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पररच्छेर् १ - पररचय 

१.१. पषृ्ठभधुम  

नेपालको सांहविानले पररकलपना गरेको सांघीय लोकताम्न्ध्त्रक गणतन्ध्त्रात्मक शासन व्यवस्था अनरुुप 
स्थानीय तिमा धनवािम्चत जनप्रधतधनधििरूले उिरर्ायीपूणि स्थानीय सरकारको अधभभारा सबिालेको 
पाँच वर्िको कायिकाल यस आधथिक वर्ि २०७८।७९ धभतै्र पूरा िुँरै्छ । यस अवधिमा स्थानीय 
शासन सांचालनका लाधग सनुवल नगरपाधलकामा स्थानीय नीधत तथा कानूनिरुको प्रधतपार्नका साथै 
सेवाप्रवािका लाधग सांयन्ध्त्र र सांस्थागत व्यवस्थािरू स्थाहपत भएका छन ्। सांघ, प्ररे्श र स्थानीय 
तिबीचको सबबन्ध्ि सिकारीता, सिअम्स्तत्व र समन्ध्वयको धसिान्ध्तमा आिाररत िनुे सांवैिाधनक 
पररकलपना अनरुूप अधिकार र साझा अधिकारिरूको प्रयोग तथा भौगोधलक हवहविता अनरुुप 
प्राकृधतक स्रोत सबभाव्यताका आिारमा सामाम्जक र पूवाििारजन्ध्य हवकासका आवश्यकतािरुको 
कायािन्ध्वयन गनि सनुवल नगरपाधलका सफल भएको छ । 

मलुकुमा सङ्घीयता कायािन्ध्वयन सँगै स्थानीय तििरुबाट आफ्नो अधिकारक्षेत्रका हवर्यमा 
स्थानीयस्तरको आवधिक, वाहर्िक, रणनीधतगत हवर्यक्षेत्रगत योजना बनाइ कायािन्ध्वयन भएका छन । 
ठूलो अपेक्षा र भरोसाका बीच स्थानीय सरकारका सबबािकका रूपमा रिेका यस नगरपाधलकाका 
जनप्रधतधनधििरुबाट यस अवधिमा जनताका समस्या सबबोिन गनि उत्सािप्रर् कामिरु भएका छन । 
सङ्घीय सांरचनाको प्रारम्बभक वर्ििरुको अभ्यास भएको कारण जनस्तरका आिारभतू आवश्यकता पूरा 
गनि सहकने योजनािरुको तजुिमा एवम ्कायािन्ध्वयनमा प्रशस्त कदठनाइिरुको सामना गनुिपरेको अवस्था 
र कोभीि-१९ मिामारीको जहटलता बीच अपेक्षाकृत उपलधिी िाधसल गनि नसहकएको कारण 
नगरपाधलकाले आगामी वर्ििरुमा धनवािि गनुिपने भधूमकालाई थप प्रभावकारी बनाउनपुने रे्म्खएको छ 
।  
नगरपाधलकाले आफ्नो आधथिक–सामाम्जक हवकास माफि त स्थानीय समहृि िाधसल गनि र गणुस्तरीय 
साविजधनक सेवा उपर नागररकको पिुँच बढाउन सांहविान प्रर्ि अधिकार क्षेत्रधभत्रका हवर्यका 
हवकास योजना तथा कायिकमिरु धनरे्म्शत गनि आवधिक हवकास योजना तजुिमा गनुिपर्िछ । 
हवकासको मध्यमकालीन तथा र्ीघिकालीन दृहिकोण राख्रै् हवकासका उिेश्यिरु, रणनीधतक 
कायिक्रमिरु र आयोजनािरुको छनौट, कायािन्ध्वयनको कायियोजना र अनगुमन तथा मूलयाङ्कनको 
ससु्पि ढाँचा र कायिहवधि प्रस्ततु गररने आवधिक योजनाबाट नगरपाधलकामा उपलधि सीधमत स्रोत 
सािनको अधिकतम प्रधतफल प्राप्त िनुे गरी उपलम्धिको न्ध्यायोम्चत हवतरणको व्यवस्था धमलाउन 
सघाउ पगु्र्छ । आधथिक रणनीधतिरुको माध्यमले उच्चतम आधथिक वहृिर्र िाधसल गरै् 
अन्ध्तरस्थानीय तिको प्रधतस्पिािमा अगािी बढ्न साविजधनक खचिलाई प्राथधमकीकरणको धसिान्ध्त 
अनरुुप पारर्शी, जवाफरे्िीपूणि तथा हवश्वसधनय बनाउनपुने िनु्ध्छ।  
सांघ, प्ररे्श र नगरपाधलकाको आवधिक योजना वीच अन्ध्तरसबबन्ध्ि कायम गरी नगरपाधलकाले 
आवधिक योजना तजुिमा गर्ाि नेपाल सरकार र प्ररे्श सरकारको नीधत, लक्ष्य, उदे्दश्य, समय सीमा र 
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प्रहक्रया सँग अनकुुल िनु ेगरी सिभाधगतामूलक रुपमा तजुिमा गनुिपने िनु्ध्छ । यसो गर्ाि सशुासन, 

वातावरण, बालमैत्री, हवपद् धयवस्थापन, जलवाय ु पररवतिन अनूकुलन र लैधगांक समानता तथा 
सामाम्जक समावेशीकरण जस्ता अन्ध्तरसबबम्न्ध्ित धबर्यबस्तिुरुलाई सबोपरी मानी उत्पार्नमूलक एवां 
धछटो प्रधतफल दर्न,े जीवनस्तर सिुार, लम्क्षत वगि िीत, रोजगारीका अवसरिरु धसजिना, साांस्कृधतक तथा 
िाधमिक परबपराको जगेनाजस्ता धबर्यलाई प्राथधमकता दर्इ योजनािरु तजुिमा गररनपुछि । सङ्घीयताको 
कायािन्ध्वयन नयाँ अभ्यास भएको र नगरपाधलकाले नीधत र कानूनिरुको धनमािणलाई दर्नपुने 
प्राथधमकताका कारण नगरपाधलकाको नेततृ्वको पहिलो कायिकालमा योजना अनशुासनका यी 
पक्षिरुलाई सन्ध्तोर्जनकरुपमा धनरे्म्शत गनि सहकएको छ।  
यस पषृ्ठभधूममा नगरपाधलकाको स्थानीय स्रोत र सािनको सममु्चत उपयोग गरै् दर्गो हवकासका लक्ष्य 
िाधसल गनिका लाधग आवधिक योजना तजुिमा गरी कायािन्ध्वयनमा लैजान ु अपररिायि भएको छ । 
योजनाबि हवकासको पररपाटी अवलबबन गरै् स्रोत पररचालन तथा जनताको आवश्यकताको 
प्राथधमकीकरण गरर स्थानीय सशुासनको अनभुधूत दर्लाउन सनुवल नगरपाधलकाले आफ्नो र्ीघिकाधलन 
सोच “कृहर्, पयिटन, प्राकृधतक स्रोत, उद्योग र धयापार समिृ सनुवलको बधलयो आिार” अनरुुप लक्ष्य, 

उदे्दश्य, रणनीधत, हवर्यगत नीधत, तथा कायिक्रम र अपेम्क्षत प्रधतफलका दर्शामा आफ्नो स्रोत 
व्यवस्थापनका लाधग यो आवधिक योजना एक धनरे्शक र्स्तावेजका रुपमा रिनेछ । 

१.२ सनुवल नगरपाधलकाको बस्तमु्स्थधत हववरण  

१.२.१ अवम्स्थधत  

लमु्बबनी प्ररे्शको नवलपरासी (बर्िघाट ससु्ता पम्श्चम) म्जललाको उिरी भभूागम्स्थत पूविपम्श्चम 
राजमागि सँग जोधिएको सनुवल नगरपाधलका १७३.५२ वगि हकलोमीटर क्षेत्रमा फैधलएको छ । 
सनुवल बजार नगरपाधलका केन्ध्र रिेको यो नगरपाधलका हव= सां. २०७१ मा स्थानीय प्रशासन 
अधिधनयम अनसुार साधबकका  र्ईु गाउँ हवकास सधमधतिरु, स्वाठी र सनुवललाई धमलाएर बनाइएको 
र राहिय राजनीधतक पररवतिन पधछ हव= सां. २०७३ मा तत्काधलन नवलपरासी म्जललाको रामनगर 
क्षेत्र र साधबक िकुोट गाउँ हवकास सधमधतको विा नबबर ६ सामेल गरी पनुःसांरचना गररएको िो । 
समरु सति बाट १३८ रे्म्ख १०२३ मीटरको उँचाइमा अवम्स्थत १३ वटा विामा हवभक्त 
नेपालको प्रथम बाल मैत्रीपूणि नगरपाधलका सनुवलमा तराई र चरेुको केहि भाग र मिाभारत 
पवितशृ्ांखला समेत समेहटएको छ ।  
यस नगरपाधलकाको पूविमा सरावल गाउँपाधलका, पम्श्चममा रे्वर्ि नगरपाधलका, उिरमा पालपा 
म्जललाको धसमाना एवां र्म्क्षणमा रामग्राम नगरपाधलका अवम्स्थत रिेका छन ्। सनुवल नगरपाधलका 
नम्जकका मखु्य धयापाररक केन्ध्रिरु बटुवल उपमिानगरपाधलका र भरतपरु मिानगरपाधलका िनु । 
कालीगण्िकी कररिोर अन्ध्तरगत नारायणी नर्ीको कां चन जलप्रवािबाट सदर्यौं रे्म्ख धसांम्चत यस 
क्षेत्रमा हवहवि जातजाधत, भार्ाभार्ी, िमि सांस्कृधतको सधमश्ण पाइन्ध्छ। नगरपाधलकाको धसमा 
जोधिएको बौि िमािबबलीका प्रधसि रामग्राम र रे्वर्ि क्षेत्रलाई नेपालको िाधमिक तथा साँस्कृधतक  
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मित्वको मसु्ताङक्षेत्र र अन्ध्ततः चीनको स्वशाधसत क्षेत्र धतधबतसँग छोटो तथा उपयकु्त स्थलमागिले 
जोिने सबभावना रिेको स्थलमागिको हवकास रणनीधतक मित्वको छ । 
समम्शतोष्ण िावापानी रिेको यस नगरपाधलकाको िरातलीय स्वरूपले गर्ाि िावापानीको प्रभाव र्म्क्षण 
पूवी मनसूनबाट प्रभाहवत रे्म्खन्ध्छ । यस नगरको  औसत तापक्रम  गमीमा २८ धिग्री रे्म्ख ४३ 
धिग्री सेम्लसयस, र जािोमा ५ धिग्री सेम्लसयस  रे्म्ख २८ धिग्री सेम्लसयससबम िनुे गर्िछ । बाहर्िक 
औसत २७५ धम.धम. वर्ाि िनुे यस नगरपाधलकाको पिािी र तराई भकू्षेत्रका विािरुमा पाइने 
वातावरणको हवहविता पधन यस क्षेत्रको अको प्राकृधतक पहिचान िो ।  
१.२.२ प्राकृधतक सबपर्ा र भ-ूउपयोग  

सनुवल नगरपाधलकाको कुल भकू्षेत्रफल १७३.५२ वगि हकलोधमटर मध्ये साठी प्रधतशत भन्ध्र्ा बढी 
जांगलक्षेत्र रिेको छ । प्राकृधतक सबपर्ाका रूपमा वन जङ्गल, नर्ीनाला, नर्ीजन्ध्य खानी तथा खधनज 
उपलधिता रिेको छ । कुल भभूागमध्ये मध्ये बाँझो भधूम १.७५३ प्रधतशत,  खेतीयोग्य भधूम 
३४.४८५ प्रधतशत, बन भधूम ६०.५९३ प्रधतशत, घाँस भधूम ०.५९३ प्रधतशत र खोला क्षेत्र 
२.०३९ प्रधतशत रिेका छन।  
चरेु, धभत्री मिेस र तराईको भ–ुभाग यस नगरपाधलकामा पने भएकाले यिाँ पाईने बनस्पधतमा पधन 
हवहविता रिेको छ । साल, साज, जामनु, तेजपिा लगायत और्िीजन्ध्य बनस्पतीिरु कुररलो, कपास, 

अमला, िरो, बरो आर्ी यस क्षेत्रमा पाईन्ध्छन ्। यिाँ सामरु्ाहयक बनिरु प्रशस्त रिेका छन ्भने धत 
सामरु्ाहयक बनको नाम यिाँका बस्ती, ठाउँ र रे्वताको नामबाट राम्खएको छ । तरुीया नर्ी, 
लौकेश्वर, बेलारी, धमश्ौली, बजरार खोला, पसुािा खोला लगायत लगभग १४ वटा ताल तथा तलैयािरु 
आर्ीले यस क्षेत्रको जधमनलाई धसांम्चत गरी उत्पार्नयोग्य गराइरिेका छन ्। यस नगरपाधलकामा 
लगभग ७० ठाउँमा प्रधतक्षालय, पाहटपौवा, टोल चौतारा आर्ी रिेका छन ्।  
सनुवल बजारबाट कररब ११ हकलोधमटर उिरमा रिेको मिाभारत उच्च शङृ्खलामा अवम्स्थत 
साांस्कृधतक एवां प्राकृधतक सौन्ध्र्यिले भररपूणि मिालपोखरी, सनुवलबाट ३ हकलोधमटर उिरमा रिेको 
बेलारी मगर समरु्ायको नगर, नािुवा टोलमा अवम्स्थत सोमनाथ बाबा मम्न्ध्र्र (सनुवलको सबैभन्ध्र्ा 
पहवत्र क्षेत्र मध्ये एक), प्रगधत बाल उिान पाकि , रामवापरु नगरमा अवम्स्थत कृष्णको मूधति, हवधभन्न 
धसमसार क्षेत्र समम्शतोष्ण िावापानी रिेको पाईन्ध्छ । 

१.२.३ जनसांख्या  

राहिय जनगणना २०७८, प्रारम्बभक प्रधतवेर्न अनसुार सनुवल नगरपाधलकाको कुल जनसांख्या ७२ 
िजार ६२१ रिेको छ, जसमा परुुर् ३४ िजार ३१६ र महिला ३८ िजार ३०५ रिेको छ। 
जबमा घरिरुी सांख्या १५८७१ रिेको छ। सनुवल नगरपाधलका धिम्जटल सभे २०७७ अनसुार यस 
नगरपाधलकामा कुल घरिरुी सांख्या १५०८३, जनसांख्या ७१००३ जसमा परुुर् ३६३६२ र महिला 
३४६११ रिेको छ । जसमध्ये सबैभन्ध्र्ा िेरै घरिरुी र जनसांख्या विा नां १२ मा छ भन ेसबैभन्ध्र्ा 
थोरै घरिरुी  र जनसांख्या विा नां. १० मा रिेको छ । त्यसैगरी यस नगरपाधलकामा जग्गा 
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स्वाधमत्वको लालपजुाि नभएकाको सांख्या ४ िजार २४० रिेको छ । यस नगरपाधलकामा परुानो 
बसोबास भएको जनसांख्या ४७ िजार ९८९ रिेको र बसाईसराई गरेर आएको जनसांख्या २२ िजार 
९८४ रिेको छ । आधथिक रुपमा सहक्रय जनसांख्या (१५ रे्म्ख ६८ वर्ि उमेर समिु) १० िजार 
१९५ रिेको छ । जातजातीको आिारमा सबै भन्ध्र्ा िेरै जनजाती २३८३३, त्यसपधछ क्रमसः  
ब्राह्मण २०,४७८, र्धलत ८१७७, क्षेत्री ६७२२, मिेसी ५६२२, अन्ध्य ५०९८, ममु्स्लम १०७३ 
रिेका छन ्। त्यस्तै  सबैभन्ध्र्ा बढी हिन्ध्र्िुमि माने्न जनसांख्या  (६४६११) भने त्यसपधछ  बौि 
(३९६०) रिेका छन। केहि सांख्यामा ममु्स्लम र इसाई पधन रिेका छन ।   
जनसांख्याको प्रवमृ्ि हवश्लरे्णमा सियोग िनुे दृहिकोणले धिम्जटल सभे २०७७ अनसुारको घरिरुी 
तथा जनसांख्या सबबन्ध्िी विागत हववरण तल ताधलकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

विा नां 
 

घरिरुी जनसांख्या साक्षर 
जनसांख्या परुुर् महिला अन्ध्य जबमा 

१ १,२३६ २७१२ २५४७ ३ ५२६२ ४५७३ 

२ ९०० २२१७ २१०२ ४ ४३२३ ३४०३ 

३ १०५६ २४५१ २३०४ ६ ४७६१ ४३३९ 

४ १४०९ ३२९७ ३२४८ ३ ६५४८ ५९१९ 

५ ८८३ २१४२ १९८७ ३ ४१३२ ३४७३ 

६ ९६५ २१८१ २०५६ ० ४२३७ ३३३० 

७ १४७५ ३४६२ ३३२० १ ६७८३ ५६२९ 

८ ९७० २२७८ २२२१ २ ४५०१ ३६११ 

९ १०२५ २८६६ २६३१ ५ ५५०२ ४१७९ 

१० ७६८ १८१७ १७३८ ० ३५५५ ३०८७ 

११ १३६३ ३३५२ ३२०५ ३ ६५६० ५३७२ 

१२ १६७१ ४२७८ ४०९१ ० ८३६९ ७०६० 

१३ १३६२ ३३०९ ३१६१ ० ६४७० ५३२२ 

श्ोत: सनुवल नगरपाधलका धिम्जटल सभे, २०७७ 

१.२.४ कृहर् तथा खाद्य सरुक्षा   

सनुवल नगरपाधलकाका बाधसन्ध्र्ाको मखु्य पेशा तथा धयवसाय परबपरागत कृहर् तथा पशपुालन रिेको 
छ । तराई, भावर र चरेु क्षेत्रको भभुाग पने भएकाले यिाँको जधमन कृहर्योग्य र उधजाउ रिेको छ 
। यो नगरपाधलका िान, मकै र गिँकुो पकेट क्षेत्र िो त्यसै गरी नगरे्बालीका रुपमा तोरी र उख ु
खेधत पधन िनु्ध्छन।  

कृहर् पेशामा आबि नगरपाधलकाको जनसांख्या १५,९९४ (कररब २२.५%) रिेको छ भने कृहर् 
एग्रोभेट ६ वटा, कृर्क समिु १३ वटा, कृहर् सिकारी ९ वटा, ताजा तरकारी फमि १० वटा, 
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तरकारी नसिरी ५ वटा, फलफुल नसिरी १ वटा, गाइ फमि १४ वटा, भैसी फमि १५ वटा, बाख्रा 
फमि ५ वटा, कुखरुा फमि ४ वटा तथा माछा फमि १ वटा रिेका छन । कुल खेधतयोग्य जधमन 
६०१२ िेक्टर रिेकोमा ५५०० िेक्टर जधमनमा खेती गररएको छ भने करीब ४००० िेक्टर 
जधमनमा धसांचाई पगेुको छ । 

१.२.५ भ-ूस्वाधमत्व तथा उजाि  

यस नगरपाधलकामा घरजग्गा र्वैुमा स्वाधमत्व भएको घरिरुी सांख्या ११०२४, जग्गा जधमनमा 
स्वाधमत्व भएको घरिरुी सांख्या २३८८ र जग्गा जधमनमा स्वाधमत्व नभएको घरिरुी सांख्या २९४० 
रिेको रे्म्खन्ध्छ । इन्ध्िनको रुपमा एल.पी. ग्याँस प्रयोग गने घरिरुी सांख्या ६७६१, र्ाउरा प्रयोग 
गने घरिरुी २८९८ र  गोबरग्यासँ  प्रयोग गने घरिरुी सांख्या १६३ रिेका छन ्। त्यसैगरी धबजलुी 
प्रयोग गने घरिरुी सांख्या ९६११, सौयि ऊजाि प्रयोग गने घरिरुी ३८ तथा  जैहवक ग्याँस प्रयोग गने 
घरिरुी १७८ रिेका छन ्।  
यस नगरपाधलकाको कुल घरिरुीमध्ये मोबाइल सधुबिा भएको घरसांख्या ८७२२, टेधलफोन सहुविा 
भएको घरसांख्या २१८, इन्ध्टरनेट सहुविा भएको घरसांख्या २२२३ रिेको छ । 

१.२.६ म्शक्षा तथा स्वास्थय  
यस नगरपाधलकामा आिारभतू स्वास्थय सेवा केन्ध्र ९ वटा, स्वास्थय चौकी ३ वटा, सिरी 
स्वास्थयकेन्ध्र १, बधथिंग केन्ध्र १ वटा तथा १ वटा अस्पताल रिेका छन ्।म्शक्षा तफि  ५७ वटा 
शैम्क्षक सांस्थािरु रिेका छन । यिाँ प्रा.हव. तिमा अध्यनरत धबद्याथीको सांख्या १०,६८१, धन.मा.हव. 
तिमा ११,२९१, मा.हव. तिमा ११,९३४, उच्च मा.हव. तिमा ९८८७, स्नातक तिमा ३४५३, 

स्नातकोिरमा १०६३ रिेको छ ।  
नगरपाधलका धभत्र पाइपिारा माफि त ्खानेपानी प्रयोग गने घरिरुी सांख्या ४७४९ (४७.८१ प्रधतशत) 
रिेको छ र िाते पबप तथा टु्यबवेल बाट पानीको प्रयोग गने सांख्या पधन ४७ प्रधतशत कै 
िारािारीमा रिेको छ ।  
१.२.७ उद्योग तथा वाम्णज्य 

यस नगरपाधलकामा लक्ष्मी म्स्टल फ्याक्री, बटुवल धसमेन्ध्ट उद्योग, सवोिम धसमेन्ध्ट धलधमटेि र पालपा 
धसमेन्ध्ट जस्ता ठूला उद्योगिरु रिेका छन ।साथै यिाँ तीनवटा धिम्स्टलरी कारखाना रिेका छन । 
त्यसै गरी परबपरागत सीपमा आिाररत तथा फधनिचर सबबन्ध्िी साना तथा घरेल ुउद्योगिरु पधन रिेका 
छन ्। यस नगरपाधलकाको अथितन्ध्त्र व्यापार, सेवा र उद्योगको वररपरर केम्न्ध्रत छ। परबपरागत 
बजारमा िप्तामा र्ईु पटक आइतवार र मांगलबार िाटबजार लाग्छ। सेवामा आिाररत अथितन्ध्त्र र 
बैंहकङ क्षेत्रिरूमा रोजगारीमा सांलग्न िनुेिरूको सांख्या बढ्र्ो छ । 

यिाँ कररब एक र्जिन बैंक तथा हविीय सांस्था सञ्चालनमा छन ्। पाँच र्जिनभन्ध्र्ा बढी सङ्खख्यमा 
रिेका सिकारी सांस्थाले सरोकारवालािरूबीच आधथिक तथा लगानीको अवसर अधभवहृि गनि र 
ग्रामीण क्षेत्रको उत्थानमा भधूमका खेलरै् आएका छन ्। 
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यिँा रिेका उद्योगिरुले स्थानीय जनताका लाधग केिी रोजगारीको अवसरिरु सजृना गरै् आएका छन ्
।सनुवल बजारको छेउमा नै रिेको लमु्बबनी म्चनी उद्योग, नेपालको ठूला म्चनी कारखानािरुमध्येको 
एक िो । तर आधथिक घाटा तथा हवधभन्न आन्ध्तररक समस्याका कारण हवगत केिी वर्िरे्म्ख बन्ध्र् छ 
। यस उद्योगलाई सांचालनमा लयाउन सहकएको खण्िमा यस नगरपाधलकाको आधथिक तथा 
सामाम्जक हवकासमा ठूलो टेवा पयुािउने रे्म्खन्ध्छ ।  
१.२.८ पयिटन  

भारतसँगको अन्ध्तरािहिय धसमाना तथा मिेशपरु भन्ध्सार नाका सांगको साधमप्यता र भमुिी–भैरिवा 
बाइपास सिक िुँरै् धसिाथिनगरसँग जोधिएको क्षेत्र भएकाले, यो नगरपाधलका धत्रवेणी िाधमिक तथा 
पयिटकीय स्थलको प्रवेशद्वार िो । यसै गरी यो नगरपाधलका रामग्राम स्तूपा, धत्रवेणी, तानसेन, 

कहपलवस्त ु र लमु्बबनी पयिटकीय क्षेत्रसँग जोधिएको छ । यस नगरपाधलकाको मखु्य पयिटकीय 
स्थलको रुपमा मिल पोखरी, रे्वी मम्न्ध्र्र, उिरायण कृष्ण मम्न्ध्र्र, कृष्ण िाम, रे्वर्ि पोखरी, 
बैरग्नाथ म्शवालय, कोहटयामाई मम्न्ध्र्र, बौिहविार गबुबा, सोमनाथ मम्न्ध्र्र, धसमसार ताल. बाबा 
बर्िगोररया र ओबकरेस्वर मिारे्व रिेको छ । “सनुवल हिल पाकि ” धनमािणािीन अवस्थामा रिेको छ 
जनु नयाँ पयिटकीय गन्ध्तव्य बन्ने सबभावना रिेको छ। 

१.३ नगरपाधलका सबवहृिको आिार 

नगरपाधलकाको सोच “कृहर्, पयिटन, प्राकृधतक स्रोत, उद्योग र धयापार; समिृ सनुवलको बधलयो 
आिार” अनरुुप सबै प्रकारका स्रोतको उपयोग गरी उद्योग र धयापारको प्रवििन गने तथा कृहर् र 
पयिटनलाई आधथिक अवसरका रुपमा रुपान्ध्तरण गने उदे्दश्य राखेर नगरपाधलकाले सोहि अनरुुप 
रणनीधतिरु धनमािण गरै् लगेको छ। यस आवधिक योजना पधन नगरपाधलकाको यसै सोचमा 
आिाररत भएर धनमािण गररएको छ । यस नगरपाधलकाले यिाँ रिेका प्राकृधतक, सामाम्जक तथा 
आधथिक स्रोतको पररचालन गरै् समहृिका लक्ष्यिरु िाधसल गनि धनबन आिारिरु स्थाहपत गररएको छ 
। 

१.३.१ वाम्णज्य क्षते्रको प्रभाव हवस्तार र लगानी  

यस नगर क्षेत्रमा धसमेन्ध्ट र म्चनी धमल उद्योगको सांचालन भइरिेको तथा बढर्ो सिरीकरण र 
पूवाििारिरुको धनमािणका लाधग गररने सामाग्री आपूधतिका कारण आधथिक क्षेत्र चलायमान भएको 
अवस्था छ । हविीय सांस्थािरुको लगानी तथा कारोबारमा रे्म्खएको उत्सािजनक पररणामलाई 
स्थानीय पूजँी पररचालनसँग जोड्नका लाधग लगानीक्षेत्रको पहिचान गररनपुने आवश्यकता छ । 
वाम्णज्य क्षेत्रको प्रभाव हवस्तारमा नगरबासीको आधथिक लगानीले दर्घिकाधलन अवसरिरु सजृना िनु े
रे्म्खन्ध्छ ।  
१.३.२ राजमागि केम्न्ध्रत अवम्स्थधत र चसु्त सिक सांजालको रणनीधतक उपयोग 

तराईको समतल भभूागमा अवम्स्थत यो नगरपाधलकाको र्म्क्षणक्षेत्रका विािरु रामग्राम नगरपाधलका 
तथा सरावल गाउँपाधलका सँग जोधिएका छन । भारतसँगको धसमासँग जोधिएका कारण र्म्क्षण 
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क्षेत्रमा रिेका स्थानीय बाधसन्ध्र्ाका लाधग धसमावती व्यापाररक लाभको अवसर छ । यस 
नगरपाधलकाको सबै विािरु बाहै्र महिना सांचालन िनुे सिक सांजालले जोधिएका छन । लमु्बबनी 
प्ररे्शका नम्जकका प्रमखु शिरिरु बटुवल र भैरिवा तथा बागमती प्ररे्शको भरतपरु 
मिानगरपाधलकाको साधमप्यताका कारण सिक सांजालको रणनीधतक उपयोग गरै् यस क्षेत्रमा 
उत्पार्न िनुे कृहर् तथा उद्योगजन्ध्य बस्तिुरुको बजार पिुँच सरल बनाउन सहकन्ध्छ ।  
१.३.३ सघन कृहर् तथा नगरे् बाली 
नगरक्षेत्रधभतै्र कृहर्भधूमको उपलधिता र अनकुुल िावापानीका कारण र्लिन र तेलिनको सघनरुपमा 
व्यवसाहयक उत्पार्न र अन्ध्य कृहर्जन्ध्य उत्पार्निरु हवकास गनि सहकने उच्च सबभावना रिेको छ 
। तोरी खेधत िनुे िुँर्ा तेल उत्पार्न गनि सहकन े र उत्पादर्त तेल स्थानीय बजारमै खपत िनुे 
सबभावना रिेको छ। त्यसै गरी केराको व्यवसाहयक खेधत र व्यवसाहयकरुपमा माछापालनमा लगानी 
वहृि गरी थप फाइर्ा धलन सहकन्ध्छ ।  
१.३.४ औद्योधगक उत्पार्नको बजारीकरण तथा िाधमिक, ऐधतिाधसक पयिटन प्रबििन  

प्रधसि रामग्राम र रे्वर्िक्षेत्र लाई नेपालको िाधमिक तथा साँस्कृधतक मित्वको मसु्ताङ क्षेत्र र तथा 
धतधबतसँग जोधिने छोटो स्थल मागि सांग जोड्न सहकने िुँर्ा िाधमिक तथा सांस्कृधतक पयिटक बढाउन 
सहकने सबभावना रिेको छ । त्यसैगरी यस क्षेत्रमा उत्पादर्त धसमेन्ध्ट र अन्ध्य औद्योधगक उत्पार्नले 
उिरी धसमावती क्षेत्रको आपूधतिमा योगर्ान गरी आधथिक समनु्नधत लयाउने सबभावना छ। 

१.४ योजना तजुिमाका मागिर्शिक आिारिरु 

सांहविानको िारा ५७ ले स्थानीय तिको अधिकार सांहविानको अनसूुची –८ मा उललेम्खत हवर्यमा 
रिने र त्यस्तो अधिकारको प्रयोग स्थानीयतिले बनाएको कानून बमोम्जम िनुे भनेको छ । त्यसैगरी 
अनसुचुी ९ मा स्थानीय ति, प्ररे्श र सांघको १५ वटा साझा अधिकार सबबम्न्ध्ि व्यवस्था छ । जस 
अनसुार सांघको अधिकार क्षेत्रमा सञ्चालन िनुे हक्रयाकलाप बािेकका अधिकाांश हवर्य क्षेत्रमा स्थानीय 
तिले ऐन, धनयम तथा कायिहवधि बनाई लागू गने, स्थानीय हवकासका लाधग योजना तजुिमा तथा 
कायािन्ध्वयन गने र अनगुमन तथा धनयमन गने अधिकार प्रर्ान गरेको छ ।  
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छेर् ६ को र्फा २४ को उपर्फा १ अनसुार नगर 
वा नगरपाधलकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्र धभत्रका हवर्यमा स्थानीयस्तरको हवकासकालाधग आवधिक, 

बाहर्िक र हवर्य क्षेत्रगत मध्यकाधलन तथा र्ीघिकाधलन हवकास योजना बनाई लागू गनुिपने व्यवस्था 
गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा नगरपाधलका तथा नगरपाधलकाले योजना  
तजुिमा तथा कायािन्ध्वयन गर्ाि रे्िायअनसुार गनुिपने समेत व्यवस्था गररएको छ ।  

 नेपाल सरकार, प्ररे्श सरकारको नीधत, लक्ष्य, उदे्दश्य, समयसीमा प्रहक्रयासँग अनकुुल 
िनुे गरी सशुासन, वातावरण, बालमैत्री, जलवाय ुपररवतिन अनकुुलन, हवपद् व्यवस्थापन, 

लैंधगक तथा सामाम्जक समावेशीकरण जस्ता अन्ध्तरसबबम्न्ध्ित हवर्यिरूलाई ध्यान 
दर्नपुने । 
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 योजनाका मध्यम तथा र्ीघिकाधलन प्रकृधतका आयोजनािरुको सूची तयार गनुिपने ।  
 योजना तजुिमा तथा कायािन्ध्वयन गर्ाि स्थानीय बिुीम्जहव, हवर्यहवज्ञ, अनभुवी, पेशाहवद्, 

सीमान्ध्तकृत तथा लोपोन्ध्मखु समरु्ाय, महिला, बालबाधलका, र्धलत, यवुा, अलपसांख्यक, 

अपाङ्गता भएका व्यम्क्त, ज्येष्ठ नागररक लगायतका सरोकारवालाको अधिकतम 
सिभाधगता गराउनपुने । 

 योजना तजुिमा गर्ाि आयोजनािरुको सांभाव्यता अध्ययनको आिारमा स्रोत सािनको 
पूवािनूमान, आयोजनाको प्राथधमकता धनिािरण, योजना कायािन्ध्वयन ताधलका र अनगुमन 
तथा मूलयाङ्कन योजना समेत तयार गनुिपने । 

 गैर सरकारी सांस्था, उपभोक्ता सधमधत, सिकारी सांस्था र सामरु्ाहयक सांस्थाले स्थानीय 
सरकारसँग समन्ध्वयमा रिी कायि गनुिपने र आफ्नो बाहर्िक कायिक्रम तथा बजेट 
स्थानीय सरकारको बाहर्िक बजेट तथा कायिक्रममा समावेश गराउनपुने एवां स्थानीय 
तिले तोकेको सांयकु्त अनगुमन तथा प्रगधत प्रधतवेर्न प्रणाली अपनाउनपुने । 

त्यसै गरी अन्ध्तर सरकारी हवि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को र्फा १६ र १७ ले राजस्व बाँिफाँट, 

प्राकृधतक श्ोतबाट प्राप्त िनुे रोयलटीको बाँिफाँट, हविीय समानीकरण अनरु्ान, सशति अनरु्ान, 

समपूरक अनरु्ान, बैरे्म्शक सिायता तथा आन्ध्तररक ऋण सबबन्ध्िी प्राविानिरु कायािन्ध्वयन गनि 
वाहर्िक बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा गनुिपने र मध्यमकाधलन खचि सांरचना समेत तयार गनुिपने 
व्यबस्था गरेको छ । अको तफि , पन्ध्रौ योजनाले प्ररे्श तथा स्थानीय तििरू बीच अन्ध्तरसबबन्ध्िका 
आिारमा पूवाििारिरूको हवकास गरी आधथिक तथा सामाम्जक अवसरिरूमा नागररकको पिुँच 
अधभवहृि गने लक्ष्य धलएको छ । अन्ध्तराहिय रुपमा प्रधतबिता जािेर गरेका दर्गो हवकासका 
लक्ष्यिरु िाधसल गनि नगरपाधलकािरुले आ–आफ्ना तिबाट सघाउनपुने िनु्ध्छ । आवधिक योजना 
तजमुाि रे्िायका नीधतगत र्स्ताबेजिरुबाट समेत धनरे्म्शत रिेको छ ।   

 दर्गो हवकासका लक्ष्यिरू 

 लमु्बबनी प्ररे्शको आवधिक योजना 
 हवर्यगत ऐन तथा नीधतिरू 

 नेपाल पक्ष भएका सन्ध्िी सबझौतािरु 

 राहिय योजना आयोगबाट जारी राहिय अनगुमन तथा मूलयाङ्कन धनरे्म्शका  
 स्थानीय तिको योजना तजुिमा दर्ग्र्शिन २०७५ (राहिय योजना आयोग) 
 सनुवल नगरपाधलकाको आधथिक र हवधनयोजन ऐनिरु   

१.५ आवधिक योजना तजुिमा प्रकृया 

योजना तजुिमा गर्ाि स्थानीय सरकार सांचालन ऐन २०७४ को र्फा २४(५) को सिभाधगता सबबन्ध्िी 
प्राविानिरु अनरुुप स्थानीय बहुिम्जवी, हवर्यहवज्ञ,  अनभुवी,  पेशाहवर्,  धसमान्ध्तकृत तथा लोपोन्ध्मखु 
समरु्ाय, महिला, बालबाधलका, र्धलत, यवुा, अलपसङख्यक, अपाङ्खता भएका व्यम्क्त, ज्येष्ठ नागररक 
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लगायतका सरोकारवालािरूको अधिकतम सिभाधगतामा  पाँचवटा धबर्यगत सधमधतमा छलफल 
गररएको धथयो । आवधिक योजना तजुिमा गर्ाि रे्िाएका प्रहक्रयािरुलाई अवलबबन ्गररएको छ । 

१.५.१ र्स्तावेजिरूको अध्ययन 

यस अन्ध्तरगत योजना तजुिमा धनमािण सबबन्ध्िी प्रमखु र्स्तावेजिरु पन्ध्रौँ योजना, लमु्बबनी प्ररे्शको 
प्रथम आवधिक योजना, राहिय योजना आयोगले तयार गरेको स्थानीय तिको योजना तजुिमा दर्ग्र्शिन 
२०७५, प्ररे्श नीधत तथा योजना आयोगले तयार गरेको प्ररे्शको वस्तमु्स्थधत हववरण २०७५, हवधभन्न 
मन्ध्त्रालय तथा धबभागिरुले प्रकाशन गरेका प्रधतवेर्निरुमा उललेम्खत प्राविनिरुको अध्ययन 
गररएको धथयो । साथै राहिय योजना आयोग, प्ररे्श नीधत तथा योजना आयोगले प्रकाशन गरेका 
प्रधतवेर्निरु, प्ररे्श सबबन्ध्िी सूचनािरु तथा नगरपाधलकाको बस्तगुत हववरण, स्थानीय ऐन धनयम तथा 
अन्ध्य हवहवि पक्षिरूको अध्ययन तथा हवश्लरे्ण गररएको धथयो । 

१.५.२ योजना तजुिमा पूवितयारी बैठक  

सनुवल नगरपाधलकाको प्रमखु, उप-प्रमखु, प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत, र सूचना अधिकृतसँग छलफल 
गरी योजना प्रहक्रया अगाधि बढाउने बारे छलफल गररएको धथयो। साथै धनरे्शक सधमधत र हवर्यगत 
सधमधत गठन तथा अन्ध्य व्यवस्थापकीय तयारी सबबन्ध्िी हवस्ततृ रूपमा छलफल गरी आवधिक 
योजना धनमािणको हवस्ततृ कायियोजना पेश गररएको धथयो ।यसै धसलधसलामा, धमधत २०७८ पौर् १९ 
गते सनुवल नगरपाधलकाका प्रमखु सांग छलफल गरी आवधिक योजना सबबम्न्ध्ि अधभमखुीकरण 
कायिशाला गोष्ठी सबबन्ध्िी योजना तय गररएको धथयो ।  
१.५.३ योजना अधभममु्खकरण कायिशाला गोष्ठी 
नगरपाधलकाको आवधिक योजना तजुिमा हवधि प्रहक्रया सबबन्ध्िी अधभमखुीकरण कायिशाला गोष्ठी  
२०७८ पौर् २१ र २२ गते सांचालन गरीएको धथयो । उक्त कायिशाला गोष्ठीमा परामशि र्ाता 
सांस्थाले पेश गरेको कायियोजना पास गने, धनरे्शक सधमधतको गठन गने, समन्ध्वय सधमधतको गठन 
गने तथा आवधिक योजना धनमािणको मखु्य उदे्दश्य र यसले समग्र नगरपाधलकाको हवकासमा पाने 
प्रभावको बारेमा छलफल गररएको धथयो । गोष्ठीमा आवधिक योजना बनाउँर्ा अपनाउने प्रहक्रयािरु 
तथा हक्रयाकलापिरूको बारेमा हवस्ततृ रूपमा छलफल गररनकुा साथै सूचनािरु व्यवम्स्थत ढांगले 
सांकलन गने बारे छलफल गररएको धथयो ।  
१.५.४ आिार रेखा सूचना तथा तथयाङ्क हवश्लरे्ण 

योजना तजुिमा कायिमा आवश्यक आिार तथयाङ्क सांकलनका लाधग हवधभन्न विा सधमधतको पिलमा 
विास्तररय परामशि बैठकिरुको सांचालन २०७८ पौर् अम्न्ध्तम साताबाट सरुु गररएको धथयो। जसमा 
स्थानीय जनताको प्रधतधनधिमूलक सिभाधगता रिेको धथयो। धबधभन्न क्षेत्रका प्रधतधनधििरु तथा 
सरोकारवालािरुसांग परामशि गरी नगरपाधलकाको हवहवि पक्षिरु जस्तै कृहर्, उद्योग, हविीय सांस्था, 
जलश्ोत आदर्को बारेमा सूचना सांकलन गररएको धथयो। यसैगरी विा क्षेत्रमा रिेका समस्या, चनुौती 
तथा अवसरिरु पहिचान गरर सबभावना बोकेका आवश्यक क्षेत्रिरूको बारेमा सूचना तथा तथयाङ्क 
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सांकलन गररएको धथयो। नगरपाधलकाका सबै विािरुबाट सिभाधगता मलुक ढांगबाट तथयाङ्क सांकलन 
गररएको धथयो।  
१.५.५ विास्तरीय वस्तमु्स्थधत समस्या चनुौती तथा अवसर पहिचान तथा हवश्लरे्ण 

योजना तजुिमाको क्रममा समग्र वस्तमु्स्थधतबारेको हवश्लरे्णका लाधग SWOT हवश्लरे्ण गरी विातिबाट 
समस्या तथा सबभावना पहिचान गररएको धथयो। सबै विामा लम्क्षत समिु छलफल सांचालन गरी 
विाको वस्तमु्स्थधत समस्या, चनुौधत, अवसर, क्षेत्रगत सोच, लक्ष्य, उदे्दश्य, रणनीधत, कायिनीधत, प्रमखु 
योजना तथा कायिक्रमिरुका सबबन्ध्िमा राय तथा सझुाब सांकलन गररएको धथयो ।  
१.५.६ आवधिक योजना तजुिमा कायिशाला गोष्ठी 
आवधिक योजना तजुिमा कायिशाला गोष्ठी हवर्यगत क्षेत्रका सरोकारवालािरूको सिभाधगतामा धमधत 
२०७८ माघ ८ रे्म्ख १० गतेसबम आयोजना गररएको धथयो । कोधभि–१९को मिामारीलाई 
ध्यानमा राखी कायिशालामा सानो समूिमा छलफल गररएको धथयो । केहि छलफलिरु अनौपचाररक 
रुपमा पधन गररएको धथयो। नगरपाधलकाको प्रत्येक शाखाका कमिचारीिरु सांग माघ ११ र १२ गते  
छुट्टाछुटै्ट छलफल गरी आिार तथयाांक सांकलन र हवश्लरे्ण गररएको धथयो।कायिशालाबाट हवर्य 
क्षेत्रगत समस्या, अवसर, चनुौधत तथा सबभावनािरुको वस्तपुरक हवश्लरे्णका आिारमा हवशेर्गत लक्ष्य 
तथा पररमाण सूचक धनिािरण गरी ती लक्ष्य तथा सूचक िाधसल गनि अवलबबन गररनपुने रणनीधत 
तथा कायिनीधतिरु, प्रमखु कायिक्रमिरु र अनमुाधनत लागत समेटेर मस्यौर्ा तयार गररएको धथयो । 

१.५.७ मस्यौर्ा प्रमाणीकरण कायिशाला 
आवधिक योजनाको पहिलो मस्यौर्ा तयार भई सकेपधछ नगरपाधलकाका प्रधतधनधििरु तथा 
कमिचारीिरु र राजनीधतक र्लका प्रधतधनधििरु, हवर्यगत हवज्ञिरु तथा सरोकारवालािरुको 
सिभाधगतामा मस्यौर्ा प्रमाणीकरण कायिशाला धमधत २०७८ चैत्र १३ गते सांचालन गररएको धथयो । 
मस्यौर्ा उपर हवस्ततृ रूपमा समीक्षा भइ सिभागीिरुबाट प्राप्त सझुाव र सललािको आिारमा 
मस्यौर्ालाई थप पररमाम्जित गररएको छ । 

१.५.८ अम्न्ध्तम प्रधतवेर्न स्वीकृत  

सिभाधगतामूलक कायिशाला गोष्ठीको धनष्कर्ि, मस्यौर्ा प्रमाणीकरण कायिशालाबाट प्राप्त सझुाव तथा 
हवर्य हवज्ञिरू सांगको परामशि तथा छलफलका क्रममा प्राप्त सझुावको आिारमा तयार भएको 
सनुवल नगरपाधलकाको प्रथम पाँच वरे् आवधिक आयोजना (२०७९÷८०–२०८३÷८४) को 
अम्न्ध्तम र्स्ताबेज २०७८/१२/२३ गते नगर कायिपाधलकामा पेश गररएको र २०७८/१२/२५ 
कायि सबपन्न पत्र पाधलकाले दर्एको छ ।  

१.६ तथयाांक पररसीमन  

आवधिक योजना तजुिमाको क्रममा नगर तिमा रिेका सांस्थािरुबाट तथयाकां  सांकलन गररांर्ा कधतपय 
आवश्यक तथयाकां िरुको अभाव रिेको रे्म्खयो। उपलधि तथयाकां िरु स्रोतहपच्छै  फरक पाइएको 
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भएता पधन प्राप्त तथयाकां लाई पनुः प्रमाणीकरण गरी योजना तजुिमाका लाधग प्रयोग गररयो। योजना 
तजुिमा गनि नगरपाधलकाको धिम्जटल प्रोफाइल, नगरपाधलका सबबन्ध्िी हवधभन्न र्स्ताबेजिरु र पूवाििार 
सबबन्ध्िी आयोजनािरुबाट प्राप्त तथयाकां को आिारलाई धलएर धबर्यगत क्षते्रिरुको लक्ष्य धनिािरण 
गररएको छ। थप तथयाांकिरुका लाधग सांघीय तथा प्ररे्श स्तरको अध्ययन तथा अनसुन्ध्िानका 
प्रधतवेर्निरुलाई आिार माधनएको छ । 

१.७ हवकास लक्ष्य िाधसल गनि धलइन ेउद्दशे्य, नीधत र कायिक्रम तथा लगानी चक्र  

नगरपाधलकाले प्रस्ततु आवधिक योजना तजुिमा गर्ाि धनबन पक्षलाई मित्व दर्एको छ।  
 योजना तजुिमाको अविारणात्मक हवर्यबस्तकुो ज्ञान र सीप (conceptual clarity) ; 

 तथयाङ्क व्यवस्थापन हवधि ( data management) ;र 
 हवकास लक्ष्य िाधसल गनि धलइने उदे्दश्य, नीधत र कायिक्रम तथा लगानी चक्र। 

