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पररच्छेर् एक: पररचय 
१.१ पषृ्ठभलूम 

नेपािको सङ्घीय संहविान २०७२ अनसुार स्थानीय तििरु लनवािम्चत स्थानीय सरकारको रुपमा 
हक्रयाशीि  भएका छन।् संहविान अनरुुप लतनवटै तिका सरकारिरु एकि अलिकारक्षेत्रको 
िकमा स्वायत्त रुपमा हविाहयकी, कायिकारी र न्ध्याहयक अलिकारको प्रयोग गनि स्वतन्ध्त्र छन ्भने 
साझा अलिकार क्षेत्रको िकमा सिअम्स्तत्व, समन्ध्वय र सिकायिको अविारणा अनसुार हक्रयाशीि 
िनुपुने संवैिालनक व्यवस्था रिेको छ। स्थानीय तिको संहविान प्रर्त्त अलिकार तथा साझा 
अलिकार क्षेत्रिाई व्यवम्स्थत गरै् स्थानीय सरकार सञ्चािन व्यवस्थापन उदे्दश्यका साथ 
कायािन्ध्वयनमा आएको स्थानीय सरकार  सञ्चािन  ऐन, २०७४ अन्ध्तरसरकारी हवत्त व्यवस्थापन 
ऐन, २०७४ र राहिय प्राकृलतक श्रोत  तथा हवत्त आयोग ऐन, २०७४ का प्राविानिरुमा 
स्थानीय सरकारको म्जबमेवारी तथा कायिप्रणािी थप स्पष्ट भएको छ ।आफ्नो अलिकार 
क्षेत्रलभत्रका हवर्यमा आवलिक, वाहर्िक, रणनीलतगत हवर्य क्षेत्रगत मध्यकािीन तथा र्ीघिकािीन 
हवकास योजना तजुिमा गनुिपने प्राविानिरु पलन यी ऐनिरुिे लनरे्म्शत गरेका छन ्।  

योजनाबि हवकास गरी गाउँपालिका  समिृ बनाउने िक्ष्यिाई प्रतापपरु गाउँपालिकािे स्थानीय 
नीलतिरुमा प्राथलमकता साथ उल्िेख गरेको छ। आलथिक रणनीलतिरुको माध्यमिे उच्चतम ् 
आलथिक वहृिर्र िालसि गरै् अन्ध्तरस्थानीय तिस्तरको प्रलतस्पिािमा अगालि बढ्न साविजलनक 
खचििाई प्राथलमकीकरणको  लसिान्ध्त  अनरुुप पारर्शी, जवाफरे्िीपूणि तथा हवश्वसनीय बनाउनपुने 
िनु्ध्छ । योजनाबि हवकास र जनताको आवश्यकताको प्राथलमकीकरण गने सन्ध्र्भिमा नविपरासी 
(बर्िघाट ससु्ता पम्श्चम) म्जल्िाको प्रतापपरु गाउँपालिकाको आवलिक योजना तजुिमा गनि प्ररे्श 
प्रम्शक्षण प्रलतष्ठान, िमु्बबनीको सियोग प्राप्त भएको िो ।  

संहविानिे स्थानीय तििाई प्रर्ान गरेको अलिकारको सूची र स्थानीय सरकार सञ्चािन  ऐन, 
२०७४ िे लनदर्िष्ट गरेका काम, कतिव्य, अलिकार र म्जबमेवारीिाई ध्यानमा राखी सिभालगतामूिक 
तथा समावेशी प्रहक्रयाबाट हवद्यमान सबभावना, अवसर, समस्या र चनुौती हवश्लेर्ण गरी र्ीघिकािीन 
सोच, समहष्टगत िक्ष्य, हवशेर् क्षेत्रका उदे्दश्य, रणनीलत एवम ्प्रमखु कायिक्रमिरु र आवश्यक श्रोत 
प्रक्षेपणसहित प्रतापपरु गाउँपालिकाको प्रथम आवलिक योजना (२०७८/७९-२०८२/८३) 
तजुिमा गररएको छ । यो आवलिक योजना प्रतापपरु गाउँपालिकाको समग्र हवकास योजनाको 
रणनीलतक मागिम्चत्र िनुेछ । यस योजना र्स्तावेजिाई गाउँपालिकािे मध्यकािीन खचि संरचना 
तयार गनि, वाहर्िक नीलत तथा कायिक्रम तजुिमा गनि र प्राथलमकताका क्षेत्र लनिािरण गरी श्रोत  
हवलनयोजन गने आिार र्स्तावेजको रुपमा प्रयोग गनेछ ।  
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१.२ प्रतापपरु गाउँपालिकाको वस्तमु्स्थलत हववरण 

१.२.१. भगूोि  

नेपािको मानम्चत्रमा प्रतापपरु गाउँपालिका  
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िमु्बबनी प्ररे्श अन्ध्तगित नविपरासी (बर्िघाट ससु्ता पम्श्चम) म्जल्िामा अवम्स्थत ९ वटा विा 
रिेको प्रतापपरु गाउँपालिका सालबकको जमलुनया (२-७,९ ), सोमनी (२,४-९ ), बर्ौिी, ठुिो 
खैरेटेवा, गठुी सूयिपरुा र प्रतापपरु गाउँ हवकास सलमलत (गा.हव.स.) गरी ७ वटा सालबकका गाउँ 
हवकास सलमलत लमिेर बनेको गाउँपालिका िो । प्रतापपरु गाउँपालिकाको वस्तमु्स्थलत हववरण 
२०७६ अनसुार, ७१.१ वगि हक.लम. क्षेत्रफिमा फैलिएको यस गाउँपालिकाको विा नं ७ सबै 
भन्ध्र्ा ठुिो विा िो जसको क्षेत्रफि ११.८७ वगि हक.लम. (१६.६९ प्रलतशत) छ भने सबै भन्ध्र्ा 
सानो विा नं ८ को क्षेत्रफि २.०६ वगि हक.लम. (२.९० प्रलतशत) रिेको छ ।  

गाउँपालिका पनु:संरम्चत िनु ुअम्घ केन्ध्रीय अनरु्ानमा लनभिर सातवटा गाउँ हवकास सलमलतिरुको 
आलथिक अवस्था कमजोर रिेको र ती लनकायिरु भौगोलिक रुपमा गालभर्ा  ठूिो क्षेत्रफि कायम 

िनुगएको छ ।  क्षेत्रफि ठूिो भएको कारण प्रतापपरु गाउँपालिकाको सेवा प्रवाि प्रलत इकाइ 
िागतमा वहृि िनुे रे्म्खन्ध्छ । पालिकाको विागत क्षेत्रफि तालिका नं. - १ मा रे्खाइएको छ 
। 

तालिका नं. – १ 

विागत क्षते्रफि 

विा नं. क्षते्रफि (वगि  हक.लम.) विािे ओगटेको भ-ूभाग (प्रलतशत) 
१ ७.१५ १०.०५ 

२ ८.०६ ११.३४ 

३ ८.१६ ११.४८ 

४ ८.१६ ११.४७ 

५ ८.३१ ११.६९ 

६ ७.०२ ९.८७ 

७ ११.८७ १६.६९ 

८ २.०६ २.९० 

९ १०.३३ १४.५२ 

जबमा ७१.१ १०० 

 

(श्रोत: प्रतापपरु गाउँपालिकाको वस्तमु्स्थलत हववरण, २०७६) 
यस गाउँपालिकाको उत्तरमा नविपरासी (बर्िघाट ससु्ता पम्श्चम) म्जल्िाको बर्िघाट गाउँपालिका 
पर्िछ, भने र्म्क्षणमा भारतको मिाराजगञ्ज  म्जल्िा रिेको छ। त्यसै गरी पूविमा ससु्ता 
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गाउँपालिका र पम्श्चममा सरवि गाउँपालिका पर्िछ। यो गाउँपालिका सङ्घीय राजिानी शिर 
काठमाण्िौ रे्म्ख कररब २३० हक.लम. र्म्क्षणी पवूी दर्शामा पूवि पम्श्चम मिेन्ध्र राजमागिबाट 
र्म्क्षण दर्शामा र प्ररे्श राजिानी र्ाङको भािवुाङरे्म्ख कररब १५० हक.लम. पूविमा पर्िछ। 
नेपािको लभत्री तराईमा अवम्स्थत रिेकािे यो गाउँपालिकामा उष्ण-मनसनुी प्रकारको िावापानी 
पाइन्ध्छ। यिाँ हिउँर्मा तापक्रम कररब ५ लिग्री सेम्ल्सयस र गमी महिनामा कररब ३८ लिग्री 
सबम पगु्छ । 

१.२.२ जनसंख्या  

हव.सं. २०६८ सािको जनगणना अनसुार प्रतापपरु गाउँपालिकाको जनसंख्या ४५,२४१ लथयो । 
२०७६ को घरिरुी सवेक्षण अनसुार प्रतापपरु गाउँपालिकाको जबमा जनसंख्या ४६,६७० रिेको 
छ । २०६८ सािमा जनघनत्व ६३६.१ प्रलत वगि हक.लम. रिेको लथयो भने २०७६ सािको 
घरिरुी सवेक्षण अनसुार ६५६.२० प्रलत वगि  हक. लम. रिेको छ । यस गाउँपालिकाको 
जनसंख्याको हववरण तालिका नं. - २ मा राम्खएको छ ।  

तालिका नं. – २ 

जनसंख्या को आवलिक तिुना सबबन्ध्िी हववरण 

विा नं राहिय जनगणना २०६८ घर िरुी सवेक्षण २०७६ 

जबमा  परुुर्  महििा  जनघनत्व जबमा  परुुर्  महििा  जनघनत्व 

१ ३७४१  १७६८  १९७३  ५२५.५  ४१३७  २१६३  १९७४  ५७८.९  

२ ४८५२  २३६७  २४८५  ६०१.७  ५७५१  २९२७  २८२४  ७१३.२  

३ ५१२४  २५४६  २५७८  ६२७.६  ५७६१  ३००३  २७५८  ७०५.६  

४ ४८१३  २५००  २३१३  ५९०  ६३१७  २३८८  १९२८  ५२९.२  

५ ६००४  ३०७७  २९२७  ७२२.४  ४९४४  २५४०  २४०४  ५९४.८  

६ ४६२५  २३७८  २२४७  ६५८.९  ५५९७  २८६६  २७६१  ७९७.३  

७ ५४७३  २७९६  २६७७  ४६१.१  ५४७७  २८८८  २५८९  ४६१.५  

८ ४८१४  २४५२  २३६२  २३३७  ५३३७  २७६१  २५७६  २५९१  

९  ५७९५  २९०३  २८९२  ५६१  ५२४९  २८०१  २५४८  ५१७.८  

जबमा  ४५२४१  २२७८६  २२४५४  ६३६.१  ४६६७०  २४३३७  २२३३२  ६५६.२  

(श्रोत: राहिय जनगणना २०६८ र घरिरुी सवेक्षण २०७६) 

१.३ गाउँपालिका  समहृिको आिार 

प्रतापपरु गाउँपालिकािे र्ीघिकािीन िक्ष्यिरु िालसि गरै् समिृ स्थानीय ति लनमािण गनि  आफ्नो 
भौगोलिक, सामाम्जक तथा आलथिक क्षेत्रका रे्िायका आिारिरु लनिािरण गरेको छ। 
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१.३.१ भौगोलिक बनावट र अवम्स्थलत  

तराईको समति भभूागमा अवम्स्थत यो गाउँपालिकाको र्म्क्षण तफि का ४, ५ र ६ नं. 
भारतसँगको अन्ध्तरािहिय लसमासँग जोलिएका छन ्। भारतसँगको अन्ध्तरािहिय लसमासँग जोलिएको 
िुँर्ा र्म्क्षण  क्षेत्रमा रिेका स्थानीय बालसन्ध्र्ािे व्यापाररक िाभ लिन सक्र्छन ् । अकोतफि  
यिाँको िावापानी िान, गिुँ तथा अन्ध्य नगरे्बािीको िालग एकर्म उपयिु रिेको छ। यस्तो 
िावापानीिाई कृहर् उत्पार्नको िालग प्रयोग गनि सकेमा यस ठाउँका मालनसिरुको जीवनस्तर 
लनकै मालथ पगु्ने अपेक्षा गनि सहकन्ध्छ। िमु्बबनी प्ररे्शका नम्जकका प्रमखु शिरिरु बटुवि र 
भैरिवा नम्जकै रिेको िुँर्ा यस क्षेत्रमा उत्पार्न िनुे बस्तिुरुिे सम्जिै बजार प्राप्त गनि 
सक्नेछन।् 

१.३.२ प्राकृलतक श्रोतको उपिब्िता  

यस गाउँपालिकामा उपिब्ि मखु्य प्राकृलतक श्रोतिरू, कृहर् भलूम र जिश्रोत रिेका छन ्। 

कृहर् भलूम 

यस पालिका क्षेत्रको भ-ूवनावट समति रिेको र ९६.१५ प्रलतशत भ–ूभाग  खेतीयोग्य रिेको 
िुँर्ा िान, मकै, गिुँ, केरा, तोरी, उख,ु आि ुजस्ता बािीिरुबाट िेरै िाभ लिन सहकने सबभावना 
रिेको छ । साथै मौसमी तरकारी तथा फिफुििरु पलन उत्पार्न गनि सहकन्ध्छ।कृहर्भलूमको 
बािलु्य रिेको िुँर्ा यस पालिकाका प्रमखु  श्रोतको रुपमा कृहर् र कृहर्जन्ध्य उत्पार्न तथा 
उद्यमिरु हवकास गनि सहकने उच्च सबभावना छ ।त्यसैगरी केरा तथा उखुको व्यावसाहयक खेती 
र व्यावसाहयकरुपमा माछापािन भइरिेको िुँर्ा यसको लबस्तारबाट थप फाइर्ा लिन सहकन्ध्छ।  

जिश्रोत 

यस गाउँपालिका जिश्रोतमा िनी रिेको छ, यिाँ रिेका खोिा, निर, ताि तिैया र पोखरीिे 
यस क्षेत्रको हवकासमा योगर्ान प-ुयाउन सक्छन।्यस गाउँपालिका भएर जाने गण्िक निर 
रे्शकै एउटा नमनुा निरको रुपमा म्चलनन्ध्छ।यस निरको पानीबाट गण्िक िाइड्रोपावर 
सञ्चािनमा रिेको छ जसको क्षमता १५ मेगावाट रिेको छ । यिाँ रिेका खोिा, नािा तथा 
पोखरीिरुिाई लसँचाइ, उजाि, पयिटन तथा माछापािन हवकासको िालग प्रयोग गनि सहकन्ध्छ ।  
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१.३.३ पूवाििारिरुको उपिब्िता  

यस गाउँपालिकाको सबै विा सिक सञ्जाििे जोलिएको छ।समति भ-ूभाग रिेको िुँर्ा 
यातायातको हवकास र ममित गनि खम्चििो िुँरै्न। यस गाउँपालिकामा गण्िक निर, पसौनी 
माइनर लसँचाइ योजना र सूयिपरुा माइनर गरी तीन वटा ठुिा लसँचाइ आयोजनािरू रिेका छन ्
।यी आयोजनािरुबाट एक लतिाई भन्ध्र्ा बढी भ-ूभागमा वर्िभरर नै लसँचाइ सहुविा उपिब्ि िनु्ध्छ 
भने बाँकी एक लतिाई भन्ध्र्ा बढी क्षेत्रमा मौसमी लसँचाइको सहुविा उपिब्ि छ।यस क्षेत्रमा 
सञ्चारको पिुँच पलन रतु गलतमा बढ्रै् गएको रे्म्खन्ध्छ।यिाँको भ-ूबनोट सौयि उजािको िालग पलन 
उपयिु रे्म्खन्ध्छ ।  

१.३.४ सामाम्जक बनोट तथा यवुा जनशम्ि  

गाउँपालिकामा भोजपरुीभार्ीको बािलु्यता छ।आदर्वासी जनजालतमा थारु समरु्ायको बािलु्य 
रिेको छ ।िालमिक दृहष्टकोणिे हिन्ध्र् ु िमि माने्न जनसंख्या ९३ प्रलतशत, मसुिमान ६.४६ 
प्रलतशत, हक्रम्स्चयन ०.४५, अन्ध्य ०.०५ प्रलतशत र बौि िमि मान्ने नगन्ध्य छन। अकोतफि  
यिाँको यवुाको जनसंख्या (१५-५९ वर्ि) ६२.४८% रिेको िुँर्ा जनसांम्ख्यक िाभ लिन सहकन्ध्छ 
। 

१.३.५ परुाताम्त्वक, िालमिक तथा ऐलतिालसक स्थि  

िालमिक दृहष्टकोणिे मित्वपूणि रिेको बाउन्न रे्वी मम्न्ध्र्र विा नं. १ र विा नं. ३ को लसमानामा 
अवम्स्थत छ।िालमिक हकबबर्न्ध्ती अनसुार िेरै वर्ि अगालि यस ठाउँमा रे्वी स्वयम ्आएर बास 
गरेको िनुािे कलियगुमा यसको नाम बाउने्न रे्वी िनु गएको िो। यस मम्न्ध्र्रको र्शिनको िालग 
लछमेकी पालिकािरु र भारतबाट िजारौँ भिजनिरु आउने गर्िछन।्यस मित्वपूणि स्थिको 
प्रवििन  र संरक्षणिे यस ठाउँको गररमािाई थप उच्च राख्न मित परु् याउँछ। म्चतवन राहिय 
लनकुञ्जको प्रभावक्षेत्रमा रिेको िुँर्ा पयिटन सबबम्न्ध्ि उद्यमको लबस्तार गनि सहकने सबभावना रिेको 
छ। यिाँका आदर्वासी तथा जनजालत समरु्ायको आफ्नो छुटै्ट इलतिास र संस्कृलत रिेको छ। यी 
संस्कृलतिरुको जगेनाि, प्रचारप्रसार र पूवािािरिरूको थप हवकास गरी आन्ध्तररक पयिटन प्रवििन 
गनि सहकन्ध्छ। 
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१.४ योजना तजुिमाका मागिर्शिक आिारिरु 

यो आवलिक योजना तयार गर्ाि राहिय योजना आयोग तथा िमु्बबनी प्ररे्श योजना आयोगद्वारा 
प्रलतपादर्त मूिभतू िक्ष्य तथा योजना तजुिमाका आिारभतू मान्ध्यतािरुको अनसुरण गररएको छ। 
गाउँपालिका स्तरको स्थानीय आवश्यकता पररपलूतिका िालग अलिकतम आलथिक श्रोत पररचािन 
गने नीलत अनरुुप यस योजनाका मागिर्शिक आिारिरु रे्िायबमोम्जम रिेका छन।् 

• संहविानको िारा ५७ िे स्थानीय तिको अलिकार संहविानको अनसूुची ८ मा उल्िेम्खत 
हवर्यमा रिने र त्यस्तो अलिकारको प्रयोग स्थानीय तििे बनाएको कानून बमोम्जम िनुे 
भनेको छ ।  

• स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को र्फा २४ िे प्रत्येक पालिकािे आफ्नो 
अलिकार क्षेत्रलभत्रका हवर्यमा स्थानीयस्तरको हवकासका िालग आवलिक, वाहर्िक, 

रणनीलतगत, हवर्य क्षेत्रगत मध्यकािीन तथा र्ीघिकािीन हवकास योजना बनाउनपुने 
भनेको छ ।  

• अन्ध्तर सरकारी हवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को र्फा १६ र १७ िे राजस्व बाँिफाँट, 
प्राकृलतक श्रोतबाट प्राप्त िनुे रोयल्टीको बाँिफाँट, हवत्तीय समानीकरण अनरु्ान, सशति 
अनरु्ान, समपूरक अनरु्ान, वैरे्म्शक सिायता तथा आन्ध्तररक ऋण सबबन्ध्िी प्राविानिरु 
कायािन्ध्वयन गनि वाहर्िक बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गनुिपने र मध्यमकािीन खचि संरचना 
समेत तयार गनुिपने व्यवस्था गरेको छ । 

• पन्ध्रौ योजनािे प्ररे्श तथा स्थानीयतििरू बीच अन्ध्तरसबबन्ध्िका आिारमा पूवाििारिरूको 
हवकास गरी आलथिक तथा सामाम्जक अवसरिरूमा नागररकको पिुँच अलभवहृि गने िक्ष्य 
लिएको छ । अन्ध्तरािहिय रुपमा प्रलतबिता जािेर गरेका दर्गो हवकासका िक्ष्यिरु िालसि 
गनि गाउँपालिकािरुिे आ–आफ्ना तिबाट सघाउनपुने िनु्ध्छ ।  

आवलिक योजना तजुिमामा रे्िायका स्थानीय कानून तथा दर्ग्र्शिनिरु समेत आिारका रुपमा 
रिेका छन ्।   

• प्रतापपरु गाउँपालिकाको आलथिक र हवलनयोजन ऐनिरु, २०७७  

• स्थानीय तिको योजना तजुिमा दर्ग्र्शिन, २०७५  

१.५ योजना तजुिमा हवलि 

गाउँपालिकाको हवकासको िालग  योजनाबि रुपमा अगालि बढ्ने उदे्दश्यिे तयार पाररएको यस 
आवलिक योजना तजुिमा गर्ाि सिभालगतामिुक प्रहक्रया अविबबन गररएको छ । समग्रमा योजना 
तय गने क्रममा रे्िाए बमोम्जमका प्रहक्रयािरुिाई अविबबन गररएको छ । 
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र्स्तावेजिरूको अध्ययन 

यसअन्ध्तगित योजना शरुु गनुिभन्ध्र्ा अगालि हवलभन्न र्स्तावेजिरु अध्ययन तथा हवश्लरे्ण गररएको 
लथयो । योजना तजुिमा लनमािण सबबन्ध्िी आवश्यक प्रमखु र्स्तावेजिरु जस्तै: राहिय पन्ध्रौँ 
योजना, िमु्बबनी प्ररे्शको प्रथम आवलिक योजना, राहिय योजना आयोगिे तयार गरेको स्थानीय 
तिको योजना तजुिमा दर्ग्र्शिन २०७५, प्ररे्श नीलत तथा योजना आयोगिे तयार गरेको प्ररे्शको 
वस्तमु्स्थलत हववरण २०७५, हवलभन्न मन्ध्त्रािय तथा हवभागिरुिे प्रकाशन गरेका प्रलतवेर्निरु, 

राहिय योजना आयोग, प्ररे्श नीलत तथा योजना आयोगिे प्रकाशन गरेका प्रलतवेर्निरु, प्ररे्श 
सबबन्ध्िी सूचनािरु तथा सबबम्न्ध्ित गाउँपालिकाको बस्तगुत हववरण, स्थानीय ऐन लनयम तथा 
अन्ध्य हवहवि पक्षिरूको अध्ययन तथा हवश्लरे्ण गररएको लथयो । 

योजना तजुिमा पूवितयारी बैठक  

लमलत २०७८ वैशाख ७ गते प्रतापपरु गाउँपालिकाको कायिवािक  अध्यक्ष, प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृत, र अन्ध्य शाखा प्रमखुिरुसँग छिफि गरी योजना प्रहक्रया अगालि बढाउने बारे छिफि 
गररएको लथयो । साथै लनरे्शक सलमलत र हवर्यगत सलमलत गठन तथा अन्ध्य व्यवस्थापकीय 
तयारी सबबन्ध्िी हवस्ततृ रूपमा छिफि गरर आवश्यक जानकारी संकिन  गररएको लथयो । 

योजना अलभममु्खकरण कायिशािा गोष्ठी 

गाउँपालिकाको आवलिक योजना तजुिमा हवलि प्रहक्रया सबबन्ध्िी अलभमखुीकरण कायिशािा गोष्ठी 
लमलत २०७८/०१/१५ गते गररएको लथयो । उि गोष्ठीमा आवलिक योजना लनमािणको मखु्य 
उदे्दश्य र यसिे समग्र गाउँपालिकाको हवकासमा पाने प्रभावको बारेमा छिफि गररएको लथयो । 
गोष्ठीमा आवलिक योजना बनाउँर्ा अपनाउने प्रहक्रयािरु तथा हक्रयाकिापिरूको बारेमा हवस्ततृ 
रूपमा छिफि गररनकुा साथै गाउँपालिका सबबम्न्ध्ित सूचनािरु व्यवम्स्थत ढंगिे संकिन गने 
बारे छिफि गररएको लथयो ।  

आिार रेखा सूचना तथा त्याङ्क हवश्लरे्ण 

योजना तजुिमा कायिमा आवश्यक आिार त्याङ्क संकिनका िालग हवलभन्न विा सलमलतको पििमा 
विास्तरीय परामशि बैठकिरुको सञ्चािन २०७८ वैशाख र्ोस्रो साता गररएको लथयो । जसमा 
स्थानीय समरु्ायको प्रलतलनलिमूिक सिभालगता रिेको लथयो । हवलभन्न क्षेत्रका प्रलतलनलििरु तथा 
सरोकारवािािरुसँग परामशि गरी गाउँपालिकाको हवहवि पक्षिरु जस्तै कृहर्, उद्योग, हवत्तीय 
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संस्था, जिश्रोत आदर्को बारेमा सूचना संकिन  गररएको लथयो । यसैगरी विा क्षेत्रमा रिेका 
समस्या, चनुौती तथा अवसरिरु पहिचान गरर सबभावना बोकेका आवश्यक क्षेत्रिरूको बारेमा 
पलन त्याङ्क संकिन गररएको लथयो । गाउँपालिकाका सबै विािरुबाट सिभालगतामूिक  
हवलिबाट त्याङ्क संकिन गररएको लथयो ।  

विास्तरीय वस्तमु्स्थलत, समस्या, चनुौती तथा अवसरको पहिचान तथा हवश्लरे्ण 

योजना तजुिमाको क्रममा समग्र वस्तमु्स्थलतबारेको हवश्लरे्णका िालग SWOT हवश्लरे्ण गरी 
विातिबाट समस्या तथा सबभावना पहिचान गररएको लथयो । ९ वटै विामा िम्क्षत समिु 
छिफि सञ्चािन  गरी विाको वस्तमु्स्थलत, समस्या, चनुौलत, अवसर, क्षेत्रगत सोच, िक्ष्य, उदे्दश्य, 

रणनीलत, कायिनीलत, प्रमखु योजना तथा कायिक्रमिरुका सबबन्ध्िमा राय तथा सझुाब संकिन 
गररएको लथयो ।  

आवलिक योजना तजुिमा कायिशािा गोष्ठी 

गाउँपालिकाका हवलभन्न पक्षिरूको जानकारीिरु संकिन र हवश्लरे्ण गररसकेपलछ 
सरोकारवािािरूको सिभालगतामा लमलत २०७८ वैशाख १९ गतेरे्म्ख २१ गतेसबम आवलिक 
योजना तजुिमा कायिशािा गोष्ठी आयोजना गररएको लथयो । कायिशािामा गाउँपालिकाका िरेक 
हवर्यगत क्षेत्रका सरोकारवािािरु सिभागी भएका लथए । कोलभि-१९को मिामारीिाई ध्यानमा 
राखेर कायिशािा स-सानो समूिमा र अनौपचाररक रुपमा पलन गररएको लथयो।कायिशािामा 
गाउँपालिकाको हवद्यमान समस्या, अवसर चनुौती तथा सबभावनािरुको वस्तपुरक हवश्लरे्णका 
आिारमा गाउँपालिकाको समग्र हवकासको र्ीघिकािीन सोच, समहष्टगत िक्ष्य, हवर्यगत तथा 
क्षेत्रगत उदे्दश्य लनिािरण गररएको लथयो । कायिशािाबाट हवर्य क्षेत्रगत समस्या, अवसर, चनुौलत 
तथा सबभावनािरुको वस्तपुरक हवश्लरे्णका आिारमा हवर्यगत िक्ष्य तथा पररमाण सूचक 
लनिािरण गरर ती िक्ष्य तथा सूचक िालसि गनि अविबबन गररनपुने रणनीलत तथा कायिनीलतिरु, 
प्रमखु कायिक्रमिरु र अनमुालनत िागत समेटेर मस्यौर्ा तयार गररएको लथयो । 

मस्यौर्ा प्रमाणीकरण कायिशािा 

आवलिक योजनाको पहििो मस्यौर्ा तयार भईसकेपलछ मस्यौर्ा प्रमाणीकरण कायिशािा लमलत 
२०७८ असार १६ गते सञ्चािन गररएको लथयो । जसमा गाउँपालिकाका प्रलतलनिीिरु तथा 
कमिचारीिरु, र राजनीलतक र्िका प्रलतलनलििरु, हवर्यगत हवज्ञिरु तथा सरोकारवािािरु आमन्ध्त्रण 
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गरी िरेक हवर्यको सूचना, सूचक, रणनीलत, गलतहवलि तथा प्रस्ततु गररएका योजनािरु हवस्ततृ 
रूपमा समीक्षा गररएको लथयो र सिभागीिरुबाट प्राप्त सझुाव र सल्िािको आिारमा मस्यौर्ािाई 
थप पररमाम्जित गररएको िो । 

अम्न्ध्तम प्रलतवेर्न स्वीकृत  

सिभालगतामूिक कायिशािा गोष्ठीको लनष्कर्ि, मस्यौर्ा प्रमाणीकरण कायिशािाबाट प्राप्त सझुाव 
तथा हवर्य हवज्ञिरूसँगको परामशि तथा छिफिका क्रममा प्राप्त सझुावको आिारमा तयार 
भएको प्रतापपरु गाउँपालिकाको प्रथम ५ वरे् आवलिक आयोजना (२०७८/७९-२०८२/८३) 
को अम्न्ध्तम र्स्तावेज  कायिपालिका वैठकबाट लमलत २०७८ साि असार २२ गते स्वीकृत 
गररयो ।   
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पररच्छेर् र्ईु: हवगतका योजनाको क्षते्रगत समीक्षा तथा म्स्थलत हवश्लरे्ण 
सङ्घीय संरचना अन्ध्तगित हव. सं. २०७३ मा प्रतापपरु गाउँपालिकाको स्थापना भएको िो ।  
२०७४ सािको स्थानीय तिको लनवािचन पश्चात यस गाउँपालिकािे िाि सबम ४ वटा वाहर्िक 
नीलत तथा कायिक्रम ल्याईसकेको छ।नेपािको संहविान तथा हवद्यमान प्रचलित कानूनिे दर्एको 
अलिकार प्रयोग गरै् िरेक स्थानीय तििे वाहर्िक रुपमा नीलत तथा कायिक्रम ल्याउन ुपने िनु्ध्छ 
।आिारभतू सेवा गाउँवासीको घरआगँनमा प-ुयाउन ेअविारणा अनसुार यस गाउँपालिकािे िरेक 
विा कायाििय माफि त जनतािाई सेवा दर्ईरिेको छ।यस गाउँपालिकाको र्ीघिकािीन सोच 
“प्रतापपरुको चािना, शान्ध्त समिृ र समतामिुक समाजको स्थापना” रिेको छ । हवगतका नीलत 
तथा कायिक्रमिरुको समग्र रुपमा रे्िाय बमोम्जम हवश्लरे्ण गररएको छ । 

२.१ आलथिक पक्ष 

सङ्घीय सरकारिे ल्याएको “समिृ नेपाि, सखुी नेपािी” भन्न े नारािाई स्थानीय स्तरमा समेत 
साथिक बनाउन जनतािे अनभलुत िनु े खािका कायिक्रमिाई अगालि बढाउनका यस 
गाउँपालिकािे आलथिक क्षते्रमा हवलभन्न नीलत तथा कायिक्रमिरु बनाई िाग ु गरेको छ।आलथिक 
क्षेत्र अन्ध्तगित हवगतका कायिक्रमिरुमा कृहर्िाई लबशेर् मित्व दर्एको छ । जस अन्ध्तगित कृहर् 
व्यावसाहयकरण गनि व्यावसाहयक खेती तथा कृर्किाई प्रोत्सािन कायिक्रम िाग ुभएको छ । 
आिलुनक कृहर् पिलतको माध्यमबाट कृहर्क्षेत्रको हवकास गररन े अविारणा अनसुार कृहर् तथा 
पशपुािनिाई आिलुनकीकरण र व्यवसायमखुी बनाउँरै् गाउँपालिकािाई खाद्यान्न, तरकारी, मास,ु 

र्िु र अण्िा उत्पार्नमा आत्मलनभिर बनाउन े कायिको सरुुवात भएको छ। कृर्किरुको 
व्यावसाहयक क्षमता हवकासका िालग तालिम, गोष्ठीिरु आयोजना गरै् हकसानको व्यावसाहयक 
ज्ञान, सीप र क्षमताको अलभवहृिका हक्रयाकिापिरू सञ्चािन भइरिेका छन ्  । कृहर् तथा 
पशपुािन क्षेत्रको उत्पार्न र उत्पार्कत्व वहृि गनिका िालग कृहर् याम्न्ध्त्रकरण कायिक्रम िाग ु
गररएको छ भने सामहुिक कृहर् तथा खेती प्रणािीिाई प्रोत्सािन गररएको छ । गाउँपालिकािाई 
केरा पकेट क्षेत्रको रुपमा हवकास गररएको छ भने कृर्किरुिाई उन्नत मि, लबउलबजन तथा 
प्रहवलिको व्यवस्था गररँरै् आएको छ ।  

गाउँपालिका क्षेत्र लभत्रका सिकारी संस्थािरूिाई लनयमन र व्यवस्थापन गररनकुा साथै सबै 
सिकारीिरुको त्याङ्क संकिन गरी क्षेत्रगत वगीकरण गररएको छ ।महििा बचत समिु तथा 
महििा सिकारी संस्थािरुको संस्थागत क्षमता हवकास गररएको छ । हवपन्न महििािरुका िालग 
आय-आजिन तथा सीपमिुक कायिक्रम माफि त स्वरोजगारीको अवसर प्रर्ान गररएको छ । कर 
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अन्ध्तगित एहककृत सबपती कर र बिाि हवटौरी शलु्क िाग ुगररएको छ । उत्पीलित, हवपन्न तथा 
गररब र फरक क्षमता भएको प्रमाम्णत गनि गररने लसफाररसिाई लनिःशलु्क गररएको छ।स्थानीय 
रोजगारी प्रवििन  गनि तालिमको व्यवस्था गरी स्थानीय तिमा इिेम्क्िलसयन, प्िबबर, कापेन्ध्टर, 
मेसन जस्ता प्राहवलिक जनशम्ि उत्पार्न गने कायिको सरुुवात भएको छ । समग्र प्रतापपरु 
क्षेत्रमा रिेका िालमिक, सांस्कृलतक, प्राकृलतक आकर्िणका सबपर्ािरुिाई पयिटकीय केन्ध्रको रुपमा 
हवकास गनि, पयिटन गलतहवलिको हवकास र हवहविीकरण गने कायिक्रमिरु सञ्चािन गररएको छ ।  

२.२ सामाम्जक  

प्रतापपरु गाउँपालिकािे सामाम्जक क्षेत्रको सन्ध्तलुित हवकासका िालग हवलभन्न नीलत तथा कायिक्रम 
िाग ुगरेको छ । पालिकाका सबै बािबालिकािाई आिारभतू तिसबम म्शक्षा उपिव्ि गराउने 
राहिय नीलतिाई प्रभावकारी रुपमा कायािन्ध्वयन गररएको छ । हवद्याथी अनपुातमा म्शक्षक 
नपगेुका तथा अत्यावश्यक हवद्याियिरुको िालग हवद्यािय सिायता रकमको व्यवस्था गररएको छ 
। सामरु्ाहयक हवद्याियको शैम्क्षक गणुस्तर वहृिका िालग आवश्यक पने पूवाििार हवकास, सचुना 
प्रहवलि, शैम्क्षक सामग्री, हवज्ञान प्रयोगशािा िगायत म्शक्षकको र्रबन्ध्र्ी लमिान गररएको छ । 
र्लित बािबालिकािरुिाई छात्रवमृ्त्त, लनिःशलु्क शैम्क्षक सामग्री तथा हवद्यािय पोशाकको व्यवस्था 
गररएको छ । लत्रभवुन माध्यालमक हवद्याियिाई नमनुा हवद्यािय सिुार गरुुयोजना अनरुुप 
भौलतक लनमािण अनरु्ान उपिब्ि गराइएको छ ।   

स्वास््य, पोर्ण तथा सरसफाई अन्ध्तगित िाम्रो अलभयान स्वच्छ, सनु्ध्र्र र िररत प्रतापपरु 
गाउँपालिका अलभयान कायिक्रम अगालि बढाईएको छ। और्िीिरु गणुस्तरीय, सरि र सिुभ 
रुपमा उपिब्ि गराउन और्िी  पसििरुिाई लनयमन गररन ेतथा लनजीस्तरमा सञ्चालित स्वास््य 
संस्थािरुिाई व्यवम्स्थत र लनयमन गररने नीलत बनाइएको छ । जगन्नाथपरु प्राथलमक स्वास््य 
केन्ध्रिाई स्तरोन्नती गरी सामरु्ाहयक अस्पताि सञ्चािन गने कामको थािनी भएको छ । महििा 
स्वास््य स्वंयसेहवकािरुिाई उत्प्ररेरत गनि प्रोत्सािनको व्यवस्था गररएको छ । सतु्केरी महििाका 
िालग रु.२००० का र्रिे उपचार खचि छुट्टाइएको छ तथा बिकु्षते्रीय  पोर्ण कायिक्रम लबस्तार 
गररएको छ ।  

अशि जेष्ठ नागररक तथा अपांगता भएका नागररकिाई सबबम्न्ध्ित विा कायािियिे समन्ध्वय गरी 
सामाम्जक सरुक्षा भत्ता घर-रै्िोमा गई प्रर्ान गररने कामको सरुुवात भएको छ। एकि महििा, 
जेष्ठ नागररक, फरक क्षमता भएका व्यम्ि, टुिरुा, सीमान्ध्तकृत र िोपोन्ध्मखु समरु्ायका िालग 
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राज्यको तफि बाट सामाम्जक सरुक्षाको सलुनम्श्चतता गरै् यातायात, स्वास््य र म्शक्षा सेवा लनिःशलु्क 
गने कायिको सरुुवात गररएको छ । एकि महििा, हिंसा तथा द्वन्ध्घ पीलित महििा र पछालि 
पाररएका महििािरुको िालग सशम्िकरण कायिक्रम सञ्चािन गररएको छ। िाग-ुऔर्ि र्वु्यिसनी 
मानव बेचहवखन तथा असरुम्क्षत बसाईसराईको हवर्यमा आवश्यक सचेतनामूिक तथा 
पूनिस्थापनाका कायिक्रम िाग ुगररएको छ ।आदर्वासी जनजालत समरु्ायका यवुायवुतीिरुको िालग 
क्षमता हवकास कायिक्रम सञ्चािन गररएको छ । र्लित तथा हवपन्न वगििरुको िालग सामाम्जक 
हवकास, सशिीकरण र क्षमता हवकासका कायिक्रम सञ्चािन गररएको छ।गाउँपालिकाको हवकास 
र नागररकिरूको सहुविाका िालग मेिलमिाप तथा मध्यस्थता सेवािाई प्रभावकारी बनाइएको 
छ। गाउँपालिका न्ध्याहयक सलमलतको कायििरूको व्यवस्थापन र कायि सञ्चािनिाई प्रभावकारी र 
सविसिुभ बनाइएको छ ।  

२.३ भौलतक पूवाििार  

कुनै पलन रे्शको समहृिको मूि  मेरुर्ण्ि भौलतक पूवाििार िो।पूवाििारिाई दर्गो, भरपर्ो र 
वैज्ञालनक बनाउन सके कुनै पलन ठाउँको हवकासमा मित्वपूणि भलूमका खेल्र्छ।प्रतापपरु 
गाउँपालिकािे भौलतक पूवाििारको लनम्बत हवगतका वर्ििरु रे्म्ख नै हवलभन्न नीलत तथा कायिक्रमिरु 
तजुिमा गरै् आएको छ।सिक सञ्जाितफि  कृहर् सिकिरूको स्तरोन्नलत भएको छ भने गाउँपालिका 
स्तरीय सिकिरुको क्षेत्रालिकार लनिािरण गरी सिक लबस्तार गने कायिको सरुुवात भएको छ 

।गाउँपालिका लभत्र बाहिरी चक्रपथको लनमािण गनि हवस्ततृ योजना प्रलतवेर्न (DPR) तयार भएको 
छ । लसँचाइ अन्ध्तगित गाउँपालिका लभत्रका खेतीयोग्य जलमन तथा बाँझो जलमनमा आवश्यक 
लसँचाइको व्यवस्था गरी कृहर् उत्पार्न बढाइने योजना अगालि साररएको छ । त्यसैगरी 
गाउँपालिकाको उपयिु स्थानमा प्ररे्श सरकारसँगको सियोगमा खेिकुर् मैर्ान लनमािण गररन े
योजना बनाइएको छ । खोिािरुमा आवश्यक पिु लनमािणका िालग सङ्घ तथा प्ररे्श 
सरकारससँग पिि भईरिेको छ।  

प्रतापपरु गाउँपालिका लभत्रका ग्रामीण बस्तीमा एक घर एक िाराको व्यवस्था गने कायिको 
सरुुवात िनुकुा साथै शिु पानीको व्यवस्था गने कायिक्रम अगालि बढेको छ । सोिार ऊजाि 
जिानमा अनरु्ान र छुटको व्यवस्थासहित गाउँपालिकाका सबै टोिका सिकिरूमा सोिार बत्ती 
जिान गरी उज्यािो गाउँपालिका अलभयान प्रहक्रया अगालि बढेको छ। गाउँपालिकाका सबपूणि 
विािरूमा इन्ध्टरनेट सहुविासहित टेलिफोन सेवा सहुविा उपिब्ि छ ।  
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२.४ वन, वातावरण तथा हवपद् व्यवस्थापन   

