समपूरक अनुदान  2.49  2.50 

िवशेष अनुदान  .83  .30 

राज� बाँडफाँड  7.75 5.30  

ज�ा 45.03 11.56 

स्रोतः   वािष�क नीित, काय�क्रम र  बजेट आ.व. ०७९/०८०    

संिघय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्रा� �ने बाहेक आ��रक स्रोतबाट � ८.८४  करोड आय र सि�त 

कोषबाट � ११  करोड आय �ने आनुमान ग�रएको छ । नगरपािलकाको समग्र िव�ीय स्रोतमा संघीय सरकार 

र प्रदेश सरकारको तफ� बाट ज�ा आयको लगभग  ६५ प्रितशत िह�ा ओगटेको छ साथै लगभग २३  

प्रितशत संि�त कोष र आ��रक आयको िह�ा दे�खन्छ । आ. व. २०७९।८० मा ज�ा �.  २४.८३ करोड 

आ��रक आय  प्र�ेपण ग�रएको छ । जसमा संिचत कोषको रकम कटाउंदा �. २.८८ करोड वा लगभग 
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३.४० मात्र आ��रक आयको िह�ा दे�खन्छ  । यसथ�, नगरपािलकाको आ��रक आय पूण� �मतामा प्रयोग 

गन� कर �वस्थापन र कर सचेतना बढाउनु पन� दे�खन्छ ।   

तािलका 5 नगरपािलकाको िविभ� वष�को आय 

समि�गत आय 

क्र 

सं 

सुचकह� आय िववरण वा�िवक आय � करोडमा  

आ.ब 
२०७
५/ 

२०७
६ 

प्रितशत आ.ब 
२०७६/२०७

७ 

प्रितशत आ.ब 
२०७७/ 
२०७८ 

प्रितशत आ.ब 
२०७८/ 
२०७९ 

प्रितशत 

१ नेपाल 

सरकारबा

ट प्रा� 

31.11 63.07 33.18 67.70 35.96 61.25 37.28 62.37 

२  प्रदेश 

सरकारबा

ट प्रा� 

4.96 10.05 4.34 8.86 4.9

7 

8.47 6.26 10.47 

३  आ��रक 

आय 

5.01 10.16 2.98 6.08 3.89 6.63 2.88 4.82 

४  राज� 

बाँडफाँड 

8.25 16.72 8.51 17.36 13.89 23.6

6 

13.3

5 

22.34 

५  िविवध 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

   ज�ा 49.3

3 

100.0

0 

49.01 100.0

0 

58.71 100.0

0 

59.77 100.0

0 

स्रोतः  राज� सुधार काय�योजना, २०७८    

आ. व. २०७५।७६ मा भएको आ��रक आयको िह�ा १०.१६% बाट क्रमश घट्दै आ. व. २०७७।७८ स� 

आईपु�ा ६.६३ मा िसिमत �न आई पुगेको छ । आ.व. ०७८।०७९ को प्र�ेिपत आयमा आ��रक आयको 

िह�ा ४.८२% मात्र दे�खन्छ ।  स्थानीय तहको सस्थागत �मता �मू�ाँकन काय�िविधमा अिघ�ो आ.व. 

भ�ा क��मा १०% आ��रक आय बृ�� �ँदा मात्र अंक प्रा� गन� �वस्थालाई आधार मा�े हो भने पिन 

नगरपािलकाकाले आ��रक आय प्रित वष� अिघ�ो वष�को भ�ा क��मा दश प्रितशतले वृ�� �ने िहसाबले 
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�वस्थापन गनु� पन� दे�खन्छ । तर, संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्रा� �ने बजेटको िह�ा वष�नी बढदै गएको 

अवस्थामा समग्र िवकास प्रिक्रयामा खासै असर पन� दे�ख� ।  

धुिनब�शी नगरपािलकाको आगामी पाँच वष�को आय प्र�ेपण गदा� मािथ िवष्लेशण ग�रएका  समि�गत 

अथ�त�, िवि�य स्रोत, नगरपािलकाको आ��रक आय, सघीय र प्रदेश सरकारबाट प्रा� �ने आय, साथै 

िविवध आयको गत तीन आ.व. को आय िव�ेषण ग�रएको र प्रा� त�ा� मािथ िबषय िव�, नगरपािलका 

संय� तथा योजना म�ौदा टोलीको राय सुझाव सिहत  िन� मा�ताह�का आधारमा आगामी पाँच आ. व. 

ह�मा �ने अनुमािनत आय अनुमान ग�रएको छ ।  

 dfGotfx?  

(क) राज� र आ��रक आय प्र�ेक वष� (आधार वष�बाट) १०%  प्रितशत थप �ने अनुमान ग�रएको ।   

(ख) सघीय र प्रदेश सरकारबाट प्रा� �ने अनुदानः  प्र�ेक वष� (आधार वष�बाट) १५%    प्रितशत थप �ने 

अनुमान ग�रएको । 

तािलका 6 प्र�ेिपत आय (� करोड) 

क्र. 

स 

आय िववरण 

 

आधार वष� प्र�ेिपत आय 

आ.ब 

२०७८।७९ 

आ.ब. 

२०७९।८० 

आ.ब 

२०८०।८१ 

आ.ब 

२०८१।८२ 

आ.ब 

२०८२।८३ 

आ.ब 

२०८३।८४ 

१ नेपाल 

सरकारबाट 

प्रा�   

37.28 42.87 49.30 56.70 65.20 74.98 

२  प्रदेश 

सरकारबाट 

प्रा�   

6.26 7.20 8.28 9.52 10.95 12.59 

३  आ��रक आय  2.88 3.17 3.52 3.87 4.29 4.72 

४  राज� 

बाँडफाँड  

13.35 15.35 17.66 20.30 23.35 26.85 

५  ljljw 0.00 0.50 0.55 0.61 0.67 0.73 

   ज�ा  59.77 69.09 79.30 91.00 104.46 119.88 
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3.13. �ेत्रगत योजना प्राथिमिककरण र बजेट अनुमान 

3.13.1. गत आिथ�क 

वष�ह�को िवि�य 

�स्थित  

कुनैपिन योजना सफल �नको लािग िव�ीय सुिनि�तता अिनवाय� शत� हो । िवि�य �वस्थापन िवना ग�रएको 

योजनाले साथ�कता पाउन स�ैन । िवि�य सुिनि�तता िवना बनाइएका योजनाह� द�ावेजको �पमा मात्र 

कायम �न्छन् । नेपालमा जितपिन योजनाह� बनेका छन् ित योजनाह� िवि�य सुिनि�तता नभएका कारण 

सफल �न नसकेका �न । पािलकाको योजना तजु�मा क्रममा कितपय प्र�ेपण िवगतलाई हेरेर र कितपय 

अनुमान भिव�मा �न स�े स्रोतको बढो�रीका आधारमा ग�रएको छ । कितपय योजनाह�बाट अपेि�त 

उपल�� प्रा� गन� नस�ुको पछािड िव�ीय सुिनि�तता न�नु मु� कारण हो । व�ुपरक िव�ीय िव�ेषण 

�नु र प्रभावकारी िव�ीय अनुसासन कायम गन� स�े हो भने योजना काया��यनबाट योजना अनुसार नै �ने 

दे�खन्छ ।  

योजना अ�रगत आगामी वष�ह�मा कुन शीष�कमा कित अनुदान वा राज� प्रा� �न सक्छ भ�े आधार 

िवगतका वष�ह�मा भएको खुद आयले िदन सक्छ र गत आ.व.ह�मा भएको आयलाई आधार मानेर आगामी 

वष�ह�मा �ने आयको पूव� अनुमान ग�रएको छ । धुिनब�शी नगरपािलकाको आविधक योजना (आ.व. 

२०७९/८०-२०८३/८४) तयार गदा� योजना पिहचान तथा योजना प्राथिमिककरणसंगै योजना काय��यनका 

लािग आव�क पन� बजेट र �सको िव�ीय स्रोत पिन पिहचान ग�रएको छ ।  आगामी बजेट प्र�ेपण गदा� 

िवगतको िवि�य �स्थितलाई आधार मािनएको छ । पािलकाको �ेत्रगत खच� िन�ानुसार भएको दे�खन्छ ।    

गत आ.व. ह�को खुद आय र �ेत्रगत खच� िववरण 

गत आ.व. को खुद आय र �ेत्रगत खच� (�. मा) 

   आ.ब 

२०७५।२०७६ 

आ.ब 

२०७६।२०७७ 

आ.ब 

२०७७।२०७८ 

आ.ब 

२०७८।२०७९ 

आिथ�क �ेत्र      

कृिष  पशुपं�ी तथा म� िवकास      

भूिम �वस्था, सहकारी तथा ग�रबी 

िनवारण  

    

श्रम तथा रोजगारी       
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बै� तथा िव�ीय संस्था       

पय�टन – ग्रािमण तथा स्थानीय पय�टन      

उ�ोग, �ापार र आपूित� �वस्था      

सामािजक �ेत्र      

िश�ा       

�ा�, पोषण तथा खा� सुर�ा      

युवा तथा खेलकुद       

अ�ेषण तथा िसज�ना�कता      

खानेपानी तथा सरसफाई       

लङ्ैिगक तथा सामािजक समावेि◌शता       

लि�त वग� उ�ान – मिहला बालबालीका 

तथा जे�नाग�रक  

    

भाषा, सं�ृित, कला सािह�       

भौितक पूवा�धार      

आवास तथा ब�ी िबकास       

सडक तथा यातायात      

िसंचाइ       

िवद्युत तथा वैक��क उजा�       

स�ार तथा सूचना प्रणाली       

ढल िनकास, फोहरमैला प्रशोधन 

पूवा�धार   

    

साव�जिनक िनमा�ण       

वन, वातावरण तथा िवपद 

�वस्थापन  

    

वन िवकास तथा �वस्थापन      
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जलाधार तथा जैिवक िविवधता संर�ण       

वातावरण संर�ण तथा प्रदूषण िनय�ण       

जलवायु प�रवत�न अनुकूलन तथा 

�ूनीकरण   

    

पिहरो तथा भू�य िनय�ण       

िवपद सचेतना, उ�ार तथा पुन�स्थापना        

लोकत�, सुशासन तथा शा�� सुर�ा      

साव�जिनक तथा सामुदाियक नेतृ� 

िवकास   

 

 

  

नीित तथा कानुन तजु�मा       

योजना तजु�मा र काया��यनमा 

जनसहभािगता   

    

िनयमनकारी संरचनाह�को प्रवद््रधन       

सामािजक मेलिमलाप र शा�� सुर�ा       

पारदिश�ता र आ��रक िनय�ण प्रणाली       

योजना अनुगमन तथा मू�ा�न      

कुल ज�ा      

स्रोतः  लेखा शाखा, श्रावण २०७९ 

नगरपािलकाको ज�ा पंुजीगत बजेटको प्रितशत आिथ�क �ेत्रमा िविनयोजन भएको दे�खयो । पंुजीगत 

बजेटको लगभग आधा िह�ा अथा�त औषत प्रितशत सामािजक �ेत्रमा िविनयोजन ग�रएको दे�खन्छ भने 

प्रितशत भौितक पूव्ा�धार �ेत्रमा िविनयोिजत छ । वन तथा वातावरण �ेत्रमा प्रितशत रकम िविनयोजन भएका 

दे�खन्छ तथा अ� िविवध �ेत्रको लािग भनेर प्रितशत िविनयोजन भएको छ ।   

3.13.2. आगामी पाँच 

वष�को िवि�य 

अनुमान   
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गत आिथ�क वष�ह�मा भएको सम�ीगत आय र �ेत्रगत  चालु तथा पँूजीगत खच�को ढाँचामा आगामी पाँच 

आ.व. ह�मा �ने चालु तथा पँूजीगत खच� प्र�ेपण ग�रएको छ । आ. व. २०७८।७९ लाई आधार वष� मानेर 

प्र�ेपण ग�रएको यो त�ा� िवगत वष�ह�मा भएको आय, छुि�एको शीष�कगत खच� र भएको लगानीमा जे 

ज�ो अनुपात िथयो �सकै आधारमा आय �य अनुमान ग�रएको छ । आगामी पाँच वष�को िव�ीय प्र�ेपण 

िन� मा�ताह�को आधारमा ग�रएको छ ।   

क. आधार वष� २०७८।७९ मा ज�ा बजेटको �ेत्रगत �पमा जित प्रितशत बजेट िविनयोजन भएको छ 

बाँकी वष�ह�मा पिन सोही अनुसार िविनयोजन ग�रएको छ ।   

ख. अनुमािनत �य प्र�ेपण गदा� अनुमािनत आयको प्र�ेपण औषत बृि�दरलाई नै कायम ग�रएको छ 

।   

ग. ज�ा बजेटबाट पँूिजगत बजेट प्र�ेपण ग�रसके बाँकी रकमलाई चालु खच�को �पमा अनुमान 

ग�रएको छ । 
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तािलका 7:  नगरपािलकाको आगामी ५ वष�को िव�ीय अनुमान  

  प्र�ेिपत �य अनुमान 

   आधार वष� प्र�ेिपत �य (चालु) 

आिथ�क वष�  २०७८/७९  २०७९/८० २०८०/८१  २०८१/८२  २०८२/८३  २०८३/८४  

चालु खच� मौ�ात समेत 

(ज�ा) (क)  

      

�ेत्रगत योजना  आधार वष� प्र�ेिपत �य (पँुिजगत) 

आिथ�क वष�  २०७८/७९  २०७९/८० २०८०/८१  २०८१/८२  २०८२/८३  २०८३/८४  

आिथ�क �ेत्र        

कृिष  पशुपं�ी तथा म� 

िवकास  

      

भूिम �वस्था, सहकारी तथा 

ग�रबी िनवारण  
      

श्रम तथा रोजगारी         

बैङक तथा िव�ीय संस्था         

पय�टन – ग्रामीण तथा स्थानीय 

पय�टन  

      

उ�ोग, �ापार र आपूित� 

�वस्था  

      

सामािजक �ेत्र        

िश�ा         

�ा�, पोषण तथा खा� 

सुर�ा  

      

युवा तथा खेलकुद         

अ�ेषण तथा िसज�ना�कता        
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खानेपानी तथा सरसफाइ         

लङ्ैिगक तथा सामािजक 

समावेिशता   

      

लि�त वग� उ�ान – मिहला 

बालबािलका तथा 

जे�नाग�रक  

      

भाषा, सं�ृित, कला सािह�         

भौितक पूवा�धार        

आवास तथा ब�ी िवकास         

सडक तथा यातायात        

िसंचाई         

िवद्युत तथा वैक��क उजा�         

स�ार तथा सूचना प्रणाली         

साव�जिनक िनमा�ण         

वन, वातावरण तथा िवपद 

�वस्थापन  

      

वन िवकास तथा �वस्थापन        

जलाधार तथा जैिवक 

िविवधता संर�ण   

      

वातावरण संर�ण तथा 

प्रदूषण िनय�ण   

      

जलवायु प�रवत�न अनुकूलन 

तथा �ूनीकरण  

      

पिहरो तथा भू�य िनय�ण         

िवपद सचेतना, उ�ार तथा 

पूनस्थापना    
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लोकत�, सुशासन तथा 

शा�� सुर�ा  

      

साव�जिनक तथा सामुदाियक 

नेतृ� िवकास   

 

 

 

 

 
 

नीित तथा कानुन तजु�मा         

योजना तजु�मा र 

काया��यनमा जनसहभािगता   
      

िनयमनकारी संरचनाह�को 

प्रवद््रधन   

      

सामािजक मेलिमलाप र 

शा�� सुर�ा   

      

पारदिश�ता र आ��रक 

िनय�ण प्रणाली   
 

 

    

योजना अनुगमन तथा 

मू�ा�न  

      

ज�ा (ख)        

कुल बजेट (क+ख)        

  

आधार वष� आ. व. २०७८/७९ मा अनुमान ग�रएका िविभ� शीष�गत �यह�मा औषतमा २०७९/८० को लािग     

प्रितशत  वृ��दर कायम ग�रएको छ भने आ. व. २०८०/८१ मा औषत     प्रितशतको  बृि�दर  कायम �ने 

अनुमान ग�रएको छ ।  ��ै आ.व. २०८१/८२ मा औषत बृि�दर    प्रितशत  प्र�ेपण ग�रएको छ । आ. व. 

२०८२/८३ मा औषत      प्रितशत  प्र�ेपण ग�रएको छ भने आ. व. २०८३/८४ मा औषत      प्रितशत  �य 

प्र�ेपण ग�रएको छ ।  

आ.व. २०८३/८४ मा     प्रितशत को बृि�दर कायम गरी ज�ा पँूिजगत लगानी �.      करोड पु�े अनुमान 

ग�रएको छ । �ेत्रगत �पमा सवैभ�ा बढी रकम िविनयोिजत भएको सामािजक �ेत्रमा ज�ा बजेटको      

प्रितशत, आिथ�क �ेत्रमा ज�ा बजेटको      प्रितशत, भौितक पूवा�धार तफ�  ज�ा वजेटको      प्रितशत र 

अ�मा िविवध शीष�क अ�ग�त ज�ा बजेटको     प्रितशत िविनयोजन ग�रएको छ । यसरी िविनयोजन गरी 

बाँकी रहेको बजेटलाई चालु खच� (मौ�ात समेत) भनेर छु�ाइएको छ । 
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प�र�ेद 4: आिथ�क �ेत्र 

4.1. कृिष तथा पशुपन्छी 

4.1.1. पृ�भूिम 

राि�� य स�भ�   

नेपालको संिबधान २०७२ को धारा ३६ ले खा� अिधकारलाई मौिलक हकको �पमा �वस्था ग�रएको छ 

भने  खा� स��ी मौिलक हक अ�ग�त खा�का तीनैवटा प�  खा� सुर�ा , खा� अिधकार तथा खा� 

स�भुता  समेटेको छ । यस अिधकारको काय��यनको लािग “खा� अिधकार तथा खा� स�भुता स��ी 

एन”, २०७५ समेत जारी भैसकेको अवस्था छ । 

नेपालको भोकमरी र ग�रवीको अवस्था अ� द्िचन एिशयाली देशह�को तुलनामा कमजोर छ । नेपालमा 

क�रब १८.७% जनसं�ा िनरपे� ग�रवीको रेखा मुिन रहेका छन्  भने ब�आयािमक ग�रवी २८.६% रहेको 

छ । नेपालका अ� छ प्रदेशह�को तुलनामा कुल जनसं�ामा ग�रवीको अनुपातको िहसाबले बागमती 

प्रदेशको अवस्था तुलना�क िहसाबले राम्रो नै मा�ु पद�छ । िकनभने बागमती प्रदेशमा िनरपे� ग�रवीको 

रेखा मुिन रहेका जनसं�ा सबै भ�ा कम अथा�त्  १८.७ प्रितशत मात्र छ ।  

सन् २०१५ से�े�र २५ मा संयु� रा��  संघ महासभाले २०३० स�को िदगो िवकास ल� अनुमोदन गरेको 

छ जस अनुसार  सन् २०३० स�मा िव��ापी  �पमा  भोकमरी र ग�रवी लाई अ� गन� घोषणा गरेको   छ 

। (स्रोत : खा� तथा पोषण सुर�ा योजना २०७७/७८- २०८१/८२) 

नेपालको कुल गाह�� उ�ादनमा कृिष �ेत्रको योगदान २७ प्रितशत रहेको छ भने कुल जनसं�ाको ६०.४ 

प्रितशत यसमा आव�  छ । स�ीय सरकारले िबस २०७७ िभत्र खा��मा  आ�िनभ�र �ने घोषणा एवम् पाँच 

वष� िभत्र कृिष उ�ादक�  दो�र गन� प्रितव�ता जनाएको छ । उक्� ल� हािसल गन� नेपालको १५ औ ं

प� वष�य योजनाको कृिष �ेत्रको सोच, ल� तथा उ�े� िन� अनुसार िनधा�रण गरेको छ : 

सोच 

खा� र पोषण सुर�ा तथा खा� स�भुता सिहतको िदगो, प्रित�ध� एवम् संमृ� कृिष अथ�त� । 

ल�  

प्रित�ध�, जलवायु अनुकूल, आ�िनभ�र एवम् िनया�तमुखी ऊ�ोग्को �पमा कृिष �ेत्रलाई 

�पा�रण गद� समाबेशी र िदगो आिथ�क वृ�� हािसल गन�। 
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उ�े� 

१. कृिष �ेत्रको उ�ादन तथा उ�ादक� वृ�� गरी खा� तथा पोषण  सुर�ा सुिनि�त  गनु�  । 

२. कृिषमा आधा�रत उ�ोग्को िवकास गरी रोजगारी र आ�ानी वृ�� गनु�   । 

३. �वसाियक तथा प्रित�धा��क �मता िवकास गरी कृिष �ेत्रको �ापार स�ुलन गनु�  ।  

अपेि�त उपल��  

आधारभूत खा� सुर�ा �स्थितमा रहेका प�रवार हालको ४८ प्रितशत बाट ८० प्रितशत पुगेको �नेछ । यस 

अवािशमा खा� ग�रवी १० प्रितशत तथा मौजुद ग�ीर खा� असुरि�त जनसं�ा ७.८ प्रितशतबाट घटेर 

२ प्रितशत भएको �नेछ । �सैगरी, िव��ापी खा� सुर�ा सुचकाँक ४६ बाट ६६ मा पुगेको �नेछ । दैिनक 

िनथा��रत �ालोरीको �ूनतम मात्रा उपभोग गन�बाट व��त रहेको जनसं�ा ८.१ प्रितशतबाट घटेर ४ 

प्रितशत भएको �नेछ । 

बागमती प्रदेश स�भ�  

यसै  गरी बागमती प्रदेशले आफ्नो  आविधक योजनामा (आ.ब. २०७६/७७-२०८०/८१) मा कृिष �ेत्रको समग्र 

िवकासको लािग िन� अनुसारको सोच, ल� , तथा उ�े� िनधा�रण गरेको छ : 

सोच 

खा� तथा पोषण सुर�ा सिहतको स�� कृषक  

ल�  

खा� र पोषण सुर�ा , �वसाियक कृिष र लाभप्रद रोजगारी �ारा िकसानको आय�र वृ�� भइ 

संमृ� प्रदेशको िनमा�णमा योगदान पुया�उने  ।  

उ�े�  

१. िदगोपन सिहतको कृिष उ�ादनमा बढो�री हािसल गन� र प्रित एकाइ  जिमन र प्रित एकाइ कृिष 

श्रिमकको उ�ादक�  बढाउनु, 

२. खा� र पोषण सुर�ा गद�  कृिष व�ुको आयात घटाई िनया�त प्रवध�न गनु�, 

३. कृिषमा आयमूलक रोजगारीका अवसरह�को िव�ार गनु�, र 

४. िवषादी अवशेष रिहत एवम् जैिवक पोषण यु� खा� व�ु सुपथ मु�मा उपल� गराउनु र 

उपभो�ाह�को खा� अिधकार सुिनि�त  गनु�  । 
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अपेि�त उपल��  

कृिष व�ुको उ�ादन बढेको �ने, प्रदेश फलफुल, दुध, मासु, अ�ा, माछा र तरकारीमा आ�िनभ�र भई 

आयात प्रितस्थापन भएको �ने, कृिष उ�ादन, भ�ारण तथा बजारीकरण तथा कृिष �ेत्रको 

औ�ोिगकीकरणमा िनजी �ेत्र र सहकारी संस्थाको संल�ता बढेको �ने; स्थानीय र रैथाने जातका कृिष 

उपजह�को संर�ण र प्रबध�न गरी जैिवक िविवधताको  संर�ण भएको �ने; र िनया�तयो� कृिष व�ुह�को 

पिहचान गरी मू� �ंखला िवकास गद�  प्रित�थ��क �मता वृ�� भएको �ने, कृिषको औ�ोगीिककरण र 

कृिष पय�टनको िवकास भएको  �नेछ ।  

संयु� रा��  स�ीय िवकास काय�क्रमले हालै प्रकािशत गरेको प्रितबेदनले खा� व�ुमा भएको अ�िधक 

मू� वृ��को प�रणाम ��प जीवनयापनमा भएको खच� बृ��ले गदा� िव�का ७ करोड १० लाख जनसं�ा 

ग�रबीको रेखा मुिन रहेको त�ांक साव�जिनक गरेको छ (नाग�रक दैिनक,असार २४, २०७९) । 

नगर स�भ�  

कुल ९८.४ वग� िक.िम. �ेत्रफल रहेको यस नगरपािलका स�ीय राजधानी काठमाडौ ँवाट २०.िक.िम. र िज�ा 

सदर मुकाम धािडंगवाट ८० िक. िम. को दूरीमा अव�स्थत छ । यस नगरपािलका को कुल जनसं�ा ३६,०५४ 

रहेको छ जस मधे पु�ष १८,२३८ (५०.५८% ) र मिहला १७,८१६ (४९,४२% ) रहेको छ । यस धुिनबेशी 

नगरपािलकाको मे�द�को �पमा कृिष रहेको छ । तर खेतीपाित गन� तौर त�रका अझै स� पिन पर�रागत 

तथा िनवा�हमुखी िकिसमको छ  जसले गदा� कृिष उ�ादन र  उ�ाद्� दुवै कम छ ।  कृिषमा आिश्रत 

जनसं�ा ५०.९२ प्रितशत रहेको छ । कृिष पिछ दोस्रो मह�पूण� पेशाको �पमा नोकरी ( सरकारी,गैर 

सरकारी, �देश/वैदेिशक रोजगारी आिद) रहेको छ । नोकरी गन�को सं�ा एक चौथाई (२६.४४%) भ�ा 

बढी रहेको छ भने �ापार �वसायमा संल� �नेको सं�ा १२.६४ प्रितशत रहेको छ । 

नगरको आिथ�क िवकासका स�ावना बोकेका �ेत्रह� ज�ै कृिष, पय�टन,उ�ोग, �ापार �वसाय आिद 

म�े कृिष �ेत्र तुलना�क िहसाबले ठूलो स�ावना बोकेको  �ेत्रको �पमा िलन सिकन्छ । यसको बिलयो 

आधारको �पमा नगरमा िव�मान प्रचूर उब�र भूिम, बजारको िनकट प�ँच, राजधानीिनकट रहेकोले कृिष 

उ�ादनको बढदो माग, जनसं�ाको ठूलो िह�ा कृिषमा आिश्रत, रोजगारीको प्रमुख अवसर �ेत्र आिद । 

तर यसको िवकासको लािग जित लगानी �नु पन� हो �ो भने भएको पाइदैन । उदाहरणको लािग आ.ब, 

२०७८/७९ मा यस �ेत्रको िवकासको लािग कुल बजेटको ज�ा ८.५ प्रितशत मात्र िबिनयोजन भएको दे�खन्छ 

भने चालु आ.ब. मा पिन यस �ेत्रको िवकासको लािग .... प्रितशत मात्र बजेट िबिनयोजन ग�रएको पाइन्छ जुन 

�ादै कम हो । यिद आिथ�क छेत्रमा फड्को मान� हो र यसको लािग आव�क पन� लगानी गद�  जाने हो भने  

यस नगरको आिथ�क िवकासमा कृिष �ेत्रले अग्रणी �ेत्रको भूिमका िनवा�ह गन� स�े ठूलो स�ावना रहेको 

छ । यस �ेत्रको िवकास पिछ अ� �ेत्रह�मा पिन लगानी गन� �मता वृ�� �ने भएकोले अ� आिथ�क 
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�ेत्रह�को पिन क्रिमक �पले िवकास �ँदै जाने दे�खन्छ । कृिष �ेत्रको मात्र िवकास �ँदा िवकास एकांकी �न् 

जान्छ जुन वानचिनय छैन व �ँदैन । िवकास समग्र �ेत्रको �नु ज�री छ ।  

यस नगरमा कृिषयो� जिमन ६२.३२% रहेको छ । खा�� तफ�  मु� बालीको �पमा धान.मकै, कोदो, ग�ँ 

रहेक छ भने फलफुलमा आँप, िलची, केरा आिद रहेको छ । यस नगरमा िबिभ� िकिसमका तरकारी उ�ादन 

�नुको साथै कुखुरा पालन, बाख्रा पालन,  दूध उ�ादन आिद यहाँको मु� कृिष उ�ादन �न् । पहाडी �ेत्रमा 

खेतीयो� भू-भाग कम छ भने बेशी�ेत्र खेतीपाती कृिष उ�ादनको िहसाबले उब�र भूिमको �पमा रहेको छ 

। कृिष उपज तथा दूध संकलन के�ह� संचालनमा  आएकोले कृिष �वसाय तफ�  मािनसह� िव�ारै 

आकिष�त �न थालेका छन् जुन उ�ाहब��क कुरा हो । 

4.1.2. सम�ा र 

चुनौती  

सम�ा  

१. कृिष उ�ादनमा अ�िधक िवषािदको प्रयोगले शरीरमा प्रितकूल असर पनु� । 

२. पया�� मात्रामा बाह� मिहनामा िसंचाईको सुिबधा उपल� न�नु । 

३. उ�त मल िबउ िबजनको समयमा पया�� मात्रामा उपल� न�नु । 

४. कृिष द� प्रािविधक तथा िव�को अभाव �नु । 

५. कृिष बीमा,सामािजक सुर�ा बारे स���त ��� अनिभ� रहेको वा  जानकारी नभएको । 

६. कृिष यो� भूिममा इँटा उ�ोग र िसमे� कारखाना संचालन गरेको  । 

७. िसंचाईको लािग मूल खोला कम �नु र सु�ै जानु । 

८. आधुिनक कृिष तािलमको अभाव । 

९. यांित्रकरणको लािग आधुिनक उपकरणको कमी वा अभाव । 

१०. िवचौिलयाको कारणले कृषकले उ�ादनको उिचत मू� नपाउनु  । 

११. कृिष उपज भ�ारणको लािग को� �ोरेज/िच�ान के�को कमी । 

१२. रोजगारीको लािग युवाको िवदेश पलायन तथा भएका युवा पिन कृिष पेशामा आकिष�त न�नु । 

१३. पकेट खेतीमा िविभ� िकिसमको रोग ला�ु । 

१४, कृिष सडकको बाहै्र मिहना चलन चल्न् नस�ु । 

१५. कृिष �ेत्र नतो�ु र वग�करण नगनु� । 
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 चुनौती  

१. कृिष यो� भूिममा इँटा उ�ोग र िसमे� कारखाना संचालन गरेको  । 

२. िसंचाईको लािग मूल खोला कम �नु र सु�ै जानु । 

३. कृिष सडकको बाहै्र मिहना चलन चल्न् नस�ु । 

४. कृिष सडकको मम�त र �रो�ं�त न�नु । 

५. पर�रागत खेित प्रणाली । 

६. युवाको िवदेश पलायन तथा युवाह� कृिष पेशामा आकिष�त न�नु । 

७. आधुिनक कृिष �ान तथा सीपको कमी । 

८. उ�त मल िबउ िबजनको समयमा पया�� मात्रामा उपल� न�नु । 

९. िवचौिलयाको हाबी �नु । 

4.1.3. स�ावना तथा 

अवसर 

१. कृिषलाई रोजगारीसँग जोडी उ�ोग ह�(डेरी,केचाप,धुलोदुध(आिद) एस्थापना गरी रोजगारी िसज�ना गर 

सिकने । 

२. बाहै्र मिहना बेमौसमी तरकारी उ�ादन गन� सिकने ।  

३. उ�ािदत व�ु को लािग बजार िनकट रहेको । 

४. ब�क तथा िव�ीय संस्थाको राम्रो प�ँच रहेको । 

५. माटो दोयम िकिसमको रहेको �नाले सबै प्रकारको बाली उ�ादन गन� सिकने । 

६. कृिष सडक तथा ग्रामीण सडक प्राय: संकलन के� स� पुगेको । 

७. �ाचरी र कुखुरा फारम प्रश� रहेकोले मासु, अ�ा िनया�त गन� सिकने ठूलो स�ावना । 

८. बेरोजगार युवा रहेकोले श्रमको सम�ा न�ने । 

९. उ�त जातको बाख्रा पालनको सभावना रहेको �नाले श्रोत के�को �पमा िवकास गन� सिकने । 
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4.1.4.  कृिष तथा 

पशुपं�ी िवकास 

योजना 

4.1.4.1. सोच 

आिथ�क स�ृ��को आधार समग्र कृिष �ेत्रको िवकास  

4.1.4.2. ल�  

खा��, फलफूल तथा पशु ज� उ�ादनमा आ�िनभ�र भई आयात प्रितस्थापन गरी िनया�त समेत 

गन� । 

4.1.4.3. उ�े�  

१. कृिष उ�ादन वृ��को साथै दूध,अ�ा,मासुको उ�ादनमा आ�िनभ�र भइ िनया�त गनु� । 

२. कृषकलाई उ�ादनको उिचत मू� िदन िवचौिलयाको अ� गनु� । 

३. िविभ� स�ा� नदी नाला,मूल आिदबाट िसँचाईको सुिबधा सुिन�स्चत गनु� । 

४. समयमा पया�� मात्रामा उ�त िबउ िबजन,मल उपल� गनु� । 

५.  बेरोजगार युवालाई िविभ� स�िलयत �ाकेज (ऋण,जिमन,तािलम,उपकरण ) माफ� त कृिष पेशामा 

आकिष�त गनु� । 

4.1.4.4. रणनीित तथा काय�नीित 

रणिनित काय�नीितह� 

उ�े� १: कृिष उ�ादन वृ��को साथै दूध  ,अ�ा ,मासुको उ�ादनमा आ�िनभ�र भइ िनया�त गनु� । 

१.१. िनया�त �ने व�ुह�को उ�ादनमा वृ�� गनु�  १.१.१ कृिषज� सामग्रीको उ�ादनमा वृ�� ग�रनेछ 

। 

१.१.२ �वसाियक कृिष प्रवध�न ग�र उ�ादन वृ�� 

ग�रनेछ ।  

१ .१.३  प्रािविधकको सेवा कृिष तथा पशु स��ी

उपल� ग�रनेछ । 

उ�े� २: कृषकलाई उ�ादनको उिचत मू� िदन िवचौिलयाको अ� गनु� ।  

२.१ उ�ादनको उिचत मू� िदन िवचौिलयाको 

अ� गन� । 

२.१.१  सबै वडामा बजारीकरणको  लािग सहकारी 

वा अ� उपायको �वस्थापन ग�रनेछ ।   
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रणिनित काय�नीितह� 

२.१.२  उ�ादनको उिचत मू� िकसानलाई प्रदान 

ग�रनेछ । 

२.१.३  िवचौिलयालाई  क्रिमक  �पले  अ� ग�रनेछ 

। 

उ�े� ३: िविभ� स�ा� नदी नाला,मूल आिदबाट िसँचाईको सुिबधा सुिन�स्चत गनु� । 

३.१ िसँचाईको सुिबधा सुिन�स्चत गन� । ३.१.१  िसँचाईको सुिबधा सुिन�स्चत ग�रनेछ ।  

३.१.२ िव�मान िसँचाईको मम�त स�ार गरी थप 

सुिबधा सुिन�स्चत ग�रनेछ । 

उ�े� ४: समयमा पया�� मात्रामा उ�त िबउ िबजन,मल उपल� गनु� । 

४.१  उ�त िबउ िबजन,मल आिदको �वस्था गन� ४.१.१ सबै वडाह�मा चािहने प�रमाणको एिकन 

ग�रनेछ । 

४.१.२ सबै वडाह�मा आव�क िबउ िबजन,मल 

आिदको �वस्था  ग�रनेछ । 

४.१.३ िबउ िबजन,मल समयमा नै उपल� गन� 

�वस्था ग�रनेछ । 

उ�े� ५: बेरोजगार युवालाई िविभ� स�िलयत �ाकेज )ऋण ,जिमन,तािलम,उपकरण  (माफ� त कृिष 

पेशामा आकिष�त गनु� । 

५.१  युवालाई कृिष पेशामा आकिष�त गन� । ५ .१.१ कृिषमा संल� �ने युवाको लागत तयार 

ग�रनेछ । 

५ .१.२ िवशेष �ाकेज माफ� त युवालाई आकिष�त 

ग�रनेछ । 

५ .१.३ �ाकेज अ�ग�तको सुिबधा प्रदान ग�रनेछ ।  
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4.1.5. काय�क्रम तथा 

आयोजना 

क्र.
स. 

काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 
संघ प्रदेश स्थानीय 

तह 
िनजी �ेत्र अ� 

िनकाय 
(सहकारी, 
गै.स.स.) 

१. पकेट तथा �क प्रणाली अ�ग�त बृहत एवंम् 
�वसाियक िहसाबले खा��, 
तरकारी,फलफूल खेती तथा पशुपन्छी पालन 
गन�  

 √ √ √  

२. कृिषको आधुिनकीकरणको लािग 
िकसानलाई उ�े�रत गन� उपकरण ख�रदमा 
नगरपािलकाले स��डी (आंिशक आिथ�क 
सहयोग) प्रदान गन�  

 √ √ √  

३. स -साना जिमनमा बृहत �पले �वसाियक 
खेती गन� ज�ा एिककरणको स�ा�ता 
अ�यन गन� र ९१० लाख० 

 √ √ √  

४. आधुिनक कृिष प्रणालीबारे िकसानलाई कृिष 
शाखाको पहलमा प्रदेश सरकारको सहयोग 
समेत िलएर तािलम प्रदान गन� घटीमा वष�मा 
दुई पटक र९५० लाख० 

  √ √  

६. �ावसाियक खेतीको लािग ज�ा 
एकीकरणमा नगरपािलकाबाट सहजीकरण 
गन�र९१० लाख० 

  √ √ √ 

७. कृिष तथा पशुपालनको िवकासमा िनजी, 
सहकारी संघ  संस्थासंग सहकाय� गनु� 

  √ √ √ 

८ उ�ादन वृ��को लािग �वसाियक कृिष 
फम�,  सहकारी, सामूिहक खेतीको प्रबध�न 
गनु�  

     

९. द� प्रािविधकबाट आव�कता अनुसार कृिष 
सेवा उपल� गनु�  

 √ √ √  

१०. कृिष शाखाको सम�यमा द� प्रािविधक 
जनश�� स�व भएस� नगरपािलकामा नै 
तयार गन� वातावरण तयार गन�   

 √ √ √  

११. आधुिनक कृिष प्रणालीबारे िकसानलाई कृिष 
शाखाको पहलमा प्रदेश सरकारको सहयोग 
समेत िलएर तािलम प्रदान गन� घटीमा वष�मा 
दुई पटक । 
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क्र.
स. 

काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 
संघ प्रदेश स्थानीय 

तह 
िनजी �ेत्र अ� 

िनकाय 
(सहकारी, 
गै.स.स.) 

१२. पया�� मात्रामा संकलन के� को� �ोरेज 
आिदको िनमा�ण गनु�  

 √ √ √  

१३. कृिष उ�ादन र उ�ाद�मा वृ�� गरी 
िबक्रीको लािग गे्रिदंग र ब्रा��ंगमा सहयोग 
गनु�  

 √ √ √  

१४. खा�� उ�ादनमा वृ�� गन� िव�मान 

स�ूण� बाँझो जिमनह�को लगत तयार गन�  । 

     

१५. िबचौिलयाको अ� गन� सहकारी वा अ� 
कुनै उपयु� त�रकाबाट  कृिष उ�ादनको 
बजारीकरण गन� नगरपािलकाले सहजीकरण 
गन�  

  √ √ √ 

१६. िसँचाईको सुिवधा िव�ार गन� 
नगरपािलकामा िव�मान स�ूण� 
निदरनालाह�को स�ा�ता ९िल� 
िसँचाईको समेत० अ�यन गरी �मता 
िनधा�रण गन�  

  √ √  

१७. स�ा� सबै स्थानर �ेत्रह�मा कुन 
उपजकोलािग जिमन उपयु� �न्छ र 
�सबाट के कित प�रमाणमा उ�ादन �न्छ 
सो िनधा�रण गन�  

  √ √  

१८. खा�� उ�ादनमा वृ�� गन� िव�मान 
स�ूण� बाँझो जिमनह�को लगत तयार गन�  

  √ √  

१९. समयमा िकसान लाई मल,िबउ िबजन िकट 
नाशक औषिध उपल� गन� सहकारी 
संस्थाह�को स्थापना गन� नगरपािलकाले 
पहल गन�  

  √ √ √ 

२०. युवा पलायन रो� र कृिषमा युवालाई 
आकिष�त गन� नगरपािलकाले िनशु� 
जिमन, उपकरण ,बजार �ारे�ी गन�, 
पँुजीको �वस्था,मल िबउ िबजनको 
सुिन�स्च�ता सिहतको �ाकेज प्रदान गन�  

 √ √ √  

२१. ब�क तथा िव�ीय संस्थाह�बाट सामूिहक 
जमानीमा िबना िधतो सरल एवं कम �ाज 
दरमा ऋण िदने �वथाको लािग 
नगरपािलकाले पहल गन�  

  √ √  
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4.1.6. अपेि�त 

उपल��  

पाँच वष� िभत्र खा��मा आ�िनभ�रता हािसल गरी िनया�त ग�रनेछ ।  फलफूल,तरकारी,मासु, दूध आिदमा 

आ�िनभ�र �नेछ । नगदे बालीको उ�े� उ�ादन �नेछ । िसँचाई सुिबधा धेरै हदस� पूित� भई सकेको 

�नेछ । मल िबउ अभावको वत�मान अवस्थामा सुधार �नेछ । प्रािविविधक जनश��को �वस्थाबाट 

िकसानलाई आव�क कृिष सेवा प्रा� भएको अवस्था �नेछ ।  कृिष उ�ादनको लािग बजारको �वस्था 

भईसकेको अवस्था �नेछ । कृिषको �वसाियकीकरण, यांित्रकीकरण एवंम् आधुिनकीकरणमा सुधार भई 

पर�रागत खेती प्रणालीको प्राय: अ� भइसकेको अवस्था �नेछ ।  
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4.2. उ�ोग   

4.2.1. पृ�भूिम 

राि�� य स�भ�   

उ�ोग  �ेत्रलाई  रा��  िवकासको प्रमुख आधार ��को �पमा िलन सिकन्छ । तीब्र औ�ोगीकीरणले 

मुलुकको आिथ�क उ�ित गन� म�त गद�छ । नेपालको संिबधानले पिन राि�� य िहत अनुकूल आयात �वस्थापन 

र िनया�त प्रबध�न �ेत्र मा  िवदेशी लगानी आकिष�तगन� तफ�  जोड िदएको छ । औि�िगक नीितले साव�जिनक, 

िनजी र सहकारी �ेत्रको सहकाय�मा िदगो एवं बृहत आधार सिहतको  औि�िगक िवकासको मा�मवाट 

अथ�त�मा उ�े� योगदान पुया�उने ल� िलएको छ । आ.ब. २०७५/७६ मा कुल गाह�� उ�ादनमा 

ि�तीय �ेत्रको  योगदान १४.६ प्रितशत र उ�ादंमूलक उ�ोग �ेत्रको योगदान  ५.६ प्रितशत रहेको छ । 

 सोच  

आिथ�क संमृ��को लािग िदगो, रोजगारमूलक र उ� प्रितफलयु� औ�ोिगक िवकास  

ल�  

औ�ोिगक �ेत्रको िवकास र िव�ार�ारा राि�� य अथ�त�मा उ�ोग �ेत्रको योगदान बढाउने । 

उ�े� 

१. औ�ोिगक उ�ादन वृ�� गरी कुल गाह�� उ�ादनमा उ�ोग �ेत्रको योगदान बढाउनु ।  

२.उ�ोगको उ�ादन एवं प्रित�धा��क �मतामा वृ�� गरी िनया�त प्रबध�न र आयात �वस्थापन गनु� ।  

३. लगानीमैत्री वातावरण िसज�ना गरी उद�ोग �ेत्रमा �देशी र िवदेशी लगानी बढाउदै रोजगारीका थप 

अवसर िसज�ना गनु� ।  

प्रदेश स�भ�    

उ�ोग �ेत्रको िवकास िबना यथे� मात्रमा देशमा रोजगारीका अवसह� िसज�ना  र आिथ�क िवकास गन� 

स�व प्राय: �ँदैन । नेपालको कुल गाह�� उ�ादनमा उ�ोग �ेत्रको योगदान ५.५  छ भने राि�� य 

रोजगारीमा ६.६ प्रितशत रहेको छ । आ.ब. २०७४/७५ स�मा देशमा िबिभ� िकिसमका उ�ोग गरी ज�ा 

७५२९ रहेका छन् भने लगानी कुल �.१६ खब� ८१ अब� भएको दे�खन्छ ।  कुल उ�ोग   म�े दुई  ितहाइ 

५०९८ (६७.७१%) उ�ोग यस प्रदेशमा रहेका छन् ।  नेपालमा रहेका ११ औ�ोिगक �ेत्रह� म�े चार वटा 

यस प्रदेशमा रहेका छन् । यस प्रदेश मा स्थािपत उ�ोगह� म�े काठमाडौ ँउप�कामा अ�िधक छन् । 

लगानी मैत्री वातावरण न�नु, औ�ोिगक पूवा�धारको कमी �नु, द� जनश�� न�नु आिद ज�ा यस �ेत्रका 

प्रमुख सम�ाह� �न् । 
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दीघकालीन सोच 

 औ�ोिगक उ�ादनको अिभवृ��, प्रदेशको संमृ��  

ल�  

औ�ोिगक �ेत्रको िवकास र िव�ार �ारा कृिषको औ�्�ागीिकरण, औ�ोिगक रोजगारी सृज�ा, िनया�त 

प्रबध�न र आयात प्रितस्थापनमा सहयोग पुगी समृ��को आधार तयार भएको �नेछ । 

उ�े� 

१. उपल� स्रोत, सीप र �मतामा आध�रत उ�ोगह�को प्रबध�न�ारा प्रादेिशक गाह�� उ�ादनमा 

औ�ोिगक �ेत्रको योगदान बढाउनु, 

२. उ�ोगको प्रबध�न�ारा �ापार घाटा, रोजगारी र ग�रवी �ूनीकरण गनु� र  

३. समग्र उ�ोग �ेत्रलाई वातावरणमैत्री बनाइ  मानव �ा�, सं�ृत, स�दा र प्राकृितक स्रोतह�को 

संर�ण गनु�  

नगर स�भ�  

इँटा, �ास, वाइन, िसमे� आदी  िबिभ� िकिसमका उ�ोग गरी यहाँ ज�ा ५४  वटा उ�ोगह� रहेका छन् 

। 

4.2.2. सम�ा र 

चुनौती  

सम�ा 

१. उ�ोग स्थापनाको लािग हालस� िनि�त स्थान नतोिकएको �नाले उ�ोगह� जताततै अ�व�स्थत 

िहसाबले  स्थापना �ँदै गरेको । 

२. उ�्�ोग �ेत्रको अभाव । 

३. नगरपािलकामा स�ा� उ�ोगह�बारे हालस� कुनै स�ा�ता अ�यन नभएको । 

४. नगरपािलकामा उपल� क�ा पदाथ� र तीनको प�रमाण बारे कुनै त�ांक  नभएको । 

५. ठूला उ�ोग स्थापाना गन� िनजी �ेत्रलाई आकिष�त गन� नसकेको । 

६. निवन सोचको अभाव । 

चुनौती  

१. प्रचूर मात्रामा  क�ा पदाथ� उपल� नभएको । 
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२. युवा जनश�� िवदेश पलायन �ने । 

३. उ�ोगको लािग आव�क द� जनश��को अभाव । 

४. पंूजीको अभाव । 

4.2.3. स�ावना तथा 

अवसर  

स�ावना 

१. बजारको उिचत �वस्थापन गन� सिकने । 

२. ठूला उ�ोग स्थापाना गन� िनजी �ेत्रलाई आकिष�त गन� सिकने । 

३. कृिष तथा बनमा आधा�रत उ�ोगह� संचालन गन� सिकने स�ावना रहेको । 

४. बेरोजगार युवालाई  औ�ोिगकीरणको मा�मबाट रोजगारीका अवसर िदन सिकने ।  

अवसर  

१. काठमाडौ ँज�ो ठूलो बजारको प�ँच रहेको । 

२. कृिष तथा बनमा आधा�रत उ�ोगह� संचालन गन� सिकने स�ावना रहेको । 

३. बेरोजगार युवालाई  औ�ोिगकीरणको मा�मबाट रोजगारीका अवसर िदन सिकने ।  

४. स्थानीय उपल� क�ा पदाथ�को अिधकतम प्रयोग �ने । 

4.2.4. उ�ोग िवकास 

योजना 

4.2.4.1. सोच 

आिथ�क िवकास र उ�ितको सपना उ�ोगको  स्थापना  

4.2.4.2.  ल� 

औ�ोिगकीरणबाट आ�ानी  वृ�� गरी ग�रवी िनवारण र बेरोजगारीको सम�ा समाधान गन� । 
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4.2.4.3.  उ�े� 

१. स्थानीय �रमा उपल�  क�ा पदाथ�को अिधकतम प्रयोग गनु� ।   

२. औ�ोिगकीरणबाट रोजगारीका अवसरह� िसज�ना गनु� । 

३. औ�ोिगकीरणको लािग िनजी �ेत्रलाई आकिष�त गनु� । 

४. औ�ोिगक वातावारण तयार गनु� । 

4.2.4.4. रणनीित तथा काय�नीित 

रणनीित काय�नीित 
उ�े� १: स्थानीय �रमा उपल� क�ा पदाथ�को अिधकतम प्रयोग गनु�  

१.१ स्थानीय �रमा उपल� क�ा पदाथ�मा 
आधा�रत उ�ोगको स्थापना गन� ।  

१.१.१ नगरपािलकामा भएका स्रोत तथा 
साधनको पिहचान ग�रनेछ । 

१.१.२ कृिष तथा पशुपालनमा आधा�रत 
उ�ोगको स्थापना ग�रनेछ । 

१.१.३ वनमा आधा�रत उ�ोग स्थापना ग�रनेछ 
। 

१.२ स्थानीय क�ा पदाथ�मा आधा�रत उ�ोग 
स्थापनमा लािग प्रो�ाहन गन�  

१.२.१ नगरपािलकामा स्थापना �ने उ�ोग 
�वसायलाई दता�, नवीकरणमा स�िलयत 
िदईनेछ । 

१.२.२ नगरपािलकामा उ�ोग स्थापनाका लािग  
प्रो�ाहन गन� करमा छुटको �वस्था 
ग�रनेछ । 

१.२.३ स्थानीय क�ा पदाथ� प्रयोग गन� 
उ�ोगलाई अनुदान प्रदान ग�रनेछ   

१.२.४ वातावरण मैत्री उ�ोग स्थापनामा 
प्रो�ाहन ग�रनेछ । 

उ�े� २: औ�ोिगकीरणबाट रोजगारीका अवसरह� िसज�ना गनु� 
२.१.  द� जनश�� स्थानीय �रमा तयार गरी 

रोजगारी  िसज�ना गन�  
२.१.१. लघु उ�म काय�क्रम माफ� त िविभ� 

िसपमुलक तािलम प्रदान गन�  
२.१.२. स्थानीय मौिलक िसप तथा कलाको 

संर�ण तथा प्रवध�न ग�रनेछ  
२.१.३ आधुिनक प्रिविध स��� तािलम प्रदान 

ग�रनेछ  
२.१.४ स्थानीय प्रािविधक िव�ालयलाई उ�ोग 

�वसायसंग आव� गद� लाने  
२.२. पािलकामा स्थापना �ने उ�ोगमा 

स्थानीयलाई पिहलो प्राथिमकता िदने नीित 
िलने  

२.२.१.  स्थानीयका श्रिमक लािग िनि�त 
कोटाको �वस्था ग�रनेछ  
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रणनीित काय�नीित 
२.३. �रोजगार प्रवध�नको तथा रोजगारमूलक 

उ�मलाई प्रवध�न गन�  
२.३.१  स्थानीय युवालाई �रोजगारको लािग 

प्रो�ाहन ग�रनेछ  
२.३.२ �ोजगार �न चाहने स्थानीयका लािग 

लगानी पँुजीको �वस्था गन� पहल 
ग�रनेछ    

उ�े� ३: औ�ोिगकीरणको लािग िनजी �ेत्रलाई आकिष�त गनु� । 

३.१  औ�ोिगक िवकासका आव�क लािग नीित, 
योजना तथा मापद� तयार गन�  

३.१.१. उ�ोग स्थापनाकाका लािग अ�यन 
ग�रनेछ  

३.१.२. साना तथा घरेलु उ�ोग स्थापना, 
संचालन तथा �वस्थापनका लािग ऐन, 
काय�िविध तथा मापद� तयार ग�र लागु 
ग�रनेछ । 

३.२ उ�ोग स्थापनाका लािग आव�क पूवा�धारको 
िवकास गन�  

३.२.१ औ�ोिगक ग्रामको स्थापना ग�रनेछ  

३.२.२  उ�ोगका लािग आव�क आधारभूत 
पूवा�धारको �वस्था ग�रनेछ  

३.३ उ�ोग �ेत्रमा लगानी िभ�ाउन प्रो�ाहन गन�  ३.३.१ उ�ोग स्थापनामा साव�जिनक िनिज 
साझेदारीलाई प्रो�ाहन ग�रनेछ ।  

३.३.२ सहकारी �ेत्रको िव�ीय प�रचालन 
ग�रनेछ । 

३.३.३ साना तथा घरेलु उ�म िवकासमा 
सामुिहक लगानीलाई प्रो�ाहन ग�रनेछ ।   

३.३.४ पािलका बािहर रही उ�ोग �वसाय 
गन�  स्थानीयलाई पािलकामा लगानी गन� 
प्रो�ाहन ग�रनेछ । 

३.३.५ पािलकामा िभत्रीने िवपे्रषणलाई उ�ोग 

�ेत्रमा लगानी गन� प्रो�ाहन ग�रनेछ । 

३.४ उ�ोग �वसाय �ेत्रको सुर�ाको प्र�ाभूित 
गन�  

३.४.१. उ�ोग तथा �वसाय �ेत्र तोकेर सो 
�ेत्रको सुर�ाको लािग सुर�ा िनकायमा 
पहल ग�रनेछ । 

३.४.२. िवमा काय�क्रमलाई प्रभावकारी �पमा 
लागु गन� िवमा क�ीह�सँग सम�व 
ग�रनेछ । 

उ�े� ४. औ�ोिगक वातावारण तयार गनु� । 
४.१. स्थानीय उ�ादनलाई गुण�रीय बनाई 

प्रितश्पध�मक बनाउने  
४.१.१. एक व�ी   लाई उ�ादन एक

हनप्रो�ा   ग�रनेछ। 
४.१.२. उ�ोगमा प्रिविधको प्रयोग ग�रनेछ । 

४.१.३. गुण�र प�र�णका लािग पहल ग�रनेछ  
। 
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4.2.4.5. काय�क्रम तथा प�रयोजना   

क्र. 
सं 

योजना /काय�क्रम सहकाय� गन� िनकायह� 
सं
घ 

प्रदेश स्थानी
य तह 

िनिज 
�ेत्र 

अ� 
िनकाय 
(सहका
री, 
गै.स.स.) 

