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पररचे्छद 1: पररचय 

1.1. पृष्ठभूति 

नेपािमा नेपाि िौगोलिक लवलविता, प्राकृलतक सम्पदा तथा मानव संसािनको अवस्था हेदाु समृन्त्रद्धको प्रशस्त 

सम्भावना िहेको छ । कुनै के्षत्रको सामालजक-आलथुक लवकासनै सो के्षत्रको रूपाििणको आिाि हो । 

नेपािमा अझैपलन जनसङ्ख्याको ठूिो लहस्सा गरिबीको िेखामुलन िहेको छ ।  लवकास लनििि  प्रयासहरूको 

बावजुद देशका सबै के्षत्रमा आिाििूत सेवा तथा पूवाुिािको समान पहँुच पुग्न सकेको छैन । योजनाबद्ध 

लवकासको कमी यसको मुख्य कािकको रुपमा िहेको देन्त्रखन्छ ।  

नेपािमा ६ दशक िामो योजनाबद्ध लवकासको अवलिमा नौ वटा पंचवषीय ि पाँच वटा लत्रवषीय योजना 

कायाुन्वयन िईसकेका छन् । नेपाििे सन् २०१३-२०१८ मा पलहिो पंचवषीय योजनाबाट योजनाबद्ध 

लवकासको थािनी िएको हो । हाि नेपािमा पन्ध्ौ ंआवलिक योजना (२०७६/०७७- २०८०/८१) कायुन्वयनमा 

चिणमा िहेको छ । 

नेपािको संलबिानको कायुन्वयन पछी नेपािको िाज्य प्रणािी संलिय िोकतान्त्रन्त्रक गणतान्त्रन्त्रक प्रणािीमा 

रुपाििण  िैसकेको छ ।  तीनै तहका सिकाि (संि, प्रदेश ि स्थानीय ) संबैिालनक रुपमा अलिकाि सम्पन्न 

िएका छन् । संबैिालनक रुपमा स्थानीय शान्त्रि, समृन्त्रद्ध, सुशासन; सामालजक तथा आलथुक लवकासका िालग 

स्वयम स्थानीय तहिाई नै अलिकाि प्रत्यायोजन गरिएको छ । नेपािको संलबिान बमोलजम स्थानीय तहको 

अलिकाि सम्बन्धी व्यवस्था कायाुन्वयन गनु तथा संि, प्रदेश ि स्थानीय तह लबचको सहकारिता, सहअन्त्रस्तत्व 

ि समन्वयिाई प्रवदु्धन गनु नेपाि सिकािे स्थालनय सिकाि संचािन ऐन, २०७४ जािी ियो । ऐनिे स्थानीय 

सिकािको अलिकाि, िूलमका तथा लजमे्मवािी तोकेको छ । ऐनिे स्थानीय तहको लदगो लवकासका िालग 

गाउँपालिका प्रोर्ाइि, स्रोत नक्सा, आवलिक योजना, वालषुक योजना ि दीिुकािीन लवकास योजना तयाि 

गनुुपने व्यवस्था गिेको छ । यसै सन्दिुमा प्रदेश सुशासन केन्द्र, बागमती प्रदेशिे सामालजक तथा आलथुक 

लवकासको िक्ष्य हालसि गनु तथा स्थानीय तहमा योजनावद्ध लवकास मारु्त सुशासन कायम गनु प्रदेश लित्र 

िहेका लवलिन्न स्थानीय तहको आवलिक योजना तजुुमा गिेको छ । 

स्थानीय समस्यािाई सम्बोिन गनु योजना तजुुमा प्रलिया जनसहिालगतामा आिारित, नेपािको संलबिान, 

तथा सन्त्रम्बन्त्रन्धत ऐन, कानुन, नीलत तथा लनदेलशकामा आिारित िएि तजुुमा प्रलिया अगाडी बढेको छ । यो 

स्थानीय तथाको लवकासको गलतिाई लनदेलशत गने एक गलतशीि दस्ताबेज हुनेछ ।  

1.2. आवतिक योजनाको उदे्दश्य 

यस योजनाको मुख्य उदे्दश्य स्थानीय िहको आवलिक योजना तजुुमा गनुु हो । अन्य उदे्दश्यहरुमा : 

 गाउँपालिकाको लवद्यमान वसु्तन्त्रस्थलत (प्रथम तथा लितीय तहको तथ्याङ्कमा आिारित ) तयाि गनुु । 
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 गाउँपालिकाको समलष्टगत दीिुकािीन सोचं, िक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीलत ि प्रमुख कायुिमहरू तजुुमा 

गनुु । 

 गाउँपालिकाको लवषय के्षत्रगत सोचं, िक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीलत तथा प्रमुख कायुिमहरू पलहचान गनुु। 

 आलथुक लवकास, सामालजक लवकास, पूवाुिाि लवकास, वाताविण तथा लवपद् व्यवस्थापन, सुशासन 

तथा संस्थागत लवकासका िालग लवषय के्षत्रगत योजना तयाि गनुु । 

 बहु के्षत्रगत ( MSIP) िगानी योजना तयाि गनुु । 

1.3. अध्ययन कायय के्षत्र  

लनलदुष्ट उदे्दश्य प्रान्त्रिका िालग देहाय बमोलजमका कायु के्षत्र िहेका छन् । 

 नेपािको संलविान, संिीय तथा प्रदेश सिकािको दीिुकािीन सोचं, स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन 

२०७४,  स्थानीय तहको योजना तजुुमा लदग्दशुन २०७८ िगायत लवकास योजना तजुुमासँग सम्बन्त्रन्धत 

लवगतका योजना ि लवद्यमान ऐन, नीलत तथा लनदेलशकाहरू अध्ययन तथा लवशे्लषण  गने । 

 स्थिगत अध्ययन तथा सवेक्षणबाट संकलित तथ्याङक, लवलिन्न प्रकालशत तथा अप्रकालशत 

प्रलतवेदन, छिर्ि तथा अविोकन, िाजनीलतक व्यन्त्रक्तत्व तथा बुन्त्रद्धजीवीहरूबाट प्राि जानकािी 

तथा अन्य लितीय तहका तथ्याङ्क / सूचनाका आिािमा गाउँपालिकाको लवद्यमान वसु्तन्त्रस्थलत लवविण 

तयाि गने। 

 जनसाङन्त्रख्यक, िौलतक, सामालजक, आलथुक, वाताविणीय, लवत्तीय, संस्थागत पक्षसंग सान्दलिुक 

तथ्याङ्कहरूको िगत (inventory) तयाि गने । 

 स्थानीय तहको लवलिन्न लबषय के्षत्रगत सवि पक्ष, दुवुि पक्ष, अवसि ि चुनौतीको पलहचान तथा 

लवशे्लषण गने । 

 स्थानीय तहको समग्र लवकासका िालग दीिुकािीन सोच, िक्ष्य, उदे्दश्य तथा कायाुन्वयन िणनीलत 

तयाि गने । 

 योजना तजुुमाका िालग गाउँपालिकाको आिाि नक्शा तयाि गने । 

 वतुमान िूउपयोग, सामालजक तथा आलथुक पूवाुिाि, प्रमुख बजाि केन्द्र तथा प्रमुख प्राकृलतक 

स्रोतहरूको स्थिगत अध्ययनका आिािमा नक्शा अध्यावलिक गने । 

 लवद्यमान पूवाुिािको अवस्था तथा पहँुचको लवशे्लषण गिी सडक तथा यातायात, लसँचाई, खानेपानी, 

लनकास िगायतका पूवाुिाि लवकास योजना तयाि गने । 

 गाउँपालिका लित्रका सामालजक पूवाुिाि तथा सेवाहरुको अध्ययन तथा लवशे्लषण गिी लशक्षा, स्वस्थ्य, 

युवा तथा खेिकुद िगायतका सामालजक लवकास योजना तजुुमा गने । 

 गाउँपालिका लित्र िहेका आलथुक लवकासको अवस्था, आलथुक पूवाुिािहरुको अध्ययन तथा 

लवशे्लषण गिी स्थानीय अथुतन्त्रको लवकासको िालग योजना तयाि गने ।  
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 गाउँपालिकाको लवद्यमान जनशन्त्रक्त ि सो को पयाुिता तथा क्षमताको अध्ययन तथा लवशे्लषण गिी 

संस्थागत लवकास तथा सुशासनको िालग योजना तयाि गने । 

 िूउपयोगको वतुमान अवस्था तथा िलवष्यको मागको लवशे्लषणका आिािमा समू्पणु 

गाउँपालिकाको िौलतक लवकास योजना तयाि गने । 

 प्राकृलतक स्रोतको पलहचान गिी स्रोतको उच्चतम सदुपयोग गनु वाताविण व्यवस्थापन योजना तयाि 

गने। 

 गाउँपालिकाको पलछल्लो तीन वषुको आय व्ययको अध्ययन तथा लवशे्लषण गिी िाजस्व प्रके्षपणमा 

आिारित लवत्तीय व्यवस्थापन योजना तयाि गने । 

 सहिालगतामूिक योजना तजुुमा प्रलियाका िालग स्थानीय तहका अलिकािीहरू,  प्रमुख जानकाि  

तथा स्थानीय व्यन्त्रक्तहरुसँग लवलिन्न कायुशािा बैठक तथा  छिर्िहरू गने । 

 योजना कायाुन्वयन िणनीलतहरू लसर्ारिस गने तथा  पँूजी िगानी योजना तयाि गने । 

 वालषुक िक्ष्य, सूचक ि प्रमालणकिण आिािको साथ पाँच वषे बहु के्षत्रगत िगानी योजना (MSIP)  

तयाि गने । 

1.4. आवतिक योजना िजुयिाका आिारहरु  

नेपािको संलबिानिे स्थानीय तहिाई स्थानीय लवकासको सम्बहक्को उपमा स्थानीय सिकािको रुपमा 

स्थालनलपत गिेको छ । संलविानको िािा ५७ (४) (५) ि अनुसूची ८ ि ९ िे स्थानीय तहिाई आलथुक तथा 

सामालजक लवकासको प्रमुख चािकको रुपमा परििालषत गिेको छ । संवैिालनक प्राविानहरुको अलिनमा 

िही स्थानीय तहिे आवलिक, मध्यमकािीन एवं वालषुक नीलत, योजना, बजेट तथा कायुिमहरु तजुुमा गिी 

कायाुन्वयन गनु सके्न व्यवस्था छ । त्यसैगिी स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा २४ को उपदर्ा 

(३) (क देन्त्रख झ) ि संि, प्रदेश ि स्थानीयतह (समन्वय तथा अििसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दर्ा ३ को उपदर्ा 

(१) (क देन्त्रख द) िे स्थानीय तहको लजमे्मवािी ि कायु के्षत्र तोकेका छन् । यीनै प्राविानहरु नै स्थानीय तहको 

आवलिक योजना बनाउने आिािका रुपमा लिएको छ । 

1.5. आवतिक योजना िजुयिा प्रतिया िथा तवति  

अध्ययन टोिी ियार िथा अतभिुखीकरण  

गाउँपालिकाको आवलिक योजना तजुुमाका िालग अध्ययन टोिीिाई अलिमुखीकिण गने कायुिमको 

आयोजना गरियो । अलिमुखीकिणको मुख्य उदे्दश्य अध्ययन टोिीका सबै सदस्यहरुिाई योजनाको उदे्दश्य 

तथा अध्ययन लवलि तथा प्रलियाका बािेमा जानकािी लदनु लथयो । बैठकमा प्रते्यक सदस्यको कायु के्षत्र पलन 

स्पष्ट पारिएको लथयो । लवशेषगिी प्रालवलिक टोिी ि सामालजक टोिीिाई स्थिगत कायुका िममा अपनाउनु 

पने लवलि तथा प्रलिया बािे अलिमुखीकिण गरिएको छ ।  
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तितिय िथ्ाांक सांकिन  

लवषय वसु्तको लवसृ्तत जानकािी प्राि गनु योजना तजुुमा अलि सम्बन्त्रन्धत लवलिन्न दस्तावेजहरुको लवसृ्तत 

अध्ययन गरियो । हरिहिपुिगढी   गाउँपालिका, कालिका गाउँपालिका, खैिहनी गाउँपालिका ि हरिहिपुिगढी 

गाउँपालिका संग सम्बन्त्रन्धत सान्दलिुकदस्ताबेजहरुको अध्ययन गरियो । योजना तजुुमाका िममा, लवकास 

योजना सँग सम्बन्त्रन्धत नीलत तथा लनदेलशकाहरु, गाउँपालिकासँग सम्बन्धीत लवलिन्न अध्ययन प्रलतवेदनहरु, 

लवद्यमान िू-उपयोग नीलत,तथा ऐन, वाताविण संिक्षण नीलत, गाउँपालिकाको पाशु्वलचत्र, िालष्टि य जनगणना 

२०६८ िगाएतका दस्तावेजको अध्ययन तथा लवशे्लषण गरियो । आवलिक योजनाका सम्बन्धमा िएका पुवु 

अध्ययनका प्रलतवेदनहरु, िौलतक लवकास योजना तजुुमा, कृलष लवकास योजना, स्थानीय लवकास योजना 

तजुुमा, तथा सान्दलिुक प्रकालशत तथा अप्रकालशत तथ्याङ्कहरु तथा सामाग्रीहरुको संकिन, अध्ययन तथा 

लवशे्लषण गिी योजना तजुुमा कायु अगालड बढाईएको छ । 

लवलिन्न मौजुदा कानुनहरु जसै्त स्थानीय सिकाि संचािन ऐन २०७४, स्थानीय तहको योजना तजुुमा लदग्दशुन 

२०७५, िालष्टि य िू उपयोग नीलत  २०७२,  Planning Norms and Standard 2015 , वाताविण संिक्षण ऐन 

२०५३, वन्त्रस्त तथा बजाि लवकास, कृलष तथा पशुपािन के्षत्रको लवकास िगायतका सम्बन्धमा नेपाि सिकािका 

नीलत तथा कायुिमहरुमा िएका व्यवस्थाहरुको अध्ययन तथा लवशे्लषण गरियो । त्यसैगिी सम्बन्त्रन्धत 

गाउँपालिकािे तयाि गिेको आलिक योजना, अलिल्ला वालषुक योजना तथा नीलत, गाउँपालिकापशु्वलचत्र 

िगायत गाउँपालिका संग सम्बन्त्रन्धत दस्तावेजको पलन अध्ययन तथा लवशे्लषण गरियो । 

आिार नक्शा ियारी  

आिाि नक्शामा सम्बन्त्रन्धत स्थानको स्थिाकृलतक सुलविाहरू, वस्तीहरु, सडक, लसंचाई िगायतका पूवाुिाि, 

िूउपयोग, नदी तथा पानीका स्रोतहरु, लवशेष के्षत्रहरू खुिा के्षत्र िगायतको जानकािी समावेश हुन्छ । योजना 

तजुुमा प्रलियाका िालग सम्बन्त्रन्धत गाउँपालिका/ गाउँपालिकाको आिाि नक्शा तयाि गरियो । आध्ययनका  

िममा प्राि सूचना तथा तथ्यांकका आिािमा आिाि नक्शािाई लनििि अद्यावलिक गदै िलगनेछ ।  

पुवय-योजना िजुुंिा बैठक  

आवलिक योजना सम्बन्धी जानकािी गिाउन, अध्ययन लवलि तथा अध्ययन के्षत्रबािे छिर्ि गनु गाउँपालिका 

सँग एक लदने पुवु योजना तजुुमा बैठकको आयोजना गरियो । यस बैठकमा आवलिक योजनाका लवषयमा 

अलिमुन्त्रखिण साथै योजना तजुुमा ि कायु प्रलियाबािे छिर्ि गरियो । बैठकमा योजना तजुुमा प्रलियामा 

सहयोग, समन्वय तथा सहजीकिण गनुका िालग स्थानीय तह प्रमुखको संयोजकत्वमा एक लनदेलशक सलमलत 

गठन गरियो । साथै योजना तजुुमा प्रलियामा सहयोग, समन्वय तथा सहजीकिणका िालग गाउँपालिका एक 

वा दुइ जना कमुचािीिाई Focal Person को रुपमा लजमे्मवािी तोलकयो । यस बैठकमा, गाउँपालिका अध्यक्ष, 

उपाध्यक्ष, कायुगाउँपालिका सदस्यहरु, प्रमुख प्रशासलकय अलिकृत, लवलिन्न शाखा प्रमुखहरु िगायत अन्य 

कमुचािीहरुको सहिालगता िहेको लथयो । बैठकमा आवलिक योजनाको महत्व तथा आवश्यकता बािेमा प्रस्ट 
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परियो । यसका साथै अध्ययन अवलिमा स्थिगत अध्ययनको कायु लबलि, योजना प्रलियामा लवलिन्न सलमलत 

तथा शाखाको िूलमका आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक िगायतका लवषयमा छिर्ि िएको लथयो । 

रेकी सवेक्षण 

अध्ययन स्थिको िौलतक, सामालजक तथा आलथुक पुवाुिािको लवद्यमान अवस्थाको जानकािी प्राि गनु साथै 

िौगोलिक अवन्त्रस्थलत तथा वाताविणीय अवस्थाको बािेमा प्रािन्त्रम्भक अध्ययन गनु अध्ययन टोलि िािा 

गाउँपालिकाको  िेकी सवेक्षणको गरियो । सवेक्षणको मुख्य उदे्दश्य अध्ययन के्षत्रको बािेमा प्रािन्त्रम्भक 

आँकिन तथा नक्शांकन गने  ि अध्ययनका अन्य चिणका िालग योजना बनाउनु हो । सवेक्षणका िममा 

गाउँपालिकाको महत्वपुणु संिचना तथा स्थानहरुको र्ोटोहरु समेत लिइयो । 

प्रश्नाविी िथा नक्शा ियारी  

आवलिक योजना तजुुमाका िालग आवश्यक लबषयगत के्षत्रसंग सम्बन्त्रन्धत तथ्याङ्क तथा सूचना संकिन गनु 

प्रश्नाविी तयाि गरियो । यसका साथै तथ्याङ्क कायुिाई अझ प्रिावकािी बनाउन तथा महत्वपुणु संिचना तथा 

स्थानको नक्शांकन गनु साथै स्थिगत अध्ययनको योजना तयाि गने उदे्दश्यिे वडागत नक्शा समेत तयाि 

गरियो । 

वडा स्तरीय भेिा/छिफि  

हरिहिपुिगढी  गाउँपालिकाको आवलिक योजना तजुुमाको िालग गाउँपालिकाको प्रते्यक वडामा छिर्िको 

आयोजन गरियो । छिर्िका िममा गाउँपालिकाका सामालजक, आलथुक, पूवाुिाि, वाताविणीय, संस्थागत 

िगायत लवषयका लवसृ्तत तथ्यांक संकिन गरियो । यस िममा स्थानीय स्तिका समस्या, सम्भावना, 

अवसिहरु तथा आवश्यकता सम्बन्त्रन्ध िलनिूत छिर्ि गरियो ।  

  

 
र्ोटो 2: वडा िेिामा छिर्ि , वडा नं ३  र्ोटो 1:  वडा िेिा सहिागीहरु, वडा नं ५ 
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बैठकमा तथ्याङ्क संकिनका साथै लवलिन्न स्रोतबाट संकिन गरिएका तथ्यांकको प्रमाणीकिण, वडाका 

महत्वपुणु प्राकृलतक स्रोत, िौलतक संिचना, िालमुक, संसृ्कलतक तथा पयुटकीय स्थि, प्रकोप जोन्त्रखम के्षत्र, 

कृलष के्षत्र, बजाि के्षत्र,सावुजलनक सेवा लवतिण केन्द्र िगाएतको GIS प्रलवलिमा नक्शांकन समेत गरियो ।  

वडा स्तिीय बैठकमा वडा अध्यक्ष तथा सदस्यहरु,कमुचािी, स्थानीय अगुवा व्यन्त्रक्त, स्थानीय व्यवसायी, 

मलहिा समुहका प्रलतलनलि, सहकािी प्रलतलनलि, युवा क्लबका प्रलतलनि, लशक्षक िगाएत सिोकािवािा हरुको 

उपन्त्रस्थलत िहेको लथयो । बैठकमा सहिागी हरुिाई आवलिक योजनाको महत्व ि उदे्दश्यका बािेमा 

अलिमुखीकिण समेत गरियो । 

तालिका 1: वडा स्तिीय िेिा/छिर्ि समय तालिका  

वडा नां  तिति सिय स्थान कैतफयि  

१ २०७९/०२/२४ ७:००  AM १०:०० AM वडा कायाुिय  Team A  

३ २०७९/०२/२४ ७: ००  

AM 

१०:०० AM वडा कायाुिय  Team B 

४ २०७९/०२/२४ २: ०० PM ५:०० PM वडा कायाुिय  Team A  

५ २०७९/०२/२४ ८: ०० AM ११:०० AM ईन्द्रयणी मा.लव. बालनयाँटाि Team B  

२ २०७९/०२/२३ २: ०० PM ५:०० PM वडा कायाुिय Team B 

६, ७, 

८ 

२०७९/०२/२३ १०:०० PM ५:०० PM क्यानखोिा स्वास्थ्य चौकी 

िवन (संयुक्त) 

Team A  

 

िगि ियारी  

स्थिगत अध्ययन तथा लवलिन्न स्रोतबाट संकिन गरिएका तथ्याङ्कको लवसृ्तत िगत तयाि गरियो । जसमा 

गाउँपालिकाको जनसांन्त्रख्यक, सामालजक, आलथुक, िौलतक,  वाताविणीय, संस्थागत, िालमुक तथा संसृ्कलतक, 

पयुटन िगायत लवलिन्न लवषयको लवविणको िगत तयाि परियो । 

गाउँपातिका स्तरीय काययशािा गोष्ठी  

आवलिक योजना तजुुमाका गाउँपालिकाको लदिुकालिन सोच, िक्ष्य, उदे्दश्य तथा िणनीलत तय गनु तथा 

लबषयगत योजनाको तजुुमा गनु कायुशािा गोष्ठीको आयोजना गरियो ।  यस िममा सबै लवषयगत क्षत्रको  

सबि पक्ष, दुबुि पक्ष, अवसि तथा चुनौलतका बािेमा छिर्ि साथै वडा स्तिीय बैठक तथा स्थिगत 

अध्ययनबाट प्राि तथ्याङ्क एवं सुचनाको प्रमाणीकिण समेत गरियो । कायुशािामा गाउँकायुगाउँपालिका, 

लवषयगत सलमलत, वडा प्रलतलनलि, प्रमुख प्रशासकीय अलिकृत, शाखा प्रमुखहरु, कमुचािीहरु, लवकास 

साझेदाि संस्थाका प्रलतलनलि स्थानीय अगुवा, उद्यमी, लवलिन्न समूह, नमुना कृषक तथा अन्य 

सिोकािवािाहरुको सहिालगता िहेको लथयो ।  कायशाुिा गोष्ठी गाउँपालिकाको सिा हिमा सम्पन्न गरियो 

। 
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1.6. आवतिक योजना िजुयिाका तसिाहरु  

संिीयता नेपािको िालग नौिो अभ्यास हो । िखुिै मात्र स्थानीय सिकािको प्रथम कायुकाि समाि िई 

दोश्रो कायुकािका सुरु िएकािे  स्थानीय तहको कायाुन्वयन संिमणकािमै छ । गाउँपालिकाको लवद्यमान 

अवस्थाको आिाि तथ्यांक स्थापत िईसकेको छैन तसथु, स्थिगत अध्ययन, वडा छिर्ि, कायुशािा गोष्ठी 

बाट प्राि तथ्यांक नै योजना तजुुमाका मुख्य आिािको रुपमा िहेका छन् ।   

गाउँपालिका के्षत्रमा लियाशीि गैिसिकािी संस्था, सामुदालयक संि–संस्था, उपिोक्ता सलमलत, सहकािी 

जस्ता सामालजक ईकाइहरुबाट सञ्चालित कायुिमहरू, कायु प्रलिया, लवत्तीय स्रोत आलद लवषयहरु 

गाउँपालिकाको सहमलत तथा स्वीकृलतमा कायाुन्वयन गनुु पने प्राविान िएपलन यस अिगुतका लियाकिाप 

सम्बन्त्रन्धत सूचनाहरु संङ्किन गनु कलठनाइ िह्यो । 

यस आवलिक योजनािे गाउँपालिकाको लवकास तथा समृन्त्रद्धको िालग दीिुकािीन सोचं, िक्ष्य ि उदे्दश्यको 

मागुलचत्र प्रसु्तत गिेको छ । यो आवलिक योजना ५ वषुको िालग तजुुमा गरिएको िएता पलन यसको 

लदिुकालिन सोचं िालष्टि य तथा प्रदेशको लदिुकालिन सोचंसंग तादम्यता कायम हुनेगिी गरिएको छ । अथाुत् 

योजनाको सोचंको परिकिना ५ वषु िन्दा बढी अवलिको छ । यस योजनामा प्रसु्तत गरिएका  क्षत्रगत सोचं, 

िक्ष्य , उदे्दश्य, तथा िणनीलत लवलिन्न चिणमा िएका छिर्ि साथै आवश्यकता तथा सम्भावना िाई ध्यानमा 

िाखी गरिएको छ । साथै लदिुकालिन रुपमा मात्र थािनी गनु सलकने लकलसमका कयुिमहरु समेत 

सलमलटएको छ । 
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पररचे्छद 2: गाउँपातिकाको वियिान अवस्था  

2.1. पृष्ठभुति  

हरिहिपुिगढी   गाउँपालिका बागमती प्रदेशको लसनु्धिी लजल्लामा पदुछ । लसनु्धिी लजल्लाको ऐलतहालसक 

महत्वको हरिहिपुिगढी  दिबािको नामबाट गाउँपालिकाको नामकिण गरिएको हो । िाज्यको पुन: संिचना 

गने िममा लव.सं. २०७३ सािमा सालवकका गालवसहरु महेन्द्रझ्याडी (वडा नं ४ ि ५), हरिहिपुिगढी (वडा नं 

१), क्यानेश्वोि ( वडा नं ६, ७ ि ८ ), लपपिमाडी (वडा नं २ ि ३ )को संयोजनबाट हरिहिपुिगढी  गाउँपालिकाको 

गठन गरिएको  हो । प्रशालनक रुपमा गाउँपालिकािाई आठ वडामा लविाजन गरिएको छ । प्रशासलनक 

केन्द्रको रुपमा िहेको छ झनझने बजाििाई तोलकएको छ । गाउँपालिकािे ३४३.९ वगु लक.लम. के्षत्रर्ि 

ओगटेको छ । यस गाउँपालिकािे लसनु्धिी लजल्लाको कुि के्षत्रर्िको १३.८ % ि बागमती प्रदेशको १.६९ % 

के्षत्रर्ि ओगटेको छ । 

2.2. भौगोतिक अवस्स्थति  

िौगोलिक ििातिीय रुपमा समथि र्ाँट, चुिे के्षत्र, खोिा खोल्सी, अग्लो होचो डाँडा काँडा देन्त्रख महािाित 

िेन्ज सम्मको िूिागमा अवन्त्रस्थत हरिहिपुिगढी गाउँपालिका समुद्री सतहदेन्त्रख करिब १२४ लम. देन्त्रख १३३५ 

लम.को उचाईमा अवन्त्रस्थत छ । गाउँपालिकाको िौगोलिक अवन्त्रस्थलत लशवालिक के्षत्रमा २७˚८१३ देन्त्रख 

२७˚२२३५ उत्तिी अक्षांश ि ८५˚२५४ देन्त्रख ८५˚३९१ पूवी देशािि को लबचमा रै्लिएको छ । 

2.3. जनसांख्या  

हरिहिपुिगढी  गाउँपालिकाको कुि जनसङ्ख्या २७,७२७ िहेको छ । जसमधे्य पुरुष १३,२७५ (४७.८८ %) 

ि मलहिा १४,४५२ (५२.१२%) िहेका छन् । गाउँपालिकाको कुि िििुिी संख्या ४,५८६ छ । वडा अनुसाि 

जनसंख्या लवतिण हेदाु सबैिन्दा बढी जनसंख्या वडा नं. १ ि सबैिन्दा कम जनसंख्या वडा नं. ४ मा देन्त्रखन्छ 

। गाउँपालिकाको औसत परिवाि आकाि ६ छ, िने कुि जनिनत्व ८१ जना प्रलत वगु.लक.लम िहेको छ (िालष्टिि य 

जनगणना, २०६८) ।  हरिहिपुिगढी  गाउँपालिकािे लसनु्धिी लजल्लाको कुि जनसङ्ख्याको ९.३६ % प्रलतशत 

ि वाग्मती प्रदेशको कुि जनसंख्याको मातै्र ०.४६ % प्रलतशत ओगटेको छ ।   

पालिकामा सबै िन्दा बढी कुि जनसंख्याको ९२.६४ % जनजालतको बसोबास िहेको छ ।त्यसैगिी दलित 

ब्रामण के्षत्री तथा अन्य जातजालतको वसोबास िहेको छ । यस पालिकामा सबै िन्दा बादी बोलिने िाषा तामाग 

िाषा िहेको छ कुि जनसंख्याको ६७ % िे तामांग िाषा बोल्दछन । 

उमेि अनुसािको जनसंख्या हेदाु सबै िन्दा बढी संख्या १५- ३९ वषु उमेि समुहको ३४.६४ % िहेको छ । 

त्यसैगिी ०-१४ वषु उमेि समुहको संख्या ३३.१४ % छ िने ७० वषु िन्दा मालथ उमेि समुहको जनसङख्या 

२.१ % मात्र िहेको छ । गाउँपालिकाको कुि साक्षिता दि ६१.१ % िहेको छ ।  
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2.4. आतथयक के्षत्रको अवस्था  

2.4.1. िुख्य पेशा  

यस गाउँपालिकाका अलिकांश ििपरिवािको कृलष पेशामा संग्लग्न छन् । पालिकाको ५६.२४ % आय आजुन 

कृलषबाट हुन्छ । त्यसैगिी अलिकांश युवा करिब १३.८६ % बैदेलशक िोजगािमा संग्लन छन् । ज्यािा मजदुिी 

स्थानीयको अको मुख्य पेशा हो ज्यािा मजदुिीिाई ११.३५ % िे मुख्य पेशाको रुपमा अपनाएका छन् ।   

2.4.2. कृति  

कृलष नेपािको जीडीपीमा योगदान ि िोजगािी लसजुना गने प्रमुख के्षत्र हो । िालष्टि य प्रवृलत्त पछ्याउँदै स्थानीय 

तहहरू पलन मुख्यतया कृलष के्षत्रमा लनिुि छन् । गाउँपालिकाको १५.९५ % जलमन कृलष ि खेती योग्य िहेको 

छ । पालिकाको मुख्य पेशाको रुपमा िहेको कृलष तथा पशुपािन के्षत्रमा पालिकाको कुि जनसङख्याको 

५६.२४ % जनसङख्या संग्लग्न िहेको छ । यस के्षत्रमा हुने मुख्य अन्नबािीमा िान, मकै, कोदो, गहँु, हुन् । 

अलिकांश ििपरिवाििे खाद्यान्नको िालग आफ्नै खेतबािीमा उब्जाउने गिेका छन् ।   

त्यसैगिी यहाँ हुने मुख्य नगदे बािीमा तोिी, आिु, िसुन, अदुवा, बेसाि, लति, दिहन बािीमा मास, मस्यांग, 

िटमास, केिाउ, लसलम, बोडी तथा तिकािी बािीमा बन्दाकोिी, काउिी, बन्दा, िसुन, प्याज, खुसाुनी,  मुिा, 

साग, टमाटि, िहेका छन् । त्यसैगिी र्िरु्ि खेतीमा जुनाि, सुििा, कागती, आँप, लिची, केिा, मुख्य हुन्। 

2.4.3. उद्योग  

आलथुक जनगणना अनुसाि करिब २६.३८ प्रलतशत उद्योगहरू कृलषसँग सम्बन्त्रन्धत छन् । जबलक ३७.४० 

प्रलतशत थोक ि खुद्रा व्यापािसँग सम्बन्त्रन्धत छ जहाँ अन्न वािी, तिकािी ि र्िरू्िका साथै अन्य उत्पादनको 

कािोबाि हुन्छ । व्यावसालयक उद्योगको उपन्त्रस्थलत अझै नगण्य छन् । गाउँपालिकामा र्लनुचि, िाईस लमि, 

दुि डेिी जस्ता साना केलह उद्योगहरू छन् । गाउँपालिकामा करिब ३७ होटि ि िेष्टुिेन्ट सञ्चािनमा छन् । 

यस गाँउपालिलकको मुख्य बजाि केन्द्र झनझने बजाि हो, िने चैनपुि बजाि ि  

कुनै पलन उद्यम सुरु गरि स्वोिोजगाि बन्नका िालग लसप चालहन्छ । यस गाउँपालिकामा लवलिन्न तालिम लिई 

उद्यमशीितामा संग्लन िएका व्यन्त्रक्तहरु छन् । लवलिन्न तालिम लिनेमा पुरुषको िन्दा मलहिाको संख्या बढी 

छ । 

गाउँपालिकामा नेपाि सिकािको सशतु अनुदान अिगुत  गरिबी लनवािणका िालग ििु उद्यम लवकास 

कायुिम संचािन छ । यस कायुिमिे िलक्षत समूह (लवपन्न, अलत लवपन्न, मलहिा आलदवासी/ जनजाती, दुगुम 

तथा सेवाको पहँुच कम पुगेका    स्थान िाई) केन्द्रमा िाखेि आफ्ना कायुिम संचािन गदै आइिहेको छ । 

यस कायुिमिे स्थालनय िलक्षत समुहका व्यन्त्रक्तहरुको माग तथा यहाँको सम्भावनाको आिािमा लसप लवकास 

तालिम संचािन गदुछ । यसका साथै उद्यम संचािन गरििहेका व्यन्त्रक्तहरु तथा उद्यमको सुरुवात गनु चाहने 

उद्यमीिाई आवश्यक स्रोत तथा सामाग्रीको सहयोग गरि उद्यमी बन्न सहयोग गदुछ । 
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2.4.4. पययटन  

हरिहिपुि गढी ि गढी दिबाि हरिहिपुिगढी गाउँपालिकामा पने सबैिन्दा महत्वपूणु पयुटकीय स्थि हो  

गाउँपालिका मातै्र निई लसनु्धिी लजल्ला कै प्रख्यात पयुटकीय स्थिको रुपमा िहेको छ । हरिहिपुि गढी १४ 

औ ंशताब्दी ईसा पूवुमा हरि लसंह देविे बनाएको िेिै पुिानो लकल्ला हो । त्यसैगिी लवलिन्न मन्त्रन्दि, गुम्बा, 

प्राकृलतक मनोिम दृश्य यस पालिकाका मुख्य प््रयलतलकया गिव्यहरु हुन् । 

  



 

 

हरिहिपुि गाउँपालिकाको आवलिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )  

21 

2.5. भौतिक पूवायिार  

2.5.1. भूउपयोगको अवस्था  

हरिहिपुिगढी गाउँपालिकािे लवद्यमान िूपयोगको अवस्था तालिकामा उले्लख गरिएको छ । 

वतुमान िूउपयोग लवविण   के्षत्रर्ि (हेक्टि) प्रलतशत (%) 

बाँझो जमीन ७०.५ ०.२० 

वस्ती १८३.७ ०.५३ 

झाडी ४३९.६ १.२८ 

खेतीयोग्य ५४८४.८ १५.९५ 

वन जंगि २४७७८.२ ७२.०५ 

खोिा/ जिस्रोत ४१५. १.२१ 

खोिा लकनाि तथा बगि २३९३.१ ६.९६ 

िाँसे के्षत्र  ६२५.८ १.८२ 

जम्मा  ७०.५ १०० 

 

2.5.2. सडक  

सडक तथा यातायातिाई लवकासको मुख्य संवाहकको रुप्मा पलन लिन सलकन्छ । यसिे उद्योग, व्यापाि, 

सञ्चाि, लवद्युत, स्वास्थ्य, लशक्षा, बजाि, प्रलवलि, खानेपानी आयोजना आलद जस्ता महत्वपूणु सामालजक 

आवश्यकताको व्यवस्थापनमा सहयोग पुयाुउछ । सडक सञ्जाि ि यातायात सुलविािे उत्पादकहरूिाइु 

आफ्नो उत्पादन ि वसु्तहरू बजािमा आपूलतु गनु ि थप िोजगािी लसजुना गनु मद्दत गदुछ । मदन िण्डािी 

िाजमागुिे यस पालिकिाई लछमेलक लजल्ला संग लसिा जोडेको छ । गाउँपालिकामा पने मुख्य सडकको 

लवविण अनुसूचीमा प्रसु्तत गरिएको छ । 

सडकको स्तर  सडकको नाि िम्बार्य (तक.ति)  

लर्डि सडक ििान – चतािा – गाइुिाट – कटािी – लसनु्धिी – हेटौडा  २६ .३०  

किेक्टि सडक  ५६ .१०  

स्थानीय सडक  ३२७ .२१  

जम्मा िम्बाइु ४०९ .६१  

 

2.5.3. तवद्युि  

जनगणनाको तथ्याङ्कअनुसाि यस गाउँपालिकाका अलिकांश िििुिीिे प्रकाशको मुख्य स्रोतको रूपमा सौयु 

ऊजाु प्रयोग गछुन्। ४,५८६ ििपरिवाि मधे्य २,७७८ (६०.५८) % िििुिीिे बत्तीको िालग सौयु ऊजाु प्रयोग 

गछुन्। दोस्रो स्थानमा ४७० (१०.२५%) ििपरिवाििे मलट्टतेि प्रकाशको स्रोतको रूपमा प्रयोग गछुन्। 

गाउँपालिकामा एकदमै थोिै ििपरिवाि, २९ िििुिी (०.६३%)  मा मात्र लबजुिीको पहँुच छ । 
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2.5.4. खानेपानी  

हरिहिपुिगढी  गाउँपालिकाका सबै वडामा खानेपानीको सुलबिा पुगेको छ । हरिहिपुिगढी  गाउँपालिकामा 

लवलिन्न स्रोतबाट खानेपानीको आपूलतु िईिहेको छ । खानेपानीको स्रोत अनुसि प्रयोग गने जनसंख्याको 

लवविण तिको तालिकामा प्रष्ट पारिएको छ । 

ि .सां  खानेपानीको श्रोि प्रयोग गने घरिुरी सांख्या प्रतिशि 

१. नढालकएको इनाि  ,कुवा  २७२३ ५९ .३८ %  

२. िािा वा पाइप १२३४ २६ .९१ %  

३. ढालकएको इनाि २३२ ५ .०६ %  

४. नदी खोिा १६६ ३ .६२ %  

५. अन्य १२४ २ .७० %  

६. वोरिि ८५ १ .८५ %  

७. थाहा निएको २२ ० .४८ %  

जम्मा ४५८६ १०० .०० %  

(स्रोत (जनगणना, २०६८) 

2.5.5. तसांचाई 

हरिहिपुिगढी गाउँपालिका अलिकांश ब्यन्त्रक्तहरु कृलष पेशामा संिग्न छन् । कृलष के्षत्रको उत्पादन तथा 

उत्पादकत्व बढाउन लसंचाईको महत्वपूणु िूलमका िहन्छ ।  पालिकाको कुि के्षत्रर्िको करिब १५.९५ % 

खेलतयोग्य जलमन िहेको छ, िने ५६.२४ % जनसङख्याको मुख्य पेशा कृलष िहेको छ ।  

गाउँपालिकामा खोिा, खोल्सी तथा मुि जस्ता स्रोतबाट लसंचाईको िईिहेको छ । सबै वडामा कुनै न कुनै 

प्रकािका पानीका स्रोतबाट लसंचाई हुदै आइिहेको छ । पालिकामा मुख्यतया खोिा खोन्त्रल्सबता लसिै कुिो 

लसंचाई, लिफ्ट लसंचाई ि पोखिी लसंचाईको प्रयोग िईिहेको छ ।   

2.5.6. सूचना िथा प्रतवति  

गाउँपालिकाका सबै के्षत्रमा मोवाइि सेवाको पहँुच िाम्रो छ । गाउँपालिकामा ३३.२५ % िे मोबाईिको प्रयोग 

गदुछन िने मात्र ०.०२ % को ईन्टिनेट पहँुच िहेको छ । टेलिर्ोन तथा इन्टिनेट सेवामा िििुिीको पहँुच 

बढाउन मोबाइि सेवाको महत्वपूणु योगदान िहेको छ । गाउँपालिकामा नेपाि टेलिकम ि एनसेििे मोवाईि 
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सेवा सबैिन्दा बढी प्रयोगमा िहेको छ । त्यसैगिी िेलडयो, टेलिलिजन ि केवि टेलिलिजनमा पहँुच िएको 

जनसंख्या िमश: ४७.३ %, ६.४३ ि ०.५२ िहेको छ । 

 

 

2.6. सािातजक के्षत्र  

2.6.1. स्वास्थ्य 

हरिहिपुिगढी गाउँपालिकामा जम्मा ११ वटा स्वास्थ्य संस्था िहेका छन् । जसमधे्य ४ स्वास्थ्य चौकी ि ७ 

सामुदालयक स्वास्थ्य ईकाई िहेका छन् । पालिकामा समय समयमा लनशुल्क स्वास्थ्य लशलवि संचािन पलन 

संचािन गने गरिएको छ । गाउँपालिकामा १५ शैयाको अस्पताि बनाउनको िालग प्रलियामा िहेको छ। 

यस्ता स्वास्थ्य संस्थामा लविामी जांच, पोषण सेवा, प्रसुती सेवा, गिुवती जाँच, औषिी लवतिण, ल्याब सेवा, खोप 

सेवा, परिवाि लनयोजन सेवा, लिटालमन ए खुवाउने तथा अन्य उपचािात्मक सेवाहरू उपिि िहेका छन् । 

गाउँपालिकामा समय समयमा लनशुल्क स्वास्थ्य लशलवि संचािन पलन संचािन गने गरिएको छ । 

2.6.2. तशक्षा  

कुनै पलन के्षत्रको सामालजक तथा आलथुक लवकासमा लशक्षािे महत्वपूणु िूलमका खेिेको हुन्छ । लशक्षा मानव 

लवकासको एक महत्वपूणु सूचक पलन हो । हरिहिपुिगढी   गाउँपालिकाको ५ वषु उमेि िन्दा मालथको कुि 

साक्षिता प्रलतशत ६०.५४ % िहेको छ । त्यसैगिी मलहिा साक्षिता प्रलतशत ४१.६३% ि पुरुष साक्षिता 

६०.४२% िहेको छ (वसु्तन्त्रस्थलत लवविण, बागमती प्रदेश, २०७६) । 
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हरिहिपुिगढी   गाउँपालिकामा जम्मा ४८ वटा सामुदालयक लवद्यािय छन् जसमध्य ८ वटा माध्यलमक तहका 

ि ४० वटा आिाििूत तहका लवद्यािय छन् ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6.3. युवा िथा खेिकुद  

युवा कुनै पलन स्थानका लवकासका सम्वाहक हुन् ।  युवा शन्त्रक्तको परिचािन बाटनै लवकास सम्भब हुन्छ । 

हरिहिपुिगढी  गाउँपालिकाको जनसंख्याको बनौट हेदाु कुि जनसंख्याको  एक लतहाई िन्दा बढी (३४.६४ 

%) लहस्स्सा युवाको िहेको छ (जनगणना, २०६८) । यो संख्या बागमती प्रदेशमा ३५.७९ % िहेको छ । नेपािमा 

पलछल्लो समयमा युवाहरु लवदेलशने िम बढ्दै गईिहेको िने यसबाट हरिहिपुिगढी गाउँपालिका पलन अछुतो 

िहन सकेको छैन । गाउँपालिकाबाट लवशेष गिी बैदेलशक िोजगािीका िालग तथा लशक्षा तथा िोजगािीका 

िालग युवाहरु  बालहरिने िम बढ्दो छ । यद्यलप गाउँपालिकािे युवावगुिाई स्थानीय स्तिमानै लटकाई िाख्न 

लवलिन्न प्रोत्साहनका कायुिम गदै आइिहेको छ ।  युवाहरुको िेिा, सामालजक कायु, संसृ्कलतको जगेनाु, 

लवलिन्न खलु्कद प्रलतयोलगताको आयोजना िगायत समग्र युवा वगुको लवकासका िालग गाउँपालिकाका लवलिन्न 

वडामा युवा क्लब सलिय िहेका छन् ।  

2.6.4. िातियक, सांसृ्कतिक िथा ऐिातहतसक स्थिहरु  

पालिकामा िालमुक महत्वका लवलिन्न मन्त्रन्दि तथा गुम्बाहरु िहेका छन् । कालिका मन्त्रन्दि, ित्नदेवी मन्त्रन्दि, 

लशवमन्त्रन्दि, जिेश्वोि थान मन्त्रन्दि, सामलिङ लतथु गुम्बा, माया बौद्ध छोिदेंन गुम्बा, पे्रमा थपोलिंग गुम्बा, मामेन 

नक्शा 1: पालिकामा िहेका लवद्याियको लवतिण नक्शा  
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छोिदेंन गुम्बा, लिलमिे डाडा गुम्बा मुख्य िालमुक स्थिहरु हुन् । पालिकाका लवलिन्न स्थानमा संसृ्कलतक तथा 

िालमुक महत्वोका रुमपमा िहेका िाट, लचहान िहेका छन् । जसको संिक्षण पलन आवश्यक छन् । 

हरिहिपुिगढी दिबाि गाउँपालिकामा पने मुख्य ऐतालहलसक स्थि हो । ऐतालहलसक नेपाि अंगे्रज युद्ध स्थाको 

रुपमा िहेको गढी दिबाि पयुटलकय दृलष्टिे अलन महत्वपूणु िहेको छ । यस ऐतालहस सतहको लवकास तथा 

पुनस्थापनाका िालग गुरुयोजना बनाई सोलह अनुसाि कायु िईिहेको छ ।पालिका बाहेक प्रदेश सिकाि ि 

संलिय सिकाििे पलन यस कायुमा  सहयोग गरििहेको छ ।  
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पररचे्छद 3: सोच िथा तवकासको अविारणा 

3.1. पृष्ठभूति 

नेपािको संलविानिे नेपािको अथुव्यवस्था समाजवाद उनु्मख बनाउनको िालग सावुजलनक, लनजी ि 

सहकािी के्षत्रको समन्वयात्मक योगदानबाट लदगो ि र्िालकिो आलथुक वृन्त्रद्ध हालसि गदै सामालजक न्यायमा 

आिारित समातामूिक समाज लनमाुणका िालग मागु प्रशस्त गिेको छ । िाज्यको अलिकाि ि कायु के्षत्रिाई 

संि, प्रदेश ि स्थानीय गिी तीन तहका सिकािमा वाँडर्ाँड गरिएको छ । संलविान प्रदत्त अलिकाििे प्रते्यक 

तहको एकि ि साझा अलिकािको बाँडर्ाँड मारु्त आलथुक, सामालजक लवकासमा स्थानीय जनताको 

सहिालगता कुनै न कुनै लकलसमिे गिेको छ । स्थानीय सिकाििे कुनै पलन योजना तजुूमा गदाु 

स्थानीयबासीहरुको कुनै न कुनै लहसाविे सहिालगता, अनुिवको आदानप्रदान ि योजनाको कायाुन्वयनमा 

प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहिालगताका िालग मागु प्रसस्त गिेको छ । सहिालगताको सुलनलितताको िालग 

गाउँपालिका ि वडाहरुको िूलमका महत्वपूणु हुन्छ । जनसहिालगतािे योजनाको अपनत्व ि कायाुन्वयनमा 

प्रिावकािीता ल्याउन मद्दत गदुछ ।  

गाउँपालिकािे लनमाुण गिेका सामालजक, आलथुक लवकासका कायुहरुिाई सर्ि कायाुन्वयन गनुको िालग 

लवत्तीय के्षत्रको उलचत व्यवस्थापन गनुुपदुछ । गाउँपालिकाको संस्थागत क्षमता ि लवत्तीय के्षत्रको प्रिावकािी 

परिचािनिािा गाउँपालिकाको दीिुकालिन सोच, मध्यमकालिन ि अिकालिन िक्ष्य तथा  उदे्दश्यहरु प्राि 

गनु सहजता हुन्छ । आफ्नो गाउँपालिकाकाको लवलशष्टता अनुसािको िक्ष्य, उदे्दश्य सलहत संि, प्रदेशका 

योजनािे लनलदुष्ट गिेका िक्ष्य, उदे्दश्यिाई समेत परिपुिण गनुको िालग सहयोगी बने्नछ ।  

हरिहिपुिगढी  गाउँपालिकासँग आफ्नै प्रकािका लवलशष्ट समस्या, संिावना ि अवसिहरुका साथमा स्रोत ि 

सािनको उपििता ि नू्यनता िहेको छ । उपिि श्रोत ि सािनको उच्चतम उपयोगका िालग संस्थागत 

लवकास ि सुशासन मुख्य स्तम्बमा रुपमा लिन सलकन्छ । स्थानीय िाजश्व ि आयका स्रोत, संि ि प्रदेशबाट 

प्राि हुने अनुदान, िाजश्व वाँडर्ाँड ि बाह्य आम्दानीका अवसिहरुको अलिकतम उपयोग गनु सके्न अवसि 

िहेका छन् । हरिहिपुिगढी  गाउँपालिकािे आिरिक ि बाह्य अवसिहरुको अलिकतम उपिोग गदै 

गाउँपालिकाको आलथुक, सामालजक लवकास, पूवाुिाि लवकासका िालग संस्थागत क्षमता अलिबृलद्द तथा 

शुसासन कायम गनुको सकेमा यस आवलिक योजनािे िाखेको लदिुकालिन सोच, िक्ष्य, उदे्दश्य अनुरुप 

कायुहरु गिी अपेलक्षत उपििी ि प्रलतर्ि प्राि  िई  समृद्ध गाउँपालिका बनाउन यो आवलिक योजना 

कोशेढुिा सालवत हुने लवस्वास गरिएको छ ।  
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3.2. प्रिुख सिस्या िथा चुनौिी 

हरिहिपुिगढी  गाउँपालिका लिलत्र मिेश के्षत्रमा पदुछ । गाउँपालिकाका मुख्यमुख्य समस्या ि चुनौती 

उन्त्रल्लखत िहेका छन् ।  

 

 

सिस्या चुनौिी 

 सामालजक कुरिती, लहंसा ि लविेदहरु हटाउन 

नसकु्न । 

 सावुजलनक लशक्षा ि स्वास्थ्यको कमजोि 

व्यवस्थापन । 

 गुणस्तरिय स्वास्थ्य ि लशक्षाको नू्यन पहँुच ि 

सुलविा लवलहनता । 

 कृलष योग्य जलमनमा पयाुि ि बाहै्र मलहना 

लसंचाईको अिाव । 

 पिम्पिागत लजलवकोपाजुनमा आिारित कृलष 

प्रणािी ।  

 स्थानीय उत्पादनको बजािीकािण सहज ि 

ििपदो गनु नसकु्न । 

 प्राकृलतक सािन ि श्रोतको उपयोग क्षमता 

ज्यादै नू्यन ि नू्यन उपयोग । 

 खानेपानीको व्यवस्थापनका िागी संगलठत 

संस्था निएको  । 

 सडक मापदण्ड अनुसाि निएका साथै 

यातायातको ििपदो ि बाहै्र मलहना व्यवस्था 

निएको । 

 जोन्त्रखमयुक्त बस्ती व्यवस्थापन ि बस्ती 

लवकास प्रलत ध्यान लदन नसकु्न । 

 पयुटन प्रवुिन, लवकास गनु नसकु्न ि 

पयुटलकय पूवाुिािको कमी । 

 वषाुतमा बाढीको समस्या, पालिकाका  वटा 

वडा ६, ७  ि ८ सडक संजािबाट लवचे्छद नै 

हुने  अवस्था िहेको  । 

 दक्ष स्वास्थ्य जनशन्त्रक्तको पिायन ि दक्ष 

जनशन्त्रक्त लटकाउने योजनाको अिाव ।   

 दक्ष तथा पयाुि जनशन्त्रक्तको अिावमा 

जनतािाई सेवा, सुलविामा सहज पहँुच 

पुयाुउन नसकु्न ।  

 खेती योग्य जलमनको  बाढी पलहिोिे हुने नोक्शानी 

कम गनुु  । 

  िएका पानीका स्रोतको उपयोग गिी पयाुि 

लसंचाईको व्यवन्त्रस्थत ि ििपदो व्यवस्था गनुु   । 

 लवषयगततथा तहगत लशक्षकहरु दिवन्दीको 

व्यवस्था गिी गुणस्तिीय लशक्षा प्रदान गनुु  । 

 सालमजक ि जालतय लविेदको जिा बढ्दै गएकोिे 

समतामूिक समाज लनमाुणमा गनुु  । 

 छरिएि िहेका बस्तीहरुमा सामालजक, आलथुक ि 

िौलतक पूवाुिाि तथा गाउँपालिकािे सहज सेवा 

पुयाुउनु चुनौतीपूणु िहेको  । 

 सडक, खानेपानी  िगायत पालिकामा हुने िौलतक 

पूवाुिाि मापदण्ड अनुसाि ि गुणस्तिीय बनाउनु  

।   

 लदगो ि ििपदो सडक यातायातमा पहँुच पुयाुउन 

कलठनाई ।  

 स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशन्त्रक्त, औषलि तथा 

उपकिणको पयाुि व्यवस्थापन गिी गुणस्तिीय 

सेवा प्रवाह गनुु  । 

 दक्ष जनसन्त्रक्त ि पूवाुिािको कमीिे पयुटन 

प्रवदु्धनमा कलठनाई  । 

 सावुजलनक सेवा प्रवाहमा जनशन्त्रक्तको कलम  । 

 संस्थागत क्षमता, सामालजक सोच ि पिम्पिागत 

लवचाििािा, सूचनाको अिावका कािण 

गाउँपालिकाबाट प्रवाह हुने सेवा, सुलविा सबै 

जनताको पहँुचमा पुयाुउन कलठनाई ।  

 अलसलमत समस्या ि लसलमत श्रोत सािनको 

तािमेि गिाउनु चुनौलतपूणु ।  
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3.3. अवसर िथा सम्भावनाहरु  

अवसर  सम्भावना  

 कृलषमा आवश्यक सहयोग गिी व्यवसालयकिन 

गनु सलकने ।   

 पशुपािनिाई व्यवसायीकिण गनु सलकने  ।   

 स्थानीय स्रोत सािनमा आिारित साना तथा 

ििेिु उद्योग स्थापना गिी िोजगािी लसजुना गनु 

सलकने । 

 हेटौडा, काठमाडौ ँतथा तिाई के्षत्रका बजािहरु 

नलजक िहेकोिे कृलष उत्पादनको िालग 

अवसिका रुपमा िहेका । 

 प्रालवलिक लशक्षाको व्यवस्था गिी दक्ष 

जनशन्त्रक्त उत्पादन गनु सलकने  

 वैदेलशक िोजगािीबाट प्राि िेलमट्यान्सको 

सदुपयोग गिी स्वोिोजगाि युवा बनाउने 

 लवलिन्न सामुदालयक वनमा जलडबुटी तथा 

आयमुिक खेलत गनु सलकने ।  

 नलद लकनािमा लवलिन्न प्रकािका वृक्ष िोपी 

प्रकोपको जोन्त्रखम कम गनु सलकने । 

 लवलिन्न िालमुक संसृ्कलतक तथा ऐलतहालसक 

के्षत्र समेटी पयुटनको के्षत्रको लवकास गनु 

सलकने संिवाना िहेको । 
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3.4. आवतिक योजना िजुयिा तनदेशक तसद्धान्त िथा आिार  

संलविानको िािा ५७ (४) (५) ि अनुसूची ८ ि ९ िे स्थानीय तहिाई आलथुक तथा सामालजक लवकासको 

अग्रपङ्लतको चािकको रुपमा परििालषत गिेको छ । संलविानका प्राविानहरुको अलिनमा िही स्थानीय 

तहिे आवलिक, मध्यमकालिन एवं वालषुक नीलत, योजना, वजेट तथा कायुिमहरु तजुुमा गिी कायाुन्वयन 

गनु सक्छन् । स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा २४ को उपदर्ा (३) (क देन्त्रख झ) ि संि, प्रदेश 

ि स्थानीय तह (समन्वय तथा अिि सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दर्ा ३ को उपदर्ा (१) (क देन्त्रख द) िे स्थानीय 

तहको लजमे्मवािी ि कायु सीमा तोकेका छन् । लदगो लवकास िक्ष्य, मौलिक हक, संिीय सिकािको पन्ध्ौ ं

पञ्चबलषुय योजना ि प्रादेलशक योजनािे िाखेका अिकालिन, मध्यकालिन ि दीिुकालिन िक्ष्य प्राि गनु 

स्थानीय तहको लजमे्मवािी महत्वपूणु छ । जुन सुकै योजनाको कायाुन्वयन हुने अन्त्रिम लवन्दु िनेको स्थानीय 

तह नै िएको हँुदा सबै तहका सिकािको सोच, िक्ष्य, उदे्दश्य आपसमा मेिखाने हुन जरुिी छ । एउटै िक्ष्य 

तथा उदे्दश्य िएका कायुिमहरुमा कुनै एक, दुई वा तीनवटै सिकािको संिग्नता िहने व्यवस्था संलविान, 

कानून तथा कायुलवलिहरुिे लनलदुष्ट गिेका छन् । नेपाि सिकाि (कायु लविाजन) लनयमाविी २०७४, स्थानीय 

तह योजना तजुुमा  लदग्दशुन, २०७८ ि बजेट तजुुमा सम्बन्धी मागुदशुन तथा ढाँचा, २०७६ िे स्थानीय तहका  

योजना लनमाुण, कायाुन्वयन, मूल्याङ्कन ि लवत्तीय व्यवस्था बािे दायिा तोकेका छन् । स्थानीय सिकाि 

सञ्चािन ऐन २०७४ को दर्ा २४ ि दर्ा ११ िे योजना तजुुमा तथा कायाुन्वयन प्रलियामा सिकािका तीन 

वटै तहका लजमे्मवािी प्रष्ट पािेका छन् ।   

3.5. सोच, िक्ष्य िथा उदे्दश्य 

िाजनीलतक स्थालयत्वको जगमा तीव्र आलथुक लवकास ि समृन्त्रद्ध दुिगामी सोच सलहतको िालष्टि य िक्ष्यहरू 

लनिाुिण गरिएका छन् । आय वृन्त्रद्ध, गुणस्तिीय मानवपँुजी लनमाुण ि आलथुक जोन्त्रखमको नू्यनीकिण गदै 

लव.सं. २०७९ सम्म अलत कम लवकलसत देशबाट लवकासलशि देशमा स्तिोन्नलत गने ि लव.सं. २०८७ सम्म लदगो 

लवकास िक्ष्य हालसि गदै उच्च मध्यम आयस्ति िएको मुिुकमा स्तिोन्नलत हुने गिी िालष्टि य ि प्रादेलशक सोच 

िलक्षत िहेको छ । संलिय सिकाििे नेपािको दीिुकािीन सोच, २१०० तजुुमा गरिसकेको हँुदा उक्त 

सोचिाई हालसि हुनेगिी गाँउगाउँपालिकाको लवशेषता ि प्राथलमकता झन्त्रल्कने गिी हरिहिपुिगढी  

गाँउगाउँपालिकाको दीिुकािीन सोच लनिाुिण गरिएको छ ।  

रातरि य दीघयकातिन सोच 

“सिृद्ध नेपाि ,सुखी नेपािी” 

 

समुन्नत ,स्वािीन ि समाजवाद उनु्मख अथुतन्त्र सलहतको सिन 

अििआबद्धता तथा उच्च उत्पादकत्व िएको समान अवसि 

प्राि ,स्वस्थ ,लशलक्षत ि उच्च जीवनस्ति िएका सुखी नागरिक 

बसोबास गने मुिुक  । 
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नेपािको िालष्टि य लदिुकालिन सोच ि वाग्मती  प्रदेशको आवलिक योजनाको लदिुकालिन सोचिाई आत्मसाथ 

गदै हरिहिपुिगढी  गाउँपालिकाको समग्र लवकासका िालग गाउँपालिकाको लदिुकालिन सोच लनिाुिण 

कायुशािा गोष्ठीबाट गाउँपालिकाको सािन, श्रोत, आवश्यकता, संिावना ि अवसिहरुको आिािमा अग्रणी 

के्षत्रहरुको पलहचान गिी सोही अनुरुप हरिहिपुिगढी  गाउँपालिकाको लदिुकालिन सोचको लनिाुिण 

गरिएको छ ।  

“सिृद्ध हररहरपुरगढी सुखी जनिा” 

3.6. सितरगि  िक्ष्य 

लदगो लवकासको अविािणािाई आत्मसात गदै स्थानीय स्रोत सािन ि प्रलवलिको उच्चतम प्रयोगका साथ 

अथुतन्त्रमा लदगो वृन्त्रद्ध हालसि गिी गाउँपालिकामा समतामूिक ि समावेशी वाताविण लसजुना गदै 

गाउँपालिकाबासीको जीवनस्तिमा सुिाि ल्याउने गिी िक्ष्य लनिाुिण गरिएको  छ।    

उपिब्ध स्थानीय स्रोि र सािनको तववेकपूणय उपयोग गरी हररहरपुरगढी गाँउगाउँपातिकािाई 

राजनीतिक, आतथयक, सािातजक रूपिा स्थातपि गने 

3.7. सितरगि उदे्दश्य 

आतथयक के्षत्र 

आत्मलनिुि ग्रामीण अथुतन्त्र लवकासको िालग स्थानीय प्राकृलतक स्रोतको लदगो उपयोग ि प्रिावकािी 

व्यवस्थापन मारु्त कृलष, पशु, पयुटन के्षत्रको उत्पादकत्व वृन्त्रद्ध गदै उद्यमलशिता ि िोजगािीका अवसिहरु 

सृजना गिी सामालजक न्याय सलहतको समतामूिक आलथुक लवकास गने ।   

सािातजक के्षत्र 

स्वास्थ्य ि लशक्षािाई गुणस्तिीय, सवुसुिि ि लन:शुल्क बनाउँदै सबै वगु, समुदायको समतामूिक लवकासका  

िालग िैलिक तथा सामालजक समावेशीकिणका आिािमा स्थानीय िाषा, िमु, संसृ्कलत, किा तथा 

सालहत्यको प्रवदु्धन गदै  समतामूिक समृद्ध समाज लनमाुण गने ।  

पूवायिार तवकास 

प्रदेश  दीघयकातिन सोच 

“सुसांसृ्कि र सुखी जनिा ;

सिाजवाद उनु्मख्ज सिृद्ध प्रदेश” 

संसृ्कलत ,कृलष ,उद्योग ,पयुटन ,मानव पँुजी ि पूवाुिाि ; 

सुसंसृ्कत ,सुखी ि समृद्ध प्रदेशको आिाि 
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गुणस्तरिय सावुजलनक पूवाुिाि लनमाुण, सडक, सञ्चाि, उजाु, लसंचाई, स्वच्छ खानेपानी तथा सिसर्ाई, 

सूचना प्रलवलि जस्ता आिाििूत पूवाुिाियुक्त गाउँपालिका बनाउन जोड लदने ।     

सांस्थागि तवकास िथा सुशासन  

व्यवन्त्रस्थत संस्थागत गाउँपालिका संयन्त्र, प्रिावकािी संस्थागत सहकायु ि समन्वय, सावुजलनक प्रशासन 

तथा सेवा प्रवाहिाई प्रलवलि मारु्त नागरिकमैत्री बनाई स्थानीय सिकाििाई नलतजामुखी ि प्रिावकािी  

बनाउँदै जवार्देलहता, पािदलशुता ि सुशासन अलिवृन्त्रद्ध गने । 
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3.8. सितरगि रणनीति   

1 कृलष उत्पादन तथा मासुजन्य उत्पादनमा गाउँपालिकािाई आत्मलनिुि बनाउन आिुलनकीकिण ि 

व्यावसालयकीकिणमा जोड लदने ।   

2 कृलषजन्य उद्योग स्थापना  ि पयुटन व्यवसाय प्रवुिन गिी गाउँपालिकाको उत्पादन, आय, िोजगािी 

बृलद्दमा जोड लदने ।  

3 स्थानीय सीप, प्रलवलि ि पँूजीको उच्चतम उपयोग एवं संिक्षण गदै िोजगािी लसजुना ि स्विोजगाि 

प्रवदु्धनमा जोड लदने ।  

4 गुणस्तिीय, लनिः शुल्क ि सवुसुिि लशक्षा ि स्वास्थ्य सुलविा सुलनलित गदै  समतामूिक समाज 

लनमाुणमा जोड लदने ।   

5 िैलिक समानता, सामालजक समावेशीकिण अलिवृन्त्रद्ध गदै स्थानीय िाषा, िमु, संस्कलत, किा तथा 

सालहत्यको संिक्षण, प्रवदु्धन ि लवकासमा जोड लदने ।     

6 गुणस्तरिय सडक सञ्जाि मारु्त स्थानीय उत्पादनको बजािीकिण ि यातायात पहँुच बृलद्दमा जोड 

लदने ।  

7 सुिलक्षत ि व्यवन्त्रस्थत आवासको हकिाई आत्मसात गदै लवपद्् जोन्त्रखम नू्यलनकिण हुने गिी 

सुिलक्षत बसोबासको प्रवन्धमा जोड लदने ।   

8 सावुजलनक, लनजी ि सहकािी के्षत्रको समन्वयात्मक सहकायु मारु्त सामुलहक खेती एवं 

उत्पादनमूिक के्षत्रमा उद्योग ि व्यवसाय प्रवदु्धनमा जोड लदने ।  

9 प्रलवलिमैत्री सावुजलनक प्रशासन मारु्त जवार्देलहता, पािदलशुता, नमुनायोग्य ि परिणाममुखी 

शासन व्यवस्था सञ्चािनमा जोड लदने ।   

10 स्थानीयस्तिमा योजना छनौटदेन्त्रख कायाुन्वयन तहसम्म नागरिक समाजसँग सहकायु, समन्वय ि 

साझेदािीमा जोड लदने ।  
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3.9.  सितरगि पररिाणात्मक िक्ष्य  

ि 

सां. 