Goal achieving cycle अनरुुप नगरपाधलकाको बस्तमु्स्थधत हवश्लरे्ण र अवसर तथा चनुौधतिरुको 
समीक्षाका साथ नगरपाधलकाले धलएको सोचका आिारमा हवर्यगत लक्ष्यिरु धनिािरण गरी उिेश्यिरु 
स्थाहपत गररएका छन । उिेश्यिरुका लाधग हवर्यगत नधतजािरु धनमािण गररएको र नधतजािरु प्राप्त 
गनिका लाधग कायिक्रमिरु धनिािरण गररएका छन ।   
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पररच्छेर्- २ - हवगतका योजनाको के्षत्रगत समीक्षा तथा म्स्थधत हवश्लरे्ण 

बालमैत्री शासन लाग ुभएको सनुवल नगरपाधलकाले सांघीय शासन प्रणालीको प्रार्भुािव पश्चात पहिलो 
आ. व. २०७४।७५ को अत्यन्ध्त सांम्क्षप्त बािेक आ. व. २०७५।७६ रे्म्ख आ. व. २०७८।७९ 
सबमको चारवटा वाहर्िक नीधत तथा कायिक्रम लयाइ कायािन्ध्वयन गरेको छ । आिारभतू सेवा सहुविा 
उपर नगरबाधसको पिुँच बढाउन विा कायािलयिरुको क्षमता बढाउँरै् लगेको यस नगरपाधलकाले 
हवगत चार वर्िमा धलएका नीधत तथा कायिक्रमिरुको हवश्लरे्ण यस पररच्छेर्मा गररएको छ । 

२.१ आधथिक क्षते्र 

वाम्णज्य क्षेत्रको धबस्तार तथा उद्योगिरुको स्थापना माफि त आधथिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन 
धबगतका नीधत तथा कायिक्रमिरुले कृहर्लाई मित्व दर्इ व्यवसाहयक खेती तथा कृर्क प्रोत्सािन 
कायिक्रमिरु सांचालन भएका छन। आधथिक समहृिका लाधग बेरोजगारी न्ध्यधुनकरण गने, भौधतक 
पूबाििारिरुको रतु धनमािण गने र साविजधनक सेवा प्रवािको गणुस्तर वढाउरै् साविजधनक उिरर्ाहयत्व 
सधुनम्श्चत गरी सशुासन कायम गनि आ. व. २०७५।७६ मा वाहर्िक ९२ करोि बाट शरुु भएको 
वजेटको पररमाण आ. व. २०७८।७९ मा १ अबि २८ करोि पगेुको छ। आ. व. २०७५।७६ 
मा पूवाििार तफि मात्र १३० गरी कुल २९० वटा कायिक्रम सांचालन भएको धथयो। प्रत्येक आ. व. 
मा साना र मझौला गरी १५० वटा पूवाििारका गरी कररव ४५० वटा मध्यम तथा ठूला योजनािरु 
सबपन्न भएको र सोका लाधग प्राहवधिक जनशम्क्त व्यवस्थापन िुँरै् आएको छ ।  
यस अवधिमा कृहर् उत्पार्नमा भएको बहृि अनमुान सबबन्ध्िी अद्याबधिक तथयाांकिरु उपलधि छैनन 
। तथापी वाहर्िक कृहर् उत्पार्न िान, मकै गिुँ क्रमस: १४८००, ४६००, ६२० मेहरक टन 
रिेको पाइन्ध्छ। कृर्किरुको व्यवसाहयक क्षमता हवकासका लाधग ताधलम, गोष्ठीिरु आयोजना गरै् 
हकसानको व्यवसाहयक ज्ञान, सीप र क्षमताको हवकास गररने काम अगािी बढेको छ। 
नगरपाधलकामा बालीलाई आवश्यक मल, धबउधबजन तथा प्रहवधिको व्यवस्था गरररै् आएको छ। कृहर् 
उत्पार्नमा आिाररत प्रोत्सािन अनरु्ान कायिक्रम सञ्चालनबाट कृहर् उत्पार्नमा वहृि भएको छ। 
नगरक्षेत्रमा रिेका बाँझो जग्गाको तथयाांक सांकलन गरी बाँझो जग्गाको पूणि उपयोगका लाधग 
कायिहवधि बनाइ कायािन्ध्वयन भएको छ । विा नां. २ को सिकारी शीतभण्िार भवन धनमािण सबपन्न 
भएको छ। सनुवल नगरपाधलका र भमूी व्यवस्था, कृहर् तथा सिकारी मन्ध्त्रालयको सिकायिमा 
सनुवल न.पा. विा नां. ९ प्रगधत मा.हव.को जग्गामा कृहर् अनसुन्ध्िान केन्ध्र धनमािणका लाधग तारबार 
र बाटो धनमािणको काम सबपन्न भएको छ ।   

२.२ सामाम्जक क्षते्र 

सवै विामा आिारभतू स्वास्थय सेवा केन्ध्रको भवन धनमािण कायि सबपन्न िुँरै् गरेका छन। महिला 
स्वास्थय स्वयांसेहवकािरूमा उत्प्ररेणा जागतृ गनि महिला स्वास्थय स्वयांसेहवका कलयाण कोर्का साथै  
सेवा धनबमृ्ि सहुविाको व्यवस्था गररएको छ। बिकु्षेत्रीय पोर्ण कायिक्रम प्रभावकारी रुपमा 
सांचालनमा आएको छ। नगरपाधलका धभत्रका िरेक र्बपम्िको पहिला र्ईु सन्ध्तानका लाधग मात्र िनुे 
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गरी सतु्केरी आमािरूलाई ३५ दर्नधभत्र वच्चाको जन्ध्म र्ताि गराएपधछ प्रत्येक पटक रु. २०००। 
पोर्ण खचि उपलधि गराइएको छ। आधथिक वर्ि २०७६।७७ रे्म्ख यस नगरपाधलकाका 
नागररकको मतृ्य ु भएमा ३५ दर्नधभत्र धनज मतृकको मतृ्यरु्ताि गराउने पररवारलाई मतृकको 
मतृ्यसुांस्कार खचि वापत प्रधत घटना रु. ५०००। उपलधि गराउरै् आएको छ। आफ्नै क्षेत्रमा 
म्चहकत्सकीय सेवामा पिुँच बढाउन सनुवल नगरपाधलका विा नां. ५ वनकट्टीमा १५ शैयाको 
प्राथधमक अस्पताल सञ्चालनमा छ ।  
म्शक्षा तफि  मिाकहव रे्वकोटा उ.मा.हव. को नमूना हवद्यालय सबवन्ध्िी िीपीआर स्वीकृत गरी रु. १ 
करोि ५० लाखमा हवद्यालय धनमािण कायि भईरिेको छ। सवै बाल वाधलकालाई आिारभतू तिसबम 
म्शक्षा उपलव्ि गराउने राहिय नीधतलाई प्रभावकारी रुपमा कायािन्ध्वयन गररएको छ। सामरु्ाहयक 
हवद्यालयको शैम्क्षक गणुस्तर वहृिका लाधग आवश्यक पने पूवाििार हवकास, सचुना प्रहवधि, शैम्क्षक 
सामग्री, हवज्ञान प्रयोगशाला लगायत म्शक्षकको र्रबन्ध्र्ी धमलान गररएको छ। र्धलत 
बालबाधलकािरुलाई छात्रवमृ्ि, धनःशलुक शैम्क्षक सामग्री तथा हवद्यालय पोशाकको व्यवस्था गररएको 
छ।  
उद्योग तथा रोजागरी अन्ध्तगित, नगरका सबै विािरुमा महिला उद्यम केन्ध्र धनमािण सबपन्न भई, उद्यम 
केन्ध्र सांचालन तथा व्यवस्थापन सधमधत माफि त १५०० जनाले धसलाई कटाइ ताधलम र ८३० 
जनाले मखमली जिुा बनाउने ताधलम प्राप्त गरेका छन। त्यसैगरी करेसा बारी ताधलम सांचालन 
गररएको छ भने िाल सबम १७१ जना यवुा यवुधतिरुले लाइट ड्राइधभङ ताधलम प्राप्त गरेका छन ।  
अशक्त जेष्ठ नागररक तथा अपाांगता नागररकलाई सबबम्न्ध्ित विा कायािलयले समन्ध्वय गरी सामाम्जक 
सरुक्षा भिा घर रै्लोमा गई प्रर्ान गररने कामको सरुुवात भएको छ। एकल महिला, जेष्ठ नागररक, 

फरक क्षमता भएका व्यम्क्त, हवशेर् सांरक्षणको आवश्यकता भएका बालबाधलका, सीमान्ध्तकृत र 
लोपोन्ध्मखु समरु्ायका लाधग राज्यको तफि बाट भएको सामाम्जक सरुक्षाको व्यवस्थालाई कायािन्ध्वयनमा 
उच्च प्राथधमकता दर्इ यातायात, स्वास्थय र म्शक्षा सेवा धनःशलुक गने कायिको सरुुवात गररएको छ 
। एकल महिला, हिांसा तथा द्वन्ध्घ पीधित महिला र पछाधि पाररएका महिलािरुको लाधग 
सशम्क्तकरण कायिक्रम सांचालन गररएका छन। सामाम्जक सरुक्षा भिा बैहकङ्ग प्रणाली माफि त हवतरण 
गने प्रबन्ध्ि गररएको छ। 

नेपालकै पहिलो बालमैत्री स्थानीय शासनयकु्त नगरपाधलकाको छवीलाई कायम राख्न बालमैत्री 
स्थानीय शासनको दर्गोपनाको रणनीधतक योजनाअनसुार महिला, बालबाधलका तथा समाजकलयाणका 
कायिक्रमिरुलाई धनरन्ध्तरता दर्इएको छ। हवपन्न, र्धलत, जनजाधत, बालश्ममा परेका, अधभभावक 
हविीन, गरीव एवम ्जेिेन्ध्र्ार बालबाधलकािरूलाई छात्रवमृ्ि र उपमेयर छात्रा प्रोत्सािन, नगरपाधलका 
प्रधतभा पहिचान जस्ता कायिक्रम सञ्चालनमा रिेका छन। खानेपानी तथा सरसफाई तफि , WASH 

Profile धनमाािण गरी WASH Plan कायािन्ध्वयनमा लधगएको छ ।  
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२.३ भौधतक पूवाििार  

सनुवल नगरपाधलकाको हवगतका वर्िका नीधत तथा कायिक्रम र वजेटका आिारमा यस नगरका 
िकुोट फेर्ी लगायतका हवकट बम्स्तिरूलाई नगरको केन्ध्रसँग सिज पिुँच बढाउन सिक सञ्जालको 
हवकास गररएको छ। यस्ता सिकिरूको स्तरोन्नधत गरी नगरस्तरको सिक सञ्जालको हवकास भएको 
छ । त्यसै गरी सनुवल मिलपोखरी िरैु् पालपा रामपरु काली गण्िकी कोररिोर रे्म्ख तनिुँ जोड्ने 
सिक, भमुिी बेबेरे धमजार्मार िुँरै् गण्िकी प्ररे्शको हवनयी धत्रवेणी गाउांपाधलकाको विा नां. ५ 
रे्उराली, िरैु् पालपा रामपरुसबम जोड्ने सिक धनमािण कायि अगािी बढाईएको छ।त्यसै गरी सनुवल 
परासी सिकलाई ४ लेनमा हवस्तार गने योजना, िलुाकी सिक तथा बिु सहकि टको धलांक मागिको 
रूपमा रिेको सनुवल ७ ज्याधमरे अस्नैया अरधनको बम्स्त िुँरै् रामपरु चौरािा सिक धनमािण कायि पधन 
अम्घ बढेको छ । एकभन्ध्र्ा बढी स्थानीय ति तथा अन्ध्तर प्ररे्श पिुँच बढाउने व्यापाररक तथा 
व्यवसाहयक उपयोधगता भएका रणनीधतक सिकिरूलाई प्राथधमकताका साथ सबबम्न्ध्ित 
धनकायिरूसँगको समन्ध्वयमा धनमािण कायि अगािी वढाइएको छ।यसका साथै सनुवल ररङ्गरोि, 

सनुवल बनािा बेलारी सिक, भमुिी जगाििा सिक, तरुरया अटोधभलेज जान े सिक, रे्वकोटा स्कुल 
कीधतिपरु िुँरै् विा नां. १३ को घ्यूिलला जोिने सिक, ज्याधमरेिुँरै् विा नां. ८ रामपरु जोड्ने सिक 
लगायतका अन्ध्तर विा कनेक्टीधभटी बढाउने सिकिरूलाई उच्च प्राथधमकतामा राखी धनमािण तथा 
स्तरोन्नधत भइरिेको छ ।   
भवन तथा वस्ती धनमािण तफि , सनुवल नगरपाधलकाको दर्गो हवकासलाई आिार मानी राहिय भवन 
सांहिताका साथै सनुवल नगरपाधलकाको भवन धनमािण सबबन्ध्िी मापर्ण्ि २०७५ किाइका साथ लाग ु
गररएको छ। सनुवल नगरपाधलकाको प्रशासधनक भवन र हिल पाकि  धनमािण कायि अगािी बढाइएको 
छ । खेलकुर् हवकासतफि , सहिर् स्मधृत रांगशालामा पूवाििार धनमािणका लाधग कबपाउण्ि धनमािण 
सबपन्न भएको छ । हवपन्न आवास कायिक्रम अन्ध्तरगत विा नां. १ मा रपुधतया चमार, विा नां. ७ 
िररबिार्रु गरुुङ र विा नां. १३ मा िररबिार्रु चेपाङिलाई भवन धनमािण गरी िस्तानतरण गररएको 
छ । 

२.४ बन, वाताबरण तथा हवपद् व्यवस्थापन 

नगरपाधलकाको मखु्य वजार केन्ध्रका रूपमा रिेका सनुवल वजार क्षेत्र र भमुिी वजारक्षेत्रबाट 
प्लाहिक मकु्त क्षेत्र अधभयानको शरुुआत गररएको छ। सनुवल नगरपाधलकाको विा नां. ४, 

मच्छरमारा म्स्थत िाल फोिरमैला व्यवस्थापन भइरिेको स्थानमा लयाण्िहफलि साइट धनमािण गनि 
आवश्यक जग्गा प्राधप्त गररएको छ ।  
नगरपाधलका तथा विा स्तररय हवपद् व्यवस्थापन सधमधतलाई प्रभावकारी एवां धयवम्स्थत बनाइएको छ 
। नगरपाधलकामा भकूबप, अधसना, आगलागी, िुवान, बाढी, सपिको टोकाई, चट्याङग जस्ता प्रकोप 
व्यवस्थापन गनि हवपद् व्यवस्थापन कोर् सांचालन गररएको छ।नगरपाधलकाबाट प्रत्येक विालाई 
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हवपद् व्यवस्थापनको लाधग बजेट छुट्टाइएको छ ।त्यस्तै साविजधनक बाँझो जधमनमा वकृ्षारोपण गने 
अविारणा अम्घ साररएको छ।  

२.५ सांस्थागत हवकास र सशुासन 

आन्ध्तररक आयको वहृि तथा दर्गो हवकासका लाधग कर प्रशासनलाई व्यवम्स्थत बनाइएको छ। पाँच 
लाख भन्ध्र्ा माधथको कुल लागत भएका प्रत्येक योजनामा अधनवायि रूपमा साविजधनक सूचनापाटीमा 
राख्न ेव्यवस्था गररएको छ।  
सेवा प्रवािको लाधग आवश्यक न्ध्यूनतम प्रशासधनक खचि व्यवस्थापन सहित प्रशासधनक सांरचना र 
कायिलाई धमतव्ययी बनाउन अनतु्पार्क खचि कटौती गरै् लधगएको छ। प्रभावकारी सेवा प्रवाि तथा 
सशुासन प्रवििनका लाधग नगरपाधलकाको सांगठन सांरचना स्वीकृत गरी िरेक विावाट सेवा प्रवाि 
गररएको छ। नगरपाधलकामा हवधभन्न शाखा उपशाखा तथा फाँटिरुवाट सूचना अधिकारी तथा गनुासो 
सनेु्न अधिकारीको व्यवस्था गररएको छ। नगरपाधलकामा कायिरत कमिचारी तथा पर्ाधिकारीिरूको 
क्षमता अधभवहृि सबबन्ध्िी कायिक्रमिरु सांचालन भएका छन।त्यसै गरी हवधभन्न ७४ वटा स्थानीय 
कानूनिरुको धनमािण गरी कायािन्ध्वयनमा रिेको छ ।  
सशुासनका लाधग आधथिक पारर्म्शिता भने्न नीधत कायािन्ध्वयन गनि कायिपाधलका सर्स्यिरूको सबपम्ि 
हववरण साविजधनक गररएको छ। जनतालाई दर्इने सेवालाइ चसु्त र सरल वनाउनका लाधग सबै 
विा कायािलयिरूलाई इन्ध्टरनेटको माध्यमबाट जोधिएको छ। अनलाइन व्यम्क्तगत घटना र्तािको 
कायि सबै विािरुमा हवस्तार गररएको छ । स्थानीय सरकारबाट प्रर्ान गररने सेवालाइ जनउिरर्ायी 
बनाउन पाधलका र प्रत्येक विा कायािलयिरूमा नागररक विापत्र, सशुासन िेलप िेस्क, नागररक भेला, 
साविजधनक सनुवुाई तथा सामाम्जक पररक्षण, अनगुमन सांयन्ध्त्र र कायिप्रणालीलाई पारर्शी वनाउँरै् 
पाधलकाको वेवसाईट धनरन्ध्तर अद्यावधिक गररएको छ ।  

२.६ बजेट हवश्लरे्ण 

नगरपाधलकालाई उललेख्य स्रोत नेपाल सरकार राजश्व वाँिफाँि, हवम्िय समानीकरण अनरु्ान लगायत 
अन्ध्य अनरु्ान, प्ररे्श सरकारबाट प्राप्त सबै प्रकारका अनरु्ान र शलुकको वाँिफाँि बाट प्राप्त भएका 
छन। लगानीलाई  मूलरुपमा सिक,  यातायात,  कृहर्,  बन,  जधिबटुी,  पयिटन र उद्योग तथा म्शक्षा 
स्वास्थय क्षेत्रमा प्रवाि गररएको छ। सांरचनागत रुपमा स्थानीय स्रोत पररचालनमा उललेख्य सिुार 
िनु नसक्र्ा अधिकाांश लगानी सङ्घीय तथा प्ररे्श सरकारमा धनभिर रिेको छ ।  
प्रारम्बभक वर्ििरुमा सानो पररमाणमा रिेको आन्ध्तररक राजस्व श्ोत आ. व. ०७८।०७९ सबम 
आइपगु्र्ा रु २० करोिको िारािारीमा पगेुको रे्म्खन्ध्छ । सांघीय, प्ररे्श तथा अन्ध्य बजेट अन्ध्तरगत  
वाहर्िक रु १ अबि भन्ध्र्ा बढीको श्ोत पररचालन िुँरै् आएको छ । वाहर्िक बजेट ६० रे्म्ख ७० 
प्रधतशत सबम खचि भएको रे्म्खन्ध्छ । कुल खचिमा चाल ुखचिको अांश ६० प्रधतशतको िारािारीमा छ 
। नगरपाधलकाले तजुिमा गरेका पधछलला सबै बजेटिरु नाफा बजेट रिेका छन। विास्तरीय 
सेवािरु विािरुबाट प्राप्त भएपधन खचि सबबन्ध्िी कामिरु कायिपाधलका कायािलयबाट भई आएको छ 
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। लेखा व्यवम्स्थत गनि लेखा प्रणाली प्रयोग गररएको छ । सांघीय  तथा प्ररे्श सरकारबाट प्राप्त िनु े
अनरु्ानिरु आधथिक वर्ि सांगै वहृि भएको छ तर श्ोत प्राधप्तका सबबन्ध्िमा अनमुान योग्य िनु सकेको 
छैन ।  
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पररच्छेर् ३ - योजना खाका 
३.१ पषृ्ठभधूम  

नेपालको सांहविानले धतनै तिका सरकारिरूको अधिकारलाई सूचीकृत गरेको छ। यस्तो अधिकारको 
प्रयोग गर्ाि तीन तिका सरकार वीच सिकाररता, सिअम्स्तत्व र समन्ध्वय कायम गनुि पने सांवैिाधनक 
व्यवस्था रिेको छ। सांघ, प्ररे्श र स्थानीय तिबीच कायि म्जबमेवारीको बाँिफाँिका आिारमा नै 
आवश्यक श्ोतको समेत व्यवस्था गरेको छ।योजनाबि ढांगले हवकासका कायियोजना अगािी बढाई 
नगरपाधलकालाई समिृ बनाउने लक्ष्यिरु स्थानीय नीधतिरुमा प्राथधमकता साथ उललेख गररएको छ 
। आधथिक रणनीधतिरुको माध्यमले उच्चतम आधथिक वहृिर्र िाधसल गरै् अन्ध्तरस्थानीय तिस्तरको 
प्रधतस्पिािमा अगािी बढ्न साविजधनक खचिलाई प्राथधमकीकरणको धसिान्ध्त अनरुुप पारर्शी, 
जवाफरे्िीपूणि तथा हवश्वसधनय बनाइ अगािी बढ्न ुपने आवश्यकता नगरपाधलकाले मिशसु गरेको 
छ। यसै सन्ध्र्भिमा लमु्बबनी प्ररे्शको प्रथम आवधिक योजनाले (आिारपत्र २०७६/७७-
२०८०/८१)  आवधिक योजना, वाहर्िक नीधत तथा कायिक्रम, बजेट धनमािण र कायािन्ध्वयन चरणमा 
एकरुपता तथा समन्ध्वय कायम गने नीधत धलएको छ । त्यसै गरी पन्ध्रौं योजनाको (२०७६/७७ -
२०८०/८१) राहिय  सोच र लक्ष्य िाधसल िनु ेगरी स्थानीय तिमा समन्ध्वयात्मक, नधतजामखुी र सबल 

योजना तजुिमा पिधतको हवकास गने पषृ्ठभधूममा नगरपाधलकाले उपलधि सािन श्ोतको उपयोग र 
योजना अनशुासन कायम गरै् दर्गो हवकासका लक्ष्य िाधसल गनिका लाधग आवधिक योजना तजुिमा 
गरी कायािन्ध्वयनमा लैजान ुअपररिायि भएको छ ।  

३.२ अवसर र चनुौती  

अवसर  
स्थानीय बाधसन्ध्र्ाको चािनालाई सबबोिन गनि, आधथिक सामाम्जक हवकास िाधसल गनि रे्िायका 
मूख्यमूख्य अवसरिरु उपलधि छन। हवर्यक्षेत्रगत अवसरिरु हवस्ततृमा सबबम्न्ध्ित अध्यायमा 
उललेख गररएका छन । 

 स्थानीय तिमा धनवािम्चत जनप्रधतधनधििरु पाँच वर्िको पहिलो कायिकाल पूरा िुँरै् छ। ठूलो 
अपेक्षा र भरोसाका बीच स्थानीय सरकारका रूपमा रिेका स्थानीय तिका 
जनप्रधतधनधििरुबाट यस अवधिमा जनताका समस्या सबबोिन गनि स्थानीय नेततृ्व सक्षम 
भएको छ । 

 प्ररे्शको राजिानी, सांघीय राजिानी तथा भारतका हवधभन्न शिरिरुमा यातायातको सिज 
पिुँचले गर्ाि हवकास धनमािणको लागत कम खम्चिलो छ भने आवागमनको सिजताले गर्ाि यस 
क्षेत्रमा उत्पार्न भएका सामग्रीिरुले सिज ढांगमा बजार पाउन सकेका छन ।  

 नम्जकका मखु्य व्यापाररक केन्ध्रिरु वटुवल उपमिानगरपाधलका र भरतपरु 
मिानगरपाधलकामा स्थानीय उत्पार्नको लाधग बजार उपलधि छ ।  
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 कुल उपलधि क्षेत्रफलको उललेख्य प्रधतशत खेतीयोग्य जधमन रिेको िुँर्ा कृहर् उत्पार्न तथा 

उत्पार्कत्व वहृि र कृहर्क्षेत्रको आिधुनकीकरण र व्यवसाहयकरण गनि सहकने सबभावना छ 
। 

 ६० प्रधतशत भन्ध्र्ा बढी बन क्षेत्र रिेकाले बन पैर्ावार सबबन्ध्िी उद्योगको प्रसस्त सबभावना 
भएको । 

 ठुला म्चनी उद्योग, धसमेन्ध्ट उद्योगिरु रिेकाले रोजगारी वहृि तथा उत्पादर्त सामानको धनयाित 
गरर आधथिक लाभ धलन सहकने । 

 भारतको धसमावती क्षेत्रका व्यापाररक सिरको आधथिक गधतहवधििरुको लाभ धलन सहकन े
रे्म्खन्ध्छ । 

 सामरु्ाहयक हवकास सबबि समूििरु सकृय छन र सामाम्जक हवकासमा तीनको योगर्ान 
भइआएको छ । 

 हविीय सांस्थािरुको सङ्खख्या उललेख्य रिेका तथा आधथिक गधतहवधि चलयमान रिेको छ ।  
 नगरक्षेत्रको जनसङ्खख्या बनौट धमम्श्त र समावेशी रिेको छ । 

 बिु जन्ध्मस्थल सबबम्न्ध्ित तथा अन्ध्य िाधमिक पयिटन र भैरिवा गौतमबिु अन्ध्तराहिय 
हवमानस्थल सञ्चालनबाट पयिटनक्षेत्रमा आधथिक अवसरिरु सजृना िनुे रे्म्खन्ध्छ। म्चतवन 
राहिय धनकुन्ध्ज पयिटन प्रवििन सबबन्ध्िी गधतहवधि र वाम्लमकी आश्मको िाधमिक पयिटन सँग 
सबबम्न्ध्ित आन्ध्तररक पयिटन तथा बजार हवकासको सांभावना रिेको छ। नीम्जक्षेत्रको लगानी 
पयिटन क्षेत्रमा बढ्र्ो छ ।  

 बालमैत्री नगरपाधलकाको रुपमा स्थाहपत साखले बालबाधलका सबबन्ध्िी हवकास 
पररयोजनािरुका लधग स्रोत जटु्ने सबभावना छ ।  

चनुौती  
नगरपाधलकाको आधथिक समहृि िाधसल गने धसलधसलामा रे्िायका मूख्यमूख्य चनुौती रिेका छन । 
हवर्यक्षेत्रगत चनुौतीिरु हवस्ततृमा सबबम्न्ध्ित अध्यायमा उललेख गररएका छन । 

 यवुािरूलाई कृहर् पेशा तफि  आकहर्ित गने काम बतिमान सामाम्जक बनौट र कृहर् म्शक्षाको 
कमजोरीका कारण सरल छैन ।  

 धसधमत श्ोत र सािनको प्रयोगबाट सवै खेतीयोग्य जधमनमा धसांचाईको व्यवस्था तथा अन्ध्य 
आवश्यक भौधतक पूवाििारको धनमािण गनि कदठन । 

 धसमेन्ध्ट लागयत अन्ध्य औद्योधगक उत्पार्नबाट िनुे प्रर्रु्ण न्ध्यूनीकरण र वातावरण सांरक्षण । 

 मानव पूजँी धनमािणका लाधग म्शक्षा र स्वास्थयको गणुस्तर सिुार गनिको साथै पधछललो 
चरणमा फैधलएको COVID-19 तथा अन्ध्य सरुवा रोगको सांक्रमण धनयन्ध्त्रण गनि आधथिक स्रोत र 
जनशम्क्त उपलधि िनु नसक्न ु। 

 अन्ध्िहवश्वास, कुरीधत तथा महिला हिांसा घटनािरुमा कमी लयाई शाम्न्ध्त सरुक्षा कायम राख्न,ु 
। 
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 वरे्नी आइपने हवपद्िरुसँग सामना गरै् िनजनको नोक्सानी िनुबाट बचाउन ु र यी 

हवपद्िरुसँग सामना गनिको धनधमि उम्चत सांयन्ध्त्र धनमािण गनुि । 

 नगरपाधलकाले दर्ने सेवा तथा अन्ध्य कायििरुलाई धछटो छररतो ढांगले सबपन्न गरी सरकारी 
सेवा जनमैत्री बनाउन ुतथा हवकासका आयोजनािरु समयमा नै सबपन्न निनुे प्रवमृ्िको अन्ध्त्य 
गनुि साथै रष्िाचार मकु्त नगरपाधलका बनाउन ु। 

 अवैज्ञाधनक तथा जथाभावी वस्ती हवकासले अव्यवम्स्थत सिरीकरण बढ्रै् जान ु।  

३.३ दर्गो हवकासका लक्ष्यिरु सँग आवधिक योजनाको तार्बयता  

दर्गो हवकास लक्ष्य सन ्२०३० सबममा सबै प्रकारका गररबीको उन्ध्मूलन गरी न्ध्यायपूणि र सरुम्क्षत 
हवश्व धनमाणि गने पररकलपना िो। दर्गो हवकास लक्ष्यको सफल कायािन्ध्वयन सबै तिका सरकारको 
हक्रयाशीलताबाट मातै्र िनु सक्र्छ। यसमा पधन सेवा प्रवाि, स्थानीय पूवाििार हवकास लगायतका 
कायि स्थानीय तिको कायिक्षेत्रमा पने भएको र दर्गो हवकास लक्ष्य िाधसल गने मित्वपूणि अधभभारा 
स्थानीय तिमा रिेको छ। तीनै तिका सरकारिरूलाई सांहविान र कानूनद्वारा प्रर्ि कायि म्जबमेवारी 
मध्ये सेवा प्रवाि, सशुासन र स्थानीय पूवाििार हवकास लगायतका कायििरू स्थानीय तिको प्रमखु 
कायिक्षेत्र िनु। दर्गो हवकास लक्ष्य िाधसल गनि यसको स्थानीयकरण गने क्रमममा सूचक लक्ष्य िरु 
िाधसल िनुे हकधसमले योजना तजुिमा र लगानी व्यवस्थापनको मित्वपूणि अधभभारा समेत स्थानीय 
तिमा रिन गएको छ ।  
शनु्ध्य गररबी, भोकमरीको अन्ध्त्य, सबमाधनत काम तथा आधथिक उन्नधत, असमानताको न्ध्यूनीकरण जस्ता 
दर्गो हवकासका लक्ष्यिरुलाई सनुवल नगरपाधलकाको आवधिक हवकास योजना तजुिमा गर्ाि 
आन्ध्तररकीकरण गरी नेपालले अन्ध्तराहिय स्तरमा जनाएका दर्गो हवकास लक्ष्य सबबन्ध्िी प्रधतबिता 
पूरा गनि आवधिक योजनामा धनबन कुरािरु समाहित गररएको छ :- 

 नागररकको मौधलकिकका सबबन्ध्िमा स्थानीय तिमा रिेको साविजधनक सेवाको मित्वपूणि 
म्जबमेवारी, 

 स्थानीय श्ोत सािनको अधिकतम पररचालन, 

 दर्गो हवकास लक्ष्यलाई स्थानीय पररवेश अनसुार प्राथधमकीकरण, 

 जनसिभाधगताको प्रवििन, 

 श्ोतको र्ोिोरोपनको न्ध्यूनीकरण । 

३.४ राहिय पन्ध्रौँ योजनाको सोच  

पन्ध्रौँ राहिय योजनाले धलएका सोच ,उदे्दश्य र रणनीधतिरु रे्िाय बमोम्जम रिेका छन । 

राहिय सोच: 
“समिृ नेपाल, सखुी नेपाली” सबमनु्नत, स्वािीन र समाजबार् उन्ध्मखु अथितन्ध्त्र सहितको समान 
अवसर प्राप्त, स्वास्थय, म्शम्क्षत, सबमाधनत, मयािदर्त र उच्च जीवनस्तर भएका सखुी नागररक 
बसोबास गने मलुकु । 
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राहिय उिेश्य: 
१. सविसलुभ, गणुस्तरीय र आिधुनक पूवाििार धनमािण, उत्पार्नशील र मयािदर्त रोजगारी 

अधभवहृि, उच्च दर्गो र समाबेशी आधथिक वहृि तथा गररबी धनवारण गरै् सबवहृिको आिार 
धनमािण गनुि। 

२. गणुस्तरीय स्वास्थय तथा म्शक्षा, स्वास्थय तथा सन्ध्तधुलत बातावरण, सामाम्जक न्ध्याय र 
गणुस्तरीय एवम ् जवाफरे्िी साविजधनक सेवा कायम गरी सांघीय  शासन व्यबस्थाको 
सदुृहढकरण गरै् नागररकलाई मयािदर्त र पररष्कृत जीवनयाँपनको अनभुतुी गराउन।ु 

३. सामाम्जक-आधथिक रुपान्ध्तरण तथा स्वािीन राहिय अथितन्ध्त्र धनमािण गरी रे्शको स्वाधभमान, 
स्वतन्ध्त्रता र राहिय हितको सांरक्षण गनुि । 

राहिय रणनीधत: 
१. तीव्र, दर्गो र रोजगारमलुक आधथिक वहृि गने । 

२. सलुभ तथा गणुस्तरीय स्वास्थय सेवा र म्शक्षाको सधुनम्श्चतता गने । 

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

४. उत्पार्न र उत्पार्कत्व वहृि गने।  
५. पूणि दर्गो र उत्पार्नशील सामाम्जक सरुक्षा तथा सांरक्षण प्रर्ान गने । 

६. गररबी धनवारण र आधथिक सामाम्जक समानता सहितको न्ध्यायपूणि समाज धनमािण गने । 

७. प्राकृधतक श्ोतको सांरक्षण र पररचालन तथा उत्थानशीलताको हवकास गने । 

८. सांघीय शासन प्रणालीको सदुृढीकरण र साविजधनक सेवाको प्रभावकाररता अधभवहृि गने ।  

३.५ प्रारे्म्शक प्रथम योजनाको सोच र लक्ष्य  

लमु्बबनी प्ररे्शको पहिलो आवधिक योजनाको र्ीघिकालीन सोच  
“ समिृ प्ररे्श: खशुी जनता ”  
उच्च आधथिक वहृिसहित समिृ अथितन्ध्त्र, रोजगारीसहित जीवन धनवाििका लाधग प्रयाप्त आबर्ानी, 
आिारभतू भौधतक सधुबिाको उपलधिता, सरुक्षा र स्वच्छ वातावरण कायम रिने समिृ प्ररे्शका 
खशुी जनता । 

प्रारे्म्शक लक्ष्य  
समाजबार् उन्ध्मखु, सामाम्जक न्ध्यायमा आिाररत, समाबेशी, सन्ध्तधुलत र दर्गो हवकासको माध्यमबाट 
आधथिक वहृिर्रलाई उच्च पारै् प्ररे्शबासी जनताको जीवनमा गणुात्मक पररवतिन लयाउन ु। 

प्रारे्म्शक योजनाको उदे्दश्य  
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सामाम्जक न्ध्यायमा आिाररत रिी अवसरको धसजिना, उत्पार्न वहृि, रोजगारी प्रवििन र गररवी 
धनवारण गनुि । 

प्रथम प्रारे्म्शक योजनाका रणनीधतिरु: 
१. कृहर्, उद्योग र पयिटन क्षेत्रको उत्पार्न र उत्पार्कत्व वहृि गरी आधथिक वहृिर्र बढाउने 
। 

२. आवश्यक भौधतक पूवाििार धनमािण तथा हवस्तार गने । 

४. सामाम्जक समावेम्शता र लैंधगक समता प्रवििन गने । 

५. प्रभावकारी हवपद् व्यवस्थापन  र जलवाय ुपररवतिन अनकुुधलत हवकास गने । 

६. हवधिको शासन कायम गरै् सशुासन प्रत्याभधूत गने । 

३.६ नगरपाधलकाको र्ीघिकालीन सोच  

“कृहर्, पयिटन, प्राकृधतक स्रोत, उद्योग र धयापार समिृ सनुवलको बधलयो आिार” 
सनुवल नगरपाधलकाको र्ीघिकाधलन सोच सामान्ध्यतः आवधिक योजना अवधिधभत्र प्राप्त िनुे अवस्था 
नभई र्ईु तीन र्शक अवधिसबमको आर्शि कलपनाको रुपमा तय गररएको छ । नगरपाधलकाको 
यस र्ीघिकाधलन सोच धनिािरण गर्ाि नगरपाधलकामा हक्रयाशील राजनीधतक र्लका प्रधतधनधििरु, 

धबर्यगत शाखाका कमिचारीिरु, नागररक समाजका प्रधतधनधििरु लगायत सरोकारिरुवालाको 
सिभाधगता र आमसिमधतको आिारमा सकेसबम नगरपाधलकाको समहिगत पक्षलाई झलकाउने गरी 
तय गररएको छ ।   

३.७ नगरपाधलकाको लक्ष्य  

"गणुस्तरीय आिारभतू म्शक्षा तथा स्वास्थय सेवा उपर पिुँच बढाउँरै् कृहर्, पयिटन तथा  वाम्णज्य  
प्रवििनद्वारा नगरबासीको आधथिक अबस्थामा बाम्छछत सिुार लयाउने” 

३.८ नगरपाधलकाको हवकासको उिशे्यिरु 

सनुवल नगरपाधलकाले शान्ध्त, समिृ र समतामूलक समाजको स्थापनाको र्ीघिकाधलन सोच र सोिी 
अनरुुप लक्ष्यिरु धनिािरण गरेको पररप्रके्षमा आवधिक योजना कायािन्ध्वयनबाट उपलधिी िाधसल िनु े
क्रममा रे्िायका उिेश्यिरु पूरा िनुेछनः–  

 वाम्णज्य हवकास तथा व्यवसाहयक कृहर् उत्पार्नमा वहृि  
 आिारभतू गणुस्तरीय स्वास्थय र म्शक्षामा स्थानीय बासम्न्ध्र्ाको पिुँच बढाउन ु 
 वातावरण मैत्री पूवाििार हवकासको माध्यमद्वारा पयिटन लगायत आधथिक सामाम्जक हवकासको 

आिारशीला तयार गनुि 
 प्राकृधतक स्रोतको दर्गो उपयोग एवां हवपद् व्यवस्थापनद्वारा जीवनयापनलाई सरुम्क्षत बनाउन ु

 र्क्ष मानव स्रोतको हवकास सांगै सशुासनको अधभवहृि गनुि 
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३.९ पररमाणात्मक लक्ष्य 

आवधिक योजना अवधिमा िाधसल गररने समहिगत पररमाणात्मक लक्ष्य तल ताधलकामा उललेख 
गररएको छ। मानव हवकास सूचकाङ्क, आधथिक बहृिर्र, धनरपेक्ष गररबीको रेखामनुीको जनसांख्या, 
और्त आय,ु प्रधतधयम्क्त बाहर्िक आय जस्ता स्थानीय तिले उपलधिी योगर्ान गने सूचकिरुको 
आिारबर्िको नगरपाधलकास्तरको तथयाकां  उपलधि िनुसक्ने अवस्था छैन।  
यस प्ररे्शका १२ वटा म्जलला र ३२ नगरपाधलकािरु मध्ये तराइक्षेत्रका अन्ध्य नगरपाधलकािरुको 
तलुनामा सनुवल नगरपाधलकाको आधथिक सामाम्जक अवस्था औसत भन्ध्र्ा माथी रिेको अनमुान छ 
। सनुवल नगरपाधलकाको आवधिक लक्ष्यिरु प्ररे्श आवधिक योजनाले आ.व. २०८०÷०८१ सबम 
िाधसल गने भनी धलएको लक्ष्य भन्ध्र्ा सामान्ध्यतया बढी िनुसक्ने आिारिरु रिेको छ। यसथि 
लमु्बबनी प्ररे्शले आ. व. २०८०÷०८१ सबम िाधसल िनुे भनी धलएका लक्ष्यिरु िाधसल गरै् थप 
र्ईु आ. व.  मा िनुसक्ने उपलधिी अनमुान गरी आवधिक योजनाको अम्न्ध्तम वर्ि आ. व. 
२०८३÷०८४ सबमको सनुवल नगरपाधलको पररमाणात्मक लक्ष्यको प्रक्षेपण गररएको छ । 

सूचक आिार बर्ि 
(२०७५/७६)
को प्रारे्म्शक 
अवस्था 

०८०/०८१ 

प्रारे्म्शक 
लक्ष्य   

०८३/०८४ 

नगरपाधलका 
लक्ष्य   

मानव हवकास सूचाांक  ०.५१  ०.६३  ०.६३  
आधथिक वहृिर्र (%) ७.४  ९.५  १०  
धनरपेक्ष गररबीको रेखामनुी रिेको जनसांख्या (%) १८.२  १०  १०  
प्रधत व्यम्क्त वाहर्िक आय (अमेरीकी िलर) ८०३  १६००  १६००  
कृहर् क्षेत्रको वहृिर्र (%) ६.३  ६.८  ७.०  
आफ्नो उत्पार्नबाट १० रे्म्ख १२ महिनासबम 
खान पगु्ने पररवार (%) 

३५.६   ५०  

आफु खाएर कृहर् उपज बेच धबखन गने घर 
पररवार (%) 

३.५ 
(७७/७८) 

 ७  

बेरोजगारी (%) ११.२  ६  ६  
सरुम्क्षत तबरबाट खानेपानी सधुबिा पगेुको 
घरपररवार (%) 

९५  १००  ९९  

जन्ध्मर्ाको अपेम्क्षत औसत आय ु(बर्ि) ६९.३  ७२  ७२  
साक्षरता र्र १५ रे्म्ख ४९ बर्ि (कुल 
जनसांख्याको %) 

NA ७९.४  १०० 
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 (श्ोतिरु: लमु्बबनी प्ररे्श प्रथम आवधिक योजना, सनुवल IUDP ररपोटि २०७५, सनुवल धिम्जटल 

सभे, २०७७) 

३.१० मखु्य मखु्य रणनीधत  

 वाम्णज्य क्षेत्रको हवस्तार र उद्यमशीलता हवकासबाट रोजगारीको अवसर सजृना गने । 

 खाद्य सरुक्षा तथा पोर्ण सधुनम्श्चत गने । 

 पयिटन व्यवसायलाई उद्योगका रूपमा हवकास गनि धनजी लगानी अधभवहृि गरै् 
व्यवसायीलाई लगानी गने वातावरणको धसजिना गने । 

 समरु्ायलाई सिकारीमा सांगदठत िनु प्ररेरत गरी उनीिरुको आधथिक अवस्थामा सिुार गनि 
बैहकां ङ क्षेत्रलाई आधथिक हवकासको एक प्रमखु साझेर्ारको रुपमा हवकास गने । 

 गणुस्तरीय प्रहवधि तथा सीपमूलक उच्च म्शक्षामा जोि दर्ने ।  
 नगरवासीलाई उपलधि स्वास्थय सेवाको गणुस्तर बढाउने ।  
 यवुा वगिको क्षमता हवकास गरी उनीिरुलाई सामाम्जक, अधथिक र खेलकुर् गधतहवधिमा 

सांलग्न गराउने । 

 उपेम्क्षत, उत्पीधित, सीमान्ध्तीकृत, अलपसङ्खख्यक तथा अधत हवपन्न वगि र समरु्ायलाई 
सबबोिन गने गरी रोजगारमूलक तथा क्षमता हवकासका कायिक्रमिरु कायािन्ध्वयन गने।  

 सिक सांजाललाई पदि सिक तथा पलु धनमािण गने तथा नगर यातायात सांचालन र 
व्यवस्थापन प्रणाली सदुृढ वनाउने ।  

 पूवाििारिरुको हवकास गनि साविजधनक धनजी साझेर्ारी अविारणालाई अवलबबन गने।  
 सामरु्ाहयक सिभाधगतामा वन पैर्ावारको उत्पार्न, जैहवक हवहविता र भ ूतथा जलािारको 

सांरक्षण गने । 

 फोिरमैला व्यवस्थापनमा स्थानीय समरु्ायसांगै धनजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गने । 

 हवपद् व्यवस्थापनको लाधग सांस्थागत सांरचना हवकास तथा हवस्तार गने । 

 नगरपाधलकाद्वारा प्रर्ान गररने सेवा, सहुविालाई सरल तथा गणुस्तरीय वनाउँरै् सेवाग्रािी 
मैत्री एवम हवद्यधुतय सशुासनद्वारा सेवा प्रर्ान गनेतफि  अग्रसर िनुे । 

३.१०.१ मखु्य मखु्य कायिनीधतिरु  

यस आवधिक योजनाका रणनीधतिरु प्राधप्तका धनधमि मखु्य मखु्य कायिनीधतिरु रे्िाय बमोम्जम रिेका 
छन: 

 कृहर्को व्यवसाहयकरण, कृर्क मैत्री प्रहवधि र याम्न्ध्त्रकरणलाई प्रोत्सािन तथा प्रवििन गररनेछ 
। 

 कृहर् उत्पार्न वहृिका लाधग आवश्यक कृहर् पूवाििारको स्थापना र प्राहवधिक जनशम्क्त तयार 
गररनेछ । 
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 स्थानीय स्रोत सािनमा आिाररत उत्पार्न, प्रशोिन तथा बजारीकरण सबबन्ध्िी उद्योगको 

स्थापनामा जोि दर्इनेछ । 

 उद्योग स्थापना गनि आवश्यक पने लगानी अधभवहृिको लाधग उद्यमीिरुलाई हविीय सांस्था  
माफि त सस्तो धयाजर्रमा ऋण उपलधि गराउन सिजीकरण गररनेछ ।  

 पयिटकीय स्थानिरुको सांरक्षण तथा प्रचारप्रसार गररनेछ । 

 प्रहवधिमैत्री म्शक्षामा जोि दर्ईनेछ । 

 म्शक्षाको गणुस्तर कायम गनि पयािप्त जनशम्क्त, क्षमता हवकास, म्शक्षण सामाग्री धबतरण 
गररनकुा साथै धबद्यालयिरुको धनयधमत अनगुमन गररनेछ । 

 अस्पताल, स्वास्थय चौकी तथा आिारभतू स्वास्थय सांस्थािरुको क्षमता वहृि गररनेछ, िरेक 
विा मा स्वास्थय चौकी धनमािण गररनेछ । 

 स्वास्थय सांस्थामा प्रयाप्त जनशम्क्त तथा क्षमता हवकासको व्यवस्था गररनेछ । 
 महिला सीप हवकास ताधलम तथा महिला उद्यमम्शलता कायिक्रम सांचालन गररनेछ।  
 र्धलत, उत्पीधित वगिको लाधग बजार मागमा आिाररत वस्त ु तयार गनि िस्तकला, नसिरी 

