
 
 
 

 
(आ. व. २०७८/७९ – २०८२/८३) 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

सनुकोशी गाउँपालिका 
रामटार, लसन्धिुी 
बागमती प्रदेश 



 
 

सनुकोशी गाउँपालिकाको आवलधक र्ोजना 
(२०७८/७९-२०८२/८३) 

Periodic Plan of Sunkoshi Rural Municipality, Sindhuli 

 

आलथयक तथा प्राववलधक सहर्ोग: 

 

 

प्रदेश सशुासन केन्र 
प्रदेश प्रशशक्षण प्रलतष्ठान जाविाखेि, िलितपरु 

बागमती  प्रदेश 

 

 

प्राववलधक सहशजकरण: 

 

 

 

लिजन सेन्चरुी ईशन्टटच्र्टु प्रा. लि. 

बानेश्वर, काठमाण्डौ 
 

२०७८ 

 

 



 
 
 
 

 

शिुकामना मन्तव्र् गाउँपालिका अध्र्क्ष 

नेपािको संववधानिे नेपाि संशिर् गणतान्रीक मिुकुमा पररणत िएको व्र्वटथा गरे अनरुुप संववधानको अनसूुशच ८ मा 
उल्िेशखत २२ वटा अलधकारको प्रर्ोगको िालग टथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ जारी िई टथानीर् सरकारिाई 
मतुयरुप ददएको छ । उक्त ऐनको पररच्छेद ६ दफा २४ मा र्ोजना बनाई कार्ायन्वर्न गने व्र्वटथा िए अनरुुप 
गाउँपालिकाको ववकासिाई र्ोजनावद्ध रुपमा अगालड बढाउने हेत ु सनुकोशी गाउँपालिकाको आवलधक ववकास र्ोजना 
(२०७८/७९–२०८२/८३) तजुयमा गररएको छ । र्सिाइ गाउँकार्यपालिकाको वैठक तथा गाउँसिाबाट टवीकृत गरी 
गाउँ ववकासको मागयदशयक र महत्वपूणय दटतावेजको रुपमा ग्रहण गररएको छ ।टथानीर् तहमा लनवायशचत जनप्रलतलनलधहरु 
नै टथानीर् ववकासका अगवुा तथा नेततृ्वकताय िएको हुँदा र्स आवलधक ववकास र्ोजना तजुयमाका सम्पूणय प्रविर्ामा 
शूरुदेशखकै मागयदशयन तथा पहिकदमी रहेको सन्दियमा आगामी ददनमा र्स र्ोजनाको प्रिावकारी कार्ायन्वर्नमा पलन सबै 
क्षेरको अपनत्व र प्रलतबद्धता लनरन्तर रहने ववश्वास लिइएको छ ।  

गाउँपालिकाका ववषर्गत क्षेरका ववज्ञहरु िनेको र्हाँ शटथत ववषर्गत शाखाका कमयचारीहरु नै हनु ् । र्ी ववषर्गत 
शाखाहरुको सहर्ोग र सहिालगताववना प्रटततु आवलधक ववकास र्ोजनािे पूणयता पाउन सक्दैनथ्र्ो । अन्त्र्मा, र्स 
दटतावेजिाई तजुयमा गनय प्रत्र्क्ष वा अप्रत्र्क्ष र्ोगदान गनुयहनुे लनवायशचत जनप्रलतलनलधहरु, सम्पूणय राजनैलतक दिका प्रमखु 
तथा प्रलतलनलधहरु, ववलिन्न ववषर्गत शाखाका कमयचारीहरु, गाउँपालिकाका कमयचारीहरु, टथानीर् ववुद्धशजववहरु, परकारहरु र 
र्स कार्यमा प्रत्र्क्ष, परोक्षरुपमा सहर्ोग परु्ायउन ुहनुे सम्पूणय संि संटथा तथा महानिुावहरु प्रलत धन्र्वाद प्रकट गनय चान्हछु 
। र्ोजना तजुयमाका िममा शजल्िा, प्रदेश र संशिर् सरकारका प्रलतलनलधहरुको सहर्ोग र समन्वर्का िालग हाददयक आिार 
प्रकट गदयछु । र्स आवलधक ववकास र्ोजना तजुयमा गने कार्यमा सहजीकरण गरी प्राववलधक सहर्ोग प्रदान गने लिजन 
सेन्चरुी ईशन्टटच्र्टु प्रा. लि. मध्र्परु, दठमीका ववज्ञहरूको टोिीिाई समेत हाददयक धन्र्वाद ददन चाहन्छु।  

                                                                                                                                                             ………………………….. 
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शिुकामना मन्तव्र् गाउँपालिका उपाध्र्क्ष 

नेपािी जनताको िामो समर् देशखको त्र्ाग, वलिदानीपणुय पटक–पटकको आन्दोिन र संियषबाट जारी िएको नेपािको 
संववधान २०७२ िे संिीर् िोकताशन्रक गणतन्रात्मक शासन व्र्वटथा कार्म िएको छ । नेपािमा परुानो राज्र् 
संरचनाको वविटन िई नर्ाँ संरचनाको ढाँचामा प्रवेश गरेको छ । संिीर् संरचना अनसुार नै टथानीर् तहको लनवायचन 
सम्पन्न गरी सवै टथानीर् तहमा जन लनवायशचत जन प्रलतलनलधहरुिे नेततृ्व गरररहेका छन ्। नेपािमा नर्ाँ संववधान वमोशजमको 
संिीर् ढाँचाको राज्र् संरचना कार्यन्वर्न गने पवहिो चरणमा हामीिाई जनतािे लनवायशचत गरेर पठाएका छन ्। हाम्रो 
संववधानिे संिीर् िोकताशन्रक गणतन्रिाई संटथागत गरी टवालधन, समनु्नत तथा समाजवादउन्मखु अथय व्र्वटथा माफय त 
समदृ्ध नेपािको लनमायण गने पररकल्पना गरेको छ । र्सैगरी संर्कु्त राष्ट्र संिद्धारा, सन ्२०१६ देशख २०३० सम्मकािालग 
ववश्वव्र्ापी ववकास एजेण्डाको रुपमा ववलिन्न १७ वटा दीगो ववकासका िक्ष्र्हरु लनधायरण गररएका छन ्।  

र्सै सन्र्दिमा संववधानिे लनदेश गरेअनसुारको नीलतसंग समार्ोजन हनुे गरी  सनुकोशी गाउँपालिकािे पलन आफ्नो दीगो 
ववकासका िक्ष्र् हाँलसि गनय आफ्नो र्ोजनावद्ध आवलधक र्ोजना तजुयमा गनय वान्छनीर् िएको ठानेको लथर्ो l सोही 
लनणयर्िाई प्रोत्साहन गने हेतिेु  प्रदेश सशुासन  केन्र,  बागमती प्रदेश, जाविाखेि, िलितपरुिे र्स गाउँपालिकाको आवलधक 
र्ोजना तर्ार पानय छनौट गरेको लथर्ो  । त्र्स अनसुार कररव ५/६ मवहनाको  अवलध िगाएर प्रारशम्िक तथ्र्ांक संकिन 
सवहत सम्पणुय ववषर्वटत ुर क्षेर समेवटने गरी ववलिन्न चरणमा जनटतरवाट र लबज्ञहरुवाट सझुावहरु संकिन गरी आगामी 
५ वषयको आवलधक र्ोजनाका साथै  ३ बषयको मध्र्कािीन खचय संरचना लनमायण गररएको छ । जैववक ववववधतािे िररपूणय 
प्रचरु प्राकृलतक सम्पदा र साँटकृलतक ववशेषताहरु िएको सनुकोशी  गाउँपालिकामा जनताको सामाशजक न्र्ार् सवहतको 
समवृद्धको तीव्र चाहनाअनसुार र्ोजनावद्ध ववकास गने र्ो प्रलतवेदन एउटा मागयदशयक मागयशचर हनुेछ । र्ो र्ोजना तर्ार 
गनयको िालग प्रत्र्क्ष, अप्रत्र्क्ष रुपमा र्ोगदान गनुय हनुे सम्पूणय हाम्रा शिुशचन्तक ववज्ञ ववद्धानहरु, आम जनसमदुार् तथा 
र्समा आ–आफ्नो िलूमकामा रहेर र्ोगदान ददन ुिएका लिजन सेन्चरुी ईशन्टटच्र्टु प्रा. लि. मध्र्परु, दठमीका ववज्ञहरूको 
टोिीिाई समेत हाददयक धन्र्वाद ददन चाहन्छु।.  

                                                                                                   
.................................  

                                                ददवय लसं मकु्तान 

उपाध्र्क्ष 



 
 
 
 

 

शिुकामना मन्तव्र् प्रमखु प्रसासवकर् अलधकृत 

सनुकोशी गाउँपालिकाको  आबलधक र्ोजना तर्ार गरी गाउँपालिकाको कार्ायिर्मा प्रटततु गररएको अबटथामा प्रटततु 
आवलधक र्ोजनािे र्स गाउँपालिकाको सवायविण ववकासका लनलमत्त महत्वपूणय िलूमका खेल्ने अपेक्षा  लिइएको छ । 
टथानीर् ववकासमा टथानीर् परम्परागत सीप, ज्ञान र प्रववलधको मौलिकपनको जगमा टेकेर पररमाजयन गदै आधलुनक ववकासको 
थािनी गने अलिप्रार् र्स आवलधक र्ोजना प्रलतवेदनको रहेको पाइएको छ । त्र्सैिे टथानीर् टतरमा रहेको परम्परागत 
सीप, ज्ञान र प्रववलध जो शताब्दीर्ौंदेशख र्स टथान ववशेषको िगूोिमा अनकुुिन िएको छ, त्र्सिाई नै पररमाजयन गदै 
आधलुनकीकरणको बाटो समाएर टथानीर् ववकास गलतववलध प्रबधयन गनुयपदयछ । बावहरबाट हनु ेसहर्ोग र िगानीको प्रवेश 
टथानीर् ववकासका वहतमा लनष्कपट रुपमा उपिब्ध हनु ुपदयछ जसिे आम जनताको जीवनटतर उकाटन िरसिाग्दो र 
िरपदो िलुमका खेल्न सकोस  िन्ने हाम्रो मान्र्ता रहेको छ l सनुकोशीबासी आम जनता र जनताद्धारा लनवायशचत 
जनप्रलतलनलधहरुको वतयमान नेततृ्व अत्र्न्त सचेत, जागरुक र गलतशीि छ । उहाँहरुकै सविर् सहिालगतामा र्ो आबलधक 
र्ोजना मालथबाट ति होइन वक तिदेशख मालथ को नमूनामा तर्ार गररएको छ । वकनिने अध्र्र्नको सबै चरणमा 
सामवुहक रुपमा वहाँहरुिे नै टवतटफूतय रुपमा छिफि समेत गरी सवयसम्मत तािी बजाएर पारीत िई र्ो आवलधक 
र्ोजना प्रलतवेदन तर्ार िएको हो  

सनुकोशी  गाउँपालिकाको र्ो आवलधक र्ोजना तर्ार गने िममा प्रत्र्क्ष-परोक्ष रुपमा सहर्ोग गने सबै प्रलत आिार ब्र्क्त 
गनय चाहन्छु । साथै र्ो प्रलतवेदन तर्ार गदाय महत्वपूणय सझुाव प्रदान गने टथानीर् नागररक समाज, राजनैलतक पाटीका 
सम्बध्ध व्र्शक्तत्वहरु सम्पूणयमा धन्र्वाद व्र्क्त चाहन्छु । साथै सनुकोशीबासी आम जनता जो जसिे र्ो प्रलतवेदन तर्ारीको 
शशिशशिामा आआफ्नो क्षेरबाट जे जटतो सल्िाह सझुाव ददएर सहर्ोग गनुयिर्ो उहाँहरु सबैमा धन्र्वाद व्र्क्त गनय चाहन्छु 
। अन्तमा आ–आफ्नो िलूमकामा रहेर र्ोगदान ददन ुिएका लिजन सेन्चरुी ईशन्टटच्र्टु प्रा. लि. मध्र्परु, दठमीका ववज्ञहरूको 
टोिीिाई समेत हाददयक धन्र्वाद ददन चाहन्छु।. 
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पररच्छेद १ पररचर् 

१.१ पषृ्ठिलूम 

नेपािको संववधानिे प्रटताव गरेका मौलिक हकहरूको प्रत्र्ाितु गनय, प्रवद्धयन गनय र उपिोग गने वातावरण लनमायण गने 
दावर्त्व नेपािका लतनै तहका सरकारहरूको हो । सामाशजक न्र्ार् र समाजवादको सैद्धाशन्तक आधारमा राज्र्का संर्न्र, 

सेवा तथा कार्यिमहरू लनमायण गनय  वान्छलनर् िएकोिे लतनै तहका सरकारहरूिे र्ोजनावद्ध गरररहेका छन ्। आलथयक 
अलधकारिाई सवै अलधकारहरूको चािकको रुपमा प्रहण गने अन्तरावष्ट्रर् मान्र्ता रवहआएको छ । सरकारिे आलथयक 
ववकासिाई आमनागररकको िगानी र उत्पादनको उपिोग तथा ववतरणमा सामाशजक न्र्ार्को लसद्धान्तिाई अविम्बन 
गनुयका साथै वातावरणमैरी ददगो ववकासिाई आधार मानेको छ । र्ोजनाका अन्तलनयवहत सार वटत ुटवरुप ददगो ववकास, 

न्र्ार्पूणय र समानतामा आधाररत ववकासको प्रलतफि ववतरण, लनजी, सामाशजक सरुक्षा र आलथयक ववकासका िालग सावयजलनक, 

लनजी र सहकारी क्षेरको साझेदारी सहिालगता र टवतन्र ववकास माफय त रावष्ट्रर् अथयतन्र सदुृढ गने नीलत केशन्रर् सरकारिे 
लिएको  छ । आलथयक सम्वृवद्धसंगै राष्ट्रिे सामाशजक सरुक्षा बहनको क्षेर व्र्ापक बनाउने र त्र्सका आधारमा लबपन्न, 

गररब, असहार्, बृद्ध, बािबालिका, पछालड पाररएको वगय, क्षेर र  लिि, िोपनु्मखु जातजाती आददमा राज्र्िे सामाशजक सरुक्षा 
सवुवधामा बवृद्ध गने सोच राखेको छ । राज्र्िे उद्यमीहरूिाई िगानीको अवसर लसजयना गने, ववत्तीर् स्रोत जटुाइददने र 
सबै प्रकारका सेवा, उत्पादन र व्र्ापार क्षेर पररचािन गरी सामाशजक रुपान्तरण गनय खोजको अवटथा छ ।   

टथानीर् सरकार  सञ्चािन ऐन, २०७४  अन्तगयत गाउँ तथा नगरको आवलधक र्ोजना लनमायण गरी नेपाि सरकार र 
प्रदेश सरकारको नीलत, िक्ष्र्, उद्देश्र्, समर् सीमा र प्रविर्ासँग अनकूुि हनु ेगरी आलथयक ववकास तथा गररबी लनवारणमा 
प्रत्र्क्ष र्ोगदान पगु्न,े  उत्पादनमूिक तथा लछटो प्रलतफि प्राप्त गनय सवकने, जनताको जीवनटतर, आम्दानी र रोजगार बढ्ने, 
टथानीर् बालसन्दाहरूको सहिालगता जटु्ने, टवरं् सेवा पररचािन गनय सवकने तथा िागत कम िाग्ने, टथानीर् स्रोत, साधन र 
सीपको अलधकतम प्रर्ोग हनुे र ददगो ववकास, वातावरणीर् संरक्षण तथा सम्वद्धयन गनय सिाउ परु् र्ाउने गरी एकीकृत 
ववकासको र्ोजना तर्ार गनय लनदेशन गरेको छ । आवलधक र्ोजना लनमायण गदाय सशुासन, वातावरण, बािमैरी, जिवार् ु
पररवतयन अनकुुिन, ववपद् व्र्वटथापन, िैविक तथा सामाशजक समावेशीकरण जटता अन्तरसम्बशन्धत ववषर्िाई ध्र्ान ददन 
अनरुोध गरेको छ । गाउँपालिका तथा नगरपालिकािे र्ोजना तजुयमा गदाय र्ोजनाको सम्िाव्र्ता अध्र्र्नको आधारमा 
स्रोत साधनको पूवायनमुान, आर्ोजनाको प्रमाशणकरण, र्ोजना कार्यन्वर्न तालिका र अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन र्ोजना समेत 
तर्ार गनय, संरू्क्त िगानी वा सावयजलनक, लनजी र सहकारी कोषको  साझेदारीमा  र्ोजना सञ्चािन तथा व्र्वटथापन गने 
लबषर्मा   प्ररेरत गदयछ । र्ोजना तजुयमा तथा कार्ायन्वर्न गदाय टथानीर् बवुद्धशजवी, ववषर् ववज्ञ, अनिुवी, पेशाववद्, सीमान्तकृत 
तथा िोपोन्मखु समदुार्, मवहिा, बािबालिका, दलित र्वुा, अल्पसङ्ख्र्क, अपािता िएका व्र्शक्त, जेष्ठ नागररक िगार्तका 
अन्र् सरोकारवािाहरूको अलधकतम सहिालगतामा र गाउँपालिका तथा नगरपालिकािे सङ्घीर् र प्रदेशटतरको आर्ोजना 
कार्ायन्वर्नमा समन्वर्, सहशजकरण र सहर्ोग गनय आग्रह गरेको छ ।  

जनउत्तरदावर्त्व, पारदशशयता, जवाफदेवहता, ववलधको शासन, समावेशीकरण, सहज र शीघ्र सावयजलनक कार्य शैिीबाट सशुासन 
सेवा प्रवाह गरी सशुासन कार्म गनय  संिव छ । हरेक टथानीर् सरकारिे सशुासनका र्ी ववषर्हरूिाई आफ्ना काम 
कावायवह र सेवाप्रवाहमा अविम्बन गने र त्र्सको उपर्कु्त अनगुमनको व्र्वटथा गररन ुपदयछ । हरेक टथानीर् सरकारिे 
सशुासनका तत्वहरूिाई आफ्ना दैलनक  काम कावायही र  र्ोजनामा अविम्बन गनय त्र्सको उपर्कु्त अनगुमनको प्रणािी 
तर्ार पारी िाग ुगने गरी बाग्मती प्रदेशिे पवहिो आवलधक र्ोजना लनमायण गरर टथानीर् तहहरूिाई ववलिन्न टथानीर् 
कार्यसशुचहरू प्रदान गरेको छ । संववधानमा उल्िेशखत अलधकार क्षेरहरूको वाँडफाँड र टथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, 
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अन्तर सरकारी ववशत्तर् व्र्वटथापन ऐन, रावष्ट्रर् प्राकृलतक स्रोत तथा ववशत्तर् आर्ोग ऐन र टथानीर् तहको र्ोजना तजुयमा 
कार्यववलध एवं ददग्दशयनिाई र्स आवलधक र्ोजना लिर अविम्वन गनय खोशजएको  छ । पन्रौं पञ्चववषयर् र्ोजना र बाग्मती 
प्रदेशको पवहिो आवलधक र्ोजनामा प्रटततु िएका मागय शचर तथा सचुकहरूिाई र्स आवलधक र्ोजनािे पछ्याउन ुसनुकोशी 
गाउँपालिकाको दावर्त्व हनु आउछ ।  

सङ्घीर्ताको सारितु अवधारणाका रुपमा रहेको सशन्नकटताको अवधारणा अनरुुप टथानीर् तहिाई एकि र साझा 
अलधकारहरूका सशुचहरूिे राज्र् सेवािाई टपि गरेको छ । संिीर्, प्रादेशशक र टथानीर् तहका ऐन, लनर्म, नीलत, कार्यिम, 

मापदण्ड, कार्यववलध र र्ोजनाहरूिे टथानीर्, प्रदेश, र संि सरकारहरूको समन्वर्, सहकार्य र साझा तथा एकि 
अलधकारहरूको कार्ायन्वर्नमा टपि गरेको छ । संशिर् टथानीर् शासन पद्धतीिाई सदुृढ गरी टथानीर् तहमा ववधावर्की, 
कार्यकाररणी र न्र्ावर्क अभ्र्ासिाई संटथागत गने अलधकार तथा कतयव्र्हरूको प्रटताव संवैधालनक र काननुी रुपमा गरेको 
छ । तीनवटा तहहरूको लबच हनुे सहकारीता, सहअशटतत्व र समन्वर्िाई प्रवद्धयन गने र टथानीर् तहबाट प्रवाह हनु े
सेवाको गणुटतरीर्ता, पारदशशयता, उत्तरदावर्त्व र जनसहिालगता सलुनशित गनुय रहेको छ ।  

१.२ गाउँपालिकाको वटतशुटथलत  

सनुकोशी गाउँपालिका िौगोलिक रुपमा २७ लडग्री २२ लमनट ३० सेकेण्ड देशख उत्तरी अक्षांश र पवुवय देशान्तर ८५ लडग्री 
५३ लमनट ३० सेकेण्ड ववश्वमानशचरमा सरदर ४२.५ वक.लम िम्वाई र ६.५ वक. लम. चौडाईमा कुि १५८.८ वगय 
वक.लम. क्षेरफिमा फौलिएको छ । तत्कालिन गा.वव.स.हरू कुशेश्वर दमु्जा (हाि वडा नं.१ र २), झागाझोिी रातामाटा  
(हाि वडा नं. ३ र ४), परुानो झागाझोिी (हाि वडा नं. ५), लसतिपाटी (हाि वडा नं. ६) र मझवुा (हाि वडा नं. ७) 
समेटेर लनमायण गररएको र्स पालिकाको नक्सा झण्डै नेपािको नक्सा जटतो आकारमा फैलिएको छ । र्स पालिकाको 
पूवयमा लसन्धिुी शजल्िाको गोिन्जोर गाउँपालिका र रामेछापको मन्थिी नगरपालिका, पशिममा काभ्रपेिान्चोक शजल्िाको 
लतमाि र रोशी, उत्तरमा रामेछाप शजल्िाको खाँडादेवी गाउँपालिका र दशक्षणमा लसन्धुिी शजल्िाको कमिामाई नगरपालिका 
र घ्र्ाङिेख गाउँपालिका लसमानाका रुपमा रहेका छन ्। समनु्री सतहबाट तल्िो सतह ४५५ लमटर वडा नं ३ को 
सनुकोशी तट देशख मालथल्िो सतह फापरचिुी २२७५ लमटर सम्म उचाइमा अवशटथत र्स गाउँपालिकामा उष्ण मनसनुी, 
न्र्ानो समशशतोष्ण, ठण्डा समशीतोष्ण प्रकारको हावापानी पाइन्छ । सनुकोशी गाँउपालिका र घ्र्ाङ्खिेख दवैु गाउँपालिकाको 
शशरमा रहेको फापरचिुी (शशवजीको वासटथान) मालनने र्स धालमयक एवंम पर्यटकीर् टथानमा फापरचिुी टथानीर् पर्यटन 
टथिका रुपमा चशचयत छ । कुशेश्वर, दमु्जा, मिुकोट, हार् ुडाँडा, महािारतका फापरचिुी डाँडा, जटता ववलिन्न टथानहरूिे 
र्स गाउँपालिकाको ऐलतहालसक महत्विाई दशायएका छन ्। महािारतको काखमा रहेको र्स गाउँपालिकामा प्रार् लिरािो 
जलमन छ । र्हाँ खोिा वकनारामा बिौटे पत्थरीिो र अन्र् िागमा रातो फुस्रो माटो पाइन्छ । र्स गाउँपालिकाको 
औसत तापिम ३० लडग्री र औषत वषाय १८४१ लमलिलमटर हनु्छ । िगुोिका वहसाविे १५४५४ हेक्टर क्षेरफि रहेको 
छ । प्राकृलतक रुपिे मनोरम साि,लसररस, खर्र, बराय, कमाय, जामनु, वेि, कुसमु, लसमि, िामपाते कटुस, शचिाउने, उशत्तस, 

िाकुरी आदी जटता रुखहरू र िंगरु, दमु्सी, रातो मगृ, शचतवुा, वादर, मिसाप्रो, बाि, आदद प्रकारका जनावर आददको 
बासटथानको रुपमा रहेको छ । र्स गाँउपालिकामा सनुकोशी र र्समा लमलसन आउन ेठाडो खोिा तथा खोल्साहरू आदीिे 
खेतवारीहरूमा लसंचाई गनय सहर्ोग गरररहेका छन ्।  

साववक पाँचवटा गाववस लमिेर वनेको र्स गाउँपालिकाको कुि ४५५७ िरधुरी रहेको छ िने जनसं्र्ा २१४७३ रहेको 
छ । पालिकामा परुुषको जनसं्र्ा ९९८८ र मवहिाको ११४८५ रहेको छ । र्सरी हेदाय मवहिाको जनसं्र्ा कररव 
दईु हजारिे ववढ रहेको छ । बाग्मती प्रदेशका मवहिािे नेततृ्व गरररहेका लतन गाउँपालिकाहरू मध्रे् र्ो पलन रहेको छ 
।  र्स पालिकाको नामाकरण र्सै क्षेर िएर वग्ने सनुकोशीका आधारमा राशखएको छ। सात वडामा वविाशजत र्स 



 
 
 

गाउँपालिकामा मु् र् पेशाको रुपमा कृवष तथा पशपुािन रहेको छ । ५२ प्रलतशत िरधरुीको शजववकोपाजयनको िालग कृवष 
पेशामा आवद्ध छन ्। र्स गाउँपालिकामा कुि २१४७३ जनसं्र्ा मध्रे् १८.८ प्रलतशत क्षेरी, १८.६ तामाङ, १३.३ 
मगर, १०.८ नेवार, १०.६ व्राम्हण, ८.६ साकी, ४.७ दमाई, ४.० कामी, ३.४ िलतय, माझीको १.९ र अन्र् गरर ४.५ 
प्रलतशतको वसोवास रहेको छ । िोपोन्मखु हार् ुजालतको २५० का हाराहारीमा िरधुरीरहेको पाइन्छ । मानव ववकास 
सचुांकका वहसाविे बाग्मती प्रदेशको अशन्तम १७ औ ंटथानमा रहको छ । र्स पालिकाको वडा गत जलमन, िरधरुी, 
जनसं्र्ा र औषत अनपुात ति तालिकामा ददइएको छ । 

तालिका 1: सनुकोशी गाउँपालिकाको जानसाशङ्ख्र्क वववरण 

 

श्रोत: रावष्ट्रर् जनगणना, २०६८  

जलमनको गणनामा सवै वकलसमका जलमनहरू राशखएको छ ।  वडा नं. ५ िौगोलिक रुपमा सवैिन्दा ठुिो वडा  हो जसिे 
३२२४ हेक्टर क्षेरफि ओगट्दछ । त्र्स पलछ वडा नं. ४, ६ र ७ रहेका छन ्जटिे िमशः २६२८, २६१५ र 
२५२५ हेक्टर ओगट्छन ्। वडा नं. २ मा  २२०३ हेक्टर जलमन  रहेको छ िन े वडा नं. ३ र १ िमश साना 
क्षेरफि िएका हनु ्जसमा  िमश ९३० र ३२५ हेक्टर जलमन  रहेको छ । वडा नं. २ र ४ मा औषत पररवारका 
िालग ५ हेक्टर उपिोग गने अवसर लमिेको छ िने वडा नं. १ मा जलमनको उपिव्धता प्रलत पररवार कम रहेको देशखन्छ 
।  

आलथयक संवृवद्धका वहसावबाट अलधकांश जनसं्र्ा लनवायहमशुख कृवष व्र्वसार्मा आधाररत िएकोिे  आफ्ना वारीको 
उत्पादनबाट खान नपगु्ने अवटथा रहेको छ । कुि िरपररवारको कररव पशच्चस प्रलतशत िन्दा ववढ वहटसािे आफ्नो 
खेतवारीबाट हनुे उत्पादनबाट छ मवहना सम्म खान परु् र्ाउन सक्दैनन ्। त्र्ो सं्र्ामा अरु लतन मवहना थप गरर नौं 
मवहनाको गणना गने हो िने कररव दईु चौथाई वहटसा ओगट्न पगु्दछ । खाद्य सरुक्षा र्स पालिकाको  ववकासको प्रमखु 
सवािका रुपमा टथावपत िएको छ । लिरािो जलमन र लसंचाईको अिावका कारण जलमनको उत्पादकत्वमा कलम छ । 

१.२.१ उचाइको वहसाबिे ििूागको बगीकरण  

नेपािको िौगोलिक वविाजनिाई वहमाि, पहाड र तराई गरी मु् र् तीन िागमा बाँलडएको छ िने र्स गाउँपालिकामा 
पहाडी क्षेर मार रहेको छ । तराई तथा वहमािी क्षेर र्स गाउँपालिकामा ववद्यमान छैन । र्स सनुकोशी गाउँपालिकाको 
धरातिीर् टवरूपिाई उचाइको आधारमा पहाडी ईिाकाको रूपमा पररिावषत गनय सवकन्छ वकनवक र्हाँ शत-प्रलतशत िूिाग 
पहाडी क्षेरमा अवशटथत छ । र्हाँ पहाडी (महािारत र होचा पवयत) ििूागिे  िे िगिग एक चौथाइ िाग ओगटेको छ 
। सबैिन्दा बढी (48.33%) क्षेर पहाडी ि–ूिागिे ओगटेको छ ।  

Jf8f g+= 3/w'/L s'n hg;+Vof k'?if dlxnf hldg -x]=_ cf}ift   
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तालिका 2: सनुकोशी गाउँपालिकाको धरातिीर् टवरूप (उचाइ लमटरमा) 

वाडय नं. 
धरातिीर् टवरूप (उचाइ लमटरमा) र क्षरेफि हेक्टरमा  

455-500 500-1000 1000-1500 1500-2000 2000-2291 जम्मा 

वाड नं 1 0 986.64 335.43 3.86 0 1325.92 

वाड नं 2 0 623.3 883.33 536.24 160.89 2203.78 

वाड नं  3 0.21 901.55 28.59 0 0 930.34 

वाड नं  4 0 821.61 1222.14 524.93 59.99 2628.67 

वाड नं 5 97.18 1453.79 1140.93 532.47 0 3224.37 

वाड नं  6 152.81 1904.07 558.13 0.85 0 2615.86 

वाड नं 7 23.51 778.6 1063.44 659.83 0 2525.37 

जम्मा 
क्षरेफि 

273.71 
हेक्टर  

7469.55 5231.17 2258.17 220.88 15454.28 

प्रलतशत 1.77 48.33 33.85 14.61 1.43 100 

 

शचर 1: सनुकोशी गाउँपालिकाको धरातिीर् टवरूप (उचाइ) को शजआइएस नक्सा 



 
 
 

१.२.२ हावापानी   

गाउँपालिका समरुी सतहबाट 455 लम. देशख 2291 लम. सम्मको उचाइमा अवशटथत रहेको छ । अलधकांश क्षेरमा 
चट्टानी पहाड र लिरािो ि-ूबनौट रहेको छ । र्स क्षेरको गृष्मकािीन औसत तापिम २० देशख ४० लडग्री सेशन्टग्रडे र 
शीतकािीन औसत तापिम २ देशख २५ लडग्री सेशन्टग्रडे सम्म रहेको छ । 

१.२.३ लिरािोपन  

पहाडी धरातिमा लिरािोपनको मापनको ज्र्ादै ठुिो महत्त्व हनु्छ । ववलिन्न र्ोजनाको कार्ायन्वर्न वा अन्र् मानवीर् 
विर्ाकिापमा लिरािोपनको लनर्न्रण रहन्छ । गाउँपालिकाको सम्पूणय क्षेरिाई लिरािोपनका आधारमा ५ िागमा 
बाँलडएको छ ।र्स गाउँपालिकामा उल्िे्र् समथर ििूाग (8 प्रलतशत) मार रहेको छ िने १०–२० लडग्री लिरािोपन 
िएको क्षेर 13 प्रलतशत तथा 20–30 लडग्री लिरािोपन िएको क्षेर 24 प्रलतशत रहेको छ जहाँ खेतीपाती र वशटतको 
सम्िावना रहन्छ । 

र्सैगरी गाउँपालिकामा बढी 40 लडग्री िन्दा मालथको लिरािोपन िएको ििूाग एक प्रलतशत मार छ िन े३०–४० लडग्री 
लिरािोपन िएको क्षेरिे कररब २१ प्रलतशत िूिाग ओगटेको छ । 

तालिका 3: सनुकोशी गाउँपालिकाको धरातिीर् टवरूप (लिरािोपन) 

लिरािोपन  0-10 लडग्री १0-२० लडग्री 20-30 लडग्री 30-40 लडग्री 40 लडग्री मालथ जम्मा क्षरेफि 

वाड नं 1 188.35 188.2 270.73 372.81 305.92 1325.92 

वाड नं 2 171.58 167.58 409.67 811.56 643.35 2203.75 

वाड नं  3 199.34 159.44 237.67 227.1 106.8 930.34 

वाड नं  4 75.59 274.67 642.73 961.2 674.48 2628.67 

वाड नं 5 276.03 465.7 871.08 1027.81 583.76 3224.37 

वाड नं  6 224.88 407.98 716.71 871.19 395.09 2615.86 

वाड नं 7 141.69 386.62 596.13 793.65 607.27 2525.37 

जम्मा 
क्षरेफि 

1277.47 
हेक्टर  

2050.2 3744.72 5065.31 3316.59 15451.28 

प्रलतशत 8 13 24 33 21 100 
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१.२.४ ि-ूउपर्ोग    

सनुकोशी गाउँपालिकाको समग्र ि–ूउपर्ोगको शटथलत हेदाय कुि क्षेरफि 15454.28 हेक्टर मध्रे् सबैिन्दा बढी 
(52.46%) क्षेर वनजिििे ओगटेको छ ।त्र्सैगरी खेलत र्ोग्र् जमीनको अंश ४3.07 प्रलतशत रहेको देशखन्छ । 
जसिाइ तिको तालिकामा देखाइएको छ । 

तालिका 4: सनुकोशी गाउँपालिकाको धरातिीर् टवरूप (ि-ूउपर्ोग) 

क्षरेहरू कृवष खरबारी बन/जंगि िासेँ मैदान झाडी पानी 
जम्मा 
क्षरेफि 

वाड नं 1 809.45 34.35 461.82 14.64 0.74 4.93 1325.92 

वाड नं 2 865.24 47.15 1235.97 28.28 0.21 26.91 2203.75 

वाड नं  3 605.22 16.02 270.59 19.7 0 18.82 930.34 

वाड नं  4 1011.3 0 1579.73 37.4 0 0.24 2628.67 

वाड नं 5 1295.12 19.61 1797.86 78.23 0 33.55 3224.37 

वाड नं  6 1441.05 34.17 971.15 122.1 0.33 47.07 2615.86 

वाड नं 7 629.38 5.55 1790.91 62.54 27.07 9.91 2525.37 

जम्मा 
क्षरेफि 

6656.76 156.84 8108.02 362.89 28.34 141.43 15454.28 

प्रलतशत 43.07 1.01 52.46 2.35 0.18 0.92 100 

शचर 2: सनुकोशी गाउँपालिकाको धरातिीर् टवरूप (लिरािोपन) को शजआइएस नक्सा 



 
 
 

 

१.३ आवलधक र्ोजना तजमुायका उद्दशे्र्हरू 

संववधान प्रदत्त मौलिक हक, एकि तथा साझा अलधकारहरू,  ददगो ववकासका िक्ष्र्हरूको टथानीर्करण, ददगो रावष्ट्रर् 
ववकासमा  िक्ष्र्हरू र बागमती  प्रदेशबाट प्रटताववत ववकासका प्रमखु चािकहरूिाई टथानीर् तहमा व्र्वशटथत र 
र्ोजनावद्ध रुमपा  कार्ायन्वर्न गनुय मु् र् उद्देश्र् रहेको छ । त्र्सैगरर सनुकोशी गाउँपालिकािे लिएको दीियकािीन सोच 
“कृवष, शशक्षा, टवाटथ्र् र पवुायधारमा िगानी: सनुकोशीमा ल्र्ाउछ सनुौिी ववहानी” िाई संटथागत कार्ायन्वर्न गनुय ववशशि 
उद्देश्र् रहेको छ ।    

१.४ र्ोजना लनमायण ववलध र प्रविर्ाहरू   

सनुकोशी गाउँपालिकाको गाउँपररषद्द्द्धारा पाररत लतन आलथयक वषयका वावषयक नीलत, कार्यिम तथा वजेटिे गाउँपालिकाको  
ववकासका कार्यिम तथा आर्ोजनाहरूिाई प्राथलमकता र रणनीलतक तवरबाट सञ्चािन गनय कार्यपालिकािाई लनदेशशत 
गरेको पषृ्ठिलुमबाट र्ोजना लनमायणको प्रविर्ा सरुु िएको छ । प्रदेश नीलत तथा र्ोजना आर्ोग र प्रदेश सशुासन केन्रबाट 
प्राप्त सझुाव र लसफाररशिाई समेत ग्रहण गदै र्ोजना लनमायण ववलधिाई अविम्वन गररएको छ । टथानीर् सरकार सञ्चािन 
ऐन, लनर्मावलि, कार्यववलध, टथानीर् आलथयक कार्यप्रणािी, संि प्रदेश र टथानीर् तहबीच अन्तरसम्वन्ध तथा संवैधालनक 
अलधकार वाँडफाँडका  व्र्वटथाहरूिाई ध्र्ान दददै आवलधक र्ोजना तजुयमाको िालग आवश्र्क सूचना तथा तथ्र्ाङ्क सङ्किन 
गने िममा सरकारी लनकार्, कार्ायिर्बाट प्रकाशशत तथा अप्रकाशशत तथ्र्, अलििेख, तथ्र्ाङ्क र अन्र् सन्दिय सामाग्रीहरूको 
उपर्ोग गररएको छ । र्ो आवलधक र्ोजना तजुयमा प्रकृर्ामा लनम्न लिशखत ववलधहरू अविम्बन गररएको छ ।   

शचर 3: सनुकोशी गाउँपालिकाको धरातिीर् टवरूप (ि-ूउपर्ोग) को शजआइएस नक्सा 
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क. सन्दिय ग्रन्थहरूको अध्र्र्न  

आवलधक र्ोजना लनमायण कार्यको प्रारम्िमा टथानीर् सरकार सञ्चािनसँग सम्बशन्धत ववलिन्न ऐन, कानून, गत आ.ब.को नीलत, 

कार्यिम तथा र्ोजना, प्रगलत प्रलतवेदन आददको अध्र्र्न गररर्ो । ववलिन्न देशका नगरपालिकामा कार्ायन्वर्न िइरहेका 
आवलधक र्ोजना, पन्रौं पञ्चववषयर् र्ोजना, ददगो ववकास िक्ष्र्, प्रदेश सरकारको आवलधक र्ोजना पलन ववटततृ रुपमा अध्र्र्न 
गररएको लथर्ो । त्र्सैगरी गाउँपालिकाद्धारा तर्ार पाररएको आधारितू तथ्र्ाङ्क तथा िरिरुी सिेक्षणको प्रलतवेदनिे र्स 
गाउँपालिकाको अवटथा र तथ्र्हरू बझु्न सहर्ोग परु् र्ार्ो ।   

ख. गाउँपालिका टतरीर् गोष्ठी  

सबै लनवायशचत जनप्रलतलनलधहरू, राजनीलतक पाटीका प्रलतलनलधहरू, प्रमखु प्रशासवकर् अलधकृत िगार्त लबषर्गत कमयचारीहरू, 

कार्यपालिका सदटर्, कार्यपालिकाका ववषर्गत सलमलतहरूका सदटर्हरूका सहिालगतामा गाउँपालिकाको कार्ायिर्मा 
कार्यशािा गोष्ठीको आर्ोजना गरी पालिकाको सामाशजक तथा प्राकृलतक श्रोतहरूको तथ्र्ाङ्क सङ्किन ववलध तथा तौरतररकाहरू 
र र्ोजनािे समेट्न ुपने मु् र् ववषर्हरू उपर छिफि गरी खाका तर्ार गररर्ो । लबलिन्न तीन चरणमा गररएका र्ी 
छिफि अत्र्न्तै उपर्ोलग रहेका लथए । 

ग. वडा प्रलतलनलधहरूसँग छिफि  

लनवायशचत जनप्रलतलनलधहरूको सहिालगतामा सबै वडाका प्रलतलनलधहरूसँग छुट्टा छुटै्ट वैठक गरी चेकलिटटका आधारमा 
वडावासीहरूिे िोलगरहेको अवटथा, ववकासको चाहना र संिावनाहरूको बारेमा छिफि गरी सूचनाहरू सङ्किन गररर्ो । 
र्सैगरी गाउँपालिकाको सामाशजक तथा प्राकृलतक अवटथाको वटतशुटथती पवहचान गनय सक्न े केवह प्रलतलनलधहरूको 
सहिालगतामा िशक्षत समूहसंग  छिफि गरेर पालिका वासीहरूका िावना र चाहनाहरू प्रलतलनलधमिुक रुपमा सचुना 
सङ्किन गररर्ो ।  

ि. र्ोजना तथा आधारपरहरूको पनुराविोकन  

आवलधक र्ोजना लनमायण गने िममा सङ्घीर् सरकार, प्रदेश सरकार, रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग, ददगो ववकास िक्ष्र्हरू तथा 
टथानीर् लनकार्का लबगतका ववकास र्ोजनाहरूको अध्र्र्न गररर्ो । साथै, केवह छोटो समर्मा आलथयक समवृद्ध हालसि 
गरेका केही अन्र् देशको  (र्गुाण्डा, िटुान, दशक्षण अविका, आदद) अनिुवहरूको अध्र्र्न गरी नेपािको सन्दियमा उपर्कु्त 
हनुे सन्देशहरूिाई समार्ोजन गररएको छ । पन्रौ र्ोजना, नेपाि सरकारको नीलत तथा कार्यिम, प्रदेश सरकारको 
आवलधक र्ोजना, रावष्ट्रर्, अन्तरावष्ट्रर् मापदण्डिाई कार्म गनय सन्दिय सामाग्रीको अध्र्र्न र प्रर्ोग शरुु देशख अशन्तम 
चरणसम्म गररएको छ । टथानीर् सरकार सञ्चािन ऐनिे लनदेश गरेका कार्यक्षेर र कार्ायदेशको अलधनमा रहेर सोको 
मापदण्ड कार्म गदै, रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगिे तर्ार पारेका आधारपर, र्ोजना तजुयमा लनदेशशका, र्ोजना तथा कार्यिम 
अनगुमन लनदेशशका र मापदण्डहरूको पनुराविोकन गररएको छ ।    

ङ. तथ्र्ाङ्क तथा सूचनाहरूको ववश्लषेण 

र्स आवलधक र्ोजना तजुयमा कार्यको शरुुदेशख नै गणुटतर कार्म गनयको िालग ववज्ञ टोिीद्धारा लनरन्तर रुपमा अनगुमन 
गने काम िएको छ । सूचना सङ्किनको िालग तर्ार पाररएका फारम, र्सको िालग प्रर्ोग िएका सन्दिय समाग्री, 



 
 
 

कार्यिर्बाट संकलित तथ्र् र तथ्र्ाङ्कहरूको प्रमाशणकरण, शवुद्धकरण र ववश्लषेणका कार्य आवश्र्कता अनसुार गररएको छ 
। प्रदेश सरकार नीलत तथा र्ोजना आर्ोगबाट उपिव्ध तथ्र्ाङ्कहरूिाई जटताका तटतै अनकुुिता हेरर राशखएको छ ।   

१.५ र्ोजना तजुयमाका आधारहरू  

आवलधक र्ोजना तजुयमा गदाय लनम्न वमोशजमको काननुी तथा नीलतगत आधार लिइएको छ । 

✓ नेपािको संववधानमा उल्िेशखत मौलिक हक, अलधकारका वाँडफाँड अनसुशुच, लनदेशक लसद्धान्त  

✓ टथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, लनर्मविी र कार्यववलध 

✓ पन्रौ पञ्चववषयर् र्ोजना र रावष्ट्रर् िक्ष्र्हरू 

✓ ददगो ववकास िक्ष्र् र नेपाि सरकारिे टवीकार गरेका सचुकहरू 

✓ बाग्मती प्रदेशको पवहिो आवलधक र्ोजना र ववकासका प्रमखु चािकहरू 

✓ नेपाि सरकारबाट जारी क्षेरगत रणनीलत, कार्यववलध र नीलतहरू 

✓ ववपद् व्र्वटथापन रावष्ट्रर् कार्यर्ोजना र कार्यववलध 

✓ संशिर् र प्रदेश सरकारबाट जारी नीलत तथा कार्यिम 

✓ गाउँपालिकाबाट जारी वावषयक नीलत तथा कार्यिम 

✓ गा.पा.िे तर्ार गरेको कृवष आवलधक र्ोजना 
✓ गा.पा. प्रोफाईि 

✓ केशन्दर् तथ्र्ाङ्क लबिागका प्रलतबेदनहरु 

✓ ददगो ववकासका िक्षहरु, बाग्मती प्रदेशको अवटथा तथा मागय शचर 
✓ टथालनर् मानव ववकास प्रलतवेदन, बाग्मती प्रदेश 

✓ नेपाि मानव ववकास प्रलतवेदन , २०१४ 

✓ टथानीर् तहमा सहिागी राजनीलतक दिका िोषणा पर र प्रलतवद्धताहरू 

✓ सं.रा.संिका ववषर्गत सलमलत महासन्धीहरू उपर सदटर् राष्ट्रको हैलसर्तमा प्राप्त लसफाररसहरू 

✓ टथानीर् तहको र्ोजना तजुयमा ददग्दशयन र अनगुमन एवं मलु्र्ांकन ददग्दशयन 

✓ टथानीर् नागररक समाज, अगवुा तथा जनसहिालगताबाट प्राप्त रार्, परामशय र सझुावहरू 

✓ ववज्ञहरूबाट प्रकाशशत कृलत, अनिुव र ज्ञानहरू    

१.६ सीमाहरू 

र्स आवलधक र्ोजनामा प्रर्ोग गररने तथ्र्ाङ्कहरू सरकारी लनकार्बाट प्रकाशशत तथा अप्रकाशशत स्रोतबाट लिइएको छ िन े
आधार वषयका तथ्र्ाङ्कका रुपमा उपिव्ध तथ्र्ाङ्किाई ग्रहण गरर सांकेलतक प्रलतलनलधत्वका रुपमा प्रक्षेपण गने कोशशस 
गररएको छ । ववशेष गरर बाग्मती प्रदेशबाट उपिव्ध पालिकाहरूको वववरणिाई तथ्र्ाङ्कको स्रोतमा प्रर्ोग गररएको छ 
िने संशिर् सरकारका ववषर्गत मन्रािर्बाट प्रकाशशत सचुना प्रणािीबाट प्राप्त तथ्र्ाङ्कहरूिाई ववषर्गत सचुनाका रुपमा 
पेश गररएको छ । र्सका साथै कलतपर् अप्राप्त सचुनाहरूिाई समदुार्का मु् र् सचुनादाताहरूसँगका छिफिका आधारमा 
अनमुान गररएको  छ । कलतपर् तथ्र्ाङ्कहरूको गणुटतररर् वनाउन समहु छिफि ववलधबाट पररक्षण गररएको छ िने 
गाउँपालिका कार्ायिर्का अलििेखहरूिाई तथ्र्ाङ्कका रुपमा प्रर्ोग गररएको छ ।  
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बढ्दो कोलिड १९ को संिमणका कारण समदुार्टतरको छिफिहरूिाई प्रलतलनलधमिुक रुपमा छिफि गरर समदुार्को 
धारणा र प्राथलमकता तर् गररएको छ । संिाव्र्ता अध्र्र्नका िममा प्रलतलनलधमिुक छिफििाई संशक्षप्त र सवटक 
रुपमा गररएकोिे लनदेशशत सहिालगतात्मक िेखाजोखा ववलधिाई अश्तर्ार गररएको छ ।   



 
 
 

पररच्छेद २ समविगत र्ोजनाको अवधारणा 
२.१ पषृ्ठिलुम  

चाि ुपन्रौ पञ्चववषयर् र्ोजनािे गरेको पररकल्पनाको  िक्ष्र्िाई तीन चरणमा वविाजन गरेको छ । जसअनसुार प्रथम 
चरणमा उच्च आलथयक वृवद्धका िालग आलथयक, सामाशजक र िौलतक पूवायधारका क्षेरमा र्ोजना लनमायण गरी फरावकिो आधार 
पाँच वषयलिरमा तर्ार गने रहेको छ । दोस्रो चरणमा आलथयक प्रगलत र ववकासको उपिशब्धहरूिाई न्र्ार्पूणय ववतरण गने 
र सखु तथा समवृद्धको अनिुतूी नागररकमा गराउने रहेको छ । तेस्रो चरणमा आलथयक बवृद्ध र ववकासका सूचकहरूिाई 
ददगो, आत्मलनियर, टवतन्र र सावयिौम रुपमा धालनन सक्ने बनाउने िक्ष्र् रहेको छ । 

त्र्सै गरर ददगो ववकास िक्ष्र्हरू अन्तगयतका छ वटा क्षेरहरूका ववकास सूचकहरूिाई आलथयक ववकास क्षेरको सूचकहरूका 
रुपमा राशखएको छ । आलथयक क्षेरका छ वटा नलतजा िक्ष्र् क्षेरहरू िमश: गररबी, मानव ववकास, आलथयक वृवद्ध, व्र्ापार 
सशञ्चती, रोजगार, पर्यटन र कृवष तथा पशपुन्छीपािन रहेका छन ्। सनुकोशी गाउँपालिकाको आवलधक ववकास र्ोजना 
लनमायणमा पवुायधार, कृवष, खाद्य सरुक्षा र टवाटथ्र्का प्रमखु सूचकहरूिाई गाउँपालिकािे आवश्र्कताका आधारमा चर्न 
गरेको  छ ।  

२.२ र्ोजना खाका  

२.२.१ दीियकािीन सोच  

“हामी सबैको शान, समदृ्ध सनुकोशी हाम्रो अलिर्ान” 

२.२.२ िक्ष्र्  

सामदुावर्क पुँजीको लनमायण गदै सखुी एवम ्सम्मदृ्ध सनुकोशीको मागय तर् गने । 

२.२.३ उद्दशे्र्     

1. आलथयक ववकासका क्षेरहरूमा िगानी गरी आत्मलनियर सनुकोशीको आधार तर्ार गनुय ।   

2. सामाशजक क्षेरको ववकासद्वारा सनुकोशीबासीको आधारितू सेवामा पहुँचको सलुनशितता गनुय ।  

3. प्राथलमकताका आधारमा दीगो एवम ्आधलुनक िौलतक संरचनाको ववकास गरी सम्मदृ्ध सनुकोशी लनमायण गनुय ।  

4. ि–ूउपर्ोग तथा वातावरण संरक्षण नीलतको कार्ायन्वर्न गरी ववपद्  तथा जिवारू् पररतयनका असरहरू न्रू्लनकरण 
गनुय ।  

5. संटथागत ववकास र सशुासनका माध्र्मबाट सावयजलनक सेवािाई जनउत्तरदार्ी बनाउन ु। 

6. सामाशजक न्र्ार्का आधारमा समतामिुक समाजको लनमायण गनुय ।  

२.२.४ रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 5: सनुकोशी गाउँपालिकाका आगामी पाचँ बषयका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलत कार्यनीलत 

१. आलथयक ववकासका क्षरेहरूमा िगानी गरी आत्मलनियर सनुकोशीको आधार तर्ार गनुय । 
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१.१: कृवष, वागवानी र पशपुशन्छ 
पािन पेशािाई व्र्वसावर्क एवं 
मर्ायददत बनाई रोजगारका अवसरहरू 
लसजयना गने । 

१. व्र्वसावर्क उत्पादन समहुको पररचािन गररनेछ । 

२. व्र्वसावर्क लसप ववकास कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

३. पकेट क्षेरको ववटतार र उत्पादन सहर्ोग कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

४. मागका आधारमा उच्च मलु्र्का वािी प्रवयधन गररनेछ । 

५. उत्पाददत वटतकुो गणुटतर कार्म गररनेछ । 

१.2: पर्यटन क्षेरको ववकास र 
ववटतार गने ।  

१. नर्ाँ गन्तव्र् क्षेरका संिाव्र्ता अध्र्र्न र ववकास गररनेछ । 

२. िौलतक सधुार कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

१.३: िि ुउद्यमशशिता र टवरोजगार 
लनमायण गने । 

१. मौलिक संटकृलत एवं प्रववलधको संरक्षण गररनेछ । 

२. िि ुउद्यमशशिताको ववकास गररनेछ । 

३. गररवीका आधारमा िशक्षत वगय वकटान गररनेछ । 

१.4: सरुशक्षत श्रम तथा रोजगारको 
सलुनशितता गने । 

१. सरुशक्षत श्रम तथा रोजगार कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

२. सरुशक्षत वैदेशशक रोजगारको व्र्वटथा लमिाइनेछ ।  

३. टथानीर् श्रोत, साधन र सीपमा  आधाररत पररर्ोजनाको प्रवद्धयन गररनेछ । 

१.५: ववशत्तर् संटथा र सहकारीको 
पररचािन व्र्वशटथत गने । 

१. गररवी र उत्पादनका आधारमा अनदुान ददने व्र्वटथा लमिाइनेछ । 

२. एक टोि एक वचत समहु र सबै िरधरुी सहकारीमा आवद्ध हनुे व्र्वटथा 
लमिाइनेछ । 

३. सहकारीहरूको क्षमता अलिवृवद्ध गररनेछ । 

२. सामाशजक क्षरेको ववकासद्वारा सनुकोशीबासीको आधारितू सेवामा पहुँचको सलुनशितता गनुय । 

२.१: सवयसिुि गणुटतररर् टवाटथ्र् 
सेवाको सलुनशितता गने । 

 

१. आधारितू रुपमा सामान्र् शचवकत्सा सेवाको शीघ्र र प्रिावकारी सेवा प्रदान 
गररनेछ । 

२. लनदानात्मक, उपचारात्मक, प्रवधयनात्मक र प्रलतरोधात्मक टवाटथ्र् सेवाको 
प्रवद्धयन गररनेछ ।  

३. जीवनपथको अवधारणा अनरुुप बहपुक्षीर् पोषण नीलतको कार्ायन्वर्न गरी 
समग्र ववकास गररनेछ ।  

४. पररवार व्र्वटथापन सेवािाई थप ववटतार गररनेछ । 

५. सीमान्त एवं गररबीको अवटथामा रहेका समदुार्िाई दीियजीवन सहर्ोग 
प्रदान गररनेछ । 

२.२: सवैका िालग गणुटतररर् र 
अलनवार्य माध्र्लमक  शशक्षाको 
व्र्वटथा गने ।  

 

१. नलतजामा केशन्रत शशक्षण ववलध र जीवन उपर्ोगी शशक्षा िागू गररनेछ । 

२. प्राववलधक र व्र्वसावर्क शशक्षा सञ्चािन गररनेछ । 

३. सवैका िागी गणुटतररर् शशक्षाका अवसर सलुनशित गररनेछ । 

२.३: सबैका िागी टवच्छताको 
अवसर र सफा वपउने पानी 
सलुनशितता गने । 

१. सवैिाई खानेपानी र सरसफाईको अवसर सलुनशित गररनेछ । 

२. टवच्छताको वातावरण र रोग संिमणको जोशखमबाट सरुक्षाको अनिुलुत 
गराइनेछ । 

२.4: ववशेष र खास समहुका 
नागररकहरू (अपािता, जोशखम 
अवटथाका वािवालिका, वहंसा 
प्रिाववत, जेष्ठ नागररक, अल्पसं्र्क र 

१. सव ैक्षेरमा िैंलगक समानता सलुनशित गररनेछ । 

२. मवहिामाथी हनुे सवै प्रकारका वहंसािाई लनरुत्सावहत गररनेछ । 

३.  जालतर् समावेशशकरणको सहज पहुँच टथावपत गररनेछ ।  



 
 
 

लसमान्त अवटथाका नागररक) को 
संरक्षण र सरुक्षामा प्राथलमकता प्रदान 
गने । 

४. ववशेष समहु, वगय र समदुार्को ववशेष संरक्षण, सहिागीता र सरुक्षािाई 
ववकास र्ोजनामा प्राथलमकता ददइनेछ । 

५. िैंलगक समानता, राजनीलतक, आलथयक र सामाशजक जीवनमा सवै नागररकद्धारा 
सावयिौम समानता र सरुक्षाको अनिुलुत गराइनेछ । 

३. प्राथलमकताका आधारमा दीगो एवम ्आधलुनक िौलतक संरचनाको ववकास गरी सम्मदृ्ध सनुकोशी लनमायण गनुय। 

३.१: वशटतटतर सम्मका सडक 
सञ्जािहरूको ववटतार गरी वाहै्र मवहना 
चल्ने ददगो सडक लनमायण गने । 

१. सङ्घीर् तथा प्रदेश सरकारसँगको साझेदाररता गररनेछ । 

२. गाउँपालिका लिर लनमायण हनुे सडकहरूिाई मापदण्डका आधारमा लनमायण 
(क.३० लमटर, ख.१६ लमटर, ग.१० लमटर, ि. ८ लमटर  र ड. ६ लमटर 
चौडाईका सडकहरू) गररनेछ । 

३. सडकका टतरोन्नती र सरुशक्षत र्ातार्ात प्रबन्ध लमिाइनेछ । 

४. सवै वशटतहरू सम्म िर्ाक खोलिनेछ । 

३.२: ववद्यतु र संचार संजािमा पहुँच 
ववटतार गने । 

१. सवै िरमा ववद्यतु उजाय ववटतार गररनेछ ।  

२. सबै बटतीहरूमा ईन्टरनेट सेवाको ववटतार गररनेछ । 

३.३: सरुशक्षत आवास र वशटत 
ववकास गने । 

१. एवककृत वशटत ववकासका िालग लनजी क्षेर र सहकारीहरूसँग साझेदाररता 
गररनेछ । 

२. आवास तथा वशटतहरूको उत्थानशशिता ववकास गररनेछ । 

४. ि–ूउपर्ोग तथा वातावरण संरक्षण नीलतको कार्ायन्वर्न गरी ववपद्  तथा जिवारू् पररतयनका असरहरू 
न्रू्लनकरण गनुय । 

४.१: ि–ूउपर्ोग नीलत तथा 
वातावरण संरक्षण नीलत लनमायण गरी 
कार्ायन्वर्न गने । 

१. गैह्र काष्ठजन्र् पदाथयहरूको व्र्वसावर्क उत्पादनमा जोड ददइनेछ ।  

२. जैववक ववववधताको संरक्षण गररनेछ । 

३. पर्यटन व्र्वसार्सँग समन्वर् ववटतार सामदुावर्क वन उपिोक्ता 
सलमलतसँगको साझेदाररता गररनेछ । 

४. कृलतम लसमसार क्षेरको ववटतार गररनेछ ।  

५. शषु्म जिाधार व्र्वटथापन गररनेछ । 

४.२: जैववक ववववधताको संरक्षण र 
प्रवद्धयन गरी वैज्ञालनक िउुपर्ोग 
व्र्वटथा िागू गने । 

1. सामदुावर्क वन उपिोक्ता सलमलतसँगको साझेदाररता गररनेछ । 

2. कृलतम वाँधको लनमायण गरी पोखरी लनमायण गररनेछ । 

3. उपर्ोगका आधारमा जलमनको चक्िावशन्दको व्र्वटथा लमिाइनेछ । 

4. वाँझो जलमनको उपर्ोग गररनेछ । 

5. वैज्ञालनक वन व्र्वटथापन गररनेछ । 

6. िलुम वैकको व्र्वटथापन गररनेछ । 
४.३: जिवार् ु अनकुुिन ववलधद्धारा 
ववपद व्र्वटथापन गने । 

१. जिवारू् अनकुुिन कार्य र्ोजना तजुयमा गररनेछ । 

२. परम्परागत रुपमा अभ्र्ास गदै आएका वषे पानी सङ्किन पोखरीहरूको 
सधुार र संरक्षण गररनेछ । 

४.४: ववपद् व्र्वटथापन र प्रलतकार्य 
क्षमताको ववकास गने । 

1. ववपद पूवयतर्ारी र्ोजना लनमायण गररनेछ । 

2. ववपद व्र्वटथापन मैरी पूवायधार लनमायण गररनेछ । 

3. टवाटथ्र् ववपद् व्र्वटथापन गररनेछ । 
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4. ववपद्द्का समर्मा गनुय पने उद्धार खोज कार्यका िालग ववपद व्र्वटथापन 
सलमलतको संटथागत क्षमता ववकास गररनेछ । 

५. संटथागत ववकास र सशुासनका माध्र्मबाट सावयजलनक सेवािाई जनउत्तरदार्ी बनाउन ु। 

५.१: कानूनी तथा नीलतगत व्र्वटथा  
अध्र्ावलधक गने । 

1. आवश्र्क ऐनहरूको लनमायण र संशोधन गररनेछ । 

2. लनर्माविी र लनदेशशकाहरू लनमायण गररनेछ ।  

3. नीलतहरूको लनमायण र अध्र्ावलधक गररनेछ । 

4. कार्यकाररणी सलमलत अन्तगयतका उप–सलमलतको कार्यसम्पादन लनदेशशका 
तर्ार गररनेछ । 

५.२: सेवाप्रदार्कहरूको  संटथागत 
संरचनामा सधुार गने । 

1. गाउँपालिकाको सेवाहरू चटुत र दरुुटत बनाइनेछ । 

2. लडशजटि तथ्र्ाङ्कको व्र्वटथापन गररनेछ । 

3. कमयचारीहरूको क्षमता अलिवृवद्धका िालग कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

५.३: सशुासन, जवाफदेवहता र 
पारदशशयताको सलुनशितता गने । 

1. सेवाग्राही सन्तवुि सिेक्षण ड्यास बोडयमा प्रदयशन गररनेछ । 

2. साप्तावहक कार्य सम्पादन र खचयको अवटथािाई ड्यास वोडयमा प्रदशयन 
गररनेछ ।  

3. सावयजलनक िेखा परीक्षण, सामाशजक परीक्षण  सावयजलनक सनुवुाई तथा 
GESI परीक्षण लनर्लमत रुपमा गररनेछ । 

६. सामाशजक न्र्ार्का आधारमा समतामिुक समाजको लनमायण गनुय । 

६.१: सामाशजक न्र्ार्का आधारमा 
िैविक, धालमयक, साँटकृलतक रुपमा 
सारितू समानता कार्म गने । 

 

1. जालतर् छुवाछुत तथा िेदिाव ववरुद्धका नीलत, ऐन र सामाशजक जागरणका 
कार्यिम तर् गररनेछ ।  

2. जनजालत र दलितको सशशक्तकरणका िालग अलिर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

3. बाि संरक्षण सलमलतको सबिीकरण कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

4. टकूिमा आधाररत बािक्िव पररचािन गररनेछ । 

5. जेररर्ावटक केर्र र अथोपेलडक सेवा सवहत टवाटथ्र् उपचारको व्र्वटथा 
गररनेछ । 

6. सङ्घीर् सरकारबाट उपिव्ध सामाशजक सरुक्षा प्राप्त गने नागररकको अनगुमन 
गरी थप व्र्वटथाको आवश्र्कता ठहर िएका नागररकका िालग थप ित्ताको 
व्र्वटथापन गररनेछ । 

7. जालतर् छुवाछुत तथा िेदिाव प्रलत शून्र् सहनशशिता कार्म गररनेछ । 

8. बािबालिका तथा वकशोरवकशोरीहरू मालथ हनुे उपेच्छा, वहंसा, दवु्र्वयहार र 
शोषण प्रलत शून्र् सशनशशिता लनलत अपनाइनेछ । 

9. जेष्ठ नागररकको हेरचाह, टर्ाहार ससुार र उपर्कु्त वातावरण लसजयना  
गररनेछ ।  

10. सामाशजक सरुक्षा ित्ताको व्र्वटथापन र ववमा र्ोजना सञ्चािन गररनेछ । 

२.३  सनुकोशीका गौरवका आर्ोजनाहरू 

1. कुशेश्वर मशन्दर देशख वव.पी. पाकय  सम्म केवि कारको लनमायण 

2. ११७५ मेगा वाटको सनुकोशी-२ जिलबद्यतु आर्ोजना 
3. ५० वक. लम. को महािारत कृवष सडक: चालिसे- बन्दीपरु- कोटगाउँ-डाँगी काफ्िे चौर 



 
 
 

4. फापरचिुी पर्यटन प्रवद्धयन: वशन्दपरु=वटतीपरु-अमिे पैदि मागय (२० वक.लम.); होम टटे, मठ-मशन्दर, शौचािर्को 
व्र्वटथा  

5. वाडय न. १ दमु्जामा कोशी/रोसी बाट लिफ्ट लसंचाई  

6. वाडय न. ४ दमु्सी ढाँडमा ड्याम लनमायणः माछा पािन, कृलतम झनाय लनमायण, लसंचाइ तथा जिववद्यतु उत्पादन  

7. तटबन्ध लनमायण: देवीटथान-नेपािथोक-कोशी धलमिे खोिा- जोतआुपबोट- कोशी-िोिुयनी खोिा दोिान 

8. मररण-थमु्का पर्यटन प्रवद्धयन: कालिमाटी र सानो न्र्पुाने डाँडा (वाडय न. ३ र ४) जोड्ने बाटो बनाई सातदोबाटो 
मररण-थमु्कामा बैशाखे पशुणयमा, िदौरे पशुणयमा तथा कालतयक पशुणयमामा िाग्ने मेिा िाई प्रचार प्रसार तथा 
व्र्वटथापन। 

२.४ समग्र अपेशक्षत उपिशव्धहरू 

नेपािको संववधानिे तोकेका मौलिक हक, लनदेशक लसद्धान्त, ददगो रावष्ट्रर् िक्ष्र्, बागमती  प्रदेश सरकारिे प्रटताववत 
ववकासका चािकहरू र  ददगो ववकास िक्ष्र्हरूिे लनदृि गरेका सचुकहरूिाई टथानीर् तहमा टथानीर्करण गदै आवलधक 
र्ोजना लिर ववलिन्न सचुकका आधारमा नलतजाहरूका तर्ार गररएको छ । हािको रावष्ट्रर् र  प्रादेशशक अवटथा समेतको 
आधारमा   लनम्न अनसुारको गाउँपालिकाको आवलधक िक्ष्र्हरूिाई तालिकामा प्रटततु गररएको छ । 

तालिका 6: सनुकोशी गाउँपालिकाको समग्र अपेशक्षत उपिशव्धहरू 
ि.स सूचकहरू ईकाई रावष्ट्रर्  प्रदेश  सनुकोशी िक्ष्र्  

१ औसत आलथयक बदृ्धीदर प्रलतसत ६.८ ७.० ५.८ ७.० 
२ मानव ववकास सूचांङ्क 

(Human 
Development Index) 

सूचांङ्क ०.६०२ ०.६४१ ०.४५१ 0.51२ 

३ अपेशक्षत औषत आर् ु(Life 

Expectance at Birth) 

वषय ७०.५ ७०.५ ६९.५६ 7१ 

४ कुि कृवष उत्पादकत्व  मे.ट.प्रलतहे. २.९ २.८  2.8 3.2 

५ र्वुा श्रम सहिालगता 
(१५–३९ वषय) 

प्रलतशत ३८.५ ४२.५ ३५.४२ 38 

६ रोजगारीमा औपचाररक 
क्षेरको वहटसा  

प्रलतशत ३६.५ - १३.०३ 20 

७ टवाटथ्र् संटथा माफय त प्रसलुत 
सेवा  

प्रलतशत ६३.३ - २३.८ 50 

८ चारपटक गियवती जाँच गने 
मवहिा 

प्रलतशत ५६.३ - ४०.६ 70 

९ ५ वषय मलुनका वच्चाको 
एआरआई सवहत 
लनमोलनर्ाबाट प्रिाववत 

प्रलतशत १९ १६ ३१.७ 15 

१० सम्पूणय खोप प्राप्त गने 
बािबालिका 

प्रलतशत ८६ - ५७.९ 90 
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११ साक्षरता दर (१५ 
वषयमालथको उमेर समूह) 

प्रलतशत ५९.६ ७४.८ ५०.21 70 

 माध्र्लमक तहमा खुद िनाय 
दर 

प्रलतशत ७१ ८८ ५९.३६ 80 

१२ व्र्वसावर्क शशक्षामा कुि 
िनाय दर 

प्रलतशत ३.७ ४.१ १.३ 4 

१३ हरेक िरमा धारा र चपी प्रलतशत ८७.७ ९0 87 95 

१४ ३० लमनेटको दूरीमा कृषी 
उपज लबिीका िालग बजार 
उपिब्ध िएका कृषी 
पररवार 

प्रलतशत  २९.७ ३१.७ ३1.5 25 

15 कािोपरे  सडक 

प्रदेश सरकार र संिीर् 
सरकारको सहर्ोगमा 
लनमायण गरेको समेत गरेर 

वक.लम.   35 95 

नोटः * सचुकहरूिाई बाग्मती प्रदेश सरकारिे गरेका प्रक्षेपणका आधारमा अनमुालनत हनु ्। र्ी लबलिन्न सूचकहरु लबलिन्न 
प्रकारिे लनकालिन्छ । जटतो वक मानव सूचक मानव ववकास सूचांङ्क (Human Development Index) र्सको वहसाव  

आलथयक टतर( Living Standard ), शैशक्षक टतर (Education ) र टवाटथ्र् अवटथा (Health Status)  िाई वहसाव गरेर 
लनकालिन्छ । रू्एनलडपीिे सन ्२०१९ मा ववश्वका १८९ मिुकुमा गरेको अध्र्र्नमा नेपाि १४२औ टथानमा रहेको छ 
। नेपािको मानव ववकास सूचांङ्क ०.६०२ रहेको छ ।  केशन्रर् तथ्र्ाङ्क लबिागिे र रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगबाट देशको 
संूचकहरु लनकाल्ने काम गररन्छ । प्रदेश नीलत तथा र्ोजना आर्ोग, बाग्मती प्रदेशिे टथानीर् तहहरुको सूचकहरु 
लनकािेकोिे मालथ प्रटततु गररएको हो । सनुकोशी गाउँपालिकाको अवटथािाई झल्काउने काम गदयछ ।  मानव लबकास 
सूचकमा सनुकोशी गा.पा. बागमती प्रदेशका ७४ वटा गाउँपालिकाहरु मध्रे् ४९ औ टथानमा ०.४५१ मान सवहत रहेको 
छ । लसन्धिुी शजल्िामा रहेका ७ वटा गाउँपालिका मध्रे् पवहिोमा गोिान्जोर गा.पा. ०.४७६, दोस्रोमा सनुकोशी, तेस्रोमा 
तीनपाटन 0.441, िमशः वफकि 0.431 , हररहरपरुगढी 0.416 , ध्र्ाििेख 0.412 रहेका छन ्। सनुकोशी 
गा.पा.िे र्ी सबै सूचकहरु लनकाल्न सक्दछ तर र्सको िालग आवश्र्क डाटाहरुको उपिब्धता अलनवार्य छ । ती 
डाटाहरुिाई सूरमा राखेर लनकालिन्छ । अब हनु ेरावष्ट्रर् जनगणनािे ताजा सूचकहरु ददने छ । कलतपर् सूचकहरु अलि 
फरक पनायको कारण िनेको डाटाको श्रोत र समर् अथायत कुन अवलधमा गररएको हो त्र्सिे गदाय हो । आवलधक र्ोजनामा 
र्ी सूचकहरु राशखनाको कारण िने सनुकोशी गा.पा. िगिग कुन अवटथामा छ र ५ वषे अवलधमा कुन टथानमा गा.पा. 
िाई परु् र्ाउने िन्ने हो । 

२.५ ववत्तीर् व्र्वटथापन  

२.५.१ सावयजलनक स्रोत पररचािनको आधार  

सनुकोशी गाउँपालिकाको आवलधक र्ोजनाको दीियकिीन सोच अनसुमरका िक्ष्र् तथा उद्देश्र्हरू प्रालप्तका िालग पवहचान 
गररएका कार्यिमहरूको प्राथलमकीकरण गरी सोको िालग आवश्र्क स्रोतहरूको व्र्वटथापन गनय सम्िाव्र् स्रोतहरूको 
आकँिन र नर्ाँ स्रोतहरूको पवहचान गरी पररचािन तथा उपर्ोग गररनेछ । 

क) ववत्तीर् हटतान्तरण 



 
 
 

नेपािको संववधान र अन्तर सरकारी ववत्त व्र्वटथापन ऐनद्वारा व्र्वटथा गररए बमोशजम र्स गाउँपालिकािाई संि र 
प्रदेशहरूबाट देहार् बमोशजमका ववत्तीर् स्रोतहरू हटतान्तरण हनुेछ । 

✓ संिीर् सरकारद्वारा वावषयक रूपमा उपिव्ध हनुे समानीकरण अनदुान, सशतय अनदुान, ववशेष अनदुान, सम्पूरक 
अनदुान र राजटव बाँडफाँड 

✓ प्रदेश सरकारद्वारा वावषयक रूपमा उपिव्ध हनुे समानीकरण अनदुान, सशतय अनदुान, ववशेष अनदुान, सम्पूरक 
अनदुान र राजटव बाँडफाँड 

✓ वैदेशशक अनदुानतफय  अन्र्तरावष्ट्रर् ववकास सहार्ता नीलत, २०७६ बमोशजम संिीर् अथय मन्रािर्को संर्ोजनमा प्राप्त 
हनुे रकम । 

(ख) आन्तररक आर्  

✓ टथानीर् सरकार सञ्चािन ऐनबमोशजम टथानीर् तहिे प्राप्त गने कर तथा गैरकरका रकमहरू ।  

(ग) अन्र्  

✓ गाउँपालिकाको बजेट संरचना बावहर संिद्वारा प्रत्र्ार्ोशजत कार्यिमअन्तगयत सामाशजक सरुक्षा कार्यिमका िालग 
प्राप्त हनुे रकम  

✓ लनवायचन क्षेर पूवायधार ववकास कार्यिमबाट प्रवावहत हनुे रकम  

✓ संिीर् तथा प्रदेश तहबाट कार्यिमसवहत प्राप्त हनुे रकम । 

२.५.२ कुि ववत्तीर् िगानी 

सनुकोशी गाउँपालिकाको समग्र आलथयक तथा सामाशजक ववकासका लनलमत्त आवलधक र्ोजना अन्तगयतका कार्यिमहरू 
सञ्चािनका िालग कूि रु. ३८०.७१ करोड ववत्तीर् िगानी हनुे अनमुान छ । सावयजलनक क्षेर अन्तगयत रु. 350.21 
करोड िगानी हनुे अनमुान गररएको छ िने न्रू्न हनु आउने रु. २5 करोड लनजी, सहकारी तथा गै.स.स. बाट हनुे अनमुान 
गररएको छ । गाउँपालिकाटतरमा िएको छिफि तथा उपिव्ध वववरणका आधारमा आवलधक र्ोजना अवलधमा सावयजलनक, 

सहकारी, लनजीर गैरसरकारी (रावष्ट्रर् र अन्तरायवष्ट्रर्) क्षेरबाट पररचािन हनुे कूि रु. ३७६.२१  करोड िगानी वववरण 
ति तालिका ददइएको छ । 

तालिका 7: आवलधक र्ोजनामा बहकु्षरेगत अनमुालनत िागत 

ि.स. श्रोत रकम ( रू करोडमा) प्रलतशत 

१ सावयजलनक क्षेर ३५०.२१ ९३.०९ 

२ लनजी क्षेर २५.० ६.६५ 

३ गैर सरकारी / अन्तराविर् गै.स.स. १.० ०.२७ 

४ कूि जम्मा ३७६.२१  १०० 

र्सरी िागतको ठूिो वहटसा सावयजलनक क्षेरिे ९३.०९ प्रलतशत छ िने लनजी क्षेर र गैर सरकारी / अन्तराविर् 
गै.स.स.िाई समेत समावहत गरेर कार्यिमको साझेदारीको रूपमा लिइएको छ । आवलधक र्ोजनामा लबलिन्न र्ोजनाहरुको  
िक्ष्र् प्रालप्तको िालग आवश्र्क पने 337.67 करोड िने गा.पा.िे प्रदेश सरकार तथा संिीर् सरकारका साथै अरु 
साझदारी संि /संटथा बाट जम्मा गनय सक्नेछ । 

२.५.३ िगानीका क्षरेहरू 

आधार बषय २०७६/ ०७७ को आधारमा बजेटको सबै िन्दा धेरै अथायत आधा िन्दा बढी रकम सामाशजक ववकास क्षेरमा 
खचय िएको देशखन्छ । पूवायधार ववकासमा १६.६४ प्रलतशत खचय िएको छ िने संटथागत ववकास र सशुाशनमा १८.१ 
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प्रलतशत, आलथयक ववकासमा ९.३ प्रलतशत, वन वतावरण तथा लबपद् व्र्वटथापनमा ४ प्रलतशत खचय िएको छ । सो को 
आधारमा आवलधक र्ोजनाको लबलबध क्षेरहरूमा बजेट प्रक्षेपण गररएको छ । जसिाई ति तालिकामा देखाइएको छ । 

 

शचर 4: प्रलतशतको आधारमा लबषर्गत खचयको वववरण 

२.६ सावयजालनक खचय र खचय बेहोने श्रोतहरू 

सनुकोशी गाउँपालिकाको प्रथम आवलधक र्ोजना अन्तगयत प्रक्षेवपत खचय जटुाउन अन्तर सरकारी ववत्तीर् हटतान्तरणका 
साथै आन्तररक राजटवका स्रोतहरू पलन पररचािन गनुयपनेछ । हाि आन्तररक राजटवका स्रोतहरूको सीलमतताको कारणिे 
संि र प्रदेशबाट प्राप्त हनुे ववलिन्न अनदुान िगार्तका रकमहरू मालथ लनियर रहनपुने शटथलत ववद्यमान रहेको छ । िगिग 
९० प्रलतशत रकम संिीर् सरकार र प्रदेश सरकारबाट अनदुान र राजटव बाँडफाँडबाट प्राप्त हनुे र्स सनुकोशी गाउँपालिकािे 
टथार्ी रूपमा अन्र् श्रोतहरूको पवहचान गनय पने अवटथा देशखन्छ । 

 

शचर 5: प्रलतशतका वहसाविे श्रोतहरू 
बहपुक्षीर् स्रोतहरूको पररचािन  

र्स गाउँपालिकाको समग्र आलथयक तथा सामाशजक ववकासका लनलमत्त आवलधक र्ोजना अन्तगयतका कार्यिमहरू सञ्चािनका 
िालग सह—ववत्तीर्करण एवं सहकार्यको रणनीलतिाई अविम्बन गदै सावयजलनक, सहकारी नीजी क्षेर र गैर–

सरकारी/अन्तरायवष्ट्रर् गैर–सरकारी संटथाहरू िगार्तबाट पूरक स्रोतहरू पररचािन गररनेछन ् । आवलधक र्ोजनािे 
पररिशक्षत गरेका आलथयक तथा सामाशजक ववकासका कार्यिमहरूका िालग सबै क्षेरहरूबाट सम्िाव्र् स्रोतहरूको पररचािन 

९.३३

५१.८३

१६.६४
४.०५

१८.१

०.
१०.
२०.
३०.
४०.
५०.
६०.

