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धतमवाद ऻाऩन 

 

नेऩारको सॊववधानरे व्मक्त गयेको बावना, स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ रे मोजना तजुाभा गने 
सम्फतधभा गयेको व्मवस्था, यावष्डम मोजना आमोगरे जायी गयेको आवधधक मोजना तजुाभा ददग्दशान २०७५ 
य ऩतरौं मोजनाको भूरबतू ऩऺ अनसुाय ववधबन्न चयणको सहबाधगताभूरक प्रविमाफाट फेरकोटगढी 
नगयऩाधरकाको आवधधक मोजना तमाय गरयएको छ । मस नगयऩाधरकारे प्रथभ आवधधक मोजना तजुाभा 
गयी सावाजधनक गना ऩाएकोभा गौयवान्तवत भहससु बएको छ । 

फेरकोटगढी नगयऩाधरकारे मोजनाफद्ध ववकासद्राया आधथाक साभान्जक सभवृद्धका धनधभत्त “कृवष, न्शऺा, 
स्वास््म य ऩमाटन रगामतका ऩूवााधायभा अधबवृवद्ध: फेरकोटगढीको सभवृद्ध” बने्न दीघाकाधरन सोच सवहत 
आधथाक वषा २०७८÷७९ देन्ख २०८२÷८३ सम्भका राधग प्रथभ आवधधक मोजना तजुाभा गरयएको छ ।  

आवधधक मोजना तजुाभाभा उऩप्रभखु श्री कववता ढुॊगानाज्मू, वडा अध्मऺज्मूहरू, कामाऩाधरकाका ऩदाधधकायी, 
याजनीधतक दरका प्रधतधनधधहरू, नगय सबाका सदस्म, फवुद्धजीवी एवॊ ववधबन्न सॊघ–सॊस्थाहरू प्रधत वहाॊहरूको 
सविम सहबाधगता, सझुाव य मोगदानका राधग आबाय व्मक्त गदाछु । मसैगयी आवधधक मोजना तजुाभाभा 
भहत्वऩूणा न्जम्भेवायी धनवााह गनुाहनुे नगयऩाधरकाका प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत श्री दीऩक प्रसाद खधतवडा 
रगामत सफै कभाचायीप्रधत धतमवाद प्रकट गदाछु । 

मस भहत्वऩूणा कामाभा मोगदान ऩरु् माउन ु बएकोभा ऩून्णाभा ऩरयमोजना -Mott MacDonald/DFID_ 

कामािभका धसधनमय गबनेतस भेनेजय श्री सततोष ववष्ट, श्रीभती सीभा यजौरयमा, श्री सयोज शे्रष्ठ, मोजना 
सल्राहकाय श्री sdn vgfn तथा ऩयाभशादाता सेधभड नेऩार (CEMID, Nepal) का श्री गॊगादत्त अवस्थी 
रगामत ववऻहरूप्रधत हाददाक आबाय व्मक्त गदाछु । 

अतत्मभा मस नगयऩाधरकारे तजुाभा गयेको आवधधक मोजना कामाातवमनभा सफै ऺेत्र, सभदुाम, धनकाम तथा 
साझेदायहरूको सद\बाव, सहमोग य विमाशीरताको अऩेऺा गयेको छु ।  

      

याजेतर यभण खनार 

प्रभखु 

भङधसय, २०७८ 
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आबाय व्मक्त 

 

 

नेऩारको सॊववधान तथा स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन २०७४ को अधीनभा यही मस नगयऩाधरकारे 
आफ्नो प्रथभ ऩाॉच वषे आवधधक ववकास मोजना तजुाभा गरय कामाातवमनको प्रधतवद्धता सवहत प्रकाशन गना 
रागेकोभा खशुी रागेको छ। मस आवधधक ववकास मोजना तजुाभाका धफधबन्न चयणभा सॊरग्न  सवै वडा 
अध्मऺहरू कामाऩाधरकाका सवै सदस्महरू, ववषमगत सधभधतहरू, ववषमगत शाखा प्रभखु रगामत सम्ऩणुा 
कभाचायीहरू य ऩनु्णाभा ऩरयमोजनाका तपा वाट मस नगयऩाधरकाकामोजना तथा सशुासन सल्राहकाय य 
ईन्तजधनमय सवै राई उहाॉहरूको सहमोग य सहकामाका रागी धतमवाद ददन चाहतछु। प्रत्मऺ अप्रत्मऺ 
सहमोग य सहकामा गने सम्वद्ध सम्र्ऩणु ऩऺहरूप्रधत भेयो व्मन्क्तगत तथा फेरकोटगढी नगयऩाधरकाको 
तपा वाट आबाय व्मक्त गना चाहतछु। 

  
“कृवष, न्शऺा, स्वास््म य ऩमाटन रगामतका ऩूवााधायभा अधबवृवद्ध : फेरकोटगढीको सभवृद्ध” बने्न दीघाकाधरन 
सोच सवहत धनभााण बएको मस आवधधक मोजनाको सपर कामाातवमनरे सभग्र नगयऩाधरकाको भहुाय पेने 
कुयाभा हाभी सवै आशावादी छौं। मसको सपर कामाातवमनभा महाॉहरूको बधुभका अझै भहत्वऩणुा य 
सकायात्भक यहन े ववश्वास धरएको छु। मसका रागी सवैको सहमोग , सहकामा य सदबाव हाम्रा रागी 
अऩरयहामा छ। अततभा, मो आवधधक ववकास मोजना दस्तावेज धनभााणभा सहमोग गने ऩून्णाभा ऩरयमोजना 
(Mott Mac Donald) को सम्ऩ "णा टीभ य ऩयाभशादाता धसभेड नेऩारको प्राववधधक टीभ राई ववशेष धतमवाद 
ददन चाहतछु .  

 

कववता ढुॊगाना 
                                                        pkk|d'v 

भङधसय, २०७८ 



4 

 

फेरकोटगढी नगयऩाधरका 
नगयऩाधरकाको कामाारम 

फाघखोय नवुाकोट 

फागभती प्रदेश, नऩेार 

                                                 
 

आबाय व्मक्त 

 

 

फेरकोटगढी नगयऩाधरकाको मोजनाफद्ध ववकासका राधग स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ फभोन्जभ 
मस नगयऩाधरकाको ऩवहरो ऩञ्चवषॉम आवधधक मोजना तजुाभा गयी सावाजधनक गना ऩाएकोभा गौयवान्तवत 
भहससु बएको छ। फेरकोटगढी नगयऩाधरकाको मोजनाफद्ध ववकासद्राया सभस्त नगयफासीको जीवनस्तय 
सधुायको राधग  “कृवष, न्शऺा, स्वास््म य ऩमाटन रगामतका ऩूवााधायभा अधबवृवद्ध : फेरकोटगढीको सभवृद्ध” 
बने्न दीघाकारीन सोच सवहत आधथाक वषा २०७८ /७९ देन्ख २०८२/८३ सम्भका राधग फेरकोटगढी 
नगयऩाधरकाको प्रथभ ऩञ्चवषॉम आवधधक मोजना तजुाभा गयी कामाातवमन गने प्रधतफद्धता गयेको छ । 

  

मस आवधधक मोजना धनभााणका राधग नेततृ्वदामी बधूभका खेल्नहुनुे फेरकोटगढी नगयऩाधरकाको अध्मक्ष्म, 

उऩाध्मक्ष्म, वडा अध्मक्ष्महरू रगामत सम्ऩूणा जनप्रधतधनधध तथा कभाचायी धभत्रहरू धतमवादका ऩात्र छन।् 
मस मोजना धनभााणका सतदबाभा नगयऩाधरकाराई धनयततय सहमोग य सहन्जकयण गने ऩून्णाभा ऩरयमोजनाको 
सभग्र टीभ य ऩयाभशादाता  ववऻ सभूहका सदस्महरूप्रधत आबाय प्रकट गना चाहतछु। 

 

अततभा मस नगयऩाधरकारे तजुाभा गयेको आवधधक ववकास मोजना कामाातवमनभा सफै ऺते्र, सभदुाम, 

धनकाम तथा साझेदायहरूका सदबाव, सहमोग य विमाशीरताको अऩेऺा गयेको छु। 

 

 
 दीऩक प्रसाद खधतवडा 
प्रभखु प्रशासकीम अधधकृत 

भङधसय, २०७८ 
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४.३.१ सावाजधनक खचाको  ऺते्रगत प्रऺेऩण २४ 
४.३.२ नगयऩाधरकाको सॊन्चत कोष अततगात आमको प्रऺेऩण ३१ 
१०.२.१ एकीकृत नधतजा खाका १२६ 
१०.३.१ आधथाक ववकासको नधतजा खाका १३१ 
१०.३.२ न्शऺा ऺेत्रको नधतजा खाका १३८ 
१०.३.३ स्वास््म ऺते्रको नधतजा खाका १४० 
१०.३.४ सयसपाइ ऺेत्रको नधतजा खाका १४१ 
१०.३.५ रैवङ्गक सभानता, साभान्जक सभावेशीकयण तथा रन्ऺत वगा ऺेत्रको 

नधतजा खाका 
१४२ 

१०.३.६ मवुा तथा खेरकुद नधतजा खाका १४५ 
१०.३.७ मातामात ऺेत्रको नधतजा खाका १४७ 
१०.३.८ आवास तथा फस्ती ववकास ऺेत्रको नधतजा खाका १४८ 
१०.३.९ धसॉचाइ तथा नदी धनमतत्रण ऺेत्रको नधतजा vfsf १४९ 
१०.३.१० ववद्यतु तथा ऊजाा ऺेत्रको नधतजा खाका १५० 
१०.३.११ सञ्चाय ऺेत्रको नधतजा खाका १५१ 
१०.३.१२ वन, वातावयण जैववक ववववधता ऺेत्रको नधतजा खाका १५२ 

१०.३.१३ सशुासन तथा सॊस्थागत ऺेत्रको नधतजा खाका १५३ 

१२.१ भध्मभकारीन सावाजधनक खचाको ऺते्रगत प्रऺेऩण  १६३ 
१२.२ भध्मभकारीन सॊघीम अततय सयकायी ववत्तीम हस्ताततयण १६५ 
१२.३ भध्मभकारीन प्रदेश अततय सयकायी ववत्तीम हस्ताततयण १६५ 
१२.४ भध्मभकारीन आततरयक याजस्वको प्रऺेऩण १६६ 
१२.५ भध्मभकारीन सावाजधनक खचा १६७ 
१२.६ भध्मभकारीन खचा मोजना् आधथाक ववकास मोजना १६८ 

१२.७ भध्मभकारीन खचा मोजना् न्शऺा १७४ 

१२.८ भध्मभकारीन खचा मोजना् स्वास््म १७५ 
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१२.९ भध्मभकारीन खचा मोजना् रैवङ्गक सभानता, साभान्जक सभावेशीकयण तथा 
रन्ऺत वगा  

१७६ 

१२.१० भध्मभकारीन खचा मोजना् मवुा तथा खेरकुद १७७ 
१२.११ भध्मभकारीन खचा मोजना् मातामात १७७ 
१२.१२ भध्मभकारीन खचा मोजना् आवास फस्ती ववकास १७८ 
१२.१३ भध्मभकारीन खचा मोजना् धसॉचाइ तथा नदी धनमतत्रण १७९ 
१२.१४ भध्मभकारीन खचा मोजना् धफद्यतु ्तथा फैकन्ल्ऩक ऊजाा १७९ 
१२.१५ भध्मभकारीन खचा मोजना् सञ्चाय ऺेत्र  १८० 
१२.१६ भध्मभकारीन खचा मोजना् वन, वातावयण जैववक ववववधता ऺेत्र १८० 
१२.१७ भध्मभकारीन खचा मोजना् सशुासन तथा सेवा प्रवाह १८१ 

न्चत्रहरू 
४.३.१ फजेटको ववबाजन २२ 
४.३.२ ववकास फजेटको ऺते्रगत फाॉडपाॉड २३ 
४.३.३ आवधधक मोजना अवधधभा ववत्तीम स्रोत ऩरयचारन २५ 
४.३.४ आवधधक मोजनाको राधग आततरयक स्रोत ऩरयचारन २८ 

अनसूुचीहरू 
 

१ सावाजधनक खचाको ऺेत्रगत प्रऺेऩण १८२ 

२ सॊघीम अततय सयकायी ववत्तीम हस्ताततयण १८४ 

३ प्रदेश अततय सयकायी ववत्तीम हस्ताततयण १८५ 

४ आततरयक याजस्वको प्रऺेऩण १८६ 

५ ऩरयमोजना फैंक  १८७ 

६ फेरकोटगढी नगयऩाधरकाको प्राथधभकताका मोजनाहरू (नक्साभा) १८९ 
७ एकीकृत नगय ववकास मोजना तजुाभा कामाशारा गोष्ठीका सहबागीहरूको 

वववयण 

१९१ 

८ फेरकोटगढी नगयऩाधरकाको नक्सा १९४ 
९ आवधधक मोजना तजुाभासॉग सम्फन्तधत दृश्महरू १९५ 
१० आवधधक ववकास मोजना तजुाभा कामािभका चयण÷कामामोजना २०१ 
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ऩरयच्छेद– १ 

प्रायन्म्बक 

 

१.१ ऩषृ्ठबधूभ 

 

ववकेतरीकयणको भाध्मभद्राया स्थानीम शासनभा सहबाधगता, जवापदेवहता, ऩायदन्शाता य उत्तयदावमत्व कामभ 
गयी सेवा प्रवाहभा प्रबावकारयतासॉगै ववकास प्रविमाराई रतुतय तलु्माई जनअऩेऺाको सम्फोधन गने 
ऐधतहाधसक न्जम्भेवायी स्थानीम सयकायको काॉधभा आएको छ । सहकारयता, सभतवम य सहअन्स्तत्वका 
आधायभा सॊचारन हनुे स्थानीम शासन प्रविमाभा जनसहबाधगता य साझेदायीको भभाराई उच्च भहत्व 
ददइएको छ । स्थानीम सयकाय सञ्चारनको राधग सॊववधान प्रदत्त अधधकायको प्रमोग य कामाातवमन गना 
स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ तजुाभा बई कामाातवमनभा यहेको छ। मसै ऐनभा सम्फन्तधत 
नगयऩाधरकारे आफ्नो अधधकायऺेत्रधबत्रका ववषमभा ववकासका राधग आवधधक ववकास मोजना फनाई रागू 
गनुाऩने व्मवस्था गयेको छ। मस्तो मोजना तजुाभा गदाा नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायको नीधत, रक्ष्म, 

उद्देश्म य प्रविमासॉग अनकुुर हनु ेगयी सशुासन, वातावयण, फारभैत्री, जरवाम ुऩरयवतान अनकुुरन, ववऩद् 
व्मवस्थाऩन, रैवङ्गक तथा साभान्जक सभावेशीकयण जस्ता अततयसम्फन्तधत ववषमराई ध्मान ददनऩुने सभेत 
व्मवस्था गरयएको छ। नेऩारको सॊववधान अततगात स्थानीम शासन सम्फतधी व्मक्त गयेको बावना, स्थानीम 
सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ रे स्थानीम तहरे आवधधक, वावषाक तथा यणनीधतक मोजनाहरू फनाई रागू 
गदै जानऩुने व्मवस्था, यावष्डम मोजना आमोगरे जायी गयेको आवधधक मोजना तजुाभा ददग्दशान २०७५, 

ऩतरौं आवधधक मोजनाको भूरबतू ऩऺ अनसुाय ववधबन्न चयणको सहबाधगताभूरक प्रविमाफाट फेरकोटगढी 
नगयऩाधरकाको ऩवहरो आवधधक मोजना (२०७८÷७९—२०८२÷८३) तजुाभा गरयएको छ । 

 

१.२ आवधधक मोजना तजुाभाका उद्दशे्म 

 

सभदृ्ध नेऩार सखुी नेऩारीको यावष्डम रक्ष्म हाधसर गना नगयऩाधरकाभा उऩरब्ध स्रोत, साधन य प्रमास एवॊ 
प्रादेन्शक तथा सॊघीम सयकाय फाट प्राद्ऱ आधथाक, वस्तगुत तथा प्राववधधक सहमोगराई एकीकृत तथा 
व्मवन्स्थत रूऩभा ऩरयचारन गदै “कृवष, न्शऺा, स्वास््म य ऩमाटन रगामतका ऩूवााधायभा अधबवृवद्ध् 
फेरकोटगढीको सभवृद्ध” बने्न नगयऩाधरकाको सोचराई व्मफहायभा उतादै सॊघीम याज्म व्मवस्था अततगात 
स्थानीमस्तयको आधथाक तथा साभान्जक ववकास सॊस्थागत रूऩरे तीव्र गधतभा अन्घ फढाउन ुमस आवधधक 
मोजनाको भखु्म उद्देश्म यहेको छ । 

 

१.३ आवधधक मोजना तजुाभा ववधध तथा प्रविमा 
 

मस आवधधक मोजना तजुाभा गदाा धनम्न प्रविमा अऩनाइएको छ । 

क) आवधधक मोजना तजुाभा गने िभभा नगयऩाधरकाका ऩदाधधकायीहरूसॉग ऩूवा तमायी फैठक 
सञ्चारन गयेको । 
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ख)  आवधधक नगयववकास मोजनाको अवधायणात्भक अधबभखुीकयण य सवेऺकहरूराई 
सफ्टवेमयभा आधारयत “एप्स” फाट त्माॊक सॊकरन सम्फतधी ताधरभ ददइनकुा साथै सभग्र 
आवधधक मोजना तजुाभा कामाको कामा ताधरका तमाय गयेको । 

ग) सूचना सॊकरन गने िभभा सॊघीम भाधभरा तथा साभातम प्रशासन भतत्रारमरे तमाय गयेको 
घयधयुी सवेऺण कामाववधध अवरम्फन गयेको । जसअनसुाय Ko BO Collect नाभक software 

फाट घयधयुी सवेऺण गने िभभा नगयऩाधरकाका सम्फद्ध सम्ऩका  व्मन्क्त य ऩून्णाभा 
ऩरयमोजनाका नगयऩाधरकाभा सॊरग्न सल्राहकायराई सवेऺण ववधध वाये काठभाण्डौभा ताधरभ 
प्रदान गयेको । सवेऺणका राधग नगयऩाधरकारे छनौट गयेका १३ वटा वडाका राधग २४ 
जना सवेऺकराई फेरकोटगढीभा ताधरभ प्रदान गयी त्माॊक सॊकरन गने कामा  
गयेको । 

 घ) फागभती प्रदेश नीधत तथा मोजना आमोगरे सहजीकयण गयी २०७७।१२।१० गते 
नवुाकोटको ववदयुभा न्जल्रा य प्रदेशस्तयीम कामाारमसॉग सूचना आदान प्रदान सम्फतधी 
छुट्टाछुटै्ट फैठक आमोजन गयेको । उक्त फैठकभा नगयऩाधरकाकाका न्जम्भेवाय धनवाान्चत 
ऩदाधधकायी य ऩून्णाभा कामािभका मोजना सल्राहकाय य फरयष्ट ऺभता ववकास ववशेषऻ 
सभेतको उऩन्स्थधत यहेको ।   

ङ) सोच कामाशारा् आवधधक मोजना तजुाभाको िभभा धभधत ०७८ श्रावण २८ देन्ख २९ सम्भ 
सोच कामाशाराको आमोजना गयेको । कामाशाराका प्रभखु विमाकराऩहरूफाट प्राद्ऱ 
उऩरन्ब्ध मस प्रकाय यहेका छन–् 

 आधथाक ववकास, साभान्जक ववकास, ऩूवााधाय ववकास, वन तथा वातावयण, सॊस्थागत ववकास, 

सेवा प्रवाह तथा सशुासन ववषम ऺेत्र गयी ऩाॊच ववषमऺेत्रगत सधभधतको सॊरग्नताभा तत्तत ्
ऺेत्रगत भस्मौदा तमाय बएको । 

 नगयऩाधरकाको सभस्मा ववश्लषेण एवॊ सफर य कभजोय ऩऺ तथा अवसय य चनुौतीहरूको 
ववषमगत सभूहभा यही ववश्लषेण गरयएको ।  

 नगयऩाधरका ववकासको अवधायणा सवहतको दीघाकारीन सोच, सभवष्टगत रक्ष्म, ववषम 
ऺेत्रगत रक्ष्म, उद्देश्म, यणनीधत य नगय ववकासका ववषमगत कामािभको प्राथधभकता 
सभेत धनधाायण गरयएको । 

 ववषमगत ऺेत्रका अऩेन्ऺत ऩरयणाभ, उऩरन्ब्ध य धतनका भाऩनका सूचकाॊकहरूको धनधाायण 
गरयनकुा साथै सभूह कामाफाट प्रभखु कामािभ य ववषम ऺेत्रगत अनभुाधनत फजेट प्रऺेऩण 
गरयएको । 

 आवधधक मोजना तजुाभा सम्फतधी कामामोजना अध्मावधधक गरयएको । 

 

१.४ मोजना तजुाभाका आधायहरू 

 

फेरकोटगढी नगयऩाधरकाको आवधधक मोजना तजुाभा गदाा धनम्न आधायहरू अऩनाइएका छन ्:  
 नेऩारको सॊववधान,  
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 ऩतरौं ऩञ्चवषॉम मोजना,  
 ददगो ववकासका रक्ष्महरू तथा धतनरे धनधाायण गयेका प्रभखु ऺेत्रहरू, 

 स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४,  

 नेऩार सयकायका ऺेत्रगत नीधतहरू, ववषमगत यणनीधतहरू, 

 धफऩद व्मवस्थाऩन सम्फतधी नेऩार सयकायका नीधतहरू, 

 नेऩार सयकाय सॊघीम भाभरा तथा साभातम प्रशासन भतत्रारमका धनदेशनहरू, 

 फागभती प्रदेशको आवधधक मोजना, 
 फागभती प्रदेश सयकायको वावषाक नीधत, कामािभ तथा ऺेत्रगत नीधत तथा कामािभहरू, 

 स्थानीम याजनीधतक दरका प्रधतधनधधहरू, फवुद्धजीवी, धनजी ऺेत्र, गै.स.स. तथा नागरयक सभाजफाट 
प्राद्ऱ सझुावहरू, 

 भवहरा अधधकाय भहासन्तधको नेऩार सयकायराई ददइएको धनष्कषा सझुाव २०७५, 
 याजस्व सधुाय कामामोजना तथा व्मवसाम ववकास मोजना। 

 

१.५ सॊघीम य प्रादेन्शक मोजनासॉगको तादात्म्मता 
 

ऩतरौं ऩञ्चवषॉम मोजना य प्रादेन्शक मोजनाको रक्ष्म, उद्दशे्म य यणनीधतसॉग तादात्म्मता कामभ हनुे गयी मस 
आवधधक मोजनाका रक्ष्म, उद्देश्म, यणनीधत य कामानीधत धनधाायण गरयएका छन ्। सन ्२०३० सम्भभा 
ददगो ववकास रक्ष्म हाधसर गने नेऩारको प्रधतफद्धताराई नगयऩाधरका तहभा आत्भसात ् य स्थानीमकयण 
गने प्रमास गरयएको छ। मस्तै ववकासका अततयसम्फन्तधत ववषम जस्तै वातावयण ऩरयफातण, रैवङ्गक सभानता 
य साभान्जक सभावेशीकयण, ववऩद् व्मवस्थाऩन, सशुासन य फारभैत्री शासन जस्ता ववषमहरूराई सम्फोधन 
गरयएको छ । 

 

१.६ हारसम्भको ववकासको सभीऺा 
 

ववकास सभीऺा फास्तफभा आधाय वषा (आ.व २०७४/७५) सॉग तरुना गयेय गनुाऩने हो तय आधाय वषाको 
त्माॊक उऩरब्ध नबएकोरे आ.व २०७७/७८ को न्स्थधत भात्र उल्रेख गरयएको छ। आधाय वषा (आ.व 
२०७४/७५) को त्माक उऩरब्ध बएभा मस ऩरयच्छेदभा सोही अनसुाय सधुाय हनुछे।  
 

मस नगयऩाधरकाको ववकासको अवस्थाराई ववश्लषेण गदाा कुर गाहास््म उत्ऩादन आ फ २०७७/७८ भा 
करयफ रु २४५.२२ कयोड यहेको अनभुान छ । वावषाक आधथाक वृवद्धदय १.२७ प्रधतशत, प्रधतव्मन्क्त आम 
अभेयीकी डरय ५३.४, साऺयता ७४.८५ प्रधतशत, ववद्यतुभा ऩहुॉच बएको घयऩरयवाय ९५ प्रधतशत य 
फेयोजगायी १८ प्रधतशत यहेको छ ।  
 

बौधतक ऩूवााधायका दृवष्टरे नगयऩाधरका केतरसम्भ फाहै्र भवहना मातामात सेवा चल्ने गयी सडक मातामातको 
ऩहुॉच ऩगु्नका साथै सफै वडाहरू कच्ची सडकफाट जोधडएका छन ्। मस नगयऩाधरकाभा ट्रमाक खोरेका 
सडकभा ऩहुॉच बएका घयधयुी ८७.२६ प्रधतशत यहेको छ य कुनै प्रकायको सडकसॉग ऩहुॉच नबएको 
घयधयुी २.४१ प्रधतशत यहेको छ । 
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कोधबड–१९ को दोस्रो रहयसॉगै फतदाफतदीको अवस्था झेल्न ऩदाा उद्योग, करकायखाना, मातामात, होटेर, 

येस्टुॉया य अतम सेवा प्रदामक सॊस्थाहरू य उत्ऩादनका इकाईहरू न्शधथर हनु ऩगेुका छन ्। उत्ऩादन य 
ववकास धनभााणका काभहरू तथा याजस्व सॊकरन मस अवधधभा प्रबाववत हनु ऩगेुका छन ् । धनभााण 
रगामतका साभानहरूको आऩूधता सीधभत भात्राभा बएको छ । दैधनक ज्मारादायी गयेय जीवन धनफााह गने 
श्रधभक वगा, पुटऩाथभा ऩसर थाप्न,े साना न्चमा ऩसर तथा खरुा ऩसर सञ्चारक, य अनौऩचारयक ऺेत्रभा 
काभ गने फढी प्रबाववत हनु ऩगेुका छन ्। 

 

मस नगयऩाधरकाको ववधबन्न ऺेत्रको ववकासको न्स्थधत तरको ताधरकाभा उल्रेख गरयएको छ । 

ताधरका नॊ १.१ ववधबन्न ऺते्रको वस्तनु्स्थधत 

 

ि=सॊ= वववयण एकाइ आ=व २०७७÷७८  

१ गाहास््म उत्ऩादन  रु= कयोड 245.22 

२ वावषाक आम प्रधतव्मन्क्त  मएुस डरय 539.4 

३ फेयोजगायी प्रधतशत १८ 

४ साऺयता दय प्रधतशत ७४.८ 

५ रु= एक राखबतदा कभ आम्दानी बएको ऩरयवाय  प्रधतशत ४९ 

६ रु= १० राखबतदा फढी आम्दानी बएको ऩरयवाय  प्रधतशत १.२५ 

७ खाद्यान्न उत्ऩादन भे= टन २५८२५ 

८ नगदे फारी उत्ऩादन भे= टन २५७०७ 

९ दूध उत्ऩादन हजाय धरटय ८४३८ 

१० भास ुउत्ऩादन भे= टन ४९९८ 

११ आफ्नै कृवष उत्ऩादनरे आत्भधनबाय ऩरयवाय  प्रधतशत ३१.२ 

१२ ३० धभनेटबतदा कभ सभमभा नन्जकको स्वास््म 
केतरभा ऩरयवायको ऩहुॉच 

प्रधतशत १९.९ 

१३ सम्ऩूणा खोऩ रगाएका फारफाधरका  प्रधतशत १०० 
१४ ऩरयवाय धनमोजनको प्रमोग दय  प्रधतशत ३२.७ 

१५ सॊस्थागत सतु्केयी  प्रधतशत २८ 

१६ रैंधगक ववकास सूचकाॊक सूचकाॊक ०.९३१ 

१७ कुर योजगायीभा भवहराको वहस्सा  प्रधतशत २०.७३ 

१८ घयजग्गा भात्र भवहराको स्वाधभत्व प्रधतशत १०.३३ 

१९ ऩाइऩद्राया ववतरयत ऩानी उऩबोग गने ऩरयवाय प्रधतशत ६५ 
२० धफजरुी व्मवस्था बएको घयधयुी प्रधतशत ९५ 

२१ भोफाइर पोन प्रमोग गने जनसॊख्मा प्रधतशत ५० 

२२ सवामाभ सडक  वकधभ ५९ 

२३ कारोऩत्र सडक वकधभ ६० 
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२४ ग्राबेर सडक वकधभ   १२ 

२५ धरेु सडक वकधभ  ६५० 

२६ ट्रमाक खोरेका सडकभा ऩहुॉच बएका घयधयुी  प्रधतशत  ९७ 
 

१.७ सीभाहरू 

1. आवधधक मोजना तजुाभाका िभभा कोधबड-१९ रे फतदाफतदीको अवस्था सजृना बएकारे 
छरपर य अततयविमाका कामाहरू सीधभत भात्र हनु गमो . 

2. फतदाफतदी य सीधभत सॊख्माभा भात्र उऩन्स्थत हनु सक्न ेसयकायी भाऩदण्डको ऩरयवेशभा मोजना 
तजुाभा गोष्ठीहरूको सभम सीभा य उऩन्स्थधतभा सीधभतता यह्यो ।  

3. सॊिभणका कायण घयधयुी सवेऺण सभेत प्रबाववत हुॉदा अऩेन्ऺत त्माङ्कको कभी यह्यो ।  
4. ऩयुाना गाववस एक आऩसभा गाधबएय नगयऩाधरका फनेकारे ऩयुाना त्माङ्हरू प्राद्ऱ हनु सकेनन 

य न्जल्रान्स्थत कामाारमहरूका त्माङ्कहरू सभेत ऩाधरकागत रूऩभा तमाय हनु नसकेकारे 
सीधभत सूचनाका आधायभा मोजना तजुाभा गनुाऩने अवस्था सजृना बमो ।  

5. आवश्मक कधतऩम प्रत्मऺ सूचकहरूको कभी बएको हनुारे ऩयोऺ (proxy) सूचकहरू प्रमोग 
गरयएको । 
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ऩरयच्छेद– २ 

नगयऩाधरकाको वस्तगुत वववयण 

 

२.१ बौगोधरक अवन्स्थधत 

फेरकोटगढी नगयऩाधरका फागभती प्रदेश नवुाकोट न्जल्राको ऩन्िभ दन्ऺण बेगभा ऩदाछ । साववक 
गा.वव.स. हरू दईुऩीऩर, यातभाटे, कुभयी, फेरकोट, न्जधरङ, भदानऩयु (१–६ य ९) सभेतराई सभावेश गयी 
फेरकोटगढी नगयऩाधरका गठन बएको हो । मस नगयऩाधरकाभा १३ वटा वडाहरू छन ् । 
फेरकोटगढीको ऺेत्रपर १५५.६ वगा वकरोभीटयभा छ ।फेरकोटगढीको उत्तयी बाग काठभाडौं– धत्रशूरी 
सडक सञ्जारसॉग जोधडएको छ य मस सञ्जार अततगात उत्तय ऩूवाभा ककनी य काठभाडौं य उत्तयभा यसवुा 
न्जल्राराई जोडदछ । नगयऩाधरकाको दन्ऺणी बागराई गल्छी–धत्रशूरी–यसवुागढी सडकरे जोड्दछ । 
काठभाडौं–बीभढुङ्गा–गगनऩानी सडकरे सभेत नगयऩाधरकाको दन्ऺण बागराई जोड्दछ । मो नगयऩाधरका 
भध्म ऩहाडी बागभा ऩने बएकोरे मसको ब–ूफनोट धबयारो छ । ऩते्रदाय चट्टान य ऩते्रदाय ऩरयफधतात 
चट्टानहरूरे ब–ूफनोट फनेको छ । मस नगयऩाधरकाभा भाटोको फनावट भखु्मत् न्चम्टाइरो, दोभट, फरौटे, 

तथा यातो देन्खतछ । मस नगयऩाधरकाको ऩूवाभा ककनी गा.ऩा., ऩन्िभभा तायकेश्वय गा.ऩा. य धाददङ 
न्जल्रा उत्तयभा ववदयु न.ऩा., धरख ुगा.ऩा. य तायकेश्वय गा.ऩा. य दन्ऺणभा धाददङ न्जल्रा यहेको छ । 

 

 

 

२.२ जनसॊख्मा, जातजाधत य धभा 

जनसॊख्मा 

मस नगयऩाधरकाको जनसॊख्मा ४७,६८८ यहेको छ, जसभध्मे ऩरुुष, भवहरा य तेस्रो धरङ्गी िभश् ५१.२२, 

४८.७ य ०.०८ प्रधतशत यहेको छ (घयधयुी सवेऺण २०७७ अनसुाय)। मस नगयऩाधरकाभा ९०९६ 
घयऩरयवाय यहेका छन ्। जस अनसुाय औषत घयऩरयवाय सॊख्मा ५.२६ छ । महाॉको जनसॊख्मा वृवद्धदय 
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१.२७ प्रधतशत यहेको छ । महाॉ आधथाक रूऩरे सविम जनसॊख्मा ४७.८० प्रधतशत यहेको छ ।  

जातजाधत बाषाबाषी 

मस नगयऩाधरकाभा ब्राह्मण, ताभाङ, ऺत्री, नेवाय, गरुुङ भगय, सनुाय, ववश्वकभाा, घरे आदद जातजाधतहरू 
िभश् ४०.५८, २७.७३, ७.२१, ५.०३, ३ंॊ.१५, २.१२, २.५९, ०.६९, ०.०९ प्रधतशत छन ्य अतम 
ववववध जातजाधत ९.९६ प्रधतशत यहेका छन ् । भातबृाषाका रूऩभा नेऩारी फोल्ने ७४.८ प्रधतशत य 
ताभाङ बाषा फोल्ने २३.९९ प्रधतशत छन ्। मस फाहेक आफ्नो भातबृाषा फोल्ने अतम बावषक सभूह ऩधन 
यहेका छन ्। 

धभा 

मस नगयऩाधरकाभा वहतद ुधभाावरम्फी, फौद्धभागॉ य विन्िमन िभश् ७५.४, २२.२७ य २.०३, प्रधतशत 
छन ्। मस वाहेक वकयात, वोन य अतम धभाावरम्फी ऩधन केही सॊख्माभा फसोफास गदाछन ्।  

२.३ आधथाक न्स्थधत  

मस नगयऩाधरकाको कुर गाहास््म उत्ऩादन आव २०७७ ७८ भा करयफ रु. २४५.२२ कयोड यहेको 
अनभुान छ । वावषाक आधथाक वृवद्धदय १.२७ प्रधतशत य प्रधतव्मन्क्त आम अभेरयकी डरय ५३९.४ 
अनभुान गरयएको छ । कृवष तथा ऩशऩुतछी ऩारन नै महाॉको जीववकोऩाजानको भखु्म आधाय हो । 
त्मसको अधतरयक्त साना व्मवसाम तथा वैदेन्शक योजगाय आम्दानीको स्रोत हो । 

मस नगयऩाधरकाभा ७५.४२ प्रधतशत ऩरयवाय कृवष ऩेशाभा सॊरग्न यहेका छन ्। धनजीऺेत्ररे १२.०९ 
प्रधतशतराई योजगायी ददएको छ बन ेसयकायी वा सावाजधनक ऺेत्रभा २.३७ प्रधतशतरे योजगायी ऩाएका  
छन ्। व्माऩाय तथा उद्योग ऺेत्ररे ४.५४ प्रधतशतराई योजागायी प्रदान गयेको छ । महाॉका ३.२४ 
प्रधतशत मवुा तथा मवुतीहरू योजगायीको राधग बायत, भरेन्शमा, दफुई, कताय आदद देशहरूभा जाने गयेका 
छन, त्महाॉफाट आउने ववप्रषेण यकभ रु. १२ कयोड २४ राख अनभुान छ । 

मस नगयऩाधरकाभा वावषाक रु. एक राखबतदा कभ आम्दानी बएको ऩरयवाय ४९% छन बन ेरु. १० 
राख बतदा फढी आम्दानी हनुे ऩरयवाय १.२५% छन ्। आफ्नै कृवष उत्ऩादनरे ९ भवहनाबतदा अवधध 
खान ऩगु्न,े ७ देन्ख ९ भवहना सम्भ खान ऩगु्न,े ४ देन्ख ६ भवहना सम्भ खान ऩगु्न ेय ३ भवहना बतदा कभ 
खान ऩगु्ने ऩरयवाय िभश ३१, २२.८, ३३.६ य १२ प्रधतशत यहेका छन ्।  

आधायबतू सेवा सवुवधा 

मस नगयऩाधरकाभा ३८ प्रधतशत घयधयुीरे सावाजधनक ऩाइऩको ऩानी प्रमोग गयेका छन ्। धनजी धायाको 
रूऩभा खानेऩानी प्रमोग गने घयधयुी २६.५१ प्रधतशत यहेको छ बने ढुङ्गेधायाको ऩानी प्रमोग गने घयधयुी 
२५.४ प्रधतशत यहेको छ । सवै वडाहरूभा ववद्यतु ्राइनको व्मवस्था गरयएको छ य करयव ९५ प्रधतशत 
घयधयुीभा ववजरुीको व्मवस्था छ । खाना ऩकाउन दाउया प्रमोग गने ऩरयवाय ८१.७ प्रधतशत यहेको  
छ । एरऩी ग्मास प्रमोगकताा १७.२६ प्रधतशत य फामोग्मास प्रमोगकताा ०.७८ प्रधतशत छन ्।  

मस नगयऩाधरकाभा सूचना तथा सञ्चायको ऩहुॉचको अवस्था याम्र ैयहेको देन्खतछ । आभ सञ्चायको रूऩभा 
टेधरपोन राइनको ववस्ताय गरयएको अवस्था नबए ऩधन एनधसएर तथा नेऩार टेधरकभफाट सञ्चायको 
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सवुवधा ववस्ताय गरयएको छ । महाॉ एउटा इराका हरुाक कामाारम ऩधन यहेको छ । नगयऩाधरकाको 
कामाारमभा सञ्चायका सम्ऩूणा सवुवधाहरू उऩरब्ध छन ् बने सफै वडा कामाारमहरूभा इतटयनेट सवुवधा 
ऩगेुको छ । ५० प्रधतशत भाधनसहरूको हातभा भोफाईर पोन यहेको छ ।  

२.४ साभान्जक न्स्थधत 

शैन्ऺक अवस्था 

मस नगयऩाधरकाभा साऺय जनसॊख्मा ७४.८६ प्रधतशत छन ्। आधायबतू तह (१ देन्ख ८ कऺा) भा 
२९.८१ प्रधतशत, भाध्मधभक तहभा (९ देन्ख १२ कऺा सम्भ) २४.३३ प्रधतशत य स्नातक तहभा ५.४८ 
प्रधतशत ववद्याथॉहरू छन ्। छात्र २११५ तथा छात्रा १८३९ गयी जम्भा ३९५४ छात्रछात्राहरू ववधबन्न 
तहभा अध्ममनयत यहेका छन ्।  

कोबीड–१९ को कायणरे ६.४८ प्रधतशत ववद्याथॉरे ववद्यारम छोडेको वववयण घयधयुी सवेऺणफाट प्राद्ऱ 
बएको छ । ववद्यारम फतद यहेको अवधधभा ७८.९२ प्रधतशत ऩरयवायरे फारफाधरकाहरूको अनराइन 
न्शऺा चार ु गयेका छन ् । प्राथधभक, धनम्न भाध्मधभक, भाध्मधभक, उच्च भाध्मधभक गयी जम्भा ५५ 
ववद्यारमहरू यहेका छन ् । ववद्यारमहरूभा शौचारमको व्मवस्था गरयएको बएता ऩधन ववद्याथॉभैत्री 
शौचारमको बने कधतऩम स्थानभा अबावनैछ । 

स्वास््म सेवा 

मस नगयऩाधरकाभा ११ वटा स्वास््म सॊस्थाहरू यहेका छन ्। वडा नॊ १, ३, ४,५,६,७,८,९,१०,११, य 
१२ भा स्वास््म सॊस्था छन ्। मस नगयऩाधरका ऩूणा खोऩमकु्त नगयऩाधरकाका रूऩभा घोषणा बैसकेको 
छ । एच.ए., अनभी तथा अहेवफाट सॊचाधरत ४ वटै स्वास््म सॊस्थाहरूभा सतु्केयी सवुवधा उऩरब्ध छ । 
वडा नॊ. ८ भा यहेको स्वास््म सॊस्थाफाट एम्फरेुतसको सवुवधा सॊचारन बएऩधन अतम स्वास््म सॊस्थाभा 
एम्वरेुतसको सवुवधा छैन । आधायबतु स्वास््म सेवा फाहेकका अतम सेवा उऩरब्थ नबएकोरे महाॉका 
भाधनसहरू उऩचायका राधग धत्रशरुी अस्ऩतार वा अतम स्थानभा जानकुो ववकल्ऩ छैन । मस 
नगयऩाधरकाभा १० धभनेटबतदा कभ सभमभा स्वास््म केतरभा ऩगु्न सक्न,े ३० धभनेट बतदा कभ सभमभा 
ऩगु्न सक्न,े ६० धभनेटबतदा कभ सभमभा ऩगु्न सक्न ेय य १ घण्टाबतदा फढी सभमभा नन्जकको स्वास््म 
केतरभा ऩगु्न सक्ने घयधयुी िभश् ८.९५, १९.९१, २२.७१, ४८.४३ प्रधतशत यहेका छन ्।  

२.५ बौधतक ऩूवााधाय 

मस नगयऩाधरकाभा ऩक्की सडक, ग्राबेर सडक, ट्रमाकभात्र खोरेको सडकभा ऩहुॉच बएका घयधयुी िभश 
६.९१, ३.४ य ८७.२८ प्रधतशत छन ्। कुनै प्रकायको सडकभा हारसम्भ ऩहुॉच नबएका घयधयुी २.४१ 
प्रधतशत छ । नगयऩाधरकाभा कारोऩते्र सडक, ग्राबेर सडक य धरेु सडक िभश ६० वक.भी.,१२ 
वक.भी. य ६५० वक.भी. यहेको छ । शहयी सडकहरू फाहेक सवै सडकहरू सखु्खा भौसभभा भातै्र 
सञ्चारनभा यहतछन ्। 

नगयऩाधरकाको मातामात गरुुमोजना तमाय बएको छ । सडकको इतबेण्ट्री सफेऺण गयेय वडा नॊ १ देन्ख 
वडा नॊ १३ सम्भको अधबरेख तमाय बएको छ । मस नगयऩाधरका हदैु ऩासाङल्हाभ ुयाजभागा य गल्छी–
धत्रशूरी याजभागारे केही वडा धछचोल्दै जाने हनुारे नगयऩाधरकाका धैयै सडकहरूको शरुु धफतद ु वमनै 
याजभागाफाट बएको छ ।  
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२.६ वन वातावयण 

मस नगयऩाधरकाको २५ प्रधतशत बबूाग वन ऺेत्ररे ढाकेको छ। साभदुावमक वन ३४२३.८६ हेक्टय य 
धनजी वन ४.५ हेक्टय यहेको छ । मस नगयऩाधरकाभा ४८ ओटा सभदुावमक वन य ४ ओटा धनजी वन 
यहेको छ । 

मस नगयऩाधरकारे वन ववनास योक्न, बूऺ म योकथाभ गना, कावान उत्सजान तमूनीकयण गना, जरवाम ु
ऩरयवतानको प्रबावराई तमूनीकयण तथा अनकुुरन गनाका धनधभत्त ववद्यारम तथा सभदुाम तहभा ब्माऩक 
चेतना अधबवृवद्ध गना एक व्मन्क्त एक ववरुवा बने्न नीधत अवरम्फन गयेको छ । मस नगयऩाधरकाभा फढ्दै 
गइयहेको शहयीकयणफाट कृवष बधूभभा ऩयेको चाऩ, वन ववनाश, वन अधतिभण, मातामात ऺेत्रभा खधनज 
इतधनको व्माऩक प्रमोगका कायण हरयतगहृ ग्मासहरूको अत्मधधक उत्सजानफाट हारका वषाहरूभा जरवाम ु
ऩरयवतानभा तीब्रता आएको छ । न्जल्रा न्स्थत ववधबन्न साभदुावमक वन उऩबोक्ता सभूहहरूराई जरवाम ु
ऩरयवतान, त्मसको अनकुरन य नकायात्भक असयहरूको तमूनीकयणको फायेभा सचेतना कामािभहरू 
सञ्चारन गदै आइयहेको छ । 

मस नगयऩाधरकाको उच्च ऩहाडी ऺेत्रभा ववशेष गयेय न्चराउन,े उन्त्तस, कटुस, फोटधॉगेयो, जाभनु, भखु्म 
प्रजाधतका वनस्ऩधत यहेका छन ्। मस ऺेत्रभा अधधकाॊश ऩाटेसल्रा खोटेसल्रा का वनहरू वृऺयोऩणफाट 
हवुका एका छन ्। तल्रो नदी तटीम ऺेत्रभा उऩोष्ण वन ऩाइतछ । नदीको वकनाया तल्रो तटीम ऺेत्रभा 
सार, धससौ, खमय, धसभर, टुनी, खोटेसल्रा, ऩातरे सल्रा, उन्त्तस, न्चराउने आदद प्रजाधतहरू ऩदाछन ्। मस 
वाहेक भसुरी, खोटेसल्रा, चतु्रो, ऩाखनवेद, य रयठ्ठा आदद सभेत ऩाइतछन ्। मस ऺेत्रफाट वावषाक ५०० 
वकरो ग्राभ खोटो धनकासी गना सवकने अनभुान छ ।  

ववऩद् जोन्खभ 

फेरकोटगढी नगयऩाधरकारे फाढी, ऩवहयो, भहाभायी, खडेयी, सडक दघुाटना आदद जस्ता ववऩद् जोन्खभ 
तमूनीकयण तथा व्मवस्थाऩन गना ववऩद् जोन्खभ तमूनीकयण स्थानीम नीधत २०७७ तमाय गदै ववऩद् जोन्खभ 
प्रधतकामा मोजना तमाय गरयएको छ । नगयऩाधरकारे बूऺ म तथा प्राकृधतक प्रकोऩको दृवष्टकोणफाट 
सॊवेदनशीर भाधनएका ऺेत्रभा प्रकोऩको जोन्खभराई तमूनीकयण गना स्थानीम ववऩद् व्मवस्थाऩन मोजना 
तजुाभा गयी कामाातवमन गरयने नीधतगत व्मवस्था अवरम्फन गयेको छ । नगयऩाधरकारे प्रत्मेक वडाभा 
खलु्रा ऺेत्र एवभ ्आऩतकारीन केतर स्थाऩना गयी कामाातवमनभा जोड ददइन,े नगयभा ववऩद् व्मवस्थाऩन 
कोष खडा गरयन,े य खेतीमोग्म जभीन कटान हनुफाट योक्न नदी धनमतत्रण सम्फतधी ववशेष मोजना सञ्चारन 
गने जस्ता नीधतगत व्मवस्था गयेको छ । फेरकोटगढी नगयऩाधरकाभा बकूम्ऩ तथा अतम प्राकृधतक प्रकोऩ 
(फाढी, ऩवहयो, आदद) फाट सम्बाब्म जोन्खभ बएका घयहरू १५ प्रधतशत छन ्। मस नगयऩाधरकाभा धनजी 
आवास ऩनुधनाभााण अततगात ११०३७ राबग्राही ऩवहचान बएको धथमो। 
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२.७ सशुासन य सॊस्थागत ववकास 

मस नगयऩाधरकाभा सॊस्थागत सॊयचना अततगात नगय कामाऩाधरका, नगयसबा, तमावमक सधभधत य वडा 
सधभधतहरू आपनो न्जम्भेवायी अनसुाय विमाशीर यहेका छन ्। मोजना तजुाभा सम्फद्ध सधभधतहरू, अनगुभन 
सधभधत, य याजश्व ऩयाभशा सधभधत कृमान्शर यहेका छन ् । हारसम्भ ४३ वटा ऐन, काननु, धनदेन्शका, 
कामाववधध÷भाऩदण्ड य नीधत तथा भागादशान तमाय गयेको छ । मसैगयी नागरयक सततवुष्ट सवहतको 
गणुस्तयीम सेवा प्रवाह गने औजायहरू सावाजधनक ऩयीऺण, सावाजधनक सनुवुाई, आम्दानी खचा, फैठक÷सबाका 
धनणामहरू सावाजधनक गने अभ्मास गयेको छ । स्थानीम सन्तचत कोषफाट सूत्रभा आधारयत ववन्त्तम 
कायोफाय सञ्चारन, व्मन्क्तगत घटना, साभान्जक सयुऺा बता धफतयणभा ववद्यतुीम प्रणारीको प्रमोग बएको  
छ ।  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

खण्ड – एक 

आवधधक मोजना तजुाभा 
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ऩरयच्छेद – ३ 

दीघाकारीन सोच÷दूयदृवष्ट, उद्दशे्म य रक्ष्म 

 

३.१ ऩषृ्ठबधूभ 

नगयऩाधरकाको दीघाकारीन सोच धनधाायण गदाा नगयऩाधरकाभा धनवाान्चत प्रधतधनधधहरू, विमान्शर 
याजनीधतक दरका प्रधतधनधधहरू, ववषमगत शाखाका कभाचायीहरू, गैसस तथा धनजी ऺेत्र, नागरयक 
सभाज÷सॊस्थाका प्रधतधनधधहरू रगामत सयोकायवाराहरूको सहबाधगता य सहभधतका आधायभा सभवष्टगत 
ऩऺराई झल्काउने गयी दीघाकारीन सोच, रक्ष्म, उद्देश्म तथा यणनीधत धनधाायण गरयएको छ । 

३.२ सफर, कभजोय ऩऺ तथा अवसय य चनुौती ववश्लषेण 

नगयऩाधरकाभा आमोजन गरयएको कामाशाराभा छरपरफाट धनम्न सफर ऩऺ, कभजोय ऩऺ तथा अवसय य 
चनुौतीका ऺेत्र ऩवहचान गरयएका छन ्। 

;an kIf sdhf]/ kIf 

१ करयफ ६८% बबूाग उवाया खेतीमोग्म हनु ु। 

२.  करयफ ७५.४२ % जनता कृवषभा आन्श्रत 
हनु ु

३.  तयकायी, येतवो ट्राउट भाछा, फाख्राऩारन य 
ऩशऩुारनको सम्बावना फढी यहन ु।   

४. उवायामकु्त कृवष बधूभ उऩरब्ध हनु ु। 

५. कृवष व्मवसाम सहुाउॉदो हावाऩानी बएकोरे  
सो अनसुाय कृवष उऩज य ऩशऩुारनको 
व्मवसावमकयण गना सवकने ऺेत्रहरू यहन ु। 

६. करयफ २५ प्रधतशत बबूाग वनजॊगर हनुारे 
जधडफटुी रगामत गैय काष्ठ वन ऩैदावायफाट 
गैयकृवष उत्ऩादन य व्मवसावमकयणको 
सम्बावना हनु ु। 

७.  याजधानीसॉग उत्तयदन्ऺणको याजभागारे  
  जोडन ु। 

८  आभ नागरयकको सयुन्ऺत बवन धनभााणभा 
चेतना वृवद्ध हनु । 

९. यावष्डम प्रसायण राइन धफद्यतु सेवाभा ऩहुॉच 
ववस्ताय हनु ु। 

१०. ईसेवातपा  भापा त नागरयकको सेवा य सभम 
फचत हनुकुा साथै सूचनासॉग ऩहुॉच वृवद्ध  
हनु ु। 

१. कृवष बधूभको खण्डीकयण य जथाबावी फस्ती 
ववकास हुॉदै जान।ु 

२. कृवष कामाका राधग, ऋण, प्रववधध, फीउफीजन, 

प्राववधक जनशन्क्त य ऩयाभशा सेवाको 
उऩरब्धताभा कभी हनु ु। 

३.  धसॉचाइ मोग्म कृवष बधूभभा धसॉचाइ सवुवधाको 
कभी हनु।ु 

४. स्तयीम धडजाइन य भाऩदणड ववना अधधकाॊस 
सडक धनभााण हनु ु। 

५. बायी मतत्र, भेधसन, उऩकयणहरूको प्रमोग 
अत्मधधक हनु।ु  

६.  सडक मातामातराई सफामाभ फनाउन  
नसक्न ु। 

७.  अधनन्तत्रत खोरा, नारा नदी फढी हुॉदा सडक 
कटान हनु ु। 

८.  भाऩदण्डको ऩारन धफना अव्मवन्स्थत फस्ती 
धनभााण हनु,ु ऩयुानो 

 भौधरक सॊयचना िभश: ववस्थावऩत हुॉदै 
जान।ु 

९.  गणुस्तयीम न्शऺा य स्वास््म सेवाभा नागरयक  
 सहज ऩहुॉचको कभी हनु।ु 

१०.  प्राववधधक शैन्ऺक सॊस्थाको कभी हनु ु। 

११  बौगोधरक ववकटता हनुारे इतटयनेट ववस्ताय 
गना नसक्न।ु 
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१२. सूचना प्रववधधको प्रमोगभा व्माऩकता ल्माउन 
नसवकन ु

१३. फाझो ऩतॉ जभीनभा वृऺयोऩण गयी वन 
जॊगरको ववस्ताय य हरयत सहय फनाउन 
वढरो हुॉदै जान ु

१४. अततयसयकाय, अततयधनकाम, धनजी ऺेत्र, गैसस 
य अततयस्थानीम तहको सभतवम प्रबावकायी 
नहनु ु। 

 

cj;/ r'gf}tL 

१. सॊववधानत: अधधकाय सम्ऩन्न स्थानीम सयकाय 
हनु ु। 

२  सॊववधानरे नै २२ वटा एकर अधधकाय 
सवहत ववववध साझा अधधकाय वकटान हनु ु। 

३  आफ्ना अधधकाय ऺेत्रका ववषमभा ऐन, कानून 
तजुाभा, मोजना तजुाभा तथा ववकास धनभााणका 
ववववध ववषमभा नीधत कामािभ तथा फजेट 
सञ्चारन गने अधधकाय हनु ु। 

४. करयफ ४५० देन्ख २१०० धभ.सम्भको 
बौगोधरक अवस्था हनु ु। 

५.  उत्ऩाददत पसर काठभाडौं, नायामणगढ, 

ऩोखया तथा धतब्फत ऩठाउन सवकने फजायको 
सम्बावना फढी हनु ु। 

६. ऩासाङ ल्हाभ ु याजभागा य गल्छी धत्रशूरी 
भैरङु सडकको ऺेत्र तथा ग्राभीण स–साना 
भोटयेफर फाटो सफै वडाभा हनु ु।  

७.  वताभान य बववष्मभा  धसॉचाइको उऩरब्धताको 
फढी सम्बावना यहन ु।  

८. यावष्डम प्रसायण राइनफाट ववद्यतु ् सेवा प्रत्मेक 
नागरयकको घयभा ऩगु्न ु। 

१०. घयहरूको धनभााण बवनसॊवहता फभोन्जभ हनु े
िभ जायी यहन।ु 

११ नक्साऩास गना नागरयकको आकषाण फढ्न ु। 

१. योजगायउतभखु सीऩभूरक न्शऺाको ववकास 
गनुा ।  

२. फजायको सूचना कृषकराई सभमभा नै 
उऩरब्ध गयाउन ु। 

४. गणुस्तयीम फीउधफजन÷भरखाद्य सभमभा नै 
उऩरब्ध गयाउन ु। 

५. मवुा जनशन्क्त कृवषप्रधत आकषाण फढाउन ु। 

६. व्मवसामी कृषकको सॊख्मा वृवद्ध  
गनुा । 

७.  वैदेन्शक योजगायीफाट सीऩ मकु्त मवुाको 
सीऩ ऩरयचारनभा सहधुरमतको उऩमोग गयी 
ऩाधरकाको उद्यभ ववकासभा आकवषात गनुा। 

८  शृ्रन्जत ऩूवााधायको भभात सॊबाय ऩद्धधतको 
ववकास गनुा । 

९  धडजाइन, ड्रइग ववना ऩधन सडक धनभााणको 
कामाराई योक्न ु।  

१०. धबयारो जग्गाभा बवन धनभााण  
कामाराई योक्न ु। 

११. अव्मवन्स्थत फस्ती योक्न ु। 

१२. बउूऩमोग मोजना तजुाभा गयी रागू गनुा । 

१३. सञ्चाय सेवा प्रदामक सॊस्थाहरूफाट 
प्रबावकायी सेवा प्राधद्ऱ य ब्मवन्स्थत गनुा । 

१४. प्राकृधतक स्रोत ढुॊगा, धगट्टी, फारवुाको 
भाऩदण्ड अफरम्फन नगरय अत्मधधक दोहन 
योक्न ु। 
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३.३ दीघाकारीन सोच  

“कृवष, न्शऺा, स्वास््म य ऩमाटन रगामतका ऩूवााधायभा अधबवृवद्ध् फेरकोटगढीको  

उऩयोक्त सोचको शान्ब्दक ब्माख्मा धनम्नानसुाय सातदधबाक हनुे गयी धनदेन्शत गयेको छ । 

कृवष ऺेत्रको ऩूवााधायभा अधबवृवद्ध् कृवषको आधधुनकयण, ब्मवसामीकयण य फजायीकयण । 

न्शऺा ऺेत्रको ऩूवााधायभा अधबवृवद्ध् सवासरुब, गणुस्तरयम, सभताभूरक य सीऩभूरक न्शऺाको आधाय 
धनाभाण। 

स्वास््म ऺेत्रको ऩूवााधायभा अधबवृवद्ध् सवासरुब य गणुस्तयीम स्वास््म सवुवधाको आधाय धनाभाण । 

ऩमाटन ऺेत्रको ऩूवााधायभा अधबवृवद्ध् गणुस्तरयम ऩमाटन सेवाको ववकास य ववस्ताय । 

सभदृ्ध् उच्च य सभातभूरक आम वृवद्ध, भमााददत जीवन, अवसयको अधधकतभको उऩमोग गयी कृवष, 
न्शऺा,स्वास््म य ऩमाटन ऺेत्रको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वभा ववृद्ध, रगानीका अवसयहरू ववस्ताय गयी 
योजगायीभा अधबववृद्ध तथा बौधतक ऩूवााधायभा सवाकाधरक सफैको सहज ऩहुॉच ।  

३.४ सभवष्टगत रक्ष्म 

 फेरकोटगढी नगयवासीको जीवनस्तयभा सधुाय बएको हनु े। 

३.५ सभवष्टगत उद्दशे्महरू 

१.  कृवष उऩजको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वृवद्ध गनुा,  

२.  ऩमाटन तथा उद्योगको भाध्मभफाट योजगायी सजृना गयी आमस्तयभा वृवद्ध गनुा, 

३. स्वास््म, न्शऺा य स्वच्छ खानेऩानीभा सम्ऩूणा नगयवासीको ऩहुॉच अधबवृवद्ध गनुा, 

४  वन ऺेत्रको ववस्तायका साथै गणुात्भक स्तय कामभ गयी वातावयणीम सततरुन कामभ याख्न ु।  

५.  अव्मवन्स्थत फसोफास तथा प्रकृधतको भानवीम अधतिभण कभ गदै ववऩदफाये भानव जीवनभा ऺधत 
तमूनीकयण गनुा ।  

६.  सफैखारे वहॊसा य ववबेदको तमूनीकयण गदै साभान्जक तमामभा आधारयत सभाज धनभाान गनुा। 

३.६ यणनीधत 

१. कृवष, गैय कृवष एवॊ सेवा ऺेत्रको ववकास य ववस्तायफाट उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व ववृद्ध गने। 

२. न्शऺा, स्वास््म य ऩूवााधाय रगामतका सफै ववकास प्रविमाभा रैधगॊक सभानता तथा साभान्जक 
सभावेशीकयण सधुनित गने । 

३. गणुस्तयीम स्थानीम ऩूवााधायको ववकास गयी आधथाक साभान्जक ववकासको आधाय तमाय गने ।  

४. वन वातावयण, ब ूतथा जराधाय, जैववक ववववधता सॊयऺण तथा ववऩद् जोन्खभ तमूनीकयण गने ।  

५. सॊस्थागत सभतवम एवॊ सदुृढीकयण गयी ववद्यतुीम कामाप्रणारीको अवरम्फन गदे सशुासनको प्रत्माबधूत 
गने । 
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३.७ ऩरयभाणात्भक रक्ष्म 

ताधरका नॊ ३.१ आवधधक मोजनाको ऩरयभाणात्भक रक्ष्म 
ि.सॊ सूचक इकाई आधाय वषा 

२०७७/७८ 

रक्ष्म 

२०८२/८३ 

१ कुर गाहास्थ उत्ऩादन रु. कयोडभा २४५ ३१० 

२ आधथाक ववृद्ध प्रधतशत १.२३ ४.९३ 

३ वावषाक प्रधतव्मन्क्त आम म.ुएस. डरय ५३९.४ ६५७.८ 

४ फेयोजगायी प्रधतशत १८ ५ 

५ कुर गाहास््म उत्ऩादनभा 
कृवष ऺेत्रको मोगदान 

रु. कयोडभा १०८.७ १३५.३ 

७ कुर गाहास््म उत्ऩादनभा 
वान्णज्म ऺेत्रको मोगदान 

रु. कयोडभा १२३.९२ १५८.१५ 

८ कुर गाहास््म उत्ऩादनभा 
ऩमाटन रगामत सेवा 
ऺेत्रको मोगदान 

रु. कयोडभा १२.६५ १७.४३ 

९ साऺयता प्रधतशत ७४.८५ १०० 

१० ३० धभनेटबतदा कभ 
सभमभा नन्जकको स्वास््म 
केतरेभा ऩरयवायको ऩहुॉच 

प्रधतशत १९.९ ३५ 

११ रैवङ्गक ववकास सूचकाॊक सूचकाॊक ०.९३१ ०.९६० 

१२ साभान्जक सयुऺा तथा 
सॊयऺण प्राद्ऱ जनसॊख्मा 

प्रधतशत २५ ५० 

१३ सडकसम्भ ऩगु्न रागने 
अधधकतभ सभम 

धभनेट ९० ३० 

१४ सवामाभ सडकभा ऩहुॉच 
बएको ऩरयवाय 

प्रधतशत ३२ ५० 

 

३.८ ववकासभा ऺेत्रगत बधूभका  
 

३.८.१ सावाजधनक ऺते्र  
 

 s[lif, lzIff, :jf:Yo / ko{6g nufotsf k"jf{wf/df clej[l4 M a]nsf]6u9Lsf] ;d[l4, नगयऩाधरकाको 
सोच सवहतको ववकासका रक्ष्महरू प्राद्ऱ गना सावाजधनक ऺेत्ररे अग्रणी बधूभका धनवााह गनेछ । 
कृवषभा आधारयत उद्योगको ववकास य ववस्ताय भापा त उच्च य ददगो आधथाक ववृद्ध गना धनजी, 
सहकायी य साभदुावमक ऺेत्रराई रगानी य सहबाधगताका राधग उत्प्ररेयत गना मस ऺेत्रको अहभ ्
बधूभका हनुेछ । मस ऺेत्ररे आवश्मक नीधत, मोजना, यणनीधत तथा भाऩदण्डको तजुाभा, 
कामाातवमन, अनगुभन य धनमभन गनेछ । 
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(क) gu/kflnsf  

 सॊववधानरे सॊघ, प्रदेश य स्थानीमतह फीचको सम्फतध सहकारयता, सह-अन्स्तत्व य सभतवमको 
धसद्धाततभा आधारयत हनुे व्मवस्था गयेको छ । आफ्नो सोच, रक्ष्म य उद्देश्म प्राद्ऱ गना मस 
gu/ऩाधरकारे सॊघीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य अतम स्थानीम तहसॉग सभतवम, सहमोग य सहकामा 
गनेछ । सॊघ य प्रदेश सयकायको सोच, रक्ष्म, उद्देश्म य यणनीधतसॉग साभतजस्म य ऩरयऩूयक हनुे 
गयी स्थानीम अथाततत्रको ववकास य ववस्तायफाट सभवृद्धको आधाय धनभााण गने रक्ष्मका साथ मो 
मोजना तमाय गरयएको छ । सो अनसुाय प्रबावकायी सेवा प्रवाह य ववकास व्मवस्थाऩनको आधाय 
केतरको रूऩभा यही नागरयकराई सावाजधनक सेवा सवुवधाको प्रत्माबधूत ददन भखु्मबधूभका खेधरनछे। 
जसकोराधग धनजी, सहकायी, गैयसयकायी तथा साभदुावमक ऺेत्रसॉग सहकामा गरयनेछ । 

(ख)  प्रदेश  

 gu/ऩाधरकाको आवधधक मोजना कामाातवमनभा प्रदेशको बधूभका सभतवम, सहकामा सहजीकयण गने 
हनुेछ । gu/ऩाधरकराई तोवकएको धफधबन्न अनदुान उऩरब्ध गयाउने साथै मोजना कामाातवमनका 
राधग आवश्मक नीधत तथा कानून धनभााण गने हनुेछ । मसैगयी gu/ऩाधरकाराइा न्जल्रा 
सदयभकुाभसम्भ जोड्ने सवामाभ सडक, उच्च न्शऺा, ववन्शष्टीकृत सेवा प्रवाह, ऺभता ववकासआदद 
ऺेत्रका साथै ववधबन्न अनदुान, याजस्व फाॉडपाॉडफाट स्रोत,साधन उऩरब्ध गयाई प्राववधधक सहमोग 
ऩरु् माउनभा सभेत प्रदेशको बधूभका भहत्वऩूणा हनुेछ ।  

(ग)  सॊघ  

  तम गयेको मोजना कामाातवमन गना आवश्मक सहजीकयण, सभतवम य सहकामा गनेछ । 
नगयऩाधरकाको मोजना कामाातवमन गना फैंवकॊ ग ऺेत्र, धनजी ऺेत्र साथै ववकास साझेदायसॉग आवश्मक 
सभतवम य धनदेशन गनेछ । 

 

३.८.२ धनजी ऺते्र  

 

 नगयऩाधरकाको आधथाक य साभान्जक ववकासभा सहकामा य सहमोग गना धनजी ऺेत्रको अहभ ्बधूभका 
हनुेछ । धनजी ऺेत्ररे आफ्नो प्रधतस्ऩधाात्भक ऺभता अधबवृवद्ध गदै सावाजधनक धनजी साझेदायी 
अवधायणा अनसुाय अथवा स्वततत्र ढॊगरे कृवष, उद्योग, धनभााण य सेवा ऺेत्रभा रगानी फढाउन े
अऩेऺा गरयएको छ । साथै गणुस्तयीम वस्त ु तथा सेवा उत्ऩादन, सहज य सरुब आऩूधता 
व्मवस्थाऩन, गणुस्तयीम ऩूवााधाय धनभााण तथा उत्ऩादनशीर य भमााददत योजगायी धसजाना गना 
भहत्वऩूणा बधूभका खेल्नछे । 

 

३.८.३ सहकायी ऺते्र  
 

 सहकायी ऺेत्ररे सहकायी सॊस्थाभा सशुासन कामभ गदै स्थानीम स्रोत-साधन, श्रभ, शीऩ य ऩुॉजीराई 
ब्माऩक रूऩभा ऩरयचारन गयी gu/ऩाधरकाभा योजगायी तथा आम ववृद्ध य गरयवी धनवायण गना 
सहमोगीको बधूभका धनवााह गनेछ । साथै मस ऺेत्ररे भानवीम आवश्मकताका जस्तै कृवष साभग्री 
को सहज धफिी एवॊ फस्त ु तथा सेवा उत्ऩादन, प्रशोधन य फजायीकयण गदै नागरयकहरूको 
साभान्जक-आधथाक य साॊस्कृधतक रुऩाततयण तथा सभावेशी आधथाक वृवद्ध हाधसर गना सहमोग ऩमुााउन े
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छ । सहकायी ऺेत्र नगयऩाधरकाको ववकासको भहत्वऩूणा सहमात्रीको रूऩभा यहनेछ । 
 

३.८.४ गैयसयकायी सॊस्था य साभदुावमक ऺते्र  
 

 गैयसयकायी सॊस्था य साभदुावमक ऺेत्ररे नगयऩाधरकाको ववकास प्रविमाभा सहमोगीको बधूभका खेल्ने 
छन ्। मस ऺेत्ररे नगयऩाधरकाको ववकास रक्ष्म तथा प्राथधभकताको ऺते्रभा कामािभ सञ्चारन 
तथा आफ्नोतपा फाट मोगदान गयी जनचेतना अधबवृवद्धका साथै स्थानीम ववकास धनभााण, गरयवी 
धनवायण तथा ऺभता अधबववृद्ध गना सहमोग गने छ । साभदुावमक सॊस्था, उऩबोक्ता सधभधत वा 
राबग्राही सभदुाम सवहतको साभदुावमक ऺेत्र स्थानीम शासन प्रविमा य ववकास सहमात्री⁄साझेदायको 
रूऩभा सविम बधूभका धनवााह गनेछन ्। आवधधक ववकास मोजनाको कामाातवमन य ववषमऺेत्रगत 
रक्ष्म प्राधद्ऱभा गैयसयकायी ऺेत्रको भहत्वऩूणा बधूभका हनुे अऩेऺा गरयएको छ । 
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ऩरयच्छेद - ४   

सभवष्टगत आधथाक नीधत 

 

४.१ कुर गाहास्थ उत्ऩादन य ऺते्रगत मोगदान  

 

आधथाक वषा २०७७/७८ भा मस नगयऩाधरकाको कुर गाहास्थ उत्ऩादन रु. २ अफा ४५ कयोड 
२२ राख यहेको य मोजना अवधधभा ववृद्ध बई अततभा रु. ३ अफा १० कयोड ८६ राख ऩगु्न े
अनभुान गरयएको छ। आधाय वषाभा कुर गाहास्थ उत्ऩादनभा कृवष तथा ऩशऩुतछी ऩारनऺेत्रको 
मोगदान ४४.३१%, उद्योग ब्माऩाय तथा ब्मवसामऺेत्रको ५०.५३% य सेवा ऺेत्रको मोगदान 
५.२% यहेकोभा मोजना अवधधको अततभा कृवष ऺेत्रको ४३.५३%, उद्योग ऺेत्रको ५०.८७% य 
सेवा ऺेत्रको मोगदान ५.६% यहने अनभुान छ। मो मोजना अवधधभा कुर गाहास्थ उत्ऩादन 
फावषाक औसत ३.५९% रे ववृद्ध हनु े अनभुान गरयएको छ बने कृवष ऺेत्रको ७.३%, उद्योग 
ऺेत्रको ११.७% य सेवा ऺेत्रको ८.८% ववृद्ध हनुे अनभुान छ। ववस्ततृ रुऩभा मी सूचकहरू 
ताधरका ४.१.१, ४.१.२ य ४.१.३ भा प्रस्ततु ्गरयएको छ। 

 

ताधरका ४.१.१ : कुर गाहास्थ उत्ऩादन  रु. कयोडभा (वताभान भूल्मभा) 
 
 के्षत्र  योगदान 

% 

आधार वषष 

२०७७/७८ 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ 

कृषष 44.31 108.7 114.4 119.0 123.9 129.3 135.3 
उद्योग 50.53 123.92 130.11 136.62 143.45 150.62 158.15 

सेवा 5.2 
                     
12.65  

                     
13.51  

                     
14.25  

                     
15.18  

                     
16.38  

                     
17.43  

कुल   245.22 258.05 269.86 282.55 296.25 310.86 
नोट् फेरकोटगढी नगयऩाधरकाको उऩयोक्त कूर गाहास्थ उत्ऩादनको आकरन केतरीम त्माङ्क ववबागरे 
प्रमोगभा ल्माएको सन १९९३ को यावष्डम रेखा प्रणारी अथाात प्राथधभक (कृवष तथा ऩशऩुारन), दद्रतीम 
(उद्योग तथा ब्माऩाय ब्मवसाम) य ततृीम (सेवा ) ऺेत्रहरूको वावषाक उत्ऩादनको भूल्म अनसुाय कूर 
गाहास्थ उत्ऩादन धनकाल्ने अवधायणाभा आधारयत छ । उन्ल्रन्खत तीन वटै ऺेत्रगतको भखु्म 
उऩऺेत्रहरूको स्थानीम तहको सीभाऺेत्रधबत्र बएको वावषाक उत्ऩादन भूल्मराई महाॉ गणना गरयएको छ । 
मस िभभा स्थानीम तहभा सवेऺणफाट प्राद्ऱ त्माङ्क, ऩाधरकाभा यहेको त्माङ्क तथा कामाशाराभा बएको 
छरपरफाट प्राद्ऱ त्माङ्कराई सभेत आधाय भाधनएको छ । मद्यवऩ तीन वटै ऺेत्र अततगात छु्न गएका 
कधतऩम उऩऺेत्रहरू आगाभी वषाहरूभा िभश् सभे्दै जानऩुने देन्खतछ ।  
 

भाधथको ताधरकारे मोजना अवधधभा हनुे अऩेऺा गरयएको कुर गाहास्थ उत्ऩादन य कृवष, उद्योग य सेवा 
ऺेत्रको गाहास्थ उत्ऩादन देखाएको छ। जस अनसुाय आ.व. २०७७/७८ फाट मोजना अवधधको अततभा 
कृवष ऺेत्रको गाहास्थ उत्ऩादन रु. १ अफा ८ कयोड ७० राखफाट रु. १ अफा ३५ कयोड ३ राख, 
उद्योग ऺेत्रको रु. १ अफा २३ कयोड ९२ राख फाट रु. १ अफा, ५८ कयोड १५ राख य सेवा ऺेत्रको 
रु. १२  कयोड ६५ राख फाट १७ कयोड ४३ राख ऩगु्न ेअनभुान गरयएको छ।  
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ताधरका ४.१.२: कुर गाहास्थ उत्ऩादनभा  ववृद्ध प्रधतशत  

 

 गाहास्थ उत्ऩादन   २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ औसत  

कुर गाहास्थ उत्ऩादन   
1.23 1.23 4.58 4.70 4.85 

4.1 
 

कृवष  
1.23 3.99 4.14 4.30 4.67 

3.7 
 

उद्योग  
1.23 1.23 5.00 5.00 5.00 

4.2 
 

सेवा  1.23 1.23 5.50 6.49 7.95 
5.5 
 

 

ताधरका ४.१.२ भा कुर गाहास्थ उत्ऩादन य धफधबन्न ऺेत्रको गाहास्थ उत्ऩादनको ववृद्धदय ददईएको 
छ। जस अनसुाय मोजना अवधधभा कुर गाहास्थ उत्ऩादनको फावषाक ववृद्ध १.२३% देन्ख 
४.९३३% सम्भ, कृवष ऺते्रको ववृद्ध १.२३% देन्ख ४.६७% सम्भ, उद्योग ऺेत्रको ववृद्ध १.२३% 
देन्ख ५% सम्भ य सेवा ऺेत्रको ववृद्ध १.२३% देन्ख ६.३४% सम्भ यहने आॊकरन गरयएको छ। 
मोजना कामाातवमनको तमायी गनुा ऩयेकारे मोजनाको शरुुका वषाहरूभा गाहास्थ उत्ऩादनको ववृद्ध 
केवह कभ य मोजना ऩूणा रुऩभा कामाातवमनभा जाने बएकारे केवह उच्च हनुे अऩेऺा गरयएको छ। 

 

ताधरका ४.१.३ भा कुर गाहास्थ उत्ऩादनभा ववधबन्न ऺेत्रको मोगदानको प्रस्ततु गरयएको छ। 
ताधरकाभा देखाए अनसुाय मोजना अवधधभा कृवष ऺेत्रको मोगदान हारको ४४.३% फाट 
४३.५%, उद्योग ऺते्रको ५५.५% फाट फढेय ५०.९% य सेवा ऺेत्रको मोगदान ५.२% फाट 
फढेय ५.६% ऩगु्ने अनभुान गरयएको छ।   

 

ताषलका ४.१.३: कुल गाहषस्थ उत्पादनमा क्षते्रगत योगदान  प्रषतशत  

 

  आधार वषष २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ 

कृषष 44.3 44.3 44.1 43.9 43.6 43.5 
उद्योग 50.5 50.5 50.6 50.7 50.8 50.9 
सेवा 5.2 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 
  100 100 100 100 100 100 
 

४.२ कुर गाहास्थ उत्ऩादनको भूल्म अधबववृद्ध य रगानी  
 

मस नगयऩाधरकाको प्रथभ आवधधक मोजना अवधधभा हनुे कुर गाहास्थ उत्ऩादनको भूल्म अधबववृद्ध 
य त्मसको राधग गनुाऩने रगानीराई ताधरका ४.२.१, ४.२.२ य ४.२.३ भा प्रस्ततु गरयएको छ। जस 
अनसुाय मोजना अवधधभा कृवष ऺेत्रको भूल्म अधबववृद्ध आ.फ. २०७७/७८ को भूल्मभा रु. ८९ 
कयोड ३९ राख हनुे अनभुान गरयएको छ। जसभा कृवष ऺेत्रको भूल्म अधबववृद्ध रु. ३६ कयोड, 
४ राख य गैय कृवष ऺेत्रको रु. ५३ कयोड ३५ राख यहेको छ। धसभातत ऩुॉजी उत्ऩादन 
अनऩुातको आधायभा मो मोजना अवधधभा हनुे भूल्म अधबववृद्धका राधग कुर रु. ४ अफा, १५ 



