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सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतरि नेपालको मलू संरचना सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय तह गरी तीन तहको छ। संन्त्िधानले 

राज्यको संरचना र राज्यशन्त्िको बाडँफाडँ तीनै तहको एकल तथा साझा अनसुचूी अनसुार हुने व्यिस्था गरेको छ। 

सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय सरकारको अरतरसम्िरध सहकाररता, सहअन्त्स्तत्ि र समरियको न्त्सद्धारतमा आधाररत हुने 

व्यिस्था छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतरिात्मक शासन व्यिस्थाको माध्यमबाट न्त्दगो न्त्िकास, सशुासन, समनृ्त्द्धको 

आकांक्षा परुा गननको लान्त्ग सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय तहको नीन्त्त, योजना, बजटे तथा कायनक्रममा सामञ्जस्यता हुनु 

आिश्यक छ। सङ्घीय सरकारले न्त्लएको “समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली”, प्रदशे सरकारले न्त्लएको “स्िच्छ, सखुी र 

समरुनत प्रदशे” र सयूोदय नगरपान्त्लकाले न्त्लएको “सयूोदयको समदृ्धता : प्राङगाररक कृन्त्ि, पयानपयटनन र आन्त्थनक 

समानता” भरने सोचलाई साकार पानन र प्रभािकारी रुपमा सािनजन्त्नक न्त्ि्त  व्यिस्थापनमा अरतरसम्बरध हुन जरुरी छ। 

हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतरिात्मक शासन व्यिस्थाको पन्त्हलो न्त्निानन्त्चत स्थानीय सरकार पन्त्न हो। पन्त्हलो 

स्थानीय सरकार भएको हुनाले यो नयाँ अभ्यास पन्त्न हो। सरकार संचालनको न्त्नन्त्म्त काननूहरू न्त्नमानण गद ै सफल 

कायानरियनको न्त्नन्त्म्त नगरपान्त्लकाले आ्नो न्त्जम्मेिारी प्रभािकारी रुपमा न्त्निानह गरररहकेो छ। नगरपान्त्लकाले 

आ्नो अन्त्धकार क्षेिन्त्भि रहकेो न्त्ििय र सम्पणून के्षिको न्त्िकासको लान्त्ग बान्त्िनक, मध्यमकालीन खचन संरचना, 

आिन्त्धक योजना र दीघनकालीन सोच तजुनमा गरी कायानरिय गनुनपने काननूी व्यिस्था छ। साथै नगरपालकाले न्त्नमानण 

गरेको काननूहरू नगरपान्त्लकाको आरतररक न्त्नयरिण प्रणाली न्त्नदने्त्शका, सयूोदय नगरपान्त्लकाको सशुासन 

व्यिस्थापन तथा संचालन ऐनले समते नगरपान्त्लकाले आिन्त्धक योजना तयार गरी तरुुरतै कायानरयिन गने भरन े

व्यिस्था गरेको छ।  

न्त्यनै व्यिस्था अनसुार पयनटकीय नगरी सयूोदय नगरपान्त्लकाको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतरिात्मक शासन 

व्यिस्थाको पन्त्हलो जनन्त्निानन्त्चत जनप्रन्त्तन्त्नन्त्धको पन्त्हलो आिन्त्धक योजना(०७७/०७८-०८१/०८२) न्त्नमानण भइ 

कायानरियनमा रहकेो छ। एक ििनको सफल कायानरियन पन्त्छ मध्यमकालीन खचन संरचना र आिन्त्धक योजना बीचको 

अरतर सम्िरधलाई तादात्म्यता राखी बान्त्िनक न्त्िकास कायनक्रम आ.ि.०७८/८९ समेत न्त्नमानण भएको छ। तीन तहको 

सरकारिीचको बजटे र कायनक्रमलाई व्यिन्त्स्थत गनन यो आिन्त्धक योजनाले मागनन्त्नदेशन गनेछ। यो आिन्त्धक 

योजनाले स्थानीय प्राथन्त्मकता, सङ्घ, प्रदशेको योजनालाई समते ध्यान न्त्दद ै हामीन्त्सत भएको श्रोत साधनको 

उपलब्धता, सङ्घ, प्रदशे, गरैसरकारी संस्थाहरू, नीन्त्ज, सहकारी र न्त्तनको अन्त्धकतम पररचालन गने सम्िन्त्रध प्रष्ट 

कायनन्त्दशा स्थान्त्पत गनन यो आिन्त्धक योजनाले महत्िपणून भनू्त्मका खले्नेछ।  

अरत्यमा, नगरपान्त्लकाको सिानङ्न्त्गण न्त्िकासको न्त्नन्त्म्त आिन्त्धक योजना न्त्नमानणमा नेततृ्िदायी भनू्त्मका खले्ने 

कायनपान्त्लकाको सम्पणून सदस्यहरू, जनप्रन्त्तन्त्नन्त्ध, कमनचारी, न्त्िज्ञ तथा संलग्न सबै सङ्घ, संस्था तथा 

महानभुािहरूप्रन्त्त हान्त्दनक आभार र कृतज्ञता प्रकट गदनछु। 

 

रणबहादरु राई 

नगरप्रमखु 
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पररच्छेद-१ 

१.१ ऐविहावसक वचनारी िथा नामाकरण 

१ .१.१  ऐविहावसक वचनारी 

नेपालको एकीकरणपन्त्छ र सनुौली सन्त्रधभरदा अगान्त्ड न्त्ि.स. १८७२ सम्म लगभक ४१ बिन नपेालको पिूी न्त्समाना न्त्टष्टासम्म कायम 

रह्यो। सदुरूपिूनको गन्त्ड(प्रशासन्त्नक अड्डा)“ नागरी”( हाल भारको) मा न्त्थयो। न्त्िजयिान्त्हनी श्रीनाथ पल्टन सन्त्हत जयरत खिी प्रमखु 

प्रशासक न्त्थए। लेप्चा काजी, सवु्िा, अदनली आन्त्दको माध्यमबाट शासन प्रद्धन्त्त संचालनमा न्त्थयो। सगुौली सन्त्रध न्त्ि.स. १८७२ फागनु 

२०( माचन ४ १८१६) पन्त्छ मचेी नदी र न्त्सहनं्त्लला पिनतको पानी ढलो न्त्भि नपेालको पिूी न्त्समाना खनु्त्म्चन बाध्य भयो। नागरीमा 

भएको गन्त्ड करफोक पञ्चकरया नन्त्जकै साररएको न्त्थयो। त्यसैकारण अन्त्हले पन्त्न बडादशैंको महानिमीमा माईस्थान इलाममा पजूा गनुन 

भरदा अगान्त्ड पञ्चकरयामा पजूा गने प्रचलन छ कारण करफोकको उि गन्त्ड केन्त्ह समय नामसान्त्लङ हुदँ ैन्त्ि.स. १८७५ मा इलाम माइ 

स्थानमा साने काम भएको न्त्थयो। सन ्१८९१ मा न्त्सन्त्क्कमले न्त्सन्त्द्ध नदीलाई मेची भनी अरतु डाडालाई दाबी गयो। नेपालको भनू्त्म 

बचाउन जङमी लाप्चा(सांक्षी) को भनू्त्मका पन्त्न महत्िपणून छ। यसरी सयूोदय नगरपान्त्लकाले न्त्सङ्गो नेपाल र इलामको ऐन्त्तहान्त्सक 

महत्ि बोक्न सफल भएको दने्त्खरछ। 

मेची नदीको उद्गम स्थल सयूोदय नगरपान्त्लकामै पदनछ। लाप्चा भािाकै न्त्मरच्य-ुउङ शव्दबाट मचेी शव्दको व्यतु्पन्त्त भएको हो जनु 

नदीको नामबाट मेची अरचल नामाकरण भएको छ। इलाम न्त्जल्लाको नामाकरण लेप्चा जान्त्त र न्त्लम्ि ु जान्त्तसंग गाँन्त्सएको छ। 

माईपिूनको भाग लेप्चाको मलू थलो मान्त्नरछ र न्त्लम्ि ु जान्त्त पन्त्न पयानप्त बसोबास गछनन।् इलामको नामकरण रोङ भािामा 

इ+लोम=इलाम पतु्का उड्ने िा िस्ने ठाँउ भरने अथन लगाइरछ। त्यस्तै न्त्लम्ि ुभािामा इ+लाम=इलाम भनेको घमुाउरो बाटोको अथन 

लगाइरछ। यसरी अरचल र न्त्जल्लाकै नामाकरणको ऐन्त्तहान्त्सकता संग समते महत्ि राखेको छ सयूोदय नगरपान्त्लकाले ऐन्त्तहान्त्सकताकै 

अको पाटोमा स्िामी सोमेश्वरानरद, सरतज्ञान न्त्दलदास, महानरद सापकोटा जस्ता ऐन्त्तहान्त्सक परुुिहरूसगं सयूोदय नगरपान्त्लकाको नाता 

गाँन्त्सएको छ। न्त्िक्रम सम्ित २००९ असोजको ऐन्त्तहान्त्सक न्त्शक्षा सम्मलेन नेपाली सान्त्हत्य आकाशका न्त्िरत्न नेखनाख, सम र 

दिेकोटाको उपन्त्स्थन्त्तमा कन्त्ि सम्मेलन लगायत एन्त्तहान्त्सक पन्त्हचान सयूोदय नगरपान्त्लकाले पाएको छ।  

न्त्िक्रम सम्ित २०७१ साल अगान्त्डको तत्कान्त्लन न्त्फक्कल गा.न्त्ि.स.लाई करयाम र पञ्चकरया गा.न्त्ि.स.सगं न्त्मलाएर न्त्िक्रम सम्ित 

२०७१ सालमा सयूोदय नगरपान्त्लका घोिणा गररएको न्त्थयो। नपेालको संन्त्िधान २०७२ लाग ूभई सङ्घीय शासन प्रणाली शरुु भएसँग ै

राज्य पनुनसंरचना आयोगले स्थानीय तहको सीमाङ्कन गदान सान्त्िक सयूोदय नगरपान्त्लका( न्त्फक्कल, करयाम र पञ्चकरया सन्त्हतको) 

मा गोख,े श्रीअरतु, समालिङु, पशपुन्त्तनगरको सबै बडाहरू एिं लक्ष्मीपरू गा.न्त्ि. स. ८ बडाहरू र जोगमाइ गा. न्त्ि.स.को ८ र ९ 

बडाहरू न्त्मलाएर सयूोदय नगरपान्त्लका संरचना गररएको हो। इलाम न्त्जल्लाको चार िटा नगरपान्त्लकाहरू र छ बटा गाउँ पान्त्लकाहरू 

मध्ये सबैभरदा ठूलो नगरपान्त्लका( क्षेिफल र जनसंख्या दिैु आधारमा) पन्त्न हो।  

१ .१.२  नामाकरण 

सयूोदय नगरपान्त्लका न्त्भि अनेकौ मनमोहक टाकुरा र थमु्काहरू छन ्जस्को आरतररक र बाह्य पयनटकहरूलाई लोभ्याएका र मरिमगु्ध 

पारेका छन।् यस अरतगनत अरतुडाडा, करयाम, करफोक, पशपुन्त्तनगर, न्त्फक्कल, गोखे थमु्के, लान्त्मधरुा, गफुापातल, न्त्चिेगमु्बा, मेची 

महुान लगायतका थपैु्र टाकुराहरूबाट न्त्हमाल दने्त्ख तराइसम्मका मनमोहम दृष्यहरूको अिलोकन गरी आनन्त्रदत हुन सन्त्करछ।यी 

टाकुराहर मध्ये कै अरत ुडाडा नेपालको सदुरूपिूनमा सयूोदयको अत्यरतै मनमोहक दृष्य अिलोकन गनन सन्त्कने र घामको पन्त्हलो झलु्को 

झनु्त्ल्कने भएकै कारण सयूोदय नगरपान्त्लका नामाकरण गररएको हो।  

१.२ प्राकृविक सम्पदा 

सयूोदय नगरपान्त्लकाको अत्यरतै उिनर भनू्त्मका कारण यस नगरपान्त्लकान्त्भि लेकाली िनस्पती, पतझर िनस्पती, सदािहार िनस्पती 

लगायतका िनस्पती अरतगनत चाँप, लेकाली कटुस, फलाँठ, िज्ाँठ,सल्ला, रुद्राक्ष, िदु्धन्त्चत, सखिुा, लाकुरी, मलान्त्गरी, गरुाँस, टुनी 

जस्ता अनेकौ उरनत जातको रुखका साथै स्थानअनसुार अनेकौ जातका रुखहरू पाइरछन।् औिधीजरय न्त्िरुिाहरू अरतगनत 

लौठसल्ला, िनमलूा, न्त्िखमा, न्त्चराइतो, हरचरु, पाखनिेत, गजुो, न्त्टम्िरु, पाँचऔले, जटामसी, घोरताप्रे, ितेलौरी, िडुोओखती, 
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न्त्समरायो, न्त्सस्नो,मन्त्झटो, दन्त्तिन लागयतका अनेकौ बोट न्त्िरुिाको पयानप्तता छ। प्राकृन्त्तक सम्पदाकै रुपमा श्रीखोला, रुङसङू, न्त्सद्धी, 

मेची, न्त्िररङ, माई लगायतका नदीहरूको िहाि छ। अनकेौ टाकुरा र थमु्केको दृश्यािलोकन, हररया न्त्चयािारीहरूको उपन्त्स्थन्त्त उन्त््त कै 

मनमोहन छ। न्त्िन्त्भरन नीन्त्ज तथा सामदुान्त्यक िनहरू प्रशस्तै छन।् न्त्सद्धीखोलामा तामाखानी, मयौ र न्त्िररङ आसपास अनेकौ 

धातुहरूको खानी भएको न्त्िज्ञहरूको ठहर छ। िरय जरतुमा रेड पाण्ड( हाब्रे) सालक, पानीओत, मगृ, स्याल, दमु्सी, बनले लगायतका 

अनेकौ जगली जनािरहरूका साथै अनेकौ प्रजातीका चराहरू, अनेकौ फूलहरू यहाँका प्राकृन्त्तक सम्पदाहरू छन।्  

१.३ सास्कृविक सम्पदा 

लेप्चा संग्रहालय गमु्िा र गरुुकुल न्त्शक्षा, न्त्िन्त्भरन मठमन्त्रदर, दिेदिेीस्थल, साकेला, धाननाच, डम्फूनाच, च्यािङु नाच, नौमती र 

पञ्चैिाजा, लेप्चा, थामी, यल्म ूजस्ता जातजान्त्तका भािागत र सांस्कृन्त्तक सम्पदा, कलात्मक गमु्िा लगायतका सांस्कृन्त्तक सम्पदा 

हाम्रा पन्त्हचान सरुन्त्क्षत छन।्  

१.४ जनसखं्या 

सयूोदय नगरपान्त्लकाको कूल जनसंख्या ५६,६९१ र घरधरुी १३२११ रहकेो छ(रान्त्ष्िय जनगणना, २०६८) । घरधरुी सिेक्षण २०७५ 

अनसुार भन ेजनसंख्या ५८१३० र घरधरुी संख्या १३४०० रहकेो दने्त्खरछ(तान्त्लका १) । प्राप्त त्याङ्कलाई हदेान जनसंख्या िनृ्त्द्धदर 

ईलाम न्त्जल्लाका अरय क्षेि तथा मलुुकको तलुनामा कम रहकेो छ । 

िाविका नं.१: जनसाङ्ख वख्यक वििरण 

वस.नं. वििरण  इकाई २०७५ को सरे्भक्षण कैवियि 

१ 

जनसंख्या 

परुुि संख्या २९८८२  

मन्त्हला  संख्या २८२४८  

जम्मा  संख्या ५८१३०  

२ कुल घर धरुी संख्या  संख्या १३४००  

३ पररिारको औित आकार   जना   ४.७  

४ जनघनत्ि प्रन्त्त िगन न्त्क.न्त्म   जना  २५७.७५  

५ जनसंख्या िनृ्त्द्धदर   प्रन्त्तसत  ०.२६  

६ लैङ्न्त्गक अनपुात परुुि  संख्या ५१.४  

मन्त्हला  संख्या ४८.६  

७ नगर क्षिेमा अनपुन्त्स्थत जनसंख्या नेपाल न्त्भि  संख्या ३९७६  

न्त्िदशे  संख्या ४२१० (रोजगारी ३४८८, न्त्शक्षा ६१८, 

व्यिासाय ३८, अरय ६६) 

८  अपाङ्गता भएका जनसंख्या परुुि संख्या ५०४  

मन्त्हला संख्या ४१८  

९ ५ ििन मनु्त्नका बालबान्त्लका  बालक संख्या १४८७  

बान्त्लका संख्या १३९७  

१० ७५ ििन मान्त्थका ज्येष्ठ नागररक  परुुि संख्या १४३४  

मन्त्हला संख्या १०८६  

११ आन्त्थनक रुपले सन्त्क्रय जनसंख्या  प्रन्त्तसत  ५५ २० दने्त्ख ६० ििन उमेर समहू 

१२ लोपोरमखु जान्त्तको जनसंख्या  संख्या १६४१ लेप्चा(रोङ) 

उमेरगत आधारमा ४ ििन मनुीका जनसंख्या ४.९६ प्रन्त्तसत रहकेो दने्त्खरछ भने ६५ दने्त्ख ६९ ििन उमेर समहूको जनसंख्या २.७८ 

प्रन्त्तसत रहकेो दने्त्खरछ । यस नगरपान्त्लका न्त्भि रहकेो कुल जनसंख्या मध्ये ५५.१६ प्रन्त्तसत जनसंख्या आन्त्थनक रुपले सन्त्क्रय रहकेो 

दने्त्खरछ । उमेरको आधारमा उि समहू न्त्भि २० दने्त्ख ६० बिन न्त्भिको जनसंख्या समािेश गररएको छ। नगरक्षिेको आन्त्श्रत 

जनसंख्याको न्त्हस्सा कूल जनसंख्याको अनपुातमा ठूलो भएको हुनाले न्त्िकासमा सन्त्क्रय जनसंख्या पररचालनमा कन्त्ठनाई हुने दने्त्खरछ । 
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उपलब्ध त्याङ्क अनसुार कूल जनसंख्याको ८१.३९ प्रन्त्तसत जनसंख्या प्रत्यक्ष रुपमा कृिी पशपुालन पेशामा संलग्न रहकेो दने्त्खरछ 

भने व्यापारमा ७.०४ प्रन्त्तसत, नोकरीमा २.६ प्रन्त्तसत र बाँन्त्क अरय पेशामा संलग्न रहकेो पाईरछ । यसबाट कृिी, पशपुालन र व्यापार 

व्यिसाय प्रिद्धननमा नगरपान्त्लकाले लगानी बनृ्त्द्ध गद ैरोजगारीका अिसरहरू न्त्सजनना गनन सक्ने सम्भािना पन्त्न रहकेो दने्त्खरछ ।  

१.५ र्भ-ूउपयोग िथा जवमनको स्िावमत्ि 

यस नगरपान्त्लमा भएको जन्त्मन न्त्िन्त्भरन प्रयोजनमा उपयोग गररद ै आएको छ । गोख,े जोगमाई, पशपुन्त्तनगर, समालबङ्ुग क्षेिमा 

जंगलको मािा धेरै दने्त्खरछ भन ेपञ्चकरया, न्त्फक्कल, अरतु, करयाम र पशपुन्त्तनगर क्षेिमा न्त्चयाखेन्त्त न्त्िस्तार भएको दने्त्खएको छ। भ–ू

उपयोगको न्त्ििरण तान्त्लका २ मा न्त्दईएको छ । 

िाविका नं.२ र्भूउपयोग वििरण:- 

क्र.स ं वििरण के्षत्रिि(िगग वक.वम.) प्रविसि(%) 

१ कृिी क्षिे  ९५.९५ ४२.५४ 

२ िन तथा चरन क्षिे ११९.७७ ५३.११ 

३ आिास क्षिे ०.०५ ०.०२ 

४ नदीनाला तथा उभार क्षिेले ओगटेको क्षिे २.१६ ०.९६ 

५ ताल तलैया तथा सन्त्मसार क्षिे ०.०१ ०.०१ 

६ झान्त्ड तथा बगान क्षिे ७.४० ३.२८ 

७ अरय  ०.१८ ०.०८ 

जम्मा २२५.५३ १००.०० 

स्रोत नगर प्रोफाइल २०७५ 

सयूोदय नगरपान्त्लका न्त्भि पाररिाररक रुपमा प्रयोगमा भएको जन्त्मनको स्िान्त्मत्िको अिस्थालाई हदेान आ्नो पररिारको भोगचलनमा 

रहकेो जन्त्मन एक रोपनी भरदा कम भएको घरधरुी ७.७३ प्रन्त्तसत रहकेो दने्त्खरछ । यो घरघडेरीको रुपमा प्रयोगमा आएको जन्त्मन हो । 

एकदने्त्ख पाँच रोपनी सम्म जन्त्मन हुने घरपररिार १८.८८ प्रन्त्तसत रहकेो छ भन े५ रोपनी भरदा धेरै जन्त्मन हुन े७३.३९प्रन्त्तसत घरधरुी 

रहकेो दने्त्खरछ ।  

१.६ प्रमुख आवथगक वक्रयाकिाप 

सयूोदयमलुतः कृिी, पयनटन, उद्योग र व्यापारमा आधाररत अथनतरि भएको नगरपान्त्लका हो । यहाका अन्त्धकांश मान्त्नसहरूको 

जीन्त्िकोपाजनन तथा रोजगारीको मखु्य आधार कृिी तथा पशपुालन, व्यापार, पयनटन र उद्योग नै रहकेो दने्त्खरछ । यस नगरपान्त्लकाको 

गाहनस्थ उत्पादन(Gross Domestic Product-GDP)
1
मा मकै, गहु,ँ धान जस्ता खाद्यारन िाली र व्यिसान्त्यक रुपमा खेती गररएका 

अदिुा, अलैंची, अन्त्म्लसो, आल,ु सागसव्जीहरू त्यसमा पन्त्न प्रमखुरुपमा इस्कुस, नगदिेालीमा न्त्चया, पशपुालन,ओलन( दधु) 

उत्पादन, बाख्रा कुखरुा बंगरुपालन जस्ता माश ु जरय उत्पादन, सिनकालीन र न्त्िन्त्िध प्रकारका पयनटन, िन आन्त्दले मखु्य योगदान 

परु ्याउँद ैआएको दने्त्खरछ । यसका साथै आन्त्थनक अिस्थालाई न्त्यनै क्षिेको उत्पादन, गैहकृिी जरय उत्पादन, सेिा, व्यापार, पयनटन तथा 

बैदने्त्शक रोजगारीबाट प्राप्त रेन्त्मटेरस जस्ता कुराले आन्त्थनक क्षेिलाई योगदान परु् याएका छन ्। 

                                                           
1
कूल गाहनस्थ उत्पादन(Gross Domestic Product-GDP)र प्रन्त्त व्यन्त्ि कूल गाह्रयनस्थ उत्पादन(Per Capita Gross Domestic 

Product)लाई आन्त्थनक न्त्िकासको महत्िपणुन सचूकका रुपमा न्त्लइद ैआएको छ । कूल ग्राहनस्थ उत्पादन न्त्िशे्लिणका लान्त्ग उत्पादन न्त्िन्त्ध, आय 

न्त्िन्त्ध तथा खचन न्त्िन्त्धको प्रयोग गने प्रचलन रहकेो छ । उत्पादन न्त्िन्त्धमा साधनको लागत मलू्य(Factor Cost) तथा उत्पादन 

मलू्य(Production price) को न्त्िन्त्ध अपनाउने गरररछ । आय न्त्िन्त्धमा हरेक नागररकको िान्त्िनक आम्दानीको गणना गरररछ भने खचन न्त्िन्त्धमा 

हरेक व्यन्त्िले १ ििन अिन्त्धमा गने कूल खचनलाई आधार मारने गरररछ । जसअनुसार इलाम/ सयूोदयको प्रन्त्तव्यन्त्ि कूल ग्राहनस्थ उत्पादन रु. 

७६,१२१(अक्षरेपी छयह्त र हजार एक सय एक्काइस रुपैयाँ) अथानत ७७६ अमेररकी डलर रहकेो अनमुान गररएको छ । 
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१.७ कृषी के्षत्रको अिस्था 

यस नगरपान्त्लकाको प्रमखु खाद्यारन बाली उत्पादनमा मकै, धान, कोदो तथा गहु ँ रहकेा छन ् । बान्त्िनक रुपमा धान २३७ टन, मकै 

७४८.५ टन, कोदो १२१ टन र गहु ँ१२ टन उत्पादन हुने गरेको दने्त्खरछ । यहाँ उत्पादन भएको खाद्यारन बालीले ििनभरी खान नपगु्ने हुदा 

अन्त्धकांश खाद्यारन तराईबाट खररद गने गरररछ । 

त्याङ्कको दृन्त्ष्टकोणबाट हदेान खाद्यारन बाली उत्पादनमा यो नगरपान्त्लका संिेदनशील अिस्थामा रहकेो छ । यहाँ ६३.२ प्रन्त्तसत 

घरधरुीले खाद्यारन उत्पादन गने गरेको दने्त्खएन । यहाँ आ्नो उत्पादनले ३ मन्त्हना भरदा कम पगु्न े२४.१२ घरधरुी दने्त्खरछ । त्यसै गरी 

३–६ मन्त्हना सम्म खान पगु्ने घरपररिार २४.१२ प्रन्त्तसत छन ्। यस्तै ६ दने्त्ख ९ मन्त्हना सम्म पगु्न ेघरधरुी ८.३४ प्रन्त्तसत, एक बिन पगु्न े

०.८० प्रन्त्तसत र खाद्यारन िचत हुने घरधरुी ०.८१ प्रन्त्तसत रहकेो छ । यद्यपी आफूले खाद्यरनबाली उत्पादन नगरेपन्त्न आय आजनको 

अरय धेरै न्त्िकल्प हुने र नगदबेाली धेरै उत्पादन गन े भएकोले सो िालीबाट हुने नगद आम्दानीको कारण खाद्य सरुक्षाको अिस्था 

बन्त्लयो दने्त्खरछ । खाद्यारन उपलब्धताको न्त्ििरण तान्त्लका ३ मा न्त्दईएको छ । 

िाविका न. ३: खाद्यान्न उपिब्धिाको आधारमा घरधुरी वििरण 

वस.नं. खाद्यान्न उपिब्धिाको आधारमा पररिार सखं्या विििरण 
पररिार 

सखं्या 
प्रविसि कैवियि 

१ खाद्यारन उत्पादन नगन े ८२२९ ६३.२ 
अन्त्धकांश पररिार 

नगदिेाली र 

पशपुालनमा संलग्न 

रहकेा छन ्र नगदबेाली 

उत्पादनबाट 

जीन्त्िकोपाजनन गने 

गदनछन ्। 

२ आ्नो खाद्यबाली उत्पादनले ३ मन्त्हना सम्म माि ३१४१ २४.१२ 

३ ३ दने्त्ख ६ मन्त्हना सम्ममाि १०८६ ८.३४ 

४ ६ मन्त्हनादने्त्ख ९ मन्त्हनासम्म ३५६ २.७३ 

५ १ बिन सम्म १०४ ०.८० 

६ १ बिन सम्म पगुरे पन्त्न बेच्न पगु्न े १०५ ०.८१ 

जम्मा १३०२१ १०० 

स्रोत: सरू्योदर्य नगरपाललकाको वस्तुगत लववरण २०७४/७५ 

यस नगर भररमा ६३ िटा न्त्चया तथा ६३ िटा डेरी उद्योगहरू स्थापना भएका छन ्र प्रशोधनको कायन यहीबाट हुने भएता पन्त्न न्त्चया 

करीब २० % र दधु कररब ४२% कच्चा पदाथन यहाँबाट िान्त्हर पठाईरछ । 

१.७ .१ नगदबेाली उत्पादन 

यस नगरपान्त्लका क्षिेमा उत्पादन हुने प्रमखु नगदबेालीहरूमा अदिुा, न्त्चया, अन्त्म्लसो, अलैची, अकबरे, खोसाननी, स्कूस, दधू, बेसार 

तथा कफी रहकेो छ । उत्पादन भएका नगदबेालीहरू स्थानीयस्तरमा हुने खपतका साथै नन्त्जकको बजारमा न्त्कसानहरूले संकलन गरी 

न्त्िक्री न्त्ितरण समते गन ेगरेको पाईरछ । यहाँ उत्पादन हुन ेन्त्चया अरतरान्त्ष्िय बजारसम्म न्त्नयानत हुन ेगदनछ । यस नगरपान्त्लकामा आ.ि. 

२०७४ /७५ मा नगदबेाली तफन  न्त्चया १४१२४ टन र अदिुा ९०८ टन उत्पादन भएको दने्त्खरछ । यस्तै यहाका कृिकहरू िेसार र कन्त्फ 

उत्पादनमा समते लाग्ने गरेका छन ्।  

१ .७.२ तरकारी बाली उत्पादन 

सयूोदय नगपान्त्लका तरकारी उत्पादनको लान्त्ग धेरै अगान्त्ड रहकेो छ जहाँ िान्त्िनक कररि ७६८५ मे.टन. तरकारी उत्पादन गदनछ । यहाँ 

उत्पादन भएको तरकारीले न्त्जल्लाकै प्रमखु न्त्नयानत सामाग्रीको रुपमा पन्त्हचान पाएको छ । पहाडी भभूाग एिम ्न्त्चसो मौसमका कारण 

मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी बालीहरू प्रशस्त मािामा उत्पादन हुने गरेको छ । ग्रामीण तथा कृिी सडकको कारण यहाँ उत्पादन 

भएको तरकारीले बजारसँग सन्त्जलै पहुचँ पाएको दने्त्खरछ भने साना बजार केरद्र तथा राजमागन आसपासका क्षेिहरूमा तरकारी बेच्न े

पसलहरू प्रशस्त दने्त्खरछन ् । यो नगरपान्त्लका भारतसँगका न्त्समा जोन्त्डएकाले धेरै तरकारी सोझै भारतीय बजार सम्म पगु्छ । यहाँ 

उत्पादन हुन ेप्रमखु तरकारी बालीहरूमा इस्कुस, आल,ु खसुाननी, काक्रो, गोलभेडा, काउली, न्त्समी, फसी, रायोसाग, मटरकोसा आन्त्द 

रहकेा छन ्। 

१ .७.३ कृिी बजार तथा हाटबजार सम्बरधी न्त्ििरण 

यस नगरपान्त्लका न्त्भि साना तथा मझौला बजार एिम ्साप्तान्त्हक हाटबजार रहकेा छन ्। नगरपान्त्लकको प्रमखु व्यापाररक केरद्रको रुपमा 

न्त्फक्कल बजार, पशपुन्त्तनगरबजार, तीनघरेबजार, हकन टेबजार, शान्त्रतबजार, गोखेबजार, मानेभञ्ज्याङ र कटुसे बजार रहकेा छन ्। यी 

व्यापाररक केरद्रमा कृिी उपज लगायत दनै्त्नक उपभोग्य बस्तुहरूको न्त्कनबेच गन ेगररएको छ ।  
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१ .७.४ वसिँचाई सवुिधा 

 नगरपान्त्लका केही िडाहरूमा साना न्त्सचँाई माफन त र अरय क्षिेमा िैकन्त्ल्पक प्रन्त्िन्त्ध माफन त न्त्सँचाई सनु्त्िधा पगुेको दने्त्खरछ। 

नगरपान्त्लका न्त्भि ७०८ .०६ हके्टर जन्त्मनमा न्त्संचाइ सनु्त्िधा पगुेको दने्त्खएको छ । िडा नं . ६ बाहके अरय िडाहरूमा आन्त्शंक रुपमा 

न्त्सँचाई पगुेको दने्त्खरछ।  

१ .७.५ पशपुालन  

आ.ि. २०७४/७५ नगरपान्त्लकामा १५३९९ गाई, ८४३ भैसी र १४४०६ खसी बाख्रा रहकेो त्याङ्क छ । यस्तै सोही आ.ि. मा सुंगर 

२५४६, कुखरुा ३१७०४ र गोरु २३९८ रहकेो दने्त्खरछ।सयूोदय नगरपान्त्लका न्त्भि दनै्त्नक ३७४३९ न्त्लटर दधु उत्पादन हुने गदनछ । यो 

उत्पादन नगरको व्यिसान्त्यक उत्पादन हो र यसबाट नगर क्षिेमा न ैधरैे उद्योगहरू सञ्चालनमा छन ्। यस नगरक्षेिमा जम्मा ६३ िटा 

डेरी, न्त्चज तथा दगु्ध संकलन केरद्रहरू सञ्चालनमा छन ्। त्यसैगरी यहाँ िान्त्िनक ४५५ म.ेटन. मास ुउत्पादन भरैहकेो छ । 

१.८ पयगटन के्षत्र  

सयूोदय नगरपान्त्लका क्षिेमा न्त्िन्त्भरन पयनटकीय स्थलहरू रहकेा छन ्। यसैकारण यहाँ प्रशस्तै आरतरीक तथा बाह्य पयनटकहरू आउन े

गदनछन ् । यहाँका प्रमखु पयनटकीय स्थलहरूमा श्रीअरत,ु करयाम, न्त्फक्कल, पशपुतीनगर, पंचकरया, थमु्के, गोखे बजार, गफुाताल, 

छन्त्ब्बस ेरहकेा छन ्। यस क्षेिमा धान्त्मनक, शैन्त्क्षक, सांस्कृन्त्तक तथा दृश्यािलोकनको न्त्हसाबले महरिपणून स्थलहरू रहकेा छन ्। 

अरतुडाँडा सयुोदय नगरपान्त्लका िडा नं.५मा अिन्त्स्थत(सान्त्िकको श्रीअरतु र समालबङ्ुग) क्षिेमा रहकेो अरतु पयनटकीय क्षेि नेपालको 

चन्त्चनत पयनटकीय गरतव्य मध्येको एक हो । यस भेगमा ग्रामीण पयनटनको पिूानधारको रुपमा घरबास प्रणाली(होमस्टे) अरत ुबाट नै शरुु 

भएको मान्त्नरछ । सयुोदयको दृश्यािलोकन, अरतु पोखरी, लाप्चा संस्कृन्त्त र ग्रामीण जनजीिनको अिलोकन, सनुगाभा फूलखेती 

यहाँको आकिनणको रुपमा रहकेो पाइरछ । कान्त्तनक दने्त्ख पौि सम्म सयूोदयको दृश्यािलोकन गनन उपयिु समय मान्त्नरछ । यहाँबाट 

कञ्चनजंघा न्त्हमाल, भारतीय सीमािती क्षेि, इलाम न्त्जल्लाका अन्त्धकांश क्षिे तथा झापा न्त्जल्लाको मनोरम भ-ूभागहरू अिलोकन 

गनन सन्त्करछ । गफुापाताल श्रीअरतु को भारतीय सीमािती क्षेिमा अिन्त्स्थत अको रमणीय स्थल हो । यसको साथै नेपालको पिूी 

न्त्समानाको मचेी नदीको उद्गमस्थल समेत यसै िडामा पदनछ ।  

नगरपान्त्लकाको सदरमकुाम सँग जोन्त्डएको करयाम मचेी राजमागनमा पने अको पयनटकीय स्थल हो । न्त्चयाबारीको लान्त्ग प्रन्त्सद्ध 

करयामले स्िदशेी न्त्िदशेी सबैलाई आकन न्त्ित गरेको छ । दनै्त्नकसयौकँो संख्यामा आरतररक तथा बाह्य पयनटकहरू न्त्चया बगानको 

दृश्यािलोकन, िनभोज तथा घमु्नको लान्त्ग आउने गदनछन ्। यस स्थानमा सामारय न्त्चयाखाजा र खानन्त्पनको व्यिस्था भए पन्त्न िासको 

व्यिस्था नन्त्जकै रहकेो शान्त्रतचोक, करयाम, न्त्फक्कल र हकन टे बजारमा उपलब्ध छ । यहाँको न्त्चयाबारीको मनोरम दृष्य र न्त्चसो 

हािापानीले आरतरीक तथा िाह्य पयनटकहरूलाई आकन्त्िनत गरररहकेो छ ।  

मेची राजमागन खण्डको न्त्बच भागमा पने न्त्फक्कल बजार नगरपान्त्लकाको केरद्रको साथै इलाम न्त्जल्लाको पिूी व्यापाररक केरद्र समेत 

हो। यहाबाट सीमािती पशपुन्त्तनगर जान ेबाटो छुट्दछ । यसले इलामको उ्त र पिूी भागमा रहकेो माइजोगमाई गाउँपान्त्लका लगायतका 

क्षेिसंग सोझो व्यापाररक कारोबार गदनछ । व्यापाररक दृन्त्ष्टबाट माि नभएर पयनटकीय दृन्त्ष्टबाट समते यो स्थान महत्िपणून रहदँ ैआएको 

छ। मचेी राजमागनको पाँचथर र ताप्लेजङ्ुगसम्म चल्ने सिारी साधनको मखु्य न्त्बसौनी थलो पन्त्न न्त्फक्कल नै हो । लाप्चाहरूको बाक्लो 

बसोबास रहकेो यस क्षिेले साँस्कृन्त्तक दृन्त्ष्टबाट समेत महत्त्ि राख्दछ । यस क्षेिमा रहकेो फेरसोङ्ग गमु्बा र याङथोङ्ग गमु्बा 

ऐन्त्तहान्त्सक महत्िको थलो हो । बजारको न्त्सरानमा रहकेो मन्त्रदर र न्त्िद्यालयको स्थापना राणाकालमानै स्िामी सोमेश्वरानरदले गरेका 

हुनाले न्त्तनको पन्त्न ऐन्त्तहान्त्सक महत्त्ि रहकेो छ ।यसैगरी शनै्त्क्षक पयनटनको रुपमा करफोक न्त्िद्या मन्त्रदर हाल नगरको एक माि बहुमखुी 

क्याम्पस रहकेो छ । यसै स्थानमा न्त्हरद ुधमनको परुानो पञ्चकरया मन्त्रदर पन्त्न रहकेो छ भन ेन्त्िद्यालय िरपर न्त्िद्यालयको आ्नै िन तथा 

प्राकृन्त्तक छटाले यो स्थान मनमोहक दने्त्खरछ ।यसै ठाउँमा हाल स्िामी सोमेश्वरानरदको स्मनृ्त्तमा जङ्गलन्त्भि स्िामी पाकन  पन्त्न स्थापना 

गररएको छ । बदु्ध पाकन , पिूी दलैो पशपुन्त्तनगर नाका, पशपुन्त्त मन्त्रदर, सरुदरपानी पयनटकीय स्थल, लेप्चा काजीकोटी, गोखे न्त्चिे गमु्बा, 

थमु्के पयनटकीय स्थल, रेड पाण्डा संरक्षण स्थल, न्त्जमीराजा न्त्जमीरानी स्थल, लेप्चा जातीको परुाना गमु्बा, याङ्गथोङ्ग गमु्बा, 

फेरसोङ्ग गमु्बा पाकन  जस्ता दजननौ पयनटकीय गरतब्य स्थलहरू रहकेा छन ्।  
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१.९ उद्योग िथा व्यापार 

यस नगरमा ठूला, मझौला तथा साना उद्योगहरू स्थापना भएका छन ् । यीउद्योगहरूमा साना ठुला गरर ६३ न्त्चया उद्योगहरू र डेरी 

उद्योगमा ठूला न्त्चज ्याक्िी दने्त्ख साना चक्लेट र छुपी ्याक्िी समेत गरर १३८ िटा रहकेा छन ् । स्थानीय उद्योगमा खपत हुन े

बाहकेका कच्चा पदाथन बान्त्हर न्त्नकासी हुन ेगरेको छ । व्याबसान्त्यक रुपमा गाईपालन,बाख्रापालन,बंगरुपालन, कुखरुापालन, तरकारी 

खेन्त्त र माहुरी पालनलाई अगान्त्ड बढाउन सरुुिात गररएको छ ।  

१.१० बैंक िथा वित्तीय ससं्था 

नगरपान्त्लका क्षिेमा न्त्िन्त्भरन िगनका बैंक तथा न्त्ि्त ीय संस्थाहरू स्थापना भई सेिा प्रदान गरररहकेा छन ्। जसबाट मान्त्नसहरूले न्त्नयन्त्मत 

र सहज रुपमा सेिा पाउद ैआएको दने्त्खरछ । नगरपान्त्लकामा रान्त्ष्िय िान्त्णज्य बैंक, ग्लोिल आइ. एम.्इ. बैंक, नेपाल बंगलादशे बैंक, 

एभरेष्ट बैंक, कृिी-न्त्िकास बैंक, न्त्नधनन उत्थान बैंक, एक्सल न्त्डभलपमेण्ट बैंक, कनकाई न्त्िकास बैंक लगायतका बैंक, न्त्ि्त ीय संस्था र 

मन्त्न िारसफर सम्िरधी संस्थाहरूको संख्या २४ रहकेो छ । 

१.११ सहकारी सम्बन्धी वििरण 

यस सयूोदय नगरक्षेिमा १४० िटा सहकारी संस्थाहरू सञ्चालनमा छन ् । यसमध्ये ९ िटा बचत तथा ऋण सहकारी, १६ िटा 

बहुउद्दशेीय सहकारी र बाँन्त्क ११५ कृिी तथा दगु्ध उत्पादन सम्बरधी सहकारी रहकेा छन ्। स्थानीय स्तरमा सञ्चान्त्लत सहकारीबाट 

संस्थाका सदस्यहरूले सहज रुपमा सेिा पाउन ेगरेको छन ्। प्रन्त्त सहकारी सरदर रु.१० लाखको पजूीगँत लगानी रहन ेगरेको अिस्थामा 

सहकारी क्षिेको कूल पजूीगँत लगानी झण्डै १४ करोड अनमुान गररएको छ । हाल सम्म कुल २१५६७ जना व्यन्त्िहरू न्त्िन्त्भरन 

सहकारीहरूको सदस्यहरू रहन ुभएको छ । 

१.१२ शैवक्षक अिस्था 

सयूोदय नगरपान्त्लकाको शैन्त्क्षक इन्त्तहास गौरिपणून छ । यस नगरपान्त्लकामा प्रारन्त्म्भक बाल न्त्िकास केरद्र दने्त्ख उच्च न्त्शक्षा लान्त्ग 

क्याम्पस सम्म सञ्चालन गररएको छ । नगरपान्त्लकामा सामदुान्त्यक तथा न्त्नजी शनै्त्क्षक संस्थाहरू सञ्चालन भएका छन ् । त्यसैगरी 

प्रान्त्िन्त्धक न्त्शक्षालयको स्थापना तथा सञ्चालन सरुुिात भएको छ । नगरपान्त्लकामा न्त्िन्त्भरन स्तरका ६५ सामदुान्त्यक र ३० संस्थागत 

न्त्िद्यालय रहकेा छन ् । यस्तै ९ िटा उच्च मा.न्त्ि. समेत रहकेा छन ् । यस्तै िडा न.ं १२ मा एक बहुमखुी क्याम्पस रहकेो छ । न्त्ि.सं. 

२०७५ को त्याङ्क अनसुार यहाँको कूल साक्षरता दर ९०.४ रहकेो छ । जसमा परुुि साक्षरता ९३.५५ र मन्त्हला साक्षरता ८७.२५ 

रहकेो छ । 

१ .१ २ .१ िहगि आधारमा विद्याथी वििरण 

यस नगरपान्त्लकाको समग्र शैन्त्क्षक अिस्था राम्रो दने्त्खएको छ । नगरपान्त्लका पणून साक्षर घोिणा भएपन्त्न ९ .६ प्रन्त्तसत मान्त्नसहरू 

न्त्नरक्षर छन(्तान्त्लका ४  (।  

िाविका नं. ४: िहगि आधारमा विद्याथी वििरण 

विङ्ख ग साक्षर(beginners) प्रा.वि. िह मा.वि. स्नािक िह स्नाकोत्तर पीएचडी वनरक्षर 

परुुि  ८४३९ ५६०५ ६४०७ १४१७ ५०५ २२ १७४६ 

मन्त्हला ७६१८ ४३१३ ५७१५ १४२३ ४०२ ९ ३३३९ 

जम्मा १६०५७ ९९१५ १२१२२ २८४० ९०७ ३१ ५०८५ 

प्रन्त्तसत ३४.१९ २१.१२ २५.८१ ६.०५ १.९३ ०.०७ ९.०६ 

स्रोत: नगर प्रोफाइल, २०७५ 

१ .१२.२  प्रारवम्र्भक बाि विकास केन्प्र 

यस नगरपान्त्लकामा रहकेा सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा प्रारन्त्म्भक बालन्त्िकास केरद्र सञ्चालन गररएको छ । बालबान्त्लकाहरूको लान्त्ग 

खेलकुद र शैन्त्क्षक सामाग्री सन्त्हतको बालन्त्िकास केरद्रले औपचाररक न्त्िद्यालय उमरे सरुु नभएको बालबान्त्लकालाई न्त्िद्यालय जान 

आकिनण गरेको छ । यसैगरी समदुायमा आधाररत ५५ िटा बालन्त्िकास केरद्र पन्त्न सञ्चालन गररएको छ, जहाँ सहयोगी कायनकतानले 

अध्यापन सम्िरधी कायन गने गरेका छन ्।  
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१.१३ स्िास््य 

१ .१३.१ स्िास््य ससं्था 

यस नगरपान्त्लका न्त्भि सान्त्िकका गाउँ न्त्िकास सन्त्मन्त्त अनसुार स्िास््य चौकी तथा स्िास््य केरद्रहरू सञ्चान्त्लत छन ् । 

नगरपान्त्लकाको िडा न. ११ आइतबारेमा आयिेुन्त्दक अस्पताल केरद्र सञ्चालनमा छ । यसै गरी न्त्नजी स्िास््य सेिा प्रदायकको रुपमा 

केही न्त्क्लन्त्नक तथा मेन्त्डकल पसल सञ्चालनमा रहकेो दने्त्खरछ । स्िास््य चौकी बस्तीभरदा टाढा रहकेो स्थानहरूमा नगरपान्त्लका 

माफन त सामदुान्त्यक स्िास््य एकाईहरू सञ्चालन तथा घनु्त्म्त स्िास््य न्त्क्लन्त्नक सञ्चालन भएको छ । यहाँ स्िास््य चौकी, प्राथन्त्मक 

स्िास््य केरद्र, आयिेुद अस्पताल गरी जम्मा १० स्िास््य संस्था रहकेा छन ्। 

१ .१३.२ सरुवक्षि मािृत्ि 

यस नगरपान्त्लकामा सरुन्त्क्षत माततृ्िलाई लन्त्क्षत गरी बन्त्थनङ सेरटर सन्त्हतको स्िास््य चौकी सञ्चालन गररएको छ । यसै गरी 

िडास्तरमा स्िास््य स्ियंमसेन्त्िकाहरूले पन्त्न सरुन्त्क्षत माततृ्ि सम्बरधी सेिा प्रदान गरररहकेो पाईरछ । स्िास््य चौकीहरूमा न्त्नयन्त्मत 

गभनपरीक्षण, आइरन चक्की न्त्ितरण, पोिण स्िास््य र खोप सेिा प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गररएको छ । आकन्त्स्मक सेिाको लान्त्ग 

एम्बलेुरसहरू पन्त्न सञ्चालन गररएको छ ।  

१.१४ खानेपानी िथा सरसिाई 

नगरन्त्भि रहकेो घरधरुी मध्ये ९४ प्रन्त्तसत घरधरुीले पाईप प्रणाली तथा धाराबाट खानपेानी सनु्त्िधा उपभोग गन ेगरेको पाईरछ । तर 

िडाका सब ैखानपेानी योजनाहरू व्यिन्त्स्थत नभएको कारण कररब ६० प्रन्त्तसत घरधरुीले माि सहज रुपमा खानपेानी सनु्त्िधा पाएका 

छन।् औितमा खानेपानी सङ्कलनको लान्त्ग १५ न्त्मनटे सम्म समय खचननपुने दने्त्खएको छ । खानपेानी आपनू्त्तन भएपन्त्न स्िच्छ तथा 

सरुन्त्क्षत खानेपानी न्त्ितरणमा थप प्रयास गनुनपने दने्त्खएको छ । यहाँ पोखरी िा कुिा माफन त २ प्रन्त्तसत र ४ प्रन्त्तसत घरधरुीले अरय 

रोतोतको खानपेानी प्रयोग गन ेगरेको दने्त्खरछ ।  

१.१५ िन विकास 

सयूोदय नगरपान्त्लकाको भउूपयोगको अिस्थालाई न्त्िशे्लिण गदान िन क्षिेले कूल ११९७७ हके्टर अथानत् ५३.११ प्रन्त्तसत जमीन 

ओगटेको छ । कूल १९ िटा सामदुान्त्यक जैन्त्िक न्त्िन्त्िधतायिु िनहरूमाफन त समदुायले दनै्त्नक इरधन आपनू्त्तन लगायत न्त्नमानण सामाग्री 

र पशिुस्तुको लान्त्ग आहारा सङ्कलन गने गरेका छन ्। यस नगरपान्त्लकामा सामदुान्त्यक िनको तुलनामा न्त्नजी िनको क्षिेफल लगभग 

दोब्बरको हाराहारीमा रहकेो छ । यसलाई परुानो िन, नयाँ िन, रुग्ण िन, बट्ुयान को रुपमा िगीकरण गरररछ भने स्िान्त्मत्िका 

आधारमा सामदुान्त्यक िन, न्त्नजी िन, सरकारी िनको रुपमा िगीकरण गररएको छ(तान्त्लका ५) । 

िाविका न. ५ िनको प्रकार सम्बन्धी वििरण:- 

वस.नं. िनको प्रकार के्षत्रिि(हेक्टर) 

१ सामदुान्त्यक िन ११४१ 

२ न्त्नजी िन २३९७ 

३ अरय(सरकारी िन, कबनु्त्लयती िन, धान्त्मनक िन, कृिी िन आन्त्द) ८४३९ 

 जम्मा  ११९७७ 

सरू्योदर्य नगरपाललकाको वस्तगुत लववरण २०७५ 

 

१.१६ सडक िथा यािायाि 

मेची राजमागनको चारआली इलाम खण्ड(७८ न्त्कलोन्त्मटर) मध्ये झापा न्त्जल्लाको न्त्समानाबाट यस नगरसम्म ६२ न्त्कलोन्त्मटर कालोपि े

रहकेो छ । मेची राजमागन इलामको सयूोदय नगरपान्त्लकाको न्त्बच खण्डबाट न्त्चरेर गएको छ । भारतीय सीमा जोड्ने न्त्फक्कल 

पशपुन्त्तनगर १५ न्त्क.न्त्म. बाटो सञ्चालनमा छ । यस नगरपान्त्लकाका न्त्िन्त्भरन िडाहरू जोड्न ेसहायक तथा ग्रामीण कच्ची सडकहरू 

रहकेो छ । नगरपान्त्लकाले आ्नो क्षेिन्त्भिको सडक गरुुयोजना तयार गरी सडक न्त्नमानणलाई उच्च प्राथन्त्मकतामा राखरे कायन गद ै

आईरहकेो छ । मेची राजमागनको सडक क्षेिान्त्धकार कायम गन े कायनलाई न्त्नररतरता न्त्दद ै सडक मापदण्डअनसुारको कायन अगान्त्ड 

बन्त्ढरहकेो छ ।  
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यस नगरपान्त्लका न्त्भिका न्त्िन्त्भरन िडाहरूबाट मचेी राजमागनसँग सडक सम्पकन  स्थापना गद ै न्त्िन्त्भरन साना तथा मझौला सिारी 

साधनहरू चल्ने गदनछन ्। मचेी राजमागनमा चल्ने न्त्नयमन्त्त सिारी साधन बाहके िडाहरूबाट न्त्िशेिगरी न्त्फक्कल पशपुतीनगर(रत्न कुमार 

िारतिा मागन) श्रीअरत,ु लक्ष्मीपरु, समालबङु, गोख,े जोगमाई, नयाँबजार, नामसान्त्लङ आन्त्द क्षेिबाट न्त्बहान याि ुतथा अरय सामाग्री 

न्त्लएर नन्त्जकैको बजार तथा झापाको काँकरन्त्भट्टा, चारआली, न्त्बतानमोड सम्म चल्न ेगरेका छन ्। 

१.१७ ऊजाग 

यस नगर न्त्भि न्त्नजी क्षेिको लगानीमा जोगमाई खोला र न्त्सन्त्द्धखोलामा जलन्त्िद्यतु उत्पादन शरुु गररएको छ । घरेल ुस्तरमा न्त्िद्यतु सेिा 

नपगुेको स्थान र रान्त्ष्िय प्रसारण लाईन अिरुद्ध भएको बलेा न्त्नजी प्रयोगको लान्त्ग केही घरहरूमा सोलार ब्त ी जडान गररएको छ तर 

यसको व्यिसान्त्यक उत्पादन भन ेगररएको छैन । यस नगरपान्त्लकामा ९५.५१ प्रन्त्तसत घरधरुीमा रान्त्ष्िय प्रसारणको न्त्िद्यतु सेिा पगुेको 

छ। न्त्िद्यतु सेिा नपगुेका केही स्थानहरूमा मरट्टतेल र सोलार ब्त ीको प्रयोग गने गररएको छ । 

१.१८ मानि ससंाधन विकास 

समग्र नपेालको मानि न्त्िकास सचूकाङ्क ०.४९० रहकेोमा इलामको ०.५७८(Arithmetic Mean)तथा(Geometric mean) 

दने्त्खरछ ।सयूोदयनगरपान्त्लकाको पन्त्न समग्र न्त्जल्लाकै मानि न्त्िकास सचूकाङ्कले प्रन्त्तन्त्नन्त्धत्ि गदनछ । सयूोदय नगरपान्त्लकाको मानि 

न्त्िकास सचूकाङ्क तान्त्लका ६ मा न्त्दईएको छ ।  

िाविका नं. ६: मानि विकास सचूकाङ्ख क वििरण:- 

वस.नं. सचूक वििरण कैवियि 

१ आन्त्थनक रुपले सन्त्क्रय जनसंख्या(२० दने्त्ख ६० ििन) ५५.६० प्रन्त्तसत पाश्वनन्त्चि २०७५ 

२ न्त्िद्यालय जान ेऔित उमरे  ४.७४ ििन  

३ प्रन्त्तव्यन्त्ि आय(नपेालको) PPP डलर  ११६० डलर   

४ प्रन्त्तव्यन्त्ि आय(न्त्जल्ला/सयूोदयको) PPP डलर  १२६० डलर   

५ Human Poverty index(HPI)(नेपाल) ३१.१२  

६ Human Poverty index(HPI)(पिूानञ्चल) २९.२२  

७ Human Poverty index(HPI)(ईलाम/सयूोदय) २६.९६  

८ Per Capita Gross National income(नेपाल) ७१८ डलर  

९ Per Capita Gross National income(इलाम सयूोदय) ७८० डलर  

१० जनसंख्या बनृ्त्द्ध दर  ०.२६  

११ प्रजनन दर  २.६  

१२ औशत आय ू ७० ििन   

सचूनाको रोतोतः मान्त्थ उन्त्ल्लन्त्खत सचूनाहरू रोतोत नगर प्रोफाईल भएको हुदा न्त्िस्ततृ सचूना नगर प्रोफाईल र नगरपान्त्लकाको रोतोत 

नक्साबाट प्राप्त गनन सन्त्करछ । केही महत्िपणून रोतोत नक्साहरू अनसुचूी १ मा न्त्दईएको छ । 
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१.१९ सिि पक्ष, सधुार गनुगपने पक्ष, अिसर, चुनौवि 