सूचक/ िक्ष्य एकार् आिार वियसम्मको अवस्था योजनाको अन्त्यको अवस्था 

नेपाि प्रदेश स्थानीय िह नेपाि प्रदेश स्थानीय 

िह 

क. समलष्टगत गिव्य तथा सूचक 

१. मानव लवकास 

सूचाङ्क 

इने्डक्स ०.५७४1
 ०.६४११  ०.७६०१ ०.८२०१  

२. जन्म हँुदाको 

अपेलक्षत आयु 

वषु ६९.७2 ७२.०१  ७२३ ८५१ ८० 

३. गाहुस्थ्य 

प्रलतव्यन्त्रक्त 

आम्दानी 

युएस 

डिि 

१०४७१ १९१७१  १२१००१ २२४९०१  

४. साक्षिता दि 

(१५ वषु िन्दा 

मालथ) 

प्रलतशत ५८१ ६९१  ९८१ ९९१  

५. वेिोजगािी दि प्रलतशत ११.४१ ७.२१  ३१ १.८१  

६. लनिपेक्ष 

गरिब्नीको 

िेखामुनीको 

जनसङ्ख्या  

प्रलतशत १८.७१ १५.३१  ०१ ०१  

७. आलथुक रूपिे 

सलिय 

जनसङ्ख्या 

प्रलतशत ३९.९3 ४२.५४     

८. लवपदबाट हुने 

वालषुक क्षलत 

िकम 

रू 

हजािमा 

२,५४,२८,१२ ७३,४४,६१     

ख. लवषय के्षत्रगत गिव्य ि सूचक 

                                                           
1  .व.आ) बागमती प्रदेशको पलहिो आवलिक योजना)२०७६(८१/२०८०-७७/, २०७६( 

2 (पन्ध्ौ ंआवलिक योजना (आ. व. ७६/७७ - २०८०-८१), २०७६) 
3 (A Province with many Prospects - An Introduction to Bagmati Province , 2019) 
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ि 

सां. 

सूचक/ िक्ष्य एकार् आिार वियसम्मको अवस्था योजनाको अन्त्यको अवस्था 

नेपाि प्रदेश स्थानीय िह नेपाि प्रदेश स्थानीय 

िह 

१. खाद्यान्न बािी 

उत्पादन 

(हजािमा) 

मे.टन ५३५५२३२4 ६९०९०२५     

२. काठको 

उत्पादन 

(िाखमा) 

ि.लम ५.५5  

 

 ८.४९३   

३. उद्योगबाट 

िोजगािीको 

लसजुना 

(हजािमा) 

सङ्ख्या ३२२८.४6 १२१८.४७     

४. 

 

लनयाुत आयात 

अनुपात 

अनुपात ०.०९7      

५. 

 

पयुटक 

आगमन 

(हजािमा) 

सङ्ख्या ११९७8      

६. पयुटन के्षत्रमा 

िोजगािी 

(हजािमा) 

सङ्ख्या ३७१.१४०9 १६१.६७४१०     

७. लवद्युतमा 

पहँुच प्राि 

परिवाि  

प्रलतशत ९०.७१ ९८.२१  १००१ १००१ १०० 

८. लवद्युत 

उत्पादन क्षमता 

मे.वा. ७२५४४ 10 १०५६८१2 

 

    

                                                           
4 (नेपािको जनसान्त्रन्ख्यक, सामालजक, आलथुक तथा लवत्तीय न्त्रस्थलत (प्रदेशगत प्रोर्ाइि) , २०७५) 

5
 (आलथुक सवेक्षण २०७८/२०७९, २०७९) 

6 (िालष्टि य आलथुक जनगणना, २०१८) 

7 (Government of Nepal, Ministry of Industry, Commerce and Supplies, Trade and Export Promotion Centre, 2022) 

8 (नेपाि पयुटन तथ्यांक, २०१९) 

9 (िालष्टि य आलथुक जनगणना २०१८ - लवशे्लषणात्मक प्रलतवेदन, २०२१) 
10  (Assessment of Hydropower Potential of Nepal, 2019) 
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ि 

सां. 

सूचक/ िक्ष्य एकार् आिार वियसम्मको अवस्था योजनाको अन्त्यको अवस्था 

नेपाि प्रदेश स्थानीय िह नेपाि प्रदेश स्थानीय 

िह 

९. 

 

लसलञ्चत 

के्षत्रर्ि 

(हजािमा) 

हेक्टि ७२८.४४७11 १९.५३६13 

 

    

१०. सडक लनमाुण 

िम्बाई 

(पक्की/ 

ग्रािेि/ िुिे) 

लक.मी       

११. 

 

इन्टिनेट 

प्रयोगकताु 

जनसङ्ख्या 

प्रलतशत ५८१ ७१.२१  १००१ १००१  

१२. साक्षिता दि 

(१५ वषु मालथ) 

प्रलतशत ५८१ ६९१  ९८१ ९९१  

१३. लवद्यािय 

(सामुदालयक ि 

संस्थागत) 

सङ्ख्या सामुदालयक- 

२९०३५ 

संस्थागत – 

६५६६ 

सामुदालयक- 

५२४३ 

संस्थागत – 

२१४५ 

सामुदालयक- 

संस्थागत – 

   

१४. खुद िनाु दि प्रलतशत       

१५. क) आिाििूत 

तह (कक्षा १-८) 

प्रलतशत ९३३ ९३.५२12  ९९३ १००  

ख) माध्यलमक 

तह कक्षा (९-

१२) 

प्रलतशत ४३.९१ ४८.२१  ९५१ ९८१  

१६. काम गने उमेि 

समूहका 

प्रालवलिक ि 

व्यावसालयक 

प्रलतशत ३१३   ५०३   

                                                           
11 (लसंचाई गुरुयोजना, २०१९) 

12 (लशक्षा तथ्यांक, २०१८) 
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ि 

सां. 

सूचक/ िक्ष्य एकार् आिार वियसम्मको अवस्था योजनाको अन्त्यको अवस्था 

नेपाि प्रदेश स्थानीय िह नेपाि प्रदेश स्थानीय 

िह 

लशक्षामा 

तालिम प्राि 

जनसङ्ख्या 

१७. मातृ मृतु्यदि 

(प्रलत िाख 

जीलवत जन्म) 

जना २३९१ ७१.२१  २०१ १०१  

१८. बाि मृतु्यदि 

(प्रलत हजाि 

जीलवत जन्म) 

जना ३९१ ३६१  ८१ ४१  

१९.  तौि कम 

िएका 

बािबालिका 

(५ वषु मुनी) 

प्रलतशत २७१ १३.३१  २१ ११  

२०. आिाििूतस्ति 

खानेपानी 

सुलविाबाट 

िािान्त्रन्वत 

जनसङ्ख्या 

प्रलतशत ९१13   १००१६   

 उच्च मध्यम 

स्तिको 

खानेपानी 

सुलविा पुगेको 

जनसङ्ख्या 

प्रलतशत २०१ २११  ९५१ ९७१  

२१. 

 

सिसर्ाइ 

सुलविा उपिि 

ििपरिवाि 

प्रलतशत ९९.७१६   १००१६   

                                                           
13 (मन्त्रािय स्तिीय लवकास समस्या समािान सलमलतको बैठक तथा प्रथम चौमालसक प्रगलत समीक्षा आ.व. २०७६/७७) 
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ि 

सां. 

सूचक/ िक्ष्य एकार् आिार वियसम्मको अवस्था योजनाको अन्त्यको अवस्था 

नेपाि प्रदेश स्थानीय िह नेपाि प्रदेश स्थानीय 

िह 

२२. 

 

बैंक तथा 

लवत्तीय 

संस्थाको शाखा 

सङ्ख्या ३६७३५ १२६३५     

२३. जलमनमा 

मलहिाको 

स्वालमत्व हुने 

परिवाि 

प्रलतशत १९.७14      

२४. लवपदबाट मृतु्य 

हुने वालषुक 

जनसङ्ख्या 

जना ५०९ ६१     

२५. लवपदबाट 

प्रिालवत हुने 

परिवाि 

सङ्ख्या 

सङ्ख्या ६५८३ ६९६     

२६. प्रकोपबाट 

कृलष के्षत्रमा 

िएको आलथुक 

क्षलत (वालषुक) 

रू 

हजािमा 

      

२७. प्रकोपबाट 

खानेपानी 

संिचनामा 

िएको क्षलत 

(वालषुक) 

वटा       

२८ प्रकोपबाट 

पूवाुिािमा 

िएको क्षलत 

(वालषुक) 

वटा       

                                                           
14 (Securing Women’s Land and Property Rights in Nepal, 2022) 
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3.10.  गाउँपातिकाको सितरगि तवत्तीय अवस्था  

कृलष पशुपािन, पयुटन, व्यापाि व्यावसाय, लवद्याथी, सावुजलनक तथा नीलज के्षत्रको नोकिी वा सेवा के्षत्रमा 

आबद्ध मालनसहरुको आिािमा समुदाय ि गाउँपालिकाको बसु्तन्त्रस्तलथमा र्िक पदुछ । मालनसका अनलगन्त्रि 

आवश्यकता ि आकांक्षाहरु हुन्छन् ि लत अनलगन्त्रि आवश्यकता ि आकांक्षाहरु एक्लो प्रयासिे परिपूलतु गनु 

सलकनै्दन ि यसका िालग सामुलहक प्रयत्नहरुको  समन्वय, सहकायु, आपसी सेवाको आदान प्रदानको संयन्त्र 

लनमाुण हुन पुग्दछ । त्यस्ता संयन्त्रहरु टोि, समुदाय, गाउँपालिका, लजल्ला, प्रदेश हँुदै देशिि पुलगिहेका 

हुन्छन । त्यस्ता संयन्त्रहरुको परिचािन, समन्वय, सहकायु, सहिालगताको िालग सांगठलनक संिचनाको 

आिाि तयाि िएका हुन्छन् । यसिे जनआकांक्षाहरुको समािन हेतु कायुहरु गरििहेका हुन्छन् । स्थानीय 

समुदायमा बसोबास गने मालनसहरुका आवश्यकता ि आकांक्षाहरुको परिपूलतुका िालग गाउँपालिका मुख्य 

संयन्त्र हो । 

वसु्त तथा सेवा उत्पादन गने, वसु्त लवलनमय गने, सेवा उपिोग गने, वसु्त तथा सेवाका परिपाटीको लवकलसत 

रुप नै अलहिेको वसु्त तथा सेवा बजाि हो । यसिे स्थानीय आलथुक इकाइहरुको (व्यन्त्रक्त, समाज, स्रोत सािन, 

उद्योग व्यापाि, आयात लनयाुत आलद) खाका तयाि गछु ि समुदाय स्तिका लनजी, सामुदालयक ि सावुजलनक 

लनमाुण तथा सेवाका सबै लियािापहरुको लवत्तीय लसमाङ्कन (लनजी, सामुदालयक ि सिकािी के्षत्रको लवत्तीय 

स्ति लनिाुिण) गछु । आलथुक तथा सामालजक लवकासका िालग चालहने लवत्तीय स्रोत जुटाउन सिकाििे 

िाज्यका लवलि तथा कानूको सीमा लित्र िहेि यी नै आलथुक इकाइहरुबाट िाजस्व प्राि गछु ।   

िाजस्वको आकाि तथा परिमाण आलथुक इकाईहरुको लवलत्तय आकािमा िि पने लवषय िएकािे प्राकृलतक 

स्रोत, आलथुक स्ति ि िाजस्व परिमाणको बीचमा प्रत्यक्ष आनुपालतक सम्बन्ध िहन्छ । गाउँपालिकाको आफ्नै 

आिरिक स्रोतहरुका साथै संि ि प्रदेशबाट प्राि हुने लवलिन्न प्रकाि अनुदानहरु, लनजी, सावुजलनक 

लनकायहरुसँगको साझेदािीबाट हुने आयहरुिाई गाउँपालिकािे प्राथलमक के्षत्रहरुमा िगानी गदै आईिहेको 

छ । गाउँपालिकािाई सम्पन्न बनाई गाउँपालिका लित्र बसोबास गने नागरिकको  जीवनस्तिमा गुणस्तरिय 

परिवतुन ल्याउनु,  गुणस्तिीय सेवा प्रवाह गनुु, उपिि स्रोत सािनहरुको प्रिावकािी व्यवस्थापन गनुु, 

स्थानीय पयाुविण, जैलवक लवलविताको संिक्षण गनुु, संिालवत प्रकोपबाट हुने क्षलत नू्यनीकिण गरि 

नागरिकहरुको िय िलहत वाताविणमा बाँच्न पाउने अलिकाि सुलनलित गनुु जस्ता कायुमा आवश्यक पने 

लवलत्तय व्यवस्था गनु गाउँपालिकािे लवत्तीय अनुमान ि प्रके्षपण गनुु सर्ि योजना कायाुन्वयनका िालग 

आवश्यक छ । लवलत्तय क्षमताको आकिन ि लवलत्तय क्षमतामा बृलद्दिे मात्र िलक्षत कायुिमहरुको कायाुन्वयन 

हुन सके्न िएकोिे यस योजनामा लवलत्तय लवशे्लषणिाई महत्वपूणु मालनएको छ ।  

गाउँपालिकािे आिरिक िाजश्व, िाजस्व बाँडर्ाँडबाट प्राि हुने िकम, लवत्तीय समालनकिण अनुदान, सशुत 

अनुदान तथा लवशेष कायुिमका िालग संिीय ि प्रदेश सिकाि तथा अन्य केन्त्रन्द्रय लनकायबाट प्राि हुने 

लवलिन्न अनुदान तथा सहयोगबाट आलथुक स्रोत एलककृत गरि लवकास तथा सेवा प्रवाहका कायुहरुमा खचु 
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लवलनयोजन गरििहेको छ । स्थानीय लवकासको पँूजीगत खचु बढाउन एकातरु् आिरिक िाजश्व ि समग्र 

स्रोतको दायिा बढाउनु पने बाध्यता छ िने अको तरु् गाउँपालिकाको खचु गने क्षमता समेत वढाउनु पने 

आवश्यकता छ । आवलिक योजना बनाउँदा गाउँपालिकािे अनुदान, सहयोग, साझेदािी, िागत सहिालगता 

तथा आिरिक आय िमशिः  लवस्ताि गदै जाने िणनीलत लिएकोिे आगामी वषुहरुमा बजेटिी खचु ि गैिवजेटिी 

खचु समेतबाट िमशिः  क्षमता बढाउदै िानु आश्यक छ ।   

3.11. गाउँपातिकाको आन्तररक आय  

संि ि प्रदेशबाट र्िक र्िक शीषुकमा गाउँपालिकामा जाने बजेटको २५ प्रलतशत लहस्सा गाउँपालिकािे 

आिरिक स्रोतबाटै जुटाउनु पने कानुनी प्राविान छ । ति यस गाउँपालिकािे आ. व. २०७७।७८ मा 

आिरिक आम्दानी जम्मा आयको ४१.८० प्रलतशत मात्र संकिन गिेको छ । संि ि प्रदेशबाट प्राि हुने 

स्रोतको बढोत्तिी गनु गाउँपालिकािे आिरिक आम्दानीमा सुिाि गनुु अलनवायु हुने देखाउँछ । हाि 

गाउँपालिकािे र्िक र्िक शीषुकमा अनुदान तथा आय प्राि गदै आएको देन्त्रखन्छ । 

१ नेपाि सिकाि समानीकिण अनुदान  

२ नेपाि सिकाि सशतु अनुदान  

३ नेपाि सिकाि समपूिक अनुदान  

४ नेपाि सिकाि लवशेष अनुदान  

५ संिीय िाजस्व बाँडर्ाँड  

६ प्रदेश सिकाि समानीकिण अनुदान  

७ प्रदेश सिकाि सशुत अनुदान  

८ प्रदेश सिकाि समपुिक अनुदान  

९ प्रदेश सिकाि लवशेष अनुदान  

१० प्रदेश सवािी सािन कि बाँडर्ाँड  

११ प्रदेश अन्य आय 

११ आिरिक श्रोत  

१३ नेपाि पयुटन बोडु 

१२ लवलवि (मौज्दात समेत)  
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3.12. के्षत्रगि योजना प्राथतितककरण र बजेट अनुिान 

3.12.1. गाउँपातिकाको तवत्तीय स्स्थति  

कुनैपलन योजना सर्ि हुनको िालग लवत्तीय सुलनलितता अलनवायु शतु हो । लवलत्तय व्यवस्थापन लवना गरिएको 

योजनािे साथुकता पाउन सकै्दन । लवलत्तय सुलनलितता लवना बनाइएका योजनाहरु दस्तावेजको रुपमा मात्र 

कायम हुन्छन् । नेपािमा जलतपलन योजनाहरु बनेका छन् लत योजनाहरु लवलत्तय सुलनलितता निएका कािण 

सर्ि हुन नसकेका हुन । गाउँपालिकाको योजना तजुुमा िममा कलतपय प्रके्षपण लवगतिाई हेिेि ि कलतपय 

अनुमान िलवष्यमा हुन सके्न स्रोतको बढोत्तिीका आिािमा गरिएको छ । कलतपय योजनाहरुबाट अपेलक्षत 

उपिन्त्रि प्राि गनु नसकु्नको पछालड लवत्तीय सुलनलितता नहुनु मुख्य कािण हो । वसु्तपिक लवत्तीय लवशे्लषण 

ि प्रिावकािी लवत्तीय अनुशासन कायम गनु सके्न हो िने योजना अनुसाि नै कायाुन्वयन हुने देन्त्रखन्छ ।  
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पररचे्छद 4: आतथयक के्षत्र 

4.1. कृति िथा पशुपन्छी 

4.1.1. पृष्ठभूति 

कृलष के्षत्र नेपािको अथुतन्त्रको महत्वपूणु अंग हो । हाि मुिुकमा कृलषको यान्त्रन्त्रकीकिण, आिुलनकीकिण 

ि व्यवसायीकिण गने उदे्दश्यिे १५ वषीय कृलष लवकास िणनीलत कायाुन्वयनको चिणमा छ । यसका साथै 

जैलवक खेतीको लवकासका लनन्त्रि प्रलवलि लवकास, सामुदालयक तथा सहकािी संस्थाहरूको क्षमता लवकासका 

कामहरू िइिहेका छन् ।  

प्रदेश सिकािको कायु के्षत्रमा कृलष उत्पादन ि उत्पादकत्व बढाउने कायुिमहरू, प्रिानमन्त्री कृलष 

आिुलनकीकिण परियोजनाका पकेट, ब्लक, जोन ि सुपिजोन लवकास कायुिमस कृलषउपजको नू्यनतम 

समथुन मूल्य लनिाुिण ि कायाुन्वयनस कृलष ि पशुपन्छी लबमासम्बन्धी योजना ि कायाुन्वयन, सहुलियत दिमा 

कृलष ऋणको व्यवस्था, कृलष र्ामुकेन्द्रहरूको लवकास ि व्यवस्थापन, कृलष तथा पशु िोगको लनदान 

प्रयोगशािा व्यवस्थापन ि लनयमन, कृलषजन्य वसु्त, सेवा ि प्रलवलिको गुणस्ति लनिाुिण ि प्रमाणीकिण, 

सामूलहक खेती प्रणािीको लवकासजस्ता लवषयहरू पदुछन् ।)स्रोि : खाद्य िथा पोिण सुरक्षा योजना 

२०७७/७८- २०८१/८२( 

गाउँपालिकाको कुि जलमन मधे्य १५.९५ % खेतीयोग्य जलमन िहेको छ । पालिकाको कुि जनसंख्याको 

५६.२४% जनसंख्यािे मुख्य पेशाको रुपमा कृलष तथा पशुपािन अगािेको छ । नगदे बािीमा तोिी, आिु, 

िसुन, अदुवा, बेसाि, लति, दिहन बािीमा मास, मस्यांग, िटमास, केिाउ, लसलम, बोडी तथा तिकािी बािीमा 

बन्दाकोिी, काउिी, बन्दा, िसुन, प्याज, खुसाुनी,  मुिा, साग, टमाटि, िहेका छन् । त्यसैगिी र्िरु्ि खेतीमा 

जुनाि, सुििा, कागती, आँप, लिची, केिा, मुख्य हुन् । पालिकामा उत्पादन हुने अन्न बालिको िेिैजसो लहस्सा 

ििायसी उपयोग गरिन्छ िने केलह तिकािी तथा र्िरु्ि उत्पादन लविी गरिन्छ ।  

पालिकामा कृलषको सहायक पेशाको रुपमा पशुपािन हुदै आईिहेकोमा वाताुमनावास्थामा िने कुखुिा, गाई, 

िैसी,बाख्रा ि बंुगुि को व्यवसालयक पािन हुन थािेका छन् ।  

4.1.2. सिस्या िथा चुनौिी 

सिस्या 

 पिम्पिागत ढंगिे खेतीपाती गनेको बाहुल्यता 

 उन्नत जातको लबउ लबजन तथा िासायलनक मि समयमा पयाुि आपूलतु हुन नसकु्न  

 कृलष सूचना तथा प्रालवलिकको कमी  

 कृषकमा कृलष सम्बन्त्रन्ध सामान्य प्रालवलिक ज्ञान समेत नहुनु  

 कृलष उत्पादनको िालग बजािको उलचत व्यवस्थापन निएको  
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 कृलष सडकको पयाुि निएका साथै िएका सडक मापदण्ड तथा गुणस्तिका निएका  

 संकिन केन्द्र तथा लचस्यान केन्द्रको निएको  

 बाहै्रमलहना लसंचाईको उलचत प्रवन्ध निएको, 

 लवलिन्न लनकायबाट कृलषमा हुने सहयोगका बािेमा लकसानिाई जानकािीनै नहुनु , 

 उत्पालदत वसु्तको लबिीको िालग हािको बजािको उलचत व्यवस्थापन निएको,  

 कृलषमा आिुलनक यन्त्र उपकिणको प्रयोग हुन नसकेको,  

 खेलतयोग्य जलमन बाँजो िाखे्न प्रवृलत बढ्दै गएको,  

 बािीहरुमा लवलिन्न लकलसमका िोगहरु िागे्न तथा उपचािको िालग कुनै व्यवस्था गनु नसलकएको,  

 बसाईसिाई िेिै िएकोिे कृलष श्रमशन्त्रक्तको कलम, 

 अलिकांशिे पशुपािन कृलषको सहायक पेशाको रुपमा मात्र अंगािेको  

 पशु सम्बन्त्रन्ध प्रालवलिक तथा कृषकमा सामान्य प्रालवलिक ज्ञान समेत नहुनु  

 कृलष तथा पशु लबमा सम्बन्त्रन्ध ज्ञानको कलम, तथा लवमा प्रलिया झंझलटिो  

चुनौिी 

 आिुलनक कृलष ज्ञान तथा सीपको लवकास गरि कृलषिाई व्यवसायीकण गनुु  

 युवाहरुको लवदेश पिायन िोकी कृलषमा आकलषुत गनुु  

 वैकन्त्रिक माध्यमबाट समेत लसंचाईको सुलबिा प्रदान गिी बाहै मलहना लसंचाई सुलबिा उपिि 

गिाउनु  

 समयमा िासायलनक मि, उन्नत जातको लबउ लबजन सजह रुपमा आपूलतु गिाउनु  

 िासायलनक मि तथा उन्नत जातको वैकन्त्रिक उपायको खोलज गिी मि तथा लवउमा आत्मलनिुि 

बनु्न  

 पशुपािनिाई व्यवसालयक बनाउई  

 कृलषमा तथा पशुपिानमा िगानी बढाउनु    

 कृलष सूचना तथा प्रालवलिकको व्यवस्थापन गरि कृषकिाई सहयोग गनुु  

 जंगिी जनावि, िोग तथा प्रकोपबाट कृलष उत्पादनिाई बचाउनु  

4.1.3. सांभावना िथा अवसर 

सम्भावना 

 पयाुि खेतीयोग्य जलमन ि अलिकांश स्थानीय कृलषमा संग्लग्न िहेकोिे कृलषको व्यवसायीकिण गनु 

सलकने सम्भावना िहेको  

 लसंचाईका िालग पयाुि पानीका स्रोत िएको  

 पकेट के्षत्र लवकास गनु सलकने  

 कृलष सम्बन्त्रन्ध साना उद्यम संचािन गनु सलकने  

 पशुपािनिाई प्राथलमकता लदई पशुजन्य उत्पादनमा आत्मलनिुि हुने सम्भावना िहेको  
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अवसर  

 लसंचाईको सुलबिा प्रदान गिी उत्पादन ि आम्दालन दुवै बढाउँन सलकने अवसि िहेको  

 हेटौडा, काठमाडौ ँतथा तिाईक बजािमा सक संजािबाट सहज पहँुच िएको कृलष उत्पादनको 

िालग अवसिको रुपमा िहेको छ   

 वन जिि तथा िासे के्षत्र प्रशस्त िहेकोिे व्यवसालयक पशुपािन गनु सलकने अवसि  

4.1.4. कृति के्षत्रको तवकास योजना  

4.1.4.1. सोच 

हरिहिपुिगढीको लकसानको समृ्मन्त्रद्धको आिाि कृलष के्षत्रको लवकास  

4.1.4.2. िक्ष्य  

समू्पणु कृलष योग्य जलमनको लसंलचलतकिण मारु्त कृलष तथा पशु जन्य उत्पादनमा आत्मलनिुि िई 

लनयाुत समेत गने। 

4.1.4.3. उदे्दश्य  

१. आिुलनक कृलष प्रणािी बािे कृषकिाई तालिम प्रदान गनुु, पिम्पिागत लनवाुहमूखी खेतीको अन्त्य 

गनुु, कृलषिाई आिुलनकीकिण,यांलत्रकिण एवं ब्यवसायीकिण गदै जानु, 

२. कृषकिाई उत्पादनको उलचत मूल्य लदन लवचौलियाको अन्त्य गनुु, 

३. लिफ्ट िगायत सम्भाब्य नलद नािा,मूि आलदबाट लसँचाईको सुलबिा सुलनन्त्रस्चत गनुु, 

४. समयमा पयाुि मात्रामा लबउ लबजन,मि उपिि गनुु, 

५. दक्ष प्रालवलिकबाट आवश्यकता अनुसाि कृलष सेवा उपिि गनुु, 

६. बेिोजगाि युवािाई लवलिन्न सहुलियत प्याकेज (ऋण,जलमन,तालिम,उपकिण ) मारु्त कृलषपेशामा 

आकलषुत गनुु ।   

4.1.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति काययनीति 

१.१  कृलषको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृन्त्रद्ध गने । 

 

 

१.१.१  कृलष उत्पादन के्षत्र लनिाुिण गिी प्रलवलि, 

पूवाुिाि, लसँचाइ, यन्त्र उपकिण, ऋण, लबमा, 

मि, उन्न्त लबउलवजन तथा लवरूवा िगायतका 

वसु्त तथा सेवाहरू सहज रूपमा उपिि 

गिाउने व्यवस्था लमिाइनेछ । 
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१.१.२ स्वस्थ्य बािी उत्पादन प्रवद््रिनको िालग सबै 

वडाहरुमा बालि लवरुवा जाँच कायुिाई 

प्राथलमक्ताका साथ अलि बढाइनेछ । 

१.१.३ व्यवसाय दताु गरि आफ्नो व्यवसाय संचािन 

गरििहेका व्यावसालयक कृषकहरुको 

सम्भालवत क्षलत नू्यलनकिणको िालग बािी लवमा 

कायुिमिाई प्रोत्सालहत गरिनेछ । 

१.१.४ कृलष तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनिाइु 

बजािीकिणका िालग लवशेष सुलविा लदइनेछ । 

१.१.५  संिीय कानुन अनुसाि गाउँपालिकाको  िू–

उपयोग नीलत ि कानुन तजुुमा गिी कृलष 

िूलमको व्यवन्त्रस्थत प्रयोगमा जोड लदइनेछ । 

१.१.६ िुिी कृलष प्रसाि, प्रलवलि लवस्ताि ि कृषक 

अििलिया कायुिमहरू सञ्चािन गनु 

प्रोत्सालहत गरिनेछ । 

१.१.७ आिुलनक उन्नत पशुहरूको उत्पानमा जोड 

लददै लकसानहरूिाइु दुग्ध ि मासुजन्य 

उत्पादनमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

१.१.८ जलमन बाँझो िाखे्न प्रवृलतिाइु लनरूत्सालहत 

गरिनेछ । 

१.१.९ कृलष पेशािाई सम्मानजनक पेशाको रुपमा 

लवकास गनुको िालग उतृ्कष्ट लकसान छनौट गरि 

लकसान सम्मान कायुिम अलि बढाइुनेछ। 

१.१.१० व्यावसालयक रुपमा कृलष पेशािाई लनिििता 

लदन  गाउँपालिका लित्रका कृषक, समूह, 

सहकािीिाई तिकािी खेती, र्िरू्ि खेती, 

सम्बन्धी वडा स्तरिय तालिम सञ्चािन  गरिनेछ 

। 

१.२ व्यवसालयक खेलतको िालग जग्गा एकीकिणमा 

गाउँपालिकाबाट सहजीकिण गने  

१.२.१ कृलष िूलमको संिक्षण ि चक्लावन्दीिाइु 

प्रोत्साहन गदै साझेदािी, सामूलहक, सहकािी ि 

किाि खेतीिाइु प्रोत्सालहत गरिनेछ । 
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१.२.२ गाँउबासीहरूमा स्विोजगािीको सृजना गनु 

एक गाँउ एक उत्पादनको नीलत लिइने छ । 

१.३ कृलषको यान्त्रन्त्रकीकिण, सहजीकिण ि 

बजािीकिणमा सहयोग गने 

१.३.१ कृलष व्यवसायको आिुलनलककिण, थान्त्रन्त्रकिण 

ि बजािीकिणमा जोड लदइुने छ । 

१.४ सामूलहक जमीनमा लबना लितो सिि एवं कम 

ब्याज दिमा ऋण लदने व्यवस्थाको िालग 

गाउँपालिकािे पहि गने  

१.४.१ बचत तथा ऋण सहकािी संस्थािे कृलष 

िगायतका उत्पादनशीि के्षत्रमा अलनवायु 

रूपमा किीमा ५० प्रलतशत ऋण प्रवाह गनुुपने 

व्यवस्था गरिनेछ । 

१.५ लनयाुत योग्य एवं नगदे बािीिाई पकेट,ब्लक 

आलद जस्ता बृहत स्तिका व्यवसालयक 

खेतीपातीप्रवदु्धन गनु लनजी के्षत्रको िगानी 

आकृष्ट गने । 

१.५.१ व्यवसालयक खेती प्रवुद्धनका िालग अनुदान 

प्रदान गरि व्यवसालयक कृलष नीलत अविम्वन 

गरिनेछ । 

२.१ सहकािी वा अन्य उपयुक्त तरिका बाट 

लबचौलियाको अन्त्य गने  

  

२.१.२ प्रते्यक वडाहरूमा गलठत कृषक 

समुहहरूिाइु सहकािीमा आबद्ध गरि 

बजािीकिणमा सन्त्रम्मलित गरिनेछ । 

३.१ लवलिन्न उपयुक्त प्रलवलिबाट खेती योग्य 

जलमनमा लसँचाइ उपिि गनु 

३.१.१  ठूिा लसँचाइ परियोजना सम्भव निएका के्षत्रमा 

साना प्रकृलतका सतह, िूलमगत, थोपा, लिप्फ्फ्ट ि 

अन्य वैकन्त्रिक लसँचाइ प्रलवलिबाट लसँचाइ 

सुलविाको व्यवस्था गरिनेछ ।  

३.१.२ लसँचाइ सुलविा निएको के्षत्रमा बषाुतको पानी 

सङकिन गिी उपयोगमा ल्याउन पोखिी 

संिक्षण ि लनमाुणिाइु अलियानको रूपमा 

सञ्चािन गरिनेछ। 

४.१ कृषकहरूिाइु समयमा लबउ, लबजन,मि 

उपिि गिाउन सहकािी तथा लनजी के्षत्रसँग 

समन्वय गने 

४.१.१ समयमा लकसानिाई मि,लबउ लबजन लकट 

नाशक औषलि उपिि गनु गाउँपालिकािे 

पहि गनेछ। 
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४.२ िसायनीक मिको प्रयोगिाई नू्यलनकिण गरि 

प्रािािीक मिको प्रयोगिाई बढोत्तिी गदै 

िैजाने 

४.२.१ लवषादी िलहत प्राङगारिक खेती िाइु प्रोत्साहन  

गरिनेछ । 

४.२.२ िसायलनक मिमा लदईदै आएको अनुदान 

िलमक रुपमा प्रािारिक मि तरु् स्थानतिण 

गदै िाने नीलत अविम्वन गरिनेछ । 

५.१ कृलष शाखािाई सुदृढ गिी तालिम तथा सेवा 

कृषकिाई उपिि गिाउने । 

५.१.१ कृलष तथा पशुपािन सम्बन्त्रन्ध प्रालवलिक 

पिामशु उपिि गिाउन प्रालवलिक 

जनशन्त्रक्तिाइ बढाइने छ। 

५.१.२ गाइु तथा बाख्रा पािन प्रवुिन कायुिमिाइु 

प्राथलमक्ताको साथ अगाडी बढाइुने छ । 

६.१ बेिोजगाि युवािाई कृलष के्षत्रमा स्विोजगािीको 

अवसि प्रदान गनुु 

६.१.१ युवा िलक्षत कायुिमिाइु जोड लददै कृलष 

र्मुको लवकास गरिने छ । 

 

4.1.4.5. काययिि िथा आयोजना 

ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

के्षत्र 

सहकािी 

ि अन्य 

१. पकेट तथा ब्लक प्रणािी अिगुत 

बृहत एवंम् व्यवसालयक लहसाबिे 

खाद्यन्न, तिकािी,र्िरू्ि,नगदे 

बािी आलद  खेलतगनुका िालग 

सम्भाव्य सबै स्थान/ के्षत्रहरुमा कुन 

उपजकोिालग जलमन उपयुक्त 

हुन्छ ि त्यसबाट के कलत 

परिमाणमा उत्पादन हुन्छ सो 

लनिाुिण गने। 

     

२. गाउँपालिका कृलष शाखाको 

मातहतमा िहने गरि गाउँपालिका 

लित्रका कृषकहरुको खेतबािीको 

माटो जाँचका िालग माटो ल्यावको 

स्थापना गने 
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ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

के्षत्र 

सहकािी 

ि अन्य 

३. कृलष उत्पादन ि वजाि मूल्यवािे 

तथ्याङ्क प्रणािी लवकास गनु 

आवश्यक पहि गने 

    

४. प्रते्यक वडामा बालि उपचाि लशलवि 

सञ्चािन गने 

     

५. कृषक तथ्याङ्किाइु अध्यावलिक 

गने ि लवमा कायुिम सुचारू गने 

     

६. खाद्यन्न उत्पादनमा वृन्त्रद्ध गनु 

लवद्द्यमान समू्पणु बाँझो 

जलमनहरुको िगत तयाि गने। 

     

७. बाग्मती मारिन के्षत्रमा तिकािी 

बजाि व्यवन्त्रस्थत गने 

     

८. दुि डेिी तथा लचस्यान केन्द्र 

स्थापना गने 

     

९. गाँउपालिकाको  िू–उपयोग नीलत 

ि कानुन तजुुमा गने  

     

१०. िुिी कृलष प्रसाि मारु्त 

कृषकहरूिाइु बािीमा िाग्न सके्न 

िोग, समािानका उपाय, 

प्राङगारिका मि प्रयोगको िाि 

आलद बािेमा लशक्षा लदने  

     

११. गोठ तथा नस्ल सुिाि कायुिम 

सञ्चािन 

     

१२. 

िाँस खेलत कायुिम सञ्चािन गने  

     

१३. खेती योग्य जमीन बाझो िाखे्निाइु 

जरिवाना िगाउने 

     

१४. उतृ्कष्ट लकसान छनौट गरि लकसान 

सम्मान कायुिमको थािनी गने 

     

१५. प्रते्यक वडामा कृषक, समूह, 

सहकािीिाई तिकािी खेती, 

र्िरू्ि खेती, सम्बन्त्रन्ध तालिम 

प्रदान गने 
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ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

के्षत्र 

सहकािी 

ि अन्य 

१६. स-साना जलमनमा बृहत रुपिे 

व्यवसालयक खेलत गनुु आलथुक 

लहसाबिे उपयक्त नहुने हुनािे कुन 

कुन स्थान/के्षत्रहरुमा खेतीको िालग 

चक्लाबन्त्रन्द गनु सलकन्छ सो को 

अध्ययन गने।  

     

१७. सामुलहक खेती गनु वाताविण 

लनमाुण गने 

     

१८. कृलषको आिुलनकीकिणको िालग 

लकसानिाई उते्प्ररित गनु उपकिण 

खरिदमा गाउँपालिकािे सन्त्रिडी 

(आंलशक आलथुक सहयोग) प्रदान 

गने। 

     

१९. बैंक तथा लवत्तीय संस्थाहरुबाट 

सामूलहक जमानीमा लबना लितो 

सिि एवं कम ब्याज दिमा ऋण 

लदने ब्यवस्थाको िालग 

गाउँपालिकािे पहि गने।  

     

२०. उपयुक्त ठाँउमा कृलष पकेट के्षत्र 

संचािन गने (अदुवा, बेसाि) 

     

२१. एक वडा एक कृलष कायुिम 

सञ्चािनमा ल्याउने  

     

२२. पशु लवमामा गाँउपालिकाबाट छुट 

लदने व्यवस्था लमिाउने 

     

२३. कृलष तथा पशुपंलक्ष सम्बन्त्रन्ध 

तथ्याङक अध्यावलिक गने 

     

२४. लबचौलियाको अन्त्य गनु सहकािी 

वा अन्य कुनै उपयुक्त तरिकाबाट  

कृलष उत्पादनको बजािीकिण गनु 

गाउँपालिकािे सहजीकिण गने।  

     

२५. कृषक ि उपिोक्ता बीच प्रत्यक्ष 

सम्पकु स्थालपत गनुु 
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ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

संि प्रदेश स्थानीय 

तह 

लनजी 

के्षत्र 

सहकािी 

ि अन्य 

२६. लिफ्ट लसँचाई गनु सलकने 

स्थान/के्षत्रहरु सम्भाव्यता अध्ययन 

गिी िागत तयाि गने। 

     

२७. लसँचाईको सुलविा लवस्ताि गनु 

गाउँपालिकामा लवद्द्याँमान समू्पणु 

नलद/नािाहरुको सम्भाव्यता 

अध्ययन गिी क्षमता लनिाुिण गने। 

     

२८. समयमा लकसान िाई मि,लबउ 

लबजन लकट नाशक औषलि 

उपिि गनु सहकािी संस्थाहरु 

मारु्त सहज बनाउने 

     

२९. प्रािािीक मि उत्पादन केन्द्र 

स्थापना गरि अगाुनीक खेलतिाई 

प्रवद््रिन गने  

     

३०. कृलष शाखाको समन्वयमा दक्ष 

प्रालवलिक जनशन्त्रक्त सम्भव 

िएसम्म गाउँपालिकामा नै तयाि 

गने (वाताविण तयाि गनु )।  

     

३१. आिुलनक कृलष प्रणािीबािे 

लकसानिाई कृलष शाखाको 

पहिमा प्रदेश सिकािको सहयोग 

समेत लिएि तालिम प्रदान गने 

(िटीमा वषुमा दुई पटक)। 

     

३२. कृषकहरूिाइु एकीकृत रूपमा 

प्रालवलिक सहायता  उपिि 

गिाउने 

     

३३. लनशुल्क पशु स्वास्थ्य लशलवि 

संचािनमा ल्याउने 

     

३४. प्रते्यक वडामा कृलषमा लनिुि 

ििुउद्यम कायुिम संचािन गनु 

युवाहरूिाइु  आकुलषत गनु 

अनुदान लदने  
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4.1.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

अपेतक्षि उपिस्ब्ध 

पाँच वषु लित्र खाद्यन्नमा आत्मलनिुि हालसि गिी लनयाुत गरिनेछ।  र्िरू्ि,तिकािी,मासु, दूि आलदमा 

आत्मलनिुि हुनेछ। नगदे बािीको उले्लख्य उत्पादन हुनेछ। लसँचाई सुलबिा िेिै हदसम्म पूलतु िई सकेको 

हुनेछ। मि लबउ अिावको वतुमान अवस्थामा सुिाि हुनेछ। प्रालवलवलिक जनशन्त्रक्तको व्यवस्थाबाट 

लकसानिाई आवश्यक कृलष सेवा प्राि िएको अवस्था हुनेछ।  कृलष उत्पादनको िालग बजािको व्यवस्था 

िई सकेको अवस्था हुनेछ। कृलषको ब्यवसालयकीकिण, यांलत्रकीकिण एवंम् आिुलनकीकिणमा सुिाि िई 

पिम्पिागत खेती प्रणािीको प्राय: अन्त्य िइसकेको अवस्था हुनेछ।  

4.2. पययटन 

4.2.1. पृष्ठभूति 

पयुटन उद्योगिे नेपािमा, लवशेष गिी देशको ग्रामीण के्षत्रमा जीवनस्ति उकास्न महत्वपूणु िूलमका खेलििहेको 

छ। लवशाि प्राकृलतक सौन्दयुसँगै सांसृ्कलतक सम्पदाको लमश्रणका कािण पयुटन नेपािको प्रमुख उद्योग बन्न 

पुगेको छ । लवशेषतया लहमािमा िहेको प्राकृलतक सौन्दयु, महत्वपूणु िालमुक गिव्य ि अनुपम सांसृ्कलतक 

तथा पुिातान्त्रत्वक सम्पदा नेपािको पयुटनका िालग उच्च सम्भालवत सम्पदा हुन् । नेपािको संलविानिे यी 

स्थान ि सम्पदािाई पयुटकीय गिव्यका रूपमा लवकास गिी िालष्टि य अथुतन्त्रको प्रमुख संवाहकको रूपमा 

पयुटन लवकास गने नीलतहरू समावेश गिेको छ। िोजगािीका अवसिहरू अलिवृन्त्रद्ध, गरिबी नू्यनीकिण ि 

जनताको जीवनस्तिमा सुिाि गिी आलथुक समृन्त्रद्धको िक्ष्य हालसि गनु पयुटनिे महत्वपूणु योगदान 

पुयाुइिहेको हुनािे यो के्षत्रिाई अथुतन्त्रको प्रमुख संवाहकका रूपमा लिन सलकन्छ । 

हरिहिपुिगढी गाउँपालिका लवलवि जैलवक लवलविता सलहत लशवालिक के्षत्रमा अवन्त्रस्थत छ। यस गाउँपालिका 

लित्र िेिै पयुटकीय गिव्यहरु छन् । सबै पयुटकीय स्थिहरु मधे्य हरिहिपुि गढी ि गढी दिबाि गाउँपालिका 

मातै्र निई लसनु्धिी लजल्लाकै प्रख्यात पयुटकीय स्थिको रुपमा िहेको छ । हरिहिपुि गढी १४ औ ंशताब्दी 

ईसा पूवुमा हरि लसंह देविे बनाएको िेिै पुिानो लकल्ला हो । यसको ऐलतहालसक ि पुिातान्त्रत्वक महत्व छ । 

हिेक वषु यहाँ पयुटकहरूको िीड िागे्न गदुछ । कुण्ड पोखिी, िोहसुि पोखिी, लजतपुिगढी, िौगालिक 

लवलविताको रुपमा समथि र्ाँट, चुिे के्षत्र देन्त्रख महािाित सम्मको िूिाग, लवलिन्न मठ मन्त्रन्दि, गुम्बा पलन 

पालिकामा पने मुख्य पयुटकीय स्थिहरु हुन्  l  

4.2.2. सिस्या िथा चुनौिी 

सिस्या 

प्रमुख समस्याहरू पयुटन उत्पादन ि गलतलवलिहरूको कमजोि लवकास ि लवलविीकिण समावेश छन्; िालष्टि य 

ि अििाुलष्टि य स्तिमा अपेलक्षत रूपमा पयुटन प्रवदु्धन गनु असमथु; अलवकलसत पयुटन पूवाुिाि; िालमुक तथा 

साँसृ्कलतक सम्पदाको संिक्षण ि संिक्षणका साथै पयुटन लवकासमा लनजी के्षत्रको पयाुि संिग्नता हुन नसकु्निः  
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उद्यमशीिता लवकासिाई पयुटन लवकाससँग जोड्न नसकु्न; पयुटनबाट प्राि िािहरूको न्यायोलचत लवतिण 

सुलनलित गनु असर्ि; पयुटन गलतलवलििाई प्रलवलिमैत्री बनाउन नसकु्न । 

चुनौिी 

गाँउपालिकािाई नेपािको आिरिक पयुटन बजाि ि लवश्व पयुटन बजािमा आकषुक पयुटकीय गिव्यको 

रूपमा स्थालपत गने प्रमुख चुनौतीहरू छन्; सडक सुिक्षा, सुिक्षा ि लवश्वसनीयता सुिाि ि सडक सेवा लवस्ताि; 

पयुटन सेवा ि सुलविाहरूको गुणस्ति अलिवृन्त्रद्ध; नयाँ गिव्यहरू पलहचान ि लवलविता; पयुटन पूवाुिािको 

लवकासमा लनजी िगानी आकलषुत गने; यस के्षत्रमा पयाुि दक्ष जनशन्त्रक्त; ि यस के्षत्रमा जिवायु परिवतुनको 

प्रिाविाई कम गने। अन्य चुनौतीहरूमा खचु बढाउने ि बसाइको िम्बाइिाई ध्यानमा िाखेि पयुटन 

उत्पादनहरू लवलविीकिण ि प्याकेज गने; गुणस्तिीय पयुटक (आिरिक ि अििाुलष्टि य) को आगमनमा वृन्त्रद्ध; 

पयुटन सेवािाई स्माटु, पयुटकमैत्री, सुिलक्षत ि ििपदो बनाउने, आिुलनक प्रलवलि ि उपकिणको प्रयोग गिी 

पयुटकीय वसु्तिाई आकषुक ि मनोिञ्जनात्मक बनाएि पयुटकिाई व्यस्त िाखे्न ।  

4.2.3. सम्भावना िथा अवसर 

हरिहिपुिगढी गाँउपालिकाको पयुटन प्रवदु्धन गने वाताविण बनाउने; नयाँ पयुटकीय गिव्यहरूको लवकास; 

दु्रत रूपमा लवकासशीि लछमेकीहरूको लनकटता; प्राकृलतक सुन्दिता; लमिनसाि आध्यान्त्रत्मकता; ि दशुन; 

जैलवक लवलविता; ि गाँउपालिकािाई आिरिक पयुटकका िालग िालमुक पयुटकीय गिव्य तथा कृषी 

पयुटकीय  गिव्यको रूपमा लवकास गने सम्भावना छ । गाँउपालिकामा प्रचुि प्राकृलतक तथा सांसृ्कलतक 

स्रोत हुनु, संिीय तथा प्रादेलशक पयुटन नीलत पयुटन लवकास अनुकुि हुनु, पालिकामा आिरिक पयुटकको 

संख्या बढ्दैजानु,  आिुलनक प्रलवलिको लवकास हँुद जानु, आिाििूत पूवाुिािको लवकास बढ्दै जानु 

अवसिको रूपमा िहेका छन् । 

4.2.4. पययटन तवकास योजना  

4.2.4.1. सोच 

संसृ्कलत ि प्रकृलत पयुटनको लवकासको मुख्य आिाि 

4.2.4.2. िक्ष्य 

हरिहिपुिगढी गाँउपालिकामा आउने पयुटकको संख्या  बढाएि ि ती पयुटकको बसाइु िम्ब्याएि पयुटकको दैलनक 

खचु बढाउने  

4.2.4.3. उदे्दश्य 

१. हरिहिपुिगढी गाँउपालिकामा िएका गिव्यहरूको लवकास गनुु, 

२. पयुटन जनशन्त्रक्त लवकास गनुु, 

३. हरिहिपुिगढी गाँउपालिकाको प्राकृलतक तथा सांसृ्कलतक सम्पदाको संिक्षण गने, 
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4.2.4.4. रणनीति िथा काययनीति 

रणनीति काययनीतिहरू 

उदे्दश्य १: १.हररहरपुरगढी गाँउपातिकािा भएका गन्तव्यहरूको तवकास गनुय, 

१.१   गाँउपालिकामा िएका गिव्यहरूको 

अध्ययन ि अनुसन्धान गिी पयुटन योजना  

तयाि गने । 

 

 

१.१.१ गिव्यहरूको पलहचान, अध्ययन ि अनुसन्धान 

गिी तन्त्रस्वि ि लिलडयो सलहत अलििेख तयाि 

गरिनेछ।   

१.१.२ पयुटन गुरूयोजना तयाि गरिनेछ। 

१.२ पयुटन पूवाुिािको लवकास गने । १.२.१ लवलिन्न पयुटन पूवाुिािको अध्ययन तथा 

लड.लप.आि. तयाि गरिनेछ। 

उदे्दश्य २: पययटन जनशस्ि तवकास गनुय, 

२.१ गाँउपालिकाको पयुटन जनशन्त्रक्तको 

अध्ययन ि अनुसन्धान गिी मानव संसािन 

योजना तयाि गने । 

२.१.१ गाँउपालिकामा िएको मानव संसािनको 

अध्ययन ि अनुसन्धान गरिनेछ । 

२.१.२ मानव संसािन योजना तयाि गरिनेछ ।  

उदे्दश्य ४: गाँउपातिकाको प्राकृतिक िथा साांसृ्कतिक सम्पदाको सांरक्षण गने, 

४.१ गाँउपालिकामा िएका प्राकृलतक तथा 

सांसृ्कलतक सम्पदाको अध्ययन तथा 

अनुसन्धान गने । 

४.१.१ गाँउपालिकामा िएका प्राकृलतक तथा 

सांसृ्कलतक सम्पदाको अध्ययन तथा अनुसन्धान 

गिी अलििेख तयाि गरिनेछ । 

४.१.२ प्राकृलतक तथा सांसृ्कलतक सम्पदा वरिपिी 

र्ोहोि व्यवस्थापन योजना तयाि गरिनेछ । 

४.१.३ प्राकृलतक तथा साँसृ्कलतक सम्पदा के्षत्रमा 

पयुटनको प्रिाव नू्यनीकिण गनु संयन्त्र तयाि गने 

। 

 

4.2.5. काययिि िथा पररयोजनाहरु 
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ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी के्षत्र अन्य 

तनकाय 

)सहकारी, 

गै.स.स.( 

१. गिव्यहरूको पलहचान, अध्ययन ि 

अनुसन्धान गिी तन्त्रस्वि ि लिलडयो 

सलहत अलििेख तयाि गने। 

     

२. गाँउपालिका लित्र सम्भव िएका 

लवलिन्न पयुटनका प्रकाि (पयाु 

पयुटन, सांसृ्कलतक पयुटन, 

साहलसक पयुटन, ग्रामीण पयुटन, 

कृलष पयुटन)हरूको तथा 

पयुटनका गलतलवलि ( िक क्लाम्ब, 

कृलष कायुशािा, हाइुकीङ, 

पदयात्रा)सम्भाव्यता अध्ययन गने 

     

३. पयुटन गुरूयोजना तयाि गने।      

४. िालष्टि य रु्ि िािीगँुिास अविोकन 

पाकु, लपकलनक पाकु, 

हरिकिपुिगढी दिबािमा 

आलदवासी पाकुको लनमाुण गने । 

     

५. भू्य टाविको लनमाुण (िालष्टि य रु्ि 

िािीगँुिास अविोकन गनु) 

     

६. ताप्फ्के डाँडा देन्त्रख गढी दिबािसम्म 

केबिकािको  सम्भाव्यता अध्ययन 

तथा लड.लप.आि. तयाि गने । 

     

७. ल्होसुि पोखिी ममुत सम्भािका 

िालग लड.लप.आि. तयाि गने । 

     

८. पयुटक सूचना केन्द्रको लनमाुण      

९. गाँउपालिकामा िएको मानव 

संसािनको अध्ययन ि अनुसन्धान 

गने । 

     

१०. मानव संसािन योजना तयाि गने ।      

११. कूक तथा वेटि तालिम लदने ।      
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ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी के्षत्र अन्य 

तनकाय 

)सहकारी, 

गै.स.स.( 

१२. पथप्रदशुक तालिम लदने ।      

१३. ििवास तालिम कायुिम संचािन 

गने । 

     

१४. गाँउपालिकामा िएका प्राकृलतक 

तथा सांसृ्कलतक सम्पदाको 

अध्ययन तथा अनुसन्धान गिी 

अलििेख तयाि गने । 

     

१५. गाँउपालिका लवलिन्न गिव्यहरूमा 

र्ोहोि संकिनका लिग डस्टलवन 

िाखे्न। 

     

१६. र्ोहोििाई नू्यनीकिण ि 

व्यवस्थापन गनु सचेतना 

कायुिमको व्यवस्था गने 

     

१७. नगििे तोकेको वासु्त लबलि 

अनुसािको िि लनमाुण गिेि 

सासृ्कलतक पलहचान कायम गरिने 

छ । 

     

१८. गाँउको पूवािाुि लनमाुण गदाु 

मौलिकता कायम गने ि 

सौन्दयुकिण गन कायु गरिने छ । 

     

 

4.2.6. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

योजनाको अन्त्रिम वषुमा लवदेशी पयुटक आगमन संख्या १०००० पुगेको हुनेछ । लवदेशी पयुटक ि आिरिक 

पयुटकको सिदि बसाइ अवलि २.५ लदन पुगेको हुनेछ । योजना अवलिमा २०० प्रत्यक्ष िोजगािीका अवसि 

लसजुना िएको हुनेछ ि कुि गाहुस्थ्य उत्पादनमा पयुटन के्षत्रको योगदान ५ % पुगेको हुनेछ । 
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4.3. उद्योग  

4.3.1. पृष्ठभुति  

उद्योग  के्षत्रिाई  िाष्टि  लवकासको प्रमुख आिाि स्तम्भको रुपमा लिन सलकन्छ ।  उद्योग के्षत्रको लवकास लबना 

यथेस्ट मात्रमा देशमा िोजगािीका अवसहरु लसजुना ि आलथुक लवकास गनु सम्भव प्राय: हँुदैन । तीब्र 

औद्द्योगीकीिणिे मुिुकको आलथुक उन्नलत गनु मद्दत गदुछ। नेपािको संलबिानिे पलन िालष्टि य लहत अनुकूि 

आयात व्यवस्थापन ि लनयाुत प्रबिुन के्षत्र मा  लवदेशी िगानी आकलषुतगने तरु् जोड लदएको छ । औलद्दलगक 

नीलतिे सावुजलनक, लनजी ि सहकािी के्षत्रको सहकायुमा लदगो एवं बृहत आिाि सलहतको औलद्दलगक 

लवकासको माध्यमवाट अथुतन्त्रमा उले्लख्य योगदान पुयाुउने िक्ष्य लिएको छ। आ.ब. २०७५/७६ मा कुि 

गाहुस्थ्य उत्पादनमा लितीय के्षत्रको  योगदान १४.६ प्रलतशत ि उत्पादनमूिक उद्योग के्षत्रको योगदान ५.६ 

प्रलतशत िहेको छ। 

नेपािको कुि गाहुस्थ्य उत्पादनमा उद्योग के्षत्रको योगदान ५.५  छ िने िालष्टि य िोजगािीमा ६.६ प्रलतशत 

िहेको छ। आ.ब. २०७४/७५ सम्ममा देशमा लबलिन्न लकलसमका उद्योग गिी जम्मा ७५२९ िहेका छन् िने 

िगानी कुि रु.१६ खबु ८१ अबु िएको देन्त्रखन्छ।  नेपािको कुि उद्योग मध्य दुई  लतहाइ ५०९८ (६७.७१%) 

उद्योग यस बागमती प्रदेशमा िहेका छन् ।  नेपािमा िहेका ११ औद्योलगक के्षत्रहरु मधे्य चाि वटा यस प्रदेशमा 

िहेका छन् । यस प्रदेशमा स्थालपत उद्योगहरु मधे्य काठमाडौ ँउपत्यकामा अत्यलिक छन् ।  

आलथुक लवकासका तथा िोजगािीका िालग उद्योग आिािको रुपमा िहन्छ । िोजगािी सृजनाका साथै वसु्त 

तथा सेवा उत्पादनमा पलन उद्योगको महत्वपूणु योगदान िहन्छ । औद्योलगकीकिणको के्षत्रमा हरिहिपुिगढी  

गाउँपालिका हािसम्म िेिै अगाढी बढ्न सकेको छैन । गाउँपालिकामा हािसम्म कुनै ठुिा उद्योगको स्थापना 

िएको छैन । पालिकामा कृलष सम्बन्त्रन्ध उद्यमको संख्या १८५, उत्पादन सम्बन्त्रन्ध ९५, होिसेि तथा खुद्रा 

व्यापाि सम्बन्त्रन्ध २२४ होटेि तथा िेष्टुिेन्ट सम्बन्त्रन्ध ३७ वटा उद्यम संचािनमा िहेका छन् (वसु्तन्त्रस्थलत लवविण, 

बागमती प्रदेश, २०७६) । पालिकामा डेिी सम्बन्त्रन्ध उद्योग, हस्तकिा सम्बन्त्रन्ध (बाँस तथा काठका सामग्री) 

उद्योग, िाईस लमि, दाना उत्पादन जस्ता उद्यमहरुको सम्भावना िहेको छ । 

4.3.2. सिस्या िथा चुनौिी 

सिस्या 

औद्योलगलककिणको  िालग पूवाुिािको (पानी,लवद्युत आलद) कलम, उद्योगका िालग वाताविण तयाि नहुनु  , 

बैंक तथा लवत्तीय संस्थाको पहँुच कम िएकोिे उद्यममा िगानी िाम हुनु , स्थानीय हाट बजाि अव्यवन्त्रस्थत 

हुनु, पालिकािे उद्यम स्थापनाका िालग प्रोत्साहन मैत्री कायुिम ल्याउन नसकु्न, मुख्य समस्याहरु हुन् । 
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उद्योग स्थापनाका िालग उलचत वाताविण तयाि गनुु, उद्यम संचािनका िालग सबै पूवाुिाि सलहतको व्यवन्त्रस्थत 

स्थानको व्यवस्था गनुु, दक्ष जनशन्त्रक्त तथा पयाुि श्रमशन्त्रक्तको व्यवस्थापन गनुु, स्थानीय उत्पालदत सामग्रीका 

िालग बजािको सुलनलित गनुु मुख्य चुनौलतहरु हुन् ।   

4.3.3. सांभावना िथा अवसर 

नेपाि सिकािको नीलत अनुरूप गाउँपालिकामा एक औद्योलगक ग्रामको स्थापना गिी उद्योग मैत्री वाताविण 

तयाि गनु सलकने, कृलष तथा बनमा आिारित उद्योग हरु संचािन गनु सलकने सम्भावना िहेको,  उद्योग 

स्थापना गनु लनजी के्षत्रिाई आकलषुत गनु सलकने, बेिोजगाि युवािाई  औद्योलगकिण माध्यमबाट िोजगािीका 

अवसि लदन सलकने, स्थानीय स्तिमा कच्चा पदाथु उपिि हुनु, स्थानीय श्रमशन्त्रक्तको प्रयोग गनु सलकनु, 

वैदेलशक िोज्गरिबता प्राि ज्ञान, लसप तथा बजेट उद्योगमा िगुना सलकने यस के्षत्रका अवसि हुन् ।  

4.3.4. उद्योग तवकास योजना 

4.3.4.1. सोच 

 औद्योलगक उत्पादनको वृन्त्रद्ध, गाउँपालिकाको समृ्वन्त्रद्ध ।    

4.3.4.2. िक्ष्य 

उद्योग स्थापनाको माध्यमबाट  आम्दानी वृन्त्रद्ध गिी जीवन स्ति उकासे्न ।   

4.3.4.3. उदे्दश्य 

1. स्थानीय स्तिमा उपिि  कच्चा पदाथुको अलिकतम प्रयोग गनुु,  

2. औद्योलगकिणबाट िोजगािीका अवसिहरु लसजुना गनुु, 

3. लवशेष गिी ठूिो िगानीको िालग लनजी के्षत्रिाई आकलषुत गनुु, 

4. औद्योलगक वातावािण तयाि गनुु, 

5. लवद्यमान उद्योगहरुको उत्पादनको गुणस्तिमा वृन्त्रद्ध गिी बढी प्रलतस्पिुत्मक बनाउनु, 

6. आलथुक संमृन्त्रद्ध हालसि गनुु । 
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4.3.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: स्थानीय स्तिमा उपिि स्रोत सािनको अलिकतम प्रयोग गनुु  