आलथयक ववकास सामाशजक ववकास पूवायधार ववकास वन वातावरण तथा
ववपद् व्र्वटथापन

संटथागत ववकास 
तथा सशुासन

६२.५५

१३.७
८.८५

४.५६
१०.३४

०.
१०.
२०.
३०.
४०.
५०.
६०.
७०.

1 2

नेपाि सरकार अनदुान

नेपाि सरकार अनदुान राजटव 
बाँडफाँड
प्रदेश सरकार अनदुान

प्रदेश सरकार राजटव बाँडफाँड

आन्तररक श्रोत 



 
 
 

गररनेछ । सावयजलनक क्षेर, सहकारी क्षेर, लनजी क्षेर तथा र गैर–सरकारी/अन्तरायवष्ट्रर् गैर–सरकारी संटथाहरू समेत 
सहलिगता गराएर जान पनै अवटथा रहेको छ ।
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तालिका 8: सनुकोशी गाउँपालिकको सावयजालनक खचय र खचय बेहोने श्रोतहरू 

ि.स. लबवरण 
२०७६/७७को 
टवीकृत आधार 

बषय 

२०७७/७८को 
संसोधत 

२०७८/७९को 
प्रक्षेपण 

२०७९/८०को 
प्रक्षेपण 

२०८०/८१को 
प्रक्षेपण 

२०८१/८२को 
प्रक्षेपण 

२०८२/८३को 
प्रक्षेपण 

१ नेपाि सरकार–समालनकरण– नगद अनदुान ९१९ ९४१ १०३५ ११३९ १२५२ १३४० १४२० 

२ नेपाि सरकार–शसतय चाि–ु नगद अनदुान १८३४ २२५३ २४७८ २७२६ २९९९ ३१२० ३२४० 

३ 
नेपाि सरकार–लबशेष अनदुान– नगद 

अनदुान 
० १७५ १९३ २१२ २३३ २५० २८० 

४ नेपाि सरकार–समपरुक– नगद अनदुान ० ४० ४४ ४८ ५३ ७५ ९० 

५ बागमती प्रदेश–समालनकरण– नगद अनदुान ९९ ९९ १०९ १२० १३२ १५० १८० 

६ बागमती प्रदेश–शसतय चाि–ु नगद अनदुान १२२ २८३ ३११ ३४२ ३७७ ४१० ४६० 

७ बागमती प्रदेश–शसतय चाि–ु नगद अनदुान  ५० ५५ ६१ ६७ ७५ ९० 

८ राजटव– बाँडफाड – प्रदेश सरकार – नगद २१६ २३८ २६२ २८८ ३१७ ४०० ४४० 

९ राजटव– बाँडफाड – संधीर् सरकार – नगद ७३५ ७२७ ८०० ८८० ९६८ ११५० १२०० 

१० आन्तररक श्रोत –आन्तररक श्रोत नगद 591 ३९६ ५५० ६७० ७५० ५८० ६०० 

  4516 ५२०२ ५८३७ ६४८६ ७१४८ ७५५० ८००० 



 
 
 

२.७ सावयजलनक खचयको बाडँफाटँ 

तालिका 9: सावयजलनक खचयको बाडँफाटँ 
रकम रू हजारमा  

ि. 
सं. 

वववरण 
२०७६/७७ 
को वाटतववक 

२०७७/०७८ 
को संसोलधत 

२०७८/०७९ 
को प्रक्षेपण 

२०७९/०८० 
को प्रक्षेपण 

२०८०/०८१ 
को प्रक्षेपण 

२०८१/०८२ 
को प्रक्षेपण 

२०८२/०८३ 
को प्रक्षेपण 

जम्मा प्रलतशत 

१ बजेटको वगीकरण           
        

1.1 चाि ुखचय 2529 2914 3175 3650 4037 4350 4458 19670 56.17 

1.2 पुजँीगत खचय 1987 2289 2662 2836  3111 3200 3542 15351 43.83 

   जम्मा 4516 5203 5837 6486 7148 7550 8000 35021 100 

2 
खचयको क्षरेगत 
बाडँफाडँ 

         

2.1 आलथयक ववकास 513 377 634 651 633 650 700 3268 9.331 

2.2 सामाशजक ववकास 2167 2847 2977 3308 3717 4002 4160 18163 51.86 

2.3 पूवायधार ववकास 601 720 876 1103 1287 1284 1280 5828 16.64 

2.4 
वन वातावरण तथा 
ववपद् व्र्वटथापन 

73 151 200 251 301 320 350 1422 4.059 

2.5 
संटथागत ववकास तथा 
सशुासन 

1162 1093 1151 1174 1211 1295 1510 6340 18.1 

  जम्मा बजेट 4516 5203 5837 6486 7148 7550 8000 35021 100 
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पररच्छेद ३ सनुकोशी गाउँपालिकाको समविगत आलथयक नीलत 

३.१ सावयजलनक खचय 
पषृ्ठिलूम 

टथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे टथानीर् तहिाई आलथयक अलधकार क्षेरलिरका सीलमत क्षेरमा कर िगाउन, 

नेपाि सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट राजटव बाँडफाँट, अनदुान र ऋण प्राप्त गनय, लनजी क्षेरबाट तोवकएको सीमासम्म 
आन्तररक ऋण पररचािन गरी सावयजलनक खचय व्र्वटथापन गने अलधकार प्रदान गरेको छ । टथानीर् तहको क्षेरालधकारका 
ववषर्मा एकि कर प्रशासनको माध्र्मबाट राजटव पररचािन गने व्र्वटथा रहेको छ । नेपाि सरकारबाट टथानीर् 
तहिाई समानीकरण अनदुान, सशतय अनदुान, ववशेष अनदुान र समपूरक अनदुान गरी चार प्रकारका अनदुान प्राप्त हनु े
गरेको छ ।  
टथानीर् तह गठन िए पिात ्टथानीर् ववकास अवधारणा अनरुूपका प्राथलमक कामहरू शरुुवात िएका छन ्। आलथयक 
वषय २०७३/७४ मा टथानीर् रूपमा ववत्तीर् कारोबार सीलमत रहेको लथर्ो िने आ.व. २०७४/७५, आ.व. २०७५/७६  
तथा आ.व. २०७६/७७ कोिालग पूरा अवलधको बजेट तजुयमा गरी कार्ायन्वर्न गररएको छ िने आलथयक वषय २०७७/७८ 
को बजेट कार्ायन्वर्नका िममा  अशन्तम चरणमा रहेको छ । सेवा प्रवाहकोिालग आवश्र्क पने नीलत, कार्यववलध एवम ्
कार्यप्रविर्ा सरिीकरणका कार्यहरू िएका छन ् । साथै, कार्यपालिकाको कार्य शजम्मेवारी बमोशजम सेवा प्रवाह गनय 
आवश्र्क पने संगठन संरचना टथापना िई सेवा प्रवाह तथा ववकास लनमायणका कार्यिम कार्ायन्वर्नमा िलगएको छ । 
र्सै आ.व.मा सनुकोशी गाउँपालिकाको प्रथम आवलधक र्ोजना तथा मध्र्मकािीन खचय संरचना तजुयमा गरी बजेट र 
र्ोजनािाई जोड्ने प्रर्ास गररएको छ । 

प्रमखु समटर्ा 
र्ोजना तजुयमाकािालग आवश्र्क पने तथ्र्ाङ्कको पर्ायप्तता नहुँदा आधार वषयको अवटथा, समग्र पालिका टतरीर् आलथयक 
अवटथाका पररसूचकहरू जटतै कुि गाहयटथ उत्पादन, बचत तथा िगानी आदद ववश्लषेण गनय कदठनाइ हनु ुर र्थाथयपरक 
बजेट लनमायणमा समटर्ा देशखएकोछ । कुशि बजेट ववलनर्ोजन र दक्ष एवम ्प्रिावकारी कार्ायन्वर्नमा कमी रहेको छ । 
पुजँीगत खचय िक्ष्र् िन्दा कम हनु,ु रोजगारी र आर्मा प्रत्र्क्ष प्रिाव पाने पररर्ोजनाहरूमा ववलनर्ोजनमा कमी, लनधायररत 
समर्, िागतमा र गणुटतरीर् वहसाबिे आर्ोजना कार्ायन्वर्न हनु नसक्न ुआदद र्हाँका समटर्ाहरू हनु ्। 
चनुौती र अवसर 
संिीर्ता नर्ाँ अभ्र्ास र शासकीर् टवरूप िएकोिे स्रोतको बाँडफाँटमा तीनवटै सरकारका बीचमा समानता र सन्तिुन 
कार्म नहनु,ु सावयजलनक खचयिाई ददगो र िािकारी प्रलतफि आउने पररर्ोजनामा ववटतार गनय नसक्न,ु गाउँपालिकालिरका 
सीमान्तकृत समूह र िौगोलिक क्षेरको समन्र्ावर्क ववकास नहनु,ु नागररकको आधारिूत आवश्र्ताका रूपमा रहेका शशक्षा, 
टवाटथ्र् र  रोजगारीमा  समन्र्ावर्क  पहुँच नहनु,ु  दक्ष, ववषर् ववज्ञ, तथा उत्प्ररेरत जनशशक्तको व्र्वटथा गरी पालिकाको 
प्रशासलनक तथा ववकास कार्यकािालग आवश्र्क मानव स्रोतको पररचािन नहनु ुर्हाँका प्रमखु चनुौतीहरू हनु ्।  
पालिकाहरूका बीचमा ववकास लनमायण, िगानी अलिवृवद्ध, सशुासन प्रवद्धयनमा प्रलतटपधायत्मक वातावरण रहनु,ु िामो 
समर्देशखको राजनीलतक संिमणको अन्त्र् हनु,ु र्ोजना छनौट, बजेट ववलनर्ोजन क्षमतामा सधुार हुँदै जान,ु तीनै तहका 
सरकार सहकार्य र समन्वर् गदै “समदृ्ध नेपाि, सखुी नेपािी” बनाउन ेरावष्ट्रर् संकल्प प्रलत प्रलतबद्ध रहन,ु 
टथानीर् सरकार टथापना पिात ्चार आलथयक वषयको बजेट तथा कार्यिम कार्ायन्वर्न िई सावयजलनक खचय ववलनर्ोजनमा 
अनिुव प्राप्त हनु ुतथा िगानी सहजताकािालग नेपाि सरकारबाट हािसािै एकि ववन्द ुसेवाबाट सेवा प्रवाहको थािनी 
गररन ुतथा जनप्रलतलनलधहरूमा ववकास प्रलतको उत्कट चाहना र प्रलतबद्धता हनु ुअवसरका रुपमा रहेको देशखन्छ ।  



 
 
 

दीियकािीन सोच  
"सवु्र्वशटथत, र्ोजनाबद्ध एवम ्नतीजामखुी सावयजलनक खचय प्रणािी"  

िक्ष्र्  

उपिब्ध स्रोत साधनको कुशि पररचािन र दक्षतापूणय ववलनर्ोजनबाट प्रिावकारी सावयजलनक सेवा प्रवाह, ददगो तथा उच्च 
आलथयक ववकास हालसि गने ।  

उद्दशे्र् 
1. उपिब्ध सीलमत स्रोतिाई गाउँपालिकाको समवृद्ध हालसि गनय सिाउने क्षेरमा ववलनर्ोजन गनुय।  

2. सामाशजक न्र्ार् सवहतको आलथयक समवृद्ध हालसि गनुय ।  

3. पालिकामा रोजगारी लसजयना र उत्पादकत्व बवृद्ध गनुय । 

4. प्रिावकारी सावयजलनक सेवा प्रवाहको ववकास गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 10: सावयजलनक खचयका रणनीलत तथा कार्यनीलत 
रणनीलत कार्यनीलत 
उद्दशे्र् १: उपिब्ध सीलमत स्रोतिाई गाउँपालिकाको समवृद्ध हालसि गनय सिाउने क्षरेमा ववलनर्ोजन गनुय । 
१.१: सावयजलनक खचयको लमतव्र्र्ी, दक्षतापूणय 
तवरिे आलथयक, सामाशजक ववकास तथा 
पूवायधार लनमायणमा उपर्ोग गने । 

1. सावयजलनक खररद काननुको पररपािनामा जोड ददइनेछ ।  

2. बजेट प्रणािीका सबै प्रविर्ािाई प्रिावकारी बनाउन दक्ष मानव 
संसाधन ववकासमा जोड ददइनेछ । 

१.२: नेपाि सरकारको टवीकृलतमा गौरवका 
आर्ोजना तथा ठूिा पूवायधार लनमायणमा 
वैदेशशक ऋण पररचािन गने । 

1. ठूिा पूवायधार लनमायण तथा गौरवका आर्ोजनामा वैदेशशक ऋण 
पररचािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: सामाशजक न्र्ार् सवहतको आलथयक समवृद्ध हालसि गनुय । 
२.१: पूवायधार ववकास तथा सामाशजक क्षेरमा 
िगानी गदाय समाजका सबै वगय र क्षेरमा 
समन्र्ावर्क ववतरण गने । 

1. सावयजलनक लनमायण र सामाशजक क्षेरबाट प्राप्त िगानीको प्रलतफि 
समाजका सबै वगय र क्षेरमा समन्र्ावर्क ववतरण हनुे प्रबन्ध 
लमिाइनेछ । 

२.२: मूि प्रवाहमा आउन नसकेका 
नागररकिाई सामाशजक संरक्षणका 
माध्र्मबाट मूि प्रवाहीकरण गने । 

1. आलथयक र सामाशजक रूपिे पछालड परेका नागररकिाई सामाशजक 
संरक्षणका कार्यिम माफय त ्संरक्षण गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: पालिकामा उत्पादनशीि रोजगारी लसजयना र उत्पादकत्व बवृद्ध गनुय । 
३.१: रोजगारीका अवसरको लसजयना, उत्पादन 
र उत्पादकत्वमा बवृद्ध एवम ्पुँजी लनमायण हनुे 
गरी स्रोतको महत्तम पररचािन गने । 

1. कृवष तथा गैर कृवष क्षेरमा रोजगार मूिक उद्योग टथापनामा जोड 
ददइनेछ ।  

2. कृवष प्रशोधन र खलनजजन्र् उद्योगको टथापना र ववटतारमा जोड 
ददइनेछ । 

उद्दशे्र् ४: प्रिावकारी सावयजलनक सेवा प्रवाहको ववकास गनुय । 
4.१: मध्र्मकािीन खचय संरचना र 
प्रिावकारी मध्र्मकािीन खचय समीक्षाको 
व्र्वटथा गने । 

1. मध्र्मकािीन खचय संरचनाका आधारमा मार पालिकाका संपूणय 
सावयजलनक खचय व्र्वटथापन हनुे सलुनशितता गररनेछ । 

2. हरेक तीन वषयमा मध्र्मकािीन खचय समीक्षा अलनवार्य गनुयपने 
प्रावधान गररनेछ । 
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४.2: हरेक सावयजलनक खचय तथा सेवा प्रवाह 
सावयजलनक सनुवुाइ माफय त अनमुोदन गने । 

1. हरेक उपिोक्ता सलमलत तथा ठेकदारिे र्ोजनाको समालप्त सँगै खचयको 
वववरण सावयजलनक सनुवुाइ माफय त अनमुोदन गने अलनवार्य प्रावधान 
राशखनेछ । 

अपेशक्षत उपिशब्ध 

सावयजलनक खचय प्रणािी थप व्र्वशटथत एवम ्सदुृढ िएको हनुेछ । पालिकाको स्रोत साधनको ववलनर्ोजन र राजटव 
पररचािन क्षमता सदुृढ िएको हनुेछ । उपिब्ध सीलमत स्रोत र साधनको िगानी उत्पादनमूिक क्षेरमा केशन्रत िएको 
हनुेछ । 

 

३.२ राजटव 

पषृ्ठिलूम 

आलथयक ऐन २०७5 र अन्तर सरकारी ववत्त व्र्वटथापन ऐन २०७४ मा िरजग्गा रशजषे्ट्रशन शलु्क, सवारी साधन कर, िर 
बहाि कर, सम्पत्ती कर, िलूम कर, व्र्वशार् कर, ववज्ञापन कर र मनोरन्जन करका क्षेरमा टथानीर् तहको अलधकार क्षेर 
तोवकएको छ । र्सका साथै गैर करका रूपमा सेवा शलु्क दटतरु, पर्यटन शलु्क र दण्ड जररवाना संसंकिन  गररएको र 
टथानीर् काननु बमोशजम टथानीर् तहको क्षेरालधकार लिरका कर उठाउन पाउने व्र्वटथा रहेको छ । कर तथा गैरकरका 
आधार कमजोर रहेको, कर सङ्किन गने आफ्नै संर्न्र टथावपत िइनसकेको अवटथामा राजटव सङ्किन गने व्र्वशटथत 
पद्धलत ववकास िइसकेको छैन । वैज्ञालनक कर प्रणािीको ववकास गरी राजटव सङ्किन र पररचािन गने कार्यिाई थप 
प्रिावकारी बनाउन आवश्र्क रहेको छ ।  

प्रमखु समटर्ा 
राजटव सङ्किन गनय नीलतगत व्र्वटथामा अष्पटटता रहेको, कर तथा गैर करको आधार पर्ायप्त रुपमा ववटतार हनु नसकेको, 
एउटै प्रकृलतका कर प्रदेश र टथानीर् तह दबैुका साझा क्षेरालधकारमा रहन ुराजटव सधुारमा देशखएका  मु् र् समटर्ाहरू 
हनु ्। त्र्सैगरी ढुिा, लगटी, बािवुा जटता प्राकृलतक स्रोतको तिुनामा  कर सङ्किन हनु नसकेको, करका सम्बन्धमा 
जनचेतनाको कमी रहेको, पर्ायप्त र दक्ष जनशशक्तको कमी हनु ुआदद र्स गाउँपालिकाका समटर्ाहरू हनु ्। 
चनुौती र अवसर 
कर लतनुयपने सबै नागररकिाई करको दार्रामा ल्र्ाउन नसवकन,ु कर तथा गैरकर राजटवको प्रिावकारी पररचािन नहनु,ु 
कर तथा गैर करको आधार ववटतार गनुय नसवकन,ु छररएर रहेका राजटव सङ्किन गने संर्न्रबाट आशालतत कर सङ्किन 
नहनु,ु गाउँपालिकाको कर तथा गैरकर राजटव पररचािनका आधार कमजोर रहन ुतथा लछमेकी टथानीर् तहको कर 
प्रणािीसँग समानता कार्म गनय नसक्न ुर्हाँका मु् र् चनुौती मान्न सवकन्छ । 
तीनै तहका सरकारबाट समन्वर् र सहकार्यमा राजनीलतक प्रणािीको सदुृढीकरण गदै आलथयक ववकास गने अवसर प्राप्त 
िएको, सावयजलनक ववत्तको पररचािनमा सबै पक्षको सविर् सहिालगता बढ्दै जान,ु िामो समर्देशखको राजनीलतक 
संिमणको अन्त्र् िएको, ववगतमा केन्रीकृत रहेका अलधकार ववकेशन्रत िई टथानीर् तहसम्म पगेुको तथा करको आधार 
र दार्रा बवृद्ध गनय सवकने सम्िावना रहेको जटता अवसरहरू रहेका छन ्। 
दीियकािीन सोच  

"प्रिावकारी राजटव प्रणािीको ववकास सबि अथयतन्र लनमायणको आधार"  

िक्ष्र्  

पालिकाका सामाशजक ववकासका कार्यिमहरू आन्तररक स्रोतबाट पररचािन गनय सक्ने अवटथाको लसजयना गने ।  



 
 
 

उद्दशे्र्  

1. राजटव पररचािन प्रणािीिाई प्रगलतशीि, कुशि, पारदशी र प्रिावकारी बनाउन ु। 

2. राजटव सधुार कार्यर्ोजना लनमायण र कार्ायन्वर्न गरी राजटव बवृद्ध गनुय । 

 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 11: राजटवका रणनीलत तथा कार्यनीलत 
रणनीलत कार्यनीलत 
उद्दशे्र् १: राजटव पररचािन प्रणािीिाई कुशि, पारदशी र प्रिावकारी बनाउन ु। 
१.१: संिीर् र प्रदेश 
सरकारसँग समन्वर् तथा 
सहकार्य गदै गाउँपालिकाको 
प्रिावकारी राजटव 
पररचािनमा जोड ददने । 

1. नेपाि सरकारसँगको सहकार्यमा राजटव सङ्किन तथा पररचािनिाई पारदशी र 
प्रिावकारी बनाउन कर पररचािन सम्बन्धमा टपि नीलत तथा काननुी व्र्वटथा 
गररनेछ ।  

2. राजटव पररचािनकािालग प्रदेश सरकारसँग समन्वर् र सहकार्य गररनेछ । 

१.२: कर प्रणािीमा संटथागत 
र संरचानागत रूपमा ववकास 
गदै आधलुनकीकरण र 
प्रगलतशीि बनाउने । 

1. राजटव सङ्किन प्रणािीका सबै प्रविर्ािाई प्रिावकारी बनाउन दक्ष जनशशक्त 
ववकासमा जोड ददइनेछ ।  

2. नवीनतम ववलध, प्रववलध र उपकरणको प्रर्ोग गरी कर प्रणािीिाई आधलुनकीकरण 
गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: राजटव सधुार कार्यर्ोजना लनमायण र कार्ायन्वर्न गरी राजटव बवृद्ध गनुय । 
२.१: काननुी तथा नीलतगत 
व्र्वटथापन गने । 

1. मौजदुा आलथयक ऐन लनर्मिाई आवश्र्क पररमाजयन गरी व्र्वहाररक र प्रिावकारी 
बनाइनेछ ।  

2. सम्पशत्त कर जटता नर्ाँकरहरू सम्बन्धी काननु बनाइनेछ । 

3. कर लनधायरण,  कर असिुी,  कर छुट,  कर अनपुािन सम्बन्धी टथानीर् नीलतगत 
एवम ्काननुी व्र्वटथाको सन्दियमा आवश्र्क आलथयक ऐन,  लनर्माविी,  ववलिन्न 
कार्यववलधहरू समर्मै तर्ार गरी गाउँसिाबाट पाररत गराई कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

2.2: प्रिावकारी संगठनात्मक 
व्र्वटथा, दक्ष जनशशक्त र 
उपर्कु्त पूवायधार सवहतको 
व्र्वटथा गने । 

1. राजटव सम्बन्धी उपर्कु्त सफ्टवेर्र,  कम््र्टुर र सूचना प्रणािी सवहतको अिग 
राजटव शाखा व्र्वटथा गररनेछ ।   

2. राजटव सम्बन्धी आवश्र्क दक्ष जनशशक्तको व्र्वटथा गने र िएका जनशशक्तिाई 
उशचत तालिम ददई दक्ष र प्रिावकारी बनाइनेछ ।  

3. वडा कार्ायिर्हरूको समेत राजटव सङ्किन क्षमता अलिवृवद्ध गरी वडा कार्ायिर्हरू 
माफय त राजटव सङ्किनको प्रिावकारी प्रणािीको व्र्वटथा गररनेछ । 

2.3: करसँग सम्बशन्धत 
व्र्वशटथत र वगीकृत 
तथ्र्ाङ्काधार व्र्वशटथत गने । 

1. कर सङ्किनको लनशम्त सहजतािाई समेत ध्र्ानमा राखी गाउँपालिकाको प्रोफाइि 
अद्यावलधक गररनेछ ।  

2. सम्िाववत ववलिन्न कर, शलु्क तथा दटतरुका दार्रा तथा दरहरूको वगीकृत वववरण 
तर्ार गरी आवलधकरूपमा अद्यावलधक गररनेछ ।  

3. राजटवका ववलिन्न स्रोतहरूको प्राथलमकीकरण र नर्ाँ स्रोतहरूको पवहचान गने र 
ववद्यमान स्रोतहरूको दार्रा ववटतार गररनेछ । 

2.4: करदाताहरूिाई 
कर/शलु्कको महत्त्व, कर 

1. ववलिन्न छिफि, गोष्ठी, सञ्चार माध्र्म माफय त ्करदाताहरूमा कर सम्बन्धी जनचेतना 
फैिाइनेछ (कर शशक्षा प्रदान गने) ।  
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व्र्वटथा सम्बन्धमा सचेचना 
बवृद्ध गने ।  

2. मोबाइि एप, वेबसाइट आददको माध्र्मबाट कर व्र्वटथा सम्बन्धी सूचना ददइनेछ 
।  

3. उत्कृि करदातािाई सम्मान गररनेछ ।  

4. करको दर लनधायरण गदाय सरोकारवािा मु् र् करदाताहरूसँग छिफि गररनेछ। 
2.5: सरि, चटुतदरुुटत कर 
असिुी प्रणािी व्र्वशटथत गने 
।  

1. वडामा कर सङ्किन गने व्र्वटथा गररनेछ ।  

2. करदाताहरूिाई टवरं् कर िोषणाको सवुवधा प्रदान गररनेछ ।  

3. समर्मै कर लतनेिाई कर छुटको व्र्वटथा र वढिो गररएमा जररवानाको व्र्वटथा 
गररनेछ ।  

4. कम््र्टुरकृत ववलिङ प्रणािी अविम्बन गररनेछ ।  

5. उत्कृि रूपमा राजटव सङ्किन गने वडािाई प्रोत्सावहत गररनेछ ।  

6. कर दावर्त्व र सेवा प्रवाहिाई एक आपसमा जोलडनेछ । 
2.6: पारदशशयता र 
जवाफदेवहता कार्म राख्न े। 

1. गाउँपालिकािे गणुटतरीर् वटत ुतथा सेवा प्रदान गररनेछ ।  

2. आर् व्र्र्को वववरण आवलधक रूपमा प्रकाशन गररनेछ ।  

3. सङ्कलित राजटव रकम बारे आवलधक रूपमा सावयजलनक गररनेछ ।  

4. राजटव उत्पशत्तिाई पलन बजेट ववलनर्ोजनको एक आधारको रूपमा लिइनेछ । 
2.7: सरोकारवािा लनकार्सँग 
आवश्र्क समन्वर् गने ।  

1. राजटव बाँडफाँड हनुे राजटवका शीषयकहरूमा संिीर् तथा प्रदेश सरकारसँग िरपदो 
र प्रिावकारी समन्वर् गररनेछ ।  

2. करदाता सम्बन्धी तथ्र्ाङ्क प्रालप्त र कर असिुीको सन्दियमा अन्र् सम्बशन्धत 
लनकार्हरूसँग पलन समन्वर् गररनेछ । 

2.8: राजटव अलिवृवद्ध गने 
खािका आर्मूिक कार्यिम 
र पूवायधार ववकासमा जोड ददने 
।  

1. वावषयक कार्यिममा टथानीर् आलथयक ववकासकािालग व्र्वसार्मूिक तथा आर्मूिक 
कार्यहरूमा र्ोगदान परु् र्ाउने कार्यिमहरूिाई समावेश गररनेछ।  

2. लनजी क्षेरको िगानी र उद्यमशीिता प्रलत जोड ददइनेछ ।  

3. राजटव अलिवृवद्ध गने खािका पूवायधारहरूको ववकास गररनेछ । 

4. हाटबजार/टटिहरू लनमायण र सञ्चािन गररनेछ ।  

5. सडक िगार्तका पूवायधार लनमायण र टतरोन्नलत गररनेछ ।  
अपेशक्षत उपिशब्ध 

करदाताको सङ्ख्र्ामा उल्िे्र् बवृद्ध िई गाउँपालिकाको अथयतन्र तथा बजेटमा राजटवको र्ागेदानको अनपुातमा बवृद्ध 
िएको हनुछे । कर प्रणािीमा ववद्यतुीर् प्रववलधको प्रर्ोगगरी पारदशी, कम खशचयिो र प्रिावकारी िएको हनुेछ। 
 

३.३ सावयजलनक ऋण 

पषृ्ठिलूम 

गाउँपालिकाको चाि ुतथा पुँजीगत खचय व्र्वटथापनकािालग प्रदेश तथा संिीर् सरकारबाट प्राप्त हनुे अनदुान मार पर्ायप्त 
निएकोिे थप स्रोतको माग हनु गएको छ । नर्ाँ संरचनाको ववकास सँगै सावयजलनक खचयको आवश्र्कता बढ्दै गएको 
छ । सामाशजक तथा िौलतक पूवायधारमा िगानीको मागिाई सम्बोधन गनय सावयजलनक ववत्तको प्रचरुता हनु ुआवश्र्क 
रहेको छ । टथानीर् लनकार्िे रावष्ट्रर् प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आर्ोगको लसफाररसमा मार आन्तररक ऋण लिन सक्न े
व्र्वटथा रहेको छ । आर्ोगिे प्रदान गरेको सीमालिर रही आन्तररक ऋण पररचािन गनय नीलतगत तथा संरचनात्मक 



 
 
 

व्र्वटथा निइसकेकोिे पररचािन हनु कठीनाइ रहेको छ । र्स अथयमा पालिकािे आन्तररक राजटव, अनदुान तथा राजटव 
बाँडफाँटबाट नपगु हनुे रकम आन्तररक ऋण वा नेपाि सरकारसँग लिने ऋणमा लनियर रहन्छ ।  

प्रमखु समटर्ा 
गाउँपालिकाको िेलडट रेवटङ नहनु,ु आन्तररक ऋण पररचािनिाई लनशित क्षेरमा िगानी गने गरी मापदण्ड नहनु,ु संटथागत 
संर्न्रको आधारितू तहको अवटथा समेत नहनु,ु गाउँपालिकाटतरमा सावयजलनक ऋणको पररचािन र व्र्वटथापन सम्बन्धी 
नीलतगत टपिता िइनसक्न ुतथा ववत्तीर् क्षेरिाई ग्रामीण क्षेरसम्म ववटतार गनय नसक्न ुसावयजलनक ऋणको पररचािन र 
व्र्वटथापनकािालग समटर्ाका रुपमा रहेका छन ्। 
चनुौती र अवसर 
नेपाि सरकारको टवीकृलत र अन्र् प्रविर्ा पूरा गरी सावयजलनक ऋण पररचािन नहनु,ु सावयजलनक ऋणिाई प्रिावकारी 
ढिबाट पूवायधार, रोजगार र उत्पादनमा पररचािन गरी ददगो, उत्पादनमखुी र उच्च प्रलतफिमखुी बनाउन नसक्न ुतथा 
ऋणको साँवा व्र्ाज िकु्तानीको सलुनशितता गनय नसक्न ुमु् र् चनुौती हनु ्। 
पालिकािे ववकास लनमायणकािालग ऋण पररचािन गनय सक्ने गरी िाटा बजेट तजुयमा गनय सक्ने व्र्वटथा हनु,ु रावष्ट्रर् 
प्राकृलतक स्रोत तथा ववत्त आर्ोगिे ऋण पररचािनमा सहशजकरण गनुय तथा पर्यटन, पूवायधार तथा ऊजाय ववकासमा िगानीको 
आधार हनु ुर्हाँका अवसरका रुपमा रहेका छन ्। 
दीियकािीन सोच 
"उत्पादनमूिक पूवायधार ववकास र सबि अथयतन्र लनमायणका लनशम्त सावयजलनक ऋण सदपुर्ोग"  

िक्ष्र्  

पर्यटन पूवायधार र ऊजाय ववकास तथा उत्पादनको क्षेरमा िगानी बवृद्ध गनय सावयजलनक ऋणको प्रिावकारी पररचािन गने। 
उद्दशे्र् 

1. सावयजलनक ऋणिाई गौरवका आर्ोजनाको पूवायधार ववकास र उत्पादनका क्षेरमा पररचािन गरी आलथयक बवृद्धमा 
र्ोगदान परु् र्ाउन ु। 

2. सावयजलनक ऋणको प्रिावकारी पररचािन गरी पुँजी लनमायणमा बवृद्ध तथा रोजगारको लसजयना गनुय ।  

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 12: सावयजलनक ऋणका रणनीलत तथा कार्यनीलत 
रणनीलत कार्यनीलत 
उद्दशे्र् १: सावयजलनक ऋणिाई गौरवका आर्ोजनाको पूवायधार ववकास र उत्पादनका क्षरेमा पररचािन गरी आलथयक 
बवृद्धमा र्ोगदान परु् र्ाउन ु। 
१.१: ऋणिाई प्रिावकारी पररचािन गनय नेपाि 
सरकारसँग समन्वर् र सहकार्य गने । 
  

1. नेपाि सरकारसँग समन्वर् गदै ऋण पररचािनका ववलिन्न 
उपकरण प्रर्ोग गरी आन्तररक ऋण पररचािन गररनेछ ।  

2. ठूिा पूवायधार र गौरवका आर्ोजनामा वैदेशशक ऋण पररचािन 
गररनेछ । 

१.२: केन्र र प्रदेश सरकारको प्राथालमकतामा 
परेका क्षेरमा सावयजलनक ऋणिाई पररचािन 
गने । 

1. सावयजलनक ऋणिाई उच्च प्रलतफिका पूवायधार र उत्पादनका 
क्षेरहरूमा पररचािन गररनेछ । 

2. सावयजलनक ऋणको िागत िाि ववश्लषेण गरी साँवा व्र्ाज िकु्तानी 
सलुनशित हनुे क्षेरमा पररचािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: सावयजलनक ऋणको प्रिावकारी पररचािन गरी पुजँी लनमायणमा बवृद्ध तथा रोजगारको लसजयना गनुय । 
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२.१: सावयजलनक ऋणको पररचािन तथा 
व्र्वटथापन सम्बन्धी नीलत, काननु र संटथागत 
संरचना तर्ार पाने ।  

1. नेपाि काननुसँग तादात्म्र्ता हनु ेगरी सावयजलनक ऋण सम्बन्धी 
गाउँपालिकाको नीलत, संटथागत संरचना र काननुको लनमायण 
गररनेछ । 

२.२: रोजगारी र आर् आजयनका अवसरमा बवृद्ध 
हनुे गरी सावयजलनक ऋणको पररचािन गने ।  

1. रोजगारी र आर् आजयनका अवसर बवृद्ध हनुे गरी सावयजलनक 
ऋणको पररचािन गररनेछ । 

 

अपेशक्षत उपिशब्ध 

र्ोजनाको अन्त्र्मा सावयजलनक ऋणको व्र्वटथापन सम्बन्धी नीलत, काननु बनेको हनुेछ । पुजँी लनमायण तथा रोजगारीमा 
बवृद्ध िएको हनुेछ । सावयजलनक ऋण लनशित सीमालिर रहेर पररचािन िएको हनुछे । सावयजलनक ऋणको पररचािन 
प्राथलमकता प्राप्त र उत्पादनका क्षेरमा गररएको हनुेछ ।  

  



 
 
 

पररच्छेद ४ आलथयक ववकास क्षरे 

४.१ कृवष  र पशपुन्छी ववकास  

पषृ्ठिलूम 

कृवष, वागवानी र पशपुन्छीपािन पेशाको दृविकोणबाट हेदाय सनुकोशी गाउँपालिका पलन नेपािका अन्र् क्षेरिन्दा खासै 
फरक छैन । िगुोिका वहसाविे र्स गाउँपालिकाको १५४५४ हेक्टर क्षेरफि रहेको छ । जसमा कररव तीन िाग 
मध्रे् एक िागिन्दा बढी अथवा ६६५६ हेक्टर खेलतर्ोग्र् जलमन रहेको छ िने बाँझो छेरफि १५६.७६ हेक्टर रहेको 
छ । र्सैगरर वनको छेरफि ८१०३ हेक्टर रहेको छ । र्टतै प्रकारिे नदी खोिाको छेरफि १४१.३५ हेक्टर रहेको 
छ । र्सरी क्षेरफिका वहसाविे दोस्रोमा कृवषको छ । र्सरी कररव ६ िाग मध्रे् एक िागिन्दा बढी कृवषको ििूाग 
रहेको छ । गाउँपालिका लिर अलधकांशिे कृवष तथा पशपुािनिाई लनवायहमशुख व्र्वसार्को रुपमा प्रर्ोग गदै आएका 
छन ्। गाउँपालिकाको कुि खेती र्ोग्र् जलमनको ४२.४ प्रलतशत जलमनमा खाद्यान्नवािीको खेती गरेका छन ्। खाद्यान्नवािी 
लिर िमशः मकै, धान, कोदो, गहुँ र जनुेिो अलन फापरिाई लिइएको छ । क्षेरफिका वहसावबाट सवैिन्दा ववढ मकैवािी 
३३७८८ रोपनीमा िगाउने गरेका छन ्जनु कुि खाद्यान्नवािीको क्षेरफिको ४६.३ प्रलतशत हनु आउछ । दोस्रो वािीमा 
धान र कोदो िमश रहेको छन ्। धान िाग्ने क्षेरफि कुि १७२३८ रोपनी रहेको छ जनु खाद्यान्नवािी क्षेरफिको 
२३.६ प्रलतशत हनु्छ । धानवािी िाग्ने जलमनिाई पानीको लसंचाईका िालग प्राथलमकतामा राख्न ेअभ्र्ास रहेको हदुाँ 
गाउँपालिकाको १७२३८ रोपनी क्षेरफििाई कुनै न कुनै रुपमा ९३ वटा कुिाहरूबाट हनुे लसंशचत जलमनको रुपमा 
लिइएको छ ।  

त्र्सै गरर दिहनवािी अन्तगयत मास, गहत, चना, मसुरुो, मटर्ाङ र िटमासिाई लिइएको छ । मास तथा गहतको उत्पादन 
सवायलधक प्रथम र ददलतर् टथानका दािवािीहरू हनु ्। तरकारीवािी अन्तगयत िहरे तरकारीहरू वोडी, लसमी, केराऊहरूको 
उत्पादन क्षेर धेरै रहेको पाइन्छ िने मिुा, गोििेडा, काउिी, वन्दा, गाजर त्र्सपलछका उत्पादन हनुे तरकारीवािीहरू हनु ्
। केवह वडाहरूमा टनेि खेलतको अभ्र्ास गरेकाछन ्। तेिहनवािीमा मु् र्तर्ा तोरी, सटर्ुय र केवह लति तथा सरु्यमखुीको 
खेती गने अभ्र्ास छ । फिफूिवािीमा मु् र् रुपमा अलमिा जातका फिफूिहरू जटतै जनुार, सनु्तिा, कागती, ज्र्ालमर, 

िोगटे, लनववुा रहेको छन ्। व्र्वसावर्क रुपमा सवैको रोजाईमा जनुार र कागतीिे टथान लिएको छ । आपँ, केरा, 
िईुकटहर, लिची, कटहरहरूका परुाना र नर्ा वगैचाहरू छन ्। केवह समर् देशख वकवीिे प्राथलमकता पाइराखेको अवटथा 
छ । नगदेवािीको क्षेरफिमा सवैिन्दा ववढ आिवुािीको क्षेरिे ओगटेको छ जसमा  ६१८५  रोपनी  रहेको छ । 
गाउँमा नगद हात पानय अरु खेलतहरू जटतै च्र्ाऊ, फूि खेलत र वदाम खेलत तफय  वकसानहरूको चासो वढेको छ ।   

तालिका 13: सनुकोशी गाउँपालिकामा कृवष उत्पादकत्व तथा कृवष ववकासको अवटथा 
वडा नं. उत्पादन क्षेरफि (रोपनीमा वािी चि आधारमा) कृवष 

र्शन्रकरण 
सं्र्ा 

कुिो 
सं्र्ा 

समहु 
सं्र्ा 

सङ्किन 
केन्र 

खाद्यान्न 
वािी 

दाि 
वािी 

तरकारी 
वािी 

तेिहन 
वािी 

फिफूि 
वािी 

नगदे 
वािी 
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कृवषको र्ाशन्रकरण अन्तरगत कृवषकमयमा प्रर्ोग हनुे साना औजार तथा र्न्रहरूको प्रर्ोगिाई लिइएको छ । पावरवटिर, 

पम्प, हटकर र थे्रसरहरूिाई राशखएको छ । पशशु्रम र मानव श्रमबाट गररने विका कामहरूिाई लछटो र वकफार्लत 
वकलसमिे गनय नेपाि सरकारिे कृवषको आधलुनवककरण आर्ोजनािे तोवकएका वा अनदुानमा प्रदान गररएका र्न्र तथा 
उपकरणहरूमार र्स शशषयक अन्तरगत राशखएको छ ।  

गाउँपालिका लिर अलधकांशिे कृवष तथा पशपुािनिाई लनवायहमशुख व्र्वसार्को रुपमा प्रर्ोग गदै आएका छन ्। तर पलन 
कुि िरधरुी मध्रे् ६८५ िरधुरीिे मार कृवषिाई प्रमखु पेशाकै अधारमा गजुाराका रुपमा लिएका छन ्। औषत प्रलत 
पररवार सलरर् २ जनािे पररवारका ६ जनािाई खुवाउन ुपने अवटथा देशखन्छ । र्स गाउँपालिकमा  कृवषर्ोग्र् िलुमिाई 
कोशी आसपासको खेत हरूिाई नगदे वालि, मध्र् पहाडी ििुागमा पश ुतथा पंक्षी पािन र उच्च पहाडी िेगमा फिफुि 
खेती गने गरी माटोको पररक्षणको आधारमा पकेट क्षेर को पवहचान गरी ब्र्बसावर्क  कृवष ववकास गनय सवकन्छ ।  

ववगत एक दशक देशख ताजा तरकारी र दगु्ध उत्पादनिाई कृवष पेशा लिरको आम्दानीको स्रोतका रुपमा ववकास हदैु 
आएको छ । र्स पालिकािे काठमाण्डौंका वजारहरूमा ताजा तरकारीको आपलुतय गरररहेको अवटथा छ । गेडागडुीमा 
केराऊ, लसमी, वोडी मनग्गे मारामा उत्पादन हनुे गरेको छ। अलधकांश क्षरमा शचसो हावापानीका कारण र्हाँ उत्पादन हनुे 
मकैिाई टवाद र पौविकताका आधारमा ववशेष महत्वपूणय मालनएको छ । आिकुो उत्पादन लनकै्क हनुे गदयछ िने टथानीर् 
बजारमा र्हाँको उत्पादनको लनकै्क माग पलन रहेको उत्पादकहरू बाताउँछन ्। ताजा तरकारीको उत्पादन अवहिे फटटाउँदो 
व्र्वसार् रवहआएको छ । पालिकाका अलधकांश उत्पादन र वािीिाई प्रािाररक उत्पादन मान्न सवकन्छ । ववषाददको कम 
प्रर्ोग िएकै कारण परम्परागत मौरी पािनको अभ्र्ास प्रसटत देख्न  सवकन्छ । समग्रमा दगु्ध उत्पादन, ताजा तरकारी 
उत्पादन, फिफूि, मकै र आि ुउत्पादनिाई व्र्वसावर्क रुपमा अगालड बढाउन वकसानहरूिे प्रर्त्न गरररहेको अवटथा छ 
। काठमाण्डौ, कमिामाई, वनेपा सम्म ताजा तरकारी लबिी गरेर आम्दानी बढेको अवटथा छ । 

प्रमखु समटर्ा       
सनुकोशी गाउँपालिकालिर आम मालनसको धारणामा कृवष, वागवानी तथा पशपुन्छीपािनिाई पेशा तथा व्र्ावसार्कारुपमा 
िन्दा पलन लनवायहमशुख अथोपाजयनको माध्र्म मालनएको छ । अवहिे र्ातार्ात र सूचना तथा संचार क्षेरमा आएको प्रगलतका 
कारण  कृवष तथा पशपुशन्छ व्र्वसार्को उत्पादन िागत, उत्पाददत वटतकुो गणुटतर, बजार प्रलतटपधाय गनय कदठन अवटथा 
छ । त्र्सैगरर उत्पादनमा संिग्न जनशशक्तको लसप र प्रववलधिे ववश्व बजारिाई प्रलतटपधाय गनय सवकराखेको छैन । 
वाटतवमा हाम्रो परम्परागत रुपमा ज्ञान लसप र क्षमताको व्र्वसार् कृवष तथा पशपुन्छीपािन नै िएपलन अवहिेको अवटथामा 
खासै आधलुनकीकरण िइराखेको छैन । कृषकिे बजारको माग र आपूलतयको आधारमा उत्पादन गनय िन्दा मौषम अनकूुिता 
र पम्परागत रुपमा आफ्ना जलमनमा गदै आइराखेको खेलतपालतिाई अगालिराखेको अवटथा छ । ववशेष गरी हाम्रा प्रािाररक 
उत्पादनिाई बजारको माग अनसुार वजारीकरण गनय सवकराखेको अवटथा छैन । मागिाई अवसरको रुपमा लिने र सोही 



 
 
 

अनसुार वािी उत्पादन चि लनमायण गरी र्ोजनाबद्ध उत्पादन गनय सकेको पाइदैन । कृवष, वागवानी तथा पशपुन्छीपािनको 
व्र्वसावर्क ववकासका रुपमा हाि केही फमयहरू टथापना गररएका छन ्। प्रधानमन्री कृवष अर्ोजनािगार्त ववगतका 
कृवष ववकासका र्ोजनाहरूको प्रिावमा केवह उत्सावहत कृषकहरूिे व्र्वसावर्क उत्पादनमा प्रर्ास गरररहेको  छन ्। 
गाउँपालिकािे त्र्टता केवह कृवष, बागवानी र पशपुन्छी व्र्वसार्हरूको  दताय गदै गएकोछ । र्स गाउँपालिकािे उत्पादनको 
पकेट क्षेर लनमायण र कृवष जलमनको चक्िावशन्द गनय कोशशस गररराखेको िएपलन कृवष सडक, लसंचाई, ्िान्ट ्र्ाथोिोजी, 
िण्डारण र वजारशृ्रखिा अनरुुप ववटतार हनु सकेको अवटथा छैन । काठमाण्डौं, वनेपा िगार्तका वजारहरूमा  ताजा 
तरकारी आपलुतय गनयको िालग र्सपालिकाको वववप राजमागयिे छोएको ठाउँमा सहज अवटथा छ िने राजमागयिे नछोएको 
ठाउँको उत्पादनिाई बजाररकरण गनय अझै पलन कदठन अवटथा रहेको छ ।  

चनुौती र अवसर     
रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगिे प्रकाशन गरेको पन्रौं पञ्चववषयर् र्ोजनाको आधारपरिे प्रथम चरणमा उत्पादन लनर्ायतका िालग 
िौलतक पवुायधारिाई प्राथलमकतामा राख्न ेकुरा उल्िेख छ । गाउँपालिकाको ६६५३ हेक्टर रोपनी खेलत र्ोग्र्, मलििा एवं 
लसंचाई र्ोग्र् जलमनिाई अवसरका रुपमा लिन सवकन्छ । लनरपेक्ष गररबीको रेखामनुी रहेको जनसं्र्ाको जीवनलनवायहको 
मूि आधार िनेको साना वकसान तथा कृवष मजदरुी रहेको छ । लनवायहमखुी कृवषमा आशश्रत जनसं्र्ािाई व्र्वसावर्क 
र्ोजना अनसुार कृवष, वागवानी र पशपुन्छीपािनमा अगालड वढाउदै प्रलतव्र्शक्त आर् वढाउन सवकन्छ ।   

िगूोि, हावापानी, वातावरण र जनशशक्तको आधारमा फिफूि (बागवानी) खेलतको संिावना रहेको छ । सनु्तिा, जनुार 
तथा अलमिा जातका फिफूि, केरा, नाटपाती, आरुबखडा, आरुचा, आरु, खपुायनीको िालग प्र्र्ात रहेको छ । उच्च मूल्र्का 
फिफूि जटतै एिोकाडो, वकवी, ड्रागनिुट, टथानीर् जातका केरा, अनार अददको उत्पादन बवृद्ध गनय सवकन्छ । बाख्रा र 
गाई िैसीपािनको िालग सनुकोशीको हावापानी र िगूोिको अवटथा प्रचरु मारामा अवसरको रुपमा रहेको छ । टथानीर् 
रैथाने जातका कुखरुापािन, मौरीपािन तफय  रहेको वकसानहरूको रुझान र फटटाउदै गएका अवटथामा पर्यटन व्र्वसार्िाई 
कृवष व्र्वसार्को मौलिकतामा समेट्न सवकन्छ । त्र्सका िालग प्रािाररक खेती, एकीकृत सरजुीव व्र्ावटथापन, एकीकृत 
खेती प्रणािी जटता ववलधहरूको प्रर्ोग गरर रासार्लनक  ववषाददको प्रिाव रोक्न सवकने अवटथा छ । व्र्वसावर्क तोरी 
खेतीका िालग वडा.नं.१, २, ३ र ५ मा क्षेर लबटतार गनय सवकने अवटथा छ । मलु्र् अलिबवृद्धका िागी तोरी लमिको 
प्रर्ोग िइराखेको छ िन ेतोरी गेडा एवं तेिको माग प्रशटत रहेको छ । व्र्वसावर्क लसताके च्र्ाउ खेतीका िालग 
वडा.नं.२ को हावापानी र मौषम अनकुुि रहेको छ जहा हाि पलन केवहमारामा लसताके च्र्ाउको खेती िई राखेको छ । 
र्सकोिालग वडा.नं.२, १ र ३, ४ र ५ मा उत्पादन क्षेर बढाउन सवकन ेअवटथा छ िन ेलनर्ायत गनय सवकने गरर बजारको 
माग रहेको छ । वडा नं. २ मा ववगत ८—१० बषय देशख च्र्ाउ उत्पादन िै राखेकोिे गाउँमा प्राववलधक को उपिब्धता 
छ। व्र्वसावर्क जनुार खेतीका िालग पालिकाको सवै वडाहरूमा गनय सवकने संिावना छ । प्रधानमन्री कृवष आधलुनवककरण 
पररर्ोजनािे सपुरजोनको रुपमा सहर्ोग प¥ुर्ाई रहेको छ । खाद्यान्न उत्पादन (धान र मकै खेती) का िालग सनुकोशी 
वकनारका फांटमा अवहिेका धान खेतहरूिाई र पहाडी क्षेरमा मकै बािीको प्रचरु संिावना रहेको छ ।  व्र्वसावर्क 
बाख्रा तथा पशपुािनका िालग वाडय नं.१,४,५,६ र ७ मा पकेट क्षेर बनाई व्र्वसावर्क रुपमा पशपुशन्छ पािन गनय 
सवकन्छ । पशपुशन्छका िालग खाद्य पोषणको िागी उपर्कु्त वाडय नं.२,३,५ र ७ मा पकेट क्षरे बनाई व्र्वसावर्क रुपमा 
गाई िैंसी पािन गनय सवकन्छ । 

दीियकािीन सोच  
“कृवष, वागवानी, पशपुशन्छ, माछा र मौरी पािन व्र्वसार्िाई आत्मलनियर, प्रलतटपधी, समावेशी र बजारमखुी बनाउदै 
गाउँपालिकाको प्रमखु आलथयक ववकासक्षेरका रुपमा ववकास गने” 
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िक्ष्र्  
कृवष, वागवानी, पशपुशन्छ, माछा र मौरी पािनको व्र्वसावर्क ववकास र क्षमता अलिवृवद्ध गने । 

उद्दशे्र्    
1. कृवष उत्पादन र उत्पादकत्व बृवद्ध गरी गाउँपालिकािाई कृवष उपजमा आत्मलनियर गनुय । 

2. लनवायहमखुी कृवष प्रणािीिाई ददगो र व्र्वसावर्क प्रणािीमा रुपान्तरण गनुय । 

3. हरेक उत्पादन समूहको िालग वटतकुो गणुटतरीर् उत्पादनको िालग क्षमता अलिवृवद्ध गनुय । 

4. पशपुन्छी पािनिाई प्रववलधर्कु्त  र  व्र्वसावर्क बनाई पशपुन्छी जन्र् पदाथयको आर्ात िटाउँदै लनर्ायत प्रवद्धयन 
गनुय । 

5. गाउँपालिकामा खाद्य सरुक्षाको सलुनशितता गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 14: कृवषका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: कृवष उत्पादन र उत्पादकत्व बवृद्ध गरी गाउँपालिकािाई कृवष उपजमा आत्मलनियर गनुय । 
१.१: कृवष क्षेरको उत्पादकत्व 
बवृद्ध र आधलुनकीकरण गने । 

1. ददगो कृवष ववकासकािालग आवश्र्क नीलत, ऐन र लनर्महरू तजुयमा तथा 
संसोधन गरी प्रिावकारी रूपमा कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

2. कृवष वटत ुउत्पादन अलिवृवद्ध गनय कृवष जन्र् वटतकुो व्र्वसावर्क उत्पादनका 
िालग उपर्कु्त र ददगो लसंचाइ सवुवधा िगार्तका आवश्र्क पूवायधारको पहुँच 
बढाइनेछ ।  

3. उन्नत प्रववलध (थे्रलसंग मेशीन, जोते्न, साइनारे, आदद)मा सिुि कृवष कजायको 
व्र्वटथा लमिाइनेछ ।  

4. कृवषमा आधलुनकीकरणका िालग आवटर्क कृवष औजारको व्र्वटथा गररनेछ।  

5. खेती र्ोग्र् जग्गािाई बाँझो राख्न ेप्रवृशत्त लनरुत्सावहत गदै बाँझो रहेका कृवष 
िलूमको ददगो उपर्ोगकािालग उपर्कु्त र्ोजना बनाई कार्ायन्वर्न गररनेछ। 

उद्दशे्र् २: लनवायहमखुी कृवष प्रणािीिाई ददगो र व्र्वसावर्क प्रणािीमा रुपान्तरण गनुय । 
2.१: तिुनात्मक िाि हनु सक्न े
टथानीर् बािीनािी र आधारितू 
खाद्यवटतकुो उपिोगमा 
आत्मलनियरता हालसि गने ।  

1. खाद्य तथा अन्र् कृवष उत्पादनमा आत्म लनियरताकािालग उत्पादन पकेट क्षेर 
ववकास गरी सिन व्र्वसावर्क खेती प्रणािी अशि बढाइनेछ ।  

2. कृवष उपज उत्पादन, प्रशोधन, िण्डारण एवम ्ववतरण प्रणािीमा नर्ाँ प्रववलधको 
ववकासको अनसुरण,  अविम्बन र आधलुनकीकरण गररनेछ ।  

3. उत्पादन र िण्डारणका िममा हनु ेहानी नोक्सानीिाई न्रू्नीकरण गनय कृवष 
उपज सङ्किन तथा िण्डारण केन्रको टथापना गररनेछ ।  

4. लनजी तथा सहकारी क्षेरको संिग्नता बढाउँदै करार सम्झौतामा आधाररत तथा 
सहकारी खेतीिाई प्राथलमकता ददइनेछ ।  

5. मूल्र् शृङ्खिा पद्धलत अनसुार उत्पादनदेशख बजारीकरणसम्मका कार्यिमहरू 
एकीकृत रूपमा सञ्चािन गररनेछ । 



 
 
 

6. खाद्यान्न उत्पादन न्र्नु िएका पोषण असरुशक्षत टथानहरूमा टथानीर् टतरमै 
उत्पादन गनय सवकने कृवषजन्र् उत्पादन (कोदो, च्र्ाउ, सनु्तािा, अदवुा, कफी) 
प्रवद्धयन तथा उपर्ोगमा जोड ददइनेछ। 

7. सरुशक्षत खानपान र पौविकतत्वका स्रोत तथा उपर्ोगबारे सचेतनात्मक 
कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: हरेक उत्पादन समूहको िालग वटतकुो गणुटतरीर् उत्पादनको िालग क्षमता अलिववृद्ध गनुय । 
३.1: जिवार् ु पररवतयन र 
प्रकोपबाट पने नकारात्मक असर 
न्रू्नीकरण गदै वातावरणमैरी कृवष 
प्रववलधको ववकास र ववटतार गने 
। 

1. प्रािाररक खेतीिाई प्रोत्सावहत गरी उत्पाददत वटतिुाई बजारीकरणमा जोड 
ददइनेछ ।  

2. जिवार् ुपररवतयनसँगै कृवषमा अनकूुिन गरी कृवष जैववक ववववधताको संरक्षण,  
सम्वद्धयन तथा उपर्ोगमा बवृद्ध गररनेछ ।  

3. िोपोन्मखु तथा रैथाने ववउलबजन र बािीजन्र् जैववक ववववधता संरक्षणमा 
टथानीर् समदुार्को अग्रसरतािाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

4. कृवष अध्र्र्न तथा अनसुन्धानमा आधाररत वातावरणमैरी कृवष प्रववलधको 
ववकास एवम ्ववटतार गररनेछ ।  

5. कृवष उपजको अलधकतम उत्पादन एवम ् उत्पादकत्व बवृद्धकािालग टथानीर् 
साधन स्रोत र जैववक प्रववलधको उपर्ोग गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: पशपुन्छी पािनिाई प्रववलधर्कु्त  र  व्र्वसावर्क बनाई पशपुन्छी जन्र् पदाथयको आर्ात िटाउँदै लनर्ायत 
प्रवद्धयन गनुय । 
४.1: कृषकिाई पशपुन्छी पािन 
तथा पशपुन्छीजन्र् व्र्वसार्मा 
प्ररेरत गरी आत्मलनियर हनुे 
कार्यिम सञ्चािन गने ।  

1. कृषकिाई पशपुन्छी पािन तथा पशपुन्छीजन्र् व्र्वसार्मा प्ररेरत गरी 
आत्मलनियर हनु ेकार्यिम सञ्चािन गररनेछ ।  

2. र्वुाको ववदेश पिार्न रोक्न तथा ववदेशबाट फवकय एका र बेरोजगार र्वुािाई 
पशपुन्छी पािनमा र्वुा िाशक्षत कार्यिमिाई प्राथलमकताका साथ सञ्चािन 
गररनेछ ।  

3. पशपुन्छी पािनमा र्वुा सहिालगता र मवहिा सशक्तीकरणिाई केशन्रत गरी 
व्र्वसावर्क कार्यिम सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ ।  

4. व्र्वसावर्क पशपुन्छी पािनका साथै िाउट जातका माछा पािन तथा मौरी 
पािनका कािालग अनदुान तथा सहलुिर्त ऋणको व्र्वटथा गररनेछ ।  

5. ववपन्न पररवारिाई पशपुन्छी पािनकािालग प्रोत्साहन कार्यिमहरू सञ्चािन 
गररनेछ । 

6. प्रत्रे्क वाडयमा पश ुप्राववलधकको व्र्वटथा गररनेछ ।  
उद्दशे्र् ५: गाउँपालिकामा खाद्य सरुक्षाको सलुनशितता गनुय । 
५.१: गाउँपालिका बासीिाई 
पोषणर्कु्त खानेकुरा खान पाउन े
सलुनशितता गने । 

1. न्रू्न आर् िएका तथा गररबीको रेखामलुन रहेका पररवारहरूको पवहचान गरी 
५ वषय मलुनका बािबालिकाहरूकािालग पोषणर्कु्त खानेकुराहरूको प्रबन्ध 
लमिाइनेछ ।  

2. टथानीर् अगायलनक उत्पादनको महत्त्व तथा सन्तलुित आहारका बारेमा सचेतना 
कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

3. गाउँपालिका लिर खाद्य सरुक्षाको अवटथा सन्तोषजनक राख्न एक िर एक 
टनेि/करेसाबारीको व्थवटथा गररनेछ ।  
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4. पोषण सरुक्षा सम्बन्धी सचेतनामिुक कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

5. गियवती मवहिा तथा बािबालिकाकोिालग खोप तथा लनर्लमत टवाटथ्र् जाँचको 
सलुनशितता गररनेछ ।   

 

प्रमखु कार्यिम  
कृवष 

1. अदवुा प्रवद्धयन कार्यिम तथा तोरी पकेट क्षेर कार्यिम (वाडय न. १, ३, र ४ - दमु्जा, रातामाटा, कालिमाटी र 
कोटगाउँ) 

2. फूिको पकेट क्षेर प्रवद्धयन र ववकास कार्यिम 

3. जनुार तथा अन्र्  अलमिो जातका फिफुिहरूको पकेट क्षेर ववकास कार्यिम 

4. आि ुपकेट क्षेर ववकास र ववटतार कार्यिम 

5. टनेि लनमायण (१००० वटा) 
6. मकै, धान, आि,ु ्र्ाज, लसमी, काउिी, बन्दा र गांजरको  लबउ उत्पादन केन्र टथापना  

7. आि ुखेतीको अनसुन्धान कार्यिम  

8. एक वडा एक कृवष प्राववलधक  

9. कृवष एम्बिेुन्स (४ वटा)  

10. मवहिा समहुमा आधाररत कृवष सहकारी टथापना  

11. कृवष उत्पादन समूह टथापना  

12. कृवष र्ाशन्रकरण कार्यिम  

13. शशत िण्डार लनमायण (२ वटा - ५०० मे.ट. क्षमता) 
14. एक वडा एक लबज िण्डारण तथा ववतरण  

15. कृवष प्राववलधक शशक्षािर् टथापना (३ वटा) 

पशपुािन 

1. उन्नत जातको िाँस उत्पादन प्रवद्धयन कार्यिम (इवपि, जर् िाँस, नेवपर्र, वकम ुजटता िाँसको प्रजालतहरू उत्पादनको 
िालग मानव संसाधन र प्राववलधक पूवायधारको ववकास) 

2. दूध सङ्किन केन्र टथापना 
3. मौरीपािन पकेट क्षेर (वडा नं. 3, 5 र 7) 
4. व्र्वसावर्क माछा पािन प्रवद्धयन कार्यिम  

5. पश ुएम्बिेुन्स (२ वटा) 

6. बाख्रा पािन पकेट क्षेर प्रवद्धयन कार्यिम 

7. कुखरुा र खसी फमय प्रवद्धयन कार्यिम 

8. खोर तथा गोठ सधुार कार्यिम 

9. िैंसी पािन पकेट क्षेर कार्यिम  

10. पशपुािन र्ान्रीकरण कार्यिम 

11. नश्ल सधुार कार्यिम 

12. कृलतम गिायधान कार्यिम 

13. पश ुलबमा कार्यिम 



 
 
 

अपेशक्षत उपिशब्ध 

कृवष उत्पादन र उत्पादकत्व बृवद्ध गरी सनुकोशी गाउँपालिका कृवष उपजमा आत्मलनियर िएको हनुेछ । लनवायहमखुी कृवष 
प्रणािीिाई ददगो र व्र्वसावर्क प्रणािीमा रुपान्तरण हनुेछ । हरेक उत्पादन समूहको िालग वटतकुो गणुटतरीर् उत्पादनको 
शरुुआत हनुेछ । पशपुन्छी पािनिाई प्रववलधर्कु्त  र  व्र्वसावर्क बनाई पशपुन्छी जन्र् पदाथयको लनर्ायत प्रवद्धयन िएको 
हनुेछ । सनुकोशी गाउँपालिकामा खाद्य सम्प्रि ुपालिका हनुेछ । आि ुपकेट क्षेर हािको 8000 रोपनी बाट बढेर थप 
10000 रोपनी पगु्ने छ । त्र्सरी नै व्र्वसावर्क तरकारी खेतीको क्षेरफमा ५ गणुा बृद्धी हनुेछ । धान र अन्र् 
वािीहरुमा समेत गणुटतरीर् तथा गणुात्मक उत्पादन हनुेछ । कृवष प्राववलधक शशक्षािर्ो टथापना िै कृवषका हरेक 
आर्मको िालग अनसुन्धनात्मक कार्य अगाडी बढ्नेछ । शशत िण्डार लनमायण िै ४ वटा कृवष एम्बिेुन्सहरुिे कृवष उपजहरु 
ओसार- पोसार गरररहेका हनुेछन ्। पशपुन्छी पािनिाई प्रववलधर्कु्त  र  व्र्वसावर्क बनाई पशपुन्छी जन्र् पदाथयको 
लनर्ायत प्रवद्धयन िएको हनुेछ । सनुकोशी गाउँपालिकामा खाद्य सम्प्रि ुपालिका हनुेछ । र्सिे समग्र  रोजगारी बढी 
सनुकोशीको आलथयक लबकासमा प्रत्र्क्ष टेवा पगु्ने छ ।   
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४.२ पर्यटन ववकास   

पषृ्ठिलूम 

महािारत पहाडको उचाइ शृ्रखिासँग जोलडएको सनुकोशी आफैमा प्राकृलतक सनु्दरता, मौलिक साँटकृलतक तथा परुाताशत्वक 
सम्पदा र जैववक ववववधताका संिावना वोकेका लनधी हो । वर्नै पहाड, सम्पदा, जैववक ववववधताका प्रवद्र्धन र ववववलधकरण 
गदै पर्यटकीर् टथिका रुपमा ववकास गरी अथयतन्रमा जोड ददन सक्न ेकुरामा ववश्वास रा्दै पर्यटन क्षेरमा जोड ददइएको 
हो । हनुतः नेपािको आन्तररक र वाह्य राजनीलतको प्रत्र्क्ष प्रिाव वाह्य पर्यटकहरूको सं्र्ामा पदयछ । ववगत एक 
दशकदेशख वाह्य पर्यटनको आगमन दरमा लनकै्क आरोह अवरोह रहेको छ । प्रदेश अन्तगयतको रुटमा सनुकोशीिाई लसन्धिुी 
गवढ सँग जोलड सनुकोशी गाउँपालिकाको ३ नं. वाडय देशख कमिामाई न. पा. शटथत लसन्धिुी गवढ सम्मको  पदर्ारा लिर 
राख्न सवकन्छ । सनुकोशीको ऐलतहालसक कोट, गफुा, झरना, वहउँदमा वहउँ खेल्ने टथिहरू संरक्षण र ववकास गरी आन्तररक 
तथा वाह्य पर्यटकहरूका िालग नर्ाँ गन्तव्र्का रुपमा ववकास गनय सवकन्छ । महािारत पवयत शृ्रखिाको उच्च शशखरहरू 
रहेको र्स ईिाकामा ववलिन्न प्रजातीका गरुाँस, चराचरुुिीहरू र वनटपलत एवं पतुिीहरू पाइन्छन ्। काठमाण्डौं उपत्र्काबाट 
सबैिन्दा नशजक र तराईका नशजक रहेकािे पलन दवैु हावापानीमा हनुे चराहरूको संरक्षण क्षेरकारुपमा र्हाँका सामदुावर्क 
वन, कवलुिर्त वन र रावष्ट्रर् वन समेतिाई प्रवधयन गनय सवकन्छ ।  र्सै गरी सनुकोशी मररन डाइिसयन आसपासका क्षेर 
तथा सनुकोशी र्ायशफ्टङिाई एवककृत पर्यटन ्र्ाकेजको अबधारणा अनसुार पर्यटन ्र्ाकेजको अवधारणा मतुालबक र्स 
क्षरिाई पर्यटवकर् आकषयण को केन्र लबन्द ुबनाउन सवकने संिावना रहेको छ। 

प्रमखु समटर्ा   

पर्यटन तथा अलतलथ सत्कार उद्योग क्षेर ववकासका िालग लसन्धिुीको ऐलतहालसक, प्राकृलतक र मौलिक ववशेषताहरूिाई 
संरक्षण र प्रवधयन गनय आवश्र्क छ । ऐलतहालसक महत्वका सांटकृलतक सम्पदा र जैववक ववववधताहरूको संरक्षण गदै 
पर्यटकहरूिाई राम्ररी संदेश ददन ुपदयछ । र्सका िालग साँटकृलतक सम्पदा एवं जैववक ववववधताको संरक्षण, अलििेखन र 
पर्यटक गाईडहरूिाई अनशुशक्षण गनय आवश्र्क हनु्छ । सिन जैववक खेती र प्रािाररक खेती प्रणािीको व्र्वसावर्क 
ववकास गदै टथानीर् ज्ञान सीप र अनिुविाई प्रचारप्रसार गनय सवकएको छैन । हाि पर्यटन व्र्वसार्मा संिग्न होटि, 

िज, गेिहाउस, रेिुरेण्ट र होमटटेिाई वातावरणमैरी ववकास गनयका िालग पररचािन हनु सकेको अवटथा छैन । गन्तव्र् 
लबन्दहुरू, पैदिमागय, होमटटेिाई कृवष संटकृलतसँग जोड्ने, वन र जिाधार क्षेरमा रहेका जैववक ववववधतािाई संरचनागत 
रुपमा संरक्षण, प्रवधयन र प्रचारप्रसार गनय सवकएको छैन । ठुिो सं्र्ा िारलतर् पर्यटकहरूको गन्तव्र् रहेको जनकपरुधामसँग 
कृवष, संटकृलत, प्रकृलत र नेपािीको ववरताको पवहचान वोकेका दगुय र गढीहरूिाई जोड्न नसक्दा ववदेशीको बसाई समर् र 
आगमन बढाउन सवकएको छैन ।    

चनुौती र अवसर  

सनुकोशीमा जैववक ववववधता, सांटकृलतक ववववधता र परुाताशत्वक महत्वका टथानहरू छन ्। तराईको गलमय र वावफिा 
ददनहरूमा कररव ६० वक.लम.को दरुीमा रहेको अलधकांश वडाको लसतिता र हररर्ािी प्रदान गने हुँदा प्राकृलतक रुपमा 
रमाउने पर्यटकहरूिाई र्ो टथान रोजाईमा पनय सक्दछ । जनकपरु र काठमाण्डौका धालमयक टथिहरूका दशयन गनय आउने 
िारलतर् पर्यटकहरूका िालग केवह ददनको समर् िम्वाउन र नेपािका प्र्र्ात वहम शृ्रखिाहरूको अविोकन गराउन 
सवकने संिावना छ । त्र्टतै गरर खमु्व ुक्षेरको भ्रमण गने अन्र् ववदेशी पर्यटकहरूका िालग केवह समर् िहािारत क्षेरका 
प्राकृलतक ववववधता अविोकन गने टथानका रुपमा ववकास गनय सवकने अवटथा छ । पशिमलतरका धौिालगरीदेशख अन्नपूणय, 
माछापचु्छे, मनाटि,ु बदु्ध वहमािदेशख पूवयका गणेश वहमाि, िािटाि वहमशृ्रखिाका सोह्रवटा वहमचचुरुाहरू देख्न सवकन्छ िने 
सनुकोशी, मररण र कमिा नदीिे लनमायण गरेका ववशाि फाँटहरू दे्दा पर्यटकहरू मन्रमगु्ध हनु सक्दछन ्। अवहिे पलन 
मोटर सडक देशखको कररव डेढ िण्टाको पैदिमागयबाट ववलिन्न ऐलतहालसक सम्पदा र झरनाहरू अविोकन गनय सवकन े
टथानहरू रहेका छन ्। काठमाण्डौं देशख  नगरकोट, पनौती, धुिीखेि, नमोबदु्धमा आउने वाह्य पर्यटकिाई सनुकोशी जैववक 



 
 
 

ववववधता अविोकन गने र जातीर् संटकृलतको अनिुव गने गरी कररडोर बनाउन सवकन्छ िने काठमाण्डौ उपत्र्का र 
तराईका आन्तररक पर्यटकहरूिे छोटा समर्का ववदा मनाउने केन्रका रुपमा ववकास गनय सक्ने संिावना रहेको छ । 
सनुकोशीमा जि ववहार गने, कुशेश्वर महादेवको दशयन र दमु्जा क्षेरको भ्रमण गने गरर वृहत पर्यटन गन्तव्र् क्षेरको 
ववकास गनय सकेमा पर्यटनहरूको रोजाईमा रहन सक्ने संिावना रहेको छ । केवह जालतर् बटतीहरूिाई जातीर् संटकृलत, 

मानव ववकास, वातावरणमैरी पूवायधारहरूको ववकास गरी जनपर्ायवरणमैरी गाउँका रुपमा रुपान्तरण गदै होमटटे वशटतका 
ववकास गदै शहरका आर्िाई गाउँटतरसम्म परु् र्ाउन सवकन्छ । 

दीियकािीन सोच  

“पर्यटन पूवयधारको ववकास – सनुकोशीको आन्तररक आर्मा सधुार”  

िक्ष्र्  

सनुकोशी गाउँपालिकािाइय आकषयक र मनोरम पर्यटकीर् गन्तव्र्का रूपमा ववकास गने । 

उद्दशे्र् 
१. पर्यटन व्र्वसार्को गणुटतर बवृद्ध तथा पर्यटकीर् टथिको प्रचार-प्रसार गनुय ।  
२. पर्यटकीर् पूवायधारहरूको ववकास गनुय । 
३. मानव संसाधन ववकास गनुय । 
४. स्रोतसाधनको व्र्वटथापन गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 
तालिका 15: पर्यटनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 
उद्दशे्र् १: पर्यटन व्र्वसार्को गणुटतर बवृद्ध तथा पर्यटकीर् टथिको प्रचार-प्रसार गनुय । 
1.१: गाउँपालिकामा हाि 
सञ्चािनमा रहेका होटेि र 
शचर्ापसिहरूको सेवाको 
टतरोन्नलत गने । 

1. टथानीर् होटेि, िज, रेटटुराँ र शचर्ापसिका व्र्वसार्ीहरूिाई ववषर्गत 
इन्टिक्टर शझकाई टथानीर् टतरमै पेशागत तालिमको व्र्वटथा गररनेछ । 

2. िइरहेका व्र्वसार्हरूको टतरोन्नलतकािालग गाउँपालिकाको पहिमा सहलुिर्त 
दरको पुँजीको खोजी गररददइनेछ । 

1.२: गाउँपालिकालिरका 
पर्यटकीर् टथिहरूको प्रचारप्रसार 
गने। 

1. पर्यटन प्रवद्धयन बारेमा ववज्ञहरूबाट संशक्षप्त अध्र्र्न गराइनेछ ।  

2. ववलिन्न सञ्चार माध्र्मको प्रर्ोग गरी ठाउँहरूबारे प्रचार प्रसार गररनेछ ।  

3. ब्रोटर्ोर तर्ार गरी लछमेकी शजल्िाहरूमा लबतरण गररनेछ ।  

4. शजल्िाका ब्र्ाचिसय/ माटटसय तहका ववद्याथीहरूिाई अनसुन्धानकािालग र्ी 
टथानको वफल्ड लिशजटमा प्रोत्सावहत गररनेछ ।  

5. र्ी टथान ववशेषका बारेमा लनर्ाराकारहरूको भ्रमण आर्ोजना गने र सावहशत्र्क 
िेखरचना िेखाई परपलरकामा प्रकाशशत गने व्र्वटथा गररनेछ। 

6.  वेबसाइट, र्टुु्यव, फेसबकु, ट्वीटर, इन्टटाग्राम जटता सामाशजक सञ्जािको 
प्रर्ोग गरी आवटर्क प्रचार प्रसार गररनेछ।   

उद्दशे्र् २: पर्यटकीर् पूवायधारहरूको ववकास गनुय । 
2.1: पर्यटन क्षेरको 
ववकासकािालग आवश्र्क 
पूवायधारहरूको ववकास गने । 

1. पर्यटकीर् महत्त्वका टथानहरूमा आवागमन सहज बनाउन सडक, पदमागय, 
झोििुे पिु आदद लनमायण गररनेछ ।  

2. िइरहेका सडक र पदमागयको टतरोन्नलत गररनेछ । 



38 
 

2.2: पर्यटन पूवायधारहरूको 
लनमायण गने । 

1. ववशेष पर्यटकीर् टथिहरूको पवहचान गरी पूवायधार लनमायणको ववटततृ र्ोजना 
प्रलतवेदन तर्ार पाररनेछ । 

2. पूवायधार लनमायणकािालग आवश्र्क जग्गा खररद तथा अलधग्रहण गररनेछ । 
उद्दशे्र् ३: मानव संसाधन ववकास गनुय । 
3.1: गाउँपालिकालिरका 
र्वुार्वुतीिाई पर्यटन ववषर्को 
शशक्षा प्रदान गने ।   

1. पर्यटन व्र्वसार्प्रलत र्वुार्वुतीको आकषयण बढाउन आफ्नो क्षेरलिरका र्ोग्र् 
र इच्छुक ववद्याथीहरूिाई पर्यटन तथा अलतलथ सत्कार ववषर्मा ब्र्ाचिसय 
लडग्रीमा अध्र्र्न गनय पठाइने र आलथयक सहर्ोग गररनेछ । 

2. आफ्नो क्षेरलिरका र्ोग्र् र इच्छुक र्वुार्वुतीिाई नेपाि पर्यटन तथा होटेि 
व्र्वटथापन एकेडेमीबाट ददने गररएका Food Preparation and Control, 

Tourist Guide, Trekking Guide िगार्तका छोटो अवलधका तालिममा 
पठाइने र आलथयक सहर्ोग गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: अध्र्र्न अनसुन्धान गनुय । 
4.1: बाह्य स्रोतसाधनको खोजी 
गने ।  

1. गाउँपालिकालिर सामान्र् रूपमा सम्िावना देशखएका र्ोजनाहरूको ववटततृ 
सम्िाव्र्ता अध्र्र्न गनय संिीर् र प्रदेश सरकारसमक्ष अनरुोध गररनेछ । 

2. गाउँपालिकामा आउने गैरसरकारी संटथाहरूिाई र्स र्ोजनामा समावेश िएका 
कार्यिमहरूमा िगानी गनय आह्वान गररनेछ । 

4.2: आन्तररक स्रोतसाधनको 
पररचािन गने ।   

1. गाउँपालिकाको वावषयक बजेटको लनशित प्रलतशत रकम पर्यटन क्षेरका 
कार्यिमकािालग छुट्याइनेछ ।  

2. पर्यटन क्षेरको ववकासकािालग टथानीर् लनजी क्षेरिाई आह्वान गररनेछ। 
 प्रमखु कार्यिम 

1. धालमयक, साँटकृलतक एवं परुाताशत्वक सम्पदाको संरक्षण 

2. सनुकोशी जिववहार क्षेर एवं अन्र् साहलसक खेि क्षेरको प्रवद्धयन कार्यिम 

3. होमटटेको व्र्वटथापन तथा प्रवद्धयन 

4. फापरचिुी, वव.वप. पाकय  तथा कुशेटवर क्षेरमा पर्यटकीर् पूवायधार ववकास कार्यिम  

5. पर्यटकीर् पदमागय  तथा कररडरको लनमायण तथा टतरउन्नलत 

6. अलथती सत्कार कुक तथा गाइडको तालिम 

अपेशक्षत उपिशब्ध  
पर्यटन व्र्वसार्को गणुटतर बवृद्ध गनय पर्यटकीर् टथिको प्रचार-प्रसार गररएको हनुेछ । राजधानीबाट नशजकै पनै िएकोिे 
सनुकोशी जिलबहार, कुशेश्वर मशन्दर, फापरचिुी र त्र्स टथानमा रहेको तामाि बटती, हारू् बटतीमा आशन्तरक तथा बाह्य 
पर्ायटकहरुको आगमनिे सनुकोशीको आलथयक ववकास िै ग्रालमण रोजगारीमा समेत बृद्धी हनुेछ । आधारितु पर्यटकीर् 
पूवायधारहरूको ववकास िएको हनुेछ । पर्यटन ववकासकािालग मानव संसाधन ववकास गररएको हनुेछ ।  



 
 
 