सिि पक्ष सधुार गनुगपने पक्ष 

 न्त्चया(अथोडक्स न्त्चया) उत्पादनका लान्त्ग उपयिु हािापानी 

रहकेो । 

 हररयो तरकारी र फलफूलका लान्त्ग बजारको पहुचँ रहकेो 

 अलैंची, अदिुा, ईस्कुस,जन्त्डबटुी, न्त्टम्बर, दगु्ध उत्पादनले 

स्थानीय अथनतरिमा यथेष्ठ योगदान गरररहकेो। 

 आरतररक तथा बाह्य पयनटक आकन्त्िनत गनन पयनटकीय स्थलहरू 

प्रशस्त रहकेो । 

 कूल जनसंख्याको ५५ प्रन्त्तसत जनसंख्या आन्त्थनक रुपले सन्त्क्रय 

रहकेो । 

 आरतररक तथा बाह्य पयनटकहरू आकन्त्िनत गनन सिनकान्त्लन 

पयनटकीय स्थलहरू प्रसस्त रहकेो । 

 व्यन्त्ि िा संस्थाको आम्दानीलाई नगर क्षेिको आन्त्थनक 

न्त्िकास सम्बरधी गन्त्तन्त्िन्त्धमा लगानी बढाउन ुपन े। 

 ििैभरर चल्न ेथप सडक न्त्नमानण गनुनपन े। 

 व्यिसान्त्यक कृिी तथा पयनटनका लान्त्ग दक्ष जनशन्त्िको 

न्त्िकास गनुनपने । 

 औद्योन्त्गक आिश्यकता परुा गने क्षमताको न्त्िद्यतु 

आपनू्त्तनका लान्त्ग प्रसारण क्षमता बढाउन ुपन े। 

 प्राङ्गाररक कृिी सम्बरधी अनसुरधानात्मक संस्थाहरू 

स्थापना गररन ुपने ।  

 गणुस्तरीय न्त्चया उत्पादन गनन उत्पादक न्त्कसानमखूी 

कायनक्रम ल्याउनपुने । 

 तयारी न्त्चयाको गणूस्तर मापन गनन न्त्चया पररक्षण केरद्र 

स्थापना गनुनपन े। 

 व्यन्त्ि िा संस्थाको आम्दानीलाई नगर क्षेिको आन्त्थनक 

न्त्िकास सम्िरधी गन्त्तन्त्िन्त्धमा लगानी बढाउन ुपन े। 

 ििैभरर चल्न ेथप सडक न्त्नमानण गनुनपन े। 

 व्यिसान्त्यक कृिी तथा पयान–पयनटनका लान्त्ग दक्ष 

जनशन्त्िको न्त्िकास गनुनपन े। 

 औद्योन्त्गक आिश्यकता परुा गने क्षमताको न्त्िद्यतु 

आपनू्त्तनका लान्त्ग प्रसारण क्षमता बढाउन ुपन े। 

 प्राङ्गाररक कृिी सम्बरधी अनसुरधानात्मक संस्थाहरू 

स्थापना गररन ुपने। 

 गणुस्तरीय न्त्चया उत्पादन गनन उत्पादक न्त्कसानमखूी 

कायनक्रम ल्याउनपुने । 

 तयारी न्त्चयाको गणूस्तर मापन गनन न्त्चया पररक्षण केरद्र 

स्थापना गनुनपन े। 

 कृिी उत्पादनको बजार प्रबद्धनन गनुनपने । 

 सीत भण्डारणहरू न्त्नमानण गनुनपन े।  

 मानन्त्सक स्िास््यको क्षेिमा कायनगनुनपन े। 

 अिकाश प्राप्त कमनचारीहरूको लान्त्ग अिकास आिास 

न्त्नमानण हुनपुन े। 

अिसर चुनौवि 

 भारतको पन्त्िम बंगालको दान्त्जनन्त्लङ न्त्जल्लासँग सीमा जोन्त्डएको 

साथै इलामबाट भारत जोड्न े व्यापाररक प्रिेशद्वारको रुपमा 

रहकेो। 

 सयूोदय नगरपान्त्लका क्षिेका धेरैस्थानहरू पयनटकीय महत्ि 

बोकेको स्थानमा पन े भएकोले आरतररक तथा बाह्य पयनटन 

प्रबद्धननको संभािना रहकेो साथै न्त्िन्त्िध पयनटकीय गरतव्य 

स्थलमध्ये न्त्चया अनसुरधान र शनै्त्क्षक पयनटन गरतव्य स्थलको 

रुपमा न्त्िकास गनन सन्त्कन े। 

 सीप न्त्िकास र प्राकृन्त्तक श्रोतहरूको न्त्दगो पररचालन 

नहुन ु। 

 मध्यम र रयनू आय भएका घरपररिारको आन्त्थनक 

अिस्थामा सधुार र जन्त्टल प्रकृन्त्तको स्िास््य उपचार । 

 खेतीयोग्य जन्त्मन बाँझो राख्न,े न्त्नजी स्िान्त्मत्िमा रहकेो 

जग्गाको भोगचलन र उिनर जन्त्मनको प्रयोग । 

 मान्त्नसहरूमा अनतु्पादक क्षेिमा खचन गन े बढ्दो 

प्रिनृ्त््त को रोकथाम र जीिनशैलीमा सधुार(दखेान्त्सकी 
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 पयनटन प्रबद्धननमा मलुुककै एउटा गरतव्य स्थलको रुपमा ख्यान्त्त 

कमाईसकेको । 

  सयूोदय नगरपान्त्लका चलन्त्चिको छायाङ्कन हिको रुपमा 

न्त्िकन्त्शत हुदँ ैजान ेसंभािना रहकेो । 

 पयनटन प्रबद्धनन र न्त्िन्त्िन्त्धकरणको लान्त्ग रािीकान्त्लन पयनटन तथा 

बजार न्त्िकासको संभािना रहकेो । 

 गौरिपणून शैन्त्क्षक इन्त्तहास रहकेोले स्िच्छ हािापानी, भौगोन्त्लक 

अिन्त्स्थन्त्त, बसोिास योग्यक्षिे, दान्त्जनन्त्लङसँगको सान्त्मप्यता 

आन्त्दको कारणले मलुुककै शैन्त्क्षक हिको रुपमा न्त्िकास गनन 

सन्त्कने । 

 पशपुालन अरतगनत व्यिसान्त्यक गाई पालनको सरुुिात भइसकेको र 

स्थानीय सरकारको समेत प्राथन्त्मकता क्षेिमा परेको हुनाले गाई 

सपुरजोन कायनक्रम अरतगनत न्त्कसानहरूको आन्त्थनक उरनन्त्तमा ठूलो 

फड्को मानन सन्त्कन े। 

 न्त्समासडक(झापा दने्त्ख सरदकपरु) न्त्नमानण माफन त नगर क्षेिका 

आरतररक सडक सञ्जाललाई मजबदु बनाई पिूानधार न्त्िकासमा 

फड्को मानन सक्न ेसम्भािना रहकेो 

 मेची राजमागनले यस नगरपान्त्ललाई न्त्चरेर गएकोले सडक संजाल 

न्त्िस्तार व्यापाररक केरद्र स्थापना, कृिीमा व्यिसान्त्यकरण र 

औद्योन्त्गकरणमा ठूलो सम्भािना रहकेो । 

 व्यिसान्त्यक रुपमा अदिुा, अन्त्म्लसो, अलैची, फलफूल, दधू, 

मह, सागसब्जी, न्त्चयाखतेी जस्ता नगदबेाली यहाँका 

न्त्कसानहरूले अपनाउद ै आएको यसलाई थप मजबदु बनाई 

क्रमशः औधोन्त्गकरण तफन  लाद ै प्रसस्त आन्त्थनक उपाजनन गनन 

सन्त्कने सम्भािना रहकेो । 

 मेचीनदी, न्त्िररङ्गखोला, न्त्सन्त्द्धखोला, जोगमाईखोला लगायत 

अरय सानाठूला खोला खोल्साहरू पन्त्न रहकेोले जलन्त्िद्यतू तथा 

न्त्सचँाई सनु्त्िधा न्त्िस्तार गनन सन्त्कने । 

 मलुुककै लान्त्ग न्त्चया उत्पादनको मखु्य क्षेि भएकोले न्त्ट टेन्त्स्टङ 

सेरटर स्थापना गरी प्रचार प्रसार गनन सन्त्कने । 

 व्यािसान्त्यक रुपमा अदिुा, अन्त्म्लसो, अलैची, फलफूल, दधू, 

मह, सागसब्जी, न्त्चयाखतेी जस्ता नगदबेाली यहाँका 

न्त्कसानहरूले अपनाउद ै आएको यसलाई थप मजबदु बनाई 

क्रमशः औधोन्त्गकरण तफन  लाद ै प्रसस्त आन्त्थनक उपाजनन गनन 

सन्त्कने संभािना रहकेो । 

 मेचीनदी, न्त्िररङ्गखोला, न्त्सन्त्द्धखोला, जोगमाईखोला लगायत 

अरय सानाठूला खोला खोल्साहरू पन्त्न रहकेोले जलन्त्िद्यतू तथा 

न्त्सँचाई सनु्त्िधा न्त्िस्तार गनन सन्त्कने  

 मलुुककै लान्त्ग न्त्चया उत्पादनको मखु्य क्षेि भएकोले न्त्ट टेन्त्स्टङ 

सेरटर स्थापना गरी प्रचार प्रसार गनन सन्त्कने । 

प्रभाि) र न्त्ि्त ीय साक्षरता सचेतना नहुन ु। 

 व्यिसान्त्यक कृिी उत्पादनको बजार न्त्िकास र सदुृढ 

बजारीकरण प्रणाली स्थान्त्पत गनुन । 

 कृिीमा व्यिसान्त्यकरण, उद्यमन्त्शलता न्त्िकास र 

उत्पादनको लागत राख्ने प्रणालीको न्त्िकास गनुन । 

 अलैचँी लगायतका नगदिेाली र पशपुंन्त्क्षमा लाग्ने रोग 

न्त्कराको उपचार र कृिकलाई प्रान्त्िन्त्धक सहयोग 

उपलब्ध गराउन ु। 

 स्थानीय उत्पादन र कच्चा पदाथनलाई मलू्य श्रखृंलामा 

आिद्ध गनुन । 

 यिुा रोजगारी र स्थानीय कच्चा पदाथनमा आधाररत 

उद्योग /उद्यम न्त्िकास र न्त्िस्तार । 

 प्राकृन्त्तक तथा मानि सनृ्त्जत कारणबाट हुने भकू्षय 

न्त्नयरिण र भौगोन्त्लक न्त्िकटता । 

 दीगो र भरपदो सडक, यातायात न्त्िकास र न्त्िस्तार । 

 जनप्रन्त्तन्त्नन्त्ध र कमनचारीको क्षमता न्त्िकास र सहज 

सािनजन्त्नक सेिाको उपलब्धता । 

 बालन्त्ििाह, बालश्रम, सम्िरध न्त्िच्छेद, आत्महत्या 

जस्ता व्यिहारमा कमी ल्याउन ु। 

 नगरपान्त्लकाको आरतररक श्रोत िनृ्त्द्ध(पन्त्हचान र 

पररचालन) ।  

 जनचाहना सम्बोधन र जिाफदहेी स्थानीय शासन । 
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१.२० आिवधक योजना िजुगमा प्रकृया 

दहेाय अनसुार नगरपान्त्लकामा रहकेा ५ िटा न्त्िियगत सन्त्मन्त्तहरू संलग्न रही सहभान्त्गतात्मक रुपमा आिन्त्धक योजना तजुनमा गररएको 

हो। 

१. आन्त्थनक सन्त्मन्त्त(कृिी, उद्योग तथा िान्त्णज्य, पयनटन, सहकारी, न्त्ि्त ीय क्षिे) 

२.सामान्त्जक न्त्िकास(न्त्शक्षा, स्िास््य, खानपेानी तथा सरसफाई, संस्कृन्त्त, लैंङ्न्त्गक समानता तथा सामान्त्जक समािेशीकरण) 

३. पिूानधार न्त्िकास(सडक तथा पलु, झोलुङ्गे पलु, न्त्सँचाई, भिन तथा शहरी न्त्िकास, ऊजान, लघ ु तथा साना जलन्त्िद्यतु, 

सञ्चार) 

४. िातािरण तथा न्त्िपद व्यिस्थापन(िन तथा भ-ूसंरक्षण, जलाधार संरक्षण, िातािरण संरक्षण, जलिाय ुपररितनन, फोहरमैला 

व्यिस्थापन, जल उत्परन प्रकोप न्त्नयरिण, न्त्िपदव््यिस्थापन) 

५.संस्थागत न्त्िकास, सेिा प्रिाह तथा सशुासन(मानि संसाधन न्त्िकास, संस्थागत क्षमता न्त्िकास, सेिा प्रिाहका मापदण्ड 

न्त्नधानरण, सेिा प्रिाहमा न्त्िद्यतुीय सचूना प्रणालीको प्रयोग, लेखांङ्कन, राजश्व पररचालन, न्त्ि्त ीय अनशुासन, आरतररक 

लेखापरीक्षण तथा आरतररक न्त्नयरिण प्रणाली, अन्त्रतम लेखापरीक्षण तथा बेरुज ुफर्छ्यौट) । 

आिन्त्धक योजना तजुनमा गररदा अिलम्बन गररएको न्त्िस्ततृ प्रन्त्क्रया अनसुचूी-२ मा न्त्दइएको छ ।  

१.२१ आिवधक योजनाको सीमा 

यो आिन्त्धक योजना तजुनमा गदान नेपालको संन्त्िधान, प्रचन्त्लत सङ्घीय र प्रादने्त्शक नीन्त्त तथा काननू,न्त्दगो न्त्िकासका लक्ष्यहरू पररौ 

योजना, प्रदशे सरकारको आिन्त्धक योजनाको आधार पि, स्थानीय तहका लान्त्ग सङ्घीय तथा प्रदशे तहबाट जारी गररएका काननूहरू 

र सयूोदय नगरपान्त्लकाको नीन्त्तगत तथा कायनक्रम सञ्चालन दस्तािेजहरूलाई आधारमा न्त्लइएको छ । यसका साथै लैंङ्न्त्गक समानता 

तथा सामान्त्जक समािेशीकरण, बालमैिी स्थानीय शासन, िातािरणमैिी स्थानीय शासन, न्त्िपद ् व्यिस्थापन रान्त्ष्िय रणनीन्त्त र 

जलिाय ु पररितनन रान्त्ष्िय अनकूुलन योजनाका प्रािधानहरूलाई पन्त्न सरदभनमा न्त्लइएको छ । यो आिन्त्धक योजना मलूतः नगर 

पाश्वनन्त्चि, २०७५, योजना तजुनमा गोष्ठी, २०७६ र िडास्तरमा भएका योजना तजुनमा गोष्ठीहरूबाट प्राप्त सचूना, जानकारी तथा 

सझुािहरू(अनसुचूी ३) को आधारमा तयार गररएको छ । साथै रान्त्ष्िय र प्रदशे प्राथन्त्मकता केही न्त्ििय समेत समािेश भएका छन ्। यो 

सयूोदय नगरपान्त्लकाको पाँच ििे योजना भएको हुदँा यसमा नगरपान्त्लकाको न्त्िकास न्त्नदने्त्शत गनन रणनीन्त्त तथा कायननीन्त्त, नन्त्तजा 

तथा सचूक र प्रमखु कायनक्रमहरू माि रान्त्खएका छन ्। कन्त्तपय नन्त्तजा तथा सचूकहरू असर तहका छन,् भने केन्त्ह प्रन्त्तफल तहका पन्त्न 

छन ्।आिन्त्धक योजनाका समग्र लक्ष्य र नन्त्तजाहरूलाई योगदान पगु्ने न्त्कन्त्समले नगरपान्त्लकाले आ्नो िान्त्िनक योजना तथा बजेट र 

न्त्ििय क्षेिगत योजनाहरू तजुनमा गनुन पदनछ । नगरपान्त्लकाले यस योजना दस्तािेजलाई िान्त्िनक योजना तजुनमाको प्रमखु आधार मारन ु

पनेछ ।  
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पररच्छेद– २ 

दीघगकािीन सोच, िक्ष्य िथा समविगि आवथगक खाका र आिवधक योजनाको प्राथवमकिा 

२.१ पृष्ठर्भूवम 

नेपालको संन्त्िधानले, नपेालको राज्यशन्त्िको प्रयोग सङ्घ, प्रदशे र स्थानीय तहले गने गरी सचूीकृत गरेको छ । अन्त्धकारको प्रयोग 

गदान तीन तहका सरकार न्त्बच सहकाररता, सहअन्त्स्तत्ि र समरिय कायम गनुन पने संिैधान्त्नक व्यिस्था रहकेो छ । संन्त्िधानले सङ्घ, 

प्रदशे र स्थानीय तहबीच कायनन्त्जम्मेिारीको बाँडफाँड गरी त्यस्तो कायनसम्पादन गनन आिश्यक रोतोतको समेत व्यिस्था गरेको छ । 

स्थानीय तहको लान्त्ग प्रदान गररएको यस्तो रोतोतमा आफैले पररचालन गने कर तथा गैरकर रोतोतको राजस्िको अलािा सङ्घ तथा 

प्रदशेबाट बाँडफाँड गररने समानीकरण, सशतन, समपरुक र न्त्िशेि अनदुान र राजस्ि बाँडफाँडको रकम रहकेो छ । यस बाहके स्थानीय 

तहले आयमलूक न्त्क्रयाकलापहरू सञ्चालन गरेर समेत राजस्ि आजनन गनन सक्ने व्यिस्था समेत रहकेो दने्त्खरछ । स्थानीय सरकार 

सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ ले नगरपान्त्लकाले आ्नो अन्त्धकार क्षेि न्त्भिका न्त्िियमा आ्नो भौगोन्त्लक क्षेिन्त्भिको 

न्त्िकासका लान्त्ग आिन्त्धक योजना तजुनमा गरी कायानरियन गनुनपन ेव्यिस्था गरे अनसुार सयूोदय नगरपान्त्लकले यो आिन्त्धक योजना 

तयार गरेको छ । 

२.२ दीघगकािीन सोच 

“सयूोदय नगरपान्त्लकाको समदृ्धताः प्राङ्गाररक कृिी, पयान–पयनटन र आन्त्थनक समानता” 

दूरदृविका सचूकहरू 

समदृ्धता : आय र न्त्ितरणको असमानतामा कन्त्म, मानि न्त्िकास सचूकाङ्कमा िनृ्त्द्ध, अिसरको अन्त्धकतमको उपयोग गरी उत्पादन, 

उत्पादकत्ि र बचतमा िनृ्त्द्ध, लगानीका अिसरहरू न्त्िस्तार गरी रोजगारीमा अन्त्भिनृ्त्द्ध भई जनताको जीिनस्तरमा सधुार । 

२.३ समविगि िक्ष्य 

नगरपान्त्लकाले सञ्चालन गने न्त्क्रयाकलापहरूमा गणुात्मक र पररमाणात्मक रुपमा न्त्नधानररत लक्ष्य अनसुारको प्रगन्त्त हान्त्सल हुन ेतथा 

सयूोदय नगरपान्त्लकाको आन्त्थनक, सामान्त्जक, भौन्त्तक, िातािरण, संस्थागत सेिा प्रिाह, न्त्ि्त ीय व्यिस्थापन र सशुासनमा अन्त्भिनृ्त्द्ध 

गरी नगरबासीको जीिन स्तरमा सधुार आएको हुनछे ।  

२.४ उदे्दश्य 

२.४.१  व्यिसान्त्यक कृिी उत्पादन र उत्पादकत्ि िनृ्त्द्ध गनुन, 

२.४.२  िातािरण मिैी पिूानधार न्त्िकासको माध्यमद्वारा पयनटन लगायत आन्त्थनक सामान्त्जक न्त्िकासको आधारशीला तयार गनुन,  

२.४.३  प्राकृन्त्तक रोतोतको न्त्दगो उपयोग एिं न्त्िपद व्यिस्थापनद्वारा जीिनयापनलाई सरुन्त्क्षत बनाउन,ु 

२.४.४  शासकीय सशुासनको अन्त्भिनृ्त्द्ध गनुन, 

२.४.५  दक्ष मानि रोतोतको न्त्िकास, न्त्िस्ताररत रोजगारी, लैङ्न्त्गक समानताद्वारा उच्च आन्त्थनक िनृ्त्द्धदर हान्त्सल गनुन । 

२.४.६ बालमैिी स्थान्त्नय शासनलाई अिलम्बन गनुन  

२.५ पररमाणात्मक िक्ष्य 

योजनाको समन्त्ष्टगत पररमाणात्मक लक्ष्य तान्त्लका ७ मा न्त्दईएको छ ।  

िाविका नं. ७: योजनाको समविगि पररमाणात्मक िक्ष 

सचुक इकाई आधार िषग(आ.ि. 

०७६/०७७ को अिस्था) 

योजनाको िक्ष्य 

०७९/०८० ०८१/०८२ 

मानि न्त्िकास सचूाङ्क सचूकांक  ०.५०४ ०.५५० ०.६०० 

आथनक िनृ्त्द्ध प्रन्त्तसत ६.५* ८.५ ९.७ 

 कुल गाहनस्थ उत्पादन रु. अिन ५८६.४६ ७९७.०५ ९७७.९६ 

 प्रन्त्तव्यन्त्ि िान्त्िनक आय रुपैंया १०२०९८ १३८७८० १७०२५६ 

कृिी क्षिेमा संलग्न जनसंख्या(कृिी र पशपुरछी पालन) प्रन्त्तसत ८१.३९ ७५ ७० 
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सचुक इकाई आधार िषग(आ.ि. 

०७६/०७७ को अिस्था) 

योजनाको िक्ष्य 

०७९/०८० ०८१/०८२ 

कृिी क्षिेको औित िान्त्िनक िनृ्त्द्ध दर प्रन्त्तसत ६.५ ९.७ १० 

आम्दानीको दईु न्त्तहाईभरदा बढी खानामा खचन गन ेपररिार प्रन्त्तसत ८०% ७५% ६५% 

कृिी उपज बेचन्त्िखन गन ेघर पररिार  प्रन्त्तसत १३% २०% २५% 

मापदण्ड अनसुार बनेका आिास घर प्रन्त्तसत ५९% ६६% ७४% 

बाहै्र मन्त्हना सिारी साधन सञ्चालन हुन ेसडक न्त्क.मी. २० ४० ६०% 

िन बट्ुयान क्षेि प्रन्त्तसत ५५% ५८% ६०% 

बेरोजगारी प्रन्त्तसत १०.३ ५ ४ 

बैदने्त्शक रोजगारीमा गएकाको संख्या संख्या २७३ - ३४१ 

मन्त्हलाको नाममा सम्पन्त््त  घर जग्गा प्रन्त्तसत ११.६ १५ २० 

पाइपबाट खानेपानी सनु्त्िधा पगुेको पररिार प्रन्त्तसत ९४ ९७ ९८ 

गररिीको रेखामनु्त्न रहकेो पररिार प्रन्त्तसत १२.४ ११.७ ११ 

औित आय ु ििन ७० - ८० 

साक्षरता दर प्रन्त्तसत ९०.४ - ९५ 

नगरपान्त्लकको सेिाबाट सरतुष्ट जनसंख्या प्रन्त्तसत ३० - ७० 

* रान्त्ष्िय आंकडा ।  

**प्रदशेको आन्त्थनक िनृ्त्द्धलाई आधार मान्त्नएको । 

    

२.६ वित्तीय व्यिस्थापन 

नगरपान्त्लकाले आन्त्थनक सम्िनृ्त्द्ध हान्त्सल गनन सरकारी, सहकारी, सामदुान्त्यक, न्त्नजी र गैरसरकारी क्षेि तथा न्त्िकास साझेदारको 

एन्त्ककृत र समरियात्मक भनू्त्मकालाई आधार मानेको छ ।सयूोदय नगरपान्त्लकाको आिन्त्धक योजनाको दीघनकालीन सोच अनसुारका 

लक्ष्य तथा उद्दशे्यहरू प्रान्त्प्तका लान्त्ग पन्त्हचान गररएका कायनक्रमहरूको प्राथन्त्मकीकरण गरी सोको लान्त्ग आिश्यक रोतोतहरूको 

व्यिस्थापन गनन सम्भाव्य रोतोतहरूको आँकलन र नयाँ रोतोतहरूको पन्त्हचान गरी पररचालन तथा उपयोग गररनेछ ।  

२.६.१ वित्तीय हस्िान्िरण 

नेपालको संन्त्िधान र अरतर सरकारी न्त्ि्त  व्यिस्थापन ऐनद्वारा व्यिस्था गररए बमोन्त्जम यस नगरपान्त्लकालाई सङ्घ र प्रदशेहरूबाट 

दहेाय बमोन्त्जमका न्त्ि्त ीय रोतोतहरू हस्तारतरण हुनछेः  

 सङ्घीय सरकारद्वारा िान्त्िनक रूपमा उपलब्ध हुने समानीकरण अनदुान, सशतन अनदुान, न्त्िशेि अनदुान,समपरूक अनदुान, र 

राजस्ि बाँडफाँड िापत प्राप्त हुने रकम । 

 प्रदशे सरकारद्वारा िान्त्िनक रूपमा उपलब्ध हुने समानीकरण अनदुान, सशतन अनदुान, न्त्िशेि अनदुान,समपरूक अनदुान र राजस्ि 

बाँडफाँट िापत प्राप्त हुन ेरकम । 

 सङ्घीय तथा प्रदशे सरकारबाट प्रत्यायोन्त्जत अन्त्धकार अरतगनत यस नगरपान्त्लकालाई प्राप्त हुने कायनक्रम बजेट जस्तै प्रधानमरिी 

रोजगार कायनक्रम, सामान्त्जक सरुक्षा रकम आन्त्द । 

 िैदने्त्शक अनदुान तफन  अरतरान्त्ष्िय न्त्िकास सहायता नीन्त्त, २०७६ बमोन्त्जम सङ्घीय अथन मरिालयको संयोजनमा प्राप्त हुन ेरकम ।  

२ .६.२ आन्िररक आय  

यस नगरपान्त्लकाको आरतररक रोतोत पररचालनबाट के कन्त्त रकम प्राप्त हुरछ भरने न्त्बियमा नगरपान्त्लकाले न्त्िगत दने्त्ख असलु गद ै

आएको आरतररक रोतोतलाई प्रक्षपेण गदान औित आन्त्थनक बनृ्त्द्ध र राजस्ि बनृ्त्द्धको सम्भािना तथा नगरपान्त्लकाले गनन सक्ने थप 

प्रयासलाई आधारमा न्त्लइएको छ । सयूोदय नगरपान्त्लकाको आरतररक आय पररचालनकोअनमुान तान्त्लका ८ मा न्त्दईएको छ ।  
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िाविका नं ८ : नगरपाविकाको राजश्व पररचािन 

क्र.स.  राजस्िका वशषकग हरू  

आधार बषगको यथाथग 

आय रु िाखमा 
अनुमावनि िथा यथाथग आय प्रके्षपण रु. िाखमा 

आिवधक योजना अिवधको 

जम्मा(२०७७÷७८—

२०८१÷८२) 

०७५/७६ 

को 

यथाथग 

०७६/७७ 

स्िीकृत 

अनुमान 

०७७/७८को 

अनुमान 

०७८/७९को 

अनुमान 

०७९/८०को 

अनुमान 

०८०/८१को 

अनुमान 

०८१/८२को 

अनुमान 
रकम % 

१ आरतररक आय जम्मा   ५६३.८२ ६८२.८५ ७५०.१४ ८२४.१५ ९०५.५६ ९९५.१२ ४१५७.८१ ३.२९ 

२ 
सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने 

अनुदान तथा राजस्ि बाँडफाँड  
    ६६१७ ७३७८.७ ८११६.५७ ८९२८.२३ ९८२१.०५ ४०८६१.६ ३२.२९ 

३ 
प्रदशे सरकारको अनुदान तथा 

राजस्ि बाँडफाँड  
    १६७२.८१ १८९०.०९ २०७९.१ २२८७.०१ २५१५.७१ १०४४४.४ ८.२५ 

४ िैदने्त्शक अनुदान                   

५ िैदने्त्शक ऋण                   

६ आरतररक ऋण 
    ५०० ७५० ९५० ११०० १३०० ४६०० ८.२२ 

  (नगर न्त्िकास कोि समते) 

७ 

अरय(स्थानीय सनं्त्चत कोि 

अरतगनत आयोजना न्त्िशिे प्राप्त 

हुने अरय रकमहरू  

    १३६ १४९.६ १६४.५६ १८१.०२ १९९.१२ ८३०.३ ०.६६ 

८ 

सङ्घ अरतगनतका सम्िद्ध 

न्त्िियगत न्त्नकायहरूबाट 

नगरपान्त्लकाबाट कायानरियन हुने 

गरी प्रत्यायोन्त्जत कायनक्रमहरू 

    १३९८ १५३७.८ १६९१.५८ १८६०.७४ २०४६.८१ ८५३४.९३ ६.७४ 

९ 

प्रदशे अरतरगतका सम्िद्ध न्त्िियगत 

न्त्नकायहरूबाट नगरपान्त्लकाबाट 

कायानरियन हुने गरी प्रत्यायोन्त्जत 

कायनक्रमहरू 

    ५० ५५ ६०.५ ६६.५५ ७३.२१ ३०५.२६ ०.२४ 

१० गत बिनको नगद मौज्दात     ६०० ६६० ७२६ ७९८.६ ८७८.४६ २६६३.०६ २.८९ 

  सािगजवनक के्षत्रको जम्मा     ११६५६.७ १३१७१ १४६१२ १६१२७.७ १७८२९.५ ७३३९८ ५८ 

११ 

नगरपान्त्लकासगँको सहकायनमा 

सामदुान्त्यक िन, गैर सरकारी तथा 

अरतरानष््टन्त्य गैर सरकारी ससं्थाहरू 

बाट योगदानहुने अनुमान्त्नत रकम  

    २००९.७६ २२७०.९२ २५१९.३८ २७८०.६४ ३०७४.०४ १२६५४.७ १० 

१२ 
सहकारी क्षेिबाट हुने अनुमान्त्नत 

लगानी रकम 
    २४११.७२ २७२५.१ ३०२३.२६ ३३३६.७६ ३६८८.८६ १५१८५.७ १२ 

१३ 
न्त्नजीक्षेिबाट हुने अनुमान्त्नत 

लगानी रकम 
    ४०१९.५४ ४५४१.८३ ५०३८.७७ ५५६१.२७ ६१४८.०९ २५३०९.५ २० 

आिवधक योजनामा िगानी हुने कूि 

अनुमावनि रकम 
    २००९७.७ २२७०९ २५१९४ २७८०६.४ ३०७४०.५ १२६५४८ १०० 

वचत्र १ : आिवधक योजनाको िावग आय प्रके्षपण 
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६% 

६७% 

५% 

१५% 
आिवधक योजनाको आय प्रके्षपण 
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आरतररक ऋण 

संघ न्त्ि्त ीय हस्तारतरण 
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प्रदशे न्त्ि्त ीय हस्तारतरण 
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२.६.३ अन्य आयनगरपान्त्लकाको बजेट संरचना बान्त्हर सङ्घद्वारा प्रत्यायोन्त्जत कायनक्रम अरतगनत सामान्त्जक सरुक्षा कायनक्रमका लान्त्ग 

प्राप्त हुने रकम, न्त्निानचन क्षिे पिूानधार न्त्िकास कायनक्रमबाट प्रिान्त्हत हुने रकम, प्रधानमरिी रोजगार कायनक्रम सञ्चालनको लान्त्ग प्राप्त 

हुने रकम, प्रधानमरिी कृिी आधनु्त्नकीकरण पररयोजना कायनक्रम सञ्चालनको लान्त्ग नगरपान्त्लका क्षिेमा लगानी हुन े रकम, प्रदशे 

न्त्निानचन क्षिे कायनक्रम तथा सङ्घीय तथा प्रदशे सरकारबाट अरय न्त्बन्त्भरन न्त्बिय क्षेिमा पररयोजना सञ्चालनको लान्त्ग कायनक्रम 

सन्त्हत प्राप्त हुने रकम । 

 अरय स्थानीय तहबाट यस नगरपान्त्लकामा राजस्ि बाँडफाँड िा अरय कायनक्रम सञ्चालन गनन प्राप्त हुने रकम  

 सङ्घ र प्रदशेबाट यस नगरपान्त्लका क्षिेमा सोझै लगानी हुने रकम  

 सहकारी क्षिे, सामदुान्त्यक िन, र न्त्नजी क्षिेबाट यस नगरपान्त्लका क्षेिमा हुन ेलगानी रकम । 

२.७ सािगजवनक के्षत्रको कुि वित्तीय िगानी 

२ .७.१ नगरपान्त्लकाकोआिन्त्धक योजना को न्त्ि्त ीय प्रक्षपेण गदान आ .ि ०७६ /७७ लाई आधार ििन मानी उि आ .ब .को आय र 

व्ययको अनमुान्त्नत अकं प्रन्त्िष्ट गननका लान्त्गन्त्नम्न आधार न्त्लइएको छ – 

 आ.ब. २०७४ /७५ को यथाथन आय तथा व्ययको आन्त्थनक न्त्ििरण,  

 आ.ब. २०७५ /७६ को यथाथन आय तथा व्ययको आन्त्थनक न्त्ििरण,  

 आ.ब. २०७६।७७ को स्िीकृत कायनक्रम तथा बजेट,  

 २०७७ बैशाख सम्ममा नगरपान्त्लकाले खचन गरेको रकम,  

 २०७७ बैशाख सम्ममा नगरपान्त्लकाले असलु गरेको आरतररक राजस्िको रकम, 

 आ.ि २०७६/७७ को स्िीकृत कायनक्रम तथा बजेट अरतगनत नगरपान्त्लकाको बजेटमा समािेश भईन्त्िियगत न्त्नकायहरूबाट 

नगरपान्त्लका क्षेिमा न्त्सधै खचन हुने न्त्िन्त्नयोन्त्जत रकमको प्रगन्त्त न्त्ििरण, 

 आ.ि २०७६/७७ मा सङ्घीय तथा प्रदशे सरकारबाट नगरपान्त्लका क्षेिमा सञ्चान्त्लत प्रत्यायोन्त्जत कायनक्रमहरूको न्त्ि्त ीय 

न्त्ििरण र आगामी ििनहरूमा सञ्चालन हुन सक्न ेप्रदशे सरकारबाट स्थानीय स्तरमा सञ्चालन हुने सम्भाव्य प्रत्यायोन्त्जत 

कायनक्रमहरू,  

 आ.ि २०७६/७७ को स्िीकृत कायनक्रम तथा बजेट अरतगनत नगरपान्त्लकाको बजेटमा समािेश भई न्त्नजी क्षेि, सहकारी क्षेि, 

गैर सरकारी क्षेि र जनसहभान्त्गताबाट नगरपान्त्लकासँगको सहकायनमा खचन हुन ेअनमुान्त्नत रकमको प्रगन्त्त न्त्ििरण । 

२.७.२ आ.ि २०७६/७७ लाई आधार बिनको रुपमा न्त्लएर आ.ब. २०७७/७८ को आय तथा व्यय प्रक्षेपण गदान सङ्घ तथा प्रदशेबाट 

उपलब्ध हुन ेगरी न्त्िन्त्भरन अनदुानको रकम, राजस्ि बाँडफाँड(म.ूअ.कर तथा अरतःशलु्क र प्राकृन्त्तक रोतोतबाट प्राप्त हुन े रोयल्टीको 

बाँडफाँड) रकमलाई समािेश गररएको छ ।  

२.७.३ आ.ि २०७७/७८ को आय तथा व्यय प्रक्षेपण गदान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन को दफा ६५ अनसुारको स्थानीय राजस्ि 

परामशन सन्त्मन्त्त, दफा ६६ अनसुारको रोतोत अनमुान तथा बजेट सीमा न्त्नधानरण सन्त्मन्त्त र दफा ६७ अनसुारको बजेट तथा कायनक्रम 

तजुनमा सन्त्मन्त्तका न्त्नणनयहरूलाई समेत प्रक्षपेणको आधार मान्त्नएको छ ।  

यसरी न्त्िशे्लिण गदान सयूोदय नगरपान्त्लकाको समग्र आन्त्थनक तथा सामान्त्जक न्त्िकासका न्त्नन्त्म्त  आिन्त्धक योजना अरतगनतका 

कायनक्रमहरू सञ्चालनका लान्त्ग कूल रु .१२६५.४८ करोड न्त्ि्त ीय लगानी हुने अनमुान रहकेो छ । सािनजन्त्नक क्षेि अरतरगत 

७३३.९८ करोड लगानी हुने अनमुान गररएको छ भन ेरयनू हुन आउन ेरु.५३१.५० करोड न्त्नजी, सहकारी तथा गरै सरकारी संस्थाबाट 

हुने अनमुान गररएको छ । नगरपान्त्लका स्तरमा भएको छलफल तथा उपलब्ध न्त्ििरणका आधारमा आिन्त्धक योजना अिन्त्धमा 

सािनजन्त्नक, सहकारी, न्त्नजी र गरैसरकारी (रान्त्ष्िय र अरतरान्त्ष्िय) क्षेिबाट पररचालन हुने कूल रु. १२६५.४८ करोड लगानी न्त्ििरण 

तान्त्लका न ं९ मा न्त्दइएको छ । 

िाविका नं ९ : आिवधक योजनामा बहुके्षत्रगि अनुमावनि िगानी(आ.ब. २०७६/७७ को मूल्यमा) 

क्र.स ं स्रोि  रकम(रु. करोडमा) प्रविसि  

१ सािनजन्त्नक के्षि ७३३.९७६४ ५८ 

२ सहकारी के्षि १५१.८५७ १२ 

३ न्त्नजी के्षि  २५३.०९५ २० 

४ सामदुान्त्यक तथा गैर सरकारी/अरतरानन्त्ष्िय गैर सरकारी संस्थाहरू १२६.५४७१ १० 

५ जम्मा  १२६५.४८ १०० 

वचत्र नं २: आिवधक योजनाको िगानी प्रके्षपण 



 

16 

 

 

२.८ सािगजवनक खचगको िगीकरण एिं के्षत्रगि िािँडिािँड 

नगरपान्त्लकाको संन्त्चत कोिबाट आिन्त्धक योजना अिन्त्धमा कूल रु.७३३९७.६७ लाख खचन हुने प्रक्षेपण गररएको छ । सो रकम मध्ये 

राजश्व िाँडफाँड, न्त्ि्त ीय हस्तारतरण र प्रत्यायोन्त्जत कायनक्रम िापत सङ्घबाट रु. ४९३९६.५३ लाख(६७.३० प्रन्त्तसत) र प्रदशेबाट रु. 

१०७४९.९६ लाख(१४.६५ प्रन्त्तसत) तथा आरतररक रोतोत बाट ४९८८.१२ लाख(६.८० प्रन्त्तसत), आरतररक ऋणबाट ४६०० 

लाख(६.२७ प्रन्त्तसत) र गत ििनको मौज्दातबाट ३६६३.०६ लाख अनमुान प्रक्षेपण गररएको छ । आिन्त्धक योजना अिन्त्धमा 

सािनजन्त्नक क्षेिबाट हुन े लगानी रु. ७३३९७.६७ लाख(५८ प्रन्त्तसत) तथा न्त्नजी, सहकारी तथा गैर सरकारी क्षेिको लगानी रु. 

५३१५०.४ लाख(४२ प्रन्त्तसत) समेत कूल रु १२६५४८ लाख लगानी हुन ेअनमुान गररएको छ । 

२ .८.१ सािगजवनक के्षत्रबाट नगरपाविकाको आिवधक योजनामा हुने प्रके्षवपि खचगको िगीकरण एिं के्षत्रगि िािँडिािँड  

आिन्त्धक योजना अिन्त्धमा सािनजन्त्नक क्षिेबाट कूल रु ७३३.९८ करोड खचन हुने प्रक्षपेण गररएको मध्ये रु. ३८१.६७ करोड चाल ु

खचन(५२ प्रन्त्तसत) र पुँजीगत खचन रु ३५२.३१ करोड(४८ प्रन्त्तसत) हुने अनमुान गररएको छ । आन्त्थनक ििन २०७४/७५ दने्त्ख आ.ब. 

२०७६/७७ सम्ममा सङ्घीय र प्रदशे सरकारबाट प्राप्त भएको अनदुानमा औित िनृ्त्द्ध प्रन्त्तसतलाई आधार मानी अरतर सरकारी न्त्ि्त ीय 

हस्तारतरण अनमुान गररएकोले योजना अिन्त्धमा यो रकममा अझ बढी अनपुातमा न्त्ि्त ीय हस्तारतरण हुन ेदने्त्खरछ । आधार ििन आ.ब. 

२०७६/७७ मा नगरपान्त्लकाले स्िीकृत क्षेिगत बाँडफाँडको अनपुातलाई आधार मानी आिन्त्धक योजनामा नगरपान्त्लकाको संन्त्चत 

कोिबाट हुन ेप्रक्षेन्त्पत कूल खचनलाई क्षिेगत बाँडफाँड गदान आन्त्थनक क्षेिमा १५ प्रन्त्तसत, सामान्त्जक न्त्िकासको क्षेिमा ३५ प्रन्त्तसत, िन 

िातािरण तथा न्त्िपद व्यिस्थापनको क्षेिमा ५ प्रन्त्तसत, पिूानधार न्त्िकासको क्षिेमा ३५ प्रन्त्तसत र सशुासन, संस्थागत न्त्िकास र सेिा 

प्रिाहको क्षेिमा १० प्रन्त्तसत रकम छुट्याइएको छ । उल्लेख भए बमोन्त्जमको खचनको अनपुातलाई आधार न्त्लईदंा सािनजन्त्नक क्षेिबाट 

आिन्त्धक योजना अरतगनत आन्त्थक क्षेिमा रु ११०.१ करोड, सामान्त्जक न्त्िकासको क्षेिमा २५६.८९ करोड, िन िातािरण तथा न्त्िपद 

व्यिस्थापनको क्षिेमा ३६.७ करोड, पिूानधार न्त्िकासको क्षेिमा २५६.८९ करोड र सशुासन, संस्थागत न्त्िकास र सेिा प्रिाहको क्षिेमा 

रु ७३.४ करोड खचन हुने अनमुान गररएको छ ।(तान्त्लका १०) 

िाविका नं १०: नगरपाविकाको सवचचि कोषबाट हुने सािगजवनक खचगको अनुमान र के्षत्रगि अनुपाि वििरण(आ.ि. 

२०७६/७७ को मूल्यमा रु.करोड) 

िगानीका के्षत्र / आ.ब. २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ जम्मा 
बावषगक बृवि 

प्रविसि 

सािनजन्त्नक के्षिबाट कूल लगानी ११६.५७ १३१.७१ १४६.१२ १६१.२८ १७८.२९ ७३४ १० 

चालु खचन ६०.६१ ६८.४९ ७५.९८ ८३.८६ ९२.७१ ३८१.७   

पूँजीगत खचन ५५.९५ ६३.२२ ७०.१४ ७७.४१ ८५.५८ ३५२.३   

सािगजवनक खचगको के्षत्रगि बािँडिािँड 
के्षत्रगि खचग 

अनुमानको प्रविसि 

आन्त्थनक न्त्िकास के्षि  १७.४८ १९.७६ २१.९२ २४.१९ २६.७४ ११०.१ १५% 

५८% 

१२% 

२०% 
१०% 

आिवधक योजनाको िगानी प्रके्षपण 
सािनजन्त्नक क्षेि 

सहकारी क्षेि 

न्त्नजी क्षेि  

सामदुान्त्यक तथा गैर 

सरकारी÷अरतरानन्त्ष्िय गैर सरकारी 

ससं्थाहरू 

१२% 

२०%

१०% 

 

५८% 
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िगानीका के्षत्र / आ.ब. २०७७/७८ २०७८/७९ २०७९/८० २०८०/८१ २०८१/८२ जम्मा 
बावषगक बृवि 

प्रविसि 

सामान्त्जक न्त्िकासको के्षि  ४०.८ ४६.१ ५१.१४ ५६.४५ ६२.४ २५६.९ ३५% 

िन िातािरण तथा न्त्िपद व्यिस्थापन ५.८३ ६.५९ ७.३१ ८.०६ ८.९१ ३६.७ ५% 

पिूानधार न्त्िकासको के्षि  ४०.८ ४६.१ ५१.१४ ५६.४५ ६२.४ २५६.९ ३५% 

सुशासन, संस्थागत न्त्िकास र सेिा प्रिाह 

के्षि 
११.६६ १३.१६ १४.६१ १६.१३ १७.८३ ७३.४ १०% 

जम्मा ११६.५७ १३१.७१ १४६.१२ १६१.२८ १७८.२९ ७३४ १००% 

वचत्र नं ३ : आिवधक योजनाको चािु िथा पूजीगि खचग प्रके्षपण(रु. करोड) 

 
आन्त्थनक क्षेि अरतगनतको प्रक्षेन्त्पत जम्मा खचन रु.११०.१० करोड कृिी तथा पशपुालन, पयान–पयनटन,सहकारी, कृिी व्यिसान्त्यकरणका 

लान्त्ग गररन ेउत्पादन, उपक्रम तथा उद्यम, उद्योग, िान्त्णज्य तथा आपनू्त्तन सेिा, न्त्ि्त ीय क्षिे र उत्पादनमलूक रोजगारी प्रिद्धनन सम्िद्ध 

क्षेिगत कायनक्रमहरूमा खचन गररनछेन ् । सामान्त्जक क्षेि अरतगनत प्रक्षेन्त्पत जम्मा खचन रु.२५६.८९ करोड आधारभतू तथा माध्यन्त्मक 

न्त्शक्षा, स्िास््य, जनसंख्या तथा पोिण, यिुा तथा खलेकुद न्त्िकास, खानपेानी तथा सरसफाई क्षेि र लैंङ्न्त्गक समानता, सामान्त्जक 

समािेशीकरण एिं संरक्षण तथा सरुक्षासम्िद्ध क्षेिका कायनक्रमहरूमा खचन गररनेछन ् । पिूानधार क्षेि अरतगनत प्रक्षेन्त्पत जम्मा खचन 

रु.२५६.८९ करोड यातायात पिूानधार एिं सहरी तथा कृिी सडक, न्त्सँचाई, न्त्िद्यतु् र ऊजान, आिास भिन तथा शहरी न्त्िकास र 

सामान्त्जक पिूानधारसम्िद्ध कायनक्रमहरूमा खचन गररनछेन ् । िन तथा भसंूरक्षण, िातािरण र न्त्िपद ् व्यिस्थापन क्षेि अरतगनतका 

कायनक्रमहरूमा रु.३६.७० करोड खचन गररनछेन ् । यसैगरी संस्थागत न्त्िकास, सेिा प्रिाह र सशुासन क्षेि अरतगनतको प्रक्षेन्त्पत जम्मा 

खचन रु.७३.४० करोड यसका उपक्षिे सम्िद्ध कायनक्रममा खचन गररनछे ।  

वचत्र ४: विषय के्षत्रगि िगानी प्रके्षपण 

 

 

२.८.२  नगरपाविकाको सवचचि कोष बाहेकका अन्य सािगजवनक खचगको िगीकरण एिं के्षत्रगि बािँडिािँड 
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मान्त्थ उल्लेख भए अनसुार नगरपान्त्लकाको सन्त्ञ्चत कोिबाट खचन हुने रकम बाहके सङ्घ र प्रदशेबाट नगरपान्त्लकाको बजेट संरचना 

बान्त्हर प्रत्यायोन्त्जत कायनक्रम अरतगनत न्त्िियक्षेिगत आधारमा आिन्त्धक योजनामा कूल रु.८८.४० करोड खचन हुन ेप्रक्षपेण गररएको छ। 

यस प्रकार प्रत्यायोन्त्जत कायनक्रम अरतगनत सङ्घबाट रु.८५.३५ करोड(७१५० र प्रदशेबाट रु. ३.०५ करोड(२९.५० गरी जम्मा रु.८५ 

करोड सङ्घको सामान्त्जक सरुक्षा कायनक्रम, सङ्घीय तथा प्रदशे न्त्निानचन क्षिे पिूानधार न्त्िकास कायनक्रम अरतगनतका कायनक्रममहरू, 

प्रधानमरिी रोजगार कायनक्रम लगायत सङ्घ र प्रदशेबाट प्रत्यायोन्त्जत गररन ेअरय कायनक्रमहरूमा खचन हुने अनमुान गररएको छ । 

 

२.९ सािगजवनक खचग व्यहोने स्रोिहरू 

सयूोदय नगरपान्त्लकाको प्रथम आिन्त्धक योजना अरतगनत प्रक्षेन्त्पत खचन जटुाउन अरतर सरकारी न्त्ि्त ीय हस्तारतरणका साथै आरतररक 

राजस्िका रोतोतहरू पन्त्न पररचालन गनुन पनेछ ।हाल आरतररक राजस्िका रोतोतहरूबाट पररचालन गनन सन्त्कने रकम उल्लेख्य रुपमा बढ्द ै

गएको र सङ्घ तथा प्रदशेबाट प्राप्त हुने न्त्िन्त्भरन अनदुान लगायतका रकमहरू पन्त्न बढ्द ैगएकोले नगरपान्त्लकाको आिश्यकता अनसुार 

बान्त्िनक रुपमा बजेट बढ्द ैजान ेदने्त्खएको छ । नगरपान्त्लकाको आरतररक रोतोतको प्रन्त्तसत ३.२९ छ भने सङ्घ र प्रदशेबाट प्राप्त हुन े

रकमको न्त्नभनरता कररब ४७.५३ प्रन्त्तसत रहकेो छ । आगामी ििनहरूमा पन्त्न सङ्घ र प्रदशेबाट प्राप्त हुन ेन्त्ि्त ीय हस्तारतरणमा क्रन्त्मक 

िनृ्त्द्ध हुन ेअनमुान गररएको छ । 

वचत्र ५: सङ्ख घीय वित्तीय हस्िान्िरणको अनुमान  

 
 

प्रक्षेपण अनसुार सङ्घबाट कूल रु.४०८.६२ करोड न्त्ि्त ीय हस्तारतरण हुने प्रक्षेपण गररएको छ । यसमा न्त्ि्त ीय समानीकरण अनदुान 

रु.९८.१७ करोड(२४.०३५०), सशतन अनदुान रु.२१३.०१ करोड(५२.१३५), राजस्ि बाँडफाँड रु.७९.३७ करोड(१९.४२५), 

प्राकृन्त्तक रोतोतको राजस्ि बाँडफाँड ६.११ करोड(१.४९%), न्त्िशेि अनदुान रु.४.६४ करोड(१.१४५) र समपरूक अनदुान रु.७.३२ 

करोड(१.७९५) प्राप्त हुन ेअनमुान गररएको छ ।  

यसै गरी प्रदशेबाट न्त्ि्त ीय समानीकरण अनदुान, सशतन अनदुान, राजस्ि बाँडफाँड, न्त्िशेि अनदुान र समपरूक अनदुानबाट गरी कररब 

रु.१०४.४५ करोड न्त्ि्त ीय हस्तारतरण हुन े अनमुान गररएको छ । यसमा न्त्ि्त ीय समानीकरण अनदुानमा रु ४.७३ करोड(४.५३५), 

सशतन अनदुानमा रु. ७४.१२(७०.९६५), न्त्िशेि अनदुान रु २.३२ करोड(२.२२५), समपरुक अनदुान रु ६.११ करोड(५.८५५) र 

राजश्व बाँडफाँड स्िरूप रु.१७.१७ करोड(१६.४४५) प्राप्त हुने अनमुान गररएको छ । 

यस प्रकार न्त्िन्त्भरन रोतोतहरूबाट आिन्त्धक योजनामा कूल रु.७३३.९८ करोड नगरपान्त्लकाको सन्त्ञ्चत कोिमा प्राप्त हुने अनमुान 

गररएको छ । नगरपान्त्लकाको सन्त्ञ्चत कोिमा प्राप्त हुन ेबाहके सङ्घ र प्रदशे दिैु तहबाट नगरपान्त्लकाको बजेट संरचना बान्त्हर सङ्घ र 

प्रदशेको प्रत्यायोन्त्जत कायनक्रम अरतगनत क्षेिगत आधारमा न्त्िियगत मरिालयहरूबाट पन्त्न यस आिन्त्धक योजनामा थप लगानी हुन े

अपेक्षा गररएको छ । यस प्रकार नगरपान्त्लकाको प्रथम आिन्त्धक योजना अिन्त्धमा सािनजन्त्नक रोतोतहरूबाट कूल रु.७३३.९८ करोड 

खचन हुन ेअनमुान गररएको छ । 

समानीकरण 
अनुदान 
२४% 

सशर्त अनुदान 
५२% 

समपुरक अनुदान 
२% 

विशेष अनुदान 
१% 

राजस्ि 
िाडँफाँड 
१९% 

प्राकृतर्क स्रोर्को 
राजश्ि िाडँफाँड 

२% 

संघीय न्त्ि्त ीय हस्तारतरणको अनमुान 
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२.१० बहुपक्षीय स्रोिहरूको पररचािन 

नगरपान्त्लकाको समग्र आन्त्थनक तथा सामान्त्जक न्त्िकासका न्त्नन्त्मत आिन्त्धक योजना अरतगनतका कायनक्रमहरू सञ्चालनका लान्त्ग सह-

न्त्ि्त ीयकरण एिं सहकायनको रणनीन्त्तलाई अिलम्बन गद ैसािनजन्त्नक, सहकारी नीन्त्ज क्षेि र रान्त्ष्िय /अरतरानन्त्ष्िय गरै सरकारी संस्थाहरू 

लगायतबाट परूक रोतोतहरू पररचालन गररनेछन ् । आिन्त्धक योजनाले पररलन्त्क्षत गरेका आन्त्थनक तथा सामान्त्जक न्त्िकासका 

कायनक्रमहरूका लान्त्ग सबै क्षेिहरूबाट सम्भाव्य रोतोतहरूको पररचालन गररनछे । सािनजन्त्नक क्षेि, सहकारी क्षेि, न्त्नजी क्षिे तथा र 

रान्त्ष्िय /अरतरानन्त्ष्िय गरै सरकारी संस्थाहरूबाट गरी आिन्त्धक योजनामा कूल रु.१२६५.४८ करोड रोतोतहरूको पररचालन गररन े

अनमुान गररएको छ । 

२ .१०.१ सािगजवनक के्षत्रबाट स्रोि पररचािन  

यस नगरपान्त्लकामा सहकारी तथा न्त्नजी क्षेि सिल भइनसकेको मौजदुा पररन्त्स्थन्त्तमा आिन्त्धक योजना अरतगनत बढीभरदा बढी 

रोतोतहरू सािनजन्त्नक क्षिेबाट न ैपररचालन गनुन पने बाध्यता रहकेो छ । यस नगरपान्त्लकाको पररिेशमा सािनजन्त्नक क्षेिबाट पररचालन 

हुन सक्न ेन्त्ि्त ीय रोतोतहरूको पररचालनतफन  नगरपान्त्लकाको आरतररक राजस्िका रोतोतहरू एिं संकलन हुन सक्ने राजस्िको रकमलाई 

अत्यन्त्धक मािामा पररचालन गरे तापन्त्न कूल लगानीको कररब ३.५ प्रन्त्तसत भरदा बढी गनन सन्त्कने न्त्स्थन्त्त नरहकेोले सङ्घ र प्रदशेबाट 

प्राप्त हुन सक्न ेन्त्िन्त्भरन अनदुानहरूमा अन्त्धक मािामा न्त्नभनर रहन ुपन े न्त्स्थन्त्त न्त्िद्यमान रहकेो छ । अरतर सरकारी न्त्ि्त ीय हस्तारतरण 

मान्त्थको बढी न्त्नभनरतालाई कम गनन आगामी न्त्दनहरूमा आरतररक राजस्िका नयाँ रोतोतहरूको सम्भाव्यतालाई हरेरन ुपनछे । 

सङ्घ र प्रदशे दिैु तहबाट नगरपान्त्लकाको बजेट संरचना बान्त्हर प्रत्यायोन्त्जत कायनक्रमको रुपमा क्षेिगत आधारमा न्त्िियगत 

मरिालयहरूबाट रकमहरू उपलब्ध गराउन ेगरेको सरदभनमा सङ्घीय सरकारबाट रु.६० करोड र प्रदशे सरकारबाट रु.२५ करोड गरी 

आिन्त्धक योजनाको अिन्त्धमा प्रत्यायोन्त्जत कायनक्रमहरूमा कूल रु ८५ करोड पररचालन हुन ेअनमुान गररएको छ ।  

२ .१०.२ सहकारी के्षत्रबाट स्रोि पररचािन  

नेपालको अथनतरिमा बचत पररचालन, ऋण प्रिाह र आन्त्थनक एिं सामान्त्जक न्त्क्रयाकलापहरूको न्त्िस्तारमा सहकारी क्षेिको महत्िपणून 

योगदान रही आएको छ । सयूोदय नगरपान्त्लकाको आन्त्थनक सामान्त्जक समनृ्त्द्धका लान्त्ग पन्त्न सहकारी क्षेिबाट महत्िपणून योगदान पगु्न 

सक्ने सम्भािना रहकेो छ । न्त्जल्ला सहकारी कायानलयमा दतान भई यस नगरपान्त्लकामा हस्तारतरण भएका १४० िटा सहकारी 

संस्थाहरू मध्ये हाल कररब ७० िटा माि सन्त्क्रय रुपमा र अरय सामारय रुपमा सञ्चालनमा रहकेा छन ्। यी सहकारी मध्ये बचत तथा 

ऋण सहकारी, कृिी सहकारी, बहुदे्धश्यीय सहकारी, दगु्ध सहकारी, न्त्चया सहकारी, अलैची खतेीसँग सम्बन्त्रधत रहकेा छन ्। यीमध्ये 

बचत तथा ऋण सहकारीको औित बान्त्िनक आम्दानी कररब १०,०२ हजार, कृिी सहकारीको ३,६२ हजार, बहुदे्धश्यीय सहकारीको 

८,२९ हजार, न्त्चया तथा अलैचँीसँग सम्िन्त्रध सहकारीको ५०० हजार र दगु्द्य उत्पादन सम्बरधी सहकारीको १००० हजार रहकेो 

दने्त्खरछ । सहकारी क्षेिबाट बान्त्िनक कररब २० करोडको लगानी तथा मलू्य अन्त्भबनृ्त्द्धमा सहयोग पगुकेो दने्त्खरछ । यसैले सहकारीबाट 

नगरपान्त्लकाको आन्त्थनक न्त्िकासमा हाल पगुेको योगदानको कदर गद ैथप िातािरण न्त्नमानण जस्तै िडा केरद्र दखेी नगरपान्त्लकाको 