20 

कयोड ५८ राख रगानी आवश्मक ऩने अनभुान छ। नेऩारको ऩतरौँ मोजना य फागभती प्रदेशको 
ऩवहरो आवधधक मोजनाभा धरइएको सीभातत ऩुॉजी उत्ऩादन अनऩुातको आधायभा गणना गदाा कृवष 
ऺेत्रका राधग रु. १ अफा १८ कयोड ९३ राख य गैय कृवष ऺेत्रका राधग रु. २ अफा ९६ 
कयोड ६५ राख रगानी आवश्मक ऩनेछ। उक्त आवश्मक रगानीभध्मे सावाजधनक ऺेत्रफाट 
६६%, धनजी ऺेत्रफाट ६४.८%, सहकायी ऺेत्रफाट ६.५% य साभदुावमक ऺते्रफाट २.७% रगानी 
हनुे अऩेऺा गरयएको छ। 

 
ताधरका ४.२.१: भूल्म अधबववृद्ध (रु. कयोडभा) 
 

भूल्म 

अधबववृद्धका 
ऺते्रहरू 

मोगदान 
(%) 

आधाय वषा 
०७८/७९ 

०७८/७९  ०७९/८० ८०/८१ ८१/८२ ८२/८३ औषत ववृद्ध 
दय 

क. कृवष 44.31 १०८.६५ ११४.४३ ११८.९९ १२३.९२ १२९.२५ १३५.२९ ३.०८ 

  
                

ख. गैय कृवष 55.69 136.6 143.6 150.9 158.6 167.0 175.6 ३.६४ 
उद्योग 50.53 १२३.९२ १३०.११ १३६.६२ १४३.४५ १५०.६२ १५८.१५ ३.५५ 
सेवा 5.16 १२.६५ १३.५१ १४.२५ १५.१८ १६.३८ १७.४३ ४.५० 

कूर जम्भा 
(क+ख) 

100.00 २४५.२२ २५८.०५ २६९.८६ २८२.५५ २९६.२५ ३१०.८६ ३.४० 

 

ताधरका ४.२.२:  सीभातत ऩुॉजी उत्ऩादन (रु. राखभा) 
 

मलू्य 

अषभवृषिका 

क्षते्रहरू 

अनमुाषनत 

सीमान्त 

पुुँजी 

उत्पादन 

अनपुात  

योजनामा प्रक्षषेपत लगानी (सावषजषनक+ षनजी+सहकारी +) सामदुषयक समतेगरी) 

२०७८/ 

७९ 

२०७९/ 

८० 

२०८०/ 

८१ 

२०८१/ 

८२ 

२०८२/ 

८३ 

मोजना अवधधको 
जम्भा 

कृषष 5.2 3,973 4,206 4,447 4,702 4,967 22,296 

गैर कृषष * ३.३ 11,920 12,619 13,341 14,107 14,902 66,888 

जम्मा  ४.९ 15,893 16,825 17,788 18,809 19,870 
      

89,184  
* बागमती प्रदशेको सीमान्त पूुँजी उत्पादन अनुपातको आधारमा भाररत औसत षवषधबाट गणना गररएको  

  
प्रऺेवऩत रगानी 
नगयऩाधरकाराइा अफ्नो कामान्जम्भेवायी अनसुायको कामसाम्ऩादन गना स्रोतको आवश्मकता ऩदछा। 
सॊववधानप्रदत्त अधधकायको सूचीको कामातवामनभा खासगयी सावाजधनक सेवा प्रवाह, आधथाक साभान्जक 
ववकास य अतम ऺेत्रको ऩरयचारन गयी नगयऩाधरकारे धरएको ववकासका रक्ष्म हाॊधसर गना रगानी तथा 
खचाको आवश्मकता ऩदाछ । मस्तो खचा व्महोने स्रोतहरूभा सावाजधनक, धनजी, सहकायी, साभदुावमक ऺते्र 
ऩदाछन ्।  
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मोजना अवधधभा कुर ८ अवा ९१ कयोड ८४ राख रगानी आवश्मक ऩने अनभुान यहेको छ। उक्त 
स्रोतभा सवााधधक ८३.३३% रगानी सावाजधनक ऺेत्रको यहेको छ बने धनजी ऺेत्रफाट ८.३३ प्रधतशत, 
सहकायी ऺेत्राट ४.१७ य साभदुावमक ऺेत्रफाट ४.१७ प्रधतशत रगानी हनु ेप्रऺेऩण गरयएको छ।  

 

ताधरका ४.२.३: ववधबन्न ऺते्रको रगानी रु. राखभा 
 

२०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ मोजना  अवधधको जम्भा

लगानी प्राप्त हुने क्षेत्र २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ २०८२/८३ योजना  अवधि 

को जम्मा

लगानी  प्रधिशि

(क) साववजधनक 13,244 14,021 14,823 15,674 16,558 74,320 83.33

(ख) धनजी 1,324 1,402 1,482 1,567 1,656 7,432 8.33

(ग) सहकारी 662 701 741 784 828 3,716 4.17

(घ) सामुदाधयक 662 701 741 784 828 3,716 4.17

जम्मा 15,893 16,825 17,788 18,809 19,870 89,184 100

मूल्य अधिवृधिका 

क्षेत्रहरू

अनुमाधनि 

सीमान्ि पुुँजी 

उत्पादन अनुपाि

योजनामा प्रक्षेधपि लगानी (साववजधनक + धनजी +सहकारी +) सामुदधयक समेिगरी )

 
 

४.३ सावाजधनक ऺते्रको रगानी र खर्ष व्यहोररन ेस्रोतहरू   
 

४.३.१ सावाजधनक ऺते्रको ववत्तीम रगानी  
 

मस नगयऩाधरकाको आवधधक मोजना अवधधभा सावाजधनक खचा अततगात कूर रु. ७ अफा  ४३  कयोड 
२० राख खचा हनुे प्रऺेऩण गरयएको छ । सो  भध्मे नगयऩाधरकाको सॊन्चत कोषफाट कूर  रु. ६ अफा 
४५ कयोड ५ राख  खचा हनुे प्रऺेऩण गरयएको छ । आधथाक वषा २०७७/७८ भा नगयऩाधरकाको 
सॊन्चत कोषवाट जम्भा रु. ६७  कयोड २०  राख भात्र मथाथा फजेट खचा बएकोभा  नगय ऩरयषदरे 
आधथाक वषा २०७८/७९ का राधग जम्भा रु. १ अफा १५  कयोड ९४  राख फजेट खचा गने गयी 
करयव ७२ प्रधतशतरे वावषाक फजेट वृवद्ध गयी ऩारयत गयेको छ । मस आधायभा  आवधधक मोजनाभा  
ऩधछल्रा वषाहरूका फजेट खचाभा केही प्रधतशत फढाएय ऺेत्रगत/उऩऺते्रगत ववधनमोजन प्रऺेऩण गरयएको 
छ । 

 

नगयऩाधरकाको सॊन्चत कोषफाट हनुे कूर खचाभध्मे चार ु खचातपा  रु. ३ अफा ८७ कयोड ३ राख   
(६० प्रधतशत) य ऩूॉजीगत खचा तपा  रू. २ अफा ५८ कयोड २ राख (४० प्रधतशत) खचा  हनुे अनभुान 
गरयएको छ (न्चत्र ४.३.१)। नगयऩाधरकाको आधथाक वषा २०७७/७८ को खचाको SUTRA भा 
अधबरेखीकयण गदाा सॊघ तथा प्रदेशफाट प्राद्ऱ स-शता अनदुानको यकभ चारतुपा  यान्खएकोरे सो को 
आधायभा प्रऺेऩण गदाा आवधधक मोजनाको प्रऺेवऩत फजेटभा चार ु फजेटको वहस्सा फढी देन्खन आएको  
छ । मसराई सच्माई चार ुय ऩुॉजीगत खचाको रूऩभा अधबरेखीकयण गनुा आवश्मक देन्खतछ । त्मस्तो 
अवस्थाभा आवधधक मोजनाको ऩुॉजीगत फजेटको वहस्सा फढ्ने य चार ुफजेटको वहस्सा घ्न सक्छ ।  
मसैगयी सॊघीम तथा प्रदेशीम प्रत्मामोन्जत कामािभहरू अततगात नगयऩाधरकाफाट रु. ९८ कयोड १५ राख  
थऩ खचा हनु सक्ने प्रऺेऩण गरयएको छ ।   
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न्चत्र ४.३.१ फजेटको ववबाजन 

 
४.३.२ ववकास  फजेटको ऺेत्रगत फाॉडपाॉड 

 

फेरकोटगढी नगयऩाधरकाको सॊन्चत कोषवाट आवधधक मोजना अततगात प्रऺेवऩत कूर अनभुाधनत खचा रु. 
६ अफा ४५ कयोड ५ भध्मे  ववकास खचा  रु. ४ अफा ९१ कयोड ३३ राख  (७६  प्रधतशत)  हनु े
प्रऺेऩण गरयएको छ । सो भध्मे आधथाक ववकासऺेत्र अततगात प्रऺेवऩत जम्भा खचा रु. ३१ कयोड ९६ 
राख (कूर ववकास  खचाको ७ प्रधतशत) यकभवाट मस सम्वतधी उऩऺेत्रहरु् कृवष तथा ऩशऩुारन, 

ऩमाटन, सहकायी, उद्योग, वान्णज्म तथा आऩूधता  सेवा,  श्रभ  तथा योजगायी (प्रधानभतत्री योजगाय कामािभ  
सभेत), गरयफी धनवायण य  ववत्तीम  तथा  सहकायी  ऺेत्रसम्वद्ध कामािभहरूभा खचा गरयनेछ। 

 

आवधधक  मोजनाको  प्रऺेवऩत कूर ववकास खचाभध्मे रु. २ अफा २९ कयोड १ राख (कूर ववकास  
खचाको ४६ प्रधतशत) साभान्जक ऺते्र अततगात खचा हनु ेअनभुान गरयएकोछ।साभान्जकऺेत्र  अततगातका 
उऩऺेत्रहरु् आधायबतू तथा भाध्मधभक न्शऺा, मवुा तथा खेरकुद ववकास, स्वास््म, जनसॊख्मा तथा ऩोषण, 

कोयोना याहत/ उऩचाय, रैंधगक सभानता,  साभान्जक सभावेशीकयण एवॊ सॊयऺण तथा सयुऺा य खानेऩानी 
तथा सयसपाइ ऺेत्र य सम्वद्ध कामािभहरूभा खचा गरयनेछ ।   

 

ऩूवााधाय  ऺेत्र  अततगातको प्रऺेवऩत जम्भा खचा रु    . २ अफा १४  कयोड  ८१ राख (कूर ववकास  
खचाको  ४४ प्रधतशत) मस सम्वतधी उऩऺेत्रहरु् मातामात ऩूवााधाय (सडक  तथा ऩरु), सावाजधनक 
ऩनुाधनभााण, सम्ऩदा सॊयऺण, जरस्रोत  तथा उजाा, धसॊचाइ, स्थानीम ऩूवााधाय ववकास साझेदायी कामािभ य 
अतम सावाजधनक धनभााणसम्वद्ध कामािभहरूभा खचा गरयनेछ।  

 

वन, वातावयण तथा ववऩद व्मवस्थाऩन ऺेत्र अततगातको प्रऺेवऩत जम्भा खचा रु. ६ कयोड  ८७ राख 
(कूर ववकास  खचाको  करयव १ प्रधतशत) वाट मसका उऩऺेत्रहरू सम्वद्ध कामािभहरूभा खचा गरयन े
छन ् ।मस ऺेत्र अततगात वन तथा बसूॊयऺण, जराधाय सॊयऺण, वातावयण सॊयऺण तथा पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩन य ववऩद व्मवस्थाऩन रगामतका कामाहरू ऩदाछन ्।  
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सॊस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह य सशुासन ऺेत्र अततगातको प्रऺेवऩत जम्भा खचा रु. ८ कयोड ६८  राख 
(कूर ववकास  खचाको  करयव २ प्रधतशत) फाट मस सम्वतधी उऩऺते्रहरू सम्वद्ध कामािभहरूभा खचा 
गरयनेछ। मस ऺेत्र अततगात सॊस्थागत ऺभता ववकास, कानून धनभााण, मोजना तथा त्माङ्क, सशुासन 
रगामतका  कामाहरू  ऩदाछन ्। स्थानीम सॊन्चत कोषभा जम्भा हनुे  गयी  फेरकोटगढी नगयऩाधरकाकारे  
सॊघ  य  प्रदेशवाट प्राद्ऱ  गने  ऺेत्रगत शसात अनदुानका  यकभहरूभा रघ ुउद्यभ ववकास कामािभ, 

ग्राभीण तथा नवीकयणीम ऊजाा कामािभ प्रधानभतत्री कृवष आधधुनवककयण कामािभ,यावष्डम परपूर  
ववकास कामािभ, प्रधानभतत्री  योजगायी कामािभ,सॊस्कृधत प्रवद्र्धन कामािभ, न्शऺा सम्वद्ध कामािभहरू, 

भवहरा तथा सभावेशी रन्ऺत कामािभहरू, मवुा तथा खेरकुद कामािभहरू, स्वास््म सम्वद्ध कामािभहरू 

आदद ऩदाछन ्।  

 

फेरकोटगढी नगयऩाधरकाकाको आवधधक मोजनाभा सॊन्चत कोष अततगात कामासञ्चारन खचा वाऩत जम्भा 
रु. १ अफा ५३ कयोड  ७२ राख (करयव २४ प्रधतशत) खचा हनुे अनभुान गरयएको छ । सॊघीम तथा 
प्रदेशीम प्रत्मामोन्जत कामािभहरूका राधग हनुे अनभुाधनत जम्भा खचा  रु.  ९८ कयोड १५ राख भध्मे 
साभान्जक सयुऺाभा रु. ७७ कयोड ३० राख,  स्थानीम ऩूवााधाय साझेदायी कामािभ अततगात रु. १२ 
कयोड ५० राख य अतम ऺते्रगत प्रत्मामोन्जत कामािभहरूभा रु. ८ कयोड ३५  राख खचा  हनुे प्रऺेऩण 
गरयएको छ ववकास खचाको ऺेत्रगत वववयण न्चत्र ४.३.२ य ताधरका ४.३.१ भा ददइएको छ । 
उऩऺेत्रगत वववयण अनसूुची १ भा ददइएको छ । 

 

न्चत्र ४.३.२ ववकास फजेटको ऺेत्रगत फाॉडपाॉड (प्रधतशत) 
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ताधरका नॊ ४.३.१  सावाजधनक खचाको  ऺते्रगत प्रऺऩेण (आ.व. २०७७÷७८ को भूल्म अनसुाय 
          (रु.  राखभा) 

ि.सॊ. वववयण ०७७/७८ 
मथाथा खचा   

(आधाय वषा) 

०७८/ ७९ 
प्रऺऩेण 

०७९/८०  

प्रऺऩेण 

०८०/८१  

प्रऺऩेण 

०८१/८२  

प्रऺऩेण 

०८२/८३  

प्रऺऩेण 

आवधधक 

मोजनाको 
जम्भा 

(२०७८/७
९ देन्ख 

०८२/८३) 

(क)  स्थानीम सॊन्चत कोष अततगात नगयऩाधरकाको फजेट खचा प्रऺऩेण 

1 कूर फजेट 
खचा 

      
6,720  

    
11,594  

      
12,216  

     
12,868  

    
13,554  

    
14,273  

             
64,505  

1.1 चार ुफजेट        
3,999  

        
6,956  

         
7,330  

         
7,721  

       
8,132  

       
8,564  

                
38,703  

1.2 ऩूॉजीगत 

फजेट 

        
2,721  

       
4,638  

        
4,886  

        
5,147  

       
5,422  

       
5,709  

                
25,802  

2 ववकास  

फजेट 
खचाको 
ऺते्रगत 
फाॉडपाॉड 

      
4,013  

      
8,812  

       
9,295  

       
9,801  

    
10,334  

    
10,891  

              
49,133  

2.1 आधथाक 
ववकास 

          
276  

          
570  

           
602  

           
637  

          
673  

         
714  

                  
3,196  

2.2 साभान्जक 

ववकास 

       
1,797  

        
4,112  

         
4,321  

        
4,562  

      
4,818  

       
5,088  

                
22,901  

2.3 ऩूवााधाय 

ववकास 

       
1,820  

       
3,886  

        
4,081  

        
4,287  

       
4,503  

       
4,724  

                
21,481  

2.4 वातावयण 
तथा ववऩद 
व्मवस्थाऩन 

           
49  

            
93  

           
129  

           
142  

          
155  

          
168  

                    
687  

2.5 सॊस्थागत 
ववकास, 

सेवा प्रवाह 
य सशुासन   

            
71  

          
151  

           
162  

           
173  

         
185  

          
197  

                   
868  

  कामा 
सञ्चारन  

खचा  

   2,707         
2,782  

         
2,921  

         
3,067  

       
3,220  

        
3,382  

                
15,372  

2.6 कूर  खचा        
6,720  

    
11,594  

      
12,216  

     
12,868  

    
13,554  

    
14,273  

             
64,505  
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ख. सॊघ य  प्रदेशवाट स्थानीम सॊन्चत कोष भापा त सशता अनदुानको  रुऩभा वा  सोझै उऩरव्ध  हनु े
प्रत्मामोन्जत कामािभ अततगातका खचाहरू 

2.7 (ख) को  
जम्मा 
प्रक्षेपित  

खर्च 

       
1,325  

      
1,650  

       
1,805  

       
1,955  

      
2,120  

      
2,285  

               
9,815  

2.8 कूऱ 
प्रक्षेपित 

सार्चजजनक 
खर्च            
(क)  र (ख) 
को  जम्मा   

     
8,045  

    
13,244  

      
14,021  

     
14,823  

    
15,674  

    
16,558  

             
74,320  

 

स्रोत् सॊघ य प्रदेशको  आ.व २०७८÷७९  को अततय  सयकायी  ववत्तीम हस्तानतयण  ऩनु्स्तका,   आधथाक 
वषा २०७७÷७८ को एवककृत आधथाक  वववयण य आधथाक २०७८÷७८ को  ऺेत्रगत फजेट अनभुानको 
वववयण, आधथाक २०७७÷७८ को SuTRA को फगॉकृत फजेट  तथा खचाको आॊकडाराई आधाय  धरई  
प्रऺेऩण गरयएको । 

४.३.३ सावाजधनक खचा ब्महोने स्रोतहरू   

नगयऩाधरकाकाको आवधधक मोजनाको रक्ष्म तथा उद्देश्महरू प्राधद्ऱका राधग आवश्मक स्रोतहरूको 
व्मवस्थाऩन गना सावाजधनक ऺेत्र अततगात भौजदुा तथा सम्बाव्म स्रोतहरूको आकरन एवॊ ऩवहचान गयी 
ऩरयचारन तथा उऩमोग गरयनेछ । सॊववधान एवॊ प्रचधरत कानूनको दामयाभा यहेय मस नगयऩाधरकारे 
आवधधक मोजना अवधधभा धनम्न फभोन्जभका ववत्तीम स्रोतहरू (न्चत्र ४.३.३ य ताधरका ४. ३.२) 
ऩरयचारन गनेछ्  

न्चत्र ४.३.३ आवधधक मोजना अववधभा ववतीम स्रोत ऩरयचारन  
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(क) अततय सयकायी ववत्तीम हस्ताततयण 

 

नगयऩाधरकाकाराई सॊघ य प्रदेशवाट ववधबन्न अनदुानका यकभहरूभा सभानीकयण (धनशता), सशता, सभऩूयक 
य ववशषे अनदुानहरू धनमधभत रूऩभा उऩरब्ध हनुे अनभुान गरयएको छ । सभानीकयण य सशताको 
अनदुानको यकभ यावष्डम प्राकृधतक स्रोत तथा ववत्त आमोगद्राया धनददाष्ट आधायभा धसपारयस गये फभोन्जभ 
सॊघ य प्रदेशफाट नगयऩाधरकाराई प्राद्ऱ हनुेछ । सॊघफाट उऩरब्ध हनुे सभऩूयक य ववशेष अनदुानहरू 
नगयऩाधरकाद्राया ऩेश गरयन े प्रस्तावहरूराई यावष्डम मोजना आमोगद्राया भूल्माॊकन गयी धसपारयस गये 
फभोन्जभ य प्रदेशको हकभा सम्वद्ध प्रदेशद्राया धनधाारयत प्रविमा फभोन्जभ नगयऩाधरकाकाराई उऩरब्ध 
गयाइनेछ । नगयऩाधरकाकाको आवधधक मोजना अततगात रु. ३ अफा ५६ कयोड ७२ राख (कूर प्राधद्ऱ 
अनभुानको ५५ प्रधतशत) अततय सयकायी ववत्तीम हस्ताततयणफाट प्राद्ऱ हनु ेअनभुान गरयएको छ । अततय 
सयकायी ववत्तीम हस्ताततयणफाट प्राद्ऱ हनु ेअनभुान गरयएको छ । अततय सयकायी हस्ताततयणको  स्रोतगत 
वववयण अनसूुची २ य  ३ भा ददइएको छ । 

(ख) आततरयक याजस्व  

आवधधक मोजनाभा नगयऩाधरकाकाको आततरयक याजस्व ऩरयचारनराई िधभक रूऩभा फढाउॉदै  
रधगनेछ । फाह्य स्रोतहरूभाधथको अत्मधधक धनबायताराई िधभक रूऩभा घटाउॉदै रैजान आततरयक याजस्व 
सॊकरनको ववद्यभान न्स्थधतभा व्माऩक सधुाय गरयनऩुदाछ । मसका राधग नगयऩाधरकाकाको आततरयक 
याजस्व ऩरयचारनको सम्बावना एवॊ ऺभताभा अधबवृवद्ध हनु ु अऩरयहामा देन्खतछ । नगयऩाधरकाकाको 
आततरयक याजस्व ऩरयचारन ऺभताभा वृवद्ध गने उद्देश्मरे आधथाक वषा २०७८य७९ भा तमाय गरयएको 
याजस्व सधुाय कामा मोजनाराई प्रबावकायी रूऩभा कामाातवमन गरयनेछ । नगयऩाधरकाकाको प्रथभ 
आवधधक मोजना अततगात आततरयक याजस्व ऩरयचारनवाट रु. ४५ कयोड  ८८ राख  (कूर प्राधद्ऱ 
अनभुानको ७ प्रधतशत) प्राद्ऱ गने प्रऺेऩण यहेको छ । २०७७÷७८ को मथाथा याजस्व सॊकरनको 
अनऩुात कभ  बएताऩधन नगय ऩरयषदरे अनभुोदन गयेको आधथाक वषा  २०७८÷७९ को  याजस्व 
अनभुानभा  उल्रेख्म फवृद्ध गरयएकोरे आवधधक  मोजनाको फाॉकी  अवधधका  राधग सोवहराई आधाय 
भानी प्रऺेऩण गरयएको छ । याजस्वको  प्रऺेऩण  अनसूुची ४ भा ददइएको छ । 

(ग) प्रत्मामोन्जत कामािभहरूफाट प्राधद्ऱ   

नगयऩाधरकाकाको आवधधक मोजना अवधधभा सॊघ य प्रदेशवाट प्रत्मामोन्जत कामािभहरूका राधग करयव 
रु. ९८ कयोड १५  राख प्राद्ऱ हनुे अनभुान गरयएको छ । सॊघ य प्रदेशवाट प्रत्मामोन्जत कामािभहरूका 
राधग उऩरब्ध हनुे यकभहरू नगयऩाधरकाकाको सन्ञ्चत कोष भापा त सशता अनदुानको रूऩभा वा न्जल्रा य 
प्रदेश कोष तथा रेखा धनमतत्रक कामाारमद्राया धसधै बकु्तानी गरयनेछ ।  

(घ) वैदेन्शक सहामता   

नगयऩाधरकाकाराई वैदेन्शक सहामता अततगात अनदुानतपा  अथा भतत्रारमको सॊमोजनभा ऺेत्रगत आधायभा 
प्राद्ऱ हनु सक्ने य मस्तो यकभ सम्बवत् सॊघको अनदुान यकभहरू अततगात सभामोजन हनु सक्ने अनभुान 
गरयएको छ । वैदेन्शक ऋणको हकभा स्थानीम तहसॉग सहामक ऋण सम्झौता गयेय भात्र 
नगयऩाधरकाकाराई वैदेन्शक ऋण उऩरब्ध हनु सक्न े प्रावधान प्रावधान बएको य मसवाट ऩाधरकाराई 
ववत्तीम बाय फढ्ने बएफाट आवधधक मोजनाभा वैदेन्शक ऋण प्राद्ऱ गने अनभुान गरयएको छैन ।मसथा 
आवधधक मोजनाभा वैदेन्शक सहामताराई अरग्गै स्रोतको रूऩभा उल्रेख गरयएको छैन । 
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(ङ) फैंक भौज्दातको उऩमोग 

नगयऩाधरकाकारे सन्ञ्चत कोष अततगात हनुे फजेट खचाको तमून ऩूतॉका राधगा अन्घल्रो आधथाक वषाको 
फाॉकी फैंक भौज्दातफाट आवश्मता अनसुाय फेहोने अनभुान गरयएको छ । आवधधक मोजनाको अवधधभा 
तमून ववत्त ऩरयचारनका राधग आवश्मता हेयी अन्घल्रो आधथाक वषावाट न्जम्भेवायी सयी आउने फैंक 
भौज्दातराई प्रमोग  गरयनछे ।  

(च) आततरयक ऋण  

सॊववधानत् स्थानीम तहराइा आततरयक ऋण धरने अधधकाय यहेको छ । यावष्डम प्राकृधतक स्रोत तथा ववत्त 
आमोगरे स्थानीम तहरे उठाउन सक्ने आततरयक ऋणको सीभा सभेत धनधाायण गयेको छ । 
नगयऩाधरकाकाको तमून ववत्त ऩरयचारनका  राधग नगय  ववकास  कोष अततगात आवश्मता  हेयी 
ऩरयमोजनागत  आधायभा आततरयक ऋण प्राद्ऱ गरयनछे ।   
 

भाधथ उल्रेख  गरयए फभोन्जभ  फेरकोटगढी नगयऩाधरकाकाको आवधधक मोजना अततगात  सावाजधनक 
खचाको  स्रोतहरू जटुाउन ववधबन्न स्रोतहरूवाट कूर रु. ६अफा ४५ कयोड  ०५  राख  प्राद्ऱ गने प्रऺेऩण 
गरयएको छ । सो फभोन्जभ रु. ३ अफा ५६ कयोड  ७२ राख (कूर  प्राधद्ऱ अनभुानको ५५ प्रधतशत) 
अततय सयकायी हस्ताततयणवाट प्राद्ऱ हनु ेअनभुान गरयएकोछ। अततय सयकायी हस्ताततयण अततगात सॊघीम 
स्तयवाट रु. ३ अफा २ कयोड ११ राख (कूर  प्राधद्ऱ अनभुानको ४७  प्रधतशत)  य प्रदेश  स्तयवाट रु. 
५४ कयोड ६१  रख  (८ प्रधतशत)  प्राद्ऱ  हनु े  अनभुान  गरयएकोछ। मसका साथै ऩाधरकाको 
आततरयक स्रोत अततगात  याजस्व ऩरयचारनवाट  रु. ४५ कयोड   ८८ राख  (कूर  प्राधद्ऱ अनभुानको  
करयव  ७  प्रधतशत) य तमून ववत्त ऩरयचारनका राधग नगय ववकास कोषवाट धरइने ऋण य अन्घल्रो 
आधथाक वषाको फैंक भौज्दातवाट  आवश्मकता हेयी रु. २ अफा ४२ कयोड ४५ राख (कूर  प्राधद्ऱ 
अनभुानको करयव  ३८ प्रधतशत) ऩरयचारन गने अनभुान गरयएकोछ(न्चत्र ४.३.४) ।  
 

ताधरका नॊ ४. ३.२ नगयऩाधरकाको सॊन्चत कोष अततगात आमको प्रऺऩेण  
   (आ.व २०७७÷७८ को भूल्मभा रु. राखभा)  

    वववयण  ०७७/७८ 

मथाथा 
०७८/७९       

अनभुान  

०७९/८०  

प्रऺेऩण  

०८०/८१  

प्रऺेऩण 

०८१/८२  

प्रऺेऩण 

०८२/८३  

प्रऺेऩण 

आवधधक  

मोजनाको 
जम्भा  आम 

नगयऩाधरकाको 
कुर प्राधद्ऱ   

   
9,030  

  
11,594  

   
12,216  

  
12,868  

  
13,554  

  
14,273  

         
64,505  

अततय सयकायी 
ववत्तीम 
हस्ताततयण  

    
6,368  

    
6,412  

    
6,751  

    
7,112  

   7,496     7,901  
               
35,672  

सॊघीम अनदुान  
    
4,525  

    
4,498  

     
4,737  

    
4,992  

     
5,262  

    
5,548  

              
25,037  

सॊघीम याजस्व   

फाॉडपाॉड 

       
892  

       
937  

       
983  

     
1,032  

    
1,084  

     
1,138  

                
5,174  

प्रदेश अनदुान 
       
651  

       
662  

       
700  

       
741  

       
785  

       
832  

                
3,720  

प्रदेश याजस्व                                                              
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    वववयण  ०७७/७८ 

मथाथा 
०७८/७९       

अनभुान  

०७९/८०  

प्रऺेऩण  

०८०/८१  

प्रऺेऩण 

०८१/८२  

प्रऺेऩण 

०८२/८३  

प्रऺेऩण 

आवधधक  

मोजनाको 
जम्भा  आम 

फाॉडपाॉड 300  315  331  347  365  383  1,741  

आततरयक  स्रोत  
    
2,662  

   5,182  
   
5,465  

    
5,756  

   
6,058  

    
6,372  

               
28,833  

आततरयक याजस्व  
       
206  

       
795  

       
871  

       
920  

       
974  

     
1,028  

               
4,588  

तमून ववत्त 
ऩरयचारन 

     
2,456  

     
4,387  

    
4,594  

     
4,836  

    
5,084  

    
5,344  

              
24,245  

स्रोत् नेऩार सयकायको आ.व.२०७८/७९ को अततय  सयकायी ववत्तीम हस्ताततयण, फागभती प्रदेशको 
आ.व. २०७८/७९ अततय सयकायी ववत्तीम हस्ताततयण, यावष्डम प्राकृधतक स्रोत तथा  ववत्त 
आमोगको जानकायी ऩनु्स्तका, ऩाधरकाको ववत्तीम वववयण य SuTRA  Data. 

 

न्चत्र ४.३.४ आवधधक मोजनाको राधग आततरयक स्रोत ऩरयचारन 
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ऩरयच्छेद - ५  
आधथाक ववकास 

 

सभवष्टगत आधथाक न्स्थधत  

मस नगयऩाधरकाको कुर गाहास्थ उत्ऩादन आधथाक वषा २०७७/७८ भा रु. २ अफा ४५ कयोड २२ राख 
यहेको छ। मस नगयऩाधरकाभा फेयोजगायी १८ प्रधतशत यहेको छ । प्रधतब्मन्क्त कुर गाहास्थ 
उत्ऩादन रु. ५१, ४२१ यहेको छ । प्रधतब्मन्क्त आम रु. अभेयीकी डरय ५३९.४ यहेकोछ बन े
ऩाल्भा अनऩुात  (Palma Ratio) ०.४ यहेको छ । ऩाल्भा अनऩुात ०.४ बएकारे आमको 
असभानता धनकै कभ देन्खएको छ । 

 

मोजनारे ऩरयकल्ऩना गयेका आधथाक, साभान्जक रक्ष्म प्राधद्ऱ हनु े हो य ऩूवााधायभा रगानी बई सशुासन 
कामभ गना सक्ने हो बने मो मोजना अवधधभा कुर गाहास्थ उत्ऩादन फावषाक औसत ३.५९% रे 
ववृद्ध हनुे अनभुान गरयएको छ बने कृवष ऺेत्रको ७.३%, उद्योग ऺेत्रको ११.७% य सेवा ऺेत्रको 
८.८% ववृद्ध हनुे अनभुान छ।  

 

आवधधक मोजनाको ऩरयभाणात्भक रक्ष्म 
ि.सॊ सूचक इकाई आधाय वषा 

२०७७/७८ 

रक्ष्म 

२०८२/८३ 

१ कुर गाहास्थ उत्ऩादन रु. कयोडभा २४५ ३१० 

२ आधथाक ववृद्ध प्रधतशत १.२३ ४.९३ 

३ वावषाक प्रधतव्मन्क्त आम म.ुएस. डरय ५३९.४ ६५७.८ 

४ फेयोजगायी प्रधतशत 
१८ ५ 

५ कुर गाहास््म उत्ऩादनभा 
कृवष ऺेत्रको मोगदान 

रु. कयोडभा १०८.७ १३५.३ 

७ कुर गाहास््म उत्ऩादनभा 
वान्णज्म ऺेत्रको मोगदान 

रु. कयोडभा १२३.९२ १५८.१५ 

८ कुर गाहास््म उत्ऩादनभा 
ऩमाटन रगामत सेवा 
ऺेत्रको मोगदान 

रु. कयोडभा १२.६५ १७.४३ 

९ साऺयता प्रधतशत ७४.८५ १०० 
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५.१  कृवष तथा ऩशऩुतछी ववकास 
 

५.१.१ ऩषृ्ठबधूभ  
 

ददगो ववकास रक्ष्म हाधसर गने िभभा नेऩारको ऩतरौं मोजनारे बोकभयीको अतत्म गयी भरुकु बय खाद्य 
सयुऺणको प्रत्माबधूत गना सॊघ, प्रदेश य स्थानीम तह सभेत धभरेय व्मावसावमक कृवष ववकासको रगानी 
ऩरयचारन हनुे कुया उल्रेख गयेको छ । खाद्य सयुऺा, कृवषजतम उद्योगका राधग कच्चा ऩदाथा तथा 
अधधकाॊश धनकासीजतम वस्तहुरू सभेत कृवष ऺेत्रफाटै हनुे बएकारे कृवष व्मवसाम नेऩारी जनजीववकाको 
भाध्मभ भात्र नबई सभग्र आधथाक ववकासको आधायन्शरा ऩधन हो । 
 

सॊववधानभा कृवष प्रसायको व्मवस्थाऩन, सञ्चारन य धनमतत्रणको अधधकाय स्थानीम तहभा यहने व्मवस्था 
यहेको छ। दीगो ववकास रक्ष्म, ऩतरौं मोजना य प्रदेशको आवधधक मोजनाभा ऩधन कृवषराई प्राथधभकता 
ददइएको छ। साथै स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनभा कृवष तथा ऩशऩुारन सम्फतधी स्थानीम नीधत, कानून, 

मोजना तजुाभा, कामाातवमन, अनगुभन य धनमभनको अधधकायको व्मवस्था गरयएको छ। 
५.१.२ ववद्यभान अवस्था 
मस नगयऩाधरकाको कुर गाहास्थ उत्ऩादन रु. २४५.२२ अवा यहेको छ बन े कुर गाहास्थ उत्ऩादनभा 
कृवषऺेत्रको मोगदान ४४.३ प्रधतशत यहेको छ । मस नगयऩाधरकाभा कृवष मोग्म जधभन कुर ऺेत्रपरको 
७०.६४% छ । मस नगयऩाधरकाभा भाटोको फनावट भखु्मत् न्चम्टाइरो, दोभट, फरौटे, तथा यातो 
देन्खतछ । न्चम्टाइरो ऩाङ्गो भाटो बएको कायण धान, गहुॉ, तयकायी खेतीका राधग उऩमकु्त छन ्। सभथय 
बागभा ऩाॉगो भाटो ऩाइने बएकोरे मो ऺेत्र खेतीमोग्म यहेको छ । धत्रशूरीको उब्जाउ पाॉटहरू तयकायी 
फारीको व्मावसावमक खेतीका राधग प्रख्मात छ । 
 

मस नगयऩाधरकाभा धान, भकै, गहुॉ, कोदो, आर ु तयकायीको उत्ऩादन िभश् १६१६५ भे टन, 
७५४० भे टन, १९९५ भे टन, ६३५ भे टन, २५७०७ भे टन य १९२७६ भे टन यहेको छ। गाई 
य बैंसी को सॊख्मा ६५८६ य ९४३७ यहेको छ । दूध उत्ऩादन ६४३९ हजाय धरटय य भास ुउत्ऩादन 
४९९८ भे टन यहेको छ। त्मसै गयी ३५,८९७ फाख्रा, २०८ सुॉगयु य ५१३,३८० कुखयुाको सॊख्मा 
यहेको छ। मस नगयऩाधरका कृषकहरूरे ऩशजुतम उत्ऩादनफाट वावषाक करयफ रु. ३१ कयोड ६५ राख 
३४ हजाय आम्दानी हनु ेगयेको छ । 

 

कृवषभा याम्रो सम्बावना बएता ऩधन कृवषफाट खाद्य सयुऺाराई ऩणुा ग्मायेतटी ददन सक्ने अवस्था बने सजृना 
बएको छैन । कृवष तथा ऩशऩुारन महाॉको भखु्म ऩेसा बएऩधन खाद्य सयुऺाको हकभा तीन भवहनासम्भ 
आफ्नै उत्ऩादनरे खानऩगु्न े घयऩरयवाय १२=३ प्रधतशत, ४ देन्ख ६ भवहनासम्भ धाने्न ऩरयवाय ३३.७ 
प्रधतशत, ७ देन्ख ९ भवहनासम्भ ऩगु्ने ऩरयवाय २२=९ प्रधतशत य ९ भवहनाबतदा फढी ऩगु्ने ऩरयवाय 
३१=२ प्रधतशत यहेको छ ।  
 

५=१=३ प्रभखु सभस्मा  
व्मावसावमक अवधायणा तथा प्राववधधक ऻानको कभी, कृवषभा आधधुनक प्रववधध य साभग्री धबधत्रन नसक्न,ु 

धसॉचाइ सवुवधाको कभी, फजायसॉगको ऩहुॉच तमून हनु,ु कृवष उऩजको याम्रो फजायीकयण हनु नसक्न,ु दऺ 
जनशन्क्तको अबाव यहन,ु ज्माराभा ववबेद हनु,ु कृवष सहकायीको ऋण व्मावसावमक कृवष तथा ऩशऩुारनभा 
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रगानी हनु नसक्न,ु भूल्म सूचना वाये जानकायी नहनु,ु कृवष कजाा, फीभा रगामतका ववत्तीम सेवाभा कृषकको 
सहज ऩहुॉच नहनु,ु बउूऩमोग मोजना रागू गयी कृवष बधूभको खण्डीकयण योक्न नसवकन ु आदद जस्ता 
ऩऺहरू कृवष भूल्म शृ्रॊखराका ऺेत्रभा देन्खएका प्रभखु सभस्माहरू हनु ्। 

 

५=१=४ अवसय य चनुौती  
अवसय 

फेरकोटपाॉट, कुभयीपाॉट, भदानऩयु, न्जधरङ फेसीपाट, भहादेवपाॉट, तथा कोल्ऩटुायपाॉट जस्ता उब्जाउ 
पाॉटभा बउूऩमोग मोजना रागू गयी ब्मवन्स्थत फन्स्त ववकासका साथै व्मावसावमक कृवष ऩकेटको नीधतगत 
अवधायणाफाट कृवष उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वभा वृवद्ध गना सवकन,े नगयऩाधरकाको १३ वटै वडाभा ससाना 
ऩाइऩ धसॉचाइ ग्राधबवट प्रणारीका नहय, कुरो, य धरफ्ट प्रणारीको झण्डै १०० धसॉचाइ प्रणारीहरूफाट धसॉचाइ 
सवुवधा उऩरब्ध हनु सक्ने, फैकन्ल्ऩक धसॉचाइको प्रमोग गना सवकन े य कृवषजतम उद्योगका रूऩभा डेयी, 
ऩोल्ट्री, भाछाऩारन, कृवष धभर, तयकायी प्माकेन्जङ, भौयी ऩारन, अरैंची, न्चमा तथा कुटान वऩसाधन सॉग 
सम्फन्तधत उधोगहरू सञ्चारन गना सवकन ेदेन्खतछ ।  

 

उन्ल्रखत अवस्थासवहत फेरकोटगढी नगयऩाधरका देशको याजधानी काठभाडौंफाट नन्जकको दयुीभा 
यहकारे व्मावसावमक कृवष तथा ऩशऩुारनफाट योजगायी य आमभा वृवद्ध य ऩमाटन ऺेत्रको ववकासभा याम्रो 
अवसय यहेको छ । 

चनुौती 
तीव्र शहयीकयणसॉगै भहादेव फेसीपाॉटको उवाय कृवष बधूभभा ऩयेको शहयीकयणको चाऩराई वैऻाधनक 
बउूऩमोग नीधतको भाध्मभफाट कृवष सवहतको ब्मवन्स्थत शहयीकयणको ददशा तपा  धनदेश गनुा, व्मावसावमक 
कृवष तथा ऩशऩुारनको ऺेत्रभा मवुा ब्मवसामीराई आकवषात गनुा, कृवषभा यहेको तमून रगानी वृवद्ध गनुा, 
बयऩदो तथा ऩमााद्ऱ धसॉचाइ सवुवधाको व्मवस्था गनुा, य स्थानीम तरुनात्भक राबका ऺेत्र वा वस्तकुो 
ऩवहचान गयी स्थानीम योजगाय सजृना गनुा मस नगयऩाधरकाका भखु्म चनुौतीका रूऩभा यहेका छन ्।  
५.१.५ रक्ष्म  

व्मवसावमक कृवष तथा ऩशऩुारनका भाध्मभफाट आमस्तयभा वृवद्ध बएको हनु।े 

५.१.६ उद्दशे्म  

१. व्मावसावमक खेतीको भाध्मभफाट कृवष उऩजको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वृवद्ध गनुा । 

२. उन्नत ऩशऩुारनको भाध्मभफाट आमस्तयभा वृवद्ध गनुा । 

५.१.७ यणनीधत य कामानीधत 

उन्ल्रन्खत फभोन्जभका उद्दशे्महरू हाधसर गना देहाम फभान्जभका भखु्म यणनीधत तथा कामानीधत अगाधड 
सारयएको छ्  

 

यणनीधत कामानीधत 

उद्दशे्म १. व्मावसावमक खेतीको भाध्मभफाट कृवष उऩजको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वृवद्ध गनुा ।  
१.१ ऩकेट ऺेत्र धनधाायण 

गयी खाद्यान्न (धान, 

भकै, गहुॉ,), 
तयकायी, गणुस्तयीम 

१.१.१  फेरकोटपाॉट, कुभयीपाॉट, भदानऩयु, न्जधरङ फेसीपाट, भहादेवपाॉट, 

कोल्ऩटुायपाॉटराई ववशेष कृवष ऩकेट ऺेत्रभा ववकास गना कृवष 
साभग्री, अनदुान, धफभा, ऋण, न्शत बण्डाय, सॊकरन, प्रशोधन, सवहत 
जैववक उत्ऩादन वविी केतरको स्थाऩना गरयनेछ ।  
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यणनीधत कामानीधत 

फीउ उत्ऩादनका 
राधग भर, प्रववधध, य 
फजाय व्मवस्थाऩन 
गने । 

 

 

 

 

१.१.२  धबयारो बागहरूभा यहेका कृवष ऩकेट ऺेत्रभा टनरे पाधभाङ, उन्नत 
ववउ उत्ऩादन कामािभ, य थोऩा धसॉचाइ प्रवधान सवहत फीभा 
सेवाको ऩहुॉचभा अधबवृवद्ध गरयनेछ । 

१.१.३  कृवष फजाय व्मवस्थाऩन रगामत उत्ऩादन भूल्म शृ्रॊखराका हयेक 
चयणभा आधथाक प्राववधधक सहमोग गरयनेछ । 

१.१.४  परपूर (सतुतरा जात) ववरुवाको उत्ऩादनभा जोड ददइनेछ । 

१.१.५  सहकायीको ऺभता अधबववृद्ध गयी कृवषभा रगानीभैत्री फाताफयण 
तमायीभा जोड ददइनेछ । 

१.१.६  आर,ु गहुॉ य भकैको धफज ववृद्ध कामािभ सञ्चारन गरयनछे। 

१.१.७  कपी तथा अरैची नसायी स्थाऩना गयी गणुस्तयीम धफउहरू 
उत्ऩादन गरय कृषकराई उऩरब्थ गरयनछे। 

१.१.८  कृवष पभा, कृवष सभूह, कृवष सहकायी कामािभ सॊचारन गना जोड 
ददइनेछ। 

१.२ धसॉचाइका ऩयम्ऩयागत 
तथा आधधुनक ववधधको 
प्रमोगफाट धसॉचाइको 
उऩमकु्त प्रवतध  
गने ।  

१.२.१  फेसी तथा नदी वकनायाका सभतर पाॉट तथा खेतीमोग्म जभीनभा 
नहयफाट वा ऩानी धरप्ट गयी फाहै्र भवहना धसॉचाइ गना सवकन े
मोजनाको कामाातवमन गरयनछे । 

१.२.२  ऩयुाना, ऩोखयी, नहय, कुरोहरू धनभााण तथा भभात गना आवश्मक 
भभात कोषको स्थाऩना गरयन ेछ । 

१.२.३  वैकन्ल्ऩक धसॉचाइ जस्तै थोऩा धसॉचाइ, न्स्प्रङकरय, प्रावष्टक ऩोखयी 
आददको प्रमोगफाट थऩ धसॉचाइ सवुवधा उऩरब्ध गयाइन ेव्मवस्था 
धभराइने छ। 

उद्दशे्म २. उन्नत ऩशऩुारनको भाध्मभफाट आमस्तयभा ववृद्ध गनुा  
२.१ उन्नत नश्लका 

ऩशऩुऺी ववस्ताय 
गयी उत्ऩादन य 
उत्ऩादकत्वभा 
अधबवृवद्ध गने । 

 

२.१.१  ऩशऩुारनका राधग धनधाारयत ऩकेटहरूभा कृषकको भाग, स्थानीम 
हावाऩानी तथा बगूोरको अवस्था अनसुाय उन्नत नश्लका ऩशऩुऺी 
ऩारनका राधग कृषकराई आधथाक तथा प्राववधधक सहमोग 
ऩमुााइनछे ।  

२.१.२  कृधत्रभ गबााधायण, एग्रोपेस्ट्री, सऩुयनेवऩमय घास उत्ऩादन, य 
स्थानीम ऩश ु आहाया उत्ऩादन जस्ता कामािभराई प्राथधभकता 
ददइनेछ । 

२.१.३  दगु्ध सॊकरन तथा डेयी स्थाऩनाका राधग आधथाक तथा प्राववधधक 
सहमोग सवहत सहकायी, ववत्तीम य फीभा सेवाको ऩहुॉच अधबवृवद्ध 
गरयनेछ । 

२.१.४  कुखयुा ऩारनराई हयेक ऩकेट ऺेत्रभा ववस्ताय गरयनछे । 

२.१.५  व्मावसावमक ट्राउट भाछाऩारन ववस्ताय गरयन ेछ।  
३.१ वैऻाधनक बउूऩमोग 

मोजना रागू गने । 
३.१.१ दीघाकारीन बउूऩमोग मोजनाको आधाय ऩत्र तमाय गरयने छ । 

३.१.२ बधूभराई ऐनद्राया धनधाारयत भाऩदण्ड य स्थानीम बगूोर, आवश्मकता 
य अवस्थाको आधायभा वगॉकयण गरयनेछ । 
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यणनीधत कामानीधत 

३.१.३  बउूऩमोग मोजना तजुाभा य कामाातवमन गरयनेछ।  
३.१.४  बउूऩमोग ऺते्र नक्सा य मोजना अद्यावधधक गरयनछे । 

 

५.१.७ प्रभखु कामािभ  
 ववशेष कृवष ऩकेट ऺेत्र धनधाायण ।  

 धबयारो बागहरूभा यहेका कृवष ऩकेट ऺेत्रभा टनरे पाधभाङ ।   

 व्मावसावमक ऩशऩुारन (गाई, बैसी, फाख्रा, फॊगयु, कुखयुा)। 

 व्मावसावमक तयकायी खेती (भौसभी, फेभौसभी)। 

 व्मावसावमक कुखयुा ऩारन। 

 व्मावसावमक ट्राउट य अतम जातको भाछाऩारन। 

 कृवष उत्ऩादन सॊकरन केतरहरूको धनभााण कृवष उत्ऩादनको फजायीकयण । 

 स्थानीम अवस्था अनसुाय बउूऩमोग मोजनाफाट कृवष ऩकेट ऺेत्र धनधाायण । 
 उत्पादनको ब्राषन्िङ । 

५.१.८ अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध 

खाद्यान्न उत्ऩादन ३)२९५ भे]. टन तथा नगदेवारीको (आर ु य तयकायी_ उत्ऩादन ५)२२८ भे. टन 
ऩगेुको हनुे, दूधको वावषाक उत्ऩादन १३.६ राख धरटय ऩगेुको हनुे, व्मावसावमक कृषक सॊख्मा १५० 
ऩगेुको हनुे, व्मावसावमक कृवष ताधरभ कामाकतााको सॊख्मा २० ऩगेुको हनुे, सहकायीहरूरे वचत 
ऩरयचारनभा ३०% रे वृवद्ध गयेका ]] हनुे, शत प्रधतशत कृषक ऩरयवायको फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाभा खाता 
सञ्चारन बई आधायबतू ववत्तीम सेवाभा ऩहुॉच ऩगेुको हनु े। 

कृवष तथा ऩशऩुतछी ऺेत्रको नधतजा खाका ताधरका नॊ १०.३.१ भा ददइएको छ। 
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५.२ ऩमाटन 

५.२.१ ऩषृ्ठबधूभ  

नेऩार ऩमाटनको ठूरो सम्बावना फोकेको भरुकु हो । ऩमाटनको भाध्मभफाट योजगायीको अवसयभा ववृद्ध 
गयी गयीफी धनफायण गना य जनताको जीवनस्तयभा सधुाय ल्माउन भहत्वऩूणा मोगदान हनु े देन्खतछ । 
नेऩारको कुर गाहास्थ उत्ऩादनभा ऩमाटनको २.७ प्रधतशत यहेको छ ।  
 

मस नगयऩाधरकाको कुर गाहास्थ उत्ऩादनभा ऩमाटन ऺेत्रको मोगदान ०.२ प्रधतशत यहेको छ । 
काठभाडौंफाट नन्जक यहेको फेरकोटगढी नगयऩाधरकाभा खासगयी गढी तथा गमु्फा जस्ता प्रधसद्ध 
ऐधतहाधसक स्थरहरू यहेका छन ् । फेरकोटगढी, फागेश्वयीस्थान रगामत भहत्वऩूणा ऐधतहाधसक तथा 
ऩयुातान्त्वक भन्तदयहरू यहेका छन ् । फेरकोटगढी नगयऩाधरकाभा धाधभाक तथा साॉस्कृधतक ऩमाटनको 
सम्बावना यहेको छ । धाधभाक, ऐधतहाधसक तथा ऩमाटकीम सम्ऩदाको सॊयऺण तथा सम्वद्धानफाट मस 
नगयऩाधरकाको ऩवहचानभा अधबवृवद्ध गना सवकतछ ।  
 

फेरकोटगढी नगयऩाधरकाभा ववववध जाधत, धभा, सस्कृधतका भाधनसहरू फसोफास गने बएकारे महाॉको 
ववववधतारे गदाा महाॉ साॊस्कृधतक ऩमाटकीम ऺेत्रको सम्बावना ऩधन उच्च यहेको छ । मस नगयऩाधरकाभा 
फग्ने नदीनाराहरू आपैभा ऩमाटकीम सम्बावना यहेको भहत्वऩूणा ऩमाटकीम स्थरका रूऩभा यहेको छ । 
नगयऩाधरकाधबत्र ववधबन्न स्थानहरूफाट वहभसङृ्खराहरूको दृष्मावरोकन गना सवकतछ साथै नगयऩाधरकाधबत्र 
ववधबन्न बौगोधरक, ऐधतहाधसक य धाधभाक ऩऺको जानकायी तथा यभणीम स्थरहरूको अवरोकनफाट 
ऩमाटकहरूरे बयऩयु भनोयञ्जन धरने गयेको ऩाइतछ ।  
 

ऩृ् वीनायामण शाहरे काठभाण्डौं उऩत्मका भाधथ आिभण गयी ववजम गना धनभााण गयेका गढीहरू भध्मे 
एउटा गढी फेरकोट गढी हो य मो ऐधतहाधसक गढी रगामत ऐधतहाधसक, बौगोधरक तथा धाधभाक भहत्वका 
स्थानहरू यहेका छन ्।  

 

५=२=२ ववद्यभान अवस्था 
मस नगयऩाधरकाभा यहेका ऩमाटकीम भहत्वका स्थानहरूभा न्चम्टेश्वय भहादेव, दवारी, न्झरकेश्वय भहादेव, 
भकवानऩयु ऩारङु डाॉडा, धससौ घायी, बण्डाय, कोटघय, गणेश भन्तदय, चभेये गपुा, भहाभामा, सेउयेनी, 
फासकुी, भन्तदय, फेरकोट गढी, सेया बतज्माङ, खधनमा खका , पता ऩौवा, डाडा गाउॉ, भाझगाउॉ, भाधरका 
थान, भाधरका खका  हनु। फार ऩाका  फनाउन उऩमकु्त स्थानहरू धतगौन, धडवकचौय हनु। 

 

५ २=३ प्रभखु सभस्मा 
ऩमाटन ववकास गरुूमोजना अनसुाय ऩमाटकीम स्थर य उऩजहरूको वृहत रूऩभा ऩवहचान हनु नसक्न,ु 
मातामात सवुवधाको कभी हनु,ु ऩमाटकीम उद्यान तथा ऩैदर मात्रा भागाहरूको ववकास हनु नसक्न,ु आधत्म 
सेवा सम्फतधी ताधरभको अबाव, सञ्चाय सवुवधा तथा ऩमाटक सयुऺाको प्रवतधभा कभी हनु,ु ऩमाटकीम होटर, 

होभस्टे आददको अवस्था कभजोय हनु,ु प्रचाय प्रसायको कभी हनु,ु ताधरभ प्राद्ऱ ऩमाटकीम जनशन्क्तको कभी 
हनु,ु भौधरक सॊस्कृधतको ऺम हुॉदै जान,ु स्थानीम खानवऩन बेषबषूा रोऩ हुॉदै जान,ु आदद मस ऺेत्रका प्रभखु 
सभस्मा हनु ्। 
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५.२=४ अवसय य चनुौती 
क) अवसय  
फेरकोटगढी, सेया बतज्माङ, खधनमाखका , पता ऩौवा, डाडा गाउॉ, दधरतटोर, भाझगाउॉ, भाधरका थान, 
भाधरका खका , डडुवा, कुभयीदेवी, यातभाटे, भहादेव पाॉट, धन साय, फाझ डाॉडा, रप्सी टोर, धसउयेनी, 
काभ धेन,ु फायाहीथान, जस्ता ऐधतहाधसक, धाधभाक य बौगोधरक भहत्वका ऩमाटकीम स्थानहरूभा ऩूवााधाय 
धनभााण सवहत ती ठाउॉहरूको प्रचाय प्रसाय गना सकेभा मस नगयऩाधरकाभा ऩमाटन ववकास ववस्ताय हनुे 
सम्बावना यहेको छ ।  

 

जैववक ववववधता, यभणीम जराधाय ऺेत्रहरू य धत्रशूरी नदी प्रणारी ववद्यभान यहेकोरे ऩमटानको सम्बावना 
उच्च यहेको छ ।मस ऩाधरकाभा व्मावसावमक ट्राउट भाछाऩारनको ठूरो सम्बावना यहेको छ य मसको 
थारनी सभेत बैसकेको छ । ट्राउट भाछाऩारनरे महाॉ ऩमटानको थऩ ववकास हनु ेअवसय सजृना गयेको 
छ । 

ख) चनुौती 
उन्ल्रन्खत अवसयसॉगै (क) फेरकोटगढी नगयऩाधरकाका १३ वटै वडाका कच्ची धरेु सडकहरूराई 
स्तयोन्नती गयी सवामाभ चल्ने सडक धनभााण गनुाका साथै ऩमाटकीम स्थरहरूसॉग जोडन,ु (ख) ऩमाटनको 
गरुुमोजना सवहत मोजनाफद्ध रूऩभा ऩमाटीम स्थरको ऩूवााधाय धनभााण तथा प्रचाय प्रसाय गनुा, (ग) वन, 

वातावयण तथा जैववक ववववधता सॊयऺण गनुा तथा जरवाम ु ऩरयवतानको प्रबाव तमूनीकयण गनुा तथा 
अनकूुरन गनुा य (घ) नगयऩाधरका ऺेत्रभा होभ स्टे, य होटेरको उन्चत व्मवस्था गनुा तत्कारीन चनुौतीका 
रूऩभा यहेका छन ्।  
५. २=५ रक्ष्म 

गणुस्तयीम ऩमाटन ववकाससॉगै ऩमाटक सॊख्मा फढेको हनुछे । 
५. २=६ उद्दशे्म  

(१) ऐधतहाधसक, धाधभाक तथा साॊस्कृधतक सम्ऩदाहरूको सॊयऺण, सम्वधान य प्रवधान गनुा । 

(२) ऩमाटन ऩूवााधाय ववकास तथा प्रवधान गयी योजगायीको भाध्मभफाट आम स्तयभा ववृद्ध गनुा ।  
५. २=७ यणनीधत य कामानीधत  

भाधथ उल्रेख बए फभोन्जभका उद्देश्महरू हाधसर गना देहाम फभान्जभका यणनीधत तथा कामानीधत 
अवरम्फन गरयनेछ्  
 

यणनीधत कामानीधत 

उद्दशे्म (१) ऐधतहाधसक, धाधभाक तथा साॊस्कृधतक सम्ऩदाहरूको सॊयऺण, सम्वधान य प्रवधान गनुा ।  
१.१ नगयऩाधरका ऺेत्रभा 

यहेका ऩमाटकीम 
स्थरको ऩवहचान गयी 
ऩमाटकीम ऺते्र 
ववस्ताय गने । 

१.१.१ फेरकोटगढी, सेया बतज्माङ, खधनमा खका , पता ऩौवा, डाडा गाउॉ, 
दधरतटोर, भाझगाउॉ, भाधरका थान, भाधरका खका , डडवुा, 
कुभयीदेवी, यातभाटे, भहादेव पाॉट, धन साय, फाझ डाॉडा, रन्प्स टोर, 
धसउयेनी, काभ धेन,ु फायाहीथान, जस्ता ऐधतहाधसक, धाधभाक य 
बौगोधरक भहत्वका ऩमाटकीम स्थानहरूभा ऩूवााधाय धनभााण य प्रचाय 
प्रसाय गना गरुुमोजना मोजना तमाय गरयनछे ।  

१.१.२ नगयऩाधरका, प्रदेश, य धनजीऺेत्र सभेतको रगानी ऩरयचारन गयी ऩमाटन 
ववकास गरुुमोजनारे धनदेन्शत गयेको मोजनाको कामाातवमन गरयनेछ . 
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यणनीधत कामानीधत 

उद्दशे्म (२) ऩमटानको ववकास गयी आम य योजगायीभा ववृद्ध गनुा ।  
२.१ ऩमाटकको 

आगभन सॊख्मा य 
फसाई अवधधभा 
वृवद्ध गने । 

२.१.१  ऩमाटन सूचना केतर स्थाऩना भापा त ऩमाटकीम सम्बावनाको प्रचाय 
प्रसाय गरयनेछ । 

२.१.२ नगयऩाधरका, सभदुाम य ऩमाटन व्मवसामीहरूसॉगको साझेदायीभा 
होभस्टेको प्रवाद्धन तथा ववस्ताय गरयनेछ ।  

२.१.३  ऩमाटकीम व्मवसामका राधग ऩमाटक गाइड, कुक, वेटय आदद ताधरभ 
कामािभ सॊचारन गरयनेछ । 

२.१.४  काठभाण्डौ-गल्छी-ववदयु- यसवुा कयीडोयभा ऩने भहादेवफेसी पाॉट य 
हार नगयऩाधरका यहेको फाघखोय रगामतका ठाउॉभा स्थानीम 
उत्ऩादन धफिी केतर र कोशरेी घयको स्थाऩना गरयनछे । 

 

५=२=८ प्रभखु कामािभ  

 ऩमाटन ववकास गरुूमोजना धनभााण ।  

 एधतहाधसक, धाधभाक, बौगोधरक भहत्वका ऩमाटकीम स्थानहरूभा ऩूवााधाय धनभााण । 

 स्थानीम उत्ऩादन धफिी केतर य कोशरेी घयको स्थाऩना। 

 अततय न्जल्रा ऩमाटकीम ऩैदर भागाको ऩवहचान, नक्साॊकन तथा धनभााण ।  

 यावष्डम तथा अततयाावष्डम तहभा प्रचाय प्रसाय । 
 

५ २=९ अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध 

आततरयक य फाह्य ऩमाटकको सॊख्मा वावषाक १५०० जना ऩगेुको हनुे, ऩमाटन ऺेत्रभा ४० जना 
व्मन्क्तहरूरे योजगाय प्राद्ऱ गयेका हनु,े ऩमाटकको फसोफासको राधग १५ वटा होभस्टेहरू सञ्चारनभा यहेका 
हनुे, दश वटा व्मवन्स्थत ऩमाटकीम स्थरहरू ऩूवााधायमकु्त बई व्मवन्स्थत रूऩभा सञ्चारन हनुेछन ्।  
ऩमाटन ऺेत्रको नधतजा खाका ताधरका नॊ १०.३.२ भा ददइएको छ। 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

५.३ उद्योग, व्माऩाय तथा व्मवसाम 
 

५.३.१ ऩषृ्ठबधूभ  
 

उद्योग ऺेत्र आमात प्रधतस्थाऩन गना भहत्वऩूणा मोगदान गने ऺेत्रका रूऩभा यहेको छ । नेऩारभा मस 
ऺेत्रको कुर गाहास्थ उत्ऩादनभा १४.६ प्रधतशत मोगदान यहेको छ । उद्योगको ववकासरे भरुकुको 
आधथाक सभवृद्धको प्रभखु आधायस्तम्ब ऩधन हो । 

 

फेरकोटगढीका उद्योगको ववस्ताय बने धनकै कभ बएको छ य खास गयी कृवषभा आधारयत घयेर ुउद्योगको 
ससु्त गधतभा ववस्ताय बएको देन्खतछ । धत्रशूरी नदीफाट धनभााण साभग्री खासगयी ढुङ्गा, धगट्टी, वारवुा 
धनकाल्ने काभ तीव्रछ । केही सभम मता देन्ख इटा बट्टारे कृवष बधूभराई ववस्थाऩन गयेको छ ।  

 

५.३.२ ववद्यभान अवस्था  
 

नगयऩाधरकाधबत्र व्मवसाम गनेको सङ्ख्मा २४८ यहेको छ । फेरकोटगढीका अधधकाॊश फस्तीहरू ऩहाडी 
बबूागभा छरयएय यहेकारे ब्मवन्स्थत फजायको रूऩभा ववकधसत हनु सकेको छैन । भहादेव वेसी पाॉटको 
सभथय बबूागभा काठभाण्डौ-गल्छी-देवीघाट सडक सञ्जारको वयीऩयी फजायको ववकास बैयहेको छ । मस 
पाॉटभा साना उद्योग / व्माऩाय व्मवसामको िभश् ववस्ताय बैयहेको छ ।  

 

मस नगयऩाधरकाको ऺेत्राधधकायभा ऩने साभदुावमक वनको ऺेत्रपर ३४२३.८६ हेक्टयको आधायभा जम्भा 
भौज्दात करयफ ५२१३८५.४ घ.धभ. यहेको अनभुान गरयएको छ । धडधबजन वन कामाारमको त्माङ्क 
अनसुाय मस नगयऩाधरकाभा ४८ ओटा सभदुावमक वन यहेका छन ्। 
 

५.३.३ प्रभखु सभस्मा  
 

फेरकोटगढीभा कृवष तथा ऩशऩुारनभा आधारयत उद्योग सञ्चारन गना सवकन े सम्बावना यहेता ऩधन 
उद्यभशीरता तथा सीऩको कभी, उद्योग तथा औद्योधगक ग्राभको स्थाऩना हनु नसक्न,ु प्राववधधक जनशन्क्त 
को कधभ हनु ुरगानीको राधग ववत्तीम ऩहुॉच कभजोय हनु,ु सहकायीको रगानी उद्यभ ववकासतपा  ऩरयचाधरत 
हनु नसक्न ुआदद मस ऺेत्रका प्रभखु सभस्मा हनु ्।  
 

५.३.४ अवसय य चनुौती 
अवसय  

नेऩार सयकायको एक ऩाधरका एक औद्योधगक ग्राभ स्थाऩनाको नीधत यहन,ु रघ,ु साना तथा घयेर ुउद्योग 
व्मवसामको दताा, प्रफद्धान य धनमभन स्थानीम नगयऩाधरकाको अधधकायऺेत्रधबत्र यहन,ु काठभाडौंफाट 
नन्जकको बौगोधरक दूयीभा यहेको य केतरीम मातामात प्रणारीसॉग जोधडएकोरे फेरकोगढीभा व्मावसावमक 
ऩशऩुारन सॊगै डेयी उद्योगको ववस्ताय गना सवकने सम्बावना हनु,ु कृवष उत्ऩादनभा आधारयत घयेर,ु साना 
तथा भझौरा उद्योग सञ्चारन गना सवकने, ऩमाटन व्मवसामको ववस्तायसॉगै हस्तकरा तथा अतम कोसेरीका 
राधग साना तथा भझौरा उद्योगको अवसय सजृना गना सवकने देन्खतछ । जडीवटुी प्रशोधन सॉग सम्फन्तधत 
साना तथा भझौरा उद्योग स्थाऩना गना सवकने अवस्था सभेत देन्खतछ ।महाॉ औद्योधगक ग्राभको स्थाऩना 
गयी खाद्यान्न, तयकायी, परपूर, य ऩशऩुारनभा आधारयत घयेर,ु साना तथा भझौरा उद्योगको ववकास गना 
सवकतछ । 
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चनुौती 
सॊघीम सयकाय य प्रदेश सयकायको घयेर ुउद्योग दताा सम्फतधी नीधत फान्झन,ु घयेर,ु साना तथा भझौरा 
उद्योग सञ्चारन गना उद्यभ ववकासका राधग मवुाराई मस ऺेत्रभा आकवषात गनुा य मस ऺते्रभा फैंक, ववत्तीम 
सॊस्था य सहकायीको रगानी ऩरयचारन गनुा, धफप्रषेणफाट प्राद्ऱ आमराई उद्योग व्मवसामभा रगानी गनुा य 
उत्ऩाददत वस्तकुो फजाय सधुनन्ित गनुा उद्योग तथा व्माऩाय ब्मवसाम ऺेत्रका भखु्म चनुौती हनु । 

५.३.५ रक्ष्म 

उद्यभ व्मवसामको सॊख्मा फढाउॉदै थऩ योजगायी सजृना बएको हनुे । 

 

५.३.६ उद्दशे्म 

(१) उद्योग, व्माऩाय व्मवसाम ववकासको भाध्मभफाट योजगायी सजृना गयी आमस्तयभा वृवद्ध गनुा ।  

(२) स्थानीम तरुनानात्भक राबका ऺेत्र तथा प्रधतस्ऩधाात्भक ऺभता बएका वस्त ु उत्ऩादन गना 
आवश्मक व्मावसावमक वातावयण (इकोरोजी) तमाय गनुा । 

 

५.३.७ यणनीधत य कामानीधत 
 

उऩयोक्त फभोन्जभका उद्देश्महरू हाधसर गनाका राधग धनम्न अनसुायका यणनीधत तथा कामानीधत अन्ख्तमाय 
गरयनेछ्  
 

यणनीधत कामानीधत 

उद्दशे्म (१) उद्योग, व्माऩाय व्मवसाम ववकासको भाध्मभफाट योजगायी सजृना गयी आमस्तयभा वृवद्ध गनुा ।  

१.१ प्राववधधक ऻान य 
उद्यभशीरता ववकासको 
भाध्मभफाट मवुा 
सभूहराई उद्योग, 
व्माऩाय य व्मवसामका 
ऺेत्रभा आकवषात गनाका 
राधग उद्योगभैत्री नीधत 
धनभााण य व्मवस्थाऩन 
गने । 

 

१.१.१  उद्योग, व्माऩाय य व्मवसामभैत्री नीधत य ऐन, कानून धनभााण 
गयी फेरकोटगढीभा एउटा औद्योधगक ग्राभ स्थाऩना  
गरयनेछ ।  

१.१.२  वैदेन्शक योजगायफाट पवका एका मवुाहरूराई उनीहरूरे 
धसकेको सीऩ अनरुूऩ उद्योग व्मवसाम ऺेत्रभा रगानी गना 
कय छुट, तथा सहधुरमत ऋण ऩरयचारन गरयनेछ । 

१.१.३  स्थानीम उत्ऩादनभा आधारयत उद्योग स्थाऩनाका राधग सीऩ 
ववकास तथा ताधरभ कामािभहरू सॊचारन गरयनेछ । 

१.१.४  तमाय गरयएको उद्यभ,व्मवसाम मोजनाका सझुावहरूराई 
मोजनाफद्ध रूऩभा रागू गरयन ेछ 

उद्दशे्म (२) स्थानीम तरुनानात्भक राबका ऺेत्र तथा प्रधतस्ऩधाात्भक ऺभता बएका वस्त ुउत्ऩादन गना 
आवस्मक व्मावसावमक इकोरोजी तमाय गनुा । 

२.१ तरुनानात्भक राबका ऺेत्र 
तथा प्रधतस्ऩधाात्भक ऺभता 
बएका स्थानीम कच्चा 
ऩदाथाभा आधारयत 
उद्योगहरूको स्थाऩना  
गने । 

 

२.१.१  फेरकोटगढीराई कृवष ऩकेट ऺेत्रभा थऩ ऩूवााधायको ववकास 
गयी स्थानीम कृवष उऩज प्रशोधन सम्फतधी उद्योगहरूको 
स्थाऩना य ववकासभा प्रोत्साहन गरयने छ । 

२.१.२  स्थानीम उत्ऩादनको व्रान्ण्डङ्ग गयी उत्ऩादनको फजायीकयणका 
राधग सहकायी य धनजी ऺेत्रसॉग सञ्जारीकयण य सहकामा  
गरयनेछ । 

२.१.३  भहादेव वेसी रगामत भखु्म ठाउॉभा उत्ऩादन धफिी केतर य 
कोशेरी घयको स्थाऩना गरयनेछ । 

२.१.४  ववषमगत उत्ऩादन सॊस्था य उद्योग वान्णज्म सॊघसॉगको 
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यणनीधत कामानीधत 

सहकामाभा सफै वकधसभका उद्योग, व्माऩाय व्मवसामराई दताा 
गयी अधबरेखीकयण गरयनेछ । 

 

५.३.८ प्रभखु कामािभ 

 फेरकोट औद्योधगक ग्राभ स्थाऩना । 

 तरुनानात्भक राबका ऺेत्र तथा प्रधतस्ऩधाात्भक ऺभता बएका वस्त ुउत्ऩादन । 

 कृवष ऩकेट ऺेत्रभा स्थानीम कृवष उऩज प्रशोधन सम्फतधी उद्योग स्थाऩना । 

 स्थानीम उत्ऩादनको व्रान्ण्डङ्ग तथा उत्ऩादनको फजायीकयण। 
 

५.३.९ अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध 
एउटा उद्योग ग्राभ स्थाऩना बएको हनुे, कन्म्तभा ५ वटा तरुनानात्भक राबका ऺेत्र तथा प्रधतस्ऩधाात्भक 
ऺभता बएका वस्त ुउत्ऩादन बएका हनु,े दूध उत्ऩादन हयेक वषा ५% रे वृवद्ध बएको हनुे ।  

उद्योग, व्माऩाय तथा व्मवसाम ऺेत्रको नधतजा खाका ताधरका नॊ १०.३.३ भा ददइएको छ। 
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५.४ फैंक, ववत्तीम तथा सहकायी ववकास 

 

५.४.१ ऩषृ्ठबधूभ  
 

स्थानीम स्तयभा सहकायी ऺेत्ररे छरयएय यहेको श्रभ, सीऩ, प्रववधध, य ऩूॉजीराई एकधत्रत गयी उत्ऩादन, 

उत्ऩादकत्व य योजगायी वृवद्धभा मोगदान ददन सक्तछ । नेऩार सयकायरे धनजी ऺेत्र, सयकाय, य सहकायी 
सवहतको तीन खम्वे नीधतराई आत्भसात गयेको छ । खासगयी ववत्तीम ऩहुॉचभा अधबववृद्ध, भवहरा 
सशन्क्तकयण, नेततृ्व ववकास तथा ऺभता ववकास, उद्यभशीरता प्रवद्धान, साभान्जक एकीकयण य गयीवी 
तमूनीकयणभा सहकायीको भहत्वऩूणा बधूभका देन्खएको छ ।मस नगयऩाधरकाभा हार एउटा फैक तथा ५० 

वटा सहकायी सॊस्थाहरूरे उन्ल्रन्खत ऺेत्रभा रूऩाततयणकायी बधूभका खेल्न सक्तछन ्।  
 

५.४.२ ववद्यभान अवस्था  
 

मस नगयऩाधरकाधबत्रका जम्भा घयऩरयवाय सङ्ख्माभध्मे २ हजाय ९ सम ६० घयऩरयवायको फैंकभा खाता 
यहेको छ बने २ हजाय ८ सम २२ घयऩरयवायको फैंकसम्भ ऩहुॉच नऩगेुको देन्खतछ । फैंक खाता बएका 
घय ऩरयवाय ५४.०३ प्रधतशत यहेको छ । जनताको फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थासम्भ ऩहुॉचभा वृवद्ध बएको  

छ । 

 

५.४.३ प्रभखु सभस्मा 
 

सहकायी साऺयताभा कभी हनु,ु उद्यभशीरताभा कभी हनु,ु ऋण तथा फचत सहकायीको फाहलु्मता हनु,ु 

सहकायी सॊस्थाहरूरे स्थानीम कृवष, ऩमाटन, उद्योगका सम्बावनाराई उऩमोग गना नसक्न,ु सहकायीभा 
आधारयत उद्यभ व्मवसामको अभ्मास नहनु,ु अऩेन्ऺत रूऩभा ससाना वचत ऩरयचारन गना नसक्न,ु 

उत्ऩादनशीर ऺेत्रभा रगानी नहनु,ु कयीव २० वटा सहकायीरे रेखा ऩयीऺण सभेत नगयाउन ु य ऩुॉजी 
धनभााणको ऺेत्रभा तमून रगानी हनु ुआदद मस ऺेत्रका प्रभखु सभस्मा हनु ्। 

 

५.४.४ अवसय य चनुौती 
अवसय 

मस नगयऩाधरकाभा यहेका ५० वटा सहकायी सॊस्थारे व्मावसावमक कृवष, उन्नत ऩशऩुतछी ऩारन य साना 
तथा घयेर ुउद्योगभा रगानी गना सक्ने, फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाको नगयऩाधरकाभा उऩन्स्थधत यहन,ु नेऩार 
सयकायको उद्योग व्मवसामभा रगानी वृवद्ध गना प्रोत्साहनको नीधत यहन,ु कोबीड-१९ को कायण वैदेन्शक 
योजगायीफाट घय पकेका केही मवुाहरूरे गाउॉभा नै व्मावसावमक कृवष तथा ऩशऩुारनको थारनी गनुा आदद 
अवसय देन्खतछ ।  

चनुौती 
नगयऩाधरकाभा ववद्यभान फैंक तथा कृवष सहकायीहरूको रगानीराई व्मावसावमक कृवष तथा ऩशऩुतछी 
ऩारन य दगु्ध डेयी उद्योगभा रगानी गना आकवषात गनुा, मवुाहरूराई स्वयोजगाय तथा स्टाटा अऩ 
व्मवसामभा आकवषात गनुा, सहकायी सॊस्थाहरूराई व्मवस्थाऩन तथा उद्यभशीरता फाये ताधरभ ददइ सऺभ 
वनाउन,ु वान्णज्म फैक य ववत्तीम सॊस्थाको रगानीराई उत्ऩादन शीर व्मवसामभा रगानी गना सक्न,ु 
वास्तववक रगानीको त्माॊक याख्न सक्न ुआदद चनुौतीका रूऩभा यहेका छन ्। 

५.४.५ रक्ष्म 

ववतीम रगानी ववृद्धफाट उद्यभशीरता सजृना बएको हनुे। 
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५.४.६ उद्दशे्म  

(१)  वडाको गाउॉ फस्ती तहभा ववत्तीम सेवाको ऩहुॉच अधबवृवद्ध गनुा ।  

(२)  सहकायी ऺेत्रको रगानी उत्ऩादनशीर व्मावसावमक कृवष तथा ऩशऩुारन रगामतका ऺेत्रभा 
उऩमोग गनुा ।  