४.३ िि ुउद्यमशशिता ववकास र टव–व्र्वसार् प्रवधयन  

पषृ्ठिलूम 

मालनसको ज्ञान, सीप, चाहना, द्खि, रुची, अनिुव र स्रोतको आधारमा व्र्वसार्को छनौट गदयछौं । व्र्वसार्मा संिग्न 
जनशशक्त, उजाय खपत र वावषयक कारोवारका आधारमा व्र्वसार्िाई चार वकलसमिे वलगयकरण गरेको छ, लतनीहरू िमशः 
ठुिा उद्योग, मझौिा उद्योग, साना तथा िरेि ुउद्योग र िि ुउद्यम हनु ्। नेपाि सरकारिे िि ुउद्यम, व्र्ापार र रोजगारको 
मापदण्डका रुपमा मु् र्तर्ा चारवटा आधारिाई लिएको छ । जस अनसुार (क) आंफैिे नै व्र्वटथापन हेने (ख) नौं 
जनासम्म जनशशक्त पररचािन हनुे (ग) १० वकिो वाट िन्दाकम जिववद्यतु स्रोतबाट सञ्चािन हनुे  (ि) साना व्र्ापार 
िन्नािे वावषयक रु. पाँच िाखदेशख एक करोडसम्मको व्र्ापार कारोवारिाई तोवकएको छ । सनुकोशी गाउँपालिकामा ठुिा 
र मझौिा उद्योगहरूको सञ्चािन अवटथा खासै छैन । तर साना उद्योग र िि ुउद्यमशशिताको िने िमश ववकास हनुे 
अवटथामा देशखन्छ ।  

हािै राजमागयको लनमायण िई सकेपलछ गैह्र कृवष व्र्वसार्का रुपमा अन्र् उद्यमहरूको ववकास हदैु गएको छ । तर पलन 
सनुकोशीको पररवेश नेपािका अन्र् टथानहरूमा जटतै श्रलमक आपलुतयिाई प्राथलमकतामा राख्न ेगरेको पाइन्छ । कुि 
जनसं्र्ाको १५.७ प्रलतशत जनसं्र्ा (३३८८ जना) उद्योग र व्र्वसार्मा संिग्न रहेको पाइन्छ । दताय र गैरदताय गरर 
५९० वटा व्र्वसार् सञ्चािनमा रहेका छन ्िने आ.व. २०७० – ७५ सम्मका समर् अवलधमा ३२२ वटा सञ्चािनमा 
आएका हनु ्। कृवष, वागवानी, पशपुािन आदद उत्पादनमा  संिग्न व्र्वसार् ७७ वटा रहेको छन ्िने सवैिन्दा ववढ 
होिसेि तथा खुरा व्र्पार व्र्वसार् गने १८६ वटा रहेका छन ्। खोिा एवं खानीजन्र् लनमायण सामाग्रीको उत्पादन गने 
व्र्वसार्को सं्र्ा तेस्रो टथानमा रहेका छन ्जसको सं्र्ा ४८ रहेको छ । र्ातार्ात िगार्तका अन्र् व्र्वसार्को सं्र्ा 
१९ रहेको छ । अलधकांश उद्यमहरू (५९० मध्रे् ४००) मा प्रलत व्र्वसार् औषत एक देशख चार जना जनशशक्त संिग्न 
रहेको अवटथा छ । कामदारका रुपमा दताय हनुेको सं्र्ा पलन ५९० नै छन ्िने अन्र् २७९८ जना दताय ववनाका 
कामदारहरू व्र्वसार्मा संिग्न देशखन्छ । कुि ३३८८ मध्रे् ६४१ जना मवहिाको उपशटथलतिे केवि १९ प्रलतशतको 
हाराहारीमा मवहिा सहिालगता रहेको देशखन्छ ।  

जलडवटुीको उत्पादन प्रचरु मारामा पाईने र्स पालिकाबाट लनकासी गने व्र्वसार्मा केवह र्वुाहरू संिग्न रहेको छन ्िने 
प्रािाररक खाद्यान्न वटतमुा आधाररत उद्यमशशिताहरूको प्रचरु सम्िावना रहेको हुँदा औद्योगीकरणको प्रविर्ामा िैजान 
सवकन्छ । तरकारी, फिफूि र पशपुशन्छजन्र् उत्पादन तथा वजारीकरणको पररमाण दरिाई वढाउने िि ुउद्यमशशिता 
र टव–रोजगारमा सटुत ववकास िई राखेको अवटथा छ । 

प्रमखु समटर्ा  
ववश्व खुल्िाबजारको राप र तापमा वपशल्सएको हाम्रो समाजमा टवरोजगार, व्र्ावसार् प्रवद्र्धन गनय दरुुह र कदठन मेहनतको 
आवश्र्कता पदयछ । समग्र रुपमा उपिोगको संटकृलत मौिाई रहेको अवटथामा गाउँको गररबीको खाडि गवहररएर जाने 
गदयछ । अवहिे देशको अथयतन्रको कररब २३ प्रलतशत वहटसा रेलमटेन्सिे ओगटेको छ िने कुि ग्राहटथमा चौथो टथानमा 
रवह रावष्ट्रर् अथयतन्रमा सहर्ोग गरररहेको िए पलन औद्योलगक क्षेरको र्ोगदान खशुम्चदै गएको अवटथा हो । ववकासको 
अवधारणा अनसुार कृवष तथा पशपुािन क्षेरिाई प्रथम टतम्ि, उद्योग तथा वाशणज्र् क्षेरिाई दोस्रो टतम्ि र सेवा क्षेरिाई 
तेस्रो टतम्िका रुपमा ववकास गनुयपने कुरामा ववज्ञहरूिे जोड ददएको पाइन्छ । अलधकांश टथानीर्तहमा सञ्चािन हनुे 
ववकासका पररर्ोजनाहरूिे सामाशजक ववकासको क्षेर तथा िौलतक पूवायधार क्षेरहरूमा मार प्राथलमकतामा राख्न ेगरेको  हदुा 
िगानी र िगानीको वातावरणिाई न ैप्रमखु समटर्ाको रुपमा लिइएको छ । सामाशजक ववकास तथा िौलतक पूवायधार 
लनमायणको िालग आवश्र्क िि ुउद्यम ववकास र साना व्र्ावसार्को माध्र्मबाट रोजगारी अलिवृवद्ध गनय पेशागत सीप र 
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ज्ञानको ववववलधकरण गनय नसक्निुाई अको समटर्ाको रुपमा लिइएको छ । औद्यौलगक उत्पादनिाई वजार शृ्रखिा तर्ार 
गनय नसक्न ुतेस्रो समटर्ाको रुपमा लिइएको छ ।  

चनुौती र अवसर  
रावष्ट्रर् िक्ष्र् अनसुार सरकारको कुिग्राहटथ उत्पादनमा िि,ु साना र मझौिा उद्योगहरूको र्ोगदान बढाउने र वेरोजगारी 
दर िटाउने कुरािाई सूचकको रुपमा लिएको छ । तर खलु्िा र प्रलतटपधायत्मक अथयव्र्वटथािे ववश्वको अथयराजनीलतमा 
प्रिाव पारररहेको अवटथामा टथानीर् माग र उत्पादनको आधारमा व्र्वसावर्क ववकास गरी आपूलतय सन्तिुन गनय लनकै्क 
चनुौलतपणुय मालनएको छ । वाटतवमा सनुकोशी गाउँपालिका लिर व्र्शक्तगत तहबाट गरररहेका आर्आजयनको प्रर्ासिाई 
टथानीर् सरकारको तफय बाट सहर्ोग, साझेदारी र सहशजकरण गनय खोशजएको छ । ििउुद्यमको ववकासबाट कृवष, बागवानी, 
पशपुन्छी र मौरीपािनका उत्पादनमा मलु्र् थप गनयको िालग सहर्ोग गनुयको अिावा पर्यटन क्षेरको िालग आवश्र्क वटत ु
तथा सेवा आपूलतय गनय सहर्ोग लमल्ने छ । व्र्वसावर्क प्रवद्र्धनिे मालनसहरूको उत्पादन गने क्षमता अलिवृवद्ध हनुे र 
टवरोजगार लसजयना गनय सहर्ोग गने छ ।  

दीियकािीन सोच  

“उद्यमशशिता र व्र्वसार्को ववकासद्वारा टवरोजगारको अवसर लसजयना”  

िक्ष्र्  

उद्यमशशिता र टव–रोजगार बवृद्ध गने ।  

उद्दशे्र् 
1. सहकारी, रेलमट्यान्स र वाह्य ववशत्तर् स्रोतको उत्पादनशशि क्षेरमा पररचािन गनुय । 

2. िि ुउद्यम, टवव्र्वसार् र व्र्ापार संिग्न नागररकिाई व्र्वसावर्क लसप र ज्ञान प्रदान गनुय ।  

रणनीलत तथा कार्यनीलत 
तालिका 16: िि ुउद्यमशशिता ववकास र टव–व्र्वसार् प्रवधयनका रणनीलत तथा कार्यनीलत 

रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: सहकारी, रेलमट्यान्स र वाह्य ववशत्तर् स्रोतको उत्पादनशशि क्षरेमा पररचािन गनुय । 
१.१: बजारको मागमा आधाररत 
उत्पादन र बजार व्र्वटथापन गने । 

1. बजार शृ्रङ्खिामा आधाररत िि ुउद्यम ववकासमा सहर्ोग 
गररनेछ । 

2. कृवष, वागवानी तथा पशपुन्छीजन्र् उत्पादन सङ्किन केन्र 
टथापना गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: िि ुउद्यम, टवव्र्वसार् र व्र्ापार संिग्न नागररकिाई व्र्वसावर्क लसप र ज्ञान प्रदान गनुय । 
२.१: व्र्वसावर्क लसप र ज्ञानमा 
ववकास गरी व्र्वसार्हरूको ववकास र 
ववटतारका िालग ववशत्तर् पहुँचमा वृवद्ध 
गने । 

 

1. हािको लनवायहमशुख आलथयक उपाजयनमा आशश्रत पररवारिाई िि ु
उद्यमशशितामा रुपान्तरण गररनेछ । 

2. साना तथा िरेि ुउद्योगमा रहेका व्र्वसार्को कारोवारमा बवृद्ध 
गनय सहशजकरण गररनेछ । 

3. िि ुउद्योग र साना तथा िरेि ुउद्योगहरूको ववकास र क्षमता 
अलिवृवद्ध गररनेछ । 

 

प्रमखु कार्यिम  
• िि ुउद्यम ववकास कार्यिम  



 
 
 

• टथानीर् बजारको माग र आपूलतयको आधारमा व्र्वसार् सञ्चािनमा सहशजकरण कार्यिम 

•  प्रववलध तथा लसप हटतान्तरण र सबिीकरण कार्यिम 

• िगानी स्रोत सम्मको पहुँच टथावपत गनय सहशजकरण कार्यिम 

अपेशक्षत उपिशब्ध  
सहकारी, रेलमट्यान्स र वाह्य ववशत्तर् स्रोतको उत्पादनशशि क्षेरमा पररचािन िएको हनुेछ । िि ुउद्यम, टवव्र्वसार् र 
व्र्ापार संिग्न नागररकिाई व्र्वसावर्क लसप र ज्ञान प्रदान गररएको हनुेछ ।  
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४.४ ववशत्तर् संटथा र सहकारी क्षरे पररचािन 

पषृ्ठिलूम  

संववधानिे देशको अथयतन्रका तीन खम्वाको रुपमा लनजी, सहकारी र सावयजलनक क्षेरिाई टवीकार गरेको छ । ववशत्तर् 
पहुँचका िालग ववकास बैंक, ििवुवत्त संटथा, वचत तथा ऋण सहकारीहरूको िलुमकािे महत्व रा्दछ । सहकारीको 
पररचािनिाई देशको अथयतन्रको चिार्मान औजारका रुपमा सफितम ्प्रर्ोग लछमेकी देश वंगिादेशमा िईसकेको छ 
। ववगतमा लसन्धिुी शजल्िाका ११ वटा गा.वव.स.हरूिे सत्प्रलतशत िरधरुीहरूिाई वचत तथा ऋण सहकारीमा आवद्ध 
गदे ठुिा राशीमा अथय सङ्किन गरर सकेको अभ्र्ास छ । र्स असि अभ्र्ासमा सनुकोशी गाउँपालिकामा जोलडन आएका 
चारवटा गा.वव.स.हरू पलन रहेका छन ्। मझवुा, लसतिपाटी, झागाझिुी परुानो र रातमाटाहरूका मवहिाहरूिे गरेका अथक 
प्रर्ासहरूिाई अझ ववटतार गदै िगानीको वातावरण तर्ार गनयका िालग चावहने ववत्तीर् स्रोतको पररचािन नीलतको पररटकृत 
संटकरणको आवश्र्कता  छ । ववत्तीर् पररचािनको माध्र्मका रुपमा सहकारी क्षेरको र्ोगदानिाई ववश्वका धेरैजसो 
देशिे टवीकार गरेको छ । हाि सनुकोशीमा सरकारी टवालमत्वमा रहेको  क वगयको रावष्ट्रर् बाशणज्र् बैंक  एक वटा 
वैंक र ि वगयका दईुवटा ववशत्तर् संटथाहरूिे सेवा प्रदान गररराखेको अवटथा छ िने पचास वटा सहकारीहरू सञ्चालित 
छन ्। कुि िरधरुीहरू मध्रे् कररव ६७ प्रलतशत िरधरुीहरू सहकारीमा आवद्ध िई सकेको छन ्िने िकुम्प पछाडीको 
पनुयलनमायण कािमा अलधकांश िरधरुीहरूिे कमसेकम वैकमा खाता सञ्चािन गररसकेको अवटथा छ । ववशत्तर् पहुँचका 
वहसावबाट र्स पालिकामा  सकारात्मक वातावरण लनमायण िएको पाइन्छ । तत्कालिन मझवुा गा.वव.स.िे नेपाि राष्ट्र 
वैकको ग्रालमण ववकास कजायको राम्रो प्रर्ोग गररसकेको अवटथामा लत प्रर्ासहरूिाई िलनितु प्रर्ोग अन्र् वडा खण्डहरूमा 
गनय सवकने अवटथा छ ।   

प्रमखु समटर्ा   

सहकारी संटथाहरूिे सहकारीको नीलत, लसद्धान्त र मान्र्ता अनसुार कार्यिम सञ्चािन गनय र व्र्वटथापन गनय कदठन 
िईराखेको अवटथा छ । सरकारको केन्रीर् िेजरीमा रहेका नगदिाई लसधै गाउँमा रहेको गररबको झपुडीसम्म परु् र्ाउने 
माध्र्मको रुपमा मार सहकारीिाई लिएको छैन वक गाउँमा छररएर रहेका स–साना पुजँीहरूिाई सङ्किन गदै पनुः गाउँमा 
नै िगानी गने सोचका साथ एक आलथयक आधारका रुपमा लिइएको छ । ववश्वव्र्ापीकरण र खलु्िा अथय बजार नीलतका 
कारण गाउँको आत्मालनियरता टखिन िएको छ । गाउँ अब उपिोक्ताहरूको बटतीका रुपमा ववटतार िइरहेको छ । 
सहकारीिे सबैका िालग ववत्तीर् सेवामा पहुँच परु् र्ाउन सहर्ोग गरररहे पलन र्स क्षेरहरूमा तमाम ववकृलतहरूका कारण 
संटथागत ववकास हनु सकेको छैन । नेपािमा समूहमा आधाररत सहकारीको प्रिाव श–सशक्तकरणको एक राम्रो नमूना 
बलनरहेको अवटथामा सङ्घीर् सरकारको ऐन तथा नीलतहरूिे खासै र्स ददशामा कार्य गनय नसकेको अवटथामा सनुकोशी 
गाउँपालिकािे ववगत दईु दशकको मौलिक अभ्र्ासिाई आत्मासात गनय र शहरमा केशन्रत रेलमटेन्सिाई नीलतगत र 
क्षमतागत समटर्ा रहेको छ ।  

चनुौती र अवसर   

सरकारिे ददगो आलथयकवृवद्ध र उत्पादनशशि रोजगारी र मर्ायददत कामका िालग तोवकएका दईुवटा सूचकहरूिे िमशः 
ववत्तीर् सेवामा सबैको पहुँच र हरेक ३० लमनेटको पैदि र्ारामा सहकारी सेवाको सवुवधािाई सलुनशश्तता गने कुरा उल्िेख 
गरेको छ । वाटतवमा सहकारी ऐन तथा लनर्माविीहरूिे व्र्शक्तगत सदटर्ताको आधारमा सहकारीहरूको पररकल्पना 
मार गरेका छन ्तर िामो अनिुव र व्र्वहाररक अभ्र्ासका आधारमा समूहमा आधाररत वचत तथा ऋण सहकारी नै 
प्रिावकारी र सामवुहक िािका िालग उपर्ोग र नलतजामशुख देशखएको छ । र्सको नलतजा र प्रिावकाररताको कारण न ै
र्टतो सहकारीिाई छिफिमा प्रटताववत गररएको हो । कशम्तमा २५ जना व्र्शक्तहरूसँग छररएर रहेको पुँजीिाई सङ्किन 
गरी वचत तथा ऋण सहकारीको गठन र पररचािन गनय सवकने व्र्वटथा कानूनमा उल्िेख छ । तर लबपन्न र स्रोतसाधनबाट 
पछालड पनय वाध्र् समदुार्िाई िशक्षत गरी सरि तथा ददगो व्र्वटथापन र सबैको समान पहुँच लनमायण गनयका िालग 



 
 
 

हािसम्मको प्रिावकारी सहकारी सञ्चािनको मोडिहरूमा समूहमा आधाररत सहकारी नै रहेको पाइन्छ । र्टता 
सहकारीहरूिे समूह–समूहको सहकार्य, समान र लनशित िगूोिमा बसोबास, वचत तथा ऋणको कारोवार गने उद्देश्र्, सङ्घीर् 
संरचना, सहकारीको सदटर्ताका िालग समहको लसफाररस, समूहको जमानीका आधारमा कारोवार र सामवुहक नीलत तथा 
लनर्माविीहरूको लनमायण जटता समावेशी िोकतन्रको अभ्र्ास गरेको हनु्छन ् । सनुकोशी गाउँपालिकामा र्टता 
सहकारीहरूिाई समहु बनाइ आम गररव तथा लसमन्त्कृतको पहुँचमा ववकास गरी साना िरेि ुउद्योग, नगदे बािी तथा 
तरकारी खेलतको प्रवद्धयनिाई प्रोत्साहन गने अवसर रहेको छ । 

दीियकािीन सोच  

“हरेक पररवार सहकारीमा आवद्ध - हरेक नागररकको ववशत्तर् संटथामा सहज पहुँच”  

िक्ष्र् 

ववत्तीर् पहुँच अलिवृवद्धका िालग हरेक पररवारको आलथयक सरुक्षा र ववत्तीर् स्रोतमा पहुँचको अलिवृवद्ध गने ।  

उद्दशे्र्  

1. ववशत्तर् पहुँच बढाई आलथयक बवृद्ध गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 
तालिका 17: ववशत्तर् संटथा र सहकारी क्षरे पररचािनका रणनीलत र कार्यनीलत 

रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: ववशत्तर् पहुँच बढाई आलथयक बवृद्ध गनुय । 
१.१: बचत र ऋणिाई प्रिावकारी 
बनाउने । 

1. हरेक बटती तथा टोिमा समूह गठन र पररचािन गरी वचत तथा ऋण 
पररचािन अलिर्ानका रुपमा सञ्चािन गररनेछ । 

2. एक टोि एक वचत समूह र हरेक वडामा एक वचत तथा ऋण 
सहकारी सेवा केन्र अलिर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

3. गररबीको मापदण्ड अनसुार ददईने अनदुानिाई सहकारीको कोषमा वचत 
जोड कोषका रुपमा प्रदान गररनेछ । 

4. वचत तथा ऋण सहकारी र ववषर्गत सहकारीका रुपमा उत्पादन 
सहकारीिाई पररचािन गररनेछ । 

5. सहकारीहरूको संटथागत ववकास र स्रोतको िालग सम्बन्ध ववटतार 
गररनेछ । 

१.२: सहकारीिाई आर् आजयन 
टवरोजगारी र गररवी न्रू्नीकरणका 
क्षेरमा उपर्ोग गने । 

1. सबै िरधरुी वचत तथा ऋण सहकारीमा आवद्ध र हरेक व्र्ावसार्ी, 
व्र्वसावर्क सहकारीमा आवद्ध गररनेछ ।  

2. सहकारीको शेर्र सदटर् सं्र्ा र रकम, वचतकतायको सं्र्ा र रकम, ऋणी 
सं्र्ा र िगानी रकम, िगानी असिुी, व्र्ाज दर र मापदण्ड अनसुार 
संटथागत ववकास सहकारीको संटथागत ववकास गररनेछ ।  

3. सहकारीको कारोवार, व्र्वसावर्क आत्मलनियरताका िालग िौलतक पूवायधार 
लनमायणमा सहर्ोग गदै अनिाईन वा मोवाईि सेवामा कारोवार गनय सक्नेगरी 
क्षमता अलिववद्ध गररनेछ । 

4. टथानीर् पुशँजको सङ्किन गने नीलतगत व्र्वटथा लमिाइनेछ । 
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5.  स्रोत वववहन पररवारका िालग ववशत्तर् स्रोतमा पहुँच वृवद्ध गररनेछ । 

6. अन्तर सहकारी समन्वर् र सहकार्य गररनेछ । 
 

प्रमखु कार्यिम    

• हरेक बटती तथा टोिमा मवहिा आत्मलनियर समूहहरूको गठन र पररचािन 

• समूहिाई वडाटतरको वचत तथा ऋण सहकारीमा आवद्धता र मशजयङ 

• सहकारीको व्र्वसावर्क र्ोजना लनमायण   

• लडजीटि अलििेखनका िालग सहशजकरण कार्यिम 

• सहकारी लसद्धान्त र अन्तररावष्ट्रर् अभ्र्ासको आधारमा अनगुमन 

• गाउँपालिकाका सबै िरधरुीिाई सहकारीमा आवद्ध गने कार्यिम 

• गररबी टतर अनसुार आर्आजयन बवृद्धका िालग सहकारी माफय त सहर्ता कार्यिम । 

अपेशक्षत उपिशव्ध  

गाउँपालिकाका हरेक वटतीमा एक मवहिा वा उत्पादन समहु, एक वडा कशम्तमा एक सेवा केन्र सवहतको वचत तथा 
ऋण सहकारी पररचािन गरेर सबै पररवारहरूिाई सहकारीतामा आवद्ध गदै आलथयक कारोवारमा संिग्न गने छ ।  

  



 
 
 

४.५ उद्योग, बाशणज्र् तथा आपतुी  

पषृ्ठिलूम 

ववकासको संरचना र प्रववलधहरूमा आएका प्रगलतहरूिे अव सनुकोशी गाउँपालिकाका कुनै पलन वशटतहरू वाह्य क्षेर वा 
वजारबाट हनुे आर्ात लनर्ायतबाट अिग रहन सकेको अवटथा छैन । िौगोलिक वहसावबाट ववववधता रहेको र्स पालिका 
लिर खाद्यान्नको ववलनमर्मा एक आपसमा आशश्रत रहेको अवटथा छ । मु् र् रुपमा िताकपडा, शशक्षा, टवाटथ्र्, संचार तथा 
र्ातार्ातका साधनहरू र कृवष तथा पशपुशन्छका िालग चावहने मि, ववषादद, दाना र औषलधहरू नै पालिका लिर आपलुतय हनुे 
प्रमखु वटतहुरू हनु ्। ववगतका तथ्र्ाङ्किाई हेदाय गाँउपालिकाको ववशत्तर् संशचलत ऋणात्मक देशखन्छ । आर्ातिाई लनर्ायतिे 
प्रलतटथापन गनय पालिका लिर वटतहुरूको उत्पादन र ववववलधकरण गनय आवश्र्क देशखन्छ ।  

टथानीर् टतरमा उत्पादन हनुे कच्चा पदाथयको वजार मिुत वनेपा, काठमाण्डौ, लसन्धिुी, महोत्तरी, धनषुा र तराइका अन्र् 
क्षेरहर नै हनु ्। जनुार, सनु्तिा, दाि, ताजा तरकारी, मास,ु र अण्डाको वजार प्रलतटपधाय लसन्धुलि, महोत्तरी, धनषुा, काभ्र ेर 
िारलतर् आर्ालतत वटतहुरूसँग रहेको छ । जनुार र िईुकटहरका िालग सनुकोशीका मजवुा, लसतिपाटी, झाँगाझोिी र 
दमु्जा क्षेर नेपािमा नै प्र्र्ात छन ्। वर् उत्पादन र ववशेष गरर ताजा तरकारी, खसी वाख्रा र दधुहरू नै लनर्ायतका प्रमख 
वटतहुरू रहेका छन ्। खोिाजन्र् लनमाणय सामाग्रीहरू ढंुगा, लगवट वािवुाको लनकाशी मरुा आजयनका अन्र् स्रोतहरूरहेका 
हनु ्। 

तालिका 18: आर् आम्दानीको मु् र् स्रोत 
िं सं. आम्दानीका स्रोतहरू िरधरुीको सरदर आम्दानी (रु.) 

1 कृवष 57632 

2 सरकारी नोकरी 114655 

3 लनजी क्षेरमा जालगर 60211 

4 शशक्षा 126474 

5 कृवष मजदरुी 44649 

6 व्र्ापार व्र्वसार् 87632 

7 ववप्रके्षण 31288 

8 पेन्सन 86789 

स्रोतः कृवष आवलधक र्ोजना वफल्ड सिे, २०७६ 

गाउँपालिकाको २०७६मा गररएको सवेक्षण अनसुार कुि िरधरुीसं्र्ा मध्रे् ५२ प्रलतशतिे मु् र् पेशाका रुपमा 
खेतीपातीिाई ग्रहण गरररहेको अवटथा छ । वावषयक प्रलत िरधरुी औषत वावषयक आम्दानी रु. ५७६३२ आम्दानी गने 
गरेको देशखन्छ । कुि िरधरुीको आम्दानीको ८२ प्रलतशत आम्दानी खाना र िता कपडा एवं जतु्ता च्पिमा खचय हनु े
गरेको वताईन्छ । शशक्षा, टवाटथ्र् र मि ववऊका लनम्ती अन्र् खचय गने क्षेरहरू रहेका छन ्।  लनर्ायत हनुे सवै 
सामाग्रीहरूका मु् र् माग हनुे वजार िनेका लसन्धलुि,  तराइ, वनेपा, काठमाण्डौ र अन्र् शहरहरू  हनु ्। तरकारी, 
दगु्धजन्र् पदाथय, र वनजन्र् पैदावारहरू मु् र् लनर्ायत वटतहुरू रहेका छन ्। आर्ात हनुे वटतहुरूमा दैलनक उपिोग हनुे 
तर्ारी सामाग्रीहरूका अिावा खाद्यान्नमा चामि, तेि, दाि र तर्ारी खाजा आदद रहेका छन ्। वढ्दो सडक संजािको 
ववटतारका कारण िगुा कपडा, मोवाईि, पाटयस, आददहरूको आर्ात वढ्दो अवटथामा रहेको छ । कृवष, वागवानी, पशपुशन्छका 
िालग आवश्र्क ववऊ, ववषादी, मि, दाना र औषलधहरूमा आर्ात वढ्दो छ िने आर्ालतत नश्लको ववकासिे टथानीर् रैथाने 
नश्लको अवटथा ववटथापनमा परेको अवटथा छ ।  
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प्रमखु समटर्ा  

आर्ात लनर्ायतको असन्तिुनका कारण गाउँको शहर प्रलतको परलनयिरतामा वृवद्ध हदैु गईराखेको अवटथा छ । आर्ात 
क्षेरको प्रमखु समटर्ा िनेको गाउँबाट हनुे प ुँजीको पिार्न नै हो । ववशत्तर् स्रोतको संकुचनका कारण गाउँका आलथयक 
गररववलधहरू िमश शहरकेशन्रत हदैु गएका छन ्। गाउँका मरुा पनु शहरलतर नै फकेको अवटथा छ । रैथाने नश्ल तथा 
जातहरूको ववटथापनका कारण कृवष,वागवानी तथा पशपुशन्छ पािन क्षेरमा संिमणको जोशखम फरावकिो हदैु गईरहेको 
छ । लनमायण सामाग्रीको रुपमा प्रर्ोग हनुे लगट्टी, ढुिा, वािवुा आदद खानी तथा नददजन्र् वटतकुो अत्र्लधक र िाँडिैिो 
तररकािे दोहन हदुा वातावरशणर् असन्तिुन मार निई ववपद्द्को जोशखम उच्च रहेको छ । 

चनुौती र अवसर 

आर्ातमा देशखएको मु् र् चनुौती िन्नु नै गाउँमा हनुे मरुा संशचती िट्न ुरहेको छ । गाउँको ववशत्तर् स्रोत पनु शहर तफय  
फवकय दा गाउँ उत्पादन टथिबाट उपिोग गने वजारका रुपमा रुपान्तरण हनु ुरहेको छ । लनर्ायत वृवद्ध गनय गाउँ हनुे 
उत्पादनका क्षेर र पररमाणमा वृवद्ध गनय िगानी गने स्रोतको व्र्वटथा गनुय चनुौलत रहेको छ । पदाथय उत्पादनमा आवश्र्क 
लसप, ज्ञान, वजार सचुना र ढुवानीिाई अको चनुौलतका रुपमा लिइएको छ ।  

दीियकािीन सोच 

“कृवष, वागवानी, पशपुन्छी र वन पैदावारको लनर्ायतमा जोड - आर्ात तथा लनर्ायतमा सन्तिुन” 

िक्ष्र् 

कृवष, वागवानी र पशपुशन्छ ववकासका िालग आर्ात गनुय पने वटतमुा आत्म लनियर िई लनर्ायतको अवटथा लसजयना गने । 

उद्दशे्र् 

1. गाउँपालिका लिरको आपूलतय प्रणािीिाई प्रिावकारी एवम ्ददगो बनाउन ु। 

2. टथानीर् स्रोत, कच्चा पदाथय, सीप र साधनको अलधकतम पररचािन गनुय । 

3. उत्पाददत वटतहुरूको लबिी ववतरणकािालग बजार व्र्वटथापन गनुय । 

4. वाशणज्र् क्षेरिाई टथानीर् अथयतन्रको महत्त्वपूणय अिको रूपमा ववकास गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 
तालिका 19: आपतुीका रणनीलत र कार्यनीलत 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 
उद्दशे्र् १: गाउँपालिका लिरको आपूलतय प्रणािीिाई प्रिावकारी एवम ्ददगो बनाउन ु। 
१.१: अत्र्ावटर्क सामाग्रीहरूको 
सहज आपूलतयको सलुनशितता गने 
। 

१. सपुथ मलु्र् पसिहरू सञ्चािनको व्र्वटथा गररनेछ । 
२. सपुथ मलु्र् पसि सञ्चािनकािालग सहज कजाय तथा लनर्लमत अनगुमनको 

व्र्वटथा लमिाइनेछ । 
३. गाउँपालिका लिरको सम्पणुय आपूलतय व्र्वटथािाई प्रिावकारी बनाउन 

उच्चटतरीर् बजार अनगुमनको संर्न्र पररचालित गररनेछ। 
उद्दशे्र् २: टथानीर् स्रोत, सीप र साधनको अलधकतम पररचािन गनुय । 
2.1: टथानीर् स्रोतमा आधाररत 
कच्चा पदाथयको प्रशोधन गनय तथा 

1. टथानीर् कच्चा पदाथयमा (कोदो, ऐसेँि ु आदद) वाइन लडटटीिरी टथापना र 
व्र्वसावर्क उत्पादन गरी वाइन उद्योग सञ्चािन गररनेछ ।  



 
 
 

उद्योग सञ्चािन गनय सहशजकरण 
एवम ्प्रोत्साहन गने । 

2. टथानीर् रुपमा उपिब्ध हनुे कच्चा पदाथयको प्रशोधन गनेकार्यिाई प्रोत्साहन 
गररनेछ । 

3. लनजी-सहकारी िगानी मैरी वातावरण लनमायण गनय आवश्र्क संटथागत संर्न्र 
बनाई विर्ाशीि गररनेछ । 

4. उद्योगी, व्र्वसार्ी एवम ्िगानीकतायिाई उद्योग दतायदेशख टथानान्तरण सम्मका 
सेवाहरू सहज उपिब्ध गराइनेछ । 

उद्दशे्र् ३: उत्पाददत वटतहुरूको लबिी ववतरणकािालग बजार व्र्वटथापन गनुय ।  
३.१: टथानीर् उत्पादनिाई 
गणुटतरीर्ता सलुनशित गदै 
औद्योलगक वटतकुो  बजारीकरण 
गने।  

1. जडीबटुी उत्पादन, प्रशोधन तथा लनकासीमा जोड ददइनेछ।  

2. टथानीर् स्रोतमा आधाररत हटतकिा उद्योगहरूको टथापनाद्वारा परम्परागत सीप 
तथा प्रववलधको संरक्षण र ववकास गररनेछ । 

3. औद्योलगक उत्पादनको गणुटतरमा सधुार गनय गणुटतर परीक्षण सम्बन्धी व्र्वटथा 
गररनेछ ।  

उद्दशे्र् ४: वाशणज्र् क्षरेिाई टथानीर् अथयतन्रको महत्त्वपूणय अिको रूपमा ववकास गनुय । 
४.1: तिुनात्मक िािका वटत ु
तथा सेवाहरूको पवहचान गरी 
लनर्ायतर्ोग्र् हनु ेवटत ुतथा सेवाको 
उत्पादकत्वमा बवृद्ध गनय आवश्र्क 
कार्यिमहरू सञ्चािन गने ।
  

1. तिुनात्मक िािका वटतहुरूको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सम्वशन्धत 
लनकार्सँग समन्वर् र सहकार्य गररनेछ ।  

2. साना, िरेि ुतथा मझौिा उद्योगहरूिाई उत्पादन तथा आपूलतय सञ्जािमा आवद्ध 
गदै माग वमोशजमका वटत ुतथा सेवाहरूको उत्पादनिाई प्राथलमकता ददइनेछ 
। 

प्रमखु कार्यिम  

• औद्योलगक ग्राम टथापना  

• टथानीर् ववशेषतामा आधाररत अन्र् उद्योग टथापनाको िालग सम्िाव्र्ता अध्र्र्न  

• उद्योग दताय तथ सञ्चािन सम्बशन्ध कार्यववलध तजुयमा 
• पालिका क्षेर लिर समग्रमा ३ वटा सम्म सपुथ मलु्र् पसि टथापना  

• कच्चा पदाथय उत्पादन िाई बढवा दददै कच्चा पदाथयमा आधाररत उद्योग टथापना  

• हरेक बटती तथा टोिमा उत्पादन समूहहरूको गठन र पररचािन 

• समूहिाई पालिका टतरको उत्पादन सहकारीमा आवद्धता र आवश्र्कता िएकाहरूको मशजयङ  

• व्र्वसावर्क र्ोजना लनमायण  र लडजीटि अलििेखनका िालग सहशजकरण कार्यिम 

• र्वुा तथा आप्रवासन फकेका नागररकहरूको क्षमता ववकास कार्यिम 

अपेशक्षत उपिशव्ध 

गाउँपालिका लिरको आपूलतय प्रणािी प्रिावकारी हनुेछ । टथानीर् स्रोत, कच्चा पदाथय, सीप र साधनको अलधकतम पररचािन 
िएको हनुेछ । सनुकोशीका टथालनर् कच्चा पदाथयहरको सदपुर्ोग हनुे गरेर, जटु, ढाका, टपरी, पानी, जडबटुी उद्योगहरु 
टथापना गरर उत्पाददत वटतहुरूको लबिी ववतरणकािालग बजार व्र्वटथापन हनुेछ ।  
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४.६ खाद्य सरुक्षा र गररवी लनवारण 

पषृ्ठिलूम 

खाद्य सरुक्षा र गररवीिाई मानव ववकास सचुकका सवयमान्र् एवं सवायलधक रुपमा प्रर्ोग गररन्छ । खाद्य सरुक्षाका चार 
पक्षहरूमा िमशः खाद्य उत्पादन वा उपिव्धता, पहुँच, प्रर्ोग र लनरन्तर आपलुतयको अवटथािाई वताईन्छ । ववश्वव्र्ापी 
रुपमा खाद्य सरुक्षा िन्नािे कुनै नागररक वा पररवार वा समदुार्िे आलथयक रुपमा सविर् रहन आफुिाई शारररीक रुपिे 
आवश्र्क पने पररमाण र गणुटतरमा प्रर्ाप्त, साँटकृलतक रुपमा टवीकार र्ोग्र्, अववलछन्न प्राप्त गने अवटथािाई वताएको छ 
। आफ्नो खाद्यान्न उत्पादन र उपिोगको अवसरिाई वर् दईु सचुकहरूिे महत्व राख्न ेत छदैछ त्र्ो िन्दा पलन र्ी सवाि 
ववकासका प्रमखु एजेण्डा पलन हनु ्। र्स गाउँपालिकािे उपिव्ध गराएको पालिकाको वववरण अनसुार पालिका लिरका 
कुि िरधरुी मध्रे् आफ्नो खेतको अन्न उत्पादनबाट छ मवहना सम्म पलन खान नपगु्ने िरधरुीको सं्र्ा ४६ प्रलतशत रहेको 
छ िने बावँक िरधरुीिेमार आफुिे उत्पादन गरेको अन्न वषयददन िरर खान सक्ने हैलसर्त रा्दछ ।  

तालिका 20: खाद्य सरुक्षा िएका िरपररवार सं्र्ा प्रलतशतमा 
वडा नं. ३ मवहना िन्दा 

कम 

४ देशख ६ 
मवहना 

७ देशख ९ 
मवहना 

१० देशख १२ 
मवहना 

उपिोग गरेर बढी 
िएको लबिी  गने 

1 15 39 27 18 1 

2 22 30 24 22 2 

3 15 14 21 19 31 

4 5 36 18 28 12 

5 15 31 24 21 9 

6 30 26 22 19 1 

7 23 45 25 7 1 

जम्मा  18 32 23 19 8 

स्रोतः कृवष आवलधक र्ोजना वफल्ड सिे, २०७६ 

कुि िरधरुीको १८ प्रलतशतिे आफ्नो उत्पादनिे लतन मवहना पलन खान नपगु्ने वताउछन ्िने सोही समहुका १२ प्रलतशत 
जनसं्र्ा लनरपेक्ष गररवीको रेखामनुी रहेका छन ्। पाँचवषय मलुनका २०६१ जनसं्र्ा मध्रे् गत आ.व.मा कुि ११३९ 
वच्चाको तौि तथा शारररीक वृवद्ध ववकासको पररक्षण गररएको लथर्ो जसमा ३९६ जनामा सामान्र् कुपोषणको (एवसेस) 
िक्षण देखा परेको लथर्ो । कुपोवषत कुि वािवालिकाको शजरो देशख दईु वषय उमेर समहुका १.८ प्रलतशत वािवालिकामा 
उच्च कुपोषणका  िक्षण देशखएका लथए िने पाँच जना वच्चाहरूिाई पनुयटथापनाको आवश्र्कता देशखर्ो । र्स आकडािे 
समग्र खाद्य सरुक्षाको अवटथािाई प्रलतलनलधत्व गदयछ । ववशेष गरर दवुषत खानेपानी रोग र प्रर्ाप्त पोषणको अिावमा कररव 
३४ प्रलतशत वािवालिकाहरू प्रिाववत देशखन्छन ्िने कररव दईु प्रलतशत वािवालिकाहरू कुनै न कुनै रुपमा अप्रर्ाप्त 
िोजनका कारण कुपोषणको शशकार िएको अवटथा छ । खाद्य सरुक्षाको अवटथामा जलमनको उपिव्धता, उत्पादन, उपिोग, 

प्रलतव्र्शक्त आर् र वािवालिकामा देशखने कुपोषणका अवटथािाई सचुकका रुपमा लिइएको छ ।   

प्रमखु समटर्ा  
खाद्य असरुक्षा र गररवीका प्रमखु समटर्ािाई व्र्शक्तका दैलनक आर्, रोजगारी, वजार िाऊ, जलमनको ववतरण र जलमनको 
उत्पादकत्वको सापेक्षमा ववश्लषेण गने प्रचिन रहेको छ । सनुकोशी  पालिकाका नागररकिाई प्राप्त हनुे आर् आजयन र 
रोजगारीका अवसर वृवद्ध गनय कृवष क्षेरको र्ोगदान रहन्छ ।  जलमनका ववतरण र उत्पादकत्विाई कृवष क्षेरको उत्पादन 
गने साधनका रुपमा लिईन्छ । मु् र् रुपमा सनुकोशी पालिका लिर िईरहेको जग्गाको खशण्डकरण र कृवष र्ोग्र् जलमनमा 
हनुे गैह्र खाद्यान्न वािीको उत्पादनिाई प्रमखु समटर्ा रुपमा लिइएको छ । जलमनका खशण्डकरण रोवकने अवटथा छैन 



 
 
 

अतः गैह्र कृवषक्षेरको र्ोगदानिाई खाद्य सरुक्षा र गररवी लनवारणको अवसरका रुपमा प्रर्ोग गनुयको ववकल्प रहेन  । 
ववशेष गरर पानीजन्र् संिमणबाट हनुे रोगहरू आऊँ, पखािा, ितुो, खवटराबाट वािवालिकाको शारररीक वृवद्ध ववकासमा 
कलत प्रिाव पारेको नतोवकए पलन उक्त सं्र्ाका वािवालिका कुपोषणको शशकार हनुिुाई वािटवाटथ्र्का वहसावबाट 
समटर्ाका रुपमा लिन आवश्र्क छ ।  

चनुौती र अवसर 

र्स गाउँपालिकामा पाँच रोपनी िन्दा कम जग्गामा कृवष खेती गने िरधरुी २४ प्रलतशत रहेका छन ्िने ५ देशख १० 
रोपनी जलमनमा खेतीगने िरधरुीहरूको प्रलतशत ३२ प्रलतशत रहेको छ । र्स गाउँपालिकामा २ प्रलतशत िरधरुीहरू 
जग्गा जलमन वववहन छन ्जग्गा जलमनको क्षेरफि र िरधरुीहरूको सं्र्ा लनम्न तालिकामा प्रटततु गररएको छ   

तालिका 21: िरधरुी जग्गा वववरण 
ि. सं जग्गा (रोपनीमा) िरधरुी प्रलतशत 

1 पाँच रोपनी िन्दा कम 24  

2 ५ देशख १० रोपनी 32  

3 १० देशख १५ रोपनी 23  

4 १५ देशख २० रोपनी 13  

5 २० रोपनी िन्दा बढी 6  

6 जग्गा जलमन निएको 2  

स्रोतः कृवष आवलधक र्ोजना वफल्ड सिे, २०७६ 

टथानीर् तहमा खाद्य सरुक्षाको सवाि कृवषको उत्पादन िन्दा पलन रोजगारीको अवसरबाट ववमखु हदुा सजृना हनुे सवािको 
रुपमा रहेको छ । खाद्य असरुक्षा र गररवी एक अकायका ववच पर्ायर्वाची मालनन्छ । गाउँका गररवहरूको िरमा पैसा 
कसरी लिर आउन सक्छ,त्र्ो न ैचनुौलतका रुपमा रहेको छ । खाद्य सरुक्षाका वहपुशक्षर् आर्ामहरूमा लसमान्त समदुार्हरूको 
पहचु अलिवृवद्ध गनुय चनुौलत छ ।  

दीियकािीन सोच 

“खाद्यान्नमा आत्मलनियर तथा कुपोषणमकु्त सनुकोशी” 

िक्ष्र् 

खाद्य सरुक्षा र गररवी लनवारणिाई आलथयक क्षेर ववकासको िसकवटि सवािका रुपमा टथावपत गने । 

उद्दशे्र् 

1. टवटथ जनशशक्त तर्ार गनय तथा रोग प्रलतरोधात्मक क्षमता बढाउन गणुटतरीर् र पोषणर्कु्त खाद्य सामग्रीमा पहुँच 
बढाउन ु। 

2. गररवी र खाद्य सरुक्षाको जोशखममा रहेका िरधरुीहरूिाई जोशखमका आधारमा अनदुान वा प्रत्र्क्ष काममा संिग्न 
गराउन ु

3. गाउँपालिकािाइय कुपोषणको मकु्त बनाउन ु। 
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रणनीलत तथा कार्यनीलत 
तालिका 22: खाद्य सरुक्षा र गररवी लनवारणका रणनीलत र कार्यनीलत 

रणनीलत कार्यनीलत 
उद्दशे्र् १: टवटथ जनशशक्त तर्ार गनय तथा रोग प्रलतरोधात्मक क्षमता बढाउन गणुटतरीर् र पोषणर्कु्त खाद्य सामग्रीमा पहुँच 
बढाउन ु। 
१.१: पोषणर्कु्त खानेकुराको बारेमा 
चेतना बढाउँदै र्स सम्बन्धी सेवाको 
पहुँच सबै बटतीसम्म परु् र्ाउन े। 

१. गणुटतरीर् एवम ्टवाटथ्र् वद्धयक खाद्य पदाथयको प्रर्ोग बढाउँदै कुपोषण न्रू्नीकरण 
गररनेछ ।  

२. मातशृशश ु पोषण अवटथामा सधुार ल्र्ाउन ववद्यमान बहकु्षेरीर् पोषण र्ोजनाको 
प्रिावकारी कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

३. "सनुौिा हजार ददन" अलिर्ानिाई लनरन्तरता ददइनेछ।  
४. नागररक टवाटथ्र्मा प्रलतकूि असर पाने खाद्यपदाथयको ववज्ञापन र बजार प्रवद्धयनमा 

बन्देज िगाइनेछ । 
१.२:  मात ृ तथा नवजात शशश ु
मतृ्र्दुर, शशश ुमतृ्र्दुर र बाि मतृ्र्दुर 
िटाउने र औसत आर् ुबढाउने । 

१. नवजात शशश ुमतृ्र्दुर, शशश ुमतृ्र्दुर, बाि मतृ्र्दुर र मात ृमतृ्र्दुर िटाउनको 
िालग प्रजनन टवाटथ्र्, सरुशक्षत माततृ्व, बाि तथा शशश ुटवाटथ्र् सेवाहरू सञ्चािन 
गररनेछ ।  

२. प्रजनन टवाटथ्र्, सरुशक्षत माततृ्व एवम ्बाि तथा शशश ुटवाटथ्र् सेवा टवाटथ्र् 
तथा पोषणबारे जनचेतना अलिवृवद्ध कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: गररवी र खाद्य सरुक्षाको जोशखममा रहेका िरधरुीहरूिाई जोशखमका आधारमा अनदुान वा प्रत्र्क्ष काममा संिग्न 
गराउन ु। 
2.१: तिुनात्मक िाि हनु सक्न े
टथानीर् बािीनािी र आधारितू 
खाद्यवटतकुो उपिोगमा आत्मलनियरता 
हालसि गने ।  

1. खाद्य तथा अन्र् कृवष उत्पादनमा आत्म लनियरताकािालग उत्पादन पकेट क्षेर ववकास 
गरी सिन व्र्वसावर्क खेती प्रणािी अशि बढाइनेछ ।  

2. कृवष उपज उत्पादन, प्रशोधन, िण्डारण एवम ् ववतरण प्रणािीमा नर्ाँ प्रववलधको 
ववकासको अनसुरण,  अविम्बन र आधलुनकीकरण गररनेछ ।  

3. उत्पादन र िण्डारणका िममा हनु ेहानी नोक्सानीिाई न्रू्नीकरण गनय कृवष उपज 
सङ्किन तथा िण्डारण केन्रको टथापना गररनेछ ।  

4. लनजी तथा सहकारी क्षेरको संिग्नता बढाउँदै करार सम्झौतामा आधाररत तथा 
सहकारी खेतीिाई प्राथलमकता ददइनेछ ।  

5. मूल्र् शृङ्खिा पद्धलत अनसुार उत्पादनदेशख बजारीकरणसम्मका कार्यिमहरू एकीकृत 
रूपमा सञ्चािन गररनेछ । 

6. खाद्यान्न उत्पादन न्र्नु िएका पोषण असरुशक्षत टथानहरूमा टथानीर् टतरमै उत्पादन 
गनय सवकने कृवषजन्र् उत्पादन (कोदो, च्र्ाउ, सनु्तािा, अदवुा, कफी) प्रवद्धयन तथा 
उपर्ोगमा जोड ददइनेछ। 

7. सरुशक्षत खानपान र पौविकतत्वका स्रोत तथा उपर्ोगबारे सचेतनात्मक कार्यिम 
सञ्चािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: गाउँपालिकािाइय कुपोषणको मकु्त बनाउन ु। 
३.१: गाउँपालिका बासीिाई 
पोषणर्कु्त खानेकुरा खान पाउन े
सलुनशितता गने । 

1. न्रू्न आर् िएका तथा गररबीको रेखामलुन रहेका पररवारहरूको पवहचान गरी ५ वषय 
मलुनका बािबालिकाहरूकािालग पोषणर्कु्त खानेकुराहरूको प्रबन्ध लमिाइनेछ ।  



 
 
 

2. टथानीर् अगायलनक उत्पादनको महत्त्व तथा सन्तलुित आहारका बारेमा सचेतना 
कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

3. गाउँपालिका लिर खाद्य सरुक्षाको अवटथा सन्तोषजनक राख्न एक िर एक 
टनेि/करेसाबारीको व्थवटथा गररनेछ ।  

4. पोषण सरुक्षा सम्बन्धी सचेतनामिुक कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

5. गियवती मवहिा तथा बािबालिकाकोिालग खोप तथा लनर्लमत टवाटथ्र् जाँचको 
सलुनशितता गररनेछ ।   

 

प्रमखु कार्यिम 

• एक िर एक रोजगार 

• ववऊ पुजँी ववतरण 

• परम्परागत लसपववकास 

• िि ुउद्यमशशिताको ववकास 

• कामका िालग नगद कार्यिम 

• गररव िशक्षत कार्यिम जटतै गररवसँगका ववशेष कार्यिम 

• र्वुा टवरोजगार कार्यिम  

• मवहिा शसशक्तकरण कार्यिम 

अपेशक्षत उपिशव्ध 

लनरपेक्ष १२ प्रलतशत गररवीको रेखामनुी रहेका जनसं्र्ािाई कशम्तमा दैलनक १ डिर आर् गनय सक्ने क्षमता र अवसर 
प्राप्त गने छन ्। 
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४.७ लसंचाइ तथा जिस्रोत 
पषृ्ठिलूम 

कृवष क्षेरको उत्पादन र उत्पादकत्व वृवद्धमा लसंचाइ महत्वपूणय माध्र्म हो । र्स गाउँपालिकामा रहेको कूि जमीनको 
१७२३८ हेक्टर जलमन लसंशचत िएको अवटथा छ । गाउँपालिका िएर अववरि बग्ने सनुकोशी नदी वहमनदीको रुपमा 
जिसम्पदािे धनी रहेको छ । लसंचाइ सवुवधाका दृवििे घ्र्ाम्पेखोिा, धलमिेखोिा, िटे्टखोिा, रोशीखोिा, गगटेखोिा, 
िेटेखोिा, आरुबोटे खोिा, गगरी खोिा िगार्तका स्रोतहरूबाट र्हाँका खेतीर्ोग्र् जमीनका िालग लसंचाइ स्रोतको रूपमा 
रहेका छन ्। गाउँपालिकामा रहेका पानीका स्रोतहरू मध्रे् लनकै कमिे मारै बषैिरी तथा केही कुिाहरूबाट बषायर्ाममा 
मार लसंचाइ सवुवधा उपिव्ध हनुे गरेको छ । पालिकको बीच र उपल्िो िागमा लसंचाइको समटर्ा छ । तल्िो िागमा 
रहेका खोिा एवम ्नदीहरूबाट लिशफ्टङ गरेर लसंचाइ गरररहेको अवटथा छ । 

प्रमखु सम्टर्ा 

कृवष र्ोग्र् जलमनमा न्रू्न लसंचाइ सवुवधा हनु,ु लसंचाइ ववकासमा आधलुनक प्रववलध (थोपा लसंचाइ, ्िाविक पोखरी, लिशफ्टङ) 
को प्रर्ोगमा कमी हनु,ु प्रर्ाप्त लसंचाइ कुिो र पोखरी गणुटतरीर् तथा पक्की नहनु,ु िएका लसंचाइ आर्ोजनाहरू पलन पूणय 
क्षमतामा प्रर्ोगमा आउन नसक्न,ु ममयत सम्िारको कमी हनु,ु लसंचाइ स्रोत महुान सकु्दै जान,ु जि उत्पन्न प्रकोपिे लसंचाइ 
आर्ोजनामा क्षलत पगु्न,ु कृवष प्रणािी र लसंचाइ बीच अन्तरसम्बन्ध टथावपत गनय नसवकन ुआदद र्स क्षेरका प्रमखु समटर्ाहरू 
रहेका छन ्। 

चनुौती र अवसर 

पहाडी र जवटि ि–ूधराति िएकािे लसंचाइ र्ोजना लनमायण खशचयिो र कदठन हनु ु, कृवषर्ोग्र् जलमनमा सवयर्ाम लसंचाइ 
सवुवधा उपिव्ध गराउन नसक्न,ु कृवष र लसंचाइ बीच अन्तरसम्बन्ध टथापना नहनु,ु लसंचाइ आर्ोजनाहरू पूणय क्षमतामा 
उपर्ोग नहनु ु, टथानीर् समदुार्हरूद्वारा सञ्चािन िईआएका परम्परागत लसंचाइ प्रणािीका कुिाहरूको संरक्षण हनु नसक्न ु
तथा लसंचाइ कुिाहरूको ममयत सम्िारमा िािग्राही उपिोक्ता सलमलतहरूिाई शजम्मेवार बनाउन नसक्न ुर्हाँका चनुौतीहरू 
हनु ्। 

लसंचाइकािालग प्रर्ाप्त स्रोतहरूको उपिव्धता हनु ु, आकाशे पानी सङ्किन र ्िाविक पोखरीको अभ्र्ास सरुु हनु ु, साना 
लसंचाइ लनमायणका क्षेरमा संिसंटथाहरू विर्ाशीि रहन ु, साना लसंचाइ गाउँपालिकाको अलधकार क्षेरमा पनुय , गाउँपालिकाको 
प्राथलमकतामा लसंचाइ क्षेर समावेश हनु ुतथा लसंचाइका िालग उपर्कु्त फाँटहरूको उपिव्धता हनु ुअवसरहरू हनु ्। 

दीियकािीन सोच 

"ददगो लसंचाइको पूवायधार, उत्पादन र उत्पादकत्व बवृद्धको मूि आधार" 

िक्ष्र्  

लसंचाइ प्रणािीको ववकास र जिस्रोतको व्र्वटथापनबाट कृवषजन्र् उत्पादनमा बवृद्ध गने । 

उद्दशे्र् 

१. परम्परागत लसंचाइ संरचनामा सधुार गदै नर्ाँ वैकशल्पक लसंचाइ स्रोतको पवहचान गनुय । 

२. कृवषर्ोग्र् जलमनमा लसंचाइको पहुँच बवृद्ध गनय ददगो लसंचाइ प्रणािीको ववकास तथा व्र्वटथापन गनुय । 

रणनीलत र कार्यनीलत 



 
 
 

तालिका 23: लसंचाईका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: परम्परागत लसंचाइ संरचनामा सधुार गदै नर्ा ँवैकशल्पक लसंचाइ स्रोतको पवहचान गनुय । 
1.१: परम्परागत लसंचाइ 
संरचनामा सधुार र व्र्वटथापनबाट 
खाद्य असरुशक्षत क्षेरहरूिाई 
प्राथलमकतामा राखी लसंचाइको 
पहुँच बवृद्ध गने । 

१. परम्परागत लसंचाइका परम्परागत स्रोतहरूको वववरण तर्ार पाररनेछ। 

२. परम्परागत स्रोतहरूको क्षमताको प्राववलधक टोिीबाट मूल्र्ाङ्कन गराइनेछ। 

३. र्टता स्रोतहरूको संरक्षण गने कार्यको थािनी गररनेछ । 

४. आधारितू लसंचाइको पहुँच बदृद्दकोिालग खाद्य असरुशक्षत क्षेरहरूको पवहचान 
गरी प्राथलमकताको लनधायरण गररनेछ । 

५. संरचना लनमायणकोिालग ववत्तीर् स्रोतको व्र्वटथा गररनेछ । 

६. लनमायण कार्य सम्पन्न गनय लनमायण तथा अनगुमन सलमलतको गठन गररनेछ। 
1.२: आधारितू लसंचाइको पहुँच 
नपगेुका कृवषजन्र् क्षेरहरूमा 
वैकशल्पक स्रोतहरूको व्र्वटथापन 
गरी लसंचाइको पहुँच बवृद्ध गने । 

१. लसंचाइका वैकशल्पक स्रोतहरूको पवहचान गररनेछ ।  

२. पवहचान गररएका स्रोतहरूको ववज्ञ सशम्मलित टोिीबाट सम्भ्र्ाव्र्ता अध्र्र्न 
गररनेछ । 

३. संरचना लनमायणकोिालग आवश्र्क ववत्तीर् स्रोतको व्र्वटथापन गररनेछ। 

४. लसंचाइको पहुँच नपगेुका कृवषजन्र् क्षेरहरूको वववरण तर्ार गरी प्राथलमकताको 
सूची तर्ार गररनेछ । 

५. प्राथलमकताको आधारमा वैकशल्पक लसंचाइ संरचनाको लनमायण गररनेछ । 

६. सतह लसंचाइको सम्िावना निएको क्षेरमा लिशफ्टङ प्रणािीबाट लसंचाइ गने 
र्ोजना तथा िागत इविमेट गररनेछ । 

७. संरचना लनमायणको लनलमत लनजी वा अन्र् क्षेरसँग साझेदारीको प्रर्ास गररनेछ। 

८. संरचना लनमायणको प्रर्ोजनकोिालग लनमायण तथा अनगुमन सलमलत गठन 
गररनेछ। 

९. संरचना ववटतारकोिालग उपिोक्ताको िागत सहिालगता सलुनशित गररनेछ। 

१०.  लसंचाइ आर्ोजनाहरूको ममयत सम्िारको िालग कृषक तथा समदुार्को क्षमता 
बवृद्ध गररनेछ । 

११. लसंचाइको आवश्र्क रेखदेख, अनगुमन र सञ्चािनकोिालग जनशशक्तको व्र्वटथा 
गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: कृवषर्ोग्र् जलमनमा लसंचाइको पहुँच बवृद्ध गनय ददगो लसंचाइ प्रणािीको ववकास तथा व्र्वटथापन गनुय। 
२.1: खेतीर्ोग्र् जलमन िएको तर 
लसंचाइको पहुँच नपगेुको वा 
अपर्ायप्त िएको क्षेरमा 
प्राथलमकताको आधारमा लसंचाइको 
पहुँच बवृद्ध गररनेछ । 

१. लसंचाइ नपगेुका अथवा अपर्ायप्त खेतीर्ोग्र् जलमनको वववरण तर्ार पाररनेछ ।  

२. लनमायण िए तापलन समशुचत प्रर्ोगमा नआएका लसंचाइ कुिोहरूको प्रर्ोगमा 
आउनेगरी पनुलनयमायण गररनेछ । 

३. एक र्ोजनाबाट समदुार्मा खानेपानी र लसंचाइको व्र्वटथापन गनय सम्िब 
िएको अवटथामा त्र्टता र्ोजनािाई प्राथलमकता ददइनेछ । 

४. लसंचाइकोिालग प्राथलमकताको आधारमा साना जिासर्, पोखरी आदद संरचना 
तर्ार गररनेछ । 

५. लसंचाइका संरचनाको ममयत सम्िारकोिालग सामूवहक कोषको व्र्वटथा 
गररनेछ। 
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६. संरचना ववटतारकोिालग उपिोक्ताको िागत सहिालगता सलुनशटचत गररनेछ। 

७. लसंचाइको व्र्वटथापनकोिालग उपिोक्ताहरूको सलमलतको गठन गररनेछ। 
2.2: ददगो लसंचाइ प्रणािीको 
िालग संरचनाको ववकास र 
व्र्वटथापन गने । 

१. जि उपिोक्ता संटथाको संटथागत क्षमताको ववकास गररनेछ । 

२. लसंचाइ र्ोजनाको सञ्चािन र व्र्वटथापनिाई ददगो बनाउन लसंचाइ सेवा शलु्क 
लनधायरण गरी सङ्किन र उपर्ोग गनय काननुी व्र्वटथा गररनेछ । 

३. ददगो लसंचाइको व्र्वटथापनकोिालग उपिोक्ता र समदुार्को दक्षतामा बवृद्ध 
गररनेछ । 

४. लसंचाइ पगेुका क्षेरमा उत्पादकत्व बढाउन सवकने खािका नगदेबािी, फिफूि 
तथा खाद्यवटतकुो उत्पादनिाई प्रोत्सावहत गररनेछ । 

५. लसंचाइ आर्ोजनाका महुानहरूको संरक्षण गररनेछ । 
2.3: जिउत्पन्न प्रकोपको क्षलत 
लनर्न्रण गनुय । 

१. जि उत्पन्न जोशखमको क्षेर पवहचान गरी न्रू्नीकरणका उपार्हरू अविम्बन 
गररनेछ । 

२. नदीजन्र् प्रकोपका ददगो लनर्न्रणमा टथानीर् प्रववलध र रैथाने ज्ञानको उपर्ोग 
गररनेछ । 

३. खोिाखोल्सीको लनर्न्रणमा वार्ोइशन्जलनर्ररङ प्रववलधको उपर्ोग गररनेछ। 
४. नदी वकनाराको वनको संरक्षणमा ववशेष ध्र्ान ददइनेछ । 
५. नदी वकनारका जोशखमर्कु्त टथानमा बटती ववटतार तथा नदी खोिा अलतिमण 

र अव्र्वशटथत दोहनको लनर्न्रण गररनेछ । 

प्रमखु कार्यिम 

1. लसंचाइको महुान संरक्षण तथा ममयत-संहार 
2. लिशफ्टङ लसंचाइकोिालग संिाव्र्ता अध्र्र्न 
3. लिशफ्टङ लसंचाइ कार्यिम 
4. थोपा लसंचाइ कार्यिम 

अपेशक्षत उपिशब्ध 

परम्परागत लसंचाइ संरचनामा सधुार िई नर्ाँ वैकशल्पक लसंचाइ स्रोतको पवहचान िएको हनुेछ । कृवषर्ोग्र् जलमनमा 
लसंचाइको पहुँच बवृद्ध िई ददगो लसंचाइ प्रणािीको ववकास तथा व्र्वटथापन िएको हनुेछ । 
  



 
 
 

पररच्छेद ५ सामाशजक ववकास क्षरे 

५.१ जनसङ्ख्र्ा तथा बसाइँसराइ 

पषृ्ठिलूम 

राज्र्को पनुरसंचयना पिात लनमायण िएको नेपािमा सामाशजक तथा आलथयक अवटथामा आएको सकरात्मक पररवतयनिे गदाय 
जनसङ्ख्र्ा र वृवद्धदर कम हुँदै गएको छ । जनसङ्ख्र्ा वृवद्ध, आकार, ववतरण, िनत्व, बसाइँसराइ आददिे कुनै पलन 
टथानको जनसङ्ख्र्ा व्र्वटथापनमा महत्वपूणय प्रिाव पारेको हनु्छ । टथानीर् जनतािाई शशक्षा, टवाटथ्र्, रोजगार िगार्त 
ववलिन्न सवुवधाहरू उपिब्ध गराएर उनीहरूको जीवनटतर मालथ उठाउन मालनसहरूिाई आधलुनक ववववध सवुवधाहरू उपिब्ध 
गराई उनीहरूको गणुटतरीर् जीवन कार्म गनय सवकन्छ । सात वडामा वविाशजत र्स सनुकोशी गाउँपालिकामा जम्मा 
४५५७ िरधरुी छन ्। र्स गाउँपालिका  सात वडामा वविाशजत छन ्र जम्मा जनसङ्ख्र्ा २१४७३ रहेको छ िने 
मावहिाको जनसङ्ख्र्ा ११४८५ रहेको छ िने परुुषको जनसङ्ख्र्ा ९९८८ रहेको छ । गा.पा.मा रहेका बालसन्दाहरुिाई 
आधारितु आवश्र्कता परुा गदै सनु्दर ग्रालमण पररवेशिाई थप सलुबधा र्कु्त बनाई राख्न ुर्हाँको आवश्र्कता हो । 

प्रमखु समटर्ा 
गाँउबाट मालनस अन्र्र बसाइँसराइ गनुय; जनसङ्ख्र्ा व्र्वटथापन सम्वन्धी नीलत लनमाणय र कार्यन्वर्नमा कमी हनु;ु जनसङ्ख्र्ा 
र ववकास वीच असन्तिुन हनु;ु जनजालत तथा दगुयम वशटतमा रहेका पररवारमा सोशचए अनसुारको प्रगलत हनु नसक्न;ु कम 
उमेरमा वववाह हनु;ु िैविंक वविेद कार्म रहन;ु गरीलब, अशशक्षा र वेरोजगार हनु ु  जटता समटर्ाहरू र्स गाउँपालिकमा 
रहेका छन ्।  

चनुौती र अवसर    
गाउँबाट हनु ेबसाइँसराइ र ववदेशशने र्वुािाई रोजगारका अवसरहरू लसजयना गरी गाँउमान नै बटने वातावरण कार्यम गनय; 
ववदेशमा आजयन गरेको सीपिाई उपर्ोग गरी गाँउको ववकासको व्र्वटथापन गनय; शशक्षा, टवाटथ्र्, रोजगार िगार्तका 
सवुवधा उपिब्ध गराई  गाउँमानै बटन ेवाातावरण लसजयना गने; वटतीहरूमाा परम्परागत कृवष प्रणािी हुँदा गैह्र कृवष क्षेरमा 
रोजगारी शृ्रजना गने जटता चनुौतीहरू रहेका छ्न ्।  

र्टता चनुौतीका बाबजदु र्स गाउँपालिका िगूोिको वहसाविे सानो, जनसङ्ख्र्ा कम र श्रोत साधनिे सम्पन्न  िएकािे 
र्सको आलथयक एवं सामाशजक ववकासमा सहज िएको; आददवासी जनसमदुार्को बाहलु्र्ता िएको र्स गाउँपालिकामा तीनै 
तहका सरकारको चासो रहन जान;ु गाउँपालिकाको सरकार विर्ाशीि, सक्षम र नेततृ्वदार्ी िलूमका खेल्न सक्ने िएकािे 
जनसङ्ख्र्ा  व्र्वटथापन सम्बशन्ध प्रिावकारी कार्यिम सञ्चािन हनु सक्ने; र्टतै गरी बसाइँसराइको िालग सधुार गनुय पने 
कार्यिमहरूमा गाउँपालिकािे सधुार गनय पहि गनुय (टवाटथ्र् सेवा ववटतार, ववद्यािर् तथा गणुटतर शशक्षाको िालग पहि 
गनुय आदद) जटता अवसरहरू रहेका छन ्। 

दीियकािीन सोच 

“आधारितु सेवा सवुवधा सवहतको बसोबासकािालग प्राथलमकता र्ोग्र् सनुकोशी गाउँपालिका” 
िक्ष्र् 

गाउँपालिकाको उशचत जनासाशखंक व्र्वटथापन गरी बसाइँसराइिाई लनरुत्सावहत गदै सम्पन्न र सखुी पररवारको लनमायण 
गने। 

उद्दशे्र्  
1. बसाइँसराइिाई लनरुत्सावहत गनय गाउँपालिकाका सबै वटतीहरू व्र्वशटथत गनुय । 

2. जनसङ्ख्र्ाको हरेक बगय, लिि, जनजाती र िाषा-िाषीिाई समान रुपिे ववकासको मिु प्रबाहमा ल्र्ाउन ु। 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 
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तालिका 24: जनसङ्ख्र्ा तथा बसाइँसराइ रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १:  बसाइँसराइिाई लनरुत्सावहत गनय गाउँपालिकाका सबै वटती हरू व्र्वशटथत गनुय 
१.१: गाउँपालिकाका सबै वटतीहरू व्र्वशटथत 
गने । 
 

1. सबै वडा र बटतीहरूमा आधारितु आवश्र्कता (शशक्षा, टवाटथ्र्, 

सरुशक्षत बासटथानको प्रबन्ध) पररपतुी गने र्ोजनाहरू ल्र्ाइनेछ । 

2. हरेक वाडयमा गाउँटतरमै रहेको श्रोत र साधनिाई समशुचत रुपमा 
सञ्चािन  गरी साना तथा िरेि ुउद्योग टथापना गरी रोजगाररको 
ब्र्ापक रुपमा शृ्रजना गररनेछ ।  

3. व्र्वशटथत आबास र्ोजना सञ्चािनमा ल्र्ाइनेछ । 

उद्दशे्र् २: जनसङ्ख्र्ाको हरेक बगय, लिि, जनजाती र िाषा-िाषीिाई समान रुपिे ववकासको मिु प्रबाहमा ल्र्ाउन ु। 

२.१: समावेशी र सहिालगतामिुक ववकास को 
अवधारणाको प्रारुप तर्ार पाने । 

1. सहिालगतामा ववकास लनमायणका काम हरूिाई अगाडी बढाउँदै 
सबैमा गाउँ समाज प्रती  अपनत्व ववकास गराइनेछ । 

2. लिन्न क्षमता िएका व्र्शक्त र समदुार्िाई  सीपमूिक ववशेष 
तालिम  प्रदान गनय अन्तर सरकार, अन्तर टथानीर् तह, गैसस 
समेतसँग समन्वर् गररनेछ । 

3. र्वुाहरू लबदेश जाने िमिाई रोक्न "आफ्नो माटो आफ्नो 
सम्बदृ्धी" िन्ने नारािाई मतुय रुप ददन समहुगत र संगदठत 
कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

 
 

प्रमखु कार्यिम 

• जनसङ्ख्र्ा संवन्धी सम्पूणय तथ्र्ाङ्कहरू सङ्किन तथा अद्यावलधक  
• गाउँबाट अन्र्न्र हनुे बसाइँसराइिाई लनरुत्सावहत गनय शशक्षा टवाटथ्र्, रोजगार िगार्त अन्र्  

मानवीर् सेवा र सवुवधा उपिब्ध  
• हरेक वटतीहरूमा जनसङ्ख्र्ा व्र्वटथापन कार्यकम सञ्चािन  
• वकशोर वकशोरी मैरी तथा रू्वामखुी कार्यिमहरू सञ्चािन  
• वटतीहरूमा टवाटथ्र् सेवा प¥ुर्ाउने िालग गाउँिर वकशल्नक कार्यिम सञ्चािन  
• गणुटतररर् टवाटथ्र् सेवा प्रदान गरी बसाइँसराइिाई कम गने कार्यिम सञ्चािन  
• ववद्यािर् टवाटथ्र् कार्यिम सञ्चािन  

 

अपेशक्षत उपिशब्ध 

बाह्य बसाइँसराइ लनरुत्सावहत िई गाउँपालिकाका सबै वटतीहरू आधारितु सेवा सवुवधा सवहत व्र्वशटथत िएका हनुेछन ्
। समाजका सबै बगय, लिि, जनजाती र िाषा-िाषीहरू समान रुपिे ववकासको मिु प्रबाहमा प्रवावहत िएका हनुेछन ्। 
गा.पा.का मालथल्िो टथानहरुबाट बसाइँ सरररहेका पररवारहरुको सं्र्मा िटेर जाने छ । आधारिूत आवश्र्कतको 
उििब्धता पिात बसाइँ सराइँ रोवकन सहर्ोगी हनुेछ ।  

  



 
 
 

५.२ शशक्षा 
पषृ्ठिलूम 

शशक्षा ववकासको आधार हो । साथै पररष्कृत एवं मर्ायददत जीवन र सम्मालनत रोजगारी तथा उद्यम ववकासको आधार 
समेत हो । ज्ञानमा आधाररत समाजको माध्र्मबाट मिुकुको दीगो शाशन्त र समवृद्धका िालग शशक्षािाई महत्वपूणय माध्र्मको 
रुपमा शटवकार गररदैं आएको छ । नेपािको संववधानिे शशक्षा सम्वन्धी हकिाई मौलिक हकका रुपमा प्रत्र्ाितु गरेको 
छ । संववधानिे आधारितु तहसम्मको शशक्षामा पहुँच, आधारितु तहसम्मको अलनवार्य र लनशलु्क शशक्षा तथा माध्र्लमक 
तहसम्मको लनःशलु्क शशक्षा पाउने हक प्रत्र्ाितु गरेको छ । अपािता िएका र आलथयक रुपिे ववपन्न नागररकिाई काननु 
बमोशजम लनःशलु्क उच्च शशक्षा पाउने, प्रत्रे्क नेपािी समदुार्िाई काननु बमोशजम आफ्नो मातिृाषामा शशक्षा पाउने र 
त्र्सका िालग ववद्यािर् तथा शैशक्षक संटथा खोल्ने र सञ्चािन गने हक प्रत्र्ाितु गरेको छ । साथै शशक्षािाई वैज्ञालनक, 

प्राववलधक, व्र्वसावर्क, सीपमिुक तथा रोजगारमिुक बनाउँदै शशक्षामा राज्र्को िगानी अलिवृवद्ध गदै लनजी क्षेरको 
िागीनिाई लनर्मन र व्र्वटथापन गरी सेवामूिक बनाउन े नीलत अविम्बन गरेको छ । सनुकोशी गाउँपालिकािे 
“गणुटतरीर्, जीवनोपर्ोगी र पररवलतयत पररशटथलतमा समार्ोजना हनुे सभ्र् र सक्षम जनशशक्त उत्पादन” िन्ने नाराका साथ 
शशक्षा ववकासमा जोड ददइरहेको छ । 

आ.व. २०७४/७५ को अन्तर्मा १५ वषय मालथको जनसङ्ख्र्ाको साक्षरता दर ५८% पगेुको छ िने १५ देशख २४ वषय 
उमेर समहुको र्वुा साक्षरता दर ९२% पगेुको छ । पूवय प्राथलमक शशक्षामा कुि िनायदर ८४.१ प्रलतशत, पूवय प्राथलमक 
शशक्षाको अनिुव सवहत कक्षा १ मा िनाय हनुे बािबालिकाको सङ्ख्र्ा ६६.३% पगेुको छ । कक्षा १ देशख ५ सम्मको 
खदु िनायदर ९७.२% र कक्षा १ देशख ८ सम्मको खुद िनायदर ९२.३% र माध्र्लमक तह –कक्षा ९–१२) को खुद 
िनायदर ४६% रहेको छ । अध्र्र्नको िममा बीचैमा ववद्यािर् छाड्ने दर कक्षा १ देशख ५ मा ३.८%, कक्षा ६ देशख 
८ मा ४.४% र कक्षा ९ देशख १० मा ३.७% छ । र्सैगरी प्राथलमक तह र माध्र्लमक तह (११–१२) को िैविक 
समता सूचाकाङक िमशः १.० र १.०२ रहेको छ । उच्च शशक्षामा सहजै देशखने िनायदर १३% रहेको छ । ववदेश 
पढ्न जाने एवम ्वैदेशशक संटथामा पढ्ने समेत गदाय र्ो कररब १५% पगेुको देशखन्छ । वावषयक झण्डै ५ िाख र्वुा श्रम 
बजारमा प्रवेश गदयछन ्तर कररब १ िाख ५० हजारिे मार प्राववलधक तथा व्र्वसावर्क तालिम प्राप्त गने गरेका छन ्। 
जानसावङ्खक संरचनािाई ववश्लषेण गदाय हाि १०–२४ वषय उमेर समहुको वहटसा सवायलधक रहेकोिे आगामी वषयहरूको 
िालग शशक्षाको व्र्वटथापनमा र्सिाई ध्र्ान ददन ुजरुरी देशखन्छ । राज्र्को नेततृ्वदार्ी र लनजी क्षेरको पररपूरक िलूमकामा 
गणुटतर अलिवृवद्ध गदै समग्र शशक्षा क्षेरको ववकास गने मिुितू सोच र्स र्ोजनािे राखेको छ । 

र्स गाउँपलिकमा आधारितु तह, उच्च मावव  र मावव गरी जम्मा ५१ (३  वटा संटथागत सवहत) ववद्यािर्  रहेका छन ्
।  र्सै गरी र्स गाउँपालिका को साक्षरता प्रलतशत ५८. ९४ रहेको छ । एस एि लस मलुनको शैशक्षक उपिब्धी 
८१.३०%  रहेको छ िने दश जोड मा ४.१०% रहेको छ। र्टतै प्रकारिे उच्च शशक्षाको शैशक्षक उपिब्धी १.३५% 
रहेको छ ।  र्टतै प्रकारिे प्राथलमक र लनमाववको ववद्यािर् मा शशक्षक ववद्याथी अनपुात १८ .५९ रहेको  छ िने 
माध्र्लमक र उच्च माध्र्लमक तहमा शशक्षक ववद्याथी अनपुात १६. २७ रहेको छ । र्सै गरर आधारितु तहमा कुि िनाय 
दर  १२०.७९ रहेको छ िने खदु िनाय दर ९६. ६७ रहेको छ । र्टतै प्रकारिे माध्र्लमक तहको कुि िनाय दर 
६८.८५ रहेको छ िने  खदु िनाय ५९.३६ रहेको छ । ववद्याथीको सङ्ख्र्ा आधारितु तहमा ४०४० (छारा २०२५ 
र छार २०१५), मा.वव. मा ८८२ (छारा ४८० र ४०२ छार) र उ.मा.वव.  मा ४४६ (छारा २७८ र छार १६८) 
रहेका छन ्।  

प्रमखु समटर्ा 
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र्स गाउँपलिकामा ५१ वटा ववद्यािर् सञ्चािनमा आएको िए पलन आधारितु तहमा देश, समाज र समदुार्को बारेमा 
पाठ्यिमको ववकास नहनु;ु माध्र्लमक र उच्च माध्र्लमक तहमा व्र्वहाररक र प्राववलधक शशक्षाको कमी हनु;ु सामदुावर्क 
र संटथागत ववद्यािर् लबचको गणुटतरमा फरक देखा पनुय; शशक्षक दवयन्दी आवश्र्कता अनसुार परुा नहनु;ु पटुतकािर्को 
व्र्वटथा समर् र आवश्र्कता अनसुार प्रबन्ध नहनु;ु शैशक्षक सामाग्री आवश्र्कता अनसुार उपिब्ध नहनु ुगररब लसमान्तकृत 
पररवारको बािबच्चाको िालग ववशेष छारबलृतको व्र्वटथा नहनु,ु सबै ववद्यािर्मा इन्टरनेट को पहनु्च नहनु;ु कम््र्टुर को 
र्थोशचत व्र्वटथा नहनु ुकक्षाको टतर अनसुार लबज्ञान प्रर्ोगशिा नहनु;ु टथानीर् आवश्र्कता र पवहचान झल्काउने टथानीर् 
लबशेसतामा आधाररत पाठ्यिम अझै सम्म पलन तर्ार हनु नसक्न ुगाउँपालिकको शैशक्षक क्षेरमा देखा परेको समटर्ा हनु ्
। साथै ददवा खाजा प्रिावकारी ढन्गिे व्र्वटथा नहनु;ु खेिकुद मैदानहरू सबै टकुिहरूमा र्थोशचत मारामा व्र्वटथा 
नहनु;ु गररव र जेहेन्दारको िागी आबालसर् ववद्यािर् टथापना हनु नसक्न;ु ववद्यािर् िवन तथा अन्र् िौलतक सलुबधाहरू 
र्थोशचत मारामा उपिब्ध नहनु;ु आदी र्स गाउँपलिकाको शैशक्षक क्षेरमा देखा परेका अन्र् समटर्ाहरू हनु ्। 