केरद्रदने्त्ख िडाकेरद्रसम्म पक्की सडकको न्त्िस्तार गरी आधनु्त्नक खेतीपाती तथा पशपुालन, मौसमी एिं बेमौसमी तरकारी तथा फलफूल 

खेती, लघ ु तथा घरेलु उद्योगको न्त्िस्तार लगायतका न्त्क्रयाकलापहरूमा सहकारी क्षेिबाट उल्लेख्य सघाउ पगु्न सक्ने सम्भािनाहरू 

न्त्िद्यमान रहकेो दने्त्खरछ् ।  

नगरपान्त्लकामा आन्त्थनक न्त्क्रयाकलापका सहकारी क्षेिको योगदान तत्कालका लान्त्ग कम भए तापन्त्न आगामी ििनहरूमा सहकारी 

क्षेिको योगदान बढ्न सक्ने सम्भािनाहरू न्त्िद्यमान रहकेा छन ्। नगरपान्त्लकामाउपभोग्य िस्तुहरूको आपनू्त्तनलाई सहज तुल्याउन एिं 

स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा सघाउन सहकारी क्षिेको परूक लगानीमा िनृ्त्द्ध हुनछे । सहकारी क्षेिको मौजदुा रयनू न्त्स्थन्त्त र 

आगामी न्त्दनहरूमा न्त्िस्तारका सम्भािनाहरूलाई न्त्िचार गदान आिन्त्धक योजनामा सहकारी क्षेिबाट न्त्िशेि गरेर आन्त्थनक तथा 

सामान्त्जक क्षिेहरूमा गरर कररि रु.१२६.५५ करोडको लगानी हुने अनमुान गररएको छ । 

२ .१०.३ वनजी के्षत्रबाट स्रोि पररचािन  

समग्रतामा मलुुकको आन्त्थनक क्षेिमा न्त्नजी क्षेिको अग्रणी भनू्त्मका रही आएको सरदभनमा यस नगरपान्त्लकाको आन्त्थनक क्षेिबाट ठूलो 

योगदान भएको छ । यस योजना अिन्त्धमा पन्त्न न्त्नजी क्षेिको योगदान बढाउन सन्त्कन ेठूलो सम्भाव्यता रहकेो छ । न्त्िशेि गरेर सडक 

पिूानधारको क्रन्त्मक न्त्िस्तार भइरहकेो सरदभनमा यस सयूोदय नगरपान्त्लकामा हाल दतान तथा सञ्चालनमा रहकेा बैंक तथा न्त्ि्त ीय संस्था, 

साना ठूला व्यापाररक प्रन्त्तष्ठानहरू, न्त्चया तथा अरय प्रशोधन उद्योगहरू, पयनटन व्यिसायीहरू र अरय व्यिसायबाट यहाँका जनताको 

रोजगारी तथा आन्त्थनक उपाजनन एिं समनृ्त्द्ध प्रान्त्प्तमा ठूलो योगदान पगुेको छ । यस योजना अिन्त्धमा हाल स्थापना तथा सञ्चालनमा 

रहकेा अन्त्तररि थप सम्भाव्य बैंक तथा व्यापाररक प्रन्त्तष्ठान, न्त्नजी तथा सािनजन्त्नक उद्योगहरू, पयनटन व्यिसाय र अब थप हुन े
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सामान्त्जक क्षिेका न्त्नजी स्िास््य उपचार केरद्र र शैन्त्क्षक प्रन्त्तष्ठानहरूको अलािा पयनटन, प्राङ्गाररक कृिी तथा पशपुालन, खानीजरय, 

जन्त्डबटुी तथा िनजरय उद्योग लगायतका आन्त्थनक क्षिेहरूमा न्त्नजी क्षिेबाट लगानी बढाउन सन्त्कन ेसम्भािनाहरू न्त्िद्यमान रहकेा छन ्। 

यस नगरपान्त्लका क्षिेबाट िदैने्त्शक रोजगारीमा जाने व्यन्त्िहरूले कमाएको आम्दानी नगरपान्त्लका क्षेि बाहके अरयि लगानी समते 

भईरहकेोमा यस योजनाले न्त्दन ेआकिनणबाट यसै नगरक्षेिमा लगानी बढ्ने अपेक्ष समते गररएको छ । यसका लान्त्ग आिश्यक सीप तथा 

उद्यमशीलताको न्त्िकास र कर लगायतमा सनु्त्िधा न्त्दई लगानीको िातािरण न्त्सजनना गन ेकायनमा न्त्िशिे जोड न्त्दइनेछ । न्त्नजी क्षिेलाई 

आकन्त्िनत गनन नगरपान्त्लकाद्वारा न्त्नजी क्षिे मैिी कर नीन्त्त अिलम्बन गनुनपने हुरछ ।  

नगरपान्त्लका क्षेिमा पयनटन लगायत उद्योग व्यिसाय प्रिद्धननका लान्त्ग प्रिद्धननात्मक नीन्त्त तथा प्रयासले आगामी ििनहरूमा न्त्नजी क्षिे 

फष्टाउन ेसम्भािना रहकेो छ । यस नगरपान्त्लकामा उद्योग व्यिसाय प्रिद्धननका सम्भािनाहरूलाई न्त्िचार गदान न्त्नजी क्षेिबाट आिन्त्धक 

योजनाको अिन्त्धमा कररि रु.२५३.०९५ करोडको लगानी योगदान हुने अनमुान गररएको छ । 

२ .१०.४ रावष्ट्ाय /अन्िरागवष्ट्ाय गैर सरकारी ससं्थाहरू, सामुदावयक िन र जनसहर्भावगिाबाट स्रोिहरूको पररचािन 

सयूोदय नगरपान्त्लकाको आन्त्थनक तथा सामान्त्जक न्त्िकासमा सरकारका अलािा न्त्िन्त्भरन रान्त्ष्िय तथा अरतरानन्त्ष्िय गैर सरकारी 

संस्थाहरू लगायतका न्त्िकास साझेदारहरू, सामदुान्त्यक िन, न्त्िन्त्भरन धान्त्मनक तथा सामान्त्जक संस्थाहरू, स्थानीय क्लिहरू र 

जनसहभान्त्गताबाट न्त्ि्त ीय रोतोतहरूको पररचालन हुने सम्भािना रहकेो छ । यस नगरपान्त्लकाको आन्त्थनक तथा सामान्त्जक न्त्िकासका 

सम्भािनाहरूको उपयोग र पनुन्त्ननमानणको आिश्यकतालाई सम्बोधन गन ेगरी हाल न्त्िन्त्भरन रान्त्ष्िय /अरतरानन्त्ष्िय गरै सरकारी संस्थाहरू 

यस नगरपान्त्लकामा न्त्क्रयाशील रही आएका छन ् । यसैगरी नगरपान्त्लकामा सामदुान्त्यक तथा कबनु्त्लयती िन समहूहरू रहकेा र 

नगरपान्त्लकाका कररब सबै पररिार यसबाट लाभान्त्रित हुदँ ै आएको अन्त्भलेखबाट दने्त्खरछ । आ.ि. २०७५ /७६ मा यस 

नगरपान्त्लकाको आन्त्थनक तथा सामान्त्जक न्त्िकासका लान्त्ग यस क्षेिबाट कररब रु. ६ करोड खचन भएको न्त्थयो भन ेचालु आन्त्थनक बिन 

२०७६ /७७ मा ८.५० करोड खचन हुने अनमुान गररएको छ । आगामी ििनहरूमा पन्त्न सयूोदय नगरपान्त्लकाको आन्त्थनक तथा सामान्त्जक 

न्त्िकासमा न्त्िन्त्भरन रान्त्ष्िय /अरतरानन्त्ष्िय गैर सरकारी संस्थाहरू, सामदुान्त्यक िन तथा जनसहभान्त्गताबाट हुने लगानीमा क्रन्त्मक न्त्िस्तार 

हुने दने्त्खरछ । यस नगरपान्त्लकाको समग्र न्त्िकासमा न्त्िन्त्भरन रान्त्ष्िय /अरतरानन्त्ष्िय गैर सरकारी संस्थाहरूबाट हुने लगानीका सम्भाव्य 

अिसरहरूलाई न्त्िचार गदान आिन्त्धक योजनाको अिन्त्धमा यस नगरपान्त्लकामा यस क्षिेबाट कररब रु. १२६.५४रोडको लगानी हुन े

अनमुान गररएको छ । 

२.११ आिवधक योजनाको प्राथवमकिा 

आिन्त्धक योजनाले न्त्लएको क्षिेगत प्राथमन्त्कता र ती प्राथन्त्मकता सम्बद्ध प्रमखु कायनक्रम दहेाय बमोन्त्जम प्रस्ततु गररएको छ । संकेत 

गररएका कायनक्रमहरू आयोजनाको रुपमा िान्त्िनक नगर न्त्िकास योजनामा समािेश गररनपुछन ।  

 

१. पयाग–पयगटन, प्रांगररक कृषी व्यिसावयकरणका िावग गररने उत्पादन, उपक्रम िथा उद्यमः  

 सीमािती भारतीय बजार दान्त्जनन्त्लङ, न्त्सन्त्क्कम, न्त्मररक, सनु्त्कया पोखरी लगायतका क्षिेमा आउन े पयनटकलाई सयूोदय 

दृश्यािलोकनका लान्त्ग आकन्त्िनत गने कम्तीमा एक रात न्त्बताउन सहयोग पगु्ने उद्यम र सहयोगी गन्त्तन्त्िन्त्ध तथा सामान्त्जक 

तथा परम्परागत साँस्कृन्त्तक प्रस्ततुी 

 पयानपयनटनको महत्ि झल्कन ेसचूना केरद्र, प्रचार प्रसार, Cyber cafe with high speed internet. 

 सयूोदय सन्त्कन ट करीब १० न्त्कन्त्म पदैल न्त्हड्न तथा साइकल चलाउन योग्य नगरको अरय बजार समेत जोन्त्डने narrow हरीत 

सडक 

 चलन्त्चि छायांकन खलुा Studio र सायंकान्त्लन घमु्ती बजार र साप्तान्त्हक हाट अबलोकन 

 कृिीको व्यिसान्त्यकरण, बजारीकरणका लान्त्ग सीमािती बजार र प्रदशेका प्रमखु शहरहरूसँग commercial link 

promotion programe. 

 कृिी उद्यमी न्त्िकास, भ्यालचुेन कायनक्रम,  

 दगु्ध उत्पादन, प्रशोधन तथा उपयोग सम्िरधी कायनक्रम, 

 

२. उत्पादनमूिक रोजगारः   

 न्त्चया बगान र आसपासक्षेिमा selective tea parlor खोल्न नीन्त्ज क्षेि संगको सहकायन, जग्गा lease, 
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 कृिी तथा गरै कृिी उत्पादनमा हुने भ्याल ुएड सम्बरधी कायनक्रममा नीन्त्ज क्षेिलाई प्रोत्साहन,  

 सयूोदयको न्त्चनारी झल्कन ेस्थानीय souveneir उत्पादन तथा न्त्िन्त्क्र,  

 बाँस र बाँसजरय उत्पादनमा स्थानीय सीप र नयाँ प्रन्त्िन्त्धका स्िरोजगारका कायनक्रम,  

 Tourist exclusive Electric Van सञ्चालन अनदुान, 

 जलन्त्िद्यतु उपकरण ममनत सम्भार जनशन्त्ि तयारी,  

३.  वशक्षा, स्िास््य र सामावजक सरुक्षाः  

 शैन्त्क्षक संस्था र स्िास््य केरद्र भिन न्त्नमानण, सधुार, 

 न्त्शक्षाको गणुस्तर सधुार, सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयको क्षमता अन्त्भिनृ्त्द्ध तथा स्तरोरनन्त्त,  

 कोन्त्भड १९ र यस्तै प्रकृन्त्तका महामारी न्त्नयरिण सम्िरधी कायनक्रम,  

 बालमैिी स्थानीय शासन प्रिद्धनन,  

 एकल मन्त्हला तथा एकल परुुि लन्त्क्षत लैङ्न्त्गक तथा सामान्त्जक समािेशीकरण कायनक्रम,  

 खानपेानी तथा सरसफाई, 

 जनजान्त्त पन्त्हचान र भािा भािी उत्थान,  

 ज्येष्ठ नागररक, मन्त्हला, बालबान्त्लका, अपांगता भएका व्यन्त्ि, अल्पसंख्यक समदुाय लन्त्क्षत कायनक्रम,  

 बीमा प्रिद्धनन सहयोगी सामान्त्जक सरुक्षा र सामान्त्जक संरक्षण कायनक्रम । 

 

४. र्भौविक पिूागधार विकासः  

 बाहै्र मन्त्हना सिारी चल्ने सडक न्त्नमानण /स्तरोरनन्त्त,  

 Sunrise Town hall and Multipurpose Building, 

 िडा कायानलय भिन लगायत न्त्िियगत शाखा, सरकारी र सामदुान्त्यक भिन न्त्नमानण,  

 भकूम्प प्रन्त्तरोधी घर न्त्नमानण प्रिद्धनन कायनक्रम,  

 न्त्सँचाई सनु्त्िधा न्त्िस्तार, यातायात सञ्चालन र व्यिस्थापन प्रणालीमा सधुार, 

 अरतरान्त्ष्िय न्त्समा क्षेिमा मौन्त्लक पन्त्हचानयिु साङ्केन्त्तक पिूानधार न्त्नमानण, 

 पयनटक सरुक्षा र सहयोगका लान्त्ग उपकरण जडान तथा सञ्चालन,  

 न्त्सद्धी सरोिर न्त्नमानण 

 

५. ससं्थागि विकासः  

 सचूना प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास, न्त्िस्तार र ई–गभरनेरस सम्िरधी कायनक्रम, 

 न्त्िकास प्रशासन र सािनजन्त्नक सेिा प्रिाहमा सधुार, 

 प्रभािकारी सेिा प्रिाह सम्बरधी कायनक्रम, 

 सीप तथा क्षमता न्त्िकास र रोजगारी न्त्सजनना, 

 स्थानीय शासन प्रणालीमा नागररक सहभान्त्गता िनृ्त्द्ध र सामान्त्जक जिाफदने्त्हता अन्त्भिनृ्त्द्ध कायनक्रम, 

 रोतोत पन्त्हचान, पररचालन तथा नगरपान्त्लकाको संस्थागत क्षमता न्त्िकास सम्बरधी कायनक्रम, 

 नगरपान्त्लकाको स्थानीय पन्त्हचान र सामान्त्जक पिूानधार न्त्िकास सम्बरधी कायनक्रम, 

 स्थानीय काननू, नीन्त्त, न्त्नदने्त्शका, कायनन्त्िन्त्ध र रोतोत सामग्री तजुनमा, पररमाजनन, 

 अनगुमन, मलू्याङ्कन र प्रन्त्तिेदन प्रणालीमा सधुार, आन्त्द । 



 

22 

पररच्छेद ३ 

के्षत्रगि िक्ष्य, उदे्दश्य, रणनीवि िथा कायगक्रम 

 

३.१ आवथगक विकास 

३.१.१ िक्ष्यः 

नगरको आवथगक सरंचनामा समयानुकुि सधुार गरी कूि गार्ह्गस्थ उत्पादन र प्रविव्यवि आय िृवि गरी नगरिासीको 

आवथगक अिस्थामा सधुार ल्याउने । 

३.१.२ उदे्दश्य, रणनीवि र कायगनीवि 

क्र.सं विषयगि उपके्षत्र रणनीवि कायगनीवि 

१ आन्त्थनक न्त्िकास   

१.१ उप क्षेिः कृिी तथा पशपुालन 

उद्देश्यः कृिी तथम पशुपालन 

क्षेिको उत्पादन र उत्पादकत्ि 

िनृ्त्द्ध गने 

व्यिसान्त्यक र न्त्िन्त्शन्त्ष्टकृत कृिी 

/पशपुालनको न्त्िकास गरी 

खाद्यारन, पशजुरय उत्पादन र 

उच्च मलू्य बालीको उत्पादकत्ि 

र उत्पादन बढाउन 

 व्यिसान्त्यक कृिी न्त्िकास नीन्त्त तजुनमा गररनेछ । 

 कृिी उत्पादनमा न्त्िन्त्िन्त्धकरण गनन भ–ूउपयोग सम्बरधी 

योजना तजुनमा गररनेछ । 

 प्रान्त्िन्त्धक सम्भाव्यताको आधारमा कृिी/पशपुालन पकेट 

क्षेिको न्त्िकास र न्त्िस्तार गररनेछ । 

 असर कृिी अभ्यास र प्रन्त्िन्त्धमैिी कृिी प्रणालीको न्त्िकास 

गररनेछ । 

 कृिीको उत्पादन साथै बजारीकरण गररनेछ । 

 जग्गाको चक्लािरदी र सहकारी खेतीको सम्भाव्यता हरेी 

कायानरियन गररनेछ । 

 तलुनात्मक लाभ भएका र आधारभतू खाद्यिस्तकुो 

उत्पादनलाई प्राथन्त्मकता न्त्दईनेछ । 

 कृिी क्षेिमा लगानी िनृ्त्द्ध गररनेछ । 

 एक िडा एक कृिी प्रान्त्िन्त्धक अन्त्भयानलाई व्यिसान्त्यक 

कृिक समहू र सहकारी सँग आिद्ध गररनेछ । 

 अलैचँी लगायतको नगदिेाली र गाई लगायतका 

पशपंुन्त्क्षमा लाग्ने रोगको उपचार र न्त्नयरिण प्रणाली 

प्रभािकारी बनाईनेछ । 

 न्त्चया खेतीमा मलू्य श्रृंखलामा आधाररत प्रिद्धनन नीन्त्त 

अिलम्बन गररनेछ । 

 न्त्चया कृिक तथा साना उद्यमीहरूलाई रयनू व्याज दरमा 

ऋण उपलब्ध गराउन पहल गररनेछ । 

 कृिी उत्पादनको रयनूतम समथनन मलू्य तोकी कायानरियन 

गररनेछ । 

 कृिी उद्यमीलाई “व्यिसान्त्यक प्रोत्साहन पुरस्कार” न्त्ितरण 

गने नीन्त्त न्त्लईनेछ । 

 कृिी क्षेिमा हुने जोन्त्खम रयूनीकरण गनन भरपदो कृिी बीमा 

लाग ुगररनेछ । 

 जैन्त्िक खेतीको न्त्िकास गरी कृिी उत्पादनलाई मलू्य 

अन्त्भिनृ्त्द्ध श्रङ्ृखलामा आिद्ध गररनेछ । 

    कृिी शाखाको संस्थागत न्त्िकास, प्रान्त्िन्त्धक र सम्बन्त्रधत 

न्त्नकायको क्षमता न्त्िकास गररनेछ । 

 कृिी /पश ुसेिा प्रसार कायनक्रमलाई प्रभािकारी बनाईनेछ । 
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 कृिी उपज भण्डारण तथा न्त्ितरणको लान्त्ग प्रान्त्िन्त्धक तथा 

व्यिस्थापन प्रणाली सदुृढ गररनेछ । 

 पशपुालनलाई आयमलूक तथा सम्मान्त्नत पेशाको रुपमा 

न्त्िकास गने नीन्त्त न्त्लईनेछ । 

 दधू उत्पादनलाई न्त्िन्त्िन्त्धकरण गरी व्यिसान्त्यक 

उत्पादनलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

 एक िडा एक पश ु स्िास््य कायनकता अन्त्भयानलाई 

व्यिसान्त्यक कृिक समूह र सहकारी सँग आिद्ध गररनेछ । 

 पशपुालन क्षेिमा हुने जोन्त्खम रयनूीकरण गनन भरपदो पश ु

बीमा लाग ुगररनेछ। 

  खाद्य सरुक्षा तथा पोिण 

सनु्त्नन्त्ित गने  

 खाद्य तथा पोिण सरुक्षाको न्त्हसाबले जोन्त्खममा रहकेो 

क्षेि, िगन तथा समदुायमा खाद्यारन आपतूी सहज बनाईनेछ  

 खाद्य उपलब्धता सनु्त्नन्त्ित गररनेछ । 

 बालबान्त्लका र गभनिन्त्त तथा सुत्केरी मन्त्हलाहरूको 

पोिणलाई न्त्िशेि प्राथन्त्मकता न्त्दईनेछ । 

 कृिीबालीमा प्रयोग हुने न्त्ििान्त्दको मािामा रयनूीकरण गद ै

न्त्ििान्त्दमिु नगर न्त्नमानण गररनेछ । 

१.२ उप क्षेिः भमूी व्यिस्थापन 

 

उद्देश्यःभमूीको समनु्त्चत उपयोग 

गनुन 

भ–ूउपयोग नीन्त्त अिलम्बन गने  जन्त्मनको िगीकरण गररनेछ(खेत, िारी, व्यिसान्त्यक कृिी, 

आिास क्षेि, शहरी क्षेि, खलुा क्षिे, हाट िजार क्षेि, 

न्त्िद्यायल/शैन्त्क्षक क्षेि, िन क्षेि, कृिी उद्यम/औद्योन्त्गक 

क्षेि, िाढी पैह्रो र जोन्त्खम सम्भान्त्ित क्षेि)  

 भनू्त्म प्रशासन सेिालाई न्त्िद्यतुीय सूचना प्रणालीमा आिद्ध 

गने नीन्त्त न्त्लईनेछ। 

 खेतीयोग्य जन्त्मन बाँझो राख्ने प्रिनृ्त््त लाई न्त्नरुत्सान्त्हत 

गररनेछ । 

 जग्गा करारमा न्त्लई(चक्लािरदी गन)े व्यिसान्त्यक खेती गनन 

प्रोत्साहन गररनेछ। 

१.३ उप क्षेिः सहकारी 

 

उद्देश्यः सहकारीलाई कृिी तथा 

आन्त्थनक न्त्िकासको सहयोगी 

क्षेिको रुपमा न्त्िकास गनु 

समदुायलाई सहकारीमा संगन्त्ठत 

हुन पे्रररत गरी उनीहरूको 

आन्त्थनक अिस्थामा सधुार 

 सहकारी क्षेिको संस्थागत न्त्िकासका लान्त्ग आिश्यक नीन्त्त 

तजुनमा गररनेछ । 

 कृिक समहूहरूलाई सहकारीमा आिद्ध हुन पे्रररत गररनेछ । 

 कृिी प्रन्त्िन्त्ध, कृिी ऋण, साना उद्यमी र आन्त्थनक न्त्िकास 

सम्बरधी सरोकारिालाहरू सँगको समरिय र सहकायन िनृ्त्द्ध 

गनन िातािरण न्त्सजनना गररनेछ । 

 सञ्चालनमा रहकेा सहकारीहरूको क्षमता न्त्िकास तथा 

संस्थागत सदुृढीकरण गनन गराउन प्रोत्साहन गररनेछ । 

 सबै टोल बस्तीमा रहकेा बेरोजगार तथा रयून आय भएका 

व्यन्त्िहरूलाई उत्पादन सहकारीसँग आिद्ध गद ै

उद्यमशीलता न्त्िकास गनन स्िरोजगारमलूक व्यिसाय 

सञ्चालन गनन प्रेररत गररनेछ । 

१.४ उपक्षेि  रोजगारीको अिसर   नगरपान्त्लकालाई सिनकाल पयनटन गरतव्य स्थल(Touristic 

Land for All seasons) को रुपमा न्त्िकास गररनेछ । 

 न्त्चया पयनटन न्त्िकास गनन न्त्चया अध्ययन केरद्र र न्त्चया टेन्त्स्टङ 

सेरटर(Tea Testing and Promotion Center)स्थापना 

गरी पयनटकलाई आकन्त्िनत गने नीन्त्त न्त्लईनेछ । 
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 रयनूतम ्१० जनालाई रोजगारी न्त्दने गरी स्थापना हुने उद्योग 

स्थापना गने उद्योग सम्म पगु्ने सडक, न्त्िद्यतु, खानेपानी जस्ता 

आधारभतू पूिानधार न्त्नमानण गनन सहयोग गररनेछ । 

 रयनूतम ् २० जनालाई रोजगार न्त्दने पयनटन उद्योगीहरूलाई 

व्यिसाय करमा न्त्िशेि छुट न्त्दने नीन्त्त अिलम्बन गररनेछ । 

 नगर क्षेिमा रहकेा उद्योगका उत्पान्त्दत िस्त ु तथा सेिाको 

न्त्नयानत र बजारीकरणका लागी सहजीकरण गररनेछ । 

 उद्योग र िान्त्णज्यको क्षेिमा काम गने सङ्घ संस्थाहरूसँग 

सहयोग र समरिय गररनेछ । 

  कृिीजरय उद्यमको पन्त्हचान र 

प्रिद्धनन गने  

 कृिीमा आधाररत उद्योग /उद्यम स्थापना र सञ्चालनका 

लान्त्ग सहजीकरण गररनेछ । 

 सािनजन्त्नक–न्त्नजी साझेदारीमा कृिीजरय प्रशोधन उद्योग 

/उद्यम स्थापना र उत्पान्त्दत िस्तकुो न्त्बक्री न्त्ितरणमा 

सहजीकरण गररनेछ । 

 रान्त्ष्िय तथा अरतरान्त्ष्िय बजारको माग अनरुुप गणुस्तरीय 

न्त्चया, अलैचँी,अदिुा, ईस्कूस जस्ता उच्च मलू्यका कृिी 

उपजको प्रशोधन गनन न्त्नजी क्षेिलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

१.५ उप क्षेिः पयनटन 

 

उद्देश्यः पयनटनलाई स्थानीय 

रोजगारी र आय आजननको 

रोतोतको रुपमा न्त्िकास गनुन 

पयनटकीय गरतव्यको न्त्िकास र 

न्त्िस्तार गरी आधारभतु सेिा 

सनु्त्िधाको सनु्त्नन्त्ित गने 

 पयान–पयनटनको न्त्िकास तथा प्रिद्धनन गररनेछ 

 िडा नं. १ को मान्त्थल्लो गोखे थमु्के क्षेिलाई लोपोरमखु 

हाब्रे(Red Panda)संरक्षण क्षेि घोिण गरी हाब्रे संरक्षण 

साथै पयान–पयनटनको न्त्िकास गररनेछ । 

 नेपालकै १०० िटा घमु्नैपने पयनटकीय गरतव्यमा पनन सफल 

करयाम–न्त्फक्कल–श्रीअरत ु सन्त्कन टलाई नमनुा पयनटकीय 

गरतव्यको रुपमा न्त्िकास गनन प्रदशे र सङ्घीय सरकारसंग 

समरिय गररनेछ । 

 असल पयनटन अभ्यास(Good Tourism 

Practice)मापदण्ड न्त्नधानरण गरी कायानरियन गररनेछ । 

 आरतरीक र िाह्य(भारतीय र तेरोतो मलुुक) पयनटकको 

चाहना र सम्भािनालाई ध्यानमा राखी पयनटन नीन्त्त तथा 

योजना तयार गररनेछ । 

 स्थानीय कोसेली घरको न्त्िकास तथा न्त्िस्तार गररनेछ । 

 धान्त्मनक, सांस्कृन्त्तक, कृिी तथा रोमाञ्चक पयनटन न्त्िकासका 

लागी न्त्नजी तथा सामदुान्त्यक क्षेिसँगको सहकायन न्त्िस्तार 

गररनेछ । 

 साइकल रुट तयार गररनेछ । 

 घोडा चन्त्डलाई प्राथन्त्मकतामा रान्त्खनेछ । 

 न्त्सद्धी खोलामा सरोिर र एकीकृत बस्ती न्त्नमानण गररनेछ। 

१.६ उपक्षेि िान्त्णज्य र व्यापार  िान्त्णज्य तथा व्यापार प्रिधनन 

गनुन 

 व्यिसाय दतान र कर संकलन प्रणालीलाई सरल र सहज 

बनाईनेछ । 

 प्रत्येक पसलमा न्त्बक्रीका लान्त्ग रान्त्खएका सामग्रीको 

अध्यािन्त्धक मलू्य सचूी राख्न लगाईनेछ । 

 न्त्नन्त्ित कायनन्त्िन्त्ध तयार गरी बजार अनगुमन र न्त्नयमन 

कायनलाई प्रभािकारी बनाईनेछ । 

 परम्परागत हाटबजारलाई समयानुकुल व्यिन्त्स्थत गररनेछ । 
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१ आन्त्थनक न्त्िकास   

१.७ उप क्षेिः रोजगारी 

 

उद्देश्यः थप रोजगारीको 

अिसरक न्त्सजनना गनुन 

मानि संसाधन न्त्िकास गरी 

रोजगार िनृ्त्द्ध गनुन 

 मानि संसाधन योजना तजुनमा गरी कायानरयन गररनेछ । 

 बैदने्त्शक रोजगारीबाट फकेका यिुालाई उनीहरूको सीप 

भएको क्षेिमा उद्यम व्यिसाय गनन सहयोग र समरिय 

गररनेछ। 

 रयनू आय भएका यिुा लन्त्क्षत स्िरोजगार कायनक्रम 

सञ्चालन गररनेछ । 

 स्िरोजगार िरने चाहना राख्नेहरूका लागी व्यिसान्त्यक 

तान्त्लम न्त्दई पजूी ँउपलब्ध गराउने व्यिस्था न्त्मलाईनेछ । 

 परम्परागत पेशा व्यिसायलाई आधनु्त्नन्त्ककरण गरी थप 

रोजगारीको अिसर न्त्सजनना गनन सहजीकरण गररनेछ । 

 स्थानीय नागररकलाई रोजगारी न्त्दन सक्ने उद्योगी, 

व्यिसान्त्यहरूलाई न्त्िशेि प्रोत्साहन गररनेछ । 

१.८ उप क्षेिः बैंन्त्कङ 

उद्देश्यः बैन्त्कङ सनु्त्िधामा 

नगरिासीको पहुचँ िनृ्त्द्ध गनुन 

बैन्त्कंङ क्षेिलाई आन्त्थनक 

न्त्िकासको एक प्रमखु 

साझेदारको रुपमा न्त्िकास गने 

 बचत र लगानीको िातािरण न्त्मलाइनेछ । 

 सबै नागररकलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहन गररनेछ । 

 बचत समहू र न्त्नम्न–मध्यम आय भएका नागररकहरूलाई 

बचत अन्त्भिनृ्त्द्ध गनन प्रोत्साहन गररनेछ । 

 बैन्त्कंङ सनु्त्िधामा नागररक पहुचँ िनृ्त्द्ध गररनेछ। 

 बैदने्त्शक रोजगारीबाट फन्त्कन एका र यिुालाई कृिी पेशामा 

आकन्त्िनत गराउन सरल र सहज रुपमा कृिी कजान उपलब्ध 

गराईनेछ । 

 कृिी व्यिसाय र साना उद्यमीका लान्त्ग लगानी िनृ्त्द्ध गने 

बैंक तथा न्त्ि्त ीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गररनेछ। 

 

३.२ सामावजक विकास 

३.२.१ िक्ष्यः आधारर्भूि वशक्षा, स्िास््य, खानेपानी, सरसिाइ, सामावजक सरुक्षा जस्िा सेिाको पहुिँच र गुणस्िरीयिा 

िृवि गने 

३.२.२ उदे्दश्य, नीवि र कायगनीवि 
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२ सामान्त्जक न्त्िकास    

२.१ उप क्षेिः न्त्शक्षा 

 

उद्देश्यः नगरिासीलाई सरल 

र सहज ढंगबाट गणुस्तरीय र 

जीिन उपयोगी न्त्शक्षा प्रदान 

गनुन 

सबै क्षेि, िगन, समदुाय र उमेर 

समहूका बालबान्त्लकाको न्त्शक्षामा 

पहुचँ िनृ्त्द्ध गने  

 

गणुस्तरीय सीपमलूक र 

रोजगारीमलूक न्त्शक्षामा जोड न्त्दने 

 नगरपान्त्लका के्षिका सबै न्त्िद्यालयको नक्साङ्कन गररनेछ। 

 प्रारन्त्म्भक बालन्त्िकास केरद्रको रयनूतम ्मापदण्ड न्त्नधानरण गरी 

व्यिन्त्स्थत गररनेछ। 

 न्त्िद्यालय भनान र न्त्िद्याथी न्त्टकाउदर सम्बरधी कायन संगसंगै 

लन्त्गनेछ । 

 न्त्िद्यालय छोड्ने दर घटाउन न्त्िपरन, दन्त्लत र सीमारतकृत 

समदुायका बालबान्त्लकालाई न्त्िशेि प्रोत्साहन न्त्दईनेछ। 

 “सयूोदय नगरपान्त्लकाको इच्छाः छोरी बुहारीलाई न्त्शक्षा 

अन्त्भयान सञ्चालन गररनेछ । 

 नगरपान्त्लका के्षिका सबै न्त्िद्यालयको नक्साङ्कन गररनेछ। 

 प्रारन्त्म्भक बालन्त्िकास केरद्रको रयनूतम ्मापदण्ड न्त्नधानरण गरी 

व्यिन्त्स्थत गररनेछ । 

 न्त्िद्यालय भनान र न्त्िद्याथी न्त्टकाउदर सम्बरधी कायन सँगसँगै 

लन्त्गनेछ । 
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 न्त्िद्यालय छोड्ने दर घटाउन न्त्िपरन, दन्त्लत र सीमारतकृत 

समदुायका बालबान्त्लकालाई न्त्िशेि प्रोत्साहन न्त्दईनेछ। 

 “सयूोदय नगरपान्त्लकाको इच्छाः छोरी बुहारीलाई न्त्शक्षा” 

अन्त्भयान सञ्चालन गररनेछ। 

 शैन्त्क्षक त्याङ्क सन्त्हतको ्ल्याक्स ररपोटनलाई स्थानीयकरण 

गररनेछ । 

 न्त्िद्यालयको नक्साङ्कन गदान अनुमन्त्त, स्िीकृन्त्त तथा 

समायोजन र न्त्नयमन गररनेछ । 

 कक्षा १ देन्त्ख ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपसु्तकको 

न्त्िकास कायानरियनमा ल्याईनेछ । 

 बान्त्लका र न्त्कशोरीहरूलाई न्त्िशेि सुन्त्िधा न्त्दइनेछ । 

 कृिी, पश ु स्िास््य, उद्योग, पयनटन र रोजगारीमलूका के्षिमा 

सहयोग पगु्नेगरी प्रान्त्िन्त्धक न्त्शक्षा प्रदान गररनेछ। 

 सबै न्त्िद्यालयमा सचूना प्रन्त्िन्त्धको प्रयोग िढाइनेछ। 

 गुणस्तरीय पठनपाठनका लान्त्ग न्त्नजी, सामदुान्त्यक र सरकारी 

न्त्नकाय न्त्बच समरिय गररनेछ । 

 उत्कृष्ट नन्त्तजा ल्याउने सामदुान्त्यक न्त्िद्यालय र न्त्िद्याथीहरूलाई 

परुस्कृत गररनेछ । 

 न्त्िद्यालय व्यिस्थापन सन्त्मन्त्तहरूको संस्थागत क्षमता न्त्िकास 

गररनेछ। 

 न्त्नन्त्ित मापदण्डका आधारमा न्त्िद्यालय गाभ्ने नीन्त्त अिलम्बन 

गररनेछ । 

 न्त्नन्त्ित मापदण्ड न्त्नधानरण गरी न्त्िद्यालयको रयनूतम् भौन्त्तक 

सनु्त्िधा न्त्िकास गररनेछ। 

 न्त्शक्षक तान्त्लम र क्षमता न्त्िकास गररनेछ । 

 सबै न्त्िद्यालयलाई बालमैिी न्त्िद्यालय बनाईनेछ। 

२.२ उप क्षेिः स्िास््य 

 

उद्देश्यः सबै िगन, क्षेि र 

समदुायका नागररकको 

आधारभतु स्िास््य सेिामा 

पहुचँ िनृ्त्द्ध गनुन 

अरतर सरकारी समरिय र न्त्नजी, 

सामदुान्त्यक र गैर सरकारी क्षेिको 

सहयोगमा नगरिासीलाई गणुस्तरीय 

आधारभतु स्िास््य सेिा उपलब्ध 

गराउने । 

 स्िास््य तथा पोिण सम्बरधी नीन्त्त तजुनमा गरी कायानरियन 

गररनेछ । 

 स्िास््य संस्थाको संरचना, भौन्त्तक पिूानधार, उपकरण, 

जनशन्त्ि र स्िास््य व्यिस्थापनमा समायानकुुल सधुार र 

बढो्त री गररनेछ। 

 स्िास््य संस्थाका भिन तथा पूिानधारलाई बालमैिी, 

अपाङ्तामैिी र भकूम्प प्रन्त्तरोधी िनाईछ। 

 रोग लान्त्ग सकेपन्त्छ उपचार गनुनभरदा रोगनै लाग्न नन्त्दन ु िेश 

हुरछ भरने नीन्त्त अनरुुप स्िास््य सरुक्षा र खानपान तथा 

आन्त्नबानी सम्िरधी जनचेतना जगाउन समदुायसँग सहकायन 

गररनेछ । 

 परम्परागत उपचारमा संलग्न जनशन्त्िको स्िास््य सम्बरधी 

क्षमता न्त्िकास गररनेछ। 

 स्िास््य संस्थाको भौन्त्तक पिूानधार न्त्िकास र न्त्िस्तार गररनेछ। 

 आधारभतु औिधीको न्त्नयन्त्मत आपतूी गररनेछ । 

 हाल देखापरेको कोरोना भाईरस(कोन्त्भड–१९) जस्तो 

सम्भान्त्ित आपतकालीन, प्रकोपजरय र महामारी हुन सक्ने 

अिस्थालाई ध्यानमा रान्त्ख स्िास््य सरुक्षा कोि, पिूानधार 

न्त्िकास र स्िास््य सामग्री व्यिस्थापन गने नीन्त्त न्त्लईनेछ । 

 पशपुन्त्तनगरमा रहकेो स्िास््य केरद्रको क्षमता न्त्िकास गरी 

कोन्त्भड–१९ को परीक्षण लगायत अरय सम्भान्त्ित रोगहरूको 
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उपचार गने व्यिस्था न्त्मलाईनेछ । 

 प्रत्येक िडामा प्रसतुी केरद्र सन्त्हतको स्िास््य संस्था स्थापना 

/सञ्चालन गररनेछ । 

 सबै नगरिासीहरूलाई अन्त्निायन स्िास््य बीमामा आिद्ध गने 

नीन्त्त न्त्लईनेछ । 

 न्त्नजी न्त्क्लन्त्नक, अस्पताल, ल्याि तथा स्िास््य संस्थाहरूको 

सञ्चालन मापदण्ड अनसुार भए नभएको न्त्नयमन गररनेछ । 

 सबै स्िास््य संस्थामा िैकन्त्ल्पक ऊजानको व्यिस्था गररनेछ। 

२.३ उप क्षेिः खानेपानी तथा 

सरसफाई 

 

उद्देश्यः सबै नगरिासीलाई 

खानेपानी तथा सरसफाई 

सनु्त्िधा उपलब्ध गराउनु 

स्िच्छ खानेपानी तथा आधारभतु 

सरसफाई सनु्त्िधामा पहुचँ न्त्िस्तार 

गने 

 स्िच्छ खानेपानी तथा सरसफाई सुन्त्िधा नपगेुका स्थानहरूको 

पन्त्हचान गरी सेिा उपलब्ध गराईनेछ । 

 खानेपानी महुान सरसफाई र पानीको रोतोत संरक्षणमा समदुायको 

भनू्त्मका िनृ्त्द्ध गररनेछ । 

 “एक घर– एक धारा, एक शौचालय” को नीन्त्त अिलम्बन 

गररनेछ । 

 सबै सरकारी कायानलय, न्त्िद्यालय र सामदुान्त्यक भिनमा 

बालमैिी तथा अपाङ्गतामैिी शौचालय न्त्नमानण गररनेछ । 

 सािनजनीक शौचालयको संख्या र गुणस्तरमा सधुार गररनेछ। 

 नदी, खोला तथा सािनजनीक स्थलमा फोहोर फाल्ने प्रिनृ्त््त  

न्त्नयरिण गररनेछ । 

 खानेपानीको रोतोत र िहाि के्षिको ५० न्त्मटर आसपासमा 

रसायन्त्नक मल, न्त्ििान्त्द तथा कुनै पन्त्न न्त्कन्त्समले प्रदिुण गने 

कायनलायन दण्डनीय गररनेछ । 

 खानेपानी महुानको २५ न्त्मटर आसपासमा कुनै कुनैपन्त्न 

न्त्कन्त्समको रुख न्त्बरुिा ढालफाँड गनन नपाईने नीन्त्त अिलम्बन 

गररनेछ । 

 नगरपान्त्लकाको िडा नं. १ लाई पानीको उद्गम तथा संरन्त्क्षत 

के्षिको रुपमा न्त्िकास गनन एकीकृत गुरुयोजना न्त्नमानण गररनेछ । 

 खानेपानीको स्थानीय महुान संरक्षण तथा महुान आसपास पानी 

प्रदायक िनस्पती रोपण कायनक्रम अन्त्भयानको रुपमा सञ्चालन 

गररनेछ । 

२.४ उपक्षेि सचूना तथा संचार 

 

उद्देश्यः सचूनामा सबै 

नागररकको पहुचँ सहज 

बनाउनु 

 

ससुनू्त्चत हुन पाउने नागररकको 

सचूनाको हक प्रत्याभतू गराउने 

 सचूना तथा सञ्चार के्षिको न्त्िकासको लान्त्ग आिश्यक पने 

नीन्त्त तथा काननूमा सधुार गररनेछ । 

 नगरपान्त्लकाबाटसञ्चालन भएका कायनक्रमहरूको जानकारी 

सािनजन्त्नक संचार माध्यमबाट सनू्त्चत गररनेछ। 

 मोबाईल फोनमा नागररक पहुचँ िनृ्त्द्ध गररनेछ । 

 इमेल, ईरटरनेट सेिा प्रभािकारी बनाउन पहल गररनेछ। 

 स्थानीय पिपन्त्िका प्रकाशनमा प्रोत्साहन गररनेछ । 

 एफ्. एम.् रेडीयोको के्षि न्त्िस्तार गररनेछ । 

२.५ उप क्षेिः भािा तथा संस्कृन्त्त स्थानीय भािा, संस्कृन्त्त, कला र 

धान्त्मनक सम्पदाहरूको संरक्षण र 

सम्बद्धनन गने 

 स्थानीय भािा, संस्कृन्त्त, कला र धान्त्मनक सम्पदाहरूको संरक्षण 

र सम्बद्धननको लान्त्ग स्थानीय नीन्त्त तजुनमा गररनेछ । 

 स्थानीय भािा, सान्त्हत्य र सम्पदाको संरक्षण र सम्बद्धननमा 

स्थानीय सहभान्त्गता िनृ्त्द्ध गररनेछ । 

२.६ उप क्षेिः लैंङ्न्त्गक समानता 

तथा सामान्त्जक 

समािेशीकरण 

मन्त्हला लन्त्क्षत तथा सीमारतकृत 

समदुायको क्षमता न्त्िकास गने 

 मन्त्हलाहरूलाई स्िरोजगार आत्मसम्मान्त्नत बनाउन मन्त्हलाको 

नाममा दतान हुन आउने उद्योग व्यिसायमा ३५ प्रन्त्तसत शलु्क 

छुट न्त्दइनेछ । 

 यस नगरपान्त्लकामा गठन हुने उपभोिा सन्त्मन्त्त, सहकारी संस्था 

तथा अरय कुनै सङ्घ संस्थामा मन्त्हला सहभान्त्गता रयनूतम ्४० 
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प्रन्त्तसत रहने नीन्त्त लागु गररनेछ । 

 दन्त्लत समदुाय लन्त्क्षत उद्यम न्त्िकास सञ्चालन गने नीन्त्त 

अिलम्बन गररनेछ । 

 सामान्त्जक बंन्त्चतीकरणमा परेका लन्त्क्षत िगनले उत्पादन गरेका 

सामग्रीहरूको बजारीकरणमा सहयोग र समरिय गररनेछ । 

 लन्त्क्षत समहूलाई स्िरोजगारमा लाग्न पे्रररत गररनेछ । 

 लन्त्क्षत िगनको आिश्यकता र योजनाहरूमा नगरपान्त्लकाको 

न्त्नन्त्ित प्रन्त्तसत बजेट लगानी गररनेछ। 

  लैङ्न्त्गक तथा सामान्त्जक न्त्हसंा र 

सबै प्रकारका न्त्िभदे कम गने । 

 प्रत्येक िडामा ज्येष्ठ नागररक न्त्मलन केरद्र स्थापना र सञ्चालन 

गररनेछ । 

 मन्त्हला न्त्िरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाि उरमलून सम्बरधी 

अरतरान्त्ष्िय महासन्त्रध कायानरियनमा जोड न्त्दईनेछ । 

 दीगो न्त्िकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी कायानरियन गररनेछ 

। 

 बंन्त्चतीकरणमा परेका समदुायको सामान्त्जक तथा आन्त्थनक 

न्त्िकासलाई प्राथन्त्मकतामा रान्त्खनेछ। 

 मन्त्हला, बालबान्त्लका र न्त्िपरन िगनप्रन्त्त हुने सबै प्रकारका 

न्त्िभेद र न्त्हसंा कम गनन न्त्िशेि कायनक्रम सञ्चालन गररनेछ। 

२ सामान्त्जक न्त्िकास    

२.७ उप क्षेिः यिुा तथा खेलकुद 

उद्देश्यः युिालाई उद्यमशील 

बनी स्िरोजगारमा लाग्ने 

िातािरण न्त्सजनना गनुन 

यिुा िगनको क्षमता न्त्िकास गरी 

उनीहरूलाई सामान्त्जक, अन्त्थनक र 

खेलकुद गन्त्तन्त्िन्त्धमा संलग्न गराउने 

 नगर के्षिका यिुा जनशन्त्िलाई सीपमूलक तान्त्लम न्त्दई उद्यम 

व्यिसायमा संलग्न गराईनेछ।  

 यिुाको क्षमता न्त्िकास गरी रोजगारीसँग आिद्ध गररनेछ । 

 परम्परागत पेशा र व्यिसायलाई बजारअनकुुल बनाउन सहयोग 

गररनेछ। 

 यिुाको उद्यमन्त्शलता क्षमता न्त्िकास गररनेछ ।  

 यिुा स्ियंसेिकको न्त्िकास गरी न्त्िपद ् व्यिस्थापन, िातािरण 

संरक्षण, न्त्शक्षा, स्िास््य, खेलकुद लगायतका के्षिमा 

पररचालन गररनेछ । 

 खेलकुदको न्त्िकासमा न्त्नजी के्षिको सहभान्त्गता िनृ्त्द्ध गने 

िातािरण न्त्मलाईनेछ। 

 िान्त्िनक खेलकुद क्यालेण्डर न्त्नमानण गरी नगरस्तरीय खेलकुद 

सञ्चालन गररनेछ। 

  “एक िडा एक खेल मैदान” को अिधारणा अनुसारखेल मैदान 

न्त्नमानण गररनेछ। 

 रान्त्ष्ियस्तरमा उत्कृष्ट भई परुस्कार प्राप्त गने नगर के्षिका 

खेलाडीहरूलाई सम्मान गररनेछ । 

२.८ उप क्षेिः बालबान्त्लका 

 

उद्देश्यः बाल अन्त्धकारको 

सनु्त्नन्त्ितता गनु 

बालमैिी नगर स्थापना गने 

न्त्कशोरन्त्कशोरीको क्षमता न्त्िकास 

गने 

 बालमैिी स्थानीय शासन रणनीन्त्तको स्थानीयकरण गररनेछ। 

 बाल संरक्षण र बालसहभान्त्गता नीन्त्त तजुनमा गरी कायानरियन 

गररनेछ । 

 बालबान्त्लका सम्बरधी नीन्त्त तथा कायनक्रम तजुनमा गदान 

बालबान्त्लकाको संस्थागत सहभान्त्गता गराईनेछ । 

 बालन्त्ििाह, िालश्रम लगायतका बालबान्त्लका र 

न्त्कशोरन्त्कशोरीहरू प्रन्त्त हुने न्त्हसंालाई न्त्नयरिण गररनेछ। 

 नगरपान्त्लकाको िान्त्िनक योजना तजुनमा प्रन्त्क्रयामा बालबान्त्लका 

र न्त्कशोरन्त्कशोरीको अथनपणून सहभान्त्गता िनृ्त्द्ध गररनेछ। 

 बालमैिी घोिणा भएका िडाहरूलाई परुस्कृत गरी न्त्िशेि रोतोत 

र सनु्त्िधा उपलब्ध गराईनेछ। 
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३.३ पूिागधार विकास 

३.३.१ िक्ष्यः र्भौविक पूिागधारको विकास, सेिाको पहुिँच र गुणस्िरीयिा िृवि गने । 

३.३.२ उदे्दश्य, रणनीवि र कायगनीवि 

क्र.स.ं विषयगि के्षत्र रणनीवि कायगनीवि 

३ पिूानधार न्त्िकास     

३.१ 

  

  

  

  

  

उप क्षेिः सडक तथापलु 

 

उद्देश्यः सबैिडाहरूमा यातायात 

सेिा न्त्िस्तार गने 

 

 

 

 

 

 पन्त्क्क सडक तथा पलु 

न्त्नमानण गने 

 यातायात सञ्चालन र 

व्यिस्थापन प्रणाली सदुृढ 

बनाउने 

 

 

 

 

 

 

 सबै िडाहरूलाई सडक सञ्जालले जोडी यसलाई 

नगरपान्त्लकाको केरद्रसम्म जोन्त्डनेछ। 

 सडक न्त्नमानण गदान पयानिरण, खानेपानी महुान, िनजङ्गल, 

खेतीयोग्य भनू्त्म जस्ताके्षिमा पनन सक्ने नकारात्मक 

असरलाई रयनूीकरण गररनेछ। 

 नगरपान्त्लका न्त्भि रहकेा नगर, प्रदेश र रान्त्ष्ियस्तरका 

सडकको दायाँबायाँ अन्त्धकारके्षिको मापदण्ड अनसुार 

पालना गने गराउने कायनलाई प्राथन्त्मकतामारान्त्खनेछ। 

 सडक के्षिान्त्धकारको यन्त्कन गनन सडक न्त्डन्त्भजन कायानलय 

र नापी कायानलयसँग समरियगरी रेखाङ्कन र लगत कट्टा 

गने नीन्त्त न्त्लईनेछ। 

 सबै िडाहरूमा बाहै्र मन्त्हना यातायात सेिा सचुारु गररनेछ। 

 न्त्नमानणान्त्धन िसपाकन  लगायतका भौन्त्तक संरचनाहरू 

सम्परन गररनेछ । 

 न्त्फक्कल बजार र आसपासको के्षिलाई ध्यानमा रान्त्ख 

सिारी पान्त्कन ङको व्यिस्थापन गनन बहुतले सिारी 

पान्त्कन ङ्गको न्त्नमानण गररनेछ । 

 सिारी साधन सञ्चालन र व्यिस्थापमा न्त्नजी के्षिको 

सहयोग न्त्लईनेछ। 

 

३.२ 

 

 

 

 

उप क्षेिः न्त्सँचाई 

उद्देश्यः कृिी योग्य भनू्त्ममा बाहै्र 

मन्त्हना न्त्सँचाई सनु्त्िधा पुर ्याउनु 

 

 

 

 न्त्िद्यमान न्त्सँचाई प्रणालीमा 

सधुार गने 

थप न्त्सँचाई योजना 

सञ्चालन गने 

 

 

 

 पानी उपयोगको मापदण्ड न्त्नधानरण गररनेछ । 

 परुानो नहर तथा कूलोहरूलाई व्यिन्त्स्थत गनन महुान 

संरक्षणको नीन्त्त न्त्लईनेछ । 

 कृिी न्त्िकासको सम्भािना र जनसहभान्त्गता जट्ुन सक्ने 

न्त्सँचाई आयोजना प्राथन्त्मताका साथ न्त्नमानण गररनेछ। 

 कृिी पकेट के्षिहरूलाई प्राथन्त्मकतामा राखी न्त्सँचाई 

सनु्त्िधा न्त्िस्तार गररनेछ। 

 परम्परागत न्त्सँचाई प्रणालीको व्यिस्थापनमा स्थानीय 

उपभोिा सन्त्मन्त्त /कृिक समूहलाई प्रान्त्िन्त्धक तथा 

आन्त्थनक सहयोग गररनेछ। 

  

  

  

  

  

  

 नयाँ न्त्सँचाई प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास गररनेछ। 

 कृिी र न्त्सँचाई सम्बरधी के्षिका साझेदार र सरोकारिाला 

न्त्नकायहरून्त्िच समरिय गररनेछ। 

३.३ 

 

 

 

 

 

 

 

 

उप क्षेिः भिन तथा शहरी न्त्िकास 

 

उद्देश्यः सनु्त्क्षत आिास र शहरी 

न्त्िकास पूिानधार न्त्िकास गनुन 

 

 

 

 

 

शहरी पूिानधार न्त्िकास गने 

रान्त्ष्िय भिन संन्त्हताको 

प्रभािकारी कायानरियन गने 

 

 

 

 

 

 

 सचूना प्रन्त्िन्त्धको प्रयोगलाई न्त्िस्तार गनन पिूानधार न्त्िकास 

गने नीन्त्त न्त्लईनेछ। 

 िातािरणमैिी पयनटन प्रिद्धनन गनन संस्थागत क्षमता र 

पिूानधार न्त्िकास गररनेछ। 

 आधारभतू शहरी पिूानधारको न्त्िकास गररनेछ। 

 शहरी न्त्िकास मापदण्ड तजुनमा गरी लागु गररनेछ। 

 जोन्त्खमयिु के्षि, सांस्कृन्त्तक सम्पदा र कृिीयोग्य के्षिमा 

भिन लगायतका पिूानधारको न्त्नमानणलाई दरुुत्सान्त्हत 

गररनेछ । 
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क्र.स.ं विषयगि के्षत्र रणनीवि कायगनीवि 

   संयिु आिास न्त्िकासको अिधारणा प्रिद्धनन गररनेछ । 

 अन्त्त न्त्िपरन पररिारका घरको छाना फुसको भएमा त्यस्ता 

घरको छाना नगरपान्त्लकाले प्रन्त्तस्थापन गरी व्यिस्थापन 

गने नीन्त्त अिलम्बन गररनेछ । 

 नगरपान्त्लका के्षिमा न्त्नमानण गरी न्त्नजी, सामदुान्त्यक 

लगायत सबै न्त्कन्त्समका भिन न्त्नमानणका लान्त्ग भिन 

न्त्नमानण आचार संन्त्हताको पणून पालना गरी भकूम्प प्रन्त्तरोधी 

भिन न्त्नमानण गने नीन्त्त अिलम्बन गररनेछ । 

 साना न्त्चस्यान केरद्र सबै िडामा न्त्नमानण गररनेछ । 

 नगर के्षिन्त्भिका जग्गा न्त्क्त ाकाट गरी न्त्कनिेच गदान 

जग्गाको के्षिफल १९०.७८िगन न्त्मटर(६ आना) भरदा कम 

न्त्क्त ाकाट गरी िेचन्त्िखन गनन रोक लगाईनेछ । 

३.४ 

 

 

 

उप क्षेिः ऊजान 

 

उद्देश्यः ऊजानमा नागररकको पहुचँ 

िनृ्त्द्ध गनुन 

 

न्त्िद्यतु प्रशारण र न्त्ितरण 

प्रणाली प्रभािकारी बनाउने 

 

 

 

 न्त्िद्यतु सेिा नपगेुका िस्ती, टोलहरूमा लागत 

सहभान्त्गताको नीन्त्त अनुरुप न्त्िद्यतु न्त्ितरण गररनेछ। 

 न्त्िद्यतु चहुािट न्त्नयरिण सम्बरधी कायनमा स्थानीय 

समदुायको सहभान्त्गता िनृ्त्द्ध गररनेछ। 

 न्त्चया प्रशोधन कारखाना, साना, मझौला, ठूला 

कलकारखाना तथा व्यिसान्त्यक केरद्रहरूमा आिश्यक पने 

िारसफमनर तीन फेज लाईनको लान्त्ग न्त्िद्यतु प्रान्त्धकरणसँग 

समरिय गररनेछ। 

 सामदुान्त्यक न्त्िद्यतु आयोजनाहरूलाई प्रन्त्तस्थापन गरी 

नेपाल न्त्िद्यतु प्रान्त्धकरणको स्िान्त्मत्िमा लैजान पहल 

गररनेछ । 

  

  

  

  

  

  

  

  

िैकन्त्ल्पक तथा निीकरणीय 

ऊजानको उत्पादन र उपयोग 

िनृ्त्द्ध गने 

 

 

 

 सबै घरधरुीमा रान्त्ष्िय प्रशारण लाईनबाट न्त्िद्यतु न्त्ितरण 

गने र सम्भािना र अिसरका आधारमा िैकन्त्ल्पक ऊजानको 

न्त्िस्तार गररनेछ । 

 दईु ििनन्त्भि प्रत्येक नगरिासीको घरघरमा उज्यालोको 

लान्त्ग प्रयोग गररने परम्परागत साधन(टुकी, मैनि्त ी, 

न्त्दयालो, आन्त्द) प्रन्त्तस्थापन गररनेछ । 

 िैकन्त्ल्पक र निीकरणीय ऊजान सम्बरधी नीन्त्त तजुनमा 

गररनेछ । 

 न्त्नजी तथा सामदुान्त्यक साझेदारीमा लघ ु तथा साना 

जलन्त्िद्यतु उत्पादन गनन प्रोत्साहन गररनेछ । 

३.५ 

 