१.१ स्थानीय स्तिमा उपिि कच्चा पदाथुमा 

आिारित उद्योगको स्थापना गने ।  

१.१.१ गाउँपालिकामा िएका स्रोत तथा सािनको 

पलहचान गरिनेछ 

१.१.२ कृलष तथा पशुपािनमा आिारित उद्योगको 

स्थापना गरिनेछ । 

१.१.३ वनमा आिारित उद्योग स्थापना गरिनेछ । 

१.२ स्थानीय कच्चा पदाथुमा आिारित उद्योग 

स्थापनमा िालग प्रोत्साहन गने  

१.२.१ गाउँपालिकामा स्थापना हुने उद्योग व्यवसायिाई 

दताु, नवीकिणमा सहुलियत लदईनेछ । 

१.२.२ गाउँपालिकामा उद्योग स्थापनाका िालग  

प्रोत्साहन गनु किमा छुटको व्यवस्था गरिनेछ । 

१.२.३ स्थानीय कच्चा पदाथु प्रयोग गने उद्योगिाई 

अनुदान प्रदान गरिनेछ   

१.२.४ वाताविण मैत्री उद्योग स्थापनामा प्रोत्साहन 

गरिनेछ । 

उदे्दश्य २: उद्योग स्थापना मारु्त िोजगािीका अवसिहरु लसजुना गनुु 

२.१.  दक्ष जनशन्त्रक्त तयाि गिी िोजगािी  लसजुना 

गने  

२.१.१. ििु उद्यम कायुिम मारु्त लवलिन्न लसपमुिक 

तालिम प्रदान गने  

२.१.२. स्थानीय मौलिक लसप तथा किाको संिक्षण तथा 

प्रवदु्धन गरिनेछ  

२.१.३ आिुलनक प्रलवलि सम्बन्त्रन्ध तालिम प्रदान गरिनेछ  

२.१.४ स्थानीय प्रालवलिक लवद्याियिाई उद्योग 

व्यवसायसंग आवद्ध गदै िाने  

उदे्दश्य ३: उद्योग स्थापनाका िालग िगानीमैत्री वातावािण तयाि गनुु 

३.१  औद्योलगक लवकासका आवश्यक िालग नीलत, 

योजना तथा मापदण्ड तयाि गने  

३.१.१. उद्योग स्थापनाकाका िालग अध्ययन गरिनेछ  

३.१.२. साना तथा ििेिु उद्योग स्थापना, संचािन तथा 

व्यवस्थापनका िालग ऐन, कायुलवलि तथा 

मापदण्ड तयाि गरि िागु गरिनेछ ।  

३.२ उद्योग स्थापनाका िालग आवश्यक 

पूवाुिािको लवकास गने  

३.२.१ औद्योलगक ग्रामको स्थापना गरिनेछ ।  

३.२.२ उद्योगका िालग आवश्यक आिाििूत 

पूवाुिािको लवकास गरिनेछ । 
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रणनीति काययनीति 

३.३ उद्योग के्षत्रमा िगानी लित्र्याउन प्रोत्साहन गने  ३.३.१ उद्योग स्थापनामा सावुजलनक लनलज 

साझेदािीिाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

३.३.२ सहकािी के्षत्रको लवत्तीय परिचािन गरिनेछ । 

३.३.३ साना तथा ििेिु उद्यम लवकासमा सामुलहक 

िगानीिाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।   

३.३.४ गाउँपालिका बालहि िही उद्योग व्यवसाय गने  

स्थानीयिाई गाउँपालिकामा िगानी गनु 

प्रोत्साहन गरिनेछ । 

३.३.५ गाउँपालिकामा लित्रीने लवपे्रषणिाई उद्योग 

के्षत्रमा िगानी गनु प्रोत्साहन गरिनेछ । 

३.४ उद्योग व्यवसाय के्षत्रको सुिक्षाको प्रत्यािूलत 

गने  

३.४.१. उद्योग तथा व्यवसाय के्षत्र तोकेि सो के्षत्रको 

सुिक्षाको िालग सुिक्षा लनकायमा पहि गरिनेछ 

। 

३.४.२. लवमा कायुिमिाई प्रिावकािी रूपमा िागु 

गनु लवमा कम्पीहरूसँग समन्यव गरिनेछ । 

उदे्दश्य ४. औद्योलगक उत्पादनको गुणस्तिमा वृन्त्रद्ध गिी प्रलतस्पिाुत्मक बनाउनु 

४.१. स्थानीय उत्पादनिाई गुणस्तिीय बनाई 

प्रलतश्पिुमक बनाउने  

४.१.१. एक गाउँ )टोि/वस्ती (एक उत्पादन िाई 

प्रोत्साहन  गरिनेछ। 

४.१.२. उद्योगमा प्रलवलिको प्रयोग गरिनेछ । 

४.१.३. गुणस्ति परिक्षणका िालग पहि गरिनेछ  । 

4.3.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि. सां योजना /काययिि सहकायय गने तनकायहरु 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनतज के्षत्र अन्य तनकाय 

)सहकारी 

गै.स.स.( 

१ गाउँपालिकामा िहेका सम्भालवत 

औद्योलगक कच्चा पदाथुको 

पलहचान गिी स्रोत नक्शाङ्कन  गने 
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ि. सां योजना /काययिि सहकायय गने तनकायहरु 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनतज के्षत्र अन्य तनकाय 

)सहकारी 

गै.स.स.( 

२ स्थानीय बनमा उपिि 

जलडबुटीको पलहचान नक्शाङ्कन 

तथा संिक्षण गने 

   
 

 

३ िाईस लमि स्थापना गने      

४ अदुवाको चकिेट (Toffee) 

बनाउने उद्योग स्थापना गने 

     

५ सवोतम लपठो उत्पादन गने उद्योग 

स्थापना गने 

     

६ आिुको परिकाि (लचप्स, दािमोठ) 

बनाउने सम्बन्त्रन्ध उद्योग स्थापना 

गने 

   
 

 

७ पशु आहाि (दाना) उत्पादन 

सम्बन्त्रन्ध उद्योग स्थापना गने 

 
    

८ डेिी उद्योग स्थापना (छुपी, घु्य, 

पलनि्, दलह उत्पादन) गने 

   
  

९ मासु प्रसोिन सम्बन्त्रन्ध उद्योग 

स्थापना गने  (dry meat,  ससेज, 

मासुको अचाि उत्पादन) 

  
 

 
 

१० बासका सामग्री (डोको, डािो, थुने्स, 

नाङिो, टुथलपक, सजवटका 

सामाग्री आलद) उत्पादन गने उद्योग 

स्थापना गने 

  
   

११ मुढा बनाउने उद्योग स्थापना गने 
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ि. सां योजना /काययिि सहकायय गने तनकायहरु 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनतज के्षत्र अन्य तनकाय 

)सहकारी 

गै.स.स.( 

१२ र्लनुचि उद्योग स्थापना तथा 

संचािन गने 

       

१३ गाउँपालिकामा स्थापना हुने उद्योग 

व्यवसायिाई दताु, नवीकिणमा 

सहुलियत  

    

१४ गाउँपालिकामा उद्योग स्थापनाका 

िालग  प्रोत्साहन गनु स्थानीय किमा 

( ...%) छुटको व्यवस्था 

    

१५ स्थानीय कच्चा पदाथु प्रयोग गने 

उद्योगिाई अनुदान प्रदान    

    

१६ वाताविण मैत्री ठुिा उद्योग 

स्थापनमा कि छुटको व्यवस्था गने   

    

१७ अदुवाको चकिेट (toffee) 

बनाउने तालिम लदने 

  
 

 
 

१८ मुढा बनाउने तालिम संचािन गने 
  

 
 

 

१९ बाँसका सजावटका सामाग्री 

बनाउने तालिम संचािन गने  

     

२० सवोतम लपठो उत्पादन गने तथा 

प्याकेजीङ गने सम्बन्त्रन्ध तालिम 

संचािन गने  

     

२१ आिुलनक र्लनुचि बनाउने सम्बन्त्रन्ध 

तालिम लदने 
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ि. सां योजना /काययिि सहकायय गने तनकायहरु 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनतज के्षत्र अन्य तनकाय 

)सहकारी 

गै.स.स.( 

२२ Basic accounting and 

management सम्बन्त्रन्ध तालिम 

संचािन गने 

  
 

 
 

२३ उद्यमीका िालग बजािीकिण 

सम्बन्त्रन्ध तालिम संचािन गने 

  
 

 
 

२४ हाि पिम्पिागत रुपमा उद्यम 

संचािन गरििहेका व्यन्त्रक्तहरुको 

पलहचान ( लसिाई, र्िामका 

सामाग्री लनमाुण, बाँसका सामाग्री 

लनमाुण आलद  ) 

    

२५ बाँसका सामाग्री (डोको, डािो, 

थुने्स, नाङिो आलद)  बनाउन जाने्न 

स्थानीयको पलहचान गिी क्षमता 

लवकासका िालग तालिम लदने 

  
 

 
 

२६ पिम्पिागत रुपमा र्िामका 

सामाग्री उत्पादन गरििहेका 

व्यन्त्रक्तहरुको (आिनमा काम गने)  

क्षमता लवकास तालिम संचािन गने 

  
 

 
 

२७ पिम्पिागत रुपमा लसिाई बुनाई 

गरििहेका व्यन्त्रक्तहरुका िालग 

क्षमता लवकास सम्बन्त्रन्ध तालिम 

संचािन गने 

  
 

 
 

२८ उद्यमी तथा उद्योग संचािन गने 

चाहने व्यन्त्रक्तका िालग आिाििूत 
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ि. सां योजना /काययिि सहकायय गने तनकायहरु 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनतज के्षत्र अन्य तनकाय 

)सहकारी 

गै.स.स.( 

कम्प्पु्यटि सम्बन्त्रन्ध तालिम संचािन 

गने 

२९ कृलष लवद्याियमा कृलष 

उत्पादनिाई गे्रडीङ गने तथा 

प्रसोिन गने सम्बन्त्रन्ध कक्षा संचािन 

गने 

 
  

 
 

३० गाउँपालिकामा उद्योग स्थापनाका 

िालग सम्भाव्यता अध्ययन गरि 

उद्योग लवकास योजना तयाि गने 

 
  

 
 

३१ गाउँपालिकाको उद्योग स्थापना , 

संचािन तथा व्यवस्थापन ऐन 

तजुुमा गरि िागु गने 

  
 

 
 

३२ सबै प्रकािका उद्यम स्थापना तथा 

संचािन गनु आवश्यक पने 

मापदण्ड तयाि गरि िागु गने 

  
 

 
 

३३ उद्योग स्थापनामा छुट, सहुलियत 

लदने सम्बन्त्रन्ध कायुलवलि तयाि गरि 

िागु गने 

  
 

 
 

३४ औद्योलगक ग्राम स्थापनाका िालग 

जग्गाको व्यवस्थापन गने 

  
   

३५ औद्योलगक ग्रामको स्थापनाका 

िालग सम्प््ब्यता अध्ययन तथा 

डी.लप.आि तयाि गने 
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ि. सां योजना /काययिि सहकायय गने तनकायहरु 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनतज के्षत्र अन्य तनकाय 

)सहकारी 

गै.स.स.( 

३६ औद्योलगक ग्राम स्थिमा आवश्यक 

आिाििूत पूवाुिाि (पहँुच बाटो, 

पानी, लनकास, लवद्युत सेवा आलद) 

लवकास गने 

     

३७ उद्योगका िालग आवश्यक 

आिुलनक मेलसनिी सामाग्री 

खरिदमा सहुलियत प्रदान गने 

     

३८ िगानी आकलषुत गनु लवलिन्न 

सिोकािवािा  (लनलज के्षत्र, 

सहकािी, सिकािी ) बीच 

अििलिया कायुिम संचािन गने 

  
   

३९ सहकािीमा िएको लवत्तीय 

स्रोतिाई उद्योग स्थापना तथा 

संचािनमा परिचािन गनु प्रोत्साहन 

गने 

  
 

 
 

४० सहकािीको िगानीमा स्थापना 

िएका उद्योगिाई लवशेष छुटको 

व्यवस्था गने 

  
 

 
 

४१ आिुलनक प्रलवलि सहकािी मारु्त 

लित्र्याउने ि सो का िालग 

सहकािीिाई सहुलियत लदने 

 
  

 
 

४२ साना तथा ििेिु उद्यम स्थापनामा 

आमा समुह, मलहिा समूह, युवा 
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ि. सां योजना /काययिि सहकायय गने तनकायहरु 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनतज के्षत्र अन्य तनकाय 

)सहकारी 

गै.स.स.( 

समूह (क्लब) िाई प्रोत्साहन गनु 

कायुिम संचािन गने 

४३ उद्योग तथा व्यवसायको सुिक्षाको 

प्रत्यािूलतका िालग सुिक्षा लनकाय 

संग पहि गने 

   
 

 

४४ उद्योग व्यवसायको िगानी सुिलक्षत 

गनु लवमा सम्बन्त्रन्ध छिर्ि गने 

  
   

४५ उद्योगिाई लवमा गिाउन प्रोत्साहन 

गने 

  
   

४६ एक गाउँ एक उत्पादन सम्बन्त्रन्ध 

अध्यन गने 

  
 

 
 

४७ उत्पालदत सामग्रीको गुणस्ति 

परिक्षणका िालग लवलिन्न लनकाय 

संग समन्वय गने 

   
 

 

४८ उत्पालदत सामग्रीको ब्रान्ड लनमाुण 

गनु पहि गने 

  
   

४९ लनयलमत अनुगमन तथा मुल्यांकन 

गने  (वालषुक रुपमा) 

     

 

4.3.6. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

पाँच वषु लित्रमा उद्योग  सम्बन्धी समू्पणु अध्ययन सम्पन्न िई सके्नछ। उद्योग  ग्राम स्थापना िई संचािन 

िएको हुनेछ। सडक िगायत अन्य पूवाुिािको उलचत व्यवस्था िएको हुनेछ। औद्योलगक उत्पादनको िालग 

बजािको व्यवस्था िई सकेको अवस्था हुनेछ। लनजी के्षत्रिाई आकलषुत गनु उपयुक्त नीलत तजुुमा िई 

कायुन्वयनमा आइसकेको हुनेछ। बेिोजगाि युवािाई औद्द्योलगकीिणको माध्यमबाट िोजगािीका अवसि 
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उपिि हुनेछ। पंुजी अिावको समस्याको अन्त्य हुनेछ। स्थानीय तहमा उपिि कच्चा पदाथुको बढी िन्दा 

बढी उपयोग िएको अवस्था हुनेछ। 

 

4.4.  व्यापार िथा व्यवसाय  

4.4.1. पृष्ठभूति 

यस गाउँपालिकामा लवलिन्न प्रकािका होिसेि तथा खुद्र व्यपाि गरि जम्मा  गिी जम्मा २२४ पसिहरु िहेका 

छन् । दैलनक उपिोगका सामानहरु जसै्त, खाद्यान्न, ित्ताकपडा, इिेक्टि ोलनक, से्टसनिी, औषलि, हाडुवेयि 

होटेि, िज आलदको पसिहरु िहेका छन् ।  गाउँपालिकाका मुख्य बजािहरुमा झनझने, चैनपुि बजाि, श्रीपुि 

बजाि, गुजाु बजाि हुन् । जहाँ यस्ता व्यपाि तथा व्य्वव्य्सयाहरु संचािन िईिहेका छन् । पालिकामा दैलनक 

उपिोग्य सामग्री लकनबेच गनु सािालहक हाटबजाि पलन िागे्न गिेका छन् ।  

4.4.2. सिस्या िथा चुनौिी 

गुणस्तिीय सामग्रीको कम उपििता, कमसि सामग्री बढी आयात हुनु, सामानको मूल्यमा एकरुपता नहुनु, 

लवद्यमान बजाि अव्यवन्त्रस्थत ि छरिएि िहनु, हाटबजाि व्यवन्त्रस्थत निएका, व्यपाि व्यवसाय दताु प्रचिन अझै 

निएको, अब्जको अनुगमन लनयमन लनयलमत ि व्यवन्त्रस्थत निएको, व्यापाि व्यवसाय सम्बन्त्रन्ध पालिकामा 

कानुन को व्यवस्था निएको जस्ता समस्या िहेका छन् । स्थानीय बजािको अनुगमन तथा लनयमन गरि 

गुणस्तिीय सामग्रीको आपूलतुमा सहजीकिण गनुु, पसिहरु दताु गनु प्रोत्साहन गिी िाजस्व वृन्त्रद्धमा योगदान 

बढाउनु मुख्य चुनौती हुन्  । 

4.4.3. सांभावना िथा अवसर 

गाउँपालिकाको जनसंख्या िलमक रुपिे बढ्दै गईिाखेको हुनािे सामानको िालग माग पलन सोलह अनुरुप 

बढने हुनािे बजाि लवस्तािको ठूिो सम्भावना िहेको । सडक संजाििाम्रो िएको िे िागत कम िई कम 

मुल्यमा गुणस्तिीय सामग्री उपिि हुन सके्न सम्भावना िहेको छ । व्यपाि व्यवसायको लवस्ताि गिी स्थानीय 

समलग्रहु लविी गनु सलकने अवसि िहेको छ ।  

4.4.4. व्यापार िथा व्यवसाय तवकास योजना  

4.4.4.1. सोच 

स्वच्छ तथा प्रलतस्पिाुत्मक व्यापाि व्यवसायको सुलनलित गने । 

4.4.4.2. िक्ष्य 

बजाििाई व्यवन्त्रस्थत गिी उलचत मूल्यमा गुणस्तिीय सामान आपूलतु गने । 
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4.4.4.3. उदे्दश्य 

1 गाउँपालिकालित्र हुने सबै प्रकािका व्यपाि व्यवसायिाई किको दायिामा ल्याउनु । 

2 व्यापाि व्यवसायमा स्वस्थ प्रलतष्पिाुका माध्यमबाट गुणस्तिीय उपिोग्य वसु्तको सहज आपूलतु 

गनुु ।  

3 स्थानीय स्तिमा उत्पादन िएका सामग्रीको लनकासी प्रवदु्धन गनुु । 

4.4.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणतनति काययनीतिहरु 

उदे्दश्य १: गाउँपातिकातभत्र हुने सबै प्रकारका व्यापार व्यवसायिाई करको दायरािा ल्याउनु । 

१.१. गाउँपालिकामा स्थापना हुने सबै प्रकािका 

व्यवसाय अलनवायु दताु गनुुपने व्यवस्था गने  

१.१.१ गाउँपालिका लित्र संचालित व्यवसालयक 

र्मुहरुको दताु तथा नलवकिणिाई गलत 

लदईनेछ । 

१.१.२ दताु िएका व्यपाि व्यवसायको लवद्युतीय 

िेकडु िान्त्रखनेछ ।   

उदे्दश्य २: गुणस्तरीय उपभोग्य वसु्तको सहज आपूतिय िथा तविरणको व्यवस्था गनुय ।  

२.१ गाउँपालिकामा आवश्यक लवलिन्न वसु्तको 

सहज ि लनयलमत आपूलतुका लवलिन्न 

सिोकावािासंग सहकायु गने   

२.१.१  दैलनक उपिोग्य सामाग्रीको सहज 

आपूलतुका लनलज के्षत्रसंग सहकायु गरिनेछ ।   

२.१.२  कृलष जन्य सामग्रीको आपूलतुका िालग 

सहकािीको परिचािन गरिनेछ । 

२.२  वसु्त तथा सेवाको सहज लवतिणको व्यवस्था 

लमिाउनु  

२.२.१  व्यवन्त्रस्थत बजाि लवकासको िालग 

सहजीकिण गरिनेछ ।  

२.२.२ सहकािी संगको सहकायुमा सुपथ मूल्य 

पसि संचािन गनुु । 

२.३  सामग्रीको मुल्यमा एकरुपता ि गुणस्ति 

सुलनलित गने   

२.३.१  लनयलमत रुपमा अनुगमन गरि गुणस्ति लहन 

सामग्री लबलि गने व्यापािीिाई कािवाही 

गरिनेछ ।  

२.३.२ उपिोक्तािाई सचेत गरिनेछ । 

उदे्दश्य ३: स्थानीय स्तरिा उत्पादन भएका सािग्रीको तनकासी प्रवद्धयन गनुय । 

३.१  लनयाुत हुने वसु्तहरुको उत्पादनमा वृन्त्रद्ध गनुु  ३.१.१ कृलषजन्य सामग्रीको उत्पादनमा वृन्त्रद्ध गरिनेछ  

३.१.२ साना तथा ििेिु उद्यमको प्रवदु्धन गरि 

उत्पादन वृन्त्रद्ध गरिनेछ । 
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रणतनति काययनीतिहरु 

३.२ स्थानीय सामग्रीको लनकासीमा सहजीकिण 

गरिनेछ । 

३.२.१ स्थानीय स्तिमा उत्पालदत सामग्रीको 

बजािीकिण गरिनेछ । 

३.२.२ कोशेिी ििको स्थापना तथा संचािन गरिनेछ  

३.२.३ िोड अनिोड गने लनलित स्थान तोलकनेछ  

 

4.4.4.5.  काययिि िथा पररयोजना      

  सहकायय गने तनकाय 

ि. 

सां 
योजना /काययिि  

सां

घ 

प्र

दे

श 

स्था

नीय 

िह 

तन

तज 

के्ष

त्र 

अन्य 

तनकाय 

)सहकारी,

गै.स.स.( 

१ 

गा.पा.मा स्थापना हुने व्यवसालयक र्मु, पसिहरुको दताु तथा 

नवीकिण गनु वालषुक रुपमा चेतनामुिक कायुिम संचािन 

गने   

 

    

२ 
गाउँपालिकामा िहेको समू्पणु पसि तथा व्यवसायको दताु 

गने कायु िाई अलियानको रुपमा अलि साने 
 

    

३ 
प्रते्यक वषु सबै िन्दा बढी कि बुझाउने एक जना 

व्यवसायीिाई पुिसृ्कत गने  
 

    

४ 
व्यवसाय दताु, नवीकिण तथा खािेजी कम्प्पु्यटि तथा 

सफ्टवेयिको माध्यमबाट गने     
 

    

५ वडा कायाुिय बाटनै व्यवसाय दताु हुने व्यवस्था लमिाउने        

६ 
दैलनक उपिोग्य सामाग्री आपूलतु गने लनलज के्षत्रिाई सहुलियत 

तथा कि छुटको व्यवस्था गने   
 

    

७ 
उन्नत जातका लवउ तथा मिको आपूलतु गनु सहकािीिाई 

सहुलियत लदने 
 

    

८ कृलष उपकिणको आपूलतु तथा लवतिण सहकािी मारु्त गने      

९ सािालहक हाटको िालग व्यवन्त्रस्थत स्थि लनमाुण गने      

१० बजाि व्यवन्त्रस्थत गने        

११ उपयुक्त ठाँउमा सुपथ मूल्य पसि संचािन गने      

१२ 
प्रते्यक ६ मलहनामा बजाि अनुगमन गने ि प्रलतवेदन तयाि गरि 

पेश गने 
 

    

१३ 
गुणस्तिीय तथा लनयलमत सामाग्री आपूलतु गनु व्यापािीहरुिाई 

अलिमुखीकिण गने  
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  सहकायय गने तनकाय 

ि. 

सां 
योजना /काययिि  

सां

घ 

प्र

दे

श 

स्था

नीय 

िह 

तन

तज 

के्ष

त्र 

अन्य 

तनकाय 

)सहकारी,

गै.स.स.( 

१४ 
 लवद्याियमा तथा समुदायमा उपिोक्ता हक सम्बन्त्रन्ध 

चेतनामुिक कायुिम संचािन गने  
 

    

१५ 
आमा समुह, मलहिा समुह बीच वसु्त तथा सामानको गुणस्ति  

सम्बन्त्रन्ध  चेतनामुिक छिर्ि संचािन गने  
 

    

१६ िेलडयो कायुिम मारु्त चेतनामुिक सने्दश प्रसािण गने       

१७ 
वसु्त तथा सामानको गुणस्तिप्रलत नागरिकिाई सचेत गिाउन 

पम्प्लेट छापे्न ि लवतिण गने  
 

    

१८ 
प्रते्यक वषु सबै िन्दा बढी कृलष जन्य सामग्री लनयाुत गने १ 

जना लकसानिाई पुिसृ्कत  गने  
 

    

१९ 
स्थानीय स्तिमा उत्पालदत सामग्रीको बजािीकिण िालग 

लवज्ञापन गने  
 

    

२० 
स्थानीय स्तिमा उत्पालदत सामग्रीको बजािीकिणका िालग  

बजाि के्षत्रमा पसि संचािन गने  
 

    

२१ उपयुक्त ठाँउमा कोशेिी ििको स्थापना गने      

२२ सामान िोड अनिोड गने स्थान तोकी व्यवन्त्रस्थत गने      

4.4.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

ब्यवन्त्रस्थत बजािको िालग स्थानको व्यवस्था िई ब्यवन्त्रस्थत बजाि संचािनमा सकेको हुनेछ । गाउँपालिकामा 

संचािन हुने  समू्पणु पसिहरु तथा व्यवसाय दताु तथा नवीकिण अलनवायु हुने परिपाटीको लवकास िएको 

हुनेछ । उपिोग्य सामग्रीको गुणस्ति तथा उपिोक्ता हक प्रलत उपिोक्त्ताहरु जागरुक िएका हुनेछन । 

गाउँपालिकाबाट लनयलमत रुपमा मलहनामा एक पटक अनुगमन लनयमनको कायु हुनेछ ।  
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4.5. श्रि, रोजगारी र सािातजक सुरक्षा 

4.5.1. पृष्ठभूति 

नेपािको संलबिानिे िोजगािी ि श्रमको हकिाई मौलिक हकको रुपमा स्थालपत गिेको छ । साथै दक्ष ि 

व्यावसालयक श्रमशन्त्रक्तको लवकास गने, श्रलमक ि उद्यमबीच सुसम्बन्ध कायम गने, वैदेलशक िोजगािीबाट 

आलजुत सीप, पंुजी, प्रलवलि आलद देश लितै्र सदुपयोग गने नीलत लिएको छ । देशमा िालष्टि य िोजगाि नीलत, 

२०७१ ि वैदेलशक िोजगाि नीलत, २०६८ कायुन्वयनमा आएका छन् िने लदगो लवकास िक्ष्य ि अििाुलष्टि य श्रम 

संगठन अलिसन्त्रन्ध मारु्त सुिलक्षत िोजगािीको प्रलतबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।  हाि नेपािमा श्रम शन्त्रक्तको 

३६.५ प्रलतशत औपचारिक के्षत्रमा संिग्न िहेको ि बेिोजगाि दि ११.४ प्रलतशत िहेको छ । श्रम, सीप ि 

उत्पादनबीच तादम्यता कायम हुन् नसकु्न, श्रम प्रलतको सम्मान कमी हुनु, उद्यमशीिताको लवकास नहुनु 

आलद यस के्षत्रका प्रमुख समस्याहरु हुन् ।  

देशको कुि जनसंख्यामा आलथुक रुपिे सलिय जनशन्त्रक्तको लहस्सा ५७ प्रलतशत छ । संलविानिे प्रदेशको 

कायु के्षत्रमा िोजगाि प्रवदु्धन सम्बन्धी प्रादेलशक नीलत, मापदण्ड, श्रम शन्त्रक्त योजना ि अध्ययन ि श्रम शन्त्रक्त 

योजना जस्ता लवषय पदुछन् । सन् २०११ मा नेपािमा के्षत्रगत िोजगािीको न्त्रस्थलत हेदाु कृलषमा ६६.७ प्रलतशत, 

सामुदालयक कायु तथा समाज सेवामा १२.८ प्रलतशत, ब्यापाि, िेसु्टिाँ तथा होटेिमा ८.१ प्रलतशत ि लनमाुणमा 

के्षत्रमा ३.२ प्रलतशत िोजगािी लसजुना िएको छ । प्रदेशको हकमा जनसंख्या तथा िििुिी सवेक्षण २०११ 

अनुसाि काठमाडौमँा आलथुक दृलष्टिे सक्षम जनसंख्या मधे्य सबैिन्दा बढी सेवा प्रदायकका रुपमा (२६ 

प्रलतशत ) छन् िने दोश्रोमा हस्तकिा ि सम्बन्त्रन्धत ब्यापािीहरु  (१७.२२ प्रलतशत ि १९ प्रलतशत ) छन् ।   

हरिहिपुिगढी गाउँपालिकामा प्रिानमन्त्री िोजगाि कायुिम संचािनमा िहेको छ । यस कायुिमको मुख्य 

उदे्दश्य संलबिानत: िोजगािीको हक सुलनलित गनुु हो । यस कायुिमिे पालिकामा िहेका बेिोज्गढ़ारुको सुची 

दताु गने, उनीहरुिाई प्राथलमकताका आिािमा िोजगािी प्रदान गने जस्ता कायु गदै आईिहेको ।  पालिकामा  

आ.व २०७६/०७७मा १५६ जना बेिोजगाि सुलचकृत िएका लथए िने आ.व. २०७७/०७८, २०७८/०७९ ि 

२०७९/०८० मा िमश: १४२, ६०१ ि ५७८ जना बेिोजगाि सुलचकृत िएका लथए जसमध्य आ.व. २०७७/०७८ 

ि २०७८/०७९ मा िमश १०३ ि ६८ जनािे िोजगािी पाएका लथए । यसबाट क प्रष्ट हुन्छ िने गाउँपालिकामा 

पयाुि श्रमशन्त्रक्त उपिि छ िने यसको तुिनामा िोजगािीका अवसि नु्यन िहेका छन  । 

4.5.2. सिस्या िथा चुनौिी 

उपिि युवा श्रमशन्त्रक्तिाई उत्पादनशीि के्षत्रमा संिग्न गिाउन नसकु्ननै सबै िन्दा ठूिो समस्या हो । श्रम 

शन्त्रक्तको रुपमा िहेको युवा जनशन्त्रक्त लवलदशलसनु  तथा गाउँपालिकाबाट  बालहरिनु , स्थानीय स्तिमा श्रम 

शन्त्रक्तको माग ि आपूलतु लबचको असिुि, बढ्दो बेिोजगािीका कािणिे आपिालिक लियाकिापमा वृन्त्रद्ध, 

गाउँपालिकाका युवा श्रमशन्त्रक्तिाई उत्पादनशीि के्षत्रमा संिग्न गिाउनु, प्रलतिा पिायन िोकी ि स्थानीय 

स्तिमानै व्यवस्थापन गनुु ठूिो चुनौलतको रुपमा िहेको छ ।  
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4.5.3. सांभावना िथा अवसर 

गाउँपालिकाको तीब्रति लवकासको िालग अन्य िौलतक श्रोत सािनको साथ साथै मानवीय श्रोत सािनको पलन 

उलत्तकै आवश्कता पदुछ ।  तसथु गाउँपालिकामा लवद्यमान मानवीय संसािनको उपयुक्त परिचािनबाट नै 

लवकास सम्भव हुन सक्दछ । कृलष पशुपािन िगायतका के्षत्रिाई व्यवसायीकिण तथा उद्योग िन्दाको 

लवकास गरि स्थानीय स्तिमानै िोजगािीका अवसि लसजुना गने प्रशस्त सम्भावना िहेको छ । त्यसैगिी 

प्रिानमन्त्री िोजगाि कायुिमिे पलन केलह मात्रामा स्थानीय स्तिमा िोजगािीको लसजुना गिेको देन्त्रखन्छ ।  

4.5.4. श्रि िथा रोजगारी योजना  

4.5.4.1. सोच 

स्थानीय श्रमशन्त्रक्तको उपयोगगिी गाउँपालिकामा िोजगािीको अवसि लसजुना गनुु । 

4.5.4.2. िक्ष्य  

कृलष  िगायत अन्य के्षत्रको लवकासगिी समू्पणु श्रमशन्त्रक्तिाई उत्पादनशीि के्षत्रमा उपयोग गने ।  

4.5.4.3. उदे्दश्य  

1 स्थानीय स्तिमानै िोजगािीका अवसि लसजुना गनुु, 

2 सीपयुक्त दक्ष जनशन्त्रक्तको लवकास गनुु,  

3 श्रलमकको हक लहतको सुिक्षा गनुु,   

4.5.4.4. रणनीति िथा काययनीतिहरु  

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १ : स्थानीय स्तरिानै रोजगारीका अवसर तसजयना गनुय  

१.१ िोजगाि तथा बेिोजगाि श्रम शन्त्रक्तको िगत 

तयाि गने  

 

 

१.१.१ गाउँपालिका िएका िोजगाि तथा 

बेिोजगािको तथ्यांक संकिन तथा 

व्यवस्थापन गरिनेछ ।  

१.१.२ गाउँपालिका के्षत्रमा कायुित मजदुिको दक्षता 

ि अनुिवको आिािमा िगत तयाि गरिनेछ  

१.२  स्थानीय स्तिमानै िगानी गरि उद्यमलशिाता 

प्रवदु्धन गने   

१.२.१ स्थानीय स्तिमा िगानी गरि िोजगािी लसजुना 

गने व्यवसायीिाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 

१.२.२ स्थानीय युवािाई प्रस्तावका आिािमा 

सहयोग गरिनेछ । 
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रणनीति काययनीति 

१.२.३ लवदेशबाट र्केका युवाको ज्ञान, सीप, 

अनुिव िाई िोजगािमूिक के्षत्रमा िगाउन 

सहजीकिण गरिनेछ ।  

१.३ प्रिानमन्त्री िोजगाि कायुिमिाई प्रिावकािी 

ढंगिे अगालड बढाउने । 

१.३.१ प्रिानमन्त्री िोजगाि कायुिमिाई िोजगाि 

सम्बन्त्रन्ध कायुिमसंग आवद्ध । 

१.३.२ गाउँपालिका स्तिीय योजनाहरु कायुन्वयन 

गदाु िोजगाि सेवा केन्द्रमा सुलचकृत 

बेिोजगािहरुिाई प्राथलमकता लदईनेछ । 

 

उदे्दश्य २: तवतभन्न तसपिुिक िातििका अवसरको वृस्द्ध गदै दक्ष जनशस्िको  तवकास गनुय  

२.१  िोजगािमूिक तालिम संचािन गने  

 

२.१.१  मागमा आिारित िोजगािमूिक तालिम 

संचािन गने  

 

२.२ स्थानीय स्तिमा संचािन गिेका तालिमहरुको 

प्रमाणीकिणको  गने   

२.१.१ स्थानीय स्तिमा दीने लसपमुिक तालिमको 

प्रमाणीकिण गनु CTEVT संग समन्वय 

गरिनेछ । 

उदे्दश्य ३ श्रतिकको हक तहिको सुरक्षा गनुय  

३.१ गाउँपालिका के्षत्रमा कायुित मजदुिको नु्यनतम 

हक अलिकाि सुिलक्षत गने  

३.१.१ गाउँपालिका के्षत्रमा काम गने श्रलमकको 

(मलहिा ि पुरुषको) ज्यािामा समानता 

कायम गरिनेछ । 

३.१.२ श्रलमकको लनयलमत िुक्तानी सुलनलित गरिनेछ  

३.१.३ गाउँपालिकाको लवकास लनमाुणको काममा 

संग्लग्न श्रलमकको दुिुटना लवमा अलनवायु 

गरिनेछ । 

३.१.४ बाि श्रमिाई लनरुत्सालहत गरिनेछ ।  

३.१.५ मजदुि पेन्सन कायुिम प्रािम्भ गरिनेछ । 
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रणनीति काययनीति 

३.२ बैदेलशक िोजगाििाई सुिलक्षत ि मयाुलदत 

बनाउन पहि गने 

३.२.१ लवदेश जान चाहने व्यन्त्रक्तहरुिाई आिाििूत 

तालिमको व्यवस्था गरिनेछ । 

३.२.२ वैदेलशक िोजगािीबाट र्केका युवा 

श्रमशन्त्रक्तको सीप, अनुिव ि पंुजीिाई 

गाउँपालिकाको लवकासमा िगाउने 

वाताविण गरिनेछ । 

 

4.5.4.5. काययिि िथा पररयोजना   

 

ि

. 

सां 

योजना /काययिि  

सहकायय गने तनकाय 

स
ांघ

 

प्र
दे

श
 

स्
थ

ान
ीय

 ि
ह

 

तन
तज

 क्ष
त्र

 अन्य 

तनकाय 

)सहकारी

,गै.स.स.( 

१ 
गाउँपालिकाका िोजगाि तथा बेिोजगाि व्यन्त्रक्तहरुको सिेक्षण 

गरि अलििेख तयाि गने  
 

    

२ 
गाउँपालिकाका िोजगाि तथा बेिोजगाि व्यन्त्रक्तहरुको सिेक्षण 

गरि अलििेख लनयलमत अध्यावलिक गनु सफ्टवेयिको प्रयोग गने  
 

    

३ 
स्थानीय िोजगाि तथा  बेिोजगािको दताु गने सम्बन्धमा वडा 

मारु्त स्थानीयिाई जानकािी गिाउने  
 

    

४ 
गैिसिकािी संस्थामा िोजगािीमा  स्थानीय युवािाई  प्राथलमकता 

लदने  
 

    

५ श्रम बैंकको स्थापना गने       

६ िोजगाि सेवा केन्द्र संचािन गने       

७ 
िोजगाि सेवा केन्द्र सुदृढीकिण गने (कम्प्पु्यटि, र्लनुचि, क्यामिा 

तथा अन्य लवद्युतीय उपकिण खरिद) 
 

    

८ 
स्थानीय स्तिमा िोजगािी लसजुना गने २ जना उद्यमीिाई सम्मान 

गने )वालषुक रुपमा (  
 

    

९ 

एक परिवाि एक िोजगाि कायुिमिाइु प्रिावकािीरूपमा 

कायाुन्वयन गनु प्रिानमन्त्री िोजगाि कायुिम, अध्यक्ष उद्यम 

लवकास कायुिम, व्यवसालयक कृलष पशुपािन कायुिमिाइु 

समन्यात्मक रूपमा  लनििि संचािन गने 

 

    

१० 

लवपन््न वगु तथा युवा स्विोजगाि कायुिम अिगुत आ.व. 

०७९/०८० मा १०० जनािाइु १०० लदन बिाबिको िोजगािी उपिि 

गिाउने 
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१० 

लवपन््न वगु तथा युवा स्विोजगाि कायुिम अिगुत आ.व. 

०७९०८० मा १०० जनािाइु १०० लदन बिाबिको िोजगािी उपिि 

गिाउने  

 

    

११ 
बैदेलशक िोजगािीबाट र्केका व्यन्त्रक्तिाई आयमुिक के्षत्रमा 

िगानी गनु लवत्तीय साक्षिता कयुिम संचािन गने  
 

    

१२ 
युवा स्विोजगाि कोषको िकमिाइु सहकािी संस्थाहरू मारु्त 

गरिबी नू्यलनकिण कायुिम संचािनमा प्रयोग गने 
 

    

१३ 
मागका आिािमा तालिम  (वालषुक २ प्रकािका तालिम ( संचािन 

गने 
 

    

१४ 
वालषुक रुपमा २ जनािाई आिुलनक लसप मुिक  तालिम लिन 

गाउँपालिका बालहि पठाउन सहयोग गने   

     

१५ लसप प्रमाणीकिण गनु वालषुक रुपमा कायुिम संचािन गने       

१६ 

अनौपचारिक के्षत्रमा काम गने श्रलमकको लनयलमत िुक्तानी तथा 

समान ज्यािाका लवषयमा समय समयमा अििलिया तथा 

छिर्ि  गने  

     

१७ बाि अलिकाि सम्बन्त्रन्ध सचेतानामुिक कायुिम संचािन गरिनेछ       

१८ बाि श्रम लवरुद्धठाउँ ठाउँमा जानकािीमुिक होलडिंङ बोडु िाखे्न       

१९ मजदुि पेन्सन सम्बन्त्रन्ध कायुलवलि तयाि गिी िागु गने      

4.5.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

स्थानीय स्तिमानै पयाुि िोजगािीको लसजुना िई वैदेलशक िोजगािीमा जाने युवाको संख्यामा उले्लख्य रुपमा 

कमी आएको अवस्था हुनेछ । कृलष के्षत्रको आिुलनकीकिण तथा उद्योग व्यवसायको स्थापनाबता थप 

िोजगािीका अवसिहरु लसजुना िएको हुनेछ ।  ब्यापाि के्षत्रमा हुने लवस्ताििे स्विोजगाि प्रवदु्धन िई 

बेिोजगािीको समस्या िेिै हद सम्म कम िई सकेको आवस्था हुनेछ । सबै आलथुक के्षत्रमा हुने िोजगािीको 

अलिवृन्त्रद्धबाट पारिवारिक आयमा हुने वृन्त्रद्ध हुने ि सोबाट  नागरिकको जीवनस्तिमा सुिाि आएको हुनेछ।   
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पररचे्छद 5: सािातजक के्षत्र 

5.1. स्वास्थ्य िथा पोिण 

5.1.1. पृष्ठभूति 

स्वस्थ्य जनशन्त्रक्त समृद्ध मुिुक लनमाुणको महत्वपूणु आिाि हो । नेपािको संलविानिे स्वास्थ्यिाई 

नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्यािूत गिेको छ । संलविानमा पलन प्रते्यक नेपािीिे आिाििूत 

स्वास्थ्य सेवा ि सुलविा लनिः शुल्क पाउने व्यवस्था गिेको छ । संलविानको व्यवस्थाअनुसाि सिकाििे आफ्ना 

स्वास्थ्य चौकी ि स्वास्थ्य केन्द्रमा आिाििूत स्वास्थ्य सेवा ि सुलविा लनिः शुल्क गिेको छ । 

पोषणयुक्त खानपान, स्वच्छ खानेपानी एवं सिसर्ाइ स्वस्थ जीवनको िालग अपरिहाुय छ । स्वस्थ जीवनको 

िालग पोषणयुक्त खाद्यवसु्तको उपििता हुनु आवश्यक हुन्छ । गाउँपालिकामा उत्पालदत कृलष उपजिे 

सबै िििुिीिाइु वषुिि खान पुगे्न अवस्था छैन । िासयलनक मि, लकटनाशक औषलिको प्रयोगिे पलन 

स्वास्थ्यवदु्धक खाद्य पदाथुको उत्पादनमा चुनौती लसजुना गिेको छ ।  

हरिहिपुिगढी  गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सेवा प्रिान गने जम्मा  ११ वटा स्वास्थ्य संस्था िहेका छन् । जसमधे्य 

४ स्वास्थ्य चौकी ि ७ सामुदालयक स्वास्थ्य ईकाई िहेका छन् । यस्ता स्वास्थ्य संस्थामा लविामी जाँच, औषिी 

लवतिण, पोषण सेवा, प्रसुती सेवा, गिुवती जाँच, ल्याब सेवा, खोप सेवा, परिवाि लनयोजन सेवा, लिटालमन ए 

खुवाउने तथा अन्य उपचािात्मक सेवाहरू उपिि िहेका छन् । पालिकामा समय समयमा लनशुल्क स्वास्थ्य 

लशलवि संचािन पलन संचािन गने गरिएको छ । आिाििूत स्वास्थ्य उपचाि स्थानीय स्वास्थ्य चौकीबाट प्राि 

हुने िएता पलन थप उपचािका िालग स्थानीयहरू हेटौडा तथा काठमाडौकँा लवलिन्न अस्पतािमा जाने गिेका 

छन् ।  

5.1.2. सिस्या िथा चुनौिी 

स्वास्थ्य के्षत्रमा गुणस्तिीय स्वास्थ्य सेवाको पहँुच ि सेवामा एकरूपता कायम गनु नसकु्न, जनस्वास्थ्य सम्बन्त्रन्ध 

पयाुि जनशन्त्रक्तको व्यवस्था नहुनु, स्वास्थ्य सेवामा िगानी अनुसािको प्रलतर्ि प्राि नहुनु, स्वास्थ्य संस्थामा 

आवश्यकता अनुसािको आिुलनक उपकिण तथा दक्ष जनशन्त्रक्त नहुनु ।  पोषण सम्बन्त्रन्ध चेतनाको कलम हुनु,  

लवश्वव्यापीकिणसँगै खानपान तथा जीवनशैिीमा आएको परिवतुनिे नसने िोग तथा मानलसक स्वास्थ्य 

समस्याहरू बढ्दै जानु प्रमुख समस्या हुन् । स्वास्थ्य संस्थासम्म पुगे्न पहँुच बाटो िाम्रो निएको , स्वास्थ्य 

सम्बन्त्रन्ध जलटि समस्याका िालग गाउँपालिका बालहि जानुपने अवस्था, स्थानीयिे व्यन्त्रक्तगत स्वस्थ तथा 

सिसर्ाईमा ध्यान नलदने बानी, आकन्त्रस्मक स्वास्थ्य समस्या हँुदा एमु्बिेन्स तथा बाटोको समस्या, स्वास्थ्य 

संस्थाका िौलतक संिचना अपयाुि तथा िएका संिचना मापदण्ड अनुसाि निएका, वैकन्त्रिक उपचाि जसै्त:  

आयुबेद, योग, पाँचकमु जस्ता कुिामा ध्यान नलदनु जस्ता समस्या िहेका छन् ।    
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स्वास्थ्यका सबै के्षत्रमा नागरिकको समतामूिक पहँुच स्थालपत गनुु, लनिः शुल्क गुणस्तिीय आिाििूत स्वास्थ्य 

सेवािाइु सबै स्थानीय तहबाट सवुसुिि रूपमा उपिि गिाउनु, अलत लवपन्न ि जोन्त्रखममा पिेका 

नागरिकिाइु उच्च प्राथलमकतामा िाख्दै स्वास्थ्य सेवा उपिि गिाउनु, संिीय प्रणािी अनुरूप स्वास्थ्य 

संस्थाको व्यवस्थापन गनुु, स्वास्थ्य लबमािाइु प्रिावकािी रूपमा कायाुन्वयन गिाउनु, नार्ामूिक स्वास्थ्य 

के्षत्रिाइु िमशिः  सेवामूिक के्षत्रमा रूपाििण गिी स्वास्थ्य के्षत्रिाइु मानव स्वास्थ्य प्रलत लजमे्मवाि बनाउनु 

जस्ता कायुहरू प्रमुख चुनौतीको रूपमा िहेका छन् । 

5.1.3. सांभावना िथा अवसर 

तीनै तहको सिकाि लबच स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी अलिकािको बाँडर्ाँट हुनु, स्वास्थ्य लबमा कायुिम 

कायाुन्व्यनमा िहनु, प्रदेश तथा स्थानीय तहिे स्वास्थ्यमा िगानी वृन्त्रद्ध गदै कायुिम सञ्चािन गनुु,  सूचना 

प्रलवलिको लवकासका साथै उपकिणहरूको उपििता बढ्दै जानु, पूवाुिािको लवकाससँगै नागरिकहरूमा 

स्वास्थ्य सम्बन्त्रन्ध, चेतना तथा चासो बढ्दै जानु, नीलत तथा िणनीलतिे स्वास्थ्य सेवािाइु व्यवन्त्रस्थत तथा 

गुणस्तिीय बनाउने कायुमा जोड लदनु अवसिको रूपमा िहेका छन् । 

5.1.4. स्वास्थ्य योजना  

5.1.4.1. सोच 

सवुसुिि, गुणस्तिीय स्वास्थ्य सेवामा सहज पहँुच 

5.1.4.2. िक्ष्य 

स्वास्थ्य के्षत्रको व्यवन्त्रस्थत लवकास गदै जनस्तिमा गुणस्तिीय स्वास्थ्य सेवाको पहँुच सुलनलित गने । 

5.1.4.3. उदे्दश्य 

1 गाउँपालिकामा सवुसुिि गुणस्तिीय स्वास्थ्य सेवामा पहँुच बढाउनु । 

2 स्वास्थ्य के्षत्रमा दक्ष जनशन्त्रक्तको व्यवस्थापन गनुु । 

3 स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक पूवाुिािहरूको लनमाुण तथा स्तिोन्नती गनुु । 

4 स्वास्थ्य सेवािाइु सूचना मुिक तथा प्रलवलि मैत्री बनाउनु । 

5 स्वच्छ ि पोषणयुक्त खाद्य उपििता तथा पहँुचको वृन्त्रद्ध गनुु । 

6 वैकिीक लचलकत्साको माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवदु्धन गनुु । 
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5.1.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति काययनीतिहरू 

उदे्दश्य १: गाँउगाउँपातिकािा  सवयसुिभ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवािा पहँुच बढाउनु 

१.१  स्वास्थ्य संिसंस्थाको पँहुच अलिवुन्त्रद्ध तथा 

लवस्ताि गने । 

 

 

 

 

१.१.१  सबै वडामा स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन 

गरिनेछ । 

१.१.२ स्वास्थ्य संस्था सम्म सहज रूपमा पुग्न 

यातायातका सािन व्यवस्थापन गरिने छ । 

१.१.३ आिाििुत स्वास्थ्य केन्द्रमा आकन्त्रस्मक 

अवस्थाको प्रािन्त्रम्भक उपचाि, प्रािन्त्रम्भक 

ल्याव सेवा तथा अन्य आिाििुत एकीकृत 

उपचाि सेवा प्रवाह गरिनेछ । 

१.२ सवुसुिि तथा गुणस्तिीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान 

गने 

 

१.२.१  लनजी के्षत्रको समन्वयमा स्वास्थ्य वीमा 

कायुिम िागु गरिने छ । 

१.२.२  सबै वडामा आिाििुत औषिीको पँहुच 

पुयाुइनेछ । 

१.३ मलहिा, बािबालिका तथा वृद्धहरू साथै 

अपािहरुको स्वास्थ्यमा पहँुच लवस्ताि गने । 

 

१.३.१  सुिलक्षत मातृत्व, बाि स्वास्थ्य, लकशोि 

लकशोिी तथा प्रजनन स्वास्थ्य साथै जेष्ठ 

नागरिकको स्वास्थ्य सेवाको लवकास तथा 

लवस्ताि गरिनेछ । 

१.३.२  जे्यष्ठ नागरिक तथा अपािहरुको स्वास्थ्य 

जाँच सहज गनु लवलिन्न कायुिमहरू 

सञ्चािन गरिनेछ। 

१.४  आिाििुत औषिीमा स्थानीयबासीको पहँुच 

पुिुयाउने 

१.४.१ लनशुल्क रूपमा प्राि हुने औषिीहरूको 

सहज लवतिणको व्यवस्था लमिाइुनेछ । 

१.५  स्वास्थ्य सम्बन्त्रन्ध सचेतनामुिक कायुिमहरू 

सञ्चािन गने ।  

१.५.१ स्वास्थ्य सम्बन्त्रन्ध सचेतनामुिक 

कायुिमहरू सञ्चािन गरिनेछ । 

उदे्दश्य २: स्वास्थ्य के्षत्रिा दक्ष जनशस्िको व्यवस्थापन गनुय 

२.१  आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य कमीहरू 

व्यवस्थापनका िालग प्रदेश तथा गै.स.स सँग 

सहकायु तथा समन्वय गने 

 

२.१.१ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दक्ष 

स्वास्थ्यकमीहरूको व्यवस्थापन गरिनेछ 

२.१.२ स्वास्थ्यकमीहरूिाइु समय अनकुि तालिम 

प्रदान गरिनेछ । 

२.२ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा दक्ष स्वास्थ्य कमीहरूको 

लनयलमत उपन्त्रस्थलतको व्यवस्था लमिाउने 

२.२.१ स्वास्थकमीहरूिाइु आवश्यक सेवा सुलविा 

प्रदान गरिनेछ । 

२.२.२ स्वास्थ्यकमी प्रोत्साहन कायुिमहरू 

सञ्चािन गरिनेछ ।   

उदे्दश्य ३: स्वास्थ्य सेवािा आवश्यक पूवायिारहरूको तनिायण िथा स्तरोन्निी गनुय 

३.१. एक वडा एक स्वास्थ्य चौकीको नीलत अविम्बन 

गने 

३.१.१ आवश्यक स्थानहरूमा स्वास्थ्य चौकी 

लनमाुण गरिनेछ । 
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रणनीति काययनीतिहरू 

३.२ प्रलवलिमैत्री िौलतक पूवाुिािहरू लनमाुण तथा 

स्तिोन्नतीमा जोड लदने 

 

३.२.१ लवद्यमान स्वास्थ्य चौकी तथा अन्य स्वास्थ्य 

संस्थाहरूमा आवश्यक प्रलवलिमैत्री 

पूवाुिािहरू लनमाुण गरिनेछ । 

३.२.२ लनमाुणािीन पूवाुिािहरूिाइु पुणुता प्रदान 

गिी संचािनमा ल्याइनेछ । 

उदे्दश्य ४: स्वास्थ्य सेवािार्य सूचना िुिक िथा प्रतवति िैत्री बनाउनु 

४.१ स्थानीय स्तिमा नै गुणस्तिीय सेवा उपिि 

गिाउन आवश्यक उपकिणहरू व्यवस्थापन 

तथा सञ्चािन गनुु 

 

४.१.१ सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक 

उपकिणहरू व्यवन्त्रस्थत गरिनेछ । 

४.१.२ स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नयाँ प्रलवलि तथा 

उपकिण प्रयोग गरिनेछ । 

उदे्दश्य ५: स्वच्छ र पोिणयुि खाद्य उपिब्धिा िथा पहँुचको वृस्द्ध गनुय  

५.१  पोषणयुक्त खानेकुिाको बािेमा ज्ञान अलिवृन्त्रद्ध 

गने 

 

५.१.१ पोषणयुक्त ,सिुलित खानेकुिाको महत्व 

बािेमा ज्ञान अलिवृन्त्रद्ध गरिनेछ । 

 

उदे्दश्य ६: वैकल्पीक तचतकत्साको िाध्यिबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवद्धयन गनुय 

६.१  आयुवेद, प्राकृलतक लचलकत्साको लवकास तथा 

लवस्ताि गने 

 

६.१.१. स्थानीय स्तिमा उपिि औषिीजन्य 

जडीबुटी, खलनजको पलहचान, संिक्षण, 

संकिन, प्रबदु्धन गदै आयुवेद लचलकत्सा 

अलिवृन्त्रद्ध गरिनेछ । 

 

5.1.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

१. स्वास्थ्य चौकीहरू तथा वलथुङग सेवाको 

िालग आवश्यक र्लनुचि तथा अन्य 

सामाग्रीहरूको व्यवस्थापन 

     

२. गिुवती ि सुते्किी मलहिाहरू साथै  जेष्ठ 

नागरिकहरूको िालग लनशुल्क एमु्विेन्स 

सेवािाइु लनिििता लदने  

     

३. आकन्त्रस्मक सेवा व्यवस्थापन       

४. प्रते्यक वडामा वषुको एक पटक लवशेषज्ञ 

डाक्टि सलहतको लनिः शुल्क स्वास्थ्य लशलवि 

सञ्चािन 
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ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

५. ५० वषु उमेि पुिा िएका नागरिकहरूिाइु 

लनशुल्क स्वास्थ्य लवमा कायुिम 

     

६. लनयलमत गिुजाँच गिाउने गिुवती 

मलहिाहरूको लनशुल्क स्वास्थ्य लवमा 

कायुिम संचािन 

     

७. स्वास्थ्य केन्द्रमा आइु सुते्किी हुने 

मलहिाहरूको िालग थप रू १००० 

प्रोत्साहन ित्ता उपिि गिाउने कायुिम 

लनिििता 

     

८. िुिी लशलवि मारु्त दीिु िोगी, अपािता 

िएका व्यन्त्रक्त ि जेष्ठ नागरिकिाई 

आवश्यक पने लनयलमत स्वास्थ्य सेवा 

     

९. जेष्ठ नागरिकिाई औषिी उपचािका िालग 

वालषुक रूपमा रू ३००० उपिि गिाउने 

व्यवस्थािाइु लनिििता 

     

१०. लनशुल्क औषिी लवतिण प्रिावकािी 

बनाउने  

     

११. दीिु िोगी, अपािता िएका व्यन्त्रक्त ि जेष्ठ 

नागरिकिाई आवश्यक पने ि सिकाििे 

लदने लनशुल्क औषिी सम्भविएसम्म 

ििदैिोमै पुयाुउने 

     

१२. कमुचािी क्षमता लवकास तालिम        

१३. स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कमुचािी 

व्यवस्थापन 

     

१४. वलथुङ सेन्टिमा कायुित नलसिंग 

स्टार्हरूिाइु समयसापेक्ष तालिमको 

व्यवस्था गने 

     

१५. मलहिा सामुदालयक स्वास्थ्य स्वयं 

सेलवकाहरूिाइु उच््च मनोबिका साथ 

समुदायमा काम गनु पे्ररित गनु मालसक 

रूपमा उते्प्रिणा खचु प्रदान गने 

     

१६. कमुचािी प्रोत्साहन      
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ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

१७. स्वास्थ्य संस्थाहरूमा संचालित वलथुङ 

सेन्टिहरूिाइु अत्यािुलनक ि सुलविा 

सम्पन्न बनाउने 

     

१८. सबै स्वास्थ्य संस्थामा प्रयोगशािा स्थापना 

तथा व्यवन्त्रस्थत रूपमा संचािन  

     

१९. लपपिमाडी स्वास्थ्य चौकीिाइु १५ शैयाको 

अस्पतािको रूपमा स्तिोन्नती गनु िवन 

लनमाुण 

     

२०. हिेक वडा तथा वस्तीमा खोप लशलवि, 

लिटालमन क्यापसुि लवतिण, स्वास्थ्य 

लशलवि सञ्चािन सम्बन्त्रन्ध सूचना लनयलमत 

रूपमा समे्प्रषण  

     

२१. 