जिवाय ुपररवतिनका असरिाई न्ध्यूलनकरण गनि तथा वातावरण संरक्षण गनिको लनम्बत  प्रतापपरु 
गाउँपालिकािे हवलभन्न नीलत तथा कायिक्रमिरु िाग ुगरेको छ । जस अन्ध्तगित गाउँपालिका तथा 
विा स्तरीय हवपद् व्यवस्थापन सलमलतिाई प्रभावकारी एवम ् व्यवम्स्थत बनाइएको छ । 
गाउँपालिकामा भकूबप, अलसना, आगिालग, िुवान, बाढी, सपिको टोकाई, चट्याङ्ग जस्ता प्रकोप 
व्यवस्थापन गनि हवपद् व्यवस्थापन कोर् सञ्चािन गररएको छ ।गाउँपालिकाबाट प्रत्येक विािाई 
हवपद् व्यवस्थापनको िालग बजेट हवलनयोजन गररएको छ । साविजलनक बाँझो जलमनमा वकृ्षारोपण 
गने अविारणा अम्घ साररएको छ। त्यस्तै गरी गाउँपालिकालभत्र रिेका चोरलनया माइ खोिा तथा 
खजरुा खोिामा रिेका लगट्टी, वािवुा, बेसमाटो आदर्को उत्खनन र संरक्षणका िालग नीलत तथा 
कायियोजना ल्याइएको छ ।  

२.५ संस्थागत हवकास र सशुासन 

गाउँपालिकािे सशुासनका िालग आलथिक पारर्म्शिता भने्न नीलतको कायािन्ध्वयन गरेको छ । 
जसअन्ध्तगित पालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष िगायत कायिपालिका सर्स्यिरूको सबपम्त्त हववरण 
साविजलनक गररएको छ । भ्रष्टाचार हवरूि शून्ध्य  सिनशीिताको लसिान्ध्त िाग ुगररएको छ। 
जनतािाई दर्इने सेवािाई चसु्त र सरि बनाउनका िालग सबै विा कायािियिरूिाई 
इन्ध्टरनेटको माध्यमबाट गाउँपालिका सँग जोलिएको छ । व्यम्िगत घटना र्तािको कायि सबै 
विािरुमा अनिाइनमाफि त िनुेगरी लबस्तार गररएको छ । स्थानीय सरकारबाट प्रर्ान गररने 
सेवािाई जनउत्तरर्ायी बनाउन गाउँपालिका र प्रत्येक विा कायािियिरूमा नागररक विापत्र, 

सशुासन िेल्प िेस्कको व्यवस्था गररएको छ । पालिकािे लनयलमत रूपमा  साविजलनक सनुवुाई 
तथा सामाम्जक परीक्षण गने, अनगुमन संयन्ध्त्रिाइ हक्रयाशीि बनाउने र कायिप्रणािीिाई पारर्शी 
बनाउँरै् सबै सूचनािरु गाउँपालिकाको वेवसाईटमा अध्यावलिक तथा व्यवम्स्थत गररएको छ । 
साविजलनक तथा सरकारी सबपम्त्तको अलभिेख राखी संरक्षण र सर्पुयोग गने कायिको थािनी 
गररएको छ । मानव संशािन, प्राकृलतक श्रोत सािन, िालमिक, सांस्कृलतक, परुाताम्त्वक सबपर्ा 
आदर्को अलभिेखीकरण र अद्यावलिक गरी व्यवम्स्थत गररएको छ । सामाम्जक सरुक्षा भत्ता 
बैहकङ्ग प्रणािी माफि त हवतरण गने प्रबन्ध्ि गररएको छ । 
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२.६ बजेट हवश्लरे्ण  

स्थानीय तिको लनवािचन पश्चात गाउँपालिकािे प्रारबभका वर्िमा वाहर्िक आय तथा व्ययको सिी 
अनमुानका साथ हववरण िगायत बजेट तथा योजना तजुिमा गनि कदठनाइ भएको भएपलन पलछल्िा 
आ.व.िरुमा समयमै वाहर्िक बजेट तथा कायिक्रमिरु तजुिमा भई सभामा प्रस्ततु गरेको रे्म्खन्ध्छ । 
प्रारम्बभक वर्ििरुमा सानो पररमाणमा रिेको आन्ध्तररक राजस्व आव ०७७÷ ०७८ सबम 
आइपगु्र्ा रु ७० िाखको िारािारीमा पगेुको रे्म्खन्ध्छ ।चाि ुआ.व.मा सङ्घ र प्ररे्शबाट प्राप्त 
अनरु्ान र स्थानीय स्रोत समेत गरी पालिकािे सङ्घीय अन्ध्तगित वाहर्िक रु ५० करोि भन्ध्र्ा 
बढीको बजेट  पररचािन गरेको छ । वाहर्िक बजेट खचितफि  ६० रे्म्ख ७० प्रलतशत सबम खचि 
भएको रे्म्खन्ध्छ । प्रारबभका आलथिक वर्ििरुमा खचि नभई मौज्र्ातको रुपमा स्थानीय सम्ञ्चत 
कोर्मा रिेको रकम रु १० करोि माथी रिेको छ । कुि खचिमा चाि ुखचिको अंश ६० 
प्रलतशतको िारािारीमा छ । गाउँपालिकािे तजुिमा गरेका पलछल्िा सबै बजेटिरु नाफा बजेट 
रिेका छन ।विास्तरीय सेवािरु विािरुबाट प्राप्त भए पलन राजस्व र खचि सबबन्ध्िी कामिरु 
कायिपालिका कायािियबाट भई आएको छ । िेखा व्यवम्स्थत गनि िेखा प्रणािी SuTRA प्रयोग 
गररएको छ । सङ्घीय  तथा प्ररे्श सरकारबाट प्राप्त िनुे अनरु्ानिरु आलथिक वर्िसँगै वहृि भएको 
छ तर श्रोत प्रालप्तका सबबन्ध्िमा अनमुान योग्य िनु सकेको छैन । 
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पररच्छेर् तीन: योजना खाका 
३.१ पषृ्ठभलूम  

नेपािको संहविानिे लतनवटै  तिका सरकारिरूको अलिकारिाई सूचीकृत गरेको छ । यस्तो 
अलिकारको प्रयोग गर्ाि तीनवटै तिका सरकारिरू बीच सिकाररता, सिअम्स्तत्व र समन्ध्वय 
कायम गनुि पने संवैिालनक व्यवस्था रिेको छ । सङ्घ, प्ररे्श र स्थानीय ति बीच कायि 
म्जबमेवारीको बाँिफाँिका आिारमा नै आवश्यक श्रोतको समेत व्यवस्था गरेको छ ।योजनाबि 
ढंगिे हवकासका कायियोजना अगालि बढाई गाउँपालिकािाई समिृ बनाउने िक्ष्यिरु स्थानीय 
नीलतिरुमा प्राथलमकता साथ उल्िेख गररएको छ । आलथिक रणनीलतिरुको माध्यमिे उच्चतम 
आलथिक वहृिर्र िालसि गरै् अन्ध्तरस्थानीय तिस्तरको प्रलतस्पिािमा अगालि बढ्न साविजलनक 
खचििाई प्राथलमकीकरणको लसिान्ध्त अनरुुप पारर्शी, जवाफरे्िीपूणि तथा हवश्वसनीय बनाइ 
अगालि बढ्न ु पने आवश्यकता गाउँपालिकािे मिससु  गरेको छ। यसै सन्ध्र्भिमा िमु्बबनी 
प्ररे्शको प्रथम आवलिक योजनािे (आिारपत्र २०७६/७७-२०८०/८१) आवलिक योजना, 
वाहर्िक नीलत तथा कायिक्रम, बजेट लनमािण र कायािन्ध्वयन चरणमा एकरुपता तथा समन्ध्वय कायम 
गने नीलत लिएको छ । त्यसै गरी पन्ध्रौं योजनाको (२०७६/७७ -२०८०/८१) राहिय  सोच 
र िक्ष्य िालसि िनुे गरी स्थानीय तिमा समन्ध्वयात्मक, नलतजामखुी र सबि योजना तजुिमा 
पिलतको हवकास गने पषृ्ठभलूममा गाउँपालिकािे उपिब्ि सािन श्रोतको उपयोग र योजना 
अनशुासन कायम गरै् दर्गो हवकासका िक्ष्य िालसि गनिका िालग आवलिक योजना तजुिमा गरी 
कायािन्ध्वयनमा िैजान ुअपररिायि भएको छ ।  

३.२ अवसर र चनुौती  

अवसर  

स्थानीय बालसन्ध्र्ाको चािनािाई सबबोिन गनि आवश्यक न्ध्यूनतम संस्थागत संरचनािरुिाई 
संस्थागत गरै् गाउँपालिकको वाम्छछत आलथिक सामाम्जक हवकासको गलत िालसि गनि रे्िायका 
अवसरिरु उपिब्ि छन । 

• स्थानीय तिमा लनवािम्चत जनप्रलतलनलििरु स्थानीय सरकारिरू सञ्चािनको प्रारम्बभक 
वर्ििरुको अभ्यासबाट नेततृ्व लिन सक्षम िुँरै् गएका छन ्।  

• प्ररे्शको राजिानी, सङ्घीय राजिानी तथा भारतका हवलभन्न शिरिरुमा यातायातको सिज 
पिुँचिे गर्ाि हवकास लनमािणको िागत कम खम्चििो छ भने आवागमनको सिजतािे गर्ाि 
यस क्षेत्रमा उत्पार्न भएका सामग्रीिरुिे सिज ढंगमा बजार पाउन सकेका छन ।  

• हवकास लनमािणका िालग आवश्यक जनशम्ि र श्रमशम्ि आपूलतिका िालग सहक्रय 
जनसंख्याको प्रलतशत ६२.४८ रिेको छ ।  
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• कुि क्षेत्रफिको ९६.१५ प्रलतशत खेतीयोग्य जलमन रिेको िुँर्ा कृहर् उत्पार्न तथा 
उत्पार्कत्व वहृि र कृहर्क्षेत्रको आिलुनकीकरण र व्यावसाहयकरण गनि सहकन े प्रचरु 
सबभावना छ । 

• भारतको हविार प्ररे्शको मिाराजगञ्ज म्जल्िासँग लसमा जोलिएकोिुँर्ा भारतका व्यापाररक 
सिरको आलथिक गलतहवलििरुको िाभ लिन सहकने रे्म्खन्ध्छ ।  

• म्चतवन राहिय लनकुञ्ज पयिटन प्रवििन सबबन्ध्िी गलतहवलि र वाम्ल्मकी आश्रमको िालमिक 
पयिटनसँग सबबम्न्ध्ित आन्ध्तररक पयिटन तथा बजार हवकासको सबभावना रिेको छ । 

चनुौती  

गाउँपालिकाको आलथिक समहृि िालसि गने लसिलसिामा रे्िायका मूख्यमूख्य चनुौती रिेका छन:- 

• यवुािरूिाई कृहर् पेशा तफि  आकहर्ित गनुि, 
• उख,ु केरा, बेसार जस्ता बािीको िालग दर्गो बजार व्यवस्थापन गनुि, 
• सीलमत श्रोत र सािनको प्रयोगबाट सबै खेतीयोग्य जलमनमा लनयलमत लसँचाइको व्यवस्था 

तथा अन्ध्य आवश्यक भौलतक पूवाििारको लनमािण गनुि, 
• कृहर्जन्ध्य उद्योगिरु स्थापना गनिको लनलमत्त आवश्यक श्रोत  जटुाई यस क्षेत्रका 

बालसन्ध्र्ािाई कृहर्जन्ध्य उद्योगिरु स्थापना गनिको लनलमत्त उत्प्ररेरत गनुि, 
• मानव पूजँी लनमािणका िालग म्शक्षा र स्वास््यको सिज पिुँच र गणुस्तर सिुार गनिको 

साथै पलछल्िो चरणमा फैलिएको COVID-19 तथा अन्ध्य सरुवा रोगको संक्रमण लनयन्ध्त्रण 
गनुि र सबै स्थानीयबासीिाई खोपको व्यवस्था गनुि, 

• अन्ध्िहवश्वास, कुरीती तथा महििा हिंसाका घटनािरुमा कमी ल्याई शाम्न्ध्त सरुक्षा कायम 
राख्न,ु 

• वरे्नी आइपने हवपद्िरुसँग सामना गरै् िनजनको नोक्सानी िनुबाट बचाउन ु र यी 
हवपद्िरुसँग सामना गनिको लनलमत्त उम्चत संयन्ध्त्र लनमािण गनुि, 

• नगन्ध्य मात्रामा वनजंगि रिेकोिे वकृ्षरोपण गरर वन क्षेत्रको लबस्तार तथा वातावरण 
संरक्षण गनुि, 

• गाउँपालिकािे दर्ने सेवा तथा अन्ध्य कायििरुिाई लछटो छररतो ढंगिे सबपन्न गरी सरकारी 
सेवा जनमैत्री बनाउन ु तथा हवकासका आयोजनािरु समयमा न ै सबपन्न निनुे प्रवमृ्त्तको 
अन्ध्त्य गनुि । 

• भ्रष्टाचार मिु गाउँपालिका बनाउन ु। 
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३.३ दर्गो हवकासका िक्ष्यिरुसँग आवलिक योजनाको तार्ात्बयता  

दर्गो हवकास िक्ष्य सन ् २०३० सबममा सबै प्रकारका गररबीको उन्ध्मूिन गरी न्ध्यायपूणि र 
सरुम्क्षत हवश्व लनमािण गने पररकल्पना िो । दर्गो हवकास िक्ष्यको सफि कायािन्ध्वयन सबै तिका 
सरकारको हक्रयाशीिताबाट मातै्र सबभव िनु सक्र्छ । यसमा पलन सेवा प्रवाि, स्थानीय पूवाििार 
हवकास िगायतका कायि स्थानीय तिको कायिक्षेत्रमा पने भएको र दर्गो हवकास िक्ष्य िालसि 
गने मित्वपूणि अलभभारा स्थानीय तिमा रिेको छ । तीन ै तिका सरकारिरूिाई संहविान र 
कानूनद्वारा प्रर्त्त कायि म्जबमेवारी मध्ये सेवा प्रवाि, सशुासन र स्थानीय पूवाििार हवकास 
िगायतका कायििरू स्थानीय तिको प्रमखु कायिक्षेत्र िनु । दर्गो हवकास िक्ष्य िालसि गनि 
यसको स्थानीयकरण गने क्रममा िम्क्षत सूचकिरु िालसि िनुे हकलसमिे योजना तजुिमा र िगानी 
व्यवस्थापनको मित्वपूणि अलभभारा समेत स्थानीय तिमा रिन गएको छ ।  

शून्ध्य गररबी, भोकमरीको अन्ध्त्य, सबमालनत काम तथा आलथिक उन्नलत, असमानताको न्ध्यूनीकरण 

जस्ता दर्गो हवकासका िक्ष्यिरुिाई प्रतापपरु गाउँपालिकाको आवलिक हवकास योजना तजुिमा 
गर्ाि आन्ध्तररकीकरण गरी नेपाििे अन्ध्तरािहिय स्तरमा जनाएका दर्गो हवकास िक्ष्य सबबन्ध्िी 
प्रलतबिता पूरा गनि आवलिक योजनामा लनबन कुरािरु समाहित गररएको छ :- 

• नागररकको मौलिकिकका सबबन्ध्िमा स्थानीय तिमा रिेको साविजलनक सेवाको मित्वपूणि 
म्जबमेवारी, 

• स्थानीय श्रोत सािनको अलिकतम पररचािन, 

• दर्गो हवकास िक्ष्यिाई स्थानीय पररवेश अनसुार प्राथलमकीकरण, 

• जनसिभालगताको प्रवििन, 

• श्रोतको र्ोिोरोपनको न्ध्यूनीकरण । 

३.४ राहिय पन्ध्रौँ योजनाको सोच  

राहिय योजना आयोगिे तयार पारेको पन्ध्रौँ योजनािे लिएका सोच, उदे्दश्य र रणनीलतिरु रे्िाय 
बमोम्जम रिेका छन । 
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राहिय सोच  

“समिृ नेपाि, सखुी नेपािी” - सबमनु्नत, स्वािीन र समाजबार् उन्ध्मखु अथितन्ध्त्र सहितको समान 
अवसर प्राप्त, स्वास््य, म्शम्क्षत, सबमालनत, मयािदर्त र उच्च जीवनस्तर भएका सखुी नागररक 
बसोबास गने मिुकु । 

राहिय उद्दशे्य:-  

१. सविसिुभ, गणुस्तरीय र आिलुनक पूवाििार लनमािण, उत्पार्नशीि र मयािदर्त रोजगारी 
अलभवहृि, उच्च दर्गो र समावेशी आलथिक वहृि तथा गररबी लनवारण गरै् समहृिको 
आिार लनमािण गनुि । 

२. गणुस्तरीय स्वास््य तथा म्शक्षा, स्वास््य तथा सन्ध्तलुित वातावरण, सामाम्जक न्ध्याय र 
गणुस्तरीय एवम ् जवाफरे्िी साविजलनक सेवा कायम गरी सङ्घीय  शासन व्यवस्थाको 
सदुृहढकरण गरै् नागररकिाई मयािदर्त र पररष्कृत जीवन यापनको अनभुलूत गराउन ु। 

३. सामाम्जक-आलथिक रुपान्ध्तरण तथा स्वािीन राहिय अथितन्ध्त्र लनमािण गरी रे्शको 
स्वालभमान, स्वतन्ध्त्रता र राहिय हितको संरक्षण गनुि । 

राहिय रणनीलत:-  

१. तीव्र, दर्गो र रोजगारमिुक आलथिक वहृि गने । 

२. सिुभ तथा गणुस्तरीय स्वास््य सेवा र म्शक्षाको सलुनम्श्चतता गने । 

३. आन्ध्तररक तथा अन्ध्तररे्शीय अन्ध्तर आवद्िता एवम ्दर्गो शिर/बस्ती हवकास गने । 

४. उत्पार्न र उत्पार्कत्व वहृि गने ।  

५. पूणि, दर्गो र उत्पार्नशीि सामाम्जक सरुक्षा तथा संरक्षण प्रर्ान गने । 

६. गररबी लनवारण र आलथिक सामाम्जक समानता सहितको न्ध्यायपूणि समाज लनमािण गने । 

७. प्राकृलतक श्रोतको संरक्षण र पररचािन तथा उत्थानशीिताको हवकास गने । 

८. सङ्घीय शासन प्रणािीको सदुृढीकरण र साविजलनक सेवाको प्रभावकाररता अलभवहृि गने ।  

३.५ प्रारे्म्शक प्रथम योजनाको सोच र िक्ष्य  

िमु्बबनी प्ररे्शको पहििो आवलिक योजनाको र्ीघिकािीन सोच  

“ समिृ प्ररे्श: खशुी जनता ”  
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उच्च आलथिक वहृिसहित समिृ अथितन्ध्त्र, रोजगारीसहित जीवन लनवाििका िालग पयािप्त आबर्ानी, 
आिारभतू भौलतक सहुविाको उपिब्िता, सरुक्षा र स्वच्छ वातावरण कायम रिने समिृ प्ररे्शका 
खशुी जनता । 

प्रारे्म्शक िक्ष्य  

समाजबार् उन्ध्मखु, सामाम्जक न्ध्यायमा आिाररत, समावेशी, सन्ध्तलुित र दर्गो हवकासको 
माध्यमबाट आलथिक वहृिर्रिाई उच्च पारै् प्ररे्शबासी जनताको जीवनमा गणुात्मक पररवतिन 
ल्याउन ु। 

प्रारे्म्शक योजनाको उद्दशे्य  

सामाम्जक न्ध्यायमा आिाररत रिी अवसरको लसजिना, उत्पार्न वहृि, रोजगारी प्रवििन र गररवी 
लनवारण गनुि । 

प्रथम प्रारे्म्शक योजनाका रणनीलतिरु:-  

१. कृहर्, उद्योग र पयिटन क्षेत्रको उत्पार्न र उत्पार्कत्व वहृि गरी आलथिक वहृिर्र बढाउने । 

२. आवश्यक भौलतक पूवाििार लनमािण तथा लबस्तार गने । 

३. गणुस्तरीय म्शक्षा र स्वास््य लबस्तार गरी मानवीय पुजँी लनमािण गने । 

४. सामाम्जक समावेम्शता र िैहङ्गक समता प्रवििन गने । 

५. प्रभावकारी हवपद् व्यवस्थापन  र जिवाय ुपररवतिन अनकूुलित हवकास गने । 

६. हवलिको शासन कायम गरै् सशुासन प्रत्याभलूत गने । 

 

३.६ गाउँपालिकाको र्ीघिकािीन सोच  

 “ प्रतापपरुको चािना, शान्ध्त, समिृ र समतामूिक समाजको स्थापना ” 

सामाम्जक, सांस्कृलतक रुपमा समिृ, भौलतक पूवाििारयिु, आलथिक रुपिे सवि र सक्षम, 
हवकासका दृहष्टिे दर्गो, सफा, सनु्ध्र्र, िररत, सरुम्क्षत, प्रहवलिमैत्री र सक्षम नमनुा गाउँपालिकाको 
रुपमा हवकास गने । 
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३.७ गाउँपालिकाको िक्ष्य  

गाउँपालिकाबाट दर्इने साविजलनक सेवामा सेवाग्रािी, िम्क्षत वगि  तथा स्थानीय बालसन्ध्र्ाको सरि 
पिुचँ स्थापना भई स्थानीय समरु्ायको सामाम्जक आलथिकस्तरमा वाम्छछत सिुार आएको िनेुछ ।  

३.८ स्थानीय तिका हवकासको उद्देश्यिरु 

प्रतापपरु गाउँपालिकािे शान्ध्त, समिृ र समतामूिक समाज स्थापनाको र्ीघिकािीन सोच र सोिी 
अनरुुप िक्ष्यिरु लनिािरण गरेको पररप्रके्ष्यमा  आवलिक योजना कायािन्ध्वयनबाट उपिम्ब्ि िालसि 
िनुे क्रममा रे्िायका उदे्दश्यिरु पूरा िनुेछन ्।  

• व्यावसाहयक कृहर् उत्पार्न र उत्पार्कत्वमा वहृि भएको िनुेछ । 
• पूवाििार हवकासको माध्यमद्वारा आलथिक सामाम्जक हवकासको आिारशीिा तयार िनुेछ । 

• प्राकृलतक श्रोतको दर्गो उपयोग एवम ्हवपद् व्यवस्थापनद्वारा जीवनयापन सरुम्क्षत भएको 
िनुेछ । 

• शासकीय सशुासनको अलभवहृि तथा संस्थागत क्षमता बढेको िनुेछ । 

• र्क्ष मानव श्रोतको हवकास र हवस्ताररत रोजगारीद्वारा उच्च आलथिक वहृि िालसि िनुेछ 
। 

३.९ पररमाणात्मक िक्ष्य  

प्रतापपरु गाउँपालिकाको र्ीघिकािीन सोचिाई पहििो आवलिक हवकास योजनाका िालग तय 
गररएका आलथिक, सामाम्जक, सांस्कृलतक तथा भौलतक िक्ष्यिरूिालसि गरी वातावारणमैत्री र 
सशुासनयिु हवकासको सलुनम्श्चतता गरै् प्रतापपरुबासीको जीवनस्तर उकास्न े र्ीघिकािीन िक्ष्य 
सहित आगामी पाँच वर्िका िालग रे्िाय बमोम्जम पररमाणात्मक सूचकिरु िालसि िनुे अपेक्षा 
गररएको छ । आवलिक योजना अवलिमा िालसि गररने समहष्टगत पररमाणात्मक िक्ष्य तालिका 
नं. – ३ मा दर्ईएको छ ।  

 

तालिका नं. – ३ 

प्रतापपरु गाउँपालिकाको पररणात्मक िक्ष्य 

क्र.
सं. 

सूचकांक इकाई आिार रेखा वर्ि 
(०७७/०७८) 

िक्ष्य 
(२०८२/८३) 

१  लनरपेक्ष गररबीको रेखामनुी रिेको जनसंख्या  प्रलतशत ३८ १५ 

२ आलथिक वृहिर्र  प्रलतशत ७ ९ 

३ प्रलत व्यम्ि आय  अमेररकी ििर ८१० १५०० 
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क्र.
सं. 

सूचकांक इकाई आिार रेखा वर्ि 
(०७७/०७८) 

िक्ष्य 
(२०८२/८३) 

४  मानव हवकास सूचकांक  सूचकांक ०.४९३ ०.६ 
५  आफ्नो उत्पार्न र कृहर्बाट वर्िभरी खान पगु्ने 

जनसंख्या  
प्रलतशत ६० ९० 

६  वाहर्िक खाद्यान्न उत्पार्न  म्क्वन्ध्टि ३२२४०९ ६०३५१७ 

७  साक्षरता  प्रलतशत ५९ ८८ 

८  पक्की घर संख्या  प्रलतशत ३५ ७० 

९  व्यावसाहयक/प्राहवलिक  सीपयिु र्क्ष जनशम्ि  प्रलतशत १४ ५० 

१०  बाि कुपोर्ण र्र  प्रलतशत ३.५ ० 

११  बाि लबबािको र्र  प्रलतशत २५ १० 

१२  महििा हिंसाका घटना वाहर्िक  संख्या  ९० २० 

१३  स्वास्थ संस्थामा गइ सतु्केरी गराउने महििा प्रलतशत ६० ९५ 

१४  गाउँपालिका लभत्रको बेरोजगार  प्रलतशत १०.६८ ५ 

१५  रुख हवरुवािे ढाकेको िररयािी क्षेत्र  प्रलतशत  ०.१ १ 

१६  औसत  आय ु वर्ि ६६ ७२ 

१७  बाहै्र महिना सवारी सािन सञ्चािन  िनुे सिक  हकमी २११.७१ २७० 
१८  कृहर् क्षेत्रमा संिग्न जनसंख्या  (कृहर् र पशपुन्ध्छी 

पािन) 
प्रलतशत ७० ४० 

१९  वर्िभरर लसँचाइ सहुविा भएको जलमन प्रलतशत  ३१  ६१  
(त्याङ्क आिार: िमु्बबनी प्ररे्श प्रथम आवलिक योजना , गाउँपालिका वस्तमु्स्थलत हववरण २०७६) 

मानव हवकास सूचकांक, आलथिक वहृिर्र, लनरपेक्ष गररबीको रेखामलुन रिेको जनसंख्या, और्त 
आय,ु प्रलतव्यम्ि वाहर्िक आय जस्ता स्थानीयतििे उपिम्ब्ि योगर्ान गने सूचकिरुको 
आिारवर्िको त्याङ्क राहियस्तर र प्ररे्शस्तरको सािाखािा अङ्किाई आिार मालन राम्खएको छ । 
साथै घरिरुी  सवेक्षण, २०७६ मा प्राप्त भएका त्याङ्किरु स्थानीयस्तरको उपिम्ब्ि प्रक्षेपणका 
िालग आिार मालनएको छ । राहिय तथा प्रारे्म्शक सािाखािा अङ्कको अलिनमा रिी सोिी 
प्रवतृ्तीमा पररमाणात्मक िक्ष्यिरु अनमुान प्रक्षेपण गररएको िो । 

३.१० प्रमखु रणनीलत, कायिनीलत   

यस उपखण्ि अन्ध्तगित  रिने गाउँपालिकाको आवलिक योजनाको सोच तथा िक्ष्य परुा गनि 
लिइने हवर्यक्षेत्रगत रणनीलत तथा कायिनीलत, प्रमखु कायिक्रमिरु र हवर्यगत उपक्षेत्रगतको 
हवस्ततृ हववेचना, पररमाणात्मक िक्ष्य, अपेम्क्षत उपिम्ब्ि र प्रमखु योजना तथा कायिक्रमिरु 
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पररच्छेर्- ४, ५, ६, ७ र ८ मा राम्खएको छ र हवर्यक्षेत्रगत तथा उपक्षेत्रगत नलतजा खाकािरु 
सम्जिै एकैठाउँमा िेनि लमल्नेगरी मेहिक्स तालिकािरुमा समावेश गररएको छ । योजनाको 
हवलभन्न अवयव र प्रमखु कायिक्रमिरु तथा सोका िालग आवश्यक कुि बजेट अनमुान बीचको 
अन्ध्तरसबबन्ध्ििाइ  यस उपखण्ि अन्ध्तगित  पररच्छेर्- ९ मा प्रस्ततु गररएको छ ।  
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पररच्छेर् चार : आलथिक हवकास 

नेपािको संहविानमा सलुनम्श्चत गररएका नागररकको खाद्य सरुक्षा, मयािदर्त रोजगारी र आयको 
अलिकार कायािन्ध्वयन गनि सङ्घ, प्ररे्श र स्थानीय सरकारको पलन मित्वपूणि भलूमका रिेको छ । 
यी भलूमकािाई लनवािि गनि स्थानीय सरकारिे संहविानको पररलि लभत्र रिेर, सङ्घ तथा प्ररे्शको 
कानून, नीलत, योजना र िक्ष्यिाई टेवा पगु्ने र्ीघिकािीन सोच सहित योजनाबि ढंगिे अम्घ 
बढ्नपुने आवश्यकता रे्म्खन्ध्छ ।नेपािको संहविानको अनसूुची -८ मा स्थानीय तििाई स्थानीय 
बजारको व्यवस्थापन, कृहर् तथा पशपुािन, कृहर् उत्पार्न व्यवस्थापन, सिकारी जस्ता स्थानीय 
आलथिक हवकासको अलिकार र म्जबमेवारी प्रर्ान गरेको छ ।यी हवर्यिरू दर्गो हवकासको िक्ष्य-
१ (शून्ध्य गररबी), िक्ष्य-२ (भोकमरीको अन्ध्त्य) िक्ष्य-८ (सबमालनत काम तथा आलथिक उन्नलत) 
र िक्ष्य–१० (असमानताको न्ध्यूनीकरण)सँग जोलिएका छन।् यसिाई मध्यनजर गरी यस 
गाउँपालिकाको समग्र आलथिक हवकासको अग्रणी क्षेत्रिरु; उत्पार्न, रोजगारी र आयको प्रमखु 
सबभाव्य श्रोतका रूपमा रिेको कृहर्, पश,ु उद्योग व्यवसाय, पयिटन, हवत्तीय व्यवस्थापन जस्ता 
क्षेत्रमा हवकास प्रयासिाई िोर् याउन यी क्षेत्रिरुको हवद्यमान अवस्था, समस्या तथा समग्र 
चनुौलतको हवश्लरे्ण गरै् अविबवन गनुि पने रणनीलत र प्रमखु कायिक्रमिरू ति प्रस्ततु गररएको छ 
। 

४.१. कृहर् हवकास 

४.१.१ हवद्यमान अवस्था  

प्रतापपरु गाउँपालिकाको वस्तमु्स्थलत हववरण २०७६ अनसुार यस गाउँपालिकाको कुि क्षेत्रफि 
७१.१२ वगि हक. लम. मध्ये ९६.१५% भभूाग (६८.३९ वगि  हक.लम.) कृहर् योग्य क्षेत्र रिेको 
छ भन ेजबमा ०.३२९ वगि  हक.लम. क्षेत्रफिमा मानव बस्ती बसेको पाइन्ध्छ र बाँकी २.४०६ 
वगि हक.लम. क्षेत्रफि ताि, तिैया, निर जस्ता पानीको भागिे ओगटेको छ ।यस 
गाउँपालिकाका अलिकांश जनसङ्खख्या मखु्य गरी कृहर्मा पेसामा आिाररत छन ्। घरिरुी सवेक्षण 
२०७६ अनसुार कृहर्मा आम्श्रत जनसंख्या २१,८७५ रिेको छ । यस गाउँपालिकामा अन्नबािी 
अन्ध्तगित  सबै भन्ध्र्ा िेरै िान उत्पार्न िनु्ध्छ भने त्यसपलछ गिुँ र मकै उत्पार्न िनु्ध्छ । नगरे् 
बािी अन्ध्तगित उख,ु केरा, आि,ु बेसार, अर्वुा, र्ििन र तोरी उत्पार्न िनु्ध्छ । २०७५/७६ 
मा यस गाउँपालिकामा ४,७६,८०९ म्क्वन्ध्टि अन्नबािी तथा नगरे् बािी उतपार्न भएको लथयो 
।  
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४.१.२ अवसर र चनुौती  

यस गाउँपालिकाको अलिकांश भ-ूभाग खेतीयोग्य रिेको छ । उष्ण िावापानी पाईने िुँर्ा िान, 
मकै, गिुँ तथा तोरी प्रशस्त फल्र्छ । यो गाउँपालिका केराको पकेट क्षेत्रको रुपमा म्चलनन्ध्छ, 
भने परबपरागत रुपमा उख ु उत्पार्न िुँरै् आएको छ। यिाँका हकसानिरु वर्िभरी नै कृहर्मै 
आिाररत कायििरु गरररिेका िनु्ध्छन ्।यस भेगमा उत्पादर्त केरा, फिफुि, तरकारी  सनुवि, 
बर्िघाट, बटुवि तथा भरतपरु सबम परु् याउन सहकन्ध्छ । प्रशस्त सबभावना भएका कृहर् 
क्षेत्रिरूको अध्ययन गरी पकेट क्षेत्रको रूपमा लबस्तार र प्रवििन गनि सकेको खण्िमा खाद्य 
सरुक्षामा प्रत्यक्ष रुपमा योगर्ान गनि सक्ने प्रचरू सबभावना रिेको छ । परबपरागत कृहर् 
प्रणािीमा सिुार गरी कृहर् उत्पार्कत्व बढाउन, खाद्यान्न बािी (िान, मकै, गिुँ, मसुरुो र्ाि), नगरे् 
बािी (उख,ु केरा,अर्वुा, बेसार, आि,ु), मौर्मी तथा वेमौर्मी तरकारी बािी (तरुि, हपिँाि,ु 

सखरखण्ि, गोिभेँिा), फिफूि बािी (केरा, कागती, आपँ, मेवा, अबबा, रुखकटिर, जामनु) 
िगायतका बािीिरूको व्यावसाहयक उत्पार्नबाट उल्िेख्य आलथिक िाभ तथा रोजगारी वहृि गनि 
सहकने रे्म्खन्ध्छ । कृहर्मा आिाररत साना तथा मझौिा कृहर् प्रशोिन उद्योग सञ्चािन गनि सहकन े
प्रशस्त सबभावना छ । 

यस गाउँपालिकामा कृहर् क्षेत्रमा प्रशस्त सबभावनाको वाबजरु् अलिकांश कृर्किरूमा कृहर् 
व्यावसाहयहककरण, कृहर् प्राहवलिक, व्यवस्थापकीय र बजारीकरण सबबन्ध्िी ज्ञान, सीप र अनभुबको 
कमी छ । पररणामस्वरूप उत्पादर्त बस्तकुो संरक्षण र भण्िारण, उत्पार्कत्व वहृिका िालग 
मिखार् र लबउलबजन प्रयोग जस्ता कामिरु व्यवम्स्थत र प्रभावकारी िनु सकेको छैन । भ-ू
उपयोग नीलतको अभावमा आवासीय भलूम र कृहर् भलूमको वगीकरण िनु सकेको छैन जसका 
कारण कृहर्योग्य जलमनको खण्िीकरण र कृहर् भलूम संकुचन भई याम्न्ध्त्रकीकरणमा अवरोि सजृना 
भएको छ ।  

४.१.३ र्ीघिकािीन सोच  

कृहर् क्षेत्रको आिलुनकीकरण, व्यावसाहयकरण गरी दर्गो आलथिक वहृिर्र िाँलसि गने ।  
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४.१.४ रणनीलत  तथा कायिनीलत  

यस योजनाको अपेम्क्षत नलतजा प्राप्त गनि गाउँपालिकाको श्रोत , स्थानीय सङ्घसंस्था, समरु्ाय, लनजी 
क्षेत्र र प्ररे्श तथा सङ्घ सरकारसँग साझेर्ारी र सिकायि गरी आवलिक योजनामा प्राथलमकताको 
आिारमा रे्िाय अनसुारको रणनीलत तथा कायिनीलत अविबवन गररनेछ । 

रणनीलत कायिनीलत 

• कृहर्िाई व्यावसाहयहककरण गरी खाद्यमा आत्म 
लनभिर बनाई गररबी घटाउने । 

 

• भ-ूउपयोग नीलत बनाई खेतीयोग्य जलमनको 
संरक्षण तथा मि, लबउ, लबजनको 
उपिब्िता सलुनम्श्चत गररनछे   

• खेतीयोग्य बाँझो जलमनिाई प्रयोगमा ल्याई 
सामहुिक खेती तथा करार खेतीको 
अविारणा अम्घ बढाइनेछ  

• कृहर् उत्पार्कत्व र उत्पार्न वृहिका िालग 
स्थानीय िावापानी, जिवाय ु अनकुुिन िनुे 
लबउ, लबजन, नसिरी िाउसको स्थापना 
गररनेछ  

• कृहर्को व्यावसाहयकरण, कृर्क मैत्री प्रहवलि 
र याम्न्ध्त्रकरणिाई प्रोत्सािन तथा प्रवििन 
गररनेछ 

• स्थानीय रूपमा सबभाव्य कृहर् उत्पार्निरू 
(केरा, वेसार, कागती, उख)ु जस्ता उच्च 
मूल्य वस्तकुो उत्पार्नमा वृहि, उत्पादर्त 
वस्तिुाई मूल्य शंृ्रखिा हवकास गरी आय 
वृहि गररनछे । 

• गाउँपालिकािाई कृहर् केन्ध्रको रुपमा 
हवकास गने ।  

 

• कृहर् उत्पार्न वृहिका िालग आवश्यक 
कृहर् पूवाििार र प्राहवलिक जनशम्िको 
स्थापना गररनेछ  

• हकसानिाई समयमै उन्नत लबउ लबजन, मि 
तथा अन्ध्य प्रहवलिको व्यवस्थापन गनि छुटै्ट 
लबउलबजन तथा मि केन्ध्रको स्थापना 
गररनेछ  

• स्थानीय उत्पार्नको व्यवम्स्थत भण्िारण, 

सञ्चय , गणुस्तर वृहि सहित 
व्यावसाहयहककरणका िालग कृहर् उत्पार्न 
संकिन केन्ध्रको स्थापना एवम ् म्चस्यान 



प्रतापपरु गाउँपालिका - पहििो आवलिक हवकास योजना आलथिक वर्ि (२०७८/७९–२०८२/८३) 
 

27 

रणनीलत कायिनीलत 

केन्ध्र लनमािण गररनछे  
• उत्पादर्त वस्तकुो मूल्य शंृ्रखिा वृहिको 

िालग प्रशोिन उद्योगको स्थापना गनि 
साविजलनक लनजी साझेर्ारी अविारणा 
अनसुार िगानी प्रवििन गररनेछ । 

• उत्पार्नको बजारीकरण तथा व्यावसाहयक  
सिजीकरण गने । 

 

• केरा तथा उखकुो उत्पार्न र लबक्री 
हवतरणिाई सिज बनाइनेछ तथा  
बजारीकरण प्रवििन गररनछे ।  

• सिकारी संस्थािरूसँगको साझेर्ारी 
कायिक्रम अन्ध्तगित कृहर्को व्यवसायीकरण 
तथा बजारीकरणमा सिकारी संस्थािरू 
सँगको सिकायिमा हवलभन्न कायिक्रम 
सञ्चािन गररनेछ । 

• यवुािाई कृहर्मा आकहर्ित गनि हवलभन्न सेवा 
तथा सहुविािरु उपिब्ि गराउने ।  

 

• यवुामैत्री कृहर् कायिक्रम, कृहर्मा आिाररत 
साना तथा िघ ु उद्यम हवकास कायिक्रम, 
यवुा कृहर् तालिम तथा यवुािरुिाई नमनुा 
कृहर् फमििरुको अध्ययन भ्रमण गराईनेछ 
।  

४.१.५ प्रमखु कायिक्रम  

• व्यावसाहयक कृहर् अनरु्ान र छुट,  
• कृहर् याम्न्ध्त्रकरण,  
• नगरे् बािी बजार प्रवििन,  
• कृहर् उपज भण्िारण, 
• कृहर् म्चस्यान केन्ध्र,  
• कृहर्मा आिाररत घरेि ुतथा साना उद्योग प्रोत्सािन कायिक्रम। 
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४.१.६ नलतजा खाका  

क्र.सं नलतजा सूचक एकाई आिार 
वर्िको 
अवस्था 

०७७/७८ 

आवलिक 
योजनाको 

अन्ध्त्यको म्स्थलत 
०८२/८३) 

१ कृहर् क्षेत्रको 
उत्पार्न तथा 
व्यावसाहयकतामा 
अलभवृहि  
भएको िनुेछ ।  

परबपरागत कृहर् पेशामा आवि 
जनसंख्या  

प्रलतशत ७० ४०  

खेती गररएको जलमन िेक्टर ६०२४ ६७०० 
लसम्ञ्चत क्षेत्रफि िेक्टर ४६१६ ५००० 
वर्ि भरी लसचँाइ िनुे भलूम  िेक्टर २०९५ ४११६ 
मौसमी लसँचाइ िनुे भलूम  िेक्टर २५२१ ५०० 
वाहर्िक फिफूि उत्पार्न  म्क्वन्ध्टि १००००  १५०००  
वाहर्िक नगरे् बािी म्क्वन्ध्टि १३९५९९ २००००० 
वाहर्िक िान उत्पार्न  म्क्वन्ध्टि २४४८५० ३००००० 
वाहर्िक गिुँ उत्पार्न  म्क्वन्ध्टि ४४६६२ ७०००० 
वाहर्िक तोरी उत्पार्न  म्क्वन्ध्टि ५२४६ ८००० 
वाहर्िक अर्वुा उत्पार्न  म्क्वन्ध्टि २१४१२ ४०००० 
वाहर्िक केरा उत्पार्न  म्क्वन्ध्टि ४००००    ७००००  
वाहर्िक उख ुउत्पार्न  म्क्वन्ध्टि १२०००  १८०००   
वाहर्िक र्ििन उत्पार्न  म्क्वन्ध्टि १५०३७ २१००० 
वाहर्िक आि ुउत्पार्न  म्क्वन्ध्टि ९७९०४ १५०००० 
व्यावसाहयक कृहर् फमि संख्या  ३५ ६० 