 

 

उप क्षेिः स्थानीय पूिानधार 

 

 

 

स्थानीय पूिानधार न्त्िकास गने 

 

 

 

 नगरपान्त्लकाले न्त्नमानण गरेका पिूानधारहरूको उपयोग र 

ममनत सम्भारका लान्त्ग टोलन्त्िकास संस्था लगायतका 

सामदुान्त्यक संस्थाहरूको पररचालन गररनेछ । 

 भौन्त्तक पिूानधार न्त्िकास अरतगनत िडास्तरमा तीन लाख र 

नगरस्तरमा दश लाख लाख भरदाबढी लागतका आयोजना 

सञ्चालन गने नीन्त्त न्त्लईनेछ । 

 नगरस्तरीय गौरिका आयोजनाहरू कायानरियनमा सङ्घ र 

प्रदेश सरकार सँग सहयोग रसमरिय गररनेछ। 

 भौन्त्तक पिूानधार न्त्नमानण गदान िातािरणमैिी, बालमैिी, 

अपाङ्गतामैिी र न्त्िपदव््यिस्थापन पक्षलाई ध्यानमा 

रान्त्खनेछ। 

 

३.४ िन िथा िािािरण सरंक्षण र प्रकोप न्यूनीकरण 
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३.४.१ िक्ष्यः जििाय ुअनुकूिन र िािािरणमैत्री विकास प्रणािीको अििम्बन गरी सिा, स्िच्छ र हररि िािािरणको 

प्रििगन गने 

३.४.२ उदे्दश्य, रणनीवि र कायगनीवि 

क्र.स.ं विषयगि के्षत्र रणनीवि कायगनीवि 

४ 
िन तथा िातािरण 

संरक्षणर प्रकोप रयनूीकरण 
    

४.१ 

 

 

 

 

 

 

उप क्षेिः िन 

 

उद्देश्यः दीगो िन 

व्यिस्थापन र िातािरण, 

जैन्त्िक न्त्िन्त्िधता र 

जलाधारको संरक्षण गनुन 

 

 

 

 

सामदुान्त्यक सहभान्त्गतामा िन 

पैदािारको उत्पादन, जैन्त्िक न्त्िन्त्िधता 

र भ ूतथाजलाधारको संरक्षण गने 

 

 

 

 

 

 

 िन क्षेिको अन्त्तक्रमण न्त्नयरिण गररनेछ । 

 िन र िन पैदािार संरक्षण, उत्पादन र उन्त्चत 

प्रयोगबाट नगरपान्त्लकाको आन्त्थनक अिस्थामा 

सधुार ल्याउने नीन्त्त अिलम्बन गररनेछ । 

  िन व्यिस्थापन, िरय पैदािार, जलाधार संरक्षण र 

जैन्त्िक न्त्िन्त्धताका क्षेिमा कामगने सरकारी, गैर 

सरकारी र न्त्नजी क्षेिसँग समरिय र सहकायन गररनेछ । 

 हररत अन्त्भयान सञ्चालन गररनेछ । 

 िन र जलाधार संरक्षणमा स्थानीय समदुायको 

सहभान्त्गता बढाइनेछ । 

 दीगो न्त्िकास लक्ष्य स्थानीयकरण गरी कायानरियन 

गररनेछ । 

 िन पैदािार व्यिसान्त्यसगँ सम्िन्त्रधत सम्पणून 

सेिाहरूलाई प्रभािकारी बनाउन िडा कायानलयबाटै 

सेिा उपलब्ध गराउने नीन्त्त अिलम्बन गररनेछ । 

४.२ 

 

 

 

 

 

 

 

 

उप क्षेिः िातािरण 

संरक्षण, जलिाय ूपररितनन, 

फोहोरमैला व्यिस्थापन 

 

उद्देश्यः न्त्िकास कायन र 

मानिीय न्त्क्रयाकलाप 

िातािरण र जलिाय ु

अनकूुल नबनाउनु 

 

 

 

 

 

 

 

िातािरण संरक्षण तथा प्रदिुण न्त्नयिण 

गन्त्तन्त्िन्त्ध सञ्चालन गने 

 

 

 

 

 

 

 

 

 जनस्तरमा िातािरणीय सचेतना र सािधानीका 

कायनक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 िातािरणमैिी कायनक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 फोहरमैला व्यिस्थापनमा नयाँ प्रन्त्िन्त्धको खोजी 

गररनेछ । 

 खलुा स्थानको खोजी, व्यिस्थापन र बाल उद्यान 

न्त्नमानण गररनेछ । 

 िातािरणमैिी तथा जलिाय ुपररितनन अनकूुलन हुने 

खालका पिूानधार न्त्िकासमा जोडन्त्दईनेछ । 

 जलिाय ुपररितननको असर रयनूीकरण गनन “एक िडा 

एक पोखरी” कायनक्रम सञ्चालन गनेनीन्त्त न्त्लईनेछ । 

 एक रुख कटानी गनेले कन्त्म्तमा दईु रुख हुकानउन ुपने 

नीन्त्त अिलम्बन गररनेछ । 

 जरम न्त्दनको अिसरः नगरिासीलाई दईु न्त्बरुिाको 

उपहार कायनक्रम सञ्चालन गने नीन्त्तन्त्लईनेछ । 

 प्लान्त्ष्टक झोलाको प्रयोग न्त्नरुत्सान्त्हत गररनेछ । 

  

  

  

  

फोहरमैला व्यिस्थापनमा स्थानीय 

समुदुायसँग सहकायन र सहजीकरण गने 

  

 िडास्तरमा उत्सजनन हुने फोहर िडास्तरमा नै संकलन 

केरद्र तथा रोतोतमानै प्रकृन्त्तअनसुार छुट्याई व्यिस्थापन 

गनन िडा सन्त्मन्त्तहरूलाई न्त्जम्मेिारी न्त्दईनेछ। 

 आन्त्नबानी पररितनन सन्त्हतको पणून सरसफाई 

अन्त्भयान सञ्चालन गररनेछ । 

४.३ 

 

उप क्षेिः न्त्िपदज्ोन्त्खम 

रयनूीकरण 

 न्त्िपद ्व्यिस्थापनको लान्त्ग 

संस्थागत संरचना न्त्िकास तथा 

 न्त्िपद ्जोन्त्खमका क्षेिको नक्साङ्कन गररनेछ । 

 न्त्िपद ्जोन्त्खम रयनूीकरण नीन्त्तको प्रभािकारी 
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क्र.स.ं विषयगि के्षत्र रणनीवि कायगनीवि 

 

 

 

 

 

 

उद्देश्यः न्त्िपदबाट हुनसक्ने 

सबै प्रकारका क्षन्त्तको 

रयनूीकरण गनुन 

 

 

 

 

 

 

न्त्िस्तार गने 

 न्त्िपद ्जोन्त्खम रयनूीकरणलाई िहु 

सरोकारको न्त्िियको रुपमा 

कायानरियन गने 

 

 

 

 

 

 

कायानरियन गररनेछ । 

 भौन्त्तक पूिानधार न्त्नमानण गदान न्त्िपद ्जोन्त्खमको 

पक्षलाई ध्यानमा रान्त्खनेछ । 

 न्त्िपद ्जोन्त्खम र प्रकोप व्यिस्थापनका िारेमा 

सचेतना कायनक्रम सञ्चालन गररनेछ । 

 न्त्िपद ्जोन्त्खम कोिलाई सदुृढ गररनेछ । 

 न्त्िपद ्जोन्त्खम रयनूीकरणका लान्त्ग सरकारी, गैर 

सरकारी, न्त्नजी तथा सामदुान्त्यक क्षेिसंग सहकायन 

गररनेछ । 

 सम्भाव्य न्त्िपदबाट हुने क्षन्त्त कम गनन आिश्यक पने 

संयरि, रयनूतम् रोतोतसाधन तथा औजारहरूको 

उन्त्चत व्यिस्थापन गररनेछ । 

 सम्भान्त्ित जोन्त्खम क्षेिका िान्त्सरदाहरूलाई 

जान्त्खमबाट बच्ने आकन्त्स्मक व्यिस्थापन सम्बरधी 

क्षमता न्त्िकास गररनेछ । 

४.४ 

  

उप क्षेिः िनस्पन्त्त, जैन्त्िक 

न्त्िन्त्िधता र न्त्समसार 

संरक्षण 

  

  

  

 हाल व्यिन्त्स्थत जलाधार तथा उप–जलाधार क्षेिमा 

रहकेा सािनजन्त्नक तथा न्त्नजी जग्गाका रुख न्त्बरुिाले 

ओगटेको क्षेिफल िनृ्त्द्ध गररनेछ । 

 न्त्समसार क्षेिको संरक्षण र व्यिस्थापनका लान्त्ग 

समदुायसंग सहकायन गररनेछ । 
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३.५ ससं्थागि विकास र सशुासन 

३.५.१ िक्ष्यः दक्ष, उत्तरदायी, पारदशी िथा नविजामूिक प्रशासनको विकास गरी सशुासनको प्रििगन गने 

३.५.२ उदे्दश्य, रणनीवि र कायगनीवि 

क्र.स.ं विषयगि के्षत्र रणनीवि कायगनीवि 

५ 
संस्थागत न्त्िकास 

रसशुासन 
    

५.१ 
उप क्षेिः न्त्िकास 

प्रशासन 

सािनजन्त्नक सेिाप्रिाहको 

अिस्थामा सधुार गने 

 नगरपान्त्लकाबाट प्रदान गररने सेिाका लान्त्ग Standard Operating 

Procedure(SoP)बनाई लाग ुगररनेछ। 

 पदान्त्धकारी तथा कमनचारीहरूको लान्त्ग आचार संन्त्हता न्त्नमानण गरी 

कडाईका साथ लागगुररनेछ । 

 सािनजन्त्नक सेिाको अनगुमन पद्धन्त्त सदुृढ गररनेछ । 

  व्यिस्थापन परीक्षण गने पररपाटी स्थान्त्पत गररनेछ । 

 न्त्नयन्त्मत रुपमा तेरोतो पक्षबाट सेिाग्राही सरतनु्त्ष्ट सबेक्षण गररनेछ 

 नन्त्तजामा आधाररत कायनसम्पादन प्रणाली लाग ुगररनेछ । 

 कूल लागत ५ लाख िा सो भरदा मान्त्थका आयोजनाहरूमा अन्त्निायन 

रुपमा आयोजना सूचनापाटी(Project Information Board)राख्ने 

व्यिस्था न्त्मलाईनेछ । 

  

  

  

  

  

  

उद्देश्यः नागररकहरूले 

नगरपान्त्लकाबाट 

नन्त्जतामखूी र 

प्रभािकारी सेिा प्राप्त 

गनुन 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

गैरसरकारी संस्थालाई 

आन्त्थनक तथा सामान्त्जक 

क्षेिमा पररचालन गने 

 

 

 

 

 गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको अन्त्भलेख न्त्नयन्त्मत रुपमा अध्यािन्त्धक 

गरी व्यिन्त्स्थत गररनेछ । 

 गैर सरकारी संस्थाहरूको नक्साङ्कन गररनेछ । 

 गैर सरकारी संस्थालाई नगरपान्त्लकाको प्राथन्त्मकताका क्षेिमा 

पररचालन गनन आिश्यकसहयोग र समरिय गररनेछ । 

 गैर सरकारी संस्थाबाटसञ्चालन हुने कायनक्रम नगरपान्त्लकाको 

िान्त्िनक कायनक्रममासमािेश गने व्यिस्था गररनेछ । 

 गैर सरकारी क्षेिबाट हुने न्त्िकास सम्बरधी कायनहरूको न्त्नयन्त्मत 

अनगुमन तथा आिश्यकता अनुसार मलू्याङ्कन गने व्यिस्था 

न्त्मलाईनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उपलब्ध रोतोत 

साधनको उच्चतम ्

उपयोग गनुन 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

राजश्व प्रशासनलाई 

प्रभािकारी बनाउने 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  न्त्ि्त ीय सुशासन तथा बजेट अनशुासन सम्िरधी नीन्त्त न्त्नमानण 

गररनेछ। 

 सािनजन्त्नक खचन प्रणाली सम्बरधी नीन्त्तलाई समयानुकूल पररमाजनन 

गररनेछ । 

 न्त्िन्त्नयोजन दक्षता एिं कायानरियन प्रभािकारीतामा सधुार गररनेछ 

 रोतोतको अन्त्धकतम ्उपयोग गरी पूँजीगत खचन गने क्षमता न्त्िकास 

गररनेछ । 

 मध्यमकान्त्लन खचन संरचना(MTEF)तयार गरी आिन्त्धक योजनाको 

प्राथन्त्मकता अनसुारको रोतोत साधनको सनु्त्नन्त्ितता गररनेछ । 

 कृिीजरय उत्पादन, उद्यम न्त्िकास, रोजगारी र गररबी रयूनीकरणमा 

टेिा पयुानउने क्षेिमा लगानी िढाइनेछ । 

 पारदशी एिं क्षमतामा आधाररत कर प्रणाली अिलम्बन गररनेछ। 

 करको दर भरदा दायरा फरान्त्कलो गने नीन्त्त न्त्लईनेछ । 

 नगरपान्त्लकाबाट उपलब्ध हुने सेिाहरूलाई रयनूतम ्शलु्क सँग 

आिद्ध गररनेछ । 

 न्त्िद्यतुीय कर राजश्व अन्त्भलेख प्रणालीमा समयानकुुल सुधार गररनेछ। 

 उपलब्ध रोतोतको उच्चतम ्पररचालन हुने गरी सािनजन्त्नक खचन 
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 प्रणालीमा सदुृढ गररनेछ । 

 राजश्व प्रशासन प्रणालीमा सधुार गररनेछ । 

 आिन्त्धक योजना, न्त्ििय क्षेिगत योजना र िान्त्िनक योजना न्त्िच 

सामरजस्यता कायम गररनेछ । 

 गैर बजेटरी खचन न्त्नरुत्सान्त्हत गररनेछ । 

 सािनजन्त्नक न्त्ि्त  व्यिस्थापन क्षमता अन्त्भिनृ्त्द्ध गररनेछ । 

 न्त्ि्त ीय जोन्त्खम रयूनीकरण प्रणालीको न्त्िकास र अिलम्बन गररनेछ । 

५.२ 

 

 

 

 

 

 

उप क्षेिः सािनजन्त्नक 

सेिा प्रिाह र सशुासन 

 

 

 

 

 

 

सािनजन्त्नक सेिालाई 

जिाफदहेी र पारदशी 

बनाई न्त्िन्त्धको शासन 

स्थान्त्पत गने 

 

 

 

 

 

 

 नीन्त्त, काननू, कायनन्त्िन्त्ध, मापदण्ड तजुनमा गदान सरोकारिालाको 

सहभान्त्गता गराईनेछ । 

 समािेशी नीन्त्त अिलम्बन गररनेछ । 

 क्षन्त्तपतूी सन्त्हतको नागररक िडापि लाग ुगररनेछ । 

 खाद्यिस्तकुो न्त्नयमन प्रकृया व्यिन्त्स्थत र पररणाममनु्त्ख गररनेछ । 

 आरतररक न्त्नयरिण प्रणाली सदुृढ गररनेछ । 

 सचूना प्रन्त्िन्त्धको उपयोग गरी सामदुान्त्यक सचूना प्रणाली सदुृढ 

गररनेछ। 

 िडा कायानलयबाट प्रिाह हुने सेिालाई थप सहज, सरल र पारदशी 

बनाउद ैलन्त्गनेछ। 

५.३ 

उप क्षेिः मानि 

संशाधन न्त्िकास 

नन्त्तजामखूी सेिा प्रदान 

गनन सक्ने गरी जनशन्त्िको 

क्षमता न्त्िकास गने 

 संगठन व्यिस्थापन सबेक्षण(O&M) गरी संरचना, कमनचारी दरिरदी 

र सेिाको आिश्यकता न्त्नधानरण /अध्यािन्त्धक गररनेछ । 

 जनप्रन्त्तन्त्नन्त्ध तथा कमनचारीको क्षमता न्त्िकासको लान्त्ग तान्त्लम 

आिश्यकता पन्त्हचान(TNA)गरी सो को कायानरियन गररनेछ । 

 टोल न्त्िकास संस्था /सामदुान्त्यक संस्था, बाल क्लब /संजाल लगायत 

समदुाय र सङ्घ संस्थाकोतान्त्लम आिश्यकता न्त्िशे्लिण गरी तान्त्लम 

न्त्दने व्यिस्था न्त्मलाईनेछ । 

 कमनचारी तथा पदान्त्धकारीलाई प्रन्त्िन्त्धमैिी बनाईनेछ। 

 कमनचारीको िनृ्त्त न्त्िकासलाई कायन सम्पादन प्रणाली सँग आिद्ध 

गररनेछ । 

 कमनचारी प्रशासन प्रणालीलाई व्यिन्त्स्थत गररनेछ । 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

५.४ 

 

 

 

उप क्षेिः न्त्िद्यतुीय 

सचूना प्रन्त्िन्त्ध, 

पिूानधार र संस्थागत 

क्षमता न्त्िकास 

 

 

 

सचूना प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास 

गने 

 

 

 

 नगरपान्त्लकाका महत्िपूणन न्त्नणनय तथा सचूना र जानकारीहरू 

नगरपान्त्लकाको आन्त्धकाररक िेभपेज माफन त सािनजन्त्नक गररनेछ। 

 नगरपान्त्लकालाई सूचना प्रन्त्िन्त्धमैिी नगरको रुपमा न्त्िकास गररनेछ। 

 नगरको सम्पणून सचूना तथा सेिालाई सहजरुपमा प्राप्त गनन सन्त्कने नगर 

मोबाईल एपलाई झनै प्रभािकारी बनाईनेछ । 

 कृिक समहू तथा सहकारीहरूलाई सूचना तथा सञ्चारमा आिद्ध गनन 

ई–एग्रीकल्चर को अिधारणा लाग ुगररनेछ । 

५.५ 

 

 

 

 

 

 

 

उप क्षेिः सामान्त्जक 

सरुक्षा 

 

उद्देश्यः रान्त्ष्िय तथा 

स्थानीय नीन्त्त अनुरुप 

सामान्त्जक सरुक्षा तथा 

संरक्षणका कायनक्रममा 

नागररक पहुचँ िनृ्त्द्ध 

गनुन 

सामान्त्जक सरुक्षा तथा 

संरक्षणलाई प्रभािकारी 

बनाउने 

 

 

 

 

 

 

 सामान्त्जक सरुक्षा तथा अन्त्भलेख र सूचना प्रणाली व्यिन्त्स्थत 

गररनेछ। 

 सामान्त्जक सरुक्षा तथा संरक्षणका कायनक्रमका लान्त्ग आिश्यक बजेट 

न्त्िन्त्नयोजन गररनेछ । 

 सम्बन्त्रधत व्यन्त्िले सहजै प्राप्त गनन सक्ने गरी सामान्त्जक सरुक्षा भ्त ा 

बैंक माफन त न्त्ितरण गररनेछ । 

 सामान्त्जक सरुक्षा सम्बरधी कायनक्रमको एकीकृत अन्त्भलेख रान्त्खनेछ। 

 ज्येष्ठ नागररक ज्ञान केरद्र स्थापना गररनेछ । 

 अरतरपसु्ता ज्ञान /प्रन्त्िन्त्ध हस्तारतरणका लान्त्ग न्त्नयन्त्मत भटेघाट र 
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  अरतरन्त्क्रयाको व्यिस्था गररनेछ । 

 न्त्नजी क्षेिको सहयोग र साझेदारीमा िदृ्धाश्रम केरद्र सञ्चालन, 

व्यिस्थापन र अनगुमन गने नीन्त्त न्त्लईनेछ । 

 सािनजन्त्नक स्थल, बाटो, भिन, अस्पताल, शौचालय, खेलमैदान 

आन्त्द बालमैिी तथा अपांगतामैिी हुने गरी न्त्नमानण गररनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उप क्षेिः अनगुमन, 

मलू्याङ्कन तथा 

प्रन्त्तिेदन प्रणाली 

 

उद्देश्यः अनगुमन 

रमलु्यांकन प्रणालीलाई 

नन्त्तजामखुी बनाउनु 

 

 

 

 

 

 

 

 

न्त्ििय क्षेिगत तथा 

िान्त्िनक योजनामा दीगो 

न्त्िकास लक्ष्य समािेश 

गने 

 

नन्त्तजामखुी अनगुमन 

मलू्याङ्कन प्रणाली सुदृढ 

गनन प्रन्त्तिेदन प्रणालीमा 

सधुार गने 

 

 

 

 

 

 

 

  न्त्दगो न्त्िकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गररनेछ । 

 सहभान्त्गतामलूक योजना तजुनमा तथा अनगुमन प्रकृया अिलम्बन 

गररनेछ । 

 संयिु अनगुमन प्रणालीको अिलम्बन गररनेछ । 

 अनगुमन तथा मलू्यांङ्कन प्रणाली(M&E Framework) तयार 

गररनेछ । 

 िान्त्िनक योजना तजुनमा गदान मध्यमकालीन खचन संरचनालाई आधार 

मान्त्ननेछ । 

 योजना श्रङ्ृखला र प्रन्त्तिेदन प्रणालीलाई नन्त्तजासँग आिद्ध गररनेछ। 

 आिन्त्धक योजना र सम्बन्त्रधत योजना /आयोजना को स्ितरि संस्था 

तथा न्त्िज्ञहरूबाटअनगुमन, मलू्याङ्ंकन गने कायनलाई संस्थागत 

गररनेछ। 

 दश करोड िा सो भरदा िढी लागतका आयोजनाको हकमा 

आयोजना सम्परन भएको दईु ििनन्त्भिमा तेरोतो पक्षबाट मलू्याङ्ंकन 

गररनेछ। 

 अनगुमन,मलू्याङ्कन र िान्त्िनक प्रगन्त्त प्रन्त्तिेदन सािनजन्त्नक  

गररनेछ । 

 अनगुमन, मलू्याङ्कन प्रन्त्तिेदन र प्राप्त सझुािहरूलाई आगामी 

योजना तजुनमाका लान्त्गआधार मान्त्ननेछ । 
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पररच्छेद– ४ 

नविजा िथा सचूक 

४.१ आवथगक विकास 

के्षत्रगि िक्ष्यःनगरको आवथगक सरंचनामा समयानुकुि सधुार गरी कूि गार्ह्गस्थ उत्पादन र प्रविव्यवि आय िृवि गरी 

नगरिासीको आवथगक अिस्थामा सधुार ल्याउने 

क्र.स.ं 

 

नविजा 

  

सचूक 

  

एकाई 

  

आधार िषगको 

अिस्था 

(०७६/७७) 

आिवधक योजनाको 

अन्त्यको वस्थवि 

(०७७/७८–०८१/८२) 

पुिखयाई

को 

आधार 

४.१.१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

गणुस्तरीय 

कृिी 

/पशजुरय 

उत्पादनमा 

िनृ्त्द्ध भएको 

हुनेछ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

कृिी पेशामा आिद्धजनसंख्या प्रन्त्तसत ८१.३९ ७०   

खेती गररएको क्षेिफल प्रन्त्तसत ४२.५४ ४२.५४   

न्त्संन्त्चत क्षेिफल हके्टर ७०८ ८०८   

प्रन्त्त व्यन्त्िखाद्यारन उत्पादन के.जी. १५० १८०   

न्त्चया उद्योग स्थापनातथा सञ्चालन संख्या ६३ ७३   

व्यिसान्त्यक कृिी फमन(बहुउद्देश्य समेत) संख्या – १० िटा थप   

कृिी अनसुरधानकेरद्र संख्या २ ३   

माटोको गणुस्तरपरीक्षण घरधरुी एकीन नभएको ८१२९   

प्राङ्गाररक मल, जैन्त्िक न्त्ििादी, उरनत 

न्त्िउन्त्िजनको व्यिस्था भएको 

 

घरधरुी 

 

एकीन नभएको 

 

८१२९(जैन्त्िक मल र 

न्त्ििादी आँफै उत्पादन 

गरी प्रयोग गरेका) 

नगरपान्त्लकाले ३ 

स्थानमा उरनत न्त्िउन्त्िजन 

तथा मलखाद सेिा केरद्र 

स्थापना गरेको 

  

  

कृिी पकेट क्षेिको न्त्नधानरण भएको संख्या 
तरकारी र 

इस्कुस गरी३ 

इस्कुस जोन १, गाईजोन 

१, न्त्चयाजोन १, कफी 

ब्लक १, तरकारी पकेट 

क्षेि १० 

  

आधनु्त्नक कृिी प्रणाली सम्बरधी दक्षता 

हान्त्सल हुने(तान्त्लम, यान्त्रिकीकरण) 
  

त्याङ्क 

उपलब्ध 

नभएको 

२१०० न्त्कसानलाई 

तान्त्लम र ५२५ न्त्कसानले 

आधनु्त्नक यरि औजारको 

प्रयोग गने 

  

व्यिसान्त्यक उत्पादनन्त्दने पश ुसंख्यामा 

िनृ्त्द्ध हुनेछ 
संख्या 

गाई १५३९९, 

भैसी ८४३, 

खसी तथा बाख्रा 

४४४०६, सुँगुर 

२५४६ 

गाई १६०६८, भसैी 

९४३, खसी तथा बाख्रा 

५९४०६, सुँगरु २८७७ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

दधु उत्पादन(दनै्त्नक सर दर) न्त्लटर ३७४३९ ४६७९९   

डेरी उद्योग संख्या ६३ ७०   

दधु संकलन केरद्र संख्या ६२ ७८   

मास ुउत्पादन(िान्त्िनक) म.ेटन ४५५.०९ ५६.८६   

गोठ तथा भकारो सधुार कृिक २१५ १५००   
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नविजा 

  

सचूक 

  

एकाई 

  

आधार िषगको 

अिस्था 

(०७६/७७) 

आिवधक योजनाको 

अन्त्यको वस्थवि 

(०७७/७८–०८१/८२) 

पुिखयाई

को 

आधार 

४.१.२ 

 

 

 

 

  

सहकारीको 

माध्यमबाट 

उद्यमशीलता 

र व्यिसाय 

प्रिद्धनन गने 

 

 

 

 

  

सहकारी संस्थाहरूको संख्या संख्या १४० २२०   

सहकारी माफन त पजूी ँपररचालन(िान्त्िनक) रु १४ करोड २५ करोड   

सहकारीमा संलग्न जनसंख्या प्रन्त्तसत २५ ४०   

सहकारीहरूले न्त्ि्त ीय सेिा तथा क्षमता 

न्त्िकास कायनक्रम सञ्चालन गने 
  – 

सहकारीले आ्ना 

५०%सदस्यलाई रु ३ लाख 

बराबरको न्त्ि्त ीय सेिा र २५ 

िटा क्षमता न्त्िकास कायनक्रम 

सञ्चालन गन े

  

सहकारी उद्योग स्थापना तथा व्यिसाय 

प्रिद्धनन 
  ६ न्त्चया उद्योग 

दश िटा कृिीजरय 

उद्योगर १४ िटा सपुथ 

सहकारी पसल सञ्चालन 

  

िैंक खाता भएको पररिार प्रन्त्तसत ४३ ५५   

कृिी बजारीकरणका लान्त्ग ब्याज अनदुानमा 

ऋण प्राप्त गने कृिक /उद्यमी संख्या 
संख्या सचूना नभएको ५०   

४.१.३ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

पयनटन लन्त्क्षत 

सेिासनु्त्िधा 

तथा 

पिूानधारको 

समनु्त्चत 

न्त्िकास 

भएको हुनेछ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

पयान–पयनटनक्षेिमा सनु्त्चकृत स्थानहरू संख्या ५ १०   

श्रीअरतकुो सयूोदयस्थलमा पाकन  सन्त्हतको 

सािनजन्त्नक शौचालय सञ्चालन हुने 
संख्या – १   

पयनटन हि न्त्नमानण संख्या – १   

चलन्त्चि छायांकन स्थलन्त्नमानण संख्या – १   

पयनटक स्थल बाटोन्त्नमानण न्त्क.न्त्म – १०   

पशपुन्त्तनगरमा बदु्धपाकन को न्त्नमानण संख्या – १   

होटल तथा लज संख्या संख्या ८८ ९७   

ररसोटन संख्या संख्या १२ १४   

होमस्टे संख्या संख्या ५७ ६६   

रेषु्टरेण्ट(न्त्चया /खाजा) संख्या १३३ १४८   

कृिी पयनटनस्थल न्त्नमानण संख्या – ५   

पयनटकीय गरतव्य क्षेिको पन्त्हचान र 

रान्त्ष्िय तथा अरतरानन्त्ष्िय स्तरमा 

प्रचारप्रसार 

न्त्नयन्त्मत 

 

 

 

५३ गरतव्य 

स्थल 

 

 पयनटन सचूना केरद्र 

सञ्चालन 

 २ पदयािा, 

१प्याराग्लाइन्त्डङ, 

२धान्त्मनक पयनटन केरद्र 

न्त्नमानण 

 योग साधना तथा 

प्राकृन्त्तक उपचार केरद्र 

 आयिुेद अस्पताल 

तथा न्त्िपश्यना केरद्र 

स्थापना र सञ्चालन 

 

  

  

  

  

िान्त्िनक बाह्य तथा आन्त्रतररक पयनटक 

आगमन(भारतीय पयनटक समेत) 
संख्या ५ लाख ६ लाख   

पयनटन प्रिद्धननको लान्त्ग नीन्त्तगत व्यिस्था 

भएको हुने 
  – 

पयनटन प्रिद्धननको 

रणनैन्त्तक योजना तयारी र 

कायानरियन भएको 
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नविजा 

  

सचूक 

  

एकाई 

  

आधार िषगको 

अिस्था 

(०७६/७७) 

आिवधक योजनाको 

अन्त्यको वस्थवि 

(०७७/७८–०८१/८२) 

पुिखयाई

को 

आधार 

४.१.४ 

  

  

  

  

  

  

रोजगारीको 

अिसर िनृ्त्द्ध 

भएको 

हुनेछ(रयूनतम ्

रोजगारीकोप्रत्या

भनू्त्त) 

  

  

  

  

  

  

सीप तथा प्रन्त्िन्त्धयिु भएका स्थानीय 

जनशन्त्ि 
प्रन्त्तसत १० ५०   

व्यािसान्त्यक उत्पादन गने कृिीजरय उद्यम 

/कलकारखाना स्थापना 
संख्या – हरेक िडामा एक   

बेरोजगार व्यन्त्ि ररोजगारदाताका बीच 

उन्त्चत सम्पकन  र समरिय 
  – 

नगरपान्त्लका स्तरीय 

एकरोजगार सेिा केरद्र 

रहनेछ र प्रत्येक िडामा 

समदुाय स्तरका रोजगार 

सम्पकन  कायानलय स्थापना 

हुने 

  

बेरोजगार व्यन्त्िहरूले रयूनतम रोजगारी 

प्राप्त गरेका हुने 
  – 

व्यन्त्िहरूले िान्त्िनक 

रयनूतम १०० न्त्दन 

बराबरको रोजगारी प्राप्त गने 

  

स्िरोजगार संख्या १३२ ३००   

होटल, लज, होमस्टे तथा न्त्चया पसल संख्या २९० ५००   

रोजगारीको लान्त्ग अस्थायी रुपमा घरछाडी 

िान्त्हर िस्ने जनसंख्या 
संख्या ८१८६ ६५०० 

नगर 

प्रोफाईल 

४.१.५ भून्त्म व्यिस्थापन सकुुम्िासी पररिार संख्या – ५०% कम भएको   

  

  

  

  

जमीन ठेक्कामा न्त्लईखेती गररएको 

क्षिेफल 
हके्टर – 

नीन्त्तगत व्यिस्था भ ैकायन 

प्रारम्भ हुने 
  

आ्नै घर भएका जनसंख्या प्रन्त्तसत ९४.१ १००   
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४.२ सामावजक विकास 

 िक्ष्य: आधारर्भूि वशक्षा, स्िास््य, खानेपानी, सरसिाई, सामावजक सरुक्षा जस्िा सेिाको पहिँच र गुणस्िरीयिा िृवि गने। 

क्र.स.ं नविजा सचूक एकाई 
आधार अिस्था 

(०७६/७७) 

आिवधक योजनाको 

अन्त्यको वस्थवि 

(०७७/७८–०८१/८२) 

पुिखयाईको 

आधार 

  

४.२.१ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

न्त्िद्यालय न्त्शक्षामा 

गणुस्तर सधुार 

भएको हुनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

कूल साक्षरता प्रन्त्तसत ९०.४ ९५ 
नगर 

प्रोफाइल 

मन्त्हला साक्षरता प्रन्त्तसत ८७.२५ ९५   

परुुि साक्षरता प्रन्त्तसत ९३.५५ ९५   

प्रारन्त्म्भक बालन्त्िकास केरद्र संख्या ५५ ६८   

प्रारन्त्म्भक बालन्त्िकास केरद्रको 

अनभुि सन्त्हत कक्षा १ मा भनान 

हुने बालबान्त्लका 

प्रन्त्तसत – १००   

आधारभतू तहमा खदु भनान दर प्रन्त्तसत – १००   

न्त्िद्यालय छोड्ने दर प्रन्त्तसत – ३   

न्त्शक्षक–न्त्िद्याथी अनुपात दर १:१२ १:२०   

कम्प्यटुर सन्त्हत इरटरनेट जडान 

गरी ऐन्त्च्छक न्त्ििय कम्प्यटुर 

पठनपाठन हुने न्त्िद्यालय 

संख्या ४ १४   

कन्त्म्तमा ३० न्त्िद्याथी एक साथ 

अध्ययन गनन सक्ने पसु्तकालय 

भएको न्त्िद्यालय 

संख्या १३ १५   

न्त्िज्ञान प्रयोगशाला भएका 

न्त्िद्यालय 
संख्या – १४   

नेपाली तथा अंगे्रजी माध्यमबाट 

कक्षा सञ्चालन हुने 

सामदुान्त्यक न्त्िद्यालय 

संख्या – ३   

छािछािाको अलग अलग 

शौचालय भएको न्त्िद्यालय 
प्रन्त्तसत ८४.६२ १००   

अपाङ्गमैिी शौचालय भएको 

न्त्िद्यालय 
प्रन्त्तसत १६ ६०   

सफा न्त्पउने पानी उपलब्ध 

न्त्िद्यालय 
प्रन्त्तसत ६० १००   

प्रान्त्िन्त्धक न्त्शक्षाको थप 

व्यिस्था भई पठनपाठन हुने 

न्त्िद्यालय 

संख्या १ ३   

न्त्सकाई उपलन्त्ब्ध प्रन्त्तसत ४५ ६५   

बालमैिी आधारभतू भौन्त्तक 

सनु्त्िधा सन्त्हत न्त्शक्षण न्त्सकाई 

भएका न्त्िद्यालय 

संख्या ५ १४   

न्त्ििय र न्त्िद्याथीका आधारमा 

न्त्शक्षक दरिरदी न्त्मलान भएका 
प्रन्त्तसत – १००   



 

40 

क्र.स.ं नविजा सचूक एकाई 
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(०७६/७७) 

आिवधक योजनाको 

अन्त्यको वस्थवि 

(०७७/७८–०८१/८२) 

पुिखयाईको 

आधार 

  

न्त्िद्यालय 

४.२.२ 

  

  

  

  

  

  

  

  

स्िास््य सेिामा 

सधुार आएको 

हुनेछ 

 

 

 

 

 

 

 

 

पणून खोप प्राप्त गने लन्त्क्षत 

समहूका बालबान्त्लका 
प्रन्त्तसत ६० १००   

स्िास््य परीक्षण सेिा पाउने 

गभनिती मन्त्हला 
प्रन्त्तसत ३४ ८०   

दईु ििन मनु्त्नका बच्चाहरूको 

बनृ्त्द्ध अनगुमन 
प्रन्त्तसत ९४ ९९   

स्िास््य संस्थामा सतु्केरी हुने 

दर 
प्रन्त्तसत २०.८ ९०   

पाँच ििनमनु्त्नका 

बालबान्त्लकाको श्वास प्रश्वास 

रोगको जाँच 

  

५३१४ 

जना(१०२६)दघुनटना 

दर 

एआरआइ दघुनटना दर 

घट्ने 
  

५ ििन मनु्त्नका कम तौल भएका 

बालबान्त्लका 
प्रन्त्तसत – ५   

जन्त्टल न्त्कन्त्समको प्रसनू्त्तसेिा 

सन्त्हत समग्रमा प्रसनू्त्त सेिाको 

उपलब्धता 

  

प्राथन्त्मक स्िास््यकेरद्र 

न्त्फक्कल र पशपुन्त्तनगर 

प्राथन्त्मक स्िास््य केरद्र 

रहकेो 

प्राथन्त्मक स्िास््यकेरद्र 

न्त्फक्कललाई २५ 

िेडको अस्पतालमा 

स्तर उरनन्त्त गरी लाने 

  

आधारभतु स्िास््यसेिामा 

पहुचँ िनृ्त्द्ध हुने 
  

नौ िटा िडामा 

स्िास््यसंस्था भएको 

सबै(१४ िटै) िडाहरूमा 

स्िास््य चौकी स्थापना 

हुने 

  

स्िास््य बीमा गररएका पररिार प्रन्त्तसत २०.८७ ८०   

४.२.३ 

  

  

  

  

  

बालबान्त्लकाको 

अन्त्धकार सनु्त्नन्त्ित 

भएको हुनेछ 

  

  

  

  

  

बालन्त्ििाह गनेको संख्या(१८ 

ििन मनुी उमेर) 
संख्या १८३ ०   

कम उमेरमा हुने न्त्ििाह(१९–

२० ििन भरदा कम) 
संख्या   ०   

कामदारको रुपमा घरबान्त्हर 

िसेका िालिान्त्लका 
संख्या ३३ ०   

बाल श्रन्त्मकको संख्या संख्या ४१ ०   

जरमदतान प्रमाणपि भएका ५ 

ििन मनु्त्नका बालबान्त्लका 
प्रन्त्तसत ८७.२३ १००   

बालमैिी िडा संख्या ० १४   

४.२.४ 

  

  

  

खानेपानी र 

सरसफाईमा पहुचँ 

िनृ्त्द्ध हुनेछ 

  

  

  

आधारभतू खानेपानी सेिामा 

पहुचँ पगुेको जनसंख्या 
प्रन्त्तसत ९४ ९९   

शौचालय भएको घरपररिार प्रन्त्तसत ९८.२६ १००   

व्यिन्त्स्थत शौचालय(बाटरन्त्शल 

प्यान भएको) भएका घर 

पररिार 

प्रन्त्तसत ८३.४८ ९५   

न्त्दसा गरेपन्त्छ र बालबान्त्लको 

न्त्दसा धोएपन्त्छ सािनु पानीले 
प्रन्त्तसत ६५ १००   
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(०७६/७७) 
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(०७७/७८–०८१/८२) 

पुिखयाईको 

आधार 

  

हात धनेु घरपररिार 

४.२.५ 

  

खेलकुदको 

न्त्िकास र न्त्िस्तार 

भएको हुनेछ 

खेल मैदान न्त्नमानण संख्या १२ १४   

खेलकुद प्रन्त्तयोन्त्गता सञ्चालन संख्या – २०   

४.२.६ 

  

  

  

भािा, संस्कृन्त्त 

  

  

  

नेपाली बाहके अरय मात ृभािा 

बोल्ने जनसंख्या 
प्रन्त्तसत ५८.६ संरक्षण हुने   

धान्त्मनक स्थल संख्या ७० संरक्षण हुने   

सािनजन्त्नक पाटी, चौतारा संख्या ६२ संरक्षण हुने   

स्थानीय जािा संख्या २ संरक्षण हुने   

४.२.७ 

 

मन्त्हला 

सशिीकरण हुने 

 

मन्त्हलाहरूलाई आन्त्थनक रुपमा 

सिल बनाउने कायनक्रम 

सञ्चालन हुने 

संख्या २० ५०   

लोपोरमखु जान्त्त भान्त्िक 

समदुायको सांस्कृन्त्तक, 

सामान्त्जक, आन्त्थनक र 

राजनैतीक चेतना िनृ्त्द्ध हुने 

  – 
१ जान्त्त ३ िटा 

भान्त्िकसमदुाय 
  

 

४.३ िन, िािािरण िथा विपदख व्यिस्थापन 

िक्ष्यः जििायु अनुकूिन र िािािरणमैत्री विकास प्रणािीको अििम्बन गरी सिा, स्िच्छ र हररि िािािरणको प्रििगन गने 

क्र.स.ं नविजा  सचूक 
एकाई 

  

आधार 

अिस्था 

(०७६/७७) 

आिवधक योजनाको 

अन्त्यको वस्थवि 

(०७७/७८–०८१/८२) 

पुिखयाईको 

आधार 

  

४.३.१ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

हररयाली िन सन्त्हतको सफा 

र न्त्ििादीमिु नगर बनेको 

हुनेछ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

नगर क्षेिन्त्भिनसनरीमा न्त्बरुिा 

उत्पादन 

न्त्बरुिा 

संख्या 
नभएको २५०,००० 

नगर 

प्रोफाईल 

खान्त्ल जन्त्मनमा िकृ्षारोपण 

गने 
न्त्बरुिा ४०,००० २५०,०००   

िन जंगलले ढान्त्कएको 

क्षेिफल 
प्रन्त्तसत ५३.११ ५५   

सरकारी िनको क्षेिफल हके्टर ८४४१ संरक्षण भएको   

सामदुान्त्यक िनको क्षेिफल हके्टर ११४१ १० प्रन्त्तसत िनृ्त्द्ध   

न्त्नजी िनको क्षेिफल हके्टर २३९७ १० प्रन्त्तसत िनृ्त्द्ध   

सामदुान्त्यक िनमा संलग्न 

घरधरुी 
संख्या १७९३ १० प्रन्त्तसत िनृ्त्द्ध   

फोहरको िगीकरण स्थल 

न्त्नमानण 
  – १   

फोहरमैलाबाट जैन्त्िक 

/प्राङ्गाररक मल उत्पादन 

गने 

मेटन – प्रारम्भ हुने   
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क्र.स.ं नविजा  सचूक 
एकाई 

  

आधार 

अिस्था 

(०७६/७७) 

आिवधक योजनाको 

अन्त्यको वस्थवि 

(०७७/७८–०८१/८२) 

पुिखयाईको 

आधार 

  

स्थायी स्यान्त्नटरी 

ल्याण्डन्त्फल्ड साईट न्त्नमानण 
  

४० रोपनी 

जग्गा 

व्यिस्थापन 

पन्त्क्क स्यान्त्नटरी 

ल्याण्डन्त्फल्ड साईट 

न्त्नमानण हुने 

  

सािनजन्त्नक शौचालय 

न्त्नमानण 
संख्या १२ २२   

जैन्त्िक मल र जैन्त्िक 

औिधीको प्रयोग िढ्ने 
  – 

७५ प्रन्त्तसत घरपररिार 

न्त्ििान्त्द प्रयोगमिु हुने 
  

घरन्त्भिको धिुाँमिु िडा संख्या २ ५   

(संख्या)         

िातािरणमैिी िडा संख्या – ५   

४.३.३ 

  

  

  

प्रकोप न्त्नयरिण, जोन्त्खम 

रयनूीकरण र न्त्सघ्र उद्दार र 

राहतको व्यिस्था 

  

  

  

न्त्िपद ्व्यिस्थापन शाखा 

स्थापना 
  – हुने   

न्त्िपद ्व्यिस्थापन पिूनतयारी 

कायनयोजना न्त्नमानण 
  – न्त्नमानण हुने   

न्त्िपद ्व्यिस्थापन कोि 

व्यिस्थापन 
  – व्यिस्थापन हुने   

दमकल सञ्चालन संख्या १ २   

४.३.४ 

 

 

जलाधार संरक्षण हुने 

 

 

नदीनाला तथा उभार क्षेिले 

ओगटेको क्षेिफल 
प्रन्त्तसत २.१६ ५ प्रन्त्तसत िनृ्त्द्ध   

तालतलैया, प्राकृन्त्तक 

पोखरी 
संख्या ७ १५   

संरन्त्क्षत क्षेिहरूको संख्या संख्या – २   

४.३.५ 

 

 

 

 

न्त्िपद ्जोन्त्खम रयनूीकरणहुने 

 

 

 

 

न्त्िपद्बाट प्रभान्त्ित घरपररिार संख्या ५७३ ५० प्रन्त्तसत कम हुने   

न्त्िपद ्जोन्त्खम 

रयनूीकरणनीन्त्त तथा योजना 

तजुनमा 

  – तजुनमा भ ैकायानरियन हुने   

स्थानीय न्त्िपद ्तथा 

जलिाय ुउत्थानशील 

योजना तयारी 

संख्या – ५   

न्त्िपदक्ा व्यिस्थापनका 

लान्त्ग खलु्ला क्षेि 
संख्या ४ १४   

जलिाय ूअनकूुलन योजना संख्या – तजुनमा भ ैकायानरियन हुने   
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४.४ र्भौविक पूिागधार विकास 

िक्ष्यः र्भौविक पूिागधारको विकास, सेिाको पहुिँच र गुणस्िरीयिा िृवि गने । 

क्र.स.ं  नविजा सचूक एकाई  

आधार 

अिस्था 

(०७६/७७) 

आिवधक योजनाको 

अन्त्यको वस्थवि 

(०७७/७८–०८१/८२) 

पुिखयाईको 

आधार 

४.४.१ 

 

 

कृिीयोग्य जन्त्मनमा 

न्त्सँचाई सनु्त्िधा बढाउने 

 

 

बाहै्र मन्त्हना न्त्सँचाई हुने के्षिफल हके्टर ७०८ ७४०   

न्त्स्पं्रकल न्त्सँचाई सुन्त्िधा परु ्याउने 
न्त्कसान 

संख्या 
– ३०००   

थोपा न्त्सँचाई योजना हके्टर – १०   

४.४.२ 

 

 

 

 

 

न्त्िद्यतु आपतूीमा सधुारगने 

 

 

 

 

 

न्त्िद्यतु न्त्ितरणको लान्त्ग न्त्स्टल 

पोल राख्ने 
  – सबै िडाहरूमा   

न्त्िद्यतु िारसफमनरको क्षमता 

बढाउने 
  – 

हालको क्षमतामा दोव्िर 

िनृ्त्द्ध गने 
  

सडक ब्त ी न्त्िस्तार   – ५०० गोटा सडक ब्त ी   

न्त्िद्यतु जडान गररएको घरघरुी प्रन्त्तसत ९५.५१ १००   

सौयन उजान प्रणाली जडान 

गरेका घरपररिार 
प्रन्त्तसत १.७७ ४   

निीकरणीय ऊजानको 

प्रयोगगने स्िास््य संस्था 
संख्या – आिश्यकता अनसुार   

४.४.३ 

 

 

 

 

 

 

सािनजन्त्नक भिन तथा 

पाकन  न्त्नमानण हुने 

 

 

 

 

 

 

िडा कायानलय भिनन्त्नमानण   १० िटा सबै िडा   

स्िास््य चौकी भिनन्त्नमानण   ७ १४ िटा हुनेछ ।   

पाकन  न्त्नमानण     १४   

न्त्नमानणाधीन पाकन  सम्परन गने     १२   

खेल मैदान न्त्नमानण हुन     हरेक िडामा १ िटा   

ढल न्त्नकासको व्यिस्था(सबै 

प्रकारको) 
न्त्क.न्त्म. – १०   

पयनटन प्रिद्धनन गनन पयनटन 

पदमागन न्त्नमानण 
    ५० न्त्कन्त्म –साझेदारी०   

४.४.४ 

 

 

  

  

  

  

  

  

सडक 

सबै िडाहरूमा १२ मन्त्हना 

यातायात व्यिस्था 

परु ्नयाइने 

  

 

सडक संजाल न्त्िस्तार हुने   – सबै िडा र पन्त्क्क सडक   

बाहै्र मन्त्हना यातायात सुचारु 

सडक 
न्त्क मी १०७ १५७ 

नगर 

प्रोफाईल 

कालो पिे सडक न्त्क.मी. १०७ १५७   

ग्राभले सडक न्त्क.मी. १७ ६७   

ग्रामीण धलेु सडक न्त्क.मी. ५९ १५९   

झोलुंगे पलु संख्या २ ५   

कृिी सडक न्त्क.मी. – २०   

  

  

  

अरतरपान्त्लका सडक न्त्क.मी. – ३५   

सडक ममनत सधुार न्त्क.मी. – आिश्यकता अनसुार   

MTMP मा प्राथन्त्मकीकरण 

भएका ग्रान्त्मण सडकको 

स्तरोरनन्त्त गने 

न्त्क.मी. – ४२ न्त्क.न्त्म   
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क्र.स.ं  नविजा सचूक एकाई  

आधार 

अिस्था 

(०७६/७७) 

आिवधक योजनाको 

अन्त्यको वस्थवि 

(०७७/७८–०८१/८२) 

पुिखयाईको 

आधार 

४.४.५ 

 

 

 

 

धान्त्मनक स्थल तथा अमतून 

सम्पदाहरूको संरक्षण 

तथा जीणोद्दार 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

– 

 

 

 

 

 १०िटा गमु्बाहरू 

जीणोद्वार गररने 

 १४िटा मन्त्रदरहरू 

 १िटा नेिारी 

न्त्भमसेनथान 

 सामदुान्त्यक भिन 

 हाटबजार घर न्त्नमानण 

  

  

  

  

  

 

४.५ ससं्थागि विकास र सशुासन 

िक्ष्यः दक्ष, उत्तरदायी, पारदशी िथा नविजामूिक प्रशासनको विकास गरी सशुासन प्रििगन गने 

क्र.स.ं  नविजा सचूक एकाई 

आधार 

अिस्था 

(०७६/७७) 

आिवधक योजनाको 

अन्त्यको वस्थवि 

(०७७/७८–०८१/८२) 

पुिखयाईको 

आधार 

४.५.१ 

 

 

 

 

 

 

 

सशुासनको 

अिस्थामा 

सधुार हुनेछ 

 

 

 

 

 

 

 

सामान्त्जक जिाफदने्त्हता कायनन्त्िन्त्ध 

तयारी र अिलम्बन 
संख्या – ३   

योजना तजुनमा, अनगुमन र सामान्त्जक 

जिाफदने्त्हता कायनक्रममा नागररक 

सहभान्त्गता हुन े

प्रन्त्तसत 
न्त्ििरण 

नभएको 
५ प्रन्त्तसत नागररक   

बालमैिी नगरपान्त्लका घोिणा संख्या नभएको १   

स्थानीय काननूमा सधुार गन े संख्या – ३५   

स्थानीय सेिा प्रिाह सम्िरधी न्त्नदने्त्शका, 

कायनन्त्िन्त्ध र न्त्िियक्षेिगत योजना तजुनमा 
संख्या – ५   

नगरपान्त्लकाबाट प्रदान गररएको 

सेिाबाट सरतुष्ट हुन ेनागररक 
प्रन्त्तसत – ८५   

भिन आचार संन्त्हता २०६२ र 

नगरपान्त्लकाको मापदण्ड कडाईका साथ 

लाग ुगन े

  – 

भिन आचारसंन्त्हता 

२०६२ रनगरपान्त्लकाको 

मापदण्ड अनसुार नयाँ 

घर िरन े

  

स्थानीय भािा, कला, सान्त्हत्य र 

सांस्कृन्त्तक सम्पदा संरक्षण र 

व्यिस्थापन नीन्त्त तजुनमा 

  नभएको १   

४.५.२ 

 

 

 

 

सचूना 

प्रन्त्िन्त्धको 

प्रयोगहुनेछ 

 

 

 

 

सचूना प्रन्त्िन्त्ध न्त्िकास रसचूना केरद्र 

सञ्चालन 
  नभएको ५   

सचूना प्रन्त्िन्त्धको प्रयोग भएको िडा संख्या १४ १४   

सचूना प्रन्त्िन्त्धको प्रयोग तथा प्रगन्त्त 

प्रन्त्तिेदन प्रणालीमा सधुार 
  – न्त्नयन्त्मत रुपमा हुन े   

ई–गभरनेरस सम्िरधी अभ्यास   नभएको कायानरियन हुन े   

नागररकको गनुासो सनुिुाई(इमेल, संख्या – न्त्नयन्त्मत रुपमा हुन े   
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क्र.स.ं  नविजा सचूक एकाई 

आधार 

अिस्था 

(०७६/७७) 

आिवधक योजनाको 

अन्त्यको वस्थवि 

(०७७/७८–०८१/८२) 

पुिखयाईको 

आधार 

िेभपेज, फेसिकु, टुईटर जस्ता 

सामान्त्जक संजालबाट प्राप्त गनुासाको 

संिोधन भएको) 

४.५.३ 

  

  

  

  

अनगुमन, 

मलू्याङ्कन 

पद्धन्त्तमा 

सधुार हुनेछ 

सरोकारिाला र साझेदार संस्था 

नक्साङ्कन 
पटक नभएको ५   

न्त्िियगत सन्त्मन्त्तको सन्त्क्रयता   – िनृ्त्द्ध हुन े   

संयिु अनगुमन गररएका योजना   – चौमान्त्सक रुपमा हुन े   

नागररक िडापिको प्रभािकाररता 

अध्ययन 
पटक – ५   

तेरोतो पक्ष मलू्याङ्कन गररएका योजना पटक – १०   

४.६ प्रमुख कायगक्रम 

यो आिन्त्धक न्त्िकास योजना सयूोदय नगरको समग्र न्त्िकासलाई न्त्दशान्त्नदशे गन ेएक सङ्केतात्मक र न्त्नदशेक योजना(Indicative 

plan) हो । यस खण्डमा आिन्त्धक योजनाका लक्ष र न्त्िन्त्भरन न्त्िियक्षेिगत लक्ष्यहरू परूा गनन न्त्नकान्त्लएका नन्त्तजाहरू हान्त्सल गनन 

सहभान्त्गतात्मक योजना तजुनमा पद्धन्त्तबाट िडातहमा छनौट तथा प्राथन्त्मकीकरण गररएका योजना, गन्त्तन्त्िन्त्ध र आयोजनाहरू समेन्त्टन े

गरी तजुनमा गररएका कायनक्रमहरू रान्त्खएका छन ् । योजनामा रान्त्खएका कायनक्रमहरू क्रन्त्मकरुपमा िान्त्िनक योजनामा समािेश गरी 

कायानरियन गररनपुछन । नगरपान्त्लकाले योजना बनाउँदा मध्यम तथा दीघनकालीन प्रकृन्त्तका आयोजनाहरूको सचूी समेत तयार गनुनपन े

काननूी प्रािधान रहकेो छ । यसथन अनसुचूीमा समािेश गररएको िडा तहका प्रमखु कायनक्रमहरूलाई योजना िा न्त्क्रयाकलापको 

ढाँचामा तयार गरी नगरपान्त्लकाको िान्त्िनक योजना र न्त्िन्त्भरन न्त्ििय क्षेिगत योजनाहरूमा समािेश गरी कायानरियन गनुन पदनछ । 

४.६.१ आवथगक विकास  

 बाली न्त्िन्त्िधीकरण कायनक्रम  

 अग्यानन्त्नक खेन्त्त प्रिद्धनन तथा न्त्िस्तार कायनक्रम  

 उच्चमलू्य कम पररमाण(High value Low Volume)कृिी बाली प्रिद्धनन   

 अग्यानन्त्नक कफी, अलैची उत्पादन तथा प्रशोधान   

 व्यिसान्त्यक कृिी /पशपुंन्त्क्षफमन सञ्चालन(न्त्नजी क्षेि साझेदारी)   

 नश्ल सधुार एिम ्पशपुालन प्रन्त्िन्त्ध न्त्िकास   

 गोठ सधुार तथा दधु तथा मास ुउत्पादन कायनक्रम  

 सहकारी तथा न्त्ि्त ीय क्षिे सधुार कायनक्रम   

 न्त्सँचाई न्त्िस्तार कायनक्रम  

 असल कृिी न्त्िकास अभ्यास प्रिद्धनन कायनक्रम  

 कृिी तथा पशहुाटबजार व्यिस्थापन कायनक्रम  

 स्थानीय कच्चा पदाथनमा आधाररत उद्योगको संभाव्यता अध्ययन   

 सलुभ कृिी ऋण तथा न्त्ि्त ीय पहुचँ न्त्िस्तार  

 पयनटकीय क्षेिको न्त्िकास र न्त्िस्तार   

 न्त्ि्त ीय सेिामा पहुचँ िनृ्त्द्ध   

 व्यािसान्त्यक होमस्टे   

 कृिक /श्रन्त्मक सम्मान तथा प्रोत्साहन कायनक्रम   

 फूसको कच्ची छाना न्त्िस्थापन कायनक्रम  
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४.६.२ सामावजक विकास  

 स्िास््य संस्था तथा स्िास््य पिूानधार न्त्िकास तथा न्त्िस्तार कायनक्रम 

 आधारभतू स्िास््य सेिा कायनक्रम  

 मन्त्हला स्िास््य स्ियंसेन्त्िका क्षमता न्त्िकास कायनक्रम  

 प्रजनन ्स्िास््य, मन्त्हला तथा बाल स्िास््य, मानन्त्सक रोग तथा सरुिा रोग न्त्नयरिण सम्िरधी कायनक्रम  