व्यवसाय जस्ता उत्पार्नमूलक क्षेत्रमा सीप तथा श्ोत िस्तान्ध्तरण गरी उत्पादर्त वस्तकुो 
बजारीकरणलाई सधुनम्श्चत गररनेछ र आधथिक सबलीकरण गररनेछ। 

 नगरपाधलका  धभत्र नै खेल प्रम्शक्षण, ताधलम तथा खेलािीिरुलाई आवश्यक खेल सामाग्री 
उपलधि गराईनेछ। 

 सरसफाई तथा फोिरमैला व्यवस्थापनको लाधग छुटै्ट सांयन्ध्त्र धनमािण गरी नगर सरसफाई 
अधभयान सांचालन गररनेछ । 

 नगरपाधलकाको सबै बम्स्तिरुमा भईरिेको सिकिरुको स्तरोन्नधत गररनेछ । 
 सीमान्ध्तकृत, लोपोन्ध्मखु, र्धलत र अधत  धबपन्नका लागी एकीकृत बम्स्तको अविारणा  अम्घ 

बढाइनेछ । 
 धसांचाइ प्रणालीको दर्गोपनाका लाधग उपभोक्तािरुको श्ोत सहितको सिभाधगतामा,  

व्यवस्थापन र उपयोग गने पिधतमा सिुार गररनेछ।  
 स्थानीयिरुलाई हवपद् प्रधतकायिको लाधग क्षमता अधभवहृि गनि प्रम्शक्षण दर्इनेछ । 

 नगरपाधलका धभत्र गनुासो सनुवाई कक्ष स्थापना गररनेछ तथा सियोग कक्षलाई पररस्कृत 
गररनेछ । 

 सेवा प्रर्ायकको सामाम्जक जवाफरे्हिता अधभवहृि गनि सामाम्जक पररक्षण, साविजधनक 
पररक्षण, साविजधनक सनुवुाई गररनेछ।    

 नगरपाधलकाको तथयाांकिरु अद्यावधिक गरी वेवसाइटमा धयबम्स्थत गररनेछ । 
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३.११ प्रमखु कायिक्रमिरु  

 कृहर् याम्न्ध्त्रकरण तथा बजारीकरण,  
 कृहर् म्चस्यान तथा म्शत भण्िार केन्ध्र स्थापना तथा स्तरउन्नती,  
 स्थानीय सीपमा आिाररत रोजगारी कायिक्रम, 
 व्यवसाहयक तथा प्राहवधिक सीप अधभवहृि कायिक्रम,  
 यवुा उद्यम हवकास कायिक्रम,  
 पयिटन पूवाििार हवकास,  
 िाधमिक पयिटन प्रबििन कायिक्रम, 
 हवद्यालय क्षेत्र सिुार कायिक्रम, 
 प्राहवधिक म्शक्षा र प्रहवधिको प्रयोग, 
 हवद्यालय भौधतक पूवाििार हवकास कायिक्रम, 
 बालमैत्री हवकास कायिक्रम, 
 अपाङ्खता भएका व्यम्क्तका लाधग हवशेर् कायिक्रम, 
 सरुम्क्षत माततृ्व कायिक्रम, 
 स्वास्थय चौकीिरुको धनमािण तथा स्तरोन्नती कायिक्रम,  
 गररब तथा धबपन्न बगिलाई धनशलुक स्वास्थय धबमा, 
 महिला नेततृ्व हवकास तथा महिला सशक्तीकरण कायिक्रम, 
 र्धलत, उत्पीधित क्षमता अधभवहृि तथा उत्थान स्वरोजगार कायिक्रम, 
 खेल पूवाििार धनमािण (खेल मैर्ान स्तर उन्नती, रांगशाला, कभिि िल) 
 फोिरमैला सांकलन तथा व्यवस्थापन, 
 सिक कालोपते्र, सिक स्तरोन्नधत तथा धनयधमत सिक ममित सांभार,  
 पदि पूल र कलभटि धनमािण तथा ममित सांभार, 
 जनता आवास कायिक्रम, 
 भधूमगत धसांचाई योजना, 
 सामरु्ाहयक बन सांरक्षण कायिक्रम, 
 बजार क्षेत्र तथा खाली जधमनमा वकृ्षारोपण कायिक्रम,   
 हवपद् प्रधतकायि टोली क्षमता हवकास कायिक्रम, 
 विा कायिलयिरूको स्तरोन्नती गरी सेवा प्रवािलाई सिज र सलुभ, 
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 गनुासो सनुवुाई प्रणाली हवकास, सिायता कक्ष क्षमता वहृि  
 स्थानीय सरुक्षा सदुृढीकरण कायिक्रम,  
 स्थानीय सामरु्ाहयक सांस्था क्षमता हवकास तथा पररचालन कायिक्रम 

३.१२ नधतजा खाका  

क्र.सां नधतजा सूचक एकाई 

आिार वर्िको 
अवस्था 

(०७८/७९) 

आवधिक 

योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 

(०८३/८४) 

१  

कृहर् क्षेत्रको उत्पार्न 
तथा व्यवसाहयकतामा 
अधभबहृि भएको िनुेछ 

वाहर्िक  िान उत्पार्न मे. टन १४८०० २०००० 

वाहर्िक  गिुँ उत्पार्न मे. टन ४६०० ७००० 

मकै उत्पार्न  मे. टन  ६२० १००० 

वाहर्िक  तोरी उत्पार्न मे. टन २८० ३५० 

वाहर्िक  फलफुल 
उत्पार्न 

मे. टन ४१० ७०० 

२  

घरेल ुतथा साना उद्योग 
तथा व्यवसायको वहृि 
भएको िनुेछ 

साना तथा घरेल ु
उद्योग सांख्या  

सांख्या  ३४०० ४००० 

३  

पयिटकीय क्षेत्रको प्रवििन 
र पयिटन व्यवसायमा 
गणुात्मक सिुार भएको 
िनुेछ 

पयिटक (आन्ध्तररक) सांख्या  ४००० १५००० 
पयिटक (बाह्य) सांख्या  ५०० २००० 

४  

 

हवद्यालय म्शक्षाको 
गणुस्तर र पिुँचमा बहृि 
भएको िनुेछ 

साक्षरता र्र प्रधतशत ८३.५१ १०० 

हवद्यालय  भनाि भएका 
मध्ये  बालहवकासबाट 
कक्षा १ भनाि 

प्रधतशत  ७५.५ १००% 

कक्षा छोड्ने हवद्याथी 
(कक्षा ६-१२) 

प्रधतशत ३ ० 

५  

गणुस्तरीय स्वास्थय 
सेवाको पिुँच हवस्तार 
भएको िनुेछ 

आिारभतू स्वास्थ 
सेवा केन्ध्र  

सांख्या  ९ १३ 

म्चहकत्सक तथा 
ओपीिी सहितको 
अस्पताल  

सांख्या  ० २ 
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क्र.सां नधतजा सूचक एकाई 

आिार वर्िको 
अवस्था 

(०७८/७९) 

आवधिक 

योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 

(०८३/८४) 
प्रोटोकल अनसुार ४ 
पटक गभिजाँच गने 
महिला  

प्रधतशत ६१.३ १०० 

६  

धनयधमत तथा सरुम्क्षत 
खानेपानी प्रणालीको 
हवकास र फोिरमैला 
तथा सरसफाई को 
उम्चत व्यवस्थापन गने  

सरुम्क्षत सहुविायकु्त  प्रधतशत  ३६ ७५ 
पूणि सरसफाइको 
सूचक परुा भएको 
घरिरुी  

प्रधतशत 
५३.८ 

९० 

चपी भएको घरिरुी   प्रधतशत  १०० 
नगरपाधलकाले फोिर 
मैला सांकलन गने 
घरिरुी  

प्रधतशत ८४.२ १०० 

७  

गणुस्तरीय सिकको 
धनमािण गरी स्थानीय 
जनजीवन सिज 
बनाइनेछ । 

पिी सिक हक.धम. १७५ २५० 

८  

वन तथा जैहवक 
हवहविता सांरक्षण तथा 
दर्गो उपयोग भएको 
िनुेछ 

वन जङ्गलले 
ओगटेको क्षेत्र 

प्रधतशत ६०.२ सांरक्षण गने 

९  

सेवा प्रवाि तथा 
जवाफरे्हिताको 
अवस्थामा सिुार भएको 
िनुेछ । 

सेवाग्रािीले सेवा प्राप्त 
गनि लाग्ने और्त 
समय  

धमनेट १५ १० 

समयमै सबपन्न िनुे 
स्थानीय आयोजना 

प्रधतशत ७५ १०० 

वस्तीस्तरबाट योजना 
तजुिमा प्रहक्रयामा 
सिभाधगता 

जना ३००० ५००० 
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३.१३ अपेम्क्षत उपलम्धि  

आवधिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा अन्नबाली (िान, मकै, गिुँ) को उत्पार्न ५० प्रधतशत भन्ध्र्ा 
बढीले बढेको िनुेछ, साना तथा घरेल ुउद्योगको सांख्या ४००० पगेुको िनुेछ । यसै गरी आन्ध्तररक 
पयिटकको सांख्या १५००० पगेुको िनुेछ, १५ रे्म्ख ४९ उमेर समिुको साक्षरता शत प्रधतशत 
भएको िनुेछ, आिारभतू स्वास्थय सेवा िरेक विामा लाग ुगररएको िनुेछ ।योजना अवधिमा शत 
प्रधतशत घरिरुीबाट धयबम्स्थत रुपमा फोिर सांकलन भएको िनुेछ, त्यसै गरर २५० हक. धम. सिक 
पदि भएको िनुेछ । वन क्षेत्रको सांरक्षण गरै् बनजन्ध्य उत्पार्न वहृि भएको िनुेछ ।यसै गरी 
सेवाग्राहिले १० धमनेट धभतै्र सेवा प्राप्त गरेका िनुेछन ् भने शत प्रधतशत आयोजनािरु समयमा नै 
सबपन्न भएका िनुेछन ्।   
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पररच्छेर्- ४ आधथिक हवकास 

नेपालको सांहविानमा सधुनम्श्चत गररएका नागररकको खाद्य सरुक्षा, मयािदर्त रोजगारी र आयको 
अधिकार कायािन्ध्वयन गनि सांघ, प्ररे्श र स्थानीय सरकारको पधन मित्वपूणि भधूमका रिेको छ।यी 
भधूमकालाई धनवािि गनि स्थानीय सरकारले सांहविानको पररधि धभत्र रिेर सांघ तथा प्ररे्शको कानून, 

नीधत, योजना र लक्ष्यलाई टेवा पगु्ने र्ीघिकाधलन सोच सहित योजनाबि ढांगले अम्घ बढ्नपुने 
आवश्यकता रे्म्खन्ध्छ।नेपालको सांहविानको अनसूुची -८ मा स्थानीय तिलाई स्थानीय बजारको 
व्यवस्थापन, कृहर् तथा पशपुालन, कृहर् उत्पार्न व्यवस्थापन, सिकारी जस्ता स्थानीय आधथिक 
हवकासको म्जबमेवारी प्रर्ान गरेको छ।यी हवर्यिरू दर्गो हवकासको लक्ष्य-१ (शनु्ध्य गररबी), लक्ष्य-
२ (भोकमरीको अन्ध्त्य) लक्ष्य-८ (सबमाधनत काम तथा आधथिक उन्नधत) र लक्ष्य-१० (असमानताको 
न्ध्यूनीकरण) सांग जोधिएका छन।् यसलाई मध्यनजर गरी यस नगरपाधलकाको समग्र आधथिक 
हवकासको अग्रणी क्षेत्रिरु कृहर्, पश,ु उद्योग व्यवसाय, पयिटन, प्राकृधतक श्ोत पररचालन जस्ता 
क्षेत्रिरुको धबद्यमान अवस्था, समस्या तथा समग्र चनुौधतको हवश्लरे्ण गरै् अवलबवन गनुि पने रणनीधत 
र प्रमखु कायिक्रमिरू तल प्रस्ततु गररएको छ । 

४.१. कृहर् हवकास 

४.१.१ धबद्यमान अवस्था  

सनुवल नगरपाधलकाका स्थानीयिरुको मखु्य पेशा र जीहवकोपाजिनको प्रमखु स्रोत कृहर् िो 
।नगरपाधलकाको धिम्जटल प्रोफाइल २०७७ अनसुार कृहर् पेशामा आबि जनसांख्या १५९१४ 
(कररब २२.५%) रिेको छ। यिाँको कृहर् प्रणाली धनवाििमखुी र परबपरागत छ। हवगतका 
वर्ििरुमा तरकारी खेती तथा नगरे्बाली प्रधत आकर्िण बढ्रै् गएको छ। यस नगरपाधलकामा िालका 
दर्निरुमा तरकारी खेती गने प्रचलन पधन वढ्रै् गएको छ। यस नगरपाधलकामा उत्पार्न िनुे प्रमखु 
बालीिरुमा िान, मकै, गिुँ, र्ाल र तेलिन िनु ्। यस नगरपाधलकका धबधभन्न विािरु िान, मकै र 
गिुँको पकेट क्षेत्रको रुपमा हवकधसत भएका छन। यसका साथै केराऊ, मसुरुोको र्ाल, राजमा, 
धसधम जस्ता र्लिन खेती क्षेत्र बढ्रै् गएको छ। अकोतफि  जैहवक खेतीको अभ्यास िेरै कम गररएको 
छ। खेतीपातीको लाधग उविर भमुी रिेको िुँर्ा सबै प्रकारका बालीिरु अन्नबाली, नगरे्बाली, तरकारी 
तथा फलफुल खेतीको प्रशस्त सबभावना बोकेको नगरपाधलका िो ।  

४.१.२ अवसर र चनुौती  

अवसर 
 उष्ण िावापानी भएकाले खािान्न बाली अन्ध्तगित िान, गिुँ, मकैको पकेट क्षते्र भएको तथा 

तेलिन अन्ध्तगित तोरी, शूयिमखुी, धतल उललेख्य रुपमा उत्पार्न िनुे, र्लिन अन्ध्तरगत मसरुो, 
राजमा र धसधम; नगरे्बाली अन्ध्तगित उख ु र फलफुल अन्ध्तरगत आपँ, धलची, कटिर, 
कागती, अबबा प्रशस्त उत्पार्न िनुे । 
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 िालका बर्ििरुमा कृहर् आिधुनकीकरण प्रधत आकर्िण बढ्रै् गएकाले धयबसाहयक कृहर् 

खेतीमा आबि हकसान सांख्या बढ्रै् जान ु। 

 भौगोधलक सिजता तथा िरेक विामा यातायातको सिज पिुँच िनुाले उत्पार्न भएका कृहर् 
सामग्रीिरुले सिज रुपमा बजार प्राप्त गनि सक्ने। 

 कृहर्मा आिाररत साना तथा मझौला कृहर् प्रशोिन उद्योग सांचालन गरी रोजगारका नयाँ  
अवसर सजृना गनि सहकने । 

 ३००० मे.टन क्षमताको म्शत भण्िार धनमाणिधिन अवस्थामा भएकाले अगामी दर्नमा 
हकसानिरुको तरकारी, आल,ु फलफुल आदर् लामो समय सबम भणिारण गनि सहकने । 

 पषु्प स्रोत केन्ध्र धनमाणिधिन अवस्थामा जसले गर्ाि यस नगरपालीका पषु्पमा अत्मधनभर िनु े
। 

 खािान्नमा आत्मधनभिर  भइ धनयाित गनि सक्ने प्रवल सबभावना । 

चनुौती 
 रसायधनक मलको अभाव  
 उन्नत धबउ लगायत नश्ल सिुारको अभाव  
 प्रशोिन तथा बजारीकरणको समस्या  
 अधिकाांश कृर्किरु परबपरागत कृहर् प्रणालीमा आबि, कृहर्मा आिधुनककरणको अभाव  
 खेधत योग्य जधमनमा जथाभावी घर बनाउने र भौधतक पूवाििार बनाउनाले खेधत योग्य जधमन 

घट्रै् जान ु  
 कृहर् क्षेत्रमा लगानीको कमी र धबउ तथा मलको  अभाव  
 वास्तहवक हकसानले कृहर्मा उपलधि ऋण तथा अनरु्ान प्राप्त गनि नसक्न ु 
 अधिकाांश कृर्किरूमा कृहर् व्यावसायीकरण, कृहर् प्राहवधिक, व्यवस्थाकीय र बजारीकरण 

सबबन्ध्िी ज्ञान, सीप र अनभुवको कमी िनु ु   
 उत्पार्न लागत िेरै भएकोले स्थानीय उत्पार्नले बजारमा प्रधतस्पिाि गनि कदठन 

४.१.३ दर्घिकाधलन सोच  

कृहर् क्षेत्रको सबमनु्नत हवकास: सबबिृ सनुवलको बधलयो आिार। 

४.१.४. लक्ष्य  

कृहर्को व्यवसायीकरण गरी सबै प्रकारका उत्पार्नको वहृि गने ।  
४.१.५. उिशे्य  

 कृहर् उत्पार्नमा उललेख्य वहृि गरी हकसानिरुको आबर्ानी बढ्न ु 
 कृहर्लाई धयबसायीकरण गनुि   
 यवुािरुले आिधुनक कृहर् पेशामा आबि भइ रोजगारीका नयँा अवसर सजृना गनुि  
 कृहर् क्षेत्रलाई सबमानजनक र हवम्शिीकृत धयबसायको रुपमा हवकास गनुि    
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४.१.६ रणनीधत तथा कायिनीधत  

रणनीधत कायिनीधत 

 कृहर्लाई 
धयबसायीकरण गरी 
खाद्यमा आत्म धनभिर 
बनाई गररबी घटाउने 

 कृहर्को व्यवसायीकरण, कृर्क मैत्री प्रहवधि र 
याम्न्ध्त्रकरणलाई प्रोत्सािन तथा प्रवििन गररनेछ 

 खेतीयोग्य बाँझो जधमनलाई प्रयोगमा लयाई सामहुिक खेती 
तथा करार खेतीको अविारणा अम्घ बढाइनेछ  

 आल ुखेधत तथा अन्ध्य नगरे्बालीको सबभावता अध्ययन गरी 
तलुनात्मक लाभका बालीिरुलाई प्रबििन गररनेछ  

 नगरपाधलकालाई 
कृहर् केन्ध्रको रुपमा 
हवकास गने  

 हकसानलाई समयमै उन्नत धबउ धबजन, मल तथा अन्ध्य 
प्रहवधिको व्यवस्थापन गनि धबउधबजन तथा मल भण्िारण 
केन्ध्रको स्थापना गररनेछ  

 स्थानीय उत्पार्नको व्यवम्स्थत भण्िारण, सांचय, गणुस्तर वहृि 
सहित व्यवसायीकरणका लाधग कृहर् उत्पार्न सांकलन 
केन्ध्रको स्थापना एवम ्म्चस्यान केन्ध्र धनमािण गररनछे  

 जैहवक खेतीको 
प्रबििन गने 

 प्राांगाररक मल उत्पार्न र प्रयोगमा जोि दर्ने कायिक्रम 
लयाइनेछ  

 जैहवक खेतीकालाधग ताधलम दर्इनकुो साथै तथा प्राांगाररक 
मल उत्पार्नमा जोि दर्इनेछ  

 यवुालाई कृहर्मा 
आकहर्ित गनि धबधभन्न 
सेवा तथा सधुबिािरु 
उपलधि गराउने 

 कृहर् उत्पार्न वहृिका लाधग आवश्यक कृहर् पूवाििार 
स्थापना र प्राहवधिक जनशम्क्त तयार गररनेछ  

 हकसानलाई धयबसाहयक कृहर्का लाधग उत्पार्नका आिारमा 
सिधुलयत र्रमा ऋण तथा कृहर् अनरु्ान दर्इनेछ  

 कृहर् धबमामा सबै हकसानिरुको पिुँच िनुेछ  
 यवुा मैत्री कृहर् कायिक्रम, कृहर्मा आिाररत साना तथा लघ ु

उद्यम हवकास कायिक्रम, यवुा कृहर् ताधलम दर्इनेछ  

४.१.७  प्रमखु कायिक्रम  

 व्यवसायीक कृहर् अनरु्ान र छुट तथा सिधुलयत ऋण,   
 कृहर् याम्न्ध्त्रकरण तथा बजारीकरण,  
 नगरे् बाली बजार प्रवििन, 
 कृहर् उपज भण्िारण केन्ध्र स्थापना, 
 कृहर् प्रयोगशाला स्थापना, 
 कृहर् म्चस्यान तथा म्शत भण्िार केन्ध्र स्थापना तथा स्तरउन्नती , 
 कृहर्मा आिाररत घरेल ुतथा साना उद्योग प्रोत्सािन कायिक्रम, 
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 कृहर् ज्ञान केन्ध्र स्थापना,   
 हकसान क्षमता अधभवहृि कायिक्रम ।  

४.१.८ नधतजा खाका  

क्र.सां नधतजा सूचक एकाई 

आिार वर्िको 
अवस्था 

(०७८/७९) 

आवधिक 

योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 

(०८३/८४) 

  

कृहर् क्षेत्रको 
उत्पार्न तथा 
व्यवसाहयकतामा 
अधभबहृि भएको 
िनुेछ । 

कृहर् पेशामा आवि 
जनसांख्या   

प्रधतशत  २२.५   १७  

खेती योग्य जधमन िेक्टर   ६०१२     सांरक्षण गने  

खेधत गररएको जधमन  िेक्टर  ५५००  सांरक्षण गने 

धसांम्चत क्षेत्रफल िेक्टर ४०००    ६०१२ 

वाहर्िक  िान उत्पार्न मे. टन १४८००     २००००  

वाहर्िक  गिुँ उत्पार्न मे. टन ४६००   ७०००   

मकै उत्पार्न  मे. टन  ६२०  १०००  

वाहर्िक  तोरी उत्पार्न मे. टन २८०   ३५०  

वाहर्िक  फलफुल उत्पार्न मे. टन ४१०  ७००  

वाहर्िक  उख ुउत्पार्न मे. टन  २३५   ३००  

वाहर्िक  र्लिन उत्पार्न मे. टन  १२००   १५००  

अगािधनक कृहर् फमि  
 

३८  ५०  
 सांख्या  

ताजा तरकारी फमि सांख्या  १०   १५  

तरकारी नसिरी  सांख्या  ५  ८  

फलफुल नसिरी  सांख्या  १  ४  

 कृहर् उपज सांकलन केन्ध्र  सांख्या   २   ५  

धबउधबजन (नसिरी) सांख्या  ५  १५  

मल खार् केन्ध्र  सांख्या  १४  २५  

धसत भण्िारण सांख्या  १  ३  

कृहर् तथा पश ुप्राहवधिक   सांख्या  १००  २००  

कृहर् हवशेर्ज्ञ   सांख्या ५  ७  

(िाटा श्ोत: सनुवल नगरपाधलका कृहर् शाखा, २०७८, I UDP ररपोटि, २०७५, योजना तजुिमा 
कायिशाला गोष्ठी, २०७८) 
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४.१.९ अपेम्क्षत उपलधिी  

यस नगरपाधलकामा मखु्य गरी अन्नबाली, र्लिन, तेलिन, नगरे्बाली र तरकारीको उत्पार्न तथा 
व्यवसाहयकता वहृि भई यस नगरपाधलका लमु्बबनी प्ररे्शकै मोिेल कृहर् केन्ध्रको रुपमा हवकधसत 
िनुेछ। 

४.२ पशपुन्ध्छी हवकास 

४.२.१ धबद्यमान अवस्था  

नगरपाधलकामा पधछललो समय कृहर् गधतहवधिसँगै आयआजिन र आधथिक अवस्था उकास्नका लाधग 
धयबसाहयक रुपमा पशपुालन गने प्रवमृ्ि बढेको छ। यस नगरपाधलकालाई पश ुपकेट क्षेत्रको रुपमा 
हवकास गररएको छ। गाई, भैंसी, बाख्रा, सुँगरु, कुखरुा र मौरी सनुवल नगरपाधलकाका प्रमखु 
पशपुालन क्षेत्र िनु।् िाल माछा पालन गने हकसानिरुको सांख्या उललेख्य रुपमा बढ्रै् गरेको 
रे्म्खन्ध्छ । यस नगरपाधलका र्िु उत्पार्न, मास ु उत्पार्न, माछा उत्पार्नमा आत्मधनभिर उन्ध्मखु 
रिेको छ । 

४.२.२ अवसर र चनुौती  
अवसर 

 कृहर् सिकारी, र्गु्ि उत्पार्न सिकारी तथा धनजी िेरीको उपलधिता  
 कृहर् तथा पशपुालन क्षेत्रमा धयबसाहयक हकसानको सहक्रयता  
 कृहर् तथा पशसेुवा सबबन्ध्िी कायिहवधि भएको  
 र्गु्ि तथा मास ुजन्ध्य उत्पार्नको लाधग बजारको सिज पिुँच  
 धनजी तथा साविजधनक पोखरीको उपलधिता भएकाले माछा पालनको प्रशस्त सांभावना  
 पशपुालनका लाधग सिज पानी आपतुी प्रणाली  
 उन्नत बोयर बाख्रा उत्पार्न भैरिेको िरु्ाँ मासमुा आत्मधनभिर िनुे  
 मौरीपालनमा आत्मधनभिर िनुे प्रवल सबभावना  
 प्ररे्शकै ठुलो व्यापाररक शिर बटुवल, भैरिवा र सांघीय राजिानीको पधन सिज पिुँच 

भएकाले उत्पादर्त वस्तलेु बजार पाउन सम्जलो  
चनुौती  

 उत्पार्कत्व वहृिका लाधग उन्नत नश्ल सिुार कायिक्रमिरु धयबम्स्थत निनु ु  
 प्रहवधि तथा आिारभतू प्राहवधिक सेवाको कमी 
 उत्पार्नमा सांलग्न हकसानिरूको व्यवसाहयक र्क्षता कमी िनु ु 
 पशवुिशाला, पश ुधबमा सबबन्ध्िी चेतनाको कमी,  
 बास्तहवक हकसानिरुको अनरु्ानमा पिुँच निनु,ु 
 उत्पार्न लागत िेरै भएकोले बजारमा प्रधतस्पिाि गनि कदठन 
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४.२.३ दर्घिकाधलन सोच  

आिधुनक र धयबसाहयक पशपुालन, नगरपाधलकाको सबबहृिको आिार । 

४.२.४ लक्ष्य  

पशपुालन व्यवसायलाई हवहवधिकरण तथा व्यवसायीकरण गरी आधथिक उपाजिनको साथै सबमाधनत 
पेशाको रूपमा हवकास गने । 

४.२.५ उिशे्य  

 पशपुालनलाई धयबसाहयक र आिधुनकीकरण गनुि  
 व्यवम्स्थत बिशाला तथा प्रयाप्त पश ुसेवा केन्ध्रको हवकास गनुि  
 पशपुन्ध्छीजन्ध्य पर्ाथिमा आत्मधनभिर बन्ध्रै् धनयाित बढाउन ु 
 पश ुधबमा कायिक्रम तथा पशपुालन अनरु्ान सिज रुपमा सबै हकसानको पिुँचमा पयुािउन ु 

४.२.६ रणनीधत तथा कायिनीधत  

रणनीधत कायिनीधत 

 पश ु पन्ध्छी प्रवििन 
तथा हवकास 
कायिक्रम लाग ुगने  

 पश ु प्रहवधिक सेवा, पश ु हवमा, नश्ल सिुार, कृधतम गभाििान 
कायिक्रम सांचालन गररनेछ  

 विा स्तरमा पश ुहवकास प्रधबधिको धयबस्था गररनेछ  
 पश ुरोग धबरुिका खोपिरु प्रभावकारी रुपमा सबै विािरुमा 

उपलधि गराईनेछ   
 कृधतम गभाििान केन्ध्रको धनमािण गररनेछ  
 पश ु चौपायमा लाग्न े सरुवा रोग धनयन्ध्त्रणको लाधग 

भ्याम्क्सनेसन गररनेछ  
 पशपुालक 

हकसानिरुको क्षमता 
अधभवहृि गने  

 व्यवसाहयक पशपुालक हकसानिरुलाई ताधलमिरु दर्एर क्षमता 
हवकास गररनेछ  

 नगरपाधलका लाई 
र्िु, मास ु तथा 
माछाको प्रमखु 
केन्ध्रको रुपमा 
म्चनाउने 

 र्िु पकेट क्षेत्रको रुपमा हवस्तार गररनेछ तथा र्िु हवकास 
कायिक्रम सांचालन गररनेछ  

 र्िु म्चस्यान केन्ध्र तथा र्िु सांकलन केन्ध्रको क्षेत्र धबस्तार 
तथा स्तरउन्नती गररनेछ  

 माछाको व्यबसाहयक धबक्री हवतरणको धनधमि शिरी 
क्षेत्रिरुमा फे्रश िाउसको स्थापना गररनेछ  

 गोठ सिुार कायिक्रम तथा घाँस उत्पार्न र र्ाना उत्पार्न 
कायिक्रम लाग ुभएको िनुछे  
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रणनीधत कायिनीधत 

 आिधुनक बिशाला धनमािण गररनेछ  
 पश ु धबमा कायिक्रम 

तथा पशपुालन 
अनरु्ान कायिक्रम 
सबै हकसानको 
पिुँचमा पयुािउने   

 पश ुधबमा कायिक्रम सबै हकसानको पिुँचमा पगेुको िनुेछ 

 वास्तहवक हकसानले मात्र अनरु्ान पाउने सधुनम्श्चत गररनेछ 

 

४.२.७ प्रमखु कायिक्रम  

 पश ुनश्ल सिुार तथा कृधतम प्रजनन प्रवििन कायिक्रम,  
 पश ुस्वास्थय तथा हवमा कायिक्रम, 
 गोठ सिुार तथा धयबसाहयक घाँस तथा र्ाना उत्पार्न कायिक्रम, 
 आिधुनक बिशाला धनमािण, 
 र्िु सांकलन केन्ध्र तथा र्िु म्चस्यान प्रसोिन केन्ध्र हवस्तार तथा स्तरउन्नती कायिक्रम  
 र्िु धयबसाय प्रवििन तथा प्रसोिन अनरु्ान कायिक्रम, 
 माछापालन धयबसाय अधभवहृिका लाधग अनरु्ान तथा सियोग  
 पश ुरोग धबरुिको खोप कायिक्रम,  
 पश ुहकसान क्षमता अधभबहृि कायिक्रम । 

४.२.८ नधतजा खाका  

क्र 
सां  

नधतजा  सूचक  एकाइ  आिार वर्ि 
को अवस्था 
(०७८ 
/७९) 

आवधिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 
०८३/८४) 

  

पशपुन्ध्छीजन्ध्य 

उत्पार्नको 
गणुस्तर तथा 
पररमाणमा बहृि 
भएको िनुेछ । 

कृर्क समिु  सांख्या  १३  २६   

िेरी  सांख्या  २० ३०  

व्यवसाहयक पश-ुपन्ध्छीपालन 
फमि 

सांख्या  ३००  ६००  

र्िु उत्पार्न (प्रधतदर्न) धलटर २५०००  ४०,०००  

माछापालन फमि  सांख्या  १  १५   

मौरीपालन फमि  सांख्या  २  ८  

गाइ फमि  सांख्या   १४  १८   

भैसी फमि  सांख्या  १५  २०  

बाख्रा फमि  सांख्या  ५  १०  

कुखरुा फमि  सांख्या  ४  १०  
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क्र 
सां  

नधतजा  सूचक  एकाइ  आिार वर्ि 
को अवस्था 
(०७८ 
/७९) 

आवधिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 
०८३/८४) 

बाख्रा  सांख्या  १५०००  २००००  
गाई  सांख्या  ४५००  ५५००  
भैसी  सांख्या  ३०००  ४०००  
कुखरुा  सांख्या  १०,०००  २०,०००  
कुखरुा के.जी. ६००००  १२००००  

माछा फे्रस िाउस  सांख्या  ६  १५  

पश ुम्चहकत्सक  सांख्या  ३  २०  

(िाटा श्ोत: सनुवल नगरपाधलका कृहर् शाखा, २०७८, I UDP ररपोटि, २०७५, योजना तजुिमा 
कायिशाला गोष्ठी, २०७८)  
४.२.९ अपेम्क्षत उपलधिी  

आवधिक वर्िको अन्ध्त्यसबम र्िु, मास ुतथा माछामा आत्मधनभिर भइ उलेख्य मात्रामा धनयाित भएको 
िनुेछ।  

४.३ घरेल ुतथा साना उद्योग 

४.३.१ धबद्यमान अवस्था 
सनुवल नगरपाधलकामा साना, मझौला तथा घरेल ु उद्योगिरू उललेख्य छन।् यिाँको प्रमखु 
उद्योगिरुमा धसमेन्ध्ट कारखाना, म्चनी धमल, इँटा कारखाना, चामल धमल, फधनिचर र धग्रल उद्योग 
रिेका छन।यस नगरपाधलकाको विा नबबर २ मा औद्योधगक ग्राम बन्ध्रै् गरेकाले स्थानीय 
जनताकालाधग रोजगारीका अवसरिरू धसजिना िनुे बातावरण धनमािण िरैु् छ । कृहर् तथा पश ु
पालनको प्रशस्त सबभावना भएको, बन तथा खोला क्षेत्रिरु पधन उललेख्य मात्रमा भएकाले यस्ता 
उद्योगका लाधग चाहिने कच्चा पर्ाथि नगरपाधलकामा नै उपलधि रिेको छ । धबशेर् गरी साना तथा 
मझौला उद्योगको रुपमा फधनिचर उद्योग तथा राइस धमलिरू प्रशस्त रिेका छन। साथै  यस 
नगरपाधलकामा बाँससँग सबबम्न्ध्ित घरेल ु उद्योग पधन सञ्चाधलत छन।् महिला तथा साना 
हकसानिरुबाट सांचाधलत घरेल ुतथा साना उद्योगिरु पधन रिेका छन, खासगरी कृहर् सबबन्ध्िी साना 
उद्योगिरु सिरी क्षेत्रमा फैधलएका छन। मखु्य बजार केन्ध्रिरुमा सिज पिुँच िनु ुतथा िरेक िप्ता 
विा विामा िाटबजार लाग्ने िुँर्ा घरेल ुतथा साना उद्योगमा उत्पादर्त बस्तिुरुले सिज रुपमा बजार 
पाउने गरेका छन । 

४.३.२ अवसर र चनुौती  

अवसर  
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 मझौला तथा ठुला उद्योगिरु भएकाले यवुा रोजगारीको अवसरिरु  
 औद्योधगक ग्राम धनमािण िरैु् गरेकाले नयाँ रोजगारी तथा उत्पार्नका प्रशस्त सबभावना रिेको  
 कृहर् उपज एवम बन केन्ध्र रिेको िुँर्ा कृहर् तथा बनजन्ध्य कच्चा पर्ाथिमा आिाररत घरेल ु

तथा साना उद्योगिरुको प्रवल सांभावना  
 ठुलो उद्योग सांचलानमा रिेका िुँर्ा कच्चा पर्ाथि धबहक्रबाट आबर्ानी गनि सहकने  
 खेती योग्य जधमन प्रशस्त िनु,ु िान, मकै तथा गिुँको पकेट क्षेत्र िनु ुर स्थानीय जनताको 

आफ्नै परबपरागत ज्ञानिरु भएकाले घरेल ु तथा साना उद्योगको माध्यमले यस क्षेत्रका 
बाधसन्ध्र्ाको जीवनस्तर उकाधसने प्रशस्त सबभावना  

 स्थानीयस्तरमा उपलव्ि कच्चा पर्ाथिमा आिाररत कृहर् तथा पशजुन्ध्य प्रशोिन उद्योगको 
सांभावना  

चनुौती  
 यवुा तथा महिलािरुलाई आवश्यक सीपमलुक ताधलमको कमी, उद्योग स्थापनाको लाधग 

आवश्यक पुजँीको अभाव, तथा यवुािरुमा बैरे्म्शक रोजगारी प्रधत आकर्िण बढी िनुलेु 
औद्योधगक हवकास तथा रोजगारी प्रवििनमा कदठनाइ 

 एकीकृत बजार व्यवस्थापन निनुलेु जथाभावी सामानको भाऊ तोक्ने र गणुस्तरमा ध्यान 
नदर्ने प्रचलन  

 खलुला धसमाना भएकाले भारतबाट आयाधतत सामानिरु सांग प्रधतस्पिाि गनि नसक्न ु  
 धबचौधलयाको सहक्रयताले गर्ाि बास्तधबक हकसान तथा साना उद्योगीिरुले लाभ धलन नसक्न ु 
 उद्योग तथा व्यवसाय प्रवििन तफि  स्पि नीधतको अभाव, ताधलम तथा प्रम्शक्षण केन्ध्रको 

अभाव, र्क्ष जनशम्क्त तथा प्राहवधिक ज्ञान तथा सीपको कमी  
 घरेल ुतथा साना उद्योगलाई सरल तथा सिज रुपमा कजाि प्राप्त िनु नसक्न ु 

४.३.३ दर्घिकाधलन सोच  

स्थानीय उत्पार्नमा आिाररत उद्योगिरुको स्थापना तथा प्रवििन  । 

४.३.४ लक्ष्य  

साना तथा लघ ुउद्यमीिरुको क्षमता अधभबहृि गरै् लगानीका नयाँ अवसर सजृना गने      
४.३.५ उिशे्य 

 स्थानीय श्ोत र सािनमा आिाररत नयाँ घरेल ुतथा साना उद्योगको स्थापना गने  
 यवुािरुलाई स्थानीय सीपमा आिाररत उद्योग सांचालन गनि प्रोत्साहित गने  
 स्थानीय स्तरमा धयबसाहयक चेतना वहृि गने  
 सजृनात्मक सोंचमा आिाररत नयाँ उद्योगिरु सांचालन गने  
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४.३.६ रणनीधत तथा कायिनीधत  

रणधनती कायिनीधत 

 स्थानीय श्ोत  सािन, 
कच्चा पर्ाथि तथा सीप र 
प्रहवधिमा आिाररत घरेल ु
तथा साना उद्योगको 
हवकास र हवस्तार गने  

 स्थानीय स्रोत सािन तथा परबपरागत प्रहवधिमा 
आिाररत उत्पार्न, प्रशोिन तथा बजारीकरण 
सबबन्ध्िी उद्योगको स्थापनामा जोि दर्इनेछ  

 सीप हवकासको सधुनम्श्चतता 
गरै् रोजगारी प्रवििन गने  

 यवुा लम्क्षत कृहर्मा आिाररत उद्योगिरुको 
हवकासमा जोि दर्इनेछ  

 यवुालाई लम्क्षत गरी सीप र उद्यमम्शलता हवकास 
सबबन्ध्िी ताधलम सांचालन गररनेछ   

 घरेल ुतथा साना 
उद्योगलाई सरल कजाि 
तथा अनरु्ानको व्यवस्था 
गने  

 उद्योग स्थापना गनि आवश्यक पने लगानी 
अधभवहृिको लाधग उद्यमीिरुलाई हविीय सांस्था 
माफि त सस्तो धयाजर्रमा ऋण उपलधि गराउन 
सिजीकरण गररनेछ   

 लगानी मैत्री वातावारणको 
धनमािण गने  

 स्थानीय सीपलाई आिधुनहककरण र व्यवसाहयकरण 
गनि स्थानीय सीपमा आिाररत र श्ममूलक घरेल ु
तथा साना उद्योगिरूको व्यवस्थापन क्षमता हवकास 
गने कायििरू सांचालन गररनेछ 

 धयबसाहयक चेतना अधभबहृिको लाधग 
सरोकारवालािरुको समन्ध्वयमा प्रधतहष्ठत उद्यमीिरु 
माफि त प्रम्शक्षण सांचालन गररनेछ   

  

४.३.७ प्रमखु कायिक्रम  

 स्थानीय सीपमा आिाररत रोजगारी कायिक्रम, 
 औद्योधगक क्षेत्र धनमािण,  
 लगानी सबमेलन,  
 लोक सेवा तयारी कक्षा सांचालन कायिक्रम, 
 व्यवसाहयक तथा प्राहवधिक सीप अधभवहृि कायिक्रम,  
 धयबसाय स्थापना धबउ पुजँी सिधुलयत कजाि कायिक्रम, 
 उद्यमम्शलता हवकास कायिक्रम  
 यवुा उद्यम हवकास कायिक्रम । 
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४.३.८ नधतजा खाका  

क्र 
सां  

नधतजा  सूचक  एकाइ  आिार वर्ि 
को अवस्था 
(०७८/७९ 
) 

आवधिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 
०८३/८४) 

 घरेल ुतथा साना 
उद्योग तथा 
व्यवसायको वहृि 
भएको िनुेछ ।  

साना तथा घरेल ुउद्योग 
सांख्या  

सांख्या  ३४००  ४०००   

र्ताि गरी सांचलन भएका 
साना व्यवसाय  

सांख्या  ३८९१ ५०००   

बेरोजगारीको सांख्या  सांख्या  ६१०० १००० 

स्थानीय उद्योग तथा 
व्यवसायमा रोजगार व्यम्क्त 

जनसांख्या   २३७०  ६०००  

व्यवसाहयक सीपमलुक ताधलम  सांख्या  ३४००  ५०००  

(श्ोत: योजना तजुिमा कायिशाला गोष्ठी, २०७८, IUDP ररपोटि, २०७५) 

४.३.९ अपेम्क्षत उपलधिी  

आवधिक योजनाको अन्ध्त्यमा ४००० वटा घरेल ु तथा साना उद्योग, ५००० साना व्यवसाय र 
स्थानीय व्यवसायबाट रोजगारी प्राप्त जनसांख्या ६००० िनुेछ । 

४.४ पयिटन हवकास 

४.४.१ धबद्यमान अवस्था  

सनुवल नगरपाधलका बिजुातीय र बिसुाांस्कृधतक हवशेर्ता भएको तथा स्थानीय सांस्कृधत र सांस्कारमा 
िनी छ। साँस्कृधतक सबपर्ा तथा िाधमिक स्थलिरु यस नगरपाधलकाको मित्वपूणि सबपम्ि िो । 
यस नगरपाधलकाको विामा रिेका धबधभन्न मम्न्ध्र्रिरु पयिटहकय दृहिकोणले मित्वपूणि छन । बाबा 
बर्िगोररया, मिल पोखरी, स्वाठी पोखरी, अमर पोखरी, बैरागनाथ मम्न्ध्र्र, रे्वर्ि पोखरी,सोमनाथ 
बाबा, कृष्ण िाम आदर् यस क्षेत्रका ऐधतिाधसक तथा िाधमिक पयिटहकय स्थलिरु िनु। यिाँको 
पिािी क्षेत्रमा अवम्स्थत मिलपोखारी आन्ध्तररक पयिटकको लाधग प्रम्शि माधनन्ध्छ । त्यसै गरी 
सोमनाथ बाबा मम्न्ध्र्रलाई सनुवलको पहवत्र मम्न्ध्र्रको रुपमा धलइन्ध्छ । यस मम्न्ध्र्रको वररपरी 
बालबाधलकाका लाधग पाकि  तथा खेल मैर्ान धनमािण िरैु् छ जसले गर्ाि आन्ध्तररक पयिटकको 
आकर्िणको केन्ध्र धबन्ध्र् ुरिेको छ । िाल बन्ध्रै् गरेको सनुवल हिलपाकि , सहिर् हवष्ण ुपाण्िे स्मधृत 
प्रधतष्ठान लगाएतका पयिटकीय स्थलिरु यस ठाउँको पयिटन हवकासमा थप टेवा पयुािउने अपेक्षा 
धलइएको छ । यस नगरपाधलकाको विा नांबर ४ मा नेपालकै अग्लो श्ी कृष्ण भगवानको र्ामोर्र 
स्वरूपको मतुी बन्ध्रै् गरेको छ जसले यस क्षेत्रको पयिटकीय हवकासमा योगर्ान पयुािउने रे्म्खन्ध्छ । 
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४.४.२ अवसर र चनुौती  

अवसर  
 नगरपाधलकामा िाधमिक तथा पयिटकीय दृहिकोणले मित्वपूणि पोखरी तथा िाधमिक स्थलिरु 

िनु ु 
 नेपालकै अग्लो श्ी कृष्ण भगवानको र्ामोर्र स्वरूपको मतुी, हिलपाकि  तथा सहिर् हवष्ण ु

पाण्िे स्मधृत प्रधतष्ठान लगाएतका पयिटकीय स्थलिरुको धनमािण अम्न्ध्तम चरणमा पगु्न ु 
 बिजुातीय र बि ुसाांस्कृधतक धबशेर्ताले भररएको  
 आन्ध्तररक पयिटकको लाधग िोम स्टे तथा सधुबिा सबपन्न िोटेलिरुको सांख्या बढ्रै् जान ु 
 बहुिि सहकि टको रुपमा हवकधसत गनि सहकन े

 लमु्बबनी घबुन आउने पयिटकिरुलाई आकहर्ित गनि सहकने  
चनुौती  

 पयिटकीय पूवाििारको यथोम्चत हवकास निनु ु 
 ऐधतिाधसक तथा िाधमिक हवशेर्ता बोकेका क्षेत्रिरुको उम्चत प्रचारप्रसार निनु ु 
 आन्ध्तररक तथा बाह्य पयिटकका लाधग सधुबिायकु्त िोटेलिरु कम िनु ु 
 पयिटकीय आकर्िण जगाउने हक्रयाकलाप गनि नसक्न ु 
 पयिटकीय गन्ध्तव्यिरूको पहिचान खोज तथा अनसुन्ध्िान र पयिटकीय पथिरूको पहिचान एवां 

प्रबििन िनु नसक्न,ु  

 पाकि  तथा सांग्रािलय, पयिटकीय गाईि, सूचना तथा सेवाको कमी 
४.५.३ दर्घिकाधलन सोच  

पयिटनको हवकास, नगरपाधलकाको सबबहृिको आिार ।  
४.५.४ लक्ष्य 

िाधमिक तथा साांस्कृधतक पयिटन पूवाििारिरुको हवकास गने। 

४.५.५ उिशे्य  

 नगर क्षेत्रका पयिटकीय स्थलिरुको हवकास, बजारीकरण, प्रवििन र सांरक्षण गनुि  
 आय र रोजगरीका लाधग पयिटनलाई प्रमखु क्षेत्रको रुपमा हवकास गनुि  

४.५.६ रणनीधत तथा कायिनीधत  

रणनीधत कायिनीधत 

 पयिटन हवकासको लाधग 
आवश्यक पूवाििार सहित 
आन्ध्तररक तथा बाह्य 
पयिटकलाई आकहर्ित गने। 