  गाउँपालिका 
कृहर् केन्ध्रको 
रुपमा हवकलसत   
िनुेछ 

िेरी संख्या  ०  १  
उन्नत लबउ लबजन केन्ध्र (उख,ु 
केरा, अरू्वा, प्याज) 

संख्या  ०  २  

लबउलबजन (नसिरी) संख्या  २ ५  
मि खार् केन्ध्र  संख्या  ० २  
शीत भण्िारण संख्या  ०  १  
कृहर् तथा पश ुप्राहवलिक   संख्या  १०  ५०  
कृहर् हवशरे्ज्ञ   संख्या ०   ३  
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४.१.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

यस गाउँपालिकामा मखु्य गरी केरा, उख,ु अर्वुा, प्याजको उत्पार्न तथा व्यावसाहयकता वहृि  
भई यस गाउँपालिका कृहर् केन्ध्रको रुपमा हवकलसत िनुेछ। 

४.२. लसँचाइ हवकास 

४.२.१ हवद्यमान अवस्था  

यस गाउँपालिकाको ६,७२६ िेक्टर खेतीयोग्य जलमन मध्ये ४,६१६ िेक्टर जलमनमा लसँचाइ 
पगेुको छ । जसमध्ये २,०९५ िेक्टर जलमनमा वर्िभरी लसँचाइ सहुविा उपिब्ि छ भन े
२,५२१ िेक्टर जलमनमा मौर्मी लसँचाइ सहुविा उपिब्ि छ । यस गाउँपालिकामा िाि ३ वटा 
लसँचाइ आयोजनािरु: पसौनी लसँचाइ योजना, नेपािी गण्िक निर र सूयिपरुा माइनर सञ्चािनमा 
आएका छन ।  

४.२.२ अवसर र चनुौती  

प्रशस्त कृहर् भलूम भएको, समति भभूाग रिेको तथा खोिा नािा र जिािार क्षेत्र भएकािे यस 
गाउँपालिकािे लसँचाइको प्रशस्त सबभावना बोकेको छ ।िाि यस गाउँपालिकामा लसँचाइका तीन 
वटा ठुिा योजनािरु सञ्चािनमा रिेका छन ् ।यी आयोजनािरुिे ५०% भन्ध्र्ा बढी भलूममा 
लसँचाइ सहुविा प-ुयाएका छन।यिाँको भगूोि लसँचाइको लनलमत्त उपयिु भएकािे सबै खेतीयोग्य 
जलमनमा लसँचाइ प-ुयाउन सिज िनु्ध्छ।यद्यहप ४०% कृहर्योग्य जलमन मौर्मी लसँचाइको भरमा 
रहिरिेको छ।अको तफि  सबै भन्ध्र्ा ठुिो निर गण्िकको पानी भारतिे िैजाने िुँर्ा यस ठाउँको 
हकसानिे उि निरबाट यथेष्ट िाभ लिनसकेका छैनन।् गण्िक निरको मूि खण्ि विा नं ५, 
७ र ९ भएर गएको भएपलन स्थानीय हकसानिरुिे गण्िक लसंचाइको सीलमत  रुपमा मात्र िाभ 
लिन सकेका छन।् 

४.२.३ र्ीघिकािीन सोच  

सबै खेतीयोग्य जलमनिाई लसँचाइको पिुँचमा प-ुयाई कृहर् क्षेत्र चिायमान गराउने ।  
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४.२.४. रणनीलत तथा कायिनीलत  

रणनीलत कायिनीलत 
सबै कृहर् योग्य जलमनमा लसँचाइ सहुविा 
उपिब्ि गराइ  कृहर् उत्पार्न बढाउन े। 

• कुिो तथा निर नपगु्ने के्षत्रमा हवद्यतुीय  
सिायतािे जलमनमलुनको पानी लनकािेर लसचँाइ 
गररनेछ   

• प्रयोग िुँरै् गरेका निर तथा कुिोिरुको लनयलमत  
ममित सबभार गररनेछ  

• िाि प्रयोगमा आइरिेको कुिो तथा निरिरुको 
स्तर उन्नलत गररनेछ   

• पोखरी, निर, कुिोिरु लनमािण तथा ममित गनि 
आवश्यक ममित सबभार कोर्को स्थापना 
गररनेछ  

• लसंचाइ प्रणािीको दर्गोपनाका िालग 
उपभोिािरुको श्रोत सहितको सिभालगतामा,  
व्यवस्थापन र उपयोग गने पिलतमा सिुार 
गररनेछ । 

४.२.५ प्रमखु कायिक्रम  

• कृहर् हवद्यतुीकरण कायिक्रम  
• परुाना लसँचाइ ममित सबभार कायिक्रम  

४.२.७. नलतजा खाका  

क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार 
वर्िको 
अवस्था 
(७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको 
म्स्थलत 
(८२/८३) 

१ 

 

लनयलमत सञ्चािन िनु े 
लसँचाइ प्रणािी हवकास 
िनुेछ । 

बर्ैभरी लसचँाइ िनुे जलमन िेक्टर  २०९५ ४११६ 

मौसमी लसँचाइ िनुे जलमन  िेक्टर २५२१ ५०० 

हवद्यलुतय लसँचाइका िालग 
थहपएका पोि (गाउँपालिका 
गठन पश्चात ) 

संख्या  ८००  ३५००  

हवद्यलुतय लसचँाइका िालग तार 
(गाउँपालिका गठन पश्चात ) 

हकिोलमटर ३२  १४०  
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४.२.८. अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्यमा ४,११६ िेक्टर खेतीयोग्य जलमनमा बरै्भरर लसँचाइ सहुविा उपिब्ि 
भएको िनुेछ र लसँचाइको िालग ३,५०० नया ँ  हवद्यलुतय पोि जिान भई जलमन मलुनको 
पानीबाट लसँचाइ भएको िनुेछ । 

४.३. पशपुन्ध्छी हवकास 

४.३.१ हवद्यमान अवस्था  

यस गाउँपालिकामा पशपुन्ध्छी पािन क्षेत्रमा पलन कृहर् सरिकै जनसंख्या संिग्न रिेका छन ्।यस 
क्षेत्रमा व्यावसाहयक रुपमा मखु्य गरी बाख्रा पािन, भैंसीपािन, गाइपािन, कुखरुा पािन र माछा 
पािन गररएको छ । घरिरुी सवेक्षण २०७६ अनसुार यस गाउँपालिकामा िािसबम ३५ वटा 
कृहर् तथा पश ुफमििरु र्ताि भई सञ्चािनमा आइरिेका छन । जस अन्ध्तगित २ वटा पोल्िी 
फामि, ३३ वटा अन्ध्य फामि रिेका छन ्। िाि कररब ४८ लबघा जलमनमा व्यावसाहयकरुपमा 
माछापािन भईरिेको छ ।  

४.३.२ अवसर र चनुौती  

गाई तथा भैंसी फामििरुको संख्या बढ्रै् जान ुर प्रत्येक घरमा कुखरुा तथा बाख्रा पाल्ने पररपाटी 
रिेकािे मास,ु र्िु र र्िुजन्ध्य उत्पार्नका िालग ठूिो सबभावना रे्म्खन्ध्छ।प्ररे्शकै ठुिो 
व्यापाररक शिर बटुवि, भैरिवा तथा अको शिरीकरण िुँरै् गरेको बर्िघाट नम्जकमा भएको र 
सङ्घीय राजिानीको पलन सिज पिँूच भएकािे उत्पादर्त वस्तिेु बजार पाउन सम्जिो छ।उल्िेख्य 
संख्यामा माछापािन भई लछमेकी पालिकािरु सबम भरुा तथा माछाको हवक्री िनु ु एकर्मै 
सकारात्मक पक्ष िो । पश ुहवकासका िालग पयािप्त चरण क्षेत्र हवकास गनि सहकने तथा पशजुन्ध्य 
उत्पार्नको वजारको प्रचरु सबभावना रिेकािे उत्पार्कत्व वहृि, वजार पूवाििारको हवकास, 

हकसानिरूको व्यावसाहयक र्क्षता अलभवहृिजस्ता कायि गनि सकेमा पशपुािन कायििाई थप 
व्यावसाहयक बनाउन सहकने रे्म्खन्ध्छ ।अको तफि  यवुािरुको संख्या उल्िेख्य रिेकािे पशपुािन 
सबबम्न्ध्ि तालिम तथा अनरु्ान दर्न सकेमा यवुािरु थप आकहर्ित भई गाउँमा नै रोजगारीको 
अवसर प्राप्त िनु्ध्छ । 

यद्यहप उत्पार्कत्व वहृिका िालग उन्नत नश्लसिुार, व्यावसाहयक र हवहविीकरण सहित 
प्रलतस्पिाित्मक बजारको हवकास िनु नसक्न,ु प्रहवलि तथा आिारभतू प्राहवलिक सेवाको कमी, 
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उत्पार्नमा संिग्न हकसानिरूको व्यावसाहयक र्क्षता अलभवहृि जस्ता कायि िनु नसक्न ु मखु्य 
चनुौलत रिेको छ । यसै गरी र्गु्ि संकिन र ढुवानीको समस्या, पश ु विशािा, पश ु लबमा 
सबबन्ध्िी चेतनाको कमी, घाँसको कमी, प्राहवलिक जनशम्िको कमी चनुौतीको रूपमा रिेको छ । 
हकसानिरुिाई अनरु्ानको बारेमा ज्ञान निनु ुतथा यसको पिुँचमा साना हकसानिरु पगु्न नसक्न ु
अको समस्या रिेको छ।  

४.३.३ र्ीघिकािीन सोच  

पशपुािन व्यवसायिाई हवहविीकरण, व्यावसाहयकरण, आयमूिक तथा सबमालनत पेशाको रूपमा 
हवकास गने । 

४.३.४ रणनीलत  र कायिनीलत  

रणनीलत  कायिनीलत 

• पश ु पन्ध्छी प्रवििन तथा हवकास कायिक्रम 
िाग ुगने । 

• पश ुप्रहवलिक सेवा, पश ुबीमा, नश्ल सिुार, 
कृलत्रम गभाििान कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ  

• माछा, मास,ु अन्ध्िा आदर् व्यावसाहयकरण 
गरर उत्पार्नको िागत घटाइनेछ  

• व्यावसाहयक पशपुािनका िालग आवश्यक 
घाँस, र्ाना तथा पूवाििार लनमािणमा 
अनरु्ानको व्यवस्था गररनेछ । 

• पशपुािक हकसानिरुको क्षमता अलभवहृि 
गने । 

 

• व्यावसाहयक पशपुािक हकसानिरुिाई  
तालिमिरु दर्एर क्षमता हवकास गररनेछ 
साथै वाहर्िक रुपमा उत्कृष्ट  
हकसानिरूिाई परुस्कृत गररनेछ। 

• पशपुािक हकसानिरुिाई  अध्ययन भ्रमण 
गराइनेछ । 

• गाउँपालिकािाई र्िु, मास ु तथा माछाको 
प्रमखु केन्ध्रको रुपमा म्चनाउने । 

 

• र्िु संकिन, ढुवानी, एवम ् प्रशोिनको 
िालग सिकारी माफि त साविजलनक लनजी 
साझेर्ारी अविारणा अनसुार िेरीको 
स्थापना गररनेछ  

• स्वस््य मास ुउत्पार्न र उपभोग प्रवििनका 
िालग मास ु जाँच प्रणािी व्यवम्स्थत गरी 
आिलुनक बिशािा माफि त स्वच्छ र 
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रणनीलत  कायिनीलत 

गणुस्तरीय मास ु उपभोगमा सिम्जकरण 
गररनेछ 

• माछाको व्यावसाहयक वक्री हवतरणको 
लनलमत्त शिरी क्षेत्रिरुमा फे्रश िाउसको 
स्थापना गररनेछ । 

• पश ुहवकासको िालग सेवा उपिब्ि गराउन 
सिजीकरण गने । 

 

• पश ु चौपायमा िाग्न े सरुवा रोग 
लनयन्ध्त्रणको िालग भ्याम्क्सनसेन गररनेछ । 

• माछा मासिुाई मूल्य शंृ्रखिासँग जोड्न े
तथा पश ु बीमा तथा पशपुािन सबबन्ध्िी  
लनिःशलु्क परामशि सेवा दर्इनछे । 

४.३.५ प्रमखु कायिक्रम  

• पश ुप्रजनन तथा पश ुआिार प्रवििन कायिक्रम,  
• पश ुस्वास््य तथा बीमा कायिक्रम, 
• र्गु्ि व्यवसाय प्रवििन तथा प्रशोिन अनरु्ान कायिक्रम, 
• व्यावसाहयक पन्ध्छीपािन कायिक्रम, 
• व्यावसाहयक मत्स्य हवकास कायिक्रम, 
• मास ुपसि सिुार तथा बिशािा स्थापना,  
• कृहर् सिकारी प्रवििन कायिक्रम । 

४.३.६ नलतजा खाका  

क्र 
सं  

नलतजा  सूचक  एकाइ  आिार वर्ि 
को अवस्था 
(०७७/७८) 

आवलिक योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थलत 
०८२/८३) 

१  पशपुन्ध्छीजन्ध्य 
उत्पार्नको गणुस्तर 
तथा पररमाणमा वहृि 
भएको िनुेछ । 

आवि कृर्क संख्या  संख्या  १४०९ २८०० 
व्यावसाहयक पश-ु
पन्ध्छीपािन फमि 

संख्या  ३५  १००  

र्गु्ि उत्पार्न (प्रलतदर्न) लिटर १००००  १५०००  
माछा उत्पार्न  म्क्वन्ध्टि  ११५  २००  
कुखरुा के.जी. १५०००  ३००००  
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क्र 
सं  

नलतजा  सूचक  एकाइ  आिार वर्ि 
को अवस्था 
(०७७/७८) 

आवलिक योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थलत 
०८२/८३) 

मास ुप्रशोिन  तथा 
बिशािा  

संख्या  ० २ 

माछा फे्रस िाउस  संख्या  ० ४  
पश ुम्चहकत्सक  संख्या  ०  २  
पश ुप्रजनन केन्ध्र  संख्या  ०  १  

४.३.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक वर्िको अन्ध्त्यसबम व्यावसाहयक रुपमा वाहर्िक  माछा उत्पार्न २०० म्क्वन्ध्टि तथा 
प्रलतदर्न १५००० लिटर र्िु उत्पार्न भएको िनुेछ ।त्यसै गरी २ वटा मास ुप्रशोिन  तथा 
बिशािा, ४ वटा माछा फे्रश िाउस र १ पश ुप्रजनन केन्ध्रको लनमािण भएको िनुेछ ।  

४.४. घरेि ुतथा साना उद्योग 

४.४.१ हवद्यमान अवस्था 

नेपािको सबैभन्ध्र्ा िामो पूवि पम्श्चम राजमागि छेउमै रिेको यो गाउँपालिका भारतसँग जोलिएको  
र िमु्बबनी प्ररे्शको मखु्य ब्यापाररक केन्ध्र भैरिवा र बटुविसँग नम्जकैको र्रुीमा रिेकािे 
व्यापार, कृहर्, तथा रोजगारीको िालग यस क्षेत्रका बालसन्ध्र्ािरुका िालग सिज वातावरण रिेको 
छ । यस पालिकामा व्यापार व्यवसाय अन्ध्तगित उद्योग संख्या नगन्ध्य रिेको छ । स्थानीय 
बालसन्ध्र्ािरु खाद्यान्न पसि, खरुा पसि, कपिा तथा िाििवेयर पसि जस्ता साना खािका व्यापार 
व्यवसायमा आबि भएको रे्म्खन्ध्छ ।कृहर्मा आिाररत साना उद्योगिरु लछटपटु रुपमा सञ्चािनमा 
रिेका छन ्। 

४.४.२ अवसर र चनुौती  

यवुािरुको संख्या उल्िेख्य भएको, यवुािरुको ठुिो हिस्सा वैरे्म्शक रोजगारीमा गएको, कृहर्मा 
आिाररत कच्चा पर्ाथि प्रशस्त भएकोिे यस गाउँपालिकािे घरेि ुतथा साना उद्योगको सबभावना 
बोकेको छ । खेती योग्य जलमन प्रशस्त िनु,ु केरा तथा उखकुो पकेट क्षेत्र िनु,ु िान तथा 
गिुँको उत्पार्न उल्िेख्य िनु ु र स्थानीय जनताको आफ्नै परबपरागत ज्ञानिरु भएकािे घरेि ु
तथा साना उद्योगको माध्यमिे यस क्षेत्रका बालसन्ध्र्ाको जीवनस्तर उकालसने प्रशस्त सबभावना 
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रिेको छ । स्थानीयस्तरमा उपिव्ि कच्चा पर्ाथिमा आिाररत कृहर् तथा पशजुन्ध्य प्रशोिन 
उद्योगको सबभावना रे्म्खन्ध्छ ।  

यद्यहप हवकासमा लनजी क्षेत्रको न्ध्यून सिभालगता, सामाम्जक तथा आलथिक हवपन्नता, आन्ध्तररक 
श्रोतको कमी तथा र्क्ष जनशम्िको अभाव जस्ता समस्यािे गर्ाि घरेि ु तथा साना उद्योगको 
अपेम्क्षत हवकास िनु सकेको छैन । यवुािरुमा गाउँमा नै केहि गनि सहकन्ध्छ भने्न भावना पैर्ा 
िनु सकेको छैन।उद्योग तथा व्यवसाय प्रवििन तफि  स्पष्ट नीलतको अभाव, तालिम तथा प्रम्शक्षण 
केन्ध्रको अभाव, र्क्ष जनशम्ि तथा प्राहवलिक ज्ञान तथा सीपको कमी रिेको छ । स्थानीय 
सीपको प्रवििन गरी उद्यममा िगानी प्रवििन गनि नसक्न,ु, लनजी तथा सिकारी क्षेत्रिरुको उद्योग 
तथा व्यवसायमा िगानी कम िनु,ु उद्योग स्थापनाका िालग आवश्यक भौलतक पूवाििार तथा 
संरचनाको कमी, उद्यमम्शिता तथा व्यावसाहयक ज्ञानको कमी िनु ुचनुौलतको रुपमा रे्म्खन्ध्छ । 

४.४.३ र्ीघिकािीन सोच  

स्थानीय श्रोत, सािन र जनशम्ििाई व्यावसाहयकरण गरै्, स्वरोजगारमिुक, रोजगारमिुक उद्योग 
व्यवसायिरूको हवकास गरी आलथिक समहृिमा टेवा प-ुयाउने । 

४.४.४ रणनीलत र कायिनीलत  

रणनीलत कायिनीलत 

• स्थानीय श्रोत  सािन, कच्चा पर्ाथि 
तथा सीप र प्रहवलिमा आिाररत 
घरेि ुतथा साना उद्योगको हवकास र 
लबस्तार गने । 

• कृहर्, पशपुन्ध्छी, माछा तथा परबपरागत प्रहवलिमा  
आिाररत उत्पार्न, प्रशोिन तथा  बजारीकरण 
सबबन्ध्िी उद्योगको स्थापना  गररनेछ  

• यवुािाई िम्क्षत गरी सीप र उद्यमम्शिता 
हवकास सबबन्ध्िी तालिम सञ्चािन गररनेछ   

• उद्योग स्थापना गनि आवश्यक पने िगानी 
अलभवृहिको िालग उद्यमीिरुिाई हवत्तीय संस्था 
तथा सिकारी माफि त सस्तो ब्याजर्रमा ऋण 
उपिब्ि गराउन सिजीकरण गररनेछ  । 

४.४.५ प्रमखु कायिक्रम  

• उद्योगको सबभाव्यता अध्ययन, 
• कृहर् र पशपुन्ध्छी प्रशोिन उद्योग स्थापना र सञ्चािन,  
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• र्क्ष जनशम्ि लनमािण कायिक्रम,  
• उद्यम व्यवसाय नीलत तजुिमा कायिक्रम, 
• केरा, उख,ु बेसार, अर्वुा, आिबुाट बन्न ेखाद्य सामग्रीमा आिाररत उद्योग, 
• यवुा उद्यम हवकास कायिक्रम । 

४.४.६ नलतजा खाका  

क्र 
सं  

नलतजा  सूचक  एकाइ  आिार वर्िको 
अवस्था 
(०७७/७८ 
) 

आवलिक योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थलत 
०८२/८३) 

 
घरेि ुतथा साना 
उद्योग तथा 
व्यवसायीको 
संख्यामा वृहि 
भएको िनुेछ ।  

साना तथा घरेि ुउद्योग 
संख्या  

संख्या  ५  १००  

र्ताि गरी सञ्चािन भएका 
साना व्यवसाय  

संख्या  १५७ ५००  

स्थानीय उद्योग तथा 
व्यवसायमा रोजगार व्यम्ि 

जनसंख्या   ८०००   १२०००  

व्यावसाहयक सीपमिुक 
तालिम लिने व्यम्िको 
संख्या  

संख्या  ५००  ३०००  

४.४.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्यमा १०० वटा घरेि ु तथा साना उद्योग, ५०० साना व्यवसाय र 
स्थानीय व्यवसायबाट रोजगारी प्राप्त जनसंख्या १२००० िनुेछ । 

४.५. पयिटन हवकास 

४.५.१ हवद्यमान अवस्था  

यस गाउँपालिकामा जिािार क्षेत्रिरु तथा िालमिक दृहष्टकोणिे मित्वपूणि स्थानिरु भएकािे 
पयिटनको िालग प्रशस्त सबभावना रिेको छ। िालमिक दृहष्टकोणिे मित्वपूणि रिेको बाउन्नरे्वी  
मम्न्ध्र्रमा वरे्नी उल्िेख्य संख्यामा भारत र लछमेकी पालिकािरुबाट र्शिनाथीिरु र्शिन गनि 
आउने गर्िछन,् यसिे आन्ध्तररक पयिटन प्रवििनमा  टेवा पगेुको छ । यस गाउँपालिकाको विा 
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नं १ मा रिेका जमलुनया, भतूहिया िगायत अन्ध्य चार वटा ताि पोखरीका साथै विा नं ५ मा 
अवम्स्थत बसहिया टोिा र िमौिी ताििरुमा घबुन र रमाउन आउने आन्ध्तररक पयिटकको 
संख्या पलन उल्िेख्य रिेको छ । 

४.५.२ अवसर र चनुौती  

यस गाउँपालिकामा बेसार, केरा तथा उखु खेती प्रशस्त िनुे िुँर्ा कृहर् पयिटकको सबभावना 
रिेको छ।िालमिक मित्व बोकेको बाउन्न ेमम्न्ध्र्रिाई थप प्रचारप्रसार गनि सके िालमिक पयिटकको 
संख्या बढाउन सहकन्ध्छ। यिाँ भएको ताि तथा पोखरीिरुको संरक्षण र प्रवििन  गनि सकेमा 
थप आन्ध्तररक पयिटकिाई आकहर्ित गनि सहकन्ध्छ।आदर्वासी जनजालतको सांस्कृलतक हवशेर्ताको 
संरक्षण तथा प्रचारप्रसार गनि सकेमा थप पयिटक लभत्र्याउन  सहकन्ध्छ।पयिटनमा अपार सबभावना 
भएतापलन स्थानीय पयिटकीय स्थििरूका प्रवििनका िालग पयािप्त स्रोतका कमी, प्रचार प्रसारको 
कमी, पयिटकीय आकर्िण जगाउँने प्रचारात्मक हक्रयाकिाप गनि नसक्निेु पयिटन प्रवििन गनि 
सहकएको छैन।पयिटन व्यवसायको हवकास तथा लबस्तारका िालग आवश्यक रणनीलत तथा 
कायियोजनाको अभाव, कमजोर पूवाििार तथा भौलतक संरचना, स्थानीय सरकार तथा समरु्ायसँग 
आवश्यक पयिटक हवकासको िालग यथोम्चत सोच र संस्कारको कमी, पयिटकीय गन्ध्तव्यिरूको 
पहिचान खोज तथा अनसुन्ध्िान र पयिटकीय पथिरूको पहिचान एवम ्प्रवििन  िनु नसक्न,ु पाकि  
तथा संग्रिािय, पयिटकीय गाईि, सूचना तथा सेवाको कमीका कारण पयिटन क्षेत्रबाट 
गाउँपालिकािे खासै िाभ लिन सकेको अवस्था छैन । 

४.५.३ र्ीघिकािीन सोच  

िालमिक, प्राकृलतक र कृहर् पयिटकीय क्षेत्रको रुपमा हवकास गने ।  

४.५.४ रणनीलत  तथा कायिनीलत  

रणनीलत  कायिनीलत 

• पयिटन हवकासको िालग 
आवश्यक पूवाििार सहित 
आन्ध्तररक तथा बाह्य 
पयिटकिाई आकहर्ित गने 
कायिक्रमिरू सञ्चािन गने । 

• गाउँपालिकाको पयिटन गरुुयोजना तजुिमा गरी सो 
अनसुारको प्राथलमकता आिारमा पयिटन के्षत्रको 
पूवाििार हवकास र सेवा सहुविा अलभवृहि िगायतका 
कायििरु चरणबि रुपमा कायािन्ध्वयन गररनेछ  

• पयिटकीय स्थि र सबपर्ाको संरक्षण, प्रवििन  गरी 
पयिटकीय सेवा सहुविाको हवकास र लबस्तार गररनछे   

• लनजी के्षत्र र समरु्ायसँग साझेर्ारीमा पयिटन हवकास 
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कायििरु सञ्चािन गररनेछ 

• पयिटन हवकास र लबस्तार कायििाई सबपर्ाको संरक्षण 
तथा प्रवििन सँग एकीकृत गरी सञ्चािन गररनेछ । 

४.५.५ प्रमखु कायिक्रम  

• बाउन्नगढी मम्न्ध्र्र प्रवििन  कायिक्रम,  
• चोरलनया नर्ी संरक्षण तथा सनु्ध्र्रीकरण, 
• आदर्वासी संग्राििय स्थापना 
• थारु संस्कृलत झम्ल्कने िोम स्टे सञ्चािन । 

४.५.६ नलतजा खाका  

क्र 
सं  

नलतजा  सूचक  एकाइ  आिार वर्ि को 
अवस्था 
(०७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थलत 
०८२/८३) 

१  पयिटकीय क्षते्रको 
प्रवििन र पयिटन 
व्यवसायमा गणुात्मक 
सिुार भएको िनुेछ  

पयिटकीय क्षते्रमा 
संिग्न व्यवसाय 

संख्या  ६   २५  

पयिटकीय  स्थि  संख्या  ३  ५  
िोटि संख्या  २५  ५०  

आदर्वासी संग्राििय 
तथा संस्कृलत घर 

संख्या  
 

० १ 

िोम स्टे सञ्चािन  संख्या  ०  २०  
पयिटक  संख्या  २०००  १००००  

४.५.८. अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्यमा आन्ध्तररक पयिटकको संख्या प्रलत वर्ि १०,००० पगु्नेछ, आदर्वासी 
संग्रिािय सञ्चािनमा आउनेछ, तथा २० वटा िोम स्टे सञ्चािनमा आएको िनुेछ । 
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४.६. बैंहकङ सेवा लबस्तार तथा सिकारी हवकास 

४.६.१ हवद्यमान अवस्था  

प्रतापपरु गाउँपालिकामा बैंहकङ तथा सिकारी अन्ध्तगित बैंक, िघहुवत्त, सिकारी रिेका छन ्। 
जस अन्ध्तगित ७ वटा क वगि का बैंकिरु, ३ वटा हवकास बैंक, ११ वटा िघ ुलबत्त तथा २६ 
वटा सिकारी संस्थािरु रिेका छन ्।  

४.६.२ अवसर र चनुौती  

गाउँपालिकाको आलथिक तथा सामाम्जक हवकासमा यिाँका सिकारी संस्थाको भलूमका मित्वपूणि 
रिेको छ । सिकारी संस्थाप्रलत जनताको अपनत्व बढी र प्रशासलनक झन्ध्झट कमी िनुे िुँर्ा 
हवत्तीय क्षेत्रमा यिाँका जनताको पिुँच समेत बढेको छ ।यिाँका अलिकांश मालनसिरु कृहर् तथा 
घरेि ुजन्ध्य हक्रयाकिापमा िागेका िुँर्ा, सिकारी सबमको पिुँचिे बचत गने बानीको हवकास 
िनुकुा साथै तथा ऋण लिन पलन सम्जिो िनु्ध्छ। अकोतफि  वैरे्म्शक रोजगारबाट आउने 
हवप्ररे्णिाई सर्पुयोग गरी उत्पार्कमूिक क्षेत्रमा िगानी गनि सकेमा यस क्षेत्रको आलथिक 
अवस्थामा उल्िेख्य सिुार आउनेछ । तथापी, स्थानीय बालसन्ध्र्ामा बचत गनुि पछि भने्न भावनाको 
हवकास िनु सकेको छैन ।हवत्तीय साक्षरता, उद्यमशीिता र बजारीकरण जस्ता क्षेत्रमा पयािप्त 
ज्ञानसीपको अभावका कारण अलिकांश सिकारी संस्था माफि त पररचािन िनुे प ुजँी उत्पार्न वा 
उद्यम हवकासमा भन्ध्र्ा सामाम्जक व्यविार र उपभोग्य क्षेत्रमा नै बढी िगानी भईरिेको अवस्था 
छ । गरीब तथा िम्क्षत वगि वाम्णज्य बैंकको पिुँच सबम पगु्न सहकरिेको छैन । स्थानीय 
सिकारी संस्था र सर्स्यिरुमा पलन उद्यमम्शिताको ज्ञान, सीप र अनभुवको कमीको कारण 
यसको हवकास र लबस्तार गलत न्ध्यून रिेको छ । 

४.६.३ र्ीघिकािीन सोच  

सबै गाउँपालिकावासीिाई बैंक तथा हवत्तीय सेवामा सिज पिुँच गराउने । 

४.६.४ रणनीलत  तथा कायिनीलत  

रणनीलत  कायिनीलत 

• हवत्तीय सेवा सबै 
जनताको पिुँचमा परु् याई 

• िरेक पररवारिाई बचत गनि अलभप्ररेरत गनि हवत्तीय 
साक्षेरता कायिक्रम सञ्चािन  गररनेछ  
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रणनीलत  कायिनीलत 

बचत गने बानीको 
हवकास गरै् उत्पार्क 
क्षेत्रमा िगानी बढाउन 
प्रोत्सािन गररने ।  

• सरकारी अनरु्ान िम्क्षत वगि तथा समरु्ायसबम प-ुयाउन 
सिकारी माफि त हवतरण गने नीलत लनमािण गरर 
कायािन्ध्वयन गररनेछ  

• महििा सिकारी र टोि हवकास संस्था माफि त सीपमिुक, 

स्वरोजगारमिुक तालिम सञ्चािन गरी स्वरोजगार, 
स्वाविबवी, आत्मलनभिर नागररक तयार गररनेछ । 

४.६.५ प्रमखु कायिक्रम  

• हवत्तीय सेवा प्रवििन कायिक्रम,  
• महििा वचत तथा सिकारी प्रवििन कायिक्रम, 
• सिकारी क्षमता हवकास, प्रोत्सािन तथा सचेतना कायिक्रम, 
• लन:शलु्क बैंक खाता कायिक्रम । 

४.६.६ नलतजा खाका  

क्र 
सं  

नलतजा  सूचक  एकाइ  आिार वर्ि को 
अवस्था (०७७-
७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थलत 
०८२/८३) 

१  हवत्तीय सेवामा 
सबैको सिज पिँूच 
स्थाहपत भएको 
िनुेछ । 

सिकारी संस्था  संख्या  २६  ४०  
बैंक  तथा हवत्तीय 
संस्थामा खाता िनुे 
घरिरुी 

प्रलतशत ८०  ९५   

औपचाररक क्षेत्रबाट ऋण 
लिने घरिरुी 

प्रलतशत ६०  ८०  

४.६.८. अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्य सबम ९५ प्रलतशत घरिरुीको हवत्तीय संस्थामा पिुँच भएको िनुेछ । 
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४.७ उद्यमम्शिता र रोजगारी प्रवििन 

४.७.१ हवद्यमान अवस्था  

यस गाउँपालिकामा रोजगारीको खोजीमा खासगरी भारत तथा अन्ध्य खािी मिुकुमा यवुािरु 
गएको रे्म्खन्ध्छ । घरिरुी सवेक्षण २०७६ अनसुार, वैरे्म्शक रोजगारीमा गएका यवुािरुको 
संख्या १६५३, हवलभन्न पशेामा आबि यवुा संख्या ११७२ र व्यापार व्यवसायमा सामेि संख्या 
१०७५ रिेको छ । बेरोजगार यवुाको संख्या ३११४ छ भन े२३५० जनाको पेशा खिेुको 
रे्म्खरै्न ।  

४.७.२ अवसर र चनुौती  

यस गाउँपालिकामा यवुा जनशिीको बािलु्यता िनु,ु कृहर्मा आिाररत साना, मझौिा तथा ठुिा 
उद्योगिरुको िालग चाहिने कच्चा पर्ाथििरु प्रशस्त िनुिेु कृहर्जन्ध्य उद्योग स्थापना गनि सहकने 
सबभावना रिेको छ । हवलभन्न सीप हवकास तालिमिरु सञ्चािन गरै्, यवुा तथा महििािरुिाई 
साना उद्योग स्थापना गनिको लनलमत्त पुजँी उपिब्ि गराउन सकेको खण्िमा रोजगारका प्रशस्त 
अवसरिरु िनु सक्छ । यद्यहप यवुा तथा महििािरुिाई आवश्यक सीपमिुक तालिमको कमी, 
उद्योग स्थापनाको िालग आवश्यक पुजँीको अभाव, तथा यवुािरुमा वैरे्म्शक रोजगारी प्रलत 
आकर्िण बढी िनुिेु औद्योलगक हवकास तथा रोजगारी प्रवििनमा कदठनाइ भएको छ । 
गाउँपालिकाको आफ्नै औद्योलगक नीलत निुँर्ा औद्योलगक हवकासमा थप कदठनाई रिेको छ ।  

४.७.३. र्ीघिकािीन सोच  

सीप हवकास तालिम र िगानीको सलुनम्श्चतता गरै् रोजगारी प्रवििन गने । 

४.७.४. रणनीलत तथा कायिनीलत  

रणनीलत  कायिनीलत 

• सीप हवकासको सलुनम्श्चतता गरै् रोजगारी 
प्रवििन गने । 

• स्थानीय उत्पार्निाई बढावा दर्न कृहर् 
तथा पशमुा आिाररत उद्योगिरुको 
स्थापनामा लनजी क्षेत्र, सिकारी क्षेत्रसँग 
साझेर्ारी गररनछे  

• िोकसेवा तयारी कक्षा सञ्चािन गररनछे  
• महििा तथा हपछलिएका वगि, बेरोजगार 

यवुािरूको सीप, व्यावसाहयक क्षमता र 
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रणनीलत  कायिनीलत 

उद्यमम्शिताको हवकास गराइनेछ  
• स्थानीय सीपिाई आिलुनहककरण र 

व्यावसाहयकरण गनि स्थानीय सीपमा 
आिाररत र श्रममूिक घरेि ु तथा साना 
उद्योगिरूको व्यवस्थापन क्षमता हवकास 
गने कायििरू सञ्चािन गररनछे   

• परबपरागत पेशासँग सबबम्न्ध्ित सीपको 
प्रवििन र हवकास गरी लतनिाई 
व्यवसायको रूपमा हवकास गररनेछ । 

४.७.५ प्रमखु कायिक्रम   

• व्यावसाहयक तथा प्राहवलिक सीप अलभवहृि कायिक्रम,  
• परबपरागत पेशा तथा सीप हवकास कायिक्रम, 
• िोक सेवा तयारी कक्षा सञ्चािन कायिक्रम । 

४.७.६ नलतजा खाका  

क्र 
सं  

नलतजा  सूचक  एकाइ  आिार वर्ि को 
अवस्था 
(०७७/७८) 

आवलिक योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थलत 
०८२/८३) 

१  सीप हवकासको 
माध्यमबाट 
उद्यमम्शिता 
अलभवृहि िनुेछ  

िघ ु उद्यम सरुु गरेका  
(वाहर्िक ) 

संख्या  १२०  ३००  

िघ ु उद्यमी ऋण पिुँच 
(वाहर्िक ) 

संख्या  २०  ८०  

वाहर्िक  रोजगारी (नयाँ) संख्या  ४८०  २०००  

४.७.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्य सबम ३०० नयाँ िघ ुउद्यमको सरुुवात र वाहर्िक नयाँ रोजगारी 
२००० लसजिना भएको िनुेछ । 
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पररच्छेर् पाचँ: सामाम्जक हवकास 
नेपािको संहविान २०७२ िे म्शक्षा, स्वास््य र समावेशीकरणका आिारभतू सवाििरूिाई 
मौलिक िकको रुपमा स्थाहपत गरेको छ । माध्यलमक तिसबमको म्शक्षा, आिारभतू स्वास््य र 
नीलत लनमािण तिमा समाजमा पछालि परेको वगि तथा क्षेत्रको सिभालगतािाई सलुनम्श्चत गने 
काननुी तथा नीलतगत आिारिरू तयार भईसकेका छन।् नेपाििे लिएको दर्गो हवकास िक्ष्य 
अनसुार सन ्२०३० सबममा सबैिाई गणुस्तरीय म्शक्षा, आिारभतू स्वास््य, स्वच्छ हपउने पानी र 
सबैखािे हवभेर्को अन्ध्त्य जस्ता सवाििरूिाई मित्वपूणि रुपमा उठान गरेको छ भने १५ औ ं
राहिय योजनािे समेत उपरोि हवर्यिाई उच्च प्राथलमकतामा राखेको छ ।सामाम्जक 
हवकासिाई गणुस्तरीय जीवनयापनको आिार तयार गनि सङ्घीय सरकार, प्ररे्श सरकार र हवकास 
साझेर्ार संस्थासँगको सिकायि र समन्ध्वयमा स्थानीय सरकारिे लनरन्ध्तर प्रयास गनुिपने 
आवश्यकता रिेको छ । प्रतापपरु गाउँपालिकामा स्वस््य, सक्षम र सजृनशीि जनशम्ि उत्पार्न 
गनि, आलथिक रुपिे सहक्रय नागररकिरूिाई आलथिक हवकासका हवलभन्न क्षेत्रमा सिभागी गराउन  
र समाजिाई िैहङ्गकमैत्री, हवभेर्मिु र समतामूिक बनाउन म्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी तथा 
सरसफाई, सामाम्जक समावेशीकरण, यवुा तथा खेिकुर्, किा तथा संस्कृलत जस्ता क्षेत्रमा हवद्यमान 
सबभावना र अवसर, समस्या तथा चनुौलतका अलतररि आगामी दर्नमा चाल्न ुपने रणनीलत तथा 
कायिक्रम सबबन्ध्िी संम्क्षप्त हवश्लरे्ण रे्िायअनसुार गररएको छ । 

५.१ म्शक्षा 

५.१.१ हवद्यमान अवस्था  

गाउँपालिका वस्तमु्स्थलत हववरण २०७६ अनसुार यस गाउँपालिकामा आिारभतू, माध्यलमक, 
प्राहवलिक र मर्रासा गरी कुि ४६ वटा हवद्याियिरु रिेका छन । यिाँ २३ वटा सामरु्ाहयक 
हवद्यािय,१६ वटा लनजी हवद्यािय, ६ वटा मर्रसा तथा १ वटा प्राहवलिक म्शक्षािय रिेका छन ्
।पालिकामा सामरु्ाहयक हवद्यािय अन्ध्तगित ८ वटा आिारभतू तथा १५ वटा माध्यलमक हवद्यािय 
छन ्भने लनजी हवद्यािय  तफि  ९ वटा आिारभतू तथा ७ वटा माध्यलमक हवद्यािय रिेका छन ्
।  सामरु्ाहयक माध्यलमक हवद्याियिरु मध्ये र्ईुवटा हवद्याियिरुमा कक्षा १२ सबमको अध्ययन 
िनु्ध्छ । लत्रभवुन हवश्वहवद्याियको आंलगक क्याबपसको रुपमा विा नं. ९ मा रिेको लत्रभवुन 
उच्च माध्यलमक हवद्याियमा स्नातक ति सबमको अध्ययन िनु्ध्छ।गाउँपालिका वस्तमु्स्थलत 
हववरण २०७६ अनसुार यस क्षेत्रको सामरु्ाहयक हवद्याियिरुमा ३,७४६छात्रा र ३,२९० छात्र  
गरर जबमा ७,०३६ जना हवद्याथीिरू अध्ययन गरररिेका छन । यसैगरी यस क्षेत्रको लनजी 



प्रतापपरु गाउँपालिका - पहििो आवलिक हवकास योजना आलथिक वर्ि (२०७८/७९–२०८२/८३) 
 