१ औ�ोिगकीरणको लािग औ�ोिगक �ेत्र स्थापना 

तथा स�ालन् गन� ।  

√ √ √   

२ िनजी �ेत्रको लगानी आकृ� गन� उपयु� नीित 

तजु�मा गरी औ�ोिगक वातावरण िसज�ना गन� । 

  √   

३ स्थानीय �रमा उपल� क�ा पदाथ�मा आधा�रत 

उ�्�ोग संचालन गन� उ�े�रत गन� । 

  √   

४ कृिष तथा बनमा आधा�रत उ�ोगह� संचालन गन� 

स�ा�ता अ�यन गन� ।  

  √   

५ उ�ोगलाई चािहने जनश�� स्थानीय �रमा 

उ�ादन गन� वष�को दुई पटक तािलम संचालन गन� 

।  

  √   

६ पँूजी अभावको अवस्थालाई अ� गन� ब�क ताथा 

िव�ीय संस्थाह�लाई यस तफ�  उपयु� नीित माफ� त 

आकिष�त गन� । 
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4.2.5. अपेि�त 

उपल��  

सबै िकिसमका उ�ोगह�को स्थापना तथा िव�ार भै थप रोजगारीका अवसरह� िसज�ना भएको �ने, 

सहकारी र िनजी �ेत्र माफ� त कृिषको औ�ोगीकरणको गित बढेको �ने, प्रशोिधत कृिष व�ुको िनकासीमा 

वृ�� भइ िनया�त बढेको �ने र   �रीय तथा  भरपद�  पूवा�धारका कारण औ�ोिगक �ेत्रको उ�ादन र 

उ�ाद्� बढेको �नेछ । कुल गाह�� उ�ादनमा उ�ादनमूलक उ�ोगको योगदान ६.५ प्रितशत पुगेको 

�नेछ । औ�ोग पूवा�धार िवकास सिहत ३५१ उ�ोग ग्राम, १५ औ�ोग �ेत्र र िवशेष आिथ�क �ेत्रको स्थापना 

भई उ�ोग संचालनमा आएका �नेछन् । 

4.3. �ापार �वसाय तथा आपूित� 

4.3.1. पृ�भूिम  

राि�� य स�भ�   

उ�ोग  �ेत्र लाई  रा��  िवकासको प्रमुख आधार �� को�पमा िलन सिकन्छ । तीब्र औ�ोगीकीरणले 

मुलुकको आिथ�क उ�ित गन� म�त गद�छ । नेपालको संिबधानले पिन राि�� य िहत अनुकुल आयात �वस्थापन 

र िनया�त प्रबध�न �ेत्रमा  िवदेशी लगानी आकिष�तगन� तफ�  जोड िदएको छ । औि�िगक नीित ले साव�जिनक 

,िनजी र सहकारी �ेत्रको सहकाय�मा िदगो एवं बृहत आधार सिहतको  औ�ोिगक िवकासको मा�मवाट 

अथ�त�मा उ�े� योगदान पुया�उने ल� िलएको छ । आ.ब. २०७५/७६ मा कुल गाह�� उ�ादनमा 

ि�तीय �ेत्रको योगदान १४.६ प्रितशत र उ�ादनमूलक  उ�ोग �ेत्रको योगदान  ५.६ प्रितशत रहेको छ । 

सोच  

आिथ�क संमृ��को लािग िदगो, रोजगारमूलक र उ� प्रितफलयु� औ�ोिगक िवकास  

ल�  

औ�ोिगक �ेत्रको िवकास र िव�ार�ारा राि�� य अथ�त�मा उ�ोग �ेत्रको योगदान बढाउने। 

उ�े� 

१.  औ�ोिगक उ�ादन वृ�� गरी कुल गाह�� उ�ादनमा उ�ोग �ेत्रको योगदान बढाउनु । 

२. उ�ोगको उ�ादन एवं प्रित�धा��क �मतामा वृ�� गरी िनया�त प्रबध�न र आयात �वस्थापन गनु� । 

३.  लगानीमैत्री वातावरण िसजा�ना गरी  उद�ोग �ेत्रमा �देशी र िवदेशी लगानी बढाउदै रोजगारीका थप 

अवसर िसज�ना गनु� । 
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प्रदेश स�भ�    

उ�ोग �ेत्रको  िवकास िबना यथे� मात्रमा देशमा रोजगारीका अवसह� िसज�ना  र आिथ�क िवकास गन� 

स�व प्राय: �ँदैन । नेपालको कुल गाह�� उ�ादनमा उ�ोग �ेत्रको योगदान ५.५  छ भने राि�� य 

रोजगारीमा ६.६ प्रितशत रहेको छ । आ.ब. २०७४/७५ स�मा देशमा िबिभ� िकिसमका उ�ोग गरी ज�ा 

७५२९ रहेका छन् भने लगानी कुल �.१६ खब� ८१ अब� भएको दे�खन्छ ।  कुल उ�ोग  म�े दुइ ितहाई  

५०९८ (६७.७१%) उ�ोग यस प्रदेशमा रहेका छन् ।  नेपालमा रहेका ११ औ�ोिगक �ेत्रह� म�े चार वटा 

यस प्रदेशमा रहेका छन् । यस प्रदेश मा स्थािपत उ�ोगह� म�े काठमाडौ ँउप�कामा अ�िधक छन् । 

लगानी मैत्री वातावरण न�नु, औ�ोिगक पूवा�धारको कमी  �नु, द� जनश�� न�नु आिद ज�ा यस �ेत्रका 

प्रमुख सम�ाह� �न् । 

दीघकालीन सोच 

औ�ोिगक उ�ादनको अिभवृ��, प्रदेशको संमृ��  

ल�  

औ�ोिगक �ेत्रको िवकास र िव�ार �ारा कृिषको औ�्�ागीिकरण, औ�ोिगक रोजगारी िसज�ना ,िनया�त 

प्रबध�न र आयात प्रितस्थापनमा सहयोग पुगी समृ��को आधार तयार भएको �नेछ । 

उ�े� 

१. उ�ो� स्रोत, सीप र �मतामा आध�रत उ�ोगह�को प्रबध�न �ारा प्रादेिशक गाह�� उ�ादनमा 

औ�ोिगक �ेत्रको योगदान बढाउनु, 

२. उ�ोगको प्रबध�न �ारा �ापार घाटा, रोजगारी र ग�रवी नुिनकरण गनु� र  

३. समग्र उ�ोग �ेत्रलाई वातावरण मैत्री बनाइ  मानव �ा�, सां�ृितक  स�दा र प्राकृितक  

स्रोतह�को सर�ण गनु� । 

नगर स�भ�  

धाक� , नौिबसे, खानीखोला, भन्�ांग पोखरी तथा जीवनपुर यस नगरपािलकाका मु� बजारह� �न् । आ.ब. 

२०७८/७९ स� ज�ा यहाँ २०४३ वटा पसलह� भएको दे�खन्छ । यस अित�रक्� अ� बजार के�ह�मा 

साना िकसान महेश खोला वडा नं २, रमाइलो चौर दमाहा ढंुगा वडा नं ३, र टायल घर वडा नं ९ पद�छन्  । 

जनसं�ामा भएको वृ�� संगै उपभो�ाह�को सं�ामा पिन बढ्नु �ाभािवक छ । औसतमा दैिनक �. २० 

हजारका दरले िबक्री �ने िहसाबले यस नगरपािलकामा वािष�क झ�ै १५ अब� (१४.७० अब�) बराबरको 

कारोबार �ने गरेको दे�खन्छ जुन सानो रकम होइन ।  
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िव�मान बजारका मु� सम�ाह�मा िबना योजना बजार िव�ार �नु, मू� र सामानह�को गुण�रमा 

एकता न�नु, स���त िनकायवाट सयमा समयमा अनुगमन न�नु, स�ूण� पसलह�लाई करको दायरामा 

�ाउन नस�ु आिद पद�छन्  ।  

4.3.2. सम�ा र 

चुनौती  

समस्या  

१. सामानको मू�मा एक�पता न�नु र गुण �रीय सामान प्राय: उपल� न�नु । 

२. िव�मान बजार अ�व�स्थत र छ�रएर रहनु । 

३. हाल भएका स�ूण� पसलह� नगरपािलकामा दता� न�नु । 

४. पसलमा िबक्रीको लािग �ाउने सामानको लोड अनलोडको लािग िनि�त स्थान नतो�ु । 

५. उपभोक्�ामा सामानको मू� र गुण �रमा खाशै  (�ाद नाघेको सामान प्रित समेत) चासो न�नु । 

६. स���त िनकायबाट समय समयमा अनुगमण न�नु वा नगनु� । 

चुनौती  

१. िव�मान अ�व�स्थत बजारलाई �व�स्थत गन� नस�ु । 

२. उपभोक्�ामा सामानको मू� र गुण �र प्रित चनाखो न�नु । 

३. स���त िनकायबाट समय समयमा अनुगमन गन� तफ�  �ान  नजानु । 

४. स�ूण� पसलह�लाई नगरपािलकाले हाल स� दता� गन� नस�ु । 

4.3.3. स�ावना तथा 

अवसर  

स�ावना 

• नगरपािलकाको जनसं�ा क्रिमक �पले बढ्दै गैराखेको �नाले सामानको लािग माग पिन सोिह  अनु�प 

बढने �नाले बजार िव�ारको ठूलो स�ावना रहेको ।  

अवसर 

• जनसं�ा क्रिमक �पले बढ्दै जानु �वसायको िहसाबले आफैमा एउटा सकारा�क  प� हो । तसथ� 

भिव�मा �ापार �वसायको लािग प्रश� अवसर �ने अनुमान गन� सिकन्छ । 
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4.3.4. �ापार 

�वसाय तथा 

आपूित� िवकास 

योजना 

4.3.4.1. सोच  

गुण �रीय सामानको आपूित� �� जीवनको उ�� 

4.3.4.2. ल� 

बजारलाई �व�स्थत गरी उिचत मू�मा गुण�रीय सामान आपूित� गन� ।  

4.3.4.3. उ�े�  

1 नगरपािलकािभत्र �ने सबै प्रकारका �पार �वसायलाई करको दायरामा �ाउनु । 

2 �ापार �वसायमा �स्थ प्रित�धा�का मा�मबाट गुण�रीय उपभो� व�ुको सहज आपूित� 

गनु� ।  

3 स्थानीय �रमा उ�ादन भएका सामग्रीको िनकासी प्रवध�न गनु� । 

4.3.4.4. रणनीित तथा काय�नीितह� 

रणिनित काय�नीितह� 

उ�े� १: नगरपािलकािभत्र �ने सबै प्रकारका �ापार �वसायलाई करको दायरामा �ाउनु । 

१.१. पािलकामा स्थापना �ने सबै प्रकारका �वसाय 

अिनवाय� दता� गनु�पन� �वस्था गन�  

१.१.१ नगरपािलका िभत्र संचािलत �वसाियक 

फम�ह�को दता� तथा निवकरणलाई गित 

िदईनेछ । 

१.१.२ दता� भएका �पार �वसायको िवद्युतीय 

रेकड� रा�खनेछ ।   

उ�े� २: गुण�रीय उपभो� व�ुको सहज आपूित� तथा िवतरणको �वस्था गनु� ।  

२.१ नगरपािलकामा आव�क िविभ� व�ुको 

सहज र िनयिमत आपूित�का िविभ� 

सरोकावालासंग सहकाय� गन�   

२.१.१  दैिनक उपभो� सामग्रीको सहज आपूित�का 

िनिज �ेत्रसंग सहकाय� ग�रनेछ ।   

२.१.२  कृिष ज� सामग्रीको आपूित�का लािग 

सहकारीको प�रचालन ग�रनेछ । 

२.२  व�ु तथा सेवाको सहज िवतरणको �वस्था 

िमलाउनु  

२.२.१  �व�स्थत बजार िवकासको लािग 

सहजीकरण ग�रनेछ ।  
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रणिनित काय�नीितह� 

२.२.२ सहकारी संगको सहकाय�मा सुपथ मू� पसल 

संचालन गनु� । 

२.३  सामग्रीको मु�मा एक�पता र गुण�र 

सुिनि�त गन�   

२.३.१  िनयिमत �पमा अनुगमन ग�र गुण�र िहन 

सामग्री िबिक्र गन� �ापारीलाई कारवाही 

ग�रनेछ ।  

२.३.२ उपभो�ालाई सचेत ग�रनेछ । 

उ�े� ३: स्थानीय �रमा उ�ादन भएका सामग्रीको िनकासी प्रवध�न गनु� । 

३.१  िनया�त �ने व�ुह�को उ�ादनमा वृ�� गनु�  ३.१.१ कृिषज� सामग्रीको उ�ादनमा वृ�� ग�रनेछ 

। 

३.१.२ साना तथा घरेलु उ�मको प्रवध�न ग�र उ�ादन 

वृ�� ग�रनेछ । 

३.२ स्थानीय सामग्रीको िनकासीमा सहजीकरण 

ग�रनेछ । 

३.२.१ स्थानीय �रमा उ�ािदत सामग्रीको 

बजारीकरण ग�रनेछ । 

३.२.२ कोशेली घरको स्थापना तथा संचालन ग�रनेछ  

३.२.३ लोड अनलोड गन� िनि�त स्थान तोिकनेछ  

 

4.3.4.5. काय�क्रम तथा आयोजना   

क्र. 
सं योजना /काय�क्रम  

सहकाय� गन� िनकाय 

संघ प्रदेश स्थानी
य तह 

िनिज 
�ेत्र 

अ� 
िनकाय 
(सहका
री,गै.स.
स.) 

१ 

न.पा.मा स्थापना �ने �वसाियक फम�, पसलह�को 

दता� तथा नवीकरण गन� वािष�क �पमा चेतनामुलक 

काय�क्रम संचालन गन�   

 

 √ √  

२ 
पािलकामा रहेको स�ूण� पसल तथा �वसायको दता� 

गन� काय� लाई अिभयानको �पमा अिघ सान� 
 

 √   

३ 
प्र�ेक वष� सबै भ�ा बढी कर बुझाउने एक जना 

�वसायीलाई पुर�ृत गन�  
 

 √  √ 
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क्र. 
सं योजना /काय�क्रम  

सहकाय� गन� िनकाय 

संघ प्रदेश स्थानी
य तह 

िनिज 
�ेत्र 

अ� 
िनकाय 
(सहका
री,गै.स.
स.) 

४ 
�वसाय दता�, नवीकरण तथा खारेजी कम्�ुटर तथा 

स�वेयरको मा�मबाट गन�     
 

 √   

५ 
वडा काया�लय बाटनै �वसाय दता� �ने �वस्था 

िमलाउने   
 

 √   

६ 
दैिनक उपभो� सामग्री आपूित� गन� िनिज �ेत्रलाई 

स�िलयत तथा कर छुटको �वस्था गन�   
 

 √   

७ 
उ�त जातका िवउ तथा मलको आपूित� गन� 

सहकारीलाई स�िलयत िदने 
 

 √  √ 

८ 
कृिष उपकरणको आपूित� तथा िवतरण सहकारी माफ� त 

गन� 
 

 √  √ 

९ सा�ािहक हाटको लािग �व�स्थत स्थल िनमा�ण गन�   √ √  

१० सुपथ मू� पसल संचालन गन�   √ √ √ 

११ 
प्र�ेक ६ मिहनामा बजार अनुगमन गन� र प्रितवेदन 

तयार ग�र पेश गन� 
 

 √ √ √ 

१२ 
गुण�रीय तथा िनयिमत सामाग्री आपूित� गन� 

�ापारीह�लाई अिभमुखीकरण गन�  
 

 √ √ √ 

१३ 
 िव�ालयमा तथा समुदायमा उपभो�ा हक स��� 

चेतनामुलक काय�क्रम संचालन गन�  
 

 √ √ √ 

१४ 
आमा समुह, मिहला समुह बीच व�ु तथा सामानको 

गुण�र  स���  चेतनामुलक छलफल संचालन गन�  
 

 √ √ √ 

१५ 
रेिडयो काय�क्रम माफ� त चेतनामुलक स�ेश प्रसारण 

गन�  
 

 √  √ 
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क्र. 
सं योजना /काय�क्रम  

सहकाय� गन� िनकाय 

संघ प्रदेश स्थानी
य तह 

िनिज 
�ेत्र 

अ� 
िनकाय 
(सहका
री,गै.स.
स.) 

१६ 
व�ु तथा सामानको गुण�रप्रित नाग�रकलाई सचेत 

गराउन पम्�ेट छा�े र िवतरण गन�  
 

 √  √ 

१७ 
प्र�ेक वष� सबै भ�ा बढी कृिष ज� सामग्री िनया�त गन� 

१ जना िकसानलाई पुर�ृत  गन�  
 

 √ √  

१८ 
स्थानीय �रमा उ�ािदत सामग्रीको बजारीकरण लािग 

िव�ापन गन�  
 

 √   

१९ 
स्थानीय �रमा उ�ािदत सामग्रीको बजारीकरणका 

लािग  बजार �ेत्रमा (काठमाडौ ँ) मा पसल संचालन गन�  
 

 √   

२० उपयु� स्थानमा कोशेली घरको स्थापना गन�   √ √ √ 

२१ लोड अनलोड गन� स्थान तोकी �व�स्थत गन�   √ √  

 

4.3.5. अपेि�त 

उपल��  

�व�स्थत बजारको लािग स्थानको �वस्था भई �व�स्थत बजार संचालनमा आइ सकेको �नेछ । 

नगरपािलकाबाट स�ूण� पसलह� दता� गन� काय� स�� भइ सकेको अवस्था �नेछ । उपभो� सामान प्रित  

उपभोक्�ाह�मा धेरै हद स� जाग�कता आइसकेको अवस्था �नेछ । नगरपािलकाबाट िनयिमत �पमा 

मिहनामा एक पटक अनुगमन गन� काय� भइ सकेको �नेछ । 
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4.4. श्रम, रोजगारी  र सामािजक सुर�ा   

4.4.1. पृ�भूिम  

राि�� य स�भ�  

आिथ�क िहसाबले सिक्रय जनसं�ालाई अथा�त् युवा श��लाई  उ�ादनशील �ेत्रह�मा संल� गन� सिकएमा 

यसबाट देशको आिथ�क िवकासमा ठूलो टेवा पु� गई आिथ�क िवकासको  वृ�� दरमा समेत तीब्रता आउने 

�न्छ । तर देशमा वष�नी थ�े क�रब ५ लाख थप जनश�� श्रम बजारमा प्रवेश गद�छन् र उक्� युवा श्रम  

श��लाई देश िभतै्र  उ�ादनशील �ेत्रह�मा संल� गन� नस�ा एकाितर देश िभत्र युवा बेरोजगारको सम�ा 

िदनादु िदन बढदो छ भने देशको आिथ�क वृ�� दर पिन सोचे ज�ो हािसल गन� सिकएको छैन । देश िभत्र 

रोजगारीका अवसर उपल� न�ँदा दैिनक क�रब १५ सय युवा रोजगारीको लािग िवदेिशन वा� छन् र यो 

प्रिक्रया रो�ु वा घटनुको साटो िनर�र जारी रहेको अवस्था छ । िवदेशी रोजगारीमा गएका युवाह�बाट 

िवपे्रषणको �पमा देशमा िभित्रने रकम कुल गाह�� उ�ादनको एक चौथाई भ�ा बढी छ । उ� िवपे्रषणको 

रकम िभित्रने देशह�को सूचीमा नेपाल पिन पद�छ ।  िवपे्रषणले देशको अथ�त�म र ग�रवी िनवारणमा ठूलो 

भूिमका खे�ै आएको र योगदान गद�  आएको भएता पिन यसले �ाउने स�े सामािजक,आिथ�क र मानवीय 

जो�खमलाई नजर अ�ाज गन�  सिकंदैन । ियनै कुरालाई म�नजर गद�  १५ औ ंपाँच वष�य योजनाले देशमा 

आ�रीक  रोजगारी िसज�ना गरी वैदेिशक रोजगारीलाई िन��ािहत गन� नीित िलएको छ ।  

 

 नेपालको संिबधानले रोजगारी र र श्रमको हकलाई मौिलक हकको �पमा स्थािपत गनु�को साथै द� र 

�ावसाियक श्रमश��को िवकास गन�, श्रिमक र उ�मबीच सुस�� कायम गन�,वैदेिशक रोजगारीबाट 

आिज�त सीप,पंुजी ,प्रिविध आिद देश िभतै्र सदुपयोग गन� नीित िलएको छ । देशमा राि�� य रोजगार नीित, २०७१ 

र वैदेिशक रोजगार नीित, २०६८ काय��यनमा आएका छन् भने िदगो िवकास ल� र अ�रा�ि�� य श्रम संगठन 

अिभस�� माफ� त  सुरि�त रोजगारीको प्रितवध्धता  �� ग�रएको छ । हाल श्रम श��को ३६.५ प्रितशत 

औपचा�रक �ेत्रमा संलगन रहेको र बेरोजगार दर ११.४ प्रितशत रहेको छ । श्रम,सीप, र उ�ादनबीच 

ताद��ा कायम �न् नस�ु, श्रम प्रितको स�ान कमी �नु,उ�यमशीलताको िवकास न�नु आिद यस 

�ेत्रका सम�ाह� �न् ।  

सोच, ल� ,  उ�े� रणनीित तथा काय�नीित  

सोच 

सबै नाग�रकलाई  मया�िदत  र उ�ादनशील रोजगारीका अवसरको  उपल�ता  
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 ल�  

उ�ादनशील �ेत्रमा   रोजगारी अिभवृ�� गरी बेरोजगारी दर तथा  श्रमको अ� उपयोगमा उ�ेखनीय 

�पमा कमी �ाउने । 

 उ�े� 

१. देश िभत्र उ�ादनशील र मया�िदत  रोजगारीका अवसर िव�ार गनु�  । 

२. असल औ�ोिगक श्रम स�� िवकास गनु� । 

३. बालश्रम लगायत  सबै प्रकारका श्रम शोषण अ� गनु� । 

४. वैदेिशक रोजगारीलाई सुरि�त , मया�िदत र �व�स्थत गनु� । 

अपेि�त उपल��  

योजना अविधमा २५ लाख थप रोजगारी िसज�ना भई बेरोजगारी उ�े� �पमा घटेको �नेछ  श्रमश�� 

सहभािगता दर ३८.५ प्रितशत बाट ४९ प्रितशत पुगेको �ने, रोजगारीमा औपचा�रक �ेत्रको िह�ा ३६.५ 

प्रितशतबाट ५० प्रितशत पुगेको  र श्रमको औसत उ�ादक� वािष�क �. २० लाख ७६ हजार पुगेको �नेछ 

। योजना अविधमा वािष�क ५ लाख जनश��ले �वसाियक, प्रािविधक र सीपमूलक तािलम प्रा� गरेको 

�नेछन । सबै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना के� स्थापना भई संगिठत �ेत्रको  रोजगारी प्रणालीमा आव� 

भएको �नेछ । औ�्�ोिगक श्रम िववाद �ूनीकरण भई असल श्रम स�� िवकास भएको �नेछ । 

प्रदेश स�भ� 

देशको कुल जनसं�ा मा आिथ�क �पले सिक्रय जनश��को िह� ५७ प्रितशत छ । प्रदेशको  काय� �ेत्रमा 

रोजगार प्रबध�न स��ी प्रादेिशक नीित, मापद�, श्रम श�� योजना र अ�न र श्रम श�� योजना ज�ा 

िवषय पद�छन्  । सन् २०११ मा नेपालमा �ेत्रगत रोजगारीको �स्थित हेदा� कृिषमा ६६.७ प्रितशत, सामुदाियक 

काम र समाज सेवामा १२.८, �ापार,रे�ुराँ तथा होटेलमा ८.१ र िनमा�णमा ३.२ प्रितशत मािनसह� रोजगारीमा 

रहेका छन् । प्रदेशको हकमा जनसं�ा तथा घर धुरी सव��ण २०११ अनुसार काठमाडौमँा आिथ�क �ि�ले 

स�म जनसं�ा म�े  सब भ�ा बढी सेवा प्रदायकका �पमा (२६ प्रितशत ) छन् भने दोश्रोमा ह�कला र 

स���त �ापारीह�  (१७.२२ प्रितशत र १९ प्रितशत ) छन् भने िचतवनमा सेवा प्रदायक, ह�कला र 

स���त �ापारीह� र प्रार��क �ापारीह� १० र ११ प्रितशतको हाराहारीमा छन् । 

सोच, ल�,  उ�े� रणनीित तथा काय�नीित  

सोच 

गुण�रीय रोजगारीमा वृ�� प्रदेशको संमृ��  
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ल�  

बजारको माग स�ोधन गन� गरी द� तथा िसपयु� मानव संसाधनको िवकास  

गरी रोजगारी एवंम् �रोजगारीका अवसरह�को उपयोग �ने �स्थित बनाउने 

उ�े� 

१. श्रम बजारको बेरोजगारी तथा अध�बेरोजगारी �ूनीकरण गन� �देशमै रोजगारी का अवसर ह� िसज�ना 

गनु�, 

२. �वसाियक सीपमूलक तािलम अवसरह� वृ�� गद�  प्रित�ध� श्रमश��को िवकास गनु�, र  

३.  ग�� मुलुकसंग श्रम सम्झौता गरी वैदेिशक रोजगारीलाई बढी सुरि�त र �व�स्थत गद�  जानु/ 

अपेि�त उपल��  

औसतमा वािष�क १ लाख ६५ हजार रोजगारी िसज�ना �नेछ । �सको ४० प्रितशत कृिष �ेत्रमा, २५ प्रितशत 

उ�ोग �ेत्रमा, र ३५ प्रितशत सेवा �ेत्रमा संल� भएको �नेछ । क�ीमा १० प्रितशत  िवपे्रषणबाट प्रा� 

आयको उ�ादनशील �ेत्र मा प�रचालन �नेछ /  श्रिमकह�को मया�दा, सं�ान बढेको �नेछ । असल श्रम 

स�� स्थािपत भएको �नेछ । बा�ा�क श्रम समा� भएको �नेछ । 

नगर स�भ�  

पृ�भूिम  

कृिष �ेत्र नै यस नगरपािलकाको मु� रोजगारी दाता र आम बािस�ाको जीवन िजउने आधार �न् । तसथ� 

श्रमको उपयोग सबै भ�ा बढी कृिष �ेत्रमा नै �ने नै �भािवक छ । कृिष पिछ उ�ोग,�ापार,नोकरी वा 

सेवा �देशी र िवदेशी दुवै लगायत पेशाह�मा स्थानीय नगरबासी काय�रत रहेको दे�खन्छ । भिव�मा 

औ�ोिगकीकरण ले गित िलएपिछ रोजगार अ�ा थपै्र अवसरह� िसज�ना �ने आशा गन� सिकन्छ । 

4.4.2. सम�ा तथा 

चुनौती  

१. उपल� युवा श्रमश��लाई उ�ादनशील �ेत्रमा संल� गराउन नस�ु । 

२.  युवाको िनर�र िवदेश पलायन ग�ीर चुनौतीको �पमा रहेको । 

३. बेरोजगार युवाह�मा उ�� नैरा�ता । 

४. युवाको जोश, जाँगर र श��लाई सदुपयोग गन� नस�ु । 

५. युवा श्रमश��लाई उ�ादनशील �ेत्रमा संल� गराउन नस�ु । 
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4.4.3. स�ावना तथा 

अवसर  

१.मानवीय श्रोत साधनको उपल�ता । 

२. नगरपािलकाको िवकासमा मानवीय स�ाधनको प�रचालन गन� सिकने । 

4.4.4.    

4.4.4.1. सोच 

श्रमश��को उपयोग संमृ�� म�को प्रयोग   

4.4.4.2. ल�  

कृिष  लगायत अ� �ेत्रको िवकास गरी स�ूण� श्रमश��को नगरमा नै उ�ादनशील �ेत्रमा उपयोग गन� /    

 

4.4.4.3. उ�े�  

1 स्थानीय �रमानै रोजगारीका अवसर िसज�ना गनु�  

2 सीपयु� द� जनश��को िवकास गनु�  

3 श्रिमकको हक िहतको सुर�ा गनु�  

 

रणनीित काय�नीित 

उ�े� १ : स्थानीय �रमानै रोजगारीका अवसर िसज�ना गनु�  

१.१ रोजगार तथा बेरोजगार श्रम श��को लगत 

तयार गन�  

 

 

१.१.१ पािलका भएका रोजगार तथा बेरोजगारको 

त�ांक संकलन तथा �वस्थापन ग�रनेछ ।  

१.१.२ पािलका �ेत्रमा काय�रत मजदुरको द�ता र 

अनुभवको आधारमा लगत तयार ग�र श्रम 

ब�कको स्थापना ग�रनेछ  

१.२  स्थानीय �रमानै लगानी ग�र उ�मिशलाता 

प्रवध�न गन�   

१.२.१ स्थानीय �रमा लगानी ग�र रोजगारी िसज�ना 

गन� �वसायीलाई प्रो�ाहन ग�रनेछ । 

१.२.२ स्थानीय युवालाई प्र�ावका आधारमा 

सहयोग ग�रनेछ । 
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रणनीित काय�नीित 

१.२.३ िवदेशबाट फक� का युवाको �ान, सीप, 

अनुभव लाई रोजगारमूलक �ेत्रमा लगाउन 

सहजीकरण ग�रनेछ ।  

१.३ प्रधानम�ी रोजगार काय�क्रमलाई प्रभावकारी 

ढंगले अगािड बढाउने । 

१.३.१ प्रधानम�ी रोजगार काय�क्रमलाई रोजगार 

स��� काय�क्रमसंग आव�  ग�रनेछ। 

१.३.२ पािलका �रीय योजनाह� काय��यन गदा� 

रोजगार सेवा के�मा सुिचकृत 

बेरोजगारह�लाई प्राथिमकता िदईनेछ । 

उ�े� २: िविभ� िसपमुलक तािलमका अवसरको वृ�� गद�  द� जनश��को  िवकास गनु�  

२.१  रोजगारमूलक तािलम संचालन गन�  

 

२.१.१  मागमा आधा�रत रोजगारमूलक तािलम 

संचालन गन�  

२.२ स्थानीय �रमा संचालन गरेका तािलमह�को 

प्रमाणीकरणको  गन�   

२.१.१ स्थानीय �रमा दीने िसपमुलक तािलमको 

प्रमाणीकरण गन� CTEVT संग सम�य 

ग�रनेछ । 

उ�े� ३ श्रिमकको हक िहतको सुर�ा गनु�  

३.१ पािलका �ेत्रमा काय�रत मजदुरको �ुनतम 

हक अिधकार सुरि�त गन�  

३.१.१ पािलका �ेत्रमा काम गन� श्रिमकको (मिहला 

र पु�षको) �ालामा समानता कायम 

ग�रनेछ । 

३.१.२ श्रिमकको िनयिमत भु�ानी सुिनि�त 

ग�रनेछ ।  

३.१.३ पािलकाको िवकास िनमा�णको काम सं�� 

श्रिमकको दुघ�टना िवमा अिनवाय� ग�रनेछ । 

३.१.४ बाल श्रमलाई िन��ािहत ग�रनेछ ।  

३.१.५ मजदुर पे�न काय�क्रम प्रार� ग�रनेछ । 

३.२ बैदेिशक रोजगारलाई सुरि�त र मया�िदत 

बनाउन पहल गन� 

३.२.१ िवदेश जान चाहने ���ह�लाई आधारभूत 

तािलमको �वस्था ग�रनेछ । 

३.१.२ वैदेिशक रोजगारीबाट फक� का युवा 

श्रमश��को सीप, अनुभव र पंुजीलाई 

नगरपािलकाको िवकासमा लगाउने 

वातावरण तयार ग�रनेछ । 
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4.4.4.4. काय�क्रम तथा आयोजना 

4.4.5. अपेि�त 

उपल��  

वैदेिशक रोजगारीमा जाने युवाको सं�ामा उ�े� �पमा कमी आएको अवस्था �नेछ । कृिष �ेत्रको 

आिधिनकीकरणबाट थप रोजगारीका अवसरह� िसज�ना गरेको �नेछ । उ�ोग ग्रामको संचालनबाट धेरै 

युवाह�ले रोजगारी पाइसकेको अवस्था �नेछ । �ापार �ेत्रमा �ने िव�ारले �रोजगार प्रवध�न भई 

बेरोजगारीको सम�ा धेरै हद स� हल भई सकेको आवस्था �नेछ । सबै आिथ�क �ेत्रमा �ने रोजगारीको 

अिभवृ��बाट पा�रवा�रक आयमा �ने वृ�� �ने र सोबाट  नाग�रकको िजवाने�  जीवन�रमा सुधार आएको 

�नेछ ।  

क्र.
स. 

काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 
संघ प्रदेश स्था

नीय 
तह 

अ� �ेत्र   
(सहकारी 
गै.स.स) 

१.  युवा श्रमश��लाई उ�मिशलताको तािलम प्रदान गरी 
�रोजगारीका अवसरह� प्रदान गरी िवकासको गित तीब्र गन� । 

 √ √  

२.  बेरोजगार युवा लगायत िव�मन स�ूण� युवा लगायत उपल� 
श्रमश��को अधावािधक रेकड� तयार गन� । 

 √ √  

३.  पूवा�धार िवकास िनमा�ण काय�मा युवा जनश��लाई िवशेष 
प्राथिमकता प्रदान गद�  रोजगारीको �वस्था गन� ।  

 √ √  

४.  प्रधानम�ी रोजगारी काय�क्रमलाई प्रवाभकारी ढंगले सचालन 
एवम् सदुपयोग गरी �सबाट अिधकतम  लाभ हािसल गन� ।  

 √ √  

५.  स्थानीय गैर सरकारी संस्थाह�ले बेरोजगार युवाह�लाई 
प्राथिमकताका साथ  रोजगारी िदने काय�मा नगरपािलकाबाट 
आव�क सहजीकरण गरी िदने । 

 √ √  

६.  उ�ोग ग्राम िछटो संचालन गन� पूवा�धार िनमा�णमा िवशेष जोड 
िदने ।  

 √ √  

७.  िनि�त �ेत्र तोकी �ापार �ेत्रलाई �व�स्थत गरी रोजगारीका 
अवसर िसज�ना गन� ।  

 √ √  

८.  युवालाई कृिष �ेत्रमा आकिष�त गन�का लािग जिमन, पंुजी, 
प्रािविधक सहयोग आिद प्रदान गन� ।  

 √ √  

९.  िवदेशबाट फक� का युवामा िनिहत �ान,सीप,अनुभव लाई �ितकै 
खेर जान निदई पूण� �पले सदुपयोग गन� तफ�  सिक्रय �पले ला�े 
।  

 √ √  

१०.  बजार को माग अनु�प युवा श्रमश��लाई प्रित�ध� बनाउन 
उपयु� तािलमको नगरपािलकामा  वा अ�त्र �वस्थ गन� ।  

 √ √  
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प�र�ेद 5: सामािजक �ेत्र 

5.1. �ा� तथा पोषण 

5.1.1. पृ�भूिम 

�� जनश�� समृ� मुलुक िनमा�णको मह�पूण� आधार हो । नेपालको संिवधानले �ा�लाई 

नाग�रकको मौिलक हकका �पमा प्र�ाभूत गरेको छ । संिवधानमा पिन प्र�ेक नेपालीले आधारभूत 

�ा� सेवा र सुिवधा िनः शु� पाउने �वस्था गरेको छ । संिवधानको �वस्थाअनुसार सरकारले आफ्ना 

�ा� चौकी र �ा� के�मा आधारभूत �ा� सेवा र सुिवधा िनः शु� गरेको छ । 

पोषणयु� खानपान, �� खानेपानी एवं सरसफाइ �स्थ जीवनको लािग अप�रहा�य छ । �स्थ जीवनको 

लािग पोषणयु� खा�व�ुको उपल�ता �नु आव�क �न्छ । नगरपािलकामा उ�ािदत कृिष उपजले 

सबै घरधुरीलाइ� वष�भर खान पु�े अवस्था छैन । रासयिनक मलको प्रयोगले पिन �ा�व��क खा� 

पदाथ�को उ�ादनमा चुनौती िसज�ना गरेको छ । य�िप नगरपािलकाका �ा� सूचकह� सुधारका क्रममा 

रहेका छन् । अिधकांश मिहलाले �ा� सेवासुिवधाको उपभोग गरेका छन् । 

धुिनवेशी नगरपािलकामा एउटा अ�ताल, ४ वटा मेिडकल, ३ वटा �ा� चौकी, ५ वटा आधारभूत �ा� 

के� र १ वटा  नाग�रक आरो� के� रहेको छ । िय �ास्थ संस्थाह�बाट िनयिमत �पमा गाउँघर ��िनक 

तथा खोप सेवा संचालन भै रहेका छन् । यस  दे�ख बाहेक बजार �ेत्रमा  िनजी औषधी पसल संचािलत  छन 

जसबाट पिन स्थानीयले आधारभूत �ा� सेवा िलईरहेका छन् । यस दे�ख बाहेक यहाँ �न नस�े 

िवरामीह�को उपचारका लािग राजधानी लिगने ग�रएको छ । �� राजमाग�मा रहको यस 

नगरपािलका�ेत्रमा सडक दुघ�टना बढी नै �ने गरेको छ । 

 (श्रोतः स्थलगत अ�यन,२०७९) 

5.1.2. सम�ा तथा 

चुनौती 

�ा� �ेत्रमा गुण�रीय �ा� सेवाको प�ँच र सेवामा एक�पता कायम गन� नस�ु, जन�ा�प्रित 

उतरदायी तथा पया�� जनश�� िवकास गन� नस�ु, �ा� सेवामा लगानी अनुसारको प्रितफल प्रा� न�नु, 

सरकारी �ा� संस्थामा आव�कता अनुसारको आधुिनक उपकरण र िवशेष� िचिक�कह�को अभाव 

�नु, कुपोषण, िव��ापीकरणसँगै खानपान तथा जीवनशैलीमा आएको प�रवत�नले नसन� रोगह�को भार 

तथा मानिसक �ा� सम�ाह� बढ्दै जानु प्रमुख सम�ा �न् । खोप ��िनक र गाउँघर ��नक एकै 

���बाट एकै िदन स�ालन �दा सेवा िनयिमत �न सकेको छैन । �ा� संस्थाह�मा अनुगमन तथा 

मु�ांकन प्रणाली न�ँदा कम�चारीह�को उप�स्थितमा िनयिमत �न सकेको   छैन । सवै �ा� संस्थामा 



 
 
धुिनब�शी नगरपािलकाको  पाँच वष� आविधक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ ) 

76 

मापद� अनुसारको भौितक संरचना, �ाव र बिथ�ङसे�र स्थापना �न सकेको छैन ।  यसै गरी यस 

नगरपािलकामा रहेका �ा� �ेत्रका प्रमुख सम�ाह� िन� प्रकारका छन् । 

सम�ा 

• पया�� द� जनशक्�ीको �वस्था �न नसकेको 

• स्थानीयमा �ा� स��ी चेतनाको कमी  

• सामा� उपचार बाहेक जिटल �ा� सम�ाह�मा उपचार सुिवधा उपल� �न नसकेको  

• रोगको िनदान गन�कोलािग �ुनतम उपकरण र सुिवधाह� उपल� गराउन नस�ु  

• औषधीह�को आपूित� बढाउन नस�ु,  

• भौगोिलक िबकटताले अपा�,  बृ�,  बृ�ालाई सहज प�ँच पुऱ् याउन नस�ु  

• आक��क �ा� सम�ा �ँदा ए�ुले� तथा बाटोको सम�ा 

• �ा� संस्थाका भौितक संरचना अपया�� तथा भएका संरचना मापद� अनुसार नभएका  

 

चुनौती 

�ा�का सबै �ेत्रमा नाग�रकको समतामूलक प�ँच स्थािपत गनु�, िनः शु� गुण�रीय आधारभूत �ा� 

सेवालाइ� सबै स्थानीय तहबाट सव�सुलभ �पमा उपल� गराउनु, अित िवप� र जो�खममा परेका 

नाग�रकलाइ� उ� प्राथिमकतामा राख्दै �ा� सेवा उपल� गराउनु, संघीय प्रणाली अनु�प �ा� 

संस्थाको �वस्थापन गनु�, �ा� िबमालाइ� प्रभावकारी �पमा काया��यन गराउनु, नाफामूलक �ा� 

�ेत्रलाइ� क्रमशः  सेवामूलक �ेत्रमा �पा�रण गरी �ा� �ेत्रलाइ� मानव �ा� प्रित िज�ेवार बनाउनु 

ज�ा काय�ह� प्रमुख चुनौतीको �पमा रहेका छन् । 

5.1.3. संभावना तथा 

अवसर 

संिवधानले प्र�ाभूत गरेका �ा� सेवा स��ी नीित तथा कानुनह�को िनमा�ण भएको, प्रदेश तथा स्थानीय 

तहले �ा� सम�ाह�को पिहचान गरी स्रोत साधनको प�रचालन गन� वातावरणको सृजना भएको, 

�ा� �ेत्रमा नाग�रकको चेतना तथा चासो बढ्दै गएको, मुलुकमा द� �ा�कम�ह�को उपल�तामा 

वृ�� भइरहेको, �ा� िबमा र आधारभूत �ा� सेवाको िवकास तथा िब�ार �ँदै गएको, सवै वडाह� 

सडक स�ालमा जोिडदा �ा� सेवाको प�ँचमा सहजता आदी ज�ा कुराह� अवसरको �पमा रहेका 

छन् । 

5.1.4. �ा� 

योजना  

5.1.5. सोच 
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गुण�रीय �ा� सेवामा सबै नगरबासीको प�ँच सुिनि�त गन� । 

5.1.6. ल� 

�ा� �ेत्रको �व�स्थत िवकास गद�  जन�रमा गुण�रीय �ा� सेवाको प�ँच सुिनि�त गन� । 

5.1.7. उ�े� 

1 सबै नाग�रकह�को आधारभूत तथा गुण�रीय �ा� सेवामा समतामूलक प�ँच अिभवृ�� 

गराउनु । 

2 �स्थ जनश�� तयार गन� तथा रोग प्रितरोधा�क �मता बढाउन गुण�रीय र पोषणयु� खा� 

सामग्रीमा प�ँच बढाउनु । 

3 �ा� सेवामा आव�क पूवा�धारह�को िनमा�ण तथा �रो�ती गन� थप लगानी वातावरण िसज�ना 

गरी �ा� सेवा सुधारकालािग �ा� सेवालाई प्रव��न गनु�। 

4 �ा� �ेत्रमा द� जनश��को �वस्थापन गनु� 

5 �ा� सेवालाइ� सूचना मुलक तथा प्रिविध मैत्री बनाउनु । 

6 नगरपािलकालाइ� कुपोषण मु� बनाउनु । 

5.1.7.1. रणनीित तथा काय�नीित  

रणनीितह� काय�नीितह� 
उ�े� १: सबै नाग�रकह�को आधारभूत तथा गुण�रीय �ा� सेवामा समतामूलक प�ँच अिभवृ�� 
गराउनु । 
१.१ गुण�रीय �ा� सेवामा 

सबैको सहज प�ँच �ने 

गरी प्रभावकारी �पमा 

सेवा उपल� गन� । 

१.१.१ आव�क ए�ुले�, औषधी, उपकरण, प्रिविध र द� 

�ा�कम�ह� सिहतको प्रभावकारी एवम् जवाफदेहीपूण� 

�ा� सेवा प्रणालीको िवकास ग�रनेछ ।  

१.१.२  गुण�रीय �ा� सेवामा सबैको प�ँच पुऱ् याउन �ा� िबमा 

काय�क्रम लागु ग�रनेछ ।  

१.१.३  सन� वा नसन� रोगह�का बारेमा प्रव��ना�क, िनरोधा�क र 

उपचारा�क काय�क्रमह� स�ालन ग�रनेछ ।  

१.१.४ �ा�को सहज प�ँचकालािग आधुिनक सूचना प्रिविधको 

अिधकतम प्रयोग ग�रनेछ ।  

१.१.५ �ा� सेवा प्रवाहलाई पारदश�, जवाफदेही एवम् जनउ�रदायी 

बनाउन सुशासनमा जोड िदइनेछ ।  

१.१.६ �ाब सेवा स�ालनकालािग आव�क पहल अिघ बढाइनेछ । 
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रणनीितह� काय�नीितह� 
१.२ नगरपािलका मातहतका 

�ा� संस्थाह�मा 

तोिकएका सङ्�ामा 

�ीकृत जनश�� 

�वस्थापन गरी सेवा 

प्रवाहको �मता र प�ँच 

िव�ार गन� ।  

१.२.१ नगरपािलका िभत्रका �ा� संस्थाह�मा �ीकृत कुल 

दरब�ीको सङ्�ा यिकन गरी आव�क जनश��को 

�वस्था ग�रनेछ । 

१.२.२  दरब�ी अनुसार माग भई प्रा� जनश�� वा पािलकाको िनजी 

स्रोतबाट िनयु� ग�रएका �ा�कम�ह�लाई पािलकाको 

मातहतमा आव�क तािलमको �वस्था ग�रनेछ । 

उ�े� २: �स्थ जनश�� तयार गन� तथा रोग प्रितरोधा�क �मता बढाउन गुण�रीय र पोषणयु� 
खा� सामग्रीमा प�ँच बढाउनु । 

२.१ पोषणयु� खानेकुराको 

बारेमा चेतना बढाउँदै यस 

स��ी सेवाको प�ँच सबै 

ब�ीस� पुऱ् याउने । 

२.१.१  गुण�रीय एवम् �ा� व��क खा� पदाथ�को प्रयोग बढाउँदै 

कुपोषण �ूनीकरण ग�रनेछ ।  

२.१.२  मातृिशशु पोषण अवस्थामा सुधार �ाउन िव�मान ब��ेत्रीय 

पोषण योजनाको प्रभावकारी काया��यन ग�रनेछ ।  

२.१.३  नाग�रक �ा�मा प्रितकूल असर पान� खा�पदाथ�को िव�ापन 

र बजार प्रव��नमा ब�ेज लगाइनेछ । 

२.२ मातृ तथा नवजात िशशु 

मृ�ुदर, िशशु मृ�ुदर र 

बाल मृ�ुदर घटाउने र 

औसत आयु बढाउने । 

२.२.१  नवजात िशशु मृ�ुदर, िशशु मृ�ुदर, बाल मृ�ुदर र मातृ 

मृ�ुदर घटाउनको लािग प्रजनन �ा�, सुरि�त मातृ�, बाल 

तथा िशशु �ा� सेवाह� स�ालन ग�रनेछ ।  

२.२.२ प्रजनन �ा�, सुरि�त मातृ� एवम् बाल तथा िशशु �ा� 

सेवा �ा� तथा पोषणबारे जनचेतना अिभवृ�� काय�क्रम 

स�ालन ग�रनेछ । 

उ�े� ३ : �ा� सेवामा आव�क पूवा�धारह�को िनमा�ण तथा �रो�ती गन� थप लगानी वातावरण 
िसज�ना गरी �ा� सेवा सुधारकालािग �ा� सेवालाई प्रव��न गनु�। 

३.१ �ा� �ेत्रमा िनजी, 

सहकारी तथा गैरसरकारी 

�ेत्रको संल�ता वृ�� गरी 

ती �ेत्रह�बाट 

�नेलगानीलाई �व�स्थत 

गन� । 

३.१.१ िनजी र गैरसरकारी �ेत्रमा स्थािपत �ा�स��ी �वसाियक 

स�–संस्थाह�बीच �ा� सेवा प्रवाह, अ�यन, अनुस�ान 

काय�मा सहकाय�लाई बढावा िदइनेछ । 

३.१.२�ा� सेवा प्रवाहमा सरकारी, िनजी, सामुदाियक एवम् सहकारी 

�ेत्रलाई समेट्दै गुणा�क सेवा सुिनि�त गराउन सुशासन 

काय�योजना बनाई काया��यन ग�रनेछ ।  
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रणनीितह� काय�नीितह� 
३.२ नगरपािलका �ेत्रमा 

उपल� जडीबुटीको 

�वस्थापन र उपयोग गद� 

आयुव�द िचिक�ा 

प्रणालीको िवकास 

िवकास गन� । 

३.२.१ आयुव�द प�ितको प्रभावकारी काया��यनको लािग उपयु� 

संरचनाको िवकास र िव�ार तथा स्थानीय जडीबुटीमा आधा�रत 

औषधी तयार गरी प्रयोग तथा िवतरण ग�रनेछ ।  

३.२.२ आयुव�द प्रणालीको क्रमब� िवकास प्रणालीको संर�ण, िवकास 

एवम् िव�ारका लािग दीघ�कालीन योजना तजु�मा गरी लागू 

ग�रनेछ  

उ�े� ४ : �ा� �ेत्रमा द� जनश��को �वस्थापन गनु� 
४.१  आव�क द� �ा� 

कम�ह� �वस्थापनका 

लािग प्रदेश तथा गै.स.स 

सँग सहकाय� तथा 

सम�य गन� । 

४.१.१. �ा� संस्थाह�मा द� �ा�कम�ह�को �वस्थापन 

ग�रनेछ। 

४.१.२. �ा�कम�ह�लाइ� समय अनकुल तािलम प्रदान ग�रनेछ । 

 

४.२ �ा� संस्थाह�मा द� 
�ा� कम�ह�को 
िनयिमत उप�स्थितको 
�वस्था िमलाउने 

४.२.१. �ास्थकम�ह�लाइ� आव�क सेवा सुिवधा प्रदान ग�रनेछ । 

४.२.२. �ा�कम� प्रो�ाहन काय�क्रमह� स�ालन ग�रनेछ ।   

उ�े� ५ : �ा� सेवालाइ� सूचना मुलक तथा प्रिविध मैत्री बनाउनु 
2५.१ स्थानीय �रमा नै 

गुण�रीय सेवा उपल� 
गराउन आव�क 
उपकरणह� �वस्थापन 
तथा स�ालन गनु� 

५.१.१. सबै �ा� संस्थाह�मा आव�क उपकरणह� �व�स्थत   

ग�रनेछ । 

५.१.२. �ा� संस्थाह�मा नयाँ प्रिविध तथा उपकरण प्रयोग ग�रनेछ  

उ�े� ६ : नगरपािलकालाइ� कुपोषण मु� बनाउनु । 
६.१ नगरपािलका बासीलाई 

पोषणयु� खानेकुरा 

खान पाउने सुिनि�तता 

गन� । 

६.१.१  �ून आय भएका तथा ग�रबीको रेखामुिन रहेका प�रवारह�को 

पिहचान गरी ५ वष� मुिनका बालबािलकाह�कालािग पोषणयु� 

खानेकुराह�को प्रब� िमलाइनेछ ।  

६.१.२  स्थानीय अगा�िनक उ�ादनको मह� तथा स�ुिलत आहारका 

बारेमा सचेतना काय�क्रम स�ालन ग�रनेछ । 

६.१.३  नगरपािलका िभत्र खा� सुर�ाको अवस्था स�ोषजनक रा� एक 

घर एक टनेल/करेसाबारीको व्थवस्था ग�रनेछ ।  

६.१.४  पोषण सुर�ा स��ी सचेतनामुलक काय�क्रम स�ालन ग�रनेछ  
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रणनीितह� काय�नीितह� 
६.१.५  गभ�वती मिहला तथा बालबािलकाकोलािग खोप तथा िनयिमत 

�ा� जाँचको सुिनि�तता ग�रनेछ ।   
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5.1.8. काय�क्रम तथा 

प�रयोजना  

क्र.
स. 

काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 
संघ प्रदेश स्थानीय 

तह 
िनजी �ेत्र अ� 

1.  १५  सैयाको अ�ताल स�ालन  √ √ √  

2.  िव.ई.ओ.िस. से�रको स्थापना  √ √ √  

3.  प्रसुित अ�तालको स्थापना र िवरामी कु�वा 

घर िनमा�ण 

 √ √ √  

4.  �ा� पूवा�धार िनमा�ण काय�क्रम (उपयु� 

स्थानह�मा �ा� चौकी थप) 

 √ √   

5.  सुरि�त मातृ� काय�क्रम,  √ √ √  

6.  �ा� सेवा प्रदायक संस्थाह�को �मता 

सुधार काय�क्रम, 

 √ √ √  

7.  आक�ीक तथा महामारी रोग िनय�ण 

काय�क्रम, 

 √ √ √  

8.  �ा� िबमा काय�क्रम  √ √ √  

9.  ए�रे मेिसन, �ाव र फाम�िसको �वस्थापन 

काय�क्रम 

 √ √ √  

10.  व��ेत्रीय पोषण काय�क्रम  √ √ √  

11.  �ान र योग �� शरीर, सकरा�क सोच 

र ���� िवकास काय�क्रम 

 √ √ √  

12.  ए�ुले� ख�रद र संचालन  √ √ √  

13.  हरेक �ा� चौकीमा द� �ा� कम�ह� 

�वस्थापन 

 √ √ √  



 
 
धुिनब�शी नगरपािलकाको  पाँच वष� आविधक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ ) 

82 

क्र.
स. 

काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 
संघ प्रदेश स्थानीय 

तह 
िनजी �ेत्र अ� 

14.  वष�मा २ पटक हरेक वडामा िवषेश� डा�र 

सिहतको �ा� िशिवर स�ालन काय�क्रम 

संचालन ग�रने । 

 √ √ √  

15.  बृ� बृ�ाको संर�क पािलका अ��गत र 

स�ुण� ८० बष� माथीका �े�नाग�रकह�लाई 

औषधी उपचार गन� �. १०००। (एक हजार) 

मािसक �पमा उपल� गराउने 

 √ √ √  

16.  िवप� मिहला, दिलत, अलपसं�क र जे� 

नाग�रकह�को लािग घरघरमा �ा� सेवा 

काय�क्रम 

 √ √ √  

17.  प्रा�ा�रक मलको प्रयोगमा जोड िदन समय 

समयमा प्रा�ा�रक मल िवतरण काय�क्रम 

 √ √ √  

18.  पुण� खोपयु�, पुण� सरसफाइ� सुिन�त 

नगरपािलका �पमा घोिषत नगरपािलकाको 

छिवको िनर�रताको लािग आव�क 

काय�क्रम संचालन गन� 

 √ √ √  

19.  दीघ�रोग तथा नसन� रोगह� ज�ै मधुमेह, 

उ�् र�चाप, �ास प्र�ास रोग तथा 

थाइ�राइ�ड िनय�ण गन� िविभ� िकिसमका 

जनचेतनामुलक काय�क्रम स�ालन गन� 

 √ √ √  

20.  सुनौला १००० िदन काय�क्रम स�ालन  √ √ √  

21.  एक वडा एक विथ�ङ से�र काय�क्रम साथै 

िभिडयो ए�रेको पिन �वस्था 

 √ √ √  

22.  ��िनक संचालन काय�क्रम (९ वटा  वडामा 

९ वटा ) 

 √ √ √  
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5.1.9. अपेि�त 

उपल��  

योजना अविधमा नगरपािलकामा स्थािपत अ�तालको �रो�ित भई िवशेष�ीय सेवा सुचा� �नुका साथै 

सुिवधास�� प्रयोगशाला स्थापना भएको �नेछ । �ा� चौकी तथा उप�ा� चौकीह�को पूवा�धार र 

मानव संशाधन िवकास भई नगरवासीले गुण�रीय आधारभूत �ा� सेवा पाएका �नेछन्, अिधकांश 

�ा� संस्थामा ब�ा ज�ाउने सुिवधाको िवकास भई �ा� के�मा सु�ेरी �नेको सं�ा बृ�� भई 

ज�ेका िशशु तथा मातृ मृ�ुदर कम �नेछ, सबै बालबािलकाह�लाई  तोिकएको खोप उपल� �नेछ, पोषण  

काय�क्रम स�ालन ग�रने काय�बाट आमा तथा नवजात िशशुको �ा� राम्रो �नेछ, अपा� तथा जे� 

नाग�रकह�ले घरदैलोमा �ा� सुिवधा पाउनेछन्, घु�ी िशिवरबाट दुग�म व�ीका बािस�ाह�ले �ा� 

सेवा सहज �पमा पाउनेछन् । उपरो�ानुसारको उपल�ीले दीगो िवकासका ल� पूरा  गन� िनधा��रत  

सूचकह�मा सुधार आएको �नेछ । 

5.2. िश�ा 

5.2.1. पृ�भूिम 

िश�ा आधुिनक समाज िनमा�ण, मया�िदत जीवन तथा स�ानजनक रोजगारीको मह�पुण� आधार हो । 

नेपालको संिवधानले िश�ालाई मौिलक हकको �पमा स्थािपत गद�  आधारभूत तहस� अिनवाय� र िन:शु� 

तथा मा�ािमक तह स�को िश�ा िन:शु� गरेको छ । संिबधानत: िश�ा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको 

साझा दािय�को �पमा रहेको छ । �सैगरी स्थािनय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले आधारभूत र मा�िमक 

तह स�को िश�ाको िवकास, संचालन तथा िनयमन गन� िज�ेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । 

िश�ालाई समसापे�, �वसाियक, िसपमुलक तथा �वहा�रक बनाउन नगरपािलकामा िविभ� नीित िनयम 

तथा योजना बनाई काय��यन पिन भईरहेका छन् ।  

�सैगरी िदगो िवकास ल� २०३०ले िश�ालाई प्राथिमकता िददै चौथो ल�का �पमा गुण�रीय िश�ालाई 

राखेको छ । �सैगरी Planning norms and standard, 2015 का अनुसार प्रित ३००० जनसं�ामा १ वटा 

प्राथिमक िव�ालय र प्रित २५००० जनसं�ाका लािग १ उ� मा�िमक (१२ क�ा स�) िव�ालय चािहन्छ 

भने प्रित १०००० जनसं�ामा १ सामुदाियक पु�कालय आव�क �ने उ�ेख छ ।  

यस नगरपािलकािभत्र ज�ा ४९ वटा िव�ालयह� रहेका  छन । जसम�े सामुदाियक िव�ालय ४१ वटा  छन् 

भने संस्थागत िव�ालय ८ वटा रहेका छन् । कूल िव�ालय सं�ामा १६ मा�िमक  िव�ालय छन् । एउटा 

प्रािविधक िश�ालय र एउटा कलेज पिन यस नगरपािलकामा रहेको छ । १० क�ास�को अ�यन 

नगरपािलका िभत्रकै िव�ालयमा गन� भएता पिन राजधानी निजकै भएको साथै अ� रोजगारीको अवसर पिन  

सँगसँगै पाउने �नाले एस ई ई पिछको िश�ा िलन अिधकांश िव�ाथ� राजधानी जाने गरेका छन् । 
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नगरपािलकामा रहेका िव�ालयह�मा सबै िव�ालयका आफ्नै भौितक संरचना छन् । सबै मा�िमक 

िव�ालयमा ई�रनेटको �वस्था छ भने केिह आधारभूत िव�ालयमा पिन ई�रनेटको �वस्था रहेको छ । 

�सैगरी सबै िव�ालयह�मा छात्र, छात्रा तथा कम�चारीका लािग छु�ाछु�ै सौचालय भएता पिन सफा तथा 

�व�स्थत छैनन् ।  �सैगरी सुरि�त खानेपानीको �वस्था पिन सबै िव�ालयमा पुगेको छैन । शैि�क संस्थामा 

फोहोर �वस्थापनका लािग कुनै ठोस �वस्था छैन । शैि�क संस्थामा भौितक संरचना अपा�मैत्री तथा बाल 

मैत्री छैनन् ।  

यस नगरपािलकामा रहेका िविभ� शैि�क संस्थाह�मा अ�ापन गन� िश�कह� स्थायी, अस्थायी, राहत, 

िविभ� प�रयोजना तथा िनिज स्रोतबाट समेत प�रपूित� भईरहेको छ  । य�पी अझै पिन जनश�� पया�� भने  

छैनन । स्थानीय तहको  व�ु�स्थित िववरण, बागमती प्रदेश २०७६ मा उ�ेख भए अनुसार यस 

नगरपािलकामा प्राथिमक तहमा िव�ाथ� िश�क अनुपात १४.२७ रहेको छ भने मा�िमक िश�क अनुपात 

३९.३ रहेको  छ । यो आंकडाले पिन यहाँ िव�ाथ�को तुलनामा िश�कको उपल�ता िनकै कम रहेको  

देखाउँछ । यसरी दरव�ी अनुसारको िश�क अपुग भएका िव�ालयह�मा  नगरपािलकाले िवगत दे�ख नै 

आफ्नो श्रोतबाट िश�कह� पदपूित� गद�  आएको छ । नगरपािलकाको आ.ब. ०७९।०८० को नीितमा 

“िव�ालयकोअवस्था, िश�क दरव�ी सं�ा र  सािवकमा  िश�क दरव�ी नपाएका िव�ालयलाई िनि�त 

मापद�को आधारमा नगरपािलकाको श्रोतबाट िश�कको �वस्थापन ग�रएकोमा  �सलाई िनर�रता 

िदइनेछ” भिनएको छ । 

यस नगरपािलकामा आधारभुत तहको कूल भना� दर १२३.९२, बािलकाको कूल भना�दर १२८.५२ र बालकको 

कुल भना� दर ११९.३१ रहेको छ । आधारभूत तहकै खुद भना� दर भने ९१.०९, बािलकाको खुद भना�दर ९१.४१ 

र बालकको  खुद  भना�दर ९०.७६ रहेको छ  । मा�िमक तहको कूल भना� दर ५४.४३, बािलकाको कूल 

भना� दर ६१.६१ र बालकको  कूल भना� दर ४७.२६ रहेको छ । यसैगरी मा�िमक तहकै खुद भना� दर भने 

३७.३६, बािलकाको खुद भना�दर ३९.८५ र बालकको खूद भना� दर ३४.८७ रहेको छ ।  

5.2.2. सम�ा तथा 

चुनौती 

सम�ाह�  

• िश�ण िसकाई उपल�ी हािसल गन� आव�क पन� शैि�क सामग्री, खेलकुद, िव�ान प्रयोगशाला, 

पु�कालय, सूचना प्रिविध आदीको �वस्थापन पया�� नभएको । 

• भौगोिलक किठनाईका कारण िव�ाथ�ह� िव�ालयमा िनयिमत उप�स्थत �न नस�ु । 

• सबै िव�ालयमा भूक� प्रितरोधी भवन, घेराबार, पु�कालय, उपयु� खेल मैदान, खानेपानी ज�ा 

पूवा�धारको �वस्थापन न�नु   
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• िव�ालय तथा िव�ाथ� सं�ाका अनुपातमा िवषयगत, क�ागत र  तहगत िश�कको �वस्थापन 

�न नस�ु । 

• नगरपािलकािभत्र प्रािविधक तथा उ� िश�ा अ�यन गन� संस्था नभएको (�ातक, भेटेनरी लगायत 

अ� प्रािविधक िवषयह�) 

• सामुदाियक िव�ालयमा िव�ाथ� सं�ा �ुन �नु वा िव�ाथ� भना�दर कम �दै जानु 

• प्राथिमक बाल िवकास के�लाई सुिबधा स�� र बालमैत्री बनाउन नस�ु 

• िश�ण िसकाई िक्रयाकलाप बालमैत्री तथा प्रिविध मैत्री �न नस�ु  

• शैि�क संस्थाह�को िनयिमत अनुगमन, सुप�रवे�ण तथा मु�ांकन गन� नस�ु  

• सामुदाियक िव�ालयमा तहगत तथा िवषयगत िश�क �वस्थापन �न नस�ु  

• िश�कह�लाई समय सापे� तथा अ�ाविधक तािलमको �वस्था न�नु  

• िश�क, िव�ाथ� तथा अिवभावक िबच अ�रिक्रया तथा छलफल न�नु  

• अनाथ असहाय बालबािलकाह�लाई �व�स्थत िश�ा िद�ाको अभाव । 

 

चुनौितह�  

• उ� तथा प्रािविधक िश�ाका लािग नगरपािलका  बािहर जानु पन� भएकाले कितपय िव�ाथ�ह�  

आिथ�क अभावका कारणले िवचमै पढाई छोडनु पन� । सबै िव�ाथ�लाई मा�िमक तह स� क�ा 

िनर�रता गराउनु   

• अिधकांश िव�ालय ज�ाको छाना भएकाले गम� तथा वषा� याममा पठन पाठन गराउन किठन । 

• िव�ालयह�मा पया�� शौचालय र खानेपानीको धारा न�ँदा लामो समय पालो पख�नु पन� �ँदा पढाई 

छुटने अवस्था । 

• िव�ालयमा सुरि�त घेराबार न�ँदा चौपायाको प्रवेश तथा अ� बा� वातावरणले पढाइमा  असल 

गन�  गरेको ।   

• किठन भौगोिलक अवस्थाका कारण िव�ाथ�लाई िनयिमत �ूल आउने जाने वातावरण शृ्रजना गन� 

नस�ु । 

• पा�क्रममा स्थानीय व�ु�स्थित समेटी �वहा�रक �ान िदनु  

• प्रितभा पलायन रोकी र स्थानीय �रमानै �वस्थापन गनु� 

• िश�ालाई गुण�रीय तथा �वहा�रक बनाउन नस�ु  

• अिवभावक तथा िव�ाथ�मा अंग्रजी मा�म प्रितको बढ्दो आकष�णलाई म�नजर गद�  अंग्रजी 

मा�मबाट अ�यन अ�ापन गराउनु  

• महामारीको समयमा बैक��क मा�मबाट िश�ण िसकाईलाई िनर�रता िदनु  
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5.2.3. संभावना तथा 

अवसर 

स�ावना  

• प्रािविधक िश�ा तथा िसपमुलक �वसाियक तािलम प्रित िव�ाथ� तथा अिभभावकको चासो बढ्दै 

गएकोले प्रािविधक िव�ालय संचालन गन� सिकने  

• शैि�क �ेत्रको सुधारका लािग रा�� पित शैि�क सुधार ज�ा राि�� य �रका काय�क्रमह� संचालन 

�नु   

•  संचालन बाल िवकास के�, पु�कालय तथा सामुदाियक िसकाई के�को �मता िवकास तथा 

प्रिविधमैत्री बनाई अनौपचारीक िश�ा प्रदान गन� सिकने   

• सूचना प्रिविधको मा�मबाट िश�ण िसकाईलाई प्रभावकारी बनाउन सिकने 

• प्रािविधक िश�ा (कृिष)मा उ� िश�ा  संचालन गन� सिकने  

अवसर 

• मा�िमक तह स�को िश�ाको �ेत्रािधकार स्थानीय तहमानै भएकोले िश�ामा सबैको प�ँच 

िव�ार गरी गुण�रीय िश�ा प्रदान गन� सिकने अवसर िसज�ना �नु  

• स्थानीय तहलाई स्थानीय पा�क्रमको िवकास तथा काय��यन गन� स�े अिधकार प्रा� �नु  

• सव�जिनक िव�ालय प्रितको चासो र जनअपे�ा बढ्दै जानु   

• िव�ालय �रको प्रािविधक िश�ा (TSLC) तथा प्रािविधक उ� िश�ालाई प्रवध�न गद�  रोजगारीको 

अवसर सृजना गन� सिकने 

• िविभ� साझेदार संस्थाह� िश�ा �ेत्रमा काय�रत रहेकोले िश�ालाई �वहा�रक तथा गुण�रीय 

बनाउन सिकने  

5.2.4. िश�ा िवकास 

योजना  

5.2.4.1. सोचं  

सव�सुलभ त�रकाबाट गुण�रीय िश�ामा सबैको प�ँच सुिनि�तताको प्र�ाभूत ।   

5.2.4.2. ल� 

सहजै प्रिविधमैत्री तथा रोजगारमूलक गुण�रीय िश�ामा सबैको प�ँच सुिनि�त ग�र �मतावान जनश�� 

उ�ादन  गन� । 
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5.2.4.3. उ�े�  

१. िश�ाबाट बि�त भएका नाग�रकह�लाई गुण�रीय िश�ामा समतामूलक प�ँचको सुिनि�त गनु�  

२. प्रािविधक, �वसाियक एवं रोजगारमूलक िश�ाको िवकास एवं िव�ार गनु�  

३. शैि�क िवकासका लािग पूवा�धार िवकास तथा उ� िश�ाको आधार तयार गनु� । 

४. िश�ा �ेत्रमा समय सापे� द� जनश��को �वस्थापन गनु�  

५. शैि�क �ेत्रको संस्थागत सुधार गनु�   

६. संस्थागत तथा िनजी िव�ालयह�लाई िनयमन र �वस्थापन गरी सेवामुलक बनाउनु । 

5.2.4.4. रणनीित तथा काय�क्रम  

3रणनीित  4काय�नीित  

उ�े� १. िश�ाबाट बि�त भएका नाग�रकह�लाई गुण�रीय िश�ामा समतामूलक प�ँचको सुिनि�त 

गनु�  

१.१. िश�ालाई गुण�रीय तथा प्रित�ध� 

बनाउन आव�क कानुनको तजु�मा 

ग�र लागु गन�  

१.१.१. िश�ा स��� स्थानीय ऐन तथा िनयमावली तजु�मा ग�र 

काय��यन ग�रनेछ । 

१.१.२ प्रार��क बाल िवकास के� स��� मापद� बनाई 

लागु ग�रनेछ । 

१.१.३ िवषम प�र�स्थितमा बैक��क िश�ण िसकाईका लािग 

काय�योजना बनाई लागु ग�रनेछ । 

१.२ िव�ालय उमेर समूहका सबै 

बालबािलकालाई आधारभूत तहमा 

अिनवाय� िनशु� िश�ा तथा 

मा�िमक तहमा िनशु� िश�ा र 

अ�यन िनर�रताको �वस्था 

िमलाउने।  

 

 

१.२.१ सबै बालबािलकालाई प्रार��क बाल िवकास िश�ा 

अिनवाय� ग�रनेछ । 

१.२.२ प्रार��क बालिवकास क�ामा बालमैत्री पूवा�धार ,

गितिविधह� सामग्रीको �वस्था तथा बालमैत्री   

संचालन ग�रनेछ । 

१.२.३ िव�ालय उमेरका सबै बालबािलकालाई िव�ालय िभत्र 

�ाई अ�यन िनर�रतालाई प्रो�ाहन ग�रनेछ । 
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१.३ िश�ामा गुण�र वृ�� ग�र सबैको 

प�ँच सुिनि�त गन� । 

१.३.१ नमुना िव�ालयको िवकास �वस्थापन तथा संचालन 

ग�रनेछ ।  

१.३.२ िव�ालयह�को िवतरणलाई पुनरावलोकन ग�र 

समतामुलक िवतरण ग�रनेछ । 

१.३.३ मा�िमक तहमा िनर�रताको लािग िव�ाथ�लाई 

प्रो�ाहनका काय�क्रम संचालन ग�रनेछ । 

१.३.४ सबै िव�ालयको शैि�क गुण�रमा समानता �ाउन 

वै�ािनक परी�ा प्रणाली लागु ग�रनेछ । 

१.३.५ उ�ृ� नितजा �ाउने िव�ाथ� एवं िव�ालयलाई 

पुर�ृत ग�रनेछ ।   

१.४ स्थानीय �रमानै उ� िश�ाको 

अवसर प्रदान गन� । 

१.४.१ उ� िश�ा प्रदान गन� शैि�क संस्थाको स्थापना र 

संचालनका लािग पहल ग�रनेछ । 

१.५ �वहा�रक िश�ालाई प्राथिमकता 

िदने  

१.५.१ अित�र� िक्रयाकलापलाई िश�ण िसकाईको अिभ� 

अंगको �पमा िवकास ग�रनेछ ।  

१.५.२ िव�ालय िश�ामा िजवनोपयोगी �ानलाई एकीकृत 

�पमा समावेश ग�रनेछ । 

१.५.३ स्थानीय पा�क्रम िनमा�ण ग�र लागु ग�रनेछ । 

१.५.४ आधारभूत तहमा स्थानीय भाषालाई समावेश ग�रनेछ 

। 

१.६ आजीवन िसकाईको अवसर िव�ार 

गन�  । 

१.६.१  िविभ� कारणले िव�ालय जान नपाएका बालबािलका 

तथा प्रौढ ���ह�का लािग अनौपचा�रक िश�ाको 

�वस्था ग�रनेछ । 

१.६.२ औपचा�रक िश�ालाई िनर�रता िदन नस�े तथा 

नचाहने ���का लािग जीवनोपयोगी िश�ा हािसल 

गन� �वस्था िमलाईनेछ । 

१.६.३ सामुदाियक िसकाई के�को स्थापना तथा आव�क 

स्रोत साधनको �वस्था ग�रनेछ  

१.७ िव�ालयमा िश�ण िसकाईको लािग 

उपयु� वातावरण तयार गन�  

  १.७.१  “Clean School Green School" को अवधारणा 

लागु ग�रनेछ ।  
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१.७.२ सबै िव�ालयमा प्रािथिमक उपचारको �वस्था 

िमलाइनेछ । 

१.७.३ मा�िमक िव�ालयमा पु�कालय र आधारभूत 

िव�ालयमा बुक कन�रको अिनवाय� �वस्था ग�रनेछ 

। 

5उ�े� २. प्रािविधक �वसाियक एवं रोजगारमूलक िश�ा संचालन गनु�   
२.१ नगरपािलकामा प्रािविधक तथा 

�वसाियक िश�ा संचालन गन�  

 

२.१.१ स्थानीय आव�कता र स�ावनाका आधारमा 

मा�िमक िव�ालयमा क��मा एक प्रािविधक वा 

�वसाियक िवषयको पठनपाठनको �वस्था 

िमलाईनेछ । 

२ .१. २ .स�ा�ताका आधारमा �वसाियक तािलमह� 

संचालन ग�रनेछ ।   

२ .१. ३  औपचा�रक िश�ा हािसल ग�रसकेपिछ Internship/ 

On the Job Training को अिनवाय� �वस्था 

ग�रनेछ  

२.२ कअनौपचा�र  �ेत्रबाट हािसल 

गरेको िसप एवं अनुभवलाई  

औपचा�रक सम�कता  गन�  

२.२.१ पर�रागत तथा तथा िवदेशबाट हािसल गरेका िसप 

अनुभवलाई मापद�का आधारमा प्रमाणीकरण 

ग�रनेछ । 

२.२.२. पर�रागत �पमा हािसल गरेको िसपलाई समय 

सापे� तथा प्रित�ध� बनाउन थप तािलमको �वस्था ग�रनेछ  

6उ�े� ३: शैि�क िवकासकालािग पूवा�धार िवकास तथा उ� िश�ाको आधार तयार  गनु� । 
३.१. उ� �रको जनश�� उ�ादनको 

�वस्था गन� । 
३.१.१ नगरपािलकाको आव�कताको पूित� तथा शैि�क 

िवकासकालािग उ� िश�ामा प्रािविधक िवषयको 

�ा�स, ब�प्रािविधक िश�ालय र ब�संकाय 

�ा�स स्थापनाको पहलकालािग स�ा�ता 

अ�यन ग�रनेछ ।  

३.१.२. उ� िश�ामा प्रािविधक िवषयलाई प्राथिमकता िदई 

उ� द� जनश�� उ�ादन गन� नगरपािलका िभत्र 

क�ीमा एउटा पोलीटे�ीकल िश�ालय स्थापना 

ग�रनेछ । 
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३.२ िव�ालयको पूवा�धार िनमा�ण गन� । ३.२.१  वालिवकास के�को पूवा�धार मापद� अनुसार तयार 

ग�रनेछ। 

३.२.२ िव�ालयको भौितक पूवा�धार बालमैत्री, अपा�मैत्री तथा 

िवपद् प्रितरोधी �पमा तयार ग�रनेछ । 

३.२.३ प्र�ेक िव�ालयमा छात्र र छात्राकालािग छु�ा-छु�ै 

सुरि�त तथा �स्थकर शौचालयको �वस्था ग�रनेछ। 

३.२.४ प्र�ेक िव�ालयमा खेल मैदानको �वस्था ग�रनेछ । 

३.२.५ िव�ालयमा पु�कालय, िव�ान प्रयोगशाला र कम्�ुटर 

�ावको �वस्था ग�रनेछ। 

7उ�े� ४: जनश��को �वस्थापन तथा �मता िवकास  गनु�  
४.१. शैि�क संस्थामा आव�क मानव 

संसाधनको �वस्था गन� । 

४.१.१. सबै तहमा िवषयगत िश�कको �वस्था ग�रनेछ । 

४.१.२. िव�ाथ� अनुपातका आधारमा िश�कको �वस्थापन 

ग�रनेछ । 

४.१.३. �यम सेवक िश�क काय�क्रमलाई िनर�रता   

िदईनेछ । 

४.१.४ िव�िव�ालयमा उ�ृ� नितजा हािसल ग�रनेछ । 

४.१.५ स्थानीय िव�ाथ�लाई िश�ण पेशामा आकिष�त    

ग�रनेछ । 

1४.२.६ काममा उ�े�रत गन� सबै तहका िश�क तथा 

कम�चारीलाई संघीय सरकारको नीित अनु�प समान 

प�रश्रिमक सुिनि�त ग�रनेछ।  

४.२. िश�कको पेशागत �मतामा सु�ढ 

ग�रनेछ  ।   

४.२.१. सबै तहका िश�कलाई आधुिनक िश�ण िसकाई 

स��� तािलम अिनवाय� ग�रनेछ । 

४.२.२ पेशागत िश�कबीच अनुभवको आदानप्रदानको 

�वस्था िमलाइनेछ । 

४.२.३ प्रािविधक िवषयका िश�क ह�को �मता 

अिभवृ��का काय�क्रम संचालन ग�रनेछ । 

४.२.४ तािलम पिछ अनुगमन तथा मु�ांकन प्रणालीको 

िवकास ग�र लागु ग�रनेछ । 
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४.२.५ िश�कको काय�स�ादनलाई िव�ाथ�को नाितजसँग 

आव� ग�रनेछ । 

8उ�े� ५: शैि�क �ेत्रको संस्थागत सुधार गनु�  
५.१ िव�ालयको िनयिमत अनुगमन तथा 

मु�ांकन ग�रनेछ । 

५.१.१ प्रािविधक तथा �वसाियक िश�ाको संचालनका 

लािग िनिज �ेत्रसंग  सहकाय� ग�रनेछ । 

५.१.२ िव�ालयमा एक िदन जनप्रितिनिध काय�क्रमको 

�वस्था ग�रनेछ । 

 

१. संस्थागत तथा िनजी िव�ालयह�लाई िनयमन र �वस्थापन गरी सेवामुलक बनाउनु । 

६.१: संस्थागत तथा िनजी 

िव�ालयह�को िनयमन गरी 

सेवामुलक बनाउने । 

६.१.१ प्र�ेक क�ामा १५ प्रितशत ग�रब र िवप� 

िव�ाथ�लाई वडाको िसफा�रसमा िनः शु� पढाउने 

�वस्था  ग�रनेछ । 

६.१.२ नयाँ िव�ालयह�को अनुमित िदँदा शैि�क गुठीको 

�पमा मात्र अनुमित िदने �वस्था िमलाइनेछ। 

६.१.३ संस्थागत िव�ालयह�को िनयमनकालािग मापद� 

तयार गरी �सैको आधारमा शु� िनधा�रण, 

वग�करण, अनुगमन गरी सेवामूलक बनाइनेछ । 

६.२: सामुदाियक िव�ालयह�को 

शैि�क गुण�र बृ�� गरी प्रित�ध� 

बनाउने ।  

६.२.१ िव�ालयमा िवषयगत िश�क�ारा मातै्र िश�ण गन� 

�वस्था िमलाइनेछ । 

६.२.२ अंगे्रजी र नेपाली दुवै मा�मबाट ऐ��क �पमा सबै 

क�ामा स�ालन ग�रनेछ । 

६.२.३ अङ्गे्रजी मा�मबाट क�ा स�ालन गन� चाहने 

िव�ालयका िश�कलाई तािलमको �वस्था ग�रनेछ 

। 

६.२.४ कमजोर बालबािलकालाई सुधारा�क िश�ण गरी 

िसकाइ �रको बृ�� ग�रनेछ । 

६.२.५ आव�क तािलम िदई बालिवकास स��ी िसकाइ 

सामग्रीह�को उ�ादन बालिवकास के�मा नै गन� 

�वस्था ग�रनेछ । 
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3रणनीित  4काय�नीित  

६.२.६ िव�ालयह�को िश�क दरब�ी, िव�ाथ� सङ्�ा 

तथा भौगोिलकता आिदका आधारमा पुन न�ा�न 

गरी आव�कता अनुसार मिज�ङ् ग�रनेछ । 

5.2.5. काय�क्रम तथा 

प�रयोजना 

क्र.

स. 

काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 

संघ प्रदेश स्था

नीय 

तह 

अ� �ेत्र   

(सहकारी 

गै.स.स) 

१.  प्रािविधक कलेज स्थापना तथा संचालन - कृिष, इ�न्जिनय�रङ, 

भेटनरी 

  √ √ 

२.  तहगत िबषयगत िश�क �वस्थापन सिहत िब�ालय �ेत्र सुधार 

काय�क्रम 

    

३.  िव�ालय भौितक पूवा�धार (भवन, बाउ�� ी, शौचालय, खानेपािन, 

यातायात आवास) िवकास काय�क्रम 

    

४.  िब�ालय बगैचा �वस्थापन काय�क्रम     

५.  नगर शैि�क सुधार कोष स्थापना तथा संचालन काय�क्रम     

६.  िव�ालयह�मा कम्�ुटर िश�ा संचालनका लािग कम्�ुटर 

सहायता काय�क्रम 

    

७.  एक िव�ालय एक िव�ान प्रयोगशाला √ √ √ √ 

८.  िवधालयमा िनमा�ण ग�रने हरेक भौितक संरचना लाइ अपांग मैत्री, 

छात्रामैत्री  र िसकाई मैत्री बनाइने छ ।(िनित) 

 √ √ √ 

९.  िबिभ� किठनाइका कारण िवधालयको प�ँचमा नभएका  िवचैमा 

िवधालय छाडेका बालबािलकाह�को पिहचान गन�  

  √ √ 

१०.  ग्रािमण �ेत्रका िसमा�कृत बालवािलकाको लािग छात्रावास 

िनमा�ण तथा संचालन 

 √ √ √ 
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११.  जेहे�ार, अित िवप�, अपाङग िव�ाथ�ह�को लािग छात्रवृि� 

प्रदान गन�  

  √ √ 

१२.  मा�िमक तह उतीण� गन� दिलत िव�ाथ�ह�लाइ� उ�् िश�ाको 

लािग छात्रवृित प्रदान गन� 

 √ √ √ 

१३.  प्राथिमक तहका िवदयाथ� साथै बाल िवकास के�का 

िवदयाथ�ह� लाइ� पोषण यु� िदवा खाजा िनयिमत �पमा 

उपल� गराउने  

  √ √ 

१४.  सा�रता, िदवाखाजा काय�क्रमका लािग िविभ�् गैर सरकारी संघ 

संस्थासँग साझेदारीमा काय�क्रम स�ालन गन� 

  √ √ 

१५.  छात्राह�को लािग गुण�रीय �ािनटरी �ाड िवतरण गन�    √ √ 

१६.  पाँच वष� न.पा.  िश�ा योजना िनमा�ण ग�र काया��यन गन�   √ √  

१७.  िवदयालय यातायात सेवा   √ √ 

१८.  िवदयालयलाइ� प्रिविधमैत्री बनाउनको लािग सबै सामुदाियक 

िव�ालयमा  दु्रतगितको  इ�रनेटको �वस्था गन� 

  √ √ 

१९.  िवदयालय �वस्थापन सिमित, प्रधाना�ापक, िश�क एबं 

अिभभावक संघका पदािधकारीह�को लािग �मता अिभवृ�� 

काय�क्रम  

  √ √ 

२०.  िश�कमा अनुभव साटासाट तथा �मता अिभवृ��को लािग 

Teacher Exchange Program स�ालन 

  √ √ 

२१.  बालबािलकाको नेतृ� �मता िवकासका लािग बाल�व गठन 

तथा प�रचालन 

  √ √ 

२२.  प्रधाना�ापकह�को नेतृ� �मता िवकास तथा संस्थागत �मता 

िवकासको लािग िज�ा तथा अ�र िज�ा �रमा अवलोकन 

भ्रमणको �वस्थामा िनर�रता 

 √ √ √ 

२३.  न.पा. िभत्र राम्रो अ�ास गरेका िवधालयह�को अवलोकन गरी 

अनुभव आदान प्रदान गन� काय�क्रम संचालन 

  √ √ 
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२४.  हरेक िव�ालयमा रहेका बालिवकास के�ह�लाइ� नमूनाको 

�पमा स�ालन गन� गुण�रको मापद� अनु�पका िसकाइ� 

सामाग्रीह�को �वस्थापन गन�  

  √ √ 

२५.  म�े�री िश�ा िविध सिहत बालिवकास के� �वस्थापन   √ √ 

२६.  िवधालयको �वस्थापकीय अवस्था सुधार गन� काय� स�ादन 

सूचक िनमा�ण ग�र प्रधाना�ापकसंग काय� स�ादन करार गन�  

 √ √ √ 

२७.   काय� स�ादन सूचकका आधारमा मु�ांकन ग�र िवधालय एबं 

िश�कलाई थप प्रो�ोहान उपल� गराउने 

  √ √ 

२८.  गुण�रीय िश�ा सुिनि�त गन� सु� अनुगमनलाइ� प्रभावकारी 

बनाइ� शैि�क गुण�रको सु�ढीकरणमा पहल गन� 

  √ √ 

२९.  सामुदाियक  िवधालयमा e-attendance र CCTV जडान गन�    √ √ 

३०.  गुण�रका सूचकका आधारमा िवधालयह�को िनर�र 

मु�ांकन गन�  

  √ √ 

३१.  उ�ृ� नितजा हािसल गरेका िवधालय, प्रधाना�ापक तथा िवषय 

िश�कह�लाई िनर�र �पमा पुर�ृत गन� 

  √ √ 

३२.  स्थानीय पा�क्रम िनमा�ण र प्रबोिधकरण   √ √ 

३३.   िवधालयमा जनप्रितिनिध एक िदन काय�क्रम स�ालन   √ √ 

३४.  िश�ण िसकाई िक्रयाकलापलाइ प्रिविधमैत्री बनाउन 

िवधालयह�लाई प्रिविधका सामाग्रीह� उपल� गराउने  

  √ √ 

३५.  बाल िवकास क�ा स�ालन गन� िश�कह�लाइ�  म�े�री 

तािलम 

  √ √ 

३६.  िश�कह�को �मता अिभवृिधको लािग िवषयगत सिमित गठन 

ग�र तािलम प्रदान 

  √ √ 

३७.  प्रािविधक िश�क दरब�ी िसज�ना  √ √ √ 

३८.  �यंम सेवक िश�क दरब�ी  तथा पोशाक   √ √ 

३९.  िव�ाथ� सं�ा, भौगोिलक अवस्था र स्थानीय आव��ाको 

आधारमा िव�ालय समायोजन काय�लाइ� अगािड बढाउने  

 √ √ √ 
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5.2.6. अपेि�त 

उपल��  

योजना अविधमा सा�रता दर सात प्रितशत पुगेको �नेछ । आधारभूत तहको खुद भना�दर ९१.०७ बाट बढेर 

९५ पु�ेछ भने मा�िमक तहको खुद भना�दर  ३७.३६ बाट बढर ५० पु�ेछ । सबै मा�िमक िव�ालयमा 

प्रािविधक तथा �वसाियक  िवषयको पठन पाठन भएको �ने, िव�ालयमा भूक� प्रितरोधी भवन, घेराबार, 

पु�कालय, उपयु� खेल मैदान, खानेपानी ज�ा पूवा�धारको �वस्थापन भएको �ने ,िश�कह� समय 

४०.  िश�ा युवा तथा खेलखुदसंग स���त काय�क्रम संचालन गदा� 

सरकारी, गैर सरकारी र िनिज संस्थाह� संग सहकाय� गन� नीित 

अबल�न ग�रने छ । 

  √ √ 

४१.  न. पा. �रीय र िवधालय �रीय अित�र� िक्रयाकलाप तथा  

संचालन गन� नगद तथा व�ुगत सहयोग उपल� गराउने ।  

 √ √ √ 

४२.  न. पा..�रीय खेलकुद प्रितयोिगताह� संचालनका लािग नगद 

तथा व�ुगत सहयोग प्रदान गन�  

 √ √ √ 

४३.  िवधालय�रीय खेलकुद प्रितयोिगताह� संचालनका लािग नगद 

तथा व�ुगत सहयोग प्रदान गन�  

  √ √ 

४४.  िश�क तथा िव�ाथ�को लािग अित�र�  िक्रयाकलाप स�ालन  √ √ √ 

४५.  शैि�क भ्रमण   √ √ 

४६.  नगरपािलका �रीय शैि�क तथा िव�ान प्रदश�नी ग�र 

िव�ाथ�ह�को प्रित�धा��क �मताको िवकास गन� 

  √ √ 

४७.  मा�िमक िव�ालयमा �ाउटको प्रभावकारी �वस्थापन   √ √ 

४८.  आधारभुत र मा�िमक िव�ालय �वस्थापन तथा स�ालनको 

लािग अनुदानको �वस्था 

 √ √ √ 

४९.  एक िव�ालय एक उ�म काय�क्रम स�ालन ग�र िवधाथ�ह�मा 

अथ�पाज�न सीप िवकास गन� 

  √ √ 

५०.  रा�कोष बाट सुिवधा उपभोग गन� नाग�रकले िनजका 

स�ानलाइ� सामुदाियक िव�ालयमा अ�यन गराउनुपन� नीित 

लाइ� काया��यनमा ल�े 

 √ √ √ 
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सापे� तािलम प्रा� ग�र िश�ाको गुण�रीमा बढो�री भएको �ने । सामुदाियक िव�ालयमा तहगत तथा 

िवषयगत िश�क �वस्थापन भएको �ने, िव�ालयमा िव�ान प्रयोगशाला तथा कम्�ुटर प्रयोगशालाको 

�वस्था भई प्रयोगा�क िश�ा हािसल गन� स�े वातावरण तयार भएको �नेछ िश�ण िसकाई िक्रयाकलाप 

बालमैत्री तथा प्रिविध मैत्री �ने, िश�ण िसकाई िक्रयाकलाप बालमैत्री तथा प्रिविध मैत्री भएको �ने । सबै 

िव�ालयमा तहगत तथा िवषयगत िश�कको �वस्था भएको �ने, अनुगमन तथा मू�ांकनको मा�मबाट 

िव�ालयको गुण�रमा वृ�� भएको �नेछ ।   

5.3. मिहला, बालबािलका तथा लि�त वग� 

5.3.1. पृ�भूिम 

सामािजक िवकासका लािग लैि�क समानता तथा सामािजक समावेशीकरण मानव अिधकार अ��गतको 

मह�पूण� प� हो । संिवधानको प्र�ावना नै समानुपाितक, समावेशी र सहभािगताको िस�ा�मा आधा�रत 

छ । समतामूलक समाजको िनमा�णका लािग वग�य, जातीय, �ेत्रीय, भािषक, धािम�क, लैि�क िवभेद र िहंसा 

तथा सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत एवम् िवभेदको अ� गरी आिथ�क समानता, समृ�� र सामािजक 

�ायको सुिन��चत गन� संक� ग�रएको छ । 

मिहला अिधकार लगायत िवप�, लोपो�ुख तथा सीमा�कृत,  जवाफदेहीताका साथै संिवधानले प�रक�ना 

गरेको कोही पिन छुट्नु �ँदैन भ�े मा�ताका साथ लैि�क समता र बािलकालाइ� सश� बनाउने िदगो 

िवकासको ल� रहेको छ।  

स्थानीय तहको व�ुगत िववरण, बागमती प्रदेश २०७६ अनुसार यस नगरपािलकामा लैि�क अनुपत 

९५.रहेको छ भने कूल घरप�रवार म�े १५.८३ प्रितशत घरमूली मिहला रहेका छन् । यसैगरी जमीन र घरमा 

मिहलाको �ािम� क्रमशः  १०.९६ र ५.८ रहेको छ । यसैगरी नगरपािलकाको कूल सा�रता ६४.४२% 

रहेकोमा मिहला सा�रता दर  ५५.६१% रहेको छ । 

नगरपािलकामा मिहला िहंसा एवं छुवाछुत स��� घटनाह� �ाियक सिमितले हेद�छ । �ाियक सिमितमा 

घटना दता� भएपछी �ाियक िन�पण तथा मेलिमलापको प्रिक्रयाबाट घटना िकनारा लगाउने ग�रन्छ । यी 

दुवै प्रिक्रयाबाट समाधान �न नसकेका घटनाह�मात्र प्रशासन तथा �ानगरपािलकामा जान्छन । �ाियक 

सिमित नगरपािलका प्रमुखको संयोजक�मा गठन �ने कानूनी प्रावधान छ ।     

१८ जना  सद� रहेको नगर काय�पािलकामा उपप्रमुख सिहत छ जना मिहला काय�नगरपािलका सद�   

छन् । यसै गरी प्र�ेक वडामा २/२ जना मिहला सद� िनवा�िचत भई पदािसन छन । धुिनवेशी  

नगरपािलकाका मिहलाह� आमा समूह, मिहला समूह ज�ा समूहमा आव� रहेर िविभ� सामािजक 

िक्रयाकलापमा सं�� रहदै आएका छन् ।  �सैगरी नगरपािलकामा संचालन �ने िविभ� योजना, काय�क्रम 

तथा प�रयोजनाको िनमा�ण, संचालन, �वस्थापन र मम�त स�ार स��� कामका लािग गठन �ने उपभो�ा 
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सिमितमापिन रहेर मिहलाको उप�स्थित राम्रो छ । नगरपािलकाको िवकास िनमा�णका काय�मा पिन 

मिहलाको सिक्रय सहभािगता हरेको दे�खन्छ । 

�सैगरी नगरपािलकामा बालबािलकाको �स्थती पिन राम्रो दे�खन्छ । यहाँ सबै बालबािलकाले उमेर अनुसार 

प्रा� गनु�पन� खोप सेवा प्रा� गरेका छन् । नगरपािलका पूण� खोपयु� नगरपािलका घोषणा भईसकेको छ 

। �सैगरी िव�ालय जाने उमेरसमूहका सबै बालबािलका िव�ालय गएका गएका छन् । नगरपािलकामा 

आधारभूत तहमा  कुल भना�दर १२३.१९२ छ जसमा बािलकाको कुल भना�दर १२८.५२ छ । �सैगरी 

मा�िमक तहमा कुल भना�दर ५४.४३ छ जसमा बािलकाको कुल भना�दर ६१.६१ रहेको छ (व�ु�स्थित 

िववरण, बागमती प्रदेश, २०७६) । आफ्नो िवचार रा�े तथा वृित िवकासका लािग बाल �बको स्थापना तथा 

संचालन भईरहेको छ । �सैगरी नगरपािलका बाल मैत्री स्थानीय शासन संचालनका लािग पिन प्रयासरत छ 

।  

5.3.2. सम�ा तथा 

चुनौती 

दिलत, लोपो�ुख तथा जनजाित मिहलाह�को सामािजक, आिथ�क, राजिनितक, शैि�क एवम् वैय��क 

�स्थित कमजोर रहनु, मिहला तथा वि�तीकरणमा परेका समूहको सहभािगता प्रायः  औपचा�रक 

प्रितिनिध�मा मात्र सीिमत रहनु आिद प्रमुख सम�ा छन् ।  

मिहला तथा वि�तीकरणमा परेका सीमा�कृत समूहको रा� संरचनामा प्रितिनिध� बढाउनु, जातीय र 

वग�य िवभेद अ� गनु�, लैि�क िहंसा तथा घरेलु िहंसा अ� गनु�, िवप�्, सीमा�कृत मिहलाह�को आिथ�क 

अवस्थामा सुधार �ाउनु, बालबािलका तथा िकशोर िकशोरीह�को आधारभूत अिधकार उपभोग गन� स�े 

वातावरण सृजना गनु�, अपा�ताप्रितको सामािजक �ि�कोणमा प�रवत�न �ाउनु, सामािजक, आिथ�क र 

राजनीितक �ेत्रमा �ा� लैि�कता स��ी नकारा�क सोचको अ� गनु�, लैि�क संवेदनशील र लैि�क 

उ�रदायी  सोचलाइ� �वहारमा उतानु� आिद यस �ेत्रका प्रमुख चुनौती �न् । यस पािलकामा मिहला तथा 

बालबािलका लि�त काय�क्रमको पूण��पमा प्रितफल प्रा� न�नु चुनौतीको �पमा रहेको छ । 

5.3.3. संभावना तथा 

अवसर 

लैि�क संवेदनशीलता, सामािजक �ाय र समावेशीकरण स��� सु�� संवैधािनक �वस्था �नु, संघीय 

तहमा �ेत्रगत �पमा लैससास नीित तथा रणनीित तयार �नु, वत�मान राि�� य बजेटमा प्र�� लैि�क 

उ�रदायी बजेटको िह�ा ३८.६५ प्रितशत पु�ु, काय�स्थलमा �ने यौनज� दु��वहार (िनवारण) एन, २०७१ 

काया��यनमा �नु, लैि�क िहंसा िनवारण कोष र एकल मिहला सुर�ा कोषको स्थापना तथा स�ालन �नु, 

लैि�क िहंसा अ�स��ी रणनीित (२०७५ – ७९) �नु, िदगो िवकासको पाँचौ ंल�मा यो िवषय समेिटनु, 

प्रदेशले लैि�क तथा समावेशी िवकासलाइ� प्राथिमकता िदनु, नगरपािलकाको लैि�क समानता तथा 



 
 
धुिनब�शी नगरपािलकाको  पाँच वष� आविधक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ ) 

98 

सामािजक समावेशीकरण रणनीित तजु�मा भई काया��यनमा रहेको, लैि�क िहंसा अ� तथा सश�ीकरण 

र िवकास साझेदार  गै.स.स.ह�को यस प्रदेशमा उ�े� उप�स्थित रहनु आिद सामािजक समावेशीकरण 

तथा मूलप्रवाहीकरण िव�ारका लािग मह�पूण� अवसरह� �न् । 

यस पािलकामा सामािजक, सां�ृितक चेतना �रमा वृ��, मिहला सहभािगतामा वृ��, मिहला �मता 

िवकास तािलम, मिहला उ�मिशलता स��ी तािलम, मिहला �ा� स��ी िशिवर स�ालन (पाठेघर) , 

वाल�ब गठन तथा �वस्थापन, िवप� बालबािलकाको साहारा प्रमुख काय�क्रम सं�ालन आिद संभावनाका 

�पमा रहेका छन् । 

5.3.4. मिहला तथा 

बालबािलका 

िवकास योजना 

5.3.4.1. सोच 

मिहला, बािलबािलका, अपा�ता भएका ���ह� तथा अ� लि�त वग�को अथ�पूण� सहभािगता सिहत हक 

अिधकारको सुिनि�तता  

5.3.4.2. ल� 

मिहला बालबािलका तथा अ� लि�त वग�को आिथ�क, राजनीितक र सामािजक िवकासका सबै 

अवसरह�मा समतामूलक प�ँच र सहभािगता सुिनि�त गराउने । 

5.3.4.3. उ�े� 

1 सबै बालबािलका र अपा�ह�को िवकास, संर�ण र सहभािगताको सुिनि�त गन� । 

2 जे� नाग�रकह�लाइ� स�ानजनक जीवन �तीत गन� सहज वातावरण िसज�ना गन� । 

3 अपा� र मिहलालाइ� रोजगारीको संसार र आयआज�नका �ेत्रमा क्रमश सवल बनाउँदै लैजाने । 

4 सबै खालका भौगोिलक जाितय, भािषक, धािम�क, सा�दाियक, आिथ�क अवस्थाका 

बालबािलकालाइ� दबाव रिहत, बालमैत्री र भय रिहत वातावरणमा िश�ा हािसत गन� �वस्था 

िमलाउने । 

5 मिहला िहंसाको अ� तथा लैि�क समता कायम गनु�  

5.3.5. रणनीित तथा 

काय�नीित  
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रणनीित काय�नीितह� 

उ�े� १: सबै बालबािलका र अपा�ह�को िवकास, संर�ण र सहभािगताको सुिनि�त गन� । 

१.१ आधारभूत िश�ा, �ा� सेवा, आयआज�न र 

रा�ले िदने अ� सेवा सुिवधाह�मा मिहला 

तथा अपा�ता भएका ���ह�को प�ँच 

सुिनि�त गन� 

१.१.१  मिहला  ,वृ� तथा अपा� ���ह�का 

लािग आधारभूत िश�ा, सहज �ा� सेवा साथै 

आयआज�न को �वस्था ग�रनेछ । 

१.१.२  मिहला र अपा�ले दता� ग�र स�ालन गन� 

उ�ोग �वसायका लािग सहयोग का साथै कर 

छुटको �वस्था ग�रनेछ । 

१.१.३  अपा�ता भएका ���ह�को दैिनक जीवन 

यापन सहज बनाउन सहायक सामाग्रीको 

�वस्थापन ग�रनेछ । 

 

उ�े� २: जे� नाग�रकह�लाइ� स�ानजनक जीवन �तीत गन� सहज वातावरण िसज�ना गन� । 

२.१ जे� नाग�रकलाइ� स�ािनत जीवन �ितत गन� 

वातावरण सृजना गन� 

२.१.१  सामािजक सुर�ा भता िवतरण सहज ग�रनेछ 

। 

२.१.२  जे� नाग�रकको उपचारलाइ� प्राथिम�ाका 

साथ स�िलयत प्रदान ग�रनेछ । 

२.१.३ जे� नाग�रकको प्रो�ाहनका साथै 

मनोर�नको �वस्था िमलाइ�नेछ । 

उ�े�: ३ अपा� र मिहलालाइ� रोजगारीको संसार र आयआज�नका �ेत्रमा क्रमश सवल बनाउँदै लैजाने  

३.१  लैि�क िवभेदलाइ� बढावा िदने हािनकारक 

सामािजक प्रचलनलाइ� िन��ािहत गन� 

काय�क्रम स�ालन गन� 

३.१.१  मिहलाह�को आिथ�क  ,सामािजक ,

राजनीितक सश�ीकरण गरी अथ�पूण� 

सहभािगता बढाउँदै लिगनेछ । 

उ�े� ४: सबै खालका भौगोिलक जाितय, भािषक, धािम�क, सा�दाियक, आिथ�क अवस्थाका 

बालबािलकालाइ� दबाव रिहत, बालमैत्री र भय रिहत वातावरणमा िश�ा हािसत गन� �वस्था िमलाउने  

४.१ बालबािलकाको संर�ण गन� र साव�जिनक 

िनकायलाइ� बालमैत्री बनाउने । 

४.१.१  बालबािलका तथा िकशोर िकशोरीह�मािथ 

�ने सबै प्रकारको दु��वहारशोषण र 

भेदभावको अ�को लािग िहंसा, अ�का लािग 

समुदाय, िव�ालय, संचार जगत र िनिज �ेत्र 
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रणनीित काय�नीितह� 

लगायत बाल अिधकारको �ेत्रमा िक्रयाशील 

संस्थाह�संग सहकाय� ग�रनेछ ।  

४.१.२ आनाथ अश� , असहाय, अपा�ता भएका 

िवशेष संर�णको आव�कता भएका 

बालबािलका तथा िकशोर िकशोरीह�को 

संर�णको �वस्थापन ग�रनेछ ।   

४.१.३ बाल �ब  ,बाल समुह ,िकशोरिकशोरी 

समूह ज�ा संस्थाको गठन तथा स�ालनलाइ� 

िव�ार गरी बालबािलका तथा 

िकशोरिकशोरीह�को सहभािगता बढाइ�नेछ । 

  

उ�े� ५: मिहला िहंसाको अ� तथा लैि�क समता कायम गनु� 

५.१ पािलका मातहतका सबै िनकायह�मा 

लैि�क समानता बृ�� गन� । 

५.१.१ नगरपािलकाका नीित िनमा�ण र 
काया��यनमा समान मिहलाको समान 
सहभािगता तथा प्रितिनिध�मा बढो�री 
ग�रनेछ ।  

५.१.२ लैि�क समानता प्रा��को लािग पु�षको 

समेत सिक्रय सहभािगतामा वृ�� ग�रनेछ । 

५.२  लैि�क िहंसा अ� गन� काय�क्रम काया��यन 

गन� । 

 

५.२.१ मिहला िव�� �ने सबै प्रकारका िहंसा, 

शोषण र िवभेद िनय�णको कानुनी उपचार 

प्रणालीलाई प�ँच यो� बनाइनेछ । 

५.२.२ स्थानीय तहमा िहंसा प्रभािवत मिहलाह�को 

लािग पुनस्था�पना तथा सुर�ा गृह स्थापना तथा 

स�ालन का साथै पािलकामा राहतकोषको 

स�ालन ग�रने छ। 

 

5.3.5.1. काय�क्रम तथा प�रयोजना  
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क्र.
स. 

काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 
संघ प्रदेश स्थानीय 

तह 
िनजी 
�ेत्र 

अ� 
िनकाय 
(सहकारी/
गै.स.स.) 

1.  छोरी बुहारी उ� िश�ा काय�क्रम  √ √ √  

2.  िहंसा िपिडत मिहला उ�ान काय�क्रम  √ √ √  

3.  नगरपािलका�री िवशेष� �वस्था  गरी 
मिहलाको िनयिमत �ा�  जाँच  √ √ √  

4.  ल�िगक समानता तथा समािजक 
समावेशीकरण रणनीित   √ √ √  

5.  मिहला जनप्रितिनिधह�लाई स्थानीय सरकार 
संचालन एवं नेतृ� िवकास स��ी �मता 
िवकास काय�क्रम 

 √ √ √  

6.  िहंसा तथा भेदभाव िव�� सामािजक भूिमका 
स��मा िव�ालयमा अिभमु�खकरण 
काय�क्रम संचालन गन� 

 √ √ √  

7.  दिलत वालवािलका, टु�रा वालवािलका सँग 
उपप्रमुख काय�क्रम 

  √ √  

8.  बालमैत्री समाज िनमा�णका लािग बालबािलका 
मािथ �ने शारी�रक तथा मानिसक सजाय 
िव�� आिभयान संचालन गन� 

 √ √ √  

9.  नगरपािलकामा  बालमैत्री स्थानीय शासन  
(CFLG)  लागु गन� 

  √ √  

10.  अपा� मैत्री तथा बालमैत्री पूवा�धार िनमा�णमा 
जोड िदने 

 √ √ √  

11.  अनाथ, सडक बालबािलका र घरेलु िहंसा 
पीिडतह�लाई संर�ण गन� आपतकालीन र 
सहायता कोष स्थापना र स�ालन गन� 

  √ √  

12.  अनाथ, सडक बालबािलका र घरेलु िहंसा 
पीिडतका लािग आक��क आश्रय के�को 
स्थापना र स�ालन 

 √ √ √  

13.  जुनसुकै �ेत्रमा काय�रत श्रिमकको िनयिमत 
अनुगमन ग�र बालश्रिमकको उ�ार तथा 
पुनस्थापना गन� 

  √ √  

14.  बाल श्रम िव�� िनिज �ेत्रका 
�वसाियह�लाई अिभमु�खकरण काय�क्रम 
संचालन गन� 

  √ √  

15.  स्थानीय पा�क्रममा मिहला, बालबािलका 
स��� हक अिधकारका िवषयह� समेट्ने 

  √ √  
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16.  अपा�सँग जनप्रितिनिध  काय�क्रम संचालन   √ √  

17.  अपा�ता प�रचयपत्र िवतरण िशिवर स�ालन   √ √  

18.  बाल�ब, अपा� समूह लगायत सामािजक 
समूह गठन तथा प�रचालनमा सहयोग गन� 

  √ √  

19.  नगरपािलकामा रहेका आिथ�क तथा 
सामािजक �पमा पछी परेका मिहला, 
बालबािलका,दिलत, अपा�, अ�सं�क, 
िसमा�कृत ���ह�को अिभलेख तयार र 
अ�ाविधक गन� 

  √ √  

20.  मिहला शश�ीकरण तथा �मता िवकास 
स��ी  काय�क्रम 

  √ √  

21.  मिहला लि�त िसपमुलक  काय�क्रम   √ √  

22.  बेवा�रसे तथा जो�खममा रहेका मिहला, 
बालबािलका, अपा� तथा जे� नाग�रकका 
लािग संर�ण के�को स्थापना तथा संचालन 
गन� 

 √ √ √  

23.  मिहला , अ�सं�क, अपा� तथा 
िसमा�कृत ���लाई �वसाय संचालनका 
लािग स�िलत ऋणका लािग िव�ीय संस्थासंग 
सम�य गन� 

  √ √  

24.  उ� िश�ा पढ्न चाहने  दिलत, िसमा�कृत 
िहंसा तथा �� पीिडत अपा� िव�ाथ�का 
लािग पािलका िभत्र भएका िश�ण संस्थामा 
छुटको �वस्था गन� 

  √ √  

25.  बिहराह�का लािग दोभाषे (सांकेितक भाषा) 
स��� प्रिश�ण संचालन गन� 

  √ √  

26.  अपा�ता भएका ���ह�को लािग सहायक 
सामाग्री (वैशाखी, �ील िचयर आदी) िवतरण 
गन� 

  √ √  

27.  रोजगारीमा लि�त वग�लाई अवसर प्रदान गन� 
िनिज �ेत्र संग सम�व गन� 

  √ √  

28.  प्रािविधक िश�ामा मिहला, दिलत तथा अपांगता 
भएका ���लाई प्रो�ाहन गन� 
अिभमुखीकरण काय�क्रम गन� 

  √ √  

29.  रोजगारीका लागी �मता अिभवृ�� तािलम 
प्रदान गन� 

  √ √  

30.  लैि�क िवभेद अ� स��ी जनचेतना  
काय�क्रम  स�ालन 

  √ √  
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5.3.6. अपेि�त 

उपल��  

एकीकृत लि�त काय�क्रमका प्रभावकारी काया��यन, अनुगमनका कारण लि�त समूहको आिथ�क, 

सामािजक िवकासको सूचा�मा प्रगित �ने, दुग�म एवम् िवकट �ेत्रमा सेवा सुिवधाको प�ँच उपल� �ने, 

लैि�क िहंसापीिडतह�को उिचत संर�ण तथा सेवाको �वस्था �नेछ । लैि�क समता तथा मिहला एवम् 

बािलकाह�को सश�ीकरण स�ोधन �ने, जो�खम अवस्थाका बालबािलका, अपा�ता तथा �े� 

नाग�रकह�को उिचत संर�ण �ने, सामािजक सुर�ाका सेवाग्राहीह�को एकीकृत अिभलेख �व�स्थत 

भएको �नेछ । 

5.4. युवा तथा खेलकुद 

5.4.1. पृ�भूिम 

युवाश��को सङ्�ा�क तथा गुणा�क िवकास र प�रचालनबाट नै िवकास स�व छ । संिवधानले पिन 

युवाह�को िवकास गरी उनीह�लाइ� रा�� को सवा��ीण िवकासमा प�रचालन गन� नीित िलएको छ । धुिनब�शी 

नगरपािलकाको कुल जनसं�ाको ४२.१०   % िह�ा (१५ -३९ वष� ) युवाको रहेको छ । नगरपािलकाले 

युवालाई नगरपािलकाको अहम िह�ाको �पमा ��कार गद�  युवा �ोरोजगार तथा युवा �वसायीलाई 

प्रो�ाहन गन� नीित िलएको छ । 

युवाश��लाइ� शारी�रक, मानिसक, वौ��क र संवेगा�क �पमा सबल र नैितकवान् बनाइ� अनुशािसत र 

मया�िदत समाज िनमा�ण गद�  िवकास तथा समृ��मा �पा��रत गन� खेलकुदको मह�पूण� भूिमका रहन्छ । 

नगरपािलकाले “�ावल�न अिभयान, श्रमको स�ान” अिभयान स�ालन गरी युवाह�लाई रोजगारका 

अवसर प्रदान ग�रनेछ,, “युवा तथा शैि�क बेरोजगरालाई प्राथिमकतामा राखी रोजगारमूलक काय�मा संल� 

स्थानीय युवा उ�मीलाई प्रो�ाहन ग�रनेछ”, “प्रितभा पालायन रो�का लािग उ� पहल ग�रनेछ” ज�ा 

नीितका साथ युवाह�को सहभािगताको सुिनि�ता गरेको छ । यसैगरी नगरपािलकाले खेलकुद �ेत्रको 

31.  �े� नाग�रक लि�त िनशु� �ा� िशिवर   √ √  

32.  जे� नाग�रकलाइ� धािम�क स्थल भ्रमण गराउने   √ √  

33.  ६० वष� मािथ को एकल मिहला प्रो�ाहन  
काय�क्रम 

  √ √  

34.  ८० वष� मािथ जे� नािगरक प्रो�ाहन  काय�क्रम   √ √  

35.  वडाह�मा �े� नाग�रक िदवा सेवा के� 
स्थापना तथा स�ालन 

  √ √  
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िवकासलाई िवशेष प्राथिमकतामा राखेको छ । नगरपािलकाले नगरपािलका �रीय मेयर कप, रा�� पित 

रिनङ िश� ज�ा खेलकुद प्रितयोिगताको आयोजना साथै य�ा खेल प्रितयोिगतामा सहभािगता जनाउदै 

आएको छ, भने खेल पूवा�धारको िनमा�णमा िवशेष �ान िददै एक वडा एक खेल मैदानको नीित समेत िलएको 

छ ।   

5.4.2. सम�ा तथा 

चुनौती 

युवाह�का लािग उ�मशीलता र रोजगारीका अवसरह� पया�� न�ँदा िवदेश पलायन �न बा� �नु, सीप 

र तािलम िवनाका अद� कामदारह� वैदेिशक रोजगारीमा जानुपदा� पया�� �रिमटे� िभित्रन नस�ु, 

“िवकास-अनुशासन-गितशीलता” सँग युवाह�लाई जोड्न नस�ु, सामािजक र सां�ृितक िवकृित 

िवसंगितह�बाट जोगाउन ग�रएका प्रयासह� पया�� न�नु, युवा लि�त िवकासका लािग काय�क्रमको 

प्रभावकारी काया��यन न�नु, बजारको माग र आपूित�का आधारमा रोजगार िसज�नाका लािग उिचत योजना 

अनुसार जनश�� उ�ादन �न नस�ु आिद प्रमुख सम�ाह� �न् । खेलकुद िवकासका लािग पूवा�धार र 

खेल सामग्रीको कमी �नु‚ नगरपािलकामा भएका खेलकुद पूवा�धारह� गुण�रीय, आधुिनक र सुिवधायु� 

न�नु, युवा तथा खेलकुद �बह� वैधािनक �पमै स�ालन गन� नस�ु, �वह�को आफ्नै भवन र पूवा�धार 

न�नु, खेलाडी तथा प्रिश�कह�लाई िनयिमत �पमा प्रिश�ण िदई उनीह�को मनोवल उ� वनाई 

जीिवकोपाज�नको आधारको �पमा स्थािपत गन� नसिकनु, अ�रा�ि�� य प्रितयोिगताह�मा िनयिमत �पमा 

प्रित�ध� �न नस�ु, खेलकुदको िवकास र लगानीमा िनजी �ेत्रलाई प्रो�ाहन गरी लगानी आकष�ण गन� 

नस�ु‚ खेल स�� संस्थाह�को �मता िवकास गरी संस्थागत सुशासन कायम गन� नस�ु, साहिसक 

खेलकुदमा पया�� �ान िदन नसिकनु ज�ा िवषय प्रमुख सम�ाका �पमा रहेका   छन् । 

युवाह�मा सकारा�क सोचको वृ�� गरी श्रम र सं�ृितप्रित स�ान गन� वातावरणको िसज�ना गनु�, वष�नी 

श्रम बजारमा थिपने युवालाई रोजगारमूलक र �वसाियक िश�ा तािलम उपल� गराई रोजगारी प्रदान गनु�, 

युवा प्रितभा-पलायन रो�ु, युवाह�मा �यंसेवी भावनाको जागृत गनु�, सामािजक र आिथ�क सेवाह�मा 

युवाको प�ँच वृ�� गनु�, उपयु� खेल पूवा�धार- आधारशीला िनमा�ण गनु� तथा समुदायदे�ख नै खेलकुदलाई 

आ�सात् गरी बालबािलका, युवा, िव�ाथ�, �े� नाग�रक लि�त खेलकुद काय�क्रम र िश�ण‚प्रिश�ण तथा 

िविभ� प्रितयोिगताह�को आयोजना गरी �� तथा प्रित�ध� खेलाडीको िवकास एवम् खेल सं�ृितको 

िवकास गनु� चुनौतीका �पमा रहेका छन् । 

5.4.3. संभावना तथा 

अवसर 

नगरपािलकामा आिथ�क �पले सिक्रय जनसं�ा (१५ दे�ख ५९ वष� उमेर समूहको जनसं�ा) कुल 

जनसं�ाको ४२.१०  प्रितशत छ । यो उमेर समूहलाई नगरपािलकाले िवशेष योजनाका साथ कृिष तथा 
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पय�टन ज�ा आिथ�क उ�ादनको �ेत्रमा लगाउन स�छ । यसबाट वैदेिशक रोजगारीका लािग आिथ�क 

�पले सक्रीय जनश�� पलायन �नबाट रोकी नगर िवकासमा ठूलो फड्को मान� स�ावना रहेकोछ । 

संिवधानमै युवा िवकास स��ी �वस्था �नु,  राि�� य युवा प�रषद्को गठन र प�रचालन �नु,  देशमा िवकास 

आयोजना, उ�ोग स�ालन गन� प्रश� युवा श�� र श्रम देशमा उपल� �नु, संिवधानले नै खेलकुदलाई 

राि�� य एकता सु�ढ गन� र अ�रा�ि�� य �ेत्रमा स�ान अिभवृ�� गन� मा�मको �पमा िलनु, स्थानीय �रमा 

िविभ� �बह��ारा खेलकुद पूवा�धार िवकास र प्रितयोिगता आयोजनामा योगदान रहनु तथा िव�ालय 

तहको पा�क्रममा खेलकुदलाई अिभ� अ�का �पमा िलइनु अवसरका �पमा रहेका छन्। 

5.4.4. युवा तथा 

खेलकुद िवकास 

योजना  

5.4.4.1. सोच 

नगरपािलकाको समग्र िवकास प्रिक्रयामा युवा जनश��लाई मूलप्रवाहीकरण गद�  खेलकुद �ेत्रको 

िवकासमा छु�ै पिहचान कायम गन� ।  
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5.4.4.2. ल� 

�वसाियकता तथा आ�िनभ�रताका लािग युवाह�लाई  खेलकुद तथा अित�र� िक्रयाकलापमा 

सहभागी  गराई खेल, िसप, शा�ररीक र मानिसक तन्दु��ी िवकासका साथै समु�त समाज िनमा�णका 

लािग अग्रसर गराउने । 

5.4.4.3. उ�े� 

1 खेलकुद पूवा�धारको िवकास गद� युवा खेलाडीलाई उ� प्रित�ध� र �वसाियक बनाउनु । 

2 युवा जनश��लाइ� िवदेश पलायन �न बाट रोकी �देशमै रोजगारीको वातावरण िसज�ना गन� 

3 आ� अनुशासन र शारी�रक तथा मानिसक तन्दु��ी सिहत �� जनश�� तयार गन� 

4 युवाह�लाई उ�मशील, �रोजगार र �ावल�ी बनाउदै िवकासमा युवाको सहभािगता वृ�� 

गनु� । 

5.4.4.4. रणनीित तथा काय�नीित  

रणनीित काय�नीितह� 

उ�े� १ - खेलकुद पूवा�धारको िवकास गद� युवा खेलाडीलाई उ� प्रित�ध� र �वसाियक बनाउनु । 

१. १ खेलकुद पूवा�धार िनमा�ण र िब�ार गन� १.१.१  खेलकुदका स�ा� �ेत्रह� पिहचान गरी 

आव�क पूवा�धारह� िवकास र प्रव��न 

ग�रनेछ । 

१.१.२  िव�ालय खेल मैदान र ब�उ�े�ीय खेलकुद 

स्थल िनमा�ण गन� प्रदेश सँग सहकाय� ग�रनेछ । 

१.१.३ पािलकामा क��मा एउटा �ुनतम सुिवधा 

स�� व�उ�े�ीय खेलकुद र�शाला िनमा�ण 

ग�रनेछ । 

१.२. खेल स�� राि�� य र अ�रा�ि�� य संघ 

संस्थाह�सँग सम�य र सहकाय� गरी खेलकुद 

िवकास गन� ।  

१.२.१ खेलकुद िवकासका लािग सरोकारवाला 
राि�� य तथा अ�रा�ि�� य संघ संस्थासँग सहयोग र 
सहकाय� ग�रनेछ ।  

१.२.२ खेलकुद पूवा�धारको िवकास र खेल �ेत्रको 

उ�ानका लािग िव�ता हाँिसल गरेका िवदेशी 

खेलाडीसँग �ान र सीपको आदानप्रदान गन� 

आव�क समझदारीको �वस्था िमलाइनेछ। 
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१.३. योग तथा �ानका साथै मनोर�ना�क, 

पर�रागत तथा सं�ृितज� खेलकुद िवकास 

गन� ।  

 

१.३.१ योग तथा �ान माफ� त युवाह�मा 

सकारा�क िवकासका लािग योग तथा �ानका 

प्रिश�क तयार ग�रने छ । 

१.३.२ प्र�ेक वाड�मा योग तथा �ान प्रिश�ण के� 

स्थापना तथा सुस�ालन ग�रनेछ ।   

१.३.३. मनोर�ना�क तथा सं�ृितज� खेललाई 

प्रो�ाहन ग�रनेछ । 

१.३.४ लोपो�ुख रैथाने (Indigenous) खेल उ�ान 

तथा िवकासका लािग आव�क �वस्था 

ग�रनेछ । 

उ�े� २ - युवा जनश��लाइ� िवदेश पलायन �न बाट रोकी �देशमै रोजगारीको वातावरण िसज�ना गन�  

 २. १. स्थािनय खेलकुदको प्रव��न गन� २.१.१  युवाह�लाइ� खेलकुदमा आक� िषत गन� 

खेलकुद तािलम स�ालन तथा गाँउपािलका 

�रीय खेलकुद प्रितयोिगतालाइ� िनर�रता 

िदइने छ । 

२.१.२  स्थानीय युवाह�लाइ� खेलकुदको �ेत्रमा 

िक्रयाशील गराउन िविवध खेलकुद 

काय�क्रमह� आयोजना ग�रनेछ । 

२.१.३  खेलकुदका पूवा�धारह� िनमा�ण गद�  लिगने   

छ । 

२.२. प्रितभावान खेलाडीको पिहचान, �मता 

िवकास र प्रो�ाहन गन� । 

२.२.१ रा�� , प्रदेश र नगरको गौरव रा� सफल 

खेलाडीह�लाई स�ान एवम् पुर�ार 

िदइनेछ । 

२.२.२ स्थानीय �रदे�ख प्रितयोिगता स�ालन गद� 

प्रितभावान खेलाडीको पिहचान, िवकास, 

स�ान तथा प्रो�ाहन ग�रनेछ ।  

२.२.३ िव�ालय तथा पािलका तहमा खेलकुद 

पूवा�धारको िवकास गरी खेलकुद प्रितयोिगता 

स�ालन ग�रनेछ । 

२.२.४ खेलकुदमा युवाह�को सहभािगता वृ�� गन� 

काय�क्रमह� स�ालन ग�रनेछ । 
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उ�े� ३ - आ� अनुशासन र शारी�रक तथा मानिसक तन्दु��ी सिहत �� जनश�� तयार गन� । 

३.१ िवकास िनमा�णमा युवाह�को समावेशी 

सहभािगता अिभवृ�� गन� 

३.१.१  िवकास प्रिक्रयामा युवा प�रचालन गदा� 

समावेिशताको िस�ा� अवल�न गरी 

सहभािगता सुिनि�त ग�रनेछ । 

३.१.२  िवदेशबाट फक� का युवाह�लाइ� सामािजक 

पुनः एकीकरण गरी आिज�त �ान, िसप र द�ता 

आफ्नो ठाँउमा प्रयोग गन� आिथ�क एवम् 

प्रािविधक सहयोग पुया�इनेछ । 

उ�े� ४ - युवाह�लाई उ�मशील, �रोजगार र �ावल�ी बनाउदै िवकासमा युवाको 

सहभािगता वृ�� गनु�। 

४.१ िवकासमा युवा सहभािगता बढाउने । 

 

४.१.१ िवकास िनमा�णमा युवाह�लाई प�रचालन 
गन� युवा �यंसेवा काय�क्रम स�ालन    
ग�रनेछ ।  

४.१.२ नगरपािलकाका नीित-काय�क्रम िनमा�ण तथा 
अनुगमन-मू�ा�नमा युवा सहभािगता वृ�� 
ग�रनेछ ।  

४.२ युवालाई उ�मशील, �वसायी र आ�िनभ�र 

बनाउन िव�ीय स्रोत साधनको प�ँचमा वृ�� गन� ।   

४.२.१ रोजगार तथा �रोजगार िसज�नाका लािग 
साव�जिनक, िनजी, साझेदारीका िव�ीय 
संस्थाह� माफ� त् स�िलयत �ाजदरमा ऋण 
उपल� गराइनेछ ।  

४.२.२. िवदेशबाट फक� का युवाह�को सीप र 

द�तामा आधा�रत भई �वसाय गन� ई�ुक 

युवाह�को समूह माफ� त िवशेष काय�क्रम 

संचालन ग�रनेछ । 

४.३ युवा के��त प्रािविधक तथा �वसाियक िश�ा 

र सीप िवकासका अवसरह� िव�ार गरी 

उ�मशील बनाउने ।  

 

४.३.१ युवामा उ�मशीलता िवकासका लािग �देश 
तथा िवदेशको बजारको माग अनु�प 
�वसाियक तथा प्रािविधक तािलम उपलव्ध 
गराइनेछ। 

४.३.२ वैदेिशक अ�यन तथा रोजगारीबाट आज�न 
भएका पँूजी, �ान,  सीप, प्रिविध र अनुभवलाई 
�देशमा नै उ�ादनमूलक �ेत्रमा लगाउन 
प्रो�ाहन ग�रनेछ । 

४.३.३ पर�रागत पेशा र �वसायको जगेना�, 
आधुिनकीकरण, र �वसायीकरण गन� 
युवाह�लाई प्रो�ाहन ग�रनेछ ।  

४.४ युवामा सकारा�क सोच, िसज�नशीलता र 

नेतृ� �मताको िवकास गन� । 

४.४.१ िसज�ना�क अ�ेषण र नवप्रवत�न काय� गरी 
रा�� को गौरव वढाउन योगदान िदन 
युवाह�लाई प्रो�ािहत ग�रनेछ । 
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४.४.२ िवकास वा खेलकुद स��ी िविभ� 
�वह�को स्थापना तथा प्रभावकारी 
स�ालन माफ� त युवाह�को नेतृ� र 
����को िवकास ग�रनेछ ।  

४.४.३ युवाह�लाई प�रवार र समाजप्रित 
िज�ेवारी गराइनेछ । 

४.४.४ युवाह�लाई लागु पदाथ� दु��सन तथा 
िनय�ण स��ी चेतना मुलक काय�क्रम 
तयारी तथा स�ालनमा सहभागी गराइनेछ ।  

४.४.५ वातावरण संर�ण र िदगो िवकासमा युवा 
सहभािगतालाई प्राथिमकता िदइनेछ । 

४.४.६ िव�ान तथा सूचना प्रिविधमा युवाको 

प�ँचका लािग प्र�ेक वाड�मा सूचना प्रिविध 

स�� युवा सूचना के�को स्थापना ग�रनेछ। 

 

5.4.4.5. काय�क्रम तथा प�रयोजना 

क्र.स. काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 
संघ प्रदेश स्थानीय 

तह 
िनजी 
�ेत्र 

अ� 
िनकाय 

(सहकारी, 
गै.स.स.) 

1  प्र�ेक खेलसँग स���त प्रिश�कको �वस्था 

गन� । 

     

2  इ�ोर खेलका लािग प्र�ेक वडामा 

कवड�हलको िनमा�ण । 

     

3  िक्रकेट खेलको लािग नगरपािलकािभत्र 

�ेिडयमको िनमा�ण । 

     

4  पािलका �रीय खेल मैदान िनमा�ण (भिलबल, 

फूटबल ग्राउ�, �ट्िम�न कोट�) 

 √ √ √  

5  उ��रीय अ�रा�ि�� य पौडी पोखरीको  िनमा�ण      

6  युवा हे�डे� तथा सूचना के� िनमाण� तथा 

मनोपरामस� के� काय�क्रम 

 √ √ √  

7  युवा उ�मिशलता, �रोजगार तथा रोजगार  

स��ी   िसपमूलक तािलम काय�क्रम 

 √ √ √  
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8  युवा लि�त लागु पदाथ� दु��ािहत काय�क्रम  √ √ √  

9  युवा �बह�को �मता िवकास काय�क्रम  √ √ √  

10  जीवनोपयोगी तथा प्रािविधक िश�ा प्रदान गन�   √ √ √  

11  सीप िसकाइ�लाइ� �वसायीकरण गन� 

�रोजगारमूलक काय�मा स�िलयत लगानी र 

�ाजमा अनुदान प्रदान 

 √ √ √  

12  सफल युवाह�को राम्रा िसकाइ र अनुभव 

ह�ा�रण �ने गरी युवा अगुवाह�को 

अ�रिक्रया, अवलोकन भ्रमण  र �ान तथा 

अनुभव आदानप्रदान काय�क्रम स�ालन 

 √ √ √  

13  िवदेशबाट फक� का युवाह�लाइ� सामािजक 

पुनः एकीकरण गरी आिज�त �ान, िसप र द�ता 

आफ्नो गाँउ ठाँउमा प्रयोग गन� आिथ�क एवम् 

प्रािविधक सहयोग  

 √ √ √  

14  युवाह�लाइ� खेलकुदमा आक� िषत गन� समय 

अ�रालमा िनशु� खेलकुद तािलम स�ालन 

  √ √  

15  समय अ�रालमा िविभ� खेलकुद प्रितयोिगता 

स�ालन 

  √ √  

16  अ�र वडा खेलकुद प्रितयोिगता स�ालन   √ √  

17  पािलका �रीय  मेयर कप भिलबल प्रितयोिगता 

स�ालन 

  √ √  

18  अ�र पािलका खेलकुद प्रितयोिगता स�ालन  √ √ √  

19  एक वडा एक खेल मैदान िनमा�ण  √ √ √  

20  िव�ालय  खेलकुद पूवा�धारह�को िवकास  √ √ √  
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5.4.5. अपेि�त 

उपल��  

नगरपािलकाको समग्र िवकास प्रिक्रयामा युवाश��ह� मूलप्रवाहीकरण भएका �नेछन् । खेलकुद 

प्रितयोिगता माफ� त युवाह�को शा�र�रक तन्दु��ी तथा आिथ�क उपाज�न एवं उपािध हािसल भई उनीह�को 

जीवन�रमा उ�े� कदम �नेछ । युवाह�को �मता अिभवृ�� भएको �ने, अ�रपािलका तथा 

प्रादेिशक खेलकुद प्रितयोिगताह�मा प्रित�धा��क �मता बढेको �ने, �वसाियक खेलकुदह� सु� 

भएकामो �ने, पािलका�रीय  खेलमैदान िनमा�ण भएकामो �ने, िव�ालय तहमा खेलकुदमैदान िनमा�ण 

भएको �नेछ । 

  



 
 
धुिनब�शी नगरपािलकाको  पाँच वष� आविधक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ ) 

112 

 

प�र�ेद 6: पूवा�धार �ेत्र 

स्थानीय सरकारको स�भ�मा पूवा�धार िवकास �ेत्र अ�ग�त सडक, पुल तथा झोलु�े पुल, खानेपानी 

आयोजना, िसंचाई,  नदी िनय�ण, पिहरो रोकथाम, वैक��क उजा�, आवास, भवन तथा व�ी िवकास र 

सूचना तथा संचार प्रिविध लगायत िनमा�णज� अ� िवषयह� पद�छन् । आिथ�क, सामािजक िवकास र सेवा 

सुिवधा प्रवाहलाई प्रभावकारी �पमा अिघ बढाउनका लािग पूवा�धार िवकास प्रमुख तथा मह�पूण� आधार 

हो । �व�स्थत ब�ी तथा सहरी िवकासको मह�ले गदा� पूवा�धार िवकासलाई िदगो िवकासको एक मह�पूण� 

आयामको �पमा िलने ग�रएको छ । यसका साथै िदगो िवकास ल�ले िनधा�रण गरेका ल�ह� म�े ल�–

७ (खच�ले धा� सिकने �� उजा�), ल�–९ (उ�ोग प्रव��न र पूवा�धार) र ल�–११ (शहरह� र 

समुदायह�को िदगोपना) यस �ेत्रसँग प्र�� �पमा िदगो िवकासका ल�ह� स���त रहेका छन् । 

6.1. ब�ी तथा आवास  

6.1.1. पृ�भूिम 

नेपालको संिवधानले अ�व�स्थत बसोबास, योजनाब�, पूण� पूवा�धार, बातावरणमैत्री आवासलाई नाग�रकको 

सुरि�त आवासको हकलाई प्र�ाभूित गरेको छ । नगरका प्रमुख बजारके�ह� तथा आसपासका �ेत्रह�मा 

व�ी िवकासको क्रम ितव्र रहेको छ । यो क्रमलाई समयमै �व�स्थत बनाउन सिकएन भने अ�व�स्थत 

व�ी, कमजोर संरचनाका कारण एकाितर िवकासको लागत अ�ािधक �पमा वढ्न जाने दे�खन्छ भने 

अक�ितर िवपद जो�खमको अवस्था पिन �ितकै मात्रामा वढ्न जाने दे�खन्छ । 

राि�� य शहरी िवकास रणनीित, २०७३ अनुसार काठमा�ौ ंमहानगरपािलकाको तुलनामा अ� शहरह�को 

आधारभूत पूवा�धार (ज�ै सडक, खानेपानी, सरसफाइ, फोहोरमैला �वस्थापन, आवास र िबजुली) को 

प�ँचको �रमा िनकै िभ�ता रहेको छ । िनजी आवास प�रवार आफैले ज�ा खरीद गरी क्रिमक �पमा 

िनमा�ण गन� र बाटो, यसको �र र अ� सुिवधाह� क्रमशः  थप्दै जाने गरेको दे�खन्छ । य�ा आवासह�मा 

योजना तथा भवनस��ी मापद� र संिहतामा �ापक कमी �ने गरेको दे�खन्छ ।  

6.1.2. सम�ा तथा 

चुनौती 

नगरपािलकाका बजारी �ेत्रह� अ�व�स्थत बसोबास र अिनय��त शहरीकरणको चपेटामा छ । बढ्दो 

जनसं�ा, मािनसह�को समय सापे� आव�कताह� र ज�ाको बढ्दो कारोबारले गदा� यस 

नगरपािलकाको िविभ� स्थानमा समेत अ�व�स्थत �पमा शहरीकरणको िवकास र अ�व�स्थत िक�ाकाट 

भइरहेको छ । जसले गदा� मािनसह�को लािग अ�ाव�क पूवा�धारह� ज�ै बाटो, नाला, िबजुली ब�ी, 

खानेपानी, ज�ा सुिवधाह� उपल� गराउन गाह्रो भएको र शहरको सु�रतामा पिन प्रितकूल असर 
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पुऱ् याएको  छ । यस नगरपािलकाको िवशेष गरी पृ�ी राजमाग� र ित्रभुवन राजपथको आसपासका �ेत्रमा 

व�ी िव�ार  भई रहेको छ । 

शहरीकरणको ितब्रतासँगै पूवा�धार िवकासका लािग ठूलो बजेटको आव�कता पद�छ । िव�मान िव�ीय स्रोत 

प�रचालनको अवस्थामा मात्र भर पन� हो भने शहरी पूवा�धारको िनमा�ण सिहत उ� �रको यातायात सुिवधा 

उपल� गराउनु, पया�� गुण�रीय खानेपानीमा सवैको प�ँच पुऱ् याउनु, गुण�रीय िबजुली तथा सूचना 

प्रणालीको �वस्था गनु�, सबै नाग�रकको िश�ा र �ा�मा प�ँच पुऱ् याउनु, िदगो आय तथा रोजगारका 

अवसर िसज�ना गरी बजार �ेत्र व�रप�र के��त बसाइँसराइको चापलाई �ूनीकरण गनु�, प्रिविधमा आधा�रत 

उ�ादन प्रणाली र गितशील आिथ�क गितिविध रहेको शहर बनाउनु, सुरि�त प्रदूषणमु� र उपल� साधन 

स्रोतह�को उिचत उपयोग तथा िदगो �वस्थापन भएको शहर बनाउनु िनकै चुनौतीपूण� दे�खन्छ । 

6.1.3. संभावना तथा 

अवसर 

पूवा�धार िवकास र आवास िनमा�ण गद�  स्थानीय पिहचानयु� शहर बसाल्ने स�ावना रहनु, सडक स�ालको 

दु्रत गितमा बृ�� भएको �ँदा आिथ�क गितिविध धेरै �न स�े रणनीितक �ेत्र पिहचान गरी शहर बसाल्ने 

स�ावना रहेको छ । नगरपािलकाले एकीकृत ज�ा िवकास प�रयोजना माफ� त नगर �ेत्रका केही 

स्थानह�मा ज�ा एकीकरण आयोजनाको स�ा�ता अ�यन गरी गु�योजना बनाएर नयाँ शहर 

अवधारणा अनुसारका नयाँ �व�स्थत व�ी िवकासका काय�ह� अगािड बढाउन सिकने स�ावना छन् । 

साथै नयाँ �ेत्रमा ब�ी एकीकरण प�ित माफ� त शहरी पूवा�धार िवकास एवं िव�ार �ने अवसर दे�खन्छ । 

नगर�ेत्रका केही स्थानह�मा एकीकृत आवास तथा ब�ी िवकास गरी अ�व�स्थत र छ�रएका 

घरप�रवारलाई एकताब� र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गन�, स्थानीय िनमा�ण सामग्रीको अिधकतम प्रयोग गरी 

स्थानीय वा�ुकला र नवीनतम प्रिविध िमिश्रत सुरि�त र िकफायती भवनह� िनमा�ण गन� स�ावना एवं 

अवसरह� छ ।  

6.1.4. आवास तथा 

व�ी िवकास 

योजना  

6.1.4.1. सोच 

“कला सं�ृितको स�द््रधन गद�  सव�सुलभ र गुण�रीय आवास व�ीको िवकास, सुरि�त एवं स�ृ� 

धुिनब�शीको पिहचान“ 

6.1.4.2. ल� 
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सुरि�त, सव�सुलभ र वातावारणमैत्री एकीकृत आवास तथा ब�ी िवकास गद�  ग्रामीण अथ�त� र सामािजक 

िवकासमा सघाउ पु�े गरी ग्रामीण पूवा�धार िनमा�ण एवम िवकास गन� । 

6.1.4.3. उ�े�  

1 एकीकृत आवास तथा ब�ी िवकास गरी अ�व�स्थत र छ�रएका घरप�रवारलाई एकताब� र 

प्रभावकारी सेवा प्रवाहको िवकास गनु� । 

2 स्थानीय िनमा�ण सामग्रीको अिधकतम प्रयोग गरी स्थानीय वा�ुकला र नवीनतम प्रिविध िमिश्रत 

सुरि�त र िकफायती भवनह� िनमा�ण गनु� । 

6.1.4.4. रणनीित तथा काय�नीित  

रणनीितह� काय�नीितह� 

उ�े� १: एकीकृत आवास तथा ब�ी िवकास गरी अ�व�स्थत र छ�रएका घरप�रवारलाई एकताब� र 
प्रभावकारी सेवा प्रवाहको िवकास गनु� । 

१.१ ग्रामीण �ेत्रमा छ�रएर रहेका तथा िवपद्को 

जो�खममा रहेका र सीमा�कृत घर 

प�रवारलाई आधारभूत सुिवधा सिहतको 

एकीकृत ब�ी िनमा�ण गन� । 

 

१.१.१  भू-उपयोग नीती तथा ब�ी िवकास योजना तजु�मा 

गरी लागु ग�रनेछ। 

१.१.२  भौगोिलक िहसाबले िबकट र छ�रएर रहेका तथा 

िवपद्को जो�खममा रहेका घर प�रवारकालािग 

सुरि�त, वातावारणमैत्री, सुलभ, आधारभूत 

सुिवधायु� र मौिलक पिहचान बोकेको एकीकृत 

ब�ी िनमा�ण ग�रनेछ । 

१.१.३  िवपद्को उ� जो�खममा रहेका स्थानमा �न स�े 

थप ब�ी िव�ारलाई िन��ािहत    ग�रनेछ ।  

१.१.४ ग्रामीण �ेत्र र छ�रएर रहेका घरप�रवारलाई 

आधारभूत सुिवधा सिहतको ब�ी िनमा�ण ग�रनेछ  

१.२ घना ब�ी रहेका �ेत्र तथा सडक �ेत्रको 

ब�ी �व�स्थत गन�। 

१.२.१  बजारी �ेत्र तथा घना ब�ी रहेका र राजमाग� 

�ेत्रको ब�ीलाई �व�स्थत ग�रनेछ । 

१.२.२  सडक �ेत्रमा �न स�े थप ब�ी िव�ारलाई 

िन��ािहत ग�रनेछ र मापद�ह�लाई पूण��पले 

काय�यन ग�रनेछ । 

१.२.३  कृिषयो� जिमनमा �ने गरेको ज�ा �िट�लाई 

िनय�ण गरी �व�स्थत ग�रनेछ । 
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रणनीितह� काय�नीितह� 

१.२.४  शारी�रक अपा�ता भएका ���, �े� नाग�रक 

लगायत िवपद्को उ� जो�खममा रहेका 

���कालािग िवशेष सामािजक आवासको 

िवकास ग�रनेछ। 

१.२.५  राजमाग�सँग जोिडएका मु� बजार �ेत्रह�लाई 

�ाट� िसटीका �पमा िवकास ग�रनेछ । 

१.३  भूउपयोग नीित तथा योजना िनमा�ण गन� र 

योजनाब� �पमा एकीकृत ब�ी िवकास 

गन� काय�लाई अिभयानको �पमा अगािड 

बढाउने । 

१.३.१  एकीकृत ब�ी िवकास गन� ज�ा प्रा�� 

�वस्थालाई सरल बनाइनेछ। 

१.३.२  राजमाग� �ेत्रमा �न स�े थप ब�ी िव�ारलाई 

िन��ािहत ग�रनेछ।  

१.३.३  अनिधकृत �पले बजारी �ेत्रमा बसोबास गन� 

घरप�रवार पिहचान गरी ��ा स्थानबाट हटाउने 

काय�लाई अिभयानको �पमा स�ालन ग�रनेछ । 

उ�े�: २ स्थानीय िनमा�ण सामग्रीको अिधकतम प्रयोग गरी स्थानीय वा�ुकला र नवीनतम प्रिविध िमिश्रत 
सुरि�त र िकफायती भवनह� िनमा�ण गनु� । 

२.१  स्थानीय पिहचान भएको र सबै वग� तथा 

समुदायले िक� स�े भवनह�को िनमा�ण 

गन� ।  

२.१.१  सरकारी तथा िनजी �ेत्रसँग सम�य गरी उपयु� 

भवन िडजाइन तथा िनमा�ण ग�रनेछ । 

२.१.२  पािलकामा िनमा�ण �ने भवनह�को िडजाइनमा 

एक�पता �ाउन भवन िनमा�ण मापद� बनाई 

लागु ग�रनेछ ।  

२.१.३  स्थानीय वा�ुकला र नवीनतम प्रिविध िमिश्रत 

सुरि�त र िकफायती िनजी भवन िनमा�ण गन� िनजी 

�ेत्र तथा समुदायलाई प्रािविधक सहयोग ग�रनेछ । 

२.२ भवन िडजाइन, िनमा�ण तथा सुपरीवे�णका 

काय�मा संल� जनश��को �मता िवकास 

गन� । 

२.२.१  सुरि�त, िकफायती, वातावरणमैत्री र पिहचानयु� 

भवन िनमा�ण बारे जनचेतना बृ�� गन� समुदाय 

लि�त काय�क्रम स�ालन ग�रनेछ । 

२.२.२  स्थानीय �पमा उपल� िनमा�ण सामग्रीह�को 

प्रयोगलाई अिधकतम प्रयोग गन� प्रो�ाहन ग�रनेछ 

२.२.३  एकीकृत सेवा प्रदायक ब�पयोगी र ब�उ�े�ीय 

भवन िनमा�ण गरी एकीकृत जनसेवा प्रदान ग�रनेछ  
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6.1.5. काय�क्रम तथा 

प�रयोजना  

क्र.स. काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 

संघ प्रदेश स्थानीय 

तह 

िनजी 

�ेत्र 

अ� 

(सहकारी 

गै.स.स ) 

1.  आवास िवकास योजना तयार गन�  √ √   

2.  भवन िनमा�ण आचार संिहता पुनरावलोकन   √   

3.  एिककृत आवास सिहत नमुना ब�� िनमा�ण √ √ √ √  

4.  वडा �रीय बजार �वस्थापन (१ वडा १ बजार 

िब�ार काय�क्रम) 

  √   

5.  िनमा�ण �न बाँकी वडा काय�लय भवन िनमा�ण   √   

6.  बजार �ेत्रका सडकमा नािल तथा ढल 

�वस्थापन 

√ √ √   

7.  नगर �रीय बसपाक�  िनमा�ण √ √ √ √  

8.  यातु्र प्रित�ालय िनमा�ण   √ √ √ 

9.  आप�ालीन आश्रयस्थल िनमा�ण √ √ √ √ √ 

10.  द� प्रािविधक लाइ� समयानुकुल तािलम प्रदान 

गन� 

√ √ √ √ √ 

11.  नगरपािलका िभत्रका न�ापास भएका तथा 

नभएका घरह�को लगत तयार गन� र  

न�ापास नभएका घरह�लाइ�  स�िलयत  

सिहत न�ा पासको दायरा िभत्र �ाउने । 

  √   

12.  भवन िनमा�णसँग स���त आधुिनक प्रिविधको 

तािलम प्रदान गन�  

  √ √ √ 
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13.  पूवा�धार तथा भवन िनमा�णमा  स्थानीय िनमा�ण 

सामग्रीको उिचत प्रयोग स��� जनचेतना 

काय�क्रम संचालन गन�  

  √ √ √ 

14.  स्थानीय युवालाइ� िसकम� तथा डकम� तािलम 

प्रदान गन�  

  √ √ √ 

15.  व�ी िवकासमा िनजी �ेत्रको लगानी माफ� त 

संल�ता बढाउने  

  √ √  

16.  िवप�् र सीमा�कृत घर प�रवारलाइ� उपयु�, 

सुरि�त आवास िनमा�ण गन�  

 √ √ √ √ 

17.  िवप�् र सीमा�कृत घर प�रवारको आवास 

�रो�ित गन�  

  √ √ √ 

18.  उ� जो�खमयु� स्थानमा रहेका व�ीह�को 

न�ाङकन गन� 

  √ √ √ 

19.  संभािवत जो�खमको पूव�तयारी, जो�खमका 

समयमा गृनुपन� काय� तथा जो�खम प�ात ग�रने 

काय� स��मा स्थानीय युवालाइ� तािलम प्रदान 

गन� 

  √ √ √ 

20.  स्थाना�रण गनु�पन� ब�ीको घरधुरी सव��ण 

गन� 

  √ √ √ 

21.  व�ी स्थाना�रणको काय� योजना बनाउने    √ √ √ 

22.  साव�जिनक ज�ाको अिभलेख तयार गन�  र 

अितक्रिमत साव�जिनक ज�ा खाली गराउने 

  √ √ √ 
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6.1.6. अपेि�त 

उपल��  

नगरपािलकामा व�ी िवकासका काय�ह� भौितक िवकास योजना अनु�प भएका �नेछन्, पूवा�धार िनमा�ण 

काय� िनमा�ण संिहता अनु�प भएको, पूवा�धार िनमा�णमा स्थानीय िनमा�ण सामाग्रीको प्रयोग भएको,  स्थानीय 

युवाह�ले प्रिविध मैत्री िसप िसकेको, िवप�् र सीमा�कृत घर प�रवारको सुरि�त आवासको �वस्था भएको, 

उ� जो�खमका व�ीह� स्थाना�रण भएको र सावज�िनक ज�ाको समुिचत सदुपयोग भएको �नेछ । 

6.2. सडक, पुल तथा यातायात 

6.2.1. पृ�भूिम 

नेपालको संिवधानले यातायात सुिवधामा नाग�रकको सरल, सहज र समान प�ँच सुिनि�त गन� यातायात 

�ेत्रमा लगानी अिभवृ�� गन� र वातावरण अनुकूल प्रिविधलाई प्राथिमकता िदंदै साव�जिनक यातायातलाई 

प्रो�ाहन र िनजी यातायातलाई िनयमन गरी यातायात �ेत्रलाई सुरि�त, �व�स्थत, समावेशी र अपा�तामैत्री 

बनाउने प�रक�ना गरेको छ । 

नेपालमा लोकत�को  स्थापना प�ात सडक िनमा�ण र  मम�तमा संघ, प्रदेश र  स्थानीय सरकारको 

िज�ेवारीमा  पन� गरी छु�ाछु�ै  वग�करण ग�रएको  छ । जस अनुसार यस नगर�ेत्रका प्रायसः  सडकह� 

नगरपािलकाको  िज�ेवारीमा परेका छन् भने केही प्रदेश सरकारले हेन� गरी वग�करण ग�रएको छ ।  

यस धुिनवेशी नगरपािलकामा सडक पूवा�धारको �ेत्रमा मु� गरी काया�लयले तयार पारेको नगर यातायात 

गु�योजना अनुसार नगरपािलकामा ज�ा  २०४ वटा सडकह� रहेका छन् जसमा २ वटा राि�� य राजमाग� 

(पृ�ी राजमाग� र ित्रभुवन राजपथ), १ वटा िफडर सडक (धाक� –िसतापाइला सडक) र १ वटा िज�ा सडक 

(भीमढु�ा–लािमडाँडा–गल्छी सडक) रहेका छन् । जस अनु�प राि�� य राजमाग�को मापद� ५० िमटर, 

िफडर सडकको ३० िमटरर िज�ा सडकको २० िमटर रहेको छ भने अ� बाटोको मापद� नगर यातायात 

गु� योजना अनुसार छ । यस नगरपािलकािभत्रका कालोपते्र सडकह�मा पृ�ी राजमाग� ३.७९ िम.मी., 

ित्रमुवन राजपथ १६.८४ िक.मी. रहेका छन् । यसैगरी भीमढु�ा लािमडाँडा गल्छी सडक ख�को करीव १७ 

िक.मी. मा लगभग ६.८ ओटािसल र बाँकी भागमा ग्रयाभेल रहेको छ । नगरपािलका�रमा भएको 

छलफलका आधारमा नगरपािलका िभत्र क�रब ३२७ िक.मी. सडक रहेको छ  । जसम�े ३० िक.मी. सडक 

कालोपते्र, १६० िक.मी. सडक ग्रयाभेल र बांकी सकड क�ी रहेको अनुमान छ ।स्थलगत अ�यन  तथा  

नगरपािलकामा भएको छलफल अनुसार यस नगरपािलकािभत्र लगभग २५ िक.मी. सडकमात्र कालोपते्र 

भएको छ । यसैगरी लगभग १३५ िक.मी. सडक ग्रयाभेल छ भने बाँकी क�रब २०० िक. मी. सडक क�ी 

सडकको �पमा रहेको  छ । राि�� य राजमाग� बाहेक अ� सडकह�मा �व�स्थत  नाली भने कही ंपिन 

नभएकाले वषा� याममा  प्रायः  सबै  सडकमा  पानी ज�े सम�ा  छ । जसका  कारण वषा�याममा िनयिमत 

यातायात  सुचा�  गन�  किठन छ भने िहउँदमा धुलोको  सम�ा  छ  । नगरपािलकािभत्र �व�स्थत बसपाक�  
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पिन ब� सकेको  छैन, जसले गदा� बजार�ेत्र तथा अ� स्थानमा सडकमै  पािक� � गन� गरेकाले दुघ�टनाको 

जो�खम पिन  उि�कै छ ।  

6.2.2. सम�ा तथा 

चुनौती 

सम�ा 

नगरपािलकाको प्रमुख सम�ा मु� राजमाग�ह�मा सवारीको चाप अ�ािधक बढे अनु�प �रो�ित 

नग�रनाले दुघ�टनाको त्रास संधै रहने गरेको, �व�स्थत बसपाक�  न�नु, मापद� िवना योजना पिहचान तथा 

छनौट �नु, द� श्रिमक तथा जनश�� उपल�तामा कमी रहनु, गुण�रीय िनमा�ण सामग्रीको सहज 

उपल�ता �न नस�ु, सडक प्रित सव�साधारणको अपन� अपे�ाकृत न�नु, सडक ल�ाइ वृ��का साथै 

मम�त स�ारको दािय� वृ�� भए अनु�प स्रोत �वस्थापन न�नु, सडक माग�ह�को सीमा अितक्रमण 

बढ्नु, साँघुरा सडक �नु, िनजी सवारी साधनह�को सं�ा बढ्दै जानु, सडक दुघ�टनामा कमी आउन नस�ु, 

अ�व�स्थत सडक मम�त स�ारका कारण यातायात �वस्थापनमा सम�ा आउनु यस �ेत्रका सम�ाह� 

�न् । बाटोको सुिवधा भएतापिन नालाको �वस्था राम्रो �न नसकेको कारण वषाया�ममा यातायात 

आवागमनमा सम�ा �ने गरेको छ । सडकको चौडाई कम भएकाले थप सम�ा �ने गरेको छ । केही क�ी 

सडकमा सदाबाहार �पमा यातायातका साधन चलाउन सिकने अवस्था छैन । 

भौगोिलक जिटलताका कारण सबै घरधुरीमा सडक संजाल पुऱ् याउन नस�ु र भएका बाटोह�को �रउ�ित 

गन� नस�ु प्रमुख चुनौितको �पमा दे�खन्छ । नगरपािलका �ेत्र िभत्रका िबिभ� खोलाह�मा पुल तथा क�ट� 

िनमाण� गनु� अित ज�री दे�खएको छ । वषा�याममा पानीको �वथापनमा िनकै किठनाइ �ने गद�छ तसथ� 

नाला तथा िनकास �व�स्थत गनु� चुनौित छ । �ापार, �वसाय तथा उ�ादन बढाउन म�त पुराउन स�े 

रणनीितक मह�का सडक िनमा�णमा के��त �नु, वातावारणीय प�लाई �ानमा राखेर गुण�रीय सडक 

िनमा�ण गनु�, सडक तथा पदमाग�को संर�ण, मम�त स�ार तथा �वस्थापन काय�लाई दीगो बनाउनु आिद 

यस �ेत्रका चुनौितह� �न्।  

6.2.3. संभावना तथा 

अवसर 

यातायात पूवा�धार िनमा�णको लािग आव�क स्थानीय संरचनाको बिलयो आधार िनमा�ण �नु यस �ेत्रको 

संभावनाका �पमा िलन सिकन्छ । �सैगरी, यातायात �वस्थापनमा अ�ाधुिनक प्रिविधको प्रयोग बढ्दै 