स्वास्थ्य संस्थाहरूमा इन्टिनेटको व्यवस्था 

गिी टेलि मेलडसीन ि सूचना प्रणािी 

व्यवन्त्रस्थत गने 

     

२२. स्वास्थ्य स्वयंसेलवकाहरु मारु्त 

वािबालिका हेिचाह ि पौलष्टक आहाि 

सम्बन्त्रन्ध आिाििूत तालिम   

     

२३. गिुवती तथा लवद्यािय वालहि िहेका 

लकशोिीहरूको खाद्य सुिक्षा ि पोषणको 

िालग आयआजुन सम्बन्त्रन्ध कायुिम 

सञ्चािन 

     

२४. दीिुिोग तथा नसने िोगहरू जसै्त मिुमेह, 

उच््च िक्तचाप, श्वास प्रश्वास िोग तथा 

थाइुिाइुड लनयन्त्रण गनु लवलिन्न लकलसमका 

जनचेतनामुिक कायुिम सञ्चािन गने 

     

२५. उपिि औषिीजन्य जडीबुटी, खलनजको 

पलहचान, संिक्षण तथा प्रबदु्धन 
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5.1.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

योजना अवलिमा आिाििूत स्वास्थ्य सेवा लनिः शुल्क ि सवुसुिि रूपमा प्राि िएको हुने, गाँउगाउँपालिकामा 

अस्पताि स्थापना िएको हुने, स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूलतकमीहरूको सहयोगमा गिाइएको जन्महरूको 

अनुपात..... प्रलतशत पुगेको हुने, मातृ मृतु्यदि िटेको हुनेछ , नवजात लशशु मृतु्यदि प्रलतहजाि जीलवत जन्म 

......बाट...... मा झने, सबै बािबालिकािे आवश्यक खोप लिएको हुने, औषत प्रलतव्यन्त्रक्त उमेि बढी लदगो 

लवकासका िक्ष्य पूिा गनु लनिाुरित सूचकहरूमा महत्वपूणु सुिाि आएको हुनेछ । 

 

5.2. तशक्षा 

5.2.1. पृष्ठभूति 

लशक्षा आिुलनक समाज लनमाुण, मयाुलदत जीवन तथा सम्मानजनक िोजगािीको महत्वपुणु आिाि हो । 

नेपािको संलविानिे लशक्षािाई मौलिक हकको रुपमा स्थालपत गदै आिाििूत तहसम्म अलनवायु ि लन:शुल्क 

तथा माध्यालमक तह सम्मको लशक्षा लन:शुल्क गिेको छ । संलबिानत: लशक्षा संि, प्रदेश तथा स्थानीय तहको 

साझा दालयत्वको रुपमा िहेको छ । त्यसैगिी स्थालनय सिकाि संचािन ऐन २०७४ िे आिाििूत ि माध्यलमक 

तह सम्मको लशक्षाको लवकास, संचािन तथा लनयमन गने लजमे्मवािी स्थानीय तहिाई प्रदान गिेको छ । 

लशक्षािाई समसापेक्ष, व्यवसालयक, लसपमुिक तथा व्यवहारिक बनाउन नगिगाउँपालिकामा लवलिन्न नीलत 

लनयम तथा योजना बनाई कायुन्वयन पलन िईिहेका छन् ।  

त्यसैगिी लदगो लवकास िक्ष्य २०३०िे लशक्षािाई प्राथलमकता लददै चौथो िक्ष्यका रुपमा गुणस्तिीय लशक्षािाई 

िाखेको छ । त्यसैगिी Planning norms and standard, 2015 का अनुसाि प्रलत ३००० जनसंख्यामा १ वटा 

प्राथलमक लवद्यािय ि प्रलत २५००० जनसंख्याका िालग १ उच्च माध्यलमक (१२ कक्षा सम्म) लवद्यािय चालहन्छ 

िने प्रलत १०००० जनसंख्यामा १ सामुदालयक पुस्तकािय आवश्यक हुने उले्लख छ ।  

गाउँपालिकामा ८ वटा माध्यलमक तहका ि ४० वटा आिािुत तहका गरि जम्मा ४८ वटा लवद्यािय िहेका छन् 

। गाउँपालिकामा प्रालवलिक लशक्षा अिगुत  कम्प्पु्यटि, ईन्त्रन्जनीरिनङ ि िेटेनेिी लशक्षा संचािन छन् । 

पालिकाको कुि साक्षिता दि ५०.५८ % िहेको छ (वसु्तन्त्रस्थलत लवविण, बागमती प्रदेश, २०७६) । जुन बागमती 

प्रदेशको साक्षािता दिको तुिनामा नु्यन हो । 

गाउँपालिकाको जनसांन्त्रख्यक संिचनािाई लवशे्लषण गदाु (०-१४ वषु उमेि समुह) ३३.१४ % िहेको छ,  जुन 

लवद्यािय जाने उमेि समुहमा पदुछ । लवद्याथीहरु माध्यलमक तह सम्मको लशक्षाका िालग स्थानीय लवद्याियमानै 

जाने िएता पलन उच्च लशक्षाका िालग गाउँपालिका बालहि लबशेष गरि हेटौडा, लसनु्धिी, काठमाडौ ँजस्ता 

शहिमा जाने गिेका छन् । 
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5.2.2. सिस्या िथा चुनौिी 

    सिस्याहरु  

 सामुदालयक लवद्याियमा तहगत तथा लवषयगत लशक्षक व्यवस्थापन हुन नसकु्न ,   

 सबै लवद्याियमा िूकम्प प्रलतिोिी िवन, िेिाबाि, पुस्तकािय, उपयुक्त खेि मैदान, खानेपानी जस्ता 

पूवाुिािको व्यवस्थापन नहुनु ,   

 लवद्याियमा लवज्ञान प्रयोगशािा तथा कम्प्पु्यटि प्रयोगशािा नहुनु िएका पलन व्यवन्त्रस्थत नहुनु   

 लशक्षकहरुिाई समय सापेक्ष तथा अद्यावलिक तालिमको व्यवस्था नहुनु  

 सामुदालयक लवद्याियमा लवद्याथी संख्या नु्यन हुनु वा लवद्याथी िनाुदि कम हुदै जानु 

 प्राथलमक बाि लवकास केन्द्रिाई सुलबिा सम्पन्न ि बािमैत्री बनाउन नसकु्न 

 लवद्यािय व्यवस्थापन सलमलतिे प्रिावकािी िूलमका खेल्न नसकु्न  

 लशक्षण लसकाई लियाकिाप बािमैत्री तथा प्रलवलि मैत्री हुन नसकु्न  

 लवद्याथी अनुपातका आिािमा लशक्षकको लवतिण नहुनु  

 शैलक्षक संस्थाहरुको लनयलमत अनुगमन, सुपरिवेक्षण तथा मुल्यांकन गनु नसकु्न  

 लशक्षक, लवद्याथी तथा अलविावक लबच अििलिया तथा छिर्ि नहुनु  

 प्रालवलिक लशक्षािाई सबैको पहँुच योग्य बनाउन नसकु्न  

चुनौतिहरु  

 लशक्षािाई गुणस्तिीय, व्यवहारिक ि िोजगािमूिक बनाउई आलथुक उपाजुनमा जोड्नु 

 समुदायमा शैलक्षक चेतनाको कमी 

 अलविावक तथा लवद्याथीमा अंग्रजी माध्यम प्रलतको बढ्दो आकषुणिाई मध्यनजि गदै लवद्याथी 

पिायन िोकु्न  

 लवषयगत तथा तहगत लशक्षाको व्यवस्थापन गनुु  

 सबै लवद्याथीिाई माध्यलमक तह सम्म कक्षा लनिििता गिाउनु   

 पाठ्यिममा स्थानीय वसु्तन्त्रस्थलत समेटी व्यवहारिक ज्ञान लदनु  

 लशक्षकको क्षमतािाई लवद्याथीको नलतजासँग आवद्ध गनुु  

5.2.3. सांभावना िथा अवसर 

सम्भावना  

 शैलक्षक के्षत्रको सुिािका िालग िाष्टि पलत शैलक्षक सुिाि जस्ता िालष्टि य स्तिका कायुिमहरु संचािन 

िईिहेका  

 बाि लवकास केन्द्र, पुस्तकािय तथा सामुदालयक लसकाई केन्द्रको क्षमता लवकास तथा प्रलवलिमैत्री 

बनाई अनौपचािीक लशक्षा प्रदान गनु सलकने   
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 प्रालवलिक लशक्षा तथा लसपमुिक व्यवसालयक तालिम प्रलत लवद्याथी तथा अलििावकको चासो बढ्दै 

गएकोिे प्रालवलिक लवद्यािय संचािन गनु सलकने  

 आिाििूत तहआ अंग्रजी माध्यमबाट पठनपाठन संचािन गने  

 सूचना प्रलवलिको माध्यमबाट लशक्षण लसकाईिाई प्रिावकािी बनाउन सलकने 

 प्रालवलिक लशक्षामा उच्च लशक्षा  संचािन गनु सलकने  

अवसर 

 माध्यलमक तह सम्मको लशक्षाको के्षत्रालिकाि स्थानीय तहमानै िएकोिे लशक्षामा सबैको पहँुच 

लवस्ताि गिी गुणस्तिीय लशक्षा प्रदान गनु सलकने अवसि लसजुना हुनु  

 स्थानीय तहिाई स्थानीय पाठ्यिमको लवकास तथा कायुन्वयन गने सके्न अलिकाि प्राि हुनु  

 सवुजलनक लवद्यािय प्रलतको चासो ि जनअपेक्षा बढ्दै जानु   

 लवद्यािय स्तिको प्रालवलिक लशक्षा (TSLC) तथा प्रालवलिक उच्च लशक्षािाई प्रवदु्धन गदै िोजगािीको 

अवसि सृजना गनु सलकने 

 क्यानेश्वि लवद्याियमा िेतानेिी तरु्को लशक्षा ६ मलहने कोषुमा स्तिोन्नलत गरि कक्ष संचािन गनु 

सलकने  

 लवलिन्न साझेदाि संस्थाहरु लशक्षा के्षत्रमा कायुित िहेकोिे लशक्षािाई व्यवहारिक तथा गुणस्तिीय 

बनाउन सलकने  

5.2.4. तशक्षा तवकास योजना  

5.2.4.1. सोांच  

  प्रालवलिक ि व्यवहारिक लशक्षामा जोड, गुणस्ति ि समान पहँुचको अठोट 

5.2.4.2. िक्ष्य 

 गुणस्तिीय, प्रलवलिमैत्री तथा िोजगािमूिक लशक्षामा सबैको पहँुच सुलनलित गरि दक्ष जनशन्त्रक्त उत्पादन गने। 

5.2.4.3. उदे्दश्य  

1. लशक्षाका सबै तहिाई गुणस्तिीय बनाई सबैको पहँुच सुलनलित गनुु  

2. प्रालवलिक, व्यवसालयक एवं िोजगािमूिक लशक्षाको लवकास एवं लवस्ताि गनुु  

3. शैलक्षक संस्थाहरुिाई आिाििूत िौलतक पूवाुिाि तथा स्रोत सािन सम्पन्न बनाउनु  

4. लशक्षा के्षत्रमा समय सापेक्ष दक्ष जनशन्त्रक्तको व्यवस्थापन गनुु  

5. शैलक्षक के्षत्रको संस्थागत सुिाि गनुु  
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5.2.4.4. रणनीति िथा काययिि  

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: तशक्षाका सबै िहिाई गुणस्तरीय बनाई सबैको पहँुच सुतनतिि गनुय 

१.१. लशक्षािाई गुणस्तिीय तथा प्रलतष्पिी 

बनाउन आवश्यक कानुनको तजुुमा गरि 

िागु गने  

१.१.१. लशक्षा सम्बन्त्रन्ध स्थानीय ऐन तथा लनयमाविी 

तजुुमा गरि कायुन्वयन गरिनेछ । 

१.१.२ प्रािन्त्रम्भक बाि लवकास केन्द्र सम्बन्त्रन्ध 

मापदण्ड बनाई िागु गरिनेछ । 

१.१.३ लवषम परिन्त्रस्थलतमा बैकन्त्रिक लशक्षण 

लसकाईका िालग कायुयोजना बनाई िागु 

गरिनेछ । 

१.२ लवद्यािय उमेि समूहका सबै 

बािबालिकािाई आिाििूत तहमा 

अलनवायु लनशुल्क लशक्षा तथा माध्यलमक 

तहमा लनशुल्क लशक्षा ि अध्ययन 

लनिििताको व्यवस्था लमिाउने।  

 

 

१.२.१ सबै बािबालिकािाई प्रािन्त्रम्भक बाि लवकास 

लशक्षा अलनवायु गरिनेछ । 

१.२.२ प्रािन्त्रम्भक बािलवकास कक्षामा बािमैत्री 

पूवाुिाि  ,   बािमैत्री तथा व्यवस्था सामग्रीको

हरुगलतलवलि  संचािन गरिनेछ । 

१.२.३ लवद्यािय उमेिका सबै बािबालिकािाई 

लवद्यािय लित्र ल्याई अध्ययन लनििितािाई 

प्रोत्साहन गरिनेछ । 

१.३ लशक्षामा गुणस्ति वृन्त्रद्ध गरि सबैको पहँुच 

सुलनलित गने । 

१.३.१ नमुना लवद्याियको लवकास व्यवस्थापन तथा 

संचािन गरिनेछ ।  

१.३.२ लवद्याियहरुको लवतिणिाई पुनिाविोकन 

गरि समतामुिक लवतिण गरिनेछ । 

१.३.३ उच्च लशक्षा लनिििताको िालग लवद्याथीिाई 

प्रोत्साहनका कायुिम संचािन गरिनेछ । 

१.३.४ सबै लवद्याियको शैलक्षक गुणस्तिमा समानता 

ल्याउन वैज्ञालनक पिीक्षा प्रणािी िागु गरिनेछ 

। 

१.३.५ उतृ्कष्ट नलतजा ल्याउने लवद्याथी एवं 

लवद्याियिाई पुिसृ्कत गरिनेछ ।   

१.४ स्थानीय स्तिमानै उच्च लशक्षाको अवसि 

प्रदान गने । 

१.४.१ उच्च लशक्षा प्रदान गने शैलक्षक संस्थाको 

स्थापना ि संचािनका िालग पहि गरिनेछ । 
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१.५ व्यवहारिक लशक्षािाई प्राथलमकता लदने  १.५.१ अलतरिक्त लियाकिापिाई लशक्षण लसकाईको 

अलिन्न अंगको रुपमा लवकास गरिनेछ ।  

१.५.२ लवद्यािय लशक्षामा लजवनोपयोगी ज्ञानिाई 

एकीकृत रुपमा समावेश गरिनेछ । 

१.५.३ स्थानीय पाठ्यिम लनमाुण गरि िागु गरिनेछ 

। 

१.६ आजीवन लसकाईको अवसि लवस्ताि गने  

। 

१.६.१  लवलिन्न कािणिे लवद्यािय जान नपाएका 

बािबालिका तथा प्रौढ व्यन्त्रक्तहरुका िालग 

अनौपचारिक लशक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । 

१.६.२ औपचारिक लशक्षािाई लनिििता लदन नसके्न 

तथा नचाहने व्यन्त्रक्तका िालग जीवनोपयोगी 

लशक्षा हालसि गने व्यवस्था लमिाईनेछ । 

१.६.३ सामुदालयक लसकाई केन्द्रको स्थापना तथा 

आवश्यक स्रोत सािनको व्यवस्था गरिनेछ  

१.७ लवद्याियमा लशक्षण लसकाईको िालग 

उपयुक्त वाताविण तयाि गने  

 १.७.१  “Clean School Green School" को 

अविािणा िागु गरिनेछ ।  

१.७.२ सबै लवद्याियमा प्रालथलमक उपचािको व्यवस्था 

लमिाइनेछ । 

१.७.३ माध्यलमक लवद्याियमा पुस्तकािय ि 

आिाििूत लवद्याियमा बुक कनुिको 

अलनवायु व्यवस्था गरिनेछ । 

उदे्दश्य २: प्रातवतिक व्यवसातयक एवां रोजगारिूिक तशक्षा सांचािन गनुय    

२ .१ .  गाउँपालिकामा प्रालवलिक तथा 

व्यवसालयक लशक्षा संचािन गने  

 

२.१.१ स्थानीय आवश्यकता ि  सम्भावनाका 

आिािमा माध्यलमक लवद्याियमा कन्त्रिमा 

एक प्रालवलिक वा व्यवसालयक लवषयको 

पठनपाठनको व्यवस्था लमिाईनेछ । 

२ .१. २. सम्भाव्यताका आिािमा व्यवसालयक 

तालिमहरु संचािन गरिनेछ ।   

२ .१. ३ औपचारिक लशक्षा हालसि गरिसकेपलछ 

Internship/ On the Job Training को 

अलनवायु व्यवस्था गरिनेछ । 

उदे्दश्य ३ : शैतक्षक सांस्थाहरुिाई आिारभूि भौतिक पूवायिार िथा स्रोि सािन सम्पन्न बनाउनु  
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३. १  शैलक्षक संस्थामा आवश्यक िौलतक 

पूवाुिािको व्यवस्था  गने । 

३.१.१. िूकम्प प्रलतिोिी तथा बािमैत्री पूवाुिािको 

व्यवस्था गरि िौलतक पूवाुिाि सम्पन्न 

बनाउने ।  

३.१.२. सबै लवद्याियमा आवश्यकताका आिािमा 

र्लनुचि, प्रयोगशािा,  व्यवस्था गदै 

िलगनेछ   

३.१.३. खानेपानी तथा सिसर्ाईका पूवाुिािको 

व्यवस्था गरिनेछ  

३.१.४ प्रालवलिक तथा व्यवसालयक लवद्याियमा 

प्रयोगात्मक लशक्षण लसकाईको िालग 

लवषयगत प्रयोगशािाको व्यवस्था 

लमिाइनेछ   

३.२  लशक्षण लसकाईमा सूचना प्रलवलिको प्रयोग 

गने  

३.२.१. सबै लवद्याियमा इन्टिनेटको लवस्ताि गने   

३.२.२. लवद्यािय व्यवस्थापनमा सूचना प्रलवलिको 

प्रयोग बढाउने । 

उदे्दश्य ४: जनशस्िको व्यवस्थापन िथा क्षििा तवकास गनुय  

४.१. शैलक्षक संस्थामा आवश्यक मानव 

संसािनको व्यवस्था गने । 

४.१.१. सबै तहमा लवषयगत लशक्षकको व्यवस्था 

गरिनेछ । 

४.१.२. लवद्याथी अनुपातका आिािमा लशक्षकको 

व्यवस्थापन गरिनेछ । 

४.१.३. स्वयम सेवक लशक्षक कायुिमिाई लनिििता 

लदईनेछ । 

४.१.४ स्थानीय लवद्याथीिाई लशक्षण पेशामा आकलषुत 

गरिनेछ । 

४.१.५ काममा उते्प्ररित गनु सबै तहका लशक्षक तथा 

कमुचािीिाई संिीय सिकािको नीलत 

अनुरुप समान परिश्रलमक सुलनलित गरिनेछ।  

४.२. लशक्षकको पेशागत क्षमतामा सुदृढ 

गरिनेछ  ।   

४.२.१. सबै तहका लशक्षकिाई आिुलनक लशक्षण 

लसकाई सम्बन्त्रन्ध तालिम अलनवायु गरिनेछ  

४.२.२ पेशागत लशक्षकबीच अनुिवको 

आदानप्रदानको व्यवस्था लमिाइनेछ । 
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४.२.३ प्रालवलिक लवषयका लशक्षकहरुको क्षमता 

अलिवृन्त्रद्धका कायुिम संचािन गरिनेछ । 

४.२.४ तालिम पलछ अनुगमन तथा मुल्यांकन 

प्रणािीको लवकास गरि िागु गरिनेछ । 

४.२.५ लशक्षकको कायुसम्पादनिाई लवद्याथीको 

नालतजसँग आवद्ध गरिनेछ । 

उदे्दश्य ५ : शैतक्षक के्षत्रको सांस्थागि सुिार गनुय  

५.१ लवद्याियको लनयलमत अनुगमन तथा 

मुल्यांकन गरिनेछ । 

५.१.१ कायु सम्पादन सूचक लनमाुण ि सुचकका 

आिािमा मूल्यांङकन गरिनेछ । 

५.१.२ लवद्याियमा एक लदन जनप्रलतलनलि 

कायुिमको व्यवस्था गरिनेछ । 

 

5.2.4.5. काययिि िथा पररयोजना 

ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

अन्य के्षत्र  

१. पाँच वषे गा.पा लशक्षा योजना लनमाुण गरि कायाुन्वयन 

गने  

    

२. लवद्याथी संख्या कम िएका लवद्याियहरूिाइु 

एलककिण गने नीलत कायाुन्वयन गने 

    

३. 

 लशक्षा ऐन लनमाुण गरि कायाुन्वयनमा ल्याउने 

    

४. हिेक लवद्याियमा िहेका बािलवकास केन्द्रहरूिाइु 

नमूनाको रूपमा सञ्चािन गनु गुणस्तिको मापदण्ड 

अनुरूपका लसकाइु सामाग्रीहरूको व्यवस्थापन गने  

    

५. मने्टश्विी लशक्षा लवलि सलहत बािलवकास केन्द्र 

व्यवस्थापन 

    

६. प्राथलमक तहका लवदयाथी साथै बाि लवकास केन्द्रका 

लवदयाथीहरू िाइु पोषण युक्त लदवा खाजा लनयलमत 

रूपमा उपिि गिाउने  

    

७. बािबालिकाको नेतृत्व क्षमता लवकासका िालग 

बािक्लव गठन तथा परिचािन 

    

८. बाि लवकास कक्षा सञ्चािन गने लशक्षकहरूिाइु  

मने्टश्विी तालिम 
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९. लबलिन्न कलठनाइका कािण लविाियको पहँुचमा 

निएका  लवचैमा लविािय छाडेका बािबालिकाहरुको 

पलहचान गने  

    

१०. सामुदालयक लवद्याियमा छात्राहरूको पठनपाठनिाइु 

असहज हुन नलदन लनशुल्क सेलनटिी प्याड लवतिणिाइु 

लनिििता लददै िेन्त्रण्डि मेलशन जडान ि प्रयोग 

िइुसकेका सेलनटिी प्याडहरूिाइु सुिलक्षत लवसजुन 

गने 

    

११. लनशुल्क पाठ्यपुस्तक लवतिणिाइु प्रिावकािी रूपमा 

अलि बढाउने  

    

१२. गा.पा. लित्र िहेका २ वटा उच्च माध्यलमक 

लवद्याियहरूिाइु नमूनाको रूपमा आवालसय 

लवद्याियको रूपमा संचािन गने  

    

१३. कक्षा ८ देन्त्रख कक्षा १० सम्म लवषयगत लशक्षण 

लसकाइुिाइु प्रिावकािी बनाउनको िालग अलतरिक्त 

कक्षा संचािन गनुुका साथै प्रिावकािी अनुगमनको 

िालग मेन्टि लशक्षकको व्यवस्था गने  

    

१४. उच्चलशक्षा तथा प्रालवलिक लवषय अध्ययन गने 

लवद्याथीिाइु छात्रवृलत उपिि गिाउने 

    

१५. वैज्ञालनक पिीक्षा प्रणािी िागु गने     

१६. कक्षा ८ ि कक्षा १० मा उतृ्कष्ट नलतजा ल्याउने लवद्यािय 

तथा लवषयगत लशक्षकिाइु  पुिसृ्कत तथा सम्मान गने 

    

१७. कक्षा ८ ि कक्षा १० मा उतृ्कष्ट नलतजा हालसि गने ३–३ 

जना छात्रछात्राहरूिाइु पुिसृ्कत गने व्यवस्थािाइु 

लनिििता लदने 

    

१८. आिाििुत ि माध्यलमक लवद्यािय व्यवस्थापन तथा 

सञ्चािनको िालग अनुदानको व्यवस्था 

    

१९. शैलक्षक भ्रमण     

२०. किा, सालहत्य, संगीत, नृत्य, खेिकुद तथा 

सृजनात्मककिा जस्ता लवद्याथीहरूमा िहेका प्रलतिा 

पलहचान ि प्रसु्फटनका िालग कायुिम संचािन 

    

२१. गा.पा. स्तिीय ि लविािय स्तिीय अलतरिक्त लियाकिाप  

संचािन गनु नगद तथा वसु्तगत सहयोग उपिि 

गिाउने ।  

    

२२. लवदयाियस्तिीय खेिकुद प्रलतयोलगताहरु संचािनका 

िालग नगद तथा वसु्तगत सहयोग प्रदान साथै िुिी 

प्रलशक्षकको व्यवस्था गने  

    

२३. माध्यलमक लवद्याियमा स्काउटको प्रिावकािी 

व्यवस्थापन 
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२४. स्थानीय परिवेश, सामालजक सांसृ्कलतक िालषक 

पक्षिाइु समेटेि कक्षा ८ सम्म स्थानीय पाठयसन्दिु 

सामाग्री लनमाुण गरि िागू गने 

    

२५. लविाथीहरूिाइु सकिात्मक सोच लति उते्प्ररित गनु 

समय अििािमा Psycho-Socio Counselling गने  

    

२६. लवद्यािय जान नपाएका बािबालिका तथा प्रौढ 

व्यन्त्रक्तहरुका िालग अनौपचारिक कक्षा सञ्चािन 

    

२७. साक्षिता ि लनििि लशक्षा कायुिम संचािन     

२८. सामुदालयक लसकाई केन्द्र व्यवन्त्रस्थत रूपमा सञ्चािन 

गने 

    

२९. "Clean School Green School" कायुिमको िालग 

वृक्षािोपण 

    

३०. सबै लवद्याियमा प्रालथलमक उपचािको व्यवस्था गने     

३१. प्रालवलिक तथा व्यवसालयक लशक्षािय स्थापना     

३२. प्रालवलिक लशक्षक दिबन्दी लसजुना     

३३. स्विोजगािमूिक शैलक्षक प्रणािीको थािनी गनु 

प्रालवलिक लशक्षा कायुिमिाइु लवद्यािय तहदेन्त्रख नै 

िागू गरि पढि दै कमाउदै जस्ता सृजनात्मक अलियान 

संचािन गनु लवलिन्न कायुहरू गने 

    

३४. लवद्यािय लशक्षक अनुदान कायुिमिाइु लनिििता लदने      

३५. एक लवद्यािय एक उद्यम कायुिम सञ्चािन गरि 

लविाथीहरूमा अथोपाजुन सीप लवकास गने 

    

३६. लवद्याियमा आवश्यक्ता अनुरूप प्रलतक्षािय, आिाम 

कक्ष, लमलटंग हि लनमाुण गने 

    

३७. एक लवद्यािय एक लवज्ञान प्रयोगशािा     

३८. लविाियमा  शुध्द खानेपानीको व्यवस्था गने     

३९. छात्रा मैत्री तथा अंपाग मैत्री शौचाियको व्यवस्था गने       

४०. लवदयाियिाइु प्रलवलिमैत्री बनाउनको िालग सबै 

सामुदालयक लवद्याियमा Fast Speed Internet को 

व्यवस्था गने 

    

४१. सुचना तथा संचाि प्रलवलि जडान     

४२. लवद्याियमा िहेको लवषयगत लशक्षक दिवन्दी 

अिाविाई कम गनु गलणत, लवज्ञान ि अंगे्रजी लवषय 

लशक्षण गने स्वयमंसेवक लशक्षकको व्यवस्थाको िालग 

सम्बन्त्रन्धत गै.स.स सँग समन्वय ि सहकायु गने  

    

४३. लवद्याथी संख्याका आिािमा लशक्षक तथा 

कमुचािीहरूको दिवन्दी लमिान तथा समायोजन  गने 

    

४४. स्वयंम सेवक लशक्षक दिबन्दी       

४५. स्थानीय लवद्याथीिाई लशक्षण पेशामा प्राथलमक्ता लदने     
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5.2.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

योजना अवलिमा साक्षिता दि सात प्रलतशत पुगेको हुनेछ । प्राथलमक ि माध्यालमक तहको खुद िनाुदि ९८.०९ 

% बाट १०० % ि माध्यालमक तहको खुद िनाुदि ५२.४४ बाट ९० % पुगेको हुनेछ । सबै माध्यलमक 

लवद्याियमा प्रालवलिक तथा व्यवसालयक  लवषयको पठन पाठन िएको हुने, लवद्याियमा िूकम्प प्रलतिोिी 

िवन, िेिाबाि, पुस्तकािय, उपयुक्त खेि मैदान, खानेपानी जस्ता पूवाुिािको व्यवस्थापन िएको हुने ,

लशक्षकहरु समय सापेक्ष तालिम प्राि गरि लशक्षाको गुणस्तिीमा बढोत्तिी िएको हुने । सामुदालयक 

लवद्याियमा तहगत तथा लवषयगत लशक्षक व्यवस्थापन िएको हुने, लवद्याियमा लवज्ञान प्रयोगशािा तथा 

कम्प्पु्यटि प्रयोगशािाको व्यवस्था िई प्रयोगात्मक लशक्षा हालसि गनु सके्न वाताविण तयाि िएको हुनेछ 

४६. लवदयािय व्यवस्थापन सलमलत, प्रिानाध्यापक, लशक्षक 

एबं अलििावक संिका पदालिकािीहरुको िालग क्षमता 

अलिवृन्त्रद्ध कायुिम  

    

४७. नलविम लशक्षण लवलि तथा लसप लवकास तालिम 

सञ्चािन 

    

४८. लशक्षकमा अनुिव साटासाट तथा क्षमता अलिवृन्त्रद्धको 

िालग Teacher Exchange Program सञ्चािन 

    

४९. प्रिानाध्यापकहरूको नेतृत्व क्षमता लवकास तथा 

संस्थागत क्षमता लवकासको िालग लजल्ला तथा अिि 

लजल्ला स्तिमा अविोकन भ्रमणको व्यवस्थामा 

लनिििता 

    

५०. लशक्षण लसकाई लियाकिापिाइु प्रलवलिमैत्री बनाउन 

लविाियहरुिाई प्रलवलिका सामाग्रीहरु उपिि 

गिाउने  

    

५१. लशक्षकहरूको क्षमता अलिवृन्त्रद्धको िालग लवषयगत 

सलमलत गठन गरि तालिम प्रदान 

    

५२. लसकाइु उपििी प्रोत्साहन कायुिम     

५३. लविाियको व्यवस्थापकीय अवस्था सुिाि गनु कायु 

सम्पादन सूचक लनमाुण गरि प्रिानाध्यापकसंग कायु 

सम्पादन किाि गने  

    

५४.  कायु सम्पादन सूचकका आिािमा मुल्यांकन गरि 

लविािय एबं लशक्षकिाई थप प्रोत्सोहान उपिि 

गिाउने 

    

५५. लवद्याथी संख्या, िौगोलिक अवस्था ि स्थानीय 

आवश्यक्ताको आिािमा लवद्यािय समायोजन 

कायुिाइु अगालड बढाउने  

    

५६. सामुदालयक  लविाियमा e-attendance ि CCTV 

जडान गने  

    

५७. लवद्याथी सँग गा.पा. अध्यक्ष कायुिम सञ्चािन गने     
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लशक्षण लसकाई लियाकिाप बािमैत्री तथा प्रलवलि मैत्री हुने, लशक्षण लसकाई लियाकिाप बािमैत्री तथा प्रलवलि 

मैत्री िएको हुने । सबै लवद्याियमा तहगत तथा लवषयगत लशक्षकको व्यवस्था िएको हुने, अनुगमन तथा 

मूल्यांकनको माध्यमबाट लवद्याियको गुणस्तिमा वृन्त्रद्ध िएको हुनेछ ।    
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5.3. ितहिा, बािबातिका िथा ितक्षि वगय 

5.3.1. पृष्ठभूति 

सामालजक लवकासका िालग िैलिक समानता तथा सामालजक समावेशीकिण मानव अलिकाि अिुगतको 

महत्वपूणु पक्ष हो । संलविानको प्रस्तावना नै समानुपालतक, समावेशी ि सहिालगताको लसद्धािमा आिारित 

छ । समतामूिक समाजको लनमाुणका िालग वगीय, जातीय, के्षत्रीय, िालषक, िालमुक, िैलिक लविेद ि लहंसा 

तथा सबै प्रकािका जातीय छुवाछुत एवम् लविेदको अन्त्य गिी आलथुक समानता, समृन्त्रद्ध ि सामालजक 

न्यायको सुलनन्त्रचचत गने संकि गरिएको छ । 

यस पालिकामा कुि ििपरिवाि मधे्य १७.२३ % ििमुिी मलहिा िहेका छन् । जलमन ि ििमा मलहिाको 

स्वालमत्व िएको ििपरिवाि िमश: ५.७३ % ि  १. ५३ % िहेका छन् । त्यसैगिी गाउँपालिकामा मलहिा 

साक्षिता दि ४१.६३ %  िहेको छ (वसु्तन्त्रस्थलत लवविण, बागमती प्रदेश, २०७६) ।  

 

गाउँपालिकामा मलहिा लहंसा एवं छुवाछुत सम्बन्त्रन्ध िटनाहरु न्यालयक सलमलतिे हेदुछ । न्यालयक सलमलतमा 

िटना दताु िएपछी न्यालयक लनरुपण तथा मेिलमिापको प्रलियाबाट िटना लकनािा िगाउने गरिन्छ । यी दुवै 

प्रलियाबाट समािान हुन नसकेका िटनाहरुमात्र प्रशासन तथा न्यापालिकामा जान्छन । न्यालयक सलमलत 

गाउँपालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन िएको छ ।    

नगिको कुि जनसङख्याको आिा िन्दा बढी ५२.१२ % मलहिा िहेको यस गाउँपालिकामा मलहिाहरु 

िाजनीलतक रुपमा पलन सलिय छन् । हरिहिपुिगढी गाउँपालिका मलहिाहरु आमा समूह, मलहिा समूह जस्ता 

समूहमा आवद्ध िहेि लवलिन्न सामालजक लियाकिापमा संग्लग्न िहदै आएका छन् ।  त्यसैगिी गाउँपालिकामा 

संचािन हुने लवलिन्न योजना, कायुिम तथा परियोजनाको लनमाुण, संचािन, व्यवस्थापन ि ममुत सम्भाि 

सम्बन्त्रन्ध कामका िालग गठन हुने उपिोक्ता सलमलतमापलन िहेि मलहिाको उपन्त्रस्थलत िाम्रो छ । पालिकाको 

लवकास लनमाुणका कायुमा पलन मलहिाको सलिय सहिालगता हिेको देन्त्रखन्छ । 

त्यसैगिी गाउँपालिकामा बािबालिकाको न्त्रस्थती पलन िाम्रो देन्त्रखन्छ । कुि जनसङख्याको ४५.६५ % 

बािबालिका िहेको यस पालिकाका सबै बािबालिकािे उमेि अनुसाि प्राि गनुुपने खोप सेवा प्राि गिेका 

छन् । पालिकामा आिाििूत तहको कुि िनाुदि १२०.६१ छ जसमा बालिकाको िनाुदि १२१.०८ छ, िने 

बािकको िनाुदि १२०.१४ िहेको छ । त्यसैगिी माध्यलमक तहको कुि िनाुदि ६८.७३ छ । जसमा  

बालिकाको िनाुदि ६७.२६ ि बािकको िनाुदि ७०.१९ िहेको छ त्यसैगिी पालिकामा आिाििूत तह ि 

माध्यलमक तहमा बािबालिकाको खुद िनाुदि िमश ९४.०४ ि ५९.२५ िहेको छ (वसु्तन्त्रस्थलत लवविण, 

बागमती प्रदेश, २०७६) ।  
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लवकासको िक्ष्यमा  बािबालिकाको गुणस्तिीय लशक्षा तथा स्वास्थ्य, सुिलक्षत, हरित सावुजलनक स्थिमा पहँुच, 

बािबालिका तथा लकशोिलकशोिी लवरूद्ध हुने सबै प्रकािका लविेद, शोषण, दुवु्यवहाि ि लहंसा अन्त्य जस्ता 

लवषयिाइु सम्बोिन गनुुपने आवश्यक्ता िहेको छ ।  

5.3.2. सिस्या िथा चुनौिी 

दलित, िोपोनु्मख तथा जनजालत मलहिाहरूको सामालजक, आलथुक, िाजलनलतक, शैलक्षक एवम् वैयन्त्रक्तक 

न्त्रस्थलत कमजोि िहनु, मलहिा तथा दलितको प्रलतलनलित्वमा औपचारिकता मात्र सीलमत िहनु,  समुदायमा 

मलहिािाइु हेने दृलष्टकोण र्िक िहेको, जातीय ि वगीय लविेद कायमै िहेको, मलहिा तथा िलक्षत वगुको 

जीवनस्ति सुिाि गनु आलथुक उपाजुनका कायुिम प्रिावकािी रुपमा कायुन्वयन गनु नसकेको, 

बािबालिकाको हक लहत सम्बन्त्रन्ध कायुिमको कलम, अपािताप्रलतको सामालजक दृलष्टकोणमा परिवतुन 

ल्याउनु, सामालजक, आलथुक ि िाजनीलतक के्षत्रमा व्याि िैलिकता सम्बन्धी नकािात्मक सोचको अन्त्य गनुु, 

िैलिक संवेदनशीि ि िैलिक उत्तिदायी  सोचिाइु व्यवहािमा उतानुु आलद यस के्षत्रका प्रमुख चुनौती हुन् । 

हािपलन बािलववाह जस्त, छुवाछुत, दईजो, मलहिा लहंसा जस्ता कुिीलत कायम नै िहनु, यस गाउँपालिकामा 

मलहिा तथा बािबालिका िलक्षत कायुिमको पूणुरूपमा प्रलतर्ि प्राि गनुु, िैंलगक उत्तिदायी बजेट 

कायाुन्वयन गनुु चुनौतीको रूपमा िहेको छ । 

5.3.3. सांभावना िथा अवसर 

िैलिक संवेदनशीिता, सामालजक न्याय ि समावेशीकिण सम्बन्त्रन्ध सुस्पष्ट संवैिालनक व्यवस्था हुनु, 

बािबालिकािाई िलवष्यका कनाुिको रुपमा लवकास गनु न्त्रिलिन्न बाि क्लब मारु्त क्षमता लवकसका 

कायुिम संचािन गनुु, मलहिा तथा िलक्षत वगुको सामालजक िाजनीलतक तथा आलथुक सबलिकिणका िालग 

लवलिन्न चेतनामुिक कायुिम संचािन गनु सलकने, जेष्ठ नागरिकको अनुिव, ज्ञान, लसपको सदुपयोग 

गनुसलकने, जातीय पेशािाई आिुलनकीकिण गिी िोजगािी तथा स्वोिोजगिी लसजुना गनुु,  लवलिन्न लसपमुिक 

तालिम तथा प्रालवलिक लशक्षामा मलहिा तथा िलक्षत वगुिाई लवशेष प्राथलमकतामा िाखी दक्षता वृन्त्रद्ध गने ि 

िोजगािीमा प्राथलमकता लदने जस्ता सम्भावना तथा अवसि िहेका छन् ।  

5.3.4. ितहिा, बािबातिका ितक्षि वगय तवकास योजना 

5.3.4.1. सोच 

अलिकाि ि सहिालगता सलहत िलक्षत वगुको समतामुिक लवकास गने  

5.3.4.2. िक्ष्य 

मलहिा, बािबालिका तथा िलक्षत वगुको क्षमता लवकास सलहत न्यायपूणु तथा समतामुिक समाजको लसजुना 

गने  

5.3.4.3. उदे्दश्य 
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1 मलहिाहरूिाइु आलथुक, सामालजक तथा िाजनीलतक रूपमा सबि बनाउने ।  

2 सबै बािबालिका ि अपािहरूको लवकास, संिक्षण ि सहिालगताको सुलनलित गने । 

3 अपािता िएको व्यक्तीहरूको क्षमता उजागि गदै आत्मलनिुि बनाउने । 

4 जेष्ठ नागरिकहरूिाइु सम्मानजनक जीवन व्यतीत गनु सहज वाताविण लसजुना गने । 

5.3.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति काययनीतिहरू 

उदे्दश्य १: ितहिाहरूिार्य आतथयक, सािातजक िथा राजनीतिक रूपिा सबि बनाउने ।  

१.१ .मलहिाहरूिाइु एकजुट तथा समुह लनमाुण गिी 

समुदायमा स्विोजगाि, आलथुक रूपमा 

आत्मलनिुि बनाउने 

१.१.१ मलहिा शसन्त्रक्तकिण, व्यवसायीकिण, 

नेतृत्व लवकास, सम्पलत्तमा मलहिा स्वालमत्व 

बढाउने नीलत अविम्बन गरिनेछ । 
 

१.१.२  मलहिा लहंसािाइु लनरूत्सालहत गनु लवलिन्न 

कायुहरू गरिने छ । 

१.१.३  जालतय, िैंलगक, िगायत सबै प्रकािका 

लविेदहरु अन्त्य गरिने छ । 

१.१.४ दलित मलहिा िलक्षत आलथुक समृ्वन्त्रद्धका 

कायुहरूिाइु लनिििता  लदइुनेछ । 

१.१.५मलहिाहरूको व्यवसाय संचािन, 

सुदृढीकिणको िालग िगानी गरिनेछ। 

उदे्दश्य २: सबै बािबातिका र अपाङ्गहरूको तवकास, सांरक्षण र सहभातगिाको सुतनतिि गने । 

२.१  बािबालिकाको संिक्षण गने ि सावुजलनक 

लनकायिाइु बािमैत्री बनाउने । 

२.१.१ बािबालिका तथा लकशोि लकशोिीहरूमालथ 

हुने सबै प्रकािको दुवु्यवहाि, लहंसा, शोषण ि 

िेदिाव अन्त्यको िालग समुदाय, लवद्यािय, लनजी 

के्षत्र, सञ्चाि जगत ि बािअलिकािका के्षत्रमा 

लियाशीि संस्थाहरूसँग सहकायु गरिनेछ । 

२.१.२  अनाथ, असहाय, बेवारिसे, अशक्त, अपािता 

िएका ि लवशेष संिक्षणको आवश्यकता िएका 

बािबालिका तथा लकशोिलकशोिीहरूको 

संिक्षण ि प्रबदु्धन गनु संिक्षण सेवाको 

व्यवस्थापन गरिनेछ । 

२.१.३  बाि क्लब, बाि समुह, लकशोिलकशोिी समूह 

जस्ता संस्थाको गठन तथा सञ्चािनिाइु लवस्ताि 

गिी बािबालिका तथा लकशोिलकशोिीहरूको 

सहिालगता बढाइुनेछ । 

उदे्दश्य ३: अपाङ्गिा भएको व्यस्िहरूको क्षििा उजागर गदै आत्मतनभयर बनाउने । 
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रणनीति काययनीतिहरू 

३.१ आिाििूत लशक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आयआजुन ि 

िाज्यिे लदने अन्य सेवा सुलविाहरूमा अपािता 

िएका व्यन्त्रक्तहरूको पहँुच सुलनलित गने 

३.१.१ अपािता िएका व्यन्त्रक्तहरूको दैलनक जीवन 

यापन सहज बनाउन सहायक सामाग्रीको 

व्यवस्थापन गरिनेछ । 

३.१.२ अपाि व्यन्त्रक्तहरूका िालग आिाििूत लशक्षा, 

सहज स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिनेछ । 

३.१.३ अपाि व्यन्त्रक्तहरूिे दताु गरि सञ्चािन गने 

उद्योग व्यवसायमा कि छुटको व्यवस्था गरिनेछ  

३.२ अपािता िएका व्यन्त्रक्तहरूको संिक्षण ि 

सशक्तीकिण गने 

३.२.१ अपाि िएका व्यन्त्रक्तिाइु सिकािी ि लनजी 

के्षत्रमा िोजगािीको अवसि वृन्त्रद्ध गरिनेछ । 

३.२.२ अपाििाइु सानालतना लसप ि िोजगािी मुिुक 

तालिम प्रदान गने 

उदे्दश्य ४: जेष्ठ नागररकहरूिार्य सम्मानजनक जीवन व्यिीि गनय सहज वािावरण तसजयना गने । 

४.१ जेष्ठ नागरिकिाइु सम्मालनत जीवन व्यलतत गने 

वाताविण सृजना गने 

४.१.१  सामालजक सुिक्षा िता लवतिण सहज गरिनेछ 

। 

४.१.२  जेष्ठ नागरिकको उपचाििाइु प्राथलमक्ताका 

साथ सहुलियत प्रदान गरिनेछ । 

४.१.३ जेष्ठ नागरिकको प्रोत्साहनका साथै 

मनोिञ्जनको व्यवस्था लमिाइुनेछ । 

  

5.3.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

 

5.3.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

एकीकृत िलक्षत कायुिमका प्रिावकािी कायाुन्वयन, अनुगमनका कािण िलक्षत समूहको आलथुक, 

सामालजक लवकासको सूचाङ्कमा प्रगलत हुने, दुगुम एवम् लवकट के्षत्रमा सेवा सुलविाको पहँुच उपिि हुने, 

िैलिक लहंसापीलडतहरूको उलचत संिक्षण तथा सेवाको व्यवस्था हुनेछ । िैलिक समता तथा मलहिा एवम् 

बालिकाहरूको सशक्तीकिण सम्बोिन हुने, जोन्त्रखम अवस्थाका बािबालिका, अपािता तथा जे्यष्ठ 

नागरिकहरूको उलचत संिक्षण हुने, सामालजक सुिक्षाका सेवाग्राहीहरूको एकीकृत अलििेख व्यवन्त्रस्थत 

िएको हुनेछ । 
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5.4. युवा िथा खेिकुद 

5.4.1. पृष्ठभूति 

युवाशन्त्रक्त लवकासका संवाहक हुन् । युवाशन्त्रक्तको सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक लवकास ि परिचािनबाट नै 

लवकास सम्भव छ । संलविानिे पलन युवाहरूको लवकास गिी उनीहरूिाइु िाष्टि को सवाुिीण लवकासमा 

परिचािन गने नीलत लिएको छ । हरिहिपुिगढी  गाउँपालिकाको कुि जनसंख्याको ३६.६४ % लहस्सा युवाको 

िहेको छ (वसु्तन्त्रस्थलत लवविण, बागमती प्रदेश, २०७६) । गाउँपालिकािे युवािाई गाउँपालिकाको अहम 

लहस्साको रुपमा न्त्रस्वकाि गदै युवा सशन्त्रक्तकिण नीलत लिएको छ । 

युवा शन्त्रक्तिाइु शािीरिक, मानलसक, वौन्त्रद्धक ि संवेगात्मक रूपमा सबि ि नैलतकवान् बनाइु अनुशालसत ि 

मयाुलदत समाज लनमाुण गदै लवकास तथा समृन्त्रद्धमा रूपान्त्रिित गनु खेिकुदको महत्वपूणु िूलमका िहन्छ । 

गाउँपालिकािे खेिकुद के्षत्रको लवकासिाई लवशेष प्राथलमकतामा िाखेको छ । गाउँपालिकािे गाउँपालिका 

लवलिन्न खेिकुद प्रलतयोलगताको आयोजना साथै यस्ता खेि प्रलतयोलगतामा सहिालगता जनाउदै आएको छ, 

िने खेि पूवाुिािको लनमाुणमा लवशेष ध्यान लदने तथा खेिकुदको लवकासका िालग लवषयगत खेिकुद 

पूवाुिाि लनमाुणिाई प्राथलमकतामा िाखे्न नीलत अबिम्बन गिेको छ ।    

5.4.2. सिस्या िथा चुनौिी 

युवािाई उद्यम ि िोजगािीसँग आबद्ध गनु नसलकनु, जनसाड्न्त्रख्यक िािको उपयोग गनु नसकु्न, युवा 

पिायन हुनु, स्रोतमा युवाको सहज पँहुच सुलनित गनु नसकु्न, युवािाई गाउँ लवकासका िालग स्वयं सेवामा 

उते्प्ररित गनु नसलकनु, युवा िलक्षत जीवनोपयोगी, लसपमुिक कायुिम पयाुि संचािन गनु नसलकनु,  

खेिकुद पूवाुिािको अपयाुिता, खेिकुद के्षत्रमा नू्यन िगानी, खेिकुदमा व्यवसालयकताको कमी, 

अलििावकमा खेिकुदप्रलत आकषुण नहुनु, खेिकुदबाट जीलवकोपाजुन हुने अवस्था निहनु, यस के्षत्रका 

प्रमुख समस्या हुन् । 

युवाहरूको आलथुक अवस्था कमजोि हुनु, युवा िलक्षत जीवनोपयोगी प्रालवलिक ि व्यवसालयक लशक्षा 

सबुसुिि बनाउनु, िोजगािीका अवसिहरूको बृन्त्रद्ध गनुु, युवामैत्री िगानीका अवसि बढाउनु, युवािाई 

उद्यमलशिाता प्रलत आकलषुत गरि स्विोजगाि बनाउनु, लवतीय श्रोतमा युवाको सहज पँहुच सुलनित गनुु, 

युवािाइु लवकास ि स्वयंसेवामा व्यापक रूपमा परिचािन गनुु साथै खेिकुद पूवाुिािहरूको लवकास गनुु, 

खेिकुदको लवकासमा लनजी के्षत्रिाइु आकलषुत गनुु, स्थानीयको युवा तथा खेिकुद प्रलतको िािणा 

सकािात्मक बनाई खेि के्षत्रको लवकास गनुु  प्रमुख चुनौतीहरू हुन् । 

5.4.3. सांभावना िथा अवसर 

जनसङ्ख्याको ठूिो लहस्सा युवाशन्त्रक्त िहेको, िालष्टि य युवा लनलत ि युथ लिजन – २०२५ सलहतको दश वषे 

िणनीलतक योजना कायाुन्वयनमा िहेको, प्रदेशमा लवलिन्न युवा िलक्षत उद्यम लवकास तथा स्विोजगािमूिक 
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कायुिमहरू सञ्चािनमा िहनु ि दक्ष जनशन्त्रक्त उत्पादन गने शैलक्षक संि संस्था तथा तालिम केन्द्रहरूको 

बढ्दो उपन्त्रस्थलत हुनु आलद युवा लवकासका अवसिहरू हुन् । 

युवा वगुिाई िलक्षत लसपमुिक कायुिम संचािन गनु सलकने, युवािाई स्वयम सेवकको रुपमा परिचािन 

गनु सलकने, आलथुक उपाजुनका कायुिम संचािन गरि युवा पिायन िोक्न सलकने, युवािाई पालिकाको 

नेतृत्वमा अवसि लदई नया आयामको सुरुवात गनु सलकने  खेिकुदका पुवाुिािको लवकासिाई प्राथलमकता 

लदईएको, खेिकुद शािीरिक ि मानलसक लवकासको प्रमुख माध्यमको रूपमा अलिकाि गरिनु, खेि के्षत्रिाई 

व्यवसालयक रुपमा लवकास गनु पहि गरििहेको, खेि प्रलशक को व्यवस्थापनमा जोड लदएको जस्ता अवसि 

िहेका छन् । 

5.4.4. युवा िथा खेिकुद तवकास योजना  

5.4.4.1. सोच 

खेिकुदमा सबैको सहिालगता ि अलिरूची, स्वदेशमै िोजगािी मारु्त युवा ि गाँउगाउँपालिकाको 

समृ्वन्त्रद्ध 

5.4.4.2. िक्ष्य 

खेिकुदको माध्यमबाट नागरिकमा खेि, लसप, शारििीक ि मानलसक तन्दुरूस्ती सलहत आपसी सम्बन्ध 

ि अनुशासनको मजवुतीकिण गने साथै युवाहरूको सवाुलिण पक्षको लवकासबाट गाँउगाउँपालिकाको 

समृ्वन्त्रद्धमा युवाको िुलमका सुलनलित गने । 

5.4.4.3. उदे्दश्य 

1 खेिकुद मारु्त आपसी अिुलिया ि सम्बन्धको लवस्ताि गने 

2 आत्म अनुशासन ि शािीरिक तथा मानलसक तन्दुरूस्ती सलहत स्वस्थ्य जनशन्त्रक्त तयाि गने 

3 युवा जनशन्त्रक्तिाइु लवदेश पिायन हुन बाट िोकी स्वदेशमै िोजगािीको वाताविण लसजुना गने  

4 युवा िोजगािी मारु्त िालष्टि य उत्पादनिाइु बढाँउदै पिलनिुि अथुतन्त्रिाइु आत्मलनिुि बनाँउदै 

िैजाने 

5.4.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति काययनीतिहरू 

उदे्दश्य १ : खेिकुद िाफय ि आपसी अन्तयतिया र सम्बन्धको तवस्तार गने 

१. युवा िलक्षत कायुिम सञ्चािन गने १.१  गाँउगाउँपालिका के्षत्रलित्रका युवाहरूको 

लसरु्ज्लशिता लवकासको िालग युवा 

क्लवहरूिाइु लियालशि गिाउन आवश्यक 

सहयोग गरिनेछ । 
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१.२  युवाहरूिाइु बजािको आवश्यकता अनुरूप 

जीवनोपयोगी तथा प्रालवलिक लशक्षा ि 

लसपमूिक तालिम प्रदान गरिनेछ। 

१.३  लनजी के्षत्र, गैसस ि लवकास साझेदािहरूसँग 

समन्वय गिी युवा िोजगािीिाइु प्रवदु्धन 

गरिनेछ। 

१.४  सर्ि युवाहरूको िाम्रा लसकाइ ि अनुिव 

हस्ताििण हुने गिी युवा अगुवाहरूको 

अििलिया, अविोकन भ्रमण  ि ज्ञान तथा 

अनुिव आदानप्रदानको व्यवस्था गरिनेछ । 

उदे्दश्य २: आत्म अनुशासन र शारीररक िथा िानतसक िन्दुरूस्ती सतहि स्वस्थ्य जनशस्ि ियार 

गने 

२. लवकास लनमाुणमा युवाहरूको समावेशी 

सहिालगता अलिवृन्त्रद्ध गने 

२.१  लवकास प्रलियामा युवा परिचािन गदाु 

समावेलशताको लसद्धाि अविम्वन गिी 

सहिालगता सुलनलित गरिनेछ । 

२.२  लवदेशबाट र्केका युवाहरूिाइु सामालजक 

पुनिः एकीकिण गिी आलजुत ज्ञान, लसप ि दक्षता 

आफ्नो गाँउ ठाँउमा प्रयोग गनु आलथुक एवम् 

प्रालवलिक सहयोग पुयाुइनेछ । 

उदे्दश्य ४:युवा जनशस्ििार्य तवदेश पिायन हुन बाट रोकी स्वदेशिै रोजगारीको वािावरण 

तसजयना गने  

३.  स्थालनय खेिकुदको प्रवदु्धन गने ३.१  युवाहरूिाइु खेिकुदमा आकुलषत गनु 

खेिकुद तालिम सञ्चािन तथा 

गाँउगाउँपालिका स्तिीय खेिकुद 

प्रलतयोलगतािाइु लनिििता लदइने छ । 

३.२  स्थानीय युवाहरूिाइु खेिकुदको के्षत्रमा 

लियाशीि गिाउन लवलवि खेिकुद 

कायुिमहरू आयोजना गरिनेछ । 

३.३  खेिकुदका पूवाुिािहरू लनमाुण गदै िलगने छ  

उदे्दश्य ४: युवा रोजगारी िाफय ि रातरि य उत्पादनिार्य बढाँउदै परतनभयर अथयिन्त्रिार्य आत्मतनभयर 

बनाँउदै िैजाने 

४. खेिकुद पूवाुिाि लनमाुण ि लबस्ताि गने ४.१  खेिकुदका सम्भाव्य के्षत्रहरू पलहचान गिी 

आवश्यक पूवाुिािहरू लवकास ि प्रवदु्धन 

गरिनेछ । 

४.२  लवद्यािय खेि मैदान ि बहुउिेश्यीय खेिकुद 

स्थि लनमाुण गनु प्रदेश सँग सहकायु गरिनेछ । 
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5.4.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

)सहकारी, 

गै.स.स.( 

१ 
युवा क्लवहरूिाइु लनििि सहयोग प्रदान 

     

२ यूवािाई खेिकुद, किा, सालहत्य के्षत्रमा 

अवसि प्रदान गनु नाटक तथा सालहत्य 

प्रलतयोलगता सञ्चािन 

     

३ यूवा स्विोजगाि कायुिमका िालग लसप 

लवकास तालिम 

     

४ जीवनोपयोगी तथा प्रालवलिक लशक्षा प्रदान 

गने  

     

५ पालिका, स्वदेश, लवदेशमा िहेको 

गा.पा.को वास्तलवक श्रम शन्त्रक्त ि 

उनीहरुको सीप ि दक्षताको वािेमा 

तथ्याङ संकिन 

     

६ यूवा स्विोजगाि कोषको व्यवस्था      

७ गा.पा. समन्वयमा सहुलियत ब्याजदिमा 

व्यवसालयक ॠण व्यवस्था 

     

८ सीप लसकाइुिाइु व्यवसायीकिण गनु 

स्विोजगािमूिक कायुमा सहुलियत 

िगानी ि व्याजमा अनुदान प्रदान 

     

९ युवा अगुवाहरूको अििलिया कायुिम 

सञ्चािन 

     

१० युवाहरूको अविोकन भ्रमणको िालग 

सहयोग गने  

     

११ स्थानीय लवकासका कायुमा लवशेष गिी 

स्थानीय तथा िलक्षत वगुका युवाहरू 

परिचािन 

     

१२ गाउँपालिकास्तरिय खेि प्रलतयोलगता 

आयोजना (रु्टवि, िलिबि, किाँते, 

एथ्िेलटक्स) 

     

१३ खेिाडीहरुिाई आवश्यक प्रलशक्षण लदने      

१४ िालष्टि य , अििालष्टि य ख्याती प्राि खेिाडी 

सम्मान 

     

१५ गाउँपालिकास्तिीय खेिमा गा.पा. का 

खेिाडीिाइु मात्र सहिागी गिाउने 
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5.4.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

युवाहरूको क्षमता अलिवृन्त्रद्ध िएको हुने, अििगाउँपालिका तथा प्रादेलशक खेिकुद प्रलतयोलगताहरूमा 

प्रलतस्पिाुत्मक क्षमता बढेको हुने, व्यवसालयक खेिकुदहरू सुरू िएकामो हुने, गाउँपालिकास्तिीय  

खेिमैदान लनमाुण िएकामो हुने, लवद्यािय तहमा खेिकुदमैदान लनमाुण िएको हुनेछ ।  

१६ खेिाडीहरुको सामूलहक बीमा गने      

१७ खेिकुद लवकासका िालग अध्यक्ष 

कायुिम संचािन 

     

१८ खेिकुदका सम्भाव्य के्षत्रहरू पलहचान       

१९ पालिका स्तिीय  बहुउिेश्यीय खेिकुद 

स्थि लनमाुण 

     

२० वस्ती स्तिीय खेिकुद मैदान लनमाुण      

२१ एक वडा एक खेि मैदान लनमाुण      

२२ गा.पा. स्तिीय खेिकुद परिषद 

सुढृदीकिण 

     

२३ वडा स्तिीय खेिकुद परिषद सुढृदीकिण      

२४ युवा क्वहरूिाइु लियाशीि गिाउन 

आवश्यक सहयोग लनििि रूपमा प्रदान 

गने  
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पररचे्छद 6: पूवायिार के्षत्र 

6.1. बस्ती िथा आवास  

6.1.1. पृष्ठभूति 

िालष्टि य शहिी लवकास िणनीलत, २०७३ अनुसाि काठमाण्डौ ं महानगिगाउँपालिकाको तुिनामा अन्य 

शहिहरूको आिाििूत पूवाुिाि (जसै्त सडक, खानेपानी, सिसर्ाइ, र्ोहोिमैिा व्यवस्थापन, लबजुिी, 

आवासको पहँुचको स्तिमा लनकै लिन्नता िहेको छ ।  

लनजी आवास परिवाि आरै्िे जग्गा खिीद गिी िलमक रूपमा लनमाुण गने ि बाटो, यसको स्ति ि अन्य 

सुलविाहरू िमशिः  थप्फ्दै जाने गिेको देन्त्रखन्छ । यस्ता आवासहरूमा योजना तथा िवनसम्बन्धी मापदण्ड ि 

संलहतामा व्यापक कमी हुने गिेको देन्त्रखन्छ ।  

गाउँपालिकामा ९९.२८ % परिवाि आफ्नै स्वालमत्वको ििमा बसोबास गदुछन िने मात्र ०.३७ % िाडाको 

ििमा बसे्न ि बाँलक अन्य स्वालमत्व िएको ििमा बसोबास गदुछन । ििको गाह्रोका आिािमा हेदाु ३७.५५ %  

िि परिवाि माटोको जोडाई िएको ििमा बसोबास गदुछन् । 

6.1.2. सिस्या िथा चुनौिी 

सिस्या 

 छरिएि िहेका वस्तीका कािण सबै स्थानमा समान सेवा सुलबिा पुयाुउन कलठनाई  

 एकीकृत वस्ती, तथा सामुलहक वस्ती लवकासको अविािणा लवकास हुन नसकेको,  

 गाउँपालिकाका लवलिन्न वस्तीहरु बाढीको जोन्त्रखममा िहेका 

 िवन लनमाुणमा आिुलनक औजािको प्रयोगमा कलम 

 लनमाुण सम्बन्त्रन्ध कायु गने दक्ष जनशन्त्रक्त कलम 

 िूउपयोग वगीकिण गिी आवास के्षत्र नछुट्याईएको  

चुनौिी 

 िौगोलिक लवकटता 

 प्राकृलतक प्रकोप (बाढी पलहिो) िे वस्ती के्षत्रमा जोन्त्रखम   

6.1.3. सांभावना िथा अवसर 

सम्भावना 

 स्थानीय स्तिमानै लनमाुण सामाग्रीहरूको उपििता (ढुिा, बािुवा, लगटी) 

 पयाुि जनशन्त्रक्त उपिि हुनु  
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अवसर 

 एलककृत वन्त्रस्त लवकास 

6.1.4. आवास िथा वस्ती तवकास योजना  

6.1.4.1. सोच 

“ सुन्दि, सुिलक्षत, सवुसुिि ि गुणस्तिीय आवास तथा वस्तीको व्यापकता, 

प्रलवलिमैत्री आिाििूत पूवाुिाियुक्त हरिहिपुिगढी लनमाुणको  सुलनिता “ 

6.1.4.2. िक्ष्य 

सुन्दि, सवुसुिि  ि लदगो लवकास गनुुका साथै ग्रामीण अथुतन्त्र ि सामालजक लवकासमा सिाउ पुगे्न गिी ग्रामीण 

पूवाुिाि लनमाुण एवम लवकास गने । 

6.1.4.3. उदे्दश्य  

1 सुिलक्षत ,सुन्दि, सर्ा ि व्यवन्त्रस्थत गाँउ लनमाुण गनुु 

2 सावजुलनक जग्गाको िगत तयाि गिी समुलचत उपयोग गनुु 

6.1.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १.  सुरतक्षि, सुन्दर, सफा र व्यवस्स्थि गाँउ तनिायण गनुय 

१.१  गाँउको योजना, लनमाुण, व्यवस्थापन, सुिाि 

तथा लवस्तािका िालग प्रालवलिक क्षमता 

अलिवृन्त्रद्ध ि सुिलक्षत ग्रामीण पूवाुिािको 

लवकास गनुु । 

१.१.१  आिाििूत ग्रामीण िौलतक पूवाुिािहरू िलमक 

रूपमा लवकास गरिनेछ । 

१.१.२  िौलतक पूवाुिाि लनमाुणमा दक्ष प्रालवलिकको 

संिग्नता अलनवायु गरिनेछ । 

१.१.३  व्यवन्त्रस्थत शहिीकिणको अविािणा िागु गनु 

स्थानीय िवन लनमाुण संलहता तयाि गरिनेछ । 

१.२   पूवाुिाि लनमाुणमा उपयुक्त आिुलनक 

प्रलवलि ि स्थानीय लनमाुण सामग्रीको प्रयोग 

समेतिाई प्रोत्साहन गिी सुिलक्षत, लटकाउ, 

सुिि ि लकर्ायती िवनहरूको लनमाुण 

गनुु। 

१.२.१   िवन लनमाुणमा उपयुक्त आिुलनक प्रलवलिको 

प्रयोग गरिनेछ । 

१.२.२  पूवाुिाि तथा िवन लनमाुणमा  स्थानीय लनमाुण 

सामग्रीको प्रयोगिाई प्रोत्साहन  गरिनेछ । 

१.२.३   पूवाुिाि लनमाुणमा तालिम प्राि जनशन्त्रक्तको 

मात्र प्रयोग गरिनेछ । 
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6.1.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

१.३   एकीकृत आवास तथा वस्ती लवकास गिी 

अनालिकृत, अव्यवन्त्रस्थत ि छरिएि िहेका 

िूलमलहन, सुकुम्बासी, लवपन्न ि सीमािकृत 

िि परिवाििाई उपयुक्त, सुिलक्षत, 

वाताविणमैत्री ि सुिि आवास लनमाुण 

तथा स्तिोन्नलत गनुु। 

१.३.१  आवास तथा पूवाुिाि सेवाको लवकास ि 

लवस्तािमा लनजी के्षत्र तथा स्थानीय 

जनासहिालगतािाई प्रोत्सालहत गिी एकीकृत 

रूपमा कायुिम सञ्चािन गरिनेछ। 

१.३.२   िूलमलहन, सुकुम्बासी अलत लवपन्न, िोपोनु्मख ि 

अलत सीमानृ्कत जातजालत ि  समुदायको िालग 

सुिलक्षत आवास उपिि गिाइनेछ। 

१.४  लवपदको उच्च जोन्त्रखमयुक्त स्थानमा िहेका 

वस्तीहरूिाई लनरुत्सालहत गने। 

 

१.४.१   जोन्त्रखमयुक्त स्थानमा वस्तीहरूिाइु 

लनरूत्सालहत गनुुका साथै संिालवत जोन्त्रखम 

लनिाकणका उपाय अविम्वन गरिनेछ । 

१.४.२  उच्च जोन्त्रखमयुक्त स्थानमा िहेका वस्तीहरुिाइु 

स्थानाििण गनु प्रोत्साहन गरिनेछ।   

१.४.३  िनत्व ि जनसंख्याका आिािमा आिाििूत 

सेवा-सुलविा सलहतको एकीकृत वस्ती लवकास 

गरिनेछ ।  

उदे्दश्य २.   सावजयतनक जग्गाको सांरक्षण िथा सदुपयोग गनुय 

२.१  सावजुलनक जग्गाको  समुलचत उपयोग गनुु २.१.१  गाउँपालिका के्षत्रमा िहेको सावुजलनक जग्गाको  

पलहचान तथा संिक्षण गरिनेछ । 

२.१.२  सावजुलनक जग्गािाइु सामुदालयक प्रयोगमा 

ल्याइनेछ । 

ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य  

१ 
िौलतक लवकास योजना तयाि गने 

     

२ दक्ष प्रालवलिक िाइु समयानुकुि तालिम प्रदान 

गने 

     

३ स्थानीय िवन लनमाुण संलहता तयाि गने      

४ सू्फतु रूपमा नक्सा पास गिाउन आउने प्रते्यक 

पुिाना िििुिीिाइु लनलित समयसम््म नक्सा 

पास दसु्तिमा सहुलियत प्रदान गने  
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6.1.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

५ नयाँ पूवाुिाि / िवन लनमाुणमा नक्सापास 

सलहत िवन लनमाुण संलहता पािना िए 

निएको कडाइु का साथ अनुगमन गने 

     

६ िवन लनमाुणसँग सम्बन्त्रन्धत आिुलनक प्रलवलिको 

तालिम प्रदान गने  

     

७ पूवाुिाि तथा िवन लनमाुणमा  स्थानीय लनमाुण 

सामाग्रीको उलचत प्रयोग सम्बन्त्रन्ध जनचेतना 

कायुिम संचािन गने  

     

८ स्थानीय युवािाइु लसकमी तथा डकमी तालिम 

प्रदान गने  

     

९ वस्ती लवकासमा लनजी के्षत्रको िगानी मारु्त 

संिग्नता बढाउने  

     

१० गा.पा. िािा गठन िइु लनसृ्कय िहेका टोि 

सुिाि संस्थाहरूको पुनगुठन गरि वडाको 

सहयोगी एकाइुको रूपमा परिचािन गने  

    

११ िूलमलहन सुकुम्वासी तथा अव्यवन्त्रस्थत 

बसोबासीको समस्या समािानका िालग िालष्टि य 

िूमी आयोगसँग समन्वय गरि जग्गा 

नापजाँचका बाँकी कामहरू सम्पन््न गरि जग्गा 

िनीपूजाु लवतिण गने  

    

१२ लवपन््न ि सीमािकृत िि परिवाििाइु उपयुक्त, 

सुिलक्षत आवास लनमाुण गने  

     

१३ लवपन््न ि सीमािकृत िि परिवािको आवास 

स्तिोन्नलत गने  

     

१४ उच्च जोन्त्रखमयुक्त स्थानमा िहेका वस्तीहरुको 

नक्साङकन गने 

     

१५ स्थानाििण गनुुपने बस्तीको िििुिी सवेक्षण 

गने 

     

१६ वस्ती स्थानाििणको कायुयोजना बनाउने       

१७ सावुजलनक जग्गाको अलििेख तयाि गने      

१८ अलतिलमत सावुजलनक जग्गा खािी गिाउने       

१९ अलतिलमत के्षत्रहरूमा बनेका संिचनाहरूिाइु 

लजल्ला प्रशासन ि लडलिजन वनसँगको 

समन्वयमा व्यवस्थापन गरि संिक्षण गने 

    