चनुौती र अवसर  
ववद्यािर् िवन, फलनयचर, खेिकुद मैदान िगार्त अन्र् िौलतक सवुवधा उपिब्ध गराउन; ववद्यािर्हरू समार्ोजन गरी शशक्षण 
लसकाई विर्ाकिापिाई प्रिावकारी ढंगिे संचािान गराउन; साक्षरता दरमा लिि, जातीगत, फरक हुंदा समानटतरमा 
ल्र्ाउन; ववद्यािर् छोड्ने दर शवु्र्मा झानय;  समदुार्िाई ववद्यािर् प्रलत अपनत्व कार्म गनय आदद चनुौतीहरू रहेका छन 
। र्सै गरी ववद्यािर् उमेर समूहका सबै बािबालिकािाई ववद्यािर्मा िनाय पूवयप्राथलमक शशक्षािाई समदुार् एवं 
ववद्यािर्टतरमा सञ्चािन गनय;  प्राववलधक ववद्यािर् टथापना र सञ्चािन गनय र्स गाउँपलिकाको िालग अन्र् चनुौतीको रुपमा 
रहेका छन ्। साथै अनगुमन पद्धतीिाई प्रिावकारी बनाउदै कमजोर ववद्यािर् व्र्वटथापनिाई व्र्वशटथत र सदुृढ गराउन;  
ववद्यािर्हरू आपसमा गाभ्न तथा मजय  गनय; दलित र अलत गररव समदुार्का केटाकेवटहरूिाई ववद्यािर् ल्र्ाउन र वटकाउन 
आदी जटता पक्षहरू पलन चनुौती को रुपमा देखा परेका छन ्।  

चनुौतीका बाबजदु अलधकांश शशक्षाको सम्पूणय शजम्मा टथानीर् सरकारिाई िएकािे प्रदेश र संिीर् सरकारसँग समन्वर् 
गरी शशक्षक दरवन्दी बढाउन पहि गनय सवकने; टथानीर् सरकार सञ्चािन सम्बन्धी ऐन अनसुार नै पाठर्पटुतक, शैशक्षक 
सामाग्री, पाठ्यिम, पठनपाठन, िौलतक सवुवधा, खेिकुद, पटुतकािर्, ववद्यािर् व्र्वटथापन, अनगुमन र लनरीक्षणिाई 
प्रिावकारी ढंगिे सञ्चािन गनय सवकने अवसरहरू रहेका छन ्।  र्सै प्रकारिे गाउँपालिकवाट वडा कार्ायििर् तथा 
वशटतसम्म सडक सन्जाि जोलडन ु नेपाि सरकार, प्रदेश सरकार र गाउँपालिकािे शशक्षा क्षेरको गणुटतर कार्म गनय 
प्रलतवद्धता देखाउन ुशशक्षा क्षेरको ववकासका िालग गाउँपलिकाको िालग अवसरहरू हनु ्।  

दीियकािीन सोच 

“सामाशजक आलथयक रुपमान्तरणका िालग  शैशक्षक मानव संसाधनको ववकास” 

िक्ष्र् 

गणुटतरीर् शशक्षा माफृत लसजयनशीि, दक्ष प्रलतटपधी, उत्पादनशीि र नवप्रवतयनशीि मानव श्रोतको ववकास गने । 

उद्दशे्र्  

1. सबै बािबालिकािाई प्रारशम्िक बािशशक्षाको अनिुव सवहत आधारितू शशक्षा अलनवार्य तथा लनःशलु्क र माध्र्लमक 
शशक्षामा लनःशलु्क पहुँच सलुनशित गरी शशक्षािाई गणुटतरीर्, जीवनोपर्ोगी र प्रववलध मैरी बनाउन ु। 

2. प्राववलधक शशक्षा तथा व्र्वसावर्क लसप ववकासमा समावेशी र समतामूिक पहुँच ववटतार र गणुटतर सलुनशित 
गनुय । 



 
 
 

3. पहुँच र गणुटतर अलिवृवद्ध गरी उच्च शशक्षािाई वैज्ञालनक, नवप्रवतयनात्मक, अनसुन्धानात्मक, प्रववधी मैरी र 
रोजगारमूिक बनाउने ज्ञानमा आधाररत समाज र अथयतन्र लनमायण गनुय । 

4. टथानीर् कृवषिाई प्रबधयन गनय कृवषमा आधाररत शशक्षा र तालिमको व्र्वटथा गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 25: शशक्षाका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: सबै बािबालिकािाई प्रारशम्िक बािशशक्षाको अनिुव सवहत आधारितू शशक्षा अलनवार्य तथा लनःशलु्क र 
माध्र्लमक शशक्षामा लनःशलु्क पहुँच सलुनशित गरी शशक्षािाई गणुटतरीर्, जीवनोपर्ोगी र प्रववलधमैरी बनाउन।ु 

१.१: र्स गाउँपलिकाको माध्र्लमक तह 
सम्मको शशक्षािाई लनशलु्क, प्रववलध मैरी 
तथा िौलतक सलुबधा सम्पन्न बनाउन पहि 
गने तथा कार्यन्वर्न गने । 

1. शैशक्षक सामाग्री, टतरीर् िवन, फलनयचर, प्रर्ोगशािा तथा सवारी साधन 
सवहत सवुवधा सम्पन्न ववद्यािर् बनाइनेछ । 

2. गाउँपालिकामा  कशम्तमा १ वटा सवुवधा सम्पन्न प्राववलधक ववद्यािर् 
टथापना गरी सञ्चािन गररनेछ । 

3. सवै ववद्यािर्मा आधारिूत तह देशख नै अंग्रजेी, गशणत, ववज्ञान,कम््रू्टर 
र नैलतक शशक्षा ववषर् अलनवार्य गने नीलत लिइने 

4. सबै ववद्यािर् उमेर समूहका बािबालिकािाई अलनवार्य ववद्यािर् िनाय 
अलिर्ान सञ्चािन गररनेछ । 

5. सबै बािबालिकािाई ववद्यािर्मा ल्र्ाउन र वटकाउन आमा समूह, 
सामदुावर्क वन सलमती, क्िव तथा टथानीर् गैससिाई पररचािन 
गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: प्राववलधक शशक्षा तथा व्र्वसावर्क लसप ववकासमा समावेशी र समतामूिक पहुँच ववसतार र गणुटतर सलुनशित 
गनुय । 

२.१: समावेशी सवहतको व्र्वसावर्क लसप 
ववकासको िालग प्राववलधक शशक्षाको 
आधारशशिा तर्ार पाने । 

1. मवहिा, दलित, अपाि, ववपन्न तथा लसमान्तकृत समूहको गणुटतरीर्, 

प्राववलधक एवं ववशेष शशक्षामा पहुँच सलुनशित गदै िलगनेछ । 

2. लिन्न क्षमता िएका बािबालिकािाई सीपमूिक ववशेष शशक्षा प्रदान 
गनय अन्तर सरकार, अन्तर टथानीर् तह, गैसस र लनजी क्षेर समेतसँग 
समन्वर् गरी उपर्कु्त ववद्यािर्मा छारवृशत्त सवहत पठनपाठनको 
व्र्वटथा गररनेछ । 

3. सवै ववद्यािर्मा आधारिूत तह अन्तगयत शरुु देशख नै अंग्रजेी, गशणत, 

ववज्ञान,कम््रू्टर र नैलतक शशक्षा ववषर् अलनवार्य गने नीलत लिइनेछ 
। 

 

उद्दशे्र् ३: पहुँच र गणुटतर अलिववृद्ध गरी उच्च शशक्षािाई वैज्ञालनक, नवप्रवतयनात्मक, अनसुन्धानात्मक, प्रववधमैरी र 
रोजगारमूिक बनाउने ज्ञानमा आधाररत समाज र अथयतन्र लनमायण गनुय । 

३.१: शशक्षािाई वैज्ञालनक, नवप्रवतयनात्मक, 

अनसुन्धानात्मक, प्रववधमैरी र रोजगारमूिक 
बनाउन े। 

1. आधारितू शशक्षाबाट वशञ्चत ववद्यािर् उमेर समूह का  
वकशोरवकशोरीहरूिाई उनीहरूको अनकूुि अनौपचाररक सीपमूिक 
र लडशजटि साक्षरता कक्षा सञ्चािन गररनेछ । 
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2. आधारितु तहमा टथानीर् लसपको प्रलतलनलधत्व हनुे गरी टथानीर् 
पाठ्यिममा र्स सम्बन्धी सामग्री  समावेश गररनेछ । 

3. हरेक ववद्यािर्मा लबज्ञान प्रर्ोगशािा लनमायण गनय  िौलतक र प्राववलधक 
पक्षिाई सदुृवढकरण गररनेछ ।   

4. रेक साधारण ववषर् पढाउने ववद्यािर्िाई कशम्तमा एउटा प्राववलधक 
र एउटा व्र्वसावहक ववषर् पढाउन प्रोत्साहन गदै  जनाशक्ती र 
श्रोतको िालग सहर्ोग गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: टथानीर् कृवषिाई प्रबधयन गनय कृवषमा आधाररत शशक्षा र तालिमको व्र्वटथा गनुय । 

४.१: कृवषिाई व्र्वसावर्करण गने खािको 
शशक्षा िाई प्रोत्साहन गने । 

1. आधारितु तह देखी नै कृवष सम्बन्धी प्राववलधक र सैद्धाशन्तक ज्ञानिाई 
प्रोत्साहन लमल्ने खािको शशक्षाको शरुुवात गररनेछ । 

2. गाउँपालिका क्षेर लिरै प्रांगाररक मि तथा फिफुि र लबलिन्न 
तकायरीको लबउ उत्पादनिाई प्रोत्साहन गनय तालिम र आधारितु तह 
देखी नै पाठ्य ववषर्को व्र्वटथा गररनेछ । 

3. कृवष र दगु्ध पदाथयमा आधाररत उत्पादन , ्र्ावकङ र टटोरेज को 
िालग ववद्यािर् टतरमै ऐशक्षक ववषर्को व्र्वटथा गररनेछ । 

 

प्रमखु कार्यिम 

• ववद्यािर्को िौलतक पूवायधार (िवन) लनमायण तथा व्र्वटथा 
• नमनुा ववद्यािर् लनमायण  
• ववद्यािर्मा कम््र्टुर ल्र्ाब लनमायण 

• ववद्यािर्को िेराबार 
• शशक्षकहरूको क्षमता अलिवृवद्ध तालिम 

• ववद्यािर्को िौलतक पूवायधार (खानेपानी)को लनमायण तथा व्र्वटथा 
• ववद्यािर्को िौलतक पूवायधार (शौचािर्)को लनमायण तथा व्र्वटथा 
• ववद्यािर्को िौलतक पूवायधार (इन्टरनेट)को जडान तथा व्र्वटथा 
• ववद्यािर्को िौलतक पूवायधार (प्रोजेक्टर-ल्र्ापटप-टमाटयबोडय)को व्र्वटथा 
• ववद्यािर्मा पटुतकािर्, सूचना प्रववलध तथा ववज्ञान प्रर्ोगशािाको लनमायण 

• आवश्र्कता अनसुार टकुिहरूिाई मशजिंगमा िैजान सम्िाव्र्ता अध्र्र्न 

• टकुि बसको व्र्वटथापन तथा सञ्चािन 

 

अपेशक्षत उपिशब्ध 

सबै बािबालिकािाई प्रारशम्िक बािशशक्षाको अनिुव सवहत आधारितू शशक्षा अलनवार्य तथा लनःशलु्क र माध्र्लमक शशक्षामा 
लनःशलु्क पहुँच सलुनशित िएको हनुेछ । प्राववलधक शशक्षा तथा व्र्वसावर्क लसप ववकासमा समावेशी र समतामूिक पहुँच 
ववटतार र गणुटतर सलुनशित िएको हनुेछ ।साक्षरता दर 50 प्रलतसत बाट बढेर 70 प्रलतसत पगु्ने छ । माध्र्लमक 
तहमा खुद िनाय दर 59 प्रलतसतबाट बदृ्धी िै 80 प्रलतसत पगु्ने छ ।ब्र्ाबसार्ीक शशक्षामा कुि िनायदर 1.3 प्रलतसत 
बाट बढी 4 प्रलतसत पगु्ने छ । पहुँच र गणुटतर अलिवृवद्ध िई उच्च शशक्षा वैज्ञालनक, नवप्रवतयनात्मक, अनसुन्धानात्मक, 

प्रववधी मैरी र रोजगारमूिक हनुेछ । ज्ञानमा आधाररत समाज र अथयतन्र लनमायण िएको छ ।  



 
 
 

५.३. खानेपानी, सरसफाई र टवच्छता  

पषृ्ठिलूम  
आधारितू खानेपानी, सरसफाई तथा टवच्छता सवुवधा सबै नागररकिाई प्रदान गनुय िोककल्र्ाणकारी राज्र्को अको मौलिक 
शजम्मेवारी हो । नेपािको संववधानिे खानेपानी तथा सरसफाईिाई मौलिक हक र मानव अलधकारको रुपमा टवीकार 
गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाई क्षेरको सधुारबाट मार बािमतृ्र्दुर कम गनय तथा सरदर आर् ुबवृद्ध गनय सहर्ोग 
गदयछ । नागररकको समग्र टवाटथ्र् शटथलतमा सधुार िई उत्पादनशशि समर्मा वृवद्ध िएको तथा सामाशजक रहनसहन र 
बािबालिकाको ववद्यािर् उपशटथलत दरमा अनकूुि सधुार गनय र्ोगदान गनय सक्दछ । र्स गाउँपालिकाको कुि िरधुरी 
मध्रे् कररव ६३.१३ प्रलतशत िरधरुीमा खानेपानीको सवुवधा पगेुको छ । खानेपानीको पहुँच िएका िरधरुीहरूमा 
खानेपानीको लनरन्तर आपूलतय र प्रर्ाप्त पररमाण सेवा (प्रलतव्र्शक्त ४५ लि.) का ववषर्मा टपि मापदण्ड तर्ार गनय सवकएको 
छैन । खानेपानीको रासार्लनक र जैववक तत्वको जाँच हनु सकेको छैन । बजार र बटतीहरूमा ढि लनकासको व्र्वटथा 
नाजकु रहेको छ । 

तालिका 26: सनुकोशीका खानपेानी तथा सरसफाइ सचुक 
ि.सं. सूचक सङ्घीर् प्रदेश  पालिका 
०१ आधारितू खानेपानीमा पहुँच हनुे िरधरुी प्रलतशत ८७.७  ९१ ६३.१३५ 

०२ मध्र्मटतर सरुशक्षत खानेपानीमा पहुँच िरधरुी प्रलतशत २०  ३७  

०३ चपीको प्रर्ोग गने िरधरुी सङ्ख्र्ा प्रलतशत ८३  ९१ ३८.१ 

०४ खानेपानीको महुान, जििण्डार र शषु्म जिाधार संरक्षणका विर्ाकिाप 
सङ्ख्र्ा 

   

०५ एकीकृत  जिस्रोत व्र्वटथापन शटकम सङ्ख्र्ा    

०६ प्रलतव्र्शक्त प्रलतददन उपिव्ध हनुे पानी (लि) ४५ लि.   

०७ खानेपानीको सधुार वा प्रशोधन गररएको अनपुात १५  %   

०८ खानेपानी तथा सरसफाईमा टथानीर्समदुार्को उपिोक्ता सलमलतको सङ्ख्र्ा    

   

प्रमखु समटर्ा   
जनसङ्ख्र्ा बसाइँसराइको चाप र जनसङ्ख्र्ा वृवद्धसंगै बटती तथा शहरमा प्रदषुण वढ्दो छ । पर्ायवरणीर् असन्तिुन, 

्िाविकजन्र् फोहरिे शहरिाई कुरुप बनाउँदै गएको अवटथा छ । फोहरमैिाको ववसजयन र पनुःप्रर्ोग प्रणािीिाई 
कार्ायन्वर्न गनय नसक्न ुसमग्र शहरी ववकासको ववकराि समटर्ाको रुपमा रहेको छ । लसन्धिुी शजल्िा खलु्िा ददसा 
मकु्त क्षेर िोषणा िईसकेको छ । समग्र सरसफाई र्ोजनाको कार्ायन्वर्न गनुय पने अवटथा ववद्यमान छ । खानेपानीको 
टवच्छता र पानी जाँच गरी खानेपानी आपूलतय हनु सवकरहेको छैन । खानेपानीको विटमेन्ट ्िानको र्ोजना बनाउन 
आवश्र्क देशखन्छ । बटती तथा बजारको ढि लनकासको बहृत र्ोजना र लडवपआर लनमायण गनुय पदयछ । खानेपानीिाई 
टवच्छ र मध्र्म टतरको वपउन र्ोग्र् मापदण्डको आपूलतय हनु सकेको छैन िने आर्ोजनाको िािग्राहीमा दोहोरोपना 
देशखन्छ । आर्ोजनाको प्रिावकारीता र दरुगामी प्रिाविाई आधार मानी अबका खानेपानीका आर्ोजनाको तजुयमा गररन ु
पदयछ ।  

चनुौती र अवसर  
रावष्ट्रर् तथ्र्ाङ्किाई आधार मान्ने हो िने ९० प्रलतशत जनसङ्ख्र्ािे आधारितू खानेपानीको िाि लिएको देशखए पलन 
मध्र्मटतरको खानेपानी आर्ोजनाबाट िािलिन ेजनसङ्ख्र्ा जम्मा २० प्रलतशतको हाराहारीमा रहेको कुरा पन्रौं र्ोजनाको 
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आधारपरमा उल्िेख छ । दीगो ववकास िक्ष्र्िे सबैका िालग सरसफाई तथा खानेपानीको उपिव्धता र दीगो व्र्वटथापनको 
प्रत्र्ािलूत गने कुरा उल्िेख गरेको छ । खानेपानीको अवटथािाई हेदाय पानीको विटमेन्ट र रसार्लनक तथा जैववक जाँच 
गरी प्रारशम्िक टवच्छताको सलुनशितता गनय सवकएको छैन । खानेपानी लनरन्तर आपूलतय र गणुटतरीर्ता कार्म गनुय र्स 
उपक्षेरका चनुौतीहरू हनु ्। त्र्सैगरी ढि लनकासिाई लसधै खोिामा लमसाईएको अवटथा छ लतनीहरूको विटमेन्ट गररएको 
छैन । जनटवाटथ्र्को प्रमखु सरोकारको ववषर् िएको खानेपानी, सरसफाई र टवच्छतािाई अलिर्ान सञ्चािन गने गरी 
शजम्मेवारी टथानीर् सरकारको रहेको छ  ।  

दीियकािीन सोच  
“एक िर एक धारा – सबैकािालग टवच्छ एवम ्गणुटतरीर् खानेपानीको सलुनशिता” 

िक्ष्र् 

खानेपानी उपिोक्ता सलमलत र गाउँपालिकाको समन्वर् र सहकार्यमा खानेपानीको सेवा लबटतार गने । 

उद्दशे्र् 

१. आधारितू खानेपानीको पहुँच ववटतार गनुय । 

२. गणुटतरीर् खानेपानी सवुवधाको पहुँचमा बवृद्ध गनुय ।  

३. प्रत्रे्क िरमा व्र्वशटथत शौचािर् तथा िरेि ुफोहरमैिाको व्र्टथापन गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 27: खानेपानी तथा सरसफाइका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् 1: आधारितू खानेपानीको पहुँच ववटतार गनुय । 
1.१: पहुँच निएका बटतीहरूमा 
खानेपानीको सेवा ववटतार गनय  
खानेपानीका स्रोतहरूको पवहचान गने 

१. ववद्यमान तथा वैकशल्पक खानेपानीका स्रोतहरूको प्राववलधक टोिीबाट 
मूल्र्ाङ्कन गराइनेछ । 

२. खानेपानीका स्रोतहरूको संरक्षण गररनेछ। 

३. “एकिर एक धारा” कार्यिम िाग ुगररनेछ ।  
४. आधारितू खानेपानीको पहुँच बवृद्धकोिालग ठाउँ ठाउँमा पानी ट्यांकीको 

सम्भ्र्ाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ । 

५. नर्ाँ संरचनाकोिालग आवश्र्क जग्गाको व्र्वटथा गने लमिाइनेछ । 
उद्दशे्र् 2: गणुटतरीर् खानेपानी सवुवधाको पहुँचमा बवृद्ध गनुय । 
२.1: आधारितू खानेपानीको गणुटतर 
बढाउन आवश्र्क संरचनाहरू तर्ार गने 
। 

१. ववद्यमान खानेपानीका संरचनाको क्षमता मूल्र्ाङ्कन गररनेछ । 

२. आवश्र्कता अनसुार पानी शदु्धीकरण प्रविर्ाकोिालग संरचना लनमायण 
गररनेछ । 

३. सामूवहक कोषको लनमायण गरी उपिोक्ताको िागत सहिालगता सलुनशटचत 
गररनेछ । 

४. लनजी वा अन्र् क्षेरसँग साझेदारीको प्रर्ास गररनेछ ।  

५. व्र्वशटथत खानेपानीको रेखदेख र सञ्चािनकोिालग जनशशक्तको व्र्वटथा 
गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: प्रत्रे्क िरमा व्र्वशटथत शौचािर् तथा िरेि ुफोहरमैिाको व्र्टथापन गनुय । 



 
 
 

३.१: प्रत्रे्क िरपररवारमा आधारितू 
शौचािर् तथा सरसफाइको व्र्वटथा गने 
। 

१. लनमायण िएका शौचािर्हरूको समशुचत प्रर्ोगबारे अनगुमन गररनेछ। 

२. िरबाट लनशटकने अन्र् फोहर व्र्वटथापन गनय िर पररवारिाई आवश्र्क 
प्रशशक्षणको व्र्वटथा गररनेछ । 

३. हरेक िरबाट लनशटकने कुवहन ेप्रकृलतका फोहरमैिाबाट कम्पोटट मि 
बनाउन प्रत्रे्क पररवारिाई प्रेररत गररनेछ । 

४. िरबाट लनशटकने पानीिाई सङ्किन गरी करेसाबारीमा उपर्ोग गनय 
प्रोत्सावहत गररनेछ ।  

५. समदुार्का केही सावयजलनक ठाउँहरूमा अपािमैरी,  बािमैरी शौचािर्को 
लनमायण गररनेछ । 

६. सरसफाइ सम्बन्धी जनचेतनामिुक कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 
प्रमखु कार्यिम  

खानेपानी 
1. खानेपानीका स्रोतहरूको संरक्षण र व्र्वटथापन 

2. खानेपानी आर्ोजनाहरूको ममयत संिार 

3. एक िर एक धारा कार्यिम 

4. खानेपानी पवुायधार लनमायण कार्यिम 

5. लिफ्टप्रणािीबाट खानेपानीको व्र्वटथा  

सरसफाइ 

1. टोि टतरीर् सरसफाइका िालग टोि सधुार सलमलतहरू गठन एवम ्पररचािन 

2. सावयजलनक शौचािर् लनमायण (१० वटा) 

3. पणुय आलनबानी पररवतयन सम्वशन्ध सरसफाइ चेतनामिुक कार्यिम 

4. ववद्यािर् टतरमा सरसफाइ सम्बशन्ध सचेतना कार्यिम 

अपेशक्षत उपिशब्ध 

गाउँपालिकामा आधारिूत खानेपानीको पहुँच ववटतार िएको हनुेछ । साथै गणुटतरीर् खानेपानी सवुवधाको पहुँचमा बवृद्ध 
िएको हनुेछ । प्रत्रे्क िरमा व्र्वशटथत शौचािर् तथा िरेि ुफोहरमैिाको व्र्टथापन िएको हनुेछ ।  
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५.४ टवाटथ्र् र पोषण 

पषृ्ठिलूम 

नेपािको संववधान २०७२ मा आधारितू टवाटथ्र् सेवािाई लनःशूल्क दावी गनय सक्ने गरी मौलिक हकका रुपमा व्र्वटथा 
गररएको छ । संववधानिे पररकल्पना गरेको िोककल्र्ाणकारी राज्र्को अवधारणािे नागररकको टवाटथ्र् तथा पोषण 
शटथलतमा सधुार गनयका िालग िगानी गनुय पने कुरािाई केशन्रत गदयछ । दीगो ववकास िक्ष्र् नं.२ िे उन्नत पोषणको 
सलुनशित गने र िक्ष्र् नं.३ अन्तगयत सबै उमेर समूहका व्र्शक्तहरूको िालग टवटथ्र् जीवनको सलुनशितता गदै समदृ्ध जीवन 
प्रवद्धयन गने िनी तोवकएको छ । सनुकोशी गाउँपालिकािे पलन टवाटथ्र् तथा पोषणिाई महत्व ददँदै “सरुशक्षत माततृ्व 
सनुकोशी गाउँपालिकाको दावर्त्व” कार्यिम सञ्चािनमा ल्र्ाएको छ । 

सनुकोशी गाउँपालिकामा जम्मा टवाटथ्र् संटथा ९ वटा रहेका छन ् जटमा सरकारी टवाटथ्र् चौवक ६ वटा सरकारी 
सामदुावर्क टवाटथ्र् एकाइ २ वटा र गैर सरकारी संटथाबाट संचालित टवाटथ्र् संटथा १ वटा रहेका छन ् । वर् 
संर्न्रहरूिे गाउँपालिकामा १२ वकलसमका टवाटथ्र् सेवा तथा सवुवधाहरू प्रदान गरररहेका छन ्। लत सेवाहरू िमशः 
प्रसलुत सेवा,  ल्र्ाव सेवा, शक्िलनक सेवा ̸ सामान्र् फामेसी, सरुशक्षत माततृ्व सेवा, रक्त संचार सेवा, एक्सरे सेवा, खोप सेवा, 
एसलसटी सेवा, परामशय सेवाहरू हनु ्। तिुनात्मक रुपमा कुि जनसङ्ख्र्ाको ०७६/७७ आलथयक वषयमा १७४६१ जनािे 
सेवा लिन सफि िएको देशखन्छ । तिुनात्मक रुपमा सनुकोशी गाउँपालिकाको समग्र अवटथािाई लनम्न तालिकामा प्रटततु 
गररएको छ ।   

तालिका 28: सनुकोशी गाउँपालिकाको समग्र टवाटथ्र् अवटथा 
ि.स सूचकहरू ईकाई सङ्घीर् प्रदेश सनुकोशी 

1 लनर्म अनसुार चार पटक गियवलत जांच प्रलतशत 50 49 ४०.६  

2 संटथागत प्रसलुत  प्रलतशत - - २३.८  

3 लबसीजी खोप िगाएका १ बषय मलुनका 
वािवालिका प्रलतसत 

प्रलतशत 70 57 57.5 

4 लनमोलनर्ा िएका ५ बषय मलुनका वािवलिकाको 
एन्टार्ोवटक प्रलत 1000मा 

जना 385 282 110 

5 प्रजनन उमेरका मवहिामा गिय लनरोधक आधलुनक 
लबलध प्रर्ोग दर 

प्रलतसत 40.6 49 31.5 

6 सटथागत प्रसतुी गराउने  प्रलतसत 54 49 23 

7 झाडापखिा िएका ५ बषय मलुन 1000 जनामा 
जीवनजिबाट उपचार 

जना 385 262 652 

प्रमखु समटर्ा 
सबै वगय तथा समदुार्का व्र्शक्तिाई टवाटथ्र् सेवाका पहुँचमा ल्र्ाउन नसक्न,ु टवाटथ्र् सेवा लिने अभ्र्ास कम देशखन,ु 

संिमण र महामारीजन्र् रोगहरूको समशुचत लनर्न्रण नहनु,ु प्राकृलतक ववपद र दिुयटना वा चोटपटकबाट समग्र टवाटथ्र्मा 
पने जोशखम न्रू्लनकरण गने प्रर्ास अव्र्वशटथत बसाइँसराइ र आशश्रत जनसङ्ख्र्ाको बढ्दो अनपुात टवाटथ्र् तथा पोषण 
क्षेरमा देखा परेका प्रमखु समटर्ाहरू हनु । टवाटथ्र् सेवाहरूिाई गणुटतररर् र प्रिावकारी वनाउन प्रववलधमैलर जनशशक्त 
पररचािन सवकएको छैन ।  



 
 
 

नागररकिे संवैधालनक हक अन्तगयत प्राप्त गने टवाटथ्र् सेवाप्रलत उत्तरदार्ी एवं प्रर्ाप्त जनशशक्त ववकास गनय नसक्न,ु 

आवश्र्कता अनसुार आधलुनक उपकरण र ववशेषज्ञहरूको अिाव, ववश्वव्र्ापी रुपमा पररवतयन हदैु आएको खानपान तथा 
जीवनशैिीबाट उत्पन्न समग्र टवाटथ्र् हक वढ्दै जान ुअको समटर्ाका पाटाहरू हनु ्।  

चनुौती र अवसर  
लनःशूल्क र गणुटतरीर् आधारिूत टवाटथ्र् सेवािाई टथानीर् तहबाट सबयसिुि रुपमा प्रदान गनय, गररव तथा सीमान्तकृत 
समदुार्िाई उच्च प्राथलमकतामा रा्दै टवाटथ्र् सेवा प्रवाह गनय र टवाटथ्र् उपचारमा िाग्ने खचय िटाउन ुपवहिो चनुौती 
िएको छ ।  

दीियकािीन सोच  
टवाटथ्र् उपचार तथा सेवािाई राज्र् सेवाको प्रमखु िोककल्र्ाणकारी दावर्त्व क्षेरमा रुपान्तरण गरी मानवीर् टवाटथ्र्प्रलत 
शजम्मेवार हनुे र सेवाको गणुटतरीर् सलुनशिता । 

िक्ष्र् 

नेपाि सरकारिे प्रदान गने लनदानात्मक, प्रवद्धयनात्मक, पनुटथापनात्मक र प्रलतरोधात्मक उपचारात्मक टवाटथ्र् सेवाहरूको 
सवयसिुि लनशलु्क र गणुटतररर् सलुनशित सवहत पहुँच अलिवृवद्ध  

उद्दशे्र् 

१. सनुकोशीका सबै नागररकहरूको आधारिूत तथा गणुटतरीर् टवाटथ्र् सेवामा समतामूिक पहुँच अलिवृवद्ध 
गराउन ु। 

२. थप िगानी वातावरण लसजयना गरी टवाटथ्र् सेवा सधुारकािालग टवाटथ्र् सेवािाई प्रवद्धयन गनुय। 
रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 29: टवाटथ्र् तथा पोषणका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: सनुकोशीका सबै नागररकहरूको आधारितू तथा गणुटतरीर् टवाटथ्र् सेवामा समतामूिक पहुँच अलिववृद्ध 
गराउन ु। 
१.१: गणुटतरीर् टवाटथ्र् सेवामा 
सबैको सहज पहुँच हनुे गरी 
प्रिावकारी रूपमा सेवा उपिब्ध गने 
। 

१. आवश्र्क एम्बिेुन्स, औषधी, उपकरण, प्रववलध र दक्ष टवाटथ्र्कमीहरू 
सवहतको प्रिावकारी एवम ्जवाफदेहीपूणय टवाटथ्र् सेवा प्रणािीको ववकास 
गररनेछ ।  

२. गणुटतरीर् टवाटथ्र् सेवामा सबैको पहुँच परु् र्ाउन टवाटथ्र् लबमा कार्यिम 
िाग ुगररनेछ ।  

३. सने वा नसने रोगहरूका बारेमा प्रवद्धयनात्मक, लनरोधात्मक र उपचारात्मक 
कार्यिमहरू सञ्चािन गररनेछ ।  

४. टवाटथ्र्को सहज पहुँचकािालग आधलुनक सूचना प्रववलधको अलधकतम प्रर्ोग 
गररनेछ ।  

५. टवाटथ्र् सेवा प्रवाहिाई पारदशी, जवाफदेही एवम ्जनउत्तरदार्ी बनाउन 
सशुासनमा जोड ददइनेछ ।  

६. ल्र्ाब सेवा सञ्चािनकािालग आवश्र्क पहि अशि बढाइनेछ । 
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१.२: पालिका मातहतका टवाटथ्र् 
संटथाहरूमा तोवकएका सङ्ख्र्ामा 
टवीकृत जनशशक्त व्र्वटथापन गरी 
सेवा प्रवाहको क्षमता र पहुँच ववटतार 
गने ।  

१. पालिका लिरका टवाटथ्र् संटथाहरूमा टवीकृत कुि दरबन्दीको सङ्ख्र्ा 
र्वकन गरी आवश्र्क जनशशक्तको व्र्वटथा गररनेछ । 

२. दरबन्दी अनसुार माग िई प्राप्त जनशशक्त वा पालिकाको लनजी स्रोतबाट 
लनर्कु्त गररएका टवाटथ्र्कमीहरूिाई पालिकाको मातहतमा आवश्र्क 
तालिमको व्र्वटथा गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: थप िगानी वातावरण लसजयना गरी टवाटथ्र् सेवा सधुारकािालग टवाटथ्र् सेवािाई प्रवद्धयन गनुय। 
२.१: टवाटथ्र् क्षेरमा लनजी, 
सहकारी तथा गैरसरकारी क्षेरको 
संिग्नता वृवद्ध गरी ती क्षेरहरूबाट 
हनुेिगानीिाई व्र्वशटथत गने । 

१. लनजी र गैरसरकारी क्षेरमा टथावपत टवाटथ्र्सम्बन्धी व्र्वसावर्क सङ्घ–
संटथाहरूबीच टवाटथ्र् सेवा प्रवाह, अध्र्र्न, अनसुन्धान कार्यमा सहकार्यिाई 
बढावा ददइनेछ । 

२. टवाटथ्र् सेवा प्रवाहमा सरकारी, लनजी, सामदुावर्क एवम ्सहकारी क्षेरिाई 
समेट्दै गणुात्मक सेवा सलुनशित गराउन सशुासन कार्यर्ोजना बनाई 
कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

२.२: पालिका क्षेरमा उपिब्ध 
जडीबटुीको व्र्वटथापन र उपर्ोग 
गदै आर्वेुद शचवकत्सा प्रणािीको 
ववकास गने । 

१. आर्वेुद पद्धलतको प्रिावकारी कार्ायन्वर्नको िालग उपर्कु्त संरचनाको ववकास 
र ववटतार तथा टथानीर् जडीबटुीमा आधाररत औषधी तर्ार गरी प्रर्ोग तथा 
ववतरण गररनेछ ।  

२. आर्वेुद प्रणािीको िमबद्ध ववकास प्रणािीको संरक्षण, ववकास एवम ्
ववटतारका िालग दीियकािीन र्ोजना तजुयमा गरी िागू गररनेछ । 

प्रमखु कार्यिम 

1. जनटवाटथ्र् प्रवद्धयन कार्यिम (कोलिड व्र्वटथापनको िालग गाउँपालिका टतरमा २ वटा कोलिड शक्िलनक 
टथापना) 

2. बलथिंग सेन्टर टथापना (बलथिंग सेन्टरमा ्िासेन्टा वकट व्र्वटथापन) 
3. नागररक टवाटथ्र् ववमा प्रवयद्धन कार्यिम  
4. “सवैका िालग टवाटथ्र्” जनचेतनामिुक कार्यिम 
5. १५ शैर्ाको अटपताि लनमायण तथा सञ्चािन 
6. आधारितू तथा पनुतायजकी तालिम एवम ्जनशशक्त व्र्वटथापन 
7. सबै टवाटथ्र्चौकीमा ल्र्ाबको व्र्वटथा 
8. सबै टवाटथ्र्चौकीमा खानेपानीको व्र्वटथा 
9. टवाटथ्र्चौकी िवन लनमायण 
10. टवाटथ्र्चौकी िवनको िेराबार 
11. टवाटथ्र् शशववर सञ्चािन 
12. जलडबटुीको संिाव्र्ता अध्र्र्न, संकिन तथा प्रशोधन केन्र टथापना 

अपेशक्षत उपिशब्ध 

सबै नागररकहरूको आधारितू तथा गणुटतरीर् टवाटथ्र् सेवामा समतामूिक पहुँच अलिवृवद्ध हनुेछ ।15 शैर्ाको अटपताि 
बनाई गा.पा.बाट लबशेषज्ञ टोिीबाट सेवा उपिब्ध हनुे छ ।पररवार लनर्ोजनको प्रर्ोगकतायको सङ्ख्र्ामा बवृद्ध िएको हनुे 
छ । वािवालिकको खोप िगाउनेको दरमा उल्िेखलनर् बवृद्ध हनुेछ । सटथागत प्रसतुी सेवा लिनेको सङ्ख्र्ा बढेको 
हनुेछ । गणुटतरीर् र पोषणर्कु्त खाद्य सामाग्रीमा पहुँच बवृद्ध हनुेछ । िगानी मैरी वातावरण लसजयना िई टवाटथ्र् सेवा 
प्रवद्धयन हनुेछ ।  



 
 
 

५.५ मवहिा, बािबालिका, जेष्ठनागररक तथा अपािता िएका व्र्शक्तहरू 

पषृ्ठिलूम 
नेपािको काननुिे िैविक वविेदको अन्त्र् गने संकल्पसवहत मवहिािाई िैविक िेदिावववना समान वंशीर् हक, समावेशी 
लसद्धान्तको आधारमा सहिागी हनुे हक िगार्त मौलिक हकको प्रत्र्ािलूत गरेको छ। नेपाििे मवहिा ववरुद्ध हनुे सबै 
प्रकारका िेदिाव उन्मूिन गने सम्बन्धी महासशन्ध, १९७९ को अनमुोदन तथा ददगो ववकासका िक्ष्र्मा िैविक समानता 
तथा सशक्तीकरणको ववषर् समावेश िएको छ । मवहिाहरूको क्षमता, श्रम, सीप र सजृनािाई ववकास प्रकृर्ामा िगाई 
संववधानको ममय अनरुूप सामाशजक समानता कार्म गनय कार्यिमहरू सञ्चािन गनुय आवश्र्क छ । 

सनुकोशी गाउँपालिका पर्यटन, शशक्षा र कृवषको उबयरिलूमको रूपमा रहे पलन ववगतमा केही सामाशजक असमानता तथा 
वविेदका कारण र्स क्षेरका मवहिा, दलित, जनजालत, अल्पसङ्ख्र्क वगय सामाशजक तथा आलथयक रूपिे पछालड परेका छन ्
। सवै वगय तथा समदुार्को सामाशजक न्र्ार्, समानता, मानवअलधकार सवहत सवायविण ववकास गने िक्ष्र् तथा उद्देश्र्का 
साथ िैविक समानता तथा समावेशीकरणिाई र्स र्ोजनािे समेट्नेछ । 

बािबालिकाको हकिाई संववधानिे मौलिक हकको रूपमा टथावपत गरेको हुँदा बाि बचाउ, बाि संरक्षण, बाि ववकास र 
बािसहिालगता जटता बािअलधकारका आधार टतम्िहरू प्रत्र्ािलूत गनय बािबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ िाग ुगररएको 
छ । त्र्सैगरी ज्रे्ष्ठ नागररकहरूको जीवन सहज, सरुशक्षत एवं सम्मालनत बनाई सामाशजक न्र्ार् कार्म गनुय कल्र्ाणकारी 
राज्र्को दावर्त्व हो िने अपाितासम्बन्धी रावष्ट्रर् नीलत तथा कार्यर्ोजनाका आधारमा अपािता िएका व्र्शक्तहरूिाई 
ववकासको मूिधारमा ल्र्ाउनका िालग समावेशी र समन्र्ावर्क पहुँच तथा सहिालगतामा जोड ददइन ुपदयछ । 

प्रमखु समटर्ा 
िैविक वविेद तथा वहंसािाई बढावा ददने सामाशजक संरचना, सोच, मूल्र्, मान्र्ता, प्रथा, परम्परा कार्मै रहन,ु मवहिा मालथ 
िरेि,ु र्ौनजन्र् तथा िैविकतामा आधाररत वहंसा ववद्यमान हनु,ु सामाशजक र पाररवाररक ववहष्करणमा परेका तथा वहंसा 
पीलडत तथा एकि मवहिािाई पूणयरूपमा संरक्षण, पनुटथायपना, सशक्तीकरण र टवाविम्बी बनाउन नसवकन ुमवहिा सम्बन्धी 
क्षेरका समटर्ा हनु ्। 

मवहिा तथा बािबालिकाहरू मालथ िरेि,ु  र्ौनजन्र् तथा िैविकतामा आधाररत वहंसा ववद्यमान रहन,ु वहंसा वपलडत मवहिािाई 
पूणयरुपमा संरक्षण र पनुयटथापना गनय नसक्न,ु सशशक्तकरण र टवाविम्बी बनाउन नसवकन ुजटता समटर्ाहरू अझै पलन 
ववद्यमान रहेका छन ्। अझैपलन जेष्ठ नागररकहरूको ज्ञान, सीप र अनिुव मिुकुिे उपर्ोग र नर्ाँ पीवढमा हटतान्तरणको 
पहि हनु नसक्न,ु बेवाररसे, असहार्, अशक्त, एकि जेष्ठ नागररकहरूको उशचत संरक्षण नहनु,ु जेष्ठ नागररकिे उशचत सम्मान 
पाउन नसक्न ुजटता समटर्ाहरू जेष्ठ नागररकका समटर्ाहरू हनु ्। अपािगमैरी  शशक्षाको अिावका कारण अपािता 
िएका बािबालिकाहरू ववद्यािर् बावहर रहन,ु उनीहरूका िालग रोजगारी, सामाशजक सहिालगता र आर्आजयनका अवसरमा 
समान पहुँच नहनु ुर ववलिन्न अवरोध, वविेद र असमान व्र्वहारको अवटथा ववद्यमान हनु ुजटता समटर्ाहरू रहेका छन ्। 

चनुौती र अवसर 

आलथयक तथा सामाशजक जीवनमा िैविक समानता कार्म गनुय,  िैविक दृविकोणिाई मूिप्रवाहीकरण गरी िैंलगक उत्तरदार्ी 
टथानी शासन पद्धलत कार्म गनुय,  मवहिामालथ हनुे सबै वकलसमका वहंसा, वविेद र शोषणको अन्त्र् गनुय,  ववकलसत ववश्वव्र्ापी 
मूल्र्, मान्र्ता र वदँलिदो पररशटथलतिाई सम्बोधन हनुे गरी बािअलधकारको संरक्षण र प्रवद्धयनिाई प्रिावकारी बनाउन ुतथा 
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ज्रे्ष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनिुविाई समाज ववकास र पूवायधार लनमायणमा उपर्ोग गनुय, ज्रे्ष्ठ नागररकमालथ हनुे वहंसा 
र दवु्र्यवहारको अन्त्र् गनुय चनुौतीहरु लबद्यमान छन ्। 

िैविकमैरी संववधान तथा राज्र्का तीनै तहमा मवहिाको राजनैलतक सहिालगता तथा समाजको मूल्र्, मान्र्ता र व्र्वहारमा 
िमशः सकारात्मक पररवतयन हुँदै आउन,ु बािबालिकाको मौलिक हक सम्बन्धी सवािका िालग ववलिन्न नीलत तथा 
कार्यिमको  प्राथलमकताका साथ तजुयमा हनु,ु संववधानद्वारा ज्रे्ष्ठ नागररकको ववशेष संरक्षण तथा सामाशजक सरुक्षाको हक 
सलुनशित हनु ुतथा अपािता िएका व्र्शक्तहरूको िालग सेवा सवुवधा र सामाशजक सरुक्षाको व्र्वटथा संववधान तथा ऐनद्वारा 
ग्र्ारेन्टी गररन ुतथा  अपािता िएका व्र्शक्तहरू टवरं् विर्ाशीि िई संगदठत हनु ुआदद अवसरका रुपमा रहेका छन ्। 

दीियकािीन सोच 

“मवहिा, बािबालिका, जेष्ठनागररक तथा अपाितामैरी सनुकोशी” 

िक्ष्र् 

मवहिा, बािबालिका, जेष्ठनागररक तथा अपािता िएका व्र्शक्तववरुद्ध हनुे सवै प्रकारका वविेद, वहंसा र शोषण अन्त्र् गरी 
सक्षम र आत्म सम्मानपूणय जीवन र्ापन गराउने। 

उद्दशे्र् 

1. मवहिा वहंसाको अन्त्र् तथा िैविक समता कार्म गनुय । 

2. बािबालिकाको समग्र अलधकारको संरक्षण तथा बािमैरी वातावरण लसजयना गनुय । 

3. ज्रे्ष्ठ नागररकको हक अलधकारको संरक्षण र प्रवद्धयन गदै ज्ञान, सीप र अनिुवको उपर्ोग गनुय 
4. अपािता िएका व्र्शक्तकािालग आधारितू सेवा, स्रोत र प्रववलधमा सहज पहुँचको वृवद्ध गदै आलथयक तथा सामाशजक 

सशक्तीकरण माफय त ्जीवनर्ापनमा सहजता तथा आत्मसम्मान प्रदान गनुय 
रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 30: मवहिा, बािबालिका, जेष्ठनागररक तथा अपािता िएका व्र्शक्तहरूका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: मवहिाको हक-अलधकारको संरक्षण र िैविक समता कार्म गनुय । 

१.१: पालिका मातहतका सबै 
लनकार्हरूमा िैविक समानता बवृद्ध गने 
। 

१. गाउँपालिकाका नीलत लनमायण र कार्ायन्वर्नमा समान मवहिाको समान 
सहिालगता तथा प्रलतलनलधत्वमा बढोत्तरी गररनेछ ।  

२. िैविक समानता प्रालप्तको िालग परुुषको समेत सविर् सहिालगतामा वृवद्ध 
गररनेछ । 

१.२:  िैविक वहंसा अन्त्र् गने कार्यिम 
कार्ायन्वर्न गने । 

 

१. मवहिा ववरुद्ध हनुे सबै प्रकारका वहंसा, शोषण र वविेद लनर्न्रणको 
काननुी उपचार प्रणािीिाई पहुँच र्ोग्र् बनाइनेछ । 

२. टथानीर् तहमा वहंसा प्रिाववत मवहिाहरूको िालग पनुटथायपना तथा सरुक्षा 
गहृ टथापना तथा सञ्चािन का साथै पालिकामा राहतकोषको सञ्चािन 
गररने छ। 

उद्दशे्र् २: बािबालिकाको समग्र अलधकारको संरक्षण तथा बािमैरी वातावरण सजृना गनुय । 



 
 
 

2.1:  वविेद, वहंसा,  उत्पीडन, शोषणबाट 
बािबालिकािाई उशचत संरक्षण गने । 

१. बािबालिका ववरुद्ध हनुे वहंसा, र्ौनदवु्र्यवहार, बािश्रम,  बिात्कार, 

बेचववखनजटता अपराध ववरुद्ध सचेतनामूिक कार्यिमहरू सञ्चािन 
गररनेछ । 

२. वहंसा प्रिाववत बािबालिकाको उशचत संरक्षण तथा पनुटथायपनाका िालग 
बाि हेल्पिाइन सेवाको व्र्वटथा गररनेछ । 

३. अनाथ, असहार्, पूणय अपािता िएका र ववशेष संरक्षणको आवश्र्कता 
िएका बािबालिकाको िालग पनुटथायपना केन्र तथा बािकोषको टथापना 
गररनेछ । 

2.२:  बािबालिकाको सहिालगता बवृद्ध 
गने । 

१. बाि क्िब तथा बाि सञ्जािको गठन, ववटतार तथा पररचािन गरी 
बािबालिकाको सहिालगता बढाइनेछ । 

२. टथानीर् नीलत लनमायण तहमा बािबालिकाको सहिालगता सलुनशित 
गररनेछ । 

३. बािबालिकाको शारीररक, मानलसक र शैशक्षक ववकासमा अवरोध तथा 
बाधा नपने गरी बाि सहिालगतामा बवृद्ध गररनेछ । 

२.३: बािमैरी वातावरणको ववकास गने 
। 

 

१. बािबालिकाहरूको सवायिीण ववकासका िालग प्रत्रे्क वाडयमा बाि उद्यान 
लनमायण गररनेछ । 

२. बािमैरी टथानीर् शासनका माध्र्मबाट बाि अलधकार सूचकहरू पूरा 
गनय बािमैरी पालिका िोषणा गररनेछ । 

उद्दशे्र् ३: ज्रे्ष्ठ नागररकको हक अलधकारको संरक्षण र प्रवद्धयन गदै ज्ञान, सीप र अनिुवको उपर्ोग गनुय । 
3.१: ज्रे्ष्ठ नागररकको िालग हेरचाह, 

टर्ाहारससुार र उपर्कु्त वातावरण लसजयना 
गने ।  

१. आफ्ना आमाबाबिुाई सन्तानिे हेरचाह तथा उशचत व्र्वटथापन गनुयपने 
पद्धलतको प्रवद्धयन गररनेछ । 

२. आवश्र्कता अनसुार ज्रे्ष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्र तथा आश्रमको 
व्र्वटथा गररनेछ ।  

३.२: ज्रे्ष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र 
अनिुविाई उपर्ोग गरी सहिालगतामा 
वृवद्ध गने ।  

१. ज्रे्ष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनिुविाई उपर्ोग गनय अवसर प्रदान 
गनुयका साथै अन्तरपटुता हटतान्तरण गररनेछ । 

3.3: ज्रे्ष्ठ नागररकको सामाशजक सरुक्षा 
सेवािाई वृवद्ध गने । 

१. ज्रे्ष्ठ नागररकिाई सम्मान टवरुप सेवा र सवुवधामा ववशेष सहलुिर्तको 
व्र्वटथा गररनेछ । 

२. ज्रे्ष्ठ नागररकिे समाज र राष्ट्रको िालग परु्ायएको र्ोगदानको आधारमा 
सम्मान गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: अपािता िएका व्र्शक्तकािालग आधारितू सेवा, स्रोत र प्रववलधमा सहज पहुँचको ववृद्ध गदै आलथयक तथा 
सामाशजक सशक्तीकरण माफय त ्जीवन र्ापनमा सहजता तथा आत्मसम्मान प्रदान गनुय । 
4.1: अपािमैरी िौलतक संरचना लनमायण 
तथा सधुार गरी सावयजलनक सेवामा पहुँच 
बढाउने । 

१. िौलतक संरचना,पूवायधार तथा र्ातार्ातका साधनहरू अपािमैरी बनाई 
सहज हनुे वातावरण लनमायण गररनेछ ।  
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२. शशक्षण लसकाइ पद्धलत अपािमैरी बनाई गणुटतरीर् शशक्षामा सबै 
अपािता िएका बािबालिकाहरूको पहुँच वृवद्ध गररनेछ । 

३. अपािता िएका व्र्शक्तहरूिाई सरकारी र लनजी क्षेरमा रोजगारीको 
अवसर वृवद्ध गररनेछ । 

4.2: अपाि व्र्शक्तहरूप्रलत गररने   
वहंसाको न्रू्नीकरण गने । 

१. अपाि व्र्शक्तहरूप्रलत गररने वविेद र वहंसा लनराकरण गने कार्यिम 
सञ्चािन गररनेछ । 

२. अपािता िएका व्र्शक्तको सहिालगतामा  बवृद्धका िालग  आवटर्क 
नीलत तथा कार्यिम कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

प्रमखु कार्यिम 

मवहिा 
१. िैविक वहंसा लबरुद्ध सचेतनामूिक कार्यिम 

२. वहंसा प्रिाववत मवहिाहरूको िालग पनुटथायपना र सरुक्षा गृह टथापना  

३. राहतकोषको टथापना एवम ्सञ्चािन 

४. मवहिा उद्यमशीिताको ववकासका िालग तालिम र व्र्वसावर्क केन्रको टथापना 
५. GESI पररक्षण तथा बजेट कार्यन्वर्न 

बािबालिका 
१. बािअलधकार सम्बन्धी सचेतनामूिक कार्यिम 

२. बाि क्िव तथा बािसञ्जािहरूको गठन, सञ्चािन, संटथागत तथा क्षमता ववकास 

३. बाि-कोष टथापना तथा सञ्चािन 

४. वाडयटतरमा बािउद्यान लनमायण 

ज्रे्ष्ठनागररक  

१. ददवा सेवा केन्र टथापना तथा सञ्चािन 

२. ज्रे्ष्ठ नागररक आश्रमहरू (सत्सि िवन) को संटथागत क्षमता तथा पूवायधार ववकास 

३. अन्तरपटुता छिफि तथा अन्तरविर्ा 
अपािता 
१. हेल्प डेक्स टथापना 
२. अपािता मैरी संरचना लनमायण सचेतना  

३. अपािता िएका व्र्शक्तहरूका िालग क्षमता अनसुारको सीप ववकास तालिम रोजगारी प्रारम्ि  

अपेशक्षत उपिशब्ध 

मवहिा वहंसाको अन्त्र् तथा िैविक समता कार्म  िएको हनुेछ। साथै बािबालिकाको समग्र अलधकारको संरक्षण तथा 
बािमैरी वातावरण लसजयना िएको हनुेछ।त्र्सैगरी ज्रे्ष्ठ नागररकको हक अलधकारको संरक्षण र प्रवद्धयन गदै ज्ञान, सीप र 
अनिुवको उपर्ोग िएको हनुेछ। अपािता िएका व्र्शक्तकािालग आधारिूत सेवा, स्रोत र प्रववलधमा सहज पहुँचको वृवद्ध 
गदै आलथयक तथा सामाशजक सशक्तीकरण माफय त ्जीवनर्ापनमा सहजता तथा आत्मसम्मान प्राप्त िएको हनुेछ ।  

  



 
 
 

५.६ र्वुा तथा खेिकुद 

पषृ्ठिलूम  
नेपािमा १६ देशख ४० वषय उमेर समूहको जनसङ्ख्र्ा कररव ४० प्रलतशत रहेको छ िन ेगाउँपालिकामा कररव ४३ 
प्रलतशत रहेको छ । ववकासमा र्वुा सहिालगताको अलिवृवद्ध गदै राजनैलतक, आलथयक, सामाशजक, सांटकृलतक अलधकारको पूणय 
उपर्ोगको वातावरण तर्ार गरी र्वुाहरूको सशक्तीकरण र ववकासका िालग शशक्षा, टवाटथ्र्, रोजगारी िगार्तका क्षेरमा 
ववशेष अवसर प्रदान गररन ुपदयछ । जनसाशङ्ख्र्क पूँजीको रूपमा रहेका र्वुाहरूको ववदेश पिार्न रोक्दै ववकासको हरेक 
क्षेरमा र्वुाहरूको पहुँच बढाउने र सामाशजक-आलथयक रूपान्तरणमा र्वुाहरूिाई मूिप्रवाहीकरण गदै शशशक्षत, दक्ष, िगनशीि, 

अनशुालसत र्वुाहरूबाट पालिकाको ववकासमा र्ोगदानको वातावरण लसजयना गनुय पने िएको छ । 

व्र्शक्तको शारीररक, मानलसक, सामाशजक र संवेगात्मक पक्षको सन्तलुित ववकासका िालग खेिकुद अपररहार्य छ। त्र्सैिे 
“सबैका िालग खेिकुद” िन्ने अलिर्ान सञ्चािन गरी समाजमा रहेका खेिाडी, खेि प्रशशक्षक, बाािबालिका, र्वुा, ज्रे्ष्ठ 
नागररक, फरक क्षमता िएका व्र्शक्तहरू सबैिाई खेिकुदको माध्र्मबाट लनरोगी एवम ्अनशुालसत तलु्र्ाई देश ववकासको 
पथमा संिग्न गराउन ुअवहिेको प्रमखु आवश्र्कता हो। खेिाडीिाई रावष्ट्रर् तथा अन्तरायवष्ट्रर् रुपमा प्रलतटपधी बनाई 
पालिका, प्रदेश र राष्ट्रको गौरव बढाउने अवसर लसजयना गनुयपने िएको छ । 

प्रमखु समटर्ा 
र्वुा िशक्षत ववकासका िालग कार्यिमको प्रिावकारी कार्ायन्वर्न नहनु,ु बजारको माग र आपूलतयका आधारमा रोजगार 
लसजयनाका िालग उशचत र्ोजना अनसुार जनशशक्त उत्पादन हनु नसक्न,ु र्वुाहरूका िालग उद्यमशीिता र रोजगारीका 
अवसरहरू पर्ायप्त नहुँदा ववदेश पिार्न हनु बाध्र् हनु,ु सीप र तालिम ववनाका अदक्ष कामदारहरू वैदेशशक रोजगारीमा 
जानपुदाय पर्ायप्त ररलमटेन्स लिलरन नसक्न,ु “ववकास-अनशुासन-गलतशीिता” सँग र्वुाहरूिाई जोड्न नसक्न,ु सामाशजक र 
सांटकृलतक ववकृलत ववसंगलतहरूबाट जोगाउन गररएका प्रर्ासहरू पर्ायप्त नहनु ुआदद प्रमखु समटर्ाहरू हनु ्। 

खेिकुद ववकासका िालग पूवायधार र खेि सामग्रीको कमी हनु‚ु पालिकामा िएका खेिकुद पूवायधारहरू गणुटतरीर्, आधलुनक 
र सवुवधार्कु्त नहनु,ु र्वुा तथा खेिकुद क्िबहरू वैधालनक रूपमै सञ्चािन गनय नसक्न,ु क्िवहरूको आफ्नै िवन र पूवायधार 
नहनु,ु खेिाडी तथा प्रशशक्षकहरूिाई लनर्लमत रूपमा प्रशशक्षण ददई उनीहरूको मनोवि उच्च वनाई जीववकोपाजयनको 
आधारको रूपमा टथावपत गनय नसवकन,ु अन्तरायवष्ट्रर् प्रलतर्ोलगताहरूमा लनर्लमत रूपमा प्रलतटपधी हनु नसक्न,ु खेिकुदको 
ववकास र िगानीमा लनजी क्षेरिाई प्रोत्साहन गरी िगानी आकषयण गनय नसक्न‚ु खेि सम्वद्ध संटथाहरूको क्षमता ववकास 
गरी संटथागत सशुासन कार्म गनय नसक्न,ु साहलसक खेिकुदमा पर्ायप्त ध्र्ान ददन नसवकन ुजटता ववषर् प्रमखु समटर्ाका 
रूपमा रहेका छन ्। 

चनुौती र अवसर 

वषेनी श्रम बजारमा थवपन ेर्वुािाई रोजगारमूिक र व्र्वसावर्क शशक्षा तालिम उपिब्ध गराई रोजगारी प्रदान गनुय, र्वुा 
प्रलतिा-पिार्न रोक्न,ु र्वुाहरूमा सकारात्मक सोचको वृवद्ध गरी श्रम र संटकृलतप्रलत सम्मान गने वातावरणको लसजयना गनुय,  

र्वुाहरूमा टवरं्सेवी िावनाको जागृत गनुय, सामाशजक र आलथयक सेवाहरूमा र्वुाको पहुँच वृवद्ध गनुय, उपर्कु्त खेि पूवायधार-
आधारशीिा लनमायण गनुय तथा समदुार्देशख न ैखेिकुदिाई आत्मसात ्गरी बािबालिका, र्वुा, ववद्याथी, ज्रे्ष्ठ नागररक िशक्षत 
खेिकुद कार्यिम र शशक्षण‚प्रशशक्षण तथा ववलिन्न प्रलतर्ोलगताहरूको आर्ोजना गरी टवच्छ तथा प्रलतटपधी खेिाडीको ववकास 
एवम ्खेि संटकृलतको ववकास गनुय चनुौतीका रुपमा रहेका छन ्। 
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संववधानमै र्वुा ववकास सम्बन्धी व्र्वटथा हनु,ु  रावष्ट्रर् र्वुा पररषद्द्को गठन र पररचािन हनु,ु  देशमा ववकास आर्ोजना, 
उद्योग सञ्चािन गनय प्रशटत र्वुा शशक्त र श्रम देशमा उपिब्ध हनु,ु संववधानिे न ैखेिकुदिाई रावष्ट्रर् एकता सदुृढ गने र 
अन्तरायवष्ट्रर् क्षेरमा सम्मान अलिवृवद्ध गने माध्र्मको रूपमा लिन,ु टथानीर् टतरमा ववलिन्न क्िबहरूद्वारा खेिकुद पूवायधार 
ववकास र प्रलतर्ोलगता आर्ोजनामा र्ोगदान रहन ुतथा ववद्यािर् तहको पाठ्यिममा खेिकुदिाई अलिन्न अिका रूपमा 
लिइन ुअवसरका रुपमा रहेका छन ्। 

दीियकािीन सोच 

“र्वुा जनशशक्त र खेिकुदको ववकास पालिकाको समवृद्धको आधार”   

िक्ष्र् 

र्वुा जनशशक्तिाई पालिकाको सामाशजक-आलथयक ववकास तथा खेिकुदमा मूिप्रवाहीकरण गने । 

उद्दशे्र् 

1. र्वुाहरूिाई उद्यमशीि, टवरोजगार र टवाविम्बी बनाउदै ववकासमा र्वुाको सहिालगता वृवद्ध गनुय । 

2. खेिकुद पूवायधारको ववकास गदै र्वुा खेिाडीिाई उच्च प्रलतटपधी र व्र्वसावर्क बनाउन ु। 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 31: र्वुा तथा खेिकुदका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: र्वुाहरूिाई उद्यमशीि, टवरोजगार र टवाविम्बी वनाउदै ववकासमा र्वुाको सहिालगता ववृद्ध गनुय ।  

1.१: ववकासमा र्वुा सहिालगता बढाउन े
। 

 

१. ववकास लनमायणमा र्वुाहरूिाई पररचािन गनय र्वुा टवरं्सेवा कार्यिम 
सञ्चािन गररनेछ ।  

२. पालिकाका नीलत-कार्यिम लनमायण तथा अनगुमन-मूल्र्ाङ्कनमा र्वुा 
सहिालगता वृवद्ध गररनेछ ।  

1.2: र्वुािाई उद्यमशीि, व्र्वसार्ी र 
आत्मलनियर बनाउन ववत्तीर् स्रोत साधनको 
पहुँचमा वृवद्ध गने ।   

१. रोजगार तथा टवरोजगार लसजयनाका िालग सावयजलनक, लनजी, साझेदारीका 
ववत्तीर् संटथाहरू माफय त ्सहलुिर्त व्र्ाजदरमा ऋण उपिब्ध गराइनेछ 
।  

1.3: र्वुा केशन्रत प्राववलधक तथा 
व्र्वसावर्क शशक्षा र सीप ववकासका 
अवसरहरू ववटतार गरी उद्यमशीि 
बनाउन े।  

 

१. र्वुामा उद्यमशीिता ववकासका िालग टवदेश तथा ववदेशको बजारको 
माग अनरुूप व्र्वसावर्क तथा प्राववलधक तालिम उपिव्ध गराइनेछ। 

२. वैदेशशक अध्र्र्न तथा रोजगारीबाट आजयन िएका पूँजी, ज्ञान,  सीप, 

प्रववलध र अनिुविाई टवदेशमा नै उत्पादनमूिक क्षेरमा िगाउन 
प्रोत्साहन गररनेछ । 

३. परम्परागत पेशा र व्र्वसार्को जगेनाय, आधलुनकीकरण, र 
व्र्वसार्ीकरण गनय र्वुाहरूिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

1.4: र्वुामा सकारात्मक सोच, 

लसजयनशीिता र नेततृ्व क्षमताको ववकास 
गने । 

१. लसजयनात्मक अन्वेषण र नवप्रवतयन कार्य गरी राष्ट्रको गौरव वढाउन 
र्ोगदान ददन र्वुाहरूिाई प्रोत्सावहत गररनेछ । 

२. ववकास वा खेिकुद सम्बन्धी ववलिन्न क्िवहरूको टथापना तथा 
प्रिावकारी सञ्चािन माफय त र्वुाहरूको नेततृ्व र व्र्शक्तत्वको ववकास 
गररनेछ ।  



 
 
 

३. र्वुाहरूिाई पररवार र समाजप्रलत शजम्मेवारी गराइनेछ । 

४. र्वुाहरूिाई िाग ुपदाथय दवु्र्यसन तथा लनर्न्रण सम्बन्धी चेतना मिुक 
कार्यिम तर्ारी तथा सञ्चािनमा सहिागी गराइनेछ ।  

५. वातावरण संरक्षण र ददगो ववकासमा र्वुा सहिालगतािाई प्राथलमकता 
ददइनेछ । 

६. ववज्ञान तथा सूचना प्रववलधमा र्वुाको पहुँचका िालग प्रत्रे्क वाडयमा 
सूचना प्रववलध सम्पन्न र्वुा सूचना केन्रको टथापना गररनेछ। 

उद्दशे्र् २: खेिकुद पूवायधारको ववकास गदै र्वुा खेिाडीिाई उच्च प्रलतटपधी र व्र्वसावर्क बनाउन ु। 
2.१: खेिकुदको समशुचत ववकासका 
िालग आवश्र्क पूवायधारको लनमायण गने 
। 

 

१. पालिकामा कशम्तमा एउटा न्र्नुतम सवुवधा सम्पन्न वहउुद्देश्र्ीर् खेिकुद 
रिशािा लनमायण गररनेछ ।   

२. सावयजलनक लनजी साझेदारीमा खेिकुद पूवायधार लनमायण र सदुृढ गररनेछ 
। 

३. प्रत्रे्क वाडयमा किडयहि तथा आवटर्क खेि सामग्रीको व्र्वटथा गररने 
छ।  

2.2: खेि सम्बद्ध रावष्ट्रर् र अन्तरायवष्ट्रर् 
संि संटथाहरूसँग समन्वर् र सहकार्य गरी 
खेिकुद ववकास गने ।  

१. खेिकुद ववकासका िालग सरोकारवािा रावष्ट्रर् तथा अन्तरायवष्ट्रर् संि 
संटथासँग सहर्ोग र सहकार्य गररनेछ ।  

२. खेिकुद पूवायधारको ववकास र खेि क्षेरको उत्थानका िालग ववज्ञता 
हाँलसि गरेका ववदेशी खेिाडीसँग ज्ञान र सीपको आदानप्रदान गनय 
आवश्र्क समझदारीको व्र्वटथा लमिाइनेछ। 

2.3: र्ोग तथा ध्र्ानका साथै 
मनोरञ्जनात्मक, परम्परागत तथा 
संटकृलतजन्र् खेिकुद ववकास गने ।  

 

१. र्ोग तथा ध्र्ान माफय त र्वुाहरूमा सकारात्मक ववकासका िालग र्ोग 
तथा ध्र्ानका प्रशशक्षक तर्ार गररने छ । 

२. प्रत्रे्क वाडयमा र्ोग तथा ध्र्ान प्रशशक्षण केन्र टथापना तथा ससुञ्चािन 
गररनेछ ।   

३. मनोरञ्जनात्मक तथा संटकृलतजन्र् खेििाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

४. िोपोन्मखु रैथाने (Indigenous) खेि उत्थान तथा ववकासका िालग 
आवश्र्क व्र्वटथा गररनेछ । 

2.4: प्रलतिावान खेिाडीको पवहचान, 

क्षमता ववकास र प्रोत्साहन गने । 

 

१. राष्ट्र र प्रदेशको गौरव राख्न सफि खेिाडीहरूिाई सम्मान एवम ्
परुटकार ददइनेछ । 

२. टथानीर् टतरदेशख प्रलतर्ोलगता सञ्चािन गदै प्रलतिावान खेिाडीको 
पवहचान, ववकास, सम्मान तथा प्रोत्साहन गररनेछ ।  

३. ववद्यािर् तथा पालिका तहमा खेिकुद पूवायधारको ववकास गरी खेिकुद 
प्रलतर्ोलगता सञ्चािन गररनेछ । 

४. खेिकुदमा र्वुाहरूको सहिालगता वृवद्ध गने कार्यिमहरू सञ्चािन 
गररनेछ । 

 प्रमखु कार्यिम 

1. र्वुा सूचना केन्रको टथापना र ससुञ्चािन 

2. क्िव दताय गरी बैधालनक रुपमा सञ्चािन   
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3. र्वुाको सहिागीतामा परम्परागत पेशाको आधलुनकीकरण तथा व्र्वसार्ीकरण 

4. र्वुाहरूकािालग प्राववलधक तथा व्र्वसावर्क तालिम र उद्यमशीिताको ववकास  

5. प्रत्रे्क वाडयमा खेिमैदान लनमायण तथा टतरबवृद्ध  

6. खेिकुद कार्यिम सञ्चािन  

7. पालिकामा एक रिशािा लनमायण र प्रत्रे्क वाडयमा कवडयहि लनमायण  

8. ववद्यािर् टतरमा खेिकुद ववकास  

9. र्वुा क्िबहरूको खेिकुदमा पररचािन  

10. खेिकुद मनोरञ्जनका िालग नदीको वकनारमा मानव लनलमयत बीच-पाकय को लनमायण  

11. र्ोग तथा ध्र्ानकेन्रको टथापना र ससुञ्चािन  

अपेशक्षत उपिशब्ध 

र्वुाहरूिाई उद्यमशीि, टवरोजगार र टवाविम्बी बनाउदै ववकासमा र्वुाको सहिालगता वृवद्ध िएको हनुेछ । साथै खेिकुद 
पूवायधारको ववकासबाट र्वुा खेिाडीिाई उच्च प्रलतटपधी र व्र्वसावर्क बनाइएको हनुेछ । प्रत्रे्क वाडयमा खेिमैदान लनमायण 
तथा टतरबवृद्ध गररने छ । रंगशािा लनमायण (वडा नं १ को अचयिेमा काभ्र,े रामेछाप र लसन्धिुीको केन्र पारेर) तर्ार 
गररने छ । खेदकुदमा मवहिाहरुको उल्िेखलनर् सहिालगतामा बदृ्धी िएको हनुे  छ । 

  



 
 
 

५.७ समाशजक सरुक्षा तथा संरक्षण 

पषृ्ठिलूम  
गररवी न्रू्नीकरण र मानव सरुक्षाको महत्वपूणय साधनको रूपमा रहेको नागररकको सामाशजक सरुक्षा तथा संरक्षणको 
हकिाई संववधानिे नै सलुनशित गरेको छ। समावेशी  तथा ददगो ववकासका िालग र्सको लनकै महत्त्व छ ।राज्र्िे 
आलथयक तथा सामाशजक रूपिे ववपन्न, अशक्त र असहार् अवटथामा रहेका ववपन्न एकि मवहिा, अपािता िएका व्र्शक्त, 

बािबालिका, ज्रे्ष्ठ नागररक, आफ्नो हेरचाह आफै गनय नसक्ने तथा िोपोन्मखु जातीका नागररक, दलित आददिाई िशक्षत 
गरी टवाटथ्र् उपचार सेवा, टवाटथ्र् लबमा, ददवा खाजा, छारवृशत्त, लनवायहमखुी ित्ता िगार्त ववशेष व्र्वटथासवहत संरक्षणको 
व्र्वटथा गदै आएको अवटथा छ ।पालिकामा पलन  ववद्यमान सामाशजक सरुक्षा तथा संरक्षण प्रणािीिाई अझ सदुृढ, ववत्तीर् 
रूपिे ददगो तथा प्रिावकारी वनाउन लनकै आवश्र्क िएको छ । 

प्रमखु समटर्ा 
संि, प्रदेश तथा टथानीर् तहमा सामाशजक सरुक्षा तथा संरक्षणका कार्यिम कार्ायन्वर्नमा जवटितािे कार्यिमहरू एकीकृत 
रूपमा सञ्चािन हनु नसक्न,ु सामाशजक सरुक्षा तथा संरक्षण सम्बन्धी खण्डीकृत तथ्र्ाङ्क नहनु ुर्स क्षेरका केही समटर्ाहरू 
हनु ्। 

चनुौती र अवसर 

सामाशजक सरुक्षा तथा संरक्षण सेवाको एकीकृत ्सूचना प्रणािीिाई कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन,ु एकीकृत ्तथ्र्ाङ्कको व्र्वटथापन 
गनुय, सामाशजक सरुक्षाको दार्रा वृवद्ध हनु,ु स्रोतको ददगोपना र  ववतरणमा समटर्ा हनु,ु अनौपचाररक क्षेरिाई पलन सूचना 
प्रणािीमा समावेश गनुय तथा  रावष्ट्रर् पररचर् पर प्रणािी िाग ुिइनसक्न ुआदद चनौतीका रुपमा रहेका छन ्। 

सामाशजक सरुक्षा तथा संरक्षणको ववषर् लतनै तहका सरकारिे कार्ायन्वर्न गने अलधकार क्षेरमा पनुय,  नेपाि सरकारिे 
र्ोगदानमा आधाररत सामाशजक सरुक्षा र्ोजना कार्यिम िागू गनुय, सामाशजक सरुक्षा कोष ऐन िागू हनु ुतथा  संटथागत र 
नीलतगत व्र्वटथाका साथै प्रदेश सरकार तथा टथानीर् सरकारहरूबाट कार्यिमहरू सञ्चािन हनु ुआदद अवसरहरू हनु ्। 

दीियकािीन सोच 

“ददगो तथा व्र्वशटथत समावेशी सामाशजक सरुक्षा र संरक्षण प्रणािी” 

िक्ष्र् 

समावेशी सामाशजक सरुक्षा र संरक्षण प्रणािी माफय त कल्र्ाणकारी पालिकाको रूपमा टथावपत गने । 

उद्दशे्र् 

१. सामाशजक सरुक्षाका कार्यिमहरूमा समाजका िशक्षत  वगयको पहुँच सलुनशित गदै सरुशक्षत र सम्मानजनक 
जीवनर्ापनका िालग सेवा सवुवधाहरूको ववटतार गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 32: सामाशजक सरुक्षा र संरक्षणाका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: सामाशजक सरुक्षाका कार्यिमहरूमा समाजका िशक्षत  वगयको पहुँच सलुनशित गदै सरुशक्षत र सम्मानजनक 
जीवनर्ापनका िालग सेवा सवुवधाहरूको ववटतार गनुय । 
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१.१:  िशक्षत वगयको पवहचान गरी सदुृढ 
सामाशजक सरुक्षा प्रणािीको ववकास गने 
।  

  

 

१. सामाशजक सरुक्षा सम्बन्धी आवटर्क काननुी दटतावेज तर्ार गररनेछ 

।  

२. िशक्षत  वगयका व्र्शक्तहरूिाई उपिब्ध गराइने सामाशजक सरुक्षा 
ित्ताका कोषको व्र्वटथा गररनेछ । 

३. व्र्वशटथत सामाशजक सरुक्षा सूचना प्रणािी माफय त िशक्षत वगयको 
पवहचान गरी आवटर्क िएमा थप एकीकृत र्ोजना तर्ार गरी 
कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ ।  

४. पररत्र्क्त, वहंसा पीलडत, शारीररक रूपिे अशक्त, अपािता िएका तथा 
ववशेष जोशखममा रहेका ववपन् न वगयका नागररकहरूका िालग ववशेष 
कार्यिम सञ्चािन गररनेछ र आफू एक्िो निएको पालिका साथमा 
रहेको अनिुलूत प्रदान गररनेछ ।  

५. िशक्षत वगय प्रलत संवेदनशीि बनाई जनचेतनामूिक कार्यिम सञ्चािन 
गररनेछ । 

१.२: सरुशक्षत, मर्ायददत र सभ्र् समाज 
लनमायण गने ।  

 

१. सामाशजक कुरीलत, जातीर् छुवाछुत तथा िेदिाव लनर्न्रण िगार्तका 
ववलिन्न नकारात्मक गलतववलधहरू न्रू्नीकरणकािालग आवश्र्क कार्यिम 
सञ्चािन गररनेछ ।  

२. सबै खािे सामाशजक ववकृलतहरूको कडाइका साथ लनर्न्रण गने 
व्र्वटथा लमिाइनेछ । 

३. अपाि र िैविक मैरी संरचना लनमायण गररनेछ । 

४. मर्ायददत जीवनबारे सचेतनात्मक कार्यिमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

प्रमखु कार्यिम  

1. सामाशजक सरुक्षा कोषको व्र्वटथापन  

2. अपांगमैरी र िैंलगकमैरी संरचना लनमायण   

3. सामाशजक सरुक्षा सम्बन्धी जनचेतना अलिबवृद्ध   

4. सामाशजक सरुक्षा सूचना प्रणािी अद्यावलधक गने   

अपेशक्षत उपिशब्ध 

सामाशजक सरुक्षाका कार्यिमहरूमा समाजका िशक्षत वगयको पहुँचमा बवृद्ध िई सरुशक्षत र सम्मानजनक जीवनर्ापनका 
िालग सेवा सवुवधाहरूको ववटतार िएको हनुेछ । जेष्ठ नागररकको ज्ञान, लसप र अनिुवको सामाशजक लबकास िएको हनुे 
छ । असहार्, असक्त, पररत्र्ाक्त जेष्ठनागररक संरशक्षत िएको हनुे, जेष्ठ नागररक मालथ हनुे वहंसा तथा िेदिावमा कलम 
आउने छ । 

 

  



 
 
 