जानु, प्रदूषण रिहत सवारी साधनको प्रयोगको माहोल िसज�ना �ँदै जानु, यातायात �वस्थापनका नयाँ प्रिविध 

िभ�ाउन िनजी �ेत्रको �मता वृ�� �दै जानु, शहरीकरणसँगै सवारी साधनह�को माग बढ्दै जानु, चा�ा 

र गुण�रीय सडक िनमा�णमा सरकार तथा समुदायको चासो बढ्नु आिद दीगो यातायात �वस्थापनका 

अवसरह� �न् । 
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आ��रक सडक स�ालको पूण��पमा िवकास �ँदा पािलकालाई कृिष, पय�टन र जडीबुटी उ�ादन के�को 

�पमा िवकास गन� सिकने स�ावना रहेको दे�खन्छ भने स्थानीय व�ी तथा बजार के�बाट मूल सडकमा 

जोिडने कृिष सडक तथा अ� सडकह�को �रउ�ित गरी साव�जिनक यातायात स�ालन गन� सके कृिष 

उ�ादन बजा�रकरण िनकै सहज �न गई आिथ�क िक्रयाकलापह�मा बढवा �न स�े दे�खन्छ । 

6.2.4. सडक तथा 

यातायात िवकास 

योजना  

6.2.4.1. सोच 

पूवा�धार िवकासको पिहलो शत� गुण�रीय िदगो सडक यातायात पूवा�धार, आ�िनभ�र धुिनवेशीको 

आधार 

6.2.4.2. ल�   

सबै वडाह�मा क��मा  एक वटा बाह� मिहना स�ालन �ने सडक िनमा�ण गरी वडाबासीह�लाई 

दीगो र भरपाद� सडक यातायातको सुिनि�तता प्रदान गन� 

6.2.4.3. उ�े�  

1 सडक पूवाधा�रह�को िनमा�ण तथा �र उ�ित गरी मािनसह�को जीवन सहज र सरल बनाउनु । 

2 यातायात पूवा�धारको उिचत मम�त स�ार तथा �वस्थापन गरी सहज आवतजावत र स्थानीय 

जनताको सुिवधा, आयआज�न तथा रोजगारी िसज�ना गनु� । 
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6.2.4.4. रणनीित तथा काय�नीित  

रणनीित काय�नीित 

उ�े� १. सडक पूवाधा�रह�को िनमा�ण तथा �र उ�ित गरी मािनसह�को जीवन सहज र सरल 

बनाउनु । 

१.१ योजनाको दीघ�कालीन उपयोगकोलािग  

िनमा�ण भइसकेका पूवा�धारह�को संर�ण, 

िव�ार तथा मम�तको लािग कोषको �वस्था 

गन�। 

१.१.१ नेपाल सरकारले िनधा�रण गरेका �ूनतम 
मापद� िनधा�रण गरी सोको पालना गरी 
सडकको गुण�र कायम ग�रनेछ ।  

१.१.२ पुल िनमा�ण काय�ह�को गुण�र कायम गन� 
अनुगमन तथा मू�ा�न ग�रनेछ । 

१.१.३ योजनाको दीघ�कालीन उपयोगको लािग 

िनमा�ण भइसकेका पूवा�धारह�को संर�ण, 

िव�ार तथा मम�तकोलािग कोषको �वस्था 

ग�रनेछ । 

१.२ नगरपािलकाको आिथ�क तथा सामािजक 

गितिविधलाई स�ुिलत, समावेशी, गितशील 

बनाउन योगदान पुऱ् याउन स�े रणनीितक 

सडक स�ाल सु�ढ गन� । 

१.२.१ �वसाियक गितिविधलाई गितशील बनाउन 
सडकको िनमा�ण तथा �रवृ�� ग�रनेछ । 

१.२.२ प्राथिमकता प्रा� लोकमाग� तथा 
नगरपािलकाको  रणनीितक सडक 
स�ालको िनमा�णमा तीब्रता िदइनेछ ।  

१.२.३ सडकमा वष�भ�र िनवा�ध यातायात 

स�ालनको लािग सडक पुलको िनमा�णलाई 

प्राथिमकताका साथ तीब्रता िदइनेछ । 

१.३ िछटो, भरपद� र वातावरण मैत्री सडक स�ाल 

िवकास गन� सहयोगी �ने प्रिविध तथा 

उपायह� अबल�न गन� । 

१.३.१ बजार �ेत्रमा सडक, पानी िनकास र ढल, 
खानेपानी पाइप, िबजुली तथा इ�रनेट 
िवतरण लाइन, फूटपाथ आिदको एकीकृत 
�पमा िनमा�ण ग�रनेछ। 

१.३.२ बजार �ेत्र तथा जो�खमयु� सडक 
ख�ह�मा आव�कताका आधारमा 
आकाशे पुल तथा भूिमगत बाटो िनमा�ण 
काय�लाई प्राथिमकताका साथ अगािड 
बढाइनेछ । 

१.३.३ सडक छेउछाउका पिहरो तथा भू�य 

िनय�ण गन� भौितक संरचनाका साथसाथै 

बायोइ�न्जिनय�रङ् लगायतका 

गैरसंरचना�क वातावरण मैत्री 

प्रिविधह�को प्रयोग ग�रनेछ।   
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रणनीित काय�नीित 

उ�े� २: यातायात पूवा�धारको उिचत मम�त स�ार तथा �वस्थापन गरी सहज आवतजावत र स्थानीय 

जनताको सुिवधा, आयआज�न तथा रोजगारी िसज�ना गनु� । 

२.१  प्रमुख ग्रामीण ब�ीह� र प्रमुख पय�टकीय 

के� जोड्ने गरी यातायात प�ँच बढाउन 

सडक िव�ार गन� । 

२.१.१ स्थानीय तहको श्रम एवम् सीपलाई 
के�िबन्दुमा रा�ख योजनाह�को 
स�ा�ता अ�यन, िव�ृत िडजाइन र 
लागत अनुमान गरेर मात्र वातावरणमैत्री 
पूवा�धारको िनमा�ण ग�रनेछ । । 

२.१.२ स�ूण� पूवा�धार योजनाह�लाई आधुिनक 
सूचना प्रणाली अनुसार अ�ाविधक गद�  
िनयिमत�पमा काया��यन गद�  लिगनेछ । 

२.१.३ प्रमुख ग्रामीण ब�ीह� र प्रमुख पय�टकीय 
के� जोड्ने पूवा�धार िवकासका िनमा�णमा 
�ापक जनसहभािगता बढाइनेछ । 

२.१.४ योजनाह�लाई िनधा��रत समयमा नै स�� 

गन� योजनाको प्रकृित अनु�प आव�क 

स्रोत तथा व�ु र गुण�रको आधारमा 

वग�करण गरी सोही अनु�प �वस्था 

िमलाइनेछ । 

२.२ पय�टकीय स्थलह�को पिहचान तथा सो स्थान 

स�को प�ँच माग�को िनमा�ण काय�लाई 

अिभयानका �पमा स�ालन गन� । 

२.२.१ पय�टकीय स्थलह� स�को प�ँच माग� 

िनमा�ण तथा �वस्थापनको लािग समुदाय 

तथा स्थानीय तहलाई �ापक �पमा 

प�रचालन ग�रनेछ । 

२.२.२ प�ँच माग� िवकास तथा �वस्थापन 

गु�योजना तयार गरी �रो�ित, िनमा�ण 

तथा �वस्थापन काय�लाई क्रमागत �पमा 

अगािड बढाइनेछ । 

२.२.३ ऐितहािसक, धािम�क, सां�ृितक तथा 

पय�टकीय ठाउँह�को प्रव��न गन� सहज 

माग�ह�को िनमा�ण ग�रनेछ । 
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रणनीित काय�नीित 

२.३  नगरपािलकाका प्रशासिनक िनकायस�् 

प�ँच पुया�उन वडा काया�लय र व�ी जोड्ने 

सडक िनमा�णलाइ� प्राथिम�ा िदने । 

२.३.१ नगरपािलका के� र वडा काया�लय जोड्ने 

सडक लाइ� प्राथिम�ामा रा�ख �व�स्थत 

गद�  लिगनेछ । 

२.३.२ स्थानीय व�ी वरपर सडक िनमा�णमा 

अग्रसर स्थानीयलाइ� सहयोग ग�रनेछ । 

२.४  सडक मम�त तथा िनमा�ण काय� गदा� यातायात 

गू�योजना (MTMP) को िनद�शनलाइ� 

अवल�न गन� । 

२.४.१ ग्रािमण सडकह�को िनमा�ण तथा �रो�ती 

गदा� अिनवाय� �पमा नाली िनमा�ण गनु�पन� 

नीितलाइ� कडाइ�का साथ काया��यनमा 

�ाइ�नेछ । 

 २.४.२ गाँउपािलका िभत्रका सडकह�लाइ� 

मापद� अनुसारको �रो�तीको काय�लाइ� 

प्रभावकारी बनाइ�नेछ । 

२.५ बजार �ेत्रमा बसपाक�  तथा अ� पूवा�धार 

िनमाा�ण गन� ।  

२.५.१  नगरपािलकािभत्रका िवकिसत बजार 

�ेत्रमा बसपाक�  िनमाा�णका लािग ज�ा 

पिहचान गरी पूवा�धार िनमा�ण गिनेछ ।  

२.५.२ बसपाक� िभत्र शौचालय, यातु्र प्रित�ालय, 

िटकट काउ�र र पसलका लािग सटरको 

�वस्था ग�रनेछ । 

२.५.३ यस �ेत्रमा चलने साव�जिनक तथा अ� सबै 

सवारी साधनह�लाई बसपाक�  वा 

तोिकएको  स्थानमा अिनवाय� पाक�  गनु� पन� 

िनयम बनाइनेछ ।  

२.६  स्थानीयको आवत जावत लाइ� सहज गन� 

यातायातको िव�ार गन� 

२.६.१  अ�िधक मात्रामा आवत जावत �ने �ेत्रमा 

यातायातको पूवा�धार िनमा�ण ग�रनेछ ।  

२.६.२ सडक तयार भै सकेका सबै स्थानमा 

साव�जिनक यातायात सुिवधा पुया�उन पहल 

ग�रनेछ ।। 
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6.2.4.5. काय�क्रम तथा प�रयोजना  

क्र.
स. 

काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 
संघ प्रदेश स्थानीय 

तह 
िनजी 
�ेत्र 

अ� 
िनकाय ( 
सहकारी, 
गै.स.स ) 

1.  सडक कालोपत्र गनु� पन� ……… . दे�ख 

…………….. स�  

√ √ √   

2.  सडक कालोपत्र गनु� पन� ……… . दे�ख 

…………….. स� 

√ √ √   

3.  सडक कालोपत्र गनु� पन� ……… . दे�ख 

…………….. स� 

√ √ √   

4.  सडक कालोपत्र गनु� पन� ……… . दे�ख 

…………….. स� 

√ √ √   

5.  सडक कालोपत्र गनु� पन� ……… . दे�ख 

…………….. स� 

√ √ √   

6.  सडक �रो�ित (उ��रीय ग्राभेल) √ √ √   

7.   ……… . दे�ख …………….. स� √ √ √   

8.   ……… . दे�ख …………….. स� √ √ √   

9.   ……… . दे�ख …………….. स� √ √ √   

10.   ……… . दे�ख …………….. स� √ √ √   

11.  सडक गु�योजना पुनरावलोकन  √ √   

12.  सडकको िनयिमत, आविधक र 

आक��क मम�त संभार 

  √   

13.  पय�टकीयस्थल स� पु�े प�ँच माग�को 

स�ा�ता अ�यन र िनमा�ण 

√ √ √   

14.  सडक प�ी नाला िनमा�ण (दुवै साईड) √ √ √   

15.  गाँउटोलमा MTMP अनु�प सडक 

िव�ार तथा �रो�ती गन� 

 √ √ √  
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6.2.5. अपेि�त 

उपल��  

नगरपािलकाले नगर यातायात गु� योजना अनु�प सडक िव�ार तथा �रो�ती, कृिष सडकको िनमा�ण, 

वडाका के�ह� जोड्ने सडक िनमा�ण, सडक िनमा�ण सँग सँगै नाली िनमा�ण, उपयु� ठाँउमा बसपाक�  तथा 

बसिबसौिनह� िनमा�णका साथै यातायात सेवा िव�ार तथा सहज पँ�चको लािग आव�क ठाँउमा झोलु�े 

पुल िनमा�ण भएको �नेछ । 

  

16.  क्रिमक �पमा कृिष सडकको िनमा�ण गन�  √ √ √  

17.  MTMP मा उ�े�खत ग्रािमण 

सडकह�को िनमा�ण तथा �रो�तीमा 

अिनवाय� �पमा नाली िनमा�ण गन� 

 √ √ √  

18.  सबै सडकह� क्रिमक �पमा मापद�  

अनु�प �रो�ती गन�  

√ √ √ √ √ 

19.  बसपाक�  तथा बसिबसौिनह�को लािग 

ठाँउ पिहचान गन� 

  √ √  

20.  बसपाक�  िनमा�णको लािग Feasibility 

Study गन� 

  √   

21.  यातायात सेवा थप गन�    √ √ √ 

22.  आव�क स्थानमा सडक ब�ी रा�े    √ √ √ 

23.  आव�क स्थानमा झोलु�े पुल िनमा�ण गन� √ √ √ √ √ 

24.  नगर यातायात गु�योजना अनुसार 

आव� स्थानमा  मोटरेवल पुल िनमा�ण 

गन� 

√ √ √   
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6.3. खानेपानी तथा सरसफाई 

6.3.1. पृ�भूिम 

खानेपानी र सरसफाइ आम नाग�रकका आधारभूत आव�कता �न् । नेपालको कानूनले खानेपानी तथा 

सरसफाइको �ेत्रमा नाग�रकको प�ँच �ने हक प्रदान गरेको छ । �स्थ मानव जीवनका लािग खानेपानी र 

सरसफाइ अिनवाय� �ने भएकोले संघीय �वस्था लागू भएपिछ यस स��ी अिधकार स्थानीय सरकारको 

अिधकार �ेत्रमा रा�खएको छ । यसका साथै नेपाल सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ �ेत्रलाई मह� िदई 

िविभ� रणनीित र काय�नीित बनाई काय�क्रमह� संचालन गद�  आएको  छ । नेपालको संिवधान को धारा 

३०.१ मा हरेक नाग�रकलाई �� र �स्थ वातावरणमा बाँ� पाउने हक र ३०.२ मा वातावरणीय प्रदूषणको 

कारक भएकोमा पीडकले �ितपूित� गनु�पन� र ३०.३ मा वातावरण र िवकास बीच समु� स�ुलनका  लािग 

आव�क कानुनी �वस्था गन� स�े �वस्था गरेको दे�खन्छ । यसैगरी नेपाल जन�ा� ऐन २०७५ को 

धारा ४१ मा संघीय कानुनको मातहतमा रहेर मानव �ा�लाई हानी पुऱ् याउने प्रदूषण रो� संघीय सरकार, 

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आव�क िनयमावली बनाउन स�े र लागुगन� स�े �वस्था गरेको छ 

। 

स्थानीय तह व�ुगत िववरण, बागमती प्रदेश, २०७६ अनुसार यस नगरपािलकाका ७६.६७% घरधूरीले 

आफ्नो घरमा धारा जोडेका छन् भने मुलको पानी प्रयाग गन� प�रवार ५.२२% रहेका छन् । यसैगरी खु�ा  

पानी प्रयो गन� ४.२६%, खोलाको पानी गन� २.२१% र ढािकएको ईनार वा कुवाको पानी प्रयोग गन� प�रवार 

०.९८% रहेको छ । यी त�ाँकबाट नगरपािलकाका लगभग २४% घरधूरीमा खानेपानी धारा जोडन बाँकी 

रहेको दे�खन्छ । 

यस नगरपािलकामा िविभनन खानेपानी आयोजनाह� संचालनमा रहेका छन् । पहाडी धरातल र प्रस� 

पानीका मुलह� भएकाले यहाँ खानेपानी योजना स�ालन गन� सहज भएको छ । यहाँ असारे खोला, सा�ले 

मुहान, जुगेखोला िकरोनी खानेपानी, साँधीखोलाल, भालुखोला खानेपानी अयोजना, जुगेडी खानेपानी 

आयोजना, जामुन डाँडा खानेपानी आयोजना  लागयतका आयोजनाह� स�ािलत छन् ।  खानेपानी अपुग 

भएका स्थानमा प्रदेश सरकार र �यं नगरपािलकाको आिथ�क सहयोगमा नयां खानेपानी आयोजना� ज�ै 

िसरानचौर अमले खा.पा., गुदु�म खा.पा., ढकाल खोला खा.पा. आदी िनमा�णािधन रहेका छन् । 

6.3.2. सम�ा तथा 

चुनौती 

हालस� मुलको पानी प्रयोग गन�, खु�ा  इनार  वा कुवाको पानी प्रयोग गन� र ढािकएको ईनार वा कुवाको 

पानी प्रयोग गन�  प�रबारका घरधूरीमा िनजी धारा जडान गरी खानेपानी आपूित� गराउने काय� प्रमुख चुनौती 

रहेको छ । यसैगरी खानेपानी आपूित� स��� �वस्थापन हेन� संस्थागत संरचनाको अभाव, बजार  �ेत्रबाट 

िन�ने फोहरको उिचत �वस्थापन �न नस�ु, �ाि�कज� फोहोर िन�ाशन आिद प्रमुख सम�ा    �न् 
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। �सैगरी, सरसफाइ तथा �� खानेपानीको �ेत्रमा ग�रब, िपछिडएको र उ� जो�खमयु� वग� 

सरसफाइको प्रभावबाट बािहर �नु, वातावरणीय प्रभाव, जलवायु प�रवत�न र अ�व�स्थत ब�ी िवकासका 

कारण खानेपानीका स्रोतह� सु�ै जानु र स्रोत प्रदूिषत �नु, फोहरमैला �वस्थापन, प्रशोधन र ढल 

िनकासको कामह� योजनाब� �पले अगािड बढाउन नस�ु आिद धुिनब�शी नगरपािलकाका खानेपानी 

तथा सरसफाई �ेत्रका प्रमुख सम�ाह� �न् । 

�स्थ खानेपानीको �वस्था, फोहर र ढलको �वस्थापन गनु�, ���गत र सामुदाियक सरसफाइ स��ी 

चेतना अिभवृ�� गनु�, �ाि�कज� पदाथ�ह� डढाउने प्रवृित, व�ी तथा बाटोमा फोहोर फाल्ने प�रपाटी, 

फोहोरको �पमा िन�ने �ाि�कज� तथा बोतलह�को मात्रा बढ्दै जानु ज�ा चुनौितह� �न् । 

�व�स्थत ढल िनकासको प्रब� गनु�, खानेपानी तथा सरसफाइको िदगो �वस्थापनकालािग वैक��क 

िव�ीय स्रोतको �वस्थापन गनु� तथा योजना, मम�त स�ार र िदगो �वस्थापनको लािग उपभो�ाह�को 

द�ता अिभवृ�� गनु� आिद यस नगरपािलकामा खानेपानी तथा सरसफाइ िवकासमा िव�मान चुनौतीह� 

�न् । 

6.3.3. संभावना तथा 

अवसर 

आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाइ �ेत्र तीनै तहका सरकारको उ� प्राथिमकतामा पनु�, आयोजनाको 

छनौट, स�ालन र �वस्थापनमा उपभो�ा तथा समुदायको थप चासो �ँदै जानु, ब�ी निजकै पानीका 

स्रोतह� (खोलानाला र मूल) को उपल�ता प्रचुर मात्रामा रहनु, िल��ङ प्रणालीबाट खानेपानी सुिवधा 

पुऱ् याउन सिकने प्रिविधको िवकास �नु तथा नदी तथा जलाधार �ेत्रको िदगो �वस्थापनमा समुदायको चासो 

बढ्दै जानु यस नगरपािलकामा खानेपानी तथा सरसफाइ प्रव��नका स�ावना तथा अवसरह�    �न् । 

��ै, शु� खानेपानी र सरसफाइको स�भ�मा जनप्रितिनिध र अगुवाह�को चासो बढ्दै जानु, खानेपानीको 

लािग स्रोत प्रश� �नु, यो िवषय राि�� य प्राथिमकतामा पनु� र स्थानीय सरकारको काय��ेत्रमा पनु�, फोहोरमैला 

�वस्थापनमा जनप्रितिनिध र समुदाय िव�ारै संवेदनशील �ँदै जानु, खानेपानी, सरसफाई र फोहोरमैला 

�वस्थापनमा सहयोगी संस्था र समुदायको सहकाय� �नु आिद पिन यस �ेत्रका अवसरह� �न् । 

6.3.4. खानेपानी तथा 

सरसफाई योजना 

6.3.4.1. सोच 

शु� िपउने पानीको सुिनि�ता, �� जी�गानीको प्रितब�ता 

6.3.4.2. ल� 
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नगरवासीलाई सहज �पमा दीगो र गुण�रीय खानेपानी तथा सरसफाई सेवा उपल� गराउने स�भ�मा 

स�ूण�  घरधूरीह�मा  एक घर  एक धारा र एक चप� अिभयान चलाउने ।  
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6.3.4.3. उ�े� 

1 आधारभूत खानेपानीको प�ँच िव�ार गनु� । 

2 गुण�रीय खानेपानी सुिवधाको प�ँचमा बृ�� गनु� ।  

3 प्र�ेक घरमा �व�स्थत शौचालय तथा घरेलु फोहरमैलाको �स्थापन गनु� । 

6.3.4.4. रणनीित तथा काय�नीित  

रणनीित काय�नीित 

उ�े� १. आधारभूत खानेपानीको प�ँच िव�ार गनु� । 

१.१ प�ँच नभएका टोल तथा ब�ीह�मा 
खानेपानीको सेवा िव�ार गन�  खानेपानीका 
स्रोतह�को पिहचान गन� 

१.१.१ िव�मान तथा वैक��क खानेपानीका 
स्रोतह�को प्रािविधक टोलीबाट 
मू�ा�न गराइनेछ । 

१.१.२  खानेपानीका स्रोतह�को संर�ण ग�रनेछ। 
१.१.३ “एकघर एक धारा” काय�क्रम लागु ग�रनेछ 

।  
१.१.४ आधारभूत खानेपानीको प�ँच बृ��को 

लािग ठाउँ ठाउँमा पानी �ांकीको 
सम्�ा�ता अ�यन ग�रनेछ । 

१.१.५ नयाँ संरचनाकोलािग आव�क ज�ाको 
�वस्था गन� िमलाइनेछ । 

उ�े� २: गुण�रीय खानेपानी सुिवधाको प�ँचमा बृ�� गनु� । 

२.१ आधारभूत खानेपानीको गुण�र बढाउन 
आव�क संरचनाह� तयार गन� । 

२.१.१ िव�मान खानेपानीका संरचनाको �मता 
मू�ा�न ग�रनेछ । 

२.१.२ आव�कता अनुसार पानी शु�ीकरण 
प्रिक्रयाकोलािग संरचना िनमा�ण ग�रनेछ । 

२.१.३ सामूिहक कोषको िनमा�ण गरी 
उपभो�ाको लागत सहभािगता 
सुिन�स्चत ग�रनेछ । 

२.१.४ िनजी वा अ� �ेत्रसँग साझेदारीको प्रयास 
ग�रनेछ ।  

२.१.५ �व�स्थत खानेपानीको रेखदेख र 
स�ालनकोलािग जनश��को �वस्था 
ग�रनेछ । 

उ�े� ३: प्र�ेक घरमा �व�स्थत शौचालय तथा घरेलु फोहरमैलाको �स्थापन गनु� । 

३.१ प्र�ेक घरप�रवारमा आधारभूत शौचालय तथा 
सरसफाइको �वस्था गन� । 

३.१.१ िनमा�ण भएका शौचालयह�को समुिचत 
प्रयोगबारे अनुगमन ग�रनेछ। 

३.१.२ घरबाट िन��ने अ� फोहर �वस्थापन 
गन� घर प�रवारलाई आव�क प्रिश�णको 
�वस्था ग�रनेछ । 
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रणनीित काय�नीित 

३.१.३ हरेक घरबाट िन��ने कुिहने प्रकृितका 
फोहरमैलाबाट क�ो� मल बनाउन 
प्र�ेक प�रवारलाई पे्र�रत ग�रनेछ । 

३.१.४ घरबाट िन��ने पानीलाई स�लन गरी 
करेसाबारीमा उपयोग गन� प्रो�ािहत 
ग�रनेछ।  

३.१.५ समुदायका केही साव�जिनक ठाउँह�मा 
अपा�मैत्री,  बालमैत्री शौचालयको िनमा�ण 
ग�रनेछ । 

३.१.६ सरसफाइ स��ी जनचेतनामुलक 
काय�क्रम स�ालन ग�रनेछ । 

 

6.3.5. काय�क्रम तथा 

प�रयोजना  

0क्र.स. काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 
संघ प्रदेश स्थानीय 

 तह 
िनजी 
�ेत्र 

अ� 
िनकाय 
(सहकारी 
गै.स.स ) 

१.  शु� खानेपानी जाँच तथा िफ�र 

िवतरण 

 √ √ √ √ 

२.  उपभो�ा सिमित माफ� त खानेपािन 

िवतरण �वस्थापन 

 √ √ √ √ 

३.  िनयिमत मम�त संभारको �वस्थापन 

गन� 

  √ √ √ 

४.  खानेपानी िवतरणलाइ� सहज र 

प्रभावकारी बनाउन मुहानको एका�क 

अिधकार अ� गद� सामुिहक अिधकार 

स्थािपत गन� 

  √ √ √ 

५.  नगरपािलकामा रहेको मुल िववादलाइ� 

टुङ�ाउने 

  √   

६.  पानीको सदुपयोग गन� िमटर जडान गन�   √ √  
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6.3.6. अपेि�त 

उपल��  

आगामी ५ वष� िभत्रमा नगरपािलकामा पानीको स्रोतको �वस्थापन, िनयिमत मम�त संभार तथा संचािलत 

योजनाह� िनमा�ण स��् भई सबै �ेत्रमा �स्छ तथा सफा खानेपानीको िनयिमत आपूित� भएको �नेछ । 

साथै मुहान संर�ण, खानेपानीका सिमितह� उ�रदािय, सरसफाइ� स��� जनचेतना अिभवृ�� भएको 

�नेछ । �सैगरी स�ूण� स्थानीय ह�मा सरसफाई स��� सचेत भई ���, प�रवार तथा पुरै पािलका सफा 

र �� भएको �नेछ । 

  

७.  मुल पिहचान, अिभले�खकरण तथा दता� 

गन� 

  √ √ √ 

८.  मुहानह�को िव�ृत प�रयोजना 

प्रितवेदन क्रिमक �पमा िनमा�ण गन� 

  √ √ √ 

९.  क�ो� मल तथा फोहोर वग�करण 

तािलम 

  √ √ √ 

१०.  साव�जिनक ठाँउमा फोहरमैला संकलन 

ड�िवन 

  √ √ √ 

११.  �ा��क ज� खेर जाने व�ुबाट �ाग 

ढ�� ज�ा सामान बनाउने तािलम 

  √ √ √ 

१२.  साव�जिनक शौचालय िनमा�ण   √ √ √ 

१३.  खानेपानीका सिमितह�लाइ� वातावरण 

तथा सरसफाइ� प्रित उ�रदािय बनाउने 

  √ √ √ 

१४.   प्र�ेक वडामा सरसफाइ�का  जनचेतना 

मुलक काय�क्रम संचालन गन�   

  √ √ √ 

१५.  प्र�ेक वडामा मिहला समुह, आमा 

समुह, स्थानीय युवा समुह साथै िव�ाथ�र् 

माझ पुण� सरसफाइ� स��� जनचेतना 

मुलक काय�क्रम संचालन गन� (नाटक 

प्रदश�न) 

  √ √ √ 
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6.4. िसंचाई  

6.4.1. पृ�भुिम  

धुिनवेशी नगरपािलकाका लगभग आधा भ�ा बढी जनसं�ा कृिष पेशामा संल� रहेको कुरा त�ाँकले 

देखाउँदछ । कृिष �ेत्रको उ�ादक� बढाउन िसंचाई नभई न�ने स्रोत हो । यस नगरपािलकामा भएका 

खो�ा खो�ी, मुहान तथा कुवाबाट िसंचाई सुिवधा उपल� गराइएको छ । सबै वडामा कुनै न कुनै प्रकारका 

पानीका स्रोतबाट िसंचाई �ँदै आईरहेको छ । 

नगरपािलकाको कूल �ेत्रफलको लगभग ६२% जिमन खेितयो� जिमन रहेको छ । धुिनव�शी नगरपािलकाको 

शहरी िवकास योजना, २०७७ अनुसार कूल खेितयो� जिमनको १३% ज�ामा िसंचाई सुिवधा, ४९% जिमनमा 

अध� िसंचाई सुिवधा र बांकी जिमनमा िसंचाईको  सुिवधा पुगेको  छैन । यहाँ चनेटार िसंखडागाउँ, सेराखोला 

कोटडाँडा, िसमखेत  िसचाई कुलो, बाह्रिवसे िसचाई कुलो, मािथ�ो बािनयाँटार आदी िसंचाई आयोजनाह� 

संचािलत  छन् । 

िजण� कुलो तथा पूवा�धार, पानीको चुहावट, अिधकांश मौसमी िसंचाई श्रोत, मम�त स�ार अभाव, िसंचाई 

�वस्थापनका लािग छु�ै िनकाय सिक्रय नभएको ज�ा सम�ाका कारणले प्रस� पानीका स्रोत र िसंचाई 

आयोजनाह� भउता पिन यसको उिचत प्रयोग तथा �वस्थापन �न  सकेको दे�खँदैन । िसचाईको उिचत 

�वस्थापन गरी अिधकतम कृिषयो� जमीनमा िसंचाई सुिवधा पुया�उन सके कृिष उ�ादन  बृ�� भई  

नगरपािलका �यं खा�ा� तथा तरकारीमा आ�िनभ�र भई बढी भएको उपज िवक्री गरी आिथ�क स्रोत समेत 

आज�न गन� सफल �ने दे�खन्छ । नगरपािलकामा भएका मु� िसंचाई योजनाह� तािलकामा उ�ेख ग�रएको 

छ । 

6.4.2. सम�ा तथा 

चुनौती  

कृिष यो� जिमनमा अपेि�त मात्रामा िसंचाइ सुिवधा न�नु, िसंचाइ िवकासमा आधुिनक प्रिविध ज�ै (थोपा 

िसंचाइ, �ाि�क पोखरी, िल��ङ) को प्रयोगमा कमी �नु, प्रया� िसंचाइ कुलो र पोखरी गुण�रीय तथा 

प�ी न�नु, भएका िसंचाइ आयोजनाह� पिन पूण� �मतामा प्रयोगमा आउन नस�ु, मम�त स�ारको कमी 

�नु, िसंचाइ स्रोत मुहान सु�ै जानु, जल उ�� प्रकोपले िसंचाइ आयोजनामा �ित पु�ु, कृिष प्रणाली र िसंचाइ 

बीच अ�रस�� स्थािपत गन� नसिकनु आिद यस �ेत्रका प्रमुख सम�ाह� रहेका छन । 

िसंचाइ योजना िनमा�ण खिच�लो र किठन �नु, कृिषयो� जिमनमा सव�याम िसंचाइ सुिवधा उपलव्ध गराउन 

नस�ु, कृिष र िसंचाइ बीच अ�रस�� स्थापना न�नु, िसंचाइ आयोजनाह� पूण� �मतामा उपयोग न�नु, 

स्थानीय समुदायह��ारा स�ालन भईआएका पर�रागत िसंचाइ प्रणालीका कुलाह�को संर�ण �न 
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नस�ु, िसंचाइ कुलाह�को मम�त स�ारमा लाभग्राही उपभो�ा सिमितह�लाई िज�ेवार बनाउन नस�ु 

आिद धुिनब�शी नगरपािलकाको िसंचाई िवकासका चुनौतीह� �न । 

6.4.3. स�ावना तथा 

अवसर  

िसंचाईका लािग प्रया� स्रोतह�को उपलव्ध भएको, नहर, कुलो तथा िल� िसंचाईको िवकासका लािग 

उपयु� मुहान तथा खोला भएका कारण कम खच�मा िसंचाई सुिवधा उपलव्ध गराउन सिकने स�ावना 

रहेको छ । सवा�याम िसंचाईको उपलव्धता सँगै उ�ादक� वृ�� भइ धुिनब�शी नगरपािलका खा� उ�ादनमा 

आ�िनभ�र �ने स�ावना रहेको छ ।  

आकाशे पानी स�लन र �ाि�क पोखरीको अ�ास सु� �नु , साना िसंचाइ िनमा�णका �ेत्रमा संघसंस्थाह� 

िक्रयाशील रहनु , साना िसंचाइ नगरपािलकाको अिधकार �ेत्रमा पनु� , नगरपािलकाको प्राथिमकतामा िसंचाइ 

�ेत्र समावेश �नु तथा िसंचाइका लािग उपयु� फाँटह�को उपलव्धता �नु यस नगरपािलकाका िसंचाई 

िवकासका अवसरह� �न । 

6.4.4. िसंचाई योजना  

6.4.4.1. सोचं  

िसंिचत कृिषयो� जमीन,  खा�ा� र तरकारीमा आ�िनभ�र उ�ुख धुिनव�शी । 

6.4.4.2. ल� 

दीगो िसंचाइ प्रणालीको िवकास र जलस्रोतको �वस्थापनबाट कृिषज� उ�ादन बृ�� गद� 

आ�िनभ�रतफ�  उ�ुख �ने ।  

6.4.4.3. उ�े� 

१. पर�रागत िसंचाइ संरचनामा सुधार गद� नयाँ वैक��क िसंचाइ स्रोतको पिहचान गनु� । 

२. कृिषयो� जिमनमा िसंचाइको प�ँच बृ�� गन� िदगो िसंचाइ प्रणालीको िवकास तथा �वस्थापन गनु�  

6.4.4.4. रणनीित तथा काय�नीित  

रणनीितह� काय�नीितह� 

उ�े� १: पर�रागत िसंचाइ संरचनामा सुधार गद� नयाँ वैक��क िसंचाइ स्रोतको पिहचान    गनु� । 

१.१ पर�रागत िसंचाइ 

संरचनामा सुधार र 

�वस्थापनबाट खा� 

१.१.१ पर�रागत िसंचाइका पर�रागत स्रोतह�को िववरण तयार 

पा�रनेछ। 
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रणनीितह� काय�नीितह� 

असुरि�त �ेत्रह�लाई 

प्राथिमकतामा राखी 

िसंचाइको प�ँच बृ�� गन� । 

१.१.२ पर�रागत स्रोतह�को �मताको प्रािविधक टोलीबाट 

मू�ा�न गराइनेछ। 

१.१.३ य�ा स्रोतह�को संर�ण गन� काय�को थालनी ग�रनेछ । 

१.१.४ आधारभूत िसंचाइको प�ँच बृि�कोलािग खा� असुरि�त 

�ेत्रह�को पिहचान गरी प्राथिमकताको िनधा�रण ग�रनेछ । 

१.१.५ संरचना िनमा�णकोलािग िव�ीय स्रोतको �वस्था ग�रनेछ । 

१.१.६ िनमा�ण काय� स�� गन� िनमा�ण तथा अनुगमन सिमितको 

गठन ग�रनेछ। 

१.२ आधारभूत िसंचाइको प�ँच 

नपुगेका कृिषज� 

�ेत्रह�मा वैक��क 

स्रोतह�को �वस्थापन 

गरी िसंचाइको प�ँच बृ�� 

गन� । 

१.२.१ िसंचाइका वैक��क स्रोतह�को पिहचान र िव� स��िलत 

टोलीबाट सम्�ा�ता अ�यन ग�रनेछ । 

१.२.२ संरचना िनमा�णको लािग आव�क िव�ीय स्रोतको 

�वस्थापन ग�रनेछ। 

१.२.३ िसंचाइको प�ँच नपुगेका कृिषज� �ेत्रह�को िववरण तयार 

गरी प्राथिमकताको सूची तयार ग�रनेछ । 

१.२.४ प्राथिमकताको आधारमा वैक��क िसंचाइ संरचनाको 

िनमा�ण ग�रनेछ । 

१.२.५ सतह िसंचाइको स�ावना नभएको �ेत्रमा िल��ङ 

प्रणालीबाट िसंचाइ गन� योजना तथा लागत इि�मेट ग�रनेछ । 

१.२.६ संरचना िनमा�णको िनिमत िनजी वा अ� �ेत्रसँग साझेदारीको 

प्रयास ग�रनेछ। 

१.२.७ संरचना िनमा�णको प्रयोजनकोलािग िनमा�ण तथा अनुगमन 

सिमित गठन ग�रनेछ। 

१.२.८ संरचना िव�ारकोलािग उपभो�ाको लागत सहभािगता 

सुिनि�त ग�रनेछ। 

१.२.९ िसंचाइ आयोजनाह�को मम�त स�ारको लािग कृषक तथा 

समुदायको �मता बृ�� ग�रनेछ । 
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१.२.१० िसंचाइको आव�क रेखदेख, अनुगमन र स�ालनको लािग 

जनश��को �वस्था ग�रनेछ । 

उ�े� २: कृिषयो� जिमनमा िसंचाइको प�ँच बृ�� गन� िदगो िसंचाइ प्रणालीको िवकास तथा 

�वस्थापन गनु�। 

२.१ खेतीयो� जिमन भएको तर 

िसंचाइको प�ँच नपुगेको वा 

अपया�� भएको �ेत्रमा 

प्राथिमकताको आधारमा 

िसंचाइको प�ँच बृ��    

ग�रनेछ । 

२.१.१ िसंचाइ नपुगेका अथवा अपया�� खेतीयो� जिमनको िववरण 

तयार पा�रनेछ ।  

२.१.२ िनमा�ण भए तापिन समुिचत प्रयोगमा नआएका िसंचाइ 

कुलोह�को प्रयोगमा आउनेगरी पुनिन�मा�ण ग�रनेछ । 

२.१.३ एक योजनाबाट समुदायमा खानेपानी र िसंचाइको �वस्थापन 

गन� स�ब भएको अवस्थामा ��ा योजनालाई प्राथिमकता 

िदइनेछ । 

२.१.४ िसंचाइकोलािग प्राथिमकताको आधारमा साना जलासय, 

पोखरी आिद संरचना तयार ग�रनेछ । 

२.१.५ िसंचाइका संरचनाको मम�त स�ारकोलािग सामूिहक 

कोषको �वस्था ग�रनेछ। 

२.१.६ संरचना िव�ारकोलािग उपभो�ाको लागत सहभािगता 

सुिन�स्चत ग�रनेछ। 

२.१.७ िसंचाइको �वस्थापनकोलािग उपभो�ाह�को सिमितको 

गठन ग�रनेछ। 

२.२ िदगो िसंचाइ प्रणालीको 

लािग संरचनाको िवकास र 

�वस्थापन गन� । 

२.२.१ जल उपभो�ा संस्थाको संस्थागत �मता िवकास ग�रनेछ । 

२.२.२ िसंचाइ योजनाको स�ालन र �वस्थापनलाई िदगो बनाउन 

िसंचाइ सेवा शु� िनधा�रण गरी स�लन र उपयोग गन� 

कानुनी �वस्था ग�रनेछ । 

२.२.३ िदगो िसंचाइको �वस्थापनको लािग उपभो�ा र समुदायको 

द�तामा बृ�� ग�रनेछ । 

२.२.४ िसंचाइ पुगेका �ेत्रमा उ�ादक� बढाउन सिकने खालका 

नगदेबाली, फलफूल तथा खा�व�ुको उ�ादनलाई 

प्रो�ािहत ग�रनेछ । 

२.२.५ िसंचाइ आयोजनाका मुहानह�को संर�ण ग�रनेछ । 
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२.३ जलउ�� प्रकोपको �ित 

िनय�ण गनु� । 

२.३.१ जल उ�� जो�खमको �ेत्र पिहचान गरी �ूनीकरणका 

उपायह� अवल�न ग�रनेछ । 

२.३.२ नदीज� प्रकोपका िदगो िनय�णमा स्थानीय प्रिविध र रैथाने 

�ानको उपयोग ग�रनेछ । 

२.३.३ स्थानीय खोलाखो�ीको िनय�णमा वायोइ�न्जिनय�रङ 

प्रिविधको उपयोग ग�रनेछ। 

२.३.४ नदी िकनाराको वनको संर�णमा िवशेष �ान िदइनेछ । 

२.३.५ नदी िकनारका जो�खमयु� स्थानमा ब�ी िव�ार तथा नदी 

खोला अितक्रमण र अ�व�स्थत दोहनको िनय�ण ग�रनेछ  

 

6.4.5. काय�क्रम तथा 

प�रयोजना  

क्र.
स. 

काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 
संघ प्रदेश स्थानीय 

 तह 
िनजी 
�ेत्र 

अ� 
िनकाय 
(सहकारी, 
गै.स.स. 

१.  िसंचाइ नपुगेका अथवा अपया�� खेतीयो� 

जिमनको िववरण तयार 

 √ √ √ √ 

२.  पर�रागत िसंचाइका पर�रागत 

स्रोतह�को िववरण र स्रोतह�को �मताको 

प्रािविधक टोलीबाट मू�ा�न  

 √ √ √ √ 

३.  मम�त संभार गनु�पन� कुलोह�को लगत तयार 

गन� 

 √ √ √ √ 

४.  मम�त संभार गनु�पन� कुलोह� क्रिमक 

�पमा मम�त गन� 

  √ √ √ 

५.  िसँचाइ�को श्रोतको अ�यन गन�   √ √ √ 
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6.4.6. अपेि�त 

उपल��  

नगरपािलकामा कुलोह�को िनयिमत मम�त भएको, िसँचाइको श्रोतह�को अ�यन भएको, पोखरी, 

िसमसार र जलाधार �ेत्रको संर�ण तथा सु�ढीकरण भएको, पोखरी, िसमसार  जलाधार �ेत्रको संर�ण तथा 

सुद्ढीकरण तथा उपयु� िसँचाइ आयोजनाह� दीगो �पमा स�ालन भएको �नेछ । 

  

६.  पलाि�क पोखरी काय�क्रम प्राथिमकताका 

साथ संचालन गन� 

 √ √ √ √ 

७.  वषा�तको पानी स�लन गन�   √ √ √ 

८.  पािलकामा रहेको मुल िववादलाइ� टुङ�ाउने    √ √ √ 

९.  िनर�र �पमा पोखरी, िसमसार र जलाधार 

�ेत्रको संर�ण तथा सु�ढीकरण गन� 

  √ √  

१०.  स�ािवत नँया िसँचाइ� आयोजनाह� िनमा�ण 

गन� 

  √ √ √ 

११.  जल उपभो�ा संस्थाको संस्थागत �मता 

िवकास 

 √ √ √ √ 

१२.  स्थानीय खोलाखो�ीको िनय�णमा 

वायोइ�न्जिनय�रङ प्रिविधको उपयोग 

 √ √ √ √ 

१३.  जल उ�� जो�खमको �ेत्र पिहचान गरी 

�ूनीकरणका उपायह� अवल�न 

√ √ √ √ √ 

१४.  नदी िकनाराको वनको संर�ण √ √ √ √ √ 

१५.  िसंचाइका संरचनाको मम�त स�ारको लािग 

सामूिहक कोषको �वस्था 

 √ √ √ √ 
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6.5. िवद्युत् तथा वैक��क ऊजा� 

6.5.1. पृ�भूिम 

नेपालमा जलिवद्युतको िवकासको यात्रा िव. सं १९६८ दे�ख सु� भएको हो । आ. व २०७४/०७५ स�मा 

नेपालमा कुल जलिवद्युत जडान �मता १०२० मेगावाट पुगेको छ। िवद्युत िग्रडमा जनसं�ाको प�ँच ७० 

प्रितशत छ । ६२३ स्थानीय तहमा िवद्युत पूवा�धार पुगेको छ भने प्रित ��ी िवद्युत उपयोग १९८ िकलोवाट 

प्रितघ�ा रहेको छ। ( स्रोत :प�ौ योजना अधार पत्र ) 

धुिनवेशी नगरपािलकामा ८९.२१ % ले दैिनक वि� बाल्नका लािग िवद्युतको प्रयोग गद�छन । वि� 

बाल्नकाका लािग सौय� उजा�को प्रयोग गन�को सं�ा १.३५ % मात्र रहेको छ भने मि�तेल प्रयोग गन� ९.१०% 

रहेका छन् । यसबाट नगरपािलकाका कितपय ग्रामीण व�ीमा अझै पिन िवद्युत सेवा  िनयिमत हनु सकेको 

छैन भ�े बु� सिकन्छ ।  (व�ु�स्थित िववरण, बागमती प्रदेश, २०७६) 

 धुिनवेशी  नगरपािलकाका सबै वडामा राि�� य प्रसारण माफत� िवद्युत सेवा पुगेको छ। वडाका िविभ� 

स्थानह�मा २५०, १५०, १००,  र ५० केिभए �मताका ट� ा�फम�रबाट िवद्युत िवतरण भईरहेको छ । 

नगरपािलकामा कुले�र, बालाजु, बल�ु, मातातीथ� िवतरण के� काठमाडौ,ं ित्रशुली जलिवद्युत आयोजना 

िवतरण के�, धाक�  र जुगेडी िवतरण के�बाट िवद्युत िवतरण भै रहेको छ ।   िवद्युत िवतरणका लािग 

अिधकांश स्थानमा �ीलका पोलको प्रयोग भएको भने ग्रामीण ईलाकाका केही पोलह� काठक छन् 

ियनीह�लाई पिन �ीलको पोलले िवस्थािपत गन� काम नगरपािलका र िवद्युत प्रािधकरणबाट संयु� �पमा 

भै रहेको छ ।  

6.5.2. सम�ा तथा 

चुनौती 

पािलकाका िविभ� �ेत्रमा ट� ा�फम�र �मता कमजोर रहेको, िजण� काठका पोल रहेको, िवद्युत िनयिमत 

न�ने, हावा�रीका तथा पािन पदा� पिन िवद्युत अवरोध �ने, ट� ा�फम�र �मता कम भएका कारणले िव�ुितया 

मेिसनरी प्रयोग गन� सम�ा, िवद्युत सब-�ेशन नभएको, साना तथा लघु उ�म संचालनका लािग िवद्युत 

�मता अपुग ज�ा प्रमुख सम�ा रहेका छन् । नगरपािलकाका सबै �ेत्रमा पया�� �मताको िवद्युत प�ँच 

िव�ार गनु� प्रमुख चुनौितका �पमा रहेको छ ।  

6.5.3. स�ावना तथा 

अवसर 

राि�� य प्रसारण लाईनबाट िवद्युत िवतरण भईरहेको, देसमा ठुला जलिवद्युत आयोजनाह� संचालनमा 

रहेको, िवद्युतीय उजा�को प्रयोग ग�र उ�ोग �वसाय संचालन गन� सिकने स�ावना, िवद्युत सेवा नपुगेका 
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�ेत्रमा वैक��क उजा�का मा�मबाट िवद्युत िव�ार गन� सिकने, साना जलिवद्युत तथा वैक��क उजा� 

स��� काय� गन� सिकने प्रमुख अवसर �न् । 
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6.5.4. िवद्युत् तथा 

वैक��क ऊजा� 

योजना  

6.5.4.1. सोचं  

सबै घरधूरीमा आव�क �मताको िवजुली पुया�उने धुिनब�शीको प्रितव�ता  

6.5.4.2. ल�  

सहज जीवन यापन तथा आिथ�क गितिविध स�ालनाथ� िदगो, भरपद� र िनयिमत उजा�को प�ँच 

सुिनि�त गन�  

6.5.4.3. उ�े�  

१. ऊजा�को उपभोगमा द�ता बढाई वातावरण–मैत्री, िदगो, भरपद�, गुण�रीय र �� ऊजा�मा 

सवैको प�ँचमा बृ�� गनु� । 

२. रा�� ीय प्रसारण लाईनको सु�ढीकरण गरी उ�ादनशील �ेत्रमा खपत गनु� 

6.5.4.4. रणनीित तथा काय�नीित 

रणनीित काय�नीित 

उ�े� १: ऊजा�को उपभोगमा द�ता बढाई वातावरण–मैत्री, िदगो, भरपद�, गुण�रीय र �� ऊजा�मा 

सवैको प�ँचमा बृ�� गनु� । 

१.१ ऊजा� �ेत्रको संस्थागत संरचना तयार गरी िदगो र 

अिधकतम् उपयोगको आधार तयार गन� ।  

१.१.१ संघीय ��प अनुसार ऊजा� �ेत्रको 
स्थानीय �रमा संस्थागत संरचना तयार 
ग�रनेछ ।  

१.१.२ संगठना�क संरचना अनुसार िवद्युत 
जडान गन� र मम�त स�ार गन� तािलम 
प्रा� द� जनश��को �वस्था गरी 
उनीह�को �मता अिभवृ��  ग�रनेछ । 

१.१.३ िवद्युत िवतरण लाइनमा उ� �मता तथा 
गुण�रीय ट� ा�म�रह� प्रितस्थापान 
ग�रनेछ । 

१.१.४ घरायसी प्रयोजनकालािग अिधकतम् ऊजा� 

प्रयोग गन� प�रवारलाई 

स�ान/प्रो�ाहनको �वस्था ग�रनेछ । 
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१.२ वैक��क उजा�को उ�ादन तथा प्रवध�न गन�   १.२.१ वैक��क उजा� स��� कानुनी आधार 

तयार ग�रनेछ । 

१.२.२ सबै साव�जिनक �ेत्रमा सौय� उजा�को 

प्रयोगलाई िव�ार ग�रनेछ । 

१.२.३ बायो�ासको प्रयोगलाई प्रवध�न ग�रनेछ । 

१.२.४ सुधा�रएको चुलो प्रवध�न ग�रनेछ । 

उ�े� २: रा�� ीय प्रसारण लाईनको सु�ढीकरण गरी उ�ादनशील �ेत्रमा खपत गनु� 

२.१. नगरपािलकामा िवद्युत िवतरणलाई प्रणालीलाई  

प्रभावकारी बनाउने 

२.१.१ िवद्युत िवतरण भरपद� तथा िनयिमत 

बनाउन पूवा�धारको िवकास ग�रनेछ । 

२.१.२ िवद्युत िवतरण िनयिमत तथा �व�स्थत 

गन� अनुगमन तथा िनयमन ग�रनेछ । 

२.१.३ नगरपािलकाको सबै �ेत्रमा िवद्युत िव�ार 

ग�रनेछ । 

२.२ उ�ादनशील �ेत्रमा िवद्युत उजा�को प्रयोगलाई 

प्रो�ाहन गन�   

२.२.१ घरेलु उ�म, िल� िसंचाई, खानेपानी, 

लगायतको �ेत्रमा खपत �ने िवद्युतमा 

स�िलयतको �वस्था िमलाईनेछ । 

 

6.5.4.5. काय�क्रम तथा प�रयोजना  

क्र. 
सं. 

योजना /काय�क्रम  

सहकाय� गन� िनकायह� 

संघ प्रदेश स्थानीय 
तह 

िनिज 
�ेत्र 

अ� िनकाय 
(सहकारी, 
गै.स.स.) 

१.  
सबै �ा� चौकीमा आव�क �मताको 

िवद्युतको �वस्था गन�  

√  √   

२.  
पािलकाका मु� सडकमा सडक बि�को 

�वस्था गन�  

 √ √   

३.  
सबै वडा काया�लय प्राङगणमा सोलार बि�को 

�वस्था गन�  

  √  √ 
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क्र. 
सं. 

योजना /काय�क्रम  

सहकाय� गन� िनकायह� 

संघ प्रदेश स्थानीय 
तह 

िनिज 
�ेत्र 

अ� िनकाय 
(सहकारी, 
गै.स.स.) 

४.  
सबै �ा� संस्थामाको प्राङगणमा सोलार 

बि�को �वस्था गन�  

  √  √ 

५.  
सबै आधारभुत िव�ालयमा उजा�का लािग 

सोलार �ानल जडान गन�  

√  √   

६.  
आगामी ५ वष� िभत्र नगरपािलकाका १५ % 

घरधुरीमा बायो �ास �ा� जडान गन�   

  √ √ √ 

७.  
भा�ामा �� उजा�को प्रवध�न गन� 

सुधा�रएको चुलो काय�क्रम संचालन गन�  

  √ √ √ 

८.  
बायो�ास जडान तथा मम�त स��� तािलम 

संचालन गन� 

  √  √ 

९.  
सोलार जडान तथा मम�त स��� तािलम 

संचालन गन�  

  √  √ 

१०.  
आव�कता अनुसार ट� ा�फम�रको �वस्था 

गन�  

 √ √ √  

११.  िजण� िवद्युत पोल (काठ, फलामका) ह� फेन�    √ √  

१२.  
िवद्युत िवतरणका िजण� तार भएका स्थानमा 

गुण�रीय तर रा�े  

  √ √  

१३.  