(३)  सहकायी एवॊ ववत्तीम सॊस्थाहरूको ऺभता अधबवृवद्ध गनुा। 
 

५.४.७ यणनीधत तथा कामानीधत 
 

भाधथ उल्रेख बए फभोन्जभका उद्दशे्महरू हाधसर गना देहाम फभोजभका यणनीधत तथा कामानीधत अन्ख्तमाय 
गरयनेछ्  
 

यणनीधत कामानीधत 

उद्दशे्म (१) वडाको गाउॉ फस्ती तहभा ववत्तीम सेवाको ऩहुॉच अधबववृद्ध गनुा । 

१.१ वडाको गाउॉ फस्ती 
तहभा ववत्तीम सेवाको 
ऩहुॉच अधबवृवद्ध गने । 

१.१.१ १३ वटै वडाभा ववत्तीम साऺयता कामािभ सञ्चारन गयी स-साना 
फचत ऩरयचारन भापा त ऩुॉजी धनभााण गना प्रोत्साहन गरयनछे ।  

१.१.२. ५० वटै सहकायी, फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाहरूराई उद्यभ 
व्मवसामका ऺेत्रभा रगानी प्रवाह गना प्रोत्साहन गरयनछे ।  

१.१.३ फैंकफाट प्रदान हनुे सहधुरमत दयको ऋण तथा अनदुानको 
उऩमोगका सम्फतधभा सूचना प्रवाह गयी जानकायी  
गयाईनेछ । 

१.१.४ उद्यभशीरताको ववकास गयी ववत्तीम सॊस्थाफाट रगानी गना 
प्रोतसावहत गरयने छ। 

उद्दशे्म (२) सहकायी ऺते्रको रगानी उत्ऩादनशीर व्मावसावमक कृवष तथा ऩशऩुारन रगामतका ऺते्रभा 
उऩमोग गनुा । 

२.१  सहकायी ऺेत्रको 
रगानी उत्ऩादनशीर 
ऺेत्रभा उऩमोग  

 गने । 

२.१.१  सहकायीको उद्देश्म अनरुुऩ कृवष तथा गैय कृवषजतम उत्ऩादनूरक 
उद्योग व्मवसामका राधग सहधुरमतऩूणा ऋण प्रवाह गयाउन 
प्रोत्सावहत गरयनेछ ।  

२.१.२  सहकायी भापा त कृवष ऩकेटऺेत्र य ऩशऩुारन ऺेत्रका कृवष, य 
ऩशऩुारनका भखु्म उत्ऩादनराई भूल्म श्रङ्खराभा आवद्ध गयी 
फजायीकयण गरयनेछ ।  

२.१.३  सहकायी सॊस्थाहरूराई स्थानीम स्रोत य साधनभा आधारयत 
आधथाक विमाकराऩभा रगानी गना प्रोत्सावहतगरयनछे । 

उद्दशे्म (३) सहकायी सॊस्थाहरूको ऺभता अधबववृद्ध गने । 

३. सहकायी सॊस्थाहरूको 
ऺभता अधबवृवद्ध  
गने ।  

 

३.१.१.  सहकायी सॊस्थाहरूको धनमधभत अनगुभन तथा धनमभन  
गरयनेछ ।  

३.१.२. सहकायी सदस्महरूभा सीऩ, प्रववधध तथा उद्यभशीरताको ववकास 
गना ऺभता ववकास कामािभ सञ्चारन गरयनछे ।  

३.१.३. सहकायी सदस्महरूराई सहकायीको आधायबतू धसद्धातत, भूल्म, 
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यणनीधत कामानीधत 

आचाय सॊवहता य कामाववधधफाये अधबभूखीकयण गरयनेछ । 

३.१.४. रेखा ऩयीऺण नबएका २० वटा सहकायी सॊस्थाहरूराई 
ब्मवन्स्थत रेखा याख्न य रेखा ऩयीऺण गयाउन य सहकायी 
व्मवस्थाऩन सम्फतधी ताधरभ ददइनेछ ।  

 

५.४.८ प्रभखु कामािभ  

 सहकायी ऐन अनसुाय सहकायी सॊस्थाहरूको दताा, अनगुभन य धनमभन, सञ्चारन। 

 व्मावसावमक कृवष तथा ऩशऩुारनभा सहकायीको रगानी। 

 डेयी उद्योगभा सहकायीको रगानी । 

 भाछाऩारनभा सहकायी ।  

 व्मावसावमक कुखयुाऩारनभा सहकायीको रगानी । 

 भखु्म उत्ऩादनराई भूल्म श्रङ्खराभा आफद्ध गयी फजायीकयण। 

 सहकायी सॊस्थाहरूको ऺभता ववकास । 
 

५.४.९ अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध 

सहकायीहरूरे कृवष य ऩशऩुतछीऩारन ऺेत्रभै अधधकाॊश वहस्सा रगानी गयेको अवस्था हनु,े कृवष 
सहकायीहरूरे १००% रगानी कृवष य ऩशऩुारन ऺेत्रभै गयेका हनुे, सहकायीहरूको सॊख्मा ७० ऩगेुको 
हनुे, शत प्रधतशत ऩरयवायको फैंक तथा ववन्त्तम सॊस्थाभा खाता सञ्चारन बई ववत्तीम सेवाभा आधायबतू ऩहुॉच 
ऩगेुको हनुे, शत प्रधतशत सहकायी सॊस्थाहरूरे रेखा ऩयीऺण गयेका हनुे य कानून अनसुाय सफै सहकायीको 
अनगुभन बएको हनु े।  
 

फैंक, ववत्तीम तथा सहकायी ववकास ऺेत्रको नधतजा खाका ताधरका नॊ १०.३.४ भा ददइएको छ। 
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५.५ श्रभ तथा योजगाय 
 

५.५.१ ऩषृ्ठबधूभ  
 

नेऩारको सॊववधानरे योजगायी य श्रभको हकराई भौधरक हकको रूऩभा प्रत्माबतू गयी व्मावसावमक श्रभ 
शन्क्तको ववकास गने, श्रधभक य उद्यभीफीच ससुम्फतध कामभ गने, वैदेन्शक योजगायीफाट आन्जात ऩूॉजी, सीऩ, 
प्रववधध य अनबुवराई उऩमोग गयी भमााददत काभको अवसय सधुनन्ित गने नीधत धरएको छ । सफै 
नागरयकरे स्वदेश वा वैदेन्शक योजगायीको छनौट गना ऩाउने अधधकाय ऩधन सॊववधानभा सधुनन्ित गरयएको 
छ । वैदेन्शक योजगायीराई सयुन्ऺत, व्मवन्स्थत एवॊ उऩरन्ब्धभूरक फनाउन य वैदेन्शक योजगायीफाट प्राद्ऱ 
ऻान, सीऩ, ऩूॉजी तथा अनबुवराई उत्ऩादनभूरक ऺते्रभा ऩरयचारनका राधग प्रोत्साहन गना सयुन्ऺत वैदेन्शक 
योजगायीको सवारराई नगयऩाधरकारे आफ्नो मोजनाभा सभेटेको छ । ववप्रषेणरे नेऩारको यावष्डम 
अथाततत्रभा प्रत्मेक वषा ४.१ प्रधतशत मोगदान गयेको छ । 

 

मस नगयऩाधरकाफाट वैदेन्शक योजगायीभा जाने मवुाको सॊख्मा फढदोछ । मस नगयऩाधरकाफाट अधधकाॊश 
मवुा तथा मवुतीहरू योजगायीको राधग खासगयी बायत, भरेधसमा, दफुई, कताय आदद देशहरूभा जाने गयेको 
ऩाइतछ । फतदावतदीको अवधधभा गाउॉ पकेका मवुाहरूरे वैदेन्शक योजगायीफाट प्राद्ऱ ऻान, सीऩ, ऩूॉजी तथा 
अनबुव सभेत उऩमोग गयी नमाॉ व्मवसाम सभेत थारेका छन ्। 
 

५.५.२ ववद्यभान अवस्था 
 

मस नगयऩाधरकाभा ववधबन्न ऩेशा सभूहभा आफद्ध बएको कुर जनसङ्ख्मा भध्मे कृवष ऩेशाभा ४३.०९ 
प्रधतशत जनसॊख्मा आफद्ध यहेको देन्खतछ । गवृहणीका रूऩभा २४.१२ प्रधतशत छन ्। धनजी ऺेत्रको 
जागीयभा आफद्ध जनसॊख्मा १२.०९ प्रधतशत य सयकायी ऺेत्रको जागीयभा सॊरग्न २.३७ प्रधतशत यहेको  
छ । वैदेन्शक योजगायीभा ३.७ प्रधतशत आफद्ध छन ्। कोधबड-१९ बतदा अन्घको फेयोजगायी ४७३ जना 
फेयोजगाय धथए बने मसऩधछको अवस्थाभा २६ जना थऩ फेयोजगाय बएका छन ् । फेरकोटगढी 
नगयऩाधरकाफाट ११२२ जना ववदेशका ववबीन्न ठाउॉभा काभदायका रूऩभा वस्दै आएका छन ्। प्रधत 
व्मन्क्तरे भाधसक रु.१८,३०० येधभट्यातस ऩठाउने अनभुानका आधायभा मस नगयऩाधरकाभा वावषाक रु. 
१२ कयोड २४ राख येधभट्यातस धबधत्रने अनभुान गना सवकतछ ।  

 

मस नगयऩाधरकाधबत्र २५९ जना फवुटक, ८९ जना सूचना प्रववधध, ८३ जना धनभााण, ५७ जना कृवष, ५१ 
जना जनस्वास््म, ३५ जना ऩशसु्वास््म, ३२ जना भेकाधनकर, १५ जना ऩमाटन ३७ जना करा ऺते्र य ५ 
जना वन ववऻान सॉग सम्फन्तधत सीऩमकु्त जनशन्क्तरे आधथाक तथा साभान्जक ववकासभा ववशेष मोगदान 
गरययहेको ववद्यभान अवस्था यहेको छ । 

 

कोधबड-१९ को दोस्रो रहयसॉगै पेरय अको ऩटक फतदाफतदीको अवस्था झेल्न ऩदाा उद्योग, करकायखाना, 
मातामात, होटेर, येस्टुॉया य अतम सेवा प्रदामक सॊस्थाहरू य उत्ऩादनका इकाईहरू न्शधथर हनु ऩगेुका  
छन ्।  
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५.५.३ प्रभखु सभस्मा 
 

मवुा जनशन्क्तको फढ्दो आकाय य चाहना अनसुाय स्वदेशभा योजगायीको अवसय सजृना गना नसक्न,ु 

ऩयम्ऩयागत जीवन प्रणारीभा मवुाहरूको घ्दो रून्च रगामतका कायणरे मवुाहरू वैदेन्शक योजगायीभा जाने 
िभ नयोवकन,ु फढ्दो फसाईसयाई य वैदेन्शक योजगायीभा जाने प्रवृन्त्तरे स्थानीम स्तयभा जनशन्क्तको अबाव 
य ववप्रषेण आमको उऩमोग (रगानी) उत्ऩादनभूरक ऺते्रभा हनु नसक्दा उऩबोगभा खचा फढ्दो हनु ुभखु्म 
सभस्माका रूऩभा देन्खएका छन ्।  
 

५.५.४ अवसय य चनुौती 
अवसय 

नेऩार सयकायरे प्रत्मेक स्थानीम तहभा १०० ददन योजगायीको सजृना गने गयी कामािभ रागू गनुा, 
प्रधानभतत्री योजगाय कामािभफाट स्वयोजगायी सजृनाको अवसय फढन,ु औद्योधगक ग्राभ स्थाऩना फाट 
योजगायीका अवसयभा वृवद्ध हनु,ु बौधतक ऩूवााधाय धनभााणभा फढदो रागानीरे गदाा योजगायीका अवसय 
सजृना हनु,ु फैक तथा ववततीम सेवाको ववस्ताय हनु,ु आधथाक रूऩरे सिीम तथा जानसान्ख्मक राब धरन 

सवकन े जनसॊख्मा (४७.८ %) को फाहलु्मता यहन,ु ववदेशभा आन्जात ववप्रषेण, प्रववधध य धसकेको सीऩ 
आपनो थातथरोभा प्रमोग गना थारनी बएको, सकेभा आधथाक ववकासभा मोगदान ऩगु्नकुा साथै उत्ऩादन 
एवॊ योजगायको अवसय सभेत ववस्ताय हनुे अवसय देन्खतछ । 

चनुौती  

अततयाावष्डम फजायसॉग प्रधतस्ऩधाा गना सक्ने दऺ जनशन्क्तको ववकास गयी वैदेन्शक योजगायभा ऩठाउन 
नसक्न,ु वैदेन्शक योजगायको ऺेत्रभा ठगी रगामतका घटनाहरू फढ्न,ु ऩारयवारयक तथा साभान्जक ऩनु् 
एकीकयणका सवारहरू हनु,ु टोर/फस्तीभा यही मवुाहरूराईकाभभा आकषाण फढाउन,ु नगयऩाधरकाका 
फन्स्तस्तयभा योजगायी सजृना गनाका राधग स्थानीम सम्बावनाहरूको ऩवहचान य ऩरयचारन गनुा य वैदेन्शक 
योजगायको ददगो ववकल्ऩ ददन ुभखु्म चनुौती रूऩभा यहेका छन ्। 
 

५.५.५ रक्ष्म 
स्वयोजगायको अवसय वृवद्ध बएको हनुे । 

 

५.५.६ उद्दशे्म  
(१)  नगयऩाधरका ऺेत्रभा बएको ऻान य सीऩको अधबरेख तमाय गयी मवुा रन्ऺत 

स्वयोजगाय कामािभ सञ्चारन गनुा। 

(२)  वैदेन्शक योजगायीफाट घय पकेका मवुाको राधग व्मावसावमक कृवष तथा ऩशऩुारन 
वा घयेर ुतथा साना व्मवसाम सञ्चारन गना आवस्मक सहजीकयण गनुा। 

 

५.५.७ यणनीधत य कामानीधत 

 

उन्ल्रन्खत फभोन्जभका उद्देश्महरू हाधसर गना देहाम फभोजभका यणनीधत तथा कामानीधत अन्क्तमाय गरयनछे्  
यणनीधत कामानीधत 

उद्दशे्म (१) नगयऩाधरका ऺते्रभा बएको ऻान य सीऩको अधबरेख तमाय गयी मवुा रन्ऺत 
स्वयोजगाय कामािभ सञ्चारन गनुा। 

१.१  नगयऩाधरकाभा यहेका 
श्रभ य श्रभको भाग 

१ .१.१  नगयऩाधरका ऺेत्रधबत्रको योजगायीको त्माॊक धरई 
अधबरेखीकयण य अद्यावधधक गरयनेछ। 
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यणनीधत कामानीधत 

सम्फतधी अधबरेख तमाय 
गने । 

 

 

 

 

 

 

१.२  व्मावसावमक कृवष तथा 
ऩशऩारन पभा सञ्चारन गना मवुा 
वगाराई ववशषे प्राथधभकता ददन े। 

१.१.२ १३ वटै वडाभा स्वयोजगाय तथा योजगाय सजृना हनु े
खारका व्मावसावमक कृवष तथा ऩशऩुारन कामािभहरू 
सॊचारन गरयनछे । 

१.१.३ बौधतक ऩूवााधायका मोजनाभा श्रभभा आधारयत नीधत 
धरई स्थानीमस्तयभा योजगायी सजृना गरयनछे।  

 

१.२.१ तरुनात्भक राब बएका व्मावसावमक कृवष तथा 
ऩशऩुारन पभा सञ्चारन गना मवुा उद्मभीराई आवस्मक 
अनदुान, सहधुरमत ऋण तथा ताधरभको व्मवस्था 
गरयनेछ । 

उद्दशे्म )२(  वैदेन्शक योजगायीफाट घय पकेका मवुाको राधग व्मावसावमक कृवष तथा ऩशऩुारन 
वा घयेर ुतथा साना व्मवसाम सञ्चारन गना आवस्मक सहजीकयण गनुा। 

२.१ वैदेन्शक योजगायीफाट 
पकेका मवुाहरूका राधग 
व्मवसाम सञ्चारन गना 
आवस्मक सहजीकयण 
गरयनछे । 

२.१.१ वैदेन्शक योजगायवाट पवका एय आएका व्मन्क्तहरूको ऻान, 

सीऩ, ऩूॉजीराई व्मवस्थाऩन तथा सॊस्थागत ववकास 
गरयनेछ ।  

२.१.२ नगयऩाधरकाधबत्र प्राद्ऱ ववप्रषेणराई आमभूरक ऺेत्रभा 
रगानी गनाका राधग ववत्तीम साऺयता कऺा सॊचारन 
गरयनेछ ।  

२.१.३ वैदेन्शक योजगायका कायण व्मन्क्त, ऩरयवाय तथा 
सभाजभा उत्ऩन्न नकायात्भक असयहरूराई 
तमूनीकयणका राधग भनोसाभान्जक ऩयाभशा सेवा प्रदान 
गरयनेछ । 

 

५.५.८ प्रभखु कामािभ 

(क) श्रभ य श्रभको भाग सम्फतधी अधबरेखन । 

(ख) योजगाय सूचना केतर स्थाऩना । 

(ग) ववत्तीम साऺयता कामािभ सॊचारन । 

(घ) आधथाक/ववत्तीम साऺयता कऺा सञ्चारन । 

(ङ) व्मावसावमक सीऩ ववकास ताधरभ सञ्चारन । 

(च) वैदेन्शक योजगायभा गएका व्मन्क्त/ऩरयवायका राधग भनोसाभान्जक ऩयाभशा सेवा । 
 

५.५.९ अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध 

श्रभ य श्रभको भाग सम्फतधी अधबरेख तमाय बएको हनुे, ववबीन्न सीऩभूरक ताधरभ प्राद्ऱ गयी 
स्वयोजगायीभा राग्नेहरूको सॊख्मा ९०० ऩगेुको हनुे, वैदेन्शक योजगायीफाट पकेका मवुा/व्मन्क्तहरूरे 
कन्म्तभा १० वटा व्मावसावमक कृवष तथा ऩशऩुारन पभा सञ्चारनभा रगानी गयेका हनुे, कम्तीभा ९० 
जना श्रधभकरे ताधरभ प्राद्ऱ गयेय भात्र वैदेन्शक योजगायीभा गएका हनुे।  
श्रभ तथा योजगाय ऺेत्रको नधतजा खाका ताधरका नॊ १०.३.५ भा ददइएको छ। 
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५.५.१० प्राथधभकताका आमोजनाहरू (मोजना फैंकभा सभावेश गयी सॊचारन गरयन)े 
  

आधथाक ऺेत्र अततगात प्राथधभकताका आमोजनाहरू धनम्नानसुाय छन ्: 
ि.सॊ ऺते्र प्राथधभकताका आमोजनाहरू 

१  कृवष तथा ऩशऩुारन  व्मावसावमक ऩशऩुारन -गाई{, बैंसी_ . 
व्मावसावमक तयकायी खेती -भौसभी, फेभौसभी_ . 
व्मावसावमक कुखयुा ऩारन। 
व्मावसावमक ट्राउट भाछाऩारन। 
बउूऩमोग मोजना तमाय । 

२ उद्योग, व्माऩाय तथा 
व्मवसाम 

फेरकोट औद्योधगक ग्राभ स्थाऩना । 

स्थानीम उत्ऩादनको व्रान्ण्डङ्ग तथा उत्ऩादनको 
फजायीकयण। 

३ ऩमाटन ऩमाटन ववकास गरुूमोजना धनभााण । 

 ,फायाहीथान  ऐधतहाधसक, धाधभाक य बौगोधरक 
भहत्वका ऩमाटकीम स्थानहरूभा ऩूवााधाय  
धनभााण । 
भहादेववेसी पाॉट य फाघखोय रगामतका 
ठाउॉभा स्थानीम उत्ऩादन धफिी केतर य 
कोशेरी घयको स्थाऩना। 

४ ऩूवााधाय  कृवषमोग्म बधूभभा धसॉचाइ कुरो धनभाांण, 
सडकहरू भभात सम्हाय, खानेऩानी, ऩाटॊ ऩौवा, 
भठभन्तदय धनभााण रहामतका श्रभभूरक 
आमोजना।  

५ वन तथा जराधाय  वृऺयोऩण, जॊगर सॊयऺण, फाॉध धनभााण तथा 
ऩवहयो, नदी धनमतत्रण आमोजना। 
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ऩरयच्छेद – ६ 

साभान्जक ववकास 

 

६.१ न्शऺा ऺेत्र 

 

६.१.१ ऩषृ्ठबधूभ  
 

न्शऺा भानव ववकासको भूर आधाय हो । सॊववधानरे ऩधन आधायबतु न्शऺाराई भौधरक हकको रूऩभा 
स्थावऩत गयेको छ बनें ऩतरौं मोजना, ददगो ववकासको रक्ष्मभा ऩधन न्शऺाराई भहत्वका साथ स्थान 
ददइएको छ। सॊववधानरे अधनवामा आधायबतू न्शऺा य धन्शलु्क भाध्मधभक न्शऺाको व्मवस्था गदै 
मसराई स्थानीम तहको एकर अधधकायको रूऩभा स्थावऩत गयेको छ । अऩाङ्गता बएका य आधथाक 
रूऩरे ववऩन्न नागरयकराई काननु फभोन्जभ धन्शलु्क उच्च न्शऺा ऩाउने हकसभेत स्थावऩत गयेको छ । 
न्शऺाराई सभम साऩेऺ आधुधनकयण गयी योजगायभूरक फनाई धनजी ऺेत्रको रगानीराई सभेत धनमभन 
य व्मवस्थाऩन गयी सेवाभूरक तथा गणुस्तयीम न्शऺाको ववकास गने सयकायको प्रभखु नीधत यहेको छ। 

 

६.१.२ ववद्यभान अवस्था 
 

मस नगयऩाधरकाभा साऺयता दय ७४.८५ प्रधतशत यहेको छ (भवहरा ६७.०४ प्रधतशत ऩरुुष ८२.८२ 
प्रधतशत) यहेको छ । त्मसैगयी धसकाइ उऩरन्ब्ध दय ६० प्रधतशत यहेको छ । मस नगयऩाधरकाभा 
न्शऺक ववद्याथॉको अनऩुात आधायबूत तहभा १M२४ य भाध्मधभक तहभा १M२७ यहेको छ बनें ववद्याथॉ 
कऺा कोठा अनऩुात २०M१ छ । नगयऩाधरकाको खुद बनाा दय फार ववकास केतदको ८६ प्रधतशत, 

आधायबूतभा ९५.८४ प्रधतशत, य भाध्मधभक तहभा ६०.६० प्रधतशत यहेको छ । खुद बनाा दय 
९२.८४ प्रधतशत छ । मसैगयी कऺा छाड्ने दय आधायबूतभा ३.७ प्रधतशत, भाध्मधभकभा ३.८ 
प्रधतशत यहेको छ । छात्र छात्रा अनऩुात ८०M१०० छ बने आधायबूत तहका ववद्यारम फावहय यहेका 
फारफाधरका ७.१६ छन ्। अध्मनयत ववद्याथॉ ९३१० छन ्। 

 

६.१.३ भखु्म सभस्मा 
 

साभदुावमक ववद्यारमभा ववद्याथॉ सॊख्मा कभ हदैु जान,ु फार ववकास केतरको कुर बनाा दय ११० य 
खुद बनाादय ८६ प्रधतशत भात्र हनु,ु प्राववधधक धायका ववद्यारमहरूको चिो शलु्क हनु,ु अऩाङ्गता बएका 
य आधथाक रूऩरे ववऩन्न नागरयकराई धन्शलु्क न्शऺा य छात्रफृधतको सभताभरुक ववतयण प्रणारीको 
ववकास हनु नसक्न,ु शैन्ऺक ऩूवााधाय तथा अधतरयक्त विमाकराऩको कभी, ऩूवा प्राथधभक तहभा 
फारफाधरका शैन्ऺक साभग्रीको कभी हनु,ु ववषमगत तथा भवहरा न्शन्ऺकाको ताधरभको कभी तथा 
सम्फन्तधत धनकामफाट ऩठनऩाठन सम्फन्तध धनमधभतता बए नबएको प्रबावकायी अनगुभन तथा भूल्माॊकन 
हनु नसक्न,ु तथा कोधबड १९ को कायणरे राभो सभमसम्भ ववद्यारम फतद यहन ुमस ऺेत्रका प्रभखु 
सभस्माका रूऩभा यहेका छन ्। 

 

६.१.४ अवसय य चनुौती  
 

अवसय 
आधायबूत तथा भाध्मधभक न्शऺा स्थानीम तहको अधधकायभा यहन ,ु भाध्मधभक तहसम्भको न्शऺा 
धन्शलु्क हनु,ु एक स्थानीम तह एक प्राववधधक ववद्यारमको नीधत यहन ,ु ववद्यारम नक्साॊकन य 
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सभामोजनको अधधकाय स्थानीम तहभा यहन,ु मोग्मता ऩगेुका य ताधरभ प्राद्ऱ न्शऺकको उऩरब्धता हनु,ु 

न्शऺाभा भवहरा न्शऺक य छात्राहरू को ऩहुॉचभा वृवद्ध हनु ,ु ववऩन्न, दधरत, अऩाङ्ग, छात्रा, सीभाततकृत य 
जेहेतदाय ववद्याथॉहरूको ऩहुॉचभा वृवद्ध य प्रोत्साहन गना राधग ददवा खाजा, छात्रवृन्त्त रगामत ववववध 
कामािभहरू सॊचारनभा यहेका, न्शऺाप्रधत अधबबावकहरू सॊफेदनशीर हुॉदै जान ु य जनप्रधतधनधधहरूको 
प्राथधभकता यहन ुआदद प्रभखु अवसयहरू हनु ्। 

 

चनुौती 
 

ववद्याथॉ सॊख्मा कभ बएका ववद्यारमको सभामोजन व्मवस्था गनुा, ववद्यारमराई याजनीधत भकु्त फनाउन 
ववद्यारम व्मवस्थाऩन सधभधत तथा न्शऺक न्शन्ऺकाराई ब्मवन्स्थत गनुा, ववद्याथॉ धसकाइ दयभा सधुाय 
गनुा, ताधरभ प्राद्ऱ न्शऺक तथा प्रशासधनक जनशन्क्तको व्मवस्था गनुा, धफषमगत (गन्णत, ववऻान, अग्रजेी 
आदद) दऺ न्शऺकको व्मवस्था गनुा, धनजी य साभदुावमक ववद्यारम वीच बएको शैन्ऺक गणुस्तयभा 
सभानता ल्माउन,ु ववद्यारम उभेय सभूहका सफै फारफाधरकाराई ववद्यारमभा बनाा गनुा, ववद्यारम छाड्ने 
दय कभ गनुा, फार, अऩाङ्ग तथा भवहराभैत्री ववद्यारम वनाउन,ु ववद्यारमभा खेरकुद ऩूवााधायको ववकास 
गनुा, ऩूवा प्राथधभक न्शऺाराई सभदुाम एवॊ ववद्यारमस्तयभा सॊचारन गनुा, प्राववधधक ववद्यारम स्थाऩना य 
सॊचारन गनुा, सभम साऩेऺ ववद्यारम ऩूवााधायको व्मवस्था गनुा, कोधबड १९ रगामतका भहाभायीको 
अवस्थाभा वैकन्ल्ऩक ऩठनऩाठनको व्मवस्था गनुा आदद प्रभखु चनुौती हनु ्। 

 

६.१.५ रक्ष्म  
 

गणुस्तयीम न्शऺाको ववकास य ऩहुॉचभा वृवद्ध बएको हनुे। 

 

६.१.६ उदे्दश्म  
 

सफै फारफाधरकाहरूको राधग प्रववधधभैत्री गणुस्तयीम न्शऺाको सधुनन्िता गयी प्राववधधक न्शऺा भापा त 
दऺ जनशन्त्त उत्ऩादन गनुा । 

 

६.१.७ यणनीधत तथा कामानीधत 
 

यणनीधत कामानीधत 
उद्दशे्म्  सफै फारफाधरकाहरूको राधग प्रववधधभैत्री गणुस्तयीम न्शऺाको सधुनन्िता गयी प्राववधधक न्शऺा 

भापा त दऺ जनशन्त्त उत्ऩादन गनुा । 

१. गणुस्तयीम न्शऺाको 
सधुनन्ितता का राधग  
ववद्यारमको शैन्ऺक  
गणुस्तयभा जोड ददने  

 उच्च न्शऺाका राधग अतमत्र जाने प्रवृन्त्तराई धनरुतस्ावहत गना 
स्नातक तहभा अध्ममनयत ववधाधथाको राधग छात्रवृन्त्त प्रदान 
गरयनेछ । 

 सयकायी स्रोतफाट तरफ सवुवधा धरने जनप्रधतधनधध, न्शऺक य 
कभाचायीका फारफाधरकाहरू सयकायी ववद्यारमभा ऩठनऩाठन गने 
वातावयण सजृना गरयनेछ । 

 आवश्मक औन्चत्मका आधायभा ववधारम स्थाऩना य भजाको नीधत 
धरइनेछ । 

 नगयऩाधरकाधबत्रका सवै ववद्यारमहरूभा दऺ जनशन्क्तका साथै 
इतटयनेटको ऩहुॉच वृवद्ध, खेरभैदान, प्रमोगशारा जस्ता आधायबतू 
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सवुवधा उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 प्रत्मेक ववद्यारमभा न्शऺक ववद्याथॉ य न्शऺक कऺा कोठाको 
अनऩुात धभराई शैन्ऺक साभग्रीको व्मवस्था धभराइनछे । 

 भवहरा न्शऺकाको अनऩुात वृवद्ध गदै रधगनेछ । 

 शैन्ऺक सधुायका राधग फह ु ऩाठ्यऩसु्तक अॊग्रजेी भाध्मभफाट 
न्शऺण गनाका रधग ववद्यारमराई प्रोतशाहन गरयनछे । 

२. न्शऺाभा सवै 
वारफाधरकाको 
सभताभूरक ऩहुॉच, 

सहबागीता तथा धसकाइ 
उऩरन्ब्ध सधुनन्ित  
गने । 

 सवै वारफाधरकाको आधायबतु न्शऺाभा ऩहुॉच सधुनन्ित गना 
सभताभरुक नीधत धनभााणगयी रागू गरयनेछ । 

 भवहरा, दधरत, धबन्न ऺभता बएका फारफाधरका, ववऩन्न तथा ऩछाधड 
ऩयेका सभूहको गणुस्तयीम, प्राववधधक एवॊ ववशषे न्शऺाभा ऩहुॉच 
सधुनन्ित गना छात्रवृन्त्त, खाजा, ऩोशाक रगामत ववशषे 
प्रोत्साहनजनक कामािभ कामाातवमन गरयनेछ । 

 ववद्यारम बनाा अधबमान भापा त ववद्यारम उभेय ऩगेुका सफै 
वारववरकाहरूराई अधनवामा रूऩभा ववद्यारम बनाा गरयनछे । 

 सफै फारफाधरकाराई ववद्यारमभा ल्माउन य वटकाउन आभा सभूह, 

साभदुावमक सॊस्था, क्रव तथा स्थानीम गैससराई ऩरयचारन 
गरयनेछ । 

 फाधरका न्शऺाराई प्रोत्सावहत गना भवहरा भैत्री शौचारम, स्मानेटयी 
प्माडको उऩरब्धता य व्मवस्थाऩनको सभनु्चत व्मवस्था य 
धनयततयता ददइनछे । 

३. प्रववधधक तथा 
व्मवसावमक न्शऺाराई 
सॊस्थागत गने । 

 प्राववधधक न्शऺाको ऺते्रगत सम्बाव्मता अध्ममन गयी 
ववद्यारमहरूराई प्राववधधक न्शऺारम स्थाऩना गना सहकामाभा 
रगानी गने नीधत धरइनेछ । 

 प्राववधधक न्शऺा य व्मवसावमक ताधरभका ऺेत्रभा धनजी ऺेत्रराई 
रगानी गने अनकुुर वातावयण सजृना गरयनछे । 

४. अनौऩचारयक न्शऺाको 
ववस्ताय गदै औऩचारयक, 

व्मवसावमक एवॊ ववद्यतुीम 
न्शऺाभा आफद्ध गने । 

 आधायबतू न्शऺाफाट वन्ञ्चत ववद्यारम उभेय सभूहबतदा भाधथका 
वकशोयवकशोयीहरूराई उनीहरूको अनकूुर अनौऩचारयक सीऩभूरक 
य धडन्जटर साऺयता कऺा सॊचारन गरयनछे । 

 ववद्यारम न्शऺा ऩूया नगयेका वकशोयवकशोयीहरूराई ववद्यारम 
केन्तरत व्मवसावमक न्शऺाका कामािभ सञ्चारन गरयनेछ । 

 

६.१.८ प्रभखु कामािभहरू 

स्थानीम तह आपैरे सम्ऩादन गने 

 शैन्ऺक नीधत, स्थानीम ऩाठ्यिभ तथा मोजना तजुाभा । 

 ववद्यारम ऩूवााधाय सधुाय तथा शैन्ऺक साभग्री । 

 गरयव तथा जेहेतदाय तथा सॊयऺक नबएका ववद्याथॉहरूराई छात्रवनृ्त्त । 

 बनाा अधबमान घयदैरो कामािभ । 
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 न्शऺक, ववद्याथॉ य अधबबावक वीच अततयविमा। 

 नगयऩाधरका तथा अततय ववद्यारमस्तयीम खेरकुद । 

 सूचना प्रववधध तथा कम्प्मटुय ल्माव । 

 वार क्रव गठन तथा सॊचारन । 

 न्शऺक ताधरभ (ऩनुतााजगी)  

प्रदेश सयकायसॉग सहकामाभा सम्ऩादन हनु े

 शैन्ऺक नीधत तथा मोजना तजुाभा । 

 नगयऩाधरका तथा अततय ववद्यारमस्तयीम खेरकुद । 

सॊघीम सयकायसॉग सहकामाभा सम्ऩादन हनु सक्न े

 शैन्ऺक नीधत तथा मोजना तजुाभा । 

 प्राववधधक न्शऺारमको स्थाऩना । 

६.१.९ अऩेन्ऺत उऩरन्व्ध 

नगयऩाधरका ऩूणा साऺय घोवषत बएको हनु,े ववद्यारम उभेयका सफै फारफाधरका ववद्यारमभा हनु,े फार 
ववकास केतरको खदु बनाा दय १०० हनु,े आधायबतू तहभा ववद्यारम छाड्ने दय शूतमभा झयेको हनु,े 

धसकाइ उऩरन्ब्ध दय ९० प्रधतशत हनुे य फार ववकास केतर खदु बनाा दय ९८ प्रधतशत हनुे । त्मसैगयी 
कऺा धनयतत्रता दय आधायबतु तहभा ९७ प्रधतशतरे य भाध्मधभक तहभा ८५ प्रधतशतरे वृवद्ध हनु,े 
ववद्यारमहरूभा कामायत न्शऺकहरूराई प्रववधध भैत्री फनाउन एक न्शऺक एक ल्माऩटऩ उऩरब्थ हनुे य 
ववद्यारमहरूभा कम्प्मटुय प्रमोगशारा य ववऻान प्रमोगशारा हनुे । त्मसैगयी सवै साभदुावमक ववद्यारमहरूभा 
इभेर, इतटयनेट सवुवधा बएको हनुे, सवै ववद्यारमहरूभा फार भैत्री, अऩाङ्ग य छात्रा भैत्री य शौचारमको 
व्मवस्था बएको हनु,े सवै ववद्यारमहरूभा फार क्रफहरू गठन हनुकुा साथै नगयऩाधरका स्तयीम खेरकुद 
भैदान धनभााण हनुे । 

 

 

 

 

 

 

 



51 

६.२ आधायबतू स्वास््म य ऩोषण 

 

६.२.१ ऩषृ्ठबधूभ 

 

नेऩारको सॊववधानरे स्वास््मराई भौधरक हकको रूऩभा स्थावऩत गरयसकेको छ य स्वस्थ जीवन भानव 
अधधकायको अवातछनीम अङ्ग हो । स्वस्थ जीवन ववकासको एक प्रभखु सूचकको रूऩभा धरइतछ । 
सॊन्घम गणतान्तत्रक नेऩारको नवअवरन्म्फत ब–ुयाजनैतीक ऩरयप्रके्ष्मभा आधायबतू स्वास््म सेवाको न्जम्भा 
स्थानीम तह अततगात ऩदाछ । ऩतधौं मोजनाभा 'सभदृ्ध नऩेार, सखुी नेऩारी’ को नायाभा स्वस्थ नागरयकको 
सोच याख्दै गणुस्तयीम स्वास््मराई यावष्डम उद्देश्मको रूऩभा यान्खएको छ । ऩतरौं मोजनाभा ददगो 
ववकासका रक्ष्महरूराई आत्भसात ्गदै ववकासका कामाहरू अगाडी फढाउने नीधत यहेको छ । वताभान 
स्वास््म नीधत फभोन्जभ प्रत्मेक वडाभा स्वास््म केतर य प्रत्मेक ऩाधरकाभा ऩतर शय्माको अस्ऩतार 
स्थाऩना गने नीधत अवरम्फन गरयएको छ । ददगो ववकासका रक्ष्महरूभध्मे रक्ष्म नॊ ३ "स्वस््म य याम्रो 
जीवन" यहेको छ बने मस अततगात ६ वटा भखु्म सूचकहरू यहेका छन ्।  
 

६.२.२ वस्तनु्स्थधत  
 

मस नगयऩाधरकाभा एउटा अस्ऩतार, ७ वटा स्वास््म सॊस्था, २ वटा ग्राभीण साभदुावमक स्वास््म एकाइ, 
२ फटा आधायबतु स्फास््म सेफा केतर य एउटा धनजी न्क्रनीक गयी १३ वटा स्वास््म सॊस्था यहेका  
छन ्। चाय वटा स्वास््म सॊस्थाभा फधथाङ्ग सेतटय, गाउॉघय न्क्रधनक १७ वटा य २६ वटा खोऩ न्क्रधनक 
यहेका छन ्। जम्भा ३८ जना स्वास््म कभॉहरू स्वास््म सॊस्थाभा कामायत छन ्। मस नगयऩाधरकाभा 
जम्भा ७ जना एस.धफ.ए ताधरभ प्राद्ऱ अ.न.धभ स्वास््मकभॉहरू कामायत छन ्। मस नगयऩाधरकाको वडा 
नॊ ८ भा भात्र एउटा एम्फरेुतस यहेको छ । त्मस्तै गयी जम्भा १५५ जना भवहरा साभदुावमक 
स्वमॊसेववकाहरू यहेका छन ्य जम्भा १३०० ऩरयवायरे स्वास््म धफभा गयेका छन ्।  
 

मस नगयऩाधरकाभा वव.सॊ. २०७७÷७८ भा भात ृ भतृ्मदुय शूतम यहेको छ । ताधरभ प्राद्ऱ स्वास््म 
कभॉहरूफाट सतु्केयी गयाउने केवर २८% भात्र बएको ऩाइतछ । ऩरयवाय धनमोजनको प्रमोग दय 
३२.७% छ । सॊस्थागत सतु्केयी २८% यहेको छ । मस नगयऩाधरकाभा ४% वकशोयावस्थाका गबावती 
यहेका छ । चाय ऩटक गबावती जाॉच गयाउने भवहरा ४५% यहेका छ । सतु्केयी ऩिात ्३ ऩटक जाॉच 
गयाउने भवहरा जम्भा ११% यहेका छ । नवजात न्शश ुभतृ्म ुदय ३ प्रधतहजाय यहेको य साथै कुऩोषणको 
सॊख्मा ० यहेको छ । करयफ ६१.६% फारफाधरकारे हेऩाटाइवटस फी सवहतको ऩेतटाभ्मारेतट खोऩको 
तीनवटै भात्रा रगाएका छन ्। मो नगयऩाधरका ऩूणा खोऩमकु्त (१००%) नगयऩाधरका घोषणा बैसकेको 
छ ।  
एच.आइ.बी. एड्स रगामतको अरु योगहरूको सॊख्मा शूतम यहेको छ । २५ जना क्मातसयका धफयाभी, 
११४ जना भधभेुहका धफयाभी य २४३ जना दीघा श्वासप्रश्वासका धफयाभी यहेका छन ्। जम्भा १९.९% 
घयऩरयवायरे भात्र तीस धभनटे धबत्र स्वास््म सॊस्थाभा ऩगु्न सक्ने देन्खतछ ।  
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मस फेरकोटगढी नगयऩाधरकाभा कोधबड १९ फाट सङ्िभण हनुेको सॊख्मा ४८४ ऩगेुको छ । त्मसभध्मे 
४८१ जना धनको बए बन े३ जनाको भतृ्म ुबएको छ । मस नगयऩाधरकाभा कोधबड आइसोरेसन शय्मा 
जम्भा २५ यहेका छन ्। अवहरे क्वायेतटाइन केतरहरू सॊचारनभा छैनन ्। कयीफ २० % भाधनसहरू 
काठभाडौंभा फस्ने हनुारे धेयै व्मन्क्तहरू काठभाडौं जाने य पका ने गने हनुारे कोधबड जस्ता अरु ऩधन 
सरुवा योगहरू मस नगयऩाधरकाभा धबधत्रन सक्ने सम्बावना छ । मस नगयऩाधरकाभा ५ शय्माको कोधबड 
अस्ऩतार फधनसकेको छ य न्चवकत्सक ऩद ऩूधता नहनुारे नगयऩाधरकाद्धाया स्वास््मकभॉहरू खटाइ 
कोधबडका धफयाभीको उऩचाय तथा आइसोरेसनका राधग वडा नॊ २ को कामाारम बवनभा अन्क्सजन सवहत 
५ शय्माको तथा ९ नॊ वडाभा ऩधन २५ फेडको कोधबड आइसोरेसन केतर सॊचारनभा छ । कोधबडका 
राधग स्थाधनम कोष फाट रु ६० राख यकभ प्राद्ऱ बएको धथमो य सम्ऩूणा यकभ कोधबड योकथाभ, 

व्मवस्थाऩन तथा उऩचाय कामािभभा खचा बएको जनाइएको छ । 

 

६.२.३ प्रभखु सभस्मा  
 

नगयऩाधरका बए ताऩधन प्राथधभक स्वास््म केतर एउटै नहनु,ु सफै वडाभा स्वास््म सॊस्था नहनु,ु स्वास््म 
सॊस्थाभा जनशन्क्तको अबाव तथा स्वास््म सॊस्थाभा ददइयाखेको सेवा, सवुवधाको गणुस्तय कभ हनुरुाई 
स्वास््म सम्फन्तध भखु्म सभस्मा भाधनएको छ । त्मस्तै गयी स्वास््म सॊस्थाका कामायत जनशन्क्तहरूराई 
आवश्मक ताधरभ नहनु ुऩधन सभस्माको रूऩभा देन्खआएको छ । एम्फरेुतस सेवा सफै स्वास््म सॊस्थाभा 
नहनु,ु स्वास््म सूचकहरूको हकभा गबावती जाॉच चायै ऩटक नगनुा, वकशोयावस्थाभा गबावती हनु,ु नसने दीघा 
योगहरूको सॊख्मा फढी हनु,ु स्वास््म सॊस्थाभा सतु्केयी सॊख्मा कभ हनु ुप्रभखु सभस्माहरूका रूऩभा यहेका 
छन ्। मस नगयऩाधरकाभा उच्च यत्तचाऩ, स्वासप्रश्वास सम्फन्तध दीघा योग, भटुु योग, भानधसक योग, भगृौरा 
सम्फन्तध योग, तमभुोधनमा, क्मातसय, ऩाठेघय खस्ने य ऺमयोग प्रभखु योगहरू हनु ्। 

 

६.२.४ अवसय य चनुौती 
 

अवसय 
नेऩार सयकायफाट प्रत्मेक ऩाधरकाभा अस्ऩतार धनभााण य अतम उऩकयण जडान, ल्माफ स्थाऩनाका राधग 
फजेट धनकासा हनु,ु १५ शैय्माको अस्ऩतार धनभााणाधीन हनु,ु मस नगयऩाधरकाको प्रगधतशीर भात ृतथा 
न्शश ुभतृ्मदुय सूचक हनु,ु रयपयर एम्फरेुतस हनु,ु एस.् फी. ए ताधरभ प्राद्ऱ अ.न.भी. तथा ४ वटा फधथाङ 
सेतटयहरू हनु,ु नागरयकराई ऩाधरकाकाको स्वास्थ सॊस्थाफाट नै खोऩ उऩरब्ध हनु,ु नेऩार सयकायफाट 
भाऩदण्ड अनसुायको औषधी उऩरब्ध हनु ुमहाॉका अवसयहरू हनु ्। 

चनुौती 
गबावती भवहराद्राया सतु्केयी गयाउन स्वास््म सॊस्थाको उऩमोग फढाउन,ु गणुस्तयीम स्वास््म सवुवधा सहज 
रूऩभा ऩमुााउन,ु रयपयर स्वास््म सेवाको सहज व्मवस्था गनुा, अस्ऩतारको सॊयचना तथा डाक्टयको दयफतदी 
ऩूया गनुा, दीघा योगको ऩवहचान गनुा य दवु्मासनी ऩयेका वकशोयवकशोयीहरूको ऩनुास्थाऩना आदद फेरकोटगढी 
नगयऩाधरकाका स्वास््म सम्फन्तध प्रभखु चनुौतीहरू हनु ्।  
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६.२.५ रक्ष्म 

  गणुस्तयीम स्वास््म सवुवधाभा सफै नागरयकको ऩहुॉच बएको हनुे । 

६.२.६ उद्दशे्म  
 स्वास््मभा सम्ऩूणा नगयवासीको सहज ऩहुॉच अधबवृवद्ध गनुा । 

६.२.७ यणनीधत य कामानीधत 

यणनीधत कामानीधत 

क) स्वास््म सॊस्थाको सेवा 
ववस्ताय गने । 

१)  प्रत्मेक वडाभा प्रसूधत सेवा सवहतको स्वास््म सेवा केतर य एउटा 
प्राथधभक स्वास््म केतरको स्थाऩना गरयनेछ ।  

३)  सरुवा तथा भहाभायीका योगहरूराई ध्मानभा याखी कम्तीभा १५ 
शय्माको अस्ऩतारको स्थाऩना गरयनकुा साथै कोधबड जस्ता सरुवा 
योगका राधग छुटै्ट फेडको व्मवस्था गरयनेछ ।  

४)  फेरकोटगढीको ऺेत्रपरका आधायभा ५,५ शय्माको २ वटा थऩ 
अस्ऩतारको स्थाऩनाका राधग ऩहर गने । 

५)  प्रत्मेक सतु्केयीराई आफ्नै वडाको स्वास््म सॊस्थाभा जाॉच तथा 
सतु्केयी गयाउन प्रोत्साहन गरयनेछ ।  

६)  कोधबड रगामत अतम सॊिाभक सरुवा योग ववरुद्ध सफै स्वास््म 
केतरभा ववऩद् व्मवस्थाऩन सधभधत गठन गरयनछे । 

७)  सॊिाभक सरुवा योगका राधग आवश्मक ऩदाा क्वायेतटाइनको राधग 
प्रमोगभा आउन सक्ने बवनहरूको ऩवहचान गरयनछे । 

ख) स्वास््म सेवाको 
गणुस्तय वृवद्ध गने । 

१)  अस्ऩतारको उऩमकु्त सॊचारन तथा सेवाका राधग न्चवकत्सकको 
धनमनु्क्त गरयनेछ । 

२)  स्वास््म सॊस्थाका ल्माफका साभानहरूको भभात गरयनछे । 

३)  भवहरा स्वास््म स्वमॊसेववकाहरूराई आवश्मक ताधरभ ददइनेछ । 

४)  स्वास््म जनशन्क्तराई आवश्मक भाधसक रयऩोवटाङको राधग कम्प्मटुय 
ताधरभ प्रदान गरयनेछ ।  

५)  स्वास््म धफभाको ऩहुॉच ववस्ताय गरयनेछ । 

६)  MSS (minimum service standard) प्रबावकायी रूऩभा रागू 
गरयनेछ। 

ग) रयपयर स्वास््म सेवा 
ववस्ताय गने 

१)  धत्रशूरी अस्ऩतारराई रयपयर अस्ऩतारको रूऩभा ववकास गना प्रदेश 
सयकाय य अतम सम्फन्तधत धनकामसॉग सहकामा गरयनेछ ।  

२)  स्त्री योग ववऻ (डाक्टय) द्राया भवहराहरूको ऩाठेघय तथा स्तन 
क्मातसयको ऩवहचान य उऩचायको रागी स्वास््म न्शववय सॊचारन 
गरयनेछ । 

३)  नगयऩाधरकाभा भोटय फाटोसम्भ जान े गयी कम्तीभा तीनवटा 
एम्फरेुतस सेवा शरुु गरयनछे ।  

४)  तत्कार उऩचाय नहुॉदा ज्मानको जोन्खभभा ऩने प्रकृधतको सतु्केयी, 
दघुाटनाभा ऩयेका व्मन्क्त आदीको उऩचायका रागी सॊघीम सयकायसॉग 
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सभतवम गयी हेरी– एम्फरेुतस सेवा उऩरब्ध गयाउन सहजीकयण 
गरयनेछ ।  

घ) भातनृ्शश ु तथा ऩोषण 
सयुऺा कामभ गने 

१)  खाद्य व्मवहायभा सधुाय गना स्थाधनम ऩौवष्टक खानेकुयाको उऩमोगभा 
जोड ददइनेछ ।  

२)  गबावती भवहराको गबाावस्थाभा ४ ऩटक जाॉच य सतु्केयी भवहराको 
३ ऩटक जाॉचराई प्रोत्साहन गना भाधसक रूऩभा  स्वास््म सॊस्थाफाट 
जनचेतना भरुक नाटक प्रदशान गरयनेछ । 

३)  ऩाॉच वषा भधुनका फारफाधरका, गबावती तथा सतु्केयी भवहराको 
स्वास््मराई ध्मानभा याखी भाधसक रूऩभा अण्डा तथा गेडागडुी 
ववतयण कामािभराई धनयततयता ददइनछे ।  

४)  वकशोयवस्थाको गबाधायणरे ल्माउन सक्न े जवटरताफाये जनचेतना 
जगाउन ववद्यारम भापा त जनचेतना ववशेष कामािभ आमोजना 
गयाइनेछ ।   

 

६.२.८ प्रभखु कामािभहरू  
नगयऩाधरका आपैरे गने 

१) कन्म्तभा १५ फेडको अस्ऩतार स्थाऩना । 
२) स्वास््म सॊस्थाको ऩूवााधाय ववकास । 
३) न्चवकत्सकको ऩद ऩूधता ।  
४) एम्फरेुतस सेवा ववस्ताय ।  
५) स्वास््म धफभाको ऩहुॉच ववस्ताय । 
६) ववऻहरूद्राया स्वास््म न्शववय सॊचारन । 

प्रदेश सयकायसॉग सहकामाभा सम्ऩादन हनु े

१) स्वास््म सॊस्थाको ऩूवााधाय ववकास । 
२) धत्रशरुी अस्ऩतारराई रयपयर अस्ऩतारको रूऩभा ववकास गना प्रदेश सयकायसॉग सभतवम ।  

सॊघीम सयकायसॉग सहकामाभा सम्ऩादन हनु े

१) स्वास््म सॊस्थाको ऩूवााधाय ववकास । 
२) स्वास््म न्शववय सॊचारन । 

 

६.२.९ अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध 

 

न्चवकत्सक सवहतको अस्ऩतार सॊचारन बएको हनु,े सफै वडाभा स्वास््म सॊस्था तथा फधथाङ्ग सेतटय उऩरब्ध 
बएको हनुे, एउटा प्राथधभक स्वास््म केतरको स्थाऩना बएको हनुे, रयपयर अस्ऩतारसॉग सम्फतध स्थावऩत 
बएको हनु,े वकशोयवस्थाको गबाधायण सॊख्मा २.५% बतदा कभभा बएको हनुे, गबावती भवहराको 
गबाावस्थाभा ४ ऩटक जाॉच गयाउने भवहरा ६०% बएको हनुे, सतु्केयीऩिात ्३ ऩटक जाॉच गयाउने भवहरा 
४५% बएको हनु े य ५०% घयऩरयवायरे तीस धभनेटधबत्र स्वास््म सॊस्थाभा ऩगु्न सक्ने बएको  
हनुे । 
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६=३ खानऩेानी तथा सयसपाइ 

 

६=३=१ ऩषृ्ठबधूभ 

 

खानेऩानी य सयसपाइ नागरयकराई नबइ नहनुे कुया हो । नेऩारको सॊववधानरे नागरयकको खानेऩानी तथा 
सयसपाइभा ऩहचुराई भौधरक हकको रूऩभा धरएको छ। नेऩारको सॊधफधानभा खानेऩानी तथा 
सयसपाइको व्मवस्थाऩन कामा तीनवटै सयकायको एकर तथा साझा अधधकायको रूऩभा उल्रेख बएको 
छ।  

    

६=३=२ वस्तगुत न्स्थधत 

 

मस नगयऩाधरकाभा खानेऩानीको भूरहरू बए ऩधन त्मो स्रोतरे नऩगेुय केही स्थानभा फोरयङ प्रणारीफाट ऩधन 
खानेऩानीको व्मवस्था गयेको छ। मस नगयऩाधरकारे खानेऩानी तथा सयसपाइ गरुुमोजना फनाएको  
छैन । मस ऩाधरकाभा २ वटा नदद य २१ वटा खोराहरू छन ्। ऩाधरकाभा हार साना ठूरा १०५ 
वटा खानेऩानी मोजनाहरू सॊचाधरत छन ्। वमनीहरूभध्मे ४२ वटा ऩयुाना य ६३ वटा नमाॉ मोजनाहरू  
छन ्। ऩाधरकाभा झण्डै १०० वटा स-साना खानेऩानी भूरहरू ऩधन छन ्। ऩाधरकाभा २४११ वटा 
घयधयुीभा धनजी धायाफाट खानेऩानी उऩबोग गदाछन ्। ३४७४ घयधयुीहरूभा सावाजधनक धायाको ऩानी 
प्रमोग गदाछन,् २३१४ घयधयुीरे भूरको धायाको खानऩेानी प्रमोग गदाछन,् १४४ घयधयुीरे ट्युफवेरको 
ऩानीराई खानेऩानीको रूऩभा प्रमोग गदाछन ्।  
 

मस नगयऩाधरकाभा ७५ घयधयुीरे फ्रस बएको चऩॉको प्रमोग गदाछन ्बने ७४२९ घयधयुीरे सेन्फ्टक 
टैक बएको चऩॉको प्रमोग गदाछन,् १३५० घयधयुीरे साधायण चऩॉको प्रमोग गदाछन बने चऩॉ नबएको 
घयधयुी २३२ वटा छन ्। मस ऩाधरकाभा ढर धनकासको कुनै मोजना सॊचारनभा यहेको छैन । धबयारो 
स्थान बएकोरे ढरको धेयै आवश्मकता नदेन्खए ऩधन फजाय ऺते्रभा ढर धनभााण गना आवश्मक बइसकेको 
छ ।  
 

मस ऩाधरकाभा पोहयराई घयभा नै ब्मवस्थाऩन गने गयेको छ । टोर, फस्तीधतय कुवहने पोहयको भर 
फनाउने य नकुवहने पोहयराई नष्ट गने गरयतछ । तय सम्भ ठाउॉभा तथा फजाय ऺेत्रभा ढर य पोहय 
ब्मवस्थाऩनको सभस्मा देन्खन थारेको छ। ऩाधरकाभा १३ वटा सॊस्थाहरू पोहय ब्मवस्थाऩनभा सहमोग 
गरययाखेका छन ् । हारसम्भ घयको पोहयराई घयभै ब्मवस्थाऩन गने गयेको बए ऩधन फजाय ऺेत्रको 
पोहयराई थातको रगाउन फेरकोट नगयऩाधरका डन्म्ऩङ साइटको राधग उन्चत स्थानको खोज गरययाखेको 
छ।  

 

६=३=३ प्रभखु सभस्मा 
 

नगयऩाधरकाभा खानेऩानी तथा सयसपाइ गरुुमोजना तमाय नहनु,ु मोजनाफाट ऩानीको फहउुऩमोग गना 
नसक्न,ु नागरयकहरूराई स्वच्छ खानेऩानी ववतयण गना नसक्न,ु खानेऩानीको मोजनाहरूको भभात सॊबाय 
ऩद्धधतको ववकास गना नसकेकोरे धफतयण धनमधभत नहनु,ु ऩाधरकाभा खानेऩानी सम्फतधी काभ गने दऺ 
जनशन्क्तको अबाव हनु,ु सयसपाइ सम्फतधी जनचेतनाको कभी हनु,ु जर प्रशोधन गना नसक्न,ु ऩाधरकाभा 
प्रमाद्ऱ खानेऩानीका स्रोतहरू नहनु ुआदद भखु्म सभस्माहरू हनु।्  
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६=३=४ अवसय य चनुौती 
 

अवसय  
मस नगयऩाधरकाको धेयै स्थानभा भूरहरू हनु,ु खानेऩानी तथा सयसपाइ, केतर सयकाय, प्रदेश सयकाय य 
ऩाधरकाको प्राथधभकताभा हनु,ु एक घय, एक धाया य एक चऩॉको यावष्डम रक्ष्म धनधाायण हनु,ु खानेऩानी 
तथा सयसपाइ प्रधत आभ उऩबोक्ताहरूको चेतनाभा अधबवृवद्ध हुॉदै जान ुआदद अवसयहरू हनु ्। 

 

चनुौती 
खानेऩानीको गणुस्तयभा ववृद्ध गयी स्वच्छ तथा सपा खानेऩानीको धफतयण गनुा, खानेऩानीराई शदु्धीकयण 
गनुा, धनभााणाधीन खानेऩाधन मोजनाहरूको सभमभै धनभााण सम्ऩन्न गनुा, सयसपाइ सम्फतधी जनचेतना 
जगाउन,ु पोहयको उन्चत व्मवस्थाऩन गनुा आदद चनुौती हनु।् 

 

६=३=४ रक्ष्म 

सफै नगयफासीकाराधग स्वच्छ तथा सपा खानेऩानीको व्मवस्था हनुकुा साथै ऩूणा सयसपाइमकु्त ऩाधरका 
बएको हनु े। 
 

६=३=५ उद्दशे्म 

 सपा-स्वच्छ खानेऩानी य सयसपाइको उन्चत व्मवस्थाऩन गनुा । 

 

६=३=६ यणनीधत य कामानीधत 

 

यणनीधत कामानीधत 

गणुस्तयीम सपा य स्वच्छ 
खानेऩानी ववतयण गने 

१. खानेऩानी य सयसपाइराई उन्चत तवयरे ब्मवन्स्थत गना 
खानेऩानी तथा सयसपाइ गरुुमोजना तमाय गयी रागू  
गरयनेछ । 

२. सभम सभमभा प्रमोग गने खानेऩानीको ऩयीऺण गना ऩाधरकाभा 
जनशन्क्त सवहतको प्रमोगशाराको व्मवस्था गरयनेछ । 

३. प्रदवुषत खानेऩानीराई प्रशोधन गने प्रणारीहरूको व्मवस्था 
गरयनेछ । 

४. खानेऩानीको धफतयणराई धनमधभत गना खानेऩानी तथा 
सयसपाइ कामाकताा धनमकु्त गयी सभम सभमभा ताधरभको 
व्मवस्था  
गरयनेछ । 

५. खानेऩानी उऩबोक्ताहरूराई सॊचारन तथा भभातको राधग 
न्जम्भेफाय फनाउनकुो साथै खानेऩानी धभटय जडान गयी 
तमूनतभ शलु्कको व्मवस्था गरयनेछ । 

६. धनभााणाधीन मोजनाहरूराई सभमभै सम्ऩन्न गरयनेछ । 

ददगो य सयसपाइको उन्चत  
व्मवस्था गने । 

 

१. चऩॉ धनभााण नबएको घयधयुीभा चऩॉ धनभााण गरयने कामाराई 
प्रोत्सावहत गरयनेछ । 

२. सयसपाइ सम्फतधी जनचेतना जगाउन ववधबन्न कामािभ 
सॊचारन गरयनछेन ्।  
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३. पोहय व्मवस्थाऩन को रागी पोहयराई भर फनाउन घयको 
पोहय घयभै व्मवन्स्थत गने प्रणारीको ववकास गनुाका साथै 
फजायको पोहयराई थातको रगाउन रैण्डवपर साइटको 
ऩवहचान ऩिात धनभााण गयी प्रमोगभा ल्माइनछे । 

४.  सावाजधनक स्थान जस्तै फसऩाका , भन्तदय य ऩमाटकीमस्थरभा 
सावाजधनक शौचारमको व्मवस्था गरयनेछ । 

 

६=३=७ प्रभखु कामािभ  
 

नगयऩाधरका आपैरे गने 

 गरुुमोजना तमाय गने । 

 प्रमोगशारा स्थाऩना, व्मवस्थाऩन तथा सॊचारन । 

 खानेऩानी तथा सयसपाइ धफतयण व्मवस्था । 

 खानेऩानी सॊयचनाहरूको धनभााण तथा भभात । 

 डन्म्ऩङ साइटको ऩवहचान य मोजना तमाय । 

प्रदेश सयकायको सहकामाभा गने 

 डन्म्ऩङ साइटको खोज य धनभााण । 

 खानेऩानी प्रसोधन सम्फन्तध सॊयचना धनभााण । 

 प्रदेश स्तरयम खा.ऩा मोजना धनभााण । 

 प्रमोगशारा स्थाऩना तथा ताधरभ । 
सॊघीम सयकायको सहकामाभा गने 

 खानेऩानी प्रशोधन सम्फतधी सॊयचना धनभााण । 

 प्रमोगशारा स्थाऩना य ताधरभ । 
 

६=३=८ अऩेन्ऺत उऩरन्ब्धहरू 

 

सफै घयधयुीभा गणुस्तरयम सपा-स्वच्छ खानेऩानी उऩरब्ध बएको हनुे, खानेऩानीको ऩयीऺण गना 
प्रमोगशाराको स्थाऩना बई सॊचारनभा आएको हनुे, खानऩेानी धनमधभत धफतयण बएको हनुे । चऩॉ नबएका 
घयधयुी सॊख्मा शूतम हनुे, डन्म्ऩङ साइटको ऩवहचान, धनभााणऩिात सॊचारन बएको हनुे, खानेऩानी तथा 
सयसपाइ गरुुमोजना तमाय बई रागू बएको हनुे, फेरकोटगढी नगयऩाधरका ऩूणा सयसपाइमकु्त 
नगयऩाधरका बएको हनु े।  
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६.४ रैवङ्गक सभानता, साभान्जक सभावेशीकयण तथा रन्ऺत वगा 
 

६.४.१ ऩषृ्ठबधूभ 

 

रैवङ्गक सभानता तथा साभान्जक सभावेशीकयण (रैससास) वताभान अवस्थाभा अत्मतत भहत्वऩूणा सवार  
हो । सॊववधानको प्रस्तावनाभा नै सभानऩुाधतक सभावेशी य सहबाधगताको धसद्धाततका आधायभा सभताभूरक 
सभाजको धनभााणका राधग वगॉम, जातीम, ऺेत्रीम, बावषक, धाधभाक, रैवङ्गक ववबेद, वहॊसा तथा सवै प्रकायको 
जाधतम छुवाछूत एवॊ ववबेदको अतत्म गयी आधथाक सभानता, सभवृद्ध, साभान्जक तमाम सधुनन्ित गने सॊकल्ऩ 
गरयएको छ । नेऩारको सॊववधान २०७२ रे भौधरक हक अततगात भवहराको हक, फारफाधरकाको हक, 

अऩाङ्गता बएका व्मन्क्तहरूको राधग साभान्जक सयुऺाको हक, असहाम एकर भवहरा, अऩाङ्गता बएका 
फारफाधरका, आफ्नो हेयचाह आपै गना नसक्ने तथा रोऩोतभखु जाधतका नागरयकराई काननु वभोन्जभ 
साभान्जक सयुऺाको हक, ज्मेष्ठ नागरयकको हकको साथै त्मस्ता वगाराई सभेत याज्मफाट ववशेष सॊयऺण 
तथा साभान्जक सयुऺा प्रत्माबधूत जस्ता भौधरक हकको व्मवस्था गयेको छ । नेऩारको १५औॊ मोजनारे 
ऩधन भवहराको सभान तथा अथाऩूणा सहबाधगता सवहत सायबतू सभानता कामभ गने रक्ष्म याखेको छ । 
“कोही ऩधन छु्न ुहुॉदैन” बने्न भातमताका साथ ददगो ववकास रक्ष्मको रक्ष्म ५ भा रैवङ्गक सभानता हाधसर 
गने य सफै भवहरा, वकशोयी य फाधरकाराई सशक्त फनाउने बने्न कुया उल्रेख गरयएको छ ।  
 

६.४.२ वस्तगुत न्स्थधत 

 

मस फेरकोटगढी नगयऩाधरकाभा जम्भा ४७,६८८ जनसॊख्मा (स्थरगत सवेऺण २०७७) यहेका छन ्। 
जसभध्मे भवहरा ४८.७०% (२३२२२), जनजाधत ३८.९७%, फारफाधरका २२.०१% (जतभेदेन्ख १९ वषा 
सभहु, प्रोपाइर ताधरका), ज्मेष्ठ नागरयक ३.२५%, अऩाङ्गता बएका व्मन्क्त ०.९०%, एकर भवहरा 
१.६७% यहेका छन ् । मस नगयऩाधरकाको औसत साऺयता ७४.८५% यहेकोभा भवहरा साऺयता 
६७.०४% छ । साभान्जक सयुऺा बत्ताफाट राबान्तवत रऺीत वगा ९०% (रैससास सूचक् स्थरगत 
सवेऺण ) यहेका छन।् योजगायीभा भवहराको वहस्सा २०.७३% (स्थरगत सवेऺण) यहेको छ । 
१०.३३% घयजग्गा भवहराको स्वाधभत्वभा यहेको देन्खतछ बने सॊमकु्त स्वाधभत्वभा ७.३१% यहेको छ । 
मस नगयऩाधरकाभा धनवाान्चत जनप्रधतधतधधभा भवहरा ४१.७९% (२८), दधरत तथा अल्ऩसॊख्मक 
सभदुामफाट १९.४० % (१३) जना यहेका छन ्। 

 

६.४.३. प्रभखु सभस्मा  
नगयधबत्रका बौगोधरक ऺेत्र ववकासको अवसयवाट वन्ञ्चत हनु,ु नगयऩाधरका स्तयभा भवहरा हक अधधकायको 
सधुनन्ितताभा कभी हनु,ु योजगायीभा भवहरा सहबाधगता अत्मततै तमनु हनु,ु भवहरा तथा रन्ऺत वगाको 
सभदुामका व्मन्क्तको नतेतृ्व ऺभताभा कभी हनु,ु भवहरा, अऩाङ्गता बएका व्मन्क्त तथा फारभैत्री ऩूवााधायको 
कभी हनु,ु भौधरक हक, अधधकायको सॊयऺण, सम्वद्र्धन, कामाातवमनभा कभी हनु,ु रैवङ्गक भूरप्रवाहीकयण, 

सभावेशीकयण, सशन्क्तकयण ऺभता अधबवृवद्धका राधग आवश्मक ताधरभको कभी हनु,ु ववद्यभान ऐन, 

काननुभा व्मवस्था बएका प्रावधानहरूको वायेभा जनचेतनाभा अधबवृवद्धभा कभी हनु ुआदद प्रभखु सभस्माका 
रूऩभा यहेका छन ्।  
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६.४.४ अवसय य चनुौती  
अवसय  
स्थानीम तहराई अधधकाय प्राद्ऱ हनु,ु जोन्खभमकु्त फस्तीहरूराई स्थानाततयणको राधग खरुा ऺेत्रको 
उऩरब्धता हनु,ु ऩमााद्ऱ ऩमाटन ववकासको सम्बावना हनु,ु इतटयनेटप्रधत आकषाण फढी हनु,ु पाइवय राइनको 
ववस्ताय हनु,ु जैववक ववववधताको प्रचयु सॊबावना हनु,ु स्थानीम गौयवका आमोजनाहरू को ववस्तायको शरुुवात 
हनु,ु भवहरा तथा रन्ऺत वगा एवॊ सभदुामका हकहरू सयुन्ऺत हनु,ु स्थानीम सधभधत सॊयचनाभा नतेतृ्वदामी 
ऩदभा भवहरा तथा रन्ऺत वगाको प्रधतधनधधत्वभा सकायात्भक सॊकेत (३३ प्रधतशतबतदा भाधथ) देन्खन,ु 

फारभैत्री नगयको स्थाऩनातपा  उतभखु हनु,ु ज्मेष्ठ नागरयकको ऻान, सीऩ य अनबुवराई उऩमोग गने 
वातावयण सजृना हुॉदै जान,ु सॊववधानभा अऩाङ्गता बएका व्मन्क्तको राधग सेवा–सवुवधा य साभान्जक सयुऺाको 
व्मवस्था हनु ुआददराई नगयऩाधरकाको अवसयको रूऩभा धरन सवकतछ ।  
चनुौती 
भवहरा नेततृ्व ववकास गनुा, घय जग्गा जधभनभा भवहराको अथाऩणुा स्वाधभत्व फढाउन,ु भवहराको नागरयकता 
सम्वन्तध हक अधधकायको स्थाऩना गनुा, आधथाक, साभान्जक तथा याजनीधतक न्जवनभा रैवङ्गक सभानता 
कामभ गनुा, फार वववाह तमूनीकयण गनुा, फारभैत्री स्थानीम शासन स्थाऩना गनुा, फारफाधरका, अऩाङ्गता 
बएका य ज्मेष्ठ नागरयकभैत्री ऩूवााधायको ववकास गनुा, अऩाङ्गता बएका व्मन्क्तको प्रकृधत अनसुायको सेवा 
प्रवाह गनुा, अऩाङ्गता बएका व्मन्क्तको योजगायीभा ऩॊहचुका राधग ववशषे ऩरयन्स्थधत एवॊ प्राववधधक व्मवस्थाऩन 
गनुा, अऩाङ्गताभैत्री सहामक साभग्रीको उऩरब्धता हनु ु आददराई नगयऩाधरकाको चनुौतीको रूऩभा धरन 
सवकतछ ।  
६.४.५. रक्ष्म 

 ववकास प्रविमा य अवसयको उऩमोगभा सभताभूरक सभावेशी बएको हनुे । 

६.४.६. उद्दशे्म 

 रैवङ्गक सभानता तथा साभान्जक सभावेन्शता अधबवृवद्ध गनुा । 

६.४.७. यणनीधत य कामानीधत 
 

यणनीधत कामानीधत 

१. स्थानीम आवश्मकता अनसुायको 
रैवङ्गक सभानता तथा साभान्जक 
सभावेशीकयण सम्फतधी कानून, नीधत, 

धनमभावरी एवॊ कामािभको धनभााण वा 
ऩनुयावरोकन तथा स्थानीम स्तयभा 
सभामोजन गने । 

 रैससास सम्फतधी यणनीधत धनभााण गयी सम्वन्तधत 
धनकामराई सोको कामाातवमनका राधग सभतवम  
गरयनेछ । 

 रैससास सम्फतधी अधबरेख व्मवस्थाऩनराई जोड  
ददइनेछ ।  

 रैससासभखुी ववकास प्राधद्ऱको राधग ऩरुुष तथा अतम 
वगाको सहबाधगता सधुनन्ित गयीनेछ । 

२. भवहराहरूराई साभान्जक, आधथाक, 

याजनीधतक ववकासभा भूर प्रवाहीकयण 
गना सशन्क्तकयण तथा 

 ववकासका सवै तह य धनणाम प्रविमाभा भवहराको अथाऩूणा 
सहबाधगता फढाउॉदै सेवा सवुवधा य अवसयभा ऩहुॉच 
सधुनन्ित गरयनछे । 
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सभावेशीकयणभा जोड ददन े  वन्ञ्चतीकयण, ववबेद य वहॊसाभा ऩयेका जाधत, वगा य 
सभदुामका भवहराको सशन्क्तकयणका राधग ववकासका 
प्रत्मेक चयण य तहभा सहबाधगताका राधग व्मवस्था 
गरयनेछ । 

 भवहरा, एकर भवहरा, दधरत य अल्ऩसॊख्मक 
जनप्रधतधनधधहरूको नेततृ्व ऺभता ववकास गरय उनीहरूको 
बधूभका सशक्त फनाइनेछ । 

 एकर भवहरा बत्ता उऩरब्ध गयाउन वडा एवॊ टोर 
स्तयभा ववतयण गने आवश्मक व्मवस्था धभराइनेछ । 

 भवहरा भैत्री सॊयचना धनभााण गरयनेछ । 

३.  भवहरा, फारफाधरका तथा 
वकशोयवकशोयी ववरुद्ध हनुे सफै 
प्रकायका ववबेद, दवु्मावहाय, शोषण, 

उऩेऺा एव वहॊसाॊ, फेचधफखन, ओसाय 
ऩसायको अतत्म गने कुयाभा जोड  
ददने । 

 सफै नागयवकहरूभा तमामीक सधभधतद्धाया धनश्ऩऺ सेवा 
उऩरब्ध गने ब्मब्स्था धभराईनेछ । 

 रैवङ्गक वहॊसाको अतत्मको राधग ऩाधरका स्तयीम साभान्जक 
सयुऺा कोषको स्थाऩना तथा सॊचारन गरयनछे । 

 भानव फेचधफखन तथा रैवङ्गक वहॊसाफाट ऩीधडत य 
प्रबाववतहरूको सॊयऺण तथा ऩनुसथ्ाऩनाको राधग 
अल्ऩकारीन य दीघाकारीन सेवा केतरहरूको स्थाऩना य 
सञ्चारन गरयनेछ । 

 भानव फेचधफखन तथा रैवङ्गक वहॊसाफाट ऩीधडत य 
प्रबाववतहरूराई आत्भधनबाय फनाउन ब्मफसाम भरुक 
ताधरभ प्रदान तथा योजगायीका अवसयहरूभा सहबाधगताका 
राधग व्मवस्था गरयनेछ । 

 रैवङ्गक वहॊसा, भानव फेचधफखन, फारवववाह तमूनीकयण गना 
स्थानीमस्तयभा ब्माऩक रूऩभा सचेतनाभूरक कामािभहरू  
गरयनेछ । 

४. वन्ञ्चतीकयणभा ऩयेका वगा, सभदुाम, 

जातजाधतको सशन्क्तकयण तथा 
ववकासभा जोड ददने । 

 आधायबतू न्शऺा, स्वास््म सेवा, आमआजान तथा याज्मरे 
ददन े सेवा सवुवधाहरूभा दधरत, धफऩन्न तथा सीभाततकृत 
सभदुामको सहबाधगता तथा ऩहुॉच सधुनन्ित गने व्मवस्था 
गरयनेछ । 

 मोजना तजुाभाका प्रत्मेक चयणभा रन्ऺत वगाको सहबाधगता 
अधनवामा गयाइनेछ । 

 रन्ऺत वगाका सहबागीरे छनौट गयेका, अनभुोदन गयेका 
कायम्िभको मोजना न्स्वकृधतका राधग प्राथभीकताभा 
छाधनने  
छन ्। 

 दधरत तथा वन्ञ्चतीकयणभा ऩयेका सभदुामको आधथाक, 

साभान्जक य याजनीधतक सशन्क्तकयणका कामािभहरू 
सञ्चारन गरयनेछ । 

५. फारफाधरका तथा  फारफाधरकाको सॊयऺण तथा फारभैत्री वातावयण सम्फतधी 
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वकशोयवकशोयीको सॊयऺण तथा 
फारभैत्री वातावयण तमाय गने । 

धनधत य कामािभहरूको व्मवस्था गरयनेछ । 

 फारवववाह, फारश्रभ रगामतका फारफाधरका तथा 
वकशोयवकशोयी ववरुद्ध हनु ेसफै प्रकायका ववबेद, दवु्मावहाय, 
शोषण, फारश्रभ, फरात्काय, फेचधफखन जस्ता अऩयाध ववरुद्ध 
शूतम सहनन्शरता नीधत अवरभफ्न गरयनछे । 

 फारधफफाह तमूधनकयणको राधग प्रयेणा स्वरुऩ सम्वन्तधत 
धनकामका प्रभखु एवॊ कभाचायीको कामासम्ऩादन 
भूल्माॊकनभा सूचकको रूऩभा व्मवस्था गरयनछे । 

 फारफाधरका तथा वकशोयवकशोयी ववरुद्धको सफै प्रकायका 
ववबेद, दवु्मावहाय, शोषण, उऩेऺा एव वहॊसा, रगामतका 
ववषमभा सम्फतधी कानूनी प्रावधानका ववषम य नैधतक 
न्शऺाको ववषम ववद्यारमको ऩाठ्यिभभा सभावेश गना 
ऩहर गरयनेछ ।  

 फारफाधरका तथा वकशोयवकशोरयको शायीरयक य भानधसक 
न्स्थधत एवा जीवन धनवााहको अवस्था अनरुुऩ न्शऺा प्राधद्ऱको 
वातावयण तमाय । 