 न्त्िद्यालय पिूानधार न्त्िस्तार तथा स्तरिनृ्त्द्ध कायनक्रम  

 गणुस्तरीय आधारभतु तथा माध्यन्त्मक न्त्शक्षा कायनक्रम   

 यिुा सचूना केरद्र स्थापना तथा व्यिस्थापन   

 छाि-छािामैिी शौचालय न्त्नमानण  

 स्थानीय सरकारको लगानीमा प्रान्त्िन्त्धक सीपन्त्िकास तान्त्लम   

 न्त्िद्यालयहरूमा दु्रत ईरटरसेिा न्त्िस्तार  

 आधारभतू न्त्िद्यालय स्तरोरनती  

 सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरू स्माटन अध्ययन पद्धन्त्त  

 घरेलुन्त्हसँा न्त्नयरिण   

 मन्त्हलाको सहभान्त्गता क्षमता अन्त्भबनृ्त्द्ध   

 बालमैिी स्थानीय शासन प्रिद्धनन 

 सामान्त्जक सरुक्षा कायनक्रम   

 एक घर एक धारा कायनक्रम(न्त्मटर न्त्सस्टम)   

४.६.३ र्भौविक पूिागधार विकास  

 पन्त्क्क सडक तथा पलु न्त्नमानण र यातायात सञ्चालन 

 ग्रामीण सडकहरूको स्तरोरनती  

 िारुणयरि पनुनभरणका लान्त्ग ठूला पानी ट्यांकी न्त्नमानण  

 बदु्धपाकन  न्त्नमानण सम्परन  

 तीनखटेु्ट पाकन  सौरदयीकरण  

 भ्य ूटािर न्त्नमानण  

 कटे्टबङ्ुग खेलमैदान तथा तीनखटेु्ट खलुा क्षिे न्त्नमानण  

 न्त्िद्यालय, स्िास््य चौन्त्क, िडा कायानलय लगायतका सरकारी तथा सािनजन्त्नक भिन न्त्नमानण   

 कृिी थोक बजार तथा संकलन केरद्र  

 तीनतले झरना, साततले झरना, कौडी दह तारेभीरमा पयनटकीय पिूानधार न्त्िकास  

 न्त्फक्कल–अरतु सडक खण्डको चौडाई बनृ्त्द्ध   

 अरतु पयनटकीय क्षेिमा सिारी पान्त्कन ङ्ग  

 न्त्फल्मी सनु्त्टङ हि पिूानधार न्त्नमानण  

 अरतुडाँडा पक्की न्त्सढी न्त्नमानण   

 नक्सापास मापदण्ड तयारी र भकुम्प प्रन्त्तरोन्त्ध न्त्नजी घर न्त्नमानण   

 सािनजन्त्नक शौचालय न्त्नमानण  

 िैकन्त्ल्पक ऊजान प्रिद्धनन  

 न्त्िद्यतु न्त्ितरण भौन्त्तक पिूानधार न्त्नमानण तथा सामग्री व्यिस्थापन  

४.६.४ बन, िािािरण िथा विपदख व्यिस्थापन  

 सरुन्त्क्षत बसोिास कायनक्रम 

 सरकारी जन्त्मनको लगत तयार गरी अन्त्भलेख व्यिस्थापन  

 चट्याङ्ग तथा अरय न्त्िपद ्पिून सतनकता प्रणाली  

 आगलागी, पन्त्हरो तथा भकू्षय न्त्नयरिण पिूनतयारी कायनक्रम  
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 पन्त्हरो तथा भकू्षय न्त्नयरिण तटबरध  

 कृिक समदुायको जलिाय ुअनकूुलन क्षमता न्त्िकास  

 जलिायमुिैी खेन्त्त अभ्यास  

 नमनूा जलिाय ुअनकूुलन गाँउ  

 िातािरणमैिी स्थानीय शासन  

 गोहोरो संरक्षण क्षिे न्त्िकास  

 स्थानीय रैथाने िनस्पन्त्त संरक्षणको लान्त्ग न्त्दगो जैन्त्िक न्त्िन्त्िधता कायनक्रम  

 कालापानी बोझोघारी न्त्सम क्षेि न्त्िकास  

 पयानपयनिरण सदुृढीकरण कायनक्रम  

 फोहोरमैला न्त्िसजनन स्थल पन्त्हचान तथा न्त्नमानण  

 न्त्िद्यमान पानी पोखरी संरक्षण, कृन्त्िम पोखरी न्त्नमानण तथा न्त्समसार क्षेि व्यिस्थापन  

४.६.५ सशुासन िथा ससं्थागि विकास  

 मानि संसाधन तथा संस्थागत क्षमता न्त्िकास कायनक्रम  

 राजश्व सदुृढीकरण कायनक्रम  

 स्थानीय सरकार सािनजन्त्नक जिाफदने्त्हता कायनक्रम  

 पयनटन प्रिद्धनन समरियात्मक कायनक्रम  

 सीमा क्षेिमा आन्त्थनक सामान्त्जक सचूना आदानप्रदान   

 िडा कायानलय कमनचारी व्यिस्थापन र क्षमता न्त्िकास  

 सचूना प्रन्त्िन्त्ध न्त्िकास तथा न्त्िस्तार(E-Governance)  

 सामदुान्त्यक संस्था /टोल न्त्िकास संस्था /उपभोिा सन्त्मन्त्तहरूका क्षमता न्त्िकास तथा पररचालन  

 पयनटन प्रिद्धननका लान्त्ग, नगरपान्त्लका, होटल एसोन्त्सएसन, उद्योग िान्त्णज्य सङ्घ र नीन्त्ज क्षेिन्त्बच लगानीमैिी िातािरण 

तयार 

 सदुृढ न्त्ि्त ीय व्यिस्थापन र आरतररक न्त्नयरिण प्रणालीमा सधुार 

 स्थानीय रोतोत पन्त्हचान तथा पररचालन कायनक्रम 

 नीन्त्त, रणनीन्त्त न्त्नमानण तथा कायानरियन 

 सहभान्त्गतामलूक अनगुमन पद्धन्त्तको न्त्िकास र कायानरियन । 
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पररच्छेद– ५ 

अनुगमन, प्रवििेदन र मूल्याङ्ख कन 

५.१ अनुगमन 

नगरपान्त्लकाले आिश्यकताका आधारमा न्त्िन्त्भरन संरचना खडा गरी िा नगरी सम्बन्त्रधत कमनचारी िा पदान्त्धकारी माफन त गररन े

अनगुमन न्त्नयन्त्मत अनगुमन हो । आिन्त्धक योजना कायानरियनको हरेक चरणमा यस प्रकारको अनगुमन गनुनपदनछ ।यसबाट 

पररमाणात्मक र गणुात्मक लाभका सम्बरधमा जानकारी न्त्लन र नन्त्तजा हान्त्सल गनन सहज बनाउनेछ। न्त्िन्त्भरन प्रकारका बैठक, गोष्ठी, 

अरतरन्त्क्रया, जनगनुासो सनुिाई, आन्त्द जस्ता गन्त्तन्त्िन्त्धबाट समते योजनाकोप्रन्त्क्रयालाई सहज बनाउन सन्त्करछ ।  

 

नगर क्षेिमा सञ्चालन हुने लागत र पररमाणका दृन्त्ष्टकोणले मध्यम िा साना योजनाहरूको कायानरियन प्रकृया, न्त्नमानण प्रगन्त्त, गणुस्तर, 

उपभोिा िा ठेकेदारको आन्त्थनक एिं प्रान्त्िन्त्धक क्षमता, प्रान्त्िन्त्धक मापदण्ड जस्ता न्त्ििय समेटी न्त्नयन्त्मतरुपमा गररने अनगुमन सम्बरधी 

कामहरू यस अरतगनत पदनछन । यस अरतगनत पिूानधारका साथै सामान्त्जक पूँजी न्त्नमानणका योजनाहरू पन्त्न पदनछन ् । यस्तो अनगुमन 

प्रणाली नगर कायनपान्त्लक बैठकबाट न्त्नधानरण गरी आिन्त्धक योजना कायानरियनको अनगुमन गनुन पदनछ । 

५.१.१ अनुगमन मूल्याङ्ख कनको ढािँचा ियारी(M&E Framework) 

आिन्त्धक योजना कायानरियनको प्रभािकाररता र नन्त्तजा हान्त्सल गन ेकायनमा सहयोग पगु्नगेरी अनगुमन गदान अनगुमन सचूक, प्रन्त्क्रया, 

समयािन्त्ध, न्त्जम्मेिारी र अनगुमन प्रन्त्तिेदनको ढाँचा स्पष्ट न्त्कटान गररन ु पदनछ । यस्ता न्त्िियहरू समािेश गररएको अनगुमन 

मलू्याङ्कनको ढाँचा तयारी(M&E Framework)तयार गरी आिन्त्धक योजना कायानरियनको अनगुमन मलू्याङ्कन गराउन ुपछन । 

५.१.२ समीक्षा िथा प्रवििेदन 

आिन्त्धक योजना कायानरियनको िान्त्िनक समीक्षा गनुन आिश्यक हुरछ । समीक्षाले प्रत्येक ििनको लान्त्ग तय गररएको कायनयोजना, 

यसको कायानरियन अिस्था र अपेन्त्क्षत नन्त्तजाको बारेमा जानकारी न्त्लन मद्दत गदनछ । यो कायन नगरपान्त्लकाले अिलम्बन गरेको 

समीक्षा पद्धन्त्त अनसुार हुरछ ।  

आिन्त्धक योजनाको नन्त्तजा एिं सचूकहरू सम्बरधी स्पष्ट सचूना सन्त्हतको प्रन्त्तिेदन तयार गनुनपदनछ । प्रन्त्तिेदन प्रणाली नगरपान्त्लकाको 

न्त्नधानरण गरे बमोन्त्जम हुनेछ । तरपन्त्न िान्त्िनक प्रन्त्तिेदन तयार गदान नगरपान्त्लकाका न्त्िन्त्भरन शाखाहरूबाट सम्पान्त्दत भएका कायनहरू र 

अरय न्त्नकायको साझदेारी िा सहयोग र समरियमा सम्परन भएका कायनहरूको प्रगन्त्त समते एकीकृत गररएको प्रन्त्तिेदन तयार गनुन पदनछ 

। यसको न्त्जम्मेिारी कुनै अन्त्धकृत िा शाखालाई न्त्दन सन्त्करछ । 

५.२ आिवधक योजनाको मूल्याङ्ख कन 

सम्परन कामबाट न्त्नधानररत लक्ष्य एिं उद्दशे्यहरू हान्त्सल भयो, भएन; प्रक्षेन्त्पत प्रभाि उत्परन भयो, भएन; लगानी साथनक भयो, भएन; 

भनी स्ितरि र न्त्नष्पक्ष ढंगबाट कुन ैनीन्त्त, रणनीन्त्त, योजना, कायनक्रमको लेखाजोखा गरी भन्त्िष्यका लान्त्ग न्त्दशान्त्नदशे गररने कामलाई 

मलू्याङ्कन भन्त्नरछ । मलू्यांङ्कन सामारयतया योजनाको मध्यािन्त्ध र अरत्य समयमा गरररछ ।  

५.२.१ मध्यािधी मूल्याङ्ख कन 

आिन्त्धक योजना कायानरियनको मध्यािधी समय(दईु ििन) परुा भएपन्त्छ मध्यािधी मलू्याङ्कन गनुन पदनछ । मलू्याङ्कन स्ितरि न्त्िज्ञ 

समहू िा संस्था द्वारा गराईरछ । न्त्िज्ञ टोलीले यस योजनाको रणनीन्त्त, कायननीन्त्त, लक्ष्य, उद्दशे्य, नन्त्तजा, सचूक र लगानीलाई आधार 

मान्त्न योजनाको मलू्याङ्कन गदनछ । मलू्याङ्कन सम्बन्त्रध थप न्त्िन्त्ध र प्रन्त्क्रया नगर कायनपान्त्लकाले न्त्नधानरण गनछे । तर यस्तो 

मलू्याङ्कन सहभान्त्गतामलूक ढंगबाट सचूनामा आधाररत भएको हुनपुछन । 

५.२.२ अवन्िम मूल्याङ्ख कन 

आिन्त्धक योजना कायानरियनको पाँच ििन परुा भएपन्त्छ अन्त्रतम मलू्याङ्कन गनुन पदनछ । यसको लान्त्ग स्ितरि न्त्िज्ञ समहू िा संस्थाको 

छनौट गनुनपदनछ । छनौट प्रन्त्क्रया नगरपान्त्लकाले न्त्नधानरण गरे िमोन्त्जम हुरछ । न्त्िज्ञ टोलीले यस योजनाको रणनीन्त्त, कायननीन्त्त, लक्ष्य, 

उद्दशे्य, नन्त्तजा, सचूक र लगानीलाई आधार मान्त्न योजनाको मलू्याङ्कन गनछे । मलू्याङ्कन सम्बन्त्रध थप न्त्िन्त्ध र प्रन्त्क्रया नगर 

कायनपान्त्लकाले न्त्नधानरण गरे िमोन्त्जम हुनेछ । तर यस्तो मलू्याङ्कन सहभान्त्गतामलूक ढंगबाट सचूनामा आधाररत भएको हुनपुनेछ ।  
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अनुसचूी १: सयूोदय नगरपाविकाको स्रोि नक्शा 
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Land Use Pattern 
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अनुसचूी – २: आिवधक योजना िजुगमा गदाग अपनाइएको पिवि 

आिन्त्धक नगर न्त्िकास योजना तजुनमाका लान्त्ग चरणगत प्रकृया र पद्धन्त्त अपनाउदा नेपाल सरकार र प्रदशे सरकारको नीन्त्त, लक्ष्य, 

उद्दशे्य, समय सीमा र प्रकृयासँग अनकूुल हुने गरी गररएको छ । आिन्त्धक योजना तजुनमाका लान्त्ग स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको 

दफा २४ को व्यिस्था को अन्त्धनमा रही नगरपान्त्लकाको आ्नो आिश्यकता र क्षमताका आधारमा स्िरुप तयारी कायनन्त्िन्त्ध स्िीकृत 

गरी पारीत भएको हो । आिन्त्धक योजना तजुनमा गररंदा दहेायका दइुबटा मलूभतू मारयता न्त्लइएको न्त्थयो । 

१.  रोतोत न्त्िन्त्नयोजन अनशुासन तथा अनगुमन व्यिन्त्स्थत गनन न्त्िियक्षेिगत सन्त्मन्त्तको अबधारणामा योजना तजुनमा, र 

२.  सहभान्त्गतात्मक पद्धन्त्तबाट योजना तजुनमा । 

िस्तुगत न्त्ििरणमा उन्त्ल्लन्त्खत सचूनालाई न्त्िस्ततृ स्िरुपको आिन्त्धक योजनाको आधाररेखा सचूनाको रुपमा उपयोग गररएको छ । 

आिन्त्धक योजना तजुनमाको क्रममा िस्तगुत न्त्ििरणलाई प्रस्ततुीकरण तथा छलफल पिात थप पररस्कृत गररएको छ । आिन्त्धक 

योजना तजुनमा प्रन्त्क्रयामा िस्तुगत न्त्ििरणको न्त्िशे्लिण एिं सहभान्त्गतामलूक छलफल गरी सोही आधारमा न्त्िियगत िस्तनु्त्स्थन्त्त 

न्त्िशे्लिण गररएको न्त्थयो । आिन्त्धक योजना सरल उपयोगी र कायानरियन सम्भि होस भरन ेउद्दशे्यले न्त्िियन्त्िज्ञको सहयोगमा न्त्िन्त्भरन 

उप–सन्त्मन्त्तबाट मस्यौदा गरी प्रन्त्क्रयागत तथा न्त्िशेिज्ञता दिैुको सन्त्म्मश्रणबाट तजुनमा गररएको हो । आिन्त्धक योजना तजुनमाका लान्त्ग 

नगरपान्त्लकाले दहेायको कायन तान्त्लका स्िीकृत गरेको न्त्थयो ।  

कायगिाविका:- 

गविविवध वमवि वजम्मेिारी 

आिन्त्धकयोजना तजुनमा बैठक २०७६ भाद्र मसारत नगर कायनपान्त्लका 

सन्त्मन्त्तहरूगठन र पणूनता २०७६ भाद्र मसारत नगर कायनपान्त्लका 

नगरपाश्वन न्त्चि/िस्तुगत न्त्ििरण(Profile) तयारीका 

लान्त्ग त्याङ्क तथा सचूनासंकलन 
२०७६ असोज मसारत न्त्िियगत सन्त्मन्त्त, नगर कायनपान्त्लका, परामशनदाता 

नगरपान्त्लकाको िस्तुगत न्त्ििरण लेखन २०७६ असोज मसारत नगर कायनपान्त्लका, परामशनदाता 

दीगो न्त्िकास लक्षका सचूकहरूको आरतररकीकरण 

· सचूक आरतररकीकरण 

· न्त्िियगत क्षेि अनसुार सचूक िन्त्गनकरण 

· िस्तुगत न्त्ििरण र अरय रोतोतका आधारमा 

सचूकको आधार त्याङ्क न्त्लन ेकायन 

· न्त्िियगत रुपमा अन्त्भमखूीकरण 

२०७६असोज मसारत 

 

 

 

 

नगरकायनपान्त्लका, न्त्िियगत क्षेि सन्त्मन्त्तका सदस्य, 

शाखा प्रमखु, स्थानीय साझदेार रपरामशनदाता 

 

 

 

 

योजना तजुनमाका लान्त्ग परामशनदाता छनौट २०७६असोज मसारत नगर कायनपान्त्लका 

योजना तजुनमा कायनशाला सञ्चालन २०७६ कान्त्तनक नगर कायनपान्त्लका, परामशनदाता 

न्त्ििय क्षेिगत सन्त्मन्त्तहरूको कायन प्रारम्भ २०७६ मंसीर 
न्त्िियगत क्षेि सन्त्मन्त्तका सदस्य, शाखाप्रमखु, 

स्थानीय साझेदार र परामशनदाता 

आ–आ्नो न्त्िियगत क्षेिको क्षेिगत आिन्त्धक 

योजना तजुनमा गन े
२०७६मंन्त्सर मसारत 

न्त्िियगतक्षिे सन्त्मन्त्तका सदस्य, शाखा प्रमखु, 

स्थानीय साझेदार र परामशनदाता 

समन्त्ष्टगत एन्त्ककृत योजना दस्तािेज लेखन परुा गन े २०७६ माघ मसारत न्त्भि नगर कायनपान्त्लका, परामशनदाता 

आिन्त्धक योजना स्िीकृन्त्त र प्रकाशन 
२०७६फागनु मसारत 

न्त्भि 

नगरसभा, नगर कायनपान्त्लका 

नोटः मलुुकभर फैन्त्लएको कोरोना भाईरस(कोन्त्भड –१९) को प्रभािका कारणभएको लक डाउन र अरय प्रन्त्तकूल अिस्थाका कारण 

उन्त्ल्लन्त्खत कायनतान्त्लकामा असर पनन गै२०७७ अिाढमा माि आिन्त्धक योजना तजुनमा र स्िीकृन्त्त सम्बरधी कायन सम्परन हुनगएको छ । 

 

 

आिन्त्धक योजना तजुनमा गदान सम्पादन गररएका प्रमखु कायनहरू:- 
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 नगर प्रोफाईल र नगरपान्त्लकामा उपलब्ध सामग्री अध्ययन 

 नगरपान्त्लकाको िान्त्िनक योजना अध्ययन 

 प्रदशे १ को आिन्त्धक योजनाको आधार–पिको अध्ययन 

 नन्त्तजा सचूक तयारी फारमको मस्यौदा तयारी 

 नगरपान्त्लकाका पदान्त्धकारीहरूसंग छलफल 

 सचूना संकलन 

 िडास्तरीय योजना तजुनमा गोष्ठी सञ्चालन 

 नगरपान्त्लकास्तरीय योजना तजुनमा गोष्ठी सञ्चालन 

 सरोकारिालाहरूसंग परामशन बैठक र छलफल 

 मस्यौदा प्रन्त्तबेदन तयारी 

 नगरपान्त्लका तथा सम्बन्त्रधत न्त्नकायहरूबाट मस्यौदा प्रन्त्तबेदन मान्त्थ सझुाब 

 प्राप्त सझुाबहरू समाबेश गरर अन्त्रतम प्रन्त्तबेदन तयारी 

 सयूोदय नगरपान्त्लकाको ५ ििे आिन्त्धक योजना तयारी । 
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अनुसवूच: ३ :िडास्िरबाट प्राथवमकिा रावखएका प्रमुख कायगक्रम:- 

िडा नं १ 

गररिी वनिारण 

- अग्यानन्त्नक खेन्त्त प्रिद्धनन तथा न्त्िस्तार 

• छोटो अिन्त्धको मध्यम स्तरीय प्रान्त्िन्त्धक सीपन्त्िकास तान्त्लम /न्त्शक्षाको लान्त्ग लगानी बनृ्त्द्ध 

• बालमैिीर अपाङ्गतामैिी न्त्िद्यालय 

• शैन्त्क्षक संस्था न्त्मलान(औन्त्चत्यता हरेी मजन गने) 

• आधारभतू तहको शनै्त्क्षक पाठ्यक्रम अगें्रजी माध्यममा तयार गन े

• स्िच्छ खानपेानी सन्त्हत छाि छािामैिी शौचालय न्त्नमानण 

• प्रारन्त्म्भक बालन्त्िकास केरद्र न्त्िकास, न्त्िस्तार र सधुार 

• मन्त्हलाको सहभान्त्गतालाई न्त्नणानयक तहमा लैजान क्षमता अन्त्भबनृ्त्द्ध कायनक्रम सञ्चालन 

• मन्त्हला आयमलूक, सीपमलूक तान्त्लम एिम ्प्रान्त्िन्त्धक क्षमताको न्त्िकास 

• मन्त्हलाहरूको सन्त्क्रयतामा सञ्चालन भएको सामदुान्त्यक संस्था एिम ्सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन 

• खानपेानी महुान संरक्षणर सरसफाई 

• फोहरमलैा व्यिस्थापन 

• फोहोरमैला संकलनका लान्त्ग डन्त्म्पङ्ग साइटको व्यिस्थापन 

• नयाँ खानपेानी योजना सञ्चालन तथा स्थानीय परुाना खानपेानी योजनाहरूको न्त्नयन्त्मत ममनत 

• पानी पोखरी संरक्षण तथा न्त्समसार क्षेि व्यिस्थापन कायनक्रम 

• िडाकासब ैटोलमा परुाना र जीणन भएका काठे न्त्िद्यतु न्त्ितरण पोलहरू न्त्िस्थापन 

• िैकन्त्ल्पक ऊजानकाप्रन्त्िन्त्धहरू गोिरग्याँस, सौयन प्रणालीलाई प्रिद्धनन 

• उत्पादनमलूक क्षेिमा न्त्िद्यतु पररप्रयोगलाई प्रिद्धनन 

• सािनजन्त्नक मखु्य सडक, बजारी क्षिेका आिश्यक स्थानहरूमा सौयनसडक ब्त ी जडान 

कृषी िथा खाद्य सरुक्षा 

• भोकभरी अरत्यको लान्त्ग बाली न्त्िन्त्िन्त्धकरण 

• न्त्मटर न्त्सस्टम माफन त सतप्रन्त्तसत घरधरुीमा स्िच्छ र सरुन्त्क्षत खानपेानी आपनू्त्तन 

स्िास््य 

- स्िास््य संस्था तथा स्िास््य पिूानधार न्त्िकास र न्त्िस्तार 

• घरेल ुन्त्हसँा तथा लैङ्न्त्गतामा आधाररत न्त्हसँाको पणून न्त्नयरिण 

• सब ैघरधरुीमा न्त्िद्यतु न्त्िस्तार 

वशक्षा 

• अभ्यास प्रिद्धनन 

िैङ्ख वगक समानिा 

• माध्यन्त्मक तह(दश जोडदईु) कक्षा सञ्चालन र व्यिस्थापन 

िडा २ 

गररिी वनिारण 

· स्िस््य खानपान र व्यन्त्िगत जीिनशैलीमा सधुार र सामदुान्त्यक सचेतना अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· न्त्िपरन र लन्त्क्षत पररिारको सामान्त्जक सरुक्षामा पहुचँ अन्त्भिनृ्त्द्ध 

· आय आजनन तथा साना एिम ्मझौला उद्योगहरूको स्थापना र न्त्दगो बजार प्रिद्धनन 

· कृिीमा आद्यनु्त्नकरण, न्त्सँचाई प्रन्त्िन्त्ध न्त्िस्तार र यान्त्रिकरण 

· पशपुालन(गाई, बँगरु, बाख्रा, कुखरुा) र पशजुरय उत्पादनमा लगानी अन्त्भबनृ्त्द्ध 
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· व्यािसान्त्यक सीप न्त्िकास कायनक्रम माफन त रोजगारीको न्त्सजनना 

· न्त्ि्त ीय साक्षरता र पहुचँ अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· अन्त्तन्त्िपरन र जोन्त्खमपणून न्त्स्थन्त्तमा रहकेा घरधरुीलाई आन्त्थनक सिलीकरण 

· स्थानीय रोतोत साधनको उन्त्चत प्रयोग र पररचालन 

· गररिी अरत्यका लान्त्ग नीन्त्तगत एिम ्संस्थागत व्यिस्थापन 

कृषी िथा खाद्य सरुक्षा 

· अग्यानन्त्नक खेन्त्त प्रिद्धनन तथा न्त्िस्तार 

· उरनत कृिी प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास र न्त्िस्तार 

· कृिी बालीमा िरयजरतुबाट हुने क्षन्त्त रयनूीकरण 

· पषु्प व्यबसाय तथा फलफूल नसनरी प्रिद्धनन 

· कृिी प्रणाली माफन त न्त्दगो समनृ्त्द्ध हान्त्सल गनन स्माटन कृिी प्रान्त्िन्त्ध अपनाउन े

· बाली बीमा प्रिद्धनन 

· कृिी प्रिद्धननका लान्त्ग संस्थागत न्त्िकास 

· स्थानीयस्तरमा कृिी प्रान्त्िन्त्धक जनशन्त्ि तयारी 

· कृिी प्रन्त्िन्त्ध र उत्पादनबारे अनसुरधानात्क न्त्क्रयाकलाप 

· कृिी अनदुानको प्रभािकारी न्त्ितरण 

· न्त्कन्त्ि खेन्त्त न्त्िस्तार 

पशुपािन 

· पशपुालन पकेट क्षेि(बाख्रा, गाई, कुखरुा, बँगरु) तयारी 

· गाई गोठसधुार तथा भकारो व्यिस्थापन कायनक्रम 

· पशजुरय उत्पादन बनृ्त्द्धका लान्त्ग नश्ल सधुार एिम ्पशपुालन प्रन्त्िन्त्ध न्त्िकास 

· पशपुालनमा थप व्यािसान्त्यकरण 

· पश ुबीमा कायनक्रम 

स्िास््य 

· न्त्ििादीयिु खानेकुराको प्रयोगमा कमी ल्याउन न्त्ििादी तथा रासायन्त्नक मलहरूको प्रयोगमा रयनूीकरण 

· नसन ेरोगहरू बारे अध्ययन अनसुरधान र रयनूीकरणका लान्त्ग सचतेना 

· स्िास््य केरद्रमा न्त्नशलु्क औिधीको आपनू्त्तन न्त्नयन्त्मत गने । 

· स्थानीय स्िास््य संस्थामा पिूानधार न्त्िकास, औिधी र थप जनशन्त्िको व्यबस्था 

· मन्त्हला स्िास््य स्ियम सेन्त्िकाहरूलाई क्षमता न्त्िकास तथा आिश्यक रयनूतम सामग्री व्यिस्थापन 

· सनू्त्तनजरय एिम ्मादक पदाथनको प्रयोगमा रोकथाम 

· स्िास््य बीमा सिनसलुभ र पहुचँमा सहजता 

· प्रजनन ्रमन्त्हला स्िास््य सेिामा सधुार 

· मानन्त्सक स्िास््य सम्बरधी मनोपरामशन सेिा सञ्चालन 

· खानपान तथा जीिनशलैी पररितननका लान्त्ग सचेतना 

· आकन्त्स्मक स्िास््य सेिाको लान्त्ग एम्बलेुरस व्यिस्थापन 

· मन्त्हलाहरूमा दने्त्खँद ैआएको जन्त्टल स्िास््य समस्या पन्त्हचान(आङ खस्न,े पाठेघरको मखुको क्यारसर, स्तन क्यारसर) को लान्त्ग 

आिन्त्धक न्त्शन्त्िर सञ्चालन 

वशक्षा 

· िडामा न ैगणुस्तरीय कलेज सञ्चालनको लान्त्ग पिूानधार एिम ्प्रसाशन्त्नक व्यिस्थापन 

· प्रान्त्िन्त्धक सीपन्त्िकास तान्त्लम/न्त्शक्षा आजनन गननको लान्त्ग स्थानीय सरकारको लगानी बनृ्त्द्ध 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयको आधारभतू तहमा न्त्चया न्त्ििय अध्यापन गनन सरुुिात 

· न्त्िद्याथी र न्त्शक्षक अनपुातमा औन्त्चत्यता हरेी मजन रणनीन्त्त अपनाउने 
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· आधारभतू तहको शनै्त्क्षक पाठ्यक्रम अगें्रजी माध्यमबाट अध्यापन गराउन पहल 

· िडामा रहकेो सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा बालबान्त्लकामैिी तथा अपाङ्ग मैिी भौन्त्तक संरचना न्त्नमानण 

· सब ैन्त्िद्यालयहरूमा स्िच्छ खानपेानी सन्त्हत छाि छािामिैी शौचालय तयार 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूको शैन्त्क्षक िातािरण अन्त्भबनृ्त्द्धको लान्त्ग अन्त्भभािक जागरण कायनक्रम सञ्चालन 

· पणून साक्षरता कायनक्रमलाई पनुनताजगी 

· सब ैसामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा प्रन्त्िन्त्ध मिैी बनाउन दु्रत ईरटरनटे सेिा न्त्िस्तार 

 िैङ्ख वगक समानिा 

· घरेलु कामको साझा न्त्जम्मेिारी बोधको न्त्िकास गद ैमन्त्हला तथा लन्त्क्षत िगनलाई उत्पादनमलूक क्षेिमा अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· घरेलुन्त्हसँा तथा लैङ्न्त्गतामा आधाररत न्त्हसँालाई पणून न्त्नयरिण 

· मन्त्हलाको सहभान्त्गतालाई न्त्नणानयक तहमा लैजान क्षमता अन्त्भबनृ्त्द्ध कायनक्रम सञ्चालन 

· मन्त्हला सशिीकरणको लान्त्ग आयमलूक, सीपमलूक तान्त्लम एिम ्प्रान्त्िन्त्धक क्षमताको न्त्िकास 

· मन्त्हलाहरूको सन्त्क्रयतामा सञ्चालन भएको सामदुान्त्यक संस्था एिम ्सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन 

· सम्पन्त््त  मान्त्थको मन्त्हलाको पहुचँ न्त्िस्तारका लान्त्ग प्रोत्सहान मलूक न्त्क्रयाकलाप सञ्चालन 

· बालमैिी स्थानीय शासन कायानरियन 

खानेपानी र सरसिाई 

· सम्पणून िडाका समदुायलाई समेटने गरी व्यिन्त्स्थत खानपेानी योजनाहरू सञ्चालन 

· स्थानीय पानीका प्राकृन्त्तक महुानहरूको संरक्षण 

· एक घर एकधारा कायनक्रम(न्त्मटर न्त्सस्टम) माफन त सतप्रन्त्तसत घरधरुीमा स्िच्छ र सरुन्त्क्षत खानेपानी आपनू्त्तन 

· Post open defecation free तथा पणून सरसफाई कायनक्रमको न्त्नररतरता र मापदण्डमा कढाई 

· रासायन्त्नकन्त्ििादी प्रयोगबाट खानेपानीका श्रोतहरूमा हुने प्रदिुण रयनूीकरण 

· फोहरमलैा व्यिस्थापन तथा रयनूीकरणका लान्त्ग नीन्त्तगत पहल 

· फोहरमलैा व्यिस्थापनको लान्त्ग शरुय फोहोर उत्पादन र सचतेना 

· फोहोरमैला न्त्ििजनन स्थल पन्त्हचान तथा न्त्नमानण 

· जलाधारक्षिे पन्त्हचान गरी एकीकृत जलधार क्षिे संरक्षण कायनक्रम सञ्चालन बस्तीभरदा पानीका महुान तल रहकेो क्षेिमा न्त्ल्ट 

प्रन्त्िन्त्ध माफन त नयाँ योजना सञ्चालन 

· पानीपोखरी संरक्षण तथा न्त्समसार क्षेि व्यिस्थापन कायनक्रम 

· बजारक्षिेको नाली तथा ढल व्यिस्थापन 

· टोलन्त्िकास संस्थाको पहलमा फोहर व्यिस्थापन र शहरी सौरदयीकरण 

· सािनजन्त्नक स्थल तथा राजमागन आसपासको स्थानहरूमा सािनजन्त्नक शौचालय न्त्नमानण 

· आद्यनु्त्नक पश ुबधशाला न्त्नमानण तथा सञ्चालन 

· सबै घरधरुीमा व्यिन्त्स्थत रुपमा न्त्िद्यतु न्त्िस्तार 

· िडाका सबटैोलमा परुाना र जीणन भएका न्त्िद्यतु न्त्ितरणका काठे पोलहरू न्त्िस्थापन 

· धुँिा रहीत सधुाररएको चलुो न्त्नमानणमा समदुाय पररचालन एिम ्प्रोत्साहन 

· िैकन्त्ल्पक ऊजानका प्रन्त्िन्त्धहरू प्रिद्धनन 

· उत्पादनमलूक क्षिेमा न्त्िद्यतु पररप्रयोगलाई प्रिद्धनन 

· सािनजन्त्नक मखु्य सडक, पयनटकीय क्षेि र बजारी क्षेिका आिश्यक स्थानहरूमा सौयन सडकब्त ी जडान 

मयागवदि काम र आवथगक सम्िवृि 

· पशपुन्त्तनगर अद्यागमन कायानलय माफन त हुन सक्ने पयनटकीय चहलपहल पणून कायानरियन तथा प्रचारप्रसार 

· प्रन्त्तव्यन्त्ि आय बनृ्त्द्धका लान्त्ग उत्पादन र रोजगारमलूक क्षिेमा लगानीबनृ्त्द्ध 

· उद्योग िान्त्णज्य सङ्घको समरियमा बजार व्यस्थापन तथा िान्त्णज्य हि न्त्नमानण 

· श्रमप्रन्त्तको सम्मान अन्त्भबनृ्त्द्धका लान्त्ग न्त्िशेि अन्त्भयान सञ्चालन 

· बेरोजगारीहरूको िास्तन्त्िक लगत तयारी तथा अद्यािन्त्धक 
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· पुँजीको न्त्दगो पररचालन र समनृ्त्द्धका लान्त्ग न्त्ि्त ीय सेिामा पहुचँ िनृ्त्द्ध 

· उत्पान्त्दत कृिीजरय कच्चा पदाथनलाई मलू्य श्रखृंलामा आिद्धता 

· स्थानीय रोजगार न्त्सजननाको लान्त्ग लामो तथा छोटो अिन्त्धको प्रान्त्िन्त्धक सीपमलूक तान्त्लम सञ्चालन 

· पयनटन प्रिद्धननका तथा न्त्िकास 

· साना व्यिसायी प्रिद्धनन एिम ्औद्योन्त्गक उत्थान पहल 

 उद्योग िथा पूिागधार वनमागण 

· न्त्समा सडक समयमानै सम्परन गनन आिश्यक पहल 

· ग्रामीण सडकहरूको स्तरोरनती र बाह्रमासे सडक न्त्िस्तारको न्त्नररतरता 

· स्िास््य चौकी भिन कम्पाउण्ड न्त्नमानण, क्यारेण्टाइन स्िास््य पोष्ट न्त्नमानण तथा जनशन्त्ि सन्त्हत उपकरण व्यिस्थापन 

· स्िास््य चौकीमा न्त्भन्त्डयो एक्स-रे खररद तथा सञ्चालन 

· बजारक्षिेमा सामदुान्त्यक भिन न्त्नमानण 

· कन्त्म्तमा ४ िटा स्थानहरूमा सािनजन्त्नक शौचालय न्त्नमानण 

· शिदाह स्थल न्त्नमानण 

· पशपुन्त्तनगर पाकन  तथा न्त्हले पाकन  न्त्नमानण 

· स्तरीय सनु्त्िधा सन्त्हतको पशबुधशाला न्त्नमानण 

· कृिी तथा पशहुाट बजारको न्त्नमानण एिम ्व्यिस्थापन 

· फोहरमलैा न्त्िसनजन स्थल न्त्नमानण 

· िडाको पायक पन ेस्थानमा सामदुान्त्यक भिन न्त्नमानण 

· स्थानीय कच्चा पदाथनमा आधाररत उद्योगको संभाव्यता अध्ययन र उद्योग स्थापना 

· पश ुक्िारेरटाइन चेकपोष्ट स्थापना 

· सािनजन्त्नक एिम ्प्रन्त्िन्त्ध यिु ई लाईवे्ररी न्त्नमानण 

· यिूा सचूना केरद्र न्त्नमानण 

· िन कायानलय भिन न्त्नमानण 

· कृिी सामाग्री संकलन केरद्र न्त्नमानण 

· ध्यान योगकेरद्र न्त्नमानण 

सरुवक्षि िसोिास 

· खलु्ला न्त्समाना भएकाले बसोिासको उन्त्चत व्यिस्थापन 

· जोन्त्खम स्थलमा रहकेा घरधरुीलाई स्थानारतरण र पिून सतनकता अपनाउन े

· आगलागी, पन्त्हरो तथा भकू्षय न्त्नयरिणको लान्त्ग पिूनतयारी कायनक्रम 

· सरकारी जन्त्मनको लगत तयार गरी अन्त्भलेख व्यिस्थापन 

· िन डडेलो न्त्नयरिणको लान्त्ग अन्त्ग्न रेखा न्त्नमानण 

· खलुाक्षेि न्त्नधानरण तथा पाकन  न्त्नमानण 

· खलु्ला न्त्समानाको व्यिस्थापन 

 जििाय ुपररििगन  

· जलिाय ुपररितननका असर रयनूीकरण लान्त्ग कृिक समदुायको अनकूुलन क्षमता न्त्िकास 

· स्थानीय जलिाय ुअनकूुलन योजना तयार 

· जलिायमुिैी खेन्त्त अभ्यासका लान्त्ग स्माटन कृिी प्रणाली अपनाउन े

· नमनूाको रुपमा जलिाय ुअनकूुलन गाँउ तयारी 

· रयनू कािनन उत्सजननका लान्त्ग िकैन्त्ल्पक ऊजान प्रिद्धनन 

· प्लान्त्ष्टक प्रयोग रयनूीकरण 

 िािािरण िथा जैविक विवर्भदिा 

· भारतीय न्त्समा क्षिेलाई यस िडाले छुने भएकोले सािनजन्त्नक सरकारी जन्त्मनको अन्त्भलेख दरुुस्त राख्न े
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· भारतसँग न्त्समा जोन्त्डएको क्षेिमा भारतीय पक्षबाट हुन ेन्त्समा अन्त्तक्रमण न्त्नयरिण 

· पिूानधार न्त्नमानणमा ठूला उपकरण प्रयोग रयनूीकरणका लान्त्ग न्त्िकल्पहरूको खोजी 

· िैज्ञान्त्नक िन व्यिस्थापनको न्त्िन्त्ध अपनाउन सामदुान्त्यक िन उपभोिा सन्त्मन्त्तहरूको क्षमता न्त्िकास 

· कृिी िन प्रणालीलाई मजबदु गनन डाले घाँस प्रजान्त्तका रुखको नसनरी तयार 

· मानि र िरयजरतु न्त्िचको द्धरद्ध न्त्नयरिणका लान्त्ग नीन्त्तगत रुपमा पहल गरी आिश्यक उपायहरू अिलम्बन 

· जैन्त्िक न्त्िन्त्िधता संरक्षणको लान्त्ग सरोकारिालाहरूसँग छलफल तथा सचतेना 

· रासायन्त्नक मल तथा न्त्ििादीले खेन्त्त योग्य भनू्त्ममा भएको नकारात्मक असर पन्त्हचान र रयनूीकरणको लान्त्ग माटो परीक्षण र 

उपचारात्मक न्त्क्रयाकलाप सञ्चालन 

शावन्ि र न्याय 

· मन्त्दरा एिम ्सनू्त्तनजरय पदाथन न्त्नयरिणका लान्त्ग अन्त्भयानहरू सञ्चालन 

· सामान्त्जक संजालको नकारात्मक प्रयोगले बढ्द ैगएको सामान्त्जक न्त्िकृन्त्त न्त्नयरिणका लान्त्ग अन्त्भयानहरू सञ्चालन 

· स्थानीय रयान्त्यक सन्त्मन्त्त र मध्यस्तकतानहरूको क्षमता न्त्िकास 

· टोलन्त्िकास संस्थाको क्षमता न्त्िकास 

· स्थानीय सरकारको जिाफदने्त्यता अन्त्भबनृ्त्द्धका लान्त्ग एकीकृत न्त्क्रयाकलापहरू सञ्चालन 

· िडा कायानलयको जानकारीहरू आद्यनु्त्नक प्रान्त्िन्त्ध एिम ्न्त्डन्त्जटल बोडन माफन त सािनजन्त्नक 

· शान्त्रत सरुक्षामा सधुार गनन बजार क्षेि र सािनजन्त्नक संिेदनशील क्षेिमा न्त्स.न्त्स.क्यामरेाहरू जडान 

साझेदारी र समन्िय 

· पयनटन प्रिद्धननका लान्त्ग, नगरपान्त्लका, होटल एसोन्त्सएसन, उद्योग िान्त्णज्य सङ्घ र नीन्त्ज लगानीकतानहरू न्त्िच आिन्त्धक रुपमा 

समरयात्मक गोष्ठीहरू सञ्चालन 

· भारतीय सीमा क्षिेमा हुने गैरकाननूी गन्त्तन्त्िन्त्ध न्त्नयरिणका लान्त्ग सचूना आदान प्रदान तथा कायनयोजना तयारी 

· खलुा न्त्समानाको कारण यस क्षेिको बाटो हुद ैगररन ेतस्करी न्त्नयरिण र हुनसक्ने सम्भाव्य जोन्त्खम न्त्नयरिणका लान्त्ग आिश्यक 

समरिय 

· उपभोिाहरूको लागत साझेदारीमा सम्परन हुन ेकायनक्रमहरूको गणुस्तरीयता कायमको लान्त्ग थप पहल 

· सािनजन्त्नक न्त्नजी क्षेि साझेदारीको लान्त्ग नीन्त्त तयारी एिम ्लाग ू

· िडा न्त्भि सञ्चालन गररन ेसाझेदारी न्त्िकास कायनक्रमका लान्त्ग आिश्यक त्याङ्कहरू अद्यािन्त्धक 

· पयनटन सचूनाकेरद्र स्थापना र भौन्त्तक पिूानधार व्यिस्थापन 

· स्थानीय िडा कायानलयका शाखामा कायनरत रहन ेकमनचारी व्यिस्थापन र क्षमता न्त्िकास 

· िडा न्त्भि गररने गन्त्तन्त्िन्त्ध, स्थानीय सचूना तथा त्याङ्कहरूलाई प्रन्त्िन्त्ध मिैी बनाउद ैसबैको पहुचँमा अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूको क्षमता न्त्िकास 

· जरायोटार, बाझोघारी, आलुगरेै, दिेकमल पोखरी र खोपीखकन  सीमसार क्षेि संरक्षण 

· मय ुर न्त्सन्त्द्धखोलाको कटान न्त्नयरिण 

· एम्बलेुरस सञ्चालन 

· आध्यान्त्त्मक ध्यान केरद्र स्थापना 

· टयाक्सीपाकन  न्त्नमानण 

· सािनजन्त्नक जग्गा अन्त्तक्रमण रोकथाम 
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िडा ३ 

गररिी वनिारण 

· जीन्त्िको पाजनन सधुारको लान्त्ग स्थानीय पररिेश सहुाउदो उपयिू प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास 

· बहृत न्त्ि्त ीय साक्षरता सचतेना अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· जीिनशैलीले आन्त्थनक क्षेिमा पाने प्रभािका बारे परामशन 

· उत्पान्त्दत स्थानीय कृिी उपजको Value Add गननका लान्त्ग न्त्िशेि कायनक्रम सञ्चालन 

· कृिीमा यान्त्रिकरण 

· गाई सपुरजोनको प्रभािकारी कायानरियन 

· स्थानीय न्त्ि्त ीय संस्थाहरूको उद्योग तथा रोजगारीमलुक क्षिेमा लगानी 

कृषी िथा खाद्य सरुक्षा 

· व्यिन्त्स्थत कृिी हाट बजार 

· कृिी उत्पादनको अग्यानन्त्नक आउटलेट व्यिस्थापन 

· आधनु्त्नक कृिी प्रणालीको प्रिद्धनन 

· हािापानी सहुाउँदो खेती प्रणाली न्त्िस्तार 

· स्कुस पकेट क्षेि न्त्नधानरण तथा प्रभािकारी कायानरियन 

· स्थानीयस्तरमा कृिी प्रान्त्िन्त्धक जनशन्त्ि तयारी 

· िाउट माछा पालन 

· पशपुालन 

· पशपुालन प्रिद्धनन 

· गोठ सधुार कायनक्रम 

· अण्डा उत्पादन तथा बजारीकरण 

· नश्लसधुार एिम ्पशपुालन प्रन्त्िन्त्ध न्त्िकास 

· पशबुीमा कायनक्रम 

 स्िास््य 

· अग्यानन्त्नक खाद्यरन प्रिद्धनन तथा न्त्िस्तार 

· न्त्नशलु्क औिधी खररद तथा आपनू्त्तन व्यिस्थापन 

· नसन ेरोगहरू बारे अध्ययन अनसुरधान र रयनूीकरणका लान्त्ग सचतेना 

· स्िास््य बीमा सिनसलुभ र पहुचँमा सहजता 

· खानपानी तथा जीिनशैली पररितननका लान्त्ग सचतेना 

· सनू्त्तनजरय एिम ्मादक पदाथनको प्रयोगमा रोकथाम 

· मन्त्हला स्िास््य स्ियम सेन्त्िकाहरूलाई क्षमता न्त्िकास तथा आिश्यक रयनूतम सामग्री व्यिस्थापन 

· स्थानीय न्त्िद्यालयहरूको पिूानधार न्त्िस्तार तथा स्तरिनृ्त्द्ध 

· न्त्िियगत न्त्शक्षकको दरबरदी पररपनू्त्तन 

· आधारभतू तहको शनै्त्क्षक पाठ्यक्रम अगें्रजी माध्यमबाट अध्यापन गराउन पहल 

· न्त्िद्याथी र न्त्शक्षक अनपुातमा औन्त्चत्यता हरेी मजन रणनीन्त्त अपनाउने 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा बालबान्त्लका मैिी तथा अपाङ्ग मैिी भौन्त्तक संरचना न्त्नमानण 

· सब ैन्त्िद्यालयहरूमा स्िच्छ खानपेानी सन्त्हत छाि छािामिैी शौचालय तयार 

· सबकैो लान्त्ग अन्त्निायन न्त्शक्षा अरतगनत बालकक्षा र पिून प्रा.न्त्ि न्त्िस्तार तथा न्त्िकास 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा न्त्शक्षक अन्त्भभािक अरतरन्त्क्रया 

· न्त्िद्यालय सधुार योजनाको पणून कायानरियन 

 

वशक्षा 
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· स्थानीय न्त्िद्यालयहरूको पिूानधार न्त्िस्तार तथा स्तरिनृ्त्द्ध 

· न्त्िियगत न्त्शक्षकको दरबरदी पररपनू्त्तन 

· आधारभतू तहको शनै्त्क्षक पाठ्यक्रम अगें्रजी माध्यमबाट अध्यापन गराउन पहल 

· न्त्िद्याथी र न्त्शक्षक अनपुातमा औन्त्चत्यता हरेी मजन रणनीन्त्त अपनाउने 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा बालबान्त्लका मैिी तथा अपाङ्ग मैिी भौन्त्तक संरचना न्त्नमानण 

· सबै न्त्िद्यालयहरूमा स्िच्छ खानपेानी सन्त्हत छाि छािामिैी शौचालय तयार 

· सबकैो लान्त्ग अन्त्निायन न्त्शक्षा अरतगनत बाल कक्षा र पिून प्रा.न्त्ि न्त्िस्तार तथा न्त्िकास 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा न्त्शक्षक अन्त्भभािक अरतरन्त्क्रया 

· न्त्िद्यालय सधुार योजनाको पणून कायानरियन 

 िैङ्ख वगक समानिा 

· मन्त्हला सशिीकरणको लान्त्ग आयमलूक, सीपमलूक तान्त्लम एिम ्प्रान्त्िन्त्धक क्षमताको न्त्िकास 

· बालक्लब तथा सञ्जाल न्त्नमानण तथा क्षमता न्त्िकास तथा योजना तजुनमा प्रन्त्क्रयामा उनीहरूको सहभान्त्गता 

· घरेलु कामको साझा न्त्जम्मेिारी बोधको न्त्िकास गद ैमन्त्हला तथा लन्त्क्षत िगनलाई उत्पादनमलूक क्षेिमा अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· लन्त्क्षतिगन तथा समदुायका लान्त्ग न्त्िशेि कायनक्रम 

· बालमैिी स्थानीय शासन कायानरियन 

· मन्त्हलाको सहभान्त्गतालाई न्त्नणानयक तहमा लैजान क्षमता अन्त्भबनृ्त्द्ध कायनक्रम सञ्चालन 

खानेपानी र सरसिाई 

· िडाका सतप्रन्त्तसत घरधरुीमा स्िच्छ र सरुन्त्क्षत खानेपानी आपनू्त्तन 

· स्थानीय पानीका महुानहरू संरक्षण र प्रदिुण न्त्नयरिण 

· पणून सरसफाई कायनक्रमको न्त्नररतरता 

· मलू सडक आसपासमा सािनजन्त्नक शौचालय न्त्नमानण 

· िातािरणलाई नकारात्मक असर पान ेरासायन्त्नक न्त्ििादी प्रयोग रयनूीकरण 

· फोहरमलैा व्यिस्थापन तथा रयनूीकरण 

· फोहोरमैला न्त्ििजनन स्थल पन्त्हचान तथा न्त्नमानण 

· नयाँ खानपेानी योजना सञ्चालन 

ऊजाग 

· िडाका सबटैोल र घरधरुीमा न्त्िद्यतु न्त्िस्तार 

· िडाका सबटैोलमा परुाना र जीणन भएका न्त्िद्यतु न्त्ितरणका काठे पोलहरू न्त्िस्थापन 

· िैकन्त्ल्पक ऊजान प्रयोगमा समदुाय पररचालन एिम ्प्रोत्सहान 

· न्त्िद्यतू न्त्ितरण गनन जोन्त्खम र दगुनम स्थानहरूमा अल्पकान्त्लन सनु्त्िधा प्रदान 

· उत्पादनशील क्षिेमा न्त्िद्यतु पररप्रयोगलाई प्रोत्साहन 

· सािनजन्त्नक मखु्य सडक र बजारी क्षेिका आिश्यक स्थानहरूमा सौयनसडक ब्त ी जडान 

मयागवदि काम र आवथगक सम्िवृि 

· गाई सपुरजोनको प्रभािकारी कायानरियन गरी आन्त्थनक उरनयन गने 

· जन्त्डबटुी प्रिद्धनन केरद्र स्थापना 

· कृिी उत्पादन र रोजगारमलूक क्षेिमा लगानी बनृ्त्द्ध 

· सम्भान्त्ित पयनटकीय क्षेिको न्त्िकास र न्त्िस्तार 

· बेरोजगारीहरूको िास्तन्त्िक लागत तयार तथा अद्यािन्त्धक 

· हाते तथा अग्यानन्त्नक न्त्चया उद्योग प्रिद्धनन 

· कृिी ऋण पररचालनमा सहुन्त्लयत 

· लन्त्क्षत बगनको लान्त्ग लामो तथा छोटो अिन्त्धको प्रान्त्िन्त्धक सीपमलूक तान्त्लम सञ्चालन 

उद्योग िथा पूिागधार वनमागण 
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· ग्रामीण सडकहरूको स्तरोरनती र बाह्रमासे सडक न्त्िस्तारको न्त्नररतरता 

· ठूलाखानेपानी तथा आकन्त्स्मक अिस्थामा बारुणयरि पनुनभरणका लान्त्ग ठूला पानी ट्यांकी न्त्नमानण 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालय अरतगनत रत्नसधुार आ.न्त्ि र शान्त्रत आ.न्त्ि.को भिन पनुनन्त्नमानण 

· पयनटकीय प्रिद्धननको लान्त्ग बदु्धपाकन  न्त्नमानण सम्परन 

· तीनखटेु्टमा रहकेो पाकन  सौरदयीकरण 

· िडा न. ३मा भ्य ूटािर न्त्नमानण 

· कटे्टबङ्ुग खलेमैदान तथा तीनखटेु्ट खलुा क्षेि न्त्नमानण 

· प्रहरीचौकी भिन न्त्नमानण 

· कृिी थोकबजार तथा संकलन केरद्र न्त्नमानण 

· सािनजन्त्नक शिदाह स्थल न्त्नमानण 

· तीन तलेझरना, साततले झरना, कौडी दह तारेभीरमा पयनटकीय पिूानधार न्त्िकास 

· स्थानीयकच्चा पदाथनमा आधाररत उद्योगको संभाव्यता अध्ययन र उद्योग स्थापना 

सरुवक्षि िसोिास 

· सडक दघुनटना रयनूीकरणका लान्त्ग िान्त्फक संकेतको व्बस्थापन 

· जोन्त्खमपणून न्त्िद्यतू प्रसारण लाईनको सधुार 

· सरकारी जन्त्मनको लगत तयार गरी अन्त्भलेख व्यिस्थापन 

· खलुाक्षेि न्त्नधानरण तथा पाकन  न्त्नमानण 

· राजमागन मखु्य क्षेिमा न्त्ससी न्त्टभी जडान 

जििायु पररििगन 

· जलिाय ुपररितननका असर रयनूीकरण लान्त्ग कृिक समदुायको अनकूुलन क्षमता न्त्िकास 

· स्थानीय जलिाय ुअनकूुलन योजना तयार 

· िैकन्त्ल्पक ऊजान प्रिद्धनन र न्त्िस्तार 

िािािरण िथा जैविक विवर्भदिा  

· िडामा रहकेो खोला खोल्सी र सािनजन्त्नक सरकारी जन्त्मनको अन्त्भलेख राख्ने 

· पिूानधार न्त्नमानण गदान भौगोन्त्लक अिस्था अनसुारको संरचना न्त्नमानण गनन मापदण्ड तयार 

· ठूला उपकरण माफन त सडक न्त्नमानणमा हुने भकू्षय न्त्नयरिण 

· बालीमा हुन ेिरयजरतुको क्षन्त्त रयनूीकरण 

· न्त्चया खेन्त्तमा प्रयोग हुने रासायन्त्नक न्त्ििादी रयनूीकरण 

शावन्ि र न्याय 

· मन्त्दरा एिम ्सनू्त्तनजरय पदाथन न्त्नयरिणका लान्त्ग अन्त्भयानहरू सञ्चालन 

· स्थानीय रयान्त्यक सन्त्मन्त्त र मध्यस्तकतानहरूको क्षमता न्त्िकास 

· टोल न्त्िकास संस्थाको क्षमता न्त्िकास 

· प्रहरी चौकी स्थापना 

साझेदारी र समन्िय 

· पयनटन न्त्िकास लान्त्ग न्त्नजी क्षिेसँगको सहकायन खाँका तयारी 

· बौद्धपाकन  क्षिे ब्यनू्त्टन्त्फकेसनको लान्त्ग न्त्नजीक्षेिको साझेदारी न्त्िकास 

· िडा न्त्भि सञ्चालन गररन ेसाझेदारी न्त्िकास कायनक्रमका लान्त्ग आिश्यक त्याङ्कहरू अद्यािन्त्धक 

· स्थानीय फोहोर व्यिस्थापनको लान्त्ग सािनजन्त्नक नीन्त्ज साझेदारी अिधारणा तयारी 

· उपभोिा सन्त्मन्त्तहरूका क्षमता न्त्िकास तथा पररचालन 

िडा नं.४ 

गररिी वनिारण 
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· खानपान तथा जीिनशलैी पररितननका लान्त्ग जागरण 

· पुँजी पररचालनको सचेतना अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· जीन्त्िकोपाजनन सधुारको लान्त्ग स्थानीय पररिेश सहुाउदो उपयिू प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास 