44 

हवद्याियिरुमा १,३३५ छात्रा र २,१२८ छात्र  गरी जबमा ३,४६३ हवद्याथीिरु अध्ययन 
गरररिेका छन।् घरिरुी सवेक्षण २०७६ का आिारमा जबमा जनसंख्या ४६,६७० मध्ये 
३६,१०९ जनािे प्राथलमक तथा सो भन्ध्र्ा बढी अध्ययन गरेको रे्म्खन्ध्छ, जनु ७७.२% िनु 
आउँछ । यस गाउँपालिकामा ७३० जनािे स्नातकोतर सबम, १,३०२ जनािे स्नातकसबम 
तथा २६३२ जनािे उच्च माध्यलमक ति सबमको अध्ियन गरेका छन ्। माध्यलमक तिमा 
अध्ययन गरररिेका तथा माध्यलमक ति सबम अध्ययन गरेको  संख्या १९,४७४ रिेको छ । 
माध्यलमक म्शक्षा प्राप्त गररसकेपलछ ठुिो संख्यािे पढाई छोड्ने प्रवलृत रिेको पाइन्ध्छ, खास गरी 
कामको खोजीमा शिर पस्ने तथा वैरे्म्शक रोजगारीमा जान ेपररपाटी रिेको पाइन्ध्छ । 

५.१.२ अवसर र चनुौती  

सबै विामा हवद्यािय रिेकािे बािबालिकािरु म्शक्षाबाट वम्ञ्चत िनुपुने अवस्था रे्म्खँरै्न । 
गाउँपालिकामा नै क्याबपस रिेको िुँर्ा उच्च म्शक्षाको िालग समेत सिज बन्ध्रै् गएको छ । 
अलिकांश बािबालिका हवद्याियको पिुँचमा भएकािे उत्पार्नशीि मानव पुजँी लनमािण गनि सहकने 
सबभावना रिेको छ । यवुािरुको संख्या उल्िेख्य िुँर्ा प्राहवलिक हवद्याियिाई लबस्तार गनि 
सकेमा गाउँपालिका लभत्र आवश्यक जनशम्ि उत्पार्न िनुे सबभावना रिेको छ । 
हवद्याियिरूमा स्थानीय पाठ्यक्रमिाई पलन समावेश गरेर स्थानीय पररवेश बारे ससूुम्चत गराउन 
सहकन्ध्छ ।  

िेरै अवसरका वावजरु् पलन शैम्क्षक क्षेत्रमा हवहवि समस्या र चनुौलतिरू हवद्यमान रिेका छन ्। 
अलिकांश हवद्याियमा हवद्याथीिरुिे लबचमै पढाई छाड्ने पररपाटी रिेको छ र हवद्याियिरूमा 
तिगत र हवर्यगत म्शक्षक, छात्रामैत्री शौचाियको व्यवस्था सहित सेलनटरी प्यािको व्यवस्था र 
बाि तथा अपांगमैत्री पूवाििारको कमी छ । म्शक्षक तथा हवद्याथीको लनयलमतता, हवज्ञान 
प्रयोगशािा, पसु्तकािय, कबप्यटुर म्शक्षक र सचुना प्रहवलिको उपयोगका साथै अलतररि 
हक्रयाकिापको कमीिे म्शक्षाको गणुस्तरमा अपेम्क्षत सिुार िनु सहकरिेको छैन । माध्यलमक 
म्शक्षापलछ पढाई छोड्ने यवुािरुको संख्या ठुिो मात्रामा रिेको छ, खासगरी उच्च म्शक्षा िालसि 
गरे पश्चात स्नातक तिमा अध्ययन गने हवद्याथीको संख्या एकर्म न्ध्यून रिेको छ । 

५.१.३ र्ीघिकािीन सोच   

प्राहवलिक तथा हवश्व-हवद्यािय ति सबमको म्शक्षामा सबैको पिुँच बढाउन े र म्शक्षाको गणुस्तर 
वहृि गने । 
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५.१.४ रणनीलत तथा कायिनीलत   

रणनीलत  कायिनीलत 

• माध्यलमक, प्राहवलिक तथा उच्च म्शक्षामा 
सबैको  सिज पिुँच बढाउन ेतथा म्शक्षाको 
गणुस्तर वृहि  गने ।  

• हवद्याियमा मापर्ण्िअनसुारको पक्की भवन, 

पखािि, शौचािय, पसु्तकािय लनमािण 
गररनेछ  

• सबै हवद्याियमा इन्ध्टरनेट, कबप्यटुर ल्याब 
तथा हवज्ञान प्रयोगशािा उपिब्ि गराईनेछ  

• उमेर समिुका सबै बाि बालिकािाई 
हवद्याियमा भनाि िनुे वातावरण तयार 
गररनेछ 

• म्शक्षाको गणुस्तर कायम गनि पयािप्त 
जनशम्ि, क्षमता हवकास, म्शक्षण सामाग्री 
हवतरण गररनकुा साथै लनयलमत अनगुमन 
गररनेछ  

• प्राहवलिक म्शक्षाियको लबस्तार गरी र्क्ष 
जनशम्ि लनमािण गररनेछ । 

• उच्च म्शक्षाको अध्ययनमा हवद्याथीिरूको 
आकर्िण बढाउन पूणि छात्रवमृ्त्तको व्यवस्था   
गररनेछ । 

५.१.५ प्रमखु कायिक्रम  

• हवद्यािय क्षेत्र सिुार कायिक्रम, 
• कृहर्, प्राहवलिक र सीपमूिक म्शक्षा कायिक्रम, 
• नमूना हवद्यािय लनमािण कायिक्रम, 
• हवद्यािय भौलतक पूवाििार हवकास कायिक्रम, 
• सूचना प्रहवलियिु कक्षा व्यवस्थापन कायिक्रम, 
• उत्कृष्ट म्शक्षक हवद्याथी सबमान कायिक्रम, 
• हवद्यािय तथा सामरु्ाहयक पसु्तकािय कायिक्रम,  
• हवज्ञान प्रयोगशािा लबस्तार कायिक्रम, 
• लनिःशलु्क स्यानीटरी प्यािको व्यवस्था । 
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५.१.६ नलतजा खाका  

क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार 
वर्िको 
अवस्था 
(७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको 
म्स्थलत 
(०८२/८३) 

१ हवद्यािय 
म्शक्षाको 
गणुस्तर र 
पिुँचमा वहृि 
भएको िनुेछ 
। 

साक्षरता र्र प्रलतशत ५९.२ ९०  
साक्षरता र्र परुुर् प्रलतशत ७१.७५ ९५  
साक्षरता र्र महििा  प्रलतशत ४७.१७ ८५  
प्रारम्बभक बाि हवकास केन्ध्र  संख्या  २३  २७  
हवद्यािय भनाि भएका मध्ये  
बािहवकासबाट कक्षा १ भनाि 

प्रलतशत  ८४% १०० 

नयाँ हवद्याथी भनाि-कक्षा १ (बाि 
हवकासको अनभुव लबना) 

प्रलतशत  १६% ०  

हवद्यािय वाहिर रिेका बाि वालिका  प्रलतशत  १२% ० 
कक्षा १-५ और्त  नलतजा प्रलतशत ५४.९४ ७५ 
कक्षा ६-८ को और्त नलतजा प्रलतशत ४४.६८ ७० 
कक्षा ९-१० को और्त नलतजा  प्रलतशत ५१.२८ ६५ 
लसकाइमा हवद्यलुतय सूचना प्रहवलिको 
उपयोग गने हवद्यािय   

संख्या  ० ६  

कक्षा र्ोिोयािउने हवद्याथी (कक्षा ६-
१०) 

प्रलतशत १३.७ ०  

हवज्ञान प्रयोगशािा भएका हवद्यािय  संख्या  ८  १६  
जबमा हवद्याथी   (कक्षा १२ सबम) संख्या  ११९४७ कक्षा १० 

पास गरेका 
सबै  

जबमा एस.ई.ई. सिभागी हवद्याथी र्र प्रलतशत ८९.५ १००  

प्राहवलिक म्शक्षािय  संख्या  १ २ (कृहर्, 
भेटनरी र 
प्राहवलिक ) 

हवज्ञान पढाई िनुे मा. लब. संख्या  १  स्तरीय हवज्ञान 
प्रयोगशािा 
बनाउने  

मानहवकी तथा व्यवस्थापन क्याबपस संख्या  ०  १  
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क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार 
वर्िको 
अवस्था 
(७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको 
म्स्थलत 
(०८२/८३) 

पसु्तकािय सहितको हवद्यािय  तथा 
क्याबपस  

संख्या  ६  २०  

पक्की सामरु्ाहयक हवद्यािय भवन  संख्या  २६ भवन तथा 
कक्षाकोठा 
ममित तथा 
सिुार गने   

५.१.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा पसु्तकािय सहितको हवद्यािय संख्या २०, हवज्ञान प्रयोगशािा 
भएको हवद्यािय १६, प्रारम्बभक बािहवकास केन्ध्रबाट कक्षा १ मा भनाि िनुे हवद्याथी संख्या शत 
प्रलतशत र कक्षा १० पास गरेका शत प्रलतशतिे कक्षा १२ अध्ययन गरेका िनुेछन ्र पालिका 
क्षेत्रलभत्रका सवै बािबालिका हवद्याियको पिुँचमा िनुेछन।्  

५.२. स्वास््य तथा पोर्ण 

५.२.१ हवद्यमान अवस्था  

स्वास््य सेवाको रुपमा यस गाउँपालिकामा ६ वटा स्वास््य चौकी, १ वटा आयवेुदर्क अस्पताि 
र १ वटा प्राथलमक स्वास््य स्यािार केन्ध्र रिेको छ । िाि ३ वटा अस्पताि बन्ने क्रममा 
रिेको छ। यस गाउँपालिकामा साना ठुिा गरी ४१ वटा स्वास््य सेवा प्रर्ान गने म्क्िलनकिरू 
रिेका छन भने १७ वटा फामेसी र्ताि भएका छन ्। पालिकामा  ३ वटा प्रसूलत केन्ध्र र ७ 
वटा हट. बी. उपचार केन्ध्र रिेका छन।्  महििा स्वास््य स्वयमसेहवकाको संख्या ६१ छ भन े 
लनजी तथा सामरु्ाहयक स्वास््य केन्ध्रिरुमा उपिब्ि म्चहकत्सक संख्या जबमा ३ रिेको छ ।  

५.२.२ अवसर र चनुौती  

नविपरासी (पम्श्चम) म्जल्िा पूणि खोप सलुनश्चत भएको म्जल्िा घोर्णा भईसकेको िनुािे यिाँका 
बािबालिकािरुिे सबै प्रकारका खोपिरु प्राप्त गने अवस्था छ । बि-ुक्षेत्रीय पोर्ण कायिक्रम 
िाग ु भएको िुँर्ा कुपोहर्त बािबालिकाको संख्या न्ध्यून रिेको छ। िाि ३ वटा साना 
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अस्पताििरु स्थापना िुँरै् गरेको िुँर्ा स्थानीय बालसन्ध्र्ािरु सम्जिै अस्पताि सँगको पिुँचमा पगु्न 
सक्ने सबभावना रिेको छ । पालिका क्षेत्रमा एबबिेुन्ध्सको संख्या बढाउन सकेको खण्िमा 
पालिकाका सबै क्षेत्र र हवपन्न  समरु्ायिाई सिज रुपमा स्वास्थ सेवा उपिब्ि गराउन सहकन्ध्छ 
।  

यद्यहप स्वास््य क्षेत्रमा केिी चनुौतीिरु हवद्यमान रिेका छन। गाउँपालिकाको वस्तमु्स्थलत हववरण 
२०७६ अनसुार ४० प्रलतशत भन्ध्र्ा बढी गभिवती महििािरुिे घरमा नै सतु्केरी गराउछन । 
५० प्रलतशत सतु्केरी महििािे मात्र पहििो तथा चार पटक सबम स्वास््य संस्थामा गएर जाँच 
गराउने गर्िछन ्।पालिकाका जनसंख्याको अनपुातमा  स्वास््य संस्थाको संख्या, म्चहकत्सक तथा 
स्वास््य कायिकतािको कमी रिेको छ। स्वास््य केन्ध्रिरूमा पयािप्त र्क्ष जनशम्ि, उपकरण तथा 
और्िीको अपयािप्तता,  खानेपानी तथा शौचािय जस्ता आिारभतू पूवाििारिरूको अपयािप्तता नै 
स्वास््य क्षेत्रमा रे्म्खएका मखु्य समस्यािरू िनु ्।  

५.२.३  र्ीघिकािीन सोच  

आिारभतू स्वास््य सेवामा सिज पिुँच तथा स्वास््य संस्थाको गणुस्तरीयता वहृि गने । 

५.२.४  रणनीलत  र कायिनीलत  

रणनीलत कायिनीलत 

• आिारभतू स्वास््य सेवामा सबै 
नागररकको पिुँच प-ुयाउने । 

• सबै विािरुमा स्वास््य घबुतीसेवा वर्िमा १ पटक 
सञ्चािन गररनेछ  

• कुकुरको टोकाईका उपचार केन्ध्र र सपिरं्श उपचार 
केन्ध्रको स्थापना गररनेछ 

• गभिवती प्रोत्सािन कायिक्रम िागगुरर स्वास््य 
संस्थामा गई उपचार गराउन ेवातावरण लनमािण 
गररनेछ  

• कोलभि-१९ िगायतका मिामारी रोगिरुिाई 
न्ध्यूनीकरण गनि जनस्वास््यका आिारभतू 
मापर्ण्ििरु किाइपूविक िाग ुगररनेछ  

• एबबिेुन्ध्स सेवा लबस्तार गररनछे तथा गररब तथा 
हपछलिएका वगििाई लनिःशलु्क उपचारको व्यवस्था 
गररनेछ । 
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रणनीलत कायिनीलत 

• आिारभतू स्वास््य सेवाको  
गणुस्तर वृहि गने । 

• सबै विािरुमा स्वास्थचौकी भवन लनमािण, गणुस्तरीय 
सामग्री, उपकरण, और्िी, ईन्ध्टरनेट सहुविाको 
व्यवस्था गररनछे  

• स्वास््य संस्थामा पयािप्त जनशम्ि तथा क्षमता 
हवकास तालिमको व्यवस्था गररनेछ  

• स्वास््य सबबन्ध्िी चेतनामिुक कायिक्रम सञ्चािन 
गररनेछ । 

५.२.५ प्रमखु कायिक्रम  

• सपिरं्श उपचार केन्ध्र स्थापना कायिक्रम,  
• रेहवज रोग उपचारको व्यवस्था  
• सरुम्क्षत माततृ्व कायिक्रम, 
• स्वास््य चौकीिरुको लनमािण तथा स्तरोन्नती कायिक्रम,  
• जनचेतना मिुक कायिक्रम, 
• मिामारी हवरुघ अलभयान सञ्चािन, 
• प्रजनन स्वास््य कायिक्रम, 
• लनयलमत घबुती स्वास््य सेवा, 
• प्रसलुत सेवा केन्ध्र लबस्तार, 
• एबबिेुन्ध्स सेवा थप, 
• बि ुपोर्ण कायिक्रम ।  

५.२.६ नलतजा खाका  

क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार 
वर्िको 
अवस्था 
(७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थलत 
(०८२/८३) 

१  

गणुस्तरीय 
स्वास््य 
सेवाको पिुँच 
लबस्तार 

स्वास््य संस्थामा सतु्केरी गराउने   प्रलतशत  ६० ९० 

प्राथलमक स्वास््य स्यािार केन्ध्र  संख्या  १ ५ 
आवासीय म्चहकत्सक  संख्या  ३ ६ 
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क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार 
वर्िको 
अवस्था 
(७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थलत 
(०८२/८३) 

भएको िनुेछ 
। 

म्चहकत्सक अनपुात अंक १:१६००० १:१०००० 
म्चहकत्सक तथा ओपीिी सहितको 
अस्पताि  संख्या  ० ४ 
स्वास््य चौकी  संख्या  ८ ९ 
वृहि अनगुमन गररएका मध्य ेकुपोहर्त 
बािवालिका  प्रलतशत  १० ५ 

क्षयरोगी संख्या (वाहर्िक) संख्या  ६० 
आवश्यक   

उपचार प्रवििन  
(DOTS)गने 

प्रसूलत सेवा केन्ध्र  संख्या  ३  क्षमता वृहि 
गने  

पररवार लनयोजनको ५ हवलिको सेवा 
प्रर्ान गने स्वास््य संस्था संख्या  ७ ९ 

स्वास प्रश्वास जन्ध्य रोगको संक्रमण र्र प्रलत िजार ३९९ ५० 
लस ई ओ सी (अपरेशन सेवा) उपिब्ि 
स्वास््य संस्था संख्या  ० ४ 

सतु्केरी पश्चात ३ पटक जाचँ गराउने 
आउने  प्रलतशत १२.२ ८५ 

प्रोटोकि अनसुार ४ पटक गभिजाँच गने 
महििा  प्रलतशत ६० ९५ 

र्ोस्रो र्ार्रुा खोप लिन ेबाि वालिका प्रलतशत ८१ ९० 

आयवेुर्  और्िािय भवन  संख्या  ० १ 
झािा पखािा संक्रमण र्र प्रलत िजार २९२ ५० 
योग प्रम्शक्षण केन्ध्र  पटक ० २ 

५.२.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा स्वास््य संस्थामा गई सतु्केरी गराउने गभिवतीको संख्या 
९५% िनुेछ, प्रोटोकि अनसुार ४ पटक गभि जाँच गने महििाको संख्या ९५ % िनुेछ, 
प्राथलमक स्वास््य स्यिार केन्ध्र ५ वटा, स्वास््य चौकी ९ वटा र अस्पतािको संख्या ४ वटा 
िनुेछ ।  
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५.३. महििा तथा बािबालिका 

५.३.१ हवद्यमान अवस्था  

गाउँपालिकाका वस्तमु्स्थलत हववरण २०७६ अनसुार यस गाउँपालिकामा महििािरुको संख्या 
२२,३३२ (४७.७५%) र १४ वर्िभन्ध्र्ा कम उमेरका बािबालिकाको संख्या १३,६३३ 
(२९.२१%) रिेको छ । पालिकामा एकि महििाको संख्या ११२७ रिेको छ । यिाँका 
लनजी हवद्याियमा छोराको संख्या िेरै र सामरु्ाहयक हवद्याियमा छोरीको संख्या िेरै रिेको छ। 

आलथिक वर्ि २०७७/७८ मा ९० वटा घरेि ुहिंसाका घटनािरु प्रिरीमा र्ताि भएका रे्म्खन्ध्छन।् 
घरेि ु हिंसाका घटनािरु न्ध्यूनीकरण गनि तथा महििािरुको क्षमता अलभवहृि गनि गाउँपालिकािे 
सबै विामा जनचेतनामिुक कायिक्रम तथा महििा सशिीकरण कायिक्रम िाग ुगरेको छ ।  

५.३.२ अवसर र चनुौती  

िैहङ्गक समानता तथा सामाम्जक समावेम्शकरण सबबन्ध्िमा िािका दर्निरुमा कानूनी तथा 
नीलतगत व्यवस्था र स्थानीय स्तरमा भए गरेका अभ्यासिरुिे केिी सकारात्मक पररवतिन रे्खा 
परेका छन।् यस क्षेत्रमा महििा अलिकारका सवाििरु र महििािे प्राप्त गनि सक्ने अवसरका 
सबबन्ध्िमा चेतनाको अलभवृहि िुँरै् गएको छ । गाउँपालिकाबाट महििा तथा बािबालिका िम्क्षत 
कायिक्रमिरु लनरन्ध्तर सञ्चािन भइआएको र गाउँपालिकामा महििा तथा आमा समिुिरु 
हक्रयाशीि रिेको कारण समरु्ाय स्तरमा थप सामाम्जक सशम्िकरणका कायिक्रमिरु सञ्चािन 
गनिसहकने सबभावना रिेको छ।  

प्रशस्त सबभावना वावजरु् पलन महििा तथा बािबालिकाको समग्र हवकासका लनबती यथोम्चत 
पिि र सिुार िनु सकेको रे्म्खँरै्न ।पालिकास्तरमा महििा तथा बािबालिकाको िालग 
आवश्यक संरचनागत पूवाििारको कमी रिेको छ । महििािाई िेने दृहष्टकोणमा सकारात्मक 
पररवतिन िनु सकेको छैन र घरेि ु हिंसाको घटनािरु बढ्रै् गरेको रे्म्खन्ध्छ ।महििािरुिे 
विकुायि वोझ बोक्न ुपरेको छ जसिे गर्ाि महििािरुमा आत्मलनभिरता र आत्महवश्वासको कमी 
रिेको छ । बाि हववाि, विहुववाि, महििा हिंसा, सबवन्ध्ि लबच्छेर् िगायतका सामाम्जक 
हवकृलतजन्ध्य घटनािरूमा बढोत्तरी भईरिेको छ यद्यहप उि घटनािरूका हवरूिमा उजरुी दर्न े
पररपाटी रिेको रे्म्खँरै्न  जनु महििा तथा बािबालिकाका अवस्था सिुार गने सवािमा लनकै्क 
ठूिा चनुौतीको रुपमा रिेको छ। 
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५.३.३ र्ीघिकािीन सोच  

महििा तथा बािबालिकाको सवािहङ्गण हवकास गरी समाम्जक कायिमा गलतशीि बनाउने ।  

५.३.४ रणनीलत तथा कायिनीलत  

रणनीलत कायिनीलत 

• बािबालिकािाई म्शक्षा तथा स्वास्थ सेवामा 
पिुँच बढाउने । 

• प्रत्येक बािबालिकािाई हवद्याियसबम  
पिुँच प-ुयाउन गररब तथा र्लित 
हवद्याथीिरुिाई पूणि छात्रवृम्त्तको व्यवस्था 
गररनेछ  

• हवद्यािय छािेका हकशोरीिरूको िालग 
जीवनउपयोगी सीप तथा व्यवसायमूिक 
कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ  

• बािबालिकािरुको मनोरञ्जनको िालग बाि 
उद्यान बनाइनेछ । 

• महििा अलिकारको रक्षा गरै् िरेक क्षेत्रमा 
महििािरूिाइ सक्षम बनाउने । 

• महििा स्वरोजगारी तथा आत्मलनभिरताका 
िालग कृहर् तथा घरेि ु उद्यममा आिाररत 
तालिमको व्यवस्था गररनेछ   

• महििा माथी िनुे सबै हकलसमका हवभेर् 
तथा उत्पीिनिाई लनर्ेि गरर िरेक क्षेत्रमा 
महििाको सिभालगता सलुनम्श्चत गररनेछ  

• एकि महििा, हिंसा पीलित, द्वन्ध्र् पीलित 
तथा पछालि पाररएका सामरु्ायका 
महििािरुको जीवनस्तर उकास्नको िालग 
महििा सशिीकरण कायिक्रम िाग ु
गररनेछ। 

५.३.५ प्रमखु कायिक्रम 

• बािहवकास केन्ध्रको स्तर उन्नलत कायिक्रम,  
• बािबालिका खोप तथा कुपोर्ण हवरूिको कायिक्रम,  
• बाि उद्यान कायिक्रम,  
• हवद्यािय छािेका हकशोरीकोिालग सीप हवकास कायिक्रम,  
• िैहङ्गक हिंसा हवरूि जनचेतना कायिक्रम,  
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• सबपलतमा महििाको अलिकार प्रवििन  कायिक्रम,  
• महििा रोजगार प्रवििन  कायिक्रम । 

५.३.६ नलतजा खाका  

क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 

(७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थलत 
(०८२/८३) 

१  महििा अलिकारको 
संरक्षण गरै् सामाम्जक 
तथा आलथिक अवसर वृहि 
गने । 

 

बाि क्िब (विा 
स्तरीय) 

संख्या  ०  ९  

बाि उद्यान  संख्या  ०  २  

घरेि ु हिंसाबाट 
पीलित महििा 
संख्या   

संख्या  ९०   २०  

रोजगारीमा िागेका 
महििा 

प्रलतशत  १०  २०  

महििा हवकास 
तथा बचत, 
सिकारी आदर्  

संख्या  ३  १०  

श्रम शम्िमा परुुर् 
महििाको अनपुात  

प्रलतशत  ६९  ८०  

घर जग्गामा  
महििाको 
स्वालमत्व  भएका 
घरपररवार  

प्रलतशत  ११  २५  

५.३.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा प्रत्येक विामा बाि क्िबको स्थापना तथा २ वटा बाि 
उद्यानको स्थापना भएको िनुेछ । रोजगारीमा िागेका महििाको संख्या २० % िनुेछ । घरेि ु
हिंसाबाट पीलित महििाको संख्यामा उल्िेख्य कमी आउनेछ । 
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५.४. जेष्ठ नागररक 

५.४.१ हवद्यमान अवस्था  

घरिरुी सवेक्षण २०७६ अनसुार यस गाउँपालिकामा ६० वर्ि भन्ध्र्ा मालथको जनसंख्या ३८७७  
(८.३१ प्रलतशत) र  ७० वर्ि भन्ध्र्ा मालथको जेष्ठ नागररकको संख्या ११८० रिेको छ।  

५.४.२ अवसर र चनुौती  

जेष्ठ नागररकिरु एक आपसमा भेटघाट गरेर गाउँपालिकाको सामाम्जक मदु्दािरुमा छिफि गने 
र एक अकाििाई राय सझुाब दर्ने कायि लनयलमत िनु ेिुँर्ा जेष्ठ नागररकको ज्ञान र अनभुविाई 
पालिकाको हवकास तथा योजना तजुिमा प्रहक्रयामा  सर्पुयोग गनि सकेमा गाउँपालिकािे फाईर्ा 
उठाउन सक्र्छ।यद्यहप ठुिो संख्यामा यवुािरु वैरे्म्शक रोजगारीमा जाने परबपरािे गर्ाि कलतपय 
घरमा जेष्ठ नागररक मात्र रिेको पाइन्ध्छ, जसिे गर्ाि उनीिरुिाई रै्लनक जीवनयापन गनि 
कदठनाइभएको रे्म्खन्ध्छ। गाउँपालिकामा जेष्ठ नागररकका िालग छुटै्ट आश्रयस्थि तथा मनोरञ्जन 
स्थि उपिब्ि निनु ुर गनुासो सनेु्न संयन्ध्त्र निनु ुचनुौतीको रुपमा रिेको छ ।  

५.४.३ र्ीघिकािीन सोच  

जेष्ठ नागररकिाई आिारभतू सहुविा उपिब्ि गराई सबमानपूविक बाचँ्न पाउने वातावरण लनमािण 
गने । 

५.४.४ रणनीलत र कायिनीलत  

रणनीलत कायिनीलत 

• जेष्ठ नागररकिाई आिारभतू सेवा सहुविा 
उपिब्ि गराई सिज वातावरण लसजिना गने 
। 

• जेष्ठ नागररककिाई सेवा प्रर्ान गनि तथा 
गनुासो सनु्न जेष्ठ नागररक सेवा केन्ध्र 
स्थापना गररनेछ । 

• जेष्ठ नागररकिरूको लनयलमत लनिःशलु्क 
स्वास््य परीक्षण गररनछे तथा घबुती 
स्वास््य सेवा उपिब्ि गराइनेछ  

• जेष्ठ नागररकप्रलत िनु े र्वु्यिविार र 
हिंसािाई तत्काि कारवािीको र्ायरमा 
ल्याउन यथोम्चत पिि गररनछे  

• जेष्ठ नागररकको सरुक्षा र सिजताका िालग 
सामाम्जक सरुक्षा सेवािाई सिज र 
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रणनीलत कायिनीलत 

प्रभावकारी गराइनेछ । 

• जेष्ठ नागररकका िालग साविजलनक सेवामा 
प्राथलमकता दर्ने र सिलुियत प्रर्ान गररनछे  

• जेष्ठ नागररक लमिन तथा मनोरञ्जन केन्ध्र  
स्थापना गररनेछ । 

५.४.५ प्रमखु कायिक्रम  

• जेष्ठ नागररक लमिन तथा मनोरञ्जन केन्ध्र स्थापना कायिक्रम,  
• जेष्ठ नागररकको िालग स्वास््य तथा साविजलनक सेवामा सिज पिुँच कायिक्रम, 
• जेष्ठ नागररक घबुती स्वास््य सेवा । 

५.४.६ नलतजा खाका  

क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 

(७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको अन्ध्त्यको 
म्स्थलत 
(०८२/८३) 

१  जेष्ठ नागररकको 
आिारभतू आवश्यकता  
परुा भई सामाम्जक 
सरुक्षा कायम भएको 
िनुेछ  

जेष्ठ नागररक 
सेवा केन्ध्र 
(गाउँपलिका 
स्तरको) 

संख्या  ०  २  

जेष्ठ नागररक 
मनोरञ्जन तथा 
ज्ञान 
िस्तान्ध्तरण 
केन्ध्र 

संख्या  ०  २  

जेष्ठ नागररक 
स्वास््य उपचार 
घबुती सेवा 
(वाहर्िक) 

संख्या  ०  २ पटक (सबै 
विामा) 
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५.४.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा २ वटा जेष्ठ नागररक सेवा केन्ध्र, मनोरञ्जन केन्ध्र तथा वर्िमा 
२ पटक जेष्ठ नागररक स्वास््य उपचार घबुती सेवा उपिब्ि िनुेछ ।  

५.५ र्लित, उत्पीलित, वगि उत्थान 

५.५.१ हवद्यमान अवस्था  

प्रतापपरु गाउँपालिकाको २०७६ को त्याङ्कअनसुार यस गाउँपालिकामा मसुिर, चमार िगायत 
कररब २० प्रलतशत र्लितिरु बसोबास गर्िछन ।आलथिक तथा सामाम्जक र्वैु रुपिे पछालि 
परेका यो वगिको जीहवकोपाजिनका लनलमत्त कुनै खास पेशा नभएकािे लनरपके्ष गररबीको रेखामलुन 
रिेका छन।्  

५.५.२ अवसर र चनुौती  

स्वास््य केन्ध्र तथा हवद्याियिरु उल्िेख्य रुपमा रिेकािे यस गाउँपालिकामा र्लितिरुिाई म्शक्षा 
तथा स्वास््यमा सिज पिुँच गराउन सहकने अवसर रिेको छ। यद्यहप र्लित तथा उत्पीलित 
समरु्ायको खम्ण्िकृत त्याङ्क अद्यावलिक निनु,ु, गाउँपालिका तथा विािरुमा भएका हवलभन्न 
सलमलतिरुमा कमजोर प्रलतलनलित्व िनु,ु व्यावसाहयक सीप तथा तालिमको कमी  िनु,ु नेततृ्व 
क्षमता र सीपको कमी, हवशेर् म्शक्षा प्रणािीको कमी जस्ता चनुौतीिरु हवद्यमान छन ्।  

५.५.३ र्ीघिकािीन सोच  

र्लित तथा उत्पीलित वगिको सिभालगतामिुक प्रलतलनलित्व सलुनम्श्चत गरै्, सामाम्जक समानता, 
आलथिक समहृि, सामाम्जक न्ध्याय र सामाम्जक सरुक्षा कायम गने । 

५.५.४ रणनीलत र कायिनीलत  

रणनीलत  कायिनीलत 

• र्लित तथा उत्पीलित वगिको आत्मसबमान 
र स्वलनभिरताका िालग अवसर सजृना गने 
। 

• र्लित, उत्पीलित वगिको िालग बजार 
मागमा आिाररत वस्त ु तयार गनि 
िस्तकिा, नसिरी व्यवसाय जस्ता 
उत्पार्नमूिक के्षत्रमा सीप तथा श्रोत 
िस्तान्ध्तरण गरी उत्पादर्त वस्तकुो 
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रणनीलत  कायिनीलत 

बजारीकरणिाई सलुनम्श्चत गरर  आलथिक 
सबिीकरण गररनेछ 

• समान रुपमा अवसर, पिुँच, प्रलतफि र 
िाभ सलुनम्श्चत  गनि र्लित तथा उत्पीलित 
वगि  हवकासको नीलत अविबबन गररनेछ  

• र्लित तथा उत्पीलित समिु लनगरानी 
केन्ध्रको स्थापना गरी सबै प्रकारको 
भेर्भाव तथा छुवाछुत मिु पालिका 
बनाउन सिजीकरण गररनेछ । 

५.५.५ प्रमखु कायिक्रम 

• र्लित, उत्पीलित वगि समूि सिभालगता तथा नेततृ्व हवकास कायिक्रम,  
• र्लित, उत्पीलित क्षमता अलभवहृि तथा उत्थान स्वरोजगार कायिक्रम,  
• र्लित भेर्भाव, शोर्ण, र्वु्यिविार र हिंसा हवरूि जनचेतना अलभवहृि कायिक्रम, 
• हवद्याियमा र्लित हवद्याथी हटकाउ अलभयान ।  

५.५.६ नलतजा खाका  

क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 

(७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको अन्ध्त्यको 
म्स्थलत 
(०८२/८३) 

 र्लित. उत्पीलित तथा  
िम्क्षत वगिको 
क्षमता, आत्महवश्वास 
तथा अवसरमा वृहि  
भएको िनुेछ । 

र्लित बािबालिका  
हवद्यािय भनािर्र  

प्रलतशत  

 

६० ९० 

आफ्नै आवास भएका 
र्लित तथा उत्पीलित  

प्रलतशत  ३०  ६०  

र्लित महििा 
साक्षरता  

प्रलतशत  ४० ६० 

५.५.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा आिारभतू हवद्याियमा र्लित बािबालिका भनािर्र ९० 
प्रलतशत र र्लित महििा साक्षरता ६० प्रलतशत िनुछे ।  
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५.६ आदर्वासी जनजालत हवकास 

५.६.१ हवद्यमान अवस्था  

प्रतापपरु गाउँपालिकाको २०७७ को त्याङ्कअनसुार यस गाउँपालिकामा आदर्वासी जनजालतको 
जनसंख्या २४.१ प्रलतशत रिेको छ । गाउँपालिकामा आदर्वासी जनजालत समरु्ाय अन्ध्तगति 
मखु्यतया  थारु र  मगर जालतको बसोबास रिेको छ । यस गाउँपालिकािे आदर्वासी  
जनजालतको उत्थानका िालग िागत संकिन गरी प्रोत्सािनमिुक कायिक्रमिरु सञ्चािन गरै् 
आएको छ । त्यसैगरी आदर्वासी जनजालत समरु्ायका यवुायवुतीिरुको िालग क्षमता हवकास 
कायिक्रम सञ्चािन भईरिेको छ । परबपरागत ज्ञान तथा सीपको पहिचान गरी संरक्षण तथा 
प्रवििन का िालग कायिक्रमिरु िाग ुगररँरै् आएको छ ।  

५.६.२ अवसर र चनुौती  

आदर्वासी जनजालत समरु्ायमा परबपरागत ज्ञान िनु,ु सांस्कृलतक रुपिे अब्बि िनु ु तथा 
सामरु्ाहयक भावना उच्च िनुिुाई अवसरको रुपमा लिन सहकन्ध्छ। आदर्वासी जनजालतको 
परबपरागत ज्ञानको संरक्षण तथा प्रवििन  गरर सीप हवकास तालिमिरु उपिब्ि गराउन सकेमा 
आदर्वासी  जनजालत समरु्ायको जीवनस्तरमा पररवतिन ल्याउन  सहकन्ध्छ । तथाहप आदर्वासी 
जनजालतिे आवश्यक सेवा तथा सहुविा प्राप्त गनि सकेका छैनन ्भन ेसमाजमा जातीय हवभेर् अझै 
पलन कायम रिन ुतथा सीप हवकासको कमी िनु ुचनुौतीको रुपमा रिेको छ।  

५.६.३ र्ीघिकािीन सोच  

आदर्वासी जनजालतको सीप हवकास तथा संस्कृलत जगेनाि गने । 

५.६.४ रणनीलत  तथा कायिनीलत  

रणनीलत कायिनीलत 

• आदर्वासी जनजालतको सीप हवकास 
गने। 

• आदर्वासी जनजालतको उत्थान र हवकासको िालग 
प्रोत्सािनमिुक कायिक्रमिरु सञ्चािन गररनेछ  

• आदर्वासी महििािरुको हवकास तथा क्षमता 
अलभवृहि गनि िस्तकिा िगायत अन्ध्य सीपमिुक 
तालिमिरु उपिब्ि गराईनछे । 
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रणनीलत कायिनीलत 

• संस्कृलत संरक्षण गरै् क्षमता 
अलभवृहि गने 

• स्थानीय आदर्वासी संस्कृलतको संरक्षण गरै् 
आदर्वासी जनजालतको संस्कृलत सबबिी पमु्स्तका 
तयार पाररनेछ  

• आदर्वासी जनजालत र स्थानीय समरु्ायको 
परबपरागत ज्ञान, सीप, संस्कृलत, सामाम्जक परबपरा र 
अनभुविाई संरक्षण र प्रवििन  गररनेछ । 

५.६.५ प्रमखु कायिक्रम  

• आदर्वासी जनजालत उत्थान कायिक्रम  
• आदर्वासी संस्कृलत जगेनाि तथा प्रवििन  कायिक्रम  
• आदर्वासी जनजालत सीप हवकास कायिक्रम  

५.६.६ नलतजा खाका  

क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 

(७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थलत 
(०८२/८३) 

 आदर्वासी जनजालतको 
संस्कृलत संरक्षण र 
क्षमता अलभवृहि 
गररनेछ  

आदर्वासी जनजालत 
संस्कृलत संग्राििय  

संख्या  ०  १  

मौलिक किा तथा 
संस्कृलत प्रर्शिनी    
कायिक्रम (मिोत्सव) 

वाहर्िक 
संख्या  

०  १  

आदर्वासी जनजालत 
पमु्स्तका प्रकाशन  

 

संख्या प्रलत 
वर्ि  

०  १  

५.६.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्य सबम १ वटा आदर्वासी जनजालत संस्कृलत संग्रिािय तथा वर्िमा 
एकपटक आदर्वासी मौलिक किा तथा प्रर्शिनी कायिक्रम सञ्चािन भएको िनुछे ।  
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५.७.बाि अलिकार तथा बाि संरक्षण 

५.७.१ हवद्यमान अवस्था  

यस गाउँपालिकामा हवद्यािय जाने बािबालिकाको संख्या उल्िेख्य रुपमा रिेको छ । 
बािबालिकाको हवकासको िालग बाि मैत्री स्थानीय शासनको अविारणा अम्घ साररएको छ । 
गररब हवद्याथीको िालग छात्रवमृ्त्तको व्यवस्था गररएको छ । समय समयमा खेिकुर् प्रलतयोलगता 
तथा अन्ध्य अलतररि हक्रयाकिापिरु सञ्चािन गरी बािबालिकाको व्यम्िगत हवकासमा जोि 
दर्इँरै् आएको छ ।  

५.७.२  अवसर र चनुौती  

समग्र रुपमा बािबालिकािरु हवद्यािय जाने क्रम बहढरिेको छ । बािबालिकािरुको हवकासका 
िालग लनयलमत रुपमा खेिकुर् तथा अन्ध्य कायिक्रमिरु सञ्चािनमा आएका छन ्। यद्यहप बाि 
हववाि, बािश्रम र बािबालिका बेचलबखन जस्ता सामाम्जक अपराििरु हवद्यमान रिेकािे बाि 
अलिकारको लनलमत्त चनुौती थहपएको छ । हवद्यािय लबचमै छोड्ने हवद्याथी संख्या िेरै िुँर्ा  
माध्यलमक तिमा पढ्ने हवद्याथीिरुको कमी िनु ुचनुौतीको रुपमा रिेको छ ।  

५.७.३ र्ीघिकािीन सोच  

बाि अलिकार संरक्षण र प्रवििन गने ।  

५.७.४ रणनीलत  तथा कायिनीलत  

रणनीलत  कायिनीलत 

• बाि अलिकारको संरक्षण गरै् 
बािबालिकाको सिभालगता बढाउने 
। 

• बािश्रम अन्ध्त्य, बािहववाि अन्ध्त्य, बाि हिंसा 
अन्ध्त्यका िालग जनचेतनामिुक कायिक्रम सञ्चािन 
गररनेछ  

• बाि अलिकार िनन िनु नदर्न बािअलिकार 
संरक्षण र पैरवी कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ  

• बाि अलिकार िननका घटनािरुिाई न्ध्यनीकरण  
गनि प्रत्यके विामा बाि अलिकार लनगरानी समिु 
गठन गररनेछ  

• बािबालिकाको क्षमता अलभवृहिको िालग 
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रणनीलत  कायिनीलत 

बािबालिका ओिम्बपक कायिक्रम िाग ुगररनछे । 

५.७.५ प्रमखु कायिक्रम  

• बाि अलिकार चेतना समिु गठन तथा पैरवी कायिक्रम,  
• बािमैत्री स्थानीय शासन प्रवििन  कायिक्रम,  
• बाि अलिकार संरक्षण कायिक्रम,  
• बािबालिका ओिम्बपक कायिक्रम । 

५.७.६ नलतजा खाका  

क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 

(७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको अन्ध्त्यको 
म्स्थलत 
(०८२/८३) 

 बाि अलिकारको 
संरक्षण िनुेछ  

बाि चेतना समिु  संख्या  ०  १५  

बाि उद्यान  संख्या  ०  २  

बाि लबबाि घटना  प्रलतशत  २५  ५  

बाि मैत्री स्थानीय 
शासन प्रवििन  
भएको विा  

संख्या  ०  ९   

५.७.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्यमा १५ वटा बाि चेतना समिु र २ वटा बाि उद्यान स्थापना भई 
सञ्चािनमा आएको िनुेछ । 

५.८ यवुा तथा खेिकुर् 

५.८.१ हवद्यमान अवस्था  

घरिरुी सवेक्षण २०७६ अनसुार गाउँपालिकामा १५-५९ वर्ि उमेर समिुको यवुा जनसंख्या 
६२.४८ प्रलतशत रिेको छ । यस गाउँपालिकामा िरेक वर्ि विा स्तरीय प्रलतयोलगतािरु सञ्चािन 
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िनुे गरेका छन ्भने यस गाउँपालिकाका यवुािरु अन्ध्तरपालिका स्तरीय प्रलतयोलगतािरुमा सिभागी 
िनुे गरेका छन।यस गाउँपालिकामा छुटै्ट खेिमैर्ान निुँर्ा हवद्याियिरुका खेिमैर्ानिाई प्रयोगमा 
ल्याईएको छ । 