२० सावजुलनक जग्गामा सामुदालयक प्रयोगमा 

आउने खेि मैदान, पाकु, योगशािा आदीको 

लनमाुण गने  
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गाँउगाउँपालिकामा वस्ती लवकासका कायुहरू िौलतक लवकास योजना अनुरूप िएका हुनेछन्, पूवाुिाि 

लनमाुण कायु लनमाुण संलहता अनुरूप िएको, पूवाुिाि लनमाुणमा स्थानीय लनमाुण सामाग्रीको प्रयोग िएको,  

स्थानीय युवाहरूिे प्रलवलि मैत्री लसप लसकेको, लवपन््न ि सीमािकृत िि परिवािको सुिलक्षत आवासको व्यवस्था 

िएको, उच्च जोन्त्रखमका वस्तीहरू स्थानाििण िएको ि सावजुलनक जग्गाको समुलचत सदुपयोग िएको 

हुनेछ । 

 

6.2. सडक, पुि िथा यािायाि 

6.2.1. पृष्ठभूति 

सडक पूवाुिािको पलन पूवाुिाि हो । सडक तथा यातायातिाई लवकासको मुख्य संवाहकको रुप्मा पलन लिन 

सलकन्छ । यसिे उद्योग, व्यापाि, सञ्चाि, लवद्युत, स्वास्थ्य, लशक्षा, बजाि, प्रलवलि, खानेपानी आयोजना आलद 

जस्ता महत्वपूणु सामालजक आवश्यकताको व्यवस्थापनमा सहयोग पुयाुउछ । सडक सञ्जाि ि यातायात 

सुलविािे उत्पादकहरूिाइु आफ्नो उत्पादन ि वसु्तहरू बजािमा आपूलतु गनु ि थप िोजगािी लसजुना गनु 

मद्दत गदुछ । मदन िण्डािी िाजमागुिे यस पालिकिाई लछमेलक लजल्ला संग लसिा जोडेको छ । 

गाउँपालिकामा सडकको लवविण तिको तालिकामा उले्लख गरिएको छ ।  

सडकको स्तर  सडकको नाि िम्बार्य )तक.ति( 

लर्डि सडक ििान – चतािा – गाइुिाट – कटािी – लसनु्धिी – हेटौडा २६.३० 

किेक्टि सडक  ५६.१० 

स्थानीय सडक  ३२७.२१ 

जम्मा िम्बाइु ४०९.६१ 

 

यस गाउँपालिकाको मदन िण्डािी िाजमागुमा सावुजलनक यातायात संचािन हुन्छन । यसका साथै अन्य 

केलह सडक खण्डमा सावुजलनक यातायात संचािन हुन्छन । लनलज सवािी सािन िने अन्य िेिै सडक खण्डमा 

संचािन हुन्छन । गाउँपालिकामा चल्ने यातायातका सािनहरूमा मोटिसाइकि मुख्य हुन् ।  त्यसैगिी लजप, 

मोटिसाईकि, टि याक्टि, टेम्पो ,आलद  पलन लछटपुट रुपमा चल्छन । स्थानीय उत्पालदत सामग्री पालिका बालहि 

ढुवानी गनु तथा पालिकामा दैलनक आवश्यक सामग्री आयात गनु ठुिा मािबाहक टि क पलन संचािनमा छन् 

।  

 

6.2.2. सिस्या िथा चुनौिी 
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सिस्या 

 मौसमी तथा िुिे सडक 

 िस डि े नेज, ग्यालबन पखाुि, Masonary Wall, पुि, कल्भटु आलद जस्ता सहयोगी संिचनाहरूिाई कम 

प्राथलमकता  लदइएको  

 बाटो लनमाुण मापदण्ड अनुसाि नहुनु 

 सडकको अलिकाि के्षत्र (Road Right of way) अलतिमण  

 वषाुको समयमा बाढी, पलहिो, वषाुको पानीको लनकासिे क्षलतग्रस्त सडक 

 आलथुक अिावका कािणिे पयाुि बजेट जुटाउन नसलकनु 

 स्थानीय दबाबका कािण प्रालवलिक सिेक्षण अनुसाि सडक लनमाुण नहुनु 

 दक्ष जनशन्त्रक्तको कलम  

 बाटोमा आईसकेको जग्गाको िगत कट्टा निएको  

 पालिकाको यातायात गुरुयोजना तयाि निएको  

चुनौिी 

 िौगोलिक कलठनाुइ (ठुिा ठुिा चट्टानहरू), नलद  

 पलहिो तथा िुक्षय लनयन्त्रण 

 मापदण्ड अनुसाि   

 पयाुि बजेटको व्यवस्थापन गनुु 

 सडकको स्तिोन्नलत गरि बाहै्र मलहना यातायात संचािन गनुु  

6.2.3. सांभावना िथा अवसर 

 सडक स्तिोन्नती (कािो पते्र, ग्रािेि, सिसर्ाइु) गिी बाहै मलहना यातायात संचािन गनु सलकने  

 सहिगानीको परिपाटीको लवकास  

 यातायातको माध्यमबाट बजािीकिण लवस्ताि  

 लनयलमत रूपमा अनुगमन लनयमन गनु सलकने 

 सबै वडाहरू सडक संजाि मारु्त जोड्ने  

 सडक संजािको स्तिोन्नलत गरि नगि यातायात संचािन गने  

 सावुजलनक सवािी सािन संचािनमा िहेको 

 

 

6.2.4.  सडक िथा यािायाि तवकास योजना  
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6.2.4.1. सोच 

आिुलनक बैज्ञालनक ढंगबाट सडक तथा यातायातको लवस्ताि, हरिहिपुिगढी  गाउँपालिकाको सहज पँहुच 

तथा लवकासको आिाि  

6.2.4.2. िक्ष्य   

सहज तथा सिि यातायात सञ्जािको लवकास गरि बाहै्र मलहना यातायात संचािन हुने प्रमुख सडक सञ्जािको 

लवकास गने 

6.2.4.3. उदे्दश्य  

1 गाउँटोि देन्त्रख गाउँपालिकाको प्रमुख सेवासुलविा समलहत तहगत सडक सञ्जािको लवकास गने । 

2 प्रमुख सडकहरुमा बसपाकु तथा बसलबसौलन सलहतको यातायात सुलबिा पुयाुउने । 

6.2.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १. गाँउटोि देस्ख गाउँपातिकाको प्रिुख सेवासुतविा सितहि िहगि सडक सञ्जािको 

तवकास गने 

१.१  सडक लबस्ताि तथा स्तिोन्नलत मारु्त 

व्यवसालयक लियाक्लाप वृन्त्रद्ध गने 

१.१.१  गाँउटोिमा सडकको लवस्ताि तथा स्तिोन्नलत 

गिी ग्रामीण व्यावसालयक लियाक्लापको 

व्यवन्त्रस्थत रूपमा लवकास गरिनेछ। 

१.१.२  कृलष सडकको लनमाुण गिी कृलष बजािको 

लवकास गरिनेछ । 

१.२ गाउँपालिकाका प्रशासलनक लनकायसम््म पहँुच 

पुयाुउन वडा कायाुिय ि वस्ती जोड्ने सडक 

लनमाुणिाइु प्राथलमक्ता लदने । 

१.२.१  गाउँपालिका केन्द्र ि वडा कायाुिय जोड्ने 

सडक िाइु प्राथलमक्तामा िान्त्रख व्यवन्त्रस्थत 

गदै िलगनेछ । 

१.२.२  स्थानीय वस्ती विपि सडक लनमाुणमा 

अग्रसि स्थानीयिाइु सहयोग गरिनेछ । 

१.३  सडक ममुत तथा लनमाुण कायु गदाु सडक 

लनमाुण मापदण्डको लनदेशनिाइु अविम्बन 

गने । 

१.३.१  ग्रालमण सडकहरूको लनमाुण तथा स्तिोन्नती 

गदाु अलनवायु रूपमा नािी लनमाुण गनुुपने 

नीलतिाइु कडाइुका साथ कायाुन्वयनमा 

ल्याइुनेछ । 

१.३.२ गाउँपालिका लित्रका सडकहरूिाइु 

मापदण्ड अनुसािको स्तिोन्नतीको कायुिाइु 

प्रिावकािी बनाइुनेछ । 

उदे्दश्य २. प्रिुख सडकहरुिा बसपाकय  िथा बसतबसौतन सतहिको यािायाि सुतबिा पुयायउने 

२.१  स्थानीयको आवत जावत िाइु सहज गनु 

यातायातको लवस्ताि गने 

२.१.१  अत्यलिक मात्रामा आवत जावत हुने के्षत्रमा 

यातायातको पूवाुिाि लनमाुण गरिनेछ ।  
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रणनीति काययनीति 

२.१.२ आवश्यक खोिाहरूमा झोिुिे पुि लनमाुण 

कायुिाइु लनिििता लदइुनेछ । 

 

6.2.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य  

१ गा.पा. वडा नं ६,७,८ क्यानेश्वि तथा पूवु 

पलिम िाजमागुको बाग्मतीबाट गाउँपालिका 

केन्द्रसम्म जोडने सडकिाइु बाहै्र मलहना 

संचािन योग्य बनाउन सडक लनमाुण ि 

स्तिोन्नतीको कायु संचािन गने 

     

२ मदन िण्डािी िाजमागुको गुजी 

हरिहिपुिगढी लकल्ला सडक, गुजी 

लचसापानी सडक, झ्याडी सेपाहा पेिंुगे 

सडक ि पत्याुनी पथ्राइु सडकिाइु स्तिोन्नती 

गरि बाहै्र मलहना संचािन योग्य बनाउने 

     

३ गाउँपालिका स्तिीय यातायात गुरूयोजना 

(RTMP) तयाि गने 

     

४ बखर्ि मोििे हँुदै कमैया       

५ पयुती हँुदै ि  मनदास पथाई िुताहा सडक      

६ झयाडी बसेिी गाटादोिान जोड्ने सडक       

७ िानीपानी हईटाि हँुदै िनामता झ्याडी सम्म       

८ गुज्री देखी गलद दिवाि हँुदै लजतपुि सडक        

९ गुजी चपिा देन्त्रख लचसापानी बादिे सडक       

१० पताुनी देन्त्रख गोिेटोि हँुदै पताु पाििे 

सडक   

     

११ कलििेख डाढखोिा हँुदै िािुमािा सडक       

१२ पताु लझड़ी जामुने हँुदै बोलहनी सडक      

१३ झ्याडी िािखोिा हँुदै आपटाि पागे्र सडक      

१४ बन्चिे झ्वाड़ी सडक      

१५ देवीशान लसमास गल्छी सडक      

१६ लिलमिे िािेचुिी हँुदै ठुिो कौवंा सडक      

१७ गा. पा. िवन बाट सुििी िि हँुदै श्रीपुि 

सम्म  

    

१८ िुताह अिेिी हँुदै बरुण जोड्ने सडक      

१९ बोटेनी चयाचुलत बखपा जोड्ने सडक      

२० कृलष सडकको लनमाुण गने     
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6.2.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

गाँउगाउँपालिकामा MTMP तथा मापदण्ड अनुरूप सडक लवस्ताि तथा स्तिोन्नती, कृलष सडकको लनमाुण, 

वडाका केन्द्रहरू जोड्ने सडक लनमाुण, सडक लनमाुण सँग नािी लनमाुण, उपयुक्त ठाँउमा बसपाकु तथा 

बसलबसौलनहरू लनमाुणका साथै यातायात सेवा लवस्ताि तथा सहज पँहुचको िालग आवश्यक ठाँउमा झोिुिे 

पुि लनमाुण िएको हुनेछ ।  

२१ गाँउपालिका केन्द्र ि वडा कायाुिय जोड्ने 

सडक िाइु प्राथलमक्ताका साथ स्तोिन्नती 

गने 

    

२२ मुख्य मुख्य सडकहरूको ममुत तथा 

ग्रािेिका कायुहरू गा.पा िे आफ्नै सािन 

ि जनशक्ती परिचािन गरि लनयलमत कायु 

संचािन गने 

    

२३ स्थानीय वस्ती विपि सडक लनमाुणमा 

अग्रसि स्थानीयिाइु लनििि सहयोग गने 

    

२४ सबै वडामा िहेका सडकहरुको िगत 

संकिन गिी अलििेख व्यवस्थापन 

    

२५  सडकहरूको लनमाुण तथा स्तिोन्नतीमा 

अलनवायु रूपमा नािी लनमाुण गने 

    

२६ सबै सडकहरू िलमक रूपमा मापदण्ड  

अनुरूप स्तिोन्नती गने 

    

२७ बस स्टयान्ड तथा बसलबसौलनहरूको िालग 

ठाँउ पलहचान गने 

    

२८ यातायात सेवा थप गने      

२९ आवश्यक ठाउँमा  पुि लनमाुण गने      
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6.3. खानेपानी िथा सरसफाई 

6.3.1. पृष्ठभूति 

हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाका सबै वडामा खानेपानीको सुलबिा पुगेको छ । हरिहिपुिगढी  गाउँपालिकामा 

लवलिन्न स्रोतबाट खानेपानीको आपूलतु िईिहेको छ । सुिलक्षत लपउने पानी आपूलतुमा पहँुचिे सिसर्ाइु ि 

स्वच्छता सुलनलित गदुछ जसिे स्वस्थ्य जीवनस्ति प्रवदु्धन गदुछ। हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाका अलिकांश 

जनसङ्ख्या  पानीको आवश्यकताका िालग नढालकएको ईनािमा लनिुि छन् । यस गाउँपालिकामा २ हजाि 

७२३ िििुिी, करिब ५९ % कुवामा लनिुि छन् िने १ हजाि २ सय ३४ िििुिी, करिब १७ % िे िािा वा 

पाइपबाट खानेपानी प्राि गछुन् । िािा वा पाइपिाइनबाट ििपरिवािमा खानेपानीको आपूलतुका िालग 

लवलिन्न प्राकृलतक मुहानबाट पानी संकिन गरिन्छ।  

6.3.2. सिस्या िथा चुनौिी 

सिस्या 

 स्वस्थ सर्ा खानेपन्त्रल्नको अिाव 

 अव्यवन्त्रस्थत खानेपानी आपूलतु प्रणािी 

 सबै रिजिु ट्याङ्की तथा लवतिण ट्याङ्कीमा filtration ि sedimentation को व्यवस्था निएको  

 खानेपानी आपूलतु सम्बन्त्रन्ध व्यवस्थापन हेने संस्थागत संिचनाको अिाव 

 ममुत, सम्भाि तथा व्यवस्थापनिाई कम प्राथलमकतामा पने  

चुनौिी 

 पयाुि बजेटको व्यवस्थापन गनु नसलकनु  

 दक्ष जनशन्त्रक्तको अिाव 

 िौगोलिक लवकटताका कािण पानीको लवतिण सहज निएको  

 बाढी, पलहिो, िुक्षयिे खानेपानी लवतािणका िौलतक संिचनाको क्षलत 

6.3.3. सांभावना िथा अवसर 

    सम्भावना  

 प्रशस्त पानीका स्रोतहरू 

 लवसृ्तत परियोजना प्रलतवेदन तयाि िएका खचगाउ खा.पा. कलपिेश्वि (बृहत खानेपानी योजना) 

 गलहिो बोरिङ खानेपानी आयोजना लनमाुण िइिहेको 

 िएका पानीका स्रोतको सदुपयोग गिी खानेपानीको व्यवस्थापन गनु सलकने 
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     अवसर 

 D.P.R िएका खानेपानी योजनािाइु लनमाुण चिणमा िैजाने 

 पानीका मुि पलहचान, संिक्षण तथा सदुपयोग  

 पानीको सदुपयोग तथा व्यवस्थापन गनु लमटि जडान गने 

 खानेपानी सम्बन्त्रन्ध संचािन तथा व्यवस्थापन हेने संस्थागत संिचना बनाई कायुन्वयन गने  

 गाउँपालिका खुिा लदसामुक्त गाउँपालिका िोषणा िईसकेको  

6.3.4. खानेपानी िथा सरसफाई योजना 

6.3.4.1. सोच 

शुद्ध खानेपानीको पँहुच लवस्ताि  

6.3.4.2. िक्ष्य 

आिाििूत स्तिको खानेपानी तथा सिसर्ाई सेवाको पहँुच सुलनलित गने  

6.3.4.3. उदे्दश्य 

1 सबै िििुिीमा स्वच्छ खानेपानी आपूलतु गने । 

2 सिसर्ाइुको प्रवदु्धन गने । 

6.3.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १. गाँउगाउँपातिकाका सबै घरिुरीिा स्वच्छ खानेपानी आपूतिय गने 

१.१  स्वच्छ ि सर्ा खानेपानीिाइु सवुसुिि गने १.१  सबै बस्ती ि समुदायमा एक िि एक िािाको 

नीलत अनुरूप स्वच्छ ि सर्ा पानी आपूलतु 

प्रणािी व्यवन्त्रस्थत गरिनेछ। 

१.१.२  खानेपानी आपूलतुका िालग संस्थागत 

संिचनाको व्यवस्था गरिनेछ । 

१.१.३  पानीको स्वच्छता कायम गरिनेछ । 

१.१.४  वहुवलषुय खानेपानी आयोजना सम्पन्न गनु 

ग्रामीण लवकास केन्द्र, गै.स.स तथा अन्य 

सहयोगीहरूसँग समन्वय ि सहकायु गरिनेछ । 
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रणनीति काययनीति 

१.२ खानेपानीको मुहान संिक्षण गने १.२.१  पानीका मुहानहरूको अलििेन्त्रखकिण गदै 

लवसृ्तत परियोजना प्रलतवेदन लनमाुणमा 

लतव्रता लदइनेछ । 

१.२.२  खानेपानीको मुहान संिक्षण तथा सुिलक्षत 

खानेपानीको िालग जनचेतना मुिक 

कायुिम संचािन गरिनेछ । 

उदे्दश्य २. सरसफार्य व्यवस्थापन गने 

२.१  पुणु सिसर्ाइु अलियान संचािन गने २.१.१ वडा तथा गाउँपालिका स्तिमा सिसर्ाइुका 

लवलिन्न कायुिमहरू संचािन गरिनेछ । 

२.१.२   वाताविलणय तथा पयाुविलणय सिुिन 

कायम गनु आवश्यक नीलत लिइुनेछ । 

२.१.३   समुदायमा आिारित पुणु  सिसर्ाइु 

कायुिम संचािन गरिनेछ । 

 

6.3.4.1. काययिि िथा पररयोजना  

ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

 िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

१ पानी अिाव िएको के्षत्रमा पानीको स्रोतको 

व्यवस्थापन गने  

     

२. लनयलमत ममुत संिािको व्यवस्थापन गने      

३. एक िि एक िािा कायुिम सञ्चािन गने       

४. खानेपानी लवतिण प्रणािी व्यवन्त्रस्थत गने ( 

खानेपानी व्यवस्थापन बोडु मारु्त 

     

५. पानीको सदुपयोग गनु लमटि जडान गने      
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6.3.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

आगामी ५ वषु लित्रमा गाउँपालिकामा पानीको स्रोतको व्यवस्थापन, लनयलमत ममुत संिाि तथा संचालित 

योजनाहरू लनमाुण सम्पन््न िई सबै के्षत्रमा स्वस्छ तथा सर्ा खानेपानीको लनयलमत आपूलतु िएको हुनेछ । 

साथै मुहान संिक्षण, खानेपानीका सलमलतहरू उत्तिदालय, सिसर्ाइु सम्बन्त्रन्ध जनचेतना अलिवृन्त्रद्ध िएको 

हुनेछ ।  त्यसैगिी समू्पणु स्थानीय हरुमा सिसर्ाई सम्बन्त्रन्ध सचेत िई व्यन्त्रक्त, परिवाि तथा पुिै गाउँपालिका 

सर्ा ि स्वच्छ िएको हुनेछ । 

  

६. लवतिण ट्याङ्कीमा शुदिीकिण व्यवस्थापन 

गने 

     

७. मुि पलहचान, अलििेन्त्रखकिण तथा दताु गने      

८. पिम्पिागत ढुङि गेिािा तथा कुवा संिक्षण      

९. मुहानहरूको लवसृ्तत परियोजना प्रलतवेदन 

िलमक रूपमा लनमाुण गने 

     

१०. प्रते्यक वडामा मुहान संिक्षण तथा सुिलक्षत 

खानेपानीको िालग जनचेतना मुिक कायुिम 

संचािन  

     

११. खानेपानीका सलमलतहरूिाइु वाताविण तथा 

सिसर्ाइु प्रलत उत्तिदालय बनाउने 

     

१२. प्रते्यक वडामा मलहिा समुह,आमा समुह, 

स्थानीय युवा समुह साथै लवद्याथी माझ पुणु 

सिसर्ाइु सम्बन्त्रन्ध जनचेतना मुिक 

कायुिम संचािन गने (नाटक प्रदशुन) 

     

१३. सावुजलनक शौचािय स्थापना      

१४. र्ोहोि लवसुजन केन्द्रको स्थापना      

१५. र्ोहोि प्रशोिन केन्द्रको स्थापना      
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6.4. तसांचाई  

6.4.1. पृष्ठभुति  

पालिकाको कुि के्षत्रर्िको करिब १५.९५ % खेलतयोग्य जलमन िहेको छ, िने ५६.२४ % जनसङख्याको 

मुख्य पेशा कृलष िहेको छ । यस पालिकामा िएका खोिा, खोल्सी तथा मूिबाट खेतीयोग्य जलमनमा लसँचाईको 

व्यवस्था गरिएको छ । वस्तीपुि लसँचाई योजना, ककािे लसँचाई योजना, झ्याड़ी र्ाँट लसँचाई, बसि लसँचाई, 

तमि खोिा लसँचाई, आँपडाँडा लसचाई, मालथल्लो पथािाही लसँचाई योजना आलद पालिकामा िहेका मुख्य 

लसँचाई योजना हुन् ।  

पालिकाको वडा न ८ मा  पोखिीकोबाट लसँचाईको व्यवस्था गरिएको छ । कािी खोिा लसचाई पोखिी, यागाि 

टोि लसचाई पोखिी, मालथल्लो जमुने लसचाई पोखिी, पताु गाउ लसचाई पोखिी, थापाखोल्चा लसचाई पोखिी, 

पाििे लसचाई पोखिी, मगि डाडा लसचाई पोखिी, च्याने लसचाई पोखिी, बाहुन डाँडा लसचाई पोखिी, िाम 

चुबा लसचाई पोखिी पालिकामा िहेका मुख्य लसँचाईपोखिी हुन् । गाउँपालिकामा िहेका लसँचाई योजना तथा 

स्रोतहरुको लवविण अनुसूचीमा प्रसु्तत गरिएको छ । 

6.4.2. सिस्या िथा चुनौिी  

 लसँचाइ प्रणािी लवकासको िालग उलचत योजनाको अिाव 

 कमजोि पूवाुिाि 

 लसँचाइ पूवाुिािको ममुत सम्भािको अिाव 

 जनसहिालगताको कलम 

 िएका पानीका स्रोतको उच्चतम उपयोग गिी समू्पणु खेतीयोग्य जलमनमा लसंचाईसेवा पुयाुउनु  

 ममुत सम्भाि तथा व्यस्थापनिाई लनयलमत गनुु  

6.4.3. सम्भावना िथा अवसर  

 पानीका पयाुि स्रोत िएकोिे लसंचाईको व्यवस्था गिी कृलष उत्पादन बढाउन सलकने  

 पयाुि कृलष योग्य जलमन 

 लिप्फ्फ्ट लसँचाइुको सम्भावना 

 लवलिन्न लसंचाई आयोजना संचािन िएका  

 पानीका स्रोत कम िएका स्थानमा थोपा लसँचाइ, पोखिी लसंचाई जस्ता वैकन्त्रिक लसंचाई गनु सलकने  

6.4.4. तसांचाई योजना  

6.4.4.1. सोांच  

कृलष योग्य िूमीमा लसंचाइुको सुलनलिता हरिहिपुिगढीको आवद्धता । 
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6.4.4.2. िक्ष्य 

कृलष योग्य िूमीमा लसंचाइु सुलबिा लवस्ताि गिी उत्पादन वृन्त्रद्ध गने । 

6.4.4.3. उदे्दश्य 

1. कृलषयोग्य जलमनमा लदगो लसँचाइ सुलविा पुयाुउनु । 

6.4.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति  काययनीति  

उदे्दश्य १: कृतियोग्य जतिनिा तदगो तसँचार् सुतविा पुयायउनु । 

१.१ उपयुक्त लसँचाइ प्रलवलिको प्रयोग गिी लसँचाइ 

सुलविा लवस्ताि गने 

१.१.१  गाँउगाउँपालिका के्षत्रलित्र िहेको लसँचाइु 

कुिोहरूको ममुत संिाि गिी बाहै्र मलहना 

लसँचाइु सुलविा पुिुयाउने कायुिाइु उच््च 

प्राथलमक्ता लदइुनेछ । 

१.१.२  कृलष योग्य िूमीमा लसँचाइुको िालग श्रोतको 

खोजी गदै नहि, कूिोबाट लसँचाइु हुन 

नसके्न स्थानमा लिफ्ट लसँचाइ, लान्त्रस्टक 

पोखिी जस्ता कायुिमिाइु प्राथलमकता 

लदइु िलमक रूपमा लसँचाइु सुलविा 

पुयाुइनेछ । 

१.१.३  लसँचाइका िालग वषाुतको पानी सङ्किन, 

पोखिी, ताि तिैया, लसमसाि ि जिािाि 

के्षत्रको संिक्षण तथा सुदृढीकिण गरिनेछ । 

१.१.४  सम्भालवत नयाँ लसँचाइु आयोजनाहरू लनमाुण 

गिी थप जग्गामा लसँचाइु लवस्ताि गरि कृलष 

उत्पादनमा बृन्त्रद्ध गदै जाने लनलत अबिम्बन 

गरिनेछ । 

२.१ संचािनमा िहेका लसँचाइ योजनाहरू लनयलमत 

रूपमा संचािन गने 

२.१.१  संचालित लसँचाइ योजनाहरू दीगो रूपमा 

अलि बढाइुनेछ । 
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6.4.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

 

6.4.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

गाउँपालिकामा कुिोहरूको लनयलमत ममुत िएको, लसँचाइको श्रोतहरूको अध्ययन िएको, पोखिी, ताि 

तिैया, जिािाि के्षत्रको संिक्षण तथा सुदृढीकिण िएको, पोखिी, ताि तिैया, लसमसाि  जिािाि के्षत्रको 

संिक्षण तथा सुद्ढीकिण तथा उपयुक्त लसँचाइ आयोजनाहरू दीगो रूपमा सञ्चािन िएको हुनेछ । 

  

ि.

स. 

काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

 िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य. 

१ 
ममुत संिाि गनुुपने कुिोहरूको िगत तयाि गने 

     

२ ममुत संिाि गनुुपने कुिोहरू िलमक रूपमा ममुत गने      

३ लसँचाइुको श्रोतहरूको अध्ययन गने      

४ पिालष्टक पोखिी कायुिम प्राथलमकताका साथ संचािन 

गने 

     

५ वषाुतको पानी सङ्किन गने      

६ पोखिी, ताि तिैया, लसमसाि ि जिािाि के्षत्रको संिक्षण 

तथा सुदृढीकिण गने 

     

७ ककिे, बन्चिे, झ्वाडी,चैनपुि, गुजी चपिा, हाकपाि, 

बाह्रलबसे, बिौिी, जुटपानी, िुडो, चायाचुलत, हाती दमाि 

दुिौिा, ििायो टोि , िेिखडा, दासखोिा, छाप्साि, 

लिमान झाप्सी लिफ्ट लसँचाइ सञ्चािन गने 

     

८ लवलिन्न लसँचाइ योजना दीगो रूपमा सञ्चािन गने      
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6.5. तवद्युि् िथा वैकस्ल्पक ऊजाय 

6.5.1. पृष्ठभूति 

नेपािमा जिलवद्युतको लवकासको यात्रा लव. सं १९६८ देन्त्रख सुरू िएको हो । आ. व २०७४/०७५ सम्ममा 

नेपािमा कुि जिलवद्युत जडान क्षमता १०२० मेगावाट पुगेको छ। लवद्युत लग्रडमा जनसंख्याको पहँुच ७० 

प्रलतशत छ । ६२३ स्थानीय तहमा लवद्युत पूवाुिाि पुगेको छ िने प्रलत व्यक्ती लवद्युत उपयोग १९८ लकिोवाट 

प्रलतिण्टा िहेको छ। ( स्रोत :पन्ध्ौ योजना अिाि पत्र ) 

यस गाउँपालिकाका अलिकांश िििुिीिे प्रकाशको मुख्य स्रोतको रूपमा सौयु ऊजाु प्रयोग गछुन्। ४,५८६ 

ििपरिवाि मधे्य २,७७८ (६०.५८) % िििुिीिे बत्तीको िालग सौयु ऊजाु प्रयोग गछुन्। दोस्रो स्थानमा ४७० 

(१०.२५%) ििपरिवाििे मलट्टतेि प्रकाशको स्रोतको रूपमा प्रयोग गछुन्। गाउँपालिकामा एकदमै थोिै 

ििपरिवाि, २९ िििुिी (०.६३%)  मा मात्र लबजुिीको पहँुच छ (जनगणना, २०६८) ।  

गाउँपालिकाका सबै वडामा िालष्टि य प्रसािण मार्तु लवद्युत सेवा पुगेको छ । वडाका लवलिन्न स्थानहरूमा 

१००, ५०, २५, केलिए क्षमताका टि ान्सर्मुिबाट लवद्युत लवतिण िईिहेको छ । लवद्युत लवतिणका िालग काठ 

तथा र्िामका खम्बाहरुको प्रयोग गरिएको छ । लजणु िएका तथा काठका पोि हटाएि र्िामे पोि िाख्नका 

िालग पालिकािे प्रयास गरििहेको छ ।    

6.5.2. सिस्या िथा चुनौिी 

गाउँपालिकाका लवलिन्न के्षत्रमा टि ान्सर्मुि क्षमता कमजोि िहेको, लजणु काठका पोि िहेको, लवद्युत लनयलमत 

नहुने, हावाहुिीका तथा पालन पदाु पलन लवद्युत अविोि हुने, टि ान्सर्मुि क्षमता कम िएका कािणिे लवद्युतीय 

मेलसनिी प्रयोग गनु समस्या, लवद्युत सब-से्टशन निएको, साना तथा ििु उद्यम संचािनका िालग लवद्युत 

क्षमता अपुग जस्ता प्रमुख समस्या िहेका छन् । गाउँपालिकाका सबै के्षत्रमा पयाुि क्षमताको लवद्युत पहँुच 

लवस्ताि गनुु प्रमुख चुनौलतका रुपमा िहेको छ ।  

6.5.3. सम्भावना िथा अवसर 

िालष्टि य प्रसािण िाईनबाट लवद्युत लवतिण िईिहेको, वायु उजाु नमुनाको रुपमा िहेको ि यसबाट अझै िाि 

लिन सलकने, लवद्युत लवस्ताि लतब्र रुपमा िईिहेकोिे लछटै्ट पालिकाििी लवद्युत लवस्ताि िैसके्न, उजाुको 

प्रयोग गरि उद्योग व्यवसाय संचािन गनु सलकने सम्भावना, लवलिन्न सिकािी स्थिमा वैकन्त्रिक उजाुको मध्यम 

बाट लवद्युत आपूलतु गिी िागत कम गनु सलकने । 

6.5.4. तवद्युि् िथा वैकस्ल्पक ऊजाय योजना  

6.5.4.1. सोांच  

गाउँपालिकामा सत प्रलतशत लवद्युत पुयाुउने 
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6.5.4.2. िक्ष्य  

लदगो, ििपदो ि लनयलमत उजाुको पहँुच सुलनलित गने  

6.5.4.3. उदे्दश्य  

१. िाष्टि ीय प्रसािण िाईनको सुदृढीकिण गिी उत्पादनशीि के्षत्रमा खपत गनुु 

२. वाताविण मैत्री वैकन्त्रिक उजाुको पहँुच बढाई लजवनस्तिमा सुिाि ल्याउनु 

३. दक्ष जनशक्तीको उत्पादन तथा व्यवस्थापन गनुु 

6.5.4.4. रणनीति िथा काययनीति 

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: रारि ीय प्रसारण िाईनको सुदृढीकरण गरी उत्पादनशीि के्षत्रिा खपि गनुय 

१.१. गाउँपालिकामा लवद्युत लवतिणिाई 

प्रणािीिाई  प्रिावकािी बनाउने 

१.१.१ लवद्युत लवतिण ििपदो तथा लनयलमत बनाउन 

पूवाुिािको लवकास गरिनेछ । 

१.१.२ लवद्युत लवतिण लनयलमत तथा व्यवन्त्रस्थत गनु 

अनुगमन तथा लनयमन गरिनेछ । 

१.१.३ गाउँपालिकाको सबै के्षत्रमा लवद्युत लवस्ताि 

गरिनेछ। 

१.२ उत्पादनशीि के्षत्रमा लवद्युत उजाुको 

प्रयोगिाई प्रोत्साहन गने   

१.२.१ ििेिु उद्यम, लिफ्ट लसंचाई, खानेपानी, 

िगायतको के्षत्रमा खपत हुने लवद्युतमा सहुलियतको 

व्यवस्था लमिाईनेछ । 

उदे्दश्य २: वािावरण िैत्री वैकस्ल्पक उजायको पहँुच बढाई तजवनस्तरिा सुिार ल्याउनु 

२.१. वैकन्त्रिक उजाुको उत्पादन तथा प्रवदु्धन गने   २.१.१ वैकन्त्रिक उजाु सम्बन्त्रन्ध कानुनी आिाि तयाि 

गरिनेछ । 

२.१.२ साना तथा ििु जिलवद्युत उत्पादनिाई 

प्रोत्साहन गरिनेछ । 

२.२ स्वच्छ तथा लदगो उजाुको प्रयोगिाई बढावा 

लदने  

२.१.१ सबै सावुजलनक के्षत्रमा सौयु उजाुको प्रयोगिाई 

लवस्ताि गरिनेछ । 

२.१.२ बायोग्यासको प्रयोगिाई प्रवदु्धन गरिनेछ । 
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रणनीति काययनीति 

२.१.३ सुिारिएको चुिो प्रवदु्धन गरिनेछ । 

उदे्दश्य ३: दक्ष जनशिीको उत्पादन िथा व्यवस्थापन गने  

३.१.  लवलिन्न प्रालवलिक तालिम संचािन गने ३.१.१  लवद्युत लवतिण ममुत सम्भाि सम्बन्त्रन्ध तालिम 

संचािन गरिनेछ  

३.१.२ वैकन्त्रिक उजाु सम्बन्त्रन्ध लवलिन्न तालिम 

संचािन गरिनेछ  । 

 

6.5.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि. सां. योजना /काययिि  

सहकायय गने तनकायहरू 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनतज 

के्षत्र 

अन्य  

 

१ 

आवश्यक के्षत्रमा टि ान्सर्मुिको व्यवस्थाका साथै 

आवश्यक स्थानमा टि ान्सर्मुिको क्षमता वृन्त्रद्ध मा 

पहि गने  

     

२ 

गा.पा. का समू्पणु वडाहरूमा लवद्युत सेवा 

पुयाुउन उज्यािो हररहरपुरगढी काययिि 

नेपाि लवद्युत प्रालिकिणसँग समन्वय गिी सम्पन्न 

गने 

     

३ लजणु लवद्युत पोि (काठ, र्िामका) हरु रे्ने      

४ 
लवद्युत लवतिणका लजणु ताि िएका स्थानमा 

गुणस्तिीय ताि िाखे्न  

     

५ 
थ्री रे्ज िाईन लवतिणका िालग लवद्युत 

प्रालिकिण संग समन्वय गने  

     

६ 
लवद्युतको लनयलमत आपूलतुको तथा अनालिकृत 

प्रयोग िोक्न लनयलमत अनुगमन तथा लनयमन गने  

     

७ 
कोखाजोि जि लवद्युत आयोजना संचािन गिी 

लवद्युत नपुगेका स्थानमा लवद्युत लवस्ताि गने    

     

८ सबै माध्यलमक लवद्याियमा लवद्युत सेवा पुियाउने       

९ 
सबै स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक क्षमताको 

लवद्युतको व्यवस्था गने  
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ि. सां. योजना /काययिि  

सहकायय गने तनकायहरू 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनतज 

के्षत्र 

अन्य  

 

१० 
गाउँपालिकाका मुख्य सडकमा सडक बलत्तको 

व्यवस्था गने  

     

११ 
ििु तथा साना जिलवद्युत उत्पादन तथा संचािन 

सम्बन्त्रन्ध स्थानीय ऐन तजुुमा गने  

     

१२ 
ििु तथा साना जिलवद्युत उत्पादन सम्बन्त्रन्ध 

सम्भाव्यता अध्ययन गने  

     

१३ 
सबै वडा कायाुिय प्राङगणमा सोिाि बलत्तको 

व्यवस्था गने  

     

१४ 
सबै स्वास्थ्य संस्थाको प्राङगणमा सोिाि बलत्तको 

व्यवस्था गने  

     

१५ 
सबै आिाििुत लवद्याियमा उजाुका िालग सोिाि 

प्यानि जडान गने  

     

१६ 
आगामी ५ वषु लित्र गाउँपालिकाका १० % 

िििुिीमा बायो ग्यास लान्ट जडान गने   

     

१७ 
िान्सामा स्वच्छ उजाुको प्रविुन गनु सुिारिएको 

चुिो कायुिम संचािन गने  

     

१८ 
स्वच्छ उजाुको प्रयोग सम्बन्त्रन्ध सचेतनामुिक 

कायुिम संचािन गने 

    

१९ 
सामान्य लवद्युत जडान तथा ममुत सम्बन्त्रन्ध 

Eletrician तालिम संचािन गने 

     

२० 
बायोग्यास जडान तथा ममुत सम्बन्त्रन्ध तालिम 

संचािन गने 

     

२१ 
सोिाि जडान तथा ममुत सम्बन्त्रन्ध तालिम 

संचािन गने  

     

२२ 
सुिारिएको चुिो बनाउने सम्बन्त्रन्ध तालिम 

संचािन गने  

     

6.5.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध िथा नतिजा खाका 

यस योजनाको अन्त्य सम्ममा गाउँपालिकाको सबै िुिीमा लवद्युत सेवा पुगेको हुनेछ । पयाुि लवद्युतीय 

क्षमता पुगी उद्योग िन्दा संचािन िएका हुनेछन । आवश्यक स्थानमा सडक बलत्त को व्यवस्था हुनेछ । 

वैकन्त्रिक उजाुको रुपमा सोिाि वलत्तको प्रवदु्धन िएको हुनेछ िने सबै सावुजलनक कायाुियमा सोिािको 
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व्यवस्था िएको हुनेछ ।  बायोग्यासको प्रयोग तथा सुिारिएको चुिोको प्रयोगबाट िििुिीमा स्वच्छ उजाुको 

प्रवदु्धन िएको हुनेछ । 

6.6. सूचना, सञ्चार िथा प्रतवति 

6.6.1. पृष्ठभूति 

गाउँपालिकाका सबै के्षत्रमा मोवाइि सेवाको पहँुच िाम्रो छ । पालिकामा ३३.२५ % िे मोबाईि र्ोनको प्रयोग 

गदुछन िने मात्र ०.०२ % को ईन्टिनेटमा  पहँुच िहेको छ । टेलिर्ोन तथा इन्टिनेट सेवामा िििुिीको पहँुच 

बढाउन मोबाइि सेवाको महत्वपूणु योगदान िहेको छ । पालिकामा नेपाि टेलिकम ि एनसेिको मोवाईि 

सेवा सबैिन्दा बढी प्रयोगमा िहेको छ ।  पालिकाका सबै वडामा लवलिन्न एर्.एम तथा िेलडयो नेपाि िगायत 

लवलिन्न से्टशनहरु सुन्न सलकन्छ िने  लवलिन्न केवि नेटवकु मारु्त टेलिलिजनको पहँुच पलन िाम्रो छ । नगिका 

सबै वडामा मोबाईि र्ोन तथा ईन्टिनेटको सुलबिा छ । पालिकाका सिकािी कायाुिय जसै्त गाउँपालिका 

कायाुिय, वडा कायाुिय, लवद्यािय, स्वास्थ्य चौकीमा ईन्टिनेटको सुलबिा लवस्ताि िएको छ । गाउँपालिकािे 

आफ्नो वेबसाइट मारु्त आफ्ना सुचना हरु जसै्त वालषुक कायुिम, ऐन तथा कानुनहरु सावुजलनक गने गिेको 

छ । 

6.6.2. सिस्या िथा चुनौिी 

गाउँपालिकाको केलह स्थानमा नेटवकु िाम्रो निएको, पत्रपलत्रकाको पहँुच कम िएको, ईन्टिनेट सेवा सबै 

के्षत्रमा नपुगेको, ईन्टिनेट सेवाको लशक्षा , स्वास्थ्य, तथा सावुजलनक सेवा प्रवाहमा यथेष्ट सदुपयोग गनु नसलकनु 

प्रमुख समस्याका रुपमा िहेका छन् । 

6.6.3. सांभावना िथा अवसर 

NTC, Ncell, smart, िगायतको नेटवकु िाम्रो िहेको, लवलिन्न कम्पनीका केबि नेटवुक िहेको छन् । त्यसैगरि 

पालिकामा लवलिन्न कम्पनीका ईन्टिनेट सेवा पी संचािनमा िहेका छन् । आिुलनक सूचना तथा संचाि 

प्रलवलिको लवस्ताि गिी सावुजलनक सेवामा जोड्न सलकने जस्ता सम्भावना तथा अवसि िहेको छ । 

6.6.4.  सूचना, सञ्चार िथा प्रतवति योजना 

6.6.4.1. सोांच  

सूचना, सञ्चाि तथा प्रलवलिको लवस्ताि प्रलवलिमैत्री हरिहिपुिगढीको आिाि  

6.6.4.2. िक्ष्य  

सूचना, सञ्चाि तथा प्रलवलिको सवुसुिि पँहुच लवस्ताि गनुु  

6.6.4.3. उदे्धश्य   

१. गाउँपालिकामा सूचना, सञ्चाि तथा प्रलवलिको सहज तथा सवुसुिि पँहुच पुयाुउनु  
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6.6.4.4. रणनीति िथा काययनीति 

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य१:   सिग्र  गाउँपातिकािा सूचना , सञ्चार िथा प्रतवतिको सहज िथा सवयसुिभ पँहुच पुयायउनु  

१.१ गाउँपालिकामा सूचना ,सञ्चाि प्रलवलि 

सेवाहरूिाइु सिि ि सुिि बनाउने 

१.१.१  सबै स्थानमा दुिसञ्चाि सेवा लवस्ताि गरिनेछ 

। 

१.१.२ गाउँपालिका, व्यवसालयक तथा नीलज संस्था 

तथा समुदायबीच सहकायुमा संचाि 

संिचनाहरूको लवस्ताि ि सेवाहरूिाइु 

संस्थागत गरिनेछ । 

१.१.३  दुि सञ्चाि नपुगेका वडाहरूमा सो सेवा 

पुयाुउन सेवा प्रदायक संस्थाहरूिाइु 

सहजीकिण गरिनेछ । 

 

6.6.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

 

6.6.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

गाँउगाउँपालिकाको  सबै के्षत्रमा सूचना प्रलवलि पूवाुिािहरूको लनमाुण तथा लवकासका िएको हुने, गुणस्तिीय 

ईन्टिनेट सेवाको लवस्ताि िई सावुजलनक सेवा प्रवाहमा समेत सूचना प्रलवलिको प्रयोग िएको हुनेछ ।  

ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

 िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य  

१ िुताहा केन्द्रमा टेलिर्ोन टावि      

२ गाँउपालिका तथा वडाहरूको लविुतीय  क्षमता 

लवकास 

     

३ सूचना प्रलवलि पूवाुिािहरूको लनमाुण तथा 

लवकास 

     

४ दुि सञ्चाि नपुगेका वडाहरूमा सो सेवा 

पुयाुउन सेवा प्रदायक संस्थाहरूिाइु 

सहजीकिण  
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पररचे्छद 7: वन, वािावरण िथा तवपद् व्यवस्थापन के्षत्र 

7.1. वन िथा जैतवक तवतवििा 

7.1.1. पृष्ठभूति 

नेपािको कुि के्षत्रर्िको ४४.७४ प्रलतशत जलमन वन के्षत्रिे ढाकेको छ। पयाुविणीय सिुिनका दृलष्टकोणिे 

कुि जलमनको ४० प्रलतशत जलमन वन के्षत्रिे ढालकएको हुनुपदुछ । हरिहिपुि गाँउपालिका वन जंगि तथा 

जैलवक लवलवितािे िनी छ । वन ग्रामीण जीवनको अलिन्र अंग हो । यी हरियािी वन जंगििे परिदृश्य मात्र 

होइन मालनसहरूको जीवन शैिीमा पलन प्रिुत्वशािी प्रिाव पादुछ ।  गाउँपालिकामा खपत हुने कुि 

ऊजाुको अलिकांश लहस्सा वनिे लदन्छ (इन्धन काठ) ि पशुपािनका िालग चािा वनबाट  नै लनकालिन्छ । 

यसबाहेक, लतनीहरूिे कमजोि पहाडी पारिन्त्रस्थलतकी प्रणािीको िक्षा गनु ि यस के्षत्रमा लवलवि ि जलटि 

पारिन्त्रस्थलतकी प्रणािीहरू कायम िाख्न गलतशीि िूलमका खेल्छन् । यस पालिकामा हुने काष्ठजन्य 

लबरूवाहरूमा साि, खैि, लससौ, साज, बोटियेिो, बाँजी, लचिाउने, कटुस, अस्ना आलद छन् िने गैि काष्ठजन्य 

लबरूवाहरूमा अमिा, बोझो, हिो, बिो, गुजो, कुरििो, िोिाु, बालवयो, गुिाँस आलद पदुछन् । यसै गिी यहाँ 

पाइने जनाविहरूमा लचतुवा, स्याि, िािु, बाँदि, िंगुि, खिायो आलद पदुछन िने ५० प्रजालतका चिाहरू 

पाइुन्छ । यस पालिकामा ७० वटा सामुदालयक वन िहेका छन् ।िूउपयोग योजना २०७६ अनुसाि यो 

गाउँपालिका के्षत्रको िगिग ७५.३०% वनजंगििे ओगटेको छ ि त्यसिाई वन के्षत्रको रूपमा नै िान्त्रखएको 

छ । सबै झालडहरू ि खुिा बन्जि जलमन वन के्षत्रमा समावेश गरिएको छ ।  

7.1.2. सिस्या िथा चुनौिी 

वन जंगिको र्डानी, अलतिमण, अलनयन्त्रन्त्रत बसोवास, अलनयन्त्रन्त्रत मानलवय गलतलवलिहरुका कािण 

बाढीको जोन्त्रखम लदनुनुलदन बढ्दै गएको छ । वनको उलचत व्यवस्थापनको अिाविे सामालजक, आलथुक ि 

वाताविणीय र्ाइदाहरु लिन सलकएको छैन । वन के्षत्रको अलतिमण (करिव ८७५.०९ हेक्टि वन के्षत्र 

अलतिलमत िएको (लडएर्ओ मरिण २०७७) प्रलतवेदनमा उले्लख छ । 

हरिहिपुिगढी गाउँपालिका बासीहरुमा वाताविण प्रलत नू्यन चासो ि योजना तथा प्रिावकािी वन व्यवस्थापन 

हुन नसक्दा वनबाट वाताविणीय तथा आलथुक र्ाइदाहरु लिन सलकएको छैन । अलहिे मालनसहरुिाई वनको 

र्ाइदाबािे चेतना निएि जथािावी वन कटान गने, वृक्षािोपण नगने, वन संिक्षण नगने, लशवालिक पहाडमा 

जथािावी जनाविहरु छोड्ने गिेका छन् । लशवालिक वा चुिेको उलचत व्यवस्थापन नहँुदा पलहिो ि चुिेबाट 

आउने खहिेिे खेतीयोग्य जलमन मरुिूलमकिण िईिहेको छ । चुिेको पलहिो, नदी कटान ि डडेिोको कािण 

वन लवनास िईिहेको  छ । वन अलतिमण, काठको चोिी लनकासीिे ि अन्य के्षत्रमा लदनानुलदन बंजि िईिहेको  

छ । चुिेको अत्यलिक दोहनका कािण वन लवनास ि लवपद् दुवै साथमा आउने ि आईिहेको छ । चुिे वन 

संिक्षणको िालग लदगो तथा वैज्ञालनक वन व्यवस्थापन गनुुपने देन्त्रखन्छ जसमा झाडी सुिाि गने, उन्नत जातको 
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लवरुवाको वृक्षािोपण गने, चुिे मैत्री र्िरू्ि खेती जसै्तिः  िूईंकटहि िगाउने, जनाविहरुिाई चुिेमा प्रवेश 

लनशेष गने ि प्रयोगमा नआउने बोटलवरुवािाई र्डानी गने कायुहरु पदुछ । कलतपय सामुदालयक वनहरु 

अकाष्ठ बोट लवरुवाहरुिे ढाकेको छ । अनावश्यक झाडीिे बोटलवरुवाहरुिाई असि गरििहेको िने चुिेमा 

झाडी बनाउन सलकएको छैन । वन लवनासिे पानीका मूिहरु सुलकिहेका छन् । डढेिो, िूक्षयिे पलन वन 

लवनास िइिहेको छ त्यसैिे डढेिो, िू–क्षय लनयन्त्रणको उपायहरु खोर्ज् आवश्यक छ । यसैगिी, वनको 

अध्ययन गिेि िौगोलिकता अनुसाि आयआजुन हुने वन पैदावि िोपेि वनिाई आलथुक स्रोतको रुपमा प्रयोग 

गनु सकु्नपदुछ ।  

वन्यजिुको चोिी लशकािी बढ्दो ि वन्यजिुिे नष्ट गिेको बािीको क्षलतपूलतुको व्यवस्था कुनै पक्षबाट िएको 

छैन । वन्यजिुहरुको लनयन्त्रण गनु आवश्यक देन्त्रखएको छ । वन्यजिुको लनयन्त्रण गने ििपदो उपायको 

खोजी नगिी कृलषमा व्यवसालयकिणको नािा ि िगानीिे साथुकता पाउँदैन् ।  

7.1.3. सांभावना िथा अवसर 

वनको वैज्ञालनक व्यवस्थापन गनु सके वन्यजन्य उद्योगको स्थापना, िोजगािी स्थापना, वन र्िरू्ि बगैचाका 

संिावनाहरु िहेका छन् । वैज्ञालनक वन व्यवस्थापनिे पुिाना उमेि पुगेका रुखहरुको कटानी गिी काष्ठजन्य 

उत्पादन लविी लवतिण गिी आयआजुन गनु सलकन्छ िने नयाँ लवरुवाको िालग सहज हुन्छ । िाम्रा खािका 

काठहरुको उपििता हुने वनहरु िएकािे आम्दानीको स्रोत हुन जान्छ । वनका कलतपय के्षत्रहरु खािी 

पिेका छन् जहाँ कृलष, जलडबुलट िगाएतका खेती गनु सलकन्छ ।  

कायु योजना बनाएि सम्पदा संिक्षण, आय आजुन, अध्ययन, अनुसन्धान जस्ता कायु गनु सलकनेछ । 

सामुदालयक वनिाई लवशेष प्रकािका बािीहरुको पिीक्षण उत्पादन, गुणस्ति मापन, िाि, िागत, लवशे्लषण 

गने कायुको प्रयोगशािाको रुपमा लवकास गिी कृलषका सर्ि नमूनाहरु लवकास गनु सलकने अवस्था छ ।  

अलिकांश वनहरु समुदायिाई हस्ताििण हुनु, सामुदालयक वनहरु आफ्नो वालषुक कायुयोजना बनाउन सके्न 

हँुदै जानु, वनजन्य उत्पादनको बजाि प्रवद््रिन हुने िम बढ्नु, सा.व.उ.स. (कायुसलमलत) मा दलित ि 

मलहिाको सहिालगता बढ्दै जानु, वन व्यवस्थापन तालिमको व्यवस्था हुनु, बाटो िाटोको सुलविािे वनजन्य 

उद्योगको स्थापना हुने िम बढ्नु वन के्षत्रका अवसिहरु हुन् । वनपैदावािको चोिी लनकासी लनयन्त्रण गनुु, 

वतुमान वन के्षत्रर्ि लवस्ताि गनुु, नदी कटान लनयन्त्रण गनुु, वन सम्पदाको पूणु सदुपयोग गनुु, वन आिारित 

िोजगािीको अवसि लसजुना गनुु ि वैज्ञालनक वन व्यवस्थापन व्यवहािमा कायाुन्वयन गनुु वन के्षत्रका प्रमुख 

अवसिहरु हुन् ।   

वन ि चिन के्षत्रहरु िएकोिे पशुपािन ठूिो संिावना ि वन के्षत्र प्रयाुि िएकोिे व्यवस्थापकीय पक्ष सुिाि 

गिी वनजन्य उत्पादनको लतव्र लवकास गनु सलकने संिावना िहेको छ ।  
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सवि पक्ष किजोर पक्ष 

 आवश्यक पने कृलष, पशुपािन ि दैलनक जीवनमा 

आवश्यक कुिाहरु प्राि गनु सके्न   

 सामुदालयक बन बाट हामीिाई काठ दाउिा लविी 

लवतिण गरि आय आजुन गने   

 वाह्य लनयाुत गरिएको काठ लविीबाट आएको 

िकमबाट लवलिन्न आयमुिक कायु गनु सलकने  

 चुिे िहे पानी, पानी िहे हामी लसद्धाि महसुस गनु 

सलकने  

 डढेिो तथा आगोिागीका कािण ठुिो 

जनिनको क्षलत हुन सके्न : क्यान िलमिे, 

केवन चुिी, िाटी खोिा, लसम्रास, िनमना, 

िुमे्ब, अिेिी, ढाड खोिा, जिपे  

 बन्य जिु तथा जलडबुटीको नोक्सानी  

 अन्द िुन्द लबरुवा तथा काठ कटानीबाट 

जि श्रोत कलम हुनु   

 िू-क्षयिई खेलत योग्य जलमन तथा बस्तीमा 

पलहिोको जोन्त्रखम   

 कोखाजोि, बागमती, मिीण ि क्यान नलद 

लकनािका जलमन उच्चा जोन्त्रखममा िहनु   

अवसर चुनौिी 

 लवलिन्न सामुदालयक बनहरुमा खािी िहेका जग्गा 

जलमनिाई उपयोग गनु जलडबुटी तथा आयमुिक 

खेलत गनु सलकने ( वेसाि, कुरििो, अमृसो, बाँस, 

अदुवा लटक, लमस आलद)  

 चुिे संिक्षाण तथा जिािाि संिक्षाण, चेतना मुिक 

कायुिम, वृक्षािोपन, पशु पािन ब्यबस्थापन तथा 

कवुलियलत वन   

 नलद लकनािका जलमनमा लवलिन्न प्रकािका 

वृक्षािोपन गरि जोन्त्रखम कम गनु सलकने  

 बढ्दो जनसंख्याका कािण खोरिया 

र्डानी (पालिका के्षत्र सबै )  

 काठ दाउिा चोिी लनकासी समस्या, सिाुही 

ि मकवानपुि, लसनु्धिी ि िौतहट सम्म 

लसमा जोडीएको चुिे के्षत्र   

 वन के्षत्र नलजकका नलद लकनािका बन्त्रस्तहरु 

सयौ ंलमटि सम्म प्रिालवत हुन सके्न  

 

7.1.4. वन िथा जैतवक तवतवििा सांरक्षण योजना  

गाउँपालिकाको वन तथा वाताविण के्षत्रको लवसृ्तत अध्ययन, लवशे्लषण, समस्या तथा सम्भावनाहरुको पलहचान 

गिे पिात् वन, वाताविण तथा जैलवक लवलविताको लदिुकालिन, लदगो ि सिुलित लवकासका िालग 

लनम्नानुसािका सोच, िक्ष्य, उदे्दश्यहरुको तय गरिएको छ ।   

7.1.4.1. सोच 

“दीगो, सिुलित, उत्पादनलशि वन ि जैलवक लवलविता” 

7.1.4.2. िक्ष्य 

“प्रिावकािी वन व्यवस्थापन गिी वनजन्य उत्पादनको उपयोगबाट आम जनताको आयस्तिमा बृन्त्रद्ध साथै 

जैलवक लवलविता बािे आम जनताहरु सचेत हुनेछन्” 
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7.1.4.3. उदे्दश्य 

1. वन ि वनको महत्व बािे आम मालनसिाई सचेतना अलिबृलद्द गिी वन संिक्षणमा सहिालग हुन 

उते्प्ररित गने । 

2. प्रिावकािी वन व्यवस्थापनको माध्यमद्धािा वन उपिोक्ताको आयश्रोत बृन्त्रद्ध गने । 

3. वन, जैलवक लवलविता तथा जिािाि के्षत्रको लदगो संिक्षण, व्यवस्थापन ि परिचािन गने ।  

7.1.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: वन र वनको िहत्व बारे आि िातनसिाई सचेिना अतभबृतद्द गरी वन सांरक्षणिा सहभातग 

हुन उते्प्रररि गने । 

१.१ वनको प्रिावकािी व्यवस्थापन गने 

। 

 

१.१.१  वन व्यवस्थापनका िालग आवश्यक कानूनी व्यवस्थाहरु 

तय गरिनेछ । 

१.१.२ अनावश्यक झाडीको र्डानी गरिनेछ । 

१.१.३ उपयोगी वोटलवरुवकाको संिक्षण, उपयोग, ि बृक्षािोपण 

गरिनेछ ।  

१.१.४ अिि खेतीको कायुिम िागु गरिनेछ । 

१.१.५ काष्ठजन्य उद्योगको स्थापना ि िोजगािीका अवसि सृजना 

गरिनेछ । 

१.१.६ वनमा चिीचिणिाई प्रलतबन्ध िगाइनेछ ।  

१.१.७ वन उपिोक्ताहरुको सलियता बढाइनेछ ।  

उदे्दश्य २: प्रभावकारी वन व्यवस्थापनको िाध्यािद्धारा वन उपभोिाको आयश्रोि बृस्द्ध गने । 

२.१ लवपन्न तथा लनम्न आय स्तिका 

जनताको सामुदायीक वनमा 

आवद्धता वृन्त्रद्ध गने । 

२.१.१ लवपन्निाई खािी जलमनमा खेती गनु लदइनेछ ।  

२.१.२ वन व्यवस्थापनमा लवपन्न ि लनम्न आयका मालनसहरुको 

सहिालगता बढाईनेछ । 

२.२ वनको लदगो ि पयाुविणमैत्री 

लवकास गने। 

२.२.१ िौलतक पूवाुिाि लनमाुण गदाु वाताविण अध्ययनिाई 

अलनवायु ि कडाइ गरिनेछ ।  

२.२.२ वनमा ििेिु जनाविहरुको प्रवेश लनषेि गरिनेछ ।  

२.२.३ नदी कटान ि िूक्षयिाई लनयन्त्रण गरिनेछ ।  

२.२.४ लदगो लवकास ि पयाुविण बािे सचेतना रै्िाउने कायुिम 

तय गरिनेछ ।  

२.२.५ मालनस ि वन्यजिु वीचको द्धन्द्ध लनिािकण गरिनेछ । 



 

 

हरिहिपुि गाउँपालिकाको आवलिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )  

126 

रणनीति काययनीति 

२.३ र्िरू्ि तथा जलडवटी वन लवकास 

कायुिम िागु गरिनेछ । 

२.३.१ लनलित मापदण्ड बनाई र्िरू्ि, जलडबुलट खेती गनु 

सलकने िएकोिे संिाव्यता अध्ययन गिी कायु प्रािम्भ 

गरिनेछ ।  

२.३.२ वनमा र्िरू्ि खेती गनेिाई अनुदानको व्यवस्था 

गरिनेछ । 

२.३.३ वनमा खेती गनु सलकने र्िरू्ि बािे अध्ययन गरिनेछ ।  

उदे्दश्य ३: वन, जैतवक तवतवििा िथा जिािार के्षत्रको तदगो सांरक्षण, व्यवस्थापन र पररचािन गने 

। 

३.१ जैलवक लवलविताको उपयोग ि 

महत्व बािे आम समुदायिाई 

सुसुलचत गरिनेछ । 

३.१.१ वनमा जलडबुलट खेतीको थािनी गरिनेछ ।  

३.१.२ जलडबुलट प्रशोिन उद्योगिाई प्राथलमकता लदईनेछ ।  

३.१.३ जैलवक लवलविता बािे सचेतना कायुिम वडा वडामा 

सञ्चानि गरिनेछ । 

३.१.४ जैलवक लवलविता सम्बन्त्रन्ध काम गने गैससहरुसँग समन्वय 

गरिनेछ । 

३.१.५ जैलवक लवलविता के्षत्रको पलहचान ि संिक्षण योजना 

बनाइने छ । 

 

7.1.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१. वन्यजिु तथा वनजन्य सामाग्रीको चोिी 

लशकािी लनयन्त्रण (कानुनी जनचेतना 

तथा वन सुिक्षा) 

     

२. समू्पणु सामुदालयक वन उपिोक्ता 

सलमलतहरुको वन कायुयोजना तयािी 

तथा परिमाजुन ि अद्यावलिक 

     

३. समू्पणु सामुदालयक वन उपिोक्ता 

सलमलतहरुको लनििि अनुगमन तथा 

सुपरिवेक्षण ि तालिम 
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ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

४. वस्तीहरू प्रकोपको जोन्त्रखमबाट 

सुिलक्षत गनु आवश्यक कायुयोजना 

बनाइु िागु गने  

     

५. लदगो वन व्यवस्थापनका िालग िेखा 

तालिम  

     

६. वन जिि व्यवस्थापन (आवलिक रुख 

कटान तथा झाडी तथा पतझड 

सिसर्ाई) 

     

७. डािे िाँस लबरुवा उत्पादन तथा लवतिण      

८. बाँदि तथा जििी जिु लनयन्त्रण 

कायुिम  

     

९. खुल्ला के्षत्रमा बहु प्रजालतका बोट 

लवरुवाहरुको वृक्षािोपण  

     

१०. उतृ्कष्ट सामुदालयक वनिाई पुिस्काि 

(नमुना वन पुिस्काि) 

     

११. खािी िहेका बाझो ँ जलमनमा लनजी 

वनको लवकास तथा वन सम्बन्धी तालिम 

(वृक्षािोपण अनुदान) 

     

१२. लवपन्न तथा लनम्न आय श्रोत िएका 

मालनसहरुको वन व्यवस्थापनमा 

आवद्धता ि लवशेष कायुिम 

     

१३. वन जिि आगोिागी लवरुद्ि प्रचाि 

प्रसाि तथा अलियान सञ्चािन 

    

१४. जििमा उलचत तरिकािे वषाुतको पानी 

संकिन हुने पोखिीहरु लनमाुण 

    

१५. वन्यजिु ि मालनसको सहअन्त्रस्तत्व बािे 

सचेतना 

    

१६. बहु उदे्दश्यीय नसुिी स्थापना 

(गाउँपालिकास्ति) 

     

१७. एक वडा एक नसुिी लनमाुण      
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ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१८. गाउँपालिका परिसिमा स्थापना गरिएको 

र्िरू्िको बगैंचािाइु थप व्यवन्त्रस्थत 

गने 

    