 लोकल टूर गाइि ताधलम सांचालन गररनेछ  
 धनजी क्षेत्र र समरु्ायसँग साझेर्ारीमा पयिटन 

हवकास कायििरु सांचालन गररनेछ 

 पयिटन पूवाििार हवकास र हवस्तार कायिलाई 
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रणनीधत कायिनीधत 

सबपर्ाको सांरक्षण तथा सबबििनसँग एकीकृत 
गरी सांचालन गररनेछ 

 िोटेल व्यवस्थापन र आधथत्य सत्कार तथा 
व्यवस्थापन ताधलम सांचालन गररनेछ   

 पयिटकीय स्थलिरुको सांरक्षण 
तथा उम्चत प्रचार-प्रसार गने   

 पयिटकीय स्थानिरुको सांरक्षण तथा प्रचारप्रसार 
गररनेछ  

 िाधमिक पयिटन प्रबििन गररनेछ  
 

४.५.७ प्रमखु कायिक्रम  

 िाधमिक पयिटन प्रबििन कायिक्रम, 
 पाकि  धनमािण तथा पयिटन स्थलको स्तरोन्नधत कायिक्रम,  
 लोकल टुर गाइि ताधलम सांचालन, 
 ताल तलैया प्रवििन तथा िुांगा सांचालन कायिक्रम, 
 नगरपाधलका वाहर्िक मिोत्सव, 
 िोटेल व्यवस्थापन तथा आधथत्य सत्कार तथा व्यवस्थापन ताधलम,  
 सांग्रािलय धनमािण तथा प्रवििन कायिक्रम, 
 िोम स्टे धयबस्थापन र कृहर् पयिटन सांचालन कायिक्रम, 
 हपकधनक स्पटको धनमािण   
 पयिटकीय स्थल प्रचारप्रसार गने कायिक्रम । 

४.५.८ नधतजा खाका  

क्र 
सां  

नधतजा  सूचक  एकाइ  आिार वर्ि 
को अवस्था 
(०७८/७९) 

आवधिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 
०८३/८४) 

१  पयिटकीय क्षेत्रको 
प्रवििन र पयिटन 
व्यवसायमा 
गणुात्मक सिुार 
भएको िनुेछ  

पयिटकीय क्षेत्रमा 
सांलग्न व्यवसाय 

सांख्या  ६३   १००  

पयिटकीय स्थल  सांख्या  १६  पूवाििार तथा 
गणुस्तर वहृि गने  

िोटल सांख्या  २१८   थप गणुस्तरीय 
बनाउने  

आदर्वासी सांग्रिालय 
तथा सांस्कृधत घर 

सांख्या  
 

१  १ (थप गणुस्तर 
बनाउने)  
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क्र 
सां  

नधतजा  सूचक  एकाइ  आिार वर्ि 
को अवस्था 
(०७८/७९) 

आवधिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 
०८३/८४) 

िोम स्टे सांचालन  सांख्या  १  २०  
पयिटक (आन्ध्तररक) सांख्या  ४०००  १५०००  

पयिटक (बाह्य) सांख्या  ५००   २०००   

(श्ोत: आवधिक योजना तजुिमा कायिशाला गोष्ठी, २०७८) 
४.५.९ अपेम्क्षत उपलधिी  

आवधिक योजनाको अन्ध्त्यमा आन्ध्तररक पयिटकको वाहर्िक सांख्या १५,००० तथा बाह्य पयिटकको 
बाहर्िक सांख्या २००० पगु्नेछ, गणुस्तरीय आदर्वासी सांग्रिालय सांचालनमा आउनेछ, तथा २० वटा 
िोम स्टे सांचालनमा आएको िनुेछ । 

४.५ सिकारी हवकास 

४.५.१ धबद्यमान अवस्था  

यस नगरपाधलकामा उललेख्य सांख्यामा सिकारी सांस्थािरु तथा हविीय सांस्थािरु रिेका छन । 
सनुवल नगरपाधलकामा बचत तथा ऋण सेवाको प्रवाि गने सिकारी, र्गु्ि उत्पार्न उन्ध्मखु सिकारी 
तथा बिउुदे्दश्यीय सिकारी गरी कुल ६३ वटा सिकारी रिेका छन।यस नगरपाधलकाका ५० 
प्रधतशत भन्ध्र्ा बढी घरिरुीिरु कुनै न कुनै सिकारी सांग आबि रिेका छन।सनुवल नगरपाधलकाको 
आफनै सिकारी ऐन भएकाले सबै सिकारीिरु ऐन अन्ध्तरगत रिी कायि गर्िछन । 

४.५.२ अवसर र चनुौती   

अवसर  
 सिकारी क्षेत्र सांग आिाभन्ध्र्ा बढी जनसांख्या आबि िनु ुतथा साना हकसान तथा उद्यमीको 

पिुँचमा िनु ु 
 धबधभन्न क्षेत्रसांग सबबम्न्ध्ित सिकारी िनुाले फरक बगि तथा पेशाका माधनसिरु सिकारीमा 

आबि िनु ु 
 बचत गने बानीको हवकास िनुकुा साथै ऋण धलन सम्जलो िनु ु 
 प्रशस्त मात्रामा सिकारी िनु ु  

चनुौती  
 सिकारीिरु बचत तथा ऋणमा मात्र केम्न्ध्रत िनु ुतथा उत्पार्नशील क्षेत्रमा लगानी निनु ु

 सिकारी माफि त कृहर् क्षेत्रमा भएको लगानीको सहि सर्पुयोग निनु ु 
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 सिकारी सांस्था र सर्स्यिरुमा उद्यमम्शलताको ज्ञान, सीप र अनभुवको कधम   

४.५.३ दर्घिकाधलन सोच  

सिकारीको हवकास माफि त स्थानीय बजार तथा धयबसाय हवस्तारमा योगर्ान   
४.५.४ लक्ष्य  

बजार तथा धयबसाय हवस्तारमा सिकारी र धनजी क्षेत्रको प्रबििन गरै् रोजगारीका अवसरिरुको 
सजृना गने । 

४.५.५ उिशे्य  

 सिकारी क्षेत्रलाई सबै स्थानीयको सिज पिुँचमा पयुािउन ु   
 सिकारीले उत्पार्नशील क्षेत्रमा लगानी गनि प्रोत्सािन गनुि 
 स्थानीयिरुमा बचत गने बानीको हवकास गनुि  

४.५.६ रणनीधत तथा कायिनीधत  

रणनीधत कायिनीधत 
 हविीय सेवा सबै 

जनताको पिुँचमा 
परु् याई बचत गने 
बानीको हवकास गरै् 
उत्पार्क क्षेत्रमा 
लगानी बढाउन 
प्रोत्सािन गने   

 िरेक पररवारलाई बचत गनि अधभप्ररेरत गनि हविीय 
साक्षरता कायिक्रम सांचालन  गररनेछ  

 सरकारी अनरु्ान लम्क्षत वगि तथा समरु्ायसबम प-ुयाउन 
सिकारी माफि त हवतरण गने नीधत धनमािण गरर 
कायािन्ध्वयन गररनेछ   

 महिला सिकारी र टोल हवकास सांस्था माफि त सीपमलुक, 

स्वरोजगारमलुक ताधलम सांचालन गरी स्वरोजगार, 
स्वावलबवी, आत्मधनभिर नागरीक तयार गररनेछ 

 कृहर् सिकारी, बचत तथा ऋण सिकारीलाई व्यवम्स्थत 
गने, हविीय अनशुासनको पालना गराउने 

 

४.५.७ प्रमखु कायिक्रम  

 हविीय सेवा प्रवििन कायिक्रम, 
 महिला वचत तथा सिकारी प्रवििन कायिक्रम, 
 सिकारी क्षमता हवकास कायिक्रम, 
 कृहर् तथा पश ुसिकारी हवकास कायिक्रम,  
 सिकारी म्शक्षा तथा कमिचारी ताधलम कायिक्रम । 
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४.५.८ नधतजा खाका  

क्र 
सां  

नधतजा  सूचक  एकाइ  आिार वर्ि को 
अवस्था 
(०७८/७९) 

आवधिक योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 
०८३/८४) 

१  हविीय सेवामा 
सबैको सिज 
पिँूच स्थाहपत 
भएको िनुेछ । 

सिकारी सांस्था  सांख्या  
६३ 

उत्पार्नशील 
क्षेत्रमा लगानी गनि 
प्ररेरत गने   

बैंक  तथा हविीय 
सांस्थामा खाता िनुे 
घरिरुी 

सांख्या   
१२,५०० 

सबै  घरिरुी   

औपचाररक क्षेत्रबाट 
ऋण धलन ेघरिरुी 

सांख्या  २५०० 
५०००  

(श्ोत: आवधिक योजना तजुिमा कायिशाला गोष्ठी, २०७८) 
४.५.९ अपेम्क्षत उपलधिी  

आवधिक योजनाको अन्ध्त्य सबम सबै घरिरुीको हविीय सांस्थामा पिुँच भएको िनुेछ । 
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पररच्छेर् ५- सामाम्जक हवकास 

नेपालको सांहविान २०७२ ले म्शक्षा, स्वास्थय र समावेशीकरणका आिारभतू सबाल िरूलाई मौधलक 
िकको रुपमा स्थाहपत गरेको छ। माध्यधमक तिसबमको म्शक्षा, आिारभतू स्वास्थय र नीधत धनमािण 
तिमा समाजमा पछािी परेको वगि तथा क्षेत्रको सिभाधगतालाई सधुनम्श्चत गने कानूनी तथा नीधतगत 
आिारिरू तयार भईसकेका छन।् नेपालले धलएको दर्गो हवकास लक्ष्य अनसुार सन ् २०३० 
सबममा सबैलाई गणुस्तरीय म्शक्षा, आिारभतू स्वास्थय, स्वच्छ हपउने पानी र सबैखाले हवभेर्को अन्ध्त्य 
जस्ता सबाल िरूलाई मित्वपूणि रुपमा उठान गरेको छ भने १५ औां राहिय योजनाले समेत 
उपरोक्त हवर्यलाई उच्च प्राथधमकतामा राखेको छ।सामाम्जक हवकासलाई गणुस्तरीय जीवनयापनको 
आिार तयार गनि सांघीय सरकार, प्ररे्श सरकार र हवकास साझेर्ार सांस्थासँगको सिकायि र 
समन्ध्वयमा स्थानीय सरकारले अथिपूणि प्रयास गनुिपने आवश्यकता रिेको छ। सनुवल  
नगरपाधलकामा स्वस्थय, सक्षम र सजृनशील जनशम्क्त उत्पार्न गनि, आधथिक रुपले सहक्रय 
नागररकिरूलाई आधथिक हवकासका धबधभन्न क्षेत्रमा सिभागी बनाउन र समाजलाई लैहङ्गकमैत्री, 
धबभेर्मकु्त र समतामूलक बनाउन म्शक्षा, स्वास्थय, खानेपानी तथा सरसफाई, सामाम्जक समावेशीकरण, 

यवुा तथा खेलकुर्, कला तथा सांस्कृधत जस्ता क्षेत्रमा धबद्यमान सांभावना र अवसर, समस्या तथा 
चनुौधतका अधतररक्त आगामी दर्नमा चालन ु पने रणनीधत तथा कायिक्रम सबबन्ध्िी सांम्क्षप्त हवश्लरे्ण 
रे्िायअनसुार गररएको छ । 

५.१ म्शक्षा 

५.१.१ धबद्यमान अवस्था  

सनुवल नगरपाधलका स्माटि नगर प्रोफाइल २०७७ अनसुार, यस नगरपाधलकाको कुल जनसांख्या 
७१००३ मध्ये ५९२९७ अथाित ८३.५% माधनस साक्षर छन ।उक्त प्रोफाइल अनसुार परुुर् र 
महिला साक्षरता प्रधतशत क्रमसः ८५.३२ र ७०.६८ रिेको रे्म्खन्ध्छ । सनुवल नगरपाधलकाको 
शैम्क्षक र्पिण २०७७ अनसुार यस नगरपाधलकामा िाल ५७ वटा शैम्क्षक सांस्थािरु सांचालनमा 
रिेका छन जसमध्ये ३२ वटा सामरु्ाहयक धबद्यालय, १९ वटा सांस्थागत धबद्यालय र ५ वटा 
क्याबपस रिेको छ।यस पाधलकामा कृहर् स्नातक,एम.हव.हव.एस., मेकाधनकल, हव.हव.ए., धिप्लोमा 
तथा धबद्यालय म्शक्षाको ९-१२ मा प्राहवधिक िार तफि  धसधभल इम्न्ध्जधनयररांगको अध्यापन िनुे गरेको 
छ। स्माटि नगर प्रोफाइल २०७७ अनसुार स्नातकोिर तिको अध्ियन गरेका घरिरुीको सांख्या 
४२५ र धबद्याबाररधि गरेका घरिरुीको सांख्या ४४ रिेको छ। यस नगरपाधलकामा िाल म्शक्षा ऐन 
धनमािण गरी कायिन्ध्वयनमा आइसकेको छ भन े हवद्यालयिरुको भौधतक सांरचनािरु पधन राम्रा रिेका 
छन।त्यसैगरी मर्रसा पधन सांचालनमा रिेको छ। िरेक विामा धबद्यालय भएको तथा सिकको 
सिज पिुँचले गर्ाि धबद्यालय जान कुनै कदठनाइ छैन । 
५.१.२ अवसर र चनुौती  

अवसर  
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 सबै विामा हवद्यालय रिेकाले बालबाधलकािरुलाई म्शक्षामा सिज पिुँच भएको  
 अधिकाांश बालबाधलका हवद्यालयको पिुँचमा भएकाले उत्पार्नशील मानव पुजँी धनमािण गनि 

सहकने सबभावना  
 प्राहवधिक हवद्यालयिरु भएकाले नगरपाधलका धभत्र आवश्यक जनशम्क्त उत्पार्न गनि सहकने  

चनुौती  
 हवद्यालयिरुमा म्शक्षक र्रबन्ध्र्ीको अभाव रिेको   
 साविजधनक पसु्तकालयको अभाव  
 सामरु्ाहयक धबद्यालयमा म्शक्षाको गणुस्तर कमजोर िनु ु 
 क्याबपसिरुमा पूवाििारिरुको अभाव  
 म्शक्षक क्षमता हवकासको अभाव  
 साविजधनक म्शक्षाको हवर्यवस्त ुसमय साक्षेप निनु ु 
 आिधुनक प्रहवधिको प्रयोग, म्शक्षण सामग्रीको अभाव,  धबज्ञान लयाबको अभाव  

५.१.३ दर्घिकाधलन सोच   

सिज र सलुभ गणुस्तरीय म्शक्षा माफि त र्क्ष जनशक्ती धनमािण । 

५.१.४ लक्ष्य  

साविजधनक धबद्यालयिरुको क्षमता अधभवहृि गरी म्शक्षाको गणुस्तर वहृि गने 

५.१.५ उिशे्य  

 साविजधनक धबद्यालयिरुलाई गणुस्तरीय म्शक्षा प्रर्ान गनि योग्य बनाउन ु 
 प्रधबधिमैत्री धबद्यालय धनमािण गनुि तथा िरेक धबर्य म्शक्षकको सबबम्न्ध्ित धबर्यमा क्षमता 

अधभवहृि गनुि  
 सबै धबद्यालयमा आवस्यक भौधतक पूवाििार, पसु्तकालय, धबज्ञान प्रयोगशाला धनमािण गनुि  

५.१.६ रणनीधत तथा कायिनीधत  

रणनीधत कायिनीधत 

 माध्यधमक, प्राहवधिक तथा 
उच्च म्शक्षामा सबैको सिज 
पिुँच बढाउने तथा म्शक्षाको 
गणुस्तर वहृि  गने  

 प्रहवधिमैत्री म्शक्षामा जोि दर्ईनेछ  
 गरीब तथा जेिन्ध्र्ार धबद्याथीिरुलाई नगरपाधलकाको 

श्ोतबाट आधथिक सियोग गररनेछ  
 प्राहवधिक म्शक्षालयको हवस्तार गरी र्क्ष जनशम्क्त 

धनमािण गररनेछ  
 म्शक्षाको गणुस्तर कायम गनि पयािप्त जनशम्क्त, क्षमता 

हवकास, म्शक्षण सामाग्री धबतरण गररनकुा साथै 
धबद्यालयिरुको धनयधमत अनगुमन गररनेछ  
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 म्शक्षकिरुको क्षमता 

अधभवहृि गने   
 म्शक्षकिरुलाई धनयधमत रुपमा आवस्यकता अनसुार 

ताधलमको व्यवस्था गररनेछ  
 म्शक्षक र्रबन्ध्र्ी धमलान गररनेछ  

 धबद्यालयिरुमा आवस्यक 
भौधतक तथा अन्ध्य 
पूवाििारिरुको धनमािण गरी 
उपयकु्त पठनपाठनको 
वातावारण तयार गने  

 हवद्यालयमा मापर्ण्िअनसुारको पदि भवन, पखािल, 

शौचालय, पसु्तकालय धनमािण गररनेछ  
 सबै हवद्यालयमा इन्ध्टरनेट, कबप्यटुर लयाब तथा 

धबज्ञान प्रयोगशाला उपलधि गराईनेछ  

 शत प्रधतशत धबद्याथी भनाि 
गनि तथा वीचमै धबद्यालय 
छोड्ने प्रवधृत धनरुत्साहित 
गने  

 

 सबै बाल बच्चािरु धबद्यालय जाने र वीचमै पढाई 
नछोड्न उम्चत छात्रवधृतको धयबस्था गररनेछ  

  

५.१.७  प्रमखु कायिक्रम  

 हवद्यालय क्षेत्र सिुार कायिक्रम, 
 म्शक्षक क्षमता हवकास कायिक्रम  
 साविजधनक पसु्तकालय धनमािण  
 कृहर्, प्राहवधिक र सीपमूलक म्शक्षा कायिक्रम, 
 नमूना हवद्यालय धनमािण कायिक्रम, 
 हवद्यालय भौधतक पूवाििार स्तरउन्नधत कायिक्रम, 
 धनबन आय स्तर तथा जेिेन्ध्र्ार धबद्याथी छात्रवधृत,  
 हवज्ञान प्रयोगशाला हवस्तार कायिक्रम । 

५.१.८ नधतजा खाका  

क्र.सां. नधतजा सूचक एकाई 

आिार वर्िको 
अवस्था 

(२०७८/७९) 

आवधिक 

योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 
(०८३ /८४) 

  

हवद्यालय 
म्शक्षाको 
गणुस्तर र 
पिुँचमा बहृि 
भएको िनुेछ । 

साक्षरता र्र प्रधतशत ८३.५१   १००   

साक्षरता र्र परुुर् प्रधतशत ८७.५६   १००  

साक्षरता र्र महिला प्रधतशत ७९.३३   १००  

प्रारम्बभक वाल हवकास 
केन्ध्र 

सांख्या  ६०   स्तरउन्नती  
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क्र.सां. नधतजा सूचक एकाई 

आिार वर्िको 
अवस्था 

(२०७८/७९) 

आवधिक 

योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 
(०८३ /८४) 

हवद्यालय  भनाि भएका 
मध्ये  बालहवकासबाट 
कक्षा १ भनाि 

प्रधतशत  ७५.५   १००% 

४ वर्ि सबमका 
बालबाधलकािरु 
प्रारम्बभक बाल हवकास 
कक्षामा भनाि भएका  

प्रधतशत १००   कायम राख्न े  

५ रे्म्ख १२ वर्ि उमेर 
समिुका बालबाधलकाले 
आिारभतू म्शक्षा 
पाएका  

प्रधतशत  ९८.३९  १००   

कक्षा छोड्न ेहवद्याथी 
(कक्षा ६-१२) 

प्रधतशत  ३   ०  

उच्च हवज्ञान 
प्रयोगशाला भएका 
हवद्यालय  

सांख्या   २    १२  

धबज्ञान प्रयोगशाला 
भएको धबद्यालय (माहव 
स्तरीय) 

सांख्या  १०  
उच्च स्तरको 
बनाउने  

प्राहवधिक हवद्यालय  सांख्या   ३   गणुस्तर सिुार 

मानहवकी तथा 
व्यवस्थापन  क्याबपस 

सांख्या   ५  गणुस्तर सिुार 

पसु्तकालय सहितको 
हवद्यालय   

सांख्या   १२   स्तर उन्नती गने  

पिी सामरु्ाहयक 
हवद्यालय भवन 

प्रधतशत  १००   
ममित सबभार 
गने   

(श्ोत: सनुवल स्माटि नगर प्रोफाइल  २०७७, शैम्क्षक र्पिण २०७७, तथा योजना तजुिमा 
कायिशाला, २०७८) 
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५.१.१० अपेम्क्षत उपलधिी  

आवधिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा सबै माध्यधमक हवद्यालयमा उच्च स्तरीय धबज्ञान प्रयोग शाला 
तथा पसु्तकालय भएको िनुेछ, िरेक धबद्यालयको शैम्क्षक गणुस्तर बढेको िनुेछ ।  

५.२. स्वास्थय तथा पोर्ण 

५.२.१ धबद्यमान अवस्था  

सनुवल नगरपाधलकाको धिम्जटल स्वास्थय प्रोफाइल २०२२ अनसुार सनुवल नगरपाधलकामा िाल 
एउटा अस्पताल, ३ वटा स्वास्थय चौकी, ९ वटा आिारभतू स्वास्थय सेवा केन्ध्र रिेका छन । 
त्यसैगरी १७ वटा मेधिकल पसल र एउटा अस्पताल तथा नधसिंग घर रिेको छ । यस 
नगरपाधलकामा प्रधत ३१८९ जनसांख्या बराबर १ जना स्वास्थय कायिकताि रिेका छन । यस 
नगरपाधलकामा गभिवती महिलािरुको लाधग भिाको धयबस्था गररएको छ । खाध्य तथा पोर्ण 
अन्ध्तरगत सनुवल धिम्जटल सभे २०७७ अनसुार आफ्नै उत्पार्नवाट तीन महिना भन्ध्र्ा कम खान 
पगु्ने जनसांख्या ११.४८ प्रधतशत रिेको छ ।  
५.२.२ अवसर र चनुौती  

अवसर  
 यातायातको सिज पिुँच भएकाले स्वास्थय सांस्था सबम सिज पिुँच  
 गभिवती महिलाका लाधग धनशलुक उपचार तथा भिाको धयबस्थाले मात ृतथा म्शश ुमतृ्यरु्र 

एकर्म कम  
 स्थानीयिरुमा स्वास्थय सबबन्ध्िी चेतना वहृि भएकाले स्वास्थय िनुे गधतधबधििरु बढ्रै् जान ु 

चनुौती  
 गणुस्तरीय स्वास्थय सेवाको कमी  
 धनशलुक स्वास्थय सेवाको पिुँचमा कमी  
 स्वास्थय कमीिरुलाई समय साक्षेप ताधलमको अभाव  
 स्वास्थय सांस्थािरुमा बजेटको अभाव  
 कधतपय विाबाट स्वास्थय सेवा पिुँच योग्य ठाउँमा निनु ु 
 जनसांख्याको तलुनामा स्वास्थय सांस्था तथा स्वास्थय कायिक्रता कमी  

५.२.३  दर्घिकाधलन सोच  

गणुस्तरीय स्वास्थय सेवामा सिज पिुँच माफि त, स्वस्थय नागररकको हवकास । 

५.२.४ लक्ष्य  

आिारभतु स्वास्थय सेवामा सिज पिुँच तथा स्वास्थय सांस्थाको गणुस्तरीयता वहृि गने । 

५.२.५ उिशे्य  

 स्वास्थय सांस्थाको क्षमता अधभबहृि गरी स्वास्थयकमीको सांख्या उललेख्य वहृि गनुि  
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 आिारभतु स्वास्थय सेवामा सबैको सिज पिुँच पयुािउन ु 
 जनस्वास्थय चेतनामा उललेख्य वहृि भई नागररक स्वास्थयमा सिुार 

५.२.६ रणनीधत तथा कायिनीधत   

रणनीधत कायिनीधत 
 आिारभतू 

स्वास्थय सेवामा 
सबैको पिुँच प-ु
याउने 

 धनयधमत स्वास्थय पररक्षण सेवालाई िरेक विामा उपलव्ि 
गररनेछ  

 िरेक विा मा एबबलेुन्ध्स सेवा हवस्तार गरी गररब तथा गभिवती 
महिलािरुको लाधग धनशलुक सेवा उपलधि गराइनेछ  

 गभिवती प्रोत्सािन कायिक्रम लाग ुगरी स्वास्थय सांस्थामा गई 
उपचार गराउने वातावरण धनमािण गररनेछ  

 धबशेर्ज्ञ म्चहकत्सकिरुद्वारा िरेक विामा धनशलुक घबुती 
स्वास्थय जाँच सेवा उपलधि गराइनेछ  

 स्वास्थय धबमा कायिक्रम सबै स्थानीयको पिुँचमा पयुािइनेछ  
 गररब तथा धबपन्न बगिलाई धनशलुक स्वास्थय सेवा उपलधि 

गराइनेछ  
 आिारभतु 

स्वास्थय सेवाको  
गणुस्तर वहृि गने 

 अस्पताल, स्वास्थय चौकी तथा आिारभतू स्वास्थय सांस्थािरुको 
क्षमता वहृि गररनेछ, िरेक विामा स्वास्थय चौकी धनमािण 
गररनेछ  

 अस्पतालमा धबशेर्ज्ञ म्चहकत्सकको धयबस्था गररनेछ साथै 
म्चहकत्सकको सांख्या उललेख्य वहृि गररनेछ   

 सवै विािरुमा स्वास्थचौकी भवन धनमािण, गणुस्तरीय सामग्री, 
उपकरण, और्िी, ईन्ध्टरनेट सहुविाको व्यवस्था गररनेछ  

 स्वास्थय सांस्थामा पयािप्त जनशम्क्त तथा क्षमता हवकास 
ताधलमको व्यवस्था गररनेछ  

 स्वास्थय 
जीवनशैलीका 
उपायिरु 
अवलबबन गराई 
सांक्रमण रोग 
धनयन्ध्त्रण गने  

 कोधभि-१९ लगाएतका मिामारी रोगिरुलाई न्ध्यधुनकरण गनि 
स्वास्थय मापर्ण्ििरु किाइपवुिक लाग ुगररनेछ  

 बालबाधलका पोर्ण कायिक्रमलाई सबै विािरुमा चसु्त रुपमा 
लाग ुगररनेछ   

 धनयधमत धयायाम तथा योग म्शधबर सांचालनमा लयाइनेछ  

५.२.७ प्रमखु कायिक्रम  

 बधथिंग केन्ध्र स्तरोन्नधत,  
 सरुम्क्षत माततृ्व कायिक्रम, 
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 अस्पताल धनमािण, 
 स्वास्थय चौकीिरुको धनमािण तथा स्तरोन्नती कायिक्रम,  
 म्चहकत्सक तथा स्वास्थयकमीको सांख्या वहृि, 
 लम्क्षत बगिलाई धनशलुक स्वास्थय पररक्षण तथा उपचार,  
 घबुती स्वास्थय सेवा, 
 गररब तथा धबपन्न बगिलाई धनशलुक स्वास्थय धबमा, 
 मिामारी हवरुघ अधभयान सांचालन, 
 प्रजनन स्वास्थय कायिक्रम, 
 बि ुपोर्ण कायिक्रम ।  

५.२.८ नधतजा खाका  

नधतजा सूचक एकाई आिार 
वर्िको 
अवस्था 
(७८/७९) 

आवधिक योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 
(०८३/८४) 

गणुस्तरीय 
स्वास्थय 

सेवाको पिुँच 
हवस्तार भएको 

िनुेछ । 

आिारभतू स्वास्थ सेवा केन्ध्र  सांख्या  ९ १३ 

खोप म्क्लधनक  सांख्या  ११ १३ 

नगर बधथिंग सेन्ध्टरमा सतु्केरी 
गराउने   

प्रधतशत  ७.८ सरुम्क्षत सेवा दर्न े

स्वास्थय सांस्थामा सतु्केरी गराउने   प्रधतशत   १००  कायम राख्न े  

प्राथधमक स्वास्थय स्यािार केन्ध्र  सांख्या  ०  १ 

आवासीय म्चहकत्सक  सांख्या  ० २ 

म्चहकत्सक  अनपुात अांक १ ४ 

बधथिंङ्ग सेन्ध्टर सांख्या  १ ४ 

म्चहकत्सक तथा ओपीिी सहितको 
अस्पताल  

सांख्या  ० २ 

स्वास्थय चौकी  सांख्या  ३ १३ 

बहृि अनगुमन गररएका मध्ये 

कुपोहर्त वालवाधलका  
प्रधतशत  ७ ५ 

क्षयरोगी सांख्या  (वाहर्िक ) सांख्या  ०  



57 

 

 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

नधतजा सूचक एकाई आिार 
वर्िको 
अवस्था 
(७८/७९) 

आवधिक योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 
(०८३/८४) 

पररवार धनयोजनको ५ धबधिको 
सेवा स्वास्थय सांस्था 

सांख्या  ३ ५ 

स्वास प्रस्वास जन्ध्य सांक्रमण र्र 
प्रधत 
िजार 

६० ५० 

धस ई ओ सी (अपरेशन सेवा) 
उपलधि स्वास्थय सांस्था 

सांख्या  ० १ 

सतु्केरी पस्चात ३ पटक जाँच 

गराउने आउने  
प्रधतशत ५.५ ६० 

प्रोटोकल अनसुार ४ पटक 
गभिजाँच गने महिला  

प्रधतशत ६१.३ ९० 

र्ोस्रो र्ार्रुा खोप धलने 
वालवाधलका 

प्रधतशत ९९.७ १०० 

आयबेुर् और्िालय भवन  सांख्या  ०  १  

सपिर्ांश केन्ध्र  सांख्या  १  स्तरीय बनाउने  

झािा पखला सांक्रमण र्र 
प्रधत 
िजार 

१८१ १२५ 

एबबलेुन्ध्स सेवा  सांख्या  ३  सेवा चसु्त बनाउने  
योग प्रम्शक्षण केन्ध्र  पटक ० १ 

(श्ोत: सनुवल स्माटि नगर प्रोफाइल  २०७७, सनुवल नगरपाधलका स्वास्थय शाखा तथा योजना 
तजुिमा कायिशाला, २०७८) 
५.२.९ अपेम्क्षत उपलधिी  

आवधिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा नगरपाधलकाको आफ्नै सधुबिा सबपन्न अस्पताल तथा िरेक विा 
मा स्वास्थय चौकीको स्थापना भई सांचालनमा आएको िनुेछ। शत प्रधतशत गभिवती महिलाले 
सरुम्क्षत तबरले बच्चा जन्ध्माएका िनुेछन तथा शत प्रधतशत बालबाधलकाले उमेरसमूिको खोप 
लगाएका िनुेछन । 
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५.३. महिला तथा बालबाधलका 

५.३.१ धबद्यमान अवस्था  

सनुवल नगरपाधलका स्माटि नगर प्रोफाइल  २०७७ अनसुार यस नगरपाधलकामा महिलािरुको 
सांख्या ३४,६११ (४८.७४%) र लैंधगक अलपसांख्यक सांख्या ३० रिेको छ। त्यसैगरी सनुवल 
धिम्जटल स्वास्थय प्रोफाइल २०२२ अनसुार १४ वर्ि भन्ध्र्ा मधुनका बालबाधलकाको सांख्या 
१७,९६० (२५.३%) रिेको छ।त्यसै गरी िरेक १०० जना परुुर् बराबर ८५ जना महिला रिेका 
छन। यस नगरपाधलकामा बाल मैत्री तथा छात्रामैत्री सांरचनािरु रिेका छन। मलुकुको पहिलो बाल 
मैत्री नगर घोर्णा भएको यस नगरपाधलकाले धबगत रे्म्ख नै बालबाधलकाको हितमा काम गरै् 
आएको छ।  
५.३.२ अवसर र चनुौती  

अवसर  
 महिला उद्यम केन्ध्र सांचालनमा रिेको   
 महिला हिांसाका लागी सचेतना कायिक्रम सांचालन भईरिेको  
 नेपालको पहिलो बालमैत्री नगर  
 बालमैत्री तथा छात्रा मैत्री सांरचनािरु रिेको  

 लैहङ्गक हिांसा धनवारण कोर् कायिहवधि धनमािण भइ कायािन्ध्वयन भएको 
 धबपन्न तथा गररब पररवारका बालबाधलकािरुलाई सिधुलयत प्रर्ान गररएको  
 यवुा तथा महिलाको लाधग स्वरोजगार कायिक्रम सांचालनमा आएको  

चनुौती  
 महिला तथा परुुर् वीचमा समान काम र समान ज्यालाको अभाव  
 महिलाको सामाम्जक तथा आधथिक पक्षमा कमी  
 महिला हिांसाका घटना उललेख्य रुपमा घट्न नसक्न ु 
 विहुववाि लगायतका घटनािरू हवद्यमान  

५.३.३ दर्घिकाधलन सोच  

लैंधगक समानतामा आिाररत समतामलुक समाज धनमािण ।  
५.३.४ लक्ष्य 

महिला तथा बाल अधिकारको सांरक्षण गरै् समाजका िरेक क्षेत्रमा प्रधतधनधित्व सधुनम्श्चत गने  
५.३.५ उिशे्य  

 समाजमा महिलािरुको समतामलुक र अथिपूणि सिभाधगता वहृि गराई मूलप्रवािीकरण र 
सशक्तीकरण गनुि   

 आधथिक, सामाम्जक, राजनीधतक लगाएतका क्षेत्रमा महिलाको साथिक सिभाधगता सधुनम्श्चत गनुि  
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 महिला तथा बाल हिांसाका घटनािरु अन्ध्त्य तथा महिला तथा बाल अधिकारको सांरक्षण गनुि  

५.३.६ रणनीधत तथा कायिनीधत  

रणनीधत कायिनीधत 

 महिला अधिकारको रक्षा 
गरै् िरेक क्षेत्रमा सक्षम 
तथा स्ववलबबी बनाउने  

 महिला सीप हवकास ताधलम तथा महिला उद्यमम्शलता 
कायिक्रम सांचालन गररनेछ  

 महिला नेततृ्व हवकास तथा महिला सशक्तीकरण 
कायिक्रम लाग ुगररनेछ  

 महिला माथी िनुे सबै हकधसमका हवभेर् तथा 
उत्पीिनलाई धनर्िे गरी िरेक क्षेत्रमा महिलाको 
सिभाधगता सधुनम्श्चत गररनछे  

 महिला उत्थान केन्ध्र तथा महिला उद्यम केन्ध्र माफि त 
महिलािरुलाई उद्यमशील बनाइनेछ  

 बालबाधलकाको िक 
अधिकार सांरक्षण गरै्, 
अधिकारमा पिुँच बढाउने  

 प्रत्येक बालबाधलकालाई हवद्यालयसांग पिुँच प-ुयाउन 
गररब तथा र्धलत हवद्याथीिरुलाइ पूणि छात्रवमृ्िको 
व्यवस्था गररनेछ  

 अधभभावकिरुमा जनचेतना माफि त बालबाधलकाको िक 
अधिकार सांरक्षणमा अधभभावकको भधूमका सधुनम्श्चत 
गररनेछ   

 हवद्यालय छािेका हकशोरीिरूको लागी जीवनउपयोगी 
सीप तथा व्यवसायमूलक कायिक्रम सांचालन गररनेछ  

५.३.७ प्रमखु कायिक्रम 

 महिला सीप हवकास ताधलम, 
 महिला उद्यमम्शलता कायिक्रम,  
 महिला नेततृ्व हवकास तथा महिला सशक्तीकरण कायिक्रम, 
 महिला उत्थान केन्ध्र तथा महिला उद्यम केन्ध्रको स्तरउन्नती,   
 बालहवकास केन्ध्रको स्तर उन्नधत कायिक्रम,  
 लैंधगक हिांसा धबरुि जनचेतना कायिक्रम,  
 महिला रोजगार प्रबििन कायिक्रम । 
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५.३.८ नधतजा खाका  

क्र.सां. नधतजा सूचक एकाई आिार 
वर्िको 
अवस्था 
(७८/७९) 

आवधिक योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 
(०८३/८४) 

१  महिला 
अधिकारको 
सांरक्षण गरै् 
सामाम्जक तथा 
आधथिक अवसर 
वहृि गने । 
 

बाल क्लब (विा 
स्तरीय) 

सांख्या  १४८ क्षमता हवकास गने  

घरेल ु हिांसाबाट पीधित 
महिला सांख्या  (र्ताि 
भएका वाहर्िक ) 

सांख्या  ४१ 

(२ 
बर्िको) 

घटना उललेख्य रुपम 
कम गने  

महिला हवकास तथा 
बचत, सिकारी आदर्  

सांख्या  ५  हविीय अनशुासन, 
उत्पार्न र रोजगारी 
धसजिना िनुे गरी लगानी 

(श्ोत: आवधिक योजना तजुिमा कायिशाला, २०७८) 
५.३.१० अपेम्क्षत उपलधिी  

आवधिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा प्रत्येक विामा भएका बाल क्लबको क्षमता हवकास भएको िनुेछ 
भने रोजगारीमा लागेका महिलाको सांख्या ५० प्रधतशत भन्ध्र्ा बढी िनुेछ भन ेघरेल ुहिांसाबाट पीधित 
महिलाको सांख्यामा उललेख्य कमी आउनेछ । 

५.४. र्धलत, उत्पीधित र बगि उत्थान  

५.४.१ धबद्यमान अवस्था  

सनुवल नगरपाधलकाको धिम्जटल प्रोफाइल २०७७ को तथयाङ्कअनसुार यस नगरपाधलकामा र्धलतको 
जनसांख्या ८१७७ (११.५%), ममु्स्लम जनसांख्या १०७३ (१.५%), मिेसी जनसांख्या ५६२२ 
(७.९%) तथा जनजाती, क्षेत्री तथा ब्राह्मण बािेकको जनसांख्या ५०९८ (७.१%) रिेको छ।उक्त 
सभे अनसुार ६० वर्ि उमेर भन्ध्र्ा माधथ उमेर भएका माधनस बस्ने घरिरुीको सांख्या ३४०७ रिेको 
छ । आधथिक तथा सामाम्जक र्वैु रुपले पछािी परेका यो बगिको उत्थानको धनधमि नगरपाधलकामा 
धबधभन्न कायिक्रमिरु धनमािण भई सांचालनमा आइरिेको छन ।   
५.४.२ अवसर र चनुौती  

अवसर  
 र्धलत, धबपन्न तथा गररब पररवारका बालबाधलकािरुलाई सिधुलयत प्रर्ान गररएको  
 मर्रसा कक्षा सांचालनमा रिेको  
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 जेष्ठ नागररकलाई दर्वा सेवा तथा मनोरांजन कायिक्रम सांचालन भईरिेको   
 अपाांगमैत्री कायिक्रम सांचालनमा आएको  
 र्धलत धबद्याथीलाई दर्वा खाजा कायिक्रम सांचालनमा आएको  

चनुौती  
 र्धलत तथा पछािी परेका सामूर्ायिरु म्शक्षा, स्वास्थय तथा अन्ध्य सेवामलुक सधुबिाको 

पिुँचमा पगु्न नसक्न ु  
 समाजमा अझै पधन र्धलत तथा हपछधिएको बगि माधथको हवभेर् कायम िनु ु 
 र्धलत तथा उत्पीधित बगिमा चेतनाको अभाव  
 फरक क्षमता भएका धयम्क्तिरुका लाधग सामाम्जक दृहिकोण हवभेर्पूणि िनु ु 
 बैरे्म्शक रोजगारी तथा बसाईसराईले गर्ाि एकल जेष्ठ नागररकको सांख्या बढ्रै् जान ु 

५.४.३ दर्घिकाधलन सोच  

र्धलत तथा उत्पीधित वगिको सिभाधगतामलुक प्रधतधनधित्व सधुनम्श्चतता गरै्, सामाम्जक समानता, 
सामाम्जक न्ध्याय र सामाम्जक सरुक्षा कायम । 

५.४.४ लक्ष्य  

समाजका सबै बगिका लाधग आिारभतू सरुक्षा उपलधि गराई सबमानपवुिक जीवनयापन गने बातावरण 
सजृना गने  
५.४.५ उिशे्य  

 समाजमा जातीय हवभेर्को अन्ध्त्य भई र्धलत तथा हपछधिएका बगि धनणिय प्रहक्रयामा सिभागी 
गनुि  

 जेष्ठ नागररकिरुले आिारभतू सधुबिा प्राप्त गरी सबमानपवुिक जीवन म्जउन पाउने वातावरण 
धनमािण गनुि   

 अपाांगता भएकािरुलाई सामाम्जक तथा आधथिक रुपले सबलीकरण गनुि   
५.४.६ रणनीधत तथा कायिनीधत  

रणनीधत कायिनीधत 

 र्धलत तथा 
उत्पीधित वगिको 
आत्मधनभिरताका 
लाधग अवसर 
सजृना गने 

 र्धलत तथा उत्पीधित बगि उत्थानका लाधग आवस्यक बजेट 
तजुिमा गरै् ताधलम प्राप्त जनशक्ती पररचालन गररनेछ  

 र्धलत तथा उत्पीधित बगि हवभेर् अन्ध्त्यको लाधग समाजमा 
जनचेतना तथा हवभेर्को घटनालाई कानूनको र्ायरामा लयाईनेछ  

 हवकास धनमािण तथा धनणिय प्रहक्रयामा र्धलत तथा उत्पीधित 
बगिको सिभाधगता सधुनम्श्चत गररनेछ  

 र्धलत, उत्पीधित वगिको लाधग बजार मागमा आिाररत वस्त ु
तयार गनि िस्तकला, नसिरी व्यवसाय जस्ता उत्पार्नमूलक 
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रणनीधत कायिनीधत 

क्षेत्रमा सीप तथा श्ोत िस्तान्ध्तरण गरी उत्पादर्त वस्तकुो 
बजारीकरणलाई सधुनम्श्चत गररनेछ र आधथिक सबलीकरण 
गररनेछ 

 जेष्ठ नागररकलाई 
आिारभतू सेवा 
सधुबिा उपलधि 
गराई सिज 
बातावरण धसजिना 
गने 

 जेष्ठ नागररक दर्वा सेवा कायिक्रमलाई धनरन्ध्तरता दर्इनेछ  
 जेष्ठ नागररकका लाधग धनशलुक स्वास्थय पररक्षण गररनेछ तथा 

िरेक तीन महिनामा घबुती स्वास्थय सेवा उपलधि गराइनेछ  
 जेष्ठ नागररक प्रधत िनुे र्धुयिबिार र हिांसालाई तत्काल 

कारवािीको र्ायरमा लयाउन यथोम्चत पिल गररनछे  
 जेष्ठ नागररकको सरुक्षा र सिजताका लाधग सामाम्जक सरुक्षा 

सेवालाई सिज र प्रभावकारी गराइनेछ  
  

 अपाांगता 
अधिकार सांरक्षण 
गरै् सीप 
हवकासका योजना 
लाग ुगने 

 अपाांगता मैत्री पूवाििार धनमािण, पररचय–पत्र हवतरण, सीप 
हवकास ताधलम तथा आवश्यक सामग्रीिरू हवतरण गररनेछ  

 अपाांगिरुको प्रकृधत तथा क्षमता अनसुार सीप हवकास ताधलमिरु 
उपलधि गराइ आधथिक उपाजिनका कायिमा लाग्न प्रोत्सािन 
गररनेछ  

५.४.७ प्रमखु कायिक्रम  

 र्धलत, उत्पीधित वगि समूि सिभाधगता तथा नेततृ्व हवकास कायिक्रम,  
 र्धलत, उत्पीधित क्षमता अधभवहृि तथा उत्थान स्वरोजगार कायिक्रम,  
 र्धलत भेर्भाव, शोर्ण, र्वु्यविार र हिांसा धबरुि जनचेतना अधभवहृि कायिक्रम, 
 अपाांगता ग्राम धनमािण कायिक्रम,  
 अपाांग मैत्री सीपमलुक ताधलम तथा हवकास कायिक्रम,  
 हिांसा पीधित महिलालाई अलपकालीन आश्यस्थल,  

 जेष्ठ नागररक दर्वा खाजा तथा दर्वा सेवा कायिक्रम,  
 जेष्ठ नागररक सेवा केन्ध्र धयबस्थापन, 
 जेष्ठ नागररक स्वास्थय घबुती सेवा कायिक्रम,  
 जेष्ठ नागररक धमलन तथा मनोरांजन केन्ध्र स्थापना तथा स्तरोन्नधत कायिक्रम । 
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५.४.८ नधतजा खाका  

क्र.सां. नधतजा सूचक एकाई आिार 
वर्िको 
अवस्था 
(७८/७९) 

आवधिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 
(०८३/८४) 

१  र्धलत. उत्पीधित तथा  
लम्क्षत वगिको क्षमता, 
आत्महवश्वास तथा 
अवसरमा वहृि  भएको 
िनुेछ । 

र्धलत 
बालबाधलका  
हवद्यालय भनािर्र  

प्रधतशत  
 

८०  १००  

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

जेष्ठ नागररक सेवा 
केन्ध्र  

सांख्या  १०  १३  

जेष्ठ नागररक 
स्वास्थय घबुती 
उपचार सेवा 
(वाहर्िक) 

सांख्या  १  २  

३  अपाांगता अधिकार रक्षा 
गरै् आत्मधनभिर बनाइनेछ  

घबुती स्वास्थय 
सेवा  

वाहर्िक  
सांख्या  

१  २  

अपाांग मैत्री नगर  
पाधलका तथा विा 
कायिलय  

सांख्या  ९  १४  

(श्ोत: आवधिक योजना तजुिमा कायिशाला, २०७८) 
५.४.९ अपेम्क्षत उपलधिी  

आवधिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा र्धलत उत्पीधितिरुको आधथिक सामाम्जक अवस्थामा सिुार 
भएको िनुेछ । जेष्ठ नागररक सेवा केन्ध्र व्यवम्स्थत रुपमा सांचालन िनुेछ ।  

५.५ आदर्वासी जनजाती हवकास 

५.५.१ धबद्यमान अवस्था  

सनुवल नगरपाधलकाको स्माटि नगर प्रोफाइल २०७७ को तथयाङ्कअनसुार यस नगरपाधलकामा 
आदर्वासी जनजातीको जनसांख्या २३८३३ (३३.५) प्रधतशत रिेको छ। आदर्वासी जनजातीको 
रुपमा यस नगरपाधलकामा मखु्य गरी मगर, गरुुङ, तामाङ, नेवार, थारु जातीिरुको बसोबास रिेको 
छ। यस नगरपाधलकाले आदर्वासी जनजातीको उत्थानका लाधग लागत सांकलन गरी प्रोत्सािनमलुक 
कायिक्रमिरु सांचालन गरै् आएको छ ।  
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५.५.२ अवसर र चनुौती  