पररच्छेद ६ पूवायधार ववकास क्षरे  
६.१ ऊजाय 
पषृ्ठिलूम 

नेपाि जिश्रोतको धनी देश हो । िगिग ८३  हजार मेगावट क्षमता िएको मिुकु िएकोिे र्सको अपार क्षमताको 
प्रर्ोग र उपर्ोग ठूिो िलूमका रहेको छ ।उच्च प्राथलमकतामा परेको जिववद्यतु आलथयक बवृद्ध र आलथयक रुपान्तरणको 
एक महत्त्वपूणय साधन हो । नेपािको ववद्यतु ववकासको र्ारा वव.स. १९६८ देशख सरुु िए तापलन ववत्तीर् उत्प्ररेणा 
सवहतको िगानी नीलतको प्रिावकारी, समन्वर् र लनमायण क्षमताको अिाविे सम्िाववत क्षमताको न्रू्न मारामा उत्पादन 
सम्िव हनु सकेको छ । जिववद्यतु ववकासकािालग टवदेशी तथा वैदेशशक िगानीहरू आकषयण िइरहेका छन ्नेपािकोिालग 
जिववद्यतु न ैऊजायको महत्त्वपूणय एवम ्िरपदो सम्िाब्र् स्रोत िएको छ । र्स पालिका िएर सदाबहार रुपमा बग्ने 
सनुकोशी नददमा अपार जि लबद्यतु उजाय िए पलन िौगोलिक तथा प्रववलधक वहसाविे र्सको सदपुर्ोग गनय नसकेको अवटथा 
छ । र्स पालिकाको सातै वडाहरूमा रावष्ट्रर् प्रसारणको लबद्यतु सेवा पगेु पलन प्रत्रे्क िरमा र्ो सेवा पगेुको छैन । तसथय 
प्रत्रे्क बषय ग्रालमण लबद्यतुीकरणको कार्यिमिाई प्राथलमवककरणको रुपमा सञ्चािन गररंदै आइरहेको छ । 
ववश्विर नवीकरणीर् ऊजाय, परम्परागत उजाय अथायत ्खलनज उजायमा आधाररत उजायको प्रलतटपधी बनेर उदाउँदो छ । 
िमशः पथृ्वीको गियमा रहेको खलनज उजायको िण्डारण सवकदै जाँदा ववश्विर प्रर्ोग हनुे दईु लतहाई बढीको व्र्ापाररक 
उजायको स्रोतको ववकल्प बारे संसारिर अध्र्र्न, अनसुन्धान र उत्पादन िैरहेका छन ्। त्र्ो सँगै नवीकरणीर् उजायिाई 
थप प्रलतटपधी र ग्रीड इन्टर्ायशक्टि वनाउन व्र्ािी टटोरेज प्रववलधको िट्दो मूल्र्िे पलन सहर्ोग गरररहेको छ । र्सवाट 
दगुयम क्षेरमा रहेका रावष्ट्रर् प्रसारण िन्दा बावहरका गाउँहरूमा ववद्यतुीकरणको दीियकािीन समाधान िएका छन ्। ववद्यतु ्
उत्पादन बाहेक वार्ोग्र्ाँस, वार्ोमास, वार्ोइन्धन जटता क्षेरमा पलछल्िा वषयहरूमा िएका अध्र्र्निे लनकै उजायदक्ष र 
प्रर्ोगकताय मैरी प्रववलधहरू ववकास िैरहेका छन ्। ददगो ववकास िक्ष्र्िे पलन नवीकरणीर् उजायको ववकास गरी आधारितू 
आवश्र्कता पररपूलतय गनयका िालग सपुथ र सिुि रुपमा िरपदो उजायको आपूलतय गने नीलत अिीकार गरेको छ । रावष्ट्रर् 
प्रसारण िाइन परु् र्ाउन सम्िाव्र्ता निएका तथा छररएर रहेका बशटतहरूमा आधलुनक उजायको पहुँच परु् र्ाउन, शहरी 
क्षेरमा बढ्दो उजाय मागको व्र्वटथापन गनय र परम्परागत तथा आर्ालतत उजाय मालथको लनियरतािाई कम गनय ववलिन्न 
वकलसमका नवीकरणीर् उजायको प्रवद्धयन, ववकास तथा ददगो व्र्वटथापन गरी र्स क्षेरिाई मूि प्रवाहमा ल्र्ाउन जरुरी छ 
। नवीकरणीर् उजाय क्षेरमा नेपािमा िैरहेका कार्यहरूमा िि ुजिववद्यतु,् सधुाररएको पानी िट्ट, सौर्य उजाय, वार् ुउजाय, 
सधुाररएको चिुो, सौर्य कुकर, ववद्यतुीर् चिुो र बार्ोग्र्ाँस आदद रहेका छन।् र्स पालिकाको वाड नं १ मा १२ वकिोवाट 
र वडा नं २ मा ८ वकिोवाटको िि ुजि लबद्यतु उत्पादन िै रहेको छ ।  वडा नं ६ मा िगिग ९० प्रलतशत िरमा 
सोिार जडान गररएका छन । वाड नं ६ र ७ को आिेबारीमा रहेका ८ िर बाहेक सबै िरमा लबजिुी पगेुको छ ।  
प्रमखु समटर्ा 
पर्ायप्त मानव, आलथयक र िौलतक स्रोत निएको, बाढी तथा पवहरो प्रकोप जोशखम र्कु्त िबूनौट िएको समग्र जिस्रोत तथा 
नदी व्र्वटथापनको गरुुर्ोजना लनमायण गरी र्ोजनाबद्ध ववकास हनु नसकेको, वैकशल्पक ऊजायको प्रवद्धयन र ववटतारकोिालग 
सहलुिर्त ऋण, जोखीम व्र्वटथापनको व्र्वटथा नहनु,ु वैकशल्पक ऊजाय ववकासमा लनजी क्षेर अपेक्षाकृत रूपमा आकवषयत 
हनु नसक्न,ु वैकशल्पक ऊजाय प्रववलध प्रवद्धयन तथा प्रर्ोग सम्वन्धमा क्षमताको कमी हनु,ु जोशखम व्र्वटथापन र ववमा 
सम्वन्धी आवश्र्क व्र्वटथा नहनु ुवैकशल्पक ऊजाय व्र्वटथापनको गरुुर्ोजना लनमायण गरी र्ोजनाबद्ध ववकास हनु नसक्न ु
आदद समटर्ा रहेका छन ्। 
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चनुौती र अवसर 
बजारीकरण तथा आलथयक गलतववलधको ववटतारका कारण बढ्दै गएको ववद्यतुको माग परुा गनुय, िौगोलिक लबकटता र बटती 
छररएको िएकािे एकीकृत सेवा प्रदान गनय गाह्रो हनु,ु खाना पकाउने प्रर्ोजनकािालग प्रर्ोग हनुे परम्पागत ऊजायको 
स्रोतिाई टवच्छ र आधलुनक ऊजायिे प्रलतटथापन गनुय, सौर्य तथा वार् ुऊजाय उत्पादनमा लनजी तथा समदुार्को िगानी 
आकवषयत गनुय तथा ग्रामीण क्षेरका िि ुजि तथा सौर्य ववद्यतु आर्ोजनाबाट खेर गैरहेको ववद्यतु प्रशारण िाइनमा प्रवाह 
गरी आर् बवृद्ध गनुय र्हाँका प्रमखु चनुौतीहरू हनु ्। 
आधलुनक प्रववलधको प्रर्ोग गरी परम्परागत व्र्वहारिाई पररवतयन गरी उत्पादन बवृद्ध हनु,ु ऊजाय ववकासबाट अन्र् साना 
तथा िरेि ुउधोग टथापना तथा सञ्चािनमा सहजता हनु,ु दाउराको खपत कम हनु गई वनजिि संरक्षणमा र्ोगदान हनु,ु 
टथानीर् स्रोत साधनको संरक्षण तथा ददगो प्रर्ोग हनु,ु वैकशल्पक ऊजाय माफय त धवुाँरवहत िान्छाको अवधारणा िाग ुहनु ु
तथा लसंचाइ तथा खानेपानीको पहुँच परु् र्ाउन सम्िावना नरहेका क्षेरमा सौर्य ऊजायको प्रर्ोग गरी लिफ्ट खानेपानीको 
सञ्चािन गनय सवकन ुअवसरका रुपमा रहेका छन ्। 

दीियकािीन सोच  
" नलबकरण ऊजाय सनुकोशीको ददगो आलथयक र सामाशजक ववकासको आधार" 

िक्ष्र् 

नवीकरणीर् तथा वैकशल्पक ऊजायको उत्पादन र उपिोगमा दक्षता बढाई वातावरण मैरी,  ददगो,  िरपदो, गणुटतरीर् र 
टवच्छ ऊजायमा सवैको पहुँचमा बवृद्ध गने । 

उद्दशे्र् 

1. ऊजायको उपिोगमा दक्षता बढाई वातावरण–मैरी, ददगो, िरपदो, गणुटतरीर् र टवच्छ ऊजायमा सवैको पहुँचमा 
बवृद्ध गनुय । 

2. परम्परागत ऊजायको सट्टामा वैकशल्पक ऊजायको प्रर्ोगमा बवृद्ध गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 33: ऊजायका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: ऊजायको उपिोगमा दक्षता बढाई वातावरण–मैरी, ददगो, िरपदो, गणुटतरीर् र टवच्छ ऊजायमा सवैको 
पहुँचमा बवृद्ध गनुय । 

१.१: ऊजाय क्षेरको संटथागत संरचना 
तर्ार गरी ददगो र अलधकतम ्उपर्ोगको 
आधार तर्ार गने ।  

1. संिीर् टवरूप अनसुार ऊजाय क्षेरको टथानीर् टतरमा संटथागत संरचना 
तर्ार गररनेछ ।  

2. संगठनात्मक संरचना अनसुार ववद्यतु जडान गने र ममयत सम्िार गनय 
तालिम प्राप्त दक्ष जनशशक्तको व्र्वटथा गरी उनीहरूको क्षमता अलिवृवद्ध 
गररनेछ । 

3. ववद्यतु ववतरण िाइनमा उच्च क्षमता तथा गणुटतरीर् िान्फमयरहरू 
प्रलतटथापान गररनेछ । 

4. िरार्सी प्रर्ोजनकािालग अलधकतम ् ऊजाय प्रर्ोग गने पररवारिाई 
सम्मान/प्रोत्साहनको व्र्वटथा गररनेछ । 

१.२: उपिब्ध सम्पूणय ऊजाय स्रोतको 
पवहचान, उत्पादन, वतयमान तथा िववष्र्मा 

1. सनुकोशी गाउँपालिकामा ऊजायको स्रोत पवहचान, कुि सम्िाव्र् 
जिववद्यतु क्षमता, माग र आपूलतयको अध्र्र्न गररनेछ ।  



 
 
 

ऊजायको माग र आपूलतय सम्बन्धी डाटाबेस 
तर्ार गरी संटथागत ववकासमा जोड ददने 
। 

2. सनुकोशीमा उत्पाददत ऊजाय, वतयमान तथा िववष्र्को माग र आपूलतयको 
तथ्र्ाङ्क सङ्किन गरी डाटाबेस तर्ार गररनेछ । 

3. लनमायण सम्पन्न िई सञ्चािनमा रहेका िि ु तथा साना जिववद्यतु 
आर्ोजनाको ममयत, सम्िार र संटथागत ववकास गररनेछ । 

4. र्स क्षेरमा रहेका मु् र् ऊजाय उत्पादन केन्र सम्मको सडक र प्रशारण 
िाइनको सञ्जाि लनमायण गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: परम्परागत ऊजायको सट्टामा वैकशल्पक ऊजायको प्रर्ोगमा बवृद्ध गनुय । 

२.१: ऊजायको प्रर्ोगिई ददगो, िरपदो  

गणुटतरीर् र प्रिावकारी रूपमा ववकास 
गरी बहउुपर्ोलग बनाउन े। 

१. ऊजायको खपत प्रिावकारी ढिबाट गनयकािालग ववशेष सचेतना कार्यिम 
सञ्चािन गररनेछ । 

२. सावयजलनक संटथा वा टथानहरू जटतै, अटपताि, ववद्यािर्, धालमयकटथि, 

सडक, पर्यटकर् टथि, आददमा अधारितू ऊजायको लनर्लमत आपूलतय गनय 
सौर्य ऊजाय जडान गररनेछ । 

३. ववद्यतुीर् चिुो प्रर्ोग गनय सहलुिर्त ऋण/अनदुानको व्र्वटथा गररनेछ 
।  

४. कृवष तथा शहरी क्षेरबाट लनशटकने फोहरजन्र् वटतबुाट वार्ोग्र्ास तथा 
प्रािाररक मि उत्पादन तथा प्रर्ोग गनय प्रत्साहन गररनेछ ।  

५. लसंचाइ तथा खानेपानीको पहुँच परु् र्ाउन सम्िावना नरहेका क्षेरमा सौर्य 
ऊजायको प्रर्ोग गरी लिफ्ट खानेपानीको सञ्चािन गररनेछ । 

६. जिववद्यतु, वैकशल्पक ऊजायको अलधकतम प्रर्ोग गरी दैलनक 
जीवनर्ापनमा सहजता ल्र्ाउदै परम्परागत ईन्धनको प्रर्ोग िटाइनेछ। 

७. वैकशल्पक ऊजाय क्षेरिाई प्रोत्साहन गनय बैंक तथा ववत्तीर् क्षेरबाट 
सहिेुत दरमा ऋणको व्र्वटथा गररनेछ । 

प्रमखु कार्यिम 

1. सौर्य उजायको उत्पादन वृवद्ध गरी िि ुउद्यम, लिफ्ट, लसंचाई र खानेपानीमा प्रर्ोग  

2. थ्री फेज िाइन ववटतार सबै वडामा  

3. रावष्ट्रर् प्रशारण िाइन नपगेुका ठाउँमा ववतरण तथा ववटतार  

4. फोहोर प्रसोधनबाट जैववक उजाय उत्पादन र प्रवद्धयन  

5. खाना बनाउनका िालग लबद्यतुीर् उजाय प्रर्ोग प्रोत्साहन कार्यिम  

अपेशक्षत उपिशब्ध 
आवश्र्कता अनरुूप सबैिे ववद्यतुीर् ऊजाय खपत गनय सक्ने अवटथा लसजयना िएको हनुेछ । िरार्सी प्रर्ोजनकािागी 
ऊजायको अलधकतम ्प्रर्ोग िएको हनुेछ । खाना पकाउन जिववद्यतु उजाय तथा नवकरणीर् उजाको प्रर्ोगमा बवृद्ध िई 
दाउराको प्रर्ोगमा ह्रास आएको हनुेछ । ग्रालिटी लसटटमबाट लसंचाइ तथा खानेपानी पहुँच परु् र्ाउन सम्िावना नरहेका 
क्षेरमा सौर्य उजायको प्रर्ोगबाट लिफ्ट खानेपानीको सञ्चािन हनुेछ । सौर्य तथा वार् ुउजाय उत्पादन गनय सवकने ठाउँहरूको 
पवहचान तथा सम्िाब्र्ता अध्र्र्न गररएको हनुे छ । 
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६.२ र्ातार्ात पूवायधार 

पषृ्ठिलूम 

आलथयक ववकास एवम ्सामाशजक समवृद्धका आधारहरू हनु ्जसमा सडक र्तार्ात तथा पिुको सबैिन्दा महत्त्वपूणय र्ोगदान 
रहन्छ । पूवायधारको ववकासमा टथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ िे  टथानीर् लनकार्िाई शजम्मेवार बनाएको छ । 
पूवायधार लनमायणकािालग टथानीर् लनकार्िाई प्रदेश एवम ् संिीर् सरकारकारबाट समेत अलथयक एवम ्प्राववलधक सहर्ोग 
परु् र्ाउन ेव्र्वटथा गररएको छ ।सनुकोशी गाउँपालिकािे पूवायधार ववकासमा समावेशी,  वातावरणमैरी,  गणुटतरीर् पूवायधार 
िन्न ेअलिर्ानका साथ कार्यिम अगालड बढाएकोछ। गाउँपालिकाको ववकास र समवृद्धको प्रमखु आधारका रुपमा रहेको 
एक क्षेर र्ातार्ात पलन हो । । सनुकोशी गाउँपालिका अन्तरगयतका सबै वडाहरूमा लबगत तीन दशक अलधदेशख नै 
मोटरबाटो खन्न  सरुु गररएको र  हाि सबै वडाहरूमा ग्रामीण सडक खलनएका छन ्। गाउँपालिकालिर सवै वडाहरूमा 
सडकको पहुँच लिर  िए पलन हािसम्म व्र्वशटथत र सहज बसपाकय  तथा बसटटेशनको लनमायण हनु सकेको छैन र 
आवटर्क पने सामान्र् पूवायधारको व्र्वटथा छैन । िएका सडकहरूको चौडाइ र पाकय हरूको व्र्वटथा निएकै कारण 
ग्रामीण क्षेरमा धेरै दिुयटनाहरू हनुे गरेका छन ्।  

सनुकोशी गा.पा.मा लबद्यमान सडकको अवटथा  

१. कािोपरे सडकस ्वव.वप. राजमागय ३० वक.मी. अन्र् कररब ३ वक.लम. गरेर कररव ३३ वक.मी. 
२. ग्रािेि सडक  कररब ३० वक.लम. 
३. कच्ची सडक कररब २५० वक.लम. 
४. कच्चीकृवष सडक  कररब २० वक.लम.   

तालिका 34: र्ातार्ात साधन चल्ने सडकहरू 

ि.स सडक दरुी वक.मी. 
१ नेपािथोक–लसमिचौर – मानंगा – हार्गुाउँ कोटडाडाँ–  काफिेचौरी –

नेरकिी  
१५.८४ 

२ मिुकोट – नागेडाँड – काशीखकय   (अमारे  –चालिसे)  १६.६९ 

३ गजिुीदह – दमु्जा  ५.०२ 

४ खहरे – काफिेचौर   ८.५७ 

५ रामटार –लिटेिन्जर्ाि.– बशन्दपरु  ११.४७ 

६ लतनखोप्र े– अम्मरे  ७.६३ 

७ अम्मारे  – गैरीगाउँ – नागी – मझवुा  १५.७७ 

८ आपधारी– खानीगाउ ७.७९ 

९ लसमिचौर – ज्र्ालमरे   ३.०५ 

१० दमु्जा – मानेडाडा  २.९३ 

११ दमु्जा – टुपीगौडा  ४.२३ 

१२ काफिेचौर –ओख्रनेी   ६.३४ 

१३ गणेशटथान – डागी  १०.४ 

१४ कािीमाटी – िोरिेनी  ६.१६ 

१५ रातामाटा – खहरेटोि  १.२३ 



 
 
 

१६ ििूकोट– खहरेटोि ५.३२ 

१७ बोहोरेटार –ताशम्िि  २.४९ 

१८ रामटार – िन्जर्ाड.  ३.८७ 

१९ िन्जर्ाि.– थमु्का ४.११ 

२० नर्ाछाप – बेतीनी  ९.२३ 
२१ लसमखेत –तीनख्रोप्र े १.२७ 
२२ िमुाउने चैनपरु -गौखकय   ७.४४ 
२३ खाल्टे –चैनपरु  ५.१९ 
२४ खाल्टे – मझवुा  ६.८२ 
२५ लनगिुी– गैरीगाँउ    ८.०९ 
 जम्मा १६८.७७ 

तालिका 35: सडक पगुेका टथानहरूको लबबरण 

 

ि.स. टथानहरू सेवाको वकलसम सडकको 
गणुटतर बषयिरी वहउदमा मार 

  बस िक  शजप  टर्ाक्टर बस िक  शजप  टर्ाक्टर   

! दमु्जा ✓ ✓ ✓ ✓ 
    

ग्रािेि 

@ काफिचौर 
  

✓ ✓ 
    

कच्ची 
# बशन्दपरु 

  
✓ ✓ ✓ ✓ 

  
कच्ची 

$ अमारे  ✓ ✓ ✓ ✓ 
    

कच्ची 
% नागी 

  
✓ ✓ ✓ ✓ 

  
कच्ची 

^ खानीगाउँ ✓ ✓ ✓ ✓ 
    

ग्रािेि 

& ज्र्ालमरे  
  

✓ ✓ 
    

कच्ची 
* मेनेडाडा 

  
✓ ✓ 

    
कच्ची 

( टु्पीगौडा 
  

✓ ✓ ✓ ✓ 
  

कच्ची 
!) ओख्रनेी 

    
✓ ✓ ✓ ✓ कच्ची 

!! डागी 
    

✓ ✓ ✓ ✓ कच्ची 
!@ िोिेनी  

    
✓ ✓ ✓ ✓ कच्ची 

!# ताशम्िङ ✓ ✓ ✓ ✓ 
    

ग्रािेि 

!$ िन्जर्ाङ ✓ ✓ ✓ ✓ 
    

ग्रािेि 

!% थमु्का ✓ ✓ ✓ ✓ 
    

ग्रािेि 

!^ बेतीलन 
  

✓ ✓ 
    

कच्ची 
!& लतनखोप्रे 

  
✓ ✓ 

    
कच्ची 
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!* गाउँखकय  
  

✓ ✓ 
    

ग्रािेि 

!( मझवुा  ✓ ✓ ✓ ✓ 
    

कच्ची 
@) गैरीगाउँ 

  
✓ ✓ 

    
कच्ची 

 

तालिका 36: ग्रालमण सडकको मापदण्ड 
सवारी चाप प्रलत ददन 

 
ग्रालमण सडकको चौडाई (लमटर) शजल्िा सडकको चौडाई (लमटर) 

गाडी गडु्ने 
िाग 

दार्ाँ बार्ाँ जम्मा गाडी गडु्ने 
िाग 

दार्ाँ बार्ाँ जम्मा 

१०० िन्दा कम 
# )=&% )=&% $=% %=% )=&% )=&% & 

१०० देखी ४०० सम्म 
#+=%               

४०० िन्दा मालथ 
%=%               

Right of Way (ROW) 
सडक दार्ाबार्ा   &=% &=% !%   !) !)  @) 

संरचना बनाउन नपाउन े
   (  (  !*    !#  !#  @^ 

प्रमखु समटर्ा 
पर्ायप्त मारामा आलथयक,  प्राववलधक एवम ्िौलतक स्रोतको अिाव हनु,ु र्ातार्ात पूवायधारमा अपेशक्षत एकीकृत ववकास नहनु,ु 
मापदण्ड लबना र्ोजना पवहचान तथा छनोट हनु,ु वतयमान अवटथामा अलत सीलमत मारामा र्ातार्ात सञ्जाि ववकास हनु,ु 
िौगोलिक लबकटता हनु,ु कच्ची सडकमार िएकोिे र्हाँको सडकको िाडादर महिो हनु,ु क्षमता िन्दा बढी र्ारहुरू बोकी 
जोशखमर्कु्त र्ारा गने प्रवृशत्त वढ्दो हनु,ु सवारी लनर्मको बेवाटता गने प्रवृशत्त वढ्दो हनु,ु लनमायण िइसकेका सडकहरू 
ममयत तथा संरक्षणको अिावमा हनु,ु अलधकांश लनमायणाधीन सडकहरू बजेट नपगुका कारण सटुत गलतमा लनमायण हनु,ु 
सडकको िम्बाइ बवृद्ध साथै ममयत सम्िारको दावर्त्व बवृद्ध िए अनरुुप स्रोत व्र्वटथापन नहनु ुजटता समटर्ाहरू र्स 
पालिकामा रहेकाछन ्।  

चनुौती र अवसर  
पहाडी कदठन िौगौलिक अवटथाका कारण लनमायण कार्य खशचयिो हनु,ु लनलमयत संरचनाहरूको ममयत-सम्िार र सरुक्षाकािालग 
स्रोत–साधनको पर्ायप्त व्र्वटथा नहनु,ु बाहै्र मवहना चल्न ेिरपदो र सरुशक्षत सडक संरचना लनमायण गनुय, छररएर रहेका 
बटतीहरूमा सडक ववटतार गनुय, प्राकृलतक प्रकोप एवम ्जिवार् ुपररवतयनको पक्षिाई समेत ध्र्ानमा राखी सडक लनमायण 
गनुय तथा पवहिे लनमायण िएका साँिरुा बाटाहरू चौडा गने िममा ददन ुपने जग्गा,  संरचना आददको क्षलतपूलतय प्रदान गनुय 
पने जटता चनुौतीहरू लबद्यमान छन ्। 

पूवायधार ववकासबाट आलथयक तथा सामाशजक संरचनाको ववकास िई आलथयक समनु्नलत तथा रोजगारीका अवसरहरू लसजयना 
हनुे, टथानीर् टतरमा औद्योगीकरणमा सहजता हनुे, टथानीर् स्रोत साधनको संरक्षण तथा ददगो प्रर्ोग हनुे, पूवायधार 
ववकासबाट टथानीर्हरूको आलथयक शटथलत मजबतु हनु,े टथानीर् तहमा थप रोजगारी लसजयना हनुे तथा गाउँपालिकाको 
ववकासकोिालग सडक सञ्जािको ववकास एवम ्सदुृढीकरणको रणनीलत तर्ार हनु े आदद अवसरहरू रहेका छन ्।  

दीियकािीन सोच 



 
 
 

"सडक सञ्जाि तथा र्ातार्ात पूवायधार, सनुकोशीको आलथयक समवृद्धको आधार”  

िक्ष्र् 

ददगो पूवायधार ववकास माफय त नागररकको सहज पहुँच हनु े।   

उद्दशे्र् 

1. गणुटतररर् र्ातार्ात पूवायधारको ववकास, लबटतार र व्र्वटथापन गरर सामाशजक आलथयक अवसरहरूमा गा.पा.का 
नागररकहरूको पहुँच बृद्धी गनुय ।  

2. र्ातार्ात पूवायधारको उशचत ममयत सम्िार तथा व्र्वटथापन गरी सहज आवतजावत र टथानीर् जनताको सवुवधा, 
आर्आजयन तथा रोजगारी लसजयना गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 37: र्ातार्ात तथा पूवायधारका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: गणुटतररर् र्ातार्ात पूवायधारको ववकास, लबटतार र व्र्वटथापन गरर सामाशजक आलथयक अवसरहरूमा  पहुँच 
बृद्धी गनुय ।  

१.१: र्ोजनाको दीियकािीन 
उपर्ोगकोिालग  लनमायण िइसकेका 
पूवायधारहरूको संरक्षण, ववटतार तथा 
ममयतकोिालग कोषको व्र्वटथा गने । 

१. नेपाि सरकारिे लनधायरण गरेका न्रू्नतम मापदण्ड लनधायरण गरी सोको 
पािना गरी सडकको गणुटतर कार्म गररनेछ ।  

२. पिु लनमायण कार्यहरूको गणुटतर कार्म गनय  अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
गररनेछ । 

३. र्ोजनाको दीियकािीन उपर्ोगकोिालग लनमायण िइसकेका पूवायधारहरूको 
संरक्षण, ववटतार तथा ममयतकोिालग कोषको व्र्वटथा गररनेछ । 

१.२: गाउँपालिकाको आलथयक तथा 
सामाशजक गलतववलधिाई सन्तलुित, 

समावेशी, गलतशीि बनाउन र्ोगदान 
परु् र्ाउन सक्ने रणनीलतक सडक सञ्जाि 
सदुृढ गने । 

1. व्र्वसावर्क गलतववलधिाई गलतशीि बनाउन सडकको लनमायण तथा 
टतरवृवद्ध गररनेछ । 

2. प्राथलमकता प्राप्त िोकमागय तथा गाउँपालिकाको  रणनीलतक सडक 
सञ्जािको लनमायणमा तीब्रता ददइनेछ ।  

3. सडकमा वषैिरर लनवायध र्ातार्ात सञ्चािनको िालग सडक पिुको 
लनमायणिाई प्राथलमकताका साथ तीब्रता ददइनेछ । 

१.३: लछटो, िरपदो र वातावरण मैरी 
सडक सञ्जाि ववकास गनय सहर्ोगी हनुे 
प्रववलध तथा उपार्हरू अबिम्बन गने । 

4. बजार क्षेरमा सडक, पानी लनकास र ढि, खानेपानी पाइप, लबजिुी तथा 
इन्टरनेट ववतरण िाइन, फूटपाथ आददको एकीकृत रुपमा लनमायण 
गररनेछ। 

5. बजार क्षेर तथा जोशखमर्कु्त सडक खण्डहरूमा आवश्र्कताका 
आधारमा आकाशे पिु तथा िलूमगत बाटो लनमायण कार्यिाई 
प्राथलमकताका साथ अगालड बढाइनेछ । 

6. सडक छेउछाउका पवहरो तथा िकू्षर् लनर्न्रण गनय िौलतक संरचनाका 
साथसाथै बार्ोइशन्जलनर्ररङ् िगार्तका गैरसंरचनात्मक वातावरण मैरी 
प्रववलधहरूको प्रर्ोग गररनेछ ।   

उद्दशे्र् २: र्ातार्ात पूवायधारको उशचत ममयत सम्िार तथा व्र्वटथापन गरी सहज आवतजावत र टथानीर् जनताको 
सवुवधा, आर्आजयन तथा रोजगारी लसजयना गनुय । 
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२.१:  प्रमखु ग्रामीण बटतीहरू र प्रमखु 
पर्यटकीर् केन्र जोड्न ेगरी र्ातार्ात 
पहुँच बढाउन सडक ववटतार गने । 

1. र्ोजनाहरूको सम्िाव्र्ता अध्र्र्न, ववटततृ लडजाइन र िागत अनमुान 
गरेर मार वातावरणमैरी पूवायधारको लनमायण गररनेछ । टथानीर् तहको 
श्रम एवम ्सीपिाई केन्रलबन्दमुा राशखनेछ । 

2. सम्पूणय पूवायधार र्ोजनाहरूिाई आधलुनक सूचना प्रणािी अनसुार 
अद्यावलधक गदै लनर्लमतरूपमा कार्ायन्वर्न गदै िलगनेछ । 

3. प्रमखु ग्रामीण बटतीहरू र प्रमखु पर्यटकीर् केन्र जोड्ने पूवायधार 
ववकासका लनमायणमा व्र्ापक जनसहिालगता बढाइनेछ । 

4. र्ोजनाहरूिाई लनधायररत समर्मा नै सम्पन्न गनय र्ोजनाको प्रकृलत अनरुूप 
आवश्र्क स्रोत तथा वटत ुर गणुटतरको आधारमा वगीकरण गरी सोही 
अनरुूप व्र्वटथा लमिाइनेछ । 

२.२: पर्यटकीर् पदमागयहरूको पवहचान 
तथा लनमायण कार्यिाई अलिर्ानका रुपमा 
सञ्चािन गने । 

१. पदमागय लनमायण तथा व्र्वटथापनको िालग समदुार् तथा टथानीर् तहिाई 
व्र्ापक रुपमा पररचािन गररनेछ । 

२. पर्यटकीर् पदमागय ववकास तथा व्र्वटथापन गरुुर्ोजना तर्ार गरी 
टतरोन्नलत, लनमायण तथा व्र्वटथापन कार्यिाई िमागत रुपमा अगालड 
बढाइनेछ । 

३. ऐलतहालसक, धालमयक, सांटकृलतक तथा पर्यटकीर् ठाउँहरूको प्रवद्धयन गनय 
पदमागयहरूको लनमायण गररनेछ । 

प्रमखु कार्यिम 

• सडक गरुूर्ोजना तर्ारी 
• सनुकोशी गाउँपालिकाको केन्र अगाडी रहेको बटती ववकासको िालग हाि रहेको  रामटार ररङ रोड कच्ची 

सडकिाई टतरोन्नती  

• सनुकोशी गा.पा.को सातवटै वडाहरूमा १२ मवहना नै र्ातार्ात सञ्चािन हनुे  मापदण्ड अनरुुपको सडक 
लनमायण तथा सञ्चािन  

• सडकको लनर्लमत आवलधक र आकशटमक ममयत संिार   

• बसटटप र प्रलतक्षािर् लनमायण 

• सडक अलतिमण र न्रू्नीकरणका िालग जनचेतनामूिक कार्यिमहरू  

• पर्यटकीर् पदमागय ववकास तथा व्र्वटथापन गरुुर्ोजना तर्ार गरी टतरोन्नलत, लनमायण तथा व्र्वटथापन कार्य 

अपेशक्षत उपिशब्ध 

गाउँपालिका र्ातार्ात गरुुर्ोजना लनमायण िई कार्ायन्वर् प्रारम्ि िएको हनुे, सडक मापदण्ड र सडक क्षेर (Right of 
way) लनधायरण िएको हनु,े सबैवडा केन्र सवयर्ाम सडकिे जोलडएको हनुे, २ िण्टाको दरुीमा सवयर्ाम सडकसम्मको 
पहुँच पगेुको हनु,े कािोपरे सडक हाि 35 वकमी िएकोमा थप 80 वक.लम, ग्रािेि सडक 115 वक.मी गरी सवयर्ाम 
सडकको िम्बाइ 195 वक.मी.िएको हनुे, पिुको सङ्ख्र्ा ३ वटा पगेुको हनु,े गाउँपालिकाबाट लनलमयत सडकको 
इशन्जलनर्ररङ सपुररवेक्षण पिात र्ातार्ात सञ्चािनको अनमुलत प्रदान िएको हनुे, लनलमयत सडक सरुशक्षत िएको हनुे, सडक 
ममयत सम्िार कोष टथापना िएको हनुेछ  । रामटार ररङरोड कािोपरे हनुे छ । कृषी सडक20 वक.लम को टतरोन्नलत 
हनुेछ । बसटटप र प्रलतक्षािर् लनमायण हनुे छ ।  



 
 
 

६.३ आवास तथा बटती ववकास 

पषृ्ठिलूम 

प्रशासलनक वहसाविे बाग्मती प्रदेशिाई ११९ टथानीर् तह  र ११२१ वडाहरूमा लबिाजन गररएको छ । त्र्समध्रे् 
लसन्धिुी शजल्िामा अवशटथत सनुकोशी गा.पा. एक हो । श्रोत र साधनको वहसाबिे प्रार् सबै क्षेर ग्रालमण पररववेशको 
िए पलन केही ििूागहरू िने शहर उन्मूख हनु थािेका छन ्। खास गरेर लब.वप. राजमागयको वररपरर रहेका क्षेरहरू 
त्र्समा पछयन ्।तसथय, अपेक्षाकृत उच्च जनिनत्व र जनसं्र्ामा ववववधता, श्रमको ववशशि वविाजन, सडक तथा चटुत 
र्ातार्ात सवुवधा उपिब्ध, पर्ायप्त खानेपानी, लबजिुी तथा सूचना प्रणािीको व्र्वटथा, सबै नागररकको शशक्षा टवाटथ्र् तथा 
रोजगारमा पहुँच, पर्ायप्त सलुबधा सवहतको आवासको व्र्वटथा, प्रववलधमा आधाररत उत्पादन प्रणािी र गलतशीि आलथयक 
गलतववलध, सरुक्षा, प्रदूषणमकु्त र उपिब्ध साधन स्रोतहरूको उशचत उपर्ोग तथा ददगो व्र्वटथापन, आदद शहरी 
व्र्वटथापनका आधारिूत लसद्धान्तहरूिाई ्र्ाि गदै ददगो ववकास िक्ष्र् ११ हालसि गनय तथा गररबी कम गदै 
गाउँपालिकाको सामाशजक–आलथयक ववकासमा टेवा परु् र्ाउन शहरी ववकास क्षेरिाई उच्च प्राथलमकतामा राखी काम गनुयपने 
आवश्र्कता छ । 
प्रमखु समटर्ा 
िउूपर्ोग नीलत अनसुार बटती ववकास नहनु,ु लबलिन्न ठाउँ हरूमा मापदण्ड ववपररत आवास लनमायण हनु ुतथा मापदण्ड 
अनसुार िएको वा निएको अनगुमन गने कार्य प्रिावकारी नहनु,ु गाउँपालिकामा ववद्यमान अवटथामा शहरी ववकासको 
पूवायधार ववकास गनय आवश्र्क आलथयक समटर्ा रहेको,  एकै पटकमा सेवा प्रदान गनय बनाउन पने िवनहरू र 
लतनीहरूकोिालग आवश्र्क मानव स्रोत एवम ्साधनहरूकोिालग गनुय पने िगानी परु् र्ाउन सक्षम हनु नसक्न,ु ग्रामीण क्षेरमा 
आवासको लनमायण गदाय प्राववलधकको परामशय नलिन,ु लनमायण सामाग्री कम गणुटतर र खशचयिो हनु,ु सरुशक्षत टवाटथ्र् र 
सवुवधार्कु्त आवास नहनु ुसामवुहक आवास लनमायणमा जनचासो नहनु ुआदद र्हाँका समटर्ाहरू हनु ्। 

चनुौती र अवसर 
नर्ाँ शहरउन्मूख क्षेरमा अनालधकृत रुपमा बसोबास गने िरपररवार टथानान्तरण गनुय, टथानीर् नसमायण सामाग्री उच्चतम 
प्रर्ोग गरी सरुशक्षत आवासको लनमायण गनुय, शहरी ववकासगने कामकोिालग आधलुनक सबै सेवाहरू उपिब्ध गराउन धेरै 
रकमको आवश्र्कता पनुय, पहाडी एवम ्उच्च पहाडी िौगोलिक अवटथा, उच्च प्रववलधहरू, जन शशक्तहरूको पररपूलतय गनुय 
तथा शहरी पूवायधारको लनमायण पिात ्सहर बसाल्न,ु सडक, चटुत र्ातार्ात सवुवधा, पर्ायप्त गणुटतरीर् खानेपानी, गणुटतरीर् 
लबजिुी तथा सूचना प्रणािीको व्र्वटथा गनुय जटता चनुौतीहरू र्हाँ लबद्यमान छन ्। 

र्स गाउँपालिकामा कुन ैठुिो अव्र्वशटथत वकलसमको शहरीकरण निइसकेकोिे शरुुको अवटथाबाट न ैबैज्ञालनक ढििे 
र्सिाई अगालड बढाउन सवकने, िौगोलिक अवटथा र बटतीिाई एकीकृत कार्यमूिक र्ोजना माफय त बटती ववकास कार्यिम 
सञ्चािन गनय सवकन,े गररब तथा न्रू्न आर् िएका पररवारको िालग सरुशक्षत आवास कार्यिम सचािन गनय सवकने, सरुशक्षत 
आवास लनमायणमा जनचेतना बवृद्ध हनु,ु पूवायधार ववकास र आवास लनमायण गदै टथानीर् पवहचानर्कु्त सहर बसाल्ने सम्िावना 
रहन ुतथा िउूपर्ोग नीलत अनसुार लबलिन्न मापदण्ड िाग ुगनय पालिकाको चासो हनु ुर्हाँका अवसरहरू हनु ्।  

दीियकािीन सोच 

“ददगो ववकासकािालग सरुशक्षत आवास तथा पवहचानर्कु्त शहर तथा बटती ववकास” 

िक्ष्र् 

सूरशक्षत, सिुि र वातावारणमैरी एकीकृत आवास तथा बटती ववकास गने । 
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उद्दशे्र् 

1. एकीकृत आवास तथा बटती ववकास गरी अव्र्वशटथत र छररएका िरपररवारिाई एकताबद्ध र प्रिावकारी सेवा 
प्रवाहको ववकास गनुय । 

2. टथानीर् लनमायण सामग्रीको अलधकतम प्रर्ोग गरी टथानीर् वाटतकुिा र नवीनतम प्रववलध लमशश्रत सरुशक्षत र 
वकफार्ती िवनहरू लनमायण गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 38: आवास तथा बटती ववकासका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: एकीकृत आवास तथा बटती ववकास गरी अव्र्वशटथत र छररएका िरपररवारिाई एकताबद्ध र प्रिावकारी 
सेवा प्रवाहको ववकास गनुय । 

१.१: ग्रामीण क्षेरमा िौगोलिक वहसाबिे 
लबकट र छररएर रहेका तथा ववपद्द्को 
जोशखममा रहेका र सीमान्तकृत िर 
पररवारिाई आधारिूत सवुवधा सवहतको 
एकीकृत बटती लनमायण गने । 
 

1. ि-ूउपर्ोग नीती तथा बटती ववकास र्ोजना तजुयमा गरी िागू गररनेछ 
। 

2. िौगोलिक वहसाबिे लबकट र छररएर रहेका तथा ववपद्द्को जोशखममा 
रहेका िर पररवारकािालग सरुशक्षत, वातावारणमैरी, सिुि, आधारिूत 
सवुवधार्कु्त र मौलिक पवहचान बोकेको एकीकृत बटती लनमायण गररनेछ 
। 

3. िौगोलिक रूपिे लबकट र ववपद्द्को उच्च जोशखममा रहेका टथानमा 
हनु सक्ने थप बटती ववटतारिाई लनरुत्सावहत गररनेछ ।  

4. ग्रामीण क्षेर र छररएर रहेका िरपररवारिाई आधारिूत सवुवधा सवहतको 
बटती लनमायण गररनेछ । 

१.२: िना बटती रहेका ग्रामीण क्षेर तथा 
सडक क्षेरको बटती व्र्वशटथत गने। 

1. बजारी क्षेर तथा िना बटती रहेका र राजमागय क्षेरको बटतीिाई 
व्र्वशटथत गररनेछ । 

2. सडक क्षेरमा हनु सक्ने थप बटती ववटतारिाई लनरुत्सावहत गररनेछ र 
मापदण्डहरूिाई पूणयरूपिे कार्न्वर्न गररनेछ । 

3. कृवषर्ोग्र् जलमनमा हनुे गरेको जग्गा ्िवटििाई लनर्न्रण गरी 
व्र्वशटथत गररनेछ । 

4. शारीररक अपािता िएका व्र्शक्त, ज्रे्ष्ठ नागररक िगार्त ववपद्द्को उच्च 
जोशखममा रहेका व्र्शक्तकािालग ववशेष सामाशजक आवासको ववकास 
गररनेछ । 

5. राजमागयसँग जोलडएका मु् र् बजारी क्षेरहरूिाई टमाटय लसटीका रुपमा 
ववकास गररनेछ । 

१.३: िउूपर्ोग नीलत तथा र्ोजना लनमायण 
गने र र्ोजनाबद्ध रुपमा एकीकृत बटती 
ववकास गने कार्यिाई अलिर्ानको रुपमा 
अगालड बढाउने । 

1. एकीकृत बटती ववकास गनय जग्गा प्रालप्त व्र्वटथािाई सरि बनाइनेछ। 

2. राजमागय क्षेरमा हनु सक्न ेथप बटती ववटतारिाई लनरुत्सावहत गररनेछ।  

3. अनलधकृत रुपिे बजारी क्षेरमा बसोबास गने िरपररवार पवहचान गरी 
त्र्टता टथानबाट हटाउने कार्यिाई अलिर्ानको रुपमा सञ्चािन गररनेछ 
। 

उद्दशे्र्: २ टथानीर् लनमायण सामग्रीको अलधकतम प्रर्ोग गरी टथानीर् वाटतकुिा र नवीनतम प्रववलध लमशश्रत सरुशक्षत र 
वकफार्ती िवनहरू लनमायण गनुय । 



 
 
 

२.१:  टथानीर् पवहचान िएको र सबै वगय 
तथा समदुार्िे वकन्न सक्न े िवनहरूको 
लनमायण गने ।  

1. सरकारी तथा लनजी क्षेरसँग समन्वर् गरी उपर्कु्त िवन लडजाइन तथा 
लनमायण गररनेछ । 

2. पालिकामा लनमायण हनु ेिवनहरूको लडजाइनमा एकरूपता ल्र्ाउन िवन 
लनमायण मापदण्ड बनाई िाग ुगररनेछ ।  

3. टथानीर् वाटतकुिा र नवीनतम प्रववलध लमशश्रत सरुशक्षत र वकफार्ती 
लनजी िवन लनमायण गनय लनजी क्षेर तथा समदुार्िाई प्राववलधक सहर्ोग 
गररनेछ । 

२.२: िवन लडजाइन, लनमायण तथा 
सपुरीवेक्षणका कार्यमा संिग्न 
जनशशक्तको क्षमता ववकास गने । 

1. सरुशक्षत, वकफार्ती, वातावरणमैरी र पवहचानर्कु्त िवन लनमायण बारे 
जनचेतना बवृद्ध गनय समदुार् िशक्षत कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

2. टथानीर् रूपमा उपिब्ध लनमायण सामग्रीहरूको प्रर्ोगिाई अलधकतम 
प्रर्ोग गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 

3. एकीकृत सेवा प्रदार्क बहपुर्ोगी र बहउुद्देश्र्ीर् िवन लनमायण गरी 
एकीकृत जनसेवा प्रदान गररनेछ । 

प्रमखु कार्यिम 

१. िउूपर्ोग नीलत तथा आवास र बटती ववकास र्ोजना लनमायण 

२. ववपन्न िर पररवारका िालग जनता आवास कार्यिम 

३. सरुशक्षत र वकफार्ती िवनको मोडिहरू ववकास गरी नागररकिाई ववतरण 

४. िवन लडजाइन र लनमायण सम्बन्धी सचेतनामूिक कार्यिम 

५. गाउँकार्यपालिका तथा वडा कार्ायिर्हरूको िवन लनमायण 

६. िवन आचार संवहता लनमायण 

७. कमयचारी आवास लनमायण  

अपेशक्षत उपिशब्ध 

एकीकृत आवास तथा बटती ववकास गरी अव्र्वशटथत र छररएका िरपररवारिाई एकताबद्ध र प्रिावकारी सेवा प्रवाह 
िएको हनुेछ । टथानीर् लनमायण सामाग्रीको अलधकतम प्रर्ोग गरी टथानीर् वाटतकुिा र नवीनतम प्रववलध लमशश्रत सरुशक्षत 
र वकफार्ती िवनहरू लनमायण िएको हनुेछ । सरुशक्षत आवासमा बटनेको सं्र्ा बढ्नेछ । कशम्तमा एउटा एवककृत 
वटतीको ववकास हनुेछ । लनमायण हनुे लनजी¸ लबद्यािर् िवन¸ टवाटथ्र् केन्र¸ गमु्वा आदद सबै मापदण्ड अनसुारका हनुेछन ्
।  
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६.४ सञ्चार तथा सचुना प्रववलध 

पषृ्ठिलूम 

नागररकको संववधान प्रदत्त मौलिक हकको रूपमा रहेको सूचनाको हकको संरक्षण र सम्वद्धयन गदै आमसञ्चारिाई टवच्छ, 

सक्षम, लनष्पक्ष, मर्ायददत, शजम्मेवार र व्र्वसावर्क बनाउन आवश्र्क व्र्वटथा गने राज्र्को नीलत हनुे संवैधालनक व्र्वटथा 
रहेको छ । ववगत केही वषयदेशख नेपािमा सूचना तथा सञ्चार प्रववलधको क्षेरमा ववलिन्न नीलतगत प्रर्ासहरू िएका छन ्। 
बदलिंदो पररवेश तथा त्र्सबाट लसशजयत चनुौती सामना गनय तथा लसशजयत अवसरहरू प्रिावकारी रूपिे उपर्ोग गनय तदनरुूपको 
नीलतगत, काननुी, संटथागत व्र्वटथा तथा रणनैलतक उपार्हरू अविम्वन गनुयपने आवश्र्कता महशसु गरी एवककृत सूचना 
तथा सञ्चार प्रववलध नीलत २०७२ तजुयमा गररएको छ । प्रववलधको व्र्ापक प्रर्ोगबाट काननुको शासन, भ्रिाचारमूक्त र चटुत 
प्रशासन, ववकेशन्रकरण, आलथयक अनशुासन तथा सावयजलनक सेवा प्रवाह र स्रोतको कुशि व्र्वटथापन जटता असि शासनका 
आधारितू मान्र्तािाई आत्मसात गरी सवयसाधारणिे पाउन ुपने सेवा लछटो, छररतो तथा कम खशचयिो ढिबाट प्रदान गनय 
सवकन्छ । गा.पा.िे अनिाइन तथा अन्र् प्रववलधमा आधाररत सूचनाहरू गाउँपालिकाबासीहरूिाई उपिब्ध गराउदै 
आइरहेको छ । वेवसाइटमाफय त सचुना तथा जानकारीहरू दददे आइरहेको छ । 
प्रमखु समटर्ा 
सूचना तथा सचार सम्बन्धी पर्ायप्त नीलतगत र काननुी व्र्वटथा नहनु,ु आमसञ्चार माध्र्म पूणयरूपमा मर्ायददत, शजम्मेवार, 

जवाफदेही हनु नसक्न,ु िौगोलिक लबकटताको कारण सूचना तथा सञ्चार प्रववलधको ववटतारिाई रतुता ददन समटर्ा रहेको, 
साइवर सरुक्षाका िालग संटथागत र प्राववलधक जनशशक्तको अिाव हनु,ु  केही वडाका लबकट टथानहरूमा अश्टकि फाइवर 
पगु्न नसकेको आदद र्स क्षेरका समटर्ाका रुपमा रहेका छन ्। 

चनुौती र अवसर 
गाउँपालिका लिर सूचना तथा सञ्चार पहुँचको एवककृत र अद्यावलधक वववरण तर्ार पानुय र सञ्चार माध्र्महरूिाई ग्रामीण 
िेग सम्म ववटतार गनुय, िौगोलिक लबकटता हनु,ु सेवा प्रवाहकोिालग बटती छररएर रहन,ु सञ्चार माध्र्महरूिाइय ववश्वसलनर् 
र जवाफदेही बनउदै गणुटतरीर् सेवा प्रदार्कका रुपमा ववकास गनुय, सामाशजक सञ्जािको बवृद्धसँगै र्समा बढ्दै गएको 
दरुूपर्ोग लनर्न्रण गनुय तथा साइवर सरुक्षा सम्वन्धी संटथागत संरचना तर्ार गरी आम जनतामा र्स सम्वन्धी जनचेतना 
अलिवृवद्ध गनुय आदद चनुौतीहरू हनु ्। 
अवसर 
सूचना तथा सञ्चार सम्बन्धी अलधकारिाई संववधानमा नै मौलिकहकका रुपमा लिवपबद्ध हनु,ु सावयजलनक लनकार्का काम 
कारबाहीका बारेमा नागररकिाई जानकारी गराउने सामाशजक सञ्जािको ववकास हुँदै जान,ु प्रशासलनक िगार्त दैलनक 
कामकाजकािालग आधलुनक सूचना प्रववलधको प्रर्ोग माफय त सहज एवम ्चटुत बनाउन सवकने, पर्यटकीर्, किा, िाषा तथा 
संटकृलतको दृविकोणिे महत्त्वपूणय टथिहरूको संरक्षण एवम ्प्रवद्धयन गनय सवकने तथा सूचना तथा सञ्चार प्रववलधिाई ववद्यमान 
र्ोजना तथा नीलत अनरुूप गाउँपालिकािाई सूचना तथा सञ्चार प्रववलध मैरी बनाउन सवकन ेजटता अवसरहरू रहेक छन ्। 
 

दीियकािीन सोच 

"सूचना तथा सञ्चारको गणुटतरीर् सेवाहरूमा सबै वगयको पहुँच" 

िक्ष्र् 

सूचना तथा सञ्चार प्रववलधको ववकास गदै सबै नागररकको पहुँच तथा उच्चतम उपर्ोग सलुनशित गरी आमनागररकको 
जीवनटतरिाई सहज बनाउन े। 

 

उद्दशे्र् 



 
 
 

1. आम सञ्चार माध्र्मिाई टवच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, मर्ायददत, ववश्वसनीर् बनाई सूचना तथा सञ्चार प्रववलध र सेवाहरू 
सबै नागररकको पहुँचमा परु् र्ाउन ु। 

2. सूचना तथा सञ्चार प्रववलधको सेवािाई सवयसिुि, गणुटतरीर् र िरपदो बनाई प्रववलधको उच्चतम सेवा प्रर्ोग गनुय 
। 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 39: सूचना तथा सञ्चार प्रववलधका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: आम सञ्चार माध्र्मिाई टवच्छ,  सक्षम,  लनष्पक्ष,  मर्ायददत,  ववश्वसनीर् बनाई सूचना तथा सञ्चार प्रववलध र 
सेवाहरू सबै नागररकको पहचुमा परु् र्ाउन ु। 

१.१: सूचना तथा सञ्चार प्रववलध सम्बन्धी 
नर्ाँ खोज तथा अनसुन्धान र ववकासको 
िालग काननुी आधार तर्ार गने । 

1. सञ्चार माध्र्मसँग साझेदारीको नीलतिाई प्रिावकारी बनाइनेछ । 
2. सूचना प्रववलध क्षेरको ववकासकािालग लनजी क्षेरिाई प्रोत्साहन र प्रवद्धयन 

गनय सहशजकरण गररनेछ ।  
3. ववद्यमान हिुाक सेवािाई आधलुनवककरण गदै हिुाक सेवा प्रिावकारी 

बनाइनेछ । 
 

१.२: बजार तथा चिशचर क्षेरको 
पूवायधार ववकास गरी उद्योगको रूपमा 
ववकास तथा प्रवद्धयन गने । 

1. र्स क्षेरिाई पररशचत गराउने खािका िावषक, सांटकृलतक, िौगोलिक 
तथा सामाशजक पषृ्ठिलूम झल्कने प्रवधयनात्मक सूचनाका सामग्रीहरूको 
लनमायण र लनमायण िएका सामग्रीहरूको लडशजटिाइजेशन गरी र्स क्षेरको 
ववकासिाई टेवा परु् र्ाउन सूचना तथा सञ्चार प्रववलध र्कु्त पर्यटकीर् 
र्ोजना बनाइनेछ । 

2. र्स क्षेरको किा संटकृलतको पवहचानमा जोड ददई मौलिक, सामाशजक 
तथा गणुटतरीर् िि ु चिशचर तथा डकुमेन्िी लनमायणिाई प्रोत्साहन 
गररनेछ । 

3. टेिीमेलडलसन केन्रको टथापना गरी सबै नागररकिाई िरमै बसी टवाटथ्र् 
उपचार सम्बन्धी परामशय सेवा लिने अवसरको सलुनशितता गररनेछ । 

4. ववज्ञापन बजारको व्र्वटथापन एवम ् लनर्मन गनय लनर्ामक लनकार्को 
टथापना तथा सञ्चािन गररनेछ । 

5. सावयजलनक क्षेरबाट प्रचार प्रसार हनुे ववज्ञापनमा समानपुालतक ववतरण 
प्रणािीको व्र्वटथा गररनेछ । 

१.३: समग्र प्रववलधका ववकासकािालग 
लडशजटाइजेसन माफय त सामाशजक, आलथयक 
र शासकीर् व्र्वटथामा सधुार गने । 

1. सावयजलनक तथा लनजी सेवाहरू िमश सफ्टवेर्र अनिाइन माफय त 
सूचना तथा सेवा प्रदान गररनेछ । 

2. सञ्चार तथा सूचना प्रववलधको ववकासकािालग टथानीर् प्राववलधक जनशशक्त 
उत्पादनको आधार तर्ार गररनेछ । 

3. लडशजटि लडिाइड कम गनयकोिालग लडशजटि साक्षरता र सचेतना 
अलिवृवद्धिाई अलिर्ानको रूपमा सञ्चािन गररनेछ । 

4. सूचना प्रववलधिाई शशक्षा र आधुलनक प्रववलधमा उपर्ोग गररनेछ । 
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5. सूचना प्रववलधको प्रर्ोग माफय त टथलनर् िाषा, संटकृलत तथा मौलिकताको 
संरक्षण गररनेछ । 

6. आधारितू तह देशख न ैहरेक ववद्याथीिे कम््र्टुर तथा सूचना प्रववलध 
सम्बन्धी अध्र्र्न गनय पाउने अवसरको सलुनशितता गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: सूचना तथा सञ्चार प्रववलधको सेवािाई सवयसिुि, गणुटतरीर् र िरपदो बनाई प्रववलधको उच्चतम सेवा प्रर्ोग 
गनुय । 
२.१: सूचना तथा सञ्चार सेवािाई 
प्रलतटपधी, मर्ायददत, सवयसिुि तथा लनर्लमत 
पहुँचको टथापना गरी सूचना प्रववलधको 
उच्चतम सेवा प्रर्ोग गने । 

1. गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा अश्टकि फाइबरको ववटतार गरी 
इन्टरनेटको पहुँच सवयसिुि बनाइनेछ ।  

2. सबै कार्ायिर्का वेवसाइट,  इमेि, ट्वीटर, िाइबरजटता माध्र्मबाट 
नागररकको गनुासो प्रालप्त तथा सनुवुाइ हनु ेव्र्वटथा लमिाइनेछ । 

3. सबै वडाहरूमा लडशजटि सूचना पाटीको व्र्वटथा गरी सम्पूणय सूचना, 
विर्ाकिाप तथा गलतववलधहरूका बारेमा ससूुशचत हनु े अलधकारको 
सलुनशितता गररनेछ । 

4. सावयजलनक आमसञ्चार माध्र्मिाई टवच्छ, प्रलतटपधी, मर्ायददत, उत्तरदार्ी 
र व्र्वसावर्क बनाइनेछ । 

5. गाउँपालिकाका सम्पूणय विर्ाकिापहरूिाई सूचना प्रववलध मैरी बनाई 
सबैकािालग  सहज एवम ्सवयसिुि सेवाको सलुनशितता गररनेछ । 

२.२: सूचनामा सम्पूणय नागररकहरूको 
पहुँच र सञ्चार प्रववलधको उच्चतम 
प्रर्ोगको सलुनशितता गने । 

1. सञ्चार क्षेरकािालग ववद्यमान िौलतक संरचनामा आवश्र्कता अनसुार 
थप संरचना ववटतार गररनेछ । 

2. गाउँपालिकाका सबै ठाँउमा टेलिफोन सेवाको नेटवकय  उपिब्ध हनु 
सक्ने गरी आवश्र्कता अनरुूप मोबाइि टावरको ववटतार गररनेछ। 

3. गाउँपालिकाका सम्पूणय सावयजलनक कार्ायिर्हरू िगार्त हरेक 
समदुार्मा कशम्तमा एकवटा Landline टेलिफोन सेवा उपिब्ध 
गररनेछ। 

4. गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा टथानीर् तथा रावष्ट्रर् पर-पलरकाहरूको 
ताजा खबर लनर्लमत रूपमा पढ्न पाउने व्र्वटथा लमिाइनेछ । 

प्रमखु कार्यिम 
1. सबै वडाहरूमा लडशजटि सूचना पाटी लनमायण 
2. सावयजलनक सेवा प्रदानिाई प्रववलधमा आधाररत सफ्टवेर्र लनमायण 
3. सनुकोशीको मौलिकता प्रवद्धयन एवम ्संरक्षण गनय िि ुचिशचर लनमायण 

4. टेिीमेलडलसन केन्रको टथापना तथा सञ्चािन 

अपेशक्षत उपिशब्ध  
आम सञ्चार माध्र्मिाई टवच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, मर्ायददत, ववश्वसनीर् बनाई सूचना तथा सञ्चार प्रववलध र सेवाहरू सबै 
नागररकको पहुँचमा पगेुको हनुेछ ।साथै सूचना तथा सञ्चार प्रववलधको सेवािाई सवयसिुि, गणुटतरीर् र िरपदो बनाई 
प्रववलधको उच्चतम सेवा उपिब्ध िएको हनुेछ । गाउँपालिकाका लबलबध लबषर्गत क्षेरका तथ्र्ाङ्कहरूको संकिन, प्रसोधन, 
व्र्वटथापन कार्य सम्पन्न िएको हनुेछ ।  



 
 
 

६.५ फोहोर मैिा तथा ढि लनकाश 
पषृ्ठिलूम  
नेपािको संववधानिे खानेपानी तथा सरसफाइ सवुवधािाई नागररकको मौलिक हकको रूपमा व्र्वटथा गरेको छ । 
नागररकको टवाटथ्र्िे हरेक मिुकुको ववकासमा प्रिाव पारेको हनु्छ र सरसफाइिे टवटथ जनशशक्तको लनमायणमा महत्त्वपूणय 
िलूमका खेिेको हनु्छ र सरसफाइर्कु्त व्र्वहार ददगो ववकासको मु् र् आधार हो ।न्रू्न सरसफाइको कारण नेपािमा 
वेिावेिामा सरुवा रोगहरूको प्रकोप हनुे  गरेको छ । सरसफाइको अवटथा हेदाय र्स गाउँपालिकािाई एक दशक अगालड 
खिुा ददसामकु्त क्षेर िोषणा गरेको शटथलत िएपलन एक िर एक चपीको कार्ायन्वर्न पूणय रूपमा सम्पन्न िएको अवटथा 
देशखदैन ।   
प्रमखु समटर्ा 
फोहरमैिाको व्र्वटथापनिाई चटुत र प्रववलधमैरी बनाउन नसक्न ु,िरेि ुटतरमा समेत सरसफाइको पूणय व्र्वटथापन हनु 
नसकेको ,समदुार्मा फोहरमैिा व्र्वटथापनकोिालग सम्िाववत ठाउँ र लतनको प्राववलधक पक्षको ववश्लषेण गनय नसवकएको, 
गररब, वपछलडएको र उच्च जोशखमर्कु्त वगय सरसफाइको मूि प्रवाहबाट बावहर हनु ुजटता समटर्ा रहेको पाइन्छ ।त्र्सैगरी 
सावयजलनक टथिमा शौचािर् तथा  फोहरमैिा व्र्वटथापन तथा ढि लनकास हनु नसक्न ुपलन अन्र् समटर्ाहरू हनु ्। 

चनुौती र अवसर 
सरसफाइको ददगो व्र्वटथापनकािालग ववत्तीर् स्रोतको व्र्वटथापन गनय नसक्न,ु सरसफाइको गरुुर्ोजना बनाई र्ोजनाबद्ध 
ववकास तथा व्र्वटथापन गनय नसक्न,ु िरेि ुर सामदुावर्क क्षेरको सरसफाइको व्र्वटथापनमा समदुार्को चासो कम हनु,ु 
सरसफाइ व्र्वटथापन शलु्क लनधायरण गरी समदुार् लिर सरसफाइ सम्बन्धी आर्ोजनाहरू सञ्चािन गनय सामूवहक कोषको 
व्र्वटथा गनय समदुार्को चासो नहनु,ु पाखो तथा लिरािो जलमनमा फोहरमैिा व्र्वटथापनकोिालग िौलतक संरचना बनाउन 
कदठन हनु ुतथा खानेपानीको समटर्ा रहेका बटतीहरूमा शौचािर्को सरसफाइमा समेत समटर्ा हनु ुआदद चनुौतीका रुपमा 
रहेका छन ्। 
अवसर 
सरसफाइ र वातावरण बीच सन्तिुन कार्म गनय सवकने, सरसफाइको ददगो ववकासकोिालग वैकशल्पक ववत्तीर् स्रोतको 
व्र्वटथापन गनय सवकने तथा सरसफाइको अवटथामा सधुार गरी ववलिन्न संिामक रोगहरूको प्रिावबाट समदुार्का 
नागररकहरूिाई बचाउन सवकने आदद अवसरहरू हनु ्। 
दीियकािीन सोच 

"टवाटथ्र् र टवच्छताको िालग फोहरमकु्त सनुकोशी" 
िक्ष्र् 

िरपदो र गणुटतरीर् सरसफाइ सेवा ववटतार गने । 

उद्दशे्र् 
1. समदुार्का पार्क पने टथानहरूमा फोहर सङ्किनको व्र्वटथा लमिाउन ु। 
2. सरसफाइ सवुवधाको पहुँचको सलुनशितता गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 40: फोहरमैिा व्र्वटथापनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: समदुार्का पार्क पने टथानहरूमा फोहर सङ्किनको व्र्वटथा लमिाउन ु। 
१.१: समदुार्का िनाबटती िएको ठाउँ, 

हाटबजार िाग्न ेर सेवा प्रदार्क कार्ायिर् 
1. समदुार्का फोहरमैिािाई जम्मा गने,  प्रशोधन गने र लडटपोज गने 

पूवायधारहरू बनाइनेछ । 



92 
 

िएका टथानहरूमा फोहरमैिा 
व्र्वटथापनको गरुु र्ोजना बनाई फोहोर 
सङ्किनको व्र्वटथा गने । 

2. प्रत्रे्क िनाबटती, बजार र बजार-उन्मखु ठाउँहरूमा डशम्पङ साइटको 
व्र्वटथा गरी फोहरमैिा व्र्वटथापन गररनेछ । 

3. फोहरमैिा व्र्वटथापनको गरुुर्ोजना बनाइनेछ। 
4. वडाका बटती र फोहरमैिाको अनमुालनत उत्सजयनको वहसाबिे त्र्टता 

ठाउँहरूको अध्र्र्न गरी वववरण तर्ार पाररनेछ । 
5. लनजी क्षेरसँगको सहकार्यमा बजार क्षेरको फोहरमैिाबाट बार्ोग्र्ास र 

प्रािाररक मि उत्पादन गने प्रविर्ािाई अगालड बढाइनेछ । 
१.२: गाउँपालिकामा शौचािर् तथा 
सरसफाइको सलुनशितता गने . 

1. सबै सामदुावर्क िवन तथा सावयजलनक टथिहरूमा शौचािर्को व्र्वटथा 
गररनेछ । 

2. िरहरूबाट लनटकने फोहोर पानीिाई प्रशोधन गरे पलछ मार नदी खोिा 
तथा खोल्सामा प्रवाह गनय मापदण्ड बनाई िाग ुगररनेछ। 

3. शहरी शहरन्मखु तथा बजार क्षेरमा सरसफाइ सेवाको टतरबवृद्ध गररनेछ 
। 

4. पूणय सरसफाइ कार्यिम अन्तगयत अपािमैरी मवहिामैरी शौचािर्को 
लनमायण गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: सरसफाइ सवुवधाको पहुँचको सलुनशितता गनुय । 

२.१: सरसफाइको पहुँच िएका प्रत्रे्क 
िर धरुीमा िलमक रूपमा गणुटतरीर् 
सरसफाइको पहुँच बवृद्ध गने। 

1. सावयजलनक टथानहरूमा आवश्र्कता अनसुार फोहर सङ्किन गने िाँडोको 
व्र्वटथा गररनेछ । 

2. गाउँ टोि सरसफाइकोिालग उपिोक्ताहरूबाटै सलमलत गठन गरी 
सरसफाइ गररनेछ । 

3. फोहरमैिा सङ्किन र व्र्वटथापनकोिालग सामूवहक कोषको व्र्वटथा 
गरी फोहरमैिा व्र्वटथापन कार्यिाई ददगो बनाइनेछ । 

२.२: सरसफाइ सम्बन्धी सचेतना 
कार्यिम सञ्चािन गने ।  

१. िशक्षत समदुार्मा फोहरको उशचत व्र्वटथापनकोिालग जनचेतना 
सञ्चािन गररनेछ । 

प्रमखु कार्यिम 

१. फोहरमैिा व्र्वटथापनको गरुुर्ोजना लनमायण 

२. फोहोर व्र्वटथापनका िालग ल्र्ाण्डवफिसाइट व्र्वटथापन 

३. फोहोर व्र्वटथापनका िालग अवश्र्क समाग्री तथा िर्ाक्टर व्र्वटथा 
४. सरसफाइकािालग टोि टतरीर् सलमलत गठन एवम ् पररचािन 

५. फोहरमैिा सङ्किन र व्र्वटथापनकोिालग सामूवहक कोषको व्र्वटथा  

६. फोहर सङ्किन गने िाँडोको व्र्वटथा (एकिर एकडि-लबन) 

७. िशक्ष्र्त समदुार् सरसफाइ सम्बन्धी तालिम 

अपेशक्षत उपिशब्ध 

गाउँपालिकामा फोहर सङ्किनको व्र्वटथा लमिेको हनुेछ । साथै सरसफाइ सवुवधा सबैको पहुँचमा िएको हनुेछ । फोहोर 
व्र्वटथापनका िालग ल्र्ाण्डवफिसाइट ब्र्वटथा गररएको हनुेछ । 

  



 
 
 

पररच्छेद ७ वन वातावरण र ववपद् व्र्वटथापन  

७.१ जिवार् ुपररवतयन अनकुुिन 
पषृ्ठिलूम 

जिवार् ु पररवतयन िन्नािे िामो समर्को अन्तरािमा प्राकलतक रुपमा हनुे जिवार्कुो उतारचढावका अिावा प्रत्र्क्ष वा 
अप्रत्र्क्ष रुपमा मानवीर् ववर्ाकिापिे वार्मणु्िको बनोटमा हनुे फेरबदिका कारण पथ्वीको जिवार्मुा िमश: देशखने 
पररवतयन हो । िाम िाग्दा िाग्दै शीति हनुे, पानी पने, हावा चल्ने जटता छोटो समर्का िालग पथृ्वीको वार्मुण्डिमा 
देशखन ेपररवतयनिाई मौसम पररवतयन िलनन्छ िने िामो समर्ावलध देशख पथृ्वीमा चलिआएको जाडो, गमी, वषायर्ाम र अन्र् 
अवटथामा आउने पररवतयन नै जिवार् ुपररवतयन हो । बढ्दो औद्योलगकीकरण, काबयन उत्सजयन गने र्ातार्ातका साधनहरू 
तथा र्न्रहरूको अधीक प्रर्ोग, हातहलतर्ारको बढ्दो प्रर्ोग, िौलतक पूवायधारहरूको लनमायणमा िएको वृवद्ध, वनजंगिको 
ववनाश जटता कारणिे जलमनमालथको वार्मुण्डिको तापिम बढ्दै गएको छ । जसका कारण गमी, वषाय, जाडो र्ामहरूका 
समर्मा पररवतयन हुँदै गएका छन ्। अलतवृवि तथा अनावृविका कारण बाढी-पवहरोको प्रकोप बढ्ने, िामो खडेरी वा 
बेमौसमी वहमपात/बषायका समटर्ाहरू देशखन थािेका छन ्। मौसममा आएको र्स वकलसमको समविगत पररवतयनिाई 
जिवार् ुपररवतयन (Climate Change) िलनन्छ । 

संटथागत व्र्वटथाबाट क्षमता अलिबवृद्ध, प्रववलध ववकास तथा उपर्ोग, आलथयक स्रोतको प्रवाह एवम ्हररतगहृ ग्र्ाँसको मापन 
िगार्त तथ्र्ाङ्क तथा सूचना–जानकारी अध्र्ावलधक गनय र्ोजनाबद्ध ववकासको जरुरी हनु्छ । जिवार् ु अनकूुिन, 
न्रू्नीकरण तथा कावयन संशचतीकरणिाई बढावा ददन, क्षमता अलिबवृद्ध, एवम ्प्रववलध ववकास र हटतान्तरण िगार्त कार्यिम 
तजुयमा, कार्ायन्वर्न, मूल्र्ाङ्कन तथा अनगुमन कार्यहरू ववटतार गनय पलन र्ोजना चावहन्छ । 

रावष्ट्रर् अनकूुिन कार्यिमिाई ववकास एजेण्डाको रूपमा कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउन र जिवार् ुपररवतयन सम्बन्धी सवै प्रकारका 
टथिगत कार्यिमहरू कार्ायन्वर्न गनय टथानीर् तहको सबैिन्दा महत्त्वपूणय िलुमका रहेको हनु्छ । सामाशजक तथा आलथयक 
ववकासका िालग प्राकृलतक स्रोतको व्र्वटथापनिाई जिवार्–ुमैरी एवम ्पूवायधार ववकासिाई जिवार् ुसमानकूुिन वनाउन 
पलन टथानीर् सरकारको अहम ्िलुमका तथा दावर्त्व पलन हो । 

र्स गाउँपालिकाको कूि क्षेरफि मध्रे् ५२ प्रलतशत िन्दा बढी क्षेर जंगििे ढाकेको छ िने ४३ प्रलतशत जलमन कृवष 
क्षेरिे ढाकेको छ ।र्स पालिका िएर बग्ने ठूिोखोिा सनुकोशी हो िने रोशी खोिा पलन र्वह क्षेरमा पछय । बतयमान 
अवटथामा वतावरणका असरहरू टथानीर् तहबाट मार निइ ववश्वब्र्ापीकरणको असर टथानीर् तहसम्म र समदुार् सम्म  
र्सको असर पगु्दछ । 

र्स पालिकामा रहेको मौसमी ररकडय (Thokarpa- थोकरयपा) अलििेख मौसम तथा जि लबज्ञानको सन ्१९८३ बाट २०२० 
सम्मको डाटािाई ति देखाइएको छ, जनु टटेशन नं १०६३ बाट लिइएको हो । मनसनुको समर् असार( साउन र िदौ 
मवहनामा बढी पानी परेको देशखन्छ । जसिाइ तिको ग्राफमा देखाईएको छ । 
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शचर 6: सनुकोशी गाउँपालिकाको औसत मालसक बषायको वववरण 
अलधकांश शजल्िाहरूमा केही दशकर्ता मनसनुी वषाय तथा तापिममा केही दशकर्ता देशखएको उतारचढाव (अथायत ्
जिवार् ुपररवतयन)का कारण लसजयत असरहरूबाट प्रिाववत िएका छन ्।  

 

शचर 7: सनुकोशी गाउँपालिकाको गत ३६ बषयको औसत बावषयक बषायको वववरण 
  

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Average
Monthly
Rainfall

17.1 24.0 34.8 68.7 159.1 288.8 519.8 489.1 264.4 65.0 7.3 13.0
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प्रमखु समटर्ा 
जिवार् ुपररवतयनमा नेपािको िलूमका त नगन्र् छ िने सनुकोशी गा.पा.को अलत नगन्र् पररणाममा रहेको रहेको छ  
जिवार् ुपररवतयन सम्बन्धी तथ्र्ाङ्क सङ्किन र सूचना प्रवाहको कमी, टथानीर् टतरमा वातावरण तथा जिवार् ुपररवतयन 
सम्बन्धी कार्य गनय प्रिावकारी लनकार्को अिाव, वातावरण तथा जिवार् ुपररवतयनबाट पने नकारात्मक असरहरू न्रू्नीकरण 
गनय पर्ायप्त मानव, आलथयक र िौलतक स्रोतहरूको कमी, वातावरण तथा जिवार् ुसम्बन्धी कार्यिमहरू गाउँपालिका टतरीर् 
ववकासका कार्यिमहरूसँग आबद्ध गरी र्ोजना तजुयमाको अिाव, जिवार् ुपररवतयनको प्रिाव, जोशखम सम्बन्धी अध्र्र्न 
तथा अनसुन्धान र्थेष्ठ रूपमा नहनु ुआदद समटर्ाहरू रहेका छन ्। 
चनुौती र अवसर 

जिवार् ुपररवतयनको असरबाट अनकूुलित हनु,ु खोिा तथा सावयजलनक टथिहरूबाट ढुिा, लगट्टी, बािवुा, माटोको अलधक 
दोहन, होटि, उद्योग, किकारखाना, र्ातार्ात तथा अन्र् मानवीर् विर्ाकिापहरूबाट हनुे फोहर उत्सजयन लनर्न्रण, 
बढ्दो िममा रहेको वन ववनासिाई रोक्न ुतथा जिवार् ुपररवतयन सम्बन्धी कार्यिमहरूिाई जनटतरमा आन्तररकीकरण 
गनुय र्हाँका प्रमखु चनुौतीहरू हनु ्। 
वातावरण तथा जिवार् ुपररवतयन सम्बन्धी ज्ञान तथा चेतना अलिवृवि हनु,ु टथानीर् स्रोत साधनहरूमा जिवार् ुपररवतयनबाट 
पने प्रिाव कम हुँदै अनकूुलित वातावरण लसजयना हनु ु तथा गाउँपालिकाको प्राकृलतक स्रोत साधनिगार्त टथानीर् 
सम्पदाहरूको संरक्षण हनुिुाई अवसरका रुपमा लिन सवकन्छ । 
दीियकािीन सोच 

“टवच्छ ,सफा र हररत वतावरण सवहतको सनुकोशी ” 

िक्ष्र् 

वातावरणमैरी र जिवार् ुपररवतयनसँग अनकूुलित हररर्ािी प्रवद्धन गरी नागररकको टवाच्छ र टवाटथ्र् वतावरणमा बाँच्न 
पाउने अलधकारकोसलुनिता गने । 

उद्दशे्र् 

1. ददगो ववकासको िक्ष्र् हालसि गनय वातावरणमैरी सफा टवच्छ र हररत वातावरण संरक्षण गनुय । 

2. प्रदषुणमकु्त र टवच्छ वातावरण कार्म गनय मानवीर् विर्ाकिाप तथा ववकास प्रविर्ािाई जिवार् ुपररवतयन 
अनकूुलित गराउन ु। 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

 तालिका 41: वातावरण संरक्षणा तथा जिवार् ुपररवतयन का रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 

रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: ददगो ववकासको िक्ष्र् हालसि गनय वातावरणमैरी सफा टवच्छ र हररत वातावरण संरक्षण गनुय । 

1.१:  ववकाससँग सम्बशन्धत कार्यिममा 
वातावरण व्र्वटथापन तथा जिवार् ु
पररवतयनिाई आन्तररकीकरण गने । 

1. ववद्यमान वातावरणीर् ऐन, नीलत, लनर्महरू अनरुूप ववकास 
कार्यिमहरूको वातावरण प्रिाव मूल्र्ाङ्कन गररनेछ । 

2. रावष्ट्रर् अनकूुिन कार्य र्ोजनाअनरुूप टथानीर् अनकूुिन कार्य र्ोजना 
बनाई कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

3. ववकासका पूवायधारहरूमा वातावरण संरक्षणका कार्यिमहरू समावेश 
गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

4. वातावरण तथा जिवार् ु पररवतयनका विर्ाकिापहरूमा टथानीर् 
गैरसरकारी संटथा, लनकार्, सामदुावर्क संटथा एवम ् अन्र् 
लनकार्हरूबीच समन्वर् कार्म गररनेछ । 
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5. वातावरण तथा जिवार् ु पररवतयनसम्बन्धी जनचेतना जगाउने 
कार्यिमहरू सञ्चािन गररनेछ । 

१.२: जिवार् ु पररवतयनबाट प्राकृलतक 
स्रोत तथा मालनसमा पने प्रिाविाई 
न्रू्नीकरण गनय अनकूुिन कार्यिम 
चिाउने । 

1. ववकासका संरचनाहरू लनमायण गदाय हररर्ािी ववकास गने कार्यहरूिाई 
समार्ोजन गदै िलगनेछ । 

2. ववकासका (पूवायधार) संरचनाहरू लनमायण गदाय वातावरणमैरी तथा 
जिवार् ुपररवतयन अनकूुिन हनुे खािका संरचनाहरूिाई प्राथलमकता 
ददइनेछ । 

3. प्रदषुणमकु्त र टवच्छ वातावरण कार्म गनय जि वार् ु माटो ध्वलन 
िगार्त सबै प्रकारका प्रदषुणको रोकथाम लनर्न्रण तथा व्र्वटथापन 
गररनेछ । 

4. पानीको स्रोतिाई पनुियरण गनय ्िाविक पोखरी लनमायण गररनेछ । 

१.३: वातावरण प्रदूषण हनु नददने तथा 
फोहरमैिा व्र्वटथापनिाई प्रिावकारी 
वनाउने । 

1. "प्रदूषकिे लतनुयपछय" िन्न ेलसद्धान्त िाग ुगनय आवश्र्क संर्न्रको ववकास 
एवम ्कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

2. नकुवहन ेतथा पनु प्रर्ोग हनु नसक्ने फोहरमैिा व्र्वटथापन गनय उशचत 
टथानमा ल्र्ाण्ड वफि साइटको व्र्वटथा गररनेछ । 

3. कुवहने फोहरिाई कम्पोटट मि बनाउने तथा पनु प्रर्ोगहनुे फोहरहरू 
सङ्किन तथा बेचलबखन गनय प्रोत्साहन गररनेछ । 

4. फोहरमैिा सङ्किन तथा व्र्वटथापन र्ोजना तर्ार गरी िाग ुगररनेछ। 

उद्दशे्र् २: प्रदषुणमकु्त र टवच्छ वातावरण कार्म गनय मानवीर् विर्ाकिाप तथा ववकास प्रविर्ािाई जिवार् ुपररवतयन 
अनकूुलित गराउन ु। 

२.१: जि तथा मौसम सम्बन्धी सूचना 
तथा सेवािाई लनर्लमत रूपमा सम्प्रषेण 
गरी सम्बशन्धत संटथा तथा 
सरोकारवािाहरूिाई जिवार् ु पररवतयन 
न्रू्न गने कार्यहरूमा पररचािन गने । 

1. वातावरण तथा जिवार् ुपररवतयन अनकूुिन, वातावरणीर् तथा जिवार् ु
पररवतयन सम्बन्धी अध्र्र्न अनसुन्धान गररनेछ । 

2. मौसम, जिवार् ुसम्बन्धी सूचना तथा जानकारी उपिोक्ताहरूिाई सशजिै 
उपिब्ध हनु सक्ने संर्न्र ववकास गररनेछ । 

3. वातावरण प्रदषुण गने बटत ुउत्पादन कम गनय पनुः प्रशोधन एवम ्
प्रर्ोग गररनेछ । 

प्रमखु कार्यिम 

1. जिवार् ुपररवतयनको प्रिाव जोशखम सम्बन्धी सचेतना कार्यिम सञ्चािन 
2. जिवार् ुपररवतयनको प्रिाव जोशखम सम्बन्धी अध्र्र्न तथा अनसुन्धान 
3. ्िाविक पोखरी लनमायण (उपिोक्ता सलमलतिाई ्िाविक उपिब्ध गराउने)  

4. आर्ोजनाहरूको प्रचलित काननु वमोशजम प्रारशम्िक वातावरणीर् परीक्षण (IEE) तथा वातावरणीर् प्रिाव मूल्र्ाङ्कन 
(EIA)  