 गना आवश्मक सूचना सॊकरन गने व्मवस्था धभराइनेछ । 

६. ज्मेष्ठ नागरयकहरूको सम्भान तथा 
सॊयऺण गने । 

 नगयऩाधरका स्तयभा ज्मेष्ठ नागरयकको रैवङ्गक खण्डीकृत 
त्माॊकको व्मवस्थाऩन गयाइनेछ । 

 ज्मेष्ठ नागरयकको ऻान, सीऩ य अनबुवराई उऩमोग गना 
अततयऩसु्ता सीऩ हस्ताततयण, छरपर, य अनत्यविमा 
कामािभ सञ्चारन गरयनेछ ।  

 ज्मेष्ठ नागरयकराई साभान्जक सयुऺा बत्ता उऩरब्ध गयाउन 
वडा एवॊ टोरस्तयभा ववतयण गना आवश्मक व्मवस्था 
धभराइनेछ ।  

 ज्मेष्ठ नागरयक भैत्री बौधतक सॊयचना धनभााण गयीनेछ । 

 ज्मेष्ठ नागरयकहरूको राधग ददवा सेवा कामािभ सॊचारन 
गरयनेछ। 

७. अऩाङ्गता बएका व्मन्क्तहरूको 
सॊयऺण तथा सशन्क्तकयण गने । 

 आधायबतु न्शऺा, स्वास््म सेवा, आमआजान तथा याज्मरे 
ददने सम्ऩूणा सेवा सवुवधाहरूभा अऩाङ्गता बएका 
व्मन्क्तहरूको ऩहुॉच सधुनन्ित गने व्मवस्था धभराइनेछ । 

 ववकासका हयेक तहभा अऩाङ्गता बएका व्मन्क्तहरूको 
सहबाधगता फढाउॉदै रधगनेछ । 

 अऩाङ्गता बएका व्मन्क्तहरूराई साभान्जक सयुऺा बत्ता 
उऩरब्ध गयाउन वडा एवॊ टोरस्तयभा ववतयण गना 
आवश्मक व्मवस्था धभराइन ेछ । 

 नगयऩाधरकाका प्रत्मेक बौधतक सॊयचना (सडक, ववद्यारम, 

बवन, सावाजधनक बवन, कामाारम, ववश्वववद्यारम) प्राववधधक 
सॊयचना (कम्प्मटुय तथा अनराइन प्रववधध) अऩाङ्गता भैत्री 
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फनाउन आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

 अऩाङ्गता बएका व्मन्क्तहरूराई सीऩ ववकास ताधरभ 
सॊचारन गयी आत्भधनबाय फनाइनेछ। 

८. रैससास फजेटको व्मवस्था तथा 
ऩयीऺण गने । 

 नगयऩाधरका तहको मोजनाभा रैससास फजेट व्मवस्था 
गयाउॉदै प्राद्ऱ उऩरन्ब्धहरूका रैससास ऩरयऺण गने 
व्मवस्था धभराईनछे । 

 भवहरा, दधरत, ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मन्क्त, 

रैवङ्गक तथा मौधनक अल्ऩसङ्ख्मक, फारफाधरका, ववऩन्न वगा, 
रोऩोतभखु य सीभाततकृत सभदुाम सम्फतधी खण्डीकृत 
त्माङ्क य प्रधतवेदन तमाय गने व्मवस्था धभराईनेछ । 

 

६.४.८. प्रभखु कामािभ 

स्थानीम तह आपैरे सम्ऩादन गने  
 रैससास नीधत तजुाभा तथा सभामोजन, सॊशोधन । 
 रैवङ्गक तथा मौधनक अल्ऩसङ्ख्मक, ज्मेष्ठ नागरयक, फारफाधरका, ववऩन्न वगा, रोऩोतभखु य 

सीभाततकृत सभदुाम सम्फतधी खण्डीकृत त्माङ्क । 
 भवहरा सशन्क्तकयण कामािभ, नेततृ्व ववकास ताधरभ, अधबभखुीकयण । 
 आमआजान तथा योजगायीभूरक कामािभ तथा सम्फन्तधत ताधरभ । 
 रैंवङ्गक ववबेद, वहॊसा तथा शोषण, फारवववाह योकथाभका राधग अधबभखुीकयण एवॊ सचेतनाभूरक 

कामािभ । 
 भवहरा ऩरुुषको सॊमकु्त नाभभा घय जग्गा ऩास गदाा ददने छुटभा सभामोजनको धनमभ फनाई 

रागू । 
 ज्मेष्ठ नागरयक सम्फतधी नीधत, सभामोजन, धनभााण तथा सॊशोधन । 
 अऩाङ्गभैधत्र, फारफाधरकाभैत्री, भवहराभैत्री बौधतक सॊयचना धनभााण । 

प्रदेश सयकायसॉग सहकामाभा सम्ऩादन हनु े 
 रैंवङ्गक ववबेद, वहॉसा तथा शोषण ववरुद्ध ववद्यभान व्मवस्थाको अधबभखुीकयण ।  
 फारवववाह योक्न धफशेष कामािभ। 

 ज्मेष्ठ नागरयक सम्फतधी धनधत, सभामोजन, धनभााण तथा सॊशोधन । 
सॊघीम सयकायसॉग सहकामाभा सम्ऩादन हनु े 

 अऩाङ्गता बएकाराई आवश्मक सहमोगी साभग्री, कृधत्रभ अङ्ग प्रदान । 
 साभान्जक सयुऺा, साभान्जक सॊयऺण । 
 रन्ऺत वगा ववशषे कामािभ । 

 

६.४.९. अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध 

 

रैससास नीधत तजुाभा बएको हनुे, रैवङ्गक फजेट प्रणारी अवरम्फन बएको हनु,े ऺभता ववकास ताधरभ 
ददइएको हनु,े नगयऩाधरकाफाट गठन हनुे सधभधतहरूभा ४० प्रधतशत सभावेन्शता बएको हनु,े रैससास 
अततयऺेत्रीम खण्डीकृत त्माॊक सॊकरनको अभ्मास शरुुबएको हनु,े नगयऩाधरकाको आमभा भवहराको 
घयामसी काभको रेखाजोखा बएको हनु,े सवै धनकामभा रैवङ्गक उत्तयदामी फजेट प्रणारी सॊस्थागत बएको 
हनुे, रैससास फजेट ऩयीऺण धनमधभत बएको हनुे, भवहराको कृवषभा मोगदान वृवद्ध बएको हनुे । 
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६.५ मवुा तथा खेरकुद 

 

६.५.१ ऩषृ्ठबधूभ 

  
उत्ऩादनशीर मवुा भरुकुको ववकासका सॊवाहक हनु ् । मसैगयी खेरकुद शायीरयक तथा भानधसक 
ववकासको भहत्वऩूणा भाध्मभ हो । सॊववधानरे यावष्डम ववकासभा मवुा सहबाधगता अधबवृवद्ध गदै याजधनधतक, 

साभान्जक, साॊस्कृधतक य आधथाक अधधकायहरूको ऩूणा उऩमोग गने वातावयण तमाय गरय मवुाको सवााङ्गीण 
ववकास, सशन्क्तकयण य मवुा उद्यभन्शरताका राधग न्शऺा, स्वास््म, योजगायी रगामतका ऺेत्रभा ववशेष 
अवसय प्रदान गने व्मवस्था गयेको छ । 

 

ऩतरौं मोजनाभा खेरकुदको ववकास य ववस्ताय गरय स्वस्थ, सऺभ य अनशुाधसत नागरयक तमाय ऩादै 
अततयाावष्डम जगतभा याष्डको सम्भान अधबवृवद्ध गदै ऩवहचान स्थावऩत गने बनी व्मवस्था बएको ऩाइतछ । 
खेरकुदको ववकास गरय मवुाको सशक्त बववष्म धनभााणभा समोग ऩगु्न ेबएकारे मवुाको भनोवर उच्च याख्न 
य यावष्डम गौयव य गरयभाको सॊयऺण गना खेरकुदराई व्मावसावमक ढॊगरे ववकास गदै रगेभा योजगायको 
सजृना बई ददगो ववकासका रक्ष्म हाधसर गना सहज हनु सक्छ ।  
 

६.५.२. ववद्यभान अवस्था 
 

मस नगयऩाधरकाको कुर जनसॊख्माभा ४० वषा उभेयसम्भको जनसॊख्मा करयव ४८.९५ प्रधतशत 
(२३३४५) यहेको छ बने करयव २.३५ प्रधतशत मवुाहरू वैदेन्शक योजगायभा सॊरग्न देन्खतछन ्। 

 

६.५.३. प्रभखु सभस्मा  
 

देशका मवुाहरूको भनोबावना अनरुुऩ तथा सभमानकूुर प्रववधधमकु्त योजगायीको कभी हनु,ु मवुाभा उच्च 
न्शऺाको ऩहुॉचभा कभी हनु,ु मवुा शन्क्तहरूको ऺभता ववकास हनु नसक्न,ु मवुाराई रन्ऺत गयी कामािभ 
तथा मोजना धनभााणभा कभी हनु,ु जीवनोऩमोगी व्मावसावमक न्शऺा, ताधरभभा सवैको ऩहुॉच नहनु,ु मवुा 
ऩरामन हनु,ु खेरकुदको ववकासका राधग ऩूवााधायको कभी हनु,ु खेरकुदराई स्थानीम तहरे भहत्वऩूणा 
ऩमाटनको रूऩभा अॊगीकाय गना नसक्न,ु व्मवसावमक खेरकुदको कभी हनु,ु खेरकुद प्रन्शऺणको कभी, 
खेरकुदफाट जीववकोऩाजान हनुे अवस्था नयहन,ु क्रव तथा खेरकुदसॉग सम्वन्तधत सॊस्थाको आमस्रोतभा 
कभी हनु ुआदद मस ऺेत्रका प्रभखु सभस्माका रूऩभा यहेका छन ्। 

 

६.५.४. अवसय य चनुौती  
 

अवसय 
सॊववधानभा मवुा ववकासका राधग व्मवस्था हनु,ु स्थानीम तहभा योजगाय य स्वयोजगायका अवसय अधबवृवद्धका 
राधग सयकायको उच्च प्राथधभकता यहन,ु मवुा ऩरयचारन नगयऩाधरकाको प्राथधभकताभा यहन,ु मवुा सॊरग्न 
स्थानीम सॊयचना÷सॊमतत्र यहन,ु नगयऩाधरकाका ववधबन्न तहभा भवहरा तथा अऩाङ्गता बएका खेराडीहरूको 
राधग खेरकुद प्रधतमोधगता सॊचारन गना सक्न ु आददराई मस ऺेत्रको प्रभखु अवसयको रूऩभा धरन  
सवकतछ ।  
 



64 

चनुौती 
मवुा तथा रन्ऺत वगा तथा सभदुामको ऺभताको ववकास गनुा, मवुा प्रधतबा ऩरामन योक्न,ु मवुाभा 
सकायात्भक सोचको धनभााण गनुा, स्थानीमस्तयभा सजृना गना सवकने योजगायीका सम्बावनाहरूभा मवुाहरूको 
आकषाण फढाउन,ु मवुाहरूराई खेरकुदप्रधत प्रोत्सावहत गयाउन,ु खेरकुद ऩूवााधायको धनभााण गनुा, व्मावसावमक 
खेरकुद प्रधतमोधगताको आमोजना गनुा, भवहरा तथा अऩाङ्गताभैत्री खेरकुद आमोजना, भवहरा तथा अऩाङ्गता 
बएका व्मन्क्तको ऺभता अधबवृवद्ध गनुा आदद मस ऺेत्रका प्रभखु चनुौती हनु ्।  
 

६.५.५. रक्ष्म 

 मवुा शन्क्तको सजृनात्भक उऩमोग बएको हनुे ।  
 

६.५.६. उद्दशे्म 

 

१. मवुा योजगायीको अधबवृवद्ध गनुा । 

२. खेरकुदको ववकास गयी स्वस्थ, सजृनशीर य अनशुाधसत मवुा जनशन्क्तको धनभााण गनुा । 

 

६.५.७. यणनीधत य कामानीधत 
 

यणनीधत  कामानीधत 

१. मवुाहरूको ऺभता ववकास गयी 
योजगायीसॉग आवद्ध गने । 

 ववद्यारम अध्ममन सम्ऩन्न गयेका मवुाहरूराई मवुाभखुी 
ऺभता ववकास मोजना तजुाभा गरय कामाातवमन गरयनेछ । 

 मवुाहरूराई जीवनोऩमोगी तथा प्राववधधक न्शऺा य धसऩभूरक 
ताधरभ प्रदान गरयनेछ । 

 मवुाहरूराई उद्यभ व्मवसामका राधग सहधुरमतऩूणा कजाा 
उऩरब्ध गयाउन ववत्तीम सॊस्थाहरूसॉग सहजीकयण  
गरयनेछ । 

 मवुाहरूराई दवु्र्मसनफाट योकी उत्ऩादनशीर कामाभा सॊरग्न 
गयाउन प्रोत्सावहत गरयनेछ । 

 धनजी ऺेत्र, गैसस य ववकास साझेदायहरूसॉग सभतवम गरय 
मवुा योजगायीराई प्रवद्धान गरयनेछ । 

२. मवुाको ताधरभ, उद्यभशीरता, 
ववकास य योजगायीभूरक कामाभा 
रगानी अधबवृवद्ध गने । 

 प्रववधध एवॊ ऩयम्ऩयागत सीऩको आधधुनकीकयण गयी ऩेशाको 
व्मवसामीकयण गना मवुाराई स्वयोजगायभूरक कामाभा 
सहधुरमत रगानी य व्माजभा अनदुान प्रदान गरयनेछ ।   

 मवुाको न्शऺा, ताधरभ तथा योजगाय अधबवृवद्ध गने खारका 
कामािभभा रगाधन फढाइनछे । 

३. खेरकुद ऩूवााधाय धनभााण य 
ववस्ताय गने 

 गणुस्तयमकु्त्त खेरकुद ऩूवााधायहरूको ववकास गना रगानीभा 
वृवद्ध गरयनछे ।  

 ववद्यारम खेरभैदान य नगय स्तयीम कबडा हर य 
फहउुद्देश्मीम खेरकुदस्थर धनभाणा तथा ववस्ताय गरयनछे । 

 प्रत्मेक वडाभा खेरकुद स्थर धनभााण गरयनेछ ।  
 खेरकुद न्शऺकराई खेरकुद सम्वतधी ताधरभ प्रदान  

गरयनेछ । 
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 ऩयम्ऩयागत खेर ऩवहचान गदै, साहधसक खेरकुदका सम्बाव्म 
ऺेत्रहरू (साइवकधरङ, हाइवकङ,  आदद) स्थानहरू ऩवहचान 
गयी आधायबतू ऩूवााधायहरू ववकास य प्रवद्धान गरयनेछ ।   

४. व्मावसावमक खेरकुदको 
ववकासराई सॊस्थागत गने । 

 व्मवसावमक खेरकुद क्रवहरूको स्थाऩना एवॊ ववकास गना 
प्रोत्साहन गरयनेछ । 

 पयक ऺभता बएकाहरूको ववन्शष्टीकृत खेरकुद 
प्रधतमोधगताहरूको प्रामोजना गने य उनीहरूराई खेरकुदप्रधत 
आकवषात गरयनछे । 

 खेरकुद ऺेत्रभा धनजी ऺेत्रसॉग सहकामा य सभतवम  
गरयनेछ ।  

 ववद्यारम तहदेन्ख नै प्रधतबावान ् खेराडीको ऩवहचान गयी 
खेरकुद ऺेत्रभा प्रधतबा प्रष्पुटनको अवसय प्रदान  
गरयनेछ ।   

 

६.५.८ प्रभखु कामािभहरू 

स्थानीम तह आपैरे सम्ऩादन गने  
 मवुा योजगायी कामािभ । 
 ववदेश ऩरामनवाट मवुावगाराई योक्न स्वदेशभा नै ववकासका विमाकराऩ । 
 नगयस्तयीम कबडाहर, खेरकुदस्थर व्मवस्थीत गने ।  
 मवुा, भवहरा तथा अऩाङ्गता बएका व्मन्क्त रन्ऺत खेरकुद । 
 खेरकुद प्रधतमोधगता । 

 उत्कृष्ट खेराडी सम्भान । 

प्रदेश सयकायसॉग सहकामाभा सम्ऩादन हनु े 
 मवुाको ऺभता ववकास । 
 प्रन्शऺक प्रन्शऺण । 
 मवुा, भवहरा तथा अऩाङ्गता बएका व्मन्क्त रन्ऺत खेरकुद ऺभता ववकास । 

सॊघीम सयकायसॉग सहकामाभा सम्ऩादन हनु े

 मवुाको ऺभता ववकास । 
 खेरकुद ऩूवााधायको ववकास । 

 

६.५.९ अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध 

 

मवुाहरूको ऺभता तथा दऺता अधबवृवद्ध बएको हनुे, ववकासका ववधबन्न ऺेत्रभा मवुाहरूको सॊरग्नता फढेको 
हनुे, ववऩदजतम अवस्थाभा मवुाहरू ऩरयचारन बएको हनु,े व्मावसावमक खेरकुदहरू शरुु बएको हनु,े प्रत्मेक 
वषा स्थानीम, प्रादेन्शक, न्जल्रास्तयीम एवॊ यावष्डम प्रधतमोधगताको आमोजना गयेको हनुे, ववद्यारम तहभा 
खेरकुद भैदान धनभााण बएको हनुे, नगयऩाधरकास्तयीम खेरकुद भैदान, कबडाहर धनभााण बएको हनु,े वावषाक 
रूऩभा अततय ववद्यारम खेरकुद प्रधतमोधगता आमोजना बएको हनु,े मवुा खेरकुद सम्फतधी स्थानीम नीधत 
धनभााण बएको हनुे । 
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६.५.१० साभान्जक ऺते्र अततगात प्राथधभकताका आमोजनाहरू 

 

साभान्जक ऺेत्र अततगात प्राथधभकताका आमोजनाहरू मोजना फैंकभा याखी सॊचारन गने गयी धनम्नानसुाय 
यहेका छन ्: 
ि.सॊ ऺते्र प्राथधभकताका आमोजनाहरू 

१ न्शऺा प्राववधधक न्शऺारमको स्थाऩना 
ववद्यारम ऩूवााधाय सधुाय 

सूचना प्रववधध तथा कम्प्मटुय ल्माव स्थाऩना 
२ स्वास््म १५ फेडको अस्ऩतार स्थाऩना 

स्वास््म सॊस्थाको ऩूवााधाय ववकास 

३ खानेऩानी खानेऩानी प्रशोधन सम्फतधी सॊयचना धनभााण 

 

 



67 

ऩरयच्छेद– ७ 
ऩूवााधाय ऺेत्र   

 

७=१ मातामात ऩूवााधाय ऺते्र  
 

७.१.१ ऩषृ्ठबधूभ 
 

मातामात ऩूवााधाय, ऩूवााधायहरूको भेरुदण्ड हो। मातामात प्रणारीको ववकास धफना कुनै ऩधन ऩूवााधायको 
ववकास गना कदठन हतुछ । नेऩारको सॊववधानरे स्थाधनम स्तयभा धनभााण हनुे मातामात प्रणारीहरूको 
धनभााण, सॊचारन, भभात आदद सफै कुयाको अधधकाय स्थानीम सयकायको न्जम्भेवायीभा यहने व्मवस्था गयेको 
छ । 
 

७.१.२ ववद्यभान न्स्थधत 
 

ऩासाङ ल्हाभ ु याजभागा य गल्छी धत्रशूरी याजभागा नगयऩाधरकाको दईुधतयफाट गएको छ । ऩाधरकाका 
औषत सडकहरू याजभागाभा जोधडएका छन ्। मस ऩाधरकाको १३ वटै वडाभा सडकको ट्रमाक धनभााण 
बइसकेको छ । ऩाधरकाभा याजभागा सभेत गणना गदाा ५९ वकधभ सफामाभ सडक, ८.८ वकधभ कारोऩते्र 
सडक, १२ वकधभ ग्राबेर सडक य रगबग ६५० वकधभ कच्ची धरेु सडक सॊचाधरत छ। १३ वटै वडाभा 
यहेका भहत्वऩूणा सडकहरूराई सभाफेश गयी गरुुमोजना तमाय गरयएको छ । गरुुमोजानाभा 
नगयऩाधरकाको सडक शीषाकको फजेटराई सडक धनभााण तथा भभातको राधग धनभााणतपा  ७०% फजेट 
व्मवस्था हनु ु ऩने य भभात गना ३०% फजेटको व्मवस्था हनुऩुने प्रस्ताव गयीएको छ । गरुुमोजनाभा 
सॊचाधरत सडकहरूराई भहत्वको आधायभा A,B,C,D फगाभा धफबान्जत गयी उक्त सडकहरूभा फजेट 
धफधनमोन्जत गदाा A,फगाको सडकभा ४०%, B, फगाको सडकभा ३०%, C, फगाको सडकभा २०% य D 
फगाको सडकभा १०% फजेट व्मवस्था गनुाऩने प्रस्ताफ गरयएको छ | गरुु मोजनाभा आ फ ०७६/०७७ 
देन्ख आव ०८०/०८१ सम्भको धनभााण कामा मोजना तमाय गयेको छ । साथै सडकहरूराई सकबय चाॉडो 
स्तय उन्नी गने अबीप्रामरे गरुुमोजनाभा प्रत्मेक आवभा सडकको फजेटभा १५% यकभ फढोत्तयी हनुऩुने 
प्रस्ताव सभेत गरयएको छ | मसका साथै ऩाधरकाभा प्रदेशको फजेटफाट हार ९ वटा सडकहरू 
धनभााणाधीन सभेत यहेका छन ्।  
 

नगयऩाधरकाभा ऩमाटकीम दृवष्टकोणरे धनकै भहत्वऩूणा ३ वटा ऩदभागाहरू छन ् । ऩदभागाहरूभध्मे  

यानीऩौवा फजाय-ककनी-गा.ऩा ओखरे-वहरे-गौयफास-खडगचौय-न्चम्टेश्वय-फाघखोय–देफीघाट-दईु वऩऩ 
कोल्पुटाय ऩमाटकीम ऩदभागा मस ऩाधरको गौयवशारी मोजना भध्मे एक हो ।  
 

७.१.३ प्रभखु सभस्मा 
 

नगयऩाधरकासम्भ ऩगु्न ेसडकको केही सतह धरेु हनु ुय अतम सडकहरूको सतह ऩनी धरेु हनु,ु सडकको 
फीचभा ऩने खोराहरूभा ऩरुको कभी हनु,ु सडक सफामाभ नहनु,ु सडकको ज्माधभती (ज्मोभेट्री) नधभल्न,ु 
सडक धनभााण कामा भाऩदण्ड अनसुाय नहनु,ु सडकको ऩानी धनकासको उन्चत व्मवस्थाऩन नहनु,ु सडकभा 
काभ गने दऺ काभदायहरूको कभी हनु,ु ऩदभागाहरू,\घोडेटोहरू, गोयेटोहरूको स्तय उन्नधत नहनु,ु 
मातामात प्रणारीहरूको उन्चत व्मवस्थाऩन हनु नसक्न,ु सयोकायवारा धनकाम फीच सभतवम को कभी आदद 
प्रभखु सभस्मा हनु ्| 
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७.१.४ अवसय य चनुौती 
 

अवसय 
सडक गरुुमोजना तमाय बइ कामाातवमनभा आउन,ु नगयऩाधरकाको १३ वटै वडासम्भ सडकको ट्रमाक 
धनभााण हनु,ु सडक धनभााणभा ऩाधरका साकायात्भक हनु,ु ऩाधरका हुॉदै दइुवटा याजभागाहरू जान,ु 
नगयऩाधरकाको चिऩथको येखाङ्कन धनधाायण हनु,ु सडक धनभााण गने धनकाम (सयोकायवारा) फीच सभतवम 
य सहकामाभा वृवद्ध हनु ेसम्बावनाहरू देन्खन,ु केतर तथा प्रदेशसॉग सभतवम य सहकामाभा, नगयऩाधरकाभा 
ऩूवााधाय सम्फतधी नीधत तथा धनमभहरू तमाय बइ रागू हनु ुआदद अवसय हनु।् 

 

चनुौती 
सॊचाधरत ठूरो शॊख्माभा यहेका धरेु सडकहरूको स्तयोन्नधत गयी सफामाभ फनाउन,ु सडक धनभााण 
सहबाधगतात्भक य वातावयण भैत्री अवधायणा अनसुाय सम्ऩन्न गनुा, आवश्मक ऩदभागाहरू, घोडेटोहरू, 
गोयेटोहरूको भाऩदण्डअनरुुऩ स्तयोन्नधत गनुा, भाऩदण्ड अनरुुऩको दूयीको पेयोभा सडक ऩरु तथा झो. 
ऩरुहरू धनभााण गनुा प्रभखु चनुौतीहरू हनु ्।  
 

७.१.५ रक्ष्म  
 नगयऩाधरकाभा नागरयकहरूको मातामातभा सहज ऩहुॉच ववकास य ववस्ताय बएको हनुे । 

 

७.१.६ उद्दशे्म 

 

 सडकहरू, ऩरुहरू, झो.ऩ.ु हरू तथा ऩदभागाहरूको ववकास य ववस्ताय गयी मातामात सगुभ य सरुब 
फनाउन।े 

       

७.१.७ यणनीधत तथा कामानीधत 

 

रणनीषत कायषनीषत 

१. नगयऩाधरकाभा यहेका 
सडकहरूराई सफामाभ 
फनाउन े। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२. सडक ऩरु, झो.ऩ.ु तथा 
ऩदभागाहरूको धनभााण तथा 
ववस्ताय गने । 

 

 

 

१.  नगय ऩाधरकाभा ट्र्माक खरेुकासफै सडकहरूको स्तयोन्नधत 
गरयनछे। 

२.  सडकभा भाऩदणड अनरुुऩ सडक सॊयचनाहरू धनभााण गरयनेछ । 

३.  खोराहरूभा कल्बटा तथा ऩरुहरू धनभााण गरयनछे। 

४.  मातामात गरुुमोजाना अध्मावधधक गदै ऩूणा रूऩभा रागू गरयनेछ । 

५. वातावयणभैत्री तथा ददगो मातामातको ववकास गरयनछे। 

६. २०७२ को बकूम्ऩफाट प्रबाववत सडक तथा ऩदभागाहरूको भभात 
तथा स्तयोन्नधत गयी आवागभन सगुभ य सचुारु गयीनेछ । 

७. रागत साझेदायी तथा सहबाधगतात्भक अवधायणाको आधायभा सडक 
तथा सॊयचनाहरू भभात गना उऩबोक्ताहरूराई न्जम्भेवाय फनाइनछे । 

 

१. भाऩदण्ड अनरुुऩ घोडेटो तथा फस्ती जोड्न ेऩदभागाहरूको धनभााण य 
ववस्ताय गरयनछे ।  

२. सडक तथा फाटोको धफचभा ऩने खोरा, नदी नाराहरूभा ऩरु, 
कल्बटा, झो.ऩ.ु हरूको धडवऩआय तमाय गयी धनभााण गरयनछे । 

३. ऩमाटकीम ऩदभागाहरूको धनभााण तथा ववस्ताय गरयनछे । 
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४. झो.ऩ.ु हरूको भभात तथा सम्बाय गना भवहराहरूराई ताधरभ ददई 
भवहरा ऩरु हेयारकुो व्मवस्था गरयनछे । 

५.  सडक ऩरुहरू तथा झो.ऩ.ु हरूको धनभााण गना केतर तथा प्रदेशसॉग 
सहकामा गनुाका साथै सयोकयवारा धनकामहरू फीच सभतवम 
गरयनछे । 

 

७.१.८ प्रभखु कामािभ 

स्थानीम तह आपैरे गने 

१) मातामात गरुु मोजना अध्मावधधक गयी कामाातवमन ।  

२) सडक भाऩदण्ड तथा धनधत धनमभ धनभााण ।  

३) स-साना ऩरुहरू तथा कल्बटाहरू धनभााण ।  

४) स-साना झो.ऩ.ु हरू, सडक ऩरुहरू धनभााण ।  

६) सडक, गोयेटो फाटो, ऩदभागाहरूको भभात तथा स्तय उन्नधत ।  

६) सबेऺॊण कामाहरू गने, धडवऩआय तमाय गने य धनभााण ।  

७) आवश्मकता अनसुाय फैकन्ल्ऩक ऩदभागा धनभााण ।  

८) उऩबोक्ता तथा सयोकाय धनकामसॉग सभतवम ।  

प्रदेश सयकायको सहमोगभा सम्ऩन्न गने 

१) ठुल्ठुरा झो.ऩ.ु (LSTB) हरूको अध्ममन तथा धनभााण ।  

२) प्रादेन्शक सडकहरूको धनभााण ।  

३) ऩमाटवकम ऩदभागाहरूको धनभााण तथा स्तयोन्नधत ।  

४) सयोकायवारा धफच सभतवम ।  

५) सडकऩरुहरूको अध्ममन तथा धनभााण ।  

सॊघीम सयकायको सहमोगभा सम्ऩन्न गने  

१) नगय ऩाधरका भा जोधडएका रोक भागाहरूको धनभााण ।  

२) ठुर ठुरा नददहरूभा ऩने ऩरुहरूको अध्ममन तथा धनभााण ।  

३) यणनैधतक सडकहरूभा ऩने फसऩाका हरू धनभााण ।  
४) सयोकायवारा धनकामहरू धफच सभतवम।  

 

७.१.९ अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध 

 

मातामात गरुुमोजना अध्माफधधक बइ कामाातवमन बएको हनुे, धरेु सडकहरूको स्तयोन्नधत बई सफामाभ 
सडकहरूको सवुवधा उऩरब्ध बएको हनुे, ऩाधरकाभा १०० वकधभ सफामाभ सडक, ५० कारोऩते्र सडक, 
२५ वकधभ ग्राबेर सडक य ६८० वकधभ धरेु सडक धनभााण बएको हनु,े आधा घण्टाको पेयोभा सडक 
ऩहुॉच बएको हनु,े आधा घण्टाको पेयोभा सफामाभ सडक धनभााण बई फस्तीहरूभा आवागभनको सवुवधा प्राद्ऱ 
बएको हनु,े १० वटा सडक ऩरु धनभााण बएको हनु,े घोडेटो फाटोहरू य ऩदभागाहरूको भाऩदण्ड अनसुाय 
स्तयोन्नधत बएको हनुे । 
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७.२ बवन, आवास तथा फस्ती ववकास ऺते्र 

 

७.२.१ ऩषृ्ठबधूभ 

 

आवास भाधनसको आधायबतु आवश्मकताभध्मे एक हो । फास फस्नको राधग सयुन्ऺत तथा सवुवधामकु्त 
बवन आवश्मक ऩदाछ । साथै एकै स्थानभा व्मवन्स्थत फस्ती बएभा सयुऺा का साथै सेवा प्रवाह गना ऩधन 
सहज हतुछ । सॊववधानरे प्रत्मेक नागरयकराई आवासको हक प्रदान गयेको छ । स्थानीम सयकाय 
सञ्चारन ऐनरे यावष्डम बवन सॊवहता तथा भाऩदण्ड वभोन्जभ बवन धनभााण य अतम सयकायी बवन तथा 
सॊयचनाको धनभााण य भभात सॊबाय, सॊचारन य व्मवस्थाऩन, धनमभन य भूल्माॊकनको न्जम्भेवायी स्थानीम 
सयकायराई समु्ऩेको छ। 

 

७.२.२ हारको न्स्थधत 

 

फेरकोटगढी नगयऩाधरकाभा सयकायी कामाारम बवन १७ वटा छन,्१३ वटै वडाभा साभदुावमक बवन 
छन, प्रहयी चौकी २ वटा कृवष केतर १ वटा,स्वास््म सॊस्था बवनहरू ९ वटा छन,् एउटा अस्ऩतार 
धनभााणाधीन छ । नगयऩाधरकाको कामाारम एवॊ प्रशासकीम बवन धनभााण प्रविमाभा छ, ४ वटा वडा 
कामाारम बवनहरू धनभााणाधीन छन,् नगयऩाधरकाको प्रशासकीम बवन धनभााणको प्रविमाभा छ । 
ऩाधरकाभा स्कुर बवनहरू ५५ वटा छन ् । मस ऩाधरकाभा बवनआचाय सॊवहता रागू गरयएको छ य 
ऩाधरकाभा हारसम्भ ८५२२ वटा घयहरू भाऩदण्ड अनरुुऩ फनकेा छन ्। २०७२ को बकूम्ऩभा ९९७४ 
घयहरू ऺतीग्रस्त बएकोभा ९२०२ घयहरू ऩनुधनाभााण सम्ऩन्न बएका छन ् य फाॉकी घयहरू धनभााणाधीन 
यहेका।  
 

७.२.३ प्रभखु सभस्माहरू 
 

ऩनुधनाभााणको कामा सम्ऩन्न बैनसक्न,ु स्थाधनम बवन सॊवहता तजुाभा बए ऩधन ऩूणा रूऩभा रागू हनु नसक्न,ु 

भौधरक धनभााण शैरीका बवनहरू ववस्थावऩत हुॉदै जान,ु फस्ती ववकास मोजना नहनु,ु घना फस्ती तथा वजाय 
उतभखु ऺेत्रभा ढर धनकास नहनु ुआदद प्रभखु सभस्मा हनु ्। 
 

७.२.४ अवसय य चनुौती 
 

अवसय  

आवास (बवन) सॊघ, प्रदेश, स्थाधनम सयकायहरूको प्राथधभकताको ववषम हनु,ु बकुम्ऩभा ऺतीग्रस्त बवन 
तथा सॊयचनाहरू यावष्डम ऩनुधनाभााण प्राधधकयण द्राया ऩनुधनाभाांण बइ यहन,ु स्थानीम साधनको उऩरब्धता, 
आभ भाधनसहरूको बवन धनभााणको भाऩदण्ड सम्फतधी धायणा सकायात्भक हुॉदै जान,ु ऩाधरकाको 
प्राथधभकताभा एकीकृत फन्स्त ववकास हनु ुआदद अवसयहरू हनु ्। 

चनुौती  
ऺधतग्रस्त सॊयचनाको ऩनुधनाभााण गनुा, आइसोरेसन सेतटय धनभााण गनुा, बवन सॊवहताको कामाातवमन गनुा, 
भौधरक सॊस्कृधतको सॊयऺण गयी सॊयचना धनभााण गनुा, स्थानीमस्तयभा दऺ जनसन्क्त तमाय गनुा, ऩनुधनाभााणभा 
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सॊरग्न सस्थाहरू वीच सभतवम कामभ गनुा आदद प्रभखु चनुौती हनु ्। 

 

७.२.४ रक्ष्म  

 सयुन्ऺत आवास तथा फस्ती ववकास य ववस्ताय बएको हनु े। 

 

७.२.५ उद्दशे्म 

 सयुन्ऺत तथा व्मवन्स्थत आवास तथा फस्ती ववकास गने ।  

 

७.२.६ यणनीधत तथा कामानीधत 
 

यणनीधत कामानीधत 

१. सयुन्ऺत तथा सवुवधामकु्त 
बवन, आवास य फस्तीहरूको 
धनभााण गने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२. साभान्जक ऩूवााधायहरूको 
व्मवन्स्थत ववकास य ऩनुयध्नभााण 
गने । 
 

 

 

  

 

१.  स्थानीम बवन सॊवहता ऩूणा रूऩभा रागू गरयनछे। 

२.  फस्ती ववकास मोजना तमाय गयी कामाातवमन गरयनछे । 

३.  स्थानीम ववकासभा ऩयम्ऩयागत शैरी सॊस्कृधत झन्ल्कन े
धडजाइनहरू गयी ऩाधरकाभा प्रमोगभा ल्माइनछे । 

४.  स्थानीम डकभॉ य धसकभॉहरूराई सयुन्ऺत घय धनभााणको 
ताधरभ ददइनछे। 

५.  सावाजधनक जग्गा य बवनहरूको रगत सॊकरन गयी अधबरेख 
यान्खनछे । 

६.  फजाय, घना फस्तीहरू तथा ऩानी जम्ने स्थानभा ढर धनभााण 
गरयनछे । 

७.  एकीकृत फस्ती ववकास गना फन्स्तहरूभा एकीकृत सेवा सॊचारन 
गरयनछे । 

 

१.  बकूम्ऩवाट ऺधतग्रस्त साभान्जक सॊयचनाहरूको ऩनुधनाभााण य 
ऩनुस्थााऩना कामा सम्ऩन्न गरयनेछ। 

२. साभदुावमक बवनहरू फनाएय फस्तीहरूभा एकीकृत सेवा प्रवाह 
गरयनछे। 

३.  साफाजधनक बवन धनभााण गदाा जेष्ठ नागरयक, भवहरा 
फारफाधरका तथा अऩाङ्ग भैत्री हनुे गयी धनभााण गरयनछे ।  

 

७.२.७ प्रभखु कामािभ 

नगयऩाधरका आपैरे गने  
१.  बवनको नभूना धडजाइन धनभााण । 

२.  स्थानीम डकभॉ य धसकभॉ ताधरभ । 

३.  सावाजधनक जग्गा य बवनहरूको रगत सॊकरन य अधबरेख व्मवस्थाऩन । 

४. ढर धनकासको व्मवस्था । 
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५. साभदुावमक बवन । 

६. पोहयभैरा व्मवस्थाऩन । 

७. सबागहृ धनभााण । 

९.  अऩाङ्ग भैत्री सॊयचना धनभााण । 

प्रदेश सयकायको सभतवमभा गने 

१.  साफाजधनक बवनहरूको रगत याखी अधबरेखीकयण । 

२.  साभदुामीक बवन धनभााण । 

३.  आइसोरेसन सेतटय धनभााण । 

सॊघीम सयकायको सभतवमभा गने 

१.  ऩनुधनाभााण । 

२.  स्थानीम प्राववधधकराई प्रववधध सम्फतधी ताधरभ । 

 

७.२.८ अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध 

 

बकूम्ऩफाट ऺधतग्रस्त धनजी, साफाजधनक, सयकायी बवन तथा ऩूवााधायका सॊयचनाहरू ऩूणा रुऩरे धनभााण 
सम्ऩन्न बएको हनु,े एकीकृत फस्तीहरूभा तमूनतभ ऩूवााधाय धनभााण बई सेवा सॊचारन बएको हनु,े बवन 
आचाय सॊवहता ऩूणा रूऩभा कामाातवमन बएको हनु,े ववऩन्न वगा आवास मोजना कामाातवमनभा आएको हनु,े 
साफाजधनक, सयकायी बवनहरू फार, भवहरा तथा अऩाङ्गभैत्री धनभााण बएको हनुे । 
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७.३ धसॉचाइ तथा नदी धनमतत्रण  

 

७.३.१ ऩषृ्ठबधूभ 

 

कृवष उत्ऩादन ववृद्ध गयी आभ जनजीवनको जीवनस्तयभा सधुाय ल्माई सभवृद्ध ल्माउन कृवष मोग्म जधभनभा 
धसॉचाइ सवुवधा हनु ुधनकै आवश्मक हतुछ ।साना धसॉचाइहरूको धनभााण य व्मवस्थाऩन तथा नदीजतम प्रकोऩ 
धनमतत्रणको साथै ऩाधरकाको प्राकृधतक स्रोत व्मवस्थाऩन स्थानीम सयकायको कामा ऺेत्रधबत्र ऩदाछ । 

 

७.३.२ हारको न्स्थधत  
 

मस नगयऩाधरकाभा धसॉचाइ मोग्म बधूभ ६३१४.८५ हे. छ । ऩाधरकाभा धनकै उफायामकु्त पाॉटहरूभध्मे 
फेरको, कुभायी, भदानऩयु, न्जधरङफेसी, भहादेवफेसी, कोल्पुटाय भखु्म पाॉटहरू हनु। धसॉचाइको रागी सतह 
धसॉचाइ प्रणारी, धरफ्ट धसॉचाइ प्रणारी, न्स्प्रङ्कर प्रणारीको प्रमोग गयेका छन ्। तादी खोरा य कोल्पु 
खोराफाट सफैबतदा फढी धसॉचाइ मोजनाहरू सॊचाधरत छन ्। मस्ता ववधबन्न मोजनाफाट ऩाधरकाभा झण्डै 
७५० हेक्टय जधभनभा धसॉचाइ सवुवधा ऩगुको छ। प्रदेश अततगात ९ वटा धसॉचाइ मोजना धनभााणाधीन  
छन ्। ववधबन्न प्रणारीफाट झण्डै १०० वटा धसॉचाइ प्रणारीहरू सॊचाधरत छन ् य १८००हेक्टय जधभन 
धसन्ञ्चत छ। 

 

नदीजतम प्रकोऩको न्स्थधत  
प्राम्जसो सफै खोराहरू वकनायतपा को जधभन कटान गने य त्मसफाट ऩवहयो आइ अधधक ऺधत ऩमुााइयहेको 
छ। मसका साथै ऩवहयो को कायणभा ऩाधरकाभा धनभााण हनुे ऩूवााधायका मोजनाहरू धनभााण गदाा प्रमोग हनु े
ठुल्ठुरा भेधसनहरूरे ऩधन ऩवहयो धनम्त्माइयाखेको देन्खतछ।  
 

७.३.३ प्रभखु सभस्मा 
 

धसॉचाइ मोग्म जधभनभा धसॉचाइ सवुवधा नहनु,ु नदीजतम प्रकोऩ फढ्दै जान,ु धसॉचाइ मोजनाभा नवीनतभ तथा 
वैकन्ल्ऩक प्रववधधको प्रमोग हनु नसक्न ुआदी प्रभखु सभस्मा हनु ्। 

 

७.३.४ अवसय तथा चनुौती  
अवसय  
नगयऩाधरकाको प्राकृधतक स्रोत स्थानीम सयकायको अधधकायभा यहन,ु ऩाधरकाभा ऩानीको प्रमाद्ऱ स्रोत हनु,ु 
कभ ऩानी बए ऩधन ऩगु्न ेभाटोको प्रकृधत हनु,ु मातामातको ववस्ताय हनु,ु कृवषभा तथा धसॉचाइ प्रणारीभा नमा 
नमाॉ प्रधफधधको ववकास हनुकुा साथै कृवष य धसॉचाइ याज्मको प्राथधभकताभा ऩनुा आदद अवसयहरू  
हनु ्। 

 

चनुौती  
धसॉचाइ मोग्म झण्डै ४५०० हे थऩ जधभनभा सीचाइ सवुवधा ववस्ताय गनुा, सॊचाधरत धसॉचाइ प्रणारीहरूको 
सॊयऺण य भभात गयी सॊचारन गनुा, नदद जतम प्रकोऩको धनमतत्रण गनुा आदद प्रभखु चनुौतीहरू हनु ्। 

 

७.३.५ रक्ष्म  
 

 धसॉचाइ मोग्म बधूभभा धसॉचाइ सवुवधाको ववस्तायका साथै नदीजतम प्रकोऩ तमूनीकयण बएको हनुे । 
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७.३.६ उद्दशे्म  
 

धसॉचाइ मोग्म जधभनभा धसॉचाइ सवुवधा ऩमुााउन ुय नदीजतम प्रकोऩराई व्मवस्थाऩन गयी प्रकोऩ तमूनीकयण 
गनुा । 

 

७.३.७ यणनीधत य कामानीधत     
 

यणनीधत कामानीधत 
१. धसॉचाइ प्रणारीको ववकास गयी 
कृवष मोग्म बधूभभा धसॉचाइ सवुवधा 
ववस्ताय गने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२ कटान य ऩवहयो धनमतत्रण गयी 
धन जनको ऺधत तमूधनकयण गने। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१.  सतह धसॉचाइ सॊयचनाहरूको िभश् ववकास य ववस्ताय गयी 
धसॉचाइ सवुवधा फढाउॉदै जाने रधगनेछ । 

२. सॊबाब्म बएको स्थानहरूभा प्रावष्टक ऩोखयी, थोऩा धसॉचाइ, 

न्स्प्रङ्कर आदी धसॉचाइ प्रणारीको ववकास गरयनेछ ।  
३. धसॉचाइ आमोजना धनभााण भा स्थाधनम साधन स्रोत साधन य 

धसऩको अधधकतभ प्रतोग गने गरयनेछ। 
४. धरफ्ट धसॉचाइको सम्बाब्मता अध्ममन गयी सम्बव बएभा 

धरफ्ट धसॉचाइ प्रणारीको ववकास य ववस्ताय गनुाका साथै 
सम्बव बएभा फह ुउदे्धशीम मोजना धनभााण गने ।  

५. धसॉचाइ प्रणारी धनभााण, सॊचारन, तथा भभातभा उऩबोक्ता 
सधभधतराई प्रोत्सावहत गना ताधरभ आदद ददई न्जम्भेवाय 
फनाउने  

 ६. बकूम्ऩ आददफाट ऺधतग्रस्त बई सॊचारनभा नयहेका धसॉचाइ 
मोजनाहरूराई भभात गयी ऩनु् सॊचारनभा ल्माइनेछ।  

 

१. जोन्खभमकु्त स्थानहरूको नक्साङ्कन गरयनेछ ।  
२. जोन्खभफाट प्रबाववत ऺेत्र राई प्राथधभकता ददई व्मवस्थाऩन 

गरयनेछ । 

३. नदी कटान य ऩवहयो धनमतत्रणको धफस्ततृ अध्ममन गयी 
उक्तकामाकोराधग ऩाधरका जर उऩमोग गरुु मोजना फनाई 
कामाातवमन गरयनेछ । 

४. ऩवहयो तथा नदी धनमतत्रण कामाभा फामो इन्तजधनमरयङ 
प्रधफधधको प्रमोग गनुाका साथै उक्त कामाभा सयोकाय 
सभहुराई सहबागी गयाइनछे ।  

५. प्रबाववत ऺेत्रभा फामोइन्तजधनमरयङ गदाा सम्बव बएसम्भ 
उऩबोक्ताहरूको काभभा आउने प्रजाधतको धफरुवा वृऺयोऩण 
गरयनेछ । 

 

७.३.८ प्रभखु कामािभ 

नगयऩाधरका आपैरे गने  
 मोजनाको अध्ममन ।  
 सतह धसॉचाइ धनभााण ।   
 नमा प्रधफधधभा आधारयत (धरफ्ट धसॉचाइ) धसॉचाइ । 
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 ऩाधरकाको जर उऩमोग गरुुमोजना ।  
 ऺ भता ववकास । 
 साना साना नदद धनमतत्रण । 
 फामोइन्तजधनमरयङ । 

प्रदेश सयकायको सभतवमभा गने 

 प्रदेश स्तयीम धसॉचाइ प्रणारीको धनभााण । 
 ऩवहयो धनमतत्रण । 
 भझौरा खारे नदी धनमतत्रण । 
 धरफ्ट धसॉचाइ प्रणारीको ववकास । 

सॊघीम सयकायको सभतवमभा गने 

 जर उऩमोग गरुुमोजना तमाय ।  
 जर उऩमोग फहउुद्दशे्मीम मोजना तमाय ।  
 नदी धनमतत्रण । 
 ऩवहयो धनमतत्रण तथा व्मवस्थाऩन । 
 ऩनुधनाभााण । 

 

७.३.९ अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध  
 

४५०० हे.थऩ जधभनभा धसॉचाइ सवुवधा ऩगेुको हनुे, नमाॉ प्रववधधभा आधारयत धसॉचाइ प्रणारी धनभााण बएको 
हनुे, ऺधतग्रस्त धसॉचाइ मोजनाहरूको ऩनुस्थााऩना बएको हनुे, जर उऩमोग गरुुमोजना तमाय बई कामाातवमन 
बएको हनुे, धरफ्ट धसॉचाइ मोजना कामाातवमन बएको हनु,ेनदीजतम प्रकोऩ नक्साङ्कन बएको हनुे । 
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७.४ ववद्यतु ्तथा वैकन्ल्ऩक ऊजाा  
७.४.१ ऩषृ्ठबधूभ 

 

जनजीवनराई सयर य सहज फनाउनकुा साथै आधथाक तथा साभान्जक ववकासभा सधुाय ल्माउन ववद्यतु\् 
ऊजााको भहत्वऩूणा बधूभका यहतछ। सॊधफधानरे जरववद्यतु ्य फैकन्ल्ऩक ऊजाा स्थानीम सयकायको अधधकाय 
सूचीभा याखेको छ । 

 

७.४.२ हारको न्स्थधत 

 

मस नगयऩाधरकाको १३ वटै वडाहरू यावष्डम प्रसायण राइनभा जोधडएका छन ्। फत्तीको राधग धफजरुी 
प्रमोग गने घयधयुी ९००० घयधयुीहरू छन ्। भवट्टतेर प्रमोग गने घयधयुी ६०, फामो ग्मास प्रमोग गने ७ 
वटा घयधयुीहरू, सोराय प्रमोग गने ९ घयधयुी य अतम साधन प्रमोग गने घयधयुी २० वटा छन ्। मस 
नगयऩाधरकाभा ७४२३ घयधयुीरे इतधनको रागी दाउयाको प्रमोग गदाछन,् १५७० घयधयुीहरूरे एरऩी 
ग्मास, ७१ घयरे फामोग्मास, २९ घयधयुीरे भवट्टतेर, १ घयभा धफजरुी य फाॉकी घयधयुीरे अतम स्रोतप्रमोग 
गदाछन ्।  
 

७.४.३ प्रभखु सभस्मा 
 

ववद्यतु ्आऩूधताभा धनमधभतताको अबाव, आधथाक कृमाकराऩभा ववद्यतुराई जोडन नसक्न,ु ववद्यतु ्राइनभा 
जडान साभग्रीहरू कभजोय हनु ुप्रभखु सभस्मा हनु । 

 

७.४.४ अवसय य चनुौती  
 

अवसय  
ववद्यतु ् ववतयण राइनभा िभश् सधुाय हुॉदै जान,ु ववद्यतु.् आऩूधताभा. सधुाय हुॉदै जान,ु सडक मातामातको 
ववस्तायरे थऩ ववद्यतु ् मोजनाहरू फने्न सम्बावना फढदै जान,ु ववद्यतुको प्रमोग फत्ती फाहेक अतम काभभा 
प्रमोग गने फानीको ववकास हुॉदै जान,ु सोराय, गोफयग्मास आदी फैकन्ल्ऩक ऊजााको ववकासरे दाउयाको 
धनबायताभा कभी आउन,ु टोर फस्तीधतय कुवटय उद्योगहरू फढ्नेिभभा ववद्यतु ्खऩत फढ्न ुअवसय हनु ्। 

 

चनुौती 
वैकन्ल्ऩक ऊजााको ववकास गनुा, ववद्यतुराई अतम आधथाक विमाकराऩभा प्रमोग गने फानी फसाउन,ु 
ऩाधरकाधबत्र ववद्यतुको रागी नमा आमोजनाको सम्बाब्मताको खोजी गनुा आदद चनुौती हनु ्।  
 

७.४.५ रक्ष्म  
 

  ववद्यतु ्तथा ऊजााको ऩहुॉच सधुनन्ित हनुे। 

 

७.४.६ उद्दशे्म  
 

 बयऩदो ववद्यतु ्तथा ऊजााको ववकास य ववस्ताय गनुा । 
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७.४.७ यणनीधत तथा कामानीधत  
 

यणनीधत कामानीधत 
१. बयऩदो य धफश्वसनीम ववद्यतु ्
सेवाको ववस्ताय गने ।  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

२. फैकन्ल्ऩक ऊजााको ववकास य 
ववस्ताय गने  
 

 

१. ऩाधरका धबत्र जरववद्यतु ् उत्ऩादन गना नमा मोजनाहरूको 
ऩवहचान गयी अध्ममन गरयनछे । 

२. केतरीम प्रसायण राइनभा प्रमोग बएका साभग्रीहरूको 
गणुस्तयभा सधुाय गयी बयऩदो फनाइनेछ । 

३. सफै घयधयुीभा केतरीम प्रशायण राइनफाट ववद्यतु ् राइन 
जडान गरयनछे । 

४. ववद्यतुको काभ गने प्राववधधकहरू स्थानीम स्तयभानै तमाय 
गरयनेछ,। 

 

 

१.  वैकन्ल्ऩक ऊजााको ववकास य ववस्ताय गरयनछ । 

२. वैकन्ल्ऩक ऊजााभा अनदुान तथा भेन्चङ पण्डको व्मवस्था 
गरयनेछ । 

३. ववद्यतु ् ऊजााराई आधथाक विमाकराऩ (उद्मोग_ सॉग 
आफद्ध गना प्रोत्सावहत गरयनछे । 

४. गोफयग्मास उत्ऩादनराई प्राथधभकता ददन सहमोग य 
अनदुान ददने नीधत अवरम्फन गरयनेछ । 

 

७.४.८ प्रभखु कामािभ  
नगयऩाधरका आपैरे गने  

 ववद्यतु ्मोजनाको ऩवहचान । 
 रगानी प्रफधान । 
 फैकन्ल्ऩक ऊजाा । 
 गोफयग्मासभा अनदुान । 
 सयुन्ऺत ववद्यतु ्प्रमोग गना चेतना अधबवृवद्ध ।  

प्रदेश सयकायको सभतवमभा गने 

 भझौरा जर ववद्यतु ्धनभााण । 
 ववद्यतु ्प्रसायण राइन। 

सॊघीम सयकायसॉग सभतवम गयी गने 

 रगानी प्रफधान । 
 ववद्यतु ्आमोजना धनभााण । 
 धनजी ऺेत्रसॉगको सहकामा । 

 

७.४.९ अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध  
 

सफै घयधयुीभा यावष्डम प्रसायण राइन जडान बएको हनुे, नमाॉ जरववद्यतु ्आमोजनाहरूको ऩवहचान बई 
सम्बाव्मता अध्ममन बएको हनुे, ऩाधरकाको २५% घयधयुीभा फामोग्मास उत्ऩादन गयी प्रमोग गयेको  
हनुे । 
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७.५ सूचना तथा सञ्चाय ऺते्र 

७.५.१ ऩषृ्ठबधूभ 

  
भानवको चेतना सजृनशीरताको एक भहत्वऩूणा ऩाटोको रूऩभा सूचना तथा सञ्चायराई धरने गरयतछ । 
सूचना धफना आजको कुनै ऺेत्रको ववकासको वकल्ऩना सम्भ गना सवकदैन । सूचना तथा सञ्चाय आधथाक 
ववकासको सॊफाहकको रूऩभा हतुछ । सूचनाको अबाव धफना कुनै ऩधन कामा सम्ऩन्न हनु कदठन हतुछ । 
नेऩारको सॊववधानरे सूचनाको हकराई भौधरक हकको रूऩभा स्थावऩत गयेको छ । स्थानीम सयकाय 
सॊचारन ऐनरे सूचना प्रधफधधको प्रमोग, ववद्यतुीम शासन, एप एभ सॊचारन, स्थानीम ऩत्रऩधत्रका आदद जस्ता 
धफषमहरू स्थानीम सयकायको कामा न्जम्भेवायीधबत्र तोकेको छ । 

 

७.५.२ हारको न्स्थधत 

 

मस नगयऩाधरकाको ९१.२५% घयधयुीरे भोफामर प्रमोग गदाछन ्। ५७% घयभा टेधरधबजन प्रमोग हतुछ, 
४.०% घयधयुीभा कम्प्मटुय प्रमोग हतुछ । मस्तै ५.६% घयधयुीभा इतटयनेटको ऩहचु छ । हारसम्भ 
रैण्डराइन टेधरपोन सेवा सफै स्थानभा ऩगेुको छैन । इतटयनेट सेवा बए ऩधन नेटवका  साहै्र कभजोय 
बएकोरे बयऩदो छैन। ऩाधरकाभा कुनै स्थानीम ऩधत्रका प्रकाशन हुॉदैन । 

 

७.५.३ प्रभखु सभस्मा  
 

रैण्डराइन टेधरपोन सेवा नहनु,ु इतटयनेट सेवा बयऩदो नहनु,ु स्थानीम ऩत्रऩधत्रका प्रकान्शत नहनु,ु 
ऩाधरकाको कामा सम्ऩादन ववद्यतु ्प्रणारीभा आफद्ध हनु ुनसक्न ुआदद प्रभखु सभस्मा हनु ्। 

 

७.५.४ अवसय य चनुौती  
 

अवसय 
सडक सवुवधा बएकोरे वामयरेस नेटवका  य अन्प्टकर पाइफयको ववस्ताय गने नीधत हनु,ु आभ 
भाधनसहरूको सूचना प्रणारीप्रधत फढ्दो आकषाण ववद्यारमहरूभा नवीन सूचना प्रववधधसवहत कम्प्मटुय 
न्शऺाको ववस्ताय हनु,ु टेधरपोन भोफाइर टावय धनभााण हनु,ु भोफाइर पोनको ब्माऩक उऩमोग हनु,ु 
ऩाधरकाको आफ्नै वेफसाइट हनु,ु ऩाधरकाभा धफबीन्न वेप्सहरूको प्रमोग फढ्दै जान ुआदद अवसय हनु ्। 

 

चनुौती 
सफै नागरयकसम्भ सूचनाको ऩहुॉच ऩमुााउन,ु साभान्जक सञ्जारको दरुुऩमोग योक्न,ु अततयसयकाय सभतवम 
प्रबावकायी फनाउन,ु ऩाधरकाभा रैण्डराइन टेधरपोन सेवाको ववस्ताय गनुा, इतटयनटे य वाइपाइको ऩहुॉच 
फढाउन,ु ऩाधरकाको सूचना ववद्यतु ्प्रणारीभा आफद्ध गनुा आदद चनुौती हनु ्।  
 

७.५.५ रक्ष्म  
 

बयऩदो सञ्चाय सवुवधाको ववस्ताय बएको हनुे । 

 

७.५.६ उद्दशे्म  
 

गणुस्तयीम सूचना तथा सञ्चाय सेवाभा नागरयकको ऩहुॉच ववस्ताय गनुा । 
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७.५.७ यणनीधत तथा कामानीधत  
  

यणनीधत कामानीधत 
 १. सूचना तथा सञ्चायको ऩहुॉच 
ववस्ताय गने । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

१. टेधरपोन टावय धनभााण य ववस्ताय गना ऩहर गरयनछे ।  
२. स्थानीमस्तयभा एपएभ सेवा स्टेसन सॊचारन गना 

सहजीकयण गरयनेछ । 

३. स्थानीम ऩधत्रका प्रकाशन गना आवश्मक सहमोग गरयनछे ।  
४. ववद्यारम, स्वास््म सॊस्था, ववत्तीम सॊस्था य गाऩाको वडा 

कामाारमसम्भ बयऩदो इतटयनेट सेवा ववस्ताय गरयनेछ।  
५. भोफाइर प्रदामक सॊस्थाहरूसॉग सभतवम गरयनेछ । 

६. वाइपाइ सेवा ववस्ताय गयी फ्री वाइपाइ जोन ववकास 
गरयनेछ ।  

७. वडा कामाारमभा ववद्यतु ्सूचना ऩूवााधायको ववकास गरयनछे।  
८. ववद्यारम केन्तरत इ राइबे्रयीको ववकास य ववस्ताय 

गरयनेछ।  
९. ववद्मारमभा कम्प्मटुय न्शऺा ववस्ताय गयदै् जानेछ। 

 

७.५.८ प्रभखु कामािभ 

 

स्थानीम तह आपैरे गने 

  एप एभ येधडमो प्रसायणभा सहमोग य सहजीकयण ।  
  स्थानीम ऩधत्रका प्रकाशन भा सहमोग ।  
  ववद्यतु ्सूचना ऩूवााधाय धनभााण । 
  इ राइबे्रयी स्थाऩना ।  
  वाइपाइ टावय धनभााण ।  

प्रदेश सयकायसॉग सभतवम गयी सम्ऩादन गने 

  थऩ टेधरपोन टावय धनभााण । 
  ववद्यतु ्सूचना ऩूवााधाय धनभााण । 
  सॊघ प्रदेश य स्थानीम तहभा ववद्यतुीम सूचना प्रणारीको आफद्धता ।  

सॊघीम सयकायसॉग सभतवम गयी सम्ऩादन गने 

  सूचना हाइ वे । 
  टेधरपोन टावय धनभााण । 
  रैण्डराइन टेधरपोन ववस्ताय । 

  
७.५.९ अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध  
 

सफै ऩरयवायभा सूचनाको प्रवाह ऩगेुको हनुे, ववद्यारमहरूभा इ-राइबे्रयी स्थाऩना बएको हनुे, ९५% ब ूऺेत्र 
टेधरपोन टावयको दामयाभा आएको हनुे, टेधरपोन प्रमोग गने ऩरयवाय शॊख्मा ७५% ऩगेुको हनुे, इतटयनेट 
प्रमोग गने ऩरयवाय शॊख्मा २५% ऩगेुको हनु,े रैण्डराइन टेधरपोनको ऩाधरकाको सफै स्थानभा ऩहुॉच हनुे, 
एपएभ स्थाऩना बएको हनुे । 
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मोजना फैंकभा याखी सॊचारनभा ल्माउने गयी ऩूवााधाय ऺेत्र अततगात प्राथधभकताका आमोजनाहरू 
धनम्नानसुाय छन ्: 
 

ि.सॊ ऺते्र प्राथधभकताका आमोजनाहरू 

१ सडक ससाना ऩरुहरू तथा कल्बटाहरू धनभााण  
ससाना झो ऩ ुहरू, सडकऩरुहरू धनभााण  
सडक, गोयेटो फाटो, ऩदभागाहरूको भभात तथा स्तय उन्नधत 

२ बवन  आइसोरेसन सेतटय धनभााण 

 ढर धनकासको व्मवस्था 
३ धसॉचाइ सतह धसॉचाइ धनभााण, फैकन्ल्ऩक धसॉचाइको व्मवस्था 

धरफ्ट धसॉचाइ प्रणारीको ववकास 

जर उऩमोग फहउुद्दशे्मीम मोजना 
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ऩरयच्छेद – ८ 

वन वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन 

 

८.१ वन, वातावयण जैववक ववववधता तथा पोहयभैरा व्मवस्थाऩन 

 

८.१.१ ऩषृ्ठबधूभ 

 

नेऩारको सॊववधानभा वन, वातावयण, जरवाम ु ऩरयवतान य ववऩद् व्मवस्थाऩन तीनवटै तहका सयकायको 
कामाऺ ते्रधबत्र सभावेश गरयएको छ। स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनभा ऩधन वातावयण, जरवाम ुऩरयवतान य 
ववऩद् व्मवस्थाऩन स्थानीम तहको आवधधक तथा वावषाक मोजनाभा सभावेश गनुाऩने उल्रेख गरयएको छ। 
ददगो ववकासका रक्ष्म प्राधद्ऱको राधग वन, वातावयण, जरवाम ु ऩरयवतान य ववऩद् व्मवस्थाऩन 
अततयसम्फन्तधत भहत्वऩूणा ववषमका रूऩभा यहेको छ।  
 

८.१.२ वताभान न्स्थधत 
 

मस नगयऩाधरकाभा सभशीतोष्ण य रेकारी हावाऩानीभा ऩाइने प्राम् सफैजसो वनस्ऩधत ऩाइतछ जसभा भखु्म 
सार, खोटेसल्रा, ऩातरे सल्रा, न्चराउन,े उन्त्तस, फकाइनो फाज, गयुाॉस, धऩुी, खसुा, जस्ता प्रजाधत 
ऩाइतछन ् तेस्तै जडीफटुीको हकभा न्चयाइतो, जटाभसी, रोक्ता, सतवुा, कुरयरो, अभरा, भसुरी, 
खोटेसल्राको खोटो, चतु्रो, ओखय, ऩाखनवेद, रयठ्ठा, वटभयु, रौठसल्रा आदद जस्ता भहत्वऩूणा वनस्ऩधत 
ऩाइतछन।् मस नगयऩाधरकाभा ४८ वटा साभदुावमक वनको ३४२३ हेक्टयभा य ४.५ हेक्टयभा धनजी 
वनको ऺेत्रपर यहेको छ । 
 

८.१.३ प्रभखु सभस्मा 
 

खाना ऩकाउने इतधनको दाउयाको अत्मधधक प्रमोग गरयन,ु सावाजधनक जग्गाभा वन तथा वृऺयोऩणको 
राधग तमूनतभ कामािभ रागू हनु,ु ववववध कायणरे वन ऺेत्रको सावाजधनक जग्गा अधतिभण हुॉदै जान,ु 
भहत्वऩूणा वनस्ऩधतको भहत्वऩूणा प्रजाधत ऩवहचान नहनु ुआददरे गदाा जडीफटुी रगामत अतम गैयकाष्ठ वन 
ऩैदावायहरूको स्रोत घ्ने िभभा यहन ुमस ऺेत्रका सभस्मा हनु ्।  
 

८.१.४ अवसय य चनुौती 
 

अवसय 
वन, वातावयण सॊयऺण य जैववक ववववधता, जराधाय, वतमजतत ु सॊयऺण, जरवाम ु ऩरयवतान तथा ववऩद् 
व्मवस्थाऩनको ववषम सॊववधानद्राया नै स्थानीम तहको अधधकाय ऺेत्रधबत्र सभेत सभावेश गरयन,ु मी ववषम 
सम्फतधी नीधत, कानून, भाऩदण्ड तथा मोजनाको कामाातवमन य धनमभन सम्फतधी ववषम नगयऩाधरकाकको 
अधधकाय ऺेत्रधबत्र यहन,ु मी ववषमराई याज्मरे उच्च प्राथधभकताभा ददन,ु जडीफटुी सॊकरन, धनकासी य 
फजायीकयणफाट आमआजान हनु,ु केतर तथा प्रदेशसॉग सभतवम य सहकामाभा कामािभ सञ्चारन गना 
सवकन,ु ववऩद् व्मवस्थाऩन सधभधत गठन हनु ुसाभदुावमक वन उऩबोक्ता सधभधतरे वन ऩैदावाय धफिी तथा 
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उऩमोग सम्फतधी आफ्नो कामािभको वावषाक मोजना फनाई नगयऩाधरकाफाट स्वीकृत गयाउनऩुने य वन 
ऩैदावाय धफिीफाट प्राद्ऱ आमको दश प्रधतशत नगयऩाधरकाको सन्ञ्चत कोषभा जम्भा गनुाऩने कानूनी व्मवस्था 
हनु,ु स्थानीमस्तयभा हरयत ऺेत्रको सॊयऺण य प्रफद्धान गनुा, सयसपाई य पोहयभैरा व्मवस्थाऩन गनुा आदद 
अवसय यहेका छन ्। 
चनुौती  
वन, वातावयण सॊयऺण य जैववक ववववधता, जराधाय, वतमजतत ु सॊयऺण, जरवाम ु ऩरयवतान तथा ववऩद् 
व्मवस्थाऩन यावष्डम, प्रादेन्शक नीधत, कानून, यणनीधत, तथा भाऩदण्डको स्थानीमकयण गनुा, साभदुावमक 
वनको कामामोजना स्थानीम मोजना प्रविमाभा सभावेश गरयन,ु इतधनका रूऩभा प्रमोग हनुे दाउयाको 
अत्मधधक खऩतराई अतम ऊजााको ववकल्ऩ ददएय जॊगर जोगाउन,ु वृऺ योऩणको ऺते्र फढाएय वन य 
हरयमारी प्रवद्धान गनुा, वन, वातावयण सम्फतधी ऺेत्रको सॊगठन सॊयचना स्थानीम तहभा ऩरयचारन गनुा, 
जैववक ववववधताको ऩवहचान य सॊयऺण गनुा, अततय तह सभतवम गनुा, आदद चनुौती देन्खएका छन।् 
 

८.१.५ रक्ष्म 

 

जैववक ववववधता, वन, वातावयण तथा जराधाय ऺेत्रको सॊयऺण य प्रफद्धान बएको हनुे । 

 

८.१.६ उद्दशे्म  
 

वन, वातावयण तथा जराधाय ऺेत्रको सॊयऺण य प्रफद्धान गनुा । 
 

८.१.७ यणनीधत य कामानीधत  

यणनीधत कामानीधत 
१. साभदुावमक वन, धाधभाक वन 

य धनजी वनको सभनु्चत 
रूऩभा सॊयऺण, सम्फद्धान, 

सदऩुमोग तथा व्मवस्थाऩन 
गने। 

 वनरे ढाकेको ऺेत्र, वनभा रगाइएका रुख तथा जडीफटुीको 
रगत सॊकरन सवहत कामामोजना तमाय गनाभा सहजीकयण 
गरयनछे । 

  साभदुावमक वनको कामामोजना फभोन्जभ कामािभ सञ्चारन 
गना प्रोत्सावहत गरयनछे । 

 वन उऩबोक्ता सभूहको ऺभता ववकास को कामािभ सञ्चारन 
गरयनछे । 

 स्थानीम वन उऩबोक्ताहरूको काठ, दाउया, स्माउरा य 
घाॉसऩात जस्ता वन ऩैदावायको भागको सतत ्रूऩभा आऩूधताको 
व्मवस्था धभराइनछे । 

 वन ऩैदावायभा आधारयत ववधबन्न आमआजानका कामािभहरू 
सञ्चारन गयी स्थानीमस्तयभा योजगायी प्रफद्धान गरयनछे । 

 वन व्मवस्थाऩन तथा सदऩुमोगभा जनसहबाधगता य 
सयोकायवाराको सभानऩुाधतक ऩहुॉच सधुनन्ित गयी वनस्रोत 
भाधथ स्थानीम फाधसतदाको अऩनत्वको बावना ववकास गरयनेछ । 
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 जैववक ववववधता सॊयऺणका साथै ऩमााऩमाटनराई टेवा ऩमुााउन 
सहजीकयण गरयनछे । 

 धनजी वन ववकास य सॊयऺणराई प्रोत्सावहत गरयनेछ य वन 
कामाारमसॉग सभतवम गयी त्मसको व्मवस्थाऩन तथा 
फजायीकयणभा सहजीकयण गरयनेछ । 

 वनजॊगरराई आगरागीफाट जोगाउन जनचेतनाका साथै अन्ग्न 
धनमतत्रणका उऩाम अवरम्फन गना प्रोत्साहन गरयनछे । 

 वन ऺते्रका सयोकायवाराहरू, स्थानीम धनकाम, गैयसयकायी सॊघ 
सॊस्थासॉग सभतवम गरयनछे । 

२. जराधाय ऺते्र सॊयऺण गयी 
बूऺ म धनमतत्रण गने । 

 खोराहरूको सॊयऺण गनुाऩने ऺेत्रको ऩवहचान, सवेऺण गयी 
मोजना प्रविमाभा सभावेश गयी सॊयऺण कामा गरयनेछ । 

 खोल्सा, खोल्सीहरूभा चेक ड्याभ फनाई धनमतत्रको कामा  
गरयनछे । 

 खोरा य जराधाय ऺेत्रको सॊयऺणको कामािभ सञ्चारन 
गरयनछे । 

 ऩवहयो जान े सॊबाव्म ऺेत्रको ऩवहचान गयी ऩवहयो योकथाभका 
राधग जैववक प्रववधध अवरम्फन गना कृषक उऩमोगी डारेघाॉस, 
घाॉस आदद वृऺ योऩण गरयनछे । 

 सडक वकनायाभा परपूर तथा सौतदमा वृवद्ध गने जातका फोट, 
धफरुवाको वृऺयोऩण य सॊयऺण कामा गरयनेछ । 

३. वातावयण सॊयऺण  धनमभन य 
पोहयभैराको व्मवस्थाऩन  
गने । 

 वातावयण सॊयऺण सम्फतधी स्थानीम नीधत, कानून, भाऩदण्ड, 
मोजना तजुाभा तथा त्मसको कामाातवमन, अनगुभन य धनमभन 
गरयनछे । 

 वातावयण य ववकास फीच सततरुन कामभ गरयनेछ । 
 वातावयण सॊवेदनशीर ववशषे गयेय बौधतक ऩूवााधायका मोजना य 

प्राकृधतक स्रोतको प्रमोग गदाा प्रायन्म्बक ऩयीऺण (IEE) तथा 
भलु्माॊकन अध्ममन (EIA) गयेय भात्र कामािभ स्वीकृत गने 
प्रणारी अवरम्फन गरयनछे । 

 स्थानीमस्तयभा हरयत ऺेत्रको ववकास, सॊयऺण य प्रवद्धान  
गरयनछे । 

 वातावयणीम जोन्खभ तमूनीकयणका राधग जनचेतना अधबवृवद्ध य 
सॊयऺण कामािभ सञ्चारन गरयनेछ । 

 घय, आगन य फजाय ऺेत्र सयसपाई तथा पोहयभैरा 
व्मवस्थाऩनका कामािभ सञ्चारन गरयनेछ । 
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 उत्ऩादन हनु ेपोहयराई कुवहने, ऩनु: प्रमोग हनु ेय पाधरने गयी 
वगॉकयण गरयनछे । 

 फजाय ऺते्रको पोहयराई व्मवन्स्थत गना व्मवस्थाऩन सधभधत 
गठन गयी व्मवस्थाऩनका राधग न्जम्भेवायी ददइनछे । 

 कुवहन े पोहयराई कम्ऩोष्टको रूऩभा प्रमोग गना प्रोत्सावहत 
गरयनछे । 

 ऩनु् प्रमोग गरयन ेपोहयराई धफिी ववतयणको सॊस्थागत रूऩभा 
सॊकरन गयी धनकासी गना धनजी ऺेत्रसॉग सहकामा गरयनेछ य 
मसयी धनकासी बएको पोहयको आमराई धनदेन्शका तमाय गयी 
सम्फन्तधत सधभधत य गाउॉऩाधरकाभा यहने गयी व्मवस्था 
गरयनछे। 

 फजाय ऺेत्रभा व्मवन्स्थत नारी य ढरको व्मवस्था गरयनछे । 
 

८.१.८ प्रभखु कामािभ 

 

 साभदुावमक वनको रगत तमायी य कामामोजना तजुाभा य स्वीकृधत, 
 वन, ऩैदावाय व्मवस्थाऩन, 
 जैववक ववववधता सॊयऺण, 
 अततय धनकाम, अततय तह सभतवम य सहकामा, 
 ब ूतथा जराधाय सॊयऺण, 
 पोहयभैरा व्मवस्थाऩन, 
 ऺभता ववकास । 

 

८.१.९ अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध 

  

मोजना अवधधको अतत्मसम्भभा वन नसायीको स्थाऩना बएको हनु,े वातावयण सॊयऺण सम्फतधी स्थानीम 
नीधत, कानून, भाऩदण्ड बएको हनु,े प्रायन्म्बक वातावयणीम ऩयीऺण कामाववधध रागू बएको हनु,े ववद्यारम 
तहभा वातावयण सॊयऺण सम्फतधी अधबभखुीकयण य वातावयणीम सचेतना अधबवृवद्ध सम्फतधी कामािभहरू 
सञ्चारन बएको हनु े।  
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८.२ जरवाम ुऩरयवतान य ववऩद् व्मवस्थाऩन 
 

८.२.१ ऩषृ्ठबधूभ 
 

नेऩारको सॊववधानरे जरवाम ु ऩरयवतान य ववऩद् व्मवस्थाऩनराई तीनवटै तहका सयकायको कामाऺ ते्रधबत्र 
सभावेश गयी आ-आफ्नो तहभा मी ववषम सम्फतधी नीधत, कानून, यणनीधत य भाऩदण्ड तजुाभा गयी रागू गना 
सवकन ेव्मवस्था गयेको छ। स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनरे ऩधन स्थानीम तहको आवधधक तथा वावषाक 
मोजनाभा जरवाम ुऩरयवतान, अनकुुरन, ववऩद् व्मवस्थाऩन जस्ता अततयसम्फन्तधत ववषमराई सभावेश गयी 
कामाातवमन गरयनऩुने व्मवस्था गरयएको छ। 
 

८.२.२ वताभान न्स्थधत 
 

मस नगयऩाधरकाभा स्थानीम ववऩद् व्मवस्थाऩन सधभधत गठन बई कोधबड-१९, तथा अतम स-साना आउन े
ववऩद् कामाको व्मवस्थाऩन गने गरयएको छ वडाभा वडास्तयीम ववऩद् व्मवस्थाऩन सधभधत गठन गयेको ऩधन 
छ। 

 

८.२.३ प्रभखु सभस्मा 
 

जरवाम ु ऩरयवतान य ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फतधी स्थानीम नीधत, कानून य भाऩदण्ड तजुाभा हनु नसक्न,ु 
स्थानीम जरवाम ुऩरयवतान अनकुुरन कामा मोजना रागू हनु नसक्न,ु वातावयण सॊयऺण, जरवाम ुऩरयवतान 
तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फतधी कामा हेने सम्ऩका  व्मन्क्त न तोवकन,ु व्मवन्स्थत कामामोजनान फनाई 
कामािभ सञ्चारन हनु नसक्न,ु खहये खोरा बएको कायणरे बूऺ मको जोन्खभ यहन,ु वन जॊगरको 
ऺेत्रपर यावष्डम भाऩदण्डबतदा कभ हनु,ु स्थानीम वातावयण सधभधतको ऺभता कभजोय यहन ुआदद मस 
ऺेत्रका प्रभखु सभस्मा हनु ्। 