अवसर  
 आदर्वासी जनसांख्यामा परबपरागत ज्ञान िनु,ु साांस्कृधतक रुपले अधबल िनु ुतथा सामरु्ाहयक 

भावना उच्च िनु ु

 आदर्वासी जनजातीको परबपरागत ज्ञानको सांरक्षण तथा सबबििन गरी सीप हवकास ताधलमिरु 
उपलधि गराउन सहकने  

चनुौती  
 आदर्वासी जनजातीले आवश्यक सेवा तथा सधुबिा प्राप्त गनि नसक्न ु 
 समाजमा जातीय हवभेर् अझै पधन कायम रिन ु 
 आदर्वासी जनजातीको सीप हवकासमा कमी िनु ु 

५.५.३ दर्घिकाधलन सोच  

आदर्वासी जनजातीको सीप हवकास तथा सांस्कृधत जगेनाि । 

५.५.४ लक्ष्य  

आदर्वासी जनजातीका आिारभतू सामाम्जक सरुक्षा उपलधि गराई सबमानपवुिक जीवनयापन गने 
वातावारण सजृना गने  
५.५.५ उिशे्य  

 सामाम्जक हवभेर्को अन्ध्त्य भई आदर्वासी जनजातीले सबमानपबुिक जीवनयापन गनुि   
 धसपमलुक तथा क्षमता हवकास ताधलम माफि त आदर्वासी जनजातीको आधथिक तथा सामाम्जक 

रुपान्ध्तरण गनुि   
५.५.६ रणनीधत तथा कायिनीधत  

रणनीधत कायिनीधत 
 आदर्वासी 

जनजातीको सीप 
हवकास गने 

 आदर्वासी जनजातीको उत्थान र हवकासको लाधग 
प्रोत्सािनमलुकु कायिक्रमिरु सांचालन गररनेछ  

 आदर्वासी महिलािरुको हवकास तथा क्षमता अधभवहृि गनि 
िस्तकला अन्ध्य सीपमलुक ताधलमिरु उपलधि गराईनेछ 

 आदर्वासी 
जनजातीको 
सांस्कृधत सांरक्षण 
गरै् क्षमता 
अधभवहृि गने 

 स्थानीय आदर्वासी सांस्कृधतको सांरक्षण गरै् आदर्वासी 
जनजातीको सांस्कृधत सबबिी पमु्स्तका तयार पाररनछे  

 आदर्वासी जनजाधत र स्थानीय समरु्ायको परबपरागत ज्ञान, 
सीप, सांस्कृधत, सामाम्जक परबपरा र अनभुवलाई सांरक्षण र 
सबबििन गररनेछ 

५.५.७ प्रमखु कायिक्रम  
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 आदर्वासी जनजाती उत्थान कायिक्रम  
 आदर्वासी सांस्कृधत जगेनाि तथा प्रबििन कायिक्रम  
 आदर्वासी जनजाती सीप हवकास कायिक्रम  
 सांग्रिालय धनमािण  

 स्थानीय बाजा,कला, साहित्य, भार्ा, सांस्कृधत सांरक्षण तथा प्रवििन  
५.५.८ नधतजा खाका  

क्र.सां. नधतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 
(७८/७९) 

आवधिक योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 
(०८३/८४) 

 आदर्वासी 
जनजातीको 
सांस्कृधत सांरक्षण 
र क्षमता 
अधभवहृि 
गररनेछ  

आदर्वासी जनजाती 
सांस्कृधत सांग्रािलय  

सांख्या  ० १ 

मौधलक कला तथा 
सांस्कृधत प्रर्शिनी    
कायिक्रम (मिोत्सब) 

वाहर्िक 
सांख्या  

0 १ 

आदर्वासी जनजाती 
पमु्स्तका प्रकाशन  

सांख्या 
प्रधत वर्ि  

० १ 

(श्ोत: आवधिक योजना तजुिमा कायिशाला, २०७८)  

५.५.९ अपेम्क्षत उपलधिी  

आवधिक योजनाको अन्ध्त्य सबम १ वटा आदर्वासी जनजाती सांस्कृधत सांग्रािलय तथा वर्िमा 
एकपटक आदर्वासी मौधलक कला तथा प्रर्शिनी कायिक्रम सांचालन भएको िनुछे । 

५.६ बाल अधिकार तथा बाल सांरक्षण 

५.६.१ धबद्यमान अवस्था  

सनुवल नगरपाधलका नेपालकै पहिलो बाल मैत्री स्थानीय शासन लाग ुभएको नगरपाधलका िो। यस 
नगरपाधलकामा गररब हवद्याथीको लाधग छात्रवमृ्िको व्यवस्था गररएको छ।यस नगरपाधलकामा ११७ 
वटा बाल चेतना समिु तथा १४८ वटा बाल क्लबिरु रिेका छन । समय समयमा खेलकुर् 
प्रधतयोधगता तथा अन्ध्य अधतररक्त हक्रयाकलापिरु सांचालन गरी बालबाधलकाको व्यम्क्तगत हवकासमा 
जोि दर्रै् आएको छ ।  
५.६.२  अवसर र चनुौती  

अवसर  
 हवद्यालय जाने बालबाधलकाको सांख्या उललेख्य रुपमा रिेको  
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 बालबाधलकािरुको हवकासका लाधग धनयधमत रुपमा खेलकुर् तथा अन्ध्य कायिक्रमिरु 
सांचालनमा आएका  

 बाल मैत्री शासन सबै विामा लाग ुभएको  
चनुौती  

 बाल हववाि, बालश्म र बालबाधलका बेचधबखन जस्ता सामाम्जक अपराििरु हवद्यमान 
रिेका 

 हवद्यालय वीचमै छोड्ने हवद्याथी सांख्या िेरै रिेका  
 सिक बालबाधलकािरुको उम्चत व्यवस्थापनमा कदठनाइ   

५.६.३ दर्घिकाधलन सोच  

बाल अधिकार सांरक्षण र प्रवििन गरी सबल नागररक धनमािण ।  
५.६.४ लक्ष्य  

बाल मैत्री शासन पूणि प्रभावकारी ढांगले लाग ुगने तथा िरेक क्षेत्रमा बालबाधलकाको अथिपूणि 
सिभाधगता सधुनम्श्चत गनुि   
५.६.५ उिशे्य  

 बालश्म, बाल धबबाि तथा बाल बाधलकामाधथको हिांसा अन्ध्त्य गनुि  
 बाल क्लब तथा बाल चेतना समिुिरुले आफ्नो अधिकारको वकालत गनुि  

५.६.६ रणनीधत तथा कायिनीधत  

रणनीधत कायिनीधत 

बाल अधिकारको सांरक्षण गरै् 
बालबाधलकाको सिभाधगता 
बढाउने 

 बालश्म अन्ध्त्य, बालहववाि अन्ध्त्य, बाल हिांसा अन्ध्त्यका 
लाधग जनचेतनामलुक कायिक्रम सांचालन गररनेछ  

 बाल अधिकार िनन िनु नदर्न बालअधिकार सांरक्षण र 
पैरवी कायिक्रम सांचालन गररनेछ  

 बाल अधिकार िननका घटनािरुलाई पैरवी गनि प्रत्येक 
विामा बाल अधिकार धनगरानी समिु गठन गररनेछ  

 बालबाधलकाको क्षमता अधभवहृिको लाधग बालबाधलका 
ओलम्बपक कायिक्रम लाग ुगररनेछ 

५.६.७ प्रमखु कायिक्रम  

 बाल अधिकार चेतना समिु गठन तथा पैरवी कायिक्रम,  
 बाल मैत्री स्थानीय शासन प्रबििन कायिक्रम,  
 बाल अधिकार सांरक्षण कायिक्रम,  
 बालबाधलका ओलम्बपक कायिक्रम । 
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५.६.८ नधतजा खाका  

क्र.सां. नधतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 
(७८/७९) 

आवधिक योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 
(०८३/८४) 

 बाल अधिकारको 
सांरक्षण िनुेछ  

बाल चेतना समिु सांख्या  ११७  क्षमता बढाउने  
बाल क्लब (विा 
स्तरीय) 

सांख्या  १४८  क्षमता बढाउने  

बालउद्यान  सांख्या  ३  १३  

बाल धबबाि घटना  प्रधतशत  ७  ०  

बाल मैत्री स्थानीय 
शासन प्रबििन 
भएको विा  

सांख्या  १३   प्रभावकारी  
बनाउने   

(श्ोत: आवधिक योजना तजुिमा कायिशाला गोष्ठी, २०७८) 
५.६.९ अपेम्क्षत उपलधिी  

आवधिक योजनाको अन्ध्त्यमा बालमैत्री स्थानीय शासन प्रभावकारी ढांगले सबै विामा लाग ुभएको 
िनुेछ । 

५.७ यवुा तथा खेलकुर् 

५.७.१ धबद्यमान अवस्था  

सनुवल नगरपाधलकाको स्माटि नगर प्रोफाइल २०७७ अनसुार १५ रे्म्ख ६८ बर्ि उमेर समिु 
भएका घरिरुीको सांख्या १०१९५ रिेको छ।िाल यवुा तथा महिला स्वरोजगार कायिक्रम सांचालनमा 
रिेको छ। यस नगरपाधलकामा विा स्तरीय प्रधतयोधगतािरु सांचालन िनु ेगरेका छन ्भन ेयवुािरु 
अन्ध्तरपाधलका स्तरीय प्रधतयोधगतािरुमा सिभागी िनुे गरेका छन।  
५.७.२ अवसर र चनुौती  

अवसर  
 यवुा तथा स्वरोजगार कायिक्रम सांचालनमा आएको  
 यवुािरुमा खेलकुर् प्रधत आकर्िण बढेको  
 यवुािरु सांगीत, नतृ्य, प्रधतभाकला प्रधतयोगीतामा सिभागी िनुे क्रम बढ्रै् गएको  
 हकशोरी लम्क्षत प्रधतयोधगतािरु बढ्रै् गरेको  
 हवरे्शबाट फकेर आएका यवुािरु आफ्नै उद्यम सांचालन गरी बसेका  

चनुौती  
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 यवुािरूमा खेलकुर् तथा अन्ध्य सीपको कमी रिेको 
 उत्पार्न तथा उत्पार्कत्वमा लागेका यवुािरुको सांख्या न्ध्यून  
 धयबम्स्थत खेलमैर्ानको कमी, खेल प्रम्शक्षकको व्यवस्था निनु,ु लगातार रुपमा खेलकुर् 

प्रधतयोधगतािरूको आयोजना िनु नसक्न,ु उत्कृि खेलािीिरूको सबमान िनु नसक्न ु

 हकशोर हकशोरी तथा यवुािरुमा र्वु्यिसनी तथा सामाम्जक सांजालको र्रुुपयोग िनु ु 
५.७.३ दर्घिकाधलन सोच  

खेलकुर् क्षेत्रको समग्र हवकास गरी यवुािरुको धयम्क्तत्व हवकास  
५.७.४ लक्ष्य 

सीपयकु्त, सवल यवुा जनशम्क्त तयार गरै् खेलकुर्मा व्यवसाहयकताको अवसर सजृना गने । 

५.७.५ उिशे्य  

 यवुा रोजगारीका नयाँ अवसर सजृना गनुि  
 खेलकुर् पूवििारिरुको हवकास एवम ्यवुािरुलाई प्रम्शक्षण माफि त खेलकुर् क्षते्रको समग्र 

हवकास गनुि  

५.७.६ रणनीधत तथा कायिनीधत  

रणनीधत कायिनीधत 

 खेल मैर्ानको व्यवस्था 
तथा खेलािीको पहिचान, 

क्षमता हवकास र 
प्रोत्सािनको व्यवस्था गने  

 यवुा स्वरोजगार कायिक्रमलाई थप प्रभावकारी ढांगले 
कायिन्ध्वयनमा लयाइनेछ  

 पाधलकामा रांगशाला, िरेक हवद्यालयमा खेलमैर्ान र 
आवश्यकता अनसुार धयायामशाला तथा कभिििल 
धनमािण गररनेछ  

 स्थानीय प्रधतभा खोजी कायिक्रम लाग ुगररनेछ  
 नगरपाधलका  धभत्र नै खेल प्रम्शक्षण, ताधलम, तथा 

खेलािी िरुलाई आवश्यक खेल सामाग्री उपलधि 
गराईनेछ 

 यवुा रोजगारीका नयाँ 
अबसर सजृना गने तथा 
लाग ुपर्ाथि र्वु्यिसन 
धनयन्ध्त्रण गने  

 लागपुर्ाथि र्वु्यिसनी धबरुि उम्चत कर्म चाधलनेछ  
 यवुा तथा महिलािरुलाई सीप हवकास ताधलम दर्ई 

स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी प्रवििन गररनेछ  

५.७.७ प्रमखु कायिक्रम  

 स्थानीय प्रधतभा खोम्ज कायिक्रम,  
 यवुा सीप तथा क्षमता हवकास कायिक्रम,  
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 लाग ुपर्ाथि र्वु्यिसन धनयन्ध्त्रण कायिक्रम, 
 यवुा क्लब गठन तथा सांचालन, 
 खेल पूवाििार धनमािण (रांगशाला ,खेल मैर्ान स्तर उन्नती, धयायामशाला, कभिि िल)। 

५.७.८ नधतजा खाका  

क्र.सां. नधतजा सूचक एकाई आिार 
वर्िको 
अवस्था 
(७८/७९) 

आवधिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 
(०८३/८४) 

 खेलकुर्, 
क्षेत्रमा यवुा 
सिभाधगता 
वहृि  
भएको िनुेछ 
। 

खेल मैर्ान  सांख्या  १३   प्रत्येक 
हवद्यालयमा  

रांगशाला सांख्या  ४  स्तरीय बनाउने  
कभिि िल सांख्या  १   स्तर उन्नती गने  
यवुा क्लब सांख्या  ८   १३  
विा स्तरीय परुुर् फुटबल, 
भधलबल, हक्रकेट प्रधतयोगीता  

वाहर्िक  
सांख्या  

 १   २  

विा स्तरीय महिला फुटबल, 
भधलबल, हक्रकेट प्रधतयोगीता 

वाहर्िक 
सांख्या  

 ०   १  

अन्ध्तरपाधलका स्तरीय खेलकुर् 
प्रधतयोधगता  

वाहर्िक 
सांख्या  

०  १   

(श्ोत: आवधिक योजना तजुिमा कायिशाला, २०७८) 
५.७.९ अपेम्क्षत उपलधिी  

आवधिक योजनाको अन्ध्त्यसबम ४ वटा स्तरीय खेल रङ्गशाला तथा १ वटा स्तरीय कभिि िल 
स्थापना भई वाहर्िक रुपमा विास्तरीय र पाधलकास्तरीय खेलकुर् प्रधतयोधगता सांचालन भएको िनुेछ 
।  

५.८ खानपेानी तथा सरसफाई 

५.८.१ धबद्यमान अवस्था  

सनुवल नगरपाधलकामा अधिकाांश माधनसिरूले पानी हपउनका लाधग टु्यबवेल/िाते पबप तथा पाईप 
िारा प्रयोग गर्िछन। सनुवल नगरपाधलकाको स्माटि नगर प्रोफाइल २०७७ अनसुार यस 
नगरपाधलकाका ४७.९ प्रधतशत घरिरुीले खानपेानी श्ोतको रुपमा टु्यबवेल/ िातेपबप प्रयोग गर्िछन 
भने लगभग त्यती प्रधतशत नै घरिरुीले (४७.१)ले पाईप िारा प्रयोग गर्िछन। खानेपानीको आपूधति 
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र सरसफाइको अभाव सनुवलको मखु्य वातावरणीय समस्याको रुपमा रिेको छ। यस 
नगरपाधलकामामा घरायसी, औद्योधगक र अस्पतालको फोिोरको लाधग हपट प्रणालीद्वारा फोिोर 
व्यवस्थापन लागू गररएको छ यद्यपी प्रभावकारी ढांगले कायिन्ध्वयन िनु सकेको छ। 

५.८.२ अवसर र चनुौती  

अवसर  
 सनुवल खानेपानी आयोजना सांचालनमा आउन लागेको  
 जनतामा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइ सबबन्ध्िी चेतनामा क्रमशः वहृि िुँरै् गएको  

चनुौती   
 औद्योधगक फोिोर जलाएर खोलामा फालने चलन बढ्रै् जान ु 
 अस्पतालको फोिोर व्यवस्थापनका लाधग जलाउने अभ्यास गररन ु  
 घरायसी, औद्योधगक र अस्पतालको फोिोरको व्यवस्थापनमा चनुौती 
 साविम्जनक शौचालय निनु ु  
 पानी शिुीकरण नगरी प्रयोग गने प्रवधृत  
 फोिर सांकलन नगरी जथाभाबी फालने प्रवधृतिरु  

५.८.३ दर्घिकाधलन सोच  

पूणि सरसफाई तथा स्वच्छ खानेपानीमा सबैको पिुँच भएको नगरपाधलका  ।  
५.८.४ लक्ष्य  

िरेक घरमा स्वच्छ खानेपानी उपलधि गराउने तथा नगर स्वच्छ तथा सफा राख्न े। 
५.८.५ उिशे्य  

 नगरका िरेक घरमा स्वच्छ हपउने पानी उपलधि गराउन ु  
 फोिरमैलाको उम्चत व्यवस्थापन गरी नगर सरसफाई कायम गनुि  

५.८.६ रणनीधत तथा कायिनीधत  

रणनीधत कायिनीधत 
 िरेक घरमा स्वच्छ तथा 

सफा खानेपानीको 
उपलधिता सधुनम्श्चत गने 

 एक घर एक िाराको अविारणा कायिन्ध्वयनमा लयाई 
समानपुाधतक रुपले आसेधनक मकु्त खानेपानी हवतरण 
गररनेछ  

 खानेपानीको श्ोतिरुको पहिचान गरी श्ोतिरु सांरक्षण 
गररनेछ  

 शिरी भागिरु र व्यस्त िनुे सिहकय भागिरुमा 
साविजधनक खानेपानीको िारा जिान गररनेछ 

 पानी शिुीकरण हवधििरुको जानकारी गराई पानी 
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रणनीधत कायिनीधत 
शिुीकरण गनि प्रोत्सािन गररनेछ  

 नगर तथा बजार क्षेत्र 
स्वच्छ तथा सफा राख्न े

 सरसफाई तथा फोिरमैला व्यवस्थापनको लाधग छुटै्ट 
सांयन्ध्त्र धनमािण गरी नगर सरसफाई अधभयान सांचालन 
गररनेछ  

 नगरपाधलकाका िरेक विामा सरसफाई सधमधत बनाइ 
त्यस विाको सरसफाईको व्यवस्थापन सधमधत माफि त 
गररनेछ  

 नगर क्षेत्रका घरिरुबाट धनस्कने फोिोर मैला बधगिकरण 
गरी व्यवस्थापन गने प्रणाली हवकास  गररनेछ    

५.८.७ प्रमखु कायिक्रम  

 खानेपानी ममित तथा हवस्तार आयोजना, 
 सरसफाई जनचेतना अधभवहृि कायिक्रम, 
 फोिरमैला सांकलन तथा व्यवस्थापन, 
 फोिर सांकलन यातायात खररर्, 
 पूणि सरसफाई कायिक्रम । 

५.८.८ नधतजा खाका  

क्र.सां. नधतजा सूचक एकाई आिार 
वर्िको 
अवस्था 

०७८-०७९  

आवधिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको 
म्स्थधत 

०८३/८४) 
१ 
 

धनयधमत तथा 
सरुम्क्षत खानेपानी 
प्रणालीको हवकास 
र फोिरमैला तथा 
सरसफाईको उम्चत 
व्यवस्थापन गने । 

सरुम्क्षत चपीको सधुबिा 
नभएको घरिरुी  

प्रधतशत  १.५  ०  

सरुम्क्षत सहुविायकु्त चपी 
भएको घरिरुी   

प्रधतशत  ३६  ७५  

पूणि सरसफाइको सूचक परुा 
भएको घरिरुी  

प्रधतशत ५३.८  ९०  

नगरपाधलकाले फोिर मैला 
सांकलन गने घरिरुी  

प्रधतशत ८४.२  १००  

पानी शिुीकरण गरी हपउने 
घरिरुी  

प्रधतशत ४७.५   ९०  
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क्र.सां. नधतजा सूचक एकाई आिार 
वर्िको 
अवस्था 

०७८-०७९  

आवधिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको 
म्स्थधत 

०८३/८४) 
पानी शिुीकरणको कुनै पधन 
धबधि प्रयोग नगरी पानी 
प्रयोग गने घरिरुी  

प्रधतशत ५२.५  १०  

(श्ोत: आवधिक योजना तजुिमा कायिशाला, २०७८) 
५.८.९ अपेम्क्षत उपलधिी  

आवधिक योजनाको अन्ध्त्यसबममा पूणि सरसफाई सूचक परुा भएको घरिरुी ९० प्रधतशत तथा पानी 
शिुीकरण गरर प्रयोग गने घरिरुी ९० प्रधतशत िनुछेन।  
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पररच्छेर्- ६ भौधतक पूवाििार हवकास 

आधथिक, सामाम्जक हवकास र सेवा सहुविा प्रवािलाई प्रभावकारी रुपमा अम्घ बढाउनका लाधग 
पूवाििार हवकास प्रमखु तथा मित्वपूणि आिार िो। कुनै पधन स्थानको हवकासको मापन भौधतक 

सांरचनाको हवकासले रे्खाउँछ साथै आधथिक, सामाम्जक हवकास र सेवा सहुविा प्रवािलाई प्रभावकारी 
बनाउन भौधतक पूवाििार हवकास आवश्यकता पर्िछ। पूवाििार हवकास क्षेत्र अन्ध्तरगत सिक, पिी 
तथा झोलङु्गे पलु, वैकम्लपक उजाि, आवास, भवन तथा वस्ती हवकास र सूचना तथा सांचार प्रहवधि 
जस्ता हवर्यिरू पर्िछन।्व्यवम्स्थत बस्ती तथा सिरी हवकासको मित्वले गर्ाि पूवाििार हवकासलाई 
दर्गो हवकासको एक मित्वपूणि आयामको रुपमा धलन े गररएको छ।यसका साथै दर्गो हवकास 
लक्ष्यले धनिािरण गरेका लक्ष्यिरू मध्ये लक्ष्य ७ (खचिले िान्न सहकने स्वच्छ उजाि), लक्ष्य-९ (उद्योग 
प्रवििन र पूवाििार) र लक्ष्य-११ (शिरिरू र समरु्ायिरूको दर्गोपना) यस क्षेत्रसांग सबवम्न्ध्ित 
रिेका छन ्।  

६.१ सिक तथा यातायात क्षते्र 

नेपालको सांहविान २०७२ ले धनदर्िि गरे बमोम्जम तिगत सरकारको अिीनमा रिने सिक 
सञ्जालको हवकास तथा हवस्तारको म्जबमेवारी सबबम्न्ध्ित सरकारको मातित रिने व्यवस्था छ । 
मलुकुको आधथिक तथा सामाम्जक हवकासलाई गधतशील पानि, स्थानीय जनताको सेवा सिज तथा 
सरल पानि र आधथिक सामाम्जक एकीकरण एवम ् प्रारे्म्शक तथा भौगोधलक सन्ध्तलुन कायम गरी 
सवािङ्गीण हवकासमा टेवा प-ुयाउन सिक यातायातको मित्वपूणि योगर्ान रिन्ध्छ । 

६.१.१ धबद्यमान अवस्था  

यस नगरपाधलकामा िरेक विामा यातायातको पिुँच रिेको छ सवै सिक बािै महिना सांचालन 
िनु्ध्छन।यस नगरपाधलकाको ४० प्रधतशत बाटो कालोपते्र रिेको छ। यस नगरपाधलकामा ७५ 
प्रधतशत कलभट तथा पलु बधनसकेको छ। पवुि पम्श्चम राजमागि यस नगरपाधलकामा पने िुँर्ा बटुवल, 
भैरिवा, नेपालगन्ध्ज, नारायणगढ जस्ता शिरमा सिज रुपमा आवाज जावत गनि सहकन्ध्छ।  
६.१.२ अवसर र चनुौती  

अवसर 

 यस नगरपाधलका सबै विामा सिक सांजाल हवस्तार भएकाले अरु पूवाििार धनमािण, उद्योग 
स्थापना, स्थानीय उत्पार्नको धनयाित र पयिटन क्षेत्रको हवकास गनि सहकने  

 भारतसांग धसिै सिक सांजाल भएकाले यस क्षेत्रमा उत्पादर्त कृहर् तथा औद्योधगक सामग्रीको 
धनयाित गरी आधथिक लाभ धलन सहकने  

 धनमािणािीन लमु्बबनी अन्ध्तरािहिय हवमानस्थल सांग बैकम्लपक र छोटो र्रुीको सिक भएकाले 
पयिटकीय तथा धयापारीक दृहिकोणले फाइर्ा उठाउन सहकने  

चनुौती  
 नगरपाधलकाको आफ्नै स्थानीय नगर बस सांचालनमा नभएको  
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 यातायात गरुु योजना नभएको  

 ढल धनकासको धयबस्था नभएको  

 बसपाकि  नभएको 
 सबै खोलािरुमा पलु धनमािण िनु नसक्न ुतथा कच्ची बाटो िेरै िनु ु 

६.१.३ दर्घिकाधलन सोच 

गणुस्तरीय सिक धनमािण गरी आम नागररकको जनजीवन सिज बनाउने । 
६.१.४ लक्ष्य  

सबै बस्तीिरुमा स्तरीय सिक सांजाल सांगै सलुभ र भरपर्ो यातायात सधुबिाको हवस्तार गने  
६.१.५. उिशे्य 

 सबै विामा गणुस्तरीय सिक पयुािउन ु 
 भरपर्ो र सिज यातायात प्रणाली हवकास गनुि  
 वैकम्लपक यातायात पूवाििारिरु हवकास गनुि  

६.१.६  रणनीधत र कायिनीधत 

६.१.७ प्रमखु कायिक्रम  

 सिक धनमािण कायिक्रम, 
 चक्रपथ धनमािण, 
 सिक कालोपते्र, नाली धनमािण तथा सिक स्तरोन्नधत कायिक्रम,  
 पदि पूल धनमािण  

 कलभटि धनमािण तथा ममित सांभार, 
 व्यवम्स्थत बसपाकि  तथा प्रधतक्षालय धनमािण । 

 
 
 
 

 णनीधत कायिनीधत 

 गणुस्तरीय सिक 
धनमािण गरी स्थानीय 
जनजीवन सिज 
बनाउने   

 नगरपाधलकाको सबै बम्स्तिरुमा सिक हवस्तार गररनकुा 
साथै भईरिेको सिकिरुको स्तरोन्नधत गररनेछ   

 नगरपाधलकाले आफ्नै नगर बस सांचालनमा लयाउनेछ  
 सिकसांग जोधिएका खोलसा तथा खोलािरुमा पदि पूलिरु 

तथा कलभटि बनाइनेछन 
 व्यवम्स्थत बसपाकि  र प्रधतक्षालयिरु धनमािण गररनेछ 



75 

 

 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

६.१.८ नधतजा खाका  

क्र.सां. 
 

नधतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 
(०७८/७९) 

आवधिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 
(०८३/८४) 

१ गणुस्तरीय 
सिकको धनमािण 
गरी स्थानीय 
जनजीवन सिज 
बनाइनेछ ।  

पिी सिक हक.धम. १७५  २५०  
ग्रावेल सिक हक. धम. २६६  ५०  
पदि पलु धनमािण सांख्या  ३  सबै ठाउँमा  
रै्धनक सांचालनमा रिेका 
साविजधनक सवारी सािन 

सांख्या  ० १० 

साविजधनक सवारी सािन 
सांचालन  िनुे रुट  

सांख्या  ० ३ 

(श्ोत: आवधिक योजना तजुिमा कायिशाला, २०७८) 
६.१.९ अपेम्क्षत उपलधिी  

आवधिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा पिी सिक २५० हक.धम. िनुेछ तथा सबै स्थानीय खोलािरुमा 
पिी पलु धनमािण भएको िनुेछ र िरेक विामा सिज रुपमा सवारीसािनिरु सांचालन भएका िनुेछन 
। 

६.२ सञ्चार  

नेपालको सांहविान २०७२ ले पूणि प्रसे स्वतन्ध्त्रता, प्रकाशन तथा प्रसारण स्वतन्ध्त्रता, सञ्चार एवां 
सूचनाका िकलाई मौधलक िकको रुपमा उललेख गरेको छ।आधथिक हवकासको सांवािक एवां 
उत्प्ररेकको रुपमा रिेको सञ्चार तथा सूचना प्रहवधि क्षेत्रलाई मयािदर्त, व्यवसाहयक, सक्षम र सवल 
बनाउने र्ाहयत्व र म्जबमेवारी िरेक स्थानीय सरकारको िनु्ध्छ। दर्गो हवकास लक्ष्यले सबैले िान्न 
सक्ने गरी इन्ध्टरनेटको पिुँचमा उललेख्य वहृघ गने उललेख गरेको छ ।सूचना प्रहवधि सबबन्ध्िी ज्ञान, 

सीप र क्षमताको हवकास गरी र सूचना प्रहवधिलाई अथितन्ध्त्रको मित्वपूणि हिस्साको रुपमा हवकास 
गनुि िरेक स्थानीय सरकारको र्ाहयत्व िो । 

६.२.१ धबद्यमान अवस्था  

यस नगरपाधलकाको सबै विामा सांचार सेवा पगेुको छ।नगरपाधलकाको सबै विामा नेपाल टेधलकम 
तथा एनशेलका नेटवकि िरु उपलधि रिेका छन।् यिाँ धबधभन्न इन्ध्टरनेट सेवा प्रर्ायक कबपनीिरुले 
आफ्नो सेवा हवस्तार गरेका छन।् यिाँ २ वटा रेधियो तथा एफ. एम. स्टेशन रिेका छन भने 
आसपासका पाधलका तथा म्जललािरुबाट प्रसारण िनुे रेधियो तथा एफ. एम. सिजै सनु्न पाइन्ध्छ। 
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६.२.२ अवसर र चनुौती  

अवसर  
 यस नगरपाधलकाको अधिकाांश क्षेत्रमा मोबाइल नेटवकि को कभरेज रिेको तथा 

इन्ध्टरनेटको पिुँच बढ्रै् जान ु 
 अधिकाांश घरिरुी मोबाइल तथा सांचारको पिुँचमा रिेको  
 यवुािरुले मोबाइल चलाउने र इन्ध्टरनेटको नयाँ प्रहवधि सांग घलुधमल िुँरै् गएकाले 

इन्ध्टरनेट प्रयोगबाट ज्ञान तथा सूचना आर्ान प्रर्ान गनि सिज िनुे  
चनुौती  

 कमजोर आधथिक आवस्थाको कारणले लम्क्षत वगिमा सूचना तथा सांचार प्रहवधिको पिुँच 
निनु ु

 इन्ध्टरनेट सेवा प्रर्ायक कबपनीिरु बजार केम्न्ध्रत िनु ु

 एकीकृत तथयाङ्क व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणालीको अभाव िनु ु 
 नगरपाधलका धभत्र यथेि सांख्यामा एफ.एम. तथा पत्र पधत्रका प्रकाशन निनु ु 

६.२.३ दर्घिकाधलन सोच  

यवुा सीप हवकासको आिार; सूचना तथा सांचारको हवकास  
६.२.४ लक्ष्य  

स्थानीयवासीलाई सिज रुपमा सूचना तथा सांचारको पिुँच प-ुयाउने ।  
६.२.५ उिशे्य  

 सबै स्थानीय बासीलाई सांचारको पिुँचमा पयुािउन ु 
 आफ्नै स्थानीय टेधलधभजन, एफएम स्टेसन तथा पत्रपधत्रकाको हवकास गनुि  
 सबै घरिरुी सबम पगु्ने गरी इन्ध्टरनेटको पूवििार हवकास गनुि 

६.२.६ रणनीधत तथा कायिनीधत  

रणनीधत कायिनीधत 
 स्थानीय वासीलाई 

सूचना तथा सांचार 
माध्यमसांग सिज 
पिुँच प-ुयाउने 

 िरेक विा कायिलयमा इन्ध्टरनेटको सेवा प-ुयाइ  धनशलुक वाई-
फाई क्षेत्र बनाइनेछ  

 मोबाइल नेटवकि  नपगेुको ठाउँमा टेधलकम सांग समन्ध्वय गरेर 
नेटवकि  पयुािईनेछ  

 पाधलकामै स्थानीय एफ.एम., टेधलधभजन च्यानल, पत्रपधत्रका 
स्थापनाको लाधग धनजी क्षेत्रलाई प्रोत्सािन गररनेछ  

 इन्ध्टरनेटको पिुँच िरेक घरमा पयुािउन सेवा प्रर्ायकलाई 
प्रोत्सािन तथा सिधुलयत दर्इनेछ  

 साविजधनक स्थानमा धनशलुक वाई फाई सेवा उपलधि गराइनेछ  
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रणनीधत कायिनीधत 
 यवुा लम्क्षत सूचना प्रहवधि सबबन्ध्िी ताधलम र र्क्षता अधभवहृि 

कायिक्रम (फोटोग्राफी, कबप्यटुर सफ्टवेयरिरुको प्रयोग, 
धभधियो तथा कथा बनाउने प्रम्शक्षण) सांचालन  गरी स्वरोजगारी 
अवसर प्रर्ान गररनेछ 

६.२.७ प्रमखु कायिक्रम  

 फ्री वाइफाई जोन, अम्प्टकल फाइवर हवस्तार, 
 हवद्यधुतय सूचना पाटी जिान तथा हवस्तार कायिक्रम,  

 यवुा बगिलाई धिजाइधनङ, प्रोग्राधमङ, तथयाांक धयबस्थापन, वेव साइट हवकास सबबन्ध्िी ताधलम 
तथा र्क्षता अधभवहृि कायिक्रम,  

 सूचना प्रहवधिमा आिाररत स्वरोजगारी तथा उद्यमम्शलाता हवकास कायिक्रम  

६.२.८ नधतजा खाका  

क्र.सां. नधतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 
(०७८/७९) 

आवधिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको 
म्स्थधत 
(०८३/८४) 

१ स्थानीयवासीको 
सूचना तथा सांचार 
प्रहवधिमा सिज 
पिुँच िनुेछ । 

एफ एम स्टेशन सांख्या  2  4  
टेधलधभजन उपलधि 
घरिरुी 

प्रधतशत  ४० ८० 

इन्ध्टरनेट सेवा प्रयोग गने 
घरिरुी 

प्रधतशत  85  95  

टेधलफोन÷मोबाइल 
प्रयोगकताि घरिरुी 

प्रधतशत  95  100 

हफ्र वाइफाइ जोन  सांख्या  ० 20 
सी सी हट भी जिान सांख्या  3 १५ 
सूचना प्रहवधि सबबम्न्ध्ि 
अनशुीक्षण कमिचारी तथा 
जनप्रधतधनधि 

सांख्या  3 सवै 

वाहर्िक समाचार बलेुहटन सांख्या  ० 2  
(श्ोत: आवधिक योजना तजुिमा कायिशाला, २०७८) 
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६.२.९ अपेम्क्षत उपलधिी  

आवधिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा नगरपाधलकाका िरेक घर सांचारसांग जोधिएको िनुेछ। 
६.३ हवद्यतु तथा उजाि 
जलहवद्यतु आधथिक वहृघ र आधथिक रुपान्ध्तरणको एक मित्वपूणि माध्यम िो। सांघीय सरकार र प्ररे्श 
सरकारले उजाि क्षेत्रलाई आधथिक समहृिको सबबािक मानेको छ । हवद्यतु हवकास र व्यवस्थापनमा 
स्थानीय सरकारको मित्वपूणि भधूमका िनु्ध्छ।  
६.३.१ धबद्यमान अवस्था 
सनुवल  नगरपाधलकाका अधिकाांस घरिरुीमा धबद्यतु पगेुको छ तथा कधतपय ठाउँमा पगु्ने अवस्थामा 
छ। यस नगरपाधलकाको सिरी क्षेत्रमा बसोबास गने घरिरुीले खाना बनाउन ग्यासको प्रयोग 
गर्िछन भने ग्राधमण क्षेत्रका अधिकाांस घरिरुीले र्ाउराको प्रयोग गर्िछन। एकर्म न्ध्यून घरिरुीले 
नवीकरणीय उजाि प्रयोग गर्िछन । 
६.३.२ अवसर र चनुौती  

अवसर  
 यस नगरपाधलकाको सबै विामा धबद्यतु पूवाििार रिन ु 
 भौगोधलक सिजताले गर्ाि सबै ठाउँमा धबजलुी प-ुयाउन सिज िनुे अवस्था छ  
 सौयि उजािको प्रयोग गनि सिज रिेको  
 नवीकरणीय उजािको प्रबििन गरी लाभ धलन सहकने  

चनुौती  
 प्रसारण लाईनको उपलधिताको अभावमा गररब तथा हपछिीएको वगि सबम धबद्यतु पगु्न 

नसक्न ु 
 नवीकरणीय उजािको प्रयोगमा कमी  
 ग्राधमण क्षेत्रमा र्ाउराको प्रयोगबाट खाना पकाउने घरिरुी उललेख्य िनु ु 

६.३.३ दर्घिकाधलन सोच  

हवद्यतुीय उजाि हवस्तार नगरपाधलकाको दर्गो आधथिक हवकासको आिार । 
६.३.४ लक्ष्य  

हवद्यतुीय श्ोतको अधिकतम सर्पुयोग गरी आधथिक सबबहृिमा योगर्ान पयुािउने  
६.३.५ उिशे्य  

 धबद्यतुमा सबै जनताको पिुँच पयुािउन ु 
 हवद्यतुीय खपत बढाउन स्थानीयलाई प्रोत्सािन गनुि  
 बैकम्लपक उजािको सबभावना अध्ययन गरी बैकम्लपक उजाि प्रवििन गनुि  
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६.३.६ रणनीधत तथा कायिनीधत  

रणनीधत कायिनीधत 
 सबै 

घरिरुी
सबम 
हवद्यतु
को 
पिुँच 
हवस्तार 
गने 

 

 गररब तथा उत्पीधित लम्क्षत वगिलाई धनशलुक हवद्यतु सहुविा उपलधि 
गराइनेछ   

 हवद्यतु प्रसारणको लाधग परुाना म्जणि अवस्थामा रिेको पोलिरुलाइ हवस्थापन 
गरी नयाँ पोलिरु राम्खनछे  

 आवश्यक स्थानिरुमा रान्ध्सफमिर जिान गरी िरेक विािरुमा ३ फेज 
लाइनको हवस्तार गररनेछ  

 खान पकाउनको लाधग स्वच्छ उजाि (हवद्यतु, बायो ग्याँस, सिुाररएको चलुो) 
को प्रयोग बढाईनेछ  

 बैकम्लपक उजाि जस्तै सोलार, गोबर ग्याँसको उत्पार्न र प्रयोगलाइ प्रोत्सािन 
गररनेछ 

६.३.७ प्रमखु कायिक्रम  

 हवद्यतु क्षमता वहृि तथा प्रसारण लाइनको हवस्तार,  
 हवद्यतुीय पोलिरुको ममित सबभार तथा म्जणि पोल तथा रान्ध्सफमिरिरुको प्रधतस्थापन, 
 सिुाररएको चलुो/ इन्ध्िक्सन चलुो हवतरण, 
 बैकम्लपक उजािको उत्पार्न तथा प्रयोगको लाधग जनचेतना कायिक्रम सांचालन । 

६.३.८ नधतजा खाका  

क्र.सां. नधतजा सूचक एकाई आिार 
वर्िको 
अवस्था 
(७८/७९) 

आवधिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको 
म्स्थधत 
(०८३/८४) 

१  हवद्यतुीय तथा 
स्वच्छ उजािको 
उपयोग सिज 
तथा भरपर्ो 
भएको िनुेछ । 

सिक विी जिान भएका 
स्थान 

सांख्या   ५०  २५०  

हवद्यतु सेवा उपलधि घरिरुी प्रधतशत ९७  १००  
खाना पकाउन इन्ध्िनको रुपमा 
र्ाउरा प्रयोग गने पररवार 

प्रधतशत २९  १०  

खाना पकाउन धबजलुी प्रयोग 
गने घरिरुी  

प्रधतशत  ०.१२  १५  

(श्ोत: आवधिक योजना तजुिमा कायिशाला, २०७८) 
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६.३.९ अपेम्क्षत उपलधिी  

आवधिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा शत प्रधतशत घरिरुीले हवद्यतुीय उजाि प्रयोग गरेका िनुेछन भने 
८० प्रधतशत घरिरुीले खाना पकाउन स्वच्छ उजाि प्रयोग गरेका िनुेछन । 

६.४ भवन तथा वम्स्त हवकास 

६.४.१ धबद्यमान अवस्था  

नेपालको सांहविानले योजनावि बसोबास, पूवाििारको हवकास, बातावरणमैत्री सरुम्क्षत आवासको 
नागररक िकलाई प्रत्याभधूत गरेको छ। आवासको प्रकार र बस्तीको बनावट अनसुार यस 
नगरपाधलकामा धमम्श्त हकधसमको पूवाििार रिेको छ।यस नगरपाधलकामा अधिकाांश बस्तीिरु बाक्ला 
छन भन ेअिि पदि तथा कम्च्च घरिरुको सांख्याको बािलुयता रिेको छ । स्थानीय सरकार गठन 
भईसके पछी खरको छाना ८० प्रधतशतले हवस्थाहपत भईसकेको छ। नगरपाधलकाले नगरको ८० 
प्रधतशत भन्ध्र्ा बढी धनजी आवासिरुको नक्सा अधभलेखन गररसकेको छ भन ेनक्सापास नगरी धनजी 
भवनिरुको धनमािण गनि रोक लगाइएको छ।नगरपाधलकाले ठाउँ ठाउँमा प्रधतक्षालयिरु तथा 
मम्न्ध्र्रिरुको धनमािण गरररिेको छ । 
६.४.२ अवसर र चनुौती  

अवसर  
 समथर भभूाग भएकाले आवास धनमािण तथा बस्ती हवकास गनि भौगोधलकरुपले सिज रिेको 
 आवास धनमािणका धनधमि चाहिने कच्चा पर्ाथि तथा जनशम्क्त नगरपाधलकामा नै उपलधि 

भएकाले आधथिक रुपले पधन सस्तो तथा सिज िनुे 
 धयबम्स्थत िाटबजार रिेको  
 नक्सा पास तथा भवन धनमािण सबबन्ध्िी धयबस्था भएको  
 प्रधतक्षालय तथा मम्न्ध्र्रिरुको धनमािण िनुे क्रम जारी रिेको  
 हवप्ररे्ण आप्रवािले आवास धयबस्था गने क्षमता हवस्तार भईरिेको 

चनुौती  
 गररबीको रेखामनुी रिेका जनताको धनधमि सरुम्क्षत आवासको लाधग आवश्यक श्ोत जटुाउन 

ममु्स्कल िनु ु 
 बढ्र्ो जनसांख्याको कारण जथाभाबी रुपमा घर बनाउन े पररपाटी रिेकाले खेधत योग्य 

जधमनमा ह्रास आउन ु 
 सकुुबबासी तथा भधूमिीनिरुलाई सरुम्क्षत आवासको पिुँचमा पयुािउन समस्या  
 शिरी क्षेत्रमा अव्यवम्स्थत बस्ती हवस्तार तथा घर जग्गा मिांगी बढ्न ु 
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६.४.३ दर्घिकाधलन सोच  

सबैका लाधग सरुम्क्षत तथा धयबम्स्थत आवासको सधुनम्श्चतता  । 
६.४.४ लक्ष्य  

स्थानीय सामग्री तथा प्रहवधिको सममु्चत प्रयोग र एकीकृत बस्ती हवकास माफि त धयबम्स्थत आवास र 
वस्ती धनमािण गने  
६.४.५ उिशे्य  

 सबै नागररकलाई सरुम्क्षत आवासको धयबस्था र एकीकृत बस्ती हवकास गनुि  
६.४.६ रणनीधत तथा कायिनीधत  

रणनीधत कायिनीधत 
 आवास क्षेत्र 

धनिािरण गरी 
एकीकृत 
वस्ती हवकास 
गने   

 

 सीमान्ध्तकृत, लोपोन्ध्मखु, र्धलत र अधत  धबपन्नका लागी एकीकृत 
बम्स्तको अविारणा  अम्घ बढाइनेछ  

 न्ध्यून बगीय पररवारिरुको लाधग आवास धनमािणमा सिधुलयत दर्इनेछ  
 सकुुबबासी तथा भधूमिीनिरुलाई आवस्यक आवासको धयबस्था गररनेछ  
 व्यवम्स्थत बजार हवकासका लागी आवश्यक पूवाििार धनमािण गररनेछ 

६.४.७ प्रमखु कायिक्रम  

 विा कायिलय भवन स्तरउन्नती,  

 विा कायिलय भवन धनमािण, 
 आिारभतू पूवाििारयकु्त बजार क्षेत्र स्तरउन्नती, 
 स्वास्थय चौकी धनमािण, 
 साबिजधनक भवन ममित, 
 नगर अस्पताल भवन धनमािण, 
 महिला उद्यमकेन्ध्र स्तरउन्नती  

६.४.८ नधतजा खाका  

क्र.सां. नधतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 
(०७७/७८) 

आवधिक योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 
(०८२/८३) 

१  आवास तथा 
साविजधनक 
धनमािण व्यवम्स्थत 
भएको िनुेछ । 

आिारभतू पूवाििारयकु्त 
व्यवम्स्थत बजार 

सांख्या  ४  १३  

साविजधनक शौचालय  सांख्या  ३  २६  
एकीकृत आवास धनमािण  सांख्या  १८०  ५००  
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(श्ोत: आवधिक योजना तजुिमा कायिशाला, २०७८) 

६.४.९ अपेम्क्षत उपलम्धि  

आवधिक  वर्िको अन्ध्त्य सबममा साविजधनक शौचालयको सांख्या २६ र जनता आवास कायिक्रम 
अन्ध्तरगत ५०० नयाँ घरिरु बनेको िनुेछ। 