५.८.२ अवसर र चनुौती  

यस गाउँपालिकाका यवुािरूिाई स्थानीय सीप तथा श्रोतमा आिाररत उद्यम हवकास कायिक्रम 
ल्याउन सकेको खण्िमा पालिकामै रोजगारीको सबभावनाको ढोका खलु्ने र यवुाको वैरे्म्शक 
रोजगारी प्रलतको आकर्िण घट्न गई पालिकाको उत्पार्न वहृि िनुे प्रवि सबभावना रिेको छ 
।गाउँपालिकामा भएका यवुा खेिािीिरूको उम्चत सबमान तथा आिारभतू खेिकुर् पूवाििारिरू 
लनमािण गनि सकेको खण्िमा खेिकुर् क्षेत्रिे फड्को मानि सक्ने रे्म्खन्ध्छ । यद्यहप यवुािरूमा 
खेिकुर् तथा अन्ध्य सीपको कमी रिेको छ जसिे गर्ाि उत्पार्न तथा उत्पार्कत्वमा िागेका 
यवुािरुको संख्या न्ध्यून रिेको छ। यवुािरूको िालग आवश्यक खेिमैर्ानको कमी, खेि 
प्रम्शक्षकको व्यवस्था निनु,ु िगातार रुपमा खेिकुर् प्रलतयोलगतािरूको आयोजना िनु नसक्न,ु 
उत्कृष्ट खेिािीिरूको सबमान िनु नसक्न ु जस्ता कारणिे खेिकुर्को अपेम्क्षत हवकास िनु 
सकेको रे्म्खँरै्न । स्थानीय स्तरमा रोजगारीको अवसर निुँर्ा हवरे्श जाने तथा शिर जान े
पररपाटी रिेकािे यवुािरुको संख्यामा कमी आइरिेको छ जसिे गर्ाि यवुा तथा खेिकुर् 
हवकासमा चनुौती थहपएको छ । 

५.८.३ र्ीघिकािीन सोच  

सीपयिु, सवि र रे्शभि यवुा जनशम्ि तयार गरै् खेिकुर्मा व्यावसाहयकताको अवसर सृजना 
गने । 

५.८.४ रणनीलत तथा कायिनीलत  

रणनीलत कायिनीलत 

• खेि मैर्ानको व्यवस्था तथा 
खेिािीको पहिचान, क्षमता 
हवकास र प्रोत्सािनको व्यवस्था 
गने । 

• खेिािी अक्षयकोर्को स्थापना गरी उत्कृष्ट 
खेिािीिरुको सामाम्जक सरुक्षा सलुनम्श्चत गररनेछ  

• वर्िमा एकपटक पालिका स्तरीय स्व.राजकुमार 
स्मलृतकप खेिकुर् प्रलतयोलगता आयोजना गररनछे  

• म्जल्िा, प्ररे्श, राहिय तथा अन्ध्तराहिय क्षते्रमा पर्क 
प्राप्त गने खेिािीिाई सबमान तथा नगर् प्रोत्सािनको 
व्यवस्था लमिाईनछे  
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रणनीलत कायिनीलत 

• हवद्याियस्तरबाट न ैखेिािी (भलिवि, फुटवि, करातेँ) 
तयार गरै् िलगने नीलत अविबबन गररनेछ  

• समग्र गाउँपालिकाको खेि हवकासको लनम्बत एउटा 
कभिि िि र पालिका स्तरीय रंगशािा लनमािण गररनछे 

• िरेक विामा यवुा क्िबिरु गठन गरी विास्तरीय  
खेिािी छनौट गररनेछ 

• गाउँपालिका लभत्र नै खेि प्रम्शक्षण, तालिम, तथा 
खेिािी िरुिाई आवश्यक खेि सामाग्री उपिब्ि 
गराईनेछ । 

५.८.५ प्रमखु कायिक्रम  

• यवुा क्िब गठन तथा सञ्चािन, 
• खेि पूवाििार लनमािण (खेि मैर्ान स्तर उन्नलत, रंगशािा, कभिि िि) 
• स्व. राजकुमार स्मलृत कप खेिकुर् प्रलतयोलगता सञ्चािन, 
• खेिािी प्रम्शक्षण तथा प्रोत्सािन कायिक्रम । 

५.८.६ नलतजा खाका  

क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 
(७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थलत 
(०८२/८३)  

खेिकुर्, 
के्षत्रमा यवुा 
सिभालगता 
वृहि  भएको 
िनुेछ । 

व्यावसाहयक खेिािी (प्रारे्म्शक 
तथा राहिय) 

संख्या  १ १०  

गणुस्तरीय खेि मैर्ान  संख्या  ० २  
रंगशािा संख्या  ० १  
कभिि िि संख्या  ० १  
स्थानीयस्तरमा प्रम्शक्षण दर्इने 
खेि 

संख्या  ० २  

यवुा क्िब संख्या  २ ९  
विा स्तरीय परुुर् फुटबि, 
भलिबि, हक्रकेट प्रलतयोगीता  

वाहर्िक  
संख्या  

१  १  
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क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 
(७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थलत 
(०८२/८३) 

विा स्तरीय महििा फुटबि, 
भलिबि, हक्रकेट प्रलतयोलगता 

वाहर्िक 
संख्या  

०  १  

अन्ध्तरपालिका स्तरीय खेिकुर् 
प्रलतयोलगता  

वाहर्िक 
संख्या  

०  १  

५.८.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्यसबम २ वटा स्तरीय खेि मैर्ान, १ वटा रंगशािा, १ वटा कभिि 
िि स्थापना भई वाहर्िक रुपमा विास्तरीय र पालिकास्तरीय खेिकुर् प्रलतयोलगता सञ्चािन भएको 
िनुेछ ।  

५.९ अपागंता भएका व्यम्ि हवकास कायिक्रम 

५.९.१ हवद्यमान अवस्था  

घरिरुी सवेक्षण २०७६ अनसुार, यस गाउँपालिकामा पूणि अपांगता भएको जनसंख्या महििा १४ 
तथा परुुर् १० गरी २४ जना छन ्। त्यसै गरी क, ख, ग तथा घ वगि  गरी अपांगता संख्या 
५५ रिेको छ । अपांगता भएकािरुिे लनयलमत रुपमा गाउँपालिकाबाट अपांगता भत्ता प्राप्त 
गरररिेका छन ्। िाि अपांगतािरुको सेवा सहुविाको लनम्बत गाउँपालिकािे स्वास््य घबुती सेवा, 
सीप हवकास तालिम जस्ता कायिक्रमिरु सञ्चािन  गरै् आएको छ । 

५.९.२ अवसर र चनुौती  

यस गाउँपालिकामा अपांगता भएकािरुको जनसंख्या न्ध्यून रिेको िुँर्ा आवश्यक पने सेवा सहुविा 
जस्तै सीप हवकास तालिम, स्वास््य, म्शक्षा आदर् प-ुयाउन गाउँपालिकािाई सिज िनु्ध्छ । यद्यहप 
अपांगतािाई समाज तथा घर पररवारिे िेने दृहष्टकोणमा पररबतिन भएको रे्म्खरैँ्न । अझै पलन 
अपांगता भएकािरुिाई बोझको रुपमा िेने पररपाटी रिेको छ । एकातफि  सीप हवकासको 
अवसरिरु निुँर्ा आलथिक कदठनाई भोग्न ु परररिेको छ भन ेअकोतफि  आवश्यक स्वास््य तथा 
अन्ध्य सेवा सहुविा उपिब्ि निुँर्ा आिारभतू सेवाको पिुँचबाट वम्ञ्चत िनु परररिेको छ । 



प्रतापपरु गाउँपालिका - पहििो आवलिक हवकास योजना आलथिक वर्ि (२०७८/७९–२०८२/८३) 
 

65 

५.९.३ र्ीघिकािीन सोच  

अपांगता भएकािाई सामाम्जक तथा आलथिक रुपिे सबि बनाउने ।  

५.९.४ रणनीलत तथा कायिनीलत  

रणनीलत कायिनीलत 

• अपांगता अलिकार संरक्षण गरै् व्यम्ि 
हवकासका योजना िाग ुगने । 

• अपांगता  मैत्री पूवाििार लनमािण, पररचय–
पत्र हवतरण, सीप हवकास तालिम तथा 
आवश्यक सामग्रीिरू हवतरण गररनेछ  

• अपांगिरुको प्रकृलत तथा क्षमता अनसुार 
सीप हवकास तालिमिरु उपिब्ि गराइ 
आलथिक उपाजिनका कायिमा िाग्न प्रोत्सािन 
गररनेछ ।  

५.९.५ प्रमखु कायिक्रम  

• अपांगमैत्री वातावरण लनमािण कायिक्रम  
• अपांगता सीप हवकास तथा आलथिक उत्थान कायिक्रम  

५.९.६ नलतजा खाका  

क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 

(७७/७८) 

आवलिक 

योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थलत 
(०८२/८३) 

 अपांगता अलिकार 
रक्षा गरै् आत्मलनभिर 
बनाइनेछ  

घबुती स्वास््य सेवा  वाहर्िक  
संख्या  

०  २  

अपांगमैत्री गाउँ 
पालिका तथा विा 
कायाििय  

संख्या  ०  ९  

उद्यमम्शि अपांगता  प्रलतशत  ०  ४०  
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५.९.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्यसबममा वर्िमा २ पटक अपांगता स्वास््य घबुती सेवा, अपांगमैत्री 
गाउँपालिका कायाििय तथा विा कायाििय सञ्चािन भएको िनुेछ ।  

५.१० खानेपानी तथा सरसफाई 

५.१०.१ हवद्यमान अवस्था  

गाउँपालिकाको २०७७ को त्याङ्कअनसुार यस गाउँपालिकामा िाि ४.८ प्रलतशत घरिरुीिे मात्र 
खानेपानीको पाइपबाट प्रशोिन गररएको आसेलनक मिु खानेपानी प्रयोग गर्िछन। ९५.२% 
घरिरुीिे आसेलनक जाँच नगरी खानेपानीको प्रयोग गर्िछन। यस गाउँपालिकाका ३५.७% 
घरिरुीिे फोिरमैिािाई संकिन र व्यवस्थापन नगरी त्यलतकै फालिदर्न े गरेको छन। यस 
गाउँपालिकाको १७.४% घरिरुीमा चपी छैन भने पक्की चपी प्रयोग गने घरिरुीको संख्या केवि 
११.६ % मात्र छ ।  

५.१०.२ अवसर र चनुौती  

खिुा स्थानिरु प्रशस्त िनुिेु गर्ाि फोिरमैिा व्यवस्थापन गनि तथा ल्याण्िहफल्ि साइट स्थापना 
गनि जग्गा तथा स्थानको कमी िनुे रे्म्खँरै्न।गाउँपालिका खिुा दर्शा मिु क्षेत्र घोर्णा 
भईसकेकोिे पूणि सरसफाइका अभ्यासिरु िुँरै् आएका छन।्खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा 
गैरसरकारी क्षेत्रको सियोग उल्िेख्य रे्म्खन्ध्छ । जनतामा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ सबबन्ध्िी 
चेतनामा क्रमशिः वहृि िुँरै् गएको रे्म्खन्ध्छ । यद्यहप १७.४ प्रलतशत घरिरुीमा चपीको व्यवस्था 
निनु,ु ९५ प्रलतशत घरिरुीिे आसेलनक परीक्षण नगरी पानी प्रयोग गनुि, खानेपानी शिुीकरण 
प्रहक्रयाको ज्ञानको कमी िनु,ु सरसफाईको ज्ञानको कमी िनु,ु फोिर संकिन नगरी जथाभाव 
फाल्ने प्रवलृतिरु चनुौतीको रुपमा रिेका छन।  

५.१०.३ र्ीघिकािीन सोच  

सविसिुभ स्वच्छ खानेपानी र वातावरणीय सरसफाई वहृि गने ।  
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५.१०.४ रणनीलत र कायिनीलत   

रणनीलत कायिनीलत 
• गाउँपालिकाका बालसन्ध्र्ािाई स्वच्छ तथा 

सफा खानेपानीको उपिब्िता सलुनम्श्चत गने 
। 

 

 
 

• एक घर एक िाराको अविारणा कायिन्ध्वयनमा 
ल्याई समानपुालतक रुपिे आसेलनक मिु 
खानेपानी हवतरण गररनछे  

• खानेपानीको श्रोतिरुको अलभिेख गरर श्रोतिरु 
संरक्षण गररनेछ  

• शिरी भागिरु र व्यस्त िनुे अन्ध्य ठाउँमा 
साविजलनक खानेपानीको िारा जिान गररनेछ 

• पानी शिुीकरण गने हविीिरुको जानकारी गराई 
पानी शिुीकरण गनि प्रोत्सािन गररनेछ ।  

• गाउँ तथा बजार स्वच्छ तथा सफा राख्न े
। 

• पालिकाका िरेक हवद्यािय तथा र समरु्ाहयक  
स्तरमा सरसफाई जनचेतना कायिक्रमिरु 
सञ्चािन गररनेछ  

• पालिकाका िरेक विामा सरसफाई सलमलत 
बनाइ त्यस विाको सरसफाईको व्यवस्थापन 
सलमलत माफि त गररनेछ  

• बजार क्षेत्रका घरिरुबाट लनस्कने फोिोर मैिा 
बलगिकरण गरर व्यवस्थापन गने प्रणािी हवकास  
गररनेछ  । 

५.१०.५ प्रमखु कायिक्रम  

• सरसफाई जनचेतना अलभवहृि कायिक्रम, 
• फोिरमैिा संकिन तथा व्यवस्थापन, 
• सरुम्क्षत चपी लनमािण,  
• आसेलनक परीक्षण, 
• खानेपानी योजनािरुको लनमािण, 
• पूणि सरसफाई कायिक्रम । 
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५.१०.६ नलतजा खाका  

क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार 
वर्िको 
अवस्था 

०७७-०७८  

आवलिक 
योजनाको 

अन्ध्त्यको म्स्थलत 
०८२/८३) 

१ 

 

लनयलमत तथा 
सरुम्क्षत खानेपानी 
प्रणािीको हवकास र 
फोिरमैिा तथा 
सरसफाईको उम्चत 
व्यवस्थापन गने । 

चपी नभएको घरिरुी  प्रलतशत  १७.४ ० 
र्इु खाल्िे चपी प्रयोग गने 
घरिरुी  

प्रलतशत  ३०.९ १० 

सेफ्टी ट्याकंी जोलिएको पक्की 
चपी भएको घरिरुी  प्रलतशत  ११.६ ४० 

पूणि सरसफाइको सूचक परुा 
भएको घरिरुी  प्रलतशत ७.१ २५ 

फोिर मैिा संकिन नै नगने 
घरिरुी  प्रलतशत ३५.७ १५ 

कुहिने र नकुहिन ेफोिरिरु 
छुट्टा छुटै्ट संकिन गने घरिरुी  

प्रलतशत १५.३ ३० 

आसेलनक मिु पानी प्रयोग 
गने घरिरुी  

प्रलतशत ४.८ २५ 

आसेलनक जाँच नभएको 
घरिरुी  

प्रलतशत ९५.२ ०  

पानी शिुीकरणको कुन ैपलन 
हवलि प्रयोग नगरी पानी प्रयोग 
गने घरसंख्या  

प्रलतशत ५८.२ ३० 

बारी, नदर् वा साविजलनक 
स्थानमा फोिर फाल्ने घरिरुी  

प्रलतशत ३८.५ २० 

सबै हकलसमका फोिरिरु एकै 
स्थानमा संकिन गने घरिरुी  

प्रलतशत ४६.९ ६५ 

5.१०.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्यसबममा ६५% घरिरुीिे फोिर संकिन गरेका िनुेछन र २५% 
जनसंख्यािे आसेलनक मिु खानेपानी प्रयोग गनेछन।  
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५.११ सासं्कृलतक, िालमिक सबपर्ा संरक्षण तथा प्रवििन 

५.११.१ हवद्यमान अवस्था  

िालमिक तथा सांस्कृलतक हवहविता र सहिष्णतुा रिेको यस गाउँपालिकामा हिन्ध्र्,ु इस्िाम, बौि 
तथा ईँसाइ िमि माने्न मालनसिरु रिेका छन ्र यी िमि सँग सबबम्न्ध्ित हवलभन्न िालमिक सबपर्ािरु 
रिेका छन ्। यस गाउँपालिकाको विा नं १ र ३ को लसमानामा  रिेको बाउन्नेरे्वी मम्न्ध्र्रिे 
यस क्षेत्रको िालमिक मित्व बोकेको छ जिाँ बसेलन िजारौँ र्शिनाथीिरु आउने गर्िछन ्। 

५.११.२ अवसर र चनुौती  

भार्ागत तथा जालतगत हवहविता िनु ुयस गाउँपालिकाको सबि पक्ष िो । यस गाउँपालिकामा 
आदर्वासी जनजालत सँग सबबम्न्ध्ित हवलभन्न कायिक्रमिरू सञ्चािन िनुे गरेका छन ्। पालिकामा 
हवलभन्न हविाका साहित्यकार, किाकारिरू छन, सांस्कृलतक हवहवितायिु रिनसिन छ र मनोरञ्जन 
प्रमेी जनतािरू छन ्। बाउन्ने रे्वीको मम्न्ध्र्र तथा अन्ध्य सांस्कृलतक ताि तिैया तथा आदर्वासी  
जनजालतको संस्कृलतको संरक्षण गरै् प्रचार प्रसार गनि सकेको खण्िमा यस क्षेत्रको किा 
संस्कृलतको हवकास गनि सहकन्ध्छ । आदर्वासी जनजालतिरुको परबपरा संरक्षणका िालग 
पालिकास्तरीय संग्रिाियको सबभावना रिेको छ । जाती हवशेर्को िस्तकिाका समाग्रीिरू, फोटो 
फे्रम, टोपी, आदर्िाई प्रोत्सािन स्वरुप हवलभन्न कायिक्रमिरूमा प्रर्शिनी गनि सक्ने रे्म्खन्ध्छ । 
वाहर्िक रुपमा िनुे स्थानीय मेिा पवि, जात्रा आदर्को प्रवििनबाट पालिकाको सांस्कृलतक हवकासमा 
थप टेवा पगु्न े रे्म्खन्ध्छ । िेरै सबभावना िुँर्ा िुँरै् पलन गाउँपालिकाको सांस्कृलतक क्षेत्रगत 
योजनाको अभावमा यस क्षेत्रिे अत्यन्ध्त कम प्राथलमकता पाएको छ । स्थानीय किा संस्कृलतको 
संरक्षण निनु,ु परबपरागत प्रहवलिको प्रचार प्रसारको कमी, भार्ा किा संस्कृलतको संरक्षण र 
प्रवििनका िालग वाचिनािय, नाटकघर, संग्रिािय जस्ता संरचनािरूको अभाव िनु ु चनुौतीको 
रुपमा रिेको छ । 

५.११.३ र्ीघिकािीन सोच  

स्थानीय भार्ा, किा तथा संस्कृलतको संरक्षण तथा प्रवििन  गने । 
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५.११.४ रणनीलत तथा कायिनीलत  

रणनीलत  कायिनीलत 

• स्थानीय किा तथा संस्कृलतको 
संरक्षण गरै् प्रचार प्रसार गने । 

• स्थानीय मौलिक भार्ा, साहित्य किा संस्कृलत र 
उत्पार्निाई प्रचार प्रसार गररनेछ  

• स्थानीय बाजा, नतृ्य र गीतिाई रुपमा मिोत्सव, 

चािवाि तथा हवहवि कायिक्रममा प्रचार प्रसार 
गररनेछ  

• स्थानीय किा तथा संस्कृलतको जगेनाि गनि किा 
तथा संस्कृलत प्रवििन  केन्ध्रको स्थापना गररनेछ  

• हवद्याियको अलतररि हक्रयाकिापमा स्थानीय 
किा संस्कृलत झल्कने कायिक्रम राम्खनेछ  

• स्थानीय किा संस्कृलतको संरक्षण र प्रचार प्रसार 
गनि वाहर्िक रुपमा प्रतापपरु मिोत्सव आयोजना 
गररनेछ । 

५.११.५ प्रमखु कायिक्रम  

• स्थानीय बाजा गाजा संरक्षण तथा प्रवििन, 
• स्थानीय किा, साहित्य, भार्ा, संस्कृलत संरक्षणका तथा प्रवििन कायिक्रम, 
• प्रतापपरु मिोत्सव, 
• िालमिक मठ मम्न्ध्र्रको संरक्षण, 
• वाहर्िक साहिम्त्यक प्रलतयोलगता कायिक्रम । 

५.११.६ नलतजा खाका  

क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 
(७७/७८) 

आवलिक योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थलत 
(०८२/८३) 

१.  

स्थानीय किा 
संस्कृलतको 
संरक्षण तथा 
प्रवििन  
भएको िनुेछ 

स्थानीय जात जालतको किा 
संरक्षण (लभिीयो, संग्रिािय) संख्या  ० ५ 

प्रोत्साहित किाकार  संख्या  ० २० 
स्थानीय किा तथा संस्कृती  
सबबन्ध्िी अध्ययन र प्रकाशन 

वाहर्िक 
संख्या  ० १ 
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क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 
(७७/७८) 

आवलिक योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थलत 
(०८२/८३) 

। मौलिक किा तथा संस्कृलत 
प्रर्शिनी 

वाहर्िक 
संख्या  ० २ 

प्राथलमक कक्षामा मातभृार्ाको 
पाठ्यक्रम समाबेश भएको 
हवद्यािय  

संख्या  ० २ 

मिोत्सव आयोजना  वाहर्िक 
संख्या  ० १ 

५.११.७  अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा प्रत्येक वर्ि प्रतापपरु मिोत्सव आयोजना भएको िनुेछ । वर्िमा २ 
पटक मौलिक किा तथा संस्कृलत प्रर्शिनी भएको िनुेछ र आिारभतू हवद्याियिरूमा २ वटा मातभृार्ामा 
अध्ययन सरुु भएको िनुछे । 
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पररच्छेर् छ: भौलतक पूवाििार हवकास 
आलथिक, सामाम्जक हवकास र सेवा सहुविा प्रवाििाई प्रभावकारी रुपमा अम्घ बढाउनका िालग 
पूवाििार हवकास प्रमखु तथा मित्वपूणि आिार िो । कुनै पलन स्थानको हवकासको मापन भौलतक 

संरचनाको हवकासिे रे्खाउँछ साथै आलथिक, सामाम्जक हवकास र सेवा सहुविा प्रवाििाई 
प्रभावकारी बनाउन भौलतक पूवाििार हवकास आवश्यकता पर्िछ। पूवाििार हवकास क्षेत्र अन्ध्तगित 
सिक, पक्की तथा झोिङु्गे पिु, वैकम्ल्पक उजाि, आवास, भवन तथा बस्ती हवकास र सूचना तथा 
सञ्चार प्रहवलि जस्ता हवर्यिरू पर्िछन।्व्यवम्स्थत बस्ती तथा सिरी हवकासको मित्विे गर्ाि 
पूवाििार हवकासिाई दर्गो हवकासको एक मित्वपूणि आयामको रुपमा लिने गररएको छ । 
यसका साथै दर्गो हवकास िक्ष्यिे लनिािरण गरेका िक्ष्यिरू मध्ये िक्ष्य ७ (खचििे िान्न सहकने 
स्वच्छ उजाि), िक्ष्य-९ (उद्योग प्रवििन र पूवाििार) र िक्ष्य-११ (सिरिरू र समरु्ायिरूको 
दर्गोपना) यस क्षेत्रसँग सबबम्न्ध्ित रिेका छन ्।  

६.१ सिक तथा यातायात क्षते्र 

नेपािको संहविान २०७२ िे लनदर्िष्ट गरे बमोम्जम तिगत सरकारको अिीनमा रिन े सिक 
सञ्जािको हवकास तथा लबस्तारको म्जबमेवारी सबबम्न्ध्ित सरकारको मातित रिने व्यवस्था छ । 
मिुकुको आलथिक तथा सामाम्जक हवकासिाई गलतशीि पानि, स्थानीय जनताको सेवा सिज तथा 
सरि पानि र आलथिक सामाम्जक एकीकरण एवम ्प्रारे्म्शक तथा भौगोलिक सन्ध्तिुन कायम गरी 
सवािङ्गीण हवकासमा टेवा प-ुयाउन सिक यातायातको मित्वपूणि योगर्ान रिन्ध्छ । 

६.१.१ हवद्यमान अवस्था  

यस गाउँपालिकामा कुि २११.७१ हकिोलमटर सिक सञ्जाि रिेको छ सबै सिक बाहै्र महिना 
सञ्चािनमा छन।् यी सिक मध्ये प्रतापपरुिाई बर्िघाट सँग जोड्ने बर्िघाट-प्रतापपरु मखु्य सिक 
खण्िको १३.८० हकिोलमटर मध्ये १०.०० हकिोलमटर कािो पते्र छ। त्यस्तै प्रतापपरु-
सरुजपरुा सिक (४.५८ हकिोलमटर), सरुजपरुा-िरपरुा बोििर सिक (४.६७ हकिोलमटर) पलन 
कािोपते्र छ । गाउँपालिका लभत्र अन्ध्य ३०.८४ हकिोलमटर पलन कािो पते्र छ जनु प्राय 
गण्िक निरको र्वैु हकनारमा अवम्स्थत छ। यस गाउँपालिकामा २०१६ हक.लम.  ग्रावेि छ  र 
१४१.४६ हक.मी. सिक कच्ची रिेको छ जसको स्तरोन्नलत गनुि पने रे्म्खन्ध्छ।गाउँपालिकामा 
पक्की पूििरु ६ वटा छन।् पालिकाको ४, ५ र ६नं. विा भारतको लसमाना सँग जोलिएको छ। 
यी विािरुमा भएका सिकिे भारततफि  आवत-जावत गनि सिज बनाएको छ । यस 
गाउँपालिकाबाट मिेशपरु, परासी िुँरै् लसिै भैरिवा पगु्न सहकन्ध्छ । 
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६.१.२ अवसर र चनुौती  

यस गाउँपालिका सबै विामा सिक सञ्जाि लबस्तार भएकािे अरु पूवाििार लनमािण, उद्योग 
स्थापना, स्थानीय उत्पार्नको लनयाित र पयिटन क्षेत्रको हवकास गनि सहकने अवसर छ।भारत सँग 
लसिै सिक सञ्जाि भएकािे यस क्षेत्रमा उत्पादर्त कृहर् तथा औद्योलगक  सामग्रीको लनयाित गरी 
आलथिक िाभ लिन सहकन ेसंभवाना रिेको छ । लनमािणािीन िमु्बबनी अन्ध्तरािहिय हवमानस्थिसँग 
वैकम्ल्पक र छोटो र्रुीको सिक भएकािे पयिटकीय  तथा ब्यापारीक दृहष्टकोणिे फाइर्ा 
उठाउन सहकन्ध्छ ।यस गाउँपालिकामा वरे्नी आउन ेबाढी तथा िुवानिे गर्ाि सिक र पिुिरुमा 
क्षलत िनुे गरेको छ।सबै खोिािरुमा पिु लनमािण िनु नसक्न ु तथा कच्ची बाटो िेरै िनु ु
चनुौतीको रुपमा रिेको छ।गाउँपालिकाको श्रोत सीलमत भएको िुँर्ा ठूिा सिक पूवाििार 
आयोजना लनमािण गनि सङ्घ तथा प्ररे्श सरकारको भर पनुिपने अवस्था छ । 

६.१.३ र्ीघिकािीन सोच 

गणुस्तरीय सिक लनमािण गरी आम नागररकको जनजीवन सिज बनाउने । 

६.१.४ रणनीलत र कायिनीलत  

रणनीलत कायिनीलत 
• गणुस्तरीय सिक लनमािण गरी स्थानीय 

जनजीवन सिज बनाउन े । 

 
 

• गाउँपालिकाको सबै बस्तीिरुमा सिक लबस्तार गररनकुा 
साथै भईरिेको सिकिरुको स्तरोन्नलत गररनेछ  

• गाउँपालिकाको बाहिरी सीमािाई जोलिन े गरी चक्रपथ 
लनमािण गररनेछ  

• सिकसँग जोलिएका खोल्सा तथा खोिािरुमा पक्की 
पूििरु तथा कल्भटि बनाइनछेन 

• व्यवम्स्थत बसपाकि  र प्रलतक्षाियिरु लनमािण गररनेछ । 

६.१.५ प्रमखु कायिक्रम  

• चक्रपथ लनमािण, 
• सिक कािोपते्र, सिक स्तरोन्नलत तथा लनयलमत सिक ममित सबभार,  
• पक्की पिु र कल्भटि लनमािण तथा ममित सबभार, 
• व्यवम्स्थत बसपाकि  तथा प्रलतक्षािय लनमािण । 
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६.१.६ नलतजा खाका  

क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 

(०७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थलत 
(०८२/८३) 

१ गणुस्तरीय 
सिकको लनमािण 
गरी स्थानीय 
जनजीवन सिज 
बनाइनेछ ।  

पक्की सिक हक.लम. ५०.०५ १०२.६५ 
ग्रावेि सिक हक. लम. २०.१६ ५६  
पक्की पिु लनमािण संख्या  ६ १० 
रै्लनक सञ्चािनमा रिेका 
साविजलनक सवारी सािन 

संख्या  ० १० 

साविजलनक सवारी सािन 
सञ्चािन  िनुे रुट  

संख्या  ० ३ 

६.१.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा पक्की सिक १०२ हक.लम. िनुेछ तथा स्थानीय खोिािरुमा 
१० वटा पक्की पिु लनमािण भएको िनुेछ र िरेक विामा सिज रुपमा सवारीसािनिरु सञ्चािन 
भएका िनुेछन । 

६.२ सञ्चार तथा सचुना प्रहवलि पूवाििार 

नेपािको संहविान २०७२ िे पूणि प्रसे स्वतन्ध्त्रता, प्रकाशन तथा प्रसारण स्वतन्ध्त्रता, सञ्चार एवम ्
सूचनाका िकिाई मौलिक िकको रुपमा उल्िेख गरेको छ ।आलथिक हवकासको संवािक एवम ्
उत्प्ररेकको रुपमा रिेको सञ्चार तथा सूचना प्रहवलि क्षेत्रिाई मयािदर्त, व्यावसाहयक, सक्षम र 
सवि बनाउने र्ाहयत्व र म्जबमेवारी िरेक स्थानीय सरकारको िनु्ध्छ। दर्गो हवकास िक्ष्यिे 
सबैिे िान्न सक्ने गरी इन्ध्टरनेटको पिुँचमा उल्िेख्य वहृघ गने उल्िेख गरेको छ ।सूचना प्रहवलि 
सबबन्ध्िी ज्ञान, सीप र क्षमताको हवकास गरी र सूचना प्रहवलििाई अथितन्ध्त्रको मित्वपूणि हिस्साको 
रुपमा हवकास गनुि िरेक स्थानीय सरकारको र्ाहयत्व िो । 

६.२.१ हवद्यमान अवस्था  

यस गाउँपालिकाको सबै विामा सञ्चार सेवा पगेुको छ।पालिकाको ६ वटा विामा ९ वटा 
मोबाइि टावर रिेको छ।पालिकाको सबै जसो यवुािरुको िातमा मोबाइि फोन रे्ख्न सहकन्ध्छ। 
यिाँ हवलभन्न इन्ध्टरनेट सेवा प्रर्ायक कबपनीिरुिे आफ्नो सेवा लबस्तार गरेका छन।् २०७६ को 
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घरिरुी सवेक्षण अनसुार यिाँका ८,९४४ घरिरुी मध्ये १३१ घरिरुी बािेक सबै घरिरुी कुन ैन 
कुनै सञ्चार माध्यम (ल्याण्ि िाईन फोन, मोबाइि, रेलियो, टेलिलभजन) को पिुँचमा भएको 
रे्म्खन्ध्छ। यिाँ कुनै रेलियो तथा एफ. एम. स्टेशन नभए पलन आसपासका पालिका तथा 
म्जल्िािरुबाट प्रसारण िनुे रेलियो तथा एफ. एम. सिजै सनु्न पाइन्ध्छ। 

६.२.२ अवसर र चनुौती  

यस गाउँपालिकाको अलिकांश क्षेत्रमा मोबाइि नेटवकि को कभरेज रिेको तथा इन्ध्टरनेटको पिुँच 
बढ्रै् जानिुाई अवसरको रुपमा लिन सहकन्ध्छ।अलिकांश यवुािरुिे मोबाइि चिाउने र 
इन्ध्टरनेटको नयाँ प्रहवलि सँग घिुलमि िुँरै् गएकािे इन्ध्टरनेट प्रयोगबाट ज्ञान तथा सूचना आर्ान 
प्रर्ान गनि सिज िनुे रे्म्खन्ध्छ ।यद्यहप कमजोर आलथिक आवस्थाको कारणिे िम्क्षत वगिमा 
सूचना तथा सञ्चार प्रहवलिको पिुँच निनु,ु इन्ध्टरनेट सेवा प्रर्ायक कबपनीिरु बजार केम्न्ध्रत िनु,ु 
एकीकृत त्याङ्क व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणािीको अभाव िनु ुतथा गाउँपालिका लभत्र एफ.एम. 
तथा पत्र पलत्रका प्रकाशन निनु ुजस्ता चनुौतीिरु रिेका छन ।  

६.२.३ र्ीघिकािीन सोच  

स्थानीयवासीिाई सिज रुपमा सूचना तथा सञ्चारको पिुँच प-ुयाउने ।  

६.२.४ रणनीलत र कायिनीलत  

रणनीलत कायिनीलत 
• स्थानीयवासीिाई सूचना तथा सञ्चार 

माध्यमसँग सिज पिुँच प-ुयाउने। 
 

• िरेक विा कायािियमा इन्ध्टरनेटको सेवा प-ुयाइ  
लनिःशलु्क वाई-फाई के्षत्र बनाइनेछ  

• पालिका लभत्र मूख्य ठाउँिरुमा सीसीहटभी क्यामेरा 
जिान गरर अनगुमनिाई प्रभावकारी बनाइनेछ  

• एकीकृत सूचना प्रहवलिमा आिाररत त्याङ्क 
प्रणािीको हवकास गररनछे  

• पालिकामै स्थानीय एफ.एम. स्थापनाको िालग 
लनजी क्षेत्रिाई प्रोत्सािन गररनेछ  

• यवुा िम्क्षत सूचना प्रहवलि सबबन्ध्िी तालिम र 
र्क्षता अलभवृहि कायिक्रम (फोटोग्राफी, कबप्यटुर 
सफ्टवयेरिरुको प्रयोग, लभलियो तथा कथा 
बनाउने प्रम्शक्षण) सञ्चािन  गरर स्वरोजगारी 
अवसर प्रर्ान गररनछे । 
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६.२.५ प्रमखु कायिक्रम  

• लिम्जटि सेवाप्रवाि प्रणािी स्थापना, 
• एकीकृत त्याङ्क व्यवस्थापन, 
• एफ. एम. स्टेशन तथा अन्ध्य सञ्चार उद्योग स्थापनािाई प्रोत्सािन, 
• लसलसटीभी जिान, 
• सूचना प्रहवलि सबबन्ध्िी तालिम र क्षमता अलभवहृि कायिक्रम । 

६.२.६ नलतजा खाका  

क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 
(०७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको 
म्स्थलत 
(०८२/८३) 

१ स्थानीयवासीको 
सूचना तथा सञ्चार 
प्रहवलिमा सिज 
पिुँच िनुेछ । 

एफ एम स्टेशन संख्या  ० १ 
टेलिलभजन उपिब्ि घरिरुी प्रलतशत   ५० 
इन्ध्टरनेट सेवा प्रयोग गने 
घरिरुी 

प्रलतशत  ९.२२ ८० 

टेलिफोन÷मोबाइि प्रयोगकताि 
घरिरुी 

प्रलतशत  ७०  ९० 

हफ्र वाइफाइ जोन  संख्या  ० १५ 
सी सी हट भी जिान संख्या  ० ५० 
हवद्यतुीय सूचना पाहट संख्या  ० १० 
एकीकृत िाटा बेस प्रणािीको 
हवकास  

संख्या  ० १ 

िाििवेर तथा साफ्टवेर जिान संख्या   १० 
सूचना प्रहवलि सबबम्न्ध्ि 
अनशुीक्षण कमिचारी तथा 
जनप्रलतलनलि 

संख्या   सबै 

वाहर्िक समाचार बिेुहटन संख्या  ० १ 
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६.२.८ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा गाउँपालिकामा कम्बतमा एउटा एफ.एम. सञ्चािन भएको 
िनुेछ, भने ८० प्रलतशत घरिरुी इन्ध्टरनेट, मोबाइि वा टेलिफोनको पिुँचमा िनुेछन । 

६.३ हवद्यतु तथा उजाि 

जिहवद्यतु आलथिक वहृघ र आलथिक रुपान्ध्तरणको एक मित्वपूणि माध्यम िो । सङ्घीय सरकार र 
प्ररे्श सरकारिे उजाि क्षेत्रिाई आलथिक समहृिको सबबािक मानेको छ । हवद्यतु हवकास र 
व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारको मित्वपूणि भलूमका िनु्ध्छ।  

६.३.१ हवद्यमान अवस्था 

प्रतापपरु गाउँपालिकाको विा न. ७ मा अवम्स्थत गण्िक िाईड्रो पावरबाट १५ मेगावाट हवद्यतु 
उत्पार्न गने क्षमता छ । यस िाइड्रो पावरबाट गाउँपालिकािे वाहर्िक रुपमा िगभग २ करोि 
रुपैयाँ राजस्व संकिन िनु सक्छ । घरिरुी सवेक्षण २०७६ अनसुार, यस गाउँपालिकाको 
८,९४४ घरिरुी मध्ये ९७.4२% घरिरुीमा हवद्यतु हवद्यतु सेवा  पगेुको छ ।यिाँको २८.९६ 
% घरिरुीिे खाना बनाउन ग्याँसको प्रयोग गर्िछन भने बाकँी घरिरुीिे इन्ध्िनका अन्ध्य श्रोतिरु 
प्रयोग गर्िछन। 

६.३.२ अवसर र चनुौती  

यस गाउँपालिकाको सबै विामा हवद्यतु सेवा हवस्तार भएको छ ।भौगोलिक सिजतािे गर्ाि सबै 
ठाउँमा लबजिुी प-ुयाउन सिज िनुे अवस्था छ र सौयि उजािको प्रयोग गनि सिज रिेको 
छ।प्रशस्त अवसर िुँर्ा िुँरै् पलन प्रसारण िाईनको उपिब्िताको अभावमा गररब तथा 
हपछलिएको वगि सबम हवद्यतु सेवा पगु्न सकेको छैन । अकोतफि  र्ाउराको प्रयोगबाट खाना 
पकाउने घरिरुी ६०% भन्ध्र्ा मालथ िनु ुचनुौतीको रुपमा रिेको छ । 

६.३.३ र्ीघिकािीन सोच  

हवद्यतुीय उजाि लबस्तार गरी गाउँपालिकाको दर्गो आलथिक तथा सामाम्जक हवकासको आिार तय 
गने । 
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६.३.४ रणनीलत र कायिनीलत  

रणनीलत कायिनीलत 
• सबै घरिरुीसबम हवद्यतुको 

पिुँच लबस्तार गने 
 

• गररब तथा उत्पीलित िम्क्षत वगििाई लनिःशलु्क हवद्यतु 
सहुविा उपिब्ि गराइनेछ   

• हवद्यतु प्रसारणको िालग परुाना म्जणि अवस्थामा रिेको 
पोििरुिाई हवस्थापन गरी नयाँ पोििरु राम्खनछे  

• आवश्यक स्थानिरुमा िान्ध्सफमिर जिान गरर िरेक 
विािरुमा ३ फेज िाईनको लबस्तार गररनेछ  

• खाना पकाउनको िालग स्वच्छ उजाि (हवद्यतु, बायो ग्यासँ, 
सिुाररएको चिुो) को प्रयोग बढाईनेछ  

• वैकम्ल्पक उजाि जस्तै सोिार, गोबर ग्याँसको उत्पार्न र 
प्रयोगिाई प्रोत्सािन गररनेछ । 

६.३.५ प्रमखु कायिक्रम  

• हवद्यतु क्षमता वहृि तथा प्रसारण िाईनको लबस्तार,  
• हवद्यतुीय पोििरुको ममित सबभार तथा जीणि पोििरुको प्रलतस्थापन, 
• वैकम्ल्पक उजािको उत्पार्न तथा प्रयोगको िालग जनचेतना कायिक्रम सञ्चािन । 

६.३.६ नलतजा खाका  

क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार 
वर्िको 
अवस्था 

(७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको 
म्स्थलत 
(०८२/८३)  

हवद्यतुीय  तथा 
स्वच्छ उजािको 
उपयोग सिज तथा 
भरपर्ो भएको 
िनुेछ । 

सिक बत्ती जिान भएका 
स्थान 

संख्या   ५७ २५७ 

सोिार बत्ती जिान भएका 
स्थान 

संख्या  ० २०० 

हवद्यतु सेवा उपिब्ि घरिरुी प्रलतशत ९७.४२ १०० 
खाना पकाउन स्वच्छ ऊजाि 
प्रयोग गने पररवार 

प्रलतशत २८.९६ ८० 
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६.३.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा शत प्रलतशत घरिरुीिे हवद्यतुीय उजाि प्रयोग गरेका िनुेछन ्
भने ८० प्रलतशत घरिरुीिे खाना पकाउन स्वच्छ उजाि प्रयोग गरेका िनुेछन ्। 