· आय आजनन तथा साना एिम ्मझौला उद्योगहरूको स्थापना र प्रिद्धनन 

· कृिीजरय उपजको उन्त्चत मलू्य प्रान्त्प्तको लान्त्ग संयरि स्थापना 

· पशजुरय उत्पादनमा लगानी 

· व्यिसान्त्यक सीप न्त्िकास कायनक्रम 

· सलुभ कृिी ऋण तथा न्त्ि्त ीय पहुचँ अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· स्थानीय रोतोत साधनको उन्त्चत प्रयोग र पररचालन 

· ग्रामीण पयनटन प्रिद्धनन 

· स्थानीय कच्चा पदाथनमा आधाररत कागज उत्पादन 

 कृषी िथा खाद्य सरुक्षा 

· नगदबेालीमा खेन्त्तमा अग्यानन्त्नक पद्धन्त्त प्रिद्धनन तथा न्त्िस्तार 

· आद्यनु्त्नक कृिी प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास र न्त्िस्तार 

· उत्पान्त्दत कृिीजरय िस्तुहरूको सहज बजार व्यिस्थापन र भण्डारण 

· स्थनीयकच्चा पदाथन प्रसोधन र गणुस्तर 

· स्थानीय बाली र न्त्िऊ न्त्बजनको सरंक्षण 

· कृिीबालीमा बाँदर, दमु्सी, बँदले, मगृ लगायतका िरयजरतुबाट हुन ेक्षन्त्त रयनूीकरण 

· बाली बीमा प्रिद्धनन 

· गाई, न्त्चयापकेट क्षेि अिधारणा 

· कृिी प्रिद्धननका लान्त्ग स्थानीय सहकारी प्रिद्धनन 

· स्थानीय कृिी प्रन्त्िन्त्ध, प्रान्त्िन्त्धक सेिा र उत्पादबारे अनसुरधानात्क न्त्क्रयाकलाप 

· कृिी अनदुानको प्रभािकारी न्त्ितरण 

· न्त्ट टुररजम प्रिद्धनन 

· उच्चमलू्य भएका फलफूल न्त्िस्तार 

· फलफूल नसनरी तथा पषु्प व्यबसाय प्रिद्धनन 

· कोल्ड स्टोर स्थापना 

· पशपुालन 

· गाईजोनक्षेि न्त्िस्तार 

· अग्यानन्त्नक खेन्त्त प्रिद्धननको लान्त्ग कम्पोष्ट मल तयारी 

· पशनुश्लसधुार 

· पश ुबीमा कायनक्रम 

· पशजुरय उत्पादनको सहज बजारीकरण 

स्िास््य 

· न्त्ििादीयिु खान ेकुराको प्रयोग कमी ल्याउन न्त्ििादी तथा रसान्त्यनक मलहरूको प्रयोगमा रयनूीकरण गनन अग्यानन्त्नक खने्त्त प्रिद्धनन 

· न्त्दघन तथा नसन ेरोगहरू बारे अध्ययन अनसुरधान र रयनूीकरणका लान्त्ग सचेतना 

· आिान्त्धक रुपमा स्िास््य समस्या सम्बरधी परीक्षण न्त्शन्त्िर सञ्चालन 

· स्थानीय स्िास््य संस्थामा औिधी, उपकरण र थप जनशन्त्िको व्यबस्था 

· मन्त्हला स्िास््य स्ियम सेन्त्िकाहरूलाई क्षमता न्त्िकास तथा आिश्यक रयनूतम सामाग्री व्यिस्थापन 

· मादक तथा सनू्त्तनजरय एिम ्प्रयोगमा रोकथाम 

· स्िास््य बीमा सिनसलुभ र पहुचँमा सहजता  

 वशक्षा 
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· न्त्िद्याथी र न्त्शक्षक अनपुातमा औन्त्चत्यता हरेी मजन रणनीन्त्त अपनाउने 

· माध्यन्त्मक र उच्च न्त्शक्षाको हाल उपलब्ध भौन्त्तक पिूानधारहरू थप 

· बालमैिी स्थानीय शासनको अिधारणा अनरुुप थप सधुार 

· आधारभतू तहको शनै्त्क्षक पाठ्यक्रम अगें्रजी माध्यमबाट अध्यापन गराउन पहल 

· स्कूल बस सञ्चालन 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा प्राथन्त्मक उपचार सामाग्री िक्स व्यिस्थापन 

· बालबान्त्लकामिैी तथा अपाङ्ग मैिी भौन्त्तक संरचना न्त्नमानण 

· सब ैन्त्िद्यालयहरूमा स्िच्छ खानपेानी सन्त्हत छाि छािामिैी शौचालय 

· अनौपचाररक न्त्शक्षाको माध्यमले पणून साक्षरता कायनक्रमलाई पनुनताजगी 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा पिूनप्राथन्त्मक कक्षा न्त्िस्तार तथा न्त्िकास 

िैङ्ख वगक समानिा 

· नेततृ्ि न्त्िकास तान्त्लम सञ्चालन 

· मन्त्हलान्त्हसंा तथा घरेल ुन्त्हसँाको पणून न्त्नयरिणका लान्त्ग जागरण 

· घरेलु काममा साझा न्त्जम्मेिारी बोध न्त्िकास 

· घरेलुन्त्हसँा तथा लैङ्न्त्गतामा आधाररत न्त्हसँालाई पणून न्त्नयरिण 

· आयमलूक, सीपमलूक तान्त्लम एिम ्प्रान्त्िन्त्धक क्षमताको न्त्िकास 

· सामदुान्त्यक संस्था एिम ्मन्त्हला सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन 

· सम्पन्त्ि मान्त्थको मन्त्हलाको पहुचँ न्त्िस्तारका लान्त्ग प्रोत्सहान 

· बालश्रमको पणून न्त्नयरिण 

सरसिाई 

· सतप्रन्त्तसत घरधरुीमा स्िच्छ र सरुन्त्क्षत खानपेानी आपनू्त्तन 

· अरतुखोला, न्त्सन्त्द्धखोला र मचेीखोलाबाट िैकन्त्ल्पक खानपेानी योजना पन्त्हचान रकायानरियन 

· मेचीगाउँटोल, ३ नं व्लक, न्त्सजननाटोल संकटे, उरयटूारटोल, आदनशटोल, अरतुपोखरी टोल, सल्लेरीटोलमा नयाँ खानेपानी सञ्चालन 

· मोटर पम्पमाफन त खानेपानी व्यिस्थापन 

· पणूनसरसफाई कायनक्रमको न्त्नररतरता 

· अरतुडाँडा, पोखरी क्षेि र भरज्याङ्ग बजार क्षिेमा सािनजन्त्नक शौचालय न्त्नमानण 

· िातािरणलाई नकारात्मक असर पान ेरसायन्त्नक न्त्ििादी प्रयोग रयनूीकरण 

· डन्त्म्पङ साईड न्त्नमानण 

· फोहोरमैला न्त्ििजनन स्थल पन्त्हचान तथा न्त्नमानण 

· नयाँ खानपेानी योजना सञ्चालन तथा स्थानीय परुाना खानेपानी योजनाहरूको न्त्नयन्त्मत ममनत 

· जलाधारक्षिे पन्त्हचान गरी एकीकृत जलधार क्षिे संरक्षण कायनक्रम सञ्चालन 

· पानीपोखरी संरक्षण तथा न्त्समसार क्षेि व्यिस्थापन कायनक्रम 

· पानी आपनू्त्तनको संकट क्षिे पन्त्हचान गरी आकासे पानी संकलन र पानी पनुनच्रकण लागगून े। 

· जोन्त्खमयिु पानीका महुान महुानहरू पन्त्हचान गरी महुान संरक्षण गन े। 

ऊजाग 

· न्त्िद्यतु सेिाबाट बन्त्ञ्चत रहकेा सब ैघरधरुीमा न्त्िद्यतु न्त्िस्तार 

· िडाका सब ैटोलमा परुाना र जीणन भएका काठे न्त्िद्यतु न्त्ितरण पोलहरू न्त्िस्थापन 

· धुँिा रहीत सधुाररएको चलुो न्त्नमानण 

· िैकन्त्ल्पक ऊजानका प्रन्त्िन्त्धहरू गोबर ग्याँस, इरडक्सन चलुो तथा सौयन प्रणालीलाई प्रिद्धनन 

· सािनजन्त्नक मखु्य सडक, पयनटकीय क्षेि र बजारी क्षेिका आिश्यक स्थानहरूमा सौयनसडक ब्त ी जडान 

· स्थानीयस्तरमा सञ्चालन हुदँ ैआएका उद्योगहरू दाउराको खपत कम गनन ग्याँसी फायर प्रिद्धनन 

मयागवदि काम र आवथगक सम्िवृि 
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· पयनटकीय क्षेिमा दनै्त्नक आउन ेपयनटकहरूको उन्त्चत बसोबास व्यिस्थापन 

· प्राकृन्त्तक सौरदयनतामा असर पने गरी न्त्नमानण हुद ैआएका ठूला होटल तथा कटेज न्त्नमानणका लान्त्ग मापदण्ड तयार 

· पयनटकीय क्षेि प्रिद्धननका लान्त्ग सचूना केरद्र तथा व्यािसान्त्यक पथ प्रदशनक तयार 

· पयनटकहरूको सहजताका लान्त्ग सचूना बोडन र गरतव्यका बारे संकेतको व्यिस्थापन 

· होमस्टे अिधारणालाई थप व्यािसान्त्यकीकरण र मौन्त्लक शलैीमा व्यिस्थापन 

· उत्पादन र रोजगारमलूक क्षिेमा लगानी बनृ्त्द्ध गन े

· नगद ेखेन्त्त प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास न्त्िस्तार तथा बजारीकरण 

· पुँजीको न्त्दगो पररचालन र समनृ्त्द्धका लान्त्ग न्त्ि्त ीय सेिामा पहुचँ िनृ्त्द्ध गन े

· उत्पान्त्दत कृिीजरय कच्चा पदाथनलाई मलू्य श्रखृंलामा आिद्ध गन े

· दधु उत्पादनमा बनृ्त्द्ध गनन संचान्त्लत गाई जोन कायनक्रम 

· न्त्सन्त्द्धखोला आसपास क्षेिमा पन्त्हचान गररएको तामाखानी पररचालनको सम्भाव्यता 

· बैक तथा न्त्ि्त ीय सेिाको शाखा केरद्र स्थापना 

उद्योग िथा पूिागधार वनमागण 

· न्त्समा सडक समयमानै सम्परन गनन आिश्यक पहल 

· ग्रामीण सडकहरूको मापदण्ड अनसुार स्तरोरनती 

· न्त्फक्कल–अरतु सडक खण्डको चौडाई बनृ्त्द्ध 

· अरतुपयनटकीय क्षिेमा सिारी पान्त्कन ङ्गको व्यबस्था 

· अरतुक्षेिमा िैकन्त्ल्पक ठूला खानपेानी योजना सञ्चालन 

· न्त्सद्धीखोला न्त्ल्टीङ्ग खानपेानी योजना 

· सब ैसामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा प्रन्त्िन्त्ध मिैी बनाउन दु्रत ईरटरनटे सेिा परु ्याउने । 

· िडाको पायक पन ेस्थानमा सामदुान्त्यक भिन न्त्नमानण 

· न्त्फल्मी सनु्त्टङ हिको रुपका न्त्िकास गनन पिूानधार न्त्नमानण 

· ठूला क्षमताका सभाहल न्त्नमानण 

· स्थानीय सरकारको पहलमा आकन्त्स्मक पयनटक लन्त्क्षत सलुभ बास स्थानको व्यबस्था 

· न्त्सन्त्द्धखोला उरयटूार टोलमा ड्याम न्त्नमानण पयनटकीय क्षेिको रुपमा न्त्िकास 

सरुवक्षि िसोिास 

· सरकारी जन्त्मनको लगत तयार गरी अन्त्भलेख व्यिस्थापन गने । 

· खलु्ला न्त्समानाको व्यिस्थापन 

· जोन्त्खम स्थलमा रहकेा घरधरुीलाई स्थानारतरण र पिून सतनकता अपनाउन े

· पन्त्हरो तथा भकू्षय न्त्नयरिण 

· नदी कटान रयनु्त्नकरणका लान्त्ग तटबरध न्त्नमानण 

· एकीकृत िस्ती न्त्िकासको अिधारणा सरुुिात 

· िन डढलेो न्त्नयरिणको लान्त्ग अन्त्ग्न रेखा न्त्नमानण 

· खलुाक्षेि न्त्नधानरण तथा पाकन  न्त्नमानण 

· जथाभािी रअसरुन्त्क्षत रुपमा घर तथा होटल बनाउन ेक्रमको उन्त्चत न्त्नयमन 

जििायु पररििगन 

· स्थानीय जलिाय ुअनकूुलन योजना तयार 

· जलिाय ुपररितननका असर रयनूीकरण लान्त्ग कृिक समदुायको अनकूुलन क्षमता न्त्िकास 

· जलिायमुिैी खेन्त्त अभ्यासका अपनाउन े

· श्रीअरतुडाँडामा धपु्पी सल्लाको माि रुखहरू भएकाले पयानिरणमा मोनोकल्चरले गने असर अध्ययन गरी न्त्मन्त्श्रत सबै स्थानीय 

प्रजाती सन्त्हतको िन संरक्षण 

· रयनू कािनन उत्सजननका लान्त्ग िकैन्त्ल्पक ऊजान प्रिद्धनन 
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िािािरण िथा जैविक विवर्भदिा 

· भारतीय न्त्समाक्षेिलाई यस िडाले छुन ेभएकोले सािनजन्त्नक सरकारी जन्त्मनको अन्त्भलेख दरुुस्त राख्न े

· ठूलाहोटल, सडक र अरय संरचना न्त्नमानणमा ठूला उपकरण प्रयोग रयनूीकरणका 

· सामदुान्त्यक िन उपभोिा सन्त्मन्त्तहरूको क्षमता न्त्िकास गन े

· कृिी िन प्रणालीलाई मजबदु गनन डालेघाँस प्रजान्त्तका रुखको नसनरी तयार गने । 

· मानि र िरयजरतु द्धरद्ध न्त्नयरिण 

· उरयटूारर न्त्सजननाटोल बीच संकटे पन्त्हरो न्त्नयरिण 

· स्थानीय रैथाने िनस्पन्त्त संरक्षणको लान्त्ग न्त्दगो जैन्त्िक न्त्िन्त्िधता कायनक्रम सञ्चालन गन े

· रसायन्त्नक मल तथा न्त्ििादीले खने्त्तयोग्य भनू्त्ममा भएको नकारात्मक असर पन्त्हचान र रयनूीकरणको लान्त्गमाटो परीक्षण 

शावन्ि र न्याय 

· घरायसी मन्त्दरा एिम ्सनू्त्तनजरय पदाथन न्त्नयरिणका लान्त्ग अन्त्भयानहरू सञ्चालन 

· सामान्त्जक संजाल प्रयोगको नकारात्मक असर बारे यिूा पररचालन 

· रयान्त्यक सन्त्मन्त्त र मध्यस्तकतानहरूको क्षमता न्त्िकास 

साझेदारी र समन्िय 

· पयनटन प्रिद्धननका लान्त्ग, नगरपान्त्लका, होटल एसोन्त्सएसन, उद्योग िान्त्णज्य सङ्घ र नीन्त्ज क्षिे न्त्बच लगानीमैिी िातािरण तयार 

· नेपालभारत न्त्समा सरुक्षामा साझा रणनीन्त्त तथा स्थानीय पहल 

· खलुा न्त्समानाको कारण यसक्षेिको बाटो हुदँ ैगररन ेतस्करी न्त्नयरिण र हुनसक्ने सम्भाव्य जोन्त्खम न्त्नयरिणका लान्त्ग आिश्यक 

समरिय 

· उपभोिाहरूको लागत साझेदारीमा तयार सम्परन हुन ेकायनक्रमको गणुस्तरीयता कायमको लान्त्ग थप पहल 

िडा नं.५ 

गररिी वनिारण 

· व्यन्त्िगत र सामदुान्त्यक सचेतना अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· सामान्त्जक सरुक्षामा पहुचँ अन्त्भिनृ्त्द्ध 

· जीन्त्िको पाजनन सधुारको लान्त्ग स्थानीय पररिेश सहुाउदो उपयिू प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास 

· आय आजनन तथा साना एिम ्मझौला उद्योगहरूको स्थापना र प्रिद्धनन 

· कृिीमा यान्त्रिकरण 

· पशपुालन(गाई, बँगरु, बाख्रा, कुखरुा) र पशजुरय उत्पादनमा लगानी अन्त्भिनृ्त्द्ध 

· व्यािसान्त्यक सीप न्त्िकास कायनक्रम 

· स्िरोजगारमलूक न्त्क्रयाकलापहरूमा लगानी 

· न्त्ि्त ीय पहुचँ अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· अन्त्तन्त्िपरन र जोन्त्खमपणून न्त्स्थन्त्तमा रहकेा घरधरुीलाई आन्त्थनक सिलीकरण 

· स्थानीय रोतोत साधनको उन्त्चत प्रयोग र पररचालन 

· गररबी अरत्यका लान्त्ग नीन्त्तगत एिम ्संस्थागत व्यिस्थापन 

· सामान्त्जक सरुक्षामा न्त्िपरन समदुायको पहुचँ अन्त्भबनृ्त्द्ध 

कृषी िथा खाद्य सरुक्षा 

· अग्यानन्त्नक खेन्त्त प्रिद्धनन तथा न्त्िस्तार 

· कृिी प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास र न्त्िस्तार 

· उत्पान्त्दत कृिीजरय िस्तुहरूको प्रशोधन र भण्डारण 

· रैथाने प्रजान्त्तको न्त्िऊ न्त्बजनको सरंक्षण 

· कृिी बालीमा िरयजरतुबाट हुने क्षन्त्त रयनूीकरण 

· बाली बीमा प्रिद्धनन 
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· पकेटक्षिे अिधारणा(कफी, कागती, सरुतला) 

· कृिी प्रिद्धननका लान्त्ग संस्थागत न्त्िकास 

· स्थानीयस्तरमा कृिी प्रान्त्िन्त्धक जनशन्त्ि तयारी 

· जलिाय ुपररितननका असर रयनूीकरणात्मक उपाय पन्त्हचान 

· कृिीप्रन्त्िन्त्ध र उत्पादनबारे अनसुरधानात्क न्त्क्रयाकलाप 

· कृिीअनदुानको प्रभािकारी न्त्ितरण 

· अन्त्मलो प्रजातीका फलफूलखने्त्त प्रिद्धनन 

· उच्चमलू्य भएका फलफूल(एभोकाडो, ड्रयागन फु्रट, न्त्कन्त्ि) न्त्िस्तार 

· फलफूल नसनरी तथा पषु्प व्यिसाय प्रिद्धनन 

· पशपुालन 

· पशपुालन पकेट क्षेि(बाख्रा, गाई, बँगरु) तयारी 

· गोठ सधुार तथा भकारो व्यिस्थापन कायनक्रम 

· पशजुरय उत्पादन बनृ्त्द्धका लान्त्ग नश्ल सधुार एिम ्पशपुालन प्रन्त्िन्त्ध न्त्िकास 

· पशपुालनमा थप व्यािसान्त्यकरण 

· पशबुीमा कायनक्रम 

स्िास््य 

· न्त्ििादीयिु खानेकुराको प्रयोगमा कमी ल्याउन न्त्ििादी तथा रासायन्त्नक मलहरूको प्रयोगमा रयनूीकरण 

· नसन ेरोगहरू बारे अध्ययन अनसुरधान र रयनूीकरणका लान्त्ग सचतेना 

· स्थानीय स्िास््य संस्थामा पिूानधार न्त्िकास, औिधी र थप जनशन्त्िको व्यबस्था 

· मन्त्हला स्िास््य स्ियम सेन्त्िकाहरूलाई क्षमता न्त्िकास तथा आिश्यक रयनूतम सामग्री व्यिस्थापन 

· सनू्त्तनजरय एिम ्मादक पदाथनको प्रयोगमा रोकथाम 

· स्िास््य बीमा सिनसलुभ र पहुचँमा सहजता 

· प्रजनन ्र मन्त्हला स्िास््य सेिामा सधुार 

· खानपान तथा जीिनशलैी पररितननका लान्त्ग सचेतना 

· मन्त्हलाहरूमा दने्त्खँद ैआएको जन्त्टल स्िास््य समस्या पन्त्हचान(आङ खस्न,े पाठेघरको मखुको क्यारसर, स्तन क्यारसर) को लान्त्ग 

आिन्त्धक न्त्शन्त्िर सञ्चालन 

वशक्षा 

· िडामान ैगणुस्तरीय दश जोड दईु कक्षा सञ्चालनको लान्त्ग पिूानधार एिम ्प्रशासन्त्नक व्यिस्थापन 

· न्त्िद्यालय जाने उमेरले समेट्न नसकेका सन्त्क्रय जनसंख्यालाई लन्त्क्षत गरी छोटो अिन्त्धको मध्यमस्तरीय प्रान्त्िन्त्धक सीपन्त्िकास 

तान्त्लम/न्त्शक्षा आजनन गननको लान्त्ग स्थानीय सरकारको लगानी बनृ्त्द्ध 

· गोरख आधारभतू न्त्िद्यालयलाई स्तरोरनती 

· न्त्िद्याथी र न्त्शक्षक अनपुातमा औन्त्चत्यता हरेी मजन रणनीन्त्त अपनाउने 

· आधारभतू तहको शनै्त्क्षक पाठ्यक्रम अगें्रजी माध्यमबाट अध्यापन गराउन पहल 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा पहुचँ अन्त्भबनृ्त्द्धका लान्त्ग गाउँको बाटो स्तरोरनती गद ैस्कूल बस सञ्चालन 

· िडामा रहकेो सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा बालबान्त्लकामैिी तथा अपाङ्ग मैिी भौन्त्तक संरचना न्त्नमानण 

· सब ैन्त्िद्यालयहरूमा स्िच्छ खानपेानी सन्त्हत छाि छािामिैी शौचालय तयार 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूको शैन्त्क्षक िातािरण अन्त्भबनृ्त्द्धको लान्त्ग अन्त्भभािक जागरण कायनक्रम सञ्चालन 

· अनौपचाररक न्त्शक्षाको माध्यमले पणून साक्षरता कायनक्रमलाई पनुनताजगी 

· सबकैो लान्त्ग अन्त्निायन न्त्शक्षा अरतगनत बालकक्षा न्त्िस्तार तथा न्त्िकास 

· सब ैसामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा प्रन्त्िन्त्ध मिैी बनाउन दु्रत ईरटरसेिा न्त्िस्तार 

िैङ्ख वगक समानिा 

· मन्त्हला न्त्हसंा तथा घरेलु न्त्हसँाको पणून न्त्नयरिणका लान्त्ग जागरणमलूक न्त्क्रयाकलापहरू सञ्चालन 
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· घरेलु कामको साझा न्त्जम्मेिारी बोधको न्त्िकास गद ैमन्त्हला तथा लन्त्क्षत िगनलाई उत्पादनमलूक क्षेिमा अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· घरेलु न्त्हसँा तथा लैङ्न्त्गतामा आधाररत न्त्हसँालाई पणून न्त्नयरिण 

· मन्त्हलाको सहभान्त्गतालाई न्त्नणानयक तहमा लैजान क्षमता अन्त्भबनृ्त्द्ध कायनक्रम सञ्चालन 

· मन्त्हला ससन्त्िकरणको लान्त्ग आयमलूक, सीपमलूक तान्त्लम एिम ्प्रान्त्िन्त्धक क्षमताको न्त्िकास 

· मन्त्हलाहरूको सन्त्क्रयतामा सञ्चालन भएको सामदुान्त्यक संस्था एिम ्सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन 

· सम्पन्त्ि मान्त्थको मन्त्हलाको पहुचँ न्त्िस्तारका लान्त्ग प्रोत्सहानमलूक न्त्क्रयाकलाप सञ्चालन 

· बालमैिी स्थानीय शासन कायानरियन 

 खानेपानी र सरसिाई 

· एक घर एकधारा कायनक्रम(न्त्मटर न्त्सस्टम) माफन त सतप्रन्त्तसत घरधरुीमा स्िच्छ र सरुन्त्क्षत खानेपानी आपनू्त्तन 

· Post open defecation free तथा पणून सरसफाई कायनक्रमको न्त्नररतरता 

· पयानिरणलाई नकारात्मक असर पान ेरासायन्त्नक न्त्ििादी प्रयोग रयनूीकरण 

· फोहरमलैा व्यिस्थापन तथा रयनूीकरणका लान्त्ग नीन्त्तगत पहल 

· फोहरमलैा व्यिस्थापनको लान्त्ग शरुय फोहोर उत्पादन र सचतेना 

· फोहोरमैला न्त्ििजनन स्थल पन्त्हचान तथा न्त्नमानण 

· नयाँ खानपेानी योजना सञ्चालन तथा स्थानीय परुाना खानेपानी योजनाहरूको न्त्नयन्त्मत ममनत 

· जलाधारक्षिे पन्त्हचान गरी एकीकृत जलधार क्षिे संरक्षण कायनक्रम सञ्चालन 

· पानीपोखरी संरक्षण तथा न्त्समसार क्षेि व्यिस्थापन कायनक्रम 

· पानी आपनू्त्तनको संकट क्षिे पन्त्हचान गरी आकासे पानी संकलन र पानी पनुनच्रकण लाग ू

· जोन्त्खमयिु पानीका महुान महुानहरू पन्त्हचान गरी महुान संरक्षण 

· शान्त्रतबजार क्षिेमा कररि ५०० घरलाई हुन ेन्त्ल्ट खानपेानी योजना सञ्चालन 

· न्त्सद्धीखोला न्त्ल्टीङ्ग ५०० घरधरुी समेट्न ेयोजना सञ्चालन 

· न्त्समखेत समाल्बङु खानपेानी योजना सञ्चालन 

· मा्लोटोलको लान्त्ग छाँगेखोला खानपेानी योजना 

· अरतुखोला खानेपानी योजना सञ्चालन 

ऊजाग 

· सब ैघर धरुीमा न्त्िद्यतु न्त्िस्तार 

· िडाका सबटैोलमा परुाना र जीणन भएका न्त्िद्यतु न्त्ितरणका काठे पोलहरू न्त्िस्थापन 

· धुँिा रहीत सधुाररएको चलुो न्त्नमानणमा समदुाय पररचालन एिम ्प्रोत्सहान 

· िैकन्त्ल्पक ऊजानका प्रन्त्िन्त्धहरू गोबरग्याँस, इरडक्सन चलुो तथा सौयन प्रणालीलाई प्रिद्धनन 

· न्त्िद्यतु न्त्ितरण गनन जोन्त्खम र दगुनम स्थानहरूमा घरेलु सौयन प्रणाली न्त्िस्तार 

· उत्पादनमलूक क्षिेमा न्त्िद्यतु पररप्रयोगलाई प्रिद्धनन 

· सािनजन्त्नक मखु्य सडक, पयनटकीय क्षेि र बजारी क्षेिका आिश्यक स्थानहरूमा सौयन सडक ब्त ी जडान 

मयागवदि काम र आवथगक सम्िवृि 

· प्रन्त्तव्यन्त्ि आय बनृ्त्द्धका लान्त्ग उत्पादन र रोजगारमलूक क्षिेमा लगानी बनृ्त्द्ध 

· श्रमप्रन्त्तको सम्मान अन्त्भबनृ्त्द्धका लान्त्ग न्त्िशेि अन्त्भयान सञ्चालन 

· बेरोजगारीहरूको िास्तन्त्िक लागत तयार तथा अद्यािन्त्धक 

· नगद ेखेन्त्त प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास न्त्िस्तार तथा बजारीकरण 

· पुँजीको न्त्दगो पररचालन र समनृ्त्द्धका लान्त्ग न्त्ि्त ीय सेिामा पहुचँ िनृ्त्द्ध 

· होमस्टे अिधारणालाई थप व्यािसान्त्यकीकरण र मौन्त्लक शलैीमा व्यिस्थापन 

· मह उत्पादनलाई पकेट क्षेि तयारीको लान्त्ग मौरी र पतु्काको संभािना अध्ययन र न्त्िस्तार 

· कृिी प्रणाली माफन त न्त्दगो समनृ्त्द्ध हान्त्सल गनन स्माटन कृिी प्रान्त्िन्त्ध अपनाउन े

· उत्पान्त्दत कृिीजरय कच्चा पदाथनलाई मलू्य श्रखृंलामा आिद्धता 
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· जन्त्डबटुी खेन्त्त संभाव्यता अध्ययन तथा प्रिद्धनन 

· दधुउत्पादनमा बनृ्त्द्ध गनन संचान्त्लत गाई जोन कायनक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन 

· स्थानीय रोजगार न्त्सजननाको लान्त्ग लामो तथा छोटो अिन्त्धको प्रान्त्िन्त्धक सीपमलूक तान्त्लम सञ्चालन 

उद्योग िथा पूिागधार वनमागण 

· रोङ–सरदकपरु न्त्समा सडक समयमान ैसम्परन गनन आिश्यक पहल 

· ग्रामीण सडकहरूको स्तरोरनती र बाह्रमासे सडक न्त्िस्तारको न्त्नररतरता 

· न्त्फक्कल–अरतु सडक खण्डको समालबङु क्षेि कालोपि े

· स्िास््य चौकी भिन न्त्नमानण परूा गने र उपकरण व्यिस्थापन 

· प्रहरीपोष्ट भिन न्त्नमानण 

· रन्त्मते मेचीनगरमा रक गाडेन न्त्नमानण 

· िडाको पायक पन ेस्थानमा सामदुान्त्यक भिन न्त्नमानण 

· नगरपान्त्लकाको यस क्षिेलाई न्त्फल्मी सनु्त्टङ हिको रुपका न्त्िकास गनन पिूानधार न्त्नमानण 

· शशी शेखरन्त्शि मन्त्रदरदने्त्ख अरतडुाँडा सम्म ८०० न्त्मटर पक्की न्त्सढी न्त्नमानण 

· गणुस्तरीय मोिायल नेटिकन को लान्त्ग पिूानधार 

· स्थानीय कच्चा पदाथनमा आधाररत उद्योगको संभाव्यता अध्ययन र उद्योग स्थापना 

सरुवक्षि िसोिास 

· जोन्त्खम स्थलमा रहकेा घरधरुीलाई स्थानारतरण र पिून सतनकता अपनाउन े

· पन्त्हरो तथा भकू्षय न्त्नयरिण 

· नदी कटान रयनु्त्नकरणका लान्त्ग तटबरध न्त्नमानण 

· एकीकृत बस्ती न्त्िकासको अिधारणा सरुुिात 

· सरकारी जन्त्मनको लगत तयार गरी अन्त्भलेख व्यिस्थापन 

· िन डढलेो न्त्नयरिणको लान्त्ग अन्त्ग्न रेखा न्त्नमानण 

· खलुाक्षेि न्त्नधानरण तथा पाकन  न्त्नमानण 

· खलु्ला न्त्समानाको व्यिस्थापन 

जििायु पररििगन 

· जलिाय ुपररितननका असर रयनूीकरण लान्त्ग कृिक समदुायको अनकूुलन क्षमता न्त्िकास 

· स्थानीय जलिाय ुअनकूुलन योजना तयार 

· जलिायमुिैी खेन्त्त अभ्यासका लान्त्ग स्माटन कृिी प्रणाली अपनाउन े

· नमनूाको रुपमा जलिाय ुअनकूुलन गाँउ तयारी 

· रयनू कािनन उत्सजननका लान्त्ग िकैन्त्ल्पक ऊजान प्रिधनन 

िािािरण िथा जैविक विवर्भदिा 

· श्री अरतुडाँडामा धपु्पी सल्लाको माि रुखहरू भएकाले पयानिरणमा मोनोकल्चरले गने असरअध्ययन गरी न्त्मन्त्श्रत सबै स्थानीय 

प्रजाती सन्त्हतको िन संरक्षण 

· भारतीय न्त्समाक्षेिलाई यस िडाले छुन ेभएकोले सािनजन्त्नक सरकारी जन्त्मनको अन्त्भलेख दरुुस्त राख्न े

· नदीजरय न्त्नमानण सामाग्री(ढुङ्गा, न्त्गटी, बालुिा) उत्खखनलाई व्यबन्त्स्थत गन े

· भारतसँग न्त्समा जोन्त्डएको मचेीखोला तटमा भारतीय क्षेिबाट हुन ेअन्त्तक्रमण तथा उत्खन न्त्रनयरिण 

· पिूानधार न्त्नमानणमा ठूला उपकरण प्रयोग रयनूीकरणका लान्त्ग न्त्िकल्पहरू खोजी 

· िैज्ञान्त्नक िन व्यिस्थापनको न्त्िन्त्ध अपनाउन सामदुान्त्यक िन उपभोिा सन्त्मन्त्तहरूको क्षमता न्त्िकास 

· कृिी िन प्रणालीलाई मजबदु गनन डालेघाँस प्रजान्त्तका रुखको नसनरी तयार 

· भ-ूक्षय न्त्नयरिणको लान्त्ग जोन्त्खमय्ुत  स्थलहरूको पन्त्हचान गरी तारजाली एिम ्जैन्त्िक न्त्नयरिण 

· मानि र िरयजरतु द्धरद्ध न्त्नयरिणका लान्त्ग नीन्त्तगत रुपमा पहल गरी आिश्यक उपायहरू अिलम्बन 

· स्थानीय रैथाने िनस्पन्त्त संरक्षणको लान्त्ग न्त्दगो जैन्त्िक न्त्िन्त्िधता कायनक्रम सञ्चालन 
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· संरन्त्क्षत प्रजान्त्तका िरयजरतु तथा िनस्पन्त्तको गरैकाननूी चोरी न्त्नकासी न्त्नयरिणको लान्त्ग पहल कदमी 

· स्थानीय खोलाहरूमा जलीय जैन्त्िक न्त्िन्त्िधता संरक्षणको लान्त्ग सरोकारिालाहरूसँग छलफल तथा सचेतना 

· रसायन्त्नक मल तथा न्त्ििादीले खने्त्तयोग्य भनू्त्ममा भएको नकारात्मक असर पन्त्हचान र रयनूीकरणको लान्त्ग माटो परीक्षण र उपचारात्मक 

न्त्क्रयाकलाप सञ्चालन 

शावन्ि र न्याय 

· प्रहरीचौकी स्थापनाको लान्त्ग जग्गा व्यिस्थापन भईसकेकोले अन्त्भलम्ब भिन न्त्नमानण 

· मन्त्दरा एिम ्सनू्त्तनजरय पदाथन न्त्नयरिणका लान्त्ग अन्त्भयानहरू सञ्चालन 

· सामान्त्जक संजालको नकारात्मक प्रयोगले बढ्द ैगएको सामान्त्जक न्त्िकृन्त्त न्त्नयरिणका लान्त्ग अन्त्भयानहरू सञ्चालन 

· स्थानीय रयान्त्यक सन्त्मन्त्त र मध्यस्तकतानहरूको क्षमता न्त्िकास 

· टोल न्त्िकास संस्थाको क्षमता न्त्िकास 

· स्थानीय सरकारको जिाफदने्त्यता अन्त्भबनृ्त्द्धका लान्त्ग एकीकृत न्त्क्रयाकलापहरू सञ्चालन 

· िडा कायानलयको जानकारीहरू आधनु्त्नक प्रान्त्िन्त्ध एिम ्न्त्डन्त्जटल बोडनमाफन त सािनजन्त्नक 

साझेदारी र समन्िय 

· पयनटन प्रिद्धननका लान्त्ग, नगरपान्त्लका, होटल एसोन्त्सएसन, उद्योग िान्त्णज्य सङ्घ र नीन्त्ज लगानीकतानहरू न्त्िच आिन्त्धक रुपमा 

समरयात्मक गोष्ठीहरू सञ्चालन 

· भारतीय सीमा क्षिेमा हुने गैरकाननूी गन्त्तन्त्िन्त्ध न्त्नयरिणका लान्त्ग सचूना आदानप्रदान तथा कायनयोजना तयारी 

· खलुा न्त्समानाको कारण यसक्षेिको बाटो हुद ैगररन ेतस्करी न्त्नयरिण र हुनसक्ने संभाव्य जोन्त्खम न्त्नयरिणका लान्त्ग आिश्यक समरिय 

· उपभोिाहरूको लागत साझेदारीमा तयार सम्परन हुन ेकायनक्रमको गणुस्तरीयता कायमको लान्त्ग थप पहल 

· सािनजन्त्नक न्त्नजी क्षेि साझेदारीको लान्त्ग नीन्त्तगत तयार एिम ्लाग ू

· िडा न्त्भिसञ्चालन गररने साझेदारी न्त्िकास कायनक्रमका लान्त्ग आिश्यक त्याङ्कहरू अद्यािन्त्धक 

· अरय 

· स्थानीय िडा कायानलयमा शाखामा कायनरत रहन ेकमनचारी व्यिस्थापन र क्षमता न्त्िकास 

· िडा न्त्भिगररन ेगन्त्तन्त्िन्त्ध,स्थानीय सचूना तथा त्याङ्कहरूलाई प्रन्त्िन्त्ध मिैी िनाउद ैसबकैो पहुचँमा अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· स्थानीय सङ्घसंस्थाहरूको क्षमता न्त्िकास 

िडा नं.६ 

गररिी वनिारण 

· रािीकालीन पयनटन प्रिद्धनन 

· व्यिसान्त्यक पयनटन शीप न्त्िकास 

· न्त्जन्त्िकोपाजनन सधुारको लान्त्ग स्थानीय पररिेश सहुाउदो उपयिू प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास 

· पयनटनमिैी मनोरञ्जनात्मक आन्त्थनक न्त्क्रयाकलाप 

· सामदुान्त्यक सचतेना अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· आय आजनन तथा साना एिम ्मझौला उद्योगहरूको स्थापना र प्रिद्धनन 

· कृिीमा व्यिसान्त्यकीकरण 

· एकीकृत पशपुालन कायनक्रम तथा पकेट क्षिे 

· रोजगारमलूक न्त्क्रयाकलापहरूमा लगानी 

· न्त्ि्त ीय पहुचँ न्त्िस्तार र पुँजी पररचालन 

· टी टुररजम प्रिद्धनन 

कृषी िथा खाद्य सरुक्षा 

· कृिी उपजहरूको प्रशोधन र भण्डारण 

· अग्यानन्त्नक खेन्त्त प्रिद्धनन तथा न्त्िस्तार 

· कृिी प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास र न्त्िस्तार 
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· पकेटक्षिे अिधारणा(न्त्चया, कृिीपयनटन) 

· स्थानीयस्तरमा कृिी प्रान्त्िन्त्धक जनशन्त्ि तयारी 

· उच्चमलू्य भएका बाली प्रिद्धनन 

· कृिी बालीक्षन्त्त गने िरयजरत(ुस्याल, बाँदर, मगृ) न्त्नयरिण 

· राईटोल, अन्त्म्बटार न्त्सरान, फाजीगाँउ, तल्लो फाजीगाँउ, महरेद्रबशेी क्षेि कफी तथा अलैची जोन तयारी 

· फाँजीगाउँ र करयाम क्षिेमा न्त्सचँाई कायनक्रम न्त्िस्तार 

· पशपुालन 

· पशपुालन प्रिद्धनन 

· गोठ सधुार कायनक्रम 

· अण्डा उत्पादन तथा बजारीकरण 

· नश्लसधुार एिम ्पशपुालन प्रन्त्िन्त्ध न्त्िकास 

· पशबुीमा कायनक्रम 

स्िास््य 

· न्त्नशलु्क औिधी खररद तथा आपनू्त्तन व्यिस्थापन 

· स्िास््य बीमा सिनसलुभ र पहुचँमा सहजता 

· स्िास््य केरद्रमा थप प्रान्त्िन्त्धक जनशन्त्ि व्यिस्थापन 

· खानपान तथा जीिनशलैी पररितननका लान्त्ग सचेतना 

· सनू्त्तनजरय एिम ्मादक पदाथनको प्रयोगमा रोकथाम 

· नसन ेरोगहरू बारे अध्ययन अनसुरधान र रयनूीकरणका लान्त्ग सचतेना 

· मन्त्हला स्िास््य स्ियमसेन्त्िकाहरूलाई क्षमता न्त्िकास तथा आिश्यक रयनूतम सामग्री व्यिस्थापन 

· अग्यानन्त्नक खाद्यरन प्रिद्धनन 

· प्रजनन ्र मन्त्हला स्िास््य सेिामा सधुार 

वशक्षा 

· स्थानीय न्त्िद्यालयहरूको पिूानधार न्त्िस्तार तथा स्तरिनृ्त्द्ध 

· न्त्िियगत न्त्शक्षकको दरबरदी पररपनू्त्तन 

· आधारभतू तहको शनै्त्क्षक पाठ्यक्रम अगें्रजी माध्यमबाट अध्यापन गराउन पहल 

· न्त्िद्याथी र न्त्शक्षक अनपुातमा औन्त्चत्यता हरेी मजन रणनीन्त्त अपनाउने 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा बालबान्त्लकामिैी तथा अपाङ्ग मिैी भौन्त्तक संरचना न्त्नमानण 

· सबै न्त्िद्यालयहरूमा स्िच्छ खानपेानी सन्त्हत छाि छािामिैी शौचालय तयार 

· सबकैो लान्त्ग अन्त्निायन न्त्शक्षा अरतगनत बालकक्षा र पिून प्रा.न्त्ि न्त्िस्तार तथा न्त्िकास 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा न्त्शक्षक अन्त्भभािक अरतरन्त्क्रया 

· न्त्िद्यालय सधुार योजनाको पणून कायानरियन 

 

िैङ्ख वगक समानिा 

· मन्त्हलान्त्हसंा तथा घरेल ुन्त्हसँाको पणून न्त्नयरिणका लान्त्ग जागरणमलूक न्त्क्रयाकलापहरू सञ्चालन 

· बाल क्लबतथा सञ्जाल न्त्नमानण तथा क्षमता न्त्िकास 

· घरेलु कामको साझा न्त्जम्मेिारी बोधको न्त्िकास गद ैमन्त्हला तथा लन्त्क्षत िगनलाई उत्पादनमलूक क्षेिमा अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· मन्त्हला ससन्त्िकरणको लान्त्ग आयमलूक, सीपमलूक तान्त्लम एिम ्प्रान्त्िन्त्धक क्षमताको न्त्िकास 

· बालमैिी स्थानीय शासन कायानरियन 

· घरेलुन्त्हसँा तथा लैङ्न्त्गतामा आधाररत न्त्हसँालाई पणून न्त्नयरिण 

· मन्त्हलाको सहभान्त्गतालाई न्त्नणानयक तहमा लैजान क्षमता अन्त्भबनृ्त्द्ध कायनक्रम सञ्चालन 
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खानेपानी र सरसिाई 

· िडाका सतप्रन्त्तसत घरधरुीमा स्िच्छ र सरुन्त्क्षत खानेपानी आपनू्त्तन 

· घोडाको न्त्लन्त्ध व्यिस्थापन 

· स्थानीय पानीका महुानहरू संरक्षण र प्रदिुण न्त्नयरिण 

· पणूनसरसफाई कायनक्रमको न्त्नररतरता 

· सािनजन्त्नक शौचालय न्त्नमानण 

· न्त्पकन्त्नक स्पटमा सािनजन्त्नक धारा 

· पयानिरणलाई नकारात्मक असर पान ेरासायन्त्नक न्त्ििादी प्रयोग रयनूीकरण 

· फोहरमलैा व्यिस्थापन तथा रयनूीकरण 

· फोहोरमैला न्त्ििजनन स्थल पन्त्हचान तथा न्त्नमानण 

· नयाँ खानपेानी योजना सञ्चालन 

· करयाम पानी संकलन ट्याङ्कीको क्षमता न्त्िस्तार 

· पानी आपनू्त्तनको संकट क्षिे पन्त्हचान गरी आकासे पानी संकलन र पानी पनुनच्रकण 

ऊजाग 

· िडाका सबटैोलमा परुाना र जीणन भएका न्त्िद्यतु न्त्ितरणका १५० काठे पोलहरू न्त्िस्थापन 

· िडाका सबटैोल र घरधरुीमा न्त्िद्यतु न्त्िस्तार 

· न्त्िद्यतु िारसफरमर पररितनन 

· िैकन्त्ल्पक ऊजान प्रयोगमा समदुाय पररचालन एिम ्प्रोत्सहान 

· न्त्िद्यतु न्त्ितरण गनन जोन्त्खम र दगुनम स्थानहरूमा अल्पकान्त्लन सनु्त्िधा प्रदान 

· सािनजन्त्नक मखु्य सडक, पयनटकीय क्षेि र बजारी क्षेिका आिश्यक स्थानहरूमा सौयन सडकब्त ी जडान 

· हुरहुरे क्षेिमा िाय ूऊजान उत्पादनको संभािना अध्ययन 

मयागवदि काम र आवथगक सम्िवृि 

· उत्पादन र रोजगारमलूक क्षिेमा लगानी बनृ्त्द्ध 

· साना व्यापाररक चहलपहल र पयनटकी न्त्क्रयाकलाप माफन त रोजगारी 

· बेरोजगारीहरूको िास्तन्त्िक लागत तयार तथा अद्यािन्त्धक 

· न्त्चयापयनटन न्त्िकास 

· हाते तथा अग्यानन्त्नक न्त्चया उद्योग प्रिद्धनन 

· कृिी ऋण पररचालनमा सहुन्त्लयत 

· लन्त्क्षतबगनको लान्त्ग लामो तथा छोटो अिन्त्धको प्रान्त्िन्त्धक सीपमलूक तान्त्लम सञ्चालन 

उद्योग िथा पूिागधार वनमागण 

· ग्रामीण सडकहरूको स्तरोरनती र बाह्रमासे सडक न्त्िस्तारको न्त्नररतरता 

· िडा न. ५िडा न. ६ न्त्सन्त्द्धखोला हकन टे महरेद्रिेंशी हुद ैखोलाबजार जोड्ने पक्कीपलु न्त्नमानण 

· तारगाउँ खोला ररङरोड न्त्नमानण 

· तारगाउँ मोटरेि पलु न्त्नमानण 

· करयाम पयनटकीय क्षिेमा पानी सन्त्हतको सािनजन्त्नक शौचालय न्त्नमानण 

· सेमी च्योङ फाजीगाँउ तल्लो टोलमा रहकेो संग्रालय व्यिस्थापन 

· जन्त्मन उपलब्धताको आधारमा टोलहरूमा खलेमदैान न्त्नमानण 

· लामापधरेो, शीि मन्त्रदर न्त्नमानण 

· तारगाँउ, न्त्शिमन्त्रदर र रामजानकी मन्त्रदर थप व्यिस्थापन साथै सािनजन्त्नक भिन न्त्नमानण 

· गमु्बाटोलमा न्त्क्रकेट मैदान न्त्नमानणको संभािना अध्ययन 

· स्थानीय कच्चा पदाथनमा आधाररत उद्योगको संभाव्यता अध्ययन र उद्योग स्थापना 

· न्त्सन्त्द्धखोलामा पनफाकन  न्त्नमानण 
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· न्त्छन्त्पटार पेिोलपम्प नन्त्जक व्यिस्थापन भएको जन्त्मनमा बसपाकन  न्त्नमानण 

· कजेनी मालाप्चा गमु्बा न्त्नमानण 

सरुवक्षि िसोिास 

· एकीकृत िस्ती न्त्िकासको अिधारणा सरुुिात 

· सरकारी जन्त्मनको लगत तयार गरी अन्त्भलेख व्यिस्थापन 

· खलुाक्षेि न्त्नधानरण तथा पाकन  न्त्नमानण 

· राजमागन मखु्य क्षेिमा न्त्ससी न्त्टभी जडान 

जििाय ुपररििगन 

· जलिाय ुपररितननका असर रयनूीकरण लान्त्ग कृिक समदुायको अनकूुलन क्षमता न्त्िकास 

· स्थानीय जलिाय ुअनकूुलन योजना तयार 

· रयनू कािनन उत्सजननका लान्त्ग िकैन्त्ल्पक ऊजान प्रिधनन  

िािािरण िथा जैविक विवर्भदिा  

· थलथले पोखरी र आचायन टोलको बोझोघारी न्त्समसार क्षिेको रुपमा न्त्िकास 

· िडामा रहकेो खोला खोल्सी र सािनजन्त्नक सरकारी जन्त्मनको अन्त्भलेख राख्ने 

· पिूानधार न्त्नमानण गदान भौगोन्त्लक अिस्था अनसुारको संरचना न्त्नमानण गनन मापदण्ड तयार 

· सडक न्त्नमानणमा हुन ेभकू्षय न्त्नयरिण 

· बालीमा हुन ेिरयजरतुको क्षन्त्त रयनूीकरण 

शावन्ि र न्याय 

· मन्त्दरा एिम ्सनू्त्तनजरय पदाथन न्त्नयरिणका लान्त्ग अन्त्भयानहरू सञ्चालन 

· स्थानीय रयान्त्यक सन्त्मन्त्त र मध्यस्तकतानहरूको क्षमता न्त्िकास 

· टोलन्त्िकास संस्थाको क्षमता न्त्िकास 

साझेदारी र समन्िय 

· पयनटन न्त्िकास लान्त्ग न्त्नजी क्षिेसँगको सहकायन खाका तयारी 

· करयाम क्षेि ब्यनू्त्टन्त्फकेसन 

· करयामक्षेिको एकीकृत न्त्िकास र नाईट टुररजम स्थापनाको लान्त्ग संयिु पहल खाँका तयारी 

· िडा न्त्भि सञ्चालन गररन ेसाझेदारी न्त्िकास कायनक्रमका लान्त्ग आिश्यक त्याङ्कहरू अद्यािन्त्धक 

· स्थानीय फोहोर व्यिस्थापनको लान्त्ग सािनजन्त्नक नीन्त्ज साझेदारी अिधारणा तयारी 
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िडा नं. ७ 

गररिी वनिारण 

 व्यिसान्त्यक पयनटन शीपन्त्िकास 

· साना व्यापाररक केरद्र व्यिस्थापन तथा पयनटक मिैी अभ्यास 

· ग्रामीण क्षेिमा न्त्जन्त्िकोपाजनन सधुारको लान्त्ग स्थानीय पररिेश सहुाउदो खने्त्तप्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास 

· पयनटनमिैी मनोरञ्जनात्मक आन्त्थनक न्त्क्रयाकलाप 

· मन्त्दरा न्त्नयरिण तथा न्त्नयमनका लान्त्ग सामदुान्त्यक सचेतना अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· आय आजनन तथा साना एिम ्मझौला उद्योगहरूको स्थापना र प्रिद्धनन 

· कृिीमा अग्यानन्त्नक उत्पादनमा व्यबसायीकरण 

· एकीकृत पशपुालन कायनक्रम 

· रािीकालीन पयनटन प्रिद्धनन 

· रोजगारमलूक न्त्क्रयाकलापहरूमा लगानी 

· न्त्ि्त ीय पहुचँ न्त्िस्तार र पुँजी पररचालन 

· टी टुररजम प्रिद्धनन 

कृषी िथा खाद्य सरुक्षा 

· अग्यानन्त्नक कृिी प्रिद्धनन 

· न्त्चयामा प्रयोग गररने न्त्ििादी र रसायन्त्नक मलको रयनूीकरण 

· कृिी उपजहरूको प्रशोधन र भण्डारण 

· कृिी प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास र न्त्िस्तार 

· पकेटक्षिे अिधारणा(न्त्चया, कृिी पयनटन) 

· स्थानीयस्तरमा कृिी प्रान्त्िन्त्धक जनशन्त्ि तयारी 

· उच्चमलू्य भएका बाली प्रिद्धनन 

· कृिी बालीक्षन्त्त गने िरयजरत(ुस्याल, बाँदर, मगृ) न्त्नयरिण 

· अन्त्म्बटारर न्त्सिाननीलाई अलैची तथा तरकारी पकेट क्षेि 

· न्त्सँचाई कायनक्रम न्त्िस्तार 

· पशपुालन 

· उरनत पशपुालन गाई सपुरजोन प्रिद्धनन 

· गोठ सधुार कायनक्रम 

· नश्लसधुार एिम ्पशपुालन प्रन्त्िन्त्ध न्त्िकास 

· पश ुबीमा कायनक्रम 

स्िास््य 

· नसन ेरोगहरू बारे अध्ययन अनसुरधान र रयनूीकरणका लान्त्ग सचतेना 

· अग्यानन्त्नक खेती प्रिद्धनन 

· न्त्नशलु्क औिधी खररद तथा आपनू्त्तन व्यिस्थापन 

· स्िास््य बीमा सिनसलुभ र पहुचँमा सहजता 

· स्िास््य केरद्रमा थप प्रान्त्िन्त्धक जनशन्त्ि व्यिस्थापन 

· खानपान तथा जीिनशलैी पररितननका लान्त्ग सचेतना 

· सनू्त्तनजरय एिम ्मादकपदाथनको प्रयोगमा रोकथाम 

· मन्त्हला स्िास््य स्ियम सेन्त्िकाहरूलाई क्षमता न्त्िकास तथा आिश्यक रयनूतम सामग्री व्यिस्थापन 

वशक्षा 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा बालबान्त्लका मैिी तथा अपाङ्ग मैिी भौन्त्तक संरचना न्त्नमानण 

· आधारभतूतहको शैन्त्क्षक पाठ्यक्रम अगें्रजी माध्यमबाट अध्यापन गराउन पहल 
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· न्त्िद्याथी र न्त्शक्षक अनपुातमा औन्त्चत्यता हरेी मजन रणनीन्त्त अपनाउने 

· सब ैन्त्िद्यालयहरूमा स्िच्छ खानपेानी सन्त्हत छाि छािामिैी शौचालय तयार 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा न्त्नयन्त्मत न्त्शक्षक अन्त्भभािक अरतरन्त्क्रया 

· न्त्िद्यालय सधुार योजनाको पणून कायानरियन 

िैङ्ख वगक समानिा 

· मन्त्हला न्त्हसंा तथा घरेलु न्त्हसँाको पणून न्त्नयरिणका लान्त्ग जागरणमलूक न्त्क्रयाकलापहरू सञ्चालन 

· आदीबासी जनजाती समदुायको समग्र अिस्था सधुारको लान्त्ग क्षमता न्त्िकास 

· घरेलु कामको साझा न्त्जम्मेिारी बोधको न्त्िकास गद ैमन्त्हला तथा लन्त्क्षत िगनलाई उत्पादनमलूक क्षेिमा अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· मन्त्हला ससन्त्िकरणको लान्त्ग आयमलूक, सीपमलूक तान्त्लम एिम ्प्रान्त्िन्त्धक क्षमताको न्त्िकास 

· बालमैिी स्थानीय शासन कायानरियन 

· मन्त्दरा सेिनको कारण उत्परन हुन ेघरेलुन्त्हसँा तथा लैङ्न्त्गतामा आधाररत न्त्हसँालाई पणून न्त्नयरिण 

· मन्त्हलाको सहभान्त्गतालाई न्त्नणानयक तहमा लैजान क्षमता अन्त्भबनृ्त्द्ध कायनक्रम सञ्चालन 

खानेपानी र सरसिाई 

· िडाका सतप्रन्त्तसत घरधरुीमा स्िच्छ र सरुन्त्क्षत खानेपानी आपनू्त्तन 

· बहृत करयाम खानेपानी योजना सञ्चालन 

· करयाम पानी संकलन ट्याङ्कीको क्षमता न्त्िस्तार 

· पानी आपनू्त्तनको संकट क्षिे पन्त्हचान गरी आकासे पानी संकलन र पानी पनुनच्रकण 

· पानीको महुानमा न्त्मन्त्सने रसायन्त्नक न्त्ििादी न्त्नयरिणको लान्त्ग महुान सरुक्षण कायनक्रम 

· पयनटकक्षिेमा हुने प्लान्त्ष्टक जरय फोहोरको न्त्दगो व्यिस्थापन 

· स्थानीय पानीका महुानहरू संरक्षण र प्रदिुण न्त्नयरिण 

· पणून सरसफाई कायनक्रमको न्त्नररतरता एिम ्फलोअप 

· करयाम पयनटकीय क्षिेमा सािनजन्त्नक शौचालय न्त्नमानण 

· न्त्पकन्त्नक स्पटमा सािनजन्त्नक धारा तथा फोहोर संकलन प्रणाली 

· पयानिरणलाई नकारात्मक असर पान ेरासायन्त्नक न्त्ििादी प्रयोग रयनूीकरण 

· डन्त्म्पङ साईटमा पिूानधार न्त्नमानण एिम ्व्यिस्थापन 

ऊजाग 

· िडाका सबटैोलमा परुाना र जीणन भएका न्त्िद्यतु न्त्ितरणका ८० काठे पोलहरू न्त्िस्थापन 

· िडाका सबटैोल र घरधरुीमा न्त्िद्यतु न्त्िस्तार 

· अन्त्म्ब क्षेिमा न्त्िद्यतु िारस फरमर पररितनन 

· टु-फेज न्त्ितरण लाईनलाई थ्री फेजमा रुपमारतरण 

· िैकन्त्ल्पक ऊजान प्रयोगमा समदुाय पररचालन एिम ्प्रोत्सहान 

· न्त्िद्यतु न्त्ितरण गनन जोन्त्खम र दगुनम स्थानहरूमा अल्पकान्त्लन सनु्त्िधा प्रदान 