६.५. धसांचाई हवकास 

६.५.१ धबद्यमान अवस्था  

सनुवल नगरपाधलकाको एकीकृत शिरी हवकास योजना २०१८ (सन)् अनसुार, यस नगरपाधलकामा 
३४.४८५ प्रधतशत (५९४९ िेक्टर) खेतीयोग्य जधमन रिेको छ । जसमध्ये कररब ४००० िेक्टर 
जधमन  धसांचाईको पिुँचमा रिेको छ। सनुवल नगरपाधलकाको एकीकृत शिरी हवकास योजना 
२०१८ (सन)् अनसुार यस नगरपाधलकामा िाल ७ वटा धसांचाई आयोजनािरु सांचालनमा आएका 
छन ।  
६.५.२ अवसर र चनुौती  

अवसर  
 कररब ३४ प्रधतशत भभूाग कृहर् योग्य रिेको तथा समतल भभूाग सांगै खोला नाला र 

जलािार क्षेत्र भएकाले धसांचाई हवकासका एथेि सबभावना वोकेको  
 धसांचाईका ७ वटा योजनािरु सांचालनमा रिेको तथा जधमन मनुीको पानी प्रयोग गरेर धसांचाई 

गनि सहकने  
 भधूमगत धसांचाईको धनधमि उपयकु्त भएकाले सबै खेधत योग्य जधमनमा धसांचाई प-ुयाउन सिज 

िनुे चनुौती  
 अझै अधिकाांस कृहर् योग्य जधमनमा धसांचाई पगु्न नसक्न ुतथा मौर्मी धसांचाईको भरमा खेती 

गनुि परेको  
 पानीका श्ोतिरु प्रशस्त भएर पधन धसांचाई उपलधि गराउन नसक्न ु 

६.५.३ दर्घिकाधलन सोच  

सवै खेतीयोग्य जधमनमा धसांचाई सधुबिा उपलधि गराई कृहर् उत्पार्कत्व वहृिका भएको नगरपाधलका  
६.५.४ लक्ष्य  

 कृहर् क्षेत्रको उत्पार्कत्व वहृि गराउने ।  
६.५.५ उिशे्य  

 दर्गो र भरपर्ो धसांचाई सधुबिा धबस्तार गनुि  
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६.५.६. रणनीधत तथा कायिनीधत  

रणनीधत कायिनीधत 

सबै कृहर् योग्य जमीनमा 
धसांचाईको पिुँचमा प-ुयाई कृहर् 
उत्पार्न बढाउने 

 कुलो तथा निर नपगु्ने क्षते्रमा हवद्यतुीय सिायताले जधमन 
मनुीको पानी धनकालेर धसांचाई गररनेछ   

 प्रयोग िुँरै् गरेका निर तथा कुलोिरुको धनयधमत  ममित 
सबभार गररनेछ  

 िाल प्रयोगमा आइरिेको कुलो तथा निरिरुको क्षमता 
अधभवहृि गरी स्तर उन्नती गररनेछ   

 पोखरी, निर, कुलोिरु धनमािण तथा ममित गनि आवश्यक 
ममित सांभार कोर्को स्थापना गररनेछ  

 धसांचाइ प्रणालीको दर्गोपनाका लाधग उपभोक्तािरुको श्ोत 
सहितको सिभाधगतामा,  व्यवस्थापन र उपयोग गने 
पिधतमा सिुार गररनेछ 

६.५.७ प्रमखु कायिक्रम  

 भधूमगत धसांचाई योजना, 
 कृहर् हवद्यधुतकरण कायिक्रम,  
 परुाना धसांचाई ममित सबभार कायिक्रम ।  

६.५.८ नधतजा खाका  

क्र.सां. नधतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 
(७८/७९) 

आवधिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 
(८३/८४) 

१ 
 

धनयधमत सांचालन िनु े 
धसांचाई प्रणाली 
हवकास िनुेछ । 

 धसांम्चत गररएको जधमन िेक्टर  ४०००  ५९४९  

(श्ोत: आवधिक योजना तजुिमा कायिशाला, २०७८) 
६.५.९ अपेम्क्षत उपलधिी  

आवधिक योजनाको अन्ध्त्यमा सवै खेधत योग्य जधमनमा बरै्भरर धसांचाई सहुविा पगेुको िनुेछ । 
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पररच्छेर्- ७ - वन, वातावरण सांरक्षण एवम ्हवपद् व्यवस्थापन 

नेपालको सांहविानको भाग ३ को िारा ३० ले प्रत्येक नागररकलाई स्वच्छ वातावरणको िक प्रर्ान 
गरेको छ। प्राकृधतक श्ोतको सांरक्षण, सबबििन र उपयोग सबबन्ध्िी नीधत अन्ध्तरगत प्राकृधतक 
प्रकोपबाट िनुे जोम्खम न्ध्यूनीकरण गनि पूवि सूचना, तयारी, उिार, राित एवां पनुस्थािपना गने प्राविान 
समेत राखेको छ । हवपद् जोम्खम व्यवस्थापन राहिय रणनीधत, २०६६ ले हवपद् पूवितयारी सबबन्ध्िी 
अविारणािरूको प्रभावकारी कायािन्ध्वयन माफि त ् हवपद् व्यवस्थापनको सधुनम्श्चतता गने ध्येय राखी 
हवपद् उत्थानशील राि धनमािणको र्ीघिकालीन सोच राखेको छ । स्थानीय सरकारको कायिक्षेत्र धभत्र 
वातावरण सांरक्षण तथा जैहवक हवहविता सांरक्षण, जलािार व्यवस्थापन, धसमसार, वन्ध्यजन्ध्त,ु खानी तथा 
खधनज पर्ाथि, फोिरमैला व्यवस्थापन साथै प्रकोप व्यवस्थापन पर्िछन।् यस हवर्यिरूको प्रभावकारी 
व्यवस्थापनका लाधग स्थानीय सरकारले सरकारका अन्ध्य सांयन्ध्त्रिरूसांग सिकायि र समन्ध्वय गनि 
जरुरी िनु्ध्छ । वातावरणीय दर्गोपनाको सन्ध्र्भिमा दर्गो हवकास लक्ष्यिरू मध्ये लक्ष्य १२ (उपभोग 
र उत्पार्नमा म्जबमेवारीपना), लक्ष्य १३ (जलवाय ुसबवन्ध्िी) यस क्षेत्रसांग जोधिएका छन ्। दर्गो 
हवकासको लक्ष्य सहित र्ीघिकालीन सोच कायम गरेर अगाधि बढ्न तथा सांहविान तथा प्रचधलत ऐन 

कानूनले धलएका लक्ष्यिरू समेत िाधसल गनि स्थानीय स्तरमा नगरपाधलकाको भधूमका अत्यन्ध्त 
मित्वपूणि छ ।  

७.१ वन हवकास तथा वातावरण सांरक्षण 

७.१.१ धबद्यमान अवस्था  

यस नगरपाधलकाको कररब ६१ प्रधतशत भभूाग बनजांगल तथा घाँसे मैर्ानले ढाहकएको छ 
।नगरपाधलकाले धबगत रे्म्ख नै सामरु्ाहयक बन व्यवस्थापन पक्षलाई धयबम्स्थत गरेको छ 
।नगरपाधलका धभत्र एक घर र्ईु रुख कायिक्रम तथा एक घर एक करेसाबारी कायिक्रम तजुिमा 
गररएको छ।सिरी क्षेत्र तथा खाली ठाउँ सौन्ध्र्यिकरणका लाधग वकृ्षारोपण कायिक्रम सांचालन भएको 
छ। यस नगरपाधलकामा उष्णीय तथा सम-म्शतोष्ण र्वैु खालको िावापानी पाइने िुँर्ा जैहवक 
धबधबिताले भररएको छ।यिाँको बनमा साल, धससौ, बकैना, जामनु, तेजपात जस्ता बनस्पधतिरुका 
साथै धबधभन्न प्रकारका जधिबटुीिरु जस्तै कुररलो, िरो, बरो आदर् पाइन्ध्छ। प्रशस्त घाँसे मैर्ान 
भएकाले साना साना हकरा फट्याांग्रा तथा साना चरािरु पधन प्रशस्त पाइन्ध्छ ।नगरपाधलकाले आफै 
फोिर मैला व्यवस्थापन गरै् आएको छ भने हवपद् व्यवस्थापनका लाधग िरेक विामा हवपद् प्रधतकायि 
टोली गठन भई व्यवस्थापनका कामिरु भईरिेका छन ।  
७.१.२ अवसर र चनुौती  

अवसर  
 नगरपाधलकाको साठी प्रधतसत भन्ध्र्ा बढी भभूाग बनजांगल तथा घाँसेमैर्ानले भररएको  
 नगर क्षेत्रमा वकृ्षारोपण कायिक्रम लाग ुभएको  
 सामरु्ाहयक बन माफि त स्थानीय जनता आफै बन सांरक्षणमा सिभागी भएका  
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 नगर क्षेत्रमा रिेको पाकि को सांरक्षण र हवकासका लाधग धबधभन्न कायिक्रमिरु तजुिमा गरी लाग ु

गररएको 
 बन तथा साविजधनक जग्गा क्षेत्रमा सामहुिक जधिबटुी खेतीको सबभावना रिेको  
 नगरपाधलकाको आफनै सांग्लतमामा फोिरमैला व्यवस्थापन गररएको  
 नदर् कटानका क्षेत्रिरु पहिचान गरी त्यस्तो कटान धनयन्ध्त्रण गनिको लाधग धबधभन्न 

तटबन्ध्ििरु धनमािण गररएको  
 हवपद् व्यवस्थापनको पक्षलाई प्राथधमकतामा राख्रै् त्यसको लाधग बजेटको धयबस्था गररएको  
 राित धबतरण कायिहवधि र वातावारण तथा प्राकृधतक श्ोत सांरक्षण ऐन तयार गरी 

कायिन्ध्वयनमा रिेको  
चनुौती  

 अव्यवम्स्थत सिरीकरणले गर्ाि जैहवक धबधबितामा ह्रास आएको  
 जग्गा प्राधप्त एवम प्रयोजन प्रणालीलाई धयबम्स्थत गनि नसहकएको  
 नगरपाधलकालाई प्राकृधतक श्ोत तथा सबपर्ाको उपयोग र पररचालनको पूणि अधिकार निनु ु 
 सामरु्ाहयक बनको उम्चत उपयोगको अभाव  
 बन तथा हवपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा आवस्यकता अनसुार बजेट धबधनयोजन गनि नसहकएको  
 धयबम्स्थत लयाण्ि हफलि साइि धनमािण चरणमा रिेकाले तत्काल फोिर व्यवस्थापन गनि 

समस्या रिेका  
 हवपद् आकम्स्मक उिार तथा राित सामाग्रीिरु समयमा नै उपलधि गराउन नसहकएको  
 प्राकृधतक श्ोतको उत्खनन तथा प्रसोिनको अभाव रिेको  
 हवपद् पवुि तयारीका लागी धबधभन्न प्रकारका श्ोत सािनिरुको अभाव रिेको  
 हवपद् व्यवस्थापनको लाधग सांघीय, प्ररे्श र स्थानीय तिबाट उपलधि राित हवतरण 

प्रहक्रयामा समन्ध्वयमा अभाव रिेको  
 ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा कायिन्ध्वयन गनि नसहकएको  

७.१.३ दर्घिकाधलन सोच  

वातावरणीय सन्ध्तलुन कायम गरै् वनको दर्गो व्यवस्थापन । 

७.१.४ लक्ष्य  

बनजांगल तथा जैहवक धबधबिताको उम्चत सांरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी बातावरण मैत्री समाज 
धनमािण गने  । 

७.१.५ उद्दशे्य  

 वनको दर्गो व्यवस्थापन गनुि  
 जधिबटुी तथा बन पैर्ावारको उत्पार्न प्रवििन र बजारीकरण गनुि   
 स्थानीय जधिबटुीको उत्पार्न वहृि भई धयबसाहयक रुपमा धबक्री धबतरण गनुि  
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 फोिरमैला व्यवस्थापनको लाधग उपयकु्त लयाण्ि हफलि साइट धनमािण गरी धयबम्स्थत रुपमा 

फोिरमैला सांकलन गनुि  
 हवपद् व्यवस्थापनमा स्थानीयको क्षमता हवकास गनुि  
 जोम्खम न्ध्यूनीकरणका उपाय अवलबबन गनुि  

७.१.६ रणनीधत तथा कायिनीधत  

रणनीधत कायिनीधत 

 जधिबटुी तथा बन 
पैर्ावारको उत्पार्न, प्रवििन 
र बजारीकरणका प्राकृधतक 
श्ोत तथा सािनिरुको 
धयबम्स्थत योजना बनाई 
आधथिक रुपमा समनु्नत 
बनाउने 

 जधिबटुी उत्पार्न तथा प्रशोिनका लाधग उद्योगको 
स्थापना गररनेछ साथै थप नसिरीको स्थापना गररनेछ 

 बन सांरक्षण तथा थप वकृ्षारोपण कायिक्रम माफि त 
बन जांगल तथा घाँसे मैर्ानले ओगटेको क्षते्र 
सांरक्षण गररनेछ 

 वातावरण सांरक्षण तथा 
जलवाय ुपररवतिन 

अनकुुलनका लाधग 
सामरु्ायलाई सचेत बनाउने 

 नयाँ उद्योग धनमािण गर्ाि प्रर्रु्ण कम गने यन्ध्त्र 
जिानमा जोि दर्इनेछ र बसोबास क्षेत्र भन्ध्र्ा टाढा 
स्थापनाको लाधग मात्र अनमुधत दर्इनेछ  

 स्थानीय स्तरमा िेरै भन्ध्र्ा िेरै हवद्यतुीय सवारी 
सािन चलाउन जोि दर्इनेछ तथा बजार क्षेत्र धभत्र 
हवद्यतुीय चाजि स्टेसन बनाउन सरोकारवालािरु सांग 
समन्ध्वय गररनेछ  

 चरेुको िढेलो धनयन्ध्त्रणका लाधग प्ररे्श सरकारको 
समन्ध्वयमा कायिक्रम लाग ुगररनेछ  

 भ ूतथा जलािारको सांरक्षण 
गरै् फोिरमैला व्यवस्थापन 
गने 

 खोला हकनार वररपरीका जोम्खम क्षेत्र पहिचान गरी 
तटबन्ध्िनको व्यवस्थापन गररनेछ  

 जैहवक तथा अजैहवक फोिरलाई छुट्टाछुटै्ट सांकलन 
गरी व्यवस्थापन गररनेछ  

 घरमा नै फोिर मैला व्यवस्थापन बधगिकरण तथा 
व्यवस्थापन ताधलम दर्एर फोिर मैला व्यवस्थापनमा 
स्थानीयको भधूमका बढाइनेछ   
 

 मिामारी लगाएत धबधभन्न 
हकधसमका हवपद् प्रधतकायिको 
लागी सामरु्ाहयक सिकायि 
बढाउने  

 हवपद् व्यवस्थापन कोर् तथा हवपद् व्यवस्थापन 
सधमधतलाई सशक्त गराइनेछ 

 स्थानीयिरुलाई हवपद् प्रधतकायिको लाधग क्षमता 
अधभवहृि गनि प्रम्शक्षण दर्इनेछ  



87 

 

 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

७.१.७ प्रमखु कायिक्रम 

 व्यावसाहयक जधिबटुी उत्पार्न कायिक्रम, 
 जधिबटुी/ रुख नसिरी, 
 चरेु िढेलो धनयन्ध्त्रण कायिक्रम,  
 सामरु्ाहयक बन सांरक्षण कायिक्रम, 
 सिक सौन्ध्र्यिकरण ( वकृ्षारोपण) कायिक्रम, 
 फोिोर व्यवस्थापन लयाण्िहफलि साइट धनमािण तथा स्तर उन्नती, 
 सिरी क्षेत्रमा जैहवक तथा अजैहवक फोिरको लाधग छुट्टाछुटै्ट िस्टधबन कायिक्रम, 
 खोला हकनार वररपरी तटबन्ध्ि कायिक्रम, 
 प्राकृधतक श्ोत र सािन उपयोग सचेतना कायिक्रम, 
 धसमसार क्षेत्र सांरक्षण तथा प्रवििन कायिक्रम, 
 बजार क्षेत्र तथा खाली जधमनमा वकृ्षारोपण कायिक्रम, 
 हवपद् धयबस्थापन कोर्, 
 आपतकालीन आश्यस्थल धनमािण,  

 हवपद् पवुि तयारी कायिक्रम,  

 विामा हवपद् धयबस्थापन सधमधत गठन तथा क्षमता अधभवहृि कायिक्रम,  

 र्मकल खररर् तथा धयबस्थापन कायिक्रम, 
 आपतकालीन उिार सामग्रीिरु धयबस्थापन तथा पनुभिरण कायिक्रम,  

 धबद्यालयमा हवपद् जोम्खम न्ध्यूनीकरण र धयबस्थापन कायिक्रम, 
 आपतकालीन आकम्स्मक कोर्, 
 हवपद् उिार ताधलम/ अभ्यास/ प्रधतकायि,  

 तारजाली नदर् धनयन्ध्त्रण कायिक्रम  । 
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७.१.८  नधतजा खाका  

क्र.सां
. 

नधतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था   
(०७८/७९ 
) 

आवधिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 

(०८३/८४) 
१ वन तथा जैहवक 

हवहविता सांरक्षण 
तथा दर्गो उपयोग 

भएको िनुेछ । 

वन जङ्गलले ओगटेको 
क्षेत्र 

प्रधतशत ६०.२ सांरक्षण गने    

बन उपभोक्ता सधमधत  
 

सांख्या  १७ सबलीकरण गने  

२  स्वच्छ, सफा तथा 
िररयालीयकु्त 
वातावरणको 
अधभवहृि भएको 
िनुेछ । 

सिक हकनारामा हवरुवा 
रोहपएको सिक 

हकलोधमट
र 

० २० 

रै्धनक सफाइ िनुे िाट 
बजार क्षेत्र 

सांख्या  ३ धयबम्स्थत गने  

फोिर मैला लयाण्िहफलि 
साइट  

सांख्या  १ 
(धनमािणािीन) 

२ 

३    हवपद् 
व्यवस्थापनमा 
सांस्थागत तथा 
सामरु्ाहयक क्षमता 
सदुृढ भएको 
िनुेछ ।  

हवपद्काधलन आश्यस्थल सांख्या  ०  १३  
खोज तथा उद्बार कायि 
गने र्क्ष जनशम्क्त  

जना ११  ५२  

हवपद् व्यवस्थापनमा 
सांलग्न स्थानीय सांस्था 
तथा सांयन्ध्त्र 

सांख्या  १४  क्षमता बढाउने  

र्मकल  सांख्या  ०  १  

(श्ोत: आवधिक योजना तजुिमा कायिशाला, २०७८) 
७.१.९ अपेम्क्षत उपलधिी  

आवधिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा बनजांगलले ढाकेको क्षेत्र सांरक्षण भएको िनुेछ भने जैहवक तथा 
अजैहवक फोिरिरुको छुट्टाछुटै्ट व्यवस्थापन भएको िनुेछ ।  
 
 

पररच्छेर् ८ - सांस्थागत हवकास तथा सशुासन 

स्थानीय सरकार सांचालन ऐन, २०७४ मा उललेख गररएका अधिकारको प्रयोग गरै् स्थानीय 
सरकारले प्रर्ान गने सेवा प्रवाि र हवकास कायिलाई हवधिसबमत ढांगले जनअपेक्षा अनसुार कुशल, 
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पारर्शी, जवाफरे्िी ढांगले स्थानीय शासन सांचालन गरी प्रभावकारी बनाउने अिम र्ाहयत्व रिेको छ 
।बर्धलर्ो पररम्स्थधतमा स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकार क्षेत्र, सािन श्ोतमा बढोिरीसँगै 
जनआकाांक्षा पधन चधुलएको छ।यसको सबबोिन गनि बर्धलर्ो पररवेशसँगै सेवा प्रवाि र हवकास 
व्यवस्थापनमा धसजिनात्मक र वैकम्लपक उपायिरू अवलबबन गनि जरुरी छ। दर्गो हवकास लक्ष्यले 
सांस्थागत हवकास र सशुासनलाई समेत मित्व दर्एको छ। दर्गो हवकास लक्ष्यिरू मध्ये लक्ष्य–१६ 
(शाम्न्ध्त, न्ध्याय र सदृृढ सांस्थािरू) र लक्ष्य–१७ (लक्ष्यिरूका धनम्बत साझेर्ारी) यस क्षेत्रसांग 
जोधिएका लक्ष्यिरू िनु ्। यसलाई मध्यनजर गरी सेवा प्रवाि र हवकास व्यवस्थापन प्रभावकाररता 
अधभवहृि गरी स्थानीय तिमा सशुासन कायम गनि कानून, नीधत र सशुासन, सांगठन तथा क्षमता 
हवकास, राजस्व तथा श्ोत व्यवस्थापन गनुिपर्िछ । सांघीय व्यवस्था अनसुार सांवैिाधनक अधिकारबाट 
स्थाहपत स्थानीय सरकार जनताको घररै्लोको सरकारको रुपमा िेररएको छ।सङ्घीयताको कायािन्ध्वयन 
पश्चात “स्थानीय सरकार गाउँ-घरमा धसांिर्रबार” भन्ने अविारणा अनसुार स्थानीय जनताले आफ्नो 
सरकार तथा अधिकार प्रत्याभधूतको मिसशु गरेका छन र स्थानीय सरकारबाट ठूलो अपेक्षा राखेका 
छन ्। तथापी सीधमत अधिकार, श्ोत तथा सािन तथा नीधत योजनामा कमी भएकाले जनताले चािे 
जस्तो काम गनि स्थानीय सरकारलाई सम्जलो छैन ।  

८.१ सांस्थागत सशुासन तथा क्षमता हवकास 

८.१.१ धबद्यमान अवस्था  

नगरपाधलकाले स्थानीय सशुासन कायम राख्न िाल सबम ७४ वटा कानून धनमािण गरी कायिन्ध्वयनमा 
लयाएको छ । स्थानीय सरकारबाट प्रर्ान गररने सेवालाई जनउिरर्ायी बनाउन नगरपाधलका  र 
प्रत्येक विा कायिलयिरुमा नागररक विापत्र, सशुासन िेलप िेस्क लगाएतका कायििरुको सरुुवात 
भएको छ। सिभाधगतामूलक योजना तजुिमा प्रहक्रया माफि त नागररकको सिभाधगतामा योजना 
तजुिमाको अभ्यास गरी सभाबाट स्वीकृत बजेट तथा नीधत कायिक्रमलाई बजेट पमु्स्तका, वेवसाइट र 
सूचना पाटी, नागररक विा पत्र माफि त साविजधनक गने गररएको छ।त्यसै गरी अनलाइन व्यम्क्तगत 
फारम भने व्यवस्था सबै विामा हवस्तार िरैु्छ।यस नगरपाधलकामा म्शक्षा, स्वास्थय, खानेपानी तथा 
सरसफाई क्षेत्रमा कायि गने धबधभन्न गैर सरकारी सांस्थािरु रिेका छन।्टोल हवकासको धनम्बत केहि 
टोलिरुमा टोल हवकास सधमधत गठन भई स्थानीय स्तरमा कामिरु सांचालन भईरिेका छन।् 
स्थानीय यवुा क्लबले समय समयमा सरसफाई, मनोरांजन तथा खेलकुर्का कायिक्रमिरु गने गर्िछन ्
।  
 

 

 

 

८.१.२ अवसर र चनुौती  

अवसर  
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 जनप्रधतधनधििरुमा जनताको पक्षमा काम गनुिपछि भने्न िारणा, हवकासमा राजनीधत सद्भाव, 

सामाम्जक सिभाधगता उललेख्य  
 स्थानीय जनप्रधतधनधििरु सांग जनताको सिज पिुँच िनु ु र प्रधतधनधि माफि त जनताका 

गनुासािरु सनुवुाई िनुे अवस्था 
 स्थानीय क्षेत्रको न्ध्याय प्रणालीमा जनताको पिुँच िनु,ु नीधत धनमािणमा जनताको सिभाधगता 

बढ्न ुतथा बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा प्रहक्रया सिभाधगतामलुक िनु ु 
 विा विामा आमा समिु तथा बाल क्लबिरु गठन भई काम भएको  
 टोल सिुार सधमधत माफि त स्थानीय स्तरमा सिुारका कामिरु िरैु् गरेको  
 गैरसरकारी तथा सामाम्जक सांघ सांस्थाको उललेख्य उपम्स्थधत भई म्शक्षा, स्वास्थय तथा 

पोर्णमा काम भईरिेको  
चनुौती  

 विा कायिलयिरुमा कमिचारी अभाव तथा जनशम्क्त व्यवस्थापनमा समस्या  
 सबै विा कायिलयको आवस्यक पूवाििार नभएको तथा विा कायिलय धयबम्स्थत िनु नसकेको  
 हवकास वजेट खचि गनि नसक्न ु

 योजना व्यवस्थापनमा समस्या  
 जनशम्क्त तथा कमिचारीको क्षमता हवकास िनु नसकेको  
 विा कायिलयिरुमा धसधसहटभी जिान िनु नसकेको  
 स्थानीय समिु, क्लबिरुको क्षमता वहृि निनु ु 
 धनयधमत रुपमा गैरसरकारी सांस्थािरुको कायििरु अनगुमन निनु ुतथा जथाभावी रुपमा गने 

कायिलाई धनयन्ध्त्रण गनि नसक्न ु

८.१.३ दर्घिकाधलन सोच  

असल शासनको प्रत्याभधूत र सर्ाचारयकु्त समाजको धनमािण  
८.१.४ लक्ष्य  

सांस्थागत िनुे रष्िाचार र अधनयधमतता धनयन्ध्त्रण गरी सशुासन सधुनम्श्चत गने  
८.१.५ उिशे्य 

 प्रहवधिमैत्री स्थानीय सेवा प्रवाि गरै् स्थानीय जवाफरे्हिता अधभवहृि गनुि  
 जनशक्तीको क्षमता हवकास गरी सांस्थागत सशुासन कायम गनुि । 

 

 

 

८.१.६ रणनीधत तथा कायिनीधत  

रणनीधत कायिनीधत 
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रणनीधत कायिनीधत 

 स्थानीय सेवा प्रवािलाई 
सरल, सिज र सेवाग्रािी 
मैत्री बनाउने 

 नगरपाधलका धभत्र गनुासो सनुवाई कक्ष धनमािण 
गररनेछ तथा सियोग कक्षलाई पररस्कृत गररनेछ  

 सबै विा कायिलयिरुमा सीसी हटभी जिान गररनकुो 
साथै सेवा प्रवाि लाई चसु्त र्रुुस्त गररनेछ 

 आवश्यक नीधत धनमािण 
तथा नगरपाधलकाको 
तथयाांक चसु्त राख्न े  

 समाजमा व्याप्त लैंधगक हवभेर्, हिांसा जस्ता 
कुरीधतिरूलाई न्ध्यधुनकरण गनि लैंधगक समानता तथा 
सामाम्जक समावेशीकरणको नीधत तयार गरी लाग ु
गररनेछ 

 आन्ध्तररक धनयन्ध्त्रण प्रणालीलाई धयवम्स्थत गररनेछ  
 नगरपाधलकाको तथयाांकिरु अद्यावधिक गरी 

वेवसाइटमा धयवम्स्थत गररनेछ  
 मलेप तथा आलेप सझुाव कायिन्ध्वयन गररनेछ  

 सेवा प्रवाि तथा 
जवाफरे्हिताको अवस्थामा 
सिुार गने   

 सबै विािरुमा धिम्जटल पाटी तथा ई-िाम्जरी प्रणाली 
लाग ुगररनेछ  

 सशुासन, ऐन, धनयम पालनाममा जोि दर्इनेछ  
 सेवा प्रर्ायकको सामाम्जक जवाफरे्हिता अधभवहृि गनि 

सामाम्जक पररक्षण, साविजधनक पररक्षण, साविजधनक 
सनुवुाई गररनेछ    

 हवर्यगत सधमधत तथा अन्ध्य सधमधतिरूलाई प्रचधलत 
कानून बमोम्जमको कायिक्षेत्र स्पि गरी कायि 
सबपार्नको स्तर सिुारको लाधग क्षमता अधभवहृि 
गररनेछ  

 जनप्रधतधनधि तथा 
कमिचारीिरुको कायि 
सबपार्न क्षमता सदुृढ गने  

 नगरपाधलकाका पर्ाधिकारी तथा कमिचारीिरुको 
क्षमता हवकास गररनेछ  

 कायि सबपार्न करार गरी लाग ुगररनेछ  
 सांस्थागत स्वमलुयाांकन नधतजामा सिुार गररनेछ  

 स्थानीय योजना तजुिमा 
तथा कायािन्ध्वयनमा 
जनसिभाधगतालाई जोि 
दर्ने  

 प्राथधमकता अनसुार योजना धनमािण गररनेछ  
 समाजका िरेक वगिलाई योजना धनमािण प्रहक्रयामा 

सामेल गररनेछ  

 योजना छनौट कायिन्ध्वयन 
तथा अनगुमन प्रहक्रयालाई 
धयवम्स्थत गने  

 नगरपाधलकाले गने कायिक्रमलाई धनयधमत अनगुमन 
गरर आवश्यक धनरे्शन दर्इनेछ  
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रणनीधत कायिनीधत 

 सामाम्जक सांघ 
सांस्थािरुलाई सदुृढ बनाई 
स्थानीय हवकासमा 
पररचालन गने 

 गैर-सरकारी सांस्थािरुको कायिक्रमिरुलाई धनयधमत 
अनगुमन तथा मलुयाांकन गररनेछ  

 टोल हवकास सधमधतको क्षमता अधभवहृि गररनेछ  
 यवुा क्लब, तथा नगरपाधलकामा भएका अन्ध्य सांघठन, 

आमा समिु, उपभोक्ता सधमधतिरुको प्रवििनको लाधग 
धनम्श्चत कोर्को व्यवस्था गररनेछ 

८.१.७  प्रमखु कायिक्रम  

 पर्ाधिकारी तथा कमिचारीिरूको क्षमता हवकास, 
 कायिलयको पुजँीगत खचि सिुार, 
 सूचना तथा सिायता कक्ष सांचालन, 
 सेवाग्रािी तथा सरोकारवाला सांग सवेक्षण तथा पषृ्ठपोर्ण, 
 विा कायिलयिरूको स्तरोन्नती गरी सेवा प्रवािलाई सिज र सलुभ, 
 विा कायिलयिरुमा टोकन प्रणाली, इ-िाम्जरी तथा सीसी हटभी प्रणाली जिान,  
 धबर्यगत सधमधत क्षमता हवकास तथा कायि सबपार्न अधभवहृि, 
 अनलाइन प्रहवधि प्रयोग बारे ताधलम 
 सेवा कर सचेतना,  
 गनुासो सनुवुाई प्रणाली हवकास, 
 चौमाधसक बलेुहटन प्रकासन  

 प्रोफाइल अध्यावधिक गने  

 स्वेत पत्र प्रकासन  

 सूचना तथा अधभलेख केन्ध्र  

 बाहर्िक पमु्स्तका प्रकासन  

 उपभोक्ता सधमधत ताधलम, 
 O & M सभे  

 क्षेत्रगत योजना धनमािण  

 धबर्य अन्ध्तगित नीधत धनयम सांस्थागत  

 कमिचारी, पर्ाधिकारी तथा उपभोक्ता सबमान  

 साविजधनक सनुवुाई । 
 
 
८.१.८ नधतजा खाका  
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क्र.सां. नधतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 
(७८/७९) 

आवधिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 
(०८३/८४) 

१ सेवा प्रवाि 
तथा 
जवाफरे्हिताको 
अवस्थामा 
सिुार भएको 
िनुेछ ।  

अभ्यासमा रिेका 
सामाम्जक जवाफरे्हिताका 
मापन आिारिरु 
(क्षधतपूधति सहितको 
नागररक विापत्र, 
साविजधनक सनुवुाई, 
साविजधनक परीक्षण, 
सामाम्जक परीक्षण, 
समरु्ाय स्कोर कायि 
आदर्) 

प्रकार साविजधनक 
सनुवुाई, 
सामाम्जक 
परीक्षण, 

अनगुमन तथा 
मलुयाांकन 

सबै विामा 
कायिपाधलकामा 
विापत्र राख्नपुने, 
वाहर्िक सधमक्षा, 

सामाम्जक 
पररक्षण गनुिपने 

सूचनाको माध्यम 
(धिम्जटल सूचना पाटी, 
धलम्खत सूचना, सामाम्जक 
सांजाल, रेधियो तथा 
टेधलधभजन, वेभसाइट, 
मोवाइल बयासेज) 

प्रकार धलम्खत सूचना, 
सामाम्जक 

सांजाल, रेधियो, 
हट. भी, 
मोबाइल 
बयासेज 

धिम्जटल 
सूचनाको प्रयोग 
लाई १००% 

पयुािउन े

हवद्यतुीय िाम्जरी रिेका 
सेवा प्रवाि गने कायािलय 
(नगर कायिपाधलका 
कायािलय तथा विा 
कायािलय हवर्यगत शाखा) 

सांख्या  नगरपाधलका 
तथा विा मा 

मा.हव, 
आिारभतू, र 
नगरपाधलकाको 
सबै शाखामा 

पयुािउन े
२ कायि सबपार्न 

क्षमता सदुृढ 
भएको िनुेछ 
। 

वाहर्िक जनशम्क्ि क्षमता 
हवकास ताधलम 

पटक  २  १०  

सेवाग्रािीले सेवा प्राप्त गनि 
लाग्ने और्त समय  

धमनेट १५  १० 

कायि सबपार्न सधमक्षा  पटक १  २  
३. हविीय श्ोतको 

हवस्तार तथा 
वाहर्िक आन्ध्तररक आय 
(आ. व 77/७8) 

रु 
िजारमा 

          रू 
158373950  

 

रू 

२४०८६१८७२ 
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क्र.सां. नधतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 
(७८/७९) 

आवधिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको म्स्थधत 
(०८३/८४) 

पररचालन 
प्रभावकारी 
भएको िनुेछ 
। 

कूल वाहर्िक बजेट रु 
िजारमा 

रू 
1285660742  

 

रू 
1523861352 

 
हवधनयोजन शीर्िक अनसुार 
वाहर्िक खचि 

प्रधतशत ६५.७७  
 

९० 
 

४. योजना तजुिमा 
तथा 
कायािन्ध्वयन 
प्रकृया 
व्यवम्स्थत 
भएको िनुेछ 
। 

 

समयमै सबपन्न िनुे 
स्थानीय आयोजना 

प्रधतशत ७५  १००  

वस्तमु्स्थधत हववरण 
अद्यावधिक 

पटक ०  बर्िमा १ पटक  

नधतजामूलक अनगुमन 
खाकामा आिाररत 
अनगुमन तथा मूलयाङ्कन 
योजना 

पटक १०  ४०  

वस्ती स्तरबाट योजना 
तजुिमा प्रहक्रयामा 
सिभाधगता 

जना ३०००  ५०००  

८.१.९  अपेम्क्षत उपलधिी  
आवधिक योजनाको अन्ध्त्य सबममा समयमा नै सबपन्न िनुे स्थानीय आयोजना शत प्रधतशत, गनुासो 
सनुवुाई शत प्रधतशत, सेवाबाट सन्ध्तिु िनुे जनता शत प्रधतशत तथा सेवाग्रािीले १० धमनेट धभतै्र 
सेवा प्राप्त गरेका िनुेछन। 
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पररच्छेर् ९ - हवम्िय हवश्लरे्ण 

९.१ वजेट हवश्लरे्ण र आवधिक योजना अवधिको लाधग प्रक्षपेण 

नेपालको सांहविानले स्थानीय तिलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रधभत्रको हवर्यमा राहिय आधथिक नीधत, 

वस्त ुतथा सेवाको ओसारपसार, पूजँी तथा श्म बजार, धछमेकी प्ररे्श वा स्थानीय तिलाई प्रधतकूल 
निनुे गरी कानून बनाई कर लगाउन सक्ने अधिकार दर्एको छ। नगरपाधलकाले सबै प्रकारको 
राजस्व, सांघीय सरकार र प्ररे्श सरकारबाट प्राप्त िनुे अनरु्ान तथा नगरपाधलकाले धलएको ऋण 
रकम र अन्ध्य स्रोतबाट प्राप्त िनुे रकम जबमा िनुे आफ्नो स्थानीय सम्ञ्चत कोर्बाट गनि सहकने खचि 
सबबन्ध्िी व्यवस्था स्थानीय कानून बमोम्जम िनुे भनेको छ । 

नगरपाधलकाले आवधिक योजनाको लाधग राजस्व र व्ययको अनमुान गर्ाि सरकारी, सिकारी, 
सामरु्ाहयक, धनजी र गैरसरकारी क्षेत्र तथा हवकास साझेर्ारको स्रोतको पहिचान गनुिपने िुँर्ा यस 
नगरपाधलकाको आवधिक योजनाको र्ीघिकाधलन सोच अनसुारका लक्ष्य तथा उदे्दश्यिरू अनरुुप 
पहिचान गररएका कायिक्रमिरूको प्राथधमहककरण गरी सोको लाधग आवश्यक श्ोतिरूको व्यवस्थापन 
सबबन्ध्िी हववरणिरु यस पररच्छेर्मा राम्खएका छन ।  

९.२ हविीय िस्तान्ध्तरण 

अन्ध्तर सरकारी हवि व्यवस्थापन ऐनद्वारा व्यवम्स्थत सांघ र प्ररे्शिरूबाट रे्िाय बमोम्जमका हविीय 
स्रोतिरू िस्तान्ध्तरण भएका छन । 

 सांघीय सरकारद्वारा वाहर्िक रूपमा उपलव्ि िनुे समानीकरण अनरु्ान, सशति अनरु्ान, हवशेर् 
अनरु्ान,  समपूरक अनरु्ान, र राजस्व बाँिफाँट वापत प्राप्त िनुे रकम । 

 प्ररे्श सरकारद्वारा वाहर्िक रूपमा उपलव्ि िनुे समानीकरण अनरु्ान, सशति अनरु्ान, हवशेर् 
अनरु्ान,  समपूरक अनरु्ान र राजस्व बाँिफाँट वापत प्राप्त िनुे रकम । 

 सांघीय तथा प्ररे्श सरकारबाट प्रत्यायोम्जत अधिकार अन्ध्तगित यस नगरपाधलकालाई प्राप्त िनुे 
कायिक्रम बजेट जस्तै प्रिानमन्ध्त्री रोजगार कायिक्रम, सामाम्जक सरुक्षा रकम आदर् । 

 वैरे्म्शक अनरु्ानतफि  अन्ध्तरािहिय हवकास सिायता नीधत, २०७६ बमोम्जम सांघीय अथि 
मन्ध्त्रालयको सांयोजनमा प्राप्त िनुे रकम । 

९.३ आय अनमुान 

स्थानीय तिको आधथिक कायि प्रणाली सबबन्ध्िी सांवैिाधनक प्राविान, राहिय आधथिक नीधत र सांघ  तथा 
प्ररे्शसँगको आधथिक अन्ध्तरसबबन्ध्िलाई मखु्य आिारका रुपमा धलइ हविीय व्यवस्थापन सबबन्ध्िी 
हवश्लरे्ण र प्रक्षेपण गररएको छ। नगरपाधलकाले पाँचवर्िको अवधिमा प्रधतव्यम्क्त वाहर्िक आय झण्िै 
र्ोधबर पयुािउन, कृहर् क्षेत्रको वहृि र्र बढाइ लमु्बबनी प्ररे्शको कृहर् क्षेत्र सरि वहृिर्र िाधसल गने, 

र बेरोजगारी र्र उललेख्यरुपमा तल झाने मित्वाकाांक्षी लक्ष्य पूरा गनेतफि  लम्क्षत गररएको छ। 
नगरपाधलकाले उललेम्खत आकारको आधथिक सबवहृि िाधसल गनि आवश्यक श्ोतका लाधग सिकारी, 
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धनजी र गैरसरकारी क्षेत्रको एहककृत र समन्ध्वयात्मक भधूमकालाई समेत आिार मानेको छ। 
नगरपाधलकाको आवधिक योजनाको हविीय प्रक्षेपण गर्ाि आ.व २०७७÷७८ लाई आिार वर्ि मानी 
अन्ध्य धनबन आिार धलइएको छ । 

 आ.ब. २०७५÷७६ रे्म्ख २०७७।७८ सबमको यथाथि आय तथा व्ययको आधथिक हववरण, 

 आ.ब. २०७८।७९ को स्वीकृत वाहर्िक कायिक्रम तथा बजेट, 

 आ.व २०७८÷७९ मा सांघीय तथा प्ररे्श सरकारबाट नगरपाधलका क्षेत्रमा सञ्चाधलत 
प्रत्यायोम्जत कायिक्रमिरुको हविीय हववरण र आगामी वर्ििरुमा सञ्चालन िनु सक्ने प्ररे्श 
सरकारबाट स्थानीय स्तरमा सञ्चालन िनुे सबभाव्य प्रत्यायोम्जत कायिक्रमिरु, 

 नगरपाधलकाको बजेटमा समावेश भई धनजी क्षेत्र, सिकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र र 
जनसिभाधगताबाट नगरपाधलकासँगको सिकायिमा खचि िनुे अनमुाधनत रकमको प्रगधत हववरण 
। 

आय प्रक्षेपण गर्ाि स्थानीय सरकार सांचालन ऐनमा व्यवम्स्थत स्थानीय राजस्व परामशि सधमधत, श्ोत 
अनमुान तथा बजेट सीमा धनिािरण समीधत र बजेट तथा कायिक्रम तजुिमा सधमधतका धनणियिरुलाई 
समेत प्रक्षपेणको आिार माधनएको छ। आधथिक प्रक्षेपण गर्ाि औसत आधथिक वहृि राजस्व वहृिको 
सबभावना तथा नगरपाधलकाले गनिसक्ने थप प्रयासका आिारमा िरेक आ. व. मा अनमुाधनत वहृि 
गररएको छ । 

हवगत चार आधथिक वर्ििरूमा भएको आयमा एकरूपता नरिेको कारण शीर्िकगत आय रकमिरुको 
प्रक्षेपणमा मातै्र भरपने अवस्था रे्म्खरै्न। आन्ध्तररक आयतफि  शीर्िकगत आबर्ानी भएको रे्म्खएको 
छैन ।सांघीय तथा प्ररे्श अनरु्ानिरु तफि  कुनै अनरु्ान शीर्िकमा कुनै आ. व. मा अम्घललो आ. 
व.को तलुनामा ह्वािै रकम वहृि भएको रे्म्खन्ध्छ भने सोिी आ.व.को अको अनरु्ान शीर्िकमा 
अम्घललो आ.व.को तलुनामा रकम न्ध्यून रे्म्खन्ध्छ । नगरपाधलकामा खचि नभइ मौज्र्ातको रुपमा 
रिेको रकम पधन गत आ.व.मा रु ३७ करोि रिेको छ ।   
शीर्िकगत रुपमा असमान प्रकृधतको आय रकमले धनम्श्चत मापर्ण्ि राखी वा अम्घललो आधथिक 
वर्ििरूमा भएको वहृिर्रको औसत राखी आगामी आधथिक वर्ििरुका तत ् शीर्िकिरुमा िनु सक्न े  
आयलाई प्रक्षेपण गनि सिज नभएको कारणले नगरपालहकाको आ. व. ०७८÷७९  को वहृि र्रको 
सालाखाला १३ प्रधतशतलाई आिार मानी सो पछीका आ.व.िरूको आय तलको प्रक्षपेण  ताधलकामा 
राम्खएको छ । 

सांघीय पन्ध्रौं योजना, लमु्बबनी प्ररे्शको राजश्व सिुारको लक्ष्य तथा सबै तिका सरकारिरुको वाहर्िक 
बजेटको वहृि र्रका आिारमा तल ताधलकामा प्रस्ततु गररए बमोम्जम यस आवधिक योजना अवधिमा 
कूल रु ६ अवि २१ करोि आय प्रक्षेपण गररएको छ। सो मध्ये नगरपाधलकाको आन्ध्तररक श्ोतको 
हिस्सा करीब रु ७० करोि ( करीब १२ प्रधतशत) रिेको छ।  
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 प्रक्षपेण ताधलका 

आय                                    

आ.व ७६।७७ 

यथाथि  
आ.व ७७।७८ 

यथाथि 
आ.व ७८।७९ 

अनमुाधनत 

७९।८० 

प्रक्षपेण 

८०।८१ 

प्रक्षपेण 

८१।८२ 

प्रक्षपेण 

८२।८३ 

प्रक्षपेण 

८३।८४ 

प्रक्षपेण 

सांम्घय सरकर 54,106,767  609,247,851  464,800,000   550,997,623   633,647,267   728,694,357   801,563,792  881,720,172  

समाधनकरण अनरु्ान 163,300,000  159,400,000   172,200,000  198030000 227734500 261894675 288084142.5 316892556.8 

शसति अनरु्ान  236,118,767  398,499,800  253,600,000  291640000 335386000 385693900 424263290 466689619 

हवर्शे अनरु्ान  30,000,000  12,019,683  19,900,000  22885000 26317750 30265412.5 33291953.75 36621149.13 

समपरुक अनरु्ान  20,000,000  25,000,000  19,100,000  21965000 25259750 29048712.5 31953583.75 35148942.13 

अन्ध्य अनरु्ान   4,688,000  4,328,368  
                    
-    

 16,477,623  18949266.68 21791656.68 23970822.35 26367904.59 

प्ररे्श सरकार 42804286  59,230,864  46,755,000  65770800 75636420 86981883 95680071.3 105248078.4 

समाधनकरण अनरु्ान 4,945,000  5,845,000  8,212,000  9443800 10860370 12489425.5 13738368.05 15112204.86 

शसति अनरु्ान  10,859,286  15,969,566  11,544,000  13275600 15266940 17556981 19312679.1 21243947.01 

हवर्शे अनरु्ान  7,000,000   1,543,298  7,000,000  8050000 9257500 10646125 11710737.5 12881811.25 

समपरुक अनरु्ान  20,000,000  5,436,000  19,999,000  22998850 26448677.5 30415979.13 33457577.04 36803334.74 

अन्ध्य अनरु्ान    10,437,000  
                    
-    

12,002,550.00  13802932.5 15873372.38 17460709.61 19206780.57 

राजस्व बािँफािँ 96,275,791  182,360,045  197,485,345  227108146.8 261174368.8 300350524.1 330385576.5 363424134.1 
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आय                                    

आ.व ७६।७७ 

यथाथि  
आ.व ७७।७८ 

यथाथि 
आ.व ७८।७९ 

अनमुाधनत 

७९।८० 

प्रक्षपेण 

८०।८१ 

प्रक्षपेण 

८१।८२ 

प्रक्षपेण 

८२।८३ 

प्रक्षपेण 

८३।८४ 

प्रक्षपेण 

घर जग्गा रम्जिेशन 
र्स्तरु 

17,511,512  53,012,060  67,500,000  77625000 89268750 102659063 112924968.8 124217465.6 