5. वातावरण शशक्षा तथा प्रचारप्रसारका कार्यिम सञ्चािन  
अपेशक्षत उपिशब्ध 

टथानीर् तहमा अनकुुिन र्ोजना तर्ार िई कार्यन्वर्न िएको हनुेछ । ददगो ववकासको िक्ष्र् हालसि गनय वातावरणमैरी 
सफा टवच्छ र हररत वातावरण संरक्षण िएको हनुेछ । साथै प्रदषुणमकु्त र टवच्छ वातावरण कार्म गरी मानवीर् 
विर्ाकिाप तथा ववकास प्रविर्ािाई जिवार् ुपररवतयन अनकूुलित गराइएको हनुेछ । 



 
 
 

७.२ ववपद् व्र्वटथापन 

पषृ्ठिलूम  

नेपाि ववपद्द्को उच्च जोशखममा रहेकािे ववपद्द्का कारण वषेनी धनजनको ठुिो क्षलत हनुे गरेको छ। मु् र्तः िकूम्प,  

अलतवृवि,  बाढी,  पवहरो,  हावाहरुी,  चट्याङ,  आगिागी,  खडेरी,  महामारी,  शीतिहर र वहमताि ववष्फोटन हनुसक्ने कारण नेपाि 
ववपद्द्को उच्च जोशखममा रहेको छ । र्सैगरी कोरोना, हैजा, बडयफ्ि,ु टवाइन फ्िजुटता रोगहरू पलन ववपद्द्को कारकका 
रूपमा देशखएका छन ्। सनुकोशी गाउँपालिका क्षेर ववशशि िौगोलिक बनौट,  लिरािोपन,  कमजोर चट्टान र प्राकृलतक 
तथा जिवार् ुएवम ्मानवीर् विर्ाकिापबाट लसशजयत ववपद्द्का दृवििे जोशखममा रहेको छ । प्राकृलतक तथा मानव लसशजयत 
ववपद्द्का िटनाहरूबाट धनजन तथा ववकासका पूवायधारहरूको क्षलतिे आलथयक तथा सामाशजक ववकासमा ठुिो असर पनय 
सक्छ । दगुयम र कदठन िौगोलिक बनावटका कारण र्ो क्षेरको आधारिूत सेवामा पहुँच कदठन िएको र ववकास 
प्रविर्ाहरूमा वाधा पदै आएको छ ।  
प्रमखु समटर्ा 
मनसनुको समर्मा हनुे मेिगजयन र चट्याि, मनसनुी बषायिे लसजयना गने बाढी पवहरो र डोजरको जथािावी प्रर्ोगिे िूक्षर् 
िई खेतवारी तथा िौलतक पूवायधारमा क्षलत, ववपद् सम्बन्धी तथ्र्ाङ्क सङ्किन र सूचना प्रवाहमा समन्वर्को कमी, ववपद् हनु ु
अशि त्र्सको तर्ारी र प्रलतकार्यका विर्ाकिापहरू विर्ाशीि हनु नसवकएको अवटथा छ । त्र्सैगरी गणुटतरीर् टवाटथ्र् 
सेवा नहनु,ु पर्ायप्त मानव, आलथयक, िौलतक स्रोत को अिाव, एक द्वार प्रणािी माफय त ववपद् सम्बन्धी िएका िटनाहरूको 
सूचना तथा तथ्र्ाङ्क सङ्किन तथा प्रक्षेपण हनु नसक्न,ु क्षलत न्रू्नीकरण सम्बन्धी अध्र्र्न अनसुन्धानको कमी, टथानीर् 
टतरको ववपद् सम्बन्धी िरपदो तथ्र्ाङ्क अद्यावलधक गनय नसवकएको अवटथा ववद्यमान रहेको छ । 

चनुौती र अवसर 

ववकासका नाममा उशचत सवेक्षण नै नगरी र्रतर डोजर िगाई पूवायधार लनमायण गनुय, पूवायनमुान सूचना प्रणािीको प्रिावकारी 
व्र्वटथा नहनु,ु उद्धार राहात र पनुटथायपनाको िालग प्रिावकारी सर्न्रको कमी हनु,ु ववपद् न्रू्नीकरण गने ठोस/उपर्कु्त 
र्ोजना, नीलत, लनदेशशकाहरूको अिाव हनु,ु ववपद् न्रू्नीकरण गनय नर्ाँ प्रववलध, लसकाइहरू ववकास/ववटतार नहनु ुतथा ववपद् 
व्र्वटथापनमा कार्य गने सङ्घ/संटथाहरूको काम कतयव्र्मा अलधकार बाशझने वा दोहोरोपन लसजयना हनु ुआदद चनुौतीहरू 
हनु।् 
नर्ाँ बन्ने संरचना तथा पूवायधारहरू ववपद् प्रलतरोधी हनु,ु जनसमदुार् तथा ववपद् सम्बन्धी जनचेतना अलिवृवद्ध हनुे खुिा 
क्षेरहरूको संरक्षण हनु,ु परम्परागत ज्ञान, सीप र टथानीर् स्रोतहरूको ददगो प्रर्ोग हनुे तथा आकषयक ि-ूवातावरण लसजयना 
हनु ुआदद अवसरका रुपमा रहेका छन ्।  
दीियकािीन सोच 

"सरुशक्षत जीवनकािालग ववपद् न्रू्नीकरण तथा व्र्वटथापन"  

िक्ष्र् 

ववपदबाट हनुे मानवीर्, आलथयक, सामाशजक, सांटकृलतक र पर्ायवरणीर् क्षलतमा कमी ल्र्ाउने । 
उद्दशे्र् 

1. जोशखम न्रू्नीकरणकािालग सम्िाव्र् ठाँउहरूको पवहचान गरी पूवय चेतावनी प्रणािीको ववकास गनुय।  

2. मानव लसशजयत तथा प्राकृलतक कारणबाट हनु े प्रकोप/ववपद्द्को जोशखमिाई न्रू्नीकरण गरी सनुकोशी 
गाउँपालिकािाई कम प्रकोप/ववपद् जोशखम हनुे क्षेरको रूपमा ववकास गनुय ।  

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 42: ववपद् व्र्वटथापनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 
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उद्दशे्र् १: जोशखम न्रू्नीकरणका िालग सम्िाव्र् ठाउँहरूको पवहचान गरी पूवय चेतावनी प्रणािीको ववकास गनुय । 

१.१: ववपद् रोकथाम माफय त ् ववपद् 
न्रू्नीकरण गदै ववपद् उत्थानशीि 
समाजको लनमायण गने । 

1. पूवायनमुान तथा पूवय चेतावनी प्रणािीको ववकास तथा सञ्चािन गररनेछ 
।  

2. ववपद् सूचना केन्र, आपतकािीन कार्य सञ्चािन केन्र, खोज तथा 
उद्धार, जोशखम िगार्तका कार्यहरू गनय अलधकार सम्पन्न ववपद् 
व्र्वटथापन सलमलत टथापना गरी एक द्वार प्रणािीबाट उक्त कार्यहरू 
सञ्चािन गररनेछ । 

3. ववपदबाट हनु सक्ने क्षलत कम गनय ववकास लनमायणमा र टथानीर् टतरको 
र्ोजना तजुयमामा जोशखम व्र्वटथापनिाई आन्तररकीकरण गररनेछ । 

4. ववपद् जोशखम पूवयतर्ारी र जोशखम न्रू्नीकरणमा टथानीर् क्षमता 
अलिवृवद्ध गररनेछ । 

१.२:  सरोकारवािाहरूको समन्वर् र 
संिग्नतामा ववपद् व्र्वटथापन 
कार्यहरूिाई प्रिावकारी रूपिे सञ्चािन 
गने । 

1. ववपद् सम्बन्धी जोशखम तथा प्रकोपबारे जानकारी एवम ् तथाङ्क 
अद्यावलधक गनय ववपद् व्र्वटथापन इकाइहरू टथापना गररनेछ । 

2. गाउँपालिकामा ववपद् व्र्वटथापनसँग कार्य गने सम्बशन्धत 
लनकार्हरूिाई सूचना सङ्किन, प्रशोधन, प्रक्षेपण जटता ववषर्हरूमा 
तालिमको व्र्वटथा गररनेछ । 

3. गाउँपालिकामा कार्यरत सरकारी, लनजी, सहकारी, टथानीर् लनकार्, 
गैरसरकारी क्षेर िगार्त टथानीर् समदुार् तथा सरोकारवािाहरूिाई 
ववपद् व्र्वटथापन सम्बन्धी उत्कृि कार्य िएका पालिकाहरूमा 
अविोकन भ्रमण गराइनेछ । 

4. ववपद् जोशखम न्रू्नीकरण तथा पूवय तर्ारी गने कार्यहरूमा सम्बशन्धत 
ववपद् व्र्वटथापन इकाइहरू बीच समन्वर्ात्मक सहिालगता कार्म 
गररनेछ । 

१.३: ववपद् व्र्वटथापन सम्बन्धी 
जनचेतना अलिवृवद्ध गने प्रिावकारी 
प्रचार/प्रसारका कार्यहरू सञ्चािन गने । 

1. ववपद् व्र्वटथापन सम्बन्धी गोष्ठी, अन्तविय र्ा र ववचार आदान प्रदानका 
कार्यहरू सञ्चािन गररनेछ । 

2. गाउँपालिकामा कार्यरत लनकार्हरूिे आआफ्नो वावषयक कार्य र्ोजनामा 
ववपद् व्र्वटथापन सम्बन्धी प्रचारप्रसारका कार्यहरू समावेश गरी 
कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

3. ववपद् व्र्वटथापनिाई ववद्यािर् तथा शैशक्षक संटथाहरूमा ववशेष रूपिे 
अध्र्ापन गराउन ववद्यािर् तथा शैशक्षक संटथाको पाठ्यिममा ववपद् 
व्र्वटथापन ववषर्िाई समावेश गररनेछ । 

4. ववद्यािर् तथा शैशक्षक संटथाहरूमा ववपद् व्र्वटथापन सम्बन्धी 
ववषर्हरूको कक्षा सञ्चािन गररनेछ । 

5. ववपद् व्र्वटथापन सम्बन्धी उत्कृि कार्य िएको शजल्िाहरूमा सम्बशन्धत 
ववषर्का शशक्षक तथा कमयचारीिाई अध्र्र्न भ्रमण गराइनेछ । 

उद्दशे्र् २: मानव लसशजयत तथा प्राकृलतक कारणबाट हनुे प्रकोप/ववपद्द्को जोशखमिाई न्रू्नीकरण गरी  सनुकोशी 
गाउँपालिकािाई कम प्रकोप/ववपद् जोशखम हनुे क्षरेको रूपमा ववकास गनुय ।  



 
 
 

२.१: ववपद् संवेदनशीि क्षेरहरूको 
पवहचान, संरक्षण, रोकथाम, पनुः टथापना र 
टथानान्तरण गने । 

1. बाढीपवहरो, चट्याङ, डुबान, खानी तथा उद्योग क्षेर आददका आधारमा 
बढी ववपद् संवेदनशीि क्षेरहरूको पवहचान गरी त्र्टता क्षेरहरूबाट 
बटती अन्र्र सारी व्र्वशटथत एवम ्सवुवधा सम्पन्न बनाइनेछ ।  

2. जोशखमर्कु्त क्षेरहरूको पवहचान गरी सम्िाव्र्ता अध्र्र्नका आधारमा 
पनुः टथापना तथा टथानान्तरण गररनेछ । 

3. िकूम्पको जोशखमिाई उच्च प्राथलमकतामा राखी नर्ाँ लनमायण हनुे सम्पूणय 
िौलतक संरचनािाई िूकम्प प्रलतरोधी बनाइनेछ। 

4. साथै लनमायण िइसकेका संरचनाहरूिाई सम्िव िएसम्म प्रविीकरण 
गनय जोड गररनेछ । 

 

प्रमखु कार्यिम 

1. सूचना सङ्किन, प्रशोधन, ववपद् न्रू्नीकरण, पूवय तर्ारी, पनुलनयमायणबारे तालिम सञ्चािन 
2. ड्याम लनमायण, गशल्छ, पवहरो लनर्न्रण, सनुकोशी नदद तथा रोशी वकनारमा पक्ककी तटबन्ध लनमायण 
3. ववपद् व्र्वटथापन कार्यमा प्रर्ोग हनुे आवश्र्क िौलतक साधनहरू (प्राथलमक उपचारका साधन, टिेचर, पर्ायप्त 

राहत सामाग्रीहरू) आददको व्र्वटथा 
4. उपर्कु्त खािी टथानहरू पवहचान गरी ववपद्द्का वेिा राहत सामग्रीहरू िण्डारण र पीलडतहरूिाई आपतकािीन 

बटने संरचनाहरू लनमायण 
5. ववपद् व्र्वथापन सम्बन्धी अन्तविर्ा, गोष्ठी, िेिा आदद सञ्चािन 
6. पालिका टतरीर् ववपद् व्र्वटथापन संटथागत तथा इकाइ टथापना  

अपेशक्षत उपिशब्ध 

जोशखम न्रू्नीकरणकािालग सम्िाव्र् ठाँउहरूको पवहचान गरी पूवय चेतावनी प्रणािीको ववकास िएको हनुेछ । गा.पा.मा 
प्रकोप र लबपद् व्र्वटथापन सूचना प्रणािीको टथापना हनुकुो साथै आधलुनक उपकरण, बन्दोवटती, प्रववलध र दक्ष जनशक्तीको 
ववकासिे मानव लसशजयत तथा प्राकृलतक कारणबाट हनुे प्रकोप/ववपद्द्को जोशखमिाई न्रू्नीकरण गरी सनुकोशी 
गाउँपालिकािाई कम प्रकोप/ववपद् जोशखम हनुे क्षेरको रूपमा ववकास िएको हनुेछ । हरेक बषय रोशी खोिा, ध्र्ाम्पे 
खोिा, िोटेखोिामा आउने बाढी, खाल्टे लनगौिी खोिाको तटबन्धनको दीधयकालिन व्र्वटथापन कार्य  गनय अलत आबश्र्क 
छ । 
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७.३ वन तथा ि-ूसंरक्षण 

पषृ्ठिलूम 

वन क्षेर जैववक ववववलधताको िण्डार मार होइन कृवष, ऊजाय, जि तथा औद्योलगक कच्चा पदाथयको श्रोत हनुकुो साथै प्रमखु 
पर्यटकीर् गन्तब्र् र बहसुङ्ख्र्क जनताको जीववकाको प्रमखु आधार पलन हो। वनबाट हाम्रो कररब ७० प्रलतशत इन्धन 
झन्डै ४० प्रलतशत पश ुआहारा र अन्र् वातावरणीर् सेवा प्राप्त हुँदै आएको छ । वन क्षेरमा नेपािको आलथयक समनु्नलत 
गनय सक्ने प्रचरु सम्िावना रहेको छ ।जलडबटुी िगार्त ववलिन्न वन पैदावारको लबविबाट मार वषेनी कररब दईु अरब 
िन्दा बढी राजटव सङ्किन हनुे गरेको छ । नेपािको संववधानमा वातावरणीर् सन्तिुन र टवच्छताको िालग वन क्षेर तथा 
जैववक ववववधताको सरक्षण गनय राज्र्िे प्राथलमकता ददने कुरा उल्िेख गररएको छ ।सनुकोशी वन ववकासका दृवििे 
प्रशटत सम्िावना िएको गाउँपालिका हो । र्स शजल्िामा उष्ण, शीतोष्ण र समशीतोष्ण गरी सबै वकलसमको हावापानी 
पाइन्छ । सनुकोशी नदी वकनारदेशख महािारत पवयतसम्म फैलिएकोिे खेलतर्ोग्र् फाँट बेसी पाखा चरनक्षेर तथा वनजगििे 
ढावकएकोछ ।  

प्रमखु समटर्ा 
वनको व्र्वटथापन तथा ववकासमा राज्र्को िगानी र्थेि निएको, अव्र्वशटथत िौलतक संरचनाका कारण वन क्षेरको 
ववनास र खशण्डकरण हनुे गरेको, उत्पादनशीि वनिाई पूणय क्षमतामा व्र्वटथापन गनय नसवकएको, वन फँडानी पूणय रूपमा 
लनर्न्रण हनु नसकेको, वन तथा जिाधार क्षेरका स्रोतहरूको क्षर्ीकरण, मानव वन्र्जन्त ुद्वन्द्व, वन तथा िसंूरक्षणमा 
दक्ष जनशशक्त उपिब्ध निएको, जनचेतनाको अिाव र िापरवाहीबाट डढेिो िाग्ने गरेको, महत्त्वपूणय जडीबटुीहरूको 
अन्वेषण र प्रशोधन हनु नसकेको, उत्पाददत काठको व्र्वसावर्क प्रर्ोग हनु नसकेको, लनर्लमत रूपमा फडानीबाट प्राप्त 
हनुे आम्दानी बाहेक सामदुावर्क वनका अन्र् आलथयक स्रोत निएका, जडीबटुी लनकासी गनय काननुी अड्चन हनु ुजटता 
समटर्ाहरू ववद्यमान रहेका छन ्। 

चनुौती र अवसर 

वन तथा जिाधार क्षेरको सिठनात्मक संरचना तर्ार पानुय, डढेिो लनर्न्रण गनुय, वन संरक्षणकािालग  टथानीर् तहमा 
क्षमता र शजम्मेवारी बवृद्ध गनुय, िौलतक ववकास र वन संरक्षण कार्यका बीच उत्पन्न हनु ेद्वन्द्व व्र्वटथापन गनुय तथा दक्ष 
जनशशक्तको अिाव, टथानीर् जनतामा वन तथा िसंूरक्षणबारे ज्ञानको कमी आदद चनुौतीका रुपमा रहेका छन ्।  
प्राकृलतक रूपमै उम्रन ेधेरै प्रजालतका जडीबटुी तथा अन्र् काठहरू प्रशटत िएकािे वृक्षारोपणमा धेरै रकम खचय गनुय नपने  
महत्त्वपूणय जडीबटुीहरूको बजारको राम्रो सम्िावना िएको, टथानीर् टतरमा कृवष तथा पशपुािन व्र्वसार्को ववकासका 
प्रशटत सम्िावना रहन,ु प्राकृलतक वातावरण तथा वन्र्जन्तकुो संरक्षण हनु गई पर्यटन व्र्वसार्को ववकास हनु,ु समदुार्मा 
आधाररत वन व्र्वटथापन माफय त टथानीर् जनताको जीवनर्ापन सहज हनु ुतथा वन, जिाधार, कृवष, पशवुवकास, लसंचाइ 
िगार्तका लनकार् बीच सहकार्य, समन्वर् तथा एकीकृत ववकासको अवधारणामा र्ोजना बनाई समवृद्धमा टेवा परु् र्ाउन 
सवकन ुआदद अवसरहरू हनु ्। 
दीियकािीन सोच 

“वातावरणमैरी ववकास, उत्पादनशीि वन, संरशक्षत जिाधार र जैववक ववववधताको ददगो संरक्षण” 

िक्ष्र् 

सनुकोशी क्षेरका वनको उशचत व्र्वटथापन, िसंूरक्षण र जैववक ववववधताको संरक्षणका माध्र्मबाट टथानीर् जनताको 
जीवनटतरमा सधुार गने । 

उद्दशे्र् 

1. टथानीर् वनको संरक्षण र वैज्ञालनक व्र्वटथापन,  वन्र्जन्त ुर जैववक ववववधताको संरक्षण, सम्वद्धयन गनुय । 

2. िसंूरक्षण तथा वातावरणीर् सन्तिुन कार्म गरी उपिब्ध ववत्तीर् स्रोतसाधनको समूशचत व्र्वटथापन गनुय । 



 
 
 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 43: वन तथा िसंूरक्षणका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: टथानीर् वनको संरक्षण र वैज्ञालनक व्र्वटथापन वन्र्जन्त ुर जैववक ववववधताको संरक्षण, सम्बद्धयन गनुय। 

२.१: वनिाई उत्पादनमखुी बनाई 
वनजन्र् उत्पादनको व्र्वसार्ीकरण 
गने । 

1. वनलिरका ढिेका तथा सकेुका रुखहरू लबिीववतरणको व्र्वटथा गररनेछ 
।  

2. काठजन्र् वटतकुो उत्पादन, प्रशोधन र उपर्ोगमा ववववधीकरण र प्रववलध 
ववकास गरी नर्ाँ रोजगारी र उत्पादनका क्षेर लसजयना गररनेछ । 

3. गैरकाष्ठ वन पैदावरको खेती ववटतार तथा वजारीकरण गररनेछ । 
4. जडीबटुी प्रशोधन उद्योग टथापना गनय प्रोत्सावहत गररनेछ ।  
5. वन्र्जन्त ु पािन, प्रजनन तथा व्र्वसार्ीकरणकािालग टथानीर् जनतािाई 

प्ररेरत गररनेछ । 

6. वनजन्र् व्र्वसार्प्रलत टथानीर् र्वुार्वुतीको आकषयण बढाउन आफ्नो 
क्षेरलिरका र्ोग्र् र इच्छुक ववद्याथीहरूिाई वनववज्ञान ववषर्मा अध्र्र्न 
गनय आलथयक सहर्ोग गररनेछ । 

१.२:  समदुार्मा आधाररत वन 
व्र्वटथापन प्रणािी अनसुार वनको 
संरक्षण गने । 

1. टथानीर् जनतािाई वनको महत्त्व र र्सका फाइदाबारे जानकारी गराइनेछ 
। 

2. वनको सीमा लनधायरण गरी तारबार गररनेछ । 
3. खािी ििूागमा वृक्षारोपण गररनेछ । 
4. वन नसयरी टथापना गररनेछ । 
5. सामदुावर्क वनहरूका कार्यर्ोजना अनसुार वनको संरक्षण गररनेछ । 
6. टथानीर् जनतािाई फिफूिका ववरुवाहरू ववतरण गररनेछ । 

7. तालिम, गोष्ठी, अध्र्र्न भ्रमण आददका माध्र्मबाट उपिोक्ता सलमलतका 
सदटर्हरूको क्षमता अलिवृवद्ध गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: िसंूरक्षण तथा वातावरणीर् सन्तिुन कार्म गरी उपिब्ध ववत्तीर् स्रोतसाधनको समूशचत व्र्वटथापन गनुय। 

२.१: जनसहिालगता माफय त ् ददगो 
माटो व्र्वटथापन प्रणािी अविम्बन 
गरी िलूमको उत्पादकत्व बवृद्ध गने । 

1. बाटोमलुन िकू्षर् रोक्न अलम्रसो िगार्त प्राववलधक रूपिे उपर्कु्त लबरुवाहरू 
िगाइनेछ ।  

2. पैर्ुँ, शचउरी, िाकुरी जटता मह आउने जातका लबरुवा िएमा मौरीपािनमा 
समेत टेवा पगु्न ेलबरुवाहरू िगाइनेछ । 

3. कृवषर्ोग्र् जलमनिाई पवहरोबाट जोगाउन तटबन्ध गने, ग्र्ालिन जािी 
िररनेछ ।   

4. ववपद सूचक र्न्र जडान गररनेछ ।   

२.२: बाह्य र  आन्तररक 
स्रोतसाधनको पररचािन गने ।
  

1. र्ोजनाहरूको ववटततृ सम्िाव्र्ता अध्र्र्न गनय संिीर् र प्रदेश सरकारसमक्ष 
अनरुोध गररनेछ । 

2. गैरसरकारी संटथाहरूिाई वन तथा िसंूरक्षणका कार्यिमहरूमा िगानी गनय 
आह्वान गररनेछ । 

3. गाउँपालिकाको वावषयक बजेटको लनशित प्रलतशत रकम वन तथा िसंूरक्षण 
क्षेरका कार्यिमकािालग  छुट्याइनेछ ।  
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रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

4. वनजन्र् उद्योगको ववकास र व्र्वसार्ीकरणकािालग टथानीर् लनजी क्षेरिाई 
प्रोत्साहन गररनेछ । 

प्रमखु कार्यिम 

1. पवहरो तथा नदी कटान लनर्न्रण 
2. बाढी तथा पवहरोको पूवय-सूचक र्न्र जडान 
3. महत्त्वपूणय ववकासे आर्ोजनाहरूको प्रारशम्िक वातावरणीर् परीक्षण (IEE) तथा वातावरणीर् प्रिाव मूल्र्ाङ्कन 

(EIA)  

4. वृक्षारोपण तथा संरक्षण  

5. वन क्षेरमा बढ्दो लमचाहा प्रजालतको रोकथाम कार्यिम  
अपेशक्षत उपिशब्ध 

टथानीर् वनको संरक्षण र वैज्ञालनक व्र्वटथापन िएको हनुेछ तथा वन्र्जन्त ुर जैववक ववववधताको संरक्षण गररएको 
हनुेछ । िसंूरक्षण तथा वातावरणीर् सन्तिुन कार्म गरी उपिब्ध ववत्तीर् स्रोतसाधनको समूशचत व्र्वटथापन िएको 
हनुेछ ।  



 
 
 

पररच्छेद ८ संटथागत ववकास 

८.१ सेवा प्रवाह तथा सशुासन 

पषृ्ठिलूम 

शासन प्रणािीिाई जनमखुी, सक्षम, सदुृढ, सेवामिुक  र उत्तरदार्ी बनाउँन ुनर्ाँ िोकताशन्रक गणतन्रको आवश्र्कता हो 
। र्सकािालग शासन प्रणािीमा सबै क्षेर, वगय, समदाुर् र सरोकारवािाको पहुँच र सहिालगतािाई सलुनशित गनय आवश्र्क 
छ । संिीर् प्रणािीमा आधाररत िोकताशन्रक शासन व्र्वटथािाई व्र्वहारमा कार्शन्वर्न गदै जनववश्वास अलिवृवद्ध गनुय 
सशुासनको मिु ममय हो । संववधानिे सावयजलनक प्रशासनिाई टवच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, भ्रिाचारमकु्त, पारदशी, जनउत्तरदार्ी र 
सहिातलगामूिक बनाउँदै राज्र्बाट प्राप्त हनुे सेवा सवुवधामा जनताको समान र सहज पहुँच सलुनशित गने व्र्वटथा गरेको 
छ ।  

सशुासनकािालग संिीर् तथा प्रादेशशक,  संवैधालनक लनकार् तथा आर्ोगसँगको सम्पकय  र समन्वर्, अलििेख व्र्वटथापन र 
कार्ायन्वर्न, गाउँपालिकामा सावयजलनक सेवा ववतरणको न्र्नुतम मापदण्ड लनधायरण र सेवाग्राही सन्तिुी सवेक्षण तथा सेवा 
प्रवाहको अनगुमनको पलन व्र्वटथा गनय आवश्र्क रहेको छ । त्र्सै सन्दियमा सनुकोशी गाउँपालिकामा बन्न िागेको र्स 
र्ोजनािे सेवा प्रदार्क लनकार् तथा समग्रमा सावयजलनक शासन प्रविर्ामा सशुासनको संटथागत ववकासमा समेत महत्त्वपूणय 
हनुेछ ।  

प्रमखु समटर्ा 
नेपाि सरकारिे सशुासनिाई र्ोजनाको प्राथलमकतामा राखे पलन जनप्रलतलनलधको नेततृ्व, र्ोजना प्रविर्ामा सहिालगता र 
अपनत्वमा कमी रहन गएको देशखन्छ । त्र्टतै टथानीर् तहका र्ोजना पद्धलत र प्रविर्ा, सहिालगतामूिक तथा समावेशी 
शासन प्रविर्ा, तथा लनणयर् प्रविर्ामा पलन जवाफदेवहता एवम ्पारदशशयता कमजोर अवटथामा रहेको छ । असि शासनका 
मिुितू लसद्धान्त र आधारहरूका बारेमा जनता सचेत हनु नसकेको, राज्र्बाट प्राप्त हनुे केही सेवा सवुवधाको बारेमा 
सेवाग्राहीहरू अनलिज्ञ रहेको, सेवा प्रदार्क कार्ायिर्हरूिे वडा कार्ायिर्सँग सहकार्य गनय नसकेको, गाउँपालिकामा पर्ायप्त 
दरवन्दी निएको, केही सीलमत व्र्शक्त बाहेक अन्र् तहका जनताहरू सशुासनको सम्बन्धमा मतिब नराख्न े गरेको, 
वडाटतरमा सावयजलनक सनुवुाइ र आर्व्र्र् वववरण सावयजलनक गने पररपाटी निएको साथै कमयचारीहरू टथानीर् संरचनामा 
अनकूुिन िैनसक्न ुआदद र्स गाउँपालिकाका समटर्ाहरू हनु ्। 
चनुौती र अवसर 

परम्परागत शासनमखुी कार्य प्रवृशत्तिाई सेवामखुी तथा सेवाग्राही प्रलत उत्तरदार्ी प्रशासलनक संरचनामा बदल्न,ु शासकीर् 
प्रणािीमा पारदशीता तथा जवाफदेहीता सलुनशित गनुय, ववकास लनमायणका कार्यहरू समर्मै गणुटतरीर् ढििे सम्पन्न गरी 
आम नागररकको टथानीर् सरकार प्रलत ववश्वास आजयन गनुय, सेवा प्रवाह तथा सूचना प्रवाहमा िौगोलिक कारणिे कदठनाइ 
हनु,ु सेवा प्रदार्क सरकारी संटथाहरू शजल्िामै केशन्रत िई वडा गाउँपालिकासम्म पलन आउन नसक्न ु तथा सशुासन 
व्र्वटथापनकोिालग टथानीर् सामाशजक सञ्जािहरूको अलत आवश्र्क िवन लनमायण गनय िगार्त शशक्षा, टवाटथ्र्, सञ्चार, 
र्ातार्ात, कृवष, पर्यटन आददको क्षेरगत ववकास गनय आलथयक तथा बजेटको अिाव हनु ुआदद चनुौतीहरू हनु ्। 
सेवा प्रवाहमा सूचना प्रववलधको प्रर्ोगिाई गाउँपालिकािे उच्च महत्त्व ददन,ु सूचना तथा सञ्चार प्रववलधमा नागररक पहुँचको 
अलिवृवद्ध हनु,ु भ्रिाचारमकु्त उत्तरदार्ी र पारदशी कार्य संटकृलतको ववकासमा जनचासो र चेतना बढ्दै गएकोिे राज्र्बाट 
प्रदान गररन ेसेवा र सवुवधािाई सेवाग्राही मैरी बनाउन सवकन,ु सबै सेवा प्रदार्क संटथाहरूिे सशुासन कार्म राशख सेवा 
प्रवाह गरेकािे लछटो छररतो सेवा प्रवाह गनय र पारदशशयता बनाउन सवकन,ु जनगनुासोिाई तत्काि संबोधन गरी जनताको 
मन शजत्न सवकन ुतथा आन्तररक लनर्न्रण प्रणािी लनमायण गरी िागू गनय सवकन ुआदद अवसरका रुपमा रहेका छन ्। 
दीियकािीन सोच  
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"जवाफदेही, पारदशी र पररणाममखुी शासकीर् व्र्वटथा र सावयजलनक सेवाहरूमा सव ैवगयको पहुँच" 

िक्ष्र्  

गाउँपालिकाको शासन प्रणािी, समावेशी कार्यमूिक, जनमखुी, पररणाममखुी, पारदशी र उत्तरदार्ी बनाउने । 

उद्दशे्र् 

1. सशुासनकािालग काननुी र नीलतगत पूवायधार लनमायण गनुय । 

2. सावयजलनक सेवा प्रवाह र ववकास प्रविर्ािाई प्रिावकारी बनाउन ु। 

3. सक्षम, दक्ष, गणुटतरीर् र प्रववलधमैरी जनशशक्तको ववकास गनुय । 

4. ववत्तीर् सशुासन कार्म गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 44: सेवा प्रवाह तथा सशुासनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: सशुासनकािालग काननुी र नीलतगत पूवायधार लनमायण गनुय । 
१.१: शासन प्रणािी सञ्चािन 
सम्बन्धी नीलत, काननु, मापदण्ड र 
कार्यववलधको तजुयमा गने । 

1. सेवा प्रवाह र सशुासन सम्बन्धी आवश्र्क नीलत तथा कार्यववलधको तजुयमा 
गररनेछ । 

2. सावयजलनक लनकार्का पदालधकारीको शजम्मेवारी र कतयव्र्िाई टपि पाररनेछ 
। 

3. सावयजलनक लनकार्का पदालधकारीको आचारसंवहता पािनाको अनगमन प्रणािी 
सदुृढ गराइनेछ । 

4. सावयजलनक पदालधकारीको लनर्शुक्त, सरुवा, बढुवा, पदटथापन, दण्ड र परुटकारिाई 
प्रणािीबद्ध बनाइनेछ । 

5. कार्यसम्पादनिाई वृशत्त ववकाससँग िलनष्ठ रूपमा आबद्ध हनुे गरी काननुी 
व्र्वटथा लमिाइनेछ ।  

6. सावयजलनक खचय व्र्वटथापन प्रणािी सवु्र्वशटथत गररनेछ । 
१.२: सावयजलनक सेवाहरूिाई 
गणुटतरीर् र सवयसधारणको 
पहुँचर्ोग्र् बनाउन टथानीर् शासन 
पद्धलत अनरुूपको प्रशासन 
संर्न्रको व्र्वटथा गने । 

1. सावयजलनक सेवाप्रवाहिाई गणुटतरीर् समावेशी एवम ्सहज बनाउन ववद्यतुीर् 
शासन प्रणािीको अविम्बन गररनेछ । 

2. टथानीर् शासन प्रणािी अनरुूप प्रशासन संर्न्रको पनुसिंरचना गररनेछ । 

 

उद्दशे्र् २: सावयजलनक सेवा प्रवाहिाई प्रिावकारी बनाउन ु। 
२.१: गाउँपालिकािे प्रवाह गने 
सेवामा अलधकारमखुी पहुँच टथापना 
गने । 

1. सबै प्रकारका सेवामा सबैको र खास गरी समाजका सीमान्तीकृत र ववपन्न 
समदुार्को पहुँच सलुनशित गररनेछ । 

2. सेवाग्राहीको माग सापेक्ष, सहिालगतामूिक ववकास प्रविर्ाको अविम्बन 
गररनेछ । 

3. ववद्यतुीर् शासन प्रणािीको व्र्ापक अविम्बन गरी प्रशासलनक कार्यववलधिाई 
सरि बनाइनेछ ।  

4. जनताको गनुासो लसधै अध्र्क्षसँग पगु्ने संर्न्र टथावपत गरी शीघ्र जवाफदेवहता, 
कारबाही र जानकारीको सलुनशितता गररनेछ । 

5. सूचना पववलधको प्रर्ोग र पहुँच बढाइनेछ । 



 
 
 

२.२: गाउँपालिकाको 
कार्यसम्पादनिाई उत्तरदार्ी, 
पारदशी र पररणाममखुी बनाउन े। 

1. गनुासो सनुवुाइ संर्न्र र सूचना अलधकारीको िलूमकािाई प्रिावकारी 
तलु्र्ाइनेछ । 

2. नैलतकता, आचरण र इमान्दाररतािाई कार्य संटकृलतको रूपमा ववकास गरी 
दण्ड र परुटकारिाई व्र्वशटथत तलु्र्ाइनेछ । 

3. भ्रिाचार ववरुद्ध शून्र् सहनशीिता अपनाइनेछ । भ्रिाचारजन्र् विर्ाकिापमा 
लनगरानी तथा कारबाहीिाई सशक्त बनाउन पालिका टतरमा कार्यरत सामाशजक 
संिसटथाको समन्वर् र सहकार्य प्रिावकारी बनाइनेछ । 

4. आन्तररक लनर्न्रण प्रणािीका साथै ववत्तीर् जोशखम लनर्न्रण प्रणािीको 
अविम्बन गररनेछ । 

5. बेरूजिुाई सावयजलनक गररनकुा साथै बेरूजकुो प्रकृलतका आधारमा 
कार्यसम्पादन मूल्र्ाङ्कनसँग आबद्ध गररनेछ । 

6. सेवा प्रवाहिाई जनमैरी र सेवामूिक बनाउन नागररक बडापर राशखनेछ । 

7. सावयजलनक उत्तरदार्ी संर्न्रहरू (सामाशजक परीक्षण, सावयजलनक परीक्षण, 

सावयजलनक सनुवुाइ, गनुासो व्र्वटथापन, आदद)िाई प्रिावकारी र लनर्लमत 
गराइनेछ । 

8. पालिकाको कार्यिमगत क्षेर र बजेट, कार्यर्ोजना, अद्यावलधक प्रगलत र 
जनसरोकारका लनणयर्हरू वेबसाइटमाफय त लनर्लमत रूपमा सावयजलनक गररनेछ 
। 

9. गैरसरकारी संटथा र नागररक समाजसँग समन्वर् र सहकार्यका माध्र्मबाट 
सावयजलनक उत्तरदावर्त्व अलिवृवद्धमूिक कार्यसम्पादन गररनेछ । 

10. कमयचारीहरूको कार्यसम्पादनिाई ववकास कार्यिमको नलतजा, सेवा प्रवाहको 
गणुटतरीर्ता, सेवाग्राहीको सन्तवुि आददसँग आवद्ध गररनेछ । र्सकािालग 
सेवाग्राहीहरूको सन्तवुि सवेक्षण, गनुासो समाधान, सावयजलनक सनुवुाइ आददको 
मापनिाई समेत आधार बनाइनेछ । 

11. सेवा प्रदार्कप्रलत नागररकहरूको सन्तिुीको टतर मापन र लनर्लमत पषृ्ठपोषण 
लिइनेछ । र्सकार्यमा तेस्रो पक्ष मूल्र्ाङ्कन प्रणािी समेतको अविम्बन गररनेछ 
। 

२.३: सावयजलनक लनकार्का काम 
कारबाही सम्बन्धी सूचनामा 
नागररकको पहुँच बढाउन ु। 

1. सेवा प्रवाहिाई जनमखुी र सेवामूिक बनाउन क्षलतपूलतय सवहतको वडापर 
िमशः कार्ायन्वर्न गनय गराउन सावयजलनक लनकार्िाई उत्प्ररेरत गररनेछ । 

2. जनगनुासोको व्र्वटथापनिाई थप प्रिावकारी बनाउन सहर्ोग गररनेछ । 

3. अत्र्ावश्र्क सावयजलनक सेवाको पहुँचमा कदठनाइ िोलगरहेको जनतािाई सेवा 
परु् र्ाउन एकीकृत िमु्ती सेवािाई व्र्ापक र प्रिावकारी बनाइनेछ । 

उद्दशे्र् ३: सक्षम, दक्ष, गणुटतरीर् र प्रववलधमैरी जनशशक्तको ववकास गनुय । 
३.१: जनशशक्त ववकास गने । 1. पालिकाकािालग आवश्र्क पने दक्ष जनशशक्तको ववकास र उपर्ोगकािालग 

एकीकृत जनशशक्त ववकास र्ोजना तर्ार गररनेछ । 

2. वावषयक बजेटको लनशित प्रलतशत तालिम तथा क्षमता ववकास र आवश्र्क 
अनसुन्धानकािालग ववलनर्ोजन गररनेछ । 
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3. पालिकाका जनप्रलतलनलध र कमयचारीको आवश्र्कता र माग अनसार 
अलिमखुीकरण तालिम र क्षमता ववकासकािालग आधलुनक प्रववलध र्कु्त तालिम 
प्रलतष्ठानको टथापना गररनेछ । 

३.२: अन्तसयरकार समन्वर्िाई 
प्रिावकारी बनाउने । 

1. संिीर् र प्रदेशसरकारसँग लनर्लमत सम्पकय  र समन्वर् टथावपत गररनेछ । 

2. पालिकाको ववगतका दटतावेज, आर्ोजना दटतावेज र प्रलतवेदनहरूिाई आफ्नो 
पोटयि (वेब-साइट) मा राशखनेछ । 

3. पालिकाको कार्य सम्पादन र प्रलतवेदन प्रणािीमा प्रदेश टतरमै एकरूपता आउने 
गरी प्रदेश सरकारको सहर्ोग र समन्वर्मा सफ्टवेर्रको व्र्वटथापन गरी 
प्रिावकारी रूपमा कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाइनेछ । 

4. पालिकाटतरीर् ववकास समटर्ा समाधान सलमलत गठन तथा कार्यववलध लनमायण 
गरी समटर्ा समाधान तथा सहशजकरण संर्न्रको रूपमा ववकास गररनेछ । 

उद्दशे्र् ४: ववत्तीर् सशुासन कार्म गनुय । 
४.१: सावयजलनक आर्–व्र्र् र 
खरीद प्रविर्ािाई प्रिावकारी, 
व्र्वशटथत र पारदशी बनाउने । 

1. गाउँपालिका तथा वडा कार्ायिर्हरूको वावषयक खरीद र्ोजना तर्ार गररनेछ 
। 

2. संटथागत पनुसिंरचना र सूचना प्रववलधमा आधाररत ववत्तीर् व्र्वटथापनको 
सदुृढीकरण प्रवद्धयन गररनेछ । 

3. काननु बमोशजम समर्मै खचय नगरी आलथयक वषयको अन्त्र्मा खचय गने 
प्रवृशत्तिाई लनरुत्सावहत गनय र उपिब्ध स्रोत र साधनको उशचत प्रर्ोग गनय 
आलथयक वषयको अशन्तम तीन मवहनामा वावषयक कार्यिम संशोधन गने र 
ववलनर्ोजन बजेट अत्र्ालधक खचय गने प्रवृशत्तमा रोक िगाउन उपर्कु्त नीलत 
अविम्वन गररनेछ । 

4. ववकास आर्ोजनाहरूको ठेक्कापट्टा लनधायररत समर्लिरै गने व्र्वटथा लमिाउन 
पहि गररनेछ । 

४.३: आन्तररक लनर्न्रण र 
िेखापरीक्षणिाई ववश्वसनीर् तथा 
प्रिावकारी बनाउने । 

1. ववत्तीर् आकँडािाई वटतपुरक बनाउन तथा अद्यावलधक गनय सूचना प्रववलधमा 
आधाररत ववत्तीर् व्र्वटथापनको सदुृढीकरण गरी ववटतार गररनेछ । 

2. बेरुजिुाई लनर्न्रण गनय आन्तररक िेखापरीक्षणिाई सूचना प्रववलधमा आधाररत 
बनाइनकुो साथै िेखा उत्तरदार्ी अलधकारीिाई टवतन्र रूपमा कार्य गने 
वातावरण बनाइनेछ । 

प्रमखु कार्यिम 

1. सेवा प्रवाह तथा सशुासनकािालग आवश्र्क कार्यववलधको लनमायण  

2. पालिकाद्वारा प्रदान गररने सेवाको अलििेख व्र्वटथापन   

3. ववद्यतुीर् शासन प्रर्ोग र पहुँचमा बवृद्ध  

4. हरेक ववकास र्ोजना तथा कार्यिमको वडा र पालिकाटतरमा लनर्लमत सामाशजक परीक्षण र सावयजलनक सनुवुाइ 
सञ्चािन  

5. कमयचारीको क्षमता ववकासकािालग लनर्लमत तालिमको व्र्वटथा 
6. सबै कार्ायिर्मा नागररक वडापरको व्र्वटथा र सोको प्रिावकारी कार्ायन्वर्न  

7. सावयजलनक सेवा तथा सामग्रीहरूको खररद प्रविर्ाकािालग अलनवार्य ववद्यतुीर् माध्र्मको प्रर्ोग 

8. पालिका लिरका र्ोजनाहरूको लनर्लमत अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन तथा समीक्षा  



 
 
 

9. बैंवकङ प्रणािी माफय त सम्पणुय िकु्तानी प्रविर्ा  

अपेशक्षत उपिशब्ध 

र्स सनुकोशी गाउँपालिकामा सावयजलनक सेवा प्रवाहको गणुटतरमा सधुार र सावयजलनक सेवामा आम नागररकको पहुँचमा 
अलिवृवद्ध िएको हनुेछ । सरकारी तथा गैरसरकारी लनकार्हरूबाट जनताहरूिे सरि र सवयसिुि तररकािे सेवा प्राप्त गनय 
सक्नेछन ्। सरकारी तथा गैरसरकारी संटथाहरूबाट कार्ायन्वर्न हनुे कार्यिम र प्रवाह हनुे सेवा सवुवधामा पारदशशयता 
कार्म िई सवयसाधारण जनता ससूुशचत हनुेछन ्। 
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८.२ मानव संसाधन तथा संटथागत क्षमता ववकास 

पषृ्ठिलूम 

सनुकोशी गाउँपालिकाको र्ो आवलधक र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय िगार्त सम्पूणय ववकास लनमायणका कार्यिमहरू सही ढििे 
सञ्चािन गनय गाउँकार्यपालिकािाई तदनरुूपको काननुी अलधकार, ववत्तीर् स्रोत साधनको लनशितता, आफ्नो कार्यक्षेर लिर 
गणुटतरीर् मानव संसाधनको उपिब्धता र संटथागत क्षमता सवोपरी महत्त्वका ववषर् हनु ्। 

नेपािको संववधान िाग १७ मा टथानीर् कार्यपालिकाको कार्यसम्पादन सम्बन्धी व्र्वटथा छ । धारा २१४ मा टथानीर् 
गाउँपालिका तहको कार्यकाररणी अलधकार संववधान र संिीर् काननुको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिकामा लनवहत रहने 
उल्िेख छ । संववधान र अन्र् काननुको अधीनमा रही गाउँपालिकाको शासन व्र्वटथाको सामान्र् लनदेशन, लनर्न्रण र 
सञ्चािन गने अलििारा गाउँ कार्यपालिकाको हनुे कुरा पलन जनाइएको छ । धारा २१८ मा गाउँ कार्यपालिकाबाट टवीकृत 
लनर्माविी बमोशजम गाउँ कार्यपालिकाको कार्य वविाजन र कार्य सम्पादन हनुे उल्िेख छ िने २१९ मा र्सदेशख बाहेक 
टथानीर् तहको कार्यकाररणी सम्बन्धी अन्र् व्र्वटथा संववधानको अधीनमा रही संिीर् काननु बमोशजम हनुे कुरा टपि 
गररएको छ ।संववधानको अनसूुची–८ मा लनम्नलिशखत ववषर्हरूमा गाउँ कार्यपालिकाको अलधकार रहने कुरा जनाइएको 
छ ।  

• नगर प्रहरी,   
• सहकारी संटथा,  
•  एफ. एम सञ्चािन,   

• टथानीर् कर (सम्पशत्त कर, िर बहाि कर, िर जग्गा रशजटिेसन शलु्क, सवारी साधन कर),  

• सेवा शलु्क दटतरु,  

• पर्यटन शलु्क,  

• ववज्ञापन कर,  

• व्र्वसार् कर,  

• िलूमकर (मािपोत),  

• दण्ड जररवाना,  
• मनोरञ्जन कर,  

• मािपोत सङ्किन,   

• टथानीर् सेवाको व्र्वटथापन,   

• टथानीर् तथ्र्ाङ्क र अलििेख सङ्किन,   

• टथानीर् टतरका ववकास आर्ोजना तथा पररर्ोजनाहरू,   

• आधारितू र माध्र्लमक शशक्षा,  
• आधारितू टवाटथ्र् र सरसफाइ,   

• टथानीर् बजार व्र्वटथापन,  

• वातावरण संरक्षण र जैववक ववववधता,   
• टथानीर् सडक,  कृवष सडक,  

• लसंचाइ,   

• गाउँ सिा,  
• टथानीर् अदाित, मेिलमिाप र मध्र्टथताको व्र्वटथापन,   

• टथानीर् अलििेख व्र्वटथापन,   

• िर जग्गा धनी पजुाय ववतरण,   



 
 
 

• कृवष तथा पशपुािन,  

• कृवष उत्पादन व्र्वटथापन,  

• पश ुटवाटथ्र्,  

• सहकारी,   
• ज्रे्ष्ठ नागररक, अपािता िएका व्र्शक्त र अशक्तहरूको व्र्वटथापन,   

• बेरोजगारको तथ्र्ाङ्क सङ्किन,  

• कृवष प्रसारको व्र्वटथापन, सञ्चािन र लनर्न्रण,  

• खानेपानी, साना जिववद्यतु आर्ोजना, वैकशल्पक ऊजाय,   
• ववपद् व्र्वटथापन,  

• जिाधार,  

• वन्र्जन्त,ु  

• खानी तथा खलनज पदाथयको संरक्षण, तथा  

• िाषा, संटकृलत र िलितकिाको संरक्षण र ववकास   

गाउँपालिकाका र्ी संववधान प्रदत्त अलधकारहरूको उपिोग बारेको ववटततृ व्र्ा्र्ा टथानीर् सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ 
िे गरेको छ । वर्नका अलतररक्त संववधानको अनसूुची–९ मा संि, प्रदेश र टथानीर् तहको अलधकारको साझा सूचीमा पलन 
अनेकौं ववषर्हरू समेवटएका छन ्। र्ी सबै व्र्वटथाहरूका अधीनमा रही सनुकोशी गाउँपालिकािे हािसम्म २६ वटा 
ऐन, लनर्माविी तथा कार्यववलधहरू बनाएको छ । 

प्रमखु समटर्ा 
गाउँकार्यपालिकाकािालग संववधान प्रदत्त अलधकारहरूको उपिोगकािालग जनप्रलतलनलधहरूमा र्थेि अनिुवको अिाव हनु,ु 
संिीर्ताको ममय अनसुार गाउँकार्यपालिकाको कामकतयव्र् पूरा गनयकािालग लबज्ञ  जनशशक्तको कमी हनु ुतथा गाउँपालिका 
क्षेरमा ववकासको सम्िावना िएका अनेकौं क्षेरहरू ववशेष गरी पर्यटन, वन, कृवष तथा पशपुािनमा शशशक्षत र तालिमप्राप्त 
जनशशक्तको कमी रहन ुर्स पालिकाका प्रमखु समटर्ाहरू हनु ्।   
चनुौती र अवसर 

रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोगद्वारा तर्ार गररएको टथानीर् तहको र्ोजना तजुयमा ददग्दशयन, २०७५ बमोशजम गाउँकार्यपालिकामा 
गठन िएको मानव संसाधन ववकास र संटथागत क्षमता ववकास सम्बन्धी ववषर्गत सलमलतिे सेवाप्रवाहका मापदण्ड लनधायरण, 
सेवाप्रवाहमा ववद्यतुीर् सूचना प्रववलधको प्रर्ोग, िेखाङ्कन, राजटव पररचािन, ववत्तीर् अनशुासन, आन्तररक िेखापरीक्षण जटता 
गम्िीर प्रकृलतका प्राववलधक काम गनुयपने अवटथा रहेको, उमेर, लिि, शैशक्षक शटथलत, आलथयक अवटथा, जातीर् संटकार 
आददका कारण र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्वर्न र अनगुमनमा जनप्रलतलनलधहरूको बझुाइ, सहिालगता र सविर्ता समान हनु 
नसक्न ुतथा र्वुा जनशशक्तको ववदेश पिार्निे गदाय गाउँिरमा आलथयक सम्िाव्र्ता िएका क्षेरहरू कृवष, वन, पर्यटन 
आददमा तालिम आददकािालग उपर्कु्त प्रशशक्षाथी टथानीर् तहमा निेवटन ुआदद चनुौतीहरू हनु ्। 
लसंहदरबारको अलधकार गाउँगाउँसम्म परु् र्ाउन ु संिीर्ताको मूि उद्देश्र् हुँदा र सो बमोशजमका काननुी आधार पलन 
बलनसकेका हुँदा गाउँकार्यपालिकाको नेततृ्वमा टथानीर् टतरको ववकासको सम्िावना बढेको छ ।  
दीियकािीन सोच 

"दक्ष मानव संसाधन र प्रिावकारी संटथागत क्षमता सवहतको सनुकोशी" 

िक्ष्र् 

गणुटतरीर् मानव संसाधन र सक्षम टथानीर् संटथाहरूका माध्र्मबाट सनुकोशीको आलथयक समाशजक ववकास गने । 

उद्दशे्र् 
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1. गाउँपालिकाको सेवाप्रवाहिाई गणुटतरीर् बनाउन ु।  

2. टथानीर् टतरमा आलथयक सामाशजक ववकासकािालग अवसरहरूको ववकास गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 45: मानव संसाधन तथा संटथागत ववकासका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: गाउँपालिकाको सेवाप्रवाहिाई गणुटतरीर् बनाउन ु। 
1.१: जनप्रलतलनलधहरूको सक्षमता ववकास गने।  1. सम्िाव्र्ता अध्र्र्न 

2. सरिीकृत सेवा एवम ्संटथागत ववकास 

3. उपर्कु्त तालिम गोष्ठीमा िाग लिने अवसर ददइनेछ । 
1.2: कमयचारीहरूको क्षमता अलिवृवद्ध गने । 
  

1. तालिम गोष्ठीमा पठाइनेछ ।  

2. सरुवाको मापदण्ड बनाइनेछ । 

3. O & M गररने छ l  
1.3: आधलुनक प्रववलधको बढी प्रर्ोग गने । 1. कार्ायिर्का काममा इन्टरनेट, इमेिको प्रर्ोग बढाइनेछ । 
उद्दशे्र् २: टथानीर् टतरमा आलथयक सामाशजक ववकासकािालग अवसरहरू उपिब्ध गराउन ु। 
2.१: कृवष, वन र पर्यटन क्षेरको ववकासकािालग 
संटथागत पहि गने । 

1. संिीर् र प्रदेश सरकारिे उपिब्ध गराउने सेवा, सवुवधा, 
अवसरहरूको खोजीनीलत गररनेछ ।  

2. टथानीर् जनतामा जागरण फैिाइनेछ ।  

3. इच्छुक र र्ोग्र् र्वुार्वुतीहरूिाई र्ी क्षेरमा प्रोत्सावहत गरी 
व्र्वसावर्कीकरणमा अवसर ददइनेछ । 

 

प्रमखु कार्यिम 

1. सेवाप्रवाह, संटथागत ववकासजटता पक्षमा िमश आधलुनकीकरण गदै जान तदनकुुि कार्यिमहरू सञ्चािन  

2. गाउँपालिका क्षेरलिर ववकास गनय सवकने सामान्र् सम्िावना देशखएका पेशा-व्र्वसार्को प्रवद्धयनकािालग 
सम्िाव्र्ता अध्र्र्न  

अपेशक्षत उपिशब्ध 

गाउँपालिकाबाट हनुे गरेका सेवाप्रवाह लछटोछररतो िई जनतािाई िाि पगु्नेछ । पर्यटन,  कृवष, पशपुािन, बागवानीजटता 
संिाव्र् व्र्वसार्हरूमा र्वुाहरूिाई रोजगारीका नर्ाँ नर्ाँ अवसर गाउँपालिका क्षेरलिरै खुल्नेछ । जनताको आलथयक 
शटथलतमा सधुार हनुे,  दैलनक जीवन सञ्चािनमा सहर्ोग पगेुर जीवनटतर मालथ उठ्नेछ । 

  



 
 
 

८.३ तथ्र्ाङ्क प्रणािी 
पषृ्ठिलूम 

र्ोजना तजुयमािाई प्रिावकारी बनाउनकािालग तथ्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोधन र ववश्लषेण गनय संटथागत संरचनाको आवश्र्क पदयछ 

। सनुकोशी गाउँपालिकािे प्राथलमक सवेक्षण तथा दद्वतीर् स्रोतको तथ्र्ाङ्कको प्रर्ोग गरेर “सनुकोशी गाउँपालिकाको 
वटतशुटथलत वववरण, २०७५” प्रकाशन गरी तथ्र्ाङ्क प्रर्ोगको एक तहको आधारशीिा तर्ार गरेको छ । साथै सबै वडाहरूिे 
आन्तररक प्रर्ोजनकोिालग खशण्डत रूपमा तथ्र्ाङ्क सङ्किन गने कामको शरुुवात गरेका छन,् तर व्र्वशटथत िइसकेको 
छैन।  

प्रमखु समटर्ा  

तथ्र्ाङ्क सङ्किन र व्र्वटथापन हेने शाखा व्र्वशटथत नहनु,ु  वडा टतरमा तथ्र्ाङ्क खण्डीकृत गनय कदठनाइहरू रहन,ु  तथ्र्ाङ्क 
सङ्किन, प्रशोधन र ववश्लषेण गनय दक्ष जनशशक्त उपिब्ध नहनु ुसाथै तथ्र्ाङ्कहरू एकीकृत नहुँदा प्रर्ोगमा एकरूपकता कार्म 
गनय नसक्न ुआदद मु् र् समटर्ाका रुपमा रहेका छन ्।  

चनुौती र अवसर  

तथ्र्ाङ्कमा आधाररत रहेर र्ोजना तजुयमा गने र र्ोजनाहरूको प्राथलमकीकरण गने पररपाटीको आधारशीिा तर् गनुय, तथ्र्गत 
अध्र्र्न, अनसुन्धान र ववश्लषेण गदै ववषर्गत समटर्ा, चनुौती र अवसरहरूको पवहचान गनय सिाउ परु् र्ाउन आवश्र्क 
तथ्र्ाङ्कहरूको सङ्किन र व्र्वटथापन गनुय तथा तथ्र्ाङ्कको प्रर्ोगमा एकरूपकता कार्म गनुय प्रमखु चनुौतीका रुपमा रहेका 
छन ्। 
तथ्र्ाङ्कको आवसेर्कता र महत्त्वको बोध हनु,ु तथ्र्ाङ्कमा आधाररत रहेर र्ोजनाहरू लनमायण हनुे पररपावटको ववकास हनु ु
तथा लछटो र छररतो रूपमा तथ्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोधन र ववतरण गनय सिाऊ परु् र्ाउन सक्ने नर्ाँ प्रववलधहरू ववकास हुँदै 
जान ुआददिाई अवसरका रुपमा लिन सवकन्छ । 
दीियकािीन सोच 

"र्थाथय तथ्र्ाङ्कमा आधाररत सनुकोशीको नीलत तथा र्ोजना"  

िक्ष्र् 

गाउँपालिकाका सबै वकलसमका तथ्र्ाङ्कहरू लनर्लमत रूपमा अद्यावलधक गरी सबैकािालग पहुँचर्ोग्र् बनाउने ।  

उद्दशे्र् 

1. तथ्र्ाङ्कहरू लनर्लमत रूपमा अद्यावलधक गने प्रणािीको ववकास गनुय ।  

2. तथ्र्ाङ्क सङ्किन प्रविर्ािाई आधलुनकीकरण गनुय ।  

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 46: तथ्र्ाङ्क प्रणािीका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: तथ्र्ाङ्कहरू लनर्लमत रूपमा अद्यावलधक गने प्रणािीको ववकास गनुय । 
१.१: तथ्र्ाङ्कको सङ्किन, प्रशोधन, 

व्र्वटथापन र प्रकाशनिाई व्र्वशटथत 
बनाउन े। 

1. तथ्र्ाङ्कको प्रशोधन र ववश्लषेण गरी वेब पोटयि र ववलिन्न प्रकाशनमाफय त ्
प्रर्ोगकताय माझ परु् र्ाउने कार्यिाई लनर्लमत रूपमा सञ्चािन गररनेछ। 

2. अनसुन्धानको माध्र्मबाट आवश्र्क तथ्र्ाङ्कहरूको सूची तर्ार गरी 
लनर्लमत तथ्र्ाङ्क सङ्किन गने प्रणािीको ववकास गररनेछ । 

3. ववश्वसनीर्, सही र समर्मै तथ्र्ाङ्क उपिब्ध गराउने प्रणािीको ववकास 
गररनेछ । 

उद्दशे्र् 2: तथ्र्ाङ्क सङ्किन प्रविर्ािाई आधलुनकीकरण गनुय । 
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२.1: तथ्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोधन र ववतरण 
प्रणािीको आधलुनकीकरण गने ।  

1. तथ्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोधन र व्र्वटथापन सम्बन्धी नीलत तथा कार्यर्ोजना 
तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

2. आवश्र्कता पवहचान गरी ववषर्गत तथ्र्ाङ्कहरू सङ्किन गररनेछ । 

3. आर्ोजना सञ्चािन अवलध, मध्र्मकािीन अवलध, र अशन्तम अवटथाको 
तथ्र्ाङ्क सङ्किन र ववश्लषेण गने कार्यिाई लनर्लमत रूपमा सञ्चािन 
गररनेछ । 

प्रमखु कार्यिम 

1. तथ्र्ाङ्क सङ्किन सम्बन्धी नीलत लनमायण  

2. तथ्र्ाङ्कका मानक र मापदण्डहरूको ववकास  

3. पालिकाको तथ्र्ाङ्क वेब पोटयि लनमायण गरी तथ्र्ाङ्कहरूको एकीकृत रूपमा व्र्वटथापन र सावयजलनकीकरण  

4. तथ्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोधन र ववश्लेषणकोिालग कमयचारी तथा ववज्ञहरूको क्षमता र दक्षता बवृद्ध  

अपेशक्षत उपिशब्ध  

ववद्यतुीर् तथ्र्ाङ्क प्रणािीको टथापना र सञ्चािन िएको हनुेछ । आर्ोजना अनगुमन र मूल्र्ाङ्कनकोिालग आवश्र्क सूचना 
उपिब्ध िएको हनुेछ । प्रमाणमा आधाररत र्ोजना तजुयमा गनय आवश्र्क तथ्र्ाङ्क उपिब्ध िएका हनुेछ । 

 

  
  



 
 
 

८.४ शासकीर् सधुार 

पषृ्ठिलूम 

सनुकोशी गाउँपालिकाको अबको कार्यददशा िनेको सावयजलनक प्रशासनिाई टवच्छ, सक्षम, लनष्पक्ष, पारदशी, भ्रिाचारमकु्त, 

जनउत्तरदार्ी र सहिालगतामूिक बनाउँदै पालिकाबाट प्रवाह हनुे सेवा सवुवधामा जनताको समान र सहज पहुँच सलुनशित 
गरी सशुासन प्रत्र्ाितू गनुय हनुेछ । सबै जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीको कुशि शासकीर् व्र्वटथापनद्वारा नागररकका 
सामाशजक तथा आलथयक आकांक्षा पूरा गनय र शासन सञ्चािनकािालग ववद्यमान पद्धलत र औजारिाई समर्सापेक्ष बनाउँदै 
िैजान ुआवश्र्क छ । 

प्रमखु समटर्ा 
जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीको कार्य शजम्मेवारी बमोशजमको क्षमता अलिवृवद्ध नहनु,ु सावयजलनक सेवा प्रवाहको क्षेरमा प्रचलित 
ववकास एवम ्प्रववलधको समशुचत उपर्ोग गनय नसक्न ुसाथै पारदशशयता र जवाफदेवहताको प्रणािीमा पूणय रूपमा ववकास िई 
नसक्न ुआदद र्हाँका समटर्ाका रुपमा रहेका छन ्। 
चनुौती र अवसर 

सावयजलनक क्षेरमा पारदशशयता, लनष्पक्षता, जवाफदेवहता र प्रिावकाररता कार्म गनुय । जनताको िर दैिोमा ववकासका 
कार्यिम परु् र्ाउन ु। अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रणािीिाई प्रिावकारी बनाउन ु। ववकास प्रशासनको क्षमता अलिवृवद्ध गनुय 
। शासन सञ्चािनमा सदाचार र लमतव्र्वर्ता कार्म गनुय । सावयजलनक व्र्वटथापनप्रलत नागररकको ववश्वास बढाई टथानीर् 
सरकारप्रलत उत्साह पैदा गनुय ।  
पालिकाको काम कारबाहीमा नागररक टतरबाट लनगरानी गनय सक्ने वातावरण तर्ार हनु ु। राज्र्का तीनै तहमा लनवायचन 
सम्पन्न िई शटथर सरकार गठन हनु ु। नागररकिे आफ्नो िरदैिोमै सरकारी सेवा र सवुवधा पाउने अवटथा लसजयना हनु ु
। आर्ोजनाको छनौट, प्राथलमकीकरण र कार्ायन्वर्नमा जनसहिालगता बढ्ने वातावरण बन्नु । अपेशक्षत ववकासको िक्ष्र्मा 
पगु्न अनकूुि वातावरण तर्ार हनु ु। 
दीियकािीन सोच 

"पारदशी, जवाफदेही, नागररकमैरी र जनसहिालगतामूिक शासन व्र्वटथा"  

िक्ष्र् 

प्रववलधमैरी, जनउत्तरदार्ी, प्रिावकारी सेवा प्रवाह माफय त ्सशुासनको प्रत्र्ािलूत गनुय ।  

उद्दशे्र् 

1. भ्रिाचारमकु्त, पारदशी, जनउत्तरदार्ी, नागररकमैरी तथा प्रववलधमैरी शासन व्र्वटथा माफय त समवृद्ध हालसि गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 47: शासकीर् सधुारका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: भ्रिाचारमकु्त, पारदशी, जनउत्तरदार्ी, नागररकमैरी तथा प्रववलधमैरी शासन व्र्वटथामाफय त समवृद्ध हालसि गनुय। 
१.1: ववकास आर्ोजनाहरूको 
अनगुमन गरी कार्ायन्वर्नमा 
आइपरेका समटर्ािाई तत्काि 
सम्बोधन गने । 

1. वटतगुत सूचकमा आधाररत अनगुमन प्रणािी ववकास गररनेछ । 

2. अनगुमनको अनगुमन गने प्रणािी ववकास गररनेछ ।  

3. ववकास लनमायणका काममा आइपने समटर्ाको तत्काि समाधान गररनेछ ।  

१.२: काननु तथा व्र्वहारमा 
सधुार गरी सेवा प्रवाहिाई 
पारदशी र प्रिावकारी बनाउने । 

1. लछटो छररतो गणुटतरीर् र प्रिावकारी सेवा प्रवाह गनय काननुी तथा नीलतगत 
आधार तर्ार गररनेछ । 
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2. सरकारी कार्ायिर्िाई आधलुनक प्रववलधमैरी र सेवाग्राहीमैरी कार्यटथिको रूपमा 
टथावपत गरी कमयचारीको कार्यसम्पादन अलिवृवद्ध गररनेछ । 

3. सरकारी लनकार्का कामकारबाहीहरूको वववरण वेबसाइटमा लनर्लमत प्रकाशन 
तथा अद्यावलधक गररनेछ ।  

4. सबै सावयजलनक लनकार्मा नागररकबडापर र सझुाव पेवटकाको व्र्वटथा गररनेछ 
। 

१.३: पदालधकारी तथा 
कमयचारीको कार्यसम्पादनिाई 
मापन र्ोग्र् बनाउने । 

1. सावयजलनक पद धारण गरेका व्र्शक्तिे सदाचारिाई जीवनशैिीकै रूपमा अनसुरण 
गनुयपने व्र्वटथा गररनेछ ।  

2. मूल्र्ाङ्कन पद्धलतिाई वैज्ञालनक र वटतपुरक बनाई प्रोत्साहन प्रणािीको ववकास 
गररनेछ । 

१.४: पालिकाका काम 
कावायहीप्रलत जनववश्वास अलिवृवद्ध 
गने ।  

1. पालिकाका कामकावायहीिाई लमतव्र्र्ी बनाउन र एउटै काममा एक िन्दा बढी 
लनकार्िे दोहोरो खचय गनय नसक्ने वातावरण लसजयना गनय आधलुनक सूचना 
प्रववलधको प्रर्ोग गने तथा लनशित मापदण्डका आधारमा खचय गने व्र्वटथा 
गररनेछ ।  

2. सावयजलनक सनुवुाइ, सामाशजक परीक्षण, सूचना सम्प्रषेण, खचयको वववरण 
सावयजलनक गररनेछ । 

प्रमखु कार्यिम 

1. सावयजलनक नागररक सनुवुाइिाई व्र्वशटथत बनाउँदै सबै जनताको उपशटथलतको सलुनशितता  

2. लनर्लमत वेवसाइट अद्यावलधक तथा व्र्वटथापन परीक्षण  

3. कार्यसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन प्रणािीको ववकास  

4. कमयचारीको कार्यसम्पादनको कार्य प्रगलतसँग आवद्धता  

5. सूचना प्रववलधमा आधाररत सेवा प्रवाह सञ्चािन  

अपेशक्षत उपिशब्ध 

सनुकोशीका काम कारबाही टवच्छ, लनष्पक्ष, पारदशी, भ्रिाचारमकु्त, जनउत्तरदार्ी, सहिालगतामूिक, नागररकमैरी तथा 
प्रववलधमैरी िएको हनुेछ । नागररकको गनुासो प्रत्र्क्ष रूपमा सनुवुाइ हनु ेव्र्वटथाबाट जनववश्वास अलिवृवद्ध िई सावयजलनक 
जवाफदेवहतामा सधुार िएको हनुेछ । 

  



 
 
 

८.५ प्रशासकीर् सशुासन 

पषृ्ठिलूम 

शासकीर् लनणयर्हरू तथा कार्ायन्वर्न प्रविर्ािाई पारदशी बनाउन लनर्लमत सूचना प्रवाह, सावयजलनक सनुवुाइ, सामाशजक 
िेखा परीक्षण जटता नववन शासकीर् उपिमहरू सञ्चािन गरी सशुासन प्रत्र्ाितू गनय सनुकोशी गाउँपालिका अग्रसर रहेको 
छ । जवाफदेहीताको संटकृलत ववकास गनुयका साथै नागररक-मैरी शासन, संिीर् शासन प्रणािी अनरुूपको सेवाप्रवाह, काननुी 
शासनको प्रत्र्ािलूत र समन्वर् तथा सहकार्यिाई व्र्वशटथत गदै प्रशासकीर् सशुासन सलुनशित गनुयपदयछ । नागररकको 
समवृद्ध तथा सखुी जीवनको सलुनशितता गनुय प्रशासलनक सशुासन सनुकोशीको प्रमखु िक्ष्र् हो । सशुासन कार्म गरी सेवा 
प्रवाहमा सरिता एवम ्सहजता ल्र्ाउन ुपालिकाको मिुिूत दावर्त्त्व हो । सावयजलनक प्रशासनिाई टवच्छ, लनष्पक्ष, पारदशी, 
भ्रिाचारमकु्त, जनउत्तरदार्ी र सहिालगतामूिक बनाउँदै पालिकावाट प्राप्त हनु ेसेवा सवुवधामा जनताको समान र सहज पहुँच 
सलुनशित गरी सशुासनको प्रत्र्ािलूत गनय आवश्र्क िएको छ ।  

प्रमखु समटर्ा 
प्रशासलनक क्षेरमा बढ्दो राजनीलतक हटतक्षेप, कमयचारीमा सशुासन कार्म गनय चावहने सीप र ज्ञानको कमी, सशुासन कार्म 
गनय राष्ट्रसेवक कमयचारीिाई ददशालनदेश गने संर्न्रको कमी, प्रशासलनक अनशुासनमा ह्रास आउन,ु प्रोत्साहन र प्रशशक्षणको 
अिाव हनु ुतथा आवश्र्कता अनरुूप कमयचारीको पदपूलतय नहनु ुआदद प्रमखु समटर्ा हनु ्। 
चनुौती र अवसर 

सावयजलनक सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरूमा राष्ट्रप्रलत समपयण र जनताप्रलत सेवािाव जगाई संिीर् व्र्वटथाको ममय अनरुूप 
प्रदेश सरकारको उपशटथलत, लनर्लमतता, गलतशीिता र प्रिावकाररता टथावपत गनुय । जनताको िरदैिोमा सहिालगतामूिक 
गणुटतरीर् सेवाप्रवाहको सलुनशितता गनुय । कमयचारीको क्षमता ववकास गनुय । 
सेवा प्रवाहमा सूचना प्रववलधको प्रर्ोग अलिवृवद्ध हनु ु। संि, प्रदेश र टथानीर् तहमा कमयचारी समार्ोजन हनु ु। संववधानको 
ममय र जनताको चाहना अनरुूप सशुासनको व्र्वटथापन गनय ववलिन्न आवश्र्क ऐन, लनर्म तजुयमा हनु ु। 
दीियकािीन सोच 

"जनमखुी सावयजलनक प्रशासन"  

िक्ष्र् 

सावयजलनक प्रशासनिाई जनताप्रलत उत्तरदार्ी, ववकासमैरी, ववद्यतुीर्-सशुासन र्कु्त र सेवामूिक बनाउने ।  

उद्दशे्र् 

1. सावयजलनक प्रशासनिाई पारदशी, पररणाममखुी, जवाफदेही बनाई सावयजलनक सेवा प्रवाहिाई प्रिावकारी बनाउन ु।  

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 48: प्रशासकीर् सशुासनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: सावयजलनक प्रशासनिाई पारदशी, पररणाममखुी, जवाफदेही बनाई सावयजलनक सेवाप्रवाहिाई प्रिावकारी 
बनाउन।ु 
१.१: प्रशासनिाई 
जनउत्तरदार्ी बनाउन 
आवश्र्क व्र्वटथा गने । 

1. कमयचारीको क्षमता ववकासकािालग तालिम सञ्चािन गररनेछ ।  

2. सावयजलनक प्रशासनिाई चटुत, दरुुटत र लमतव्र्र्ी बनाउन ववद्यतुीर् सशुासन 
अविम्बन गररनेछ । 

3. लनर्लमत व्र्वटथापन परीक्षण र सूचना प्रववलधको ववकासबाट टवचालित कार्य 
प्रणािीको ववटतार गररनेछ । 
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१.२: आर्ोजना 
कार्ायन्वर्नमा प्रिावकाररता 
बवृद्ध गने । 

1. आर्ोजना कार्ायन्वर्नमा पारदशशयताको अलिवृवद्ध गदै शजम्मेवार पदालधकारीको कार्य 
शजम्मेवारी र जवाफदेवहता तोकेर कार्य सम्पादन सूचक सवहतको कार्यसम्पादन 
सम्झौता गने काननुी व्र्वटथा गररनेछ ।  

2. पालिकालिर सञ्चालित आर्ोजनाको प्रगलत अनगुमन गरी प्राप्त पषृ्ठपोषण अनरुूप 
कार्ायन्वर्नमा िलगनेछ । 

3. आर्ोजना कार्ायन्वर्नकोिालग िरपदो सरुक्षा व्र्वटथा गररनेछ । 
१.3: प्रशासलनक सशुासन 
कार्म गनय कमयचारीको 
प्रशासलनक क्षमता बवृद्ध गने 
। 

1. कार्य प्रिावकाररताकािालग कमयचारीिाई सक्षम र प्रलतटपधी बनाउन क्षमता 
अलिवृवद्धकािालग तालिम िगार्तका उत्प्ररेणाका कार्यिम सञ्चािन गररनेछ ।  

2. भ्रिाचार ववरुद्धको शून्र् सहनशीिताको मान्र्ता अनरुूप प्रशासनमा सदाचाररता 
अलिवृवद्ध गनय जनगनुासो व्र्वटथापन गरी उजरुी पेवटकाको व्र्वटथापन गररनेछ । 

प्रमखु कार्यिम 

1. कमयचारीहरूको मनोवि र उत्प्रेरणा अलिवृवद्ध गनय कमयचारीकािालग तालिम, आवास, शशशटुर्ाहार केन्र तथा टवाटथ्र् 
लबमा कार्यिम सञ्चािन  

2. लनर्लमत व्र्वटथापन परीक्षण र सूचना प्रववलधको ववकास र ववटतारको माध्र्मबाट टवचालित कार्य प्रणािीको 
ववटतार  

3. कार्यसम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन प्रणािी अविम्बन गरी प्रत्रे्क कमयचारीको कार्य-सम्पादनिाई कार्ायिर्को 
कार्य प्रगलतसँग आवद्धता  

4. जनगनुासो व्र्वटथापन गनय उजरुी पेवटकाको व्र्वटथापन  

अपेशक्षत उपिशब्ध 

सूचना प्रववलधको प्रर्ोग र ववटतारबाट टवचालित कार्यप्रणािीको ववटतार िएको हनुछे । गणुटतरीर् सेवाप्रवाह िएको हनुेछ 
। उत्प्ररेरत र उच्च मनोबिर्कु्त कमयचारीबाट प्रिावकारी सेवा प्रवाह िएको हनुछे ।   



 
 
 

८.६ ववत्तीर् सशुासन 

पषृ्ठिलूम 

सावयजलनक आर्को अद्यावलधक शटथलतको िेखाङ्कन तथा प्रलतवेदन प्रणािीिाई लनर्लमत र एकरूपता कार्म गरी प्रिावकारी 
बनाउँदै िैजानकोिालग सूचना प्रववलधमा आधाररत ववत्तीर् व्र्वटथापनको ववकासमा जोड दददै एकि खाताकोष प्रणािी र 
राजटव व्र्वटथापन सूचना प्रणािीको ववकास आवश्र्कता छ । सावयजलनक स्रोतको लमतव्र्र्ी र अलधकतम पररचािन, 

प्रलतवेदन तथा िेखापरीक्षण माफय त ् ववत्तीर् व्र्वटथापनमा पारदशशयता र जवाफदेवहता अलिवृवद्ध गरी नागररकिाई ववत्तीर् 
सशुासनको प्रत्र्ािलूत ददन ुसनुकोशी गाउँपालिकाको दावर्त्व हो । सावयजलनक खचयको पारदशशयता अलिवृवद्ध गनय सरकारी 
लनकार्का कार्यिम तथा खचयिाई सावयजलनकीकरण गने पद्धलतको ववकास जरुरी िएकोछ । 

प्रमखु समटर्ा 
वेरुजकुो मारामा बवृद्ध हुँदै जान ु। आलथयक उत्तरदावर्त्व तथा जवाफदेवहताको अवटथा कमजोर हनु ु। ववकास खचय 
अपेशक्षत गलत र पररमाणमा नहनु ु। चाि ुखचयमा िएको बढोत्तरीगै ववत्तीर् सशुासनको शटथलत खटकदै जान ु।  

चनुौती र अवसर 

संिीर् ववत्तीर् ढाँचा अनरुूप संिीर् तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त गने अनदुान समर्मै प्राप्त गनुय । समर्मै कार्यिम टवीकृत 
गरी वावषयक खररद र्ोजना तर्ार गनुय । समर्मा ठेक्का बन्दोबटत गनुय, पुँजीगत खचय बवृद्ध गनुय । आन्तररक िेखापरीक्षण 
तथा लनर्न्रण प्रणािी सदुृढीकरण गनुय । अनगुमन कार्यिमिाई र्थाथयपरक बनाउन ु। खररद कार्यिाई सावयजलनक खररद 
ऐनको ममय अनरुूप लमतव्र्र्ी र प्रलतटपधी बनाउदै िगी आलथयक वषयको अन्त्र्मा मार अत्र्लधक खचय गने प्रवृशत्तमा रोक 
िगाउन ेकार्य गनुय ।  
राजटव र व्र्र्को अनमुान प्रत्रे्क वषय आषाढ १५ लिर गाउँसिामा पेश गने व्र्वटथा रहेको । पालिकाको िेखा 
प्रणािीिाई सूचना प्रववलधमा आधाररत ववत्तीर् व्र्वटथापन प्रणािी, सावयजलनक सेवा िेखामान तर्ार गरी सो अनसुार 
प्रलतवेदन प्रणािी ववकास गररन ु। 
दीियकािीन सोच 

"प्रिावकारी ववकास खचय व्र्वटथापनद्वारा ववत्तीर् सशुासन"  

िक्ष्र् 

सावयजलनक आर् र व्र्र्िाई व्र्वशटथत, पारदशी र अनमुानर्ोग्र् बनाई समग्र ववकास प्रविर्ािाई प्रिावकारी बनाउने ।  

उद्दशे्र् 

1. सावयजलनक आर् र खचय प्रणािी पारदशी एवम ्प्रिावकारी बनाउन ु। 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 49: ववत्तीर् सशुासनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: सावयजलनक आर् र खचय प्रणािी पारदशी एवम ्प्रिावकारी बनाउन ु। 
१.१: ववत्तीर् व्र्वटथापन प्रणािी 
सदुृढीकरण गने ।   