· सािनजन्त्नक मखु्य सडक, पयनटकीय क्षेि र बजारी क्षेिका आिश्यक स्थानहरूमा सौयनसडक ब्त ी जडान 

· करयामको हािा चल्न ेटाकुरा क्षिेमा िाय ूऊजान उत्पादनको संभािना अध्ययन 

मयागवदि काम र आवथगक सम्िवृि 

· एकताटोल, घलेटोल, भाङ्गटार न्त्चि ेर कटुिाल टोललाई पयनटकीय क्षेिको रुपमा न्त्िस्तार गन े

· उत्पादन र रोजगारमलूक क्षिेमा लगानी बनृ्त्द्ध 

· साना व्यापाररक चहलपहल र पयनटकी न्त्क्रयाकलाप माफन त रोजगारी 

· न्त्चया पयनटन न्त्िकास 

· हाते तथा अग्यानन्त्नक न्त्चया उद्योग प्रिद्धनन 

· कृिी ऋण पररचालनमा सहुन्त्लयत 

· लन्त्क्षतबगनको लान्त्ग लामो तथा छोटो अिन्त्धको प्रान्त्िन्त्धक सीपमलूक तान्त्लम सञ्चालन 
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· बेरोजगारीहरूको िास्तन्त्िक लागत तयार तथा अद्यािन्त्धक 

उद्योग िथा पूिागधार वनमागण 

· करयाम पयनटकीय क्षिे सौरदयीकरण 

· ग्रामीण सडकहरूको स्तरोरनती र बाह्रमासे सडक न्त्िस्तारको न्त्नररतरता 

· करयाम पयनटकीय क्षिेमा पानी सन्त्हतको सािनजन्त्नक शौचालय न्त्नमानण 

· न्त्िरीङ्ग खोलामा ३ िटा, अम्बीखोलामा १, र लेप्चाटोलमा १ िटा, दउेरालीमा लेप्चाहरूको 

· सामदुान्त्यकघाट न्त्नमानण 

· गपु्तीकुिा गफुा संरक्षण 

· सामदुान्त्यक भिन न्त्नमानण 

· राईटोलमा माँन्त्खम न्त्नमानण 

· स्थानीय कच्चा पदाथनमा आधाररत उद्योगको संभाव्यता अध्ययन र उद्योग स्थापना 

सरुवक्षि िसोिास 

· पन्त्हचान गररएको भ ूक्षय संिेदनन्त्शल क्षेिमा भकू्षय न्त्नयरिण 

· न्त्चया बगान तथा ग्रामीण सडकको क्षिेान्त्धकार न्त्भिको पिूानधार न्त्िकासको मापदण्ड कायानरियन 

· खलुाक्षेि न्त्नधानरण तथा पाकन  न्त्नमानण 

· राजमागन मखु्य क्षेिमा न्त्ससी न्त्टभी जडान तथा सडक बन्त्ि 

जििायु पररििगन 

· जलिाय ुपररितननका असर र रयनूीकरण न्त्िन्त्ध पन्त्हचान र प्राथन्त्मन्त्ककरण 

· जलिाय ुपररितननका असर रयनूीकरण लान्त्ग कृिक समदुायको अनकूुलन क्षमता न्त्िकास 

· स्थानीय जलिाय ुअनकूुलन योजना तयार 

· स्थानीय रैथाने प्रजान्त्तको न्त्बऊ संरक्षण 

िािािरण िथा जैविक विवर्भदिा 

· करयाम क्षेिको मौन्त्लक प्राकृन्त्तक पन्त्हचानको रुपमा रहको स-साना न्त्चया थमु्की काट्ने क्रम न्त्नयरिण 

· पन्त्हचान गररएका स्थानीय न्त्समसार क्षेि संरक्षण 

· िडामा रहकेो खोला खोल्सी र सािनजन्त्नक सरकारी जन्त्मनको अन्त्भलेख राख्ने 

· पिूानधार न्त्नमानण गदान भौगोन्त्लक अिस्था अनसुारको संरचना न्त्नमानण गनन मापदण्ड तयार 

· सडक न्त्नमानणमा हुन ेभकू्षय न्त्नयरिण 

· बालीमा हुन ेिरयजरतुको क्षन्त्त रयनूीकरण 

· करयाम न्त्चयािारी क्षेिमा फोहरमलैा व्यिस्थापन 

· सरकारी न्त्चया िगानको न्त्ििादी प्रयोग रयनूीकरणका लान्त्ग पहल 

शावन्ि र न्याय 

· मन्त्दरा एिम ्सनू्त्तनजरय पदाथन न्त्नयरिणका लान्त्ग अन्त्भयानहरू सञ्चालन 

· स्थानीय रयान्त्यक सन्त्मन्त्त र मध्यस्तकतानहरूको क्षमता न्त्िकास 

· टोल न्त्िकास संस्थाको क्षमता न्त्िकास 

· यिूा क्लब पररचालन र क्षमता न्त्िकास 

साझेदारी र समन्िय 

· पयनटन न्त्िकास लान्त्ग न्त्नजी क्षिेसँगको सहकायन खाँका तयारी 

· करयाम क्षेि ब्यनू्त्टन्त्फकेसन 

· िडा न्त्भि सञ्चालन गररन ेसाझेदारी न्त्िकास कायनक्रमका लान्त्ग आिश्यक त्याङ्कहरू अद्यािन्त्धक 

· करयाम पयनटकीय क्षिेको फोहोर व्यिस्थापनको लान्त्ग सािनजन्त्नक नीन्त्ज साझेदारी अिधारणा तयारी 

· करयाम क्षेिको एकीकृत न्त्िकास र नाईट टुररजम स्थापनाको लान्त्ग संयिु पहल खाँका तयारी 
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िडा नं.८ 

गररिी वनिारण 

· सामदुान्त्यक सचतेना अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· जीन्त्िको पाजनन सधुारको लान्त्ग स्थानीय पररिेश सहुाउदो उपयिू प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास 

· आय आजनन तथा साना एिम ्मझौला उद्योगहरूको स्थापना र प्रिद्धनन 

· कृिीमा आद्यनु्त्नकीकरण 

· एकीकृत पशपुालन कायनक्रम तथा पकेट क्षिे 

· सीप न्त्िकास कायनक्रम 

· रोजगारमलूक न्त्क्रयाकलापहरूमा लगानी 

· न्त्ि्त ीय पहुचँ न्त्िस्तार र पुँजी पररचालन 

· अन्त्तन्त्िपरन र जोन्त्खमपणून न्त्स्थन्त्तमा रहकेा घरधरुीलाई आन्त्थनक सिलीकरण 

· गररिी अरत्यका लान्त्ग नीन्त्तगत एिम ्संस्थागत व्यिस्थापन 

कृषी िथा खाद्य सरुक्षा 

· अग्यानन्त्नक खेन्त्त प्रिद्धनन तथा न्त्िस्तार 

· कृिी प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास र न्त्िस्तार 

· कृिी उपजहरूको प्रशोधन र भण्डारण 

· पकेट क्षेि अिधारणा(न्त्चया, कृिीपयनटन) 

· स्थानीयस्तरमा कृिी प्रान्त्िन्त्धक जनशन्त्ि तयारी 

· जलिाय ुपररितननका असर रयनूीकरणात्मक उपाय पन्त्हचान 

· कृिी बालीक्षन्त्त गने िरयजरत(ुस्याल, बाँदर, मगृ) न्त्नयरिण 

· कृिीअनदुानको प्रभािकारी न्त्ितरण 

· पशपुालन 

· पशपुालन प्रिद्धनन 

· भकारो व्यिस्थापन तथा गोठ व्यिस्थापन कायनक्रम 

· नश्ल सधुार एिम ्पशपुालन प्रन्त्िन्त्ध न्त्िकास 

· पशपुालनमा थप व्यािसान्त्यकरण 

· पशबुीमा कायनक्रम 

स्िास््य 

· नसन ेरोगहरू बारे अध्ययन अनसुरधान र रयनूीकरणका लान्त्ग सचतेना 

· खानपान तथा जीिनशलैी पररितननका लान्त्ग सचेतना 

· स्थानीय स्िास््य संस्थामा पिूानधार न्त्िकास, औिधी र थप जनशन्त्िको व्यबस्था 

· मन्त्हला स्िास््य स्ियम सेन्त्िकाहरूलाई क्षमता न्त्िकास तथा आिश्यक रयनूतम सामग्री व्यिस्थापन 

· सनू्त्तनजरय एिम ्मादक पदाथनको प्रयोगमा रोकथाम 

· अग्यानन्त्नक खाद्यरन प्रिद्धनन 

· स्िास््य बीमा सिनसलुभ र पहुचँमा सहजता 

· प्रजनन ्र मन्त्हला स्िास््य सेिामा सधुार 

वशक्षा 

· िडामा न ैगणुस्तरीय दश जोड दईु कक्षा सञ्चालनको लान्त्ग पिूानधार एिम ्प्रसाशन्त्नक व्यिस्थापन 

· पिून प्रा.न्त्ि तथा बाल कक्षा सञ्चालन 

· न्त्िद्याथी र न्त्शक्षक अनपुातमा औन्त्चत्यता हरेी मजन रणनीन्त्त अपनाउने 

· आधारभतू तहको शनै्त्क्षक पाठ्यक्रम अगें्रजी माध्यमबाट अध्यापन गराउन पहल 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा बालबान्त्लकामिैी तथा अपाङ्ग मिैी भौन्त्तक संरचना न्त्नमानण 
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· सब ैन्त्िद्यालयहरूमा स्िच्छ खानपेानी सन्त्हत छाि छािामिैी शौचालय तयार 

· सबकैो लान्त्ग अन्त्निायन न्त्शक्षा अरतगनत बालकक्षा र पिून प्रा.न्त्ि न्त्िस्तार तथा न्त्िकास 

 िैङ्ख वगक समानिा 

· मन्त्हला न्त्हसंा तथा घरेलु न्त्हसँाको पणून न्त्नयरिणका लान्त्ग जागरणमलूक न्त्क्रयाकलापहरू सञ्चालन 

· घरेलुकामको साझा न्त्जम्मेिारी बोधको न्त्िकास गद ैमन्त्हला तथा लन्त्क्षत िगनलाई उत्पादनमलूक क्षेिमा अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· बालमैिी स्थानीय शासन कायानरियन 

· घरेलुन्त्हसँा तथा लैङ्न्त्गतामा आधाररत न्त्हसँालाई पणून न्त्नयरिण 

· मन्त्हलाको सहभान्त्गतालाई न्त्नणानयक तहमा लैजान क्षमता अन्त्भबनृ्त्द्ध कायनक्रम सञ्चालन 

· मन्त्हला ससन्त्िकरणको लान्त्ग आयमलूक, सीपमलूक तान्त्लम एिम ्प्रान्त्िन्त्धक क्षमताको न्त्िकास 

· मन्त्हलाहरूको सन्त्क्रयतामा सञ्चालन भएको सामदुान्त्यक संस्था एिम ्सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन 

· न्त्छन्त्पटारमा मन्त्हला न्त्िकास भिन न्त्नमानण 

खानेपानी र सरसिाई 

· िडाका सतप्रन्त्तसत घरधरुीमा स्िच्छ र सरुन्त्क्षत खानेपानी आपनू्त्तन 

· स्थानीय पानीका महुानहरू संरक्षण र प्रदिुण न्त्नयरिण 

· पणून सरसफाई कायनक्रमको न्त्नररतरता 

· पयानिरणलाई नकारात्मक असर पान ेरासायन्त्नक न्त्ििादी प्रयोग रयनूीकरण 

· फोहरमलैा व्यिस्थापन तथा रयनूीकरण 

· फोहोरमैला न्त्ििजनन स्थल पन्त्हचान तथा न्त्नमानण 

· नयाँखानेपानी योजना सञ्चालन 

· करयाम पानी संकलन ट्याङ्कीको क्षमता न्त्िस्तार 

· पानीआपनू्त्तनको संकट क्षेि पन्त्हचान गरी आकासे पानी संकलन र पानी पनुनच्रकण 

· न्त्छन्त्पटार, शान्त्रतटोल, पालटाग,े थलथलेमा सािनजन्त्नक शौचालय न्त्नमानण 

ऊजाग 

· िडाका सबटैोलमा परुाना र जीणन भएका न्त्िद्यतु न्त्ितरणका काठे पोलहरू न्त्िस्थापन 

· िडाका सबटैोल र घरधरुीमा न्त्िद्यतु न्त्िस्तार 

· िैकन्त्ल्पक ऊजान प्रयोगमा समदुाय पररचालन एिम ्प्रोत्सहान 

· न्त्िद्यतु न्त्ितरण गनन जोन्त्खम र दगुनम स्थानहरूमा अल्पकान्त्लन सनु्त्िधा प्रदान 

· सािनजन्त्नक मखु्य सडक, पयनटकीय क्षेि र बजारी क्षेिका आिश्यक स्थानहरूमा सौयनसडक ब्त ी जडान 

 मयागवदि काम र आवथगक सम्िृवि 

· उत्पादन ररोजगारमलूक क्षेिमा लगानी बनृ्त्द्ध 

· होटल तथान्त्नजी क्षिे माफन त रोजगारी अिसर न्त्सजनना 

· बेरोजगारीहरूको िास्तन्त्िक लागत तयार तथा अद्यािन्त्धक 

· हाते न्त्चया उद्योग प्रिद्धनन 

· कृिी ऋण पररचालनमा सहुन्त्लयत 

· उत्पान्त्दत कृिीजरय कच्चा पदाथनलाई मलू्य श्रखृंलामा आिद्धता 

· दधुउत्पादनमा बनृ्त्द्ध गनन संचान्त्लत गाई जोन कायनक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन 

· दधू संकलन केरद्र व्यिस्थापन 

· लन्त्क्षत बगनको लान्त्ग लामो तथा छोटो अिन्त्धको प्रान्त्िन्त्धक सीपमलूक तान्त्लम सञ्चालन 

· कृिक अनभुि साटासाट कायनक्रम 

· न्त्सन्त्द्धखोलामा रहकेो तामा खानी पररचालनको संभािना अध्ययन 

 उद्योग िथा पूिागधार वनमागण 

· ग्रामीण सडकहरूको स्तरोरनती र बाह्रमासे सडक न्त्िस्तारको न्त्नररतरता 
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· गमु्बाटोल, शान्त्रतचोक, सरस्ितीटोल, बदु्धटोल, मालुमटोलमा सािनजन्त्नक भिन न्त्नमानण 

· न्त्छन्त्पटारमा जेष्ठ नागररक भिन 

· जन्त्मन उपलब्धताको आधारमा टोलहरूमा खलेमदैान न्त्नमानण 

· गमु्बाटोलमा न्त्क्रकेट मैदान न्त्नमानणको संभािना अध्ययन 

· स्थानीय कच्चा पदाथनमा आधाररत उद्योगको संभाव्यता अध्ययन र उद्योग स्थापना 

· न्त्सन्त्द्धखोलामा फनपाकन  न्त्नमानण 

· न्त्छन्त्पटार पेिोलपम्प नन्त्जक व्यिस्थापन भएको जन्त्मनमा बसपाकन  न्त्नमानण 

· कजेनीमा लाप्चा गमु्बा न्त्नमानण 

सरुवक्षि िसोिास 

· एकीकृत बस्तीन्त्िकासको अिधारणा सरुुिात 

· सरकारी जन्त्मनको लगत तयार गरी अन्त्भलेख व्यिस्थापन 

· खलुाक्षेि न्त्नधानरण तथा पाकन  न्त्नमानण 

जििायु पररििगन 

· जलिाय ुपररितननका असर रयनूीकरण लान्त्ग कृिक समदुायको अनकूुलन क्षमता न्त्िकास 

· स्थानीय जलिाय ुअनकूुलन योजना तयार 

· रयनू कािनन उत्सजननका लान्त्ग िकैन्त्ल्पक ऊजान प्रिद्धनन 

 िािािरण िथा जैविक विवर्भदिा 

· िडामा रहकेो खोला खोल्सी र सािनजन्त्नक सरकारी जन्त्मनको अन्त्भलेख राख्ने 

· पिूानधार न्त्नमानण गदान भौगोन्त्लक अिस्था अनसुारको संरचना न्त्नमानण गनन मापदण्ड तयार 

· सडक न्त्नमानणमा हुन ेभकू्षय न्त्नयरिण 

· कृिीिन प्रणालीलाई मजबदु गनन डालेघाँस प्रजान्त्तका रुखको नसनरी तयार 

· बालीमा हुने िरयजरतुको क्षन्त्त रयनूीकरण 

· माटोपरीक्षण र उपचारात्मक न्त्क्रयाकलाप सञ्चालन 

शावन्ि र न्याय 

· मन्त्दरा एिम ्सनू्त्तनजरय पदाथन न्त्नयरिणका लान्त्ग अन्त्भयानहरू सञ्चालन 

· स्थानीय रयान्त्यक सन्त्मन्त्त र मध्यस्तकतानहरूको क्षमता न्त्िकास 

· टोलन्त्िकास संस्थाको क्षमता न्त्िकास 

· स्थानीय सरकारको जिाफदने्त्हता अन्त्भबनृ्त्द्धका लान्त्ग एकीकृत न्त्क्रयाकलापहरू सञ्चालन 

साझेदारी र समन्िय 

· पयनटन प्रिद्धननका लान्त्ग, नगरपान्त्लका, होटल एसोन्त्सएसन, उद्योग िान्त्णज्य सङ्घ र नीन्त्ज लगानीकतानहरू न्त्िच समरिय 

· करयाम क्षेिको एकीकृत न्त्िकास र नाईट टुररजम स्थापनाको लान्त्ग संयिु पहल खाँका तयारी 

· िडा न्त्भि सञ्चालन गररन ेसाझेदारी न्त्िकास कायनक्रमका लान्त्ग आिश्यक त्याङ्कहरू अद्यािन्त्धक 

· स्थानीय फोहोर व्यिस्थापनको लान्त्ग सािनजन्त्नक नीन्त्ज साझेदारी अिधारणा तयारी 
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िडा नं.९ 

 गररिी वनिारण 

· व्यन्त्ि तथा सामदुान्त्यक स्तरमासचेतना अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· सामान्त्जक सरुक्षामा पहुचँ अन्त्भिनृ्त्द्ध 

· न्त्जन्त्िको पाजनन सधुारको लान्त्ग स्थानीय पररिेश सहुाउदो उपयिू प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास 

· आय आजनन तथा साना एिम ्मझौला उद्योगहरूको स्थापना र प्रिद्धनन 

· कृिीमा यान्त्रिकरण 

· पशपुालन(गाई, बँगरु, बाख्रा, कुखरुा) र पशजुरय उत्पादनमा लगानी 

· व्यािसान्त्यक सीप न्त्िकास कायनक्रम 

· स्िरोजगारमलूक न्त्क्रयाकलापहरूमा लगानी 

· न्त्ि्त ीय पहुचँ अन्त्भबनृ्त्द्ध तथा न्त्ि्त ीय साक्षरता अन्त्भयान 

· स्थानीय रोतोत साधनको उन्त्चत प्रयोग र पररचालन 

· गररिी अरत्यका लान्त्ग नीन्त्तगत एिम ्संस्थागत व्यिस्थापन 

कृषी िथा खाद्य सरुक्षा 

· उरनतजातका न्त्िउ न्त्िजनको व्यिस्थापन तथा न्त्ितरण 

· स्थानीय माटोको परीक्षण गरी समयानकुुल बालीनालीको साथै िैकन्त्ल्पक खने्त्त प्रणाली प्रिधनन तथा न्त्िस्तार 

· कृिी प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास र न्त्िस्तार र िजारको सनु्त्नन्त्ितता 

· उत्पान्त्दत कृिीजरय िस्तुहरूको प्रशोधन र भण्डारण 

· रैथाने प्रजान्त्तको न्त्िऊ न्त्बजनको सरंक्षण 

· कृिीबालीमा िरयजरतुबाट हुने क्षन्त्त रयनूीकरण 

· बाली बीमा प्रिद्धनन 

· पकेटक्षिे अिधारणा(न्त्चया, स्कूस तथा सागसब्जी) 

· स्थानीयस्तरमा कृिी प्रान्त्िन्त्धक जनशन्त्ि तयारी 

· जलिाय ुपररितननका असर रयनूीकरणात्मक उपाय पन्त्हचान 

· कृिी प्रन्त्िन्त्ध र उत्पादनबारे अनसुरधानात्क न्त्क्रयाकलाप 

· कृिी अनदुानको प्रभािकारी न्त्ितरण 

· खाद्यारन भण्डारण तथा व्यिस्थापन 

· पोिण न्त्शक्षा कायनक्रमको न्त्नररतरता साथै पोिण व्यिस्थापन सम्बन्त्रध चतेनामलूक अन्त्भयान । 

· फलफूल नसनरी तथा पषु्प व्यबसाय प्रिद्धनन 

· उत्पान्त्दनिस्तुको न्त्नयानय सनु्त्नन्त्ितताको लान्त्ग न्त्नन्त्तगत व्यिस्था र कुटन्त्नन्त्तक पहल 

· पशपुालन 

· गाई सपुरजोन कायनक्रम 

· पशबुीमा कायनक्रम 

· पशजुरय उत्पादन बनृ्त्द्धका लान्त्ग नश्ल सधुार एिम ्पशपुालन प्रान्त्िन्त्ध न्त्िकास 

· पशपुालनमा थप व्यािसायीकरण तथा पशजुरय उत्पादनको औद्योन्त्गकरण 

· पश ुनश्ल सधुार 

स्िास््य 

· मनोसामान्त्जक परामशन केरद्र स्थापना तथा व्यिस्थापन । 

· यिुा सचूना केरद्रको स्थापना तथा व्यिस्थापन । 

· न्त्ििादीयिु खानेकुराको प्रयोगमा कमी ल्याउन न्त्ििादी तथा रासान्त्यनक मलहरूको प्रयोगमा रयनूीकरण 

· नसन ेरोगहरू बारे अध्ययन अनिुरधान र रयनूीकरणका लान्त्ग सचतेना 

· स्थानीय स्िास््य संस्थामा पिूानधार न्त्िकास, औिधी र थप जनशन्त्िको व्यबस्था 
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· मन्त्हला स्िास््य स्ियम सेन्त्िकाहरूलाई क्षमता न्त्िकास तथा आिश्यक रयनूतम सामाग्री व्यिस्थापन 

· सनू्त्तनजरय एिम ्मादक पदाथनको प्रयोगमा रोकथाम 

· स्िास््य बीमा सिनसलुभ र पहुचँमा सहजता 

· प्रजनन ्रमन्त्हला स्िास््य सेिामा सधुार 

· खानपान तथा जीिनशलैी पररितननका लान्त्ग सचेतना 

· जन्त्टल प्रकृन्त्तका रोगहरूको पन्त्हचान साथै आिश्यक स्िास््य न्त्सन्त्िरहरू सञ्चालन 

· न्त्दयालो टोलमा खोप केरद्र 

 वशक्षा 

· शैन्त्क्षक बरेोजगार जनशन्त्िहरूको लान्त्ग प्रान्त्िन्त्धक सीप न्त्िकास तान्त्लम/न्त्शक्षा आजनन गननको लान्त्गस्थानीय सरकारको लगानी बनृ्त्द्ध 

· न्त्िद्याथी र न्त्शक्षक अनपुातमा औन्त्चत्यता हरेी न्त्िद्यालय समायोजन रणनीन्त्त अपनाउन े

· िडामा रहकेो सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा बालबान्त्लकामैिी तथा अपाङ्ग मैिी भौन्त्तक संरचना न्त्नमानण 

· सब ैन्त्िद्यालयहरूमा स्िच्छ खानपेानी सन्त्हत छाि छािामिैी शौचालय तयार 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूको शैन्त्क्षक िातािरण अन्त्भबनृ्त्द्धको लान्त्ग अन्त्भभािक जागरण अन्त्भयान सञ्चालन 

· सबकैो लान्त्ग अन्त्निायन न्त्शक्षा अरतगनत बालकक्षा न्त्िस्तार तथा न्त्िकास 

िैङ्ख वगक समानिा 

· मन्त्हला न्त्हसंा तथा घरेलु न्त्हसँाको पणून न्त्नयरिणका लान्त्ग जागरणमलूक न्त्क्रयाकलापहरू सञ्चालन 

· मन्त्हलाहरूको न्त्नणानयक तहमा अथनपणून सहभागीताको लान्त्ग सचेतनामलूक न्त्क्रयाकलाप 

· घरेलु कामको साझा न्त्जम्मेिारी बोधको न्त्िकास गद ैमन्त्हला तथा लन्त्क्षत िगनलाई उत्पादनमलूक क्षेिमा अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· घरेलु न्त्हसँा तथा लैङ्न्त्गतामा आधाररत न्त्हसँालाई पणून न्त्नयरिण 

· िालमिैी स्थानीय शासन अिलम्बन 

· मन्त्हला सशिीकरणको लान्त्ग आयमलूक, सीपमलूक तान्त्लम एिम ्प्रान्त्िन्त्धक क्षमताको न्त्िकास 

· मन्त्हलाहरूको सन्त्क्रयतामा सञ्चालन भएको सामदुान्त्यक संस्था एिम ्सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन 

· सम्पन्त्ि मान्त्थको मन्त्हलाको पहुचँ न्त्िस्तारका लान्त्ग प्रोत्सहानमलूक न्त्क्रयाकलाप सञ्चालन 

खानेपानी र सरसिाई 

· एक घर एकधारा सञ्चालनको लान्त्ग श्रोतहरूको खोजी, संरक्षण र व्यिस्थापन 

· अररदाङ्गटोल, ढोडे, पारधाम, गैरीटोल, सरुदरपानी,स्माइलटोल, रम्फोक तीनखटु्ट क्षिेमाश्रोतको पन्त्हचान गरी न्त्पउने पानीको उन्त्चत 

व्यिस्थापन 

· पणून सरसफाई कायनक्रमको न्त्नररतरता 

· िातािरणलाई नकारात्मक असर पान ेरासायन्त्नक न्त्ििादी प्रयोग रयनूीकरण 

· फोहरमलैा व्यिस्थापन तथा रयनूीकरणका लान्त्ग नीन्त्तगत पहल 

· फोहरमलैा व्यिस्थापनको लान्त्ग शरुय फोहोर उत्पादन र सचतेना 

· फोहोरमैला न्त्िसजनन स्थल पन्त्हचान तथा न्त्नमानण 

· नयाँ खानपेानी योजना सञ्चालन तथा स्थानीय परुाना खानेपानी योजनाहरूको न्त्नयन्त्मत ममनत 

ऊजाग 

· सब ैघर धरुीमा व्यिन्त्स्थत रुपमा न्त्िद्यतु न्त्िस्तार 

· िडाका सबटैोलमा परुाना र जीणन भएका न्त्िद्यतु न्त्ितरण पोलहरू न्त्िस्थापन 

· धुँिारहीत सधुाररएको चलुो न्त्नमानणमा समदुाय पररचालन 

· िैकन्त्ल्पक ऊजानका प्रन्त्िन्त्धहरू प्रिद्धनन 

· उत्पादनमलूक क्षिेमा न्त्िद्यतु पररप्रयोगलाई प्रिद्धनन 

· सािनजन्त्नक मखु्य सडक र बजारी क्षेिका आिश्यक स्थानहरूमा सौयनसडक ब्त ी जडान 

  मयागवदि काम र आवथगक सम्िवृि 

· प्रन्त्तव्यन्त्ि आय बनृ्त्द्धका लान्त्ग उत्पादन र रोजगारमलूक क्षिेमा लगानी बनृ्त्द्ध 
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· श्रमप्रन्त्तको सम्मान अन्त्भबनृ्त्द्धका लान्त्ग न्त्िशेि अन्त्भयान सञ्चालन 

· बेरोजगारीहरूको िास्तन्त्िक लगत तयार 

· नगद ेखेन्त्त प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास न्त्िस्तार तथा बजारीकरण 

· पुँजीको न्त्दगो पररचालन र समनृ्त्द्धका लान्त्ग न्त्ि्त ीय सेिामा पहुचँ िनृ्त्द्ध 

· उत्पान्त्दत कृिीजरय कच्चा पदाथनलाई मलू्य श्रखृंलामा आिद्ध 

· दधुउ त्पादनमा बनृ्त्द्ध गनन संचान्त्लत गाई जोन कायनक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन 

· स्थानीय रोजगार न्त्सजननाको लान्त्ग लामो तथा छोटो अिन्त्धको प्रान्त्िन्त्धक सीपमलूक तान्त्लम सञ्चालन 

उद्योग िथा पूिागधार वनमागण 

· िडा कायानलयको भिन न्त्नमानण 

· स्िास््य चौकी भिन न्त्नमानण 

· िडाका मखु्य क्षिे तथा टोलहरूमा सािनजन्त्नक शौचालय तथा सामदुान्त्यक भिनहरूको न्त्नमानण 

· ग्रामीण सडकहरूको स्तरोरनती 

· िडाका न्त्िन्त्भरन टोलहरूमा रहकेो धान्त्मनक स्थलहरूको जीणोद्घार ममनत संभार, सौदनन्त्यकरण तथा तारबार साथै पानी तथा 

शौचालयको व्यिस्था(नमनूाटोल, न्त्दयालो टोल साथै अरय ४िटा टोलहरूको संगम स्थालमा न्त्कराँत माङन्त्खम, पाथीभरा 

मन्त्रदर,न्त्सदे्धश्वरी मन्त्रदर आदशन टोलको न्त्शिालय मन्त्रदर) 

· रम्फोक टोलमा सि दाह स्थल तथा मलामी घर न्त्नमानण 

· न्त्दयालो आ.न्त्ि. भिन ममनत तथा शौचालय 

· एम.एम.न्त्स खलेमदैान, चरद्र ग्राउण्ड, सदुङ्ुग खेल मदैान तथा गरैी गाउँ खेलमैदानलाई खलु्ला क्षिेका साथै व्यिन्त्स्थत खेलमैदानको 

रुपमा न्त्िकास । 

· गोरख न्त्टस्टेटको आसपासको क्षिेलाई कृिी पयनटनको क्षिेको रुपमा न्त्िकास 

· गणशे रन्त्सक फाउण्डेशन आधनु्त्नक सभा हल सन्त्हतको म्यनु्त्जयम तथा पसु्तकालयको रुपमा न्त्िकास 

· टोल न्त्िकास संस्थाहरूमा भिन 

सरुवक्षि िसोिास 

· जोन्त्खम स्थलमा रहकेा घरधरुीलाई स्थानारतरण र पिून सतनकता अपनाउन े

· पन्त्हरो तथा भकू्षय न्त्नयरिण 

· एकीकृत िस्ती न्त्िकासको अिधारणा सरुुिात 

· सरकारी जन्त्मनको लगत तयार गरी अन्त्भलेख व्यिस्थापन 

· अन्त्ग्न न्त्नयरिणको लान्त्ग दमकलको व्यिस्था  

 जििाय ुपररििगन 

· सरुदरपानी क्षिेमा दलुनभ न्त्कसमको गोहोरो(लाटो गोहोर) पाइन ेिासस्थान भएकाले सो गोहोरो संरक्षणको लान्त्ग आिश्यक जग्गा समेत 

उपलब्ध भई सकेको हदँा उि संरक्षण क्षेिको रुपमा न्त्िकास 

· जलिाय ुपररितननका असर रयनूीकरण लान्त्ग कृिक समदुायको अनकूुलन क्षमता न्त्िकास 

· स्थानीय जलिाय ुअनकूुलन योजना तयार 

· जलिायमुिैी खेन्त्त अभ्यासका लान्त्ग स्माटन कृिी प्रणाली अपनाउन े

· नमनूाको रुपमा जलिाय ुअनकूुलन गाँउ तयारी 

· रयनू कािनन उत्सजननका लान्त्ग िकैन्त्ल्पक ऊजान प्रिद्धनन 

िािािरण िथा जैविक विविधिा 

· पिूानधार न्त्नमानणमा ठूला उपकरण प्रयोग रयनूीकरणका लान्त्ग न्त्िकल्पहरू खोजी 

· िडा क्षेिमा रहकेो ऐलानी जमीनमा िकृ्षारोपण गरी सामदुान्त्यक िनको रुपमा न्त्िकास 

· कृिी िन प्रणालीलाई मजबदु गनन डालेघाँस प्रजान्त्तका रुखको नसनरी तयार 

· भकू्षय न्त्नयरिणको लान्त्ग जोन्त्खमयिू स्थलहरूको पन्त्हचान गरी तारजाली एिम ्जैन्त्िक न्त्नयरिण 

· मानि र िरयजरतु द्धरद्ध न्त्नयरिणका लान्त्ग नीन्त्तगत रुपमा पहल गरी आिश्यक उपायहरू अिलम्बन 
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· स्थानीय रैथाने िनस्पन्त्त संरक्षणको लान्त्ग न्त्दगो जैन्त्िक न्त्िन्त्िधता कायनक्रम सञ्चालन 

· रासायन्त्नक मल तथा न्त्ििादीले खेन्त्त योग्य भनू्त्ममा भएको नकारात्मक असर पन्त्हचान र रयनूीकरणको लान्त्ग माटो परीक्षण र उपचारात्मक 

न्त्क्रयाकलाप सञ्चालन 

शावन्ि र न्याय 

· प्रहरीचौकी स्थापनाको लान्त्ग भिन न्त्नमानण 

· मेलन्त्मलापकतानहरूको सनू्त्चकरण र आिश्यक तान्त्लमको व्यिस्था 

· मन्त्दरा एिम ्सनू्त्तनजरय पदाथन न्त्नयरिणका लान्त्ग अन्त्भयानहरू सञ्चालन 

· सामान्त्जक संजालको नकारात्मक प्रयोगले बढ्द ैगएको सामान्त्जक न्त्िकृन्त्त न्त्नयरिणका लान्त्ग अन्त्भयानहरू सञ्चालन 

· स्थानीय सरकारको जिाफदने्त्हता अन्त्भबनृ्त्द्धका लान्त्ग एकीकृत न्त्क्रयाकलापहरू सञ्चालन 

· िडा कायानलयको जानकारीहरू आद्यनु्त्नक प्रान्त्िन्त्ध एिम ्न्त्डन्त्जटल बोडनमाफन त सािनजन्त्नक 

साझेदारी र समन्िय 

· लागत साझेदारी कायनक्रमहरूलाई सहज र सिनस्िीकायन बनाउन स्थानीय समदुायलाई सचेतीकरण 

· उपभोिाहरूको लागत साझेदारीमा सम्परन हुन ेकायनक्रमको लान्त्ग समदुायको अिस्थाहरेी लगानीको सनु्त्नन्त्ितता 

िडा नं.१० 

गररिी वनिारण 

· व्यन्त्ि तथा सामदुान्त्यक स्तरमा सचेतना अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· सामान्त्जक सरुक्षामा पहुचँ अन्त्भिनृ्त्द्ध 

· न्त्जन्त्िकोपाजनन सधुारको लान्त्ग स्थानीय पररिेश सहुाउदो उपयिू प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास 

· आय आजनन तथा साना एिम ्मझौला उद्योगहरूको स्थापना र प्रिद्धनन 

· कृिीमा यारिीकरण 

· पशपुालन(गाई, बँगरु, बाख्रा, कुखरुा) र पशजुरय उत्पादनमा लगानी 

· व्यािसान्त्यक सीप न्त्िकास कायनक्रम 

· स्िरोजगारमलूक न्त्क्रयाकलापहरूमा लगानी 

· न्त्ि्त ीय पहुचँ अन्त्भबनृ्त्द्ध तथा न्त्ि्त ीय साक्षरता अन्त्भयान 

· स्थानीय रोतोत साधनको उन्त्चत प्रयोग र पररचालन 

· गररिी अरत्यका लान्त्ग नीन्त्तगत एिम ्संस्थागत व्यिस्थापन 

 कृषी िथा खाद्य सरुक्षा 

· स्थानीय माटोको परीक्षण गरी समयानलु बालीनालीको साथै िैकन्त्ल्पक खेन्त्त प्रणाली प्रिधनन तथा न्त्िस्तार 

· नगरमा संकलन गररएको फोहर िगीकरण गरी जैन्त्िक मल उत्पादन र प्रयोग 

· न्त्दगो कृिी प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास र न्त्िस्तार 

· उत्पान्त्दत कृिीजरय िस्तुहरूको प्रशोधन र भण्डारण 

· रैथाने प्रजान्त्तको न्त्िऊ न्त्बजनको सरंक्षण 

· कृिी बालीमा िरयजरतुबाट हुने क्षन्त्त रयनूीकरण 

· बाली बीमा प्रिद्धनन 

· पकेटक्षिे अिधारणा(न्त्चया, आल,ु अन्त्म्लसो, स्कूस तथा सागसब्जी) 

· स्थानीयस्तरमा कृिी प्रान्त्िन्त्धक जनशन्त्ि तयारी 

· जलिाय ुपररितननका असर रयनूीकरणात्मक उपाय पन्त्हचान 

· कृिीप्रन्त्िन्त्ध र उत्पादनबारे अनसुरधानात्क न्त्क्रयाकलाप 

· कृिी अनदुानको प्रभािकारी न्त्ितरण 

· पोिणन्त्शक्षा कायनक्रमको न्त्नररतरता । 

· फलफूल नसनरी तथा पषु्प व्यबसाय प्रिद्धनन 
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· पशपुालन 

· पशजुरय उत्पादन बनृ्त्द्धका लान्त्ग नश्ल सधुार एिम ्पशपुालन प्रान्त्िन्त्ध न्त्िकास 

· पशपुालन गाई सपुरजोन 

· गोठ सधुारतथा भकारो व्यिस्थापन कायनक्रम 

· पशपुालनमा थप व्यािसान्त्यकरण 

· पश ुबीमा कायनक्रम 

· दधु संकलन केरद्र व्यिस्थापन 

स्िास््य 

· नसन ेरोगहरूको बनृ्त्द्धबाट समदुायमा परेको असर सम्बरधी अध्ययन अनिुरधान र रयनूीकरणका न्त्िकल्प पन्त्हचान 

· मनोसामान्त्जक परामशन केरद्र स्थापना तथा व्यिस्थापन । 

· यिुा सचूना केरद्रको स्थापना तथा व्यिस्थापन । 

· न्त्ििादीयिु खानेकुराको प्रयोग कमी ल्याउन न्त्ििादी तथा रसान्त्यनक मलहरूको प्रयोगमा रयनूीकरण 

· स्थानीय स्िास््य संस्थामा जनशन्त्ि तथा उपकरण थप 

· मन्त्हला स्िास््य स्ियम सेन्त्िकाहरूलाई क्षमता न्त्िकास तथा आिश्यक रयनूतम सामाग्री व्यिस्थापन 

· सनू्त्तनजरय एिम ्मादक पदाथनको प्रयोगमा रोकथाम तथा अनगुमन 

· स्िास््य बीमा सिनसलुभ र पहुचँ 

· खानपान तथा जीिनशलैी पररितननका लान्त्ग सचेतना 

· जन्त्टल प्रकृन्त्तका रोगहरूको पन्त्हचान साथै आिश्यक स्िास््य न्त्शन्त्िरहरू सञ्चालन 

वशक्षा 

· िडामा न ैव्यािसान्त्यक तथा प्रन्त्तस्पधी संकाय रहकेो कलेज सञ्चालन 

· प्रान्त्िन्त्धक सीपन्त्िकास तान्त्लम/न्त्शक्षा आजनन गननको लान्त्ग स्थानीय सरकारको लगानी बनृ्त्द्ध 

· न्त्िद्याथी र न्त्शक्षक अनपुातमा औन्त्चत्यता हरेी न्त्िद्यालय समायोजन रणनीन्त्त अपनाउन े

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा आधारभतू तहको शैन्त्क्षक पाठ्यक्रम अगें्रजी माध्यमबाट अध्यापन गराउन पहल 

· सब ैन्त्िद्यालयहरूमा बालबान्त्लका मिैी तथा अपाङ्ग मिैी भौन्त्तक संरचना न्त्नमानण 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरू स्माटन अध्ययन पद्धन्त्त तयारी 

· सब ैन्त्िद्यालयहरूमा स्िच्छ खानपेानी सन्त्हत छाि छािामिैी शौचालय(सेनेटरी प्याड उपलब्धता समते) तयार 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूको शैन्त्क्षक िातािरण अन्त्भबनृ्त्द्धको लान्त्ग अन्त्भभािक जागरण कायनक्रम सञ्चालन गन े

· सबकैो लान्त्ग अन्त्निायन न्त्शक्षा अरतगनत बालकक्षा न्त्िस्तार तथा न्त्िकास गने 

 िैङ्ख वगक समानिा 

· मन्त्हलाहरूको न्त्नणानयक तहमा अथनपणून सहभान्त्गताको लान्त्ग सचेतना मलूक न्त्क्रयाकलाप 

· मन्त्हला न्त्हसंा तथा घरेलु न्त्हसँाको पणून न्त्नयरिणका लान्त्ग जागरणमलूक न्त्क्रयाकलापहरू सञ्चालन 

· घरेल ुकामको साझा न्त्जम्मेिारी बोध 

· मन्त्हला तथा लन्त्क्षत िगनलाई उत्पादनमलूक क्षिेमा अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· मन्त्हलाहरूको सन्त्क्रयतामा सञ्चालन भएको सामदुान्त्यक संस्था एिम ्सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन 

· सम्पन्त्ि मान्त्थको मन्त्हलाको पहुचँ न्त्िस्तारका लान्त्ग प्रोत्सहान मलूक न्त्क्रयाकलाप सञ्चालन 

· बालमैिी स्थानीय शासन अिलम्बन 

· बौन्त्द्धक अपाङ्गता एिम ्सडक रहकेा मानन्त्सक अिस्था कमजोर भएका व्यन्त्िहरूको व्यिस्थापन 

· जोन्त्खमपणून कायनमा बालश्रम उरमलुन ्

खानेपानी र सरसिाई 

· स्िच्छ तथा सरुन्त्क्षत खानपेानी आपनू्त्तन व्यबस्था 

· िडामा न्त्ितररत खानपेानीका पाइपलाइन व्यिस्थापन तथा ममनत गनुनपन े

· आहाले क्षेिका ३२ घरधरुीमा पानीको श्रोतको कमी भएकाले न्त्िशिे योजना सञ्चालन गनुनपन े। 



 

86 

· जोन्त्खमपणून अिस्थामा रहकेा स्थानीय खानपेानीका श्रोतहरूको संरक्षण गनुनपन े

· नयाँ खानपेानी योजना सञ्चालन तथा स्थानीय परुाना खानेपानी योजनाहरूको न्त्नयन्त्मत ममनत 

· Post open defecation free तथा पणून सरसफाई कायनक्रमको न्त्नररतरताका लान्त्ग बजार र राजमागन आसपास क्षेिमा सािनजन्त्नक 

शौचालय न्त्नमानण 

· न्त्िद्यालयहरूमा छािामिैी शौचालय न्त्नमानण तथा सरसफाई सामग्रीको व्यिस्थाप नगनुनपन े

· पयानिरणलाई नकारात्मक असर पान ेरसायन्त्नक न्त्ििादी प्रयोग रयनूीकरण 

· नगरक्षेिको फोहरमलैा व्यिस्थापन 

· आकास ेपानी संकलन तथा भण्डारण 

ऊजाग 

· न्त्िद्यतु अपगु भएको सब ैघरधरुीमा व्यिन्त्स्थत रुपमा न्त्िद्यतु न्त्िस्तार 

· िडाका सबटैोलमा परुाना र जीणन भएका काठे न्त्िद्यतु न्त्ितरण पोलहरू न्त्िस्थापन 

· धुँिा रहीत सधुाररएको चलुो न्त्नमानण 

· िैकन्त्ल्पक ऊजानका प्रन्त्िन्त्धहरूको प्रिद्धनन 

· उत्पादनमलूक क्षिेमा न्त्िद्यतु पररप्रयोगलाई प्रिद्धनन 

· सािनजन्त्नक मखु्य सडक, पयनटकीय क्षेि र बजारी क्षेिका आिश्यक स्थानहरूमा न्त्ससी क्यामरेा सन्त्हतको सौयनसडक ब्त ी जडान 

· नगरमा सङ्कलन भएको जैन्त्िक फाहोरबाट ऊजान उप्पादन 

मयागवदि काम र आवथगक सम्िवृि 

· बजार व्यिस्थापन तथा सदुृढीकरण 

· बजार न्त्िस्तार र ल्याण्ड पनु्त्लङ 

· उत्पादन र रोजगारमलूक क्षिेमा लगानी बनृ्त्द्ध 

· श्रमप्रन्त्तको सम्मान अन्त्भबनृ्त्द्धका लान्त्ग न्त्िशेि अन्त्भयान सञ्चालन 

· बेरोजगारीहरूको िास्तन्त्िक लगत तयार गने 

· नगद ेखेन्त्त प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास न्त्िस्तार तथा बजारीकरण 

· पुँजीको न्त्दगो पररचालन र समनृ्त्द्धका लान्त्ग न्त्ि्त ीय सेिामा पहुचँ िनृ्त्द्ध 

· कृिी प्रणाली माफन त न्त्दगो समनृ्त्द्ध हान्त्सल गनन स्माटन कृिी प्रान्त्िन्त्ध अपनाउन े

· उत्पान्त्दत कृिीजरय कच्चा पदाथनलाई मलू्यश्रखृलंामा आिद्ध 

· दधुउत्पादनमा बनृ्त्द्ध गनन सञ्चान्त्लत गाई जोन कायनक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन 

· स्थानीय रोजगार न्त्सजननाको लान्त्ग लामो तथा छोटो अिन्त्धको प्रान्त्िन्त्धक सीपमलूक तान्त्लम सञ्चालन 

उद्योग िथा पूिागधार वनमागण 

· िडा कायानलयको पिूानधार न्त्नमानण 

· शहरी तथाग्रामीण सडकहरूको स्तरोरनती गन े

· मेची राजमागनको क्षेिान्त्धकार साथै िजार व्यिस्थापन 

· बजार क्षेिमा आपतकान्त्लन अिस्थामा दमकल ररन्त्फलको लान्त्ग पानी ट्याङ्की न्त्नमानण 

· बजार क्षेि सौरदयीकरण 

· बसपाकन , ट्याक्सी स्टेण्ड न्त्नमानण 

· बजार क्षेिमा पान्त्कन ङ व्यिस्थापन 

· स्थानीय साप्तान्त्हक हाटबजार व्यिस्थापन 

· पशबुधशाला न्त्नमानण 

· नाली तथा ढल व्यिस्थापन 

· बजार क्षेिको भकू्षय तथा कटान व्यिस्थापन 

· फोहोर न्त्िसनजन स्थलका न्त्नमानण 

· बजार क्षेिमा सभाहल सन्त्हतको बहुतले भिन(सन्त्पङ्गमहल) भिन 
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· व्यिन्त्स्थत सािनजन्त्नक शौचालय न्त्नमानण र सञ्चालन 

· िडाका न्त्िन्त्भरन टोलहरूमा रहकेो धान्त्मनक स्थलहरूको जीणदे्घार ममनत संभार(श्री कृष्णप्रणामी मन्त्रदर आरुबोटे, न्त्शि मन्त्रदर याङ, 

फेरसोङ गमु्बा, माङन्त्खम आरुबोटे खेल मैदानमा, स्िामेश्वर गफुा मन्त्रदर डाँडागाउँ) 

· उलुन सामदुान्त्यक िनको झरना संरक्षण 

· सब दाह गहृममनतसम्भार 

· स्िामीपाकन  संरक्षण सौरदयनकरण 

· िान्त्फक भिन न्त्नमानण 

· बजार क्षेिमा िान्त्फक लाईटसँगै जेव्रा क्रन्त्सङ्ग 

सरुवक्षि िसोिास 

· जोन्त्खम स्थलमा रहकेा घरधरुीलाई स्थानारतरण र पिून सतनकता अपनाउन े

· पन्त्हरो तथाभकू्षय न्त्नयरिण कायनक्रम सञ्चालन गन े

· एकीकृत िस्तीन्त्िकासको अिधारणा सरुुिात 

· सडक मापदण्डको पणून पालना 

· आगलागी तथा अन्त्ग्न न्त्नयरिणको लान्त्ग ठूलो क्षमताका दमकलको व्यिस्था 

  

 जििाय ुपररििगन 

· स्थानीय जलिाय ुअनकूुलन योजना तयार गने । 

· जलिाय ुपररितननका असर रयनूीकरण लान्त्ग कृिक समदुायको अनकूुलन क्षमता न्त्िकास गने । 

· जलिायमुिैी खेन्त्त अभ्यासका लान्त्ग स्माटन कृिी प्रणाली अपनाउन े

· रयनू कािनन उत्सजननका लान्त्ग िकैन्त्ल्पक ऊजान प्रिद्धनन गने । 

िािािरण िथा जैविक विविधिा  

· सडक तथा अरय ठूला पिूानधार न्त्नमानणमा ठूला उपकरण प्रयोग रयनूीकरणका लान्त्ग न्त्िकल्पहरू खोजी 

· कृिी िनप्रणाली सधुार र न्त्िस्तार 

· खोला कटान तथा बजार क्षेिको गल्ली न्त्नयरिण 

· मानि र िरयजरतु द्धरद्ध रयनूीकरण 

· जैन्त्िक न्त्िन्त्िधता कायनक्रम 

· अग्यान न्त्नकमल तथा न्त्ििादी तयार 

· कालापानी बोझोघारी न्त्सम क्षिेको रुपमा न्त्िकास 

शावन्ि र न्याय 

· ससस्त्र प्रहरी चौकी पनु स्थापना 

· मेलन्त्मलापकतानहरूको लान्त्ग आिश्यक तान्त्लम तथा गोन्त्ष्ठ 

· मन्त्दरा एिम ्सनू्त्तनजरय पदाथन न्त्नयरिणका लान्त्ग अन्त्भयान सञ्चालन 

· सामान्त्जक संजालको नकारात्मक प्रयोगले बढ्द ैगएको सामान्त्जक न्त्िकृन्त्त न्त्नयरिणका लान्त्ग अन्त्भयानहरू सञ्चालन 

· स्थानीय रयान्त्यक सन्त्मन्त्त र मध्यस्तकतानहरूको उत्पादन गरी क्षमता न्त्िकास 

· िडा कायानलयको जानकारीहरू आद्यनु्त्नक प्रान्त्िन्त्ध एिम ्न्त्डन्त्जटल बोडन माफन त सािनजन्त्नक 

· बजार क्षेिमा बढ्द ैगएको चोरी र अपराध रयनू्त्नरकणका लान्त्ग ठाउँठाउँमा न्त्ससी न्त्टन्त्भको व्यिस्था 

साझेदारी र समन्िय 

· िडा तथाटोलन्त्िकास संस्था िीच थप समरिय र साझेदारी न्त्िकास 

· स्थानीय सरकार र सहकारी िीचको समरिय तथा सहकायन सदुृन्त्णकरण 

· स्थानीय सहकारी, सामदुान्त्यक संस्थाको संस्थागत क्षमता न्त्िकास 

· लागत साझेदारी कायनक्रमहरूलाई सहज र सिनस्िीकायन बनाउन े

· उपभोिाहरूको लागत साझेदारीमा तयार सम्परन हुन ेठूला योजनाहरूको रकम साझेदारीमा पनुरािलोकन 
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िडा नं.११ 

गररिी वनिारण 

· लन्त्क्षत समदुायमा सेिा सनु्त्िधा न्त्िस्तारको लान्त्ग सडक लगायतको पिूानधारमा पहुचँ अन्त्भिनृ्त्द्ध 

· जीन्त्िकोपाजनन सधुारको लान्त्ग स्थानीय भनू्त्म उपयोग अनसुार सहुाउदो उपयिू प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास तथा न्त्िस्तार 

· न्त्िपरन र जोन्त्खमपणून न्त्स्थन्त्तमा रहकेा घरधरुीलाई आन्त्थनक उपानजनका लान्त्ग न्त्िशेि आयआजनन कायनक्रम 

· उत्पान्त्दत कच्चा पदाथनमा आधाररत साना एिम ्मझौला उद्योगहरूको स्थापना, प्रिद्धनन र बजारीकरण 

· व्यािसान्त्यक सीप न्त्िकास तथा स्िरोजगारमलूक न्त्क्रयाकलापहरूमा लगानी बनृ्त्द्ध 

· कृिकहरूको सलुभ कृिी ऋण र अनदुान अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· स्थानीय रोतोत साधनको उन्त्चत प्रयोग र पररचालन 

· सािनजन्त्नक चासोका न्त्िियहरूका व्यन्त््त गत र सामदुान्त्यक सचतेना 

· गररिी अरत्यका लान्त्ग नीन्त्तगत एिम ्संस्थागत व्यिस्थापन 

· सामान्त्जक सरुक्षामा न्त्िपरन समदुायको पहुचँ अन्त्भबनृ्त्द्ध 

कृषी िथा खाद्य सरुक्षा 

· कृिी यान्त्रिकरण तथा प्रन्त्िन्त्धहरूको न्त्िकास र न्त्िस्तार 

· न्त्दगो अग्यानन्त्नक खेन्त्त प्रिद्धनन तथा न्त्िस्तार 

· उत्पान्त्दत कृिीजरय िस्तुहरूको प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण 

· तरकारी रफलफूल को स्थानीय प्रजान्त्तको न्त्िऊ न्त्बजनको सरंक्षण 

· कृिीबालीमा िरयजरतुबाट हुने क्षन्त्त रयनूीकरण 

· बाली बीमा प्रिद्धनन 

· भउूपयोग अनसुार कृिीमा पकेट क्षेि अिधारणाको न्त्िकास र न्त्िस्तार 

· कृिी प्रिद्धननका लान्त्ग कृिक समहू र सहकारी प्रिद्धनन 

· स्थानीयस्तरमा कृिी प्रान्त्िन्त्धक जनशन्त्ि तयारी 

· कृिीप्रन्त्िन्त्ध र उत्पादनबारे अनसुरधानात्क न्त्क्रयाकलाप 

· कृिी ऋण रअनदुानको सहजता 

· फलफूल खेन्त्त न्त्िस्तार 

· फलफूल नसनरी तथा पषु्प व्यिसाय प्रिद्धनन 

· पशपुालन 

· एकीकृत पशपुालन कायनक्रममा लगानी अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· गाई सपुर जोन कायनक्रममा प्रभािकारी कायानरियनका लान्त्ग कृिकहरू तथा सबै सरोकारिालाहरूलाई सचेतना 

· पशजुरय उत्पादन बनृ्त्द्धका लान्त्ग पशपुालनमा व्यिसान्त्यकरण र प्रन्त्िन्त्ध न्त्िकास 

· पश ुबीमा कायनक्रम 

· पशपुालन र पश ुस्िास््य सम्बरधी स्थानीय जनशन्त्ि तयार 

· दधू उत्पादन र संकलनमा सहजता भएकोले दधू पाउडर प्लारट न्त्नमानण पहल 

स्िास््य 

· न्त्ििादी तथा रासायन्त्नक मल प्रयोगबाट उत्पान्त्दत खाद्यबस्तुले प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमा जनस्िास््यमा पारेको असरहरू सम्बरधी 

सचेतना र जागरण अन्त्भयान सञ्चालन 

· नसन ेरोगहरूको अिस्थाको बारे न्त्िस्ततृ अध्ययन अनसुरधान र रयनूीकरणका लान्त्ग समदुायस्तरमा सचतेना 

· स्थानीय स्िास््य संस्थामा पिूानधार न्त्िकास, औिधी र थप जनशन्त्िको व्यिस्था 

· मन्त्हला स्िास््य स्ियमसेन्त्िकाहरूलाई क्षमता न्त्िकास तथा आिश्यक रयनूतम सामग्री व्यिस्थापन 

· सनू्त्तनजरय एिम ्मादक पदाथनको खलुा उत्पादन, न्त्िन्त्क्र न्त्िरतण र प्रयोगमा रोकथाम 

· स्िास््य बीमा सिनसलुभ र पहुचँमा सहजता 
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· प्रजनन ्र मन्त्हला स्िास््य सेिामा सधुार 

· खानपान तथा जीिनशलैी पररितननका लान्त्ग सचेतना 

· मन्त्हलाहरूमा दने्त्खँद ैआएको जन्त्टल स्िास््य समस्या पन्त्हचान(आङ खस्न,े पाठेघरकोमखुको क्यारसर, स्तन क्यारसर) को लान्त्ग 

आिन्त्धक न्त्शन्त्िर सञ्चालन 

वशक्षा 

· न्त्िद्याथी र न्त्शक्षक अनपुातमा औन्त्चत्यता सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा हरेी मजन रणनीन्त्त अपनाउन े

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा आधारभतू तहको शैन्त्क्षक पाठ्यक्रम अगें्रजी माध्यमबाट अध्यापन गराउन पहल 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा पहुचँ अन्त्भबनृ्त्द्धका लान्त्ग गाउँको बाटो स्तरोरनती गद ैस्कूल बस सञ्चालन 

· िडामा रहकेो सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा बालबान्त्लकामैिी तथा अपाङ्ग मैिी भौन्त्तक संरचना न्त्नमानण 

· सब ैन्त्िद्यालयहरूमा स्िच्छ खानपेानी सन्त्हत छाि छािामिैी शौचालय तयार 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूको शैन्त्क्षक िातािरण अन्त्भबनृ्त्द्धको लान्त्ग अन्त्भभािक जागरण कायनक्रम सञ्चालन 