िवद्युतको िनयिमत आपूित�को तथा 

अनिधकृत प्रयोग रो� िनयिमत अनुगमन 

तथा िनयमन गन�  

  √   

१४.  
सुधा�रएको चुलो बनाउने स��� तािलम 

संचालन गन�  

  √  √ 

 

6.5.5. अपेि�त 

उपल�� तथा 

नितजा खाका 
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यस योजनाको अ� स�मा नगरपािलकाको सबै धुरीमा िवद्युत सेवा पुगेको �नेछ । पया�� िवद्युतीय 

�मता पुगी उ�ोग ध�ा संचालन भएका �नेछन । आव�क स्थानमा सडक बि� को �वस्था �नेछ । 

वैक��क उजा�को �पमा सोलार वि�को प्रवध�न भएको �नेछ भने सबै साव�जिनक काया�लयमा सोलार 

�ाि�को �वस्था भएको �नेछ ।  बायो�ासको प्रयोग तथा सुधा�रएको चुलोको प्रयोगबाट घरधुरीमा �� 

उजा�को प्रवध�न भएको �नेछ ।  
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6.6. सूचना, स�ार तथा प्रिविध 

6.6.1. पृ�भूिम 

नगरपािलकािभत्र मोबाइलको प�ँच भएता पिन कितपय वडाका  व�ीह�मा नेटवक�  नदेखाउने सम�ा     छ  

। िवशेष गरी  वडा  नं. २, ६ र ७ का केही स्थानह�मा नेटवक� को सम�ा छ । यस नगरपािलका �ेत्रिभत्र 

एनिटसी  र एनसेलका मोबाइल िसम प्रयोगमा  आएका छन् । राजमाग�  आसपास �ा�लाईन टेिलफोन 

सेवा पिन िव�ार भएको भने दुग�म व�ीह�मा िसिडएमए सेवा छ ।  स्थानीय तहको व�ुगत िववरण, 

बागमती प्रदेश २०७६ अनुसार यस  नगरपािलकाका ३८.८९% बािस�ाले मोबाइल फोन प्रयोग गद�छन, 

२.१३% ले �ा�लाईन/िसिडएमए प्रयोग गछ� न । यसैगरी ५२.८८ % ले टेिलिभजन हेछ� न, ८.४९ % ले केवल 

टेिलिभजन जोडेका छन् । स�ारको पुरानो मा�मको �पमा िलइने रेिडयो सु�े बािस�ा ६२.०७ % रहेको छ 

भने सूचना प्रिविधको आधुिनक मा�म इ�रनेट सेवा ०.६५ % मात्र  िलईरहेका छन् । य�पी यो त�ाँक हाल 

बृ�� भएको अनुमान गन� सिकन्छ । 

नगर काय�पािलकाको काया�लय र वडा काया�लयह�मा सूचना, संचार तथा प्रिविधको प्रयोगका स��मा 

नगर काय�पािलकाको काया�लय र वडा काया�लयह�मा इ�रनेटकको सुिवधा छ । ���गत घटना दता� 

अनलाइनबाटै शु� भएको छ ।  नगरपािलकाको आफ्नै वेभ साइट छ । यस माफ� त आव�क सूचना प्रवाह 

�नुका साथै आव�क द�ावेजह� हेन� सिकने �वस्था छ । मा�िमक िव�ालयह� प्राय सबैमा इ�रनेट 

सेवा जडान भएको  छ । यसैगरी �ा� चौक, उप�ा� चौकी लगायत अ� काया�लयह�मा  पिन 

इ�रनेटको सुिवधा छ । 

यस नगरपािलकािभत्रबाट कुनै स्थानीय तथा राि�� य पित्रका प्रकािशन न�ने भएता पिन राजधानीबाट प्रकािशत 

�ने सबै पत्र पित्रका सहजै उपल� छ । यस नगरपािलकाको सबै  �ेत्रमा एफ एम  सु�    सिकन्छ । 

6.6.2. सम�ा तथा 

चुनौती 

भौगोिलक िबकटताले गरदा सूचना तथा स�ार प्रिविधको िव�ारलाई ग्रािमण वडास� दु्रतता िदन सम�ा 

भएको छ । साव�जिनक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रिविधको पया�� उपयोग �न सकेको छैन । सूचना तथा 

स�ारको संरचनागत िवकासका पूवा�धारमा कमी दे�खन्छ । सूचना प्रिविधको िवकास र साईवर सुर�ाको 

लािग पया�� संरचनागत �वस्था भएको भने छैन ।  केही स्थानह�मा मोबाइल नेटवक�  अिनयिमत तथा 

�ादै कमजोर भएकाले सेवा प्रयोग एवं वडा काया�लयको सेवा प्रवाहमा समेत बाधा पुगेको छ । केही बजार 

के��त िव�ालयह� बाहेक अ�ले इ�रनेटको अभावमा अनलाईन क�ा स�ालन गन� सिकरहेका छैनन् । 

अि�कल फाइबर िव�ारमा गित िदने काय�, सूचना तथा स�ार �ेत्रमा िवकिसत नवीनतम प्रिविध समय 

सापे� प्रयोगमा �ाउने काय�, िवद्युत प्रसारण भरपद� बनाउने काय�, नगर �ेत्रको ऐितहािसक मह�का व�ु 
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र सेवाह�लाई िडिजटल अका�इभमा सुरि�त रा�े काय�, साइवर सुर�ा स��ी संस्थागत संरचना तयार गरी 

आम जनतामा यस स��ी जनचेतना अिभवृ�� गन� काय�, र सामािजक स�ालको बृ��सँगै यसमा बढ्दै 

गएको दु�पयोग तथा िवकृितलाई रो�े काय� चुनौती पूण� दे�खएको छ ।  

6.6.3. संभावना तथा 

अवसर 

िव�मान योजना तथा नीित अनु�प नगरलाई स�ार तथा सूचना प्रिविध मैत्री बनाउन सिकन्छ । स्थानीय 

संचार मा�म र संचारकम�को �मता िवकास गरी नगरलाई िमिडयामैत्री बनाउन सिकन्छ । आधुिनक सूचना 

प्रिविधको प्रयोग गरी नगरपािलकाको प्रशासिनक लगायत दैिनक कामकाजका प्रणालीह� सहज एवम् चु� 

बनाउन सिकने स�ावना प्रश� छ ।  

िव�ालय तथा �ा� के� लगायत स�ूण� साव�जिनक संस्थाह�को काय� प्रणालीलाइ सूचना प्रिविधको 

प्रयोगबाट थप चु� दु�� र प्रभावकारी बनाउन सिकन्छ । प्रिविधको भरपूर उपयोग गरी पय�टकीय, कला, 

भाषा तथा सं�ृितको �ि�कोणले मह�पूण� स्थलह�को संर�ण एवम् प्रव��न गन� सिकने र साव�जिनक 

सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सिकने दे�खन्छ । सूचना तथा संचारको िवकासले समग्र आिथ�क 

िवकासको गितिविधलाई पारदश�, चु� दु�� र प्रभावकारी बनाउन टेवा पुऱ् याउनेछ । 

6.6.4. सूचना, स�ार 

तथा प्रिविध 

योजना 

6.6.4.1. सोचं  

सूचना, स�ार तथा प्रिविधको िव�ार र  प्रयोगमा अ�ल रही प्रािविधमैत्री नगरपािलका 

स्थािपत गन�  

6.6.4.2. ल�  

सूचना तथा स�ार प्रिविधको िवकास गद� सबै नाग�रकको प�ँच तथा उ�तम उपयोग 

सुिनि�त गरी आमनाग�रकको जीवन�रलाई सहज बनाउने । 

6.6.4.3. उ�े�   

१. सूचना तथा स�ार प्रिविधको सेवालाई सव�सुलभ, गुण�रीय र भरपद� बनाई प्रिविधको उ�तम 

सेवा प्रयोग गनु� । 

२. आम स�ार मा�मलाई ��, स�म, िन��, मया�िदत, िव�सनीय बनाई सूचना तथा स�ार 

प्रिविध र सेवाह� सबै नाग�रकको प�ँचमा पुऱ् याउनु । 



 
 
धुिनब�शी नगरपािलकाको  पाँच वष� आविधक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ ) 

147 
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6.6.4.4. रणनीित तथा काय�नीित 

रणनीित काय�नीित 

उ�े� १: सूचना तथा स�ार प्रिविधको सेवालाई सव�सुलभ, गुण�रीय र भरपद� बनाई प्रिविधको उ�तम 

सेवा प्रयोग गनु� । 

१.१ सूचना तथा स�ार सेवालाई प्रित�ध�, मया�िदत, 

सव�सुलभ तथा िनयिमत प�ँचको स्थापना गरी 

सूचना प्रिविधको उ�तम सेवा प्रयोग गन� । 

१.१.१  नगरपािलकाका सबै वडाह�मा अि�कल 
फाइबरको िव�ार गरी इ�रनेटको प�ँच 
सव�सुलभ बनाइनेछ ।  

१.१.२ सबै काया�लयका वेवसाइट,  इमेल, �ीटर, 
भाइबरज�ा मा�मबाट नाग�रकको 
गुनासो प्रा�� तथा सुनुवाइ �ने �वस्था 
िमलाइनेछ । 

१.१.३ सबै वडाह�मा िडिजटल सूचना पाटीको 
�वस्था गरी स�ूण� सूचना, िक्रयाकलाप 
तथा गितिविधह�का बारेमा सुसूिचत �ने 
अिधकारको सुिनि�तता ग�रनेछ । 

१.१.४ साव�जिनक आमस�ार मा�मलाई ��, 
प्रित�ध�, मया�िदत, उ�रदायी र 
�वसाियक बनाइनेछ । 

१.१.५ नगरपािलकाका स�ूण� िक्रयाकलापह�लाई 

सूचना प्रिविध मैत्री बनाई सबैकालािग  

सहज एवम् सव�सुलभ सेवाको सुिनि�तता 

ग�रनेछ । 

१.२ सूचनामा स�ूण� नाग�रकह�को प�ँच र 

स�ार प्रिविधको उ�तम प्रयोगको सुिनि�तता 

गन� । 

१.२.१ स�ार �ेत्रकालािग िव�मान भौितक 
संरचनामा आव�कता अनुसार थप 
संरचना िव�ार ग�रनेछ । 

१.२.२ नगरपािलकाका सबै ठाँउमा टेिलफोन 
सेवाको नेटवक�  उपल� �न स�े गरी 
आव�कता अनु�प मोबाइल टावरको 
िव�ार ग�रनेछ। 

१.२.३  नगरपािलकाका सबै वडाह�मा स्थानीय 

तथा  राि�� य पत्र-पित्रकाह�को ताजा खबर 

िनयिमत �पमा अनलाइन सं�रणमा 

समेत पढ्न पाउने �वस्था िमलाइनेछ । 

उ�े� २  आम स�ार मा�मलाई ��, स�म, िन��, मया�िदत, िव�सनीय बनाई सूचना तथा स�ार 

प्रिविध र सेवाह� सबै नाग�रकको प�ँचमा पुऱ् याउनु । 
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रणनीित काय�नीित 

२.१ सूचना तथा स�ार प्रिविध स��ी नयाँ खोज 

तथा अनुस�ान र िवकासको लािग कानुनी 

आधार तयार गन� । 

२.१.१ स�ार मा�मसँग साझेदारीको नीितलाई 

प्रभावकारी बनाइनेछ । 

२.१.२ सूचना प्रिविध �ेत्रको िवकासका लािग िनजी 

�ेत्रलाई प्रो�ाहन र प्रव��न गन� सहजीकरण 

ग�रनेछ ।  

२.१.३ केबलमा आधा�रत स�ार प्रिविधलाई 

ताररिहत प्रिविधमा �पा�र गन� िविभ� 

अ�यन ग�रनेछ । 

२.२ बजार तथा चलिचत्र �ेत्रको पूवा�धार िवकास 

गरी उ�ोगको �पमा िवकास तथा प्रव��न   

गन� । 

२.२.१ यस �ेत्रलाई प�रिचत गराउने खालका 

भािषक, सां�ृितक, भौगोिलक तथा सामािजक 

पृ�भूिम झ�ने प्रवध�ना�क सूचनाका 

सामग्रीह�को िनमा�ण र िनमा�ण भएका 

सामग्रीह�को िडिजटलाइजेशन गरी यस 

�ेत्रको िवकासलाई टेवा पुऱ् याउन सूचना तथा 

स�ार प्रिविध यु� पय�टकीय योजना  

बनाइनेछ । 

२.२.२ यस �ेत्रको कला सं�ृितको पिहचानमा जोड 

िदई मौिलक, सामािजक तथा गुण�रीय लघु 

चलिचत्र तथा डकुमे�� ी िनमा�णलाई प्रो�ाहन 

ग�रनेछ । 

२.२.३ टेलीमेिडिसन के�को स्थापना गरी सबै 

नाग�रकलाई घरमै बसी �ा� उपचार 

स��ी परामश� सेवा िलने अवसरको 

सुिनि�तता ग�रनेछ । 

२.२.४ िव�ापन बजारको �वस्थापन एवम् िनयमन 

गन� िनयामक िनकायको स्थापना तथा स�ालन 

ग�रनेछ । 
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रणनीित काय�नीित 

२.३ समग्र प्रिविधका िवकासका लािग 

िडिजटाइजेसन माफ� त् सामािजक, आिथ�क र 

शासकीय �वस्थामा सुधार गन� । 

२.३.१ साव�जिनक तथा िनजी सेवाह� क्रमश 

स�वेयर अनलाइन माफ� त् सूचना तथा सेवा 

प्रदान ग�रनेछ । 

२.३.२ स�ार तथा सूचना प्रिविधको िवकासका लािग 

स्थानीय प्रािविधक जनश�� उ�ादनको 

आधार तयार ग�रनेछ । 

२.३.३ िडिजटल िडभाइड कम गन�कोलािग िडिजटल 

सा�रता र सचेतना अिभवृ��लाई अिभयानको 

�पमा स�ालन ग�रनेछ । 

२.३.४  सूचना प्रिविधलाई िश�ा र आधुिनक 

प्रिविधमा उपयोग ग�रनेछ । 

२.३.५ सूचना प्रिविधको प्रयोग माफ� त् स्थनीय भाषा, 

सं�ृित तथा मौिलकताको संर�ण ग�रनेछ । 

२.३.६ आधारभूत तह दे�ख नै हरेक िव�ाथ�ले 

कम्�ुटर तथा सूचना प्रिविध स��ी अ�यन 

गन� पाउने अवसरको सुिनि�तता ग�रनेछ । 

 

6.6.4.5. काय�क्रम तथा प�रयोजना  

क्र.स. काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 
संघ प्रदेश स्थानीय 

 तह 
िनजी 
�ेत्र 

अ� 
िनकाय 
(सहकारी,   
गै.स.स) 

१.  सबै वडाह�मा िडिजटल सूचना पाटीको 

�वस्था 

     

२.  वडाका िविभ� स्थानमा िनशु� वाइफाइ  √ √ √  

३.  िससी िटभी जडान तथा �वस्थापन 

काय�क्रम 

 √ √ √  
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6.6.5. अपेि�त 

उपल��  

नगरपािलकाको  सबै �ेत्रमा सूचना प्रिविध पूवा�धारह�को िनमा�ण तथा िवकासका भएको �ने, गुण�रीय 

ई�रनेट सेवाको िव�ार भई साव�जिनक सेवा प्रवाहमा समेत सूचना प्रिविधको प्रयोग भएको �नेछ । 

  

४.  संचार �ेत्र (मोबाइल तथा इ�रनेट 

�मता) �रो�ती एवं �मता सुधार 

 √ √ √  

५.  साव�जिनक तथा सरकारी कया�लयह�मा 

इ�रनेट �वस्थापन 

 √ √ √  

६.  नगर िचनारी िभिडयो प्रोफाइल तथा लघु 

चलिचत्र तयार 

 √ √ √  

७.  नगर सूचना प्रिविध के� स्थापना तथा 

संचालन 

 √ √ √  

८.  नगर�रीय रेिडयो संचालन  √ √ √  

९.  साव�जिनक सेवा प्रदानलाई प्रिविधमा 

आधा�रत स�वेयर िनमा�ण 

 √ √ √  

१०.  प्रिविध मैत्री पािलका िनमा�णका लािग 

आव�क पूवा�धार िवकास 

 √ √ √  

११.  नगरपािलकाको िवधुतीय शासन �मता 

िवकास 

 √ √ √  

१२.  दुर स�ार नपुगेका वडाह�मा सो सेवा 

पुया�उन सेवा प्रदायक संस्थाह�लाइ� 

सहजीकरण                 ( नगरपािलकाका 

सबै ठाँउमा टेिलफोन सेवाको नेटवक�  

उपल� �न स�े गरी आव�कता 

अनु�प मोबाइल टावरको िव�ार) 

 √ √ √  
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प�र�ेद 7: वन, वातावरण तथा िवपद् �वस्थापन �ेत्र 

7.1. वन तथा जैिवक िविवधता 

7.1.1. पृ�भूिम 

नेपालको कुल �ेत्रफलको ४४.७४ प्रितशत जिमन वन �ेत्रले ढाकेको छ। पया�वरणीय स�ुलनका �ि�कोणले 

कुल जिमनको ४० प्रितशत जिमन वन �ेत्रले ढािकएको �नुपद�छ । धुिनवेशी नगरपािलकाको �ेत्रफल ९८.६३ 

वग� िक.मी. रहेकोमा भू उपयोगको अवस्था िव�ेषण गदा� आवादी र खेती यो� जिमन ६१.४८%, वन जंगलले 

ढाकेको जिमन ११.८२, च�ानी भुभाग ०.११%, पानीको भाग ०.४% र अ� २५% जिमन रहेको दे�खन्छ ।  

नगरपािलकामा २४ वटा सामुदाियक वन, ३ वटा कबुिलयती वन र बाँकी िनजी वनह� रहेका छन् । 

सामुदाियक वनह� स्थानीय वन उपभो�ा समुह�ारा संर�ण तथा �वस्थापन �दै आइरहेका छन् । यी 

समुहले वनको संर�णका लािग वृ�ारोपण गन�,  आगलािगबाट बचाउन अि�रेखा बनाउने, समुहका 

सद�ह�बीच बचत तथा ऋण लगानी गन� तथा घास, दाउरा, काठ, �ाउला, प�र, जिडबुटी, च�रचरन 

आिदको प्रयोग ग�ररहेका छन । 

यहाँ पाइने मु� वन�ितह�मा स�ो, कटुस साल, िचलाउने, उितस, काफल  आदी मु� �न भने जिबुटी 

र अ� वन�ितमा राकी तेजपात, गुरास पानी अमला  आदी मु� �न । यसै गरी यस नगरपािलकाका 

जंगलह�मा मृग,�ाल, धु�ी, बाघ, िचतुवा, बदेल, दु�ी, �ाल जातका जनवारह� पाइन्छन् । यसै गरी 

कोइली, कािलज, ढुकुर, �ाउली, लुईचे, ब�ाई, काग, भंगेरा, �ाकुर, गौथंली ज�ा चराचु��ीह� पिन यस 

नगर�ेत्रका जंगलह�मा  पाइन्छन् ।  यस प्रकारको वन जंगल तथा यहाँ पाइने जनावार एवं प�ीह�को 

उप�स्थितले यो नगरपािलका जैिवक िविवधताको �ि�कोणले धनी रहेको मा� सिकन्छ ।  

7.1.2. सम�ा तथा 

चुनौती 

वन जंगलको फडानी, अितक्रमण, अिनय��त बसोवास, अिनय��त मानिवय गितिविधह�का कारण 

बाढीको जो�खम िदनुनुिदन बढ्दै गएको छ । वनको उिचत �वस्थापनको अभावले सामािजक, आिथ�क र 

वातावरणीय फाइदाह� िलन सिकएको छैन । वन �ेत्रको अितक्रमण �ने क्रम जारी रहेको छ ।अनाव�क 

झाडी फैिलएकाले का�ज� बोटिव�वाह� नास भइरहेका छन् ।  

धुिनब�शी नगरपािलका बासीह�मा वातावरण प्रित �ून चासो र योजना तथा प्रभावकारी वन �वस्थापन �न 

नस�ा वनबाट वातावरणीय तथा आिथ�क फाइदाह� िलन सिकएको छैन । अिहले मािनसह�लाई वनको 

फाइदाबारे चेतना नभएर जथाभावी वन कटान गन�, वृ�ारोपण नगन�, वन संर�ण नगन�, जथाभावी जनावरह� 

छोड्ने गरेका छन् । पिहरो, नदी कटान र डडेलोको कारण वन िवनास भईरहेको  छ । वन अितक्रमण, 

काठको चोरी िनकासीले र अ� �ेत्रमा िदनानुिदन बंजर भईरहेको  छ । वनको अ�िधक दोहनका कारण 
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वन िवनास र िवपद् दुवै साथमा आउने र आईरहेको छ । वन संर�णको लािग िदगो तथा वै�ािनक वन 

�वस्थापन गनु�पन� दे�खन्छ जसमा झाडी सुधार गन�, उ�त जातको िव�वाको वृ�ारोपण गन�, वातावरमैत्री 

फलफूल खेती, जनावरह�लाई वन प्रवेश िनशेष गन� र प्रयोगमा नआउने बोटिव�वालाई फडानी गन� काय�ह� 

पद�छ । कितपय सामुदाियक वनह� अका� बोट िव�वाह�ले ढाकेको छ । अनाव�क झाडीले 

बोटिव�वाह�लाई असर ग�ररहेको छ । वन िवनासले पानीका मूलह� सुिकरहेका छन् । डढेलो, भू�यले 

पिन वन िवनास भइरहेको छ �सैले डढेलो, भू–�य िनय�णको उपायह� खो� आव�क छ । यसैगरी, 

वनको अ�यन गरेर भौगोिलकता अनुसार आयआज�न �ने वन पैदावर रोपेर वनलाई आिथ�क स्रोतको �पमा 

प्रयोग गन� स�ुपद�छ ।  

व�ज�ुको चोरी िशकारी बढ्दो र व�ज�ुले न� गरेको बालीको �ितपूित�को �वस्था कुनै प�बाट भएको 

छैन । व�ज�ुह�को िनय�ण गन� आव�क दे�खएको छ । व�ज�ुको िनय�ण गन� भरपद� उपायको 

खोजी नगरी कृिषमा �वसाियकरणको नारा र लगानीले साथ�कता पाउँदैन् ।  

7.1.3. संभावना तथा 

अवसर 

वनको वै�ािनक �वस्थापन गन� सके व�ज� उ�ोगको स्थापना, रोजगारी स्थापना, वन फलफूल बगैचाका 

संभावनाह� रहेका छन् । वै�ािनक वन �वस्थापनले पुराना उमेर पुगेका �खह�को कटानी गरी का�ज� 

उ�ादन िवक्री िवतरण गरी आयआज�न गन� सिकन्छ भने नयाँ िव�वाको लािग सहज �न्छ । राम्रा खालका 

काठह�को उपल�ता �ने वनह� भएकाले आ�ानीको स्रोत �न जान्छ । वनका कितय �ेत्रह� खाली परेका 

छन् जहाँ कृिष, जिडबुिठ लगाएत खेत गन� सिकन्छ । वनजंगलले �� हावापानी घाँस, दाउरा, काठ, 

पानीका श्रोत बचाउन म�त गरेको छ । वन जंगलले भू� तथा बाढी पिहरो िनय�णमा सहयोग पुया�एको छ 

। वन जंगलमा जिडवुिट खेती गन� सिकन्छ । ह�रयो वन नेपालको धन भने झै वन धुिनब�शीको धन नै हो । 

यसको सिह सदुपयोग गनु� पन� �न्छ ।  

काय� योजना बनाएर स�दा संर�ण, आय आज�न, अ�यन, अनुस�ान ज�ा काय� गन� सिकनेछ । 

सामुदाियक वनलाई िवशेष प्रकारका बालीह�को परी�ण उ�ादन, गुण�र मापन, लाभ, लागत, िव�ेषण 

गन� काय�को प्रयोगशालाको �पमा िवकास गरी कृिषका सफल नमूनाह� िवकास गन� सिकने अवस्था छ ।  

अिधकांश वनह� समुदायलाई ह�ा�रण �नु, सामुदाियक वनह� आफ्नो वािष�क काय�योजना बनाउन स�े 

�ँदै जानु, वनज� उ�ादनको बजार प्रवद््रधन �ने क्रम बढ्नु, सा.व.उ.स. (काय�सिमित) मा दिलत र 

मिहलाको सहभािगता बढ्दै जानु, वन �वस्थापन तािलमको �वस्था �नु, बाटो घाटोको सुिवधाले वनज� 

उ�ोगको स्थापना �ने क्रम बढ्नु वन �ेत्रका अवसरह� �न् । वनपैदावारको चोरी िनकासी िनय�ण गनु�, 

वत�मान वन �ेत्रफल िव�ार गनु�, नदी कटान िनय�ण गनु�, वन स�दाको पूण� सदुपयोग गनु�, वन आधा�रत 

रोजगारीको अवसर िसज�ना गनु� र वै�ािनक वन �वस्थापन �वहारमा काया��यन गनु� वन �ेत्रका प्रमुख 

अवसरह� �न् ।   
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वन र चरन �ेत्रह� भएकोले पशुपालन ठूलो संभावना र वन �ेत्र प्रया�� भएकोले �वस्थापकीय प� सुधार 

गरी वनज� उ�ादनको ितव्र िवकास गन� सिकने संभावना रहेको छ ।  

7.1.4. वन तथा 

जैिवक िविवधता 

योजना 

न.पा. को वन तथा वातावरण �ेत्रको िव�ृत अ�यन, िव�ेषण, सम�ा तथा स�ावनाह�को पिहचान गरे 

प�ात् वन, वातावरण तथा जैिवक िविवधताको िदघ�कािलन, िदगो र स�ुिलत िवकासका लािग िन�ानुसारका 

सोच, ल�, उ�े�ह�को तय ग�रएको छ ।   

7.1.4.1. सोच 

“वन जंगलको दीगो संर�ण, �वस्थापन, उ�ादक� अिभबृ�� र जैिवक िविवधता”  

7.1.4.2. ल� 

“नगर �ेत्रका वनको उिचत �वस्थापन र जैिवक िविवधताको संर�णका मा�मबाट जीवन�रमा 

सुधार गन�।” 

7.1.4.3. उ�े� 

1. स्थानीय वनको संर�ण र वै�ािनक �वस्थापन,  व�ज�ु र जैिवक िविवधताको संर�ण, स���न 

गनु�। 

2. वन �ेत्रको वै�ािनक �वस्थापनवाट वन र जैिवक िविवधता सिहत वन पैदावारको उिचत उपयोग 

गनु� । 

7.1.4.4. रणनीित तथा काय�नीित  

रणनीितह� काय�नीितह� 

उ�े� १: स्थानीय वनको संर�ण र वै�ािनक �वस्थापन व�ज�ु र जैिवक िविवधताको संर�ण, 
स���न गनु�। 

१.१: वनलाई 
उ�ादनमुखी 
बनाई वनज� 
उ�ादनको 
�वसायीकरण 
गन� । 

१.१.१. वनिभत्रका ढलेका तथा सुकेका �खह� िबक्रीिवतरणको �वस्था ग�रनेछ  
१.१.२ काठज� व�ुको उ�ादन, प्रशोधन र उपयोगमा िविवधीकरण र प्रिविध 

िवकास गरी नयाँ रोजगारी र उ�ादनका �ेत्र िसज�ना ग�रनेछ । 
१.१.३ गैर का� वन पैदावारको प्रबल स�ावना भएको खेती िव�ार तथा 

वजारीकरण ग�रनेछ । 
१.१.४ जडीबुटी प्रशोधन उ�ोग स्थापना गन� प्रो�ािहत ग�रनेछ ।  
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१.१.५ व�ज�ु पालन, प्रजनन तथा �वसायीकरणकालािग स्थानीय जनतालाई 
पे्र�रत ग�रनेछ। 

१.१.६ वनज� �वसायप्रित स्थानीय युवायुवतीको आकष�ण बढाउन आफ्नो 
�ेत्रिभत्रका यो� र इ�ुक िव�ाथ�ह�लाई वनिव�ान िवषयमा अ�यन 
गन� आिथ�क सहयोग ग�रनेछ। 

१.२ समुदायमा 
आधा�रत वन 
�वस्थापन 
प्रणाली अनुसार 
वनको संर�ण 
गन� । 

१.२.१  स्थानीय जनतालाई वनको मह� र यसका फाइदाबारे जानकारी गराइनेछ  
१.२.२  वनको सीमा िनधा�रण गरी तारबार ग�रनेछ । 
१.२.३ खाली भूभागमा वृ�ारोपण ग�रनेछ । 
१.२.४ वन नस�री स्थापना ग�रनेछ । 
१.२.५ सामुदाियक वनह�का काय�योजना अनुसार वनको संर�ण ग�रनेछ । 
१.२.६ स्थानीय जनतालाई फलफूलका िव�वाह� िवतरण ग�रनेछ । 
१.२.७ तािलम, गो�ी, अ�यन भ्रमण आिदका मा�मबाट उपभो�ा सिमितका 

सद�ह�को �मता अिभवृ�� ग�रनेछ । 

उ�े� २:  वन �ेत्रको वै�ािनक �वस्थापनवाट वन र जैिवक िविवधता सिहत वन पैदावारको उिचत 
उपयोग गनु� । 

२.१ जैिवक 
िविवधताको 
संर�ण र 
प्रवद््रधन गन� 
। 

२.१.१ वनमा आधा�रत उपभो�ा सिमितह� माफ� त िमचाहा प्रजाितको बोट 
िव�वालाई िनय�ण गद�  नस�री िव�ार, वृ�ारोपण, �रचाज� पोखरी 
िनमा�ण, अ�ीरेखा, झाडी सफाई ज�ा िक्रयाकलापह�वाट जैिवक 
स�दाको संर�ण ग�रनेछ । 

२.१.२ व� ज�ुह�बाट �नस�े स�ािवत �ित �ूनीकरण गन� जंगल �ेत्रमै 
उपयु� �ने घाँस, िव�वा, फलफुलह� रोपण गरी बनयज�ुको आहारा 
�वस्था िमलाइनेछ । 

२.१.३ �वसाियक मू� भएका जडीवुटी लगायतका वोट िव�वाह�को �ापक 
वृ�ारोपण गरी जैिवक िविवधताको संर�ण गद�  दीगो उपयोगमा जोड 
िदइनेछ। 

२.१.४ छाडा च�रचरन, बन फाडनी गरी व�ी िवकास, आगलागी ज�ा 
िक्रयाकलापह�लाई पूण� बनदेज लगाई द� ज�रवानाको �वस्था 
ग�रनेछ । 

२.२ बा� र  
आ��रक 
स्रोतसाधनको 
प�रचालन गन� ।
  

२.२.१ योजनाह�को िव�ृत स�ा�ता अ�यन गन� संघीय र प्रदेश सरकार 
सम� अनुरोध ग�रनेछ । 

२.२.२ गैरसरकारी संस्थाह�लाई वन तथा जैिवक िविवधताको संर�णका 
काय�क्रमह�मा लगानी गन� आ�ान ग�रनेछ । 

२.२.३ नगरको वािष�क बजेटको िनि�त प्रितशत रकम वन तथा भूसंर�ण �ेत्रका 
काय�क्रमकालािग  छु�ाइनेछ ।  

२.२.४ वनज� उ�ोगको िवकास र �वसायीकरणकालािग स्थानीय िनजी 
�ेत्रलाई प्रो�ाहन ग�रनेछ । 
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7.1.5. काय�क्रम तथा 

प�रयोजना  

क्र.
स. 

काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 
संघ प्रदेश स्थानीय 

तह 
िनजी �ेत्र अ� 

िनकाय 
१.  वै�ािनक वन �वस्थापन योजना तजु�मा र 

काया��यनका लािग वन समुहको �मता 

अिभबृ�� काय�क्रम 

 √ √ √  

२.  वृ�ारोपण िव�ार तथा ह�रयाली प्रवध�न 

काय�क्रम (एक घर एक �खको अवधारणा) 

 √ √ √  

३.  वन �ेत्र पिहचान र संर�ण  √ √ √  

४.  वन नस�री स्थापना संचालन (एक वडा एक 

नस�री) 

 √ √ √  

५.  साझेदारी वन �वस्थापन (खाली ज�ामा 

वृ�ारोपण) 

 √ √ √  

६.  जिडबुिट खेित काय�क्रम  √ √ √  

७.  जिडबुिट संकलन, प्रशोधन र बजार 

�वस्थापनका स��ी �मता िवकास 

काय�क्रम 

 √ √ √  

८.  व�ज�ु तथा वनज� सामाग्रीको चोरी 

िशकारी िनय�ण (कानुनी जनचेतना तथा वन 

सुर�ा) 

√ √ √   

९.  स�ूण� सामुदाियक वन उपभो�ा 

सिमितह�को वन काय�योजना तयारी तथा 

प�रमाज�न र अ�ाविध 

 √ √   

१०.  स�ूण� सामुदाियक वन उपभो�ा 

सिमितह�को िनर�र अनुगमन तथा 

सुप�रवे�ण र तािलम 

  √   

११.  न.पा. को िदगो वन काय�योजना    √   

१२.  िदगो वन �वस्थापनका लािग लेखा तािलम    √ √ √ 

१३.  डाले घाँस िब�वा उ�ादन तथा िवतरण   √ √ √ 
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क्र.
स. 

काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 
संघ प्रदेश स्थानीय 

तह 
िनजी �ेत्र अ� 

िनकाय 
१४.  बाँदर तथा ज�ली ज�ु िनय�ण काय�क्रम   √ √ √  

१५.  उ�ृ� सामुदाियक वनलाई पुर�ार (नमुना 

वन पुर�ार) 

  √  √ 

१६.  खाली रहेका बाझो ँ जिमनमा िनजी वनको 

िवकास तथा वन स��ी तािलम (वृ�ारोपण 

अनुदान) 

  √ √ √ 

१७.  िवप� तथा िन� आय श्रोत भएका 

मािनसह�को वन �वस्थापनमा आव�ता र 

िवशेष काय�क्रम 

 √ √ √  

१८.  फलफूल वनको िवकास अ�यन र शु�वात   √ √ √ 

१९.  वन ज�ल आगोलागी िव�द्घ प्रचार प्रसार 

तथा अिभयान स�ालन 

  √ √ √ 

२०.  ज�लमा उिचत त�रकाले वषा�तको पानी 

संकलन �ने पोखरीह� िनमा�ण 

  √ √  

२१.  व�ज�ु र मािनसको सहअ��� बारे 

सचेतना 

  √ √ √ 

२२.  जिडबुटी तथा फलफूल िब�वा उ�ादन तथा 

िवतरण 

  √ √ √ 

२३.  लोपो�ुख प्रजाितका बोट िव�वा पिहचान 

तथा संर�ण  

√ √ √ √  

 

7.1.6. अपेि�त 

उपल��  

योजना अविधमा वन �ेत्र, जलाधार संरि�त तथा �व�स्थत, जैिवक िविवधता �ेत्रको संर�ण, जडीबुटी खेती 

तथ प्रशोधन, फलफूल तथा जिडवुटी वन िवकास तथा वनको िदगो र पया�वरणमैत्री िवकास भएको �नेछ । 
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7.2. भूसंर�ण तथा जलाधार �वस्थापन 

7.2.1. पृ�भूिम 

जलाधार संर�ण र �वस्थापन प� पािलकाको लािग सम�ाको �पमा रहेको छ । एकातफ�  वनको दोहनका 

कारण पानीका श्रोतह� मािस�ै गएका छन् भने अक� तफ�  सचेतनाको अभावले मािनसह�मा फोहर िसध� 

खोलामा फाल्ने प्रवृित बढ्दो छ । �सैगरी, पशुपालन ज�ैः  बंगुरपालनबाट िन��एको फोहर पानी खोलामा 

फा�ा पिन जल प्रदुषण भैरहेको छ । य�ो प्रदुषणबाट खानेपानीको मुहानह�लाई जोगाउन अ��ै ज�री 

छ । मुहान संर�णको लािग योजना तु��ै बनाउन आव�क छ । नदीनाला तथा खोलाह�बाट ढंुगा, बालुवा 

िनकाल्ने प्रचलन अिधकतम छ । नदीबाट िनकाल्न िमल्ने �मताभ�ा बढी मात्रामा ढंुगा तथा बालुवाह� 

िनकािलरहँदा प्राकृितक जो�खम बिढरहेको छ । यसको असरले नदी नालाको बहाव प�रवत�न �ने, नदी 

कटानको सम�ा �ने, पानीका मूल सु�े, िसंचाई तथा कुलोका मुहानह� सन� लगायतका सम�ाह� देखा 

प�ररहेका छन् । नदीनालाह�को बहाव �ेत्र यिकन नग�रंदा नदीनालाह�को बहाव �ेत्र अितक्रमण भई रहेको 

छ ।  

,भू संर�णको �ेत्रमा  यस नगरपािलकाको छु�ै नीित  नभएता  पिन  पिहरो िनय�ण,  तटब� िनमा�ण, 

वृ�ारोपण र  बायो इ�न्जिनय�रङ ज�ा काय�ह� भै रहेका छन् । तर िय काय�ह� ठोस योजनाका  अलावा 

आव�कताका आधारमा �ने गरेका छन् । यस गरपािलकाको जलाधार �ेत्र भनेको महेशखोला, क�ु खोला 

र नौिवसे खोला गरी मु� तीन  वटा खोलाह� पद�छन । यस दे�ख बाहेक प्राकृितक वा मानव िनिम�त 

पोखरीह� यस नगरपालकामा छैनन् । ियनी खोलाहरबाट जलश्रोतको उपयोग गन� गरएको छ । महेश खोला 

वडा नं. २,३,५,८ र ९ नं वडाह� भएर ब�छ भने क�ु खोला १,४ र  ४ वडाह� समेटदछ । यसैगरी नौिवसे 

खोलाले वडा  नं. ७ र ८ भएर ब�छ । 

7.2.2. सम�ा तथा 

चुनौती 

नगरपािलकाको सबै भागमा यातायात �व�स्थत �न नस�ुमा मु�त खोला नाला र पहािड भूबनोटको 

सम�ा पिन दे�खन्छ । खोलाह�ले खेती यो� जिमन कटान तथा ब�ी कटान लगाएतका सम�ाह� रहेका 

छन् । भएका खोलाह�बाट खेती यो� जिमनमा पया�� िसंचाई गन� सिकएको छैन् । पानीका श्रोतह� जताततै 

भएपिन �वस्थापन प� कमजोर भएकोले खानेपानी र िसंचाईको भने दुख दे�खन्छ । खोलानाला डाँडाको 

फेदीमा र खेती यो� जिमन िभरालो तथा उ� भागमा भएकोले िसंचाई कुलो बनाउन सम�ा र िल��� 

प्रणालीलाई धा� सम�ा पन� भएकोले खोलामा पानी ब�े र खेतीपातीको लािग आकासे पानीको भर पनु� पन� 

सम�ा रहेको छ । यो सम�ा समाधानको लािग बृहत योजनाको खाँचो पन� जुन नगरपािलकाको बजेट, 

�मताले न�ाउने भएकोले लगानी जुटाउने वा संघ तथा प्रदेश सरकारलाई सम�य गरी योजना काया��यमा 

�ाउन िनकै चुनौतीपूण� दे�खन्छ । खोलाह� वा पानीको उपयोग गन� सिकएको छैन ।  
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7.2.3. संभावना तथा 

अवसर 

पानीको श्रोतका िहसावले नगरपािलका िनकै धनी छ । पानीको उपयोग गरी िसंचाईको प्रचुर संभावन छ । 

खोलामा बगेर आएका निदज� सामाग्रीको उपयोगबाट िनमा�ण सामाग्री उ�ादन र सोसँग स���त उ�ोग 

प्रवध�नको समेत प्रचुर संभावना रहेको छ । खानेपानी, िसंचाई, ज�ा प�रयोजनाको लािग प्रस� पानी  �नु 

अवसर हो । पानीको उपयोगबाट नगरपािलकाले िनकै राज� संकलन गन� स� संभावना छ । यसका लािग 

बृहत योजना स�ालन गन� संघ सरकारसँग सम�यको अवसर र संभावना रहेको दे�खन्छ ।  

7.2.4. भूसंर�ण तथा 

जलाधार 

�वस्थापन 

योजना  

7.2.4.1. सोच 

भूसंर�णमा प्रितव� रही जलश्रोतको िदगो र प्रभावकारी उपयोग, आिथ�क स�ृ�ीको भरपद� 

आधार   

7.2.4.2. ल� 

जलाधार �ेत्रह�को पिहचान र �व�स्थत संर�ण गन� जलाधार बचाउ अिभयान स�ालन ग�रनेछ । 

7.2.4.3. उ�े� 

१. जलाधार �ेत्रह�को पिहचान र संर�ण गन� । 

२. जलाधार संर�ण र �वस्थापनमा स्थानीयको सहभािगता बृि� गन� । 

३. जलश्रोतको प्रभावका�र उपयोग र जल उ�� प्रकोप िनय�ण गन� । 

7.2.4.4. रणनीित तथा काय�नीित 

रणनीित काय�नीित 

उ�े� १: जलाधार �ेत्रह�को पिहचान र संर�ण गन� । 

१.१ पािलकिभत्रका जलाधार �ेत्र र पानीका 

श्रोतह�को अ�यन ग�र श्रोत पिहचान 

गन� । 

१.१.१ अ�यन टोली प�रचालन ग�रनेछ । 

१.१.२ समुदायलाई जलाधार र यसको मह�का बारेमा 

सचेतना िदइनेछ ।  
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१.१.३ पानीका श्रोत खानेपानी, िसंचाई र िवद्युत 

िवकासमा प्रयोग ग�रनेछ । 

१.१.४ साझेदारसँगको सहकाय�लाई जोड िदइने छ । 

१.१.५ जथाभावी पशुचौपाय प्रवेश िनषेध र चरीचरणलाई 

प्रितब� लगाइनेछ । 

१.१.६ बृ�ारोपण र तारवार गरी नगरपािलका �ेत्रिभत्रका 

जलाधार संर�ण गन� तथा पानी भकारी 

िनमा�णका लािग आव�क योजना सं�ालन 

ग�रनेछ ।  

उ�े� २: जलाधार संर�ण र �वस्थापनमा स्थानीयको सहभािगता बृि� गन� । 

२.१ जनसहभािगतामा आधा�रत जलाधार 

संर�ण तथा �वस्थापन काय�योजना 

तय गन� । 

 

२.१.१ जल उपभो�ा सिमित गठन र िक्रयािशल गराइनेछ  

२.१.२ वन उपभो�ा सिमित र उपभो�ाह�को 

सिक्रयता बढाइनेछ ।  

२.१.३ स्थानीयलाई वनबाट आ�ानी �ने काय�क्रम 

स�ालन ग�रनेछ ।  

उ�े� ३: जलश्रोतको प्रभावकारी उपयोग र जल उ�� प्रकोप िनय�ण गन� । 

३.१ जलश्रोतको प्रभावकारी उपयोगका लािग 

संभा� योजनाह�को अ�यन, लगानी 

र प्रकोप िनय�णका उपायह� 

अवल�न गन� ।   

३.१.१ तादी, िलखु, गाडे, राज र अ� ससाना खोलाबाट 

�ने स�े िसंचाई, खानेपानी र िवद्युत 

िवकासका आयोजनाह� बारेमा अ�यन 

ग�रनेछ ।  

३.१.२ नदी कटान िनय�ण र तटब� िनमा�णका लािग 

सरकारी गैसससँग सहकाय� ग�रनेछ ।  

३.१.३ नदीज� प्रकोप �ूनीकरणका लािग साइरन जिडत 

सूचना प्रणालीको िवकास ग�रनेछ ।  

३.१.४ निदज� सामाग्रीमा आधा�रत उ�ोगलाई 

प्राथिमकता िदईनेछ ।  

३.१.५ जो�खम �ेत्रका ब�ी र समुदायलाई सुरि�त 

स्थानमा स्थाना�रण ग�रनेछ ।  

३.१.६ जो�खम �ेत्रको न�ांकन ग�र जो�खमको 

आधारमा काय�क्रम तय ग�रनेछ ।  
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7.2.4.5. काय�क्रम तथा प�रयोजना  

क्र.
स. 

काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 
संघ प्रदेश स्थानीय 

तह 
िनजी �ेत्र अ� 

िनकाय 
१. वायो इ�न्जिनय�रङ�ारा खोला िकनारा 

संर�ण  
 √ 

√ √ 
    

२. ठूला तथा ऐनले तोकेका सबै आयोजनाह� 

संचालन पूव� BES, IEE, EIA गराउने र सो 

नग�रएका आयोजनालाई अनुमित निदइने 

नीित र अनुगमन गन�  

√ √ √ √ 

  

३. पानीका स्रोत पिहचान गन� ।    √ √     

४. खोला, खो�ा, मुहान आदीबाट िसंचाई कुलो, 

नहर िनमा�ण गन� । 

√ √ √ 
    

५. न.पा.का सबै खोला, खो�ीह�को �ेत्र तो�े 

र अितक्रम �न निदने । 

√ √ √ 
    

६. िवस्थािपत आहाल तथा पोखरी पुनिनमा�ण   √ √   √ 

७. पोखरी तथा जलाधार संर�ण   √ √ √ √ 

८. िसमसार �ेत्रह�को पिहचान र संर�ण √ √ √     

९. वन �वस्थापनमा गैससको प�रचालन गन� ।     √ √ √ 

१०. तटब� िनमा�णका लािग प्रदेश र संघसँग 

सहकाय� गन� 

√ √ √ 
    

  

7.2.5. अपेि�त 

उपल��  

यस योजना अविधमा पानी मुहान �ेत्र र िसमसार �ेत्र संरि�त, प्रकोप िनय�णका काय�ह� िनयिमत �पमा 

स�ालन तथा सुरि�त, एकीकृत र �व�स्थत व�ीको �वस्थापन तथा अयो� व�ी स्था�रण भएको �नेछ  
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7.3. वातावरण तथा फोहोरमैला �वस्थापन 

7.3.1. पृ�भूिम 

नगरपािलकाको वातावरण  सामा�त �� र  सफा रहेको छ । टोलव�ीमा स्थानीयले ठोस फोहर गाडने 

वा िनि�त ठाउँमा थुपान� वा जलाउने गरेका छन भने कुिहने फोहर खेतबारीमा नै प्रयोग �ने गरेको छ । बजार 

�ेत्रमा भने नकुिहने फोहोरको मात्रा  बढदै गएको र �वस्थापनमा चुनौती थिपँदै जान थालेको छ । यहाँका 

फोहोर निजकका खोला खो�ा तथा ढाँडह�मा �ाँ�े ग�रएको छ । �नत् उप�काको फोहोर िवसज�न 

के� ब�रे डाँडा यही नगरपािलकाको  वडा नं. १ मा रहेको भएता पिन फोहर �वस्थापनमा ठोस काय� बढन 

सकेको छैन । ब�रे डाँडास� फोहर लैजान सडक पूवा�धारको अभावका साथै या��क उपकरणको पिन 

अभाव छ । हालस� ठूलो सम�ा नदे�खएता पिन  ब�ी िव�ार �ँदै गए प�ात राजमाग� �ेत्रको फोहर 

�वस्थापनमा  चुनौती खडा �न सक्छ । यसथ� नगरपािलकाले यथास� फोहर िवसज�न के�को पिहचान 

तथा स्थापना गरी फोहोर �वस्थापनको सु�वात गनु� पन� दे�खन्छ । �नत् यहाँका राजमाग� �ेत्रका टोल सुधार 

संस्था तथा �बह�ले यसको �वस्थापनको सु�वात गरेका छन् । हाल कुिहने र नकु�ने फोरहलाई घरमै 

कसरी �वस्थापन गन� सिकन्छ भ�े अिभयान चलाइएको छ । यसले त�ालको सम�ा केही मात्रामा हल 

गरेको भएता पिन  भिव�मा स्थायी �वस्थापन  नै यसको समाधान  हो  । 

7.3.2. सम�ा तथा 

चुनौती 

नगरपािलकाले हालस� कुनै पिन �ा�िफल साइट तथा फोहर संकलन के�ह�, फोहर संकलनको 

�वस्थापन ग�रएको छैन् । मु� राजमाग� आसपास द्ुरत गितमा भै रहेको व�ी िवकासका कारणले आगामी  

िदनमा फोहोर  �वस्थापन काय� िनकै चुनौपूण� �ने दे�खन्छ । िवशेष गरी नकुिहने फोहरह� हाल खोला 

खो�ा वा वनजंगलमा फा�े ग�रएको छ, यो क्रम बढदै गए िनकट भिव�मा वातावरण प्रदुषणको सम�ा 

िन�ने दे�खन्छ, नगरपािलकाले यथािसघ्र फोहर �वस्थापनका लािग स्थान पिहचान गरी पूवा�धार िनमा�ण गनु� 

पन� दे�खन्छ । �ा��कज� फोहरलाई िनय�ण गन� र पुनः  प्रयोग गन� िमल्ने फोहरलाई प्रयोग गरेमा पिन 

फोहरको मात्रा िनकै कम �न्छ । वातावरणीय िहसावले अितसंवेदनिशल �ेत्रह�को पिहचान र पिहचान 

ग�रएका �ेत्रह�को समेत संर�ण गनु� नस�ु मु� सम�ाको �पमा रहेको छ । 

7.3.3. संभावना तथा 

अवसर 

ग्रामीण �ेत्रमा त�ालै फोहर �वस्थापनको सम�ा नदे�खएता पिन राजमाग� आसपासको फोहर 

�वस्थापनका लािग नगरपािलकाले स्थानीय युवा �ब तथा गैससह�सँगको सम�यमा  फोहरमैलाको 

�वस्थापन गन� स�े दे�खन्छ । प्र�ेक घरधू�रबाट शु� िलई कुिहने र  नकुिहने फोहर संकलन गन�,  कुिहने 
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फोहरबाट क�ो� मल बनाउने, नकुिहने फोहोरबाट पिन कितपय पुनः प्रयोग गन� सिकने व�ुह�को 

सदुपयोग गरी फोहर संकलन गन� संस्थाले आफ्नो  खच� उठाउन स�े दे�खन्छ । नगरपािलकाले ह�रयाली 

प्रव��नमा धेरै ठूलो धनराशी खच� ग�ररहनु पन� छैन । भएको वन �ेत्रलाई यथावत रा�े र खाली जिमनमा 

बोटिव�वाह� रो�े, संर�ण गन�, सचेतना र जनतामा जाग�कता सृजना गन� सके वातावरण र फोहोरमैला 

�वस्थापनको �ेत्रमा िनकै काम �ने दे�खन्छ ।  

7.3.4. वातावरण तथा 

फोहोरमैला 

�वस्थापन 

योजना  

7.3.4.1. सोच 

��, सफा, हरावरा, सु�र धुिनब�शीको पिहचान 

7.3.4.2. ल� 

ह�रयाली प्रवध�न र �व�स्थत फोहोरमैला �वस्थापनका लािग योजना व� काय�क्रम स�ालन ग�रनेछ ।  

7.3.4.3. उ�े� 

१. फोहोर मैलाको �व�स्थत �वस्थपनको लािग उपायह� पिहचान गन� 

२. वातावरण संर�णका लािग ह�रयाली प्रवध�न गितिविध स�ालन गन� । 

7.3.4.4. रणनीित तथा काय�नीित 

 रणनीित काय�नीित 

उ�े� १: फोहोर मैलाको �व�स्थत �वस्थपनको लािग उपायह� पिहचान गन� । 

१.१ श्रोतमै फोहोरको बिग�करण गन� र 
जथाभािव फोहोर नफाल्न सबैलाई 
सचेत गन� ।  

१.१.१ समुदाय /युवा �बह�बाट समुह गठन गरी 
फोहोर मैला �वस्थापनका लािग प�रचालन 
ग�रनेछ ।  

१.१.२ फोहोर छु�ाउन समुह गठन समुहका नेतालाई 
तािलम र नेता माफ� त अ� सद�लाई तािलम 
िदइनेछ । 

१.१.३ पुनः  प्रयोग गन� सिकने फोहोरबाट घरेलु 
प्रयोजनका सामाग्री उ�ादन िसप िवकास 
ग�रनेछ । 

१.१.४ फोहोर मैला �वस्थापनको लािग फोहोर ड��� 
साइटको खोजी ग�रनेछ । 
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 रणनीित काय�नीित 

१.१.५ साझेदार संस्थाह�सँगको सहकाय�मा 
�ाि�कज� ब�ु वातावरणीय ��ीकोणमा 
हानीकारक भएको सचेत गराउँदै िवक�मा 
कपडा वा कागजका झोला बनाउने प्रो�ाहन 
ग�रनेछ ।  

उ�े� २: वातावरण संर�णका लािग ह�रयाली प्रवध�न गितिविध स�ालन गन� । 

२.१ ह�रयाली प्रवध�नका लािग खािल जिमनमा 

बृ�ारोपण, भू�य, पिहरो र नदी कटान 

रोकथाम गन� ।  

२.१.१ समुदायमा ह�ा�रण भएका सामुदायक 

कबुिलयत र धािम�क वन उपभो�ाह�को 

सहभािगतामा प्रवध�न गन� काय�क्रमह� तय 

ग�रनेछ । 

२.१.२ वातावरणलाई कायम रा� वातावरणीय 

अ�यनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लिगनेछ ।  

२.१.३ आम जनतालाई वातावरण प्रित सचेत र 

उ�रदािय बनाउन तािलम प्रिश�णको 

�वस्था ग�रनेछ ।   

२.१.४ ह�रयाली प्रवध�न र पानीका श्रोत बीचको अ�र 

स�� बारे नाग�रकलाई सचेत गराइनेछ । 

जनसहभािगतामा आधा�रत 

काय�क्रमह�लाई प्रो�ाहन ग�रनेछ । 

२.१.५ साझेदारसँगको सहकाय�लाई जोड िदइने छ । 

२.१.६ वन उपभो�ाह�को सिक्रयता बढाइनेछ । वन 

�ेत्रमा पशुचौपाय प्रवेश िनषेध र 

चरीचरणलाई प्रितब� लगाइनेछ । 

२.१.७ स्थानीयलाई वनबाट आ�ानी �ने काय�क्रम 

स�ालन ग�रनेछ । 

 

7.3.5. काय�क्रम तथा 

प�रयोजना  
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क्र.
स. 

काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 

संघ प्रदेश स्थानीय 
तह 

िनजी �ेत्र अ� 
िनकाय 

१.  फोहर मैला संकलनको शु�वात गन�     √     

२.  िव�ालय तथा टोल, ब�ी, समुदाय तथा वडा 

सरसफाई काय�क्रम 
    

√ √ √ 

३.  फोहर मैला प्रशोधन के� िनमा�ण  √ √   √    

४.  फोहरलाई श्रोतमै छु�ाउने काय�क्रम     √ √   

५.  
बृ�ारोपण काय�क्रम   

 

√ 

√ √ √ 

६.  सुधा�रएको च�ो िनमा�ण अनुदान  √ √ √     

७.  पया� पय�टनको प्रवध�न काय�क्रम √ √ √ √   

८.  वायो�ास प्रवध�न  √ √ √ √   

९.  साव�जिनक भवनह�मा सौय� उजा� जडान √ √ √     

१०.  सडक तथा बाटोमा सौय� ब�ी जडान  √ √ √     

११.  फोहरको पुनः  प्रयोग स��ी सचेतना तथा 

जागरण काय�क्रम   
    

√ √ 
  

१२.  फोहरबाट मल र �ाँस बनाउने प्रिविध 

अ�यन र उपयोग 

√ √ √ √ 
  

१३.  फोहोर �वस्थापनका लािग संभा�ता 

अ�यन 

 

 

√ √ 

  

 

7.3.6. अपेि�त 

उपल��  
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योजना अविधमा खािल जिमनमा बृ�ारोपण, भू�य, पिहरो िनय�ण, श्रोतमा नै फोहोर वग�करण, िनयिमत 

सरसफाइ�को अ�ास भएको �नेछ । 
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7.4. िवपद् जो�खम �ूनीकरण र �वस्थापन तथा जलवायु उ�ानशीलता 

7.4.1. पृ�भूिम 

यस नगरपािलकामा प्राकृितक प्रकोपका ��ीले जो�खमयु� स्थानह� धेरै रहेका छन् । बाढी, पिहरो, 

आगलागी, हावा�री यहाँका प्रमुख प्राकृितक प्रकोपह� �न । य�ा प्रकोपको िनय�णको लािग कुनै ठोस 

कदम चािलएको छैन । य�पी सडकछेउको  पिहरो जो�खम �ेत्रमा �ािवन वाल बनाउने, सामुदाियक 

वनह�मा अ�ी घेरा िनमा�ण गन�, सुकेका काठ तथा प�र सफा गन�, वृ�ारोपण गन�, निद िनय�ण गन� ज�ा 

जो�खम �ूनीकरणका प्रयास �दै आइरहेका छन् ।  

महामारी तथा िवपद्का घटनाले यस नगरपािलकालाई पिन प्रभाव पारेको छ । समय समयमा  दे�खने 

महामारीमा झाडापखाला, लामो समयस� आउने �रो, �घालाई मु� महामारीका �पमा िलन सिकन्छ  । 

िवगत  दे�ख नै िव��ापी �पमा फैिलएको कोरोना यस नगरपािलकामा  पिन फैिलएको िथयो ।   

यसैगरी िविभ� िवपद्का घटनाले पिन यस नगरपािलकालाई अछुतो राखेको छैन  ।  आगलागी, बाढी, पिहरो,  

रोग महामारी, जंगली जनवारबाबट �ित, भुक�, च�ाङ आदी िवप�बाट मानवीय �ित  समेत  भएका  छन् 

।  

यस नगरपािलकामा पिन  कोिभड महामारीका संक्रिमतह� धेरै देखा परे । रोजगारीका िसलिसलामा अ� 

मुलुकमा गई लकडाउनको अवस्थामा नै नेपाल फिक� एका नगरबासीह�म�े कोिभड १९ को आशंका भएका 

���ह�को रेखदेख, चेक जाँच र  औषी उपचारको �वस्था गन� नगर�ेत्रिभत्र ४ स्थानमा �ारे��न स्थलको 

�वस्था गरएकोमा म��� मा.िव. खानीखोलाको �ारे��न स्थलमा िमित २०७७।०१।१२ दे�ख हालस� 

पटक पटक गर ५२ जना ���ह�लाई १४ िदनस� �ारे��नमा राखी िनजह�लाई खाना, खाजा, बास र 

औषधी उपचार सिहत �वस्थापनको काय� नगरपािलकाबाट भएको छ ।   

स्थानीयका अनुसार अ� स्थानमा ज�ै यस बेमौसमी पानी पन�, बालीनाली पा�े समयमा प�रवत�न, फुल 

फुल्ने समयमा प�रवत�न, पानीका मुल सु�ै जानु, नयाँ- नयाँ प्रजाितका फल फल्ने तथा स्थानीय रैथाने 

जाितका िवउ िवजन हराउदै गएका, कृिष तथा पशुमा नयाँ रोग दे�खनु ज�ा जलवायु प�रवत�नका प्रभाब 

दे�खदै गईरहेका छन् । 

नगरपािलकाको धेरैजसो �ेत्रको जिमन अित िभरालो र पहाडैपहाड भएकोले पिहरो, भू–�य, बाढी र 

भूक�बाट समेत बढी �ती �ने जो�खमयु� �ेत्र हो । पहाडी भेगमा पन� भएको र जथाभावी सडक ख�ाले 

पिहरोको जो�खम बढेको छ । वातावरणीय असरको मू�ांकन नगरी यत्रतत्र मापद� िवप�रत नयाँ सडकह� 

ब�े र सडकको पानी िनकास राम्रो न�ँदा ठाउँ ठाउँमा पिहरोको संभावना छ । वन तथा झाडी बढेकाले 

डढेलो र आगलागीको सम�ा पिन दे�खन्छ । भवन तथा साव�जिनक िनमा�ण काय� �ँदा मापद�को कडाइका 

साथ पालना न�ँदा मानव िनिम�त संरचनाह�ले नै ठूलो िवपद् �ाउने तफ�  सोिचएको दे�ख�ैन् । 
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जलवायु प�रव�तनको बारेमा सचेतना, जलवायु प�रव�तनको बारेमा मापन गन� त�रका र स्थानीय समुदायले 

जलवायु प�रव�तन अनुकूलनको लािग अपनाएको �ान र सीप बारेमा अ�यन गन�, अनुकूलन योजना 

काया��यनको लािग स���त िनकायह�सँग सहकाय� र सम�य रा�े । हाल स� हामीले ग�र आएका 

काय�ह� जलवायु अनुकुलनको कोणबाट हेन� ग�रएको छैन भने दीगो िवकासका ल� आ�सात् गन� हो भने 

जलवायू प�रवत�नका कारक त�ह�को �ूनीकरण र िव�मान असरह�को �ूनीकरण गनु� अ�ाव�क छ 

। जलवायु प�रवत�नले सबै �ेत्रमा प्रभाव पा�ररहेको छ । जलवायु प�रवत�नको आँकलन नग�र योजनाह� ब�े 

र काया��यन चरणमा सम�ा आउने गरेका छन् । स्थानीयबासीमा जलवायु प�रवत�न स��ी सचेतनाको 

अभाव छ । पानीका मूल सु�े, सन�, बाली पात्रो प�रवत�न �ने, िविभ� प्रकारका रोगह�को प्रकोप बढ्ने 

लगाएतका सम�ा दे�खन थालेका छन् । जलवायु प�रवत�न अनुकुलनका लािग स्थानीय प्रिविधको पिहचान 

र िवकास तफ�  सोिचएको छैन् । पानीका श्रोतह� सुकेकाले खानेपानीको सम�ा बढ्दो छ साथै स्थानीय 

िवऊ, स्थानीय प्रिविधको िवनास भएको छ । जलवायु प�रवत�नको सबभ�ा ठूलो असर बाली पात्रो प�रवत�नमा 

दे�खन्छ । मािनस, जीवज�ु, बालीनालीमा िविभ� नयाँ रोगह� देखा पन� थालेको छ । साथसाथै यहाँ पिहरो 

तथा भू�यको जो�खम पिन धेरै भएको कारणले यहाँका ब�ी सानु� पन� दे�खन्छ । �सैले जलबायु प�रव�तन 

मापन, अनुकुलन योजना �नु अ�� आव�क छ । 

7.4.2. सम�ा तथा 

चुनौती 

बाढी, पिहरो, आगलागी, हावा�री यहाँका प्रमुख प्राकृितक प्रकोपह� �न । यो पािलकामा सबैभ�ा बढी 

जो�खम बाढीके रहेको छ । िभरालो पहािड जिमन भएकोले भू�य धेरै �ने गरेको छ । जलबायु प�रवत�नले 

खेतीपाती बालीनालीमा धेरै प�रवत�न आएको छ । बालीनालीमा धेरै प्रकारका रोग र सम�ा आएका छन् । 

जलबायु प�रवत�न र �सले पा�ररहेको सम�ाका बारेमा आम मािनसमा �ून �ान र सूचनाको अभाव रहेको 

छ । जलबायु प�रवत�नसँग समायोजनको योजनाको खाँचो रहेको छ । पर�रागत र आधुिनक वा �वसाियक 

खेती प्रणालीको िमश्रीत �पमा लागु भई रहेको छ । स्थानीय िवउ, िवजनह� हराउँदै गएका र आयाितत िवउ, 

मलमा भर पन� परेको छ । स्थानीय रैथाने िवउ, प्रिविध र �ानको संर�ण �न वा गन� सिकएको छैन ।  

7.4.3. संभावना तथा 

अवसर 

िवपद् �वस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनको लािग िवपद् �वस्थापन योजना, श्रोतको �वस्थापन, 

साझेदारह�को प�रचालन योजना बनाउन सके र जो�खमयु� स्थानमा बसोबास ग�ररहेका पािलका 

बासीह�लाई सचेत एवं सुरि�त स्थानमा स्थाना�रण गन� स�े संभावना रहेको छ । योजनाव� िदगो 

काय�क्रमह� स्थानीयह�को सहभािगता र साझेदारीमा भू�य, पिहरो िनय�णका काय�ह� गन� सिकन्छ । 

स्थानीय रैथाने िवउह�को संर�ण गन�को लािग पािलकालाई अझै अवसरका �पमा रहेको दे�खन्छ । कितपय 
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िकसानह�ले हालस� पिन रैथाने िवउ लगाइ रहेका छन् । पर�रागत कृिष प्रणालीबाट पर�रागत �ान 

आज�न गन� सिकन्छ ।   

7.4.4. िवपद् जो�खम 

�ूनीकरण र 

�वस्थापन 

योजना  

7.4.4.1. सोच 

सुरि�त ब�� िवकास र जलबायु अनुकुलनताका लािग वातावरणमैत्री गितिविध 

7.4.4.2. ल� 

संवेदनिशल र असुरि�त स्थानमा रहेका ब�ी सुरि�त बनाउँदै नदी कटानलाई िनय�ण वातावरण मैत्री 

ढंगले ग�रनेछ । 

7.4.4.3. उ�े� 

१. जो�खम �ूनीकरणकालािग स�ा� ठाँउह�को पिहचान गरी पूव� चेतावनी प्रणालीको िवकास गनु�।  

२. मानव िसिज�त तथा प्राकृितक कारणबाट �ने प्रकोप/िवपद्को जो�खमलाई �ूनीकरण गरी 

नगरपािलकालाई कम प्रकोप/िवपद् जो�खम �ने �ेत्रको �पमा िवकास गनु� ।  

३. जलवायु प�रवत�नको प्रभाव �ूनीकरण तथा अनुकूलन स��ी काय�क्रमह� संचालन गनु� । 

7.4.4.4. रणनीित तथा काय� नीित 

रणनीितह� काय�नीितह� 

उ�े� १: जो�खम �ूनीकरणका लािग स�ा� ठाँउह�को पिहचान गरी पूव� चेतावनी प्रणालीको िवकास 

गनु� । 

१.१: िवपद् रोकथाम माफ� त् िवपद् 

�ूनीकरण गद�  िवपद् 

उ�ानशील समाजको िनमा�ण 

गन� । 

१.१.१. पूवा�नुमान तथा पूव� चेतावनी प्रणालीको िवकास तथा स�ालन 

ग�रनेछ ।  

१.१.२ िवपद् सूचना के�, आपतकालीन काय� स�ालन के�, खोज 

तथा उ�ार, जो�खम लगायतका काय�ह� गन� अिधकार 

स�� िवपद् �वस्थापन सिमित स्थापना गरी एक �ार 

प्रणालीबाट उ� काय�ह� स�ालन ग�रनेछ । 
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रणनीितह� काय�नीितह� 

१.१.३ िवपदबाट �न स�े �ित कम गन� िवकास िनमा�णमा र 

स्थानीय �रको योजना तजु�मामा जो�खम �वस्थापनलाई 

आ��रकीकरण ग�रनेछ । 

१.१.४ िवपद् जो�खम पूव�तयारी र जो�खम �ूनीकरणमा स्थानीय 

�मता अिभवृ�� ग�रनेछ । 

१.२  सरोकारवालाह�को सम�य र 

संल�तामा िवपद् �वस्थापन 

काय�ह�लाई प्रभावकारी 

�पले स�ालन गन� । 

१.२.१ िवपद् स��ी जो�खम तथा प्रकोपबारे जानकारी एवम् 

तथा� अ�ाविधक गन� िवपद् �वस्थापन इकाइह� 

स्थापना ग�रनेछ । 

१.२.२ नगरपािलकामा िवपद् �वस्थापनसँग काय� गन� स���त 

िनकायह�लाई सूचना स�लन, प्रशोधन, प्र�ेपण ज�ा 

िवषयह�मा तािलमको �वस्था ग�रनेछ । 

१.२.३ नगरपािलकामा काय�रत सरकारी, िनजी, सहकारी, स्थानीय 

िनकाय, गैरसरकारी �ेत्र लगायत स्थानीय समुदाय तथा 

सरोकारवालाह�लाई िवपद् �वस्थापन स��ी उ�ृ� 

काय� भएका पािलकाह�मा अवलोकन भ्रमण गराइनेछ । 

१.२.४ िवपद् जो�खम �ूनीकरण तथा पूव� तयारी गन� काय�ह�मा 

स���त िवपद् �वस्थापन इकाइह� िबच सम�या�क 

सहभािगता कायम ग�रनेछ । 

१.३ िवपद् �वस्थापन स��ी 

जनचेतना अिभवृ�� गन� 

प्रभावकारी प्रचार/प्रसारका 

काय�ह� स�ालन गन� । 

१.३.१ िवपद् �वस्थापन स��ी गो�ी, अ�िक्र� या र िवचार आदान 

प्रदानका काय�ह� स�ालन ग�रनेछ । 

१.३.२  नगरपािलकामा काय�रत िनकायह�ले आआफ्नो वािष�क 

काय� योजनामा िवपद् �वस्थापन स��ी प्रचारप्रसारका 

काय�ह� समावेश गरी काया��यन ग�रनेछ । 

१.३.३ िवपद् �वस्थापनलाई िव�ालय तथा शैि�क संस्थाह�मा 

िवशेष �पले अ�ापन गराउन िव�ालय तथा शैि�क 

संस्थाको पा�क्रममा िवपद् �वस्थापन िवषयलाई 

समावेश ग�रनेछ । 

१.३.४ िव�ालय तथा शैि�क संस्थाह�मा िवपद् �वस्थापन 

स��ी िवषयह�को क�ा स�ालन ग�रनेछ । 
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रणनीितह� काय�नीितह� 

१.३.५ िवपद् �वस्थापन स��ी उ�ृ� काय� भएको 

िज�ाह�मा स���त िवषयका िश�क तथा 

कम�चारीलाई अ�यन भ्रमण गराइनेछ । 

उ�े� २: मानव िसिज�त तथा प्राकृितक कारणबाट �ने प्रकोप/िवपद्को जो�खमलाई �ूनीकरण गरी 

नगरपािलकालाई कम प्रकोप/िवपद् जो�खम �ने �ेत्रको �पमा िवकास गनु� ।  

२.१ िवपद् संवेदनशील �ेत्रह�को 

पिहचान, संर�ण, रोकथाम, 

पुनः  स्थापना र स्थाना�रण 

गन� । 

२.१.१  बाढीपिहरो, च�ाङ, डुबान, खानी तथा उ�ोग �ेत्र आिदका 

आधारमा बढी िवपद् संवेदनशील �ेत्रह�को पिहचान गरी 

��ा �ेत्रह�बाट ब�ी अ�त्र सारी �व�स्थत एवम् 

सुिवधा स�� बनाइनेछ ।  

२.१.२ जो�खमयु� �ेत्रह�को पिहचान गरी स�ा�ता 

अ�यनका आधारमा पुनः  स्थापना तथा स्थाना�रण 

ग�रनेछ । 

२.१.३ भूक�को जो�खमलाई उ� प्राथिमकतामा राखी नयाँ 

िनमा�ण �ने स�ूण� भौितक संरचनालाई भूक� प्रितरोधी 

बनाइनेछ। 

२.१.४ साथै िनमा�ण भइसकेका संरचनाह�लाई स�व भएस� 

प्रवलीकरण गन� जोड ग�रनेछ । 

उ�े� ३: जलवायु प�रवत�नको प्रभाव �ूनीकरण तथा अनुकूलन स��ी काय�क्रमह� संचालन गनु� । 

३.१ वातावरण संर�ण तथा जलवायु 

प�रवत�नको प्रभाव 

�ूनीकरण तथा अनुकूलन 

स��ी  काय� गन� । 

३.१.१ बजार �ेत्रमा वायु, �िन प्रदुषणको �र चेक जाँच गरी 

मापद� बनाइ चेतना अिभवृ�� गद�  प्रदुषण िनय�ण गन� 

सरोकारवालासँग सम�य ग�रने छ ।  

३.१.२ नगरपािलकालाई वातावरण मैत्री नगरको �पमा िवकास 

ग�रनेछ ।   

३.१.३ पूवा�धारका योजनाह�मा जलवायु प�रवत�नको प्रभाव 

�ूनीकरण तथा अनुकूलन गन� उ�ानशील योजना 

काया��यन ग�रनेछ । 
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7.4.5. काय�क्रम तथा 

प�रयोजना  

क्र.
स. 

काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 
संघ प्रदेश स्थानीय 

तह 
िनजी �ेत्र अ� 

िनकाय 
१.  िवपद् �वस्थापन सिमित िनमा�ण र 

प�रचालन (न.पा. �रीय तथा वडा �रीय)  
  

√ √ √ 

२.  िवपद् �वस्थापन सिमित �मता अिभबृ�� 

काय�क्रम 
  

√ √ √ 

३.  वडामा िवपद् �स्थापन सिमित गठन र 

संचालन 
 

 √ √ √ 

४.  िवपद पूव� तयारी काय�योजना  √ √ √ √ 

५.  सामुदाियक िवपद रे�ो�र �यंसेवक 

�वस्थापन र प�रचालन काय�क्रम 
 

√ √ √ √ 

६.  आप�ालीन उ�ार सामग्रीह� �वस्थापन 

तथा पुनभ�रण काय�क्रम 
 

√ √ √ √ 

७.  र� संकलन के� स्थापना र संचालन  √ √ √ √ 

८.  डडेलो स��� जनचेतना अिभवृि� 

काय�क्रम 
 

√ √ √ √ 

९.  नगर िवपद् �वस्थापन कोष स्थापना  √ √ √ √ 

१०.  वातावरण तथा जलवायु स��ी सचेतना 

काय�क्रम 
 

√ √ √ √ 

११.  राहत तथा सुर�ण प्रदान गन� प्रदेश सरकार, 

संघीय सरकार  तथा दातृ िनकायसँग 

साझेदारी  

√ √ √ √ √ 

१२.  पिहरोग्र� �ेत्रको रोकथाम तथा वृ�ारोपण  √ √   
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क्र.
स. 

काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 
संघ प्रदेश स्थानीय 

तह 
िनजी �ेत्र अ� 

िनकाय 
१३.  सबै मा�ािमक िव�ालय, अ�ताल, �� 

चौकी, नपा तथा वडा काया�लयमा Fire 

Extinguisher अिनवाय� 

 √ 

√ √ √ 

१४.  टोल िवकास संस्थाको रोहवरमा रहने गरी 

Fire Extinguisher को �वस्थापन 
  

√ 
  

१५.  शव वाहनको �वस्था √ √ √   

१६.  ए�ुले�को सेवाको िनर�रता तथा िव�ार √ √ √   

१७.  हरेक वडा भवनमा िवपद् सामाग्री भ�ारण 

क� 

√ √ √ 
 √ 

१८.  नपा र वडा �रीय �रीय िवपद् उ�ार 

स��ी अ�ास (साझेदारह�को 

सहकाय�मा) 

 

√ √ √ 

 

१९.  िव�ालयमा िवपद् स��ी तािलम (िव�ाथ� 

तथा िश�क दुवैलाई) 
  

√ 
 

√ 

२०.  नपा�रीय प्राथिमक उपचार स��ी तािलम  √ √  √ 

२१.  िव�ालय (मािव) �रमा प्राथिमक उपचार 

स��ी तािलम 
 

√ √ 
 

√ 

२२.  यातायात मजदुरह�लाई िवपद् उ�ार तथा 

प्राथिमक उपचार तािलम 
  

√ 
√ 

√ 

२३.  प्रमुख सडकह�मा ट� ािफक िच� �वस्था √ √ √   

२४.  द� िनमा�ण मजदुरको प्रमाणीकरण   √   

२५.  भवन िनमा�ण मापद� तथा आचार संिहता 

बारे तािलम 
 √ √   
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क्र.
स. 

काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 
संघ प्रदेश स्थानीय 

तह 
िनजी �ेत्र अ� 

िनकाय 
२६.  प्रकोप न�ांकन तथा जो�खम �ूनीकरण 

काय�क्रम 
√ √ √   

२७.  जो�खमपूर्�ण स्थानको पिहचान (नदी कटान, 

पिहरो, च�ांग आिद) 
√ √ √   

२८.  नपािभत्रका खुला �ेत्र पिहचान तथा 

अिभलेखा�न 
  √   

२९.  बाढी तथा पिहरो जो�खम �ेत्रमा पूव� सूचना 

प्रणाली तथा साइरन जडान 
√ √ √   

३०.  िवपद् सचेतना काय�क्रम (िव�ालय तथा 

समुदायमा) 
  √  √ 

३१.  जो�खमयु� ब�ी पिहचान गरी एकीकृत 

ब�ीको योजना िनमा�ण 
√ √ √   

३२.  पया�वरणमा आधा�रत जलवायु प�रवत�न 

अनुकूलन (जलवायु प�रव�तन अनुकुलन 

योजना िनमा�ण) 

√ √ √  √ 

 

7.4.6.  अपेि�त 

उपल��  

संवेदनशील तथा जो�खम �ेत्र पिहचान, खु�ा �ेत्र पिहचान, न�ाङकन तथा �वस्थापन, िवपद 

�वस्थापनको लािग कोष खडा तथा स�ालन, िवपद् �वस्थापनमा संघ संस्थाह� िक्रयाशील, िवपद 

पूव�तयारीका काय�ह� स��, आपद्कािलन सेवा स�ालन के� स्थापना तथा स�ालन साथै जलवायु 

प�रवत�न अनुकूलन �ूनीकरण स��ी सचेतना काय�क्रमह� संचालन भएको �नेछ । 
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प�र�ेद 8: संस्थागत िवकास तथा सुशासन �ेत्र 

8.1. संस्थागत िवकास तथा सुशासन 

8.1.1. पृ�भूिम 

स्थानीय शासनको प्रभावकारी स�ालन, प�रणाममुखी िवकास तथा प्रभावकारी सेवा प्रवाहको लािग संस्थागत 

संरचना, द� मानव संसाधन, संस्थागत �मताको आव�कता पद�छ । स्थानीय सरकारको संस्थागत िवकास 

तथा सुशासनबाट मात्र संघीयता अिन रा� प्रणालीको सु�ढ �न स�छ । तीनै तहको सरकारह�ले िबिधको 

शासनको मू� तथा मा�ता अनु�प नाग�रक संल�ता, जवाफदेिहता, पारदिश�ता र भ्र�ाचारमु� 

अवस्थाको िसज�ना र स�ािलत िवकास काय� तथा प्रवािहत सेवाको प्रभावका�रता अिभवृ�� गरी िवकास 

काय�लाई नितजामुखी बनाउनु आव�क छ । स्थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहका 

सरकारह�बाट स�ादन �ने सवै काम तथा सेवालाई सरल, सु��स्थत, सेवाग्राहीमैत्री र जवाफदेही बनाई 

नाग�रकप्रित उ�रदायी �ने अपे�ा गरेको छ । प�वष�य (आविधक) योजना आफ� मा संस्थागत िवकास तथा 

सुशासनको एकप्रमुख रणनीित भएको कारण संस्थागत िबकास, �मता िवकास र सुशासन र योजना 

काया��यन ज�ा प�ह�लाई यसिभत्रको प्रमुख साधन तथा मा�मको �पमा िलइएको छ । 

िदगो िवकास ल�ले संस्थागत िवकास र सुशासनलाई समेत मह� िदएको छ । िदगो िवकास ल�ह� म�े 

ल�–१६ (शा��, �ाय र सृ�ढ संस्थाह�) र ल�–१७ (ल�ह�का िन�� साझेदारी) यस �ेत्रसँग 

जोिडएका ल�ह� �न् । यसलाई म�नजर गरी सेवा प्रवाह र िवकास �वस्थापन प्रभावका�रता अिभवृ�� 

गरी स्थानीय तहमा सुशासन कायम गन� कानून, नीित र सुशासन, संगठन तथा �मता िवकास, राज� तथा 

श्रोत प�रचालन र योजना �वस्थापनको व�ु�स्थित िव�ेषण ग�रएको छ । संस्थागत िवकास तथा 

सुशासनको स�भ�मा यस नगरपािलकाले नगरवासीलाई सुशासनसिहतको िशघ्र र प्रभावकारी सेवा प्रवाह 

गन� उ�े� िलई आफनो काय�प्रणाली संचालन ग�ररहेको छ । 

8.1.2.  सम�ा तथा 

चुनौती 

आव�क सबै ऐन, कानुन र काय�िविध तजु�मा पूण� �पमा भई नस�ु, �व�स्थत र प्रिविधयु� सेवा प्रदायक 

शाखा, उपशाखाह� न�नु, घु�ी सेवाह� िनयिमत न�नु, िवद्युितय सेवा प्रवाहमा िविवधता �न नस�ु र 

नगरवासीमा प्रिविध स��ी �ानमा कमी आिद प्रमुख सम�ा �न्। ��ै, आव�क सं�ामा द� 

कम�चारीको अभाव �नु, जनप्रितिनिध र कम�चारीह�को �मता िवकास तािलम अपेि�त �पमा न�नु, 

कम�चारीह�को स�वा भईरहनु, आ��रक िनय�ण प्रणाली लगायत अ� आव�क नीित िनयम तजु�मा 

भई नस�ु, �ितपूित� सिहतको नाग�रक वडापत्र काय��यन न�नु, कम�चारीह�को काय� िववरण तयार भए 

पिन पूण� �पमा काया��यन न�नु, केही वडा काया�लयह�को सुिवधा स�� आव�क पूवा�धार िनमा�ण 
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न�नु, कम�चारीह�को िनयिमत काय�स�ादन मू�ांकन अनुसार �मता अिभवृ�� �न नस�ु त�ा�ीय 

आधार तयार नु�नु, योजनाका आधारमा बजेट नभई बजेटका आधारमा योजना ब�ु, र टुके्र योजना उ�े� 

�नु आिद प्रमुख सम�ा �न् । 

पर�रागत शासनमुखी काय� प्रवृि�लाई सेवामुखी तथा सेवाग्राही प्रित उ�रदायी प्रशासिनक संरचनामा 

बदल्नु, �मतावान् र गुण�रीय कम�चारीको पदपूित� गनु�, शासकीय प्रणालीमा पारदश�ता तथा जवाफदेहीता 

सुिनि�त गनु�, साव�जिनक �ेत्रमा सदाचार प�ितको िवकास गनु�, िवकास िनमा�णका काय�ह� समयमै 

गुण�रीय ढ�ले स�� गरी आम नाग�रकको स्थानीय सरकार प्रित िव�ास आज�न गनु� नगरपािलकाका 

चुनौती �न । 

यसैगरी संिवधानले स्थानीय सरकारलाई स�ूण� अिधकारह� िदएको भएपिन �वहारमा एका�क रा� 

के�ीय शासन प्रणालीको लामो अनुभव र �सबाट पोिषत रा� स�ालनकह�मा केही ि�िवधा र अप्ठारो 

महशुस गरी अिधकार ह�ा�रणमा केही सम�ाह� दे�खएका छन् ।  कितपय कानूनह� संघ, प्रदेश र 

स्थानीय तह कसले बनाउने भ�े मै ि�िवधा रहेको छ भने कितपय कानूनी अिधकार संघले िदन िह�च्कचाहट 

गरेको छ । यसले स्थानीय सरकारलाई समेत अप्ठारो भएको दे�खन्छ । कितपय स्थानीय तहह�मा आ��रक 

श्रोतको अभाव भएकोले संघमै भरपन� परेकोले अिधकार अनुसार काम गन� बाधा प�ररहेको छ । जनश��को 

आपूित� दे�ख श्रोतको बाँडफाँड र �वस्थापनमा समेट संघको मुख ता�ु परेको छ । यसले स्थानीय 

तहह�लाई सरकारकै �पमा काम गन� असिजलो भएको छ ।  

8.1.3. संभावना तथा 

अवसर 

सांगठिनक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आफ्नै कानून बनाउने अिधकार �नु, काय�स�ादन मू�ांकन 

निजकबाट गन� स�ु, नेपाल सरकारको सेवा प्रवाह स��ी मापद� �नु, संघीय सरकारबाट स्थानीय तह 

संस्थागत �मता �मू�ांकन काय�िविध तयार भई काया��यनमा आउनु, सुशासन नगपािलकाको 

प्राथिमकतामा पनु�,  गैसस, नाग�रका समाज र स्थानीय समूहको सहयोग प्रा� �ने अवस्था �नु, भ्र�ाचारमु� 

उ�रदायी र पारदश� काय� सं�ृितको िवकासमा जनचासो र चेतना बढ्दै गएकोले रा�बाट प्रदान ग�रने 

सेवा र सुिवधालाई थप सेवाग्राही मैत्री बनाउन सिकन्छ भने स�ीयताको मूल मम� बमोिजमका कानुनी 

आधारह� तयार �ँदै आएको �ँदा नगर काय�पािलकाको नेतृ�मा स्थानीय �रको िवकासको स�ावना 

बढेको छ । 

नगर िवकासमा िनवा�िचत जनप्रितिनिधह�को सिक्रयता वढेको छ । जनप्रितिनिध र कम�चारीह�बीच सेवा 

प्रवाहलाई चु� र दु�� बनाउनका लािग छलफल �नु, सेवा प्रवाहमा आएका गुनासोह�लाई 

जनप्रितिनिधह�ले प्र�� सु� र दे� पाउनु, सेवा प्रवाहका लािग िविभ� तहगत संरचना तयार �नु आिद 

अवसर �न्। 
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8.1.4. संस्थागत 

िवकास योजना  

8.1.4.1. सोच 

पूवा�धारयु� स�म प्रशासन, सेवा प्रवाहमा शुसासनको प्र�ाभूत 

8.1.4.2. ल� 

“द� जनश�� र सुिवधायु� प्रशासिनक संरचना िनमा�ण ग�र सुचनामा सबैको प�ँच अिभबृ�� गन�। 

8.1.4.3. उ�े� 

1 आव�क कानूनी पूवा�धार तयार गरी सुशासन कायम गनु� ।  

2 जवाफदेहीता र पारदश�ताको नीित अबल�न गद�  सेवा प्रवाह र िवकास िनमा�ण प्रिक्रयालाई चु� 

दु�� बनाउनु । 

3 सेवा प्रवाह र िवकास िनमा�ण काय�मा अ�ल र प्रिविधमा पो� जनश��को िवकास गनु� ।  

4 आिथ�क अनुशासन कायम राख्नु  

8.1.4.4. रणनीित तथा काय�नीित 

रणनीितह� काय�नीितह� 

उ�े� १: आव�क कानूनी पूवा�धार तयार गरी सुशासन कायम गनु� । 

१.१.  शासन प्रणाली स�ालन स��ी 

नीित, कानुन, मापद� र 

काय�िविधको तजु�मा गन� । 

१.१.१ सेवा प्रवाह र सुशासन स��ी आव�क नीित तथा 

काय�िविधको तजु�मा ग�रनेछ । 

१.१.२ साव�जिनक िनकायका पदािधकारीको िज�ेवारी र 

कत��लाई �� पा�रनेछ । 

१.१.३ साव�जिनक िनकायका पदािधकारीको आचारसंिहता 

पालनाको अनगमन प्रणाली सु�ढ गराइनेछ । 

१.१.४ साव�जिनक पदािधकारीको िनयु��, स�वा, बढुवा, 

पदस्थापन, द� र पुर�ारलाई प्रणालीब� 

बनाइनेछ । 

१.१.५ काय�स�ादनलाई वृि� िवकाससँग घिन� �पमा 

आब� �ने गरी कानुनी �वस्था िमलाइनेछ ।  
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रणनीितह� काय�नीितह� 

१.१.६ साव�जिनक खच� �वस्थापन प्रणाली सु�व�स्थत 

ग�रनेछ  

१.२. साव�जिनक सेवाह�लाई गुण�रीय 

र सव�सधारणको प�ँचयो� 

बनाउन स्थानीय शासन प�ित 

अनु�पको प्रशासन संय�को 

�वस्था गन� । 

१.२.१ साव�जिनक सेवाप्रवाहलाई गुण�रीय समावेशी एवम् 

सहज बनाउन िवद्युतीय शासन प्रणालीको 

अवल�न ग�रनेछ । 

१.२.२ स्थानीय शासन प्रणाली अनु�प प्रशासन संय�को 

पुनस�रचना ग�रनेछ। 

 

उ�े� २: जवाफदेहीता र पारदश�ताको नीित अबल�न गद�  सेवा प्रवाह र िवकास िनमा�ण प्रिक्रयालाई 

चु� दु�� बनाउनु । 

२.१ नगरपािलकाले प्रवाह गन� सेवामा 

अिधकारमुखी प�ँच स्थापना गन� । 

२.१.१ सबै प्रकारका सेवामा सबैको र खास गरी समाजका 

सीमा�ीकृत र िवप� समुदायको प�ँच सुिनि�त  

ग�रनेछ । 

२.१.२ सेवाग्राहीको माग सापे�, सहभािगतामूलक िवकास 

प्रिक्रयाको अवल�न ग�रनेछ । 

२.१.३ िवद्युतीय शासन प्रणालीको �ापक अवल�न गरी 

प्रशासिनक काय�िविधलाई सरल बनाइनेछ ।  

२.१.४ जनताको गुनासो िसधै प्रमुखसँग पु�े संय� स्थािपत 

गरी शीघ्र जवाफदेिहता, कारबाही र जानकारीको 

सुिनि�तता ग�रनेछ । 

२.१.४ सूचना पिविधको प्रयोग र प�ँच बढाइनेछ । 

२.२ नगरपािलकाको काय�स�ादन लाई 

उ�रदायी, पारदश� र प�रणाममुखी 

बनाउने । 

२.२.१ गुनासो सुनुवाइ संय� र सूचना अिधकारीको 

भूिमकालाई प्रभावकारी तु�ाइनेछ । 

२.२.२ नैितकता, आचरण र इमा�ा�रतालाई काय� 

सं�ृितको �पमा िवकास गरी द� र 

पुर�ारलाई �व�स्थत तु�ाइनेछ । 
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रणनीितह� काय�नीितह� 

२.२.३ भ्र�ाचार िव�� शू� सहनशीलता अपनाइनेछ । 

भ्र�ाचारज� िक्रयाकलापमा िनगरानी तथा 

कारबाहीलाई सश� बनाउन पािलका �रमा 

काय�रत सामािजक संघसस्थाको सम�य र सहकाय� 

प्रभावकारी बनाइनेछ । 

२.२.४ आ��रक िनय�ण प्रणालीका साथै िव�ीय जो�खम 

िनय�ण प्रणालीको अवल�न ग�रनेछ । 

२.२.५ बे�जुलाई साव�जिनक ग�रनुका साथै बे�जुको 

प्रकृितका आधारमा काय�स�ादन मू�ा�नसँग 

आब� ग�रनेछ । 

२.२.६ सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री र सेवामूलक बनाउन 

नाग�रक बडापत्र रा�खनेछ । 

२.२.७ साव�जिनक उ�रदायी संय�ह� (सामािजक 

परी�ण, साव�जिनक परी�ण, साव�जिनक सुनुवाइ, 

गुनासो �वस्थापन, आिद)लाई प्रभावकारी र 

िनयिमत   गराइनेछ । 

२.२.८ पािलकाको काय�क्रमगत �ेत्र र बजेट, काय�योजना, 

अ�ाविधक प्रगित र जनसरोकारका िनण�यह� 

वेबसाइटमाफ� त् िनयिमत �पमा साव�जिनक 

ग�रनेछ । 

२.२.९ गैरसरकारी संस्था र नाग�रक समाजसँग सम�य र 

सहकाय�का मा�मबाट साव�जिनक उ�रदािय� 

अिभवृ��मूलक काय�स�ादन ग�रनेछ । 

२.२.१० कम�चारीह�को काय�स�ादनलाई िवकास 

काय�क्रमको नितजा, सेवा प्रवाहको गुण�रीयता, 

सेवाग्राहीको स�ुि� आिदसँग आव� ग�रनेछ । 

यसकालािग सेवाग्राहीह�को स�ुि� सव��ण, 
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गुनासो समाधान, साव�जिनक सुनुवाइ आिदको 

मापनलाई समेत आधार बनाइनेछ । 

२.२.११  सेवा प्रदायकप्रित नाग�रकह�को स�ु�ीको �र 

मापन र िनयिमत पृ�पोषण िलइनेछ । यसकाय�मा 

तेस्रो प� मू�ा�न प्रणाली समेतको अवल�न 

ग�रनेछ । 

२.३. साव�जिनक िनकायका काम 

कारबाही स��ी सूचनामा 

नाग�रकको प�ँच बढाउनु । 

२.३.१ सेवा प्रवाहलाई जनमुखी र सेवामूलक बनाउन 

�ितपूित� सिहतको वडापत्र क्रमशः  काया��यन गन� 

गराउन साव�जिनक िनकायलाई उ�े�रत ग�रनेछ । 

२.३.२ जनगुनासोको �वस्थापनलाई थप प्रभावकारी 

बनाउन सहयोग ग�रनेछ। 

२.३.३ अ�ाव�क साव�जिनक सेवाको प�ँचमा किठनाइ 

भोिगरहेको जनतालाई सेवा पुऱ् याउन एकीकृत घु�ी 

सेवालाई �ापक र प्रभावकारी बनाइनेछ। 

उ�े� ३: सेवा प्रवाह र िवकास िनमा�ण काय�मा अ�ल र प्रिविधमा पो� जनश��को िवकास गनु� ।  

३.१ जनश�� िवकास गन� । ३.१.१  नगरपािलकाका लािग आव�क पन� द� 

जनश��को िवकास र उपयोगकालािग एकीकृत 

जनश�� िवकास योजना तयार ग�रनेछ । 

३.१.२ वािष�क बजेटको िनि�त प्रितशत तािलम तथा �मता 

िवकास र आव�क अनुस�ानकालािग िविनयोजन 

ग�रनेछ । 

३.१.३ पािलकाका जनप्रितिनिध र कम�चारीको आव�कता 

र माग अनसार अिभमुखीकरण तािलम र �मता 

िवकासकालािग आधुिनक प्रिविध यु� तािलम 

प्रित�ानको स्थापना ग�रनेछ । 

३.२  अ�स�रकार सम�यलाई प्रभावकारी 

बनाउने । 

३.२.१ संघीय र प्रदेशसरकारसँग िनयिमत स�क�  र सम�य 

स्थािपत ग�रनेछ । 
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३.२.२ नगरपािलकाको िवगतका द�ावेज, आयोजना 

द�ावेज र प्रितवेदनह�लाई आफ्नो पोट�ल (वेब-

साइट) मा रा�खनेछ । 

३.२.३ नगरपािलकाको काय� स�ादन र प्रितवेदन प्रणालीमा 

प्रदेश �रमै एक�पता आउने गरी प्रदेश 

सरकारको सहयोग र सम�यमा स�वेयरको 

�वस्थापन गरी प्रभावकारी �पमा काया��यनमा 

�ाइनेछ । 

३.२.४ नगरपािलका�रीय िवकास सम�ा समाधान सिमित 

गठन तथा काय�िविध िनमा�ण गरी सम�ा समाधान 

तथा सहजीकरण संय�को �पमा िवकास ग�रनेछ 

। 

उ�े� ४: आिथ�क अनुशासन कायम राख्नु। 

४.१ साव�जिनक आय–�य र खरीद 

प्रिक्रयालाई प्रभावकारी, �व�स्थत 

र पारदश� बनाउने । 

४.१.१ नगरपािलका तथा वडा काया�लयह�को वािष�क 

खरीद योजना तयार ग�रनेछ । 

४.१.२ संस्थागत पुनस�रचना र सूचना प्रिविधमा आधा�रत 

िव�ीय �वस्थापनको सु�ढीकरण प्रव��न ग�रनेछ 

। 

४.१.३ कानुन बमोिजम समयमै खच� नगरी आिथ�क वष�को 

अ�मा खच� गन� प्रवृि�लाई िन��ािहत गन� र 

उपल� स्रोत र साधनको उिचत प्रयोग गन� आिथ�क 

वष�को अ��म तीन मिहनामा वािष�क काय�क्रम 

संशोधन गन� र िविनयोजन बजेट अ�ािधक खच� गन� 

प्रवृि�मा रोक लगाउन उपयु� नीित अवल�न 

ग�रनेछ । 

४.१.४ िवकास आयोजनाह�को ठे�ाप�ा िनधा��रत 

समयिभतै्र गन� �वस्था िमलाउन पहल ग�रनेछ । 
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४.२ आ��रक िनय�ण र 

लेखापरी�णलाई िव�सनीय तथा 

प्रभावकारी बनाउने । 

४.२.१ िव�ीय आँकडालाई व�ुपरक बनाउन तथा 

अ�ाविधक गन� सूचना प्रिविधमा आधा�रत िव�ीय 

�वस्थापनको सु�ढीकरण गरी िव�ार ग�रनेछ । 

४.२.२ बे�जुलाई िनय�ण गन� आ��रक लेखापरी�णलाई 

सूचना प्रिविधमा आधा�रत बनाइनुको साथै लेखा 

उ�रदायी अिधकारीलाई �त� �पमा काय� गन� 

वातावरण बनाइनेछ । 

 

8.1.5. काय�क्रम तथा 

प�रयोजना  

क्र.स. काय�क्रमह� सहकाय� गन� िनकाय 

संघ प्रदेश स्थानीय 

 तह 

िनजी 

�ेत्र 

अ� 

िनकाय 

(सहकारी,   

गै.स.स) 

सुशासन, ऐन िनयम तथा जवाफदेिहता 

१.  ऐन, िनयम, काय�िविध र िनद� िशका 

िनमा�ण, प्रिवधीकरण तथा प्रकाशन 

 √ √  √ 

२.  सेवा प्रवाह तथा सुशासनका लािग 

आव�क काय�िविधको िनमा�ण 

 √ √  √ 

३.  सबै वडाह�मा िडिजटल सूचना पाटी 

िनमा�ण 

 √ √  √ 

४.  पािलका�ारा प्रदान ग�रने सेवाको 

अिभलेख �वस्थापन 

 √ √  √ 

५.  िवद्युतीय शासन प्रयोग र प�ँचमा बृ��  √ √  √ 
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६.  सामािजक जवाफदेिहता वृ��कालािग 

(सामािजक परी�ण, साव�जिनक सुनुवाइ 

र साव�जिनक परी�ण) स�ालन 

 √ √  √ 

७.  िववाद म�स्थता, कानूनी सा�रता तथा 

मेलिमलाप काय�क्रम 

 √ √  √ 

८.  जनगुनासो �वस्थापन गन� उजुरी 

पेिटकाको �वस्थापन (सबै वडा र 

सेवाप्रदायक काय�लय) 

 √ √  √ 

संस्थागत संरचना तथा मानव संसाधन िवकास 

९.  संस्थागत � मु�ांकन तथा �मता 

िवकास 

 √ √  √ 

१०.  स�ठन तथा �वस्थापन सभ��ण  √ √  √ 

११.  मानव संसाधन िवकास एवम् संस्थागत 

�मता िवकासका लािग स�ा�ता 

अ�यन 

 √ √  √ 

१२.  सेवाप्रवाह सरिलकृत एवम् संस्थागत 

िवकास तथा अ�यन-अवलोकन भ्रमण 

 √ √  √ 

१३.  कम�चारीह�को मनोवल र उ�ेरणा 

अिभवृ�� 

 √ √  √ 

१४.  काय�स�ादनमा आधा�रत प्रो�ाहन 

प्रणाली िवकास र काय��यन 

    √ 

१५.  स्थानीय सामुदाियक संस्था �मता 

िवकास तथा प�रचालन काय�क्रम 

 √ √  √ 

१६.  �ाियक सिमित र मेलिमलाप के� 

संचालन तथा �ाियक काय� स�ादन 

भौितक सुधार काय�क्रम 

 √ √  √ 

िव�ीय श्रोत प�रचालन 
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१७.  आ��रक आयको संभावना अ�यन र 

प्र�ेपण वृि� योजना 

 √ √   

१८.  करदाता िश�ा काय�क्रम  √ √  √ 

१९.  उ�ृ� करदाता प्रो�ाहन काय�क्रम  √ √  √ 

२०.  आयोजना व�क, पूव� संभा�ता अ�यन 

तथा िडिपआर तयारी 

 √ √  √ 

२१.  आविधक तथा िवषयगत गु�योजना 

तजु�मा र अ�ाविधक काय�क्रम 

 √ √  √ 

२२.  उपभो�ा सिमित �मता िवकास 

काय�क्रम 

 √ √  √ 

२३.  म�कािलन खच� संरचना तजु�मा तथा 

अ�ाविधक 

 √ √  √ 

२४.  नगर व�ु�स्थित अ�ाविधक काय�क्रम  √ √  √ 

२५.  नितजामूलक अनुगमन, मु�ा�न 

प्रणाली तथा गुण�र सु�ढीकरण 

 √ √  √ 

२६.  पािलका िभत्रका योजनाह�को िनयिमत 

अनुगमन, मू�ा�न तथा समी�ा 

 √ √  √ 

भौितक पूवा�धार, इकुपमे� र काया�लय सामग्री 

२७.  ल्यापटप खर�द  √ √  √ 

२८.  कम्प्यटुर खर�द  √ √  √ 

२९.  आवश्यक फ�नर्चर खर�द  √ √  √ 

३०.  चारपांगे्र सवार� सधान खर�द  √ √  √ 

३१.  दईु पांगे्र सवार� साधन खर�द  √ √  √ 

३२.  स्टेशनर� खर�द  √ √  √ 

३३.  सभ� सम्बन्धी उपकरण खर�द  √ √  √ 

३४.  ल्याब उपकरण खर�द  √ √  √ 
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8.1.6. अपेि�त 

उपल��  

आ��रक िनय�ण प्रणाली तजु�मा भई काया��यन भएको �नेछ  । नगरपािलका आव�क कानुनको िनमा�ण 

भएको �ने, संगठना�क पुनस�रचना (O&M survery) भई शाखा अनुसार तह गत संरचना िक्रयाशील 

भएको �नेछ, भौितक पूवा�धार स�� र मेिशनरी उपकरणले सुस��त �नेछ । साव�जिनक सेवा प्रवाहमा 

सूचना प्रिविधको प्रयोग भई िछटो छ�रतो �पमा सेवा प्रवाह भएको �ने जनश�� िवकास योजना तजु�मा भई 

सो को काय��यन भएको �नेछ । पारदिश�ता, जवाफदेहीता र उ�रदािय�का औजारह�को प्रयोग 

अिधकतम मात्रामा भई सेवाग्राहीलाई स�ु� पान� काय�   �नेछ ।   
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प�र�ेद 9: काया��यन �वस्था 

9.1. योजना अनुगमन तथा मू�ा�न 

मािनसह�को समग्र िजवन�र सुधार गन� िनयोजन ग�रएका िवकास िनमा�णका काय�ह� सिह ढ�ले भए 

नभएको, िनिद�� ल� तथा उ�े�ह� प्रा� भए नभएको हेन� र नितजा थाह पाउन अनुगमन तथा मु�ा�न 

काय� अ�ाव�क �न्छ ।  भएका काय�ह�को उिचत अनुगमन न�दा �सको गुण�रमा प्र� िच� आउछ 

भने मु�ा�न िबना सो काय�को प्रभाव थाह �दैन र प्रभाव िवना कुनै िवकास काय�को अथ� रहदैन । योजनाको 

मु�ा�न दुई चरणमा �न्छ, पिहलो चरणमा योजना लागू गन� भ�ा पिहले �सको स�ािवत आव�कता 

तथा प्रभावबारे र दोस्रो चरणमा योजना काया��यन प�ात् सोको असर बारे । िवकास िनमा�णमा जाने रकमको 

दु�पयोग रा� र �सको सिह काया��यन गन� उ� काय�ह�मा मु�ा�न अ�ाव�क �न्छ नत्र िनमुखा र 

िसमा�कृत वग�ह� छायामा पन� खतरा �न्छ र श्रोतह� के��कृत भएर एकै स्थानमा जान सक्छन् । अनुगमन 

तथा मु�ा�नला िवधीको बारेमा बु� भ�ा पिहले ियनको शा��क प�रभाषा बु� ज�री छ ।  

काया��यनकता�ले िव�ास ग�र िनि�त योजना, काय�क्रम, प�रयोजना तथा नीितह�को काया��यन तथा 

प्रगितको अवस्था बारे िनर�र वा आविधक �पमा ग�रने तहगत संस्थागत वा ���गत �वस्थापन नै मूलभूत 

�पमा अनुगन हो । काय�ह� कसरी भैरहेको छ , तोकेको मापद� पुरा भए नभएको, काय� शैली अपेि�त 

रहे नरहेको र योजनाका स�ूण� गितिवधीह� काया��यन भए–नभएको हेन� काय� अनुगमन हो । अनुगमन 