१९. र्िरू्ि वनको लवकास अध्ययन ि 

शुरुवात 

     

२०. सावुजलनक जग्गाहरूको पलहचान गरि 

सामुलहक र्िरू्ि र्ामुको लवकास गने 

     

२१. जलडबुटी तथा र्िरू्ि लबरुवा उत्पादन 

तथा लवतिण 

     

२०. िोपोनु्मख प्रजालतका बोट लवरुवा 

पलहचान तथा संिक्षण  

     

7.1.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

योजना अवलिमा वन के्षत्र, जिािाि संिलक्षत तथा व्यवन्त्रस्थत, जैलवक लवलविता के्षत्रको संिक्षण, जडीबुटी खेती 

तथा प्रशोिन, र्िरू्ि तथा जलडवुटी वन लवकास तथा वनको लदगो ि पयाुविणमैत्री लवकास िएको हुनेछ । 

 

7.2. भूसांरक्षण िथा जिािार व्यवस्थापन 

7.2.1. पृष्ठभूति 

चुिे के्षत्रमा सबै िन्दा ठूिो समस्या नै जििाि संिक्षण ि व्यवस्थापना िएको छ । एकातरु् चुिे 

दोहनका कािण पानीका श्रोतहरु मालसनै्द गएका छन् िने अको तरु् सचेतनाको अिाविे 

मालनसहरुमा र्ोहि लसिैं खोिामा र्ाल्ने प्रवृलत बढ्दो छ । त्यसैगिी, पशुपािन जसै्तिः  

बंगुिपािनबाट लनन्त्रस्कएको र्ोहि पानी खोिामा र्ाल्दा पलन जि प्रदुषण िैिहेको छ । यस्तो 

प्रदुषणबाट खानेपानीको मुहानहरुिाई जोगाउन अत्यिै जरुिी छ । मुहान संिक्षणको िालग योजना 

तुरुिै बनाउन आवश्यक छ । नदीनािा तथा खोिाहरुबाट ढंुगा, बािुवा लनकाल्ने प्रचिन अलिकतम 

छ । नदीबाट क्षमतािन्दा बढी मात्रामा ढंुगा तथा बािुवाहरु लनकालििहँदा प्राकृलतक जोन्त्रखम 

बलढिहेको छ । यसको असििे नदी नािाको बहाव परिवतुन हुने, नदी कटानको समस्या हुने, 

पानीका मूि सुके्न, लसंचाई तथा कुिोका मुहानहरु सने िगायतका समस्याहरु देखा परििहेका छन् 

। नदीनािाहरुको बहाव के्षत्र यलकन नगरिंदा नदीनािाहरुको बहाव के्षत्र अलतिमण िई िहेको छ 
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। यो के्षत्र टापु जस्तो छ एकातरु् मरिण नदी ि अको तरु् बाग्मती नदीिे वडा नं  १, २, ३, ४ ि ५ 

िाई जोन्त्रखममा पािेको छ िने वडा नं ६, ७ ि ८ िाई क्यान खोिा िगाएत चुिेका अन्य थुपै्र 

खोिाहरुिे समस्यामा पािेको छ । 

7.2.2. सिस्या िथा चुनौिी 

लहउँदमा पानी नहुने ि बषाुतमा बाढीिे आवतजावतनै गनु नसलकने अवस्था छ ।  बषाुतमा वडा नं ७, ८ ि ९ 

नं  वडाका मालनसहरु टापु जस्तो हुने गिेको छ । वडा नं ६, ७ ि ८ का बालसन्दािाई वडा कायाुिय पुगै्न 

नसके्न समस्या छ । लतन वटा वडाको बषाुतमा गाउँपालिकासँग समेत सम्पकु लवचे्छद हुने गिेको छ । नदीको 

कटानिे वन मालसनै्द छ िने चुिेको अलनयन्त्रन्त्रत दोहनिे खेती योग्य जलमन बंजि बलनिहेको छ ।   कुनै नदीको 

उपयोग गनु सलकएको छैन । नदीहरुको कािण पालिकािे किोडौ क्षती ि नदी कटानिे बस्ती खेतीपाती 

डुवान िई टाउको दुखाइ िएको छ ।  

 

7.2.3. सांभावना िथा अवसर 

पानीको श्रोतका लहसाविे गाउँपालिका लनकै िनी छ । पानीको उपयोग गिी एकातरु् लसंचाईको प्रचुि संिावन 

छ िने लविुत उत्पादन, मनोिञ्जनात्मक स्थिहरुको लनमाुण गनु सलकने संिावना छ । नदीमा बगेि आएका 

नलदजन्य सामाग्रीको उपयोगबाट लनमाुण सामाग्री उत्पादन ि सोसँग सम्बन्त्रन्धत उद्योग प्रविुनको समेत प्रचुि 

संिावना िहेको छ  

7.2.4. भूसांरक्षण िथा जिािार व्यवस्थापन योजना  

7.2.4.1. सोच 

चुिेको आिाि  लदगो ि सिुलित जिािाि 

7.2.4.2. िक्ष्य 

जिािाि के्षत्रहरुको पलहचान ि व्यवन्त्रस्थत संिक्षण गरि चुिे बचाउ अलियान सञ्चािन गरिनेछ । 

7.2.4.3. उदे्दश्य 

१. चुिे के्षत्रमा िहेका जिािाि के्षत्रहरुको पलहचान ि संिक्षण गने । 

२. जिािाि संिक्षण ि व्यवस्थापनमा स्थानीयको सहिालगता वृन्त्रद्ध गने । 

३. जिश्रोतको प्रिावकािी उपयोग ि जि उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण गने । 
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7.2.4.4. रणनीति िथा काययनीति 

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: चुरे के्षत्रिा भएका जिािार के्षत्रहरुको पतहचान र सांरक्षण गने । 

१.१ चुिेमा िएका पानीका श्रोतहरुको 

अध्ययन गरि श्रोत पलहचान गने । 

१.१.१ अध्ययन टोिी परिचािन गरिनेछ । 

१.१.२ समुदायिाई चुिेका बािेमा सचेतना लदइनेछ ।  

१.१.३ पानीका श्रोत खानेपानी ि लसंचाईमा प्रयोग गरिनेछ । 

१.१.४ साझेदािसँगको सहकायुिाई जोड लदइने छ । 

१.१.५ चुिे के्षत्रमा पशुचौपाया प्रवेश लनषेि ि चिीचिणिाई 

प्रलतबन्ध िगाइनेछ । 

१.१.६ बृक्षािोपण ि तािवाि गिी गाउँपालिका के्षत्रलित्रका 

जिािाि संिक्षण गने तथा पानी िकािी लनमाुणका 

िालग आवश्यक योजना संञ्चािन गरिनेछ ।  

उदे्दश्य २: जिािार सांरक्षण र व्यवस्थापनिा स्थानीयको सहभातगिा वृस्द्ध गने । 

२.१ चुिे दोहन लनयन्त्रण कायुिम 

प्रिावकािी रूपमा  िागु  गने । 

 

२.१.१ जि उपिोक्ता सलमलत गठन ि लियालशि गिाइनेछ ।  

२.१.२ वन उपिोक्ता सलमलत ि उपिोक्ताहरुको सलियता 

बढाइनेछ ।  

२.१.३ स्थानीयिाई वनबाट आम्दानी हुने कायुिम सञ्चािन 

गरिनेछ ।  

उदे्दश्य २: जिस्रोिको प्रभावकारी उपयोग र जि उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण गने । 

३.१ जिश्रोतको प्रिावकािी उपयोगका 

िालग संिाव्य योजनाहरुको 

अध्ययन, िगानी ि प्रकोप 

लनयन्त्रणका उपायहरु अविम्बन 

गने ।   

३.१.१ बाग्मती, मरिण  अन्य ससाना खोिाबाट हुने सके्न लसंचाई, 

खानेपानी ि लवद्युत लवकासका आयोजनाहरु बािेमा 

अध्ययन गरिनेछ ।  

३.१.२ नदी कटान लनयन्त्रण ि तटबन्ध लनमाुणका िालग सिकािी 

गैसससँग सहकायु गरिनेछ ।  

३.१.३ नदीजन्य प्रकोप नू्यनीकिणका िालग साइिन जलडत 

सूचना प्रणािीको लवकास गरिनेछ ।  

३.१.४ नलदजन्य सामाग्रीमा आिारित उद्योगिाई प्राथलमकता 

लदईनेछ ।  

३.१.५ जोन्त्रखम के्षत्रका बस्ती ि समुदायिाई सुिलक्षत स्थानमा 

स्थानाििण गरिनेछ ।  

३.१.६ जोन्त्रखम के्षत्रको नक्सांकन गरि जोन्त्रखमको आिािमा 

कायुिम तय गरिनेछ ।  

7.2.4.5. काययिि िथा पररयोजना  
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ि.स. काययििहरू  सहकायय गने तनकाय 

 सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१. वायो इन्त्रन्जलनयरिङिािा खोिा 

लकनािा संिक्षण  
    

  
    

२. ठूिा तथा ऐनिे तोकेका सबै 

आयोजनाहरु संचािन पूवु 

BES, IEE, EIA गिाउने ि सो 

नगरिएका आयोजनािाई 

अनुमलत नलदइने नीलत ि 

अनुगमन गने  

  

    

  

३. चुिे ि अन्य के्षत्रमा िहेका 

पानीका स्रोत पलहचान गने ।  
    

  
    

४. नदीहरुबाट लसंचाई कुिो, नहि 

लनमाुण गने । 
  

   
    

५. गा.पा.का सबै नदी खोिा, 

खोल्सीहरुको के्षत्र तोके्न ि 

अलतिम हुन नलदने । 

  

   

    

६. लवस्थालपत आहाि तथा पोखिी 

पुनलनमाुण 
    

  
   

७. ताि तिैया, पोखिी तथा 

जिािाि संिक्षण 
    

    

८. लसमसाि के्षत्रहरुको पलहचान ि 

संिक्षण 
  

   
    

९. चुिे व्यवस्थापनमा गै.स.स.को 

परिचािन गने । 
      

   

१०. तटबन्ध लनमाुणका िालग प्रदेश 

ि संिसँग सहकायु गने 
  

   
    

११. जिप्रकोपबाट जनतािाई 

बचाउन नदीहरुमा साइिन 

जडान गने ।  

  

   

    

१२. नदीजन्य उद्योग स्थापनामा 

अनुदानको व्यवस्था गने । 
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7.2.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

यस योजना अवलिमा पानी मुहान के्षत्र, ताितिैया ि लसमसाि के्षत्र संिलक्षत, प्रकोप लनयन्त्रणका कायुहरू 

लनयलमत रूपमा सञ्चािन तथा सुिलक्षत, एकीकृत ि व्यवन्त्रस्थत वस्तीको व्यवस्थापन तथा अयोग्य वस्ती 

स्थाििण िएको हुनेछ । 

 

7.3. वािावरण िथा फोहोरिैिा व्यवस्थापन 

7.3.1. पृष्ठभूति 

अत्यिै दुगुम के्षत्रमा रुपमा िहेको यो पालिका ििान हेटौडा सडकको लनमाुणिे सुगमतामा परिणत 

हुने िममा िहेको छ । यस सडक खण्डिे पालिकाका वडा नं १, २, ३, ४, ५ िाई छँुदै जाने िएकेिे 

सो वडाका बलसन्दाहरुिाई हेटौडा ि लसनु्धिी जानको िालग सहज देन्त्रखन्छ । िखुिै मात्र ग्रामीण 

परिवेशबाट सहिी परिवेशमा उनू्मख िहँदै गदाु यस पालिकाका केही मुख्य बजाि महेन्द्रझ्याडी, 

ितनपुि, झनझने बजाि, गुलजु िगाएतका सडक छेउका बस्तीहरुमा र्ोहोि मैिाको व्यवस्थापन 

निएको देन्त्रखन्छ । हाि र्ोहोििाई खासै महत्व नलदएको देन्त्रखन्छ । लवस्तािै सहिीकिण हुने िम 

जािी िहेकोिे अलहिे नै र्ोहोि व्यवस्थापनका कदमहरु चाल्नु पनेछ ति त्यसो हुन सलकिहेको छैन 

। 

7.3.2. सिस्या िथा चुनौिी 

गाउँपालिकािे हािसम्म कुनै पलन ल्यान्डलर्ि साइट तथा र्ोहि संकिन केन्द्रहरु, र्ोहि संकिनको 

व्यवस्थापन गरिएको छैन् । यहाँका मालनसहरुमा कुलहने, नकुलहने र्ोहि छुट्याउने, पुनिः  प्रयोग गने ि र्ोहि 

लनलित ठाँउमा र्ाल्ने कुिाको सचेतनाको अिाव छ । र्ोहिहरु खोिा तथा वन के्षत्रमा यत्रतत्र र्ाल्ने प्रवृलत 

बढी देन्त्रखन्छ । लान्त्रस्टकजन्य र्ोहििाई लनयन्त्रण गने ि पुनिः  प्रयोग गनु लमल्ने र्ोहििाई प्रयोग गिेमा पलन 

र्ोहिको मात्रा लनकै कम हुन्छ । वाताविणीय लहसाविे अलतसंवेदनलशि के्षत्रहरुको पलहचान ि पलहचान 

गरिएका के्षत्रहरुको समेत संिक्षण गनुु नसकु्न मुख्य समस्याको रुपमा िहेको छ । 

7.3.3. सांभावना िथा अवसर 

आवादी के्षत्रिन्दा वनको के्षत्र िेिै िएकोिे गाउँपालिकामा हरियािी प्रवदु्धनमा िेिै ठूिो िनिाशी खचु 

गरििहनु पने छैन । िएको वन के्षत्रिाई यथावत िाखे्न ि खािी जलमनमा बोटलवरुवाहरु िोपे्न, संिक्षण गने, 

सचेतना ि जनतामा जागरुकता सृजना गनु सके वाताविण ि र्ोहोिमैिा व्यवस्थापनको के्षत्रमा लनकै काम 

हुने देन्त्रखन्छ । ििखिै सडकको पहँुच पुगेको ि सहिीकिण लवस्ताि िई नसकेकोिे तत्कािै र्ोहोि 

लनयन्त्रणका योजनाबद्ध कायुहरु गिेमा र्ोहोि मैिा व्यवन्त्रस्थत गनु ि र्ोहोि मैिाको व्यवस्थापनको िालग 

सावुजलनक जलमनको समेत उपिितािे अरुमा िि पनुु पने अवस्था छैन ।  
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7.3.4. वािावरण िथा फोहोरिैिा व्यवस्थापन योजना  

7.3.4.1. सोच 

स्वच्छ वाताविण, सुन्दि हरिहिपुिगढी   

7.3.4.2. िक्ष्य 

हरियािी प्रविुन ि व्यवन्त्रस्थत र्ोहोिमैिा व्यवस्थापनका िालग योजनाबद्ध कायुिम सञ्चािन गरिनेछ ।  

7.3.4.3. उदे्दश्य 

१. वाताविण संिक्षणका िालग हरियािी प्रविुन गलतलवलि सञ्चािन गने । 

२. र्ोहोि मैिाको व्यवन्त्रस्थत व्यवस्थापनको िालग उपायहरु पलहचान गने । 

7.3.4.4. रणनीति िथा काययनीति 

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: वािावरण सांरक्षणका िातग हररयािी प्रवियन गतितवति सञ्चािन गने । 

१.१ हरियािी प्रविुनका िालग खालि 

जलमनमा बृक्षािोपण, िूक्षय, पलहिो 

ि नदी कटान िोकथाम गने ।  

१.१.१ समुदायमा हस्ताििण िएका सामुदायक कबुलियत ि 

िालमुक वन उपिोक्ताहरुको सहिालगतामा प्रविुन 

गने कायुिमहरु तय गरिनेछ । 

१.१.२ वाताविणिाई कायम िाख्न वाताविणीय अध्ययनिाई 

प्रिावकािी बनाउँदै िलगनेछ ।  

१.१.३ आम जनतािाई वाताविण प्रलत सचेत ि उत्तिदालय 

बनाउन तालिम प्रलशक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।   

१.१.४  हरियािी प्रविुन ि पानीका श्रोत बीचको अिि सम्बन्ध 

बािे नागरिकिाई सचेत गिाइनेछ । 

जनसहिालगतामा आिारित कायुिमहरुिाई 

प्रोत्साहन गरिनेछ । 

१.१.५ साझेदािसँगको सहकायुिाई जोड लदइनेछ । 

१.१.६ वन उपिोक्ताहरुको सलियता बढाइनेछ । वन के्षत्रमा 

पशुचौपाय प्रवेश लनषेि ि चिीचिणिाई प्रलतबन्ध िगाइनेछ । 

१.१.७ स्थानीयिाई वनबाट आम्दानी हुने कायुिम सञ्चािन 

गरिनेछ । 

उदे्दश्य २: फोहोर िैिाको व्यवस्स्थि व्यवस्थपनको िातग उपायहरु पतहचान गने । 
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रणनीति काययनीति 

२.१ श्रोतमै र्ोहोिको बलगुकिण गनु ि 

जथािालव र्ोहोि नर्ाल्न सबैिाई 

सचेत गने ।  

२.१.१ समुदायिाई समुह गठन गिी र्ोहोि मैिा 

व्यवस्थापनका िालग परिचािन गरिनेछ ।  

२.१.२ र्ोहोि छुट्टाउन समुह गठन समुहका नेतािाई तालिम 

ि नेता मारु्त अरु सदस्यिाई तालिम लदइनेछ । 

२.१.३ पुनिः  प्रयोग गनु सलकने र्ोहोिबाट ििेिु प्रयोजनका 

सामाग्री उत्पादन लसप लवकास गरिनेछ । 

२.१.४ र्ोहोि मैिा व्यवस्थापनको िालग र्ोहोि डन्त्रम्पि 

साइटको खोजी गरिनेछ । 

२.१.५ साझेदाि संस्थाहरुसँगको सहकायुमा लालष्टकजन्य बसु्त 

वाताविणीय दृष्टीकोणमा हानीकािक िएको सचेत 

गिाउँदै लवकिमा कपडा वा कागजका झोिा 

बनाउने प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

 

7.3.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१. बृक्षािोपण कायुिम संचािन गने       

२. 
सुिारिएको चल्हो लनमाुण अनुदान  

   
  

३. पयाु पयुटनको प्रविुन कायुिम      

४. वायोग्यास प्रविुन       

५. सावुजलनक िवनहरुमा सौयु उजाु जडान      

६. 
सडक तथा बाटोमा सौयु बत्ती जडान  

   
  

७. र्ोहि मैिा संकिनको शुरुवात गने      

८. लवद्यािय तथा टोि, बस्ती, समुदाय तथा 

वडा सिसर्ाई कायुिम 
  

   

९. बजाि के्षत्रलित्र होटि व्यवसाय, 

तिकािीजन्य व्यवसाय तथा मासुजन्य 

व्यवसायहरूिाइु स्वस्थकि ि 

सिसर्ाइुयूक्त बनाउन आवश्यक तालिम 

प्रदान गने 
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ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१०. र्ोहि मैिा प्रशोिन केन्द्र लनमाुण       

११. र्ोहििाई श्रोतमै छुट्याउने कायुिम      

१२. र्ोहिको पुनिः  प्रयोग सम्बन्त्रन्ध सचेतना 

तथा जागिण कायुिम   
  

  
 

१३. र्ोहिबाट मि ि ग्याँस बनाउने प्रलवलि 

अध्ययन ि उपयोग 

    
 

१४. र्ोहोि व्यवस्थापनका िालग संिाव्यता 

अध्ययन 
 

  
  

7.3.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

योजना अवलिमा खालि जलमनमा बृक्षािोपण, िूक्षय, पलहिो लनयन्त्रण, श्रोतमा नै र्ोहोि वगीकिण, लनयलमत 

सिसर्ाइुको अभ्यास िएको हुनेछ । 

 

7.4. वन िथा जैतवक तवतवििा 

7.4.1. पृष्ठभूति 

नेपािको कुि के्षत्रर्िको ४४.७४ प्रलतशत जलमन वन के्षत्रिे ढाकेको छ। पयाुविणीय सिुिनका दृलष्टकोणिे 

कुि जलमनको ४० प्रलतशत जलमन वन के्षत्रिे ढालकएको हुनुपदुछ । हरिहिपुिगढी गाउँपालिकाको कुि 

के्षत्रर्ि ५३.४७ वगु लक.मी. मधे्य  करिब २१.३ % वन तथा िाँसेमैदान िे ढाकेको छ । गाउँपालिकामा िहेका 

सामुदालयक वनहरु स्थानीय वन उपिोक्ता समुहिािा संिक्षण तथा व्यवस्थापन हुदै आइिहेका छन् ।  हाि 

गाउँपालिकामा २२ सामुदालयक िहेका छन् जसिे करिव १३४५ हेक्टि वन के्षत्र ओगटेको छ । लय २२ वटा 

सामुदालयक वनमा २२९३ परिवाि आवद्ध िहेको देन्त्रखन्छ । यी समुहिे वनको संिक्षण िालग वृक्षािोपण गने  ,

अलग्निेखाआगिालगबाट बचाउन  लनमाुण गने, समुहका सदस्यहरुबीच बचत तथा ऋण िगानी गने तथा िास, 

दाउिा, काठ, स्याउिा, पत्कि, जलडबुटी, चरिचिन आलदको प्रयोग गरििहेका छन् ।  

यस पालिकामा हुने काष्ठजन्य लबरूवाहरूमा साि, खैि, लससौ, साज, बोटियेिो, बाँजी, लचिाउने, कटुस, अस्ना 

आलद छन् िने गैि काष्ठजन्य लबरूवाहरूमा अमिा, बोझो, हिो, बिो, गुजो, कुरििो, िोिाु, बालवयो, गुिाँस 

आलद पदुछन् । यसै गिी यहाँ पाइने जनाविहरूमा लचतुवा, स्याि, िािु, बाँदि, िंगुि, खिायो आलद पदुछन 

िने ५० प्रजालतका चिाहरू पाइुन्छ । यस पालिकामा ७० वटा सामुदालयक वन िहेका छन् ।िूउपयोग योजना 

२०७६ अनुसाि यो गाउँपालिका के्षत्रको िगिग ७५.३ % वनजंगििे ओगटेको छ ि त्यसिाई वन के्षत्रको 

रूपमा नै िान्त्रखएको छ । सबै झालडहरू ि खुिा बन्जि जलमन वन के्षत्रमा समावेश गरिएको छ ।  
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7.4.2. सिस्या िथा चुनौिी 

वन जंगिको र्डानी, अलतिमण, प्रालवलिक अध्ययन लबनानै जथािावी सडक खने्न कायु गनाुिे पलहिो तथा 

िूक्षयको जोन्त्रखम, मापदण्ड लवपरित अलनयन्त्रन्त्रत मानलवय गलतलवलिहरुका कािण बाढीको जोन्त्रखम लदनुलदन 

बढ्दै गएको छ । वनको उलचत व्यवस्थापनको अिाविे सामालजक, आलथुक ि वाताविणीय र्ाइदाहरु लिन 

सलकएको छैन । वन के्षत्रको अलतिमण हुने िम जािी िहेको छ । अनावश्यक झाडी रै्लिएकािे काष्ठजन्य 

बोटलवरुवाहरु नास िईिहेका छन् ।  

हरिहिपुिगढी  गाउँपालिका बासीहरुमा वाताविण प्रलत नू्यन चासो ि योजना तथा प्रिावकािी वन व्यवस्थापन 

हुन नसक्दा वनबाट वाताविणीय तथा आलथुक र्ाइदाहरु लिन सलकएको छैन । अलहिे मालनसहरुिाई वनको 

र्ाइदाबािे चेतना निएि जथािावी वन कटान गने, वृक्षािोपण नगने, वन संिक्षण नगने, जथािावी जनाविहरु 

छोड्ने गिेका छन् । पलहिो, नदी कटान ि डडेिोको कािण वन लवनास िईिहेको  छ । वन अलतिमण, 

काठको चोिी लनकासीिे ि अन्य के्षत्रमा लदनानुलदन बंजि िईिहेको  छ । वनको अत्यलिक दोहनका कािण 

वन लवनास ि लवपद् दुवै साथमा आउने ि आईिहेको छ । वन संिक्षणको िालग लदगो तथा वैज्ञालनक वन 

व्यवस्थापन गनुुपने देन्त्रखन्छ जसमा झाडी सुिाि गने, उन्नत जातको लवरुवाको वृक्षािोपण गने, वाताविमैत्री 

र्िरू्ि खेती, जनाविहरुिाई वन प्रवेश लनशेष गने ि प्रयोगमा नआउने बोटलवरुवािाई र्डानी गने कायुहरु 

पदुछ । कलतपय सामुदालयक वनहरु अकाष्ठ बोट लवरुवाहरुिे ढाकेको छ । अनावश्यक झाडीिे 

बोटलवरुवाहरुिाई असि गरििहेको छ । वन लवनासिे पानीका मूिहरु सुलकिहेका छन् । डढेिो, िूक्षयिे 

पलन वन लवनास िइिहेको छ त्यसैिे डढेिो, िू–क्षय लनयन्त्रणको उपायहरु खोर्ज् आवश्यक छ । यसैगिी, 

वनको अध्ययन गिेि िौगोलिकता अनुसाि आयआजुन हुने वन पैदावि िोपेि वनिाई आलथुक स्रोतको रुपमा 

प्रयोग गनु सकु्नपदुछ ।  

वन्यजिुको चोिी लशकािी बढ्दो ि वन्यजिुिे नष्ट गिेको बािीको क्षलतपूलतुको व्यवस्था कुनै पक्षबाट िएको 

छैन । वन्यजिुहरुको लनयन्त्रण गनु आवश्यक देन्त्रखएको छ । वन्यजिुको लनयन्त्रण गने ििपदो उपायको 

खोजी नगिी कृलषमा व्यवसालयकिणको नािा ि िगानीिे साथुकता पाउँदैन् ।  

7.4.3. सांभावना िथा अवसर 

वनको वैज्ञालनक व्यवस्थापन गनु सके वन्यजन्य उद्योगको स्थापना, िोजगािी स्थापना, वन र्िरू्ि बगैचाका 

संिावनाहरु िहेका छन् । वैज्ञालनक वन व्यवस्थापनिे पुिाना उमेि पुगेका रुखहरुको कटानी गिी काष्ठजन्य 

उत्पादन लविी लवतिण गिी आयआजुन गनु सलकन्छ िने नयाँ लवरुवाको िालग सहज हुन्छ । िाम्रा खािका 

काठहरुको उपििता हुने वनहरु िएकािे आम्दानीको स्रोत हुन जान्छ । वनका कलतय के्षत्रहरु खािी पिेका 

छन् जहाँ कृलष, जलडबुलठ िगाएत खेत गनु सलकन्छ । वनजंगििे स्वच्छ हावापानी िाँस, दाउिा, काठ, 

पानीका श्रोत बचाउन मद्दत गिेको छ । वन जंगििे िूक्ष्य तथा बाढी पलहिो लनयन्त्रणमा सहयोग पुयाुएको छ 

। वन जंगिमा जलडवुलट खेती गनु सलकन्छ । हरियो वन नेपािको िन िने झै वन हरिहिपुिगढी को िन नै 

हो । यसको सलह सदुपयोग गनुु पने हुन्छ ।  
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कायु योजना बनाएि सम्पदा संिक्षण, आय आजुन, अध्ययन, अनुसन्धान जस्ता कायु गनु सलकनेछ । 

सामुदालयक वनिाई लवशेष प्रकािका बािीहरुको पिीक्षण उत्पादन, गुणस्ति मापन, िाि, िागत, लवशे्लषण 

गने कायुको प्रयोगशािाको रुपमा लवकास गिी कृलषका सर्ि नमूनाहरु लवकास गनु सलकने अवस्था छ ।  

अलिकांश वनहरु समुदायिाई हस्ताििण हुनु, सामुदालयक वनहरु आफ्नो वालषुक कायुयोजना बनाउन सके्न 

हँुदै जानु, वनजन्य उत्पादनको बजाि प्रवद््रिन हुने िम बढ्नु, सा.व.उ.स. (कायुसलमलत) मा दलित ि 

मलहिाको सहिालगता बढ्दै जानु, वन व्यवस्थापन तालिमको व्यवस्था हुनु, बाटो िाटोको सुलविािे वनजन्य 

उद्योगको स्थापना हुने िम बढ्नु वन के्षत्रका अवसिहरु हुन् । वनपैदावािको चोिी लनकासी लनयन्त्रण गनुु, 

वतुमान वन के्षत्रर्ि लवस्ताि गनुु, नदी कटान लनयन्त्रण गनुु, वन सम्पदाको पूणु सदुपयोग गनुु, वन आिारित 

िोजगािीको अवसि लसजुना गनुु ि वैज्ञालनक वन व्यवस्थापन व्यवहािमा कायाुन्वयन गनुु वन के्षत्रका प्रमुख 

अवसिहरु हुन् ।   

वन ि चिन के्षत्रहरु िएकोिे पशुपािन ठूिो संिावना ि वन के्षत्र प्रयाुि िएकोिे व्यवस्थापकीय पक्ष सुिाि 

गिी वनजन्य उत्पादनको लतव्र लवकास गनु सलकने संिावना िहेको छ ।  

7.4.4. वन िथा जैतवक तवतवििा सांरक्षण योजना  

गापाको वन तथा वाताविण के्षत्रको लवसृ्तत अध्ययन, लवशे्लषण, समस्या तथा सम्भावनाहरुको पलहचान गिे 

पिात् वन, वाताविण तथा जैलवक लवलविताको लदिुकालिन, लदगो ि सिुलित लवकासका िालग लनम्नानुसािका 

सोच, िक्ष्य, उदे्दश्यहरुको तय गरिएको छ ।   

7.4.4.1. सोच 

“दीगो, सिुलित, उत्पादनलशि वन ि जैलवक लवलविता” 

7.4.4.2. िक्ष्य 

“प्रिावकािी वन व्यवस्थापन गिी वनजन्य उत्पादनको उपयोगबाट आम जनताको आयस्तिमा बृन्त्रद्ध साथै 

जैलवक लवलविता बािे आम जनताहरु सचेत हुनेछन्” 

7.4.4.3. उदे्दश्य 

१. वन ि वनको महत्व बािे आम मालनसिाई सचेतना अलिबृलद्द गिी वन संिक्षणमा सहिालग हुन 

उते्प्ररित गने । 

२. प्रिावकािी वन व्यवस्थापनको माध्यामद्धािा वन उपिोक्ताको आयस्रोत बृन्त्रद्ध गने । 

३. वन, जैलवक लवलविता तथा जिािाि के्षत्रको लदगो संिक्षण, व्यवस्थापन ि परिचािन गने । 
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7.4.4.4. रणनीति िथा काययनीति  

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: वन र वनको िहत्व बारे आि िातनसिाई सचेिना अतभबृतद्द गरी वन सांरक्षणिा सहभातग 

हुन उते्प्रररि गने । 

१.१ वनको प्रिावकािी व्यवस्थापन गने 

। 

 

१.१.१  वन व्यवस्थापनका िालग आवश्यक कानूनी व्यवस्थाहरु 

तय गरिनेछ । 

१.१.२ अनावश्यक झाडीको र्डानी गरिनेछ । 

१.१.३ उपयोगी वोटलवरुवकाको संिक्षण, उपयोग, ि बृक्षािोपण 

गरिनेछ ।  

१.१.४ अिि खेतीको कायुिम िागु गरिनेछ । 

१.१.५ काष्ठजन्य उद्योगको स्थापना ि िोजगािीका अवसि सृजना 

गरिनेछ । 

१.१.६ वनमा चिीचिणिाई प्रलतबन्ध िगाइनेछ ।  

१.१.७ वन उपिोक्ताहरुको सलियता बढाइनेछ ।  

उदे्दश्य २: प्रभावकारी वन व्यवस्थापनको िाध्यािद्धारा वन उपभोिाको आयश्रोि बृस्द्ध गने । 

२.१ लवपन्न तथा लनम्न आय स्तिका 

जनताको सामुदायीक वनमा 

आवद्धता वृन्त्रद्ध गने । 

२.१.१ लवपन्निाई खािी जलमनमा खेती गनु लदइनेछ ।  

२.१.२ वनमा र्िरू्ि, जलडबुलट खेतीको संिावना बािे खोज 

तथा स्थानीयिाई सचेत गिाइनेछ ।  

२.१.३ वन व्यवस्थापनमा लवपन्न ि लनम्न आयका मालनसहरुको 

सहिालगता बढाईनेछ । 

२.२ वनको लदगो ि पयाुविणमैत्री 

लवकास गरिनेछ । 

२.२.१ िौलतक पूवाुिाि लनमाुण गदाु वाताविण अध्ययनिाई 

अलनवायु ि कडाइ गरिनेछ ।  

२.२.२ वनमा ििेिु जनाविहरुको प्रवेश लनषेि गरिनेछ ।  

२.२.३ नदी कटान ि िूक्षयिाई लनयन्त्रण गरिनेछ ।  

२.२.४ लदगो लवकास ि पयाुविण बािे सचेतना रै्िाउने कायुिम 

तय गरिनेछ ।  

२.२.५ मालनस ि वन्यजिु वीचको द्धन्द्ध लनिािकण गरिनेछ । 
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रणनीति काययनीति 

२.३ र्िरू्ि तथा जलडवटी वन लवकास 

कायुिम िागु गरिनेछ । 

२.३.१ लनलित मापदण्ड बनाई र्िरू्ि, जलडबुलट खेती गनु 

सलकने िएकोिे संिाव्यता अध्ययन गिी कायु प्रािम्भ 

गरिनेछ ।  

२.३.२ वनमा र्िरू्ि खेती गनेिाई अनुदानको व्यवस्था 

गरिनेछ । 

२.३.३ वनमा खेती गनु सलकने र्िरू्ि बािे अध्ययन गरिनेछ ।  

उदे्दश्य ३: वन, जैतवक तवतवििा िथा जिािार के्षत्रको तदगो सांरक्षण, व्यवस्थापन र पररचािन गने। 

३.१ जैलवक लवलविताको उपयोग ि 

महत्व बािे आम समुदायिाई 

सुसुलचत गरिनेछ । 

३.१.१ वनमा जलडबुलट खेतीको थािनी गरिनेछ ।  

३.१.२ जलडबुलट प्रशोिन उद्योगिाई प्राथलमकता लदईनेछ ।  

३.१.३ जैलवक लवलविता बािे सचेतना कायुिम वडा वडामा 

सञ्चानि गरिनेछ । 

३.१.४ जैलवक लवलविता सम्बन्त्रन्ध काम गने गैससहरुसँग समन्वय 

गरिनेछ । 

३.१.५ जैलवक लवलविता के्षत्रको पलहचान ि संिक्षण योजना 

बनाइनेछ । 

 

7.4.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१. वन्यजिु तथा वनजन्य सामाग्रीको चोिी 

लशकािी लनयन्त्रण (कानुनी जनचेतना तथा 

वन सुिक्षा) 

     

२. समू्पणु सामुदालयक वन उपिोक्ता 

सलमलतहरुको वन कायुयोजना तयािी तथा 

परिमाजुन ि अद्यावलि 

     

३. समू्पणु सामुदालयक वन उपिोक्ता 

सलमलतहरुको लनििि अनुगमन तथा 

सुपरिवेक्षण ि तालिम 

     

४. गापाको लदगो वन कायुयोजना       

५. लदगो वन व्यवस्थापनका िालग िेखा तालिम       
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ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

६. वन जिि व्यवस्थापन (आवलिक रुख 

कटान तथा झाडी तथा पतझड सिसर्ाई) 

     

७. डािे िाँस लबरुवा उत्पादन तथा लवतिण      

८. बाँदि तथा जििी जिु लनयन्त्रण कायुिम       

९. खुल्ला के्षत्रमा बहु प्रजालतका बोट 

लवरुवाहरुको वृक्षािोपण  

     

१०. उतृ्कष्ट सामुदालयक वनिाई पुिस्काि 

(नमुना वन पुिस्काि) 

     

११. खािी िहेका बाझो ँजलमनमा लनजी वनको 

लवकास तथा वन सम्बन्धी तालिम 

(वृक्षािोपण अनुदान) 

     

१२. लवपन्न तथा लनम्न आय श्रोत िएका 

मालनसहरुको वन व्यवस्थापनमा आवद्धता 

ि लवशेष कायुिम 

     

१३. बहु उदे्दश्यीय नसुिी स्थापना (गाउँपालिका 

स्ति) 

     

१४. एक वडा एक नसुिी लनमाुण      

१५. र्िरू्ि वनको लवकास अध्ययन ि 

शुरुवात 

     

१६. वन जिि आगोिागी लवरुद्ि प्रचाि प्रसाि 

तथा अलियान सञ्चािन 

     

१७. जििमा उलचत तरिकािे वषाुतको पानी 

संकिन हुने पोखिीहरु लनमाुण 

     

१८. वन्यजिु ि मालनसको सहअन्त्रस्तत्व बािे 

सचेतना 

     

१९. जलडबुटी तथा र्िरू्ि लबरुवा उत्पादन 

तथा लवतिण 

     

२०. िोपोनु्मख प्रजालतका बोट लवरुवा पलहचान 

तथा संिक्षण  

     

 

7.4.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

योजना अवलिमा वन के्षत्र, जिािाि संिलक्षत तथा व्यवन्त्रस्थत, जैलवक लवलविता के्षत्रको संिक्षण, जडीबुटी खेती 

तथ प्रशोिन, र्िरू्ि तथा जलडवुटी वन लवकास तथा वनको लदगो ि पयाुविणमैत्री लवकास िएको हुनेछ । 
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7.5. भूसांरक्षण िथा जिािार व्यवस्थापन 

7.5.1. पृष्ठभूति 

जिािाि संिक्षण ि व्यवस्थापन पक्ष गाउँपालिकाको िालग समस्याको रुपमा िहेको छ । एकातरु् वनको 

दोहनका कािण पानीका श्रोतहरु मालसनै्द गएका छन् िने अको तरु् सचेतनाको अिाविे मालनसहरुमा 

र्ोहि लसिैं खोिामा र्ाल्ने प्रवृलत बढ्दो छ । त्यसैगिी, पशुपािन जसै्तिः  बंगुिपािनबाट लनन्त्रस्कएको र्ोहि 

पानी खोिामा र्ाल्दा पलन जि प्रदुषण िैिहेको छ । यस्तो प्रदुषणबाट खानेपानीको मुहानहरुिाई जोगाउन 

अत्यिै जरुिी छ । मुहान संिक्षणको िालग योजना तुरुिै बनाउन आवश्यक छ । नदीनािा तथा खोिाहरुबाट 

ढंुगा, बािुवा लनकाल्ने प्रचिन अलिकतम छ । नदीबाट लनकाल्न लमल्ने क्षमतािन्दा बढी मात्रामा ढंुगा तथा 

बािुवाहरु लनकालििहँदा प्राकृलतक जोन्त्रखम बलढिहेको छ । यसको असििे नदी नािाको बहाव परिवतुन 

हुने, नदी कटानको समस्या हुने, पानीका मूि सुके्न, लसंचाई तथा कुिोका मुहानहरु सने िगायतका 

समस्याहरु देखा परििहेका छन् । नदीनािाहरुको बहाव के्षत्र यलकन नगरिंदा नदीनािाहरुको बहाव के्षत्र 

अलतिमण िई िहेको छ । तादी, लिखु, गाडे, िाज खोिाहरु मुख्य रुपमा िहेका छन् ।  

7.5.2. सिस्या िथा चुनौिी 

गाउँपालिकाको सबै िागमा यातायात सुलविा पुयाुउन नसकु्नमा मुख्यत खोिा नािा ि पहालड िूबनोटको 

समस्या पलन देन्त्रखन्छ । तादी, लिखु, गाडे, िाज खोिाहरु मुख्य रुपमा िहेका छन् ।लय खोिाहरुिे खेती योग्य 

जलमन कटान तथा बस्ती कटान िगाएतका समस्याहरु िहेका छन् । िएका नदीबाट खेती योग्य जलमनमा 

लसंचाई गनु सलकएको छैन् । पानीका श्रोतहरु जताततै िएपलन व्यवस्थापन पक्ष कमजोि िएकोिे खानेपानी 

लसंचाईको िने दुख देन्त्रखन्छ । नदीनािा डाँडाको रे्दीमा ि खेती योग्य जलमन लििािो तथा उच्च िागमा 

िएकोिे लसंचाई कुिो बनाउन समस्या ि लिन्त्रफ्टि प्रणािीिाई िान्न समस्या पने िएकोिे नदी खोिामा पानी 

बगे्न ि खेतीपातीको िालग आकासे पानीको िि पनुु पने समस्या िहेको छ । यो समस्या समािानको िालग 

बृहत योजनाको खाँचो पने जुन गाउँपालिकाको बजेट, क्षमतािे नभ्याउने िएकोिे िगानी जुटाउने वा संि 

तथा प्रदेश सिकाििाई समन्वय गिी योजना कायाुन्वयमा ल्याउन लनकै चुनौतीपूणु देन्त्रखन्छ । नदीहरु वा 

पानीको उपयोग गनु सलकएको छैन । कलतपय स्थानहरुमा नदीहरुको कािण गाउँपालिकािे किोडौ क्षती ि 

नदी कटानिे बस्ती खेतीपाती डुवान िई टाउको दुखाइ िएको छ ।  

7.5.3. सांभावना िथा अवसर 

पानीको श्रोतका लहसाविे गाउँपालिका लनकै िनी छ । पानीको उपयोग गिी एकातरु् लसंचाईको प्रचुि संिावन 

छ िने लविुत उत्पादन, मनोिञ्जनात्मक स्थिहरुको लनमाुण गनु सलकने संिावना छ । नदीमा बगेि आएका 

नलदजन्य सामाग्रीको उपयोगबाट लनमाुण सामाग्री उत्पादन ि सोसँग सम्बन्त्रन्धत उद्योग प्रवदु्धनको समेत प्रचुि 

संिावना िहेको छ ।खानेपानी, लसंचाई, जिलविुत जस्ता परियोजनाको िालग प्रसस्त पानी  हुनु अवसि हो । 
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पानीको उपयोगबाट गाउँपालिकािे लनकै िाजश्व संकिन गनु सक्न संिावना छ । यसका िालग बृहत योजना 

सञ्चािन गनु संि सिकािसँग समन्वयको अवसि ि संिावना िहेको देन्त्रखन्छ ।  

7.5.4. भूसांरक्षण िथा जिािार व्यवस्थापन योजना  

7.5.4.1. सोच 

जनश्रोतको लदगो ि प्रिावकािी उपयोग आलथुक समृ्मद्दीको ििपदो आिाि   

7.5.4.2. िक्ष्य 

जिािाि के्षत्रहरुको पलहचान ि व्यवन्त्रस्थत संिक्षण गनु जिािाि बचाउ अलियान सञ्चािन गरिनेछ । 

7.5.4.3. उदे्दश्य 

१. जिािाि के्षत्रहरुको पलहचान ि संिक्षण गने । 

२. जिािाि संिक्षण ि व्यवस्थापनमा स्थानीयको सहिालगता बृलद्द गने । 

३. जिश्रोतको प्रिावकारि उपयोग ि जि उत्पन्न प्रकोप लनयन्त्रण गने । 

7.5.4.4. रणनीति िथा काययनीति 

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: जिािार के्षत्रहरुको पतहचान र सांरक्षण गने । 

१.१ पालिकलित्रका जिािाि के्षत्र ि 

पानीका श्रोतहरुको अध्ययन गरि 

श्रोत पलहचान गने । 

१.१.१ अध्ययन टोिी परिचािन गरिनेछ । 

१.१.२ समुदायिाई जिािाि ि यसको महत्वका बािेमा सचेतना 

लदइनेछ ।  

१.१.३ पानीका श्रोत खानेपानी, लसंचाई ि लवद्युत लवकासमा 

प्रयोग गरिनेछ । 

१.१.४ साझेदािसँगको सहकायुिाई जोड लदइने छ । 

१.१.५ जथािावी पशुचौपाय प्रवेश लनषेि ि चिीचिणिाई 

प्रलतबन्ध िगाइनेछ । 

१.१.६ बृक्षािोपण ि तािवाि गिी गाउँपालिका के्षत्रलित्रका 

जिािाि संिक्षण गने तथा पानी िकािी लनमाुणका 

िालग आवश्यक योजना संञ्चािन गरिनेछ ।  

उदे्दश्य २: जिािार सांरक्षण र व्यवस्थापनिा स्थानीयको सहभातगिा बृतद्द गने । 
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रणनीति काययनीति 

२.१ जनसहिालगतामा आिारित 

जिािाि संिक्षण तथा व्यवस्थापन 

कायुयोजना तय गने । 

 

२.१.१ जि उपिोक्ता सलमलत गठन ि लियालशि गिाइनेछ ।  

२.१.२ वन उपिोक्ता सलमलत ि उपिोक्ताहरुको सलियता 

बढाइनेछ ।  

२.१.३ स्थानीयिाई वनबाट आम्दानी हुने कायुिम सञ्चािन 

गरिनेछ ।  

उदे्दश्य २: जिश्रोिको प्रभावकारी उपयोग र जि उत्पन्न प्रकोप तनयन्त्रण गने । 

३.१ जिश्रोतको प्रिावकािी उपयोगका 

िालग संिाव्य योजनाहरुको 

अध्ययन, िगानी ि प्रकोप 

लनयन्त्रणका उपायहरु अविम्बन 

गने ।   

३.१.१ तादी, लिखु, गाडे, िाज ि अन्य ससाना खोिाबाट हुने सके्न 

लसंचाई, खानेपानी ि लवद्युत लवकासका आयोजनाहरु 

बािेमा अध्ययन गरिनेछ ।  

३.१.२ नदी कटान लनयन्त्रण ि तटबन्ध लनमाुणका िालग सिकािी 

गैसससँग सहकायु गरिनेछ ।  

३.१.३ नदीजन्य प्रकोप नू्यनीकिणका िालग साइिन जलडत 

सूचना प्रणािीको लवकास गरिनेछ ।  

३.१.४ नलदजन्य सामाग्रीमा आिारित उद्योगिाई प्राथलमकता 

लदईनेछ ।  

३.१.५ जोन्त्रखम के्षत्रका बस्ती ि समुदायिाई सुिलक्षत स्थानमा 

स्थानाििण गरिनेछ ।  

३.१.६ जोन्त्रखम के्षत्रको नक्सांकन गरि जोन्त्रखमको आिािमा 

कायुिम तय गरिनेछ ।  

7.5.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.स. काययििहरू  सहकायय गने तनकाय 

 सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१. वायो इन्त्रन्जलनयरिङिािा खोिा 

लकनािा संिक्षण  
    

  
    

२. ठूिा तथा ऐनिे तोकेका सबै 

आयोजनाहरु संचािन पूवु 

BES, IEE, EIA गिाउने ि सो 

नगरिएका आयोजनािाई 

अनुमलत नलदइने नीलत ि 

अनुगमन गने  
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ि.स. काययििहरू  सहकायय गने तनकाय 

 सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

३. पानीका स्रोत पलहचान गने           

४. नदीहरुबाट लसंचाई कुिो, नहि 

लनमाुण गने  
  

   
    

५. गापाका सबै नदी खोिा, 

खोल्सीहरुको के्षत्र तोके्न ि 

अलतिम हुन नलदने  

  

   

    

६. लवस्थालपत आहाि तथा पोखिी 

पुनलनमाुण 
    

  
   

७. ताि तिैया, पोखिी तथा 

जिािाि संिक्षण 
    

    

८. लसमसाि के्षत्रहरुको पलहचान ि 

संिक्षण 
  

   
    

९. वन व्यवस्थापनमा गैससको 

परिचािन गने  
      

   

१०. तटबन्ध लनमाुणका िालग प्रदेश 

ि संिसँग सहकायु गने 
  

   
    

११. जिप्रकोपबाट जनतािाई 

बचाउन नदीहरुमा साइिन 

जडान गने  

  

   

    

१२. नदीजन्य उद्योग स्थापनामा 

अनुदानको व्यवस्था गने  
  

   
   

 

7.5.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

यस योजना अवलिमा पानी मुहान के्षत्र, ताितिैया ि लसमसाि के्षत्र संिलक्षत, प्रकोप लनयन्त्रणका कायुहरू 

लनयलमत रूपमा सञ्चािन तथा सुिलक्षत, एकीकृत ि व्यवन्त्रस्थत वस्तीको व्यवस्थापन तथा अयोग्य वस्ती 

स्थाििण िएको हुनेछ । 
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7.6. वािावरण िथा फोहोरिैिा व्यवस्थापन 

7.6.1. पृष्ठभूति 

िखुिै मात्र ग्रामीण परिवेशबाट सहिी परिवेशमा उनू्मख िहँदै गदाु यस गाउँपालिकाका केही मुख्य बजाि 

बालनयाटाि, सहिेटाि, बुढीसेिा, लशवािय, कुण्डिाका मुख्य बजािहरुमा र्ोहोिको मात्रा बढ्ने िम लतव्र 

रुपमा बढेको देन्त्रखन्छ । ग्रामीण परिवेश बढी के्षत्र िएकोिे यहाँको वाताविण स्वच्छ, सर्ा ि आकषुक िहेको 

छ । हरियािी, खेतीयोग्य र्ाँटहरु, िमलणय पहाड ि हरिया वनिे ज्यादै सुन्दि वाताविण िहेको छ । शहिी 

के्षत्रमा जस्तो र्ोहोिमैिाको समस्या नै देन्त्रखनै्दन यद्यपी र्ोहोि मैिाको व्यवस्थापन तरु् नसोलचएको अवस्था 

छ । र्ोहोि मैिा लदनानुलदन बढीिहेको छ । कुलहने र्ोहोि िन्दा नकुलहने र्ोहोिको समस्या बढ्दो छ । 

यसिे बािीनािीको उत्पादकत्व िटाउन, वाताविणिाई प्रदुलषत गनु ि स्वच्छ वाताविणिाई चुनौती 

लदइिहेको छ ।सडक छेउका बजाि ि बस्तीहरुमा र्ोहोि मैिाको व्यवस्थापन निएको देन्त्रखन्छ । हािसम्म 

र्ोहोििाई खासै महत्व नलदएको देन्त्रखन्छ । लवस्तािै सहिीकिण हुने िम जािी िहेकोिे अलहिे नै र्ोहोि 

व्यवस्थापनका कदमहरु चाल्नु पनेछ ति त्यसो हुन सलकिहेको छैन । 

7.6.2. सिस्या िथा चुनौिी 

गाउँपालिकािे हािसम्म कुनै पलन ल्यान्डलर्ि साइट तथा र्ोहि संकिन केन्द्रहरु, र्ोहि संकिनको 

व्यवस्थापन गरिएको छैन् । यहाँका मालनसहरुमा कुलहने, नकुलहने र्ोहि छुट्याउने, पुनिः  प्रयोग गने ि र्ोहि 

लनलित ठाँउमा र्ाल्ने कुिाको सचेतनाको अिाव छ । र्ोहिहरु खोिा तथा वन के्षत्रमा यत्रतत्र र्ाल्ने प्रवृलत 

बढी देन्त्रखन्छ । लान्त्रस्टकजन्य र्ोहििाई लनयन्त्रण गने ि पुनिः  प्रयोग गनु लमल्ने र्ोहििाई प्रयोग गिेमा पलन 

र्ोहिको मात्रा लनकै कम हुन्छ । वाताविणीय लहसाविे अलतसंवेदनलशि के्षत्रहरुको पलहचान ि पलहचान 

गरिएका के्षत्रहरुको समेत संिक्षण गनुु नसकु्न मुख्य समस्याको रुपमा िहेको छ । 

7.6.3. सांभावना िथा अवसर 

आवादी के्षत्रिन्दा वनको के्षत्र िेिै िएकोिे गाउँपालिकामा हरियािी प्रवदु्धनमा िेिै ठूिो िनिाशी खचु 

गरििहनु पने छैन । िएको वन के्षत्रिाई यथावत िाखे्न ि खािी जलमनमा बोटलवरुवाहरु िोपे्न, संिक्षण गने, 

सचेतना ि जनतामा जागरुकता सृजना गनु सके वाताविण ि र्ोहोिमैिा व्यवस्थापनको के्षत्रमा लनकै काम 

हुने देन्त्रखन्छ । ििखिै सडकको पहँुच पुगेको ि सहिीकिण लवस्ताि िई नसकेकोिे तत्कािै र्ोहोि 

लनयन्त्रणका योजनाबद्ध कायुहरु गिेमा र्ोहोि मैिा व्यवन्त्रस्थत गनु ि र्ोहोि मैिाको व्यवस्थापनको िालग 

सावुजलनक जलमनको समेत उपिितािे अरुमा िि पनुु पने अवस्था छैन ।  

7.6.4. वािावरण िथा फोहोरिैिा व्यवस्थापन योजना  

7.6.4.1. सोच 

स्वच्छ वाताविण, सुन्दि हरिहिपुिगढी   
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7.6.4.2. िक्ष्य 

हरियािी प्रवदु्धन ि व्यवन्त्रस्थत र्ोहोिमैिा व्यवस्थापनका िालग योजना वद्ध कायुिम सञ्चािन गरिनेछ ।  

7.6.4.3. उदे्दश्य 

३. वाताविण संिक्षणका िालग हरियािी प्रवदु्धन गलतलवलि सञ्चािन गनुु 

४. र्ोहोि मैिाको व्यवन्त्रस्थत व्यवस्थपनको िालग उपायहरु पलहचान गनुु  

7.6.4.4. रणनीति िथा काययनीति 

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: वािावरण सांरक्षणका िातग हररयािी प्रवद्धयन गतितवति सञ्चािन गने । 

१.१ हरियािी प्रवदु्धनका िालग खालि 

जलमनमा बृक्षािोपण, िूक्षय, पलहिो 

ि नदी कटान िोकथाम गने ।  

१.१.१ समुदायमा हस्ताििण िएका सामुदायक कबुलियत ि 

िालमुक वन उपिोक्ताहरुको सहिालगतामा प्रवदु्धन 

गने कायुिमहरु तय गरिनेछ । 

१.१.२ वाताविणिाई कायम िाख्न वाताविणीय अध्ययनिाई 

प्रिावकािी बनाउँदै िलगनेछ ।  

१.१.३ आम जनतािाई वाताविण प्रलत सचेत ि उत्तिदालय 

बनाउन तालिम प्रलशक्षणको व्यवस्था गरिनेछ ।   

१.१.४ हरियािी प्रवदु्धन ि पानीका श्रोत बीचको अिि सम्बन्ध 

बािे नागरिकिाई सचेत गिाइनेछ । 

जनसहिालगतामा आिारित कायुिमहरुिाई 

प्रोत्साहन गरिनेछ । 

१.१.५ साझेदािसँगको सहकायुिाई जोड लदइने छ । 

१.१.६ वन उपिोक्ताहरुको सलियता बढाइनेछ । वन के्षत्रमा 

पशुचौपाय प्रवेश लनषेि ि चिीचिणिाई प्रलतबन्ध 

िगाइनेछ । 

१.१.७ स्थानीयिाई वनबाट आम्दानी हुने कायुिम सञ्चािन 

गरिनेछ । 

उदे्दश्य २: फोहोर िैिाको व्यवस्स्थि व्यवस्थापनको िातग उपायहरु पतहचान गने । 

२.१ श्रोतमै र्ोहोिको बलगुकिण गनु ि 

जथािालव र्ोहोि नर्ाल्न सबैिाई 

सचेत गने ।  

२.१.१ समुदायिाई समुह गठन गिी र्ोहोि मैिा 

व्यवस्थापनका िालग परिचािन गरिनेछ ।  
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रणनीति काययनीति 

२.१.२ र्ोहोि छुट्टाउन समुह गठन समुहका नेतािाई तालिम 

ि नेता मारु्त अरु सदस्यिाई तालिम लदइनेछ । 

२.१.३ पुनिः  प्रयोग गनु सलकने र्ोहोिबाट ििेिु प्रयोजनका 

सामाग्री उत्पादन लसप लवकास गरिनेछ । 

२.१.४ र्ोहोि मैिा व्यवस्थापनको िालग र्ोहोि डन्त्रम्पि 

साइटको खोजी गरिनेछ । 

२.१.५ साझेदाि संस्थाहरुसँगको सहकायुमा लालष्टकजन्य बसु्त 

वाताविणीय दृष्टीकोणमा हानीकािक िएको सचेत 

गिाउँदै लवकिमा कपडा वा कागजका झोिा 

बनाउने प्रोत्साहन गरिनेछ ।  

 

7.6.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१. 
बृक्षािोपण कायुिम   

 

 

   

२. 
सुिारिएको चल्हो लनमाुण अनुदान  

   
    

३. पयाु पयुटनको प्रवदु्धन कायुिम       

४. वायोग्यास प्रवदु्धन        

५. सावुजलनक िवनहरुमा सौयु उजाु जडान        

६. 
सडक तथा बाटोमा सौयु बत्ती जडान  

   
    

७. र्ोहि मैिा संकिनको शुरुवात गने          

८. लवद्यािय तथा टोि, बस्ती, समुदाय तथा 

वडा सिसर्ाई कायुिम 
    

   

९. 
र्ोहि मैिा प्रशोिन केन्द्र लनमाुण  

  
      

१०. र्ोहििाई श्रोतमै छुट्याउने कायुिम         

११. र्ोहिको पुनिः  प्रयोग सम्बन्धी सचेतना 

तथा जागिण कायुिम   
    

  
  

१२. र्ोहिबाट मि ि ग्याँस बनाउने प्रलवलि 

अध्ययन ि उपयोग 
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ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१३. र्ोहोि व्यवस्थापनका िालग संिाव्यता 

अध्ययन 
 

  
  

 

7.6.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

योजना अवलिमा खालि जलमनमा बृक्षािोपण, िूक्षय, पलहिो लनयन्त्रण, श्रोतमा नै र्ोहोि वगीकिण, लनयलमत 

सिसर्ाइुको अभ्यास िएको हुनेछ । 

 

7.7. तवपद् जोस्खि नू्यनीकरण र व्यवस्थापन िथा जिवायु पररवियन  

7.7.1. पृष्ठभूति 

यस गाउँपालिकामा प्राकृलतक प्रकोपका दृष्टीिे जोन्त्रखमयुक्त स्थानहरू िेिै िहेका छन् । बाढी, पलहिो, 

आगिागी, हावाहुिी यहाँका प्रमुख प्राकृलतक प्रकोपहरू हुन । यस्ता प्रकोपको लनयन्त्रणको िालग कुनै ठोस 

कदम चालिएको छैन । यद्यपी सडक छेउको  पलहिो जोन्त्रखम के्षत्रमा ग्यालवन वाि बनाउने, सामुदालयक 

वनहरूमा अग्नी िेिा लनमाुण गने, सुकेका काठ तथा पत्कि सर्ा गने, वृक्षािोपण गने, नलद लनयन्त्रण गने जस्ता 

जोन्त्रखम नू्यनीकिणका प्रयास हुदै आइिहेका छन् ।  

स्थानीयका अनुसाि अन्य स्थानमा जसै्त यस बेमौसमी पानी पने, बािीनािी पाके्न समयमा परिवतुन, रु्ि 

रु्ल्ने समयमा परिवतुन, पानीका मुि सुकै्द जानु, नयाँ- नयाँ प्रजालतका र्ि र्ल्ने तथा स्थानीय िैथाने 

जालतका लवउ लवजन हिाउदै गएका, कृलष तथा पशुमा नयाँ िोग देन्त्रखनु जस्ता जिवायु परिवतुनका प्रिाब 

देन्त्रखदै गईिहेका छन् । 

गाउँपालिकाको िेिैजसो के्षत्रको जलमन अलत लििािो ि पहाडैपहाड िएकोिे पलहिो, िू–क्षय, बाढी ि 

िूकम्पबाट समेत बढी क्षती हुने जोन्त्रखमयुक्त के्षत्र हो । पहाडी िेगमा पने िएको ि जथािावी सडक खन्नािे 

पलहिोको जोन्त्रखम बढेको छ । वाताविणीय असिको मूल्यांकन नगिी यत्रतत्र मापदण्ड लवपरित नयाँ सडकहरु 

बने्न ि सडकको पानी लनकास िाम्रो नहँुदा ठाउँ ठाउँमा पलहिोको संिावना छ । वन तथा झाडी बढेकािे 

डढेिो ि आगिागीको समस्या पलन देन्त्रखन्छ । िवन तथा सावुजलनक लनमाुण कायु हँुदा मापदण्डको कडाइका 

साथ पािना नहँुदा मानव लनलमुत संिचनाहरुिे नै ठूिो लवपद् ल्याउने तरु् सोलचएको देन्त्रखनै्दन् । 

जिवायु परिवुतनको बािेमा सचेतना, जिवायु परिवुतनको बािेमा मापन गने तरिका ि स्थानीय समुदायिे 

जिवायु परिवुतन अनुकूिनको िालग अपनाएको ज्ञान ि सीप बािेमा अध्ययन गने, अनुकूिन योजना 

कायाुन्वयनको िालग सम्बन्त्रन्धत लनकायहरुसँग सहकायु ि समन्वय िाखे्न । हाि सम्म हामीिे गरि आएका 



 

 

हरिहिपुि गाउँपालिकाको आवलिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )  

149 

कायुहरु जिवायु अनुकुिनको कोणबाट हेने गरिएको छैन िने दीगो लवकासका िक्ष्य आत्मसात् गने हो िने 

जिवायू परिवतुनका कािक तत्वहरुको नू्यनीकिण ि लवद्यमान असिहरुको नू्यनीकिण गनुु अत्यावश्यक छ 

। जिवायु परिवतुनिे सबै के्षत्रमा प्रिाव पारििहेको छ । जिवायु परिवतुनको आँकिन नगरि योजनाहरु बने्न 

ि कायाुन्वयन चिणमा समस्या आउने गिेका छन् । स्थानीयबासीमा जिवायु परिवतुन सम्बन्धी सचेतनाको 

अिाव छ । पानीका मूि सुके्न, सने, बािी पात्रो परिवतुन हुने, लवलिन्न प्रकािका िोगहरुको प्रकोप बढ्ने 

िगाएतका समस्या देन्त्रखन थािेका छन् । जिवायु परिवतुन अनुकुिनका िालग स्थानीय प्रलवलिको पलहचान 

ि लवकास तरु् सोलचएको छैन् । पानीका श्रोतहरु सुकेकािे खानेपानीको समस्या बढ्दो छ साथै स्थानीय 

लवऊ, स्थानीय प्रलवलिको लवनास िएको छ । जिवायु परिवतुनको सबिन्दा ठूिो असि बािी पात्रो परिवतुनमा 

देन्त्रखन्छ । मालनस, जीवजिु, बािीनािीमा लवलिन्न नयाँ िोगहरु देखा पनु थािेको छ । साथसाथै यहाँ पलहिो 

तथा िूक्षयको जोन्त्रखम पलन िेिै िएको कािणिे यहाँका बस्ती सानुु पने देन्त्रखन्छ । त्यसैिे जिबायु परिवुतन 

मापन, अनुकुिन योजना हुनु अत्यि आवश्यक छ । 

7.7.2. सिस्या िथा चुनौिी 

बाढी, पलहिो, आगिागी, हावाहुिी यहाँका प्रमुख प्राकृलतक प्रकोपहरू हुन । यो गाउँपालिकामा सबैिन्दा बढी 

जोन्त्रखम बाढीके िहेको छ । लििािो पहालड जलमन िएकोिे िूक्षय िेिै हुने गिेको छ । जिबायु परिवतुनिे 

खेतीपाती बािीनािीमा िेिै परिवतुन आएको छ । बािीनािीमा िेिै प्रकािका िोग ि समस्या आएका छन् । 