 

८.२.४ अवसय य चनुौती 
 

अवसय 
केतरीम जरवाम ु ऩरयवतान य ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फतधी नीधत, कानून, यणनीधत तजुाभा बई ववऩद् 
व्मवस्थाऩन प्राधधकयण गठन बई कामाातवमनभा यहेको, स्थानीम ववऩद् ऩूवा तमायी कामामोजना, ऩूवा सूचना 
प्रणारी, खोज तथा उद्धाय, याहत साभग्रीको ऩूवा बण्डायण, ववतयण य सभतवम खोज तथा उद्धाय, याहत 
साभग्रीको ऩूवा बण्डायण, ववतयण य सभतवम गने तथा ववऩद् व्मवस्थाऩनभा स्थानीम सभदुाम सॊघ सॊस्था 
तथा धनजी ऺेत्रसॉग सहमोग, सभतवम य सहकामा गना सक्ने गयी काननुी व्मवस्था सभेत यहेको, अततयाावष्डम 
य यावष्डम प्राथधभकताभा ऩयेको ऺेत्र बएकोरे स्रोत साधन ऩरयचारन हनु सक्ने उच्च सम्बावना यहन ुआदद 
मस ऺेत्रका अवसय यहेका छन ्। 

चनुौती  
स्थानीम अनकूुरन कामामोजना रागू हनु नसक्न,ु सॊघ य प्रदेशफाट मस सम्फतधी ऺभता ववकास तथा 
स्रोतसाधनको व्मवस्था हनु नसक्न ुआदद मस ऺेत्रका चनुौती देन्खएका छन ्। 
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८.२.५ रक्ष्म 

वातावयण सॊयऺण, जरवाम ुऩरयवतान तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन हुने । 

 

८.२.६ उद्दशे्म 

 

स्थानीम जरवाम ु ऩरयवतान अनकूुरन कामामोजना य ववऩद् व्मवस्थाऩनको कामाराई प्रबावकायी रूऩभा 
कामाातवमन गनुा। 

 

८.२.७ यणनीधत य कामानीधत  
  

यणनीधत कामानीधत 

१. स्थानीम जरवाम ु ऩरयवतान 
अनकूुरन कामामोजना 
अनसुायका कामािभ सञ्चारन 
गने। 

 स्थानीम जरवाम ुऩरयवतान अनकूुरन कामामोजनाराई स्थानीमकयण 
गयी कामाातवमनभा ल्माइनेछ, 

 उक्त कामामोजना अनसुायका कामािभ सञ्चारन गना सॊस्थागत 
सॊमतत्र स्थाऩना य फजेट व्मवस्था गरयनेछ, 

 सखु्खाको कायणरे भूरहरू सकु्दै गएकारे ऩानी रयचाजा हनुे गयी 
उऩमकु्त ऺेत्रभा ऩोखयी धनभााण गरयने छन,् 

  खेती प्रणारी, जैववक ववववधताभा सभेत ऩयेको असय तमूनीकयण 
गना कामािभ सञ्चारन गरयनछे, 

 तमून ऩानी उऩमोग हनुे आधधुनक प्रववधधको प्रमोग गरयनेछ, 

 ऩानीको फहउुऩमोग गरयनेछ, 

 वृऺयोऩण वा सॊयऺण गयी वन ऺेत्रको ववस्ताय गरयनछे, 

 खरुा स्थानभा ऩाका , उद्यान धनभााण गयी हरयमारी कामभ गरयनेछ, 

 हरयत ग्मास उत्सजान गने कुनै ऩधन कामाराई धनरुत्सावहत गरयनेछ, 

 प्रावष्टकको प्रमोगराई योवकनेछ । 

२. ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फतधी 
कामािभराई प्रबावकायी 
रूऩभा सञ्चारन य 
व्मवस्थाऩन गने । 

 ववऩद् जोन्खभ ऺेत्रको नक्साॊकन गरयनेछ, 

 ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषको स्थाऩना य कामाववधध फनाई सञ्चारन 
गरयनेछ, 

 ववऩद् जोन्खभ तमूनीकयण सम्फतधी स्थानीमस्तयका मोजना तजुाभा, 
कामाातवमन, अनगुभन य धनमभन कामा सञ्चारन गरयनेछ, 

 सभदुामभा आधारयत ववऩद् व्मवस्थाऩन सम्फतधी कामािभ ऩवहचान 
गयी सञ्चारन गरयने छन,् 

 ववऩद् व्मवस्थाऩनभा सॊघ, प्रदेश तथा सयोकाय धनकाम फीच 
सभतवम कामभ गयी कामािभ सञ्चारन गरयनछे, 

 सम्ऩादन गरयएका कामािभको अधबरेखीकयण गरयनेछ । 
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८.२.८ प्रभखु कामािभ 

 

१.  नसायी स्थाऩना ।  

२.  वृऺयोऩण ऺते्रको ऩवहचान ।  

३.  धनजी वनराई प्रोत्साहन गना वन दताा गयेभा वावषाक धतनुाऩने याजस्व छुटको व्मवस्थाऩन । 

४.  ऩानी बयण ऩोखयीहरूको धनभााण ।  

५.  उऩबोक्ता तथा सयोकाय धनकामसॉग सभतवम । 

७.  जरवाम ुऩरयवतान अनकुुरन मोजना धनभााण । 

८.  सयुन्ऺत, एकीकृत, फस्ती/आवास ऺेत्र ऩवहचान । 

 

८.२.९ अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध  

 

जरवाम ुअनकूुरन मोजना तजुाभा बइा कामाातवमनभा आएको हनुे, नगयऩाधरका स्तयीम ववऩद् व्मवस्थाऩन 
सधभधत विमाशीर बएको हनुे, ववऩद् व्मवस्थाऩन कोष स्थाऩना बइा सञ्चारनभा आएको हनुे, ववऩद् 
आऩतकारीन बण्डायण व्मवस्था बएको हनुे, ववऩद् नक्साङ्कन बएको हनु,े सफै वडाभा सभदुामभा आधारयत 
ववऩद् व्मवस्थाऩन सधभधत गठन बएको हनुे, ववऩद्जतम ऺधत कभ बएको हनु।े 
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ऩरयच्छेद – ९ 

सशुासन तथा सॊस्थागत ववकास 

 

९.१ सशुासन तथा सॊस्थागत ववकास 

 

९.१.१ ऩषृ्ठबधूभ 

 

नेऩारको सॊववधानरे सहकारयता, सहअन्स्तत्व य सभतवमको धसद्धाततराई सॊघीम शासन ऩद्धधतको भूर 
आधाय भानेको छ । स्थानीम तह जनताको धनकटतभ ् यहेय प्रत्मऺ रूऩभा सेवा प्रदान गने धनकाम 
बएकोरे स्थानीम तहभा सशुासन स्थाऩना बएभा भात्र नागरयकरे ऩरयवतान य रोकततत्रको अनबुधूत गने 
अवसय प्राद्ऱ गना सक्दछन ्। मसका धनधभत्त स्थानीम तहहरू सऺभ, ऩायदशॉ, भ्रष्टाचाय भकु्त, उत्तयदामी य 
सहबाधगताभूरक हनु आवश्मक छ । सोही भभाराई आत्भसात ्गदै स्थानीम सयकायरे सॊस्थागत सॊयचना 
य भानव सॊसाधनको ववकास गयी सशुासनभैत्री वातावयण धनभााण गना नगयऩाधरकाको काभ कायवावहराई 
ऩायदशॉ, जवापदेही सदाचायमकु्त, तमावमक य सूचना प्रववधधभैत्री फनाई जनसहबाधगत य जनववश्वास अधबवृवद्ध 
गना जरुयी देन्खतछ ।  

९=१=२ ववद्यभान अवस्था 
 

मस नगयऩाधरकारे हारसम्भ ४३ वटा ऐन धनमभ, धनदेन्शका, कामाववधध÷भाऩदण्ड य नीधत तथा भागादशान 
स्वीकृत गयेको छ । मसैगयी मोजना तजुाभा सम्फद्ध सधभधतहरू, अनगुभन सधभधत य याजश्व ऩयाभशा सधभधत 
कृमान्शर यहेका छन ् । नागरयक सततवुष्ट सवहतको गणुस्तयीम सेवा प्रवाह गने औजायहरू सावाजधनक 
ऩयीऺण, सावाजधनक सनुवुाई, आम्दानी खचा, फैठक÷सबाका धनणामहरू सावाजधनक गने अभ्मास गयेको छ । 
नगय कामाऩाधरकाको कामाारम य वडाकामाारमहरूभा जम्भा ५५ जनाको दयफतदी यहेको छ । स्थानीम 
सन्तचत कोष फाट सतु्रभा आधारयत ववन्त्तम कायोवाय सञ्चारन, साभान्जक सयुऺा तथा वस्तगुत वववयणभा 
ववद्यतुीम प्रणारीको प्रमोग बएको छ बन ेस्थानीम बौधतक ऩूवााधायका कामािभहरू ठेक्काऩट्टा य उऩबोक्ता 
सधभधतभापा त कामाातवमनभा ल्माएका छन ्।  

९=१=३ प्रभखु सभस्मा 
 

आऩm्नो अधधकाय ऺेत्रधबत्रका सफै काननु, कामाववधध तथा भाऩदण्डहरू फधननसक्न,ु ववद्यभान ऐन काननु, 

धनदेन्शका, कामाववधध÷भाऩदण्ड य नीधत भागादशानको ऩारना नहनु,ु आवश्मक नगय सबाका सधभधतहरू गठन 
हनु नसक्न,ु सदाचाय प्रवद्धान तथा भ्रष्टाचाय ववरुद्ध प्रबावकायी उऩामहरूको अवरम्फन गना नसक्न,ु फढ्दो 
जनआकाॊऺ ा अनरुूऩ सेवा प्रवाह हनु नसक्न,ु सावाजधनक सनुवुाइ, साभान्जक ऩयीऺण, सावाजधनक ऩयीऺण, 

जस्ता ऩायदन्शाताका औजायहरूको मथेष्ट प्रमोग नहनु,ु सॊगठनात्भक सॊयचनाको ववश्लषे्ण नहनु,ु कभाचायी कामा 
सम्ऩादन भूल्माॊकन ऩद्धधतको ववकास हनु नसक्न,ु सूचना प्रववधध ऩूवााधायको अबाव हुॉदा सयर रूऩभा सूचना 
प्रवाहको कदठनाइ हनु,ु जनप्रधतधनधध य कभाचायीको ऺभता ववकास कामािभहरूको कभी, आततरयक स्रोतको 
कभी हनु ुमस ऺेत्रका प्रभखु सभस्मा यहेका छन ्।  
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९=१=४ अवसय य चनुौती  
 

अवसय 
आधथाक कामाप्रणारी व्मवन्स्थत गने सम्फतधी आधथाक ऐन रगामत ४३ वटा आवश्मक आधायबतू ऐन 
कानूनहरूको धनभााण, ववधबन्न नीधतगत सधभधतहरू य धफषमगत सभधत÷साखा य स्रोत केतरहरूको स्थाऩना य 
कामाातवमन, तमावमक सधभधत रगामत ववधबन्न ववषमगत सधभधतहरूको स्थाऩना य कामाातवमन, ववकास 
साझेदायहरूको उऩन्स्थधत य सकायात्भक सहमोगको वातावयण हनु,ु ऩायदन्शाता तथा उत्तयदावमत्व फहन गना 
सहमोगॉ औजायहरू सावाजधनक ऩयीऺण य सावाजधनक सनुवुाइको वडा स्तय सम्भ अभ्मासभा आउन,ु 

नगयऩाधरका अततगात शाखा–उऩ शाखाहरूकाभा कम्प्मटुय, इतटयनेट जस्ता तमूनतभ बौधतक स्रोत साधनको 
उऩरब्धता हनु ुमस ऺेत्रका प्रभखु अवसयहरू हनु ्। 

 

चनुौती  
 

स्थानीम सयकाय सॊचारन सम्फतधभा सयोकायवाराको सभान फझुाई कामभ गनुा, आवश्मक ऐन धनमभ, 
कामाववधध तथा भाऩदण्डहरू धनभाणा य अधधकायको अभ्मास गनुा, सदाचाय प्रवद्धान तथा भ्रष्टाचाय ववरुद्ध 
प्रबावकायी उऩामहरूको अवरम्फन गनुा, कभाचायी य जनप्रधतधनधी फीच अततयसम्फतध कामभ गनुा, 
सभानऩुाधतक सहबाधगता य ववतयण प्रणाधरको कामाातवमन गनुा, , सभामोन्जत कभाचायीहरूराई स्थानीम सेवा 
अनसुाय सॊचारन गयी व्मवन्स्थत गनुा, सॊस्थागत सॊयचना तथा बौधतक ऩूवााधायको व्मवस्था गनुा प्रभखु चनुौती 
हनु ्। 

 

९.१.५ रक्ष्म  
 

नागरयक सततवुष्ट सवहतको गणुस्तयीम सेवा प्रवाह बएको हनुे । 

 

९.१.६ उद्दशे्म 

 

ववधध य प्रविमाभा आधारयत शासकीम प्रणारीभा सधुाय, सॊस्थागत सदुृढीकयणका भाध्मभफाट गणुस्तयीम 
सेवा प्रवाहभा नागरयकको सततवुष्ट वृवद्ध गनुा । 

 

९.१.७ यणनीधत तथा कामानीधत 

 

यणनीधत  कामानीधत 
१. ववधध य प्रविमाभा 
आधारयत शासन व्मवस्था 
स्थाऩना गने । 

 भौजदुा कानूनराई सभमानकूुर ऩरयभाजान गयी आवश्मकताको 
आधायभा थऩ ऐन, धनमभ धनदेन्शका, कामाववधध÷भाऩदण्ड फनाई रागू 
गरयनेछ । 

 ऩाधरकाका सफै सधभधतहरूराई कृमाशीर गयाई आवधधक प्रधतवेदन 
सबाभा प्रस्ततु गरयन ेप्रणारी स्थावऩत गरयनेछ । 

 सदाचाय प्रवद्धान गदै भ्रष्टाचाय ववरुद्ध प्रबावकायी उऩामको 
अवरम्फन गरयनेछ । 

 सदाचाय य नैधतकता प्रवद्धानका राधग आवश्मक कामािभ सञ्चारन 
गरयनेछन ्। 
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 सावाजधनक ऩदाधधकायीका राधग आचाय सॊवहता धनभााण गयी 
कामाातवमनभा ल्माइनेछ । 

२. सवाजधनक सेवाभा 
ऩायदन्शाता य जवापदेवहता 
कामभ गयी सभतमावमक 
ववतयण प्रणारीको ववकास गने 

 सावाजधनक सेवाभा ऩायदन्शाता य जवापदेवहता कामभ गना य सेवा 
प्रावहराई गणुस्तयीम वनाउन (सावाजधनक ऩयीऺण, साभान्जक 
ऩयीऺण, गनुासो व्मवस्थाऩन) जस्ता सशुासनक औजायहरूको 
अधधकतभ ्प्रमोग गरयनछे । 

 नगयऩाधरकाको वावषाक फजेट, कामािभ, मोजना य मसका प्रगधतहरू 
अध्मावधधक गयी वेवसाइटभा याख्न ेव्मवस्था धभराइनेछ । 

 आधथाक कायोवाय सम्फतधी वववयण भाधसक रूऩभा सावाजधनक हनु े
व्मवस्था धभराइनछे । 

 सावाजधनक सेवाभा सफै नागयीकको सभान ऩहुॉच य अवसयको 
राधग सभताभूरक नीधत अऩनाइनेछ। 

 आधथाक, बौगोधरक रुऩरे वऩछधडएका वगा तथा ऺेत्रराई 
प्राथधभकताभा यान्खनेछ । 

 टोर ववकास सॊस्थाहरूको प्रत्मऺ सहबाधगताभापा त आभ 
नागरयकको सहबाधगताराई अधबवृवद्ध गरयनेछ । 

३. कामाभूरक सॊगठन 
सॊयचना धनभााण गयी कामा 
सम्ऩादन प्रणारीराई सॊस्थागत 
फनाउने । 

 नगयऩाधरकाको सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन अध्ममन -O & M 

Survey_ गयी सॊगठन सॊयचन, दयफतदी य कभाचायीको कामा 
वववयण तमाय गरयनछे । 

 धनधाारयत दयफतदी अनसुाय आवश्मक कभाचायीहरूको ऩद ऩूधता 
गरयनेछ ।  

 सावाजधनक प्रशासनराई धछटो, छरयतो चसु्त फनाउन कभाचायी 
कामा सम्ऩादन भूल्माॊकन ऩद्धधतको ववकास गयी ऩयुस्काय तथा 
दण्डराई उनीहरूको कामाप्रगधतसॉग आवद्ध गरयनेछ । 

 प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे सफै शाखा प्रभखुसॉग कामा सम्ऩादन 
कयाय गयी नधतजाको अनगुभन गने ऩद्धधत धनभााण गयी 
कामाातवमनभा ल्माइनेछ । 

 कभाचायीराई कामासम्ऩादन गना उऩमुाक्त बौधतक ऩूवााधाय तथा 
उऩकयणहरूको व्मवस्था गरयनेछ ।  

४. सूचना प्रववधधको प्रमोग 
भापा त सेवा प्रवाहराई सरुब, 

सयर य सहज फनाउने । 

 वडा गाउॉ टोर स्तयसम्भ अनराइन सेवा प्रणारीराई ववस्ताय 
गरयनेछ । 

 भोफाइर एप्सको प्रमोगफाट नगयऩाधरकाका गधतववधको वायेभा 
सवै नागरयकराई ससूुन्चत गयाइनेछ । 

 सूचना प्रववधध ऺेत्रको ववकासका राधग धनजी ऺेत्रराई प्रोत्साहन य 
सहजीकयण गरयनेछ ।  
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 नगयऩाधरकाभा सूचना तथा अधबरेख केतरको स्थाऩना गरयनेछ । 

 सेवा प्रवाहभा ववद्यतुीम सूचना प्रववधधको प्रमोग गरयनछे ।  
 साभान्जक सयुऺा तथा व्मन्क्तगत घटना दताा, आधथाक कायोवाय, 

याजश्व जस्ता नागरयकसॉग सम्फन्तधत सेवा प्रवाहभा ववद्यतुीम 
प्रणारीको प्रमोग गरयनछे ।  

 ववद्यभान वेवसाइटराई अध्मावधधक गयी नगयऩाधरकाका धनणाम, 

फजेट तथा कामािभ य प्रगधत, खचाको वववयण जस्ता सावाजधनक 
चासोका ववषम धनमधभत रूऩभा वेवसाइटभा याख्न ेव्मवस्था धभराइन े
छ ।  

 नगयऩाधरकाको आधथाक कायोवाय ववद्यतुीम प्रणारीभा आवद्ध 
गरयनेछ । 

५. नगयऩाधरकाको सॊस्थागत 
ऺभता अधबवृवद्ध गने । 

 जनप्रधतधनधध तथा कभाचायीको ऺभता ववकासका ऺते्रहरू ऩवहचान 
गरयनेछ । 

 जनप्रधतधनधध य कभाचायीको सभग्र ऺेत्रभा ऺभता ववकास  
गरयनेछ । 

 तमावमक सधभधतको ऺभता अधबवृवद्ध गयी प्रबावकायी फनाइनेछ ।  

 नगयसबाका सधभधतहरूराई विमाशीर गयाइनछे । 

 

९.१.८ प्रभखु कामािभ 

 

नगयऩाधरका आपैरे सम्ऩादन गने 

 कानून धनभााण÷ऩनुयावरोकन । 

 सस्थागत स्व–भूल्माॊकन । 
 घमु्ती सेवा । 

 सदाचाय प्रवद्धान य भ्रष्टाचाय धनमतत्रण। 

 ऩायदन्शाता य जवापदेवहताभा अधबववृद्ध ।  
 सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन अध्ममन । 

 सूचना सञ्जारीकयण।  
 ऺभता ववकास । 

 प्रदेश सयकायसॉग सहकामाभा सम्ऩादन हनुे । 

 सॊघीम सयकायसॉग सहकामाभा सम्ऩादन हनु सक्ने । 

 नभनुा ऐन, धनमभ, कामाववधध य भाऩदण्डहरू ।  
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९.१.९ अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध  
 

थऩ १५ वटा स्थानीम कानून, भाऩदण्ड तथा कामाववधधहरू धनभााण बएको हनु,े ववधबन्न नीधतगत तथा 
ववषमगत सभधतहरू प्रबावकायी रूऩभा विमाशीर बएको हनुे, सस्थागत स्वभूल्माॊकन ऩद्धधतराई धनयततयता 
ददॉदै ९० प्रधतशत बतदा फढी अॊकबाय हाधसर बएको हनुे, सावाजधनक सेवाभा ऩायदन्शाता, जवापदेहीता य 
गणुस्तयीमता बएको हनु,े रन्ऺत वगा तथा सभदुामको सशन्क्तकयण य भूरप्रवाहीकयणभा ववशेष सहमोग 
ऩगेुको हनु,े १०० प्रधतशत कभाचायीहरूको ऩद ऩूधता बएको हनुे, नगयऩाधरकाका सवै वडा कामाारमहरूरे 
आफ्नै बवनफाट सूचना प्रववधधको प्रमोग गयी सेवा प्रवाह बएको हनुे । 
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९.२ मोजना तथा त्माङ्क 

 

९.२.१ ऩषृ्ठबधूभ 

   

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनरे नगयऩाधरकारे आफ्नो अधधकायऺेत्रका ववषमभा स्थानीम स्तयको ववकासका 
राधग आवधधक, वावषाक, यणनीधतगत ववषमऺते्रगत भध्मकाधरन तथा दीघाकारीन ववकास मोजना फनाइा 
रागू गनुाऩने उल्रेख गयेको छ। मोजना तजुाभाभा मथाथा वस्तगुत अवस्थाफाये जानकायी ददन त्माङ्कको 
अवश्मकता ऩदछा। स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनरे स्थानीमस्तयको त्माङ्क सङ्करन य प्रशोधन गयी 
ऩाशावन्चत्र तथा स्रोत नक्साको अद्यावधधक अधबरेखन गनुाऩने उल्रेख गयेको छ। मस्ता त्माङ्क य 
सूचनाहरूरे मोजना प्रविमाराइा वस्तगुत फनाउनका साथै स्थानीम तहको धनणाम प्रविमाराइा सभेत त्म 
त्माङ्क य सूचनामा आधारयत (evidence-based decision making) फनाउन सहमोग ऩमुााउॉदछ । 

 

९.२.२ वताभान अवस्था 
 

मस नगयऩधरकारे यावष्डम जनगणना २०६८ को जनसाॊन्ख्मक वववयण, स्वास््म सूचना प्रणारी य न्शऺा 
सूचना प्रणारीभा आधारयत वववयण तथा स्थानीम स्तयभा सॊकरन गयेका त्माङ्क र सूचना प्रमोगभा ल्माएको 
छ। वावषाक मोजना तथा फजेट तजुाभा रगामतका कामाहरूभा वमनै त्माङ् प्रमोग गरयॉदै आइएको छ। 
२०७७ सारभा घयधयुी तथा सॊस्थागत सवेऺणको भाध्मभफाट ऩवहरोऩटक वस्तगुत वववयण तमाय गरयएको 
छ।  

 

९.२.३ भखु्म सभस्मा 
 

स्थानीम अधबरेख सम्फतधी फस्तगुत वववयण नहनु,ु स्थानीम तहभा यहेको सावाजधनक सम्ऩन्त्तको अधबरेख 
नयहन,ु ववधबन्न धनकामहरूको त्माङ्कभा एकरूऩता नहनु,ु त्माङ्क एकीकृत गयी व्मवन्स्थत याख्न ेसॊस्थागत 
व्मवस्था नहनु,ु सहबाधगताभूरक मोजना प्रणारी प्रबावकायी रूऩभा स्थावऩत हनु नसक्न,ु आमोजनाको 
प्राथधभकीकयण गयी कामािभ ववधनमोजन नहनु,ु आमोजना सम्बाव्मता अध्ममन गयी कामाातवमन गने 
अभ्मासको कभी, अवण्डा दाभासाही य टुिे तथा ववतयणकायी मोजनाको फाहलु्मता आदद मस ऺेत्रका प्रभखु 
सभस्माको रूऩभा यहेका छन।् साथै धनमधभत रूऩभा त्माङ्क सॊकरन, प्रशोधन य प्रकाशनको व्मवस्था हनु 
नसकेको । 

 

९.२.४ अवसय य चनुौती  
अवसय 
 

त्माङ्कको व्मवस्था तथा मोजना प्रणारी सम्फतधी अधधकाय हनु,ु धनवाान्चत ऩदाधधकायीको नेततृ्वभा स्थानीम 
तहको सञ्चारन हनु,ु घयधयुी सवेऺण तथा सॊस्थागत सवेऺणफाट तमाय गरयएको वस्तगुत वववयणरे मोजना 
तजुाभा तथा अतम ववकास आमोजनाहरूफाट प्राद्ऱ आधायबतू त्माङ्क उऩरब्ध हनु,ु धनकट बववष्मभा हनु े
यावष्डम जनगणनारे थऩ उच्च स्तयीम त्माङ्क प्राद्ऱ हनु,ु ववकास आमोजना सम्फतधभा साभान्जक चेतना वृवद्ध 
हुॉदै जान ुआदद मस ऺेत्रका प्रभखु अवसय हनु।् 
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चनुौती 
त्माङ्कको भहत्वफाये जानकाय फनाउॉदै मोजना तजुाभा य धनणाम प्रविमाभा त्म-त्माङ्कको प्रमोग गने 
ऩरयऩाटीको ववकास गनुा, फस्ती स्तयफाट सहबाधगताभूरक मोजना तजुाभा प्रणारी सॊस्थागत गनुा, सफै ववकास 
साझेदायका आमोजना कामािभहरूराइा वावषाक ववकास कामािभभा सभावेश गयी सभतवमात्भक ढङ्गरे 
कामाातवमन गनुा, ठोस य ऩरयवतानकायी आमोजनाको ववकास गयी प्राधथभकताका साथ कामाातवमन गनुा, 
ववकास प्रविमा य अवसयभा सफैको सभावेशी ऩहुॉच कामभ गनुा, मोजनाको अधबरेख अध्मावधधक गनुा, 
धनन्ित सभमभा ऩूवाधनधाारयत गणुस्तयभा आमोजना सम्ऩन्न गनुा आदद मस ऺेत्रका प्रभखु चनुौती यहेका 
छन।् 

 

९.२.५ उद्दशे्म  

 

 आधायबतू त्माङ्क उऩरब्धता य ववश्वसनीम फनाउन ु। 

 सहबाधगताभूरक मोजना प्रणारी सॊस्थागत गनुा । 

 

९.२.६ यणनीधत य कामानीधत 

 

ि.सॊ यणनीधत कामानीधत 

१ त्माङ्क एवॊ अधबरेख 
प्रणारीको स्थाऩना गने । 

१. नगयऩाधरकाको आधायबतू त्माङ्क सवहतको ] वस्तगुत वववयण 
तमाय गयी वावषाक रूऩभा अध्मावधधक  गरयनछे । 

२. स्रोत नक्सा तमाय गयी प्रकाशन गरयनेछ । 

३. त्माङ्क तथा अधबरेख शाखाको स्थाऩना गयी 
नगयऩाधरकास्तयको सूचना तथा त्माङ्क उऩरब्ध हनुे व्मवस्था 
गरयनेछ ।  

४. नगयऩाधरकाको त्माङ्कराइा सूचना प्रणारीभा आफद्ध गयी 
सवासरुब गयाइनछे । 

५. सूचना तथा त्माङ्क सम्फतधी ऺभता ववकास गरयनेछ। 

६. वस्तगुत वववयण, स्रोत नक्सा तथा अतम वववयण 
नगयऩाधरकाको वेफसाइटभा यहने व्मवस्था गनाका साथै 
वेफसाइटराइा इतटयएन्क्टब फनाइनेछ।  

२ सहबाधगताभूरक मोजना 
तजुाभा प्रणारीको 
स्थाऩना गने । 

१. फस्ती स्तयफाट नै चयणफद्ध सहबाधगताभूरक मोजना तजुाभा 
प्रविमाको अवरम्फन गरयनछे।  

२. मस कामारई प्रबावकायी फनाउन सभमभा नै फजेट ऩूवाानभुान 
य भागादशान सम्फन्तधत धनकामभा ऩठाइनेछ । 

३. ववकास प्रविमाभा कोही नछुटुन ्बने्न अवधायणा अनसुाय फस्ती 
तहदेन्ख नै सफै सयोकायवाराको अथाऩूणा सहबाधगता  
फढाइनेछ । 
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४. फजेट ऩूवाानभुान सधभधत,मोजना तजुाभा सधभधत य ववषमऺेत्रगत 
सधभधतहरूको विमाशीरता अधबवृवद्ध गरयनेछ । 

५. वावषाक मोजना तथा कामािभ सबाभा ववस्ततृ छरपर हनुे 
व्मवस्था धभराइनछे । 

६. आवधधक मोजना, भध्मकारीन खचा सॊयचना तथा वावषाक 
मोजना फीच अततय सम्फतध कामभ गरयनछे । 

३. आमोजना तजुाभा य 
कामाातवमन प्रविमाराइा 
व्मवन्स्थत य सॊस्थागत  
गने । 

१. ऩरयमोजना फैङ्कको स्थाऩना गरयनकुा साथै प्राथधभकता प्राद्ऱ 
मोजनाहरूराई मसभा सभाफेश गरयनेछ । 

२. मोजना तजुाभा गदाा आमोजना प्राथधभकीकयणका आधायभा 
छनौट गयी वावषाक कामािभभा सभावेश गरयनछे ।  

३. रु. १० राखबतदा भाधथका आमोजना सम्बाव्मता अध्ममनका 
आधायभा भात्र सभावेश गरयनेछ । 

४. सावाजधनक ऩयीऺण य साभान्जक ऩयीऺण जस्ता नाधगयक 
उत्तयदामी प्रणारीको अधनवामा प्रमोग गयाइनेछ ।  

५. राबग्राहीहरूराइा प्रायम्बदेन्ख नै सॊरग्न गयाइा सम्ऩन्न 
आमोजनाको भभातसम्बाय तथा ददगोऩनाका राधग न्जम्भेवायी य 
ऺभतावान फनाइनेछ । 

४. स्थानीम ववकास-साझेदाय 
य अततय धनकाम 
सभतवम प्रबावकायी 
फनाउने। 

१. स्थानीम स्तयका आमोजना दोहोयो नऩने गयी अततय तह 
सभतवम गरयनेछ । 

२. अततय तह य अततय सयकाय साझेदायीभूरक आमेजनाहरूराइा 
प्राथधभकता ददइनछे।  

३. योजना तजुषमा प्रक्रियामा नगरपाषलकाका क्षेत्रमा काम गने 
षवषभन्न षनकाय र स्थानीय षवकास साझेदारहरूलाइष समेत 
संलग्न गराइष त्यस्ता आयोजना वार्षषक योजनामा समावेश 
गररनछे । 

४. साभदुावमक वनको कामामोजना ऩधन ऩाधरकाको मोजनाभा 
सभावेश गना सयोकायवारासॉग अततयकृमा गरयनेछ ।  

५ नधतजाभूरक अनगुभन 
प्रणारीको स्थाऩना  
गने ।  

१. वावषाक अनगुभन ताधरका तजुाभा गयी तदअनसुाय अनगुभन 
गरयनेछ। 

२. अनगुभन सूचकहरूको धनभााण गयी तदअनसुाय अनगुभन हनुे 
व्मवस्था धभराइनछे। 

३. आमोजनाको धनमधभत अनगुभन गने न्जम्भेवायीको धनधाायण 
गरयनेछ ।  

४. अनगुभन सधभधतको ऺभता ववकास गरयनेछ। 

५. अनगुभन सधभधतको प्रधतवेदनहरू कामाऩाधरकाको धनमधभत 
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फैठकभा प्रस्ततु य छरपर हनुे व्मवस्था गरयनछे।  
६. सभीऺा कामािभराइा धनमधभत गयी नधतजासॉग आफद्ध गदै 

ववकास सभस्मा सभाधान सभेतका रूऩभा स्थावऩत गरयनछे। 

७. ववकास आमोजनाको प्रगधतप्रधतवेदन धनमधभत रूऩभा सम्फन्तधत 
धनकामहरूभा ऩठाइनछे । 

 

९.२.७ प्रभखु कामािभ 

 

१.  वस्तगुत वववयण धनभााण, अद्यावधधक य प्रकाशन । 
२.  स्रोत नक्साको धनभााण य प्रकाशन । 
३.  सहबाधगताभूरक मोजना तजुाभा । 
४.  ददगो ववकासको स्थानीमकयण । 
५.  ऩूवा सम्बाव्मता, सम्बाव्मता अध्ममन य ववस्ततृ आमोजना प्रधतवेदन धनभााण । 
६.  भाधसक चौभाधसक तथा वावषाक सभीऺा य प्रधतवेदन । 
७. मातामात गरुुमोजना, खानेऩानी तथा सयसपाइा गरुुमोजना रगामतका ऺेत्रगत गरुुमोजनाको 

धनभााण य कामाातवमन । 
८.  मोजना प्रणारी सम्फतधी ऺभता ववकास । 
९.  भध्मभकारीन खचा सॊयचनाको धनभााण। 

 

९.२.८ अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध 

 

आधायबतू त्माङ्क षनयषमत रूपमा उपलब्ध बएको हनुे, वस्तगुत वववयण तमाय बइा अध्माववधक बएको हनुे, 
सहबाधगताभूरक मोजना तजुाभा प्रणारी कामाातवमनभा आएको हनुे, नगयऩाधरकाको प्रथभ आवधधक ववकास 
मोजना कामाातवमनभा आएको हनुे, सफै ववकास साझेदायहरूको कामािभ नगयऩाधरकाको वावषाक मोजनाभा 
सभावेश बइा सावाजधनक बएको हनुे, भध्मभकारीन खचा सॊयचना धनभााण बएको हनुे, वावषाक अनगुभन 
कामाताधरका तमाय गयी कामाातवमनभा आएको हनुे, ववकास सभीऺा प्रणारी सॊस्थागत हनुे, अततय तह 
प्रधतवेदन प्रणारी धनमधभत य ववद्यतुीम प्रणारीभा आफद्ध बएको हनुे।  
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९=३ आततरयक याजस्व ऩरयचारन 

 

९=३ आततरयक याजस्व ऩरयचारन 

 

९.३ .१  ऩषृ्ठबधूभ 

  
फेरकोटगढी  नगयऩाधरकाको ददगो आधथाक फवृद्ध हाधसर  गनाका  राधग फान्तछत ्   आधथाक आधाय 
धनभााण गनुा ऩने हतुछ । मसका धनधभत नगयऩाधरकाको कामाऺ ते्रधबत्र कृवष तथा  गैय कृवष गयी  सवै खारे  
उद्यभ व्मवसामराई प्रवद्र्धन गरयन ु  ऩदाछ । योजगायी धसजाना एवॊ उद्यभशीरता ववकासका भाध्मभफाट 
नगयॉवासीको आधथाकस्तयभा  उल्रेख्म  वृवद्ध  गनुा  ऩने हतुछ । ददगो  आधथाक  ववकास गना  
फेरकोटगढी नगयऩाधरकाकाको ऩवहरो  आवधधक मोजनारे अऩेऺा  गये फभोन्जभको आधथाक तथा  
साभान्जक ववकासका  राधग प्रमाद्ऱ ववत्तीम स्रोतहरूको आवश्मकता ऩनेछ । नगयऩाधरकाको  वावषाक 
फजेटभा आततरयक याजस्वको  अनऩुात एकदभै कभ  यहेको ववद्यभान न्स्थधतभा सॊघीम  तथा प्रदेश 
सयकायको अनदुानभा धनबाय यहन ु ऩने फाध्मता यहेको छ ।  
आधथाक वषा २०७७÷७८ भा नगयऩाधरकारे  अततयसयकायी  ववत्तीम हस्ताततयण अततगात सॊघ  य  
प्रदेशवाट रू. ६३ कयोड ६८राख प्राद्ऱ  गयेकोभा आततरयक   याजस्ववाट रू. २ कयोड ६ राख भात्र  
प्राद्ऱ  गयेको  धथमो । फेरकोटगढी नगयऩाधरकाभा आततरयक याजस्व ऩरयचारनको सन्र्दबभा साभना गनुा  
ऩयेको सभस्मा तथा चनुौतीहरूको फाफजदु  ववद्यभान सम्बावना  तथा  अवसयहरूको उऩमोग  गदै 
आततरयक याजस्व ऩरयचारनराई फवृद्ध गनुा  ऩने आवश्मकता छ । 

 

९.३.२ आततरयक याजस्वको  स्रोतगत न्स्थधत  
 

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ द्राया नगयऩाधरकारे रगाउन  सक्ने   प्रत्मऺ कयहरू जस्तै सम्ऩन्त्त 
कय, बधूभकय )भारऩोत( , घयजग्गा फहार कय, फहार धफटौयी शलु्क, ऩावका ङशलु्क, जडीफटुी, कफाडी य 
जीवजतत ुकय आदद छन ्बने अप्रत्मऺ कय जस्तै व्मवसाम कय जस्ता कयहरू यहेका छन ्। मसैगयी 
गैयकय अततगात नगयऩाधरकाफाट ववधबन्न सेवाहरू उऩमोग गये वाऩतको सेवाशलु्क जस्तै् स्थानीम ऩूवााधाय 
उऩमोग शलु्क, स्थानीम तहरे उऩरब्ध गयाएको कुनै सेवा उऩमोग गये वाऩत सेवा उऩमोगकतााहरूफाट 
असूर गरयन े सेवा शलु्क, ववधबन्न धनमभन सेवा तथा धसपारयस वाऩत प्राद्ऱ बएको दस्तयु वाऩतको यकभ, 

नक्साऩास दस्तयु य नगयऩाधरकारे आफ्नो ऺेत्रधब स्रेट, ढुॊगा, धगट्टी, फारवुा एवॊ भाटोजतम वस्त ु वविी य 
अतम सम्ऩन्त्त वविी, साभदुावमक वनको आम आदद यहेका छन ्।प्रदेश य स्थानीम तह दफैुरे साझेदायीभा 
सॊकरन गने घयजग्गा यन्जषे्डशन दस्तयुको दय प्रदेशरे तोक्ने य स्थानीम तहरे सॊकरन गने प्रावधान यहेको 
छ । हारसम्भ सॊघीम तहफाट स्थानीम तहभा घयजग्गाको रगत स्थानाततयण बइ नसकेको य सॊघीम 
सयकाय भातहतको न्जल्रा न्स्थत भारऩोत कामाारमरे प्रदेश कानून फभोन्जभ घयजग्गा यन्जषे्डशन दस्तयु 
असरु गयी त्मसको ६० प्रधतशत सम्वन्तधत नगयऩाधरका य ४० प्रधतशत सम्वन्तधत प्रदेशभा  
ऩठाइनछे  । 
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९.३.३  आततरयक याजस्व फवृद्धका ऺेत्रहरू  
 

फेरकोटगढी नगयऩाधरकाको आततरयक याजस्व सॊकरनको  तमून अनऩुातराई आगाभी वषाहरूभा िधभक 
रुऩभा फवृद्ध गदै  रैजान सम्बाव्म  कय  तथा गैय कय याजस्वको अध्ममन तथा ववश्लषेण गयी ववषमगत 
आधायभा सधुायका  ऺेत्रहरू ऩवहल्माएय प्रबावकायी कामाातवमन गनुाऩने  आवश्मकता छ ।  
नगयऩाधरकाको याजस्व  आम्दानीराई फढाउन कय  तथा गैय कयका दयहरू फढाउदा वा  नमा दयहरू 
कामभ गदाा कयदाताहरूको धतना  सक्ने ऺभताका साथै कयदाताको कय धतने तत्ऩयताराई सभेत ध्मान 
ददइन ुऩनेछ ।  
 

मस ऩरयप्रेऺ म्भा फेरकोटगढी नगयऩाधरकाको  याजस्व सूधाय कामामोजना, २०७७ रे  प्रस्ताव  गये  
फभोन्जभ  स्थानीम स्तयभा रगाइन े कय तथा गैय कय याजस्व प्रणारीराई प्रगधतशीर एवॊ सभतमावमक 
स्वरुऩ  ददई  कयदाता एवॊ सेवाग्राही भैत्री तलु्माइन ुऩने हतुछ । मसैगयी फेरकोटगढी नगयऩाधरकाको  
व्मवसावमक कय सधुाय मोजना, २०७७ य उद्यभ व्मवसामको प्रवद्र्धन, दताा, धनमभन तथा सवुवधा 
सहधुरमतसम्फतधी जानकायी ऩनु्स्तका )सतदबा साभग्री( , २०७७ राई सभेत दृवष्टगत गयेय आततरयक याजस्व 
ऩरयचारनका राधग ऩहर गनुा ऩदाछ । नगयऩाधरकाको आततरयक याजस्वको अनऩुात फवृद्धका राधग  
स्रोतगत  आधायभा  धनम्न फभोन्जभका ऺेत्रहरू छन््   

)क(  सम्ऩन्त्त कय 
 मस नगयऩाधरकाभा २०७७ को घयधूयी सवेऺण अनसुाय ९०९६ घय ऩरयवाय यहेका  

देन्खतछन ्।  
 बकूम्ऩऩधछ ऩनुयध्नभााण बएका तथा वावषाक वृवद्धराई भध्मनजय गदाा घयहरूको सॊयचना तथा 

सॊख्माभा ववृद्ध हनु ेकायण सम्ऩन्त्तको भूल्माङ्कन य याजस्वभा वृवद्ध हनुे अनभुान गरयएको।  
(ख) बधूभकय (भारऩोत)  

जग्गाराई उत्ऩादकत्वका आधायभा वगॉकयण गयी (ऩूणा धसन्ञ्चत य फजाय ऺेत्रका जग्गा सवहत÷ 

अधाधसान्चत य अधसॊन्ञ्चत) जग्गाको स्वाधभत्व तमूनदेन्ख फढी कम्तीभा ५ ७ तहभा वगॉकयण  
गने । 

ग( ) घयजग्गा फहार कय 
मस नगयऩाधरकाभा नौसम बतदा फढी सॊख्माभा उद्योग, व्माऩाय, व्मवसामहरू सञ्चारनभा 
यहेको य ती व्मवसामहरू भध्मे २५% फाट फहार कय प्राद्ऱ हनु सक्ने. 

 )घ(  व्मवसाम कय    
 नगयऩाधरका ऺते्रधबत्र नौ समबतदा फढी  सॊख्माभा उद्योग य व्माऩाय व्मवसाम  यहेकारे मी 

व्मवसामहरूको ऩूॉजीगत रगानीका आधायभा कय धनधाायण गयी स्थानीम उद्योग वान्णज्म 
सॊघसॉगको सहकामाभा थऩ याजस्व प्राद्ऱ गने सम्बावना यहेको ।  
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)ङ(   जधडफटुी, कवाडी य जीवजततकुो ब्मवसावमक उऩमोग कय 
 साभदुावमक वन ऺेत्रभा जडीवटुी खेती प्रवद्धान गयी फजायीकयण गना सवकने सम्बावना यहेको 

छ । साथै फजायीकयणको ववस्ताय सॉगै कवाडी साभान ववृद्ध हनु े सम्बावना यहेको  
छ । 

)च(   ववऻाऩन  कय 
 नगयऩाधरका हुॉदै रोकभागा गएको तथा महाॉका फजाय केतरहरूभा ववधबन्न व्मवसावमक 

धनकामहरूको ववऻाऩन याख्न ेगयेको य बववष्मभा मसको फढोत्तयी हनुे सम्बावना यहेको छ ।  
)छ(  साना सवायी साधन कय  

 आगाभी सभमभा रोकभागा तथा ऩक्की सडक ववृद्ध बएसॉगै सानासवायी साधन कयको 
सम्बावना फढ्दै जानेछ ।  

(ज) प्राकृधतक  एवॊ खानीजतम वस्त ुधफिीफाट  प्राद्ऱ याजश्व  
 मस नगयऩाधरका हुॉदै रोकभागाको साथै अतम नगयऩाधरकास्तय सडक धनभााण कामा 

बइयहेकोरे  नमाॉ फजाय केतरहरू ववकास हुॉदै गइयहेको अवस्था हनुारे धनभााण साभग्रीको 
भाग फढ्न सक्ने देन्खतछ । मसफाट नगयऩाधरकाको याजस्व प्राधद्ऱभा ववृद्ध हुॉदै जाने।  

(झ)  वार ववटौयी शलु्क 

 रोकभागाको अधधन, ऐरानी, सावाजधनक, वनको स्वाधभत्वभा यहेको य सॊयचना धनभााण गयी 
फसेका ऩरयवायराई दामयाभा ल्माउन सवकने।  

)ञ(  धनभााण नक्सा ऩास दस्तयु 
 फजायीकयण हुॉदै गएको हनुारे आगाभी ददनभा ऩक्की घयहरू धनभााण हुॉदै जाने बएकोरे 

धनमधभत आम हनुे।  
)ट(  व्मवसाम दताा÷नवीकयण शलु्क 

 नगयऩाधरकाभा नौसम  बतदा फढी व्मवसाम बएकारे दताा÷नवीकयण शलु्क न्शषाक वाऩत  
थऩ  यकभ प्राद्ऱ हनु।े 

)ठ(   सेवा शलु्क दस्तयु  धसपारयस य प्रभान्णत शलु्क 

 नगयऩाधरका तथा वडाहरूफाट वावषाक रुऩभा  धसपारयस  दस्तयु दय  वाऩत ् धनमधभत  
याजस्व प्राद्ऱ हनुे ।  

)ड(  सेवा शलु्क  
 ऩमाटन शलु्क, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन शलु्क, स्थानीम सडक ऩूवााधाय उऩमोग शलु्क, 

एम्फरेुतस सेवा शलु्क, अतम सेवा शलु्कवाट थऩ  आम प्राद्ऱ  हनुे ।  
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 )ढ(  घयजग्गा  यन्जषे्डशन   दस्तयु  

 नगयऩाधरकारे आफ्नो ऺते्रधबत्रका घयजग्गाको स्वाधभत्व हस्ताततयण गदाा धरने य ददने 
व्मन्क्तफाट प्रदेश आधथाक ऐनभा तोवकए फभोन्जभ असूर गरयएको याजस्वको ६० प्रधतशत 
प्राद्ऱ गने प्रावधानरे  नगयऩाधरकाका राधग ववश्वसधनम आम स्रोत कामभ हनु सक्नेछ । 

(ण)  साभदुावमक वनफाट  आम 

 

साभदुावमक वन उऩबोक्ता सधभधतरे वन ऩैदावाय वविी तथा उऩमोग सम्फतधी आफ्नो 
वावषाक कामामोजना नगयऩाधरकाफाट स्वीकृत गनुाऩने य त्मसफाट बएको आम्दानीको १० % 
सम्फन्तधत ऩाधरकाको सॊन्चत कोषभा जम्भा गनुाऩने कानूनी प्रावधान यहेको छ। 
नगयऩाधरका ऺेत्रधबत्र ४८ वटा साभदुावमक वन यहेकारे  वनवाट  उल्रेख्म याजस्व प्राद्ऱ 
हनु सॊबावना यहेको छ । 

 

९.३.४ प्रस्ताववत यणनीधत  
 

फेरकोटगढी नगयऩाधरकको याजस्व सधुाय कामामोजना, २०७७ भा उल्रेख बए फभोन्जभ नगयऩाधरकाको  
आततरयक याजस्व आमराई फढाउन धनम्न फभोन्जभका यणनीधतहरू प्रस्ताव गरयएका छन ् । ती 
यणनीधतहरूराईा कामाातमनका राधग उक्त  मोजना द्राया ववधबन्न कामानीधतहरू  प्रस्ताव  गरयएका छन््   
 

नगयऩाधरकाभा तमाय गरयएका याजस्वसॉग सम्फन्तधत ऐन तथा धनमभहरूराई अझ फढी व्मवहारयक फनाउन 
सधुाय गरयनेछ । साथै ऐन, धनमभभा अऩमााद्ऱ बएका देहाम फभोन्जभका ऩऺहरूराई सभेवटनेछ् 

 नगयऩाधरकाको सभग्र याजस्व ऩरयचारन सम्फतधी नीधतहरूराई कामाातवमन गना याजस्व शाखाको 
गठन तथा सदुृढीकयण गयी ऺभतावान फनाइनछे । 

 याजस्वराई वृवद्ध गना कयका दामयाराई पयावकरो गदै रधगनछे । 

 कय तथा सेवा शलु्कराई सम्फन्तधत कयदाता एवॊ ववषम ऺेत्रसॉग आफद्ध गयाउॉदै रगानी  
गरयनछे । 

 कय, शलु्क, सेवा शलु्क आददको दय तथा दामया धनधाायण गदाा धनजी ऺेत्र तथा 
सयोकायवाराहरूको सहबाधगता जटुाइनेछ । मसैगयी कय सॊकरनभा मथासम्बव धनजी ऺेत्र, 

उऩबोक्ता सधभधत एवॊ सहकायी सॊस्थासॉग सहकामा गरयने । 

 याजस्व ऩरयचारनराई सभावेशी एवॊ प्रगधतशीर फनाइनछे । 

 कय प्रशासनराई ऩायदशॉ गयाउन कय सम्फतधी सूचनाहरूभा नागरयकहरूको ऩहुॉच ऩ¥ुमाइनछे । 

 याजस्व प्रशासनराई प्रबावकायी फनाउन प्रदेश सयकाय तथा न्जल्रा सभतवम सधभधतसॉगको 
सहकामा तथा सभतवमभा जोड ददइनछे । 
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९.३.५ आवधधक मोजनाभा आततरयक याजस्व प्रऺऩेण 

 

फेरकोटगढी नगयऩाधरकको याजस्व प्रधद्ऱराई िधभक रूऩभा  फढाउन  याजस्व सूधाय कामामोजना, २०७७  
रे  प्रस्ताव  गये  फभोन्जभ  देहामअनसुाय याजस्व प्रऺेऩण गरयएको छ ।२०७७÷७८ को  मथाथा याजस्व 
सॊकरन रु.२.०६ कयोड भात्र बए ताऩधन नगय सबारे अनभुोदन गयेको  आधथाक वषा २०७८÷७९ को  
याजस्व अनभुानभा उल्रेख्म वृवद्ध गयी रु. ७.९५ कयोड कामभ गरयएकोरे आवधधक मोजनाको फाॊकी  
अवधधका राधग सोहीराई आधाय  भानी प्रऺेऩण गरयएको छ । धनम्न ताधरका अनसुाय नगयऩाधरकारे 
आवधधक मोजनाको अवधधभा जम्भा रू. ४५.८८ कयोड याजस्व प्राद्ऱ गने प्रऺेऩण यहेको छ ।  
 

ताधरका ९.३.१  आततरयक  याजस्वको  प्रऺऩेण आ .व  २०७७÷७८ को भूल्मभा     (रू. राखभा) 
 

क्र. 
सं. 

शीषाक याजश्व अनभुान तथा प्रऺऩेण 

०७७/७८  ०७८/७९  ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२  ०८२/८३  मोजना 
अववधधको 
जम्भा 

1.1 सम्ऩन्त्त कय 0 ० ६ ७ ८ ९ 30 

1.2 बधूभकय भारऩोत २२ ३० ३३ ३६ ४० ४४ 183 

  भारऩोत यन्जषे्डशन  ० ५० 50 50 50 50 250 

1.4 घय जग्गा फहार कय 0 0 6 7 8 9 30 

  ब्मवसाम कय  0 50 53 55 58 61 277 

  
धगट्टी फारवुाको वविी 
तथा  धनकासी कय 

0 625 656 689 724 760 3454 

1.5  अतम कय  1 0 3 4 5 6 18 

  जम्भा  कय याजस्व  23 755 807 848 893 939 4242 

2.1 ववधबन्न सेवा शलु्क 0 0 6 7 8 9 30 

2.2  नक्सा ऩास  दस्तयु 11 0 13 15 17 18 63 

2.3 धसपारयश  तथा   दस्तयु 69 30 33 36 40 44 183 

2.4 
यन्जष्े्टयशन  तथा  अतम 
दस्तयु 

0 10 11 12 13 15 61 

2.5 अतम गैयकय  याजस्व  103 10 12 14 16 18 70 

  जम्भा गैयकय याजस्व 183 40 64 72 81 89 346 

  कुर जम्भा याजस्व 206 795 871 920 974 1028 4588 

रष्टव्म् आ.व २०७८÷७९ को  आततरयक याजस्व अनभुानको वववयण, RIAP / SuTRA  Data  भानी प्रऺऩेण गरयएको । 
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९.४ अनगुभन तथा भूल्माङ्कन 

९.४.१ ऩषृ्ठबधूभ 
 

अनगुभन तथा भूल्माङ्कनको भहत्वऩूणा बधूभका मोजना तथा कामािभहरूको सपर कामाातमनका राधग 
यहतछ। आमोजनाहरूभा बएको रगानी तथा साधनको प्रवाह सभून्चत ढङ्गरे बएको छ वा छैन, 

कामाताधरका अनसुाय विमाकराऩहरू सचुारु बएका छन ् वा छैनन ् साथै प्राववधधक तथा व्मवस्थाऩकीम 
कभजोयीहरू के के छन ्बने्न जानकायी प्राद्ऱ गनुाऩने हतुछ, सम्ऩाददत काभ तोवकएको रागत य गणुस्तयभा 
बए नबएको सधुनन्ित गनुाऩने हतुछ। नगयऩाधरकारे आफ्नो न्स्वकृत कामािभ अनसुायका आमोजना 
अरावा आफ्रनो बगूोरधबत्र सञ्चाधरत अतम ववकास कामािभहरूको सभेत अनगुभन गयी तत ्तत ्धनकामभा 
जानकायी ऩठाउने गदाछ।  
 

९.४.२ वताभान अवस्था 
 

नगयऩाधरकाभा अनगुभन सधभधतको गठन बएको, अनगुभनराई साभातम प्राववधधक धनयीऺणको ववषमको 
रूऩभा धरने गरयएको, जनप्रधतधनधधहरूफाट सभमफद्ध रूऩभा नबई कवहरेकाही ॊ कुनै कुनै मोजनाभात्र 
अनगुभन हनुे गयेको, चौभाधसक तथा वावषाक सभीऺाभा प्रगधतको न्स्थधतको सभीऺा हनुे गयेको छ . 
अनगुभनराई ऩमााद्ऱ फजेट ववधनमोजन बएको देन्खॊदैन . स्थानीम मोजना तथा कामािभहरूको धनमधभत य 
व्मवन्स्थत अनगुभन तथा भूल्माङ्कन प्रणारी स्थाऩन गयी ववकास मोजनाको प्रबावकारयता अधबवृवद्ध गना 
आवश्मक छ ।  
 

९.४.३ प्रभखु सभस्मा 
 

अनगुभन सधभधत गठन बए ताऩधन धनमधभत अनगुभन हनु नसक्न,ु ससाना टुिे आमोजनाको फचाश्व य 
अत्मधधक छरयएय यहेका आमोजनारे गदाा सफै आमोजना अनगुभन गना सम्बव नबएको, अनगुभनका 
नधतजा सूचकहरू धनधाायण हनु नसक्न,ु अनगुभनको प्रधतवेदन प्रणारी धनमधभत य व्मवन्स्थत नहनु,ु कभजोय 
अनगुभन प्रधतवेदन, कामाऩाधरकाको वैठकभा छरपरको धनमधभत प्रविमा नहनु,ु सभमफद्ध सभीऺा नहनु,ु 
प्राववधधक भूल्माङ्कनराइा अन्ततभ बकु्तानीको आधायको रूऩभा भात्र धरइन,ु मोजना भूल्माॊकन नहनु,ु 
जनप्रधतधनधधहरूराई अनगुभनको भहत्वफोध गयाउन नसवकॉ दा अनगुभनरे उन्चत प्राथधभकता प्राद्ऱ गना 
नसक्न ुआदद मस ऺेत्रका प्रभखु सभस्माका रूऩभा यहेका छन।्  
 

९.४.४ अवसय य चनुौती 
अवसय 
नगयऩाधरकास्तयभा उऩाध्मऺ य वडा तहभा वडा अध्मऺको सॊमोजकत्वभा मोजना तथा कामािभको 
अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण गयी सोको प्रधतवेदन फैठकभा ऩेस गनुाऩने काननुी व्मवस्था यहन,ु स्थानीम तहको 
प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतरे प्रभखुको धनदेशनभा अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गने गयाउने काननुी व्मवस्था 
यहन,ु स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐनरे नगयऩाधरकाराई आफ्नो कामाऺ ते्रधबत्र ऩने ववकास मोजनाको 
अनगुभनसम्फतधी काननुी सॊस्थागत तथा कामाववधधगत न्जम्भेवायी सभेत वकटानी व्मवस्था हनु,ु अनगुभन 
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तथा भूल्माङ्कन प्रणारी सदुृढीकयण ववकास साझेदायको प्राथधभकताभा सभेत यहनरुाई प्रबावकायी अनगुभन 
प्रणारी स्थाऩना गने अवसयको रूऩभा धरनऩुने हतुछ । 

 

चनुौती 
अनगुभन भूल्माङ्कन सम्फतधी सॊस्थागत ववकास गनुा, कामािभअनसुायका चयणगत अनगुभन गयी ऩूवाधनधाारयत 
सभम, गणुस्तय, रागतभा कामा बए नबएको मवकन गना कामाातवम चयणदेन्ख नै प्रबावकायी अनगुभन प्रणारी 
स्थावऩत गयी नधतजाभखुी अनगुभन प्रणारीको स्थाऩना गनुा, आमोजना कामािभको अनगुभनराइा धनमधभत 
गयाउन,ु अनगुभन य भूल्माङ्कनराइा मोजना चिको वहस्साको रूऩभा व्मवन्स्थत गनुा, आमोजनाको स्वततत्र 
तेस्रो ऩऺ भूल्माङ्कन गनुा आदद मसऺेत्रका प्रभखु चनुौतीको रूऩभा यहेका छन।्  
 

९.४.५ nIo 

नधतजाभखुी अनगुभन तथा भूल्माङ्कन प्रणारी :yflkt x'g] । 
 

९.४.६ उद्दशे्म 

 

१. नधतजाभखुी अनगुभन प्रणारी स्थावऩत गनुा । 

२. मोजनाको भूल्माङ्कन ऩद्धधतराइा स्थावऩत गनुा। 

 

९.४.७ यणनीधत य कामानीधत 

 

ि.सॊ. यणनीधत कामानीधत 

१ आवधधक मोजनाको 
कामाातवमनको धनयततय 
अनगुभन गने । 

1. आवधधक मोजनाका आधायभा वावषाक मोजना तजुाभा गयी 
आवधधक मोजनारे धनददाष्ट गयेका रक्ष्महरू प्राद्ऱ उतभखु बए 
नबएको अनगुभन गरयनेछ।  

2. आवधधक मोजनारे धनददाष्ट गयेका रक्ष्म, उद्देश्म हाधसर बए 
नबएको उऩरन्ब्ध य नधतजा सूचकहरूको ववकास गयी भध्मावधध 
भूल्माङ्कन गरयनेछ। 

3. आवधधक ववकास मोजनाको तेस्रो वषाभा भध्मावधध भूल्माङ्कन य 
अन्ततभ भूल्माङ्कन आवधधक मोजनाको सभाधद्ऱऩधछ गरयनछे। 

२. अनगुभन तथा भूल्माङ्कन 
प्रणारीराई सदुृढ 
फनाउने । 

१. अनगुभन धसधभधतको ऺाभता ववकास गदै सॊस्थागत य विमाशीर 
गयाइनेछ। 

२. वावषाक अनगुभन ताधरका तजुाभा गयी तदअनसुाय अनगुभन गरयन े
छ। तदअनसुाय ऺभता ववकासका साथै फजेटको व्मवस्था 
गरयनेछ। 

३. ववषमगत कामािभहरूको कामािभगत सूचकहरूको धनभााण गयी 
तदअनसुाय अनगुभन गरयनेछ। 

४. आमोजनाको धनमधभत अनगुभनको न्जम्भेवायी तोवकनेछ ।  
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५. अनगुभन ऩिात अनगुभनकतााफाट धरन्खत रूऩभा अनगुभन 
प्रधतवेदन धरन,े मसराई कामाऩाधरकाको धनमधभत फैठकभा 
छरपर गयी देन्खएका फाधा अड्चन पुकाइनछे। 

६. अनगुभन सधभधतको प्रधतवेदनहरू कामाऩाधरकाको धनमधभत 
फैठकभा प्रस्ततु य छरपर हनुे व्मवस्था गरयनछे।  

७. अनगुभन य भूल्माङ्कन प्रधतवेदन नगयऩाधरकाको वेफसाइटभा 
यान्खनकुा साथै सावाजधनक सभेत गरयनेछ । 

३. आवधधक तथा वावषाक 

मोजना य कामािभ 
आमोजनाको सभीऺा य 
प्रधतवेदन प्रणारी 
प्रबावकायी फनाउने। 

१. चौभाधसक तथा वावषाक सभीऺा य स्थानीम सभस्मा सभाधान 
धसधभतको फैठक याखी वावषाक ववकास मोजना तथा कामािभको 
धनमधभत प्रगधत सभीऺा गरयनछे ।  

२. सभीऺा फैठकभा अनगुभन सधभधतफाट सभवष्टगत अनगुभन 
प्रधतवेदनभा छरपर गयी सभस्माको सभाधान गने प्रणारीको 
स्थाऩना गरयनेछ। 

३. चौभाधसक य वावषाक सभीऺाभा धनमधभत रूऩभान गरऩाधरकाभा 
सफै सयोकायवाराहरूको सॊरग्नताभा गरयनेछ य तत्कार 
सभस्माको सभाधान गयी मोजना सभमभा नै सम्ऩन्न गना 
तदारुकता धरइनेछ। 

४. मोजनाको आधथाक तथा बौधतक प्रगधतको प्रधतवेदन सम्फन्तधत 
तह, धनकामभा तोवकएको सभमभा ऩठाइनेछ। मसका राधग सॊघ 
य प्रदेशसॉग सभतवम गयी कम्प्मटुयभा आधारयत एकीकृत सूचना 
प्रणारीका पभेटहरू ववकास गयी आफद्ध गरयनेछ ।  

५. ववकास आमोजनाको प्रगधत धनमधभत रूऩभा सम्फन्तधत 
धनकामहरूभा ऩठाइनछे । 

 

९.४.८ प्रभखु कामािभ 

 

1. अनगुभन सधभधतको सॊस्थागत ववकास य ऺभता अधबवृवद्ध ।  
2. अनगुभन प्रणारी, कामामोजना य आमोजनागत सूचकहरूको धनभााण ।  
3. वावषाक अनगुभन कामामोजना (सूचक सवहत) तमाय गने ।  
4. सभीऺा तथा स्थानीम सभस्मा सभाधान सधभधत । 
5. छाधनएका आमोजनाको तेस्रो ऩऺ अनगुभन तथा भूल्माङ्कन ।  
6. अनगुभन तथा भूल्माङ्कन (monitoring and evaluation guidelines) धनदेन्शका धनभााण । 
7. आवधधक ववकास मोजनाको भध्मावधध सभीऺा ।  
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९.४=९ अनगुभन तथा भूल्माङ्कनको न्जम्भेवायी 
 

(क) आवधधक ववकास मोजना  
 आवधधक मोजनाको असय, प्रधतपरको नधतजा भाऩन तथा सञ्चाधरत कामािभको प्रविमा अनगुभन 

गरयनेछ। प्रविमा अनगुभन तथा प्राद्ऱ नधतजाको भाऩन गने न्जम्भेवायी नगर कामाऩाधरकाको हनुछे 
बने मस कामा अध्मऺको भागाधनदशानभा यही नगरऩाधरका फजेट तथा कामािभ तजुाभा सधभधत 
ऩरयचारन गरयनेछ। 

 आवधधक मोजनाको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन प्रविमा देहाम फभोन्जभ हनुेछ- 
आवधधक मोजनाको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन प्रविमा 

वववयण न्जम्भेवायी अनगुभनका सभम  अनगुभनको तरयका  
१.भध्मकारीन 
खचा सॊयचना 
एवॊ आवधधक 
मोजनाको 
अततयसम्फतध  

नगय कामाऩाधरका १. वावषाक मोजना 
तथा कामािभको 
भस्मैदा धनभााणका 
चयणभा । 

 

१. आवधधक मोजनाको 
प्राथधभकता य रक्ष्म सूचकसॉग 
तादात्म्मता बए नबएका 
तरुनात्भक ववश्लषेणभा आधारयत, 
२. आवधधक मोजनाका नीधत य 
धसद्धातत कामारूऩभा⁄आमोजनाभा 
रूऩाततयण बए नबएको 

२. वावषाक 
कामािभ य 
भध्मकारीन 
खचा 
सॊयचनाको 
अततयसम्फतध 

नगय कामाऩाधरका १. वावषाक मोजना 
तथा कामािभको 
तजुाभाका चयणभा । 

२. वावषाक सधभऺाभा 
आवधधक मोजनाको 
ऩरयभाण  
३. वावषाक कामािभ 
कामाातवमनका 
चयणभा नधतजा 
सूचकभा आधारयत 
बइा नधतजाराइा 
ऩरयभाणात्भक 
(Qunatative) य 
गणुात्भक  
(Qualitative) रूऩभा 
अनगुभन गयी 
सभीऺा गने । 

१. भध्मभकारीन खचा सॊयचनाभा 
आधारयत वावषाक कामािभ बए 
नबएका भूल्माङ्कन गने । 

२. आमोजनाका राधग 
भध्मभकारीन खचा सॊयचनाभा 
सधुनन्ित गरयएको यकभ वावषाक 
कामािभभा ववधनमोजन बए 
नबएको । 
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२. आवधधक 
मोजनाका 
भध्मावधध 
सभीऺा 

नगय कामाऩाधरका कामाातवमनको दइुा 
वषाऩिात ्अथाात 
आ.व. २०८०⁄८१ 

सहबाधगताभूरक भध्मावधध सभीऺा 
(तेस्रो ऩऺफाट स्वततत्र भूल्माङ्कन) 
फाट सभवष्ट मोजनाको अऩेन्ऺत 
उऩरन्व्धको अवस्था य मसका 
सभनु्चत ववतयणको अवस्था 
सभीऺा गयी ऩषृ्ठऩोषण गने ।  

३.आवधधक 
मोजनाको 
अन्ततभ 
भूल्माङ्कन  

नगय कामाऩाधरका आ.व २०८२⁄८३ मोजनकरे अऩेन्ऺत उऩरन्व्ध य 
मसका प्रबाव भूल्माङ्कन हनु ेगयी 
सहबाधगताभूरक अन्ततभ सभीऺा 
(तेस्रो ऩऺफाट स्वततत्र भूल्माङ्कन) 

 

(ख)  वावषाक मोजनाभा सॊरग्न कामािभ तथा आमोजना 
 वावषाक मोजनाभा सभावेश कामािभ तथा आमोजना कामाातवमनको िभभा सभमभा गणुस्तय कामभ 

गना य जाॉच वा धनयीऺण गयी कामासम्ऩादन सधुनन्ित गना अनगुभन कामासञ्चारन गरयनछे । 
अनगुभनका िभभा कामाातवमनभा बएका गल्ती कभजोयी तत्कार सधुाय गयी सभमभा नै आमोजना 
सम्ऩन्न गनाका साथै गाउॉऩाधरकाको कोषको अऩव्मम हनुफाट योवकनेछ। 

(अ)  अनगुभन तथा भूल्माङ्कन प्रणारी 
 धनमधभत अनगुभन् सम्फन्तधत शाखा प्रभखु वा प्राववधधक वा तोवकएको कभाचायीफाट कामािभ⁄ 

आमोजनाको धनमधभत सऩुयीवेऺण, धनन्ित कामासम्ऩादन बएऩधछ बकु्तानी अगावै सम्ऩन्न बएका 
कामाको भूल्माझ्कन य कामासम्ऩन्न बएऩधछ कामासम्ऩनन प्रधतवेदनद्राया गरयने अनगुन तथा 
भूल्माङ्कन कामा । 

 अनगुभन सधभधतफाट हनु ेअनगुभन् स्वीकृत अनगुभन कामामोजना अनसुाय अनगुभन सधभधतफाट 
गरयने कामािभ⁄आमोजनाको अनगुभन। 

 कामाऩाधरकाफाट अनगुभन् कामाऩाधरकाफाट आवश्मकता अनसुाय वावषाक कामािभ तथा 
आमोजना य ऩाधरकाको बगूोरधबत्र सञ्चाधरत कामािभहरूको अनगुभन। नगरपाधरकाधबत्र अतम 
धनकामफाट सञ्चाधरत कामािभको अनगुभनऩिात सो सम्फतधभा केही गनुाऩने देन्खएभा 
सम्फन्तधत धनकामभा सभेत जानकायी गयाइनछे। 

(आ)  नगयऩाधरकारे अनगुभन गने आमोजना  

नगयऩाधरकारे देहामका आमोजनाहरूको अनगुभन गनेछ- 
1. नगयऩाधरकाफाट स्वीकृत कामािभ वा आमोजनाहरू । 

2. नगयऩाधरकाफाट रगानी बएको आमोजनाहरू । 

3. नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायफाट प्राद्ऱ स्रोत साधन भापा त सञ्चाधरत आमोजनाहरू। 

4. नगयऩाधरकाको ऺेत्रधबत्र गैयसयकायी सॊस्था भापा त सञ्चाधरत आमोजनाहरू । 

5. नगयऩाधरकारे आवश्मक ठानेका अतम आमोजनाहरू । 
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(इ)  अनगुभनभा भूरबतू रूऩभा धनम्न ववषमहरू हेरयनछेन:्  

1. कामाताधरका अनसुाय काभ बए नबएको । 
2. तोवकएको काभको सभम, रागत य गणुस्तय बए नबएको । 
3. कामासम्ऩादनको िभभा कुनै त्रवुट बए नबएको । 
4. धडजामनभा वा कामाातवमनभा कुनै गल्ती वा कभी कभजोयी बए नबएको । 

(ई)  अनगुभन सधभधत 

नगयऩाधरकाका वावषाक मोजना तथा सभावेश बएका कामािभ⁄आमोजनाको अनगुभनका राधग 
उऩप्रभखुको सॊमोजकत्वभा अनगुभन सधभधत गठन गरयनेछ। मस अरावा वडा स्तयीम 
कामािभ⁄आमोजनाको अनगुभन वडास्तयीम अनगुभन सधभधतफाट हनुेछ।  

अनगुभन सधभधतरे अनगुभन मोजना स्वीकृत गयाई धनमधभत अनगुभनको व्मवस्था धभराउनेछ। 
सधभधतरे मोजना कामािभको सूचकका आधायभा अनगुभन गयी प्रधतवेदन ऩेश गने गयाउनछे। 
आपूरे गयेको अनगुभनका आधायभा तत्कार सभाधान गनुाऩने ववषमको हकभा तत्कारै प्रधतवेदन 
गने य अतमको हकभा भाधसक रूऩभा कामाऩाधरकाको फैठकभा प्रस्ततु गरयनेछ। कामाऩाधरकाको 
फैठकभा अनगुभन प्रधतवेदन धनमधभत एजेण्डाको रूऩभा छरपरभा ल्माइनेछ य सभीऺा वैठकभा 
सभेत अनगुभन सम्फतधी अवस्थाका फायेभा छरपर गरयनेछ। 

अनगुभनभा देहामका भध्मे कुनै तरयकाहरू अऩनाइनेछ्  

1. धनमधभत प्रधतवेदन धरएय । 

2. स्थरगत अवरोकन गयेय । 

3. सयोकायवाराहरूसॉग छरपर गयेय । 

4. नागरयक सभाजका सॊस्थाहरू ऩरयचारन गयेय (धभधडमा आदद) ।  

5. सावाजधनक ऩयीऺण, सावाजधनक सनुवुाइ, साभान्जक ऩयीऺण जस्ता ववधधहरू अऩनाएय ।  

(उ)  भूल्माङ्कन 

नगयऩाधरकारे सम्ऩन्न गयेका कामािभ⁄आमोजनारे अऩेन्ऺत प्रधतपर प्राद्ऱ बमो बएन ? त्मसको 
असय तथा प्रबावको रेखाजोखा गयी नधतजाप्रधत जवापदेवहता अधबवृवद्ध गनाका साथै मसको 
अनबुवफाट ऩाठ धसकेय बावी कामािभ⁄आमोजनाभा सधुाय गना २ कयोडबतदा भाधथका (एकबतदा 
फढी वषाभा कामाातवमन हनुे सभेत) आमोजना य तोवकएका रन्ऺत वगा उतभखु 
कामािभ⁄आमोजनाहरूको भूल्माङ्कन गरयनछे। मसयी भूल्माङ्कन गदाा आततरयक वा स्वभूल्माङ्कन वा 
स्वततत्र वा तेस्रो ऩऺभापा त सभेत गयाइनछे।आमोजनाको भूल्माॊकनऩिात ् प्राद्ऱ नधतजा 
कामाऩाधरकाको फैठकभा प्रस्ततु गयी सयोकायवाराइा सभेत जानकायी गयाइनेछ । 

९.४.१० अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध 

 

 आवधधक मोजना कामाातवमन सम्ऩन्न हुॉदासम्भ वावषाक अनगुभन कामाताधरका तमाय गयी 
कामाातवमनभा आएको हनुे, सफै आमोजनाको कामाातवमन चयणभा कम्तीभा तीन ऩटक अनगुभन 
बएको हनुे, प्रत्मेक वषा एक आमोजनाको तेस्रो ऩऺ भूल्माङ्क बएको हनुे, ठूरा ऩूवााधाय तथा रन्ऺत 
कामािभहरूको प्रबाव भूल्माॊकन प्रायम्ब बएको हनुे, प्रधतवेदन प्रणारी धनमधभत य lवद्यतुीम प्रणारीभा 
आफद्ध बएको हनु।े  



108 

ऩरयच्छेद – १० 

नधतजा खाका 
 

१०.१ ऩषृ्ठबधूभ 

  

आवधधक मोजनारे ऩरयकल्ऩना गयेका सोच, रक्ष्म य उद्देश्महरू कसयी प्राद्ऱ हतुछ बने्न त्मराई तका सॊगत 
ढॊगफाट नधतजा खाकाभा प्रस्ततु गरयएको छ। यावष्डम मोजना आमोगरे अभ्मासभा ल्माएको नधतजा 
खाकाको ढाॉचाराई नै आधाय भानी मस आवधधक मोजनाको नधतजा खाका तजुाभा गरयएको 
छ।नगयऩाधरकाराई वावषाक य ऺेत्रगत गरुमोजनाहरू तजुाभा गना, सञ्चाधरत ऩरयमोजनाहरूको अनगुभन 
तथा भूल्माङ्कन गना य स्वमभ आवधधक मोजनाको भध्मावधध सभीऺा य भध्मभकारीन खचा सॊयचना तमाय 
गना मसरे भद्दत गदाछ। 

 

मोजना प्रविमाराई नधतजाभखुी फनाउन मस आवधधक मोजनाको रक्ष्मदेन्ख कामािभसम्भको कायण य 
असयहरूवीचको अततयसम्फतध एफॊ नधतजाका तहहरूको अततयसम्फतध कामभ हनु ेगयी नधतजा खाकाको 
रूऩभा तका फद्ध खाका (Logical Framework) तमाय गरयएको छ।  

 

मो तका फद्ध खाका तमाय गदाा ववषमगत ऺेत्रका आधायभा तहगत नधतजा सूचक (Key result indicators) 
धनधाायण गयी सफै ववषमगत ऺेत्र तथा उऩऺेत्रको रक्ष्म प्राधद्ऱभा मोगदान स्थावऩत गयाउन प्रमास गरयएको 
छ। 

 

तका फद्ध खाकाभा प्रमोग गरयएका सूचकहरू वावषाक बनी उल्रेख बएकोभा फाहेक अतम वावषाक सूचकहरू 
सभवष्टगत (Cumulative) रूऩभा प्रस्ततु गरयएको छ। प्रमकु्त त्माॊकहरू न.ऩा. को वस्तगुत वववयण, 
कामाशारा गोष्ठीफाट प्राद्ऱ वववयण, न.ऩा. सम्फतधी अतम दस्तावेजहरूफाट सॊकधरत गरयएका छन।् 
एकीकृत नधतजा खाका ताधरका नॊ १०.२.१ भा ददइएको छ ।  
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१०.२ एकीकृत  तका फद्ध खाका 

ताधरका नॊ १०.२.१ एकीकृत नधतजा (तका फद्ध) खाका 
नधतजा  

स्तय 

नधतजा सूचक इकाई आधाय वषा उऩरन्ब्ध ऩषु्ट्याइॉको 
स्रोत 

न्जम्भेवाय 
धनकाम 

जोन्खभ 
अनभुान 

दीववर 
सॊकेत  ०७७/७८  ०७८/७९  ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

सभवष्टगत ववकास सूचक  

 नगयऩाधरकाको ददघाकारीन 
दृवष्टकोण प्राद्ऱ गना आधथाक ववकास 
ऺते्रको आधाय तमाय बएको  
हनुछे ।  