िनर�र चल्ने प्रिक्रया हो भने यसले िन� कुराह�को उ�र िदन्छ । 

– उपल� श्रोतह�लाई िविभ� इकाईह�ले िनि�त समय र छु�ाएको बजेट सीमा िभत्र प्रयोग गरे 

गरेन् 

– समयमै र िकफायती तवरले अनुमािनत नितजा प्रितफल प्रा� भयो िक भएन  

– काया��न गन� �मताको �र के क�ो छ  

– के–क�ा सम�ा तथा �वधानह�को समना गनु� प�ररहेको छ र के–क�ा समाधानका उपायह� 

अपनाउन सिकन्छ  

सु�ा अनुगमन र मु�ा�न उ�ै उ�ै लागेतापिन मु�ा�नले योजना, काय�क्रम, प�रयोजना तथा नीितह�को 

काया��यन प�ा�ो प्रभावकारीता, प्रासि�ीकता तथा दीगोपनाबारे अ�यन गद�छ । यो काय� गन� आ��रक 

वा वा� मु�ा�नकता�को आव�कता पद�छ र यसले योजना, काय�क्रम, प�रयोजना तथा नीित जुन उ�े� 

प्रा� गन� काया��यन ग�रएको हो, सो उ�े� प्रा� भएको या नभएको भनेर जवाफ िदन्छ । अझ 

प�रयोजनाको �रमा हेदा� प�रयोजना काया��यन प�ात् सो प�रयोजना प�रक�ना गरेको भ�ा कि�को 

फरक ढ�ले स�� भयो भ�े कुरा पिन हेद�छ । योजना, काय�क्रम, प�रयोजना तथा नीित काया��यनको 

समयमा भएको कमजोरी र दे�खएका राम्रा प�ह�को िमिहन अ�यन ग�र अक� चरणमा अपनाउनु पन� 
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सावधानी बारे सूचना िदन्छ । मु�ा�न काय� िनर�र च�ैन र योजना काया��यनको सू�वाती चरण, म� 

चरण, अ��म चरण तथा प्रभाव चरण ग�र िविभ� चरण ह�मा ग�रन्छ । 

आविधक योजनामा  प्र�िवत भए अनु�पको ल� र उ�े� प्रा� गन� तय ग�रएका रणनीित तथा काय�योजना 

कसरी काया��यन भइरहेका छन् ?, काय�क्रमह�मा लि�त वग�को प�ँच पुगेको छ वा छैन ?, काय�क्रमह�को 

प्रभावकारीता क�ो र�ो ? कुन काय�क्रमको काया��यनबाट क�ो असर र प्रभाव प�ररहेको छ? कुनै 

आयोजनाह�को थप वा पुनरावलोकन गन� पन� छ वा कसरी अझ प्रभावकारी बनाउन सिकन्छ । लगायतका 

िवषयव�ुको जानकारी िलने मा�म नै योजनाको समग्र अनुगमन हो । योजनामा िनिद�� ग�रएका ल�, 

उपल�� तथा सूचकह�को मू�ा�नका लािग योजना अनुगमन अिनवाय� मािनन्छ । िविभ� चरण पार गद� 

तजु�मा ग�रएको योजना आफँैमा एक उ�ृ� भािव काय� योजनाको द�ावेज हो । योजना बनाउँदा जुन 

प्रकारले सोिचएको वा जुन प्रकारका सुचना र त�ा�ले िनिद�� गरेको �न्छ �समा बदलाव आउना साथ 

योजनाको असर र प्रभाव फरक पद�छ । यसरी बनाइएको योजनाको वा�िवक परी�ण जव योजनाको 

काया��यन �न्छ तव मात्र थाहा �न्छकी योजना यथाथ�परक भयो वा भएन । �सैले योजनाको अनुगमन 

ग�रनु मु� प्रिक्रयामा पद�छ ।  

नेपालको संिवधान २०७२ ले िनद�श गरेका प्रावधान अनुसार बनेको स्थानीय सरकार स�ालन ऐन २०७४ लागु 

�नु अिघ स्थािनय तहमा स�ालन �ने प�रयोजनाह�को अनुगमन तथा मू�ा�न प�रपाटी �व�स्थत िथएनन् 

तर उ� ऐन लागु भएपिछ स्थानीय िक्रयाकलापका लािग स्थानीय सरकारलाई नै अ��यारी िदने प�रपाटी 

बसेको छ ।  

कानुनी प्रावधान अनुसार योजना तजु�मा, काया��यन एवं अनुगमन तथा मू�ांकनको िज�ेवारी �यं 

नगरपािलकाले प्रा� गरेको छ ।  योजनाको काया��यन खाकाका आधारमा नगरपािलकाको िनवा�िचत 

सरकार, राजनीितक दलह�, साव�जिनक िवषय �ेत्रगत सरोकारवालाह�, नगरपािलकाको वािष�क नीित तथा 

काय�क्रम आिदका मा�म�ारा योजनाको काया�वयन ग�रन्छ । 
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9.1.1. नितजामा 

आधा�रत 

�वस्थापन, 

अनुगमन तथा 

मु�ा�न 

यस योजनाले तोकेका काय�क्रम तथा प�रयोजनाह�को काया��यन �वस्थापन, �सको अनुगमन तथा 

मु�ा�न गन� नगरपािलकाले उपप्रमुखको संयोजक�मा सिमित िनमा�ण गन�छ । सिमितको गठन िन� 

अनुसार रहनेछ । 

संयोजकः   नगरपािलका उपप्रमुख 

सद�ह�ः   स�ूण� वडा अ��ह�  

    िवषयगत शाखा प्रमुखह�  

   आम��त २ जना (स्थानीय वु��िजवी, समाजसेवी, पत्रकार)  

सद� सिचवः  योजना शाखा प्रमुख/ इ�न्जिनयर   

9.1.2. अनुगमन तथा 

मू�ा�न 

आविधक योजनाको सोच, ल� एवं उ�े� बमोिजम योजना काया��यन सही िदशातफ�  उ�ुख भए नभएको, 

योजनाले िनधा�रण गरेका आयोजनाको सामािजक प्रभाव तथा िव� प�रचालन प्रणाली पारदश� भए नभएको, 

आयोजना प�रचालनका कमी कमजोरीह� आिदका बारेमा स� त� जानकारी प्रा� गन� मा�मका �पमा 

अनुगमन तथा मू�ांकन प्रणालीको प्रयोग गन� ग�रन्छ ।   

नगरपािलकामा िवकास साझेदारको सहयोगमा स�ािलत काय�क्रमह� बाहेक नगरपािलकाको आफ्नै वािष�क 

योजना काया��यन तािलका अनुसार लागु गन� प�ितको िवकास भई नसकेको अवस्थामा यो आविधक 

योजना माफ� त वािष�क योजना काया��यनको वातावरण िसज�ना भई योजना अनुगमन तथा मू�ांकनका 

लािग सहज वातावरण िसज�ना �ने अपे�ा ग�रएको छ । �ेत्र िवषयगत सूचकको आधारमा योिजत 

काय�क्रमह�को अनुगमन तथा मू�ांकन गन� प�ितको िवकास �ने अपे�ा ग�रएको छ ।   

9.1.3. अनुगमन तथा 

मू�ा�न काय�को 

उ�े� 
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आविधक योजनाले तय गरेका नगरपािलकाका काय�योजनाह�को प्रभावका�रता तथा उपल��को मापन 

प्रणालीको िवकास गनु� 

9.1.4. रणनीित  

1 स्थानीय सरकार स�ालन ऐन वमोिजमको अनुगमन संय�को प�रचालन गन� । 

2 आविधक योजनाको म�ाविध मू�ा�न गन� �वस्था गन� ।    

3 पारदिश�ता तथा संस्थागत सुशासन कायम गन�का लािग अनुगमन र मू�ांकन प्रितवेदन साव�जिनक 

गन� ।   

9.1.5. मु� काय�क्रम   

 योजना काया��यन िनकायह�को �मता िवकास ।  

 �ेत्र िवषयगत मू�ांकन र िव�ेषण सूचकह�को िनमा�ण ।  

 तै्रमािसक, अध�वािष�क, वािष�क अनुगमन काया��यन काय�क्रम ।    

 समी�ा तथा स्थानीय सम�ा समाधान सिमितको बैठक । 

9.1.6. अनुगमन तथा 

मू�ा�न काय�को 

प्रिक्रया र 

िज�ेवारी  

आविधक योजनाको अनुगमन तथा मू�ा�नका लािग नगरपािलकाले सुपरीवे�ण तथा अनुगमन सिमित 

माफ� त िन� तािलका बमोिजमको अ��यारीमा अनुगमन तथा मू�ा�नको प्रिक्रया अवल�न गन�छ ।   

तािलका 8: आविधक योजना अनुगमन तथा मु�ांकन प्रिक्रया खाका  

क्र.स. के अनुगमन 
गन� 

किहले अनुगमन 
गन� 

कसरी अनुगमन गन� कसले अनुगमन गन� 

१  चालु योजना 

अ�ग�तका 

िक्रयाकलाप 

कसरी 

काया��यन 

भइराखेका छन् 

भ�े वारेको  

अनुगमन

 प�रयोजना 

पटके, मािसक,   

चौमािसक र 

वािष�क   

चौमािसक काय�योजनाको 

ल� र प्रगित, िववरणको 

तुलना गन�, स्थलगत अनुगमन 

गन�,  

सुपरीवे�ण तथा 

अनुगमन   

सिमित, वडा सिमित, 

सरकारी  

र गै.स.स. 
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क्र.स. के अनुगमन 
गन� 

किहले अनुगमन 
गन� 

कसरी अनुगमन गन� कसले अनुगमन गन� 

२  

प्रितफल  

अनुगमन 

  

 

चौमािसक,  

अध�वािष�क,   

वािष�क र म�ाविध  

 

स्थलगत अनुगमन गन�, वािष�क 

काय�योजनाको ल� र प्रगित,   

िववरणको तुलना गन�,  

नितजामूलक अनुगमन खाका 

अनुसार   

नितजा मापन गन� 

नगरकाय�नगरपािलका,  

सुप�रवे�ण   

तथा अनुगमन सिमित 

३  असर तह    वािष�क,  

म�ाविध र  

अ��म बष� 

सहभािगतामूलक छलफल 

गन�, नितजामूलक अनुगमन 

खाका अनुसार   

नितजा मापन गन�, नमूना 

सव��ण गन� 

सुपरीवे�ण तथा 

अनुगमन  सिमित र तेस्रो 

प� 

४  

प्रभाव तह   
म�ाविध र  

अ��म बष� 

नितजामूलक अनुगमन खाका 

अनुसार   

नितजा मापन गन�,  

सहभािगतामूलक छलफल 

गन�, अ�यन तथा सव��ण गन� 

सुप�रवे�ण तथा 

अनुगमन  सिमित र तेस्रो 

प� 
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प�र�ेद 10:  अनुमान तथा जो�खम 

यस योजनाले तय गरेको सोच, ल�, उ�े�, रणनीित, काय�नीित, काय�क्रम तथा योजनाह�को सफल र 

प्रभावकारी काया��य �ने िव�ास ग�रएको छ । प्र�ेक आिथ�क वष�मा बािष�क योजना तथा काय�क्रम बनाउँदा 

नगरपािलकाले आविधक योजनाले िनिद�� गरेका उ�े�, रणनीित, काय�नीित, काय�क्रम तथा योजना अनुसार 

नै बनाउने िव�ास ग�रएको छ । प्रभावकारी काया��यनका लािग िवि�य लगानी वृ�� गन� समयानुकुल 

काय�योजना बनाई संघ प्रदेश लगाएतका साझेदारह�सँग सम�य, सहकाय� ग�रनु आव�क छ । िदन दुई 

गुणा रात चौगुणाका �पमा प्रिविधको िवकास भई रहेको स�भ�मा राि�� य तथा अ�राि�� य प्रिविध, �ान र 

िशपको आदान प्रदान गन� स�े  र गन� संस्थागत िवकास पािलकाको लािग सफल योजना काया��यनमा 

कोशेढंुगा सािवत �ने अनुमान ग�रएकोछ । योजना तजु�माको क्रममा ग�रएका प्र�ेपणह� िसधा रे�खए वा 

गिणितय िहसावले ग�रएको र सोही अनुसार िवकास क्रमह� क्रिमक �पमा अगािड बढ्ने अनुमान छ । 

समाज र िवकासको क्रम गिणतीय िहसावले मात्र न�न स�े र २१ औ ंशाता�ीमा िव� जगतको कुनै एक 

कुनामा भएको क्रमभंगता वा सम�ाले नेपाललाई समेत असर गन� भएकोले प�र�स्थितसँग जु� स�े 

�मताको िवकास पािलकाले गन� अनुमान ग�रएको छ ।  

राजनीितक ई�ा श�� र कम�चारी प्रशासनको सिक्रयतामा किम भएमा योजना काया��न जो�खममा पन� 

सक्छ । बािष�क काय�क्रमह�ले आविधक योजनालाई प�ाउन सकेन भने वा आविधक योजनाको मम� 

अनुसार अगािड बढ्न नसकेमा ल� अनुसार काम न�ने जो�खम रहन्छ । नगरपािलकाले प्र�ेिपत राज� 

संकलनको लािग आव�क प्रय�, संघ र प्रदेशबाट आउने अनुदान, संिघय वा के�ीय िनकायह�सँगको 

काया��क सम�य आिदमा किम रहन गएमा योजना जो�खममा पन� सक्छ । योजनाले तय गरेका सबै प�मा 

स�ुिलत र िदगो िवकासका लािग प्रय� गरेमा जो�खमलाई �ूनीकरण गन� सिकने प्रवल संभावना रहन्छ । 

पािलकाले आविधक योजनालाई कानूनी �पमा �ीकृत गरेपिन �वहा�रक �पमा प्रयोग गन� तफ�  �ान निदने 

र योजनाको द�ावेजलाई दराजको कुनामा थ�ाउन स�े जो�खम मु� �पमा रहेको छ ।  

संिघयताको काय��यन पछी स्थानीय तहह� अझै पिन संक्रमण काल मानी रहेको र त�ांक प्रणालीको 

�व�स्थत भैनसकेको अवस्थामा  त�परक सूचना प्रा� गनु� र अनुमािनत त�ांकमा आधा�रत योजना तजु�मा 

गनु�नै यस योजनाको मु� जो�खम प� हो ।  

प्राकृितक प्रकोप, एवं महामारी ज�ै भूक�, बाढी पिहरो, कोरोना महामारी आिदका कारण पिन प्र�ािवत 

कितपय योजना तथा काय�क्रम काय��यनह� न�ने �स्थित िसज�ना �न् स�े अनुमान गन� सिकन्छ ।   
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प�र�ेद 11: नितजा खाका  

11.1.1. प�रचय  

आविधक योजनाले  प�रक�ना गरेका सोचं, ल�, उ�े� कस�र प्रा� �न्छ भ�े त�लाई तक� संगत ढंगबाट 

नितजा खाकामा प्र�ुत ग�रएको छ । राि�� य योजना आयोगले �ाएको नितजा खाकाको  ढाँचालाई  नै आधार 

मािन यस आविधक योजनाको नितजा खाका तयार ग�रएको छ । नगरपािलकालाई वािष�क र �ेत्रगत 

योजनाह� तय गन� तथा संचािलत योजनाको अनुगमन तथा मु�ांकन गन� र आविधक योजना काय��यनको 

सिम�ा गन� साथै म�कालीन खच� संरचना तयार गन� यस नितजा खाकाले मदत गद�छ ।
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11.1.2. नगरपािलकाको समि�गत  �ेत्र  

नितजा 

�र  

नितजा 

सूचक 

एकाइ आधार वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

स्थानीय 

ल�/रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य  

ल�  

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४       

प्रभाव प्रित��� 

आय  

अमे�रकी 

डलर  

१९१७ २१११ २३२४ २५४० २८०२ ३०८७ राि�� य 

लेखा  

के.त.िव.   १.४ १ 

 मानव 

िवकास 

सूचकांक  

सूचकांक ०.४६६ ०.४६९ ०.४७२ ०.४७५ ०.४७८ ०.४८१     १.३ ८ 

 ग�रबीको 

रेखामुनी 

रहेको 

जनसं�ा  

प्रितशत             ८ 

 आय 

सूचकांक 

सुचकांक ०.३६३ ०.३६९ ०.३७२ ०.३७५ ०.३७८ ०.३८१ ०.३८४      

 औषत 

आयु 

वष�  ७२.१२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७       
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नितजा 

�र  

नितजा 

सूचक 

एकाइ आधार वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

स्थानीय 

ल�/रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य  

ल�  

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४       

असर पौढ 

सा�रता 

दर 

प्रितशत  ५१.६१ ५५ ६० ६५ ७० ७५       

 रोजगारी 

दर 

प्रितशत  ५६.२१ ५७.३३ ५८.४८ ६०.२३ ६२.०४ ६३.९०       

प्रितफल  ११९ 

पािलकामा 

धुिनब�शी 

को स्थान  

स्थान  ११३ ११० १०५ 

 

९५ ८७ ८५       
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11.1.3. कृिष तथा पशुपालन  

नितजा 

�र  

नितजा सूचक एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय  

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य  

ल�  

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

 �वसाियक 

उ�ादनमा संल� 

कृषक 

सं�ा              

 अगुवा वा 

�वसाियक 

कृषक 

सं�ा              

 सिक्रय 

�वसाियक 

कृषक समूह 

सं�ा              

 स्थानीय 

�वसाियक कृिष 

फाम� 

सं�ा              

 तरकारी उ�ादन मे.टन              

 फलफुल 

उ�ादन 

मे.टन              
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नितजा 

�र  

नितजा सूचक एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय  

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य  

ल�  

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

 �वसाियक कृिष 

नस�री 

सं�ा २          ४.२.१ १.३ २ 

 कृिष उपज 

संकलन तथा 

बजार प्रवद््रधन 

के� 

सं�ा           ४.२.१ १.१ २ 

 कृिष सहकारी 

संस्था 

सं�ा              

 को� �ोर 

सं�ा  

सं�ा              

 उ�त िवउ, 

जैिवक मल र 

िवषादी प्रयोग 

गन�, आधुिनक 

कृिष प्रिविध 

प्रयोग गन� 

प�रवार              
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नितजा 

�र  

नितजा सूचक एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय  

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य  

ल�  

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

 कृिष वीमा 

सेवावाट 

लाभा��त कृषक 

              

 संचालनमा रहेको 

कृिषवजार, 

हाटवजार तथा 

कृिष थोकवजार 

              

 कृिष सूचना तथा 

वजार मू� 

जानकारीका 

लािग वनाइएको 

मोवाइल ए� 

सं�ा              

 संचालनमा रहेको 

कृिष �क, 

पकेट, जोन तथा 

सुपरजोन 
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11.1.4. पय�टन  

नितजा 

�र  

नितजा सूचक एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय  

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य  

ल�  

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

प्रभाव नगरपािलकाको 

राज� संकलनमा 

पय�टन �ेत्रको  

योगदान 

प्रितशत              

असर पय�टन �ेत्रको 

आयको वृ��दर 

प्रितशत              

प्रितफल पय�टन �ेत्रमा 

रोजगारी िसज�ना 

सं�ा 

हजारमा 

             

 पय�टकको सङ्�ा               

 पय�टकीय ग�� सं�ा              

 पय�टन सूचना के� सं�ा              

 पदमाग� सं�ा              

 हेिल�ाड सं�ा              
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नितजा 

�र  

नितजा सूचक एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय  

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य  

ल�  

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

  बेड 

सं�ा 

             

 पय�टकीय 

स�दाको संर�ण, 

नविनमा�ण र 

तरो�ित 

सं�ा              

 पय�टकीय पदमाग� िक.िम.              

 होम�े 

(सामुदाियक/िनिज) 

सं�ा              

 कोशेली घर सं�ा नभएको              
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11.1.5. उ�ोग 
नि

तज
ा �

र 
 

 एकाइ आधार वष� 

२०७८/७९ 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

प्रभ
ाव

 

नगरपािलकाको 

राज� 

संकलनमा 

उ�ोग �ेत्रको 

योगदान  

प्रितशत       गा.पा. गा.पा.   ४.३.१ १.३ ९ 

अ
स

र 

औ�ोिगक 

�ेत्रमा 

औपचा�रक 

तथा 

अनौपचा�रक 

रोजगारी 

िसज�ना  

सं�ा       ४.३.१ १.३  २.२.१ ४.३.१ १.३ ९ 

प्रि
तफ

ल
 

उ�ोग दता� सं�ा          ३.२.१ ४.३.१ १.३ ९ 
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नि
तज

ा �
र 

 
 एकाइ आधार वष� 

२०७८/७९ 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

 

मझौला उ�ोग  

(�. १५ करोड 

स�को ) 

सं�ा  १   १   गा.पा. गा.पा.  ३.१.२ ४.३.१ १.३ ९ 

 

घरेलु तथा साना 

उ�ोग  (�. १ 

करोड स�को ) 

सं�ा  २  ३ ४ ५  गा.पा. गा.पा.  १.१.३ ४.३.१ १.३ ९ 

 

साना उ�ोग   सं�ा २९  ३९ ४९ ५९ ६५ गा.पा. गा.पा.  १.१.३ ४.३.१ १.३ ९ 

 

स्थानीय िसप 

शैलीमा 

आधा�रत उ�ोग  

सं�ा १०  १५ २० २५ ३० गा.पा. गा.पा.  १.१.२ ४.३.१ १.३ ९ 

 

बाँसमा 

आधा�रत उ�ोग  

सं�ा ०  १ २ ३ ५ गा.पा. गा.पा.  १.१.३ ४.३.१ १.३ ९ 



 
 
धुिनब�शी नगरपािलकाको  पाँच वष� आविधक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ ) 

205 

नि
तज

ा �
र 

 
 एकाइ आधार वष� 

२०७८/७९ 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

 

उ�ोगबाट 

रोजगारी 

िसज�ना  

सं�ा  १५० १७५ २०० ३०० ४५० ६०० गा.पा. गा.पा.  २.२.१ ४.३.१ १.३ ९ 

 

औ�ोिगक ग्राम 

स्थापना र 

संचालन  

सं�ा  ०  १ १ १ १ गा.पा. गा.पा.  ३.२.१ ४.३.१ १.३ ९ 

 

ब�क तथा िव�ीय 

संस्थाबाट ऋण 

िलएका सङ 

तथा घरेलु 

उ�ोग  उ�ोग  

प्रितशत       गा.पा. गा.पा.  ३.३.२ ४.३.१ १.३ ९ 
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11.1.6. �ापार, �वसाय तथा आपूित�  
नि

तज
ा �

र 
 

 एकाइ आधार वष� 

२०७८/७९ 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

प्रभ
ाव

 

नगरपािलकाको 

कुल ग्राह� 

उ�ादनमा  

(थोक तथा खुद्रा 

�ापार �ेत्रको 

योगदान ) 

प्रितशत       गा.पा 

वािष�क 

प्रितवेदन  

गा.पा.  १.१ ४.४.१. १.४  

अ
स

र 

�ापार 

�वसायको 

िव�ार  

�पैया 

(करोडमा 

) 

      गा.पा 

वािष�क 

प्रितवेदन  

गा.पा.  १.१ 

 

४.४.१. १.४  

कुल दता� 

भएका पसल 

सं�ा  

       गा.पा 

वािष�क 

प्रितवेदन  

गा.पा.  १.१ ४.४.१. १.४  

प्रि
तफ

ल
 

सुचा� �ापार 

�वसाय  

सं�ा १२१ १३० 

 

१५० 

 

१६० 

 

१६५ 

 

२०० 

 

गा.पा 

वािष�क 

प्रितवेदन  

गा.पा.  १.१ ४.४.१. १.४  
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नि
तज

ा �
र 

 
 एकाइ आधार वष� 

२०७८/७९ 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

 

�ापार 

�वसायको 

�ेत्रमा सं�� 

���  ) 

सं�ा        गा.पा 

वािष�क 

प्रितवेदन  

गा.पा.  २.१ ४.४.१. १.४  

 

सुपथ मू�का 

पसल ) 

सं�ा   १  २  गा.पा 

वािष�क 

प्रितवेदन  

गा.पा.  २.२ ४.४.१. १.४  

 

बजार अनुगमन  पटक     २ ४ ६ ८ १० गा.पा 

वािष�क 

प्रितवेदन 

गा.पा.  २.३ ४.४.१. १.४  
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11.1.7. श्रम तथा रोजगारी  
नि

तज
ा �

र 
 

नितजा सूचक एकाइ आधार वष� 

२०७८/७९ 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल� 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

प्रभ
ाव

 

रोजगारीको 

िसज�नामा वृ�� 

भएको �ने  

प्रितशत  ५  

 

८ १० १५ २० गा.पा. 

प्रितवेदन  

ग.पा  १.१   ८ 

अ
स

र 

रोजगारीको 

लािग सूचना 

के�   

सं�ा  १ १ १ १ १ १ गा.पा. 

प्रितवेदन  

ग.पा  १.१   ८ 

बेरोजगारह�को 

अ�ाविधक 

लागत तयार �ने  

       गा.पा. 

प्रितवेदन  

ग.पा  १.१   ८ 

प्रि
तफ

ल
 

िसपमुलक 

तािलम सिहत 

रोजगारीमा 

जानेको 

सं�ा  १००० ११०० १२०० १३०० १४०० १५०० गा.पा. 

प्रितवेदन  

ग.पा  १.१   ८ 

 

तािलम प्रदान 

गन� संस्था  

सं�ा   १ १ २ २ २ गा.पा. 

प्रितवेदन  

ग.पा  २.१   ८ 
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नि
तज

ा �
र 

 
नितजा सूचक एकाइ आधार वष� 

२०७८/७९ 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल� 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ 

 

वैदेिशक 

रोजगारीबाट 

फक� र �वसाय 

गन�को सं�ा  

सं�ा        गा.पा. 

प्रितवेदन  

ग.पा  १.२   ८ 

 

बाल श्रम मु� 

नगरपािलका �ने  

       गा.पा. 

प्रितवेदन, 

गै.स.स 

प्रितवेदन 

ग.पा  ३.१    
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11.1.8. �ा� तथा पोषण  

नितजा 

�र  

नितजा सूचक एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय  

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य  

ल�  

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

प्रभाव अपेि�त आयु (ज� 

�ँदाको) 

वष� ७२.१२४       रायोअ   ५.२.२ २.३ ३ 

असर मातृमु�ु दर (प्र�ेक 

१ लाख जीिवत 

ज�मा) 

सं�ा        �ा� 

म�ालय 

  ५.२.२ २.३ ३ 

 ५ वष� मुनीको वाल 

मृ�ुदर (प्रित हजार 

जीिवत ज�मा) 

सं�ा           ५.२.२ २.३ ३ 

 आधा घ�ाको 

दुरीमा आधारभूत 

�ा� सेवामा प�ँच 

भएका घरधुरी 

सं�ा           ५.२.२ २.३ ३ 

 सबै प्रकारका खोप 

िलएका बालबािलका 

सं�ा              
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नितजा 

�र  

नितजा सूचक एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय  

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य  

ल�  

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

 िवरामी पदा� 

सव�प्रथम �ा� 

चौकी/प्राथिमक 

�ा� के�/ 

अ�ताल जाने 

जनसं�ा 

सं�ा              

 २५०० ग्रामभ�ा 

कम ज�तौल 

भएका िशशु 

सं�ा              

 कुपोषणका कारण ५ 

वष� मुनीका 

वालवािलकाह�को 

पुड्कोपन र उचाई 

अनुसारको कम तौल 

भएकाह� 

सं�ा           ५.२.२ २.३ ३ 

 निजकको प्राथिमक 

�ा� के� वा 

घ�ा           ५.२.२ २.३ ३ 
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नितजा 

�र  

नितजा सूचक एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय  

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य  

ल�  

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

अ�ताल पु� ला�े 

औषत समय 

प्रितफल �ा� संस्थामा 

प्रसुित गराउने 

गभ�वती मिहला 

(न.पा. िभत्र) 

सं�ा           ५.२.२ २.३ ३ 

 प्रसुित पूव� प्रसूित 

सेवा ४ पटक प्रा� 

गन� मिहला 

सं�ा           ५.२.२ २.३ ३ 

 प्रसुित सेवा उपलव्ध 

भएका �ा� 

संस्थाह� 

सं�ा              

 झाडा पखालाको 

संक्रमण दर (प्रित 

हजारमा) 

सं�ा              
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नितजा 

�र  

नितजा सूचक एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय  

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य  

ल�  

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

 �ाशप्र�ासको 

संक्रमण (ब्च्�्) दर 

प्रित हजारमा 

सं�ा              

 �ा� संस्थामा 

काय�रत �ा�कम� 

(�ा�कम�को 

अनुपात) 

सं�ा           ५.२.२ २.३ ३ 

 िभटािमन ए प्रा� 

गन� बालबािलका 

प्रितशत              

 प�रवार िनयोजनका 

साधनको प्रयोग दर  

प्रितशत           ५.२.२ २.३ ३ 

 �ा� वीमा गन� 

प�रवार 

प्रितशत           ५.२.२ २.३ ३ 

 �ा� सूचना, 

िश�ा र संचार 

सं�ा              
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नितजा 

�र  

नितजा सूचक एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय  

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य  

ल�  

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

सचेतना काय�क्रममा 

सहभािग 

 घु�ी लगायत 

�ा� िशिवर पटक  

सं�ा              

 �ा�र, उ� 

र�चाप, मधुमेह, 

मुटुरोग, �यरोग, 

एड्स, कु�रोग ज�ा 

रोगवाट मृ�ु 

भएकाह�  

सं�ा              

 नाग�रक आरो� 

काय�क्रम संचालन 

भएको  

सं�ा              

 आधारभूत �ा� 

सेवाह� उपलव्ध 

भएका वडाह� 

सं�ा              
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नितजा 

�र  

नितजा सूचक एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय  

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य  

ल�  

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

 िनजी तथा 

समुदायमा आधा�रत 

�ा�कम� 

सं�ा              

 आधारभुत सुिवधा 

(खानेपानी, 

शौचालय, विथ�� 

वाड� र परामश� के� 

आदी) उपल� 

�ा� संस्था 

सं�ा              

 िक्रयािशल मिहला 

�ा� �यंसेिवका 

सं�ा              

 योग, �ान तथा 

वैक��क प्राकृितक 

िचिक�ा 

(आयुव�िदक, 

होिमयो�ािथक, 

युनानी, अ�ुप�र, 

सं�ा              
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नितजा 

�र  

नितजा सूचक एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय  

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य  

ल�  

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

आम्ची) उपचार 

प�ित संचालन गन� 

संस्था  

 क�ीमा १५ शैयाको 

सुिवधा स�� 

अ�ताल संचालन  

सं�ा              

 नगरघर ��िनकको 

सं�ा 

सं�ा              
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11.1.9. िश�ा 

नितजा 

�र  

नितजा सूचक एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय  

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य  

ल�  

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

प्रभाव िव�ालय वािहर रहेका 

५–१५ वष� उमेर 

समूहका बालबािलका 

प्रितशत        रायोअ      

 मा�ामिक तह (९–१२) 

को खूद भना�दर 

प्रितशत           ५.१.२ १.२ ४ 

 क�ा १२ को िनर�रता 

दर 

प्रितशत              

 क�ा ८ िसकाई 

उपल�ी दर 

प्रितशत              

 बालमैत्री िसकाइ िविध 

अवल�ल गन� 

िव�ालय 

प्रितशत              

 वालमैत्री आधारभूत 

पूवा�धार र सुिवधा 

(भवन, चप�, खानेपानी, 

सं�ा              



 
 
धुिनब�शी नगरपािलकाको  पाँच वष� आविधक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ ) 

218 

नितजा 

�र  

नितजा सूचक एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय  

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 
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खेलकुद मैदान, 

घेरावार, फिन�चर) 

उपल� भएका 

िव�ालय 

 वालमैत्री, छात्रामैत्री, 

अपा�तामैत्री र भूक� 

प्रितरोधा�क संचरना 
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िव�ालय 

सं�ा              
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 िश�क िव�ाथ� 

अनुपात (आधारभूत र 

मा�ािमक) 
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 मिहला िश�कको 

अनुपात (िश�कसंग) 

सं�ा              

 �व�स्थत िव�ान र 

कम्�ुटर प्रयोगशाला 

भएका िव�ालय 

सं�ा              

 उ� िश�ा अ�ापन 

गन� (�ा�स) िश�ण 

संस्था 

सं�ा              

 िवषयगत तािलम प्रा� 

िश�कह� 

सं�ा              

 िसिटइिभिटवाट 

स�द््रधनमा संचािलत 

प्रािविधक िव�ालय 

सं�ा              
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 सामुदाियक 

िव�ालयमा प्रािविधक 

धारको अ�ापन 

गराउने िव�ालय 
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पठनपाठन गन� 

िव�ालय 
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 िनयिमत अ�यन गन� 

नस�े िव�ाथ�का 

लािग मा�ािमक तह 

स�को अनौपचा�रक 

वा खु�ा िश�ा िदने 

िव�ालय 
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 रा�� पित शैि�क सुधार 

कोषवाट लाभा��त 
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सं�ा              
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 जनसं�ा वनौट र 

भौगोिलक अवस्थाको 

आधारमा न�ा�न 

गरी समायोजना तथा 
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सेवा उपलव्ध भएको 

िव�ालय 
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ा �

र 
 

नितजा सूचक एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय  

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/ 

रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

    २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५        

प्रभ
ाव

 

वृ�
 

अ
वस्

था
क

ो 

सू
चा

�
  

 

 

सूचा�       सव��ण    ५.३.४ २.२  

अ
स

र 

सुरि�त तथा 

स�ानजनक 

जीवनयापन 

गन� �े� 

नाग�रक 

प्रितशत       Ha iness 

Index 

   ५.३.४ २.२  

प्रि
तफ

ल
 

सुिवधा स�� 

�े� नाग�रक 

सामुदाियक 

भवन स्थापना 

तथा स�ालन 

वटा       सा.िव.म. सा.िव.म. 

अ�ग�तका 

िनकाय 

  ५.३.४ २.२  
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 िदवा सेवा 

के�को 

स्थापना 

वटा       म तथा 

बालबािलका 

िवभाग 

   ५.३.४ २.२  

 �े� नाग�रक 

कोषको 

स्थापना 

वटा           ५.३.४ २.२  
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प्रभाव लैि�क िवकास 

सूचका� 

सूचका�           ५.३.२ २.२ ५ 

 लैि�क िहंसा 

�ूिनकरण 

प्रितशत           ५.३.२ २.२ ५ 

 लैि�क 

असमानता 

�ूिनकरण 

सूचका�           ५.३.२ २.२ ५ 

 रोजगार मिहला र 

पु�षको मािसक 

आ�ानीको 

अनुपात (मु� 

कामबाट 

 

 

 

अनुपात 

          ५.३.२ २.२ ५ 
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 स�ि� 

(घरज�ामा) 

एकल �ािम� 

भएका मिहला 

(१५ दे�ख ४९ वष�) 

प्रितशत           ५.३.२ २.२ ५ 

 जीवनकालमा 

शारी�रक वा 

मानिसक वा यैन 

िहंसा पीिडत 

मिहला 

प्रितशत              

 िवगत १२ 

मिहनामा 

शारी�रक वा 

मानिसक वा यैन 
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िहंसा पीिडत 

मिहला 

 मिहला श्रम 

सहभािगता दर 

प्रितशत           ५.३.२ २.२  

प्रितफल स�ि� मािथको 

मिहलाको 

�ािम� (घर 

ज�ा) 

प्रितशत           ५.३.२ २.२ १ 

 मिहलाको औषत 

आयु 

प्रितशत              

 िविभ� संघ, 

संस्था, समुह तथा 

िनणा�यक तहमा 

मिहला 

प्रितशत           ५.३.२ २.२ ५ 
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 �वसाियक 

सीपमूलक 

तािलम प्रा� 

मिहला 

प्रितशत           ५.३.२ २.२ ५ 

 मिहला 

उ�मशीलता, 

�मता तथा सीप 

िवकास 

काय�क्रमका लािग 

वजेट �वस्था 

�.              

 घर�वहार तथा 

कारोबार स��ी 

िनण�यमा मिहला 

सहभागी �ने 

प�रवार 

प्रितशत           ५.३.२ २.२ ५ 
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 मिहला संजाल 

तथा आमा 

समूहह�  

सं�ा              

 अ�रपाटी 

मिहला संजाल 

सं�ा              

 मिहला सहकारी 

संस्था र आव� 

सद� 

सं�ा, 

सं�ा 

          ५.३.२ २.२  

 व� िववाह गन�ह� प्रितशत              

 एकल मिहला 

सुर�ा कोषमा 

ज�ा भएको 

रकम 

�.           ५.३.२ २.२  
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२०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/

८५ 

       

 कृिष, पशुपं�ी, 

�ा� लगायत 

�ेत्रमा मिहला 

प्रािविधक  

सं�ा           ५.३.२ २.२  

 िहंसापीिडत 

मिहलाको उ�ार, 

राहत, 

मनोसामािजक 

परामश� र कानूनी 

उपचारका लािग 

पुनस््रथापना के� 

सं�ा           ५.३.२ २.२  
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प्रभाव श्रममा संल� 

बालबािलका तथा 

िकशोरिकशोरी 

प्रितशत        के.त.िव.   ५.३.३ २.२ ५ 

असर पाँच वष�मुिनका 

बालबािलकाको 

ज� दता� 

           ५.३.३ २.२ ५ 

प्रितफल अ�कािलन बाल 

संर�ण के�को 

संचालन 

           ५.३.३ २.२ ५ 

 बाल िववाह (कूल 

जनसं�ाको) 

प्रितशत              
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 बालबािलका 
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 वालश्रम तथा 

शोषणमा रहेका 

वालवािलका 

सं�ा              
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१ 

२०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/

८५ 

       

प्रभाव अपा�ता 

�ुनीकरण 

प्रितशत       जनगण

ना 

   ५.३.५ २.२  

असर अपा�ता भएका 

���ह�को 

आ�िनभ�र, 

�ावल�ी र 

स�ानजनक 

जीवनयापन 

       Ha 

iness 

Index 

   ५.३.५ २.२  

प्रितफल अपा�ता �व सं�ा              

 अपा�ताको 

सीप, �मता, 

रोजगारी वृ��का 

�.           ५.३.५ २.२  
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लािग संचालन 
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काय�क्रमह� 

 ल�िगक िहंसा र 

छुवाछुत स��ी 

कूल वािष�क 

घटनाको 
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11.1.12. सामािजक सुर�ा तथा संर�ण  
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प्रभाव सामािजक 

सुर�ाको 

अनुभूित 

सूचका� 

 

 

सूचका� 

       

 

मा.िव.स. 

 

 

रायोआ 

    

 

२.२ 

 

 आधारभूत 

सामािजक 

सुर�ामा आब� 

जनसं�ा 

प्रितशत       नेपाल 

श्रमश

�� 

सव��ण 

 

के.त.िव 

     

असर सामािजक सुर�ा 

तथा संर�ण प्रा� 

जनसं�ा 

प्रितशत        

SDG 

 

रायोआ 

    

२.२ 

 

 स्थानीय बजेटमा 

सामािजक 

प्रितशत            २.२ १ 
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सुर�ामा भएको 

खच� 

 ब�क खाता भएको 

प�रवार 

प्रितशत       NDHS केतिव     १ 

 अपचा�रक िवतीय 

सेवाह�बाट 

समेिटएका 

प�रवार 

प्रितशत              

 �ा� िबमामा 

आब� जनसं�ा 

प्रितशत       वािष�क 

प्रितवेदन 

�ा� 

िबमा बोड� 

     

प्रितफल सामािजक 

सुर�ावाट 

लाभा��त 

जनसं�ा  

प्रितशत              
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 प�रवित�त स्थानीय 

सासंरचना तथा 

कानून अनुसार 

समावेशी  सिमित, 

संय� तथा 

संजालमा मिहला, 

बालबािलका, 

अपा�ता भएका 

��� र अ� 

िपछिडएको 

वग�को 

प्रितिनिध�  

              

 जो�खमपूण� 

अवस्थामा रहेका 

बालबािलकाको 

आप�ालीन 

जना            २.२  
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उ�ार तथा 

संर�ण 

�वस्थापन 

 वृ�ाश्रम िदवा 

सेवा के� 

सं�ा        सामािजक 

सुर�ा 

शाखा 

   २.२  

 सीपमूलक 

तािलम प्रा� 

अपा�ता भएका 

��� 

जना        सामािजक 

सुर�ा 

शाखा 

   २.२  
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11.1.13. युवा तथा खेलकुद  
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२ 
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३ 

२०८३/८

४ 

२०८४/८

५ 

प्रभाव युवा 

वेरोजगा

रीता 

सं�ा       नेपाल 

श्रमश�� 

सव��ण 

२०१७र०१

८ 

के.त.िव   ५.४.१ १.४  

असर उ�ोग, 

�ापार 

�वसाय

मा 

युवाह�

को 

आव�

ता 

प्रितशत              

प्रितफल प्रधानम

�ी 

रोजगार 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 

   ५.४.१ १.४  
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युवा 

रोजगार 

सेवा 

के�वाट 

लाभा��

त 

युवाह� 

 स्थानीय 

तहको 

संरचना

मा 

युवाह�

को 

संल�ता 

प्रितशत       वािष�क 

प्रितवेदन 

   ५.४.१ १.४  

 युवा 

�व, 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 

   ५.४.१ १.४  
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अ�ास 
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के� 
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प्रितवेदन 

   ५.४.५ २.६  

 कवड�ह

ल तथा 

खेलकुद 

मैदान 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 

   ५.४.५ २.६  

 पािलका

�ारा 

संचािलत 

पािलका 

�रीय 

खेलकुद 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 

   ५.४.५ २.६  
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२ 

२०८२/८

३ 

२०८३/८

४ 

२०८४/८

५ 

प्रितयोिग

ता 

 राि�� य 

तथा 

अ�रा

ि�� य 

खेलाडी 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 

   ५.४.५ २.६  
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11.1.14. व�ी तथा आवास 
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२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

प्रभाव सुरि�त तथा 

प्रवद््रधन 

ग�रएका 

आवास �ेत्र 

सं�ा        के.त.िव   ६.१.३ १.१ १.१ 

असर जो�खमयु� 

व�ीह� 

सं�ा              

प्रितफल भूक� 

प्रितरोधी 

भवन 

िनमा�ण 

स��ी द� 

जनश�� 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 

      

 भूक� 

प्रितरोधी 

प्रिविध र 

मापद� 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 
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नितजा 

�र  

नितजा 

सूचक 

एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

ल�/रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

अनुसार 

िनमा�ण 

भएका 

साव�जिनक 

भवन 

 भूक� 

प्रितरोधी 

प्रिविध र 

मापद� 

अनुसार 

िनमा�ण 

भएका िनजी 

आवास तथा 

संरचनाह� 

 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 

      

 आधारभूत 

पूवा�धार 

सिहत 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 
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नितजा 

�र  

नितजा 

सूचक 

एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

ल�/रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

�व�स्थत 

बजार 

 सुिवधा 

स�� 

उ�ान 

सिहतको 

खु�ा पाक�  

�ेत्र 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 

   ६.१.३ १.१ ११ 

 �व�स्थत 

वसपाक�  

तथा वस 

�ेशन 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 

      

 सुिवधा 

स�� 

सामुदाियक, 

मिहला, 

�े� 

नाग�रक 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 

      



 
 
धुिनब�शी नगरपािलकाको  पाँच वष� आविधक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ ) 

245 

नितजा 

�र  

नितजा 

सूचक 

एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

ल�/रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

तथा सभा 

भवन 
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11.1.15. सडक पुल तथा यातायात 

नितजा �र  नितजा 

सूचक 

एकाइ आधार वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

ल�/रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

प्रभाव कालोपते्र 

सडकको 

ल�ाई 

िक.िम           ६.२.१ १.१  

असर ग्राभेल 

सडकको 

ल�ाई 

िक.िम           ६.२.१ १.१  

प्रितफल धुले सडक 

ल�ाई 

िक.िम       वािष�क 

प्रितवेदन 

   ६.२.१ १.१  

 कृिष 

सडकको 

ल�ाई 

िक.िम       वािष�क 

प्रितवेदन 

   ६.२.१ १.१  

 प�ी पुल 

(वेलीिव्रज 

समेत) 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 

   ६.२.१ १.१  

 सहायक 

नदीमा 

झोलु�े पुल 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 

   ६.२.१ १.१  
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नितजा �र  नितजा 

सूचक 

एकाइ आधार वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

ल�/रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

 आंिशक 

�पमा 

साव�जिनक 

यातायात 

सुचा� 

सडक 

ल�ाई 

िक.िम       वािष�क 

प्रितवेदन 

   ६.२.१ १.१  

 स्थानीय 

�रमा 

संचािलत ४ 

पा�े 

साव�जिनक 

यातायात 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 

   ६.२.१ १.१  

 पािलका 

के�वाट 

वडा 

काया�लय 

स� 

जोिडएको 

सडक 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 
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नितजा �र  नितजा 

सूचक 

एकाइ आधार वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

ल�/रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

 सडक 

संजालवाट 

नजोिडएका 

व�ीह� 

सं�ा              

 १५ िमनेट 

स�को 

दुरीमा 

यातायात 

प�ँच भएको 

घरप�रवार 

सं�ा              

 निजकको 

िपच भएको 

प�ी 

सडकमा 

पु� ला�े 

समय 

घ�ा              

 िज�ा, 

प्रदेश तथा 

राि�� य 

�रका 

सं�ा              
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नितजा �र  नितजा 

सूचक 

एकाइ आधार वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

ल�/रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

सडक 

संजाल 

 अ�रपािल

का सडक 

संजाल 

सं�ा र 

ल�ाई 

सं�ा/िक.िम              

 सडक 

नालीको 

भएको 

सडक 

सं�ा र 

ल�ाई 

सं�ा/िक.िम              

 िनयिमत 

मम�त संभार 

भएको 

सडकको 

ल�ाई 

िक.िम              
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नितजा �र  नितजा 

सूचक 

एकाइ आधार वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

ल�/रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

 वायो 

इ�न्जिनय�र

� प्रिविध र 

सडक 

साइड 

वृ�ारोपण 

िक.िम              

 िडिपआर 

तयार, 

वातावरणीय 

प्रभाव 

मू�ा�न, 

प्रार��क 

वातावरण 

परी�ण 

आिद गरी 

िनमा�ण 

भएका 

सडक 

ल�ाई 

िक.िम              
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नितजा �र  नितजा 

सूचक 

एकाइ आधार वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

ल�/रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

 वािष�क 

सडक 

दुघ�टनाको 

सं�ा 

सं�ा              
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11.1.16. खानेपानी तथा सरसफाई 

नितजा 

�र  

नितजा 

सूचक 

एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

ल�/रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

प्रभाव िनजी धारा 

उपल� 

घरप�रवार 

प्रितशत              

असर उपचार 

ग�रएको वा 

सुरि�त 

खानेपानी 

सुिवधा प्रा� 

घरधुरी 

सं�ा              

प्रितफल कुवा, मुल, 

नदी खोलाको 

पानी प्रयोग 

गन� घरघुरी 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 

      

 वष�भरी 

खानेपानी 

सेवा उपलव्ध 

नभएका 

घरधुरी 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 
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नितजा 

�र  

नितजा 

सूचक 

एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

ल�/रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

 �� (�ान 

भएको) 

शौचालय 

भएका 

घरधुरी 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 

      

 साव�जिनक 

शौचालयह� 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 

      

 जो�खमयु� 

अवस्थामा 

साबुनपानीले 

हातधुने 

जनसं�ा 

प्रितशत       वािष�क 

प्रितवेदन 

      

 फोहोर 

वग�करण 

गरी िवसज�न 

गन� प�रवार 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 

      

 सिक्रय 

खानेपानी र 

सरसफाई 

सं�ा       वािष�क 

प्रितवेदन 
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नितजा 

�र  

नितजा 

सूचक 

एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

ल�/रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/रणनीित 

संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

उपभो�ा 

सिमित 

 शौचालय 

नभएका 

घरघुरी 

सं�ा              

 खा�े 

शौचालय 

भएको 

घरधुरी 

सं�ा              

 घर आँगन 

तथा 

शौचालयवाट 

िन�ृत 

फोहोरलाई 

�व�स्थत गन� 

घरप�रवार 

सं�ा              

 

11.1.17. िसंचाई 
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नितजा 

�र  

नितजा 

सूचक 

एकाइ आधार वष� 

२०७९/८० 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

ल�/रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/रणनीित संकेत 

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ २०८३/८४ २०८४/८५ 

प्रभाव बाहै्र 

मिहना 

िसंचाई �ने 

कृिषयो� 

भूिम 

हे�र           ६.५.१ १.१ २ 

असर आकाशे 

पानीको 

भरमा 

िसंचाई �ने 

भुिम  

हे�र           ६.५.१ १.१ २ 

 िसंचाईका 

आधुिनक 

पूवा�धार 

िनमा�णबाट 

िसंचाई �ेत्र 

िव�ार  

हे�र           ६.५.१ १.१ २ 
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11.1.18. िवद्युत तथा वैक��क उजा� 
नि

तज
ा �

र 

नितजा सूचक एका

इ 

आधार वष� 

२०७८/७९ 

ल� सूचनाको 

स्रोत 

िज�ेवार 

िनकाय 

अनुमान 

तथा 

जो�खम 

स्थानीय 

रणनीित 

संकेत 

प्रादेिशक 

ल�तथा 

रणनीित  

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८

३ 

२०८३/८

४ 

प्रभ
ाव

 

नगरपािलकामा िवद्युत सेवा  

पुगेका प�रवार  

प्रितशत              ७ 

उजा� उपभोगमा सौय� उजा�को 

उपभोग प्रितशत 

             ७ 

अ
स

र 

प्रित ��� िवद्युत खपत  िकलो 

वाट 

 ७०० 

 

८०० ९०० 

 

९५० ९७५ उजा� 

जलस्रोत 

तथा िसंचाई 

म�ालय 

   ६.३.१ ४.१ ७ 

िवद्युतमा प�ँच प्रा� 

जनसं�ा  

प्रितशत  ८५.१६ 

 

८७ ९० ९३ ९७ १०० गा.पा. 

पा��िचत्र  

    १.१ ७ 

सुधा�रएको चुलोको प्रयोग  सं�ा        गा.पा. 

वािष�क 

प्रितवेदन   

    १.१ ७ 

सडक बि�को सं�ा         गा.पा. 

वािष�क 

प्रितवेदन   

    १.१ ७ 
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प्रादेिशक 

ल�तथा 

रणनीित  

दीघ�कालीन 

राि�य ल� 

संकेत 

दीगो 

िवकास 

ल� 

संकेत 

२०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८

३ 

२०८३/८

४ 

प्रि
तफ

ल
 

बायो�ास जडान घरधुरी 

सं�ा  

       गा.पा. 

वािष�क 

प्रितवेदन   

    १.१ ७ 

सोलार �ानल जडान  सं�ा        गा.पा. 

वािष�क 

प्रितवेदन   

    १.१ ७ 
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11.1.19. सूचना संचार तथा प्रिविध 

नितजा 

�र  

नितजा 

सूचक 

एकाइ आधार 

वष� 

२०७९/८

० 

ल� सूचना

को स्रोत 

िज�ेवा

र 

िनकाय 

अनुमा

न तथा 

जो�ख

म 

स्थानीय 

ल�/रणनी

ित संकेत 

प्रादेिशक 

ल�/रणनी

ित संकेत 

दीघ�काली

न राि�य 

ल� 

संकेत 

दीगो 

िवका

स 

ल� 

संकेत 

२०८०/८

१ 

२०८१/८

२ 

२०८२/८

३ 

२०८३/८

४ 

२०८४/८

५ 

प्रभाव केवल 

नेटवक� वाट 

लाभा��त 

घरधुरी 

प्रितश

त 

             

असर स्थानीय 

केवल नेटवक�  

सेवा प्रदायक 

संस्था 

सं�ा              

प्रितफ

ल 

�ा�लाइन 

टेिलफोन 

सुिवधा 

सं�ा              

 मोबाइल 

प्रयोगकता� 

सं�ा              

 िस.िस.�ामे

रा जडान 

सं�ा              
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२०८०/८

१ 

२०८१/८

२ 

२०८२/८

३ 

२०८३/८

४ 

२०८४/८

५ 

भएका 

साव�जिनक 

स्थल 

 सूचना प्रिविध 

प्रयोग गन� 

उ�ोग, 

�ापार, 

�वसायह� 

सं�ा              

 िव�ालय 

लगायत 

साव�जिनक 

भवन तथा 

काया�लयह�

मा इ�रनेट 

सेवा सुचा� 

सं�ा              

 स्थानीय 

�रमा 

सं�ा              
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१ 
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२ 

२०८२/८

३ 

२०८३/८

४ 

२०८४/८

५ 

संचािलत 

एफएम 

रेिडयो 

 िक्रयाशील 

पत्रकार 

सं�ा              

 स्थानीय 

पत्रपित्रका 

प्रकाशन गन� 

संस्था 

सं�ा              
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