जिबायु परिवतुन ि त्यसिे पारििहेको समस्याका बािेमा आम मालनसमा नू्यन ज्ञान ि सूचनाको अिाव िहेको 

छ । जिबायु परिवतुनसँग समायोजनको योजनाको खाँचो िहेको छ । पिम्पिागत ि आिुलनक वा व्यवसालयक 

खेती प्रणािीको लमश्रीत रुपमा िागु िई िहेको छ । स्थानीय लवउ, लवजनहरु हिाउँदै गएका ि आयालतत लवउ, 

मिमा िि पने पिेको छ । स्थानीय िैथाने लवउ, प्रलवलि ि ज्ञानको संिक्षण हुन वा गनु सलकएको छैन ।  

7.7.3. सांभावना िथा अवसर 

लवपद् व्यवस्थापनिाई प्रिावकािी बनाउनको िालग लवपद् व्यवस्थापन योजना, श्रोतको व्यवस्थापन, 

साझेदािहरुको परिचािन योजना बनाउन सके ि जोन्त्रखमयुक्त स्थानमा बसोबास गरििहेका गाउँपालिका 

बासीहरुिाई सचेत एवं सुिलक्षत स्थानमा स्थानाििण गनु सके्न संिावना िहेको छ । योजनावद्द लदगो 

कायुिमहरु स्थानीयहरुको सहिालगता ि साझेदािीमा िूक्षय, पलहिो लनयन्त्रणका कायुहरु गनु सलकन्छ । 

स्थानीय िैथाने लवउहरुको संिक्षण गनुको िालग गाउँपालिकािाई अझै अवसिका रुपमा िहेको देन्त्रखन्छ । 

कलतपय लकसानहरुिे हािसम्म पलन िैथाने लवउ िगाइ िहेका छन् । पिम्पिागत कृलष प्रणािीबाट पिम्पिागत 

ज्ञान आजुन गनु सलकन्छ ।   

7.7.4.  तवपद् जोस्खि नू्यनीकरण र व्यवस्थापन योजना  

7.7.4.1. सोच 

सुिलक्षत वन्त्रस्त लवकास ि जिबायु अनुकुिनताका िालग वाताविणमैत्री गलतलवलि 
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7.7.4.2. िक्ष्य 

संवेदनलशि ि असुिलक्षत स्थानमा िहेका बस्ती सुिलक्षत बनाउँदै नदी कटानिाई लनयन्त्रण वाताविण मैत्री 

ढंगिे गरिनेछ । 

7.7.4.3. उदे्दश्य 

१. गाउँपालिकाका सबै संवेदनलशि ि असुिलक्षत बस्तीहरुको पलहचान गिी लतनिाई स्थानाििण ि 

व्यवन्त्रस्थत गने ।  

२. लवपद् व्यवस्थापन योजना ि त्यसको प्रिावकािी कायाुन्वयनमा जोड गने ।  

३. जिबायु परिवतुन बािे सुचना प्रणािी लवकास गने । 

7.7.4.4. रणनीति िथा कायय नीति 

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: गाउँपातिकाका सबै सांवेदनतशि र असुरतक्षि बस्तीहरुको पतहचान गरी तिनिाई 

स्थानान्तरण र व्यवस्स्थि गने ।  

१.१ संवेदनलशिताका आिािमा 

लवकासिाई लनयोलजत गरिने साथै 

जोन्त्रखम के्षत्रका बस्ती 

स्थानाििण योजना तजुुमा गने । 

१.१.१ जोन्त्रखम के्षत्रको अध्ययन गिी अलत संवेदनलशि 

संवेदनलशि ि सामान्यमा बलगुकिण गरिनेछ ।  

१.१.२ अलत संवेदनलशि के्षत्रका बालसन्दािाई स्थानाििण 

योजनामा आवद्ध गरिनेछ ।  

१.१.३ संिालवत लवपद जोन्त्रखम नू्यलनकिणका िालग 

गाउँपालिकाका सबै वडमा प्राकृलत प्रकोप जनचेतना 

कायुिम सञ्चािन गरिनेछ ।   

१.१.४ गाउँपालिकाबाट सडक लनमाुण िगाएतका लबकास 

लनमाुण कायु संचािन गदाु वाताविणीय प्रिाव 

मूल्याङकन गिी वाताविण मैत्री बनाईनेछ । 

उदे्दश्य २: तवपद् व्यवस्थापन योजना र त्यसको प्रभावकारी कायायन्वयनिा जोड गने ।  

२.१ लवपत व्यवस्थापनमा समुदाय ि 

संस्थागत सहिालगता ि 

परिचािनमा जोड लदइनेछ ।  

२.१.१ लबपद ब्यवस्थापन िाई स्थानीय सिकािको मुख्य 

लजमे्मवािीको रुपमा लिई लवपद ब्यवस्थापन कोषको 

स्थापना गरिएको छ । कोषको िकम बृन्त्रद्ध गरि 

प्रिावकािी काम गनु लवपत् के्षत्रमा काम गने 

गैह्रसिकािी संि संस्थाहरुसंग सहकायु गरिनेछ । 
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२.१.२ टोि लवकास संस्थाहरुको संस्थागत सुदृढीकिण गरिनेछ 

। 

२.१.३ हरिहिपुिगढी  गाउँपालिका लित्र िहेका वन जििको 

संिक्षणको िालग सामुदालयक वन उपिोक्ता  मारु्त 

सचेतनामूिक कायुिम संचािन गरिने छ ।   

२.१.४ नेपाि िेडिस सोसाइटी िगायत अन्य सिोकािवािा 

लनकायहरुसँगको सहकायुमा लवपद व्यवस्थापन 

कायुयोजना तयाि गिी कायाुन्वयन गरिनेछ ।  

२.१.५ लवपत पिात आइपने जोन्त्रखमबाट बच्चनका िालग पूवु 

तयािी सचेतना कायुिम सञ्चािन गरिनेछ ।   

२.१.६ आकन्त्रस्मक रुपमा िटेका प्राकृलतक तथा मानव लनलमुत 

प्रकोपबाट िटेका िटनाको सहयोगका िागी लवपद 

व्यबस्थापन कोषको व्यबस्था गने लनलत लिईने छ । 

उदे्दश्य ३: जिबायु पररवियन बारे सुचना प्रणािी तवकास गने । 

३.१ जिबायु परिवतुनको सूचना 

संकिन तथा अनुकुिन कायु गनुमा 

समुदायिाई उते्प्रिणा लदने । 

३.१.१ िेलगय लहसाविे वडामा किीमा एक वा आवश्कता 

अनुसाि स्थानीय जानकािहरुको समुह गठन गिी ३ 

मलहनामा जिबायु परिवतुन पात्रो अध्यावलिक 

गिाइनेछ ।  

३.१.२ समुहमा िहने जनाकािहरुिाई पात्रो अध्यावलिक 

सम्बन्धी तालिम लदइनेछ ।  

३.१.३ गापामा सबै वडाबाट आएका अध्यालविक पात्रोको 

लवशे्लष गरि कायुयोजना बनाइनेछ । 

३.१.४ जिबायु परिवतुन अध्ययनका िालग जनशन्त्रक्त लवकास 

गरिनेछ ।  

३.१.५ जिबायु परिवतुनको असििाई नू्यनीकिण गनु बािी 

पात्रो परिवतुन गने, आिुलनक औजाि लवउ लवजन 

परिवतुन गनु तालिम लदइनेछ ।  

३.१.६ िैथाने लवउ ि स्थानीय ज्ञानको खोजी ि संिक्षण गने नीलत 

लिइनेछ । 
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३.२ जिबायु अनुकुिनका िालग 

प्रलतकािात्कम कायु गने ।  

३.२.१ जिबायु परिवतुनको असि तथा लवलवि कािणिे पानीका 

मुहानहरु सुकै्द जाने न्त्रस्थलत देन्त्रखएको सन्दिुमा 

पिम्पिागत कुवा, िािा पंिेिा जस्ता पानीको श्रोतहरुको 

लबशेष संिक्षण गरिने छ । 

३.२.२ जिवायु परिवतुन अनुकुि क्षमता बढाउन लबलिन्न 

कायुिमहरु संचािन गरिनेछ । 

३.२.३ हरिहिपुिगढी  गाउगाउँपालिकाकाको हिेक योजना तथा 

कायुिमहरुमा वाताविण तथा पयाुविण ि 

जिवायुमैत्री पूवाुिाि लवकासमा जोडलदइनेछ । 

३.२.४ जिवायु परिवतुनको प्रिावबाट पने असिहरुबाट बचे्न 

उपायका सम्बन्धमा अलिमुखीकिण कायुिम 

आयोजना गरिनेछ ।     

 

7.7.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१. लवपद् व्यवस्थापन सलमलत लनमाुण ि 

परिचािन (गापा स्तिीय तथा वडा 

स्तिीय)  

     

२. वडा स्तिमा लवपद् व्यवस्थापन कोष 

स्थापना  
 

  
  

३. िाहत तथा सुिक्षण प्रदान गनु प्रदेश 

सिकाि, संिीय सिकाि  तथा दातृ 

लनकायसँग साझेदािी  

     

४. पलहिोग्रस्त के्षत्रको िोकथाम तथा 

वृक्षािोपण 
 

  
  

५. समुदाय स्तिमा लवपद् व्यवस्थापन 

सलमलत गठन (टोि लवकास संस्था वा 

नयाँ सलमलत) ि सामुदालयक क्षमता 

लवकास 
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ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

६. सबै माध्यालमक लवद्यािय, अस्पताि, 

स्वस्थ्य चौकी, गापा तथा वडा 

कायाुियमा Fire Extinguisher 

अलनवायु 

  

   

७. टोि लवकास संस्थाको िोहविमा िहने 

गिी Fire Extinguisher को 

व्यवस्थापन 

  

 

  

८. शव वाहनको व्यवस्था      

९. एमु्बिेन्सको सेवाको लनिििता तथा 

लवस्ताि 

   
  

१०. हिेक वडा िवनमा लवपद् सामाग्री 

िण्डािण कक्ष 

   
  

११. गापा बासीसँग लवपद्का सूचना आदान 

प्रदान गनु गापा स्तिमा आपद्कालिन 

सेवा सञ्चािन केन्द्र स्थापना तथा 

सञ्चािन 

   

  

१२. गापा स्तिीय लवपद् उद्दाि सम्बन्धी 

अभ्यास (साझेदािहरुको सहकायुमा) 
 

   
 

१३. वडा स्तिीय लवपद् उद्दाि सम्बन्धी 

अभ्यास (साझेदािहरुको सहकायुमा) 
  

   

१४. लवद्याियमा लवपद् सम्बन्धी तालिम 

(लवद्याथी तथा लशक्षक दुवैिाई) 
  

 
 

 

१५. गापास्तिीय प्राथलमक उपचाि सम्बन्धी 

तालिम 
 

  
 

 

१६. लवद्यािय (मालव) स्तिमा प्राथलमक 

उपचाि सम्बन्धी तालिम 
 

  
 

 

१७. यातायात मजदुिहरुिाई लवपद् उद्दाि 

तथा प्राथलमक उपचाि तालिम 
  

 
 

 

१८. प्रमुख सडकहरुमा टि ालर्क लचन्ह 

व्यवस्था 

   
  

१९. गापा स्तिीय लवपद् पुनिः स्थापना केन्दको 

स्थापना 
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ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

२०. लवपद् पूवुतयािी तथा प्रलतकायु योजना 

लनमाुण अद्यावलि तथा कायुिमहरु 

सञ्चािन 

 

  

  

२१. दक्ष लनमाुण मजदुिको प्रमाणीकिण      

२२. िवन लनमाुण मापदण्ड तथा आचाि 

संलहता बािे तालिम 
     

२३. िवन लनमाुणमा कडाई      

२४. एकीकृत बस्ती लवकास कायुिम      

२५. प्रकोप नक्सांकन तथा जोन्त्रखम 

नू्यनीकिण कायुिम 
     

२६. जोन्त्रखमपूिु्ण स्थानको पलहचान (नदी 

कटान, पलहिो, चट्यांग आलद) 
     

२७. गापालित्रका खुिा के्षत्र पलहचान तथा 

अलििेखाङ्कन 
     

२८. बाढी तथा पलहिो जोन्त्रखम के्षत्रमा पूवु 

सूचना प्रणािी तथा साइिन जडान 
     

२९. लवपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सचेतना      

३०. लवपद् सचेतना कायुिम (लवद्यािय तथा 

समुदायमा) 
     

३१. जोन्त्रखमयुक्त तथा लवपद्मा पिेका व्यन्त्रक्त 

वा परिवाििाई पुनिः स्थापना ि 

बसोबासको कायुिम 

     

३२. जोन्त्रखमयुक्त बस्ती पलहचान गिी 

एकीकृत बस्तीको योजना लनमाुण 
     

३३. पयाुविणमा आिारित जिवायु 

परिवतुन अनुकूिन (जिवायु परिवुतन 

अनुकुिन योजना लनमाुण) 

     

३४. जिवायु परिवुतन सामायोजन ज्ञानको 

अध्ययन तथा मापन संयन्त्रको लवकास 
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ि.स. काययििहरू सहकायय गने तनकाय 

सांघ प्रदेश स्थानीय 

िह 

तनजी 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

३५. समुदायमा आिारित जिवायु परिवतुन 

अनुकूिन कायुिम 
     

३६. लवकास गलतलवलिहरु जिवायु 

परिवतुनका असिहरु नू्यनीकिण हुने 

तवििे िागू गने नीलत  

  

 

 

३७. सामुदालयक जनचेतनामूिक अलियान      

 

7.7.5.  अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

संवेदनशीि तथा जोन्त्रखम के्षत्र पलहचान, खुल्ला के्षत्र पलहचान, नक्साङकन तथा व्यवस्थापन, लवपद 

व्यवस्थापनको िालग कोष खडा तथा सञ्चािन, लवपद् व्यवस्थापनमा संि संस्थाहरू लियाशीि, लवपद 

पूवुतयािीका कायुहरू सम्पन्न, आपद्कालिन सेवा सञ्चािन केन्द्र स्थापना तथा सञ्चािन साथै जिवायु 

परिवतुन अनुकूिन नू्यनीकिण सम्बन्धी सचेतना कायुिमहरू संचािन िएको हुनेछ । 
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पररचे्छद 8: सांस्थागि तवकास िथा सुशासन के्षत्र 

8.1. सांस्थागि तवकास िथा सुशासन 

8.1.1. पृष्ठभूति 

कुनै पलन संस्थाको संस्थागत लवकास लवना त्यस संस्थािे गिेका लियाकिापहरु ि त्यसका उपििीहरुको 

संस्थागत हुन सकै्दन । उपििीहरु संस्थागत हुनको िालग सम्बन्त्रन्धत संस्था बलियो सक्षम ि पािदशी हुनु 

आवश्यक छ । नेपािको संलविानिे गाउँपालिकािाई स्थानीय सिकाि बनाएको छ । सिकाििे गने ि गनु 

सके्न अलिकािहरु समेत स्पष्ट गिेको सन्दिुमा स्थानीय सिकाि बलियो सक्षम ि पािदलशु हुनु जरुिी छ । 

संलविानिे तोकेको संस्थागत संिचनाको आिािमा स्थानीय सिकािहरु चल्नु पदुछ । संस्थागत संिचना 

अनुसािको अलिकाि, कतुव्य, जनशन्त्रक्त व्यवस्थापनको माग हुन्छ । संस्थागत लवकासको िालग सक्षम ि 

क्षमतावान जनशन्त्रक्त, समुह कायु, क्षमताको उलचत कदि, जनशन्त्रक्तको कायुलविाजन ि कायु लवविण, 

संस्थागत मेमोिी, स्वस्च्छ प्रलतस्पिाु ि नलवनतम कायुको प्रशंसा आलद कुिाहरुको लववेकपूणु ढंगिे परिचािन 

गरिएको हुनु पदुछ ।  

8.1.2.  सिस्या िथा चुनौिी 

संलविानिे स्थानीय सिकाििाई समू्पणु अलिकािहरु लदएको िएपलन व्यवहािमा एकात्मक िाज्य केन्द्रीय 

शासन प्रणािीको िामो अनुिव ि त्यसबाट पोलषत िाज्य सञ्चािनकहरुमा केही लिलविा ि अप्फ्ठािो महशुस 

गिी अलिकाि हस्ताििणमा केही समस्याहरु देन्त्रखएका छन् ।  कलतपय कानूनहरु संि, प्रदेश ि स्थानीय तह 

कसिे बनाउने िने्न मै लिलविा िहेको छ िने कलतपय कानूनी अलिकाि संििे लदन लहन्त्रककचाहट गिेको छ । 

यसिे स्थानीय सिकाििाई समेत अप्फ्ठािो िएको देन्त्रखन्छ । कलतपय स्थानीय तहहरुमा आिरिक श्रोतको 

अिाव िएकोिे संिमै ििपनु पिेकोिे अलिकाि अनुसाि काम गनु बािा परििहेको छ । जनशन्त्रक्तको आपूलतु 

देन्त्रख श्रोतको बाँडर्ाँड ि व्यवस्थापनमा समेट संिको मुख ताकु्न पिेको छ । यसिे स्थानीय तहहरुिाई 

सिकािकै रुपमा काम गनु असलजिो िएको छ ।  

8.1.3. सांभावना िथा अवसर 

संलविानिे स्थानीय सिकाििाई आफ्नो आवश्यकता अनुसािको कानून बनाई स्थानीय लवकासका कायुहरु 

गनुको िालग अलिकाि लदएकोिे सिकािहरुिे आफ्नो आवश्यकता पलहचान गिी काम गनु स्वतन्त्र ि 

सिकािको अलिकाि उपयोग गनु पाएका छन् । संि तथा  प्रदेशिे स्थानीय सिकाििाई एक मुष्ट अनुदान 

लदने ि स्थानीय सिकाििे स्थानीय आवश्यकता अनुसाि श्रोतको बाँडर्ाँड गनु पाउने, लशक्षा, स्वास्थ्य 

िगाएतका लवषयहरुमा योजना बनाइ आवश्यकता अनुसाि काम गनु पाउने, स्थानीय श्रोतको परिचािन गनु 

स्वतन्त्र िएकािे स्थानीय अवसि ि संिावनाहरुको अलिकतम उपयोग हुने लवस्वास गनु सलकन्छ ।  

नेपािको संलविानिे स्थानीय तहका सबै सावुजलनक, लनजी के्षत्रको िेखदेख, व्यवस्थापन, समन्वय, सहकायुको 

लजमे्मवािी स्थानीय सिकाििाई लदएको छ ि त्यो सिकाि िनेको गाउँपालिका हो । गाउँपालिकािे आफ्नो 
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के्षत्रमा िहेका अन्य लनकायहरुिाई समेत लवकास लनमाुण कायुमा प्रिावकािी रुपमा सहिालग गिाउँनु पने 

िएकोिे गाउँपालिकाका सबै शाखा, वडाका कमुचािीहरु काममा अब्बि हुन जरुिी छ । यसका िालग 

गाउँपालिकाको लशक्षा, स्वास्थ्य, िेखा, िाजश्व, प्रशासन, संि संस्था व्यवस्थापना तथा परिचािन (प्रालवलिक 

तथा अप्रालवलिक) सम्बन्त्रन्ध आफ्ना कमुचािीहरुको क्षमता लवकासमा समेत ध्यान लदनु पदुछ । योजनाको 

प्रिावकािी कायाुन्वयनका िालग सक्षम कमुचािी हुनु आवश्यक छ । गाउँपालिकाको क्षमता िनु्न नै त्यहाँ 

कायुित कमुचािीको क्षमता िएकोिे यसिाई लवशेष ध्यान लदनु जरुिी देन्त्रखन्छ । 

कमुचािीहरुिाई प्रोत्सालहत गनुको िालग क्षमता लवकास तालिम, बृलत्त लवकास, दण्ड, जरिवानाको व्यवस्था 

गनुु पदुछ । गाउँपालिकाका योजनाहरुिाई प्रिावकािी कायाुन्वयन गिी गाउँबासीिाई सहज सेवाको 

प्रत्यािूत गनुको िालग कमुचािी िूलमका सबैिन्दा महत्वपूणु हुन्छ । कमुचािीिे लढिासुस्ती, सेवाग्राहीिाई 

अनावश्यक झन्झट लदएमा गाउँबासीको गाउँपालिका कायाुिय प्रलतको दृलष्टकोण नकिात्मक ि असहयोगी 

हुन जान्छ । यसिे सावुजलनक लवकास लनमाुणमा जनसहिालगता िट्ने ि सावुजलनक सम्पलतको सुिक्षामा 

समेत वेवास्ता हुन जान्छ । गाउँपालिकामा कुनै कमुचािी प्रिावकािी काम गने ि कुनै नगने दुबै खािे हुन्छन् 

। िाम्रो काम गनेिाई पुिसृ्कत गने ि निाम्रो काम गनेिाई लनयमानुसाि तुरुि दण्ड सजाय लदनु पदुछ । यसिे 

अन्य कमुचािीिाई पलन िाम्रो काम गनु प्रोत्साहन ि निाम्रो काम गनु लनरुत्सालहत गदुछ । 

कमुचािी दिबन्दी अनुसाि पदपूलतु नहँुदा सेवा प्रवाहमा लढिासुस्ती िई िहेको छ । सम्बन्त्रन्धत लनकायहरुिे 

कमुचािी पूलतुतरु् ध्यान लदनु जरुिी छ । तोलकएको दिवन्दी पूलतु पिात सेवामा कमी कमजोिी देन्त्रखएमा 

तत्कािै कायुवाही गने व्यवस्था गरिनु पदुछ । कमुचािीहरुिाई कायु लवविण लदने ि कायु लवविणको आिािमा 

कायु दक्षता, कामको प्रिावकािीता मापन गने प्रणािीको लवकास गरिनु पदुछ । कायु लवविण कमुचािीको 

क्षमता मापनको औजाि बनाइनु पदुछ । संस्थातग लवकासको मुख्य कडीनै कमुचािीको व्यवस्थापन हो ि 

कमुचािीिाई दक्षता अनुसािको कायु लवविण लदइ नपाको कायु क्षमता वृन्त्रद्ध गनु ५ वषुमा सम्म लवलिन्न 

कायुिमहरु तजुुमा गरिनेछ ।  

गाउँपालिका, वडा कायाुिय, अन्य सावुजलनक संस्थाहरुको संस्थागत सम्प्झना शन्त्रक्त ज्यादै नू्यन िहेको छ । 

यसो हुनुमा पूवाुिािको कमी, दक्षताको कमी, दालयत्व बोिको कमी नै हो । कुनै एक कमुचािी वा लनवाुलचत 

पदालिकािीको अनुपन्त्रस्थलचमा उसिे तयाि गिेका समू्पणु दस्तावेज, सामाग्री वेपत्ता हुने, आवश्यक पदाु रे्िा 

नपने वा मालनससँगै संस्थाको सम्प्झना हिाउने प्रवृलत्तिे लदगो लवकास हुन सकै्दन् । संस्था अजि अमि हुन्छ ि 

मालनस मिणलशि छ आजको सम्प्झना िोलिको िालग आवश्यक हुन्छ ि त्यो प्राि गनुको िालग संस्थागत 

मेमोिीको लवकास गरिनु पदुछ ।  

8.1.4. सांस्थागि तवकास योजना  

8.1.4.1. सोच 

पूवाुिाि सम्पन्न लियात्मक प्रशासलनक संिचना  
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8.1.4.2. िक्ष्य 

“दक्ष जनशन्त्रक्त ि सुलविायुक्त प्रशासलनक संिचना लनमाुण गरि सुचनामा सबैको पहँुच अलिबृन्त्रद्ध गने। 

8.1.4.3. उदे्दश्य 

1 दक्ष जनशन्त्रक्त ि सुलविायुक्त प्रशासनीक संिचनाको लनमाुण गने । 

2 संस्थागत सूचना प्रणािी सुदृढ तथा व्यवन्त्रस्थत गनु पूवाुिाि ि दक्ष जनशन्त्रक्त सलहतको सूचना शाखा 

स्थापना गने । 

8.1.4.4. रणनीति िथा काययनीति 

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: दक्ष जनशस्ि र सुतविायुि प्रशासतनक सांरचनाको तनिायण गने । 

१.१ संस्थागत संिचनाको प्रिावकािी 

कायाुन्वयमा जोड लदइनेछ । 

१.१.१  स्थानीय सिकाि संचािन ऐनको ममु अनुरुप गा.पा.को 

काम कायुवाहीिाई व्यवहारिक कायाुन्वयनको िालग 

पहि गरिनेछ । 

१.१.२  सबै कमुचािीहरुको कायु लवविण तयाि गिी कायु 

लवविण अनुसािको काम िए निएको अनुगमन ि 

मुल्याङ्कन गरिनेछ । अथाुत कमुचािीको मुल्याङ्कनको 

आिाि कायु लवविण हुनेछ । 

१.१.३  नागरिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध िहेका हिेक के्षत्रमा 

िैंलिक समतामूिक कायुनीलत अबिम्बन गरिनेछ । 

१.१.४  गा.पा ि गा.पा.का सवै कायाुियहरुिाई सेवाग्राही मैत्री 

बनाईदै Help Desk स्थापना गरिनेछ । 

१.१.५ लवलिन्न सिकािी तथा गैिसिकािी लनकाय िगायत लनजी 

के्षत्र समेतको सलिय सहिालगतामा स्थानीय सिकािको 

लवकासको कायु सञ्चािन गने नीलत अबिम्बन गरिनेछ ।  

उदे्दश्य २: सांस्थागि सूचना प्रणािी सुदृढ िथा व्यवस्स्थि गनय पूवायिार र दक्ष जनशस्ि सतहिको 

सूचना शाखा स्थापना गने । 

२.१ गाउँको सबै सूचना सबै गाउँवासीको 

पहँुचमा पुयाुइनेछ । 

२.१.१ गा.पा. मा कायुित लवकासका साझेदािहरुिाई लवकासको 

खम्बाको रुपमा स्थालपत गिी उनीहरुको योगदानिाई िलक्षत 
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वगु ि के्षत्रसम्म पुयाुउन गा.पा.को योजना प्रणािी मारु्त 

सञ्चालित गिाईनेछ । 

 

8.1.4.5. काययिि िथा पररयोजना 

ि.स काययििहरु 

सहकायय गने तनकायहरु 

सांघ प्रदेश 
स्यानीय 

िह 

नीतज 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१ लनयलमत बैठक, समन्वय तथा शाखा प्रमुखको बैठक           

२ 
कमुचािी तथा प्रशासन सम्बन्धी कायुलवलि लनमाुण 

तथा कायाुन्वयन 
    

 
    

३ लनयलमत अनुगमन÷मूल्याङ्कन गनु लनदेलशका लनमाुण       
 

४ 

कमुचािी मुल्यांकन कायुलवलि (दण्ड तथा 

पुिस्कािको नीलत) लनमाुण ि कायुक्षमतामा आिारित 

कमुचािी मूल्याङ्कन प्रणािी लवकास  

    

 

    

५ लवकासमा समावेशी सहिालगता अलिबृन्त्रद्ध       
 

६ 
कायाुिय व्यवस्थापन तथा िेखा प्रशासन सम्बन्धी 

तालिम 
  

  
  

 

७ क्षमता लवकास योजना तजुूमा       
 

८ गैसससँग वालषुक अििलिया कायुिम          

९ सामुदालयक मेिलमिाप सशन्त्रक्तकिण ि व्यवस्थापन        

१० टोि लवकास संस्था गठन ि प्रिावकािी परिचािन        

११ 

टोि लवकास संस्थाको गठन ि क्षमता लवकास गिी 

सावुजलनक सम्पतीको सुिक्षा तथा लवकास लनमाुण 

सलिय गने 

    

 

   

१२ 
सहकािी तथा ििु लवत्तीय संस्थाहरुिाई गापाको 

दायिामा ल्याउन सिोकािवािासँग समन्वय      

   

१३ सावुजलनक सुनुवाई कायुिम  
    

 

  

 

१४ 
वडा सलचव तथा प्रालवलिक कमुचािीको क्षमता 

लवकास तालिम 
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ि.स काययििहरु 

सहकायय गने तनकायहरु 

सांघ प्रदेश 
स्यानीय 

िह 

नीतज 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१५ 

कमुचािी तथा जनप्रलतलनलिहरुका िालग लवद्यमान ऐन 

(खरिद ऐन, मुिुकी ऐन), कानुन, सफ्टवेयि, अंगे्रजी, 

प्रालवलिक, प्रलतवेदन िेखन, डि ाइलिङ, सकिात्मक 

सोच जस्ता तािीमहरु सञ्चािन 

    

 

  

 

१६ कमुचािी हकलहतका िालग अक्षय कोषको व्यवस्था          

१७ 
सिोकािवािाहरुिाई ICT सम्बन्धी क्षमता लवकास 

तालिम  
    

 
    

१८ संस्थागत मेमोिी सुदृढीकिण       
 

१९ गा.पा.को आवश्यकता अनुसाि िगानी        

 

8.1.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

गाउँपालिका आवश्यक कानुनको लनमाुण िएको हुने, संगठनात्मक पुनसिंिचना (O and M) िई शाखा 

अनुसाि तह गत संिचना लियाशीि िएको हुनेछ, सावुजलनक सेवा प्रवाहमा सूचना प्रलवलिको प्रयोग िई 

लछटो छरितो रुपमा सेवा प्रवाह िएको हुने जनशन्त्रक्त लवकास योजना तजुुमा िई सो को कायुन्वयन िएको 

हुनेछ ।   

 

8.2. राजश्व िथा श्रोि पररचािन 

8.2.1. पृरभूति  

िाजश्व संकिन ि प्रिावकािी परिचािन लवना सावुजलनक सेवाहरुको प्रिावकािीता हुन सकै्दन । लवना िाजश्व 

ि श्रोत कुनै पलन तहका सिकािहरुिे जनतािाई लदनु पने सेवा सुलविाको प्रत्यािूत गनु सकै्दनन । सिकाििे 

लवलिन्न लकलसमका िाजश्व ि श्रोतहरुको परिचािन गिेको हुन्छ । जनताका अनलगिी मागहरु वा सिकािसँग 

िएको लसलमत श्रोत बीचमा तािमेि हुन सकेन िने जन असिुलष्ट बढेि जान्छ । सिकाििे लसलमत श्रोतको 

प्रिावकािी परिचािन गरििहेको जनलवस्वास हुनु पदुछ । जनतािे लतने किको सलह सदुपयोग िएको 

जनतािाई लवस्वास िएनिने कि लतनु लहकलकचाउने, कि छल्ने जस्ता नकािात्मक असि देन्त्रखन थाल्दछन । 

कि प्रणािी पािदलशु ि जनिावना अनुकुि िएमा मात्र जनतािे कि प्रलत सकािात्मक अविािणा लवकास 

गदुछन । िाजश्व ि श्रोतको परिचािन प्रिावकािी बनाउन प्रणािी लवकास, जनशन्त्रक्त लवकास, संयन्त्रहरुको 

लवकास, किका दिहरुको समयसापेक्ष पुनिाविोकन गरिनु पदुछ । 
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8.2.2. सिस्या िथा चुनौिी  

आिरिक श्रोतको अिावमा स्थानीय सिकािहरु संलिय ि प्रदेश सिकािमा िि पनुु लनयलत िएको छ । 

आिरिक श्रोत परिचािनको क्षमता, श्रोतको खोजी गनु सके्न जनशन्त्रक्त लवकास, लदगो ि ििपदो श्रोतको 

अिाव छ । लवलत्तय अनुशासनको अिाविे स्थानीय सिकािहरु बेरुजुको चाङमा िहेको महािेखा परिक्षकको 

प्रलतवेदनिे देखाएको छ । नागरिक वडापत्र केवि देखाउने िाडो िएको छ । क्षलतपूलतु लवनाको नागरिक 

वडापत्र केवि कामको सूलचका रुपमा लिन सलकन्छ । जनतामा सिकािप्रलतको लवस्वास गुम्दो छ । स्थानीय 

सिकािको साँखिाई जोगाइ िाख्नको िालग सिकाििे नागरिक केन्द्रीत शासन प्रशासनको व्यवस्था, लछटो ि 

छरितो सेवा लदने कायुहरु गरिनु पने ि जनतामा सिकािको प्रत्यािूलत लदने चुनौती िहेको छ । अलसलमत 

जनआकांक्षाका बीच लसलमत सािन ि श्रोतको प्रिावकािी परिचािन गनु सके्न स्थानीय सिकािका िालग 

चुनौतीपूणु लवषय बलनिहेको छ ।   

8.2.3. सांभावना िथा अवसर  

गाउँपालिकामा हािसम्म कुनै पलन योजनाहरु सावुजलनक लनजी साझेदािीको अविािणामा कायाुन्वयन 

िएका छैनन् । गाउँबासीका असीलमत आकांक्षा ि गाउँपालिकाको सीलमत स्रोतिाई व्यवस्थापन गनुको िालग 

लनजी के्षत्रको िगानी ि साझेदािीको आवश्यकता देन्त्रखन्छ । गाउँपालिकामा साना साना आयोजनाहरु मात्र 

संचािन हुनुका लवलिन्न कािणहरु मधे्य साझेदािीको योजना नहुनु पलन एक हो । िगानीमैत्री वाताविण बनाई 

ठूिा, नार्ामूिक तथा दीिुकािीन महत्वका योजनाहरुमा िगानी गनु लनजी के्षत्रिाई आकषुण गरिनु पदुछ 

। लशक्षा, स्वास्थ्य, पयुटन, कृलष, औद्योलगक लवकासका िालग सावुजलनक लनजी साझेदािीिाई प्रवद््रिन गरिनु 

उपयुक्त हुनेछ । 

पूवाुिाि लवकासमा संलिय ि प्रदेश सिकािमा िि पदाु कलतपय लवकास लनमाुणका कायुहरु समयमा सम्पन्न 

नहुनु, स्थानीबासीिे लवकास प्रलत अपनत्व ग्रहण नगने, सावुजलनक पूवाुिािको हेिचाह ि संिक्षण नहुने िएिे 

गाउँपालििे लवकास लनमाुणमा स्थानीय जनताको सहिालगता, िगानीिाई प्रोत्साहन गनु समपुिक कोष खडा 

गिी लियालशि जनताहरुिाई आफ्नो स्थानको लवकासको िालग गाउँपालिकािे कोष मारु्त िगानी गिी लदने 

ि स्थानीय जनताको समेत िगानी हुने व्यवस्था लमिाउनु पदुछ । यस्तो व्यवस्थािे जनतािाई लवकास 

लनमाुणमा सहिालग हुन ि िगानी गनु आकषुण गदुछ । 

गाउँपालिकालित्र िहेका सावजुलनक जग्गाहरुको पलहचान गनु नसक्दा कलतपय जग्गाहरुको अलतिमण ि 

प्रयोग लवलहन िएका छन् । गाउँपालिकामा िएका यस्ता सावुजलनक जमीनहरुको िगत तयाि गिी 

सावुजलनक प्रयोगमा ल्याउन सलकन्छ । गाउँपालिकािे कलत सावुजलनक जमीन कहाँ कहाँ छन् ि लतनको 

प्रयोग अवस्था बािे पूणु लवविण िाखी दीिुकािीन महत्व, उत्पादनमूिक, सावुजलनक पूवाुिाि, साझेदािीका 

योजनाहरु संचािन गने, लिजमा उपयोग गनु लदई त्यसबाट आम्दानी ि त्यस्ता जमीनको संिक्षण गनुु पदुछ।  
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एकीकृत सम्पलत्त कििे सबै गाउँबासीिाई सम्पलत्तको आिािमा कि लतनुु पने व्यवस्था गिेको छ । 

गाउँपालिकामा एकीकृत सम्पलत्त कििाई प्रिावकािी बनाउनु पदुछ । यसिे सबै गाउँबासीिाई आफ्नो 

सम्पलत्तको आिािमा कि आर्ैं  मूल्यांकन गने समेत लजमे्मवािी लदएको छ । यसिे सबैिाई आफ्नो सम्पलत्तमा 

अलिकाि अनुसाि कि लतनुु पने दालयत्वको समेत बोि गिाउँदै गाउँपालिकाको लवकास लनमाुणमा सहिालग 

गिाउनु पदुछ । किको दायिा र्िालकिो पािी कि सबैिाई किको दायिामा ल्याउनु पदुछ । 

गाउँपालिकािे सावुजलनक लहतका िालग लनमाुण गिेका पूवाुिािहरुको उपयोग गिेवापत शुल्क िगाउनु पदुछ 

। यसिे जसिे उपयोग गदुछ उसिे शुल्क बुझाउने व्यवस्थाको वकाित गदुछ । यसिे सामालजक न्यायको 

लसद्धािको समेत पक्षपोषण गदुछ । जसै्तिः  सडक लपचबाट मुख्य र्ाईदा लनजी सवािी हुने, सावुजलनक 

यातायात प्रयोग गनेिाई हुन्छ िने त्यसको उपयोग गिेका वापत लतनै साविीिनी, प्रयोगकताुिे शुल्क लतनुु 

पदुछ । लसंचाई कुिो, खेि मैदान, सामुदालयक िवन जस्ता पूवाुिािमा शुल्क िगाउने ि त्यही शुल्कको 

िकमिे ममुत संिाि गने व्यवस्था गदाु पूवाुिािमा लदगोपना आउँछ । 

गाउँपालिकाको आिरिक आम्दानी नै किबाट सङ्कलित िकम हुने िएकोिे गाउँपालिकाका योजनाहरु 

संचािन गनु, आिरिक खचु व्यवस्थापन गनु किमा िि पनुु पदुछ । कि गाउँिे प्रवाह गरििहेका ि गने सेवा 

सुलविाहरुको िालग गाउँबासीिे लतनुु पने दालयत्व हो िने्न बािेमा सबै गाउँबासीहरुिाई सचेत गरिनु पदुछ । 

सचेत नागरिकिे मात्र गाउँिे िगाएको कि समयमा बुझाउँदछन् । गाउँिे कि ि त्यसको दायिा र्िालकिो 

पादै सबै किदातािाई किको दायिामा ल्याउनु पदुछ । एकतरु् किको दालयत्व बािेमा सचेत गनुु पदुछ िने 

अकोतरु् कि लतनेिाई पुिसृ्कत ि नलतनेिाई दण्ड जरिवाना िगाई किको दायिामा ल्याउनु पदुछ । कि 

गाउँ सञ्चािनको मुख्य स्रोत हो िने्न बािेमा सबैिाई बोि गिाउने गरि योजनाहरु लनमाुण गरिनेछ ।  

8.2.4.  राजश्व िथा स्रोि पररचािन योजना   

8.2.4.1. सोच 

लदगो, सिुलित लवकास ि स्वाविम्बनका िालग आिरिक श्रोत परिचािन 

8.2.4.2. िक्ष्य 

“सािन श्रोतिे सम्पन्न ि लनयलमत आयश्रोतको सुलनलितता सलहत पँुजीगत बजेट वृन्त्रद्ध गने” 

8.2.4.3. उदे्दश्य 

१. किको दायिा र्िालकिो बनाउँदै लनजी के्षत्रको सहिालगता तथा सावुजलनक लनजी साझेदािी 

बढाउने। 

२. संस्थागत समन्वय वृन्त्रद्ध गदै स्रोत ि सािनको न्यायोलचत लवतिण सुलनलित गने । 

 

8.2.4.4. रणनीति िथा काययनीति  
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रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: करको दायरा फरातकिो बनाउँदै तनजी के्षत्रको सहभातगिा िथा सावयजतनक तनजी 

साझेदारी बढाउने । 

१.१ गा.पा.को िाजश्व वृन्त्रद्धका िालग किको 

दायिा पुनिाविोकन गरिनेछ ।  

 

१.१.१  सबै जनतािाई किबािे चेतनामूिक कायुहरु सञ्चािन 

गरिनेछ । 

१.१.२  कि चुहावट िोक्न किदाता लशक्षा, कि दालयत्वबािेमा 

सचेतना कायुिमहरुको आयोजना गरिनेछ । 

१.१.३ गा.पा.मा सञ्चालित सबै सेवा प्रदायक संिसंस्था, 

व्यवसायहरुको दताु, नवीकिण गिी लनयलमत कि 

सङ्किनको आिाि खडा गरिनेछ ।्ौ 

१.१.४ लछमेकी गाउँपालिका, नगिगाउँपालिका, लजल्लासँग 

प्राकृलतक श्रोतको संिक्षण ि उपयोग िगायत अिि सम्बन्ध 

तथा आपसी सहयोगका लवषयहरु (समस्या चुनौलत तथा 

सम्भावनाहरु) मा समन्वय ि सहकायु गरिनेछ ।  

१.१.५ सावुजलनक जग्गाहरुको िगत तयाि गिी त्यस्ता 

जग्गाहरुको उपयोगको नीलत अविम्बन गरिनेछ । 

उदे्दश्य २: सांस्थागि सिन्वय वृस्द्ध गदै स्रोि र सािनको न्यायोतचि तविरण सुतनतिि गने । 

२.१ दीिुकािीन महत्व िाखे्न ि ठूिा 

पूवाुिाि लवकासका आयोजनाहरुमा ऋण 

सहायता लिने नीलत िागू गरिनेछ । 

 

२.२ संिीय, प्रदेश सिकािबाट स्थानीय 

सिकाििाई िाजश्व बाँडर्ाँट वापत प्राि 

हुने िकम फ्रीज नगिी सो िकम स्थानीय 

सिकािको कोषमा सुिि रुपमा प्राि हुने 

नीलत अबिम्बन गनु तहगत सिकाि समक्ष 

पहि गरिनेछ । 
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रणनीति काययनीति 

२.३ आलथुक अनुशासन कायम गनुका 

िालग योजना परियोजनाहरुको िागत सबै 

जनतािे थाहा पाउने गिी प्रकाशन गरिनेछ 

। 

 

२.३.१ खचुका स्पष्ट मापदण्ड तयाि गिी आम्दानी ि खचुिाई 

पािदशी बनाउन लनयलमत रुपमा सावुजलनकीकिण गरिनेछ 

। र्जूि खचु तथा बेरुजु िोक्न कायुलविी तयाि गरिनेछ । 

२.४ कृलष, पयुटन, उद्योग, लशक्षा, स्वास्थ्य 

के्षत्रका परियोजना सञ्चािनको िालग 

सावुजलनक लनजी साझेदािी अविािणाको 

कायाुन्वयन गरिनेछ । 

 

२.४ पालिकामा हुने स्रोतको बाँडर्ाँड देहाय बमोलजम हुनेछ  

व्यय तशियक 

उपके्षत्रगि 

 तविरण % अल्पकािीन िध्यकािीन तदघयकातिन 

सामालजक लवकास 25.00 12.50 6.25 6.25 
आलथुक लवकास 20.00 11.00 5.00 4.00 
पूवाुिाि लवकास 30.00 15.00 9.00 6.00 

वन, वाताविण तथा 

 लवपद् व्यवस्थापन  15.00 6.75 4.50 3.75 
संस्थागत लवकास 

 तथा सुशासन  10.00 5.00 2.25 2.75 
जम्मा 100.00 50.25 27.00 22.75 

 

व्यय तशियक 

उपके्षत्रगि  

तविरण %  वडा स्तरीय   नगर स्तरीय   अन्तर नगर  

सामालजक लवकास 25.00 10.00 10.00 5.00 
आलथुक लवकास 20.00 7.00 8.00 5.00 
पूवाुिाि लवकास 30.00 9.00 15.00 6.00 
वन, वाताविण  

तथा लवपद व्यवस्थापन  15.00 3.75 6.75 4.50 
सुशासन  

तथा संस्थागत  10.00 3.00 5.50 1.50 
जम्मा 100.00 32.75 45.25 22.00  

 

 



 

 

हरिहिपुि गाउँपालिकाको आवलिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )  

165 

8.2.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.स काययििहरु 

सहकायय गने तनकायहरु 

सांघ प्रदेश 
स्थानीय 

िह 

नीतज 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१ 
िाजस्व दायिा र्ािालकिो बनाउन 

अध्ययन 
     

२ 
एक िाि कि प्रणािी बािे अध्ययन तथा 

कायाुन्वयन  
  

 
  

३ 
एलककृत सम्पलत्त कि बािे नीलत लनमाुण 

तथा िागू  
  

 
  

४ 
MIS प्रणािीमा नक्शा पास तथा िि 

लनमाुण स्वीकृलत दिको पुनिाविोकन  
  

 
 

 

५ िाजस्व सचेतना कायुिम संचािन     
 

६ िुन्त्रि कि संकिन       

७ 
आयात तथा लनयाुत अनुगमन गनु डेस्क 

संचािन 
  

 
  

८ 
ढुि लगलट वािुवा उत्खखन तथा लवलि 

लवतिण लनयमन  
 

  
  

९ 

प्रदेश तथा संिीय सिकािसँग गाउँपालिका 

एलककृत लवकास योजना संबन्धी पिामशु 

तथा समन्वय बैठक  

    
 

१० 

गाउँपालिकाको आम्दानी वृद्लि गनु पाकु, 

व्यापारिक िवन, बसपाकु आलद लनमाुण 

(नगि लवकास कोषसँग ऋण सहायता 

माग) 

   

  

११ 
संिावना बोकेका बहुउदे्दश्यीय ठूिा 

परियोजनाहरुमा िगानी गनु समन्वय  

     

१२ 

चािू परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न गनु 

संबन्धीत लनकाय तथा केन्द्र ÷ प्रदेश 

सिकाििाई ताकेता  

     

१३ 
आयोजना सहलवत्तीयकिण कायुिम 

सञ्चािन 
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ि.स काययििहरु 

सहकायय गने तनकायहरु 

सांघ प्रदेश 
स्थानीय 

िह 

नीतज 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१४ 
प्राथलमकता प्राि के्षत्रमा सहुलियत ऋण 

कायुिम सञ्चािनमा सहकायु 

    
 

१५ 
गाउँपालिका उद्यमशीिता लवकास कोष 

स्थापना ि सञ्चािनमा सहकायु 
  

  
 

१६ 
िागानीकताु प्रोत्साहन गनु नगिको नीलत 

लनमाुण  
  

  
 

१७ 
तुिनात्मक िािका केही सावुजलनक लनजी 

साझेदािीमा परियोजना संचािन  
  

  
 

१८ 
िगानीकताु आकलषुत गनु वृहत् उद्यमी 

िेिा 
  

  
 

8.2.5. अपेतक्षि उपिस्ब्ध  

यस योजना पछी गा.पा.को अिरिक आय वृन्त्रद्ध िई गाउँपालिका लवकासको गलतमा अगाडी बढेको हुनेछ  । 
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8.3. सुशासन िथा जनसहभातगिा  

8.3.1. पृष्ठभूति  

असि शासनका िालग असि ि जनलहतका कामहरु गरिनु पदुछ । जनताका दैलनक समस्या समािानिाई 

सम्बोिन गनु सहज प्रशासन, क्षमतावान ि इमान्दाि कमुचािी, चुस्तदुरुस्त संगठनात्मक स्वरुप हुन आवश्क 

छ । जनउत्तिदायी योजना बनाएि मात्र पुगै्दन त्यसको कायाुन्वयन पक्ष लर्तिो ियोिने त्यसिे जनताका 

समस्या सुझाउन सकै्दन ।  

8.3.2. सिस्या िथा चुनौिी  

स्थानीय सिकािहरुिे शुशासन ि जनसहिालगताको िालग खासै काम गिेको देन्त्रखनै्दन । स्थानीय सिकाििे 

गिेका कामहरुको सामालजक परिक्षण ज्यादै नू्यन गिेका, लवलिन्न प्रलियागत झण्झटको कािण सेवाग्राहीहरु 

हैिानी महशुस गदुछन । सिकािका काम कािवाही जनतािाई थाहा नहुने कसिे के गरििहेको छ चासो 

नहुने िएपलन कसैिे सूचना नलदने जस्ता समस्या िहेका छन् । कामकािहाहीमा िाजनीलतक हस्तछेप हुनु, 

आलथुक प्रिोिन ि शन्त्रक्त केन्द्रमा केन्द्रीत हुने प्रचिन, सावुजलनक, नीलज साझेदािीिाई व्यवहारिक बनाउन 

नसकु्न, लवलत्तय अनुशासनमा कमी, िएका ऐन कानूनको कायाुन्वयन गनु ि गिाउन स्थानीय सिकािहरुिाई 

चुनौती िएको देन्त्रखन्छ ।  

8.3.3. सांभावना िथा अवसर  

गाउँपालिका आरु्िे प्रवाह गने सेवा, सुलविा प्रलत सचेत िहनु पदुछ । जनतािे लवना कािण सेवा लिनबाट 

बलञ्चत हुन नपिोस् िनी सेवा प्रवाह सम्बन्ध जानकािीमूिक नागरिक वडापत्र गाउँपालिका, वडा कायाुिय, 

अन्य सम्बन्धीत सावुजलनक सेवा प्रदायहरुिे आ–आफ्नो कायाुियबाट प्रवाह गरिने सेवा, सेवाको मूल्य, सेवा 

प्राि गने प्रलिया, सेवा प्राि गनु िागे्न समय सलहतको लवविणपत्र आफ्नो कायाुियमा सेवाग्राहीिे सलजिै 

देख्न ि पढ्न पाउने स्थानमा िान्त्रखनु पदुछ । उक्त वडापत्र अनुसाि प्रलियागत रुपमा सेवा माग गदाु प्राि 

निएमा त्यसको सुनुवाई ि सेवा प्राि निएका कािण सेवाग्राहीिे िोगु्न पिेको तनाव, समयको खचु ि अन्य 

खचुहरुको समेत लहसाव गिी सेवा प्रवाहमा लढिासुस्ती वा सेवा प्रदान नगने सावुजलनक पदमा िहेका कमुचािी 

वा व्यन्त्रक्तबाट क्षलतपूलतु ििाउने व्यवस्था सलहतको नागरिक वडापत्र िागू गरिनु पदुछ । नमूना गाउँपालिका 

लनमाुणका िालग क्षलतपूलतु सलहतको नागरिक वडापत्र िागू गरिनेछ ।  

लवकास लनमाुण गदाु पटकै लपचे्छ उपिोक्ता सलमलत गठन गने ि लनमाुण सम्पन्न िएपलन हिाउने अवस्थाको 

अन्त्य गिी टोि टोिमा टोि लवकास संस्था गठन गने, लत संस्थाहरुिाई सावुजलनक सम्पलतको संिक्षण, 

हेिचाह, लवकास लनमाुणको समेत उत्तिदालयत्व लदनु पदुछ । यसिे उपिि स्रोतको सलह सदुपयोग गनु ि 

जनपरिचािनमा लदगोपना आउँछ । टोि लवकास संस्थामा सहिालग हुने सदस्यहरु िोटेशनको आिािमा बसे्न 

व्यवस्था लमिाई एकालिकाि ि पहँुचवािामा लनयन्त्रण गनु सके्न संिावना छ । िखुिै व्यवहािमा आएको 
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संलियता ि यसिे लदएको अलिकािको सदुपयोगबाट स्थानीय सिकाििाई जनमुन्त्रख बनाउन अवसि िहेको 

छ । 

8.3.4. सुशासन िथा जनसहभातगिा योजना  

8.3.4.1. सोच 

जनिावना अनुरुपको नमूना शासन प्रणािी स्थालपत गने ।  

8.3.4.2. िक्ष्य 

असि शासनको प्रत्यािूलत गिाउने 

8.3.4.3. उदे्दश्य 

१.  सेवाग्राहीमैत्री कायु वाताविण तथा आलथुक अनुशासन कायम गदै पािदलशु एवं जनउत्तिदायी 

प्रशासनको लवकास गने । 

२. जनमुन्त्रख सिकािको अविािणा अनुरुप कायुहरु गने गिाउने । 

8.3.4.4. रणनीति िथा काययनीति 

रणनीति काययनीति 

उदे्दश्य १: सेवाग्राहीिैत्री कायय वािावरण िथा आतथयक अनुशासन कायि गदै पारदतशय एवां 

जनउत्तरदायी प्रशासनको तवकास गने । 

१.१ स्थानीय सिकािहरुिाई सक्षम ि सवि 

बनाई स्थानीय श्रोत ि सािनको बढी िन्दा 

बढी मात्रामा सदुपयोग गरिने नीलत 

अविम्बन गरिनेछ । 

१.१.१ नपाका सवै सिोकािवािाहरुिाई ICT Friendly 

बनाउन क्षमता अलिवृन्त्रद्ध ि तािीम कायुिम सञ्चािन 

गरिनुका साथै समू्पणु कायाुियहरुमा E-governance िाई 

कायाुन्वयनमा ल्याईनेछ । 

१.२ योजना तजुुमा, कायाुन्वयन, मूल्यांकन ि 

अनुगमन प्रलियामा प्रिावकारिता ल्याउन 

एकीकृत सूचना प्रणािीको लवकास गनु 

लवशेष पहि गरिनेछ । 

१.२.१ नपाका सवै सिोकािवािाहरुिाई ICT Friendly 

बनाउन क्षमता अलिवृन्त्रद्ध ि तािीम कायुिम सञ्चािन 

गिीनुका साथै समू्पणु कायाुियहरुमा E-governance िाई 

कायाुन्वयनमा ल्याईनेछ । 

१.२.२ नपास्तिीय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण सलमलतको 

लनमाुण एवं िूलमका ि कायुके्षत्र बढाइनेछ । 

१.२.३ कायुसम्पादन ि मुल्याङ्कनिाई बसु्तलनष्ट बनाई कायु 

सम्पादनको आिािमा दण्ड ि पुिस्काि प्रणािीको 

अबिम्बन गिीनेछ । 
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रणनीति काययनीति 

१.३ गाउँपालिका स्तिीय कायाुियहरुमा 

हुन सके्न आलथुक अलनयलमतता, 

भ्रष्टाचाििाई प्रिावकािी लनयन्त्रण गनु 

उपयुक्त नीलत अविम्बन गरिनेछ । 

 

उदे्दश्य २: जनिुस्ख सरकारको अविारणा अनुरुप काययहरु गने गराउने । 

२.१ एकीकृत गाउँपालिका लवकास 

योजनाको परिलिलित्र िही वालषुक 

कायुिमहरुको तजुुमा स्वीकृलत ि 

कायाुन्वयन गने परिपाटीको लवकास 

गरिनेछ ।  

२.१.१ वडास्तिबाट गरिनु पने िनी लसर्ारिस िई आएका 

योजनाहरुिाई एकीकृत लवकास योजनाको परिलिलित्र िही 

प्राथलमकता लदइनेछ ।  

२.१.२ लवगतका अिुिा योजनाहरुिाई र्िर्ािक गिी 

नू्यनतम िागतमा बढी प्रलतर्ि हालसि हुने खािका 

योजनाहरु मात्र सञ्चािन गरिनेछ । 

 २.१.३ आचाि संलहताको लनमाुण गरि गैसस लवकास 

साझेदािहरुको िगानी नपाको आवश्यकता िन्दा बालहिका 

के्षत्रमा परिचािन हुन नपाउने प्राविान िागू गरिनेछ । 

२.२ सहिालगतामूिक योजना पद्धलतको 

अबिम्बन मारु्त योजना तजुुमा ि 

कायाुन्वयनमा िागत प्रिावकािीता हालसि 

गने नीलत लिईनेछ । 

 

 

8.3.4.5. काययिि िथा पररयोजना  

ि.स काययििहरु 

सहकायय गने तनकायहरु 

सांघ प्रदेश 
स्थानीय 

िह 

नीतज 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

१ 
सबै लवषगत कायाुिय ि लवद्याियहरुमा 

लडलजटि हालजिीको व्यवस्था 
         

२ 
आलथुक प्रशासन सम्बन्धी सफ्टवेयि जडान तथा 

प्रयोग तालिम 
    

 
    

३ सूचना प्रलवलिमैत्री प्रशासन िागु         
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ि.स काययििहरु 

सहकायय गने तनकायहरु 

सांघ प्रदेश 
स्थानीय 

िह 

नीतज 

के्षत्र 

अन्य 

तनकाय 

४ सूचना अलिकािीको व्यवस्था          

५ 
टोि लवकास संस्थाको लवकास लनरिक्षणमा 

परिचािन 
    

 
    

६ 
सहज सेवा प्राि गनु जनताको सहयोगका िालग 

सहयोगी परिचािन 
    

 
  

 

७ 
गाउँपालिकाका सबै  सुचना संिक्षण ि आवश्यक 

पिेको वेिा प्राि गनु पुस्तकाियको व्यवस्था 
    

 
  

 

८ 
सबै योजना तथा कायुिमको प्रकाशन ि सबैको 

पहँुचमा िहने व्यवस्था 
    

 
  

 

९ 

भ्रष्टाचाि लवरुद्धको शून्य सहनलशिता 

कायाुन्वयन (जनचेतना, आचाि संलहता, गुनासो 

सुनुवाई, आलद) 

    

 

  

 

१० क्षलतपूलतु सलहतको नागरिक वडापत्र           

११ 

गुनासो सुनुवाई कक्षको व्यवस्था ୵वडाहरु ि 

नपामा उजुिी पेलटकाको व्यवस्था ि तत्कािै 

सुनुवाईको व्यवस्था  

    

 

    

१२ ठूिा साना आयोजनाको सावुजलनक सुनुवाई           

 



 

 

हरिहिपुि गाउँपालिकाको आवलिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )  

171 

पररचे्छद 9: कायायन्वयन व्यवस्था 

9.1. योजना अनुगिन िथा िूल्याङ्कन 

मालनसहरुको समग्र लजवनस्ति सुिाि गनु लनयोजन गरिएका लवकास लनमाुणका कायुहरु सलह ढििे िए 

निएको, लनलदुष्ट िक्ष्य तथा उदे्दश्यहरु प्राि िए निएको हेनु ि नलतजा थाह पाउन अनुगमन तथा मुल्याङ्कन 

कायु अत्यावश्यक हुन्छ ।  िएका कायुहरुको उलचत अनुगमन नहुदा त्यसको गुणस्तिमा प्रश्न लचह्न आउछ 

िने मुल्याङ्कन लबना सो कायुको प्रिाव थाह हुदैन । योजनाको मुल्याङ्कन दुई चिणमा हुन्छ, पलहिो चिणमा 

योजना िागू गनुु िन्दा पलहिे त्यसको सम्भालवत आवश्यकता तथा प्रिावबािे ि दोस्रो चिणमा योजना 

कायाुन्वयन पिात् सोको असि तथा उपिन्त्रि बािे । लवकास लनमाुणमा हुने बजेटको दुरुपयोग िोक्न ि त्यसको 

सलह कायाुन्वयन गनु उक्त कायुहरुमा मुल्याङ्कन अत्यावश्यक हुन्छ ।  

कायाुन्वयन कताुिे लवश्वास गरि लनलित योजना, कायुिम, परियोजना तथा नीलतहरुको कायाुन्वयन तथा 

प्रगलतको अवस्थाबािे लनििि वा आवलिक रुपमा गरिने तहगत संस्थागत वा व्यन्त्रक्तगत व्यवस्थापननै मूििूत 

रुपमा अनुगमन हो । कायुहरु कसिी िैिहेको छ, तोकेको मापदण्ड पुिा िए निएको, कायु शैिी अपेलक्षत 

िहे निहेको ि योजनाका समू्पणु गलतलविीहरु कायाुन्वयन िए–निएको हेने कायु अनुगमन हो । अनुगमन 

लनििि चल्ने प्रलिया हो िने यसिे लनम्न कुिाहरुको उत्ति लदन्छ । 

– उपिि श्रोतहरुिाई लवलिन्न इकाईहरुिे लनलित समय ि छुट्याएको बजेट सीमा लित्र प्रयोग गिे 

गिेन् 

– समयमै ि लकर्ायती तवििे अनुमालनत नलतजा प्रलतर्ि प्राि ियो लक िएन  

– कायाुन्वन गने क्षमताको स्ति के कस्तो छ  

– के–कस्ता समस्या तथा व्यविानहरुको समना गनुु परििहेको छ ि के–कस्ता समािानका उपायहरु 

अपनाउन सलकन्छ  

मुल्याङ्कनिे योजना, कायुिम, परियोजना तथा नीलतहरुको कायाुन्वयन पिात्को प्रिावकािीता, प्रासलिीकता 

तथा दीगोपनाबािे अध्ययन गदुछ । यो कायु गनु आिरिक वा वाह्य मुल्याङ्कनकताुको आवश्यकता पदुछ ि 

यसिे योजना, कायुिम, परियोजना तथा नीलत जुन उदे्दश्य प्राि गनु कायाुन्वयन गरिएको हो, सो उदे्दश्य 

प्राि िएको या निएको िनेि जवार् लदन्छ । अझ परियोजनाको स्तिमा हेदाु परियोजना कायाुन्वयन पिात् 

सो परियोजना परिकिना गिेको िन्दा कलत्तको र्िक ढििे सम्पन्न ियो िने्न कुिा पलन हेदुछ । योजना, 

कायुिम, परियोजना तथा नीलत कायाुन्वयनको समयमा िएको कमजोिी ि देन्त्रखएका िाम्रा पक्षहरुको लमलहन 

अध्ययन गरि अको चिणमा अपनाउनु पने साविानी बािे सूचना लदन्छ । मुल्याङ्कन कायु लनििि चलै्दन ि 

योजना कायाुन्वयनको सूरुवाती चिण, मध्य चिण, अन्त्रिम चिण तथा प्रिाव चिण गरि लवलिन्न चिण हरुमा 

गरिन्छ । 
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आवलिक योजनामा  प्रस्तलवत िए अनुरुपको िक्ष्य ि उदे्दश्य प्राि गनु तय गरिएका िणनीलत तथा कायुयोजना 

कसिी कायाुन्वयन िइिहेका छन् ?, कायुिमहरुमा िलक्षत वगुको पहँुच पुगेको छ वा छैन ?, कायुिमहरुको 

प्रिावकािीता कस्तो िह्यो ? कुन कायुिमको कायाुन्वयनबाट कस्तो असि ि प्रिाव परििहेको छ? कुनै 

आयोजनाहरुको थप वा पुनिाविोकन गनु पने छ वा कसिी अझ प्रिावकािी बनाउन सलकन्छ । िगायतका 

लवषयवसु्तको जानकािी लिने माध्यम नै योजनाको समग्र अनुगमन हो । योजनामा लनलदुष्ट गरिएका िक्ष्य, 

उपिन्त्रि तथा सूचकहरुको मूल्याङ्कनका िालग योजना अनुगमन अलनवायु मालनन्छ । लवलिन्न चिण पाि गदै 

तजुुमा गरिएको योजना आरँै्मा एक उतृ्कष्ट िालव कायु योजनाको दस्तावेज हो । योजना बनाउँदा जुन 

प्रकाििे सोलचएको वा जुन प्रकािका सुचना ि तथ्याङ्किे लनलदुष्ट गिेको हुन्छ त्यसमा बदिाव आउना साथ 

योजनाको असि ि प्रिाव र्िक पदुछ । यसिी बनाइएको योजनाको वास्तलवक पिीक्षण जव योजनाको 

कायाुन्वयन हुन्छ तव मात्र थाहा हुन्छकी योजना यथाथुपिक ियो वा िएन । त्यसैिे योजनाको अनुगमन 

गरिनु मुख्य प्रलियामा पदुछ ।  

नेपािको संलविान २०७२ िे लनदेश गिेका प्राविान अनुसाि बनेको स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन २०७४ िागु 

हुनु अलि स्थालनय तहमा सञ्चािन हुने परियोजनाहरुको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन परिपाटी व्यवन्त्रस्थत लथएनन् 

ति उक्त ऐन िागु िएपलछ स्थानीय लियाकिापका िालग स्थानीय सिकाििाई नै अन्त्रियािी लदने परिपाटी 

बसेको छ ।  

कानुनी प्राविान अनुसाि योजना तजुुमा, कायाुन्वयन एवं अनुगमन तथा मूल्यांकनको लजमे्मवािी स्वयं 

गाउँपालिकािे प्राि गिेको छ ।  योजनाको कायाुन्वयन खाकाका आिािमा गाउँपालिकाको लनवाुलचत 

सिकाि, िाजनीलतक दिहरु, सावुजलनक लवषय के्षत्रगत सिोकािवािाहरु, गाउँपालिकाको वालषुक नीलत तथा 

कायुिम आलदका माध्यमिािा योजनाको कायाुवयन गरिन्छ । 

9.1.1. नतिजािा आिाररि व्यवस्थापन, अनुगिन िथा िुल्याङ्कन 

यस योजनािे तोकेका कायुिम तथा परियोजनाहरुको कायाुन्वयन व्यवस्थापन, त्यसको अनुगमन तथा 

मुल्याङ्कन गनु गाउँपालिकािे गा.पा.को उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सलमलत लनमाुण गनेछ । सलमलतको गठन 

लनम्म अनुसाि िहनेछ । 

संयोजकिः   गाउँपालिका उपाध्यक्ष  

सदस्यहरुिः   समू्पणु वडा अध्यक्षहरु  

    लवषयगत शाखा प्रमुख  

   आमन्त्रन्त्रत २ जना (स्थानीय वुन्त्रद्धलजवी, समाजसेवी, पत्रकाि)  

सदस्य सलचविः  योजना शाखा प्रमुख/ इन्त्रन्जलनयि 
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9.1.2. अनुगिन िथा िूल्याङ्कन 

आवलिक योजनाको सोच, िक्ष्य एवं उदे्दश्य बमोलजम योजना कायाुन्वयन सही लदशातरु् उनु्मख िए निएको, 

योजनािे लनिाुिण गिेका आयोजनाको सामालजक प्रिाव तथा लवत्त परिचािन प्रणािी पािदशी िए निएको, 

आयोजना परिचािनका कमी कमजोिीहरु आलदका बािेमा सत्थ तथ्य जानकािी प्राि गने माध्यमका रुपमा 

अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणािीको प्रयोग गने गरिन्छ ।   

गाउँपालिकामा लवकास साझेदािको सहयोगमा सञ्चालित कायुिमहरु बाहेक गाउँपालिकाको आफ्नै वालषुक 

योजना कायाुन्वयन तालिका अनुसाि िागु गने पद्धलतको लवकास िई नसकेको अवस्थामा यो आवलिक 

योजना मारु्त वालषुक योजना कायाुन्वयनको वाताविण लसजुना िई योजना अनुगमन तथा मूल्यांकनका 

िालग सहज वाताविण लसजुना हुने अपेक्षा गरिएको छ । के्षत्र लवषयगत सूचकको आिािमा योलजत 

कायुिमहरुको अनुगमन तथा मूल्यांकन गने पद्धलतको लवकास हुने अपेक्षा गरिएको छ ।   

9.1.3. अनुगिन िथा िूल्याङ्कनको उदे्दश्य 

आवलिक योजनािे तय गिेका गाउँपालिकाका कायुयोजनाहरुको प्रिावकारिता तथा उपिन्त्रिको मापन 

प्रणािीको लवकास गनुु 

9.1.4. रणनीति  

1 स्थानीय सिकाि सञ्चािन ऐन वमोलजमको अनुगमन संयन्त्रको परिचािन गने । 

2 आवलिक योजनाको मध्यावलि मूल्याङ्कन गने व्यवस्था गने ।    

3 पािदलशुता तथा संस्थागत सुशासन कायम गनुका िालग अनुगमन ि मूल्यांकन प्रलतवेदन सावुजलनक 

गने ।   

9.1.5. िुख्य काययिि   

 योजना कायाुन्वयन लनकायहरुको क्षमता लवकास ।  

 के्षत्र लवषयगत मूल्यांकन ि लवशे्लषण सूचकहरुको लनमाुण ।  

 तै्रमालसक, अिुवालषुक, वालषुक अनुगमन कायाुन्वयन कायुिम ।    

 समीक्षा तथा स्थानीय समस्या समािान सलमलतको बैठक । 

9.1.6. अनुगिन िथा िूल्याङ्कन काययको प्रतिया र तजमे्मवारी  

आवलिक योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका िालग गाउँपालिकािे सुपिीवेक्षण तथा अनुगमन सलमलत 

मारु्त लनम्न तालिका बमोलजमको अन्त्रियािीमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको प्रलिया अविम्बन गनेछ ।   
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तालिका 2: आवलिक योजना अनुगमन तथा मुल्यांकन प्रलिया खाका  

ि.स. के अनुगिन 

गने 

कतहिे अनुगिन 

गने 

कसरी अनुगिन गने कसिे अनुगिन गने 

१  चािु योजना 

अिगुतका 

लियाकिाप 

कसिी 

कायाुन्वयन 

िइिाखेका छन् 

िने्न वािेको  

अनुगमन

 परियोजना 

पटके, मालसक,   

चौमालसक ि 

वालषुक   

चौमालसक कायुयोजनाको 

िक्ष्य ि प्रगलत, लवविणको 

तुिना गने, स्थिगत अनुगमन 

गने,  

सुपिीवेक्षण तथा 

अनुगमन   

सलमलत, वडा सलमलत, 

सिकािी  

ि गै.स.स. 