६.४ भवन तथा बस्ती हवकास 

६.४.१ हवद्यमान अवस्था  

नेपािको संहविानिे योजनावि बसोबास, पूवाििारको हवकास, वातावरणमैत्री सरुम्क्षत आवासको  
िकको प्रत्याभलूत गरेको छ । आवासको प्रकार र बस्तीको बनावट अनसुार यस गाउँपालिका 
घना बस्ती र लमम्श्रत (अिि पक्की र कच्ची) बनावटका घरिरू रिेका रे्म्खन्ध्छन ्।  घरिरुी 
सवेक्षण २०७६ अनसुार, यस गाउँपालिकाको ८९४४ घरिरुी मध्ये ३५ प्रलतशत घरिरुीमा पक्की 
ढिान छाना, ३२ प्रलतशत घरिरुीमा जस्तापाताको छाना, ९ प्रलतशत घरिरुीमा खर तथा 
परािको छाना रिेको छ भने बाँकी २४ प्रलतशत घरिरुीमा अन्ध्य हकलसमका छानािरु जस्तै 
माटोको खपेटा, ढंुगा तथा काठको छाना रिेको छ । 

६.४.२ अवसर र चनुौती  

आवास लनमािण तथा बस्ती हवकास गनि समथर भभूाग भएकािे भौगोलिकरुपिे सिज रिेको छ। 
आवास लनमािणका लनलमत्त चाहिने कच्चा पर्ाथि तथा जनशम्ि गाउँपालिकामा नै उपिब्ि िनु े
भएकािे लनमािण कायि सस्तो तथा सिज िनुे रे्म्खन्ध्छ।यद्यहप अलिकांश जनसंख्या गररबीको 
रेखामनुी रिेकािे सरुम्क्षत आवासको लनम्बत आवश्यक श्रोत जटुाउन ममु्स्कि िनु ु चनुौतीको 
रुपमा रिेको छ।बढ्र्ो जनसंख्याको कारण अव्यवस्थलतत रुपमा भवन लनमािण तथा बस्ती 
हवकासका मापर्ण्ििरूको पािना नगरीनै घर लनमािण गने  पररपाटी रिेकािे खेती योग्य 
जलमनमा ह्रास आइरिेको छ । 

६.४.३ र्ीघिकािीन सोच  

सबै जनतामा सरुम्क्षत आवासको पिुँच प-ुयाउन े। 
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६.४.४ रणनीलत र कायिनीलत  

रणनीलत कायिनीलत 
आवास के्षत्र लनिािरण गरर एकीकृत बस्ती 
हवकास गने   

 

 

• सीमान्ध्तकृत, िोपोन्ध्मखु, र्लित र अलत  
हवपन्नका िालगिालग एकीकृत बस्तीको 
अविारणा  अम्घ बढाइनेछ  

• व्यवम्स्थत बजार हवकासका िालग आवश्यक 
पूवाििार लनमािण गररनछे 

६.४.५ प्रमखु कायिक्रम  

• आवास नीलत लनमािण 
• कायाििय/ साविजलनक भवन लनमािण 
• जनता आवास कायिक्रम  

६.४.६ नलतजा खाका  

क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 
(०७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको 
म्स्थलत 
(०८२/८३) 

२ आवास तथा 
साविजलनक लनमािण 
व्यवम्स्थत भएको 
िनुेछ । 

आिारभतू पूवाििारयिु 
व्यवम्स्थत बजार 

संख्या  ० ९ 

पक्की घर भएको घरिरुी  संख्या  ३१३७  ६००० 
साविजलनक भवन  संख्या  ९ १८ 
साविजलनक शौचािय  संख्या  ०  ९ 
एकीकृत आवास लनमािण  संख्या  ०  ४३५ 

६.४.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक वर्िको अन्ध्त्य सबममा साविजलनक शौचाियको संख्या ९, साविजलनक भवनको संख्या 
१८ र जनता आवास कायिक्रम अन्ध्तगित ४३५ नयाँ घरिरु बनेको िनुेछ। 
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पररच्छेर् सात: वन, वातावरण संरक्षण एवम ्हवपद् व्यवस्थापन 

नेपािको संहविानको भाग ३ को िारा ३० िे प्रत्येक नागररकिाई स्वच्छ वातावरणको िकको 
व्यवस्था गरेको छ । प्राकृलतक श्रोतको संरक्षण, प्रवििन  र उपयोग सबबन्ध्िी नीलत अन्ध्तगित  
प्राकृलतक प्रकोपबाट िनुे जोम्खम न्ध्यूनीकरण गनि पूवि सूचना, तयारी, उिार, राित एवम ्पनुस्थािपना 
गने प्राविान समेत राखेको छ । हवपद् जोम्खम व्यवस्थापन राहिय रणनीलत, २०६६ िे हवपद् 
पूवितयारी सबबन्ध्िी अविारणािरूको प्रभावकारी कायािन्ध्वयन माफि त ् हवपद् व्यवस्थापनको 
सलुनम्श्चतता गने ध्येय राखी हवपद् उत्थानशीि राि लनमािणको र्ीघिकािीन सोच राखेको छ । 
स्थानीय सरकारको कायिक्षेत्र लभत्र वातावरण संरक्षण तथा जैहवक हवहविता संरक्षण, जिािार 
व्यवस्थापन, लसमसार, वन्ध्यजन्ध्त,ु खानी तथा खलनज पर्ाथि, फोिरमैिा व्यवस्थापन साथै प्रकोप 
व्यवस्थापन पर्िछन।् यस हवर्यिरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनकािालग स्थानीय सरकारिे 
सरकारका अन्ध्य संयन्ध्त्रिरूसँग सिकायि र समन्ध्वय गनि जरुरी िनु्ध्छ । वातावरणीय दर्गोपनाको 
सन्ध्र्भिमा दर्गो हवकास िक्ष्यिरू मध्ये िक्ष्य १२ (उपभोग र उत्पार्नमा म्जबमेवारीपना), िक्ष्य 
१३ (जिवाय ु सबवन्ध्िी) यस क्षेत्रसँग जोलिएका छन ् । दर्गो हवकासको िक्ष्य सहित 
र्ीघिकािीन सोच कायम गरेर अगालि बढ्न तथा संहविान तथा प्रचलित ऐन कानूनिे लिएका 
िक्ष्यिरू समेत िालसि गनि स्थानीय स्तरमा गाउँपालिकाको भलूमका अत्यन्ध्त मित्वपूणि छ ।  

७.१ वन हवकास तथा वातावरण संरक्षण 

७.१.१ हवद्यमान अवस्था  

प्रतापपरु गाउँपालिकामा जबमा ०.१ प्रलतशत वन रिेको छ।यस गाउँपालिकामा वन पैर्ावार 
एकर्मै नगन्ध्य रिेकोिे खोिाको हकनार, साविजलनक जग्गा तथा अन्ध्य जग्गािरुमा वोट हवरुवा 
रोपी िररयािी बनाउन सहकन्ध्छ। गाउँपालिका क्षेत्रको अलिकांश क्षेत्र खिुा क्षेत्रको रूपमा 
रिेको, ग्रामीण बजार केन्ध्र रिेको र अन्ध्य साना साना बस्तीिरूमात्र रिेको कारण ध्वनी, वाय ु
तथा जि प्रर्रु्ण नगन्ध्य रिन ुवातावरणीय हिसाविे राम्रो मालनन्ध्छ। खिुा दर्सामिु गाउँपालिका 
घोर्णा भई सकेको िुँर्ा गाउँपालिकािाई पूणि सरसफाईयिु पालिका घोर्णा गने सबभावना 
रे्म्खन्ध्छ । 
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७.१.२ अवसर र चनुौती  

यस गाउँपालिकाको खािी जलमन तथा खोिाहकनार र तािपोखरी वररपरी वकृ्षारोपण गरी 
िररयािी कायम राक्न सहकन्ध्छ।सिक हकनारा वररपरी रुख लबरुवा रोप्न सकेको खण्िमा 
वातावरण स्वच्छ तथा सफा राख्न सहकन्ध्छ।यद्यहप वन तथा वातावरण सबबन्ध्िी स्थानीय 
नागररकमा म्जबमेवारीबोि तथा जवाफरे्हिताको वहृि गनुिपने खाँचो रिेको छ।अव्यवम्स्थत भ-ू
उपयोग तथा अलनयम्न्ध्त्रत भौलतक पूवाििार, वन क्षते्र अत्यन्ध्त न्ध्यून िनु ु तथा वातावरणसबबन्ध्िी 
एकीकृत योजना तजुिमा, कायािन्ध्वयन र सोको नलतजामूिक अनगुमन तथा मूल्याङ्कन  िनु नसक्न ु
िगायतका कारणिे वातावरण क्षेत्रमालथ चाप बढ्न गएको छ । कृहर्योग्य उविर जलमन 
अलतक्रमण गरी संरचना लनमािण िनु ु तथा हवकास कायििरू वातावरणमैत्री निनुिुगायतका 
चनुौतीिरु रिेका छन ्।गाउँपालिकाको बजार क्षेत्रमा फोिोरको हवसजिनका िालग ल्याण्िहफल्ि 
साइटको व्यवस्था छैन । रै्लनक उत्सजिन िनुे प्िाहष्टकजन्ध्य पर्ाथि तथा बोतििरु जथाभावी 
फाल्ने प्रचिन रिनिेु फोिरमैिा व्यवस्थापनमा चनुौती रिेको छ ।  

७.१.३ र्ीघिकािीन सोच  

िररयािी प्रवििन गरै् पयािवरणीय स्वच्छता, सनु्ध्र्रता र स्वच्छ व्यविार अलभवृहि गने । 

७.१.४ रणनीलत र कायिनीलत  

रणनीलत कायिनीलत 

• वन, वातावरण तथा जैहवक 
हवहविताको संरक्षण र प्रवििन गने 
। 

• साविजलनक खािी जग्गा, सिक तथा खोिा हकनार, 
हवद्याियिगायत साविजलनक कायाििय क्षते्रमा 
वृक्षारोपण गररनेछ   

• लनजी वन लनमािणिाई प्रोत्सािन गररनेछ तथा बोट 
लबरुवािरु अनरु्ानमा उपिब्ि गराइनेछ  

• वाहर्िक  रुपमा वृक्षारोपण अलभयान सञ्चािन गररनेछ  

• वातावरण संरक्षण तथा जिवाय ु
पररवतिन अनकुुिन सबबन्ध्िी  कायिमा 
समरु्ायिाई अभ्यस्त गराउन े। 

• जनचेतना अलभवृहि गरी प्िाहष्टक र प्िाहष्टकजन्ध्य 
पर्ाथि जथाभावी फाल्न ेप्रवृम्त्त लनयन्ध्त्रण गररनेछ ।  

• गाउँपालिकालभत्र प्िाहष्टक जन्ध्य बस्तिुरुको प्रयोग 
लनरुत्साहित गरै् र्नुा टपरीजस्ता स्थानीय वस्तिुरूको 
प्रयोगमा जोि दर्इनछे   

• लनयलमत रुपमा विा, टोि स्तरीय सरसफाइ अलभयान 
सञ्चािन  गररनछे । 
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७.१.५ प्रमखु कायिक्रम 

• वकृ्षारोपण लबस्तार तथा िररयािी प्रवििन कायिक्रम, 
• स्वच्छ वातावरण तथा िररयािी समाज लनमािण सचेतनामिुक कायिक्रम,  
• समरु्ायमा आिाररत विा तथा टोि सरसफाई कायिक्रम, 
• फोिोर वगीकरण तथा व्यवस्थापन कायिक्रम, 
• फोिोर व्यवस्थापन ल्याण्िहफल्ि साइट लनमािण, 
• वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कायिक्रम । 

७.१.६ नलतजा खाका  

क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था   

(०७७/७८ ) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको 
म्स्थलत 

(०८२/८३) 
१ वन तथा जैहवक 

हवहविता संरक्षण 
तथा दर्गो उपयोग 

भएको िनुेछ । 

वन जङ्गििे ओगटेको क्षेत्र प्रलतशत ०.१ १  

वन उपभोिा सलमलत  

 

संख्या  ० १ 

२  स्वच्छ, सफा तथा 
िररयािीयिु 
वातावरणको 
अलभवृहि भएको 
िनुेछ । 

सिक हकनारामा हवरुवा 
रोहपएको सिक 

हकिोलमटर ० ५ 

रै्लनक सरसफाइ िनुे 
बजार के्षत्र 

संख्या  ० ३ 

फोिोर व्यवस्थापनमा 
स्थानीय संयन्ध्त्र  

संख्या  ० ९ 

फोिर मैिा व्यवस्थापनका 
िालग ल्याण्िहफल्ि साइट  

संख्या  ० १ 

 

७.१.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा २ वटा मनोरञ्जन पाकि  तथा सिक हकनार वररपरी ५ हकिो 
लमटर क्षेत्रमा रुख लबरुवा रोहपएको िनुेछ । त्यसै गरी फोिर मैिा व्यवस्थापनको लनम्बत एउटा 
ल्याण्िहफल्ि साइटको स्थापना भएको िनुेछ ।  
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७.२ हवपद् व्यवस्थापन 

७.२.१ हवद्यमान अवस्था  

यस गाउँपालिकामा पालिका स्तरीय हवपद् व्यवस्थापन सलमलत हक्रयाशीि रिेको छ, भने 
आपतकािीन कोर्को स्थापना गररएको छ । हवपद् जोम्खमको पूवि तयारी र राित उिारका 
िालग हवपद् व्यवस्थापन सलमलत तयारी अवस्थामा रिेको छ। हवपद् जोम्खम न्ध्यूनीकरणका िालग 
स्थानीय स्तरमा हवलभन्न सङ्घ संस्थािे समरु्ायको क्षमता अलभवहृि सबबन्ध्िी कायिक्रमिरू सञ्चािन  
गरै् आएका छन।  

७.२.२ अवसर र चनुौती  

गाउँपालिकामा आपतकािीन स्वास््य सेवा उपिब्ि गने १ वटा एबबिेुन्ध्स रिेको छ। यस 
पालिकाको सबै विािरुमा सामरु्ाहयक (िमिशािा) भवन रिेको छ। यी सामरु्ाहयक भवनिरुिाई 
हवपद्को बेिामा आश्रयस्थिको रुपमा प्रयोग गनि सहकन्ध्छ। गाउँपालिकािे हवपद् व्यवस्थापनका 
िालग कानून समेत तजुिमा गरी हवपद् पलछको नगर् तथा वस्तगुत राितको व्यवस्था समेत 
उपिब्ि गराउनिुाई सवि पक्ष मान्न सहकन्ध्छ।यद्यहप हवपद् प्रलतकायिका िालग सामरु्ाहयक तथा 
संस्थागत क्षमता कम िनु ु प्रमखु चनुौलतका रुपमा रिेको छ । िरेक वर्ि िनुे बाढी तथा 
िुवानको पूवितयारी निनु,ु आपतकािीन सेवाका र्मकि तथा रि सञ्चार सेवाको व्यवस्था निनु,ु 

हवपद् आइपर्ाि आवश्यक पने न्ध्यूनतम और्िी एवम ् उपकरणिरूको व्यवस्था सिज निनु,ु 
पालिकामा शववािन सेवा निनु,ु लबपद् पूवि सूचना प्रणिीको अभाव, सिक सरुक्षा सचेतना केन्ध्र 
निनु ुजस्ता समस्या तथा चनुौलतिरू रिेका छन ्। 

७.२.३ र्ीघिकािीन सोच  

हवपद् जोम्खम तथा क्षलत न्ध्यूनीकरण गरी सरुम्क्षत पालिकाको लनमािण गने । 

७.२.४ रणनीलत तथा कायिनीलत  

रणनीलत कायिनीलत 

• भ ू तथा जिािार क्षेत्रको संरक्षण तथा 
दर्गो उपयोग गने ।  

• लसँचाई तथा खानेपानीका िालग पानीको 
उपयोग गर्ाि जिीय पयािवरणमा प्रलतकुि 
प्रभाव िनु दर्ईनछैेन ।  

• नर्ी कटान तथा पहिरो प्रभाहवत क्षेत्रमा 
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रणनीलत कायिनीलत 

रोकथामका िालग पूवाििार लनमािण गररनेछ 
। 

• जिवाय ु पररवतिन अनकुुिन तथा हवपद् 
उत्थानशीि म्शि क्षमता अलभवृहि गने ।  

• जिवाय ुपररवतिन अनकुुिनका िालग ररचाजि 
पोखरी तथा उपयिु बीऊ हवजनको 
व्यवस्था गररनछे ।  

• िरेक विामा हवपद् व्यवस्थापन सलमलत तथा 
कायिर्ि गठन गरी क्षमता अलभवृहिका 
कायिक्रम सञ्चािन  गररनेछ  

• कोलभि १९ िगायतका अन्ध्य प्रकोपबाट 
क्षलत न्ध्यूनीकरणको िालग जनचेतना वृहि 
तथा आवश्यक पूवि तयारी गररनेछ । 

• हवपद् व्यवस्थापन कोर् तथा हवपद् 
व्यवस्थापन सलमलतिाई सशि गराइनछे  

• गाउँपालिका हवपद् प्रलतकायि समिु गठन 
गरी आवश्यक   सीप तथा सामग्री 
व्यवस्थापन गररनछे । 

७.२.५ प्रमखु कायिक्रम  

• आपतकािीन आश्रय स्थि लनमािण, 
• हवपद् पूवि तयारी कायिक्रम, 
• विामा हवपद् व्यवस्थापन सलमलत गठन तथा क्षमता अलभवहृि कायिक्रम, 
• र्मकि व्यवस्थापन कायिक्रम, 
• सिक सरुक्षा सचेतना कायिक्रम,  
• आपतकािीन उिार सामग्रीिरु व्यवस्थापन तथा पनुभिरण कायिक्रम, 
• हवद्याियमा हवपद् जोम्खम न्ध्यूलनकरण र व्यवस्थापन कायिक्रम, 
• आपतकािीन आकम्स्मक कोर्, 
• प्राथलमक उपचार प्रम्शक्षण कायिक्रम । 

 

 



प्रतापपरु गाउँपालिका - पहििो आवलिक हवकास योजना आलथिक वर्ि (२०७८/७९–२०८२/८३) 
 

86 

७.२.६ नलतजा खाका  

क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार 
वर्िको 
अवस्था 
(७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थलत 
(०८२/८३) 

१   हवपद् व्यवस्थापनमा 
संस्थागत तथा 
सामरु्ाहयक क्षमता 
सदुृढ भएको िनुछे ।  

हवपद्कालिन आश्रयस्थि संख्या  १ ३ 
खोज तथा उद्बार कायि 
गने र्क्ष जनशम्ि  

जना ० २० 

हवपद् व्यवस्थापनमा 
संिग्न स्थानीय संस्था 
तथा संयन्ध्त्र 

संख्या  १ ३ 

हवपद् व्यवस्थापनमा 
हक्रयाशीि समरु्ायस्तरमा 
गदठत संस्था 

संख्या  ० ९ 

र्मकि  संख्या  ० १ 
हवद्याियमा हवपद् जोम्खम 
न्ध्यूनीकरण म्शक्षा सबबन्ध्िी 
क्िब तथा सलमती  

संख्या  ० ६ 

 

७.२.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक वर्िको अन्ध्त्य सबममा ३ वटा हवपद्कालिन आश्रय स्थििरु सञ्चािनमा आएका िनुेछन ्
। िरेक विामा हवपद् व्यवस्थापन संयन्ध्त्र लनमािण भई कायि गरेका िनुेछन ्साथै गाउँपालिकािे 
२ वटा एबबिेुन्ध्स सञ्चािन र १ वटा र्मकि व्यवस्थापन गरेको िनुेछ । 
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पररच्छेर् आठ: संस्थागत हवकास तथा सशुासन 
जनअपेक्षा अनसुार कुशि, पारर्शी, जवाफरे्िी ढंगिे स्थानीय शासन सञ्चािन ऐन, २०७४ 
अनसुार सेवा प्रवाि गरी स्थानीय तिको समग्र हवकास गने र्ाहयत्व स्थानीय सरकार समक्ष 
रिेको छ ।  मिुकुको सङ्घीय शासन प्रणािी बमोम्जम शासकीय संरचनामा भएको पररवतिन 
अनसुार स्थानीय सरकारिाई प्राप्त अलिकार क्षेत्र, सािन श्रोतमा बढोत्तरी भएसँगै जनआकांक्षा पलन 
चलुिएको छ ।यसको सबबोिन गनि बर्लिर्ो पररवेशसँगै सेवा प्रवाि र हवकास व्यवस्थापनमा 
लसजिनात्मक र वैकम्ल्पक उपायिरू अविबबन गनि जरुरी छ । दर्गो हवकास िक्ष्यिे संस्थागत 
हवकास र सशुासनिाई समेत हवकासका िालग अलभन्न अंगको रूपमा मित्व दर्एको छ । दर्गो 
हवकास िक्ष्यिरू मध्ये िक्ष्य–१६ (शाम्न्ध्त, न्ध्याय र सदृृढ संस्थािरू) र िक्ष्य–१७ 
(िक्ष्यिरूका लनम्बत साझेर्ारी) सशुासन र संस्थागत हवकाससँग जोलिएका िक्ष्यिरू िनु ् । 
यसिाई मध्यनजर गरी सेवा प्रवाि र हवकास व्यवस्थापनमा प्रभावकाररता अलभवहृि गरी स्थानीय 
तिमा सशुासन कायम गनि कानून, नीलत र सशुासन, सँगठन तथा क्षमता हवकास, राजस्व तथा 
श्रोत व्यवस्थापन गनुिपर्िछ । सङ्घीय व्यवस्था अनसुार स्थानीय सरकार जनताको घररै्िोको 
सरकारको रुपमा स्थाहपत भएको  छ । स्थानीय सरकारिाइ  “स्थानीय सरकार गाउँ-घरमा 
लसंिर्रबार” भन्न े अविारणा अनसुार स्थानीय जनतािे आफ्नो सरकार तथा स्थानीय तिमै 
अलिकार प्रत्याभलूत भएको मिससु  गरेका छन ् र स्थानीय सरकारबाट हवकास, सेवा र 
पररवतिनको ठूिो अपेक्षा राखेका छन ्। तथापी सीलमत अलिकार, श्रोत तथा सािन तथा नीलत 
योजनामा कमी भएकािे जनतािे चािे जस्तो काम गनि स्थानीय सरकारिाई सम्जिो रे्म्खँरै्न ।  

८.१ संस्थागत सशुासन तथा क्षमता हवकास 

८.१.१ हवद्यमान अवस्था  

गाउँपालिकाको सशुासन तथा आलथिक पारर्म्शिता भन्ने नीलत अनसुार प्रत्येक गाउँपालिकाका 
सर्स्यिरुिे आफ्नो सबपम्त्त साविजलनक गरेका छन ।पालिकामा िाि सबम २१ वटा स्थानीय 
कानून लनमािण भएर कायािन्ध्वयनमा आएका छन ्।पालिकािे अनिाइन सेवा समेत शरुू गरेको छ 
।जसअनसुार अनिाईनबाट व्यम्िगत फारम भने व्यवस्था सबै विामा लबस्तार िरैु्छ।स्थानीय 
सरकारबाट प्रर्ान गररने सेवािाई जनउत्तरर्ायी बनाउन गाउँपालिका र प्रत्येक विा 
कायािियिरुमा नागररक विापत्र, सशुासन िेल्प िेस्क िगायतका कायििरुको सरुुवात भएको 
छ। सिभालगतामूिक योजना तजुिमा प्रहक्रया माफि त नागररकको समेत सिभालगतामा योजना 
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तजुिमाको अभ्यास गरी गाउँसभाबाट स्वीकृत बजेट तथा नीलत कायिक्रमिाई बजेट पमु्स्तका, 
वेवसाइट र सूचना पाटी, नागररक विा पत्र माफि त साविजलनक गने गररएको छ। 

८.१.२ अवसर र चनुौती  

स्थानीय सरकार गठन भईसकेपलछ जनप्रलतलनलििरुसँग जनताको सिज पिुँच भएको र प्रलतलनलि 
माफि त जनताका गनुासािरु सनुवुाई िनुे अवस्था छ।जनतािाई परेका पीर मकाि सनेु्न वातावरण 
िनु,ु गाउँ क्षेत्रको न्ध्याय प्रणािीमा जनताको पिुँच िनु,ु आफूिाई िागेको कुरा 
जनप्रलतलनलििरुसँग खिुस्त राख्न सक्न,ु स्थानीय हवकास र नीलत लनमािणमा जनताको सिभालगता 
बढ्न ुतथा बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा प्रहक्रया सिभालगतामिुक भएको िनुािे सशुासन कायम 
राख्न मित पगेुको छ । यद्यहप पररवलतित सन्ध्र्भिमा गाउँपालिकाकाको संगठन संरचना तथा 
आवश्यक जनशम्िको तथा व्यवस्थापन, आन्ध्तररक श्रोतको यथेष्ट पहिचान तथा पररचािन जस्ता 
समस्यािरू अझै रिेका छन ् । सेवा प्रवािको केन्ध्रको रूपमा रिेका विा कायािियिरूको 
भौलतक संरचना र जनशम्िको व्यवस्था र प्रहवलि परबपरागत िुँर्ा सशुासनमा चनुौती रिेको छ 
।  

८.१.३ र्ीघिकािीन सोच  

स्थानीय सेवा प्रवाििाई सरि, सिज र सेवाग्रािी मैत्री बनाउने । 

८.१.४ रणनीलत  तथा कायिनीलत  

रणनीलत कायिनीलत 

• स्थानीय सेवा प्रवाििाई सरि, सिज र 
सेवाग्रािी मैत्री बनाउने । 

• पेपरिेस सरकारको अविारणा क्रमशिः सबै 
विा कायािियिरुमा िागू गररनेछ । 

• गाउँपालिकाका पर्ालिकारी तथा कमिचारीिरुको 
क्षमता हवकास गररनेछ । 

• सशुासन, ऐन, लनयम तजुिमा तथा जवाफरे्हिता 
प्रवििन क्षते्रसँग सबबम्न्ध्ित स्थानीय नीलत, 

कानून, मापर्ण्ि, योजना, कायािन्ध्वयन, अनगुमन 
तथा लनयमन गररनछे ।  

• हवर्यगत सलमलत तथा अन्ध्य सलमलतिरूिाई 
प्रचलित कानून बमोम्जमको कायिके्षत्र स्पष्ट गरी 
कायि सबपार्नको स्तर सिुारको िालग क्षमता 
अलभवृहि गररनेछ । 
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रणनीलत कायिनीलत 

• समाजमा व्याप्त िैहङ्गक हवभेर्, हिंसा जस्ता 
कुररतीिरूिाई न्ध्यूनीकरण गनि िैहङ्गक समानता 
तथा सामाम्जक समावेशीकरणको नीलत तयार 
गरी िाग ुगररनेछ । 

८.१.५ प्रमखु कायिक्रम  

• पर्ालिकारी तथा कमिचारीिरूको क्षमता हवकास, 
• सामाम्जक जवाफरे्िी र समावेशीकरण प्रवििन, 
• सूचना तथा सिायता कक्ष सञ्चािन, 
• संस्थागत संरचना तथा मानव संसािन स्थानीय नीलत, योजना, तथा कायिक्रम कायािन्ध्वयन, 

अनगुमन तथा लनयमन, 
• विा कायािियिरूको स्तरोन्नती गरी सेवा प्रवाििाई सिज र सिुभ, 
• हवर्यगत सलमलत क्षमता हवकास तथा कायि सबपार्न अलभवहृि,  
• गनुासो सनुवुाई प्रणािी हवकास । 

८.१.६ नलतजा खाका  

क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार 
वर्िको 
अवस्था 
(७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको 
म्स्थलत 
(०८२/८३) 

१ सेवा प्रवाि 
तथा 
जवाफरे्हिताको 
अवस्थामा 
सिुार भएको 
िनुेछ ।  

सेवाग्रािी सन्ध्तषु्टी र्र प्रलतशत  ६० ९० 

गनुासो सनुवुाइ  प्रलतशत ७० ९५ 

अभ्यासमा रिेका सामाम्जक 
जवाफरे्हिताका मापन आिारिरु 
(क्षलतपूलति सहितको नागररक विापत्र, 
साविजलनक सनुवुाई, साविजलनक परीक्षण, 
सामाम्जक परीक्षण, समरु्ाय स्कोरकािि 
आदर्) 

प्रकार ५ ७ 

सूचनाको माध्यम (लिम्जटि सूचना पाटी, प्रकार ६ ८ 
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क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार 
वर्िको 
अवस्था 
(७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको 
म्स्थलत 
(०८२/८३) 

लिम्खत सूचना, सामाम्जक सञ्जाि, रेलियो 
तथा टेलिलभजन, वेभसाइट, मोवाइि 
बयासेज) 
हवद्यतुीय िाम्जरी रिेका सेवा प्रवाि गने 
कायाििय (गाउँ कायिपालिका कायाििय 
तथा विा कायाििय हवर्यगत शाखा) 

संख्या  ० ९ 

२ कायि सबपार्न 
क्षमता सदुृढ 
भएको िनुेछ 
। 

वाहर्िक जनशम्क्त्त क्षमता हवकास तालिम पटक  १ ३ 

सेवाग्रािीिे सेवा प्राप्त गनि िाग्ने औसत 
समय  

लमनेट - १५ 

कायि सबपार्न समीक्षा  पटक ० १ 
हवलभन्न हविामा उत्कृष्ट कायि सबपार्न 
परुस्कार पाउने कमिचारी (वाहर्िक ) 

जना ० ३ 

 
 

पुजँीगत खचि गने क्षमता (वाहर्िक ) प्रलतशत ७० ९५ 
३. हवत्तीय श्रोतको 

लबस्तार तथा 
पररचािन 
प्रभावकारी 
भएको िनुेछ 
। 

वाहर्िक आन्ध्तररक आय (आ. व 
76/७७) 

रु 
िजारमा 

१३३२१९ २२५०० 

कूि वाहर्िक बजेट रु 
िजारमा 

७८२१८९ 1378485 

आयोजनामा समरु्ायको योगर्ान  रु 
िजारमा 

- १०००० 

हवलनयोजन म्शर्िकअनसुार वाहर्िक खचि प्रलतशत ८० ९५ 

४. योजना तजुिमा 
तथा 
कायािन्ध्वयन 
प्रकृया 
व्यवम्स्थत 

समयमै सबपन्न िनुे स्थानीय आयोजना प्रलतशत ७० ९० 

वस्तमु्स्थलत हववरण अद्यावलिक पटक ० २ 
तजुिमा भएका हवर्यगत रणनीलतक योजना 
(हवर्य) 

संख्या  ० २ 
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क्र.सं. नलतजा सूचक एकाई आिार 
वर्िको 
अवस्था 
(७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको 
म्स्थलत 
(०८२/८३) 

भएको िनुेछ 
। 

 

नलतजामूिक अनगुमन खाकामा आिाररत 
अनगुमन तथा मूल्याङ्कन योजना 

पटक ० ५ 

बस्तीस्तरबाट योजना तजुिमा प्रहक्रयामा 
सिभालगता 

जना ० १००० 

८.१.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा समयमा नै सबपन्न िनु े स्थानीय आयोजना ९० प्रलतशत, 
गनुासो सनुवुाई ९५ प्रलतशत, सेवाबाट सन्ध्तषु्ट िनुे जनता ९० प्रलतशत तथा गाउँपालिकाको 
पुजँीगत खचि गनि सक्ने क्षमता ९५ प्रलतशत भएको िनुेछ । 

८.२ सामरु्ाहयक साझेर्ारी तथा गैरसरकारी संस्थािरु 

८.२.१ हवद्यमान अवस्था  

यस गाउँपालिकामा म्शक्षा, स्वास््य, खानेपानी तथा सरसफाई क्षेत्रमा कायि गने हवलभन्न गैर 
सरकारी संस्थािरु रिेका छन ्। आफ्नो टोिको हवकासको लनम्बत केहि टोििरुमा टोि हवकास 
सलमलत गठन भई स्थानीय स्तरमा, टोि हवकासको कामिरु सञ्चािन भईरिेका छन ्। स्थानीय 
यवुा क्िबिे समय समयमा सरसफाई, मनोरञ्जन तथा खेिकुर्का कायिक्रमिरु गने गर्िछन ्।  

८.२.२ अवसर र चनुौती  

यस गाउँपालिकामा म्शक्षा, स्वास््य तथा सरसफाई क्षेत्रमा काम गने सङ्घ संस्थािरु िनुिुाई 
अवसरको रुपमा लिन सहकन्ध्छ। हवकासको दृहष्टकोणिे पछालि परेको र सामाम्जक पक्षिरुिरु 
कमजोर भएको समरु्ाय भएको िनुािे पालिकाको समग्र हवकासमा सामरु्ाहयक सङ्घ-संस्था तथा 
गैरसरकारी सङ्घ-संस्थाको भलूमका मित्वपूणि िनु्ध्छ। यद्यहप सामाम्जक सेवाका नाममा कलतपय 
संस्थािरूिे पालिकासँगको समन्ध्वय हवना कायिक्रम सञ्चािन गने र त्यस्ता कायिक्रमिे समाजमा 
पाने प्रभाविरुको समीक्षा िनुे गरेको  पाइँरै्न । लनयलमत रुपमा गैरसरकारी संस्थािरुको 
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कायििरु अनगुमन निनु ु तथा पालिकासँग समन्ध्वय नभइ कायिक्रम सञ्चािन गने कायििाई 
लनयन्ध्त्रण गनि नसक्न ुचनुौतीको रुपमा रिेको छ।  

८.२.३ र्ीघिकािीन सोच  

सामम्जक सङ्घ संस्थािाई उत्तरर्ायी र पारर्शी बनाइ स्थानीय हवकासमा  पररचािन गने ।  

८.२.४ रणनीलत तथा कायिनीलत  

रणनीलत कायिनीलत 

• सामाम्जक सङ्घ संस्थािरुिाई सदुृढ बनाई 
स्थानीय हवकासमा पररचािन गने । 

• गैर-सरकारी संस्थािरुको कायिक्रमिरुिाई 
लनयलमत अनगुमन तथा मलु्यांकन गररनेछ 
। 

• टोि हवकास सलमलतको क्षमता अलभवृहि 
गररनेछ । 

• यवुा क्िब, तथा गाउँपालिकामा भएका 
अन्ध्य संगठन, आमा समिु, उपभोिा 
सलमलतिरुको क्षमता प्रवििनको िालग 
लनम्श्चत कोर्को व्यवस्था गररनेछ । 

८.२.५ प्रमखु कायिक्रम  

• लनयलमत अनगुमन तथा मलु्यांकन  
• टोि हवकास संस्था गठन तथा पररचािन,  
• सामरु्ाहयक संगठन सदुृढीकरण कायिक्रम,  
• स्थानीय सामरु्ाहयक संस्था क्षमता हवकास तथा पररचािन कायिक्रम । 

८.२.६ नलतजा खाका  

क्र.
सं. 

नलतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 
(७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थलत 
(०८२/८३) 

१  स्थानीय हवकासमा 
सामाम्जक सङ्घ संस्थाको 

स्वास््य, म्शक्षा तथा 
सरसफाइ क्षेत्रमा काम 

संख्या  ४  ८  
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क्र.
सं. 

नलतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 
(७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थलत 
(०८२/८३) 

भलूमका वहृि   िनुछे 
।   

गने सामाम्जक सङ्घ 
संस्था  

हवर्यगत क्षेत्रमा काम 
गने गैर सरकारी 
संस्थािरु  

संख्या  २  ५  

गाउँपालिकाबाट  
सामाम्जक सङ्घ 
संस्थाको वाहर्िक 
अनगुमन तथा समन्ध्वय 
(वाहर्िक) 

संख्या  ०   २  

८.२.७ अपेम्क्षत उपिम्ब्ि  

आवलिक योजनाको अन्ध्त्यसबममा पाँच वटा हवर्यगत क्षेत्रसँग सबबम्न्ध्ित सामाम्जक संस्थािे 
काम गरेका िनुेछन ् र गाउँपालिकािे गैरसरकारी संस्थािरुको कायिक्रमिाई वर्िमा २ पटक 
लनयलमत अनगुमन गरेको िनुेछ ।  
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पररच्छेर् नौ: हवत्तीय हवश् िेर्ण 
९.१ वजेट हवश् िेर्ण र आवलिक योजना अवलिको िालग प्रक्षपेण 

९.१.1 आय अनमुान  

यस पररच्छेर्मा आवलिक योजनाको र्ीघिकािीन सोच अनसुारका िक्ष्य तथा उदे्दश्यिरू प्रालप्तका 
िालग पहिचान गररएका कायिक्रमिरूको प्राथलमहककरण गरी सोको िालग आवश्यक श्रोतिरूको 
व्यवस्थापन सबबन्ध्िी हववरणिरु राम्खएका छन ।  

स्थानीय तिको आलथिक कायि प्रणािी सबबन्ध्िी संवैिालनक प्राविान, राहिय आलथिक नीलत र सङ्घ  
तथा प्ररे्शसँगको आलथिक अन्ध्तरसबबन्ध्ििाई मखु्य आिारका रुपमा लिइ हवत्तीय व्यवस्थापन 
सबबन्ध्िी हवश्लरे्ण र प्रक्षेपण गररएको छ । गाउँपालिकािे पाँच वर्िको अवलिमा प्रलतव्यम्ि 
वाहर्िक आय झण्िै र्ोब्बर प-ुयाउन, कृहर् क्षेत्रको वहृि र्र ७ % बाट बढाइ िमु्बबनी प्ररे्शको 
कृहर् क्षेत्रको सरि वहृिर्र ९% िालसि गने, र बेरोजगारी १०.६८% बाट ५% भन्ध्र्ा ति झाने 
मित्वाकांक्षी िक्ष्य पूरा गनेतफि  िम्क्षत गररएको छ । गाउँपालिकािे उल्िेम्खत आकारको 
आलथिक समहृि िालसि गनि आवश्यक श्रोतका िालग सिकारी, लनजी र गैरसरकारी क्षेत्रको 
एहककृत र समन्ध्वयात्मक भलूमकािाई समेत आिार मानेको छ ।  

आवलिक योजनाको पलछल्िा आ.व.िरुको हवत्तीय प्रक्षेपण गर्ाि आ.व २०७६/७७ र 
२०७७/७८ को स्वीकृत कायिक्रम तथा बजेट र आन्ध्तररक राजस्वको रकम र यथाथि खचिको 
अनपुातका आिारमा गररएको छ । आय प्रक्षपेण गर्ाि स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनमा 
व्यवम्स्थत स्थानीय राजस्व परामशि सलमलत, श्रोत अनमुान तथा बजेट सीमा लनिािरण सलमलत र 
बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सलमलतका लनणियिरुिाई समेत प्रक्षपेणको आिार मालनएको छ। 
आलथिक प्रक्षपेण गर्ाि औसत आलथिक वहृि र राजस्व वहृिको सबभावना तथा गाउँपालिकािे 
गनिसक्ने थप प्रयासका आिारमा िरेक आ.व. मा अनमुालनत १२ % वहृिर्रिे गररएको छ।  

राहिय  पन्ध्रौं योजना, िमु्बबनी प्ररे्शको राजश्व सिुारको िक्ष्य तथा सबै तिका सरकारिरुको 
वाहर्िक बजेटको वहृि र्रका आिारमा योजना अवलिमा कूि रु ५ अवि ७० करोि ६९ िाख 
िगानीयोग्य आय िनुे प्रक्षपेण गररएको छ। सो मध्ये गाउँपालिकाको आन्ध्तररक श्रोत को हिस्सा 
रु. ८ करोि ७० िाख (५% भन्ध्र्ा ति) छ। साविजलनक खचिका िालग गाउँपालिकाको सम्ञ्चत 
कोर्वाट कूि रु. ५ अवि  ५६ करोि र गाउँपालिकाको बजेट संरचना बाहिर प्रत्यायोम्जत 
कायिक्रम अन्ध्तगित रु. ७१ करोि  १५ िाख पररचािन िनुे अनमुान छ। हवस्ततृ हववरण 
तिको तालिकामा दर्इएको छ। 
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बजेटका श्रोतिरु 

वाहर्िक प्रक्षपेण (रु. िजारमा) 

०७६/७७ को 
यथाथि 

०७७/७८ 
चाि ुवर्ि 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३  जबमा 

आन्ध्तररक आय रकम (स्थानीय तिको कर 
तथा गैर कर रकमिरु) 

१३३२१९ १०००० ११५०० १५००० १७५०० २०००० २३००० ८७००० 

सङ्घीय  सरकार ४२०५७२ ५८६६७१ ६५७०७२ ७३५९२० ८२४२३२ ९२३१३८ १०३३९१५ ४७३२१७५ 
राजस्व बाँिफाँट  ७७७६० ९२७२४ १०३८५१ ११६३१३ १३०२७१ १४५९०३ १६३४११ ६५९७४९ 
हवत्तीय समानीकरण  १३७६०० १३६९०० १५३३२८ १७१७२७ १९२३३५ २१५४१५ २४१२६५ ९७४०७० 
सशति सशतिअनरु्ान  २०४८५१ ३५३०४७ ३९५४१३ ४४२८६२ ४९६००६ ५५५५२६ ६२२१८९ ३०६९८९४ 
हवशेर् अनरु्ान  ३६१   ० ० ० ०   ० 
समपरुक अनरु्ान    ४००० ४४८० ५०१८ ५६२० ६२९४ ७०४९ २८४६१ 
प्ररे्श सरकार ११६४६१ १८५५१८ २०७७८० २३२७१४ २६०६४० २९१९१६ ३२६९४६ १३१९९९६ 
हवत्तीय समानीकरण  ४७६७ ५६६८ ६३४८ ७११० ७९६३ ८९१९ ९९८९ ४०३२९ 
सशति अनरु्ान  ९००० १९८५० २२२३२ २४९०० २७८८८ ३१२३४ ३४९८२ १४१२३६ 
हवशेर् अनरु्ान  १२६९४ ६०००० ६७२०० ७५२६४ ८४२९६ ९४४११ १०५७४० ४२६९११ 
समपरुक अनरु्ान ०   ० ० ० ०   ० 
सङ्घीय / प्ररे्श सरकारबाट प्रत्यायोम्जत 
अलिकार अन्ध्तगित प्राप्त िनुे कायिक्रम बजेट  