1. ववत्तीर् व्र्वटथापन सम्बन्धी लनकार्को संटथागत सदुृढीकरण गरी 
राजटव पररचािनको क्षमता बवृद्ध तथा िेखा प्रणािी सधुारका गनय 
तलिमको व्र्वटथा गररनेछ ।  

2. ववत्तीर् व्र्वटथापनका सबै क्षेरमा सूचना प्रववलधको प्रर्ोगिाई ववटतार 
गररनेछ । 
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१.२: सावयजलनक आर् व्र्र् र खररदिाई 
प्रिावकारी, व्र्वशटथत र पारदशी बनाउन े
। 

1. ववकास आर्ोजनाहरूको ठेक्कापट्टा लनधायररत समर्लिरै गने तथा ववद्यतुीर् 
बोिपरको दार्रािाई ववटतार गररनेछ ।  

2. लनधायररत समर् अगाव ै काम सम्पन्न गने ठेकेदारिाई प्रोत्साहनको 
व्र्वटथा गररनेछ । 

1.3: बेरुज ु न्रू्नीकरण गरी बेरुज ु
फछ्यौटिाई प्राथलमकता ददने । 

1. खररद प्रविर्ािाई व्र्वशटथत बनाइनेछ । 
2. आर्ोजनाहरूकािालग ग्राहक/उपिोक्ता समहु छनौट तथा प्रथम वकटता 

िकु्तानी आ.व.को दोश्रो चौमालसक लिरै सम्पन्न गररनेछ । 
3. आर्ोजना छनौट तथा बजेट ववलनर्ोजन गदाय सम्बशन्धत सरोकारवािा 

तथा उपिोक्ताहरूको रार् सझुाव लिइनेछ । 
4. खचय गनुयपवुय हरेक शशषयकको नीलतगत आधार टपि गररनेछ ।  

प्रमखु कार्यिम 

1. िाि र िागतको ववश्लेषणसवहत र्ोजना तथा कार्यिम अवलध र्वकन गरी वावषयक बजेट ववलनर्ोजन  

2. राजटव पररचािन क्षमता बवृद्ध तालिम सञ्चािन  

3. िेखा प्रणािी सदुृढीकरण तालिम सञ्चािन  

4. ववद्यतुीर् आलथयक कारोबार प्रणािीको सदुृढीकरण  

अपेशक्षत उपिशब्ध 

वावषयक खररद र्ोजना समर्मै तर्ार िई खररद कार्य िएको हनुेछ । राजटव पररचािन प्रिावकारी रूपमा िएको हनुेछ 
। सावयजलनक खचय व्र्वशटथत िई बेरुज ुकम िएको हनुेछ । 

 

  



 
 
 

८.७ भ्रिाचार लनवारण 

पषृ्ठिलूम 

सावयजलनक लनकार्मा हनुे वढिासटुती, अलनर्लमतता तथा अलनणयर्जटता ववकृलत एवम ्भ्रिाचारजन्र् विर्ाकिापको लनराकरण 
गनय आवश्र्क रहेको छ । सावयजलनक सेवा प्रवाहिाई पारदशी, उत्तरदार्ी, जनमखुी, अनमुानर्ोग्र् र काननु सम्मत रूपमा 
सहज र सरि तररकािे उपिब्ध गराई सबै तह र टवरूपका भ्रिाचार एवम ्अलनर्लमततािाई लनर्न्रण गरी सदाचारर्कु्त 
समाज बनाउन जरुरी छ । सनुकोशी गाउँपालिकामा भ्रिाचार ववरुद्ध शून्र् सहनशीिताको ववकास गरी सदाचार र सशुासन 
प्रवद्धयन गनय जरुरी छ ।  

प्रमखु समटर्ा 
सावयजलनक लनकार्हरूमा अपेशक्षत उत्तरदावर्त्व र जवाफदेवहता बहन गने संटकृलत नहनु ु। भ्रिाचार ववरोधी संटकृलतको 
ववकास नहनु ु। भ्रिाचार लनर्न्रण गनय संि, प्रदेश र टथानीर् तहका सरकार बीच प्रिावकारी सञ्चार, समन्वर् र सहकार्य 
कार्म गनय नसवकन ु।  

 

चनुौती र अवसर 

प्रिावकारी अनसुन्धान तहवककात सम्बन्धी क्षमता ववकास गनुय । सूचनादाताको संरक्षण गनुय । साक्षी बटने तथा अलिर्ोजन 
गने कमयचारीहरूको उशचत संरक्षण गनुय । भ्रिाचारीिाई सामाशजक बवहष्कार हनुपुनेमा सम्मान प्राप्त हनु ु।  
भ्रिाचार ववरुद्ध सविर् नागररक समाज तथा सञ्चार जगत हनु ु। अन्तरायवष्ट्रर् सहर्ोग, सहकार्य र समन्वर् तथा अश्तर्ार 
दरुूपर्ोग अनसुन्धान आर्ोगको क्षेरीर् र सम्पकय  कार्ायिर्हरूको टथापना िई भ्रिाचार ववरुद्धको अलिर्ानिाई प्रिावकारी 
रूपमा अगालड बढाउन ु।  

 

दीियकािीन सोच 

"भ्रिाचारमकु्त सनुकोशी"  

िक्ष्र् 

भ्रिाचार ववरुद्ध शून्र् सहनशीिताको नीलत अश्तर्ार गरी सशुासन कार्म गने ।  

उद्दशे्र् 

1. भ्रिाचारजन्र् विर्ाकिापको लनर्न्रण गरी सशुासनको प्रत्र्ािलूत गनुय ।  

 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 50: भ्रष्ट्राचार लनवारणका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: भ्रिाचारजन्र् विर्ाकिापको लनर्न्रण गरी सशुासनको प्रत्र्ािलूत गनुय ।  
१.१: भ्रिाचार ववरुद्ध शून्र् 
सहनशीिताको नीलत अविम्बन गने 
।  

1. नीलतगत, काननुी तथा संटथागत व्र्वटथा गरी सावयजलनक प्रशासनिाई 
पारदशी तथा जवाफदेही बनाइनेछ ।  

2. शशक्षण संटथाको पाठ्यिममा भ्रिाचार ववरुद्धको ववषर्वटत ु समावेश 
गररनेछ ।  

3. लनजी क्षेरमा हनु ेभ्रिाचार लनर्न्रण गनय नीलतगत तथा काननुी व्र्वटथा 
गररनेछ ।  

4. भ्रिाचारजन्र् विर्ाकिाप लनर्न्रणकािालग जनचेतनामूिक कार्यिम 
सञ्चािन गररनेछ ।  
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5. भ्रिाचारको सूचना ददनेिाई परुटकृत गररनेछ । 
१.2: भ्रिाचार लनवारण सम्बन्धमा 
प्राववलधक सहार्ता र सूचना आदान 
प्रदान सम्बन्धी नेपाि सरकारिे गरेको 
व्र्वटथािाई सहर्ोग र कार्ायन्वर्न 
गने ।  

1. भ्रिाचारसँग सम्बशन्धत फौजदारी ववषर्, सम्पशत्त वफताय सम्बन्धी काननु 
लनमायण, सपदुयगी र पारटपररक काननुी सहर्ोगकािालग नेपाि सरकारिाई 
सहर्ोग गररनेछ ।  

2. अनसुन्धान र छानलबनको िममा अन्तरलनकार् समन्वर् एवम ् सूचना 
आदानप्रदानिाई सिन र प्रिावकारी बनाइनेछ ।  

3. पालिकाका सव ैजनप्रलतलनध तथा राष्ट्रसेवक कमयचारीहरूिाई आ-आफ्नो 
व्र्वसावर्क लनष्ठासवहत सादा जीवन र सहर्ोगी व्र्वहारसवहत सेवा प्रवाह 
गनय प्ररेरत गररनेछ ।  

4. ववकास आर्ोजनाको खचय लनमायण टथिमै सावयजलनकीकरण गने तथा 
लनर्लमत सावयजलनक सनुवुाइ गररनेछ । 

प्रमखु कार्यिम 

1. भ्रिाचार ववरुद्ध नागररक सचेतना  

2. भ्रिाचारको सूचना ददनेिाई परुटकृत गने व्र्वटथा  

3. लनर्लमत सावयजलनक सनुवुाइ  

4. ववकास आर्ोजनाको खचय लनमायण टथिमै सावयजलनकीकरण   

5. संटथागत क्षमता ववकासकािालग आधलुनक सूचना प्रववलधको प्रर्ोग  

अपेशक्षत उपिशब्ध 

भ्रिाचार ववरुद्धमा लनर्ोशजत रूपमा अलिर्ान सञ्चािन िई भ्रिाचार लनर्न्रण हनुेछ । भ्रिाचार ववरुद्धको शून्र् सहनशीिताको 
नीलतिाई बि लमिेको हनुेछ । सबै संि संटथाहरूसँग सहकार्य बवृद्ध िई सूचना आदान प्रदान र आवश्र्क समन्वर्मा 
प्रिावकाररता आएको हनुेछ ।  

 

  



 
 
 

पररच्छेद ९ अन्तरसम्बशन्धत लबषर् 

९.१ सरुक्षा 
पषृ्ठिलूम 

नेपािको संववधानिे नेपािको टवतन्रता, सावयिौलमकता, िौगोलिक अखण्डता, रावष्ट्रर् एकता, टवाधीनता र टवालिमानिाई 
अक्षुण राखी जनताको सावयिौम अलधकार, टवार्त्तता र टवशासनको अलधकारिाई आत्मसात ्गरेको छ । वगीर्, जातीर्, 

क्षेरीर्, िावषक, धालमयक, िैविक िगार्त सबै प्रकारका वविेद र छुवाछुतको अन्त्र् गरी आलथयक समानता, संमवृद्ध र सामाशजक 
न्र्ार् सलुनशित गनय समानपुालतक समावेशी र सहिालगतामूिक लसद्धान्तका आधारमा समतामूिक समाजको लनमायण गने 
सङ्कल्प गरेको छ । प्रिावकारी सरुक्षा प्रबन्ध सशुासन र ववकासको पूवय शतय हो । सनुकोशीमा शाशन्त सरुक्षा र सवु्र्वटथा 
कार्म गरी जनताको जीउ, धन र टवतन्रताको रक्षा गनय, शाशन्तपूवयक बाँच्न पाउने अलधकार सलुनशित गनय, पूवायधार लनमायण 
र आलथयक ववकासकािालग समेत ्प्रिावकारी सरुक्षा व्र्वटथा गनय आवश्र्क छ ।  

प्रमखु समटर्ा 
संवैधालनक व्र्वटथा अनसुार शाशन्त सरुक्षाकोिालग टथानीर् तहिे सम्पादन गने कार्यको सञ्चािन, सपुरीवेक्षण र समन्वर् 
सम्बन्धी व्र्वटथा गने संिीर् काननु बनी नसकेको,  िइरहेको प्रहरी सिठनकोिालग पलन साधन स्रोत सीलमत िएको साथै 
प्रादेशशक प्रहरी समेत व्र्वटथा हनु नसकेको अवटथामा संिीर् प्रहरीिे सम्पूणय शाशन्त सरुक्षाको शजम्मा लिनपुने अवटथा 
रहेको छ ।  
चनुौती र अवसर 

सरुक्षा लनकार्हरूको आधलुनकीकरण गनुय । सूचना सञ्जािको व्र्वटथा गनुय ।सरकारी एवम ्सावयजलनक सम्पशत्तको बढ्दो 
अलतिमण रोक्न ु। पर्ायप्त स्रोत साधनको व्र्वटथा गनुय । शजम्मेवार लनकार् बीच समन्वर् कार्म गनुय ।  
सरुक्षा लनकार्का संरचना पालिकाटतरमा ववटतार हनु ु। जनचेतनतामा अलिवृवद्ध हनु ु। अनसुन्धान प्रववलधमा रतु ववकास 
हनु ु। सूचना प्रववलध तथा सञ्चार सवुवधाको तीव्र ववकास र ववटतार हनु ु।  

दीियकािीन सोच 

"शाशन्तपूणय र सरुशक्षत सनुकोशी" 

िक्ष्र् 

सनुकोशीमा िरपदो शाशन्त सरुक्षा र सवु्र्वटथा कार्म गने ।  

उद्दशे्र् 

1. शाशन्त, सवु्र्वटथा र अमनचर्न कार्म गरी नागररकको जीउ, धन र टवतन्रताको संरक्षण गनुय ।  

2. अपराध लनर्न्रण गरी काननुी शासन पद्धलतको ववकास गनुय । 

3. सनुकोशी नगर प्रहरीको व्र्वटथा गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 51: सरुक्षाका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: शाशन्त, सवु्र्वटथा र अमनचर्न कार्म गरी नागररकको जीउ, धन र टवतन्रताको संरक्षण गनुय । 

१.१: पालिकालिर शाशन्त सरुक्षा र 
सवु्र्वटथा कार्म गने । 

1. सूचना सम्प्रषेण प्रणािीिाई केन्रीर् सञ्जािमा आबद्ध गरी सरुक्षा 
प्रणािीिाई प्रववलधमैरी बनाई आधलुनकीकरण गररनेछ ।  
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2. सरुक्षा सम्बन्धी सूचना सङ्किन तथा जोशखम ववश्लषेण र सरुक्षा 
लनकार्हरूबीच सूचना आदानप्रदान गरी समन्वर् र सहकार्यमा जोड 
ददइनेछ ।  

3. शाशन्त सरुक्षा र सवु्र्वटथा कार्म गनय प्रिावकारी रूपमा प्रहरी 
पररचािन गररनेछ ।  

4. प्राकृलतक ववपद् बाट हनुे अलत संवेदनशीि एवम ्महत्त्वपूणय िौलतक 
पूवायधारको ववशेष सरुक्षा प्रबन्ध गररनेछ । 

१.२: शाशन्त सरुक्षा टथापनामा ववलधको 
शासनिाई प्राथलमकतामा राखी काम गने 
। 

1. प्रहरीिाई जनमैरी बनाई सामदुावर्क प्रहरीमा ववशेष जोड ददइनेछ । 

2. शाशन्त सरुक्षा कार्म राख्न बि प्रर्ोग गदाय मानव अलधकारको मूल्र् 
र मान्र्तािाई अविम्बन गररनेछ ।  

3. सरुक्षाकमीहरूकािालग मानव अलधकार, मानवीर् काननु तथा ववलधको 
शासन सम्बन्धमा अलिमखुीकरण कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

उद्दशे्र् २: अपराध लनर्न्रण गरी काननुी शासन पद्धलतको ववकास गनुय । 

२.१: मानव बेचववखन, अपराध लनर्न्रण 
तथा िागू औषध लनर्न्रण गने ।  

1. संवेदनशीि नाका तथा क्षेरमा सरुक्षाकमी पररचािन गरी मानव 
वेचलबखन तथा अपराध लनर्न्रण गररनेछ ।  

2. िाग ु औषधको अवैध उत्पादन, ओसारपसार, वविी ववतरण र 
उपिोगिाई कडाइका साथ लनर्न्रण गररनेछ । 

उद्दशे्र् 3: सनुकोशी नगर प्रहरीको व्र्वटथा गनुय । 

3.1: आन्तररक सरुक्षािाई प्रिावकरी 
बनाउन पालिकाको आफ्नै नगर प्रहरी 
टथापना गररनेछ । 

1.  सरुक्षा नीलत तथा काननु तजुयमा गरी नगर प्रहरी टथापना तथा 
व्र्वटथापनगररनेछ । 

2. नगर प्रहरी सञ्चािनकािालग आवटर्क पूवायधारको ववकास गररनेछ । 
3. आवटर्कता अनरुूप नगर प्रहरी छनौट तथा लनर्शुक्त गरी सनुकोशी 

नगर प्रहरी सञ्चािन गररनेछ ।  
प्रमखु कार्यिम 

1. प्रववलधमैरी अपराध अनसुन्धानको ववकास  

2. पालिकाको सरुक्षा नीलत तजुयमा  

3. ववद्यतुीर् शासनको अवधारणाको प्रिावकारी कार्ायन्वर्न  

4. िाग ुऔषध लनर्न्रण र अनगुमन  

5. प्राकृलतक प्रकोपबाट हनुे क्षलत न्रू्नीकरण गनय पूवय-सूचना प्रणािी ववकास  

6. ववपद् व्र्वटथापनका सहज उपार्हरूको अविम्बन  

7. शाशन्त सरुक्षा सम्बन्धी काननुको संशोधन, पररमाजयन एवम ्आवश्र्क नर्ाँ काननुको लनमायण  

अपेशक्षत उपिशब्ध 

पालिकाबासी नागररकहरूिे शाशन्त र सरुक्षाको अनिुलूत टपि रूपमा गनेछन ्। सरुक्षा लनकार्को क्षमता अलिवृवद्ध तथा 
संगठन सदुृढीकरण िई जनतामा काननु कार्ायन्वर्नको प्रिावकाररता, दण्डहीनताको अन्त्र्, अपरालधक िटनाहरूको 
न्रू्नीकरण तथा सामाशजक शाशन्त कार्म िएको हनुेछ । 

  



 
 
 

९.२ मानव अलधकार 
पषृ्ठिलूम 

नेपािको संववधानिे नागररकका आधारितू मानव अलधकारिाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्र्ािलूत गरेको छ।नेपाि संर्कु्त 
राष्ट्र संिको बडापर तथा मानव अलधकार सम्बन्धी ववलिन्न महत्त्वपूणय अन्तरायवष्ट्रर् महासशन्धको पक्ष राष्ट्र िइसकेको छ । 
नेपाििे जनाएको मानव अलधकार सम्बन्धी अन्तरायवष्ट्रर् प्रलतबद्धता कार्ायन्वर्न गनयकािालग संवैधालनक, काननुी, नीलतगत एवम ्
संटथागत संरचनाको व्र्वटथा गदै आएको छ ।  

आलथयक, सामाशजक वा शैशक्षक दृवििे पछालड परेका वगय र समदुार्िाई समानपुालतक र समावेशी लसद्धान्तका आधारमा 
राज्र्का लनकार्मा सहिालगताको हक हनुेछ िनी संववधानमा न ैसामाशजक न्र्ार्को हकको व्र्वटथा गररएको छ । मानव 
अलधकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्धयनकािालग संिीर् तहमा ववद्यमान टथार्ी संरचना एवम ्संटथाहरूिाई प्रदेश तथा टथानीर् 
तहमा पलन ववकास गनुयपने देशखन्छ । अन्तर तहबीच समन्वर् तथा सहकार्य माफय त मानव अलधकार तथा सामाशजक न्र्ार् 
सम्बन्धी जनचेतनामूिक कार्यिमिाई ववकासका मदु्दासँग संरचनागत एवम ्कार्ायत्मक रूपमा जोड्दै िान ुआवश्र्क 
देशखन्छ । 

प्रमखु समटर्ा 
मानव अलधकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्धयन गनुयपने कुरामा नागररक र राज्र्का सबै लनकार्मा सचेतना अलिवृवद्ध िए 
तापलन मानव अलधकार सम्बन्धी संटथागत र नीलतगत टपि व्र्वटथा नहनु ुतथा िेदिाव, छुवाछुत, बािवववाह, बहवुववाह, 
िैविक वहंसा जटता कुप्रथा, आलथयक, शैशक्षक तथा सामाशजक पछौटेपन, िौगोलिक संरचना, पूवायधार एवम ्सेवा सवुवधाको 
उपिब्धता जटता कुराहरू मानव अलधकार र सामाशजक न्र्ार्को प्रत्र्ािलूत गनय नसक्न ुआदद र्हाँका समटर्ाका रुपमा 
रहेका छन ्। 
चनुौती र अवसर 

संववधान, काननु र अन्तरायवष्ट्रर् प्रलतबद्धता अनरुूप मानव अलधकारको सम्मान, संरक्षण, प्रवद्धयन तथा पररपािना गनुय र 
गराउन ु। मानव अलधकारमैरी तथा सामाशजक न्र्ार्सवहतको सामाशजक एवम ्आलथयक ववकास लनमायण विर्ाकिाप सञ्चािन 
गनुय । 
ववश्वमा सवयटवीकार्य िएका मानव अलधकार सम्बन्धी मूल्र्-मान्र्तािाई नेपािको संववधानिे मौलिक हकको रूपमा प्रत्र्ािूत 
गनुय । मौलिक हक कार्ायन्वर्नकािालग आवश्र्क काननुी व्र्वटथा हनु ु। संववधान एवम ्काननुद्वारा संरशक्षत मानव 
अलधकारको कार्ायन्वर्नको अनगुमन गने, मानव अलधकार उल्िङ्घनमा अनसुन्धान गने िगार्तका कार्य गने टवतन्र र 
सक्षम संवैधालनक आर्ोगको व्र्वटथा तथा न्र्ार् सम्पादनकािालग टवतन्र न्र्ार्ािर्को व्र्वटथा हनु ु। 
दीियकािीन सोच 

"टवअनशुालसत र समतामूिक समाजको लनमायण"  

िक्ष्र् 

संववधानिे तोकेका सामाशजक, आलथयक, सांटकृलतक र राजनैलतक अलधकारहरूको प्रत्र्ािलूत गराउने। 

उद्दशे्र् 

1. मानव अलधकारमैरी समाज र शासन पद्धलतको ववकास एवम ्ववटतार गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 52: मानवअलधकारका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: मानव अलधकारमैरी समाज र शासन पद्धलतको ववकास एवम ्ववटतार गनुय । 
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१.1:समाजमा ववद्यमान सबै प्रकारका 
िेदिाव, छुवाछुत, वहंसा तथा कुप्रथाको अन्त्र् 
गने ।  

1. जोशखममा रहेका ववपन्न, सीमान्तकृत एवम ्उत्पीलडत वगयका अलधकार 
संरक्षण गररनेछ ।  

2. समाजमा ववद्यमान िेदिाव र छुवाछुत ववरुद्ध जनचेतनामूिक 
कार्यिम सञ्चािन गररनेछ । 

१.2: मौलिक हक सम्बन्धी काननुहरूको 
प्रिावकारी रूपमा कार्ायन्वर्न गने ।  

1. मौलिक हक कार्ायन्वर्न गने काननुहरूको कार्ायन्वर्नकोिालग स्रोत 
साधनको व्र्वटथा गररनेछ ।  

2. न्र्ार्मा पहुँच सलुनशित गनय संिसँगको समन्वर्मा लनःशलु्क काननुी 
सहार्ता सम्बन्धी नीलतगत, काननुी एवम ्संटथागत व्र्वटथा गररनेछ 
। 

१.3: मानव अलधकार उल्िङ्घनको िटनामा 
दण्डहीनताको अन्त्र् गरी पीलडतिाई 
क्षलतपूलतयको सलुनशितता गने ।  

1. मानव अलधकार उल्िङ्घनका िटनाको अनसुन्धान कार्यिाई 
प्रिावकारी बनाइनेछ ।  

2. मानव अलधकार उल्िङ्घनको िटनाका पीडकिाई कारबाही र 
पीलडतिाई उशचत क्षलतपूलतय तथा पररपूरणको व्र्वटथा गररनेछ। 

प्रमखु कार्यिम 

1. वडा तथा ववद्यािर् टतरमा मानव अलधकार सम्बन्धी सचेतनामूिक अलिमखुीकरण कार्यिम सञ्चािन  

2. फरक क्षमता िएका, असहार्, सीमान्तकृत ्वगय र क्षेरका सेवाग्राहीिाई सेवाप्रवाहमा ववशेष व्र्वटथा  

3. पीलडत मवहिा र वािवालिकािाई आलथयक तथा काननुी सहार्ता प्रदान  

अपेशक्षत उपिशब्ध 

मानव अलधकार तथा सामाशजक न्र्ार् सम्बन्धमा लनमायण िएका काननुको पूणय पािना िएको हनुेछ । मानव अलधकारको 
व्र्ावहाररक र संटथागत रूपमा उपिोग गनय सक्ने अवटथा सलुनशित िएको हनुछे । मानव अलधकारमैरी नीलत, र्ोजना 
तथा कार्यिम र कार्यर्ोजना तजुयमा िएको हनुेछ ।  

 
  



 
 
 

९.३ संिीर् शासन प्रणािी 
पषृ्ठिलूम 

नेपािको संववधानिे सहकाररता, सहअशटतत्व र समन्वर्को लसद्धान्तिाई संिीर् शासन पद्धलतको मूि आधार मानेको छ । 
सोही ममयिाई आत्मसात ्गदै संववधानिे लनधायरण गरेको क्षेरालधकारको अभ्र्ासबाट सशुासनमैरी र समदृ्ध सनुकोशी लनमायण 
गनय आवश्र्क छ । ववलिन्न जात, जालत, वगय, क्षेर, लिि र समदुार्का नागररकहरूको टवालमत्व, सहिालगता र पहुँच अलिवृवद्ध 
गदै ववववधताको व्र्वटथापनका माध्र्मबाट राष्ट्र लनमायण गने उद्देश्र्का साथ संिीर् शासन प्रणािी िाग ुिएको छ ।  

प्रमखु समटर्ा 
संिीर्ता कार्ायन्वर्नको टपि मागयशचर तर्ार िइनसक्न,ु लनतान्त नवीन टथानीर् संरचना हनु ुतथा संि, प्रदेश र टथानीर् 
तहका सरकार बीच अन्तरसम्बन्ध पररिावषत िए तापलन कार्ायन्वर्नमा प्रिता निएको अवश्था छ । 
चनुौती र अवसर 

टपि काननुी आधार नहनु ु। पर्ायप्त संटथागत संरचना तथा िौलतक पूवायधारको व्र्वटथा गनुय । कमयचारी व्र्वटथापन गनुय 
। ववत्तीर् संिीर्ताको वैज्ञालनक ववलध अपनाई कार्ायन्वर्न गनुय । संिीर्ताको मूल्र् र मान्र्तािाई आत्मसात गनुय । 
सबैका बीचमा समन्वर् टथावपत गरी संववधानिे तोकेका अलधकारको अभ्र्ास गनुय ।  
प्रशासलनक संरचना र आवश्र्क आधारिूत काननुहरूको उपिब्धता । राजनीलतक प्रलतबद्धता सवहतको लनवायशचत शटथर 
सरकार । संिीर्ता कार्ायन्वर्नकािालग सहर्ोगी वातावरण । सकारात्मक नागररक सोच । 
दीियकािीन सोच 

"सहकाररता, सहअशटतत्व र समन्वर्मा आधाररत समावेशी संिीर् शासन प्रणािीको अभ्र्ास"  

िक्ष्र् 

सबै नागररकको समान पहुँच र अवसर सवहत िरदैिोमै प्रिावकारी सेवा प्रवाहको सलुनशितता गने।  
उद्दशे्र् 

1. संिीर् शासन प्रणािीबाट प्राप्त हनुे िािको समन्र्ावर्क ववतरण गदयैै लछटो छररतो सेवा प्रवाह हनु ेवातावरण 
लसजयना गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 53: संिीर् शासन प्रणािीका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: संिीर् शासन प्रणािीबाट प्राप्त हनुे िािको समन्र्ावर्क ववतरण गरदै लछटो छररतो सेवा प्रवाह हनुे वातावरण 
लसजयना गनुय । 
१.१: समावेशी तथा समन्र्ावर्क ववकासकािालग 
आवश्र्क काननुी र संटथागत आधार तर्ार गने । 

1. नीलत, र्ोजना, काननु तजुयमा गदाय सामाशजक, आलथयक, 

िौगोलिक रूपिे वपछलडएका वगय तथा क्षेरिाई 
प्राथलमकतामा राशखनेछ । 

1.2: पालिकाबाट प्रदान गररने सेवािाई प्रिावकारी 
रूपमा प्रवाह गनय आवश्र्क व्र्वटथा गने ।  

1. सेवा प्रवाहकोिालग आवश्र्क नीलतगत र काननुी आधार 
तर्ार गरी संटथागत संरचनाको ववकास गररनेछ ।  

2. सेवा प्रवाह सम्बन्धी कार्यववलध, लनदेशशका, मापदण्ड आदद 
जारी गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

3. नागररक समाज, लनजी क्षेर र गैरसरकारी क्षेरसँग साझेदारी 
गररनेछ । 
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1.3: जनप्रलतलनलध, पदालधकारी र कमयचारीको क्षमता 
ववकास गने । 

1. जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीकोिालग क्षमता ववकास 
कार्यिम सञ्चािन गररनेछ ।  

2. संिीर्ता कार्ायन्वर्न सम्बन्धी जनचेतना बवृद्ध तालिम, 

गोष्ठी, सेलमनार आर्ोजना गररनेछ । 
1.4: संि तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वर्िाई 
व्र्वशटथत बनाई लनरन्तर संवादको आधार तर्ार पाने  
। 

1. मालथल्िा तहका सरकार तथा सरकारी कार्ायिर्सँग 
दोहोरो संवादको प्रविर्ािाई व्र्वशटथत गररनेछ । 

2. र्ोजना तजुयमा तथा बजेट ववलनर्ोजन गदाय मालथल्िा तहका 
सरकार तथा सरकारी कार्ायिर्को परामशय लिने पद्धलतको 
थािनी गररनेछ  ।  

प्रमखु कार्यिम 

1. जनचेतनामूिक तथा अन्तविय र्ात्मक कार्यिम सञ्चािन  

2. टथानीर् राजनीलतक नेततृ्व, जनप्रलतलनलध तथा कमयचारीकोिालग क्षमता ववकासकािालग तालिम तथा अलिमखुीकरण 
कार्यिम सञ्चािन  

अपेशक्षत उपिशब्ध 

आवश्र्क काननु, नीलत, संटथागत संरचना लनमायण िएको हनुछे । जनतािे सरि, सहज र छररतो सेवा प्राप्त गरेका हनुेछन ्
। जनप्रलतलनलध, पदालधकारी तथा कमयचारीको क्षमता अलिवृवद्ध िएको हनुेछ ।  

  



 
 
 

९.४ टथानीर् तहको सन्तलुित ववकास 

पषृ्ठिलूम 

सिं, प्रदेश र टथानीर् तह बीच प्राकृलतक स्रोतसाधन प्रलतको अलधकार र उपिब्ध स्रोत साधनको बाँडफाँट गदाय ववलिन्न 
तहहरूको सन्तलुित ववकासको अवधारणािाई आत्मसात गरी उपिब्ध स्रोतसाधन र अवसरमा पहुँच सवहत समन्र्ावर्क 
ववकास गनुयपने अवधारणा रहेको छ । िामो समर्देशख ववकास लनमायणमा पछालड परेका वगय, समदुार् र क्षेरिाई ववकासको 
मूि धारमा ल्र्ाई समान रूपमा ववकासको प्रलतफि उपिब्ध गराउने संिीर्ताको मूि ध्रे्र् रहेको छ । नेपािको 
संववधानिे र्ही अन्तरवटतिुाई आत्मसात गदै ववकासका दृवििे पछालड परेका क्षेर र वगयिाई प्राथलमकता दददैं सन्तलुित, 

वातावरण अनकूुि, गणुटतरीर् तथा ददगो रूपमा पूवायधारको ववकास गने नीलत लिएको छ ।  

प्रमखु समटर्ा 
िौगोलिक लबकटतािे गदाय सनुकोशीका केही लबकट वडाहरू गाउँपालिकाको ववकासको मूि प्रवाहमा समावहत हनु नसक्न ु
तथा लनमायण तथा िौलतक पूवायधारहरू बजार केशन्रत हनु ुर्हाँको सन्तलुित ववकासकािालग मु् र् समटर्ाका रुपमा रहेका 
छन ्।  
चनुौती र अवसर 

दगुयम वडाहरूमा पूवायधार ववकासकािालग आवश्र्क पने स्रोत साधनको व्र्वटथा गनुय । िौगोलिक कदठनाइ र लबकटताको 
कारण पूवायधार लनमायणमा कदठनाइ हनु ु। संिीर्ता कार्ायन्वर्न र दीियकािीन ववकासका लनर्लमत कार्यिम र आर्ोजनाका 
बीच सामञ्जटर् कार्म गरी स्रोतसाधनको सन्तलुित संर्ोजन कार्म गनुय । जनसहिालगता, पारदशशयता र उत्तरदावर्त्व 
प्रवद्धयन गरी सशुासन प्रवद्धयन गनुय । 
जनताको प्रत्र्क्ष सहिालगतामा टथानीर् र्ोजना तजुयमा हनु ु। वपछलडएको क्षेर र वगयिाई ववशेष प्राथलमकता ददने नीलतगत 
व्र्वटथा हनु ु। गररबी लनवारण तथा रोजगारीकािालग ववशेष कार्यिम सवहत संटथागत व्र्वटथा हनु ु। ववकास कार्यिमको 
मागमा अत्र्लधक बवृद्ध हनु ु। 

दीियकािीन सोच 

"सनुकोशीको सन्तलुित ववकासमा व्र्वहाररक र्ोजना तजुयमा तथा कार्ायन्वर्न"  

िक्ष्र् 

सन्तलुित ववकासका माध्र्मबाट जनताको जीवन टतरमा सधुार गने । 

उद्दशे्र् 

1. लबकट र वपछलडएका वडा तथा बटतीमा समन्र्ावर्क ववकास गनुय  ।  

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 54: टथानीर् तहको सन्तलुित ववकासका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: लबकट र वपछलडएका वडा तथा बटतीमा समन्र्ावर्क ववकास गनुय । 
१.१: टथानीर् टतरमा उपिब्ध स्रोत 
साधनको सम्िाव्र्ताका आधारमा िगानी 
बवृद्ध गरी सन्तलुित ववकास गने ।  

1. प्राकृलतक एवम ्मानवीर् सम्पदाहरूको पवहचान गरी बढी प्रलतफि 
ददने आर्ोजना र कार्यिमिाई उच्च प्राथलमकता ददने र वपछलडएका 
क्षेरमा कार्ायन्वर्न गने व्र्वटथा गररनेछ ।  

2. कृवष तथा गैरकृवष क्षेरको पवहचान गरी त्र्टता क्षेरमा लनजी 
िगानीिाई प्रोत्सावहत गररनेछ ।  

3. टथानीर् मौलिक संटकृलत र पर्यटकीर् टथिको प्रचारप्रसार गरी 
पर्यटन प्रवद्धयन गररनेछ ।  
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4. टथानीर् स्रोत साधनमा आधाररत आलथयक विर्ाकिापद्वारा 
उद्यमशीिता र रोजगारी लसजयना गररनेछ । 

१.२: जनतािाई दैलनक आवश्र्कताका 
वटत ुतथा सेवाको पहुँच सहज बनाउने ।
  

1. पछालड परेका वा पाररएका क्षेर वा समदुार् िशक्षत ववकास कार्यिम 
सञ्चािन गररनेछ ।  

2. पछालड परेका क्षेर, सीमान्तकृत ् व्र्शक्त, वगय र समदुार्को उत्थान 
तथा संरक्षणकोिालग सावयजलनक लनजी साझेदारीमा ववकासका 
कार्यिम सञ्चािन गररनेछ ।  

3. खानेपानी, सरसफाइ िगार्त िौलतक पूवायधार तथा उपिोग्र् वटतकुो 
पहुँच सबै क्षेर र वगयका जनतामा परु् र्ाउने व्र्वटथा गररनेछ । 

प्रमखु कार्यिम 

1. टथानीर् रोजगारी प्रवद्धयन र क्षमता ववकासका कार्यिम सञ्चािन  

2. खानेपानी, सरसफाइ िगार्त िौलतक पूवायधारको लनमायण  

3. व्र्वहाररक र्ोजनाको तजुयमा र कार्ायन्वर्न  

4. सावयजलनक लनजी साझेदारीमा ववकासका कार्यिम  

अपेशक्षत उपिशब्ध 

वपछालडएका वगय तथा क्षेर िशक्षत कार्यिमहरूको प्रिावकाररतामा अलिवृवद्ध िई ववपन्न, वपछलडएको क्षेर र सीमान्तकृत वगय 
तथा समदुार् थप िािाशन्वत िएका हनुेछ । प्रिावकारी सेवा प्रवाहद्वारा सीप ववकास र आर्आजयनका अवसरिाई ववटतार 
गदै गररबी न्रू्नीकरणमा टेवा पगेुको हनुेछ । वपछलडएका क्षेर र वगय पलन ववकासको मूिधारमा समावहत िएका हनुेछन ्
। 

 

 
 

  



 
 
 

पररच्छेद १० र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्वर्न र अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

१०.१ र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्वर्न 

पषृ्ठिलूम 

पन्रौं र्ोजनाको रावष्ट्रर् िक्ष्र् हालसि गनय बाग्मती प्रदेश सरकारिे लनमायण गने िक्ष्र्का साथ प्रदेशको प्रथम पञ्चवषीर् 
र्ोजना तजुयमा गरेको छ । र्ोजनाबद्ध ववकासकािालग तथ्र्गत अध्र्र्न, अनसुन्धान र ववश्लषेण गदै ववषर्गत समटर्ा, 
चनुौती र अवसरहरूको पवहचान गने र त्र्सका आधारमा ववषर् केशन्रत रणनीलत र व्र्वहाररक कार्यनीलतसवहतको र्ोजना 
आवश्र्क पदयछ । त्र्सैिे सनुकोशी गाउँपालिकािे पलन पन्रौं र्ोजना तथा बाग्मती प्रदेशको प्रथम पञ्चवषीर् र्ोजनाका 
आधारमा ती र्ोजनाका िक्ष्र् तथा उद्देश्र्हरू प्राप्ती प्रदेशको र्ोजना लनमायणिाई मागयलनदेश गनय नीलत तथा र्ोजना आर्ोगिे 
“बाग्मती प्रदेशको शटथलत पर, २०७६” प्रकाशमा ल्र्ाइसकेको छ । शटथलतपरिे सझुाएका ववलिन्न सवािहरू र ववलिन्न 
सरोकारवािा संिसंटथा तथा व्र्शक्तहरूको सझुाव समेत समेटी प्रदेश सरकारको पवहिो पञ्चवषीर् र्ोजना प्रकाशनमा 
ल्र्ाएको छ र सोवह आधारमा सनुकोशी गाउँपालिकािे आफ्नो पवहिो पञ्चवषीर् र्ोजना तर्ार पारेको छ । र्ोजनाहरूिाई 
तथ्र् र प्रमाणमा आधाररत र नलतजामखुी बनाउन हरेक आर्ोजनाको नलतजा खाका ववकास गने र पालिकािे कार्ायन्वर्न 
गरेको र्ोजनाको लनर्लमत रूपमा मूल्र्ाङ्कन गरी उपिशब्ध सावयजलनक गने व्र्वटथाको ववकास गनय पलन आवश्र्क िएको 
छ ।  

प्रमखु समटर्ा 
रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग र प्रदेश र्ोजना आर्ोगसँग लनर्लमत रूपमा परामशय गरी नीलत तथा र्ोजना तजुयमा गने र कार्यिमहरूको 
वगीकरण गने वातावरण बन्न नसक्न ु। र्ोजना तजुयमािाई मागयलनदेश गनय आवश्र्क खण्डीकृत तथ्र्ाङ्कको उपिब्धता 
नहनु ु। पर्ायप्त जनशशक्त, िौलतक संरचना र बजेटको अिाव रहन ु। कमयचारीहरूको टथावर्त्व नहनु ु।  

चनुौती र अवसर 

प्रथम पञ्चवषीर् र्ोजना, वावषयक ववकास कार्यिम र मध्र्मकािीन खचय संरचना बीचको सामन्जटर् कार्म गदै र्ोजना 
कार्ायन्वर्निाई प्रिावकारी बनाउन ु। र्ोजना लनमायणकोिालग आवश्र्क ववज्ञ जनशशक्तहरू पालिका टतरमा न ैउत्पादन 
गरी र्ोजना लनमायणको प्रणािीिाई मजबतु र ददगो बनाउन ु। लनर्लमत रूपमा ववषर्गत तथ्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोधन र ववश्लषेण 
गरी र्ोजना छनौट गने प्रणािीको आधारशीिा तर्ार गनुय । र्ोजना कार्ायन्वर्न गने लनकार्को क्षमता र दक्षता अलिवृवद्ध 
गरी र्ोजना कार्ायन्वर्न गनुय ।  

र्ोजना तजुयमाप्रलत सबै समदुार्को जनचासो र सहिालगता बढ्दै जान ु। रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग तथा प्रादेशशक नीलत तथा 
र्ोजना आर्ोगको अनिुव र्ोजना लनमायणमा उपर्ोग गनय सक्ने सम्िावनाहरू रहन ु। सनुकोशी पालिकािे पञ्चवषीर् र्ोजना 
लनमायण गरी र्ोजनाबद्ध रूपमा ववकास लनमायणका कार्यहरू अगालड बढाउने कार्यको थािनी हनु ु। रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग 
र प्रदेश नीलत तथा र्ोजना आर्ोग बीच सहकार्य र समन्वर् बवृद्ध िई टथानीर् तहिाई सहशजकरण गने वातारण बन्नु ।  

दीियकािीन सोच 

"टथानीर् आवश्र्कताका आधारमा र्ोजना लनमायण तथा प्राथलमकीकरण गने पद्धलतको ववकास"  

िक्ष्र् 

पररणाममखुी र्ोजना लनमायणको सनुकोशीिाई समदृ्ध बनाउने ।  

उद्दशे्र् 

1. वैज्ञालनक तथ्र्मा आधाररत पररणाममखुी र्ोजना तजुयमा गनुय ।  

2. र्ोजनाको प्रिावकारी कार्ायन्वर्न गनुय ।  

3. र्ोजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन संरचनाको ववकास गनुय ।  

रणनीलत तथा कार्यनीलत 
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तालिका 55: र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्वर्नका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: वैज्ञालनक तथ्र्मा आधाररत पररणाममखुी र्ोजना तजुयमा गनुय ।  
१.१: तथ्र्का आधारमा टथानीर् 
आवश्र्कतािाई समेटेर पररणाममखुी 
नीलत तथा र्ोजना बनाउने ।  

1. र्ोजना लनमायणिाई पररष्कृत र सहिालगतामूिक बनाउन आवश्र्कता र 
ववशशिताको आधारमा ववश्वववद्यािर्, आन्तररक तथा वाह्य ववषर्गत 
अध्र्र्न अनसुन्धान केन्र, ववलिन्न संिसंटथा तथा ववज्ञ व्र्शक्तत्वहरू र 
ववकास साझेदारहरूसँग लनरन्तर सहकार्य र समन्वर् गररनेछ ।  

2. र्ोजना लनमायणमा उपर्ोगी हनु ेतथ्र्ाङ्कहरूको सूची तर्ार गरी अलधकतम 
प्रर्ोग गररनेछ र उक्त तथ्र्ाङ्क टथानीर् तह, र्ोजनाकार वा सम्बशन्धत 
लनकार्हरूिाई पलन उपिब्ध गराइनेछ ।  

3. र्ोजना लनमायणकोिालग रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग र नेपाि सरकार अन्तगयतका 
मन्रािर् तथा वविागहरूसँग लनरन्तर सहकार्य र समन्वर् गररनेछ ।  

4. पालिकाको नीलत तथा र्ोजना उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगार बवृद्ध 
गनयतफय  अग्रसर िएको हनुेछ ।  

5. नीलत तथा र्ोजना लनमायणिाई सहर्ोगी हनु ेववषर् तथा मदु्दाहरूमा रावष्ट्रर् 
र्ोजना आर्ोग, प्रादेशशक नीलत तथा र्ोजना आर्ोग, ववकास साझेदार 
संिसंटथा, ववश्वववद्यािर्हरू र लनजी संिसंटथाहरूसँग सहकार्य गरी 
खोजमूिक अनसुन्धान गररनेछ ।  

उद्दशे्र् २: र्ोजनाको प्रिावकारी कार्ायन्वर्न गनुय ।  
२.१: ववषर्गत सलमलतहरू बनाई तहगत 
सम्बन्ध तथा अन्तरसरकारी समन्वर् 
कार्म गने ।  

1. र्ोजना तजुयमा तथा कार्यन्वर्नकोिालग उच्चटतरीर् अन्तरलनकार् बीचमा 
समन्वर् गरी आर्ोजना कार्ायन्वर्नमा सहशजकरण गररनेछ ।  

2. सनुकोशीको ववकासिाई मध्र् ववन्दमुा राखी िौगोलिक र क्षेरगत 
सन्तिुन कार्म हनु े गरी आर्ोजनाको पवहचान, छनौट र 
कार्ायन्वर्नकोिालग व्र्वटथा गररनेछ ।   

3. हरेक र्ोजनाको समर् तालिका, िागत, अध्र्र्न, टथान, सहिालगता, स्रोत, 

गणुटतर र पररणामको बारेमा मापदण्ड बनाई कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

4. र्ोजना कार्ायन्वर्न गने लनकार्को संटथागत सधुार तथा क्षमता र दक्षता 
अलिवृवद्ध गररनेछ ।  

5. र्ोजनाका हरेक चरणका कमजोरी र पररणामिाई र्थाथय ववश्लषेण गरी 
सबै लनकार्सँग समन्वर् र अन्तरसम्बन्ध टथापना गररनेछ ।  

उद्दशे्र् ३: र्ोजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन संरचनाको ववकास गनुय ।  
३.१: र्ोजना अनगुमन लनदेशशका र 
सर्न्र बनाई लनर्लमत समीक्षा गने साथै 
तेस्रो र टवतन्र पक्षबाट ववशेष 
आर्ोजनाहरूको मूल्र्ाङ्कन गने ।  

1. ववशेष आर्ोजनाहरूको तेस्रो पक्षबाट पलन मूल्र्ाङ्कन गराई सझुावहरूिाई 
र्ोजना तजुयमा गदाय समावेश गररनेछ ।  

2. उपिशब्ध मापनकोिालग पररर्ोजनाको नलतजा सूचकसवहतको प्रत्रे्क 
आर्ोजनाको नलतजा खाका तर्ार गरी कार्ायन्वर्न गररनेछ ।  

प्रमखु कार्यिम 

1. र्ोजनाको वगीकरण गनय मापदण्डको व्र्वटथा  

2. अनगुमनको लनदेशशका लनमायण  



 
 
 

3. आर्ोजनाको पवहचान, छनौट र कार्ायन्वर्न गने उच्चटतरीर् संर्न्र लनमायण  

4. रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग, प्रादेशशक नीलत तथा र्ोजना आर्ोग,  ववकास साझेदार संि संटथा, र लनजी संि–
संटथाहरूसँग सहकार्य गरी अनसुन्धानमूिक कार्यिम  

5. तोवकएका आर्ोजनाहरूको मूल्र्ाङ्कनकोिालग आफै वा तेस्रो पक्षिाई समावेश गरी मूल्र्ाङ्कन  

6. र्ोजना तजुयमाका सबै चरणमा िािग्राही र सरोकारवािाको सहिालगतामा छिफि  

अपेशक्षत उपिशब्ध 

र्ोजना तजुयमा प्रणािीको संटथागत ववकास र नीलतगत व्र्वटथा िाग ुहनुेछ । हरेक आर्ोजनाकोिालग अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कन सूचकहरू बनेका हनुेछन ्। सूचकहरूको आधारमा आर्ोजनाहरूको कार्ायन्वर्न गररएको हनुेछ । ववकासकोिालग 
छुट्याइएको बजेटको लनशित प्रलतशत अध्र्र्न अनसुन्धानकािालग छुट्याइएको हनुेछ । 
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१०.२ आर्ोजना बैंक 

पषृ्ठिलूम 

सनुकोशीको लतब्र आलथयक ववकास तथा सामाशजक रुपान्तरणकािालग आवश्र्क आर्ोजनाहरूको पवहचान गदै लतनको 
प्राथलमकतािम लनधायरण गरी बीत्तीर् अनशुासन कार्म गनय र िगानीका थप अवसर जटुाउन प्रारम्ि देशख न ैआर्ोजना 
बैंकको अवधारणािाई आत्मसात गरी अशि बढ्ने अठोट गररएको छ । टथानीर् माग र आवश्र्कता अनरुूप आलथयक 
रूपमा संिाव्र्, सामाशजक सांटकृलतक रूपमा ग्राह्य, वातावरणीर् रूपमा अनकुुलित र व्र्वटथापकीर् रूपमा कार्ायन्वर्न र्ोग्र् 
आर्ोजनाहरूको छनौट गनय र कुशि कार्ायन्वर्न गरी अपेशक्षत उपिशब्ध हालसि गनय सनुकोशी आर्ोजना बैंकको व्र्वटथा 
गनय आवश्र्क छ ।  

लनशित मापदण्ड ववना आर्ोजनाको पवहचान तथा छनोट गने र आवश्र्क पूवयतर्ारी ववना कार्ायन्वर्नमा िैजाने प्रार्: 
र्ोजनाहरू समटर्ाग्रटत हनुे गरेका छन ्तसथय आर्ोजना बैंकको व्र्वटथाबाट रणनैलतक आर्ोजनाहरूको पवहचान र छनौट 
गनय, आर्ोजनाहरूका लनधायररत िक्ष्र्हरू तोवकएको गणुटतर, िागत र समर्ावलध लिर सम्पन्न गरी िगानीको उच्चतम 
प्रलतफि प्राप्त गनय आर्जना बैंक महत्त्वपूणय माध्र्म हनुेछ । आवश्र्कता, िागत र मनुाफा हेरेर आर्ोजनाको प्राथलमकीकरण 
गनुय पनेमा राजनीलतक तथा प्रशासलनक पहुँचका आधारमा आर्ोजना लसफाररस गने वा गनय िगाउने र सोही अनसुार बजेट 
ववलनर्ोजन गदाय र्ोजनाको प्रिावकारी कार्ायन्वर्न हनु नसवकरहेको अवटथा छ । र्सथय रतु र ददगो सामाशजक आलथयक 
ववकासकोिालग िगानी र िािको ववश्लशेण गरी आर्ोजना बैंक बनाउने र आर्ोजनाहरूको प्राथलमकीकरण गरी ववत्तीर् 
स्रोत साधनको व्र्वटथा र र्ोजनाबद्ध कार्ायन्वर्न गनुयपने आवश्र्कता छ ।  

प्रमखु समटर्ा 
पूवयतर्ारी र ववश्लषेण ववना आर्ोजनाहरूको छनोट गरी कार्ायन्वर्न गने पररपाटीिे लनरन्तरता पाउन ु। आवश्र्कता, िागत 
र िाि ववश्लषेण गरी आर्ोजनाहरूको बैंक बनाउन ेपररपाटी ववकास हनु ुपनेमा राजनीलतक र प्रशासलनक पहुँच हाबी हनु ु
। संटथागत संरचना र पर्ायप्त जनशशक्त नहुँदा आर्ोजना बैंक बनाउने कार्यहरू अगालड बढ्न नसक्न ु। अध्र्र्न र 
अनसुन्धानको आधारमा आर्ोजनाहरूको िागत र मनुाफाबारे टपि हनु नसक्दा अन्तररक िगानी व्र्वटथापन र िगानी 
आकवषयत गनयमा कदठनाइहरू हनु ु।  

चनुौती र अवसर 

संिीर् तथा प्रदेश सरकारसँग तादत्म्र्ता हनुे गरी आर्ोजनाहरूको बैंक तर्ार पानुय । आर्ोजना बैंक बनाउनकोिालग 
संटथागत संरचना लनमायण गनुय । िागत र मनुाफा हेरी सरकारी आर्ोजनाहरूको प्राथलमकीकरण गने पररपाटीको ववकास 
गनय सरकारिे कार्ायन्वर्नमा ल्र्ाउने आर्ोजनाहरूको आर्ोजना बैंक बनाउन ु। सरकारी स्रोतिे मार ववकास गनय नसवकन े
पालिकाका गौरवका आर्ोजनाहरूको ववकासकोिालग लनजी क्षेर तथा वैदेशशक िगानीकताय आकवषयत गनय सहर्ोगी हनुे गरी 
आर्ोजना बैंक बनाउन ु। आर्ोजनाहरूको छनौट प्रविर्ा वैज्ञालनक बनाउन ु।  
सम्िाव्र्ता अध्र्र्नका आधारमा टथानीर् टतरको आर्ोजना बैंक बनाउने अभ्र्ास प्रारम्ि गनुय । आर्ोजना बैंक बनाउन े
कार्यिाई प्राथलमकतामा राख्न ु। आर्ोजना बैंक बनाएर मार बजेट ववलनर्ोजन र्ोजना तजुयमािाई िरपदो बनाउन आर्ोजनाको 
सूची तर्ार गने अभ्र्ासहरूको प्रारम्ि हनु ु।  

दीियकािीन सोच 

"आर्ोजना बैंक माफय त सनुकोशीको रणनैलतक आर्ोजनाहरूको पवहचान र छनौट"  

िक्ष्र् 

आर्ोजनाहरूका लनधायररत िक्ष्र्हरू तोवकएको गणुटतर, िागत र समर्ावलध लिर सम्पन्न गरी िगानीको उच्चतम प्रलतफि 
प्राप्त गने ।  

उद्दशे्र् 

1. सनुकोशीको लतब्र ववकासकािालग आर्ोजना बैंक बनाउने आधारशीिा लनमायण गनुय ।  



 
 
 

2. आर्ोजना कार्ायन्वर्न मोडालिटी पवहचान गरी लसफाररस गनुय ।  

3. ववत्तीर् स्रोतको पवहचान गरी प्रिावकारी ढिबाट पररचािन गनुय ।  

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 56: आर्ोजना बैंकका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: सनुकोशीको लतब्र ववकासकािालग आर्ोजना बैंक बनाउने आधारशीिा लनमायण गनुय ।  
१.१: आर्ोजना बैंक 
लनमायणको आधार तर्ार गने 
।  

1. आर्ोजना बैंक लनमायणकोिालग आवश्र्क संटथागत संरचनाको लनमायण गररनेछ ।  

2. आर्ोजना बैंक लनमायणकोिालग आवश्र्क नीलत, लनर्म, लनदेशशका तर्ार पाररनेछ ।  

3. आर्ोजना बैंकमा िएका आर्ोजनाहरूिाई पारदशी र र्थाथयपरक ढिबाट अलििेख 
राख्न र छनौट गररनेछ । 

4. आर्ोजना छनौट गनय सम्िाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ ।  
उद्दशे्र् २: आर्ोजना कार्ायन्वर्न मोडालिटी पवहचान गरी लसफाररस गनुय ।  
२.१: कार्ायन्वर्न 
मोडालिटीकोिालग आवश्र्क 
नीलत लनर्म बनाई लनर्मन 
गने ।  

1. पररर्ोजना कार्ायन्वर्नकोिालग आवश्र्क नीलत लनर्म तर्ार पारी िाग ुगररनेछ ।  

2. आर्ोजना बैंकिाई व्र्वशटथत गनयकोिालग आवश्र्क सफ्टवेर्रको ववकास गरी 
ववद्यतुीर् प्रणािीमा आवद्ध गराइने छ । गररनेछ ।  

उद्दशे्र् ३: ववत्तीर् स्रोतको पवहचान गरी प्रिावकारी ढिबाट पररचािन गनुय । 
३.१: संिीर् तथा प्रदेश 
सरकारसँग समन्वर् गरी 
आवश्र्क ववत्तीर् स्रोत तथा 
साधनको पवहचान तथा 
पररचािन गने ।  

1. आर्ोजना बैंकमा आबद्ध िएका आर्ोजना सञ्चािन गनय सावयजलनक, लनजी, सहकारी 
र सामदुावर्क र वैदेशशक िगानीको सम्िावनाहरू पवहचान गरी ववत्तीर् स्रोतको 
व्र्वटथापन गररनेछ ।  

2. आर्ोजनाहरूको प्रथालमकताको आधारमा आर्ोजना छनौट गरी मध्र्मकािीन खचय 
संरचनामा समावेश गररनेछ ।  

3. ववत्तीर् सधुारकािालग राजटव सधुार कार्य र्ोजना तजुयमा गरी िाग ुगररनेछ । 
प्रमखु कार्यिम 

1. आर्ोजना बैंक लनमायणकािालग आवश्र्क नीलत, लनर्म, लनदेशशका तजुयमा  

2. सम्िाव्र्ता अध्र्र्न गरी आर्ोजना बैंक तजुयमा 
3. छनौटमा परेका आर्ोजनािाई आवश्र्क बजेट ववलनर्ोजन गने र मध्र्मकािीन खचय संरचनामा समावेश गने 

व्र्वटथा  

4. आर्ोजनाको पवहचान, वगीकरण, प्राथलमकीकरण, छनौट र मूल्र्ाङ्ककनको मापदण्ड तजुयमा  

5. आर्ोजना बैंकिाई ववद्यतुीर् प्रणािीमा अलििेख राख्न कमयचारीको दक्षता अलिवृवद्ध  

6. राजटव सधुार कार्य र्ोजना तजुयमा  

अपेशक्षत उपिशब्ध 

बजेट ववलनर्ोजन पारदशी, समतामूिक र वैज्ञालनक िएको हनुेछ । ववकासका आर्ोजनाहरू आर्ोजना बैंकमा आवद्ध गरी 
सञ्चािन िएको हनुेछ । आर्ोजनाहरूको प्राथलमकीकरण र छनौट अध्र्र्न अनसुन्धान र मापदण्डको आधारमा िएका 
हनुेछन ्।  
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१०.३ र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय अन्तरसरकार समन्वर् 

पषृ्ठिलूम 

समदृ्ध सनुकोशी लनमायण गनय बनेका र्ोजनाहरूको सफि कार्ायन्वर्नकािालग तीन तहका सरकारहरू बीच मार निई 
पालिका लिरैका सबै वडा कार्ायिर्हरू तथा ववलिन्न सरकारी कार्ायिर्हरू बीच समन्वर् एवम ्सहकार्य अत्र्ावटर्क हनु्छ 
। नेपािको संववधानको धारा २३२ मा तीन तहका सरकारहरूको सम्बन्ध सहकाररता, सहअशटतत्व र समन्वर्को लसद्धान्तमा 
आधाररत हनुे उल्िेख गरेको छ । त्र्सैगरी अनसूुची ५ मा नेपाि सरकारिे सम्पादन गने एकि अलधकार क्षेर लिरका 
कार्यहरू, अनसूुची ६ मा प्रदेश सरकारिे सम्पादन गने कार्यहरू, अनसूुची ७ मा संि र प्रदेशिे साझा रूपमा सम्पादन गने 
कार्यहरू, अनसूुची ८ मा टथानीर् तहका एकि अलधकार क्षेर लिरका कार्यहरू र अनसूुची ९ मा तीन तहका सरकारिे 
सम्पादन गने साझा अलधकारका कार्यहरू उल्िेख गररएको छ । देशमा संिीर्ताको अभ्र्ास प्रारम्ि िए पिात ्तीन तहमा 
(संि, प्रदेश र टथानीर् तह) सरकार गठन िई विर्ाशीि िएका छन ्। तीन तहका सरकारिे कार्ायन्वर्न गने एकि 
अलधकार क्षेरका कार्यहरूमा प्रिता िए तापलन साझा अलधकार लिरका कार्यहरू कार्ायन्वर्न गने कार्यहरूमा प्रिता आएको 
छैन । तसथय तीन तहका सरकारिे प्रिावकारी काम सम्पादन गनय आपसी सामन्जटर्, समन्वर् र सहकार्य आवश्र्क पदयछ 
। प्रिता निएका कार्यहरू आपसी सहकार्य र समन्वर्मा सम्पादन गरी जनतािाई सरकारको उपशटथलत र अनिुलूत गराउन 
सवकन्छ ।  

प्रमखु समटर्ा 
टथानीर् तहका क्षेरालधकारहरू मोटामोटी रूपमा मार उल्िेख गररएको र तैोकेर नछुट्याइएको हुँदा कार्य सम्पादन गनय 
केही अटपिताहरू रहेको । कार्य ववटततृीकरणमा केही व्र्ा्र्ा गररएको िए तापलन व्र्ा्र्ा निएका कैर्ौं सबािहरू 
रहेको । कार्ायन्वर्न चरणमा ती कार्यहरू दोहोररने, एक अकायको क्षेर अलतिमण हनु े। तीन तहका सरकारिे कार्यन्वर्न 
गने आर्ोजनाहरूको हािसम्म वगीकरण निएको । र्ोजना तजुयमा तथा कार्ायन्वर्नमा थप समटर्ा पैदा गरेको ।  

चनुौती र अवसर 

तीन तहका सरकारिे कार्ायन्वर्न गने आर्ोजनाहरूको वगीकरण गरी कार्य प्रिता गनुय । प्राथलमकतामा परेका आर्ोजनाहरू 
कार्ायन्वर्नकोिालग स्रोत व्र्वटथापन गनुय । आर्ोजना कार्ायन्वनमा प्रिावकररता ल्र्ाउन ु।  
आर्ोजनाहरूको वगीकरण गरी कार्य प्रिता ल्र्ाउन आर्ोजना वगीकरण सम्बन्धी छिफििे नीलत लनमायताको ध्र्ान 
आकषयण गनुय । संिीर्ता कार्ायन्वर्नकोिालग कार्यतालिका लनमायण हनु ु।  
दीियकािीन सोच 

"सबै तहका सरोकारवािा सरकारहरू तथा सरकारी लनकार्सँग सहअशटतत्व सवहतको सहकार्य"  

िक्ष्र् 

सहकाररता, सहअशटतत्व र समन्वर्को आधारमा समवृद्ध हालसि गने ।  

उद्दशे्र् 

1. आर्ोजना पवहचान, बजेट ववलनर्ोजन तथा लनमायणमा सबै तहका सरोकारवािा सरकारहरू तथा सरकारी लनकार्सँग 
समन्वर् एवम ्सहकार्य गनुय ।  

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 57: र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय अन्तरसरकार समन्वर्का रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: आर्ोजना पवहचान, बजेट ववलनर्ोजन तथा लनमायणमा सबै तहका सरोकारवािा सरकारहरू तथा सरकारी 
लनकार्सँग समन्वर् एवम ्सहकार्य गनुय ।  



 
 
 

१.१: तीन तहका सरकारको कार्यक्षेर र 
क्षेरालधकार प्रि गनय आर्ोजनाहरूको 
वगीकरण गनय प्रदेश सरकारसँग सहकार्य 
गने ।  

1. ठूिा र रणनीलतक आर्ोजनाहरूकोिालग आवश्र्क स्रोत बहपुक्षीर् 
समन्वर् र सहकार्य माफय त ्व्र्वटथा गररनेछ ।  

2. रणनीलतक महत्त्वका ठूिा आर्ोजनाहरू संिीर् तथा प्रदेश 
सरकारसँगको सहकार्य र समन्वर्मा पवहचान, ववकास र कार्ायन्वर्न 
गररनेछ ।  

3. जनतामा सेवाप्रवाह गने साना आर्ोजनाहरूको पवहचान, ववकास र 
कार्ायन्वर्न गनय टथानीर् सरोकारवािाहरूसँग सहकार्य गररनेछ ।  

प्रमखु कार्यिम 

1. आर्ोजनाहरूको पवहचान, ववकास र कार्ायन्वर्न  

2. ठुिा आर्ोजनाहरूको कार्यन्वर्न समर्न्वर् सहशजकरण  

3. र्ोजना तजुयमा गनय ववज्ञहरूको प्राववलधक सहर्ोग  

अपेशक्षत उपिशब्ध 

संिीर् तथा प्रदेश सरकारवाट राजटवको बाँडफाँड, समपूरक, ससतय र ववशेष अनदुान आवश्र्कता अनसुार समर्मै प्राप्त 
हनुेछ । ठुिा रणनीलतक आर्ोजनाहरूको ववटततृ अध्र्र्न गने र कार्ायन्वर्नकोिालग आवश्र्क स्रोतको व्र्वटथा हनुेछ 
।  
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१०.४ अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

पषृ्ठिलूम 

अनगुमनिे ववकास कार्यिम र आर्ोजनाहरूको नलतजा खोज्ने र कार्ायन्वर्न गने पक्षिाई बढी शजम्मेवार बनाउनकुो साथै 
जवाफदेही पलन बनाउँछ । नीलत, र्ोजना, कार्यिम तथा आर्ोजनाहरूको कार्ायन्वर्नको सलुनशिततािालग अनगुमन तथा 
त्र्सबाट प्राप्त नलतजाको ववश्लषेणकािालग मूल्र्ाङ्कनको आवश्र्कता पदयछ । ववकास आर्ोजनाहरूबाट, लनधायररत समर्ावलध 
लिर लनशित उपिशब्ध तथा िागत अनसुारको प्रलतफि प्राप्त िए/निएको र्वकन गनय सशक्त एवम ्लनष्पक्ष अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कनको व्र्वटथा हनुपुदयछ । अनगुमन एउटा लनरन्तर चलिरहने प्रविर्ा हो, जो आर्ोजना कार्ायन्वर्नको चरणमा 
गररन्छ, र्सको मु् र् उद्देश्र् चाि ुपररर्ोजनाको प्रगलत र वढिासटुतीको बारेमा सरोकारवािाहरूिाई समर्मा न ैजानकारी 
गराई पररर्ोजनािाई सही बाटोमा वहंडाउन ुहो ।  

प्रमखु समटर्ा 
कमयचारीहरूको टथावर्त्व नहनु,ु आवश्र्क तथ्र्ाङ्क र सूचनाहरू उपिव्ध र व्र्वशटथत नहनु ु। सीलमत बजेट, तथ्र्ाङ्कको 
कमजोर आधारहरू, संटथागत संरचनाहरू व्र्वशटथत नहनु ु। पर्ायप्त जनशशक्त र िौलतक संरचना नहनु ु।  

चनुौती र अवसर 

सफितापूवयक अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन पद्धलतको कार्ायन्वर्न गनुय । अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रणािीको टथापना गनुय ।  
नलतजामूिक तथ्र्हरूको पवहचान गरी आर्ोजनामा समावेश गनुय ।  
अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन बारे संटथागत धारण बन्नु । अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कार्यकोिालग संगठन संरचना लनमायण गदाय 
महत्त्व ददन ु। 
दीियकािीन सोच 

"प्रिावकारी अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रणिीको ववकास"  

िक्ष्र् 

नलतजामूखी अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन प्रणिीिाई ववकास लनमायण तथा व्र्वटथापनमा संटथागत एवम ्टथावपत गने  

उद्दशे्र् 

1. र्ोजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनिाई प्रिावकारी बनाउन ु।  

2. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन संरचनाको लनमायण तथा नीलतगत व्र्वटथा गनुय ।  

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 58: अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलतहरू कार्यनीलतहरू 

उद्दशे्र् १: र्ोजनाहरूको अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनिाई प्रिावकारी बनाउन ु।  
1.१: जनशशक्तको क्षमता अलिवृवद्ध गने ।  1. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनको क्षेरमा काम गने सबै जनशशक्तिाई 

बलिर्ो साझेदारीको लनमायण, M&E Matrix, Project Performance 

Information System (PPIS) Software, M&E data को प्रर्ोग, 

अलििेख व्र्वटथापन सम्बन्धी तालिम प्रदान गररनेछ । 
१.२: अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन लनदेशशका 
बनाई तहगत रूपमा अनगुमन संर्न्र ववकास 
गने ।  

1. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन ददग्दशयनको प्रर्ोगबारे अलिमखुीकरण 
कार्यिम सञ्चािन गररनेछ ।  

2. हरेक वडािे मवहनाको एकपटक र कार्यपालिकािे चौमालसक 
रूपमा कार्यिम तथा आर्ोजनाको कार्ायन्वर्न प्रगलत अनगुमन 
गने व्र्वटथा गररनेछ । 



 
 
 

१.३: आर्ोजनाहरूको हरेक पक्षिाई आधार 
मानी अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनिाई प्रिावकारी 
बनाउने ।  

1. सावयजलनक नीलत, पञ्चवषीर् र्ोजना, आलथयक नीलत तथा कार्यिम, 

बजेट तथा आर्ोजनाको दटतावेज र अन्तरायवष्ट्रर् प्रलतवद्धताको 
अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन गररनेछ ।  

2. हरेक आर्ोजनाको समर्मा अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन ववश्लषेणको 
आधारमा र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्वर्निाई पररणाममखुी र 
प्रिावकारी बनाइनेछ । 

उद्दशे्र् २: अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन संरचनाको लनमायण तथा नीलतगत व्र्वटथा गनुय । 
2.१: अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनकोिालग टपटट 
नीलत बनाई िाग ुगने । 

1. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन ददग्दशयन पनुराविोकन गरी प्रिावकारी 
ढिबाट कार्ायन्वर्न गररनेछ । 

2.२: अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन कार्य 
प्रिावकारी रूपमा कार्ायन्वर्न गने ।  

1. आर्ोजनागत अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन शाखािाई प्रिावकारी 
बनाइनेछ । 

२.3: र्ोजना कार्ायन्वर्न र अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कनिाई र्थाथयपरक र पररणामखुी 
बनाउने । 

1. ददगो ववकास िक्ष्र्का सूचकहरूको प्रगलतिाई अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कनमा एकीकृत गररनेछ । 

प्रमखु कार्यिम 

1. आर्ोजनाहरूको आवश्र्क अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन  

2. लनदेशशका तथा अन्र् सामग्रीको ववकास  

3. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन मापदण्ड बनाई कार्ायन्वर्न  

4. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन र्ोजना तजुयमा 
5. सूचकहरूको लनमायण  

अपेशक्षत उपिशब्ध 

आर्ोजना अनगुमन र मूल्र्ाङ्कनकोिालग छुट्टाछुटै लनदेशशका बनेको हनुेछ । हरेको आर्ोजनाकोिालग अनगुमन तथा 
मूल्र्ाङ्कनका सूचकहरू बनेका हनुेछन ्। सूचकहरूको आधारमा आर्ोजनाहरूको मूल्र्ाङ्कन गररएको हनुेछ । ववकासकोिालग 
छुट्याइएको बजेटको लनशित प्रलतशत अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनकोिालग छुट्याइएको हनुछे । अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनबाट 
लनटकेका पररणामहरू र लसफाररसहरूिाई र्ोजना तजुयमा समावेश गररएको हनुेछ । 

 

 

 



१०.५ अनसुन्धान तथा ववकास 

पषृ्ठिलूम 

आजको समर्मा अनसुन्धान तथा ववकासको महत्वपूण िलूमका रहेको छ ।बैज्ञालनक अध्र्र्न तथा अनसुन्धानिे 
देशिाइ अगाडी िलगरहेको छ ।राज्र्को नीलत मा न ैर्ो कुरािाइ प्राथलमकताकोसाथ राशखएको छ ।अवहिे मिुकु 
संशिर्तामा  गएकोिे टथलनर् तहमा समेत अनसुन्धान तथा ववकासकोिागी र्ोजना सवहत काम गररन ुपने अबटथा 
छ । टथानीर् टतरमा रहेका प्रलतिावान ब्र्ाशक्तत्वहरूबाट समेत र्टता कार्यहरूमा र्ोगदान पगु्न सक्दछ । हाि 
सम्म पवहचान निएका श्रोत , साधन पवहचान गनय , उर्र्ोग गनय अनसुन्धान तथा ववकासको ठूिो िलूमका रहन्छ 
। 
प्रमखु समटर्ा 
अनसुन्धानक एबं अन्वेषणका क्षेरहरू धेरै हदुाँ हदैु पलन मानव श्रोत, साधन र बजेटको अिावमा क्षेरहरू ववशेष 
गरी पर्यटन, वन, कृवष तथा पशपुािनमा टथानीर् तहमा गररन ुपने कार्यहरू हनु सकेका छैनन ।सनुकोशी नदी, 
रोशी नदद जटता क्षेरहरूमा गररन ुपने माछा पािन,उच्च क्षेरमा हनुे फिफूि र खेतीपातीको उत्पादकत्व बढाउन 
गररने अनसुन्धान र्सका प्रमखु क्षेरहरू हनु ्। 
चनुौती र अवसर 

अनसुन्धान तथा ववकासिाई गाउँपािीकाको नीलत तथा आर्ोजानमा अलिन्न अंगको रुपमा आत्मसाथ गनुय, र्थाथय 
परक र शादलियक सूचना तथा लबबरणहरुको अलििेशखकरण गनुय तथा अनसुन्धान र ववकासको कार्यिाई संटथागत 
गनुय आदद चनुौतीहरू हनु ्। 
अनसुन्धानबाट आएका उपिब्धीहरुिाई टथानीर् तहका अिवा राविर् टतरमा न ैउपर्ोग गनय पाइने तथा लबज्ञान 
तथा प्रलबलधको सही उपर्ोगबाट सबयसाधाण समेत थप िािशन्धत हनुे अवसर प्राप्त हनुेछन ्। 
दीियकािीन सोच 

"तथ्र् र ज्ञानमा आधाररत र्ोजना माफय त नमनुा पालिकाको लनमायण" 

िक्ष्र्  

अनसुन्धान तथा ववकासिाई लसजयनशशि ज्ञानको िण्डारको रुपमा ववकास गने । 
उद्दशे्र् 

१. अनसुन्धानबाट आएका उपिब्धीहरुिाई टथानीर् तहका अिवा रावष्ट्रर् टतरमा नै उपर्ोग गनुय । 

२. अनसुन्धान तथा ववकासको माध्र्मबाट िववष्र्को िालग ज्ञानमा आधाररत लसजयनशशि नागररक तर्ार 
गनुय । 

रणनीलत तथा कार्यनीलत 

तालिका 59: अनसुन्धान तथा ववकासका रणनीलत तथा कार्यनीलतहरू 
रणनीलत कार्यनीलत 

उद्दशे्र् १: अनसुन्धानबाट आएका उपिब्धीहरुिाई टथानीर् तहका अिवा रावष्ट्रर् टतरमा नै उपर्ोग गनुय । 
1.१: अनसुन्धान गनयसक्न े ब्र्क्तीहरूको 
पवहचान गरर उनीहरूको रोटटर तर्ार गनै र 
सेही अनरुूपका क्षेरहरूमा अनसुन्धान कार्य 
शूरू गने ।  

1. सम्िाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ । 

2. अनसुन्धान कार्य सञ्चािन गररनेछ । 
 

1.२: शशक्षक प्रणािीिाई व्र्वहाररक 
प्रर्ोगात्मक र अनसुन्धानमूिक बनाउने । 

१. शैशक्षक संटथाहरुमा सोही अनरुुपको िगानी र बजेट 
पालिकािे व्र्वटथा गररनेछ । 

२. अनसुन्धान तथा खोज कार्यिाई लनरन्तरता ददइनेछ । 
उद्दशे्र् २: अनसुन्धान तथा ववकासको माध्र्मबाट िववष्र्को िालग ज्ञानमा आधाररत लसजयनशशि नागररक तर्ार 
गनुय । 



 
 
 

2.१: अनसुन्धानबाट आएका प्रलतवेदनहरुिाई 
कार्यन्वर्न गने । 

१. अनसुन्धानिे ब्र्शक्तको क्षमता अलिबदृ्धी गरररहेको हनु्छ, 

त्र्समा श्रम र िगानी दबैु िागेकोिे त्र्सको सही 
सदपुर्ोग गररनेछ । 

२. उपर्ोगी हनुे अनसुन्धान अन्र् टथानीर् तहहरुसंग समेत 
समन्वर् गरेर िाग ुगराइनेछ । 

 

प्रमखु कार्यिम 

१. जनुार र अन्र् फिफूिहरुको अनसुन्धनात्मक कार्य 
२. लसताके च्र्ाउको उन्नतजात बाट उत्पादन गने कार्य  
३. माछा पािनको िालग गररने अनसुन्धानात्क कार्य  
४. जंगिका जलडबटुीको खोज र उपर्ोग बारे अनसुन्धानात्मक कार्य  

अपेशक्षत उपिशब्ध 

अध्र्र्न, अनसुन्धान तथा ववकासमा पालिका एवम ्पालिकाको समन्वर्मा सावयजलनक क्षेरको समेत िगानी बढ्नेछ 
। तथ्र्मा आधाररत र नतीजा मूिक अनसुन्धानको उपर्ोगबाट लबलबध क्षेरको उत्पादकत्व बढ्ने छ । 

 

 

 

 

  



पररच्छेद ११ कार्यिम खाका 
 

तालिका 60: सनुकोशी गाउँपालिकाको समग्र ववकास र्ोजना/कार्यिम खाका 

ि.सं.  एकाइ आ.ब. पवहिो 
आ.व. बजेट 

दोस्रो 
आ.व. बजेट 

तेस्रो 
आ.व. बजेट 

चौथो 
आ.व. बजेट 

पाचँौं 
आ.व. बजेट िक्ष्र् 

बजेट  

(रू. हजारमा) 

 सनुकोशीका गौरवका आर्ोजनाहरू 
              

१ 

११७५ मेगा वाटको सनुकोशी-२ जिलबद्यतु 
आर्ोजना (सनुकोशीमा बन्न िागेको र्ो 

आर्ोजनाको बजेटिाई आवलधक र्ोजनाको 
बजेटमा राशखएको छैन । १.५ खबय िन्दा 

बढीको आर्ोजना) 

मेगावाट             १५०००००० 

२ 

कुशेश्वर मशन्दर देशख वव.पी. पाकय  सम्म केवि 
कारको लनमायण (िगिग १ अरब खचय हनुे र्ो 
आर्ोजनाको गा.पा., सहकारी, नीशज क्षेरको 
सामवुहक िगानीमा बनाउन ेगा.पा.को 

दीियकािीन र्ोजना हो) 

वक.लम.             ९९७१५९ 

३ 
महािारत कृवष सडक: चालिसे- बन्दीपरु- 

कोटगाउँ-डाँगी काफ्िे चौर 
वक.मी. २ ५ ५०००० ५ ५०००० २० २००००० १० १००००० १० १००००० ५० ५००००० 

४ 

फापरचिुी पर्यटन प्रवद्धयन: वशन्दपरु-वटतीपरु-
अमिे पदैि मागय (३० वक.लम.); होम टटे, मठ-

मशन्दर, शौचािर्को व्र्वटथा 
एकमिु   १०००  २०००  ४०००  ४०००  ४०००  १५००० 

५ 
वाडय न. १ दमु्जामा कोशी/रोसी बाट लिफ्ट 

लसंचाई 
रोपनी ६०० ४०० ३००० ४०० ३००० ४०० ३००० ४०० ३००० ४०० ३००० २००० १५००० 

६ 

वाडय न. ४ दमु्सी ढाँडमा ड्याम लनमायणः माछा 
पािन, कृलतम झनाय लनमायण, लसंचाइ तथा 

जिववद्यतु उत्पादन 

एकमिु   १५००  २५००  ३५००  ५०००  ५००० ० १७५०० 

७ 

तटबन्ध लनमायण: देवीटथान-नपेािथोक-कोशी 
धलमिे खोिा- जोतआुपबोट- कोशी-िोिुयनी 

खोिा दोिान 

वक.मी. ०.३ ०.१ ५०० ०.२ २००० ०.३ २५०० ०.३ ३००० ०.२ २००० १ १०००० 



 
 
 

ि.सं.  एकाइ आ.ब. पवहिो 
आ.व. बजेट 

दोस्रो 
आ.व. बजेट 

तेस्रो 
आ.व. बजेट 

चौथो 
आ.व. बजेट 

पाचँौं 
आ.व. बजेट िक्ष्र् 

बजेट  

(रू. हजारमा) 

८ 

मररण-थमु्का पर्यटन प्रवद्धयन: कालिमाटी र 
सानो न्र्पुान ेडाँडा (वाडय न. ३ र ४) जोड्ने 

बाटो बनाई सातदोबाटो मररण-थमु्कामा बैशाखे 
पशुणयमा, िदौरे पशुणयमा तथा कालतयक पशुणयमामा 
िाग्ने मेिा िाई प्रचार प्रसार तथा व्र्वटथापन 

एकमिु   ५००  २५००  १०००  २०००  १००० ० ७००० 

 आलथयक ववकास क्षरे 
            ० ० 

१० कृवष  र पशपुन्छी ववकास             ० ० 

११ 

अदवुा प्रवद्धयन कार्यिम तथा तोरी पकेट क्षेर 
कार्यिम (वाडय न. १, ३, र ४ - दमु्जा, 

रातामाटा, कालिमाटी र कोटगाउँ) 
सं्र्ा  १ ५०० २ १००० १ ५०० २ १००० १ १००० ७ ४००० 

१२ फूिको पकेट क्षेर प्रवद्धयन र ववकास कार्यिम सं्र्ा  २ २०० १ १०० ३ ३०० २ २०० १ १०० ९ ९०० 

१३ 
जनुार तथा अन्र्  अलमिो जातका 

फिफुिहरूको पकेट क्षेर ववकास कार्यिम 
सं्र्ा ४ २ ६०० १ ३०० ३ ९०० २ ६०० १ ३०० ९ २७०० 

१४ आि ुपकेट क्षेर ववकास र ववटतार कार्यिम रोपनी ८००० २००० १००० २००० १२०० २००० १५०० २००० १५०० २००० १५०० १०००० ६७०० 

१५ टनेि लनमायण (१००० वटा) सं्र्ा ५० १००० १००० १५०० १५०० २००० २००० २५०० २५०० ३००० ३००० १०००० १०००० 

१६ खाद्यान्न तथा तरकारी लबजबदृ्धी कार्यिम सं्र्ा ३ २ १००० २ १००० १ ५०० ३ १५०० २ १००० १० ५००० 

१७ 

आि ुखेतीको अनसुन्धान कार्यिम (दमु्जा, वडा 
नं ३ को सबै िाग , बन्दीपरु, खाल्टे, 

डुडेडामटारी, तीनखो्टे) 

सं्र्ा ० १ १०००         १ १००० 

१८ एक वडा एक कृवष प्राववलधक सं्र्ा ३ १ ३०० २ ६०० १ ३००     ४ १२०० 

१९ कृवष एम्बिेुन्स (४ वटा) सं्र्ा ० १ २५०० १ २५०० १ २५०० १ २५००   ४ १०००० 

२० मवहिा समहुमा आधाररत कृवष सहकारी टथापना सं्र्ा २ १ १०० १ १०० २ २०० १ १०० २ २०० ७ ७०० 

२१ कृवष उत्पादन समूह टथापना सं्र्ा २ १ ५० ३ १५० २ १०० ४ २०० ४ २०० १४ ७०० 
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ि.सं.  एकाइ आ.ब. पवहिो 
आ.व. बजेट 

दोस्रो 
आ.व. बजेट 

तेस्रो 
आ.व. बजेट 

चौथो 
आ.व. बजेट 

पाचँौं 
आ.व. बजेट िक्ष्र् 

बजेट  

(रू. हजारमा) 

२२ 

कृवष र्ाशन्रकरण कार्यिम कृवषमा र्ान्रीकरण 
थ्रेसर, हाते टर्ाक्टर हरेक वडामा १० वटाको 

दरिे ७० वटा 
सं्र्ा ५ १५ ७५० १५ ७५० १५ ७५० १५ ७५० ५ ३५० ६५ ३३५० 

२३ 
शशत िण्डार लनमायण (२ वटा - ५०० मे.ट. 