२  

प्रलतर्ि  

अनुगमन 

  

 

चौमालसक,  

अिुवालषुक,   

वालषुक ि मध्यावलि  

 

स्थिगत अनुगमन गने, वालषुक 

कायुयोजनाको िक्ष्य ि प्रगलत,   

लवविणको तुिना गने,  

नलतजामूिक अनुगमन खाका 

अनुसाि   

नलतजा मापन गने 

गाउँपालिका,  

सुपरिवेक्षण   

तथा अनुगमन सलमलत 

३  असि तह    वालषुक,  

मध्यावलि ि  

अन्त्रिम बषु 

सहिालगतामूिक छिर्ि 

गने, नलतजामूिक अनुगमन 

खाका अनुसाि   

नलतजा मापन गने, नमूना 

सवेक्षण गने 

सुपिीवेक्षण तथा 

अनुगमन  सलमलत ि तेस्रो 

पक्ष 

४  

प्रिाव तह   
मध्यावलि ि  

अन्त्रिम बषु 

नलतजामूिक अनुगमन खाका 

अनुसाि   

नलतजा मापन गने,  

सहिालगतामूिक छिर्ि 

गने, अध्ययन तथा सवेक्षण गने 

सुपरिवेक्षण तथा 

अनुगमन  सलमलत ि तेस्रो 

पक्ष 
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पररचे्छद 10:  अनुिान िथा जोस्खि 

यस योजनािे तय गिेको सोच, िक्ष्य, उदे्दश्य, िणनीलत, कायुनीलत, कायुिम तथा योजनाहरुको सर्ि ि 

प्रिावकािी कायाुन्वय हुने लवश्वास गरिएको छ । प्रते्यक आलथुक वषुमा बालषुक योजना तथा कायुिम बनाउँदा 

गाउँपालिकािे आवलिक योजनािे लनलदुष्ट गिेका उदे्दश्य, िणनीलत, कायुनीलत, कायुिम तथा योजना अनुसाि 

नै बनाउने लवश्वास गरिएको छ । प्रिावकािी कायाुन्वयनका िालग लवलत्तय िगानी वृन्त्रद्ध गनु समयानुकुि 

कायुयोजना बनाई संि प्रदेश िगाएतका साझेदािहरुसँग समन्वय, सहकायु गरिनु आवश्यक छ । लदन दुई 

गुणा िात चौगुणाका रुपमा प्रलवलिको लवकास िई िहेको सन्दिुमा िालष्टि य तथा अििालष्टि य प्रलवलि, ज्ञान ि 

लसपको आदान प्रदान गनु सके्न  ि गने संस्थागत लवकास गाउँपालिकाको िालग सर्ि योजना कायाुन्वयनमा 

कोशेढंुगा सालवत हुने अनुमान गरिएको छ ।  

योजना तजुुमाको िममा गरिएका प्रके्षपणहरु लसिा िेन्त्रखए वा गलणलतय लहसाविे गरिएको ि सोही अनुसाि 

लवकास िमहरु िलमक रुपमा अगालड बढ्ने अनुमान छ । समाज ि लवकासको िम गलणतीय लहसाविे मात्र 

नहुन सके्न ि २१ औ ंशाताब्दीमा लवश्व जगतको कुनै एक कुनामा िएको िमिंगता वा समस्यािे नेपाििाई 

समेत असि गने िएकोिे परिन्त्रस्थलतसँग जुध्न सके्न क्षमताको लवकास गाउँपालिकािे गने अनुमान गरिएको 

छ ।  

िाजनीलतक ईच्छा शन्त्रक्त ि कमुचािी प्रशासनको सलियतामा कलम िएमा योजना कायाुन्यन जोन्त्रखममा पनु 

सक्छ । बालषुक कायुिमहरुिे आवलिक योजनािाई पछ्याउन सकेन िने वा आवलिक योजनाको ममु 

अनुसाि अगालड बढ्न नसकेमा िक्ष्य अनुसाि काम नहुने जोन्त्रखम िहन्छ । त्यसैगिी प्रके्षलपत िाजश्व 

संकिनको िालग आवश्यक प्रयत्न, संि ि प्रदेशबाट आउने अनुदान, संलिय वा केन्द्रीय लनकायसँगको 

कायाुत्मक समन्वय आलदमा कलम िहन गएमा योजना जोन्त्रखममा पनु सक्छ ।  

गाउँपालिकािे आवलिक योजनािाई कानूनी रुपमा स्वीकृत गिेपलन व्यवहारिक रुपमा प्रयोग गनु तरु् ध्यान 

नलदने ि योजनाको दस्तावेजिाई दिाजको कुनामा थन्काउन सके्न जोन्त्रखम मुख्य रुपमा िहेको छ । 

संलियताको कायुन्वयन पछी स्थानीय तहहरु अझै पलन संिमण कािमानै िहेको ि तथ्यांक प्रणािीको 

व्यवन्त्रस्थत िैनसकेको अवस्थामा  तथ्यपिक सूचना प्राि गनुु ि अनुमालनत तथ्यांकमा आिारित योजना तजुुमा 

गनुु नै यस योजनाको मुख्य जोन्त्रखम पक्ष हो ।  

प्राकृलतक प्रकोप, एवं महामािी जसै्त िूकम्प, बाढी पलहिो, कोिोना महामािी आलदका कािण पलन प्रस्तालवत 

कलतपय योजना तथा कायुिम कायुन्वयनहरु नहुने न्त्रस्थलत लसजुना हुन् सके्न अनुमान गनु सलकन्छ ।   
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पररचे्छद 11: नतिजा खाका  

11.1.1. पररचय  

आवलिक योजनािे  परिकिना गिेका सोचं, िक्ष्य, उदे्दश्य कसरि प्राि हुन्छ िने्न तथ्यिाई तकुसंगत ढंगबाट 

नलतजा खाकामा प्रसु्तत गरिएको छ । िालष्टि य योजना आयोगिे ल्याएको नलतजा खाकाको  ढाँचािाई  नै आिाि 

मालन यस आवलिक योजनाको नलतजा खाका तयाि गरिएको छ । गाउँपालिकािाई वालषुक ि के्षत्रगत 

योजनाहरु तय गनु तथा संचालित योजनाको अनुगमन तथा मुल्यांकन गनु ि आवलिक योजना कायुन्वयनको 

सलमक्षा गनु साथै मध्यकािीन खचु संिचना तयाि गनु यस नलतजा खाकािे मदत गदुछ ।
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11.1.2. गाउँपातिकाको सितरगि  के्षत्र  

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा सूचक एकार् आिार 

विय 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

स्थानीय 

िक्ष्यरणनीति 

सांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य 

रणनीति 

सांकेि 

दीघयकािीन 

रातरय  

िक्ष्य  

सांकेि 

दीगो 

तवकास 

िक्ष्य 

सांकेि 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४       

प्र
ि

ाव
 

प्रलतव्यन्त्रक्त 

आय  

अमेरिकी 

डिि  

१९१७ २१११ २३२४ २५४० २८०२ ३०८७ िालष्टि य 

िेखा  

के.त.लव.   १.४ १ 

मानव लवकास 

सूचकांक  

सूचकांक ०४१६ ०.४६९ ०.४७२ ०.४७५ ०.४७८ ०.४८१     १.३ ८ 

 

गरिबीको 

िेखामुनी 

िहेको 

जनसंख्या  

प्रलतशत             ८ 

 

आय सूचकांक सुचकांक ०.३६३ ०.३६९ ०.३७२ ०.३७५ ०.३७८ ०.३८१ ०.३८४      

 

औषत आयु वषु  ६९.६८ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७       
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न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा सूचक एकार् आिार 

विय 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

स्थानीय 

िक्ष्यरणनीति 

सांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य 

रणनीति 

सांकेि 

दीघयकािीन 

रातरय  

िक्ष्य  

सांकेि 

दीगो 

तवकास 

िक्ष्य 

सांकेि 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४       

अ
स

ि
 

साक्षिता दि प्रलतशत  ५०.५८ ५५ ६० ६५ ७० ७५       

 

िोजगािी दि प्रलतशत  ६२.१२ ६३.१५ ६६.५० ६८.१२ ७०.१२ ७२       

प्र
लत

र्
ि

  

११९ 

गाउँपालिका

मा 

हरिहिपुिगढी  

को स्थान  

स्थान  ११३ ११० १०५ 

 

९५ ८७ ८५       
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11.1.3. कृति िथा पशुपािन  

नलतजा 

स्ति  

नलतजा सूचक एकाइ आिाि 

वषु 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

िणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

िणनीलत 

संकेत 

दीिुकािीन 

िालष्टय  

िक्ष्य  

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

 व्यवसालयक 

उत्पादनमा संिग्न 

कृषक 

संख्या १४ १९ २४ २९ ३४ ३९       २ 

 अगुवा वा 

व्यवसालयक 

कृषक 

संख्या २० २३ २६ २९ ३४ ३९       २ 

 स्थानीय 

व्यवसालयक कृलष 

र्ामु 

संख्या ४१ ४३ ४५ ४७ ४८ ५०       २ 

 तिकािी उत्पादन मे.टन             २ 

 र्िरु्ि 

उत्पादन 

मे.टन             २ 

 व्यवसालयक कृलष 

नसुिी 

संख्या १ २ ३        ४.२.१ १.३ २ 
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नलतजा 

स्ति  

नलतजा सूचक एकाइ आिाि 

वषु 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

िणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

िणनीलत 

संकेत 

दीिुकािीन 

िालष्टय  

िक्ष्य  

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

 कृलष उपज 

संकिन केन्द्र 

संख्या ०  १ २ ३      ४.२.१ १.१ २ 

 कृलष सहकािी 

संस्था 

संख्या १२ १२ १२ १२ १२ १२       २ 

 कोल्ड स्टोि 

संख्या  

संख्या ०  १  १        २ 

 कृलष वीमा 

सेवावाट 

िािान्त्रन्वत कृषक 

प्रलतशत १० २० ३० ४० ५०        २ 

 संचािनमा िहेको 

कृलषवजाि, 

हाटवजाि तथा 

कृलष थोकवजाि 

             २ 

 कृलष सूचना तथा 

वजाि मूल्य 

जानकािीका 

संख्या             २ 
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नलतजा 

स्ति  

नलतजा सूचक एकाइ आिाि 

वषु 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

िणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

िणनीलत 

संकेत 

दीिुकािीन 

िालष्टय  

िक्ष्य  

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

िालग वनाइएको 

मोवाइि एप्स 

 संचािनमा िहेको 

कृलष व्लक, 

पकेट, जोन तथा 

सुपिजोन 

संख्या ३ ५ ७ ९ ११ १३       २ 

 

11.1.4. पययटन  

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा सूचक एकार् आिार 

विय 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनुिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय  

िक्ष्य 

रणनीति 

सांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य 

रणनीति 

सांकेि 

दीघयकािीन 

रातरय  

िक्ष्य  

सांकेि 

दीगो 

तवकास 

िक्ष्य 

सांकेि 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

प्र
ि

ाव
 

गाउँपालिकाको 

िाजश्व संकिनमा 

पयुटन के्षत्रको  

योगदान 

प्रलतशत ० १ २ ३ ४ ५        
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न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा सूचक एकार् आिार 

विय 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनुिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय  

िक्ष्य 

रणनीति 

सांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य 

रणनीति 

सांकेि 

दीघयकािीन 

रातरय  

िक्ष्य  

सांकेि 

दीगो 

तवकास 

िक्ष्य 

सांकेि 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

अ
स

ि
 

पयुटन के्षत्रको 

आयको वृन्त्रद्धदि 

प्रलतशत              

प्र
लत

र्
ि

 

पयुटन के्षत्रमा 

िोजगािी लसजुना 

संख्या 

हजािमा 

             

 

पयुटकको सङ्ख्या संख्या              

 

पयुटकीय गिव्य संख्या १ ३ ४ ५ ६ ७        

 

पयुटन सूचना केन्द्र संख्या ०  १           

 पदमागु संख्या १             

 हेलिप्याड संख्या ०             
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न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नतिजा सूचक एकार् आिार 

विय 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोि 

तजमे्मवार 

तनकाय 

अनुिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय  

िक्ष्य 

रणनीति 

सांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य 

रणनीति 

सांकेि 

दीघयकािीन 

रातरय  

िक्ष्य  

सांकेि 

दीगो 

तवकास 

िक्ष्य 

सांकेि 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

 िालमुक पयुटकीय 

के्षत्र 

संख्या २ ४ ६ ९ ११ १३        

 होमसे्ट 

(सामुदालयक/लनलज) 

संख्या ०  १  २ ३        

 कोशेिी िि संख्या निएको  १   २         
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11.1.5. उद्योग 

न
लत

ज
ा 
स्त

ि
  

 एकाइ आिाि वषु 

२०७८/७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

िणनीलत 

संकेत 

दीिुकािीन 

िालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

प्र
ि

ाव
 

गाउँपालिकाको 

िाजस्व 

संकिनमा 

उद्योग के्षत्रको 

योगदान  

प्रलतशत  २ ४ ६ ८ १० गा.पा. गा.पा.   ४.३.१ १.३ ९ 

अ
स

ि
 

औद्योलगक 

के्षत्रमा 

औपचारिक 

तथा 

अनौपचारिक 

िोजगािी 

लसजुना  

संख्या       ४.३.१ १.३  २.२.१ ४.३.१ १.३ ९ 

प्र
लत

र्
ि

 

उद्योग दताु संख्या १५ २० २५ ३५ ४५ ५०    ३.२.१ ४.३.१ १.३ ९ 
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न
लत

ज
ा 
स्त

ि
  

 एकाइ आिाि वषु 

२०७८/७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

िणनीलत 

संकेत 

दीिुकािीन 

िालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

 

मझौिा उद्योग  

(रु. १५ किोड 

सम्मको ) 

संख्या  ०    १ २ गा.पा. गा.पा.  ३.१.२ ४.३.१ १.३ ९ 

 

ििेिु तथा साना 

उद्योग   

संख्या ० २ ४ ६ ८ १० गा.पा. गा.पा.  १.१.३ ४.३.१ १.३ ९ 

 

स्थानीय लसप 

शैिीमा 

आिारित उद्योग  

संख्या १५ १८ २० २२ २५ ३० गा.पा. गा.पा.  १.१.२ ४.३.१ १.३ ९ 

 

उद्योगबाट 

िोजगािी 

लसजुना  

संख्या  १५० १७५ २०० ३०० ४५० ६०० गा.पा. गा.पा.  २.२.१ ४.३.१ १.३ ९ 

 

औद्योलगक ग्राम 

स्थापना ि 

संचािन  

संख्या  ०  १    गा.पा. गा.पा.  ३.२.१ ४.३.१ १.३ ९ 
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11.1.6. व्यापार िथा व्यवसाय  

न
लत

ज
ा 
स्त

ि
  

 एकाइ आिाि वषु 

२०७८/७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

िणनीलत 

संकेत 

दीिुकािीन 

िालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

प्र
ि

ाव
 

गाउँपालिकाको 

कुि ग्राहस्थ्य 

उत्पादनमा  

(थोक तथा खुद्रा 

व्यापाि के्षत्रको 

योगदान ) 

प्रलतशत ५ 

 

८ १० १२ १३ १५ गा.पा 

वालषुक 

प्रलतवेदन  

गा.पा.  १.१ ४.४.१. १.४ ९ 

प्र
ि

ाव
 

कुि दताु 

िएका पसि 

संख्या  

  ८० १०० १२५ १७५ २०० गा.पा 

वालषुक 

प्रलतवेदन  

गा.पा.  १.१ ४.४.१. १.४ ९ 

प्र
लत

र्
ि

 सुचारु व्यापाि 

व्यवसाय  

संख्या       गा.पा 

वालषुक 

प्रलतवेदन  

गा.पा.  १.१ ४.४.१. १.४ ९ 

 

व्यापाि 

व्यवसायको 

के्षत्रमा संग्लग्न 

व्यन्त्रक्त   

संख्या        गा.पा 

वालषुक 

प्रलतवेदन  

गा.पा.  २.१ ४.४.१. १.४ ९ 

 

सुपथ मूल्यका 

पसि  

संख्या ० १  १   गा.पा 

वालषुक 

प्रलतवेदन  

गा.पा.  २.२ ४.४.१. १.४ ९ 

 

प्रमुख बजाि 

के्षत्र   

स्थान  ३ ४ ५ ६ ७ ८        
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न
लत

ज
ा 
स्त

ि
  

 एकाइ आिाि वषु 

२०७८/७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

िणनीलत 

संकेत 

दीिुकािीन 

िालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

 

बजाि अनुगमन  पटक    १ २ ३ ४ ५ ५ गा.पा 

वालषुक 

प्रलतवेदन 

गा.पा.  २.३ ४.४.१. १.४ ९ 
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11.1.7. श्रि िथा रोजगारी  

न
लत

ज
ा 
स्त

ि
  

नलतजा सूचक एकाइ आिाि वषु 

२०७८/७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

दीिुकािीन 

िालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

प्र
ि

ाव
 

िोजगािीको 

लसजुनामा वृन्त्रद्ध  

प्रलतशत  ५  

 

८ १० १५ २० गा.पा. 

प्रलतवेदन  

ग.पा  १.१   ८ 

अ
स

ि
 

िोजगािीको 

सूचना केन्द्र   

संख्या  १ १     गा.पा. 

प्रलतवेदन  

ग.पा  १.१   ८ 

बेिोजगािहरुको 

अध्यावलिक 

िागत तयाि हुने  

संख्या  १ १ १ १ १ १ गा.पा. 

प्रलतवेदन  

ग.पा  १.१   ८ 

प्र
लत

र्
ि

 

लसपमुिक 

तालिम सलहत 

िोजगािी  

संख्या  १०० १५० २०० २५० ३०० ३५० गा.पा. 

प्रलतवेदन  

ग.पा  १.१   ८ 

 

तालिम प्रदान 

गने संस्था  

संख्या    १    गा.पा. 

प्रलतवेदन  

ग.पा  २.१   ८ 
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न
लत

ज
ा 
स्त

ि
  

नलतजा सूचक एकाइ आिाि वषु 

२०७८/७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

दीिुकािीन 

िालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

 

वैदेलशक 

िोजगािीबाट 

र्केि व्यवसाय 

गनेको संख्या  

संख्या  २० 

 

३० ४० ५० ६० ७० गा.पा. 

प्रलतवेदन  

ग.पा  १.२   ८ 

 

बाि श्रम मुक्त 

गाउँपालिका हुने  

  आ.व. 

२०७९/०७८ 

    गा.पा. 

प्रलतवेदन, 

गै.स.स 

प्रलतवेदन 

ग.पा  ३.१   ८ 
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11.1.8. स्वास्थ्य िथा पोिण  

न
लत

ज
ा 
स्त

ि
  

नलतजा सूचक एकाइ आिाि 

वषु 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमा

न तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

िणनी

लत 

संकेत 

प्रादेलश

क िक्ष्य 

िणनीलत 

संकेत 

दीिुकािीन 

िालष्टय  

िक्ष्य  

संकेत 

दीगो 

लवका

स 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८

१ 

२०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

प्र
ि

ाव
 

अपेलक्षत आयु (जन्म 

हँुदाको) 

वषु ६९.६८ ७० ७०.३ ७०.६ ७२ ७१.५  िायोअ   ५.२.२ २.३ ३ 

अ
स

ि
 

मातृमुतु्य दि (प्रते्यक 

१ िाख जीलवत 

जन्ममा) 

संख्या        स्वास्थ्य 

मन्त्रािय 

  ५.२.२ २.३ ३ 

 

५ वषु मुनीको बाि 

मृतु्यदि (प्रलत हजाि 

जीलवत जन्ममा) 

संख्या           ५.२.२ २.३ ३ 

 

आिा िण्टाको 

दुिीमा आिाििूत 

स्वास्थ्य सेवामा पहँुच 

िएका िििुिी 

संख्या  ६५ ६९ ७१ ७३ ७५     ५.२.२ २.३ ३ 



 

 

हरिहिपुि गाउँपालिकाको आवलिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )  

191 

न
लत

ज
ा 
स्त

ि
  

नलतजा सूचक एकाइ आिाि 

वषु 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमा

न तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

िणनी

लत 

संकेत 

प्रादेलश

क िक्ष्य 

िणनीलत 

संकेत 

दीिुकािीन 

िालष्टय  

िक्ष्य  

संकेत 

दीगो 

लवका

स 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८

१ 

२०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

 

पूणु खोप प्राि १ वषु 

मुलनको 

बािबालिकाको 

प्रलतशत  

संख्या ५८.५ ६० ६३ ६६ ६९ ७१        

 

लविामी पदाु 

सवुप्रथम स्वास्थ्य 

चौकी/प्राथलमक 

स्वास्थ्य केन्द्र/ 

अस्पताि जाने 

जनसंख्या 

प्रलतशत  ३० ४५ ५५ ६५ ७५ ९०        

 

२५०० ग्रामिन्दा 

कम जन्मतौि 

िएका लशशु 

संख्या              

 नलजकको प्राथलमक 

स्वास्थ्य केन्द्र वा 

िण्टा      ०.५     ५.२.२ २.३ ३ 
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न
लत

ज
ा 
स्त

ि
  

नलतजा सूचक एकाइ आिाि 

वषु 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमा

न तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

िणनी

लत 

संकेत 

प्रादेलश

क िक्ष्य 

िणनीलत 

संकेत 

दीिुकािीन 

िालष्टय  

िक्ष्य  

संकेत 

दीगो 

लवका

स 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८

१ 

२०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

अस्पताि पुग्न िागे्न 

औषत समय 

प्रलतर्ि स्वास्थ्य संस्थामा 

प्रसुलत गिाउने 

गिुवती मलहिा  

प्रलतशत  ५० ५५ ६० ६५ ७० ७५     ५.२.२ २.३ ३ 

 प्रसुलत पूवु प्रसूलत 

सेवा ४ पटक प्राि 

गने मलहिा 

प्रलतशत  ५० ५५ ६० ६५ ७० ७५     ५.२.२ २.३ ३ 

 प्रसुलत सेवा उपिव्य्ि 

िएका स्वास्थ्य 

संस्थाहरु 

संख्या ४ ५ ६ ७ ८ 

 

९        

 स्वास्थ्य संस्थामा 

कायुित स्वास्थ्यकमी 

(स्वास्थ्यकमीको 

अनुपात) 

संख्या           ५.२.२ २.३ ३ 
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न
लत

ज
ा 
स्त

ि
  

नलतजा सूचक एकाइ आिाि 

वषु 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमा

न तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

िणनी

लत 

संकेत 

प्रादेलश

क िक्ष्य 

िणनीलत 

संकेत 

दीिुकािीन 

िालष्टय  

िक्ष्य  

संकेत 

दीगो 

लवका

स 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८

१ 

२०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

 लिटालमन ए प्राि 

गने बािबालिका 

प्रलतशत ७९.४ ८१ ८३ ८५ ८७ ९०        

 परिवाि लनयोजनका 

सािनको प्रयोग दि  

प्रलतशत ८० ८२ ८४ ८६ ८८ ९०     ५.२.२ २.३ ३ 

 स्वास्थ्य वीमा गने 

परिवाि 

प्रलतशत ५ २० ४० ६० ८० ९०     ५.२.२ २.३ ३ 

 स्वास्थ्य तथा पोषण 

सम्बन्त्रन्ध 

सचेतनामुिक 

कायुिम 

कायुिममा  

संख्या             २ 

 िुिी िगायत 

स्वास्थ्य लशलवि पटक  

संख्या ५ १० १५ २० २५ ३०        



 

 

हरिहिपुि गाउँपालिकाको आवलिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )  

194 

न
लत

ज
ा 
स्त

ि
  

नलतजा सूचक एकाइ आिाि 

वषु 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमा

न तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

िणनी

लत 

संकेत 

प्रादेलश

क िक्ष्य 

िणनीलत 

संकेत 

दीिुकािीन 

िालष्टय  

िक्ष्य  

संकेत 

दीगो 

लवका

स 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८

१ 

२०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

 आिाििूत स्वास्थ्य 

सेवाहरु उपिव्य्ि 

िएका वडाहरु 

संख्या ८ ८ ८ ८ ८ ८        

 आिाििुत सुलविा 

(खानेपानी, 

शौचािय, वलथुि 

वाडु ि पिामशु केन्द्र 

आदी) उपिि 

स्वास्थ्य संस्था 

संख्या ४ ५ ६ ७ ८ ८        

 लियालशि मलहिा 

स्वास्थ्य स्वयंसेलवका 

संख्या ३६ ३८ ४० ४२ ४४ ४६        

 योग, ध्यान तथा 

वैकन्त्रिक प्राकृलतक 

लचलकत्सा 

(आयुवेलदक, 

होलमयोप्यालथक, 

संख्या ०  १  २         
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२०७९८० २०८०८

१ 

२०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

अकु्कपञ्चि, उपचाि 

पद्धलत संचािन गने 

संस्था  

 किीमा १५ शैयाको 

सुलविा सम्पन्न 

अस्पताि संचािन  

संख्या ०  १           

 गाउँिि न्त्रक्ललनकको 

संख्या 

संख्या              
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२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

प्रिाव लवद्यािय वालहि िहेका 

५–१५ वषु उमेि 

समूहका बािबालिका 

प्रलतशत        िायोअ      

 माध्यामलक तह (९–१२) 

को खूद िनाुदि 

प्रलतशत           ५.१.२ १.२ ४ 

 कक्षा १२ को लनिििता 

दि 

प्रलतशत              

 कक्षा ८ लसकाई 

उपििी दि 

प्रलतशत              

 बािमैत्री लसकाइ लवलि 

अविम्बि गने 

लवद्यािय 

प्रलतशत              

 वािमैत्री आिाििूत 

पूवाुिाि ि सुलविा 

(िवन, चपी, खानेपानी, 

संख्या              
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खेिकुद मैदान, 

िेिावाि, र्लनुचि) 

उपिि िएका 

लवद्यािय 

 वािमैत्री, छात्रामैत्री, 

अपाितामैत्री ि 

िूकम्प प्रलतिोिात्मक 

संचिना िएको 

लवद्यािय 

संख्या              

 आइलसलट सेवा 

उपिव्य्ि िएको 

लवद्यािय 

संख्या              

 छात्रवृत्ती पाउने 

लवद्याथी संख्या 

संख्या              

 वािक्लव गठन िएका 

लवद्यािय 

संख्या              
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२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

 लशक्षक लवद्याथी 

अनुपात (आिाििूत ि 

माद्यालमक) 

संख्या              

 मलहिा लशक्षकको 

अनुपात (लशक्षकसंग) 

संख्या              

 व्यवन्त्रस्थत लवज्ञान ि 

कम्प्पु्यटि प्रयोगशािा 

िएका लवद्यािय 

संख्या              

 उच्च लशक्षा अध्यापन 

गने (क्याम्पस) लशक्षण 

संस्था 

संख्या              

 लवषयगत तालिम प्राि 

लशक्षकहरु 

संख्या              

 लसलटइलिलटवाट 

सम्वद््रिनमा संचालित 

प्रालवलिक लवद्यािय 

संख्या              
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२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

 सामुदालयक 

लवद्याियमा प्रालवलिक 

िािको अध्यापन 

गिाउने लवद्यािय 

संख्या              

 आिाििूत तहमा 

स्थानीय मातृिाषामा 

पठनपाठन गने 

लवद्यािय 

संख्या              

 लनयलमत अध्ययन गनु 

नसके्न लवद्याथीका 

िालग माध्यालमक तह 

सम्मको अनौपचारिक 

वा खुल्ला लशक्षा लदने 

लवद्यािय 

संख्या              

 िाष्टि पलत शैलक्षक सुिाि 

कोषवाट िािान्त्रन्वत 

लवद्यािय 

संख्या              
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२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

 जनसंख्या वनौट ि 

िौगोलिक अवस्थाको 

आिािमा नक्साङ्कन 

गिी समायोजना तथा 

एकीकिण िएका 

लवद्यािय 

संख्या              

 लदवा खाजा प्रदान गने 

लवद्याियहरु 

संख्या              

 स्यानीटिी प्याड ि नसु 

सेवा उपिव्य्ि िएको 

लवद्यािय 

संख्या              
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न
लत

ज
ा 
स्त

ि
  

 

नलतजा 

सूचक 

एकाइ आिाि 

वषु 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

िणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 

िणनीलत 

संकेत 

दीिुकािीन 

िालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 
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प्र
भ

ाव
 

वृ
द्ध

 

अ
व

स्थ
ाक

ो 

सू
च

ाङ्क
 

(I
n

d
e
x 

o
f 

A
g

e
in

g
) 

सूचाङ्क       सवेक्षण    ५.३.४ २.२  

अ
स

र
 

सुिलक्षत तथा 

सम्मानजनक 

जीवनयापन 

गने जे्यष्ठ 

नागरिक 

प्रलतशत       Ha iness 

Index 

   ५.३.४ २.२  

प्र
ति

फ
ि

 

सुलविा 

सम्पन्न जे्यष्ठ 

नागरिक 

सामुदालयक 

िवन 

स्थापना तथा 

सञ्चािन 

वटा       सा.लव.म. सा.लव.म. 

अिगुतका 

लनकाय 

  ५.३.४ २.२  
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२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

 लदवा सेवा 

केन्द्रको 

स्थापना 

वटा       म तथा 

बािबालिका 

लविाग 

   ५.३.४ २.२  

 जे्यष्ठ 

नागरिक 

कोषको 

स्थापना 

वटा           ५.३.४ २.२  
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11.1.11. िैतङ्गक सिानिा र ितहिा सशस्िकरण 

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  

नलतजा सूचक एकाइ आिाि 

वषु 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय  

िक्ष्य 

िणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्य 
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दीगो 
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संकेत 

   २०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

प्र
भ

ाव
 

िैलिक लवकास 

सूचकाङ्क 

सूचकाङ्क           ५.३.२ २.२ ५ 

 

िैलिक लहंसा 

नू्यलनकिण 

प्रलतशत           ५.३.२ २.२ ५ 

 

िैलिक असमानता 

नू्यलनकिण 

सूचकाङ्क           ५.३.२ २.२ ५ 

 

िोजगाि मलहिा ि 

पुरूषको मालसक 

आम्दानीको 

अनुपात (मुख्य 

कामबाट 

 

 

 

अनुपात 

          ५.३.२ २.२ ५ 
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   २०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

 

सम्पलत्त 

(ििजग्गामा) एकि 

स्वालमत्व िएका 

मलहिा (१५ देन्त्रख 

४९ वषु) 

प्रलतशत           ५.३.२ २.२ ५ 

 जीवनकािमा 

शािीरिक वा 

मानलसक वा यैन 

लहंसा पीलडत 

मलहिा 

प्रलतशत              

 लवगत १२ मलहनामा 

शािीरिक वा 

मानलसक वा यैन 

लहंसा पीलडत 

मलहिा 
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   २०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

 मलहिा श्रम 

सहिालगता दि 

प्रलतशत           ५.३.२ २.२  

प्रतिफि सम्पलत्त मालथको 

मलहिाको स्वालमत्व 

(िि जग्गा) 

प्रलतशत           ५.३.२ २.२ १ 

 मलहिाको औषत 

आयु 

प्रलतशत              

 लवलिन्न संि, संस्था, 

समुह तथा 

लनणाुयक तहमा 

मलहिा 

प्रलतशत           ५.३.२ २.२ ५ 

 व्यवसालयक 

सीपमूिक तालिम 

प्राि मलहिा 

प्रलतशत           ५.३.२ २.२ ५ 
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   २०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

 मलहिा 

उद्यमशीिता, 

क्षमता तथा सीप 

लवकास 

कायुिमका िालग 

वजेट व्यवस्था 

रू.              

 ििव्यवहाि तथा 

कािोबाि सम्बन्धी 

लनणुयमा मलहिा 

सहिागी हुने 

परिवाि 

प्रलतशत           ५.३.२ २.२ ५ 

 मलहिा संजाि तथा 

आमा समूहहरु  

संख्या              

 अििपाटी मलहिा 

संजाि 

संख्या              
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   २०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

 मलहिा सहकािी 

संस्था ि आवद्ध 

सदस्य 

संख्या, 

संख्या 

          ५.३.२ २.२  

 वहु लववाह गनेहरु प्रलतशत              

 एकि मलहिा 

सुिक्षा कोषमा 

जम्मा िएको िकम 

रू.           ५.३.२ २.२  

 कृलष, पशुपंक्षी, 

स्वास्थ्य िगायत 

के्षत्रमा मलहिा 

प्रालवलिक  

संख्या           ५.३.२ २.२  

 लहंसापीलडत 

मलहिाको उद्धाि, 

िाहत, 

मनोसामालजक 

पिामशु ि कानूनी 

संख्या           ५.३.२ २.२  
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   २०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

उपचािका िालग 

पुनस््रथापना केन्द्र 
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बािबातिका 
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ा 

स्त
र
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 २०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

प्र
ि

ाव
 

श्रममा संिग्न 

बािबालिका 

तथा 

लकशोिलकशोिी 

प्रलतशत        के.त.लव.   ५.३.३ २.२ ५ 

अ
स

ि
 

पाँच वषुमुलनका 

बािबालिकाको 

जन्म दताु 

           ५.३.३ २.२ ५ 

प्र
लत

र्
ि

 

अिकालिन 

बाि संिक्षण 

केन्द्रको 

संचािन 

           ५.३.३ २.२ ५ 

 बाि लववाह 

(कूि 

जनसंख्याको) 

प्रलतशत              

 बािबालिका 

क्लब गठन 

संख्या              



 

 

हरिहिपुि गाउँपालिकाको आवलिक योजना (आ.व. २०७९/०८०- २०८३/०८४ )  

210 

 वडास्तिीय 

बािसंजाि 

संख्या              

 वािश्रम तथा 

शोषणमा 

िहेका 

वािवालिका 

संख्या              

 

अपाङ्गिा भएका व्यस्ि 

नतिजा 

स्तर  

नलतजा सूचक एकाइ आिाि 

वषु 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 
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    २०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

प्रिाव अपािता 

नु्यनीकिण 

प्रलतशत       जनगणना    ५.३.५ २.२  

असि अपािता िएका 

व्यन्त्रक्तहरूको 

आत्मलनिुि, 

स्वाविम्बी ि 

सम्मानजनक 

जीवनयापन 

       Ha ine

ss Index 

   ५.३.५ २.२  
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प्रलतर्ि अपािता क्लव संख्या              

 अपािताको 

सीप, क्षमता, 

िोजगािी वृन्त्रद्धका 

िालग संचािन 

तालिका 

कायुिमहरु 

रू.           ५.३.५ २.२  

 िैंलगक लहंसा ि 

छुवाछुत सम्बन्धी 

कूि वालषुक 

िटनाको 

प्रलतशत              
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प्रादेतशक 

िक्ष्य 

रणनीति 

सांकेि 

दीघयकािीन 

रातरय िक्ष्य 

सांकेि 

दीगो 

तवकास 

िक्ष्य 

सांकेि 

 

   २०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

प्र
ि

ाव
 

सामालजक 

सुिक्षाको 

अनुिूलत 

सूचकाङ्क 

 

 

सूचकाङ्क 

       

 

मा.लव.स. 

 

 

िायोआ 

    

 

२.२ 

 

 

आिाििूत 

सामालजक 

सुिक्षामा 

आबद्ध 

जनसंख्या 

प्रलतशत       नेपाि 

श्रमशन्त्रक्त 

सवेक्षण 

 

के.त.लव 

     

अ
स

ि
 

सामालजक 

सुिक्षा तथा 

संिक्षण प्राि 

जनसंख्या 

प्रलतशत        

SDG 

 

िायोआ 

    

२.२ 
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 स्थानीय 

बजेटमा 

सामालजक 

सुिक्षामा 

िएको खचु 

प्रलतशत            २.२ १ 

 बैंक खाता 

िएको परिवाि 

प्रलतशत       NDHS केतलव     १ 

 औपचारिक 

लवतीय 

सेवाहरूबाट 

समेलटएका 

परिवाि 

प्रलतशत              

 स्वास्थ्य लबमामा 

आबद्ध 

जनसंख्या 

प्रलतशत       वालषुक 

प्रलतवेदन 

स्वास्थ्य लबमा 

बोडु 
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िक्ष्य 

रणनीति 

सांकेि 

दीघयकािीन 

रातरय िक्ष्य 

सांकेि 

दीगो 

तवकास 

िक्ष्य 

सांकेि 

 

   २०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

प्रलतर्ि सामालजक 

सुिक्षावाट 

िािान्त्रन्वत 

जनसंख्या  

प्रलतशत              

 परिवलतुत 

स्थानीय 

सासंिचना तथा 

कानून अनुसाि 

समावेशी  

सलमलत, संयन्त्र 

तथा संजािमा 

मलहिा, 

बािबालिका, 

अपािता 

िएका व्यन्त्रक्त ि 

अन्य 

लपछलडएको 
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दीघयकािीन 

रातरय िक्ष्य 
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सांकेि 

 

   २०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

वगुको 

प्रलतलनलित्व  

 जोन्त्रखमपूणु 

अवस्थामा 

िहेका 

बािबालिकाको 

आपत्कािीन 

उद्धाि तथा 

संिक्षण 

व्यवस्थापन 

जना            २.२  

 वृद्धाश्रम लदवा 

सेवा केन्द्र 

संख्या        सामालजक 

सुिक्षा शाखा 

   २.२  

 सीपमूिक 

तालिम प्राि 

अपािता 

िएका व्यन्त्रक्त 

जना        सामालजक 

सुिक्षा शाखा 

   २.२  
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11.1.13. युवा िथा खेिकुद  

न
लत

ज
ा 
स्त

ि
 

नलतजा सूचक एकाइ आिाि 

वषु 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िक्ष्यिणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यिणनीलत 

संकेत 

दीिुकािीन 

िालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

प्र
ि

ाव
 

युवा 

वेिोजगािीता 

संख्या       नेपाि 

श्रमशन्त्रक्त 

सवेक्षण 

२०१७ि०१८ 

के.त.लव   ५.४.१ १.४  

अ
स

ि
 

उद्योग, व्यापाि 

व्यवसायमा 

युवाहरुको 

आवद्धता 

प्रलतशत              
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न
लत

ज
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ि
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२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

प्र
लत

र्
ि

 

प्रिानमन्त्री 

िोजगाि 

कायुिम 

अिगुत युवा 

िोजगाि सेवा 

केन्द्रवाट 

िािान्त्रन्वत 

युवाहरु 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेदन 

   ५.४.१ १.४  

 स्थानीय तहको 

संिचनामा 

युवाहरुको 

संिग्नता 

प्रलतशत       वालषुक 

प्रलतवेदन 

   ५.४.१ १.४  

 युवा क्लव, 

संजाि तथा 

संस्था 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेदन 

   ५.४.१ १.४  
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२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

 युवा खेिकुद 

अभ्यास प्रलशक्षण 

केन्द्र 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेदन 

   ५.४.५ २.६  

 कवडुहि तथा 

खेिकुद मैदान 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेदन 

   ५.४.५ २.६  

 गाउँपालिकािािा 

संचालित 

गाउँपालिका 

स्तिीय खेिकुद 

प्रलतयोलगता 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेदन 

   ५.४.५ २.६  

 िालष्टि य तथा 

अििालष्टि य 

खेिाडी 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेदन 

   ५.४.५ २.६  
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11.1.14. वस्ती िथा आवास 

न
लत

ज
ा 
स्त

ि
  

न
लत

ज
ा 
सू

च
क

 
एकाइ आिाि 
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िक्ष्यिणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 
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२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

प्र
ि

ाव
 

सु
ि
लक्ष

त
 

त
थ

ा 

प्र
व

द्र
ि

न
 

ग
रि

ए
क

ा 

आ
व

ास
 क्ष

त्र
 संख्या        के.त.लव   ६.१.३ १.१ १.१ 

अ
स

ि
 

जोन्त्रखमयुक्त 

वस्तीहरु 

संख्या              

प्र
लत

र्
ि

 

िूकम्प 

प्रलतिोिी 

िवन 

लनमाुण 

सम्बन्धी दक्ष 

जनशन्त्रक्त 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेदन 

      

 िूकम्प 

प्रलतिोिी 

प्रलवलि ि 

मापदण्ड 

अनुसाि 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेदन 
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२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

लनमाुण 

िएका 

सावुजलनक 

िवन 

 िूकम्प 

प्रलतिोिी 

प्रलवलि ि 

मापदण्ड 

अनुसाि 

लनमाुण 

िएका लनजी 

आवास तथा 

संिचनाहरु 

 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेदन 

      

 आिाििूत 

पूवाुिाि 

सलहत 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेदन 
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२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

व्यवन्त्रस्थत 

बजाि 

 सुलविा 

सम्पन्न 

उद्यान 

सलहतको 

खुल्ला पाकु 

के्षत्र 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेदन 

   ६.१.३ १.१ ११ 

 व्यवन्त्रस्थत 

वसपाकु 

तथा वस 

से्टशन 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेदन 

      

 सुलविा 

सम्पन्न 

सामुदालयक, 

मलहिा, 

जे्यष्ठ 

नागरिक 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेदन 
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२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

तथा सिा 

िवन 
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11.1.15. सडक पुि िथा यािायाि 

न
लत

ज
ा 
स्त

ि
  

नलतजा सूचक एकाइ आिाि 

वषु 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 
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स्थानीय 
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संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 
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२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

प्र
ि

ाव
 

कािोपते्र 

सडकको िम्वाई 

लक.लम           ६.२.१ १.१  

अ
स

ि
 

ग्रािेि सडकको 

िम्वाई 

लक.लम           ६.२.१ १.१  

प्र
लत

र्
ि

 

िुिे सडक िम्वाई लक.लम       वालषुक 

प्रलतवेदन 

   ६.२.१ १.१  

 कृलष सडकको 

िम्वाई 

लक.लम       वालषुक 

प्रलतवेदन 

   ६.२.१ १.१  

 पक्की पुि 

(वेिीलव्रज समेत) 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेदन 

   ६.२.१ १.१  
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 सहायक नदीमा 

झोिुिे पुि 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेदन 

   ६.२.१ १.१  

 आंलशक रुपमा 

सावुजलनक 

यातायात सुचारु 

सडक िम्वाई 

लक.लम       वालषुक 

प्रलतवेदन 

   ६.२.१ १.१  

 स्थानीय स्तिमा 

संचालित ४ पािे 

सावुजलनक 

यातायात 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेदन 

   ६.२.१ १.१  

 गाउँपालिका 

केन्द्रवाट वडा 

कायाुिय सम्म 

जोलडएको सडक 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेदन 
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२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

 सडक संजािवाट 

नजोलडएका 

वस्तीहरु 

संख्या              

 १५ लमनेट सम्मको 

दुिीमा यातायात 

पहँुच िएको 

ििपरिवाि 

संख्या              

 नलजकको लपच 

िएको पक्की 

सडकमा पुग्न िागे्न 

समय 

िण्टा              

 लजल्ला, प्रदेश तथा 

िालष्टि य स्तिका 

सडक संजाि 

संख्या              
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 अििगाउँपालिका 

सडक संजाि 

संख्या ि िम्वाई 

संख्यालक.लम              

 सडक नािीको 

िएको सडक 

संख्या ि िम्वाई 

संख्यालक.लम              

 लनयलमत ममुत 

संिाि िएको 

सडकको िम्वाई 

लक.लम              

 वायो 

इन्त्रन्जलनयरिि 

प्रलवलि ि सडक 

साइड वृक्षािोपण 

लक.लम              
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 लडलपआि तयाि, 

वाताविणीय 

प्रिाव मूल्याङ्कन, 

प्रािन्त्रम्भक 

वाताविण पिीक्षण 

आलद गिी लनमाुण 

िएका सडक 

िम्वाई 

लक.लम              

 वालषुक सडक 

दुिुटनाको संख्या 

संख्या              
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11.1.16. खानेपानी िथा सरसफाई 

न
लत

ज
ा 
स्त

ि
  

नलतजा सूचक एकाइ आिाि वषु 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचना

को स्रोत 

लजमे्मवा

ि 

लनकाय 

अनुमा

न तथा 

जोन्त्रख

म 

स्थानीय 

िक्ष्यिणनी

लत संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यिणनी

लत संकेत 

दीिुकािी

न िालष्टय 

िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

प्र
ि

ाव
 

लनजी िािा 

उपिि 

ििपरिवाि 

प्रलतशत              

अ
स

ि
 

उपचाि 

गरिएको वा 

सुिलक्षत 

खानेपानी 

सुलविा प्राि 

िििुिी 

संख्या              

प्र
लत

र्
ि

 

कुवा, मुि, नदी 

खोिाको पानी 

प्रयोग गने 

िििुिी 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेद

न 
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न
लत

ज
ा 
स्त

ि
  

नलतजा सूचक एकाइ आिाि वषु 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचना

को स्रोत 

लजमे्मवा

ि 

लनकाय 

अनुमा

न तथा 

जोन्त्रख

म 

स्थानीय 

िक्ष्यिणनी

लत संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यिणनी

लत संकेत 

दीिुकािी

न िालष्टय 

िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

 वषुििी 

खानेपानी सेवा 

उपिव्य्ि 

निएका िििुिी 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेद

न 

      

 स्वच्छ (प्यान 

िएको) 

शौचािय 

िएका िििुिी 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेद

न 

      

 सावुजलनक 

शौचाियहरु 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेद

न 

      

 जोन्त्रखमयुक्त 

अवस्थामा 

साबुनपानीिे 

हातिुने 

जनसंख्या 

प्रलतशत       वालषुक 

प्रलतवेद

न 
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न
लत

ज
ा 
स्त

ि
  

नलतजा सूचक एकाइ आिाि वषु 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचना

को स्रोत 

लजमे्मवा

ि 

लनकाय 

अनुमा

न तथा 

जोन्त्रख

म 

स्थानीय 

िक्ष्यिणनी

लत संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यिणनी

लत संकेत 

दीिुकािी

न िालष्टय 

िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

 र्ोहोि 

वगीकिण गिी 

लवसजुन गने 

परिवाि 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेद

न 

      

 सलिय 

खानेपानी ि 

सिसर्ाई 

उपिोक्ता 

सलमलत 

संख्या       वालषुक 

प्रलतवेद

न 

      

 शौचािय 

निएका िििुिी 

संख्या              

 खाले्ड शौचािय 

िएको िििुिी 

संख्या              
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न
लत

ज
ा 
स्त

ि
  

नलतजा सूचक एकाइ आिाि वषु 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचना

को स्रोत 

लजमे्मवा

ि 

लनकाय 

अनुमा

न तथा 

जोन्त्रख

म 

स्थानीय 

िक्ष्यिणनी

लत संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यिणनी

लत संकेत 

दीिुकािी

न िालष्टय 

िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४        

 िि आँगन तथा 

शौचाियवाट 

लनषृ्कत 

र्ोहोििाई 

व्यवन्त्रस्थत गने 

ििपरिवाि 

संख्या              
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11.1.17. तसांचाई 

न
लत

ज
ा 
स्त

ि
  

नलतजा 

सूचक 

एकाइ आिाि 

वषु 

२०७९८० 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िक्ष्यिणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यिणनीलत 

संकेत 

दीिुकािीन 

िालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

प्र
ि

ाव
 

बाहै्र 

मलहना 

लसंचाई हुने 

कृलषयोग्य 

िूलम 

हेक्टि           ६.५.१ १.१ २ 

अ
स

ि
 

आकाशे 

पानीको 

ििमा 

लसंचाई हुने 

िुलम  

हेक्टि           ६.५.१ १.१ २ 

 

लसंचाईका 

आिुलनक 

पूवाुिाि 

लनमाुणबाट 

लसंचाई के्षत्र 

लवस्ताि  

हेक्टि           ६.५.१ १.१ २ 
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11.1.18. तवद्युि िथा वैकस्ल्पक उजाय 

न
लत

ज
ा 
स्त

ि
 

नलतजा सूचक एकाइ आिाि वषु 

२०७८/७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यतथा 

िणनीलत  

दीिुकािीन 

िालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

प्र
ि

ाव
 

गाउँपालिकामा 

लवद्युत सेवा  पुगेका 

परिवाि  

प्रलतशत              ७ 

उजाु उपिोगमा 

सौयु उजाुको 

उपिोग प्रलतशत 

             ७ 

अ
स

ि
 

प्रलत व्यन्त्रक्त लवद्युत 

खपत  

लकिो 

वाट 

 ७०० 

 

८०० ९०० 

 

९५० ९७५ उजाु 

जिस्रोत 

तथा 

लसंचाई 

मन्त्रािय 

   ६.३.१ ४.१ ७ 

लवद्युतमा पहँुच 

प्राि जनसंख्या  

प्रलतशत  ८५.१६ 

 

८७ ९० ९३ ९७ १०० गा.पा. 

पाशु्वलचत्र  

    १.१ ७ 
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न
लत

ज
ा 
स्त

ि
 

नलतजा सूचक एकाइ आिाि वषु 

२०७८/७९ 

िक्ष्य सूचनाको 

स्रोत 

लजमे्मवाि 

लनकाय 

अनुमान 

तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िणनीलत 

संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यतथा 

िणनीलत  

दीिुकािीन 

िालष्टय िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवकास 

िक्ष्य 

संकेत 

२०७९८० २०८०८१ २०८१८२ २०८२८३ २०८३८४ 

सुिारिएको चुिोको 

प्रयोग  

संख्या        गा.पा. 

वालषुक 

प्रलतवेदन   

    १.१ ७ 

सडक बलत्तको 

संख्या  

       गा.पा. 

वालषुक 

प्रलतवेदन   

    १.१ ७ 

प्र
लत

र्
ि

 

बायोग्यास जडान 

िििुिी संख्या  

       गा.पा. 

वालषुक 

प्रलतवेदन   

    १.१ ७ 

सोिाि प्यानि 

जडान  

संख्या        गा.पा. 

वालषुक 

प्रलतवेदन   

    १.१ ७ 
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11.1.19. सूचना सांचार िथा प्रतवति 

नलतजा 

स्ति  

नलतजा सूचक एकाइ आिाि 

वषु 

२०७९८

० 

िक्ष्य सूचना

को स्रोत 

लजमे्मवा

ि 

लनकाय 

अनुमा

न तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िक्ष्यिणनी

लत संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यिणनी

लत संकेत 

दीिुकािी

न िालष्टय 

िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवका

स 

िक्ष्य 

संकेत 

२०८०८

१ 

२०८१८

२ 

२०८२८

३ 

२०८३८

४ 

२०८४८

५ 

प्रिाव केवि 

नेटवकुवाट 

िािान्त्रन्वत 

िििुिी 

प्रलतश

त 

             

असि स्थानीय केवि 

नेटवकु सेवा 

प्रदायक संस्था 

संख्या              

प्रलतर्

ि 

ल्याण्डिाइन 

टेलिर्ोन 

सुलविा 

संख्या              

 मोबाइि 

प्रयोगकताु 

संख्या              

 लस.लस.क्यामेिा 

जडान िएका 

संख्या              
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नलतजा 

स्ति  

नलतजा सूचक एकाइ आिाि 

वषु 

२०७९८

० 

िक्ष्य सूचना

को स्रोत 

लजमे्मवा

ि 

लनकाय 

अनुमा

न तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िक्ष्यिणनी

लत संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यिणनी

लत संकेत 

दीिुकािी

न िालष्टय 

िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवका

स 

िक्ष्य 

संकेत 

२०८०८

१ 

२०८१८

२ 

२०८२८

३ 

२०८३८

४ 

२०८४८

५ 

सावुजलनक 

स्थि 

 सूचना प्रलवलि 

प्रयोग गने 

उद्योग, 

व्यापाि, 

व्यवसायहरु 

संख्या              

 लवद्यािय 

िगायत 

सावुजलनक 

िवन तथा 

कायाुियहरु

मा इन्टिनेट 

सेवा सुचारु 

संख्या              

 स्थानीय 

स्तिमा 

संख्या              
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नलतजा 

स्ति  

नलतजा सूचक एकाइ आिाि 

वषु 

२०७९८

० 

िक्ष्य सूचना

को स्रोत 

लजमे्मवा

ि 

लनकाय 

अनुमा

न तथा 

जोन्त्रखम 

स्थानीय 

िक्ष्यिणनी

लत संकेत 

प्रादेलशक 

िक्ष्यिणनी

लत संकेत 

दीिुकािी

न िालष्टय 

िक्ष्य 

संकेत 

दीगो 

लवका

स 

िक्ष्य 

संकेत 

२०८०८

१ 

२०८१८

२ 

२०८२८

३ 

२०८३८

४ 

२०८४८

५ 

संचालित 

एर्एम िेलडयो 

 लियाशीि 

पत्रकाि 

संख्या              

 स्थानीय 

पत्रपलत्रका 

प्रकाशन गने 

संस्था 

संख्या              
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11.1.20. वन िथा जैतवक तवतवििा 

न
ति

ज
ा 

स्त
र
  नतिजा 

सूचक 
एकार् 

आिार 

विय 

२०७९/८० 

५ विे िक्ष्य सूचनाको स्रोि 
तजमे्मवार 

तनकाय 

अनुिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

िक्ष्य/रणनीति 

सांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य रणनी

ति सांकेि 

दीघयकािीन 

रातरय िक्ष्य 

सांकेि 

दीगो 

तवकास 

िक्ष्य 

सांकेि 

प्र
ि

ाव
                       

अ
स

ि
 

संिलक्षत तथा 

व्यवन्त्रस्थत वन 

के्षत्र  

k|ltzt १५० ३० % िे बढाउने 

              

प्र
लत

र्
ि

 

समुदयाबता 

व्यवस्थापन 

िएको वनको 

के्षत्रर्ि  

हेक्टि  ५५ १० % िे बढाउने 

              

  

िूक्षय ि बाढी 

समे्बदनशीि 

के्षत्र  

 ५० िोपनी ५ %अझ व्यवन्त्रस्थत गने  

              

  

जिािाि 

संिक्षण  
 ४० २१ % िटाउने  

              

  

वनमा 

आिारित 
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न
ति

ज
ा 

स्त
र
  नतिजा 

सूचक 
एकार् 

आिार 

विय 

२०७९/८० 

५ विे िक्ष्य सूचनाको स्रोि 
तजमे्मवार 

तनकाय 

अनुिान 

िथा 

जोस्खि 

स्थानीय 

िक्ष्य/रणनीति 

सांकेि 

प्रादेतशक 

िक्ष्य रणनी

ति सांकेि 

दीघयकािीन 

रातरय िक्ष्य 

सांकेि 

दीगो 

तवकास 

िक्ष्य 

सांकेि 

उद्योग 

व्य्वव्य्सयाबता 

िोजगािी  

  

जिवायु 

परिवतुन 

सम्बन्त्रन्ध 

तालिम  

     

              

  

सामुदालयक 

वन बनिे 

ओगेटेको के्षत्र 

ि सामुदालयक 

सामुदालयक 

वन उपिोक्ता 

समुहमा 

आवद्ध सदस्य 

संख्या  

 ५००० ५ % िे बढाउने  

              

  

वृक्षािोपण 

गरिएको के्षत्र   
हेक्टि  ५००   
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ति सांकेि 

दीघयकािीन 
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मनोिंजन 

पाकु तथा 

हरित पाकु  

संख्या  २ ५ 
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11.1.21. वािावरण िथा फोहोरिैिा व्यवस्थापन  
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अ
स
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संिलक्षत पानी मुहान के्षत्र संख्या     
              

प्र
लत

र्
ि

 

संिलक्षत खेतबािीको के्षत्रर्ि प्रलतशत ८० ९० 

              

  नदी लनयन्त्रण िम्बाई लकलम ४० ४५               

  
स्पि तथा बाँि, चेकड्याम लकलम २५ 

५ % िे 

बढाउने                

  संिलक्षत गल्छी ि पलहिो  संख्या                   

  संिलक्षत िू–क्षय ि बाढी संवेदनशीि के्षत्र संख्या                   

  

संिलक्षत ि व्यवन्त्रस्थत ताितिैया ि 

लसमसाि के्षत्र 
संख्या     

              

  

जि उत्पन्न प्रकोपवाट प्रिालवत 

ििपरिवाि 
संख्या      

              

  

वायोइलञ्जलनयरिङ प्रलवलि प्रयोग 

संिचनाको िम्बाई  
लकलम      
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सुिलक्षत, एकीकृत ि व्यवन्त्रस्थत 

वस्ती÷आवास के्षत्र 
संख्या     

              

  

अयोग्य वस्ती वा स्थानमा बसोबास गिेका 

परिवाि 
संख्या     

              

 

11.1.22. तवपद व्यवस्थापन िथा जिवायु पररवियन  
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संिचना, बािी नािी, पशुपंक्षी ि अन्य 
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रु. हजाि     

              

प्र
लत

र्
ि

 

खुल्ला के्षत्र तथा स्थानहरु  संख्या     

              

  

आपतकािीन उद्धािका िालग तालिम 

प्राि स्वयंसेवक 
जना ६ ३५ 

              

  

लवपद् व्यवस्थापन स्थानीय कोषमा िएको 

िकम  
रु.     
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लवपद् व्यवस्थापनमा लियाशीि 

संि÷संस्थाहरु 
संख्या     

              

  

लवपद पूवुतयािी तथा प्रलतकायु सलमलत 

गठन िएका वडाहरु 
संख्या १ ५ 

              

  

लवपद प्रलतकायुका िालग िएको 

आपतकािीन नमूना अभ्यास 
संख्या २ ८ 

              

  

लवपद व्यवस्थापन सूचना प्रणािी तथा 

पूवुचेतावनी प्रणािी जडान िएका के्षत्रहरु 
संख्या      

              

  

आपतकािीन उद्धािका िालग 

अत्यवश्यक एमु्विेन्स तथा वरुणयन्त्रको 

व्यवस्था  

संख्या     

              

  

जिवायु परिवतुन अनुकूिन नू्यनीकिण 

सम्वन्धी सचेतना िगायतका कायुिम 

संचािन 

संख्या      

              

  तटबन्ध लनमाुण लक.मी.                   

  नदी उकास व्यवास्थापन लक.मी.                   
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