९०००० १००००० ११२००० १२५४४० १४०४९३ १५७३५२ १७६२३४ ७११५१९ 

सरकारी क्षते्र जबमा ६७०२५२ ७८२१८९ ८७६०५२ ९८११७८ १०९८९१९ १२३०७९० १३७८४८५ ५५६५४२४ 
गैससबाट सञ्चालित कायिक्रमबाट िगानी रकम  ३००० ३००० ४००० ५००० १०००० १५००० ३७००० 
सिकारी, लनजी क्षेत्रको िगानी  

 १०००० १२००० २०००० २५००० ३७५०० १०४५०० 
गैर-सरकारी क्षते्र जबमा  ३०००  १३०००  १६००० २५००० ३५००० ५२५०० १४१५००  
िगानी योग्य कुि अनमुालनत रकम ६७०२५२ ७८५१८९ ८८९०५२ ९९७१७८ ११२३९१९ १२६५७९० १४३०९८५ ५७०६९२४ 
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९.१.2  खचिको क्षते्रगत बािँफाटँ 

खचिको क्षेत्रगत बाँिफाँटका िालग हवगतका आलथिक वर्िको हवर्यगत के्षत्रमा भएको व्ययको प्रवृम्त्त र चाि ु
आव ०७७।७८ को हवर्यगतक्षेत्र हवलनयोजनिाई आिार मालनएको छ । आवलिक योजनािे प्राथलमकतामा 
राखेका के्षत्रिाई िगानी प्राथलमकतामा राखी िगानीको हवर्यक्षेत्रगत सीमा प्रलतशत लनिािरण गररएको छ ।  

गाउँपालिकाको प्राथलमक के्षत्रमा िगानी गररनपुने नीलत अनरुुप आलथिक वर्ि २०७८/ ७९ रे्म्ख आ. व. 
२०८२/ ८३ सबम हवर्यके्षत्रगत बजेट बाँिफाँटको अनपुात आलथिक हवकास के्षत्रमा ४० %, सामाम्जक 
हवकास क्षेत्रमा २५ %, पूवाििार हवकास क्षते्रमा २० %, वन, वातावरण तथा हवपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा १० 
%, र संस्थागत हवकास तथा सशुासन के्षत्रमा ५ % िनुे गरी गररएको छ ।  

९.१.3 चाि ुर पूजँीगत खचि सीमा 

कुि खचिमा चाि ुखचिको वतिमान अनपुात ६० प्रलतशत र पूजँीगत खचि ४० प्रलतशतको िारािारीमा छ । 
चािखुचििाई क्रमशिः कमगरै् िैजान ेनीलत अनरुुप आवलिक योजना अवलिका िालग यो सीमा  ५०।५० को 
प्रलतशतमा राम्खन ेगरी  लनिािरण गररएको छ । आवलिक योजना अवलिमा िनु ेकूि िगानी रु. ५ अवि ७० 
करोि ६९ िाख मध्ये सरकारी के्षत्रको कुि िगानीयोग्य आय ५ अवि ५६ करोिमा चाि ुपूजँी प्रके्षपण रु 
२ अवि ७८ करोि र पूजँीगत खचि प्रक्षेपण २ अवि ७८ करोिको रिेको छ । चािखुचिमा म्शक्षक तथा 
कमिचारीको तिबको हिस्सा उच्च रिेको छ । जसका कारण पूजँीगत खचिको अनपुात कम िनु गएको छ ।  

९.२ आवलिक योजनाको वाहर्िक िक्ष्य र बजेट अनमुान 

हवलभन्न पररच्छेर्मा गररएको हवश्लरे्णका आिारमा आवलिक योजनाको वाहर्िक बजेट अनमुान र आवलिक 
योजना अवलिभरका िालग प्रस्ताहवत हवर्यक्षते्रगत योजना तथा वाहर्िक पूजँीगत खचि उपपररच्छेर् ९.२.१ रे्म्ख 
९.२.५ सबम (मेहिक्स तालिकामा) राम्खएको छ ।  

संम्क्षप्त बजेट अनमुान (रू िजारमा) 

क्षते्र/आयोजना कूि ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 08१/8२ ०८२/८३ 

कूि अनमुालनत रकम 2957500 545420 585595 564495 607995 653995 

आलथिक हवकास 1144500 237400 215900 243400 215900 231900 

कृहर् हवकास  545500 120500 90000 120000 100000 115000 

लसँचाइ हवकास 110000 22000 22000 22000 22000 22000 

पशपुन्ध्छी हवकास  287500 56500 61500 56500 56000 57000 

घरेि ुतथा साना उद्योग  125500 25500 25000 25000 25000 25000 
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क्षते्र/आयोजना कूि ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ 08१/8२ ०८२/८३ 

पयिटन हवकास  39000 5500 10000 12500 5500 5500 

बैंहकङ सेवा लबस्तार तथा सिकारी हवकास  14000 2800 2800 2800 2800 2800 

उद्यमम्शिता र रोजगारी प्रवििन  23000 4600 4600 4600 4600 4600 

सामाम्जक हवकास 953700 168900 219700 180700 201700 182700 

म्शक्षा 302000 58400 68400 68400 58400 48400 

स्वास््य तथा पोर्ण  174000 30600 43600 36600 31600 31600 

महििा तथा बािबालिका  50000 8000 13000 8000 13000 8000 

जेष्ठ नागररक  10000 1200 3200 1200 3200 1200 

र्लित, उत्पीलित, वगि उत्थान  18200 3800 3600 3600 3600 3600 

आदर्वासी जनजालत हवकास  21000 3200 3200 6200 5200 3200 

बाि अलिकार तथा बाि संरक्षण 13500 2700 2700 2700 2700 2700 

यवुा तथा खेिकुर्  219500 33900 53900 23900 53900 53900 

अपांगता भएका व्यम्ि हवकास कायिक्रम 12000 2400 2400 2400 2400 2400 

खानेपानी तथा सरसफाई  122500 22500 23500 25500 25500 25500 

सांस्कृलतक, िालमिक सबपर्ा संरक्षण तथा प्रवििन 11000 2200 2200 2200 2200 2200 

भौलतक पूवाििार हवकास 574300 72000 82150 90550 136550 193050 

सिक तथा यातायात क्षेत्र 486600 50000 61350 74250 120250 180750 

सञ्चार तथा सचुना प्रहवलि पवुाििार 14700 1400 1200 700 5700 5700 

हवद्यतु तथा उजाि 5000 1600 1600 600 600 600 

भवन तथा बस्ती हवकास 68000 19000 18000 15000 10000 6000 

वन, वातावरण संरक्षण एवम ्हवपद् व्यवस्थापन 202000 49600 53600 33600 37600 27600 

वन हवकास तथा वातावरण संरक्षण 54000 29800 6050 6050 6050 6050 

हवपद् व्यवस्थापन 148000 19800 47550 27550 31550 21550 

संस्थागत हवकास तथा सशुासन 83000 17520 14245 16245 16245 18745 

संस्थागत सशुासन तथा क्षमता हवकास 81500 16900 14025 16025 16025 18525 

सामरु्ाहयक साझरे्ारी तथा गैरसरकारी संस्थािरु 1500 620 220 220 220 220 
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९.२.१ आलथिक हवकास क्षते्र (रू िजारमा) 

बजेटका 
श्रोतिरु 

नलतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ 
क्रमागत 

एकाइ पररमाण विा नं.  बजेट 
अनमुान  

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ 082/83 

कुि जबमा  1144500 २३७४०० २१५९०० २४३४०० २१५९०० २३१९०० 

कृहर् हवकास  545500 १२०५०० ९०००० १२०००० १००००० ११५००० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

कृहर् क्षेत्रको 
उत्पार्न तथा 

व्यावसाहयकतामा 
वृहिअलभवृहि 

भएको िनुेछ । 

भ ूउपयोग नीलत तथा 
योजना तजुिमा  नयाँ संख्या १ पालिका 500 ५०० ० ० ० ० 

सङ्घीय सरकार कृहर् बजार पिुँच कायिक्रम नयाँ - - सबै विा 70000 १०००० १०००० १०००० २०००० २०००० 

सङ्घीय सरकार 

ब्यावसाहयक कृहर्को िालग 
अनरु्ान तथा छुट 
(सिलुियत पूणि ऋण,कृहर् 
औजार खररर्मा, मि, 
खार्)   नयाँ - - सबै विा २२५००० ४५००० ४५००० ४५००० ४५००० ४५००० 

सङ्घीय सरकार 
हवशेर् कृहर् याम्न्ध्त्रकरण 
कायिक्रम नयाँ - - सबै विा 150000 ३०००० ३०००० ३०००० ३०००० ३०००० 

सङ्घीय सरकार 
कृहर् उपज 
भण्िारण/म्चस्यान केन्ध्र नयाँ संख्या ५ पालिका ७५००० ३०००० ० ३०००० ० १५००० 

सङ्घीय सरकार 
कृहर्मा आिाररत घरेि ु
तथा साना उद्योग प्रोत्सािन  नयाँ संख्या 125 सबै विा २५००० ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० 

लसँचाइ हवकास 110000 २२००० २२००० २२००० २२००० २२००० 

सङ्घीय सरकार 
लनयलमत 

सञ्चािन िनु े
लसँचाइ 

प्रणािीको 
हवकास िनुेछ | 

कृहर् हवद्यतुीकरण कायिक्रम  क्रमागत संख्या १०० सबै विा 90000 १८००० १८००० १८००० १८००० १८००० 

प्ररे्श सरकार परुाना लसँचाइ ममित 
सबभार कायिक्रम क्रमागत - - सबै विा २०००० ४००० ४००० ४००० ४००० ४००० 

    पशपुन्ध्छी  हवकास  287500 ५६५०० ६१५०० ५६५०० ५६००० ५७००० 
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बजेटका 
श्रोतिरु 

नलतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ 
क्रमागत 

एकाइ पररमाण विा नं.  बजेट 
अनमुान  

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ 082/83 

प्ररे्श सरकार 
पशपुन्ध्छीजन्ध्य 
उत्पार्नको 
गणुस्तर तथा 
पररमाणमा वृहि 
भएको िनुेछ । 

पश ुप्रजनन तथा पश ु
आिार प्रवििन कायिक्रम नयाँ संख्या - सबै विा 25000 ५००० १०००० ५००० २५०० २५०० 

प्ररे्श सरकार 
पशपुन्ध्छी स्वास््य तथा 
बीमा कायिक्रम  नयाँ संख्या - सबै विा 17500 ३५०० ३५०० ३५०० ३५०० ३५०० 

प्ररे्श सरकार 
र्िु ब्यवसाय प्रवििन तथा 
प्रसोिन अनरु्ान कायिक्रम  नयाँ संख्या - सबै विा 75000 १५००० १५००० १५००० १५००० १५००० 

सङ्घीय सरकार 
ब्यवसाहयक पशपुन्ध्छीपािन 
कायिक्रम  नयाँ संख्या - सबै विा ५०००० १०००० १०००० १०००० १०००० १०००० 

सङ्घीय सरकार 
व्यावसाहयक मत्स्य हवकास 
कायिक्रम नयाँ संख्या - सबै विा 50000 १०००० १०००० १०००० १०००० १०००० 

सङ्घीय सरकार 
मास ुपसि सिुार तथा 
बिशािा स्थापना  नयाँ संख्या - सबै विा 25000 ४००० ४००० ४००० ६००० ७००० 

सङ्घीय सरकार 
कृहर् सिकारी प्रवििन 
कायिक्रम  नयाँ संख्या - सबै विा ४५००० ९००० ९००० ९००० ९००० ९००० 

घरेि ुतथा साना उद्योग  125500 २५५०० २५००० २५००० २५००० २५००० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

उद्योग तथा 
व्यवसायको 

अलभवृहि भएको 
िनुेछ । 

उद्योगको सबभाव्यता 
अध्ययन  नयाँ संख्या १ पालिका ५०० ५०० ० ० ० ० 

सङ्घीय सरकार 

कृहर् र पशपंुक्षी प्रशोिन 
उद्योग स्थापना र सञ्चािन 
(केरा, उख,ु बेसार, अर्वुा, 
आि ुतथा अन्ध्य) नयाँ संख्या ६ सबै विा १००००० २०००० २०००० २०००० २०००० २०००० 

सङ्घीय सरकार 
उद्यमशीिता  हवकास 
कायिक्रम नयाँ संख्या १५०० सबै विा २५००० ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० 

पयिटन हवकास  39000 ५५०० १०००० १२५०० ५५०० ५५०० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

पयिटकीय 
क्षेत्रको प्रवििन  

बािनुगढी मम्न्ध्र्र प्रवििन 
कायिक्रम  नयाँ संख्या १ 

विा नं. 
१ ४५०० ० ४५०० ० ० ० 
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बजेटका 
श्रोतिरु 

नलतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ 
क्रमागत 

एकाइ पररमाण विा नं.  बजेट 
अनमुान  

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ 082/83 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

र पयिटन 
व्यवसायमा 

गणुात्मक सिुार 
भएको िनुेछ । 

प्रतापपरु मिोत्सव, मेिा नयाँ संख्या ५ 
विा नं. 
९ २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

प्ररे्श सरकार 
चोरलनया नर्ी संरक्षण तथा 
सनु्ध्र्रीकरण नयाँ संख्या १ 

विा नं. 
८ ७००० ० ० ७००० ० ० 

सङ्घीय सरकार 
थारु संस्कृलत झम्ल्कन ेिोम 
स्टे सञ्चािन  नयाँ संख्या ५० सबै विा २५००० ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० 

बैंहकक सेवा लबस्तार तथा सिकारी हवकास  १४००० २८०० २८०० २८०० २८०० २८०० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

हवत्तीय सेवामा 
सबैको सिज 
पिूँच स्थाहपत 
भएको िनुेछ । 

हवत्तीय सेवा प्रवििन 
कायिक्रम  नयाँ संख्या ४० सबै विा २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

महििा बचत तथा 
सिकारी प्रवििन कायिक्रम  नयाँ संख्या ३ सबै विा २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

प्ररे्श सरकार सिकारी क्षमता हवकास 
कायिक्रम नयाँ संख्या २६ सबै विा ६५०० १३०० १३०० १३०० १३०० १३०० 

प्ररे्श सरकार बैंहकङ साक्षरता कायिक्रम नयाँ संख्या ५००० सबै विा २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

उद्यमम्शिाता र रोजगारी प्रवििन  23000 4600 4600 4600 4600 4600 

सङ्घीय सरकार 
सीप हवकासको 
माध्यमबाट 
उद्यमशीिता 
अलभवृहि िनुेछ 

व्यावसाहयक तथा प्राहवलिक 
सीप अलभवृहि कायिक्रम  नयाँ संख्या ५०० सबै विा ७५०० १५०० १५०० १५०० १५०० १५०० 

सङ्घीय सरकार SYIB कायिक्रम  नयाँ संख्या १००० सबै विा ८००० १६०० १६०० १६०० १६०० १६०० 

सङ्घीय सरकार 
परबपरागत पेशा तथा लसप 
हवकास कायिक्रम नयाँ संख्या २०० सबै विा ६००० १२०० १२०० १२०० १२०० १२०० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

िोक सेवा तयारी कक्षा 
सञ्चािन कायिक्रम नयाँ संख्या ३०० सबै विा १५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० 
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९.२.२ सामाम्जक हवकास क्षते्र (रू िजारमा) 

बजेटका 
श्रोतिरु नलतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव 

नया/ँ    
क्रमागत एकाइ पररमाण विा नं. /स्थि 

बजेट 
अनमुान ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

कुि जबमा ९५३७०० १६८९०० २१९७०० १८०७०० २०१७०० १८२७०० 

म्शक्षा ३०२००० 58400 68400 68400 58400 48400 

सङ्घीय 
सरकार 

हवद्यािय म्शक्षाको 
गणुस्तर र पिुँचमा 
वृहि भएको िनुेछ 

। 

हवद्यािय क्षेत्र सिुार 
कायिक्रम  क्रमागत संख्या २६ सबै हवद्यािय ७०००० 14000 14000 14000 14000 14000 

सङ्घीय 
सरकार 

प्राहवलिक म्शक्षािय 
(कृहर्, भेटेनेरी र 
कबप्यटुर ) क्रमागत संख्या १ पालिका 60000 १०००० २०००० २०००० १०००० ० 

सङ्घीय 
सरकार 

नमूना हवद्यािय लनमािण 
कायिक्रम  नयाँ संख्या ५ पालिका 30000 ६००० ६००० ६००० ६००० ६००० 

सङ्घीय 
सरकार 

हवद्यािय भौलतक 
पूवाििार हवकास 
कायिक्रम  क्रमागत संख्या २६ सबै हवद्यािय ५०००० 10000 १०००० १०००० १०००० १०००० 

सङ्घीय 
सरकार 

सूचना प्रहवलियिु 
कक्षा व्यवस्थापन 
कायिक्रम /कबप्यटुर 
ल्याब नयाँ संख्या २६ सबै हवद्यािय २०००० ४००० ४००० ४००० ४००० ४००० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

उत्कृष्ट म्शक्षक 
हवद्याथी सबमान 
कायिक्रम  नयाँ संख्या २६ सबै हवद्यािय 2500 ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

सङ्घीय 
सरकार 

हवद्यािय तथा 
सामरु्ाहयक पसु्तकािय 
कायिक्रम क्रमागत संख्या २६ सबै हवद्यािय २०००० ४००० ४००० ४००० ४००० ४००० 

सङ्घीय 
सरकार 

हवज्ञान प्रयोगशािा 
लबस्तार कायिक्रम  क्रमागत संख्या ६ पालिका 20000 ४००० ४००० ४००० ४००० ४००० 

सङ्घीय म्शक्षक प्रहवलि मैत्री क्रमागत संख्या २६ सबै हवद्यािय २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 
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बजेटका 
श्रोतिरु नलतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव 

नया/ँ    
क्रमागत एकाइ पररमाण विा नं. /स्थि 

बजेट 
अनमुान ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

सरकार तालिम / अविोकन 
भ्रमण  

सङ्घीय 
सरकार 

हवद्यािय अलतररि 
हक्रयाकिाप / 
प्रलतयोलगता  क्रमागत संख्या २६ सबै हवद्यािय १०००० २००० २००० २००० २००० २००० 

सङ्घीय 
सरकार शैम्क्षक सामग्री  नयाँ संख्या २६ सबै हवद्यािय १५००० ३००० ३००० ३००० ३००० ३००० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

लनिःशलु्क स्यानीटरी 
प्यािको व्यवस्था  नयाँ संख्या २६ सबै हवद्यािय 2000 ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० 

स्वास््य तथा पोर्ण  १७४००० ३०६०० ४३६०० ३६६०० ३१६०० ३१६०० 

सङ्घीय 
सरकार 

गणुस्तरीय स्वास््य 
सेवाको पिुँच 
लबस्तार भएको 

िनुेछ । 

सपिरं्श उपचार केन्ध्र 
स्थापना कायिक्रम  नयाँ संख्या १ जगनाथपरु  १०००० ० १०००० ० ० ० 

सङ्घीय 
सरकार 

सरुम्क्षत माततृ्व 
कायिक्रम  क्रमागत - - सबै विा २०००० 4000 4000 4000 4000 4000 

सङ्घीय 
सरकार 

जनचेतनामूिक  
कायिक्रम  नयाँ - - सबै विा १०००० 2000 2000 2000 2000 2000 

सङ्घीय 
सरकार 

मिामारी तथा सरुवा 
रोग हवरुघ अलभयान 
सञ्चािन नयाँ - - सबै विा ३०००० 6000 6000 6000 6000 6000 

सङ्घीय 
सरकार 

प्रजनन स्वास््य 
कायिक्रम  क्रमागत - - सबै विा २०००० 4000 ४००० ४००० ४००० ४००० 

सङ्घीय 
सरकार 

लनयलमत घबुती 
स्वास््य सेवा क्रमागत संख्या १० सबै विा १५००० 3000 ३००० ३००० ३००० ३००० 

सङ्घीय 
सरकार 

प्रसलुत सेवा लबस्तार 
तथा स्तरउन्नलत क्रमागत संख्या ६ पालिका ३०००० ५००० ५००० ८००० ६००० ६००० 

सङ्घीय 
सरकार एबबिेुन्ध्स सेवा थप क्रमागत संख्या २ पालिका ६००० ० ३००० ३००० ० ० 

सङ्घीय स्वास््य बीमा क्रमागत संख्या ४००० सबै विा ६००० 1200 १२०० १२०० १२०० १२०० 
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बजेट 
अनमुान ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

सरकार कायिक्रम 

सङ्घीय 
सरकार 

प्राण घातक रोग 
उपचार मा सहियोग 
(क्यान्ध्सर, र्वैु लमगौिा 
फेि आदर् ) क्रमागत संख्या २५० सबै विा २०००० 4000 ४००० ४००० ४००० ४००० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

स्वास््य सामग्री 
औजार लनमािण  नयाँ  - - सबै विा २००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० 

सङ्घीय 
सरकार बिपुोर्ण कायिक्रम क्रमागत - - सबै विा ५००० १००० १००० १००० १००० १००० 

महििा तथा बािबालिका  ५०००० 8000 13000 8000 13000 8000 
प्ररे्श 
सरकार 

महििा अलिकारको 
संरक्षण गरै् 

सामाम्जक तथा 
आलथिक अवसर 

वृहि गने 

बािहवकास केन्ध्रको 
स्तर उन्नलत कायिक्रम  नयाँ  संख्या  ९ सबै विा १०००० 2000 २००० २००० २००० २००० 

सङ्घीय 
सरकार 

बािबालिका खोप तथा 
कुपोर्ण हवरूिको 
कायिक्रम क्रमागत  - - सबै विा ५००० १००० १००० १००० १००० १००० 

सङ्घीय 
सरकार बाि उद्यान कायिक्रम  नया  संख्या  २ सबै विा १०००० ० ५००० ० ५००० ० 

सङ्घीय 
सरकार 

हवद्यािय हवमूख 
हकशोरीको िालग लसप 
हवकास कायिक्रम  क्रमागत  संख्या  ६०० सबै विा ३००० 600 ६०० ६०० ६०० ६०० 

सङ्घीय 
सरकार 

िैहङ्गक हिंसा हवरूि 
जनचेतना कायिक्रम क्रमागत  संख्या  १० सबै विा ५००० १००० १००० १००० १००० १००० 

सङ्घीय 
सरकार 

सबपलतमा महििाको 
प्रवििन  कायिक्रम  क्रमागत  संख्या  ५०० सबै विा ५००० १००० १००० १००० १००० १००० 

सङ्घीय 
सरकार 

महििा रोजगार प्रवििन  
कायिक्रम क्रमागत  संख्या  ५५८३ सबै विा १२००० 2400 २४०० २४०० २४०० २४०० 

जेष्ठ नागररक  १०००० १२०० ३२०० १२०० ३२०० १२०० 
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बजेट 
अनमुान ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

जेष्ठ नागररकको 
आिारभतू 

आवश्स्यकता परुा 
भइ सामाम्जक 
सरुक्षा कायम 
भएको िनुेछ  

जेष्ठ नागररक लमिन 
तथा मनोरञ्जन केन्ध्र 
स्थापना कायिक्रम  नयाँ  संख्या  ४ विा नं. 4 ४००० ० २००० ० २००० ० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

जेष्ठ नागररकको िालग 
स्वास््य तथा 
साविजलनक सेवामा 
सिज पिुँच कायिक्रम  क्रमागत  - - सबै विा २००० 400 ४०० ४०० ४०० ४०० 

सङ्घीय 
सरकार 

जेष्ठ नागररक घबुती 
स्वास््य सेवा  क्रमागत  संख्या  १० सबै विा ४००० 800 ८०० ८०० ८०० ८०० 

र्लित, उत्पीलित, वगि उत्थान  १८२०० ३८०० ३६०० ३६०० ३६०० ३६०० 

सङ्घीय 
सरकार 

र्लित. उत्पीलित 
तथा  िम्क्षत 
वगिको क्षमता, 

आत्महवश्वास तथा 
अवसरमा वृहि 
भएको िनुेछ । 

र्लित, उत्पीलित वगि 
समूि सिभालगता तथा 
नेततृ्व हवकास 
कायिक्रम  क्रमागत  - - सबै विा ५००० १००० १००० १००० १००० १००० 

सङ्घीय 
सरकार 

र्लित, उत्पीलित 
क्षमता अलभवृहि तथा 
उत्थान स्वरोजगार 
कायिक्रम  क्रमागत  संख्या  ५०० सबै विा १०००० 2000 २००० २००० २००० २००० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

र्लित भेर्भाव, शोर्ण, 
र्वु्यिविार  र हिंसा 
हवरूि जनचेतना 
अलभवृहि कायिक्रम क्रमागत  - - सबै विा १००० 200 २०० २०० २०० २०० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

सामूर्ायिाई सामहुिक 
भाँिाकुिा नयाँ - - सबै विा २०० २०० ० ० ० ० 

प्ररे्श 
सरकार 

र्लित हवद्याथी हटकाउ 
अलभयान  क्रमागत  प्रलतशत ९० सबै विा २००० 400 ४०० ४०० ४०० ४०० 

आदर्वासी जनजालत हवकास  २१००० 3200 3200 6200 5200 3200 
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बजेट 
अनमुान ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

सङ्घीय 
सरकार 

आदर्वासी 
जनजालतको संस्कृलत 
संरक्षण र क्षमता 
अलभवृहि गररनेछ   

आदर्वासी जनजालत 
उत्थान कायिक्रम  क्रमागत  संख्या  ५ सबै विा ५००० 1000 १००० १००० १००० १००० 

सङ्घीय 
सरकार 

आदर्वासी संस्कृलत 
जगेनाि तथा प्रवििन  
कायिक्रम  नयाँ संख्या  ५ सबै विा १०००० १००० १००० ४००० ३००० १००० 

सङ्घीय 
सरकार 

आदर्वासी जनजालत 
सीप हवकास कायिक्रम  नयाँ संख्या  ६०० सबै विा ६००० 1200 १२०० १२०० १२०० १२०० 

बाि अलिकार तथा बाि संरक्षण  १३५०० 2700 2700 2700 2700 2700 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

बाि अलिकारको 
संरक्षण गरै् िरेक 

क्षेत्रमा 
बािबालिकाको 

सिभालगता बढ्नेछ 

बाि अलिकार चेतना 
समिु गठन तथा 
वकाित कायिक्रम  क्रमागत  संख्या  १५ सबै विा ५०० 100 १०० १०० १०० १०० 

सङ्घीय 
सरकार 

बाि मैत्री स्थानीय 
शासन प्रवििन  
कायिक्रम नयाँ संख्या  ५ सबै विा १०००० 2000 २००० २००० २००० २००० 

प्ररे्श 
सरकार 

बाि श्रम तथा बाि 
लबबाि हवरूिको 
कायिक्रम नयाँ संख्या  ५ पालिका ५०० १०० १०० १०० १०० १०० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

बािबालिका 
ओिम्बपक कायिक्रम नयाँ संख्या  ५ पालिका २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

यवुा तथा खेिकुर्  २१९५०० ३३९०० 53900 23900 53900 53900 
आन्ध्तररक 
आय रकम 

खेिकुर्, व्यवसाय 
तथा सामाम्जक 
क्षेत्रमा यवुा 

सिभालगता वृहि 
भएको िनुेछ । 

यवुा क्िब गठन तथा 
सञ्चािन  क्रमागत  संख्या  ९ सबै विा २००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० 

सङ्घीय 
सरकार 

खेि पूवाििार लनमािण 
(खेि मैर्ान स्तर 
उन्नलत, रंगशािा, 
कभिि िि  नयाँ संख्या  २ विा नं. ८ २००००० ३०००० ५०००० २०००० ५०००० ५०००० 
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बजेट 
अनमुान ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

सङ्घीय 
सरकार 

स्व. राजकुमार स्मलृत 
कप खेिकुर् 
प्रलतयोलगता सञ्चािन नयाँ संख्या  ५ पालिका ७५०० 1500 १५०० १५०० १५०० १५०० 

सङ्घीय 
सरकार 

खेिािी प्रम्शक्षण तथा 
प्रोत्सािन कायिक्रम  नयाँ संख्या  ५ सबै विा १०००० 2000 २००० २००० २००० २००० 

अपागंता भएका व्यम्ि हवकास कायिक्रम  १२००० 2400 2400 2400 2400 2400 
आन्ध्तररक 
आय रकम अपांगता अलिकार 

सलुनम्श्चत गरै् 
आत्मलनभिर 
बनाइनेछ    

अपांगतामैत्री वातावरण 
हवकास कायिक्रम  नयाँ संख्या  ५ सबै विा ४००० 800 ८०० ८०० ८०० ८०० 

सङ्घीय 
सरकार 

अपांगता सीप हवकास 
तथा आलथिक उत्थान 
कायिक्रम  नयाँ संख्या  ५ सबै विा ८००० 1600 १६०० १६०० १६०० १६०० 

खानेपानी तथा सरसफाई  १२२५०० 22500 23500 25500 25500 25500 

सङ्घीय 
सरकार 

लनयलमत तथा 
सरुम्क्षत  खानेपानी 
प्रणािी को हवकास  

तथा  
फोिरमैिा तथा 
सरसफाई को 

उम्चत व्यवस्थापन 
गने  

सरसफाई जनचेतना 
अलभवृहि कायिक्रम  नयाँ संख्या  ४५ सबै विा १००० 200 २०० २०० २०० २०० 

सङ्घीय 
सरकार 

फोिरमैिा संकिन 
तथा व्यवस्थापन  नयाँ - - सबै विा ४००० ८०० ८०० ८०० ८०० ८०० 

प्ररे्श 
सरकार चपी लनमािण  क्रमागत  संख्या  १३१७ सबै विा २०००० २००० ३००० ५००० ५००० ५००० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

पूणि सरसफाई 
कायिक्रम  नयाँ संख्या  १० सबै विा २५०० 500 500 500 500 500 

प्ररे्श 
सरकार खानेपानी  आयोजना  क्रमागत  संख्या  १० सबै विा ९५००० 19000 १९००० १९००० १९००० १९००० 

सासं्कृलतक, िालमिक सबपर्ा संरक्षण तथा प्रवििन ११००० २२०० 2200 2200 2200 2200 

सङ्घीय 
सरकार 

स्थानीय किा 
संस्कृलतको संरक्षण 

तथा संवििन  
भएको िनुेछ । 

स्थानीय बाजा, किा, 
साहित्य, भार्ा, संस्कृलत 
संरक्षण तथा प्रवििन  नयाँ संख्या  १० सबै विा ५००० १००० १००० १००० १००० १००० 

सङ्घीय िालमिक मठ मम्न्ध्र्रको नयाँ संख्या  १० सबै विा ४००० ८०० ८०० ८०० ८०० ८०० 
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बजेट 
अनमुान ०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

सरकार संरक्षण 
आन्ध्तररक 
आय रकम 

वाहर्िक साहिम्त्यक 
प्रलतयोलगता कायिक्रम  नयाँ संख्या  ५ सबै विा २००० 400 ४०० ४०० ४०० ४०० 

९.२.३  पूवाििार हवकास (रू िजारमा) 

बजेटका 
श्रोतिरु 

नलतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ 
क्रमागत 

एकाइ पररमाण विा नं. /स्थि बजेट 
अनमुान 

०७८/ 

७९ 

०७९/ 

८० 

०८०/ 

८१ 

०८१/ 

८२ 

082/ 
83 

कुि जबमा  ५७४३०० ७२००० ८२१५० ९०५५० १३६५५० १९३०५० 

सिक तथा यातायात क्षते्र 486600 ५०००० ६१३५० ७४२५० १२०२५० १८०७५० 

सङ्घीय 
सरकार 

गणुस्तरीय 
सिकको 
माध्यमबाट 
साविजलनक 

सेवामा सबैको 
पिूँच लबस्तार 
गररनेछ।  

चक्रपथ लनमािण * नयाँ हक.लम.  २५ विा न. 
१,२,३,४,५,६,८,९ 

250000 ९०००० ९०००० ५०००० १०००० १०००० 

सङ्घीय 
सरकार 

चक्रपथ लनमािण  नयाँ हक.लम.  २० विा न. 
१,२,३,४,५,६,८,९ 

200000 ० ० ० ७०००० १३०००० 

प्ररे्श 
सरकार 

सिक कािोपते्र 
कायिक्रम  

नयाँ हक.लम. ४ विा न. ३ (सोमनी 
- कुटी चोक - 
नन्ध्र्परु ) 

24000 ० ० २४००० ० ० 

आन्ध्तररक 
आय 
रकम 

सिक कािोपते्र 
कायिक्रम 

नयाँ हक.लम. ०.६ विा न. ७ 
(जगन्नाथपरुर – 
ठाकुरपरु – र्खािसी 
) 

3600 ० ३६०० ० ० ० 
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बजेटका 
श्रोतिरु 

नलतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ 
क्रमागत 

एकाइ पररमाण विा नं. /स्थि बजेट 
अनमुान 

०७८/ 

७९ 

०७९/ 

८० 

०८०/ 

८१ 

०८१/ 

८२ 

082/ 
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सङ्घीय 
सरकार 

ग्राभेि सिक लनमािण 
कायिक्रम  

स्तरोन्नलत हक.लम. ३० १. विा न. ४ को 
कायाििय – कािी 
बछाि (४ हक लम), 
२.विा न. ७ 
गोबररया – 
बसेररया-(४ हक 
लम), ३. गणेश मा. 
हव. – विा न. ५ 
(३ हक लम), ४. 
सेमरी - कुटी चोक 
(५ हक लम ), 
िीबलन बैरीिा - ५. 
अठलिया (२ हक 
लम ), ६. अठलिया 
पिु - सोनबर्ाि (१ 
हक लम ), ७. 
मेगिी रे्म्ख रतनपरुा 
(२ हक लम ), ८.  
बड्की बर्ौिी - 
भन्ध्सार (२ हक लम 
), सेमरी साझा - 
घोिािा (२ हक 
लम),फट्की टोि - 
बािवुा टोि (४ 
हक लम ), बर्ौिी 
पिु - गदुठ पसौनी 
(४ हक लम)   

210000 42000 ४२००० ४२००० ४२००० ४२००० 
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बजेटका 
श्रोतिरु 

नलतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ 
क्रमागत 

एकाइ पररमाण विा नं. /स्थि बजेट 
अनमुान 

०७८/ 

७९ 

०७९/ 

८० 

०८०/ 

८१ 

०८१/ 

८२ 

082/ 
83 

प्ररे्श 
सरकार 

खजरुा खोिा पक्की पिु 
लनमािण 

नयाँ संख्या १ विा न. ४ ८००० ८००० ० ० ० ० 

प्ररे्श 
सरकार 

रायपरु खोिा पक्की 
पिुि लनमािण 

नयाँ संख्या २ विा न. ३  १५००० ० ७५०० ७५०० ० ० 

प्ररे्श 
सरकार 

िोबािा खोिा पिु 
लनमािण 

नयाँ संख्या १ विा न. ६ ८००० ० ० ० ० ८००० 

प्ररे्श 
सरकार 

बसपाकि  लनमािण  नयाँ संख्या १ विा न. १, सेमरी १५००० ० ७५०० ० ७५०० ० 

प्ररे्श 
सरकार 

प्रलतक्षािय लनमािण नयाँ संख्या २० सबै विा ३०००   750 ७५० ७५० ७५० 

सञ्चार तथा सचुना प्रहवलि पवुाििार १४७०० १४०० १२०० ७०० ५७०० ५७०० 

प्ररे्श 
सरकार 

आिलुनक सूचना 
तथा सञ्चार 

प्रहवलिमा सिज 
पिूँच स्थापना 
गररनेछ । 

इन्ध्टरनेट सेवा लबस्तार 
कायिक्रम (हफ्र 
वाइफाइ जोन, 
अम्प्टकि फाइबर 
लबस्तार  )  

नयाँ स्थान २५ सबै विा  ५०० ० ५०० ० ० ० 

आन्ध्तररक 
आय 
रकम 

एफ एम स्टेसन 
स्थापना कायिक्रम 

नयाँ सङ्खख्या १ गोहपगंज  २०० २०० ० ० ० ० 

प्ररे्श 
सरकार 

हवद्यतुीय सूचनापाटी 
जिान तथा लबस्तार 
कायिक्रम 

नयाँ सङ्खख्या १० गाउँपालिका तथा 
सबै विा 

५०० ५०० ० ० ० ० 
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बजेटका 
श्रोतिरु 

नलतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ 
क्रमागत 

एकाइ पररमाण विा नं. /स्थि बजेट 
अनमुान 

०७८/ 

७९ 

०७९/ 

८० 

०८०/ 

८१ 

०८१/ 

८२ 
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प्ररे्श 
सरकार 

लिजीटि 
सेवाप्रवाि प्रणािी 
स्थापना  

भ ूस्थानीयकरण सहित 
केन्ध्रीय त्यांक 
प्रणािी हवकास 
कायिक्रम/िाटा बेस 
प्रणािीको िालग 
आवश्यक िाििवेर तथा 
साफ्टवेर जिान 

नयाँ सङ्खख्या १० गाउँपालिका तथा 
सबै विा 

१०००० ० ० ० ५००० ५००० 

प्ररे्श 
सरकार 

सूचना प्रहवलिमा 
आिाररत 
रोजगारीको वृहि  

यवुा वगििाई 
लिजाइलनंग, प्रोग्राम्बमंग, 
िाटा व्यवस्थापन, 
वेबसाइट वकास 
सबबन्ध्िी  तालिम र 
र्क्षता अलभवृहि 
कायिक्रम 

नया सङ्खख्या ३०० सबै विा २००० 400 ४०० ४०० ४०० ४०० 

प्ररे्श 
सरकार 

सूचना प्रहवलिमा 
आिाररत स्वोरोजगारी 
तथा उद्यमशीिता  
हवकास कायिक्रम  

नया सङ्खख्या ३० सबै विा १५०० 300 ३०० ३०० ३०० ३०० 

हवद्यतु तथा उजाि ५००० 1600 1600 600 600 600 

प्ररे्श 
सरकार 

हवद्यतु तथा 
स्वच्छ उजािको 
उपयोग सिज 
तथा भरपर्ो 

भएको िनुेछ । 

सोिार सिक बत्ती 
जिान कायिक्रम 

नयाँ सङ्खख्या २०० सबै विा २००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० 

प्ररे्श 
सरकार 

िरेक घरिरुीमा 
केन्ध्रीय प्रसारण िाईन 
जिान 

नयाँ सङ्खख्या १००० सबै विा २००० १००० १००० ० ० ० 

आन्ध्तररक 
आय 
रकम 

सोिार उजाि/वायो 
ग्यास उत्पार्न 
कायिक्रम  

नयाँ सङ्खख्या १५० सबै विा १००० 200 २०० २०० २०० २०० 
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बजेटका 
श्रोतिरु 

नलतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ 
क्रमागत 

एकाइ पररमाण विा नं. /स्थि बजेट 
अनमुान 

०७८/ 

७९ 

०७९/ 

८० 

०८०/ 

८१ 

०८१/ 

८२ 
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भवन तथा बस्ती हवकास ६८००० १९००० १८००० १५००० १०००० ६००० 

प्ररे्श 
सरकार 

आवास तथा 
साविजलनक 

लनमािण व्यवम्स्थत 
भएको िनुेछ । 

गाउँपालिका भवन 
लनमािण 

क्रमागत सङ्खख्या १ विा न. ९ १५००० १०००० ५००० ० ० ० 

प्ररे्श 
सरकार 

विा कायाििय भवन क्रमागत सङ्खख्या ३ विा न. २ , ५, ८ १५००० ० ५००० ५००० ५००० ० 

प्ररे्श 
सरकार 

आिारभतू पूवाििारयिु 
बजार क्षेत्र  

नयाँ सङ्खख्या ५ िाट बजार भएका 
स्थान 

१०००० २००० २००० २००० २००० २००० 

आन्ध्तररक 
आय 
रकम 

विा कायाििय भवन 
ममित 

क्रमागत सङ्खख्या १ विा न. ४ १००० १००० ० ० ० ० 

प्ररे्श 
सरकार 

स्वास््य चौकी नयाँ  सङ्खख्या ३ विा न. १ ( लभठा 
), विा न. ५ र 
विा न. ८  

१५००० ५००० ५००० ५००० ० ० 

प्ररे्श 
सरकार 

साविजलनक भवन ममित  क्रमागत सङ्खख्या १५ सबै बिा १०००० १००० १००० १००० ३००० ४००० 

प्ररे्श 
सरकार 

मर्रसा भवन लनमािण  नयाँ सङ्खख्या १ विा न. ४ २००० ० ० २००० ० ० 

सङ्घीय 
सरकार 

आवास लनमािण* नयाँ सङ्खख्या 1000 सबै विा  300000 60000 60000 60000 60000 60000 

९.२.४  वन, वातावरण तथा हवपद् व्यवस्थापन (रू िजारमा) 

बजेटका 
श्रोतिरु 

नलतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव 
नया/ँ 
क्रमागत 

एकाइ पररमाण 
विा नं. 
/स्थि 

बजेट 
अनमुान 

०७७/०७८ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

कुि जबमा  २०२००० ४९६०० ५३६०० ३३६०० ३७६०० २७६०० 

वन हवकास तथा वातावरण संरक्षण ५४००० 29800 6050 6050 6050 ६०५० 
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बजेटका 
श्रोतिरु 

नलतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव 
नया/ँ 
क्रमागत 

एकाइ पररमाण 
विा नं. 
/स्थि 

बजेट 
अनमुान 

०७७/०७८ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

प्ररे्श सरकार स्वच्छ, सफा 
तथा 

िररयािीयिु 
वातावरणको 
वृहिअलभवृहि 
भएको िनुेछ 

| 

वृक्षारोपण लबस्तार िररयािी प्रवििन 
कायिक्रम (विा कायाििय, हवद्यािय र 
स्वास््य संस्था, पाकि खोिा, निर, 
हकनारा तथा सिक र्ायावायाँ) 

क्रमागत सङ्खख्या - - २५००० 5000 ५००० ५००० ५००० ५००० 

प्ररे्श सरकार 
वन, वातावरण संरक्षण तथा 
सचेतनामूिक  कायिक्रम  

क्रमागत सङ्खख्या १० 
सबै 
विा 

४००० 800 ८०० ८०० ८०० ८०० 

प्ररे्श सरकार 
ल्याण्िहफि साइट लनमािण तथा 
फोिोर व्यवस्थापन 

नयाँ सङ्खख्या १ विा न. 
४ 

५००० ४००० २५० २५० २५० २५० 

प्ररे्श सरकार िनेवा खोिा चेक वाि लनमािण नयाँ संख्या १ 
विा न. 
३  

२०००० २०००० ० ० ० ० 

हवपर् व्यवस्थापन १४८००० १९८०० ४७५५० २७५५० ३१५५० २१५५० 

प्ररे्श सरकार 

हवपद् 
व्यवस्थापनमा 
संस्थागत तथा 
सामरु्ाहयक 
क्षमता सदुृढ 
भएको िनुेछ  

आपतकािीन आश्रय स्थि लनमािण  नयाँ संख्या १ 
विा न. 
६ 

३०००० ० ३०००० ० ० ० 

प्ररे्श सरकार हवपद् पूवि तयारी कायिक्रम  क्रमागत संख्या ९ 
सबै 
विा 

५००० 1000 १००० १००० १००० १००० 

प्ररे्श सरकार 
विामा हवपद् व्यवस्थापन सलमलत 
गठन तथा क्षमता वृहिअलभवृहि 
कायिक्रम 

क्रमागत संख्या ५ 
सबै 
विा 

१००० ४०० १५० १५० १५० १५० 

प्ररे्श सरकार र्मकि व्यवस्थापन कायिक्रम  नयाँ संख्या १ 
सबै 
विा 

१०००० ० ० ० १००००  ० 

प्ररे्श सरकार 
आपतकािीन उिार सामग्रीिरु 
व्यवस्थापन तथा पनुभिरण कायिक्रम  

नयाँ संख्या ५ 
सबै 
विा 

१०००० २००० २००० २००० २००० २००० 

प्ररे्श सरकार 
हवद्याियमा हवपद् जोम्खम न्ध्यूलनकरण 
र व्यवस्थापन कायिक्रम 

नयाँ संख्या ५ 
सबै 
विा 

२००० 400 ४०० ४०० ४०० ४०० 

सङ्घीय सरकार आपतकािीन आकम्स्मक कोर्  क्रमागत संख्या १ 
सबै 
विा 

५०००० १०००० १०००० १०००० १०००० १०००० 
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बजेटका 
श्रोतिरु 

नलतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव 
नया/ँ 
क्रमागत 

एकाइ पररमाण 
विा नं. 
/स्थि 

बजेट 
अनमुान 

०७७/०७८ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

सङ्घीय सरकार हवपद् उर्ार तालिम/अभ्यास/प्रलतकायि क्रमागत संख्या ५०० 
सबै 
विा 

३०००० ६००० ४००० ४००० ८००० ८००० 

सङ्घीय सरकार आइसोिेशन वािि (१०० सैया) नयाँ संख्या १ 
विा न. 
९ 

१०००० ० ० १०००० ० ० 

 ९.२.५ संस्थागत हवकास तथा सशुासन (रू िजारमा) 

बजेटका 
श्रोतिरु 

नलतजा क्षते्र योजना  प्रस्ताव नया/ँक्रमागत एकाइ पररमाण विा नं. 
बजेट 
अनमुान 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

कुि जबमा ८३००० १७५२० १४२४५ १६२४५ १६२४५ १८७४५ 

संस्थागत सशुासन तथा क्षमता हवकास ८१५०० 16900 14025 16025 16025 18525 

सङ्घीय 
सरकार 

सेवा प्रवाि तथा 
जवाफरे्हिताको 
अवस्थामा सिुार 
भएको िनुेछ ।  

पर्ालिकारी तथा 
कमिचारीिरूको क्षमता हवकास  

क्रमागत सङ्खख्या २५० सबै विा १५००० ३००० ३००० ३००० ३००० ३००० 

प्ररे्श 
सरकार 

िैहङ्गक समानता र सामाम्जक 
समावेशीकरण रणनीलत तजुिमा  

क्रमागत सङ्खख्या १ पालिका ५०० ५०० ० ० ० ० 

प्ररे्श 
सरकार 

सामाम्जक जवाफरे्िी र 
समावेशीकरण प्रवििन  

नयाँ सङ्खख्या ५ पालिका २००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० 

प्ररे्श 
सरकार 

सूचना तथा सिायता कक्ष 
सञ्चािन  

नयाँ सङ्खख्या १ पालिका १००० ५०० १२५ १२५ १२५ १२५ 

प्ररे्श 
सरकार 

संस्थागत संरचना तथा मानव 
संसािन, स्थानीय नीलत, 
योजना, तथा कायिक्रम 
कायािन्ध्वयन, अनगुमन तथा 
लनयमन गने  

क्रमागत - - सबै विा २००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० 

प्ररे्श 
सरकार 

विा कायािियिरूको स्तरोन्नती 
गरी सेवा प्रवाििाई सिज र 
सबैको पिुँच पयुािउन े

नयाँ - -   ४०००० १०००० ७५०० ७५०० ७५०० ७५०० 
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बजेटका 
श्रोतिरु 

नलतजा क्षते्र योजना  प्रस्ताव नया/ँक्रमागत एकाइ पररमाण विा नं. 
बजेट 
अनमुान 

०७८/७९ ०७९/८० ०८०/८१ ०८१/८२ ०८२/८३ 

प्ररे्श 
सरकार 

सेवाग्रािी तथा सरोकारवािा 
सँग सवेक्षण तथा पषृ्ठपोर्ण  

नयाँ - - सबै विा १००० 200 २०० २०० २०० २०० 

सङ्घीय 
सरकार 

हवर्यगत सलमलत सहितको 
क्षमता हवकास गरी 
कायिसबपार्नस्तर वृहिअलभवृहि 
गने  

नयाँ सङ्खख्या   सबै विा ४००० 800 ८०० ८०० ८०० ८०० 

सङ्घीय 
सरकार 

सी सी हट भी जिान / 
हवद्यतुीयहवद्यतुीय िाम्जरी 
/टोकन प्रणािी  

नयाँ सङ्खख्या   सबै विा १०००० ० ० २५०० २५०० ५००० 

प्ररे्श 
सरकार पमु्स्तका प्रकाशन  नयाँ सङ्खख्या ३ पालिका ५०० ० ५०० ० ० ० 

प्ररे्श 
सरकार साविजलनक सनुवुाई  क्रमागत सङ्खख्या ५० सबै विा २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

प्ररे्श 
सरकार गनुासो सनुवुाई प्रणािी हवकास  क्रमागत सङ्खख्या ४५ सबै विा ३००० 600 ६०० ६०० ६०० ६०० 

सामरु्ाहयक साझेर्ारी तथा गैरसरकारी संस्थािरु १५०० ६२० २२० २२० २२० २२० 

प्ररे्श 
सरकार 

स्थानीय 
हवकासमा 

सामाम्जक सङ्घ 
संस्थाको भलूमका 
उल्िेख्य िनुेछ    

गैर सरकारी सङ्घ संस्था 
पररचािन तथा अनगुमनका 
िालग कायिहवलि तजुिमा गरी 
कायािन्ध्वयन गने 

क्रमागत - - सबै विा ४०० ४०० ० ० ० ० 

प्ररे्श 
सरकार 

टोि हवकास संस्था गठन तथा 
पररचािन  

क्रमागत - - सबै विा ८०० 160 १६० १६० १६० १६० 

सङ्घीय 
सरकार 

सामरु्ाहयक संगठन 
सदुृढीकरण कायिक्रम स्थानीय 
सामरु्ाहयक संस्था क्षमता 
हवकास तथा पररचािन 
कायिक्रम  

क्रमागत - - सबै विा ३०० 60 ६० ६० ६० ६० 
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९.३ कुि  पूजँीगत खचि तथा श्रोत पररचािन 

गाउँपालिकाको समग्र आलथिक तथा सामाम्जक हवकासका लनलमत्त सिभालगतात्मक योजना तजुिमा अभ्यासद्वारा 
विास्तरबाट समेत संकिन भई आवलिक योजना अवलिका िालग उपपररच्छेर् ९.२.१ रे्म्ख ९.२.५ सबम 
प्रस्ताव भएका हवर्यक्षेत्रगत योजना तथा कायिक्रमिरु र * म्चह्न द्वारा संकेत गररएका ठूिा पूवाििार, सिक 
तथा आवास सबबन्ध्िी ठूिा पूवाििार हवकास योजनािरुका िालग समेत आवलिक योजना अवलिका िालग 
आवश्यक कुि पूजँीगत िगानी ३ अवि ५० करोि ७५ िाख आवश्यक रे्म्खन्ध्छ । सो मध्ये सरकारी क्षेत्र 
अन्ध्तगित रु. २ अवि ७८ करोि २७ िाख िगानी िनुे अनमुान गररएको छ । न्ध्यून िनु आउने रु. ७२ 
करोि ४८ िाख मध्य ेरु १४ करोि १५ िाख लनजी, सिकारी तथा गैसस क्षेत्रबाट पररचािन िनुे अनमुान 
गररएको छ र बाँकी कररब ५८ करोि ३३ िाख सङ्घीय , प्ररे्श सरकारसँगको िागत साझेर्ारीमा सबपन्न 
गररनेछ । हवर्यक्षेत्रगत कुि अनमुालनत पूजँीगत खचि हववरण ति तालिका नं. – ४ 

मा राम्खएको छ । 

तालिका नं. – ४ 

कुिअनमुालनत पूजँीगत खचि हववरण 

हवर्य क्षते्र 
कुि अनमुालनत पूजँीगत 

खचि (रु. िजार) 
१. आलथिक हवकास  ११४४५०० 

२. सामाम्जक हवकास ९५३७०० 

३. पूवाििार हवकास  ५७४३०० 

३.१ ठूिा पूवाििार हवकास* ५५०००० 
४. वन, वातावरण तथा हवपद् 
व्यवस्थापन  

२०२००० 

५. संस्थागत हवकास तथा सशुासन ८३००० 

कुि जबमा ३५०७५०० 
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पररच्छेर् र्श: कायािन्ध्वयन, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन  
१०.१ कायािन्ध्वयन योजना 

हवकासका योजनाको कायािन्ध्वयनका िालग संस्थागत र साङ्गठलनक संचरनािरू तयार िुँरै् गरेको 
अवस्थामा रिेको यस गाउँपालिकामा सािन, त्याङ्क र जनशम्िको अभाव प्रमखु समस्याका रुपमा 
रिेका छन ् । सङ्घ र प्ररे्शस्तरका योजनािरु बीच समन्ध्वय गरै् दर्गो हवकासका िक्ष्यिरूिाई 
स्थानीय िक्ष्यसँग आवि िनुे गरी पररमाणात्मक खण्िीकरण गनि सहकएको छैन । नलतजामूिक 
अनगुमन प्रणािीका िालग वस्तगुत सूचकिरूको हवकास गरी योजना कायािन्ध्वयन गनि जनशम्िको 
क्षमता हवकास गनुि र  सचुना प्रहवलिमैत्री बनाउने काम चनूौतीपूणि छ।  

यो आवलिक हवकास योजना गाउँपालिकाको समग्र हवकासिाई दर्शालनरे्श गने एक लनरे्शक योजना 
िो । यसमा आवलिक योजनाका िक्ष्य र हवलभन्न हवर्यक्षेत्रगत िक्ष्यिरु पूरा गनि राम्खएका 
नलतजािरु, योजना तजुिमा पिलतबाट विातिमा छनौट तथा प्राथलमहककरण गररएका योजना/ 
आयोजना समेहटएका कायिक्रमिरु राम्खएका छन ्। गाउँपालिकािे वाहर्िक योजना बनाउँर्ा मध्यम 
तथा र्ीघिकािीन प्रकृलतका आयोजनािरूको सूची र आयोजना बैंक तयार गरी कायिक्रमिरु क्रलमक 
रुपमा वाहर्िक योजनामा समावेश गनुिपछि । कायािन्ध्वयन पक्षिाई अनशुालसत राख्न योजना कायािन्ध्वयन 
कायितालिका वनाइ कायािन्ध्वयन व्यवस्था गनुि पर्िछ । यस्तो तालिका लनमािण गर्ाि आवलिक 
योजनािे अम्ख्तयार गरेका रणनीलतिरु तथा आलथिक गलतहवलि चिायमान िनु सघाउपगु्न े
आयोजनािरुमा प्राथलमकताका साथ वाहर्िकरुपमा मध्यमकािीन खचि संरचना तयार गरी बजेट 
सलुनम्श्चत गररनपुछि । 

१०.१.१ योजना कायािन्ध्वयन कायितालिका 

कायािन्ध्वयन पक्षिाई अनशुालसत राख्न योजना कायािन्ध्वयन गने लनकायिे कुन काम कहििे शरुु गने, 
कहििे सबपन्न गने भनी समय हकटान गररएको योजना कायािन्ध्वयन कायितालिका वनाइ कायािन्ध्वयन 
व्यवस्था गनुि पर्िछ । योजना कायािन्ध्वयन गर्ाि सबबि लनकाय र व्यम्ििाई तोहकएका कायि 
म्जबमेवारी र कृयाकिाप प्रलत म्जबमेवार बनाउन उपिम्ब्ि पररणाम सूचक सहित कायिसबपार्न करार 
गने प्रणािी अपनाउन ुपर्िछ । नमनुा योजना कायािन्ध्वयन कायितालिका नमनुा उर्ािरण ति प्रस्ततु 
गररएको छ । 
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योजना कायािन्ध्वयन कायितालिका नमनुा उर्ािरण 

आयोजना उपिम्ब्ि 
सूचक 
पररणाम 
तिको 

बजेट म्जबमेवार प्रारबभ गने सबपन्न गनुिपने 
अवलि 

व्यावसाहयक 
फमि प्रवििन  

१४ वटा  १४ िाख िगानी व्यवस्थापन 
शाखा प्रमखु 

२०७७ 
मागि 

२०७८ पौर् 

१०.१.२ मध्यमकािीन खचि संरचना  

योजना कायािन्ध्वयनका िालग श्रोत सलुनश्चम्चत गने औजार मध्यमकािीन खचि संरचना िो ।अन्ध्तर 
सरकारी हवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार स्थानीय तििे साविजलनक खचिको हववरण तयार 
गर्ाि प्रस्ताहवत योजना कायािन्ध्वयन िनुे आलथिक वर्ि र त्यसपलछका र्ईु आलथिक वर्िका िालग वाहर्िक 
रुपमा राजस्वको अनमुान, हवलनयोजन ऐन बमोम्जम िनुे व्यय अनमुान र व्योिोररने श्रोत , प्राप्त 
िनुसक्ने प्रलतफि र उपिम्ब्िको प्रक्षपेण सहित वाहर्िक बजेट सँगै सभा समक्ष अर्ाढ १० गते लभत्र 
पेश गनुिपने प्राविान किाइका साथ अनसुरण गररनपुछि ।मध्यमकािीन खचि संरचनाको तयारी छुटै्ट 
गररनपुछि ।  

१०.१.३ आयोजना बैंक  

गाउँपालिकामा सबै वगिक्षेत्र, समरु्ायबाट छालनएर आएका आयोजनािरुिाई वगीकरण गरी आयोजना 
र्स्तावेजिरु व्यवम्स्थत तररकािे बैंकको रुपमा राम्खनपुछि । यस्तो बैंकमा कायािन्ध्वयनमा रिेका र 
नयाँ र्बैुप्रकारका आयोजनािरु िनु्ध्छन । यस्तो बैंकमा रिेका आयोजनािरुिाई वाहर्िक वा 
आवश्यकतानरुुप अद्यावलिक गनुिपछि । यस्तो बैंकमा रिने आयोजनािरुको पररचय, कुि िागत, 
हवत्तीय श्रोत सबबन्ध्िी हववरण, कायािन्ध्वयन तररका, अपेम्क्षत प्रलतफि र कृयाकिापिरु उल्िेख 
प्रस्ताव समेत तयार गररनपुछि । यस्तो बैंकमा उपिब्ि योजनािरु कायािन्ध्वयनका िालग छनौट गनि 
प्रस्ताव गररनपुछि ।  

योजनािरु वास्तहवक रुपमा जनचािनािाई सबबोिन िनुे प्रकारका र कायािन्ध्वयन योग्य िोउन ्
भन्नका िालग गाउँपालिकामा सबै वगिक्षेत्र, समरु्ायबाट छालनएर आएका आयोजनािरु मध्ये 
हवर्यक्षेत्रगत मूख्यमूख्य योजनािरुिाई वगीकरण गरी आयोजना बैंकको रुपमा अनसूुची – २ मा 
राम्खएको छ ।  
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१०.२ अनगुमन तथा मूल्याङ्कन  

आयोजना कायािन्ध्वयनका क्रममा भौलतक, आलथिक, मानहवय, प्राहवलिक तथा सूचना श्रोतको पररचािन 
तथा उपयोग कायियोजना बमोम्जम भए नभएको िेरी आवश्यक सिुारका पषृ्ठपोर्ण गने कायि 
अनगुमन िो ।  

आवलिक हवकास योजनाको िकमा प्रभाव, असर, प्रलतफिको नलतजा मापन तथा सञ्चालित 
कायिक्रमको प्रहक्रया अनगुमन गररनपुछि।यस कायिमा गाउँ कायिपालिकािे मखु्य रुपमा गाउँ 
सपुरीवेक्षण तथा अनगुमन सलमलतिाई पररचािन गनुिपर्िछ ।यस बािेक हवर्यगत सलमलत, म्जल्िा 
समन्ध्वय सलमलत, हवर्यगत शाखा तथा उपशाखा, पररयोजना, सङ्घ, संस्था, नागररक समाज संस्था तथा 
तेश्रो पक्षको संिग्नतामा पलन अनगुमन गररनपुछि ।अनगुमनका िालग पूविशतिका रुपमा रिेको 
त्याङ्क भण्िारको स्थापनाका कायिपालिकािे प्रालथमताका साथ गनुिपछि ।यस्तो प्रणािीिे कायािियमा 
सञ्चािनमा रिेको अन्ध्य त्याङ्क, अनगुमन तथा प्रलतवेर्न पिलतिाई व्वम्स्थत गरी नलतजामा आिाररत 
अनगुमन प्रणािीको हवकास गनुिपर्िछ । 

आवलिक योजना कायािन्ध्वयनको प्रभावकाररता र नलतजा िालसि गने कायिमा सियोग पगु्नेगरी 
अनगुमन गर्ाि अनगुमन सूचक, प्रहक्रया, समयावलि, म्जबमेवारी र अनगुमन प्रलतवेर्नको ढाँचा स्पष्ट 
हकटान गररन ुपर्िछ । यस्ता हवर्यिरु समावेश गररएको अनगुमन मूल्याङ्कनको ढाँचा तयारी गरी 
आवलिक योजना कायािन्ध्वयनको अनगुमन मूल्याङ्कन गराउन ुपछि । 

स्थिगत अनगुमन, कायियोजना तथा प्रगलत बीच तिुना, तेश्रो पक्ष अनगुमन तथा प्रगलत प्रलतवेर्न 
जस्ता गलतहवलििरुमाफि त वाहर्िक रुपमा नलतजामा आिाररत अनगुमन गररनेछ । यसका िालग 
पररच्छेर् ४ रे्म्ख ८ सबमको हवर्यक्षेत्रगत नलतजा तालिकामा उल्िेख गररएको िक्ष्य र प्रमखु 
सूचकिरुको आिारमा कायिक्रमिरुको अनगुमन फारमिरु तयार गरी स्थाहपत गररनेछ । 
उर्ािरणका िालग उपपररच्छेर् ४.३.६ को नलतजा खाकामा आिाररत अनगुमनको नमनुा उर्ािरण 
फारम ति प्रस्ततु गररएको छ । 
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अनगुमन नमनुा फारम 

क्र 
सं  

नलतजा  सूचक  एकाइ  आिार वर्ि को 
अवस्था 
(०७७/७८) 

आवलिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको 
म्स्थलत 
०८२/८३) 

पषु्टयाई का 
आिार 

१  पशपुन्ध्छीजन्ध्य 
उत्पार्नको 
गणुस्तर तथा 
पररमाणमा 
वृहि  भएको 
िनुेछ । 

आवि कृर्क संख्या  संख्या  १४०९ २८०० - गाउँ 
वस्तमु्स्थलत 
हववरण  

- अध्ययन 
सवेक्षण 
प्रलतवेर्न  

- प्रगलत 
अनगुमन 
प्रलतवेर्न  

 

व्यावसाहयक पश-ु
पन्ध्छीपािन फमि 

संख्या  ३५  १००  

र्िु उत्पार्न लिटर १००००   १५०००  
माछा उत्पार्न   म्क्वन्ध्टि  ११५  २००  
कुखरुा के.जी. १५०००  ३००००  
मास ुप्रशोिन  तथा 
बिशािा  

संख्या  ० २ 

माछा फे्रस िाउस  संख्या  ० ४  
पश ुम्चहकत्सक  संख्या  ०  २  

पश ुप्रजनन केन्ध्र  संख्या  ०  १  

१०.3 नलतजामा आिाररत अनगुमन ढाचँा अनसुार वाहर्िक समीक्षा 

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन कायि सबपन्न भई सकेपलछ प्राप्त उपिम्ब्ििरूको समीक्षा गाउँ 
कायिपालिकाका पर्ालिकारी, गाउँ अनगुमन तथा सपुररवेक्षण सलमलत, सबबम्न्ध्ित हवर्यगत सलमलतका 
पर्ालिकारी, सबबम्न्ध्ित हवर्यगत शाखा वा उपशाखाका प्रलतलनलििगायत सरोकारवािाको 
सिभालगतामा गररनेछ । यसका िालग माथी पररच्छेर् ४ रे्म्ख ८ सबम रिेको नलतजा खाका र 
१०.२ मा भलनए झै सूचकिरुको प्रगलत समीक्षाका आिारमा प्रलतवेर्न तयार गनुिपनेछ । 
अनगुमनबाट प्राप्त सझुाब अनसुार आयोजना कायािन्ध्वयनमा सिुार गररनेछ । कायिपालिका र 
अन्ध्तगितका एकाइिरुको प्रगलत अनगुमन सबबन्ध्िी हववरणिरुको प्रलतवेर्न वाहर्िकरुपमा र 
आवश्यकता अनसुार कायिपालिका/ सभा/ प्ररे्श मन्ध्त्राियिरु/ सङ्घीय मन्ध्त्राियिरु/ राहिय प्राकृलतक 
श्रोत  तथा हवत्त आयोग िगायत सबबघ लनकायिरुमा गररनपुछि । 
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१०.4 मध्यावलि मूल्याङ्कन   

सबपन्न कामबाट लनिािररत िक्ष्य एवम ् उदे्दश्यिरु िालसि भयो, भएन, प्रक्षेहपत प्रभाव उत्पन्न भयो, 
भएन, िगानी साथिक भयो, भएन भनी स्वतन्ध्त्र र लनष्पक्ष ढंगबाट कुनै नीलत, रणनीलत, योजना, 
कायिक्रमको िेखाजोखा गरी भहवष्यका िालग दर्शालनरे्श गररने कामिाई मूल्याङ्कन भलनन्ध्छ । 
मध्यावलि मूल्याङ्कन  आवलिक योजना कायािन्ध्वयनको मध्यावलि समय (र्ईु वर्ि) परुा भएपलछ गनुि 
पनेछ । आवलिक योजनाको मध्यावलि मूल्याङ्कन नलतजामूिक ढाँचा गाउँ कायिपालिकािे लनिािरण 
गनेछ । तर यस्तो मूल्याङ्कन सिभालगतामूिक ढंगवाट सूचनामा आिाररत भएको िनुपुछि ।   

१०.5 अम्न्ध्तम मूल्याङ्कन  

योजना कायािन्ध्वयनको मध्यावलि मूल्याङ्कन तथा योजना कायािन्ध्वयनको पाँच वर्ि परुा भएपलछ अम्न्ध्तम 
मूल्याङ्कन तेश्रो पक्षबाट गराइनेछ । अम्न्ध्तम मूल्याङ्कन स्वतन्ध्त्र हवज्ञ समूि वा संस्थाद्वारा गराउन ु
पनेछ । हवज्ञ टोिीिे यस योजनाको रणनीलत, कायिनीलत, िक्ष्य, उदे्दश्य, नलतजा, सूचक र िगानीिाई 
आिार मानी योजनाको मूल्याङ्कन गनेछ । मूल्याङ्कन प्रलतवेर्निाई आगामी आवलिक योजना 
तजुिमाको क्रममा उपयोग गररनेछ ।
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अनसूुची- १: विािरुको हवलभन्न हववरण सहितको भौगोलिक नक्सािरु  
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अनसूुची- २: आयोजना बैंक  
आलथिक हवकास  

(क) कृहर् 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम कृहर् उपज बजार व्यवस्थापन 
संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

स्थानीय स्तरमा उत्पादर्त नगरे् बािी, अन्नबािी, र्िु, मासकुो 
बजार व्यवस्थापन माफि त व्यावसाहयककरण गरर आबर्ानी बढाउने  

योजनास्थि सबै विा 
िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  ३२,३५६ 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

७००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  कृहर् उपजिे उम्चत मूल्य पाउने, कृर्किरु व्यावसाहयक खेतीमा 
आकहर्ित िनुे, कृर्कको आबर्ानी बढ्ने, कृहर्मा आत्मलनभिर 

योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  रोजगारी सृजना, िागत मूल्य घट्ने, पोर्णमा सिुार आदर् । 
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि (लनरन्ध्तर) 
कायािन्ध्वयन गने तररका लनजी क्षेत्र, सिकारी, उत्पार्क सङ्घ संस्था, उपभोिा आदर्सँगको 

सिकायि बाट 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श,  सङ्घ सरकारसँग माग आदर् 

आयोजना २. 

आयोजना/ योजनाको नाम व्यावसाहयक कृहर्मा अनरु्ान कायिक्रम 

संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

व्यावसाहयक कृहर् प्रवििन को िालग मि, लबउ लबजन, औजार 
खरीर्, नसिरी, आदर्मा सिलुियत, हवत्तीय पिुँच लबस्तार 

योजनास्थि सबै विा 
िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  १०,३५६ 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान(रु. प्रलतिजार) 

२२५०००  
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योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  परबपरागत कृहर् प्रणािीिाई व्यावसाहयक प्रणािीमा रुपान्ध्तरण, 
कृहर् क्षेत्र तिुनात्मक िाभको क्षेत्र, कृहर् क्षेत्रको आयात 
हवस्थापनमा सियोग 

योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  रोजगारी सृजना, कृहर्मा िगानी आकहर्ित भई  कृहर् उत्पार्नमा 
वहृि आदर् । 

योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि (लनरन्ध्तर) 
कायािन्ध्वयन गने तररका वास्तहवक कृर्कको पहिचान गरर अनरु्ान हवतरण गने । 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् । 

आयोजना ३. 

आयोजना/ योजनाको नाम कृहर् याम्न्ध्त्रकरण कायिक्रम 
संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

कृहर्मा आिलुनक प्रहवलिको प्रयोग तथा यान्ध्त्रीकरणको माध्यमबाट 
िागत मूल्य घटाई नाफा बढाउने । 

योजनास्थि सबै विा 
िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  २०,३५६ 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

१५००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  कृहर् काममा लछटो छररतो, सिज र उत्पार्न िागत कम िनुे । 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  प्रहवलिक जनशम्िको हवकास 
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका कृर्किरुबाट औजार, यन्ध्त्र, प्रशोिन गने मेलसन आदर्को खरीर् 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् । 
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(ख) लसँचाइ हवकास 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम कृहर् हवद्यतुीकरण कायिक्रम  
संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

कृहर् हवद्यतुीकरणको माध्यमबाट खेतीयोग्य जलमनमा वर्ि भरर 
लसँचाइको व्यवस्था गरी उत्पार्न वहृि गने । 

योजनास्थि सबै विा 
िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  २५,२४० 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

९००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  उत्पार्न वहृि 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  पोर्णमा सिुार 
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका लिप बोररंग, श्यिो टुबवेि, तारपोि जिान गरी  भलूमगत पानीको 

प्रयोगबाट 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् । 

आयोजना २. 

आयोजना/ योजनाको नाम परुाना लसँचाइ ममित सबभार कायिक्रम  
संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

परुाना लसँचाइ योजना ममित तथा स्तरउन्नलत गरी खेतीयोग्य 
जलमनमा वर्ि भरर लसँचाइको व्यवस्था गने  उत्पार्न वहृि िनुे । 

योजनास्थि सबै विा 
िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  २१,००० 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

२००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  उत्पार्न वहृि 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  पोर्णमा सिुार 
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेक्का, उपभोिा समूि 
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उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् । 

(ग) पशपुन्ध्छी  हवकास 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम व्यावसाहयक  पशपुन्ध्छीपािन कायिक्रम  
संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

र्िु, माछा र मासकुो उत्पार्न िाई प्रवििन  गरी पालिका बाहिर 
लनयाित िनुेछ । 

योजनास्थि सबै विा 
िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  २३,२५६७ 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

१०००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  र्िु, माछा र मासकुो हवक्रीबाट आबर्ानी वहृि िनुेछ । 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  पोर्णमा सिुार, रोजगारी 
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका व्यावसाहयक फमिरुको क्षमता हवकास, संस्थागत हवकास 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् 

(घ) घरेि ुतथा साना उद्योग 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम घरेि ुतथा साना उद्योग स्थापना तथा प्रवििन कायिक्रम 
संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

कृहर् जन्ध्य कच्चा पर्ाथिमा आिाररत साना उद्योग जस्तै बेसार, 
केरा, उख,ु अर्वुा , आि ुआदर्को उद्योग स्थापनाको िालग 
सिजीकरण गने । 

योजनास्थि भ-ूउपयोग नीलत अनसुारको औद्योलगक क्षेत्रमा 
िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  ८,५२३ 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

१०००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  रोजगारी लसजिना, उद्यमम्शिाता, स्वोरोजगर, कृहर् उत्पार्नमा 
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हवहविीकरण तथा प्रशोिन गरर अलतररि आबर्ानी गनि सहकने । 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  जनशम्िको सीप हवकास 
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका लनजी क्षेत्र तथा सिकारीिरुसँगको सिकायिबाट 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् 

(ङ) पयिटन हवकास 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम पयिटन प्रवििन कायिक्रम 
संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

बािनु्नगढी मम्न्ध्र्र प्रवििन, चोरलनया नर्ी संरक्षण तथा सनु्ध्र्रीकरण 
र थारु संस्कृलत झम्ल्कने िोम स्टे सञ्चािनबाट पयिटन प्रवििन गरी 
स्थानीय स्तरमा रोजगारी लसजिना िनुेछ । 

योजनास्थि विा १,२,३ र ८ 
िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  २०,५०० 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

३९०००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  रोजगारी लसजिना, थारु संस्कृलतको जगेनाि, पयिटक वहृि 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  सरसफाईमा सिुार 
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेक्का, उपभोिा समूि, 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् । 

(च) उद्यमम्शिाता र रोजगारी प्रवििन 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम यवुा उद्यम तथा सीप हवकास कायिक्रम  

संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

बेरोजगारी घटाऊन यवुािाई सीपमिुक तालिमिरु मोबाइि, हट. 
भी., कबप्यटुर ममित, लसकमी िकमी, सवारी चािक, आदर् 
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दर्ईनेछ यवुा उद्यमशीिता  र रोजगारी लसजिना िनुेछ । 

योजनास्थि सबै विा 
िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  २०,५०० 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

१५५००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  रोजगारी लसजिना, र्क्ष जनशम्ि लनमािण 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  यवुािरुिाई गाउँघरमा हटकाउन सहकन े
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका परामशि सेवा, तालिम, अविोकन, अभ्यास 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् 

सामाम्जक हवकास 

(क) म्शक्षा 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम नमूना हवद्यािय लनमािण कायिक्रम 

संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

म्शक्षाको गणुस्तर सिुार गनिको नमनुा हवद्यािय लनमािण अलभयान 
चिाई एक वर्िमा एउटा माध्यलमक हवद्यािय छनौट गररनेछ । 
साविजलनक म्शक्षाको गणुस्तर सिुारमा सियोग िनुेछ । 

योजनास्थि सबै माध्यलमक हवद्याियिरू  
िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  ७००० 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

३००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  हवद्याथीिरुिे गणुस्तरीय म्शक्षा प्राप्त गनेछन । 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  सभ्य समाज लनमािणमा योगर्ान 
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका सहुविायिु भवन, लिजीटि लसकाई, म्शक्षकको क्षमता अलभवहृि, 

हवज्ञान प्रयोगशािा, आिलुनक पसु्तकािय, शैम्क्षक सामग्री 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् । 
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आयोजना २. 

आयोजना/ योजनाको नाम प्राहवलिक म्शक्षािय लनमािण कायिक्रम 

संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

कृहर्, भेटेनेरी, कबप्यटुर, इन्ध्जीलनयररङ्ग आदर् प्राहवलिक म्शक्षाको 
लबस्तार गरी पालिका स्तरमा नै र्क्ष जनशम्ि उत्पार्न गने । 

योजनास्थि  
िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  ४००० 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

६००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  प्राहवलिक जनशम्ि उपिब्ितामा वहृि। 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ   
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका प्राहवलिक म्शक्षािय स्थापना 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् । 

(ख) स्वास््य तथा पोर्ण 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम स्वास््य चौकी/आयवेुदर्क अस्पताि/ अस्पताििरुको लनमािण तथा 
स्तरोन्नती कायिक्रम  

संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

सबै विामा स्वास््यचौकी भवन,  पालिकामा एक आयवेुदर्क 
अस्पतािको लनमािण गने / सबै नागररकिे आिारभतू स्वास््य 
सेवा प्राप्त गनेछन ्।  

योजनास्थि विा ४ (आयवेुदर्क अस्पतािको िालग) 
िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  ४६६७० 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

१५०००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  आिारभतू स्वास््य सेवामा सिुार िनुेछ । 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  र्क्ष जनशम्ि लनमािणमा सियोग 
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
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कायािन्ध्वयन गने तररका परामशि तथा ठेक्का 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् । 

आयोजना २. 

आयोजना/ योजनाको नाम सरुम्क्षत माततृ्व कायिक्रम  
संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

आमा र बच्चाको स्वास्थ सिुार िनुछे । 

योजनास्थि सबै विा 
िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  ५६७० 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

२००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  बाि मतृ्यरु्र, मातमृतृ्य ुर्र घट्ने  
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  औसत आय ुवहृि, स्वास्थमा सिुार 
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका गभिवती चेकजाँच, पौहष्टक आिार, सतु्केरीपलछको चेकजाँच 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् । 

(ग) महििा तथा बािबालिका 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम महििा रोजगार प्रवििन  कायिक्रम  
संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

महििािरुिाई सीप मिुक तालिम, प्रहवलिक म्शक्षा आदर्को 
मध्यमबाट रोजगारी प्रवििन  गररनेछ । रोजगारीको क्षेत्रमा 
महििाको सिभागीता बढ्नेछ । 

योजनास्थि सबै विा 

िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  ५,५६० 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान 

१२०००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ   रोजगारी तथा आय आजिनमा महििाको सिभालगता बढ्नेछ । 
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योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  पररवारमा महििाको म्स्थलत राम्रो िनुेछ । 
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका सीप मिुक तालिम, सिलुियत पूणि ऋण 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् । 

(घ) खानेपानी तथा सरसफाई 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम खानेपानी योजनािरुको लनमािण 

संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

९५ प्रलतशत जनसंख्या िाई सफा खानेपानी उपिब्ि िनुेछ । 

योजनास्थि सबै विा 

िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  ३०,००० 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

९५३००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  खानेपानी हवतरण 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  सरसफाईमा सिुार 
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेक्का, उपभोिा 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् । 

भौलतक पूवाििार हवकास 

(क) सिक तथा यातायात क्षते्र 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम चक्रपथ लनमािण 

संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

पालिकाको सबै विा तथा मूख्यबस्तीिरु बाहिरी सिक सञ्जािसँग 
जोलिएर बजारसँगको पिुँच अलभवहृि िनुेछ । 

योजनास्थि सबै विा 

िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  ४०,००० 
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िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

४५००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  बजार सँगको पिुँच बढ्ने । 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  जग्गाको मलु्यवहृि 
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेक्का, उपभोिा 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श, सङ्घ सरकारसँग माग आदर् । 

(ख) सञ्चार तथा सचुना प्रहवलि पवुाििार 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम लिम्जटि सेवाप्रवाि प्रणािी स्थापना 
संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

साविजलनक सेवा लछटो, छररतो भई  सेवाग्रािी सन्ध्तषु्ट िनुेछन ्। 

योजनास्थि सबै विा 

िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  ४६,६७० 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

१००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  समयको बचत, एकीकृत त्यांक प्रणािी 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  सशुासन प्रवििन 
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका परामशि 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् । 

(ग) भवन तथा बस्ती हवकास 

आयोजान १. 

आयोजना/ योजनाको नाम आवास/कायाििय/ साविजलनक भवन लनमािण कायिक्रम 

संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

सबै नागररकिाई आवासको व्यवस्था िनुेछ । सबै सरकारी 
कायािियमा तथा भवनिरुको लनमािण िनुेछ । 
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योजनास्थि सबै विा 

िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  २५००० 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

३५०००० 

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  सरुम्क्षत आवास, सेवा प्रवािमा सिजता 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  - 
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेक्का 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् । 

वन, वातावरण संरक्षण एवम ्हवपद् व्यवस्थापन 

(क) वन हवकास तथा वातावरण संरक्षण 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम वकृ्षारोपण लबस्तार/ िररयािी प्रवििन कायिक्रम 

संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

िररयािी क्षेत्र बढ्नेछ । 

योजनास्थि सबै विा 

िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  ४६६७० 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

२५०००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  सनु्ध्र्रता, वातावरण संरक्षण 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  प्ररू्र्ण घटाउन सियोग 
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेक्का 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् । 

आयोजना २. 

आयोजना/ योजनाको नाम ल्याण्िहफल्ि साइि लनमािण तथा फोिोर व्यवस्थापन 

संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत वातावरणीय सरसफाईमा सिुार भइ गाउँ बस्तीको मिुार फेररनेछ 



प्रतापपरु गाउँपालिका - पहििो आवलिक हवकास योजना आलथिक वर्ि (२०७८/७९–२०८२/८३) 

 

 

140 

प्रलतफि । 
योजनास्थि विा ८ 

िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  ४६६७० 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

२५०००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  सनु्ध्र्रता, सफा वातावरण , प्ररू्र्ण घटाउन सियोग 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  स्वास््यमा सिुार, पयिटन प्रवििन 
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेक्का 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् । 

(ख) हवपद् व्यवस्थापन 

आयोजना/ योजनाको नाम आपतकािीन आश्रय स्थि लनमािण 

संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

िुबान तथा अन्ध्य प्राकृलतक हवपत्तीमा परेकािरुको उिार गरर 
सरुम्क्षत स्थानमा राख्न.े हवपद्को पूवि तयारीबाट क्षलत न्ध्यूनीकरण 
िनुेछ । 

योजनास्थि ३ वटा विामा 

िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  १५०० 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

३००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  जीवन रक्षा 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  - 
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेक्का 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् । 

संस्थागत हवकास तथा सशुासन 

आयोजना १. 
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आयोजना/ योजनाको नाम लिजीटिाईज सेवा प्रवाि, जनप्रलतलनलि तथा कमिचारीको क्षमता 
हवकास 

संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

सेवा प्रवाि लछटो छररतो, सशुासन अलभवहृि िनुेछ । 

योजनास्थि सबै विा र पालिकामा 

िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  ४६६७० 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

२५०००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  सेवा प्रवािमा सिजता, समयको बचत 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  साविजलनक कायािियको छहव सिुार 
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेक्का तथा परामशि 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् । 

आयोजना २. 

आयोजना/ योजनाको नाम संस्थागत संरचनामा सिुार, ऐन नीलत लनमािण, योजना तथा 
कायिक्रमिरुको प्रभावकारी कायिन्ध्वयन र अनगुमन 

संम्क्षप्त पररचय र अपमे्क्षत 
प्रलतफि 

हवलिको पािना भइ सशुासन अलभवहृि िनुेछ । 

योजनास्थि सबै विा र पालिकामा 

िाभाम्न्ध्वत जनसंख्या  ४६६७० 
िागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रलतिजार) 

१०००० 

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष िाभ  हवलिको शासन, योजना कायिन्ध्वयनमा सिजता 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष िाभ  संस्थागत हवकास तथा सशुासनमा सिुार 
योजना सबपन्न गनि िाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेक्का तथा परामशि 
उपिब्ि श्रोत  पालिकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सङ्घ सरकारसँग माग आदर् । 
 