बाँिफाँि भई प्राप्त 
िनुे मलुय अधभवदृद्द 
कर  

70,014,629  126,693,294  54,387,500  62545625 71927469 82716589 90988247.97 100087072.8 

बाँिफाँि भइि प्राप्त 
िनुे अन्ध्त:शलुक 

    54,387,500  62545625 71927469 82716589 90988247.97 100087072.8 

बाँिफाँिबाट सवारी 
सािन कर 

8,749,650   2,654,691  21,210,345  24391897 28050681 32258283 35484111.8 39032522.98 

अन्ध्तररक श्ोत 
105,669,248  

 
  290,198,230    576,620,397  108402861 124663290 143362783 157699061 173468968 

एहककृत सबपधत कर 1,343,037  18882516.49 25,000,000  28750000 33062500 38021875 41824062.5 46006468.75 

घरविाल कर 5,864,032  7028818.11 15,000,000  17250000 19837500 22813125 25094437.5 27603881.25 

विाल हवटौरी कर 3,277,049  1183897.50 7,500,000  8625000 9918750 11406562.5 12547218.75 13801940.63 

अन्ध्य कर 1,500,000  375345.00 1,000,000  1150000 1322500 1520875 1672962.5 1840258.75 

अन्ध्य हवहक्रबाट प्रप्त 
िनुे रकम 

57,662,934  45763357.00 
                    

-    
52627860.55 60522039.63 69600345.58 76560380.14 84216418.15 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

आय                                    

आ.व ७६।७७ 

यथाथि  
आ.व ७७।७८ 

यथाथि 
आ.व ७८।७९ 

अनमुाधनत 

७९।८० 

प्रक्षपेण 

८०।८१ 

प्रक्षपेण 

८१।८२ 

प्रक्षपेण 

८२।८३ 

प्रक्षपेण 

८३।८४ 

प्रक्षपेण 

१४२१९ अन्ध्य सेवा 
शलुक तथा धबहक्र 

6,801,182  0.00 90,000,000  103500000 119025000 136878750 150566625 165623287.5 

१४२२९ अन्ध्य 
प्रशासधनक सेवा 
शलुक 

  2602975.47 3,000,000  3450000 3967500 4562625 5018887.5 5520776.25 

१४२४२ नक्सापास 

र्स्तरु 
1,688,144  4288821.59 15,000,000  17250000 19837500 22813125 25094437.5 27603881.25 

१४२४३ धसफाररस 

र्स्तरु 
5,239,981  10512506.63 15,000,000  17250000 19837500 22813125 25094437.5 27603881.25 

१४२४५ नाता 
प्रमाम्णत र्स्तरु 

357,830  389780.00 
             
400,000  

460000 529000 608350 669185 736103.5 

१४२४९ अन्ध्य 

र्स्तरु 
1,449,771  8390270.00 

          
10,000,000  

11500000 13225000 15208750 16729625 18402587.5 

१४५२९ अन्ध्य 

राजस्व 
6,010,911  6380504.49 

          
12,000,000  

13800000 15870000 18250500 20075550 22083105 

१४६११ व्यवसाय 

कर 
4,474,378  4210080.00 7,000,000  8050000 9257500 10646125 11710737.5 12881811.25 

नगर्                 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

आय                                    

आ.व ७६।७७ 

यथाथि  
आ.व ७७।७८ 

यथाथि 
आ.व ७८।७९ 

अनमुाधनत 

७९।८० 

प्रक्षपेण 

८०।८१ 

प्रक्षपेण 

८१।८२ 

प्रक्षपेण 

८२।८३ 

प्रक्षपेण 

८३।८४ 

प्रक्षपेण 

बैँक मौज्र्ात 72,905,461  180,189,357  375,720,397  0 0 0 0 0 

जनसिभाधगता   1,334,979  
                    
-    

0 0 0 0 0 

अन्ध्य व्यम्क्तगत 
आन्ध्तररक अनरु्ान 

      
12,541,041  

1,334,979  
                    
-    

0 0 0 0 0 

जबमा 784,302,594  1142371967.76 1,285,660,742  952279431 1095121345 1259389547 1385328502 1523861352 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 ९.४ आवधिक योजनाको वाहर्िक लक्ष्य र बजेट अनमुान 

खचिको क्षेत्रगत बाँिफाँिका लाधग हवगतका आधथिक वर्िको हवर्यगत क्षेत्रमा भएको व्ययको 
प्रवमृ्ि र चाल ुआ. व. ०७८।७९ को हवर्यगतक्षते्र हवधनयोजनलाई आिार माधनएको छ ।   
आवधिक योजनाले प्राथधमकतामा राखेका क्षेत्रलाई लगानी प्राथधमकतामा राखी हवर्यक्षेत्रगत 
लगानीको धसमा प्रधतशत धनिािरण गररएको छ। नगरपाधलकाको प्राथधमक क्षेत्रमा लगानी गररनपुने 
नीधत अनरुुप आ. व. २०७९।८० रे्म्ख आ. व.२०८३।८४ सबम हवर्यक्षेत्रगत बजेट 
बाँिफाँटको अनपुात आधथिक हवकास क्षेत्रमा २५%, सामाम्जक हवकास क्षेत्रमा २०%, पूवाििार 
हवकास क्षेत्रमा ३७%,  वन, वातावरण तथा हवपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा १४%, र सांस्थागत हवकास 
तथा सशुासन क्षेत्रमा ४% िनुे गरी गररएको छ । 

चाल ुखचिलाई क्रधमक रुपमा कम गरै् लैजाने नीधत अनरुुप आवधिक योजना अवधिका लाधग 
चाल ुखचि ५५ प्रधतशतमा रिने गरी धसमा धनिािरण गररएको छ ।  
कुल आय रकमबाट पूजँीगत खचिका लाधग आवधिक योजना अवधिका लाधग रु २ अवि ७९ 
करोि उपलधि िनुे रे्म्खन्ध्छ (िेनुििोस ९.४.१)। 

माधथका पररच्छेर्िरुमा राम्खएका लक्ष्य  तथा हवर्यगत लक्ष्यिरु िाधसल गनि धनमािण गररएको 
हवर्यगत तथा उप हवर्यगत नधतजािरु र नधतजािरु प्राप्त गनिका लाधग प्रस्ताव गररएका कायिक्रम 
तथा योजना पररयोजना गधतहवधििरु र सो को कायािन्ध्वयनका लाधग आवश्यक बजेट पररच्छेर् 
९.४.२ रे्म्ख ९.४.६ सबम ताधलकाको रुपमा राम्खएका छन ।  
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 ९.४.१ सांम्क्षप्त बजेट अनमुान (रू िजारमा)  

क्षते्र/आयोजना कूल 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

कुल अनमुाधनत रकम 3107700 591540 585540 598540 642540 689540 

आधथिक हवकास 1095000 186000 213000 212500 225500 258000 

कृहर् हवकास  265000 20000 42000 34500 69500 99000 

पशपुन्ध्छी  हवकास  154000 28000 34000 36000 29000 27000 

घरेल ुतथा साना उद्योग  493000 100000 99500 102000 94500 97000 

पयिटन हवकास  150500 31500 31000 33500 26000 28500 

सिकारी हवकास  32500 6500 6500 6500 6500 6500 

सामाम्जक हवकास 566000 93400 95400 102400 131400 143400 

म्शक्षा 107000 15000 17000 13000 27000 35000 

स्वास्थय तथा पोर्ण  89500 17900 17900 17900 17900 17900 

महिला तथा बालबाधलका  137500 27500 27500 27500 27500 27500 

र्धलत, उत्पीधित, बगि उत्थान  65000 5000 10000 20000 15000 15000 

आदर्बासी जनजाती हवकास  39000 1800 1800 1800 11800 21800 
बाल अधिकार तथा बाल 

सांरक्षण 9000 1800 1800 1800 1800 1800 

यवुा तथा खेलकुर्  33000 3600 4600 5600 9600 9600 

खानेपानी तथा सरसफाई  86000 20800 14800 14800 20800 14800 

भौधतक पूवाििार हवकास 887700 177540 177540 177540 177540 177540 

सिक तथा यातायात क्षेत्र 440100 88020 88020 88020 88020 88020 
सञ्चार तथा सचुना प्रहवधि 

पवुाििार 12100 2420 2420 2420 2420 2420 

हवद्यतु तथा उजाि 12500 2500 2500 2500 2500 2500 

भवन तथा वम्स्त हवकास 423000 84600 84600 84600 84600 84600 

धसांचाइ धबकास 230000 46000 46000 46000 46000 46000 
वन, वातावरण सांरक्षण एवम ्
हवपद् व्यवस्थापन 436250 110050 75050 81550 83550 86050 

वन हवकास तथा वातावरण 
सांरक्षण 436250 110050 75050 81550 83550 86050 

सांस्थागत हवकास तथा सशुासन 122750 24550 24550 24550 24550 24550 
सांस्थागत सशुासन तथा क्षमता 

हवकास 122750 24550 24550 24550 24550 24550 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 ९.४.२ नधतजा क्षते्र - आधथिक हवकास क्षते्र (रू िजारमा) 

 बजे
टका श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ
क्रमाग
त 

एकाइ पररमा
ण 

विा 
नां.  

बजेट 

अनमुान  

79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

कुल जबमा  १०८१००० १८६००० २१३००० २१२५०० २२५५०० २५८००० 

कृहर् हवकास  २६५००० २०००० ४२००० ३४५०० ६९५०० ९९००० 

सङ्घीय 
सरकार 

कृहर् क्षेत्रको 
हवकास भएको 
िनुेछ  

कृहर् याम्न्ध्त्रकरण तथा 
बजारीकरण कायिक्रम  नयाँ सांख्या १ 

सबै 
विा ५०००० ५००० ७००० १०००० १४००० १४००० 

प्ररे्श 
सरकार 

धयवसाहयक कृहर्को लाधग 
अनरु्ान तथा छुट (सिधुलयत 
पूणि ऋण,कृहर् औजार खरीर्मा, 
मल, खार्)   नयाँ सांख्या 5 

सबै 
विा २५००० ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० 

सङ्घीय 
सरकार 

नगरे् बाली बजार प्रवििन 
कायिक्रम नयाँ सांख्या 5 

सबै 
विा ३०००० ० ४००० ४००० ८००० १४००० 

सङ्घीय 
सरकार 

कृहर् उपज भण्िारण/म्चस्यान 
केन्ध्र नयाँ सांख्या 5 

पाधल
का ४०००० २००० १८००० ० २००० १८००० 

सङ्घीय 
सरकार 

कृहर्मा आिाररत घरेल ुतथा 
साना उिोग प्रोत्सािन  नयाँ सांख्या २ 

सबै 
विा ३०००० ६००० ६००० ६००० ६००० ६००० 

सङ्घीय 
सरकार कृहर् ज्ञान केन्ध्र स्थापना  नयाँ सांख्या 5 

सबै 
विा ३०००० ० ० ५००० १०००० १५००० 

सङ्घीय 
सरकार कृहर् प्रयोगशाला स्थापना  नयाँ सांख्या २ 

पाधल
का २०००० ० ० २५०० ७५०० १०००० 

सङ्घीय 
सरकार 

कृहर् म्चस्यान तथा म्शत भण्िार 
केन्ध्र स्थापना तथा स्तरउन्नती  नयाँ सांख्या १ 

पाधल
का ३०००० ० ० ० १५००० १५००० 

सङ्घीय हकशान क्षमता अधभबधृि नयाँ सांख्या 2 पाधल १०००० २००० २००० २००० २००० २००० 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
  बजे

टका श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ
क्रमाग
त 

एकाइ पररमा
ण 

विा 
नां.  

बजेट 

अनमुान  

79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

सरकार कायिक्रम  का 
पशपुन्ध्छी  हवकास  १३६००० २८००० ३४००० ३६००० २९००० २७००० 

प्ररे्श 
सरकार 

पशपुन्ध्छीजन्ध्य 
उत्पार्नको 
गणुस्तर तथा 
पररमाणमा 
बहृि भएको 
िनुेछ । 

पश ुनश्ल सिुार तथा कृधतम 
प्रजनन प्रवििन कायिक्रम नयाँ सांख्या 5 

सबै 
विा २५००० ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० 

प्ररे्श 
सरकार 

पश ुस्वास्थय तथा हवमा 
कायिक्रम नयाँ - - 

सबै 
विा २०००० ४००० ४००० ४००० ४००० ४००० 

प्ररे्श 
सरकार 

गोठ सिुार तथा धयबसाहयक 
घाँस तथा र्ाना उत्पार्न 
कायिक्रम नयाँ सांख्या - 

सबै 
विा   ० ० २००० २००० ० 

सङ्घीय 
सरकार आिधुनक बिशाला धनमािण नयाँ सांख्या १ 

सबै 
विा १००० १००० ७००० ७००० ० ० 

सङ्घीय 
सरकार 

र्िु धयवसाय प्रवििन तथा 
प्रसोिन अनरु्ान कायिक्रम  नया        ३०००० ६००० ६००० ६००० ६००० ६००० 

सङ्घीय 
सरकार 

र्िु सांकलन केन्ध्र तथा र्िु 
म्चस्यान प्रशोिन केन्ध्र हवस्तार 
तथा स्तरउन्नती कायिक्रम नयाँ सांख्या -   २५००० ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० 

सङ्घीय 
सरकार 

पश ुरोग धबरुिको खोप 
कायिक्रम * नयाँ सांख्या - 

सबै 
विा २०००० ४००० ४००० ४००० ४००० ४००० 

सङ्घीय 
सरकार 

माछापालन व्यवसाय 
अधभवहृिका लाधग अनरु्ान तथा 
सियोग  नया        ३०००० ६००० ६००० ६००० ६००० ६००० 

सङ्घीय 
सरकार 

पश ुहकसान क्षमता अधभबहृि 
कायिक्रम  नयाँ सांख्या - 

सबै 
विा ५००० १००० १००० १००० १००० १००० 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
  बजे

टका श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ
क्रमाग
त 

एकाइ पररमा
ण 

विा 
नां.  

बजेट 

अनमुान  

79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

घरेल ुतथा साना उद्योग  ४९५००० १००००० ९९५०० १०२००० ९४५०० ९७००० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

उद्योग तथा 
व्यवसायको 
अधभबहि 
भएको िनुेछ 
।  

स्थानीय सीपमा आिाररत 
रोजगारी कायिक्रम नयाँ सांख्या - 

सबै 
विा १०००० २००० २००० २००० २००० २००० 

अन्ध्तररक 
आय 

 

लगानी सबमेलन नयाँ सांख्या ५ 

पाधल
का १०००० २००० २००० २००० २००० २००० 

सङ्घीय 
सरकार औद्योधगक क्षेत्र  

क्रमाग
त  सांख्या १ 

विा 
न २  २७०००० ५४००० ५४००० ५४००० ५४००० ५४००० 

सङ्घीय 
सरकार 

 

व्यवसाहयक तथा प्राहवधिक सीप 
अधभवहृि कायिक्रम 

क्रमाग
त  सांख्या   

सबै 
विा २०००० ४००० ४००० ४००० ४००० ४००० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

लोक सेवा तयारी कक्षा 
सांचालन कायिक्रम नयाँ सांख्या ३०० 

सबै 
विा २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

सङ्घीय 
सरकार  यवुा उद्यम हवकास कायिक्रम  

क्रमाग
त  सांख्या ५ 

पाधल
का १०००० २००० २००० २००० २००० २००० 

प्ररे्श 
सरकार 

 

धयबसाय स्थापना धबऊ पुजँी 
सिधुलयत कजाि कायिक्रम नयाँ सांख्या ५ 

सबै 
विा ३०००० २००० ३००० ५००० १०००० १०००० 

सङ्घीय 
सरकार उद्यमधसल हवकास कायिक्रम नयाँ सांख्या - 

सबै 
विा २०००० ४००० ४००० ४००० ४००० ४००० 

पयिटन हवकास  १५२५०० ३१५०० ३१००० ३३५०० २६००० २८५०० 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
  बजे

टका श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ
क्रमाग
त 

एकाइ पररमा
ण 

विा 
नां.  

बजेट 

अनमुान  

79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

सङ्घीय 
सरकार 

पयिटकीय 
क्षेत्रको 
प्रवद्र्िन र 
पयिटन 
व्यवसायमा 
गणुात्मक 
सिुार भएको 
िनुेछ । 

िाधमिक पयिटन प्रबििन 
कायिक्रम (नव र्गुाि मम्न्ध्र्र, र्गुाि 
कधल मम्न्ध्र्र, सरक्षेधलां गबुबा, 
बैरागनाथ म्शव, कोटवाहि 
मम्न्ध्र्र, आलरे्वी मम्न्ध्र्र, जगाती 
मम्न्ध्र्र, थारुको िीहिवर र अन्ध्य 
मम्न्ध्र्र ममित, लखन थापा गबुबा 
साधलक, सांरक्षण र प्रवर्िन ) नयाँ सांख्या - 

सबै 
विा ५०००० ८००० १०००० १०००० १०००० १०००० 

सङ्घीय 
सरकार 

पाकि  धनमािण तथा स्तरोन्नधत 
कायिक्रम (िािापानी, हिलपाकि , 
बाबा वार्िगोररया हिरयाली पाकि , 
म्शव मम्न्ध्र्र पाकि , सकुौलीमा 
पाकि ) नयाँ सांख्या - 

विा 
नां. 
४, 

७, 

८, 

१०, 

१२  ३०००० १०००० ५००० ५००० ५००० ५००० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

 

ताल तलैया प्रवर्िन तथा िुांगा 
सांचालन (खरकट्टी ताल, रे्वर्ि 
ताल, र्गुाि काली मम्न्ध्र्रमा िुांगा 
सांचालन तथा प्रवर्िन कायिक्रम) नयाँ सांख्या - 

विा 
नां. 
४ १०००० ० ५००० ५००० ० ० 

  

 

नगरपाधलका बाहर्िक मिोत्सब  नयाँ सांख्या ५ 

पाधल
का  १०००० २००० २००० २००० २००० २००० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

पयिटकीय स्थल प्रचारप्रसार 
कायिक्रम  नयाँ सांख्या   

पाधल
का २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
  बजे

टका श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ
क्रमाग
त 

एकाइ पररमा
ण 

विा 
नां.  

बजेट 

अनमुान  

79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

सङ्घीय 
सरकार 

 

िोटेल व्यवस्थापन तथा 
आधथत्य सत्कार तथा 
व्यवस्थापन ताधलम नयाँ सांख्या   

सबै 
विा १५००० ३००० ३००० ३००० ३००० ३००० 

प्ररे्श 
सरकार  

लोकल टुर गाइि ताधलम 
सांचालन नयाँ सांख्या   

सबै 
विा १५००० ३००० ३००० ३००० ३००० ३००० 

सङ्घीय 
सरकार 

 

सांग्रालय धनमािण तथा प्रवर्िन 
कायिक्रम (मलपोखरी व्यवम्स्थत 

गने, गरुुङ सांग्रालय, कुमाल 
सांग्रालय र मगर सांग्रालय 
धनमािण)  

नयाँ र 
क्रमाग
त  सांख्या - 

विा 
३,४, 

र ५  ७५०० २५०० २५०० ० २५०० ० 

प्ररे्श 
सरकार 

िोम इस्टे व्यवस्थापन र कृहर् 
पयिटन सांचालनमा लयाउने  

नया र 
क्रमाग
त सांख्या २ 

विा 
४ र 
९  ७५०० २५००   २५००   २५०० 

सङ्घीय 
सरकार 

हपकधनक स्पटको धनमािण (नव 
र्गुाि मम्न्ध्र्र, बिु धबिार बन 
वाहटका र हपकधनक स्पट) नयाँ सांख्या ३ 

२, ८ 
र ९ ५००० ० ० २५०० ० २५०० 

बैंहकक सेवा हवस्तार तथा सिकारी हवकास  ३२५०० ६५०० ६५०० ६५०० ६५०० ६५०० 

सङ्घीय 
सरकार 

हविीय सेवामा 
सबैको सिज 
पिुँच स्थाहपत 
भएको िनुेछ 

। 

हवम्िय सेवा प्रवििन कायिक्रम  

क्रमाग
त  सांख्या १० 

पाधल
का ७००० १४०० १४०० १४०० १४०० १४०० 

सङ्घीय 
सरकार 

महिला वचत तथा सिकारी 
प्रवििन कायिक्रम  

क्रमाग
त  सांख्या १० 

सबै 
विा ९००० १८०० १८०० १८०० १८०० १८०० 

प्ररे्श 
सरकार 

सिकारी क्षमता हवकास 
कायिक्रम 

क्रमाग
त  सांख्या ५ 

सबै 
विा २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
  बजे

टका श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ
क्रमाग
त 

एकाइ पररमा
ण 

विा 
नां.  

बजेट 

अनमुान  

79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

सङ्घीय 
सरकार 

कृहर् तथा पश ुसिकारी धबकास 
कायिक्रम  

क्रमाग
त  सांख्या १० 

पाधल
का ७००० १४०० १४०० १४०० १४०० १४०० 

प्ररे्श 
सरकार 

सिकारी म्शक्षा तथा कमिचारी 
ताधलम कायिक्रम  नयाँ सांख्या १० 

पाधल
का ७००० १४०० १४०० १४०० १४०० १४०० 

 

९.४.३ नधतजा क्षते्र - सामाम्जक हवकास (रू िजारमा) 

बजेटका 
श्ोतिरु नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव 

नया/ँ    

क्रमागत एकाइ पररमाण 

विा नां. 
/स्थल बजेट अनमुान 

79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

कुल जबमा ५६६००० ९३४०० ९५४०० १०२४०० १३१४०० १४३४०० 

म्शक्षा १०७००० १५००० १७००० १३००० २७००० ३५००० 

सङ्घीय 
सरकार 

हवद्यालय 

म्शक्षाको 
गणुस्तर र 
पिुँचमा बहृि 
भएको िनुेछ 

। 

धबद्यालय क्षेत्र सिुार 
कायिक्रम (यातायात पिुँच, 

खानेपानी तथा सरसफाई, 

कबप्यटुर लयाब आदर् ) क्रमागत - - 

सबै 

धबद्यालय १०००० 2000 2000 2000 2000 2000 
सङ्घीय 
सरकार 

धबद्यालय भौधतक पूवाििार 
सिुार कायिक्रम  क्रमागत      

सबै 

धबद्यालय ५०००० ५००० ५००० ५००० १५००० २०००० 

सङ्घीय 
सरकार 

म्शक्षक क्षमता हवकास 
कायिक्रम  क्रमागत सांख्या ५ पाधलका 2500 ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

सङ्घीय 
सरकार 

नमूना हवद्यालय धनमािण 
कायिक्रम  नयाँ सांख्या १ पाधलका २०००० ३००० ३००० १००० ५००० ८००० 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

बजेटका 
श्ोतिरु नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव 

नया/ँ    

क्रमागत एकाइ पररमाण 

विा नां. 
/स्थल बजेट अनमुान 

79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

सङ्घीय 
सरकार 

साविजधनक पसु्तकालय 
धनमािण  क्रमागत सांख्या १ पाधलका  ५००० १००० १००० १००० १००० १००० 

सङ्घीय 
सरकार 

कृहर्, प्राहवधिक र 
सीपमूलक म्शक्षा कायिक्रम क्रमागत सांख्या - - २००० ० २००० ० ० ० 

सङ्घीय 
सरकार 

धनबन आय स्थर तथा 
जेिेन्ध्र्ार धबद्याथी अध्ययन 
छात्रवमृ्ि क्रमागत सांख्या - पाधलका २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

सङ्घीय 
सरकार 

हवज्ञान प्रयोगशाला हवस्तार 
कायिक्रम क्रमागत सांख्या - 

सबै 

धबद्यालय १५००० ३००० ३००० ३००० ३००० ३००० 

स्वास्थय तथा पोर्ण  ८९५०० १७९०० १७९०० १७९०० १७९०० १७९०० 

सङ्घीय 
सरकार 

गणुस्तरीय 

स्वास्थय 
सेवाको पिुँच 
हवस्तार भएको 

िनुेछ । 

बधथिंग केन्ध्र स्तारौन्नती नयाँ - - 

जगनाथ
परु  १०००० २००० २००० २००० २००० २००० 

सङ्घीय 
सरकार सरुम्क्षत माततृ्व कायिक्रम क्रमागत सांख्या ५ सबै विा ३२५०० ६५०० ६५०० ६५०० ६५०० ६५०० 

सङ्घीय 
सरकार अस्पताल धनमािण* नयाँ सांख्या १ पाधलका १६०००० ० १०००० २०००० ५०००० ८०००० 

सङ्घीय 
सरकार 

स्वास्थय चौकीिरुको 
स्तरोन्नती कायिक्रम नयाँ - - सबै विा १०००० २००० २००० २००० २००० २००० 

सङ्घीय 
सरकार 

स्वास्थय कमीको जनशम्क्त 
सांख्या वहृि क्रमागत -   सबै विा ५००० १००० १००० १००० १००० १००० 

सङ्घीय 
सरकार 

लम्क्षत बगिलाई धनशलुक 
स्वास्थय पररक्षण तथा 
उपचार क्रमागत सांख्या ५ सबै विा ६००० 1200 १२०० १२०० १२०० १२०० 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

बजेटका 
श्ोतिरु नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव 

नया/ँ    

क्रमागत एकाइ पररमाण 

विा नां. 
/स्थल बजेट अनमुान 

79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

सङ्घीय 
सरकार घबुती स्वास्थय सेवा क्रमागत सांख्या ५ पाधलका ५००० १००० १००० १००० १००० १००० 

सङ्घीय 
सरकार 

गररब तथा धबपन्न बगिलाई 
धनशलुक स्वास्थय धबमा क्रमागत सांख्या ५ पाधलका ६००० १२०० १२०० १२०० १२०० १२०० 

सङ्घीय 
सरकार 

मिामारी हवरुघ अधभयान 
सांचालन क्रमागत सांख्या ५ पाधलका ५००० 1000 १००० १००० १००० १००० 

सङ्घीय 
सरकार प्रजनन स्वास्थय कायिक्रम क्रमागत सांख्या  १ सबै विा ५००० 1000 १००० १००० १००० १००० 

सङ्घीय 
सरकार बि ुपोर्ण कायिक्रम  क्रमागत -  १ सबै विा ५००० १००० १००० १००० १००० १००० 

महिला तथा बालबाधलका  १३७५०० 27500 27500 27500 27500 27500 

प्ररे्श सरकार 

महिला 
अधिकारको 
सांरक्षण गरै् 

सामाम्जक तथा 
आधथिक 

अवसर वहृि 
गने  

महिला सीप हवकास ताधलम नयाँ  सांख्या  ६५ सबै विा ३२५०० 6500 6500 6500 6500 6500 
सङ्घीय 
सरकार 

महिला उद्यमम्शलता 
कायिक्रम क्रमागत  - ५ पाधलका   ४०००० 8000 8000 8000 8000 8000 

सङ्घीय 
सरकार 

महिला नेततृ्व हवकास तथा 
महिला सशक्तीकरण 
कायिक्रम नयाँ सांख्या  ५ पाधलका ५००० 1000 1000 1000 1000 1000 

सङ्घीय 
सरकार 

महिला उद्यम केन्ध्रको 
स्तरउन्नती क्रमागत  सांख्या  १३ सबै विा ३०००० 6000 ६००० ६००० ६००० ६००० 

सङ्घीय 
सरकार 

बालहवकास केन्ध्रको स्तर 
उन्नधत कायिक्रम क्रमागत  सांख्या  - सबै विा २०००० ४००० ४००० ४००० ४००० ४००० 

  लैंधगक हिांसा धबरुि         ५००० १००० १००० १००० १००० १००० 



111 

 

 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

बजेटका 
श्ोतिरु नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव 

नया/ँ    

क्रमागत एकाइ पररमाण 

विा नां. 
/स्थल बजेट अनमुान 

79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

जनचेतना कायिक्रम 

सङ्घीय 
सरकार 

महिला रोजगार प्रबििन 
कायिक्रम  क्रमागत  सांख्या    सबै विा ५००० 1000 १००० १००० १००० १००० 

र्धलत, उत्पीधित, बगि उत्थान  ६५००० ५००० १०००० २०००० १५००० १५००० 

सङ्घीय 
सरकार 

र्धलत. 
उत्पीधित तथा  
लम्क्षत वगिको 

क्षमता, 
आत्महवश्वास 
तथा अवसरमा 
बहृि भएको 
िनुेछ । 

र्धलत, उत्पीधित वगि समूि 
सिभाधगता तथा नेततृ्व 
हवकास कायिक्रम क्रमागत  सांख्या  ५ पाधलका  ५००० १००० १००० १००० १००० १००० 

सङ्घीय 
सरकार 

हिांसा हपधित महिलालाई 
अलपकाधलन आश्य स्थल  क्रमागत सांख्या  १ पाधलका  १०००० ० ० ५००० ५०००   

सङ्घीय 
सरकार 

र्धलत, उत्पीधित क्षमता 
अधभवहृि तथा उत्थान 
स्वरोजगार कायिक्रम क्रमागत  सांख्या  ५ पाधलका ५००० १००० १००० १००० १००० १००० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

र्धलत भेर्भाव, शोर्ण, 

र्वु्यविार र हिांसा धबरुि 
जनचेतना अधभवहृि 
कायिक्रम क्रमागत  -   सबै विा २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

सङ्घीय 
सरकार 

अपाङ्गता ग्राम धनमािण 
कायिक्रम* क्रमागत  सांख्या  १ पाधलका १०००० ० ० ५००० ५००० ० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

अपाांगता 
अधिकार रक्षा 

गरै् 
आत्मधनभिर 

अपाांग व्यम्क्त सीपमलुक 
ताधलम तथा हवकास 
कायिक्रम नयाँ सांख्या  ५ पाधलका २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

बजेटका 
श्ोतिरु नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव 

नया/ँ    

क्रमागत एकाइ पररमाण 

विा नां. 
/स्थल बजेट अनमुान 

79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

बनाइनेछ  

आन्ध्तररक 
आय रकम 

जेष्ठ 
नागररकको 
आिारभतू 

आवस्यकता 
परुा भइ 
सामाम्जक 

सरुक्षा कायम 
भएको िनुेछ  

जेष्ठ नागररक दर्वा खाजा 
तथा दर्वा सेवा कायिक्रम, 

जेष्ठ नागररक सेवा केन्ध्र 
लाई धयबम्स्थत गने नयाँ  सांख्या  ५ पाधलका ५००० १००० १००० १००० १००० १००० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

जेष्ठ नागररक स्वास्थय घबुती 
सेवा कायिक्रम क्रमागत  - १० पाधलका ५००० 1000 १००० १००० १००० १००० 

सङ्घीय 
सरकार 

जेष्ठ नागररक धमलन तथा 
मनोरञ्जन केन्ध्र स्थापना 
तथा स्तारौन्नती कायिक्रम क्रमागत  सांख्या    सबै विा २०००० ० ५००० ५००० ० १०००० 

आदर्बासी जनजाती हवकास  ३९००० 1800 1800 1800 11800 21800 
सङ्घीय 
सरकार 

आदर्बासी 
जनजातीको 
सांस्कृधत 
सांरक्षण र 
क्षमता 
अधभवहृि 
गररनेछ   

आदर्बासी जनजाती उत्थान 
कायिक्रम  क्रमागत  सांख्या  ५ पाधलका  २५०० 500 ५०० ५०० ५०० ५०० 

सङ्घीय 
सरकार 

आदर्बासी सांस्कृधत जगेनाि 
तथा प्रबििन कायिक्रम  नयाँ सांख्या  ५ पाधलका  २००० 400 ४०० ४०० ४०० ४०० 

सङ्घीय 
सरकार 

आदर्बासी जनजाती सीप 
हवकास कायिक्रम  नयाँ सांख्या  ५ पाधलका  २५०० 500 ५०० ५०० ५०० ५०० 

सङ्घीय 
सरकार सांग्रलािय धनमािण नयाँ सांख्या  १ पाधलका ३०००० ० ० ० १०००० २०००० 

सङ्घीय 
सरकार 

स्थानीय बाजा, कला, 
साहित्य, भार्ा, सांस्कृधत 
सांरक्षण तथा प्रवििन  नयाँ सांख्या  ५ पाधलका  २००० 400 ४०० ४०० ४०० ४०० 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

बजेटका 
श्ोतिरु नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव 

नया/ँ    

क्रमागत एकाइ पररमाण 

विा नां. 
/स्थल बजेट अनमुान 

79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

बाल अधिकार तथा बाल सांरक्षण ९००० १८०० 1800 1800 1800 1800 
आन्ध्तररक 
आय रकम 

बाल 

अधिकारको 
सांरक्षण िनुेछ  

बाल अधिकार चेतना समिु 
गठन तथा पैरवी कायिक्रम क्रमागत  सांख्या  १३ सबै विा २५०० 500 ५०० ५०० ५०० ५०० 

सङ्घीय 
सरकार 

बाल मैत्री स्थानीय शासन 
प्रबििन कायिक्रम नयाँ सांख्या  ५ पाधलका २००० 400 ४०० ४०० ४०० ४०० 

सङ्घीय 
सरकार 

बाल अधिकार सांरक्षण 
कायिक्रम नयाँ सांख्या  ५ पाधलका २००० 400 ४०० ४०० ४०० ४०० 

सङ्घीय 
सरकार 

बालबाधलका ओलम्बपक 
कायिक्रम  नयाँ सांख्या  ५ सबै विा २५०० 500 ५०० ५०० ५०० ५०० 

यवुा तथा खेलकुर्  ३३००० ३६०० 4600 5600 9600 9600 
आन्ध्तररक 
आय रकम 

खेलकुर्, 

क्षेत्रमा यवुा 
सिभाधगता 
वहृि  भएको 
िनुेछ । 

स्थानीय प्रधतभा खोम्ज 
कायिक्रम क्रमागत  सांख्या  ५ पाधलका २५०० 500 ५०० ५०० ५०० ५०० 

सङ्घीय 
सरकार 

यवुा धसप तथा क्षमता 
हवकास कायिक्रम क्रमागत  सांख्या  ५ पाधलका ३५०० 700 ७०० ७०० ७०० ७०० 

सङ्घीय 
सरकार 

लाग ु पर्ाथि र्वु्यिसन 
धनयन्ध्त्रण कायिक्रम क्रमागत  सांख्या  ५ पाधलका ४००० 800 ८०० ८०० ८०० ८०० 

आन्ध्तररक 
आय रकम 

यवुा क्लब गठन तथा 
सांचालन क्रमागत  सांख्या  ५ पाधलका ३००० 600 ६०० ६०० ६०० ६०० 

प्ररे्श सरकार 

खेल पूवाििार धनमािण (खेल 
मैर्ान स्तर उन्नती, 
रांगशाला, कभिि िल) क्रमागत  सांख्या  ५ पाधलका २०००० १००० २००० ३००० ७००० ७००० 

खानपेानी तथा सरसफाई  ८६००० 20800 14800 14800 20800 14800 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

बजेटका 
श्ोतिरु नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव 

नया/ँ    

क्रमागत एकाइ पररमाण 

विा नां. 
/स्थल बजेट अनमुान 

79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

सङ्घीय 
सरकार 

धनयधमत तथा 
सरुम्क्षत  

खानेपानी 
प्रणाली को 
हवकास  

तथा  
फोिरमैला 

तथा सरसफाई 
को उम्चत 
धयवस्थापन 

गने  

सरसफाई जनचेतना 
अधभवहृि कायिक्रम  नयाँ सांख्या  ५ सबै विा ५००० 1000 १००० १००० १००० १००० 

प्ररे्श सरकार 

फोिोर सांकलन यातायात 
खररर्  नयाँ सांख्या  २ पाधलका  १२००० 6000 ० ० ६००० ० 

सङ्घीय 
सरकार 

फोिरमैला सांकलन तथा 
व्यवस्थापन  नयाँ - ५ पाधलका ६००० १२०० १२०० १२०० १२०० १२०० 

आन्ध्तररक 
आय रकम पूणि सरसफाई कायिक्रम  नयाँ सांख्या  ५ सबै विा ३००० ६०० ६०० ६०० ६०० ६०० 

प्ररे्श सरकार 

खानेपानी ममित तथा 
हवस्तार आयोजना (सनुवल 
खानेपानी - हफलटर, चनु 
समस्या तथा पाइप हवस्तार) 
(रामनगर बिृत खानेपानी - 
हफलटर र इनटेक) 
(अधिखोला खानेपानी - 
पिचु मागि धनमािण, हफलटर, 

इनटेक ममित, पाइपलाईन), 

(बढेता खानेपानी - 
पाइपलाईन, इन्ध्टेक र 
हफलटर), (स्वानी खानेपानी 
- िीप बोररांग सवे, टांकी 
धनमािण, पाइप लाईन, श्ोत 
पहिचान) (बनकट्टी क्रमागत  सांख्या  - सबै विा ६०००० 12000 12000 12000 12000 12000 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

बजेटका 
श्ोतिरु नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव 

नया/ँ    

क्रमागत एकाइ पररमाण 

विा नां. 
/स्थल बजेट अनमुान 

79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

खानेपानी - पाइपलाईन, 

टांकी) 

 

९.४.४ नधतजा क्षते्र - भौधतक पूवाििार धबकास (रू िजारमा) 
बजेटका 
श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ 

क्रमागत 

एकाइ पररमाण विा नां. /स्थल बजेट अनमुान 
79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

कुल जबमा  १११७७०० १७७५४० १७७५४० १७७५४० १७७५४० १७७५४० 

सिक तथा यातायात क्षते्र 440100 88020 88020 88020 88020 88020 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 बजेटका 

श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ 

क्रमागत 

एकाइ पररमाण विा नां. /स्थल बजेट अनमुान 
79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

प्ररे्श 
सरकार 

  

सिक कालोपते्र, 

नाली धनमािण 
तथा स्थर उन्नधत 
कायिक्रम  

क्रमागत हक.धम. ७७.०० विा न. १ (विा न 
१ - लमु्बबनी मा हव 
प्रगधत टोल  

प्रसासहकय भवन 
जोड्ने सिक १.७५ 
हक धम, कालो पते्र 
आवस्यक , सोमनाथ 
रे्म्ख फधनिचर 
रोिसबम १.८ हक 
धम कालो पते्र), विा 
न ३ (रे्वकोटा 
चोक रे्म्ख नर्वुा 
हकप ु १ िरैु् ५ नां 
विा सबम पगु्ने ३ 
हक.धम. सिक नाला 
सहित स्तरउन्नधत), 

विा न ४- (१२ 
हक धम), विा न ५ 
कुल (१४.५ - 
काधलका मम्न्ध्र्र 
रे्म्ख बनकट्टी - २ 
हक धम , िाइवे रे्म्ख 

िदर्िया ३ हक धम , 

िनकसी रे्म्ख बेताल 
खोला - १.५ हक 

192500 ३८५०० ३८५०० ३८५०० ३८५०० ३८५०० 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 बजेटका 

श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ 

क्रमागत 

एकाइ पररमाण विा नां. /स्थल बजेट अनमुान 
79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

धम, िदर्िया १ रे्म्ख 
३ - ३ हक धम, 

र्म्लबरे खोला रे्म्ख 
हकधतिपरु २ - २ हक 
धम, िाइवे बौर्  गबुबा 
रे्म्ख ममु्स्लम  
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 बजेटका 

श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ 

क्रमागत 

एकाइ पररमाण विा नां. /स्थल बजेट अनमुान 
79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

         विा न ६ (सोमनाथ 
टोल रे्म्ख प्रगधत 
टोल सबम ररांग रोि 
धनमािण र कालोपते्र 
- २ हक धम - ढल 
धनकास र सिक 

कालोपते्र, आर्शिटोल 
रे्म्ख िािाटोल 
जोड्ने बाटोको 
कालोपते्र र  

स्तरउन्नधत, पलुाटोल 
पूविमा म्जणि बाटो - 
५ हक धम धनमािण, 

अरु बाटोको स्तर 
उन्नधत, भपूू टोल 
धभधत्रबाटो को नाला 
धनमािण, धबससाया 
परुानो गाउ रे्म्ख 
भ.ूप ुटोल जोड्ने 
सिकमा ५०० धम 
नाला धनमािण, 

पशपुधत कँुवर घर 
रे्म्ख प्रगधतटोल, 

धबसेसाया र 
धतलकमा जोड्ने 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 बजेटका 

श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ 

क्रमागत 

एकाइ पररमाण विा नां. /स्थल बजेट अनमुान 
79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

सिक र पलु 
धनमािण), विा न ७ 

(बौि मागि -िर्हि - 
रामग्राम ६ हक धम 
-, फधतटोल, ज्याधमरे, 

गणेशबस्ती, चापला, 
अस्लैहिया, गौररिर, 

१० हक धम कालो 
पते्र ), विा न ८ 
(अनीको बस्ती ८ 
की पूवेली टोल ६.५ 
की, मीलन टोल 
३की., सांगम टोल २ 
,बौरागनाथ टोल ) 
विा न ९ (स्वाठी 
रे्म्ख पथररे्वा १ 
की. कालोपत्र, 

कासीपूर महिला 
उद्यमी रे्खी 
रामखण्ि २ की 
धम), विा न १० 
(कालो पत्र 
गैिाखाल रे्म्ख 
िसनापरु), विा न 
११ (हिरागांज रे्म्ख 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 बजेटका 

श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ 

क्रमागत 

एकाइ पररमाण विा नां. /स्थल बजेट अनमुान 
79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

र्म्क्षण सन्ध्तपरु, 

बाबावर्गोररया सबम 
जोड्ने, १९ हक धम 
कालो पते्र),   
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 बजेटका 

श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ 

क्रमागत 

एकाइ पररमाण विा नां. /स्थल बजेट अनमुान 
79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

सङ्घीय 
सरकार 

सिक धनमािण 
कायिक्रम ग्राभेल  

नया  हक.धम. १५ विा न ६ पलुाटोल 
पूविमा म्जणि बाटो - 
५ हक धम धनमािण, 

विा न २-कृहर् 
सिक, विा न १० 

नयाँ रायिक धमल 
चोक कोरावारी २ 
की, खकेरीवारर 
िस्नापरु (कृर्ी 
बाटे),  

७५००० 15000 १५००० १५००० १५००० १५००० 

 ररांङ्ग रोि धनमािण 
* 

क्रमागत  हक धम  ३५ ज्याधमरे रे्म्ख ८ न 

कधलतोला - १३ 
हक धम, १० न 
गौर्क्िल रे्म्ख २ न 
जिावा िरैु् धब. म्श 
धमल रे्म्ख ९ न 
विा कम्शपरु - १० 
हक धम , ९ न - ५ 
न रे्म्ख १२ न 
म्घउर्लला िरैु् 
िकि िा १२ न - 
१२ हक धम  

350000 70000 ७०००० ७०००० ७०००० ७०००० 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 बजेटका 

श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ 

क्रमागत 

एकाइ पररमाण विा नां. /स्थल बजेट अनमुान 
79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

प्ररे्श 
सरकार 

पदि पूल धनमािण नयाँ सांख्या ७ विा न १३ रे्म्ख 

विा न ५ जोड्ने 
पलु, विा न ९ र ५ 
जोड्ने पलु, जगािी 
सिकमा पलु, १३ न 
बाबा बगोदर्या रे्म्ख 
विा न ११ जोड्ने 
पलु, १२ न फरौली-
िकि टा जोड्ने पलु, 

विा न ४ मा २ 
वटा (२ ओटा 
तोररया खोला रे्म्ख 
४ न, मचजमारा, 
धबद्यालय जोड्ने - 
समयटोला सरेुन्ध्र 
आिारभतू धबद्यालय) 

१४०००० २८००० २८००० २८००० २८००० २८००० 

प्ररे्श 
सरकार 

कलभटि  धनमािण नयाँ सांख्या १५ सबै विामा  १०००० २००० २००० २००० २००० २००० 

प्ररे्श 
सरकार 

बसपाकि  धनमािण  नयाँ सांख्या १ पाधलका  २०००० ४००० ४००० ४००० ४००० ४००० 

प्ररे्श 
सरकार 

प्रधतक्षालय धनमािण नयाँ सांख्या १३ सबै विा २६०० 520 ५२० ५२० ५२० ५२० 

सञ्चार तथा सचुना प्रहवधि पवुाििार १२१०० २४२० २४२० २४२० २४२० २४२० 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 बजेटका 

श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ 

क्रमागत 

एकाइ पररमाण विा नां. /स्थल बजेट अनमुान 
79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

प्ररे्श 
सरकार 

आिधुनक 
सूचना तथा 
सांचार 
प्रहवधिमा 
सिज पिँूच 

स्थापना 
गररनेछ । 

(हफ्र वाइफाइ 
जोन, अम्प्टकल 
फाइबर हवस्तार 
)  

नयाँ स्थान २५ सबै विा  १००० २०० २०० २०० २०० २०० 

प्ररे्श 
सरकार 

हवितुीय सूचना 
पाहट जिान तथा 
हवस्तार कायिक्रम 

नयाँ सङ्खख्या १४ नगरपाधलका तथा 
सबै विामा  

२१०० ४२० ४२० ४२० ४२० ४२० 

प्ररे्श 
सरकार 

सूचना 
प्रहवधिमा 
आिाररत 
रोजगारीको 
बहृि  

यवुा बगिलाई 
धिजाधनांग, 

प्रोग्राम्बमांग, िाटा 
व्यवस्थापन, 

वेबसाइट धबकाश 
सबबम्न्ध्ित ताधलम 
र र्क्षता 
अधभवहृि 
कायिक्रम 

नया सङ्खख्या ३०० सबै विा ७५०० १५०० १५०० १५०० १५०० १५०० 

प्ररे्श 
सरकार 

सूचना प्रहवधिमा 
आिाररत 
स्वोरोजगारी तथा 
उद्यमम्शलता 
हवकास कायिक्रम  

नया सङ्खख्या ३० सबै विा १५०० ३०० ३०० ३०० ३०० ३०० 

हवद्यतु तथा उजाि १२५०० 2500 2500 2500 2500 2500 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 बजेटका 

श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ 

क्रमागत 

एकाइ पररमाण विा नां. /स्थल बजेट अनमुान 
79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