· न्त्दगो न्त्िकासका लान्त्ग सहज न्त्शक्षा र न्त्दगो जीिनशैली 

· गणुस्तरीय बाल न्त्िकास, स्याह र पिूनप्राथन्त्मक न्त्शक्षामा सब ैबालबान्त्लकाको पहुचँ सनु्त्नन्त्ितताका लान्त्ग बालकक्षा सञ्चालन 

· प्रान्त्िन्त्धक र व्यािसान्त्यक सीपमलूक न्त्शक्षामा सबकैो पहुचँ अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· सब ैसामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा प्रन्त्िन्त्ध मिैी बनाउन दु्रत ईरटरनटे सेिा न्त्िस्तार 

 िैङ्ख वगक समानिा 

· घरेलु काम मन्त्हलाको कायन बोझ कम गनन साझा न्त्जम्मेिारीबारे सचतेना 

· घरेलुन्त्हसँा तथा लैङ्न्त्गतामा आधाररत न्त्हसँालाई पणून न्त्नयरिण 

· मन्त्हलाको सहभान्त्गतालाई न्त्नणानयक तहमा लैजान क्षमता अन्त्भबनृ्त्द्ध कायनक्रम सञ्चालन 

· मन्त्हला सशिीकरणको लान्त्ग आयमलूक, सीपमलूक तान्त्लम एिम ्प्रान्त्िन्त्धक क्षमताको न्त्िकास 

· मन्त्हलाहरूको सन्त्क्रयतामा सञ्चालन भएको सामदुान्त्यक संस्था एिम ्सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन 

· सम्पन्त्िमान्त्थको मन्त्हलाको पहुचँ न्त्िस्तारका लान्त्ग प्रोत्सहानमलूक न्त्क्रयाकलाप सञ्चालन 

· बालमैिी स्थानीय शासन कायानरियन 

· यौन तथा प्रजनन स्िास््य र अन्त्धकारमा मन्त्हलाहरूको पहुचँ अन्त्भबनृ्त्द्ध 

खानेपानी र सरसिाई 

· सतप्रन्त्तसत घरधरुीमा स्िच्छ र सरुन्त्क्षत खानपेानी आपनू्त्तन 

· पणूनसरसफाई कायनक्रमको न्त्नररतरता 

· स्थानीय पानीका श्रोतहरूका संरक्षण 

· एकीकृत जलरोतोत व्यिस्थापन कायनक्रम 

· िातािरणलाई नकारात्मक असर पान ेरासायन्त्नक न्त्ििादी प्रयोग रयनूीकरण 

· नगरको फोहोर संकलन प्रणालीलाई स-ुव्यबन्त्स्थत 

· फोहरमलैा व्यिस्थापनको लान्त्ग शरुय फोहोर उत्पादन र सचतेना 

· फोहोरमैला न्त्ििजनन स्थल पन्त्हचान तथा न्त्नमानण 

· नयाँखाने पानी योजना सञ्चालन तथा स्थानीय परुाना खानेपानी योजनाहरूको न्त्नयन्त्मत ममनत 

· जलाधारक्षिे पन्त्हचान गरी एकीकृत जलधार क्षिे संरक्षण कायनक्रम सञ्चालन 

· पानी पोखरी संरक्षण तथा न्त्समसार क्षिे व्यिस्थापन कायनक्रम 

· पानी आपनू्त्तनको संकट क्षिे पन्त्हचान गरी आकासे पानी संकलन र पानी पनुनच्रकण लाग ू

· न्त्िद्यालयहरूमा स्िच्छ र सरुन्त्क्षत न्त्पउने पानीको व्यबस्था 

· जोगमाई खोलाबाट बहृद खानपेानी योजना कायानरव्यनम पहल 

 ऊजाग 

· सबै घरधरुीमा न्त्िद्यतु न्त्िस्तार 

· िडाका सबटैोलमा परुाना र जीणन भएका न्त्िद्यतु न्त्ितरणका काठे पोलहरू न्त्िस्थापन 
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· धुँिा रहीत सधुाररएको चलुो न्त्नमानणमा समदुाय पररचालन एिम ्प्रोत्सहान 

· िैकन्त्ल्पक ऊजानका प्रन्त्िन्त्धहरू गोिरग्याँस, इरडक्सन चलुो तथा सौयन प्रणालीलाई प्रिद्धनन 

· उत्पादनमलूक क्षिेमा न्त्िद्यतु पररप्रयोगलाई प्रिद्धनन 

· सािनजन्त्नक मखु्य सडक, धान्त्मनक पयनटकीय क्षेि, न्त्िद्यालय क्षिे र बजारी क्षेिका आिश्यक स्थानहरूमा सौयनसडक ब्त ी जडान 

उद्योग िथा पूिागधार वनमागण 

· सडक गरुुयोजना अनरुुप ग्रामीण सडकहरूको स्तरोरनती र बाह्रमासे सडक न्त्िस्तारको न्त्नररतरता 

· िडा कायानलय भिन न्त्नमानण परूा 

· िडाको पायक पन ेस्थानमा सामदुान्त्यक भिन न्त्नमानण 

· पञ्चकरया मन्त्रदर गरुुयोजना र पिूानधार न्त्नमानण 

· स्थानीय कच्चा पदाथनमा आधाररत( न्त्चया, अदिुा, कँुचो, दधु) उद्योगको संभाव्यता अध्ययन रउद्योग स्थापना 

· शीत भण्डार न्त्नमानण 

· राई जान्त्तहरूको नपेालकै पन्त्हलो संग्राहलयको पिूानधार न्त्नमानण र व्यिस्थापन 

· करफोक न्त्िद्यालयमा रहकेो सषु्त श्रिण न्त्शक्षालयको आिश्यक पिूानधार न्त्नमानण 

· खेलकुद प्रिद्धननको लान्त्ग एरफासँग समरियमा प्रन्त्शक्षण केरद्र स्थापना 

 सरुवक्षि िसोिास 

· जोन्त्खम स्थलमा रहकेा घरधरुीलाई स्थानारतरण र पिून सतनकता अपनाउन े

· पन्त्हरो तथा भकू्षय न्त्नयरिण 

· जल उत्परनन्त्िपद ्रयनूीकरण 

· एकीकृत िस्ती न्त्िकासको अिधारणा सरुुिात 

· िन डडेलो न्त्नयरिणको लान्त्ग अन्त्ग्न रेखा न्त्नमानण 

· खलु्लाक्षेि न्त्नधानरण तथा पिूानधार न्त्िकास 

जििायु पररििगन 

· जलिाय ुपररितननका असर रयनूीकरण लान्त्ग कृिक समदुायको अनकूुलन क्षमता न्त्िकास 

· स्थानीय जलिाय ुअनकूुलन योजना तयार 

· जलिायमुिैी खेन्त्त अभ्यासका लान्त्ग स्माटन कृिी प्रणाली अपनाउन े

· िैकन्त्ल्पक ऊजान प्रिद्धनन 

· जलिाय ुअनकूुलन मिैी घर बगैचँा तथा करेसाबारी प्रिद्धनन 

· जलिाय ुपररितननका असर रयनूीकरणात्मक उपाय पन्त्हचान 

 िािािरण िथा जैविक विविधिा 

· खाली तथा बाझो जन्त्मनमा बकृ्षारोपण 

· सडक र अरय पिूानधार न्त्नमानणमा ठूला उपकरण प्रयोग रयनूीकरणका लान्त्ग न्त्िकल्पहरू खोजी 

· िैज्ञान्त्नक िन व्यिस्थापनको न्त्िन्त्ध अपनाउन सामदुान्त्यक िन उपभोिा सन्त्मन्त्तहरूको क्षमता न्त्िकास 

· कृिी िन प्रणालीलाई मजबदु गनन डालेघाँस प्रिद्धनन 

· भ-ूक्षय न्त्नयरिणको लान्त्ग जोन्त्खमय्ुत  स्थलहरूको पन्त्हचान एिम ्रोकथाम 

· मानि र िरयजरतु द्धरद न्त्नयरिण 

· जोगमाई खोलामा करेरट तथा न्त्ििादीको प्रयोग गरी माछा माने क्रम पणून न्त्नयरिण 

· रसायन्त्नक मल तथा न्त्ििादीले खने्त्तयोग्य भनू्त्ममा भएको नकारात्मक असर रयनूीकरण 

· कृिी भनू्त्मको माटो परीक्षण र उपचारात्मक न्त्क्रयाकलाप 

शावन्ि र न्याय 

· मन्त्दरा एिम ्सनू्त्तनजरय पदाथन न्त्नयरिणका लान्त्ग अन्त्भयानहरू सञ्चालन 

· यिूाहरूमा लाग ूऔिध न्त्नयरिण दवु्र्यसनी सम्बरधी कायनक्रम 

· सामान्त्जक संजालको नकारात्मक प्रयोगले बढ्द ैगएको सामान्त्जक न्त्िकृन्त्त न्त्नयरिणका लान्त्ग अन्त्भयानहरू सञ्चालन 
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· स्थानीय रयान्त्यक सन्त्मन्त्त र मध्यस्तकतानहरूको क्षमता न्त्िकास 

· टोलन्त्िकास संस्थाको क्षमता न्त्िकास 

साझेदारी र समन्िय 

· शैन्त्क्षक पिूानधार न्त्िकास र सामदुान्त्यक न्त्िकासमा साझेदारीको लान्त्ग न्त्क्रयाकलाप छनौट गररएको छ । 

· उपभोिाहरूको लागत साझेदारीमा तयार सम्परन हुन ेकायनक्रमको मोडान्त्लन्त्ट तयार 

· सािनजन्त्नक न्त्नजी क्षेि साझेदारीको लान्त्ग नीन्त्तगत तयार तथा कायानरियन 

· िडा न्त्भि सञ्चालन गररन ेसाझेदारी न्त्िकास कायनक्रमका लान्त्ग आिश्यक त्याङ्कहरू अद्यािन्त्धक 

· कृयान्त्शल स्थानीय संस्थाहरूको क्षमता न्त्िकास गरी साझेदारी अन्त्भबनृ्त्द्ध 

िडा -१२ 

गररिी वनिारण 

· लन्त्क्षत समदुायमा सेिा सनु्त्िधा न्त्िस्तारको लान्त्ग सडक लगायतको पिूानधारमा पहुचँ अन्त्भिनृ्त्द्ध 

· न्त्जन्त्िको पाजनन सधुारको लान्त्ग स्थानीय भनू्त्म उपयोग अनसुार सहुाउदो उपयिू प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास तथा न्त्िस्तार 

· न्त्िपरन र जोन्त्खमपणून न्त्स्थन्त्तमा रहकेा घरधरुीलाई आन्त्थनक उपानजनका लान्त्ग न्त्िशेि आयआजनन कायनक्रम 

· कृिकहरूको सलुभ कृिी ऋण र अनदुान अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· स्थानीय रोतोत साधनको उन्त्चत प्रयोग र पररचालन 

कृषी िथा खाद्य सरुक्षा 

· कृिी यान्त्रिकरण तथा प्रन्त्िन्त्धहरूको न्त्िकास र न्त्िस्तार 

· न्त्दगो अग्यानन्त्नक खेन्त्त प्रिद्धनन तथा न्त्िस्तार 

· उत्पान्त्दत कृिीजरय िस्तुहरूको प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण 

· तरकारी रआलुको स्थानीय प्रजान्त्तको न्त्िऊ न्त्बजनको सरंक्षण 

· कृिी बालीमा िरयजरतुबाट हुने क्षन्त्त रयनूीकरण 

· भउूपयोग अनसुार कृिीमा पकेट क्षेि अिधारणाको न्त्िकास र न्त्िस्तार 

· कृिी प्रिद्धननका लान्त्ग कृिक समहू र सहकारी प्रिद्धनन 

· कृिी ऋण रअनदुानको सहजता 

· इस्कुस रआल ुउत्पादन पकेट क्षिे 

· पशपुालन 

· एकीकृत पशपुालन कायनक्रममा लगानी अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· गाई सपुरजोन कायनक्रममा प्रभािकारी कायानरियनका लान्त्ग कृिकहरू तथा सबै सरोकारिालाहरूलाई सचेतना 

· पशजुरय उत्पादन बनृ्त्द्धका लान्त्ग पशपुालनमा व्यिसान्त्यकरण र प्रन्त्िन्त्ध न्त्िकास 

· पश ुबीमा कायनक्रम 

· पशपुालन रपशसु्िास््य सम्बरधी स्थानीय जनशन्त्ि तयार 

· दधूउत्पादन र संकलनमा सहजता भएकोले दधूपाउडर प्लारट न्त्नमानण पहल 

· बोयर बाख्रा पालन प्रिधनन  

स्िास््य 

· न्त्ििादी तथा रासायन्त्नक मल प्रयोगबाट उत्पान्त्दत खाद्यबस्तुले प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष रुपमाजनस्िास््यमा पारेको असरहरू सम्बरधी 

सचेतना र जागरण अन्त्भयान सञ्चालन 

· नसन ेरोगहरूको अिस्थाको िारे न्त्िस्ततृ अध्ययन अनसुरधान र रयनूीकरणका लान्त्ग समदुायस्तरमा सचतेना 

· मन्त्हलास्िास््य स्ियमसेन्त्िकाहरूलाई क्षमता न्त्िकास 

· सनू्त्तनजरय एिम ्मादकपदाथनको खलुा उत्पादन, न्त्िन्त्क्र न्त्िरतण र प्रयोगमा रोकथाम 

· स्िास््य बीमा सिनसलुभ र पहुचँमा सहजता 

· यौन तथा प्रजनन ्र मन्त्हला स्िास््य सेिामा सधुार 
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· व्यन्त्िगत खानपान र जीिनशलैी पररितननका लान्त्ग सचेतना 

वशक्षा 

· न्त्िद्याथी र न्त्शक्षक अनपुातमा औन्त्चत्यता सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा हरेी मजन रणनीन्त्त अपनाउन े

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा आधारभतू तहको शैन्त्क्षक पाठ्यक्रम अगें्रजी माध्यमबाट अध्यापन गराउन पहल 

· िडामा रहकेो सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा बालबान्त्लकामैिी तथा अपाङ्ग मैिी भौन्त्तक संरचना न्त्नमानण 

· सब ैन्त्िद्यालयहरूमा स्िच्छ खानपेानी सन्त्हत छाि छािामिैी शौचालय तयार 

· गणुस्तरीय बालन्त्िकास, स्याह र पिूनप्राथन्त्मक न्त्शक्षामा सब ैबालबान्त्लकाको पहुचँ सनु्त्नन्त्िततका लान्त्ग बालकक्षा सञ्चालन 

 िैङ्ख वगक समानिा 

· मन्त्हला सशिीकरणको लान्त्ग आयमलूक, सीपमलूक तान्त्लम एिम ्प्रान्त्िन्त्धक क्षमताको न्त्िकास 

· मन्त्हलाहरूको सन्त्क्रयतामा सञ्चालन भएको सामदुान्त्यक संस्था एिम ्सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन 

· घरेलुकामा मन्त्हलाको कायनबोझ कम गनन साझा न्त्जम्मेिारीबारे सचतेना 

· घरेलु न्त्हसँालाई पणून न्त्नयरिण 

· मन्त्हलाको सहभान्त्गतालाई न्त्नणानयक तहमा लैजान क्षमता अन्त्भबनृ्त्द्ध कायनक्रम सञ्चालन 

· बालमैिी स्थानीय शासन कायानरियन 

 खानेपानी र सरसिाई 

· खानेपानी अपगु भएका घरधरुीमा सलुभ खानेपानी योजना 

· न्त्पउनपेानी शनु्त्द्धकरण प्रन्त्िन्त्ध जानकारी 

· न्त्िद्यालयहरूमा न्त्पउन तथा सरसफाईका लान्त्ग खानपेानी आपनू्त्तन 

· पणून सरसफाई कायनक्रमको न्त्नररतरता 

· स्थानीय पानीका श्रोतहरूका संरक्षण 

· िातािरणलाई नकारात्मक असर पान ेरासायन्त्नक न्त्ििादी प्रयोग रयनूीकरण 

· नयाँ खानपेानी योजना सञ्चालन तथा स्थानीय परुाना खानेपानी योजनाहरूको न्त्नयन्त्मत ममनत 

ऊजाग 

· न्त्िद्यतु सेिा नपगुको क्षिेमा न्त्स्टल पोल माफन त न्त्िद्यतू न्त्िस्तार 

· िडामा भएका परुानो न्त्िद्यतु पोल पररितनन 

· धुँिा रहीत सधुाररएको चलुो तथा बायोग्याँस प्रिद्धनन 

· सािनजन्त्नक स्थलमा सौयन सडक ब्त ी न्त्िस्तार 

उद्योग िथा पूिागधार वनमागण 

· सडक गरुुयोजना अनरुुप ग्रामीण सडकहरूको स्तरोरनती र बाह्रमासे सडक न्त्िस्तारको न्त्नररतरता 

· िडा कायानलय भिन न्त्नमानण सम्परन र स्थानारतरण 

· सडक न्त्नमानणसँग नाली न्त्नमानणलाई अन्त्निायनता 

· िडाको पायक पन ेस्थानमा सामदुान्त्यक भिन न्त्नमानण 

· स्थानीय कच्चा पदाथनमा आधाररत( न्त्चया, अदिुा, कँुचो, दधु) उद्योग स्थापना 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा खलेमैदान न्त्नमानण 

· न्त्िररङ्ग खोलामा मोटरेिल पलु न्त्नमानण 

सरुवक्षि िसोिास 

· भकू्षयको संभान्त्ित जोन्त्खम स्थलमा जोन्त्खम रयनूीकरण न्त्क्रयाकलाप 

· एकीकृत िस्तीन्त्िकासको अिधारणा सरुुिात 

· िन डडेलो न्त्नयरिणको लान्त्ग अन्त्ग्न रेखा न्त्नमानण 

· खलु्लाक्षेि न्त्नधानरण तथा पिूानधार न्त्िकास 

जििायु पररििगन 

· स्थानीय जलिाय ुअनकूुलन योजना तयार 
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· जलिाय ुपररितननका असर रयनूीकरण अनकूुलन क्षमता न्त्िकास 

· जलिायमुिैी खेन्त्त अभ्यासका टनेल खेन्त्त 

· जलिाय ुपररितननका असर रयनूीकरणात्मक उपाय पन्त्हचान 

िािािरण िथा जैविक विवर्भदिा 

· ऐलानी िनलाई सामदुान्त्यक िनको रुपमा पररणत 

· खाली तथा बाझो जन्त्मनमा िकृ्षारोपण 

· सडक र अरय पिूानधार न्त्नमानणमा ठूला उपकरण प्रयोग रयनूीकरण 

· गोन्त्लया कटान न्त्नकासी व्यबन्त्स्थत 

· डालेघाँस प्रिद्धनन 

· भ ूक्षय न्त्नयरिणको लान्त्ग जोन्त्खमय्ुत  स्थलहरूको पन्त्हचान एिम ्रोकथाम 

· िरयजरतुबाट बालीमा हुन ेक्षन्त्त रयनूीकरण 

शावन्ि र न्याय 

· बैदने्त्शक रोजगारीबाट फन्त्कन एपन्त्छ पाररिारीक तनाि न्त्सजनना भएका पररिारहरूलाई मनोसामान्त्जक परामशन 

· मन्त्दरा एिम ्सनू्त्तनजरय पदाथन न्त्नयरिणका लान्त्ग अन्त्भयानहरू सञ्चालन 

· सामान्त्जक संजालको नकारात्मक प्रयोग रयनूीकरण 

· यिूाजागरणअन्त्भयान 

· स्थानीय रयान्त्यक सन्त्मन्त्त र मध्यस्तकतानहरूको क्षमता न्त्िकास 

· टोलन्त्िकास संस्थाको क्षमता न्त्िकास 

साझेदारी र समन्िय 

· िडा तथा टोलहरूको न्त्स्थन्त्त झल्कने न्त्ििरण तयार 

· उपभोिाहरूको लागत साझेदारीमा तयार सम्परन हुन ेन्त्कयाकलाप छनौट 

· न्त्क्रयान्त्शल स्थानीय संस्थाहरूको क्षमता न्त्िकास गरी साझेदारी अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· न्त्नजी क्षेिलाई आकिनण गनन लगानी मैिी िातािरण तयार 

िडा नं.१३ 

गररिी वनिारण 

· व्यन्त्ि तथा सामदुान्त्यक स्तरमा सचेतना अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· सामान्त्जक सरुक्षामा पहुच अन्त्भिनृ्त्द्ध 

· जीन्त्िको पाजनन सधुारको लान्त्ग स्थानीय पररिेश सहुाउदो उपयिू प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास 

· आय आजनन तथा साना एिम ्मझौला उद्योगहरूको स्थापना र प्रिद्धनन 

· कृिीमा यान्त्रिकरण 

· पशपुालन(गाई, बँगरु, बाख्रा, कुखरुा) र पशजुरय उत्पादनमा लगानी 

· व्यिसान्त्यक नगदिेाली खेन्त्त प्रिद्धनन 

· व्यािसान्त्यक सीप न्त्िकास कायनक्रम 

· स्िरोजगारमलूक न्त्क्रयाकलाप 

· गररिी अरत्यका लान्त्ग नीन्त्तगत एिम ्संस्थागत व्यिस्थापन 

कृषी िथा खाद्य सरुक्षा 

· उरनत जातका न्त्िउ न्त्िजनको व्यिस्थापन तथा न्त्ितरण 

· स्थानीय माटोको परीक्षण गरी समयानकुुल बालीनालीको साथै िैकन्त्ल्पक खने्त्त प्रणाली प्रिधनन तथा न्त्िस्तार 

· स्कूसजोन तयारी 

· कृिी प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास र न्त्िस्तार 

· उत्पान्त्दत कृिीजरय िस्तुहरूको प्रशोधन र भण्डारण 
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· रैथाने प्रजान्त्तको न्त्िऊ न्त्बजनको सरंक्षण 

· कृिी बालीमा िरयजरतुबाट हुने क्षन्त्त रयनूीकरण 

· बाली बीमा प्रिद्धनन 

· पकेटक्षिे अिधारणा –न्त्चया तथा सागसब्जी) 

· स्थानीयस्तरमा कृिी प्रान्त्िन्त्धक जनशन्त्ि तयारी 

· जलिाय ुपररितननका असर रयनूीकरणात्मक उपाय पन्त्हचान 

· कृिी प्रन्त्िन्त्ध र उत्पादबारे अनसुरधानात्क न्त्क्रयाकलाप 

· कृिी अनदुानको प्रभािकारी न्त्ितरण 

· खाद्यारन भण्डारण तथा व्यिस्थापन 

· पोिण व्यिस्थापन सम्बन्त्रध चेतनामलूक अन्त्भयान । 

· न्त्चया नसनरी तयार 

· पशपुालन 

· पशपुालन पकेट क्षेि(उरनत जातका बाख्रा, गाई) 

· गोठ सधुार तथा भकारो व्यिस्थापन कायनक्रम 

· पशजुरय उत्पादन बनृ्त्द्धका लान्त्ग नश्ल सधुार एिम ्पशपुालन प्रान्त्िन्त्ध न्त्िकास 

· पशपुालनमा थप व्यािसान्त्यकरण 

· पशबुीमा कायनक्रम 

स्िास््य 

· उपयिु स्थानमा स्िास््य केरद्रको स्थापना 

· न्त्ििादीयिु खानेकुराको प्रयोग कमी ल्याउन न्त्ििादी तथा रसान्त्यनक मलहरूको प्रयोगमा रयनूीकरण 

· नसन ेरोगहरू बारे अध्ययन अनिुरधान र रयनूीकरणका लान्त्ग सचतेना 

· मन्त्हला स्िास््य स्ियम सेन्त्िकाहरूलाई क्षमता न्त्िकास तथा आिश्यक रयनूतम सामाग्री व्यिस्थापन 

· सनू्त्तनजरय एिम ्मादक पदाथनको प्रयोगमा रोकथाम 

· स्िास््य बीमा सिनसलुभ र पहुचँमा सहजता 

· यौन, प्रजनन ्र मन्त्हला स्िास््य सेिामा सधुार 

· खानपान तथा जीिनशलैी पररितननका लान्त्ग सचेतना 

· जन्त्टल प्रकृन्त्तका रोगहरूको पन्त्हचान साथै आिश्यक स्िास््य न्त्सन्त्िरहरू सञ्चालन 

वशक्षा 

· शैन्त्क्षक बरेोजगार जनशन्त्िहरूको लान्त्ग प्रान्त्िन्त्धक सीपन्त्िकास तान्त्लम न्त्शक्षा आजनन गननको लान्त्ग स्थानीय सरकारको लगानी बनृ्त्द्ध 

गन े

· न्त्िद्याथी र न्त्शक्षक अनपुातमा औन्त्चत्यता हरेी न्त्िद्यालय समायोजन रणनीन्त्त अपनाउन े

· आधारभतू तहको शनै्त्क्षक पाठ्यक्रम अगें्रजी माध्यमबाट अध्यापन गराउन पहल 

· िडामा रहकेो सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा बालबान्त्लकामैिी तथा अपाङ्ग मैिी भौन्त्तक संरचना न्त्नमानण 

· सब ैन्त्िद्यालयहरूमा स्िच्छ खानपेानी सन्त्हत छाि छािामिैी शौचालय तयार 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूको शैन्त्क्षक िातािरण अन्त्भबनृ्त्द्धको लान्त्ग अन्त्भभािक जागरण कायनक्रम सञ्चालन 

· अनौपचाररक न्त्शक्षाको माध्यमले पणून साक्षरता कायनक्रमलाई पनुनताजगी 

 िैङ्ख वगक समानिा 

· मन्त्हलान्त्हसंा तथा घरेल ुन्त्हसँाको पणून न्त्नयरिणका लान्त्ग जागरणमलूक न्त्क्रयाकलापहरू सञ्चालन 

· मन्त्हलाहरूको न्त्नणानयक तहमा अथनपणून सहभागीताको लान्त्ग सचेतना मलूक न्त्क्रयाकलाप 

· घरेलु कामको साझा न्त्जम्मेिारी बोधको न्त्िकास गद ैमन्त्हला तथा लन्त्क्षत िगनलाई उत्पादनमलूक क्षेिमा अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· घरेलु न्त्हसँा तथा लैङ्न्त्गतामा आधाररत न्त्हसँालाई पणून न्त्नयरिण 

· मन्त्हला सशिीकरणको लान्त्ग आयमलूक, सीपमलूक तान्त्लम एिम ्प्रान्त्िन्त्धक क्षमताको न्त्िकास 
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· मन्त्हलाहरूको सन्त्क्रयतामा सञ्चालन भएको सामदुान्त्यक संस्था एिम ्सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन 

खानेपानी र सरसिाई 

· खानेपानी पयानप्तताको लान्त्ग श्रोतहरूको खोजी, संरक्षण र व्यिस्थापन 

· आकाशेपानी संकलन कायनक्रमलाई अझ व्यिन्त्स्थत 

· संयोग टोलको ६० अरुणोदय टोलको ४०, साथै गरुाँसे टोलका ५२ घरपररिारको लान्त्ग आिश्यकश्रोतको पन्त्हचान गरी खानेपानीको 

व्यिस्थापन 

· पणून सरसफाई कायनक्रमको न्त्नररतरता 

· पयानिरणलाई नकारात्मक असर पान ेरसायन्त्नक न्त्ििादी प्रयोग रयनूीकरण 

· फोहरमलैा व्यिस्थापन तथा रयनूीकरणका लान्त्ग नीन्त्तगत पहल 

· नयाँ खानपेानी योजना सञ्चालन तथा स्थानीय परुाना खानेपानी योजनाहरूको न्त्नयन्त्मत ममनत 

· जोन्त्खमयिु पानीका महुान महुानहरू पन्त्हचान गरी महुान संरक्षण 

ऊजाग 

· सब ैघरधरुीमा व्यिन्त्स्थत रुपमा न्त्िद्यतु न्त्िस्तार 

· खानीभञ्ज्याङ्ग, याङे्र, रारागाउँ, क्षेिी गाउँ, खरबानी टोलमा न्त्िद्यतूीकरण 

· िडाका सबटैोलमा परुाना र जीणन भएका काठे न्त्िद्यतु न्त्ितरण पोलहरू न्त्िस्थापन 

· िैकन्त्ल्पक ऊजानका प्रन्त्िन्त्धहरू सधुाररएको चलुो, गोिरग्याँस प्रिद्धनन गन े

मयागवदि काम र आवथगक सम्िवृि 

· आयबनृ्त्द्धका लान्त्ग उत्पादन र रोजगारमलूक क्षेिमा लगानी बनृ्त्द्ध 

· श्रमप्रन्त्तको सम्मान अन्त्भबनृ्त्द्धका लान्त्ग न्त्िशेि अन्त्भयान सञ्चालन 

· बेरोजगारीहरूको िास्तन्त्िक लगत तयार 

· नगद ेखेन्त्तप्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास न्त्िस्तार तथा बजारीकरण 

· पुँजीको न्त्दगो पररचालन र समनृ्त्द्धका लान्त्ग न्त्ि्त ीय सेिामा पहुचँ िनृ्त्द्ध 

· कृिी प्रणाली माफन त न्त्दगो समनृ्त्द्ध हान्त्सल गनन उरनत कृिी प्रान्त्िन्त्ध अपनाउन े

· उत्पान्त्दत कृिीजरय कच्चा पदाथनलाई मलू्य श्रखृंलामा आिद्ध 

· दधु उत्पादनमा बनृ्त्द्ध गनन संचान्त्लत गाई जोन कायनक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन गन े

· स्थानीय रोजगार न्त्सजननाको लान्त्ग लामो तथा छोटो अिन्त्धको प्रान्त्िन्त्धक सीपमलूक तान्त्लम सञ्चालन 

उद्योग िथा पूिागधार वनमागण 

· िडाका मखु्या क्षेि तथा टोलहरूमा सािनजन्त्नक शौचालय तथा सामदुान्त्यक भिनहरूको न्त्नमानण 

· ग्रामीण सडकहरूको स्तरोरनती 

· आन्त्दबासी जनजाती भिन न्त्नमानण 

· सल्लाघारी सामदुान्त्यक िनको क्षिे लाई खलु्ला क्षिेको रुपमा न्त्िकास 

· िडाका न्त्िन्त्भरन टोलहरूमा रहकेो धान्त्मनक स्थलहरूको जीणदे्घार ममनत संभार, सौरदयीकरण तथा तार बार साथै पानी तथा 

शौचालयको व्यिस्था ।(गरुांसे टोलमा तामाङ्ग जातीकोगमु्बा,संयोग टोलको न्त्संहदने्त्ि दने्त्िस्थान,) 

· खानी भञ्ज्याङ्ग टोलमा खोप केरद्रको स्थापना 

· सकेुपोखरीमा पाकन  तथा सािनजानीक शौचालय 

· डाक्टरगाउँ कोल्बोटे टोल लाई पयनटकीय क्षिेको रुपमा प्रिद्धनन 

सरुवक्षि िसोिास 

· जोन्त्खम स्थलमा रहकेा घरधरुीलाई स्थानारतरण र पिून सतनकता अपनाउन े

· पन्त्हरो तथाभकू्षय न्त्नयरिण 

· एकीकृत िस्तीन्त्िकासको अिधारणा सरुुिात 

· सरकारी जन्त्मनको लगत तयार गरी अन्त्भलेख व्यिस्थापन 

जििायु पररििगन 
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· जलिाय ुपररितननका असर रयनूीकरण लान्त्ग कृिक समदुायको अनकूुलन क्षमता न्त्िकास गने । 

· स्थानीय जलिाय ुअनकूुलन योजना तयार गने । 

· जलिायमुिैी खेन्त्त अभ्यासका लान्त्ग स्माटन कृिी प्रणाली अपनाउन े

 िािािरण िथा जैविक विवर्भदिा 

· पिूानधार न्त्नमानणमा ठूला उपकरण प्रयोग रयनूीकरणका लान्त्ग न्त्िकल्पहरू खोजी 

· िडाक्षेिमा रहकेो आइलानी जमीनमा बकृ्षारोपण गरी सामदुान्त्यक िनको रुपमा न्त्िकास गररन ु

· कृिी िन प्रणालीलाई मजबदु गनन डालेघाँस प्रजान्त्तका रुखको नसनरी तयार 

· भ ूक्षय न्त्नयरिणको लान्त्ग जोन्त्खमय्ुत  स्थलहरूको पन्त्हचान गरी तारजाली एिम ्जैन्त्िक न्त्नयरिण 

· मानि र िरयजरतु द्धरद्ध न्त्नयरिणका लान्त्ग नीन्त्तगत रुपमा पहल गरी आिश्यक उपायहरू अिलम्बन 

शावन्ि र न्याय 

· प्रहरी चौकी स्थापनाको लान्त्ग जग्गा व्यिस्थापन भईसकेकोले अन्त्भलम्ब भिन न्त्नमानण 

· मन्त्दरा एिम ्सनू्त्तनजरय पदाथन न्त्नयरिणका लान्त्ग अन्त्भयानहरू सञ्चालन 

· सामान्त्जक संजालको नकारात्मक प्रयोगले बढ्द ैगएको सामान्त्जक न्त्िकृन्त्त न्त्नयरिणका लान्त्ग अन्त्भयानहरू सञ्चालन 

साझेदारी र समन्िय 

· उपभोिा सन्त्मन्त्तको क्षमता न्त्िकास 

· िडामा सञ्चालन गररने योजनाहरूको दस्तािेज माफन त योजना िैंक तयार 

िडा नं.१४ 

 गररिी वनिारण 

· जीन्त्िकोपाजनन सधुारको लान्त्ग स्थानीय पररिेश सहुाउदो उपयिू प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास 

· न्त्सँचाईका न्त्िन्त्भरन प्रन्त्िन्त्धहरू न्त्िस्तार 

· व्यन्त्ि तथा सामदुान्त्यक स्तरमा सचेतना अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· सामान्त्जक सरुक्षामा पहुचँ अन्त्भिनृ्त्द्ध 

· आय आजनन तथा साना एिम ्मझौला उद्योगहरूको स्थापना र प्रिद्धनन 

· कृिीमा यान्त्रिकरण 

· पशपुालन(बाख्रा, गाई, बँगरु) र पशजुरय उत्पादनमा लगानी 

· व्यािसान्त्यक सीप न्त्िकास कायनक्रम 

· स्िरोजगारमलूक न्त्क्रयाकलापहरूमा लगानी 

· न्त्ि्त ीय पहुचँ अन्त्भबनृ्त्द्ध तथा न्त्ि्त ीय साक्षरता अन्त्भयान 

कृषी िथा खाद्य सरुक्षा 

· कृिी बालीमा िरयजरतुबाट हुने क्षन्त्त रयनूीकरण 

· कृिी प्रन्त्िन्त्धको न्त्िकास र न्त्िस्तार 

· न्त्सँचाईको प्रन्त्िन्त्धहरू प्रसार 

· उरनत जातका न्त्िउ न्त्िजनको व्यिस्थापन तथा न्त्ितरण 

· स्थानीय माटोको परीक्षण गरी समयानलु बालीनालीको साथै िैकन्त्ल्पक खेन्त्त प्रणाली प्रिधनन तथा न्त्िस्तार 

· बाली बीमा प्रिद्धनन 

· पकेटक्षिे अिधारणा(न्त्चया, फलफूल तथा सागसब्जी) 

· स्थानीयस्तरमा कृिी प्रान्त्िन्त्धक जनशन्त्ि तयारी 

· कृिी अनदुानको प्रभािकारी न्त्ितरण 

· खाद्यारन भण्डारण तथा व्यिस्थापन 

· आमा तथा बाल पोिण न्त्शक्षा कायनक्रम 

· पशपुालन 
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· पशपुालन पकेट क्षेि(बाख्रा, गाई, भैसी) 

· गोठ सधुार तथा भकारो सधुार कायनक्रम 

· पशजुरय उत्पादन बनृ्त्द्धका लान्त्ग नश्ल सधुार एिम ्पशपुालन प्रान्त्िन्त्धक न्त्िकास 

· पशपुालनमा थप व्यिसान्त्यकरण 

· पशबुीमा कायनक्रम 

· पशपुालन पकेट क्षेि उरनत जातका बाख्रा, गाई गोठ सधुार तथा भकारो व्यिस्थापन कायनक्रम 

· पशजुरय उत्पादन बनृ्त्द्धका लान्त्ग नश्ल सधुार एिम ्पशपुालन प्रान्त्िन्त्ध न्त्िकास 

· पशपुालनमा थप व्यािसान्त्यकरण 

स्िास््य 

· स्िास््य बीमा सिनसलुभ र पहुचँमा सहजता 

· न्त्ििादीयिु खानेकुराको प्रयोग कमी ल्याउन न्त्ििादी तथा रसान्त्यनक मलहरूको प्रयोगमा रयनूीकरण 

· नसनेरोगहरू बारे अध्ययन अनसुरधान र रयनूीकरणका लान्त्ग सचेतना अन्त्भयान 

· स्थानीय स्िास््य संस्थामा पिूानधार न्त्िकास, औिधी र थप जनशन्त्िको व्यबस्था 

· मन्त्हला स्िास््य स्ियमसेन्त्िकाहरूलाई क्षमता न्त्िकास तथा आिश्यक रयनूतम सामाग्री व्यिस्थापन 

· सनू्त्तनजरय एिम ्मादक पदाथनको प्रयोगमा रोकथाम 

· खानपान तथा जीिनशलैी पररितननका लान्त्ग सचेतना 

· रसायन्त्नक मल तथा न्त्कटनाशक औिधीको प्रयोगमा कमी ल्याउनका लान्त्ग कृिकहरूका न्त्नम््त  माटोपरीक्षण गराई उपयिु बाली 

छनौट गनुनपन े

वशक्षा 

· पणून साक्षर िडा भएपन्त्न प्रौढ न्त्नरक्षरता पणून उरमलूनका लान्त्ग पनुनताजगी कायनक्रम 

· शैन्त्क्षक बरेोजगार जनशन्त्िहरूको लान्त्ग प्रान्त्िन्त्धक सीपन्त्िकास तान्त्लम न्त्शक्षा आजनन गननको लान्त्ग स्थानीय सरकारको लगानी बनृ्त्द्ध 

गन े

· सब ैन्त्िद्यालयहरूमा स्िच्छ खानपेानी सन्त्हत छाि छािामिैी शौचालय तयार 

· सामदुान्त्यक न्त्िद्यालयहरूमा अनगुमन प्रणाली सनु्त्द्रन्त्ढकरण 

· सबकैो लान्त्ग अन्त्निायन न्त्शक्षा अरतगनत बाल कक्षा न्त्िस्तार तथा न्त्िकास 

िैङ्ख वगक समानिा 

· घरेलु न्त्हसँा तथा लैङ्न्त्गतामा आधाररत न्त्हसँालाई पणून न्त्नयरिण 

· मन्त्हलान्त्हसंा तथा घरेल ुन्त्हसंाको पणून न्त्नयरिणका लान्त्ग जागरणमलूक न्त्क्रयाकलापहरू सञ्चालन 

· मन्त्हलाहरूको न्त्नणानयक तहमा अथनपणून सहभागीताको लान्त्ग सचेतना मलूक न्त्क्रयाकलाप 

· घरेलु कामको साझा न्त्जम्मेिारी बोधको न्त्िकास गद ैमन्त्हला तथा लन्त्क्षत िगनलाई उत्पादनमलूक क्षेिमा अन्त्भबनृ्त्द्ध 

· मन्त्हला सशिीकरणको लान्त्ग आयमलूक, सीपमलूक तान्त्लम एिम ्प्रान्त्िन्त्धक क्षमताको न्त्िकास 

· मन्त्हलासामदुान्त्यक संस्था एिम ्सहकारीहरूलाई प्रोत्साहन 

· सम्पन्त्ि मान्त्थको मन्त्हलाको पहुचँ न्त्िस्तारका लान्त्ग प्रोत्सहानमलूक न्त्क्रयाकलाप सञ्चालन 

खानेपानी र सरसिाई 

· खानेपानी योजना सञ्चालनको लान्त्ग श्रोतहरूको खोजी, संरक्षण र व्यिस्थापन 

· जोगमाईबाट ल्याइन ेबहृत खानपेानी योजना कायानरियन साथै अरय(चङुमाङखोला श्रोत,जमदारधापश्रोत, जोगीधारा खानपेानी, 

कपासे खानपेानी) जस्ता योजनाको संरक्षण तथा ममनत संभार 

· पणून सरसफाई कायनक्रमको न्त्नररतरताका लान्त्ग टोलटोलमा शौचालय न्त्नमानण गनुनपन े

· न्त्िद्यालयहरूमा छािामिैी शौचालय न्त्नमानण तथा सरसफाई सामग्रीको व्यिस्थापन गनुनपन े

· िातािरणलाई नकारात्मक असर पान ेरसायन्त्नक न्त्ििादी प्रयोगको अरत्य 

· फोहरमलैा व्यिस्थापन तथा रयनूीकरणका लान्त्ग नीन्त्तगत पहल 

· सखु्खा क्षेिमा आकासेपानी सकलन प्रन्त्िन्त्ध न्त्िकास 



 

98 

ऊजाग 

· सबघैर धरुीमा व्यिन्त्स्थत रुपमा न्त्िद्यतु न्त्िस्तार गन े

· िडाका सबटैोलमा परुाना र जीणन भएका काठे न्त्िद्यतु न्त्ितरण पोलहरू न्त्िस्थापन गन े

· धुँिा रहीत सधुाररएको चलुो न्त्नमानणमा समदुाय पररचालन गन े

· िैकन्त्ल्पक ऊजानका प्रन्त्िन्त्धहरू गोिरग्याँस, इरडक्सन चलुो तथा सौयन प्रणालीलाई प्रिद्धनन गन े

· न्त्िद्यतु न्त्ितरण गनन जोन्त्खम र दगुनम स्थानहरूमा घरेलु सौयन प्रणाली न्त्िस्तार गन 

मयागवदि काम र आवथगक सम्िवृि 

· आयबनृ्त्द्धका लान्त्ग उत्पादन र रोजगारमलूक क्षेिमा लगानी बनृ्त्द्ध गने 

· श्रमप्रन्त्तको सम्मान अन्त्भबनृ्त्द्धका लान्त्ग न्त्िशेि अन्त्भयान सञ्चालन 

· न्त्ि्त ीय सेिामा पहुचँ िनृ्त्द्ध गन े

· उत्पान्त्दत कृिीजरय कच्चा पदाथनलाई मलू्य श्रखृंलामा आिद्ध गन े

· दधु उत्पादनमा बनृ्त्द्ध गनन संचान्त्लत गाई जोन कायनक्रम एकीकृत रुपमा सञ्चालन गन े

· फूसको कच्ची छाना न्त्िस्थापन कायनक्रम 

उद्योग िथा पूिागधार वनमागण 

· ग्रामीण सडकहरूको स्तरोरनती गने 

· बतासे कटुसे ठूलो बदुन गमु्बा क्षेि उ्त रे खले मैदानमा सािनजन्त्नक शौचालय 

· िडाका न्त्िन्त्भरन स्थानहरूमा धान्त्मनक, सांस्कृन्त्तक तथा अरय सामनु्त्हक कायन गननका लान्त्ग न्त्िन्त्भरन स्थानहरूमा सामदुान्त्यक भिन 

न्त्नमानण 

· दाङ सराङ लुइचेटार क्षेिमा शैन्त्क्षक संस्थाको व्यिस्थापन 

· उ्त रेखेल मदैान र कटुसे बजारका केही क्षेिलाई प्राकृन्त्तक न्त्िपदक्ो समयमा प्रयोगको लान्त्गखलु्ला क्षिेको रुपमा न्त्िकास 

· न्त्िन्त्भरन धान्त्मनक सांस्कृन्त्तक धरोहरको न्त्जणोद्वार तथा ममनत संभार 

· स्थानीय बजार तथा बस्ती आसपास भइपरर आउन ेसम्भाव्य जोन्त्ख रयनूीकरणका लान्त्ग पानीको ररजभन ट्याङ्की व्यिस्थापन 

· शिदाह गहृन्त्नमानण 

सरुवक्षि िसोिास 

· राष्िपन्त्त चरेु संरक्षण कायनक्रम 

· जोन्त्खम स्थलमा रहकेा घरधरुीलाई स्थानारतरण र पिून सतनकता अपनाउन े

· पन्त्हरो तथा भकू्षय न्त्नयरिण कायनक्रम सञ्चालन 

· सरकारी जन्त्मनको लगत तयार गरी अन्त्भलेख व्यिस्थापन 

· चरेुक्षेिको जंगलमा हुने आगलागी तथा अन्त्ग्न न्त्नयरिण 

जििायु पररििगन 

· यस िडामा जलिाय ुअनकूुलन िडा Climate Adaptive Ward(CAW) को रुपमा न्त्िकास 

· जलिायमुिैी खेन्त्त अभ्यासका लान्त्ग स्माटन कृिी प्रणाली अपनाउन े

· रयनू कािनन उत्सजननका लान्त्ग िकैन्त्ल्पक ऊजान प्रिद्धनन गने । 

· प्लान्त्ष्टक पोखरी न्त्नमानण 

· आकास ेपानी संकलन तथा भण्डारन 

· सखु्खा खप्न ेप्रजान्त्तको न्त्बऊ न्त्बजन अभ्यास 

िािािरण िथा जैविक विवर्भििा 

· पिूनधार न्त्नमानण अगाडी अन्त्निायन िातािरणीय प्रभाि मलू्याङ्कन प्रािधान 

· नदीजरय प्राकृन्त्तक श्रोत पररचालनमा सजगता 

· मानि र िरयजरतु द्धरद्ध न्त्नयरिणका लान्त्ग नीन्त्तगत रुपमा पहल गरी आिश्यक उपायहरू अिलम्बन 

· पिूानधार न्त्नमानणमा ठूला उपकरण प्रयोग रयनूीकरणका लान्त्ग न्त्िकल्पहरू खोजी 

· िडाक्षेिमा रहकेो ओइलानी जमीनमा िकृ्षारोपण गरी सामदुान्त्यक िनको रुपमा न्त्िकास गररन ु
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· कृिीिन प्रणालीलाई मजबदु गनन डालेघाँस प्रजान्त्तका रुखको नसनरी तयार 

· भ ूक्षय न्त्नयरिणको लान्त्ग जोन्त्खमय्ुत  स्थलहरूको पन्त्हचान गरी तारजाली एिम ्जैन्त्िक न्त्नयरिण 

शावन्ि र न्याय 

· प्रहरी चौकी स्थापनाको लान्त्ग भिन न्त्नमानण । 

· मन्त्दरा एिम ्सनू्त्तनजरय पदाथन न्त्नयरिणका लान्त्ग अन्त्भयानहरू सञ्चालन गन े

· सामान्त्जक संजालको नकारात्मक प्रयोगले बढ्द ैगएको सामान्त्जक न्त्िकृन्त्त न्त्नयरिणका लान्त्ग अन्त्भयानहरू सञ्चालन गन े। 

· स्थानीय रयान्त्यक सन्त्मन्त्त र मध्यस्तकतानहरूको उत्पादन गरी क्षमता न्त्िकास गने 

- साझेदारी र समन्िय 

· स्थानीय साझेदारी बनृ्त्द्धको लान्त्ग उपभोिा सन्त्मन्त्त तथा सरोकारिालाहरूको सामान्त्जक पररचालन 

· लागत साझेदारी कायनक्रमहरूलाई सहज र सिनस्िीकायन बनाउन े

 · स्थानीय न्त्िकास तथा अन्त्भयानमलूक कायनक्रमहरू टोलन्त्िकास संस्थामा माफन त गन 
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 सन्दर्भग सामग्री 

 नेपालको संन्त्िधान 

 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४  

 रान्त्ष्िय प्राकृन्त्तक रोतोत तथा न्त्ि्त  आयोग ऐन, २०७४ 

 अरतर–सरकारी न्त्ि्त  व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

 कमनचारी समायोजन ऐन, २०७४ 

 कायन न्त्िस्तनृ्त्तकरण, नेपाल सरकार, २०७३ 

 पररौ योजना, रान्त्ष्िय योजना आयोग 

 स्थानीय तहको योजना तजुनमा न्त्दग्दशनन, २०७५ रान्त्ष्िय योजना आयोग 

 सयूोदय नगरपान्त्लकाको आन्त्थनक ऐन, २०७६  

 सयूोदय नगरपान्त्लकाको न्त्िन्त्नयोजन ऐन, २०७६ 

 सयूोदय नगरपान्त्लका, कायन सम्पादन न्त्नयमािली, २०७४ 

 सयूोदय नगरपान्त्लका, नगर पाश्र्िन्त्चि, २०७५ 

 सयूोदय नगरपान्त्लकाको आ.ब.२०७४ /२०७५,२०७५ /७६ र २०७६ /७७ का नगरसभाका नीन्त्त तथा कायनक्रमहरू  

 िान्त्िनक नगर न्त्िकार योजना, २०७६ /७७, सयूोदय नगरपान्त्लका 

 प्रथम आिन्त्धक योजनाको आधार पि, प्रदशे योजना आयोग, प्रदशे नं १, न्त्िराटनगर 

 इलाम दशननः रनबहादरु काकी, २०५८ 

 सगरमाथाः नेपाली छाि सङ्घ, कलक्त ा, २०२७ 
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 न्त्चयाका पारखीहरुसँग नगर प्रमखु 

 

रान्त्ष्िय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य र न्त्जल्ला समरिय सन्त्मन्त्त इलामका प्रमखुसगँ छलफलमा नगरप्रमखु बंगलादेशका महामन्त्हमको स्िागत गदै नगरप्रमखु 

 

य.ुए.ई र साउदी अरेन्त्ियाका महामन्त्हम राजदतुहरूको भ्रमण 
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Inaguration of Lepcha Community's Museum and site seeing of Antu pond by Chief Minister of province No. १ 

चीनका लान्त्ग नेपाली राजदतूसँग नगरप्रमुख 

 

जमनन राजदतू महामन्त्हम नगरप्रमखुसँग 

 

पिून प्रधानमरिी माननीय झलनाथ खनालज्य ूनगरपान्त्लका भ्रमणमा 
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१नं प्रदेशका कानून मन्त्रीसँग ससमा क्षेर अनगुमनमा नगरप्रमखुज्यू 

 

कोन्त्भड-१९ महामारी रोकथामका लान्त्ग नेपाल-भारत न्त्समा के्षिको अनगुमनमा नगरप्रमखु 

 

करुणा फाउरडेसन प्रन्त्तन्त्नन्त्धहरुसँग नगरप्रमखु 

 

न्त्चयाका पारखीहरुसँग नगरउपप्रमखु 
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जममनबाट चियाको अवलोकन गनम पाल्न ुभएका ववशेषज्ञहरु 

 

जापान्त्नज एम्िेसीका प्रन्त्तन्त्नन्त्धसँग नगरप्रमखु 

 

प्रान्त्चन न्त्चिे गुम्बा 

Mayor of Mechi Municipality and Visitors थमु्केमा िकृ्षरोपण कायनक्रम 

 



 

105 

 

 

 

 

 

 
२०७६सालको संववधान ददवसको अवसरमा सहभागीहरु 

 

भारतमा महामवहम राजदूतसँग ससमा क्षेर अवलोकनमा नगरप्रमखुज्यू 

 

सूयोदय नगरपासलवकमा ANFA Training Center स्थानपनाथम सम्झौता कायमक्रम  
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कृवष तथा पशपुचन्त्ि ववकास मन्त्रालयका मन्त्री माननीय घनश्याम भसुालसँग 

 

वडा नं १०मा आयोचजत सावमजसनक सनुवुाई कायमक्रम 

 

नयाँ वडा उद\घाटन कायमक्रम 

 

Welcoming delegates from Japanese Embassy 
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  स्थानीय पाठयक्रम ववमोिन कायमक्रम 

 

Meeting with Central and Provincial Level Agriculture minister 

Traditional houses around municipality 

फूटबल खेलको उदघाटन कतारका महामन्त्हम राजदतुसंग नगरप्रमुखज्य ूछलफलमा 
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विक्कल माध्यसमक ववद्यालय 

 

पशपुन्त्तनगर स्िास््य केरद्र 

गोखे स्िास््य चौकी 

Municipal Executive Board Meeting 
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न्त्चया उद्योग  

गाई िामम 
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Visiting Nepal-India border with minister नगरप्रहरीद्वार कोसभड-१९बाट ज्यान गमुाएको शव व्यव्स्थापन 

 

जनप्रसतसनसधहरुको कोसभड-१९ पररक्षण 

 

Collecting oxygen cylinder to fight Covid Pandemic 

चिज उत्पादन 
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  डस्टववन ववतरण 

 

वकृ्ष रोपण कायमक्रम 

 

Students in ethnic dress 

People's awareness program for pesticidies Interacting with students 
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KOICA, Nepal सँग सामवुहक तचस्वर 

 

KOICA, Nepalलाई मायाको चिनो प्रदान गर्दम नगरप्रमखु 

 

घाँसको ववउ तथा ववरुवा ववतरण 

 

करिोक माध्यसमक ववद्यालय 

 

नगरसभा बैठक 

 

अकवरे खसुामनी खेती 

 



 

113 

 

  

 

  

 

 बाहै्र मास िल्ने सडक 

 

कल्भटम सनमामण 

 

योजना अनगमन 

 

कन्त्याम सौन्त्दयीकरण कायम 

 

वदु्ध मूती सनमामण 
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Students of various schools around municipality are wearing ethnic dress 

 बाहै्र मास िल्ने सडक 
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Inspection of road  Inspection of small irrigation project by mayor 

Students of various schools around municipality are wearing ethnic dress 
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Constructing all weather roads and foot trails 
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Nature preservation by school kids ववज्ञान प्रदशमनी 

 

Chayote, leafy vegetable, paddy and large cardamom plants  



 

118 

 

  

 

  

 
चिया उद्योगहरुको अनगुमन 

 

सम्मान कायमक्रम 

 

Concrete bridge 

सोलर बत्ती ववतरण 

 

वकीटवक प्रयोग गदै नगरप्रहरी 
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स्थानीय उत्पाददत िुपी 

 

संकलन केन्त्रमा लान तयारी अदवुा 

 

Managing plant distribution program Goat farming 

Swine farming Mini tiller distribution for farmers 
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Primary Health Center, Fikkal bazar Finishing up newly constructed ward office 

Primary Health Center, Pashupatinagar Tomato farm 

अकवरे खसुामनी ववक्रीका लासग 

 

कुिो 
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  Chaff cutter distribution Speech given by Mayor at Japanese Embassy 

कोसभड-१९को महामारीका वेला कराते तासलम 

 

नसमरी सनमामण 

 

ससत्के यायाउ खेती तासलम 

 

हाते ट्याक्टर ववतरण कायमक्रम 

 



 

122 

 

  
 

 

 

 

   
वकृ्षरोपण कायमक्रम 

 

ववद्यालयका ववद्याथीहरुसँग 

 

गचणत अभ्यास पचुस्तका ववतरण 

 

Pavestone placement for Tea Testing & Promotion Center Plastic tunnel distribution 
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पवहलो सूयोदय नगर पयमटन महत्सव 
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नेपाल रेडक्रम सोसाइटी विक्कल उपशाखा उद्घाटन 

 

प्रधानमन्त्री रोजगार कायमक्रम 

 

Testing local cheese by minister Tea plucking using tools 

ववद्याथीहरुसँग सामवुहक तस्वीर 

 

ववद्याथीहरुलाई गचणत अभ्यास पचुस्तका ववतरण 
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आवसधक योजना सनमामणका लासग अन्त्तरवक्रया कायमक्रम 

 

पूवम प्रधानमन्त्रीद्वारा राजपर सावमजसनकीकरण 

 

नगरपासलकाद्वारा सम्मासनत प्रसतसनसधहरु 

 

अथोडक्स टे्रडमाकम  कायामन्त्वयन कायमक्रम 

 

कममिारी बैठक 
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  पयमटन मन्त्री माननीय योगभट्टराई नगरपासलकामा 

 

With chairman of constitution assembly Subash Chandra Nemwang 

Public reward program on presence of Ex. Prime Minister Immigration office inaguration at Nepal-India boarder 

पयमटन सूिना केन्त्र 

 

ववद्यतु पोल ववतरण कायमक्रम 
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इजरायलका महामवहम राजदूतसँग नगरप्रमखु 

 

पयनटन्त्कय नगरीको रुपमा घोिणा हुदँै 

 

१ नं प्रदेशका माननीय आन्त्थनक मान्त्मला तथा योजना मरिी 

 

Federal Social work minister at Vipassan Center of municipaltiy 

With mayor of Ilam, Maijogmai, District Coordination Member and Deputy Mayor सूयोदय नगरपासलका प्रवेशद्वार 
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Traditional Cardmom Dryer With mayor of Mechi municipality and other delegates 

वकसतमपरु नगरपासलकाका प्रसतसनसधहरुलाई स्वागत गदै नगरप्रमखु Cleaning Fikkal bazar on coordination with public 

भारतका महामवहम राजदूतसँग नगरप्रमखु 

 

नेपालका लासग जापानी राजदतु महामहीमसँग नगरप्रमखु 

 