क्षमता) 
सं्र्ा ० ० ० १ ५०००     १ ६००० २ ११००० 

२४ 
व्र्वसावर्क तरकारी उत्पादन पकेट ववकास 

कार्यिम 
रोपनी २००० १००० ५०० २००० १००० २००० १००० ३००० १५०० २००० १००० १०००० ५००० 

२५ कृवष प्राववलधक शशक्षािर् टथापना (१ वटा) सं्र्ा ० ० ० १ १५०००       १ १५००० 

२६ 

उन्नत जातको िाँस उत्पादन प्रवद्धयन कार्यिम 
(इवपि, जर् िाँस, नेवपर्र, वकम ुजटता िाँसको 
प्रजालतहरू उत्पादनको िालग मानव संसाधन र 

प्राववलधक पूवायधारको ववकास) 

रोपनी ५० २० १०० १०० ५०० १०० ५०० २०० १००० २०० १००० ६२० ३१०० 

२७ दूध सङ्किन केन्र टथापना सं्र्ा ५ १ ५०० १ ५०० १ ५०० १ ५०० १ ५०० ५ २५०० 

 

फिफुि केरा, नासपती, सनु्तिा,लिची, आपँ 
प्रवद्धयन कार्यिम (वडा नं १मा केरा खेती, वडा 
नं २, वडा नं ५ लसउरानी ,लसम्िे क्षेरमा जनुार 
र सनु्तिाको पकेट क्षेर, रातोडाँडा, सल्िेनी 
गोडधमु, मलथल्िो  चैनपरुमा जनुार, वडा नं ७ 
को नािी चालिसे क्षेरिाई वकवी, अिैंची, 

पकेट क्षेरको रूपमा ववकास गने) 

रोपनी ५००० २००० २००० १००० १००० २००० २००० २००० २००० १००० १००० ८००० ८००० 
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९० नमनुा ववद्यािर् लनमायण सं्र्ा ० ० ० ० ० १ ९०००     १ ९००० 

९१ ववद्यािर्मा कम््र्टुर ल्र्ाब लनमायण सं्र्ा २० १० ५००० १० ५००० १० ५००० १० ५००० ११ ६००० ५१ २६००० 

 इ-िाईबे्ररी वा पटुतकािर् टथापना सं्र्ा १० १० ५००० १० ५००० १० ५००० १० ५००० ११ ६००० ५१ २६००० 

९२ ववद्यािर्को िेराबार वक.लम. २ ०.५ ५०० १ १००० २ २००० ३ ३००० ३ ३००० १० ९५०० 

९३ शशक्षकहरूको क्षमता अलिवृवद्ध तालिम पटक २० १० १००० १० १००० १० १००० १० १००० ११ १००० ५१ ५००० 

९४ 
ववद्यािर्को िौलतक पूवायधार (खानपेानी) को 

लनमायण तथा व्र्वटथा 
सं्र्ा २० १० १००० १० १००० १० १००० १० १००० ५ ७०० ४५ ४७०० 

९५ 
ववद्यािर्को िौलतक पूवायधार (शौचािर्)को 

लनमायण तथा व्र्वटथा 
सं्र्ा ३० ५ ७५०० ५ ७५० ५ ७५० ५ ७५० ५ ७५० २५ १०५०० 

९६ 
ववद्यािर्को िौलतक पूवायधार (इन्टरनेट)को 

जडान तथा व्र्वटथा 
सं्र्ा २० ५ ५०० ५ ५०० ५ ५०० ५ ५०० ५ ५०० २५ २५०० 

९७ 
ववद्यािर्को िौलतक पूवायधार (प्रोजके्टर-

ल्र्ापटप-टमाटयबोडय)को व्र्वटथा 
सं्र्ा १० १० ३००० १० ३००० १० ३००० १० ३००० १० ३००० ५० १५००० 

९९ 
आवश्र्कता अनसुार टकुिहरूिाई मशजिंगमा 

िैजान सम्िाव्र्ता अध्र्र्न 
सं्र्ा ० १ १०००         १ १० 

१०० टकुि बसको व्र्वटथापन तथा सञ्चािन सं्र्ा ० १ २५०० १ २५०० १ २५००     ३ ७५०० 

१०१ खानेपानी, सरसफाई र टवच्छता             ० ० 

१०२ खानेपानीका स्रोतहरूको संरक्षण र व्र्वटथापन सं्र्ा २० २० ८०० ३० ९०० ५० १२०० ४० ८०० ३० १०५० १७० ४७५० 

 गहते- नािेडाँडा- खहरे गाउँ खानेपानी र्ोजना एकमिु ०  ५०००  ५०००  ५०००     ० १५००० 

१०३ खानेपानी आर्ोजनाहरूको ममयत संिार सं्र्ा ३० १० ५०० १० ५०० १० ५०० १० ५०० १० ५०० ५० २५०० 

१०४ एक िर एक धारा कार्यिम एकमिु १५०० १००० ६००० १००० ६००० १००० ६००० १००० ६००० १००० ६००० ५००० ३०००० 

१०५ खानेपानी पवुायधार लनमायण कार्यिम एकमिु २०  १०००  १०००  १०००  १०००  १०००  ५००० 
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१०६ लिफ्ट प्रणािीबाट खानेपानीको व्र्वटथा  एकमिु   १०००  १०००  १०००  १०००  १०००  ५००० 

१०७ 
टोि टतरीर् सरसफाइका िालग टोि सधुार 

सलमलतहरू गठन एवम ्पररचािन 
सं्र्ा ४ २ २०० २ २०० २ २०० २ २०० २ २०० १० १००० 

१०८ सावयजलनक शौचािर् लनमायण (१० वटा) सं्र्ा ३ २ १००० २ १००० २ १००० २ १००० २ १००० १० ५००० 

१०९ 
पणुय आलनबानी पररवतयन सम्वशन्ध सरसफाइ 

चेतनामिुक कार्यिम 
पटक ५ ७ २०० ७ ३०० ७ ३५० ७ ३०० ७ ४०० ३५ १५५० 

११० 
ववद्यािर् टतरमा सरसफाइ सम्बशन्ध सचेतना 

कार्यिम 
पटक २० ५१ ५१० ५१ ५१० ५१ ५१० ५१ ५१० ५१ ५१० २५५ २५५० 

१११ टवाटथ्र् र पोषण 
            ० ० 

११२ 

जनटवाटथ्र् प्रवद्धयन कार्यिम (कोलिड 
व्र्वटथापनको िालग गाउँपालिका टतरमा २ 

वटा कोलिड शक्िलनक टथापना) 

सं्र्ा १ १ ७०० १ ९०० १ १०००     ३ २६०० 

११३ 
बलथिंग सेन्टर टथापना (बलथिंग सेन्टरमा 

्िासेन्टा वकट व्र्वटथापन) 
सं्र्ा ० १ ८०० १ ९०० १ ९००     ३ २६०० 

११४ नागररक टवाटथ्र् ववमा प्रवयद्धन कार्यिम पटक २ ५ ५०० ७ ७०० ७ ७०० ७ ७०० ७ ७०० ३३ ३३०० 

११५ 
“सवैका िालग टवाटथ्र्” जनचेतनामिुक 

कार्यिम 
पटक ५ ४ २०० ५ ३०० २ १०० ३ २५० ४ ४०० १८ १२५० 

११६ 

१५ शैर्ाको अटपताि लनमायण तथा सञ्चािन 
(वडा नं ३ रातामाटामा संिीर् सरकारको 
सहर्ोगमा काम िएर प्रारशम्िक वतावरणीर् 

अध्र्र्न (IEE) िै रहेको) 

सं्र्ा ० १ १५०००  १५०००       १ ३०००० 

११७ आधारितू तथा पनुतायजकी तालिम जना १० २० २०० २५ २५० २५ २५० ३० ३०० ३० ३०० १३० १३०० 

११८ सबै टवाटथ्र्चौकीमा ल्र्ाबको व्र्वटथा सं्र्ा १ २ ८०० २ ९०० २ १०००     ६ २७०० 

११९ सबै टवाटथ्र्चौकीमा खानपेानीको व्र्वटथा सं्र्ा ७ २ ५०० २ ३०० २ ३०० २ ३५० १ ४०० ९ १८५० 

१२० टवाटथ्र्चौकी  िवन लनमायण सं्र्ा ७ ० ० १ ५००० ० ० १ ५००० १ ५००० ३ १५००० 
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१२१ टवाटथ्र्चौकी िवनको िेराबार वक.मी. ०.५ ०.४ ४०० ०.५ ५०० ०.५ ५०० ०.६ ६०० ०.५ ५०० ३ २५०० 

१२२ टवाटथ्र् शशववर सञ्चािन पटक २० १० ५०० १० ५०० १० ५०० १० ५०० १० ५०० ५० २५०० 

*** 
मवहिा, बािबालिका, जेष्ठनागररक तथा 

अपािता िएका व्र्शक्तहरू 

            ० ० 

* मवहिा             ० ० 

* िैविक वहंसा लबरुद्ध सचेतनामूिक कार्यिम पटक ४ २ ५० ४ १०० ३ ९० ४ १०० ३ ९० १६ ४३० 

* काननुी सचेतना तथा अलिमखुीकरण पटक ५ २ ८० २ १०० २ १०० २ १०० २ १०० १० ४८० 

* 
टथानीर् तहमा वहंसा प्रिाववत मवहिाहरूको 
िालग पनुटथायपना र सरुक्षा गहृ टथापना 

सं्र्ा ० ० ० १ ७५००       १ ७५०० 

* 
मवहिा उद्यमशीिताको ववकासका िालग तालिम 

र व्र्वसावर्क केन्रको टथापना 
सं्र्ा ० ० ० ० ० १ ३५००     १ ३५०० 

* बािबालिका             ० ० 

* 

बािअलधकार सलमलत बाि क्िव तथा 
बािसञ्जािहरूको गठन, सञ्चािन, संटथागत तथा 

क्षमता ववकास 

सं्र्ा ११ १० ५०० १० ५०० १० ५०० १० ५०० १० ५०० ५० २५०० 

* 
वाडयटतरमा बािउद्यान र बाि-पटुतकािर्को 

व्र्वटथा 
सं्र्ा १ २ ४०० २ ४०० २ ४०० २ ४०० १ २०० ९ १८०० 

* 
जनजालतका तथा सीमान्तीकृत पररवारका 

वािवालिकाकािालग पोषण 
जना २० ५० २०० ५० २५० ६० ३०० ५० २०० ५० २०० २६० ११५० 

* बािअलधकार सम्बन्धी सचेतनामूिक कार्यिम पटक ५ ४ ४० ७ ७० ७ ७० ७ ७० ७ ७० ३२ ३२० 

 ज्रे्ष्ठ नागररक             ० ० 

 ददवा सेवा केन्र टथापना तथा सञ्चािन सं्र्ा २ ३ ३०० ७ ७०० ५ ५०० ४ ४०० ५ ५०० २४ २४०० 

 ज्रे्ष्ठ नागररक आश्रमहरू (सत्सि िवन) को 
संटथागत क्षमता 

पटक ३ २ ५० ४ १०० ७ २०० ७ २०० ७ २०० २७ ७५० 

 अन्तरपटुता छिफि तथा अन्तरविर्ा पटक २ १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० ५ ५०० 
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 ज्रे्ष्ठ नागररकहरूको तथ्र्ाङ्क संकिन तथा 
अद्यावलधक 

सं्र्ा १ १ २००         १ २०० 

 अपािता             ० ० 

 अपािता िएका व्र्शक्तहरूको तथ्र्ाङ्क संकिन 
तथा अद्यावलधक 

पटक ० १ २००         १ २०० 

 गाउँपालिकामा अपािता सम्बन्धी हेल्प डेक्स 
टथापना 

सं्र्ा १ १ 30० १ 30० १ 30० १ 30० १ 30० ५ १५0० 

 

अपािता िएका व्र्शक्तहरूका िालग क्षमता 
अनसुारको रोजगारी प्रारम्ि सीप ववकास 

तालिम 

पटक २ २ १०० २ १०० २ १०० २ १०० २ १०० १० ५०० 

 अपािता मैरी संरचना लनमायण सचेतना सं्र्ा १ २ ५०० २ ५०० २ ५०० २ ५०० २ ५०० १० २५०० 

 पूणय अशक्त अपािता िएका ववपन्न पररवारका 
सदटर्हरूको िालग रोजगारी श्रृजना 

सं्र्ा २ १ २०० २ ४०० ३ ६००     ६ १२०० 

 र्वुा तथा खेिकुद             ० ० 

 र्वुा सूचना केन्रको टथापना र सञ्चािन सं्र्ा १ २ ४०० ३ ६०० २ ४०० २ ५०० २ ५०० ११ २४०० 

 र्वुाहरूकािालग प्राववलधक तथा व्र्वसावर्क 
तालिम र उद्यमशीिताको ववकास 

पटक २ ३ ३०० ४ ४०० ५ ५०० ४ ४०० ५ ५०० २१ २१०० 

 प्रत्रे्क वाडयमा खेिमैदान लनमायण तथा टतरबवृद्ध एकमिु १४  ८००  १०००  १०००  ६००  ६००  ४००० 

 रंगशािा लनमायण (वडा नं १ को अचयिेमा 
काभ्र,े रामेछाप र लसन्धिुीको केन्र पारेर) 

एकमिु     १५०००  १५०००  १००००    ४०००० 

 समाशजक सरुक्षा तथा संरक्षण             ० ० 

 सामाशजक सरुक्षा कोषको व्र्वटथापन एकमिु   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० 

 सामाशजक सरुक्षा सम्बन्धी जनचेतना पटक २ २ २० २ २० ३ ३० ४ ४० ५ ५० १६ १६० 

 वैंक माफय त सामाशजक सरुक्षा ित्ता ववतरणका 
िागी सहकार्य 

प्रलतशत  २० 200 ४० 200 ४० 200     १०० ६०० 
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१२६ 
सौर्य उजायको उत्पादन वृवद्ध गरी िि ुउद्यम, 

लिफ्ट, लसंचाई र खानेपानीमा प्रर्ोग 
एकमिु   १०००  २०००  २०००  १०००  २०००  ८००० 

१२७ सबै वडामा थ्री फेज िाइन ववटतार  एकमिु   १०००  १०००  १०००      ३००० 

१२९ 
फोहोर प्रसोधनबाट जैववक उजाय उत्पादन र 

प्रवद्धयन 
एकमिु   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० 

१३० 
खाना बनाउनका िालग लबद्यतुीर् उजाय प्रर्ोग 

प्रोत्साहन कार्यिम 
एकमिु   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० 

१३१ र्ातार्ात पूवायधार 
            ० ० 

१३२ सडक गरुूर्ोजना तर्ारी सं्र्ा ० १ १०००         १ १००० 
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सातवटै वडािाई लब.वप. राजमागयसंग जोडेर 
सवयर्ाम र्ातार्ात सञ्चािन हनुे गरेर  नािा र 

ग्र्ाववन वाि समेतको सडकको टतरोन्नती (सबै 
वडाका १०५ वक.लम. सडक नािा सवहत, 

ग्र्ालबन वाि सवहत) 

वक.लम. ३० ५ ७५००० २५ 375००० २५ 375००० २५ 375००० २५ 375००० 10५ 15७५००० 

वडा नं ३ बाहेक सबै वडाहरुिाई छोएर 
जाने कररब ५५ वक.मी कािोपरे सडक 
लनमायण (प्रदेश सरकारको कार्यिम माफय त) 

वक.लम.            ५५ ० 
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दमु्जा – टुवप गौडा  िािबन्दी सडक संि 
सरकारको सहर्ोगमा ६० वक.मी. मध्रे् २५ 
वक.मी. सनुकोशी १ मा पने  ११ लमटर चौडाई 

िएको सडक लनमायण 
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कृवष सडक लबलिन्न वटती हुदैँ (नागी - 
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वक.मी. १० ५ १५००० ५ १५००० १० ३०००० १० ३०००० ५ १५००० ३५ 10५००0 
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वक.लम. १ ५ ५००० ३ ३००० २ २०००     १० १०००० 

१३४ 
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वक.लम. १० ५ ५०० १० १००० १० १००० १० १००० १० १००० ४५ ४५०० 

१३६ बसटटप र प्रलतक्षािर् लनमायण सं्र्ा ० १ ५००० ० ० १ ५००० ० ० १ ५००० ३ १५००० 
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कार्यिम 
सं्र्ा १० १० ४००० १० ४००० १० ४००० १० ४००० ५ २००० ४५ १८००० 
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 सरुशक्षत आवास अन्ततयरगत खरको छानािाई 
प्रलतटथापन गने 
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१४८ सबै वडाहरूमा लडशजटि सूचना पाटी लनमायण सं्र्ा १ २ २०० २ २०० २ २०० १ १००   ७ ७०० 
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सावयजलनक सेवा प्रदानिाई प्रववलधमा आधाररत 

सफ्टवेर्र लनमायण 
सं्र्ा ० १ ५००         १ ५०० 

१५० 
सनुकोशीको मौलिकता प्रवद्धयन एवम ्संरक्षण 

गनय िि ुचिशचर  लनमायण 
सं्र्ा    १ १५००       १ १५०० 

१५१ टेिीमेलडलसन केन्रको टथापना तथा सञ्चािन स)्र्ा ० १ १०००         १ १००० 

१५२ फोहोर मैिा तथा ढि लनकाश             ० ० 

१५३ 
१० बवषयर् खानेपानी सरसफाइ र टवच्छ 
र्ोजना  (WASH  Plan) तर्ार गने । 

सं्र्ा ० १ ५००         १ ५०० 

१५४ 
फोहोर व्र्वटथापनका िालग ल्र्ाण्डवफिसाइट 

लनमायण व्र्वटथापन 
एकमिु ०  २०००  २००००  ३००००  ५००००    १०२००० 

१५५ 
फोहोर व्र्वटथापनका िालग अवश्र्क समाग्री 
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सं्र्ा १ २ २०००         २ २००० 

१५६ 
सरसफाइकािालग टोि टतरीर् सलमलत गठन 

एवम ् पररचािन 
सं्र्ा १ ७          ७ ० 

१५७ 
फोहरमैिा सङ्किन र व्र्वटथापनकोिालग 

सामूवहक कोषको व्र्वटथा 
रकम 
कोष 

० १ २००         १ २०० 

१५८ 
फोहर सङ्किन गने िाँडोको व्र्वटथा (एकिर 

एकडि-लबन) 
सं्र्ा ५० २०० २०० ३०० ३०० ४०० ४०० ५०० ५०० २०० २०० १६०० १६०० 

१५९ िशक्ष्र्त समदुार् सरसफाइ सम्बन्धी तालिम पटक ४ २ १०० २ २०० २ २०० २ २०० २ २०० १० ९०० 
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१६० 
वन वातावरण र ववपद् 

व्र्वटथापन 

            ० ० 

१६१ जिवार् ुपररवतयन अनकुुिन             ० ० 

१६२ 
जिवार् ुपररवतयनको प्रिाव जोशखम सम्बन्धी 

सचेतना कार्यिम सञ्चािन 
पटक ५ २ २०० २ २०० २ २०० २ २०० २ २०० १० १००० 

 बह ुप्रकोप जोशखम तथा ववश्लषेण (VCA) सं्र्ा  १ ८००         १ ८०० 

१६३ 

जिवार् ुपररवतयनको प्रिाव जोशखम सम्बन्धी 
अध्र्र्न तथा अनसुन्धान (जिबार् ुउत्थानशशि 

पररर्ोजना तर्ार गने) 

सं्र्ा ० १ ४००         १ ४०० 

 पानी पोखरी लनमायण हरेक वडामा सं्र्ा ५ २ २०० ३ ३०० ४ ४०० २ २०० ३ ३०० १४ १४०० 

१६४ 
ररचाजय पोखरी लनमायण (उपिोक्ता सलमलतिाई 

उपिब्ध गराउने) 
सं्र्ा १ ४ ८०० २ ४०० ३ ६०० ४ ८०० ३ ६०० १६ ३२०० 

१६५ 

आर्ोजनाहरूको प्रचलित काननु वमोशजम 
प्रारशम्िक वातावरणीर् परीक्षण (IEE) तथा 

वातावरणीर् प्रिाव मूल्र्ाङ्कन (EIA) 

सं्र्ा १ २ १०००   २ १०००   २ १००० ६ ३००० 

* सडक वररपरर  बकृ्षरोपण/ हररत सडक सं्र्ा १०० ५०० २०० ५०० २०० ६०० ३०० ५०० ३०० ७०० ३०० २८०० १३०० 

१६७ ववपद् व्र्वटथापन             ० ० 

१६८ 
सूचना सङ्किन, प्रशोधन, ववपद् न्रू्नीकरण, पूवय 

तर्ारी, पनुलनयमायणबारे तालिम सञ्चािन 
सं्र्ा २ २ २०० ३ ३०० ४ ४०० ३ ३०० ५ ५०० १७ १७०० 

१६९ 

ड्याम लनमायण, गशल्छ, पवहरो लनर्न्रण, सनुकोशी 
नदद तथा रोशी वकनारमा पक्ककी तटबन्ध 

लनमायण 

वक.लम. ०.५ ०.५ २००० ०.७ ५००० ०.८ ७००० ०.९ ८००० १ 
१२००
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४ ३४००० 
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१७० 

ववपद् व्र्वटथापन कार्यमा प्रर्ोग हनुे आवश्र्क 
िौलतक साधनहरू (प्राथलमक उपचारका साधन, 

टिेचर, पर्ायप्त राहत सामाग्रीहरू) आददको 
व्र्वटथा 

सं्र्ा ५ ५ ५०० ४ ४०० ३ ३०० ५ ५०० ४ ४०० २१ २१०० 

१७१ 

उपर्कु्त खािी टथानहरू पवहचान गरी ववपद्द्का 
वेिा राहत सामग्रीहरू िण्डारण र 

पीलडतहरूिाई आपतकािीन बटन ेसंरचनाहरू 
लनमायण 

सं्र्ा ० १ १००० १ १०००       २ २००० 

१७२ 
ववपद् व्र्वथापन सम्बन्धी अन्तविर्ा, गोष्ठी, 

िेिा आदद सञ्चािन 
पटक २ १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० १ १०० ५ ५०० 

१७३ 
पालिका टतरीर् ववपद् व्र्वटथापन संटथागत 

तथा इकाइ टथापना 
ट्र्ा १ १ ५०० १ ५०० १ ५०० १ ५०० १ ५०० ५ २५०० 

१७४ वन तथा ि-ूसंरक्षण             ० ० 

१७५ पवहरो तथा नदी कटान लनर्न्रण वक.मी. ०.८ ०.४ २००० ०.५ २५०० ०.५ २५०० ०.८ १०००० ०.६ ५००० ३ २२००० 

१७६ बाढी तथा पवहरोको पूवय-सूचक र्न्र जडान सं्र्ा ० १ १०००         १ १००० 

१७७ 

महत्त्वपूणय ववकासे आर्ोजनाहरूको प्रारशम्िक 
वातावरणीर् परीक्षण (IEE) तथा  वातावरणीर् 

प्रिाव मूल्र्ाङ्कन (EIA) 

सं्र्ा ३ १ ५०० १ ५०० १ ५०० १ ५०० १ ५०० ५ २५०० 

१७८ वृक्षारोपण तथा संरक्षण सं्र्ा ५० ५००० २०० ६००० २०० ५००० २०० ५००० २०० ५००० २०० २६००० १००० 

१८० संटथागत ववकास 
            ० ० 

१८१ सेवा प्रवाह तथा सशुासन 
            ० ० 

१८२ 
सेवा प्रवाह तथा सशुासनकािालग आवश्र्क 

कार्यववलधको लनमायण 
सं्र्ा १ १ ३००         १ ३०० 
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बजेट  

(रू. हजारमा) 

१८३ 
पालिकाद्वारा प्रदान गररने सेवाको अलििेख 

व्र्वटथापन 
एकमिु   ५०  ५०  ५०  ५०  ५०  २५० 

१८४ ववद्यतुीर् शासन प्रर्ोग र पहुँचमा बवृद्ध एकमिु   ५००  ५००  ५००      १५०० 

१८५ 

हरेक ववकास र्ोजना तथा कार्यिमको वडा र 
पालिकाटतरमा लनर्लमत सामाशजक परीक्षण र 

सावयजलनक सनुवुाइ सञ्चािन 

पटक २ २ ५०० २ ५०० २ ५०० २ ५०० २ ५०० १० २५०० 

१८६ 
कमयचारीको क्षमता ववकासकािालग लनर्लमत 

तालिमको व्र्वटथा 
पटक ३ २ ५०० २ ५०० २ ५०० २ ५०० २ ५०० १० २५०० 

१८७ 
सबै कार्ायिर्मा नागररक वडापरको व्र्वटथा 

र सोको प्रिावकारी कार्ायन्वर्न 
एकमिु   ३००          ३०० 

१८९ 
पालिका लिरका र्ोजनाहरूको लनर्लमत 

अनगुमन, मूल्र्ाङ्कन तथा समीक्षा 
पटक ४ २ १०० २ १०० २ १०० २ १०० २ १०० १० ५०० 

१९० बैंवकङ प्रणािी माफय त सम्पणुय िकु्तानी प्रविर्ा एकमिु   १००  १००  १००  १००  १००  ५०० 

१९१ 
मानव संसाधन तथा संटथागत क्षमता 

ववकास 

            ० ० 

१९२ 

सेवाप्रवाह, संटथागत ववकासजटता पक्षमा िमश 
आधलुनकीकरण गदै जान तदनकुुि कार्यिमहरू 

सञ्चािन 

एकमिु   २००  २००  २००  २००  २००  १००० 

१९३ 

गाउँपालिका क्षेरलिर ववकास गनय सवकने 
सामान्र् सम्िावना देशखएका पेशा-व्र्वसार्को 

प्रवद्धयनकािालग सम्िाव्र्ता अध्र्र्न 

सं्र्ा २ २ २०० २ २०० २ २०० २ २०० २ २०० १० १००० 

१९४ तथ्र्ाङ्क प्रणािी             ० ० 

१९५ तथ्र्ाङ्क सङ्किन सम्बन्धी नीलत लनमायण सं्र्ा ० १ ३००         १ ३०० 

१९६ तथ्र्ाङ्कका मानक र मापदण्डहरूको ववकास सं्र्ा ० १ ४००         १ ४०० 
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(रू. हजारमा) 

१९७ 

पालिकाको तथ्र्ाङ्क वेब पोटयि लनमायण गरी 
तथ्र्ाङ्कहरूको एकीकृत रूपमा व्र्वटथापन र 

सावयजलनकीकरण 

एकमिु   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० 

१९८ 
तथ्र्ाङ्क सङ्किन, प्रशोधन र ववश्लषेणकोिालग 

कमयचारी तथा ववज्ञहरूको क्षमता र दक्षता बवृद्ध 
सं्र्ा १ २ ३०० २ ३०० २ ३०० २ ३०० २ ३०० १० १५०० 

१९९ शासकीर् सधुार             ० ० 

२०० 
सावयजलनक नागररक सनुवुाइिाई व्र्वशटथत 

बनाउँदै सबै जनताको उपशटथलतको सलुनशितता 
पटक १ २ २०० २ २०० २ २०० २ २०० २ २०० १० १००० 

२०१ 
लनर्लमत वेवसाइट अद्यावलधक तथा व्र्वटथापन 

परीक्षण 
सं्र्ा १ १ ५००         १ ५०० 

२०२ 
कार्य सम्पादनमा आधाररत प्रोत्साहन प्रणािीको 

ववकास 
सं्र्ा २ २ १०० २ १०० २ १०० २ १०० २ १०० १० ५०० 

२०३ 
कमयचारीको कार्यसम्पादनको कार्य प्रगलतसँग 

आवद्धता 
एकमिु   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० 

२०५ प्रशासकीर् सशुासन 
            ० ० 

२०६ 

कमयचारीहरूको मनोवि र उत्प्ररेणा अलिवृवद्ध 
गनय कमयचारीकािालग तालिम, आवास, 

शशशटुर्ाहार केन्र तथा टवाटथ्र् लबमा कार्यिम 
सञ्चािन 

एवककृत १ २ १००० २ १००० २ १००० २ १००० २ १००० १० ५००० 

२०७ 

लनर्लमत व्र्वटथापन परीक्षण र सूचना 
प्रववलधको ववकास र ववटतारको माध्र्मबाट 

टवचालित कार्य प्रणािीको ववटतार 

एकमिु   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० 

२१० ववत्तीर् सशुासन             ० ० 

२११ 

िाि र िागतको ववश्लषेणसवहत र्ोजना तथा 
कार्यिम अवलध र्वकन गरी  वावषयक बजटे 

ववलनर्ोजन 

सं्र्ा ७ ५ १००० ४ ८०० ४ ४०० ४ ८०० ४ ८०० २१ ३८०० 
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२१२ राजटव पररचािन क्षमता बवृद्ध तालिम सञ्चािन पटक २ २ ५०० १ २०० १ २०० १ २०० १ २०० ६ १३०० 

२१३ िेखा प्रणािी सदुृढीकरण तालिम सञ्चािन पटक २ २ १०० १ २०० १ २०० १ २०० १ २०० ६ ९०० 

२१४ 
ववद्यतुीर् आलथयक कारोबार प्रणािीको 

सदुृढीकरण 
सं्र्ा २ २ २०० २ २०० २ २०० २ २०० २ २०० १० १००० 

२१५ भ्रिाचार लनवारण             ० ० 

२१६ भ्रिाचार ववरुद्ध नागररक सचेतना पटक ४ २ 300 २ 300 २ 300 २ 300 २ 300 १० १५०० 

२१७ 
भ्रिाचारको सूचना ददनेिाई परुटकृत गने 

व्र्वटथा 
सं्र्ा ० २ ५० २ ५० २ ५० २ ५० २ ५० १० २५० 

२१८ लनर्लमत सावयजलनक सनुवुाइ संखर्ा ४ २ ५०० २ ५०० २ ५०० २ ५०० २ ५०० १० २५०० 

२१९ 
ववकास आर्ोजनाको खचय लनमायण टथिमै 

सावयजलनकीकरण 
एकमिु   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० 

२२० 
संटथागत क्षमता ववकासकािालग आधलुनक 

सूचना प्रववलधको प्रर्ोग 

प्रववलध 

सं्र्ा 
१ २ ५००         २ ५०० 

२२१ अन्तरसम्बशन्धत लबषर् 
            ० ० 

२२२ सरुक्षा             ० ० 

२२३ प्रववलधमैरी अपराध अनसुन्धानको ववकास सं्र्ा ० १ ३००         १ ३०० 

२२४ पालिकाको सरुक्षा नीलत तजुयमा सं्र्ा ० १ १००         १ १०० 

२२६ िाग ुऔषध लनर्न्रण र अनगुमन पटक २ २ ५०० २ ५०० २ ५०० २ ५०० २ ५०० १० २५०० 

२२७ 
प्राकृलतक प्रकोपबाट हनुे क्षलत न्रू्नीकरण गनय 

पूवय-सूचना प्रणािी ववकास 
सं्र्ा १ १ ५०० १ ५०० १ ५००     ३ १५०० 

२३० मानव अलधकार 
            ० ० 

२३१ 

वडा तथा ववद्यािर् टतरमा मानव अलधकार 
सम्बन्धी सचेतनामूिक अलिमखुीकरण कार्यिम 

सञ्चािन 

एकमिु   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० 
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बजेट  

(रू. हजारमा) 

२३२ 

फरक क्षमता िएका, असहार्, सीमान्तकृत ्वगय 
र क्षेरका सेवाग्राहीिाई सेवाप्रवाहमा ववशेष 

व्र्वटथा 
एकमिु   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० 

२३३ 
पीलडत मवहिा र वािवालिकािाई आलथयक तथा 

काननुी सहार्ता प्रदान 
एकमिु   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० 

२३४ संिीर् शासन प्रणािी             ० ० 

२३५ 
जनचेतनामूिक तथा अन्तविय र्ात्मक कार्यिम 

सञ्चािन 
एकमिु   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० 

२३६ 

टथानीर् राजनीलतक नेततृ्व, जनप्रलतलनलध तथा 
कमयचारीकोिालग क्षमता ववकासकािालग तालिम 

तथा अलिमखुीकरण कार्यिम सञ्चािन 

एकमिु   ५००  ५००  ५००  ५००  ५००  २५०० 

२३७ टथानीर् तहको सन्तलुित ववकास 
            ० ० 

२३८ 
टथानीर् रोजगारी प्रवद्धयन र क्षमता ववकासका 

कार्यिम सञ्चािन 
एकमिु   ४००  ४००  ४००  ४००  ४००  १२०० 

२३९ 
खानेपानी, सरसफाइ िगार्त िौलतक पूवायधारको 

लनमायण 
एकमिु   १०००  १०००  १०००  १०००  १०००  ४००० 

२४० व्र्वहाररक र्ोजनाको तजुयमा र कार्ायन्वर्न सं्र्ा  १ ७००         १ ७०० 

२४१ 
सावयजलनक लनजी साझदेारीमा ववकासका 

कार्यिम 
एकमिु   ३००  ३००  ३००  ३००  ३००  १५०० 

२४२ 
र्ोजना तजुयमा, कार्ायन्वर्न 
र अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

            ० ० 

२४३ र्ोजना तजुयमा र कार्ायन्वर्न 
            ० ० 
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(रू. हजारमा) 

२४४ र्ोजनाको वगीकरण गनय मापदण्डको व्र्वटथा सं्र्ा ० १ ५००         १ ५०० 

२४५ अनगुमनको लनदेशशका लनमायण सं्र्ा ० १ ३००         १ ३०० 

२४६ 
आर्ोजनाको पवहचान, छनौट र कार्ायन्वर्न गने 

उच्चटतरीर् संर्न्र लनमायण 
एकमिु   200  200  200  200  200  1000 

२४७ 

रावष्ट्रर् र्ोजना आर्ोग, प्रादेशशक नीलत तथा 
र्ोजना आर्ोग,  ववकास साझेदार संि संटथा, र 

लनजी संि–संटथाहरूसँग सहकार्य गरी 
अनसुन्धानमूिक कार्यिम 

सं्र्ा ० १ २००   १ २००   १ २०० ३ ६०० 

२४८ 
तोवकएका आर्ोजनाहरूको मूल्र्ाङ्कनकोिालग 

आफै वा तेस्रो पक्षिाई समावेश गरी मूल्र्ाङ्कन 
पटक १ १ ८०० १ ८०० १ ८०० १ ८०० १ ८०० ५ ४००० 

२४९ 
र्ोजना तजुयमाका सबै चरणमा िािग्राही र 
सरोकारवािाको सहिालगतामा छिफि 

पटक ४ २ १०० २ १०० २ १०० २ १०० २ १०० १० ५०० 

२५० आर्ोजना बैंक 
            ० ० 

२५१ 
आर्ोजना बैंक लनमायणकािालग आवश्र्क नीलत, 

लनर्म, लनदेशशका तजुयमा 
सं्र्ा ० १ २००         १ २०० 

२५२ सम्िाव्र्ता अध्र्र्न गरी आर्ोजना बैंक तजुयमा सं्र्ा ० १ ३००         १ ३०० 

२५३ 

छनौटमा परेका आर्ोजनािाई आवश्र्क बजेट 
ववलनर्ोजन गने र मध्र्मकािीन खचय संरचनामा 

समावेश गने व्र्वटथा 
सं्र्ा ०   १ ४००   १ ४००   २ ८०० 

२५४ 
आर्ोजनाको पवहचान, वगीकरण, प्राथलमकीकरण, 

छनौट र मूल्र्ाङ्ककनको मापदण्ड तजुयमा 
सं्र्ा ० १ 300         १ 300 

२५५ 
आर्ोजना बैंकिाई ववद्यतुीर् प्रणािीमा अलििेख 

राख्न कमयचारीको दक्षता अलिवृवद्ध 
एकमिु   200  200  200  200  200  १०00 



 
 
 

ि.सं.  एकाइ आ.ब. पवहिो 
आ.व. बजेट 

दोस्रो 
आ.व. बजेट 

तेस्रो 
आ.व. बजेट 

चौथो 
आ.व. बजेट 

पाचँौं 
आ.व. बजेट िक्ष्र् 

बजेट  

(रू. हजारमा) 

२५६ राजटव सधुार कार्य र्ोजना तजुयमा सं्र्ा ० १ ५००     १ 500   2 10०० 

 
र्ोजना कार्ायन्वर्न गनय 
अन्तरसरकार समन्वर् 

            ० ० 

२५८ आर्ोजनाहरूको पवहचान, ववकास र कार्ायन्वर्न एकमिु   200  200  200  200  200  १०00 

२५९ 
ठुिा आर्ोजनाहरूको कार्यन्वर्न समर्न्वर् 

सहशजकरण 
एकमिु   200  200  200  200  200  १०00 

२६० र्ोजना तजुयमा गनय ववज्ञहरूको प्राववलधक सहर्ोग सं्र्ा २ १ २०० १ २०० १ २०० १ २०० १ २०० ५ १००० 

 
देश ववदेशका पालिकाहरू सँग िलगनी सम्बन्ध 

कार्म गने 
एकमिु   १०००  १०००  १०००  १०००  १०००  ५००० 

 अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 
            ० ० 

२६२ आर्ोजनाहरूको आवश्र्क अनगुमन र मूल्र्ाङ्कन पटक ५ २ ५० २ ५० २ ५० २ ५० २ ५० १० २५० 

२६३ लनदेशशका तथा अन्र् सामग्रीको ववकास सं्र्ा ० १ २००         १ २०० 

२६५ अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन र्ोजना तजुयमा सं्र्ा २ २  २  २  २  २  १० ० 

२६६ सूचकहरूको लनमायण सं्र्ा ० १ १००         १ १०० 

२६८ 
जनुार र अन्र् फिफूिहरुको अनसुन्धनात्मक 

कार्य 
सं्र्ा १ १ ३००         १ ३०० 

२७० 
माछा पािनको िालग गररने अनसुन्धानात्क 

कार्य 
सं्र्ा ० १ २००         १ २०० 

२७१ 
जंगिका जलडबटुीको खोज र उपर्ोग बारे 

अनसुन्धानात्मक कार्य 
सं्र्ा ० ० ० १ ५००       १ ५०० 

               ३३७६७१० 
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पररच्छेद १२ नलतजा खाका 
 

आवलधक र्ोजनाको िक्ष्र् देशख कार्यिम सम्मको कारण र असरहरु वीचको अन्तर सम्वन्ध र नलतजाहरु 
वीचको तहगत अन्तरसम्बन्ध टथापना गरी र्ोजना प्रविर्ािाई नलतजामखुी बनाउन नलतजाखाकाको रुपमा 
तकय वद्ध खाका (Logical Framework) तर्ार गररएको छ । 

र्ो तकय बद्ध खाका तर्ार गदाय ववषर्गत क्षेरका आधारमा तहगत नलतजा सूचक (Key result indicators) 

लनधायरण गरी सबै ववषर्गत क्षेर तथा उपक्षेरको र्ोगदानको अन्तरसम्बन्ध टथावपत गराउन प्रर्ास गररएको 
छ । 

तकय वद्ध खाकामा प्रर्ोग गररएका वावषयक िक्ष्र् सम्वशन्ध तथ्र्ांकहरु हरेक वषयको र्ोग गरी समविगत 
(Cumulative) रुपमा प्रटततु गररएको छ। प्रर्कु्त तथ्र्ांकहरु गाउँपालिकाको वटतगुत वववरण, कार्यशािा 
गोवष्ठवाट प्राप्त वववरण, प्रदेश शटथलत पर २०७५, गाउँपालिका सम्वन्धी अन्र् दटतावेजहरु र समहु 
छिफिबाट संकलित गररएका छन ्। तकय वद्ध खाकामा दीियकालिन रावष्ट्रर् िक्ष्र्, प्रदेश समवृद्धका संवाहक 
र ददगो ववकास िक्ष्र्हरुको संकेत नं. उल्िेख गररएको छ । कलतपर् ददगो ववकास िक्ष्र्का पररमाणात्मक 
िक्ष्र्हरु आपसमा अन्तरसम्वशन्धत रहेकािे िक्ष्र्को ववढ िारिाई आधार मानी उल्िेख गररएको छ । 
ददगो ववकास िक्ष संकेतमा एउटै िक्ष्र् लिर पने नलतजा सूचकहरुिाई शशषय महिमा मार उल्िेख गररएको 
छ  । 

 

तालिका 61: दीियकािीन रावष्ट्रर् िक्ष्र्का संकेतहरु 
संकेत नं १ उच्च र समतामूिक रावष्ट्रर् आर् 

संकेत नं २ मानवपुजँी लनमायण तथा सम्िावनाको पूणय उपर्ोग 

संकेत नं ३ सवयसिुि आधलुनक पूवायधार एबं सिन अन्तर आबद्धता 
संकेत नं ४ उच्च र ददगो उत्पादन तथा उत्पादकत्व 

सकेत नं ५ पररटकृत र मर्ायददत जीवन 
संकेत नं ६ सरुशक्षत, सभ्र् र न्र्ार्पूण समाज 
संकेत नं ८ सशुासन 
संकेत नं ९ सवि िोकतन्र र रवटक्क्षर् एकता 
संकेत नं १० सरुक्षा र सम्मान 

 

तालिका 62: दीगो ववकास िक्ष्र्को टथानीर्करण 
िक्ष्र् नं संकेत नं  िक्ष्र् 

१ १ हरेक क्षेरमा रहेको सबै टवरुपका ववसम गररबीको अन्त्र् गने । 

२ २ िोकमरीको अन्त्र् गने, खाद्य सरुक्षा तथा उन्नत पोषण प्रालप्त र ददगो कृवषको प्रवद्धयन 
गने । 

३ ३ सबै उमेर समूहका व्र्शक्तका िालग टवटथ जीवनको सलुनशितता गदै समदृ्ध जीवन 
टतर प्रवद्धयन गने । 

४ ४ सबैका िालग समावेशी तथा समतामूिक गणुटतरीर् शशक्षा सलुनशित गदै जीवनपर्यन्त 
लसकाइका अवसरहरू प्रवद्धयन गने । 
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िक्ष्र् नं संकेत नं  िक्ष्र् 

५ ५ िैविक समानता हाँलसि गने सबै मवहिा, वकशोरी र बािबालिकाहरूको सशक्तीकरण 
गने । 

६ ६ सबैका िालग खानेपानी र सरसफाइको उपिब्धता तथा र्सको ददगो व्र्वटथापन 
सलुनशित गने । 

७ ७ खचयिे धान्न सवकने, िरपदो, ददगो र आधलुनक उजायमा सबैको पहुँच सलुनशित गने । 

८ ८ शटथर, समावेशी र ददगो आलथयक वृवद्ध र सबैका िालग पूणय तथा उत्पादनशीि 
रोजगारी र मर्ायददत श्रम प्रवद्धयन गने । 

९ ९ उत्थानशीि पूवायधारको लनमायण, समावेशी र ददगो औद्योगीकरणको प्रवद्धयन र नव 
प्रवतयनिाई प्रोत्साहन गने । 

१० १० मिुकुलिर र अन्र् मिुकुहरूबीचको असमानता न्रू्न गने । 

११ ११ शहर तथा मानव वटतीहरूिाई समावेशी, सरुशक्षत, उत्थानशीि र ददगो बनाउने । 

१२ १२ ददगो उपिोग र उत्पादनका ढाँचा सलुनशित गने । 

१३ १३ जिवार् ुपररवतयन र त्र्सका प्रिावहरूसँग जधु्न तत्काि कार्य अगालड बढाउने । 

१४ १४ सनुकेशी गा.पा.को िालग सान्दलियक निएको । 

१५ 
 

१५ 
 

पथृ्वीको िपूररलध टतरीर् पाररशटथलतकीर् प्रणािीहरूको ददगो उपर्ोग, रक्षा र 
पनुस्र्थापन गनय, वनको ददगो रुपमा व्र्वटथापन गने, मरुिलूमकरणववरुद्ध िड्न र 
िकू्षर् रोक्नकुा साथै र्सिाई उल्टाउने र जैववक ववववधताको ह्रासिाई रोक्ने । 

१६ १६ ददगो ववकासका िालग शाशन्तपूणय र समावेशी समाजहरूको प्रवद्धयन गने, सबैका िालग 
न्र्ार्मा पहुँच सलुनशित गने र प्रिावकारी, जवाफदेही तथा समावेशी संटथाहरूको 
लनमायण गने । 

१७ १७ ददगो ववकासका िालग कार्ायन्वर्नको माध्र्म सदुृढ गने र ववश्वव्र्ापी साझेदारीिाई 
पनुःजीवन्त तलु्र्ाउने । 

 

 

 



 

तालिका 63: सनुकोशी गाउँपालिकाको समटत ववकासको नलतजा खाका 
नलतजा टतर सूचक एकाई अधार बषय 

२०७७/०७८ 
िक्ष्र् सूचनाको श्रोत शजम्मेवार 

लनकार् 

अनमुान 
तथा 
जोशखम 

प्रादेशशक 

िक्ष्र्/ रणनीलत 
संकेत 

दीियकािीन 
रावष्ट्रर् 
िक्ष्र् 

दीगो  
िक्ष्र् 
संकेत 

२०७८ 
/०७९ 

२०७९/८० २०८०/०८१ २०८१/० ८२  २०८२/०८३  

िक्ष्र् 
रोजगारी ,
आर् र 
जीवनटतरमा 
गणुात्मक र 
दीगो सधुार 
गदै सखुी 
एवम ्सम्मदृ्ध 
सनुकोशी 

मानव ववकास 
सूचक(HDI) 

सूचकाङ्क ०.४५१ ०.४६२ ०.४७५ ०.४५२ ०.४९१ ०.५१२ प्रदेश नीलत 
तथा र्ोजना 
आर्ोग , 

बागमती 
NHRD, 
2014 

गा.पा गा.पा, 
प्रदेश 
तथा 
संिीर् 
सरकार 

८.२.२ २ ४ 

आपेशक्षत आर् ु( जन्म 
हुँदाको ) 

बषय ६९ ६९ ७० ७० ७१ ७१ प्रदेश नीलत 
तथा र्ोजना 
आर्ोग , 
बागमती,  

गा.पा  ८.२.२ ५ २ 

साक्षरता दर प्रलतसत ५८.७२ ६०.५ ६१.२५ ६२.६५ ६३.४० ६४.२३ रावष्ट्रर् तथ्र्ाङ्क 
लबिाग 

गा.पा   २ ४ 

रोजगार दर प्रलतसत ५४.३ ५६० ५८.० ५९. ६२.० ६६.० प्रदेश गा.पा 
प्रदेश। 
संिीर् 
सरकार 

  १ ८ 

शैशक्षक सूचक सूचकाङ्क ०.३४९ ०.३८५ ०.४१२ ०.४५२ ०.४६८ ०.५२० प्रदेश नीलत 
तथा र्ोजना 
आर्ोग , 
बागमती 

   ५ ४ 

बावषयक आम्दानीको 
दईु लतहाई िन्दा बढी 
रकम खानामा खचय 
गने पररवार 

प्रलतसत १४ १३ १२ ११ १० ९ कृवष आवलधक 
र्ोजना सवे  ,

गा.पा .  

 

गा.पा.   १ १ 

असर - १. 
उत्पादन , 
रोजगारी र 
आर्मा दीगो 
बृद्धी हनु ेछ 
। 

लनवायहमशुख कृवषमा 
आधाररत पररवार  

 

प्रलतशत 

 

५२ ५१ ४९ ४७ ४५ ४० गा.पा   ५.३.२ 
 

 

४  ५ 

खाद्य सरुक्षा निएको 
िरधूरी   
 

प्रलतशत 

 

१२ ११ १० ९ ८ ७ गा.पा   ४.२.१ 
$ !@ 

रोजगारीमा बढेको 
सं्र्ा 

   जना        ३५० ४०० ४८० ५६० ६५० ७०० कृवष आवलधक 
र्ोजना  

  ४.२.१ 
( @ 

प्रलतफि १.१ 
कृवष 

आफ्नो उत्पादनिे बषय 
िरी खान पगु्न े

प्रलतशत 

 

१९ २१ २५ २७ ३० ३५ कृवष  
आवलधक 

  ४.२.१ 
$ @ 
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नलतजा टतर सूचक एकाई अधार बषय 
२०७७/०७८ 

िक्ष्र् सूचनाको श्रोत शजम्मेवार 
लनकार् 

अनमुान 
तथा 
जोशखम 

प्रादेशशक 

िक्ष्र्/ रणनीलत 
संकेत 

दीियकािीन 
रावष्ट्रर् 
िक्ष्र् 

दीगो  
िक्ष्र् 
संकेत 

२०७८ 
/०७९ 

२०७९/८० २०८०/०८१ २०८१/० ८२  २०८२/०८३  

उत्पादनमा 
बृद्धी िएको 
हनुेछ । 

पररवारको सं्र्ा 
बढने छ। 

र्ोजना ,गा.पा 

 कुि कृवष के्षरमा 
उत्पादकत्व  

 

मे .ट.प्रलत  
हे.  

 

२.8 २.9 २.9 3 3.1 3.2 कृवष  
आवलधक 

र्ोजना ,गा.पा 

  ४.२.१ ४ १ 

धान उत्पादन  

 

मे .टन  

 

३१५० ३१७० ३१८० ३२०० ३२१० ३२२० कृ.आ.र्ो.   ४.२.१ ४ २ 

मकै उत्पादन  

 

मे .टन  

 

७०४७ ७०५० ७०६० ७०७५ ७०८० ७०९५ कृ.आ.र्ो.   ४.२.१ ४ २ 

गह ु उत्पादन  

 

मे .टन  

 

४५६ ४६० ४७० ४७० ४८० ४९५ कृ.आ.र्ो.   ४.२.१ ४ २ 

खाद्यान्नवािी उत्पादन 
के्षरफि  

रोपनी ७२८३५ ७२८४० ७२८४५ ७२८५० ७२८६० ७२८७० कृ.आ.र्ो.   ४.२.१ ४ २ 

दािवािी उत्पादन   

 

मे .टन  

 

१९६ २०० २१० २१५ २२० २२५ कृ.आ.र्ो.   ४.२.१ ४ २ 

दािवािी उत्पादन 
के्षरफि  

रोपनी 
 

६६२८ ६६३० ६६३० ६६३५ ६६४० ६६४५ कृ.आ.र्ो.   ४.२.१ ४ २ 

तरकारी उत्पादन  

 

मे .टन  

 

१८०६ १८५० १८५५ १८६० १८७० १८८० कृ.आ.र्ो.   ४.२.१ ४ २ 

 दािवािी उत्पादन 
के्षरफि  

रोपनी 
 

४८५१ ४८५५ ४८६० ४८६५ ४८७० ४८७५ कृ.आ.र्ो.   ४.२.१ ४ २ 

 ववशेष पकेट के्षर 
के्षरफि 

रोपनी ४०० ५०० ६०० ७०० ८०० ९०० गा.पा.   ४.२.१ ४ २ 

च्र्ाउ उत्पादन मे.टन 

 

२ २.५ ३ ३ ४ ५ गा.पा.   ४.२.१ ४ २ 

जनुार उत्पादन  

 
मे.टन 

 

१४६३ १५०० १५५० १६०० १७०० १७५० गा.पा.   ४.२.१ ४ २ 

सनु्तिा उत्पादन  

 
 ११९३ १२१०० १२५० १२७५ १३०० १३५० गा.पा.   ४.२.१ ४ २ 

 आईवपएम र अन्र् 
तालिम लिन ेकृषक  

 

सं्र्ा ० २० ५० ७० १२० १५० गा.पा.   ४.२.१ २ २ 

टनेिमा खेलत गने 
कृषक 

सं्र्ा ७० ११० १३० १५० २०० ३०० गा.पा.   ४.२.१ २ ४ 
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२०७७/०७८ 
िक्ष्र् सूचनाको श्रोत शजम्मेवार 

लनकार् 

अनमुान 
तथा 
जोशखम 

प्रादेशशक 

िक्ष्र्/ रणनीलत 
संकेत 

दीियकािीन 
रावष्ट्रर् 
िक्ष्र् 

दीगो  
िक्ष्र् 
संकेत 

२०७८ 
/०७९ 

२०७९/८० २०८०/०८१ २०८१/० ८२  २०८२/०८३  

 
प्रलतफि १.२ 
खेतीर्ोग्र् 
िलूममा लसंचाइ 
सलुबधा पगेुको 
हनुेछ 

लसंचाइ हनु ेके्षरफि हेक्टर १७२२८ १७२८९ १७३५० १७४०० १७४५० १८००० गा.पा. गा.पा  ४.२.१ ४ २ 

प्रलतफि १.३ 
पशजुन्र् 
उत्पादनबाट 
आर्मा बृद्धी 
हनुे छ । 

पशपुशन्छमा सिग्न 

फम ॅ

 

सं्र्ा ४० ६० १०० १५० २०० २५० गा.पा. गा.पा  ४.२.१ ४ २ 

दधु उत्पादन लिटर 
दैलनक 

 

लिटर ४००० ४५०० ५००० ५५०० ६००० ६५०० गा.पा. गा.पा  ४.२.१ ४ २ 

मास ुउत्पादन दैलनक 

 
मे.टन ३ ५ ७ १० १२ 

 
१५ गा.पा.   ४.२.१ ४ २ 

माछा उत्पादन दैलनक 

 
क्रू्न्टि ६ १० १५ १८ २० २५ गा.पा.   ४.२.१ ४ २ 

मह उत्पादन दैलनक 

 
क्रू्न्टि ०.५ १ २ २.५ २.८ ३.० गा.पा.   ४.२.१ ४ २ 

प्रलतफि १.४  
जम्मा ऋण 
प्रवाह रकम 

)िाख(  

को टथापना 
तथा प्रबद्धन 
िएको हनुछे 
। 

उद्योग तथा व्र्वसार् 
दतय 

सं्र्ा ३१२ ३५० ३८० ४०० ४५० ५०० गा.पा.   ४.३.१ ९ ८ 

साना व्र्ापार टव–

रोजगारमा संिग्न 

 

जना १२१३ १४०० १५०० १५५० १६०० १७०० के.त.वव.   ४.३.१ ९ ८ 

होटि तथा िज  

 
सं्र्ा  १५ २० ३० ४० ४५ ५० गा.पा.   ४.३.१ ९ ८ 

चाि ुिरेि ु 

उद्योग 

सं्र्ा १२ १५ २० २२ २५ ३० गा.पा.   ४.३.१   

              
प्रलतफि १.५ 
बैक तथा 
लबत्तीर् सेवामा 

वैवकि कारोवार गने 
संटथा बैक, ििवुवत्त 
संटथा 

सं्र्ा ४ ५ ६ ७ ८ १० गा.पा   NA ९ ८ 



168 
 

नलतजा टतर सूचक एकाई अधार बषय 
२०७७/०७८ 

िक्ष्र् सूचनाको श्रोत शजम्मेवार 
लनकार् 

अनमुान 
तथा 
जोशखम 

प्रादेशशक 

िक्ष्र्/ रणनीलत 
संकेत 

दीियकािीन 
रावष्ट्रर् 
िक्ष्र् 

दीगो  
िक्ष्र् 
संकेत 

२०७८ 
/०७९ 

२०७९/८० २०८०/०८१ २०८१/० ८२  २०८२/०८३  

पहुँच िएको 
हनुे छ । 

विर्ाशशि वचत तथा 
ऋण सहकारी 

सं्र्ा २८ ३० ३२ ३५ ३८ ४० गा.पा   NA ९ ८ 

जम्मा ऋण प्रवाह 
रकम )िाख(  

रू ५७ ७५ ९० ११० १५० २००    NA   

प्रलतफि १.६ 
टथालनर् किा 
तथा 
संटकृतीको 
संरक्षण तथा 
सम्बद्धन 
िएको हनु े
छ। 

पवहचान सवहतको 
सांटकृलतक गेट 

सं्र्ा ० १ १ १ १ २ गा.पा   ४.५.१ १० ४ 

म्रू्शजर्म सं्र्ा ० ० १    गा.पा   ४.५.१ ६ ४ 

प्रलतफि १.७ 
पर्ायटवकर् 
पूवायधारको 
लबकाचस 
िएको हनु ेछ 
। 

पर्यटवकर् पद मागय वक.लम १० २० ३० ४० ५० ६० गा.पा   ४.५.१ ३ ९ 
होम टटे संचािन गने 
पररवार  

सं्र्ा २९ ३५ ३८ ४० ४० ४५ गा.पा   ४.५.१ ९ ८ 

होम टटे समहु सं्र्ा १ १ २ ३ ३ ४ गा.पा   ४.५.१ ९ ८ 
क्र्ाशम्पि  वपकलनक 
टथान सधुार 

टथान २ २ ३ ४ ४ ५ गा.पा   ४.५.१ ९ ८ 

जि ववहार गन े सं्र्ा ५०० ७०० ९०० १२०० १५०० २००० गा.पा   ४.५.१ ९ ८ 
उदे्दश्र् २ 
टवाटथ, 

प्रलतटपधी र 
लसपर्कु्त 
कानव 
संसाधनको 
ववकास हनुछे 
। 

प्रलतफि २.१ 
सबै तहमा 
शशक्षाको गणु 
टतररर् बदृ्धी 
िएको हनु ेछ 
। 

प्ररशम्िक वाि ववकास 
केन्र 

सं्र्ा ३६ ३६ ३६ ३७ ३७ ३७ वटतगुत 
वववरण 

  ५.१.२ २ ४ 

आधारितू ववद्यािर् सं्र्ा ४५ ४५ ४५ ४६ ४६ ४७ वटतगुत 
वववरण 

  ५.१.२ २ ४ 

माध्र्लमक ववद्यािर् 
सं्र्ा ९ ९ ९ ९ ९ ९ वटतगुत 

वववरण 

  ५.१.२ २ ४ 

आवासीर् ववद्यािर् सं्र्ा १ १ १ २ २ २ वटतगुत 
वववरण 

  ५.१.२ २ ४ 

प्राववलधक तथा 
व्र्वसावर्क शशक्षा 
कार्यिम   

सं्र्ा १ १ २ २ २ २ वटतगुत 
वववरण 

  ५.१.२ २ ४ 
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२०७७/०७८ 
िक्ष्र् सूचनाको श्रोत शजम्मेवार 

लनकार् 

अनमुान 
तथा 
जोशखम 

प्रादेशशक 

िक्ष्र्/ रणनीलत 
संकेत 

दीियकािीन 
रावष्ट्रर् 
िक्ष्र् 

दीगो  
िक्ष्र् 
संकेत 

२०७८ 
/०७९ 

२०७९/८० २०८०/०८१ २०८१/० ८२  २०८२/०८३  

प्रलतफि २.२ 
आधारितू 
तथा 
गणुटतररर् 
टवाटथ 
सेवाको 
पहुँचमा बदृ्धी 
िएको हनु ेछ 
। 

प्राथलमक टवाटथ केन्र 
/अटपतािपगु्न िाग्न े
समर् 

लमनेट 

६० ६० ५० ५० ४० ३० ३०    ५.२.२   

बीसीजीका खोप 
िगाइएका १ वषय 
मलुनका 
बािबालिकाको 
प्रलतशत 

प्रलतशत ४९.८ ५२ ५५ ६० ७० १०० HIMS   ५.२.२   

एनआइपी (NIP) 

तालिका अनसुार सबै 
खोप िगाइएका 
बािबालिकाको 
प्रलतशत 

प्रलतसत ५७.५ ६५ ७० ८० ९० ९५ HIMS   ५.२.२   

टवासप्रश्वासको 
संिमण दर ( 
प्रलतहजारमा 

 ११० १०० ९० ७० ६० ५० HIMS      

 लनर्मानसुार चारवटै 
गियवती जाँच )चौथो , 

छैठौं, आठौं र नवौं 
मवहनामा  (पूरा  
गरेका गियवती 
मवहिाको प्रलतशत 

प्रलतसत ४०.६ ५० ६० ७० ७५ ८० HIMS   ५.२.२   

 लनधायररत प्राथलमक 
टवाटथ्र् टर्ाहार 
आउटररच शक्िलनक 
सञ्चािनको प्रलतशत 

 ९१.१ ९२ ९४ ९५ ९८ ९९ HIMS   ५.२.२   

 पररवार लनर्ोजनको 
साधनको प्रर्ोग दर 

 ३१.५ ४० ४५ ५० ५५ ६० HIMS   ५.२.२   

 आधारितू सलुबधा ( 
खानेपानी , शौचािर् , 

वलथयड. वाड र 

सं्र्ा ३ ४ ५ ६ ७ ७ गा.पा   ५.२.२   
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िक्ष्र् सूचनाको श्रोत शजम्मेवार 
लनकार् 

अनमुान 
तथा 
जोशखम 

प्रादेशशक 

िक्ष्र्/ रणनीलत 
संकेत 

दीियकािीन 
रावष्ट्रर् 
िक्ष्र् 

दीगो  
िक्ष्र् 
संकेत 

२०७८ 
/०७९ 

२०७९/८० २०८०/०८१ २०८१/० ८२  २०८२/०८३  

परामशय आदद 
उपिब्ध टवाटथ्र् 
संटथा 

२.३ सरुशक्षत 
खानेपानी 
सलुबधामा 
बृद्धी र 
सरसफाइजन्र् 
ब्र्बहारमा 
सधुार िएको 
हनुे छ । 

पाईपद्वारा ववतररत पानी 
उपर्ोग गने पररवार 

प्रलतसत ८० ८५ ८८ ९० ९५ १०० गा.पा   ६.७.१   

फिस िएका 
सेशफ्टट्यांकी सवहतको 
शौचािर् िएको 
पररवार 

प्रलतसत ५ १० १५ १८ २० २० गा.पा   ६.७.१   

साधारण शौचािर् 
िएको पररवार 

प्रलतसत ९५ १०० १०० १०० १०० १०० गा.पा   ६.७.१   

३. गणुटतररर् 
पूवायधार, 
ब्र्बशटथत 
आबास , 
नलबकरकीर् 
उजाय तथा 
सूचना र 
प्रलबलधमा 
पहसँच चएको 
हनुे छ । 

पक्की सडकमा पगु्न े
औषत समर् 

लमनेट ५० ४० ३५ ३५ ३० ३० गा.पा   ६.२.१   

सबयर्ाम सडक वकलम             
आधारितू 
पूवायधारर्कु्त तथा 
ब्र्बशटथत बजार 

टथान ४ ५ ५ ६ ७ ७ गा.पा   ६१.३   

सरुशक्षत वटतीमा 
बसोबास गने पररवार 

प्रलतसत ९० ९२ ९५ ९७ ९८ ९९ गा.पा   ६.१.३   

िवन आचारसंवहता र 
नक्सा पास गने 

प्रलतसत १० २० ४० ६० ८० १०० गा.पा   ६.१.३   

प्रलतफि ३.१ 
र्ातार्तको 
साधनहरुको 
लनर्मलत 
आवागमन 
सहज िएको 
हनुे छ । 

सडक गरुूर्ोजनाको 
तर्ार 

सं्र्ा ० १ १ १ १ १ गा.पा   ६.२.१   

कािोपर ेसडक वक.लम ३५ ५० १०० १३० १३५ १४५ गा.पा   ६.२.१   
ग्रािेि सडक वक.लम ३० ५० ९५ १२० १३५ १५० गा.पा   ६.२.१   
नर्ाँ ट«र्ाक सडक वक.लम ० १० १५ २० २५ ३० गा.पा   ६.२.१   

 बसटटप र प्रलतक्षािर् 
लनमायण 

टथान ० १ २ २ ३ ४ गा.पा   ६.२.१   

३.२ उजाय 
तथा 

लबजिुी प्रर्ोग गने 
पररवारको प्रलतसत 

प्रलतसत ८० ९० ९५ ९६ ९८ १०० गा.पा   ७.२.१  ७ 
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२०७७/०७८ 
िक्ष्र् सूचनाको श्रोत शजम्मेवार 
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उपिब्धता 
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पररवार 

प्रलतसत ६० ६५ ७० ७५ ८० ८५ गा.पा         ७.२.१  ७ 

सौर्य उजायबाट 
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िर पररवार 

सं्र्ा २०० २५० ३०० ३५० ३७० ४०० गा.पा   ७.२.१  ७ 

सौर्य उजायबाट 
सन्चालित िरेि ु
उद्योग 

सं्र्ा ४ ८ १० १२ १४ १५ गा.पा   ७.२.१  ७ 

प्रलतफि ४ 
वतावरण 
संरक्षण ,
जिवार्ु  ,

जैलबक  
ववववधता  
जलमन र  
जिश्रोतको  
दीगो उपर्ोग 

ब्र्वशटथत 
सामदुार्सीक बन 

सं्र्ा ३२ ३४ ३५ ३६ ३७ ३७ गा.पा      

कबलुिर्ती बन सं्र्ा ४६ ४७ ४८ ४८ ४८ ५०       

लबरूवा उत्पादन र 
लबतरण 

सं्र्ा ५०० १००० २००० ३००० ४००० ५००० गा.पा      

प्रलतफि 
४.१ि ूतथा 
जिाधार 
क्षरेको 
संरक्षण 

संरशक्षत पवहरो सं्र्ा १ २ २ ३ ४ ५ गा.पा   ७.४.२   
नदद कटान संरशक्षत 
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हेक्टर       गा.पा   ७.४.२   
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सम्बशन्ध संरचनाको 
िम्वाइ 

वक.मी १ १.५ २.० २.२ २.५ २.७ गा.पा   ७.४.२   

संरशक्षत पोखरी सं्र्ा ५ ७ ९ १२ १५ २० गा.पा   ७.२.१   
वडा टतरीर् टथानीर् 

अनकूुिन कार्य 
र्ोजना लनमायण 

सं्र्ा ० १ २ ४ ५ ७ गा.पा   ७.२.१   

महत्वपूणय ववकासे 

आर्ोजनाहरूको 
प्रारशम्िक वातावरणीर् 
परीक्षण (IEE) तथा 

सं्र्ा १ २ ३ ४ ५ ८ गा.पा   ७.२.१/७.२.३   
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प्रलतफि 
४.३लबपद् 
जोशखम तथा 
लबवद् 
न्रू्नीकण 
हनुेछ । 

ववपद् न्रू्नीकरण, ववपद् 
पूवय तर्ारी तथा 
प्रलतकार्य र्ोजना 
लनमायण 

सं्र्ा ० १ १ १ १ १ गा.पा   ७.४.२   

सरुशक्षत तथा एवककृत 
बटती 

सं्र्ा ० १ १ २ ३ ४ गा.पा   ७.४.२   

५ संटथागत 
ववकास तथा 
सशुासन सबै 
पालिकाबासीिे 
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छन । 

ऐन , लनर्म , 

कार्यलबलध र लनदेशशका 
लनयमायण तथा प्रकाशन 

सं्र्ा २२ २५ २७ ३२ ३२ ३२ गा.पा   ८.३.३   

लबवाद मध्र्टतता, 
काननुी साक्ष्रता तथा 
मेिलमिाप कार्यिम 

पटक ४ १० १५ १८ २० २५ गा.पा   ८.३.३   

लबशत्तर् ब्र्बटथापन 
सधुार कार्यिम  

          ८.३.३   
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क्षमता 
लबकाश हनुे 
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कमयचारीहरुको क्षमता 
अलिबृद्धी तालिम   )
बावषयक रुपमा(  

पटक २ ४ ७ १० १२ १५ गा.पा   ८.३.३   

संगठन तथा 
ब्र्बटथापन 
)Organization and 

Management)सबेक्षण 
कार्यिम 

सं्र्ा ० १ १ १ १ १ गा.पा   ८.३.३   

५.२ तथ्र्ाङ्क 
प्रणािीको 
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पटक १ २ ४ ६ ८ १० गा.पा   ८.३.३   
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उपर्ोग गररने 
छ । 

सूचनाहरू 
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लबषर्गत 
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प्रकाशशत 
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तालिका 64: र्ोजना तजुयमाका िालग दर रेटको वववरण 
प्रलतफि एकाई प्रलत एकाई िागत 

(रु. हजारमा) 
कैवफर्त 

कृवष वन तथा िलुम सधुार   अन्तरावष्ट्रर् मलु्र्, र ववलनमर् 
दर ओिरहेड खचयको 
आधारमा औषत िागत 

रासार्लनक मि 
  

र्रुरर्ा मे.टन ४२ 

डी.ए.पी. मे.टन ५८.१२ 

पोटास मे.टन ४१.३५ 

प्राङगाररक मि शक्वन्टि 
  

कम्पोि (धिुो) शक्वन्टि १.५ देखी २ औषतको मूल्र्को आधारमा 

कम्पोि (दानादर) शक्वन्टि २ देशख २.५ 

िमी कम्पोटट शक्वन्टि २.५ देशख ३ 

बीउ शक्वन्टि 
 ववलिन्न खाद्यन्न लबउहरुको 

उत्पादन िागत औषतको 
आधारमा 

धान शक्वन्टि २.१ 

गह ँ शक्वन्टि ३.१ 

मकै 
 २.४ 

 

तरकारीको उन्नत बीउ के.जी. २.८६ ववलिन्न तरकारीको 
लबउहरुको उत्पादन िागत 
औषतको आधारमा 

तरकारीको मिु बीउ के.जी. १.९७ 

दिहन बीउ शक्वन्टि ८.१ 

तेिहन बीउ शक्वन्टि ९ 

फिफुि तथा तरकारी लबरुवा    

किमी लबरुवा गोटा गोटा ०.४०४१ ववलिन्न फिफुि 
लबरुवाहरुको सरकारी 
मूल्र्को औषतको आधारमा 

लबज ुववरुवा गोटा ०.०२२ 

फिफुि कवटग ववरुवा गोटा ०.०१९ 

जलमनको तरकारी ववरुवा गोटा ०.००१ 

साना कृवष र्न्रहरु     

लमलन लिटर गोटा ४० देशख १५० 
 

पावर लिटर गोटा १५० देशख १८० 
 

ररपर गोटा १५० देशख मालथ 
 

पशपुन्छी    

शचलिंग भ्र्ाट ३००० लिटर सं्र्ा ४०० 
 

शचलिंग भ्र्ाट २००० लिटर सं्र्ा ३०० 
 

शचलिंग भ्र्ाट १००० लिटर सं्र्ा २०० 
 

बाख्राको ववतरण सं्र्ा ७ 
 

बाख्राको खोर लनमायण सं्र्ा ६ 
 

ड्युि प्रपोजका कुखरुाका चल्िा सं्र्ा ०.०६ 
 

कुखरुाको खोर लनमायण सं्र्ा ६ 
 

बंगरुको पाठा पाठी ववतरण सं्र्ा ५ 
 

बंगरुका खोर लनमायण सं्र्ा १० 
 

गाई िैसीिाई सतु्केरी ित्ता सं्र्ा २.५ 
 

सहकारी तथा गररबी लनवारण    



 
 
 

प्रलतफि एकाई प्रलत एकाई िागत 
(रु. हजारमा) 

कैवफर्त 

सहकरी शशक्षा र प्रशशक्षण वटा &%))  

सहकारी प्रशशक्षक प्रशशक्षण वटा &%))  

सहकारी संि संटथाको रणनीलतक र्ोजना 
तजुयमा (१५ ददने) 

वटा &%))  

कृवष वन तथा िलुम सधुार    

सहकारी व्र्वसार् प्रवधयन तालिम (१५ 
ददने) 

वटा &%))  

सहकारी नेततृ्व तथा व्र्वटथापन ववकास 
तालिम (१५ ददन े

वटा &%))  

शशक्षा तथा लबज्ञान प्रलबलध    

कक्षा कोठा लनमायण  j6f ८०० 
 

कक्षा कोठाको सविीकरण प्रलत ब्िक १५०० 
 

पाठर्पटुतक ववकास प्रलत लबषार् ३०० 
 

कार्यशािा (३ देशख ५ ददने) प्रलत सहिागी १५ 
 

शशक्षक तालिम (१० ददने) प्रलत सहिागी २० 
 

छोटा अवलधको तालिम (३९० िन्टे) प्रलत सहिागी २१ 
 

सन्दिय सामाग्री ववकास प्रलत लबषर् २५० 
 

सेवाकालिन तालिम (३० ददने) प्रलत सहिागी ५५ 
 

टवाटथ्र् तथा जनसं्र्ा    

१५ शैर्ा अटपताि वटा १५०००० 
 

शजल्िा अटपताि वटा ३००००० 
 

एक्सरे मेशन (साधारण) वटा ५०० 
 

एक्सरे मेशशन (लडशजटि) वटा २०००-१००० 
 

लसटी टक्र्ान मेशन वटा ३००० 
 

एम आर आई मेशशन वटा ५००० 
 

खानेपानी    

प्रलत आर्ोजना (ववकास चरण)  १००० 
 

प्रलत आर्ोजना (कार्ायन्वर्न चरण)  ५५०० 
 

खानेपानी उत्पादन वृवद्ध प्रलत र्मर्िलड ३२६०० 
 

ढि प्रशोधन केन्रको िालग जग्गा 
अलधग्रहण 

रोपनी ६१०० 
 

र्वुा तथा खेिकुद    

र्वुा प्रलतिा सम्मान hgf १०० 
 

टवरोजगार व्र्वसार्को ववमा वटा ३.२५ 
 

खेिकुदका प्रदेश प्रलतिा सम्मान जना १०० 
 

टकाउट र ववपद्द्व्र्वटथापन तालिम 
संचािन 

जना १२.५ 
 

प्रदेशमा रंगशािा लनमायण वटा २००००००० 
 

पौडी पोखरी लनमायण वटा २३०००० 
 

मवहिा बािवालिका र जेष्ठ नागररक    

वृद्धबदृ्धािाई आश्रर् प्रदान जना १९ 
 

िैलगक सम्पकय  व्र्शक्तहरुिाई तालिम पटक १०० 
 



176 
 

प्रलतफि एकाई प्रलत एकाई िागत 
(रु. हजारमा) 

कैवफर्त 

प्रदेशटतरीर् अपाि टर्ाहार केन्र टथापना शजल्िा ३०० 
 

जेष्ठ नागरीक मैरी आश्रम जना २७७ 
 

लसमान्तकृत मवहिा उद्यमशशिता कार्यिम जना ४६.६६ 
 

श्रम तथा रोजगार व्र्वसार्ीक तथा सीप 
ववकास तालिम 

पटक ६०० 
 

वािश्रम उन्मिुन चेतनामिुक कार्यिम पटक १२०० 
 

िौलतक पबुायधार तथा र्ातार्त    

वपच सडक वक.लम. ३००००-५०००० डबि िेन 

ग्रावेि सडक वक.लम. १००००-२०००० डबि िेन 

पिु प्रलत लम. १०००-२००० डबि िेन 

उजाय जिश्रोत तथा लसंचाई    

मिु नहर तथा संरचना लनमायण कार्य वक.लम. १७२५  

सलियस सडक लनमायण वक.लम. २०००  

मिु नहर लनमायण कार्य वक.लम. ४२०००  

नहर प्रणािी ररमोडलिंग गने कार्य वक.लम. ८२५००  

उपशाखा नहर लनमाण कार्य वक.लम. २०००  

लसंशचत क्षेर वचावट कार्य वक.लम. ४००००  

नहर संचािन तथा मयमत प्र.स. ३००  

सालियस रोद ममयत तथा बचावट कार्य 
अन्वेषण लडप टर्वेुि लनमायण तथा पम्प 
टेटट 

वक.लमं १५००  

ग्राउन्ड वाटर मलनटररि सं्र्ा ५००  

वाटर क्वालिटी अध्र्र्न वटा ०.९७  

जिवार् ुपररवतयन सम्बन्धी अध्र्र्न वटा ३००  

तटवन्ध लनमायण वक.लम. ३००  

(र्स अनसुचुीमा िएको वववरण नेपाि सरकारिे प्रकाशशत गरेको मध्र्मकालिन खचय संरचना 
(आ.ब.२०७७÷७८-२०७९/८० बाट सािार गररएको हो ।)– 
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प्राववलधक सहर्ोग 
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