प्ररे्श 
सरकार 

सबै घरिरुी 
केन्ध्रीय 
प्रसारण 
सांग 
जोधिएको 
िनुेछ  

केन्ध्रीय प्रसारण 

धबजलुी सांग घर 
सिरी जिान  

क्रमागत सङ्खख्या ४० विा न ४ र ११  ४०० ८० ८० ८० ८० ८० 

प्ररे्श 
सरकार 

हवद्यतु तथा 
स्वच्छ 
उजािको 
उपयोग 
सिज तथा 
भरपर्ो 
भएको 
िनुेछ । 

सोलार सिक 
विी जिान 
कायिक्रम 

नयाँ सङ्खख्या २५० सबै विा १२५०० २५०० २५०० २५०० २५०० २५०० 

भवन तथा वम्स्त हवकास ४२३००० ८४६०० ८४६०० ८४६०० ८४६०० ८४६०० 

प्ररे्श 
सरकार आवास 

तथा 
साविजधनक 

धनमािण 
व्यवम्स्थत 
भएको 
िनुेछ । 

विा कायािलय 
भवन स्तरन्नती 

क्रमागत सङ्खख्या ४ विा न. १, २ , ५, 

१२ 

२०००० ४००० ४००० ४००० ४००० ४००० 

प्ररे्श 
सरकार 

विा कायािलय 
भवन धनमािण 

नया सङ्खख्या ३ विा न. 
६,७,१०,११,१३ 

७५००० १५००० १५००० १५००० १५००० १५००० 

प्ररे्श 
सरकार 

आिारभतू 

पूवाििारयकु्त 
बजार क्षेत्र  

नयाँ सङ्खख्या ७ विा न 
२,३,४,५,६,९,१०,

११ 

३०००० ६००० ६००० ६००० ६००० ६००० 

  आिारभतू 

पूवाििारयकु्त 
क्रमागत सङ्खख्या ४ विा न १,७,८,१२ ४००० ८०० ८०० ८०० ८०० ८०० 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 बजेटका 

श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ 

क्रमागत 

एकाइ पररमाण विा नां. /स्थल बजेट अनमुान 
79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

बजार क्षेत्र 
स्तरौन्नती  

प्ररे्श 
सरकार 

स्वास्थय चौकी/ नयाँ  सङ्खख्या ४ विा न ८,९,१०,११ ५०००० १०००० १०००० १०००० १०००० १०००० 

प्ररे्श 
सरकार 

साविजधनक भवन 
ममित  

क्रमागत सङ्खख्या १५ सबै बिा ४५००० ९००० ९००० ९००० ९००० ९००० 

  नगर अस्पताल 
भवन 

नया सङ्खख्या  १ पाधलका  १६०००० ३२००० ३२००० ३२००० ३२००० ३२००० 

प्ररे्श 
सरकार 

महिला उिम 

केन्ध्र स्तरौन्नती 
नयाँ सङ्खख्या १ सबै विामा  ३९००० ७८०० ७८०० ७८०० ७८०० ७८०० 

    धसांचाई हवकास 230000 ४६००० ४६००० ४६००० ४६००० ४६००० 

सङ्घीय 
सरकार 

धनयधमत 

सांचालन 
िनुे  धसांचाई 

कृहर् हवद्यधुतकरण 
(िीप बोररांग) 
कायिक्रम  क्रमागत सांख्या २००० सबै विामा  

१८०००० ३६००० ३६००० ३६००० ३६००० ३६००० 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 बजेटका 

श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव नया/ँ 

क्रमागत 

एकाइ पररमाण विा नां. /स्थल बजेट अनमुान 
79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

प्ररे्श 
सरकार 

प्रणाली 
हवकास 
िनुेछ | 

परुाना धसांचाई 
ममित सबभार 
कायिक्रम क्रमागत - - 

विा न ९ -कारीपूर 
टोलमा कुलो, 
आधसिसी, बोररां  (२ 
की.), खोला रे्खी 
धसचाई गने, 

१००फीट पाइप,  

मोटर आवश्यकता -
स्वाठी, पथरैया, 
हपपरैया, विा न १३,  

भधूमगत धसांचाई 
योजना २ वटा 
सन्ध्तपरु, हिरागांज; 

विा न १२ - 
परुानो कुलो 
पनुधनिमाण सांचालन 

प्रतापपरु सकुौली 
नहवन टोल िरकट्टा 
भतौिी; विा न ११ 
- भधूमगत धसांचाई 
योजना: जरघाट, 

प्रगधतपथ, केरवानी, 
वालवुा भढारी 

५०००० १०००० १०००० १०००० १०००० १०००० 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 ९.४.५ नधतजा क्षते्र - वन, वातावरण सांरक्षण एवां हवपद् व्यवस्थापन 

 बजेटका 
श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव 
नया/ँ 

क्रमागत 
एकाइ पररमाण 

विा नां. 
/स्थल 

बजेट 

अनमुान 
79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

कुल जबमा  ४३६२५० ११००५० ७५०५० ८१५५० ८३५५० ८६०५० 

वन हवकास तथा वातावरण सांरक्षण ४३६२५० ११००५० ७५०५० ८१५५० ८३५५० ८६०५० 

प्ररे्श सरकार 

स्वच्छ, सफा 
तथा 

िररयालीयकु्त 
वातावरणको 
अधभबहृि 

भएको िनुेछ 
| 

व्यावसाहयक जधिबटुी उत्पार्न 
कायिक्रम/उद्योग स्थापना  

नयाँ सांख्या १ 

विा ३ 
र ५ 
को 
धसमाना 

१५०००     ६५०० ६५०० २००० 

सङ्घीय सरकार जधिबटुी/रुख उत्पार्न नसिरी  नयाँ  सांख्या २ 
विा ४ 
र ११  

4000 2000 २००० ० ० ० 

प्ररे्श सरकार चरेु िढेलो धनयन्ध्त्रण कायिक्रम नयाँ सांख्या ५ पाधलका १०००० २००० २००० २००० २००० २००० 

प्ररे्श सरकार 
सामरु्ाहयक बन सांरक्षण 
कायिक्रम 

नयाँ सांख्या १३ 
सबै 
विा  

७८०० १५६० १५६० १५६० १५६० १५६० 

सांम्घय सरकार 
फोिोर व्यवस्थापन लयाण्िहफलि 
साइट धनमािण तथा स्तर उन्नती 

क्रमागत  सांख्या १ 
विा न 
४  

४०००० ३५००० ४००० १००० ० ० 

सङ्घीय सरकार 

सिरी क्षेत्रमा जैहवक तथा 
अजैहवक फोिरको लाधग 
छुट्टाछुटै्ट िस्टधबन कायिक्रम  

क्रमागत सांख्या - 
सबै 
विा 

१०००० २००० २००० २००० २००० २००० 

अन्ध्तररक आय  
सिक सौन्ध्र्यिकरण (वकृ्षारोपण 
) 

नयाँ हक धम  १० 
सबै 
विा 

२०००० ४००० ४००० ४००० ४००० ४००० 

प्ररे्श सरकार 
प्राकृधतक श्ोत र सािन उपयोग 
सचेतना कायिक्रम  

नयाँ सांख्या १३ 
सबै 
विा  

८४५० १६९० १६९० १६९० १६९० १६९० 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

 बजेटका 
श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव 
नया/ँ 

क्रमागत 
एकाइ पररमाण 

विा नां. 
/स्थल 

बजेट 

अनमुान 
79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

  
धसमसार क्षेत्र सांरक्षण तथा 
प्रवििन  

नयाँ सांख्या ३ 

विा 
८, 

११, 

१३ 

३०००० ६००० ६००० ६००० ६००० ६००० 

प्ररे्श सरकार 
बजार क्षेत्र तथा खाली जधमनमा 
वकृ्षारोपण कायिक्रम 

नयाँ सांख्या - 
सबै 

विा  
५००० १००० १००० १००० १००० १००० 

सङ्घीय सरकार 

हवपद् 
व्यवस्थापनमा 
सांस्थागत 
तथा 

सामरु्ाहयक 
क्षमता सदुृढ 
भएको िनुेछ  

हवपद् व्यवस्थापन कोर्  नयाँ क्रमागत 
१३ 

सबै 
विा  

४०००० ८००० ८००० ८००० ८००० ८००० 

प्ररे्श सरकार 
आपत्कालीन आश्य स्थल 
धनमािण  

नयाँ सांख्या १ पाधलका ५०००० २००० ५००० १०००० १३००० २०००० 

प्ररे्श सरकार हवपद् पूवि तयारी र कायिक्रम  क्रमागत सांख्या  ५ 
सबै 
विा 

२०००० ४००० ४००० ४००० ४००० ४००० 

सङ्घीय सरकार 

विामा हवपद् व्यस्थापन सधमधत 
गठन तथा क्षमता अधभबहृि 
कायिक्रम 

क्रमागत सांख्या   
सबै 
विा 

१९५०० ३९०० ३९०० ३९०० ३९०० ३९०० 

सङ्घीय सरकार 
र्मकल खररर्/व्यवस्थापन 
कायिक्रम  

नयाँ सांख्या   
सबै 
विा १२००० ८००० १००० १००० १००० १००० 

सङ्घीय सरकार 

आपत्कालीन उिार सामग्रीिरु 
व्यवस्थापन तथा पनुभिरण 

कायिक्रम  

नयाँ सांख्या   
सबै 
विा 

२०००० ४००० ४००० ४००० ४००० ४००० 

सङ्घीय सरकार 

हवद्यालयमा धबपर् जोम्खम 
न्ध्यूधनकरण र व्यवस्थापन 
कायिक्रम 

नयाँ सांख्या   
सबै 
विा 

            

सङ्घीय सरकार आपतकाधलन आकम्स्मक कोर्  क्रमागत सांख्या - सबै २५००० ५००० ५००० ५००० ५००० ५००० 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

 बजेटका 
श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव 
नया/ँ 

क्रमागत 
एकाइ पररमाण 

विा नां. 
/स्थल 

बजेट 

अनमुान 
79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

विा 

सङ्घीय सरकार 
धबपर् उर्ार 
ताधलम/अभ्यास/प्रधतकायि 

क्रमागत सांख्या   
सबै 
विा 

१९५०० ३९०० ३९०० ३९०० ३९०० ३९०० 

सङ्घीय सरकार 
तारजाली नदर् धनयन्ध्त्रण 
कायिक्रम  

क्रमागत  हक धम    ५ ५०००० १०००० १०००० १०००० १०००० १०००० 

सङ्घीय सरका 

खोला हकनार वररपरी तटबन्ध्ि 
कायिक्रम (तरुरया, भलुहि, भमुिी, 
कचिरा नदर् आदर्)  

 

क्रमागत  सांख्या - पाधलका  ३०००० ६००० ६००० ६००० ६००० ६००० 

९.४.६ नधतजा क्षते्र - सांस्थागत हवकास तथा शसुासन 

बजेटका 
श्ोतिरु 

नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव 
नया/ँक्र
मागत 

एकाइ पररमाण विा नां. 
बजेट 

अनमुान 
79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

कुल जबमा १२२७५० २४५५० २४५५० २४५५० २४५५० २४५५० 

सांस्थागत सशुासन तथा क्षमता हवकास १२२७५० २४५५० २४५५० २४५५० २४५५० २४५५० 

अन्ध्तररक 
आय  

सेवा प्रवाि तथा 
जवाफरे्हिताको 

अवस्थामा 
सिुार भएको 
िनुेछ ।  

पर्ाधिकारी तथा कमिचारीिरूको 
क्षमता हवकास  

क्रमागत सांख्या ५ पाधलका ५००० १००० १००० १००० १००० १००० 

 पाधलका कायािलको पुँजीगत खचि सिुार  क्रमागत        ५००० १००० १००० १००० १००० १००० 

प्ररे्श 
सरकार 

स्थानीय सामरु्ाहयक सांस्था 
क्षमता हवकास तथा पररचालन 
कायिक्रम  

क्रमागत सांख्या ५ पाधलका ६००० १२०० १२०० १२०० १२०० १२०० 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 बजेटका 

श्ोतिरु 
नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव 

नया/ँक्र
मागत 

एकाइ पररमाण विा नां. 
बजेट 

अनमुान 
79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

प्ररे्श 
सरकार 

विा कायिलयिरूको स्तरोन्नती 
गरी सेवा प्रवािलाई सिज र 
सवैको पिुँच पयुािउने 

नयाँ सांख्या   पाधलका ३०००० ६००० ६००० ६००० ६००० ६००० 

सङ्घीय 
सरकार 

सूचना तथा सिायता कक्ष 
सांचालन  

नयाँ सांख्या ५ पाधलका २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

प्ररे्श 
सरकार 

सेवाग्रािी तथा सरोकारवाला 
सांग सवेक्षण तथा पषृ्ठपोर्ण  

क्रमागत सांख्या ५ पाधलका २००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० 

प्ररे्श 
सरकार 

कायि सबपार्न 
क्षमता सदुृढ 

भएको िनुेछ । 

सी सी हट भी जिान / हवितुीय 
िाम्जरी /टोकन प्रणाली  

नयाँ - - 
सबै 
विा  

१०००० २००० २००० २००० २००० २००० 

सङ्घीय 
सरकार 

धबर्यगत सधमधत सहितको 
क्षमता हवकास गरी 
कायिसबपार्न स्तर अधभबहृि 
गने  

नयाँ सांख्या   
सबै 
विा 

१५००० 3000 ३००० ३००० ३००० ३००० 

सङ्घीय 
सरकार 

अनलाईन प्रधबधि प्रयोगबारे 
ताधलम  

                    

सङ्घीय 
सरकार 

सेवा कर सचेतना  क्रमागत सांख्या ५ 
सबै 
विा 

२५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

प्ररे्श 
सरकार 

गनुासो सनुवुाई प्रणाली हवकास  क्रमागत - - 
सबै 
विा 

२००० ४०० ४०० ४०० ४०० ४०० 

सङ्घीय 
सरकार 

चौमाधसक बलेुहटन प्रकासन  क्रमागत सांख्या २० 
सबै 
विा 

१२५० २५० २५० २५० २५० २५० 

सङ्घीय 
सरकार 

प्रोफाइल अद्यावाधिक गने  क्रमागत सांख्या ५ 
सबै 
विा 

१२५० २५० २५० २५० २५० २५० 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 बजेटका 

श्ोतिरु 
नधतजा क्षते्र योजना प्रस्ताव 

नया/ँक्र
मागत 

एकाइ पररमाण विा नां. 
बजेट 

अनमुान 
79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 

सङ्घीय 
सरकार 

स्वेत पत्र प्रकाशन  क्रमागत सांख्या ५ 
सबै 
विा 

१२५० २५० २५० २५० २५० २५० 

सङ्घीय 
सरकार 

सूचना तथा अधभलेख केन्ध्र  क्रमागत सांख्या ५ 
सबै 
विा 

१२५०० २५०० २५०० २५०० २५०० २५०० 

सङ्घीय 
सरकार 

स्थानीय कानून 
धनयमन गने र  

अद्यावधिक गने  

वाहर्िक पमु्स्तका प्रकासन  
क्रमागत  

सांख्या 
२० 

पाधलका  
6000 1200 1200 1200 1200 1200 

सङ्घीय 
सरकार 

उपभोक्ता सधमधत ताधलम  
क्रमागत  

सांख्या 
५ 

पाधलका 
2500 ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

सङ्घीय 
सरकार o & M सवे  क्रमागत  

सांख्या 
- पाधलका  ३००० ६०० ६०० ६०० ६०० ६०० 

प्ररे्श 
सरकार 

क्षेत्रगत योजना धनमािण (कृहर्,  

सामाम्जक, म्शक्षा, स्वास्थ आदर्) क्रमागत  

सांख्या 
- पाधलका  २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

प्ररे्श 
सरकार 

धबर्य अन्ध्तगित नीधत/धनयम/ 
सांस्थागत  क्रबगत  

  
- पाधलका  २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

सङ्घीय 
सरकार 

प्रोत्सािन/सबमान (कमिचारी, 
पर्ाधिकारी, सांघ सांस्थान, 

उपोभोक्ता ) क्रबगत  

सांख्या 
५ पाधलका  २५०० ५०० ५०० ५०० ५०० ५०० 

सङ्घीय 
सरकार 

साविजधनक सनुवुाई  क्रमागत सांख्या - 
सबै 
विा  

७५०० १५०० १५०० १५०० १५०० १५०० 
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 पररच्छेर्-१०  

कायािन्ध्वयन, अनगुमन तथा मलुयाांकन  

१०.१ कायािन्ध्वयन कायियोजना  

यस नगरपाधलकामा हवकासका योजनाको कायािन्ध्वयनका लाधग आवश्यक तथयाङ्क र जनशम्क्त 
अभाव प्रमखु समस्याका रुपमा रिेको छ। स्थानीय तिको आिारभतू बगीकृत तथयाङ्किरु 
उपलधि छैनन। सांघ र प्ररे्शस्तरका योजनािरु बीच बजेट र्ोिोरो नपने गरी समन्ध्वय गरै् दर्गो 
हवकासका लक्ष्यिरूलाई स्थानीय लक्ष्यसँग आवि िनुे गरी पररमाणात्मक बगीकरण गनि 
सहकएको छैन। नतीजामूलक अनगुमन प्रणालीका लाधग वस्तगुत सूचकिरूको हवकास गरी 
योजना कायािन्ध्वयनका लाधग जनशम्क्तको क्षमता हवकास गरी सचुना प्रहवधि मैत्री बनाउने काम 
चनुौतीपूणि रिेको िुँर्ा यो आवधिक हवकास योजना अनरुुप नगरपाधलकाले वाहर्िक योजना 
बनाउँर्ा मध्यम तथा र्ीघिकालीन प्रकृधतका आयोजनािरूको सूची र आयोजना बैंक तयार गरी 
कायिक्रमिरु क्रधमकरुपमा वाहर्िक योजनामा समावेश गनुिपछि । कायािन्ध्वयन पक्षलाई अनशुाधसत 
राख्न योजना कायािन्ध्वयन कायिताधलका वनाइ कायािन्ध्वयन धयवस्था गनुि पर्िछ। यस्तो ताधलका 
धनमािण गर्ाि आवधिक योजनाले अम्ख्तयार गरेका रणनीधतिरु तथा आधथिक गधतहवधि चलायमान 
िनु सघाउपगु्ने आयोजनािरुमा प्राथधमकताका साथ वाहर्िकरुपमा मध्यमकाधलन खचि सांरचना 
तयार गरी बजेट सधुनम्श्चत गररनपुछि । 

१०.१.१ योजना कायािन्ध्वयन ताधलका  

कायािन्ध्वयन पक्षलाई अनशुाधसत राख्न योजना कायािन्ध्वयन गने धनकायले कुन काम कहिले शरुु 
गने, कहिले सबपन्न गने भनी समय हकटान गररएको योजना कायािन्ध्वयन कायिताधलका वनाइ 
कायािन्ध्वयन धयवस्था गनुि पर्िछ। योजना कायािन्ध्वयन गर्ाि सबबि धनकाय र व्यम्क्तलाई 
तोहकएका कायि म्जबमेवारी र कृयाकलाप प्रधत म्जबमेवार बनाउन उपलधिी पररणाम सूचक सहित 
कायिसबपार्न करार गने प्रणाली अपनाउन ुपर्िछ। नमनुा योजना कायािन्ध्वयन कायिताधलका नमनुा 
उर्ािरण तल प्रस्ततु गररएको छ । 

आयोजना  उपलधिी सूचक 
पररणाम तिको  

बजेट  म्जबमेबार 
व्यम्क्त/शाखा  

प्रारबभ गने  सबपन्न गनुि 
पने अवधि  

धबद्यालय 
क्षेत्र सिुार 
कायिक्रम 

२  १००००  
(िजार) 

म्शक्षा शाखा   २०७९ 
श्ावण  

२०८२ जेष्ठ  

१०.१.२ मध्यकाधलन खचि सांरचना  

योजना कायािन्ध्वयनका लाधग स्रोत सधुनश्चम्चत गने औजार मध्यकाधलन खचि सांरचना िो । 
अन्ध्तरसरकारी हवि व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनसुार स्थानीय तिले साविजधनक खचिको हववरण 
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तयार गर्ाि प्रस्ताहवत योजना कायािन्ध्वयन िनुे आधथिक वर्ि र त्यसपधछका र्ईु आधथिक वर्िका 
लाधग वाहर्िक रुपमा राजस्वको अनमुान, हवधनयोजन ऐन बमोम्जम िनुे व्यय अनमुान र व्योिोररने 
स्रोत, प्राप्त िनुसक्ने प्रधतफल र उपलम्धिको प्रक्षपेण सहित मध्यकाधलन खचि सांरचनाको तयारी 
गररनपुछि  
१०.१.३ आयोजना बैंक  

आयोजना बैंकमा कायािन्ध्वयनमा रिेका र नयाँ र्बैुप्रकारका आयोजनािरु िनु्ध्छन । यस्तो बैंकमा 
रिेका आयोजनािरुलाई वाहर्िक वा आवश्यकतानरुुप अद्यावधिक गनुिपछि । यस्तो बैंकमा रिने 
आयोजनािरुको पररचय, कुल लागत, हविीय स्रोत सबबन्ध्िी हववरण, कायािन्ध्वयन तररका, अपेम्क्षत 
प्रधतफल र कृयाकलापिरु उललेख प्रस्ताव समेत तयार गररनपुछि । 

१०.२ अनगुमन तथा मूलयाङ्कन 

नगरपाधलकाले आवधिक योजना कायािन्ध्वयनको िरेक चरणमा धनयधमत अनगुमन सबबम्न्ध्ित 
कमिचारी वा पर्ाधिकारी माफि त गनुिपर्िछ।यसवाट पररमाणात्मक र गणुात्मक लाभका सबबन्ध्िमा 
जानकारी धलन र नधतजा िाधसल गनि सिज िनु्ध्छ। नगर क्षेत्रमा सांचालन िनु े लागत र 
पररमाणका दृहिकोणले मध्यम वा साना योजनािरुको कायािन्ध्वयन प्रकृया, धनमािण प्रगधत, गणुस्तर, 
उपभोक्ता वा ठेकेर्ारको आधथिक एवां प्राहवधिक क्षमता, प्राहवधिक मापर्ण्ि जस्ता हवर्य समेटी 
धनयधमतरुपमा गररने अनगुमन सबबन्ध्िी कामिरु यस अन्ध्तगित पर्िछन। यस्तो अनगुमन प्रणाली 
नगर कायिपाधलका बैठकवाट धनिािरण गरी आवधिक योजना कायािन्ध्वयनको अनगुमन गनुि पर्िछ 
। 

आवधिक योजना कायािन्ध्वयनको प्रभावकाररता र नधतजा िाधसल गने कायिमा सियोग पगु्नेगरी 
अनगुमन गर्ाि अनगुमन सूचक, प्रहक्रया, समयावधि, म्जबमेवारी र अनगुमन प्रधतवेर्नको ढाँचा स्पि 
हकटान गररन ु पर्िछ। यस्ता हवर्यिरु समावेश गरी तल रे्खाइएको ढाँचा अनसुार अनगुमन 
मूलयाांकनको ढाँचा तयार गरी आवधिक योजना कायािन्ध्वयनको अनगुमन मूलयाांकन गराउन ुपछि 
।  अनगुमन नमनुा फारम 

क्र.सां. नधतजा सूचक एकाई आिार वर्िको 
अवस्था 
(०७७/७८) 

आवधिक 
योजनाको 
अन्ध्त्यको 
म्स्थधत 
(०८२/८३) 

पषु्ट्याइका 
आिार  

१  आवास तथा 
साविजधनक 
धनमािण 
व्यवम्स्थत 

आिारभतू 
पूवाििारयकु्त 
व्यवम्स्थत बजार 

सांख्या  ४  १३  प्रगधत 
अनगुमन 
प्रधतबेर्न, 
अध्ययन साविजधनक सांख्या  ३  २६  
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भएको िनुेछ 
। 

शौचालय  सवेक्षण 
प्रधतवेर्न  एकीकृत आवास 

धनमािण  
सांख्या  १८०  ५००  

१०.३  नधतजामा आिाररत अनगुमन ढाचँा अनसुार वाहर्िक सधमक्षा 

आवधिक योजना कायािन्ध्वयनको वाहर्िक समीक्षाले प्रत्येक वर्िको लाधग तय गररएको कायियोजना, 
यसको कायािन्ध्वयन अवस्था र अपेम्क्षत नधतजाको वारेमा जानकारी धलन मद्दत गर्िछ । यो कायि 
नगरपाधलकाले अवलबवन गरेको समीक्षा पिधत अनसुार िनु्ध्छ । आवधिक योजनाको नधतजा एवां 
सूचकिरु पररच्छेर् ४ रे्म्ख ८ सबम सबबन्ध्िी स्पि सचुना सहितको प्रधतवेर्न तयार गनुिपर्िछ । 
वाहर्िक प्रधतवेर्न तयार गर्ाि नगरपाधलकाका हवधभन्न शाखािरुवाट सबपादर्त भएका कायििरु र 
अन्ध्य धनकायको साझेर्ारी वा सियोग र समन्ध्वयमा सबपन्न भएका कायििरुको प्रगधत समेत 
एकीकृत गररएको प्रधतवेर्न तयार गनुि पर्िछ ।  

१०.४  मध्यावधि मूलयाङ्कन 

सबपन्न कामबाट धनिािररत लक्ष्य एवां उदे्दश्यिरु िाधसल भयो, भएन, प्रक्षेहपत प्रभाव उत्पन्न भयो, 
भएन, लगानी साथिक भयो, भएन, भनी स्वतन्ध्त्र र धनष्पक्ष ढांगबाट कुनै नीधत, रणनीधत, योजना, 
कायिक्रमको लेखाजोखा गरी भहवष्यका लाधग दर्शाधनरे्श गररने कामलाई मूलयाांकन भधनन्ध्छ । 
मूलयाांकन सामान्ध्यतया योजनाको मध्यावधि र अन्ध्त्य समयमा गररन्ध्छ । मूलयाांकन स्वतन्ध्त्र हवज्ञ 
समूि वा सांस्था द्वारा गराईन्ध्छ । हवज्ञ टोलीले यस योजनाको रणनीधत, कायिनीधत, लक्ष्य, उदे्दश्य, 

नधतजा, सूचक र लगानीलाई आिार माधन योजनाको मूलयाांकन गर्र्िछ । मूलयाांकन सबबम्न्ध्ि थप 
हवधि र प्रहक्रया नगर कायिपाधलकाले धनिािरण गनुिपछि । तर यस्तो मूलयाकां न सिभाधगतामूलक 
ढांगवाट सूचनामा आिाररत भएको िनुपुछि ।   

१०.५  अम्न्ध्तम मूलयाङ्कन 

आवधिक योजना कायािन्ध्वयनको पाँच वर्ि परुा भएपधछ अम्न्ध्तम मूलयाांकन गनुि पर्िछ । यसको 
लाधग स्वतन्ध्त्र हवज्ञ समूि वा सांस्थाको छनौट गनुिपर्िछ । छनौट प्रहक्रया नगरपाधलकाले धनिािरण 
गरे वमोम्जम िनु्ध्छ । हवज्ञ टोलीले यस योजनाको रणनीधत, कायिनीधत, लक्ष्य, उदे्दश्य, नधतजा, सूचक 
र लगानीलाई आिार माधन योजनाको मूलयाांकन गनेछ । मूलयाांकन सबबम्न्ध्ि थप हवधि र प्रहक्रया 
नगर कायिपाधलकाले धनिािरण गरे वमोम्जम िनु्ध्छ । 
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अनसूुची  
    अनसूुची- १: पाधलका गौरबका योजनािरु  

योजना १  

आयोजना/ योजनाको नाम हिल पाकि  धनमािण   
सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

पयिटहकय आकर्िण केन्ध्रको धनधमि हिलपाकि  धनमािण गरी 
आन्ध्तररक पयिटनको प्रवििन गने  

योजनास्थल विा नां ... 
लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  १५०००  
लागत खचिको प्रारम्बभक अनमुान 
(रु. प्रधतिजार) 

५००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ  आन्ध्तररक पयिटकको वहृि भई स्थानीयिरुको आबर्ानी बढ्नेछ 
र यवुािरुले रोजगारी प्राप्त गनेछन  

योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  गणुस्तरीय सामानिरु प्राप्ती, सौन्ध्र्यिता बढ्ने । 
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ३ वर्ि (धनरन्ध्तर) 
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेिा, धबधभन्न सधमधत माफि त  
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् 

योजना २  

आयोजना/ योजनाको नाम कृहर् म्चस्यान केन्ध्र    
सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

कृहर् सामग्रीलाई लामो समय सबम सरुम्क्षत राख्न म्चस्यान केन्ध्र 
धनमािण गरर हकसानका कृहर् सामग्रीलाई िरेक समय प्रयोग गनि 
सहकने   

योजनास्थल पाधलका स्तरीय  
लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  २००००  
लागत खचिको प्रारम्बभक अनमुान 
(रु. प्रधतिजार) 

७००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ  हकसानिरुको आबर्ानी वहृि िनुेछ   
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  खाद्य सरुक्षा कायम िनुेछ  । 
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ३ वर्ि (धनरन्ध्तर) 
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेिा 
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् 
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अनसूुची- २: रुपान्ध्तरणकारी योजना 

योजना १  

आयोजना/ योजनाको नाम औद्योधगक क्षते्र धनमािण   
सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

मध्यम तथा ठुला उद्योगिरुको स्थापना िनुे तथा स्थानीय कच्चा 
पर्ाथि खपत िनुे  

योजनास्थल विा नां २  
लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  १५०००  
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रधतिजार) 

२७००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ  यवुा रोजगारी बढ्नेछ, स्थानीय कच्चा पर्ाथि खपत िनुेछ   
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  गणुस्तरीय सामानिरु प्राप्ती, घरिरुीको आबर्ानी बढ्ने । 
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि 
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेिा 
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् 

योजना २  

आयोजना/ योजनाको नाम ररङ रोि धनमािण   
सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

नगरपाधलकाको बजार क्षेत्रलाई बाह्य क्षेत्रसांग जोधिने तथा स्थानीय 
उत्पार्नलाई बजार सबम सिज पिुँचमा पयुािउने  

योजनास्थल नगरपाधलका क्षेत्र  
लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  ५००००  
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रधतिजार) 

३५००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ  स्थानीय उत्पार्नले बजारमा सिज पिुँच पाउनेछन, स्थानीयिरु 
यातायातको सिज पिुँचमा िनुेछन   

योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  म्शक्षा, स्वास्थय तथा अन्ध्य सहुविामा स्थानीयको सिज पिुँच । 
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि (धनरन्ध्तर) 
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेिा, धबधभन्न सधमधत माफि त  
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् 
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पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 
अनसूुची- ३: पररयोजना बैंक  

आधथिक हवकास  

(क) कृहर् 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम कृहर् याम्न्ध्त्रकरण तथा बजारीकरण  
सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

कृर्किरुलाई नया प्रधबधि सांग जानकार गराई स्थानीय स्तरमा 
उत्पादर्त नगरे् बाली, अन्नबाली, र्िु, मासकुो बजार व्यवस्थापन 
माफि त व्यवसाहयकरण गरी आबर्ानी बढाउने  

योजनास्थल सवै विा 
लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  १५०००  
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रधतिजार) 

५००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ  कृर्किरु नयाँ प्रधबधि सांग जानकार िनुे, कृहर् उपजले उम्चत मूलय 
पाउने, कृर्किरु व्यवसाहयक खेतीमा आकहर्ित िनुे,कृर्कको 
आबर्ानी बढ्ने, कृहर्मा आत्मधनभिर 

योजनाबाट िनु ेअप्रत्यक्ष लाभ  रोजगारी सजृना, लागत मूलय घट्ने, पोर्णमा सिुार आदर् । 
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि (धनरन्ध्तर) 
कायािन्ध्वयन गने तररका कृर्किरु बाट औजार, यन्ध्त्र, प्रशोिन गने मेधसन आदर्को खरीर् 

तथा धनजी क्षेत्र, सिकारी, उत्पार्क सांघ सांस्था, उपभोक्ता 
आदर्सांगको सिकायि बाट 

उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् 

आयोजना २. 

आयोजना/ योजनाको नाम व्यवसाहयक कृहर्मा अनरु्ान कायिक्रम 

सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

व्यवसाहयक कृहर् प्रबििनको लाधग मल, धबउ धबजन, औजार खरीर्, 
नसिरी, आदर्मा सिधुलयत, हविीय पिुँच हवस्तार 

योजनास्थल सवै विा 
लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  १२०००  
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान(रु. प्रधतिजार) 

२५०००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ  परबपरागत कृहर् प्रणालीलाई व्यवसाहयक प्रणालीमा रुपान्ध्तरण, कृहर् 
क्षेत्र तलुनात्मक लाभको क्षेत्र, कृहर् क्षेत्रको आयात हवस्थापनमा 
सियोग 
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योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  रोजगारी सजृना, कृहर्मा लगानी आकहर्ित भई  कृहर् उत्पार्नमा 

वहृि आदर् । 
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि (धनरन्ध्तर) 
कायािन्ध्वयन गने तररका वास्तहवक कृर्कको पहिचान गरी अनरु्ान हवतरण गने । 
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् । 

 (ख) पशपुन्ध्छी  हवकास 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम र्िु धयबसाय प्रवििन तथा प्रसोिन अनरु्ान कायिक्रम   
सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

गाई-भैसी पालनमा अनरु्ान दर्ने तथा र्गु्ि उत्पार्न क्षमता बढाउने 
र र्िु प्रसोिन बढाई कृर्किरुको आय आजिनमा वहृि गररने । 

योजनास्थल सवै विा 
लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  १५०००  
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रधतिजार) 

३००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ  र्गु्ि जन्ध्य पर्ाथिको धबहक्रबाट आबर्ानी वहृि िनुेछ । 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  पोर्णमा सिुार, रोजगारी 
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका व्यवसाहयक फमििरुको क्षमता हवकास, हकसानलाई अनरु्ान, र्िु 

प्रसोिन केन्ध्र धनमािण  
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् 

(ग) घरेल ुतथा साना उद्योग 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम धयबसाहयक तथा प्राहवधिक सीप अधभवहृि कायिक्रम  
सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

यवुािरुलाई धयबसाय गने तररका बारे ताधलम तथा स्थानीय 
प्रहवधिको उच्चतम प्रयोग गरी सीप हवकास सबबन्ध्िी धबधभन्न 
ताधलमिरु सांचालन गरी स्वरोजगारी बढाउने  । 

योजनास्थल सबै विामा  
लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  ५०००  
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रधतिजार) 

२००००   

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ  रोजगारी धसजिना, उद्यमम्शलाता, स्वोरोजगर,कृहर् उत्पार्नमा 
हवहवधिकरण तथा प्रशोिन गरी अधतररक्त आबर्ानी गनि सहकने । 
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योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  जनशम्क्तको सीप हवकास 
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका धनजी क्षेत्र तथा सिकारीिरुसांगको सिकायि बाट 
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् 

आयोजना २.  

आयोजना/ योजनाको नाम यवुा उद्यम हवकास कायिक्रम  

सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

बेरोजगारी घटाऊन यवुालाई सीपमलुक ताधलमिरु मोबाइल, हट. 
भी., कबप्यटुर ममित, धसकमी िकमी, सवारी चालक, आदर् दर्ईनेछ 
यवुा उद्यमम्शलाता र रोजगारी धसजिना िनुेछ । 

योजनास्थल सवै विा  
लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  २०,५०० 
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रधतिजार) 

१००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ  रोजगारी धसजिना, र्क्ष जनशम्क्त धनमािण 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  यवुािरुलाई गाउँघरमा हटकाउन सहकन े
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका परामशि सेवा, ताधलम, अवलोकन, अभ्यास 
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् 

(घ) पयिटन हवकास 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम िाधमिक पयिटन प्रवििन कायिक्रम 
सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

नवर्गुाि मम्न्ध्र्र, र्गुािकाली मम्न्ध्र्र, आलरे्बी मम्न्ध्र्र, बैरागनाथ म्शव, 
जगाती मम्न्ध्र्र, साधलक तथा गबुबा आदर् सांरक्षण तथा   प्रवििन 
गने । त्यसबाट पयिटकीय सांख्यामा वहृि भई स्थानीय स्तरमा 
रोजगारी धसजिना िनुेछ । 

योजनास्थल सबै विा  
लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  ६०००  
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रधतिजार) 

५००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ  रोजगारी धसजिना, स्थानीय सांस्कृधतको जगेनाि, पयिटक वहृि 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  सरसफाईमा सिुार 
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि  
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कायािन्ध्वयन गने तररका ठेिा, उपभोक्ता समूि, 
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् । 

सामाम्जक हवकास 

(क) म्शक्षा 
आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम नमूना हवद्यालय धनमािण कायिक्रम 

सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

म्शक्षाको गणुस्तर सिुार गनिको नमनुा हवद्यालय धनमािण अधभयान 
चलाई एक वर्िमा एउटा माध्यधमक हवद्यालय छनौट गररनेछ । 
साविजधनक म्शक्षाको गणुस्तर सिुारमा सियोग िनुेछ । 

योजनास्थल सवै माध्यधमक हवद्यालय पालैसँग 
लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  ७००० 
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रधतिजार) 

२००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ  हवद्याथीिरुले गणुस्तरीय म्शक्षा प्राप्त गनेछन । 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  सभ्य समाज धनमािणमा योगर्ान 
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका सहुविायकु्त भवन, धिजीटल धसकाई, म्शक्षकको क्षमाता अधभवहृि, 

हवज्ञान प्रयोगशाला, आिधुनक पसु्तकालय, शैम्क्षक सामग्री 
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् । 

आयोजना २. 

आयोजना/ योजनाको नाम धबद्यालय भौधतक पूवाििार सिुार कायिक्रम  
सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

धबद्यालयमा आवश्यक पूवििारिरुको धनमािण गरी सधुबिा सबपन्न 
बनाउने  । 

योजनास्थल विाका सबै सामरु्ाहयक धबद्यालयिरुमा  
लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  ३००००  
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रधतिजार) 

५००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ  धबद्यालयले गणुस्तरीय म्शक्षा दर्ने, धबद्याथीिरुलाई सिज पढ्ने 
वातावारण धनमािण िनुे। 

योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  नगरपाधलकाको समग्र म्शक्षा क्षेत्रले लाभ उठाउन सक्ने   
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका पूवाििारिरुको धयबस्था, ठेिा, श्ोत पररचालन  
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उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् । 

(ख) स्वास्थय तथा पोर्ण 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम स्वास्थय चौकी/ अस्पतालिरुको धनमािण तथा स्तरोन्नती कायिक्रम  
सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

सवै विामा स्वास्थयचौकी भवन, / अस्पतालको धनमािण गने / 
सवैले आिारभतू स्वास्थय सेवा प्राप्त गनेछन 

योजनास्थल सबै विामा स्वास्थय चौकी स्तरउन्नती  
लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  ७१०००  
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रधतिजार) 

१७००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ   आिारभतू स्वास्थय सेवामा सिुार िनुेछ । 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  र्क्ष जनशम्क्त धनमािणमा सियोग 
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका परामशि तथा ठेिा 
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् । 

 (ग) महिला तथा बालबाधलका 
आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम महिला उद्यमम्शलता कायिक्रम  
सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

महिलािरुलाई सीप मलुक ताधलम, प्रहवधिक म्शक्षा आदर्को 
मध्यमबाट रोजगारी प्रबििन गररनेछ रोजगारीको क्षेत्रमा महिलाको 
सिभागीता बढ्नेछ । 

योजनास्थल सवै विा 

लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  ६०००  
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान 

४००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ   रोजगारी तथा आय आजिनमा महिलाको सिभाधगता बढ्नेछ । 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  पररवारमा महिलाको म्स्थधत राम्रो िनुेछ । 
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका सीप मलुक ताधलम, सिधुलयत पूणि ऋण 
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् । 
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(घ) खानपेानी तथा सरसफाई 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम खानेपानी ममित तथा हवस्तार आयोजना  
सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

 नगरपाधलका बासीलाई सफा खानेपानी उपलधि िनुछे । 

योजनास्थल सवै विा 

लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  ७१०००   
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रधतिजार) 

६००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ   खानेपानी हवतरण 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  सरसफाईमा सिुार 
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेिा, उपभोक्ता 
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् । 

भौधतक पूवाििार हवकास 

(क) सिक तथा यातायात क्षते्र 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम सिक कालो पते्र, नाली धनमािण तथा स्तरोन्नधत  
सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

पाधलकाको सवै विा तथा मूख्यवस्तीिरु कालो पते्रसिक सांजाल 
सांग जोधिएर बजार सांगको पिुँच अधभबहृि िनुेछ । 

योजनास्थल सवै विा 

लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  ७१,००० 
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रधतिजार) 

१९२५००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ   बजार सांगको पिुँच बढ्ने । 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  म्शक्षा तथा स्वास्थयमा सिज पिुँच िनुे  
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेिा, उपभोक्ता 
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् । 
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(ख) भवन तथा वम्स्त हवकास 

आयोजान १. 

आयोजना/ योजनाको नाम साबिजधनक भवन धनमािण/स्तरोन्नधत कायिक्रम 

सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

सवै सरकारी कायिलयमा तथा भवन िरुको धनमािण िनुेछ । 

योजनास्थल सवै विा 

लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  २५००० 
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रधतिजार) 

१४००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ  सेवा प्रवािमा सिजता 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  सरुम्क्षत सेवा  
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेिा 
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् । 

(ग) धसांचाई हवकास 

आयोजाना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम कृहर् हवद्यधुतकरण कायिक्रम  
सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

कृहर् हवद्यधुतकरणको माध्यमबाट खेतीयोग्य जधमनमा वर्ि भरर 
धसांचाईको व्यवस्था गरी उत्पार्न वहृि गने । 

योजनास्थल सवै विा 
लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  ३००००  
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रधतिजार) 

१८००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ  उत्पार्न वहृि 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  पोर्णमा सिुार 
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका धिप बोररांग, श्यलो टुवेल, तारपोल जिान गरी भधूमगत पानीको 

प्रयोग बाट 
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् । 

आयोजना २. 

आयोजना/ योजनाको नाम परुाना धसांचाई ममित सबभार कायिक्रम  
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सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

परुाना धसांचाई योजना ममित तथा स्तरउन्नधत गरी खेतीयोग्य 
जधमनमा वर्ि भरर धसांचाईको व्यवस्था गने  उत्पार्न वहृि िनुे । 

योजनास्थल सवै विा 
लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  २१,००० 
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रधतिजार) 

५००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ  उत्पार्न वहृि 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  पोर्णमा सिुार 
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेिा, उपभोक्ता समूि 
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् । 

वन, वातावरण सांरक्षण एवम ्हवपद्  व्यवस्थापन 

(क) वन हवकास तथा वातावरण सांरक्षण 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम सिक सौन्ध्र्यिकरण (वकृ्षारोपण) कायिक्रम 

सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

िररयाली क्षेत्र बढ्नेछ । 

योजनास्थल सवै विा 

लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  30०००  
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रधतिजार) 

२००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ   सनु्ध्र्रता, वातावरण सांरक्षण 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  प्ररू्र्ण घटाउन सियोग 
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेिा 
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् । 

आयोजना २. 

आयोजना/ योजनाको नाम लयाण्िहफलि साइि धनमािण तथा फोिोर व्यवस्थापन 

सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

यस कायिक्रमबाट वातावरणीय सरसफाईमा सिुार भइ वस्तीको 
मिुार फेररनेछ । 

योजनास्थल विा ४ 
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लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  ७१००० 
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रधतिजार) 

४००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ   सनु्ध्र्रता, सफा वातावरण , प्ररू्र्ण घटाउन सियोग 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  स्वास्थयमा सिुार, पयिटन प्रवििन 
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेिा 
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् । 

आयोजना ३  

आयोजना/ योजनाको नाम आपतकालीन आश्य स्थल धनमािण 

सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

िुबान तथा अन्ध्य प्राकृधतक धबपिीमा परेको िरुको उिार गरी 
सरुम्क्षत स्थानमा राख्न.े धबपर्को पूवि तयारी बाट क्षधत न्ध्यूनीकरण 
िनुेछ । 

योजनास्थल पाधलकामा  

लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  ३०००  
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रधतिजार) 

५००००  

योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ  जीवन रक्षा 
योजनाबाट िनु ेअप्रत्यक्ष लाभ  - 
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेिा 
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् । 

सांस्थागत हवकास तथा सशुासन 

आयोजना १. 

आयोजना/ योजनाको नाम विा कायिलयिरुको स्तरोन्नधत  
सांम्क्षप्त पररचय र अपेम्क्षत 
प्रधतफल 

सेवा प्रवाि धछटो छररतो,सशुासन अधभबहृि िनुेछ । 

योजनास्थल सवै विा र पाधलकामा 

लाभाम्न्ध्वत जनसांख्या  ७१०००  
लागत खचिको प्रारम्बभक 
अनमुान (रु. प्रधतिजार) 

३००००  



146 14
6 

 

 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 
योजनाबाट िनुे प्रत्यक्ष लाभ  सेवा प्रवािमा सिजता, समयको वचत 
योजनाबाट िनुे अप्रत्यक्ष लाभ  साविजधनक कायािलयको छहव सिुार 
योजना सबपन्न गनि लाग्ने  ५ वर्ि  
कायािन्ध्वयन गने तररका ठेिा तथा परामशि 
उपलधि श्ोत  पाधलकाको आफ्नै बजेट, प्ररे्श ,सांघ सरकारसँग माग आदर् । 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



14
7 

 

 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 अनसूुची – ४ नगरपाधलकाको नक्सा 

 



14
8 

 

 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

 



14
9 

 

 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

 



15
0 

 

 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

 



15
1 

 

 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

 



15
2 

 

 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

 



 

 
15
3 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 



 

 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

15
4 



 

 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

15
5 

15
5 

 



 

 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

15
6 

15
6 



 
 

 
15
7 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

 



 
 

 
15
8 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

 



 
 

 
15
9 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 



 
 

 
16
0 

16
0 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 



 

 
16
1 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 



 
 

 
16
2 

16
2 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

 



 
 

 
16
3 

16
3 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

 



 
 

 
16
4 

16
4 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

 



 
 

 
16
5 

16
5 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 अनसूुची-५: कायिक्रमका फोटोिरु  

अनसूुची-५.१: अधभमखुीकरण   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
16
6 

16
6 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 अनसूुची-५.२: योजना तजुिमा कायिशाला  

 

 

 

 

 



 
 

 
16
7 

16
7 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

 

 



 
 

 
16
8 

16
8 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

 

अनसूुची-५.३: विा भेला  

 



 
 

 
16
9 

16
9 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
17
0 

17
0 

पहिलो आवधिक हवकास योजना (२०७९/८० - २०८३/८४)  सनुवल नगरपाधलका 
 अनसूुची-५.४: मस्यौर्ा प्रमाणीकरण  

 

 

 

 

 