कुर गाहास्थ उत्ऩादन रु. कयोडभा 

245.22 258.05 269.86 282.55 296.25 310.86 

प्रोपाइर, 

कृवष, ऩश ु
ववकास 
शाखाको 
प्रधतवदेन  

  ऩाधरकाधबत्र 
नमाॉ उद्योग 
व्मवसामहरू 
सञ्चारनभा 
आएको हनु े

८ 

प्रबाव  आधथाक ववृद्ध प्रधतशत 1.23 1.23 4.58 4.70 4.85 4.93  

असय १ 
 

प्रधत व्मन्क्त कुर गाहास्थ उत्ऩादन रू. हजायभा   51,421    54,112     56,589     59,249    62,123    65,187    

असय २ 
 

प्रधत व्मन्क्त आम  अभेयीकी 
डरय 

539.4 546.0 571.0 597.8 626.9 657.8 
  

असय ३ 
 

फेयोजगायी प्रधतशत 18 15 12 10 8 5 8 

असय ४ 
 

कुर गाहास्थ उत्ऩादनभा प्राथधभक ऺेत्र 
(कृवष, ऩशऩुारन ...) मोगदान  

रु. कयोडभा 108.7 114.4 119.0 123.9 129.3 135.3 2 

असय ५ 
 

प्रधतशत 44.31 44.34 44.09 43.86 43.63 43.52 

असय ६ 
 

कुर गाहास्थ उत्ऩादनभा दद्रतीम ऺेत्र 
(उद्योग, धनभााण...) को मोगदान 

रु. कयोडभा 123.92 130.11 136.62 143.45 150.62 158.15 9 

असय ७ 
 

प्रधतशत 50.53 50.42 50.62 50.77 50.84 50.87 

असय ८ 

 

कुर गाहास्थ उत्ऩादनभा ततृीम ऺेत्र 
(ऩमाटन, वैदेन्शक योजगाय रगामत 
सेवाऺेत्र) को मोगदान 

रु. कयोडभा     12.65      13.51      14.25      15.18      16.38      17.43  8 

प्रधतशत 

5.2 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

      8 

कृवष,  ऩशऩुऺी  ववकास य खाद्य सयुऺा  

असय कृवष य ऩशऩुारन ऺते्रको 
ववन्शवष्टकयण, व्मावसामीकयण य 

फजायीकयणफाट उत्ऩादन य 
उत्ऩादकत्वभा ववृद्ध बई कृषकको 

कुर गाहास््म उत्ऩादनभा कृवष ऺेत्रको 
मोगदान 

रु. कयोडभा 

    108.7      114.4      119.0      123.9      129.3      135.3  

प्रोपाइर, 

कृवष, ऩश ु
ववकास 

शाखाको 

कृवष, ऩश ु
ववकास 

कृवष, ऩश ुय 
खाद्य सयुऺा 
ऺेत्ररे थऩ 
प्रोत्साहन य 
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नधतजा  

स्तय 

नधतजा सूचक इकाई आधाय वषा उऩरन्ब्ध ऩषु्ट्याइॉको 
स्रोत 

न्जम्भेवाय 
धनकाम 

जोन्खभ 
अनभुान 

दीववर 
सॊकेत  ०७७/७८  ०७८/७९  ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

जीवनस्तयभा सधुाय बएको   
हनुछे । 

प्रधतवदेन  प्राथधभकता 
ऩाएको हनु े

उद्योग, व्माऩाय, व्मवसाम  

असय उद्योग व्मवसाम ऺते्रभा रगानी 
आकवषात बई उद्यभशीरताको 
ववकास हनुछे । 

कुर गाहास््म उत्ऩादनभा उद्योग 
व्मवसाम ऺते्रको मोगदान 

रु. कयोड  123.92   130.11   136.62   143.45   150.62   158.15          

उद्योग, व्माऩाय, व्मवसामभा सॊरग्न 
जनसॊख्मा 

प्रधतशत 

    2.38      3.00      3.50      4.00      5.00      6.00  

प्रोपाइर, 

सम्वन्तधत 
शाखाको 
प्रधतवदेन 

ऩाधरका, 
सम्फन्तधत 
वडा 
कामाारम 

ऩाधरकाधबत्र 
व्माऩाय 
व्मवसामभरुक 
वातावयण 
धनभााण बएको 
हनुे 

9 

कुर गाहास््म उत्ऩादनभा डेयी उद्योग 
ऺेत्रको मोगदान 

रु. कयोडभा 
64.4 67.6 71.0 74.5 78.3 82.2    

9 

कुर गाहास््म उत्ऩादनभा वान्णज्म ऺेत्र 
-थोक तथा खरुा व्माऩाय) को मोगदान 

रु. कयोडभा 
   59.52     62.50     65.62     68.90     72.35     75.96      

ऩमाटन  

असय गाउॉऩाधरका सतुदय, व्मवन्स्थत य 
आकषाक ऩमाटकीम गततव्मको 
रूऩभा ववकास बै ऩमाटनऺते्रभा 
योजगायीको अवसय सजृना बएको 
हनुछे । 

ऩूवााधाय मकु्त य व्मवन्स्थत ऩमाटकीम 
स्थरहरू  

सङ्ख्मा 

1 3 5 7 9 10 

ऩाधरका 
प्रगधत 
वववयण, 

वावषाक नीधत 
तथा 
कामािभ, 

नगय 
प्रोपाइर, 

सम्वन्तधत 

ऩाधरका, 
सम्फन्तधत 
वडा 
कामाारम 
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नधतजा  

स्तय 

नधतजा सूचक इकाई आधाय वषा उऩरन्ब्ध ऩषु्ट्याइॉको 
स्रोत 

न्जम्भेवाय 
धनकाम 

जोन्खभ 
अनभुान 

दीववर 
सॊकेत  ०७७/७८  ०७८/७९  ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

शाखाको 
प्रधतवदेन 

ऩमाटन व्मवसामफाट प्रत्मऺ योजगायी 
ऩाउनेको  सॊख्मा 

सङ्ख्मा 
15 20 25 30 35 40     

कुर गाहास््म उत्ऩादनभा ऩमाटन 
ऺेत्रको  मोगदान 

रु. कयोडभा 
    0.40      0.65      0.75       1.00       1.49       1.79      

सहकायी, फैंक तथा ववत्तीम सेवा 
असय सहकारयताका भाध्मभफाट 

उत्ऩादनशीर ऺते्रभा रगानी ववृद्ध 
बई स्थानीम अथाततत्रको ववकास 
हनु े। 

उत्ऩादनशीर ऺेत्रभा सहकायी, फैंक तथा 
ववत्तीम सेवा ऺेत्रको रगानी  

प्रधतशत  

  40 50 75 80 90 

नगय 
प्रोपइर, 

सहकायी 
शाखा 

नगयऩाधरका, 
सम्फन्तधत 
वडा 
कामाारम 

  8 

श्रभ तथा योजगाय -वैदेन्शक योजगाय 

असय योजगायीका अवसयभा ववृद्ध बै 
स्थानीम जनताको आधथाक 
अवस्थाभा सधुाय बएको हनु े।  

कुर गाहास््म उत्ऩादनभा श्रभ तथा 
योजगाय (वैदेन्शक योजगाय) ऺेत्रको 
मोगदान 

रु. कयोडभा 

12.25 12.86 13.51 14.18 14.89 15.63 

ऩाधरका 
प्रगधत 
वववयण, 

वावषाक नीधत 
तथा 
कामािभ, 

प्रोपाइर, 

सम्वन्तधत 
शाखाको 
प्रधतवदेन 

    ८ 

असय योजगायीका अवसयभा ववृद्ध बई 
स्थानीम जनताको आधथाक 
अवस्थाभा सधुाय बएको हनु े।  

प्रधतव्मन्क्त आमभा ववृद्ध बएको हनु े म.ुएस. डरय 

51420.9 54111.9 56589.0 59248.9 62123.5 65187.1   

  ८ 
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नधतजा  

स्तय 

नधतजा सूचक इकाई आधाय वषा उऩरन्ब्ध ऩषु्ट्याइॉको 
स्रोत 

न्जम्भेवाय 
धनकाम 

जोन्खभ 
अनभुान 

दीववर 
सॊकेत  ०७७/७८  ०७८/७९  ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

गरयफी तमूनीकयण 

असय योजगायीका अवसयभा ववृद्ध, 

प्रधतव्मन्क्त आमभा ववृद्ध सवहत 
नीयऩेऺ गयीवी घटेको हनु े।  

प्रधतव्मन्क्त आम  म.ुमस. डरय 

539.4 546.0 571.0 597.8 626.9 657.8 

भानव 

ववकास 
प्रधतवदेन, 

प्रोपाइर, 

सम्वन्तधत 
शाखाको 
प्रधतवदेन 

सॊघ, प्रदेश, 

ऩाधरका य 
सम्फन्तधत 
वडा 

तीनै तहका सयकायरे 
गरयफी तमूधनकयणका 
राधग उल्रेख्म ऩहर 
गयेको हनु े 

             

न्शऺा 
असय  साऺयता 

प्रधतशत 

74.८५ 76.5 80.5 86.5 95 100 नगय 
वस्तगुत 
वववयण 

न.ऩा  

  मवुा साऺयता (१५ देन्ख २४ वषा) प्रधतशत 94.40 95 97 98 99 100    
 

 स्वास््म तथा ऩोषण 

प्रबाव 

स्वास््मभा  नगयवासीको ऩहुॉच 
अधबववृद्ध 

अऩेन्ऺत आम ु(जतभ हुॉदाको वखत) वषा 70.39 ७१.० 71.5 ७२.० ७२.० ७२.० 
Local HDI 

report 2019 
 

 3.१ 

असय  

आधा घण्टाको दयुीभा स्वास््म सेवाभा 
ऩहुॉच 

प्रधतशत  

 
19.9 

 
२५ 

 
२८ 

 
३० 

 
३५ 

 
३५ 

 
घयधयुी 
सवेऺण 

  ३.८ 

रैवङ्गक सभानता, साभान्जक सभावशेीकयण तथा रन्ऺत वगा 

 प्रबाव 
रैवङ्गक सभानता तथा 
साभान्जक सभावेन्शता अधबववृद्ध 

रैवङ्गक ववकास सूचकाङ्क सूचकाॊक  ०.९३१ 

 

 

)= (#% 

 

 

)=($) 

 

 

)=($% 

 

 

)=(%) 

 

 

)=(^) 

 

 

फाप्रअओ  

 सॊघीम तथा 
प्रदेश सयकाय 
को सभतवम 
भा गनुा 
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नधतजा  

स्तय 

नधतजा सूचक इकाई आधाय वषा उऩरन्ब्ध ऩषु्ट्याइॉको 
स्रोत 

न्जम्भेवाय 
धनकाम 

जोन्खभ 
अनभुान 

दीववर 
सॊकेत  ०७७/७८  ०७८/७९  ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

असय 
घय जधभनभा भवहराको स्वाधभत्व प्रधतशत ०.३३ !# !& @) @% ## ऩाधरका 

प्रधतवदेन 
@)&* 

नऩा  

 

असय 
साभान्जक सयुऺा तथा सॊयऺण प्राद्ऱ 
जनसॊख्मा 

प्रधतशत ) @% @* #@ $) %)  नऩा सॊघीम तथा 
प्रदेश 
सयकायको 
सभतवमभा गनुा 

 

मवुा तथा खेरकुद 

असय 

योजगायीभा ववृद्ध 

मवुा योजगाय 

प्रधतशत 

) 

@) #) $) %) ^)  नऩा सॊघीम तथा 
प्रदेश 
सयकायको 
सभतवमभा गनुा 

 

असय 
खेरकुदभा सॊरग्न मवुा प्रधतशत 

) 

% !) !$ !* @%  नऩा सॊघीम तथा 
प्रदेश 
सयकायको 
सभतवमभा गनुा 
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१०.३ ववषमगत नधतजा खाका 

ताधरका नॊ १०.३.१ आधथाक ववकासको नधतजा (तका फद्ध) खाका 
 

नधतजा 
स्तय 

नधतजा सूचक इकाई आधाय वषा उऩरन्ब्ध ऩषु्ट्याइॉको 
स्रोत 

न्जम्भेवाय 
धनकाम 

जोन्खभ 
अनभुान 

दीववर 
सॊकेत  ०७७/७८  ०७८/७९  ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

कृवष, ऩशऩुऺी  ववकास य खाद्य सयुऺा  
असय 

  

कृवष य ऩशऩुारन ऺते्रको 
ववन्शवष्टकयण, व्मावसामीकयण, य 

फजायीकयणफाट उत्ऩादन य 
उत्ऩादकत्वभा ववृद्ध बई कृषकको 
जीवनस्तयभा सधुाय बएको हनुछे 
। 

कुर गाहास््म उत्ऩादनभा कृवष ऺेत्रको 
मोगदान 

रु. कयोडभा 

    108.7      114.4      119.0      123.9      129.3      135.3  

प्रोपाइर, 

कृवष, ऩश ु
ववकास 

शाखाको 
प्रधतवदेन  

कृवष, ऩश ु
ववकास 

कृवष, ऩश ुय 
खाध्म सयुऺा 
ऺेत्ररे थऩ 
प्रोत्साहन य 
प्राथधभकता 
ऩाएको हनु े

2 

  कृवष उऩजको उत्ऩादनफाट तमूनतभ 
भूल्म (वावषाक) 

रु. कयोडभा 
    38.80      40.74      41.56      42.39      43.24      44.10  

       

प्रधतपर १ कृवष उऩजको उत्ऩादनभा ववृद्ध 
बएको हनुछे ।  

कृवष उऩजको उत्ऩादन भे.ट. 
6467 6790.35 6926.157 7064.68014 7205.973743 7350.093218 

      2 

प्रधतपर २  व्मावसावमक कृवष प्रणारीको 
अवरम्फनफाट भखु्म वारीहरूको 
उत्ऩादकत्वभा ववृद्ध बएको  
हनुेछ ।  

व्मवसावमक उत्ऩादनभा सॊरग्न कृषक 
सभूह 

सॊख्मा 
80 90 100 125 135 150 

      2 

17. 92 mt per hecture yiedl (CBS) भे.ट. 
25536 25984 26163.2 26342.4 26521.6 26880 

        

एक ह.े बाट रु. २६८०४७ खुद नाफा  रु. कयोडभा 

38.20 38.87 39.13 39.40 39.67 40.21 

        

आर ुउत्ऩादन  हे. 1425 1450 1460 1470 1480 1500       2 

उत्ऩादकत्वभा ववृद्ध (%) प्रधत शत 0 1.7 0.7 0.7 0.7 1.3       2 

परपूर उत्ऩादन भे.ट. 1197 1221 1245 1270 1296 1322       2 
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नधतजा 
स्तय 

नधतजा सूचक इकाई आधाय वषा उऩरन्ब्ध ऩषु्ट्याइॉको 
स्रोत 

न्जम्भेवाय 
धनकाम 

जोन्खभ 
अनभुान 

दीववर 
सॊकेत  ०७७/७८  ०७८/७९  ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

उत्ऩादकत्वभा ववृद्ध (%)  प्रधत शत 0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0       2 

17. 92 mt per hecture yiedl (CBS)                      

तयकायी उत्ऩादन भे.ट. 19300 19500 19600 19700 19900 20150       2 

उत्ऩादकत्वभा ववृद्ध (%)  प्रधत शत 0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.2       2 

भह उत्ऩादन भे.ट. 1 1.1 1.5 2.5 3 3.5       2 

उत्ऩादकत्वभा ववृद्ध (%)  प्रधत शत 0 9.1 26.7 40.0 16.7 14.3       2 

                            

प्रधतपर ३  व्मावसावमक कृवष तथा ऩशऩुतछी 
ऩारनका राधग आवस्मक ऩूवााधाय 
धनभााण तथा ववस्ताय बएको  

हनुेछ । 

धसॉचाइ आमोजना (प्रदेश धनधभात) गोटा 
9 9 9 9 9 9 

  पाषलका, 

सम्बषन्धत 

विा कायाषलय 

  2 

धसॉचाइ आमोजना (ऩाधरका धनधभात) गोटा 100 100 100 100 100 100       2 

हार धसान्चत बधूभ हे. 1800 1800 1800 1800 1800 1800       2 

कृवष उऩज सॊकरन तथा फजाय 
प्रवद्धान केतर 

सॊख्मा 
3 5 10 15 20 20 

      2 

कृवषभा सॊरग्न जनसॊख्मा प्रधतशत  43.09 40 35 35 30 30       2 

एग्रो बेट  सॊख्मा  4 5 7 10 15 20       2 

३० धभनेटसम्भको दूयीभा कृवष उऩज 
धफिीका राधग फजाय उऩरब्ध बएका 
कृषक ऩरयवाय 

प्रधतशत 

3 5 10 15 20 20 

      2 

विमान्शर कृवष कामाकताा सङ्ख्मा 7 7 10     15       2 

स्थानीम व्मवसावमक कृवष पाभा सङ्ख्मा 73 75 76 77 78 80       2 

सविम व्मवसावमक कृषक सभूह सङ्ख्मा 80 90 100 125 135 150       2 

भास ुउत्ऩादन (वावषाक) राख (केजी)     49.98      52.48      55.10      57.86      60.75      63.79         

अतडा उत्ऩादन (वावषाक) राख (गोटा)     7.28      7.65      8.03      8.43      8.85      9.29         

सविम व्मवसावमक कृषक सभूह सङ्ख्मा 80 90 100 125 135 150       2 

प्रधतपर ४ खाद्य सयुऺाको सधुनन्ितता हनुेगयी व्मावसावमक कृवष (ऩकेट धान ऺेत्र ) हे. 1800 1800 1800 1800 1800 1800 
  पाषलका, 

सम्बषन्धत 

  2 
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नधतजा 
स्तय 

नधतजा सूचक इकाई आधाय वषा उऩरन्ब्ध ऩषु्ट्याइॉको 
स्रोत 

न्जम्भेवाय 
धनकाम 

जोन्खभ 
अनभुान 

दीववर 
सॊकेत  ०७७/७८  ०७८/७९  ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

उत्ऩादन, बण्डायण य व्मवस्थाऩन 
हनुेछ । 

विा कायाषलय 

व्मवसावमक तयकायी ऩकेट ऺेत्र  हे. 1800 1800 1800 1800 1800 1800       2 

व्मावसावमक कृवष नसायी  सङ्ख्मा 2 2 3 4 4 5 
      2 

उन्नत ववउ, जैववक भर प्रमोग कृषक 
प्रमोग गने ऩरयवाय 

सङ्ख्मा 
3400 3400 3400 3400 3400 3400 

      2 

कृवष उऩज सॊकरन तथा फजाय 
प्रवद्धान केतर 

सॊख्मा 
3 5 10 15 20 20 

      2 

तमून खाद्य सयुऺाको न्स्थधतभा यहेका 
ऩरयवाय (३ भवहना सम्भ उत्ऩादनरे 
ऩगु्ने) 

प्रधतशत  

12.6 9.5 7.1 5.3 4.0 3.0 

      2 

भध्मभ खाद्य असयुऺाको न्स्थधतभा 
यहेका ऩरयवाय (४-६ भवहना सम्भ 
उत्ऩादनरे ऩगु्ने)  

प्रधतशत  

33.60 36.75 39.11 40.88 42.21 43.21 

      2 

उच्च खाद्य असयुऺाको न्स्थधतभा यहेका 
(७-९ भवहना सम्भ उत्ऩादनरे ऩगु्ने) 
ऩरयवाय  

प्रधतशत  

22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 

      2 

उच्च खाद्य असयुऺाको न्स्थधतभा यहेका 
(९ भवहना बतदा फढी सम्भ उत्ऩादनरे 
ऩगु्ने) ऩरयवाय  

प्रधतशत  

31 31 31 31 31 31 

      2 

प्रधतपर ४ उन्नत नश्लको ऩशऩुतछीको ऩकेट 
ऺेत्रभा उत्ऩादन य उत्ऩादकत्वभा 
ववृद्ध बै आम्दानीभा ववृद्ध बएको 
हनुेछ ।  

कुर गाहास्थ उत्ऩादनभा ऩश ुतथा ऩतछी 
ऩारनऺेत्रको मोगदान 

रु. कयोडभा 
   31.65     34.82     38.30     42.13     46.34     50.98  

प्रोफाइल 
     

ऩशऩुॊऺी य सो जतम उत्ऩादनको भूल्म 
(वावषाक) 

रु. कयोड 
    31.65      34.82      38.30      42.13      46.34      50.98  

प्रोफाइल 
    2 
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नधतजा 
स्तय 

नधतजा सूचक इकाई आधाय वषा उऩरन्ब्ध ऩषु्ट्याइॉको 
स्रोत 

न्जम्भेवाय 
धनकाम 

जोन्खभ 
अनभुान 

दीववर 
सॊकेत  ०७७/७८  ०७८/७९  ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

उद्योग, व्माऩाय, व्मवसाम  

असय उद्योग व्मवसाम ऺते्रभा रगानी 
आकवषात बई उद्यभशीरताको 
ववकास  
हनुछे । 

कुर गाहास््म उत्ऩादनभा उद्योग 
व्मवसाम ऺते्रको मोगदान 

रु. कयोड  123.92   130.11   136.62   143.45   150.62   158.15          

उद्योग, व्माऩाय, व्मवसामभा सॊरग्न 
जनसॊख्मा 

प्रधतशत 
    2.38      3.00      3.50      4.00      5.00      6.00  

प्रोपाइर, 

सम्वन्तधत 
शाखाको 
प्रधतवदेन 

ऩाधरका, 
सम्फन्तधत 
वडा 
कामाारम 

ऩाधरकाधबत्र 
व्माऩाय 
व्मवसामभूरक 
वातावयण 
धनभााण बएको 
हनुे 

9 

कुर गाहास््म उत्ऩादनभा डेयी उद्योग 
ऺेत्रको मोगदान 

रु. कयोडभा 
64.4 67.6 71.0 74.5 78.3 82.2 

9 

कुर गाहास््म उत्ऩादनभा फान्णज्म 
ऺेत्र -थोक तथा खरुा व्माऩाय) को 
मोगदान 

रु. कयोडभा 
   59.52     62.50     65.62     68.90     72.35     75.96  

प्रधतपर १ ब्माऩारयक सॊस्थानको सॊख्माभा 
वदृ्धी बएको हनुछे ।  

व्माऩाय व्मवसाम सॊस्थान सङ्ख्मा 
     248       260       273       287      301      317  

        

प्रधतपर २ हार ६४.४ राख धर. दधु 
उत्ऩादन यहेकोभा हयेक वषा थऩ 
१ प्रधतशत रे वदृ्धी बएको  
हनुछे ।  

व्मावसावमक सीऩभूरक ताधरभ प्राद्ऱ 
व्मन्क्त 

सॊख्मा 
0 25 50 50 100 100 

      9 

डेयी उद्योग तथा व्माऩायफाट योजगायी 
प्राद्ऱ  गनेको सॊख्मा  

सॊख्मा 
  25 50 50 100 100 

      9 

दधु उत्ऩादनभा ववृद्ध धर. (राख) 
64.4 67.6 71.0 74.5 78.3 82.2 

      9 

ऩमाटन  

असय गाउॉऩाधरका सतुदय, व्मवन्स्थत य 
आकषाक ऩमाटकीम गततव्मको 
रूऩभा ववकास बै ऩमाटनऺते्रभा 
योजगायीको अवसय सजृना बएको 
हनुछे । 

ऩूवााधाय मकु्त य व्मवन्स्थत ऩमाटकीम 
स्थरहरू  

सङ्ख्मा 
1 3 5 7 9 10 

ऩाधरका 
प्रगधत 
वववयण, 

वावषाक नीधत 
तथा 
कामािभ, 

नगय 
प्रोपाइर, 

ऩाधरका, 
सम्फन्तधत 
वडा 
कामाारम 

ऩमाटन ऺेत्रभा  
तीनै तहको  
सयकायको  
रगानी ववृद्ध 

बएको हनु े 
धनजी ऺेत्रको  
रगानी ववृद्ध 

बएको हनु,े  

 

8 

ऩमाटन व्मवसाम फाट प्रत्मऺ योजगायी 
ऩाउनेको सॊख्मा 

सङ्ख्मा 
15 20 25 30 35 40 

8 

कुर गाहास््म उत्ऩादनभा ऩमाटन 
ऺेत्रको मोगदान 

रु. कयोडभा 
    0.40      0.65      0.75       1.00       1.49       1.79  

8 

प्रधतपर १ आततरयक य वाह्य ऩमाटकको 
सॊख्मा वावषाक ५०० फाट 

ऩमाटकका औषत वसाई ददन  ददन  2 2.5 2.5 2.5 3 3 8 

आततरयक य वाह्य ऩमाटक (वावषाक) सॊख्मा 500 650 750 1000 1250 1500 8 
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नधतजा 
स्तय 

नधतजा सूचक इकाई आधाय वषा उऩरन्ब्ध ऩषु्ट्याइॉको 
स्रोत 

न्जम्भेवाय 
धनकाम 

जोन्खभ 
अनभुान 

दीववर 
सॊकेत  ०७७/७८  ०७८/७९  ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

१५०० जना ऩमुााउन े भ्मू टावय धनभााण सॊख्मा 1 1 1 1 1 1 सम्वन्तधत 
शाखाको 
प्रधतवदेन 

ऩमाटकीम  
स्थरहरूको  
फायेभा  
प्रबावकायी  
प्रचाय प्रसाय य  
आवश्मक  
ऩूवााधायहरू  
तमाय बएका  
हनुे 

8 

ऩमाटन सूचना केतर स्थाऩना सॊख्मा 0 1 2 3 5 5 8 

होटर  सॊख्मा 150 150 175 175 200 200 8 

प्रधतपर २ ऩमाटनवाट १५ जना वाट ४० 
जना व्मन्क्तहरूरे योजगाय प्राद्ऱ 
गयेका हनुेछन ् 

ऩमाटनऺेत्रभा योजगायी  सॊख्मा 15 20 25 30 40 50 8 

स्थानीम स्रोतभा आधारयत कोशेरी घय 
सॊचारन  

सॊख्मा 

0 1 2 3 5 5 

8 

प्रधतपर ३ ऩमाटकको वसोवासको राधग १५ 
वटा होभस्टेहरू सञ्चारनभा यहेका 
हनुेछन ्।  

होभस्टे  सङ्ख्मा 

0 5 7 10 12 15 

 प्रोपाइर, 

सम्फन्तधत 
शाखाको 
प्रधतवदेन 

ऩाधरका, 
सम्फन्तधत 
वडा 
कामाारम 

  8 

सहकायी, फैंक तथा ववत्तीम सेवा 
असय सहकारयताका भाध्मभफाट 

उत्ऩादनशीर ऺते्रभा रगानी ववृद्ध 
बई स्थानीम अथाततत्रको ववकास 
हनु े। 

उत्ऩादनशीर ऺेत्रभा सहकायी, फैंक तथा 
ववत्तीम सेवा ऺेत्रको रगानी  

प्रधतशत  

  40 50 75 80 90 

नगय 
प्रोपइर, 

सहकायी 
शाखा 

नगयऩाधरका, 
सम्फन्तधत 
वडा 
कामाारम 

  8 

प्रधतपर १ कृवष ऺेत्रभा उत्ऩादन, ववतयण य 
सेवाभा सहकायीको सॊरग्नता 
ववस्ताय बएको हनुछे । 

सहकायीभा आवद्ध कृषक घय ऩरयवाय  प्रधतशत  

  40 50 75 80 90 

      ८ 

प्रधतपर २ कृवष सहकायीहरूरे कृवष य ऩश ु
ऩारन ऺेत्रभै सम्ऩूणा रगानी 
गयेका हनुेछन ्।  

कृवष तथा ऩशऩुतछीऩारनभा सहकायीको 
रगानी 

प्रधतशत  

50 70 80 90 90 100 

      ८ 
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नधतजा 
स्तय 

नधतजा सूचक इकाई आधाय वषा उऩरन्ब्ध ऩषु्ट्याइॉको 
स्रोत 

न्जम्भेवाय 
धनकाम 

जोन्खभ 
अनभुान 

दीववर 
सॊकेत  ०७७/७८  ०७८/७९  ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

प्रधतपर ३  ५ वषाधबत्र शत प्रधतशत 
घयधयुीहरूको फैंक तथा ववन्त्तम 
सॊस्थाभा खाता सञ्चारन बई 
ववत्तीम सेवाभा आधायबतु ऩहुॉच 
ऩगु्नेछ । 

फैंक तथा ववन्त्तम सॊस्थाभा खाता 
सञ्चारन बई ववत्तीम सेवाभा आधायबतु 
ऩहुॉच ऩगेुको ऩरयवाय 

प्रधतशत 

54 60 65 75 85 100 

      ८ 

प्रधतपर ४ ऩाॉच वषाधबत्र थऩ ५ वटा कृवष 
सहकायीहरू स्थाऩना बएका  
हनुेछ । 

फचत तथा ऋण सहकायी सॊस्था सङ्ख्मा 
50 50 55 60 65 70 

      ८ 

श्रभ तथा योजगाय - वैदेन्शक योजगाय 

प्रबाव योजगायीका अवसयभा ववृद्ध बई 
स्थानीम जनताको आधथाक 
अवस्थाभा सधुाय बएको हनु े।  

कुर गाहास््म उत्ऩादनभा श्रभ तथा 
योजगाय (वैदेन्शक योजगाय) ऺेत्रको 
मोगदान 

रु. कयोडभा 
12.25 12.86 13.51 14.18 14.89 15.63 

ऩाधरका 
प्रगधत 
वववयण, 

वावषाक नीधत 
तथा 
कामािभ, 

प्रोपाइर, 

सम्वन्तधत 
शाखाको 
प्रधतवदेन 

    ८ 

असय योजगायीका अवसयभा ववृद्ध बै 
स्थानीम जनताको आधथाक 
अवस्थाभा सधुाय बएको हनु े।  

प्रधतव्मन्क्त आमभा ववृद्ध बएको हनु े म.ुएस. डरय 

51420.9 54111.9 56589.0 59248.9 62123.5 65187.1 

  ८ 

प्रधतपर १ स्वयोजगायीभा राग्नेहरूको 
सॊख्माभा ववृद्ध बएको हनु े 

ववधबन्न  सीऩभूरक ताधरभ प्राद्ऱ गयी 
स्वयोजगायीभा राग्नेहरू 

सङ्ख्मा 
663 700 750 800 850 900 

  8 

प्रधतपर २ वैदेन्शक योजगायीफाट पकेका 
मवुा/व्मन्क्तहरूरे कन्म्तभा १० 
वटा व्मावसावमक कृवष तथा 
ऩशऩुारन पभा सञ्चारनभा रगानी 
गयेका हनुेछन ्। 

व्मावसावमक कृवष तथा ऩशऩुारन पभा 
सञ्चारनभा रगानीव्मन्क्त  

सङ्ख्मा 

2 3 4 5 8 10 

  8 

प्रधतपर ३ कम्तीभा ९० जना श्रधभकरे 
ताधरभ प्राद्ऱ गयेय भात्र वैदेन्शक 
योजगायीभा गएका हनुेछन ्। 

ताधरभ प्राद्ऱ गयेय भात्र वैदेन्शक 
योजगायीभा जाने श्रधभक 

प्रधतशत 

25 35 55 75 80 90 

  8 

गरयफी तमूनीकयण 

असय योजगायीका अवसयभा ववृद्ध, प्रधतव्मन्क्त आम  म.ुमस. डरय 539.4 546.0 571.0 597.8 626.9 657.8 भानव सॊघ, प्रदेश, तीनै तहका 1 
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नधतजा 
स्तय 

नधतजा सूचक इकाई आधाय वषा उऩरन्ब्ध ऩषु्ट्याइॉको 
स्रोत 

न्जम्भेवाय 
धनकाम 

जोन्खभ 
अनभुान 

दीववर 
सॊकेत  ०७७/७८  ०७८/७९  ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

प्रधतव्मन्क्त आमभा ववृद्ध सवहत 
नीयऩेऺ गयीवी घटेको हनु े।  

नीयऩेऺ गयीवी  प्रधतशत 9 8 7 6 5 4 ववकास 
प्रधतवदेन, 

प्रोपाइर, 

सम्वन्तधत 
शाखाको 
प्रधतवदेन 

ऩाधरका य 
सम्फन्तधत 
वडा 

सयकायरे 
गरयफी 
तमूधनकयणका 
राधग उल्रेख्म 
ऩहर गयेको 
हनुे  

1 

३ भवहना बतदा कभ सभम कृवष 

उत्ऩादनरे धाने्न ऩरयवाय  

प्रधतशत 
33.6 36.8 39.1 40.9 42.2 43.2 

2 

प्रधतपर १ उद्योग तथा व्माऩाय ऺेत्रभा 
योजगायी ववृद्ध बई आमभा ववृद्ध 
बएको हनुे । 

उद्योग तथा व्माऩायऺेत्रफाट आमभा 
ववृद्ध 

रु. कयोडभा 
123.9 130.1 136.6 143.4 150.6 158.2 

९ 

प्रधतपर २ वैदेन्शक योजगायीफाट प्राद्ऱ हनु े
ववप्रषेणभा ववृद्ध बएको हनु े। 

ववप्रषेणभा ववृद्ध  रु. कयोडभा 
12.3 12.9 13.5 14.2 14.9 15.6 

8 

प्रधतपर ३ ऩमाटन व्मवसामभा ऺेत्रभा 
योजगायी ववृद्ध बएको हनु े। 

ऩमाटन व्मवसामभा योजगायी रु. कयोडभा 
0.4 0.6 0.7 1.0 1.5 1.8 

      ८ 
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ताधरका नॊ १०.३.२ न्शऺा ऺते्रको नधतजा (तका फद्ध) खाका 
नधतजाको स्तय 

 

सूचक इकाई आधाय वषा 
०७७÷७८ 

रक्ष्म सूचनाको स्रोत कामाातवमन 
धनकाम 

जोन्खभ 
अनभुान ०७८÷७९ ०७९÷८० ०८०÷८१ ०८१÷८२ ०८२÷८३ 

असय १ साऺयता 
प्रधतशत 

74.८५ 
76.5 

80.5 
86.5 

95 
100 

नगय वस्तगुत 
वववयण 

न.ऩा.  

प्रधतपर १ 

 धसकाई उऩरन्ब्ध दय प्रधतशत ५० ६० ७० ८० ८५ ९०  नगय वस्तगुत 
वववयण  

 न.ऩा. न्शऺा साखा 
 फागभधत प्रदेश 
आवधधक मोजना 

न.ऩा.  

आधायबतु तह (१–८ कऺा) धनयतत्रता दय प्रधतशत 90 92 94 95 96 97 

भाध्मधभक तह (९–१२ कऺा) धनयतत्रता दय प्रधतशत 80 81 82 83 84 85 

आधायबतु तह (१–८ कऺा) वटकाउ दय प्रधतशत 91 92 94 95 96 97 

भाध्मधभक तह (९–१२ कऺा) वटकाउ दय प्रधतशत 81 82 83 84 85 96 

प्रधतपर २ 

साभदुावमक ववधारम सॊख्मा १५३ १५३ १५३ १५३ १५३ १५३  नगय वस्तगुत 
वववयण  

 न.ऩा. न्शऺा सखा 

न.ऩा. 
 

 

फार ववकास केतर तह ववधाथॉ सॊख्मा ९३१० 9310 10000 10100 10200 10300 

प्रधतपर ३ 

आधायबतू तह (१ देन्ख ८) न्शऺक ववद्याधथा 
अनऩुात 

अनऩुात 1:24 1:24 1:20 1:25 
1:25 1:25  फागभती प्रदेश 

आवधधक मोजना 
 नगय वस्तगुत 
वववयण 

 न.ऩा. न्शऺा सखा 

न.ऩा.  

भाध्मधभक तह (९ देन्ख १२) न्शऺक 
ववद्याधथा अनऩुात 

अनऩुात 1:27 1:27 1:26 1:25 1:25 1:25 

ववद्याथाक कऺा कोठा अनऩुात अनऩुात 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 1:20 

प्रधतपर ४ 

वारभैत्री धफधारम सॊख्मा प्रधतशत 60 65 70 75 80 85  नगय वस्तगुत 
वववयण  

 न.ऩा. न्शऺा सखा 
 

न.ऩा.  

खानेऩानी तथा चऩॉ हनु ेववद्यारम प्रधतशत ५० 50 60 70 85 100 

कम्प्मूटय कऺा सॊचारन बएको भावव प्रधतशत १० 10 15 20 25 30 

असय २ ववद्यारम न्शऺाभा सवै वारफाधरकाको 
सभताभूरक ऩहुॉच (खदु बनाा दय) 

प्रधतशत ९५ ९५ ९६ ९६ ९७ ९८ 
   

प्रधतपर  

फार ववकास केतर कुर बनाा दय प्रधतशत 110 108 105 104 103 102  फागभती प्रदेश 
आवधधक मोजना 

 नगय वस्तगुत 
वववयण  

  

फार ववकास केतर खदु बनाा दय प्रधतशत 86 87 89 94 97 98 न.ऩा.  

फार ववकास केतरफाट कऺा १ भा नव 
प्रवेशीका 

प्रधतशत 71 72 75 80 85 91 
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आधायबतु तह खदु बनाा दय (कऺा १–५) प्रधतशत 96.5 97 98 98 99 100  न.ऩा. न्शऺा सखा 
आधायबतु तह खदु बनाा दय (कऺा १–८) प्रधतशत 95.84 96 97 98 99 100 

भाध्मधभक तह खदु बनाा दय (कऺा ९–

१२) 
प्रधतशत 60.60 62 65 70 74 78 

आधायबतू तह ववधारम छाड्ने दय (कऺा 
१–८) 

प्रधतशत 
3.7 2.1 1.8 1 0.5 0.5 

भाध्मधभक तह ववधारम छाड्ने दय(कऺा 
९–१२) 

प्रधतशत 
3.8 2.1 1.8 1 0.5 0.5 

आधायबतू तह (१—८ वषा) का ववद्यारम 
फावहय यहेका फारफाधरका 

प्रधतशत 7.16 6 5 3 2 1 

असय ४ अनौऩचारयक न्शऺा           

प्रधतपर 

भवहरा साऺयता दय प्रधतशत 67.04 70 75 85 95 100    

ऩरुुष साऺयता दय प्रधतशत 82.82 83 86 88 95 100 

साऺयता दय (५ वषा भाधथ) प्रधतशत 79.40 83 88 95 97 100 

साऺयता दय (१५ देन्ख ६० वषा) प्रधतशत 94.5 95 96 97 98 100 

साऺयता दय (१५ वषा भाधथ) प्रधतशत 74.20 79 84 89 92 100 

मवुा साऺयता दय (१५ देन्ख २४ वषा) प्रधतशत 94.40 95 97 98 99 100 
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ताधरका नॊ १०.३.३ स्वास््म ऺते्रको नधतजा (तका फद्ध) खाका 

नधतजा  सूचक नधतजा सूचक इकाई 
आधाय वषा 
२०७६/७७ 

७७/७८ ७८/७९ ७९/८० 

मोजनाको 
अन्ततभ वषा 
२०८०/८१ 

सूचनाका स्रोत 
ददगो ववकास  

रक्ष्म सूचक 

प्रबाव अऩेन्ऺत आम ु(जतभ हुॉदाको वखत) वषा ७०.३९ ७१.० 71.5 ७२.० ७२.० Local HDI 
report 2019 

३.१ 

असय १ आधा घण्टाको दयुीभा स्वास््म सेवाभा ऩहुॉच प्रधतशत  १९.९ २५ २८ ३० ३५ 3/w'/L सवेऺ ण 

३.८ 

असय २  

  

भात ृभतृ्मदुय  प्रधत राख 
जीववत जतभभा 

० ० ० ० ० HMIS 2077 

३.१ 

असय ३  

  

ऩाॉच वषाभधुनको फार भतृ्मदुय प्रधतशत  ० ० ० ० ० HMIS 2077 

३.२ 

असय १ आधा घण्टाको दयुीभा स्वास््म सेवाभा ऩहुॉच अततगातका प्रधतपर सूचक 

प्रधतपर १ अस्ऩतार सॊख्मा  सॊख्मा  १ १ २ २ २ kflnsfsf] 

:jf:Uy 

k|ltj]bg  

  

प्रधतपर २ न्चवकत्सक सॊख्मा  सॊख्मा  ० १ १ २ २   

असय २  

  

भात ृभतृ्मू दय अततगातका प्रधतपर सूचकह?   

प्रधतपर १ प्रोटोकोर अनसुाय ( ४ ऩटक) को सॊस्थागत गबा 
जाॊच  

प्रधतशत  16.2 २० २२ २४ ३० ३.८ 

प्रधतपर २ सॊस्थागत प्रसधुत सेवा  प्रधतशत  10.8 १२ १५ २० २३ ३.८ 

प्रधतपर ३ प्रोटोकोर अनसुाय (३ ऩटक) को सॊस्थागत 
सतु्केयी जाॉच (PNC) 

प्रधतशत  3.8 ७ १० १५ २० ३.८ 
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प्रधतपर ४ फधथांग सेतटय  सॊख्मा  ४ ४ ५ ५ ६   

प्रधतपर ५ दऺ प्रसतुीकभॉवाट प्रसतुी  प्रधतशत  10.7 १२ १५ १८ २० ३.८ 

असय ३ 

  

ऩाॉच वषाभूधनको फार भतृ्मदुय राई असय गने प्रधतपर सूचक 

प्रधतपर १ नवजात न्शश ुभतृ्मदुय प्रधत हजाय जीववत 
जतभभा 

० ० ० ० ० HMIS 2077 ३.२ 

प्रधतपर ३ ऩूणा खोऩ कबयेज  प्रधतशत  १०० १०० १०० १०० १०० HMIS 2077   

 

ताधरका नॊ १० ३. .४ सयसपाइ If]qsf] नधतजा (ts{a4) खाका 
 

 नधतजा सूचक इकाई आधाय वषा 
२०७७/७८ 

०७८/७९ ०७९/८० मोजनाको अन्ततभ वषा 
०८०/८१ 

सूचनाका स्रोत ददगो ववकास 
रक्ष्म सूचक 

असर  
 

शंौचारम सवुवधा ऩगेुको 
घयधयुी 

सॊख्मा ८७८९ ९००० ९०२० ९०३० ऩाधरका ६ 

सधुारयएको शौचारम बएको 
घयऩरयवाय (साझेदायी 
नबएको) 

सॊख्मा ७५०४ ७५२० ७५३० ७५४०   

 सधुारयएको शौचारम बएको घयऩरयवाय अततगात प्रधतपर सूचक   
प्रधतपर १ सेफ्टी ट्याॊकी वा 

ढरसवहतका शौचारम 
बएका ऩरयवाय 

सॊख्मा ७४२९ ७४४० ७४५० ७४६० ऩाधरका ६ 

प्रततफऱ २ र्ऩॉ नबएका घयधयुी सॊख्मा २३२ २०० १९० १८० ऩाधरका ६ 
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ताधरका नॊ १०.३.५ रैवङ्गक सभानता, साभान्जक सभावेशीकयण तथा रन्ऺत वगा ऺते्रको नधतजा (तका फद्ध  ) खाका 

नधतजाको स्तय 
 

सूचक इकाई आधाय वषा 
०७७÷७८ 

रक्ष्म सूचनाको 
स्रोत 

कामाातवमन 
धनकाम 

जोन्खभ अनभुान 

०७८÷७९ ०७९÷८० ०८०÷८१ ०८१÷८२ ०८२÷८३ 

प्रबाव रैवङ्गक ववकास सूचकाङ्क सूचकाॊक 

०.९३१ ०.९३५ ०.९४० ०.९४५ ०.९५० ०.९६० फाप्रअओ  सॊघीम तथा प्रदेश 
सयकायको सभतवमभा 
गनुा 

असय 
घय जधभनभा भवहराको 
स्वाधभत्व 

प्रधतशत १०.३३ १३ १७ २० २५ ३३ ऩाधरका 
प्रधतवेदन 
२०७८ 

गा ऩा  

असय 
साभान्जक सयुऺा तथा 
सॊयऺण प्राद्ऱ जनसॊख्मा 

प्रधतशत ० २५ २८ ३२ ४० ५०  गा ऩा सॊघीम तथा प्रदेश 
सयकायको सभतवमभा 
गनुा 

असय १ का प्रधतपर सूचकहरू 

प्रधतपर १ घयऩरयवायभा भवहरा 
नेततृ्व 

प्रधतशत ० ५ ७ १० १५ २०  गा ऩा  

प्रधतपर २ घयभा भवहराको एकर 
स्वाधभत्व 

प्रधतशत १०.३३ १३ १७ २० २५ ३३ ऩाधरका 
प्रधतवेदन 
२०७८ 

गा ऩा  

प्रधतपर ३ जधभनभा भवहराको 
एकर स्वाधभत्व 

प्रधतशत १०.३३ १३ १७ २० २५ ३३ ऩाधरका 
प्रधतवेदन 
२०७८ 

गा ऩा  

प्रधतपर ४ फैंक वा सहकायीभा 
खाता बएका भवहरा 

प्रधतशत ५१.१ ५५ ६० ६५ ७० ८० ऩाधरका 
प्रधतवेदन 
२०७८ 

गा ऩा  

प्रधतपर ५ सहकायीभा आफद्ध 
बएका भवहरा 

प्रधतशत ५४.०३ ५९ ६५ ७० ७५ ८० ऩाधरका 
प्रधतवेदन 
२०७८ 

गा ऩा  
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प्रधतपर ६ योजगायीभा आफद्ध 
बएका भवहरा 

प्रधतशत २०.७३ २५ २८ ३३ ३६ ४० ऩाधरका 
प्रधतवेदन 
२०७८ 

गा ऩा  

प्रधतपर ७ घय व्मवहाय तथा 
कायोफाय सम्फतधी 
धनणामभा भवहरा 
सहबाधगता 

प्रधतशत २७.९ ३० ३३ ३८ ४० ४५ ऩाधरका 
प्रधतवेदन 
२०७८ 

गा ऩा  

प्रधतपर ८ व्मावसावमक सीऩभूरक 
ताधरभ प्राद्ऱ भवहरा 

प्रधतशत ० ५ ८ १५ २० २५  गा ऩा  

प्रधतपर ९ नेततृ्व ववकास सम्फतधी 
ताधरभ प्राद्ऱ भवहरा 

प्रधतशत ० ३ ७ १४ २० २५  गा ऩा  

प्रधतपर १० साभदुावमक स्थानभा 
भवहरा भैधत्र सौचारम 

प्रधतशत÷सॊख्मा ० ३ ५ ८ १० १३  गा ऩा  

प्रधतपर ११ खेरकुदभा भवहरा 
सहबाधगता 

प्रधतशत ० ७ १० १४ १८ २५  गा ऩा  

प्रधतपर १२ स्थानीम तहभा भवहरा 
प्रधतधनधधको सहबाधगता 

प्रधतशत ४१.७९ ४४ ४५ ४६ ४८ ५० ऩाधरका 
प्रधतवेदन 
२०७८ 

गा ऩा  

प्रधतपर १३ स्थानीम 
सधभधत÷सॊयचनाको 
नेततृ्वदामी ऩदभा 
भवहराको प्रधतधनधधत्व 

प्रधतशत ० १५ २० २५ ३५ ४५  गा ऩा  

प्रधतपर १४ स्थानीम सधभधत÷ 
सॊयचनाको नेततृ्वदामी 
ऩदभा सीभाततकृत 
वगाको प्रधतधनधधत्व 

प्रधतशत ० ५ १० १५ १८ २०  गा ऩा  

प्रधतपर १५ स्थानीम तहभा दधरत 
तथा अतम सीभाततकृत 
सभदुामको सहबाधगता 

प्रधतशत १९.४० २२ २३ २४ २५ २७ ऩाधरका 
प्रधतवेदन 
२०७८ 

गा ऩा  
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फाधरका भैत्री 
ववद्यारम 

फाधरका भैत्री ववद्यारम प्रधतशत ० २ ३ ४ ५ ६  गा ऩा  

प्रधतपर १७ फार क्रव गठन प्रधतशत ÷सॊख्मा ० १५ २० २४ २८ ३५  गा ऩा  

प्रधतपर १८ भवहरा वहॊसा सम्फतधी 
घटना तमूधनकयण 

प्रधतशत ० २ १.८० १.५० १ ०.५०  गा ऩा  

प्रधतपर १९ फारफाधरका वहॊसा सम्फतधी 
घटना तमूधनकयण 

प्रधतशत ० १० ९ ७ ५ ३  गा ऩा  

प्रधतपर २० वार वववाह सम्फतधी 
घटना तमूधनकयण 

प्रधतशत ० १५ १० ८.५ ५ २  गा ऩा  

प्रधतपर २१ रैवङ्गक उत्तयदामी फजेट 
धफनीमोजन 

प्रधतशत ० १० १५ २० २५ ३०  गा ऩा  

असय २ का प्रधतपर सूचकहरू 

प्रधतपर १ ज्मेष्ठ नागरयक 
ऩरयचमऩत्र ऩाएका 

प्रधतशत ३.२५ ४.५ ८ १० १२ १५ ऩाधरका 
प्रधतवेदन 
२०७८ 

गा ऩा  

प्रधतपर २ नागरयकता ऩाएका 
भवहरा तथा ऩरुुष 

प्रधतशत ४०.७८ ४५ ५० ६० ७० ८० ऩाधरका 
प्रधतवेदन 
२०७८ 

गा ऩा  

प्रधतपर ३ एकर भवहरा ऩरयचमऩत्र 
ऩाएका 

प्रधतशत १.६७ ५ ७ १० १३ १५ ऩाधरका 
प्रधतवेदन 
२०७८ 

गा ऩा  

प्रधतपर ४ साभान्जक सयुऺाफाट 
राबान्तवत रन्ऺत वगा 

प्रधतशत ० ३५ ४० ४५ ५० ५५ ऩाधरका 
प्रधतवेदन 
२०७८ 

गा ऩा  

प्रधतपर ५ ज्मेष्ठ नागरयक भैत्री 
शावाजधनक स्थान 

सॊख्मा ० १ २ ३ ४ ५  गा ऩा  

प्रधतपर ६ वगॉकृत अऩाङ्ग प्रधतशत ०.९० १ २ २.५ ३ ३.५ ऩाधरका 
प्रधतवेदन 
२०७८ 

गा ऩा  
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प्रधतपर ७ अऩाङ्गताको ऩरयचम ऩत्र 
बएका ब्मन्क्त 

प्रधतशत ४० ४५ ५० ५५ ६० ७० ऩाधरका 
प्रधतवेदन 
२०७८ 

गा ऩा  

प्रधतपर ८ अऩाङ्गताको ऩरयचम ऩत्र 
बएका भवहरा 

प्रधतशत ० २० ३० ४० ५० ६०  गा ऩा  

प्रधतपर ९ ताधरभ प्राद्ऱ अऩाङ्गता 
बएका भवहरा 

प्रधतशत ० १० २० ३० ४० ५०  गा ऩा  

प्रधतपर १० अऩाङ्गता भैधत्र 
शावाजधनक स्थान 

सॊख्मा ० ५ ७ ९ १० १२  गा ऩा  

प्रधतपर ११ खेरकुदभा सहबागी 
अऩाङ्ग 

प्रधतशत ० २.५ ३.५ ४.५ ७ १० ऩाधरका 
प्रधतवेदन 
२०७८ 

गा ऩा  

 

ताधरका नॊ १०.३.६ मवुा तथा खेरकुद नधतजा (तका फद्ध) खाका 
नधतजाको स्तय 

 

सूचक इकाई आधाय वषा 
०७७÷७८ 

रक्ष्म सूचनाको 
स्रोत 

कामाातवमन 
धनकाम 

जोन्खभ अनभुान 

०७८÷७९ ०७९÷८० ०८०÷८१ ०८१÷८२ ०८२÷८३ 

असय मवुा योजगाय 
प्रधतशत ० १० ३० ४० ५० ६०  गा ऩा सॊघीम तथा 

प्रदेश सयकायको 
सभतवमभा गनुा 

असय 
खेरकुदभा सॊरग्न मवुा प्रधतशत ० ५ १० १४ १८ २५  गा ऩा सॊघीम तथा 

प्रदेश सयकायको 
सभतवमभा गनुा 

असय १ का प्रधतपर सूचकहरू 

प्रधतपर १ मवुा रन्ऺत 
कामािभहरू 

प्रधतशत ० १० २० ३० ४० ५०  गा ऩा  

प्रधतपर २ 
वैदेन्शक योजगायभा 
सॊरग्न मवुा 

प्रधतशत २.३५ २ १.९० १.५० १ ०.५० ऩाधरका 
प्रधतवेदन 
२०७८ 

गा ऩा  



129 

 

प्रधतपर ३ वैदेन्शक योजगायभा 
सॊरग्न भवहरा 

प्रधतशत ० १.५ १ ०.९० ०.७० ०.५०  गा ऩा  

प्रधतपर ४ सहधुरमत दयभा ऋण 
प्राद्ऱ गने मवुा 

प्रधतशत ० २० २५ ३० ४० ५०  गा ऩा  

प्रधतपर ५ 
सहधुरमत दयभा ऋण 
प्राद्ऱ गने अऩाङ्गता 
बएका मवुा 

प्रधतशत ० ५ १२ १५ १८ २०  गा ऩा  

प्रधतपर ६ जीवनोऩमोगी न्शऺा, 
ताधरभ, सीऩ प्राद्ऱ मवुा 

प्रधतशत ० ७ १० १४ २० २५  गा ऩा  

प्रधतपर ७ 
जीवनोऩमोगी न्शऺा, 
ताधरभ, सीऩ प्राद्ऱ 
अऩाङ्गता बएका 

प्रधतशत ० २ ५ ७ १० १२  गा ऩा  

 

 

असय २ का प्रधतपर सूचकहरू 

प्रधतपर १ मवुा क्रफ, सॊजार तथा 
सॊस्था 

प्रधतशत ० १० १३ १६ २० ३०  गा ऩा  

प्रधतपर २ खेरकुद भैदान प्रधतशत ० १ २ ३ ४ ५  गा ऩा  

प्रधतपर ३ कबडाहर प्रधतशत ० १ ० २ ० ३  गा ऩा  

प्रधतपर ४ ऩाधरका स्तयीम 
प्रधतमोधगता 

प्रधतशत ० २ ३ ४ ५ ६  गा ऩा  

प्रधतपर ५ यावष्टम स्तयका खेराडी प्रधतशत ० २ ४ ६ ८ १०  गा ऩा  

प्रधतपर ६ याष्ट्रयम स्तयका भवहरा 
खेराडी 

प्रधतशत ० १ २ ३ ४ ५  गा ऩा  

प्रधतपर ७ 
याष्ट्रयम स्तयका 
अऩाङ्गता बएका 
खेराडी 

प्रधतशत ० १ २ ३ ४ ५  गा ऩा  

प्रधतपर ८ खेरकुद सम्वतधी 
ताधरभ, सीऩ प्राद्ऱ मवुा 

प्रधतशत ० ५ ७ १० १५ २०  गा ऩा  
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खेराडी 

प्रधतपर ९ 
खेरकुद सम्वतधी 
ताधरभ, सीऩ प्राद्ऱ 
अऩाङ्गता बएका 
खेराडी 

प्रधतशत ० १ २ ३ ४ ५  गा ऩा  

प्रधतपर १० व्मावसावमक खेरकुद 
क्रफ 

सॊख्मा ० १ १ १ १ १  गा ऩा  

 

ताधरका नॊ १०.३.७ मातामात ऺते्रको नधतजा (तका फद्ध) खाका 
नधतजाको स्तय  

सूचक 
इकाई आधाय वषा 

७७/७८ 
रक्ष्म सूचनाको स्रोत कामाातवमन धनकाम जोन्खभ/अनभुान 

आ .व.  

०७८/७९ 
आ .व.  

०७९/८० 
आ .व.  

०८०/८१ 

आ .व.  

०८१/८२ 
आ .व.  

०८२/८३ 

असय 

सवामाभ सडकभा 
ऩहुॊच बएको घय 

ऩरयवाय  

प्रधतसत  

  

३२ ३५ ३८ ४० ४५ ५० गा.ऩा./प्रदेश 

 

नगयऩाधरका \प्रदेश  स्रोत साधन ,जनसन्क्तको कभी  

प्रधतपर- १ कारोऩते्र सडक वक .भी.  ८ .८  १८  २६  ३४  ४६  ५०  गा.ऩा./प्रदेश प्रदेश सयकाय स्रोत \व्मवस्थाऩन 

प्रधतपर- २   ग्राबेर वक .भी.  ६ .५  ८  १०   १५ २५  ३५ गा.ऩा./प्रदेश ऩाधरका स्रोत ,साधन  ,जनसन्क्तको   

प्रधतपर- ३ कच्ची सडक वकधभ ६५०  ६५५  ६६० ६६५ २७०  ६८०  गा.ऩा./प्रदेश ऩाधरका स्रोत ,साधन  ,जनसन्क्तको   

प्रधतपर- ४ ऩक्की ऩरु सॊख्मा  १० १० ११ ११ १२ १३ गा.ऩा./प्रदेश   स्रोत \व्मवस्थाऩन  

प्रधतपर- ५ झोरङु्ग ेऩरु सॊख्मा १४ १४ १५ १५ १६ १६ गा.ऩा./प्रदेश ऩाधरका  स्रोत \व्मवस्थाऩन 

 प्रधतपर- ६  घोडेटो फाटो  वक भी  ५७ ६५ ७५ ८० ९० १०० गा.ऩा./प्रदेश ऩाधरका स्रोत ,साधन  ,जनसन्क्तको   

प्रधतपर- ७ ऩमाटवकम ऩदभागा सॊख्मा ३ ३ ३ ४ ४ ४ गा.ऩा./प्रदेश ऩाधरका स्रोत ,साधन  ,जनसन्क्तको कभी  

प्रधतपर सडक सम्भ ऩगु्न 
रागने अधधकतभ 

सभम 

धभनेट ९० ७० ६६ ६० ४५ ३० गा.ऩा./प्रदेश ऩाधरका\ प्रदेश स्रोत ,साधन  ,जनसन्क्तको कभी  
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ताधरका नॊ १०.३.८ आवास तथा फस्ती ववकास ऺते्रको नधतजा (तका फद्ध) खाका 
 

नधतजाको स्तय  

सूचक 
इकाई आधाय वषा 

७७/७८ 
रक्ष्म सूचनाको स्रोत कामाातवमन 

धनकाम 

जोन्खभ/अनभुान 

आ .व.  

०७८/७९ 
आ .व.  

०७९/८० 
आ .व.  

०८०/८१ 

आ .व.  

०८१/८२ 
आ .व.  

०८२/८३ 

असय 

सयुन्ऺत आवास तथा एकीकृत 
फस्ती ववकास 

सॊख्मा 
 १ 

 

  

१ 

 

 

 

१  

 

 

२ 

 

 

२ 

 

 

२ 

ऩाधरका ऩाधरका \ 
नऩा धनभााण 

 

स्रोत\ 

व्मवस्थाऩन 

असय आवास शॊक्मा७ ७१४७ ७५०० ७८०० ८००० ९००० ९०९९ ऩाधरका ऩाधरका \ 
नऩा धनभााण 

स्रोत  \  

व्मवस्थाऩन 

प्रधतपर- १ आय सी सी घय  सॊख्मा १७६१  १८००  १८५० १९००  १९५०   २००० ऩाधरका   

प्रधतपर- २   बकूम्ऩ प्रधतयोधी भाऩदण्ड 
अनसुाय फनकेा बवन 

सॊख्मा  ७९४७  ८०० ८२००   ८५९०  ९०००  ९०९९ ऩाधरका/धयुी 
सफेऺण 

ऩाधरका/धयुी 
सफेऺण 

स्रोत  \  

व्मवस्थाऩन 

प्रधतपर- ४ आफ्नै घय बएका ऩरयवाय प्रधतशत  ७९ ८१  ८५  ९०  ९४  ०७ ऩाधरका    

प्रधतपर- ५  टीनका छानो बएका घय प्रधतशत  ७९  ८०  ८१  ८१ ८१ .५  .८२ ऩाधरका   
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ताधरका नॊ १०.३.९ धसॉचाइ तथा नदी धनमतत्रण ऺते्रको नधतजा (ts{a4) vfsf 

 
धस .नॊ  सूचक इकाइ गत आव सम्भको 

वास्तववक 
उऩरन्ब्ध 

चार ुआ .व. ०७८/७९ को अनभुाधनत उऩरन्ब्ध सूचनाको 
स्रोत 

कामाातवमन 
धनकाम 

जोन्खभ/अनभुान 

आ .व.  

०७८/७९ 

   आ .व.  

०८२/८३ 

असय कुर कृवष जधभनभध्मे 
सॊन्चत जधभन 

प्रधतशत  

१६ .४  

 

२२ 

 

३४ 

 

४० 

 

४६ 

 

५१ 

 

ऩाधरका 

 

ऩाधरका 

स्रोत/ 

व्मवस्थाऩन 

प्रधतपर -१  सफामाभ धसॊन्चत 
जधभन 

प्रधतशत १२ १६ ३१ . ३७ ४० ४५  

ऩाधरका 

 

ऩाधरका 

स्रोत/ 

व्मवस्थाऩन 

प्रधतपर -२  कुरो वा नहय 
प्रणारीफाट धसॊन्चत 

जधभन 

हे. १५०० २००० २७०० ४००० ४५०० ५००० ऩाधरका  

ऩाधरका/प्रदेश 

स्रोत/ 

व्मवस्थाऩन 

प्रधतपर -३  नमाॊ अतम प्रववधधवाट 
धसॊन्चत जधभन 

हे. १२० १५० २०० २५० ३०० ३३०० ऩाधरका ऩाधरका/प्रदेश स्रोत/ 

व्मवस्थाऩन 
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ताधरका नॊ १०.३.१० ववद्यतु तथा ऊजाा ऺते्रको नधतजा (तका फद्ध) खाका 
 

नधतजाको स्तय  

सूचक 

इकाई आधाय 
वषा 

७७/७८ 

रक्ष्म सूचनाको 
स्रोत 

कामाातवमन 
धनकाम 

जोन्खभ/अनभुान 

आ .व.  

०७८/७९ 

आ .व.  

०७९/८० 

आ .व.  

०८०/८१ 

आ .व.  

०८१/८२ 

आ .व.  

०८२/८३ 

असय 

ववद्यतु उऩमोग गने 
घयऩरयवाय 

प्रधतशत  

९९ 

 

१०० 

 

१०० 

 

१०० 

 

१०० 

 

१०० 

घयधयुी 
सफेऺण 

ऩाधरका/ 
धफ.प्रा 

स्रोत/ 

व्मवस्थाऩन 

प्रधतपर- १ केतरीम प्रशायणवाट 
ववद्यतु उऩमोग 

प्रधतशत ९९ ९९ १०० १०० १०० १०० ऩाधरका ऩाधरका/ 
धफ.प्रा 

स्रोत/ 

व्मवस्थाऩन 

प्रधतपर २-  सोराय जडान गने 
ऩरयवाय 

प्रधतशत १.७७ २.७ ४.३ ६ ६.३ ६.५ ऩाधरका ऩाधरका  

प्रधतपर- ३ फामोग्मास  प्रधतशत २.१ ५.४ १०.९ १६.४ २४ ३२ ऩाधरका ऩाधरका स्रोत/ 

व्मवस्थाऩन 
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ताधरका नॊ १०.३.११ सञ्चाय ऺते्रको नधतजा (तका फद्ध) खाका 
 

नधतजाको 
स्तय 

 

सूचक 

इकाई आधाय 
वषा 

७७/७८ 

रक्ष्म सूचनाको 
स्रोत 

कामाातवमन धनकाम जोन्खभ/अनभुान 

आ .व.  

०७८/७९ 

आ .व.  

०७९/८० 

आ .व.  

०८०/८१ 

आ .व.  

०८१/८२ 

आ .व.  

०८२/८३ 

असय 

येधडमो, वटबी, इतट 
भोवाइर, टेधरपोन 
भध्मे कुनै एक 
सञ्चायको साधन 

प्रमोग गने ऩरयवाय 

प्रधतशत 

९१ 

 

 

९३ 

 

 

९५ 

 

 

१०० 

 

 

१०० 

 

 

१०० 

ऩाधरका ऩाधरका प्रदामक/ 
सॊस्था 

स्रोत/व्मवस्थाऩन 

प्रधतपर १  ल्माण्डराइन 
⁄भोवाइर प्रमोग 

)१६ वषा भाधथ(  

प्रधतशत  -  ५ १० २० २२ २५ ऩाधरका ऩाधरका प्रदामक/ 
सॊस्था 

स्रोत/व्मवस्थाऩन 

प्रधतपर २ इतटयनेट प्रमोग प्रधतशत ६   ८ १० २० २५ ३० ऩाधरका ऩाधरका प्रदामक/ 
सॊस्था 

स्रोत/व्मवस्थाऩन 

प्रधतपर ३ येधडमो प्रमोग प्रधतशत  ५० ६० ६५  ६८  ७०  ७५ ऩाधरका ऩाधरका प्रदामक/ 
सॊस्था 

स्रोत/व्मवस्थाऩन 
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ताधरका नॊ १०.३.१२ वन, वातावयण जैववक ववववधता ऺते्रको नधतजा (तका फद्ध) खाका 
 

नधतजाको तह नधतजा सूचक एकाइ आधाय वषा आ.व. सूचनाको स्रोत 

२०७७⁄७८ २०७८⁄७९ २०७८⁄७९ २०७९⁄८० २०८०⁄८१ २०८१⁄८२ 

असय साभदुावमक वन ऺेत्र हे. १५७० १६७० १७७० १८७० १९७० २०७० नगयऩाधरका का अधबरेख य 
धडधबजन वन कामाारमको प्रकाशन 

प्रधतपर १ १. साभदुावमक वन 
उऩबोक्ता सधभधत 

सॊख्मा ४८ ५२ ५४ ५६ ५८ ६० 
 

प्रधतपर २ २.  कामाान्तवत 
आमोजनाभा प्रायन्म्बक 
वातावयणमी ऩयीऺण 
अनऩुात 

प्रधतशत २० ३० ४० ५० ६० ८० 
 

प्रधतपर ३ ३.  राऩा कामाातवमन 
 ० १ १ १ १ १ 

 

प्रधतपर ४ ४.  वडा ववऩद् 
व्मवस्थाऩन सधभधत गठन 

 २ ३ ४ ५ ५ ५ 
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ताधरका नॊ १०=३=१३ सशुासन तथा सॊस्थागत ऺते्रको]] नधतजा (तका फद्ध) खाका 
 

नधतजाको स्तय सूचक इकाई आ=व=  
)&७÷&८ 

 

रक्ष्म 

)&*÷&(  

 

)&(÷*)  

 

)*)÷*!  

 

)*!÷*@  

 

)*@÷*#  

 

 सॊस्थागत सॊयचना तथा भानव सॊसाधन ववकास              

असय फेरुज ुधनमतत्रण प्रधतशत  २० १८  १६  १४ १२  १०  

प्रधतपर-१ कुर न्स्वकृत दयफतदीभध्मे ऩदऩूधता सॊख्मा ५० ५० ५१ ५१ ५१  ५१  

प्रधतपर-२  भेरधभराऩकताा सॊख्मा सॊख्मा 15 20 25 30 30 30 

प्रधतपर-३ अनराइन सेवा सॊख्मा 10 15 25 35 40 45 

प्रधतपर-४ नगयऩाधरकारे स्वीकृत गयेका कानून तथा नीधत, धनदेन्शका, कामाववधध य भाऩदण्ड सॊख्मा ४३ ४३ ५० ५2 ६० ६५ 

प्रधतपर-५ सॊस्थागत विमाशीर नीधतगत सधभधत तथा सॊमतत्र सॊख्मा १२ 1२ 13 15 18 22 

प्रधतपर-६ नगयऩाधरकाभा विमाशीर गैसस, अगैसस, ववकास साझेदाय सॊख्मा 10 15 25 35 40 45 

प्रधतपर-७ ऺभता ववकास कामािभफाट ववऩन्न य वऩछधडएको वगा रन्ऺत वगा राबान्तवत सॊख्मा 60 100 150 250 350 400 

प्रधतपर-८ जनप्रधतधनधध य कभाचायीराई ताधरभ सॊख्मा 0 55 75 85 90 120 
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खण्ड – दईु  
ऩनुरुत्थान ढाॉचा 
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ऩरयच्छेद - ११ 

ऩनुरुत्थान मोजना 
 
११.१ आधथाक ऩनुरुत्थान मोजना 
 

११.१.१ ऩषृ्ठबधूभ 
 

ववश्वव्माऩी भहाभायीको रूऩभा पैधरएको कोयोना बाइयसको असयफाट नेऩार ऩधन अछुतो यहेन। कोधबड-
१९ को कायण सफै ऺेत्रभा फहआुमाधभक असय ऩना गएको छ। मसभध्मे सफैबतदा फढी उद्योग, व्माऩाय 
व्मवसाम, ऩमाटन, मातामात, योजगायी, न्शऺा, स्वास््म, ऩूवााधाय धनभााण व्मवस्थाऩन रगामत सेवा सवुवधा 
ऩहुॉच य हस्ताततयणभा प्रत्मऺ असय ऩना गएको छ। मसका साथै देश बरयभा करयफ ११ हजाय जनारे 
ज्मान गभुाएका छन ्बने सम्ऩूणा नागरयकरे भनोवैऻाधनक, आधथाक, साभान्जक य साॊस्कृधतक ऩीडा भहससु 
गनुा ऩरययहेको छ। कोधबड-१९ को कायण नेऩारफाट वैदेन्शक योजगायीभा गएका राखौं नेऩारी देश 
पवका ने य धेयैको योजगायी गमु्ने अनभुान गरयएको छ। देशको कुर गाहास्थ उत्ऩादनभा आएको धगयावट, 

आततरयक एवभ ् वैदेन्शक योजगायीभा आएको तमूनता, याजश्व सॊकरनभा कभी, ववप्रषेण घटेका कायण 
उऩबोग खचाभा घटना गई दैधनक जीवन माऩनभा आइऩने सभस्मा जस्ता प्रत्मऺ असय य गरयवी फढ्ने तथा 
ददगो ववकास रक्ष्म प्राधद्ऱभा हनु ेवढराई जस्ता अप्रत्मऺ असय देन्खएका छन।् फेरकोटगढी नगयऩाधरकाभा 
ऩधन कोधबडको असयफाट अछुतो यहन सकेन।  
 

११.१.२ वस्तगुत अवस्था  

 

कोधबड धनमतत्रण गना गरयएको फतदाफतदीको कायण मस नगयऩाधरकाभा ऩधन आवागभन ऩूणा फतद बएकारे 
कृवष उत्ऩादन फेचधफखन य खाद्यान्न रगामत अधत आवश्मक वस्त ुतथा सेवाको आऩूधताभा व्मवधान व्महोनुा 
ऩमो। त्मस्तै धनभााणाधीन बौधतक तथा साभान्जक ऩूवााधायहरू सभमभा सम्ऩन्न हनु नसकेकारे एकातपा  
आततरयक स्रोतको यकभ खचा हनु सकेन बने फाह्य कामािभहरूको फजेट सभेत वफ्रज गनुाऩमो। जसरे 
योजगायीभा ऩधन प्रत्मऺ असय ऩामो ववशेष गयी धफऩन्न फगा फढी प्रबाववत बमो।अऩेन्ऺत आततरयक याजस्व 
सभेत असूर हनु सकेन। ववद्यारमहरूको ऩठनऩाठन राभो सभम फतद यहन गएकारे ववद्याथॉहरूको 
न्शऺाप्राधद्ऱका हवसयका साथै भनोववऻानभा सभेत असय ऩना गमो। बयऩदो इतटयनेट सेवा नबएको कायण 
सभग्र न्शऺाभा असय ऩनुाका साथै ववऩन्न फगाका फारफाधरकाहरूको सवुवधाभा ऩहुॉच नबएका कायण अझ 
फवढ न्शऺा प्राधद्ऱफाट वन्ञ्चत हनुऩुमो।  

 

स्वास््म सेवा प्रणारी कोधबड-१९ फाट धेयै नै प्रबाववत हनु ऩगु्मो, जनसॊख्माको अनऩुातभा 
स्वास््मकभॉहरूको कभीको साभना गदै आएकोभा कोधबड १९ को भहाभायी ववरुद्ध रड्न स्वास््मकभॉ य 
स्वास््म सॊस्थाहरूको ठूरो सॊख्माभा आवश्मकता भहससु बमो। नगयऩाधरकाभा प्रमोगशारा, उऩकयण य 
एम्फरेुतस सभेतको अबाव बएका कायण नागरयकहरूरे स्वास््म उऩचायका राधग न्जल्राको 
सदयभकुाभसम्भ धाउनऩुने फाध्मता यह्यो। धनमधभत य अधनवामा रगाउनऩुने खोऩ कामािभ सभमभा 
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सञ्चारन हनु सकेन। गाउॉघय न्क्रधनक जस्ता कामािभहरू सचुारु हनु सकेनन।् हार सम्भ महाॉको 
स्वास््म केतरभा कोधबडको छुटै्ट शय्मा व्मवस्था हनु सकेको छैन। कोधबड १९को कायण ५ जनाको 
ज्मान सभेत गभुाउन ुऩमो । कोधबड सॊिभण धनमतत्रण गना सॊघीम य प्रदेश सयकायफाट प्राद्ऱ अनदुानको 
प्रमोग गरयएको धथमो।  
 

कोधबड व्मवस्थाऩनभा खचा गनुाऩयेको कायण तत्कार स्रोत अबाव हनु गएको, वैदेन्शक योजगायीफाट 
पवका नकेो सॊख्माभा वृवद्ध बई आततरयक फेयोजगायी वृवद्ध बएको, कृवष उऩजरे फजाय नऩाएका कायण 
कृषक हरूभा कृवष प्रधतको उत्साह कभ बएको तय कोधबडको कायण वैदेन्शक योजगायीफाट पकी आएका 
व्मन्क्तहरू सभूह फनाई व्मावसावमक कृषी ऩेशाभा सॊरग्न बएको ऩाइएको छ। 

 

११.१.३ प्रभखु सभस्मा  

 

आधथाक ऺधतको त्माॊक उऩरब्ध नहनु,ु प्रबावकायी ऩनुायोत्थान कामािभ सञ्चारन गना आततरयक स्रोतको 
अबाव हनु,ु ऩनुरुत्थान कामािभको राधग न्जम्भेवाय शाखा वा इकाई नहनु,ु कामािभ सञ्चारन गने ऺभता 
कभ हनु,ु स्वास््म ऺते्रभा कोधबड १९ रे ऩायेको प्रधतकुर असयको सवेऺण नहनु,ु आवश्मक 
स्वास््मकभॉको दयफतदी अनसुाय ऩदऩूधता हनु नसकी ऩमााद्ऱ भात्राभा स्वास््म सॊस्थाभा जनशन्क्तको कभी 
हनु,ु ल्माफको व्मवस्था नहनु,ु फढ्दो कामा फोझ अनसुायको स्वास््म सॊयचना नहनु,ु कोधबड १९ को 
व्मवस्थाऩनका राधग आवश्मक ताधरभहरू सञ्चारन नहनु,ु १५ शैय्मा अस्ऩतार स्वास््म केतर एवॊ 
चौकीको धनभााण कामा प्रबाववत हनु ुप्रभखु सभस्मा देन्खएका छन।् 
  

११.१.४ अवसय य चनुौती 
 

अवसय  

स्वास््म ऺते्रको, उऩकयण, प्रमोगशारा य स्वास््म साभग्री खरयद गना थऩ फजेट ववृद्ध हनु,ुहारको स्वास््म 
केतर १५ शय्माको अस्ऩतारभा स्तयोन्नधत हनु,ु स्वास््म केतर य स्वास््म चौकी सदुृढ गने मोजना फनु्न, 
कोधबडको खोऩ कामािभ स्थानीम वडा य स्वास्थ सॊस्था भापा त नै उऩरब्ध हनु सक्न,ु स्वास््म ऺते्रराई 
सयकायरे प्राथधभकताभा याख्न,ु स्वास््म सम्फतधी जनचेतना अधबववृद्ध गना, नगयऩाधरका रगामत सफै 
ववद्यारम, स्वास्थ सॊस्थाभा इतटयनेट सवुवधा उऩल्ब्ध गयाउने नेऩार सयकायको नीधत हनु,ु हात धनु,े भास्क 
रगाउन ेफानीको ववकासको कायणरे अतम सरुवा योगको सॊिभण कभ हनु,ु आधथाक ऩनुरुत्थान सयकाय 
तथा ववकास साझेदायको प्राथधभकताभा ऩनुा, ऩून्णाभा कामािभभापा त सहमोग प्राद्ऱ हनु,ु धनजी ऺेत्र आधथाक 
ऩनुरुत्थानभा सहकामा गना तमाय हनु,ु वैदेन्शक योजगायीफाट सीऩ धरएय पवका एका मवुाहरू व्मवन्स्थत 
आधथाक विमाकराऩभा सॊरग्न हनु उत्सावहत हनु ुआदद मस ऺते्रका अवसयको रूऩभा यहेका छन ्। 

 

चनुौती  

नगयऩाधरकाको सीधभत स्रोत य ऺभताको फाफजदु प्रबावकायी आधथाक ऩनुरुत्थान कामािभ सञ्चारन गनुा, 
नगयऩाधरकाभा ववधबन्न ऺेत्रभा भहाभायीका कायण बएको आधथाक ऺधतको त्माॊक व्मवन्स्थत गनुा य 
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सम्बाववत ऺधत आकरन गनुा, फेयोजगाय य अतम आधथाक ऺधत ब्महोयेकाराई उत्थानको कामािभभा सभेटी 
आधथाक ऩनुरुत्थान गनुा, कोधबड १९ रे असय ऩायेका कामािभ य धनभााण कामाहरूराई ऩनु् सञ्चारनभा 
ल्माउन ु य ऺधतको सवेऺण गनुा, ऩाधरका अततगात भाऩदण्ड अनसुाय सफै नागरयकराई सम्ऩूणा कोधबड 
ववरुद्धको खोऩ उऩरब्ध गनुा, ववधबन्न स्रोतहरूफाट प्राद्ऱ ववधबन्न सहमोगको सवह उऩमोग गनुा, बववष्मभा हनु 
सक्ने कोधबडको नमा बेरयमतट राई धनमतत्रण गनुा, ऩमााद्ऱ स्वास््म जनशन्क्त आऩूधता गनुा, बौधतक ऩूवााधाय, 
उऩकयण तथा ल्माफ सवुवधा उऩरब्ध गनुा, सफै सॊस्थाभा इतटयनेट जडान गनुा आददराई भखु्म चनुौतीको 
रूऩभा धरन सवकतछ ।  
 

११.१.५ रक्ष्म  

 

आधथाक ऩनुरुत्थान सम्फतधभा अल्ऩकारीन, भध्मकारीन य दीघाकारीन मोजना कामाातवमनभा आई 
नागरयक राबान्तवत बएको हनुे। 

 

११.१.६ उद्दशे्म  

 

आधथाक ऩनुरुत्थान मोजना फनाई कामाातवमन गनुा। 

 

११ .१. ७ यणनीधत /कामानीधत 

 

रणनीषत कायषनीषत 

१. सॊघ, प्रदेश सयकाय य गैयसयकायी 
सॊस्थासॉग सभतवम य सहकामा गयी 
आधथाक ऩनुरुत्थान मोजना तजुाभा य 
कामाातवमन गने।  

१.  सॊघ य प्रदेश सयकायसॉग सभतवम य सहकामा गयी 
भहाभायीफाट ऩयेको आधथाक असयको त्माॊक सॊकन 
य अद्यावधधक गयी ऺधत असयको सभीऺा गरयनेछ । 

२.  भहाभायीफाट प्रबाववत ऺते्र, सॊस्था य व्मन्क्त 
ऩनुरुत्थान गना कामामोजना फनाई कामाातवमनका 
राधग आफश्मक न्जम्भेवायी तोवकनेछ । 

३.  भहाभायीफाट ऩीधडत फारफाधरका, भवहरा, ज्मेष्ठ 
नागरयक य वऩछधडएका सभदुामको उत्थानभा धफशेष 
ध्मान ददइनेछ । 

 ४.  स्थानीम स्तयभा ऩनुरुत्थान कामािभ सञ्चारन गना 
ऩनुरुत्थान कोष स्थाऩना य सञ्चारन गरयनेछ । 

५.  ववत्तीम य सहकायी सॊस्थाफाट कोधबड प्रबाववत व्मन्क्त, 
सॊस्थाराई नेऩार सयकायको नीधत फभोन्जभ सस्तो 
दयभा ऋणको सवुवधा उऩरब्ध गयाउन सहजीकयण 
गरयने छ । 

६.  मस्तो व्मावसावमक कामाका राधग यकभ अऩगु बएभा 
ऩनुरुत्थान कोषफाट ववत्तीम सॊस्थाराई अनदुान 
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ददइनेछ ।  

७.  भहाभायीको सभमभा स्थानीमस्तयभा उत्ऩादन बएका 
कृवष उऩजहरूको धनमधभत फजाय ऩहुॉचका राधग प्रदेश 
सयकाय, अतम स्थानीम तह य धनजी ऺेत्रसॉग सहकामा 
गयी आऩूधता शृॊखराभा सहजीकयण गरयनेछ । 

८. वैदेन्शक योजगायी य आततरयक योजगायी 
गभुाएकाहरूराई सीऩ य उद्यभशीरता ववकास गना 
अधबप्ररेयत गयी आधथाक ऩनुरुत्थान कोषफाट आवश्मक 
शरुुवाती ऩुॉजी उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गरयनेछ । 

९.  स्थानीम ऩूवााधाय ववकास रगामत अतम काभभा 
सकेसम्भ ठूरा भेन्शनको प्रमोगराई दरुत्सावहत गयी 
श्रभभा आधारयत प्रववधधको प्रमोग गने नीधत धरई 
स्थानीमस्तयभा अधधकतभ योजगायी धसजाना गरयनेछ । 

१०.  भहाभायीका कायण योवकएका ववकास धनभााणका 
कामाहरू मथाशीघ्र सञ्चारन गयी सम्ऩन्न गना 
सहजीकयण गरयनेछ । 

११.  ऩनुरुत्थान ढाॉचा तमाय गयी रागू गरयनेछ । 

१२.  सञ्चाधरत कामािभको धनमधभत सभीऺाका सभमभा नै 
कभी कभजोयी हटाउनकुा साथै धनमभन सभेत  
गरयनेछ । 

२. सॊघ, प्रदेश य स्थानीम 
सयोकायवाराहरूसॉगको सभतवमभा 
कोधबडको सॊिभण व्मवस्थाऩन गने 
 
 
 

१. कोधबड सॊिभणराई कभ गना सयोकायवाराहरूसॉगको 
सहकामाभा जनचेतनाका साथै WASH जस्ता 
कामािभहरू व्माऩकरूऩभा सञ्चारन गरयनेछ । 

२. क्वायेतटाइन तथा आइसोरेसन फनाउनभा सविम 
सॊस्थाहरूसॉग सभतवम गरयनछे । 

३. कोधबड सॊिधभतको उऩचायका राधग अस्ऩतारभा 
सवुवधामकु्त आवश्मक छुटै्ट शैय्माको व्मवस्था  
गरयनेछ । 

४.  रयपयर व्मवस्था अततगात एम्फरेुतसको व्मवस्था 
गरयनेछ । 

५. ऩाधरकाराई कोधबड ववरुद्ध ऩूणा खोऩ ऩाधरका 
फनाइनेछ । 

६.  सॊिभणका फेराभा अधत आवश्मक साभग्रीको सूची 
तमाय गयी ऩाधरकाभा आऩूधताको व्मवस्था 
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धभराइनेछ।  
३. भहाभायी व्मवस्थाऩन गना सक्ने 
ऺभता ववकास गने 

 

१. ऩाधरका अततगातका वताभान स्वास््म सॊस्थाको 
दयफतदीको सभीऺा गना य बावी सॊगठन सॊयचनाका 
राधग रतु सॊगठन व्मवस्थाऩन अध्ममन गरयनेछ । 

२. अध्ममनफाट प्राद्ऱ सझुाव अनसुाय नमाॉ सॊगठन सॊयचना 
तमाय गरयनेछ य आवस्मक ऩदऩूधता गरयनछे । 

३. साधफकभा बएका य नमाॉ बनाा बएका जनशन्क्तराई 
आवश्मकतानसुाय ताधरभको व्मवस्था गरयनछे । 

४. सॊघ य प्रदेश सयकायसॉग सभतवम गयी आवस्मक 
उऩकयण, औषधी, प्रमोगशारा य ताधरभ प्राद्ऱ 
जनशन्क्त आऩूधताको व्मवस्था गरयनेछ । 

५. गाउॉऩाधरका रगामतका सफै ववद्यारम, स्वास््म 
सॊस्थाभा बयऩदो इतटयनेट सवुवधा ववस्ताय गना 
सहजीकयण गरयनेछ। 

६. आवश्मक नीधत, धनमभ, धनदेन्शका तथा कामाववधध 
तमाय गयी रागू गरयनेछ । 

 

११.१.८ प्रभखु कामािभहरू  

 

नगयऩाधरकारे आपै गने कामाहरू 
 भहाभायीफाट बएको आधथाक ऺधत भूल्माॊकन, 
 आधथाक ऩनुरुत्थान कामामोजना धनभााण, 
 आधथाक ऩनुरुत्थान कोष सञ्चारन, 
 फेयोजगाय जनशन्क्त व्मवस्थाऩन, 
 बौधतक ऩूवााधाय धनभााण य उऩकयण व्मवस्थाऩन, 
 ऩनुरुत्थान ढाॉचा धनभााण, 
 अततयतह य धनकाम सभतवम, 
 आऩूधता व्मवस्थाऩन । 

प्रदेशसॉगको सहकामाभा गने कामाहरू 

 क्वायेतटाइन य आइसोरेसन केतर व्मवस्थाऩन, 
 औषधी, उऩकयण आऩूधता, प्रमोगशारा स्थाऩना य व्मवस्थाऩन, 
 ऺभता ववकास, थऩ स्रोत ऩरयचारन । 

सॊघीम सयकायसॉगको सहकामा य सभतवम गने कामाहरू 

 बौधतक ऩूवााधाय, औषधी, उऩकयण आऩूधता, प्रमोगशारा स्थाऩना य व्मवस्थाऩन, 
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 ऺभता ववकास, थऩ जनशन्क्त य स्रोत ऩरयचारन । 
 

११.१.९ अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध   
 

भहाभायीफाट बएको आधथाक ऺधत भूल्माॊकन बएको हनुे, आधथाक ऩनुरुत्थान कामा मोजना तमाय बएको 
हनुे, नगयऩाधरकाभा आधथाक ऩनुरुत्थान कोष सञ्चारन बई भहाभायी प्रबाववतहरूराई ववत्तीम सहधुरमत 
उऩरब्ध बएको हनु,े भहाभायीका कायण ऩीधडत सभदुामको जीवनमाऩन सहज बएको हनुे, १५ शय्माको 
अस्ऩतार तमाय बई सचुारु बएको ह'न,े थऩ स्वास््मकभॉफाट ऩदऩूधता बई सेवा सचुारु हनुे । 
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११.२ ववषमगत ऩनुरुत्थान मोजना 
 

११.२.१ आधथाक ऺते्र ऩनुरुत्थान मोजना 
 

११.२.१.१ ऩषृ्ठबधूभ 
 

ववश्वबरय नै भहाभायीको रूऩभा पैधरएको कोधबड-१९को कायण नेऩारभा ऩधन २०७६ सारको चैत्र देन्ख 
दइु ऩटक गरयएको वतदावतदीफाट मातामात, उद्योग, व्माऩाय व्मवसाम, ऩमाटन, योजगायी, न्शऺा, स्वास््म, 

ऩूवााधाय धनभााण व्मवस्थाऩन रगामतका सवै ऺेत्र प्रबाववत हनु ऩगेुका छन ्। हार सम्भ कोधबड-१९को 
कायण भरुकुबय करयव ११ हजाय बतदा वढीरे ज्मान गभुाएका छन ्। कोधबड-१९को कायण वैदेन्शक 
योजगायी गभुाएय स्वदेश पकेका य पका ने िभभा यहेका मवुाहरूको राधग स्वदेशभा योजगायको राधग 
वातावयण सजृना हनु सकेको छैन । एन्शमारी ववकास वैंकरे गयेको प्रऺेऩण अनसुाय सन २०२१ भा 
नेऩारको अथाततत्रको ववृद्धदय २.३ प्रधतशत यहने य २०२२ भा ४.१ प्रधतशतभा यहने अनभुान गयेको  
छ ।  
 

केही सभमदेन्ख नेऩार सयकायरे कोधबड-१९ को खोऩ ववस्ताय गयेको छ य सॊिभण दय धनमतत्रभा यही 
कभ हुॉदै गएको देन्खतछ । राखौंको सॊख्माभा मस योगफाट धनको बएकारे िभश् स्वास््म राब प्राद्ऱ 
गदै गयेको अवस्था यहेको छ । भरुकुको अथाततत्र ऩधन ववस्तायै सधुायोतभखु हुॉदै जाने सॊकेत ऩधन देन्खन 
थारेको छ ।अत् कोधबड-१९को सॊिभण दय तमून हदैु गएभा भाधथ गरयएको अथाततत्रको आॊकरनभा 
वृवद्ध हनु ेदेन्खतछ ।  
 

कोधबड-१९को प्रबावफाट देशको कुर गाहास्थ उत्ऩादनभा आएको धगयावटसॉगै फेरकोटगढी नगयऩाधरकाभा 
ऩधन कृवष, उद्योग, व्माऩाय, ऩमाटन, शैन्ऺक रगामतका ऺेत्र प्रबाववत हनु ऩगेुका छन ्। हार जन जीवन 
साभातम अवस्थाधतय उतभखु बैयहेको छ ।मसै सतदबाभा वेरकोटगढी नगयऩाधरकारे महाॉको आधथाक तथा 
साभान्जक ववकासका गधतववधधराई ऩनु रमभा ल्माउन तथा सम्बाब्म भहाभायीको जोन्खभ तमूनीकयण 
गनाका राधग मस आधथाक ऩनुउात्थान मोजना तमाय गयेको छ । 
 

११.२.१.२ वस्तगुत अवस्था  
 

कोधबड धनमतत्रण गनाका राधग गरयएको फतदाफतदीको कायण मस ऩाधरकाभा ऩधन मस अवधधभा आवागभन 
प्रबाववत हनु ऩगेुका धथए बन े कृवष उत्ऩादन फेच धफखन य खाद्यान्न रगामत अधत आवश्मक फस्त ुतथा 
सेवाको आऩूधताभा व्मवधान ऩगेुको धथमो । त्मस्तै धनभााणाधीन बौधतक तथा साभान्जक ऩूवााधायहरू सभमभा 
सम्ऩन्न हनु नसकेकारे एकातपा  आततरयक स्रोतको यकभ खचा हनु सकेन बने फाह्य कामािभहरूको फजेट 
सभेत वफ्रज हनुे अवस्था सजृना बमो । मसफाट योजगायीभा ऩधन प्रत्मऺ असय ऩगु्न गई धफऩन्न फगा फढी 
प्रबाववत बमो।अऩेन्ऺत आततरयक याजस्व सभेत असूर हनु सकेन। ववद्यारमहरूको ऩठनऩाठन राभो सभम 
फतद यहन गएकारे ववद्याथॉहरूको न्शऺा प्राधद्ऱका अवसयका साथै भनोववऻानभा सभेत नकायात्भक असय 
ऩना गमो। बयऩदो इतटयनटे सेवा नबएको कायण सभग्र न्शऺाभा असय ऩनुाका साथै धफऩन्न फगाका 
फारफाधरकाहरूको सवुवधाभा ऩहुॉच नबएका कायण अझ फवढ न्शऺा प्राधद्ऱफाट फन्तचत हनुऩुने अवस्था 
सजृना बमो ।  
 

स्वास््म सेवा प्रणारी कोधबड-१९ फाट धेयै नै प्रबाववत हनु ऩगु्मो । जनसॊख्माको अनऩुातभा 
स्वास््मकभॉहरूको कधभको साभना गदै आएकोभा कोधबड-१९ को भहाभायी ववरुद्ध रड्न स्वास््मकभॉ य 
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स्वास््म सॊस्थाहरूको ठुरो सॊख्माभा आवश्मकता भहशूस बमो। अस्ऩतारभा प्रमोगशारा, उऩकयण य 
एम्फरेुतस सभेतको अबाव बएका कायण नागरयकहरूरे स्वास््म उऩचायका राधग न्जल्राको सदयभकुाभ 
सम्भ धाउन ुऩने फाध्मता यह्यो। धनमधभत य अधनवामा रगाउनऩुने खोऩ कामािभ सभमभा सॊचारन हनु 
सकेन। नगयऩाधरकाभा न्क्रधनक रगामतका स्वास्थ सेवाका कामािभहरू सचुारु हनु सकेनन।् हारसम्भ 
महाॉको स्वास््म केतरभा कोधबडको छुटै्ट शय्मा व्मवस्था हनु सकेको छैन।कोधबड-१९को कायण २ 
जनाको ज्मान सभेत गभुाउन ुऩर् मो । कोधबड सॊिभण धनमतत्रण गना सॊघीम य प्रदेश सयकायफाट प्राद्ऱ 
अनदुानको प्रमोग गरयएको धथमो।  
 

कोधबड व्मवस्थाऩनभा खचा गनुा ऩयेको कायण तत्कार स्रोत अबाव हनु गएको,। वैदेन्शक योजगायीफाट 
पवका नकेो सॊख्माभा वृवद्ध बई आततरयक फेयोजगायी वृवद्ध बएको, कृवष उऩजरे फजाय नऩाएका कायण कृषक 
हरूभा कृवष प्रधतको उत्साह कभ बएको तय कोधबडको कायण वैदेन्शक योजगायीफाट पकी आएका 
व्मन्क्तहरू सभूह फनाई व्मवसावमक कृवष ऩेशाभा सॊरग्न बएको ऩाइएको छ। । 
 

फतदाफतदीको कायण मस अवधधभा अऩेन्ऺत रूऩभा ऩूॉजीगत खचा सभेत हनु सकेका कायण ऩूवााधाय 
ववकासको गधत सभेत भतद गधतभा फढेका देन्खतछ । आधथाक वषा २०७६/७७ य २०७७/७८ भा 
ऩूॉजीगत खचा अऩेऺा अनरुुऩ नहनुकुा भखु्म कायणहरूभा फतदी अवधधभा मातामात ठप्ऩ बई धनभााण साभग्री 
आऩूधता गना सहज नहनु,ु स्थानीम तहका अनगुभनभा खवटई जाने कभाचायीहरू सभेत एकाततवास (होभ 
आइसोरेशन) भा फस्न ु ऩयेको अवस्था सजृना हनु,ु काभदायहरू कामास्थर छोडेय गएकारे धनभााण 
व्मवसामीराई धनभााणको काभ सञ्चारन गना कदठन हनु ुरगामत यहेका धथए । 
 

११.२.१.३ प्रभखु सभस्मा  
 

वतदावतदी तथा कोधबड-१९ को कायण आधथाक ऺधतको मथाथा त्माॊकभा आधारयत प्रबावकायी ऩनुउात्थान 
कामािभ सॊचारन गना आततरयक स्रोतको अबाव हनु,ु ऩनुरुत्थान कामािभको राधग न्जम्भेवाय शाखा वा 
इकाई नहनु,ु कामािभ सॊचारन गने ऺभता कभ हनु,ु स्वास््म ऺेत्रभा कोधबड-१९ रे ऩायेको प्रधतकुर 
असयको सवेऺण नहनु,ु आवश्मक स्वास््मकधभाको दयफतदी अनसुाय ऩदऩूधता हनु ् नसकी ऩमााद्ऱ भात्राभा 
स्वास््म सॊस्थाभा जनशन्क्तको कभी हनु,ु ल्माफको व्मवस्था नहनु,ु फढदो कामाफोझ अनसुायको स्वास््म 
सॊयचना नहनु,ु कोधबड-१९ को व्मवस्थाऩनका राधग आवश्मक ताधरभहरू सॊचारन नहनु,ु१५ शैय्मा 
अस्ऩतार स्वास््म केतर एवॊ सॊस्था धनभााण कामा प्रबाववत हनु,ु कामािभका प्रभखु सभस्मा देन्खएका  
छन ्। 

 

११.२.१.४ अवसय य चनुौती 
 

अवसय  

स्वास््म ऺते्रको, उऩकयण, प्रमोगशारा य स्वास््म साभग्री खरयद गना थऩ फजेट वृवद्ध हनु,ु हारको स्वास््म 
केतर १५ शय्माको अस्ऩतारभा स्तयोन्नधत हनु,ु स्वास््म केतर य स्वास््म सॊस्था सदुृढ गने मोजना फनु्न, 

कोधबडको खोऩ कामािभ स्थानीम वडा य स्वास्थ सॊस्था भापा त नै उऩरब्ध हनु सक्न,ु स्वास््म ऺेत्रराई 
सयकायरे प्राथधभकताभा याख्न,ु स्वास््म सम्फन्तध जनचेतना अधबववृद्ध गना, नगयऩाधरका रगमत सफै ववद्यारम, 

स्वास्थ सॊस्थाभा इतटयनेट सवुवधा उऩरब्ध गयाउने नेऩार सयकायको नीधत हनु,ु सहुाया, केमय नेऩार, वन 
हडा नेऩार जस्ता गैय सयकायी सॊस्थाहरू सविम हनु,ु हात धनु,े भास्क रगाउन ेफानीको ववकासको कायणरे 
अतम सरुवा योगको सॊिभण कभ हनु,ु आधथाक ऩनुायोत्थान सयकाय तथा ववकास साझेदायको प्राथधभकताभा 
ऩनुा, ऩून्णाभा कामािभ भापा त सहमोग प्राद्ऱ हनु,ु धनजी ऺते्र आधथाक ऩनुरुत्थानभा सहकामा गना तमाय हनु,ु 
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वैदेन्शक योजगायीफाट सीऩ धरएय पवका एका मफुाहरू व्मवन्स्थत आधथाक विमाकराऩभा सॊरग्न हनु 
उत्सावहत हनु ुआदद मस ऺते्रका अवसयको रूऩभा यहेका छन ्। 

 
चनुौती  

नगयऩाधरकाको सीधभत स्रोत य ऺभताको फाफजदु प्रबावकायी आधथाक ऩनुरूत्थान कामािभ सॊचारन गनुा, 
नगयऩाधरकाभा धफधबन्न ऺेत्रभा भहाभायीका कायण बएको आधथाक ऺधतको त्माॊक व्मवन्स्थत गनुा य 
सम्बाववत ऺधत आकरन गनुा, फेयोजगाय य अतम आधथाक ऺधत फेहोयेकाराई उत्थानको कामािभभा सभेटी 
आधथाक ऩनुरुत्थान गनुा, कोधबड-१९ रे असय ऩायेका कामािभ य धनभााण कामाहरूराई ऩनु सॊचारनभा 
ल्माउन ु य ऺधतको सवेऺण गनुा, ऩाधरका अततगात भाऩदण्ड अनसुाय सफै नागरयकराई सम्ऩूणा कोधबड 
ववरुद्धको खोऩ ऊऩरब्ध हनु,ु ववधबन्न स्रोतहरूफाट प्राद्ऱ ववधबन्न सहमोगको सही उऩमोग गनुा, बववष्मभा 
हनुसक्न े कोधबडको नमाॉ बेरयमतटराई धनमतत्रण गनुा, ऩमााद्ऱ स्वास््म जनशन्क्त आऩूधता, बौधतक ऩूवााधाय, 

उऩकयण तथा ल्माफ सवुवधा उऩरब्ध हनु,ु सफै सॊस्थाभा इतटयनेट जडान हनु ुआददराई भखु्म चनुौतीको 
रूऩभा धरन सवकतछ ।  

 

११.२.१.५ रक्ष्म  
 

आधथाक ऩनुरुत्थान सम्फतधभा अल्ऩकारीन, भध्मकारीन य दीघाकारीन मोजना कामाातवमनभा आई नागरयक 
राबान्तवत बएका हनु।े 
 

११.२.१.६ उद्दशे्म  
 

आधथाक ऩरुुत्थान भापा त आधथाक ववकासको गधतराई ऩनु् ल्माउन े। 

 

११.२.१.७ यणनीधत 
 

१. सॊघ, प्रदेश सयकाय य गैय सयकायी सॊस्थासॉग सभतवम य सहकामा ऩरयचारन गयी कोधबड-१९ फाट 
प्रबाववत उद्योग, ऩमाटन, व्माऩाय व्मवसाम, कृवष तथा ऩशऩुारन ऺेत्रराई ऩनु् ल्माउनका राधग 
आवस्मक सहजीकयण, सहधुरमत तथा सहमोग गनुा । 

२. आधधुनक प्रववधध य नमाॉ ववकास ऩद्धधतको अवरम्फन गदै कोधबड-१९को असयराई आधथाक य 
साभान्जक रूऩाततयणको अवसयभा ऩरयणत गनुा । 

३. प्रबावकायी रूऩभा भहाभायी व्मवस्थाऩन गना सक्ने ऺभता ववकास गनुा । 
 

११.२.१.८ यणनीधत तथा कामानीधत 
 

यणनीधत कामानीधत 

१.सॊघ, प्रदेश सयकाय य गैय सयकायी सॊस्थासॉग सभतवम य सहकामा ऩरयचारन गयी कोधबड-१९ फाट 
प्रबाववत उद्योग, ऩमाटन, व्माऩाय व्मवसाम, कृवष तथा ऩशऩुारनऺेत्रराई ऩनु् रमभा ल्माउनका राधग 
आवस्मक सहजीकयण, सहधुरमत तथा सहमोग गनुा । 
१. सॊघ, प्रदेश सकाय य धनजीऺेत्र, 

सहकायी य ववकास साझेदाय सॉग 
सहकामा गयी कोधबड-१९को 

१.१ कोधबड-१९ को कायण कभजोय वा सॊकटको अवस्थाभा 
ऩगेुका उद्योग, व्मवसामको सूचीकयण तथा असयको भाऩन  
गरयनेछ । 
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कायण कभजोय वा सॊकटको 
अवस्थाभा ऩगेुका उद्योग, 

व्मवसामराई आवश्मक सहमोग 
गने । 

१.२ उन्ल्रन्खत रगतको आधायभा आधथाक ऩनुरुत्थान कामामोजना 
धनभााण गयी कामाातवमन गरयनेछ । 

१.३ मोजना अनसुाय ववत्तीम य सहकायी सॊस्थाफाट कोधबड प्रबाववत 
व्मन्क्त तथा सॊस्थाराई सयकायको नीधत फभोन्जभ सस्तो 
दयभा स्थानीम स्तयभा ऩनुरुत्थान कामािभ सॊचारन गना 
ऩनुरुत्थान कोष भापा त सयरीकृत ऋण सवुवधा उऩरब्ध 
गयाउन सहजीकयण गरयनछे। 

१.४ भहाभायीका कायण योवकएका ववकास धनभााणका कामाहरू 
मथाशीघ्र सॊचारन गयी सम्ऩन्न गना सहन्जकयण गरयनछे। 

१.५ भहाभायीफाट ऩीधडत फारफाधरका, भवहरा, जेष्ठ नागरयक य 
वऩछधडएका सभदुामको उत्थानभा धफशेष ध्मान ददइनेछ।  

१.६ वैदेन्शक योजगायी य आततरयक योजगायी गभुाएकाहरूराई 
सीऩ य उद्यभशीरता ववकास गना अधबप्ररेयत गयी आधथाक 
ऩनुरुत्थान कोषफाट आवश्मक शरुुवाती ऩुॉजी उऩरब्ध 
गयाउने व्मवस्था गरयनेछ। 

१.७. भहाभायीको सभमभा स्थानीमस्तयभा उत्ऩादन बएका कृवष 
उऩजहरूको धनमधभत फजाय ऩहुॉचका राधग प्रदेश सयकाय, 

अतम स्थानीम तह य धनजी ऺेत्रसॉग सहकामा गयी आऩूधता 
शृॊखराभा सहजीकयण गरयनछे। 

१.८. स्थानीम ऩूवााधाय ववकास रगामत अतम काभभा सकेसम्भ 
ठूरा भेन्शनको प्रमोगराई दरुत्सावहत गयी श्रभभा आधारयत 
प्रववधधको प्रमोग गने नीधत धरई स्थानीमस्तयभा अधधकतभ 
योजगायी धसजाना गरयनछे। 

१.९ ऩनुरुत्थान ढाॉचा तमाय गयी रागू गरयनेछ। 

१.१०सॊचाधरत कामािभको धनमधभत सभीऺाका सभमभा नै कभी 
कभजोयी हटाउनकुा साथै धनमभन सभेत गरयनेछ । 

२. आधधुनक प्रववधध य नमाॉ ववकास ऩद्धधतको अवरम्फन गदै कोधबड-१९को असयराई आधथाक य 
साभान्जक रूऩाततयणको अवसयभा ऩरयणत गनुा । 

२.१. आधथाक तथा साभान्जक 
ऺेत्रभा सूचना प्रववधधको उऩमोग 
ववस्ताय गने । 

२.१.१ फैंक तथा ववत्तीम सॊस्थाहरूको सहकामाभा ववत्तीम 
कायोवायराई ववद्यतुीम भाध्मभफाट गरयनेछ ।  

२.१.२ शैन्ऺक ऺते्रभा सूचना प्रववधधको उऩमोगभा वृवद्ध  
गरयनेछ ।  

२.१.३  ऩाधरकाफाट प्रवाह हनुे सेवाहरूभा सभेत िभश् सूचना 
प्रववधधको उऩमोग वृवद्ध गरयनछे ।  

२.१.४  ऩाधरका कामाारम रगामत सफै ववद्यारम, स्वास्थ सॊस्थाभा 
बयऩदो इतटयनेट सवुवधा ववस्ताय गना सहन्जकयण 
 गरयनेछ । 
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११.२.१.९. प्रभखु कामािभहरू  
 

नगयऩाधरका आपैरे गने कामािभहरू 

(क) भहाभायीफाट बएको आधथाक ऺधत भूल्माङ्कन कामािभ  

(ख) आधथाक ऩनुरुत्थान कामामोजना धनभााण  

(ग) आधथाक ऩनुरुत्थान कोष सॊचारन 

(घ) बौधतक ऩूवााधाय धनभााण य उऩकयण व्मवस्थाऩन 

(ङ) कोधबड-१९ को भ्मान्क्सन व्मवस्थाऩन  

प्रदेशसॉगको सहकामाभा गरयन े

(क) क्वायेतटाइन य आइसोरेशन केतर व्मवस्थाऩन 

(ख) औषधी, उऩकयण आऩूधता, प्रमोगशारा स्थाऩना य व्मवस्थाऩन 

(ग) ऺभता ववकास 

(घ) थऩ स्रोत ऩरयचारन 

सॊघ य प्रदेश सयकायसॉगको सहकामा य सभतवम 

(क) बौधतक ऩूवााधाय, औषधी, उऩकयण आऩूधता, प्रमोगशारा स्थाऩना य  

(ख) ऺभता ववकास 

(ग) थऩ जनशन्क्त य स्रोत ऩरयचारन 

(घ) कोधबड-१९ को भ्मान्क्सन व्मवस्थाऩन  
 

२.१.५  आवश्मक नीधत, धनमभ, धनदेन्शका तथा कामाववधध तमाय 
गयी रागू गरयनेछ । 

३. प्रबावकायी रूऩभा भहाभायी व्मवस्थाऩन गना सक्ने ऺभता ववकास गने 
३. सॊघ, प्रदेश य स्थानीम 
सयोकायवाराहरूसॉगको सभतवमभा 
कोधबडको सॊिभण व्मवस्थाऩन 
गने 
 
 
 

३.१. कोधबड-१९ को खोऩ कामािभ सम्ऩन्न गरयनेछ ।  

३.२. कोधबड सॊिभण कभ गना सयोकायवाराहरूसॊगको सहकामाभा 
जनचेतनाभूरक कामािभहरू व्माऩक रूऩभा सॊचारन 
गरयनेछ । 

३.३. क्वायेतटाइन तथा आइसोरेसनराई ब्मवन्स्थत गरयनछे ।  

३.४. कोधबड सॊिधभतको उऩचायका राधग अस्ऩतारभा सवुवधामकु्त 
आवश्मक छुटै्ट शय्माको व्मवस्था गरयनेछ । 

३.५. रयपयर व्मवस्था अततगात एम्फरेुतसको व्मवस्था  
गरयनेछ । 

३.६. सॊिभणका फेराभा अधत आवस्मक साभग्रीको सूची तमाय 
गयी ऩाधरकाभा आऩधुताको व्मवस्था धभराइनेछ । 

३.७. सॊघ य प्रदेश सयकायसॉग सभतवम गयी आवस्मक उऩकयण, 

औषधी, प्रमोगशारा य ताधरभ प्राद्ऱ जनशन्क्त आऩूधताको 
व्मवस्था गरयनछे । 
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११.२.१.१० अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध  
 

कोधबड-१९ को भहाभायीफाट बएको आधथाक ऺधतको भूल्माङ्कन बएको हनुेछ। आधथाक ऩरुुत्थान कामा 
मोजनाका आधायभा नगयऩाधरकाभा आधथाक भहाभायीफाट प्रबाववतहरूराई ववत्तीम सहधुरमत उऩरब्ध 
बएको हनुेछ । नगयऩाधरकाभा योजगायीका अवसय सजृना बएको हनुछे । ५०० शय्माको अस्ऩतार 
तमाय बई सचुारु बएको हनुेछ। नगयऩाधरका कामाारमफाट प्रवाह हनुे सावाजधनक सेवा रगामत न्शऺा, 
स्वास््म, फैंवकङ कायोफाय आददभा सूचना प्रववधधका प्रमोगभा वृवद्ध बएको हनुेछ ।  
 

११.२.२  रैवङ्गक सभानता, साभान्जक सभावेशीकयण तथा रन्ऺत वगा ऩनुस्थााऩना मोजना 
 

११.२.२.१ ऩषृ्ठबधूभ 
 

सन ्२०२० को जनवयीफाट नेऩारभा देन्खएको कोधबड १९ को असय िभश फढदो छ । देशको सम्ऩूणा 
ववकासका ऩऺभा मसको प्रबाव ऩयेको देन्खतछ । आधथाक रूऩभा देश धयासामी हुॉदैछ बने साभान्जक 
रूऩभा सभेत मसको नकायात्भक प्रबाव यहेको छ । Nepal Human Development Report 2020, Beyond 

Graduation: Productive Transformation and Prosperity, Published by Government of Nepal, National 

Planning Commission, Singha Durbar Kathmandu, Nepal का अनसुाय, नेऩारको कभ ववकधसत 
भरुकुवाट ग्राजएुट हनुे रक्ष्मराई सभेत प्रबाव ऩना सक्ने देन्खतछ । मसैगयी कोधबडका कायण उत्ऩन्न 
भहाभायीरे गदाा बएको फतदको कायण झण्डै ४ घयऩरयवायभा १ घयऩरयवायसॉग अऩमााद्ऱ खाद्य साभग्री 
यहेको धथमो -Social-Cultural Impacts of COVID -19 in Nepal by Gokarna Prasad Gyanwali, PhD) । 
मसैगयी ९ % घयऩरयवाय कभ ऩोषणमकु्त खाद्य ऩदाथा उऩबोग गना वाध्म बएको देन्खतछ । कोधबडका 
कायण भवहरा, फारफाधरका, ज्मेष्ठ नागरयक, अऩाङ्गता बएका व्मन्क्त, एकर भवहरा, आददवासी जनजाधत, 

वन्ञ्चतीकयणभा ऩयेको सभदुाम आधथाक, साभान्जक एवॊ स्वास््मको दृवष्टरे फढी जोन्खभभा ऩयेको देन्खतछ । 
मस अफस्थाभा ववबेद, वहॊसा, अवहेरना आददको गणुात्भक असय वमनै उल्रेन्खत वगा वा सभदुामरे फढी 
बोगेको देन्खतछ । कोधबड १९ को जोन्खभ तमूनीकयण य मसको भवहरा तथा उल्रेन्खत वगा वा 
सभदुामभा असय कभ गनाका राधग स्थानीम सयकाय य ववधबन्न सॊघ सॊस्था धभरेय ववधबन्न कामािभहरूको 
आमोजना गने य उक्त मोजनाको प्रतमेक चयणभा रन्ऺत वगाको सहबाधगता सधुनन्ित गनुा अधनवामा  
देन्खतछ । ववधबन्न साभान्जक सञ्जारको प्रमोगवाट कोधबड सम्वतधी सूचना एवॊ जानकायी प्रसाय गनुा, 
त्माॊक सॊकरन गरय आवश्मक ऩूवााधाय तथा प्राथधभकताका आधायभा याहत साभाग्री ववतयण, अऩाङ्गता 
बएका व्मन्क्त, वन्ञ्चधतकयणभा ऩयेका व्मन्क्त तथा ज्मेष्ठ नागरयक, फारकफाधरकाहरूको स्वस्थ य सयुन्ऺत 
यहने अधधकायको सॊयऺण गनुाऩने रगामतका भहत्वऩूणा विमाकराऩ जरुयी देन्खतछ ।  

 

११.२.२.२ वस्तगुत अवस्था 
 

RAPID SURVEY OF THE EFFECTS OF COVID-19 ON WOMEN AND GIRLS WITH 

DISABILITIES; Nepali language अनसुाय १६० जनाभा धरइएको अततवाातााभा २५.५% रे आफ्नो 
धनमधभत औषधधभा ऩहुॉच नबएको, ५६.१८% रे वहॊसा झेल्न ुऩयेको जसभध्मे २८.०३% भानधसक, ३.५७% 
रे बौधतक य१४.६१% रे एक्रोऩना बएको दावव गयेका छन ् । वहॊसा ऩीधडतभध्मे ४२.२२% रे 
धछभेकीफाट य २८.८९% रे आफ्नो घयऩरयवायको सदस्मवाट वहॊसा बएको फताएको ऩाइमो । कोधबडको 
सॊिभणकारभा वहॊसाका घटनाहरू एकाधतय फढेको ऩाइमो बने अकोतपा  मस्ता घटना दताा गने, सनुवुाई 
गने धनमधभत प्रविमाको सरुुवात बएको ऩाइतछ । ऩीधडतराई सॊयऺण तथा सयुऺा प्रदान गना सॊस्थागत 
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व्मवस्था ऩधन बएको ऩाइमो । धडन्जटर घटना दताा प्रविमा, ऩयाभशा सेवा तथा भदु्दाको प्रविमा अन्घ 
फढाउने जस्ता सकायात्भक कदभहरू देन्खएका छन ् । ज्मेष्ठ नागरयकहरूको, अऩाङ्गता बएका व्मन्क्त, 

एकर भवहराको सयुऺा बत्ता ववतयणभा असय ऩयेको ऩाइमो । फतदका कायण भवहरा तथा रन्ऺत वगाका 
व्मन्क्तहरू स्वास््म सेवा धरनवाट वन्ञ्चत बई गबावती एवॊ सतु्केयी अवस्थाभा बएकाराई फढी असय बएको 
ऩाइमो ।  

 

११.२.२.३ प्रभखु सभस्मा 
 

कोधबड १९ को धनमतत्रण, योकथाभ तथा धनगयानीको राधग ववशेष सधभधत गठन नहनु,ु गठन बएका 
सधभधतभा भवहरा तथा वन्ञ्चतीकयणभा ऩयेका सभदुाम वा वगाको सहबाधगता गयाउन नसक्न,ु कोधबड १९रे 
भवहरा, फारफाधरका, अऩाङ्गता बएका, ज्मेष्ठ नागरयक, एकर भवहरा तथा वन्ञ्चतीकयणभा ऩयेका सभदुाम तथा 
वगाभा ऩने प्रधतकूर असयको सवेऺण नहनु,ु भवहरा, फारफाधरका, अऩाङ्गता बएका, ज्मेष्ठ नागरयक, एकर 
भवहरा तथा वन्ञ्चतीकयणभा ऩयेका सभदुाम तथा वगाभा दोहोयो आधथाक बाय ऩनुा, भवहराको घयामसी 
काभको फोझभा गणुात्भक ववृद्ध हनु,ु घयेर ुवहॊसा फढ्न ुआदद मस ऺेत्रका प्रभखु सभस्माहरू हनु ्। 

 

११.२.२.४ अवसय य चनुौती 
 

क) अवसय 
कोधबडको खोऩ उऩरब्ध हनु,ु ववदेशफाट कोधबड धनमतत्रण तथा व्मऩस्थाऩनका राधग अनदुान प्राद्ऱ हनु,ु 

भवहरा, फारफाधरका, अऩाङ्गता बएका, ज्मेष्ठ नागरयक, एकर भवहरा तथा वन्ञ्चतीकयणभा ऩयेका सभदुाम तथा 
वगाका ववरुद्ध हनु ेसवै प्रकायका ववबेद तथा वहॊसाको घटनाको तत्कार सनुवुाई हनु,ु भवहरा हेल्ऩराइनको 
व्मवस्था, अध्मामदेशद्धाया ६० वषा भधुनका एकर भवहराराई साभान्जक सयुऺा बत्ताको व्मवस्था गयाउन ु
आददराई अवसयका रूऩभा धरन सवकतछ । 

 

ख) चनुौती 
कोधबड १९ को सॊिभण योकथाभ, धनमतत्रण एवॊ धनगयाधनको राधग सयोकायवाराहरूसॉग अततयविमा 
कामािभभा भवहरा तथा रऺीत वगाको सहबाधगता गयाउन,ु भेरधभराऩ केतर तथा तमावमक सधभधतभा 
भवहरा तथा रन्ऺत वगाको व्मन्क्तहरूको सभानऩुाधतक सहबाधगता गयाउन,ु कोधबड १९ रे असय ऩायेका 
कामािभहरूराई ऩनु सॊचारनभा ल्माउन ु य ऺधतको सवेऺण गनुा, धडन्जटर ई रधनाङ्ग सेतटय गरयव तथा 
वन्ञ्चतीकयण ऩयेका फारफाधरकाहरूको राधग धन्शलु्क व्मवस्था गनुा आददराई चनुौतीका रूऩभा धरन 
सवकतछ । 

 

११.२.२.५ रक्ष्म  
 

कोधबडको सॊिभणफाट हनुे प्रधतकुर असय तमून हनुे । 

 

११.२.२.६ उद्दशे्म 

 

रैवङ्गक तथा वन्ञ्चतीकयणभा ऩयेका वगा तथा सभदुामभा कोधबडको सॊिभण व्मवस्थाऩन गदै त्मसफाट 
उत्ऩन्न ववबेद, वहॊसा, साभान्जक तथा आधथाक ऺधत तमूधनकयण गनुा, । 
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११.२.२.७ यणनीधत 

 

ऩाधरका, सॊघ तथा प्रदेश सयकायसॉग सभतवम गयी कोधबडफाट ऩगेुको ऺधतराई ऩनुस्थााऩना गने । 

 

११.२.२.८ कामानीधत 

नीधत कामानीधत 

१. ऩाधरका, सॊघ तथा प्रदेश सयकायसॉग सभतवम 
गयी कोधबडफाट ऩगेुको ऺधतराई ऩनुस्थााऩना गने 

 

 

१) सॊघ तथा प्रदेश सयकायसॉग सभतवम गयी 
कोधबडफाट ऩगेुको ऺधतफाये अध्ममन  
गरयनेछ ।  

२)  कोधबड ववरुद्धको खोऩ तथा अतम ववधबन्न 
कामािभराई ऩनु सॊचारनभा ल्माइनेछ । 

३) रैवङ्गक तथा वन्ञ्चतीकयणभा ऩयेका वगा तथा 
सभदुाम (भवहरा,फारफाधरका, ज्मेष्ठ नागरयक, 

एकर भवहरा, अऩाङ्गता बएका व्मन्क्त) राई 
रन्ऺत गयी कामािभहरू सॊचारन गरयनेछ ।  

४)  कोबीड ऺधतऩूधता कोषको स्थाऩना तथा 
ऩरयचारन गरयनेछ । 

५)  भवहरा, फारफाधरका, अऩाङ्गता बएका व्मन्क्त 
तथा वन्ञ्चतीकयणभा ऩयेका सभदुामराई 
कोधबडको सॊिभण बएभा उक्त कोषफाट ववशेष 
सवुवधा सवहतको उऩचायको व्मवस्था  
गयाइनेछ । 

६) धनयततय खोऩको व्मवस्था गयी भवहरा, 
फारफाधरका, अऩाङ्गता बएका व्मन्क्त तथा 
वन्ञ्चतीकयणभा ऩयेका सभदुामराई उच्च 
प्राथधभकताका साथ घयदैरो सेवा प्रवाह गने 
वातावयण तमाय गरयनछे । 

 

११.२.२.९ प्रभखु कामािभ 

 

 ज्मेष्ठ नागरयक, भवहरा, एकर भवहरा, फारफाधरका तथा अऩाङ्गता बएका व्मन्क्तहरूको राधग 
खोऩ 

 ज्मेष्ठ नागरयक, भवहरा, एकर भवहरा, फारफाधरका तथा अऩाङ्गता बएका व्मन्क्तहरूको राधग 
याहत तथा आवश्मक सहामक सहमोग तथा साभग्री ववतयण 

 साभान्जक सञ्जार, वटबी, येधडमो तथा अतम भाध्मभवाट स्थानीम बाषभा कोधबड १९ को वायेभा 
योकथाभ धनमतत्रण तथा धनगयानी सम्वतधी जानकायीभूरक सम्ऩूणा सूचना प्रचाय प्रसाय (ऩम्प्रेट, 
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ऩोष्टय, न्जॊगर आदद) । 

 ज्मेष्ठ नागरयक, भवहरा, एकर भवहरा, फारफाधरका तथा अऩाङ्गता बएका व्मन्क्तहरूको कोधबड 
१९ को अवस्था तथा आवश्मकता सभेवटएको खण्डीकृत त्माॊक सॊकरन तथा अधबरेखीकयण 

 आवश्मकता एवॊ खण्डीकृत त्माॊकको आधायभा ज्मेष्ठ नागरयक, भवहरा, एकर भवहरा, 
फारफाधरका तथा अऩाङ्गता बएका व्मन्क्तहरू तथा जोन्खभभा ऩयेका व्मन्क्तहरूको राधग 
धन्शलु्क वऩधसआय ऩयीऺण 

 अधथाक उन्नधतको राधग ववधबन्न आमभूरक व्मवसाम (प्माड धनभााण, स्माधनटाइजय, भास्क धनभााण, 

तयकायी तथा कृषीकोराधग, जधभन व्मवस्थाऩन) भा भवहरा तथा जोन्खभभा ऩयेका व्मन्क्तहरूका 
राधग ताधरभ 

 भवहरा वहॊसा तथा ववबेद ववरुद्ध सचेतना कामािभ एवॊ ववद्यभान नीधत, ऐन काननुभा बएका 
व्मवस्थाहरूको वायेभा अधबभखुीकयण कामािभ  

 वहॊसा तथा ववबेदका घटना तरुुतत सनुवुाई तथा कायवाईको राधग हेल्ऩ राइन तथा ऩयाभशा 
सेवा 

 आइसोरेसन केतर तथा क्वायेतटाइन केतरको व्मवस्था 
 ध्मान, मोगा, व्मामाभ तथा प्राणामाभको धनमधभत अभ्मास कामािभ 

 

११.२.२.१० अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध 

 

भवहरा तथा रन्ऺत वगाको भहाभायीवाट बएको ऺधतको भूल्माॊकन बएको हनुेछ, भवहरा तथा रन्ऺत वगा 
ववरुद्धको ववबेद तथा वहॊसाभा ३० प्रधतशतरे कभी आएको हनुेछ, भवहरा तथा अऩाङ्गताभैत्री क्वायेतटाइन 
तथा आइसोरेसन केतर गाउॉऩाधरकाभा स्थावऩत बएको हनुेछ, भेरधभराऩ केतर तथा तमावमक सधभधतभा 
भवहरा तथा वन्ञ्चतीकयणभा ऩयेका व्मन्क्तहरूको ५० प्रधतशत प्रधतधनधधत्व बएको हनुेछ, भवहरा तथा 
अऩाङ्गता बएकाहरूराई आवश्मक याहत, स्वास््म तथा सहामक सहमोग साभग्री ववतयण बएको हनुेछ । 

 

११.२.३ मवुा तथा खेरकुद ऺेत्र ऩनुस्थााऩना मोजना 
 

११.२.३.१ ऩषृ्ठबधूभ 

 

मवुा शन्क्त देशको बववष्म अधन ववकासका सजाक हनु ्। खेरकुद य मवुा एक अकााका ऩमाावाची हनु 
वकनवक खेर मवुाको शायीरयक य आधथाक उन्नधतको राधग भहत्वऩणुा आमाभ हो । शायीरयक सगुठन 
भानधसक ववकासको प्रायव्ध हो ।कोधबड १९ को भहाभायीरे सवै ऺेत्रभा जस्तै मवुा ऺेत्रभा ऩधन प्रबाव 
ऩायेको छ । मवुाका हयेक विमाकराऩहरू जस्तै न्शऺा, योजगायी, खेरकुद, भनोयञ्जन आदद सवै ववगत २ 
वषादेन्ख ठप्ऩ ऩायेको छ । उनीहरूको कामास्थर जोन्खभमकु्त हनुे बएकोरे योजगायीभा जोन्खभ फढेको 
देन्खतछ ।  
 

खेरकुदको ववकास गयी नगयऩाधरकाभा मवुाको सशक्त बववष्म धनभााणभा समोग ऩगु्ने बएकारे मवुाको 
भनोवर उच्च याख्न य यावष्डम गौयव य गरयभाको सॊयऺण गना खेरकुदराई व्मावसावमक ढॊगरे ववकास गदै 
रगेभा योजगायको सजृना बई ददगो ववकासका रक्ष्म हाधसर गना सहज हनुसक्छ । खेरकुदको ववकाससॉग 
मवुाको जीवन जोधडएको हतुछ । कोधबड १९ का कायण खेरकुदका सवै आमाभहरू फतद बएको 
अवस्थारे गदाा मवुाको सवााङ्गीण ववकासभा अवयोध उत्ऩन्न गयेको छ । 
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११.२.३.२ ववद्यभान अवस्था 
 

कोधबड १९ का कायण मवुाहरूरे देशभा योजगाय गभुाएको गम्बीय अवस्था छ । देशभा योजगायीको 
अबाव य व्मवसाम गने वातावयणको कभीरे गदाा धेयै मवुा शन्क्त ववदेश ऩरामन हनुे गयेको नेऩारको 
सतदबाभा ववगत २ वषामता कोधबडको भहाभायीरे मवुाहरूरे देशभा भात्र नबई ववदेशभा सभेत योजगायी 
जोन्खभभा ऩयेको छ । अधधकाॊश मवुाको योजगायी गभेुको तथा कैमौंको ऩारयश्रधभकभा कधभ बएकोरे गदाा 
आधथाक सॊकटको ववषभ ऩरयन्स्थधतभा आज मवुा वगा यहेका छन ्।  
 

११.२.३.३ प्रभखु सभस्मा 
 

मवुा वगाको स्वदेशको य ववदेशको योजगायी गभेुको, आधथाक सॊकट ऩनुा, मवुा हतोत्साह य भानधसक 
तनावका कायण भनोसाभान्जक स्वास््म सभस्मावाट ग्रधसत हनु,ु कोबीड.१९ सम्वतधी सूचनाको ऩहुॉचभा 
कभी, मवुा वगाभा कोधबड सॊिभणको त्रास फढन,ु न्शऺा ग्रहणभा फाधा, इतटयनेट सवुवधाभा सवै मवुाहरूको 
ऩहुॉचभा कभी, सयकायी सवुवधा एवॊ सयर कजााको वायेभा मवुाशन्क्तराई जानकायी नहनु,ु खेरकुदको ऺेत्रभा 
कोधबड १९ को प्रबाव तमूनीकयणका राधग सचेतना कामािभको कभी, कोधबड १९ का कायण खेरकुद 
प्रन्शऺणको कभी हनु ुआदद मस ऺेत्रका प्रभखु सभस्माका रूऩभा यहेका छन ्। 

 

११.२.३.४ अवसय य चनुौती  
 

(क) अवसय 
ववदेशभा बएका मवुा स्वदेश वपताा बई योजगाय फढ्न,े स्थानीम तहभा स्वास््म चौकीको व्मवस्थाऩन तथा 
धनभााण, मवुा ऩरयचारन नगयऩाधरकाको प्राथधभकताभा यहन,ु मवुा सॊरग्न स्थानीम सॊयचना÷सॊमतत्र यहन,ु 

खेरकुदस्थर धनभााण तथा व्मवस्थाऩन गना सभमभै ऩाउन,ु मवुा स्वयोजगायको राधग सयर ऋण प्रवाहको 
सम्बावना, खेरकुदको प्रन्शऺण य स्व—अभ्मासको राधग सम्बावना आदद प्रभखु अवसयका रूऩभा यहेका  
छन ्। 

 

(ख) चनुौती 
ववदेशभा बएका मवुा स्वदेश वपताा, योजगाय य स्वयोजगायीभा फवृद्ध गनुा, मवुाभा कोधबड १९ को 
प्रबावकारयताको वायेभा सचेतना, भवहरा तथा अऩाङ्गता बएका मवुाभा उद्यभशीरता ववकास गनुा, खेरकुद 
ऩूवााधायको धनभााण गनुा, मवुाहरूराई खेरकुदप्रधत प्रोत्सावहत गयाउन,ु सयकायी व्मवस्थाहरू जस्तै सयर कजाा, 
कोधबड १९ को खोऩ, उऩचाय खचा, कोबीड १९ को धफभा जस्ता कुयाहरूको सूचना प्रवाह गनुा आदद मस 
ऺेत्रका प्रभखु चनुौती हनु ्।  
 

११.२.३.५ रक्ष्म  
  

मवुा शन्क्तभा कोधबड १९ को प्रबाव तमूनीकयण बएको हनुे । 

 

११.२.३.६ उद्दशे्म 

 

मवुा योजगायीको अवसयभा अधबवृवद्ध गदै खेरकुदभा मवुाको सॊरग्नता फढाउन ु। 
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११.२.३.७ यणनीधत 

 

१. मवुाहरूको स्वयोजगाय तथा व्मवसामभा सहबाधगता ववकास गयी योजगायी फढाउन े

२. कोधबड १९ को प्रबाव तमूनीकयण गदै खेरकुद ऩूवााधाय धनभााण य ववस्ताय गने  
 

११.२.३.८ कामानीधत 

 

यणनीधत कामानीधत 

१. मवुाहरूको स्वयोजगाय तथा 
व्मवसामभा सहबाधगता ववकास गयी 
योजगायी फढाउन े

 

१.  मवुाहरूराई अनराइन व्मवसावमक ताधरभको अवसय प्रदान 
गरयनेछ । 

२. मवुाहरूराई व्मवसामका राधग सहधुरमतऩूणा कजाा उऩरब्ध 
गयाउन ववन्त्तम सस्थाहरूसॉग सहजीकयण गरयनेछ । 

३.  मवुाहरूराई जीवनोऩमोगी तथा प्राववधधक न्शऺा य 
धसऩभूरक ताधरभ प्रदान गरयनेछ । 

४. धनजी ऺते्र, गैसस य ववकास साझेदायहरूसॉग सभतवम गरय 
मवुा योजगायीराई प्रवद्धान गरयनेछ । 

५.  मवुाराई स्वयोजगायभूरक कामाभा सहधुरमत रगानी य 
व्माजभा अनदुान प्रदान गने व्मवस्था धभराइनछे । 

२. कोधबड १९ को प्रबाव तमूनीकयण 
गदै खेरकुद ऩूवााधाय धनभााण य 
ववस्ताय गने 

१.  कोधबडको, सॊिभण, धनमतत्रण तथा धनगयानीको राधग ताधरभ 
आमोजना गरयनेछ । 

२.  कोबीड सॊिभण व्मवस्थाऩनका राधग मवुा ऩरयचारन 
गरयनेछ । 

३.  ववद्यारम य नगयऩाधरकाको तहभा फहउुद्देश्मीम 
खेरकुदस्थर धनभााण गना ऩहर गरयनेछ । 

४.  अततय ववद्यारमस्तयीम, ऩाधरका स्तयीम खेरकुदको राधग 
अनराइन अभ्मास कामाको आमोजना गरयनेछ ।  

५.  वडास्तयीम खेर भैदान य नगयऩाधरकाको उऩमकु्त स्थाभा 
कबडाहरको व्मवस्था गरयनछे । 

 

११.२.३.९ प्रभखु कामािभ 
 

 ववद्याथॉराई वटबी, येधडमो य इतटयनेटभा आधारयत न्शऺा प्रदान  

 कोधबड सॊिभण सम्फतधी ताधरभ 

 मवुा तथा खेरकुद सम्फतधी अनराई कामािभ सॊचारन  

 मवुाराई जीववकोऩाजान तथा प्राववधधक न्शऺा य सीऩभूरक ताधरभ  

 ववकासको प्रविमाभा मवुा ऩरयचारन 

 खेरकुदको सम्बाव्म ऺेत्र ऩवहचान  

 खेरकुद स्थर य कबडाहरको धनयभ्ाण 

 व्मावसावमक खेरकुद क्रफ धनभााण 

 



155 

 

११.२.३.१० अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध 

 

मवुाहरूको कोधबड सम्वतधी जानकायी अधबवृवद्ध बएको हनुे, ववकासका ववधबन्न ऺेत्रभा मवुाहरूको सॊरग्नता 
फढेको हनु,े कोधबडको सॊिभणरे गदाा बएको फतदको सभमभा आवश्मक ऩयेका वगा य सभदुामभा याहत 
साभाग्री ववतयणभा मवुाहरू ऩरयचारन बएको हनु,े व्मावसावमक खेरकुद सम्वतधी ताधरभ बएको हनु,े 

नगरऩाधरका स्तयीम खेरकुद भैदान, कबडाहर धनभाणा बएको हनु,े मवुा खेरकुद सम्वतधी स्थानीम नीधत 
धनभााण बएको हनुछे । 

 

११.२.४ स्वास््म ऺते्रको ऩनुरुत्थान मोजना  

  

११.२.४.१ ऩषृ्ठबधूभ 

 
ववश्वव्माऩी भहाभायीको रूऩभा पैधरएको कोयोना बाइयसको असयफाट नेऩार ऩधन अछुतो यहेन। कोधबड-

१९को कायण सफै ऺेत्रभा फहआुमाधभक असय ऩना गएको छ। मसभध्मे सफैबतदा फढी उद्योग, व्माऩाय 
व्मवसाम, ऩमाटन, मातामात, योजगायी, न्शऺा, स्वास््म, ऩूवााधाय धनभााण व्मवस्थाऩन रगामत सेवा सवुवधा 
ऩहुॉच य हस्ताततयणभा प्रत्मक्ष्म असय ऩना गएको छ। मसका साथै देशबरयभा करयव ११ हजाय जनारे 
ज्मान गभुाएका छन ्बने सम्ऩूणा नागरयकरे भनोवैऻाधनक, आधथाक, साभान्जक य साॊस्कृधतक ऩीडा भहशसु 
गनुा ऩरययहेको छ। कोधबड-१९ को कायण नेऩारफाट वैदेन्शक योजगायीभा गएका राखौं नेऩारी देश 
पवका ने य धेयैको योजगायी गमु्ने अनभुान गरयएको छ। देशको कुर गाहास्थ उत्ऩादनभा आएको धगयावट, 

आततरयक एवभ ् वैदेन्शक योजगायीभा आएको तमूनता, याजश्व सॊकरनभा कभी, ववप्रषेण घटेका कायण 
उऩबोग खचाभा घटना गई दैधनक जीवन माऩनभा आइऩने सभस्मा जस्ता प्रत्मऺ असय य गरयवी फढ्ने तथा 
ददगो ववकास रक्ष्म प्राधद्ऱभा हनुे वढराइ जस्ता अप्रत्मऺ असय देन्खएका छन।् मस नगयऩाधरकाभा ऩधन 
कोधबडको असयफाट अछुतो यहन सकेन।  

 

११.२.४.२ वस्तगुत अवस्था 
  

कोधबड धनमतत्रण गना गरयएको फतदाफतदीको कायण मस नगयऩाधरकाभा ऩधन आवागभन ऩूणा फतद बएकारे 
कृवष उत्ऩादन फेचधफखन य खाद्यान्न रगामत अधत आवश्मक वस्त ुतथा सेवाको आऩूधताभा व्मवधान व्महोनुा 
ऩर् मो । त्मस्तै धनभााणाधीन बौधतक तथा साभान्जक ऩूवााधायहरू सभमभा सम्ऩन्न हनु नसकेकारे एकातपा  
आततरयक स्रोतको यकभ खचा हनु सकेन बन े फाह्य कामािभहरूको फजेट सभेत वफ्रज  
गनुाऩर् मो । जसरे योजगायीभा ऩधन प्रत्मऺ असय ऩामो ववशेष गयी ववऩन्न फगा फढी प्रबाववत बमो।अऩेन्ऺत 
आततरयक याजस्व सभेत असरु हनु सकेन। ववद्यारमहरूको ऩठनऩाठन राभो सभम फतद यहन गएकारे 
ववद्याथॉहरूको न्शऺा प्राधद्ऱका हवसयका साथै भनोववऻानभा सभेत असय ऩना गमो। । बयऩदो इतटयनेट 
सेवा नबएको कायण सभग्र न्शऺाभा असय ऩनुाका साथै ववऩन्न वगाका फारफाधरकाहरूको सवुवधाभा ऩहुॉच 
नबएका कायण अझ फढी न्शऺा प्राधद्ऱफाट वन्ञ्चत हनुऩुर् मो ।  
 

स्वास््म सेवा प्रणारी कोधबड-१९ फाट धेयै नै प्रबाववत हनु ऩगु्मो, जनसॊख्माको अनऩुातभा 
स्वास््मकभॉहरूको कभीको साभना गदै आएकोभा कोधबड १९ को भहाभायी ववरुद्ध रड्न स्वास््मकभॉ य 
स्वास््म सॊस्थाहरूको ठूरो सॊख्माभा आवश्मकता भहशूस बमो। नगयऩाधरकाभा प्रमोगशारा, उऩकयण य 
एम्फरेुतस सभेतको अबाव बएका कायण नागरयकहरूरे स्वास््म उऩचायका राधग न्जल्राको सदयभकुाभ 
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सम्भ धाउनऩुने फाध्मता यह्यो। धनमधभत य अधनवामा रगाउनऩुने खोऩ कामािभ सभमभा सॊचारन हनु 
सकेन। गाउॉघय न्क्रधनक जस्ता कामािभहरू सचुारु हनु सकेनन।् हार सम्भ महाॉको स्वास््म केतरभा 
कोधबडको छुटै्ट शय्मा व्मवस्था हनु सकेको छैन।कोधबड १९को कायण २ जनाको ज्मान सभेत गभुाउन ु
ऩयमो ।। कोधबड सॊिभण धनमतत्रण गना सॊघीम य प्रदेश सयकायफाट प्राद्ऱ अनदुानको प्रमोग गरयएको 
धथमो।  
 

कोधबड व्मवस्थाऩनभा खचा गनुा ऩयेको कायण तत्कार स्रोत अबाव हनु गएको । वैदेन्शक योजगायीफाट 
पवका नकेो सॊख्माभा वृवद्ध बई आततरयक फेयोजगायी वृवद्ध बएको, कृवष उऩजरे फजाय नऩाएका कायण 
कृषकहरूभा कृवषप्रधतको उत्साह कभ बएको तय कोधबडको कायण वैदेन्शक योजगायीफाट पकी आएका 
व्मन्क्तहरू सभूह फनाई व्मवसावमक कृवष ऩेशाभा सॊरग्न बएको ऩाइएको छ। । 
 

११.२.४.३ प्रभखु सभस्मा  

 

ऺधतको त्माॊक उऩरब्ध नहनु,ु प्रबावकायी ऩनुायोत्थान कामािभ सॊचारन गना आततरयक स्रोतको अबाव 
हनु,ु ऩनुरुत्थान कामािभको राधग न्जम्भेवाय शाखा वा इकाई नहनु,ु कामािभ सॊचारन गने ऺभता कभ 
हनु,ु स्वास््म ऺते्रभा कोधबड १९ रे ऩायेको प्रधतकूर असयको सवेऺण नहनु,ु आवश्मक स्वास््मकभॉको 
दयफतदी अनसुाय ऩदऩूधता हनु ् नसवक ऩमााद्ऱ भात्राभा स्वास््म सॊस्थाभा जनशन्क्तको कभी हनु,ु ल्माफको 
व्मवस्था नहनु,ु फढ्दो कामाफोझ अनसुायको स्वास््म सॊयचना नहनु,ु कोधबड १९ को व्मवस्थाऩनका राधग 
आवश्मक ताधरभहरू सॊचारन नहनु,ु १५ शय्मा अस्ऩतार स्वास््म केतरको धनभााण कामा प्रबाववत हनु,ु 
कामािभका प्रभखु सभस्मा देन्खएका छन ्। 

  

११.२.४.४ अवसय य चनुौती 
क) अवसय  

स्वास््म ऺेत्रको, उऩकयण, प्रमोगशारा य स्वास््म साभग्री खरयद गना थऩ फजेट वृवद्ध हनु,ु हारको स्वास््म 
केतर १५ शय्माको अस्ऩतारभा स्तयोन्नधत हनु,ु स्वास््म केतर सदुृढ गने मोजना फनु्न, कोधबडको खोऩ 
कामािभ स्थानीम वडा य स्वास्थ सॊस्थाभापा त नै उऩरब्ध हनु सक्न,ु स्वास््म ऺेत्रराई सयकायरे 
प्राथधभकताभा याख्न,ु स्वास््म सम्फतधी जनचेतना अधबवृवद्ध गना, नगयऩाधरका रगमत सफै ववद्यारम, स्वास्थ 
सॊस्थाभा इतटयनेट सवुवधा उऩल्ब्ध गयाउने नेऩार सयकायको नीधत हनु,ु सहुाया, केमय नेऩार, वन हडा 
नेऩार जस्ता गैय सयकायी सॊस्थाहरू सविम हनु,ु हात धनु,े भास्क रगाउने फानीको ववकासको कायणरे 
अतम सरुवा योगको सॊिभण कभ हनु,ु आधथाक ऩनुरुत्थान सयकाय तथा ववकास साझेदायको प्राथधभकताभा 
ऩनुा, ऩून्णाभा कामािभभापा त सहमोग प्राद्ऱ हनु,ु धनजी ऺेत्र आधथाक ऩनुरुत्थानभा सहकामा गना तमाय हनु,ु 

वैदेन्शक योजगायीफाट सीऩ धरएय पवका एका मफुाहरू व्मवन्स्थत आधथाक विमाकराऩभा सॊरग्न हनु 
उत्सावहत हनु ुआदद मस ऺते्रका अवसयको रूऩभा यहेका छन ्।  

 

ख) चनुौती  
ऩाधरकाको सीधभत स्रोत य ऺभताको फाफजदु प्रबावकायी आधथाक ऩनुरुत्थान कामािभ सॊचारन गनुा, 
ऩाधरकाभा ववधबन्न ऺेत्रभा भहाभायीका कायण बएको आधथाक ऺधतको त्माॊक व्मवन्स्थत गनुा य सम्बाववत 
ऺधत आकरन गनुा, फेयोजगाय य अतम आधथाक ऺधत ब्महोयेकाराई उत्थानको कामािभभा सभेटी आधथाक 
ऩनुरुत्थान गनुा, कोधबड १९ रे असय ऩायेका कामािभ य धनभााण कामाहरूराई ऩनु सॊचारनभा ल्माउन ुय 
ऺधतको सवेऺण गनुा, नगयऩाधरका अततगात भाऩदण्ड अनसुाय सफै नागरयकराई सम्ऩूणा कोधबड ववरुद्धको 
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खोऩ ऊऩरब्ध हनु,ु ववधबन्न स्रोतहरूफाट प्राद्ऱ ववधबन्न सहमोगको सही उऩमोग गनुा, बववष्मभा हनु सक्न े
कोधबडको नमाॉ बेरयमतटराई धनमतत्रण गनुा, ऩमााद्ऱ स्वास््म जनशन्क्त आऩूधता, बौधतक ऩूवााधाय, उऩकयण 
तथा ल्माफ सवुवधा उऩरब्ध हनु,ु सफै सॊस्थाभा इतटयनेट जडान हनु ुआददराई भखु्म चनुौतीको रूऩभा धरन 
सवकतछ ।  

 

११.२.४.५ रक्ष्म  

 

आधथाक ऩनुरुत्थान सम्फतधभा अल्ऩकारीन, भध्मकारीन य दीघाकारीन मोजना कामाातवमनभा आई नागरयक 
राबान्तवत बएका हनु।े 

 

११.२.४.६ उद्दशे्म  

 

ऩनुायोत्थान मोजना फनाई कामाातवमन गनुा। 

 

११.२.४.७ यणनीधत 
 

१.  सॊघ, प्रदेश सयकाय य गैय सयकायी सॊस्थासॉग सभतवम य सहकामा गयी आधथाक ऩनुायोत्थान 
मोजना तजुाभा य कामाातवमन गने। 

२. सॊघ, प्रदेश य स्थानीम सयोकायवाराहरूसॉगको सहकामाभा कोधबड सॊिभण व्मवस्थाऩन गने 

३.  भहाभायी व्मवस्थाऩन गना सक्ने ऺभता ववकास गने । 

 

११.२.४.८ यणनीधत य कामानीधत 

 

यणनीधत कामानीधत 

१. सॊघ, प्रदेश सयकाय य गैय 
सयकायी सॊस्थासॉग सभतवम य 
सहकामा गयी आधथाक ऩनुरुत्थान 
मोजना तजुाभा य कामाातवमन गने। 

१.  सॊघ य प्रदेश सयकायसॉग सभतवम य सहकामा गयी 
भहाभायीफाट ऩयेको असयको त्माॊक सॊकन य अध्मावधधक 
गयी ऺधत असयको सभीऺा गरयनेछ। 

२.  भहाभायीफाट प्रबाववत ऺेत्र, सॊस्था य व्मन्क्त ऩनुरुत्थान गना 
कामामोजना फनाई कामाातवमनका राधग आवश्मक 
न्जम्भेवायी तोवकनछे। 

३.  भहाभायीफाट ऩीधडत फारफाधरका, भवहरा, जेष्ठ नागरयक य 
वऩछधडएका सभदुामको उत्थानभा धफशेष ध्मान ददइनेछ। 

४.  स्थानीमस्तयभा ऩनुरुत्थान कायमािभ सॊचारन गना 
ऩनुरुत्थान कोष स्थाऩना य सॊचारन गरयनछे। 

५.  ववत्तीम य सहकायी सॊस्थाफाट कोधबड प्रबाववत व्मन्क्त, 
सॊस्थाराई नेऩार सयकायको नीधत फभोन्जभ सस्तो दयभा 
ऋणको सवुवधा उऩरब्ध गयाउन सहजीकयण गरयनेछ। 

६.  मस्तो व्मवसावमक कामाका राधग यकभ अऩगु बएभा 
ऩनुरुत्थान कोषफाट ववत्तीम सॊस्थाराई अनदुान ददइनेछ।  
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७.  भहाभायीको सभमभा स्थानीमस्तयभा उत्ऩादन बएका कृवष 
उऩजहरूको धनमधभत फजाय ऩहुॉचका राधग प्रदेश सयकाय, 
अतम स्थानीम तह य धनजी ऺेत्रसॉग सहकामा गयी आऩूधता 
शृॊखराभा सहजीकयण गरयनछे। 

८. वैदेन्शक योजगायी य आततरयक योजगायी गभुाएकाहरूराई 
सीऩ य उद्यभशीरता ववकास गना अधबप्ररेयत गयी आधथाक 
ऩनुरुत्थान कोषफाट आवश्मक शरुुवाती ऩुॉजी उऩरब्ध 
गयाउने व्मवस्था गरयनेछ। 

९.  स्थानीम ऩूवााधाय ववकास रगामत अतम काभभा सके सम्भ 
ठूरा भेन्शनको प्रमोगराई दरुत्सावहत गयी श्रभभा आधारयत 
प्रववधधको प्रमोग गने नीधत धरई स्थानीमस्तयभा अधधकतभ 
योजगायी धसजाना गरयनछे। 

१०.  भहाभायीका कायण योवकएका ववकास धनभााणका कामाहरू 
मथाशीघ्र सॊचारन गयी सम्ऩन्न गना सहजीकयण गरयनेछ। 

११.  ऩनुरुत्थान ढाॉचा तमाय गयी रागू गरयनेछ। 

१२.  सॊचाधरत कामािभको धनमधभत सभीऺाका सभमभा नै कभी 
कभजोयी हटाउनकुा साथै धनमभन सभेत गरयनेछ । 

२. सॊघ, प्रदेश य स्थानीम 
सयोकायवाराहरू  

सॊगको सभतवमभा कोधबडको 
सॊिभण व्मवस्थाऩन गने 
 
 
 

१. कोधबड सॊिभणराई कभ गना सयोकायवाराहरूसॉगको 
सहकामाभा जनचेतनाका साथै WASh जस्ता कामािभहरू 
व्माऩकरूऩभा सॊचारन गरयनछे । 

२. क्वायेतटाइन तथा आइसोरेसन फनाउनभा सकृम 
सॊस्थाहरूसॉग सभतवम गरयनछे 

३. कोधबड सॊिधभतको उऩचायका राधग अस्ऩतारभा 
सवुवधामकु्त आवश्मक छुटै्ट शय्माको व्मवस्था गरयनछे । 

४.  रयपयर व्मवस्था अततगात एम्फरेुतसको व्मवस्था  
गरयनेछ । 

५.  नगयऩाधरकाराई कोधबड ववरुद्ध ऩणुा खोऩ ऩाधरका 
फनाइनेछ । 

६.  सॊिभणका फेराभा अधत आवस्मक साभग्रीको सूची तमाय 
गयी नगयऩाधरकाभा आऩूधताको व्मवस्था धभराइनछे ।   

३. भहाभायी व्मवस्थाऩन गना सक्ने 
ऺभता ववकास गने 

१. नगयऩाधरका अततगातका वताभान स्वास््म सॊस्थाको 
दयफतदीको सभीऺा गना य बावी सॊगठन सॊयचनाका राधग 
रतु सॊगठन व्मवस्थाऩन अध्ममन गरयनेछ । 

२. अध्ममनफाट प्राद्ऱ सझुाव अनसुाय नमाॉ सॊगठन सॊयचना 
तमाय गरयने छ य आवस्मक ऩदऩूधता गरयनछे । 

३. साधफकभा बएका य नमाॉ बनाा बएका जनशन्क्तराई 
आवश्मकतानसुाय ताधरभको व्मवस्था गरयनछे । 
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११.२.४.९ प्रभखु कामािभहरू  

 

स्थानीम तहऱे गरयन े

१.  भहाभायीफाट बएको आधथाक ऺधत भूल्माॊकन कामािभ  

२.  आधथाक ऩनुरुत्थान कामामोजना धनभााण  

३.  आधथाक ऩनुायोत्थान कोष सॊचारन 

४.  फेयोजगाय जनशन्क्त व्मवस्थाऩन  

५.  बौधतक ऩूवााधाय धनभााण य उऩकयण व्मवस्थाऩन 

६. ऩनुरुत्थान ढाॉचा धनभााण  

७.  अततयतह य धनकाम सभतवम 

८.  आऩूधता व्मवस्थाऩन 

प्रदेशसॉगको सहकामाभा गरयन े

१.  क्वायेतटाइन य आइसोरेशन केतर व्मवस्थाऩन 

२.  औषधी, उऩकयण आऩधुता, प्रमोगशारा स्थाऩना य व्मवस्थाऩन 

३.  ऺ भता ववकास 

४.  थऩ स्रोत ऩरयचारन 

सॊघीम सयकायसॉगको सहकामा य सभतवम 

१.  बौधतक ऩूवााधाय, औषधी, उऩकयण आऩूधता, प्रमोगशारा स्थाऩना य व्मवस्थाऩन 

२.  ऺ भता ववकास 

३.  थऩ जनशन्क्त य स्रोत ऩरयचारन 

 

११.२.४.१० अऩेन्ऺत उऩरन्ब्ध 

 

भहाभायीफाट बएको ऺधत भूल्माॊकन बएको हनुे, ऩनुरुत्थान कामा मोजना तमाय बएको हनुे, नगयऩाधरकाभा 
ऩनुरुत्थान कोष सॊचारन बई भहाभायी प्रबाववतहरूराई ववत्तीम सहधुरमत उऩरब्ध बएको हनुे, भहाभायीका 
कायण ऩीधडत सभदुामको जीवनमाऩन सहज बएको हनु।े१५ शय्माको अस्ऩतार तमाय बई सचुारु बएको 
हनेछ। थऩ स्वास््मकभॉफाट ऩदऩूधता बई सेवा सचुारु हनुेछ। 

 
 

 

 

 

४. सॊघ य प्रदेश सयकायसॉग सभतवम गयी आवस्मक उऩकयण, 

औषधी, प्रमोगशारा य ताधरभ प्राद्ऱ जनशन्क्त आऩूधताको 
व्मवस्था गरयनछे । 

५. नगयऩाधरका रगामतका सफै ववद्यारम, स्वास्थ सॊस्थाभा 
बयऩदो इतटयनेट सवुवधा ववस्ताय गना सहजीकयण गरयनेछ। 

६. आवश्मक नीधत, धनमभ, धनदेन्शका तथा कामाववधध तमाय गयी 
रागू गरयनेछ । 
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खण्ड – तीन  
भध्मभकारीन खचा सॊयचना 
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ऩरयच्छेद– १२ 

भध्मभकारीन खचा सॊयचना 
 

१२.१ ऩषृ्ठबधूभ 

 

आवधधक मोजनारे धरएका सभवष्टगत तथा ववषम ऺेत्रगत रक्ष्म य उद्देश्महरू हाधसर गना सावाजधनक खचा 
व्मवस्थाऩनको भहत्वऩूणा बधूभका हतुछ । ववधनमोजन कुशरता, कामाातवमन दऺता य ववत्तीम सशुासन 
जस्ता ववषमहरू सावाजधनक खचा व्मवस्थाऩनका भखु्म अवमवहरू हनु ् । भध्मभकारीन खचा सॊयचनारे 
आवधधक मोजना य वावषाक फजेट तथा कामािभफीच अततयसम्फतध कामभ गयी सावाजधनक खचा 
व्मवस्थाऩनराई प्रबावकायी फनाउन सहमोग गदाछ । मसरे स्रोत व्मवस्थाऩन य अऩेन्ऺत उऩरन्ब्धको 
खाका सभेत प्रस्ततु गदाछ। भध्मभकारीन खचा सॊयचनारे स्थानीम तहभा ववकास मोजनाको रन्ऺत नधतजा 
हाधसर गना स्रोत साधनको प्रबावकायी ववधनमोजन य ऩरयचारन, ऩायदशॉ य धभतव्ममी खचा प्रणारी, ववत्तीम 
सशुासन जस्ता ऩऺभा सधुाय ल्माउन भहत्वऩूणा बधूभका धनवााह गदाछ । भध्मभकारीन खचा सॊयचनाको 
भखु्म उद्दशे्म उऩरब्ध स्रोत साधनराई नीधत, आवधधक मोजना य वावषाक फजेट तथा कामािभफीच तारभेर 
गयाई सावाजधनक खचा प्रणारीभा ववत्तीम अनशुासन कामभ गनुा हो । भध्मभकारीन खचा सॊयचनारे 
सयकायसॉग उऩरब्ध सीधभत स्रोत–साधनको वस्तधुनष्ठ आकरन गने य त्मसराई मोजनाको प्राथधभकताको 
ऺेत्रभा भध्मभ अवधधको राधग फाॉडपाॉट गरयतछ । तीन वषाभा प्राद्ऱ हनुे प्रधतपरको अनभुान गयी 
भध्मभकारीन नधतजा खाका तमाय गरयतछ । मस नगयऩाधरकाभा वहफुवषाम मोजनाको रूऩभा कुनै ऩधन 
मोजना सॊचारनभा नआएकोरे आमोजनागत रूऩभा धत्र-वषॉम फजेट प्रऺेऩण गरयएको छैन। वावषाक 
कामािभभा उल्रेख गरयएका सवै आमोजना ऩवहरो प्राथधभकताकै बएकोरे कामािभको प्राथधभकता महाॉ 
उल्रेख गरयएको छैन।  

 

१२.२ अवधायणा तथा उद्दशे्म  
 

मो सावाजधनक ववत्त व्मवस्थाऩनको भहत्वऩूणा औजाय हो।मसरे स्रोत साधनको मथाथाभूरक आॊकरन गने 
य त्मसको आदशातभ उऩमोगका राधग प्राथधभकता धनधाायण गयी भध्मभकारीन (धत्रवषॉम) प्रऺेऩण 
गदाछ।मस अततगात सभवष्टगत फजेट तथा नधतजा खाका तमाय गरयतछ। मो चविम वहसावरे प्रत्मेक वषा 
तमाय गरयतछ।मसभा ऩवहरो वषाको वास्तववक खचा य स्रोतको अनभुान गरयएको छ बने आगाभी दईु 
वषाको राधग प्रऺेऩण गरयएको छ।चार ु वषाको कामाातवमन सभीऺाका आधायभा आगाभी २ वषाको 
ऩरयभाजान गदै एक वषा थप्दै रधगनछे।मसका उद्दशे्म धनम्नानसुाय छन ्: 

क)  आवधधक मोजना य वावषाक कामािभवीच अततयसम्फतध स्थावऩत गदै ववधनमोजन कुशरता 
कामभ गनुा। 

ख)  मोजनाको प्राथधभकीकयण गयी प्राथधभकता प्राद्ऱ मोजनाभा स्रोत सधुनन्ित गनुा। 

ग)  स्थानीम तहराई प्राद्ऱ हनु ेआततरयक तथा फाह्य स्रोतको वस्तधुनष्ठ अनभुान गयी फजेट खाका 
तमाय गनुा । 

घ)  सावाजधनक खचाराई कुशर, प्रबावकायी य नधतजाभखुी फनाउन।ु 
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ङ) फजेट अनभुानराई मथाथाऩयक फनाउन।ु 
 

१२.३ सॊस्थागत व्मवस्था 
 

स्थानीम सयकाय सञ्चारन ऐन, २०७४ को दपा ६६ भा नगयऩाधरकाको प्रभखुको सॊमोजकत्वभा फजेट 
अनभुान तथा स्रोत धनधाायण सधभधतको व्मवस्था गरयएको छ।मसै सधभधतरे भध्मकारीन खचा सॊयचना 
सम्फतधभा सभग्र धनदेशन ददने, आगाभी ३ वषाको सभग्र खचाको प्रऺेऩण गने, प्रऺेवऩत कुर स्रोत य खचाको 
आधायभा ववषमऺेत्रगत खचाको सीभा धनधाायण गने कामा गदाछ।भध्मभकारीन खचा सॊयचना तमायीकाराधग 
प्रभखु प्रशासकीम अधधकृतको सॊमोजकत्वभा नगयऩाधरकाका सफै ववषमगत शाखा प्रभखुहरू सदस्म य 
मोजना शाखा प्रभखु सदस्म सन्चव यहन ेगयी कामादरको व्मवस्था गरयएको छ। 

  

१२.४ तजुाभा प्रविमा  
 

कामादरफाट ववधबन्न ववषमगत सधभधतसॉग सभतवम गयी आमोजनाहरूको धत्रवषॉम प्रऺेऩण सवहतको छरपर 
तथा ववश्लषेण, ववषमगत रूऩभा प्राथधभकीकयण सवहत वजेट अनभुान तथा स्रोत धनधाायण सधभधतभा ऩेश 
गरयनेछ य सधभधतफाट उक्त धत्रवषॉम स्रोत य खचाको अनभुान सवहतको प्रऺेऩण कामाऩाधरकाभा ऩेश गयी 
स्वीकृत बएऩधछ कामाातवमन गरयनेछ। 

 

१२.४ दीघाकारीन सोच 

 

“कृवष, न्शऺा, स्वास््म य ऩमाटन रगामतका ऩूवााधायभा अधबवृवद्ध् फेरकोटगढीको सभवृद्ध” 

 

१२.५ सभवष्टगत रक्ष्म 

 

फेरकोटगढी नगयफासीको जीवनस्तयभा सधुाय बएको हनु े। 

 

१२=६ सभवष्टगत उद्दशे्महरू 

 

१.  कृवष उऩजको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वृवद्ध गनुा,  
२.  ऩमाटन तथा उद्योगको भाध्मभफाट योजगायी सजृना गयी आमस्तयभा वृवद्ध गनुा, 
३.  स्वास््म, न्शऺा य स्वच्छ खानेऩानीभा सम्ऩूणा नगयवासीको ऩहुॉच अधबवृवद्ध गनुा, 
४  वन ऺेत्रको ववस्ताय गदै वनको गणुात्भक स्तय कामभ गदै वातावयणीए सततरुन कामभ  

याख्न ु।  
५.  अव्मवन्स्थत फसोफास तथा प्रकृधतको भानवीम अधतिभण कभ गदै ववऩदफाये भानव जीवनभा 

ऺधत तमूनीकयण गनुा ।  
६.  सफैखारे वहॊसा य धफबेदको तमनुीकयण गदै साभान्जक तमामभा आधारयत सभाज धनभााण गनुा। 

 

१२=७ यणनीधत 
 

१. कृवष, गैय कृवष एवॊ सेवा ऺेत्रको ववकास य ववस्तायफाट उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व ववृद्ध गने । 
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२. न्शऺा, स्वास््म य ऩूवााधाय रगामतका सफै ववकास प्रविमाभा रैंधगक सभानता तथा साभान्जक 
सभावेशीकयण सधुनन्ित गने । 

३. गणुस्तयीम स्थानीम ऩूवााधायको ववकास गयी आधथाक साभान्जक ववकासको आधाय तमाय गने । 

४. वन वातावयण, ब ूतथा जराधाय, जैववक ववववधता सॊयऺण तथा ववऩद् जोन्खभ तमूनीकयण गने ।  

५. सॊस्थागत सभतवम एवॊ सदुृढीकयण गयी ववद्यतुीम कामाप्रणारीको अवरम्फन गदे सशुासनको 
प्रत्माबधूत गने । 

१२.८ साफाजधनक खचाको वववयण 

ताधरका नॊ १२.१ भध्मभकारीन सावाजधनक खचाको ऺते्रगत प्रऺऩेण (आ.व. २०७७÷७८ को 
भूल्मभा) 
              रु. राखभा 
ि.सॊ वववयण ०७७—७८ 

मथाथा 
(आधाय वषा) 

०७८—७९ 

प्रऺऩेण 

 

०७९—८०  
प्रऺऩेण 

०८०—८१ 

प्रऺऩेण 

१ कूर फजेट खचा ^&,@) !,!%,($ !,@@,!^ !,@*,^* 

१.१ चार ुफजेट #(,(( ^(,%^ &#,#) &&,@! 

१.२ ऩुॉजीगत फजेट @&,@! $^,#* $*,*^ %!,$& 

२ ववकास फजेट खचाको 
ऺेत्रगत फाॉडपाॉड 

$),!# **,!@ (@,(% (*,)! 

२.१ 

२.१.१ 

२.१.२ 

२.१.३ 

२.१.४ 

२.१.५ 

आधथाक ववकास  

कृवष तथा ऩशऩुारन  
उद्योग तथा व्माऩाय  
श्रभ तथा योजगायी  
ऩमाटन तथा सॊस्कृधत  
ववत्तीम तथा सहकायी ऺेत्र 

@,&^ 

!,!* 

^ 

&) 

&@ 

 

!) 

%,&) 

@,@& 

#% 

@^ 

@,^@ 

 

@) 

^,)@ 

@,#* 

#* 

@( 

@,&% 

 

@@ 

^,#& 

@,%) 

$@ 

#@ 

@,*( 

 

@$ 

      

२.२ 

२.२.१ 

२.२.२ 

२.२.३ 

२.२.४ 

 
 

२.२.५ 

साभान्जक ववकास 

न्शऺा  
मवुा तथा खेरकुद 

स्वास््म तथा ऩोषण  
रैधगक सभानता तथा 
साभान्जक सभावेशीकयण 

खानेऩानी तथा सयसपाइ 

!&,(& 

*,!( 

$& 

%,&% 

!,^) 

 

!,(^ 

$!,!@ @^,!( 

!,@$ 

%,&% 

@,^^ 

 

%,@* 

 

$#,@! 

@&,%) 

!,#) 

^,#@ 

@,&( 

 

%,#) 

 

$%,^@ 

२*,*& 

!,#^ 

^,(^ 

@,(# 

 

%,%) 
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२.३ 

२.३.१ 

२.३.२ 

२.३.३ 

२.३.४ 

२.३.५  

२.३.६  

ऩूवााधाय ववकास 

सडक तथा ऩरु 

बवन तथा फस्ती ववकास 

सावाजधनक ऩनुधनाभााण   

जर तथा ऊजाा 
जरस्रोत तथा धसॊचाइ 
बधूभ व्मवस्था  

!*,@) 

!$,^) 

@,^( 

 

&) 

!% 

@,#@ 

!$ 

#*,*^ 

@$,@% 

(,&& 

 

% 

*) 

#,($ 

% 

 

$),*! 

@%,$^ 

!),@^ 

 

* 

** 

$,)^ 

& 

 

$@,*& 

@^,&$ 

!),&& 

 

!! 

(& 

$,!* 

!) 

२.४ 

 

२.४.१ 

२.४.२ 

२.४.३ 

 

२.४.४ 

वातावयण तथा ववऩद् 
व्मवस्थाऩन 
वन तथा बसूॊयऺण  

जराधाय सॊयऺण  

वातावयण तथा जरवाम ु
सॊयऺण   

ववऩद् व्मवस्थाऩन  

$( 

 

— 

— 

— 

 

$( 

(# 

 

— 

— 

— 

 

(# 

!,@( 

 

!@ 

& 

!@ 

 

(* 

!,$@ 

 

!% 

( 

!% 

 

!,)# 

२.५ 

 

२.५.१ 

 

 

२.५.२ 

२.५.३ 

२.५.४ 

२.५.५ 

सॊस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह 
य सशुासन   
सॊस्थागत ऺभता तथा भानव 
सॊसाधन ववकास 

काननु धनभााण  

मो जना तथा त्माॊक 

सशुासन  
शान्तत तथा सवु्मवस्था  

&! 

 

 

!! 

 

! 

— 

 

%% 

— 

!,%! 

 

 

#) 

 
 

@) 

@! 

!) 

&) 

— 

!,^@ 

 

 

#@ 

 

@@ 

@@ 

!@ 

&$ 

— 

!,&# 

 

 

#$ 

 

@$ 

@# 

!$ 

&* 

— 

२.६ कामासञ्चारन खचा  @&,)& @&,*@ @(,@! #),^& 

३ “क” को जम्भा प्रऺेवऩत खचा ^&,@) !,!%,($ !,@@,!^ !,@*,^* 

४ साभान्जक सयुऺा !@,)) !$,)) !$,&) !%,$) 

५ स्थानीम ऩूवााधाय साझेदायी 
कामािभ 

 

!,@% 

 

!,%) 

 

@,)) 

 

@,%) 

६ अतम ऺेत्रगत प्रत्मामोन्जत 
कामािभहरू् 
(क) आधथाक ऺेत्र 

(ख) साभान्जक ऺते्र 

(ग) वातावयण ऺते्र 

(घ) सॊस्थागत ववकास 

 !,)) 

 

#% 

 

$) 

 

!% 

 

!) 

!,#% 

 

$% 

 

%% 

 

@) 

 

!% 

!,^% 

 

%% 

 

^% 

 

@% 

 

@) 

७ “ख” को जम्भा प्रऺेवऩत खचा !#,@% !^,%) !*,)% !(,%% 

८ कूर प्रऺेवऩत सावाजधनक 
खचा  
(“क” + “ख” को जम्भा) 

*),$% !,#@,$$ !,$),@! !,$*,@# 
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ताधरका नॊ १२.२ भध्मभकारीन सॊघीम अततय सयकायी ववत्तीम हस्ताततयण (आ.व २०७७/७८ को 
भूल्मभा)  

 

ि= 

सॊ= 
अम वववयण ०७७/७८  

 मथाथा  
०७८/७९  

फजेट अनभुान  
०७९/८०  
 प्रऺऩेण 

०८०/८१  

प्रऺऩेण 

१ सॊघीम अनदुान $%,@% $$,(* $&,#& $(,(@ 

१.१ सभानीकयण 
अनदुान 

!@,^( !#,)* !#,&# !$,$@ 

१.२ सशता अनदुान #!,)( @(,&* #!,@^ #@,*# 

१.३  ववशेष अनदुान !,!) !,^* !,*% @,)# 

१.४ सभऩूयक अनदुान #& $$ M %# ^$ 

२ सॊघीम याजस्व 
फाॉडपाॉड 

*,(@ (,#& (,*# !),#@ 

३ जम्भा सॊघीम 
अततय सयकायी 
ववत्तीम हस्ताततयण  

%$,!& %$,#% ,%&,@) ^),@$ 

ताधरका नॊ १२.३ भध्मभकारीन प्रदेश अततय सयकायी ववत्तीम हस्ताततयण (आ.व २०७७/७८ को भूल्मभा) 
(रु. राखभा) 
क्र.सं आय पर्र्रण ०७७—७८ 

यथाथच 
०७८—७९ 
अनुमान 

०७९—८०  

प्रक्षेिण 

०८०—८१ 
प्रक्षेिण 

१ प्रदेश अनदुान ^,%! ^,^@ &,)) &,$! 

१=१  सभानीकयण अनदुान !,)# !,)( !,!$ !,@) 

१=२  सशता अनदुान @,!* @,#^ @,$* @,^,) 

१=३  ववशेष अनदुान #) ## $) $* 

!=$  सभऩूयक अनदुान #,)) @,*$ @,(* #,!# 

२ प्रदेश याजस्व 
फाॉडपाॉड 

#,)) #,!% #,#! #,$& 

 ३ प्रदेश अततय सयकायी  
ववत्तीम हस्ताततयण 
जम्भा 

(,%! (,&& !),#! !),** 
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ताधरका नॊ १२.४ भध्मभकारीन आततरयक याजस्वको प्रऺेऩण (आ.व २०७७/७८ को भूल्मभा ) (रु. 
राखभा) 

 

ि 

सॊ 
अम वववयण ०७७/७८  

 मथाथा  
०७८/७९  
अनभुान  

०७९/८०  
 प्रऺऩेण 

०८०/८१  

प्रऺऩेण 

 सम्ऩन्त्त कय — 
— ^ & 

 बधूभकय 
भारऩोत 

@@ #) ## #^ 

 भारऩोत 
यन्जषे्डशन 

 %) %) %) 

 घय जग्गा 
फहार कय 

— — ^ & 

 व्मवसाम कय — %) %# %% 

 धगट्टी फारवुाको 
धफिी तथा 
धनकासी कय  

— ^,@% ^,%^ ^,*( 

 अतम कय ! — # $ 

 जम्भा कय 
याजस्व 

@# &,%% *,)& *,$* 

 ववधबन्न सेवा 
शलु्क 

— — ^ & 

  नक्सा ऩास 
दस्तयु !! — !# !% 

 धसपारयस दस्तयु ^( 30 33 36 
 अतम याजस्व !,)# !) !@ !$ 
 जम्भा गैयकय 

याजस्व  
!,*# $) ^$ &@ 

 कुर जम्भा 
याजस्व 

@,)^ &,(% *,&! (,@) 
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ताधरका नॊ १२.५ भध्मभकारीन सावाजधनक खचाको ऺते्रगत प्रऺऩेण (रु. राखभा) 

ि.सॊ. वववयण ०७७/७८ 
मथाथा खचा   

(आधाय वषा) 

०७८/ ७९ 
प्रऺऩेण 

०७९/८०  

प्रऺऩेण 

०८०/८१ 

प्रऺऩेण 

1 कूर फजेट खचा 6,720 11,594 12,216 12,868 

1.1 चार ुफजेट 3,999 6,956 7,330 7,721 

1.2 ऩूॉजीगत फजेट 2,721 4,638 4,886 5,147 

2 ववकास  फजेट खचाको 
ऺते्रगत फाॉडपाॉड 

4,013 8,812 9,295 9,801 

2.1 आधथाक ववकास 276 570 602 637 

2.2 साभान्जक ववकास 1,797 4,112 4,321 4,562 

2.3 ऩूवााधाय ववकास 1,820 3,886 4,081 4,287 

2.4 वातावयण तथा ववऩद 
व्मवस्थाऩन 

 
49 

93 129 142 

2.5 सॊस्थागत ववकास, 

सेवा प्रवाह य 
सशुासन   

71 151 162 173 

  कामासञ्चारन  खचा  2,707 2,782 2,921 3,067 

2.6 कूर  खचा  6,720 11,594 12,216 12,868 

2.7 (ख) को  जम्भा 
प्रऺेवऩत  खचा 

1,325 1,650 1,805 

2.8 कूर प्रऺेवऩत 

सावान्जनक खचा            
(क)  य (ख) को  
जम्भा   

8,045 13,244 14,021 
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१२.९ ऺते्रगत भध्मभकारीन खाका 
 

  ववषमगत भध्मभकारीन खचा खाका ताधरका नॊ १२.६ देन्ख १२.१७ भा ददइएको छ । 

ताधरका नॊ १२.६ भध्मभकारीन खचा मोजना् आधथाक ववकास मोजना 

भध्मभकारीन खचा मोजना् आधथाक ववकास मोजना 

ि
.स
. 

कामािभ/आमोजना 

प्राथ
धभ
क
ता
 ि

भ 

आमोजना 
शरुु 
धभधत 

आमोजना 
सभाद्ऱ 
धभधत 

उद्द
श्म

 

कूर 
रागत 
(रू. 

राखभा) 

ऩषु्ट्याइ धफधनमोन्जत फजेट (रु हजाय) आमोजनाको ३ वषाको 
अऩने्ऺत  उऩरन्ब्ध 

उऩरब्धीका ववस्ततृ 
सूचकहरू आधथाक ववकास 

मोजनाको एकीकृत 
तका वद्ध खाकाभा सभावेश 

गरयएको छ । 

जर
वा
म ु

सॊके
त 

  

दद.
धफ
.र

. 
  

  आधाय 

वषा 
(०७७-
०७८) 

 आ.व. 
०७८/
८९  

 आ.व. 
०७९/
८०  

 आ.व. 
०८०
/८१  

कृवष तथा खाद्य सयुऺा         743.0   118 240 243 260       

1 
फेरकोटपाॉट, कुभयीपाॉट, 

भदानऩयु, न्जधरङ फेसीपाट, 

भहादेवपाॉट, कोल्ऩटुायपाॉट 
रगामतका ऺेत्रभा ववशेष कृवष 
ऩकेट ऺेत्र ववकास  

कामािभ । 

P1 २०७८ 
भॊसीय 

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

१ 78.4 ऩाधरका
को फजेट 
तथा 
कामािभ 
ऩनु्स्तका, 
य 

भूल्माॊकन 
प्रधतवेदन  

  25.3 25.7 27.4 व्मावसावमक कृषक 
सॊख्मा ८० वाट १२५,  

हार ६४.४ राख धर. 
दधु उत्ऩादन यहेकोभा 
हयेक वषा थऩ १ 
प्रधतशत रे वदृ्धी, 
हारको आर ुउत्ऩादन 
१४०० भे.ट. फाट 
१४७० भे.ट., परपूर  

११९७ भे.ट. फाट 
१२७० भे.ट., तयकायी 

१३.१.३ 2 

2 
धबयारो बागहरूभा यहेका कृवष 
ऩकेट ऺेत्रभा  टनेर पाधभाङ, य 

थोऩा धसचाई कामािभ 

P1 २०७८ 
ऩषु 

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

१ 41.3   13.3 13.5 14.4 १३.१.३ 2 
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3 
ब्मावसावमक ऩशऩुारन 
कामािभ 

P1 शरुू बै 
सकेको 

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

२ 41.3   13.3 13.5 14.4 १९३०० भे.ट.फाट 
१९७०० भे.ट. य भह 
१ भ.ट. फाट २.५ 
भे.टन ऩगुेको हनुेछ । 

  2 

4 
ब्मावसावमक कुखयुा ऩारन 
कामािभ । 

P1 शरुू बै 
सकेको 

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

२ 41.3   13.3 13.5 14.4   2 

5 
ब्मावसावमक ट्राउट 
भाछाऩारन कामािभ । 

P1 शरुू बै 
सकेको 

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

२ 41.3   13.3 13.5 14.4   2 

6 कृवष उत्ऩादन सॊकरन 
केतरहरूको धनभााण कृवष 

उत्ऩादनको फजायीकयण 

P1 शरुू बै 
सकेको 

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

१ 41.3   13.3 13.5 14.4   2 

7 

उत्ऩादनको ब्रान्तडङ कामािभ 
सॊचारन । 

P1 २०७८ 
भॊसीय 

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

1, 
2 

78.4   25.3 25.7 27.4   2 

ऩमाटन ववकास         545.0   72 176 179 190       

1 

गरुूमोजना धनभााण कामािभ ।  

P1 २०७८ 
भॊसीय 

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

1, 
2 

104.0 ऩाधरका
को फजेट 
तथा 

  33.6 34.2 36.3 (क) आततरयक य वाह्य 
ऩमाटकको सॊख्मा 
वावषाक ५०० फाट 

१३.१.३ 8 
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2 

फेरकोटगढी, सेया बतज्माङ, 

खधनमा खका , पता ऩौवा, डाडा 
गाउॉ, दधरतटोर, भाझगाउॉ,  
भाधरका थान, भाधरका खका , 
डडवुा, कुभयीदेवी, यातभाटे, 

भहादेव पाॉट, धन साय, फाझ 

डाॉडा, रन्प्स टोर, धसउयेनी, 
काभ धेन,ु फायाहीथान, जस्ता 
ऐधतहाधसक, धाधभाक य 
बौगोधरक भहत्वका ऩमाटकीम 
स्थानहरूभा ऩूवााधाय धनभााण 

ऩमटान ववकास कामािभ । 

P1 २०७८ 
भाघ  

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

1, 
2 

49.5 कामािभ 
ऩनु्स्तका, 

य 

भूल्माॊकन 
प्रधतवेदन  

  16.0 16.3 17.3 १००० जना ऩगुेको 
हनुेछ ।    

(ख) ऩमाटनऺेत्रभा १५ 
जना वाट  ३० जना 
व्मन्क्तहरूरे योजगाय 
प्राद्ऱ गयेका हनुेछन ्। 

(ग) ऩमाटकको 
वसोवासको राधग १२ 
वटा होभस्टेहरू 
सञ्चारनभा यहेका 
हनुेछन ्।  

(घ) ७ वटा व्मवन्स्थत 
ऩमाटकीम स्थरहरू 
ऩूवााधाय मकु्त बई 
वमवन्स्थत रुऩभा 
सञ्चारन हनुेछन ्। 

 -उऩरब्धीका ववस्ततृ 
सूचकहरू आधथाक 
ववकास मोजनाको 
एकीकृत तका वद्ध 
खाकाभा सभावेश 
गरयएको छ ।  

  8 

3 
काठभाण्डौं-गल्छी-ववदयु- 
यसवुा कयीडोयभा ऩने भहादेव 
वेसी पाॉट य हार नगयऩाधरका 
यहेको फाघखोय रगामतका 
ठाउॉभा स्थानीम उत्ऩादन 
धफिी केतर य कोशेरी घयको 
स्थाऩना कामािभ 

P1 २०७८ 
भाघ  

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

2 22.3   7.2 7.3 7.8   8 

4 अततय न्जल्रा ऩमाटकीम ऩैदर 
भागाको ऩवहचान, नक्साॊकन 
तथा धनभााण ।  

P1 २०७८ 
भाघ  

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

1, 
2 

49.5   16.0 16.3 17.3   8 
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5 
यावष्डम, अततयाावष्डम तहभा प्रचाय 
प्रसाय । 

P1 २०७८ 
भाघ  

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

1, 
2 

49.5   16.0 16.3 17.3   8 

उद्योग, व्माऩाय, व्मवसाम तथा खधनज         224.0   6 74 75 75       

1 
फेरकोट औद्योधगक ग्राभ 
स्थाऩना कामािभ । 

P1 २०७८ 
भाघ  

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

१ 59.7 ऩाधरका
को फजेट 
तथा 
कामािभ 
ऩनु्स्तका, 
य 

भूल्माॊकन 
प्रधतवेदन  

  19.7 20.0 20.0  एउटा फेरकोट 
औद्योधगक ग्राभ 
स्थाऩना,  तरुनानात्भक 
राबका ऺेत्र तथा 
प्रधतस्ऩधाात्भक ऺभता 
बएका वस्त ुउत्ऩादन 
अततगात कृवष ऩकेट 
ऺेत्रभा स्थानीम कृवष 
उऩज प्रशोधन सम्फतधी  
एउटा  उद्योग स्थाऩना, 
मस ऺेत्रभा सॊरग्न 
जनसॊख्मा २.४ 
प्रधतशतफाट फढेय ४ 
प्रधतशत ऩगुेको हनुेछ 
।   

१३.१.३ 9 

2 तरुनानात्भक राबका ऺते्र 
तथा प्रधतस्ऩधाात्भक ऺभता 
बएका वस्त ुउत्ऩादन कामािभ 
। 

P1 २०७८ 
भाघ  

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

२ 37.3   12.3 12.5 12.5 १३.१.३ 9 

3 
कृवष ऩकेट ऺेत्रभा स्थानीम 
कृवष उऩज प्रशोधन सम्फतधी 
उद्योग स्थाऩना । 

P1 २०७८ 
भाघ  

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

२ 26.1   8.6 8.8 8.8 १३.१.३ 9 

4 
स्थानीम उत्ऩादनको व्रान्ण्डङ्ग 
तथा उत्ऩादनको फजायीकयण 
कामािभ । 

P1 २०७८ 
भाघ  

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

२ 37.3   12.3 12.5 12.5 १३.१.३ 9 

वैंक, ववत्तीम तथा सहकायी ववकास         75.0   10 20 25 30       

1 
सहकायी ऐन अनसुाय सहकायी 
सॊस्थाहरूको दताा, अनगुभन य 
धनमभन, सञ्चारन कामािभ  

P1 २०७८ 
भाघ  

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

१,२ 12.5 ऩाधरका
को फजेट 
तथा 
कामािभ 

  3.3 4.2 5.0 कृवष सहकायीहरूरे 
९० % रगानी कृवष य 
ऩश ुऩारन ऺेत्रभै 
गयेका हनुेछन ् । 

१३.१.३ ८ 
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2 ब्मावसावमक कृवष तथा 
ऩशऩुारनभा सहकायीको 
रगानी कामािभ 

P1 २०७८ 
भाघ  

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

२ 8.8 ऩनु्स्तका, 
य 

भूल्माॊकन 
प्रधतवेदन  

  2.3 2.9 3.5 हार सञ्चारनभा यहेका 
५० सहकायीहरूको 
सॊख्मा ३ वषा धबत्र ६० 
ऩगुेको हनुेछ । 

३ वषा धबत्र ७५ 
प्रधतशत घयधयुीहरूको 
फैंक तथा ववन्त्तम 
सॊस्थाभा खाता सञ्चारन 

बई ववत्तीम सेवाभा 
आधायबतू ऩहुॉच ऩगुेको 
हनुेछ । 

  ८ 

3 
डेयी उद्योगभा सहकायीको 
रगानी कामािभ 

P1 २०७८ 
भाघ  

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

२ 12.5   3.3 4.2 5.0 १३.१.३ ८ 

4 
भाछाऩारनभा सहकायी 
कामािभ 

P1 शरुू बै 
सकेको 

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

२ 12.5   3.3 4.2 5.0   ८ 

5 
ब्मावसावमक कुखयुाऩारनभा 
सहकायीको रगानी कामािभ 

P1 शरुू बै 
सकेको 

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

२ 20.0   5.3 6.7 8.0   ८ 

6 भखु्म उत्ऩादनराई भूल्म 
श्रङ्खराभा आवद्ध गयी 
फजायीकयण गने कामािभ 

      २             ८ 

7 
सहकायी सॊस्थाहरूको ऺभता 
ववकास  कामािभ  

P1 शरुू बै 
सकेको 

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

१,२ 8.8   2.3 2.9 3.5   ८ 

श्रभ तथा योजगाय, गयीवी तमूनीकयण         222.0   70 60 80 82       

1 
श्रभ य श्रभको भाग सम्फतधी 
अधबरेखन  

P1 २०७८ 
भाघ  

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

१ 16.7 ऩाधरका
को फजेट 
तथा 
कामािभ 
ऩनु्स्तका, 
य 

भूल्माॊकन 

  4.50 6.00 6.15 श्रभ य श्रभको भाग 
सम्फतधी अधबरेख 
तमाय बएको हनुेछ ।  

ववबीन्न सीऩभूरक 
ताधरभ प्राद्ऱ गयी 
स्वयोजगायीभा 
राग्नहेरूको सॊख्मा 

  10 

2 

योजगाय सूचना केतर । 

P1 २०७८ 
भाघ  

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

2 27.8   7.5 10.0 10.3   10 

3 ववत्तीम साऺयता कामािभ P1 २०७८ आवधधक १,२ 27.8   7.5 10.0 10.3   10 
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सॊचारन । भाघ  मोजना 
अवधधबय 

प्रधतवेदन  ६६३ फाट ८०० 
ऩगुेको हनुेछ ।  

(ग) कन्म्तभा ७५ जना 
श्रधभकरे ताधरभ प्राद्ऱ 
गयेय भात्र फैदेन्शक 
योजगायीभा गएका 
हनुेछन । 

  

4 
आधथाक/ववत्तीम साऺयता 
कऺा सञ्चारन । 

P1 २०७८ 
भाघ  

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

१,२ 27.8   7.5 10.0 10.3   10 

5 
व्मावसावमक सीऩ ववकास 
ताधरभ सञ्चारन । 

P1 २०७८ 
भाघ  

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

१,२ 27.8   7.5 10.0 10.3   10 

6 

वैदेन्शक योजगायभा गएका 
व्मन्क्त/ऩरयवायका राधग 
भनोसाभान्जक ऩयाभशा सेवा । 

P1 २०७८ 
भाघ  

आवधधक 
मोजना 
अवधधबय 

१,२ 50.0   13.5 18.0 18.5   10 

कूर जम्भा फजेट (रू. राखभा)         1809.0   276.0 570.0 602.0 637.0       
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ताधरका नॊ १२.७ भध्मभकारीन खचा मोजना् न्शऺा 
धस .नॊ  सूचक इकाइ गत 

आ.व.  

सम्भको 
वास्तववक 
उऩरन्ब्ध 

चार ु
आ.व.  

को 
अनभुाधनत 
उऩरन्ब्ध 

०७८÷७९  
 

आ.व.  

०७९÷८०  
को रक्ष्म 

आ.व. 
०८०÷८१ 
को रक्ष्म 

१ धसकाइ उऩरन्ब्ध दय प्रधतशत ५० ६० ७० ८० 

२ आधायबतू तह (१ देन्ख ८) 
न्शऺक ववद्याथॉ अनऩुात 

प्रधतशत 

1:24 1:24 1:20 1:25 

३ भाध्मधभक तह (९ देन्ख १२) 
न्शऺक ववद्याथॉ अनऩुात 

प्रधतशत 

1:27 1:27 1:26 1:25 

४ ववद्याथॉ कऺा कोठा अनऩुात प्रधतशत 1:27 1:20 1:20 1:20 

५ छात्र छात्रा प्रधतशत ८०
१००:  

८०\१०० ८२\१०० ८४\१०० 

६ भवहरा न्शन्ऺका प्रधतशत 0 20 21 25 

७ फारभैत्री धफधारम सॊख्मा प्रधतशत 60 65 70 75 

८ फारक्रव बएका ववद्यारम प्रधतशत 0 50 60 70 

९ ववद्यारम न्शऺाभा सवै 
वारफाधरकाको सभताभूरक ऩहुॉच 
(खदु बनाा दय) 

प्रधतशत 

९५ ९५ ९६ ९६ 

१० फार ववकास केतर कुर बनाा दय प्रधतशत 110 108 105 104 

११ फार ववकास केतर खदु बनाा दय प्रधतशत 86 87 89 94 

१२ फार ववकास केतरफाट कऺा १ भा 
नव प्रवेशीका 

प्रधतशत 

71 72 75 80 

१३ आधायबतू तह खदु बनाा दय (कऺा 
१–५) 

प्रधतशत 

96.5 97 98 98 

१४ आधायबतू तह खदु बनाा दय (कऺा 
१–८) 

प्रधतशत 

95.84 96 97 98 

१५ भाध्मधभक तह खदु बनाा दय (कऺा 
९–१२) 

प्रधतशत 

60.60 62 65 70 

१६ आधायबतू तह ववद्यारम छाड्ने दय 
(कऺा १–८) 

प्रधतशत 

3.7 2.1 1.8 1 

१७ भाध्मधभक तह ववद्यारम छाड्ने दय 
(कऺा ९–१२) 

प्रधतशत 

3.8 2.1 1.8 1 
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१८ आधायबतू तह (१—८ वषा) का 
ववद्यारम फावहय यहेका फारफाधरका 

प्रधतशत 

7.16 6 5 3 

१९ साऺयता दय प्रधतशत 74=८५ 76=5 80=5 86=5 

२० भवहरा साऺयता दय प्रधतशत 67=04 70 75 85 

२१ साऺयता दय (५ वषा भाधथ) प्रधतशत 79.40 83 88 95 

२२ साऺयता दय (१५ वषा भाधथ) प्रधतशत 74=20 79 84 89 

 

ताधरका नॊ १२.८ भध्मभकारीन खचा मोजना् स्वास््म 

 

सूचक इकाइ गत आ.व.  

सम्भको 
वास्तववक 
उऩरन्ब्ध 

चार ुआ.व.  

को 
अनभुाधनत 
उऩरन्ब्ध 

भध्मभकारीन रक्ष्म 

ऩवहरो वषा दोस्रो वषा तेस्रो वषा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

तीस धभनेटधबत्र 
स्वास््म 
सॊस्थाभा ऩहुॉच 
बएको ऩरयवाय 

प्रधतशत 19.9% 20% 30% 35% 45% 

चाय ऩटक 
गबावती जाॉच 
गयाउने 
भवहराको दय 

प्रधतशत 16.2% 16% 18% 20% 25% 

सॊस्थागत 
सतु्केयी दय प्रधतशत 10.8% 11% 13% 15% 20% 

सतु्केयीऩिात ्
३ ऩटक जाॉच 
गयाउने भवहरा 

प्रधतशत 3.8% 4% 6% 8% 15% 

भात ृभतृ्म ु प्रधतशत 0/1000 0 0 0 0 

न्शश ुभतृ्म ु प्रधतशत 3/1000 0 0 0 0 
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ताधरका नॊ १२.९ भध्मभकारीन खचा मोजना 
 

रैवङ्गक सभानता, साभान्जक सभावेशीकयण 
तथा रन्ऺत वगा सूचक 

इकाइ गत आ.व.  

सम्भको 
वास्तववक 
उऩरन्ब्ध 

चार ु
आ.व.  

को 
अनभुाधनत 
उऩरन्ब्ध 

आ.व
.  

०७८
÷७९  
को 
रक्ष्म 

आ.व.  

०७९
÷८०  

को 
रक्ष्म 

आ.व. 
०८०
÷८१ 
को 
रक्ष्म 

रैवङ्गक ववकास सूचकाङ्क सूचकाॊक ०=९३१ 

 ०=९
३५ 

०=९
४० 

०=९४
५ 

घय जधभनभा भवहरा स्वाधभत्व प्रधतशत १०=३३ १३ १७ २० २५ 

ववत्तीम ऩहुॉच प्रधतशत ५१=१ ५५ ६० ६५ ७० 

घय ब्मफहाय तथा कायोफाय सम्फतधी 
धनणाम प्रविमाभा भवहरा सहबाधगता 

प्रधतशत २७=९ ३० ३३ ३८ ४० 

रैंधगक वहॊसा य छुवाछुत सम्फतधी घटना 
तमूनीकयण 

प्रधतशत ० २ १=८
० 

१=५
० 

१ 

फारफाधरका तथा वकशोयवकशोयी ववरुद्ध 
हनुे सफै प्रकायका ववबेद, शोषण, दवु्मावहाय 
य वहॊसा तमूनीकयण 

प्रधतशत ० १० ९ ७ ५ 

वार वववाह सम्फतधी घटना तमूनीकयण प्रधतशत ० १५ १० ८=५ ५ 

स्थानीम तहभा भवहरा प्रधतधनधधको 
सहबाधगता 

प्रधतशत ४१=७९ ४४ ४५ ४६ ४८ 

भवहरा तथा अतम रन्ऺत वगाको ऺभता 
अधबफवृद्ध 

प्रधतशत ० २० ३० ४० ५० 

साभान्जक सयुऺा तथा सॊयऺण प्राद्ऱ 
जनसॊख्मा 

प्रधतशत ० २५ २८ ३२ ४० 

ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचमऩत्र ऩाएका प्रधतशत ३=२५ ४=५ ८ १० १२ 

एकर भवहरा ऩरयचमऩत्र ऩाएका प्रधतशत १=६७ ५ ७ १० १३ 

अऩाङ्गताको ऩरयचम ऩत्र बएका ब्मन्क्त प्रधतशत ४० ४५ ५० ५५ ६० 

रैवङ्गक उत्तयदामी फजेट धफनीमोजन प्रधतशत ० १० १५ २० २५ 
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ताधरका नॊ १२.१० भध्मभकारीन खचा मोजना् मवुा तथा खेरकुद 
 

सूचक इकाइ गत 
आ.व.  

सम्भको 
वास्तवव
क 

उऩरन्ब्ध 

चार ु
आ.व.  

को 
अनभुाधन

त 
उऩरन्ब्ध 

आ.व.  

०७८÷७
९  

को रक्ष्म 

आ.व.  

०७९÷८
०  

को रक्ष्म 

आ.व. 
०८०÷८
१ को 
रक्ष्म 

मवुा योजगायी प्रधतशत ० २० ३० ४० ५० 

मवुा रन्ऺत कामािभहरू प्रधतशत ० १० २० ३० ४० 

खेरकुदभा सॊरग्न मवुा प्रधतशत ० ५ १० १४ १८ 

खेरकुद भैदान प्रधतशत ० १ २ ३ ४ 

कबडाहर प्रधतशत ० १ ० २ ० 

ऩाधरका स्तयीम प्रधतमोधगता प्रधतशत ० २ ३ ४ ५ 

यावष्डम स्तयका खेराडी प्रधतशत ० २ ४ ६ ८ 

यावष्डम स्तयका भवहरा खेराडी प्रधतशत ० १ २ ३ ४ 

यावष्डम स्तयका अऩाङ्गता बएका 
खेराडी 

प्रधतशत ० १ २ ३ ४ 

 

ताषलका न ं१२.११ मध्यमकाषलन खर्ष योजनााः यातायात 
धस .नॊ  सूचक इकाइ गत 

आ.व. 
सम्भको 
वास्तधफक 
उऩरन्ब्ध 

चार ुआ.व.  

०७८÷७९ 
को अनभुाधनत 
उऩरन्ब्ध 

आ.व.  

०७९÷८० 

आ.व. 
०८०÷८१ 

 

क 

 मातामात  

सफामाभ सडक  

वकधभ ५९ ६८ ७५ ८५ 

१ यणनैधतक सडक वकधभ ५४ ६० ७० ७८ 

२ कारोऩत्र 
यणनैधतक सडक 

वकधभ ८.८ १५ २५ ३३८ 

३ ग्राबेर सडक वकधभ ६५ ७.५ १० १५ 

४ धरेु सडक  वकधभ ६५० २६३ ६६५ ६७५ 

५ सडक ऩरु गोटा १० ११ १२ १२ 

६ सञ्चाधरत झो=ऩ=ु  गोटा १४ १४ १५ १५ 
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७ घोडेटो फाटो गोटा ५७ ५७ ५७ ५८ 

८ ऩमाटकीम 
ऩदभागा 

वटा ३ ४ ५ ६ 

९ सडकसम्भ ऩगु्न 
राग्ने 
अधधकतभ सभम 

धभनेट ९० ७० ६० ४५ 

  
ताधरका नॊ १२.१२ भध्मभकारीन खचा मोजना् आवास फस्ती ववकास 

 

धस .नॊ  सूचक इकाइ गत 
आ.व. 
सम्भको 
वास्तधफक 
उऩरन्ब्ध 

चार ु
आ.व. 

०७८÷७९ 

को 
अनभुाधनत 
उऩरन्ब्ध 

आ.व.  

०७९÷८० 

आ.व. ०८०÷८१ 

१ स्कुर बवन गोटा ६८ ६९ ७० ७१ 

२ धनजी आवास गोटा ९०९७ ९१०० ९१५० ९२०० 

३ जस्ताऩाताको 
छाना बएको 
घय 

गोटा ७१९१ ७२०० ७२२५ ७२५० 

४ आयसीसी ढरान गोटा १७६१ २००० २२०० २४०० 

५ काठको छाना गोटा ३२ १० ५ ० 

६  ढुॊगाको छाना गोटा  

११२ 

 

 

७० 

 

५० 

 

२० 

७ ऩाधरका बवन 

प्रस्ताधफत 

गोटा - - १ १ 

८ वडा कामाारम 
बवन 

गोटा ८ ९ १० १२ 

९ भाऩदण्डअनसुाय 
फनेको बवन 

गोटा ७९४७ ८००० ८५०० ८७०० 
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   ताधरका न १२.१३ भध्मभकारीन खचा मोजना् धसॉचाइ तथा नदी धनमतत्रण 
धस .नॊ  सूचक इकाइ  आ.व.  

०७७÷७८ 

आ.व.  

०७८÷७९  

आ.व.  

०७९÷८० 

आ.व. 
०८०÷८१ 

१= कृवषमोग्म 
जधभन 

हेक्टय=  १०९९९  १११००   ११२५०   ११३०० 

२ धसॉचाइ मोग्म  हेक्टय   ५९९०  ६०००  ६१००  ६२००  

३ हार धसन्ञ्चत हेक्टय   १८००   २५००  ३८००  ४५००  
  

 

ताधरका नॊ १२.१४ भध्मभकारीन खचा मोजना् ववद्यतु ्तथा वैकन्ल्ऩक ऊजाा 
 

धस .नॊ  सूचक इकाइ गत आ.व. 
सम्भको 
वास्तधफक 
उऩरन्ब्ध 

चार ुआ.व. 
०७८÷७९ 

को 
अनभुाधनत 
उऩरन्ब्ध 

आ.व.  

०७९÷८० 

आ.व. 
०८०÷८१ 

१ नेसनर 
धग्रडको 
धफजरुी 
जडान घय 

गोटा ९००० ९०९९ ९०९९ ९०९९ 

२ सोराय तथा 
अतम स्रोत 

गोटा १६० २५० ४०० ४५० 

३ फामो ग्मास 
जडान 
घयधयुी 

गोटा २०० ४५० ६५० ८०० 

४ धवुायवहत 
चरुो जडान 
बएको घय 

गोटा २०० ५०० १००० १५०० 
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ताषलका न ं१२.१५ मध्यमकालीन खर्ष योजनााः सञ्चार क्षते्र मध्यकालीन नषतजा खाका सञ्चार 

धस .नॊ  सूचक इकाइ गत आवसम्भको 
वास्तववक 
उऩरन्ब्ध 

चार ुआव 
)७८÷७९ 

को उऩरन्ब्ध 

आ=व= 

०७९÷८० 

आ=व= 

०८०÷८१ 

१ भोफाइर प्रमोगकताा 
घयधयुी 

प्रधतशत ९१ ९३ ९५ १०० 

२ इतटयनेट बएको घयधयुी प्रधतशत ६ ८ १० २० 

३ येधडमो प्रमोग गने घयधयुी प्रधतशत ५० ६० ६५ ६८ 

४ कम्प्मटुय प्रमोग गने 
घयधयुी 

प्रधतशत ४ ७ १० १५ 

५ टेधरधबजन प्रमोग गने 
घयधयुी 

प्रधतशत ५० ५५ ६० ६४ 

 

 

ताधरका नॊ १२.१६ भध्मभकारीन खचा मोजना् वन, वातावयण जैववक ववववधता ऺते्र 
 

धस .नॊ  सूचक इकाइ गत आव 
सम्भको 
वास्तववक 
उऩरन्ब्ध 

चार ुआव 
)७८÷७९ 

को उऩरन्ब्ध  

आ=व= 

०७९÷८० 

आ=व= 

०८०÷८१ 

१ साभदुावमक 
वन ऺेत्र 

हे. १५७० १६७० १७७० १८७० 

२  साभदुावमक 
वन उऩबोक्ता 
सधभधत 

सॊख्मा ४८ ५२ ५४ ५६ 

३  कायाचजवर्त 
आयोजनामा 
प्रारजम्िक 
र्ातार्रणयी 
िरीक्षण 
अनुिात 

िर्धतशत २० ३० ४० ५० 

४  राऩा 
कामाातवमन 

 ० १ १ १ 

५ वडा ववऩद् 
व्मवस्थाऩन 
सधभधत गठन 

 २ ३ ४ ५ 
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ताधरका नॊ १२.१७ भध्मभकारीन खचा मोजना् सशुासन तथा सेवा प्रवाह 

धस. 
नॊ 

सूचक इकाइ गत आ.व 
सम्भको 
वास्तववक 
उऩरन्ब्ध 

गत आ.व को 
अनभुाधनत 
उऩरन्ब्ध 
०७८\७९ 

आ.व 

०७९\
८० को 
रक्ष्म 

आ.व 

०८०\
८१ को 
रक्ष्म 

आ.व 

०८१\
८२ को 
 रक्ष्म 

 
 

 स्वीकृत कानून तथा नीधत, 

धनदेन्शका, कामाववधध य भाऩदण्ड 

सॊख्मा 
43 ४३ ५० ५५ ६० 

 विमाशीर नीधतगत सधभधत तथा 
सॊमतत्र 

सॊख्मा 
१२ १४ १६ १७ 19 

 सभग्र सॊस्थागत ऺभता 
स्वभूल्रमाॊकन प्राद्ऱाॊक 

प्रधतशत 
३७.५ ४५ ६० ७० ८० 

 सदाचाय य नैधतकता प्रवद्धान तथा 
भ्रष्टाचाय धनमतत्रण सम्फतधी 
कामाकभ 

सॊख्मा 
0 2 3 4 5 

 ऺधतऩूधता सवहतको नागरयक 
फडाऩत्र 

सॊख्मा 
1 3 10 10 10 

 आमोजनाको सावाजधनक ऩयीऺण प्रधतशत 15 25 40 50 65 

 नागरयक ऩषृ्ठऩोषण तथा सझुाव 
धरने भाध्मभहरूको प्रमोग 

सॊख्मा 
३ 4 5 6 6 

 ऺभता ववकास कामा मोजना सॊख्मा 0 1 0 0 1 

 सॊगठन तथा व्मवस्थाऩन 
अध्ममन 

सॊख्मा 
0 1 0 0 1 

 प्रत्मेक शाखा तथा इकाईहरूको 
कामा वववयण तमायी तथा 
ऩरयभाजान 

सॊख्मा 
0 0 1 0 0 

 कभाचायीहरूको कामा वववयण 
तमायी तथा ऩरयभाजान 

सॊख्मा 
0 0 1 0 0 

 कामासम्ऩादन भूल्माॊकनका 
आधायभा 

सॊख्मा 
0 1 1 0 0 

 कामा सम्ऩादन सम्झौताको 
अफस्था 

सॊख्मा 
0 1 1 0 0 

 कभाचायीहरूराई ऩयुस्कृत गने 
ऩरयऩाटी 

सॊख्मा 
 3 4 5 6 
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अनसूुची 
 

अनसूुची १. सावाजधनक खचाको ऺते्रगत प्रऺऩेण (आ.व. २०७७÷७८ को भूल्मभा) 
           रु. लाखमा 

ि.सॊ वववयण ०७७—

७८ 

मथाथा 
(आधाय 
वषा) 

०७८—

७९ 

प्रऺऩेण 

 

०७९—

८०  
प्रऺऩेण 

०८०—

८१ 

प्रऺऩेण 

०८१—

८२ 

प्रऺऩेण 

०८२—

८३ 

प्रऺऩेण 

आवधधक 
मोजनाको 
जम्भा 

०७८÷७९
—

०८२÷८३ 

क)  स्थानीम सॊन्चत कोष अततगात गाउॉऩाधरकाको फजेट खचा प्रऺऩेण 

१ कूर फजेट खचा ^&,@) !,!%,($  !,@@,!^ !,@*,^* !,#%,%$ !,$@,&# ^,$%,)% 

१.१ चार ुफजेट #(,(( ^(,%^ &#,#) &&,@! *!,#@ *%,^$ #,*&,)# 

१.२ ऩुॉजीगत फजेट @&,@! $^,#* $*,*^ %!,$& %$,@@ %&,)( @,%*,)@ 

२ ववकास फजेट खचाको 
ऺेत्रगत फाॉडपाॉड 

 $),!# **,!@  (@,(% (*,)! !)#,#$ !,)*,(!     

$,(!,## 

२.१ 

२.१.१ 

२.१.२ 
२.१.३ 

२.१.४ 

२.१.५ 

आधथाक ववकास  

कृवष तथा ऩशऩुारन  
उद्योग तथा व्माऩाय  
श्रभ तथा योजगायी  
ऩमाटन तथा सॊस्कृधत  

ववत्तीम तथा सहकायी 
ऺेत्र 

@,&^ 

!,!* 

^ 

&) 

&@ 

 

!) 

%,&) 

@,@& 

 #% 

@^ 

   @,^@ 

 

@) 

^,)@ 

@,#* 

#* 

@( 

@,&% 

 

@@ 

^,#& 

@,%) 

$@ 

 #@ 

@,*( 

 

@$ 

^,&# 

@,^# 

$^ 

  #% 

#,)# 

 

 @^ 

&,!$ 

@,*) 

%) 

#* 

  #,!* 

 

@* 

#!,(^ 

!@,%* 

@,!! 

!,^) 

!$,$& 

 

!,@) 

         

२.२ 

२.२.१ 

२.२.२ 

२.२.३ 

२.२.४ 

 

 

२.२.५ 

साभान्जक ववकास 

न्शऺा  
मवुा तथा खेरकुद 

स्वास््म तथा ऩोषण  
रैधगक सभानता तथा 
साभान्जक 
सभावेशीकयण 

खानेऩानी तथा 
सयसपाइ 

!&,(& 

 

*,!( 

$& 

%,&% 

 

!,^) 

 

!,(^ 

$!,!@  

 

@^,!( 

!,@$ 

%,&% 

 

@,^^ 

 

%,@* 

 

$#,@! 

 

@&,%) 

!,#) 

^,#@ 

 

@,&( 

 

%,#) 

 

$%,^@ 

 

@*,*& 

!,#^ 

^,(^ 

 

@,(# 

 

%,%) 

 

$*,!* 
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ऩूवााधाय ववकास 

सडक तथा ऩरु 

बवन तथा फस्ती 
ववकास 

सावाजधनक ऩनुधनाभााण   

जर तथा ऊजाा 
जरस्रोत तथा धसॊचाइ 
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२.४ 

 

२.४.१ 

२.४.२ 

२.४.३ 

 

२.४.४ 

वातावयण तथा ववऩद् 
व्मवस्थाऩन 

वन तथा बसूॊयऺण  

जराधाय सॊयऺण  

वातावयण तथा 
जरवाम ुसॊयऺण   

ववऩद् व्मवस्थाऩन  
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सॊस्थागत ववकास, सेवा 
प्रवाह य सशुासन   

सॊस्थागत ऺभता तथा 
भानव सॊसाधन 
ववकास 

काननु धनभााण  

मोजना तथा त्माॊक 

सशुासन  

शान्तत तथा 
सवु्मवस्था  
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२.६ कामासञ्चारन खचा  @&,)& @&,*@ @(,@! #),^& #@,@) ##,*@ !,%#,&@ 

३ “क” को जम्भा 
प्रऺवेऩत खचा 

^&,@) !,!%,($ !,@@,!^ !,@*,^* !,#%,%$ !,$@,&# ^,$%,)% 

ख. सॊघ य  प्रदेशवाट स्थानीम सॊन्चत कोष भापा त सशता अनदुानको  रुऩभा वा  सोझै उऩरव्ध हनु ेप्रत्मामोन्जत 
कामािभ अततगातका खचाहरु 

४ साभान्जक सयुऺा        

!@,)) 

 

 !$,)) 

 

!$,&) 
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  !^,@) 

 

!&,)) 

 

&&,#) 

५ स्थानीम ऩूवााधाय 
साझेदायी कामािभ 
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६ अतम ऺते्रगत 
प्रत्मामोन्जत 
कामािभहरू् 

(क) आधथाक ऺेत्र 

(ख) साभान्जक ऺेत्र 

(ग) वातावयण ऺेत्र 

(घ) सॊस्थागत ववकास 
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७ “ख” को जम्भा 
प्रऺेवऩत खचा 

!#,@% !^,%) !*,)% !(,%%   @!,@) @@,*% (*,!% 

८ कूर प्रऺेवऩत खचा  
(“क” + “ख” को जम्भा)  

*),$% !,#@,$$ !,$),@! !,$*,@# !,%^,&$ !,^%,%* &,$#,@) 

स्रोत्  सॊघ य प्रदेशको आ.व २०७८/७९ को अततय सयकायी ववत्तीम हस्ताततयण ऩनु्स्तका, आधथाक वषा २०७७/७८ को 
एकीकृत आधथाक वववयण य आधथाक २०७८/७८ को ऺेत्रगत फजेट अनभुानको वववयण, आधथाक २०७७७८ को 
SuTRA को फगॉकृत फजेट तथा खचाको आॉकडाराई आधाय धरई प्रऺेऩण गरयएको । 
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अनसूुची २: सॊघीम अततय  सयकायी  ववत्तीम हस्ताततयण (आ.व २०७७÷७८ को भूल्मभा ) (रु. राखभा) 
 

ि.सॊ आम वववयण ०७७—७८ 

मथाथा 
०७८—७९ 

प्रऺऩेण 

 

०७९—८०  
प्रऺऩेण 

०८०—

८१ 

प्रऺऩेण 

०८१—

८२ 

प्रऺऩेण 

०८२—

८३ 

प्रऺऩेण 

आवधधक 
मोजना  
जम्भा 

१ सॊघीम अनदुान $%,@% $$,(* $&,#& $(,(@ %@,^@ %%,$* @,%),#& 

१.१ सभानीकयण 
अनदुान 

!@,^( !#,)* !#,&# !$,$@ !%,!$ !%,() &@,@& 

१.२ सशता अनदुान #!,)( @(,&* #!,@^ #@,*# #$,$& #^,@) !,^$,%$ 

१.३  ववशेष अनदुान !,!) !,^* !,*% @,)# @,@$ @,$^ !),@^ 

१.४ सभऩूयक 
अनदुान 

#& $$ M %# ^$ && (@ #,#) 

२ सॊघीम याजस्व 
फाॉडपाॉड 

*,(@ (,#& (,*# !),#@ !),*$ !!,#* %!,&$ 

३ जम्भा सॊघीम 
अततय सयकायी 
ववत्तीम  
हस्ताततयण  

%$,!& %$,#% %&,@) ^),@$ ^#,$^ ^^,*^ #,)@,!! 

स्रोत् नेऩार सयकायको आ.व २०७८÷७९ को अततय सयकायी ववत्तीम हस्ताततयण ऩनु्स्तका, ऩाधरकाको आधथाक 
वववयण /  SuTRA  Data 
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अनसूुची ३: प्रदेश अततय सयकायी ववत्तीम  हस्ताततयण (आ.व २०७७/७८ को भूल्मभा) (रु. राखभा) 
 

ि.सॊ आम वववयण ०७७—

७८ 

मथाथा 

०७८—

७९ 

प्रऺेऩण 

 

०७९—

८०  
प्रऺेऩण 

०८०—

८१ 

प्रऺेऩण 

०८१—

८२ 

प्रऺेऩण 

०८२—

८३ 

प्रऺेऩण 

आवधधक 
मोजना 
जम्भा 

१ प्रदेश अनदुान ^,%! ^,^@ &,)) &,$! &,*% *,#@ #&,@) 

१.१ सभानीकयण 
अनदुान 

!,)# !,)( !,!$ !,@) !,@^ !,#@ ^,)! 

१.२ सशता अनदुान @,!* @,#^ @,$* @,^,) @,&# @,*& !#,)$ 

१.३  ववशेष अनदुान #) ## $) $* %& ^* @,$^ 

१.४ सभऩूयक अनदुान #,)) @,*$ @,(* #,!# #,@( #,$% !%,^( 

२ प्रदेश याजस्व 
फाॉडपाॉड 

 
      

३ जम्भा प्रदेश अततय 
सयकायी  ववत्तीम 
हस्ताततयण 

(,%! (,&& !),#! !),** !!,%) !@,!% %$,^! 

स्रोत् फागभती प्रदेशको आ.व २०७८÷७९ को अततय सयकायी ववत्तीम हस्ताततयण ऩनु्स्तका, आधथाक २०७८÷७९ 
को फजेट अनभुान य SuTRA  Data 
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अनसुरू्ी ४: आन्तररक रािस्िको प्रक्षेऩण (आ.ि २०७७÷७८ को मलू्यमा) (रु. ऱाखमा) 
 

ि.सॊ शीषाक ०७७—

७८ 

मथाथा 

०७८—

७९ 

प्रऺऩेण 

 

०७९—८०  
प्रऺऩेण 

०८०—८१ 

प्रऺऩेण 

०८१—

८२ 

प्रऺऩेण 

०८२—

८३ 

प्रऺऩेण 

आवधधक 
मोजना 
जम्भा 

 
सम्ऩन्त्त कय 

— 

— 
^ & * 

( #) 

 बधूभकय भारऩोत @@ #) 
## #^ 

$) 
$$ 

!,*# 

 भारऩोत 
यन्जषे्डशन 

 %) 

%) %) 

%) 

%) 

@,%) 

 घय जग्गा फहार 
कय 

— — 

^ & 
* 

( 
#) 

 

 

 व्मवसाम कय — %) 
%# %% %* 

^! @,&& 

 धगट्टी फारवुाको 
धफिी तथा 
धनकासी कय  

— ^,@% 

^,%^ ^,*( 

&,@$ 

&,^) 

#$,%$ 

 अतम कय ! — 
# $ % 

^ !* 

 जम्भा कय 
याजस्व 

@# &,%% *,)& *,$* 

*,(# (,#( $@,$@ 

 ववधबन्न सेवा 
शलु्क 

— — 
^ & 

* 
( 

#) 

  नक्सा ऩास 
दस्तयु !! 

— 
!# !% 

!& 
!* 

^# 

 धसपारयस दस्तयु 
^( 

30 33 36 
$) $$ !,*# 

 अतम याजस्व 
!,)# 

!) !@ !$ 
!^ !* &) 

 जम्भा गैयकय 
याजस्व  

!,*# 
$) ^$ &@ *! *( #,$^ 

 कुर जम्भा 
याजस्व 

 

@,)^ &,(% *,&! (,@) (,&$ !),@* $%,** 

रष्टव्म्  आ.व २०७८÷७९ को आततरयक याजस्व अनभुानको वववयण, RIAP / SuTRA  Data राई आधाय  भानी 
प्रऺेऩण गरयएको ।  
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अनसूुची ५ : ऩरयमोजना फैंक (प्राथधभकता मोजनाहरू) 
यातायात 

 

सिकहरू : क्लास ए सिकहरू 

  

१. स ददमारे-ऩतचासे-फाघखोयस डक (वडा नॊ ४) ३.७६ वकभी 
२. कोल्ऩटुाय-दइु वऩऩर- दवारी-चौधतसखोरा सडक  

(वडा नॊ ४) ८.७ वकभी  

३. भहादेव पाट-ढकारथोक-दइु वऩऩर (वडा नॊ ७)सडक ५.५ वकभी 
४. ताडी-करुणाकय-थमु्का-छहायेखोरा-फाघखोय (वडा नॊ ९) सडक ५.५ वकभी 
५.  देवीघाट- जभुानचेौय (वडा नॊ ९) सडक ४.२ वकभी 
६. धभारे- सतुदय फजाय–फाघखोय (वडा नॊ १०) सडक ९.१० वकभी 
७. फायावह सन्क्त भा फी –वारवुा बतज्माङ-बकुृटी दोबाने (वडा नॊ १२) सडक ७.८४ वकभी 

क्लास B (बी) सिकहरू 

१. कोल्पुटाय-फीयेतर भा फी घसेुनी-योटेऩानी –देफीस्थान (वडा नॊ २) सडक २.५६ वकभी 
२.  कोल्पुखोरा-गढीथमु्का-न्चम्टेश्वय (वडा नॊ ३) सडक ६.७५ वकभी 
३.  रन्क्ष्भ प्रसाद देफकोटा (वडा नॊ ५) सडक ६.० वकभी 
४. दवारी-दहारचोक-अचारे-कावका  डाडा-डन्म्ऩङ    

  (वडा नॊ ६) सडक ५.० वकभी 
१. देफीघाट-फाहनुडाडा-(वडा नॊ ८) सडक १३.१९ वकभी 
२. केउयेनीखोरा-ऩोखयी- फस्नेतगाउ-यानाटोरे-धनयतजना (वडा नॊ १०) सडक ८.९ वकभी 
३. फेल्कोटगढी–घोडढाट-फासकुी-देउडे पेदी (वडा १०) सडक १७.०१ वकभी 

क्रास C “सी” सडकहरू 

१. बतज्माङ भा फी-ठुरोगाउ-गैयीगाउ- भानेडाडा-न्चम्टेशवय (वडा नॊ १) ३.२३ वकभी 

२. तारुकेखोल्सी-डाडा- बॊगाये-(वडा नॊ ३) सडक २.० वकभी 

३. जरेश्वयभहादेव-कोल्ऩ-ुचनौटे(वडा नॊ ४) सडक २.०५ वकभी 

४. देउयारी-भाधथल्रोबॊगेयी-बस्भे(वडानॊ ६) सडक २.१ वकभी 

५. घयेडीटाय-फेरचौय-धतभरधसना टोर-यचनाटाय-भदानऩयु (वडा नॊ ११) सडक ३.१५ वकभी 

६. देउयारी-काराऩानी-ज्माधभये-खाल्टेऩानी (वडा नॊ १२) सडक ३.५८ वकभी 

७. कारीभाटी- अधभरेडाडा- पेदीफेसी (वडा नॊ ३) सडक ३.२७ वकभी 
मो क्रास को सडकको अधधकायऺेत्र १२ भी प्रस्ताधफत गरयएको छ य जम्भा रम्फाइ १९.३८ 
वक भी छ। 
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क्रास D “डी” सडकहरू 

१. न्शफ भन्तदय-चाटडाडा-कातरेखोरा-देफीस्थान सडक ५.३७ वकभी 
२. कोल्ऩखुोरा-बैयवकुण्ड-आराऩाटा (वडा नॊ ७) सडक १.८९ वकभी 
३. ददमारो-रप्से-हये-भाधरका (वडा नॊ ८) सडक ७.२५ वकभी 

सडक ऩरुहरू 

१.  कोल्ऩखुोरा ऩरु 

२. बॊगायी धरेुखोरा ऩरु 

३. ददही खोरा सडक ऩरु 

४. भहादेवपाट (धत्रशूरी) सडक ऩरु 

५. ठुरोखोरा ऩरु 

६. फेल्कोटखोरा ऩरु 

७. तादीखोरा ऩरु 

झोरङु्ग ेऩरुहरू  

१. यम्तेखोरा झो.ऩ.ु 
२. वा नॊ १० य ११ जोडन ेझो.ऩ.ु 
३. फेतेनी खोरा झो.ऩ.ु 

धसॉचाइ 

१. फेरकोटपाट धसॉचाइ 

२, कुभयीपाट धसॉचाइ 

३. भदानऩयु धसॉचाइ 

४, न्जधरङफेसीपाट धसॉचाइ 

५. भहादेवपाट धसॉचाइ 

६. कोल्ऩटुायपाट धसॉचाइ 

७. अभायेखोरा सीचाई  

८. फेल्कोटखोरा धसॉचाइ  

९. तादीखोरा धसॉचाइ 

१०. नेऩारटाय खोरा धसॉचाइ  
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अनसूुची ६: फेरकोटगढी नगयऩाधरकाको प्राथधभकता मोजनाहरू (GIS map 1)  
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फेरकोटगढी नगयऩाधरकाको प्राथधभकता मोजनाहरू (GIS map2)  
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अनसूुची ७ : एकीकृत नगय ववकास मोजना तजुाभा कामाशारा गोष्ठीका सहबागीहरूको वववयण 
 

आज धभधत २०७८ सार श्रावण २८ गते मस फेरकोटगढी नगयऩाधरका, फाघखोय, नवुाकोटका प्रभखु 
प्रशासकीम अधधकृत श्री ददऩक प्रसाद खधतवडा ज्मूको अध्मऺताभा आमोजना गरयएको २ ददने ―दीघाकाधरन 
सोच य मोजना कामाशारा गोष्ठी” (प्रथभ आवधधक ववकास मोजना) भा तऩन्शरको उऩन्स्थधतभा सम्ऩन्न 
गरयमो ।  

१. अध्मऺ – श्री ददऩक प्रसाद खधतवडा (प्र.प्र. अधधकृत)  

२. वडा अध्मऺ १ – श्री सबु्फा ताभाङ 

३. वडा अध्मऺ २ – श्री यभेश प्रसाद तमौऩान े 

४. वडा अध्मऺ ३ – श्री जनक न्घधभये  

५. वडा अध्मऺ ४ – श्री (जनभ) राभा  

६. वडा अध्मऺ ५ – श्री अनतत नेऩार 

७. वडा अध्मऺ ६ – श्री अन्म्फका ताभाङ 

८. वडा अध्मऺ ७ – श्री हेभधनधध नेऩार 

९. वडा अध्मऺ ८ – श्री बोज प्रसाद ऩडुासैनी  

१०. वडा अध्मऺ ९ – श्री फाफयुाभ गजयेुर 

११. वडा अध्मऺ १० – श्री ऩूणा फहादयु धत्रऩाठी  

१२. वडा अध्मऺ ११ – श्री याभहरय ऩाण्डे  

१३. वडा अध्मऺ १२ – श्री धडल्रीयाभ धसरवार  

१४. वडा अध्मऺ १३ – श्री ऩशऩुधत रोहोनी  

१५. वडा सदस्म ९ याभचतर राभा  

१६. कामाऩाधरका सदस्म ७ सदुदऩ ववश्वकभाा 
१७. कामाऩाधरका सदस्म ऩववत्रा न्घधभये 

१८. कामाऩाधरका सदस्म रक्ष्भी गजयेुर 

१९. कामाफाहक वडा अध्मऺ १३ हरय कुभाय गरुुवाचामा  

२०. न्शवयाभ अधधकायी अधधकृत  

२१. कारी फहादयु गरुुङ का.व. वडा अध्मऺ ७  

२२. कामाऩाधरका सदस्म ऩदभ बजेुर  

२३. शिुकुभाय शे्रष्ठ (अधधकृत छैठौं) 
२४. ववश्वजीत होना (इन्तजधनमय छैठौं) 
२५. सत्मेतर साह जनस्वास््म अधधकृत सातौं  

२६. छववरार शभाा कृ.वव.अ.  

२७. सजुन कुभाय डोटेर स.प्र.अ. 
२८. कभर खनार, मोजना सल्राहकाय, ऩून्णाभा ऩरयमोजना  

२९. सयोज शे्रष्ठ, वरयष्ठ ऺभता ववकास ववऻ, ऩून्णाभा नवुाकोट  



192 

 

३०. दाभोदय दाहार (अधधकृत स्तय आठौं क.न.ऩा.) 
३१. डा. यघ ुशे्रष्ठ डेऩटुी वटभ धरडय धसईएभआइडी 
३२. अधनर कुभाय भण्डर GIS Expert (CEMID) 

३३. जगन्नाथ अधधकायी, मोजना ववऻ 

३४. डा. भधनता प्माकुयेर स्वस्थ धफऻ 
३५. अयववतद कुभाय शे्रष्ठ, मोजना तथा अनगुभन इन्तजधनमय 

३६. आववष्काय ऩौडेर अधधकृत छैठौं  

३७. हरय प्रसाद गजयेुर योजगाय सॊमोजक  

 

आज धभधत २०७८ सार श्रावण २९ गते मस वेरकोटगढी नगयऩाधरका फाघखोय नवुाकोटका प्रभखु 
प्रशासकीम अधधकृत श्री दीऩक प्रसाद खधतवडा ज्मूको अध्मऺताभा आमोजना गरयएको २ ददन ेदीघाकारीन 
सोच य मोजना कामाशारा गोष्ठी प्रथभ आधथाक ववकास मोजनाभा तऩन्शर व्मन्क्तहरूको उऩन्स्थधतको दोस्रो 
ददनको कामािभ सम्ऩन्न गरयमो ।  

तऩन्शर 

१. अध्मऺ् श्री दीऩक प्रसाद खधतवडा (प्र. प्र. अधधकृत)  

२. वडा अध्मऺ १ – श्री सबु्फा ताभाङ 

३. वडा अध्मऺ २ – श्री यभेश प्रसाद तमौऩान े 

४. वडा अध्मऺ ३ – श्री जनक न्घधभये  

५. वडा अध्मऺ ४ – श्री जनभ राभा  

६. वडा अध्मऺ ५ – श्री अनतत नेऩार 

७. वडा अध्मऺ ६ – श्री अन्म्फका ताभाङ 

८. वडा अध्मऺ ७ – श्री हेभधनधध नेऩार  

९. वडा अध्मऺ ८ – श्री बोजप्रसाद ऩडुासैनी 
१०. वडा अध्मऺ ९ – श्री फाफयुाभ गजयेुर 

११. वडा अध्मऺ १० – श्री ऩूणाफहादयु धत्रऩाठी 
१२. वडा अध्मऺ ११ – श्री याभहरय ऩाण्डे  

१३. वडा अध्मऺ १२ – श्री धडल्रीयाभ धसरवार 

१४. वडा अध्मऺ १३ – श्री ऩशऩुधत रोहनी 
१५. वडा अध्मऺ भदनयाज जोडशी ऩूवााधाय ववऻ धसभेड 

१६. अधधकृत आठौं, श्री न्शवयाभ अधधकायी  

१७. अधधकृत छैठौं, श्री शिु कुभाय शे्रष्ठ  

१८. इन्तजधनमय श्री ववश्वजीत होना  

१९. अधधकृत छैठौं श्रीहरय प्रसाद गजयेुर 

२०. ९ नॊ. वडा सदस्म, याभचतर राभा  

२१. अधधकृत छैठौं आववष्काय ऩौडेर  
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२२. कारी फहादयु गरुुङ का.व. वडा अध्मऺ (७)  

२३. सूमा फहादयु ताभाङ 

२४. सजुन कुभाय डोटेर सू.प्र.अ. 
२५. कभर खनार, मोजना सल्राहकाय  

२६. दाभोदय दाहार (अ. आठौं) ... 
२७. डा. भधनता प्माकुयेर (CEMID) 

२८. डा. यघ ुशे्रष्ठ (CEMID) 

२९. जगन्नाथ अधधकायी मोजना ववऻ (CEMID) 

३०. अधनर कुभाय भण्डर GIS expert (CEMID) 

३१. छववरार शभाा कृवष ववकास अधधकृत  

२९. कामाऩाधरका सदस्म, ऩदभ बजेुर  

३०. अयववतद कुभाय शे्रष्ठ, मोजना अनगुभन इन्तजधनमय 
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अनसूुची ८ : फेरकोटगढी नगयऩाधरकाको नक्सा 
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अनसूुची ९ : आवधधक मोजना तजुाभासॉग सम्फन्तधत दृश्महरू 
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२०७८ भॊधसय ३ भा बएको नगयऩाधरकाको आवधधक मोजना य वस्तनु्स्थधत वववयण हस्ताततयण कामािभका 
झरक 
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अनसूुची. १० आवधधक ववकास मोजना तजुाभा कामािभका चयण÷कामामोजना 
 

धस.नॊ. वववयण सम्ऩन्न धभधत 

१ आवधधक ववकास मोजना तजुाभाका राधग १ ददने नगयऩाधरका स्तयभा 
ऩूवा तमायी गोष्ठी  

2077÷10÷23  

२ नगयऩाधरकाका पोकर ऩशान, सूचना अधधकृत य मोजना 
सल्राहकायराई ववद्यतुीम त्माॊक सॊकरन सम्वतधी रधरतऩयुभा २ 
ददने ताधरभ  

2077÷11÷13—14  

३ आवधधक नगय ववकास मोजना तजुाभा य वस्तगुत वववयण तमायीका  
राधग ववद्यतुीम त्माॊक सॊकरन सम्वतधी नगयऩाधरका स्तयभा 
गणकहरुराई २ ददने ताधरभ  

२०७७/१२/१३-१ 

४ नगयऩाधरका ववकास मोजना धनभााणका राधग दोस्रो तहका आवश्मक 
त्माॊक सूचना  एवॊ सझुाव सॊकरन सम्वतधी न्जल्रा स्तयीम १ ददने 
अततयविमा गोष्ठी   

2077÷12÷09  

५ गणकहरुफाट नगयऩाधरकास्तयका त्माङ्क सॊकरन सम्ऩन्न  २०७७/१२/२०-  २०७८/१/१९ 

६ प्रथभ आवधधक मोजना तजुाभा दीघाकारीन सोच, रक्ष्म, उद्देश्म, यणनीधत, 

धनधाायण, ववद्यतुीम ऩार्श्रवा न्चत्रका त्माॊक अध्मावधधक तथा Validation 
य ववषमगत ऺेत्र मोजना तजुाभा सम्वतधी २ ददने गाउॉऩाधरकास्तयभा  
कामाशारा गोष्ठी 

 

२०७८/४/२८ – २९ 

७ नगयऩाधरकाको वस्तगुत वववयणको (ऩार्श्रवान्चत्र) Final दस्तावेज 
धनभााण सम्ऩन्न 

 २०७८/५/५ 

८ आवधधक ववकास मोजनाको भसौदा धनभााण तथा नगयऩाधरकाफाट 
ऩषृ्ठऩोषण  

२०७८/७/१३ 

९ प्रथभ आवधधक नगयववकास ववकास मोजनाको भसौदा तथा 
ऩार्श्रवान्चत्रको भसौदाको अन्ततभ छरपर तथा नगयऩाधरकाराई 
दस्तावेज हस्ताततयण   

2078÷8÷03  

१० नगय कामाऩाधरकाको फैठकफाट आवधधक मोजना तथा ऩार्श्रवान्चत्रको 
दस्तावेजराई सबाफाट न्स्वकृधतको राधग ऩेश गने धनणाम  

2078÷==÷==  

११ नगय सबाफाट आवधधक मोजना तथा ऩार्श्रवान्चत्रको दस्तावेज न्स्वकृत 
कामािभ 

2078÷==÷==  

 

 


